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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 4 มกราคม 2020
การอัศจรรย์ในวันปี ใหม่
เล่าโดย มาเรีย แบ๊ชวา โรวา วัย 73 ปี ...ประเทศบัลแกเรีย
สตรีสงู อายุสามคนตัดสินใจร่วมกันอธิษฐานเพื่อญาติๆ หลายคนทีย่ งั ไม่เชื่อในพระเยซูในวันหยุดสําคัญ
ทีส่ ุดของประเทศบัลแกเรีย นันคื
่ อเทศกาลส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
สตรีอาวุโสทัง้ สามเป็ นสมาชิกของโบสถ์โซเฟี ยเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตะวันตก พวกเธออธิษฐานรอบแรก
เวลา 11:30 น. และต่อมาอธิษฐานอีกครัง้ ในเวลา 12:15 น.ในบ้านของพวกเเธอเอง ซึง่ อยูใ่ นเมืองหลวงของ
ประเทศบัลแกเรีย
ในวันที่ 31 เมือ่ เวลานัดหมายมาถึง มาเรีย แบ๊ชวาโรวา ได้บอกลาสามี และลูกชายซึง่ เป็ นหนุ่ มแล้วใน
ช่วงเย็นเพื่อเลีย้ งฉลองส่งท้ายปี เก่า และมาเรียเข้าไปในห้องอีกห้องในบ้านของเธอ และคุกเข่าลงอธิษฐานเผื่อ
สามี และลูกชาย ขอทรงดลใจให้พวกเขาทัง้ สองรับเอาพระเยซูเป็ นผูช้ ่วยให้รอด เมือ่ อธิษฐานรอบแรกเสร็จแบ๊
ชวาโรวา จําได้ว่า เธอได้เชิญน้องชายชื่อ “นิโคไล” วัย 66 ปี มาร่วมอธิษฐาน และร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ทบ่ี า้ นของเธอด้วย
นิโคไล เป็ นคนสุภาพ ขยันขันแข็ง และสัตย์ซ่อื แต่สองปี ทผ่ี ่านมาเขาต้องพบกับปั ญหาชีวติ หลายอย่าง
ครัง้ หนึ่งเขาเคยเป็ นนักบริหารธุรกิจ แต่ธุรกิจของเขาขาดทุน และภรรยาขอแยกทางจากไป เขาแทบ
สิน้ เนื้อประดาตัว ตอนนี้เขาทํางานเป็ น ร.ป.ภ. ณ ทําเลก่อสร้างอพาธ์เมนต์ของบริษทั ก่อสร้างแห่งนัน้
มาเรียอธิษฐานเผื่อนิโคไล 25 นาที หลังจากการกล่าว “อาเมน” เธอเดินมายังห้องทีส่ ามี และลูกชาย
รอการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าอยูใ่ นอีกห้องหนึ่ง และอยูก่ บั พวกเขา 20 นาที และจากนัน้ บอกลาสามี และลูกชาย
ว่า อีกไม่เกินครึง่ ชัวโมง
่ จะกลับมาร่วมเฉลิมฉลองด้วย จากนัน้ มาเรียเดินไปยังห้องสําหรับการอธิษฐาน และได้
อธิษฐานเผื่อสามี และลูกชาย และนิโคไล น้องชายของเธอเป็ นรอบทีส่ องอีกครัง้ หนึ่ง แต่นิโคไล ยังไม่มาปรากฏ
ตัวตามนัด และไม่มาเลยตลอดคืนนัน้
แต่ นิโคไล มาปรากฏตัวในวันถัดมา และเขามีเรือ่ งน่ าสนใจไม่น้อย มาแบ่งปั น เขาเล่าว่า ....
ในคืนทีผ่ ่านมาเขาต้องทําหน้าที่ ร.ป.ภ. ณ พืน้ ทีก่ ่อสร้าง แต่เมือ่ เขาไปถึง เพื่อน ร.ป.ภ.บอกว่าคืนนี้คุณ
จะไปส่งท้ายปี เก่าทีไ่ หน กับใครก็ได้ เพราะผมจะรับหน้าทีแ่ ทน เพราะภรรยาของผมจะเดินทางมาพร้อม
อาหาร และเครือ่ งดื่ม เพื่อส่งท้ายปี ใหม่ดว้ ยกันทีห่ อ้ งๆ หนึ่งทีพ่ ง่ึ สร้างเสร็จเมื่อไม่กว่ี นั ทีผ่ ่านมา
นิโคไล ตัดสินใจจะเดินทางไปพบแบ๊ชวาโรวา พีส่ าวทีบ่ า้ น ตอนนัน้ เป็ นเวลา 22:30 น. นิโคไล รอรถราง
สองชัวโมง
่ แต่รถรางยังไม่มา
ทันใดนัน้ ประตูบานหนึ่งของอพาธเมนต์สร้างเสร็จใหม่ดา้ นหลังสถานีรถรางเปิ ดออก ชายหนุ่ มและหญิง
สาวคนหนึ่งเดิมมาทีน่ ิโคไล และเชิญให้เขาเข้าไปในอพาธเมนต์เพื่อร่วมฉลองส่งท้ายปี ใหม่กบั พวกเขา
นิโคไล เข้าไปในห้องของอพาธเมนต์ เขาสังเกตว่า ในห้องมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไว้อย่างดี ผูเ้ ป็ นสามี
เชิญให้นิโคไลนังลงบนเก้
่
าอีห้ อ้ งรับแขก ตัวทีม่ ที ว่ี างแขนอย่างสบาย ต่อมามีการรับประทานอาหารอร่อยๆ
และชายเจ้าของบ้านเล่นเครือ่ งดนตรีของชาว “แม๊คโดเนียน” ซึง่ นิโคไลชื่นชอบ ในตอนทีเ่ ขาทํางานเป็ น
นักบริหารธุรกิจ เขาได้คนุ้ เคยกับอะไรๆ ทีร่ สเลิศ แต่บดั นี้เขารูส้ กึ ยินดีกบั รูปแบบชีวติ ง่ายๆ คืนนัน้ นิโคไล
กินดื่ม และหลับไปบนเก้าอีโ้ ซฟาห้องรับแขกนันเอง
่
พอแสงแดดเริม่ ส่องเข้ามา เจ้าของบ้านได้ปลุกนิโคไล
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ให้ต่นื และบอกว่ามีแท๊กซีค่ นั หนึ่งกําลังรอเขาอยู่ พวกเขาได้จา่ ยค่าแท๊กซีใ่ ห้เป็ นที่เรียบร้อย นิโคไล กล่าวคํา
ขอบคุณ และกล่าวอําลา เจ้าของบ้านผูช้ ายได้หยิบเงิน 50 เหรียญบัลแกเรียใส่มอื ของนิโคไล (ประมาณ 1,000
บาท) ซึง่ ตอนนัน้ นิโคไลอยูใ่ นสภาพถังแตก (แทบไม่มเี งินติดตัว) จึงรับเอาเงินนัน้ ใส่กระเป๋ ากางเกงไว้
มาเรีย ผูเ้ ป็ นพีส่ าวของนิโคไล ร้องไห้เมือ่ น้องชายเล่าเรือ่ งจบลง เสร็จแล้ว เธอกล่าวกับน้องชายว่า
“พระเจ้าทรงดูแลน้องเมือ่ คืนทีผ่ ่านมา” เสร็จแล้วมาเรีย เข้าไปในห้องทีใ่ ช้ในการอธิษฐาน หยิบพระคัมภีร์
เล่มหนึ่ง และหนังสือของชาวแอ๊ดเวนตีสอีกเล่มหนึ่ง และกล่าวว่า “นําพระคัมภีร์ และหนังสือเล่มนี้ไปให้สามี
ภรรยาผูม้ ใี จเอือ้ เฟื้ อคู่นนั ้ บอกพวกเขาว่า พีส่ าวของผมฝากหนังสือสองเล่มนี้ให้เป็ นของขวัญปี ใหม่สาํ หรับพวก
เขาทัง้ สอง”
สองสามวันถัดมา นิโคไลได้นําพระคัมภีร์ และหนังสือแอ๊ดเวนตีสมาคืนให้มาเรียพีส่ าว พลางกล่าวว่า
“เป็ นเรือ่ งทีแ่ ปลกมาก ผมไม่เข้าใจเลย เมือ่ ผมกลับไปยังอพาธเมนต์ทผ่ี มได้รบั เชิญไปร่วมฉลองส่งท้ายปี เก่า
ต้อนรับปี ใหม่ และผมได้พบว่าตึกอพาธ์เมนต์หลังนัน้ ยังสร้างไม่เสร็จ ยังไม่มใี ครย้ายเข้าไปอาศัยอยูแ่ ม้แต่ราย
เดียว”
เมือ่ ฟั งนิโคไล น้องชายเล่าจบ ในนาทีนนั ้ มาเรียเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงส่งทูตสวรรค์สององค์มาดูแล
น้องชายทีน่ ่ารักของเธอในช่วงส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี ใหม่ เท่ากับพระเจ้าได้ทรงตอบคําอธิษฐานทูลขอ
ของเธอทีไ่ ด้อธิษฐานเผื่อนิโคไล น้องชาย...
ภายหลังการอัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ ในปี ค.ศ. 2012 นิโคไลได้เริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์กบั พีส่ าวในวันสะบาโต
พระ-เจ้าทรงได้ยนิ คําอธิษฐานของเรา เมือ่ เราอธิษฐานเผื่อ เหมือนกับทีม่ าเรียได้อธิษฐานเผื่อนิโคไล น้องชาย
พระองค์สามารถตอบคําอธิษฐานของเราในลักษณะน่ าอัศจรรย์ใจยิง่
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในภาคใต้ของ
ประเทศบัลแกเรีย ย้ายจากอาคารทีเ่ ช่าคนอื่น ไปยังอาคารถาวรของคริสตจักร
ปื นหลายกระบอก และหนังสือหลายเล่ม
มาเรีย แบ๊ชวาโรวา และเพื่อนคนหนึ่งตัดสินใจไปเยีย่ มคนจากบ้านหลังหนึ่งต่อไปยังบ้านหลังถัดไป
เพื่อขายหนังสือของแอ๊ดเวนตีสในอพาธเมนต์ทส่ี งู เก้าชัน้ ในเมืองโซเฟี ย
สตรีทงั ้ สองเริม่ ตัง้ แต่ชนั ้ แรกของตึก และค่อยขยับขึน้ สูงไปทีละชัน้ โดยหยุดทีป่ ระตูของทุกห้อง บางห้อง
ไม่เปิ ดประตูเลย ขณะทีบ่ างห้องเปิ ดประตูพอทราบว่าเป็ นคนขายหนังสือศาสนา จะปิ ดประตูดงั ปั งใส่หน้าเป็ นการ
ปฏิเสธอย่างหงุดหงิด
ในชัน้ สูงขึน้ ไปของอพาธเมนต์ มาเรียและเพื่อนยืนอยูห่ น้าประตูหอ้ งหนึ่ง เมือ่ มาเรียเคาะประตูหอ้ ง
ประตูหอ้ งนัน้ เปิ ดออก และอีกห้าประตูของห้องถัดไปเปิ ดออกเกือบพร้อมกัน แต่ละประตูมชี ายใส่เสื้อเชิต๊
สีดาํ และผูกเน็คไทสีดาํ ยืนอยู่ แต่ละคนมีปืนพกเหน็บอยูท่ เ่ี อวของพวกเขา
ชายคนหนึ่งคว้าปื นทีเ่ อวออกมา แล้วชีป้ ลายกระบอกปื นมายังสตรีทงั ้ สอง พูดสังว่
่ า “กลับไปเสียเดีย๋ วนี้
เลย”
ในความตกใจกลัว มาเรียและเพื่อนรีบหันกลับเดินไปขึน้ ลิฟท์ แต่แทนที่ มาเรียทีจ่ ะกดปุ่มลง มาเรียกลับ
กดปุ่มขึน้ ชัน้ บนไปอีกชัน้ เมือ่ ประตูลฟิ ท์เปิ ดออก มาเรียมองเห็นประตู หอ้ งทีอ่ ยูใ่ กล้สุด แม้จะยังรูส้ กึ หวาด
กลัว มาเรียเดินตรงไปยังประตูหอ้ งนัน้ มาเรียชวนเพื่อนทีไ่ ปด้วยร่วมกันอธิษฐาน อธิษฐานเสร็จ มาเรีย
กดกริง่ ประตู
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สตรีหน้าตาดีคนหนึ่ง เปิ ดประตู เอ่ยถามมาเรีย และเพื่อนว่า “พวกคุณกําลังมองหาใคร” มาเรียรีบตอบ
ว่า “เรามีหนังสือทีน่ ่ าสนใจมากมาแสดงให้คุณดู ”
สตรีคนนัน้ เหลือบมองหนังสือชุดของนางเอลเลน จี.ไว้ท์ ซึง่ มีช่อื ของชุดว่า “ความขัดแย้งตลอดหลายยุค”
และสตรีเจ้าของห้องถามถึงราคาของหนังสือ เมื่อได้ทราบราคาแล้ว เธอบอกว่า “ฉันจะซือ้ หนังสือชุดนี้ทงั ้ ห้าเล่ม
ของคุณ”
มาเรียรูส้ กึ ตื่นเต้นทีข่ ายหนังสือได้เป็ นชุด หลังจากนัน้ มาเรียได้ทราบว่า ชัน้ ทีแ่ ปดที่ เธอเจอผูช้ าย
หลายคนพกปื น และคนหนึ่งถือปื นสังให้
่ เธอ และเพื่อนกลับไป เป็ นชัน้ ทีห่ วั หน้ามาเฟี ยได้มาซือ้ ไว้ทงั ้ หกห้อง แต่
หลังจากนัน้ ไม่นาน...หัวหน้ามาเฟี ยได้ถูกฆ่าตายในการต่อสูก้ บั มาเฟี ยอีก กลุ่มหนึ่ง แต่มาเรีย และเพื่อนไม่ได้
กลับไปเยีย่ มอพาธเมนต์หลังนัน้ อีกเลย
มาเรียกล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันรูส้ กึ ขอบพระคุณพระเจ้า ทีเ่ ราสามารถแบ่งปั นหนังสือชุดของนางเอลเลน
จี.ไว้ท์ กับสตรีคนนัน้ ได้ หลังจากที่ได้เจอกับพวกนักเลงมาเฟี ยมาหมาดๆ”
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 11 มกราคม 2020
โบสถ์แห่งการอัศจรรย์
เล่าโดย สโตยัน เพทโคว์ วัย 48 ปี ...ประเทศบัลแกเรีย
อาจารย์ สโตยัน เพทโคว์ อธิษฐานติดต่อกันตลอด 2 ปี เพื่อให้มอี าคารโบสถ์หลังใหม่ในเมืองโซเฟี ย
ประเทศบัลแกเรีย
อาจารย์สโตยัน ไม่ทราบเลย จนกระทังไม่
่ กเ่ี ดือนทีผ่ ่านมา ว่าสํานักงานใหญ่ของคริสตจักรได้ลงมติมอบ
ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ในไตรมาสแรกของปี 2020 สําหรับสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ท่ี
อาจารย์สโตยัน อธิษฐานขอมาเป็ นเวลาสองปี
อาจารย์สโตยัน ไม่ทราบในข่าวดีน้ี จนกระทังเมื
่ อ่ พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐาน กล่าวคือได้ดลใจให้คณะ
กรรมการวันสะบาโตได้ลงมติให้โครงการสร้างโบสถ์ของอาจารย์สโตยันได้ รบั การเห็นชอบ
นี่คอื สิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ อาจารย์สโตยันได้กลายเป็ นศิษยาภิบาลของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโซเฟี ยใต้
ในปี ค.ศ. 2015 ตอนทีส่ มาชิกโบสถ์เช่าอาคารโบสถ์เก่าของคริสตจักร “อีแวนลิคลั ” เป็ นทีน่ มัสการพระเจ้า
อาคารโบสถ์มขี นาดเล็ก สมาชิกนังอย่
่ างแออัด ไม่มหี อ้ ง หรือสถานทีส่ าํ หรับจัดกิจกรรมสําหรับชุมชน
เช่นการสัมมนาสุขภาพ หรือชัน้ ปรุงอาหารสุขภาพ และอื่นๆ ไม่มหี อ้ งโรงเรียนสําหรับเด็ก จึงไม่มรี ายการใดๆ
นอกจากการนมัสการในวันสะบาโตเท่านัน้ ไม่มกี ารประชุมอธิษฐาน เพราะเช่าเฉพาะวันเสาร์
ทีจ่ ริงอาจารย์สโตยัน ขอเช่าห้องสําหรับกิจกรรมเพิม่ จากคริสตจักรอีแวนลิคลั สําหรับทํากิจกรรมระหว่าง
สัปดาห์ แต่ไม่ได้รบั การอนุ ญาต
ดังนัน้ อาจารย์สโตยัน และสมาชิก โบสถ์จงึ ตัดสินใจมองหาอาคารโบสถ์หลังใหม่ และร่วมกันอธิษฐานทูล
ขอจากพระเจ้า ในขณะเดียวกันอาจารย์สโตยันใช้เวลาสํารวจพืน้ ที่ ทีเ่ หมาะสมตามถนนสายต่างๆ ของตัวเมือง
และสมาชิกก็อธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจ้า
หลายเดือนผ่านไป จนในเดือนมีนาคม 2017 อาจารย์สโตยันหยุดมองหาอาคารสําหรับปรับปรุงเป็ น
โบสถ์ อาจารย์ได้นําโครงการ การประกาศผ่านการจัดคอนเสิรต์ ของโบสถ์ โดยเฉพาะในเทศกาล “อีเตอร์” ซึง่ จะ
มาถึงในอีกสามเดือนข้างหน้า จึงจะเรียกว่า “อิสเตอร์คอนเสิรต์ ”
ทีจ่ ริงโบสถ์ไม่มคี ณะนักร้องประสานเสียงของโบสถ์ และไม่เคยจัด คอนเสิรต์ มาก่อน อาจารย์สโตยันได้นํา
เรือ่ งนี้ส่คู ณะกรรมการโบสถ์ และได้รว่ มกันตัดสินใจให้มคี ณะนักร้องประสานเสียงของโบสถ์ขน้ึ กลุ่มคนหนุ่ มสาว
เต็มใจรวมตัวกัน และหาผูเ้ ล่นเปี ยโน และผูอ้ ํานวยการเพลง เพื่อนําในการฝึกซ้อม ในทีส่ ุดอาจารย์สโตยันได้
ตัดสินใจเช่าห้องขนาดบรรจุ 50 ทีน่ งสํ
ั ่ าหรับคอนเสิรต์
แต่ไม่กว่ี นั ก่อนจะถึงวันแสดงคอนเสิรต์ เจ้าของห้องเช่ามาบอกว่า ขอยกเลิกการเช่า เพราะได้ให้คนอื่น
เช่าไปแล้ว อาจารย์สโตยันจึงเดินเท้าไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อหาห้องเช่าแสดงคอนเสิรต์ เขาได้พบป้ ายเขียน
“มีหอ้ งว่างให้เช่า” อาจารย์จงึ ไปติดต่อกับเจ้าของห้อง และบอกว่าเขาเป็ นตัวแทนมาจากโบสถ์พวกเราไม่มเี งิน
มาก อาจารย์สโตยันรูส้ กึ ประหลาดใจ ทีเ่ จ้าของห้องยินดีให้เช่าห้องว่าง สําหรับแสดงคอนเสิรต์ ในครัง้ นี้
ขอบคุณพระเจ้าทีค่ อนเสิรต์ ประสบความสําเร็จเป็ นอย่างดี ในตอนทําสะอาด จัดสถานทีเ่ จ้าของห้อง
เดินมาดู และพูดว่า
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“พวกคุณเป็ นกลุ่มคนทีน่ ่ าสนใจ ผมคิดว่าจะได้ยนิ เสียงอึกทึก และการตะโกนเสียงดัง แต่พวกคุณมี
กิรยิ า มารยาทดีมาก”
เมือ่ เจ้าของห้องเช่าทราบว่าทางโบสถ์อยากเช่าต่อเป็ นทีส่ าํ หรับนมัสการ เขายินดีทุบกําแพงกัน้ ห้อ งออก
ทําพืน้ ทีส่ ามห้องให้เป็ นห้องเดียว ทําให้มพี น้ื ทีม่ ากพอเพียง ไม่เพียงเท่านัน้ ยังยินดีให้เช่าห้องบนชัน้ สองด้วย
สรุปแล้วสถานทีแ่ ห่งใหม่จสุ มาชิกได้มากขึน้ มีหอ้ งบนชัน้ สองสําหรับเป็ นห้องสอนเด็ก และสามารถจัดสัมมนา
สําหรับชุมชนได้ดว้ ย สิง่ ทีด่ มี ากๆ คือเมือ่ รวมค่าเช่าห้องสามห้อง และห้องชัน้ สองสําหรับจัดกิจกรรมด้วย ค่าเช่า
ยังถูกกว่าการเช่าโบสถ์นมัสการในตัวเมืองเพียงแห่งเดียว
เจ้าของห้องเช่าบอกกับอาจารย์สโตยันว่า “พวกคุณนําโชคมาให้ผม ตอนนี้หอ้ งทีเ่ มือ่ ก่อนว่างไม่มคี นเช่า
เดีย๋ วนี้มคี นเช่าเต็มทุกห้อง” เขากล่าวด้วยนํ้าเสียงแสดงความยินดี
สมาชิกโบสถ์ได้เริม่ จัดสัมมนาสุขภาพ และจัดให้มชี นั ้ สอนปรุงอาหารสุขภาพ ในวันสะบาโตมีชนั ้ สําหรับ
