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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 4 เมษายน 2020
คนไม่เชื่อในพระเจ้าที่ร้สู ึกกลัวคนหนึ่ ง
เล่าโดย บิลจานา มิ จาโตวิ วัย 19 ปี ...ประเทศเซอร์เบีย
บิลจานา มิ จาโตวิ อธิษฐานเป็ นครัง้ แรก เมือ่ เธออายุ 20 ปี ตอนนัน้ เธอยังไม่เชื่อในพระเจ้า บิล
จานา ได้ยนิ ว่าญาติคนหนึ่ง ซึง่ เป็ นลูกพีล่ กู น้องของเธอชื่อ “สเวทลัสกา” รูส้ กึ ตกใจกลัวในอํานาจลึกลับเหนือ
ธรรมชาติในตอนกลางดึก
บิลจานา ได้เดินทางไปเยีย่ มสเวทลัสกาทีบ่ า้ น เธอเล่าว่ากลางดึกตอนนอนหลับตกใจตื่นได้ยนิ เสียง
เหมือนมีคนพูดกับเธอ ตอนแรกสเวทลัสกาคิดว่าลูกสาวคนเดียววัย 3 ขวบของเธอซึง่ กําลังไม่สบายรูส้ กึ
ปวดท้องร้องเรียกหาแม่... แต่ไม่ใช่
เมือ่ บิลจานา ไปเยีย่ มสเวทลัสกา ครัง้ ทีส่ อง เธอเล่าให้บลิ จานา ฟั งว่าเธอได้ยนิ เสียงเคาะที่กําแพง
บ้าน และมีเสียงเหมือนคนเปิ ดประตู แต่เมือ่ ส่องไฟฉายไปทีป่ ระตู ประตูยงั ปิ ดเหมือนเดิม บางคืน สเวทลัส
กาเล่าว่าได้ยนิ ฝีเท้าเหมือนมีเด็กคนหนึ่งเดินลุยนํ้ารอบบ้าน ทัง้ ๆ ที่ ไม่มฝี นตก ไม่มนี ําท่วมขัง แต่อย่างใด
สเวทลัสกา เดินทางไปหาจิตแพทย์ และถามว่าเธอเป็ นโรคประสาทหรืออย่างไร ทําไมหูจงึ ได้ยนิ
เสียงแว่วอย่างนัน้ หรือว่าเธอถูกผีหลอก แพทย์ไม่ตอบแต่ได้ให้ยาชนิดหนึ่งแก่สเวทลัสกามาทานหนึ่งกล่อง
ให้ทานก่อนนอนคืนละ 1 เม็ด ซึง่ ยาดังกล่าวทําให้สเวทลัสกา นอนหลับสนิท แต่ในสัปดาห์ต่อมา สเวทลัส
กากลับมาได้ยนิ เสียงแปลกๆ บ่อยขึน้ กว่าตอนทีย่ งั ไม่ได้พบแพทย์ ทัง้ ๆ ทีย่ งั ทานยาก่อนนอนทุกคืน
พวกญาติๆ ได้พาสเวทลัสกาไปทีโ่ บสถ์คาทอลิก พบบาทหลวง 2 คนทีโ่ บสถ์ บาทหลวงคนหนึ่ง
บอกให้สเวทลัสกานอนลงบนเตียง แล้วบาทหลวงอีกคนได้วางไม้กางเขนบนตัวของสเวทลัสกา และ
บาทหลวงทัง้ สองรูปทําการสวดไล่ผรี า้ ยให้ออกไป
หลังจากบาทหลวงทําพิธขี บั ผีออก ปรากฏว่าสเวทลัสกา ไม่ได้ยนิ เสียงผิดปกติอกี แต่ในสองสัปดาห์
ต่อมาสเวทลัสกา รูส้ กึ ตัวว่าเธออ่อนแรง ไม่มกี ําลังจะทํางานบ้าน เธอจึงนอนบนเตียงทัง้ วัน และกลางคืนลุก
ขึน้ จากเตียงเฉพาะรับประทานอาหาร และเข้าห้องนํ้าเท่านั น้ จิตใจของสเวทลัสการูส้ กึ เป็ นทุกข์กงั วลมาก
เมือ่ บิลจานาได้ยนิ เกีย่ วกับอาการป่ วยหนักของสเวทลัสกา บิลจานาได้เดินทางไปเยีย่ มอีก
สเวทลัสกาแสดงความดีใจที่บลิ จานามาเยีย่ ม สเวทลัสกาบอกกับบิลจานา ผูเ้ ป็ นลูกผูน้ ้องว่า “พี่
บอกกับใครๆ ว่า พีไ่ ม่มปี ั ญหาเกีย่ วกับด้านจิต แต่ไม่มใี ครเชื่อ...พีร่ เู้ ศร้าใจมาก ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับ
พี”่ สเวทลัสกาเล่าถึงอาการอ่อนเพลีย และความรูส้ กึ แปลกๆ ของเธอ... บิลจานากล่าวขึน้ ว่า “ดูแล้วพีเ่ ป็ น
ปกติ...พีไ่ ม่ได้ป่วยไข้ เพราะคลําดูทห่ี น้าผากแล้ว หน้าผากไม่รอ้ นเหมือนคนเป็ นไข้ เพียงแต่พร่ี สู้ กึ
อ่อนเพลียมาก ไม่มเี รีย่ วแรง อาจเป็ นเพราะยาทีห่ มอให้พ่ีมารับประทานก็เป็ นได้ น้องอยากให้พห่ี ยุดกินยา
และแสวงหาการช่วยเหลือจากทางอื่น”
บิลจานาคิดหาวิธชี ่วยสเวทลัสกาซึง่ เป็ นญาติโดยพูดเสนอตัวว่า “พีอ่ ยากให้น้องอธิษฐานเผือ่ พีไ่ หม
น้องยังไม่ได้รบั เชื่อในพระเจ้า แต่ น้องเริม่ แสวงหา “ความหมายของการมีชวี ติ อยู่” บังเอิญเพื่อนคนหนึ่ง
ชวนน้องไปนมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และน้องไปนมัสการแล้ว 3 ครัง้ ศาสนาจารย์บอกว่า
3

“พระเจ้าทรงฟั งคําอธิษฐาน และพระองค์สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทุกเรือ่ ง ในเมือ่ เราไม่พบทางออกอื่น
ทําไมเราไม่อธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วย”
เมือ่ สเวทลัสกา รับฟั งข้อเสนอจากญาติผนู้ ้อง เธอหยุดคิดสัน้ ๆ แล้วตอบว่า “ตกลงให้น้องอธิษฐาน
เผื่อการเจ็บป่ วยของพีด่ ว้ ย” บิลจานาจึงขอให้สเวทลัสกาหลับตาลง และบิลจานาได้อธิษฐานเผื่อสเวทลัสกา
และเมือ่ กลับถึงบ้าน บิลจานาอธิษฐานเผื่อญาติอกี บิลจานารูส้ กึ แปลกใจตัวเองคือ เมือ่ อธิษฐานเธอจะ
คุกเข่าลงทุกครัง้ ทีอ่ ธิษฐาน บิลจานาคิดว่าน่ าจะเป็ นเพราะเธอมีความจริงใจ และเชื่อตามทีศ่ าสนาจารย์บอก
ว่า พระเจ้าทรงรับฟั งคําอธิษฐาน ของผูท้ อ่ี ธิษฐานด้วยความเชื่อ
บิลจานา อธิษฐานว่า “พระบิดา โปรดช่วยสเวทลัสกาให้หายจากอาการทีเ่ ธอเป็ นอยู่ และกลับมามี
สุขภาพดีเหมือนเดิม และขอทรงปกป้ องเธอจากวิญญาณชัวร้
่ ายด้วยเถิด...ในพระเยซูเจ้า...อาเมน”
ในวันต่อมาเมือ่ บิลจานากลับจากการเรียนทีม่ หาวิทยาลัย บิลจานาตรงไปทีบ่ า้ นของสเวทลัสกา
บิลจานารูส้ กึ แปลกใจที่พบว่าสเวทลัสกาลุกจากเตียงนอน ทําความสะอาดหน้าต่างบ้านของเธอเอง บิลจานา
หยุดมองดูญาติคนทีเ่ ธอได้อธิษฐานเผื่อ บิลจานาแน่ ใจว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ
สเวทลัสกาเป็ นอิสระจากวิญญาณร้าย และวิญญาณร้ายไม่เคยกลับมารบกวนสเวทลัสกาอีกเลย เมือ่
สเวทลัสกาหันหน้ามาและเห็นว่าบิลจานามาเยีย่ ม เธอกล่าวขอบคุณบิลจานาและขอบคุณพระเจ้า และจาก
นาทีนนั ้ สเวทลัสกากล่าวสัญญากับพระเจ้าว่าเธอจะกลับใจมาเชื่อในพระเจ้า สเวทลัสกาเริม่ ศึกษาพระคัมภีร์
กับสมาชิกแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง ในโอกาสต่อมา เมือ่ ศึกษาถึงเรือ่ ง “สิบลดหนึ่ง” สเวทลัสกาได้กล่าวสัญญากับ
พระเจ้าเหมือนท่านโยบกล่าวสัญญาในพระธรรมปฐมกาล 28:20 โดยกล่าวว่า “ถ้าพระเจ้าทรงสถิตกับข้า
พระองค์ และให้ขา้ พระองค์มสี ุขภาพดี พ้นจากการเบียดเบียนของผีรา้ ย ข้าพระองค์จะถวายเงินสิบลดหนึ่ง
แด่พระองค์”
ในเช้าวันหนึ่งของเดือนถัดมา บิลจานาตื่นนอนในตอนเช้าด้วยความเชื่อ ในดวงใจของเธอ เธอไม่ม ี
ความสงสัยในพระเจ้าอีกต่อไป เธอศึกษาพระคัมภีร์ และไม่นานต่อมา ได้ตดั สินใจรับบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ด
เวนตีส
ในตอนนี้บลิ จานาอายุ 47 ปี ทํางานเป็ นพนักงานตรวจบัญชีของบริษทั ประกันภัยแห่งหนึ่ง และเป็ น
สมาชิกโบสถ์ทเ่ี ข้มแข็งคนหนึ่ง ในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสหลังใหม่ในเมืองเบลเกรด
บิลจานา กล่าวเป็ นพยานในการเป็ นสมาชิกอาสาประกาศว่า “ข้าพเจ้ารูม้ คี วามสุขใจอย่างยิง่ เมือ่ ได้
เห็นพระเจ้าทรงทํางานในจิตใจของบุคคลที่ขา้ พเจ้าเป็ นพยานให้” ซึง่ เธอมีประสบการณ์การเป็ นพยานตลอด
มา บิลจานากล่าวเป็ นพยานอีกว่า “ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าทรงทํางานอย่าง
อดทน และไม่ทอดทิง้ ให้บุคคลทีเ่ ชื่อ แต่ยงั สงสัยอยูบ่ า้ งให้หลุดลอยไป แต่ทรงช่วยจนบุคคลนัน้ รับเอาความ
รอด”
บิลจานาเป็ นสมาชิกคนหนึ่ งของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเบลเกรด ซึง่ เป็ นโบสถ์ทจ่ี ะได้รบั ส่วน
หนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เพื่อนําไปก่อสร้างอาคารโบสถ์สองหลัง สําหรับกลุ่ม
นมัสการสองกลุ่ม ซึง่ ปั จจุบนั เช่าโรงภาพยนตร์เก่าใช้ เป็ นทีน่ มัสการ...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านที่
วางแผนจะถวายเพื่อสร้างโบสถ์ในเมืองเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุก ท่าน
ด้วย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 11 เมษายน 2020
ชาวแอ๊ดเวนตีสหนึ่ งคนในจํานวน 10,000 คน
เล่าโดย ราเดนโค เมโลวี วัย 58 ปี ...ประเทศเซอร์เบีย
การทีไ่ ด้ไปเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เป็ นประสบการณ์ทย่ี งิ่ ใหญ่สาํ หรับ “ราเดนโค เมโลวี ”
เขาและบิดามารดาอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ง และราเดนโคต้องเดินทาง 300 กิโลเมตรเข้ามาเช่าหอพัก
แห่งหนึ่งในเมืองเบลเกรด เมืองหลวงของประเทศเซอร์เบีย เพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย ทีจ่ ริงหอพักสําหรับ
นักศึกษามีหลายแห่งตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ประมาณกันว่ามีนักศึกษามาเช่าอยูเ่ พื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเปิ ดแห่งนัน้ รวมกันแล้วประมาณ 10,000 คน
ราเดนโครูว้ ่าการใช้ชวี ติ นักศึกษานัน้ สนุ กแค่ไหน เขามีเพื่อนชายหญิงมากหน้าหลายตา เป็ น
ช่วงเวลาแห่งความตื่นตาตื่นใจ ราเดนโคชอบคบเพื่อนหลากหลาย ชอบการสังสรรค์และชอบเทีย่ ว เขาจึง
ไม่ได้ตงั ้ ใจเรียนอย่างจริงจัง ปรากฏว่าเขาสอบไล่ไม่ผ่านหลายวิชาในปลายปี่ ทห่ี นึ่ง ราเดนโคจึงสมัครเรียน
ในอีกคณะอื่นเพื่อไม่ให้ทางมหาวิทยาลัยสังให้
่ หยุดเรียนเพราะสอบไม่ผ่าน หลายวิชา
ปี ทส่ี องผ่านไป ราเดนโคไม่ได้เข้าสอบ เขาจึงเปลีย่ นวิชาเอกอีกครัง้ และในปี ทส่ี าม ราเดนโคสอบ
ไม่ผ่านหลายวิชาอีก แทนทีจ่ ะตัง้ ใจเรียนแบบเอาเอาจริงเอาจัง เขายังคงไปในงานเลีย้ งสังสรรค์ไม่หยุด
หย่อน ราเดนโค สูบบุหรี่ และดื่มเหล้ากับเพือ่ นๆ ทีใ่ ช้ชวี ติ แบบไม่รบั ผิดชอบเช่นเดียวกับเขา อย่างไรก็ดใี น
หมูเ่ พื่อนฝูง เรเดนโคถูกเลือกให้เป็ นประธานของหอพักนักศึกษาในปี ทส่ี าม
ระหว่างเรียนในปี ทส่ี ่ี ทีบ่ า้ นของราเดนโค พีส่ าวคนหนึ่งได้เสียชีวติ ตอนคลอดบุตร เมือ่ เขาได้ทราบ
ข่าวเขาแทบล้มทัง้ ยืน เพราะพีส่ าวคนนี้เป็ นเหมือนทูตสวรรค์ ของครอบครัว เขาไม่ทราบจะตัดสินใจอย่างไร
เป็ นครัง้ แรกในชีวติ ทีเ่ ขาเริม่ อธิษฐานอย่างร้อนรน เขาทูลขอพระเจ้าทรงเปิ ดเผยเส้นทางเดินชีวติ อันถูกต้อง
แก่เขา
ท่ามกลางนักศึกษาจํานวน 10,000 คน ทีอ่ าศัยอยูใ่ นหอพัก มีนกั ศึกษาสาวแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งชื่อ
ว่า “อีมเิ ลีย” เธอไม่ตอ้ งการพูดคุยในเรือ่ งอื่นใด นอกจากเรือ่ งของพระเจ้า เธอบอกกับราเดนโคว่า เธอเป็ น
คริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ราเดนโคไม่เคยได้ยนิ ชื่อเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมาก่อนเลย
อีมเิ ลียเชิญให้ราเดนโคไปเยีย่ มโบสถ์กบั เธอในวันสะบาโต และชายหนุ่ มรับคําเชิญ
ราเดนโคฟั งเรือ่ งเทศนา และตอนเลิกโบสถ์ผชู้ ่วยศิษยาภิบาล ซึง่ เป็ นคนในวัยหนุ่ มได้จบั มือทักทาย
กับราเดนโค และชวนให้ราเดนโคศึกษาพระคัมภีรก์ บั เขา
ราเดนโค ไม่เคยอ่านพระคัมภีรม์ าก่อน แต่ เขาตอบตกลงศึกษาพระคัมภีรก์ บั อาจารย์หนุ่มคนนี้ใน
ทุกตอนเย็นวันอังคาร
เมือ่ ศึกษาพระคัมภีรค์ รัง้ แรกจบลง ราเดนโครูส้ กึ ว่าเขามีประสบการณ์ทแ่ี ปลกไป เขารูส้ กึ ว่าตัวเบา
แทบจะบินได้เหมือนนก เขาได้ยนิ คําสอนที่เขาโหยหามานาน และบัดนี้เขารูส้ กึ เหมือนคนกระหายนํ้าไดดื่ม
นํ้าเข้าไปอย่างจุใจ
ราเดนโคและศาสนาจารย์หนุ่ มได้ศกึ ษาพระคัมภีรร์ ว่ มกันทุกสัปดาห์ ต่อมาราเดนโคได้ศกึ ษาเรือ่ ง
วันสะบาโต ซึง่ บ่งบอกว่าวันเสาร์คอื วันสะบาโตทีพ่ ระเจ้าทรงตัง้ ไว้ ราเดนโคแม้ไม่เคยศึกษาพระคัมภีร์ แต่
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เขาสังเกตเห็นคริสเตียนทัวไป
่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันอาทิตย์ ราเดนโคนึกสงสัยว่าวันสําหรับการนมัสการ
เป็ นวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์แน่ ทีเ่ ป็ นวันทีถ่ ูกต้องตามพระคัมภีร์
ในวันต่อมา ราเดนโคไปทีโ่ บสถ์คาทอลิกซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากหอพักนักศึกษา และเอ่ยถามบาทหลวง
คนหนึ่งในเรือ่ งวันสําหรับนมัสการพระเจ้า บาทหลวงถามว่า “คุณทราบไหมว่า พระเยซูทรงฟื้ นพระชนม์
ในวันไหนของสัปดาห์” ราเวนโคตอบว่า “วันอาทิตย์” บาทหลวงอธิบายต่อว่า “ทีโ่ บสถ์ต่างๆ ส่วนใหญ่
นมัสการในวันอาทิตย์ ก็ดว้ ยเหตุผลว่า พระเยซูทรงฟื้ นพระชนม์ในวันอาทิตย์นนเอง”
ั่
เมือ่ ราเดนโคถามศาสนาจารย์หนุ่ มในเย็นวันอังคารตอนศึกษาพระคัมภีร์ ศาสนาจารย์ตอบว่า “วัน
สิน้ พระชนม์ และวันฟื้ นพระชนม์ของพระเยซูไม่ได้เปลีย่ นพระบัญญัตขิ อ้ ทีส่ ่ี ของพระบัญญัตสิ บิ ประการของ
พระเจ้า วันเสาร์ซง่ึ เป็ นวันสะบาโต เป็ นวันบริสุทธิ ์สําหรับนมัสการพระเจ้า พระเจ้าทรงตัง้ ไว้แต่แรกสร้างโลก
และไม่เคยเปลีย่ นแปลง”
เมือ่ ราเดนโคกลับไปถามบาทหลวงทีโ่ บสถ์คาทอลิกอีกในวันถัดมา บาทหลวงคนเดิมไม่อยู่ แต่
บาทหลวงคนทีส่ องซึง่ มีอายุมากกว่าตอบว่า “พระบาทหลวงองค์ทม่ี ศี กั ดิ ์สูงสุดองค์หนึ่งของคริสตจักร
คาทอลิกในอดีตได้เปลีย่ นวันนมัสการจากวันเสาร์มาเป็ นวันอาทิตย์” ราเดนโคพบว่าคําตอบเป็ นสิง่ ทีส่ ะดุด
ใจมาก ราเดนโคถามบาทหลวงคนนัน้ ว่า “พระบาทหลวงองค์ทม่ี ศี กั ดิ ์หรือตําแหน่ งสูงสุดของคาทอลิกองค์
นัน้ มีช่อื ว่าอะไร” แต่บาทหลวงองค์นนั ้ ปฏิเสธทีจ่ ะตอบคําถาม
สําหรับราเดนโค ไม่มคี าํ ถามเรือ่ งวันสําหรับนมัสการอีกต่อไป เพราะเป็ นทีช่ ดั เจนแล้วว่า พระคัมภีร์
มีสทิ ธิอํานาจสูงสุด
ปั จจุบนั เรเดนโค อายุ 58 ปี แต่งงานแล้ว และเรียนสําเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย แห่งเดียวกับ
ทีเ่ ขาสอบไม่ผา่ นสามปี ซอ้ น หลังจากทีร่ บั บัพติศมาเป็ นคริสเตียน เขาเลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า และเลิกคบ
เพื่อนไม่ด ี เขาตัง้ ใจเรียน เขารักพระคัมภีร์ และรักพระบัญญัตขิ องพระเจ้า ในพระคัมภีรข์ องเขา เขาใช้
ปากกาสีสะท้อนแสงขีดเส้นใต้ขอ้ พระคัมภีรท์ ศ่ี าสนาจารย์อ่านในพิธบี พั ติศมาของเขาคือ โยชูวา 1:16 ซึง่
กล่าวว่า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตหิ ่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนัน้ ทัง้ กลางวันและกลางคืน
เพือ่ เจ้าจะได้ระวังทีจ่ ะทําตามข้อความทุกประการทีเ่ ขียนไว้นนั ้ แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบ
ความสําเร็จ”
อีมเิ ลีย เพื่อนจากหอพักของมหาวิทยาลัย รูส้ กึ ตืน้ เต้นและขอบคุณพระเจ้า เมือ่ เธอได้รบั ทราบและ
ได้พบกับราเดนโค ในอีก 30 ปี ต่อมา อีมเิ ลียไม่คดิ เลยว่า “เมล็ดทีเ่ ธอได้หว่านลงไปจะเติบโตเป็ นต้นไม้ใหญ่
และออกดอกออกผล” ทัง้ นี้เพราะเธอได้ออกจากหอพัก และได้เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศและทัง้ รา
เดนโค และอีมเิ ลียทัง้ สองไม่เคยได้ตดิ ต่อกันอีกเลย จนกระทังเวลา
่
30 ปี ทผ่ี ่านมา
ราเดนโคเชื่อว่างานของอีมเิ ลีย ทีไ่ ด้ทาํ ในตอนนัน้ คือการแบ่งปั นพระกิตติคุณให้กบั เขา
ราเดนโคกล่าวว่า เป็ นการอัศจรรย์ท่ผี มได้พบหญิงสาวชาวแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง ท่ามกลาง 10,000
คน แต่นนเป็
ั ่ นการตอบคําอธิษฐานจากพระเจ้า เพราะผมได้ทลู ขอพระเจ้าว่า “โปรดแสดงให้ขา้ พระองค์ได้
พบแสงสว่างทางแห่งชีวติ ของข้าพระองค์ดว้ ยเถิด”
ปั จจุบนั ราเดนโคเป็ นผูป้ กครองคนหนึ่งของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสหลังใหม่ทส่ี ร้างขึน้
ในเมืองเบลเกรด และโบสถ์แห่งนี้จะได้รบั ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาส
นี้ เพื่อนําไปก่อสร้างอาคารโบสถ์สองหลัง ปั จจุบนั พีน่ ้องสมาชิกประชุมกันในอาคารของโรงภาพยนตร์
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เก่าทีใ่ ห้คริสตจักรเช่าเพื่อใช้เป็ นทีน่ มัสการ ซึง่ เราเริม่ เช่ามาตัง้ แต่ปี 1993 ปั จจุบนั เราแบ่งเป็ นสองห้อง
ใหญ่ให้กลุ่มนมัสการแอ๊ดเวนตีใช้เป็ นทีน่ มัสการ...ขอบคุณพีน่ ้องแอ๊ดเวนตีสทัวโลกที
่
ว่ างแผน
จะถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามเป็ นพิเศษ เพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้าในประเทศเซอร์เบีย...ขอ
พระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน...อาเมน
ข้อมูลเพิ่ มเติ ม :
• นิโคลา เทสลา ถือว่าเป็ นนักปั ญญาประดิษฐ์สาํ คัญทีส่ ุดในประวัตศิ าสตร์ของเซอร์เ บีย การค้นพบ
ของเทสลา คือการค้นพบด้านกระแสไฟฟ้ า และแม่เหล็กไฟฟ้ า และชื่อของเขาได้ถูกใช้เป็ นหน่ วย
วัดของกระแสแม่เหล็กไฟฟ้ า เมือ่ อัลเบิรท์ ไอสไตน์ ได้รบั รางวัลโนเบล นักข่าวได้ถามไอสไตน์ว่า
“ท่านคิดว่าตอนนี้มใี ครฉลาดทีส่ ุดในโลก” และไอสไตน์ตอบว่า “ผมไม่ทราบหรอกให้พวกคุณไปถาม
นิโคลา เทสลา ก็แล้วกัน” ปั จจุบนั รถยนต์ไฟฟ้ า ยีห่ อ้ ทีข่ ายรถยนต์ไฟฟ้ าได้มากทีส่ ุดตัง้ ชื่อ บริษทั ว่า
“เทสลา มอร์เตอร์” ตามชื่อของนักปั ญญาประดิษฐ์ ชาวเซอร์เบีย ท่านนี้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 18 เมษายน 2020
กลับไปเรียนมหาวิ ทยาลัยรอบใหม่
เล่าโดย ดานี ลา มาริ นโควิ วัย 41 ปี ...ประเทศเซอร์เบีย
บิดามารดาของ ดานี ลา มาริ นโควิ ศึกษาถึงชัน้ มัธยมปลายเท่านัน้ แต่ความฝั นยิง่ ใหญ่ของพวก
เขาคือการส่ง ดานีลา ลูกสาวให้เรียนสําเร็จปริญญา
แต่ดานีลา ปฏิเสธทีจ่ ะทําตาม เพราะเธอรูส้ กึ ว่าเป็ นการคาดหวังทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม ดานีลาได้พดู ว่า .....
