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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 3 กรกฎาคม 2021
ความสุข ที่ได้ก ลับ บ้าน
เล่าโดย... แอดเดรียน วิลเลส วัย 20 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
ข่าวพันธกิจสําหรับเด็ก ไตรมาสที่ 2 ปี 2018 ได้ลงเรื่องของ แอดเดรีย น ตอนเมื่อเขาเรียนจบเกรด 12
จากโรงเรียนฮอลบรูคเซเวนธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน ซึง่ เป็ นโรงเรียนสําหรับเด็กชาวอินเดียแดง ชนพืน้ เมืองของ
อเมริกา ตัง้ อยูท่ ร่ี ฐั แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
แอดเดรียน ไม่ทราบว่าเหตุใดคุณพ่อและคุณแม่ของเขาจึงดื่มเหล้าบ่อยๆ เมือ่ แอดเดรียนอายุ 7 ปี พีช่ าย
คนหนึ่งของแอดเดรียนได้สอนเขาให้รจู้ กั ดื่มเหล้า ซึง่ แอดเดรียนไม่คดิ ว่าการดื่มเหล้าเป็ นเรื่องผิดอะไรสําหรับคน
ทัวไป
่
ตอนที่แอดเดรียนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนฮอลบรูคแอ๊ดเวนตีส เขาอยู่เกรด 3 แรกๆ แอดเดรียนไม่
ชอบกฎต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีอยู่หลายข้อกว่าโรงเรียนเดิมของเขา แต่พออยู่ต่อมาเขากลับชอบในสิง่ ใหม่ๆ
หลายสิง่ นอกจากครูทงั ้ หลายจะสอนตามหลักสูตรด้านวิชาการแล้ว ครูยงั ให้การเอาใจใส่นกั เรียนเป็ นคนๆ และ
ยังสอนเรื่องการรักษาความสะอาดร่างกาย ความสะอาดในบ้าน ตลอดจนการซักรีดเสือ้ ผ้า เขาได้เรียนรูด้ ว้ ยว่า
เมื่อเขารูส้ กึ เศร้า หรือไม่สบายใจ เขาจะไปเล่นบาสเกตบอลในโรงยิม ซึง่ ทําให้เขาได้รบั การปลดปล่อยพลัง และ
รูส้ กึ สบายใจขึน้ เมือ่ แอดเดรียนอยูเ่ กรด 7 เขาได้ศกึ ษาพระคัมภีร์ และก่อนสิน้ ปี การศึกษาของปี นนั ้ แอดเดรียน
ได้ถวายดวงใจให้พระคริสต์โดยการรับบัพติศมา
ให้เรามารับ ทราบว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับ แอดเดรียน หลังจากที่เขาเรีย นจบมัธ ยมปลาย คือ เกรด 12
ต่อไปนี้คอื เรือ่ งราวของแอดเดรียน ซึง่ แอดเดรียนเล่าด้วยถ้อยคําจากปากของเขาเอง
ผมเรียนสําเร็จจากโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียน ในปี 2018 ก่อนหน้านัน้ ผมได้ถวายชีวติ ให้พระเยซู และ
พระองค์ได้ทรงช่วยผมให้เอาชนะความอยากยาเสพติด และความต้องการอยากดื่มเหล้าได้ ผมได้พบเป้ าหมาย
ในการดําเนินชีวติ ความฝั นของผมคืออยากจะเดินตามรอยเท้าคุณลุงคนหนึ่งของผม คือการเป็ นวิศวกร ผมจึง
ลงทะเบียนศึกษาในวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเนแบรสกา และเริม่ ต้นชีวติ การเป็ นนักศึกษาในวิทยาลัยของคริสตจักร
ผมได้เพื่อนใหม่หลายคนในวิทยาลัย ผมร่วมกิจกรรมกับคณะนักร้อง และเข้าร่วมกับทีมบาสเกตบอล
ทีมหนึ่ง ที่ลงแข็งกับทีมอื่นๆ ภายในวิทยาลัย ผมลงทะเบียนเรียนในชัน้ พระคัมภีรห์ ลายชัน้ ผมชอบรายการ
ด้านจิตวิญญาณของวิทยาลัย รวมทัง้ เข้าร่วมกับรายการ “เข้าสูค่ วามอบอุ่น” ซึง่ ดําเนินการในช่วงนมัสการในทุก
เย็นวันศุกร์
ทุกสิง่ ทุกอย่างกําลังเป็ นไปด้วยดี จนกระทังผมได้
่
พบว่าการศึกษาในวิทยาลัยของผมจําเป็ นต้องใช้เงิน
จํานวนทีส่ งู มาก ผมไม่ทราบจะจัดการอย่างไร เมื่อผมได้รบั บิลค่าหน่ วยกิจ และค่าทําเนียมอื่นๆ ทีผ่ มต้องจ่าย
...ผมรูส้ กึ ช็อค
ในปี การศึกษาต่อมา ผมตัดสินใจไปศึกษาที่โรงเรียนตัง้ ขึน้ บนพืน้ ที่จดั สรรเฉพาะสําหรับชนอินเดียแดง
เผ่านาวาโจ และใช้เวลาศึกษา และค้นคว้าทางออนไลน์ ในเวลาเดียวกันก็คน้ หาสถาบันจะศึกษาต่อ ผมได้พบ
วิทยาลัยเทคนิคในนิวเม็กซิโก มีโปรแกรมวิศวกรรมศาสตร์เป็ นที่ยอมรับ ผมรูส้ กึ ตื่นเต้นคิดว่าสถาบันแห่งนัน้
น่ าจะเป็ นที่ผมจะศึกษาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเป็ นสถาบันของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมและค่า
หน่วยกิตถูกกว่าวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของเอกชนของคริสเตียน
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หลังจากทีไ่ ด้เข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้ ผมตะหนักได้อย่างรวดเร็วว่าไม่มนี ักศึกษาคริสเตียนเลยแม้แต่
คนเดียว พวกนักศึกษาหลายคนดื่มสุรา หรือแม้แต่ ใช้ย าเสพติดด้วย ผมจึงรู้สกึ ท่วมท้นไปด้วยการทดลอง
ขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงช่วยให้ผมสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้หลงไปดื่ม หรือใช้เสพสิง่ เสพติด... แต่นนั ่ แหละผมต้อง
แยกตัวออกห่างพวกเขา และอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
เมื่อเรียนมาถึงเทอม 2 ผมรูส้ กึ เหงาใจมาก และรูต้ วั ว่าผมไม่สามารถทนศึกษาในสถาบันแห่งนัน้ อีก
ต่อไป ผมโทรไปปรึกษากับครูบางคนที่ผมสนิททีโ่ รงเรียนฮอลบรูค โรงเรียนทีผ่ มจบชัน้ มัธยมปลาย เป็ นทีน่ ่ า
แปลกใจว่าตอนนัน้ มีตํ าแหนงครูผู้ช่วยว่างอยู่ นี่ เป็ นโอกาสที่เปิ ดให้โดยแท้ และคณะอาจารย์ยนิ ดีรบั ผมเข้า
ทํางาน... นี่จงึ เป็ นหัวข้อของข่าวต่างแดนทีเ่ ขียนชื่อว่า “ ความสุข ที่ได้ก ลับ บ้า น” ผมเดินทางกลับสถาบันเดิม
และตัง้ ใจจะศึกษาวิชาวิศวะทางออนไลน์
สภาพแวดล้อมของการเป็ นนักศึกษาปี สองในวิทยาลัยเทคนิค และการทํางานเป็ นครูผชู้ ่วยในโรงเรียน
มัธยมฮอลบรูคมีความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวง ที่โรงเรียน ผมมีความสุขเหมือนได้อยู่ในบ้าน ดังนัน้ ผมจึงมี
ความสุข และความอบอุน่ ใจมากทีไ่ ด้กลับบ้าน
อย่างไรก็ดกี ารศึกษาออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็ นเรื่องที่ยากมาก เพราะมีวชิ าคํานวณในทุก
ระดับ เป็ นการยากถ้าไม่มใี ครช่วยอธิบายให้ฟัง ดังนัน้ ในส่วนลึกของดวงจิตผม ผมอยากกลับไปศึกษาต่อที่
วิทยาลัยยูเนียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทีผ่ มได้ศกึ ษาตอนปี 1 ผมจึงอธิษฐานอย่างหนักขอพระเจ้าทรงจัดหาทาง
ให้ผมได้กลับ ไปเรียนในสถาบันของพระองค์ โดยไม่ต้องเป็ น หนี้ ก้อนโต ผมทราบว่าพระเจ้าทรงมีแผนการ
สําหรับชีวติ ของผม ขอพีน่ ้องในพระคริสต์ได้โปรดอธิษฐานเผือ่ ผม ขณะทีผ่ มกําลังติดตามพระองค์ในทิศทางใดที่
พระองค์ทรงนําผมไป
ขอบคุ ณ พี่น้ องในพระคริส ต์ท วโลก
ั่
ที่ได้ถ วายทรัพ ย์ในวัน สะบาโตที่สิบ สามเมื่อสามปี ท่ีแล้ว ซึ่งเงิน
จํานวนนัน้ ได้นําไปสร้างโรงกีฬาในร่มให้กบั โรงเรียนฮอลบรูค และอีกส่วนหนึ่งได้นําไปสร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อ
ชีวติ ใหม่ท่ดี กี ว่า” ในเฟส 1 ศูนย์น้ีตงั ้ อยู่ในบริเวณของโรงเรียนฮอลบรูค และเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สาม
ของไตรมาสนี้ จะนํ าไปสร้างศูนย์ประกาศเพื่อชีวติ ที่ดกี ว่าเฟส 2 ศูนย์แห่งนี้จะมุ่งเน้นให้การบริการประชาชน
ทัวไป
่ ตลอดจนเด็ก และคนหนุ่มสาวชาวอินเดียแดง ซึง่ มีอตั ราสูงมากเป็ นโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรค
เครียด.. อันเป็ นสาเหตุหลักทีท่ าํ ให้พวกเขาฆ่าตัวตาย
สถานที่ต งั ้ หน่ ว ยพัน ธกิ จ
 โรงเรียนฮอลบรูค เปิ ดขึน้ ในปี 1946 ณ เมืองฮอลบรูค รัฐแอริโซนา โรงเรียนนี้สอนตามหลักสูตรของรัฐ ซึง่
มีวิชาภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และวิช าอื่นๆ นอกจากนี้ย งั มีชนั ้ เกี่ยวกับ
วิชาชีพเพิม่ เข้าไปด้วยเช่น: การซ่อมรถยนต์ การขีม่ า้ การเชื่อมโลหะ และการเป็ นช่างไม้ โรงเรียนแห่งนี้
เปิ ดดํ าเนิ น การเพื่อ สงวนวัฒ นธรรมของชาวอิน เดีย แดง ซึ่งเป็ นชนพื้น เมือ งดัง้ เดิม ของสหรัฐ อเมริก า
โดยเฉพาะเผ่านาวาโจ จึงมีการเรียนภาษานาวาโจด้วย ปั จจุบนั โรงเรียนเปิ ดดําเนินการด้วยงบประมาณ
20% จาก สหคอนเฟอเรนซ์แปซิฟิก และอีก 80% จากเงินบริจาคของผูม้ จี ติ กุศลทัวไป
่
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 10 กรกฎาคม 2021
การเดิ น ทางที่ได้ร บั การปกป้ อ ง
เล่าโดย โจดี้ ออพพิทซ์ วัย 39 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
ฉันชื่อ โจดี้ ออพพิทซ์ ทํางานอยูแ่ ผนกทะเบียนของโรงเรียนเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสฮอลบรูคอินเดียน ส่วน
สามีฉัน ดีเร็ก ทํางานเป็ นหัวหน้ าแผนกซ่อมบํารุง ในบ่ายวันสะบาโตหนึ่ง ฉันขับรถจิบ๊ ไปกับดีเร็ก เพื่อจะไป
เมืองโฟนิกซ์ เมืองหลวงของรัฐแอริโซนา ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชัวโมง
่
บ่ายวันนัน้ เราเริม่ ออกเดินทางค่อนข้างช้า เรากะจะไปให้ทนั ฟั งเรื่องเทศนาในการประชุมรอบเย็นซึง่ จะ
เริม่ ในเวลา 17:30 น.ทีโ่ บสถ์ในตัวเมือง ตามแผนเมื่อไปถึงเมืองโฟนิกซ์ ฉันจะขับรถไปรับคุณแม่ของฉันทีบ่ า้ น
ก่อนทีจ่ ะไปโบสถ์ เพราะคุณแม่โทรมาบอกว่าเธออยากไปฟั งเทศน์ทโ่ี บสถ์ในเย็นวันนัน้ กับเราด้วย
เมือ่ ออกเดินทางไปได้ไม่นาน ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก ถนนหลายแห่งต้องเลีย้ วโค้งไปมาตามไหล่เขา แต่
ละโค้งฉันต้องจับพวงมาลัยรถไว้มนั ่ ขณะเดียวกันพอรถวิง่ ผ่านโค้งแล้ว ฉันจะเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถวิง่ บน
ถนนทีไ่ ต่สงู ขึน้ มีรถหลายคันเร่งเครือ่ งแซงรถของเราไป
ขณะที่รถวิง่ ไปได้ประมาณครึง่ ทาง ตรงทางโค้งแห่งหนึ่งรถของเราวิง่ แฉลบออกนอกเส้นทาง ฉันรีบ
เหยียบเบรคอย่างแรง ในวินาทีนัน้ รถเกิดหมุนตัวไปครึง่ รอบ คือประมาณ 180 องศา และชนเข้ากับขอบดินที่
ด้านขวาซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของดินภูเขา พลันรถกระเด็นไปในทิศทีด่ เี ร็กสามีนงั ่ อยู่ แล้วก็กลิง้ ลงไปตามเนินลาดชัน
ข้างถนนหลายรอบ ไกลลงไปประมาณ 75 เมตรจากขอบถนน ก่อนทีร่ ถจะหยุด
ดีเร็ก และฉันนัง่ นิ่งงงงันกับสิง่ ที่ได้เกิดขึ้น พอตัง้ สติได้ ดีเร็กพยายามเปิ ดประตูรถ แต่มนั เปิ ดไม่ออก
เพราะประตูกระทบเข้ากับอะไรสักอย่างขณะมันกลิง้ ลงมา ดีเร็กอุทานออกมาว่า “ดูเหมือนผมได้กลิน่ นํ้ ามันรถรัว่
ออกมา...มันอาจเกิดระเบิด เราจะต้องรีบออกจากตัวรถเดีย๋ วนี้!”
ในนาทีนนั ้ เองฉันเปิ ดประตูดา้ นคนขับออกได้ มีผหู้ ญิงคนหนึ่งวิง่ มาถามว่า “คุณโอเคไหมคะ” ฉันตอบ
ว่า “โอเค ค่ะ...ขอบคุณพระเจ้า” ในวินาทีนนั ้ ฉันมองเห็นดีเร็กปี นออกมาจากตัวรถด้านคนขับเช่นเดียวกับฉัน...
ฉันขอบคุณผูห้ ญิงคนนัน้ ทีม่ าทักเป็ นคนแรก เธอขับรถตามหลังฉันมา และได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่
ได้เกิดขึน้ กับรถของเรา และเธอได้หยุดรถของเธอ และรีบมาดูว่าจะให้ความช่วยเหลืออะไรได้บา้ ง ต่อมาอีกไม่
นานมีอกี หลายคนได้หยุดรถของพวกเขาเข้ามารายล้อมรถจิบ๊ ของเรา มีคนหนึ่งเอ่ยถามว่าจะให้เขาโทรเรียกรถ
ลากให้ไหม ขณะที่เรากําลังลังเลใจ มีรถลากคันหนึ่งวิง่ มาจอดไม่ห่างออกไป ชายคนที่เป็ นเจ้าของรถลากได้
เดินทางกลับจากการไปพบทันตแพทย์ ณ เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งไม่ไกลออกไป
“ให้ผมช่วยอะไรไหม” เขาเอ่ยถามขึน้
จากนัน้ เราคิดว่า เราจะโทรรายงานตํารวจดีไหม พลันรถตํารวจคันหนึ่งวิง่ มาโดยที่เราไม่ได้โทรเรียก
เมื่อเขาเห็นว่าเราไม่บาดเจ็บอะไร และรถจิบ๊ ของเรามีรถลากมาให้บริการพอดี เขาจึงกลับขึน้ ไปทีถ่ นน และโบก
ให้รถวิง่ ผ่านไป โดยไม่ตอ้ งหยุดรถมาดูอุบตั เิ หตุซง่ึ จะทําให้รถติด...