เด็กๆ ด้วยถึงสามระดับ หลังจากย้ายมาอยูท่ าํ เลใหม่ในปี แรก มีผรู้ บั บัพติศมาเพิม่ 5 คน
สองปี ผ่านไป ในปี ทส่ี องมีคนรับบัพติศมาเพิม่ 10 คน อาจารย์สโตยันเป็ นพยานว่า “สองปี ก่อนหน้านี้
วันสะบาโตผมไปเทศนาทีโ่ บสถ์ เมือ่ โบสถ์เลิกผมและสมาชิกต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน แต่ตอนนี้เรามีชนั ้ การ
เป็ นพยาน พวกเยาวชนซ้อมเพลง และออกไปสาขาโรงเรียนสะบาโต ในปี ทส่ี ามสมาชิกพุ่งขึน้ เป็ น 120 คนห้อง
เช่าสามห้องทีร่ วมกันเป็ นทีน่ มัสการเริม่ รูส้ กึ ว่ากําลังจะเต็ม และขอบคุณพระเจ้าทีอ่ าจารย์สโตยัน พึง่ ได้รบั
ข่าวดีว่า ทางโบสถ์จะได้รบั เงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สามจากทัวโลกสํ
่
าหรับสร้างโบสถ์ใหม่ในไตรมาสแรก
ของปี 2020 ทีจ่ ะถึงนี้
อาจารย์สโตยัน บอกกับสมาชิกโบสถ์ว่า นี่ไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญทีเ่ ราจะได้รบั งบประมาณสําหรับโบสถ์ใหม่
บนทีด่ นิ ของเราเอง ซึง่ เราไม่ตอ้ งเป็ นกังวลเกีย่ วกับการมองหางบประมาณสําหรับโบสถ์หลังใหม่ แต่ให้เรา
ทัง้ หลายมุง่ ในการเผยแพร่พระกิตติคุณแต่เพียงอย่างเดียว
อาจารย์สโตยัน ได้กล่าวเป็ นพยานว่า “พระเจ้าได้ทรงประทานให้เราได้พบทีเ่ ช่าใหม่ และเราได้จดั ให้
มี “อีสเตอร์คอนเสิรต์ ” ขึน้ และในขณะนัน้ เอง ผมได้ทราบว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้จดั หาให้เรา และขณะนี้เรากําลัง
จะมีทด่ี นิ และอาคารโบสถ์ของเราเองในอนาคตอันใกล้ เป็ นสิง่ สําคัญทีเ่ ราจะเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าในการเผยแผ่
พระกิตติคุณ”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
สําหรับเงินถวาย ทีพ่ น่ี ้องจะถวายอย่างเอือ้ อารีในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม
ของไตรมาสทีห่ นึ่ง ของปี 2020 นี้ เพื่อนําไปเป็ นกองทุนสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ “โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสโซเฟี ยตะวันตก” ในเมืองหลวงของประเทศบัลแกเรีย ขอพระบิดาทรงอวยพระพรให้ทกุ
ท่านในนามพระเยซูคริสตเจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ในปี 1899 หนังสือ “เคล็ดลับแห่งความสุข” ของเอลเลน จี.ไว้ท์ ได้ถูกแปลและพิมพ์ในภาษา “บัลแกเรีย”
นับเป็ นหนังสือเล่มแรกของ เอสดีเอ สําหรับสมาชิกในตอนนัน้ และพิมพ์เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในโอกาสต่อมา
• ประเทศบัลแกเรีย มีประชากรทัง้ ประเทศ 7, 076, 000 คน คิดเป็ นอัตราส่วน แอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชากร
ทัวไป
่ 999 คน
• วัด หรืออารามของพระ ชื่อ “อารามริลา” เป็ นทีเ่ ก็บไม้กางเขนไม้ขนาดจิว๋ มีขนาด 140 ไมโครสคอพิค
(microscopic) และฉาก ( scenes from the Bible) ทีม่ รี ปู ร่างใหญ่ทส่ี ุด แต่มขี นาดเล็กกว่าเมล็ดข้าว
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 18 มกราคม 2020
ผูแ้ ปลกหน้ านัยน์ ตาเป็ นมิ ตร
เล่าโดย จิ วโค กรัสฮิ ว วัย 69 ปี ...ประเทศบัลแกเรีย
อาจารย์จิวโค กรัสฮิ ว อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ในวัยเกษียณ อายุ 67 ปี ต้องการอยากรับใช้พระ
เจ้าจึงสมัครเป็ น “บรรณกร” ในหลายวันทีผ่ ่านมาของสัปดาห์นนั ้ อาจารย์จวิ โค ได้จาํ หน่ ายหนังสือ “สงครามแห่ง
ประวัตศิ าสตร์” ให้กบั ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทัว่ “กรุงโซเฟี ย” เมืองหลวงแห่งประเทศบัลแกเรีย
รวมแล้วประมาณ 100 เล่ม และในเช้าวันนี้ เขายังเหลือหนังสือ “สงครามแห่งประวัตศิ าตร์” ของเอลเลน จี.ไว้ท์
อยูอ่ กี เพียง 3 เล่มเท่านัน้ ในกระเป๋ า
ในเช้าวันนัน้ อาจารย์จวิ โคคุกเข่าทําการอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรงนําเขาออกไปพบกับลูกค้าในวันนัน้ พอ
อธิษฐานเสร็จ อาจารย์จวิ โค นึกขึ้นได้ว่า เขาควรไปพบผูอ้ ํานายการโรงเรียนนายตํารวจแห่งชาติบลั แกเรีย เขา
ขับรถยนต์ไปถึงประตูดา้ นหน้าโรงเรียนนายร้อยฯ เขาจอดรถยนต์แล้วเข้าไปติดต่อนายสิบตํารวจผูท้ าํ หน้าทีเ่ ฝ้ า
ประตูเข้าออก ขณะทีเ่ ขาพึง่ ยืน่ นามบัตรและแจ้งความประสงค์จะขอพบผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยตํา รวจ ใน
เวลาเดียวกันมีรถเก๋งขนาดใหญ่สดี าํ ทีเ่ รียกว่า “ลีมซู นี ” วิง่ ผ่านหน้าประตูออกไป ตํารวจทีท่ าํ หน้าทีร่ กั ษาประตู
บอกกับอาจารย์จวิ โคว่า “เสียใจด้วยครับ นายพลตํารวจโท.....ซึง่ เป็ นผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยตํารวจทีค่ ุณ
ต้องการไปพบพึง่ นังรถเก๋
่
งคันสีดาํ ผ่านออกไปเมือ่ กีน้ ้ีเอง....”
อาจารย์จวิ โคตัดสินใจในทันที บอกกับยามหน้าประตู “ถ้างัน้ ผมขอเข้าไปพบเลขาของผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนนายตํารวจแทนก็แล้วกัน ” ยามแนะนําอาจารย์จวิ โค ขับรถไปจอดทีข่ า้ งตึกอํานวยการและเข้าติดต่อ
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ และแจ้งความประสงค์ และเจ้าหน้า ทีจ่ ะชีท้ างให้คุณไปพบเลขาของผูอ้ ํานวยการเองเมือ่
อาจารย์จวิ โค ไปพบเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
อาจารย์จวิ โคบอกกับเจ้าหน้าทีว่ ่า “ผมต้องการไปปรึกษาเรือ่ งการบริจาคเงินกับเลขาของผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนฯ” ซึง่ เจ้าหน้าได้เขียนลงในบัตรแบบฟอร์ม และยืน่ บัตรนัน้ ให้กบั อาจารย์จวิ โค และบอกว่า “เดินออกไป
จากตึกหลังนี้ มองไปด้านขวามือเยือ้ งไปด้านข้าง จะเห็นมีตกึ ขนาดใหญ่ตงั ้ อยูไ่ ม่ไกล เป็ นตึกสามชัน้ นันเป็
่ นตึก
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ พอเดินไปถึงตึกหลังนัน้ ถามเจ้าหน้าที่ ทีช่ นั ้ ล่างว่าจะไปยังห้องของเลขาของ
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนได้อย่างไร...ก็จะมีเจ้าหน้าทีน่ ําทางไป
พออาจารย์จวิ โคเดินไปถึงตึกโรงนายร้อยตํารวจ เขามองไปรอบๆ นึกสงสัยว่าเจ้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ท่ี
ตึกด้านหน้าได้โทรบอกเจ้าหน้าที่ ทีต่ กึ โรงเรียนนายร้อ ยว่า มีแขกคนหนึ่งกําลังเดินทางมาเยีย่ มเลขาของ
ผูอ้ ํานวยการแล้วหรือยัง เขาเอ่ยถามนายตํารวจคนหนึ่งทีเ่ ดินลงบันไดมาว่าห้องทํางานของเลขาผู้ อํานวยการ
โรงเรียน อยูท่ ไ่ี หนครับ” นายตํารวจคนนัน้ ตอบด้วยเสียงห้าวๆ พลางชีน้ ้ิวไปยังบันได “อยูบ่ นชัน้ สอง” อาจารย์จวิ
โครูส้ กึ ไม่สบายใจในนํ้าเสียงกระด้างของนายตํารวจทีใ่ ห้ คาํ ตอบ
อาจารย์จวิ โคจึงตัดสินใจอธิษฐานสัน้ ๆ ในใจว่า พระบิดาเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ดว้ ย”
ทันใดนัน้ ชายคนหนึ่งอายุประมาณ 30 ต้นๆ เดินบันไดภายในอาคารลงมา เขาเปิ ดยิม้ กว้างให้กบั
อาจารย์ จิวโค พลางเอ่ยทักทายว่า “สวัสดีครับ” จากนัน้ เขาถามวัตถุประสงค์ของอาจารย์จวิ โค เมือ่ ทราบ
วัตถุประสงค์เขาพูดว่า “ห้องของเลขาของผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยฯ อยูบ่ นชัน้ สองครับ...เชิญตามผมมา ผม
จะนําไปยังห้องของท่านเอง”....จากนัน้ ชายหนุ่ มคนนัน้ เดินนําอาจารย์จวิ โคเดินบันไดภายในตัวตึกขึน้ ไปยังชัน้
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สอง พอถึงชัน้ สองเขาพาเดินเลีย้ วช้าย แล้วชี้ไปทีป่ ้ าย “เลขาผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยตํารวจ” เขาค้อมศีรษะ
ให้แล้วเดินจากไป
ขณะเดินตามหลังนายตํารวจขึน้ บันไดไป อาจารย์จวิ โครูส้ กึ ประทับใจกับการต้อนรับของนายตํารวจคน
นัน้ มาก เขามองดูสุภาพเรียบร้อย พูดจานํ้าเสียงน่าฟั ง ท่าทางสง่างาม นายตํารวจคนนัน้ สวมเครือ่ งแบบเหมือน
นายตํารวจทุกอย่าง แต่ทน่ี ่ าสังเกตคืออินทรธนูบนบ่าทัง้ สองข้างไม่ประดับเครือ่ งหมายใดๆ
นายตํารวจใจดี นําเดินมาถึงป้ ายชื่อ “เลขาธิการผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยฯ” ทําการเคาะประตู เมือ่
นายตํารวจ คนทีอ่ ยูด่ า้ นในประตูเปิ ดประตูออกมา....นายตํารวจใจดีคอ้ มศีรษะให้ แล้วเดินจากไป โดยทีอ่ าจารย์
จิว-โคไม่ทนั ได้เอ่ยปากขอบคุณนายตํารวจใจดี เพราะนายนายตํา รวจทีเ่ ปิ ดประตูหอ้ งออกมาเอ่ยถามว่า “คุณคือ
ศาสตราจารย์จวิ โค ผูม้ คี วามประสงค์จะพบกับนายพันตํารวจตรีหญิง ..เลขาของผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยใช่
ไหม” อาจารย์จวิ โค ตอบว่า “ครับ” พลางยืน่ บัตรเยีย่ มทีไ่ ด้รบั มาจากเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่
ต้อนรับอ่านดู แล้วฝายมือเชิญให้อาจารย์จโิ คนังที
่ โ่ ซฟารับแขก...พูดว่า “รอสักคู่นะครับผมจะไปเรียนท่านเลาขา
ให้ แล้วเปิ ดประตูเดินเข้าไปด้านใน”
ตอนนี้อาจารย์จวิ โคเพิง่ รูส้ กึ ได้ว่า นายตํารวจใจดีทอ่ี าสานําทางอาจารย์ให้มาพบกับเลขาอยูท่ ไ่ี หน เขา
อยากจะกล่าวขอบคุณในความมีน้ําใจ....เมือ่ เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ออกมาบอกว่า อีก 7 นาที เลขาของ
ผูอ้ ํานวยการโรงเรียนให้เข้าไปพบได้...อาจารย์จวิ โคถามเจ้าหน้าทีห่ น้าห้องเลขาฯว่า คุณได้เห็นนายตํารวจทีเ่ ป็ น
คนนําผมให้มาพบคุณไหม เจ้าหน้าทีต่ อบว่า ผมไม่เห็นใครเลย คุณแน่ ใจหรือว่ามีนายตํารวจทีไ่ ม่ตดิ ยศคนหนึ่ง
เป็ นคนนําคุณมาพบผม ..ผมเห็นคุณเปิ ดประตูเข้ามาคนเดียว หลังจากทีเ่ คาะประตู และเมือ่ ผมพูดออกไปชัด
ถ้อยชัดคําว่า.....เชิญครับ คุณก็เดินเข้าห้องมาเพียงคนเดียว
เมือ่ ไปพบเลขาของผูอ้ ํานวจการโรงเรียน อาจารย์จวิ โค ได้วางหนังสือ “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์” สาม
เล่มบนโต๊ะทํางานของเลขาของผูอ้ ํานวยการโรงเรียนฯ และกล่าวว่า “เหล่านี้เป็ นของขวัญจากสํานักพิมพ์แอ๊ดเวน
ตีสของเรา ผมขอมอบหนังสือหนึ่งเล่มให้กบั เลขาของผูอ้ ํานวยการฯ เล่มทีส่ องขอมอบให้กบั ผูอ้ ํานวยการ
โรงเรียนฯ และเล่มทีส่ ามมอบให้หอ้ งสมุดของโรงเรียนนายร้ อยแห่งนี้ครับ”
ซึง่ เลขาของผูอ้ ํานวยการของโรงเรียนนายร้อยตํารวจกล่าวขอบคุณ หลังจากนัน้ อาจารย์จวิ โคพูดคุยอีก
เล็กน้อย แล้วกล่าวอําลา... และเดินลงมาตามบันไดอันเดิม แล้วเดินทางไปยังลานจอดรถเพื่อเดินทางกลับ
สํานักพิมพ์ ก่อนออกรถอาจารย์จวิ โคอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า ทีท่ รงช่วยเขาให้ดาํ เนินภารกิจได้อย่าง
เรียบร้อย ซึง่ ดูเหมือนจะยุง่ ยากกว่าทีเ่ ขาเคยไปติดต่อทีอ่ ่นื ๆ...ในเวลานัน้ ดวงจิตของอาจารย์จวิ โคหวนคิดถึง
นายตํารวจผูไ้ ม่ตดิ ยศทีอ่ นิ ทรธนู ซึง่ ผิดปกติ เป็ นผู้นําเขาขึน้ บันไดไปพบกับเลขาของผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนาย
ร้อย นายร้อยคนนัน้ มาปรากฏตัวในเวลาทีเ่ ขากําลังมีปัญหา และช่วยแก้ปัญหาให้ หนังสือทัง้ สามเล่มไม่อาจส่ง
ถึงมือเลขาผูอ้ ํานวยการโรงเรียนนายร้อยฯได้โดยง่าย ถ้าปราศจากการช่วยเหลือของนายร้อยตํารวจคนนัน้
ถึงตอนนี้อาจารย์จวิ โคไม่สงสัยเลยว่า นายตํารวจทีไ่ ม่มแี สดงยศด้ วยอินทรธนูทบ่ี ่า ไม่ใช่มนุ ษย์แต่เป็ น
ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ทีพ่ ระเจ้าทรงส่งมานําทางให้ท่าน อาจารย์จวิ โคจําข้อพระคัมภีรข์ อ้ หนึ่งได้ว่า “ทูตสวรรค์
ทัง้ ปวงเป็ นเพียงวิญญาณทีร่ บั ใช้พระเจ้า ทีท่ รงส่งไปปรนนิบตั บิ รรดาผูท้ จี ่ ะได้รบั ความรอดไม่ใช่หรือ (ฮีบรู 1:14)
การทีไ่ ด้พบกับทูตสวรรค์ดว้ ยตัวเอง ทีม่ องดูอาจารย์จวิ โค ด้วยสายตาอันอบอุ่น ได้เปลีย่ นชีวติ ฝ่ าย
จิตวิญญาณของอาจารย์จวิ โค และอาจารย์จวิ โคมักจะคิดถึงประสบการณ์ของวันนัน้ อยูบ่ ่อยๆ
พระเจ้าทรงยิง่ ใหญ่ พระองค์ทรงมีพระประสงค์ จะช่วยผูค้ นให้ได้รบั ความรอด อาจารย์จวิ โคเอ่ยเสมอ
ว่า “พระเยซู พระสหายของผม ทรงเป็ นเพื่อนทีแ่ สนอัศจรรย์ยงิ่ นัก ”
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ปั จจุบนั อาจารย์จวิ โค ได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการโบสถ์กลาง แอ๊ดเวนตีสในเมืองหลวงของ
ประเทศบัลแกเรีย ให้เป็ นผูป้ กครองของโบสถ์ และส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสแรก
ของปี น้ี จะถูกนําสร้างโบสถ์ในเมืองหลวงของบัลแกเรียอีกแห่งหนึ่ง ....ขอบคุณ พีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีม่ ี
แผนจะถวายทรัพย์ในวันสะบาที่ทส่ี บิ สามของไตรมาสนี้เป็ นพิเศษ
สถานที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ประเทศ “บัลแกเรีย” เป็ นประเทศเก่าแก่ทส่ี ุดในทวีปยุโรป ประเทศนี้ได้เปลีย่ นชื่อประเทศใหม่ในปี ค.ศ. 681
• นาฬิกาดิจติ อล เรือนแรกถูกประดิษฐ์ขน้ึ ในประเทศบัลแกเรีย ใช้ช่อื ยีห่ อ้ ว่า “ปี เตอร์ เพทรอฟ”
• ชาวบัลแกเรียสันศี
่ รษะเพื่อเป็ นเครือ่ งหมายว่า “ตกลง หรือ โอเค” และ “ผงกศีรษะ” สําหรับการ“ปฏิเสธ” หรือ
“ไม่”
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 25 มกราคม 2020
รถไฟ รถบรรทุก และวันสะบาโต
เล่าโดย โรเซน นาคิ ว วัย 48 ปี ...ประเทศบัลแกเรีย
โรเซน ได้ฟังเรือ่ งเทศนาของอาจารย์ในโบสถ์ และรูส้ กึ ประทับใจมาก ตอนโรเซน อายุ 10 ปี วันนัน้
อาจารย์เล่าเรือ่ งของบุรษุ ไปรษณียค์ นหนึ่ง ได้อ่านจ่าหน้าในไปรษณี ยบัตรแผ่นหนึ่งว่า “ส่งคุณลุงซันตาคลอส”