“นันเป็
่ นการตัดสินใจของพ่อและแม่ ไม่ใช่การตัดสินใจของหนู ...ชีวติ เป็ นของหนู ให้หนู ทาํ อะไร
ตามทีห่ นูตอ้ งการเถิด”
อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้พ่อแม่เสียใจ ดานีลาไปสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในกรุงเบลเกรด
แบบทีเล่นทีจริง บังเอิญสอบติด แต่ได้คณะอันดับทีส่ องทีเ่ ลือก คือภาษารัสเซีย เมือ่ ไม่ได้เรียนวิชาทีต่ งั ้ ใจ
เธอจึงเรียนแบบครึง่ หัวใจ ไม่นานก็เบื่อจึงหยุดเรียน
ดานีลาไม่รสู้ กึ เสียใจ หรือเป็ นกังวล ดานีลาอายุ 20 ปี เธอสมัครเข้าไปทํางานในศูนย์ส่อื สารโทรนา
คมนานาชาติ 3 ปี ต่อมา ดานีลาแต่งงานกับชายหนุ่ มเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และเริม่ ต้นชีวติ ครอบครัว แต่
เมือ่ ทํางานไป ดานีลาไม่รพู้ งึ พอใจในงานที่เธอทํา งานทีเ่ ธอทําเป็ นงานพืน้ ๆ ทีจ่ าํ เจอย่างเดิมๆ ไม่มโี อกาส
คิดสร้างสรรค์ หรือความก้าวหน้า อีกอย่างเพราะเธอไม่มใี บปริญญา งานที่ทาํ ประจําวันในทีท่ าํ งาน ทําให้
ดานีลารูส้ กึ เหนื่อยใจเป็ นทีส่ ุด
เมือ่ ดานีลาอายุ 29 ปี เธอตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชาย ทางหน่ วยงานให้เธอลาคลอดได้สามเดือน
และลาต่อได้อกี สามเดือนโดยไม่รบั ค่าจ้าง ในช่วงเลีย้ งลูกอยูบ่ า้ น ดานีลาใช้ความคิดหนัก เธอคงทนไม่
ได้ทจ่ี ะกลับไปทํางานเดิมทีน่ ่ าเบื่อ เพราะไม่มคี วามก้าวหน้า ไม่ม ีการท้าทายใดๆ ตอนนี้ดานีลารูส้ กึ เสียใจ
ทีไ่ ม่ศกึ ษาจนจบปริญญาตามทีพ่ ่อแม่ตอ้ งการ ซึง่ เธอจะมีโอกาสก้าวหน้าในการงาน และงานระดับหัว
หน้าจะมีลกั ษณะท้าทายมากขึน้
ก่อนทีว่ นั ลาในเดือนทีห่ กจะสิน้ สุด และกลับไปทํางานเดิม ดานีลาชวนสามีซง่ึ เป็ นแอ๊ดเวนตีสไป
เยีย่ มพ่อทีม่ าซิโดเนีย อย่างไรก็ดกี ่อนหน้านี้พ่อและแม่ได้แยกทางกันเดิน และต่อมาพ่อได้แต่งงานใหม่
แม่คนใหม่ ภรรยาของพ่อเป็ นนักจิตวิทยา และทํางานเป็ นอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนมัธยมขนาด
ใหญ่ของรัฐบาลในมาซิโดเนีย เมือ่ แม่ใหม่ได้ทราบว่าดานีลามีความเบื่อ และท้อแท้ในงานทีท่ าํ จึงสนับสนุ น
ให้ดานีลาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย อีกรอบ แม่บุญธรรมดูท่าทีของดานีลา เป็ นคนฉลาด ตอนทีจ่ บชัน้
มัธยมเกรดก็ได้ถงึ 3.5 เพียงแต่ไม่มโี อกาสได้เรียนในวิชาทีช่ อบเท่านัน้ จึง รูส้ กึ เบื่อ และหยุดเรียนในรอบ
แรก
ดานีลาฟั งแม่บุญธรรมพูดมีเหตุผล จึงรูส้ กึ มีกําลังใจทีจ่ ะสอบเข้าเรียนในมหาหาวิทยาลัย อีกครัง้ แต่
คิดๆ ดูแล้วน่ าจะเป็ นไปได้ยาก ดานีลาปรับทุกข์กบั แม่บุญธรรมว่า “หนูเห็นด้วยทุกอย่างทีแ่ ม่อยากให้เรียน
ต่อ แต่ตอนนี้หนูมลี กู ชาย และมีงานบ้านต้องทําอีก ไม่น่าจะเป็ นไปได้ และอีกสองสัปดาห์หนูกจ็ ะครบวันลา
ต้องกลับไปทํางานทีเ่ ดิม”
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เมือ่ ลูกสาว และแม่บุญธรรมคุยกันในโอกาสต่อมา ดานีลาเริม่ เชื่อว่า เธอน่ าจะจัดการเรือ่ งลูกชาย
และบ้านเรือนได้ คือทัง้ ทํางานหารายได้ ทํางานบ้ าน และเข้าชัน้ เรียนหนังสือได้ ดานีลา รูส้ กึ ประทับในงาน
ของแม่บุญธรรม ซึง่ เป็ นงานเกีย่ วกับจิตใจของคน และความท้าทายในการแนะแนว และแก้ปัญหาต่างๆ อยู่
แทบทุกวัน จึงคิดว่าวิชาทีเ่ ธอจะสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย เธอแน่ ใจว่า “วิชาจิตวิทยา” จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ธอชอบ
ทีส่ ุด หลังจากพูดคุยกับสามีแล้ว สามีเต็มใจให้การสนับสนุ น เมือ่ กลับถึงบ้าน ดานีลาเตรียมอ่านหนังสือเพื่อ
สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมีตารางสอบเข้าเรียนในวันเสาร์ ดานีลาขอให้ทางคริสตจักรเขียนจด
หมายถึงมหาวิทยาลัย ขอผ่อนผันให้ดานีลาสอบในวันอื่น แต่ทางมหาวิทยาลัยตอบจดหมายมาว่า “เรารูส้ กึ
เสียใจ เราไม่สามารถเปลีย่ นวันสอบสําหรับบุคคลเดียวได้”
ดานีลารูส้ กึ ผิดหวังอย่างยิง่ การเรียนในมหาวิทยาลัยดูเหมือนอยูไ่ กลเกินเอือ้ ม ดานีลาโทรบอกให้
มารดาบุญธรรมรับทราบ เกีย่ วกับความยากลําบากในการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของ เธอ
มารดาบุญธรรมบอกว่า “ไม่ยากเลยสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทีไ่ ม่ มกี ารสอบเข้าเรียนในวัน
เสาร์ส ิ หลังจากหนึ่งปี กข็ อย้ายเข้าไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยทีเ่ บลเกรด”
ดานีลาพบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองโนวิซดั ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในประเทศเซอร์เบีย
ทีเ่ สนอการสอบเข้าเรียนในวันศุกร์ และปรากฏว่าดานีลาสอบผ่าน และได้ถูกรับเข้าเรียน
เมือ่ เริม่ เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ดานี ลาต้องมีภาระทีย่ งุ่ มากตลอดปี การศึกษา ดานีลาได้รบั อนุ ญาต
ให้ทาํ งานสองวันในทีท่ าํ งานเดิม ในวันเสาร์ดานีลาไปนมัสการพระเจ้าทีโ่ บสถ์ วันจันทร์ไปเข้าชัน้ เรียนต่างๆ
ทีม่ หาวิทยาลัย ในวันอื่นๆ ดานีลาทํางานจาก 7.00 - 15.00 น. หลังจากนัน้ ขับรถยนต์ไปมหาวิทยาลัย เพื่อ
เข้าเรียนในชัน้ ต่างๆ โดยทีม่ ารดาของเธอเองรับเลีย้ งดูบุตรชายให้
ดานีลากล่าวเป็ นพยานถึงชีวติ ตอนนี้ทโ่ี บสถ์ว่า “ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดเวลา ว่าฉันกําลังทํา
ในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง....ฉันรูส้ กึ ว่าในจิตใจของฉันมีพลังผลักดันพิเศษให้เดินหน้าต่อไป และฉันสอบผ่านด้วย
คะแนนสูงสุดในชัน้ เรียน”
หลังจากทํางานบริษทั สื่อสารนานาชาติทเ่ี ดิม ได้ 9 เดือน มีเหตุการณ์บางอย่างทําบริษทั ทีฉ่ นั
ทํางานปลดพนักออกประมาณ 100 คน เพื่อจัดระบบองค์กรใหม่ และฉันเป็ นหนึ่งในจํานวนนัน้ ที่ถูกปลด
ออก ฉันถือว่านี่เป็ นพระพรเพราะว่าฉันจะได้มเี วลามากขึน้ สําหรับการศึกษา และครอบครัว
เมือ่ ปี การศึกษาทีห่ นึ่งสิน้ สุดลง ดานีลาตัดสินใจไม่ขอย้ายไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยทีก่ รุงเบลเกรด
เพราะศาสนาตราจารย์ทส่ี อนหลายคน ยอมรับในความเชื่อของดานีลา และอนุ ญาตให้หยุดเรียนในวันสะบา
โตได้ดว้ ย
ตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัย ดานีลาและครอบครัวไม่มปี ั ญหาด้านการเงินเลย เกรด
ของดานีลาดีขน้ึ หลังจากทีด่ านีลาถูกให้ออกจากงาน ต่อ มามหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาเต็ม ให้กบั ดานี
ลา จนกว่าจะเรียนสําเร็จ เพิม่ เติมจากนี้ ดานี ลาได้งานในช่วงหยุดซัมเมอร์ คือการทําสะอาดบ้านหลายหลัง
ในประเทศเยอรมัน
เมือ่ ดานีลาสําเร็จการศึกษา คุณแม่ของดานีลา คุณแม่บุญธรรม คุณพ่อ สามี และญาติทุกคนต่าง
รูส้ กึ ภาคภูมใิ จในความสําเร็จด้านการศึกษาของดานีลา ความชื่นชมยินดีมเี พิม่ พูนขึน้ เมือ่ ดานีลาศึกษา ต่อ
ระดับปริญญาโทในวิชาจิตวิทยา ซึง่ ดานีลาสําเร็จ การศึกษาในปี ค.ศ. 2018
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ปั จจุบนั ดานีลาอายุ 41 ปี และทํางานเป็ นผูป้ ระสานงานสําหรับศูนย์อพยพสตรีทก่ี รุงเบลเกรด ดานี
ลารักงานของเธอมาก
ดานีลากล่าวเป็ นพยานว่า “งานของข้าพเจ้าไม่เคยทําให้ขา้ พเจ้ารูส้ กึ เบื่อเลย ข้าพเจ้ามีความสุข
มาก เป็ นงานทีต่ อ้ งทําอย่างทุ่มเทพละกําลัง และเต็มสติปัญญา เป็ นงานทีต่ อ้ งการความคิดสร้างสรรค์ เป็ น
งานทัง้ หมดทีข่ า้ พเจ้าต้องการทํามาตลอด”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปสร้างอาคารโบสถ์เซเว่ นธ์เดยแอ๊ดเวนตีส
เป็ นของตนเอง (แทนทีจ่ ะเช่าโรงภาพยนตร์เก่าใช้เป็ นทีน่ มัสการมาหลายปี ) โบสถ์แห่งใหม่น้จี ะตัง้ อยู่
ใกล้กบั สถานทีท่ าํ งานของดานีลา ...ขอบคุณพีน่ ้องแอ๊ดเวนตีสทุกท่านทัวโลก
่
ทีม่ สี ่วนในการถวาย
ทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าตลอดมา รวมทัง้ ครัง้ นี้ดว้ ย ของพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรพีน่ ้องทุก
ท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• ใบปลิวสําหรับแจกใบแรกในภาษาเซอร์เบีย ถูกพิมพ์ขน้ึ ในเมือง “แฮมเบิรก์ ใน ปี 1893 ถึง 1896แม้ว่า
ในตอนนัน้ ยังไม่มผี รู้ บั บัพติศมาเข้าสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศเซอร์เบีย
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ข่าวพันธกิ จประจําสะบาโตที่ 25 เมษายน 2020
บุตรชายที่ไม่คาดหวังสองคน
เล่าโดย ฮาลิ นา แพสทุซโค วัย 65 ปี ...ประเทศโปแลนด์
ฮาลิ นา แพสทุซโค ตัดสินใจว่า เธอจะไม่มลี กู อีก เพราะตอนนัน้ เธอมีลกู สาวแล้วสามคน ทัง้
ครอบครัวอาศัยอยูท่ ป่ี ระเทศโปแลนด์
เมือ่ ฮาลินาอายุได้ 42 ปี บุตรสาวคนโตของฮาลินา ให้กําเนิดลูกสาวคนแรก ซึง่ ฮาลินาได้กลายเป็ น
คุณยายไปโดยปริยาย อย่างไรก็ดใี นช่วงทีไ่ ด้หลานคนแรก ฮาลินาเองตัง้ ครรภ์ลกู คนที่ 4 ได้ 5 เดือน
ในตอนตัง้ ครรภ์ใหม่ๆ ฮาลิดา ได้ไปพบแพทย์ เพื่อขอคําปรึกษา แพทย์ไม่รบั ประกันว่าทารกใน
ครรภ์ของฮาลินาจะสมบูรณ์ เพราะในเวลานัน้ เด็กทารกทีเ่ กิดจากมารดาทีอ่ ายุมากในประเทศโปแลนด์ เด็ก
ทารกทีค่ ลอดออกมาบางคนจะเป็ นเด็กทีไ่ ม่สมบูรณ์ ประเทศโปแลนด์ในเวลานัน้ ก็ยงั ไม่มเี ครือ่ งอุป กรณ์ช่วย
เด็กทีช่ ่วยตนเองไม่ได้เพียงพอ
แพทย์ทฮ่ี าลินาไปขอรับคําปรึกษา บอกให้ฮาลินากลับมาปรึกษากับสามีว่าจะลองเสีย่ งเอาเด็กทารก
ไว้ หรือจะให้แพทย์ช่วยทําแท้งให้ ก่อนกลับบ้านแพทย์ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของแพทย์ เพื่อนัดหมาย
กลับไปทําแท้ง ในวันต่อมาเมือ่ ฮาลินาโทรไปหาแพทย์เพื่อจะนัดหมายวันเวลาไปทําแท้ง บังเอิญช่วงนัน้
โทรศัพท์ของแพทย์เสียใช้การไม่ได้ แพทย์จงึ ไม่ได้รบั สายของฮาลิน า
เมือ่ สามีของฮาลินากลับจากทีท่ าํ งานในต่างเมืองในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เมือ่ เขาได้ยนิ ว่าภรรยาจะ
ทําแท้งลูกคนทีส่ ่ี เขาขอร้องภรรยาอย่าทําแท้ง เป็ นการฆ่าคนผิดพระบัญญัตขิ องพระเจ้า ทัง้ สองถกเถียงกัน
ในทีส่ ุดสามีใช้ไม้ตายกล่าวว่า ถ้าฮาลินาไปทําแท้ง เขาจะขอหย่าขาด และจะไม่กลับมาบ้านอีก ในทีส่ ุดฮาลิ
นา บอกว่าถ้าสามี มีความรูส้ กึ หนักแน่ นเช่นนัน้ เธอก็จะไม่ทาํ แท้ง
ดวงใจของฮาลินาได้รบั การสัมผัส เมือ่ ถึงกําหนดเก้าเดือน ฮาลินาได้ให้กําเนิดเด็กทารกเพศชาย
ฮาลินาและครอบครัวต่างชื่นชมยินดี เด็กทารกเป็ นเพศชาย มีรา่ งกาย และจิตใจสมบูรณ์ดที ุกอย่าง ฮาลินา
บอกว่าทีผ่ คู้ นพูดกันว่า เด็กทารกทีเ่ กิดจากมารดาอายุมาก เด็กทารกมักจะพิการ หรือปั ญญาอ่อน สามีและ
ภรรยาให้ช่อื เด็กทารกว่า “อาดัม” ฮาลินากล่าวว่าพระเจ้าทรงประทานบุต รชายคนนี้ให้กบั ครอบครัวของเธอ
ต่อมาฮาลินาสังเกตว่าสามีไปนมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่ นธ์เดยแอ๊ดเวนตีส ในตอนนัน้ ฮาลินาไม่ได้คดิ
เรือ่ งพระเจ้าจริงจัง ประเทศโปแลนด์พง่ึ จะแยกออกมาจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ได้ไม่นาน แต่บดั นี้ฮาลินารูส้ กึ ขอบคุณพระเจ้าทีท่ ารกเพศชายคลอดออกมาร่างกายสมบูรณ์ด ี เธออยากจะทําบางอย่างทีด่ เี พื่อพระเจ้า ฮาลินาก็ได้ตดั สินใจศึกษาพระคัมภีรก์ บั ศิษยาภิบาลโบสถ์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง โดยไม่บอกให้สามีทราบ
ต่อมา เมือ่ สามีชวนไปเข้าค่ายแอ๊ดเวนตีส ฮาลินาก็ไปเข้าค่ายด้วย และฮาลินาได้ทาํ ให้สามีประหลาดใจมาก
เมือ่ ฮาลินาชวนสามีรบั บัพติสมาพร้อมกับเธอกับอีกหลายคนในตอนทีเ่ ข้าค่ายครัง้ นัน้ เอง
ต่อมาอีก 3 ปี ฮาลินาได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนศาสนศาสตร์แอ๊ดเวนตีส ในประเทศโปแลนด์
ขณะทีเ่ รียนอยูป่ ี ท่ี 3 วันหนึ่งอาจารย์ใหญ่ได้เชิญชายหนุ่ มคนหนึ่งทีเ่ กิดมาพิการ แต่เขาได้รบั การฝึกฝนมา
เป็ นอย่างดี จนสามารถพูดเป็ นพยานเพื่อพระเจ้าได้ วันนัน้ เขาพูดเป็ นพยานเกีย่ วกับความยากลําบากใน
ชีวติ ของเขา ...ในตอนเขียนวิทยานิพนธ์ ฮาลินาเขียนวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “จะช่วยฝึกอบรมให้คนพิการเป็ น
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พยานรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร” ในเวลาต่อมานายแพทย์ฝ่ายธาราบําบัดคนหนึ่งได้แนะนําให้ฮาลินารูจ้ กั
เด็กชายทีเ่ กิดมาพิการคนหนึ่งอายุ 10 ขวบขณะนัน้ อยูใ่ นบ้านเลีย้ งเด็กกําพร้าแห่งหนึ่ง
เด็กพิการทีอ่ ยูใ่ นบ้านเด็กกําพร้าคนนี้ช่อื ดาวิด พ่อแม่ของดาวิดได้ละทิง้ ดาวิดให้กบั บ้านเด็กกําพร้า
ตัง้ แต่ดาวิดยังเป็ นทารก และบ้านเด็กกําพร้าไม่ประสบความสําเร็จในการหาครอบครัว ใหม่ให้กบั ดาวิด
เมือ่ ฮาลินา ศึกษาสําเร็จจากโรงรียนศาสนศาสตร์ เธอได้ไปร่วมทํางานกับโครงการของรัฐบาล ใน
การหาครอบครัวให้มารับเด็กกําพร้าไปเลีย้ งในช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ ฮาลินาและสามีจงึ รับเอาเด็กชาย
