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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 ตลุาคม 2018 

การรู้จกับคุคลท่ีใช่ 

 

เล่าโดย  ซามเูอล ซอว.์..ประเทศเมยีนมาร ์ 

 

โดยทัว่ไป ความสมัพนัธ์มคีวามจําเป็นในประเทศเมยีนมาร ์ไม่ใช่ว่า “คุณเป็นใคร หรอืคุณมอีะไรบ้าง แต่

คุณรูจ้กักบัใคร” ต่างหากทีส่าํคญั เรือ่งอยา่งน้ีผูค้นยอมรบักนัในประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

ในประเทศเมยีนมาร ์เรามโีรงเรยีนประถม-มธัยมชื่อ “ย่างกอน” (Yangon)  ซึง่ตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 1975 ซึ่งกค็อื 

43 ปีมาแล้ว และเรามเีด็กมาลงทะเบยีนเรยีนมากขึ้นตามลําดบั ปัจจุบนัเรามอีาคารเรยีนขนาดเลก็สองหลงั และ

สามารถรองรบันกัเรยีนเตม็ทีไ่ด ้650 คน  

เมื่อหกปีที่แล้วเราได้รายงานไปยงัสํานักใหญ่ของครสิตจกัรที่สหรฐัอเมรกิาถึงความต้องการขยายอาคาร

เรยีนมากขึน้ และในปี 2012 ทางสาํนกังานใหญ่ไดต้ดัสนิใจแบ่งเงนิถวายของวนัสะบาโตทีส่บิสามให ้

เรานํามาส่วนหน่ึง เพื่อมาสรา้งอาคารเรยีนเพิม่ขึน้ เมื่อทราบว่าเราจะได้รบัเงนิมาสรา้งอาคารเรยีน สํานัก

งานสหมชิชัน่เมยีนมารไ์ด้ยื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีน “ย่างกอน” แต่ใบอนุญาตให้สรา้งอาคาร

เรยีนยงัไม่ได้รบัการอนุมตัิ  ในต้นปี 2015 มกีารเลอืกคณะผู้นําใหม่ของ     สหมชิชัน่ชุดใหม่ และมกีารแต่งตัง้

เจา้หน้าทีใ่หต้ดิตามใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีน  “ย่างกอน” อกีครัง้หน่ึง แต่เวลาผ่านไปหลายเดอืน

ยงัไม่ประสบผลสําเรจ็ ในกลางปลายปี 2015 นัน่เองเมื่อประธานของสํานักงานภาคเอเซยี-แปซฟิิกใต้ คอือาจารย ์

ดร. ซามูเอล พอล ซึ่งมเีชื้อชาตเิป็นชาวเมยีนมารโ์ดยกําเนิดได้เดนิทางมาเยีย่มงานของพระเจา้ ในประเทศเมยีน

มาร ์เมือ่ไดท้ราบถงึปัญหาในเรือ่งน้ี ไดก้ล่าวหนุนใจใหค้ณะผูนํ้าใหท้าํการอธษิฐานในเรือ่งน้ีเป็นพเิศษ         

         คณะกรรมการของสหมชิชัน่ได้เลอืกรองผู้อํานวยการโรงเรยีนย่างกอนให้เป็นผู้ติดตามเรื่องใบอนุญาต 

ก่อสรา้งโรงเรยีน พระเจา้ไดท้รงนําเขาไปพบกบัสุภาพสตรคีนหน่ึง ซึง่มตีําแหน่งสงูในกระทรวงศกึษาธกิาร เมื่อเธอ

ไดท้ราบว่ารองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนยา่งกอนมาตดิขออนุญาตสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีน “ยา่งกอน”  เธอไดเ้รยีก

ใหเ้ขาไปพบและบอกกบัรองผูอ้ํานวยการโรงเรยีนว่า “ฉันเรยีนสาํเรจ็ชัน้มธัยมปลายมาจากโรงยา่งกอนเมื่อยีส่บิกว่า

ปีก่อน แมว้่าฉันไม่ได้รบัเชื่อเป็นครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสี แต่ฉันไดเ้รยีนรูค้ําสอน และปรชัญาด้านการศกึษาของแอด็

เวนตสี ฉันรูส้กึประทบัใจในโรงเรยีนมาก จงึส่งลกูสองคนของฉันไปเขา้เรยีนในโรงเรยีน “ย่างกอน” ปัจจุบนัคนหน่ึง

อยูใ่นเกรด 10 และอกีคนอยูใ่นเกรด 12 ปีสุดทา้ย 

        “ฉันรบัปากจะช่วยดําเนินการ ติดต่อข้าราชการระดบัสูง ผู้มอีํานาจเซ็นต์รบัใบอนุญาตก่อสร้างโรงเรยีน

ใหก้บัโรงเรยีนย่างกอน สถาบนัทีฉ่ันรกัให”้ และหน่ึงเดอืนต่อมา ครสิตจกัรฯไดร้บัใบอนุญาตใหก่้อสรา้งอาคารเรยีน

ใหม่ได้ ขอบคุณพระเจา้ที่ทรงนําไปพบบุคคลที่ใช่ ...หลงัจากเสยีเวลาไปหลายปีในการยื่นขอใบอนุญาต ที่สุดทาง

โรงเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอืจากศษิยเ์ก่าของโรงเรยีน “ยา่งกอน” เอง 

         ดงันัน้ในปลายปี 2017 คอืปีที่แล้ว เราทัง้หลายได้มาร่วมกนัในพธิเีปิดอาคารเรยีนสูงหกชัน้ของโรงเรยีน 

“ยา่งกอน” ประธานของสาํนักงานใหญ่ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี คอืศาสนาจารย ์เทด็ เอน็. ซ.ี วลิสนั และอกี

หลายท่านไดใ้หเ้กยีรตมิารว่มแสดงความยนิดใีนพธิเีปิดอาคารใหม ่ 

         ประธานวิลสนัได้กล่าวหนุนใจว่า ให้ท่านทัง้หลายเทิดพระเยซูให้เป็นหัวใจของการศึกษาเสมอ เพราะ

โรงเรยีนย่างกอนแห่งน้ีไดก้ลายเป็น “ศูนยก์ลางแห่งอทิธพิลทีส่ําคญั” ทีจ่ะแพร่ข่าวของพระเยซูใหก้บัประชากรของ

เมอืงใหญ่แหง่น้ีทีม่ปีระชากรถงึหา้ลา้นคน                
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         เหรญัญกิของโรงเรยีน “ย่างกอน” ชื่อ “เวสเลย ์โด” ขอกล่าวขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทัว่โลกที่ได้ถวาย

ทรพัยใ์นวนัสะบาโตในไตรมาสทีส่องของปี 2012 จนสามารถนํามาสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีนยา่งกอนในครัง้น้ีได ้ 

         ในจาํนวนค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนหกชัน้ของโรงเรยีนย่างกอน รวมเครือ่งเฟอรนิ์เจอร ์การเดนิสายไฟฟ้า และ

