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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 7 เมษายน 2018 

การอธิษฐานเพ่ือเดก็ท่ีซน 

 
เลา่โดย  เอลลสิา อลัเบอรเ์ซน็...หมู่เกาะมารแ์ชลล ์

         เดก็ชายโลโมน ไม่สวมเครือ่งแบบนักเรยีนเมื่อเขามาเขา้ชัน้เรยีนในโรงเรยีน “อเีบเย” เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

วนัแรก โรงเรยีนแห่งนี้ตัง้อยู่ทีห่มู่เกาะมารแ์ชลล ์

         ในวนัทีส่องเด็กชายโลโมน อายุ 5 ปีมาโรงเรยีนสวมเสือ้ผา้สําหรบัชัน้อนุบาล คอืกางเกงดํา และเสือ้คอโปโลสี

เทา แต่เขานัง่อยู่ไม่สุข เมื่อครูบอกให้นักเรยีนทุกคนนัง่อยู่กบัที่  ฟังครซูึ่งชื่อ เอลลสิา อลัเบอรต์นั ซึ่งเป็นมชิชนันารี

อาสา จากรฐัอลาสก้า สหรฐัอเมรกิา... มบีางครัง้ครเูขยีนหนงัสอืที่กระดานดํา โลโมนจะแอบออกจากชัน้ไปที่ถนนและ

เลน่กบัเพื่อนๆ ของเขา ทีไ่ม่ไดเ้รยีนหนงัสอื บางคราวโลโมนกจ็ะหยกิ หรอืใชด้นิสอแหย่ดา้นหลงัของเพื่อนในชัน้เรยีนที่

นัง่อยู่ใกลก้บัเขา 

        ครูเอลลสิา จดัให้โลโมนนัง่ห่างจากเด็กคนอื่นๆ  แต่โลโมนเป็นเดก็ไฮเปอร ์บางทเีขาทําเสยีงหอนของหมาป่า

ทัง้ๆทีอ่ยู่ในหอ้งเรยีน 

        ครเูอลลสิานําโลโมนไปหาครใูหญ่ แต่ความประพฤตขิองเขายงัไม่เปลีย่นแปลง ดูเหมอืนจะเลวรา้ยกวา่เดมิดว้ย

ซํ้า จะวา่ไปเดก็อกี 19 คนในชัน้อนุบาลต่างก็ปรบัตวัในโรงเรยีนไดง้า่ยบา้งยากบา้งดว้ยกนัทุกคน พวกเขามกัจะหยอก

ลอ้ซึ่งกนัและกนัด้วยวธิกีารต่างๆ วนัหนึ่งเมื่อครูเอลลสิาไปเขา้ห้องน้ํา โลโมนได้เดนิออกจากห้องไป เด็กทัง้ 19 คนก็

เดนิตามโลโมนออกไป เมื่อครูเอลลสิากลบัมา พบหอ้งเรยีนวา่งเปล่า ครูเอลลสิาต้องไปตามเรยีกเด็กทัง้ 20 คนเขา้ชัน้

เรยีน 

        แม้เด็กทุกคนจะซนบ้าง แต่โลโมนเป็นตวัป่วนมากที่สดุ เอลลสิาได้ไปเยี่ยมบ้านของโลโมน และได้พบว่าแม่

ของโลโมนอายุเพยีง 22 ปี และอยู่กบัสามซีึง่เป็นคนตดิสรุา โดยเขาไปทํางานก่อสรา้งในเกาะอกีแห่งหนึ่งห่างออกไป โล

โมนจงึอาศยัอยู่กบัลุงและป้าบนเกาะอเีบเย ซึ่งเป็นเกาะขนาดเลก็ เกาะนี้มปีระชากรอาศยัอยู่เพียง 12,000 คน พื้นที่

ของเกาะมเีพยีง 80 เอเคอร ์หรอืประมาณ 200 ไรเ่ท่านัน้  

        เอลลสิานึกสงสารเดก็ชายโลโมนอย่างยิง่ “เขาไม่ได้อาศยัในบา้นกบัพ่อแม่ที่อบอุ่น และนี่เป็นครัง้แรกทีเ่ขามา

เขา้โรงเรยีน” เอลลสิาคดิว่า เดก็ชายต้องการความรกั ความเอาใจใสเ่ป็นพเิศษ ซึง่จะสรา้งความอบอุ่นให้แก่ดวงใจของ

เขา 

        วนัหนึ่งเอลลสิาสงัเกตว่าโลโมนมาโรงเรยีนด้วยรอยฟกชํ้าตามผวิหนังหลายแห่ง เอลลสิาทราบว่ามีบางสิง่

ผดิปกตเิกดิขึน้ที่บา้น เอลลสิาปรกึษาเรื่องนี้กบัอาจารยใ์หญ่ อาจารยใ์หญ่บอกว่าในวฒันธรรมของพื้นที่พวกเขาทําได้

เพยีงเลก็น้อย ที่จะไปวา่กล่าวผูป้กครองของเดก็ๆ  แม้เดก็อาจไดร้บัการปฏบิตัริุนแรงไปบา้ง ครูใหญ่จงึเพยีงแนะนําให้

ครเูอลลสิาใชพ้วกครมีทาแกฟ้กชํา้ใหก้บัโลโมน 

          นอกจากทําตามคําแนะนําของอาจารยใ์หญ่ ครเูอลลสิาหยุดรายงานความประพฤตดิือ้ร ัน้ของโลโมนใหท้างบา้น

ทราบ เพื่อเดก็ชายจะไม่ถูกลงโทษ และอกีสิง่หนึ่งทีค่รเูอลลสิาทําคอื เธอเริม่ทําการอธษิฐานเผือ่โลโมน และคุณลุงคุณ

ป้าของเขา 

         ครเูอลลสิาเลา่วา่ วนัหนึ่งเมื่อฉนักลบัไปทีห่อ้งพกั ไดอ้ธษิฐานต่อพระเจ้าวา่ “ขอพระบดิาทรงแนะนําวา่จะใหข้า้

พระองคป์ฏบิตัต่ิอเดก็ๆ ในชัน้อย่างไร เพื่อทัง้ช ัน้จะประสบกบัความสําเรจ็ในการปีการศกึษานี้.. ในนามพระเยซู ครสิต์

เจา้...อาเมน      

         ครเูอลลสิาตระหนักว่า มกีารสงครามกําลงัต่อสูใ้นด้านจติวญิญาณในชัน้เรยีน แม้ว่าจะเป็นเพยีงชัน้อนุบาลก็

ตาม 
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        ครเูอลลสิาอธษิฐานอกีว่า “เด็กๆ ในวยัอนุบาล พวกเขากําลงัเรยีนรูส้ ิง่ที่ด ีและไม่ดี...นี่เป็นวยัที่ซาตานกําลงั

ปลูกฝังนิสยัไม่ดใีหพ้วกเขา เพื่อพวกเขาจะมคีวามสมัพนัธแ์ยกห่างจากพระองค์ ขอพระองค์ชว่ยขา้พระองคใ์นการนํา

พวกเขามาอยู่ใกลพ้ระองคด์ว้ย...ในนามพระเยซูเจา้...อาเมน 

        ครเูอลลสิารูส้กึว่าเธอจะตอ้งอธษิฐานเป็นประจําวนั ไม่เพยีงอธษิฐานเผื่อโลโมนคนเดยีว และความยากลาํบาก

ในชัน้การสอนของเธอเท่านัน้ แต่อธษิฐานเผือ่ครอบครวัของเด็กแต่ละคน เพื่อขอพระเจา้ทรงเตมิความรกัของพระองค์

ลงบนบรรยากาศของหอ้งเรยีนดว้ย” ครเูอลลสิารวบรวมรายชือ่ และอธษิฐานเพื่อครอบครวัของเดก็นกัเรยีนโดยออกชื่อ

เดก็ทุกคนในตอนเชา้ และตอนเยน็ทุกวนั 

        ในโอกาสต่อมา ครูเอลลิสากล่าวเป็นพยานว่า “ฉันตัง้ใจทํางาน และเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทําให้ช ัน้เรียน 

ทีฉ่นัสอนเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้” 

        ทีโ่รงเรยีนครเูอลลสิาเริม่บอกให้โลโมนอยูต่่อหลงัโรงเรยีนเลกิ เพื่อเป็นการทําโทษทีเ่ขาไม่เชือ่ฟัง แลว้เธอได้

อธิษฐานร่วมกบัเด็กชายทุกครัง้ ถ้าในวนันัน้เขาทําผดิ โลโมนไม่รูค้วามหมายของการอธษิฐาน ดงันัน้เธอจึงสอน

เดก็ชายจนเขาเขา้ใจ  

         ครูเอลลสิาอธษิฐานวา่ “พระบดิาทีร่กั” แลว้บอกให้เด็กชายพูดตามทลีะประโยค “ขอบคุณพระองค์สาํหรบัวนันี้ 

ขา้พเจา้เสยีใจทีไ่ดร้บกวนเพื่อนในชัน้ และไดท้ําใหค้รเูสยีใจดว้ย  โปรดชว่ยขา้พระองคใ์หพ้ยายามมากขึน้ทีจ่ะเป็นคนด ี 

โปรดอภยัความผดิบาปของขา้พระองค์ด้วย และช่วยให้ขา้พระองค์ทําได้ดขี ึน้ในวนัพรุ่งนี้...ในนามพระครสิตเจ้า...อา

เมน”  

         วนัหนึ่งขณะที่ฉันกําลงัอธษิฐานกบัโลโมน เด็กชายพูดขึ้นมาว่า “ครูครบั.. ครูครบั ให้ผมช่วยจดัโต๊ะหลงัเลกิ

เรยีนนะครบั” นี่เป็นการแสดงออกวา่เขาตอ้งการชว่ยครขูองเขาเป็นครัง้แรก!  

         หลงัจากการอธษิฐานเผื่อเดก็นักเรยีนทุกคนไปได้ประมาณสองสปัดาห์ มสีิง่แตกต่างเกดิขึน้ในห้องเรยีน   โล

โมนไม่เพยีงจดัโต๊ะเรยีนได้เรยีบรอ้ย เขายงัช่วยกวาดและช่วยถูพื้นหอ้งเรยีนดว้ย โลโมนหยุดโต้เถยีงกบัเพื่อนๆ ถ้ามี

เรือ่งเกดิขึน้ เขาจะกล่าวขอโทษ และถ้าเพื่อนทําผดิและกล่าวขอโทษเขา เขาจะบอกวา่ยนิดใีห้อภยั และเขาจะขอกอด

เพื่อนคนนัน้ดว้ย ตามทีค่รเูอลลสิาสวมกอดเขาทุกวนั 

        เดก็คนอื่นๆ ในชัน้เริม่แสดงการมใีจกรณุากวา่เดมิ พวกเขาเรยีนรูท้ีจ่ะพูด “ฉนัเสยีใจ...โปรดยกโทษใหฉ้นัดว้ย”  

“เหล่าผู้ได้รบัการขอโทษเรยีนรูจ้ะตอบผู้กล่าวขอโทษว่า “ไม่เป็นไร..ฉันยกโทษให้เธอ” หลงัจากนัน้ทัง้สองฝ่ายจะ

สวมกอดกัน ความรักของพระเจ้าเติมเต็มให้กับห้องเรียนอย่างที่ ไม่ เคยปรากฏมาก่อน ” ครูเอลลิสากล่าว 

        ในหลกัปฏบิตัขิองคร ู“อย่าให้ครคูดิลําเอยีง” แต่สําหรบัครเูอลลสิา เดก็ชายโลโมนกลายเป็นนักเรยีนคนพเิศษ

สําหรับครู “โลโมนเป็นเด็กที่บาดเจ็บจากการที่ ไม่ ได้อยู่ก ับพ่อแม่  เขาต้องการได้ร ับความรัก และการเอา 

ใจใส่ และเขาต้องการยนืหยดัเข้มแขง็ในช่วงเวลาแห่งความยากลําบาก” ครูเอลลสิา ครูสาวจิตอาสาวยั 21 ปีกล่าว 

          ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสนี้  จะเป็นกองทุนเพื่อช่วยซ่อมแซมห้องเรยีน 

ของโรงเรียนอีเบเยเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เพื่อให้เด็กๆ เช่นโลโมนเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์..ขอบ 

คุณพีน้่องในพระครสิตท์ุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนดว้ยเงนิถวายของท่าน 

(หมายเหตุ :   ตอนนี้เดก็ชายโลโมนไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น “มารแ์ชลล”์ ซึง่หมายถงึน้ําทีไ่ม่สงบนิง่.. แลว้) 

ท่ีตัง้ของมิชชัน่  

 เกาะมารแ์ชลล ์เป็นประเทศเลก็ๆ ประเทศหนึ่งซึง่ตัง้อยู่กลางมหาสมุทรแปซฟิิก เกาะนี้ตัง้อยูค่รึง่ทางระหวา่งเกาะ

ฮาไว และประเทศออสเตรเลยี  

 เกาะมารเ์ชลลม์ภีาษาทีใ่ชอ้ย่างเป็นทางการสองภาษา (1) ภาษามารแ์ชลล ์และ (2) ภาษาองักฤษ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 14 เมษายน 2018 

โรงเต้นราํกลายเป็นโรงเรียน 

 

เลา่โดย  โนแจบ เลมาร ิวยั 66 ปี...หมู่เกาะมารแ์ชลล ์        

 

        (ถา้เป็นได้ขอผูห้ญิงเป็นผูเ้ล่าข่าว  ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน มิสซิส โนแจบ)    

 

         ก่อนหน้าปี ค.ศ. 1980 ไม่มชีาวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีอาศยัอยู่แม้คนเดยีวบนเกาะ “อเีบเย” ในเวลานัน้เกาะ

แห่งนี้ ซึง่มปีระชากรอาศยัอยู่ 12,000 คน เป็นเกาะหนึ่งในเขตการปกครองของ “ไมโครนีเซยี” ซึง่เป็นของสหรฐัอเมรกิา 

เกาะแห่งนี้มีโรงพยาบาลขนาดเล็กของรฐับาลแห่งหนึ่งตัง้อยู่ และข้าพเจ้าผูเ้ขยีนข่าวมิชชัน่วนันี้ชื่อ มิสซิส โนแจบ 

ทํางานเป็นนางพยาบาลในโรงพยาบาล และสามขีองขา้พเจ้าชื่อ “เรลลอง” ทํางานเป็นหวัหน้านายตํารวจประจําสถานี

ตํารวจของเกาะแห่งนี้  

         ในปี ค.ศ. 1980 รฐับาลได้เซ็นชื่อมอบโรงพยาบาลแห่งนี้ให้อยู่ในการดูแลของครสิตจกัรเซเวน่ธ์เดย-์     แอ๊ด

เวนตสี ฉันเองไดท้ํางานในโรงพยาบาลต่อ ขณะที่บุคลากรด้านการบรหิาร ด้านการเงนิ นายแพทย์ และพยาบาลมมีา

เพิม่หลายคน หวัหน้าแผนกพยาบาลคนใหม่ซึ่งเป็นเพศชายชื่อ “เจอรร์ี ่วธิแลนด์” เชญิขา้พเจ้า และสามใีห้ศกึษาพระ

คมัภรีก์บัเขา เราตอบตกลง และเขาไดเ้ริม่มาสอนพระคมัภรีท์ีบ่า้นของเราในตอนเยน็ทุกวนั 

         ในเวลาต่อมาไม่นาน ลูกพีลู่กน้องฉันชื่อ “ทอมมี ่คลิมา” ทํางานเป็นศาสนาจารย์ในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี และ

ผูป้กครองโบสถ์อกีสองคนจากเกาะกวมไดเ้ดนิมาเยีย่มเราที่เกาะอเีบเย อาจารยท์อมมีซ่ึง่เป็นตวัแทนเดนิทางมาในนาม

ของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ไดข้อใหส้ามขีองขา้พเจา้เป็นผูป้ระสานงาน เพื่อขออนุญาตเจ้าหน้าทีท่้องถิน่เพื่อก่อตัง้โบสถ ์

และโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีขึน้ สามขีองขา้พเจา้พูดกบัผูนํ้าเผา่หลายคน และพวกเขายนิดอีนุญาตใหอ้าจารยท์อมมีต่ ัง้โบสถ ์

และโรงเรยีนได้ สามีของขา้พเจ้าได้เปิดโรงเต้นรํา ซึ่งส่วนหนึ่งแบ่งเป็นห้องเล่นเกม “บิงโก” ด้วย ซึ่งตอนนี้สามีของ

ขา้พเจา้หลงัจากได้เรยีนรูเ้รื่องของพระเจา้แลว้รูส้กึไม่สบายใจเพิม่ขึน้ตามลาํดบั เขาไดต้ดัสนิใจมอบโรงเตน้ราํ และหอ้ง

บงิโกพรอ้มที่ดินให้กบัครสิตจกัร เพื่อทําการปรบัเปลี่ยนเป็นโรงเรยีนชัน้อนุบาล และชัน้ประถม ในฤดูใบไม้ล่วงในปี 

1980 และบุตรชายคนโตของขา้พจา้ คอือาร.์ ด.ี ไดก้ลายเป็นคนหนึ่งทีเ่ป็นนกัเรยีนอนุบาล 

         เราศกึษาพระคมัภรีใ์นบา้นของเราเป็นเวลาสามปี บางครัง้หวัหน้าพยาบาลสอนพระคมัภรีใ์หเ้รา และในเวลาอื่น

สอนโดยผูอ้ํานวยการโรงพยาบาล หรอืคนอื่นทีเ่ชือ่มโยงกบัโรงพยาบาล 

        ขา้พเจ้าเผชญิกบัการดิน้รนต่อสูบ้างประการ ขา้พเจ้าเตบิโตขึน้มาในครอบครวัทีถ่อืรกัษาวนัอาทติย์เครง่ครดั 

และคุณพ่อของขา้พเจา้เป็นผูป้กครองโบสถ์ทอ้งถิน่ ดูแลกลุม่ผูเ้ชือ่เมื่อศษิยาภบิาลไม่อยู่ แต่สามแีละดฉิันมองเหน็แลว้

วา่เราถูกสอนจากพระคมัภรี ์และเราได้ตดัสนิใจรบับพัตศิมาในปี 1983 เราสองคนเป็นเซเวน่ธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีสองคน

แรกในเกาะ   อเีบเย 

        พ่อของฉนัไม่เหน็ดว้ยกบัความเชือ่ใหม่ของฉนั หลงัจากรบับพัตศิมาไดป้ระมาณหนึ่งปี ฉนัเดนิทางไปเยีย่มบา้น

เดมิซึง่อยู่ทีเ่กาะอกีแห่งหนึ่ง วนัอาทติยน์ัน้ขณะอยู่ทีบ่า้นของบดิา ขา้พเจา้ซกัเสือ้ผา้ตากบนราวตากผา้ ตอนบ่ายคุณพ่อ

กลบัมาจากโบสถ์ ไดต่้อว่าขา้พเจ้า “นี่มอีะไรเกดิขึน้กบัลกู ทําไมลูกซกัผา้ในวนับรสิทุธิข์องพระเจา้ นี่ลกูตดิตามคนผวิ

ขาวไปจนละเมดิพระบญัญตัขิองพระเจา้โดยทํางานในวนัอาทติยว์นับรสิทุธิข์องพระเจา้ใชไ่หม 

        ขา้พเจา้เปิดพระคมัภรีแ์สดงใหค้ณุพ่อดูสองขอ้ทีส่าํคญั ซึง่เป็นบนัทกึเกีย่วกบัวนัสะบาโตในสมยัพระเยซทูรงถูก

ตรงึบนกางเขน 
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        มทัธวิ 28:1 ขา้พเจา้อ่าน “ภายหลงัวนัสะบาโต เวลาใกลรุ้ง่เชา้วนัตน้สปัดาห ์มารยีช์าวมกัดาลากบัมารยี์อกีคน

หนึ่งนัน้มาดูที่อุโมงค์” จากนัน้ข้าพเจ้าเปิดไปที่ ลูกา 23:54  และอ่านว่า “วนันัน้เป็นวนัจดัเตรยีม และวนัสะบาโตก็

เกอืบจะถงึแลว้”  

         หลงัจากวนันัน้คุณพ่อไม่เคยพูดอีกแม้คําเดียวเกี่ยวกบัการถือรกัษาวนัสะบาโตของข้าพเจ้า เขาคงเข้าใจ 

แลว้วา่ ขา้พเจา้ไดพ้บพระผูเ้ป็นเจา้แห่งวนัสะบาโตแลว้ 

         หมู่เกาะมารแ์ชลล ์ทีเ่กาะอเีบเย รวมอยู่เป็นสว่นหนึ่งไดร้บัเอกราชในปี 1986 และในปีต่อมาเราไดย้า้ยโรงเรยีน

ไปยงัที่ดนิแปลงใหม่ที่ใหญ่กว่าเดมิ ซึ่งเมื่อก่อนเราใชเ้ป็นโกดงัให้เช่า ซึ่งเป็นธุรกจิของครอบครวั ในที่ตัง้แห่งใหม่เรา

ขยายอาคารเรยีน และขยายหลกัสูตรจากชัน้เตรยีมอนุบาล จนถงึชัน้สบิสอง บุตรชายของข้าพเจ้าคอื อาร.์ดี. เรยีน

สาํเรจ็ชัน้สบิสอง หรอืชัน้มธัยมปลายเป็นรุน่แรกของโรงเรยีน 

        ผู้คนสงัเกตว่าข้าพเจ้ายิ้มแย้มเจ่มใสอยู่เสมอ แม้บางครัง้ข้าพเจ้าจะประสบกบัการทดลอง แต่ไม่ว่าที่ใดที ่

มสีิง่ขวางกัน้เสน้ทาง พระเจา้จะทรงเปิดใหเ้สมอ  

         ในปี 1987 สามขีองขา้พเจ้าได้ขึน้บรกิารรบัคนป่วยทางอากาศไปที่เกาะฮาวาย เพื่อรบัการรกัษาฉุกเฉิน เรา

อธษิฐาน และสามขีองขา้พเจา้เดนิออกจากโรงพยาบาลในเพยีงหา้วนั!  เขาหายเป็นปกตดิ ีขา้พเจา้ขอบพระคุณพระเจ้า

ทีท่รงต่อชวีติใหก้บัเขา สามขีองขา้พเจา้มชีวีติอยู่ต่อมาอกีหลายปี และเสยีชวีติในปี ค.ศ.  2017 ตอนทีเ่ขามอีายุ 67 ปี 

        ไม่กีปี่ต่อมาหลงัจากการจากไปของสามขีองขา้พเจ้า เดก็ทารกเพศชายชายเกดิจากภรรยาของน้องชายคนเลก็

ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ปกครองโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่งเกาะอีเบเย ศีรษะของเด็กโตขึ้น และโตขึ้น  เรารีบนํา 

ส่งโรงพยาบาลแอ๊ดเวนตีส นายแพทย์ประกาศว่ามีของเหลวอยู่ในศีรษะของเขา... อีกครัง้หนึ่ งที่เราใช้บริการ 

ทางอากาศฯฉุกเฉิน บนินําสง่ตวัเขาไปยงัเกาะฮาวาย 

         เมื่อเครื่องบินไปลงที่สนามบินโฮโนลูลูเป็นเวลา 3 นาฬิกาตอนเช้า ขา้พเจ้าบอกว่าก่อนเราจะนําหลานไปที่

โรงพยาบาลใหเ้ราอธษิฐานกนัก่อน “เราอธษิฐานบนเครือ่งบนิ เราอธษิฐานอกีครัง้ขณะทีร่อพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาล เมื่อ

นายแพทย์ตรวจดูอาการของเด็กชาย เขาไม่พบของเหลวแต่อย่างใด ศรีษะขนาดใหญ่ของเด็กชายลดลงสู่ขนาดปกต ิ

เขาไดร้บัการรกัษาใหห้าย! 