ดาวิดไปดูแลในช่วงวันหยุดประจําสัปดาห์ โดยรับ ดาวิดไปในเย็นวันศุกร์ และนําส่งคืนทีบ่ า้ นเด็กกําพร้าใน
เย็นวันอาทิตย์... ในเย็นวันอาทิตย์วนั หนึ่งดาวิดไม่อยากกลับไปทีบ่ า้ นเด็กกําพร้า เขากอดขาโต๊ะอาหารไว้
แน่ น พลางร้องไห้เสียงดัง ซึง่ ทําให้ฮาลินาพลอยร้องไห้ไปด้วยเพราะความสงสาร เป็ นอันว่าเธอและสามีรบั
เอาดาวิดไว้เป็ นบุตรบุญธรรมตัง้ แต่วนั นัน้
ฮาลินา เรียกสมาชิกครอบครัวมารวมกัน เพื่อประกาศการตัดสินใจของฮาลินา ทุกคนไม่เห็นด้วยที่
จะรับดาวิดเข้ามาเป็ นบุตรบุญธรรม ยกเว้น อาดัมเพียงคนเดียว ซึง่ ตอนนัน้ อายุ 12 ขวบ หลังการประชุม
ของสมาชิกในครอบครัว อาดัมได้เขียนจดหมายถึงพ่อ และแม่มใี จความว่า....
“ไม่ว่าดาวิดจะมีความบกพร่อง และพิการเพียงใด ผมต้องการให้เขาอยู่กบั ครอบครัวของเรา
ตลอดไป....”
ฮาลินา ตัดสินใจขอปลดเกษียณจากงานประจํา 5 ปี ก่อนอายุครบ 60 ปี เพื่อเธอจะได้ใช้เวลาให้กบั
การช่วยเหลือดาวิดได้มากขึน้ เมือ่ ฮาลินายืน่ เรือ่ งการขอรับดาวิดเป็ นบุตรบุญธรรมจากศาล ผูพ้ พิ ากษาได้
อ่านคําอนุ มตั ติ ามทีฮ่ าลินายืน่ ขอ ในเวลาไม่กว่ี นั หลังจากทีย่ น่ื เรือ่ งเข้าไป
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2009 ดาวิดได้เข้ารับการผ่าตัดในโครงการผ่าตัดฟรีจากโรงพยาบาลของรัฐ
เป็ นครัง้ แรก ปรากฏว่าการผ่าตัดไม่ประสบความสําเร็จ แพทย์หลายคนลงความเห็นว่าดาวิดคงจะเดินไม่ได้
ด้วยตัวเองเป็ นแน่ แต่ฮาลินา และสามี และอาดัม เชื่อว่าถ้าเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้าการอัศจรรย์ จะเกิดขึน้
ได้เสมอ...ต่อมาดาวิดได้รบั การผ่าตัดครัง้ ทีส่ อง ครัง้ ทีส่ าม และครัง้ ทีส่ ่ี ในระยะเวลาห้าปี และการผ่าตัดครัง้
ทีส่ ด่ี าวิดก็สามารถเดินได้ดว้ ยตนเอง แม้จะไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเหมือนคนปกติทวไป
ั่
ในปี 2019 คือปี ทแ่ี ล้ว ดาวิดอายุ 17 ปี เขาได้เป็ นพยานเพื่อ พระเจ้าตามโรงเรียนต่างๆ และค่ายพัก
แรมนับครัง้ ไม่ถว้ น เมือ่ ครอบครัวของเราเดินทางไปที่ใด ผูค้ นรูส้ กึ ทึง่ ในตัวดาวิด พวกเขาถามคําถามหลาย
ข้อ สมาชิกในครอบครัว หรือดาวิดเองเป็ นคนตอบคําถามต่างๆ เหล่านัน้ ดาวิดและพีๆ่ มีโอกาสแบ่งปั น
ความเชื่อบ่อยๆ พวกเขาได้แจกใบปลิวไปเป็ นจํานวนมาก แจกหนังสือเล่มเล็กไปจํานวนนับไม่ถว้ นส่วน
หนังสือ “สงครามแห่งประวัตศิ าตร์” แจกไปแล้ว 200 เล่มเมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว”
ดาวิดรักพระเจ้า รักพระคัมภีร์ เขาท่องจําข้อพระคัมภีรไ์ ด้มากมาย และท่องพระคัมภีรเ์ ป็ นบทได้
หลายสิบบท บททีเ่ ขาชอบมากทีส่ ุดคือ สดุด ี บทที่ 23 เขาบอกว่าเป็ นการสรุปว่านันเป็
่ นเหมือนชีวติ ของเขา
ดาวิดกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ ลีย้ งแกะ และผมเป็ นแกะของพระองค์ และผมจะไม่ขาดแคลนสิง่ ใด”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลกที
่
ใ่ นปี 2017 ได้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม
ส่วนหนึ่งได้นําไปสร้างห้องสตูดโิ อ สําหรับรายการ “ช่องทางแห่งความหวัง” ในประเทศโปแลนด์ ซึง่ ใช้ใน
การส่งกระจายเสียงพระกิตติคุณให้กบั ประชาชนทีพ่ ดู ภาษาโปลิสทัง้ หลาย... ขอพีน่ ้องระลึกถึงพวกเราในวัน
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สะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสทีส่ องในปี น้ีดว้ ย ทีเ่ งินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามส่วนหนึ่งจะถูกนําไปสร้าง
อาคารโบสถ์สองหลัง...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านทัง้ ครอบครัวด้วย...อาเมน
ที่ตงั ้ พันธกิ จ :
• มารี คูรยี ์ เกิดในเมืองวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 1867 เธอและสามีได้คน้
พบธาตุ “โปโลเนียม” (Po) เรียกชื่อตามภาษาพืน้ เมืองโปแลนด์ของเธอ และต่อมาไม่นานได้คน้
พบธาตุ “เรดียม” (Ra) ซึง่ ต่อมาในปี 1913 เธอได้รบั รางวัลโนเบิล จากการค้นพบครัง้ สําคัญนี้
• หนังสือตําราปรุงอาหารของชาวโปแลนด์เล่มแรก มีอายุยอ้ นหลังไปถึงปี 1682 และอาหารจานทีม่ ชี ่อื
เสียงหลายตํารับ มีอทิ ธิพลจากรสชาติ และกลิน่ อายอาหารจาก 3 ชาติคอื ลิทวั เนียน ทาร์-ทาร์
เตอร์กสิ และเยอรมัน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 2 พฤษภาคม 2020
การตัดสิ นใจผิดครัง้ เดียว
เล่าโดย มารุสซ์ ไมโคว์สกี วัย 55 ปี ...ประเทศโปแลนด์
หลังจากอาจารย์มารุสซ์และทีมงานไปเปิ ดการนมัสการในเรือนจํากลางในเมืองหลวง ประเทศ
โปแลนด์สปั ดาห์ละครัง้ เป็ นเวลาหกเดือน มีนกั โทษหลายคนทีม่ าร่วมนมัสการอย่ างสมํ่าเสมอได้ตดั สินใจ
ขอรับบัพติศมา
อาจารย์มารุสซ์กบั ทีมงานทีเ่ ข้า มาช่วยในพันธกิจเรือนจําต่างพากันครุน่ คิดว่าจะรับบัพติ ศมาอย่างไร
และรับบัพติศมาให้พวกเขาทีไ่ หน ในทีส่ ุดอาจารย์มารุสซ์คดิ ได้ว่า จะมีค่ายพักแรมเยาวชนที่ “ชายทะเลบัล
ติค” ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า
อาจารย์มารุสซ์เขียนจดหมายขออนุ ญาตจากพัศดีเรือนจํา ขออนุ ญาตนําตัวผูต้ อ้ งขังจํานวน 6 คน
ตามรายชื่อทีแ่ นบมา เดินทางออกนอกเรือนจําเป็ นเวลา 4 วันเพื่อไปรับบัพติศมาทีท่ ะเลบัลติค โดยใช้เวลา
เดินทางด้วยรถไฟเป็ นเวลา 1 วัน ใช้เวลา 2 วันในค่ายพักแรม และอีก 1 วันเดินทางกลับมาสู่เรือนจํา
สอดคล้องกับกฎหมายของโปแลนด์ นักโทษชัน้ เยีย่ มทีป่ ระพฤติตวั ดีต่อเนื่อง และได้รบั โทษในเรือนจํา
มาแล้วอย่างน้อยสองในสามของคําตัดสิน จะได้รบั อนุ ญาตให้ออกไปนอกเรือนจําได้เป็ นครัง้ คราว ในช่วง
เวลาครัง้ ละไม่เกิน 1 สัปดาห์
พัศดี หรือผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจําพิจารณาตามคําขอของอาจารย์มารุสซ์ แล้วอนุ ญาตให้อาจารย์และ
ทีมงานนําผูต้ อ้ งขัง 6 คนตามรายชื่อทีข่ ออนุ ญาต ออกจากเรืองจําไปได้เป็ นเวลา 4 วันเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าว
ในวันนัดหมาย อาจารย์มารุสซ์ และสมาชิกโบสถ์บางคนได้เดินทางมารับตัวนักโทษไปขึน้ รถไฟเพื่อ
เดินทางไปทีค่ ่ายพักแรมตามคําขอ
มีนกั โทษรายหนึ่งชื่อ “จูเร็ค” ได้ยนิ เกีย่ วกับพิธบี พั ติศมา และเขาได้ตดั สินใจทีจ่ ะรับบัพติศมาด้วย
เช่นกัน จูเร็คเองเป็ นนักโทษชัน้ เยีย่ ม และได้รบั โทษในเรือนจํามาแล้วมากกว่าสองในสามของคําตัดสิน เขา
ได้ขออนุ ญาตออกจากเรือนจําไปเยีย่ มครอบครัว 5 วัน และได้เดินทางออกจากเรือนจําไป 1 วันก่อนที่
อาจารย์มารุสซ์ และสมาชิกโบสถ์จะมารับนักโทษ 6 คนเพื่อไปเข้าค่ายพักแรม
จูเร็ค ได้โทรติดต่อกับอาจารย์มารุสซ์ทางโทรศัพท์ และนัดหมายจะเดินทางจากบ้านของเขา เพื่อไป
ขึน้ รถไฟขบวนเดียวกัน ณ สถานีรถไฟ ณ อีกเมืองหนึ่งในเวลาประมาณ 15.30 น....เมือ่ ขบวนรถไฟออก
เดินทางตามกําหนดเวลา สมาชิกโบสถ์คนหนึ่งได้เริม่ เล่นกีตา้ ร์ และสมาชิกคนอื่นๆ เริม่ ร้องเพลงคริสเตียน
ผูต้ อ้ งขังทัง้ 6 คนต่างร้องเพลงคริสเตียนได้ เสียงเพลงทําให้ทุกคนในทีมเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
ในเวลาประมาณ 15.30 น. ขบวนรถไฟได้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟทีจ่ เู ร็คได้นดั หมายไว้กบั
อาจารย์มารุสซ์ว่าเขาจะมาขึน้ รถไฟเดินทางไปค่ายพักแรมด้วยกัน สถานีแห่งนัน้ รถไฟจอด 5 นาที แต่
ผูต้ อ้ งขังจูเร็คไม่มาปรากฏตัว อาจารย์มารุสซ์พยายามติดต่อจูเร็คผ่านมือถือ แต่ไม่มคี าํ ตอบ สมาชิกและ
นักโทษคนอื่นๆ ต่างวิตกว่ามีบางสิง่ เกิดขึน้ กับจูเร็ค แน่ แต่ไม่ทราบเป็ นอะไร สิง่ ทีพ่ วกเขาทําได้คอื การ
อธิษฐานร่วมกันขณะทีข่ บวนรถไฟเคลื่อนขบวนจากสถานีเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
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อาจารย์มารุสซ์ ผูต้ อ้ งขังทัง้ 6 และสมาชิกโบสถ์เดินทางไปถึงค่ายพักแรมในคืนวันศุกร์ ในวันสะบาโตผูต้ อ้ งขังทัง้ 6 และเยาวชนคนอื่นๆ อีก 21 คน รวมเป็ น 27 คนได้เดินลงไปในนํ้าทะเลเพื่อรับบัพติศมา
ในเช้าวันอาทิตย์ อาจารย์มารุสซ์ และนักโทษทัง้ 6 พร้อมด้วยสมาชิกได้ขน้ึ รถไฟเดินทางกลับ เมือ่
เดินทางมาถึงสถานีรถไฟเป้ าหมาย อาจารย์มารุสซ์และสมาชิกได้นําพวกผู้ตอ้ งขังลงจากรถไฟ แล้วพากัน
ขึน้ แท็กซีส่ ามคันเพื่อนําพวกเขาไปส่งทีเ่ รือนจําของพวกเขา พอถึงเรือนจํา พวกเจ้าหน้าทีบ่ างคนรูส้ กึ แปลก
ใจ เพราะพวกผูค้ ุมได้พนันกันสนุ กๆ ว่า ในจํานวนนักโทษ 6 คน จะมีกค่ี นทีจ่ ะถือโอกาสหลบหนีไป อย่างไร
ก็ดพี วกเขาได้ทราบข่าวว่าจูเร็คยังไม่กลับมารายงานตัว ซึง่ เจ้าหน้าทีบ่ อกว่า ถ้าจูเร็คไม่กลับมาในเวลา
18.00 น.วันนี้ วันพรุง่ นี้เช้า เจ้าหน้าทีเ่ รือนจําจะแจ้งจับจูเร็ค และหมายจับจะถูกส่งไปยังสถานีตํารวจต่างๆ
ทัวประเทศโปแลนด์
่
เพราะจูเร็คได้ลาไป 5 วัน และไม่กลับมาตามกําหนด
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจําคนหนึ่งบอกกับอาจารย์มารุสซ์ว่า หลังจากสถานีตํารวจต่างๆ ได้รบั สําเนา
หมายจับ พวกเขาจะมองหาจูเร็ค จูเร็ค จะไม่สามารถหางานทําได้ ในสองเดือนต่อมา ตํารวจในอีกเมืองหนึ่ง
ไกลออกไปจากเรือนจํา ได้จบั จูเร็คได้ ในการสอบสวนเขาสารภาพว่า เมือ่ เขาออกจากเรือนจํา เขาเดินทาง
ไปเยีย่ มเพื่อนทีเ่ ป็ นคนทําผิดกฎหมาย แต่ยงั ไม่ถูกจับ พวกเขาฉลองกันด้วยการกินดื่ม และจูเร็คไม่ได้กลับ
บ้านจนอีกสองวันถัดมา ทีเ่ ลวร้ายกว่าคือน้องชายอายุ 17 ปี ของจูเร็ค ซึง่ เริม่ ใช้ยาเสพติดได้ตดิ ตามจูเร็ค
ออกจากบ้านมาอยูก่ บั กลุ่มคนทําผิดกฎหมายด้วยอีกคนหนึ่ง จูเร็คกับน้องชายได้ถูกดําเนินคดีอาชญากรรม
หลายคดี และมีคดีหนึ่งทีป่ ล้น และฆ่าเจ้าทรัพย์ เมือ่ จูเร็คถูกจับได้ น้องชายของเขาก็ถูกจับด้วย น้องชาย
ของจูเร็ค อายุ 17 ปี ได้รบั การกรุณาจากศาลเป็ นกรณีพเิ ศษถูกตัดสินให้ ตอ้ งโทษในเรือนจํา 6 ปี ส่วนจูเร็ค
เองต้องถูกตัดสินเพิม่ โทษในคดีหลบหนีการคุมขังเก่า และคดีใหม่อกี รวมเป็ นต้องรับโทษรวมกัน 20 ปี
เป็ นเวลา 20 ปี ทเ่ี รือ่ งของจูเร็คยังรบกวนจิตใจของอาจารย์มารุสซ์ เพราะจูเร็คได้ตดั สินใจรับบัพติศ
มา ซึง่ หมายความว่าเขาเข้าใกล้พระเจ้ามากแล้ว ถ้าเพียงเขาไปขึน้ รถไฟเดินทางไปกับเพื่อนนักโทษอีก 6
คนในบ่ายวันนัน้ และรับบัพติศมา ซึง่ ผูต้ อ้ งขังทัง้ 6 คนต่างประพฤติตวั ดีเหมือนคริสเตียนและต่างได้รบั การ
อภัยโทษ และได้รบั การปล่อยตัวในอีก 2 ปี ต่อมา ขณะทีจ่ เู ร็คยังอยูใ่ นเรือนจําอีก 20 ปี ต่อมาจนถึงวันนี้
วันหนึ่งสมาชิกโบสถ์ในวัยสาวได้เข้ามาหาอาจารย์มารุสซ์ในเมืองลับบลิน เมืองทีอ่ าจารย์มารุสซ์
ย้ายไปเป็ นศิษยาภิบาลประจํา โบสถ์ หญิงสาวคนนี้บอกว่าน้องสาวของเธอกําลังรักใคร่กบั อดีตผูต้ อ้ งขังคน
หนึ่ง และชายคนนี้ตอ้ งการทีพ่ กั พิง สมาชิกสาวคนนี้บอกกับอาจารย์ว่า คนรักของน้องสาวรูจ้ กั พระคัมภีร์
มากทีเดียว ในฐานะเป็ นโบสถ์เราสามารถจะช่วยชายคนนี้ได้ไหม
วันต่อมาสมาชิกสาวคนนี้นํา “โทเม็ค” และน้องสาว มาพบอาจารย์มารุสซ์ ทัง้ สองฝ่ ายทักทาย และ
พูดคุยกัน มารุสซ์ยอมรับว่า โทเม็ครูจ้ กั พระคัมภีรไ์ ม่น้อยกว่าสมาชิกทัวไป
่ มารุสซ์ชวนโทเม็คศึกษาพระ
คัมภีร์ และติดต่อห้องพักให้กบั โทเม็ค โทเม็คมานมัสการทีโ่ บสถ์เป็ นประจํา และศึกษาพระคัมภีรก์ บั
อาจารย์มารุสซ์สปั ดาห์ละสองครัง้
ขณะทีศ่ กึ ษาพระคัมภีร์ โทเม็คแสดงอารมณ์พลุ่งพล่านออกมาบ่อ ยครัง้ บางครัง้ เขาบ่นอย่างน้อยใจ
ว่า “อาจารย์เป็ นคนดี และเชื่อในพระเจ้าเพราะอาจารย์เกิดมาในครอบครัวทีด่ ี แต่ผมเกิดจากครอบครัวที่
เป็ นปั ญหาของสังคม แม่ของผมเป็ นคนชอบดื่มสุราจนเมามายอยูบ่ ่อยๆ ส่วนพ่อและพีช่ ายของผมเป็ น
อาชญากรทําผิดกฎหมาย และถูกตัดสินและจําคุก ดังนัน้ แม้พระคัมภีรจ์ ะสอนดี และสอนเส้นทางแห่งความ
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รอด แต่พระเจ้าจะสอนให้ผมเป็ นคนดีได้อย่างไร ผมเป็ นอดีตนักโทษต้องติดคุกถึง 6 ปี พึง่ พ้นโทษออกมา
ไม่ถงึ ปี ”
อาจารย์มารุสซ์อธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าว่าจะตอบคําถาม และจะช่วยฟื้ นฟูจติ ใจอดีตอันขม
ขืน่ ของ โทเม็คได้อย่างไร
อาจารย์มารุสซ์เล่าว่า การตัดสินใจผิดครัง้ เดียวอาจทําให้ชวี ติ ของคนพังลงได้ และอาจารย์ได้เล่า
เรือ่ งของจูเร็คเมือ่ หลายปี ก่อนให้โทเม็คฟั ง
เมือ่ โทเม็คได้ฟังเรือ่ งตัวอย่างจากประสบการณ์ของอาจารย์มารุสซ์ โทเม็คเริม่ ร้องไห้ “นี่เป็ นเรือ่ ง
เหลือเชื่อแต่เป็ นเรือ่ งจริง” เขาพูดพลางร้องไห้ต่อ
อาจารย์มารุสซ์ถามว่านี “คุณหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าเป็ นเรือ่ งทีเ่ หลือเชื่อแต่เป็ นเรือ่ งจริง”
โทเม็คจ้องมองทีต่ าของอาจารย์มารุสซ์ แล้วพูดขึน้ ว่า “จูเร็คทีอ่ าจารย์เล่าถึงเป็ นพีช่ ายของผมเอง
และน้องชายของจูเร็ค ทีพ่ จ่ี เู ร็คชวนไปทําผิดคือผมเอง “โทเม็ค”.....