น้ําประปา ราคารวม 1.3 ล้านอเมรกินัดอนล่าร ์(ประมาณ 42 ล้าน 6 แสนบาท) จํานวน 300,000 ดอลล่ารม์าจาก

โรงเรยีนวนัสะบาโต จํานวน 425,000 ดอลล่าร์มาจากการบรจิาคส่วนบุคคล และการขายที่ดินของครสิตจกัรใน

ประเทศเมยีนมารห์น่ึงแปลง และจากสํานักงานใหญ่ครสิตจกัรฯ จากกองทุนโอกาสที่เปิดให้ 400,000 ดอลล่าร ์

จาํนวน 200,000 มาจากสาํนกังานภาคเอเชยีแปซฟิิกใต ้และจากแอ๊ดดรา้ 50,000 ดอลล่าร ์

         ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน “ย่างกอน” ชื่อ “ซอร ์เลย ์วาห”์ กล่าวว่า โรงเรยีนมเีป้าหมายเป็นประภาคารสองแสง

สว่างแก่ประชาชนทัง้ใกล้ และไกล อาคารใหม่จะรองรบันักเรยีนได้ทัง้หมด 800 คน และเราสามารถรบันักเรยีน

ไดม้ากขึน้ ถา้เราปรบัปรงุอาคารเก่าดว้ย จาํนวนนกัเรยีนเมือ่ปีทีแ่ลว้ (เมือ่เขยีนขา่ว) ม ี648 คน และในจาํนวนน้ี 28 

เปอรเ์ซน็มาจากครอบครวัแอ๊ดเวนตสี 

         อาจารย ์ดร. ซามเูอล พอล ประธานของสํานักงานภาคเอเชยีแปซฟิิกใตก้ล่าวว่า การไดร้บัใบอนุญาตในการ

สรา้งอาคารเรยีนหลงัใหม่ในครัง้น้ี นับเป็นการอศัจรรยโ์ดยแท ้ทีพ่ระเจา้ทรงนําผูต้ดิตามเรื่องใบอนุญาตก่อสรา้งให้

ไปพบกบัศษิยเ์ก่าของโรงเรยีนยา่งกอนอยา่งอศัจรรย ์

         เอลเลน จ.ี ไวท้ ์กล่าวว่า “เมือ่เราไวว้างใจในพระเจา้ มคีวามเชื่อในพระองค ์และแสวงหารการช่วยเหลอืจาก

พระองค ์พระเจา้จะทรงทําใหก้จิการนัน้สําเรจ็ พระเจา้ทรงสถติอยู่ใกลเ้ราเสมอ เพราะเรากําลงัทํางานของพระองค”์ 

(จากหนงัสอื “คาํพยานของครสิตจกัร” เล่ม 9 หน้า 107) 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• สาํนักงานสหมชิชัน่ในประเทศเมยีนมาร ์มโีบสถร์วม 233 แห่ง และมสีมาชกิ 30,920 คน มปีระชากรทัง้ประเทศ 

52,414,000 คน เมือ่คดิเป็นอตัราส่วน มแีอ๊ดดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 1,695 คน 

• ประเทศเมยีนมารม์โีรงเรยีนฝึกอบรมศาสนาจารย์ 2 แห่ง เพื่อฝึกอบรมศาสนาจารย์ มโีรงพมิพ์ 1 แห่งและ

โรงเรยีนส่งคาํสอนพระคมัภรีท์างไปรษณยี ์ 1 แห่ง 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 ตลุาคม 2018 

น้ําแห่งชีวิต 

 

เล่าโดย  ทรานคว ิเวอรก์ารา วยั 44 ปี...ประเทศเมยีนมาร ์

  

         เรื่องน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า การแสดงออกซึง่ความกรณุาเลก็ๆ ไดป้ทูางไปสู่การเปิดโรงเรยีนในหมูบ่า้นแห่งหน่ึง 

ณ ชายแดนประเทศเมยีนมารก์บัประเทศไทย ซึง่ไมใ่หค้วามเป็นมติรในตอนเริม่ตน้ 

         คนหนุ่มสาวจากสองประเทศจาํนวน 32 คน คอืนักศกึษาจากวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีฮ่องกง และนักศกึษาจาก

ประเทศเกาหลนีัดรวมตวักนั มาทํางานมชิชนันารจีติอาสาที่ชายแดนประเทศเมยีนมาร์ ต่อเขตกบัประเทศไทย 

เป้าหมายของพวกเขาคอืการสอนดนตรใีห้กบัเดก็ๆ ในหมู่บ้าน และเทพื้นปูนซเีมนต์ให้กบัศูนยเ์ดก็เลก็ในหมู่บ้าน 

ขณะเดยีวกนัใหก้ารช่วยเหลอืชาวอพยพชาวเมยีนมารซ์ึง่อาศยัอยูต่ามชายแดนประเทศเมยีนมารแ์ละประเทศไทย 

         ในตอนเริม่ต้นของสปัดาห์แรกมมีชิชนันารจีากประเทศไทยสองคนชื่อทรานคว ิและเพื่อนผู้อาสาทําหน้าที่

เป็นช่างภาพได้เดนิทางมาร่วมงานด้วย พวกเขาซ้อนมอรเ์ตอรไ์ซด์วบิากจากชายแดนประเทศไทยใช้เวลาหน่ึง

ชัว่โมง กไ็ปถงึหมูบ่า้นเป้าหมายในประเทศเมยีนมารท์ีก่ลุ่มมชิชนันารจีากสองประเทศมาทํางาน 

ในหมู่บ้านที่กลุ่มมชิชนันารไีปทํางาน มคีวามขดัสนเรื่องน้ําดื่มน้ําใช้ พวกเขาต้องนําถงัหรอืปีบไปหาบน้ํา

จากลาํธารทีม่น้ํีาสะอาดห่างออกไปจากหมูบ่า้น 1 ไมล ์(1.6 กโิลเมตร) 

ในกลุ่มของคนหนุ่มสาวจากเกาหลมีคีนหน่ึงชื่อ “จานิซ สุค ชงิ” เธอมคีวามสงสารชาวบ้านมาก ที่ต้องไป

หาบน้ําจากที่ไกลเช่นนัน้เมื่อหาบน้ํามาดื่ม และใช้ในครวัเรอืน เธอจงึเรยีกเพื่อนๆ จติอาสาทัง้หมดมาประชุมกนั 

พวกเขาตดัสนิใจบรจิาคเงนิจํานวน 50,000 บาท (ประมาณ 1,500 ดอลล่าร)์ จากกองกลางเพื่อจะซื้อท่อน้ํามาวาง

ระบบประปาจากแหล่งน้ํามายงัหมู่บา้น เงนิกองทุนมชิชนันารอีาสาจาํนวนน้ี เป็นเงนิทีเ่หลอืจากการใชจ้่ายต่างๆ ที่