          ขา้พเจา้เชือ่ในอํานาจของการอธษิฐาน ขา้พเจา้ยิม้แยม้เสมอเพราะวา่เพราะวา่พระเจา้ทรงรกั และดูแล ขา้พเจ้า 

ขา้พเจา้จงึอุทศิถวายทุกอย่างเพื่อพระองค ์และขา้พเจา้เชือ่วา่พระองคจ์ะทรงจดัหาทุกสิง่ทีจํ่าเป็นใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

         ตอนนี้ขา้พเจ้า โนแจบ เลมาร ิอายุ 66 ปี ได้เกษียณอายุจากงานพยาบาล ซึ่งตําแหน่งสดุท้ายของขา้พเจา้คอื

หวัหน้านางพยาบาล และยงัคงเป็นผูใ้ห้การสนับสนุนหลกัของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีแห่งเกาะอเีบเย ส่วนหนึ่งของเงนิ

ถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็นงบฉุกเฉนิซ่อมแซมด่วน อาคารเรยีนซึง่แก่ชรา ทีโ่นแจบ และสามี

ของเธอไดอุ้ทศิเงนิสรา้งตัง้แต่ปี 1987 ซึง่เวลานี้อายุได ้31 ปีมาแลว้ 

ข้อมูลด่วน 

 หมู่เกาะมารแ์ชลลร์วมไปถงึเกาะ “ราทกั” (ดวงอาทติย์ขึน้) และ “ราลกิ” (ดวงอาทติย์ตก) นี่เป็นหมู่เกาะเลก็ เกาะ

น้ อย สอ งแถ วคู่ ข น าน กัน  บ าง เก าะ เป็ น เว้ าแห ว่ ง น้ํ าท่ วม ลํ้ า เข้ า ไป นั บ เป็ น พื้ น ที่ สู งก ว่ า น้ํ าท ะเล 

ไม่กีฟุ่ต 

 จะวา่ไประดบัความสงูเหนือระดบัน้ําทะเลของทัง้ประเทศอยู่ที ่7 ฟุต (2 เมตร 10 ซ.ม.) เท่านัน้ 

 เพราะหมู่ เกาะมาร์แชลล์เป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลไม่มาก หมู่เกาะแห่งนี้จึงถูกคุกคามจากคลื่นทะเล 

ขนาดใหญ่บ่อยครัง้ จะว่าทัง้ประเทศตกอยู่ในเขตอันตรายจากคลื่นทะเลมากที่สุดในโลก และนักวิทยา 

ทํานายว่า เมื่อทัว่บรรยากาศของโลกสูงขึ้นทุกขณะ เมื่อน้ําแข็งในขัว้โลกทัง้เหนือและใต้ละลายมากขึ้น 

ทุกปี       
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 21 เมษายน 2018 

อาํนาจของเดก็ชัน้เก้า 

 

เล่าโดย  แคมลธิา บุลเลส วยั 62 และ ฮาโรลด ์บุลเลส วยั 60 ...หมู่เกาะมารแ์ชลล ์        

 

         แคมลธิา ได้ยินเกี่ยวกบัวนัที่เจด็ เป็นวนัสะบาโตจากบุตรชายวยัรุ่นชื่อ “เฟรดรคิ” ผู้ซึ่งเธอได้ส่งไปเรยีน

หนงัสอืในโรงเรยีนมชิชัน่แอ๊ดเวนตสีบนเกาะมารแ์ชลล ์ซึ่งตัง้อยู่กลางมหาสมุทรแปซฟิิก 

        แต่คุณแม่ของลูกแปดคนไดต้ัง้ใจวา่จะไม่ออกจากโบสถ์วนัอาทติยไ์ปนมสัการในโบสถ์อื่น แคมลธิาบอกกบั 

เฟรดรคิ บุตรชายวา่ เธอจะไม่เปลี่ยนจติใจเพยีงเพราะว่า ลูกชายรูส้กึตื่นเต้นเกี่ยวกบัชัน้เรยีนพระคมัภีรใ์นชัน้เก้า

ของเขา และเธอจะมาเปิดใจอา้แขนรบัโบสถท์ีน่มสัการในวนัเสาร ์ซึ่งเป็นวนันมสัการทีผ่ดิของสปัดาห ์

         แต่ลูกชายไม่ยอมลดละ เขาบอกกบัมารดาวา่ “ขอคุณแม่คน้หาความจรงิในพระคมัภรี ์แลว้คุณแม่จะมองเหน็

วา่ ผมกําลงับอกความจรงิ”  

        แคมลธิาได้เลอืก โรงเรยีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีสําหรบัเดก็ชายคนโตสุด เพราะเธอต้องการให้เขาได้รบั

การศกึษาตามแบบครสิเตยีน อกีอย่างโรงเรยีนทีว่า่อยู่ใกลบ้า้นของพวกเขาดว้ย ทัง้เป็นโรงเรยีนทีม่ชี ือ่เสยีงโรงเรยีน

แอ๊ดเวนตสีมคีรูมชิชนันารมีาเป็นครูสอน ซึ่งทําใหน้กัเรยีนพูดภาษาองักฤษสําเนียงดกีวา่ทีส่อนในโรงเรยีนแห่งอื่นๆ 

        เฟรดรคิ พยายามแบ่งปันความจรงิในพระคมัภีร์กบัคุณแม่ของเขา โดยเฉพาะเขาชอบท่องขอ้พระคมัภีร ์

พระธรรม มทัธวิ 6:33 ซึ่งมขีอ้ความว่า  “แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดนิของพระเจ้า และความชอบธรรมของ

พระองคก์่อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงเหล่านี้ให”้  

         เฟรดริคยงักล่าวปกป้องมสิซิส เอลเลน จ.ีไวท้์ ซึ่งผู้เชื่อในครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์เชื่อว่าเป็นผู้สื่อข่าวของ  

พระเจ้า เขากล่าววา่ “ผมไม่ทราบวา่มบีางคนกล่าวต่อต้านมสิซิส เอลเลน จ.ีไวท้์ นบัเป็นเรื่องที่แปลกมาก  เพราะ

งานเขยีนทัง้หมด ของมสิซสิ เอลเลน จ.ีไวท้ ์ลว้นชีไ้ปทีพ่ระคมัภรี”์ 

         แคมลธิารูส้กึประทบัใจกบัความมัน่ใจ และความรูใ้นพระคมัภีรข์องลูกชาย แต่เธอต่อตา้นการเชญิชวน และ

ปฏิเสธคําเชญิให้ไปเยี่ยมโบสถ์แอ๊ดเวนตสี อย่างไรก็ดเีธอไม่ขดัขวางเมื่อเฟรดรคิบอกว่า เขาได้ตดัสินใจที่จะรบั   

บพัตศิมา 

ในห้องนอนแคมลธิาได้อธษิฐานเป็นการส่วนตวั เธอทูลถามพระเจ้าวา่เธอกําลงัไปนมสัการในครสิตจกัรที่

ถูกตอ้งหรอืเปล่า ถา้ไม่ ขอทรงเปิดเผยครสิตจกัรแทจ้รงิใหเ้ธอไดป้ระจกัษ์ดว้ย  

ต่อมาทัว่พื้นที่แถบนัน้เกิดแห้งแล้งขาดน้ําจืด เกาะอีเบเย ซึ่งมีประชากร 12,000 คน และครึ่งหนึ่งของ

ประชากรมอีายุตํ่ากวา่ 18 ปี พวกเขาอาศยัอยู่บนพืน้ทีเ่ป็นทรายซึ่งทําการเพาะปลูกพชืไม่ได ้ส่วนแคมลธิาร่วมกบั

ผูห้ญงิอื่นๆ อกีนบัรอ้ยเขน็รถเขน็ใส่ถงัไปบรรจุน้ําจดืจากฐานทพัอเมรกินัใกลท้ีสุ่ดมาใช ้จะว่าไปฐานทพัแห่งนัน้เป็น

แหล่งทีจ่า้งงานหลกัของเกาะแห่งนี้ 

ขณะที่แคมลธิายนืเขา้ควิรอเวลาจะได้เขา้ไปรบัน้ํา เธอได้พบกบัแอนเดรยี ซึ่งเป็นครูมชิชนันารอีาสาจาก

องักฤษ ซึ่งสอนออยู่ที่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี ผูห้ญิงทัง้สองพบกนัสามครัง้ตดิกนัในเวลาสามวนั และในวนัที่สามของ

การพบกนั แอนเดรยีเชญิแคมลธิาศกึษาพระคมัภรีก์บัเธอ ซึ่งแอนเดรยีไดม้าทีบ่า้นของแคมลธิาทุกวนัเป็นเวลาหนึ่ง

สปัดาห ์ 

แคมลิธากล่าวเป็นพยานในภายหลงัว่า “เมื่อแอนเดรียอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ฉันฟัง ฉันได้รบัการ

สมัผสัจากพระวญิญาณบรสิุทธิข์องพระเจ้า และฉันต้องการที่จะรบับพัตศิมา...ฉันรู้สกึอศัจรรย์ใจ ที่สมาชกิโบสถ์
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ต่างๆ บนเกาะ อเีบเยไดเ้ชญิฉันไปเยี่ยมโบสถข์องพวกเขา แต่ฉนัไม่รู้สกึอยากจะไป แต่ฉนักลบัไปเยีย่มโบสถ์แอ๊ด

เวนตีส ซึ่งต่อมาไม่นานแคมลธิาได้ตดัสนิใจรบับพัตศิมาในโบสถ์แห่งนี้” ซึ่งแน่นอนที่สุดลูกชาย คอืเฟรดรคิ รู้สกึ

ตื่นเตน้ดใีจสุดๆ ทีคุ่ณแม่ของเขาไดเ้ขา้มาเชือ่ในครสิตจกัรเดยีวกนักบัเขา  

ปัจจุบนัแคมลธิามคีวามยนิดใีนการตดัสนิใจอนัถูกตอ้งของเธอ  

หลงัจากการรบับพัตศิมาแล้ว แคมลธิาไดร้บัการชวนให้เขา้ทํางานเป็นครูผูช้ว่ยในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี และ

ไม่นานต่อมาเธอไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหนึ่งในคณะกรรมการโบสถแ์อ๊ดเวนตสีดว้ย 

แคมลธิาเริม่อธษิฐานเพื่อ “ฮาโรลด”์ สามขีองเธอ เธออธษิฐานอย่างสตัยซ์ื่อเป็นเวลาสองปี ฮาโรลดซ์ึ่งชอบ

ดื่มสุราทุกเยน็หลงัเลกิงานกลบัถงึบา้น ในทีท่ํางาน ฮาโรลด์เป็นหวัหน้าดูแลแผนกอาหารในฐานทพัอเมรกินั ต่อมา

ฮาโรลด์ตกลงใจศกึษาพระคมัภรี์กบัศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีคนหนึ่ง และเวลาผ่านไปหกเดอืนฮาโรลดไ์ดม้อบถวาย

จติใจใหก้บัพระเยซู 

สรุปแลว้ แคมลธิา และฮาโรลดไ์ดส้่งลูกๆ ทัง้แปดคนไปเขา้เรยีนในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี ถงึตอนที่เขยีนขา่ว

นี้ (ปี 2017) ลูกจํานวนสีค่นไดร้บับพัตศิมา และในจํานวนลูกแปดคนมสีองคนไดแ้ต่งงาน และมหีลานชายหญงิใหต้า

ยายไดช้ืน่ชม และขอบคุณพระเจา้ ทีต่อนนี้หลานสองคน ในจํานวนหลายคนโตพอทีจ่ะไปเขา้โรงเรยีนได ้และทัง้สอง

ไดไ้ปเขา้โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี สถาบนัแห่งเดยีวกนักบัทีพ่่อแม่ของพวกเขาไดเ้ขา้เรยีนมากอ่น        

ตอนนี้ ฮาโรลด ์อายุ 60 ปี ยงัคงทํางานในแค้มป์ทหารอเมรกินัทีเ่ดมิ และฮาโรลด์ไดร้บัใชเ้ป็นผูป้กครองใน

โบสถแ์อ๊ดเวนตสีแห่งอเีบเย ซึ่งโบสถแ์ห่งนี้นมสัการในหอ้งประชมุหลกัของโรงเรยีน และมผีูม้านมสัการประมาณ 60 

คนทุกวนั  สะบาโต 

ฮาโรลด์กล่าวเป็นพยานว่า “พระเจ้าทรงพระกรุณายิง่ใหญ่ พระองคท์รงเอาพระทยัใส่ชวีติของเราทัง้หลาย

และพระองค์ทรงช่วยเราไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น พระองค์อยู่ที่นัน่เสมอ เพื่อสนองต่อความต้องการของพวกเรา” 

         ปัจจุบนัแคมลธิาอายุ 62 ปี ได้ทํางานเป็นครูสอนภาษาถิน่ คอืภาษา “มาแชลล์” ซึ่งเป็นภาษาของทางการ 

(อกีภาษาคอื ภาษาองักฤษ) ที่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี แคมลธิาสอนพระคมัภีรใ์ห้เพื่อนๆ และเพื่อนบา้นในเกาะอเีบเย 

ซึ่งเมื่อปีทีแ่ลว้ (2017) ม ี5 คนไดร้บับพัตศิมา 

ตอนนี้ แคมลธิา กําลงัวางแผนจะกลบัไปยงัชนเผ่า “มาโลแลพ” ซึ่งเป็นเผ่าพื้นเมืองดัง้เดิมของเธอ เพื่อ

ก่อสรา้งโบสถแ์อ๊ดเวนตสีขึน้ เกาะแห่งนี้มปีระชากรอาศยัอยู่ 150 คนไม่มชีาวแอ๊ดเวนตสีเลย 

ชวีติของหลายคนเปลี่ยนแปลงไปในเกาะมารแ์ชลล์ เพราะว่า “เฟรดรคิ” ได้ถูกส่งตวัไปเข้าเรยีนหนังสือ 

ที่โรงเรียนอีเบเยแอ๊ดเวนตีส (ซึ่งอยู่ในหมู่ เกาะมาร์แชลล์)  ในปี ค.ศ. 2003 แคมลิธา ผู้เป็นมารดากล่าว 

          แคมลธิากล่าวเป็นพยานเสมอเมื่อมโีอกาสว่า “ขา้พเจ้าขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเลอืกพวกเรา และ

ทํางานในชวีติของพวกเราอย่างน่าอศัจรรยใ์จ” 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวนัสะบาโตที่สิบสามของไตรมาสนี้  จะนําไปช่วยโรงเรียนอีเบเยแอ๊ดเวนตีส 

เพื่อเสริมสร้างห้องเรียนต่างๆ ให้แข็งแรง ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทัว่โลกที่ให้การสนับสนุนเรา ด้วยการ 

ถวายเงนิถวายเพื่อช่วยพนัธกจิของพระเจ้าในเกาะอเีบเย แห่งหมู่เกาะมาร์แชลล์ในครัง้นี้...ขอพระเจ้าทรงอวยพระ

พรใหทุ้กท่าน...ในนามพระเยซูเจา้..อาเมน 
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ข้อมูลด่วน 

 หมู่เกาะมาร์แชลล์มพีื้นน้ําใสสะอาดแวดล้อมหมู่เกาะ แหล่งน้ําแห่งนี้เป็นที่อยู่ของปลามากกว่า 1,000 ชนิด 

และเป็นแหล่งอนัอุดมของปะการงัซึ่งมีประมาณ 250 สายพันธุ์ มีการกล่าวรบัรองว่า เป็นสถานที่ดีที่สุด 

ในโลกแห่งหนึ่งทีจ่ะใช ้“สกูบา” (scuba) เครื่องประดาน้ํา เพื่อดําน้ําลงไปชืน่ชมใตท้อ้งทะเล 

 ในเดือนตุลาคมปี 2011 รฐับาลได้กําหนดเป็นเขตสงวนพันธุ์ฉลามใหญ่ที่สุด บนพื้นที่เกือบ 2,000,000  

ลา้นตารางกโิลเมตร เพื่อใหเ้ป็นทีอ่ยู่ของพวกมนัโดยไม่ใหถู้กรบกวนโดยมนุษยใ์นมหาสมุทรแปซฟิิก  

 มีฉลามอย่างน้อย 22 สายพันธุ์ (species) อาศยัอยู่รอบเกาะแก่งแห่งมาร์แชลล์ อนัรวมถึงฉลามสีน้ําเงิน,  

ฉลามสายไหม, ฉลาม บีเกยี, ฉลามเพลากิค,  ฉลามเธรสเชอร์, ฉลามไวเธอร์ทิพ, และฉลาม ทาวนี่เนอร์ซ       

และอื่นๆ    
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 28 เมษายน 2018 

ชาวเมก็ซิกนัมอบให้ทัง้หมด 

 

เล่าโดย  เนอรล์ ีแมค็เซยีส ์ฟิกกูเรา...หมู่เกาะมารแ์ชลล ์        

 

        (ถ้าเป็นได้ขอผูห้ญิงเป็นผูเ้ล่าข่าว  ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน มิสซิส เนอรลี์ แมค็เซียส)์ 

 

         ฉนัชือ่ เนอรล์ ีแมค็เซยีส ์เป็นชาวเมก็ซกินั วนัหนึ่งตอนฉนัอายุ 17 ปี ฉนัไดถู้กขอใหอ้่านขา่วมชิชัน่ในโบสถ์

แอ๊ดเวนตสี ซึ่งฉันและครอบครวัไปนมสัการเป็นประจํา เมื่อฉันอ่านทบทวนข่าวมชิชัน่ เพื่อเตรยีมความพร้อมที่จะ

นําไปเล่า ฉันรู้สึกประทับใจกบับุคคลในข่าว ที่ได้ถวายตวัรบัใช้พระเจ้าโดยการเป็นมิชชนันารเีดินทางไปรบัใช ้   

พระเจา้ในต่างประเทศ  ฉนันึกไวใ้นใจวา่เมื่อฉนัเรยีนจบปรญิญาตรแีลว้ ฉนัจะสมคัรไปเป็นมชิชนันารยีงัต่างประเทศ

สกัชว่งหนึ่งของชวีติ         

         เมื่อฉันศกึษาในมหาวทิยาลยั เพราะทางบ้านฐานะลําบาก ฉันจึงทํางานส่งตวัเองเรียน  เมื่อถึงวนัรับ

ปรญิญา ฉนัแทบไม่มเีงนิเหลอืตดิกระเป๋าเลย แต่ยงัดฉีันไม่ไดย้มืเงนิเรยีนจงึไม่มหีนี้ทีจ่ะต้องจ่าย  คนืวนันัน้ขณะที่

เดนิทางกลบับา้น ฉนัอธษิฐานต่อพระเจา้วา่ “พระบดิาเจา้บนสวรรค ์บดันี้ขา้พระองคศ์กึษาจบแลว้ และพรอ้มทีจ่ะไป

รบัใชพ้ระองคใ์นต่างแดน แต่ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่จะไปทํางานเป็นมชิชนันารทีีไ่หน และทีส่ําคญัขา้พเจา้ไม่มเีงนิค่าตัว๋

เครื่องบนิทีจ่ะเดนิทางไปดว้ย โปรดประทานงานใหข้า้พระองคด์ว้ย แลว้ขา้พระองคจ์ะเดนิทางไป....”   