ปั จจุบนั โทเม็คคิดเรือ่ งการรับบัพติศมา และพยายามจะเลิกการดื่มเหล้า อาจารย์มารุสซ์ได้ส่งโทเม็ค
ไปเข้าสถานพักฟื้ นคนอดเหล้า และโทเม็คได้เป็ นพยานให้อกี สองคนทีไ่ ปอดเหล้า และทัง้ สามคนวางแผนจะ
รับบัพติศมาพร้อมกันในอีกไม่นานนี้ ขณะทีพ่ ช่ี ายของโทเม็ค คือจูเร็คยังถูกจองจําอยูใ่ นเรือนจํา
เรือ่ งของจูเร็ค แสดงให้เห็นว่า เมือ่ คนหนึ่งเข้ามาใกล้พระเจ้า เขาควรจะทําการตัดสินใจอย่าง
ทันที และเด็ดขาด ไม่มกี ารลังเลใดๆ อาจารย์มารุสซ์กล่าว
ให้เราอ่านข้อพระคัมภีร์ อิสยาห์ 55:6 ซึง่ กล่าวว่า “จงแสวงหาพระยาห์เวห์ ขณะทีจ่ ะพบพระองค์
ได้ จงทูลพระองค์ ขณะทีพ่ ระองค์ทรงอยูใ่ กล้”
อาจารย์มารุสซ์กล่าวว่า ส่วนของเรือ่ งตัวอย่างวันนี้เป็ นเรือ่ งเศร้า “แต่ขณะเดียวกันแสดงให้เห็นถึง
ฤทธิ ์อํานาจยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ว่าพระองค์สามารถทําอะไรได้บา้ งในชีวติ ของเราทัง้ หลาย ลองจินตนา
การว่าเมือ่ จูเร็คพ้นโทษออกมา และได้พบน้องคือโทเม็ค น้องชายกลับใจใหม่เป็ นคริสเตียน
แล้วหลายปี และโทเม็ค คงได้เล่าเรือ่ งให้พช่ี ายฟั งว่า สิง่ ทีท่ าํ ให้เขากลับใจ เปลีย่ นแปลงชีวติ เพราะได้
ยินเรือ่ งของพี่ (จูเร็ค) ผ่านการเป็ นพยานของอาจารย์มารุสซ์นนเอง
ั่
ขอบคุณสําหรับเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของปี 2017 จากพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ซึง่ ได้
ถูกส่งไปให้มชิ ชันโปแลนด์
่
เพื่อสร้างห้องสตูดโิ อ สําหรับบันทึกรายการ ออกอากาศทาง “ช่องทางแห่ง
ความหวังโปแลนด์” ในภาษาโปแลนด์ (โปลิส) ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพีน่ ้องทุกท่าน ทัง้ ครอบครัวของ
ท่านด้วย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ข้อมูลด่วน :
• ผูก้ ลับใจเป็ นแอ๊ดเวนตีสคนแรกของโปแลนด์ ซึง่ ตอนนัน้ อยูใ่ นดินแดนรัสเซีย ในปี 1888 ชื่อ
ลูบบัน และเอช สคูโบวิซ ซึง่ ทัง้ สองอพยพจาก “ไครเมีย” มายังภาคตะวันออกของ
โปแลนด์ และทําการประกาศพระกิตติคุ ณ 3 ปี พระเจ้าทรงอวยพรให้พวกเขา ทําให้สามารถ
ก่อตัง้ โบสถ์ขน้ึ ได้ทเ่ี มืองซาร์นาวคา ในแคว้นโวลไฮเนีย ของโปแลนด์
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 9 พฤษภาคม 2020
การเป็ นเพื่อนกับชาวฟิ นแลนด์ผไ้ ู ม่มีเพื่อน
เล่าโดย ลัวริ เฮอราเน็น วัย 60 ปี ...ประเทศฟิ นแลนด์
ลัวริ เฮอราเน็น ยืนทีห่ น้ าหลุมฝั งศพของเพื่อนคนหนึ่งชื่อ “มิคเคลิ” ซึง่ อยูใ่ นวัยเดียวกัน แต่ได้
ตายไปเมือ่ 3 ปี ทแ่ี ล้ว ลัวริรสู้ กึ ว่าจิตใจมืดมน เพื่อนคนนี้เป็ นโรคเส้นเลือดจากหัวใจไปเลีย้ งสมองอุดตัน
ลัวริฉุกคิดว่าคนทีอ่ ยูใ่ นหลุมฝั งศพอย่างเดียวกับเพื่อนรักอาจเป็ นเขาก็ได้ในวันข้างหน้า ไม่มใี คร
ทราบว่าชีวติ ของแต่ละคนจะยืนนานไปอีกกีป่ ี ก่อนจะสิน้ สุดลงในหลุมฝั งศพ
ตอนนี้ลวั ริอายุ 45 ปี เขาไม่อาจทราบถึงอายุขยั ของเขา แต่เสียงสะท้อนเรือ่ งความไม่แน่ นอนใน
ชีวติ ของคนเราได้ดงั สะท้อนในสมองของเขาวันแล้ววันเล่า ลัวริคดิ ว่า “ถ้าฉันตาย จะมีอะไรเกิดขึน้ กับฉัน”
ลัวริรสู้ กึ กลัวขึน้ มา เขาจําได้ว่าเคยได้อ่านในใบปลิวทีร่ บั แจกมาในครัง้ หนึ่งว่า พระเยซูจะเสด็จ
กลับมาในอีกไม่นาน และในใบปลิวนัน้ บอกด้วยว่า คนชอบธรรม คือคนทีเ่ ชื่อในพระเยซูจะถูกรับไปอยูบ่ น
สวรรค์เมือ่ พระเยซูเสด็จกลับมา แม้บางคนได้ตายไปแล้ว ก็จะฟื้ นคืนชีพสู่ชวี ติ ใหม่ และถูกรับไปอยูบ่ น
สวรรค์ดว้ ย....ส่วนคนบาปทีไ่ ม่เชื่อในพระเยซูจะถูก เผาในบึงไฟกํามะถัน จะได้รบั ความทุกข์ทรมานตลอด
ไป ยิง่ คิดในเรือ่ งนี้ ลัวริยงิ่ รูส้ กึ หวาดหวัน่
เมือ่ ลัวริไปหาแพทย์เนื่องจากเกิดการอักเสบทีห่ ขู า้ งซ้าย เขาถือโอกาสตรวจร่างกายทุก ส่วน และ
แพทย์ได้พบว่าเขาเป็ นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะเริม่ ต้น เมือ่ ได้ฟังอย่างนัน้ ลัวริยงิ่ รูส้ กึ กลัว เพราะเท่าทีเ่ ขา
ได้พบเห็นมาคนทีเ่ ป็ นมะเร็งส่วนใหญ่จะเสียชีวติ ในเวลาอันสัน้
วันหนึ่ง ลัวริขบั รถยนต์เข้าไปในโบสถ์แห่งหนึ่ง และได้พบกับศิษยาภิบายประจําโบสถ์ ลัวริได้ปรับ
ทุกข์ให้กบั ศิษยาภิบาลฟั ง ศิษยาภิบาลคนนัน้ อ่านข้อพระคัมภีรใ์ ห้การหนุ นใจ เสร็จแล้ว ให้เขาคุกเข่าลง
ศิษยาภิบาลวางมือบนศีรษะของเขา แล้วอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษความบาปให้เขา และนําเขาไปพบ
แพทย์ช่วยรักษาโรคของเขาให้หายขาด ก่อนจากกัน ศิษยาภิบาลได้สอนเขาให้รจู้ กั วิธอี ธิษฐาน และมอบ
พระคัมภีรใ์ หม่ให้กบั เขาเล่มหนึ่ง
ลัวริเริม่ อ่านพระคัมภีรใ์ หม่อย่างจริงจังทุกวันทีม่ โี อกาส วันหนึ่งเขาพบว่าพระกิตติคุณลูกากล่าวถึง
เรือ่ งพระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโต เขาทราบต่อมาว่า วันสะบาโตคือวันทีเ่ จ็ดของสัปดาห์ ซึง่ ก็
คือวันเสาร์ เขาสงสัยว่าเหตุใดโบสถ์ต่างๆ จึงถือรักษาวันอาทิตย์ และตัง้ ไว้เป็ นวันสําหรับการนมัสการ เขา
อ่านพระคัมภีรจ์ บ 3 เทีย่ ว แต่ไม่พบคําสังให้
่ เปลีย่ นวันสะบาโตไปเป็ นวันอาทิตย์เลย
ในเวลานัน้ ลัวริได้อ่านข่าวพบว่า จะมีการประกาศพระกิตติคุณเรือ่ งความรอดของพระเจ้าในตอน
กลางคืนเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ทโ่ี บสถ์แอ๊ดเวนตีสท้องถิน่ ลัวริได้ไปฟั งในการประชุมทุกคืน เขาได้รบั คําตอบ
ว่าเหตุใดโบสถ์โปรเตสแตนต์ต่างๆ ทีแ่ ยกตัวเองออกมาจากโบสถ์คาทอลิก แต่ยงั ถือวันนมัสการตามแบบ
โบสถ์คาทอลิกอยูจ่ นกระทังบั
่ ดนี้ ลัวริได้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ได้ศกึ ษาพระคัมภีรแ์ ละตัดสินใจรับ
บัพติศมา
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ภรรยาของลัวริ พูดต่อต้านลัวริตลอดมา ทีเ่ ขาจะไปเชื่อในศาสนาคริสต์ เมือ่ ทราบว่าลัวริจะรับบัพติศมาเป็ นคริสเตียน เธอได้ฟ้องหย่าขาดจากลัวริ อย่างไรก็ด ี ลัวริไม่เปลีย่ นใจ ในอีก 2 ปี ต่อมา ลัวริ
แต่งงานใหม่กบั หญิงสาวชาวแอ๊ดเวนตีสชื่อ “ไปร์ว”ิ
ลัวริแสวงหาวิธจี ะแบ่งปั นความเชื่อ หลังจากทีเ่ ขาและภรรยาได้อธิษฐานกันอย่างหนัก ลัวริรสู้ กึ ว่า
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เขาและภรรยากลับทีบ่ า้ นเกิดของภรรยา คือเมือง “ลาห์ต”ิ ซึง่ มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสหลัง
หนึ่งทีน่ นั ่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ผืนค่อนข้างใหญ่
“ชาวฟิ นแลนด์ส่วนใหญ่ใช้ชวี ติ แบบชาวโลกทัวไป
่ คือจะให้ความสนใจหลักอยูก่ บั เงินทอง วัตถุ
สิง่ ของและการแสวงหาความสนุ กเพลิดเพลิน กล่าวได้ว่าพวกเขาไม่มหี อ้ งเหลือให้พระเจ้า ลัวริและภรรยา
ได้อธิษฐานทูลถามพระเจ้าว่า จะมีวธิ ใี ดทีเ่ ขาและภรรยาจะเอือ้ มถึงผูค้ นทัง้ หลายได้.... ในทีส่ ุดสามีภรรยา
ตัดสินใจจะเปิ ดร้านอาหารสุขภาพขึน้ เพื่อเป็ นการเลีย้ งชีพ และเพื่อการประกาศพระกิตติคุณ
เมือ่ ลัวรินําเรือ่ งนี้ส่คู ณะกรรมการโบสถ์ พวกเขาตัดสินใจอนุญาตให้ ลัวริเปิ ดห้องครัวสุขภาพ
ขึน้ ในอาคารหลังเล็กด้านข้างห่างออกไปประมาณ 60 เมตร เป็ นห้องครัวสุขภาพได้ โดยไม่คดิ ค่าเช่า ขอให้
ดําเนินการเพื่อการประกาศเป็ นหลัก อนึ่งในอนาคตอันใกล้ โบสถ์จะปรุงอาหารในโรงครัวสําหรับแจกจ่าย
ให้คนยากจน และคนไร้บา้ นฟรีดว้ ยในวันสะบาโต
มีคนทยอยมาทานอาหารสุขภาพราคาถูกกันเพิม่ ขึน้ ตามลําดับ หลังจาก 2 ปี ผ่านไปห้องครัว
สุขภาพสามารถอยูไ่ ด้ ในปี ท่ี 3 โรงอาหารพร้อมกับโบสถ์ได้ทาํ อาหารแจกให้กบั คนขัดสนในเมืองนัน้ ซึง่ มี
ทัง้ ชาวฟิ นแลนด์และชาวรัสเซีย มีบางคนไม่มคี รอบครัว หรือผ่านการหย่าร้าง บ้างมีปัญหาด้านการเงิน
หรือด้านธุรกิจ บางคนรูส้ กึ โดดเดีย่ ว จึงมองหาเพื่อนเพื่อสนทนาหนุ นนํ้าใจกัน คงเหมือนกับลัวริทม่ี องหา
เพื่อนใหม่เพื่อแบ่งปั นพระคริสต์ให้กบั เขา
ในสังคมของชาวฟิ นแลนด์ เป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะพูดกับคนอื่นในเรือ่ งประเด็นส่วนตัว โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะพูดเรือ่ งความเชื่อ
ตลอดเวลาทีเ่ ปิ ดห้องครัวสุขภาพ มีคนทีเ่ ข้ามาทานอาหารทีส่ นใจในพระกิตติคุณของพระเจ้าบ้าง
แต่ขอบคุณพระเจ้าทีส่ มาชิกทีอ่ ่อนแอในความเชื่อหลายคน ได้อาสามาช่วยปรุงอาหาร และพวกเขากลับมา
เป็ นสมาชิกทีเ่ ข้มแข็งขึน้ ทัง้ ๆทีห่ ลายคนไม่มาโบสถ์เลยเป็ นปี กม็ ี
ปี น้ี ลัวริอายุ 60 ปี พอดี เขาได้รบั การรักษามะเร็ง ต่อมลูกหมากจนหายขาดจากแพทย์ แต่
สําหรับลัวริ เขาเชื่อว่าเขาหายจากมะเร็งเพราะอาหารสุขภาพ และการเชื่อวางใจในพระองค์อย่างสุดๆ
มากกว่า เขากล่าวเป็ นพยานว่า “ตอนนี้ผมไม่กลัวความตายเลย และผมพร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของ
พระองค์ทุกวัน”
ข้อมูลด่วน :
• คริสจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนติสในฟิ นแลนด์ มีวทิ ยาลัยจูเนียร์ (อนุ ปริญญา) 1 แห่ง มีโรงเลีย้ งเด็ก
ก่อนวัยเรียน 1 แห่ง มีโรงพิมพ์ของคริสตจักร 1 แห่ง และมีโรงเรียนคําสอนทางไปรษณีย์ และมี
ศูนย์ส่อื สารมวลชนอย่างละ 1 แห่ง
• ชาวแอ๊ดเวนตีสคนแรกของประเทศฟิ นแลนด์คอื กัปตันเรือเดินทะล ชื่อ เอ.เอฟ. เลาวิสท์ ขณะแล่น
เรือกลางทะเลเขากลับใจใหม่โดยพีน่ ้อง พลีเมาท์ ในปี 1885 ก่อนหน้านี้กปั ตันได้ซอ้ื หนังสือเขียน
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โดย อุไรห์ สมิท ชื่อ “ดาเนียลและวิวรณ์” และซือ้ หนังสือ “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์” ของ เอลเลน
จี.ไว้ท์ จากการอ่านหนังสือทัง้ สองเล่มดังกล่าว เขาเริม่ ถือรักษาวันสะบาโตอย่างสัตย์ซ่อื จนวันสุดท้าย
ในชีวติ ของเขา ซึง่ เขาจากไปในปี 1955 เมือ่ อายุ 97 ปี
• สํานักงานสหมิชชันของฟิ
่
นแลนด์ มีโบสถ์ 62 แห่ง มีกลุ่มนมัสการ 9 แห่ง มีสมาชิก 4,678 คน เมือ่ คิด
เป็ นอัตราส่วน มีแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชาชนทัวไป
่ 1,180 คน
• ภาษาราชการของฟิ นแลนด์ คือภาษา “ฟิ นนิช” ประเทศนี้มชี าวฟื้ นเมืองฟิ นแลนด์ 90% นอก
จากนัน้ มีภาษาสวีเดน 5.4% และมีภาษาพืน้ เมืองดัง้ เดิมซึง่ อาศัยอยูด่ า้ นเหนือสุดของประเทศเรียกชื่อ
ว่าภาษา “แซมมิ” ซึง่ ใช้เป็ นภาษาราชการของประชาชนชาว “แลพแลนด์” ทีอ่ าศัยในพืน้ ทีน่ นั ้ ด้วย
• ชาวฟิ นแลนด์เป็ นทีย่ อมรับว่าเป็ นผูบ้ ริโภคนมสูงสุดในโลก หากคิดอัตราส่วนการบริโภคต่อหัว
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 16 พฤษภาคม 2020
คนที่ยงั ไม่เชื่อเป็ นพยานให้พระคริ สต์
เล่าโดย ลิ ตตา-ลิ ซา เพลโตเนน วัย 73 ปี ...ประเทศฟิ นแลนด์
เอสโค อายุ 63 ปี มีอาการป่ วย เมือ่ เข้ามาในโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในภาคตะวันตกเฉียงใต้
ของประเทศฟิ นแลนด์ เอสโคพูดว่า “ผมไม่ตอ้ งการอาหาร” ขณะทีเ่ ขาตักสลัดผักใส่จาน ตักเนื้อเทียม และ
ขนมปั ง แล้วพูดต่อว่า “นี่สาํ หรับเพื่อนของผม”
ลิตตา-ลิซา มองดูชายร่างอ้วนด้วยสายตาอ่อนโยน กลิน่ ของเหงื่อไคล จากเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่ได้ซกั ส่งกลิน่
ออกมาจากตัวของเขา ชายอ้วนคนนี้ได้รบั ความทุกข์จากปั ญหาโรคตับของเขามาหลายปี หลังจากทีก่ ่อ น
หน้านัน้ เขาดื่มเหล้าหนักมาหลายสิบปี
“คุณเป็ นคริสเตียนใช่ไหม” ลิตตา-ลิซาเอ่ยถาม เอสโค เขาทําทีหนั ไปมองทางอื่นแล้วแล้วตอบว่า
“คุณครับ...ผมมีศาสนาของผม”
ลิตตา-ลิซา ทราบได้ว่าเอสโคเป็ นคนไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเหมือนคนอีกจํานวนมากในประเทศ
ฟิ นแลนด์ซง่ึ ส่วนใหญ่จะใช้ชวี ติ เหมือนชาวโลก ในจํานวนประชากรฟิ นแลนด์ 5.5 ล้านคน เรามีชาวแอ๊ดเวน
ตีสเพียง 4,800 คน
เอสโคกลับมาทีโ่ บสถ์สปั ดาห์แล้วสัปดาห์เล่าทีโ่ บสถ์พคิ คิโอ ซึง่ เมืองนี้เป็ นเมืองขนาดเล็กมี
ประชากรเพียง 7,500 คน เอสโคมารับอาหารเพื่อนํากลับไปให้เพื่อนๆ ของเขา... ซึง่ มีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อ
“ปาซิและคริสตา” ต่อมา ลิตตา-ลิซา ได้ทราบว่า ปาซิมบี ริษทั รับมุงหลังคาขนาดเล็กตัง้ อยูใ่ กล้เมืองท่าตุรคุ
