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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 3 เมษายน 2021
ผู้หญิ งหรือพระเจ้า
เล่าโดย ดาเนียล อะมัทเทรัน วัย 29 ปี...ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
เมือ ดาเนี ยล อายุ 11 ปี เด็กชายในหมู่บ้านเดียวกันคนหนึงแนะนํ าให้ดาเนียลรูจ้ กั การเต้นแบบ “ฮิบ
ฮอป” ซึงมีศนู ย์อยูท่ เมื
ี องซูรเิ นม เมืองหลวงของปารามาเรโบ
ก่อนหน้านีดาเนียลได้เห็นการเต้นฮิบฮอปในทางโทรทัศน์ แต่ไม่เคยเห็นการเต้นฮิบฮอปในชีวติ จริงมา
ก่อน ดาเนียลรูส้ กึ ทึงมากเมือได้เห็นการเต้นฮิบฮอปจริงๆ ทีมีการใช้แขนพยุงตัว และการม้วนตัวด้วยแขนทัง
สองข้าง ดาเนียลสังเกตเห็นว่าพวกเด็กสาวชอบดูการเต้นดังกล่าวมาก และเขาเองต้องการให้พวกเธอดูการเต้น
ของเขา ดังนันเขาจึงเรียนรูแ้ ละฝึกการเต้นฮิบฮอป และเขาก็ชอบมัน
วันหนึงเขาได้มโี อกาสไปแข่งฮิบฮอปทีประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาได้รบั รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ซึง
ทําให้เขาได้กลายเป็ นทีนิยมอย่างรวดเร็ว เขาถูกรุมล้อมโดยพวกเด็กสาวในทุกๆ แห่งทีเขาไปปรากฏตัวหรือทํา
การแสดง
คืนหนึงขณะทีดาเนียลนังอยู่บนเตียงนอน เขาครุ่นคิดถึงชีวติ ของเขาเอง เขารู้สกึ เหมือนมีเสียงถามเขา
ขึนมาว่า “ดาเนียลเธอต้องการทําอะไรจริงๆ ในชีวติ ของเธอ” เขารูส้ กึ ประหลาดใจมากว่า นีเป็ นเสียงถามของพระวิญญาณบริสทุ ธิหรือมัย
มีหลายครังทีพ่อแม่ตอ้ งชวนดาเนียลให้ไปโบสถ์เหมือนตอนทีเขายังเป็ นเด็ก เพราะตังแต่เขาเข้าไปอยู่ใน
วงการนักเต้นฮิบฮอป เขาไม่ได้ไปโบสถ์เลยเป็ นเวลาหลายปี ดาเนียลไม่ชอบกับแนวคิดทีว่า เขาถูกเรียกโดย
พระวิญญาณบริสทุ ธิ เพราะเขาชอบเงินทอง ชือเสียง และความสนุกสนานในโลก
ดาเนียลคิดแล้วพึมพําออกมาว่า “พระบิดาเจ้า ไม่ใช่เดียวนี ไม่ใช่เวลานี” เขาคิดว่าขอให้เขาอยู่ในวงการ
การเต้นฮิบฮอปและการร้องเพลงไปก่อน พอแก่ตวั แล้วและเขาหมดไฟในการเต้นเมือไร เขาจะกลับไปเข้าโบสถ์
ต่อมาดาเนียลได้ฝันร้ายหลายคืน โดยทีตัวเขาถูกโจมตีด้วยพญามาร มีอยู่คนื หนึงเขาฝั นเกียวกับ การ
เสด็จกลับมาครังทีสองของพระเยซู เขามองเห็นพระเยซูสวมชุดสีขาว ประทับบนก้อนเมฆสีขาวมีประกายเจิดจ้า
ดาเนียลมองเห็นภาพประชากรของโลกพากันวิงพล่าน บ้างกรีดร้องด้วยเสียงดังตกใจ เพราะพวกเขาไม่พร้อมที
จะต้อนรับพระองค์ และดาเนียลเป็ นหนึงในจํานวนนัน
เวลาผ่านไปจนดาเนียลอายุได้ 19 ปี เขาย้ายออกจากบ้านของพ่อแม่ ไปอาศัยอยูก่ บั ญาติคนหนึงเพือเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย วันหนึงเขาสังเกตเห็นแผ่นดีวดี ี แผ่นหนึง ซึงหัวข้อเขียนว่า “ความจริงเกียวกับการเต้นฮิบ
ฮอป” วางอยูบ่ นโต๊ะ ซึงดีวดี แี ผ่นนีมาจาก “หน่วยพันธกิจคริสเตียน”
ดาเนียลรูส้ กึ ประหลาดใจทีแผ่นดีวดี ี แผ่นนีมาอยู่ในบ้านทีไม่ใช่คริสเตียนได้อย่างไร และใครนําแผ่นดีวดี ี
นีมา เขาถามสมาชิกของบ้านซึงเป็ นญาติของเขา แต่ปรากฏว่าไม่มใี ครทราบว่าแผ่นดีวดี ี ดังกล่าวถูกนํ ามาวาง
บนโต๊ะอาหารได้อย่างไร
ดาเนียลเปิ ดแผ่นดีวดี ี แผ่นนันดู และเขารูส้ กึ ประหลาดในมาก ทีได้ทราบว่านักเต้นฮิบฮอปมีจุดเริมต้น
จากกลุ่ มแก๊ง สเตอร์ ทีมีส่ว นพัวพัน กับ การฆาตรกรรม และความรุน แรง รวมทังเป็ นกลุ่ มทีใช้ยาเสพติด ผิด
กฎหมาย ดาเนียลรูส้ กึ สับสน “ดูเหมือนว่าฮิบฮอปจะมีความเชือมโยงใกล้ชดิ กับสิงชัวร้าย” ถ้าเป็ นเช่นนันจริง
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เขาก็ไม่ชอบสิงนัน เพราะแต่เดิม เขาคิดว่าฮิบฮอปเป็ นเพียงแค่การร้องเพลงและการเต้นทีให้ความสนุ กสนานที
พวกเด็กผูห้ ญิงชืนชอบมากก็เท่านัน
ดาเนียลได้ถามเพือนหลายคนทีอยู่ในวงการเต้นฮิบฮอป “เป็ นความจริงไหมทีจุดเริมต้นของการเต้นและ
ร้องฮิบฮอปจะมีประวัตเิ ป็ นไปตามแผ่นดีวดี ”ี พวกเพือนๆ ของเขาตอบว่า “มันไม่จริงหรอก...แต่ถา้ จริงแล้วใคร
จะสนล่ะ”
ดาเนียลยังร่วมในกลุ่มฮิบฮอปต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ไปร่วมนมัสการทีโบสถ์กบั ลูกพีลูกน้องคนหนึง
ด้วย ในเดือนต่อมาทางโบสถ์ได้จดั ให้มกี ารเปิ ดประชุ มเผยแพร่ พระกิตติคุณในโบสถ์ ดาเนียลก็ได้ไปฟั งการ
ประชุมอย่างต่อเนือง ศาสนาจารย์ผเู้ ทศนาได้เชือเชิญให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมยืนขึนต้อนรับพระคริสต์เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอด และขอให้เดินออกมาด้านหน้ าห้องประชุม ดาเนียลลุกขึนยืนด้วยขาสันเทา เขาต้องการเดิน ออกไป
ข้างหน้า แต่ใจหนึงยัง ห่วงอาชีพฮิบ ฮอปของเขา ทีทําให้เขามีรายได้ดแี ละเป็ น ทีนิยม มีการต่อสูภ้ ายในจิตใจ
อย่างรุนแรง ในทีสุดดาเนียลก็นงลง
ั
เมือกลับถึงบ้านในคืนนัน ดาเนียลคุกเข่าลงและอธิษฐาน “โอ้ พระเจ้า ถ้าพระองค์ตอ้ งการให้ขา้ พเจ้า
กลับใจใหม่ โปรดแสดงสัญญาณให้ขา้ พเจ้าได้เห็นในวันพรุ่งนี และทรงโปรดประทานกําลังให้ขา้ พเจ้าเดิน
ออกไป เมือผูเ้ ทศนาทําการประกาศเชิญชวนอีกครัง”
ในคืนต่อมาอาจารย์ผเู้ ทศนาได้กล่าวเชิญชวนอีกครังหนึง ดาเนี ยลลุกยืนขึน ร่างกายของเขาสันอย่าง
รุนแรงไปทังตัว และครังนีก็เช่นกันมีเสียงสองเสียงโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ดาเนี ยลหลับตาอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า โปรดประทานความเข้มแข็งให้ข้า พเจ้าได้ก้าวเดิน ออกไป
ข้างหน้าด้วยเถิด”
ในขณะนันเองเหมือนมีใครผลักด้านหลังของเขาอย่างนุ่มนวล ดาเนียลจึงก้าวเดินออกไป และในไม่ชา้
เขาก็ได้มายืนอยูด่ า้ นหน้า
ปั จ จุบ ัน ดาเนีย ลมีอายุ 29 ปี และกํา ลังศึกษาวิช าศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เซาเทิร์น แคริบ เบีย น
ดาเนียลเรียกตัวเขาเองว่า “ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณทางเฟสบุ๊ก” เพราะเขาได้จดั ทําคลิปการเทศนาและการสอน
พระคัมภีร์ผ่านทางเฟสบุ๊กมาเป็ นเวลากว่า 6 ปี แล้ว และมี 24 คนได้ตดั สินใจรับบัพติศมาอัน เนืองมาจากการ
ทํางานของเขา
ดาเนียลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงกรุณาต่อผมมาก ดังนันผมจึงมีความจริงจังในการทําพันธกิจเป็ นอย่าง
มาก”
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทุก ท่าน เมือสามปี ทีแล้วทีได้ถวายเงินในวัน สะบาโตทีสิบ สาม เพราะเงิน
ถวายนันได้นําไปก่อสร้างอาคารโบสถ์ในมหาวิทยาลัยเซาเทิรน์ แคริบเบียน ทีซึงเป็ นสถาบันทีดาเนียลกําลังศึกษา
อยู่ในเวลานี ณ ตรินิแดดและโตเบโก ขอบคุณพีน้องทุกท่านทียังไม่ลืมมหาวิทยาลัยแห่งนี และเงินถวายในวัน
สะบาโตทีสิบ สามของไตรมาสนี จะนํ า ไปเป็ นกองทุน เพือสร้าง “ศูน ย์ก ารดํ า เนิ น ชีวิต ทีดีก ว่ า ” ในพืนทีของ
มหาวิทยาลัย เพือฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็ นมิชชันนารีในภาคปฏิบตั ติ ่อไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน
อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 10 เมษายน 2021
ขับไล่ด้วยการยิ ง
เล่าโดย เซเนลเล สปูนเนอร์ วัย 34 ปี ...ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
ครู เชเนลเล วัย 31 ปี ได้ยนิ เสียงปื นดัง ปั ง ปั ง ปั ง จากปื นกลกึงอัตโนมัตริ ะหว่างเข้าชันอบรมครูในเกาะ
ตรินิแดดและโตเบโก เมืองหลวงท่าเรือของสเปนในอเมริกากลาง
เหล่าครูทอยู
ี ใ่ นชันอบรมต่างลุกขึน และพากันวิงขึนไปยังหน้าต่างชันสามของตึก เพือมองดูการยิงกันบน
ท้องถนน ชายคนหนึงวิงออกจากรถยนต์คนั สีขาว ส่วนเสียงปื นดังมาจากรถยนต์อกี คันหนึง ครูคนหนึงทีมองดู
การยิงกันบนถนนกรีดร้องด้วยความตกใจ ซึงทําให้ทุกคนทีเฝ้ าดูจากหน้าต่างก้มตัวลงเพือความปลอดภัย รอรถ
ของคนร้ายวิงผ่านโรงเรียนไปประมาณสองนาที จึงพากัน โผล่หน้าขึนดูเหตุการณ์บนท้องถนน เวลาผ่านไปเมือ
การวุ่นวายบนถนนสงบลง พวกครูทเข้
ี าอบรมได้ยนิ เสียงเด็กนักเรียนหลายคนร้องไห้เพราะความตกใจ นีเป็ น
เป็ นครังทีสองในรอบเจ็ดเดือนทีพวกนักเรียนได้ยนิ เสียงปื นยิงกันบนถนนหน้าโรงเรียน
คณะครูได้รบี เดินลงมายังชันสองของอาคารเรียนเพือให้การปลอบใจพวกเด็กนักเรียนทีพากันตกใจกลัว
ส่วนครูเชเนลเล ได้รบี ลงจากอาคารเรียนเดินตรงไปยังถนนหน้าโรงเรียนเพือเช็คดูว่ารถยนต์ของเธอได้รบั ความ
เสียหายจากการยิงปื นของผูร้ า้ ยหรือไม่ ตํารวจคนหนึงได้เดินมาห้ามไม่ให้ครูเชเนลเลเข้าไปในบริเวณนัน เพราะ
เจ้าหน้าทีตํารวจบางคนกําลังทําการมองหาหลักฐานการยิงของคนร้าย
เชเนลเลบอกกับตํารวจว่าเธอจะขอเข้าไปดูรถยนต์ของเธอทีจอดไว้บนถนนหน้าโรงเรียนว่าได้รบั ความ
เสียหายหรือไม่ เมือฟั งคําอธิบายเหตุผลของครูเชเนลเล นายตํารวจคนนันนํ าเธอไปยังรถยนต์คนั สีดําของเธอ
เชเนลเลแทบช็อคเมือเห็นรอยลูกปื นทะลุกระจกหน้าต่างด้านหลังของรถยนต์ รถยนต์คนั นันเธอพึงซือมาได้ไม่ถงึ
สองปี
ต่อมาเชเนลเลได้ทราบว่า มีผบู้ าดเจ็บอย่างน้ อย 2 คนจากเหตุการณ์นี หนึงในนันเป็ นเพียงแค่เด็กชาย
โชคดีทไม่
ี มผี ใู้ ดเสียชีวิต ทางโรงเรียนได้โทรแจ้งผูป้ กครองสําหรับเหตุการณ์ ทเกิ
ี ดขึน พ่อแม่ของนักเรียนบาง
รายขับ รถมารับลูกๆ ของพวกเขากลับบ้าน ขณะทีเด็กโตเดินทางกลับบ้านตามลําพัง ส่วนทีรถยนต์ของเชเนล
เลถูกยิงเป็ นเพราะชายคนทีได้รบั การบาดเจ็บ เมือเขารู้ว่าเขาเป็ นเป้ าหมายของคนร้าย เขาได้รบี ลงจากรถของ
เขา แล้ววิงไปหลบลูกกระสุนปื นทีด้านหน้ ารถยนต์ของเชเนลเลทีจอดอยู่ขา้ งถนน นันคือสาเหตุทรถยนต์
ี
ของ
เชเนลเลถูกยิง
คืน นันทีบ้าน เชนนลเลอธิษ ฐานขอบพระคุณพระเจ้าทีปกป้ องเธอ และพวกเด็กนักเรียนทังหลายให้
ปลอดภัย
พระบิด า ขอบคุณพระองค์ทช่ี วยข้าพเจ้า รวมทังคณะครู และเด็กนักเรียนทังหลายให้ปลอดภัย แม้ว่า
พวกเราทังหลายจะอยู่ในรัศมีของลูกปื นและความอันตราย เราขอขอบคุณพระองค์ทยัี งคงปกป้ องเราเสมอ ใน
นามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ก่อนหน้ าวันทีรถยนต์ของเธอจะถูกลูกกระสุนปื นเพียงวันเดียว เชเนลเลได้นํารถยนต์ของเธอไปเปลียน
นํามันเครืองทีปั มนํ ามันแห่งหนึง เธอได้พูดคุยกับ ลูกค้าทีมาต่อคิวรอเปลียนนํ ามันเครือง เธอเล่าเหตุการณ์ ใน
อดีตให้ลกู ค้าคนนันฟั งว่า เมือเจ็ดเดือนก่อน ขณะทีเธอขับรถยนต์ไปบนถนนนอกเมืองสายหนึง มือปื นซึงอยู่ใน
รถยนต์คนั หนึงได้ยงิ ชายเป้ าหมายซึงกําลังขับรถยนต์ของเขาในเลนซ้ายมือของเชเนลเล ชายคนทีถูกยิงได้รบั
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บาดเจ็บ หนัก เขาไม่ส ามารถควบคุมรถยนต์ข องเขาได้ รถยนต์ข องเขาจึงชนเข้า กับ รถยนต์ คนั หนึ งซึงอยู่
ด้านซ้ายของเชเนลเล เป็ นการชนกันในขณะทีรถยนต์วงเร็
ิ ว รถยนต์ทงสองจึ
ั
งได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก
เชเนลเล กล่าวสรุปกับลูกค้าคูส่ นทนาว่า “ฉันอาจสูญเสียรถยนต์ของฉันในวันพรุ่งนี แต่ตราบใดทีพระเจ้าทรงช่วยให้ฉนั รอดพ้นจากอันตราย ฉันจะรับใช้พระเจ้าตลอดไป”
วันถัดมาคือวัน ที 12 มิถุนายน 2019 เป็ นวันทีมีการยิงกันบนถนนหน้ าโรงเรียน หลังจากวันนัน เพือน
ร่วมงานบางคนได้แนะนํ ากับเชเนลเลว่าเธอควรขายรถยนต์ของเธอไป เพราะมีบางสิงผิดปกติเกียวกับรถยนต์
ของเธอ เพือนคนหนึงกล่าวเสริมว่า “รถยนต์ของเชเนลเลอาจมีผรี า้ ยสิงอยู่กเ็ ป็ นได้ เธอน่ าจะขายไปจะเป็ นการ
ดีกว่า”
เชเนลเล ตอบกับเพือนๆ ทีให้คําแนะนํ าให้ขายรถยนต์ว่า “ไม่ใช่เกียวกับรถยนต์หรอกทีฉันได้เห็นการ
ยิงกันถึงสองครัง แต่เป็ นการบังเอิญมากกว่า อย่าให้เรามุ่งความสนใจไปทีรถยนต์ หรือทรัพย์สงของใดๆ
ิ
แต่เรา
ควรมุง่ ความสนใจไปยังพระเจ้า