         สองวนัต่อมา ฉันได้รบัโทรศพัท์จากชายคนหนึ่ง เขาพูดแนะนําตวัว่า “ผมเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 

เซาท์อีสแอ๊ดเวนตีส” ซึ่งตัง้อยู่ที่  “รฐัทาบาสโก” ประเทศเม็กซิโก รฐันี้อยู่ถัดจากรัฐบ้านเกิดของฉันนัน่เอง 

        เมื่อฉันเดนิทางไปถงึฉันได้งานเป็นหวัหน้าของแผนก “นักโภชนาการ” มหีน้าที่วางแผนสําหรบัอาหารทัง้ 

หมดสําหรบัคนไขท้ัว่ไป และคนไขเ้ฉพาะโรค และอาหารสําหรบัขายให้คนงาน และญาต ิหรอืแขกทีม่ารบัประทาน

อาหารมงัสวริตัทิีโ่รงพยาบาล” พระเจา้ทรงตอบคําอธษิฐานฉนัส่วนหนึ่งคอืฉนัถูกเรยีกใหไ้ปทํางาน ไดร้บัใชพ้ระเจ้า

ในสถาบนัของพระองค.์.. เพยีงแต่ยงัไม่ไดร้บัใชพ้ระองคใ์นต่างประเทศ 

         หนึ่งปีต่อมาฉนัเตมิชือ่ลงในใบสมคัรทางเวบ็ไซทข์องเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีสําหรบัการรบัใชเ้ป็นมชิชนันารี

แบบจติอาสา ในเวลาไม่นานฉนัไดร้บัการเรยีกจากอาจารย์ใหญ่ “โรงเรยีนอเีบเยแอ๊ดเวนตสี” ซึ่งเป็นโรงเรยีน มชี ัน้

อนุบาล ถงึชัน้เกรดสบิสอง (ชัน้มธัยมปลาย) โรงเรยีนแห่งนี้ตัง้อยู่บนเกาะขนาดเลก็ชื่อเกาะอเีบเย ซึ่งเป็นเกาะแห่ง

หนึ่งของหมู่เกาะมารแ์ชลล ์ในใจกลางมหาสมุทรแปซฟิิก  

        ฉนัอธษิฐานวา่ “พระบดิาโปรดชว่ยขา้พระองคใ์หไ้ปทีเ่กาะอเีบเยดว้ยเถดิ” 

         สามวนัก่อนทีฉ่นัจะซื้อตัว๋เครื่องบนิ คุณลุงของฉนัเสยีชวีติ เขามหีนี้สนิจํานวนไม่น้อย และครอบครวัของฉนั

ไม่มเีงนิจํานวนมากอยา่งนัน้ทีจ่ะใชห้นี้ไดพ้อ ดงันัน้ฉนัจงึมอบเงนิทัง้หมดทีฉ่นัเกบ็สะสมไวใ้หก้บัทางบา้นไป ฉนัโทร

ทางไกลไปอธบิายให้อาจารย์ใหญ่ของโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีอเีบเย ว่าฉันเสยีใจที่ตอนนี้ฉันไม่มเีงนิค่าเดินทางที่จะ

เดนิทางไป และเขากเ็ขา้ใจในสถานการณ์ของฉนั 

         คืนนัน้ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้า “พระบิดาเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความฝันให้ข้าพระองค์ได้กลาย 

เป็นมิชชันนารี... เหตุใดหนอข้าพระองค์จึงยังเดินทางไปไม่ได้ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานงานที่โรง 

พยาบาลใหท้ํา...แต่ขา้พระองคอ์ยากจะไปรบัใชพ้ระองคใ์นต่างประเทศสกัชว่งเวลาหนึ่ง” 
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         ฉนัยงัคงทํางานทีโ่รงพยาบาลแอ๊ดเวนตสีเหมอืนเดมิ หนึ่งปีต่อมาฉนัเกบ็เงนิไดจ้ํานวนเพยีงพอทีจ่ะเดนิทาง

ไปทีโ่รงเรยีนแอ๊ดเวนตสีอเีบเย แต่อยู่ๆ น้องสาวถดัจากฉนัเกดิบาดเจบ็รุนแรงจากอุบตัเิหตุทางรถยนต ์อกีครัง้หนึ่ง

ฉนัโทรบอกอาจารยใ์หญ่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีอเีบเย วา่ฉนัไม่อาจเดนิทางมาได ้

         สองปีผ่านไป และฉันยงัเกบ็เงนิไวทุ้กเดอืน ทางโรงพยาบาลพอใจผลงานของฉันและขึน้เงนิเดอืนให้ด้วย

เรยีกว่าฉันมีงานด ีรายได้ดี วนัหนึ่งขณะฉันนอนอยู่บนเตียง แวบหนึ่งฉันคิดว่า ถ้าฉันจะซื้อรถยนต์  เมื่อผ่อน

รถยนตเ์สรจ็ และจะซื้อบา้นน่าจะดไีม่น้อย....แต่ในส่วนลกึฉนัยงัไม่ลมืโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีอเีบเย  

       ฉันคดิทบทวนเรื่องรถยนต์ เรื่องบ้าน และเรื่องเป็นครูจติอาสาที่หมู่เกาะมารแ์ชลล์ กลางมหาสมุทรแปซิฟิก

ตลอดสัปดาห์ ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์จะเดินทางไปเป็นมิชชันนาร ี

ตอนนี้ขา้พระองคไ์ปไม่ได ้แต่ไดร้บัใชใ้นสถาบนัของพระองค ์นัน่กด็แีลว้ เหตุใดฉนัตอ้งลาออกจากงาน และเดนิทาง

ไปยงัต่างประเทศ..เมื่อไปกลบัมาแลว้ยงัจะมงีานทีด่อีย่างนี้ใหฉ้นัทําไหม” 

         หลายวนัต่อมาฉนัรอฟังคําตอบจากพระเจ้า มสีิง่เดยีวที่วนเวยีนอยู่ในความคดิของฉนัคอื “อเีบเย...อเีบเย..

อเีบเย...” 

         ดงันัน้ ฉันอธิษฐานว่า “โอเค..ถ้าพระองค์ประสงค์ให้ข้าพระองค์เดินทางไป “อีเบเย” ขอรฐับาลสหรัฐ 

ประทบัวซ่ีา ในหนงัสอืเดนิทางของฉนั โดยไม่อุปสรรคใดๆ”  

         เส้นทางถูกที่สุดจากประเทศเม็กซิโก ที่จะเดินทางไปเกาะ “อีเบเย” คือจากเม็กซิโกบินไปคาลิฟอร์เนีย 

จากคาลิฟอร์เนียบินไปโฮโนลูลู แห่งเกาะฮาวาย ซึ่งฉันต้องการวซ่ีาของสหรัฐ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่ชาวเม็กซ ิ

โกจะได้รับจากสถานทูตสหรัฐในประเทศเม็กซิโก ฉันได้โทรไปขอหนังสือรับรองจากโรงเรียนอีเบเย เพื่อ 

นําไปเป็นหลกัฐานในการขอวซ่ีาจากสถานทูตสหรฐั 

        ก่อนที่ฉันจะเดนิทางไปสถานทูตสหรฐัเพื่อรบัการสมัภาษณ์ ฉันอธษิฐานสัน้ๆ ว่า “พระบดิาเจ้าตอนนี้ข้า

พระองค์ไม่อยากเดินทางไปเป็นมิชชนันารีอาสาแล้ว เพราะข้าพระองค์ผิดหวงัมาสองครัง้ และตอนนี้ข้าพระ 

องค์มีงานดีแล้ว โปรดให้สถานทูตปฏิเสธคําขอ...ขอวีซ่าจากสถานทูตด้วย เพื่อข้าพระองค์จะได้สบายใจว่า 

นัน่เป็นน้ําพระทยัของพระองค”์ 

         ณ สถานทูต เจ้าหน้าที่ สถานทูตได้ถามฉันว่า “เหตุ ใดคุณต้องการวีซ่าจากเรา” ฉันตอบไปว่า 

         “เพราะฉันต้องการเดินทางไปเป็นมิชชันนารีที่ เกาะอีเบเย ในหมู่ เกาะมาร์แชลล์” ฉันได้ตอบไป    

         เจา้หน้าที่สถานทูตมองดูทีค่อมพวิเตอรข์องเขา เขาไม่ได้ขอหนงัสอืรบัรองจากอาจารยใ์หญ่โรงเรยีนฯ และ

ไม่ขอดูใบรบัรองการเงนิจากธนาคาร เขาเพยีงมองไปทีจ่อคอมพวิเตอร ์ในทีสุ่ดเขาพูดขึน้วา่ ตกลง..คุณจะไดร้บัวซ่ีา

ของคุณในหนึ่งเดอืนหลงัจากนี้...คุณรอรบัไดท้ีบ่า้น เราจะส่งใหคุ้ณทางไปรษณยี”์ 

         จากถอ้ยคําเหล่านัน้ของเจา้หน้าทีส่ถานทูต ฉนัตระหนกัวา่พระเจา้ทรงเปิดประตูเพื่อใหฉ้นัไปเป็นมชิชนันาร ี

และฉันต้องรกัษาคําสญัญาที่ให้ไวก้บัพระองค์ ดงันัน้ฉันละทิ้งทุกสิง่ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งงาน ชวีติอนัเป็นสุขใน

ประเทศเมก็ซโิกซึ่งเป็นบา้นเกดิของฉนั ฉนัพูดคําวา่ “ลาก่อน” กบัครอบครวัของฉนั และออกเดนิทางไปเกาะอเีบเย 

เกาะซึ่งมปีระชากร 12,000 คน ซึ่งตัง้อยู่กลางมหาสมุทรแปซฟิิก 

         หลงัจากรบัใชพ้ระเจา้หนึ่งปีทีเ่กาะอเีบเย ฉนัไม่เคยรูส้กึเสยีใจ เมื่อฉนัเริม่สอนนกัเรยีนเกรดหา้ มเีดก็เพยีง

คนเดยีวมาจากครอบครวัแอ๊ดเวนตสี ผา่นการชว่ยเหลอืของเพื่อนคนหนึ่งในเกาะฮาวาย ฉนัไดแ้จกพระคมัภรีใ์หเ้ดก็

ในหอ้งเรยีนของฉนัคนละเล่มในชว่งครสิตมาส มเีดก็หา้คนรบับพัตศิมาในปีการศกึษาแรก 
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        บางคนได้ถามฉันว่า “เหตุใดคุณจึงลาออกจากงานที่เม็กซิโก เพื่อเดินทางมาที่นี่ ซึ่งตอนนี้คุณไม่มีอะไร 

(หมายเหตุ : การเป็นครูจติอาสาในเกาะมารแ์ชลล์...เสยีค่าเดนิทางมาเอง...ไม่มเีงนิเดอืน แต่มคี่าเลี้ยงชพีพอใชใ้น

พืน้ที ่และมทีีพ่กั-น้ําไฟฟร.ี.และมคี่าเดนิทางกลบัใหเ้ท่านัน้)  

        ฉันตอบไปว่า “ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่าง ฉันมีความสุขที่นี่ และฉันทราบว่าพระเจ้าทรงมีแผนการสําหรบัฉัน”   

        สิง่น่าทึง่สําหรบัฉนัคอื ฉนัพยายามจะเดนิทางมาสอนที่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีอเีบเย เป็นเวลามากกว่าสีปี่จงึจะ

เดนิทางมาได ้ฉนัมาถงึอเีบเย ในปี 2016 ฉนัคดิวา่เป็นแผนการของพระเจา้ ฉนัไม่ทราบวา่แผนของพระองคค์อือะไร 

แต่ฉันแน่ใจว่าพระองค์ทรงมีแผนสําหรับฉัน และพระองค์จะทรงเปิดเผยให้ทราบเมื่อถึงเวลาอันสมบูรณ์ 

        อาจารย์ไรอนั จี. วลิ แลค ครุเอล อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย ไม่สงสยัเลยว่า มสิเนอร์ล ี

แมค็เคยีส เดนิทางมาถงึในเวลาที่เหมาะสม จํานวน 25 เปอรเ์ซ็นต์ของนกัเรยีนในชัน้ของเธอรบับพัตศิมา จะว่าไป

นกัเรยีนในชัน้ของเธอมผีูร้บับพัตศิมามากทีสุ่ดในปีการศกึษาทีแ่ลว้  

        ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็นกองทุนซ่อมแซมหอ้งเรยีนซึ่งกําแพง

หอ้งแทบจะพงัลงมาเพราะถูกใชง้านมาหลายสบิปี...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลกทีถ่วายเงนิถวายเพือ่ชว่ยพนัธ

กจิของพระเจา้ในหมูเ่กาะมารแ์ชลล ์ซึ่งตัง้อยู่กลางมหาสมทุรแปซฟิิกในครัง้นี้...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน 

และครอบครวัดว้ย...ในนามพระเยซูเจา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้มิชชนั 

 คําที่สําคัญมากในภาษามาร์แชลล์คือ “โยกว ”ี ซึ่งคล้ายกับภาษาฮาวายว่า “อะโลฮา” ซึ่งมีความหมาย 

วา่  “ฮลัโล” หรอื “ลาก่อน” และ “รกันะ”     

  มีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอยู่สามแห่งในหมู่ เกาะมาร์แชลล์ (1) โรงเรียนระดับประถมแอ๊ดเวนตีส (2) โรง 

 เรียนระดับ อนุบาล –ประถม- มัธยมปลาย (ชัน้ 12) แอ๊ดเวนตีสมาโร (3) โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีเบเย 

 ตัง้อยู่บนเกาะอเีบเย เกาะใหญ่อนัดบัสองในหมู่เกาะมารแ์ชลล ์(มชี ัน้อนุบาล- ชัน้สบิสอง)  

 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่งแรกก่อตัง้ขึ้นในหมู่เกาะมาร์แชลล์ ตัง้ข ึ้นในปี ค.ศ. 1968 ซึ่งตัง้ข ึ้นในชุมชนแห่ง 

 “ลวัรา” บนเกาะ “มาจูโร” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 5 พฤษภาคม 2018 

โน้มน้าวมาสู่พระองค ์

 

เล่าโดย  ดาเนียล กูโบสเฮ วยั 56...รฐัแอลเบอรต์า ประเทศแคนาดา 

 

        ศาสนาจารย์ประจําโรงเรยีนคนใหม่ชื่อ ดาเนียล ไกโบสเฮ ของโรงเรยีนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั ซึ่งเป็น

โรงเรยีนสําหรบัชนเผา่ในรฐัแอลเบอรต์า ประเทศแคนาดา 

         อาจารย์ดาเนียลเดนิทางมาถงึโรงเรยีน หลงัจากโรงเรยีนได้เปิดภาคเรยีนการศกึษาไปแล้ว 1 เดอืน เขา 

รู้สึกว่าตนเป็นเหมือนคนนอก ทัง้นี้ เพราะนักเรียนชาวพื้นเมืองที่มาเข้าเรียนใหม่ และครูคนอื่นๆ ต่างได้ทํา

ความคุน้เคยต่อกนัเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แต่มเีดก็หญงิอายุ 11 ปีคนหนึ่งชือ่ “โจโจ โวลฟ์” ไดเ้ดนิออกจากกลุ่มเพื่อนๆ 

เขา้มาตอ้นรบัอาจารยค์นใหม่เป็นพเิศษ หลงัจากวนันัน้ เวลาพกัเทีย่ง หรอืแมแ้ต่พกัย่อย โจโจ กจ็ะมาพูดคุยดว้ยทกุ

วนั อาจารยด์าเนียลนึกสงสยัวา่ “เหตุใดโจโจ จงึคอยตดิตามเขาไมห่่าง หากไม่ไดเ้ขา้ชัน้เรยีน เขานึกหาเหตุผลไมไ่ด้

แต่รูว้า่เธอพยายามสนิทสนมกบัเขาอย่างชดัเจน”  

         ศาสนาจารยป์ระจําโรงเรยีน และโจโจ เดก็นกัเรยีนหญิงตวัเลก็มกัจะใชเ้วลาพูดคุยกนัเสมอ บางครัง้โจโจ ก็

ถามอาจารยเ์กีย่วกบัการบา้น หรอืขอ้สงสยัอื่นๆ ในชัน้เรยีนอาจารยส์อนพระคมัภรีใ์ห้กบัโจโจ และเพื่อนๆ เกีย่วกบั

พระเยซูและแผนการแห่งความรอดของพระองค์ โรงเรียนมิชชัน่แอ๊ดเวนตีส เป็นสถานที่แห่งแรกที่เด็กๆ ชาว

พืน้เมอืงในประเทศแคนาดาไดย้นิเรื่องเกีย่วพระเยซูเป็นครัง้แรก 

        วนัหนึ่งโจโจ ทําใหอ้าจารยด์าเนียลประหลาดใจดว้ยการวาดภาพแมลงปีกแขง็ตวัหนึ่งระบายสมี่วงนํามากฝาก

อาจารย ์ 

        โจโจ เขยีนตวัหนงัสอืลายมอืขา้งล่างภาพแมลงตวันัน้ว่า “แด่อาจารยใ์จเยน็ทีสุ่ดเท่าทีเ่คยพบ” และอกีบรรทดั

หนึ่งเขยีนว่า “อาจารย์ใจดมีากกบัหนู” ซึ่งเป็นการใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษผดิเลก็น้อย  แต่สื่อความหมายได้ด ี

        สองสามสปัดาหถ์ดัมา ตอนเยน็หลงัโรงเรยีนเลกิ อาจารยด์าเนียลอยู่ทีห่อ้งพกัไดร้บัโทรศพัทจ์ากอาจารยใ์หญ่

บอกวา่  “โจโจ ไดเ้สยีชวีติแลว้ คนืวนัอาทติยเ์มื่อวานนี้ ตอนเยน็ ก่อนหน้านัน้โจโจใชเ้วลาเล่นหวัเราะกบัเพื่อนๆ ซึ่ง

พากนัเล่นกบัก๊าซฮเีลี่ยม (helium) (ก๊าซเฉื่อนอย่างทีใ่ชถ้นอมอาหาร หรอืเตมิในบอลลูน) อนัเนื่องจากเป็นวนัคลา้ย

วนัเกดิของโจโจ ในตอนทานเค้กวนัเกดิ โจโจบ่นวา่ปวดศรีษะเลก็น้อย พอเสรจ็งานโจโจรบีเขา้นอน และเธอไม่ตื่น

ขึน้อกีเลย 

        อาจารย์ดาเนียลเล่าในภายหลงัว่า “ผมรู้สกึชอ็ค..เข่าอ่อนรู้สกึสงสารโจโจสุดๆ ผมไม่อยากเชื่อเลย โจโจ ยงั

เป็นเดก็อายุยงัน้อย...ผมคดิถงึช่วงเวลาที่โจโจ มาพูดคุย และเรยีนรูอ้ะไรๆ จากผม ผมไม่เขา้ใจจรงิๆ ทําไม และ

ทําไม มันถึงเกิดขึ้นกระทันหันเช่นนี้  เหตุใดโจโจจึงจากไปไวยิ่งนัก  ว ันนี้  ผมไม่ทราบว่าทํ าไม นี่ เป็น 

หนึ่งในอกีหลายคําถาม ทีผ่มจะรอถามพระเยซูเมื่อพระองคเ์สดจ็กลบัมา 

        คณะครู และพวกนกัเรยีนต่างเศรา้โศกในการสูญเสยี และโรงเรยีนปิดเรยีนเป็นเวลาหนึ่งวนั 

        ครอบครวัของโจโจจัดให้มีการเฝ้าศพตามประเพณีของชนเผ่าเป็นเวลาสามวัน โดยจัดในห้องโถง 

สําหรับการพักผ่อน-หย่อนใจของโรงเรียน มีผู้คนเดินทางมาจากทัง้ใกล้ และไกลเพื่อเยี่ยมเยียน และรับ            

ประทานอาหาร สลบักับจดัให้มีการกล่าวไว้อาลัย เพื่อประโลมใจซึ่งกันและกัน พวกเขาให้การคารวะโลงศพ 

ของโจโจ คณะครูและนักเรียนเข้ารวมพิธีไว้อาลัยดังกล่าว โดยครูหลายคนช่วยกันเตรียมอาหารในโรง-              

อาหารของโรงเรยีน และนําไปทีเ่สรฟิทีห่อ้งโถงสําหรบัจดังานไวอ้าลยัใหก้บัโจโจ 
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        “เพียงการมาในงานไว้อาลัยเป็นการให้การปลอบใจคนในครอบครวัได้มาก” อาจารย์ดาเนียลกล่าว 

“แม้คุณไม่พูดอะไรเลยสักประโยคกับคนในครอบครัว การมาร่วมงานของเราเหมือนการพูดอะไรที่มีความ 

หมายอย่างเงยีบๆ วา่คุณเอาใจใส่เกีย่วกบัพวกเขา และเศรา้ใจในการจากไปของโจโจ” 

        อาจารย์ดาเนียลยงักล่าวเสริมด้วยว่า “คณะครูและนักเรียนมารวมตัวกันเหมือนเป็นคนในครอบครัว 

เดยีวกนั สะท้อนชือ่เสยีงของโรงเรยีนมามาเวย ์อะทอสเคยต์นั ในภาษา “คร”ี (Cree) ซึ่งหมายความวา่ “การทํางาน

ร่วมกนั”  

        ทุกวนันี้ภาพวาดแมลงปีกแข็ง พร้อมลายมือของโจโจ ถูกนําไปใส่กรอบแขวนไว้ในห้องทํางานของ 

อาจารยด์าเนียล นี่เป็นภาพแรกเท่าทีเ่ขาเคยไดร้บัจากนกัเรยีน 

        อาจารยด์าเนียลกล่าวถงึความประทบัใจวา่ “เธอทําใหผ้มรูส้กึเหมอืนอยูบ่า้นเมื่อผมเดนิทางมาถงึโรงเรยีนแหง่

นี้ ..ผมตอ้งการระลกึถงึเธอ และสิง่ทีเ่ธอไดท้ําเพื่อผม เธอไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ไมใ่ชเ่กีย่วกบัผม แต่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถ

ทําเพื่อคนอื่น” 

        เมื่ออาจารย์ดาเนียลพูดกับพวกเด็กๆ เขาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงได้ทําเพื่อพวกเขา และพวกเขา 

สามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อคนอื่นๆ อาจารย์ดาเนียลได้เล่าประสบการณ์ของเขากับพระเยซู เป้าหมายหลัก 

ของเขาคอืการเทดิทูนพระเยซูขึน้ และใหพ้ระวญิญาณบรสิุทธิท์รงทํางานในส่วนทีเ่หลอื” 

        “ซึ่งก็เหมือนกับที่พระเยซูทรงตรัสไว้ว่า “เมื่อเราถูกยกขึ้นแล้ว เราจะชักชวนคนทัง้ปวงมาหาเรา” 

อาจารย์ดาเนียลได้ก ล่าวว่า “ผมได้ยกพระเย ซูขึ้น  เพื่ อ ให้ เด็ก ได้รับการโน้ม น้าวให้มาหาพระองค์ ” 

        ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สิบสามของไตรมาสนี้  จะนําไปช่วยขยายรายการการศกึษาของ

โรงเรยีนมามาเวย์ อะทอสเคย์ตนั ซึ่งเป็นโรงเรยีนสําหรบัคนพื้นเมอืงของแคนาดา เพื่อเดก็ๆ จํานวนมากขึน้จะได้

เข้ามาเรยีนเรื่องเกี่ยวกบัพระเยซู ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่าน ที่มสี่วนในพนัธกิจของพระเจ้าในประเทศ