แต่ธุรกิจขาดทุน และเขาพบกับความลําบากช่วงเศรษฐกิจตกคํ่า เพื่อลืมความทุกข์ยาก ปาซิและคริสตาดื่ม
เหล้าหนักทุกวัน
สองสามีภรรยารูส้ กึ แปลกใจทีไ่ ด้เห็นอาหารทีเ่ อสโคนําไปให้รบั ประทาน คริสตาได้ถามว่า “อาหาร
เหล่านี้จากทีไ่ หน”
เอสโคไม่บอกสถานที่ แต่ตอบว่าวันเสาร์หน้าตามไปดูกบั ผมสิ แต่ค่สู ามี-ภรรยา ไม่ตอบรับคําเชิญ
จากนัน้ สุนขั ทีเ่ ป็ นเพื่อนสัตย์ซ่อื ของเอสโคมาหลายปี ได้ตายลง ชายสูงวัยรูส้ กึ ท้อถอยมาก ไม่อาจทํา
ใจอยูค่ นเดียวในบ้านของเขาได้ เขาจึงออกไปอาศัยอยูก่ บั ปาซิและคริสตาทีเ่ ต้นท์ใต้สะพาน
สิง่ ทีท่ าํ ให้คริสตาแปลกใจคือ เอสโคอธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร เธอได้เอ่ยถามว่า
“คนทีไ่ ม่เชื่อในพระเจ้าอธิษฐานเป็ นด้วยหรือ” เพราะเธอไม่เคยเห็นคนในลักษณะนี้มาก่อน
คริสตา มีความอยากรูอ้ ยากเห็น วันเสาร์ต่อมาสองสามีภรรยาจึงตามเอสโคมารับอาหารทีโ่ บสถ์
เพื่อไม่ทาํ ให้พวกเขารูส้ กึ อาย พวกเขาได้ด่มื เหล้าเข้าไปคนละแก้วครึง่ พวกเขาเดินไม่ค่อยตรงทางขณะเดิน
มาเข้าแถวเพื่อรับแจกอาหารทีโ่ บสถ์
สองสามีภรรยากลับมาทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโตต่อมาและต่อมา เวลาผ่านไปคริสตาเริม่ สนใจในเพลงที่
พีน่ ้องคริสเตียนร้องทีโ่ บสถ์ ขณะผูม้ คี วามลําบากมารับแจกอาหาร ต่อ มาคริสตาเริม่ เข้าไปนังในโบสถ์
่
สําหรับรายการวันสะบาโต และต่อ มาเธออยูร่ บั ฟั งคําเทศนาด้วย
เมือ่ เอสโคได้เห็นเช่นนัน้ ก็พอใจมาก แต่กเ็ พียงสังเกตดู ไม่ได้พดู อะไร
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ต่อมาคริสตาหยุดดื่มเหล้า และในทีส่ ุดก็รบั บัพติศมา ฝ่ ายสามีคอื ปาซิ เห็นการเปลีย่ นแปลงของ
ภรรยา จึงได้ถวายดวงใจของเขาให้กบั พระเยซูดว้ ย ปาซิเป็ นพยานว่า “ผมได้พบความเชื่อแล้ว และจึงขอรับ
บัพติศมา ณ ค่ายพักแรมภาคฤดูรอ้ นในปี 2018
สองสามี-ภรรยาได้กลายเป็ นสมาชิกทีก่ ระตือรือร้นในโบสถ์ และเข้าร่วมในการประชุมอธิษฐาน ปาซิ
ไปช่วยปรุงอาหารในห้องครัวของโบสถ์สาํ หรับบุคคลทีม่ าร่วมรับประทานอาหาร การเปลีย่ นชีวติ หลายอย่าง
เป็ นประจักษ์พยานแก่สายตาคนทัง้ ปวง ในเย็นวันหนึ่งใบหน้าของเขาฉายแววแห่งความสุข ขณะทีเ่ ขาปรุง
อาหาร
ในเช้าวันต่อมา คริสตาได้พบปาซิตายในห้องนอนขนาดเล็กทีก่ นั ้ แบ่งจากส่วนหนึ่งของห้องครัว เขา
อายุเพียง 51 ปี
พิธศี พจัดขึน้ ทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส และพิธที ุกขัน้ ตอนสร้างความประทับใจให้ทุกคนในครอบครัวที่
มาร่วมในงานศพ
ตอนนี้คริสตา อายุ 40 ปี เป็ นสมาชิกทีเ่ ข้มแข็งในโบสถ์ และคุณแม่ของคริสตาเริม่ มานมัสการใน
โบสถ์ทุกวันสะบาโต
ในจํานวนสมาชิกใหม่ทงั ้ หมดทีร่ บั บัพติสมา 10 คนอันเนื่องมาจากห้องครัวของโบสถ์ตลอด 5 ปี
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการรับบัพติสมาของทุกคน แต่จากจํานวนดังกล่าว ทีน่ ่ าทึง่ มากทีส่ ุดอาจเป็ น
“เอสโค”
ทัง้ ๆ ทีต่ อนเขามารับแจกอาหารจากห้องครัวของโบสถ์ เขาเป็ นคนทีไ่ ม่เชื่อในพระเจ้า แต่เอสโคได้
นําเพื่อนๆ ของเขามาโบสถ์ เท่ากับเขาได้นําบางคนมาพบกับชีวติ ทีด่ กี ว่าเพราะการเป็ นพยานของเขา
ข้อมูลด่วน :
• จากศตวรรษที่ 12-19 ฟิ นแลนด์เป็ นส่วนหนึ่งของสวีเดน ก่อนทีป่ ระเทศทัง้ สองนี้ จะกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของอาณาจักรรัสเซีย ทัง้ สองประเทศได้รบั เอกราชในปี 1917 ระหว่างทีป่ ระเทศ
รัสเซียทําการปฏิรปู ประเทศ
• ประเทศฟิ นแลนด์มที ะเลสาปประมาณ 188,000 แห่ง ซึง่ ได้ถูกขนานนามว่า “ดินแดนแห่ง
ทะเลสาบนับพันแห่ง”
• ชื่อฉายาอีกชื่อหนึ่งของฟิ นแลนด์คอื “ดินแดนแห่งดวงอาทิตย์เทีย่ งคืน” ในช่วงฤดูรอ้ น ดวงอาทิตย์
ไม่ตกดินตํ่ากว่าเส้นขอบฟ้ าในทิศเหนือของประเทศ และดวงอาทิตย์จะส่องสว่างทัง้ วันและคืน
• ชีวติ ของสัตว์ป่าในฟิ นแลน์บางชนิดมีเอกลักษณ์พเิ ศษ อันรวมไปถึงหมาป่ าสีเทา ตัววูลเฝอรีน กวาง
ชนิดใหญ่ หมีสนี ้ําตาล และนกชนิดต่างๆ และหงส์วฟู เพอร์
• ถ้านับเนื้อทีเ่ ป็ นตารางกิโลเมตร ชาวฟิ นแลนด์ประสบความสําเร็จมากทีส่ ุดในกีฬาโอลิมปิ ค โดย
การได้รบั เหรียญทองในการขว้างจาน ในปี ค.ศ. 1912 ในการขว้างหลาว และในการวิง่ ทางไกล ปาอะโว
นัวมิ ได้เหรียญทองรวม 9 เหรียญในปี 1920 1924 และ 1928 ในการวิง่ ระยะกลางและระยะไกล
• ฟิ นแลนด์มอี ากาศหนาวทีส่ ุดในปี 1999 ในเมืองคริสติลา อุณหภูมลิ ดลงเหลือ -60.7 oF (-51.5 oC)
• มีซาวน่ า มากกว่าจํานวนรถยนต์ในประเทศฟิ นแลนด์
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 23 พฤษภาคม 2020
ปี ศาจและความตาย
เล่าโดย ทิ โม ฟลิ ค วัย 45 ปี ...ประเทศฟิ นแลนด์
ลีนาหันหน้ามายังเพื่อนทัง้ สอง คือ แอนเนลีและทิโม ระหว่างศึกษาพระคัมภีรใ์ นอพาธเมนต์ทเ่ี มือง
ราเฮ ซึง่ เป็ นเมืองขนาดเล็กตัง้ อยู่ทางภาคเหนือ ห่างจากเมืองเฮลซิงกิ เมืองหลวงของประเทศฟิ นแลนด์
ประมาณ 600 กิโลเมตร
ลีนาพูดปรับทุกข์กบั เพื่อนทัง้ สองว่า “ฉันรูส้ กึ ใจไม่ดเี ลย...ให้เราอธิษฐานร่วมกันจะดีไหม”
นักศึกษามหาวิทยาลัยทัง้ สามต่างคุกเข่าล้อมวงกัน ในขณะนัน้ เอง มีเงาสูงใหญ่ลอยเข้ามาใน
ห้องรับแขกแล้วลอยมาอยูเ่ หนือแอนเนลี เอลเนลีตวั แข็งทื่อด้วยความกลัว เมือ่ เงาดําพยายามจะครอบงําตัว
เธอ ทิโมและลีนา มองเห็นเช่นนัน้ ได้พากันอธิษฐานพร้อมกันอย่างกระตือรือร้น ต่อมามีแสงสว่างส่องเข้ามา
ทางหน้าต่าง ขับไล่เงามืดให้หายไป...เมือ่ ทัง้ 3 มองไปทีป่ ระตู ยังเห็นเงาดําพยายามจะเคลื่อนตัวเข้ามา
เวลาผ่านไปประมาณ 10 นาที เงาดําเหมือนร่างของคนมีท่าทียอมแพ้และลอยออกประตูไป
เมือ่ ความสงบกลับคืนมาสู่ห้องนัน้ นักศึกษาทัง้ สามพูดถึงเหตุการณ์ทพ่ี ง่ึ ผ่านไปหยกๆ ลีนา
บรรยายเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างแสงสว่าง และรูปลักษณะของควันดํา ส่วนทิโมมองเห็นเพียงแสง
สว่างและเงามืดซึง่ ผ่านพืน้ ทีเ่ ขานังคุ
่ กเข่าอยู่ ส่วนแอนเนลี ไม่อยากพูดอะไรเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ ธอได้เห็น
ต่อมาภายหลัง นักศึกษาทัง้ สามได้ทราบว่า การโจมตี และการจางหายไปของเงามืด เกิดขึน้ ในเวลา
เดียวกันกับทีม่ กี ารฆ่าตัวตายในบ้านหลังถัดไป
ลีนา ประกาศว่า “นันคื
่ อสาเหตุว่า ทําไมอยูๆ่ ฉันจึงรูส้ กึ ใจไม่ดขี น้ึ มา”
ในทีส่ ุด แอนเนลีสารภาพกับเพื่อนๆว่า ในอดีตทีผ่ ่านมาเธอทําตัวเป็ นคนทรงเจ้า ฉันรูส้ กึ ว่าพระเจ้า
ไม่ทรงสําแดงฤทธิ ์เดชเหมือนการเข้าทรงวิญญาณ... แต่ตอนนี้ฉนั ทราบแล้วว่าพระเจ้าทรงฤทธานุ ภาพยิง่
กว่าทูตผีทงั ้ ปวง แอนเนลีบอกว่า ฉันได้อธิษฐานสารภาพผิดต่อพระเจ้า หลังเหตุการณ์ในเย็นวันนัน้ ขณะ
นอนบนเตียง ฉันได้เห็นลําแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องนอนของฉัน และแสงสว่างดังกล่าวได้หายไปตอนรุง่
อรุณ
ต่อมาแอนเนลี ได้รบั บัพติศมาในโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และทูตผีไม่กลับมารังควานเธออีก
เลย
สําหรับทิโม นี่เป็ นครัง้ แรกที่เขามีประสบการณ์ “การต่อสูข้ ดั แย้งระหว่างพระคริสต์และซาตาน” แต่
ครัง้ นัน้ ไม่ใช่ครัง้ สุดท้าย ปกติทโิ มจะนอนหลับอย่างสนิ ท แต่ในคืนหนึ่งเขาตื่นกลางดึก มีความรูส้ กึ ว่า
เหมือนมีใครคนหนึ่งกําลังจ้องดูเขาในความมืด พลันเขาได้ยนิ เสียงพูดว่า
“อย่ารับบัพติศมา” เสียงออกคําสังชั
่ ดเจน
ทิโมเรียนวิศวะคอมพิวเตอร์ กําลังเตรียมตัวเพื่อจะรับบัพติศมาสู่โบสถ์แอ๊ดเวนตีส ทิโมจ้องเข้าไป
ยังเงามืด เขามองไม่เห็นอะไร แต่เขารูส้ กึ ว่ามีใครอยูต่ รงนัน้ แน่ เขาอธิษฐาน และเงามืดได้หายไป
ในวันต่อมา ลีนาบอกกับทิโมว่า มีคนหนึ่งแขวนคอตายใกล้บา้ นของเขาในคืนก่อน
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ทิโมเอ่ยถามว่า “ทราบหรือเปล่าเวลากีท่ ุ่ม” เมือ่ ลีนาบอก ทิโมรูส้ กึ หวันใจ
่ มันเป็ นเวลาเดียวกับที่
เขาตื่นกลางดึก และมีเงามืดสังเขาไม่
่
ให้รบั บัพติศมา
เสียงสังห้
่ ามกลางดึกไม่ได้เปลีย่ นใจทิโมได้ แม้ว่าเขาจะได้ยนิ เสียงห้ามชัดเจน และมีคนฆ่าตัวตาย
ในเวลาเดียวกัน ในวันสะบาโตทีถ่ ูกกําหนดไว้แล้ว ทิโมได้รบั บัพติศมา และเปลีย่ นไปศึกษาในโรงเรียน
ศาสนศาสตร์เพื่อเตรียมตัวเป็ นศาสนาจารย์ทาํ งานรับใช้พระเจ้า
วันหนึ่งหลังจากทีท่ โิ มเรียนสําเร็จและได้ทาํ งานเป็ นศาสนาจารย์ กลุ่มศาสนาจารย์กําลังขึน้ เรือ เฟอรี่
เพื่อเดินทางตลอดคืนไปร่วมประชุมศาสนาจารย์ทจ่ี ดั ขึน้ ในประเทศสวีเดน คืนนัน้ ทิโมนอนบนเรือ เขานอน
ไม่หลับ เขารูส้ กึ ตัวแปลกๆ จึงลุกขึน้ และคุกเข่าอธิษฐานอย่างรีบด่วน แทบจะทันทีทท่ี โิ มเริม่ อธิษฐาน เขา
ได้ยนิ เสียงหัวเราะ เสียงทัง้ น่ ากลัว และมีสาํ เนียงเยาะเย้ย ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็ นเสียงของคนหัวเราะ ทิโมรูส้ กึ
ว่ามีบางสิง่ กําลังจะเกิดขึน้ แต่เขาไม่ทราบว่ าเป็ นอะไร เขาอธิษฐานติดต่อกันถึงสองชัวโมง
่
ในตอนรุง่ สาง ทีโ่ ต๊ะอาหาร ศาสนาจารย์อาวุโสคนหนึ่งได้เดินตรงมานังลงข้
่ างทิโม ถามว่า “มีอะไร
เกิดขึน้ กับคุณเมือ่ คืนทีผ่ ่านมา เมือ่ คืนทีผ่ ่านมาพระวิญญาณบริสุทธิ ์ปลุกผมกลางดึก และกระซิบบอกผมให้
อธิษฐานเผื่อคุณ”
ขณะทีท่ โิ ม รูส้ กึ งงงัน ยังไม่ได้ตอบคําถามศาสนาจารย์อาวุโส ศาสนาจารย์ อกี คนหนึ่งเดินตรงมายัง
โต๊ะอาหารเช้าทีท่ โิ มนังอยู
่ ่ ศาสนาจารย์คนนัน้ พูดขึน้ ว่า
“คุณคงไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับผมในคืนทีผ่ ่านมา...ผมตื่นขึน้ กลางดึก ผมรูส้ กึ ว่ามีความรีบด่วน
ทีจ่ ะออกไปทีด่ าดฟ้ าเพื่อสูดอากาศบริสทุ ธิ ์ เมือ่ ไปถึงดาดฟ้ าเรือ ผมได้พบชายคนหนึ่งกําลังปี นเหล็กกัน้ เพื่อ
จะกระโดดลงไปในนํ้าทะเล”
“ผมรีบวิง่ ไปกอดขาของเขาไว้ ชวนให้เขาลงมา และพูดเตือนสติเขาหนึ่ งชัวโมงเต็
่
มเพื่อให้เขาเลิก
ล้มการกระโดดนํ้าฆ่าตัวตาย”
เมือ่ ศาสนาจารย์ทงั ้ สามเปรียบเทียบเวลาของการตื่นกลางดึก การทีศ่ าสนาจารย์อาวุโสถูกปลุ กให้
อธิษฐานเผื่อศาสนาจารย์อกี คน และศาสนาจารย์คนที่ 3 ตื่นไปช่วยคนทีจ่ ะกระโดดนํ้าฆ่าตัวตาย เป็ นสิ่งที่
เกิดขึน้ เวลาเดียวกันทัง้ 3 เหตุการณ์
ศาสนาจารย์ทโิ ม ตอนนี้อ ายุ 45 ปี ทํางานเป็ นหัวหน้าแผนก “สื่อสารมวลชน” ของคริสตจักรเซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีส ประเทศฟิ นแลนด์ เขาเป็ นผูไ้ ด้เห็น หรือได้ยนิ เกีย่ วกับการฆ่าตัวตาย และเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติถงึ 3 ครัง้ นี่เป็ นหลักฐานอันชัดเจน ถึงการต่อสูข้ บั เคี่ยวระหว่างพระคริสต์และซาตานว่าเป็ นเรือ่ ง
จริง
ศาสนาจารย์อาวุโสได้กล่าวสรุปว่า การทําสงครามต่อสูร้ ะหว่างพระคริสต์และซาตาน กองกําลังของ
พระคริสต์คอื เหล่าทูตสวรรค์ และเราทัง้ หลายทุกคน ส่วนกองกําลังของซาตานคือบริวารทีต่ ดิ ตาม และคน
บาปทัง้ หลาย... เป็ นทีน่ ่ าอบอุ่นใจคือพระคริสต์ได้ทรงทําสงครามชนะไปแล้วเรียบร้อย เราไม่มอี ะไรต้องกลัว
แม้ว่าซาตานจะใช้ทตู ผี และวิญญาณชัวทั
่ ง้ หลาย ซึง่ สามารถสําแดงอํานาจเหนือธรรมชาติได้กต็ าม พระเยซู
จะทรงปกป้ องเราไว้ ไม่มสี งิ่ ใดทีฝ่ ่ ายทีอ่ ยูใ่ นอํานาจมืด คือฝ่ ายตรงข้ามจะทําอะไรเราได้
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ข้อมูลด่วน :
• ป่ าไม้ อันรวมถึงป่ าต้นสน ต้นสนสปรูช ต้นเบิรช์ ซึง่ ปกคลุมพืน้ ที่ 86% ของฟิ นแลนด์
ทําให้ฟินแลนด์มพี น้ื ทีเ่ ป็ นป่ ากว้างใหญ่ ผลิตไม้ในเชิงพาณิชย์มากทีส่ ุดในทวีปยุโรป
• กีฬาประจําชาติของประเทศฟิ นแลนด์ช่อื “เพสาพอลโล” มีลกั ษณะการเล่นคล้ายกีฬาเบสบอล
แต่ผขู้ ว้างลูกบอล ยืนอยูใ่ กล้ผตู้ ี และเมือ่ ผูข้ ว้าง ขว้างบอลขึน้ ไปในอากาศ ผูต้ ตี อ้ งตีลกู บอลให้
ถูก ก่อนทีล่ กู บอลจะตกถึงพืน้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 30 พฤษภาคม 2020
เสื้อเชิ้ ตที่อยากพูดถึง
เล่าโดย เกลน ลี วัย 55 ปี ...ประเทศนอร์เวย์