เชเนลเชือว่ารถยนต์ของเธอได้ช่วยเป็ นพยานว่า พระเจ้าแสนดีทรงช่ว ยให้พ้น อัน ตราย พระเจ้าทรง
ปกป้ องเรา ขณะเมือเรารักษาความเชือ และประกาศพระนามของพระองค์ แม้ในช่วงเวลาทียากลําบาก
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทุกท่านทีได้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามเมือสามปี ทแล้
ี ว ซึงเงิน
ถวายจํานวนนันได้นําไปก่อสร้างอาคารโบสถ์สําหรับมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคริบเบียน สถาบันทีดาเนียลกําลัง
ศึกษาอยูใ่ นเวลานีในตรินิแดดและโตเบโก ขอบคุณพีน้องทุกท่านทียังไม่ลมื มหาวิทยาลัยแห่งนี ซึงเงินถวายในวัน
สะบาโตทีสิบ สามของไตรมาสนี จะนํ า ไปเป็ นกองทุน เพือสร้าง “ศูน ย์ก ารดํ า เนิ น ชีวิต ทีดีก ว่ า ” ในพืนทีของ
มหาวิทยาลัยฯ เพือฝึกอบรมนักศึก ษาให้เป็ นมิชชันนารีในภาคปฏิบตั ติ ่อไป...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุก
ท่านด้วย...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 17 เมษายน 2021
พระเจ้าไม่เคยผิ ดพลาด
เล่าโดย คริสตัล ไวท์ วัย 32 ปี...ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
เด็กๆ ทีอาศัยอยูบ่ นเกาะต่างๆ บนทะเลแคริบเบียนส่วนใหญ่ต่างมีชอเล่
ื นและชือจริง อย่างเช่น คริสตัล
มีพสาวชื
ี
อจริงว่า “แคธรีน” แต่คนทังหลายเรียกชือเล่น ของเธอว่า “พอลลี” เพราะว่ าเธอมีนิ ส ยั ชอบพูดคุย
ตลอดเวลาเหมือนนกแก้ว
คริสตัล มีน้องสาวคนหนึงชือว่า “โรเชลเล” แต่ทุกคนเรียกเธอว่า “ม็อบซี” เพราะเธอมีรูปร่า งผอมโย่ง
เหมือนด้ามไม้ถพู นื
ส่วนคริสตัล ตอนยังเล็กคริสตัลไม่มชี อเล่
ื น แต่พออายุได้หกปี คุณพ่อเรียกชือเล่น ของเธอว่า “อักกลี”
เพราะในวัน หนึ งขณะทีคริสตัล นังอยู่ห น้ าบ้าน ซึงอยู่ในหมู่บ้านคูมูโ ต นอกเมืองตรินิแดดและโตเบโก คุณพ่อ
กลับมาจากทีทํางานมองเห็นคริสตัล คุณพ่อได้เรียกชือของคริสตัลว่าอักกลี และคําว่าอักกลี ได้กลายเป็ นชือเล่น
ของคริสตัลตังแต่นนมา
ั เพราะคริสตัลมีใบหน้าใหญ่ ปากกว้าง และในปากมีฟันซีโตๆ เวลายิมจะมองเห็นเหงือก
ด้านบนโผล่ออกมา
เมือคริสตัลได้ยนิ คุณพ่อเรียกเธอเช่นนัน เธอเสียใจมาก ทําไมคุณพ่อเรียกชือเล่นในลักษณะล้อเลียนเธอ
เช่นนัน คริสตัลอดแปลกใจตัวเองไม่ได้ เถียงคุณพ่อไปว่า “หนูไม่น่าเกลียดสักหน่อย”
คุณพ่อไม่โต้ตอบแต่พดู ว่า “ก็ในจํานวนลูกๆ ของพ่อ หนูน่าเกลียดกว่าพีน้องคนอืนๆ ใช่ไหม”
คริสตัลรูส้ กึ แย่กว่าเดิม ทังๆ ทีรู้ดวี ่าพ่อแม่รกั ลูกเท่ากันทุกคน เมือพ่อแม่ซอเสื
ื อผ้า รองเท้าใหม่ให้กบั
ลูกๆ ก็ซอให้
ื กบั ลูกทุกคนเหมือนกัน ในจํานวนลูกชายหญิงทังหมด 10 คน นีเธอขีเหล่กว่าทุกคนในสายตาของ
คุณพ่อกระนันหรือ
คุณพ่อคงไม่ทราบว่าการตังชือเล่นให้กบั คริสตัลว่าอักกลี ได้ทําให้คริสตัลรูส้ กึ กดดันมากตังแต่วนั นันมา
มีบ างครังคริสตัลคิดน้อยใจอยากจะฆ่าตัวตาย แต่คริสตัลไม่ออกปากบ่นให้คุณแม่ หรือพีน้อง หรือเพือนๆ ให้
รับรูว้ ่าเธอรูส้ กึ กดดันมากเพียงใด
มีอยู่ชว่ งหนึงทีคริสตัลรูส้ กึ ว่าเธอเริมอ้วนขึน เธอจึงอดอาหารเงียบๆ ทานแต่น้อย โดยคิดว่าถ้าเธอผอม
ลง เธอคงจะดูดขี นึ ไม่น่าเกลียด
ตอนนันในทุกๆ วันเมือคริสตัล เดิน เท้ากลับ จากโรงเรียน เธอจะเข้า ไปในห้องและเฝ้ ามองดูกระจกเงา
แล้วคริสตัลจะบ่นกับตัวเธอเองว่า...
“ทําไมหน้ าผากและแก้มของฉัน จึงใหญ่อย่างนี ปากของฉันก็ใหญ่ ฟั นก็ซีใหญ่เกินไป ตอนยิมแทนทีจะ
สวย กลับมีเหงือกโผล่ออกมาทําให้ดนู ่าเกลียด”
วันหนึงขณะทียืนอยู่ทหน้
ี ากระจก คริสตัลมองดูใบหน้าตัวเองแล้วนํ าตาก็ไหลออกมาอาบแก้ม ทันใดนัน
เธอได้ยนิ เสียงเพลงพระกิตติคุณในวิทยุทคุี ณแม่เปิ ดไว้ เธอเงียหูฟัง พอเสียงเพลงจบลง มีเสียงอันน่ าฟั งของ
ผูช้ ายอ่านข้อพระคัมภีร์ เพลงสดุด ี 139:14 มีขอ้ ความว่า “ข้า พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
สร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครันคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อศั จรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” อ่านจบ
เสียงชายคนเดียวกันอธิบายว่า “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ชายหญิงทุกคนในโลกนี ให้มสี ง่าและศักดิศรี ยิงถ้าใคร
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ได้ตดั สินใจเชือในพระเยซู องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะรับเขาและเธอคนนันให้เป็ นบุ ตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้ า และ
จักรวาล”
ถ้อยคําทีคริส ตัลได้ฟัง ทําให้เธอรู้สกึ ประหลาดใจมาก และคิดตามถ้อยคําทีได้ยนิ ว่า ถ้ามนุ ษย์ทุกคน
รวมทังฉันถูกสร้างมาโดยพระเจ้า ฉันก็มคี า่ และศักดิศรีน่าอัศจรรย์ในสายพระเนตรของพระเจ้า แน่นอน การทีฉัน
ได้เกิดมา แม้ร่างกายหน้าตาของฉันจะไม่สวย แต่จติ ใจและศักดิศรีของฉันมีคณ
ุ ค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า”
คริสตัลรู้สกึ ตืนตันใจจึงร้องไห้ออกมาสะอึกสะอืนและทูลขอพระเจ้าทรงอภัยให้เธอ นําตาแห่งความเศร้า
และความสงสารตัวเองได้เปลียนเป็ นนํ าตาแห่งความชืนชมยินดี คริสตัลได้ตดั สินใจว่านับแต่วนั นีไปเธอจะมอง
ตัวเธอเองในสายตาของพระคริสต์มากกว่าสายตาของมนุ ษย์คนใด นีเป็ นครังแรกในช่วงอายุ 17 ปี ของคริสตัล ที
เธอได้เ ริมมองดูตวั เธอเองในสายตาของพระคริส ต์ ถ้อยคําในพระธรรมสดุดี 139:14 ทีกล่าวว่ า “ข้าพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้า พระองค์อ ย่างอัศจรรย์น่ า ครันคร้าม บรรดาพระราชกิจ ของ
พระองค์อศั จรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” ข้อความเหล่านีมีความหมายอย่างยิงสําหรับคริสตัล....
คริสตัลเริมรับประทานอาหารอย่างปกติ ซุบข้าวโพด มันฝรังบด มันสําปะหลัง แครอท ฟั กทอง และมัน
เทศ ล้วนแต่มรี สชาติดอี ย่างทีคริสตัลไม่เคยลิมลองมาก่อน
คริสตัลไม่รสู้ กึ เสียใจอีกต่อไปว่าเธอเกิดมาไม่สวยเท่าคนอืน เธอเรียนรูท้ จะวางทุ
ี
กสิงไว้ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า ไม่เพียงในเรืองความต้องการประจําวันเท่านัน แต่เธอมีความยิน ดีในทุกสิงทีเป็ น ไปในชีวิตของเธอ
คริสตัลตระหนักว่าไม่มใี ครสามารถนํ าเอาความชืนชมยินดีในพระคริสต์ไปจากเธอได้ เพราะสิงนีพระเจ้าทรง
ประทานให้เธอแล้ว
เมือมีใครเรียกชือเล่นของเธอว่าอักกลี คริสตัลจะทําเป็ นไม่ถอื สา แม้คุณพ่อจะยังเรียกชือเล่น ว่า อักกลี
ไม่เปลียนแปลง คริสตัลก็จะคิดว่าพระเจ้าทรงมองเห็นความงามข้างในของเธอแม้คุณพ่อจะมองไม่เห็นก็ไม่เป็ นไร
“นีเป็ นลักษณะทีพระเจ้า ทรงสร้างฉัน มา” เธอบอกกับ ตัว เธอเองอย่า งนี “พระเจ้า จะไม่ท รงทํา สิงทีผิด พลาด
แน่นอน”
ตอนนีคริสตัล อายุ 33 ปี เธอทําหน้าทีเป็ นผูน้ ําในโบสถ์คนหนึง เธอรักทีจะบอกกับพวกเยาวชนเกียวกับ
พระเจ้าทีเธอเชือว่า “พระเจ้าไม่ทรงทําสิงทีผิดพลาดแน่นอน”
คริสตัลเป็ นพยานกับ ใครๆ ว่า เมือตอนเป็ นเด็กเธอรูส้ กึ มีปมด้อยในเรืองรูปร่างหน้าตาของเธอ เธอคอย
หลบผูค้ น และพยายามเก็บตัวเงียบๆ แต่ตอนนีเธออยากจะพบกับทุกคน และบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ของพระองค์สาํ หรับทุกคน เหมือนทีพระองค์มพี ระประสงค์สาํ หรับฉัน”
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทุกท่านทีได้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามเมือสามปี ทแล้
ี ว ซึงเงิน
ถวายจํานวนนันได้นําไปก่อสร้างอาคารโบสถ์สําหรับมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคริบเบียน สถาบันทีดาเนียลกําลัง
ศึกษาอยูใ่ นเวลานีในตรินิแดดและโตเบโก ขอบคุณพีน้องทุกท่านทียังไม่ลมื มหาวิทยาลัยแห่งนี ซึงเงินถวายในวัน
สะบาโตทีสิบ สามของไตรมาสนี จะนํ า ไปเป็ นกองทุน เพือสร้าง “ศูน ย์ก ารดํ า เนิ น ชีวิต ทีดีก ว่ า ” ในพืนทีของ
มหาวิทยาลัย เพือฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็ นมิชชันนารีในภาคปฏิบตั ติ อ่ ไป
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่านทีถวายทรัพย์เพือพันธกิจของพระองค์ในประเทศตรินิแดดและ
โตเบโก...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 24 เมษายน 2021
กระป๋องแก๊สระเบิด
เล่าโดย โนเอลอีอะ เซาธ์เวล วัย 35 ปี...ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
โนเอลอีอะ อยากทีจะปรุงอาหารให้เสร็จก่อนดวงอาทิตย์ตกดินในเย็นวันศุกร์ เธออาศัยอยู่ในหมู่บา้ นเชส
แห่งตรินิแดดและโตเบโก ทํางานเป็ นครูสอนพระคัมภีร์ โดยเป็ นผูช้ ่วยของผูป้ ระกาศพระกิตติคุณคนหนึง ซึงใน
การเปิ ดประชุมเผยแพร่ครังล่าสุดมีผรู้ บั บัพติศมา 25 คน ผูห้ ญิงคนหนึงทีมาในการประชุมเผยแพร่ตอ้ งการศึกษา
พระคัมภีร์มากขึน เธอต้องการรับบัพติศมา และได้ขอโนเอลอีอะไปสอนพระคัมภีรใ์ ห้เธอทีบ้านในคืนวันศุกร์
โนเอลอีอะกําลังปรุงอาหารท้องถินอัน เป็ นทีนิยมตําหรับ หนึง ซึงจะต้องทําการต้ม และการทอดบนเตา
แก๊สซึงมีเตาถึงหกเตา ขณะทีเธอลงมือต้มมันฝรัง ในเวลาเดียวก็ทาํ การทอดอาหารพร้อมกันไป
ทันใดนันมือถือของโนเอลอีอะ ทีวางไว้บนเตียงนอนส่งสัญญาณบอกว่ามีขา่ วสารเข้ามาในเครืองของเธอ
เธอหันหลังไปมองมือถือ ทันใดนันมีเสียงระเบิด และมีไฟแลบออกมาจากเตา ซึงต่อมาโนเอลอีอะได้รบั ทราบว่า
กระป๋ องแก๊สระเบิด และแรงระเบิดทําให้ผอู้ าศัยในห้องอืนๆ ในตึกหลังนันรูส้ กึ ได้ว่าตึกทีพวกเขาอาศัยอยูส่ นไหว
ั
การระเบิดครังนันได้ผลักโนเอลอีอะให้กระเด็นไปติดผนังห้องด้านหลังแล้วล้มลง แต่เธอรูส้ กึ ได้ว่ามีมอื ที
มองไม่เห็นมาพยุง เธอให้ยนื ขึน แล้วผลักให้เธอวิงฝ่ าเปลวไฟออกประตูด้านหน้ าไป เมือออกมาจากห้องแล้ว
โนเอลอีอะตังสติได้รบี ตะโกนเสียงดังเพือขอความช่วยเหลือด้วยนํ าเสียงและอารมณ์ทเต็
ี มไปด้วยความรูส้ กึ ตกใจ
กลัว
ผูอ้ าศัยในอพาร์ตเมนต์หลายคนวิงมาดูเหตุการณ์ บางคนนําเอาผ้า ขนหนูชุบนํ ามาพันรอบแขนโนเอล
อีอะทีถูกไฟไหม้ บางคนใช้ถงั นําจากห้องของพวกเขามาสาดเข้าไปในห้องของโนเอลอีอะ ซึงสามารถดับไฟลงได้
ในเพียงไม่กนาที
ี
มีคนหนึงโทรเรียกรถรับคนป่ วยฉุ กเฉิน รถได้มาถึงในสิบห้านาทีและได้นําโนเอลอีอะไปทีคลินิกฉุกเฉิน
ซึงอยู่ไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์เพือทําแผลเบืองต้นก่อนนําส่งโรงพยาบาลต่อไป พอหมอและพยาบาลทีคลินิกได้
ทราบว่ากระป๋ องแก๊สระเบิดขณะทีเธอกําลังปรุงอาหารในอพาร์ตเมนต์กร็ ูส้ กึ ประหลาดใจมาก เพราะส่วนมากเมือ
กระป๋ องแก๊สระเบิดผูอ้ ยูห่ น้าเตาจะเสียชีวติ หรือมีอาการบาดเจ็บหนักกว่าทีเกิดขึนกับโนเอลอีอะ
พอโนเอลอีอะได้ฟังความรูส้ กึ และความเห็นของแพทย์และพยาบาลทีทําแผลให้ เธอมีกาํ ลังใจขึนมาก รู้
แน่ ว่ามีมอื ทีมองไม่เห็นได้ช่วยชีว ิตของเธอไว้แน่ นนอน พอพยาบาลทําแผลเสร็จ รถพยาบาลก็เ ปิ ดไซเรนวิงนํา
โนเอลอีอะไปยังโรงพยาบาลประจําเมือง
หมอทีโรงพยาบาลได้ตรวจเช็คแผลทีแขนและเท้าของโนเอลอีอะ ทําการการฉีดยา และจัดให้โนเอลอีอะ
นอนพักในห้องฉุ กเฉิน รอให้มเี ตียงในห้องคนป่ วยว่าง ในคืนนันเองสมาชิกอาวุโสคนหนึงได้ขอรับตัวโนเอลอีอะ
ไปพักรักษาตัวทีบ้านของเธอ แพทย์อนุ ญาตและได้สงยาให้
ั
พร้อมกับคําแนะนํา บางประการ และนัดวันให้พา
คนไข้กลับไปเช็คแผลในอีกสามวันถัดไป
โนเอลอีอะรู้ส ึกสบายใจขึนทีได้รบั อนุ ญาตให้ไปนอนพัก รักษาตัว ทีบ้านของสมาชิกได้ ตอนออกจาก
โรงพยาบาลโนเอลรู้สกึ เจ็บบริเวณแผลไฟไหม้เพียงเล็กน้อย แต่ตกดึกของคืนนัน โนเอลอีอะรูส้ กึ แสบแผลมาก
สมาชิกทีดูแลได้ให้ยาแก้ปวดทีแพทย์จดั ให้ อาการเจ็บปวดเลยทุเลาลงมาก