ในไม่กน่ี าทีต่อมา เจ้าของรถลากก็จดั การลากรถของเราขึน้ บนรถลากของเขา เราได้สาํ รวจความเสียหาย
และพบว่า ล้อรถสองล้อได้รบั ความเสียหาย ซึง่ จะต้องถูกถอดออก และเปลีย่ นวงล้อใหม่ ทีด่ า้ นข้างของรถมีรอย
บุบเล็กน้ อยหลายแห่ง ขณะที่ส่วนหน้ า และส่วนหลังคาไม่มสี ่วนไหนเสียหาย สรุปแล้วรถจิบ๊ เสียหายไม่มาก
ประกันภัยรถยนต์จะเป็ นผูช้ ว่ ยจ่ายค่าซ่อมแซมให้
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ขณะทีด่ เี ร็ก และฉัน นังบนรถลากเพื
่
อ่ เดินทางไปทีอ่ ซู่ ่อมรถ เราพยายามนึกทบทวนว่าอุบตั เิ หตุครัง้ หนึ่ง
เกิดขึน้ ได้อย่างไร เราวางแผนจะไปรับคุณแม่ของฉัน และเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมีบา้ นไม่ไกลจากบ้านของคุณแม่ ที่
เมืองโฟนิกซ์ เพื่อไปเข้าร่วมประชุมนมัสการที่โบสถ์ด้วยกัน แต่แผนการดังกล่าวไม่บรรลุผล ซึ่งเราได้โทรไป
บอกคุณแม่และเพื่อนคนนัน้ และบอกว่าไม่ตอ้ งเป็ นห่วงพวกเรา พวกเราไม่บาดเจ็บ และรถก็เสียหายไม่มาก...
อนึ่งในการเดินทางไกล ส่วนมากข้าพเจ้าจะนําสุนัขตัวโปรดของข้าพเจ้าเดินทางไปด้วยเสมอ แต่บ่ายวันนัน้ ฉัน
ขังสุนขั ไว้ทบ่ี า้ นพัก อุบตั เิ หตุในวันนัน้ เราทัง้ สองอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า เพราะเราไม่ได้รบั บาดเจ็บ จะมีบา้ งก็
เพียงรอยฟกชํ้าบางแห่งเล็กๆ น้อยๆ ขณะทีร่ ถจิบ๊ กลิง้ พลิกไปหลายตลบก็ไม่เสียหายอะไรมากนัก
สิง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นไปได้อย่างไร ที่รถของเราไม่ชนกับรถยนต์คนั อื่น และที่สุดเมื่อรถกลิ้งไปหลายรอบ
และหยุดลงบนล้อทัง้ สีข่ า้ ง ที่น่าแปลกใจคือรถของเราไม่ได้ชนกับแผงเหล็กที่กนั ้ เป็ นแนวยาวตามส่วนโค้งของ
ถนน ...เป็ นไปได้อย่างไร
สิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้คอื พระเจ้าทรงพิทกั ษ์รกั ษาชีวติ ของเราไว้ พระองค์ทรงดูแลทุกสิง่ แม้แต่ก่อนทีเ่ ราจะเริม่
ออกเดินทาง เพราะต่อมาเราได้ทราบว่า ครอบครัวของเพือ่ นๆ หลายครอบครัวได้รบั การดลใจว่าพวกเขาควรจะ
่
เกิดอุบตั เิ หตุ
อธิษฐานเพื่อการเดินทางไปเมืองโฟนิกซ์ของเรา และพวกเขาได้อธิษฐาน จากนัน้ ไม่ถงึ สองชัวโมงก็
ขึน้ นับว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพวกเพือ่ นๆ....หลังจากทีเ่ กิดอุบตั เิ หตุไม่ถงึ ชัวโมง
่
เพือ่ นบางคนได้ขบั
รถของพวกเขามารับเราจากอูซ่ ่อมรถเพือ่ กลับบ้าน
พระธรรม สดุดี 94:22 กล่าวว่า “แต่พระยาห์เวห์ ทรงเป็ นทีก่ ําบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าแล้ว และ
พระเจ้าของข้าพเจ้า ทรงเป็ นศิลาทีล่ ้ ีภ ัยของข้าพเจ้า” พระเจ้าได้คุ้ม ครองเราหลายครัง้ ขณะที่เราทํ างานใน
โรงเรียนฮอลบรูคอินเดียน เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้ องเราจากอันตรายอย่างต่อเนื่อง
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เมื่อสามปี ทแ่ี ล้ว เราได้นํา
เงินไปสร้างโรงกีฬาในร่มของโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียนจนแล้วเสร็จเปิ ดใช้งานได้ และอีกส่วนหนึ่ง เราได้นําไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟสแรก และเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เราจะนํ าไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อเชื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟส 2 เพื่อเปิ ด “สัมมนาเชิงรุกให้กบั เยาวชน คนหนุ่ มสาว ชาวอินเดีย
แดง ผู้มปี ั ญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดัน หรือความเครียด และการฆ่าตัวตายในอัตราสูง ของชนชาว
อินเดียแดงเผ่านาวาโจ
ข้อ มูล ด่ว น
 หลังจากรัฐบาลให้การสนับสนุ นชน “เผ่านาวาโจ” ซึ่งเป็ นชนอินเดียแดงพืน้ เมือง รัฐบาลได้ออกกฏหมายใช้
เด็กๆ ชาวนาวาโจ ลงทะเบีย นเรีย นตามรูป แบบของชาวตะวัน ตก โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่อยู่ในหอพัก ของ
โรงเรียน ซึ่งพวกเขาไม่เพียงได้รบั เฉพาะการศึกษา แต่ให้เติบโตขึน้ เป็ นเหมือนอเมริกนั ชนทัวไป
่ บางคน
เรียกสิง่ นี้วา่ “วัฒนธรรมของการล้างเผ่าพันธุ”์ ซึง่ เกิดขึน้ ต่อมาตามลําดับ
 ถ้าคุณตัดต้นกระบองเพชรในรัฐแอริโซนา คุณอาจจบลงด้วยการติดคุก 25 ปี ต้นกระบองเพชรพันธุ์ “ซากูโร”
อาจโตสูงถึง 50 ฟุต (15 เมตร) และต้นกระบองเพชรพันธุน์ ้ีสามารถมีอายุยนื ได้ถงึ 200 ปี
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 17 กรกฎาคม 2021
คุณ ไม่ได้อ ยู่ต ามลําพัง
เล่าโดย อะเรียนดรา วัย 17...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
ช่วงชีวติ ในวัยเด็กของฉัน ฉันมีประสบการณ์ได้พบสิง่ ต่างๆ ซึ่งผูอ้ ยู่ในวัยเด็กไม่ควรจะได้รบั ฉันเห็น
ผูค้ นทัง้ หญิง และชายพากันดื่มสุรา บางคนก็เสพยาเสพติดด้วย บ่อยครัง้ พวกเขาเสียสติทะเลาะกัน ทําร้ายซึ่ง
กันและกัน ฉันเห็นคนจํานวนไม่น้อยสูบกัญชา โดยหวังว่าพวกเขาจะมีอารมณ์ด.ี ..แต่มนั เกิดขึน้ เฉพาะช่วงสัน้ ๆ
เท่านัน้
คุณแม่ของฉันเป็ นผูห้ ญิงอินเดียแดงเผ่า “นาวาโจ” คุณพ่อเป็ นชาวเม็กซิกนั ในตอนต้นครอบครัวของเรา
มีความสุขดี มีความรักผูกพันใกล้ชดิ กัน เราทัง้ ครอบครัวไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันอาทิตย์เป็ นประจํา แต่หลาย
ปี ต่อมาคุณแม่เริม่ ดื่มสุรา และดื่มมากขึน้ ตามลําดับ จากนัน้ มาทุกสิง่ ดูเหมือนจะแตกหักออก ขณะที่ฉันยังเป็ น
เด็กหญิงตัวเล็กๆ ฉันเห็นคุณพ่อทุบตีคุณแม่ด้วยฝ่ ามือ บางครัง้ ก็ใช้ไม้แทงลูกบิลเลียดตี เมื่อเห็นเช่นนัน้ ฉัน
ตกใจกลัว จนรูส้ กึ หมดเรีย่ วแรง ไม่มกี าํ ลังจะทํางานบ้าน หรือทําสิง่ ใดๆ
คุณแม่ตอ้ งถูกขังในเรือนจําช่วงสัน้ ๆ หลายครัง้ อันเนื่องมาจากการทําร้ายเพื่อนบ้านตอนเมาจัด มีหลาย
ครัง้ คุณแม่ถูกขังที่สถานีตํารวจเพราะขับรถขณะเมาสุรา และสิง่ เลวร้ายเหล่านี้ทําให้จติ ใจของฉันรูส้ กึ เจ็บปวด
ภายใน
ขณะเดียวกันคุณพ่อของฉันก็ไม่อยู่ท่บี ้านครัง้ ละนานๆ กล่าวคือคุณพ่อถูกเนรเทศให้กลับไปที่ประเทศ
เม็กซิโกหลายรอบ แต่ทุกครัง้ เมื่อมีโอกาสคุณพ่อจะเล็ดรอดกลับมาทีอ่ เมริกาอีก คุณพ่อไม่เคยกล่าวว่า “สุขสันต์
วันเกิดให้กบั คุณแม่ หรือกับฉัน” กระนัน้ พระเจ้าทรงประทานให้ฉันมีพละกําลังทุกวัน เพื่อให้ฉันรุดไปข้างหน้า
จึงกล่าวได้ว่าแม้ฉนั จะไม่มคี วามรัก ความอบอุ่นจากคุณพ่อฝ่ ายโลกนี้ แต่ฉนั มีความรักความอบอุ่นจากพระบิดา
บนสวรรค์ผทู้ รงรักฉันยิง่ นัก
สิง่ ไม่ดตี ่างๆทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ ทําให้ฉนั รูส้ กึ เคยชินกับความเจ็บปวด และฉันซ่อนความรูส้ กึ เหล่านัน้
ไว้ในใจ หลายคนถามฉันว่า “เธอซ่อนความรูส้ กึ เจ็บปวดเหล่านัน้ ไว้ภายในได้อย่างไร” ส่วนมากฉันไม่ตอบอะไร
จะว่าไปมันเป็ นเรือ่ งยากทีจ่ ะซ่อนความขมขืน่ ไว้ แต่ฉนั เคยชินเสียแล้ว เพราะไม่มใี ครรับฟั งความเจ็บปวด และให้
การปลอบใจแก่ฉนั
ขณะเมือ่ ฉันมีอายุมากขึน้ ฉันเปลีย่ นแปลงเป็ นคนใหม่ ฉันกลายเป็ นพีส่ าวทีใ่ ห้การปกป้ องพวกน้องๆ ที่
อายุยงั น้อย ฉันเข้าไปในการต่อสูก้ บั คนอื่นหลายครัง้ และหนีโรงเรียนก็บ่อย แต่ท่รี า้ ยที่สุดคือฉันเริม่ สูบกัญชา
กับเพือ่ นสนิทบางคน
ในตอนที่ฉันอายุได้ 12 ปี มีอยู่ช่วงหนึ่งฉันตระหนักว่า ฉันไม่ต้องการกลายเป็ นคนที่เหมือนกับคุณแม่
หรือคุณพ่อของฉัน แต่ฉนั ไม่ทราบว่าฉันจะทําได้อย่างไร
หนึ่ง หรือสองปี ต่อมาฉันขอให้คุณพ่อย้ายฉันไปลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนฮอลบรูคอินเดียน โดยเข้า
เรียนในเกรดเก้า ในโรงเรีย นแห่ งใหม่น้ี ..ฉัน ค่ อยๆเรีย นรู้เกี่ย วกับ พระคริสต์ และยิ่งเมื่อได้เรียนรู้เรื่องของ
พระองค์ ฉันยิง่ รูส้ กึ ประทับใจ มีความเชื่อ และรักพระองค์ และฉันรับรูว้ ่าพระคริสต์ทรงรักฉันอย่างไม่มเี งื่อนไข
แม้ชวี ติ ของฉันจะผ่านสิง่ เลวร้ายมาหลายอย่าง พระองค์ยงั รับฉันเป็ นบุตรของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระ-
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เจ้าทรงมีแผนการสําหรับชีวติ ของฉัน ซึง่ แน่ นอนรวมทัง้ การย้ายจากโรงเรียนอื่นมาเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนฮอลบรูค
อินเดียนด้วย
ความเข้าใจเกีย่ วกับชีวติ ของฉันเปลีย่ นไปด้วย ตอนนี้เมือ่ ฉันมอบถวายชีวติ ของฉันติดตามพระองค์ ทํา
ให้ฉันได้ทราบว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลา เพียงแต่ฉันไม่ตระหนักในเรื่องนี้ พระองค์ทรง
ประทานกําลังให้ฉนั ก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าชีวติ ของฉันจะต้องเผชิญกับอะไร นับจากวันทีฉ่ นั ถวายดวงใจให้พระองค์ พระองค์ทรงประทานพลังให้ฉนั ตัดสินใจทําสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นนํ้าพระทัยของพระองค์ ฉันสัมผัสได้ว่า พระองค์
ทรงสถิตอยูใ่ กล้ เมือ่ ฉันรูส้ กึ ว่าอยากจะยอมแพ้
ข้อพระคัมภีร์ท่ฉี ันชื่นชอบคือ พระธรรมอพยพ 14:14 ซึ่งกล่าวว่า: “พระยาห์เวห์จะทรงรบแทนท่าน
ทัง้ หลาย พวกท่านจงสงบเถิด”
พระเจ้าทรงประทานชัยชนะเหนือสิง่ ยากลําบากทีท่ ่านจะต้องผ่าน ถ้าท่านเชิญให้พระองค์ทรงช่วยดูแล
พระองค์จะทรงอุ้มชูท่านขึน้ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์จะทรงต่อสูแ้ ทนท่าน ท่านจะไม่อยู่อย่างโดด
เดีย่ ว...ฉันจึงรูส้ กึ อุน่ ใจเสมอ เพราะฉันไม่ได้อยูค่ นเดียว
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เมื่อสามปี ทแ่ี ล้ว เราได้นํา
เงินไปสร้างโรงกีฬาในร่มของโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียนจนแล้วเสร็จเปิ ดใช้งานได้ และอีกส่วนหนึ่ง เราได้นําไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟสแรก และเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เราจะนํ าไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อเชื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟส 2 เพื่อเปิ ด “สัมมนาเชิงรุกให้กบั เยาวชน คนหนุ่ มสาว ชาวอินเดีย
แดง ผู้มปี ั ญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดัน หรือความเครียด และการฆ่าตัวตายในอัตราสูง ของชนชาว
อินเดียแดงเผ่านาวาโจ
ข้อ มูล ด่ว น
 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นประเทศที่มพี น้ื ที่กว้างใหญ่เป็ นอันดับสามของโลก (เป็ นรองประเทศรัสเซีย และ
ประเทศแคนาดา) และมีป ระชากรมากเป็ นอันดับสามของโลกเช่นกัน (เป็ นรองประเทศจีน และประเทศ
อินเดีย)
 รัฐแอริโซนาเป็ นรัฐทีม่ พี น้ื ขนาดใหญ่เป็ นอันดับหกของสหรัฐอเมริกาในแง่ของพืน้ ที่ และเป็ นอันดับทีส่ บิ สีใ่ น
แง่ของจํานวนประชากร รัฐแอริโซนาตัง้ อยู่ทศิ ตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตติดกับรัฐ
เนวาดา เม็กซิโกใหม่ อูทา่ ห์ แคลิฟอร์เนีย โคโลราโด
 รัฐแอริโซนามีช่อื เสียงเพราะเป็ นทีต่ งั ้ ของ “แกรนแคนยอน” ซึ่งมีความลึกมากกว่า 1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร) มี
ความยาว 227 ไมล์ (365 ก.ม.) และมีความกว้าง 18 ไมล์ (29 ก.ม.)