แคนาดา...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน 

 

ข้อมูลด่วน 

 ประเทศแคนาดา เป็นประเทศทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่เป็นอนัดบัสองในโลก รองจากประเทศรสัเซยี  

 ประเทศแคนาดา มีพื้นที่ชายฝัง่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาวถึง 122,557 ไมล์ (202,080 กิโลเมตร) 

ถ้าคนหนึ่ งเดินตามชายฝั ่งได้ช ัว่โมงละ 12 ไมล์ (20 ก .ม .) ต่อวัน  จะต้องเดินถึง 33 ปีจึงไปถึงจุด 

สุดสิน้สุด  

 เสน้แบ่งเขตแดนระหวา่งสหรฐัอเมรกิา และแคนาดา ถอืวา่เป็นเสน้แบ่งเขตแดนยาวทีสุ่ดในโลก 

 ประเทศแคนาดา ได้ชื่อประเทศมาจากภาษาลาติน ซึ่งเป็นคําใช้เรียก “หมู่บ้าน” เหมือนในภาษาของชาว 

อเมริกันพื้นเมือง ซึ่งใช้เรียก “หุบเขานักบุญลอเรนซ์” ซึ่งสูญหายไปตัง้แต่ปี 1600 ส่วนภาษาอเมริกัน 

พืน้เมอืงทีย่งัใชพู้ดกนัมลีกัษณะคลา้ยกนั (เชน่ โมฮอ็กซ์ คานา:ตา หรอื “เมอืง”)  

 ประเทศแคนาดามีบันทึกการแข่งกีฬ าได้ เห รียญ ทองมากที่ สุ ด  คือ  14 เห รียญ ทองใน ปี  2010 

ซึ่งจดัขึน้ทีเ่มอืงแวนคูเวอร ์แคนาดา สาํหรบักฬีาโอลมิปิคฤดูหนาว 

 ประเทศแคนาดา มีโรงแรมสร้างขึ้นจากน้ําแข็งชื่อ “โรงแรมเกรซ ใน ควีเบค” ซึ่งต้องสร้างขึ้นใหม่ทุกปี  

ด้วยก้อนหิมะหนัก 12,000 ตัน ในช่วงฤดูร้อนหิมะจะละลายไป ดังนัน้จึงต้องสร้างขึ้นใหม่ในฤดูหนาว 

ของปีถดัไป  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 12 พฤษภาคม 2018 

ทาํการเช่ือมต่อ 

 

เล่าโดย  ดารนี เธยีสเซน วยั 45...รฐัแอลเบอรต์า ประเทศแคนาดา 

 

       (ถ้าเป็นได้ขอผูห้ญิงเป็นผูเ้ล่าข่าว  ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน ดาลีน) 

         เดก็ชายเกรดแปด ชือ่ “แอ๊ดเรยีส” ตายขณะทีฉ่ันเขา้เป็นครูสอนปีแรกในโรงเรยีนมามาเวย ์อะทอสเคยต์นั 

ซึ่งเป็นโรงเรียนสําหรบัเด็กชาวพื้นเมอืงของประเทศแคนาดา โรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นโรงเรียนมิชชัน่สําหรบัเด็ก

พืน้เมอืงในประเทศแคนาดา ซึ่งตัง้อยู่ในรฐัแอลเบอรต์า 

         แอ๊ดเรยีส ต้องต่อสู้ดิ้นรนกบัปัญหาตดิสุรา วนัหนึ่งขณะที่เมาสุรา เขาเดนิขา้มถนนและถูกรถชน ฉันรู้สึก

ตกใจ และเสยีใจมากในตอนเชา้เมื่อไดท้ราบวา่โรงเรยีนปิดหนึ่งวนั เพราะนกัเรยีนคนหนึ่งไดต้ายไป 

         นกัเรยีนคนทีส่อง ไดต้ายไปในชว่งการสอนปีทีส่องของฉนั เดก็คนทีต่ายชือ่ ฟรานซสี บฟัฟาโล เขาเป็นเดก็

หนุ่มร่างใหญ่ แต่มีท่าทสีุภาพ และมบุีคลกิด ีมใีจกรุณา เขาเสยีชวีติขณะที่ยืนอยู่ขา้งรถยนต์ที่จอดอยู่ขณะกําลงั

พูดคุยกบัเพื่อนบางคน รถยนตค์นัหนึ่งวิง่ผา่นมาและเสยีการควบคุม และชนฟรานซสีเขา้อย่างจงัและเขาเสยีชวีติใน

เกอืบจะทนัท ี

         การตายของวยัรุ่นชายทัง้สองไดเ้กดิผลกระทบกบัความรูส้กึของฉนัอย่างรุนแรง ฉันพยายามสะกดใจไม่ให้

น้ําตาไหลออกมาขณะไปในงานศพของเขาทัง้สอง  ในฐานะครูฉนัรูส้กึเชือ่มโยงกบัเดก็ทัง้สอง จนฉนักลวัวา่จะบงัคบั

ใหน้ํ้าตาหยุดไหลไม่ไดถ้า้ฉนัเริม่รอ้งไห ้ฉนัรูส้กึเครยีดจดั และปวดรา้วไปทัว่ตวัจนเหมอืนมนัจะระเบดิออกมา   

         หลงัจากงานศพไดผ้่านไป คําถามต่างๆ ไดเ้ตมิเขา้มาในดวงใจของฉัน ฉันสงสยัวา่ฉนัไดท้ําอะไรใหเ้ดก็ทัง้

สองไดร้บัการสมัผสัไหม พวกเขาไดม้องเหน็ความรกัของพระเจา้ผา่นตวัของฉนั หรอืโรงเรยีนไหม เราไดส้รา้งความ

เชือ่ให้พวกเขาวา่มพีระเจา้ทรงฟังปัญหาของพวกเขาเสมอ ซึ่งเขาอาจรอ้งขอพระเมตตาจากพระเจ้าในห้วงสุดทา้ย

ในชวีติของพวกเขาได ้

         การตายก่อนเวลาอนัควรของเดก็ชายทัง้สองคน เตอืนใจฉนัทุกวนัว่า ฉนัจะต้องนําเดก็นักเรยีนทัง้หลายให้

มาหาพระเยซู ฉันต้องการให้เด็กๆ มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา ใน 

ฐานะครู ฉันมักจะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีทันใด แต่ฉันมองเห็นแสงแวบหนึ่งซึ่ งเติมชีวิตฉันด้วยความหวัง 

         มคีรัง้หนึ่งในช่วงปิดภาคเรยีนฉันได้ร่วมเดนิทางไปกบัเจ้าหน้าที่แอดดร้า (หน่วยงานพฒันา และบรรเทา 

ทุกขแ์อ๊ดเวนตสี) เพื่อสรา้งบา้นพกัให้เดก็กําพร้าในประเทศโมแซมบคิ เมื่อเปิดเทอมฉนัเล่าให้เดก็เกรดสามของฉัน

ฟังว่าในช่วงปิดเทอมฉันได้ไปไหน ไปทําอะไร ฉันเล่าให้พวกเด็กๆ ฟังว่า ฉันรู้สกึตื่นเต้นเพียงใด ฉันเล่าเรื่องให้

เดก็ๆ ฟัง ขณะทีร่อใหค้รูคนทีจ่ะมาสอนแทนฉนัเขา้มาในหอ้ง 

         มเีดก็หญงิคนหนึ่งชื่อ ทีแอนดรา บอกกบัฉันว่า เธอได้ยนิว่าฉันเดนิทางไปโมแซมบคิ และคิดว่าฉันจะไป

เป็นมชิชนันาร ีและฉันจะไม่กลบัมาอกี ดงันัน้เธอจงึประพฤตตินผดิปกต ิเป็นลกัษณะการประชด จนฉนัตอ้งนําเธอ

ไปทีห่อ้งทํางานของอาจารยใ์หญ่ เมื่ออาจารยใ์หญ่ถามทแีอนดราวา่ เหตุใดจงึประพฤตตินไม่น่ารกัเชน่นัน้ เธอตอบ

ด้วยน้ําเสียงจรงิจังว่า “อาจารย์คงได้ยินเรื่องความวิตกกังวลอันเนื่องมาจากการพลัดพรากมาแล้วเป็นแน่”  

         อาจารยใ์หญ่ซึ่งเป็นผูห้ญิงต้องเดนิออกจากห้องทํางานเพื่อไปหวัเราะ ที่เดก็หญิงตวัเลก็ๆ เช่น ทแีอนดรา 

ชา่งประชดประชนั เหมอืนผูใ้หญ่แสดงออกมาเมื่อคดิวา่ตนจะถูกทอดทิง้ 
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         แต่ทแีอนดราถูกตอ้ง ที่คดิจากการประเมนิของเธอเองวา่ เธอประพฤตไิม่เหมาะสมเพื่อเป็นการประชด อนั

เนื่องมาจากคนที่ “เชื่อมต่อกบัเธอ” (คือฉัน) ตอนนี้สายสมัพนัธ์กําลงัจะถูกตดัขาดไป เพราะเธอคดิว่าฉันกําลงัจะ

ทอดทิง้เธอไป เธอและฉนัไดแ้บ่งปันการเชือ่มต่อกนัตลอดมา และเมื่อคดิวา่ฉนัจะทอดทิง้เธอไปทํางานกบัหน่วยงาน

แอ๊ดดรา้...(ซึ่งเป็นการเขา้ใจผดิ) 

         เมื่อฉนักลบัมาทีแ่คนาดา ฉนัใชเ้วลาอยู่ทีบ่า้นหนึ่งวนัเพื่อปรบัตวัใหห้ายรูส้กึ “เจท็แลก็” คอือาการมนึงงเรื่อง

เวลาที่ตา่งกนั เมื่ออยู่ต่างสถานที่กนั..ตอนเยน็อาจารย์ใหญ่โทรถงึฉันพูดว่า “ฉันมใีครบางคนอยากจะพูดกบัครู ..

จากนัน้อาจารยใ์หญ่ยื่นมอืถอืใหท้แีอนดราเป็นคนรบัชว่งต่อ”  

         “เฮลโล.. เมือ่ไรคุณครูจะกลบัมาสอนอกีคะ” 

          “พรุ่งนี้ค่ะ” ฉนัตอบ 

          ทแีอนดรา พูดสรุปว่า “งัน้หนูจะรอพบครูพรุ่งนี้นะคะ” เท่านัน้เอง ทุกสิง่กลบัเป็นปกต ิ“สายสมัพนัธ์ได้รบั

การทําใหก้ลบัคนืเหมอืนเดมิ”  

         จะวา่ไปครูทุกคนม ี“สายสมัพนัธเ์ชือ่มต่อกบัเดก็ๆ ในชัน้ ซึ่งเป็นสิง่ทีท่ําใหเ้กดิความแตกต่างมาก ที่เดก็อยู่

ในโรงเรยีน อยู่ในชัน้ไดเ้หน็ใบหน้าของเราทุกวนั 

        เมื่อปีที่แล้ว เดก็ในเกรดสามต่างพากนันิ่งเงยีบ เมื่อฉันเล่าให้พวกเขาฟังในชัน้ว่า “พระเยซูถูกพวกทหาร

โรมนันําตวัไปตรงึไวท้ี่ไม้กางเขน”  ถ้าคุณอยู่ในชัน้กบัฉันในเวลานัน้ คุณจะมองเหน็ใบหน้าของเดก็แสดงออกถึง

ความหวาดหวัน่ ทีบุ่คคลหนึ่งซึ่งรกัพวกเขามากกาํลงัจะถูกฆา่ตาย....ฉนัสรุปใหพ้วกเดก็ๆ ฟังวา่ “เป็นการง่ายกวา่ที่

ฉนัจะสละชวีติเพื่อคนอืน่ มากกวา่ทีจ่ะมอบลูกชายของฉนัใหไ้ปตายแทนใคร” 

         ฉนับอกกบัเดก็ในชัน้ว่า “พระเจ้าทรงรกัพวกเดก็ๆ ทุกคนมากจนประทานชวีติพระบุตรของพระองค์ให้มา

ตายแทนพวกเดก็ๆทุ กคน” 

        ใบหน้าของพวกเดก็ๆ แสดงใหเ้หน็วา่เตม็ไปดว้ยความอศัจรรยใ์จ 

         เดก็ชายคนหนึ่งถามขึน้วา่ จรงิๆ แลว้พระองคท์รงตายแทนผมดว้ยหรอื 

         ฉนัยงัจําได ้เดก็หญงิเกรดหนึ่งคนหนึ่ง แสดงใบหน้าสบัสนวุน่วายใจออกมา เมื่อฉนัถามเธอมอีะไรวติกกงัวล

หรือ  เล่าให้ครูฟังสิ..เธอบอกว่า น้องสาวคนเล็กของเธอถูกนําตัวออกจากบ้านไป และคุณแม่ร้องไห้คร่ํา 

ครวญในการจากไปของเธอ 

         พอเธอมาที่โรงเรยีนเดก็บางคนเริ่มบอกกบัเธอว่า “น้องของเธอตายไปแล้ว” เดก็คนนี้จงึไปร้องไห้สะอึก

สะอืน้ทีน่อกหอ้งเรยีน 

       ฉันได้ถามเธอว่า ให้ฉันอธิษฐานเพื่อน้องของเธอได้ไหม และเธอพยักหน้าตกลง ฉันจบัมือเล็กๆ ของ 

เธอไว้ และอธิษฐานเพื่อน้องของเธอ หลังจากกล่าวคําว่า “อาเมน” แล้ว ฉันพูดกบัเด็กคนนี้ว่า “น้องของเธอ 

อยู่ในพระหตัถข์องพระเยซูแลว้...เธอรูส้กึดขี ึน้ไหม”  

        ฉันสังเกตเห็นว่า เด็กที่ร้องไห้เศร้าโศกอยู่ เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เหมือนแบกของหนักอึ้งไว้บนบ่า ตอน 

นี้ของหนักอึ้งนัน้ได้ถูกยกออกไปแล้ว เธอออกไปนอกห้อง เล่นเครื่องเล่นของเด็กกับเพื่อนๆ พูดจา หัวเราะ

สนุกสนานตามประสาเดก็ๆ อยา่งไรเ้ดยีงสา 

        ในฐานะที่เป็นครู เรามีหลายช่วงเวลาทํานองนี้  ที่เราสามารถจะแสดงให้เด็กๆ มองเห็นความรักของ 

พระเยซู  ฉันเองต้องการนํานัก เรียนไปหาพระองค์  ฉันไม่ต้องการปล่อยโอกาสที่จะสร้างแรงกระทบ 

จติใจของพวกเขาในเรื่องความรกัของพระเยซู ซึ่งจะมผีลไปชัว่นิรนัดรใ์หห้ลุดลอยไป 
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        ส่วนหนึ่งของเงนิถวายของวนัสะบาโตที่สบิสาม จะนําไปเป็นกองทุนเพื่อขยายโรงเรยีนมามาเวย ์อะทอสเคย์

ตนั ซึ่งเป็นโรงเรยีนสําหรบัชาวพืน้เมอืงของประเทศแคนานา  ให้ขยายโครงการออกไป เพื่อจะสามารถรบันกัเรยีน

ไดม้ากขึน้ ซึ่งเท่ากบัเรามโีอกาสนําเดก็ๆ มาหาพระเยซูไดม้ากขึน้...ขอบคุณพีน้่องในพระเจา้ทัว่โลกทีไ่ดถ้วายเงนิ

ชว่ยพนัธกจิการประกาศ  ผา่นสถาบนัการศกึษาในประเทศแคนาดา ขอพระเจา้อวยพระพรใหก้บัท่านโดยทัว่กนั..ใน

นามพระครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมูลด่วน 

 ตวั “บเีวอร”์ ทีพ่บเหน็ในแถบภาคเหนือของอเมรกิา ถอืวา่เป็นสตัวป์ระจําชาตขิองประเทศแคนาดา 

 รฐั “แอลเบอรต์า” ของแคนาดา เป็นพืน้ที ่ทีป่ราศจากหนูประเภทต่างๆ มานานกวา่ 50 ปี 

 ลูกหมชีือ่ “วนินี่เพ็ก” ถูกส่งจากแคนาดาไปให้สวนสตัวใ์นกรุงลอนดอนในปี 1915 เดก็ชายตวัเลก็ชื่อ ครสิโต

เฟอร์ โรบิน  ไมลน์  รักที่จะไปเยี่ยม ลูกหมีชื่อ “วินนี่ เพ็ก ” ตัวนี้ ทุ ก บ่อย ความรักผูกพันที่ เขามีกับ 

ลูกหมีตัวนี้ดลใจให้พ่อของเขาชื่อ “มิสเตอร์ ไมล์” ประพันธ์นิทานสําหรับเด็กขึ้น โดยให้ชื่อว่า “วินนี่  

หมพีู”  นิทานเรื่องนี้เป็นทีน่ิยมอ่านของเดก็ๆ ยาวนานจนกระทัง่บดันี้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 19 พฤษภาคม 2018 

การพดูคยุกบัคนตาย 

 

เล่าโดย  คมิ ฮารร์งิตนั วยั 45...รฐัแอลเบอรต์า ประเทศแคนาดา 

 

         ครูสอนชัน้มธัยมปลายคนหนึ่ง คอื คมิ ฮารงิตนั กําลงัฟังเดก็สาววยัรุ่น อายุ 17 ปี ชือ่ เชลลี ่กําลงัพรรณนา

การสนทนา ทีเ่ธอไดพู้ดคุยกบัคุณปู่ ของเธอ เมื่อคนืวนัก่อน 

        เชลลี่ และคุณปู่ ของเธอกําลงัพูดคุยกนั เกี่ยวกบัอนาคตของเธอ ขณะที่ทัง้สองนัง่อยู่ในบ้านพกัของปู่ ที ่

หมู่บา้นทีร่ฐับาลจดัสรรใหช้าวพืน้เมอืงไดอ้ยู่อาศยัร่วมกนั ซึ่งอยู่ในรฐัแอลเบอรต์า ประเทศแคนาดา 

        เมื่อครูคมิ ฮารงิตนัได้ฟังเรื่องราวของปู่ ที่ให้ความสนใจในอนาคตของหลานสาว จงึกล่าวชมวา่ คุณปู่ ของ 

เธอชา่งเป็นคนคดิการไกล เขาอยากใหเ้ธอมอีนาคตทีด่.ี...ตอนนี้คุณปู่ ของเธออายุกีปี่นะ”  

        เชลลีท่ําหน้าเศรา้ตอบวา่ คุณปู่ ของหนูตายไปเมื่อสองปีทีแ่ลว้ 

       เมื่อฉนัไดท้ราบวา่คุณปู่ ของเชลลไีดต้ายไปแลว้ ขนตามแขนทัง้สองขา้งของฉนัตัง้ชนัขึน้ ครูคมิกล่าววา่ “ฉนั

รูส้กึเหมอืนกบัวา่ ฉนักําลงักําลงัเผชญิหน้ากบัวญิญาณชัว่รา้ย”  

        คมิ เป็นครูสอนวชิาวทิยาศาสตรก์บัวชิาคณิตศาสตรข์องโรงเรยีนมามาเวย ์อะทอสเคยต์นั ซึ่งเป็นโรงเรยีน

สําหรบัเดก็ชาวพืน้เมอืงของประเทศแคนาดา เมื่อปีทีแ่ลว้ 2017 โรงเรยีนแห่งนี้มนีกัเรยีนรวมกนั200 กวา่คน โดยมี

ช ัน้เรยีนจากชัน้อนุบาลถงึชัน้สบิสอง เดก็นกัเรยีนส่วนใหญ่มาจากครอบครวัชนพืน้เมอืง ทีย่งัถอืปฏบิตัติามประเพณี

ดัง้เดมิ คอืการกราบไหวด้วงวญิญาณ  

        เชลลี่พูดหลายครัง้เกี่ยวกบัทูตผใีห้ครูคิมของเธอฟัง อย่างเช่นผรี้ายเหมือนในนิยายที่ส่วนบนตวัเป็นคน 

ส่วนท่อนล่างเป็นม้า (เหมือนนิยายตะวนัตก)  ผีท่อนล่างเป็นม้าจะกระโดดจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง 

ในหมู่บา้นจดัสรร นอกจากนี้เชลลีย่งัเล่าใหค้รูคมิฟังดว้ยวา่ เธอเคยไดฟั้งเรื่องเล่าเก่าๆ จากคนสูงอายุในหมู่บ้านว่า 

ญาตสิูงอายุที่ตายไปแล้วบางคนที่ห่วงลูกหลาน จะมาปรากฏตวัเป็นเงารางๆ  ทีต่้นไม้ไม่ห่างจากบรเิวณหน้าบ้าน 

เพื่อพูดจากบัลูก หรอืหลานของพวกตน 

         เชลลีเ่ล่าต่อวา่ วนัหนึ่งขณะทีเ่ธอนัง่อยู่เงยีบๆ คนเดยีวเธอไดย้นิเสยีงเหมอืนคนพูดกบัเธอดว้ยเสยีงแผว่เบา

เธอพยายามเงีย่หูตัง้ใจฟัง...ตลอดเวลาทีผ่า่นมาอย่างน้อยมสีองครัง้ทีเ่ธอไดพู้ดคุยกบัคุณปู่ ของเธอ ตอนนัน้เชลลีน่ัง่

อยู่ที่เก้าอีห้น้าบา้นตามลําพงั ปู่ ไดถ้ามเชลลีว่่า “เธอตอ้งการอะไรบ้างสําหรบัชวีติของเธอ” ซึ่งเธอไม่ไดต้อบอะไร ..