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ในวันสะบาโต สมาชิกได้เห็นโนเอลอีอะทีโบสถ์พร้อมมีผา้ พันแผลตามแขนและเท้า ทังได้รบั ทราบถึง
การทีโนเอลอีอะได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุกระป๋ องแก๊สหุงต้มระเบิดในบ้าน พวกเขาได้รวมกลุ่มกันอธิษฐานเผือ
เธอและพร้อมใจกันร้องเพลงปลอบใจโอเนลอีอะหลายเพลง
พอถึงเวลาดวงอาทิตย์ตกดิน ในวันสะบาโต แผลไฟไหม้ทบริ
ี เวณเท้าเกิดการอักเสบมีอาการบวมเป่ ง
ทําให้โนเอลอีอะรูส้ กึ ปวดแผล และรูส้ กึ หนักเท้าจนเดินแทบไม่ไหว อย่างไรก็ตามสมาชิกทีดูแลได้จดั ยาแก้อกั เสบ
ให้โนเอลอีอะทานตามทีแพทย์สงในคื
ั
น นัน และวันถัด มา อาการเจ็บแผลและอาการบวมทีเท้าก็ค่อยๆ ดีขนึ
ตามลําดับ ในอีกเดือนครึงต่อมา ช่วงทีโนเอลอีอะนอนพักรักษาตัวทีบ้านสมาชิกอาวุโส สมาชิกกลุ่มสตรีได้จดั
ตารางกันมาเยียมเป็ นทีมวันละครัง ส่วนศาสนาจารย์และศิษยาภิบาลก็จะแวะเวียนกันมาเยียม และอธิษฐานทุก
คืน ในทีสุดในเวลาเดือนครึงโนเอลอีอะก็หายเป็ นปกติ และได้กลับไปทํางานตามเดิม
สองวันก่อนเริมไปทํางาน โนเอลอีอะไปรายงานตัวให้แพทย์หญิงเจ้าของไข้ตรวจดูอาการแผลไฟไหม้ท ี
แขนและเท้า แพทย์อนุ ญาตให้กลับไปทํางานได้ แพทย์ได้กล่าวชมว่า “คุณโชคดีมากทีแผลหายดี และอาการ
ต่างๆกลับหายเป็ นปกติในเวลาเดือนครึงเท่านัน” โนเอลอีอะกล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันไม่เชือในเรืองโชคดี แต่ฉนั
เชือว่าพระเจ้าทรงอวยพรให้ฉนั หายได้เร็ว และตอบคําอธิษฐานของพีน้องแห่งความเชือทีได้อธิษฐานเผือฉันทุก
วัน”
หลังจากเกิดอุบตั เิ หตุกระป๋ องแก๊สระเบิด ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าของโนเอลอีอะดีขนึ เธอแสดงความรัก
ต่อพระเจ้า และพีน้องดีมากตลอดมา แต่ตอนนี โนเอลอีอะไว้วางใจในพระเจ้ามากขึนกว่าเดิม เธอไม่รู้สกึ เป็ น
กังวลต่ อความยากลําบากใดๆ ทีต้องเผชิญ เพราะเธอจํา ได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเธอให้รอดชีว ิตจากอุบตั ิเหตุ
พระองค์จะทรงช่ วยเธอให้ผ่านไปได้ใ นทุกสถานการณ์ และทุกปั ญ หาทีเกิด ขึนในชีวิตการรับใช้ของเธอต่อ
พระองค์
เก้าเดือนหลังเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึน ผูห้ ญิงคนทีโนเอลอีอะจะไปสอนพระคัมภีรใ์ ห้ทุกคืนวันศุกร์ ซึงมันควร
จะเริมต้นในคืนวันทีกระป๋ องแก๊สระเบิด เธอได้อทุ ศิ ถวายชีวติ ของเธอให้พระเจ้าโดยการรับบัพติศมา
ปั จจุบนั นีโนเอลอีอะทําการรับใช้พระเจ้าด้วยสุดดวงใจของเธอ โดยการช่วยจัดการให้ศนู ย์การประกาศ
ดําเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภ าพในการขยายอิทธิพล พระกิตติคุณ และการรับใช้ให้ออกไปยัง ชุมชนทียังไม่เป็ น
คริสต์เตียนในเมืองตรินิแดดและโตเบโก
ส่วนหนึงของเงิน ถวายในวันสะบาโตทีสิบ สามของไตรมาสนี จะนํ าไปเป็ นกองทุ นเพือสร้าง “ศูน ย์การ
ดําเนินชีวติ ทีดีกว่า ” ในพืนทีของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคริบเบียน ในตรินิแดดและโตเบโก ขอบคุณพีน้องทุก
ท่านทีมีส่วนถวายเพือพันธกิจของพระเจ้าในตรินิแดดและโตเบโก ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่านทีถวาย
ทรัพย์เพือพันธกิจของพระเจ้า...ในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน


10

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 1 พฤษภาคม 2021
เป็ นองค์พระบิดานันเอง
เล่าโดย ชินเอล ดาวิส วัย 29 ปี...ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
ชาคิรา น้องสาววัย 10 ปี ของฉัน เริมบ่นว่าปวดหลัง หลังจากเท้าของเธอลืนตกจากบันไดขันทีสีนอกบ้าน
ของเราแล้วตกลงไปบนพืน ซึงบ้านของเราตังอยูท่ เมื
ี องมอเวียนท์ ตรินิแดดและโตเบโก
พวกเราคิดว่ากล้ามเนือบริเวณหลังของชาคิราเกิดการอักเสบ เพราะหลังของเธอไปกระแทกกับขันบันได
คุณพ่อได้ซอยาแก้
ื
ปวดมาให้ชาคิรากิน ทุก 6 ชัวโมง เป็ นเวลาสองวัน อาการเจ็บหลังยังไม่ทุเลาลง ดังนันเราได้
นําชาคิราไปพบแพทย์ทโรงพยาบาล
ี
แพทย์ได้ให้ยาแก้ปวดและยาแก้อกั เสบมากินอีกหลายวัน แต่การเจ็บทรมานทีหลังไม่หายไป ซําอาการ
หนักกว่าเดิม ชาคิราไม่ยอมรับประทานอาหาร ช่องท้องเธอบวมขึน คุณพ่อนําชาคิราไปพบแพทย์ทโรงพยาบาล
ี
อีกครังหนึง หลังจากการตรวจอย่างละเอียด แพทย์ได้บอกว่า “ผมคิดว่าชาคิราเป็ นมะเร็ง”
แพทย์รบั ชาคิราเป็ นคนไข้ในโรงพยาบาล หลังจากนันสามวัน แพทย์ได้ทําการผ่าตัดให้ชาคิรา เธอฟื น
จากยาสลบ รูส้ กึ สบายดีขนึ ซึงตัวเธอเองมีนิสยั ร่าเริงอยูแ่ ล้ว ทําให้ไม่นานต่อมาแพทย์และพยาบาลรูส้ กึ รักเธอ
หลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลหนึงปี แพทย์ได้ทําการตรวจเช็กและประกาศว่า ชาคิราไม่มเี ชือมะเร็ง
เหลืออยูใ่ นร่างกายของเธอแล้ว และอนุญาตให้ชาคิรากลับบ้านได้
หลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กเดื
ี อน ชาคิรามีอาการปวดทีหลังอีก คุณพ่อได้นําชาคิรากลับไปที
โรงพยาบาล และฉันเองได้อยูด่ แู ลชาคิราทีโรงพยาบาล ฉันจําได้ตอนนันชาริคาบ่นเจ็บหลัง แต่หน้าท้องเธอบวม
ขึนมา ชาคิราบอกฉันว่าเธอปวดหลังและปวดท้องมากกว่าตอนก่อนทีเธอจะเข้ารับการผ่าตัดครังแรก
แพทย์ได้กาํ หนดวันจะผ่าตัดให้ชาคิรา เมือพบหน้าคุณแม่ในเช้าวันจะเข้าผ่าตัด ชาคิราบอกกับคุณแม่ว่า
“หนูไม่อยากเข้ารับการผ่าตัดอีก” แม่ตอบชาคิราว่า “แต่ลกู ต้องรับการผ่าตัด เพือลูกจะมีชวี ติ อยูต่ ่อไปได้นะลูก”
หลังจากการผ่าตัดครังทีสอง ชาคิรามีชวี ติ อยูใ่ นของโรงพยาบาลได้เพียงสามเดือนเศษ แล้วเย็นวันหนึง
คุณแม่ได้โทรมาบอกพวกเราทีบ้านว่าชาคิราได้ตายจากพวกเราไปแล้ว เมือฉันได้รบั ฟั งเช่นนัน ฉันร้องไห้ออก
เสียงดังเป็ นเวลานานจนฟุบไป
ส่วนคุณแม่ถงึ แม้ไม่ร้องไห้ แต่ใบหน้าของคุณแม่อมทุกข์อยู่ตลอดเวลา หลังจากวันทีชาคิราได้จากพวก
เราไป ในงานศพ ฉันเอ่ยถามคุณแม่ว่า “ทําไมหนูไม่เห็นคุณแม่รอ้ งไห้เลย”
ฉันหรือใครในครอบครัวไม่เคยได้รบั คําตอบจากคุณแม่ สีเดือนหลังจากน้องสาวตาย เท้าทังสองข้างของ
คุณแม่เริมบวมมาก เราได้นํ า คุณแม่ไปพบแพทย์ทโรงพยาบาล
ี
แพทย์ได้บอกเราว่ า คุณแม่ของเราเป็ นโรค
ซึมเศร้าอันเนืองมาจากการตายของชาคิรา แพทย์ได้แนะนํ าคุณแม่ไปพบผูใ้ ห้คาํ ปรึกษา แต่คณ
ุ แม่ปฏิเสธทีจะไป
อีกหกเดือนต่อมาคุณแม่กม็ าจากเราไปอย่างไม่มวี นั กลับอีกคนหนึง
การทีฉันได้สญ
ู เสียคุณแม่ไปไม่นานหลังจากทีน้องสาวได้จากพวกเราไป ทําให้ฉนั รูส้ กึ ท้อถอยอย่างสุดๆ
เท่านันไม่พอ “มาร์ค” ลูกพีลูกน้องวัยเดียวกับฉัน ผูม้ าเยียมและโทรปลอบหนุ นใจฉันอยูเ่ สมอ เป็ นผูซ้ งทํ
ึ าให้ฉัน
รูส้ กึ ขอบคุณอย่างยิงกับการมีนําใจของเขา ได้เสียชีวติ ในอุบตั เิ หตุทางรถยนต์บนท้องถนนในอีก 6 เดือนให้หลัง
ความเจ็บปวดใจภายในของฉันดูเหมือนจะมากเกินไปทีจะแบกรับ
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ชายคนรัก ของฉันมีลายสักมากมายบนแขนทังสองข้าง หน้ าอก หลัง และแม้แต่รมิ ฝี ปากของเขา ฉัน
ทราบว่าการสักลายเป็ นสิงทีเจ็บปวดมาก แต่ฉันก็ตดั สินใจรับ การสักโดยคิดว่ามันอาจผ่อนคลายความเจ็บปวด
ในใจของฉันลงได้บา้ ง
ฉันให้ช่างสักลายเจาะจมูกซีกหนึงให้ เท่านันยังไม่พอ ฉันให้ช่างสักผูห้ ญิงคนนันเจาะรูทหูี ทงสองข้
ั
าง
และสักลายขนาดเล็กทีทรวงอก ปรากฏว่าการเจาะและการสักลายไม่ชว่ ยทําให้ฉันคลายความเจ็บปวดจากการ
สูญเสียได้เลย
ไม่นานต่อมาคนรักของฉันได้เกิดอุบตั เิ หตุในสระว่ายนําและได้เสียชีวิตลง เมือฉันได้รบั ข่าวร้ายทางมือ
ถือ ฉันไม่อยากจะเชือว่ามันเป็ นเรืองจริง ความตายของคนทีฉันรักเข้าแถวต่อเนื องกันมาไม่ขาดสาย น้องสาว
ของฉัน คุณแม่ของฉัน ลูกพีลูกน้องของฉัน สุดท้ายมาลงทีคนรักของฉัน ฉันสุดจะทนแล้ว ฉันร้องกริดเสียงดัง
พอตังสติได้ ฉันโทรไปหาหัว หน้ าทีทํา งานบอกว่า “ฉัน กํา ลัง จะไปทําการระบุตัวตนของชายคนรัก ที
เสียชีวติ ทีโรงพยาบาล คงไปในงานสังสรรค์พเิ ศษเย็นวันนันไม่ได้”
หัวหน้างานได้ตอบฉันมาว่า “ไม่เป็ นไรไปทําหน้าทีของเธอเถอะ แต่อย่าพึงออกจากบ้านนะ ฉันกําลังส่ง
หลานชายของฉันชือ “มาร์โค” ไปเป็ น เพือน และเขาจะเป็ นคนขับรถรับส่งเธอในวันนี ไม่ว่าเธอจะไปไหน ไปทํา
อะไรเขาจะคอยดูแลเธอ และส่งเธอถึงบ้านโดยปลอดภัย”
มาร์โคได้ขบั รถยนต์มารับฉันทีบ้าน พาไปทีโรงพยาบาล ทีโรงพยาลเมือฉันเห็นร่างทีไม่มลี มหายใจของ
ชายคนรัก ฉัน รูส้ กึ ว่า ฉัน ไม่มเี หตุผลใดทีจะมีชวี ิตอยู่ต่อไป โดยทีไม่ทราบว่าในอีกสีเดือนต่อมาฉัน แท้งลูกของ
ชายคนรักก่อนกําหนด
ชีว ิตดูมืด มนไปทุ กสิงแต่ “มาร์โค” นํ าแสงสว่างบางประการเข้า มาในชีวิตของฉัน ณ ทีทํางานซึงเขา
ทํางานอยูด่ ว้ ย เขาได้แบ่งปั นข้อความปลอบใจจากข้อพระคัมภีร์ให้กบั ฉันฟั งทุกวัน
อย่างทีเขาพูดกับฉันในวันหนึงว่า “คุณเคยได้ยนิ ข้อความจากพระธรรมยอห์น 3:16 หรือไม่ ซึงมีขอ้ ความ
ว่า ‘เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพือทุกคนทีวางใจในพระองค์จะไม่
พินาศ แต่มชี วี ติ นิรนั ดร์’”
วันหนึงมาร์โค นํ าฉันไปพบคุณพ่อคุณแม่ของเขา คุณพ่อของเขารับฟั งเรืองเศร้าทีเกิดกับบุคคลทีฉันรัก
คนแล้วคนเล่าอย่างเห็นใจ และเขาได้มอบหมายเลขโทรศัพท์ของเขาให้ฉนั พลางพูดว่า “ถ้าหนู ตอ้ งการจะระบาย
ความในใจของหนู ให้ใครฟั ง หนูโทรหาฉันได้เสมอ จงให้เวลากับตัว หนู เอง พระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับ หนู
แน่นอน”
หลังจากนัน มาร์โคนํ าฉันไปพบพ่อแม่ของเขาบ่อยขึน ฉัน ชอบพวกเขาและมีความสนใจจะรับฟั งสิงที
พวกเขาพูดเกียวกับพระเจ้า วันหนึงขณะทีพูดคุยกัน ฉันถามพวกเขาว่า “ฉันจะไปนมัสการทีโบสถ์พร้อมกับพวก
เขาได้ไหม” พวกเขาตอบว่า “ยินดีอย่างยิง” ส่วนมาร์โคไม่พดู อะไร และเขาขับรถมารับฉันไปโบสถ์สปั ดาห์แล้ว
สัป ดาห์เล่า ฉันเริมมีความสุขเกิดขึนในใจอีกครังหนึ ง เรืองเทศนาดูเหมือนจะตอบข้อข้องใจของฉันทุกอย่า ง
ความเจ็บปวดในส่วนลึกหายไป ฉันอ่านพระคัมภีรแ์ ละคูม่ อื ศึกษาบทเรียนวันสะบาโตทุกวัน เพือแสวงหาคําตอบ
สําหรับชีวติ
วันสะบาโตหนึง ศิษยาภิบาลเทศนาเชิญชวนให้ผทู้ ยัี งไม่ได้รบั เชือในพระคริสต์ แต่วนั นีมีความปรารถนา
จะรับเชือในพระองค์ ให้ผนู้ นยื
ั นขึน
ฉันลุกขึนยืนทันที และมาร์โคก็ยนื ด้วย ต่อมาฉันได้ทราบว่า มาร์โคได้หยุดไปนมัสการทีโบสถ์ตลอดห้าปี
ทีผ่านมา และมาร์โคพึงจะกลับเข้าโบสถ์อกี ครังหนึง เพือเขาจะได้พาฉันมาเข้าโบสถ์
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คุณ พ่อคุ ณแม่ข องมาร์โ ครู้สกึ ชืนชมยิน ดีอย่างยิงในการตัด สิน ใจรับ เชือในพระเจ้า ของเราทังสองคน
เพราะคุณพ่อคุณแม่ได้อธิษฐานให้มาร์โคกลับมาหาพระเจ้าตลอดเวลาทีผ่านมา
มาร์โคและฉันได้รบั บัพติศมาในวันเวลาเดียวกัน และจากนันสิบเอ็ดเดือนต่อมาเราได้เข้าสู่พธิ แี ต่งงานกัน
และใช้ชวี ติ ร่วมกัน
มีบ างครังผูค้ นพูดกับฉันว่า “คุณคงไม่ทราบว่าชีวติ ของฉันได้ผ่านอะไรมาบ้าง” แต่เมือพวกเขาได้ทราบ
ว่าชีวติ ของฉันได้ผา่ นอะไรมาบ้าง พวกเขามักจะพูดว่า “คุณได้ผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดรวดร้าวนันมาได้
อย่างไร และคุณยังมีชวี ติ อยู่อกี ” ฉันก็จะตอบว่า “เป็ นองค์พระบิดานันเอง” ทีพระองค์ได้ทรงประทานชีวติ ใหม่ให้
ฉัน
เงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี จะนําไปเป็ นกองทุนก่อสร้าง “ศูนย์ดํารงชีวติ ทีดีกว่า” ซึง
จะตังขึนในบริเวณของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคริบเบียนในตรินิแดดและโตเบโก ขอพระบิดาเจ้าได้ทรงอวยพร
ทุกท่าน และทังครอบครัวทีได้ช่วยถวายเพือพันธกิจของพระเจ้าในตรินิแดดและโตเบโก...ในนามพระคริสต์เจ้า...
อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 8 พฤษภาคม 2021
พิ ษของแมงป่ อง
เล่าโดย คาร์ลอส เรเยส วัย 39 ปี และลูซ เมอริลโล วัย 34 ปี...ประเทศโคลอมเบีย
มันเป็ นเวลา 19.00 น. ทีอาจารย์คาร์ลอสและลูซ ภรรยาเตรียมตัวเข้านอน บางคนอาจคิดว่าเวลา 1 ทุ่ม
เป็ นเวลาทีเร็ว เกิน ไปทีจะเข้านอน แต่ สําหรับอาจารย์คาร์ลอสและภรรยาผูซ้ ึงอาศัย อยู่บนพืนทีห่า งไกลของ
ประเทศโคลอมเบีย โดยเฉพาะเมืออาจารย์ทาํ งานกับชาวพืนเมืองดังเดิมในแถบภูเขาเวลาเข้านอนเร็วเช่นนันถือ
เป็ นเรืองธรรมดา เพราะชาวบ้านทุกคนเข้านอนแต่หวั คําเช่นนัน
ทันใดนันมีเสียงเคาะประตู แ ละเสีย งเรียกดังกระชันขึนทีหน้าประตูบ้า นของอาจารย์คาร์ลอสในเวลา
ประมาณสามทุม่ เศษ ซึงถือว่าเป็ นยามวิกาลของคําคืน
“อาจารย์ อาจารย์ค่ะ” เสียงของผูห้ ญิงดังขึน “อาจารย์ออกมาเร็วๆ” เมืออาจารย์เปิ ดประตูออกมาเห็นเป็ น
สมาชิกโบสถ์คนหนึงเธอชือ “แคนดิดา”
แคนดิดารีบรายงานให้อาจารย์ทราบเรืองราว “เด็กทารกคนหนึงถูกแมงป่ องต่อยอาการหนักมาก” แวด
ตาของเธอฉายแววตกใจกลัวอย่างยิง
อาจารย์คาร์ลอสและลูซ ภรรยารีบแต่งตัวอย่างรวดเร็ว อาจารย์คาร์ลอสคว้าเอาไฟฉาย ขณะทีลูซซึงเป็ น
พยาบาลวิงไปทีห้องครัว เลือกเอาหัวกระเทียมสดมากําใหญ่พร้อมกับเหยือกนํ าดืมทีมีนําอยู่เกือบเต็ม พลาง
หยิบเอากระเปาะยางสําหรับหยดนําติดมือมาด้วย
แคนดิดา นําอาจารย์และลูซ ตรงลิวไปยังบ้านของเด็กทารกทีถูกแมงป่ องต่อย กระนันทังสามต้องเดิน
ด้วยความระมัดระวังเมือผ่านกอหญ้า เพราะอาจมีงแู ละแมงป่ องซ่อนตัวอยู่ ซึงอาจกัดหรือต่อยเอาได้
เมือไปถึงบ้านของเด็กทารก พวกเขาเห็นเด็กทารกอายุเพียงหนึ งปี รอ้ งเสียงดังอยู่ในวงแขนของผูเ้ ป็ นแม่
ขณะทีผูเ้ ป็ นพ่อของเด็กทารกออกไปตามหมอผี
ร่างกายของเด็กทารกในวงแขนของแม่กําลังเปลียนเป็ น สีคลํา และเด็กทารกมีอาการสันและชักกระตุก
เป็ นครังๆ
ผูเ้ ป็ นแม่ครําครวญว่า “ฉันให้ลูกกินนม พอทารกหลับฉันวางเธอบนเปล ฉันไม่ได้สงั เกตว่ามีแมงป่ องตัว
หนึงอยู่บนเปลนัน แทบจะทันทีเด็กทารกกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ฉันรีบยกเด็กทารกขึนมาและมองเห็นแมง
ป่ องตัวหนึง” เธอชีไปบนพืนบ้านซึงมีรอยเปี ยกจากการทีแมงป่ องตัวนันถูกบดขยีด้วยรองเท้าบูท
ลูซ รีบรับ เด็กทารกจากอ้อมแขนของมารดา และมองหาเหล็ก ในของแมงป่ อง เธอเห็นทีหน้ าผากของ
ทารกมีรอยย่นและสีคลําจัด จึงแน่ ใจว่าเด็กทารกถูกแมงป่ องต่อยทีหน้าผาก ลูซทราบจากประสบการณ์ว่าตอนนี
อาการของเด็กทารกอยูใ่ นขันวิกฤติ และกําลังจะขาดใจตายในไม่ชา้
ลูซได้พูดทําลายความทุกข์กงั วลขึนว่า “ขอให้เราอธิษฐานร่วมกัน ณ บัดนี เธอเริมต้นด้วยนําเสียงสัน
ระริก ทังสีคน แม่ของเด็ก ลูซ แคนดิดา และอาจารย์คาร์ลอส คุกเข่าลง ทังสีประสานมือกัน อาจารย์คาร์ลอสได้
อธิษฐานออกเสียงว่า “โอ้ องค์พระผูเ้ ป็ น เจ้า พระองค์ท รงฤทธิยิงยิงใหญ่ พระองค์ผู้เดีย วทีสามารถรัก ษาเด็ก
ทารกคนนีให้หายได้ โปรดทรงเมตตาให้เป็ นตามคําทูลนีด้วยเถิด ทูลขอในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน”
ลูซได้ลงมือล้างแผลทีหน้าผากเด็กทารก เธอหยิบ กลีบกระเทียมออกมา 10 กลีบ ปลอกเปลือกออก และ
ทําการบดด้วยครกจากห้องครัว..ใช้กระเทียมป่ นทาทีบริเวณแผลแมงป่ องต่อย และเทกระเทียมป่ นส่วนทีเหลือลง
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ละลายนําในเหยือกนําดืมทีเตรียมมา ใช้กระเปาะยางดูดนํากระเทียมขึนมาแล้วค่อยๆ หยดลงบนปากของทารกที
ละหยดต่อเนืองกัน หลังจากนันอาจารย์คาร์ลอส อธิษฐานอีกครังหนึง อาจารย์คาร์ลอด และลูซ ภรรยาทําการ
บําบัดด้วยนําผสมกระเทียมทวนซํา สลับกันกับการอธิษฐานหลายรอบ จนเวลาผ่า นไปหนึงชัวโมง เด็กทารกหาย
ตัวสัน และการชักกระตุกหายไป บริเวณแผลทีเป็ นสีม่วงคลําค่อยๆ จางออกจนมองเห็นสีชมพูเรือๆ บนใบหน้ า
ของเด็กเหมือนเด็กสุขภาพปกติทวไป
ั ลูซ ยืนเด็กทารกให้ผเู้ ป็ น แม่ และบอกว่า “ตอนนีคุณให้เด็กดูดนมได้แล้ว”
ผูเ้ ป็ นแม่รบั เอาลูกของนางจากลูซ และให้เด็กดูนม ตอนนีครอบครัวนีไม่ต้องการความช่วยเหลือจากหมอผีของ
หมูบ่ า้ นอีกต่อไป เพราะพระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงฤทธิอํานาจเหนือกว่าหมอผีคนใด
อาจารย์คาร์ลอส ได้อธิษฐานครังสุดท้าย ซึงเป็ นการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า ทีทรงเยียวยาให้เด็ก
ทารกคนนีรอดตายจากพิษอันร้ายกาจของแมงป่ อง อาจารย์คาร์ลอสได้อธิษฐานว่า “พระบิดาทีรัก ขอบพระคุณ
พระองค์ททรงตอบคํ
ี
าอธิษฐานของข้าพเจ้าทังหลาย ทรงบันดาลให้เด็กทารกคนนีหายเป็ นปกติดว้ ยการอัศจรรย์
ขอทรงให้การอัศจรรย์ครังนีสัมผัสดวงใจของครอบครัว และเพือนบ้านทีรับ รูใ้ นเรืองนี ได้เข้าใจในความรัก และ
ความรอดของพระองค์มากขึนว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเทียงแท้แต่องค์เดียว ทูลขอบพระคุณพระองค์ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
เงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี ส่วนหนึงจะนํา ไปเป็ นกองทุนก่อสร้าง “ศูนย์ดํารงชีวติ ที
ดีกว่า” ซึงจะตังขึนในบริเวณของมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโคลอมเบีย เพือการฝึกฝนนักศึกษาให้เป็ นมิชชันนารี
เหมือนอาจารย์คาร์ลอส ซึงอาจารย์คาร์ลอสเองก็สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี ขอบคุณพีน้องทุกท่าน
ทีวางแผนจะถวายทรัพย์ดว้ ยความเอืออารีในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพร
ให้ทุกท่าน...ในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 15 พฤษภาคม 2021
การให้ยืมข้าวและนําตาล
เล่าโดย มาเรีย ทอร์เดซิลลา วัย 35 ปี...ประเทศโคลอมเบีย
นักศึกษามหาวิทยาลัยบางคนดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคนอืน ตัวอย่างเช่น นางบีทริคซ์
ผูเ้ ป็ นนักศึกษาทีมีลกู แล้วสองคน
เมือมีความจําเป็ นบีทริคซ์จะหยิบยืมจาก มาเรีย เจ้าของห้องเช่าทีบีทริคซ์อาศัยอยู่ เธอเป็ นนักศึกษา
ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยเดียวกัน และมีบ้านขนาดใหญ่ซงอยู
ึ ค่ นเดียว จึงแบ่งห้องว่างให้นกั ศึกษาเช่าไป 3 ห้อง
และมาเรียเองอาศัยอยู่ 1 ห้องภายใต้หลังคาเดียวกัน
เย็นวันหนึงบีทริคซ์ถามกับมาเรียว่า “มาเรีย คุณจะให้ฉันยืมข้าวสารสัก 3 กิโลจะได้ไหม” เมือบีทริคซ์ขอ
ยืมข้าวสาร 3 กิโลกรัม มาเรียผูใ้ จดี จึงชังข้าวสาร 3 กิโลกรัมให้บที ริคซ์ยมื ไปโดยไม่ลงั เลใจ
ไม่กวัี นต่อมา บีทริคซ์ต้องการอะไรบางอย่างอีก จึงถามมาเรียว่า “คุณมาเรียจะให้ฉันยืมนํ าตาลสัก 1
กิโลกรัมจะได้ไหม” และมาเรียก็จะชังนําตาลให้กบั บีทริคซ์
ต่อมาอีกสองวัน บีท ริคซ์ต้องการกล้วยหอม ข้าวสารอีก 2 กิโลกรัม และนํ าตาลอีก 1 กิโลกรัม มาเรีย
ไม่ได้คดิ ว่าบีทริคซ์รบกวนเธอแต่อย่างใด แต่เชือว่าบีทริคซ์ตอ้ งการความช่วยเหลือจริงๆ มาเรียรู้สกึ ยินดีทได้
ี
ช่ ว ยเหลือ บีท ริค ซ์ ทีสํ า คัญเธอได้ทํา ตามตัว อย่ า งของพระคริส ต์ใ นการเข้า ถึ ง มาเรี ย ได้ อ่ า นหนั ง สือ ชือ
“มหัศจรรย์แห่งรัก ษา” หน้ า 143 ของ เอลเลน จี. ไว้ท์ ซึงกล่า วว่า “วิธีการของพระคริส ต์เ ท่า นั น จะนํ า ไปสู่
ความสําเร็จแท้จริงในการเข้าถึงไปยังผูค้ น พระผูช้ ว่ ยให้รอดทรงคลุกคลีกบั ประชาชน ทรงแสดงความปรารถนาดี
ต่อ พวกเขา พระองค์ท รงรู้ส ึกเห็น อกเห็น ใจพวกเขา จนพวกเขามอบความเชือถือ ให้ก บั พระองค์ จากนัน
พระองค์ทรงตรัสสังว่า “จงตามเรามา”
ขณะทีมาเรียแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความต้องการของบีทริคซ์ ทังสองได้กลายเป็ นเพือนสนิทต่อ
กัน เมือทางโบสถ์ทมาเรี
ี ยไปนมัสการ ได้จดั ให้มกี ารประชุมประกาศพระกิตติคณ
ุ ขึน มาเรียได้เชิญให้บที ริคซ์ไป
ในการประชุม บีทริคซ์ชนชอบข่
ื
าวทีได้ฟัง จากทีประชุม ผู้หญิงทังสองศึกษาพระคัมภีร์ร่ว มกัน เวลาผ่านไป
บีทริคซ์ได้รบั บัพติศมา และพวกเขาทังสองก็ได้ประชุมอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรก์ นั อย่างต่อเนือง ในอีกสอง
ปี ถดั ไป ลูกสองคนของบีทริคซ์ เด็กชายวัย 12 ขวบและเด็กหญิงวัย 8 ขวบ ได้รบั บัพติศมา ส่วนนักศึกษาคน
อืนๆ ทีเช่าห้องของมาเรียได้มาร่วมศึกษาพระคัมภีร์ประจําสัปดาห์ด้วยเช่นกัน ปั จจุบ ันกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์
เติบโตขึนจนมีสมาชิก 30 คน
เวลาต่อมา นักศึกษามหาวิทยาลัยชายคนหนึงได้มาพบมาเรียเพือขอความช่วยเหลือ เขาขอให้มาเรียไป
พบอาจารย์หวั หน้าภาควิชาคณะหนึงในมหาวิทยาลัย เพือเป็ นพยานว่าเขาเป็ นคนทีน่ าเชือถือ เมือมาเรียไปพบ
อาจารย์หวั หน้าภาควิชา อาจารย์ได้ถามนักศึกษาว่า “คุณนําผูห้ ญิงคนนีมาพบผมด้วยเรืองอะไร และผูห้ ญิงคนนี
เป็ นใคร” นักศึกษาหนุ่ มตอบอาจารย์ว่า “เธอเป็ นผูห้ ญิงทีเป็ นผูน้ ําของกลุ่มศึกษาพระคัมภีรท์ ผมไปเข้
ี
าร่วมศึกษา
ด้วย” อาจารย์รสู้ กึ แปลกใจ จึงเอ่ยถามข้อมูลเพิมเติม มาเรียอธิบายถึงลักษณะการศึกษาพระคัมภีร์ ซึงจัดขึน
สัปดาห์ละครังทีบ้านของเธอเอง และผูศ้ กึ ษาพระคัมภีร์กลุ่มนีได้เกิดความใกล้ชดิ และให้การเกือกูลซึงกันและกัน
อาจารย์กล่าวชมว่า “ช่างมหัศจรรย์จริงๆ สมัยนีมีน้อยคนทีให้การช่วยเหลือคนอืนๆ โดยไม่เห็นแก่ตวั ”
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อาจารย์ขอให้มาเรียย้ายสถานทีสําหรับการศึกษาพระคัมภีรม์ าเปิ ดสอนในพืนทีของมหาวิทยาลัย โดยให้