และ ของขวัญทีผ่ มขอในเทศกาลคริสตมาสปี น้คี อื “รถไฟ พร้อมกับรางรถไฟ-เครือ่ งเล่นของเด็ก” เมือ่ นาย
ไปรษณียค์ นนัน้ อ่านดูแล้ว นึกสงสารเด็กชายมาก เขาเองแม้จะแต่งงานแล้วแต่ยงั ไม่บุตร จึงไปซือ้ รถไฟซึง่ เป็ น
ของเล่นเด็ก ทําการห่อด้วยกระดาษของขวัญ พร้อมกับผูกริบบิน้ สีสด เขียนทีอ่ ยูข่ องโรเซน และเขียนชื่อผูส้ ่งว่า
“ซันตาคลอส”
โรเซน ชอบฟั งการเล่าเรือ่ งต่างๆ ในขณะทีศ่ าสนาจารย์กําลังเทศนามาก เขาจึงเดินทางมาที่ โบสถ์อกี ใน
วันสะบาโตต่อมา ไม่นานโรเซนผูกมิตรเป็ นเพื่อนกับเด็กหลายคนในโบสถ์ และในปี ต่อมาพวกเด็กๆ ได้จดั กลุ่ม
“ร่วมสัมพันธ์ในนามพระเยซูขน้ึ ”
หลังจากทีโ่ รเซนเรียนจบชัน้ มัธยมปลาย อายุโรเซนถึงเวลาไปคัด เลือกทหารพอดี ในตอนนัน้ ประเทศ
บัลแกเรียปกครองภายใต้รฐั บาลคอมมิวนิสต์ ซึง่ มีขอ้ กําหนดว่า ผูช้ ายอายุ 18 ปี ร่างกายปกติจะต้องไปเข้าเป็ น
ทหารสองปี เต็มทุกคน หรือไม่คนหนึ่งต้องสมัครเข้าเป็ นคนงานในโรงงานสร้างรถบรรทุกของทหาร หรือ โรงงาน
ประเภทอื่นๆ มีกําหนดห้าปี มีรายได้เท่ากับแรงงานขัน้ ตํ่า และทํางานต่อเนื่องอย่างไรก็ด ี การทํางานในโรงงาน
ของรัฐ ทํางานวันจันทร์- วันศุกร์ วันเสาร์และอาทิตย์หยุด ส่วนการเป็ นทหารสองปี ทหารจะต้องอยูใ่ นค่ายทุกวัน
ตลอดสามเดือน จากนัน้ จะลาหยุดในวันเสาร์–อาทิตย์ได้ทุกสามเดือนต่อหนึ่งครัง้ ..เพื่อหลีกเลีย่ งการต้องฝึกทหาร
หรือทํากิจในวันสะบาโต โรเซนจึงตัดสินใจสมัครเข้าทํางานในโรงงานของรัฐ
ในช่วงเวลาดังกล่าวนัน้ มีชายหนุ่ มแอ๊ดเวนตีสจํานวน 10 คนทํางานในโรงงานสร้างรถบรรทุก ซึง่ ตัง้ อยู่
นอกเมืองโซเฟี ย เมืองหลวงประเทศบัลแกเรีย และโรเซน ตัดสินใจสมัครเข้าทํางานในโรงงานแห่งนัน้ เมือ่ เขา
เดินทางไปเยีย่ มโรงงานสร้างรถบรรทุก เข้าได้พบเพื่อนคนหนึ่งทํางานในแผนกติดตัง้ เครือ่ งยนต์ให้กบั รถบรรทุก
โรเซนเข้าไปในห้องธุรการของโรงงานเพื่อยืน่ ใบสมัครเข้าทํางาน ผูจ้ ดั การโรงงานมองดูโรเซน และพบ
ว่าโรเซนเคยทํางานเป็ นช่างซ่อมเครือ่ งรถยนต์มาก่อน
“ทําไมคุณจึงสมัครทํางานในแผนกติดตัง้ เครือ่ งยนต์ ...คุณควรสมัครเป็ นช่างซ่อมรถบรรทุกของโรง
งานน่ าจะเหมาะสมกว่า”
โรเซนถามผูจ้ ดั การโรงงานทันทีว่า แผนกซ่อมเครือ่ งยนต์ทาํ งานในวันไหนบ้าง คําตอบคือทํางานวัน
จันทร์ถงึ วันศุกร์ หยุดวันเสาร์ และอาทิตย์
โรเซนตอบตกลง เขาอยากทํางานในแผนกซ่อมเครือ่ งยนต์ ผูจ้ ดั การจึงส่งเขาไปพบผูจ้ ดั การแผนก
ทรัพยากรบุคคล ผูจ้ ดั การบอกว่าเราจะกําหนดให้คุณทํางานในโรงซ่อมเครือ่ งยนต์รนุ่ เล็ก คือเครือ่ งยนต์ของรถ
เก๋ง และรถปิ คอัพทัวไป”
่
เมือ่ โรเซนไปทํางานในแผนกซ่อมเครือ่ งยนต์ โรเซนได้พบว่ามีชายหนุ่ มแอ๊ดเวนตีสทํางานในแผนกนัน้
6 คนด้วยกัน ในช่วงทานอาหารกลางวันในโรงอาหาร หนุ่ มแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งถามโรเซนว่า คุณคงจะรูจ้ กั ผูใ้ หญ่
ในโรงงานคนใดคนหนึ่งเป็ นแน่ คุณรูจ้ กั กับใครนะ...เขาจึงจัดให้คุณได้งานทีด่ อี ย่างนี้ในอู่ซ่อมรถของโรงงาน”
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ต่อมาไม่นานโรเซนได้ทราบว่า คนงานในแผนกอื่นๆ ของโรงงาน บ้างต้องทํางานหนัก และบ้างก็ทาํ งาน
ทีท่ งั ้ หนักทัง้ สกปรก แต่การทํางานในอู่ซ่อมรถค่อนข้างเบา และเพื่อนทุกคนของโรเซนทีท่ าํ งานในอู่ซ่อมรถของ
บริษทั ต่างมีคนในครอบครัวรูจ้ กั คนใหญ่คนโตในโรงงานนี้ พวกเขาจึงได้งานในแผนกนี้
โรเซนตระหนักว่าโดยการทีเ่ ขาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการถือรักษาวันสะบาโต พระเจ้าทรง
ประทานงานทีเ่ ขาปรารถนาให้ทาํ
โรเซนตอบว่า พระสหายทีช่ ่วยให้ผมได้งานนี้คอื พระบิดาซึง่ อยูบ่ นสวรรค์นนเอง
ั่
นับตัง้ แต่วนั นัน้ ทุกคนทีห่ น่ วยเครือ่ งยนต์ขนาดเล็ก และในหน่ วยเครือ่ งยนต์ขนาดใหญ่ ทต่ี งั ้ อยูช่ ดิ กัน
ต่างทราบว่า ช่างเครือ่ งยนต์มาทํางานล่าสุดคือโรเซน หนุ่ มเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส หลายคนเมือ่ มีปัญหาเรือ่ ง
เครือ่ งยนต์ หรือแม้แต่เรือ่ งอื่นๆ ต่างมาขอความช่วยเหลือจากเขา เพราะโรเซน เป็ นชาวแอ๊ดเวนตีสทีม่ นี ้ําใจ
เอือ้ เฟื้ อ และมีฝีมอื ดีในซ่อมแซมเครือ่ งยนต์
อย่างทีร่ ายงานในตอนแรกมีชายหนุ่ มแอ๊ดเวนตีสหลายคนทํางานในโรงงานสร้างรถยนต์แห่งนัน้ แต่ม ี
เพียงโรเซนคนเดียวทีไ่ ด้ทาํ งานในอู่ซ่อมรถของโรงงานแห่งนัน้
ตอนนี้โรเซนอายุ 48 ปี เขาไม่ทราบว่ามีผคู้ นจํานวนกีค่ นทีร่ บั เอาความเชื่อของแอ๊ดเวนตีสจากคําพยาน
และอิทธิของเขา แต่โรเซนเชื่อว่า พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับเขา เขากล่าวเป็ นพยานว่า พระเจ้าทรงให้ผม
รูส้ กึ ประทับใจในเรือ่ งรถไฟเครือ่ งเล่นของเด็ก โรเซนกล่าวสรุปว่า ดังนัน้ พระเจ้าทรงใช้ผมทํางานในอู่ ซ่อมรถของ
โรงงาน เพื่อให้ผมหาวิธ ี ทีจ่ ะสัมผัสกับจิตใจของทุกๆ คนต่อไป
เงินถวายส่วนหนึ่งของวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ในไตรมาสนี้ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปสร้างโบสถ์ “เซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีส-โซเฟี ยตะวันตก ซึง่ เป็ นเขตพืน้ ทีใ่ กล้บา้ นของโรเซน ...จึงขอขอบคุณล่วงหน้าทีพ่ น่ี ้องในพระคริสต์ทุก
ท่านถวายเป็ นจํานวนพิเศษเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศบัลแกเรีย ขอพระเจ้าทรงอํานวยพรให้ทุกท่านด้ วย
...ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า..อาเมน
ข้อมูลด่วน
• ภาษาของทางราชการคือภาษา “บัลแกเรียน” นอกจากนี้มภี าษาทีส่ องเป็ นภาษาทีใ่ ช้ในท้องถิน่
ต่างๆ ภาษาอัลแกเรียน เป็ นภาษาเก่าแก่ทอ่ี กั ษรเขียนไว้ตามสถานทีต่ ่างๆ มีช่อื ว่าภาษาสลาวิค ภาษานี้ถูก
เขียนบันทึกไว้ดว้ ยตัวอักษรของภาษา “ซินริลลิค” (Cyrillic)
• เครือ่ งดนตรีใช้ถุงลม (ส่วนใหญ่ใช้เป็ นเครือ่ งเป่ าลมในเครือ่ งออแกนลม) ชื่อของถุงลมทีว่ ่า “ไกด้า อิน
บัลแกเรีย” จะว่าไปมีเพียงสามชาติในโลกทีใ่ ช้ถุงลมในเครือ่ งดนตรี คือ สก็อตแลนด์ ไอรแลนด์
และบัลแกเรีย

• แม้บลั แกเรียร่วมเป็ นพันธมิตรกับเยอรมัน กระนัน้ บัลแกเรียในช่วงสงครามโลก และฟิ นแลนด์ได้ช่วยชาวยิว

จํานวนมาก โดยไม่ยอมจับชาวยิวเป็ นเชลยส่งไปเข้าค่ายกักกัน และถูกฆ่าตายในช่วงสงครามโลก ซึง่ เท่ากับ
ได้ปกป้ องชีวติ ของชาวยิวไว้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020
ถูกขว้างด้วยก้อนหิ นที่ซิซิลี
เล่าโดย ซัลวาทริ ค ซัลวิ นา มาซซา วัย 85 ปี ...ประเทศอิ ตาลี
ชายผูเ้ ป็ นพ่อชื่อ คาร์มโี ล ชวนลูกสาว วัย 13 ปี ชอ่ื “ซัลวินา” ไปปั น่ จักยานทางไกล ระยะทาง 43
กิโลเมตรทีเ่ กาะซิซลิ ี ของประเทศอิตาลี แต่การไปปั น่ ทางไกลเช่นนัน้ เป็ นเรือ่ งไม่สนุ กเลย
เมือ่ พ่อ และลูกสาว ปั น่ จักรยานมาได้ประมาณ 15 กิโลเมตร ทัง้ สองมาถึงหมูบ่ า้ น “โรโซนิ” มีชาย
คนหนึ่งชื่อฟี ลปิ ได้รจู้ กั กับคาร์มโี ล มาสองปี แล้ว วันนัน้ ฟี ลปิ นังอยู
่ ห่ น้าบ้าน เมือ่ เขาเหลือบเห็นคาร์มโี ล
ปั น่ จักรมากับลูกสาว เขาร้องทักคาร์มโี ล และทําสัญญาณมือให้คาร์มโี ลหยุดคุยกันก่อน พอคาร์มโี ลหยุด
ปั น่ จักรยาน และเดินจูงจักรยานเข้า ไป ฟิ ลปิ ได้พดู ว่า ดีใจทีผ่ มได้พบกับคุณคาร์มโี ล ผมอ่านพระธรรมดาเนียล
บทที่ 2 และไม่เข้าใจ คุณจะช่วยอธิบายให้ผมฟั งได้ไหมครับ คาร์มโี ลตอบว่ายินดีครับ หลังจากทีไ่ ด้อธิบายข้อ
พระ-คัมภีรใ์ ห้ชายคนนัน้ ประมาณ 40 นาที ฟี ลปิ รูส้ กึ ยินดีมากทีไ่ ด้ทราบความหมายทีเ่ ขาข้องใจ ฟี ลปิ กล่าว
ขอบคุณคาร์มโี ล และกล่าวเสริมว่า “คุณจะเดินทางมาอธิบายหลักข้อเชือ่ ของแอ๊ดเวนตีสให้ผมฟั งในโอกาสต่อไป
ได้ไหมครับ” คาร์มโี ลตอบว่า “ยินดีครับ” ทัง้ สองได้นดั หมายวันเวลากันไว้ เสร็จแล้วคาร์มโี ล กับลูกสาวก็ปัน่
จักรยานกันต่อ จนตกบ่ายจึงกลับถึงบ้าน
คาร์มโี ลเดินทางมาสอนพระคัมภีรใ์ ห้ฟีลปิ หลายครัง้ แต่ละครัง้ จะมีเพื่อนบ้าน 3 ถึง 4 คนมานังฟั
่ งด้วย
ช่วงเวลาผ่านไป 4 เดือน ฟิ ลปิ และญาติอกี คนหนึ่งมานังฟั
่ งอยูด่ ว้ ยทุกครัง้ ตัดสินใจขอรับบัพติสมาเข้าสู่โบสถ์
ขณะทีย่ งั มีอกี หลายคนทีม่ คี วามสนใจมาก ในตอนหลังๆ นี้ เมือ่ คาร์มโี ล เดินทางมาสอนพระคัมภีรม์ กั จะมีเพือ่ น
บ้านของฟี ลปิ มานังฟั
่ งจนเต็มห้อง
ในวันนัดหมายทีค่ าร์มโี ลมาสอนพระคัมภีรท์ บ่ี า้ นของฟี ลปิ มีตํารวจนอกเครือ่ งแบบสองคนมานัง่
ฟั งด้วย พอคาร์มโี ลสอนเสร็จ คนหนึ่งในสองคนบอกว่ามีคนไปรายงานทีส่ ถานีตํารวจว่า มีชายคนหนึ่งชื่อ
คาร์มโี อมาสอนหลักข้อชื่ออย่างผิดๆ ซึง่ ผมเห็นว่าทุกอย่างทีค่ ุณคาร์มโี ลสอน สอดคล้องกับหลักคําสอน
ของพระคัมภีร์ เมือ่ การสอนพระคัมภีรจ์ บในอีกสองชัวโมงต่
่
อมา คาร์มโี ล ก็เอ่ยคําลา และนัดศึกษาพระคัมภีรอ์ กี ในสามวันถัดไป
เวลาผ่านไปหลายปี จากการทํางานของคาร์มโี ล ผูเ้ ป็ นพ่อ และซัลวินา ลูกสาวทําให้ทงั ้ สองสามารถตัง้
โบสถ์ปัน่ จักรยานมา ก่อนถึงหมูบ่ า้ นโซโลลินิ ซึง่ มีคนสนใจรอคอยฟั งพระกิตติคุณ ทัง้ สองเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดิน
ตามถนน ซัลวินา ถามพ่อว่า “วันนี้มคี นเดินบนถนนมากจริงๆ ... มีอะไรเกิดขึน้ หรือคะ” พ่อตอบว่า...
“วันนี้พวกชาวบ้านมีงานเลีย้ งฉลองบางอย่างทีห่ มูบ่ า้ นโซโลลินิ ” ทัง้ สองปั น่ จักรยานเร็วขึน้ เพื่อให้
พ้นจากผูค้ นทีก่ ําลังเดินบนถนน
คนหนึ่งในกลุ่มร้องถามว่า คุณชื่อคาร์มโี ลใช่ไหม คุณคงทราบแล้วว่า หมูบ่ า้ นแถบนี้เชื่อในหลักคําสอน
ของ “คาทอลิก”
คนหนึ่งพูดเสียงดังว่า “เราไม่ตอ้ งการโบสถ์อ่นื ใดมาตัง้ ในหมูบ่ า้ นของพวกเรา มีบางคนในกลุ่มทีก่ ําลัง
เดินตามถนนก้มลงเก็บก้อนหินขนาดเกือบเท่าลูกมะนาว และขว้างใส่สองพ่อลูก ...พ่อร้องบอกให้ลกู ปั น่ จักรยาน
เต็มทีเ่ พื่อให้พน้ จากก้อนหิน......พอปั น่ หนีมาได้ไกลพอสมควรแล้ว ผู้เป็ นพ่อเอ่ยถามลูกสาว หนูบาดเจ็บไหม ลูก
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สาวตอบว่าไม่....พ่อก็ปลอดภัยเช่นกัน...อย่างนี้ขอให้เราหยุดตรงนี้ แล้วผูเ้ ป็ นพ่อก้มศีรษะอธิษฐานขอบพระคุณ
พระเจ้าทีท่ รงช่วยให้พวกเขาปลอดภัยทัง้ สองคน
คาร์มโี ล เป็ นทหารผ่านศึกในสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ขณะทีอ่ ยูใ่ นกองทัพ เขาสนิทกับแอ๊ดเวนตีสคน
หนึ่งซึง่ เป็ นพยานให้กบั เขา เมือ่ ปลดประจําการแล้วคาร์มโี ลทํางานเป็ นช่างภาพอิสระเพื่อเป็ นกา รเลีย้ งชีพ เขา
และลูกสาวเดินทางไกลโดยจักรยานด้วยกันเสมอ ทัง้ สองต้องเผชิญกับการขัดขวางหลายครัง้ รวมทัง้ ครัง้
ทีผ่ ่านมา ทีบ่ างคนไม่ชอบหลักคําสอนของแอ๊ดเวนตีส และใช้กอ้ นหินขว้างปาสองพ่อลูกคู่น้ี
ขอบคุณพระเจ้าทีท่ งั ้ พ่อ และลูกสาวไม่ยอ่ ท้อ พระเจ้าทรงอวยพระพรการเป็ นพยาน และการสอนพระ
คัมภีรข์ องคาร์มโิ ล มีหลายคนได้รบั บัพติศมา ผูเ้ ป็ นพ่อร่วมกับศิษยาภิบาลกิโอวันนิ ทีส่ าํ นักงานมิชชัน่
ส่งมาทํางานได้สร้างโบสถ์ขน้ึ ถึงสามแห่ง (1) สร้างโบสถ์ในหมูบ่ า้ นทีช่ าวบ้านขว้างก้อนหินใส่คาร์มโิ ล และลูก
สาว (2) สร้างโบสถ์ทห่ี มูบ่ า้ น “มาซซาโรน” (3) สร้างโบสถ์ทห่ี มูบ่ า้ น “โมดิคา” และแห่งทีส่ ่ี (4) ทีห่ มูบ่ า้ น
“วิคตอเรีย” หลายสิบปี ผ่านไปผูเ้ ป็ นพ่ออายุมากขึน้ และในทีส่ ุดได้นอนหลับในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ขณะทีป่ ี น้ี ผูเ้ ป็ นลูกสาวคือ ซัลวินา มีอายุ 85 ปี และเธอยังจําเรือ่ งทีค่ ุณพ่อ และเธอถูกผูค้ นใช้กอ้ น
หินขว้างในวันนัน้ ได้ด ี เธอกล่าวเป็ นพยานว่า
“นับแต่วนั ทีถ่ ูกคนขว้างก้อนหินใส่ ฉันไม่กลัวทีจ่ ะเป็ นพยานเพื่อพระคริสต์ เธอปฏิบตั ติ ่อพวกเขาด้วย
ความรัก และความอดทน เธอแบ่งปั นเรือ่ งพระเจ้าในโรงเรียน ผ่านเพื่อนร่วมชัน้ เธอเคยถูกบาทหลวงกล่าวเยาะ
เย้ย และเธอมักจะพูดเรือ่ งของพระเยซูดว้ ยความกระตือรือร้นเสมอ เธอพูดบ่อยๆ ว่าเธอรักทีจ่ ะแบ่งปั นพระกิตติ
คุณ ความรอดโดยพระเยซู ในทุกโอกาสเท่าทีจ่ ะทําได้
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะช่วยในการก่อสร้างอาคารโบสถ์ในเมือง
“รากูซา” สมาชิกในโบสถ์แห่งนี้ได้เช่าอาคารหลังหนึ่ง และใช้เป็ นสถานทีน่ มัสการตัง้ แต่ ปี 1952 โดยผูก้ ่อ
ตัง้ ร่วมกับคุณพ่อของซัลวินา และพวกเขารูส้ กึ ขอบคุณทีพ่ วกเขาสามารถนมัสการในโบสถ์ของพวกเขาเอง
ขอบคุณพีน่ ้องวันสะบาโตทุกท่าน ทีไ่ ด้ถวายเงินถวายเพื่อจะทําให้เป็ นไปได้ทจ่ี ะมีอาคารโบสถ์ของพวกเขา
เอง...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ประเทศอิตาลีเป็ นสถานทีพ่ เิ ศษเฉพาะของคณะนิกายต่างๆ ในประวัตศิ าสตร์ ตัง้ แต่ศตวรรษทีห่ นึ่ง
หลักข้อเชื่อของแอ๊ดเวนตีสถูกเทศนาเผยแพร่ไป โดยศาสนาจารย์ M.B. Czecowski, อดีตบาทหลวง
คาทอลิก ซึง่ เป็ นชาวโปแลนด์ : อาจารย์ เอ็ม.บี. เช็คโคสกี้ ได้รบั ความเชื่อของแอ๊ดเวนตีส และรับบัพ
ติศมาในปี 1857 ขณะทีอ่ ยูใ่ นสหรัฐอเมริกา และท่านทํางานท่ามกลางประชาชนทีพ่ ดู ภาษาฝรังเศส
่ ใน
อเมริกาเหนือ ท่านล้มเหลวในการขอให้สาํ นักใหญ่เอสดีเอ ส่งท่านเข้าไปทํางานในยุโรป ดังนัน้ ท่าน
เดินทางไปยุโรปภายใต้แอ๊ดเวนตีสอีกคณะหนึ่ง ท่านไปถึง “โตเร เพลลิค ในหุบเขา แห่งพีดม์ นั ท์
ภาคเหนือของอิตาลี ในปี 1864 สถานที่ ทีห่ ลักข้อเชื่อของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเผยแพร่ไป...