แต่ทีน่่าสงัเกตคอืวญิญาณของปู่ ไม่ไดบ้อกใหเ้ธอทําอะไรทีเ่ป็นดา้นลบ เชน่บอกวา่กระโจนลงไปในทะเลสาบส.ิ. ส่วน

ใหญ่เป็นการพูดคุยธรรมดา และเชลลีบ่อกวา่ หนูไม่รู้สกึกลวัวญิญาณของปู่ แต่กลบัรูส้กึสบายใจเหมอืนได้คุยกบัปู่  

เหมอืนตอนทีปู่่ ยงัมชีวีติอยู”่ 

        เมื่อครูคมิได้ยินเชลลเีล่าให้ฟังเรื่องวญิญาณคนตายเช่นนี้ ครูคมิรู้สกึไม่สบายใจมาก เธออธษิฐานเงยีบๆ 

ต่อพระเจา้ ขอพระองคท์รงประทานใหเ้ธอเลอืกคําทีเ่หมาะสมเพื่อพูดคุยกบัเชลลี ่วนัหนึ่งครูคมิได้เอ่ยถามเชลลี่ว่า  

“บอกครูหน่อย หนูเชือ่ในวญิญาณของคนตายไหม เสยีงพูดแผว่เบาทีห่นูไดย้นิ เป็นเสยีงของวญิญาณของปู่ ของหนู

จรงิๆ หรอื ใครเป็นผูส้่งวญิญาณมาพูดคุยกบัหนู” 

        วนัหนึ่งมเีสยีงของวญิญาณพยายามจะพูดกบัเชลลีอ่กี เชลลีต่ ัง้สตแิล้วพูดออกไปวา่ “ถา้เจา้เป็นวญิญาณชัว่

รา้ย ฉนัตอ้งการใหเ้จา้ออกไปจากตรงนี้เลย” 
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        จากนัน้เชลลี่เริม่ต้นรอ้งเพลงเกีย่วกบัพระเยซู ที่เธอไดเ้รยีนรู้จากโรงเรยีน เสยีงของวญิญาณเงยีบหายไป   

        เมื่อครูคมิได้ทราบเรื่องที่เกดิกบัเชลลี ่เธอไดร่้วมอธษิฐานกบัเชลลบ่ีอยขึน้ เพื่อให้เชลลไีวว้างใจในพระเจ้า 

        ครูคมิกล่าวกบัเชลลี่วา่ “พระเจ้าทรงพร้อมทีจ่ะเขา้ควบคุม และปกป้องชวีติของเธอ ไม่วา่จะมอีะไรเกดิขึน้” 

เชลลี่กล่าวว่าเรื่องนี้ เกิดขึ้น เพราะเธอเปิดประตูให้กับวิญญาณ โดยเธอเคยทราบว่าตอนที่ปู่ มีชีวิตอยู่  

ปู่ สนใจในอนาคตของเธอ...เมื่อปู่ ตายแล้ว วญิญาณของปู่ อาจมาให้คําแนะนําแก่เธอได้ ...วิญญาณชัว่ร้ายจึง 

ไดแ้ฝงตวัเขา้มา” 

        ฉัน..ครูคิมจึงบอกกบัเชลลี่ว่า “พระเจ้าทรงมแีผนการสําหรบัเธอ แม้ว่าในตอนนี้เธออาจจะยงัไม่ทราบว่า 

แผนการทีว่า่นัน้คอือะไรกต็าม”  

        ครูคมิได้อ่านพระสญัญาจาก พระธรรม เยเรมยี์ 29:1 ให้เชลลฟัีง ซึ่งมขีอ้ความว่า “พระเจ้าตรสัว่า เพราะ 

เรารูแ้ผนงานทีเ่รามไีวส้ําหรบัเจา้ เป็นแผนงานเพือ่สวสัดภิาพ ไม่ใชเ่พือ่ทุกขภาพ เพือ่จะใหอ้นาคตและความหวงัแก่

เจา้”  

         ครูคิมต้องการให้นักเรยีนของเธอทุกคนทราบว่า พวกเขาขึ้นอยู่กบัพระเจ้า ไม่ใช่อยู่ใต้การควบคุมของ

วญิญาณตนใดตนหนึ่ง เธอทําป้ายขนาดย่อม และตดิที่พนกัพงิด้านหลงัของนกัเรยีนทุกคนในชัน้ว่า  “ที่นัง่ตวันี้จบั

จองแลว้โดยเดก็ของพระเจา้” 

        ครูคมิกล่าวา่ “ฉันต้องการให้เดก็ๆ ได้ทราบว่า พวกเขาเป็นเดก็พเิศษ ที่พระเจ้าทรงรกัพวกเขา ไม่วา่เขา 

แต่ละคนจะเป็นคนเชน่ไร” 

         ส่วนหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสนี้ จะนําไปช่วยขยายห้องวทิยาศาสตร์ และซื้อ

เครื่องอุปกรณ์สําหรบัห้องทดลองวทิยาศาสตร ์เพื่อจะรบัเดก็ได้มากขึน้ และมคีุณภาพการศกึษาดขีึน้ ซึ่งแน่นอน

พวกเขาจะไดเ้รยีนรูเ้รื่องพระเจา้ในสถาบนัการศกึษาทีเ่ขม้แขง็น่าภาคภูมใิจมากขึน้ 

 

ข้อมูลด่วน 

 สํานกังาน คอนเฟอเรนซ์ แอลเบอรต์า มสีมาชกิโบสถ ์11,646 คน และมโีบสถ ์67 แห่ง  

 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีศ ถูกนําเข้าไปยังจังหวดั “แอลเบอร์ตา” ของแคนาดาเดือนพฤษภาคม 

ปี ค.ศ. 1895 โดยคนขายหนังสือของคริสตจกัรสองคน (1) โทมัส แอสเลฟอร์ด และ (2) จอร์จ ดบัเบิลยู. 

โซเลชอร ์

 ศาสนาจารย์คนแรกที่เข้าไปทํางานในจงัหวดั แอลเบอร์ตา คือศาสนาจารย์ เฮ็นรี บล็อก ชาวเยอรมนั ซึ่ง 

เขา้ไปทํางานใน เดอืนตุลาคม ปี 1899 เพื่อเป็นศษิยาภบิาล กลุ่มนมสัการทีใ่ชภ้าษาเยอรมนั ที ่“เลด็ดคั”   

 การขม่เหงเกดิกบัเซเวน่ธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีในเมอืง แอลเบอร์ตา เกดิครัง้แรกในปี 1902 และ 1903 เมื่อ เจ.แอล

แฮมเรน ถูกปรบั 2 ดอลลาร์ สําหรบัการทํางานงานในฟาร์มในวนัอาทิตย์ และ เกบานัส ช่างตีเหล็กถูก 

 ปรบัเพราะเปิดรา้นตเีหลก็ในวนัอาทติย ์
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 26 พฤษภาคม 2018 

การแก้ปัญหาในปัม๊น้ํามนั 

 

เล่าโดย  จอหน์ เพนยา วยั 57...รฐัเวสตเ์วอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา 

 

         เยน็วนัหนึ่ง เครื่องรูดบตัรเคดติที่ปัม้น้ํามนัแห่งนัน้ ซึ่งตัง้อยู่นอกตวัเมอืงในรฐัเวสตเ์วอร์จเินียเกดิขดัขอ้ง

ทางเทคนิค จอห์น เพนยา และผู้ร่วมงานซึ่งเป็นหญิงคนหนึ่งทํางานในปั้มมนัแห่งนี้ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไร 

นอกจากขอให้ลูกค้าทุกคนจ่ายค่าน้ํามนัเป็นเงนิสด จะว่าไปปั้มน้ํามนัในพื้นที่แถบนัน้ซึ่งมทีัง้หมด 23 แห่งต่างมี

ปัญหาเดยีวกนั คอืเครื่องรูดบตัรไม่ทํางาน ตอ้งขายน้ํามนัดว้ยเงนิสดเหมอืนกนั 

         จอห์น และเพื่อนร่วมงานผู้หญิงมองดูรถยี่ห้อ คาดิแลค คนัใหญ่วิง่เข้ามาในปั้ม คนขบัแต่งกายภูมิฐาน  

จอห์น รบีเขา้ไปบอกว่าเครื่องรูดบตัรไม่ทํางาน ถา้จะเตมิน้ํามนัขอจ่ายเป็นเงนิสด เจ้าของรถคนัหรูดงักล่าวพูดว่า 

ปั้มอื่นๆ ในละแวกนี้ก็มีปัญหาเหมือนกัน เติมน้ํามันให้กับรถยนต์ของผมเถอะ จอห์น เติมน้ํามันให้กับรถ 

ของเขาตามคาํขอ 

        เมื่อเตมิน้ํามนัเสรจ็จอห์น รายงานว่า “40 เหรยีญครบั” จอห์นคดิวา่เจา้ของรถจะจ่ายเป็นเงนิสด เพราะเขา

ไดแ้จง้ล่วงหน้าไปแลว้... ชายคนนัน้กล่าวว่า ผมไม่มเีงนิสดหรอก ผมขอคา้งไวก้่อนวนัพรุ่งนี้ผมจะผ่านมาเส้นทางนี้

แล้วจะจ่ายให้ จอห์น พูดกบัผูจ้ดัการปั้ม ซึ่งให้คําแนะนําว่าขอให้ลูกค้าจอดรถไวท้ีปั่้ม แล้วเขาเดนิไปกดเงนิจากตู ้

เอ.ท.ีเอม็. ที่ไหนสกัแห่งมาจ่ายให้ แต่ลูกคา้กล่าววา่ “ผมไม่มทีางไหนทีจ่ะหาเงนิสดทนัเยน็วนันี้” จอห์นรูส้กึว่าชาย

เจา้ของรถเป็นคนด ีจอหน์กล่าววา่ “ผมจะใชเ้งนิส่วนตวัของผมจ่ายค่าน้ํามนัแทนคุณไปก่อน ขอคุณมอบใบขบัขีข่อง

คุณไวก้บัผม... และเมื่อนําเงนิมาใหผ้มพรุ่งนี้ ผมจะคนืใบขบัขีใ่หคุ้ณ”  

         ชายคนนัน้ตอบตกลง และมอบใบขบัขี่ของเขาให้กบัจอห์น แล้วจบัมอืจอห์นเขย่า พูดว่า “ขอบคุณครบั 

พรุ่งนี้เจอกนัทีน่ี่”  แลว้ขบัรถออกไป 

        หลงัจากชายคนนัน้ขบัรถจากไป ผู้หญิงเพื่อนร่วมงานพูดกบัจอห์นว่า “นี่จอห์นดูท่าคุณจะสูญเสียเงิน 

ไปอย่างไม่เขา้ท่านะ ทําไมยอมจ่ายเงนิแทนเขา ไม่น่าใจดเีกนิไปเพื่อนร่วมงานของเรา”  

        จอหน์กล่าววา่ “ผมเชือ่วา่เขาจะกลบัมา และคนืเงนิใหก้บัผมน่ะ” 

        ในวนัรุ่งขึ้นชายคนนัน้ขบัรถคนัเดิมเขา้มาแล้วยื่นเงินให้จอห์น  พลางกล่าวว่า “ขอบคุณมากคุณจอห์น  

นี่คอืเงนิ 40 เหรยีญ ของคุณ... มอีะไรที่ผมจะทําให้กบัคุณได้ไหม” เขากล่าวท่าทีจรงิใจ อย่างรู้สึกขอบคุณจรงิๆ 

         จอห์นไม่ต้องการรางวลั หรอื เงินเพิ่มเติม จงึตอบไปว่า “ไม่ครบั..ขอบคุณครบัที่มน้ํีาใจให้” ขอพระเจ้า 

อวยพระพรใหคุ้ณ และใหก้ารเดนิทางของคุณปลอดภยัทุกวนันะครบั” 

        ชายคนนั ้นค้อมศีรษะให้พูดว่า “ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้คุณเช่นกัน ” แล้วขึ้นรถขับออกไป 

 

การพบปะท่ีไม่คาดหวงั  

         เยน็วนันัน้จอห์นเล่าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาให้ภรรยาของเขาคือ “ชารอน” ฟัง แต่จอห์นยงัเล่าไม่จบ 

มสิเตอร ์“จมิ” พ่อตาซึ่งมาเยีย่มลูกสาว ซึ่งกค็อืภรรยาของจอหน์ เดนิเขา้มาและพูดเรื่องพระคมัภรี ์จมิเป็นครสิเตยีน

เซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และได้กล่าวเชญิจอหน์ให้ไปเยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสีแลว้สกัครัง้หนึ่งเมื่อเดอืนก่อน วนันี้เมื่อ  
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จมิทราบว่า จอห์นไม่มตีารางทํางานที่ปัม้น้ํามนัในวนัเสารท์ี่จะถงึนี้ จงึกล่าวเชญิจอห์นให้ไปเยีย่มโบสถ์ในวนัเสาร ์

ซึ่งกค็อืวนัมะรนืนี้... จอหน์รูส้กึเกรงใจพ่อตาจงึตอบไปวา่ 

         “ตกลงครัง้นี้ผมรบัปากจะไปครบั” เขาตอบ 

         จอห์น เกิดในครอบครวัคริสเตียนที่ไปโบสถ์ในวนัอาทิตย์ ในเมืองคลีฟแลนด์ จอห์นเคยไปนมสัการที ่

โบสถ์แอ๊ดเวนตีสสองสามครัง้กับภรรยาตอนแต่งงานใหม่ๆ ส่วนภรรยาเติบโตในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส แต่ตอน 

นี้ภรรยาหยุดไปโบสถม์าหลายปีแลว้ 

         ในเชา้วนัสะบาโต จอหน์นัง่อย่างอดึอดัใจเลก็น้อยขา้งจมิซึ่งเป็นพ่อตาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี ทีเ่บก็เลยน์ เวสต์

เวอร์จิเนี ย  รอเวลาที่ช ัว่โมงนมัสการจะเริ่มต้น ไม่กี่น าทีต่ อมา ศาสนาจารย์ เดิน เข้ามาจากด้านข้าง 

ของโบสถ ์จมิพูดกบัจอหน์วา่ “จอหน์ พ่ออยากใหจ้อหน์พบกบัศษิยาภบิาลสกัครัง้” 

         จอห์นตอบว่า “ได้ครบัพ่อ..ผมมีคําถามเกี่ยวกบัพระคัมภีร์อยู่สองสามข้อ อยากถามเขาอยู่เหมือนกนั” 

         ขณะที่อาจารย์คนนัน้เดินตามทางเดินระหว่างม้านัง่ในโบสถ์ จอห์นมองตามและคิดว่า “ฉันเคยเห็นเขา 

คนนี้ทีไ่หนสกัแห่ง...เป็นทีไ่หนนะ” 

        เมื่อจมิแนะนําศษิยาภิบาลให้รูจ้กักบั จอห์น ผูเ้ป็นลูกเขย...ศาสนาจารย์จอ้งหน้าจอห์น พูดเปรยๆ วา่ ผม

เคยพบคุณทีไ่หนสกัแห่ง แต่นึกไมอ่อกในตอนนี้”  

        ชายทัง้สองจ้องหน้าซึ่งกันและกันสักครู่หนึ่ง เสร็จแล้วจอห์นอุทานออกมาว่า “อาจารย์เป็นคนนัน้ที ่

ปัม้น้ํามนัเมื่อวนัก่อน นัน่เอง !” 

        “โอ..ใชแ่ลว้ คุณเป็นคนทีจ่่ายค่าน้ํามนัรถยนตใ์หผ้มนัน่เอง !” 

         หลงัการเลกินมสัการในโบสถ ์จอหน์ และศาสนาจารยซ์ามูเอล ซมิมูโซสยา ซึ่งเป็นคนพืน้เมอืงจากประเทศ

แซมเบยี อพยพมาอยู่สหรฐัอเมรกิาตัง้แต่สมยัคุณพ่อ อธบิายใหจ้มิทราบวา่ เขาพบกบัจอหน์อย่างไร 

         จอหน์ พูดออกมาวา่ “ผมเคยพูดถงึสิง่ดีๆ  วา่ “ผมโชคด”ี แต่ตอนนี้ผมขอเปลีย่นไปพูดวา่ “นี่เป็นพระพรจาก

พระเจา้”   

 

เรื่องส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

         การทีจ่อหน์ ไดรู้จ้กักบัศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีในวธิพีเิศษ ทําใหจ้อหน์ยรูส้กึประทบัใจวา่ พระเจา้ทรงนําเขา

ให้รู้จกักบัพระองค์ จอห์นเริม่ไปนมสัการที่ “โบสถ์แอ๊ดเวนตีสสเปนเซอร์” ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่า ต่อมาไม่นาน

ภรรยาของจอห์น ซึ่งเกิดในครอบครัวแอ๊ดเวนตีส แต่ได้หลงหายไป ได้กลับเข้าโบสถ์ และรับบัพติศมา 

         ต่อมามิชชัน่ “เวอร์จเินีย ตะวนัตก” ได้รบัส่วนหนึ่งของเงนิถวายวนัสะบาโตที่สิบสามในปี 2015 สําหรบั

โครงการ การเปิดประชุมเผยแพร่ในทีส่าธารณะ 35 แห่งในปีนัน้ โบสถ์สเปนเซอร ์ซึ่งอยู่ในเขตเวอรจ์เินีย ตะวนัตก

ไดง้บประมาณเปิดการประชุม 1 ใน 35 แห่งนัน้ดว้ย ในการเปิดประชุมครัง้นัน้ เป็นชว่งที่จอห์นมานมสัการที่โบสถ์

พอด ีในวนัที่จอห์นไม่ได้เขา้กะทํางาน เขาจะออกไปแจกใบปลวิ และเยีย่มเยยีนตามบ้านของผูท้ี่มาในการประชุม 

         เสรจ็การประชมุเผยแพร่ในทีส่าธารณะ ซึ่งม ี“วลิเลีย่ม ไอแอนนาโค” ผูป้กครองโบสถค์นหนึ่งเป็นผูเ้ทศนา มี

ผูต้ดัสนิใจรบับพัตศิมา 2 คน ในวนัเสาร ์หลงัการประชุมเสรจ็ลง แตจ่อหน์ไม่ไดอ้ยู่ในสองคนนัน้ อาจารย ์“ดาเนียล 

โมรโิคเน” ซึ่งเป็นศษิยาภบิาลประจําโบสถไ์ดม้าเยีย่มจอหน์ทีบ่า้น ไดถ้ามจอหน์ตรงๆ วา่มอีะไรทําใหคุ้ณยงัไม่ถวาย

ดวงใจใหพ้ระเยซู 

         จอห์น ได้ตอบอาจารย์ดาเนียลว่า “เมื่อผมมองไปที่สมาชิกโบสถ์แล้ว ผมไม่แน่ใจว่าผมสะอาดเพียง 

พอทีจ่ะรบับพัตศิมาหรอืเปล่า” 
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        อาจารย์ได้ตอบว่า “ถ้าคุณมองไปที่คนอื่น คุณไม่อยากจะรบับพัตศิมา ดงันัน้ให้คุณมองไปที่พระเยซู ผู ้

ซึ่ งรักคุณ  และสิ้นพระชนม์ไถ่บาปของคุณ ...พ ระองค์พร้อมจะต้อนรับคุณในทุกสภาพที่คุณ เป็นอยู่ ”  

       ถอ้ยคํานัน้ทะลุสู่กลางใจของจอหน์ เยน็วนันัน้เป็นวนัศกุรเ์ขาไดโ้ทรบอกศษิยาภบิาลวา่ “ผมจะเขา้ร่วมในพธิี

บพัตสิมาในครัง้นี้ดว้ย....ผมตอ้งนําอะไรมาบา้งสําหรบัพธิบีพัตศิมาวนัพรุ่งนี้”  

         จอห์นเป็นพยานหลงับพัตศิมาว่า “ความรกั และความเสียสละพระชนม์ชพีของพระเยซู ตลอดจนได้มอง 

เห็นความดขีองเหล่าสมาชกิโบสถ์ ทําให้ผมตดัสนิใจถวายชวีติให้พระเยซูในวนันี้” ในปลายปีนัน้จอห์น วยั 57 ปี

ได้รบัเลอืกให้เป็นมคันายกของโบสถ์แอ๊ดเวนตสีสเปนเซอร์ และเขามคีวามกระตอืรอืรน้ในการประกาศส่วนบุคคล 

เขากล่าววา่ “ผมตอ้งการนําพระพรแห่งความรอดไปสู่ผูค้นในชมุชนเหมอืนกบัทีผ่มไดร้บัมา” 

         จอหน์กล่าวอกีวา่ “ผมไดอ้าศยัอยู่พืน้ที่แถบนี้มาเป็นเวลา 30 ปี และผูค้นรูจ้กัผม...พวกเขามองเหน็ว่า ชวีติ

ของผมได้รบัการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หลงัจากที่ผมไดก้ลบัใจใหม่ และไดร้บับพัติศมา ผมต้องการเข้าถงึผูค้นใน

ชมุชนเพื่อพระครสิตค์รบั” 

         ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่านทัว่โลก ที่ได้ถวายเงนิถวายในวนัสะบาโตในปี 2015 ซึ่งมีส่วนทําให้

จอหน์ไดพ้บความจรงิในครสิจกัรเซเวน่ธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี และได้กลบัใจใหม่...ขอพี่น้องถวายเงนิถวายในครัง้นี้ด้วย

เชน่กนั เพื่อพนัธกจิของพระเยซูจะไดป้ระกาศออกไป... ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 2 มิถนุายน 2018 

หนังสือเล่มเลก็ท่ีคอยดนุหลงั 

 

เลา่โดย  จวันิตา เซท็ลฟิ  วยั 67…รฐัเวสตเ์วอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา 

 

         จวันิตา เป็นน้องคนเลก็สุดในพี่น้องเจด็คน พวกเขาไม่ชอบไปโบสถ์ ตัง้แต่เป็นเด็กมาแลว้ พวกเขาเตบิโตขึน้

จากฟารม์ยากจน เจา้ของไม่มทีุนซือ้เครือ่งมอืการเกษตร แถมพื้นทีข่องฟารม์อยู่แถบภูเขา “แอพพาลาเชน” ในรฐัเวสต์

เวอรจ์เินีย  

         คุณแม่บงัคบัให้จวันิตา เดนิเท้าไปโบสถก์บัพวกพี่ๆ  ตัง้แต่อายุยงัน้อย โบสถ์ทีว่่าอยู่ห่างออกไปถงึ 6 ก.ม. ไป

กลบัก ็12 กโิลเมตร อย่างไรกด็เีมื่อฤดูหนาวมาเยอืน จวันิตา ไม่ไดไ้ปโบสถเ์พราะถนนปกคลมุไปดว้ยหมิะหนาหลายนิ้ว 

        พวกพี่ๆ ของจวันิตา กเ็ชน่เดยีวกนับอกว่า เราไม่ชอบไปโบสถ์เพราะเดก็คนอื่นๆ ในโบสถ์พูดลอ้เราที่เราต้อง