จัดขึนทีศูนย์นกั ศึกษาหลังหนึง ซึงเป็ นอาคารโล่งๆ มีเพียงหลังคาและเก้าอี ไม่มฝี าผนังกัน อย่างไรก็ตามมาเรีย
ได้สนองตอบต่อคําเชิญ โดยได้ยา้ ยชันสอนพระคัมภีร์มาทีโรงเรือนดังกล่าว ซึงได้ผลเกินคาด มีผมู้ าร่วมศึกษา
พระคัมภีร์เพิมขึนเป็ น 40 คน ในจํานวนดังกล่าวเป็ นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 2 คน
ท่ามกลางผูศ้ กึ ษาพระคัมภีรม์ ผี หู้ ญิงคนหนึงชือ “โรซ่า” เป็ นเพือนร่วมคณะกับมาเรีย ซึงตอนแรกมีความ
ลังเลใจทีจะเข้าร่วมชันศึกษาพระคัมภีร์
มาเรียส่ง ไลน์ ไปเชือเชิญโรซ่ าให้มารับ ประทานอาหารเย็น ทีบ้า น โรซ่ า บอกว่ า เธอรู้ส ึกกลัว ทีจะอ่ า น
พระคัมภีร์ เธอไม่ตอ้ งการทําให้พระเยซูรูส้ กึ ผิดหวัง แต่ในทีสุดโรซ่าตัดสิน ใจเข้าร่วมชันศึกษาพระคัมภีร์และการ
อธิษฐาน ผลปรากฏว่าโรซ่ามีความเชือในพระเจ้าเพิมขึนตามลําดับ หลังจากทีได้เข้ามาร่วมชันได้ไม่กเดื
ี อนต่อมา
โรซ่าตัดสินใจรับบัพติศมา
มาเรียเองมีความชืนชมยินดีทโรซ่
ี าได้มอบถวายดวงใจของเธอให้พระเจ้า นับตังแต่มาเรียได้ย้ายชัน
ศึกษาพระคัมภีรแ์ ละการอธิษฐานมาเปิ ดในมหาวิทยาลัยได้ 3 ปี โรซ่าเป็ นเยาวชนคนทีสิบทีได้รบั เชือในพระเจ้า
มาเรียกล่าวเป็ นพยานเสมอว่า “การทีซึงเราประสบความสําเร็จในการศึกษาพระคัมภีรแ์ ละการอธิษฐาน
เพราะเราได้นําเอาวิธกี ารทํางานของพระคริสต์มาใช้ในการดําเนินงานเพียงอย่างเดียว”
มาเรียกล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันนําวิธกี ารเข้าถึงผู้คนของพระคริสต์มาใช้ในการเอือมถึงโรซ่า ถ้าจะว่าไป
ฉันใช้วธิ กี ารของพระคริสต์กบั เยาวชนทุกคนผู้เข้ามาอยู่ในกลุ่มการศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานทีพวกเรา
ช่วยกันตังขึน”
ส่วนหนึ งของเงิน ถวายในวัน สะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี จะนํ า ไปใช้ในการเปิ ด “ศูนย์เพือชีวิตที
ดีกว่า” ซึงจะเป็ นศูนย์กลางอิทธิพลแห่งความดี ในพืนทีของมหาวิทยาลัยโคลอมเบียเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง
มหาวิทยาลัยแห่งนีอยู่ห่างจากบ้านเกิดของมาเรีย ใช้เวลาเดินทางโดยเครืองบินสองชัวโมง ขอบคุณพีน้องใน
พระคริสต์ทุกท่านทีให้การสนับสนุ นด้วยเงินถวายและด้วยการอธิษฐานเผือ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน
และครอบครัวด้วย...ในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 22 พฤษภาคม 2021
คุณพร้อมทีจะตายหรือยัง
เล่าโดย โรเจอร์ เพช วัย 52 ปี ...ประเทศเม็กซิโก
ศาสนาจารย์ป ระจํ า โรงพยาบาลชืออาจารย์โ รเจอร์จ ะไปเยียมคนป่ วยทุ ก คนทีเข้า มารัก ษาตัว ที
โรงพยาบาลเซาอีสท์ ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส โรงพยาบาลแห่งนีมีขนาด 40 เตียง ตังอยู่ทเมื
ี อง
วิลลาเฮอร์โมซ่า ประเทศเม็กซิโก
และแล้วในตอนสายของวันหนึง อาจารย์โรเจอร์ ได้เข้าไปเยียมคนไข้พงได้
ึ รบั เข้ามาใหม่ เป็ นชายสูงอายุ
วัย 80 ปี มีชอว่
ื า “โจซี” โจซีเคยเข้า-ออกโรงพยาบาลของแอ๊ดเวนตีสหลายรอบด้วยโรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง ในวันทีอาจารย์โรเจอร์เข้าไปเยียมโจซี เขารูส้ กึ อ่อนกําลังมาก
อาจารย์โรเจอร์รู้ประวัตคิ วามเป็ นมาของโจซีดี ชายสูงอายุคนนีอาศัยอยู่กบั บุตรชายทีเป็ น แอ๊ดเวนตีส
ตลอด 20 ปี ทผ่ี านมา หลานสาวของโจซีเรียนจบพยาบาล และทํางานเป็ นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งนี
ด้วย
โจซีได้เคยไปฟั งพระกิตติคุณในการประชุมเผยแพร่ข องอาจารย์แ อ๊ด เวนตีส หลายรอบ และได้ศกึ ษา
พระคัมภีร์มาแล้ว ดังนันชายสูงอายุคนนีทราบดีถึงหลักข้อเชือของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส แต่เขาไม่เคยทําการ
ตัดสินใจถวายดวงใจของเขาแก่พระเยซู
ศาสนาจารย์โรเจอร์พูดอย่างนุ่ มนวลและอย่างตรงๆ ว่า “คุณโจซี คุณพร้อมทีจะตายไหมครับ...คุณรูส้ กึ
ว่าคุณได้รบั การอภัยบาปแล้วหรือยัง...คุณพร้อมทีจะไปสวรรค์หรือยัง”
“ผมทราบดีว่าผมกําลังจะตายในอีกไม่นาน” โจซีพูดเปิ ดใจ “ผมไม่คดิ ว่าความบาปของผมจะได้รบั การ
อภัย”
จากนันโจซีแสดงการขอบคุณแก่บุตรชายและหลานสาว ทีนําเขามารักษาตัวทีโรงพยาบาลของคริสตจักร
แอ๊ดเวนตีสแห่งนี โจซีขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสุขภาพกายและสุขภาพฝ่ ายจิตวิญญาณของเขา
อาจาร์ยโรเจอร์กล่าวชมคุณโจซีว่า “เป็ นการดีทคุี ณขอบคุณครอบครัวและมันใจว่าพระเจ้าทรงดูแลคุณ
แต่เหตุใดคุณยังไม่ทาํ การตัดสินใจถวายดวงใจของคุณแด่พระเจ้า”
โจซีกล่าวว่า “ผมเป็ นสมาชิกของคริสตจักรหนึ งมาตลอดชีว ิต ตังแต่เป็ นเด็ก ผมเคยไปในการประชุม
เผยแพร่พระกิตติคณ
ุ กับหลานสาวของผม และผมคิดว่าผมไม่ตอ้ งทําอะไรอีกแล้ว”
อาจารย์โรเจอร์ มองทีใบหน้าของโจซี และพูดขึนว่า “ถ้าคุณโจซีไม่พร้อมทีจะตายและยังรูส้ กึ ว่าความ
บาปของคุณยังไม่ได้รบั การอภัย คุณจําเป็ นต้องทําบางสิงมากกว่าการไปฟั งเรืองความรอดของพระเจ้า” อาจารย์
โรเจอร์กล่าว พร้อมกับเสริมว่า “สิงทีคุณโจซีขาดอยูค่ อื การมอบถวายชีวติ ให้กบั พระเยซู”
โจซีเริมทําหน้าครุ่น คิดนิดหนึง แล้วพูดออกมาว่า “บางทีผมอาจต้องทําการตัดสินใจเหมือนทีอาจารย์
โรเจอร์แนะนํานันแหละ”
ฝ่ ายลูกชายของโจซีซึงนิ งเงียบมาตังแต่ต้น ได้พูดแทรกขึนว่า “คุณพ่อทราบเกียวกับพระเจ้าทุกอย่าง
เพราะคุณพ่อเคยศึกษาพระคัมภีรห์ ลายครัง และเคยไปร่วมฟั งในการประกาศพระกิตติคุณหลายรอบ สิงทีคุณพ่อ
ต้องการคือ ‘การทําการตัดสินใจ’”
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ศาสนาจารย์โรเจอร์พดู ขึนว่า “นีเป็ นเวลาเหมาะทีคุณโจซีจะทําการตัดสินใจ คุณอาจไม่มโี อกาสครังทีสอง
ก็เป็ นได้ ถ้าคุณโจซีตัดสินใจช่วงนี ผมยินดีจะเป็ นผูก้ อบพิธบี พั ติศมาให้กบั คุณโจซีโดยเฉพาะครับ”
และในเย็นวันนันเอง โจซีได้ทําการตัดสินใจทีจะมอบชีวติ ของเขาให้กบั พระเจ้าผ่านการรับบัพติศมา และ
อาจารย์โรเจอร์ได้อธิษฐานเป็ นพิเศษขอบพระคุณพระเจ้าทีโจซีทําการตัดสินใจรับบัพติศมาและขอทรงประทาน
กําลังฝ่ ายร่างกายให้โจซีเข้าสูพ่ ธิ บี พั ติศมาได้โดยไม่มปี ั ญหา
ในวันต่อมาเมืออาจารย์โรเจอร์ไปเยียมโจซีทีห้องคนป่ วย โจซีมีอาการดีขนมาก
ึ
และเขาบอกว่าเขาพร้อม
ทีจะเข้าสูพ่ ธิ บี พั ติศมา อาจารย์โรเจอร์ได้เติม ชือ-นามสกุล และตําบลทีอยูข่ องโจซีลงในแบบฟอร์มการรับบัพติศมา และขอให้โจซีเซ็นชือลง อาจารย์โรเจอร์ได้ถามโจซีว่าเขาพร้อมทีจะกล่าวคํา สัญญาต่อพระเจ้า เป็ น พิเศษ
หรือไม่ โจซีตอบว่า “แน่นอนครับ”
โจซีได้รบั บัพติศมาหนึงสัปดาห์หลังจากทีเขาได้ออกจากโรงพยาบาล เขารูส้ กึ มีความสุขมากในวันทีเขา
รับบัพติศมา หลังจากการรับ บัพติศมา เขาได้จบั มืออาจารย์โรเจอร์เขย่าอย่างแรงพลางพูดว่า “ผมได้ทําตามที
สัญญาไว้แล้วนะครับ”
หลังจากการรับบัพติศมา โจซีไปนมัสการทีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทุกวันสะบาโต เขาเสียชีวติ ในอีก 3 ปี ต่อมา
ในปี 2019 ตอนทีเขาอายุได้ 83 ปี เต็มพอดี
โจซีเป็ นหนึงในคนไข้ทมารั
ี กษาตัวทีโรงพยาบาลของแอ๊ดเวนตีสทีอาจารย์โ รเจอร์ได้ส งั เกตเห็นการ
เปลียนแปลงในชีวติ ของเขา ด้วยอํานาจแห่งความรักของพระเยซู ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์โรเจอร์จะไม่เชิญชวนให้
คนไข้ให้ถวายตัวให้พระเจ้าอย่างตรงๆ เหมือนในกรณีของโจซี เพราะอาจารย์โรเจอร์ทราบดีว่าโจซีเข้าใจถึงเรือง
ความรอดโดยพระคุณของพระเยซูทุกอย่าง เพียงแต่ไม่อยากออกจากคริสตจักรเดิมและตีจากญาติพน้ี องอันเป็ น
ทีรักในคริสตจักรเดิมเท่านัน
อาจารย์โรเจอร์คดิ ถึงถ้อยคําของ เอลเลน จี.ไว้ท์ ทีเขียนไว้ในหนังสือ “มหัศจรรย์แห่งการรักษา” หน้ า
143 ซึงกล่าวว่า “วิธกี ารของพระคริสต์เท่านัน จะนําไปสูค่ วามสําเร็จแท้จริงในการเข้าถึงไปยังผูค้ น พระผูช้ ่วยให้
รอดทรงคลุกคลีกบั ประชาชน ทรงแสดงความปรารถนาดีต่อพวกเขา พระองค์ทรงรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจพวกเขา จน
พวกเขามอบความเชือถือให้กบั พระองค์ จากนันพระองค์ทรงตรัสสังว่า “จงตามเรามา”
ศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาลไม่ได้แวดล้อมด้วยคนป่ วย แต่โลกนีเต็มไปด้วยผูค้ นทีป่ วยด้วยความบาป
สิงทีดีทสุี ดทีจะทํา ประการแรก คือการทีจะแสดงความเห็นอกเห็นใจโดยการรับฟั งทุกเรืองราวและทุกปั ญหาของ
ทุกคนไม่ว่าเขาหรือเธอจะเจ็บป่ วยฝ่ ายร่างกาย หรือฝ่ ายจิตวิญญาณ หรือทังสองอย่างในเวลาเดียวกัน
อาจารย์โรเจอร์กล่าวต่อว่า “เมือคนป่ วยได้เทนําหนักทีเขาหรือเธอแบกรับไว้ในใจออกมา คนไข้จะพบว่า
เป็ นการง่ายกว่าทีเขาหรือเธอจะรับฟั ง และรับคําแนะนํา เมือเราพูดเรืองพระเยซูให้พวกเขาฟั ง”
เงินถวายในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี ส่วนหนึงจะนําไปเป็ นกองทุนก่อสร้างอาคารอีกด้านหนึง
ของโรงพยาบาลเซาอีสวิลลาเฮอร์โมซา (เม็กซิโก) ขอบคุณพีน้องสําหรับเงินถวาย ซึงจะทําให้โรงพยาบาลมีเตียง
รับคนไข้ได้มากขึน เพือทีพวกเขาจะได้รบั ฟั งเรืองความรอดของพระเยซู จากศาสนาจารย์ประจําโรงพยาลและ
ทีมสมาชิกอาสาประกาศของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ขอบคุณพีน้องทุกท่านทีวางแผนจะถวายทรัพย์ดว้ ยความเอือ
อารีในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนี ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน ...ในนามพระคริสต์เจ้า...
อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 29 พฤษภาคม 2021
เสียงบึมจากระเบิ ด
เล่าโดย แองเจิล ฮาโร วัย 43 ปี...ประเทศเม็กซิโก
ทหารหนุ่มวัย 21 ปี ชือ แองเจิล ฮาโร ใช้กล้องส่องทางไกล ส่องกวาดไปมาบนพืนทีแห้งแล้ง ทีเต็มไป
ด้วยทรายและพุม่ ต้นกระบองเพชรแห่งรัฐชิฮวั ฮัว ประเทศเม็กซิโก
ทัน ใดนัน มีเสียงระเบิดบึม! ดังสนันหวันไหว พลทหารแองเจิล เห็นเหล่าทหารปื นใหญ่ ยิงลูกปื นใหญ่
หลายลูกห่างออกไปประมาณ 7 กิโลเมตร เสียงระเบิดของลูกปื นใหญ่ดงั บึม และกลุ่มควันลอยพุ่งขึนไปบนอากาศ
อีกด้านหนึ งของทะเลทราย ทหารชือแองเจิลมองติดตามกลุ่มควันทีลอยขึน ซึงแสดงให้เห็นว่าลูกปื นใหญ่ตกลง
บนเป้ าหมายบนพืนดินทีกําหนดไว้อย่างตรงเป้ า
ทหารแองเจิลอธิษฐานว่า “โอพระเจ้าโปรดให้ลูกปื นใหญ่ทุกลูกตกลงบนเป้ าหมายและระเบิดออกทุกลูก
ด้วยเถิด”
อีกครู่หนึงต่อมามีเสียงบึม! เกิดขึนอีก มีกลุ่มเพลิงและควันลอยขึนใกล้จุดเดิม ในรัศมีกว้างประมาณหนึง
กิโลเมตร ทหารแองเจิลถอนหายใจด้วยความผ่อนคลาย ทหารสองคนทีเฝ้ าดูการซ้อมยิง ปื นใหญ่ ต่างรูส้ กึ ผ่อน
คลายเช่นกัน งานของทหารแองเจิลและทหารร่วมภาระกิจเดียวกันอีกสองนาย จะคอยเช็คดูว่าลูกปื นใหญ่ตกลง
บนพืนดินตรงเป้ าหมาย และเกิดระเบิดขึนหรือไม่ ถ้าไม่ระเบิด หรือลูกปื นด้าน ทังสามจะแจ้งไปยังหน่ วยปื นใหญ่
ให้หยุดยิง และทังสามจะเข้าไปทําลายลูกปื นใหญ่นันเสีย เพราะถ้ามีลูกปื นใหญ่ตกลงพืนแล้ว “ด้าน” ไม่ระเบิด ก็
จะเป็ นการเสียงอันตรายกับทหาร หรือผูค้ นทีเดินผ่านบริเวณนัน
หลังการซ้อมรบ 15 วันผ่านไป วันนีเป็ นวันสุดท้ายของการซ้อมยิงปื นใหญ่ ในเช้าวันรุ่งขึน หน่วยทหาร
จะขึนรถไฟเดินทางกลับไปยังฐานทีตังของพวกตน ทหารแองเจิลรูส้ กึ ยินดีทจะได้
ี กลับไปยังฐานทีตัง และเขาจะ
ได้รบั อนุ ญาตให้ลากลับไปเยียมคุณแม่ของเขาได้ แองเจิลจําได้ว่าคุณแม่ของเขาได้ให้พระคัมภีรแ์ ก่เขาเล่มหนึง
เขาอ่านเรืองของพระเยซู ในพระธรรมกิตติคุณทังสีเล่มทุกคืน ก่อนเดินทางมาซ้อมรบครังนี และทหารแองเจิล
ทราบด้วยว่าคุณแม่ของเขาอธิษฐานเผือเขาทุกคืน นับตังแต่คุณแม่ได้เข้าเป็ นสมาชิกของคริส ตจักรแอ๊ดเวนตีส
ก่อนหน้านีห้าปี ตอนนีเขาอธิษฐานขณะทีเขาและเพือนทหารอีกสองนายมาปฏิบตั ภิ ารกิจเดียวกัน คือการเฝ้ าดู
เป้ าหมายทีลูกปื นใหญ่ตก
มีเสียงบึม! ควัน สีขาวได้พุ่งขึนไปบนท้องฟ้ า ต่อมามีเสียงยิงปื นใหญ่อกี แต่ ไม่มเี สีย งบึมเกิดตามมา
ทหารแองเจิล อธิษฐานขอให้ลูกปื นใหญ่ระเบิดเมือตกลงทีเป้ าหมาย มีแต่ความเงียบเกิดขึน พลทหารแองเจิลจึง
อธิษฐานอีก
หลังจากนันสองชัวโมง การซ้อมยิงปื นใหญ่ได้สนสุ
ิ ดลง ทหารแองเจิลและเพือนทหารอีกสองนายได้เดิน
ไปมองหาลูกปื นใหญ่ทไม่
ี ระเบิด ลูกปื นใหญ่ทว่ี ามีนําหนัก 33 ปอนด์ หรือ 15 กิโลกรัม
เมือพวกเขาเดินเท้าไปหาลูกปื นยังจุดทีมันตก ทังสามมองเห็นซากหมาป่ าสองตัวนอนตายไม่ห่างกัน อัน
เนื องมาจากลูก ปื น ใหญ่ ลูกก่อนหน้ า นันระเบิด นอกจากนันมีซ ากกระต่า ยป่ านอนตายอยู่อกี หลายตัว กระจัด
กระจายไป
“อยู่นีเองลูกปื นใหญ่” ลูกปื นจมลงไปเกือบมิดบนพืนทีเป็ นดินปนทราย “เพราะตกลงบนกองทรายนีเอง
มันจึงไม่ระเบิด” ทหารคนหนึงบอกถึงสาเหตุ
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ทหารทังสามช่วยกันคุย้ ทรายทําเป็ นเนินรอบๆ ลูกปื นใหญ่ แล้วนํ ากิงไม้แห้งมาสุมกันบนลูกปื นใหญ่ลูก
นัน ทหารคนหนึงเทนํ ามันดีเซลจากขวดลงบนกองไม้แห้ง และจุดไฟเผากองไม้แห้งนัน จากนันทหารทังสาม
นายวิงไปยังทีกําบังซึงเป็ นก้อนหินขนาดใหญ่ทหมายตาไว้
ี
ห่างออกไปเกือบหนึงกิโลเมตร พอถึงทีกําบังทหาร
ประมาณ 20 นาทีหลังจากนัน ลูกปื นใหญ่ลกู นันระเบิดบึมขึน ทังสามโล่งใจทีภาระกิจสําเร็จเรียบร้อย ต่างพากัน
ดีใจหัวเราะให้กบั ภารกิจในหลายวันทีผ่าน และวันนีเสร็จลงอย่างสมบูรณ์ พอทหารทังสามเดินไปดูผลงาน ใกล้
เข้า ไปประมาณ 30 เมตรจะถึง จุด ระเบิด มีเสียงบึมเกิดขึนอย่า งทีไม่มีใครคาดฝั น ร่า งของทหารทังสามต่า ง
กระเด็นล้มลง พอตังสติได้ต่างสํารวจดูรา่ งกายของตนเองปรากฏว่าไม่มใี ครได้รบั การบาดเจ็บ
นีเป็ นการระเบิดครังทีสอง เป็ นสิงทีทหารทังสามไม่เคยประสบมาก่อน เพราะลูกปื นใหญ่ปกติจะระเบิดได้
ครังเดียว อย่างไรก็ดที หารทังสามปลอดภัยดีทุกอย่าง ด้วยความดีใจทหารทังสามโผเข้ากอดกันกลม จากนันพล
ทหารแองเจิลขอให้เพือนทหารคุกเข่าลง และทหารแองเจิลอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าทีรอดปลอดภัยกันทัง
สามคน
“ขอบพระคุณพระบิดา สําหรับการปกป้ องจากอันตราย ข้าพเจ้าทังสามปลอดภัยดีทุกอย่าง ขอบคุณ
พระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
เหตุการณ์ในวันนันได้เปลียนแปลงชีวติ คของทหารแองเจิลโดยสินเชิง เขาจะรับฟั งทุกอย่างทีคุณแม่ของ
เขาเล่าเกียวกับพระเยซู เขาเริมอ่านพระคัมภีรอ์ ย่างเอาใจใส่ และอ่านหนังสือหลายเล่มของ เอลเลน จี. ไว้ท์ ที
คุณแม่ของเขาส่งมาให้ก่อนหน้านี สองปี ต่อมาหลัง จากทีลูกปื น ใหญ่ระเบิดครังทีสอง ทหารแองเจิลได้ถวายชีวิต
จิตใจแด่พระเจ้าในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ด้วยการรับบัพติศมา
แองเจิลตอนนีปลดประจําการแล้วกล่าวเป็ นพยานว่า “มีเพียงการอัศจรรย์ของพระเจ้าเท่านัน ทีช่วยให้
เราทังสามปลอดภัยในวันนัน เพราะตามปกติแล้ว ลูกปื นใหญ่จะระเบิดเพียงครังเดียว แต่วนั นันมันระเบิดสองครัง
ผมเชือว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงปกปั กษ์รกั ษาชีวติ ของเราไว้ และเชือว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรับผม”
ปั จจุบนั แองเจิลอายุ 43 ปี และทํางานเป็ นหัวหน้า ร.ป.ภ. ของโรงพยาบาลเซาท์อสี ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึงตังอยู่ในเมืองวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั
ได้
ถวายเงินในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสแรกของปี 2018 ซึงทางคริสตจักรได้นําไปสร้างอาคารด้านหนึงของ
โรงพยาบาล ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพีน้องในพระคริสต์ทุกท่าน...ขอบคุณในนามพระคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 5 มิถนุ ายน 2021
การอธิ ษฐานหาสามี
เล่าโดย เอสเตอร์ การเซีย วัย 35 ปี…ประเทศเม็กซิโก
เมือเอสเตอร์ อายุ 12 ปี เธอเริมอธิษฐานเป็ นพิเศษทุกคืนในห้องนอนของเธอ ซึงอยู่ในเมืองวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก เอสเตอร์อธิษฐานว่า...
“พระบิด า เมือข้าพเจ้าโตขึนขอข้าพเจ้าได้พบกับกับ ชายหนุ่ มทีเป็ นคนดี รักพระเจ้า และเป็ นสามีทดีี
สําหรับข้าพเจ้าด้วย..ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สาเหตุทเอสเตอร์
ี
อ ธิษฐานเช่นนันเพราะว่าคุณพ่อของเอสเตอร์เป็ น คนดืมเหล้าจัด เมือเมาแล้ว ก็จะ
ทะเลาะกับคุณแม่บ่อยๆ บางครังคุณพ่อจะคว้ามีดทําครัวขึนมา และออกปากขูค่ ุณแม่ และเอสเตอร์ผเู้ ป็ นลูกสาว
ว่า “อย่าบ่น อย่าเถียงฉัน...ฉันเป็ นหัวหน้าครอบครัวนะ..ให้ฟังฉันคนเดียวเดียวจะดีเอง” เมือคุณแม่พยายาม
อ้างเหตุผล บางครังคุณพ่อคว้ามีดทําครัวขึนมาแล้วขูแ่ ม่... ถ้าคุณแม่ไม่หยุดบ่น คุณพ่อจะขว้างมีดใส่ ขอบคุณ
พระเจ้าทีเขาขว้างพลาดเป้ าทุกครัง
จะว่าไปเมือเอสเตอร์เริมอธิษฐานแรกๆ เธอไม่รวู้ ่าจะกล่าวคําขึนต้นอย่างไร เธออธิษฐานเหมือนพูดกับ
เพือน นึ กจะพูดอย่างไร หรือทูลขออย่างไรก็อธิษฐานออกมา พูดเสร็จก็จะพูดว่ าอาเมน ซึงเหมือนการพูดกับ
เพือนๆ
และเอสเตอร์เชือว่าพระเจ้าทรงฟั ง และทรงสามารถจะช่วยเธอได้ เธออธิษฐานว่า “โปรดประทานผูช้ าย
ทีดีให้มาเป็ นสามีของข้าพเจ้า เพือข้าพเจ้าจะมีครอบครัวทีมีความสุข มีลกู สักคนหรือสองคน”
หลังจากทีเอสเตอร์สํา เร็จการศึกษาจากมหาวิท ยาลัย เอสเตอร์ได้พบชายคนหนึ งชือลูอีส ลูอสี เป็ น
นายจ้างขณะทีเอสเตอร์ทาํ งานในร้านขายยาของเขา ลูอสี ชวนเอสเตอร์ไปรับประทานอาหารหลังเลิกงาน ทังสอง
ชอบอุปนิสยั และการวางตัวของกันและกัน จึงนัด กันไปทานอาหารนอกบ้านบ่อยครังขึน ...วัน หนึงลูอสี ชวน
เอสเตอร์ให้ไปในรายการโรงเรียนวันสะบาโตทีโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองทีพวกเขาอาศัยอยู่
เอสเตอร์นึกชอบโรงเรียนวันสะบาโตนับแต่ครังแรกทีไปร่วม สมาชิกในโบสถ์เป็ นมิตรทีใจดี มีความ
กรุณา และความจริงใจ เมือนังอยู่ในโบสถ์เธอรูส้ กึ มีสนั ติสุข ซึงเธอไม่เคยรู้สกึ สบายใจเช่นนีมาก่อน เธอฟั ง
ศาสนาจารย์เทศนาเรืองดาเนียลในวันสะบาโตนันอย่างสนใจ
ทันใดนันเธอได้ยนิ เสียงผูช้ ายคนหนึงพูดกับเธอ “เธอเป็ นสมาชิกของโบสถ์ทนีี หรือ”
เอสเตอร์หนั มอง “ลูอสี ” ซึงนังอยู่ขา้ งเธอ และถามว่า “เมือกีคุณพูดกับฉันหรือ” ลูอสี ตอบว่าผมไม่ได้พูด
อะไร ผมนังฟั งอาจารย์เทศนาอยูอ่ ย่างเงียบๆ”
เอสเตอร์รู้สกึ แปลกใจมาก ถามตัวเธอเองว่ า “นีเธอกําลังฝั นกลางวัน แล้วหูแว่วไปหรือเปล่า ทําไม
เสียงพูดจึงชัดเจนออกอย่างนัน”
หลังจากนังฟั งเรืองเทศน์จบ และโบสถ์เสร็จสินการนมัสการ เอสเตอร์ยงั เหมือนกับ ได้ยนิ นําเสียงอันน่ า
ฟั งนัน แต่พดู เสียงเบาลงว่า “นีเป็ นสถานทีสําหรับเธอ...เธอเป็ นของสถานแห่งนี”
เอสเตอร์ไม่เข้าใจจริงๆ ว่ามีใครพูดกับเธอเช่นนี แต่เธอก็มสี นั ติสขุ อย่างประหลาด
ในวันสะบาโตถัดมา เอสเตอร์บอกลูอสี ว่า เธอต้องการศึกษาพระคัมภีร์
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ในวันถัดมา พีสาวของลูอสี และสามีของเธอได้มาทีบ้านของเอสเตอร์ และทําการสอนพระคัมภีร์ให้กบั
เอสเตอร์ ขณะทีเอสเตอร์ศกึ ษาเกียวกับการเนรมิตสร้างโลก และศึกษาต่อเรืองพระบัญญัตสิ บิ ประการ ดวงใจ
ของเอสเตอร์อยากเรียนรูม้ ากขึน เอสเตอร์จงึ ขอคู่มอื ศึกษาพระคัมภีร์จากพีสาวของลูอสิ เพือเธอจะศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวของเธอเองระหว่างสัปดาห์
วันอาทิตย์ต่อมาเป็ นวันหยุด คุณพ่อออกไปสังสรรค์กบั เพือน ตอนเย็นเมือคุณพ่อเข้าบ้านมา คุณพ่อเมา
เหล้าหนักเดินโซเซ ขณะนันเอสเตอร์กาํ ลังศึกษาพระคัมภีร์ไปได้ครึงเรือง คุณพ่อมองเห็นสองสามีภรรยาชาว
แอ๊ดเวนตีสทีมาสอนพระคัมภีร์ เขาแสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างยิง คุณพ่อเดินเลยไปด้านหลังบ้านซึงเป็ นห้องครัว
แล้วคุณพ่อเรียกว่ า “เอสเตอร์มาหาพ่อหน่ อยซิ” นํ าเสียงทีเอสเตอร์ได้ยนิ เป็ นเหมือนเสียงของคนอืนทีกําลัง
โกรธ เอสเตอร์กม้ ศีรษะอธิษฐานสันๆ ขอการทรงนํ าแล้วเดินไปหาพ่อ ผูเ้ ป็ นพ่อคว้ามีดทําครัวเล่มเขืองขึนมา
และขูว่ า่ “จงออกไปจากบ้านของฉัน พร้อมกับเพือนของแก...ถ้าแกไม่ออกไป ฉันจะฆ่าแก”
เอสเตอร์เปิ ดตากว้างขึน เสียงทีเธอได้ยนิ ไม่ใช่เสียงของคุณพ่อทีเธอคุน้ เคย หน้าของเขาแสดงให้เห็นว่า
เขาพูดจริง และจะต้องทําจริง เอสเตอร์มองดูคณ
ุ พ่อเหมือนมองคนอืนทีไม่ใช่คณ
ุ พ่อของเธอ.. เอสเตอร์พยายาม
จะพูดให้เหตุผลกับคุณพ่อ
คุณพ่อคะ ใจเย็นๆ นะคะ หนู ไม่ได้ใช้ยาเสพติด หรือดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอล หนูกําลังศึกษาพระคัมภีร์ ซึงเป็ นสิงทีดีสาํ หรับชีวติ ของหนู...
คุณพ่อพูดเสียงดังว่า “กูไม่ฟัง กูกาํ ลังจะฆ่ามึง และคนทีมาสอนมึง”
เอสเตอร์ขอให้เพือนจากทีโบสถ์กลับบ้านไปก่อน และเมือส่งพวกเขาออกบ้านไปแล้ว เอสเตอร์กลับไปที
ห้องนอนของเธอ และร้องไห้พลาง อธิษฐานไปพลาง
เอสเตอร์อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาทีรักโปรดช่วยข้าพเจ้า...ข้าพเจ้าไม่ต้องการดําเนินชีวติ เช่นนี
ต่อไป”
อธิษฐานเสร็จ เอสเตอร์รู้สกึ ว่าเธอได้รบั สันติสุข เอสเตอร์ออกจากห้องนอน และพบกับผูเ้ ป็ นพ่อนังอยู่ท ี
ห้องรับแขก เมือพ่อมองเห็นลูกสาว เขาเริมหัวเราะเสียงดัง เอสเตอร์รวู้ ่านันไม่เหมือนทีคุณพ่อเคยหัวเราะอย่าง
เป็ นธรรมชาติ เอสเตอร์วงกลั
ิ บไปทีห้องของเธอและเริมต้นอธิษฐานอีก
“โอ.. พระบิดาทีรัก พระองค์ทรงต้องการอะไรจากข้าพเจ้าหรือ”
เอสเตอร์รถู้ งึ คําตอบแทบจะในทันทีว่า พระเจ้าทรงประสงค์ให้เธอถวายดวงใจของเธอให้กบั พระเจ้า และ
เข้าสู่พธิ บี พั ติศมา..
เวลาจากวันนันถึงปั จจุบนั ผ่านไปแล้ว 8 ปี ตอนนีเอสเตอร์เป็ นเจ้าหน้าทีทํางานรับใช้พระเจ้าในโบสถ์
โดยทําหน้ าทีเป็ นเลขานุ การ และเป็ นผูน้ ําเยาวชนอีกตําแหน่ งหนึง ของโบสถ์อะมาติตนั เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ซึงตังอยู่ทเมื
ี องวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก และเอสเตอร์ได้เข้าพิธแี ต่งงานกับลูอสี และขณะนีเอสเตอร์
กําลังตังท้องบุตรคนแรก เอสเตอร์เป็ นพยานว่า “ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ได้สามีเป็ นคนดี ไม่สบู บุหรี ไม่ดมเหล้
ื
า
เป็ นครอบครัวทีมีความสุขและมีลูกหนึงหรือสองคนของเราเอง และพระเจ้าได้ทรงตอบคําอธิษฐานของข้าพเจ้า
ทุกอย่าง”
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทวโลก
ั
ทีถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีสิบ สามของไตรมาสแรกของปี 2018
ซึงทางคริสตจักรเม็กซิโกได้นําไปสร้างอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสี ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึงตังอยู่ใน
เมืองบ้านเกิดของเอสเตอร์ คือเมืองวิลลาเฮอร์โมซา ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน ทังครอบครัวด้วย...
ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 12 มิถนุ ายน 2021
ไม่ใช่เส้นทางของฉัน
เล่าโดย ฟาไบโอลา ปาดิลลา วัย 36 ปี...ประเทศเม็กซิโก
หลังจากที ฟาไบโอลา รับบัพติศมา เธออธิษฐานเป็ นเวลา 18 ปี เพือให้คุณพ่อของเธอถวายดวงใจของ
เขาให้กบั พระเจ้า ฟาไบโอลาอาศัยอยูท่ เมื
ี องวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก
เวลาผ่านไปหลายปี จนฟาไบโอลารูส้ กึ ว่าน่ าจะเป็ นความสินหวัง
คุณพ่อยังไม่เชือในพระคัมภีร์ และอธิษฐานต่อพระนางมารีย์ และนักบุญทังหลาย คุณพ่อเป็ นนักดืมตัวยง
และบ่อยครังคุณพ่อจะพูดดูถกู หรือสบประมาทคุณแม่ ดูเหมือนว่าใบหน้าของคุณพ่อจะบิดเบียวไป เมือเขากําลัง
โกรธจัด
เมือเห็นโอกาสเหมาะฟาไบโอลา จะพูดเรืองพระเยซูให้คุณพ่อฟั ง แต่ในไม่กนาที
ี คุณพ่อจะแสร้งเดินหนี
เข้าไปในหมูบ่ า้ น อย่างไรก็ตามฟาไบโอลายังไม่คดิ ยอมแพ้ เธอได้ขอให้สมาชิกโบสถ์บางคนอธิษฐานเผือคุณพ่อ
ของเธอด้วย
ในทีสุดพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของฟาไบโอลา แม้จะไม่ใช่เป็ นคําตอบทีฟาไบโอลาคาดหวังเอาไว้
เมือคุณพ่ออายุ 75 ปี คุณ พ่อป่ วยหนัก และเมือไปรับการตรวจโรค และรับ การวินัจฉัยว่าคุณพ่อเป็ น
มะเร็งทีตับของเขา และมะเร็งได้กระจายออกไปมากแล้ว การผ่าตัดไม่สามารถช่วยอะไรได้ เมือฟาไบโอลาได้ยนิ
ว่า คุ ณ พ่ อ ของเธอจะตายในอีก ไม่ น าน ฟาไบโอลาได้อ ธิษ ฐานหนั ก ขึนเพือความรอดของคุ ณ พ่อ ของเธอ
“โอพระบิดาเจ้าโปรดประทานถ้อยคําทีถูกต้องและเหมาะสม เพือข้าพเจ้าจะสามารถบอกเรืองเกียวกับ
พระองค์ให้คณ
ุ พ่อได้ฟังอย่างมีนําหนัก” ฟาไบโอลาอธิษฐานทุกเช้า และทุกเย็นตลอดหนึงสัปดาห์
อยู่มาวันหนึง ฟาไบโอลาเดินไปยืนข้างเตียงคุณพ่อ แล้วเธอคว้ามือข้างหนึงของคุณพ่อมากุมไว้ ด้วย
ความกังวลและความกลัวว่า คุณพ่ออาจใช้มอื อีกข้างตบหน้าเธอ และสังให้เธอถอยออกไป แต่ ฟาไปโอลาเกิด
ความมันใจ เพราะเธอได้ให้ความหวังดี และได้อธิษฐานเผือคุณพ่อมาแล้วหลายปี ฟาไบโอลาพูดกับ คุณพ่อว่า
“หนูรกั คุณพ่อมาก...พระเจ้าทีหนูกาํ ลังพูดถึงในเช้าวันนี เป็ นพระเจ้าทีจะช่วยคุณพ่อให้รอดได้ พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้าผูท้ รงฤทธิทีสามารถจะเยียวยาคุณพ่อได้ ตอนนีขอให้หนูอธิษฐานเผือคุณพ่อนะคะ”
ฟาไบโอลารูส้ กึ แปลกใจมากทีคุณพ่อพยักหน้าตกลงว่า คุณพ่ออนุญาตให้ฟาไบโอลาทําการอธิษฐานเผือ
เขาได้
นับจากวันนัน ฟาไบโอลา และคุณพ่อของเธอได้อธิษฐานร่วมกันทุกเช้าและทุกเย็น หลังการอธิษฐาน
ฟาไบโอลาจะอ่านพระคัมภีร์ และร้องเพลง จากหนังสือเพลงของโบสถ์ให้คุณพ่อฟั ง ซึงคุณพ่อก็นอนฟั งอย่าง
เงียบๆ
บางครังฟาไบโอลานึกสงสัยว่า การอ่านพระวจนะของพระเจ้า และการร้องเพลงให้คุณพ่อฟั งจะบังเกิด
ผลดีห รือไม่ ต่ อมาฟาไบโอลา และสมาชิกโบสถ์ได้กําหนดวันหนึ งสําหรับอดอาหาร และอธิษฐานเผือคุณพ่อ
โดยเฉพาะ
โรคมะเร็งทีตับของคุณพ่อกระจายไปอย่างรวดเร็ว ซึงทําให้อาการของคุณพ่อทรุดลงไปอีก ฟาไบโอล่า
ไม่ทราบจะจัดการอย่างไรดี เพือนชาวแอ๊ดเวนตีสคนหนึงของฟาไบโอลา ชือ “ริตา” เสนอตัวจะไปสอนพระคัมภีร์
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ให้กบั คุณพ่อของฟาไบโอลา เมือฟาไบโอลาบอกเรืองนีกับคุณพ่อ คุณพ่อพยักหน้าตกลง ซึงทําให้ฟาไบโอลา
รูส้ กึ แปลกใจอีกครัง ทีคุณพ่อตกลงใจรับข้อเสนอ
ริตาเองเมือสังเกตเห็นว่าอาการของคุณพ่อของฟาไบโอลาทรุดลงทุกวัน ริตาจึงทําการสอนพระคัมภีร์ให้
คุณพ่อทุกวัน วันละหนึงครังสัปดาห์ละเจ็ดวัน หนึงสัปดาห์ผ่านไป ในวันทีแปดริตาเอ่ยถามคุณพ่อว่า “คุณพ่อ
ต้องการถวายจิตใจให้พระเยซูในวันนีหรือไม่”
ขณะทีคุณพ่อใช้เวลาครุ่นคิดหาคําตอบ ริตาได้ป้อนคําถามให้คุณพ่อของฟาไบโอลาว่า “คุณพ่อพร้อม
จะเข้าสูพ่ ธิ บี พั ติศมาตอนนีไหมไหมคะ” คุณพ่อหยุดคิดสันๆ และพูดออกมาว่า “พ่อพร้อมแล้ว ช่วยจัดแจงทุก
อย่างให้พอ่ ได้รบั บัพติศมาด้วย”
ริตา และฟาไบโอลา ได้ติดต่อศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาลเซาอีสต์แอ๊ดเวนตีส คืออาจารย์ โรเจอร์
เพช เป็ นผูป้ ระกอบพิธบี พั ติศมาให้คณ
ุ พ่อของฟาไบโอลา โดยให้รบั บัพติศมาในสระว่ายนํ าพลาสติกขนาดใหญ่
ของเด็ก ทีบริเวณสนามหญ้าหน้าบ้านของครอบครัวในเวลา 13:30 น.ของวันพุธ
เย็นวันนันคุณพ่อไม่อยากไปนอนในห้องนอน แต่ได้นังบนโซฟาในห้องรับแขก ซึงแวดล้อมด้วยสมาชิก
ในครอบครัว
ตกดึกสงัดของคืนรับบัพติศมานันเอง ขณะนังบนโซฟาห้องรับแขก คุณพ่อได้หายใจเร็วขึน และในทีสุด
ได้หายใจเฮือกสุดท้าย และหลับตาของเขาลง
หน้าตาของคุณพ่อทีเคยบิดเบียวขณะทีอยูใ่ นอารมณ์โกรธตอนเมา เวลานีมองดูแล้วใบหน้าของเขาเรียบ
สงบอย่างมีสนั ติสุขนอนอยูใ่ นโรงศพ แม้คุณพ่อไม่เคยไปนมัสการในโบสถ์ขณะมีชวี ิตอยู่แม้ครังเดียว แต่คณ
ุ พ่อ
ได้กลับใจใหม่ และได้รบั บัพติศมาก่อนทีเขาจะสินใจ
ฟาไบโอลา แน่ ใ จว่า พระเจ้าทรงกระทํา การอัศจรรย์ คุณพ่อของเธอได้เปลียนใจมาเชือในพระเจ้าใน
เวลาเพียงสองเดือน นับจากเวลาทีแพทย์ได้วนิ ิจฉัยว่า คุณพ่อเป็ นมะเร็ง และไม่มที างใดจะรักษาชีวติ ไว้ได้
ฟาไบโอลา กล่าวเป็ นพยานว่า “การกลับใจใหม่ของคุณพ่อไม่ได้เป็ นไปตามทีเธอต้องการ แต่เป็ นไป
ตามวิถที างของพระเจ้า สิงทีเป็ นไปไม่ได้สาํ หรับมนุษย์เป็ นไปได้เสมอสําหรับพระเจ้า”
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทวโลก
ั
ทีถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสแรกของปี 2018
ซึงทางคริสตจักรเม็กซิโกได้นํ าไปสร้างอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสี ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึงศาสนาจารย์โรเจอร์ เพช ทํางานอยู่ โรงพยาบาลตังอยู่ในเมืองวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก... ขอพระบิดาเจ้าทรง
อวยพระพรทุกท่าน ทังครอบครัวด้วย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที 19 มิถนุ ายน 2021
อํานาจของเมล็ดพันธุ์
เล่าโดย ฟลอเรนซิโอ วัซคุเอซ วัย 61 ปี...ประเทศเม็กซิโก
เด็กชาย ฟลอเรนซิ โอ อายุเพียง 4 ปี เขาทํางานหนักในไร่ของคุณย่าในประเทศเม็กซิโก เขาทําการปลูก
และดูแลต้นข้า ว ดูแลต้นอะโวเคโด้ ต้นโกโก้ และแปลงดอกกุหลาบ ด้วยการช่วยเหลือของลูกพี และลูกน้องซึง
เป็ นหนุ่มแล้ว 2 คน และเด็กชายอายุ 7 ปี อีกคนหนึง ซึงเป็ นเพือนบ้านชือ แอนโตติโอ
ฟลอเรนซิโ อสังเกตุเ ห็น ว่า แอนโตนิ โอจะไม่มารับจ้างทํางานในวัน เสาร์ เขาจึงไม่ได้ร บั ค่า จ้า งในวัน
ดังกล่าว แต่ ลูกผูพ้ และผู
ี
้น้องซึงเป็ น หนุ่มแล้วทังสองคน มาทํางานทุกวัน และรับ ค่าจ้างเป็ น รายวัน ไปทุกวัน
อย่างไรก็ดใี นวันเสาร์หลังดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้ว แอนโตนิโอจะมาช่วยทํางานอะไรทียังไม่เสร็จ ซึงก็จะได้รบั
ค่าจ้างนับเป็ นรายชัวโมงไป
วันหนึง ฟลอเรนซิโอถามแอนโตนิโอว่าเหตุใดเขาจึงหยุดไม่มาทํางานในวันเสาร์ ซึงแอนโตนิโอ ตอบว่า
วันเสาร์เป็ นวันสะบาโตหรือวันบริสทุ ธิของพระเจ้า ผมจึงไม่มาทํางานในวันเสาร์ และวันเสาร์ตอนเช้า ผมจะไป
นมัสการทีโบสถ์ และตอนบ่ายจะนอนอ่านพระคัมภีรอ์ ยู่ทบ้ี าน
ฟลอเรนซิโอเชือตามทีแอนโตนิโอบอก เพราะแอนโตนิโอมีลกั ษณะนิสยั ไม่เหมือนเด็กคนอืนทัวไป แอน
โตนิโอขยัน สุภาพ มีความกรุณา และอ่านพระคัมภีร์ จะว่าไปแอนโตนิโอเป็ นเพือนทีดีทสุี ดทีฟลอเรนซิโอมี
สองสามวันต่อมาในช่วงพักเหนือยจากการทํางาน แอนโตนิโอชวนฟลอเรนซิโอไปเยียมโบสถ์ทเขาไป
ี
นมัสการ
“วันเสาร์ใดเสาร์หนึงไปเยียมโบสถ์ทผมไปนมั
ี
สการเป็ นประจําไหม” แอนโตนิโอชวนขณะทีทังสองหยุด
พักจากการทํางานและกําลังจิบนํ าโปโซน ซึงทําจากข้าวโพดหวานสีม่วง แอนโตนิโอกล่าวเสริมว่า “วันเสาร์ทจะ
ี
ถึงนีเราจะมีรายการพิเศษในชัวโมงโรงเรียนวันสะบาโต เราจะได้รอ้ งเพลง ได้อ่านพระคัมภีร์ และจะได้พบปะกับ
เพือนใหม่ๆ ด้วย”
“ครับ ผมต้องการไปโบสถ์ของคุณจัง” ฟลอเรนซิโอตอบ แต่คุณย่าของผมเป็ นสมาชิกคริสเตียนทีไป
นมัสการในโบสถ์วนั อาทิตย์ คุณย่าคงไม่ชอบถ้าผมหยุดทํางาน และไปโบสถ์ในวันเสาร์ คุณย่าเคยบอกว่า ผูท้ ี
นมัสการในวันเสาร์เป็ นพวกทีขีเกียจ เพราะพวกเขาหยุดทํางานจริงๆ ขณะทีผูน้ มัสการวันอาทิตย์ไปโบสถ์กลับ
บ้านมายังไปทํางานได้อกี ครึงวัน หรือไม่ไปโบสถ์เลยก็ไม่เป็ นไร
แต่แอนโตนิโอไม่ยอมเลิกล้มความพยายาม เขาเอ่ยปากชวนฟลอเรนซิโอให้ไปเยียมโบสถ์ในอีกสองสาม
วันต่อมา หลังการเชิญครังแรก “เชิญคุณไปเยียมโบสถ์สกั ครังแล้วคุณจะเห็นว่าเป็ นอย่างไร แล้วคุณจะติดใจ”
เมือฟลอเรนซิโอเอ่ยปากขออนุ ญาตจากคุณย่า คุณย่าไม่ยอมอนุ ญาตให้ไป ทําให้ฟลอเรนซิโอไม่กล้าขัด
ใจคุณย่า
แต่แอนโตนิ โอเอ่ยปากชวนฟลอเรนซิโออยู่ทุกสัปดาห์ตลอดหนึงเดือน ในทีสุด ฟลอเรนซิโอ มองเห็น
โอกาส เช้าวันเสาร์นันคุณย่านํ าเอาผลผลิตจากไร่ไปขายทีตลาด ฟลอเรนซิโอ จึงถือโอกาสไปโบสถ์กบั แอนโตนิ
โอ และปรากฏว่าฟลอเรนซิโอชอบรายการโรงเรียนวันสะบาโตและรูส้ กึ ยินดีทได้
ี ฟังเพลง และได้รอ้ งเพลงกับพวก
เพือนใหม่
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เมือฟลอเรนซิโอกลับบ้าน เขาพบว่าคุณย่ารอเขาอยูแ่ ละถามเขาว่า “วันนีหลานไปไหนมา” เด็กชายตอบตาม
ตรงว่า “ผมไปโบสถ์แอ๊ดเวนตีสกับแอนโตนิโอครับ”
คุณย่ารูส้ กึ โกรธมาก พูดสังว่า “ย่าบอกแล้วใช่ไหมว่าย่าไม่ชอบโบสถ์นัน อย่าไปโบสถ์นันอีกนะ แล้วย่าจะซือ
เบียร์ให้หลานดืม.. ถ้าหลานไม่ไปโบสถ์นนอี
ั ก”
แต่ฟลอเรนซิโอ ถือโอกาสไปโบสถ์อกี หลายครัง เมือเห็นว่าคุณย่านํ าผลผลิตไปขายทีตลาดในวันเสาร์ เมือ
ฟลอเรนซิโอไปโบสถ์ เขาจะรีบออกจากโบสถ์ก่อนเวลาเลิก เพือจะวิงกลับบ้าน หรือไปทํ างานทีไร่ซึงอยู่ใกล้บ้าน
ก่อนทีคุณย่าจะกลับมาจากตลาด
ทุกอย่างดําเนินไปได้ดว้ ยดี สองปี ผา่ นไป ครอบครัวของแอนโตนิโอได้ยา้ ยไปทํางานในอีกเมืองหนึงห่างไกล
ออกไป
เมือปราศจากเพือนคอยเชิญชวน ฟลอเรนซิโอหยุดไปโบสถ์แอ๊ดเวนตีส อีกอย่างคุณย่าซึงชอบดืมเบียร์อยู่
แล้ว ได้ชวนให้ฟลอเรนซิโอร่วมดืมเป็ นเพือน เมือฟลอเรนซิโออายุได้ 9 ปี เขาได้กลายเป็ นคนทีชอบดืมเบียร์เป็ น
ชีวติ จิตใจ ซึงคุณย่าก็เห็นชอบ ในสองสามปี ตอ่ มาฟลอเรนซิโอ ได้เริมสูบใบกัญชา และใช้ยาเสพติดโคเคนด้วย
ถึงตอนนี ฟลอเรนซิโอรูส้ กึ ตัวว่าตนเองได้ตกเป็ นทาสของยาเสพติดไปแล้ว เขามองเห็นผูค้ นใกล้ชดิ มากมาย
ทีใช้ยาเสพติดมีสุขภาพเสือมโทรม ร่างกายไม่แข็งแรงเท่ากับคนไม่ใช้ยาเสพติด การใช้ยาเสพติดทําให้เกิดโรคต่างๆ
เงินทองทีหาได้จะนําไปซือหายาเสพติดในปริมาณมากขึนตามลําดับ พวกเขาจึงเกิดเจ็บป่ วยบ่อย ไหนจะต้องเสียเงิน
ค่ารักษาพยาบาอีก ทีสําคัญ ยาเสพติดทําให้ทงครอบครั
ั
วไม่มคี วามสุข... ชีวติ สันลง
ฟลอเรนซิโอดินรนต่อสู้ท จะพยายามเลิ
ี
กใช้ยาเสพติด และหยุดดืมเครืองดืมทีมีแอลกอฮอลหลายปี แต่ไม่
สําเร็จ ในทีสุดเขาคิดได้ว่าเขาควรร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาอธิษฐานสันๆ วันละหลายครังว่า “พระ
เจ้ า ...โปรดช่ ว ยข้ า พเจ้ า ด้ ว ย ข้ า พเจ้ า ต้ อ งการเลิก สิงชัวร้า ยนี แต่ ทํ า ไม่ ไ ด้ โปรดช่ ว ยข้า พเจ้ า ด้ ว ยเถิ ด ”
ฟลอเรนซิโออธิษฐานคําเดิมซําๆ กันประมาณหนึงปี ทันใดวันหนึงเขาไม่มคี วามปรารถนาจะใช้สงเสพติ
ิ
ด
เหล่านันขึนมาในทันทีทนั ใด ไม่อยากสูบ ไม่อยากดืมเหล้า ไม่อยากใช้ยาเสพติด เขาขอบพระคุณพระเจ้าทีเกิดการ
อัศจรรย์ขนอย่
ึ างประหลาด เขาเป็ นอิสระแล้ว ตอนนันเขาอายุได้ 45 ปี เขารู้สกึ ชืนชมยินดี เขาทราบแน่ชดั ว่าพระ
เจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเขา เขาจึงมอบถวายดวงใจของเขาให้กบั พระเยซูคริสต์ และเข้าร่วมกับโบสถ์เซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีส
ฟลอเรนซิโอกล่าวเป็ นพยานว่า เขาเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ ดเวนตีส เพราะเขาจําได้ว่าตอนเป็ นเด็ก ชายเขามี
เพือนชือแอนโตนิโอ ซึงเพือนคนนีได้บอกเขาตอนทีเขาอายุได้ 4 -5 ปี ว่าโบสถ์แอ๊ดเวนตีสถือตามพระคัมภีร์ทุกอย่าง
และถือ รัก ษาพระบัญ ญัติส ิบ ประการทุ ก ข้ อ ซึงข้อ ทีสีบอกให้ ถ ือ รัก ษาวัน สะบาโตเป็ นวัน บริสุ ท ธิของพระเจ้ า
ปั จจุบนั ฟลอเรนซิโอ อายุ 61 ปี เขาชอบทีจะพูดถึงความรักของพระเจ้า และบอกว่าพระเจ้าทรง ช่วยให้เขา
เป็ นอิสระจากเครืองดืมแอลกอฮอล และสิงเสพติดต่างๆ อย่างไรก็ด ี นับถึงวันนีมีประมาณ 20 คนทีได้มอบถวาย
ดวงใจของพวกเขาให้กบั พระเยซู หลังจากทีได้ฟังคําพยานส่วนบุคคลจากฟลอเรนชิโอ และได้ศกึ ษาพระคัมภีร์กบั
เขา
ฟลอเรนชิโอกล่าวเป็ นพยานถึงฤทธิอํานาจของพระเจ้าว่า “ผมไม่สามารถอธิบายถึงฤทธานุ ภาพของพระเจ้า
ได้ แต่ฤทธิอํานาจนันได้เปลียนแปลงชีวติ ของผม”
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั
ถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีสิบ สามของไตรมาสแรกของปี 2018 ซึงทาง
คริสตจักรเม็กซิโกได้นําไปสร้างอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสี ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึงตังอยูบ่ นพืนทีบ้านเกิด
ของฟลอเรนซิโอ และศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาล โรเจอร์ เพช คือเมืองวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก ขอพระ
บิดาเจ้าทรงอวยพระพรพีน้องในพระคริสต์ทุกท่าน ทังครอบครัวด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันที 26 มิถนุ ายน 2021
จากประตูส่ปู ระตู
เล่าโดย แอชเลย์ อัลวาเรซ วัย 20 ปี
เรืองราวทังหมดนีเริมต้นขึนเมือฉันไปเข้าเรียนชันมัธยมปลายในเมืองขนาดเล็กของประเทศเม็กซิโก ซึง
ตังอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ระยะห่างจากชายแดนรัฐเท็กซัสของอเมริกา ขับรถยนต์ประมาณสองชัวโมง
เพือนร่วมชันของฉันคือ “เคทซี ” และฉันได้กลายเป็ นเพือนสนิทกัน และฉันได้ทราบว่าเคทซีเป็ นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เคทซีชวนฉันไปเข้าค่ายพักแรม และร่วมกิจกรรมอืนๆ ของโบสถ์ แต่ฉนั ปฏิเสธเธอ
ตลอดเวลาทีศึกษาในชันมัธยมปลาย
ฉันจะตอบเคทซีว่า “ฉันอยากไปแต่ฉนั ไปไม่ได้ เพราะคุณพ่อคุณแม่ของฉันไม่อนุ ญาต”
แต่ทจริ
ี งแล้วฉันไม่ ได้ขออนุ ญาตจากคุณพ่อหรือคุณแม่ในเรืองนี แต่ ฉันเองไม่สนใจทีจะไปมากกว่ า
ดังนันคําเชิญชวนของเพือน “จึงเข้าหูซา้ ยของฉัน และทะลุหขู วาออกไปทุกครัง”
บางครังเคทซี และฉันก็โต้เถียงกันอย่างไม่จริงจังนักเกียวกับเรืองวันสะบาโต ซึงเคทซีบอกฉันว่าเหตุใด
เธอจึงเชือในเรืองวันสะบาโต และฉันก็ให้ความเห็นแย้งว่า เหตุใดฉันจึงไม่เชือในวันสะบาโต จริงๆ แล้วฉันไม่มี
ความรู้ลกึ ซึงอะไรในเรืองวันเสาร์หรือวัน อาทิตย์ว่าวันไหนถูกต้อง ฉันเพียงเคยได้ยนิ คุณพ่อของฉันเคยพูดว่า
“เรืองวันสําหรับการนมัสการไม่สาํ คัญอะไรนัก”
หลังจากจบการศึกษาชันมัธยมปลาย เคทซีตัดสินใจเรียนแพทย์ แต่การสมัครเข้าเรียนระดับ มหาลัยของ
ฉันถูกปฏิเสธ ฉันเริมคิดเอาเองว่าพระเจ้าทรงลืมฉัน ฉันรู้สกึ ท้อถอยตลอดหนึงปี พอดีเคทซีชวนฉันไปเข้า ค่าย
พักแรมในช่วงนัน ฉันจึงตัดสินใจไป
พอไปเข้าค่ายฉันชอบในทุกรายการ ลูกค่ายล้วนแต่เป็ นคนน่ารักและเป็ นกันเอง
รายการในค่ายครังนันมีเนือหาอยูท่ พั
ี นธกิจของพระเจ้า เราช่วยกันทําความสะอาดแม่นํา และทําการทาสี
และปรับปรุงพืนทีของโบสถ์ จากนันมีร ายการไปเยียมจากประตูบ้านหลังหนึ งไปยังประตูบ้านหลังถัดไป ซึง
รายการนีประทับ ใจฉันมากทีสุด ทีหน้าประตูบ้านแต่ละหลังหรือห้องชุด เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของบ้าน
ทราบ จากนันเราจะอ่านข้อพระคัมภีร์หนึงหรือสองข้อ แล้วร่วมกันร้องเพลงหนึงเพลง ปิ ดท้ายด้วยการอธิษฐาน
เผือผูอ้ าศัยอยู่ในบ้านทีเราไปเยียม ฉันสังเกตเห็น ว่าใบหน้ า และแววตาของเจ้า ของบ้านหลายหลังฉายความ
ซาบซึงจากคําอธิษฐานทีเรานําเสนอ
ฉันไม่เคยเข้าร่วมในการรับใช้ในพันธกิจเช่นนีมาก่อน และฉันประหลาดใจว่าทําไมฉันจึงรูส้ กึ ดีเช่นนี ฉัน
คิดว่า “ฉันต้องการทีจะทํากิจกรรมดังกล่าวบ่อยขึน ฉันจะต้องประกอบพันธกิจเช่นนีตลอดเวลาทีมีโอกาส”
การเข้าค่ายในวันสุดสัปดาห์เปลียนแปลงชีวิตของฉัน ความเศร้า ความท้อใจของฉันหายไปจนหมดสิน
ฉันตระหนักว่าชีวติ ของฉันมีจุดมุง่ หมาย
แต่ฉนั ไม่แน่ ใจว่าอะไรคือเป้ าหมายในชีวติ ของฉัน ฉันบอกเรืองนีกับคุณพ่อและคุณแม่พร้อมกันเกียวกับ
สิงทีฉันได้รบั จากการเข้าค่ายพักแรมในครังนี แต่ทงสองไม่
ั
ได้ให้ความสนใจอะไรมากนัก
ในวันสะบาโตถัดมา ฉันไปนมัสการทีโบสถ์ ผูค้ นในโบสถ์ให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่น และเชิญฉันให้
เข้าร่วมในกิจกรรมของโบสถ์ ฉันเรียนรูห้ ลายอย่างจากการอ่านพระคัมภีร์ และฉันไปนมัสการทีโบสถ์ทุกวันสะบาโตหลังจากนัน
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หนึงเดือนพอดีหลังจากทีฉันได้ไปเข้าค่าย นักศึกษาศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมอนเตมอร์โลส คน
หนึงได้มาเยียมโบสถ์ และทําการเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ในโบสถ์ทุกคืนหนึงสัปดาห์ ฉันไปฟั งคําเทศนา
ทุกคืนตลอดสัปดาห์ และได้เชิญนักศึกษาคนนันไปรับประทานอาหารทีบ้านของฉัน นักศึกษาคนนันพูดคุยกับ
ทุกคนในครอบครัวของฉัน เกียวกับ พระคัมภีร์ ขณะทีเขากําลังจะลากลับทีพักทีโบสถ์ เขาเอ่ยถามฉันตรงๆว่า
“คุณเคยคิดทีจะรับบัพติศมาบ้างไหม”
เมือฉันได้ยนิ คําถามตรงไปตรงมาเช่นนี ฉันคิดในใจว่า “โอ..ว้าว ฉันต้องการได้ยนิ สิงนี”
ทันทีทนั ใด ฉันตัดสินใจรับบัพติศมา เมือคุณพ่อคุณแม่ได้ทราบเรืองนีก็ไม่ว่าอะไร ในอีกสามวันถัดมาฉัน
ได้รบั บัพติศมา
หนึงเดือนผ่านไปหลังจากทีฉันได้รบั บัพติศมา ฉันไปเข้าค่ายพาธไฟนเดอร์ททางมหาวิ
ี
ทยาลัยมอนเตมอร์โลสจัดขึน ในช่วงทีมีการจัดรายการ “การเป็ นพยานส่วนบุคคล” ผูน้ ํ ารายการได้เชิญฉันให้ยนื ขึนกล่าวคํา
พยานว่าฉันได้เรียนรูเ้ รืองพระเจ้า และตัดสินใจรับบัพติศมาอย่างไร ฉันสังเกตเห็นว่าหนุ่ มสาวจํานวนมากได้รบั
แรงกระตุ้นให้ทําการตัดสินใจจากคําพยานของฉัน เมือฉันกล่าวคําพยานจบลง ผูด้ ําเนินรายการได้กล่าวว่า ผู้
กล่าวคําพยานให้เราฟั งวันนี ได้ตดั สินใจจะลงทะเบียนเป็ นศึกษาในมหาวิทยาลัยมอนเตมอร์โลสของเราแล้ว
ทีจริงแล้ว ฉันยังไม่คดิ จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในตอนนัน เพราะครอบครัวของฉันไม่พร้อมจะให้การ
สนับสนุ นด้านการเงิน และนอกจากนัน ฉันต้องการอาศัยอยู่กบั พ่อแม่ของฉัน แต่ฉนั ไม่อาจปฏิเสธคําแนะนํ าจาก
อาจารย์สอนมหาวิท ยาลัยท่านหนึงทีแนะนํ า ให้ฉัน สมัครเป็ น คนขายหนังสือของคริส ตจักร เพือจะได้เงิน เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษา ฉันได้ทดลองไปขายหนังสือจากประตูบา้ นหลังหนึง แล้วเดินไปยังประตูบา้ นหลังถัดไป
ในพืนทีใกล้มหาวิทยาลัย ฉันได้เรียนรูม้ ากขึนเกียวกับความเชือของฉัน ฉันตระหนักว่าความปรารถนาของฉันใน
ตอนวัยรุ่นทีฉันได้ไปเข้าค่าย และได้ไปเยียมจากบ้านหนึงไปอีกบ้า นหนึงได้กลายเป็ นความจริง ฉันรักการเป็ น
บรรณกร หรือการเป็ นคนขายหนังสือของคริสตจักร
เมือช่วงฤดูรอ้ นสินสุดลง คุณพ่อคุณแม่สงให้
ั ฉันเดินทางกลับบ้าน เมืออยู่ทบ้ี าน ฉันต้องการกลับไปที
มหาวิทยาลัย เพือออกไปขายหนังสือหารายได้เพือใช้ในการศึกษาในมหาวิทยาลัย ฉัน ตระหนักในตอนนันว่า
พระเจ้าสร้างความประทับใจให้เกิดขึนกับฉันให้ทาํ งานเป็ นบรรณกร หรือผูป้ ระกาศกิตติคุณด้วยการจําหน่ ายจ่าย
แจกวรรณกรรมคริสเตียน
ในทีสุดฉันบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่า ถ้าท่านไม่ขบั รถนํ าฉันกลับไปทีมหาลัย ฉันก็จะออกจากบ้านไปใช้
ชีวติ ตามลําพัง คุณพ่อคุณแม่โกรธฉันอย่างรุนแรง แต่กข็ บั รถไปส่งฉันทีมหาวิทยาลัยและปล่อยฉันลงทีประตูหน้า
มหาวิทยาลัยแล้วพวกเขาได้จากไปไม่กล่าวลาฉันแม้คําเดียว สิงนีทําให้ฉันรูส้ กึ โดดเดียวมาก ฉันหยุดยืนเงียบๆ
ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ตน้ หนึงและอธิษฐาน “โอพระบิดาเจ้า ตอนนีข้าพเจ้ามีเพียงแต่พระองค์ และตัวข้าพเจ้าเท่านัน”
หนึงเดือนเต็มผ่านไป คุณพ่อคุณแม่ไม่ตดิ ต่อฉัน ฉันรายงานไปว่าฉันกําลังทําอะไรแต่พวกท่านเงียบไม่
ตอบ ฉันสงสัยว่าฉัน ได้ทําผิดร้ายแรงกระนันหรือ แล้วฉันได้โทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ว่าฉันจะเดินทางกลับบ้าน
สัป ดาห์ห น้ า คุ ณ พ่อ รีบ ตอบฉัน ว่า “ลูก ไม่ต้อ งเดิน ทางกลับ บ้า นหรอก อยู่ข ายหนั ง สือ และเรีย นหนั ง สือ ที
มหาวิทยาลัยเถอะ คุณแม่ของลูกและพ่อเองกําลังเข้าร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส”
ฉัน แทบไม่เ ชือในสิงทีฉัน ได้ย นิ กับ หูชดั เจน ฉันเริมร้องไห้ออกมา ฉันไม่พูด อะไรตอบไปเพราะฉัน
ร้องไห้หนักมาก
ภายหลังฉันได้เรียนรูว้ ่า ทังคุณพ่อและคุณแม่รู้สกึ อัศจรรย์ใจว่าเหตุใดทีผ่านมา ฉันเป็ น คนทีรักและเชือ
ฟั งคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่าง เหตุ ใดตอนนี ฉัน จึงมีค วามมุ่ง มันสุดดวงใจทีจะทํา งานรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็ น
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คนขายหนังสือ ในวันทีพวกท่านขับรถมาส่งฉันทีหน้ามหาวิทยาลัยในเดือนก่อนนัน ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน
พวกท่านตัด สินใจไปนมัสการทีโบสถ์แอ๊ดเวนตีส ทีใกล้ทสุี ดเพือศึกษาหลักข้อเชือ... และพวกท่านได้เรียนรูว้ ่า
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้ถอื ตามพระคัมภีร์ และปฏิบตั ติ ามพระบัญญัตสิ บิ ประการทุกข้อ ...หลังจากที
ได้ศกึ ษาพระคัมภีร์ไปเพียงหนึงเดือน ทังคุณพ่อและคุณแม่ได้กาํ ลังเตรียมตัวเพือการรับบัพติศมา ขณะทีมีหลาย
สิงเกิดขึนกับคุณพ่อคุณแม่ ฉันกลับคิดไปว่าพ่อและแม่คงโกรธฉัน และตัดขาดจากฉัน...
หกสัปดาห์ต่อมา คุณพ่อได้โทรมาบอกฉันว่ า บัดนีทังพวกท่านทังสองได้รบั บัพติศมาเข้าสู่คริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเรียบร้อยแล้ว พร้อมทังน้องชายวัย 17 ปี และน้องสาววัย 13 ปี ของฉันต่างก็ได้รบั บัพติศ
มาพร้อมกันทัง 4 คน
เมืองทีคุณพ่อคุณ แม่ตงบ้
ั านเรือนอยู่ ชือเมือง “แซน เฟอนันโด” เป็ น เมืองขนาดเล็ก เมือฉันและทัง
ครอบครัวเข้าร่วมกับคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ก็เป็ นทีรูก้ นั ทังตัวเมืองในการเปลียนแปลงนี ตอนนีฉันอธิษฐานขอให้
มีอกี หลายครอบครัวทีให้ความสนใจ ได้เปลียนแปลงมารับเอาความเชือของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ขอบคุณพีน้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั
ถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีสิบสามของไตรมาสแรกของปี 2018 ซึง
ทางคริสตจักรเม็กซิโกได้นําไปสร้างอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสี ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึงตังอยู่บนพืนที
บ้านเกิดของฟลอเรนซิโอ และศาสนาจารย์โรเจอร์ เพช ประจําโรงพยาบาล ซึงก็คอื เมืองวิลลาเฮอร์โมซา ประเทศ
เม็กซิโก.. ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรพีน้องในพระคริสต์ทกุ ท่าน ทังครอบครัวด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า
...อาเมน
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