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 24 กรกฎาคม 2021
แวดล้อ มด้ว ยความรัก
เล่าโดย ชาเนล ดราเพอร์ วัย 24 ปี ...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
แม้ว่าฉันจะเติบโตในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในเมืองขนาดเล็ก แต่ฉันได้เห็นผูค้ นเป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รังกัน
จํานวนมาก ผูค้ นจํานวนไม่น้อยชอบใช้ความรุนแรงเกือบจะทุกวัน สิง่ เหล่านี้ชาวเมืองถือเป็ นเรือ่ งธรรมดา ฉันจํา
ได้วา่ โรงเรียนมัธยมทีฉ่ นั เข้าเรียนมีรวั ้ รอบขอบชิด แต่รวั ้ ไม่ได้เป็ นเขตหวงห้ามไม่ให้คนดื่มสุรา หรือชอบใช้ความ
รุนแรงเดินเข้าห้องเรียน ในตัวเมืองมีแก๊งต่างๆ ต่อสูท้ าํ ร้ายร่างกายกัน พวกเขาชื่นชอบการดื่มสุรา และจําหน่ าย
ยาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมที่ฉันเข้าเรียน บางครัง้ การเดินกลับ บ้านจากป้ ายรถเมล์หลังเลิกเรียนเป็ นสิง่ ไม่
ปลอดภัย เหล่านี้อาจเป็ นเหตุผลทีค่ ุณแม่และคุณป้ าของฉันตัดสินใจให้ฉนั ลาออกจากโรงเรียนของรัฐ โดยมีแผน
จะส่งฉันไปเข้าเรียนในโรงเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่ง
โรงเรียนเอกชนแห่งแรกทีค่ ุณแม่และคุณป้ าเลือกให้ฉันเข้าเรียนตัง้ อยู่ในรัฐเม็กซิโก แต่ช่อื ของฉันอยู่ใน
บัญชีผรู้ อคอย คุณแม่และคุณป้ านําฉันไปยังโรงเรียนแห่งทีส่ องในรัฐนิวเม็กซิโกเช่นกัน แต่โรงเรียนแห่งนัน้ ไม่มี
หอพักสําหรับนักเรียนทีอ่ ยู่ห่างไกล ในทีส่ ุดคุณแม่และคุณป้ าได้พบว่าญาติของเราครอบครัวหนึ่งส่งเด็กไปเรียน
ในโรงเรีย นฮอลบรูค เซเว่น ธ์เดย์แอ๊ ด เวนตีส อิน เดียน ซึ่งเป็ น โรงเรีย นที่ต ัง้ ขึ้น สําหรับ เด็ก ๆ ชาวอิน เดีย แดง
โรงเรียนแห่งนี้ตงั ้ อยูท่ ร่ี ฐั แอริโซนา ซึง่ อยูค่ อ่ นข้างไกลจากบ้านของฉัน แต่คุณแม่และคุณป้ าเชื่อว่าจะเป็ นโรงเรียน
ทีด่ ที ส่ี ดุ สําหรับฉัน
ฉันเข้าไปเรียนเกรดเก้าในเดือนสิงหาคม ปี 2010 ช่วงแรกฉันรูเ้ หงา และคิดถึงบ้านมาก แต่ ฉันไม่มี
ปั ญหาเรื่องการซักรีดเสือ้ ผ้า และทําสะอาดห้องพักของตัวเอง โดยเฉพาะการดูแลตัวเองทุกอย่าง ส่วนวิชาเรียน
ทุกวิชาไม่มปี ั ญหา ฉันหนักใจเพียงวิชาเดียวคือพระคัมภีร์ เพราะฉันไม่เคยอ่านพระคัมภีรเ์ ป็ นประจํามาก่อน
ตอนแรกฉันไปนมัสการทีโ่ บสถ์เพราะทางโรงเรียนมีนโยบายไม่ให้นักเรียนอยู่ในหอพักตามลําพัง คุณป้ าได้มา
เยีย่ มฉันและนํ าฉันไปนมัสการทีโ่ บสถ์หลายแห่ง พาไปร่วมรายการโรงเรียนพระคัมภีรภ์ าคฤดูรอ้ น แต่ฉนั ยังไม่
คุน้ เคยกับการเปิ ดพระคัมภีรอ์ า่ น
ทีโ่ รงเรียนฮอลบรูค การทีใ่ ครไม่ทราบการเปิ ดพระคัมภีรต์ ามชื่อ บทที่ และข้อพระคัมภีรถ์ อื เป็ นเรือ่ งทีน่ ่า
อาย เพราะนี่เป็ นโรงเรียนคริสเตียน ฉันเริม่ เรียนรูอ้ ย่างช้าๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ และอ่านเรื่องของพระเยซู
ฉันเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์ทํางานในชีวติ ของฉัน ทําให้ฉันเข้าใจและเชื่อว่าพระเยซูทรงรัก และสิน้ พระชนม์
เพือ่ ไถ่บาปของฉัน ในทีส่ ดุ ฉันได้ถวายดวงใจของฉันให้พระเยซู
สีป่ ี ต่อมา ฉันสําเร็จชัน้ มัธยมปลายจากโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียน จากนัน้ ฉันลงทะเบียนเรียนในระดับ
วิทยาลัย มุ่งสู่ปริญญาตรีในเวลาสี่ปี แต่พอฉันศึกษาในวิทยาลัยได้สองปี ความสนใจของฉันถอยออกห่างจาก
พระเจ้า ชีวติ ของฉันเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง ฉันแทบจะสูญเสียความเชื่อที่เคยมีในพระเยซู และหลักคําสอน
ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ในช่วงวันหยุด ฉันได้ไปเยีย่ มเพื่อนสนิทที่รฐั เท็กซัส และฉันได้รบั ข่าวคุณป้ าซึ่งเป็ นเหมือนคุณแม่คนที่
สองของฉันป่ วยหนัก ท่านเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบในเมืองโฟนิกซ์ รัฐแอริโซนา ฉันรีบขึ้นเครื่องจาก
รัฐเท็กซัสกลับไปทีแ่ อริโซนา ซึง่ บังเอิญตรงกับวันเกิดของฉัน ฉันคิดว่าจะทําให้คุณป้ ารูส้ กึ ประหลาดใจ ซึง่ คุณป้ า
ก็ประหลาดใจจริงๆ แต่คุณป้ าป่ วยหนักมาก ฉันมีโอกาสใช้เวลากับคุณป้ าเพียงไม่กว่ี นั ก่อนทีค่ ุณป้ าจะจากไป
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หลักจากทีค่ ุณป้ าเสียแล้ว ไม่กว่ี นั ต่อมาฉันเดินทางจากบ้านไปยังวิทยาลัย เพื่อศึกษาต่อปี สาม แต่ฉนั ไม่
มีความสุขเลย เพื่อนคนหนึ่งจากโรงเรียนฮอลบรูค ส่งข่าวให้ฉนั ทราบว่า โรงเรียนฮอลบรูคต้องการครูผชู้ ่วยหนึ่ง
คน ฉันรีบติดต่อไปว่าฉันสนใจ และทางโรงเรียนตอบรับฉันทันที ฉันจึงทําเรื่องขอพักการเรียนจากทางวิทยาลัย
ไว้ก่อน แล้วออกเดิน ทางไปรับ งานที่โรงเรียนฮอลบรูค ในวันเดียวกัน ... ที่โรงเรียนเดิม ฉัน ทํางานใกล้ชิดกับ
นักเรียนจํานวนมาก สิง่ นี้ทาํ ให้ฉนั มีความชื่นชมยินดีมาก ในปี การศึกษาต่อมา ทางโรงเรียนขอให้ฉนั ทํางานต่อ
อีกหนึ่งปี โดยเพิม่ งานให้ฉนั เป็ นผูป้ ระสานงานสําหรับนักเรียนทีร่ บั ทุนด้วยอีกตําแหน่ งหนึ่ง การทีฉ่ นั ได้กลับมา
โรงเรียนฮอลบรูค ฉันได้เปลีย่ นแปลงชีวติ ของฉันหลายอย่าง และฉันรูส้ กึ มีความเบิกบานใจทีไ่ ด้รบั ใช้พระเจ้า ณ
สถานทีแ่ วดล้อมด้วยบุคคลทีม่ คี วามรักในดวงใจ
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เมื่อสามปี ทแ่ี ล้ว เราได้นํา
เงินไปสร้างโรงกีฬาในร่มของโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียนจนแล้วเสร็จเปิ ดใช้งานได้ และอีกส่วนหนึ่ง เราได้นําไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟสแรก และเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เราจะนํ าไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อเชื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟส 2 เพื่อเปิ ด “สัมมนาเชิงรุกให้กบั เยาวชน คนหนุ่ มสาว ชาวอินเดีย
แดง ผู้มปี ั ญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดัน หรือความเครียด และการฆ่าตัวตายในอัตราสูง ของชนชาว
อินเดียแดงเผ่านาวาโจ
สถานที่ต งั ้ หน่ ว ยพัน ธกิ จ
 สํานักงานแอริโซนาคอนเฟอเรนซ์ เป็ นเขตพืน้ ที่ ที่ “โรงเรียนฮอลบรูค” ตัง้ อยู่ มีโบสถ์รวม 78 หลัง และมี
สมาชิก รวม 20,692 คน ขณะเขตพื้น ที่ก ารดู แ ลของสํ า นั ก งานคอนเฟอเรนซ์ ท ัง้ หมดมีป ระชากรรวม
่ จํานวน 341 คนในรัฐ
7,052,954 คน เมื่อเปรียบเทียบอันตราส่วน มีชาวแอ๊ดเวนตีส 1 คนต่อประชากรทัวไป
แอริโซนา
 มหาวิท ยาลัย โอ๊ ก วูด ซึ่งตัง้ อยู่ในรัฐ อลาบามา เป็ นสถาบัน การศึก ษาเพีย งแห่ งเดีย วที่เชื่อ มต่ อ เข้า กับ
สํานักงานภาคอเมริกาเหนือ
 ชาวอเมริกนั อินเดียแดงเผ่า “นาวาโจ” ตัง้ หลักแหล่งในส่วนหนึ่งของรัฐอริโซนา นิวเม็กซิโก และอูท่าห์...
แหล่งพํานักของชาวอินเดียแดงนาวาโจ รวมกันเข้ามีมากกว่า 27,000 ตารางไมล์ (71,000 ตารางกิโลเมตร)
กล่าวคือมีขนาดใหญ่กว่า 10 รัฐ จากจํานวน 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 31 กรกฎาคม 2021
ผูใ้ ห้ก ารเอาใจใส่ สําหรับ ผูใ้ ห้ก ารเยีย วยา
เล่าโดย นันเนทเต ออทิซ วัย 53 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
การเป็ นแม่บา้ นของหอพักเด็กหญิง และเด็กสาวจํานวนหลายสิบโหลของโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส คนหนึ่งจะมีความรูส้ กึ อย่างไรบ้าง
ฉันได้พบลิล่ี ตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ธอมาเข้าเรียนในโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียน ลิลเ่ี ด็กรุ่นวัย 17 ปี ได้ขอให้ฉัน
เป็ นเหมือนคุณยายอีกคนของเธอ ลิล่กี ระตือรือร้นช่วยงานต่างๆ รอบหอพักหญิง ลิล่จี ะพูดกับฉันว่า “ขอหนู
ช่วยทํามัฟฟิ น (ขนมคล้ายๆ คัพเค้ก) สําหรับสัปดาห์น้ีนะคะ” บางทีลลิ ก่ี พ็ ดู ว่า “ขอหนูชว่ ยเขียนข้อพระคัมภีรต์ ดิ
บอร์ด สําหรับสัปดาห์น้ีนะคะ”
ฉันยังจําได้ชดั เจนในคําถามหนึ่งทีล่ ลิ ถ่ี ามตอนเริม่ ต้นปี การศึกษาใหม่วา่ “คุณยายทราบหรือไม่ว่าหนูตอ้ ง
ต้องเซ็นสัญญาสองครัง้ เมือ่ ปี ทแ่ี ล้ว” ลีลถ่ี าม
ตอนแรกฉันยังงงว่าลิลก่ี าํ ลังบอกอะไรฉัน ฉันได้เรียนรูท้ หี ลังว่า ลีลไ่ี ด้รบั ความกดดันมากในปี การศึกษา
ที่ผ่านมา จนเกือบทําให้ลลี ่ที ําร้ายตัวเธอเอง ลิล่จี งึ ได้เซ็นใบสัญญาที่อาจารย์ใหญ่ได้ร่างขึน้ ว่า ไม่ว่าจะมีอะไร
เกิดขึน้ หรือไม่วา่ ลิลลีจ่ ะจิตตกเพียงใด เธอจะไม่ทาํ ร้ายตนเอง
จะว่าไปเด็กหญิงหลายคนมาเข้าเรียนที่โรงเรียนฮอลบรูคอินเดียน ได้เข้ามาพร้อมปั ญหาด้านอารมณ์
ต่างๆ นาๆ พวกเธอเคยประสบเหตุการณ์บางสิง่ ทีท่ าํ ให้จติ ใจของพวกเธอบอบชํ้าแม้ขณะทีอ่ ายุยงั น้อย ฉันจําได้
ว่า “โรซี่ นักเรียนเกรดสอง เล่าให้ฉันฟั งว่าเธอเห็นผูร้ า้ ยฆ่าคุณพ่อของเธอ” คืนหนึ่งขณะทีฉ่ ันลุกจากเก้าอีท้ โ่ี ต๊ะ
ทํางาน จะไปเข้านอน เด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งวิง่ เข้ามาในห้องทํางาน และโผเข้าสูว่ งแขนของฉัน”
เด็กหญิงคนนัน้ พูดกับฉันว่า “หนู นอนไม่หลับ...หนู ฝันเห็นคุณพ่อของหนู โปรยยิ้มให้กบั หนู ผ่านทาง
หน้าต่าง”
ฉันนํ าโรซีก่ ลับไปทีห่ อ้ งในหอพักของเธอ พาเธอร้องเพลง เสร็จแล้วฉันอธิษฐานเผื่อเธอ..พอฉันกลับไป
ยังห้องนอนของฉัน ฉันกลับนอนไม่หลับสนิท เพราะครุน่ คิดว่า โรซีไ่ ด้ผา่ นอะไรมาบ้างหนอ จนทําให้โรซีม่ คี วาม
ทุกข์กงั วลมากอย่างนี้
ตลอดสองเดือนหลังจากปี การศึกษาใหม่ ลิล่บี อกกับฉันว่า เธอรูส้ กึ ทรมานจากการฝั นร้ายแทบทุกคืน
เมื่อเธอพยายามพรรณนาเกีย่ วกับการฝั นร้าย ฉันจึงได้เข้าใจว่าเหตุใดฉันจึงมาทํางานทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ พีน่ ้อง
ในพระคริสต์ผูอ้ ่าน หรือฟั งข่าวในวันนี้โปรดทราบว่า ฉันเคยมีประสบการณ์การฝั นร้ายเหมือนกันตอนที่ฉันยัง
เป็ นเด็กรุ่น พระเจ้าทรงดลใจฉันให้พฒ
ั นาความสัมพันธ์พิเศษกับลิล่ี เพื่อฉันจะแสดงให้เธอแน่ ใจว่า ลิล่เี อง
สามารถเอาชนะการฝั นร้ายเหล่านัน้ ได้จากการช่วยเหลือของพระเจ้า ฉันบอกกับลิล่วี ่า “พระเจ้าทรงปลดปล่อย
ฉันให้เป็ นอิสระจากการฝั นร้ายด้วยฤทธิ ์อํานาจของพระองค์ พระเจ้าจะทรงทําอย่างเดียวกับเธอเช่นกัน”
มีเด็กนักเรียนบางคน เมื่อโรงเรียนปิ ดภาคเรียน พวกเขาอยากอยู่ทห่ี อพักของโรงเรียนต่อมากกว่าทีจ่ ะ
เดินทางกลับบ้าน สิง่ นี้เกิดขึน้ เพราะสิง่ แวดล้อมของบ้านเป็ นพิษ ฉันจําเรื่องของโรซี่ เด็กเกรดสองได้ว่า เมื่อ
โรงเรียนมีวนั หยุดยาวปี ท่แี ล้ว ลิล่ไี ด้กลับไปใช้ชวี ติ กับคุณแม่ท่บี ้านเพียงสามวัน แล้วเธอก็กลับมาที่โรงเรียน
ขณะทีโ่ รงเรียนยังมีวนั หยุดต่อเนื่องอีกหลายวัน เมื่อลิลก่ี ลับมา ฉันก็พาเธอไปส่งทีห่ อ้ งของเธอในหอพัก ลิลม่ี อง
ไปรอบๆ แล้วพูดขึน้ ว่า... “เป็ นความรูส้ กึ ทีด่ ที ไ่ี ด้กลับบ้าน
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ลิล่ีพ ยายามหลีก เลี่ย งที่จ ะไม่ ก ลับ บ้ า นแม้ใ นปั จ จุ บ ัน ฉั น เองก็ไ ม่ ท ราบชัด ว่ า มีเหตุ ก ารณ์ ใ ด หรือ
ประสบการณ์แบบไหนทีไ่ ด้ทมิ่ แทง หรือทําร้ายอารมณ์ความรูส้ กึ ของลิล่ี แต่นนั ่ ไม่ใช่งานของฉัน งานของฉันคือ
การแสดงออกซึง่ ความรัก และการเอาใจใส่อย่างจริงใจ และอย่างไม่มเี งือ่ นไขแก่เด็กๆ ทุกคน และทําให้พวกเขา
เข้าใจว่าผูม้ อี าํ นาจในการเยียวยาพวกเขาก็คอื องค์พระเจ้า
สัปดาห์น้ีน่ีเอง ขณะทีก่ ําลังศึกษา “เรื่องการเนรมิตสร้างโลก” ฉันเอ่ยถามลิลว่ี ่า “เธอทราบเรื่องการสร้าง
โลกของพระเจ้ามาก่อนทีจ่ ะมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้หรือไม่” ลิลต่ี อบว่า “ไม่ทราบมาก่อนค่ะ”
“แล้วเรื่องเกีย่ วกับพระคัมภีร์ เธอรูจ้ กั หรือได้อ่านพระคัมภีรท์ บ่ี า้ นของคุณยายของเธอมาก่อนหรือเปล่า”
ลิลส่ี นศี
ั ่ รษะ... “หนูได้เห็น และได้อา่ นพระคัมภีรเ์ ป็ นครัง้ แรก ก็ตอนทีห่ นูมาเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เอง”
ฉันอธิบายให้ลิล่ีทราบว่า “ผู้คนจํานวนมากในโลก ถือว่าเรื่องการสร้างโลกที่พระคัมภีร์บนั ทึกไว้เป็ น
เหมือนนิทาน”
“แล้วเธอมีความคิดเห็นอย่างไรในการสร้างโลกของพระเจ้า” ฉันเอ่ยถามลิล่ี
ลิล่ตี อบว่า “หนู เชื่อในการทรงสร้างโลกของพระเจ้า และไม่มขี อ้ สงสัยใดๆ...พลางกล่าวต่อว่า “มิสเตอร์
ฮับบาร์ด ครูสอนคณิตศาสตร์ มักจะเริม่ ต้นชัน้ ของเขาด้วยการกล่าวนมัสการสัน้ ๆ...อย่างเช่นวันนี้เขากล่าวให้
เราคิดว่า “สิง่ ต่างๆ จะบังเกิดขึน้ จากความว่างเปล่าได้อย่างไร นอกจากเกิดขึน้ จากฤทธานุ ภาพของพระผูส้ ร้าง”
การสนทนากับลิล่ี และเด็กคนอื่นๆ เตือนให้ฉนั นึกถึง 1 โครินธ์ 3:6 ซึง่ ท่านเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปลูก
อปอลโลรดนํ้า แต่พระเจ้าทรงให้เติบโต”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เมื่อสามปี ทแ่ี ล้ว เราได้นํา
เงินไปสร้างโรงกีฬาในร่มของโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียนจนแล้วเสร็จเปิ ดใช้งานได้ และอีกส่วนหนึ่ง เราได้นําไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟสแรก และเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เราจะนํ าไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อเชื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟส 2 เพื่อเปิ ด “สัมมนาเชิงรุกให้กบั เยาวชน คนหนุ่ มสาว ชาวอินเดีย
แดง ผู้มปี ั ญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดัน หรือความเครียด และการฆ่าตัวตายในอัตราสูง ของชนชาว
อินเดียแดงเผ่านาวาโจ
สถานที่ต งั ้ หน่ ว ยพัน ธกิ จ
 ชื่อ “นาวาโจ” ได้รบั มาจากคําว่า “เทวา” ในภาษาสเปน คําว่า “นาวาโจ” หมายถึงท้องทุง่ ซึง่ อยูป่ ระชิดกับหุบ
เขาลึกทีม่ ลี าํ ธาร ขณะทีช่ าวนาวาโจเองเรียกตัวเองว่า “ชาวดิเน”
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 7 สิ งหาคม 2021
ชายหาด หรือ ทะเลทราย
เล่าโดย ไดอะนา ฟิช วัย 56 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา
สามีของฉัน โลเรน และฉันต่างได้ทํางานทีพ่ วกเราได้ฝันเอาไว้ เขาทํางานด้าน “การให้คําปรึกษา” และ
ฉันทํางานด้าน “การส่งเสริมด้านสุขภาพแอ๊ดเวนตีส” เรามีบา้ นพักไม่หา่ งจากชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐฟลอริดา ซึง่
เป็ นสิง่ ทีเ่ รารักและเป็ นสุขใจอย่างยิง่ คือการได้พกั ผ่อนทีช่ ายหาด และการได้อาบนํ้าทะเล
แต่อยู่ต่อมาดูเหมือนมีบางสิง่ ทีเ่ ราขาดไป เราจึงเริม่ อธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องนี้ ขอการทรงนําให้เราทัง้
สองได้ทํางานอย่างเต็มเวลาในพันธกิจของพระองค์ร่วมกัน แต่ใจของเราไม่เปิ ดออกให้พระองค์นําไปที่แห่งใด
นอกจากรัฐเทนเนสซี รัฐทีล่ กู ๆ และหลานๆ ของเราใช้ชวี ติ อยู่
ด้วยความตัง้ ใจ ฉันได้เข้าร่วมประชุมพันธกิจสตรี ทีส่ าํ นักงานภาคอเมริกาเหนือจัดขึน้ มันเป็ นเวลาทีฉ่ นั
และสามีอธิษฐาน และเอ่ยอุทศิ ถวายตนเองแด่พระเจ้า ในโอกาสหนึ่งฉันได้เดินเข้าไปในบูธแสดงผลงาน และ
ขายสินค้าของโรงเรียนฮอลบรูคเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน ฉันสังเกตเห็นเด็กนักเรียนสามคนกําลังสาธิต
การปั น้ เครือ่ งปั น้ ดินเผาชิน้ ทีน่ ่าทึง่ ฉันเดินชมสินค้า และได้ซอ้ื เครื่องปั น้ ดินเผาทีม่ ขี นม้าเป็ นส่วนประกอบมาสาม
ชิน้
ขณะที่นักเรียนวัยรุ่นคนหนึ่งกําลังห่อเครื่องปั ้นดินเผาที่ฉันซื้อลงกล่องกระดาษแข็ง สุภาพสตรีผู้ดูแล
บูธการแสดงซึง่ น่าจะเป็ นครูคนหนึ่งเอ่ยถามฉันว่า “ขอโทษค่ะ...คุณกําลังทํางานรับใช้พระเจ้าในพันธกิจด้านไหน”
ฉันตอบว่าฉันทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อผูห้ ญิงคนนัน้ ได้ฟัง เธอรูส้ กึ ตื่นเต้นในนํ้ าเสียงและบอกว่าเธอ
ทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพเช่นกัน แต่กาํ ลังจะเกษียณอายุในกลางปี หน้า...