เดนิเทา้ ขณะทีเ่ดก็คนอื่นๆ นัง่รถยนตม์าโบสถก์บัพอ่แม่ เมื่อพวกเราโตขึน้พวกเราจงึแทบไม่คดิถงึคาํวา่ “โบสถ”์ เลยใน

จติใจ 

         ในครอบครวัของจวันิตาไม่มใีครเคยมพีระคมัภรีใ์นบา้นเลย เพราะพ่อแม่ของพวกเขาอ่านไม่ออก เขยีนหนงัสอื

ไม่ไดพ้วกเขามคีวามสนในในเรื่องศาสนาเพยีงเลก็น้อย แม่พูดกบัลูกๆ ว่า “พ่อและแม่ต่างไดร้บับพัตศิมาแลว้ ขณะที่

พวกเรายงัอยู่ในบา้นของพ่อแม่ตอนยงัหนุ่มสาว และไปโบสถเ์สมอในแถบภูเขานี่เอง 

       จวันิตา ไมช่อบชวีติในวยัเดก็ของเธอ เพราะอยู่ในสภาพแวดลอ้ม “ไม่ดเีลย” คุณพ่อของเธอเป็นทหารผา่นศกึใน

สงครามโลกครัง้ทีส่อง  และขาพกิารไปขา้งหนึ่ง ในฐานะเป็นเจา้ของฟารม์ เขาตอ้งจา้งคนงานหลายคน คนงานเหลา่นัน้

กิน เห ล้ากัน บ่ อ ย  พู ด จ าห ย าบ ค าย  จัวนิ ต า  จํ า ได้ ว่ า  “เป็ น สิ่ ง เลวร้า ยที่ ได้ เติบ โต ใน ฟ าร์ม เช่ น นั ้น ” 

         เมื่อโตขึน้หน่อยพ่อแม่ส่งเด็กๆ ไปเรยีนหนังสอืในที่ห่างไกลต้องพกัในหอพกั ปิดเทอมทคีิดถงึพ่อแม่ แต่ไม่

อยากกลบัมาเหน็สภาพแวดลอ้มไม่ดขีองบา้น และฟารม์ 

        ตอนนี้จวันิตาโตเป็นผูใ้หญ่และแต่งงานแลว้ ชวีติการแต่งงานของเธอไม่สมหวงั จนตอ้งหย่าสองครัง้ จวันติา   มี

ลูกสาวสองคน และเปลีย่นงานหลายครัง้ วนัหนึ่งเมื่อลูกสาวทัง้สองขอไปโบสถ์ เธอตอบไปแบบขวานผา่ซากว่า “แม่

ไม่ใชค่นเสแสรง้ กลางคนืไปงานเลีย้งเกอืบทัง้คนื ตอนเชา้แต่งตวัแต่งหน้าไปโบสถ”์  

        อยู่มาวนัหนึ่ง จวันิตาเปิดตู้จดหมายหน้าบา้น เธอพบหนังสอืเล่มบางๆ พูดเชญิชวนให้ไปเขา้ร่วมสมัมนา “คํา

พยากรณ์ในพระธรรมววิรณ์” ก่อนหน้านี้จวันติาไดร้บัแผน่ผบั หรอืหนงัสอืเลม่เลก็เกีย่วกบัเรือ่งศาสนาหลายครัง้ แต่จวันิ

ตาไม่สนใจ แต่ในครัง้นี้เธอรูส้กึวา่มคีวามปรารถนาจะเขา้รว่มสมัมนา 

          จัวนิตากล่าวเป็นพยานในภายหลงัว่า “มันเหมือนมีคนคอยดุนหลงัให้ก้าวไปข้างหน้า” ฉันไม่เคยรู้ส ึก 

อย่างนัน้มาก่อน มบีางสิง่คอยผลกัดนัใหฉ้นัเดนิหน้า...ฉนัจงึไปเขา้สมัมนา”  

         ฉนัไปรว่มสมัมนาคําพยากรณ์พระธรรมววิรณ์ ซึ่งจดัขึน้ทีค่รสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดย์แอ๊ดเวนตสีใน “เบก็เลย”์ เมอืงที่

สงบ ใน เวสต์ เวอร์จิเนี ย  ซึ่ งมีป ระชากร 17,200  จัวนิต ารู้ เพีย งว่าคริสตจักรแอ๊ด เวนตีส เป็นคริส เตียน 

ครสิตจกัรหนึ่ง แต่ไม่ทราบว่าครสิตจกัรแอ๊ดเวนตีสสอนแตกต่างจากครสิตจกัรอื่นอย่างไร โดยเฉพาะพวกเขาไป

นมสัการพระเจ้าในวนัเสาร ์ดงันัน้เมื่อจวันิตาพบสมาชกิโบสถท์ี่มาชว่ยในการประชมุสมัมนา จวันิตาได้ถามว่า “เหตุใด

คุณจงึไปนมสัการพระเจา้ในวนัเสาร”์ 

        สมาชกิโบสถ์ยิ้มแล้วตอบว่า “ศาสนาจารย์ของเราจะนําเสนอเรื่องนี้ในภายหลงัโปรดมาฟังทุกคืน” แม้ว่า 

จวันิตาจะรู้สกึผดิหวงับ้างที่ไม่ได้รบัคําตอบตรงๆ แต่ในคืนต่อมา ศาสนาจารย์หรอืผู้ประกาศที่เป็นผู้บรรยายยงัไม่
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นําเสนอเรื่องวนัสะบาโต ดงันัน้จวันิตาจงึถามคําถามเดมิซํ้าหลงัการประชุม อกีครัง้หนึ่งที่จวันิตาได้รบัรอยยิม้ และคํา

สญัญาวา่ หวัขอ้ดงักลา่วจะไดร้บัการนําเสนอแน่นอนในอกีไม่กีค่นืขา้งหน้า 

        จวันิตา กลา่ววา่ “มนัเป็นความลกึลบัอะไรบอกไม่ถูก ฉันอยากทราบคําตอบจรงิๆ ฉนัไม่เขา้ใจเลยวา่ทําไมพวก

เขาไม่ใหค้ําตอบในเมื่อฉนัสนใจอยากทราบ 

         อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากอยากทราบว่า เหตุใดครสิเตียนเซเว่นธ์เดย์นมัสการพระเจ้าในวนัเสาร์ ในเมื่อ 

ครสิเตียนอื่นๆ นมสัการในวนัอาทติย์ อีกอย่างที่ฉันอยากทราบด้วยคอืฉันเคยได้ยนิมาว่า ในอนาคตพระเจ้าจะทรง

พิพากษามนุษย์ในโลก  ผู้ใดไม่กลับใจใหม่และรับบัพติศมาจะต้องได้ร ับความพินาศ..เรื่องนี้ จริงหรือไม ่

ถา้จรงิ ฉนัจะเตรยีมตวัสาํหรบัอนาคตไดอ้ย่างไร ความคดิในเรือ่งการพพิากษาทําใหฉ้นัหวัน่วติกมาก 

        การประชุมสมัมนามีกําหนดสี่สปัดาห์ เมื่อถึงสิ้นสุดสัปดาห์ที่สอง  ที่ประชุมสัมมนาได้มอบพระคัมภีร ์

หนึ่งเล่มให้กบัผูท้ี่มาประชุมอย่างสตัย์ซื่อ เมื่อได้รบัพระคมัภรี ์จวัตนิาเปิดอ่านด้วยความสนใจ เธอนําพระคมัภรีม์าใน

การประชมุดว้ย เมื่อผูบ้รรยายพูดถงึขอ้พระคมัภรีข์อ้ใด เธอจะเปิดไปอ่านดว้ย และในทีสุ่ดผูบ้รรยายได้เสนอเรือ่ง วนัที่

เจด็เป็นวนัสะบาโต เธอพึง่ตระหนกัวา่ พระเจ้าไดท้รงแยกวนัทีเ่จด็ไวต่้างหากตอนทีพ่ระองคท์รงสรา้งโลกเสรจ็ในหกวนั 

และวนัทีเ่จด็ทรงตัง้ไวเ้ป็นวนับรสิทุธิ ์(ปฐมกาล 2:2, 3) ทรงกลา่วทวนซํ้าความสาํคญัของวนัสะบาโตในพระบญัญตัขิอ้ที่

ส ี ่อพยพ 20:8-11  จวันิตา ได้เรยีนรูว้า่ พระเยซูทรงถอืรกัษาวนัสะบาโต พระองคเ์สด็จมายงัโลกไม่ใชเ่พื่อทําลายพระ

บญัญตัแิต่เพือ่ “ทีจ่ะเชดิชพูระธรรมและกระทําใหพ้ระธรรมนัน้มเีกยีรต”ิ (อสิยาห ์42:21) 

         จวัตนิาได้รบับพัตศิมากบัอกี 15 คนในเดอืนกนัยายน  2016 จากการประชมุสมัมนาที่โบสถแ์อ๊ดเวนตสี   เบ็ค

เลย์ ซึ่งเป็น 1 ของการประชุมเผยแพรจํ่านวน 35 แห่งซึ่งจดัขึน้ทัว่ทัง้รฐัเวสต์เวอรจ์เินีย จากงบประมาณ ซึ่งไดม้าจาก

เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของปี 2015  

         ตอนนี้ จวัตนิา เธออายุ 67 ปีแลว้ เธอไดถ้วายจติใจแก่พระเยซู เธอไม่กลา่วคําสบถสาบานอกีต่อไป ไม่ดื่มเบยีร ์

ไม่ดื่มสรุา และไม่เขา้บารเ์พื่อการสงัสรรค ์หรอืเตน้ราํ เหมอืนเมื่อก่อน 

        จวัตินา กล่าวเป็นพยานว่า “ฉันเป็นคนมีนิสยัอารมณ์ร้อน..เป็นคนหงุดหงดิง่าย ตอนนี้ฉันใจเย็นขึ้นเยอะ 

กวา่ทีเ่คยเป็นมา ตอนนี้แมแ้ต่พูดกบัลกูสาวของฉนั เมื่อฉนัพูดถอ้ยคําไม่ด ีฉนัแมแ้ต่พูดวา่ “แม่เสยีใจ ยกโทษใหแ้ม่ดว้ย

นะจ๊ะ” เป็นตน้ 

        จัวตินาบอกกับผู้เขียนข่าวชิ้นนี้ แทนเธอว่า “บางครัง้ฉันถูกทดลองให้อยากดื่ม ทัง้นี้ การดื่มเป็นวิธ ี

ทําให้ฉันลมืความเจ็บปวดในอดตี ตอนนี้ฉันเลกิคบหาเพื่อนเก่า ส่วนการคบหาเพื่อนใหม่ ฉันต้องใชค้วามระมดัระวงั 

เพื่อจะไม่มใีครชวนฉนักลบัไปดื่ม หรอืใชช้วีติอย่างเดมิอกี”  

        จวัตนิา ใหค้ําแนะนําวา่ ปัจจุบนัฉนัคบเฉพาะเพื่อนคนใหม่ ทีเ่ป็นคนดเีท่านัน้ ...ขอบคุณพี่น้องในพระครสิตท์ุก

ท่ านที่ ถ วาย เงิน ถวาย เพื่ อพัน ธกิจขอ งพ ระเจ้ า  ใน ไต รมาสนี้  ข อท่ าน ทั ้งห ลาย ได้ อ ธิษ ฐาน เพื่ อพ วก 

เราในพนัธกจิการรบัใชพ้ระเจา้ดว้ย....ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน... ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้มิชชนั 

 ส่วนใหญ่ของพื้นที่ เวสต์ เวอร์จิเนียอยู่ ในเขตดูแลของ “คอนเฟอเรนซ์เมาเทน วิว” ซึ่งมีสมาชิกโบสถ ์

รวม 2, 303 คน และมโีบสถ ์33 แห่ง 

 งานของพระเจา้ใน 

 สหรฐัอเมรกิา อยู่ภายใต้การดูแลของ “สํานักงานภาคเมรกิาเหนือ” มโีบสถ์ทั้งหมด 5,493 แห่ง และมีสมาชิกโบสถ์

รวม 1,225,317 คน จากประชากรรวม 360,605,000 คน จึงมีอตัรา  แอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 294 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 9 มิถนุายน 2018 

ฉันเดินออกมา 

 

เล่าโดย  ไอดา้ เอลซิาเบธ  ดาวสิ วยั 65...รฐัเวสตเ์วอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา 

 

       (ถ้าเป็นได้ขอผูห้ญิงเป็นผูเ้ล่าข่าว  ใช้สรรพนาม “ฉัน” แทน ไอด้า) 

          เมื่อฉันเป็นเด็กหญิงตวัเล็ก คุณยายซึ่งเป็นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้จดัแจงให้ฉันไปที่โบสถ์เพื่อศกึษา 

พระคมัภีร์ทุกคนืวนัพุธ ที่โบสถ์ “เบก็เลย์ รฐัเวสตเ์วอร์จเินีย” ส่วนในเชา้วนัสะบาโต ฉันเดนิระยะทางแปดช่วงตึก

เพื่อไปทีโ่บสถ ์เรื่องไปโบสถฉ์นัตอ้งไป ฉนัไม่อาจทําอย่างอื่นได้ และเมื่อโบสถเ์ลกิฉนัตอ้งกลบัมาทีบ่า้น จะเถลไถล

ไปทีอ่ื่นไมไ่ด ้

         คุณยายเลีย้งดูส่งเสรมิฉัน ซึ่งเป็นลูกคนเลก็ของพี่ๆ อกีหกคน คุณยายของฉันเป็นคนเขม้งวด ฉันไม่ไดร้บั

อนุญาตให้ใส่กระโปรงสัน้ ฉันต้องอ่านพระคัมภีร์ทุกเย็นวนัศุกร์ คุณยายไม่อนุญาตให้ใครทํางาน หรือทําอะไร

หลงัจากดวงอาทิตย์ตกดินเย็นวนัศุกร์ ถึงดวงอาทิตย์ตกดินเยน็วนัเสาร์ คุณยายไม่อนุญาตให้ฉันไปนมัสการ 

ทีโ่บสถว์นัอาทติย ์ชวีติวยัเดก็ของฉนัมเีพยีงไปโรงเรยีน และไปโบสถ ์นี่คอืรูปแบบทีฉ่นัถูกเลีย้งดูและเตบิโตขึน้มา 

        เมื่อฉันอายุได้ 14 ปี ฉันย้ายไปอยู่กรุงนิวยอร์ค กบัพี่ๆ  ทีอ่ายุมากกว่า ฉันถูกเปิดตวัให้เหน็โลกกวา้ง และ

หยุดไปนมสัการที่โบสถ์ หลงัจากเรยีนจบมหาวทิยาลยั ฉนัทํางานเป็นพนักงานบญัชใีนบรษิทัประกนัชวีติซึ่งตัง้อยู่

บนถนนวอลสตที และต่อมาฉันได้สอบเขา้ทํางานเป็นขา้ราชการในตําแหน่งผูต้รวจบญัชใีนกรุงวอชงิตนั ตอนนี้ฉัน

ไดเ้ริม่ไปนมสัการทีโ่บสถว์นัอาทติยแ์ห่งหนึ่ง  

         คนืวนัหนึ่งฉันฝันไปว่า ฉันกําลงัไถที่ดินแปลงหนึ่ง ขณะที่ฉันเป็นเด็กคุณยายซึ่งมีรถไถนาได้ให้ลูกจ้าง 

ขบัรถเข้ามา และไถพื้นที่ตรงนัน้ เตรียมพื้นดินสําหรบัการเพาะปลูก เมื่อฉันตื่นจากการนอนหลบั ฉันคิดว่า 

นี่อาจเป็นเครื่องหมายวา่ฉนัควรกลบับ้าน “ฉนัเต่งงานหลายปีแลว้ และวางแผนกบัสามไีวว้่าเราจะสร้างบ้านของเรา

เอง ดงันัน้เมื่อไปถงึบ้านเกดิ ฉันเกดิความคดิจะสร้างบ้านบนที่ดนิ ผนืที่คุณยายโอนให้เป็นกรรมสทิธิข์องฉันและ

ตอนนี้คุณยายไดต้ายไปแลว้เมื่อสามปีก่อน 

         สามขีองฉันเป็นข้าราชการเช่นเดยีวกนั แต่เขาไม่รู้สกึตื่นเต้นกบัความคดิที่จะเป็นเจ้าของบ้านในรฐัเวสต์

เวอรจ์เินีย แต่เขากไ็ม่ขดัขอ้งอะไรเมื่อฉนัตดิต่อผูร้บัเหมา ใหเ้ขาสรา้งบา้นใหต้ามพมิพเ์ขยีวทีเ่ราใหก้บัเขา การสรา้ง

บา้นดําเนินไปอย่างชา้ๆ เพราะเราบอกผูร้บัเหมาอย่างนัน้ ถ้าเขามงีานอื่นรบีด่วนให้เขาไปรบังานก่อนได้  แต่ต้อง

ขออนุญาตกบัเราก่อน ดงันัน้บ้านค่อยเป็นรูปร่างขึน้และสรา้งเสรจ็ในหกปี บ้านเสรจ็สวยงามตัง้บนเนิน บนที่ดนิ

แปลงใหญ่ ตามทีเ่ราวาดฝันไวแ้ต่เรายงัคงทํางานในวอชงิตนั 

         เรากลบัไปเยี่ยมบ้านบ่อยขึน้ หรอืมีวนัหยุดไม่กี่วนัเราก็จะกลบับ้าน แต่เราได้กลบัมาอยู่ที่บ้านหลงัใหม่ 

จรงิๆ กต็อนที่เราเกษียณจากงานราชการ หลงัจากเราได้กลบัมาอยู่บ้านของเรา ฉันเริม่มาคดิสงสยัว่า เหตุใดฉัน

ต้องจากพี่น้อง และเพื่อนฝูงมาใช้ชีวติอยู่ในบ้านเดิมซึ่งฉันเติบโตขึ้นมาตอนเป็นเด็ก จริงอยู่ฉันมีเพื่อนเก่าอยู่ 

บา้ง และผกูมติรกบัเพื่อนใหม่ วนัหนึ่งฉนัอธษิฐานถามพระเจา้วา่ “เหตุใดฉนัจงึยา้ยมาอยู่ทีน่ี่” 

         ประมาณชว่งเวลานี้ฉนัไดร้บัแผน่พบัแผน่หนึ่งทางไปรษณยี์ เป็นการเชือ้เชญิใหเ้ขา้ร่วมสมัมนาคําพยากรณ์ 

ฉันเชญิเพื่อนใหม่สามสี่คน ให้ไปร่วมสมัมนาครัง้นี้แต่ทุกคนปฏิเสธที่จะไป ในที่สุดฉันตดัสินใจจะไปตามลําพัง 

         ในคนืที่สี่ของการสมัมนา นักเทศน์ผูบ้รรยายพูดถึงสตัวร์้ายในพระธรรมดาเนียล และววิรณ์ ถงึตอนนี้ฉัน

ตระหนักเป็นครัง้แรกว่า ฉันกําลงัเขา้ร่วมสมัมนาที่ผูป้ระกาศพระกติตคิุณเป็นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี ด้วยเหตุผล
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บางประการ ความเชือ่มโยงกบัแอ๊ดเวนตสีไม่ทําใหฉ้ันรู้สกึเฉลยีวใจ ตอนทีฉ่ันลงทะเบยีนในตอนเริม่ต้น และในคนื

ต่อๆ มา 

        ฉันเกิดความคดิถงึตอนเป็นเดก็ที่ฉันถูกเลี้ยงดู และเตบิโตขึน้อย่างเคร่งครดั และความรู้สกึโดดเดี่ยวจาก

เพื่อนฝงูในชว่งวยัเดก็ไดส้ะทอ้นเขา้มาในความรูส้กึ ฉนัคดิวา่ถา้ฉนัเขา้ร่วมการสมันานี้อย่างต่อเนื่อง ฉนัอาจสูญเสยี

เพื่อนทัง้หมดของฉนั 

การประชมุสมัมนาพึง่เริม่ตน้ ฉนัลุกขึน้ และเดนิอย่างรวดเรว็ไปยงัประตูออก  สุภาพสตรผีูล้งทะเบยีนใหฉ้ัน

ในคนืแรก หยุดฉนัไวก้่อนทีฉ่ันจะเดนิออกนอกประตูไป  เธอถามว่า ฉันจะไปไหน ฉันตอบไปว่า ฉันได้ยนิสิง่ต่างๆ 

เหล่านี้มาตลอดชวีติของฉนั และฉนัไดเ้ล่าเกีย่วกบัคุณยายของฉนั คุณยายจะไม่ยอมใหฉ้นัไปไหน นอกจากการอ่าน

พระคมัภีร์ และการไปโบสถ์ แต่นัน่เป็นข้ออ้าง ฉันรู้ว่าฉันต้องอยู่ตามลําพงั ฉันต้องการมีเพื่อนขณะที่มาฟังการ

ประชมุเพื่อการประกาศพระกติตคิุณ 

         สุภาพสตรคีนนัน้ ภายหลงัฉันได้ทราบว่าเป็นครูสอนพระคมัภีร์ชื่อ “นาโอมี ทริโคมิ” เธอยิ้มอย่างเข้าใจ

สถานการณ์ด ีพลางสวมกอดฉนั เธอเชือ้เชญิใหฉ้นัอยู่ต่อจนเสรจ็การประชมุ มติรภาพที่เธอหยบิยื่นให ้เป็นสิง่ทีฉ่ัน

ตอ้งการจรงิๆ  

         ฉันกลบัไปนัง่ที่เดิม และไปร่วมการประชุมทุกคืนจนเสร็จสิ้นการประชุมซึ่งใชเ้วลาหนึ่งเดอืนเต็ม ทุกคืน 

นาโอมจีะทกัทายฉนั สวมกอดฉนั เธอไม่อาจนัง่เป็นเพื่อนฉนั เพราะมหีน้าที่ตอ้งทํา แต่ฉนัทราบวา่ฉนัมมีติรแทใ้นที่

ประชมุ 

         ขณะทีฉ่ันนัง่ฟังสิง่ที่อาจารยนํ์าเสนอ ความทรงจําในอดตีตอนอยู่ในวนัเดก็ไดท้่วมท้นขึน้มา ฉันรูส้กึว่าเป็น

เหมือนเด็กในโบสถ์อีกครัง้หนึ่ ง เมื่อศาสนาจารย์ผู้เทศนา ขอให้ผู้ฟังถวายจิตใจให้พระเยซูด้วยการเข้าสู่ 

พธิีบพัตศิมา ขอให้เดินออกไปข้างหน้าเพื่อการอธษิฐานถวายตวั ฉันตอบสนองโดยการเดินออกไปตามคําเชญิ 

และฉนัรูส้กึเหมอืนไดก้ลบับา้น 

         ฉันเป็นหนึ่งใน 16 คนที่เข้าร่วมคริสตจกัรแอ๊ดเวนตสีในเดอืนกนัยายน 2016 ซึ่งเป็นผลของการประชุม 

1 ใน 35 แห่งทีท่ําการเปิดประชุม ที่จดัขึน้จากงบของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของปี 2015 สําหรบัเปิดการ

ประชมุเผยแพร่ทัว่ทัง้รฐัเวอรจ์เินียใต ้

        เมื่อฉันมองย้อนไป 65 ปีในชีวติของฉัน ฉันตระหนักว่าโบสถ์ และพระคมัภีร์ได้ฝังตรึงในตัวฉันเพราะ 

คุณยายของฉัน พระเจ้าทรงปกป้องฉันเสมอ ตอนนี้ฉันเริ่มจะเข้าใจว่าเหตุใด พระเจ้าทรงเรียกฉันให้กลบัมาที่

รฐัเวสตเ์วอรจ์เินยี เพราะฉนัสามารถจะเคลื่อนไหวไปขา้งหน้า และมุ่งมองไปยงัสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงมพีระประสงคใ์หฉ้ัน

ทํา... ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่าน ที่มสี่วนถวายในปี 2015 และในปีนี้ 2018 เพื่อนําไปดําเนินพนัธกจิของ

พระเจ้า อย่างทีไ่ดเ้ล่าใหท้ราบในข่าวมชิชัน่ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านที่มสี่วนในพระราชกจิของพระเจ้า...