หนุ่มสาวไดร้ณรงคข์ึน้มา เพื่อดาํเนินงานมชิชนันารเีทีย่วน้ี         

เมื่องานสอนดนตร ีการเทพื้นซเีมนต์ที่ศูนยเ์ดก็เลก็ และการวางท่อประปาจากแหล่งน้ําสู่หมู่บา้นได้เสรจ็ลง

ในเวลาที่กําหนด คนหนุ่มสาวจากเกาหล ีและจากฮ่องกง และจากประเทศไทยต่างเดนิทางกลบัภูมลิําเนา พวกเขา

นําเอารปูภาพกจิกรรมไปแสดงใหเ้พื่อนๆ และผูม้สี่วนในการช่วยรณรงคห์าเงนิทุนให ้พวกเขาต่างขอบพระคุณพระ

เจา้ ทีพ่ระองคท์รงนําหนุ่มสาวมชิชนันารอีาสาไดท้ําการประสบความสาํเรจ็ดว้ยด ี

สิง่ดีที่สุดเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่คนหนุ่มสาวจากสามประเทศเดินทางไปทํางานแห่งความรกั และให้ความ

ช่วยเหลอื โครงการต่อน้ําประปาบงัเกดิผลดกีว่า “น้ําสาํหรบักนิ และใช ้เพราะชาวบา้นเริม่ใหค้วามสนใจใน “น้ําแห่ง

ชวีติ” คอืพระกติตคิุณแห่งความรอดของพระเยซ”ู  

“ตอนแรกชาวบ้านมศีาสนา และความเชื่อของพวกเขาเอง และไม่ต้องการมสี่วนเกี่ยวข้องใดๆกบัศาสนา

ครสิต”์ ทรานคว ิครมูชิชนันาร ีทีข่ ีม่อเตอรไ์ซดจ์ากประเทศไทยไปสมทบกล่าว  “แต่เมื่อพวกเขาไดร้บัประสบการณ์

การกระทําทีแ่สดงถงึความรกั และความเหน็อกเหน็ใจจากครสิเตยีน พวกเขาต้องการมโีรงเรยีนสําหรบัเดก็ๆ ของ

พวกเขา”   

ศาสนาจารยใ์นทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงทีป่ระเทศเมยีนมารค์นหน่ึง เดนิทางเขา้ไปเยีย่มหมู่บา้น ทีก่ลุ่มคนหนุ่มสาว

มชิชนันารเีข้าไปสอนดนตร ีและต่อท่อน้ําประปา ได้รบัการต้อนรบัจากชาวบ้านอย่างอบอุ่น เมื่อชาวบ้านบอกว่า 

พวกเขาตอ้งการโรงเรยีนสาํหรบัเดก็ๆ ศาสนาจารยไ์ดแ้นะนําชาวบา้นใหป้ระชุมกนั ถา้เสยีงส่วนมากตอ้งการเช่นนัน้

ก็ให้เขียนเป็นหนังสือร้องขอขึ้นมา และเขาเองจะนําไปส่งยงัสํานักงานมชิชนัให้ ซึ่งหัวหน้าหมู่บ้านได้ทําตาม
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คําแนะนํา ดงันัน้เมื่อศาสนาจารย์คนนัน้ได้เดนิทางกลบัในอกีสองวนัต่อมา เขาได้เดนิทางกลบัพรอ้มกบัจดหมาย

ฉบบัดงักล่าว 

จากจดหมายรอ้งขอดงักล่าว ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีไดเ้ปิดโรงเรยีนขึน้ในหมู่บา้นแห่งนัน้ในเดอืน

มถุินายนปี 2016 ปัจจุบนัปี 2018 มเีดก็นักเรยีนรวม 40 คน เป็นชัน้ ป. 1 ป. 2 และ ป. 3 ในจาํนวนน้ีมเีดก็ 4 คน

จากหมูบ่า้นใกลเ้คยีงเดนิเทา้มาเรยีนดว้ย  

“วนัน้ีชาวบ้านแห่งน้ี และเด็กทุกคนมีความสุข” น่ีเป็นรายงานจาก มิสเตอร์ทรานควิ มชิชนันารจีาก

ประเทศไทยซึ่งได้เดนิทางเขา้ไปเยีย่มหมู่บ้านแห่งน้ีหลายครัง้ จากชายแดนประเทศไทย และส่งรายงานเขา้มาว่า  

“ชาวบา้นมรีะบบน้ําประปาใช ้และมโีรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีสาํหรบัเดก็ๆ ในหมู่บา้น ซึง่เริม่ต้นดว้ยความรกั และความ

กรุณาของเหล่าเยาวชนอาสาจากโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเกาหล ีและจากวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีฮ่องกง (และจาก มสิเตอร์

ทรานคว ิและเพื่อนจากประเทศไทย) ในปี 2015 

ทรานคว ิอายุ 44 เป็นครูมชิชัน่นาร ีในประเทศไทย ปัจจุบนัเป็นครูสอนพลศึกษาและศิลปะ ที่โรงเรยีน

นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมชิชัน่-โคราช (มตีัง้แต่เกรด 1-9) ตัง้อยู่ที่ อ.เมอืง จ. นครราชสีมา (โคราช) ประเทศไทย 

โรงเรยีนน้ีจะได้รบัส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี (2018) ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์

ทัว่โลก ทีถ่วายเงนิช่วยเหลอืพนัธกจิของพระบดิา และพระบุตรทัว่โลกตลอดมา รวมทัง้ในครัง้น้ีดว้ย ขอพระบดิาทรง

อวยพระพรใหทุ้กท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ประเทศเมยีนมาร ์เดมิเป็นทีรู่จ้กัในชื่อวา่ “ประเทศพมา่”  

• ชาวเมยีนมารใ์ชเ้ปลอืกของต้นไมช้นิดหน่ึงเรยีกว่า “ต้นทานาคา” นํามาบดเป็นผง จะมลีกัษณะคล้ายแป้งสาํหรบั

เป็นเครือ่งประทนิผวิสามารถกนัแสงยวูไีด ้ทาํใหผ้วิหนงัเต่งตงึ 

• อาหารทัว่ไปของชาวพม่ารวมไปถงึ ขา้วน่ึงด้วยไอน้ํารอ้น ปลา เน้ือสตัว์ ผกั และต้มซุบ ซึ่งอาจนํามาเสรฟิ หน่ึง

อย่าง หรอืหลายอย่าง จากนัน้ใชป้ลายน้ิวบบีรวมขา้วสวยเป็นกอ้น ทีผ่สมเขา้กบัอาหาร (กบัขา้ว) แลว้ป้อนเขา้ปาก 

• ชาวเมียนมาร์มีธรรมเนียมการใช้โสร่งสําหรับสวมได้ทัง้ชาย และหญิง ชายสวมในลักษณนะโสร่ง ผู ้

หญงิทาํเป็นลกัษณะผา้ถุง สว่นเสือ้ชายและหญงิมลีกัษณะแตกต่างกนั       

• ในภาคเหนือสุดของประเทศพม่า มีทะเลสาบแห่งหน่ึงเรียกชื่อว่า “ทะเทสาบอินเล” ชาวพื้นเมืองเรียก 