เกล็น ลี สวมเสือ้ โปโลสีเขียวตัวโปรด แล้วขึน้ รถไฟใต้ดนิ ทีเ่ มืองออสโล ประเทศนอร์เวย์
เกล็น ลี วัย 55 ปี มีอาชีพเป็ นครู เขาหวังว่าจะมีหลายคนรูช้ ่นื ชอบกับเสือ้ ทีเ่ ขาสวม และหันมาดูเสือ้
ทีเ่ ขากําลังสวมอยู่
เกล็นนังอยู
่ ต่ รงหน้าผูห้ ญิงรูปร่างหน้าตาสง่างามแต่งตัวภูมฐิ านซึง่ น่าจะมีอายุ 60 ต้นๆ ผูห้ ญิงคน
นัน้ เหลือบมองเขา และเสือ้ เชิต้ ทีเ่ ขาสวม สายตาของเธอยังมองอยูท่ เ่ี สือ้ เชิต้ ของเขา ตัวอักษรนูนทีป่ ั กบน
อกเสือ้ ด้านซ้ายมีคาํ ว่า “สายการบินแอ๊ดเว่นธ์ สติววาร์ด เกล็น ลี” บนตัวหนังสือมีรปู เครือ่ งบินเจ็ตขนาดเล็ก
เกล็นไม่พดู อะไรสักคํา เขาทราบว่าผูห้ ญิงคนนัน้ กําลังสงสัยว่า เหตุใดเธอจึงไม่เคยได้ยนิ เกีย่ วกับคํา
ว่า “แอ๊ดเว่นธ์แอร์ไลน์” หลังจากจ้องอยูท่ ค่ี าํ ว่า “แอ๊ดเว่นธ์แอร์ไลน์” ผูห้ ญิงคนนัน้ เอ่ยถามว่า
“ขอโทษค่ะ ฉันไม่เคยได้ยนิ คําว่า “แอ๊ดเว่นธ์แอร์ไลน์” มาก่อน “คุณทํางานกับบริษทั นัน้ หรือค่ะ”
เกล็นตอบว่า “ครับผม” แล้วผูห้ ญิงคนนัน้ ก็ถามต่อว่า “คุณบินเส้นทางสายไหนค่ะ”
เกล็นตอบอย่างสุภาพว่า “เรามีปลายทางทีเ่ ดียวเท่านัน้ ครับ ”
“จริงๆ หรือนี่” เธอเอ่ยถามอย่างประหลาดใจ เมื่อเธอไม่เอ่ยถามชื่อเมืองปลายทาง เกล็นก็ไม่ตอบ
หลังจากทัง้ สองนังกั
่ นเงียบๆ ครูห่ นึ่ง ผูห้ ญิงคนนัน้ เอ่ยถามต่อ “ค่าตั ๋วคงจะแพงมากนะคะ”
“ไม่แพงครับ...ทีจ่ ริงค่าตั ๋วฟรี”
ตอนนี้เธอทําสีหน้าประหลาดใจสุดสุด...“นี่อะไร” เธออุทานออกมา “เหตุใดค่าตั ๋วโดยสารจึงฟรี”
เกล็นเป็ นฝ่ ายนิ่งเงียบ ปรากฏว่าฝ่ ายผูห้ ญิงอยากรูอ้ ยากเห็นมากขึน้ ในทีส่ ุดเกล็นพูดช้าๆ ชัดถ้อย
ชัดคําว่า “ค่าตั ๋วฟรีเพราะว่าค่าตั ๋วมีผจู้ า่ ยให้ก่อนแล้วเมือ่ 2,000 ปี ก่อนโน้น”
ฝ่ ายผูห้ ญิงมีทที ่างงงันสักครูห่ นึ่ง ทันใดนัน้ ความเข้าใจฉายแววออกมาทางดวงตาของเธอ
“ฉันเข้าใจแล้ว” เธอเอ่ยคําออกมา
เธอหยุดเว้นระยะหน่ อยหนึ่งแล้วเอ่ยออกตรงๆว่า “แต่สาํ หรับฉัน เป็ นการยากมากทีจ่ ะเชื่อใน
เรือ่ งของสวรรค์”
เกล็นถามออกไปว่า “เพราะเหตุใดหรือครับ”
“ฉันมีประสบการณ์ เลวร้ายในเรือ่ งศาสนาตอนทีฉ่ นั ได้รบั การเลีย้ งดูและเติบโตขึน้ มา” เธอตอบ
เป็ นเรือ่ งทีเ่ กล็นได้ยนิ มาหลายครัง้ ผูค้ นปฏิเสธศาสนาคริสเตียนเพราะว่า พวกเขาได้ เห็นตัวอย่างที่
ไม่ดขี องคริสเตียน ประเทศนอร์เวย์เป็ นประเทศทีม่ สี งั คมทางโลกมากๆ เหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป ซึง่
จํานวนสมาชิกในหลายคณะ หรือนิกายเริม่ เสื่อมถอย หรือลดน้อยลงในหลายสิบปี ทผ่ี ่านมา คริสตจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสก็ไม่มขี อ้ ยกเว้น จํานวนสมาชิก 4,500 คนทีม่ อี ยูใ่ นขณะนี้ ต่างกําลังต่อสูด้ น้ิ รนเพื่อจะ
เดินไปบนถนนสายในประเทศ “สแคนดิเนเวีย” ซึง่ มีประชากรรวม 5.3 ล้านคน
บนรถไฟใต้ดนิ เกล็นรูส้ กึ ว่าผูห้ ญิงคนนัน้ ปรารถนาบางสิง่ ทีด่ กี ว่าในชีวติ
“บางทีคุณอาจพบเส้นทางของคุณโดยการค้นหาจากพระคัมภีรด์ ว้ ยสายตาใหม่ ” เกล็นแนะนํา
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เมือ่ ผูห้ ญิงคนนัน้ ได้ยนิ ข้อแนะนําจากเกล็น เกล็นมองดูแล้วเธอมีท่าทีผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชดั ใน
รถไฟใต้ดนิ เธอพูดคุยอย่างเป็ นกันเองกับเกล็นเกีย่ วกับข้อทีเ่ ธอสงสัย และถามคําถามตลอด 20 นาทีต่อ
มา แล้วหญิงคนนัน้ ลุกยืนขึน้
“ฉันจะลงทีส่ ถานีน้ี” เธอบอกเกล็น “ฉันขอบคุณสําหรับการทีเ่ ราได้พดู คุยกัน คุณทําให้ฉนั
ต้องนําไปคิดหลายเรือ่ ง ต่อแต่น้ีไปฉันจะต้องค้นหาบางสิง่ อย่างจริงจัง”
เกล็นยิม้ ให้ผหู้ ญิงทีเ่ ขาได้พบ และกล่าวสรุปว่า “ผมแน่ ใจว่าคุณจะได้พบเส้นทางของคุณ ผมจะคิด
ถึงคุณ” เกล็นกล่าวในลักษณะให้คาํ สัญญา
เกล็นหมายความตามทีไ่ ด้พดู กับผูห้ ญิงคนนัน้ การทีเ่ ขาสวมเสือ้ โปโลเชิ้ต ซึง่ มีสญ
ั ลักษณ์สายการ
บินบ่อยครัง้ เท่าทีท่ าํ ได้ในช่วงฤดูรอ้ นหลายเดือน เมือ่ เขาสวมเสือ้ ตัวเก่ง มักจะมีหลายคนจ้องมองดู
เครือ่ งหมายทีอ่ กเสือ้ ซึง่ บ่อยครัง้ ทําให้เกล็นมีโอกาสสนทนา และเป็ นพยาน
เกล็นกล่าวเป็ นพยานทีโ่ บสถ์ว่า “ผมเป็ นคนไม่ค่อยกล้า ผมไม่ใช่คนทีจ่ ะเดินไปเคาะประตูบา้ นต่อ
บ้าน การทําอย่างนัน้ ผมไม่ค่อยสะดวกใจ”
แต่ผมรักพระเยซู พระองค์ทรงต้องการให้ผมมีส่วนในการประกาศพระกิตติคุณ อีกอย่างหนึ่งผมรัก
เครือ่ งบิน ผมจึงจะสังเสื
่ อ้ สายการบินแบบทีม่ คี ุณภาพ โดยเฉพาะบริษทั ผลิตเสือ้ ผ้าของลูกเรือในประเทศ
เยอรมัน และทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตยินดีบริการปั กชื่อของลูกค้าบนเสือ้ ทีม่ เี ครือ่ งหมายสายการบินให้ดว้ ยตามทีล่ กู
ค้าต้องการ
เกล็นกล่าวว่า “ถ้าผมสามารถเป็ นเครือ่ งมือช่วยให้ผคู้ นเชื่อมต่อกับพระเจ้าได้ สิง่ นัน้ จะเป็ นสิง่ สุด
ยอดมากสําหรับผม”
เกล็นไม่ทราบว่า การเป็ นพยานวิธดี งั กล่าวของเขา มีคนถูกโน้มนํามารับเอาพระเยซู หรือ เข้าสู่
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสประเทศฟิ นแลนด์กค่ี น แต่เขามีความมันใจว่
่ า เขาสามารถใช้เสือ้ เชิต๊ เป็ น
เป็ นตัวกลางนําไปสู่การสนทนาได้ ซึง่ เกิดขึน้ แล้วหลายครัง้
“ให้เราทัง้ หลายพบกับผูค้ น ณ ทีเ่ ขาอยู่ และทีเ่ ขาเป็ น” เกล็นกล่าว “งานของผมไม่ใช่การทําให้ผู้
คนกลับใจมาเป็ นแอ๊ดเวนตีส งานนัน้ เป็ นของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ งานของเราคือการหว่าน แล้วพระเจ้าจะเป็ นฝ่ ายบันดาลให้มนั เติบโต และพร้อมสําหรับการเก็บเกีย่ ว”
ตอนนี้ เกล็น ลี อายุ 55 ปี ทํางานรับใช้เป็ นครูในโรงเรียนอ๊อสมาคาเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เป็ น
โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกั เรียนร้อยกว่าคน มีจากชัน้ อนุ บาล ถึง เกรด 10 โรงเรียนนี้ตงั ้ อยูใ่ นเมืองออสโล
ประเทศนอร์เวย์ เกล็นเคยทํางานเป็ นศาสนาจารย์มาก่อนหลายปี ในโบสถ์ เบทเอลเอสดีเอ ซึง่ ในปี 2017
ได้รบั ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่ 13 เพื่อสร้างศูนย์เยาวชนสําหรับชุมชนท้องถิน่ ในห้องชัน้ ล่าง
ของโบสถ์ จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีช่ ่วยกันถวายในครัง้ นัน้ และโปรดอย่าลืมถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามในไตรมาสทีส่ องนี้ดว้ ย ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรท่าน และทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ใน
นามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 6 มิถนุ ายน 2020
เทศนาให้คนตาบอดฟัง
เล่าโดย เออสเตน ฮอกกันวิ ค วัย 61ปี ...ประเทศนอร์เวย์
มีนกั เทศน์ 2 คนกําลังเทศนาในประเทศนอร์เวย์ นัก เทศน์คนแรกแต่งตัวดี ขณะทีผ่ ฟู้ ั งคนหนึ่งเป็ น
ชาวไร่ใส่ชุดทํางาน นังอยู
่ แ่ ถวหลังมีความรูส้ กึ หยิง่ เล็กน้อย อาจจะคิดว่านักเทศน์ เทศน์ไม่เก่งเท่าทีค่ วร
นักเทศน์เปิ ดหนังสือเล่มหนึ่ง และอ่านแถลงการณ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ผูซ้ ง่ึ เป็ นผู้
ร่วมก่อตัง้ ของคริสตจักร และต่อมาอ่านข้อคิดเห็นของนางเอลเลน จี.ไว้ท์
และนันไม่
่ ได้รบกวนจิตใจของ “เออสเตน ฮ็อกแกนวิ ค” ชาวนาวัย 30 ปี นงอยู
ั ่ ท่ ด่ี า้ นหลังของห้อง
พอนักเทศน์คนแรกเทศน์จบ นักเทศน์คนทีส่ องยืนขึน้ เทศนาต่อ นักเทศน์คนนี้แต่งตัวดีเช่นกัน แต่
ชุดทีเ่ ขาสวมใส่เข้าใจว่าเป็ นรูหลายแห่ง เพราะมีรอยปะชุนเหลือให้เห็น รองเท้าของเขาถูกขัดเป็ นเงา แต่มรี ู
ทะลุขนาดเล็ก 2-3 แห่ง เขาไม่ได้อ่านจากหนังสือเล่มไหนสักเท่าไร เขาเทศนาจากจิตใจ
ความกระตือรือร้นของนักเทศน์คนที่ 2 สัมผัสดวงใจของเออสเตน แต่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับหัว
ข้อของเรือ่ งเทศนา ทีจ่ ริงแล้วเขารูส้ กึ ต่อต้านด้วยซํ้า
นักเทศน์คนทีส่ องสังเกตเห็น หลังจากเทศนาเขาได้เดินมาหาเออสเตน เขากล่าวทักทายชาวนา
และถามอย่างสุภาพว่าเขาชื่ออะไร เขาถามเกีย่ วกับงานที่เออสเตนทํา และครอบครัวของเขา เขาไม่ได้เอ่ย
สิง่ ใดเกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ขาเทศน์
หลังพูดคุยกัน 2-3 นาที นักเทศน์ขออนุ ญาตอธิษฐานเผื่อเออสเตน ขณะทีเ่ ขาอธิษฐาน มีความ
ขัดแย้งเกิดขึน้ ในใจของเออสเตน เขาฉุ กคิดขึน้ คุณอนุ ญาตให้เขาอธิษฐานเผื่อคุณได้อย่างไร ในเมือ่ คุณมี
ความคิดเห็นขัดแย้งกับเรือ่ งเทศนาของเขา
ในทันใดนัน้ เออสเตนรูส้ กึ ว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้ากําลังพูดกับเขาว่า “เจ้าจะต้องไว้วางใจในเรา”
เมือ่ เออสเตน กลับไปทํางานในฟาร์ม เออสเตนตัดสินใจจะพิสจู น์ให้นกั เทศน์เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ขาได้
เทศนาในวันก่อนนัน้ ไม่ถูกต้อง เขาใช้เวลาหลายชัวโมงศึ
่
กษาพระคัมภีร์ เขานําเอาบันทึกเรือ่ งเทศน์ในหัวข้อ
เรือ่ งเทศนาทีเ่ ขาไม่เห็นด้วยมาเปิ ดฟั งอีก และมองเห็นหลายความคิดเห็นจากนักเทศน์แอ๊ดเวนตีส เขารูส้ กึ
เหมือนว่าพระเยซูได้ขยับออกห่างจากนักเทศน์ หนึ่งปี ผ่านไป เออสเตนรูส้ กึ สับสนไปหมดไม่แน่ ในว่าอะไร
ถูกอะไรผิด
วันหนึ่ง เออสเตนอ่านพระคัมภีร์ มาระโก 10:46-52 ขณะทีเ่ ขาอ่าน เขาตระหนักว่าเขาเป็ นเหมือน
“บารทิเมอัส” ชายตาบอด แม้ว่าเขาจะเป็ นคนมีสายดีมาก ทีว่ ่าตาบอด คือเขาตาบอดฝ่ ายจิตวิญญาณ และ
จําเป็ นต้องทูลขอพระเยซูให้เปิ ดตาของเขา
เออสเตนตะโกนขึน้ ว่า “พระเยซูเจ้า โปรดประทานดวงตาฝ่ ายจิตวิญญาณให้ขา้ พระองค์ดว้ ย”
ทันใดนัน้ เขารูส้ กึ ว่า เขาจะต้องรีบไปเปิ ดพระคัมภีรอ์ ่านเรือ่ งสาวกสองคน ซึง่ กําลังเดินทางกลับบ้าน
“เอมมาอูส” ในพระธรรมลูกา บทที่ 24 ในตอนทีก่ ําลังเดินทาง พระเยซูทรงมาร่วมเดินทางด้วย และทรงสอน
เรือ่ งราวในพระคัมภีรเ์ กีย่ วกับพระองค์ แต่สาวกทัง้ สองจําพระองค์ไม่ได้ ดวงตาของพวกเขาถูกเปิ ดออกเมือ่
พระเยซูอธิษฐานสําหรับอาหารทีบ่ า้ นของพวกเขาเอง
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เออสเตนจําได้ว่า อัครทูตทัง้ สองคนได้กนิ อยูห่ ลับนอน ไปไหนไปกันเป็ นกลุ่มกับพระเยซูนาน
กว่า 3 ปี แต่ยงั ตาบอดฝ่ ายจิตวิญญาณเกีย่ วกับพันธกิจบนโลก ซึง่ สิน้ สุดทีไ่ ม้กางเขน และการฟื้ นพระชนม์
ของพระเยซู
เออสเตนตระหนักว่าเขาเป็ นแอ๊ดเวนตีสรุน่ ที่ 5 และได้อยูก่ บั พระเยซูตลอดชีวติ ได้เป็ นคนตาบอด
ฝ่ ายจิตวิญญาณ เพราะว่าเออสเตนยึดมันในความเข้
่
าใจของตนเอง แทนทีจ่ ะทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ ์ให้
เปิ ดตาของเขา พระเยซูไม่ได้จากเขาไป แต่เขาตกอยูใ่ นอันตรายของการตีจากพระเยซูไป เพราะความรักใน
ความจริงของตนเอง
ในปี ทเ่ี ออสเตน พยายามพิสจู น์ว่านักเทศน์แอ๊ดเวนตีสคนนัน้ เทศนาผิด เขาไม่เคยอธิษฐานต่อพระเจ้า ให้ทรงเปิ ดดวงตาของเขา เขามีเพียงความต้องการพิสจู น์ว่าสิง่ ที่นกั เทศน์ เทศนาไม่ถูกต้อง
ตอนนี้เป็ นครัง้ แรกทีเ่ ออสเตนปิ ดตาของเขา และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงเปิ ดดวงตาของเขา
“จากวันนัน้ มา พระคัมภีรก์ ลายเป็ นสิง่ มีชวี ติ สําหรับข้าพเจ้า ” เขาบอกกับนักข่าว เมือ่ ถูกสัมภาษณ์
“ทุกสิง่ ทุกอย่างบันทึกในพระกิตติคุณไม่ใช่เรือ่ งเกีย่ วกับผูค้ นซึง่ มีชวี ติ อยูใ่ นสมัยพระเยซู เท่านัน้ แต่เป็ น
เรือ่ งราวทีข่ า้ พเจ้าสามารถโยงเข้าสําหรับคนทัวไป
่ และบางสิง่ สําหรับข้าพเจ้า ”
บันทึกจากพระคัมภีร์ และจากหนังสือของเอลเลน จี.ไว้ท์ ให้ทศั นะใหม่แก่ชวี ติ ขณะที่ เออสเตน
ทํางานหนักตลอดวันในไร่ จิตใจของเขาเปลีย่ นไป เขามีสติปัญญา และความรูท้ ม่ี ชี วี ติ ชีวา และเขาปฏิบตั ิ
ตามคําสอนจริงจัง
หนึ่งปี ผ่านไป เออสเตนเริม่ แบ่งปั นเรือ่ งราวทีค่ น้ พบในโบสถ์หลายแห่งรอบๆ นอร์เวย์ ต่อมาไม่นาน
คณะกรรมการคอนเฟอเรนซ์ภาคตะวันออกของนอร์เวย์ขอให้เ ออสเตน ไปทํางานเป็ นศาสนาจารย์เต็มแวลา
ในคอนเฟอเรนซ์ทพ่ี วกเขาดูแล
ตอนนี้ เออสเตนยังคงเป็ นเจ้าของฟาร์ม แต่เขาใช้เวลา และพละกําลังในการหว่านพระกิตติคุณใน