• มหาวิทยาแอ๊ดเวนตีสวิลลา ออโรรา ตัง้ อยูใ่ นเมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี และสอนหลักสูตรศาสนศาตร์
ในภาษาอิตาเลียน สอนศิลป และวัฒนธรรม ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็ นชาวต่างประเทศ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020
จากหมู่บ้าน สู่พระราชวัง
เล่าโดย วิ นเซนโซ มาซซา วัย 70 ปี ...ประเทศอิ ตาลี
ผูเ้ ป็ นบิดารูส้ กึ เดือดดาลมาก เมือ่ บุตรชายวัย 16 ปี ชื่อ วิ นเซนโซ มาซซา กลับมาบ้าน ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นหมู่
บ้านแห่งหนึ่ง บนเกาะซิซลิ ี และบอกให้กบั ผูเ้ ป็ นบิดาว่า เขาได้รบั บัพติศมาเข้าสู่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแล้ว
เรียบร้อย
พ่อรูส้ กึ โกรธมากขึน้ เมือ่ ลูกชายประกาศว่า เขามีแผนจะทํางานรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็ นศาสนาจารย์
คนหนึ่งในอนาคตอันใกล้
ผูเ้ ป็ นพ่อสังว่
่ า “เมือ่ ลูกออกจากบ้านไปแล้วไม่ตอ้ งกลับมา” คุณพ่อของวินเซนโซ เป็ นอดีตทหารผ่านศึก
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เป็ นทหารกล้า ผูใ้ ช้ชวี ติ อย่างเข้มงวด เขาเลีย้ งลูกๆ ทัง้ ห้าด้วยการมีวนิ ยั เคร่งครัด
ไม่มใี ครทราบล่วงหน้าแม้เพียงเล็กน้อยว่า เมือ่ วินเซนโซโตขึน้ เป็ นผูใ้ หญ่ เขาจะกลายเป็ นผูน้ ํา ทีจ่ ะนํา
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทษอิตาลี และได้ศกึ ษาพระคัมภีรก์ บั ประธานาธิบดีของประเทศ
คําขูข่ องบิดาไม่ได้ทาํ ให้เด็กชายท้อถอย เขาได้เดินทางไปเยีย่ มพีช่ ายในอีกเมืองหนึ่ง ต่อมาวินเซนโซได้
เดินทางไปทีโ่ รงเรียนศาสนศาสตร์วลิ ลา ออโรร่าแอ๊ดเวนตีส ซึง่ ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองฟลอเรนซ์ เมือ่ เขาเดินทางไปถึงเขา
ทราบว่า เขาไม่อาจลงทะเบียนเรียนได้เมือ่ ไม่มเี งิน และไม่อาจหางานทําได้
วินเซนโซรูส้ กึ ผิดหวัง เขาเดินไปรอบๆ สวนหย่อมซีง่ อยูใ่ นบริเวณของมหาวิทยาลัย เขาไม่อยากกลับไป
บ้านทีเ่ กาะซิซลิ ี เพราะคุณพ่อคงบีบเขาให้ละทิง้ ความเชื่อ ถ้าเขาอาศัยอยูท่ บ่ี า้ น เขาจึงทําการอธิษฐานอย่างเอา
จริงเอาจังขอการทางนําจากพระเจ้า
ในทันใดนัน้ เขาได้ยนิ เสียงกระซิบเบาๆ ทีห่ ขู องเขา “มองดูทก่ี ระเป๋ ากางเกงของเจ้าสิ” วินเซนโซเอามือ
ล้วงกระเป๋ ากางเกง และได้พบกระดาษชิน้ หนึ่ง ซึง่ เขียนตําบลทีอ่ ยูข่ อง “ครอบครัวชาวเยอรมัน” ครอบครัวหนึ่ง
ซึง่ เขาได้พบโดยบังเอิญในวันทีเ่ ขาเดินทางมาถึงเมืองฟลอเรนซ์ ครอบครัวได้เชิญเขาไปเยีย่ มทีบ่ า้ นของพวกเขา
ทีเ่ มือง “คาร์ลสรู” ประเทศเยอรมัน
เขาจําได้ดว้ ยว่าคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสมีโรงเรียนศาสนศาตร์อกี แห่งหนึ่งในประเทศเยอรมัน ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี
เมือง “ดาร์มชตัท” เขาหยิบเงินเหรียญของเขาออกมานับ เขาพบว่ามีเงินเพียงพอจะซือ้ ตั ๋วรถไฟชัน้ สามไปถึง
เมืองคาร์ล-สรูประเทศเยอรมัน ซึง่ เมืองนี้อยูห่ ่างจากเมืองดาร์มชตัทไปทางใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร
วินเซนโซซือ้ ตั ๋วรถไฟไปทีเ่ มืองคาร์ลสรู และไปเยีย่ มครอบครัวทีเ่ ขาพบ และรูจ้ กั ทีอ่ ติ าลี เขาบอก
ครอบครัวว่าเขาปรารถนาจะศึกษาวิชาศาสนศาตร์ ครอบครัวนี้ได้ซ่อื ตั ๋วรถไฟให้ก ับเขา เพื่อให้เขาเดินทางไป
เมืองดาร์มชตัท ทีม่ หาวิทยาลัยตัง้ อยู่
ชายหนุ่ มเดินทางถึงเมืองดาร์มชตัท ไม่มเี งินเหลือติดกระเป๋ า ไม่รตู้ ําบลทีอ่ ยูข่ องมหาวิทยาลัย เขาเดิน
ไปตามถนนหลายชัวโมงมองหาโรงเรี
่
ยนศาสนศาตร์แอ๊ดเวนตีส ในทีส่ ุดเขาเดินหลงเข้าในป่ า เขาเดินไปเรือ่ ยๆ
ในทีส่ ุดก็หลงทาง ดวงอาทิตย์กําลังจะลับขอบฟ้ า เขารูส้ กึ หนาว และรูส้ กึ กลัว ไม่ทราบจะทําอะไรต่อไป เขา
ร้องไห้ แล้วอธิษฐานขอพระเมตตาจากพระเจ้าให้พบทางออก แล้วเขานังลงที
่ ข่ อนไม้
ทันใดนัน้ มีเสียงร้องทักมาจากด้านขวา เขาลุกกระโดดขึน้ จากท่านัง่ ชายทีเ่ ป็ นแขกถาม “เจ้าหนุ่ มกําลัง
มองหาอะไรอยู”่
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วินเซนโซ ไม่ได้ยนิ ฝีเท้าของใครเดินตรงเข้ามาหาเขา เขาจึงรู้ สกึ แปลกใจมากทีเ่ ห็นชายสูงอายุผมขาวรูป
ร่างเล็กคนหนึ่ง สิง่ ทีท่ าํ ให้วนิ เซนโซแปลกใจมากขึน้ เมือ่ ชายชราพูดภาษาเยอรมัน ซึง่ ตอนนัน้ เขาเข้าใจ
ภาษาเยอรมันแบบครึง่ ๆกลางๆ แต่ในนาทีนนั ้ วินเซนโซเข้าใจภาษาเยอรมันทุกถ้อยคํา
วินเซนโซ ตอบไปว่า “ผมกําลังมองหาโรงเรียนศาสนศาตร์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองนี้ ” วินเซนโซ ตอบ
กลับไปเป็ นภาษาอิตาลี
ชายสูงอายุยงั คงพูดภาษาเยอรมันต่อว่า ลุงจะอธิบายตําบลทีอ่ ยูใ่ ห้เธอฟั งอย่างละเอียด วินเซนโซ เริม่
ออกเดินไปได้ไม่กก่ี า้ ว นึกขึน้ ได้ว่ายังไม่ได้กล่าวขอบคุณ ผูส้ งู อายุคนนัน้ จึงหันหลังมาจะกล่าวขอบคุณ แต่เขา
มองไม่เห็นชายสูงอายุคนนัน้ เขาพูดกับตัวเองว่า ...นี่เขาเป็ นคนชราประเภทไหน ทําไมจึงหายไปได้ฉบั ไวอย่าง
ไร้รอ่ งรอยเช่นนี้....
วินเซนโซเดินเท้าไปถึงโรงเรียนศาสนศาสตร์ และอธิบายเรือ่ งราวความเป็ นมาทัง้ หมดในชีวติ ของเขาให้
ผูอ้ ํานวยการของโรงเรียนฟั ง รวมทัง้ สถานะการเงินของเขาด้วย ปรากฏว่าทางโรงเรียนจะให้ทุนการศึกษากับเขา
โดยทีเ่ ขาไม่ตอ้ งจ่ายค่าเล่าเรียน ส่วนค่าใช้จา่ ยส่วนตัวทางโรงเรียนจะหางานให้เขาทํา
พระเจ้าทรงนําวินเซนโซให้เรียนในโรงเรียนศาสนศาตร์จนจบหลักสูตร หลังจากทีเ่ รียนสําเร็จเขาได้รบั
แต่งตัง้ เป็ นศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ตลอดชีวติ ของเขาทัง้ ในประเทศเยอรมัน และประเทศอิตาลี และช่วงห้าปี
สุดท้ายของการทํางาน... เขารับใช้ในฐานะเป็ นประธานของคริสตจักรฯในประเทศอิตาลีระหว่างปี 1995 –2000
และเกษียณอายุเมือ่ วินเซนโซ อายุได้ 65 ปี
นับตัง้ แต่เขาเข้าเรียนในโรงเรียนศาสนศาสตร์ เขาติดต่อกับคุณพ่อของเขาทุกระยะ คุณพ่อเองออก
ปากขอโทษทีเ่ ขาเคยปฏิบตั ติ ่อวินเซนโซ อย่างกับพ่อเป็ นเผด็จการ ซึง่ วินเซนโซเขียนตอบไปว่า เขาให้อภัยพ่อ
ทุกอย่าง
พ่อได้เดินทางมาเยีย่ มลูกชายในวันหนึ่งและพูดกับวินเซนโซว่า “พ่อได้กลายเป็ นเผด็จการเบ็ดเสร็จอย่าง
ไม่รตู้ วั ” ตอนนี้พ่อเปลีย่ นแปลงตัวเองใหม่แล้ว ในปี ต่อมาวินเซนโซ ได้นําภรรยา และลูกชายสองคนเดินทาง
ไปทีเ่ กาะ “ซิซลิ ”ี เนื่องในโอกาส “วันรวมญาติ” คุณพ่อ ซึง่ ตอนนี้เป็ นคุณปู่ หรือคุณตาของเด็กๆ ต่างมีความ
สุข และความอบอุ่น ทีไ่ ด้เห็น ลูกๆ หลานๆ ทุกคนอยูพ่ ร้อมหน้ากัน
ในตอนทีว่ นิ เซนโซดํารงตําแหน่ งประธานของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอิตาลี เขาได้เขียน
จดหมายถึงประธานาธิบดีของประเทศอิตาลีในเวลานัน้ เพื่อขอบคุณประธานาธิบดี ทีไ่ ด้ให้การสนันสนุ นกิจการ
ของโปรเตส-แตนท์ทเ่ี ขาได้ทาํ ในทุกโอกาสทีเ่ ป็ นไปได้
และไม่กว่ี นั ต่อมาประธานาธิบดีในช่วงนัน้ คือ “สกัลฟาโร” ได้เขียนจดหมายเชิญวินเซนโซให้ไปเยีย่ ม
ตําหนักของประธานาธิบดี
หลังจากการไปเยีย่ มครัง้ นัน้ วินเซนโซ และประธานาธิบดี ได้เป็ นมิตรทีด่ ตี ่อกัน ซึง่ ในเวลาต่อมาประธานาธิบดีได้เชิญอาจารย์วนิ เซนโซไปอ่านพระคัมภีร์ และไปอธิษฐานกับประธานาธิบดีบ่อยครัง้ ทีเดียว
จุดสุดยอดของมิตรภาพได้มาถึง เมือ่ ประธานาธิบดีได้รบั เชิญมาในพิ ธเี ปิ ด “บ้านพักผูส้ งู อายุแอ๊ดเวนตีส”
ซึง่ ตัง้ ขึน้ ทีเ่ มือง “ฟอร์เล” ในปี 1998 การทีป่ ระธานาธิบดีมาปรากฏ ได้เปลีย่ นให้งานเปิ ดอาคารธรรมดา
กลายเป็ นทีร่ จู้ กั ทัวประเทศอั
่
นเนื่องจากเสนอข่าว ผูค้ นจํานวนมากในประเทศอิตาลีทไ่ี ม่เคยได้ยนิ ไม่รจู้ กั
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้รจู้ กั กับคริสตจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสเพิม่ ขึน้ อย่างน่าอัศจรรย์ นี่เป็ นการ
แนะนําคริสตจักรทีถ่ อื รักษาวันสะบาโตได้ดที ส่ี ุดในเวลาอันสัน้
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ปั จจุบนั อาจารย์วนิ เซนโซ อายุ 70 ปี เขาเป็ นโรคพากินสัน แต่เขายังคงเป็ นศิษยาภิบาลจากดวงใจ เขา
ได้ลงเรือ่ งเทศน์สนั ้ ๆ เป็ นประจําใน “เฟซบุ๊ค” (Facebook) ของเขา
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปแก้ไข-ปรับปรุงตึกหลังใหญ่ ซึง่ เป็ น
ตึกหลักที่ “มาเรียนโฮเฮ อะคาเดมี” ในเมืองดาร์มชตัท ประเทศเยอรมัน ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านที่
วางแผนทีจ่ ะถวายเพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้าในประเทศเยอรมัน ....ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และ
ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ภูเขาไฟ ซิซลิ ี “เอทน่ า” เป็ นภูเขาไฟทีย่ งั มีชวิ ติ สูงทีส่ ุดในทวีปยุโรป มักจะพ่นไฟออกมาจากปล่องอยูท่ ุกบ่อย
ซึง่ สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลออกไปหลายไมล์


17

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020
การท้าทายวันสะบาโต
เล่าโดย วิ นเซนโซ กัลลิ นา วัย 29 ปี ...ประเทศเยอรมัน
วิ นเซนโซ กัลลิ นา เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งคอมพิวเตอร์ เขาไม่เข้าใจในวิกฤติการณ์ต่างๆ ทีก่ ําลังเกิดขึน้
ทัว่ โลก เช่นมีการจีเ้ ครือ่ งบินแล้วบังคับให้ชนตึกเวิลด์เทรด ต่อมาเกิดวิกฤติการณ์ดา้ นการเงินในทวีปยุโรป มี
วิกฤติการณ์ความวุ่นวายในไครเมีย และวิกฤติการณ์ทช่ี นหลายเชือ้ ชาติจากทวีปแอฟริกา พยายามอพยพเสีย่ ง
ชีวติ ทางทะเลเพื่อเข้าไปตัง้ รากฐานชีวติ ในทวีปยุโรป
มีบางสิง่ ผิดปกติหรือ วินเซนโซ คิดสงสัย หรือว่าโลกกําลังจะสิน้ สุด เขาพยายามครุน่ คิดอย่างหนักเพื่อ
จะเข้าใจในประเด็นของนักการเมืองในประเทศต่างๆ ซึง่ หลายครัง้ พวกเขาตัดสินใจโดยไม่ตงั ้ อยูบ่ นหลักความ
จริง เขามองหาคําตอบจาก “ยูทบู ” แต่ไม่ได้รบั คําตอบ เขาจึงกลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ทีเ่ ขาเคยไปนมัสการเป็ น
ประจําขณะทีอ่ ยูใ่ นวัยเด็ก
วินเซนโซ ไม่เพียงไปนมัสการในวันอาทิตย์ตามปกติเท่านัน้ เขายังไปนมัสการในวันเสาร์ และในวัน
พุธด้วย ผูน้ ําของโบสถ์ทงั ้ หลายรูส้ กึ ประทับใจกับความสนใจในเรือ่ งศาสนาของวินเซนโซ พวกเขาพยายามโน้ม
น้าววินเซนโซให้เข้าศึกษาในสถาบันของคาทอลิก เพื่อเป็ นบาทหลวง แต่วนิ เซนโซไม่ตกลง เพราะเขาเพียง
ต้องการหาคําตอบของเหตุการณ์ต่างๆ ทัวโลก
่
และต้องการใช้ชวี ติ อย่างบริสุทธิ ์เท่านัน้
ต่อมาวินเซนโซพยายามค้นหาคําตอบสําหรับหลักการสําคัญสามประการ ซึง่ ยังค้างคาใจของเขาคือ (1)
เขาตัง้ ใจจะติดตามความจริงไม่ว่าความจริงนัน้ จะนําเขาไปทีไ่ หน (2) เขาจะพยายามเป็ นคนสัตย์ซ่อื ต่อคนอื่นและ
ตัวเขาเอง (3) เขาจะปฏิบตั ทิ ุกอย่างตามทีเ่ ขาได้พดู อะไรออกมา
วินเซนโซเริม่ อ่านพระคัมภีร์ แต่ไม่เข้าใจอย่างกระจ่าง เขาจึงเริม่ รูส้ กึ เครียด ทัง้ นี้เพราะมีขอ้ พระคัมภีร์
หลายข้อ โดยเฉพาะข้อความในพระคัมภีรเ์ ดิมทีเ่ ขาไม่เข้าใจ
คืนหนึ่งเขาคุกเข่าลง และอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจัง โดยเอ่ ยขอพระเจ้าทรงส่งใครบางคนมาอธิบาย
ข้อความในพระคัมภีรใ์ ห้เขาฟั ง เขาอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า โปรดประทานตามทีข่ า้ พระองค์ทลู ขอด้วย เพราะ
ข้าพระองค์เป็ นคนโง่เขลาในพระวจนะของพระองค์”
ในโอกาสต่อมาเขาค้นหาความจริงผ่าน “ยูทบู ” อีกครัง้ หนึ่ง เขาบังเอิญพบคําเทศนาของผูป้ ระกาศพระ
กิตติคุณโดยศาสนาจารย์คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ” มีบางสิง่ “สะกด” ในดวงจิตของเขาขณะทีเ่ ขาฟั งคํา
เทศนา เขาจึงรับฟั งคําเทศนาต่อไปจนจบ เขารูส้ กึ ชอบวิธกี ารนําเสนอความจริง ทีศ่ าสนาจารย์คนนัน้ จะยกข้อ
พระคัมภีรข์ น้ึ มาอ้างในสิง่ ทีเ่ ขานําเสนอในทุก ประเด็น
ไม่นานต่อมาวินเซนโซ ได้ตดิ ตามฟั งคําเทศนาห้าเรือ่ งในยูทบู ติดต่อกัน จิตใจของเขาทีเ่ มือ่ ก่อนเป็ นดุจ
ฟองนํ้าได้ดดู ซับความรูใ้ นเรือ่ งศาสนาซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ น้ พบใหม่สาํ หรับเขา
วินเซนโซ ตระหนักว่าคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็ นคริสตจักรที่ปฏิบตั ติ ามคําสอนในพระคัมภีร์
อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะคริสตจักรแห่งนี้ถอื รักษาวันสะบาโตตามพระคัมภีร์ เขาจึงเริม่ ไปนมัสการในโบสถ์แอ๊ด
เวน-ตีสซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเมืองโคโลนในวันสะบาโต เขาต้องการนมัสการพระเจ้าพระผูท้ รงสร้าง เขาต้องการพิสจู น์ให้
พญามาร ทีก่ ล่าวผ่านคําสอนหลายคริสตจักรต่างๆ ว่าพญามารเป็ นฝ่ ายผิดทีพ่ ดู ว่า “เป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะถือรักษา
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พระบัญญัตขิ องพระเจ้าทุกข้อ” ทัง้ นี้เพราะวินเซนโซ ต้องการเป็ นคนสัตย์ซ่อื ทีป่ ฏิบตั ติ ามความจริงของพระเจ้า
ทุกข้อ ไม่ว่าความจริงจะไปในทิศทางใด
เพราะว่า วินเซนโซ ยังอาศัยอยูใ่ นบ้านบิดา-มารดา เขาพบว่าเป็ นการยากทีจ่ ะดําเนินชีวติ ให้บริสุทธิ ์ได้
บิดามารดาของเขาไม่อธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร และเขาได้ยนิ เสียงโทรทัศน์ถ่ายทอดเกมส์ต่างๆ ในวันสะ
บาโต ความสงสัยคืบคลานสู่ดวงจิตของเขา ถึงความสําคัญในเรือ่ งการถือรักษาวันสะบาโต เขาตรึกตรองใน
ถ้อยคําของพระเยซูทต่ี รัสใน มาระโก 2:27 ซึง่ กล่าวว่า “วันสะบาโตนัน้ ทรงตัง้ ไว้เพือ่ มนุษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุ ษย์
ไว้เพือ่ วัน สะบาโต” วินเซนโซ จําได้ว่าอัครทูตเปาโลพูดว่า “บาปจะไม่ครอบงําพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่าน
ไม่ได้อยูใ่ ต้ธรรมบัญญัติ แต่อยูใ่ ต้พระคุณ” (โรม 6:14) จากพระคัมภีรข์ อ้ นี้ เขาหยุดการถือรักษาวันสะบาโตตัง้ แต่
วันนัน้ เป็ นต้นมา...