ครูสตรีคนนัน้ บอกฉันต่อว่า “โรงเรียนฮอลบรูคเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึง่ ตัง้ อยู่ในรัฐแอริโซนา ต้องการ
บุคลากรอย่างฉันให้มาทํางานแทนฉัน ที่กําลังจะเกษียณอายุ” ฉันคิดในใจว่า “คงไม่มโี อกาสที่ฉัน และสามีจะ
ตัดสินใจไปทํางานในรัฐแอริโซนาหรอกนะ”
ฉันเอ่ยเรื่องนี้กบั สามีในโอกาสต่อมา และกล่าวสรุปว่า “เราทัง้ สองเป็ นคนรักชายหาด และนํ้าทะเล เรา
คงจะไม่ไปทํางานในสภาพแวดล้อมที่เป็ นทะเลทรายหรอกนะ” ซึ่งโลเรนไม่แสดงความคิดเห็นอะไรในคํากล่าว
แสดงความเห็นของฉัน
หกเดือนผ่านไป โลเรนและฉันอธิษฐานกันต่อไปขอพระเจ้าทรงนํ าให้เราได้ไปรับใช้ด้วยกันในพื้นที่ใด
พืน้ ทีห่ นึ่ง ซึง่ จะเติมเต็มความอิม่ ใจให้กบั เรา ต่อมาไม่ก่วี นั เพื่อนคนหนึ่งของเราเอ่ยถึงตําแหน่ งอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเทนเนสซีท่กี ําลังว่าง...เรื่องนี้ทําให้เราเริม่ ฝั นว่า ถ้าเราย้ายไปทํางานที่นัน่ เราก็จะได้
เจอหน้าลูก และหลานๆ ของเราบ่อยๆ
ปี นนั ้ เป็ นปี 2015 เป็ นปี ทม่ี กี ารจัดการประชุมใหญ่ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ครบรอบห้าปี ที่
เรียกว่าเจนเนอรัลคอนเฟอเรนซ์ จัดขึ้นที่แซนแอนโตนิโอ รัฐเท็กซัส การประชุมใหญ่ น้ีมตี วั แทนจากทัวโลก
่
มาร่วม และโลเรนได้ตดั สินใจในนาทีสุดท้ายเข้าร่วมประชุมดังกล่าว... ระหว่างหลายวันของการประชุมวันหนึ่ง
โลเรนได้เดินเข้าชมการแสดงผลงานตามบูธของสํานักงานภาคต่างๆ และโลเรนได้เดินมาถึงบูธของโรงเรียน
ฮอลบรูค (ซึง่ ก็เหมือนกับทีภ่ รรยาของเขาได้เข้าชมบูธของโรงเรียนเมื่อปี ก่อน) โลเรนได้เห็นเครื่องปั น้ ดินเผาทีม่ ี
ขนม้าเป็ นเครื่องประดับคล้ายกับของภรรยาที่ซ้ือมาเมื่อปี ท่ีแล้ว สุภาพสตรีท่ีรบั ผิดชอบในบรูธได้ตรงเข้ามา
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ทักทายโลเรน และเมื่อเธอได้เห็นป้ ายประดับมีตวั หนังสือ “แอล.ซี.เอส.ดับบลิว” ซึ่งเป็ นอักษรย่อใบอนุ ญาต
ประเภทหนึ่ง สุภาพสตรีคนนัน้ เอ่ยถามว่า “ไม่ทราบว่าอักษรย่อนัน้ เป็ นใบอนุ ญาตเปิ ดคลินิกเพื่อให้คําปรึกษา...
ใช่ไหมคะ” ซึง่ โลเรนผงกศีรษะเป็ นการยอมรับ สุภาพสตรีคนนัน้ เอ่ยขึน้ ตรงๆ ด้วยนํ้าเสียงตื่นเต้นว่า “โรงเรียน
ฮอลบรูคของเราต้องการบุคคลากรทีจ่ ะให้คาํ ปรึกษาเช่นคุณจริงๆ”
โลเรน เปิ ดยิ้มอย่างเขินๆ มองหาทางหลบเลี่ยงจากการเผชิญ หน้ า แต่สุภาพสตรีคนนัน้ เอ่ยถามเขา
เกีย่ วกับงานทีภ่ รรยาของเขากําลังทําอยู่ เขาตอบไปตามตรงว่า เธอทํางานแผนกพัฒนาสุขภาพในโรงพยาบาล
แอ๊ดเวนตีสฟลอริดา
“เราต้องการบุคลากรที่มคี ุณสมบัตเิ ช่นนัน้ ด้วย” เธอเอ่ยออกมาอย่างจริงใจ พลางหันไปโบกมือให้กบั
สามีของเธอ ซึง่ เป็ นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฮอลบรูคแอ๊ดเวนตีสทีก่ ําลังเดินเข้ามาในบูธ และมองหาภรรยา โลเรน
เห็นโอกาสเช่นนัน้ เลยรีบเอ่ยลาผูห้ ญิงคนนัน้ และเดินจากมา
ในคืนนัน้ เมื่อโลเรนพบกับภรรยา เขาเล่าให้เธอฟั งเกี่ยวกับสิง่ ที่ได้เกิดขึน้ ...หลังจากการฟั งสามีอย่าง
เงียบๆ ฝ่ ายภรรยาอุทานออกมาเบาๆ ว่า “โรงเรียนฮอลบรูคที่ว่าตัง้ อยู่ในรัฐพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็ นทะเลทรายนะ
อากาศก็น่าจะร้อนกว่าทีเ่ รากําลังอาศัยอยูใ่ นเวลานี้เป็ นไหนๆ”
สองสามสัป ดาห์ ต่ อ มา โลเรนได้ ร ับ จดหมายจากทางมหาวิท ยาลัย เซาเทิ ร์น แอ๊ ด เวนตี ส ว่ า ทาง
มหาวิทยาลัยยังไม่รบั เขาในเวลานี้ สองสามีภรรยาตัดสินใจลาพักร้อน และขับรถไปพักผ่อนตามสถานทีต่ ่างๆ
โดยในช่วงสุดท้ายของการลาพักร้อน ทัง้ สองตัง้ ใจจะไปเยีย่ มโรงเรียนฮอลบรูค ขณะที่ขบั รถตรงเข้าไปยังพืน้ ที่
ของโรงเรียน ฉันรูส้ กึ หวันวิ
่ ตกอย่างยิง่ ฉันรูส้ กึ เหมือนว่าพระเจ้ากําลังทดสอบพวกเรา เพื่อดูว่าฉัน และสามีจะ
เต็มใจไปทํางานในสถานทีใ่ ด ทีพ่ ระองค์ทรงนําหรือไม่
โลเรน และฉันใช้เวลาเก้าชัวโมงพู
่
ดคุยกับคณะกรรมการของโรงเรียนเกีย่ วกับพันธกิจสําหรับชนพืน้ เมือง
ดัง้ เดิมของชาวอเมริกนั ซึง่ คณะกรรมการได้ฝันทีจ่ ะให้มผี ใู้ ห้คาํ ปรึกษาคริสเตียนพร้อมตลอดเวลาเมือ่ ต้องการ ที่
จะให้คําปรึกษาเด็กๆ และเยาวชนจํานวนมากทีม่ ปี ั ญหาเรื่องความบอบชํ้าทางจิตใจ หรือในประเด็นของโรคจิตเวชอื่นๆ...คืนนัน้ ฉันต้องต่อสูด้ น้ิ รน จนแทบไม่ได้นอนหลับเลย
ก่อนทีฉ่ นั จะลืมตาขึน้ ในตอนเช้า ความคิดในเรื่องโรงเรียนฮอลบรูควิง่ พล่านในจิตใจของฉันว่าจะเป็ นการ
วิเศษเพียงไรทีเ่ ราจะย้ายมาทํางานทีน่ ่ี ฉันกระโดดลุกขึน้ จากเตียงนอน ฉันมองเห็นหนังสือทีค่ ุน้ เคยเล่มหนึ่งบน
ชัน้ หนังสือในห้องรับแขกของโรงเรียน ฉันเปิ ดข้างกระเป๋ าเดินทาง จริงสิฉนั ได้รบั แจกหนังสือเล่มเดียวกันเมื่อการ
ประชุมคราวก่อน และโลเรนก็ได้รบั แจกหนังสือชื่อเดียวกันเมือ่ เข้าการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา...หนังสือเล่มนี้มชี ่อื ว่า
“ติดตามไปทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่ว่าจจะต้องเสียสละสักเพียงใด” เขียนโดย ดอน แม็กซ์ลฟั เฟอตี้...ในทันใดนัน้
ฉันตระหนักว่าพระเจ้าทรงเรียกฉันให้มาทํางานทีน่ ่ี ฉันไม่ทราบว่าฉันหลับไปกีช่ วโมง
ั่
แต่เป็ นเวลาหลังเทีย่ งคืน
แน่ นอน ฉันรูส้ กึ มีความสงบสุข พระเจ้าทรงดลใจให้ฉันคิดว่า เป็ นการมหัศจรรย์เพียงใดทีฉ่ ันจะมาทํางานรับใช้
พระเจ้าในโรงเรียนฮอลบรูคแอ๊ดเวนตีส ฉันหลับตาอธิษฐานทันที “พระบิดาเจ้า...ขอทรงดลใจให้โลเรนยินดีรบั
การท้าทายเหมือนข้าพระองค์ดว้ ยเถิด...ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน” จากนัน้ ฉันรอให้สามีต่นื อย่างใจจดใจจ่อ...