ในนามพระเยซูเจา้...อาเมน 

 

ข้อมูลด่วน 

 พืน้ทีป่ระมาณ 75% เวสตเ์วอรจ์เินีย ปกคลุมไปดว้ยป่าทบึ 

 รัฐเวสต์เวอร์จิเนีย เป็นเพียงรัฐเดียว ที่ได้ร ับการประกาศให้มีสถานะเป็นรัฐหนึ่ง จากประธานาธิบด ี

อบัราฮมั ลนิคอลน์  

 เพราะพื้นที่ของรัฐเวอร์จิเนียเต็มไปด้วยภูเขา และลําธาร บางครัง้มีการเปรียบเทียบว่า นี่ เป็นสวติเซอร ์

แลนด ์ของสหรฐัอเมรกิา 
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 รฐัเวสตเ์วอรจ์เินียถอืวา่เป็นรฐัทีต่ ัง้อยู่ภาคใตสุ้ด และเหนือสุด  

 การส่งไปรษณีย์ในเขตพื้นทีเ่มอืงฟร ีได้เริม่ต้นขึน้ในเมอืงชารเลส ซึ่งอยู่ในเวสตเ์วอรจ์เินีย เมื่อวนัที่ 6 ตุลาคม 

1896 และงานบรกิารส่งจดหมาย และสิง่ของนี้ไดข้ยายไปทัว่สหรฐัอเมรกิา 

 ในปี 1947 ชัค ยีเกอร์ ชาวพื้นเมืองแห่ง แฮมลิน เวอร์จิเนียใต้ เป็นบุคคลแรกที่บินได้เร็วกว่าความ 

เรว็ของเสยีง 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 16 มิถนุายน 2018 

จดหมายจากสวรรค ์

 

เล่าโดย คลฟิฟอรด์ ลอง วยั 61...รฐัเวสตเ์วอรจ์เินีย สหรฐัอเมรกิา 

 

         จดหมายฉบบัหนึ่งส่งมาลงตูไ้ปรษณีย์หน้าบ้านของ คลฟิฟอร์ด ลอง ซึ่งมบีา้นอยู่ในรฐัเวสตเ์วอร์จเินีย ซึ่ง

ทาํใหค้รฟิฟอรด์ประหลาดใจมาก  

         จดหมายเขยีนด้วยลายมอืถามเขาวา่ เขาอยากจะลงทะเบยีนเรยีนพระคมัภรี์หลกัสูตรทางไปรษณยีไ์หม ซึ่ง 

เขาจะไดเ้รยีนเรื่องวนัสะบาโต สภาพของคนตาย และการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระเยซูครสิต ์

        คลิฟฟอร์ด และภรรยาของเขาชื่อ แคทธี ไม่ได้ไปนมสัการที่โบสถ์ไหนเป็นประจํา แต่พวกเขาได้พูดคุย

เกี่ยวกบัการมองหาสถานที่เหมาะสมที่จะไปนมสัการ แต่เมื่อพวกเขาไปนมสัการที่ไหน เขาทัง้สองมกัจะมคีําถาม 

ในหลกัขอ้เชือ่ของครสิตจกัรนัน้เสมอ วา่โบสถท์ีพ่วกเขาไปเยีย่มนมสัการ เป็นโบสถเ์ทีย่งแทห้รอืไม่ 

         “ครฟิฟอร์ดมกัจะพูดว่า...  “มหีลกัขอ้เชื่อหลายขอ้ไม่สมเหตุผล” แมว้่าศาสนาจารยจ์ะอ้างว่าครสิตจกัรของ

เขาถูกตอ้ง แต่คลฟิฟอรด์ยงัไม่เชือ่สนิทใจ จนกระทัง่วนัทีเ่ขาไดร้บัจดหมายสง่ลงตูใ้นวนันัน้  

         คลฟิฟอร์ดจงึลงทะเบยีน บทเรยีนพระคมัภีรด์งักล่าว เมื่อได้รบับทเรยีนมา คลฟิฟอร์ดจะศกึษาบทเรยีน 

แต่ละบทอย่างตัง้ใจ โดยเขานําไปยงัที่ทํางานคอืโรงไฟฟ้า ซึ่งเขาทํางานเป็นผูค้วบคุมดูแลคอมพวิเตอร์ที่ควบคุม

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า เขาเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทํางาน “กะ” กลางคืน เมื่อเครื่องจกัรทุกตวัดําเนินไปเรียบร้อย 

พนักงานจะมีเวลาว่าง  พวกเขาเพียงแต่ชําเลอืงดูคอมพิวเตอร์เป็นครัง้คราวว่าเครื่องทุกตวัทํางานปกติหรอืไม่ 

ดงันัน้คลฟิฟอรด์จงึมเีวลาศกึษามาก เมื่อตอบคําถามในแผน่คําถามเสรจ็  คลฟิฟอรด์จะส่งกลบัไปทีโ่รงเรยีน และรอ

รบัผลวา่ เขาไดต้อบคําถามถูกทุกขอ้หรอืไม่ พรอ้มกบัเขาจะไดบ้ทเรยีนใหม่ในบทต่อไป 

         คลฟิฟอรด์มคีําถามเรื่องวนัสะบาโตเรื่อยมา ตอนทีเ่ป็นเดก็เขาไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถว์นัอาทติยก์บัครอบครวั 

แต่คุณพ่อของเขามักจะพูดกบัเขาว่า “พ่อไม่แน่ใจว่าได้นําครอบครวัมานมสัการพระเจ้าในวนัที่ถูกต้องหรือไม่ 

         คุณพ่อของผมเคยพูดว่า “เหตุใดพี่น้องครสิเตยีนในครสิตจกัรต่างๆ นมสัการพระเจ้าในวนัอาทติย์ ในเมื่อ

พระคมัภีร์กล่าวว่า “วนัเสาร์เป็นวนัสะบาโต วนับริสุทธิข์องพระเจ้า” คลิฟฟอร์ดกล่าว ซึ่งแม้ผมเป็นเด็ก ผมยัง 

รูส้กึสงสยัในจติใจ”  

        ดงันัน้เมื่อบทเรียนพระคมัภีร์ที่คลิฟฟอร์ดกําลงัเรยีนอยู่ในเวลานี้ได้มาถึง “หวัขอ้เรื่องวนัสะบาโต” คลิฟ 

ฟอรด์มองเหน็ว่าบทเรยีนมเีหตุมผีล เขามองเหน็แล้วว่า พระเจา้ทรงแยกวนัทีเ่จด็ไวต้่างหากในตอนสรา้งโลก และ

พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนวนับริสุทธิเ์ป็นวนัอื่นในรอบสัปดาห์ แต่เขายังรู้สึกสงสัยอยู่ดีเหตุใดคริสตจักรต่างๆ 

นมสัการในวนัอาทติย ์เมื่อคลฟิฟอรด์ศกึษาหลกัสูตรแรกสําเรจ็แลว้ เขาลงทะเบยีนศกึษาต่อในหลกัสูตรทีส่อง และ 

ในที่สุดได้ศกึษาหลกัสูตรที่สามจนสําเรจ็ คลฟิฟอร์ดได้ค้นพบความจรงิอนัน่าทึ่ง ซึ่งหลกัสูตรที่สามมชีื่อว่า “เสยีง

แห่งคําพยากรณ์”  

         มาถงึตอนนี้โรงไฟฟ้าทีค่ลฟิฟอรด์ทํางาน ซึ่งใชถ่้านหนิเป็นเชือ้เพลงิไดปิ้ดตวัลง พนกังานในโรงไฟฟ้าไดร้บั

การแจง้ล่วงหน้าแลว้วา่ โรงไฟฟ้าถ่านหนิจะปิดตวัลงในเวลาหา้ปี ซึ่งวนันัน้ไดม้าถงึ คลฟิฟอรด์ และคนอื่นๆ ไดห้วงั

ว่าโรงไฟฟ้าจะอยู่รอด เมื่อโรงไฟฟ้าต้องปิดตัวลงจริงๆ คลิฟฟอร์ด และพนักงานคนอื่นๆ ถูกบังคับให ้

ให้ เกษียณอายุก่อนเวลา หลังจากทํางานได้ 27 ปี  พร้อมกับได้ เงิน บําเหน็จ และเงินชดเชยก้อนใหญ่ 
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         แทนที่จะรูส้กึเศร้าโศก ฟลฟิฟอร์ด และภรรยา คอืแคทธ ีรูส้กึสบายใจที่มเีวลามากขึน้เพือ่ศกึษาพระคมัภีร ์

และไม่ตอ้งเผชญิกบัความขดัแยง้เรื่องเวลาทํางาน และการถอืรกัษาวนัสะบาโต 

        และในช่วงเวลานัน้เอง คลิฟฟอร์ด และแคทธภีรรยาของเขา ได้พบผู้หญิง คนที่ส่งจดหมายเชื้อเชญิให ้

คริฟฟอร์ดศึกษาพระคัมภีร์หลักสูตรทางไปรษณีย์ เธอชื่อ “เดลซี่  คไนท์ลี่” ซึ่งเป็นชาวไร่ และเป็นอาสา 

พันธกิจทําการเผยแพร่ด้วยการเปิดประชุม ซึ่งได้เขยีนจดหมายถึงคลิฟฟอร์ด และ แคทธี ว่าเธอจะมาเยี่ยม 

ทีบ่้านไดไ้หม เมื่อได้รบัคําตอบว่ายนิดตี้อนรบั เดลซี่ได้เดนิทางมาเยี่ยมสองสามภีรรยาที่บา้นของพวกเขา แคทธ ี

และเดลซี่กลายเป็นเพื่อนทีด่ตี่อกนัทนัททีีไ่ดพ้บหน้าซึ่งกนัและกนั 

         ในปี 2015 เดลซี่ เชิญให้สองสามีภรรยาไปร่วมฟังในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ ซึ่งเดลซี่เป็น 

คนเทศนาพระวจนะเอง ที่โบสถ์ “วอลเลย์วิว เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส” ในเมืองบลูฟิลด์ คลิฟฟอร์และแคทธ ี

ได้เดินทางไปเข้าฟังในการประชุมอย่างกระตือรือร้นทุกคืน พวกเขาได้เรียนรู้ว่า คริสตจักรโรมันคาธอลิก 

ได้เปลี่ยนวันนมัสการจากวันเสาร์มาเป็นวันอาทิตย์ และคริสตจักรภายใต้ร่มโปรเตสแตนท์ส่วนใหญ่ได ้

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้  พวกเขาตระหนักว่าคริสเตียนจํานวนมากที่จริงใจ พวกเขานมัสการพระเจ้าใน 

วนัอาทิตย์เพราะธรรมเนียมประเพณี แต่ไม่ได้ตระหนักว่าพวกเขาละเมิดพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า 

        ชว่งระหวา่งการประชมุ แคทธไีดร้บัการตรวจ และวนิิจฉยัโรคจากนายแพทยว์า่ เธอตอ้งไดร้บัการผา่ตดัชอ่ง

จมู ก  แต่ เธอ ข อ เลื่ อ น วัน ผ่ าตัด อ อก ไป  โด ย ข อ เข้ า รับ ก ารผ่ า ตัด ห ลังก า รป ระก าศ เผย แพ ร่ที่ เธ อ 

เขา้ไปฟังทุกคนื ...คลฟิฟอรด์ผูส้ามกีล่าววา่ “เธอผลดัวนัการผ่าตดัผา่ตดัออกไป...เธอบอกกบัผมวา่ เธอไม่ตอ้งการ

พลาดจากการประชมุหากไม่จําเป็นสุดขดี”  

         การประชมุเผยแพร่ ซึ่งมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณ 25 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชกิโบสถ ์แต่เมื่อการประชุม

เสรจ็สิ้นลง มีผู้ตดัสนิใจรบับพัติศมา 2 คน คือ คลฟิฟอร์ดและแคทธ ีอย่างไรกด็ีในช่วงเวลาเดยีวกนันี้มีการเปิด

ประชมุเผยแพร่พระกติตคิุณอกี 34 แห่ง ซึ่งมาจากกองทุนการประกาศพระกติตคิุณ ซึ่งไดจ้ากเงนิถวายในวนัสะบา-

โตทีส่บิสาม ของปี 2015 

         คลฟิฟอร์ด  ตอนนี้อายุ 61 ปี แสดงออกถงึความชื่นชมยนิด ีเกี่ยวการประชุมเผยแพร่ และจดหมายฉบบั 

แรกซึ่งเชิญชวนให้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ คลิฟฟอร์ดกล่าวว่า พระเจ้าทรงส่งจดหมายดังกล่าว เพราะ 

เป็นการตอบคําถามในใจผมว่า “ผมควรไปนมัสการที่ โบสถ์แห่งไหน และคําตอบดังกล่าวได้มาถึงผม ”  

         พระเจา้ทรงประสงคใ์ห้คนอื่นๆ ทําการศกึษาพระคมัภรีด์ว้ย และองคท์รงบนัดาลใหส้องสามภีรรยาไดศ้กึษา

พระคมัภีร ์และได้พบความจรงิ และเขาทัง้สองได้แบ่งบนัใหลู้กชายสองคนซึ่งเป็นผูใ้หญ่แลว้ และคนอื่นๆ ตลอดจน

เพื่อนบา้นอกีหลายคน 

        “ขา้พเจา้คดิวา่การศกึษาพระคมัภรีเ์ป็นสิง่ทีน่่าจะให้ความสําคญัอนัดบัตน้ๆ คุณสามารถเรยีนรูไ้ด้มาก “ผม

คดิวา่จรงิๆ แลว้ การศกึษาบทเรยีนพระคมัภรีเ์หล่านี้เอง ทีท่ําใหผ้ม และภรรยาได้คน้พบคําตอบที่แสวงหามาหลาย

สบิปี...สําหรบัผมเหน็วา่การสอนพระคมัภรีค์วรไดร้บัความสําคญัในอนัดบัแรก เพราะทําใหบ้งัเกดิผลจรงิๆ ขอบคุณ

พีน้่องโรงเรยีนวนัสะบาโตทุกท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ดว้ยเงนิถวายของท่าน  

 
 

 

 

 

 



30 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 23 มิถนุายน 2018 

ปีศาจพดูกบัผม 

 

เลา่โดย  เปียร ์ออทซิ วยั21...รฐัแอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา 

 

         เปียรเ์ป็นหวัหน้าหอพกัชายใน โรงเรยีนเฮลบรู๊คเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีอนิเดยีน เขากําลงัเตรยีมจะเขา้นอน 

ซึ่งอยู่ในตอนเริ่มต้นของปีการศึกษา พลนัมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  ผู้ช่วยของเขาเรียกเขาโดยพูดขึ้นว่า ดาวิด 

เดก็รุน่เพศชายคนหนึ่งในจํานวน 28 คนในหอพกั ตอ้งการออกไปเดนิเทีย่วในตอนดกึ 

         หัวหน้าหอพักรบีแต่งตัวและออกไปทันที เขาทราบมาเล็กน้อยเกี่ยวกับ “ดาวิด” ว่า เป็นเด็กอายุ 17 ปี 

เรยีนอยู่เกรด 11 อดตีเคยเป็นสมาชกิของแก๊งตามท้องถนน คุณแม่ของเขาสง่เขามาเขา้เรยีนในโรงเรยีนทีม่หีอพกัทีร่ฐั

อรโิซนา ในสหรฐัอเมรกิาเพราะเธอคดิวา่ถา้ลกูชายยงัอยู่ทีเ่มอืงโฟอนีิกซ ์คงจะเสยีคนแน่      

         เมื่อเปียร์ไปถึง ดาวดิกําลงัจะออกเดิน เปียร์ก้าวไปเดินเคียงคู่ก ัน เดินกนัไปหลายนาทีท่ามกลางท้องฟ้า 

สวา่งสนีวลในยามราตร ีเพราะแสงจนัทรน์วลผอ่ง 

        เมื่อถงึรอ่งน้ําแห่งหนึ่ง ทัง้สองนัง่ลง และเริม่พูดคุยกนั เกีย่วกบัดวงดาวมากมายบนทอ้งฟ้า และดาวบางดวงที่

อยู่ในระบบสรุยิจกัรวาล 

        พลนัดาวดิไดเ้อ่ยขึน้อย่างทนัทวีา่ “บางทปีีศาจพูดคุยกบัผม” 

        เปียรเ์อ่ยถามดาวดิวา่ “เธอหมายถงึอย่างไร” ดาวดิยงัคงตอบเกอืบเหมอืนเดมิวา่ “ผ ีหรอืปีศาจพูดกบัผม และ

ผมไดย้นิกบัหู บางทปีีศาจสัง่ใหผ้มทํารา้ยใครบางคน หรอืใหท้ําในสิง่ทีป่กตผิมไม่อยากทํา” 

        เปียร์ ซึ่งเป็นครู ผู้ทําหน้าที่ห ัวหน้าหอพักด้วย ถามต่อว่า “ช่วงนี้ ปีศาจมาพูดคุยกับเธอบ่อยไหม ” 

        “ไม่ค่อยบ่อยครบั แต่มาแต่ละครัง้ส ัง่ใหท้ําในสิง่ช ัว่รา้ยมากกวา่เดมิ” ดาวดิตอบ 

         หวัหน้าหอพกักลา่วชวนวา่ “เป็นการด ีที่เราจะรว่มกนัอธษิฐานในตอนนี้เลย...เมื่อเปียรม์องเหน็ดาวดิกม้ศรีษะ

ลง เปียรเ์ริม่อธษิฐาน ทูลขอพระเจา้ใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในการสนทนาในคนืนี้....”เมื่อลมืตาขึน้ เปียรก์ลา่วแสดงความเหน็วา่ 

“ครพูอจะทราบวา่เหตุใดผรีา้ย หรอืปีศาจจงึมพีฤตกิรรมเลวรา้ยขึน้กวา่เดมิ” 

        ดาวดิมองครอูย่างอยากรูเ้หตุผล เปียรต์อบว่า “เพราะวา่เธอรูจ้กัปีศาจก่อนจะเดนิทางมาทีน่ี่...และตอนนี้เธอมา

อยู่ในโรงเรยีน ซึ่งเป็นสถาบนัของพระเจ้า ปีศาจจงึพยายามที่เขา้ควบคุมเธอไวอ้ย่างเบ็ดเสรจ็ไม่ให้หนีไปไหน เพราะ

ปีศาจไม่ชอบครสิเตยีน และไม่ชอบพระเจา้” 

         ดาวดินิ่งเงยีบไปหลายอดึใจ แลว้พูดขึน้วา่ “ครคูรบั ผมไม่เขา้ใจเรือ่งพระเจา้ และเรื่องการเขา้โบสถ.์.โดยเฉพาะ

โรงเรยีนออกกฎใหน้ักเรยีนทัง้หลายตอ้งเขา้นมสัการเชา้เย็น ตอ้งเขา้โบสถ ์และตอ้งฟังผูพู้ดทีก่ําลงัพูด และทําสิง่ต่างๆ 

แลว้กม็ขีอ้หา้ม” 

          เปียรก์ลา่วเปรยีบเทยีบวา่ “นัน่มนักเ็หมอืนกฎของแก๊งมใิชห่รอื” 

         ดาวดิกล่าวยอมรบัว่า “นัน่เป็นสิง่ที่น่าเกรงขาม มนัเหมือนครอบครวั อีกอย่างเราไม่เคยได้เห็นหวัหน้าแก๊ง 

แต่เขาจะสัง่เราผ่าน “ซองคําส ัง่ โดยเขียนคําส ัง่ไว้บนแผ่นกระดาษ และสอดเข้ามาให้เราใต้ประตู เมื่อเราอ่าน 

เขา้ใจแลว้ กอ็อกไปปฏบิตัติาม เพราะเราเป็นครอบครวัเดยีวกนั” 

         “ครเูขา้ใจ....ทีเ่ธอไม่เหน็หน้าหวัหน้า แต่เธอรบัเอาคําส ัง่ และออกไปทําตามคําส ัง่ รางวลัทีเ่ธอไดร้บัคอืการเป็น

สมาชกิคนหนึ่งในแก๊ง หรอืในครอบครวั” 