เย็นวันศุกร์วนั หนึ่งหลังจากดวงอาทิตย์ตกดิน วินเซนโซกําลังทํางานโดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ของเขา
ขณะนัน้ เขารูส้ กึ เหมือนว่ามีเสียงเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ ์ของพระเจ้าพูด กับเขาว่า “ตอนนี้ท่านไม่ได้ถอื รักษา
พระบัญญัตขิ องเรานะ”
วินเซนโซ จําหลักการเกีย่ วกับการเป็ นคนสัตย์ซ่อื ต่อผูอ้ ่นื และต่อ ตัวเอง เขาจึงอุทานออกมาว่า
“จริงสินะ ข้าพระองค์ไม่ได้ถอื รักษาวันสะบาโต” วินเซนโซคิดว่า “แต่สงิ่ นี้มคี วามสําคัญจริงหรือในเมือ่ คน
ทัง้ ปวงรอดโดยพระคุณ ไม่ใช่จากการถือรักษาพระบัญญัติ ”
วินเซนโซ กลับไปทํางานกับคอมพิวเตอร์ของเขาต่อ ดูเหมือนมีเสียงพูดยํา้ มาอีกว่า “เจ้าไม่ได้ถอื รักษา
พระบัญญัตนิ ะ... เจ้ากําลังทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง”
วินเซนโซ พยายามคิดให้เหตุผลเข้าข้างตัวเขาเองว่า จําเป็ นด้วยหรือทีจ่ ะถือรักษาพระบัญญัตทิ ุกข้อ เขา
หยิบพระคัมภีรป์ กสีน้ําเงินเข้มของเขาขึน้ มาจากมุมโต๊ะ พลางกล่าวออกมาเบาๆ ว่า “วันสะบาโตนัน้ ทรงตัง้
ไว้เพือ่ มนุ ษย์ ไม่ได้ทรงสร้างมนุ ษย์ไว้เพือ่ วันสะบาโต”
แต่เสียงในจิตสํานึกยังไม่หยุดการเตือน ในทีส่ ุดวินเซนโซ อธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจ้า เขาคุกเข่า
ลงขณะทีพ่ ระคัมภีรย์ งั อยูใ่ นมือ เขาทูลขอพระเจ้าทรงให้ความกระจ่างแก่เขา ด้วยการทูลกับพระเจ้าว่า
“พระองค์ทรงต้องการให้การให้ขา้ พระองค์ถอื รักษาวันสะบาโตหรือ ...ถ้าวันดังกล่าวมีความสําคัญต่อ
พระองค์ ถ้าอย่างนัน้ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ในการตัดสินใจด้วย”
วินเซนโซ คิดว่า เขาควรให้โอกาสพระเจ้าในการตอบคําทูลขอ ดังนัน้ เขาหลับตาลง และเปิ ดพระคัมภีร์
โดยเชื่อว่า ข้อความในพระคัมภีรใ์ นหน้าทีเ่ ปิ ดออกเป็ นอย่างไร นันคื
่ อคําตอบของพระเจ้า เมือ่ เขาเปิ ดพระคั มภีร์
ปรากฏว่าเป็ นข้อพระคัมภีร์ อิสยาห์ 58:13, 14 เขาเริม่ ต้นอ่าน “ถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบยํ่าวันสะบาโต คือ
จากการทําตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิ ์ของเรา และเรียกสะบาโตว่า “วันยินดี” และเรียกว่า “วันบริสุทธิ ์ของพระ
ยาห์เวห์ว่า วันมีเกียรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติวนั นัน้ ไม่ไปตามทางของเจ้าเอง ไม่ทาํ ตามความพอใจของเจ้ า หรือพูดแต่
เรือ่ งไร้สาระแล้ว เจ้าจะปิ ตยิ นิ ดีในพระยาห์เวห์ ”
วินเซนโซเริม่ ร้องไห้ เขาไม่อาจทํางานต่อ หลังจากทีไ่ ด้รบั คําตอบเช่นนัน้ เขาปิ ดคอมพิวเตอร์ และเปิ ด
พระ-คัมภีรอ์ ่าน
ในเมือ่ วินเซนโซไม่มขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับการถือรักษาวันสะบาโต เขากลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในเช้าวันสะบา
โตอีกครัง้ หนึ่ง บัดนี้ม ี 29 คนเพิม่ เข้ามานมัสการในวันสะบาโต
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตจะนําไปช่วยปรับปรุงดัดแปรงอาคารหลักที่ “มาเรียน อะคาเดมีใน
เมืองดาร์มชตัท ประเทศเยอรมัน...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่าน ทีว่ างแผนถวายเงินถวายเพื่อส่งเสริมพันธ
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กิจของพระเจ้าในประเทศเยอรมัน...ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน ทีม่ สี ่วนในพันธกิจของพระองค์ใน
ประเทศเยอรมัน..ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ในประเทศเยอรมัน มีผถู้ อื รักษาวันสะบาโตเป็ นกลุ่มเล็กกระจัดกระจายอยูท่ วไป
ั ่ พวกเขาเป็ นกลุ่มผู้
รอคอยการเสด็จกลับมาของคริสต์ นับเริม่ แรกแต่ ค.ศ. 1844 มีคริสเตียนทีต่ อ้ นรับวันสะบาโตในบาวาเรีย
ซึง่ ได้รบั การดลใจจากงานเขียนของ “เทนน์ฮาร์ด” ในศตวรรษที่ 18 เนินเบ็งนักศึกษาพระคัมภีรใ์ น ปี ค.ศ.
1902 มีชายสองคนในเมือง เวิทเท็มเบิรก์ ผูไ้ ด้ถอื รักษาวันสะบาโตมานานกว่า 50 ปี ได้รบั บัพติศมาเข้าสู่
คริสตจักรเซ-เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 22 กุมภาพันธ์ 2020
มิชชันนารีชาวแอ๊ดเวนตีส
เล่าโดย แจน ฮัวก์ วัย 30 ปี ...ประเทศเยอรมนี
ไม่มสี งิ่ ใดทําให้ แจน ฮัวก์ รูส้ กึ ปลืม้ ปิ ตมิ ากไปกว่าสิง่ แวดล้อมทีท่ าํ ให้เชื่อว่าเขาได้รบั ความรอดแล้ว
ขณะที่ แจน ฮัวก์ อายุ 18 ปี เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย เขาได้เข้าร่วมกับพรรคการเมืองทีต่ ดิ ตาม
ปั ญหาสิง่ แวดล้อมของโลก
ในมหาวิทยาลัย เขาเชิญชวนเพื่อนๆ ให้ชมภาพยนตร์สารคดีเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม และพยายามใช้ชวี ติ
ของเขาเองให้เป็ น “สีเขียวสด” ด้วยการเลือกชนิดของอาหาร การเดินทาง และเข้าร่วมกับหน่ วยอาสาทําความ
สะอาด ตามสถานทีต่ ่างๆ และรักษาอนามัยของตน เขาแม้แต่เดินไปตามอพาธเมนต์ต่างๆ รณรงค์ และแบ่งปั น
กับเพื่อนร่วมห้องให้ปิดดวงไฟทีไ่ ม่จาํ เป็ น สิง่ เหล่านี้ได้รบกวนความรูส้ กึ ของผูค้ นจํานวนไม่น้อย
เขาเป็ นมิชชันนารี แต่ปราศจากพระเยซู ศาสนาของเขาคือการรักษาสิง่ แวดล้อมไว้อย่างดีทส่ี ุดทุกวัน
ในฐานะทีเ่ ป็ นนักศึกษาด้านธุรกิจนานาชาติ แจนได้รบั เข้าไปฝึกงานที่ หน่ วยรักษาสิง่ แวดล้อม และเขา
ได้เข้าร่วมโครงการ “งานรักษาสิง่ แวดล้อมนานาชาติ” ทีต่ งั ้ อยูใ่ นเมืองออสโล เมืองหลวงของนอร์เวย์ แต่เขา
มีปัญหาไม่สามารถหาทีพ่ กั อย่างเหมาะสมในเมืองออสโลได้ พลันเขาจําได้ว่า เขาได้พบครอบครัวหนึ่งเมือ่ สองปี
ก่อน ขณะทีพ่ ยายามจะพึง่ พาตนเองอย่างพอเพียง ครอบครัวทีเ่ ขารูจ้ กั ช่วยจัดการให้เขาไปพักทีฟ่ าร์ม
ในช่วงฤดูรอ้ นในนอร์เวย์ เขาส่งอีเมล์ไปขอความช่วยเหลือจากทางบ้าน ในไม่กว่ี นั ต่อมาพวกเขาตอบมาว่าพวก
เขาได้พบทีพ่ กั แห่งหนึ่งในเมืองออสโล
ไม่นานหลังจากทีแ่ จนเดินทางไปถึงกรุงออสโล เขาตระหนักว่า เขาถูกแวดลล้อมโดยชาวเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ด-เวนตีส เพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเขาเป็ นชาวแอ๊ดเวนตีส ชื่อ ดาวิด มิคเคลสัน ซึง่ อาศัยอยูใ่ นห้องขนาดเล็ก
ทีโ่ บสถ์เป็ นเจ้าของ ทีท่ างโบสถ์สร้างไว้ให้นกั ศึกษาแอ๊ดเวนตีสเข้าพัก แจนมีความเชื่อฝั งลึกของพวกทีไ่ ม่เชื่อว่ามี
พระเจ้า ซึง่ ชาวเยอรมันภาคตะวันออกอาจถึง 60 เปอร์เซ็นต์ พวกเขาบอกกับใครๆ ว่าพวกเขาเป็ นพวกทีไ่ ม่เชื่อ
ว่ามีพระเจ้า
แม้ว่าแจนจะรูส้ กึ ขอบคุณในทีพ่ กั อาศัยของโบสถ์ แต่แจนยังคิดว่า “พวกเขาพยายามจะชวนฉันเป็ นชาว
แอ๊ดเวนตีส พวกเขาคงไม่ได้ตวั ฉัน ฉันรูว้ ่าฉันเชื่ออะไร”
ดูเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ในสามเดือน แจนชอบนักศึกษาแอ๊ดเวนตีส และพวกเขาปฏิบตั ติ ่อแจนด้วย
ความกรุณา แม้ว่าบางครัง้ เขาจะละเมิดกฎด้วยการดื่มสุ รา พวกเขาสร้างความเชื่อมันให้
่ แจน ด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือในสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ
วันหนึ่ง แจนได้รบั เชิญให้ไปเทีย่ วทางเรือทางภาคใต้ของนอร์เวย์ แจนชื่นชอบกับการไปเทีย่ วครัง้ นี้มาก
สิง่ ทีท่ าํ ให้แจนอบอุ่นใจทีส่ ุด คือพวกคนหนุ่ มสาวแสดงการเอาใจใส่สงิ่ ทีแ่ จนสนใจ คือเรือ่ งการปกป้ องสิง่ แวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มคนหนุ่ มสาวคนหนึ่ง คือ โจอะคิม ฮจอร์ทแลนด์ เชิญให้แจนศึกษาพระคัมภีรก์ บั เขา จริงๆ
แล้วแจนไม่ค่อยสนใจ แต่กไ็ ม่อยากทําให้โจอะคิม รูส้ กึ ผิดหวัง แจนพยายามหาข้อแก้ตวั ทีม่ เี หตุผลดีมากล่าวแก้
ตัวเช่นการกล่าวว่าเราไม่มเี วลาในวันนี้ บางทีวนั พรุง่ นี้กแ็ ล้วกัน.....
ในเช้าวันต่อมา โจอะคิมกล่าวว่า “เฮ จําได้นะ ว่าเราพูดกันเรือ่ งอะไรเมือ่ วานนี้ ” ให้เราศึกษาพระคัมภีร์
วันนี้จะดีไหม
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แจนพยายามหาข้อแก้ตวั “ผมไม่อาจศึกษาพระคัมภีรไ์ ด้เพราะผมไม่มพี ระคัมภีร์ ” แจนเป็ นพยานใน
ภายหลังว่า “นี่เป็ นข้อแก้ตวั ทีโ่ ง่เขลาทีส่ ุด ซึง่ เขาไม่ควรจะพูดออกมา เพราะเขาแวดล้อมด้วยผูค้ นทีม่ พี ระคัมภีร์
ในเวลาไม่นาน มีผมู้ อบพระคัมภีรไ์ ว้ในมือของเขาเล่มหนึ่ง ”
ทีจ่ ะเชื่อในพระคัมภีร์ คนหนึ่งจะต้องเชื่อว่า พระคัมภีรเ์ ป็ นพระวจนะของพระเจ้า แจนยังไม่มคี วามเชื่อใน
พระเจ้า โจอะคิมเปิ ดไปทีพ่ ระธรรมดาเนียล บททีส่ อง แจนรับฟั งด้วยอาการประหลาดใจแทบช็อก ทีค่ าํ พยากรณ์
ในดาเนียลเกีย่ วกับการบังเกิดขึน้ ของอาณาจักรมหาอํานาจ และการเสื่อมถอยลงของอาณาจักรเหล่านัน้ และมี
อาณาจักรใหม่รงุ่ เรืองขึน้ มาแทนที่ กล่าวคือ : มีอาณาจักรบาบิโลน อาณาจักรเมโด-เปอร์เซีย อาณาจักรกรีก และ
อาณาจักรโรมัน และท้ายทีส่ ุดอาณาจักร หรือประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปซึง่ มาจากเท้า และนิ้วเท้าทีส่ ร้างขึน้ จาก
เหล็กปนดิน
ตอนนี้แจนเชื่อว่าพระคัมภีรบ์ รรจุขอ้ มูลทีอ่ ศั จรรย์เหนือธรรมชาติ เขาจึงศึกษาพระคัมภีรต์ ่อไป ณ เมือง
ออสโล เพื่อนๆ ช่วยแจนให้พบคําตอบในพระคัมภีรเ์ กีย่ วกับคําถามเรือ่ งความบาปเกิดขึน้ มาได้อย่างไร เหตุใด
พระเจ้าไม่ทรงทําลายซาตานทันที และพระคัมภีรก์ ล่าวอย่างไรในเรือ่ งการเนรมิตสร้างโลก เขาสามารถเชื่อในการ
ทรงสร้างของพระเจ้าเหนือทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการได้ แล้ววันนัน้ ได้มาถึงเมือ่ แจนตัดสินใจถวายดวงใจให้กบั พระเจ้า
แจนกล่าวเป็ นพยานว่า ผมไม่เคยคิดว่าผมจะกลายเป็ นคริสเตียน แต่น้ําหนักหลักฐานในเรือ่ งว่ามีพระเจ้า
นัน้ หนักเกินไปทีใ่ ครจะปฏิเสธได้ แจนกล่าวว่า “จะต้องมีเป็ นพระเจ้าแน่ และถ้าพระเจ้าทรงอยูต่ รงนัน้ และ
พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์ทรงอยู่ พระองค์ไม่ใช่เหตุผลด้านตรรกะ แต่ทรงตรัสให้เราติดตามพระองค์ มีใครบ้าง
จะเข้าร่วมกับกองทัพทีพ่ ่ายแพ้สงครามไปแล้วเรียบร้อย ถ้าเข้าร่วมก็ โง่เต็มที ข้าพเจ้าเองขออยูก่ บั ทีมทีไ่ ด้ชยั ชนะ
คือทีมทีพ่ ระ-คริสต์เป็ นแม่ทพั
ปั จจุบนั แจน อายุ 30 ปี กําลังได้รบั การฝึกฝนให้ทาํ งานเป็ นศาสนาจารย์ ทีโ่ รงเรียนศาสนศาตร์โบเกน
โฮเฟน ในประเทศออสเตรีย หลังจากสําเร็จการศึกษา เขาหวังจะแบ่งปั นกับผูค้ นทีไ่ ม่เชื่อ ว่ามีพระเจ้าในเขต
ภาคตะวันออกของเยอรมัน พอๆ กับจะแบ่งกับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อพิทกั ษ์โลกด้วยพละกําลังของพวกเขาเอง”
แจนกล่าวว่า “ถ้าเพียงพวกเขารับเชื่อในพระเยซูเข้ามาในชีวติ ความพยายามของพวกเขาก็จะเป็ นทิศถูกต้อง ถ้า
พวกเขาเป็ นมิชชันนารี และปราศจากพระเยซู งานของพวกเขาจะไม่นําไปสู่ชวี ติ ชัวนิ
่ รนั ดร์”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะนําไปปรับปรุงแก้ไขตึกหลักใหญ่ ซึง่
เป็ นตึกหลักที่ “มาเรียนโฮเฮ อะคาเดมี” ในเมือง ดาร์มชตัท ประเทศเยอรมัน ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์
ทุกท่านทีไ่ ด้วางแผนทีจ่ ะถวายเพื่อส่งเสริมงานของพระเจ้าในประเทศเยอรมัน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ให้ทุกท่าน อันรวมไปถึงครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• ในประเทศเยอรมนี เป็ นทีร่ จู้ กั ว่าเป็ นดินแดนของ บทกวี และนักคิด -นักประพันธ์เพลง คือบาค์ช
บีโธเฟน แฮนเดล ชูนนั น์ เมนเดลซอลน์ บราฮ์ทส์ แวงเกอร์ และสเตรา ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมาเป็ นชาว
เยอรมัน นักปรัชญายิง่ ใหญ่ระดับโลกมีหลายคนที่ เป็ นคนเยอรมัน เช่น คานท์ เฮเกล โชเป็ นเชอร์
นีทเช และเฮเดกเกอร์ นักประพันธ์มชี ่อื เสียงรวมไปถึง โกเช ชิลเลอร์ ฮอฟ์ ฟแมน และเรมาร์ค ิว
จิตกรอันเป็ นทีร่ จู้ กั ดี คือ โฮลเบริน ดูเรอร์ เฟรดกริค เฟรดดริค และคลี
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020
อธิ ษฐานในห้องนํ้า
เล่าโดย แดนเต้ มาร์วิน เฮอร์แมนน์ วัย 36 ปี ...ประเทศสเปน
แดนเต้ มาร์วิน เฮอร์แมนน์ รูส้ กึ ว่าการศึกษาปี แรกทีว่ ทิ ยาลัยแอ๊ดเวนตีส ในประเทศสเปน เป็ นเรือ่ ง
ทีห่ นักเอาการ
กล่าวคือแดนเต้ เฮอร์แมนน์ได้ใช้เงินก้อนสุดท้ายทีเ่ ขาได้เก็บสะสมไว้ประมาณ 5,000 ยูโรไปกับ
การศึกษา ขณะทีศ่ กึ ษาอยูเ่ ขาทํางานส่วนหนึ่งของเวลา เขาหาเงินได้อกี 5,000 ยูโรสําหรับครอบครัวของเขาซึง่
มีภรรยา และลูกชายทีย่ งั เล็กอีก 2 คน
ตอนนี้แดนเต้ตอ้ งพบช่วงซัมเมอร์ระยะ 3 เดือนเพื่อทํางานเป็ นบรรณกร คือการขายหนังสือของ