ฐานะเป็ นศาสนาจารย์เต็มเวลา ซึง่ ทํา งานติดต่อกันมาแล้ว 9 ปี ขณะทีท่ าํ งานเต็มเวลา เขาเป็ นผูแ้ ลกลุ่ม
นมัสการสองแห่งในเมืองออสโล และเจสเฮอิม
เออสเตนเติบโตสู่การเป็ นผูน้ ําแถวหน้าในคริสตจักร เมือ่ เออสเตนนึกถึงชีวติ ตัง้ แต่วยั เด็ก เขานังฟั
่ ง
คุณแม่เล่นออร์แกนในโบสถ์ และฟั งคําเทศนาของคุณตา เขารับบัพติศมาเมือ่ อายุ 17 ปี เขาเป็ นสมาชิกอยู่
ในโบสถ์เสมอ และเป็ นแอ๊ดเวนตีสทีเ่ ข้มแข็งสัตย์ซ่อื แต่กพ็ ง่ึ มารูว้ ่าตนเองมีสายตาแห่งจิตวิญญาณทีม่ ดื บอด
กระทังเขาได้
่
อธิษฐานขอพระเยซูทรงเปิ ดดวงตาของเขาให้เห็น แจ้ง
เออสเตน กล่าวเป็ นพยานว่า “นับตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา พระคัมภีรแ์ ละหนังสือของเอลเลน จี.ไว้ท์ ได้
กลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของข้าพเจ้า”
ขอบคุณสําหรับเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของปี 2017 ซึง่ ส่วนหนึ่งได้ส่งไปให้สาํ นักงาน
มิชชันประเทศนอร์
่
เวย์ ซึง่ เราได้นําไปเปลีย่ นห้องใต้ดนิ ของอาคารโบสถ์เมืองออสโล ให้เป็ น “ศูนย์ชุมชน
และสถานทํากิจกรรมของเยาวชน”...โปรดอย่าอย่าลืมพันธกิจของพระเจ้าในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสทีส่ องในปี น้ีดว้ ย... ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ขอพระบิดาทรงอวยพระพรในความเอือ้ อารีของทุกท่าน...ใน
นามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 13 มิ ถนุ ายน 2020
เหตุใดจึงเศร้าโศกไม่เสื่อมคลาย
เล่าโดย แอ๊คเซล โดมิ นกูซส์ วัย 31 ปี … ประเทศไอร์แลนด์
พีส่ าวของผมฆ่าตัวตายเมือ่ อายุ 14 ปี หลังจากคุณแม่คลายความเศร้าได้บา้ งแล้ว คุณแม่ของผม
ตัดสินใจจะมีลกู สาวอีกสักคน แต่เมือ่ ทารกคลอดออกมา คุณแม่รสู้ กึ ผิดหวัง ทีเ่ ด็กทารกเป็ นเพศชาย ก็คอื
ตัวผมเอง
คุณแม่เลีย้ งดูผมในภาคใต้ของโปรตุเกส เราอาศัยอยูใ่ นเมืองฟาโร กับพีช่ ายผมอีกคน ซึง่ เขามีอายุ
มากกว่าผม 9 ปี ส่วนคุณพ่อไปทํางานกับบริษทั ก่อสร้างทีต่ ะวันออกกลาง
คุณแม่กลายเป็ นโรคเศร้าโศกไม่เสือ่ มคลาย โดยเฉพาะเมือ่ คุณพ่อขอหย่าขาด และพีช่ ายหนีออก
จากบ้านไป ต่อมาคุณแม่เข้าไปนอนรักษาโรคมะเร็งทีโ่ รงพยาบาล ตอนนัน้ ผมอายุเพียง 11 ปี ผมถูกส่งไป
อาศัยอยูก่ บั ญาติคนหนึ่ง
คุณแม่ไม่เคยเข้าโบสถ์ แต่ญาติทอ่ี ุปการะผม พาผมโปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ซึง่ ผมได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
พระเจ้า ผมอธิษฐานเผือ่ คุณแม่ให้ได้รบั การรักษาให้หาย สองปี ผ่านไป คุณแม่กไ็ ด้จากผมไป ผมรูส้ กึ เศร้าใจ
มาก สําหรับผมตอนนัน้ พระเจ้าเป็ นเหมือนนิทานเปรียบเทียบเพื่อสอนธรรมะเท่านัน้
ผมหยุดไปโบสถ์ และเมือ่ พ่อกลับมาทีโ่ ปรตุเกส ผมย้ายไปอยูก่ บั พ่อและแม่คนใหม่ ซึง่ แน่ นอนไม่
เหมือนตอนอยูก่ บั แม่ผใู้ ห้กําเนิด แม้จะอยูก่ บั พ่อจริง แต่เกือบทุกสิง่ ขึน้ อยูก่ บั แม่ใหม่ ผมรูส้ กึ ท้อแท้ในชีวติ
และไประบายออกด้วยการดื่มเหล้า และใช้ยาเสพติด ผมชื่นชอบดนตรีผดิ ประเภท และเชื่อในการทรงเจ้า
ผมมีประสบการณ์ กบั วิญญาณชัว่ ทําให้ผมรูส้ กึ กลัว และเชื่อว่าวิญญาณชัวมี
่ จริง และมีอํานาจชีเ้ ป็ นชีต้ าย
เพียงแต่ผคู้ นทัวไปไม่
่
สามารถสัมผัสได้หากไม่มคี วามเชื่อ
พอผมอายุยา่ งเข้า 20 ปี ผมเริม่ เก็บเกีย่ วในสิง่ ทีผ่ มได้หว่านไปก่อนหน้านี้ ผมมีชวี ติ อยูใ่ นความกลัว
ต่อวิญญาณชัว่ ผมอยากหยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มเหล้า และหยุดยาเสพติด แต่ผมไม่สามารถทําได้ทงั ้ สามอย่าง
อยูม่ าวันหนึ่งผมได้ทราบข่าวว่าเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ซึง่ ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเหมือนผมได้รบั บัพติ ศมา
เป็ นคริสเตียน ผมเดินทางไปพบเขา ผมถามเขาว่า “มีอะไรผิดปกติอยูใ่ นหัวของเพื่อนหรือเปล่า ทําไมจึง
กลายเป็ นคริสเตียน”
เขาตอบว่า “มีคนหนึ่งให้พระคัมภีรก์ บั ผม และท้าผมให้อ่านอย่างไม่มอี คติ แล้วจะทราบว่าพระเจ้ามี
จริงแน่ นอน... ผมอ่านจบ และมีความเชื่อตามคําท้าของเขา ผมจึงรับบัพติศมาเป็ นคริสเตียน”
โดยไม่ทราบเหตุผลแน่ นอน ผมบอกจากส่วนลึกในใจของผมกับเพื่อนคนนี้ว่า “ส่วนผมก็รวู้ ่า
วิญญาณชัวหรื
่ อทูตผีมจี ริง และมีอํานาจทําร้ายคนได้ และบางครัง้ ผมรูส้ กึ กลัววิญญาณร้าย”
เพื่อนทีเ่ ป็ นคริสเตียนรับฟั งสิง่ ทีผ่ มพูดอย่างตัง้ ใจ เมือ่ ผมพูดจบ เขาพูดกับผมว่า “จริงของเพื่อน ...
ทูตผีมจี ริง และมีอํานาจมาก มนุ ษย์ไม่สามารถต่อต้านได้ มีแต่อํานาจของพระเจ้าทีส่ ามารถเอาชนะอํานาจ
ของทูตผี หรือซาตานซึง่ เป็ นหัวหน้าใหญ่ของวิญญาณร้ายได้...เพื่อนคนนี้ได้มอบพระคัมภีรใ์ ห้ผมเล่มหนึ่ง
และท้าชวนให้ทาํ ใจปราศจากอคติ และอ่านจนจบ “อ่านพระคัมภีรไ์ ป ใคร่ครวญไป แล้วจะหายจากความ
กลัววิญญาณชัวแน่
่ นอน เพราะเพื่อนจะมาอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าเหมือนทีผ่ มอยูใ่ นเวลานี้ ”
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ผมเริม่ อ่านพระคัมภีรอ์ ย่างเอาจริงเอาจัง และไม่นานต่อมา เรือ่ งในพระคัมภีรไ์ ม่ใช่เรือ่ งนิทานเพื่อ
สอนธรรมะ ผมทราบจากพระคัมภีร์ว่าวิญญาณชัว่ ผีรา้ ย และซาตานมีจริง แต่พระเยซูทรงมีอํานาจมากกว่า
และผมรูส้ กึ ด้วยว่า เมือ่ ผมเริม่ มีความเชื่อในพระเจ้า ฝ่ ายวิญญาณชัวพยายามยั
่
บยัง้ ผมไว้ไม่ให้เชื่อในพระคัมภีร์ ไม่ให้เชื่อในพระเจ้า ผมจึงอ่านพระคัมภีรไ์ ป และอธิษฐานสลับกันไป ขอพระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั ผม
อย่าให้ผมกลัววิญญาณชัวหรื
่ อซาตานอีกต่อไป
ขณะทีผ่ มอ่านพระคัมภีรใ์ หม่ไปได้ค่อนเล่ม ผมมีความรูส้ กึ เหมือนมีเสียงเล็กๆ พูดกับผมว่า “จงละ
ทิง้ สิง่ เสพติดของเธอ”
เมือ่ ผมคิดดู ผมอยากเลิกสิง่ เสพติดแต่ไม่ใช่ทงั ้ หมด บางสิง่ ยังให้ความสุข ลืมความทุกข์ได้ ผมคิด
แล้วเหมือนมีเสียงท้าทายว่า “เจ้าไม่สามารถเลิกสิง่ เสพติดได้แน่ ไม่ว่าวันนี้ หรือวันไหน” แต่มอี กี เสียงหนึ่ง
บอกว่า “ถ้าจะเลิกสิง่ เสพติดทีละชนิด จะยากกว่าทีจ่ ะเลิกสิง่ เสพติดทุกชนิดพร้อมกัน ”
ในนาทีต่อมา สิง่ ชัวร้
่ ายได้พดู กับผมว่า “นี่เจ้ากําลังทําอะไร” เมือ่ ได้ยนิ เสียงขัดแย้งกันเช่นนี้ ผมเชื่อ
ว่าเป็ นเสียงจากพระวิญญาณของพระเจ้า ...และเสียงของวิญญาณชัว...ผมจึ
่
งอธิษฐานอย่างชัดถ้อยชัดคําว่า
“พระเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าต้องการเลิกจากสิง่ เสพติดทัง้ หมดพร้อมกัน ”
และแล้วพระเจ้าทรงช่วยให้ผมเลิกสิง่ เสพติดได้...แน่ นอนไม่ใช่เรือ่ งง่าย เพราะสิง่ เสพติดมันสร้าง
ความอยาก ความกระหาย เมือ่ ขาดมันจะรูส้ กึ ทรมาน เกิดความหงุดหงิดใจอย่างสุด..สุด
เมือ่ เลิกสิง่ เสพติดได้ ผมทุ่มเทให้กบั การเรียน ในหลายเดือนต่อมาผมก็สาํ เร็จการศึกษาได้รบั
ปริญญา ผมย้ายไปเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ในเมืองดูบลิน ประเทศไอร์แลนด์ และได้งานในตําแหน่ งวิศวะกร
ซอฟแวร์ ซึง่ เป็ นงานทีด่ ี
วันหนึ่งเพื่อนคนทีไ่ ม่เชื่อว่ามีพระเจ้า และต่อมาได้รบั บัพติศมาเป็ นคริสเตียนได้ส่งลิงก์ ให้เปิ ดฟั ง
เรือ่ งเทศนาในยูทปู เกีย่ วกับการเริม่ ต้นของความบาป ผมรูส้ กึ ชอบผูเ้ ทศนา ซึง่ เป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริฐ
ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส จึงเปิ ดฟั งเรือ่ งเทศน์ของเขาต่อ เมือ่ เขาเทศนาเกีย่ วกับวันสะบาโต ผม
รูส้ กึ ว่าเป็ นข่าวสารทีแ่ ปลกมากเกินไป
แต่คาํ ว่า “สะบาโต” ติดแน่ นในสมองของผม คําว่า “สะบาโต” ในภาษาโปรตุเกส ภาษาถิน่ ของผมคือ
“ซาบาโด” หรือ “สับบาท” ซึง่ ดูเหมือนมีคาํ อธิบายจากพระคัมภีร์ ว่าเหตุใดโลกคริสเตียนทัง้ มวลนมัสการใน
วันอาทิตย์ และผมได้ตงั ้ ใจจะหาคําอธิบายคํานี้ในพระคัมภีร์ แต่ผมไม่พบข้อพระคัมภีรท์ บ่ี อกว่า มีการ
เปลีย่ นวันสําหรับนมัสการจากวันเสาร์ไปเป็ นวันอาทิตย์เลย
ผมกลับมาฟั งเรือ่ งเทศน์ในยูทปู จากผูป้ ระกาศกิตติคุณคนเดิม เรือ่ งเทศน์ เรือ่ งวันสะบาโต และคํา
พยากรณ์ถงึ วาระสุดท้ายของเขาดูเหมือนมีเหตุ มผี ล ในทีส่ ุดผมยอมรับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสว่า
เป็ นคริสตจักรเทีย่ งแท้ของพระเจ้าทีย่ งั เหลืออยู่
ผมมองหาตําบลทีอ่ ยูข่ องโบสถ์แอ๊ดเวนตีสจากทีล่ งในไลน์ ผมจึงไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ใน
เมืองทีผ่ มทํางาน และอาศัยอยู่ ผมเริม่ ศึกษาพระคัมภีร์ และเข้าใจว่าเพราะเหตุใดผูค้ นบางคนจึงต้องทน
ทุกข์ทรมานโดยเฉพาะครอบครัวของผม และตัวผมตัง้ แต่เป็ นเด็ก สิง่ นี้ไม่ได้เกิดขึน้ เพราะพระเจ้า แต่เป็ น
เพราะความบาป และการเลือกทางไม่ด ี ทีผ่ มและบางคนได้เลือกไว้ เหมือนกษัตริยด์ าวิดใน สดุด ี 16:4
กล่าวว่า “แต่ผทู้ หี ่ นั หาพระอืน่ ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขน้ ึ ”
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ผมรับบัพติศมาเมือ่ อายุ 26 ปี ทุกวันนี้ผมมีความสุข ผมแต่งงานกับโจแอนนา เป็ นพยาบาลชาว
บราซิลซึง่ ผมพบเธอในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมืองดูบลิน โจแอนนาก็บพั ติศมาในประเทศไอร์แลนด์” ตอนนี้
เราจะช่วยสอนพระคัมภีรใ์ ห้คนทีส่ นใจ และช่วยในกิจกรรมของโบสถ์ทุกอย่าง เราอธิษฐานต่อพระบิดาขอ
ทรงสําแดงแก่เรา ว่าเราจะทําอะไรต่อไปในการรับใช้พระองค์
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่าน ทีช่ ่วยถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ในปี 2017 ซึง่ ได้ช่วย
ให้มชิ ชันของเรานํ
่
าไปสร้าง “ศูนย์สาํ หรับชุมชนในพื้นที”่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโบสถ์ ที่แอ๊กเซล และ
โจแอนนาไปนมัสการทุกวันสะบาโต..ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า..อาเมน
ที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• ในปี ค.ศ. 1861 นิตยสารรีววิ แอนด์ เฮอรัลด์ ลงพิมพ์จดหมายจากประเทศไอร์แลนด์ รายงานบุคคล 5
คนเริม่ ถือรักษาวันสะบาโต อันเป็ นผลมาจากการได้รบั หนังสือ และสิง่ พิมพ์จากญาติ มติ ร ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 20 มิถนุ ายน 2020
การให้อภัยหลังการหย่า
เล่าโดย มารีย์
มารียห์ ย่าจากสามีตอนทีเ่ ธออายุได้ 30 ปี เธอมีเหตุผลในการหย่า แต่เธอไม่บอกเรือ่ งนี้ให้ใครฟั ง
เพราะไม่อยากให้เรือ่ งส่วนตัวถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ ยิง่ กว่านัน้ เพราะอดีตคู่สมรสของเธอให้การนับถือสมาชิกใน
โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสท้องถิน่ ทีเ่ ธอยังไปนมัสการอยู่
สมาชิกโบสถ์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดชีวติ สมรสของมารียจ์ งึ สิน้ สุดลง บ้างก็คดิ ตําหนิมารียว์ ่าน่ าจะเป็ นต้น
เหตุ บางคนพูดออกมาตรงๆ ว่าความรอดของมารียม์ ปี ั ญหาเพราะเธอหย่ากับสามี
ความจริงมารียถ์ ูกเลีย้ งดูในครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ต่อมาได้หยุดไปนมัสการในวันสะบาโต แล้ว
อพยพข้ามประเทศไปเริม่ ต้นชีวติ ใหม่
พอเติบโตอยูใ่ นวัยสาว มารียต์ อ้ งได้รบั ความทรมานจากพญามารทีค่ อยรังควานเธอภายในจิตใจ
เธอมีความรูส้ กึ ว่า ตัวเองเป็ นคนล้มเหลว บางครัง้ เธอคิดสงสัยว่า พระเจ้าจะยังรักเธอหรือเปล่า ทีเ่ ธอหย่า
กับสามี
มารียต์ อ้ งการคําตอบอย่างยิง่ เธอนังหน้
่ าคอมพิวเตอร์แล้วกดบนคําว่า “พระเจ้า” ปรากฏว่ามี
คําตอบหลังไหลออกมาอย่
่
างท่วมท้น มารียป์ ิ ดสวิตช์เครือ่ งคอมพิวเตอร์
แล้วหันมาเปิ ดโทรทัศน์ เธอเปิ ดไปพบรายการนําเสนอโดยคณะทีเ่ น้นพระวิญญาณ และการรักษา
โรคโดยการอธิษฐาน และโดยความเชื่อ รวมทัง้ การสําแดงผลว่าคนหนึ่งได้รบั พระวิญญาณอันจะเห็นได้จาก
ทีค่ นนัน้ พูดภาษาแปลกๆ ได้ เธอปฏิเสธทีจ่ ะชมรายการต่อ พอกดเปลีย่ นช่องถัดไปเธอพบกับรายประจํา
สัปดาห์ นําเสนอโดยนักพูดสตรี เธอพูดอย่างเรียบๆ แต่มสี าระน่ าฟั ง มารียต์ ดิ ตามรายการดังกล่าวสาม