อยากทราบว่าเขาจะคิดเหมือนฉันไหม
เมือ่ สามีต่นื เขาไม่เอ่ยถึงเรือ่ งว่าจะรับการเชือ้ เชิญของโรงเรียนหรือไม่ แต่ขณะทีเ่ ราขับรถยนต์เข้าประตู
รัว้ บ้านที่รฐั ฟลอริดาในอีกหลายวันต่อมา ก่อนเปิ ดประตูรถ โลเรนได้ประกาศออกมาว่า “ผมรูส้ กึ ว่า พระเจ้า
ต้องการให้เราย้ายไปทํางานที่โรงเรียนฮอลบรูค” และในเย็นวันนัน้ เราได้รวบรวมสําเนาเอกสารด้านการศึกษา
และประสบการณ์การทํางาน จัดการส่งไปให้กบั ทางโรงเรียน และเริม่ เก็บของ... ในสองสัปดาห์ต่อมา เราได้รบั
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การตอบรับจากโรงเรียน และในสัปดาห์ท่สี าม เราได้เดินทางไปรับงานที่โรงเรียนอย่างไม่รอช้า...เราทัง้ สองมี
ความยินดีมาก ทีไ่ ด้ทาํ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายทรัพย์ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เมื่อสามปี ทแ่ี ล้ว เราได้นํา
เงินไปสร้างโรงกีฬาในร่มของโรงเรียนฮอลบรูคอินเดียนจนแล้วเสร็จเปิ ดใช้งานได้ และอีกส่วนหนึ่ง เราได้นําไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟสแรก และเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เราจะนํ าไป
สร้าง “ศูนย์ประกาศเพื่อเชื่อชีวติ ทีด่ กี ว่า” เฟส 2 เพื่อเปิ ด “สัมมนาเชิงรุกให้กบั เยาวชน คนหนุ่ มสาว ชาวอินเดีย
แดง ผู้มปี ั ญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดัน หรือความเครียด และการฆ่าตัวตายในอัตราสูง ของชนชาว
อินเดียแดงเผ่านาวาโจ
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 14 สิ งหาคม 2021
มิ ต รภาพพิ เศษ
เล่าโดย ไรแจน วัย 15 ปี ...เกาะมาร์แชล-ในเขตการดูแลของสํานักงานมิชชันกวม ไมโครนีเซีย สหรัฐอเมริกา
กล่าวได้ว่า ไรแจน วัย 15 ปี เป็ นมิชชันนารีเด็กในเกาะมาร์แชล ซึง่ อยู่เขตการดูแลของสํานักงานมิชชัน่
เกาะกวม ไมโครนี เซีย ไรแจนได้พ ัฒ นามิต รภาพพิเศษกับ คุ ณ ปู่ บ๊ อ บ ซึ่งเมื่อ เป็ น หนุ่ ม ได้เดิน ทางไปเป็ น
มิช ชัน นารีด้ว ยการเป็ น ครูส อนหนังสือ ในหลายประเทศ และในวัย เกษีย ณ ปู่ บ็อ บได้พํานั ก อยู่ท่ีรฐั เท็ก ซัส
สหรัฐอเมริกา คุณปู่ บ็อบและไรแจนได้พฒ
ั นามิตรภาพพิเศษขึน้ อย่างแน่ นแฟ้ น แม้ทงั ้ สองจะอาศัยอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลกัน
มิตรภาพเริม่ ขึน้ เมื่อปู่ บอ็ บ ผูไ้ ด้เกษียณอายุจากการเป็ นครูมชิ ชันนารีในต่างประเทศแล้วหลายปี ได้อ่าน
เกีย่ วกับครอบครัวของไรแจน จากข่าวพันธกิจสําหรับเด็ก และได้ทราบว่าคุณพ่อของไรแจนเป็ นครูใหญ่ โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส ส่วนคุณแม่เป็ นครูในโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งตัง้ อยู่ท่เี กาะขนาดเล็กชื่อเกาะ “อีเบยี” อันเป็ นเกาะแห่ง
หนึ่งของหมูเ่ กาะมาร์แชล
ปู่ บอ็ บต้องการทําบางสิง่ เป็ นพิเศษเพื่อให้การสนับสนุ นครอบครัวของไรแจน เขาได้สง่ เงินถวายวันสะบาโตไปทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ทีค่ รอบครัวไรแจนไปนมัสการ และส่งเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามมากเป็ นพิเศษไป
ถวายทีโ่ บสถ์แห่งนัน้ ด้วย กระนัน้ ปู่ บอ็ บต้องการทําบางอย่างมากขึน้ ปู่ บอ็ บจึงส่งกล่องของเล่น อาหารแห้ง และ
เครื่องใช้ของเด็กนักเรียนไปให้ครอบครัวของไรแจน และครอบครัวอื่นๆ ทีข่ ดั สนในเกาะอีเบยีทไ่ี รแจนอาศัยอยู่
ด้วย
ตอนที่มติ รภาพระหว่างปู่ บ็อบ และไรแจนเริม่ ขึน้ ตอนนัน้ ไรแจนอายุ 13 ปี เมื่อไรแจน และครอบครัว
ได้รบั ของกล่องแรก ก่อนที่จะเปิ ดกล่อง พวกเขามารวมตัวกันอธิษ ฐานขอบพระคุณ พระเจ้า เมื่อเปิ ดกล่อง
ครอบครัวจะเก็บสิง่ ของไว้ใช้ส่วนหนึ่ง และส่วนใหญ่จะแจกจ่ายให้กบั เด็กยากจนในหมู่บ้าน หรือในโรงเรียนที่
ไรแจนเรียนอยู่ พ่อของไรแจนจะบอกให้ลูกชายเขียนจดหมายไปขอบคุณคุณปู่ บ๊อบด้วยลายมือทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั
กล่อง นี่คอื มิตรภาพระหว่างปู่ บอ็ บ และไรแจนทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้
ในเวลาสามปี ไรแจนได้รบั กล่องหลายกล่อง และทุกครัง้ ไรแจนจะเขียนไปขอบคุณปู่ บ็อบและรายงาน
ด้วยว่า ได้แจกสิง่ ของทีป่ สู่ ง่ ให้แก่ใครบ้าง ไรแจนเขียนเล่าประสบการณ์ของการทดลองทีเ่ ขาพบ รวมทัง้ การตาย
ของเพื่อนสนิท และการตายของแชมป์ บาสเกตบอลของหมู่เกาะมาร์แชล ที่เสียชีวติ จากเฮลิคอบเตอร์ตกใน
สัปดาห์เดียวกัน
ไม่นานต่อมาปู่ บ็อบได้เขียนตอบไรแจน เนื้อหาของจดหมายให้การหนุ นใจ และให้ไรแจนสําแดงความ
รัก และประกาศพระกิตติคุณให้คนอื่นๆ ได้รบั ทราบถึงความรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์...นี่เป็ นจดหมาย
ส่วนตัวฉบับเดียวทีไ่ รแจนได้รบั
หลังจากไรแจนได้รบั จดหมาย มีขา่ วส่งมาบอกครอบครัวของไรแจนว่า ปู่ บอ็ บป่ วย และเข้ารักษาตัวใน
โรงพยาบาล เมื่อหายป่ วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ละเดือนปู่ บ๊อบได้เตรียมสิง่ ของและใส่ลงในกล่อง แปด
เดือน รวมแปดกล่องส่งให้ไรแจน ส่วนกล่องสุดท้าย คือกล่องทีเ่ ก้า ลูกชายของปู่ บ็อบส่งให้ไรแจน หลังจากทีป่ ู่
บ๊อบได้พกั ผ่อนอย่างสงบในพระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว
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การตายของปู่ บ็อบทําให้ไรแจนรูส้ กึ โศกเสร้ามาก ไรแจนได้เขียนจดหมายขอบคุณไปให้ลูกชายของปู่
บ๊อบ จดหมายดังกล่าวมีขอ้ ความว่า....
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง...ในวันทีเ่ ราได้รบั ข่าวการตายของปู่ บอ็ บ ครอบครัวของเรารูส้ กึ ช็อค แม้
จะตระหนักว่าคุณปู่ จะอยู่กบั เราได้ไม่นาน ในเดือนกุมภาพันธ์ปีน้ ี ผมได้เขียนจดหมายถึงคุณปู่ เกีย่ วกับการตาย
ของเพือ่ น ทําให้ตระหนักว่าความตายสามารถมาเยือนมนุ ษย์ได้อย่างง่ายดาย อย่างทีเ่ กิดขึ้นกับเพือ่ นคนนัน้
และนักกีฬาขวัญใจของประชาชนชือ่ “โก๊บ ไบยัน” ทีต่ ายในอุบตั เิ หตุ คุณปู่ เขียนจดหมายหนุ นใจเราว่า..เป็ นเรือ่ ง
เศร้าทีเ่ ราได้เห็นคนใกล้ชดิ ตาย แต่อย่าให้เรากลัวความตาย เพราะว่าพระเยซูมชี ยั ชนะต่อความตายแล้ว ขอให้
เราดําเนินชีวติ เหมือนว่ากําลังจะตายในวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันคาดหวังว่าเราจะมีชวี ติ ยืนยาวถึง 100 ปี คุณปู่
เขียนหนุ นใจให้ผมสูช้ วี ติ ต่อไป และทําให้ชวี ติ แต่ละวันมีคุณค่า หาโอกาสเป็ นพยานกับผูค้ นเกีย่ วกับพระเจ้า
และนําพวกเขามาหาพระองค์ ผมขอบคุณปู่ บอ็ บสําหรับการหนุนใจตลอดมา ตอนนี้ผมมีความโศกเศร้าลดลง อัน
เป็ นผลมาจากการได้รบั จดหมายปลอบประโลมจากคุณปู่ แม้ผมจะไม่มโี อกาสได้เห็นหน้า ได้พบตัวตนของคุณปู่
แต่ผมได้รบั การปลอบหนุนผ่านถ้อยคํา และสิง่ ของต่างๆ ทีค่ ุณปู่ สง่ มาให้ คุณปู่ สอนผมด้วยว่า ให้เป็ นคนมีความ
รัก ความกรุณาต่อคนอืน่ ผมมีความเชือ่ มันว่
่ า ผมจะได้พบคุณปู่ ในแผ่นดินสวรรค์ในวันหนึง่ ผมไม่ทราบว่าคุณ
ผูเ้ ป็ นลูกของคุณปู่ จะเสียใจมากเพียงใดทีค่ ุณพ่อของคุณได้จากไป แต่ผมทราบว่าไม่ว่าจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใด
เราสามารถพบการปลอบหนุ นใจจากพระวจนะของพระเจ้าได้เสมอ”
ั่
ที่ได้ถวายทรัพย์ในวันสะบาโตที่สบิ สาม เพื่อสนับสนุ นพันธกิจของ
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
พระเจ้าในหมู่เกาะมาร์แชล และสถานที่อ่นื ๆ ทัวโลก
่
ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่พจิ ารณาทําบางสิง่ เพิม่ ขึน้ เพื่อ
พันธกิจของพระบิดาเจ้าในช่วงวาระสุดท้ายนี้....ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านรวมทัง้ ครอบครัวด้วย...ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ต งั ้ พัน ธกิ จ
 ตอนนี้ ไรแจน กําลังเรียนเกรด 12 ในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเดเลบ ซึง่ ดําเนินการโดยสํานักงานมิชชัน่ กวม-ไม
โครนี เซีย บนเกาะมาจุ โร ซึ่งเป็ น เมืองหลวงของหมู่เกาะมาร์แ ชล โรงเรีย นแห่งนี้ ต งั ้ ขึ้น ในปี ค.ศ. 1978
ดําเนินการโดยนักศึกษามิชชันนารีเป็ นหลัก
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 21 สิ งหาคม 2021
ฟุต บอล ซุบร้อ นๆ และพระเจ้า
เล่าโดย ซัคไฮล์ ซิบนั ดา คาเมรา วัย 21 ปี...เมืองนูนาวุต ประเทศแคนาดา
แนะนํ าให้มสี องคนเป็ นผูน้ ํ าเสนอข่าวต่างแดน ในลักษณะการสัมภาษณ์ในช่วงเวลาสําหรับการเล่าข่าว
พันธกิจ
ผู้บ รรยาย: นู นาวุต เป็ นเมืองที่ใหม่ท่ีสุด ขนาดใหญ่ ท่ีสุด และตัง้ อยู่เขตแดนเหนือสุดของประเทศแคนาดา
เมืองนูนาวุต ถูกตัง้ ขึน้ ในปี 1999 บนพืน้ ทีก่ ว้างใหญ่ เป็ นเขตแดนทีอ่ ากาศหนาวจัด มีประชากรอาศัยอยูเ่ บาบาง
พืน้ ที่เต็มไปด้วยภูเขาลักษณะขรุขระ หมู่บ้านมีขนาดเล็ก และอยู่ห่างไกลกัน บางหมู่บ้านเข้าถึงได้ยาก โดยจะ
เข้าถึงได้เพียงทางเรือ หรือทางเครื่องบินเล็กเท่านัน้ อย่างไรก็ตามมีกลุ่มขนาดเล็กของแอ๊ดเวนตีสอาศัยอยู่
รวมกัน วันนี้เราจะพบกับชาวแอ๊ดเวนตีสเหล่านัน้
(หันหน้าไปสัมภาษณ์) คุณจะกล่าวแนะนําตัวเองได้ไหมครับ (คะ)
ซัค ไฮล์: ฉันชื่อ “ซัคไฮล์” ฉันเป็ นภรรยา และเป็ นแม่มบี ุตรสองคน ชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง ฉันทํางานเป็ นพยาบาล
ประจําเมืองนูนาวุต เมืองแห่งนี้มปี ระชากรเพียง 8,000 คน เมื่อก่อนเราอาศัยอยูท่ ช่ี ุมชนขนาดเล็กชื่อ พอนด์อนิ เล็ท มีประชากรเพียง 1,800 คน และอยูห่ า่ งเมืองนูนาวุตไปทางทิศเหนือ
ผูบ้ รรยาย: อาณาเขตของนูนาวุต เราต้องพบกับการท้าทายระดับสูงของคนไร้บา้ น และความรุนแรงของผูค้ นใน
พืน้ ที.่ .. (ทําหน้าทีส่ มั ภาษณ์..ด้วย) เหล่าชาวแอ๊ดเวนตีสสามารถทําอะไรได้บา้ ง
ซัค ไฮล์: เมื่อเราไปถึงเมืองพอนด์ อินเลท มีครอบครัวแอ๊ดเวนตีสครอบครัวหนึ่งจากจาไมกาอาศัยอยู่ทน่ี นั ่ ก่อน
ต่อมาพวกเขาได้ยา้ ยออกไป จึงเหลือแอ๊ดเวนตีสครอบครัวเดียว คือ ครอบครัวของเรา เราอาศัยอยูต่ รงกลางของ
ชุมชน สามีของฉันทํางานกับเทศบาลซึ่งเป็ นองค์กรของรัฐ และฉันเป็ นพยาบาลคนเดียวในเมืองนัน้ อย่างไรก็
ตาม....ถ้าเราไม่จดั ให้มกี จิ กรรมในชุมชน ก็คงไม่มอี ะไรเกิดขึน้ แม้ว่าในชุมชนผูค้ นจะให้การยอมรับนับถือเรา
เนื่องมาจากหน้าทีก่ ารงาน แต่ถา้ เราจะเป็ นพยานเรือ่ งความเชื่อโดยตรง ก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย บางคนอาจยอมรับสิง่ ใด
สิ่งหนึ่ งที่เราพู ด ความจริง แต่ เราก็ไม่อยากถือประโยชน์ จ ากการที่พ วกเขาไว้ว างใจเรา พูดตรงๆ คือ เราไม่
ต้องการใช้ตําแหน่ งหน้าที่ หรือการดลใจให้พวกเขาเชื่อ เราจึงต้องระมัดระวังมาก แต่เราได้ทําบางอย่าง เราได้
เริม่ สร้างสโมสรสําหรับ ทีม ฟุ ต บอลหญิงวัย 9 - 12 ปี ข้นึ เพราะที่พ อนด์ อิน เลท ไม่มีส โมสรฟุ ต บอลสําหรับ
เด็กหญิง สโมสรทีว่ ่าเป็ นทีย่ อมรับของเด็กๆ และพ่อแม่ เหล่าผูใ้ หญ่สงั เกตว่าพวกเด็กผูห้ ญิงไม่ออกเทีย่ วอย่างไร้
จุดหมายบนท้องถนน แต่พวกเขามีเป้ าหมาย พวกเขามาทีส่ โมสรเพื่อการเรียนรูแ้ ละการฝึ กซ้อม มาทานอาหาร
ว่าง และมาร่วมสังสรรค์ เราสอนให้พวกเด็กๆ รูจ้ กั การรณรงค์หาทุนสําหรับสโมสร จึงไม่มเี พียงฉันเท่านัน้ ทีอ่ บ
เค้กเพื่อขายแล้วนํ าเงินมาเข้ากองทุน แต่ฉันเป็ นผูใ้ ห้คําแนะนํ า ให้การสอน และการดูแล เราสอนให้พวกเด็กๆ
รูจ้ กั รับผิดชอบในฐานะเป็ นเจ้าของสโมสรร่วมกัน ทัง้ นี้เพือ่ ให้สโมสรดําเนินการต่อไปได้โดยทีไ่ ม่มเี รา
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อีกสิง่ หนึ่งทีเ่ ราได้สร้างความประทับใจขึน้ กับชุมชนโดยการทีเ่ ราทําตัวเป็ นเพื่อนกับเด็กๆ พวกเพื่อนๆ
ของพวกเขาขอมาเยีย่ มบ้านของเราในเย็นวันศุกร์ และเย็นวันเสาร์ ซึง่ เรามีการนมัสการในช่วงเวลาดังกล่าว เรา
จึงยินดีทส่ี มาชิกของทีมฟุตบอล และพวกเพือ่ นๆ ของพวกเขามาร่วมนมัสการกับเรา
ผูบ้ รรยาย: เมือ่ เปรียบเทียบ “อีคลั อูลทิ ” กับ “พอนด์ อินเลท” มีความแตกต่าง หรือเหมือนกันอย่างไร
ซัค ไฮล์: ที่ “อีคลั อูลทิ ” มีครอบครัวแอ๊ดเวนตีสหลายครอบครัวอาศัยอยูใ่ กล้กนั ทําให้มกี ารสังสรรค์ อันจะช่วยทํา
ให้เราเติบโตด้านจิตวิญญาณ ฉันสามารถขอให้สมาชิกโบสถ์บางคนอธิษฐานเผื่อเรา หรือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ฉัน
รูส้ กึ ว่าตนเองอยู่บนพืน้ ที่ และบรรยากาศทีป่ ลอดภัย ฉันสอนชัน้ เรียนประถมปลายในช่วงโรงเรียนสะบาโตด้วย
โดยการออกแบบให้เด็กๆ มีสว่ นในการอภิปราย และช่วยเหลือผูส้ งู อายุในเรือ่ งต่างๆ ให้การเอาใจใส่ ให้การรับใช้
อันเป็ นการแสดงความกรุณาปราณี
ผูบ้ รรยาย: อะไรคือความฝั นสําหรับการมีอาคารโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีอ่ คี ลั อูลทิ
ซัค ไฮล์: เราต้องการมีอาคารโบสถ์ของเราเอง การเริม่ ต้นการเป็ นพยานของเราจะไม่มคี วามพร้อม ถ้าเราไม่มี