ว่า “ชาวอินทรา ” ทะเลสาบแห่ ง น้ี ชาวเรือ  แทนที่ จะใช้มือพาย หรือแจวเรือ  พวกเขาใช้ เท้ าในการ 

แจวเรือ ในทะเลสาบแห่งน้ีมีต้นไม้น้ําชนิดหน่ึงคล้ายผักตบชวา ชื่อว่าต้น “ไฮยาซินธ์” ซึ่ งขึ้นอยู่อย่าง 

หนาแน่น ชาวอินทราได้โกยต้นไม้น้ําชนิดทับซ้อนกันหลายชัน้  ปล่อยทิ้งไว้ต้นไม้จะกลายเป็นเหมือน 

เก าะลอย น้ํ าได้  ใช้ สํ าหรับ เป็น ที่ ป ลูกพืชผักต่ างๆ  ไว้สํ าห รับ รับประทาน ใน ครัว เรือน  หรือขายได ้

เจ้าของสามารถเคลื่อนย้ายเกาะไปยังที่ว่างอื่นได้ หรือซื้อขายเปลี่ยนมือได้ เมื่อต้นพืชยุบตัวลง ก็โกย 

ตน้ใหมเ่ขา้ไปใหม ่ทาํการตกแต่งเตรยีมการเพาะรอบใหมต่่อไป    

• ชาวเมยีนมาร ์มเีทศกาล “ธงิยนั” ซึ่งเป็นอนัเดยีวกบัประเพณี “สงกรานต์” สาดน้ําประเทศไทย เทศกาลน้ีกนิเวลาสี่

วนั เป็นการเฉลมิฉลองทีช่าวเมยีนมาร ์และนกัทอ่งเทีย่วชอบมาก 

• พื้นที่แถบภู เขาประเทศเมียนมาร์เป็นที่รู้จ ักกันว่าเป็นแหล่งของเพชรนิลจินดาอันอุดม ประมาณ 90% 

ของทบัทมิมาจากเมยีนมาร ์สว่น “ไพลนิ” และ “หยก”  กม็อียู่เป็นจาํนวนมาก 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 ตลุาคม 2018 

มือท่ีลอยอยู่เหนือร่างกาย 

 

เล่าโดย  สม อนั วยั 40 ปี...ประเทศกมัพชูา 

   

        สม อนั เมื่อเตบิโตจําความได้ ก็เห็นว่าเขาอยู่กบัแม่คนเดยีว เพราะพ่อได้หย่ากบัแม่ตัง้แต่เขายงัเป็นเด็ก

ทารก แมข่องเขาเป็นคุณแมเ่ลีย้งเดีย่ว อาศยัอยูใ่นบา้นของคุณตาของเขา ในเมอืง “ดอนเคย” ซึง่เป็นเมอืงขนาดเลก็

อยูห่่างกรงุพนมเปญ เมอืงหลวงไปทางทศิใตป้ระมาณ 70 กโิลเมตร 

        เมื่อเพื่อนๆ เหน็ สม อนัไปโบสถ์ เพื่อนๆ ถามเขาว่า เขาสนใจเรยีนรูเ้รื่องพระเยซูมากเพยีงใด เขาตอบว่า 

“ผมมคีวามสนใจในเดก็สาวทีน่่ารกันิสยัดมีากคนหน่ึง ซึง่อยูใ่นโบสถม์ากกว่า จะสนใจเรือ่งความรอดในพระเยซ”ู 

        วนัอาทติยว์นัหน่ึง ผู้ดูแลโบสถ์ได้เชญิศาสนาจารยจ์ากครสิตจกัรอื่นมาเทศนาให้กบักลุ่มผู้เชื่อสามสบิกว่า

คนในโบสถ์ฟัง เพราะโบสถ์นัน้ไม่มศีิษยาภิบาลประจํา ดูเหมอืนทุกคนที่ฟังได้รบัการหนุนใจมาก จงึกล่าวเชิญ

ศาสนาจารยค์นนัน้มาเทศนาให้ฟังหลายครัง้ในอกีอาทติย์ถดัมา ปรากฏว่าศาสนาจารยท์ี่รบัเชญิให้มาเทศนาเป็น

ศาสนาจารยค์รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ในโอกาสต่อมาอกีหลายเดอืนสมาชกิในโบสถห์มูบ่า้นแห่งนัน้ ไดล้ง

มตเิปลีย่นไปขึน้กบัครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี มหีลายคนได้รบับพัตสิมาใหม่ส่วน สม อนั ซึ่งเป็นคนมาเชื่อ

ใหมก่ไ็ดร้บับพัตศิมากบัพวกเขาในครัง้นัน้ดว้ย 

         เมื่อ สม อนั เรยีนสาํเรจ็ชัน้มธัยมศกึษา เขาไดเ้ดนิทางเขา้ไปในกรงุพนมเปญ โดยเขาไดข้อความช่วยเหลอื

จากโบสถ์แอ๊ดเวนตสีในเมอืงหลวง ศาสนาจารยผ์ูดู้แลโบสถ์ไดจ้ดัหอ้งเลก็ๆ หอ้งหน่ึงซึง่อยู่ในพืน้ทีข่องโบสถ์ใหเ้ขา

อาศยัฟร ีส่วนด้านอาหารการกนิ และค่าเล่าเรยีน สม อนัได้รบัความเมตตาจากสมาชกิอาวุโสบางคนในโบสถ์ แต่

ค่าใชจ้า่ยมากกว่าครึง่หน่ึง สม อนัตอ้งอาศยัคุณแม ่และคุณตาจากทางบา้น 

       สม อัน สอบเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัได้ ปีแรกเขาเรยีนผ่านไปด้วยดี แต่พอขึ้นปีที่สองเขาล้มป่วยตาม

ผวิหนังแสบรอ้น มไีขค้่อนขา้งสูงไม่มเีรีย่วแรง เขาไปหาซื้อยามารบัประทาน เขาคดิเองว่า “หรอืเราจะป่วยตายใน

ครัง้น้ี” ต่อมาเขานึกขึน้ไดว้่า “ทาํไมไมอ่ธษิฐานขอพระเจา้ทรงช่วยรกัษาโรคให”้  

        เขาพยายามลุกจากเตยีงเพื่อจะคุกเข่าอธษิฐาน แต่กลบัลม้หงายลงบนทีน่อน เขาพยายามใชแ้ขนยนัตวัลุก

ขึน้อกีสองครัง้แต่ลม้เหลว ในครัง้ทีส่ามเขาพยายามรวบรวมกําลงัทัง้หมด ลุกขึน้และคุกเขา่ลงทีข่า้งเตยีง 

        สม อนั คุกเขา่ หลบัตาลงอธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ทีร่กั โปรดช่วยขา้พเจา้ใหห้ายจากโรคทีเ่ป็นอยูด่ว้ยเถดิ”  

        ก่อนที่เขาจะอธษิฐานต่อ เขารู้สกึว่ามแีสงสว่างสดใสฉายออกมาจากหน้าผากของเขาเป็นเวลาสองสาม

วนิาท ีแลว้จางหายไป เขารูต้กตะลงึ และราํพงึกบัตนเองว่า “น่ีคงเป็นฤทธิเ์ดชของพระเจา้เป็นแน่ !”       