คริสตจักรเพื่อจะสะสมเงินไว้เป็ นค่าเล่าเรียนในปี ทส่ี องต่อไป
แดนเต้ไม่วติ กกับการทํางานหนัก แต่ใจจริงของแดนเต้คอื เขาต้องการเดินทางจากโบสถ์หนึ่งไปยังอีก
โบสถ์หนึ่ง เพื่อเป็ นพยานให้กบั คนหนุ่ มสาวตามโบสถ์ต่างๆ ให้ทราบว่า เขาซึง่ เป็ นคนเยอรมันได้หลงไปกับการ
สักลายทัวตั
่ ว และพลาดพลัง้ ไปติดยาเสพติด เคยอาศัยอยูใ่ นเกาะ “คานารี” ตอนนี้ได้เลิกเสพยาเสพติด และ
กลายเป็ นชาว แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง
แดนเต้รตู้ วั ดีว่าเขาต้องทูลต่อพระเจ้าเกีย่ วกับปั ญหาด้านการเงินของเขา เขาเดินไปยังทีเ่ ขาชอบ เป็ นที่
สงบเงียบ นัน้ คือห้องนํ้าของอพาธเมนต์ เมือ่ เข้าไปแล้วเขาใส่กลอนล็อคประตู คุกเข่าลง และเทสิง่ ทีม่ ใี นดวงใจ
ออกมา... “คุณพ่อทีร่ กั ปี แรกในวิทยาลัยได้ผ่านไปแล้ว ลูกได้คะแนนสูงสุดในชัน้ ของลูก ลูกมองเห็นว่าคุณพ่อ
ทรงเรียกลูกให้มาเข้าเรียนวิชาศาสนศาตร์ เพื่อเตรียมตัวรับใช้พระองค์ ”
แดนเต้มกั จะเรียก “พระเจ้า” ว่า “คุณพ่อ” เสมอในการอธิษฐานเป็ นการส่วนตัว
“คุณพ่อครับ ลูกทราบว่าคุณพ่อได้จดั เงินทุนการศึกษา ให้กบั นักศึกษาบางคน” โปรดช่วยลูกด้วย ลูกไม่
ต้องการทํางานขายหนังสือคริสตจักร เพื่อมุง่ ทําเงินให้ได้ถงึ เป้ า ลูกต้องการเทศนาเรือ่ งพระเยซู ลูกรูส้ กึ ว่าลูกมีใจ
กระตือรือร้น ต้องการเป็ นพยานเพื่อคุณพ่อ แต่ตอนนี้ลกู ไม่มเี งินสําหรับใช้จา่ ยในปี การศึกษาต่อไป โปรดช่วยลูก
ด้วย”
แดนเต้หยุดพักการอธิษฐาน เขารูส้ กึ ว่ามีเสียงเล็กๆ แผ่วเบาพูดตอบกับเขาว่า “เจ้าต้องการเงินเท่าไร”
แดนเต้คดิ อย่างคร่าวๆ แล้วอธิษฐานต่อว่า “ลูกต้องเรียนอีกห้าปี ในวิทยาลัย และแต่ละปี ตอ้ งใช้เงิน
ประมาณ 1,000 ยูโร รวมห้าปี กเ็ ป็ นเงิน 5,000 ยูโร”
มีเสียงเล็กๆ และแผ่วเบาตอบมาว่า “ตกลง แดนเต้ ลูกเชื่อไหมว่าพ่อสามารถประทานเงินจํานวนนี้ให้ลกู
ได้”
“คุณพ่อครับ คุณพ่อทราบว่า ลูกยังไม่มคี วามเชื่อถึงขัน้ นัน้ แต่ลกู ขอบพระคุณพระองค์ทท่ี รงช่วยให้ลกู
เชื่อ และบัดนี้ลกู ขอบพระคุณ คุณพ่อสําหรับเงินจํานวน 5,000 ยูโรทีจ่ ะทรงประทานให้ลกู ”
ใน 10 นาทีต่อมา แดนเต้ได้รบั เงิน 5,000 ยูโร
หลังจากการอธิษฐาน เขาออกจากห้องนํ้าของอพาธเมนต์ และเดินตรงไปยังห้องรับแขกของอพาธเมนต์
เพื่อเช็คดูว่า ทีค่ ุณแม่ส่งข่าวมาว่า จะมาเยีย่ ม เดินทางมาถึงหรือยัง ”
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“สวัสดีครับ คุณแม่” เขาเอ่ยทักทายคุณแม่ เมือ่ มองเห็นเธอนังบนโซฟาในห้
่
องรับแขก เขาพูดเสริมว่า
“คุณแม่ทราบว่า ผมรักคุณแม่”
ฝ่ ายคุณแม่นงอยู
ั ่ ใ่ นท่าเดิม ใบหน้าของคุณแม่ซดี เซียว ในมือข้างหนึ่งมีโทรศัพท์มอื แนบอยูท่ ข่ี า้ งหูของ
เธอ”
เมือ่ แดนเต้ มองเห็นว่าคุณแม่หยุดพูดทางโทรศัพท์แล้ว เขารีบเอ่ยถามว่า “มีอะไรเกิดขึน้ คุณแม่ไม่
สบายหรือ ทําไมใบหน้าของคุณแม่ขาวซีดจัง ”
คุณแม่ตอบว่า “นี่ลกู ทราบหรือเปล่า แม่พยายามประกาศขายบ้านในประเทศเยอรมัน มาแล้ว 10 ปี ยัง
ขายไม่ได้ เมือ่ สักครูน่ ่ีเองแม่ได้รบั ข่าวสารจากนายหน้าขายบ้าน เค้าบอกว่ามีคนต้องการจะซือ้ บ้าน เขาเสนอให้
5,000 ยูโร นันเป็
่ นราคาทีส่ งู กว่า ทีแ่ ม่คาดหวังไว้เสียอีกนะ”
แดนเต้ไม่ทราบจะพูดอะไรต่อไป เขารูส้ กึ ว่า ไม่เป็ นการถูกต้องทีเ่ ขาจะโพล่งออกมาว่า “นันเป็
่ นเงินทีผ่ ม
ทูลขอจากพระเจ้าพอดี”
แต่แดนเต้พดู ว่า “รอสักประเดีย๋ วนะครับ...ผมจะไปทีห่ อ้ งนํ้าของอพาธเมนต์” พอไปถึงเขาล็อคประตู และ
คุกเข่าลงอธิษฐานว่า “โอคุณพ่อ ถ้าผมได้ทลู ขอ 10,000 ยูโร คุณพ่อจะประทานให้หรือไม่ มีเสียงเล็กๆ แผ่วเบา
ตอบมาว่า “แดนเต้ ลูกทูลขอ 5,000 ยูโร และพ่อก็ให้ 5,000 ยูโรตามทีล่ กู ขอแล้ว”
“ครับ ขอบคุณคุณพ่อ เพียงแต่ถา้ ลูกได้ขอ 10,000 ยูโร คุณพ่อจะประทานให้ลกู หรือเปล่า”
“ใช่ พ่อก็จะประทานให้ลกู 10,000 ยูโร” มีเสียงเล็กๆ แผ่วเบาตอบมา
แดนเต้ถามในเชิงต่อรองว่า “ผมขอเปลีย่ นใจจะได้ไหม”
“ลูกขอแล้วเปลีย่ นแปลงไม่ได้” มีเสียงตอบมา “ลูกต้องเรียนรูท้ จ่ี ะคิดใหญ่โตกว่า ลูกคิดแต่ความจําเป็ น
ปั จจุบนั พ่อประสงค์จะประทานให้ลกู มากกว่า พ่อต้องการให้ลกู เชื่อ ในตัวพ่อ และต้องการให้ลกู เชื่อในสิง่ ที่
พ่อจะประทานให้ตามทีล่ กู มีความจําเป็ น ”
“ครับ” แดนเต้ทลู “แต่ใครจะเป็ นคนบอกคุณแม่ของผมว่า เธอควรจะมอบเงินขายบ้านทัง้ หมด
ให้กบั ผม”
มีเสียงตอบมาว่า “ลูกยังไม่เชื่อหรือว่า พ่อสามารถทําสิง่ นี้ได้”
แดนเต้ตอบอย่างปลืม้ ใจว่า “ครับ..ลูกเชื่อ ลูกเชื่อแล้ว”
แดนเต้กลับไปทีห่ อ้ งรับแขกของอพาธเมนต์อกี ครัง้ หนึ่ง เพื่อพบกับคุณแม่ของเขา คุณแม่ยงั คงนังบน
่
โซฟาตัวเดิม”
เมือ่ คุณแม่มองเห็นแดนเต้กลับเข้าห้องมา เธอได้เอ่ยขึน้ ว่า “แดนเต้ลกู ทราบบางสิง่ ไหม...แม่คดิ ว่า
นอกเหนือจากเงิน 5,000 ยูโรทีข่ ายบ้านได้แล้ว แม่จะเพิม่ เงินให้ลกู อีกจํานวนหนึ่ง เพือ่ ลูกจะได้ใช้จา่ ยในการ
เรียนหนังสือต่อไป รวมทัง้ ดูแลครอบครัวของลูกด้วย”
ในเวลาดังกล่าวนี้ แดนเต้อายุ 36 ปี และเขาได้เรียนเสร็จปี สอง แดนเต้เชื่อว่าพระเจ้าทรงนําทางผูท้ เ่ี ชื่อ
ฟั งและดําเนินตามความเชื่อทีม่ ใี นพระองค์
แดนเต้กล่าวเป็ นพยานอีกว่า “เมือ่ พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของผม ผมตระหนักว่าได้เดินไปกับพระ
เจ้า...พระเจ้าไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยให้คุณทราบ ในสิง่ ทีจ่ ะบังเกิดขึน้ ทัง้ หมด พระองค์ทรงขอให้คุณเพียงไว้วางใจ
ในพระองค์เท่านัน้ ”
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เงินถวายส่วนหนึ่งของวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยขยายงานของ “วิทยาลัยซากันโตแอ๊ดเวนตีส”
ด้วยการสร้างตึกสําหรับชัน้ เรียน หลักสูตรศาสนศาสตร์เพิม่ ขึน้ เพื่อให้สามารถรับนักศึกษาเช่น แดนเต้ ให้เข้ามา
ศึกษาได้มากขึน้ เพื่อจะสําเร็จออกไปรับใช้พระเจ้า ...ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรแด่พน่ี ้องในพระคริสต์ทุกท่าน
ผูม้ นี ้ําใจเอือ้ อารี....ทูลขอพระพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ พันธกิ จ
• พืน้ ทีข่ องประเทศสเปน ถูกกําหนดให้อยูภ่ ายใต้การดูแลของ “ลาตินสหมิชชัน่ คอนเฟอเรนซ์” ซึง่ ได้
จัดระเบียบองค์กรขึน้ ในปี ค.ศ. 1902 บี.จี.วิลคินสัน , จีน วิลเลเมีย และจูเลส โรเบิรท์ ถูกส่งมาในปี ค.ศ.
1903 เพื่อสํารวจความเป็ นไปได้ และประเมินผล โครงการสําหรับการเปิ ดประชุมเผยแพร่ในประเทศสเปน
โดยให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเมืองใหญ่เช่น “บาเซลโลน่า” และ“แมดดริด” เมือ่ พวกเขากลับไปแล้ว จูเลส โร
เบิรท์ ได้เขียนรายงานว่า “หลังจากได้อยูใ่ นสเปน 4 สัปดาห์ เรามีแต่รายงานทีด่ เี กีย่ วกับความเป็ นไปได้
สําหรับการประกาศพระกิตติคุณ เพราะว่า แม้สถานการณ์ทเ่ี ป็ นอยูจ่ ะเป็ นอย่างไร แต่พระเจ้าทรงเปิ ดทาง
ให้” (จากข่าวในนิตยสาร “เด ลา โพรเฟตี้” พฤษภาคม 1903)
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 7 มีนาคม 2020
ฝันซํา้ ๆ ร่วม 10 ปี
เล่าโดย ลอเรนทิ ว สเทฟาน ดรักกา
๊ วัย 35 ปี ...ประเทศสเปน
มีเด็กเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสระดับประถมเพียงสามคน ทีเ่ ข้าเรียนในโรงเรียนระดับประถมใกล้เมือง
“บูชาเรสท์” เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย
เด็กทัง้ สามคนเรียนเกรดแปดในชัน้ เดียวกับ ลอเรนทิว สเทฟาน ดรักกา
๊ เด็กทัง้ สามได้รบั เชิญชวนให้
ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ลอเรนทิวรูส้ กึ รักพระเยซู และได้รบั บัพติสมาในโอกาสต่อมา
ความปรารถนาของลอเรนทิว เหมือนดอกไม้ตูม และดอกไม้นนั ้ เบ่งบาน เขาแสดงความประสงค์ออก
มาว่าเมือ่ โตขึน้ เขาจะทํางานเป็ นศาสนาจารย์ เมือ่ จบเกรดแปด ลอเรนทิว ต้องไปเข้าเรียนต่อทีโ่ รงเรียนมัธยม
ของรัฐในเมือง “บูชาเรส” อย่างไรก็ด ี ลอเรนทิวต้องได้คะแนนสูง เพราะโรงเรียนมัธยมทีก่ ล่าวถึงมีทน่ี งเปิ
ั ่ ดให้เด็ก
จากโรงเรียนอื่นเพียงยีส่ บิ ทีน่ งเท่
ั ่ านัน้ ในวันสอบเข้าเรียนต่อลอเรนทิว เดินเข้าไปในห้องสอบเขานังบนเก้
่
าอี้
มองดูขอ้ สอบทีไ่ ด้รบั แจกมาตรงหน้า และทําข้อสอบยอย่างตัง้ ใจ แต่ผลการสอบออกมา เขาสอบได้ท่ี 21 ลอเรน
ทิวพูดกับกับบิดา-มารดาว่า ผมเสียใจครับ ปี หน้าผมจะขอลองอีกครัง้ นะครับ ”
แต่ในปี ทร่ี อสอบอีกครัง้ ลอเรนทิว ท้อถอยฝ่ ายวิญญาณจิต เมือ่ เวลาสอบเรียนต่อมาถึง ลอเรนทิวเดินเข้า
ไปนังสอบ
่
เขามองกระดาษสอบทีค่ รูคนหนึ่งแจกให้ ลอเรนทิวรูส้ กึ ตัวว่ามีบางสิง่ ผิดปกติ เขาทราบในทันทีว่าที่
ผ่านมาเขาดําเนินชีวติ ห่างเหินพระเจ้า และในสมองของเขารูส้ กึ ว่างเปล่า เขาจึงเดินออกจากห้องสอบไป
สองสามปี ต่อมาลอเรนทิวย้ายไปอยูป่ ระเทศสเปน และได้กลายเป็ นคนงานก่อสร้าง เขาพบเด็กสาวคน
หนึ่ง และตกหลุมรักกับเธอ ในทีส่ ุดก็แต่งงานกัน และใช้ชวี ติ เหินห่างจากพระเจ้าไกลกว่าทีผ่ ่านมา เมือ่ ลอเรนทิว
อายุ 23 ปี เขาพบกับลุงของเขาซึง่ เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ผูซ้ ง่ึ ตัง้ บ้านเรือนในประเทศสเปน การพบกับลุ งทํา
ให้ระลึกถึงความรักครัง้ แรกทีเ่ ขามีกบั พระเจ้า ซึง่ ตอนนัน้ เขาตัง้ ใจว่าอยากจะเรียนเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้า ลอเรนทิว
และภรรยาเริม่ ศึกษาพระคัมภีร์ และได้รบั บัพติศมาพร้อมกันในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
เมือ่ ลอเรนทิว มองไปยังวันข้างหน้า เขารู้สกึ สงสัย เขาจะวางแผนชีวติ ของเขาอย่างไร เขาอธิษฐานว่า
“พระบิดาเจ้า พระองค์มแี ผนสําหรับข้าพระองค์อย่างไร”
ในวันถัดมา เขาอธิษฐานอีก “พระบิดาเจ้า พระองค์มแี ผนอย่างไรสําหรับชีวติ ของข้าพระองค์ อย่างไร”
สองคืนหลังจากทีล่ อเรนทิวรับบัพติสมา ลอเรนทิวได้ฝันไปขณะนอนในตอนกลางคืน ในความฝั นเขาเข้า
ไปในห้องสอบ นังลงที
่ โ่ ต๊ะตัวใหญ่ และมองทีก่ ระดาษทีไ่ ด้รบั แจก เขารูส้ กึ หวาดหวัน่ นันเป็
่ นข้อสอบคณิตศาสตร์
และเขาไม่ได้เตรียมตัวมาตลอดทัง้ ปี สมองของเขารูม้ อื แปดด้าน ความกังวลเกิดขึน้ กับความรูส้ กึ และหัวใจของ
เต้นเร็วผิดปกติ และในขณะนัน้ เอง ลอเรนทิวรูส้ กึ ตัวตื่น มันเป็ นเวลาตีสามพอดี ลอเรนทิวรูส้ กึ โล่งใจ คลายกังวล
เมือ่ รับรูว้ ่ามันเป็ นเพียงแค่ความฝั น
ลอเรนทิวล้มตัวลงนอนต่อ เขามีความฝั นครัง้ ทีส่ อง ครัง้ นี้เขายืนหลังแท่นเทศน์ กําลังพูด และยิม้ ให้กบั
ผูฟ้ ั งในโบสถ์แมดดริด ทีเ่ ขาและครอบครัวไปนมัสการเป็ นประจํา ผูค้ นนังฟั
่ งด้วยความสนใจมาก สันติสุขได้แผ่
ซานไปทัง้ โบสถ์ เขาเองรูส้ กึ ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์ของพระเจ้าสถิตกับเขาและผูฟ้ ั ง
ในตอนเช้า ลอเรนทิว พยายามไม่นึกถึงความฝั นของคืนทีผ่ ่านมา เขาอธิษฐานอย่างทีเ่ คยทํา “พระบิดา
เจ้าพระองค์มแี ผนการอะไรสําหรับข้าพระองค์ ”
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ในหลายคืนต่อมา ลอเรนทิวเกิดฝั นอีก คราวนี้เขาเข้าไปในห้องเรียน และนังลงที
่ เ่ ก้าอี้ สายตาจ้องไปที่
แผ่นกระดาษ นี่เป็ นข้อสอบในภาษาโรมาเนีย ซึง่ เขาไม่ได้อ่านทวนมาเป็ นปี อีกครูห่ นึ่งต่อมา อย่างไรก็ ด ี เขาย้าย
ไปนังที
่ เ่ ก้าอีต้ วั หนึ่ง ตอนนี้เขาพูดกับผูค้ นกลุ่มหนึ่ง เขายิม้ และหัวเราะ ขณะทีผ่ ฟู้ ั งมีความรูส้ กึ ชื่นชมยินดี เพราะ
ต่างรูส้ กึ ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั เขา
ความฝั นคล้ายกันนี้เกิดขึน้ แทบทุกคืน ห้องเรียนเกือบจะเหมือนกัน แต่ขอ้ สอบแตกต่างกันไป เขาไม่เคย
ได้เตรียมเพื่อทําข้อสอบ และเขารูส้ กึ เป็ นทุกข์กงั วลใจเป็ นอย่างยิง่
หลังจากนัน้ ฉากของห้องสอบเปลีย่ นเป็ นโบสถ์ มีโต๊ะตัวหนึ่ง และหมูค่ นนังในโบสถ์
่
เขาทําการสอน และ
รูส้ กึ ว่าพระเจ้าทรงสถิตยูใ่ นทีป่ ระชุม
ความฝั นเช่นนี้เกิดกับ ลอเรนทิวตลอดสามเดือน ลอเรนทิว นึกสึกสงสัยว่า พระเจ้าบอกกับเขาให้ทาํ งาน
เป็ นศาสนาจารย์ใช่ไหม “แต่จะเป็ นไปได้อย่างไร “เขาทูลถามพระเจ้าในคําอธิษฐาน โดยให้เหตุผลกับพระองค์ว่า
“ผมแต่งงานแล้ว และมีครอบครัวทีจ่ ะต้องเลีย้ งดู”
ลอเรนทิวยังคงฝั นต่อมาเรือ่ ยๆ หนึ่งปี ผ่านไป สองปี สามปี และแล้วก็สป่ี ี เขาบอกกับบิดา-มารดาของเขา
ตลอดจนเพื่อนๆ ทีใ่ กล้ชดิ เกีย่ วความฝั น พวกเขาอธิบายว่า ครัง้ หนึ่งในอดีต ลอเรนทิวเคยคิดมุง่ มันจะ
่
เป็ นศาสนาจารย์ ดังนัน้ จิตใต้สาํ นึกได้คอยมายํา้ เตือนในความฝั นของเขานันเอง....