สถานที่นมัสการที่เปรียบเหมือนพระนิเวศของพระเจ้า เมื่อฉันเดินทางมาเยี่ยมที่อคี ลั อูลิทก่อนย้ายมาอยู่เมื่อ
หลายปี ก่อน เราได้อุทศิ ถวายสถานทีส่ าํ หรับการนมัสการในวันสะบาโต เราได้เสริฟซุบร้อนๆ ให้กบั คนทีไ่ ร้บา้ น
ระหว่างสัป ดาห์ แม้เราจะไม่มีซุ บ ร้อนๆ ในวันสะบาโต แต่ เหล่าคนที่ไร้บ้านทราบดีว่า พวกเขาสามารถมา
นมัสการในวันสะบาโต และได้รบั ประทานอาหารกลางวันในการสังสรรค์ร่วมกับสมาชิกโบสถ์ จะว่าไป ห้องทีเ่ รา
เช่าขนาดเล็กไปสําหรับการรับประทานแบบสังสรรค์ ทุกวันนี้โรงเรียนสะบาโตของฉันพบกันในห้องรับแขกใน
บ้านของฉันเอง ส่วนชัน้ เรียนสําหรับเด็กประถมจัดทีห่ อ้ งรับแขกของสมาชิกคนหนึ่ง และชัน้ ของเด็กอีกชัน้ พบกัน
ในบ้านของสมาชิกอีกคน ส่วนชัน้ ของผูใ้ หญ่พบกันในห้องทีเ่ ช่าไว้ จะเป็ นการอัศจรรย์เพียงใด หากเราจะนมัสการ
และมีชนั ้ ต่างๆ ของโรงเรียนวันสะบาโตอยูใ่ นอาคารหลังเดียวกัน
ผู้บ รรยาย: ขอบคุณครับ (ค่ะ) ที่แบ่งบันประสบการณ์ การดําเนินพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณในชุมชน
ห่างไกลของประเทศแคนาดา ในเขตพืน้ ทีข่ องเมืองนูนาวุต ทําให้เรามองเห็นภาพทีพ่ นั ธกิจของพระเจ้ากําลังลง
รากฐานเพื่อการเติบโตขึน้ ...ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปเป็ นกองทุน
สําหรับสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ ..ซึง่ จะมีโถงสําหรับศูนย์บริการชุมชนเมืองนูนาวุตด้วย ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลก
่
ทีว่ างแผนจะถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เพือ่ ส่งเสริมพันธกิจของพระเจ้าในประเทศแคนาดา...ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน และรวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซู
คริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 28 สิ งหาคม 2021
ทูต สวรรค์ที่ปัม๊ นํ้ามัน
เล่าโดย ลําไพ ซิฮาวงค์ วัย 64 ปี...ศูนย์อพยพแนท ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลายปี ก่อน สองสามี-ภรรยา และลูกหกคน หนีภยั จากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ประเทศลาวข้ามแม่น้ํ าโขงมา
เข้าพักในศูนย์ผูอ้ พยพ ประเทศไทย ที่ศูนย์อพยพ ครอบครัวได้เรียนภาษาอังกฤษจากมิชชันนารี แต่สงิ่ สําคัญ
ที่สุด ทัง้ ครอบครัวได้รบั เชื่อในพระเยซูคริสต์ และได้รบั บัพติศมา.. ต่อมาพวกเขาได้เดินทางมายังประเทศ
อเมริกา และถูกส่งตัวเข้าศูนย์อพยพของสํานักงานภาคแอ๊ดเวนตีสอเมริกาเหนือ รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อการปรับตัว
ปรับทัศนะเป็ นเวลาหลายเดือน ขณะอยู่ทศ่ี ูนย์อพยพ ลําไพและเสวย ได้เรียนการขับรถ และได้ซ้อื รถยนต์ และ
รถบรรทุกมือสองอย่างละคันจากเงินสะสมดัง้ เดิม ต่อมาพวกเขาได้ทราบว่าบริษทั แห่งหนึ่งที่ แกรนด์ ไอสแลนด์
รัฐ เนแบรสกา มีตํ า แหน่ ง งานในโรงงาน และรับ คนงาน ผู้ท่ีพู ด ภาษาอัง กฤษไม่ ค ล่ อ งก็ทํ า งานได้ สามีข บั
รถบรรทุกสัมภาระของครอบครัวไปกับลูกสองคน ส่วนภรรยาขับรถยนต์มลี กู สีค่ นนังอยู
่ ด่ ว้ ย ขับตามสามีไปติดๆ
แต่เมื่อสามี-ภรรยาเดินทางมาถึง แกรนไอสแลนด์ ทางโรงงานบอกว่าพวกเขาเดินทางมาช้าเกินไป
โรงงานรับคนอื่นเข้าทํางานแล้ว ลําไพและเสวย รีบโทรหาเพื่อนๆ และได้ขอ้ มูลใหม่ว่า... มีงานทีพ่ วกเขาจะทําได้
ทีเ่ มืองฮอลแลนด์ รัฐมิชแิ กน สองสามีภรรยาจะต้องเดินทางต่อไปอีก 1,200 ก.ม. เพือ่ ไปยังรัฐมิชแิ กน
นายเสวยขับรถบรรทุกเล็ก บรรทุกสัมภาระของครอบครัว และลูกสองคนนัง่ ข้างคนขับ ส่วนนางลําไพ
ขับรถยนต์มลี ูกสีค่ นนัง่ ไปด้วยกัน โดยภรรยาขับรถตามหลังรถบรรทุกของสามี แต่เมื่อมาถึงเมืองชิคาโก รถของ
ภรรยาได้พลัดหลงกับรถของสามี ตอนนี้ลําไพรูส้ กึ มึนงง เธอจะพบกับรถบรรทุกของสามีได้อย่างไร..ลําไพมืด
แปดด้าน ทัง้ เธอและสามีไม่มมี อื ถือทีจ่ ะโทรติดต่อกันได้ พอรถถึงปั ม๊ นํ้ามันแห่งหนึ่ง ลําไพเลีย้ วรถของเธอเข้าปั ม๊
และจอดรถเพือ่ อธิษฐานขอพระบิดาเจ้าเบือ้ งบนทรงช่วยนําให้พบสามี.....
เมือ่ ลําไพผูเ้ ป็ นแม่อธิษฐานเสร็จ เธอและลูกๆลืมตาขึน้ และได้เห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนชาวนาเดิน
ตรงมายังพวกเขา พลางเอ่ยถามในภาษาลาวว่า...
“ให้ผมทายไหมละ...พวกคุณกําลังมองหา ‘นายเสวย’ สามีของคุณ...ซึง่ เป็ นพ่อของพวกเด็กๆใช่ไหม”
“ใช่แล้ว” ลําไพ รีบตอบคําถามชายแปลกหน้า..นึกสงสัยไม่หาย ว่าชายแปลกหน้าท่าทางใจดีรไู้ ด้อย่างไร
ว่าเธอและลูกๆ กําลังประสบกับความลําบาก และรูจ้ กั ชื่อของสามีเธอได้อย่างไร ก่อนทีล่ ําไพจะเอ่ยถามข้อสงสัย
ชายแปลกหน้าสังลํ
่ าไพว่า ขับรถตามรถของผมมานะ ผมจะพาพวกคุณไปพบนายเสวย...ว่าพลางเขาเดินไปขับ
รถคันสีแสด และค่อยๆ เคลื่อนรถยนต์ของเขาออกไปยังท้องถนน โดยมีรถยนต์ของลําไพ ทีม่ ลี กู ๆ สีค่ นนังอยู
่ ข่ บั
ตามไปติดๆ
ลําไพรูส้ กึ แปลกใจนิดๆ เหตุใดเธอจึงต้องเชื่อคําสังของชายแปลกหน้
่
าคนนัน้ และขับรถตามรถของเขาไป
ซึ่งชายแปลกหน้าขับรถไปค่อนข้างช้า ออกจากปั ม๊ นํ้ ามัน ขับไปตามถนนใหญ่ตรงเข้าเมืองชิกาโก พอถึงสีแ่ ยก
ชายแปลกหน้าเลีย้ วซ้าย.. อีกไม่ถงึ 200 เมตร เขาเลีย้ วรถเข้าปั ม๊ นํ้ามันแห่งหนึ่ง ลําไพเลีย้ วรถยนต์ของเธอตาม
เข้าปั ม๊ นํ้ามันด้วย พลันสายตาของลําไพมองเห็นรถบรรทุกเล็กของสามีจอดอยู่ นายเสวยกําลังยืนอยูข่ า้ งรถด้าน
คนขับ... ลําไพดีใจมากร้องอุทานว่า “ขอบคุณพระเจ้า” พอลําไพตัง้ สติได้ หยุดรถมองไปข้างหน้าตัง้ ใจจะโบกมือ
ขอบคุณชายผูม้ ใี จกรุณา ปรากฏว่ามองไม่เห็นรถยนต์ของชายแปลกหน้าเลย ทัง้ คนทัง้ รถคันสีแสดหายไปอย่าง
ไร้รอ่ งรอย......
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ลําไพเลี้ยวรถยนต์เข้าไปจอดรถใกล้กบั รถของสามี ทัง้ สองดีใจสวมกอดกัน พวกลูกๆ ทัง้ หกคนดีใจกัน
ใหญ่ทพ่ี บผูเ้ ป็ นพ่อและน้องสองคนทีเ่ ดินทางมากับรถบรรทุก...ลําไพได้เล่าให้สามีฟังว่า เธอเดินทางมาพบเขาได้
อย่างไร...สามีพูดขึน้ ว่า ผมก็อธิษฐานอยู่ในรถ พออธิษฐานเสร็จก็ออกมายืนอยู่ขา้ งรถนี่แหละ เหลือเชื่อจริงๆ
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเรารวดเร็วอะไรเช่นนัน้ ....สามีพดู จบ ขณะทีภ่ รรยามองดูหน้าสามี รอดูว่าเขาจะ
พูดอะไรต่อ...สามีได้กล่าวขึน้ ช้าๆ อย่างชัดถ้อยชัดคําว่า “ผมว่าชายชาวนาที่ขบั รถของเขานํ าคุณมาพบผมที่น่ี
เป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้าแน่ นอน ชาวนาที่ไหนจะตรงเข้าไปถามคุณว่า “อยากเจอนายเสวยสามีของคุณไหม
แล้วเขาก็ขบั รถนํ าคุณเข้ามาในปั ม๊ แล้วหายตัวไปทัง้ คนทัง้ รถ มีแต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเท่านัน้ ทีส่ ามารถจะทํา
เช่นนัน้ ได้”
สามี และภรรยามีกาํ ลังใจเพิม่ ขึน้ เต็มร้อย เมือ่ ทราบว่าพระเจ้าทรงนํา พวกเขาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อหาอาหารรับประทานเสร็จแล้ว เสวยและลําไพก็เดินทางต่อ พวกเขาเดินทางไปถึงเมืองฮอลแลนด์ รัฐ
มิชแิ กนอย่างปลอดภัย และทัง้ สองได้งานในบริษทั เรือท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส สองสามี
ภรรยาเริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ไม่นานพวกเขาชวนเพื่อนคนลาวทีพ่ บในเมืองนัน้ มาเข้าโบสถ์นมัสการ
ด้วย ในที่สุดเมื่อพวกเขามีจํานวนมากขึน้ เจ้าของบริษัทเดินเรือได้มอบห้องใหญ่ ห้องหนึ่งให้พวกเขาใช้เป็ นที่
นมัสการในภาษาของพวกเขาเอง กลุ่มนมัสการของเสวยและลําไพเติบโตขึน้ ทุกวันนี้พวกเขามีความชื่นชมยินดี
ทีไ่ ด้แนะนําพวกเพื่อนๆ ครอบครัวคนลาวให้มารูจ้ กั พระเจ้า ผูท้ รงส่งทูตสวรรค์มานํ าทางเขาทัง้ สองให้มาพบกัน
และนํ าทางพวกเขามาได้งานในบริษทั แห่งนี้ และได้พบกับพีน่ ้องชาวลาวทีอ่ พยพมาอยู่ในประเทศอเมริกาก่อน
หน้าอีกหลายครอบครัว
มีกลุ่มนมัสการของชาวลาวในอเมริกาเกิดขึน้ ที่นัน่ ที่น่ีทวเขตดู
ั่
แลของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ อัน
เป็ นผลลัพธ์จากเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สาม ที่พ่นี ้องในพระคริสต์ถวาย ทุกท่านสามารถให้การสนับสนุ น
ศิษยาภิบาล ผูใ้ ห้การดูแลกลุ่มนมัสการเหล่านี้ และกลุ่มนมัสการใหม่ทเ่ี กิดขึน้ อย่างกลุ่มของเสวยและลําไพ ทีเ่ ล่า
ในข่าวต่างแดนวันนี้...ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีม่ แี ผนจะถวายปั จจัยอย่างเอือ้ อารีในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้...ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 4 กัน ยายน 2021
สถานการณ์ที่ล าํ บาก
เล่าโดย ครอบครัวชาวอิรกั ครอบครัวหนึง่ ...ศูนย์อพยพของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ
คุณพ่อของฉันเรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเยซูในประเทศอิรกั และได้เข้าเป็ นสมาชิกคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ส่วนคุณแม่ตดั สินใจยึดถือในศาสนาแห่งวัฒนธรรมดัง้ เดิมของเธอ
เวลาผ่านไป การใช้ชวี ติ ในความเชื่อใหม่ของคุณพ่อทําให้ครอบครัวประสบกับความยากลําบากในอีรกั
คุณพ่อห่วงใยในความปลอดภัยของคุณแม่ และลูกสาวทีอ่ ายุยงั น้อย 2 คน คุณพ่อตัดสินใจย้ายครอบครัวไปยัง
ศูนย์อพยพในประเทศสหรัฐอเมริกา
หลังจากครอบครัวมาอยูท่ ร่ี ฐั มิชแิ กนได้หนึ่งปี เราได้ยา้ ยไปอยูท่ ร่ี ฐั แคลิฟอร์เนีย ทัง้ นี้เพราะคุณพ่อไม่อาจ
ปรับตัวกับอากาศทีห่ นาวจัดของรัฐมิชแิ กนได้ สภาพอากาศทีห่ นาวเหน็บทําให้อาการบาดเจ็บทีค่ ุณพ่อได้รบั ตอน
สงครามขณะเป็ นทหารในประเทศอิรกั ย้อนกลับมาทรมานเขาอีก
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พ่อและแม่ส่งลูกสาวทัง้ สองไปเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ แต่ผเู้ ป็ นพ่ออธิษฐานเสมอ
ขอพระบิดาเจ้าแห่งสวรรค์ดลใจให้ผู้มใี จบุ ญ ช่วยลูกทัง้ สองให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของโบสถ์ได้ ทัง้ นี้
เพราะพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเทอมในโรงเรียนโบสถ์ได้ อีกทัง้ พวกเขาก็ไม่รูจ้ กั คนที่จะให้คําแนะนํ า
เกีย่ วกับโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสทีต่ งั ้ อยูใ่ กล้ๆ ได้ ดังนัน้ เขาจึงอธิษฐานต่อไปอีกว่า “พระบิดา โปรดช่วยให้ลูกสาวทัง้
สองของข้าพระองค์ได้รบั การศึกษาในโรงเรียนของโบสถ์ดว้ ยเถิด”
วันหนึ่ง คุณพ่อได้ไปทีโ่ รงทานทีท่ าํ การแจกอาหาร และเครื่องใช้ในครัวเรือนแก่ครอบครัวทีข่ ดั สน ขณะที่
ยืนอยู่ในคิวเพื่อจะได้รบั การแจกอาหาร คุณพ่อได้พบชายเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง ซึ่งอาสามาช่วยแจก
อาหารในวันนัน้ ชายคนนี้เป็ นศิษยาภิบาลประจําโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด้วย หลังจากได้สนทนากัน คุณพ่อ
เลยได้ทราบว่า โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีช่ ายคนนี้เป็ นศิษยาภิบาลอยู่ มีโรงเรียนของโบสถ์ดว้ ย
พอไปถึงบ้านพัก คุณพ่อได้บอกข่าวดีแก่คุณแม่ ทัง้ คุณพ่อและคุณแม่ได้ทาํ งานและพยายามสะสมเงินไว้
จํานวนหนึ่ง เพื่อให้ลูกสาวทัง้ สองได้เรียนต่อ เพื่อทัง้ สองจะได้งานทีม่ รี ายได้มากขึน้ และทําให้ครอบครัวมีความ
เป็ นอยูท่ ด่ี กี ว่าเดิม ตอนนี้เขาทัง้ สองตัดสินใจใช้เงินจํานวนอันลํ้าค่านี้ เป็ นค่าเล่าเรียนของลูกสาวทัง้ สองคน
ในเวลาไม่นานต่อมา คุณพ่อ และคุณแม่ได้นําลูกสาวทัง้ สอง วัย 9 ปี และ 11 ปี มานังอยู
่ ต่ รงหน้าอาจารย์
ใหญ่ของโรงเรียนโบส์ถ ซึง่ เป็ นสุภาพสตรี และศิษยาภิ บาลประจําโบสถ์ซง่ึ นังอยู
่ ข่ า้ งอาจารย์ใหญ่ดว้ ย หลังจากที่
คุณพ่อได้แจ้งความจํานงทีจ่ ะให้ลูกสาวทัง้ สองลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของโบสถ์ รวมทัง้ แจ้งให้อาจารย์ใหญ่
ทราบด้วยว่า พวกเขามีเงินจํานวนหนึ่งซึง่ สะสมมาหลายปี สาํ หรับเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเข้าเรียนของลูกสาวทัง้ สอง
ตอนนี้คุณพ่อและคุณแม่รอการตอบรับของอาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่ และศิษยาภิบาลของโบสถ์ได้เหลือบมองกันไปมา แล้วมองไปที่เด็กหญิงทัง้ สองที่นัง่ อยู่
ตรงกันข้าม ความปรารถนาทีแ่ สดงออกมาทางใบหน้าของพ่อแม่ และลูกสาวทัง้ สองสร้างความเห็นอกเห็นใจขึน้
ในดวงจิตของทัง้ สอง แต่จาํ นวนเงินเก็บทีค่ ุณพ่อและแม่นํามาแสดงนัน้ ไม่เพียงพอ
ในทีส่ ุดอาจารย์ใหญ่เป็ นผูพ้ ดู ขึน้ ว่า “เราต้องการอย่างยิง่ ทีจ่ ะให้เด็กหญิงทัง้ สองเรียนหนังสือทีน่ ่ี...แต่เรา
จะหาเงินจากทีไ่ หนมาสมทบกับเงินทีค่ ุณพ่อคุณแม่มี เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเล่าเรียนได้เพียงพอ...”