       พอตัง้สตไิด้ สม อนั อธษิฐานต่อ “ขา้พเจา้ได้อ่านเกี่ยวกบัพระเยซูทรงรกัษาโรคต่างๆ ให้กบัหลายคนใน 

พระคมัภรี ์ขา้พเจา้เชื่อว่าพระองคจ์ะทรงเมตตา รกัษาโรคของขา้พเจา้ใหห้ายเป็นปกต.ิ.ขอบคุณพระองคส์าํหรบัทุก

สิง่ทุกอยา่งทีช่่วยขา้พเจา้ตลอดมา...รวมทัง้ครัง้น้ีดว้ย ในนามพระเยซเูจา้...อาเมน” 

        อธษิฐานเสรจ็ สม อนั พยุงตวัขึน้ไปนอนบนเตยีงตามเดมิ ขณะนัน้เขาหลบัตาลง ในหว้งนึกเขามองเหน็มอื

ขา้งหน่ึงยืน่มา เขามองเหน็จากมอืไปถงึขอ้ศอกปรากฏอยู่เหนือเทา้ของเขา รอบๆ แขนนัน้มแีสงสว่างลอ้มรอบ แขน

และฝ่ามอืลอยจากเทา้ขึน้มายงัเข่า และบรเิวณขา พลนั สม อนั รูส้กึว่าอาการเจบ็ปวดของเขาบรเิวณนัน้ไดห้ายไป 

จากนัน้แขนและมอืเลื่อนมาอยู่เหนือท้องของเขา มอืและแขนนัน้เลื่อนขึน้มาอยู่เหนือส่วนอก และศรีษะของเขา สม 
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อนั รูส้กึหายจากเจบ็ไขอ้ย่างสมบรูณ์ เขาลองยกขา ยกแขน พลกิตวัเขาทําไดค้ล่อง ไมม่อีาการตดิขดั หรอืเจบ็ปวด

ใดๆ เหมอืนคนสบายดปีกตทุิกอยา่ง  

        สม อนั ดดีตวัลุกขึน้นัง่ และยนืขึน้ขา้งเตยีง แลว้เดนิออกไปเปิดประตูหอ้ง ก้าวออกไปขา้งนอกหอ้งพกั เขา

เดนิ วิง่ กระโดดโลดเต้นไปมารอบๆ หอ้งทีเ่ขาพกั เขาเปล่งออกมาว่า “ขอบพระคุณพระเจา้...ขอบพระคุณพระเจา้ 

ซํ้าอยูห่ลายรอบ...”  ตอนนัน้ สม อนั อาย ุ20 ปีเศษ 

         หลงัจากทีเ่รยีนจบหลกัสูตรในมหาวทิยาลยัแล้ว ทางครสิตจกัรส่งเขาไปศกึษาหลกัสตูรศาสนศาสตรต่์อใน

ต่างประเทศ จากนัน้เขาไดม้ารบัใชพ้ระเจา้ 16 ปี ขณะน้ี สม อนั เป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหน่ึงที่

เมอืง “พะตะบอง” เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองในประเทศกมัพูชา เขาเป็นผูป้กครองทีก่ระตอืรอืรน้ในโบสถ์แอ๊ดเวนตสีที่

เมอืงพะตะบอง และทําหน้าที่ช่วยศษิยาภบิาลทัง้ในกจิกรรมต่างๆ ของโบสถ์ ทัง้เทศนา และสอนพระคมัภรี ์และ

อื่นๆ  

         สม อนั กล่าวเป็นพยานว่า “ดวงใจของผมดือ้ร ัน้มาก และขีส้งสยั เหมอืนอคัรทูตโทมสั ในพระคมัภรี ์ผูซ้ึง่ไม่

ยอมเชื่อว่าพระเยซทูรงฟ้ืนพระชนแลว้ ทัง้ๆ ทีอ่คัรทูตคนอื่นๆ เป็นพยานยนืยนั โทมสั ไดเ้ชือ่จรงิๆ กเ็มื่อเขาไดเ้หน็

ตวัตนของพระเยซดูว้ยสายตาของเขา” 

        สม อนั กล่าวเป็นพยานว่า “ผมเชื่อว่าพระเจา้ทรงใช้อํานาจของพระองค์ เปลี่ยนแปลงดวงใจของผม...หาก

พระเจา้ไม่ทรงทาํการอศัจรรยร์กัษาโรคใหผ้ม ผมอาจยงัไม่เชื่อในพระองคใ์นวนัน้ี ปัจจบุนัผมเชื่อในพระเจา้อย่างสุด

หวัใจ ไมว่่าชวีติของผมจะพบกบัความยากลาํบากใดๆ ผมจะเชื่อในพระเจา้เสมอไป” 

        ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สิบสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุนสร้าง “ศูนย์ประชาคม

เอนกประสงค ์ทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสีเมอืงพะตะบอง” ที ่สม อนั นมสัการ ศูนยแ์ห่งน้ีจะมหีอ้งสําหรบั “คลนิิกรกัษาโรค” 

และ “คลนิิกแผนกทนัตกรรม” “ห้องอาหารมงัสวริตัิ และเครื่องดื่มสุขภาพ” และ “ห้องฟิตเนส...”ขอบคุณพี่น้องใน 

พระครสิตท์ัว่โลก ทีถ่วายเงนิใหส้าํหรบังานของพระเจา้ในประเทศกมัพูชา ดว้ยแนวคดิการเขา้ถงึชุมชนแนวใหม่ ขอ

พระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซคูรสิต.์..อาเมน                                   

 

ข้อมลูด่วน 

• มิชชัน่กัมพูชา มีโบสถ์ 7  แห่ง มีสมาชิกรวม 6,719 คน ประชากรทัง้ประเทศ 15,797,000 เมื่อคิดเป็น 

อตัราส่วน จะมแีอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรนทัว่ไป 2,351 คน 

• ผู้ร ับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเอสดีเอ คนแรกที่เข้าไปในประเทศกัมพูชา ในปี 1930 (คือ 88 ปีมาแล้ว) 

ชื่อ อาจารย์ ไฟด์ แอล. พิคเคทท์ เมื่อมีผู้เชื่อจํานวนหน่ึง เขาขออนุญาตจากรฐับาลเพื่อสร้างโบสถ์ แต่ไม ่

ได้รบัอนุญาต ในอีกสองปีต่อมา อาจารย์พิคเคทท์ ได้ซื้ออาคารที่ใช้แล้ว ทําเป็นที่นมสัการที่หมู่บ้าน “ทิน 