สัปดาห์แล้ว
เย็นวันหนึ่งนักพูดสตรีคนนัน้ พูดเกีย่ วกับ “การให้อภัย” เธอกล่าวว่า “ไม่มใี ครสามารถให้อภัยคนอื่น
โดยตัวของเขา หรือเธอเองได้...แต่เขาหรือเธอต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า”
ถ้อยคําเหล่านัน้ ย้อนกลับมาสู่จติ ใจของมารียบ์ ่อยครัง้ แม้แต่ขณะทีเ่ ธอขับรถไปทํางานตอนเช้าของ
วันถัดมา มารียค์ ดิ ว่าบุคคลแรกที่เธอจะให้อภัยคืออดีตสามี และพ่อแม่ของเขา สมาชิกโบสถ์ทข่ี าดความ
กรุณาทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์เธอ และทีส่ าํ คัญทีส่ ุดเธอต้องให้อภัยแก่ตวั เธอเอง
ขณะขับรถไป มารีย์รสู้ กึ ว่าจะต้องดําเนินการ การให้อภัยคนอื่น โดยไม่ชกั ช้ามารียเ์ ริม่ อธิษฐานขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า
มารียพ์ ยายามจะอธิษฐาน แต่น้ําตาไหลออกมา อธิษฐานไม่ได้ เธอหมุนพวกมาลัยรถเข้าไปจอดข้าง
ทาง มารียห์ ลับตาอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าต้องการให้อภัย แต่ขา้ พเจ้าไม่สามารถทําได้ ...ขอ
ประทานอภัยความบาปให้ขา้ พเจ้าด้วย ทีข่ า้ พเจ้าหย่าขาดจากสามี”
คําตอบสําหรับคําอธิษฐานมาถึงทันที เหมือนมีเสียงเบาๆ พูดกับมารียว์ ่า “เราจะช่วยเจ้า” เป็ นเสียง
ของผูช้ ายนํ้าเสียงนุ่ มนวล มารียม์ นใจว่
ั ่ าเป็ นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เธอรูส้ กึ ตื่นเต้นจึงร้องไห้มากขึน้
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แต่ตอนนี้เป็ นการร้องไห้ดว้ ยความยินดี มารียท์ ราบว่าสวรรค์ได้ยนิ เสียงคําอธิษฐาน และสัญญาจะให้การ
ช่วยเหลือ
มารียย์ งั นังอยู
่ ใ่ นรถ และจอดรถอยูอ่ ย่างนัน้ ประมาณ 30 นาที เธอได้สญ
ั ญากับพระเจ้าว่าจะปฏิบตั ิ
ตามนํ้าพระทัยของพระองค์ แม้มารียย์ งั ไม่มนใจว่
ั ่ าจะทําให้สาํ เร็จได้อย่ างไร
มารียอ์ ธิษฐานถามพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ...ตอนนี้ขา้ พเจ้าควรดําเนิน
ชีวติ อย่างไร”
คําตอบมายังจิตใจของมารีย์ ทําให้เธอนึกเด่นชัดขึน้ มาว่า เธอจะอ่านพระคัมภีร์ และหนังสือของ
เอลเลน จี.ไว้ท์ ทุกวัน
เสร็จแล้วมารียข์ บั รถกลับบ้านเพื่อล้างหน้า และขับรถไปทํางาน ปรากฏว่า เธอถึงทีท่ าํ งานสายไป
หนึ่งชัวโมงเต็
่
ม
หลังจากเลิกงาน มารียเ์ ปิ ดพระคัมภีรข์ องเธอและเริม่ อ่าน และอ่านทุกขณะทีพ่ อมีเวลาว่าง บางคืน
เมือ่ รูส้ กึ ว่านอนไม่ค่อยหลับเธอก็จะนําพระคัมภีรข์ น้ึ มาอ่าน และอ่านไปเรือ่ ยๆ มารียพ์ บว่าเธอเองไม่เคย
รูส้ กึ ชื่นชอบในการอ่านพระคัมภีรเ์ ช่นนี้มาก่อน ตอนนี้มารียร์ สู้ กึ เหมือนว่า เธอยังอ่านพระคัมภีรไ์ ม่ถงึ จุด
เต็มที่ ทีเ่ ธอปรารถนาจะอ่านเลย
มารียก์ ล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันอ่านเพราะฉันอยากทราบจริงๆ ว่า พระเจ้าทรงเป็ นใคร” มารียพ์ ดู
เหมือนกับว่าโหยหิวในสิง่ ทีเ่ ธอต้องการจริงๆ
ในเพียงปี เดียวมารียอ์ ่านพระคัมภีรจ์ บสามรอบ และยังอ่านหนังสือชุด 5 เล่มของ เอลเลน จี.ไว้ท์
คือ ความขัดแย้งแห่งยุค จบ 1 รอบ
ด้วยความกล้าหาญ มารียไ์ ด้ไปเยีย่ มศิษยาภิบาลประจําโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่ งหนึ่ง และพูดเกีย่ วกับ
ปั ญหาการหย่าของเธอ ศิษยาภิบาลได้จดั กลุ่มศึกษาพระคัมภีรข์ น้ึ เป็ นการเฉพาะสําหรับมารีย์ ด้วย
ความหวังว่าจะนํามารียก์ ลับมายังโบสถ์ และพระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ง
มารียร์ กั กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ เธอกล่าวว่า “ฉันรูส้ กึ กระตือรือร้นกับสิง่ ทีฉ่ นั ได้อ่าน”
ทีโ่ บสถ์มกี ารเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ มารีย์ ไปฟั งในการประชุม และในวันสะบาโตมารีย์
ก็มานมัสการทีโ่ บสถ์เป็ นประจํา
ต่อมาไม่นานมารียไ์ ด้พบกับ พ่อและแม่ของอดีตสามี มารียร์ สู้ กึ ประหลาดใจ เธอไม่รสู้ กึ ละอาย และ
ไม่มคี วามโกรธอะไรกับพวกเขาเหมือนทีต่ อนหย่าขาดกับสามีในตอนปี แรก มารีย์ และพ่อแม่ของอดีตสามี
พูดคุยกันดีเหมือนเป็ นเพื่อนกัน
ทีโ่ บสถ์ มารียใ์ ห้อภัยพีน่ ้องสมาชิกทีน่ ินทา และวิพากษ์วจิ ารณ์ เธอ มารียแ์ ม้แต่ลมื ชื่อพวกเขาด้วย
ซํ้าไปว่าใครพูดอะไรไม่ดเี กีย่ วกับเธอบ้าง
มารียก์ ล่าวว่า “ตอนนี้ฉนั รูส้ กึ ว่าทุกคนให้อภัยกับฉันแล้ว ฉันมีสนั ติสุขในใจ
ปั จจุบนั มารียเ์ ป็ นสมาชิกทีก่ ระตือรือร้นในโบสถ์ทอ้ งถิน่ เธอเป็ นประธานโรงเรียนวันสะบาโต
คนหนึ่ง โดยเฉพาะเป็ นผูด้ แู ลส่งเสริมรายการวันสะบาโตทีส่ บิ สามของสํานักงานภาคทรานส์-ยุโรเปี ยน
มารียย์ งั คงอ่านพระคัมภีรท์ ุกวัน โดยตัง้ เป้ าไว้ว่าอย่างน้อยจะให้อ่านจบ 1 รอบในหนึ่งปี และอ่านหนังสือ
ของเอลเลน จี.ไว้ท์ วันละหนึ่งชัวโมง
่
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ในการให้สมั ภาษณ์ของหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ของสํานักงานภาคฯ นํ้าตาของมารียไ์ หลล้น
ออกมาขณะทีม่ ารียค์ ดิ ถึงวันทีพ่ ระเจ้าทรงประทานพรให้ เธอ “ให้อภัยกับทุกคนทีท่ าํ ให้เธอมีความรูส้ กึ ขมขืน่
รวมทัง้ ให้อภัยตัวเองด้วย” เธอบอกว่า “ฉันได้รบั การให้อภัยแล้ว ซึง่ เปรียบเสมือนฉันได้รบั ของประทาน
อันลํ้าค่า เรือ่ งนี้ได้เปลีย่ นความสัมพันธ์ของฉันกับคนอื่น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทฉ่ี นั มีกบั พระเจ้า
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 27 มิถนุ ายน 2020
การเป็ นเพื่อนกับคนขัดรองเท้า
เล่าโดย ฟี ลิ ป มิ โทรว์และยูเลียน จันโคว์ วัย 49 ปี
ชายทีม่ อี าชีพขัดรองเท้า กลายเป็ นทีส่ ะดุดจมูก ฟี ลิ ป มิ โทรว์ ในไซปรัส เมืองหลวงของนิโคเซีย
ทีส่ ะดุดจมูกคือกลิน่ ของบุหรีท่ ่ยี เู ลียนสูบ ซึง่ กลิน่ บุหรีต่ ดิ อยูต่ ามเสือ้ ผ้าของเขาด้วย ทีน่ ่ าสงสารคือ
แขนและมือของยูเลียนสันระริ
่ ก จากการเป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รัง
ฟี ลปิ ไม่ขอให้ยเู ลียนขัดรองเท้าของเขาให้ขน้ึ เงา แต่ฟิลปิ เอ่ยถามว่า “นี่เพื่อนสบายดีหรือ เขาพูดใน
ภาษาบัลแกเรีย “เพื่อนต้องการให้เราช่วยอะไรบ้างไหม”
ชายคนขัดร้องเท้า รูส้ กึ ประหลาดใจมาก ไม่มใี ครเคยถามเขาด้วยคําถามเช่นนัน้ นับตัง้ แต่เขาอพยพ
จากบัลแกเรีย มาอยูท่ อ่ี ยูป่ ั จจุบนั 10 มาแล้ว เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้รสู้ กึ ดี และอบอุ่นทีไ่ ด้ยนิ ใครกล่าวทักทายสิง่ ที่
น่ าสนใจในภาษาดัง้ เดิมของเขา
แต่ยเู ลียนเงยหน้ามองหน้าผูถ้ ามเงียบๆ
ฟิ ลปิ พูดต่อ “พระเยซูทรงรักเราแต่ละคน ไม่ว่าเราจะอยูใ่ นสถานะใด”...และต่ออีกประโยคว่า
“พระองค์ทรงประทานชีวติ ของพระองค์เพื่อไถ่ความบาปของเรา”
การทีฟ่ ิ ลปิ เอ่ยนามพระเยซูได้สร้างความประทับใจให้ยเู ลียนมากทีเดียว
วันต่อมา ฟี ลปิ กลับมายังจุดเดิม เขาเอ่ยถามจูเลียนอีกว่า “คุณสบายดีใช่ไหมเพื่อน” และตามด้วย
คําถามเหมือนวันวานนี้ว่า “คุณต้องการให้ผมช่วยอะไรไหม”
ยูเลียนรูส้ กึ แปลกใจ ทีแ่ ขกแปลกหน้ากลับมาอีก และเช่นเดิมฟี ลปิ ไม่ได้ขอให้เขาขัดร้องเท้าให้เป็ น
เงาวับ แทนทีจ่ ะขอ หรือบอกให้ขดั รองเท้า ฟิ ลปิ ให้คาํ แนะนําว่า “เพื่อนเอ๋ย อย่าให้เพื่อนเสียเงินซือ้
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ หรือซือ้ บุหรีม่ าสูบอีกเลย”
ทุกวันฟี ลปิ พูดกับยูเลียนอย่างเดียวกัน ในทีส่ ดุ ทัง้ สองแลกเปลีย่ นคําพูดทักทายกัน และแล้วก็เริม่
สนทนาพูดคุยกัน ยูเลียนบอกกับฟี ลปิ ว่า “หลังจากทีอ่ พยพมาจากบัลแกเรีย ผมทํางานในบริษทั ก่อสร้างซึง่
เป็ นบริษทั ของครอบครัวผมเองในไซปรัส แต่ผมถูกไล่ให้ออกจากบ้าน เพราะดื่มจนเมามายจนเสียงาน และ
มีเรือ่ งทะเลาะวิวาทและชกต่อยกันคนอื่นบ่อยๆ”
ยูเลียนระบายอย่างขมขืน่ ว่า ครอบครัวได้ปฏิเสธผม ทีละคนสองคน แม้แต่คนทีเ่ คยเป็ นเพื่อนสนิท
ยังทิง้ ผมไป”
วันหนึ่ง ยูเลียนนําฟี ลปิ เพื่อนคนใหม่ไปเยีย่ มตึกร้างสถานทีเ่ ขาหลับนอน สภาพทีเ่ ห็นทําให้น้ําตา
ของฟี ลปิ ไหลซึมออกมา ยูเลียนนอนบนพืน้ ซีเมนต์แข็งๆ เขาไม่มสี มบัตสิ งิ่ ใดนอกจากเสือ้ และกางเกงทีเ่ ขา
กําลังสวมอยู่ รายได้ทงั ้ หมดของเขานําไปซือ้ เหล้า และบุหรี่
“เพื่อนได้หลงทางไปไกลมาก” ฟี ลปิ พูดออกมาด้วยนํ้าเสียงเศร้า “เพื่อนได้ทาํ ร้ายชีวติ ของเพื่อนเอง
เพื่อนจําเป็ นต้องทําอะไรเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เพื่อนต้องการความช่วยเหลือ ผูท้ จ่ี ะช่วยเพื่อนได้มแี ต่พระเจ้าองค์
เดียว สําหรับพระเจ้าไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เพื่อนคงเคยได้ ยนิ พระเจ้าทรงรักทุกคน แน่ นอนรวมทัง้ เพื่อน
ด้วย
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ฟี ลปิ เริม่ พูดเกีย่ วกับพระเจ้าให้ยูเลียนฟั ง ยูเลียนเองสัมผัสได้ว่าฟี ลปิ มองเห็นคุณค่าในตัวของเขา
และยูเลียนเริม่ มองเห็นความรักของพระเจ้าในชีวติ ของเขา
วันหนึ่งฟิ ลปิ พูดกับยูเลียนว่า “อีกไม่นานเพื่อนก็จะมีอายุ 50 ปี ทีผ่ ่านมาเพื่อนได้รบั ใช้ซาตานเพียง
ตนเดียว ตอนนี้เป็ นเวลาทีเ่ พื่อนจะมอบชีวติ ของเพื่อนให้กบั พระคริสต์ และรับใช้พระองค์แต่ผเู้ ดียว แล้ว
พระองค์จะทรงอวยพระพรให้เพื่อน”
ยูเลียนต้องการ การเปลีย่ นแปลง เขาพูดกับฟี ลปิ ว่า “ผมพร้อมทีจ่ ะมอบชีวติ ของผมให้กบั พระเจ้า”
แม้ว่ายูเลียนได้ด่มื สุราอย่างหนักมาเป็ นเวลา 35 ปี เขาเลิกดื่มสุราในวันนัน้ เอง แม้ว่าเขาจะสูบบุหรี่
จัดมาตลอด 35 ปี เขาหยุดสูบบุหรีใ่ นสัปดาห์ถดั มา
ฟี ลปิ และยูเลียนศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยกัน ชายทัง้ สองไปร่วมศึกษาพระคัมภีร์ กับกลุ่มศึกษาพระคัมภีรภ์ าษาบัลแกเรีย ซึง่ ฟี ลปิ เป็ นคนนําในการศึกษาในพืน้ ทีข่ องไซปรัส
ยูเลียนได้เรียนรูว้ ่า ฟี ลปิ เป็ นชนพืน้ เมืองชาวบัลแกเรีย และทํางานเป็ นอาสาประกาศเต็มเวลา ซึง่ อยู่
ภายใต้คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเกาะเมดิเตอเรเนียน ในการสอนพระคัมภีรข์ องฟี ลปิ ในครัง้ นัน้ มี 8
คนได้รบั บัพติศมาผ่านการทํางานของฟี ลปิ ในช่วงเวลา 3 ปี นับว่าเป็ นตัวเลขทีส่ าํ คัญสําหรับประเทศที่
คริสตจักรแอ๊ดเวนตีสมีสมาชิกเพียง 103 คน ในจํานวนประชากรทัง้ หมด 1.1 ล้านคน
ยูเลียนได้กลายเป็ นบุคคลที่ 9 เมือ่ เขาจุม่ ตัวลงใต้น้ําทะเลเมดิเตอเรเนียนในวันที่ 23 มิถุนายน
2018
หลังจากได้รบั บัพติศมาแล้ว สิง่ ดีๆ ได้เริม่ เกิดกับชีวติ ของยูเลียน เขาได้งานในโรงอาหารของ
โรงแรมซึง่ อนุ ญาตให้เขาหยุดงานในวันสะบาโตได้ และครอบครัวของเขาในไซปรัสยินดีตอ้ นรับเขากลับสู่
บ้านของเขา
ยูเลียนบอกกับทุกคนทีเ่ ต็มใจรับฟั งเกีย่ วกับความรักของเขาทีม่ ตี ่อพระเจ้า เขากล่าวเป็ นพยานว่า
“นับจากวันทีผ่ มได้รบั บัพติศมา ผมไม่อาจหยุดสรรเสริญพระเจ้า สําหรับสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงทําใน
ชีวติ ของผมได้ และสิง่ ทีพ่ ระองค์พร้อมทีจ่ ะทําสําหรับทุกคน” ในการสัมภาษณ์ เขาบอกกับผูส้ มั ภาษณ์ว่า
“เมือ่ ไรก็ตามเมือ่ ผมพบกับคนใหม่ ผมชอบจะทีจ่ ะแบ่งปั นเรือ่ งราวของผม และผมจะพูดว่า ถ้าพระเจ้าทรง
ทําให้กบั ผมเป็ นคนใหม่ได้ พระองค์สามารถทําให้คุณเช่นเดียวกัน”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายวันสะบาโตทีส่ บิ สามจะนําไปช่วยในการก่อสร้างอาคารโบสถ์อ ันเป็ นที่
ต้องการมาก พร้อมกับอาคารโบสถ์จะมีหอ้ งต่างๆ สําหรับให้บริการชุมชนด้วย ซึง่ กลุ่มนมัสการ 3 กลุ่มจะได้
ร่วมนมัสการในกรุงไซปรัส แห่งนิโคเซีย ...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายด้วยใจเอือ้ เฟื้ อสําหรับ
พันธกิจของพระเจ้าในวันสะบาโตทีส่ บิ สามทีจ่ ะถึงนี้ สําหรับอาคารโบสถ์ และโครงการสําคัญสองโครงการ
ของสํานักงานทรานส์-ยุโรเปี ยน ในวันนี้...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพีน่ ้องทุกท่าน พร้อมทัง้ ครอบครัวของ
ท่านด้วยทุกคน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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