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อาจารย์ใหญ่หยุดพูด และหันมาพูดกับศิษยาภิบาลอีกครัง้ หนึ่ง เธอสามารถมองเห็นแววตาทีบ่ ่งบอกถึง
ความเมตตากรุณาฉายออกมาจากดวงตาของศิษยาภิบาล และเธอรูส้ กึ มีกาํ ลังใจทีจ่ ะกล่าวต่อว่า...
เราจะลงทะเบียนเด็กหญิงสองคนนี้ในโรงเรียนของโบสถ์...ขอให้เราทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อ
และการวางใจในพระเจ้า โดยเชื่อว่าโดยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่ง พระเจ้าจะทรงช่วยเราพบลู่ทางทีจ่ ะช่วยจ่ายค่า
เล่าเรียนให้กบั เด็กหญิงทัง้ สอง
ผูใ้ หญ่ทงั ้ สี่ และเด็กทัง้ สองคุกเข่าลง และศิษยาภิบาลอธิษฐานว่า “พระบิดาที่รกั เราทัง้ หลายต้องการ
การช่วยเหลือจากพระองค์ โปรดให้มเี งินเข้ามาเพื่อช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้เด็กหญิงทัง้ สองคนนี้ ทีม่ คี ่าลํ้าในสาย
พระเนตรของพระองค์ดว้ ยเถิด”
ไม่นานหลังจากครอบครัวนี้ได้เดินทางกลับบ้าน อาจารย์ใหญ่ได้รบั โทรศัพท์สายหนึ่ง เป็ นการโทรจากผู้
ประสานงานสําหรับชาวแอ๊ดเวนตีสผูอ้ พยพ และเป็ นผูเ้ ดินเรือ่ งเอกสารต่างๆ ให้ผอู้ พยพแอ๊ดเวนตีส ทีเ่ ดินทางมา
ตัง้ รกรากในสหรัฐเมริกา เจ้าหน้ าที่คนนี้ เป็ นสตรี เธอประกาศให้ท ราบว่า สํานักงานภาคอเมริกาเหนื อมีเงิน
จํานวนหนึ่งสําหรับจ่ายเป็ นค่าเล่าเรียนให้กบั เด็กในศูนย์อพยพ ผู้ท่ีสนใจเข้าเรียนในโรงเรียนของโบสถ์ เงิน
จํานวนทีเ่ ธอเอ่ยถึงมาจากพีน่ ้องสมาชิกรอบโลกผูไ้ ด้ถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามในปี 2011
ผูเ้ ป็ นอาจารย์ใหญ่แทบไม่เชื่อหูตวั เองทีไ่ ด้ยนิ ทางโทรศัพท์เช่นนัน้ อาจารย์ใหญ่ได้รบี โทรไปบอกคุณพ่อ
คุณแม่คู่น้ีว่า เธอได้พบแหล่งที่มาของค่าเล่าเรียนของเด็กหญิงทัง้ สองแล้ว ฝ่ ายผูเ้ ป็ นบิดาของเด็กได้ตอบมาว่า
ขอบคุณมากครับอาจารย์สาํ หรับข่าวดี...ผมเองก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบคําอธิษฐานของเราในครัง้ นี้แน่นอน
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปช่วยการศึกษาของเด็กๆ ในศูนย์
อพยพทีอ่ ยูภ่ ายในเขตดูแลของสํานักงานภาคอเมริกาเหนืออีกครัง้ หนึ่ง ขอพระเจ้าทรงใช้ของถวายของพีน่ ้องทุก
ท่ าน... เป็ น การตอบคําอธิษ ฐานอย่างเช่น คําอธิษ ฐานของคุ ณ พ่อตามที่ได้เล่าในข่าวต่ างแดนในวัน นี้ ...ลอง
จินตนาการเมื่อเราได้พบใครบางคนในสวรรค์ ผูไ้ ด้เรียนรูม้ ากขึน้ เกีย่ วกับพระเจ้า และตัดสินใจรับใช้พระองค์อนั
เนื่องมาจากการทีค่ ุณได้ถวายในกรณีเช่นนี้...ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านทีม่ สี ่วนในพระราชกิจของพระบิดา...
ทูลขอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ต งั ้ ของหน่ ว ยพัน ธกิ จ
 สํานัก งานภาคอเมริกนั เหนื อ ประกอบขึ้นด้วยแปดสํานักงานสหมิช ชันคอนเฟอเรนซ์
่
รวมทัง้ สํานักงาน
คริสตจักรแคนาดา และสํานักงานคริสตจักรกวม-ไมโครนีเซีย
 ไม่มกี ารกําหนดว่า ภาษาไหนเป็ นภาษาราชการในสหรัฐอเมริกา แต่เกือบทุกคนพูดภาษาอังกฤษและระบบ
การศึกษาเกือบทัง้ หมดของรัฐบาลดําเนินไปในภาษาอังกฤษ และภาษาสเปนอาจเป็ นภาษาที่พูดกันอย่าง
กว้างขวางรองลงมา และถูกใช้สอนเป็ นภาษาทีส่ องในโรงเรียนเป็ นส่วนใหญ่
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 11 กัน ยายน 2021
การลบล้างความขุ่น เคือ งใจ
เล่าโดย จิมมี ชะเวย์ วัย 51 ปี...ศูนย์อพยพของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ
ตอนที่ เด็กชายจิมมี่ ชะเวย์ อายุ 7 ปี หมู่บา้ นของเขาซึ่งอยู่เขตปกครองของชาวกะเหรีย่ งอิสระถูกกอง
ทหารของพม่า (ปั จจุบนั พม่าเรียกตัวเองว่า “เมียนม่า”) เข้าโจมตี ทุกคนในหมู่บ้านวิง่ เข้าป่ าหนี เอาชีวติ รอด
เด็กชายจิมมีพ่ ลัดหลงกับครอบครัวหนีเข้าไปในป่ าตามลําพัง ส่วนครอบครัวอพยพหนีขา้ มแม่น้ํ าเมยมายังเขต
แดนประเทศไทย และต่อมาถูกรับเข้าอาศัยในศูนย์อพยพแห่งหนึ่ง ทีต่ งั ้ อยูช่ ายแดนประเทศไทย
ขณะทีจ่ มิ มีใ่ ช้ชวี ติ ในป่ า และหนีเอาชีวติ รอด เขาได้รบั การช่วยเหลือจากกองทหารกะเหรีย่ งอิสระ และ
ชาวกะเหรีย่ งอื่นๆ จิมมีไ่ ด้พฒ
ั นาความเกลียดชังทีม่ ตี ่อกองทหารของพม่า เขาตัง้ ใจว่าเมื่อเขาอายุ 15 ปี เขาจะ
สมัครเข้าเป็ นทหารกะเหรีย่ งอิสระ และหาทางแก้แค้นทหารพม่า แต่ในส่วนลึกจิมมีค่ ดิ ถึงพ่อแม่ และน้องๆ ใน
ทีส่ ุดเขาได้ขา่ วว่า ครอบครัวของเขาได้เข้าไปอยู่ในศูนย์อพยพในประเทศไทยอย่างปลอดภัย เขาจึงเดินทางไป
พบครอบครัว
พ่อ แม่ น้องๆ และญาติในศูนย์อพยพต่างดีใจที่จมิ มีร่ อดพ้นอันตราย และได้มาพบกับครอบครัวทีศ่ ูนย์
อพยพ หลังจากพลัดพรากกันถึงสองปี เต็ม จิมมีไ่ ด้บอกถึงความตัง้ ใจของเขาว่าเมื่อเขาเติบโตเป็ นวัยรุ่นเขาจะ
สมัครเข้าเป็ นทหารกะเหรีย่ งอิสระและหาโอกาสแก้แค้นทหารพม่าที่เข้าโจมตีหมู่บ้านชาวกะเหรีย่ ง...ผูเ้ ป็ นพ่อ
และแม่อธิษฐานอย่างหนักขอให้จมิ มีเ่ ปลีย่ นใจ แทนทีจ่ ะไปเป็ นทหารเพราะความแค้นเคือง ให้จมิ มีเ่ ปลี่ยนใจมา
เป็ นศาสนาจารย์ผรู้ บั ใช้พระเจ้า และสอนคนทัวไปให้
่
รบั รูถ้ งึ ความรัก และความรอดของพระเจ้า แล้วพวกเขาจะ
ได้รบั ความหวังแห่งชีวติ ชัวนิ
่ รนั ดร์
ไม่ใช่เป็ นเรือ่ งง่ายทีจ่ มิ มีจ่ ะเลิกล้มความโกรธ ความพยาบาททีฝ่ ั งอยูใ่ นส่วนลึกแห่งดวงจิตของเขา...
แต่เมื่อจิมมีไ่ ด้เห็นว่าคุณพ่อของเขามีสนั ติสุข และมีความยินดีขณะทีเ่ ขานําครอบครัวไปนมัสการทีโ่ บสถ์
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในศูนย์อพยพ จิมมีอ่ ่านหนังสือสงครามแห่งประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ว่าด้วยการสงครามการต่อสู้
ขัดแย้งระหว่างพระคริสต์และซาตานในพระคัมภีร์ และกับผูต้ ิดตามพระเยซูในโลก และต่อมาเขาตระหนักว่า
ความคิดเห็นของพ่อของเขาถูกต้อง และเขาอธิษ ฐานให้อภัยเหล่าทหารพม่า ที่กระทํากับเขาและครอบครัว
ตลอดจนชาวกะเหรีย่ งทัง้ หลาย
จิมมีไ่ ด้กลายเป็ นศาสนาจารย์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส หลังจากได้รบั ใช้พระเจ้าในค่ายอพยพต่างๆ ตาม
ชายแดนประเทศไทยหลายปี ต่อมาครอบครัวได้ถูกเลือกให้ไปตัง้ หลักแหล่งทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา.. จิมมีพ่ ลอย
ติดตามครอบครัวไปตัง้ รกรากทีส่ หรัฐอเมริกาด้วยในคราวเดียวกัน
ในเวลาไม่นาน จิมมี่ได้ท ราบว่า มีครอบครัวชาวแอ๊ดเวนตีสหลายครอบครัวที่เขารู้จกั ในศูนย์อพยพ
ประเทศไทยได้กระจัดกระจายกันอยูท่ น่ี นที
ั ่ น่ ่ีทวประเทศสหรั
ั่
ฐอเมริกา พวกเขาพยายามมองหาโบสถ์แอ๊ด-เวนตีส
แต่พวกเขาไม่รจู้ กั ภาษาอังกฤษดีเพียงพอทีจ่ ะเข้าใจข่าวสาร หรือมีส่วนร่วมในการนมัสการ หลายครอบครัวพา
กันท้อถอย
จิมมีเ่ ฝ้ ารอโอกาสทีจ่ ะเดินทางไปเยีย่ ม และให้การหนุ นใจความเชื่อของพวกเขา เขาต้องการช่วยให้ชาว
อพยพเหล่านัน้ จัดระเบียบให้เป็ นกลุ่มเล็ก เพื่อพวกเขาจะได้นมัสการพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์ดว้ ยภาษาของพวก
เขาเอง
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ด้วยการทํางาน และอธิษฐานอย่างไม่หยุด ในเวลาสามปี จมิ มีไ่ ด้จดั ตัง้ กลุ่มนมัสการชาวกะเหรีย่ งขึน้ สาม
กลุ่ม
ขณะที่จมิ มี่ต้องทํางานเต็มเวลา เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเอง เขาจึงไม่มเี วลา และทุนทรัพย์ท่ีจะ
เดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ เพื่อช่วยชาวกะเหรีย่ งแอ๊ดเวนตีสประมาณ 2,000 คนจากศูนย์อพยพชาวกะเหรีย่ ง
ประเทศไทย ทีเ่ ดินทางมาตัง้ รกรากกระจัดกระจายทัวทวี
่ ปอเมริกาเหนือ
จิมมี่กล่าวเป็ นพยานว่า “พระเจ้าทรงทราบถึงดวงใจ และความต้องการของผม” ซึ่งตอนนี้ ท างสํานัก
คริสตจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสแคโรไลนา ได้รบั จิมมี่ให้เป็ นคนงานของคริสตจักร ในตําแหน่ งที่ปรึกษาเพื่อ
ก่อตัง้ โบสถ์สาํ หรับผูอ้ พยพจากประเทศพม่า และเป็ นเจ้าหน้าทีด่ าํ เนินการเอกสารสําหรับผูย้ า้ ยถิน่ ฐานด้วย
อาจารย์จมิ มีก่ ล่าวเป็ นพยานว่า พระเจ้าได้ทรงนํ าในการรับใช้ของผมตลอดเวลา ทัง้ ช่วงเวลาทีผ่ มรับใช้
พระองค์ในฐานะเป็ นจิตอาสา และตอนนี้ทรงประทานให้ผมเป็ นคนงานในสังกัดของสํานักงานคริสตจักรแคโรไลนา พระองค์ทรงมีแผนการให้ผมทํางานรับใช้พระองค์เต็มเวลา”
เงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของปี 2011 ถูกยกให้เป็ นกองทุนดําเนินการเข้าถึงเหล่าผู้อพยพใน
อเมริกาเหนือ และทุนดังกล่าวนี้ทําให้อาจารย์จมิ มีไ่ ด้เดินทางไปเยีย่ มผูอ้ พยพในทีต่ ่างๆ กระจัดกระจายกันในรัฐ
ต่างๆ ทัวอเมริ
่
กา และแคนาดาด้วย เพื่อช่วยผูอ้ พยพเหล่านัน้ จัดระเบียบขึน้ เป็ นกลุ่มนมัสการ และมีการนมัสการ
ในภาษาของพวกเขาเอง และขณะเดียวกัน รับใช้ในชุมชนของพวกเขาด้วยผ่านการทํางานเต็มเวลาของอาจารย์
จิมมี่ ปั จจุบนั มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสของชาวกะเหรีย่ งอพยพถูกตัง้ ขึน้ ถึง 55 แห่งในตลอดสิบปี ทผ่ี า่ นมา
ทัง้ หมดนี้เป็ นไปได้เพราะว่าสมาชิกของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทัวโลก
่
ได้เตรียมกองทุนไว้ และได้มอบหมาย
ให้อาจารย์จมิ มี่ และคนอื่นๆ เหมือนอาจารย์จมิ มี่ ทีไ่ ด้อนุ ญาตให้พระเจ้าสลายความขัดเคือง และลบล้างความขม
ขืน่ ใจออกไป ด้วยการให้อภัย และเติมความรักเข้ามาแทนที่
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็ นกองทุนเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่พระกิตติ
คุณท่ามกลางชาวอพยพทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตพืน้ ทีก่ ารดูแลของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ และแคนาดาอีกครัง้ หนึ่ง
ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านที่วางแผนให้การสนับสนุ นพันธกิจดังกล่าวด้วยใจเอื้อเฟื้ อ...ขอพระเจ้าทรง
อวยพระพรให้ทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย....ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพัน ธกิ จ ประจําวัน สะบาโตที่ 18 กัน ยายน 2021
ชายสองคนต่อ ต้านพระเจ้าองค์เดียว
เล่าโดย เนียง เมือง วัย 21 ปี ...ศูนย์ผอู้ พยพของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ
เนี ย ง อายุ 10 ปี ตื่ น แต่ เ ช้ า มืด เพื่ อ ไปเรีย นหนั ง สือ ที่ โ รงเรีย น ช่ ว งที่ เ นี ย งสาวเท้ า ออกจากบ้ า น
บรรยากาศนอกบ้านของเช้าวันนัน้ ยังมืด เนียงรูส้ กึ เป็ นกังวล เธอเป็ นกังวลเพราะกลัวอันตรายขณะเดินเท้าไป
โรงเรียน และเป็ นกังวลเพราะเธอเรียนตามเพื่อนๆ ในห้องไม่ทนั ครอบครัวของเธอเป็ นผูอ้ พยพ เดินทางมาตัง้
รกรากในสหรัฐอเมริกาหนึ่งปี ก่อนหน้ านี้ สําหรับเนียง ทุกวิชาที่เธอเรียนในโรงเรียนของของรัฐ ในรัฐจอร์เจีย
ล้วนแต่ยากสําหรับเธอ
เนียง ยังพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดพี อ เธอมีเพื่อนเพียงไม่กค่ี น และทุกเช้าเธอต้องเดินไปโรงเรียนขณะที่
ยังมืด คุณพ่อไม่อาจเดินไปส่งได้เพราะคุณพ่อทํางานกะกลางคืน ส่วนแม่กต็ ้องอยู่ดูแลน้อง ซึ่งน้ องยังอยู่ในวัย
ทารก
เนียง ก้มศีรษะอธิษฐานก่อนออกจากบ้าน เธออธิษฐานว่า “พระบิดาทีร่ กั ช่วยหนูในวันนี้ดว้ ย ขออย่าให้
หนูมเี วลายากลําบากกับครู ขอทรงปกป้ องให้หนูปลอดภัย ขณะทีห่ นูเดินไปโรงเรียนในเช้าวันนี้ดว้ ย..ในนามพระ
เยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
เนียง เหวีย่ งกระเป๋ าสะพายหลังขึน้ แล้วเดินจากบ้านก้าวเข้าสูถ่ นนทีย่ งั มืดนอกบ้าน เธอคิดว่าถ้าเดินไป
โรงเรียนบนเส้นทางลัด เธอจะเดินไปถึงโรงเรียนใน 10 นาที แต่หลังจากที่เธอเดินผ่านอพาร์ทเมนท์สามหลัง
จากนัน้ เธอต้องเดินผ่านป่ าละเมาะก่อนจะไปถึงโรงเรียน เธอหวังว่าจะพบเพือ่ นขณะเดินไป ถ้าเป็ นอย่างนัน้ เธอก็
จะมีเพือ่ นร่วมเดินทาง
ไม่มเี ด็กคนอื่นๆ ขณะทีเ่ นียงเดินผ่านป่ า บรรยากาศเงียบ ต้นไม้มองดูเหมือนเงาสีดาํ ทะมึน
ทันใดนัน้ ชายร่างใหญ่สองคนปรากฏขึน้ ลางๆ ตรงหน้าของเธอ คนหนึ่งถือถุงผ้าใหญ่สขี าวดูแล้วไม่น่าจะ
มีอะไรอยูข่ า้ งใน เพราะมันดูเบา ชายคนนัน้ ยื่นกระเป๋ าผ้ามาตรงหน้าเธอ พลางพูดขึน้ ว่า “นี่หนูช่วยถือถุงผ้าใบนี้
ให้เราด้วยสิ!”