เบียน” ซึ่งในวันสะบาโตมีผู้มานมัสการที่เป็นชาวกัมพูชา 32 คน หมู่บ้าน “ทิน เบียน” ในเวลานัน้อยู่ใน 

พื้นที่ของประเทศจีน ต่อเขตประเทศกัมพูชา ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งน้ีอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศเวียตนาม  

(หลงัจากชาํระเขตแดนกนัใหม)่  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 ตลุาคม 2018 

ประสบการณ์ในโบสถ ์

 

เล่าโดย  ยนิ ฟีรา วยั 20 ปี...ประเทศกมัพชูา 

 

         ฟีราชายหนุ่มวยั 19 ได้ยนิว่าพระเจา้ทรงรกัมนุษย ์และมฤีทธานุภาพยิง่ใหญ่ และทรงห่วงใยมนุษยอ์ย่าง 

ที่สุด พระเจ้าทรงสัญญาในเรื่องต่างๆ ไว้มากถึงกว่า 3,000 ข้อ แต่มีข้อหน่ึงที่พิเศษกว่าข้ออื่นๆ คือพระองค ์

ทรงสญัญาแก่ผูเ้ชื่อ ทีถ่วาย (ทีถู่ก “คนื” ) เงนิสบิลดหน่ึง (ซึ่งมชีื่ออกีชื่อว่า “ทศางค”์) พระเจา้จะทรงอวยพระพรให้

อยา่งมากมาย         

         ชายหนุ่มได้เขา้ไปนมสัการที่โบสถ์เซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตีสในเมอืง “พะตะบอง” ประเทศกมัพูชาเป็นเวลา

หลายเดอืนตดิต่อกนั เขาไดย้นิศษิยาภบิาลอ่านขอ้พระคมัภรี ์มาลาค ีมขีอ้ความว่า “พระเจา้จอมโยธาตรสัว่า จงนํา

ทศางคเ์ตม็ขนาดมาไวใ้นคลงั เพื่อว่าจะมอีาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรือ่งน้ี ดูทหีรอืว่า เราจะเปิดหน้าต่าง

ในฟ้าสวรรคใ์หเ้จา้ และเทพรอยา่งลน้ไหลมาใหเ้จา้หรอืไม”่ (มาลาค ี3:10)  

         ดงันัน้เมื่อถุงเงนิถวายถูกส่งมายงัม้านัง่ ที่เขานัง่อยู่ในวนัสะบาโต เขาหย่อนเงนิใบละ 1,000 เรยีล (เงนิ 

ของประเทศกมัพูชา) ลงไปในถุงถวาย เงนิจาํนวนมคี่าประมาณ 25 เซน็ตข์องดอลล่ารอ์เมรกินั (ประมาณ 8บาทเงนิ

ไทย) และวนันัน้เป็นเงนิทัง้หมด ทีอ่ยูใ่นกระเป๋าเงนิของเขา  

         ในวนัรุ่งขึน้ “ฟิรนั” ซึ่งเป็นพี่ชายยื่นเงนิจํานวน 10,000 เรยีล (70 บาท) แก่ฟีรา ซึ่งในอดตีทีผ่่านมา พีช่าย

คนน้ีจะให้เงนิแก่เขาเน่ืองในโอกาสพเิศษเสมอ เช่นเทศกาลปีใหม่ของชาวกมัพูชา หรอืเทศกาลฉลองต่างๆ แต่ไม่

เคยใหเ้งนิแก่เขาโดยไมม่เีหตุผลเฉพาะเจาะจง 

ฟีรารูส้กึงง แต่เขายงัไม่พรอ้มจะเชื่อว่า “น่ีเป็นของขวญัแก่เขา เพราะเขาถวายเงนิจาํนวน 1,000 เรยีลแก่

พระองคเ์มือ่วานน้ี 

ในวนัสะบาโตต่อมา “ฟีรา” ตัดสินใจทดสอบพระเจ้าอีกครัง้หน่ึง เมื่อมคันายกผ่านถุงถวายมายงัแถวที ่

นัง่ทีเ่ขานัง่อยู่ ครัง้น้ีเขาหยอ่นเงนิ 5,000 เรยีลลงในถุงถวาย ทีจ่รงิเขาจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิจาํนวนนัน้สาํหรบัเตมิน้ํามนั

รถมอเตอร์ไซด์ของเขาสําหรับสัปดาห์หน้า ก็เช่นเดียวกับในสัปดาห์ก่อน ที่ เขาถวายเงิน 1 ,000 เรียล 

แทนที่จะใช้เติมน้ํามนั แต่ในวนัถัดมาเขาได้รบัมา 10,000 เรยีลจากพี่ชาย สรุปแล้วฟีราไม่ขาดแคลน แต่กลบั 

มเีงนิใชม้ากขึน้ และในสปัดาหน้ี์ หลงัจากไดถ้วายเงนิ 5,000 เรยีล เขากล่าวเป็นพยานว่า “ระหว่างสปัดาห ์เพื่อนๆ

และญ าติๆ  ได้ตัดสิน ใจมอบเงิน ให้กับผม ดังนั ้นผมมีเงินสําหรับ เติม น้ํ ามันรถมอร์เตอร์ไซด์ โดยไม ่

ขาดแคลนเลย พวกเขาใหเ้งนิผม โดยทีผ่มไมไ่ดเ้อ่ยปากขอ” 

สองสามสัปดาห์หลังจากที่ผมได้ทดสอบพระเจ้า ฟี ราได้พบกับ ปัญ หารุนแรง โบสถ์ ได้ห นุน 

ใจให้หนุ่มสาวจัดรายการคริสตมาสขึ้นที่โบสถ์ร่วมกัน และให้แต่ละคนชวนเพื่อนๆ มาในรายการดังกล่าว  

สําหรบัฟีรา ได้รบัการขอให้ไปรับเยาวชนที่บ้านของพวกเขา และเชิญเยาวชนเหล่านั ง่ซ้อนสามมาในราย 

ก ารที่ โบ ส ถ์  ซึ่ ง ฟี ราต้ อ ง เดิน ท าง ไป -ก ลับ เพื่ อ ไป รับ เย าวช น จํ าน วน  15  ค น อ ย่ า ง น้ อ ย  8  เที่ ย ว 

       ขณะที่ฟีราซ้อนสอง รวมเป็นสามคนบนมอเตอร์ไซด์ของเขาไปที่โบสถ์  ตํารวจนายหน่ึงขี่มอเตอร์ไซด ์

วิง่ตามมาโบกมอืใหฟี้ราหยุด เพื่อนทัง้สองทีน่ัง่ซ้อนทา้ยไม่สวมหมวกกนัน๊อค ซึง่กฎหมาของกมัพูชากําหนดไว้ให้

ทัง้คนขี ่และคนซอ้นสวมหมวกกนัน๊อคทุกคน  
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แต่ตํารวจนายนัน้ไม่พูดถงึหมวกกนัน๊อค แต่ถามหาเอกสารทีแ่สดงความเป็นเจา้ของรถมอเตอรไ์ซดค์นันัน้ 

ซึ่งเขาได้บอกกับตํารวจว่า เขาทําเอกสารซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์หายไปตัง้แต่ปีที่แล้ว 

ในช่วงเวลาดงักล่าว ฟีรารูส้กึเครยีดมาก ที่เขาไม่สามารถแสดงเอกสารได ้เขาไม่ทราบจะพูดแก้ตวั หรอืหาเหตุผล

อะไรมาอา้ง 

“ผมนึกขึน้ไดว้่าในเวลานัน้ ศษิยาภบิาลเคยสอนไวว้่า มอีะไรหนกั หรอืเบาใหอ้ธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ทรงช่วย

ไดเ้สมอ  ผมจงึอธษิฐานสัน้ๆ”  

         พลนัตํารวจอีกนายหน่ึงเดินเข้ามาสมทบ และถามว่า “มปัีญหาอะไรกัน เห็นคุยกันนานสองนานแล้ว?” 