        เปียร์ยิ้ม และกล่าวว่า “ดาวิดโบสถ์ก็คือครอบครวัประเภทหนึ่ง...โบสถ์เป็นครอบครวัเพราะว่า แทนที ่

จะออกไปแพรค่วามรนุแรง หรอืสิง่ช ัว่รา้ย แต่ออกไปเพื่อประกอบการด”ี 
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         ดาวดิพูดละลํ่าละลกัออกมาวา่ “พระเจา้คงไม่ประทานการอภยับาปใหก้บัผม ใชไ่หม” 

        “ดาวดิเธอคงไม่ทราบวา่น้ําพระทยัของพระองค์ยิง่ใหญ่แค่ไหน เพราะเธอยงัไม่เคยไดร้บัการสมัผสักบัความรกั

ของพระองค”์ เปียรก์ลา่วออกมาชดัเจน 

          “ผมเคยทําบาปมหนัตม์าแลว้ โดยไดฆ้า่คนมากอ่น ผมไม่คดิวา่ในพวกครไูม่มใีครเคยทําสิง่เลวรา้ยเชน่นี้” ดาวดิ

กลา่วออกมาดว้ยน้ําเสยีงทอ้แท ้... “ผมจงึคดิวา่พระเจา้ไม่ทรงตอ้งการดวงใจของผม”  

         เปียรก์ล่าวว่า “ในพระคมัภรีเ์ต็มไปด้วยบนัทกึเรือ่งราวของฆาตกร ผูไ้ด้รบัการยกโทษใหอ้ภยัจากพระเจ้า  ถ้า

เรานําเอาเรือ่งของฆาตกรออกจากพระคมัภรี ์พระคมัภรีจ์ะขนาดเลก็ลง” เปียรก์ล่าวสรปุ “จงึกลา่วไดว้่าพระเจ้าทรงรกั

คนฆา่คนทีก่ลบัใจใหม่ดว้ยเชน่กนั” 

          ดาวดิกล่าวสารภาพต่อว่า “ผมมสีิง่อื่นที่จะบอกกบัครดู้วย บางครัง้ผรีา้ยทํามากกวา่การพูดคุยกบัผม ผรีา้ยจะ

เขา้สงิสูใ่นตวัผม ทําใหร้า่งกายของกระตุก และมน้ํีาลายฟูมปาก และผมไม่สามารถควบคุมตวัเองได”้ 

         เปียรร์ูส้กึเห็นอกเห็นใจในชวีติของดาวดิ เขากล่าวออกมาวา่ “นี่คือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่ ที่ฮอลบรุ๊ค” เขาพูด

เบาๆ “นี่เป็นพื้นที่ของพระเจ้า และซาตานไม่อาจมีอิทธิพลตรงนี้ ถ้าเธอรูส้กึว่ามีสิง่เลวรา้ยบงัเกิดขึ้น เราสามารถ

อธษิฐานเพื่อเธอ และต่อสูก้ารสงครามรว่มกบัเธอไดน้ะ” 

        เวลานัน้ เป็นเวลา 1.00 น. (ตหีนึ่ง) ของวนัใหม่ อากาศหนาวเหน็บขึน้ เปียรอ์ธษิฐานรว่มกบัดาวดิอกีครัง้หนึ่ง 

แลว้ทัง้สองเดนิเคยีงกนักลบัหอพกั 

        เปียรไ์ม่ทราบแน่ว่า ดาวดิได้ตอ้นรบัพระเยซูเขา้สู่ชวีติของเขาหรอืไม่ แต่ครัง้สุดท้ายที่เขาได้ยนิคอื ดาวดิได้

ลาออกจากโรงเรียนกลับไปอยู่ที่ เมือง “โฟอีนิ กซ์ ” บ้าน เกิดของเขา และได้ไปเข้าร่วมกับแก๊งข้างถนน 

อกีครัง้หนึ่ง แต่เปียรก์ย็งัรูส้กึยนิดทีีเ่ขาไดม้โีอกาสไดน้ัง่ และเดนิเคยีงคู่กบัดาวดิท่ามกลางแสงจนัทรท์ีบ่รเิวณพืน้ทีข่อง

โรงเรยีนโฮลบรูค๊ 

         เปียรก์ล่าวเป็นพยานในชัว่โมงนมสัการครัง้หนึ่งว่า “ผมมีโอกาสผ่านหน้าต่างบานเล็กๆ ที่จะเอื้อมถึงเด็กๆ 

เหล่านี้ ” นับถึง เวลานี้  เปียร์ วัย  24 ปี  ได้ ร ับ ใช้ในห น้าที่ ห ัวห น้าหอพักชายมาแล้ว 2 ปี  เขากล่าวเสริม 

ว่า “นักเรยีนชายจํานวน 65 คน ได้เข้ามา และกลบัออกไป บางคนอาจไม่อยู่ที่นี่ ในวนัพรุ่งนี้  แต่เราต้องไว้วาง 

ใจในพระเจ้าว่าจะทรงอวยพรให้ “เมล็ดพืช” ที่เราหว่านลงไป คําอธิษฐานของผมคือ ไม่ว่านักเรยีนของเราจะ 

ไปแห่งหนตําบลใด พระเจา้จะทรงสาํแดงบางสิง่น่าทึง่ในชวีติของพวกเขา” 

         สว่นหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปชว่ยโรงเรยีนโฮลบรูค๊เซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีอนิเดยีน ใน

การก่อสรา้งโรงอาหารใหม่  และโรงยมิใหม่ แทนที่โรงอาหาร และโรงยมิทีเ่ก่าแก่มอีายุใชง้านมานานถงึ 72 ปี ขอบคุณ

พี่น้องในพระเยซูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในพนัธกิจของพระเจ้าในโรงเรยีนสําหรบัชาวอินเดียแดง ในพื้นที่ของ

สหรฐัอเมรกิา...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมูลด่วน 

 รัฐแอริโซนาเคยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าพื้น เมือง เผ่ามาวาโจ ซึ่ งเป็นชนเผ่าพื้น เมืองอเมริกันที่ทาง 

รฐับาลจัดสรรที่ดิน และสร้างอาณานิคมให้อยู่อาศัย และให้ที่ทํากิน มีเนื้ อที่ถึง 71,030 ตารางกิโลเมตร  

ครอบคลุมรัฐแอริโซนา  รฐัยูท่าห์  และรัฐเม็กซิโก ชนเผ่านาวาโจ เป็นชนเผ่าที่มีประชากรจํานวนมาก 

กว่าประชากรของรัฐที่มีขนาดเล็กที่ สุด  10 ร ัฐในสหรัฐอเมริกา เมืองหลวงของชนเผ่านาวาโจ นี้ คือ  

เมอืง “วนิโดว ์รอ็ค” อยู่ในรฐัแอรโิซนา 

 วิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตัง้ขึ้นสําหรบัชนเผ่านาวาโจชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน โดยมูลนิธิชนเผ่านาวาโจ ได ้

ก่อตัง้ขึน้ใน ค.ศ. 1968 มชีือ่วา่ “วทิยาลยัชมุชนนาวาโจ” ซึง่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น “วทิยาลยัไดเน”        
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รายการวนัสะบาโตท่ีสิบสาม 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2018 

 

 

    เพลงโดยผูม้านมสัการ          “สาธุนามฤทธิพ์ระเยซูครสิต”์   เลขที ่  32  

    กล่าวต้อนรบั                                                           ประธาน ร.ร.วนัสะบาโต  

    อธิษฐาน                                                                       

    รายการ                    “หนูเจบ็ปวดหน้าอก เมื่ออาจารยอ์อกชือ่พระเยซู” 

    เงินถวาย                                                                    

   เพลงปิด                           “จงสรรเสรญิรกัของพระครสิต”์  เลขที ่6                            

   ผูอ้ธิษฐานปิด                                                          

 

“หนูเจบ็ปวดหน้าอก เมื่ออาจารยอ์อกช่ือ พระเยซู” 

 

         เดก็หญิงคนหนึ่งถูกเรยีกให้มายงัห้องศาสนาจารย์ประจําโรงเรยีน เพื่อสอบถามดูว่า เหตุใดเธอแอบหนีไม่

เขา้ชัน้เรยีน เดก็หญิงคนนัน้ตอบว่า “ในชัว่โมงเรยีน ชัว่โมงนัน้หนูไม่รูส้กึตวั เหมอืนมเีสยีงหนึ่งกระซบิทีข่า้งหขูอง

หนูบอกวา่ เดนิไปเรื่อยๆ เดนิไป...พอหนูเป็นตวัของตวัเองหนูเดนิไปถงึแปลงผกัของโรงเรยีน และกส็ายเกนิไปทีจ่ะ

เขา้ห้องเรยีน....”  หลงัจากพูดคุยกบัเดก็หญิงทีห่นีช ัน้เรยีน ศาสนจารย์และครูประจําชัน้ของเดก็หญงิคนนัน้ ต่างมี

ความเหน็เหมอืนกนัวา่ นี่เป็นการต่อสูข้ดัแยง้กนัระหวา่ง พระครสิตแ์ละซาตาน... 

         ไม่กี่วนัต่อมา ศาสนาจารย์ “ฟิล เวคเชยีเรลล”ิ ศาสนาจารย์ประจําโรงเรยีน ได้เรยีนเดชบา นักเรยีนเกรด

แปดทีม่ปัีญหาใหม้าพบในหอ้งของศาสนาจารย ์โดยม ีมสิกซิเซลเล ออทสิ ครูฝ่ายกจิกรรมนกัเรยีนนัง่อยู่ดว้ย 

        เมื่อเริม่พูดคุยกบัเดซบา อาจารย์ฟิลได้เอ่ยนามของ พระเยซู ทนัใดนัน้ร่างกายของเดซบาทีน่ัง่บนเกา้อี้ได้

ชกักระตุก และเธอได้ร้องออกมา “ปิดปาก” (Shut up!) จากนัน้ เดซบา รู้สกึผ่อนคลาย และเดซบาไดก้ระซิบกบั

ศาสนาจารยฟิ์ลวา่ “หนูเจบ็ปวดหน้าอกเมื่ออาจารยอ์อกชือ่พระเยซู 

         อาจารย์ฟิล เปิดพระคมัภีรข์องเขา และเริม่ตน้อ่านพระสญัญาเกีย่วกบัอํานาจของพระเยซูซึ่งเอาชนะผรีา้ย

และทุกครัง้ที่อาจารย์อ่านชื่อพระเยซู เดซบามปีฏกิริยิาตอบสนองทนัทอีย่างรุนแรง เธอจะตวัสัน่เทิ้มและร้องเสยีง

แหลมออกมาวา่ “ปิดปาก”  

         จากนัน้เดซบา ไดพู้ดขดัศาสนาจารย์ขึน้วา่ “หนูมเีสยีงภายใน และเขาไดบ้อกหนูว่า อาจารย์กําลงัพูดเทจ็ 

และหนงัสอืทีอ่าจารยอ์า่นเป็นหนงัสอืแห่งความเทจ็” 

         อาจารยไ์ดพู้ดอธบิายอยา่งสงบวา่ “พระเยซูทรงเป็นพระเจา้” ...และ “หนูจะเป็นอสิระจาก...เสยีงทีค่อยสัง่หนู

ใหท้ํานัน่ทํานี่ เสยีงนัน้จะหายไป ถา้หนูยอมรบัพระเยซูเป็นพระเจา้” 

         มนัเหมือน “กับการชกมวย” เมื่ออาจารย์เอ่ยนามพระเยซู เด็กหญิงร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวด 

ศาสนาจารยพ์ูด มสิกซิเซลเล อธษิฐานอย่างเงยีบๆ อา้งพระสญัญาในพระคมัภรี ์และขอบคุณพระเยซูสําหรบัชยัชนะ

ที่ใกล้เขา้มา ขณะที่ศาสนาจารย์ฟิลไม่มคีวามเกรงกลวัอํานาจของพญามาร ได้เปิดพระคมัภีร์อ่านพระสญัญาของ

พระเจา้ขอ้ต่อไป เวลาดงักล่าว เดซบามอีาการปวดรุนแรงขึน้เป็นสองเท่า เธอรอ้งเสยีงดงั และลม้พบัลงนอนบนพื้น 
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         อาจารยฟิ์ลไดเ้อ่ยกบั “เดซบา” วา่ เหตุใดหนูจงึคดิวา่ จะไม่อะไรเกดิขึน้กบัอาจารย.์..กเ็พราะวา่พระเยซูทรง 

ฤทธานุภาพมากวา่...พระเยซูจะชว่ยหนูไดแ้น่นอน ถา้หนูมอบถวายชวีติของหนูแดพ่ระองค”์ 

         เดซบา กลิง้ตวัไปตามพืน้หอ้งรอ้งเสยีงแหลม “หนูเจบ็ปวด ..หนูเจบ็ปวด ” 

        จากนัน้เดซบา ลุกขึ้น และวิง่ถลาออกไปยงัทางเดนิระหว่างห้องเรยีน ผ่านที่ทํางานของฝ่ายบรหิาร และ

การเงิน มิสกิซเซลเล ตัง้สติได้ ลุงขึ้นวิ่งตามเดซบาไปติดๆ คิดสงสยัว่าเธอจะวิ่งออกนอกบริเวณโรงเรียน 

ไปหรือเปล่า  เดซบาหยุดวิ่งหันหน้ามาดูมิสกิสเซลเล ใบหน้าของเดซบาแสดงอาการที่บรรยายไม่ถูก มิส 

กซิเซลเลทราบวา่ นัน่ไม่ใชใ่บหน้าปกตขิองเดซบาที่กําลงัจ้องดูเธอ เพราะใบหน้าของเดซบามสีขีาวซดีเหมอืนขาด

เลือด เหมือนกําลังมองเห็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวสุดๆ และเด็กสาวพยายามจะกลืนความกลัวผ่านลําคอลงไป 

         ภายนอกอาคารเรียน มิสกิซเซลเล นัง่ลงกบัเดซบาบนบนัไดซีเมนต์ทางขึ้น ไม่ช้าอาจารย์ฟิลได้ตามมา

สมทบ ทัง้สามคนนัง่เรยีงกนั หนัหน้าออกไปยงัสนามฟุตบอล 

        ทนัใดนัน้ เดซบาวิง่ไปที่สนามหญ้าและล้มตวัลงนอน ปากร้องเสยีงแหลม ที่สุดเธอร้องว่า “หนูยอมรบั..          

หนูยอมรบั ”   

         “หนูยอมรบัพระเยซูเขา้มายงัชวีติของหนูแลว้ใชไ่หม” อาจารยฟิ์ลเอ่ยถาม 

          “ใชค่่ะ หนูยอมรบัพระเยซูเขา้มาในชวีติของหนู” เธอพูดออกมาดว้ยน้ําเสยีงเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวด   

         ในทนัใดนัน้ ทุกสิง่ไดผ้า่นพน้ไป วญิญาณชัว่ทีส่งิสถติอยู่กบัเดซบาไดอ้อกจากร่างของเธอไป เดซบานอนนิ่ง

ไม่ไหวตงิ...สกัอดึใจเดซบาลมืตา แลว้ใชแ้ขนทัง้สองขา้งยนักายลุกขึน้นัง่ 

         “หนูรูส้กึเหนื่อยเพลยีหรอืเปล่า” อาจารยฟิ์ลเอ่ยถาม 

         “ค่ะ...”เดซบาตอบแผว่เบา 

          มสิกซิเซลเล รู้สกึตื้นตนัในอํานาจของพระเจ้าเหนืออํานาจของพญามาร เธอร้องไหอ้อกมาดว้ยอารมณ์ตื้น

ตนัใจ 

         “นี่เป็นสิง่สวยงามทีไ่ดเ้หน็ชยัชนะเหนืออํานาจผรีา้ย” เธอไดก้ล่าวสรุปออกมา 

         หลงัจากผ่านไปครู่หนึ่ง เดซบาไปทีห่อพกัหญิงพร้อมกบัการช่วยเหลอืของมสิเกซเซลเลได้จดัห้องของเธอ

เพื่อให้พระเยซูทรงประทบัอยู่ด้วย ทัง้สองได้ช่วยกนัคดัลอกพระสญัญาของพระเยซูสองขอ้ แล้วแขวนไวท้ี่ฝาผนัง

หอ้ง 

         นัน่ไม่ใชเ่หตุการณ์เดยีวทีม่สิกซิเซลเล วยั 27 ปี ทีเ่รยีนสําเรจ็จากมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีเซาเทริน์ ซึ่งเป็น

ครูฝ่ายกจิกรรมของโรงเรยีนโฮลบรู๊ค ไดเ้หน็และ มปีระสบการณ์ด้วยตวัเองในอํานาจของพญามาร และฤทธิอ์ํานาจ

ของพระเจ้า มอียู่ครัง้หนึ่งเดก็หญิงคนหนึ่งถูกเรยีกมายงัหอ้งทํางานของมสิกซิเซลเล เดก็หญิงเริม่ขยบัลิ้นของเธอ

เล่น ไปมา และจ้องไปที่มุ มห้อ ง เด็กหญิ งบอกว่าเธอมองเห็นคุณ พ่ อบุญ ธรรมของเธอที่ ตายไปเมื่ อ 

ปีทีแ่ล้วนัง่อยู่ทีมุ่มหอ้ง มสิกซิเซลเลรูส้กึเยน็วาบ เสรจ็แลว้เธอเริม่อธษิฐานออกมาเป็นคําพูด กล่าวกบัวญิญาณรา้ย

วา่ “ฉนัรูจ้กัเจา้ ในนามของพระเยซูจงออกจากหอ้งนี้ และวญิญาณรา้ยนัน้ออกไป”...อาการของเดก็นักเรยีนหญงิคน

นัน้หายเป็นปกต ิ

         บางครัง้ในชัว่โมงนมสัการเชา้ และเยน็ของนกัเรยีนในหอพกั เดก็นกัเรยีนจะกล่าวเป็นพยานถงึอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ ในสิ่งที่พวกเขาได้เห็น และได้ยินสิ่งต่างๆที่ เกิดขึ้นในหอพัก เมื่อมิสกิซเซลเลเริ่มมาทํางาน 

ครัง้แรกในโรงเรยีน และได้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าหอพกัด้วยอย่างหนึ่ง คืนหนึ่งเธอรู้สึกว่ามีความมืดปกคลุมอยู่ใน

หอ้งพกัของเธอ และเธอไดย้นิเสยีงพูดกบัจติใจเธอวา่ “เธอตอ้งอธษิฐานเดีย๋วนี้”  
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         เธอได้คุกเข่าลง และอธิษฐานต่อพระเจ้า “โอ พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ไม่ทราบว่ามีอะไรกําลังเกิด 

ขึน้ในหอพกันี้ ในขณะนี้ แต่ขา้พระองค์ทูลขอพระองค์ทรงปกป้อง เดก็ผู้หญิงในหอพกัทุกคน รวมทัง้ข้าพระองค ์

ดว้ย...ในนามพระเยซูเจา้...อาเมน”   

         ในตอนรุ่งเชา้หวัหน้าหอพกัหญงิ ซึ่งพกัอยู่ช ัน้บนเหนือมสิกซิเซลเลขึน้ไปอกีชัน้ บอกกบัมสิกซิเซลเลวา่ ใน

คนืที่ผา่นมา ในความมดืเธอรูส้กึวา่มมีอืขา้งหนึ่งที่มองไม่เหน็ มอืนัน้แขง็แรงมากเอือ้มมากดเธอลงตดิกบัเตยีง เธอ

ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และรูส้กึตกใจกลวัมาก ทนัใดนัน้มแีสงส่องสว่างวาบเขา้มาในห้อง และมอืนัน้ได้หายไป 

        แสงสว่างที่ส่องวาบเขา้มาในห้องของหวัหน้าหอพกั น่าจะเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าถูกส่งมาปกป้อง เมื่อ

มสิกซิเซลเลคุกเขา่ลงอธษิฐานทูลขอ  

         การเผชญิหน้าเช่นนัน้เตอืนใจมสิกซิเซลเลว่า การต่อสู้ขดัแย้งระหว่างพระครสิต์ และซาตานเป็นเรื่องจรงิ 

และที่พระเยซูทรงสัญญาไว้ว่า พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาในอีกไม่ช้า ไม่นานก็เป็นความจริงด้วยเช่นกัน 

         มสิกซิเซลเลกล่าวเป็นพยานในวนัหนึ่งอย่างน่าคดิ แต่เป็นความจรงิวา่ “ฉนัไม่ตระหนักในเรื่องนี้ จนกระทัง่

ฉันได้ย้ายมาทํางานที่นี่ว่า ทุกครัง้ที่ฉันเฉื่อยชา หรอืไม่ผลกัดนัอาณาจกัรของพระเจ้าให้รุดหน้าไป พญามารจะ

รุดหน้าไปก้าวหนึ่งเสมอ” เธอกล่าวต่อไปวา่ ฉันเหน็สิง่นี้ในเดก็ๆ ของเรา ถา้ฉันไม่จดัหาแสงสว่างให้กบัชวีติของ

พวกเขา ความมดืจะค่อยปกคลุมเขา้มาในชวีติของพวกเขา และจะฉนัตอ้งเริม่ตน้ใหม่อกีครัง้หนึ่ง” 

         มสิกซิเซลเลกล่าววา่ ฉนัรกังานของมชิชนันาร ีและฉนัจะไม่ยอมแลกกบังานอื่นใดเดด็ขาด 

         “เป็นการไม่เพยีงพอที่จะยนืขึน้พูดขา้งหน้ากลุ่มผูเ้ชื่อในห้องประชุม หรอืที่โบสถเ์ป็นครัง้คราว”  เธอกล่าว 

“เราถูกเรยีกมาใหเ้ดนิ และรอ้งไหก้บัผูค้น... งานการเผยแพร่พระกติตคิุณอาจทําใหคุ้ณเมื่อยลา้ แต่ฉนัไม่เคยรูส้กึว่า 

จะมงีานใดทําให้ฉนัมชีวีติชวีามากกวา่งานการรบัใช ้ซึ่งเป็นสิง่วเิศษยิง่ที่ได้ร่วมทํางานกบัพระวญิญาณบรสิุทธิข์อง

พระครสิต.์..เพื่อผูค้นทีต่อ้งการพระองค”์  

 

 
 

 

 

 

 