่
ในทีส่ ุดลอเรนทิว คุน้ ชินกับความฝั น ขณะทีเ่ ขานอนหลับ เขาจะต้องรอให้ความกังวลใจในส่วนแรกของ
ความฝั นให้ผ่านไป เพื่อเขาจะรูส้ กึ ชื่นชมยินดีในส่วนทีส่ อง
ในทุกๆ เย็น ลอเรนทิวจะอธิษฐานว่า “โอพระบิดาเจ้า พระองค์มแี ผนอะไรสําหรับข้าพระองค์ ”
เวลาผ่านไป 10 ปี ลอเรนทิวได้บอกกับภรรยาของเขาเกีย่ วกับความฝั น ในตอนเย็นวันหนึ่ง ลอเรนทิว
และภรรยาของเขาไปประชุมกับการประชุมร่วมของคนหนุ่ มสาว ซึง่ มีผมู้ าเข้าร่วม 250 คน ดูเหมือนผูเ้ ทศนาอ่าน
ความคิดของลอเรนทิวออก ทุกครัง้ ทีล่ อเรนทิวยกปั ญหาหรืออุปสรรค ทีจ่ ะเป็ นผูร้ บั ใช้ขน้ึ ในใจ ผูเ้ ทศนาจะตอบ
ข้อกังขาของเขาจากแท่นเทศน์ โดยทีล่ อเรนทิวไม่ได้เอ่ ยปาก หรือถามในปั ญหานัน้ แม้ครัง้ เดียว ภรรยาของ
ลอเรนทิวเอาศอกกระทุง้ ทีส่ ขี า้ งของสามีหลายครัง้ และทุกครัง้ เธอจะพูดว่า “พระเจ้าบอกพีใ่ ห้ไปเข้าเรียนใน
โรงเรียนศาสน-ศาตร์แน่ นอน”
สามเดือนต่อมา ลอเรนทิว ภรรยาของเขา และลูกชายอายุ 9 ขวบได้ยา้ ยเข้าไปพักในบ้านพักนักศึกษาที่
มีครอบครัวที่ “วิทยาลัยแอ๊ดเวนติสซากันโต” ซึง่ ตัง้ อยูห่ ่างออกไป 380 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของเมือง
แมดดริดและจากนัน้ เป็ นต้นมา ความฝั นดังกล่าวไปหยุดไป
ตอนนี้ลอเรนทิวได้มงุ่ ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจัง และในวันนี้เขาอยูป่ ี สองในโรงเรียนศาสนศาสตร์ ลอเรน
ทิวกล่าวเป็ นพยานว่า “ทุกชัน้ ทีผ่ มเข้าเรียน และขณะทีผ่ มได้ใช้เวลากับครูเป็ นส่วนทีส่ องของความฝั น แต่ผมไม่
พลาดจากส่วนแรกของความฝั น และทุกวันนี้ส่วนทีส่ องของความฝั นคือความเป็ นจริงในชีวติ ประจําวันของผม”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปสร้างอาคารเรียน ของโรงเรียนศาสนศาสตร์ทม่ี ี
ความจําเป็ น นี่คอื สถาบันทีล่ อเรนทิวกําลังศึกษา เพื่อเตรียมตัวเป็ นผูร้ บั ใช้พระเจ้า ซึง่ โรงเรียนศาสนศาสตร์ เป็ น
ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสซากันโต...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านที่มนี ้ําใจเอือ้ เฟื้ อส่งเสริมงานของ
พระเจ้าในประเทศสเปน ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน... ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 14 มีนาคม 2020
การตัดสิ นใจที่ยิ่งใหญ่
เล่าโดย พอลล่า คริ สติ น่า กลิ บทั วัย 18 ปี ...ประเทศโรมาเนี ย
คุณจะต้องทําอะไรบ้าง เมือ่ คุณจะทําการตัดสินใจครัง้ ใหญ่
พอลล่า คริ สติ น่า กลิ บทั ต้องทําการตัดสินใจครัง้ ใหญ่ เมือ่ เธออายุ 14 ปี และกําลังเรียนสําเร็จเกรด 8
ในประเทศโรมาเนีย เธอจะต้องตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อชัน้ มัธยมปลายทีไ่ หนดี
พอลล่าต้องการเป็ นครูสอนชัน้ ประถมศึกษา เธออาจไปสอบเข้าโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล ซึง่ อยูใ่ กล้
บ้าน ซึง่ มีสอนทัง้ สายศิลป์ และสายวิทย์ ขณะทีโ่ รงเรียนชัน้ มัธยมปลายแอ๊ดเวนตีส ซึง่ ตัง้ อยูอ่ กี เมืองหนึ่งไกล
ออกไปมีสอนเฉพาะสายวิทย์
พอลล่าอธิษฐาน และอ่านพระคัมภีรท์ บ่ี า้ นในหมูบ่ า้ น “ทาร์กู มูเรส” ซึง่ ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือของภาคกลาง
ประเทศโรมาเนีย พอลล่าพูดกับคุณพ่อ คุณแม่ และอ่านข้อความจากหนังสือของ เอลเลน จี.ไว้ท์ เพื่อจะนํา
ไปเป็ นแนวปฏิบตั ติ น
ขณะทีเ่ ธออ่าน เธอได้พบคําแนะทํานองว่า ให้เด็กแอ๊ดเวนตีสเข้าศึกษาในสถาบันทีไ่ ม่ใช่แอ๊ดเวนตีสได้
เพื่อเด็กเหล่านัน้ จะได้เรียนรูอ้ ะไรมากขึน้ เพื่อจะได้ทราบว่าจะทําตัวเป็ นแสงสว่างในโลกนี้ได้อย่างไร
ในหนังสือของ เอลเลน จี. ไว้ท์ ใน “คําแนะนําต่อบิดา-มารดา ครู และนักเรียน” เอลเลน ไว้ท์ เขียนว่า
“ผูต้ ดิ ตามพระคริสต์จะต้องแยกตนเองออกจากโลก ในหลักการ และความสนใจ แต่กไ็ ม่ควรแยกตัวเองออก
อยูต่ ่างหากจากโลก” “นักศีกษาชาววัลเดนเซีย่ น ได้ใช้อทิ ธิพลในการดําเนินชีวติ คริสเตียนของพวกเขา ทําให้
เกิดการการเปลีย่ นทัง้ โรงเรียนในศตวรรษที่ 13” (หนังสือ “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์” ของ เอลเลน จี.ไว้ท,์ หน้า
323) ในทีส่ ุดพอลล่าตัดสินใจสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล เธอคิดว่าจะถือเป็ นโอกาสดีทจ่ี ะแบ่งปั น
เรือ่ งพระ-เยซู ขณะทีเ่ ธอเตรียมตัวทีจ่ ะเป็ นครูในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
แต่ก่อนอื่นเธอต้องผ่านการสอบเข้าเรียนต่อ เธออธิษฐานว่า “ถ้าเป็ นนํ้าพระทัยของพระองค์ขอให้ได้เรียน
ต่อชัน้ มัธยมปลายทีโ่ รงเรียนของรัฐ โปรดช่วยให้ขา้ พระองค์ทาํ ข้อสอบได้และสอบผ่านด้วยเถิด ”
การสอบแข่งขันนัน้ ยากลําบาก เพราะโรงเรียนของรัฐแห่งนัน้ รับเกรด 9 ได้เพียง 150 คน ในขณะทีม่ เี ด็ก
มาลงชื่อสอบ 600 คน นันหมายความจากเด็
่
กจํานวน 4 คนจะสอบผ่านเข้าเรียนได้เพียง 1 คนเท่านัน้ ปรากฏ
ว่าพอลล่าสอบเข้าได้อนั ดับทีเ่ จ็ดของจํานวนนักเรียนทีเ่ ข้าสอบทัง้ หมด
พอลล่าสอบเข้าได้คะแนนดีมาก กระนัน้ พอลล่าก็ไม่ค่อยสบายใจนัก เป็ นการยากที่จะออกจากโรงเรียน
แอ๊ด-เวนตีส เธอทราบว่าครูโรงเรียนรัฐบาลจะไม่อธิษฐาน และเด็กนักเรียนไม่รอ้ งเพลงเกีย่ วกับพระเยซู
ก่อนโรงเรียนเปิ ดสองสัปดาห์ พอลล่าฝั นร้ายตอนกลางคืนเกีย่ วกับเรือ่ งในโรงเรียนของรัฐ ครูส่วนใหญ่
เป็ นคนหยิง่ และไม่น่ารัก พวกครูกล่าวหาว่าพอลล่าทําผิดต่อเพื่อนๆ ในชัน้ ในความฝั นพอลล่ารูส้ กึ ว่า เธอถูก
กล่าวหาอย่างผิดๆ ทําให้พอลล่าเสียใจมาก เมือ่ โรงเรียนเลิก ขณะทีพ่ อลล่าเดินกลับบ้าน เธอได้ยนิ เสียงตะโกน
ไล่หลังมาว่า “ลาออกไปเลย และอย่ากลับมาอีก” พอลล่ารีบหันหน้ากลับไปดูว่า ใครเป็ นคนตะโกนแนะนําเธอ
แบบนัน้ แต่เธอไม่เห็นใครเลย
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ในเช้าวันรุง่ ขึน้ พอลล่าอยากจะทราบว่า ความฝั นของเธอหมายความถึงอะไรแน่ เธอไม่ค่อยแน่ ใจว่าความ
ฝั นนัน้ มาจากพระเจ้า เพราะเธอทราบว่าพญามารสามารถทํา ให้คนหนึ่งฝั นอะไรก็ได้ พอลล่าอธิษฐานว่า “พระ
บิดาถ้าความฝั นนัน้ มาจากพระองค์ ขอทรงยํา้ ให้ขา้ พระองค์ทราบในวิธใี ดวิธหี นึ่งด้วยเถิด ”
พอลล่าปรึกษาเรือ่ งนี้กบั บิดามารดาของเธอ พวกเขาตอบว่าเธอต้องทําการตัดสินใจเอง ดังนัน้ เธอจึง
อธิษฐาน และทําการอดอาหารไปพร้อมกันด้วย ในเวลาเดียวกันพอลล่าอ่านพระคัมภีร์ และหนังสือ ของเอลเลน จี.
ไว้ท์ เธอรูส้ กึ ทึง่ ทุกสิง่ ทีเ่ ธออ่านบอกว่าเธอควรไปโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
ในหนังสือของ เอลเลน จี.ไว้ท์ ใน “คําแนะนําแก่บดิ า-มารดา ครู และนักเรียน” กล่าวว่า “การทีจ่ ะให้
ครูผมู้ คี วามหยิง่ และไม่มคี วามรักสอนในโรงเรียนของเราเป็ นความชัวร้
่ าย (หน้า 175) ในหนังสือเล่มเดียว
กัน พอลล่าอ่านพบว่า “โรงเรียนโบสถ์ของเราได้รบั การเจิมโดยพระเจ้า เพื่อเตรียมเด็กๆ ให้ทาํ งานทีย่ งิ่ ใหญ่”
(หน้า 176)
พอลล่าคิดว่า “ฉันต้องการได้รบั การฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวเป็ นครูทโ่ี รงเรียนของรัฐ แต่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
สามารถฝึกอบรมฉันได้ดกี ว่า แม้ว่าโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสจะมีเฉพาะสายวิทย์เท่านัน้ ”
จากนัน้ พอลล่าอ่านหนังสือของเอลเลน จี.ไว้ท์ อีกเล่มหนึ่ง ซึง่ มีช่อื ว่า “การแนะแนวสําหรับเด็ก” ซึง่ กล่าว
ว่า “ในการวางแผนเรือ่ งการศึกษาสําหรับเด็กๆ ทีอ่ ยูน่ อกบ้าน บิดามารดาควรตระหนักว่า ไม่เป็ นการปลอดภัยที่
จะส่งพวกเขาไปเรียนในโรงเรียนของรัฐ ดังนัน้ จึงควรพยายามส่งเด็กๆ ไปเรียนหนังสือทีใ่ ห้การศึกษาบนพืน้ ฐาน
ของพระ-คัมภีร”์ (หน้า 304)
ในทีส่ ุดพอลล่าตัดสินใจสละสิทธิ ์ทีส่ อบเข้าในโรงเรียนของรัฐได้ และไปสมัครเข้าเรียนเกรด 9 ในโรงเรียน
มัธยมปลายแอ๊ดเวนตีส พอลล่าได้เรียนรูบ้ ทเรียนสําคัญบางประการเกีย่ วกับ การเข้าใจนํ้าพระทัยของพระเจ้า
พอล-ล่าอธิษฐาน และขอคําแนะนําจากคุณพ่อ คุณแม่ของเธอ พอลล่าอ่านพระคัมภีร์ และงานเขียนของ เอลเลน
จี.ไว้ทเ์ พื่อการตัดสินใจอันถูกต้อง
พอลล่าแน่ ใจว่าเธอตัดสินใจเลือกสิง่ ถูกต้อง ขณะทีพ่ อลล่าเรียนชัน้ มัธยมปลายในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
เธอได้มอบถวายจิตใจของเธอให้พระเยซู ด้วยการรับบัพติศมาเมือ่ เธออายุ 16 ปี และตอนนี้เธออายุ 18 ปี และ
จะสําเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมปลายในเร็วๆ นี้ พอลล่าตระหนักว่าเธอมีเวลาอีกมากทีจ่ ะเรียนรูใ้ นการเป็ นครู
ขณะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
พอลล่ากล่าวเป็ นพยานว่า “การดําเนินไปกับพระเจ้าของฉันนับว่าก้าวหน้า ฉันไม่ใช้ยาเสพติด และมี
เรือ่ งอัศจรรย์ในการกลับใจของฉัน พระเจ้าทรงนําทางชีวติ ของฉันทีละก้าว ฉันต้องการกล่าวหนุ นใจคนหนุ่ มสาว
ให้ดาํ เนินไปกับพระเจ้าทีละย่างก้าว ทุกย่างก้าวในชีวติ ของเรา เราจําเป็ นต้องพึง่ พิงในพระองค์ แล้วพระองค์จะ
ทรงทํางานในชีวติ ของเรา”
เมือ่ สามปี ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ ิบสาม ได้ส่งไปช่วยใน “รายการเอือ้ มออกไป” ยัง
ผูค้ นในประเทศโรมาเนีย ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีม่ สี ่วนในการถวายทรัพย์ในครัง้ นัน้ และในครัง้ นี้
ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ สําหรับพันธกิจของพระเจ้าในประเทศโรมาเนีย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ทุกท่านตลอดไป...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 21 มีนาคม 2020
พระเจ้าในเรือนจํา
เล่าโดย อีลีนา วัย 20 ปี ...ประเทศโรมาเนี ย
ฉันอายุ 20 ปี เป็ นคนชอบครุน่ คิดแต่เรือ่ งของตัวเอง ฉันอาศัยอยูใ่ นประเทศโรมาเนีย และฉันชอบอ่าน
หนังสือเกีย่ วกับการเป็ นพยานส่วนบุคคล
เมือ่ ฉันพบศาสนาจารย์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เขาถามฉันว่า “คุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหน” ฉัน
บอกชื่อหนังสือเล่มสุดท้ายทีฉ่ นั อ่าน เป็ นหนังสือทีเ่ ขียนขึน้ จากคําพยานทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ ของผูป้ ระพันธ์เอง”
อีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ศาสนาจารย์คนนัน้ ซือ้ หนังสือ มาฝากฉันสามเล่ม ซึง่ เนื้อหาเต็มไปด้วยเรือ่ งจริงที่
เกิดขึน้ กับชีวติ ของบุคคลทีก่ ล่าวคําพยาน
อยูม่ าวันหนึ่ง ฉันคิดอยากจะเขียนประสบการณ์ของฉันเองทีม่ กี บั พระเจ้า ฉันอยากจะเริม่ ต้นตอนฉันอยู่
ในวัยเด็ก เพราะตอนเป็ นเด็กฉันมีความสุข และมีความอบอุ่นมาก ฉันอยากเขียนเรือ่ งทีฉ่ นั ชอบกล่าวล้อคุณ
ปู่ คุณย่าของฉัน ซึง่ บางครัง้ ทําให้ท่านทัง้ สองเสียอารมณ์ เพราะฉัน ตอนนัน้ ฉันอายุราว 4-5 ปี และฉันรูส้ กึ สนุ ก
มากทีไ่ ด้พดู ล้อท่านทัง้ สอง
ถ้าฉันเขียนเรือ่ งคําพยานส่วนตัว ฉันอยากเขียนถึงวันแรกทีฉ่ นั ไปโรงเรียนด้วย เป็ นวันทีฉ่ นั มีความสุข
คุณย่าเป็ นคนพาฉันไปส่งทีโ่ รงเรียน และต่อมาคุณย่าเป็ นคนช่วยเรือ่ งการบ้านของฉันทีบ่ า้ นด้วย
ฉันรูส้ กึ ได้ว่า คุณย่ารักฉันมาก ฉันอาศัยอยูก่ บั คุณย่า และปู่ จนถึงวันทีฉ่ นั เข้าไปอยูใ่ นเรือนจํา
ถ้าฉันเขียนคําพยานส่วนตัวของฉัน ฉันจะเล่าถึงช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขขณะอยูใ่ นเรือนจํา ฉันจะพรรณนา
ถึงคนดี คือบุคคลทีฉ่ นั ได้พบคือ อาจารย์ชาวแอ๊ดเวนตีส ผูซ้ ง่ึ เข้ามาเยีย่ มฉัน และเด็กสาวคนอื่นๆ ผูซ้ ง่ึ ได้ทาํ ใน
สิง่ ทีผ่ ดิ พลาดในชีวติ และต้องเข้ามาอยูใ่ นเรือนจํา ปกติอาจารย์แอ๊ดเวนตีสจะมาพร้อมกับนักศึกษาจิตอาสาสาม
คน พวกเขาจะฉายภาพจากเครือ่ งฉายพาวเวอร์พอยท์ พวกนักศึกษาจะสอนให้เราร้องเพลงทีก่ ล่าวถึงความรัก
ของพระเจ้า ทําให้ฉนั และเพื่อนๆ ทีม่ าฟั งมีกําลังใจขึน้ มาก และเราจะนําเพลงทีเ่ ราได้เรียนรูไ้ ปใช้รอ้ งตามลําพัง
ขณะทีอ่ ยูใ่ นเรือนจําเพื่อให้กําลังใจตัวเอง อนึ่งเรือ่ งของพระเยซูจากพระคัมภีรท์ าํ ให้เรามีความหวังขึน้ มาก เพราะ
พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า และทรงให้อภัยคนบาปทีท่ าํ บาปได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นการทําความบาป
ร้ายแรงสักเพียงใดก็ตาม
ถ้าฉันเขียนคําพยานส่วนบุคคล ฉันจะเล่าถึงช่วงเวลาทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดในชีวติ ของฉัน คือตอนทีฉ่ นั อายุ 17
ปี ฉันได้ทาํ ผิดกฎหมายร้ายแรง ฉันถูกจับ ในช่วง 9 เดือนทีฉ่ นั ถูกไต่สวน ถูกนําขึน้ ศาล และถูกตัดสินให้จาํ คุก
12 ปี ฉันอยูต่ ามลําพัง เพราะคุณปู่ ของฉันตายจากฉันไป 5 ปี ก่อนฉันถูกจับ ขณะทีค่ ุณย่าของฉันตายไปไม่ก่ี
เดือนก่อนฉันจะทําผิดร้ายแรง ในช่วง 9 เดือนทีฉ่ นั ถูกดําเนินคดี ฉันอยูต่ ามลําพัง ไม่มใี ครจากครอบครัวมาเยีย่ ม
ฉัน ไม่มใี ครจ้างทนายมาต่อสูค้ ดีแทนฉัน
แต่ทุกสิง่ เปลีย่ นไปเมือ่ พวกเขาส่งฉันมาอยูใ่ นเรือนจํา ผูค้ ุมบางคนมีใจกรุณา โดยเฉพาะผูค้ ุมหญิงทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้ดแู ลฉันเป็ นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างชีวติ ของฉันขึน้ ใหม่ อีกอย่างฉันชอบพันธกิจในเรือนจําของ
ศาสนา-จารย์แอ๊ดเวนตีส และนักศึกษาจิตอาสาทีม่ าช่วย ฉันได้พบบุคคลทีม่ นี ิสยั น่ ารัก น่ าอัศจรรย์ใจ ฉันรูส้ กึ
ชอบพอพวกเขา ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ก่อน ฉันรูส้ กึ ว่าฉันไม่มอี ะไรดีพอทีฉ่ นั จะรูส้ กึ ชอบพอใครได้
30