เนียง คิดว่า มันเป็ นการขอร้องทีไ่ ม่สมเหตุสมผล เนียงหยุดเดิน และเดินถอยหลังสองสามก้าว
เนียง มีความกังวลจัด เธอมองย้อนหลัง หวังจะเห็นเด็กคนอื่นเดินทางลัดโผล่มาให้เห็น แต่เธอมองไม่
เห็นใครเลย เนียงหันกลับมายังชายทัง้ สอง เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ฝ่ ายตรงกันข้ามเป็ นผูใ้ หญ่เพศชายสองคน
ส่วนเธอเป็ นเด็กหญิงตัวเล็กเพียงคนเดียว พวกเขาร่างกายสูงใหญ่แข็งแรง ส่วนเธอตัวเล็ก และเตี้ย...ไม่มที างที่
เธอจะวิง่ หนีได้พน้ แต่ถา้ เธอไม่วงิ่ หนี เธอจะรับกระเป๋ ามาถือหรือปฏิเสธ
เนียงตัดสินใจพูดออกมาว่า “ไม่” พลางสันศี
่ รษะเป็ นการปฏิเสธ ในวินาทีนนั ้ เนียงตัดสินใจวิง่ หลบชายทัง้
สอง ตรงไปทีโ่ รงเรียน...
ชายทัง้ สองคงรูส้ กึ ประหลาดใจ...คนหนึ่งพูดออกมาว่า “หนูอย่าวิง่ เลย” เนียงได้ยนิ เสียงนัน้ ทําให้เนียงวิง่
หนีเร็วกว่าเดิม เนียงเคยได้ยนิ มาว่า เคยมีคนเลวแอบมาลักพาตัวเด็กไป เนียงคิดว่าชายทัง้ สองสามารถจับตัว
เธอได้ไม่ยาก
เนียงวิง่ พลางอธิษฐานพลาง ทัง้ ทีต่ ายังเปิ ดกว้างมองไปข้างหน้า... “พระบิดาช่วยหนูดว้ ย!”
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เนียงนึกประหลาดใจ ถ้าชายทัง้ สองจะจับตัวเธอ พวกเขาคงทําได้ในนาทีใดนาทีหนึ่ง พลันเนียงนึกได้ว่า
ถ้าเธอมีความบาป พระเจ้าอาจไม่ตอบคําอธิษฐาน เนียงจึงอธิษฐานต่อว่า... “ขอทรงโปรดให้อภัยความบาปของ
หนูดว้ ย!”
ขณะที่เนียงวิง่ ไป เธอรูส้ กึ ว่าเธอไม่ได้ยนิ ฝี เท้าของชายทัง้ สองวิง่ ตามเธอ เธอหยุดวิง่ เธอรูส้ กึ ว่าหัวใจ
ของเธอเต้นแรงและเร็วขึน้ ลมหายใจเหนื่อยหอบ เธอมองไม่เห็นชายทัง้ สองที่คุกคามเธอแต่มองเห็นเด็กหลาย
คนเดินมาตามทางลัด พวกเขากล่าวทักทายเธอ เนียงรูส้ กึ โล่งใจทันที ตอนนี้เธอสามารถเดินไปโรงเรียนได้อย่าง
ปลอดภัยกับเด็กสามคน.. ในกลุ่มนัน้
เมือ่ เนียงถามเด็กทีเ่ ดินมาสมทบว่า มองเห็นผูใ้ หญ่สองคนบ้างไหม พวกเขาสันศี
่ รษะพูดว่า “พวกเราไม่
เห็นใครเลย แต่รสู้ กึ แปลกใจมากกว่าว่าเธอวิง่ หนีอะไร” เนียงก็ไม่เข้าใจเช่นกันว่าชายสองคนนัน้ ...หายไปไหน
แต่เนียงรูส้ กึ โล่งใจขึ้นมาทันที เนี ยงหยุดเดินและอธิษฐานว่า “ขอบคุณ พระบิดาที่ช่วยปกป้ องหนู ให้
ปลอดภัย ...ชายร่างใหญ่สองคนได้พา่ ยแพ้ต่อพระเจ้า ผูท้ รงฤทธิ ์ยิง่ ใหญ่กว่า”
สิบปี ท่แี ล้ว เงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสหนึ่งของปี นัน้ ได้ถูกกําหนดให้นําไปช่วยด้าน
การศึกษาของเด็กๆ ของผูอ้ พยพที่มาตัง้ รกรากในอเมริกา อย่างที่ “เนียง” เด็กหญิงจากครอบครัวของผูอ้ พยพ
จากประเทศเมียนม่า ที่ปรากฏในข่าวต่างแดนวันนี้ ซึ่งได้ยา้ ยจากโรงเรียนของรัฐมาเข้าเรียนในโรงเรียนของ
โบสถ์...ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้จากพี่น้องทัวโลก
่
จะนํ าไปช่วยเด็กๆ ของ
ครอบครัวผูอ้ พยพอีกครัง้ หนึ่ง...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน ที่ได้ถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้า...ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพัน ธกิ จ ผูใ้ หญ่ป ระจําวัน สะบาโตที่ 25 กัน ยายน 2021
จํานวนเล็ก น้ อ ยแห่งความจริ ง
เล่าโดย เนียง เมือง วัย 21 ปี ...สหรัฐอเมริกาอเมริกาเหนือ
ใกล้จะเทีย่ งแล้ว และหัวหน้าทีมโทรมาบอกว่าเขากําลังจะเดินทางมารับเนียง ทีแ่ มรีว่ ลิ ล์ รัฐเทนเนสซี
เนียง กําลังหิว และเธอกําลังจะลงมือกินข้าวกล่องของเธอ ขณะทีก่ ําลังพูดคุยกับเพื่อนนักเรียนผูอ้ อกมา
ดําเนินพันธกิจ “นักเรียนผูท้ ําการประกาศผ่านการจําหน่ ายหนังสือของคริสตจักร” เกี่ยวกับประสบการณ์ การ
ทํางานของพวกเขาในเช้าวันนัน้
เนียงมองไปทีล่ านจอดรถ เธอมองเห็นสุภาพสตรีคนหนึ่งกําลังขนของจากรถเข็นของห้างทีก่ ําลังขายลด
ราคา ขึน้ สูร่ ถยนต์ของเธอ เนียงตัดสินใจว่า มีเวลาเพียงพอทีจ่ ะพูดคุยกับอีกคนหนึ่งก่อนอาหารเทีย่ ง
เนียงสาวเท้าเข้าไปหาสุภาพสตรีคนนัน้ ด้วยการเปิ ดยิม้ กว้าง
“เฮลโล มาดาม” เนียงกล่าวทักทายก่อน “ฉันชื่อ เนียง ฉันเป็ นนักเรียนกําลังทํางานหาทุนเพื่อส่งตัวเอง
เรียนหนังสือ ช่วงปิ ดภาคฤดูรอ้ นปี น้ี เราพยายามทํางานส่งเสริมคุณค่าของครอบครัว และเพื่อช่วยชุมชนในเวลา
เดียวกัน”
แนะนําตัวเองพลาง เนียงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ าของเธอ และดึงหนังสือเกีย่ วกับสุขภาพออกมาเล่มหนึ่ง
หนังสือเล่มนัน้ สอนผูอ้ า่ นเกีย่ วกับพืชสมุนไพรต่างๆ ทีใ่ ห้การเยีย่ วยาในรูปของธรรมชาติบาํ บัด
ผูห้ ญิงคนนัน้ รับเอาหนังสือเล่มนัน้ ไปพิจารณาชื่อหนังสือ และภาพหน้าปก
เนียง มองเห็นผูห้ ญิงคนนัน้ ยังอยูใ่ นอาการนิ่งเงียบ...เนียงล้วงกระเป๋ าหยิบหนังสือตําราทําอาหารสุขภาพ
ขึน้ มาอีกเล่มหนึ่ง...พลางชวนสนทนาขึน้ ว่า
“คุณชอบทําอาหารทีบ่ า้ นไหมคะ”
เนียงไม่รอให้ผหู้ ญิงคนนัน้ ตอบคําถาม เนียงล้วงกระเป๋ าหยิบหนังสือว่าด้วย คู่มอื การนมัสการของ เอลเลน จี.ไว้ท์ ชื่อ “เคล็ดลับแห่งความสุข” ซึง่ มีสบิ สามบททีเ่ ป็ นพืน้ ฐานหลักความเชื่อออกมาแสดง
ในทีส่ ุดผูห้ ญิงคนนัน้ หลุดปากออกมาว่า “เธอมาเสนอหนังสือเหล่านี้ให้ฉนั ผิดวัน” วันนี้ฉนั ไม่ได้นํา “สมุด
เช็ค” ติดตัวมาด้วย ดูซหิ ลังจากทีฉ่ นั ซือ้ ของพวกนี้จากห้าง ฉันเหลือเงินสดไม่กเ่ี หรียญเอง!”
เนียงตอบว่า “เรามีเครื่องรูดบัตรเครดิตติดตัวมาด้วย ถ้าไม่เป็ นการรบกวนเรารูดเงินจากบัตรเครติดได้
ค่ะ”
ขณะทีส่ นทนากันต่อไป เนียงหยิบหนังสือของเอลเลน จี.ไว้ท์ ออกมาอีก คือ “ผูพ้ งึ ปรารถนาแห่งปวงชน”
และ “สงครามแห่งประวัตศิ าสตร์” รวมทัง้ หนังสือสําหรับเด็กอีกสองเล่ม….
ผูห้ ญิงเหลือบมองหนังสือเหล่านัน้ ไป แล้วพูดว่า “ล้วนเป็ นหนังสือทีด่ มี คี ุณค่า”...ในทีส่ ุดผูห้ ญิงคนนัน้ พูด
ว่า “ฉันตัดสินใจรับหนังสือทัง้ หมดของเธอ”...ผูห้ ญิงใจดีคนนัน้ แนะนํ าว่าเธอชื่อ “ซินดี”้ และซินดีจ้ ่ายค่าหนังสือ
ทัง้ หมดด้วยบัตรเครดิต...เธอพูดว่าการซือ้ หนังสือวันนี้เป็ นเหมือนการบริจาคเงินเพือ่ การกุศล เพราะผลกําไรเป็ น
การช่วยพวกเธอในเรือ่ งการศึกษา
หลังจากการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตเรียบร้อย เนียงได้เอ่ยกับผูห้ ญิงผูเ้ ป็ นลูกค้าว่า “ให้ฉันอธิษฐานเผื่อ
คุณซินดีได้ไหมคะ”
ซินดีต้ อบว่า “ยินดีคะ่ .. ฉันเองก็เป็ นคนรักการอธิษฐานอย่างมากคนหนึ่ง”
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เนียงไม่รอช้าอธิษฐานออกเสียงว่า “พระบิดาบนสวรรค์..ขอบพระคุณพระองค์ท่ปี ระทานชีวติ ให้อกี วัน
หนึ่ง และให้ขา้ พระองค์ได้พบกับคุณซินดี้ ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์ โปรดอภัยความบาป และความบกพร่องใดๆ
ของเรา ขอบคุณที่คุณซินดี้ และครอบครัวปลอดภัยจากสิง่ ต่างๆ ที่เป็ นไปในเวลานี้ ขอพระองค์โปรดประทาน
สันติสุข และจิตเบิกบาน และทรงนํ าทุกสิง่ ทีผ่ ่านเข้ามาในชีวติ ของพวกเขาทัง้ หลาย ขอทรงสวมกอดพวกเขาไว้
ต่อเนื่องด้วยความรัก และการสถิตอยู่ของพระองค์ หากคุณซินดีม้ อี ะไรในใจทีแ่ ม้จะไม่เปิ ดปากพูดออกมา โปรด
อวยพระพรคุณซินดีใ้ นสิง่ เหล่านัน้ ด้วย โปรดช่วยคุณซินดีพ้ บกับความหวัง และการเชื่อวางใจในพระองค์...ทูลขอ
ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
ใบหน้าของซินดี้ฉายแสงแห่งความชื่นชมยินดีหลังการอธิษฐานของเนียง ถ้อยคํามากมายหลังออกมา
่
จากปากของเธอ เธอกล่าวว่า ครอบครัวของเธอต้องผ่านเส้นทางอันยากลําบาก พวกเราต้องผ่านประสบการณ์
ของความเจ็บป่ วย และความตาย... เธอกําลังค้นหาความหมายอันลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ของชีวติ และต้องการรูจ้ กั กับพระเจ้ามากกว่าเวลาทีผ่ า่ นมา...
หลังจากนัน้ ไม่นาน เนียงได้รบั ประทานอาหารฝ่ ายร่างกายอย่างอิม่ หนํากับเพือ่ นๆ ทีอ่ อกมาดําเนินพันธกิจการประกาศด้วยการจําหน่ายหนังสือด้วยกัน ตอนเย็นทีห่ อ้ งพัก เนียงได้อธิษฐานเผื่อซินดี้ ขอพระเจ้าดลใจให้
เธอให้ได้รบั ความอิม่ ใจจากการอ่านหนังสือฝ่ ายจิตวิญญาณหลายเล่มทีเ่ ธอได้ซอ้ื ไป
ส่วนหนึ่งของ เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปช่วยด้านการศึกษาของเด็กๆ ใน
ครอบครัวผู้อพยพที่มาตัง้ ต้นชีวติ ในอเมริกาอีกครัง้ หนึ่ง อีกส่วนหนึ่งของเงินถวายจะนํ าไปสร้างบ้านพักของ
มิชชันนารีทไ่ี ปทํางานสําหรับโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทีเ่ กาะปาลาอู ซึง่ เกาะนี้ตงั ้ อยูใ่ นมหาสมุทรแปซิฟิก
และสําหรับเงินถวายส่วนที่สามจะนํ าไปต่อยอดอาคารเอนกประสงค์ท่โี รงเรียนฮอลบรูคเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ซึง่ จะใช้เป็ นศูนย์สําหรับให้บริการชุมชนในรัฐแอริโซนา และส่วนสุดท้ายจะนํ าไปเปิ ดโบสถ์ในท้องถิน่ ห่างไกลที่
เมืองอิกลูลิค ประเทศแคนาดา...ขอบคุ ณ พี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านที่ถวายปั จจัยด้วยใจเอื้ออารีสําหรับการ
ประกาศพระกิตติคุณในเขตสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน...ในนามพระเยซู
คริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ต งั ้ พัน ธกิ จ
 มีผูอ้ พยพแอ๊ดเวนตีสเกือบ 10,000 คน ที่อพยพเข้ามาตัง้ รกรากใช้ชวี ติ ใหม่ในเขตพืน้ ที่ของสํานักงานภาค
อเมริกาเหนือ
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