เมื่อนายตํารวจคนแรกแจ้งปัญหาให้ตํารวจคนที่สองทราบ ตํารวจคนที่สองพูดขึ้นว่า “จ่ายมา 20,000 เรยีล” 

แลว้คุณไปตามทางของคุณได ้

แน่นอนฟีราไม่มเีงนิจํานวนนัน้ ดงันัน้เขาจงึไม่อาจเดินทางต่อ แต่เขามเีครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่อยู่ใน

กระเป๋าสพายหลงัของเขาเครื่องหน่ึง ซึ่งเขาพยายามขายไปในสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถขาย 

ได้ ในที่สุดจึงยอมให้ตํารวจยึดรถมอเตอรไซด์เขาไว้ ฟีรานําเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเข้าโรงจํานํา และได้เงิน 

มา 40,000 เรยีล ฟีราจา่ยใหต้ํารวจไป 20,000 เรยีล และนํามอเตอรไ์ซดอ์อกมา 

         เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ครัง้น้ีไดเ้สรมิพลงัความเชื่อใหก้บัฟีรา และฟีรามกักล่าวเป็นพยานว่า “สิง่น้ีบอกกบัผมว่า

พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่  พระเจ้าทรงช่วยผม และตอบคําอธิษฐานของผม เมื่อผมตกอยู่ในความลําบาก”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         เมื่อเพื่อนของเขาปราศจากหมวกกนัน๊อค มใีครกําลงัเฝ้าดูอยู ่ว่าเขาจะจดัการกบัสถานการณ์นัน้อย่างไร พี่

น้องสมาชิกรู้สึกแปลกใจ เมื่อพวกเขามาถึงโบสถ์สําหรบัรายการครสิตมาสโดยปลอดภัย บางคนกล่าวแสดง

ความเหน็ว่า “พระเจา้ทรงช่วยพวกคุณโดยแท ้ดว้ยการทาํงานของตํารวจจราจร” 

          ฟีรายมืหมวกกันน๊อคจากสมาชิกโบสถ์บางคน เพื่อนําไปให้เพื่อนๆ ที่เขาได้นัดหมายไว้ว่าจะไปรบัมา 

ในรายการครสิตมาส 

วนัน้ีฟีราเป็นเพยีงคนเดยีวในครอบครวัของเขาที่ได้รบับพัตศิมาเขา้มาเป็นครสิเตยีน เขาเป็นนักศกึษาใน

มหาวทิยาลยั และรบัอาสาสอนชัน้คอมพวิเตอรใ์หก้บัสมาชกิโบสถ์ทีส่นใจเรยีนสปัดาหล์ะครัง้ และชัน้ของเขาจะยา้ย

ไปยงัศูนยเ์อนกประสงคฯ์ ที่จะสรา้งขึน้ขา้งอาคารโบสถ์ จากส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตร

มาสน้ี 

ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทัว่โลก ทีถ่วายเงนิในโรงเรยีนวนัสะบาโตเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ตลอด

มา และโดยเฉพาะในไตรมาสน้ี ซึง่ส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปเป็นกองทุนสรา้งศูนยเ์อนกประสงค ์บนพืน้ทีข่า้งโบสถ์แอ๊ด-

เวนตสี “พะตะบอง” ประเทศกมัพูชา...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรท่าน และทัง้ครอบครวัด้วยในนามพระเยซูเจา้...  

อาเมน 

ข้อมลูด่วน 

• นอกจาก ประเทศอาฟกานิสถาน ธงชาติของประเทศกัมพูชา เป็นอีกประเทศหน่ึงในโลก ที่มีรูปของ 

อาคารปรากฏอยู่ในธงชาต ิ  

• ประเทศกมัพูชา จะพูดภาษา “เขมร” ซึ่งเป็นภาษาดัง้เดมิ ที่ชาวกมัพูชาใช้พูดกนัถึง 95% ในหมู่ประชากร ส่วน

ภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาทีส่อง ซึ่งบ่อยครัง้ใชเ้ป็นภาษาในการตดิต่อธุรกจิ และเป็นภาษาในแวดวงของราชการ 

• เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับด้านเกษตรกรรม ซึ่งส่วนหน่ึงยังทําการเพาะปลูกตาม 

แบบดั ้ง เดิม  แต่ ก็กํ าลังพัฒ น าสู่ ก ารทํ าน าแปลงให ญ่  ป ระมาณ  85%  ของพื้ นที่ ใช้ ในการผลิตข้าว  

ขณะพืน้ทีเ่หลอืสว่นใหญ่ใชใ้นการทาํสวนยางพารา  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 3 พฤศจิกายน 2018 

ขึ้นบินสาํหรบัพระเจ้า 

 

เล่าโดย  ดเวยเ์น ฮารสิ วยั 39 ปี...ประเทศฟิลปิปินส ์

  

        ดเวยเ์น ฮารสี เตบิโตขึน้ในครอบครวัแอ๊ดเวนตสี ที่รฐัมอนตานา ประเทศอเมรกิา ดเวยเ์น รกัการเล่นกบั 

ของเล่นทีเ่ป็นเครื่องบนิตัง้แต่เป็นเดก็ และเขาฝันจะเป็นคนขบัเครื่องบนเมื่อโตขึน้ หลงัจากเรยีนจบชัน้มธัยมปลาย 

เขาลงทะเบยีนเรยีนชัน้ขบัเครื่องบนิเลก็ ซึง่สอนที่มหาวทิยาลยัวลัลา วลัลา ซึง่เป็นของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด-

เวนตสี ซึง่ตัง้อยูท่ีร่ฐัวอชงิตนั 

         หลงัจากหน่ึงปี ดเวยเ์น กลบัที่รฐัมอนตานาบ้านเกดิ และลงทะเบยีนเรยีนเป็นช่างซ่อมเครื่องบนิ และสอบ

เอาใบขับขี่ เครื่อ งบินเล็ก  ต่อมามีคนขายเครื่องบินที่ ได้ร ับความเสียหายจากการชนกันบนสนามบิน 