ชาวแอ๊ดเวนตีสพูดจาสุภาพ และมีน้ําใจกรุณา และพวกเขาสอนฉันให้ทาํ ในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ และให้เชื่อ
วางใจในพระเจ้า ฉันรูส้ กึ ว่านันเป็
่ นสิ่งสําคัญสําหรับฉัน นับถึงวันนี้ฉนั อยูใ่ นเรือนจํามาแล้วสามปี เจ็ดเดือน และฉัน
ประพฤติตวั ดีทุกอย่าง จนฉันได้รบั สิทธิ ์พิจารณาให้ถูกปล่อยเป็ นอิสระในอีกสองปี โดยต้องทําทัณฑ์บนไว้ว่าจะไม่
ทําผิดกฎหมายอีก จะประพฤติตวั ดี และทําประโยชน์ต่อสังคม ฉันจะต้องแสดงตัวว่าฉันสามารถใช้ชวี ติ ในสังคม
ได้อย่างอิสระ
ถ้าฉันเขียนคําพยานส่วนบุคคล ฉันต้องยอมรับว่า ฉันมีประสบการณ์ความเศร้าโศกในชีวติ เพียง 20 ปี
เท่านัน้ แม้ว่าจะเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะเล่าถึงเรือ่ งทีผ่ ่านมา ครอบครัวของฉันประสบกับความยากลําบากในด้าน
การเงิน พวกเขาไม่ได้อยูเ่ คียงข้างฉันในเวลาทีค่ วรจะอยู่ มีความรุนแรงหลายอย่างเกิดขึน้ ในชีวติ ของฉัน ทีฉ่ นั
ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ สิง่ นี้อาจเป็ นเหตุผลทีฉ่ นั ไม่เคยเปิ ดเผยเกีย่ วกับชีวติ ของฉัน และอาจเป็ นสิง่ นี้เองที่
ก่อนหน้าฉันได้พบกับศาสนาจารย์ และนักศึกษาแอ๊ดเวนตีส ทีฉ่ นั เป็ นคนทีเ่ ก็บกด ชอบคิดแต่เรือ่ งของตัวเอง
และมีอารมณ์พลุ่งพล่านเสมอ แต่บดั นี้สงิ่ เลวร้ายเหล่านัน้ พระเยซูได้ทรงช่วยให้ฉนั ก้าวผ่านไปแล้ว
ถ้าคุณย่าของฉันไม่ตาย ฉันคงไม่ตอ้ งทําผิดและไปติดคุก แต่สงิ่ ต่างๆ เลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่
คุณย่าได้ตายจากฉันไป และฉันได้ฆา่ คน คนหนึ่งตาย
ฉันหวังว่าหลังจากทีฉ่ นั ได้รบั การปล่อยตัวจากเรือนจํา ในวันหนึ่งฉันจะมีครอบครัวของฉันเอง ฉันตัง้ ใจ
จะทําบางสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์สาํ หรับชีวติ ของฉัน และสังคม
แต่เวลานี้ฉนั อายุเพียง 20 ปี ฉันชอบครุน่ คิดแต่เรือ่ งของฉันเอง และฉันชอบอ่านประสบการณ์การ
เปลีย่ นแปลงชีวติ ของใครบางคน ฉันตัง้ ใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะเขียนคําพยานจากชีวติ ของฉันเองบ้าง เพื่อจะได้
ช่วยบางคนทีม่ ชี วี ติ เลวร้ายเหมือนฉัน ซึง่ ได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ใหม่ หลังจากได้รบั พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
แล้ว
สามปี ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามได้ช่วยใน “รายการเอือ้ มออกไปสําหรับ
เยาวชนในโรมาเนีย” ซึง่ บังเกิดผลมาก ทําให้มเี ยาวชนต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดจํานวนมาก รวมทัง้
“อีลนี อ” ทีเ่ ราได้ฟังเรือ่ งของเธอในวันนี้...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายทรัพย์เพื่อช่วยพันธกิจของ
พระเจ้าในประเทศโรมาเนียอีกในไตรมาสนี้ .. ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน รวมทัง้ โบสถ์ หรือสถานทีน่ มัสการ
ของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
• ชื่อ “โรมาเนีย” มาจากคําในภาษา “ลาติน” แปลว่า “โรมันนัส” ซึง่ หมายความว่า “ประชากรของอาณาจักร
โรมัน
• ประเทศโรมาเนีย มีปราสาทเก่าแก่ ชื่อ “ปราสาทเปเลส” ตัง้ อยูท่ ่ี “ซินเนียอะ” เป็ นปราสาทหลังแรกของทวีป
ยุโรป ปราสาทหลังนี้มโี รงผลิตไฟฟ้ าของตนเอง เมือ่ เปิ ดไฟตอนกลางคืนจึงมีความงามวิจติ รพิสดารมาก
ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1888 (131 ปี มาแล้ว) ทุกวันนี้ยงั รอให้แขกมาเยือนอยูท่ ุกวัน
• ประเทศโรมาเนีย เคยได้รบั 10 เหรียญทองจากโอลิมปิ ค เกมส์ เมือ่ ปี 1976 แข่งทีเ่ มือง “มนเทรีล ประเทศ
แคนาดา” โดย นาเดีย คอมมาเนซิ ใน ยิมนาสติก เกมส์
• ประเทศโรมาเนีย มีโบสถ์ทส่ี ร้างด้วยไม้สงู ทีส่ ุดในโลก และเป็ น สถาปั ตยกรรมความสูงอันดับสองในทวีปยุโรป
ซึง่ ตัง้ อยูท่ ่ี “สปั นตา เปริ มารามูเรส” ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของโรมาเนีย โบสถ์สงู 257 ฟุต (78 เมตร)
ส่วนยอดเป็ นรูปไม้กางเขน สูง 23 ฟุต (7 เมตร) ไม้กางเขนหนัก 1,000 ปอนด์ (หรือ 454 กิโลกรัม)
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 28 มกราคม 2020
หมู่บ้านโรมาพบวันสะบาโต
เล่าโดย ปี เตอร์ มิซิการ์ วัย 44 ปี
รายการวันสะบาโตที่สิบสาม
เพลงโดยผูม้ านมัสการ
กล่าวต้อนรับ
อธิ ษฐาน
รายการ
เงิ นถวาย
เพลงปิ ด
ผูอ้ ธิ ษฐานปิ ด

“อย่าลืมวันสะบาโต”

เลขที่ 330
ประธานโรงเรียนวันสะบาโต
.............................................

“หมู่บ้านโรมาพบวันสะบาโต”
“นําเขามา”

.............................................
เลขที่ 273
.............................................

มีผคู้ นจํานวนถึง 2,000 คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นนิคมโรมา ประเทศสโลวาเกียแสดงตนว่าเป็ นคริสเตียน แต่พวก
เขากลับไม่มโี บสถ์ทจ่ี ะนมัสการ พวกเขาแทบจะไม่เคยได้อ่านพระคัมภีรเ์ ลย
ภายหลังจากทีป่ ระเทศสโลวาเกียเป็ นเอกราชเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 มีมชิ ชันนารีจาํ นวนมากเริม่ เดินทางเข้า
ไปยังนิคมราคูซิ ในระยะแรกมีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้เทศนาทีถ่ นนกลางเมืองในทุกๆ วันอาทิตย์ ผูค้ นสนใจเข้า
มาร่วมฟั งแต่ทว่าพวกเขาก็มคี วามเข้าใจเพียงเล็กน้อยเพราะพวกเขาไม่เคยได้อ่านพระคัมภีร์
มีชายในหมูบ่ า้ นคนหนึ่งชื่อ ปี เตอร์ มิซกิ า เขาสนใจทีจ่ ะฝึกซ้อมวงดนตรีของเขามากว่ามาฟั งเทศนา
เขาเล่นกีตาร์เบส ในงานแต่งงานและงานศพ และบ่อยครัง้ ทีว่ งดนตรีของเขาจะมีน้องชายของเขาชื่อ ปาโวล มา
เล่นด้วยโดยเล่นดนตรีไปพร้อมกับดืม่ เครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์ไปด้วย แต่ปีเตอร์ไม่เคยดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์
ขณะกําลังเล่นดนตรี เขาจึงถูกมอบหมายให้เป็ นผูข้ บั รถเสมอ
เมือ่ การดําเนินงานจบลง เขาได้แบ่งผูเ้ ข้าร่วมออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผูท้ ม่ี กี ริยามารยาทเรียบร้อย
ดี มีความเข้าใจในเพลงอย่างดี และสองกลุ่มทีม่ ที ศั นคติทเ่ี ป็ นแบบเก่าๆ ทีช่ อบดื่ม ส่วนนักดนตรีอ่นื ๆ จะไม่อาจ
ถูกแบ่งได้แน่ ชดั เพราะพวกเขาก็ด่มื จนเมา
ปี เตอร์ มองดูผคู้ นทีก่ ําลังดูคอนเสิรต์ อย่างตัง้ ใจ ซึง่ ความแตกต่างระหว่างผูค้ นในโรมาทัง้ 2 กลุ่มนี้ขน้ึ อยู่
กับการดื่มนันเอง
่
และเมือ่ ผูค้ นดื่มเครือ่ งดื่มแอลกอฮอลล์ คนรํ่ารวยก็จะมีอุปนิสยั เหมือนๆ กับคนยากจน และ
บ่อยครัง้ ทีเ่ หตุการณ์จบลงด้วยการชกต่อยและผูเ้ สียชีวติ
เมือ่ กลุ่มผูค้ นรวมถึงนักดนตรีต่างมึนเมากันอย่างบ้าคลังในสาธารณรั
่
ฐเชค ปี เตอร์และน้องชายของเขาก็
เลือกทีจ่ ะหยุด “ฉันจะหยุดเล่นเพลงทางโลก” ปาโวลกล่าว “ฉันจะเล่นเพลงของพระเจ้า”
ปาโวลเคยได้ฟังเพลงคริสเตียนทีไ่ ด้ยนิ มาจากมิชชันนารีทม่ี าเยีย่ ม ดังนัน้ ปี เตอร์ ปาโวล และนักดนตรี
คนอื่นๆ จึงพากันมาเล่นเพลงคริสเตียนทีบ่ า้ นของปาโวล และในครัง้ หนึ่งปี เตอร์ได้เห็นพระคัมภีร์อยูบ่ นโต๊ะ
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“นี่คอื หนังสืออะไร” เขาถามและหยิบขึน้ มาดู
ปาโวลรีบฉวยมันออกไปจากมือของเขาแล้วพูดว่า “วางมันลง” มันไม่ใช่ของพี่
ปาโวลกําลังศึกษาพระคัมภีร์ และไม่ตอ้ งการทีจ่ ะให้ใครรู้
ระหว่างทีป่ าโวล และเพื่อนในวงดนตรีกําลังซ้อมดนตรีอยู่ ปี เตอร์ได้แอบหยิบพระคัมภีรแ์ ล้วเอากลับบ้าน
เวลาผ่านไปหนึ่งเดือน ปี เตอร์อ่านพระธรรมวิวรณ์จนจบ แล้วกลับ มาอ่านพระกิตติคุณทัง้ สี่ คือมัทธิว
มาระ-โก ลูกา และยอห์น ผ่านไปสักระยะหนึ่ง ปี เตอร์บอกกับปาโวลว่า เค้าป็ นคนเอาพระคัมภีรไ์ ปเอง ปาโวลพูด
ไม่ออก ได้แต่รอว่าเมือ่ ปี เตอร์อ่านจบ จะเอาคืนเขา
วันหนึ่งปี เตอร์อ่านพระธรรม มาระโก 16:16 พระเยซูตรัสว่า “ใครเชือ่ และรับบัพติสมาก็จะรอด แต่ใครไม่
เชือ่ จะต้องถูกลงโทษ”
ปี เตอร์ปิดพระคัมภีร์ และเปิ ดใหม่ และเปิ ดตรงกับหน้าพระคัมภีร์ใน มาระโก 16:16 เป็ นอย่างนี้ถงึ สาม
ครัง้ ทําให้ปีเตอร์รสู้ กึ ตื่นเต้นมากวิง่ ถือพระคัมภีรไ์ ปทีบ่ า้ นของปาโวลน้องชาย ตอนนัน้ ปาโวลกําลังเล่น
เต้นเชือกอยูก่ บั เพื่อนสองคนทีล่ านบ้าน
ปี เตอร์รอ้ งบอกน้องชายว่า “มาดูขอ้ พระคัมภีรน์ ่ีส”ิ ..พลางอ่านข้อพระคัมภีร์ มาระโก 16:16 ให้ปาโวล
และเพื่อนทัง้ สองของปาโวลฟั ง
“โปรดรับบัพติศมาให้ฉนั เถอะ” ปี เตอร์รอ้ งขอ
ทัง้ ปี เตอร์ และปาโวล ยังไม่เข้าใจเรื่องการรับบัพติศมา แต่ทงั ้ สองต้องการทีจ่ ะเชื่อฟั งพระเจ้า และบัตติศ
มา
“พีอ่ ยากให้ผมรับบัพติศมาให้พห่ี รือ” ปาโวลกล่าว
“ถูกต้องแล้ว ในพระคัมภีรเ์ ขียนไว้ชดั ว่า พูดใดบัพติศมาแล้วจะรอด” ปี เตอร์ตอบ
ปาโวลลังเล แต่ปีเตอร์ยนื กรานทีจ่ ะบัพติศมาให้ได้ ในทีส่ ุดชายหนุ่ มทัง้ สีไ่ ด้ เดินไปทีล่ าํ ธารทีอ่ ยูไ่ ม่ห่าง
ออกไป และเดินลุยลงไปในลําธารขนาดความลึกสามฟุ ตเศษ พวกเขาต่างก้มศีรษะและสารภาพความบาปของตน
ขอพระเจ้าทรงล้างความบาปออกไป และแล้ว ทัง้ สีไ่ ด้บพั ติศมาให้กนั และกัน เมือ่ บัพติศมาเสร็จชายหนุ่ มทัง้ สีต่ ่าง
รูส้ กึ มีความปิ ตยิ นิ ดีอย่างยิง่ ต่างพูดคุยกันเรือ่ งเกีย่ วกับความรอด และแผ่นดินสวรรค์
นับตัง้ แต่วนั นัน้ ชายหนุ่ มทัง้ สีห่ ยุดพูดคําแช่งสาป หยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มเหล้า ผูเ้ ป็ นพ่อ-แม่ ญาติพน่ี ้อง
และเพื่อนๆ ของชายหนุ่ มทัง้ สีต่ ่างรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ ทีเ่ ห็นพฤติกรรมของทัง้ สีเ่ ปลีย่ นไป
ชายหนุ่ มทัง้ สีซ่ ง่ึ เป็ นเพื่อนรุน่ ราวคราวเดียวกัน ได้ตดั สินใจร่วมกันศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็ นประจําทุกคืนบาง
คืนพวกเขาเริม่ ศึกษาพระคัมภีรต์ อนกลางคืน ด้วยการผลัดกันอ่านครัง้ ละหนึ่งบท แล้วหยุดอภิปรายข้อความของ
บทนัน้ ๆ จากนัน้ อ่านบทต่อไป มีบางครัง้ พวกเขาศึกษาพระคัมภีรก์ นั จนดึกมาก หรือแม้แต่จนถึงรุง่ เช้าของวัน
ใหม่กเ็ คยมี
ในเวลาต่อมา มีชายหนุ่ มคนอื่นๆ หรือแม้แต่ผใู้ หญ่มาร่วมศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ย ซึง่ จํานวนผูม้ าศึกษา
พระ-คัมภีรเ์ พิม่ ขึน้ ตามลําดับ บ่อยครัง้ มีผมู้ าร่วมศึกษา 50-70 คน มีบางครัง้ เกือบ 100 คน ก็หลายครัง้ จนทีน่ งั ่
ในห้องรับแขกเต็ม ล้นไปถึงห้องครัว
ในการศึกษาคืนหนึ่ง ปี เตอร์ได้รบั การดลใจให้ศกึ ษา มาระโก 16:9 ซึง่ กล่าวว่า “หลังจากทีพ่ ระองค์ทรง
เป็ นขึน้ มาในวันอาทิตย์ พระองค์ทรงปรากฏแก่มารียช์ าวมักดาลาก่อน” ปี เตอร์จาํ ได้ว่า พระเยซูและเหล่าสาวก
ของพระองค์ได้หยุดพักในวันทีเ่ จ็ด คือวันเสาร์ ปี เตอร์รสู้ กึ สงสัยว่า เหล่ามิชชันนารีทม่ี าประกาศพระกิตติคุณใน
ศูนย์อพยพแห่งนี้เหตุใดจึงสอนให้นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ ทําไมจึงไม่เป็ นวันเสาร์
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เขาพยายามถามมิชชันนารีหลายคนในโอกาสต่อมาว่า พระคัมภีรบ์ อกว่าวันเสาร์เป็ นวันสะบาโต เป็ นวัน
สําหรับนมัสการ เหตุใดพวกเขาสอนให้นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ แต่ไม่มมี ชิ ชันนารีคนใดให้ความกระจ่างแก่
พวกเขาได้
กลุ่มศึกษาพระคัมภีรไ์ ด้ทาํ การศึกษาพระคัมภีรต์ ่อไป และได้พบว่า พระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ่ี ว่าด้วยการถือ
รักษาวันสะบาโต พวกเขาจึงเริม่ ถือรักษาวันสะบาโต
วันหนึ่ง ปี เตอร์เอ่ยถึงความฉงนสนเท่หข์ องเขาถึงเรือ่ งการนมัสการในวันอาทิตย์หรือ วันเสาร์กบั ชาย
แปลกหน้าคนหนึ่งทีม่ าเยีย่ มญาติในโรมา ชายคนนัน้ ชื่อ “โจซีฟ” บังเอิญว่า “โจซีฟ” เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ดังนัน้ เขาได้บอกปี เตอร์ว่า มีโบสถ์แห่งหนึ่งทีถ่ อื รักษาพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ่ี และคนมัสการในวันสะบาโต เขาได้เชิญ
ปี เตอร์และเพื่อนๆ ไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีส เมือ่ ปี เตอร์และเพื่อนๆ ไปเยีย่ มตามคําเชิญ พวกเขารูส้ กึ ประทับใจ
ในบรรยากาศเงียบสงบ และการให้ความเคารพสถานทีน่ มัสการ โดยเฉพาะพวกเขาได้เข้าร่วมในพิธมี หาสนิท
ด้วยในโอกาสต่อมา
กล่าวได้ว่าห้องรับแขกในบ้านของปี เตอร์ได้กลายเป็ น “โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในบ้าน” ซึง่ มีทงั ้
รายการโรงเรียนวันสะบาโต และชัวโมงนมั
่
สการ (หรือชัวโมงเทศนา)
่
ด้วย
ปี เตอร์ ปาโวลน้องชาย และสมาชิกอีก 24 คน ในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ ได้รบั ศีลบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ด
เวน-ตีสในปี 2015 และอีก 10 คน ได้รบั ศีลในปี ถดั มา และในปี 2018 โบสถ์แอ๊ดเวนตีสได้ถูกสร้างขึน้ ทีช่ านเมือง
และมีผคู้ นมานมัสการประมาณ 100 คนทุกวันสะบาโต
นี้คอื คริสตจักรทีพ่ ระเจ้าได้ทรงสร้างขึน้ จากกลุ่มทีเ่ ติ บโตขึน้ ในห้องรับแขกบ้านของปี เตอร์
เงินถวายส่วนหนึ่งของวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะช่วยเป็ นทุนรายการสําหรับเด็กๆ ที่
เปราะบาง และได้รบั ผลกระทบได้งา่ ย ในโบสถ์ “ราคูซ”ิ ในประเทศสโลวาเกีย....ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวั ่
โลกทีไ่ ด้ถวายปั จจัยเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศอื่นๆ คือประเทศบัลแกเรีย ประเทศเยอรมัน และประเทศ
สเปน ในไตรมาสนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พน่ี ้องทุกท่าน ทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์
เจ้า...อาเมน
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