ในราคาถูกมาก เขาทําการถอด ซื้ออะไหล่ และสร้างบางชิ้นส่วนขึ้นใหม่ ปรากฏว่าเครื่องบินลํานัน้ใช้การได ้

ดเีกอืบเหมอืนเครื่องใหม่ เมื่อมกีารเปิดรบัสมคัรนักบนิทหารเพื่อรกัษาชายฝัง่ เขาสมคัรเขา้ไป ซึง่ทางหน่วยทหาร

ชายฝัง่ส่งเขาไปเรยีนหลกัสตูรขบัเฮลคิอปเตอร ์ซึง่เขาเรยีนสาํเรจ็เป็นนกับนิเฮลคิอปเตอรด์ว้ย 

         ในการบนิตรวจการชายฝัง่ เขาจงึบนิด้วยเครื่องบนิขนาดกลาง และเครื่องเฮลคิอปเตอร ์พรอ้มกบัเพื่อน

นักบินสลับกันไป งานในกองบินทหารชายฝังเป็นไปด้วยดี แต่ประสบการณ์ด้านครสิเตียนกลับเยือกเย็นลง 

         วนัหน่ึงญาติคนหน่ึงของดเวย์เน คุยกับเขาว่า เขาอยากพูดคุยกบันักบินมชิชนันาร ีที่ทําการบินเครื่อง 

เฮลิคอปเตอร์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศฟิลิปปินส์ไหม ดเวย์เน ลาหยุดได้สามวัน จึงขับเครื่องบิน 

เล็กของเขาที่รฐัเคนทกักี้ เพื่อพบพูดคุยกบันักบนิมชิชนันารคีนนัน้ ซึ่งเป็นชาวอเมรกินั และตอนน้ีลามาพกัร้อน

กลบัมาเยีย่มบา้นในรฐัเคนทกักี ้

         แต่คืนก่อนที่ดเวย์เน จะบินไปที่รฐัเคนทักกี้พี่สาวของเขาโทรมาบอกว่า บ้านพ่อแม่ของเขาถูกไฟไหม 

แต่ไม่มีใครได้รบับาดเจ็บ ดเวย์เน ปกติถ้าไม่พักที่กองทหาร เขาจะกลับบ้านไปพักกับพ่อแม่ ดังนั ้นสมบัต ิ

สิ่งของรวมทัง้ของเล่นที่มีราคาแพงต่างๆ ที่เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึก รวมบอร์ดเล่นหิมะถูกไฟไหม้ทัง้หมด 

         ดเวยเ์น นัดกบันักบนิมชิชนันารไีวแ้ล้ว จงึขบัเครื่องบนิเลก็ส่วนตวัไปพบกบัเขาก่อน แลว้จากนัน้จงึจะขบั

เครื่องบนิกลบับา้น เหตุการณ์ไฟไหมบ้า้น ทาํใหด้เวยเ์น ไดค้ดิว่า “พระเจา้ทรงนําวสัดุสิง่ของในโลกออกไปจากชวีติ

ข อ ง เข า  เพื่ อ ไม่ ให้ เข าคิด เป็ น ห่ ว งห น้ าพ ะว งห ลังก็ เ ป็ น ได้ ” ดั งนั ้น เมื่ อ เข าพ บ กับ นั ก บิ น ค น นั ้น 

และทราบถึงความต้องการนักบินเฮลิคอปเตอร์ เขาได้กล่าวสัญญากับนักบินคนนัน้ว่า “ผมเซ็นต์สัญญาไว ้

กับกองบินชายฝัง่หกปี ตอนน้ีผมรบัใช้ในหน้าที่ไปแล้วเกือบครึ่งทาง ถ้าผมสามารถเลิกสัญญาได้เมื่อไรผม 

กจ็ะไปรบัใชพ้ระเจา้ดว้ยการเป็นนกับนิเฮลคิอปเตอรม์ชิชนันารใีนประเทศฟิลปิปินส”์ 

 

ส่ิงสาํคญัท่ีสดุครัง้ใหม่ 

         ดเวย์เน ไม่มแีนวคดิว่าเขาจะยกเลกิสญัญาได้อย่างไร เขายงัเหลอือายุในสญัญาอยู่สามปีเศษ กบัหน่วย

รกัษาการยามฝัง่แห่งชาต ิเขาเริม่อธษิฐานเกีย่วกบัเรือ่งน้ี 

         “เขากล่าวเป็นพยานว่า เมื่อบา้นของพ่อแม ่ซึง่ผมอาศยัอยูด่ว้ยถูกไฟไหมเสยีหายทัง้หลงั ทําใหผ้มคดิเกี่ยว 

กับว่า  “สิ่งใดมีความสําคัญมากที่สุดในชีวิต” วัตถุสิ่งของใดที่เราเก็บสะสมไว้ ไม่อาจเปรยีบเทียบกับชีวิตชัว่ 

นิรนัดรไ์ด ้สิง่ทีม่คี่าทีสุ่ด คอืความรอดของเราเอง และความรอดของคนอื่นๆ 
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         เป็นครัง้แรกในรอบหลายปี ที่ดเวย์เน อ่านพระคมัภรี์ และอธษิฐานทุกวนั...ที่อศัจรรย์คอื “เมื่อผมทําเช่น 

น้ี พระเจา้เริม่ทาํการเปลีย่นแปลงผม” 

        หลงัจากที่อธษิฐานต่อเน่ืองสองสามเดอืน ดเวย์เกิดความแน่ใจว่า เขาควรจะหยุดการประนีประนอม ใน 

เรื่องการถือรกัษาวนัสะบาโต ในทุกเดือนเขาและเพื่อนๆ บางคนต้องเข้าฝึกซ้อมสามวนัเต็ม จากวนัศุกรถ์ึงวนั

อาทติย ์และเขาไดท้าํการละเมดิวนัสะบาโตเพราะการฝึกความพรอ้มดงักล่าวในเวลาสีปี่ทีผ่่านมา 

         ดเวยเ์น เขา้พบผูบ้งัคบับญัชาของเขา และขอต่อรอง ใหเ้ขาฝึกบนิวนัศุกร ์และวนัอาทติย ์ ส่วนการฝึกของ

วนัวนัเสารเ์คา้จะมาฝึกในวนัธรรมดาแทน แต่ผูบ้งัคบับญัชาปฏเิสธ  ดงันัน้เมื่อถงึการฝึกครัง้ต่อไป ดเวยเ์นประกาศ

เลยว่าเคา้จะไมฝึ่กในวนัเสาร ์

ผูบ้งัคบับญัชาพดูว่า “ผมกไ็มส่ามารถใหคุ้ณหยดุดว้ยเหตุผลนัน้ไดเ้ช่นกนั” 

ดเวย์แน พูดต่อด้วยความนับถือว่า “ท่านจะพิจารณาโทษอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ผมก็จะขอหยุดอยู่ดี” 

         ผู้บงัคบับญัชาไม่แน่ใจว่าเขาจะลงโทษอย่างไรดี เพราะที่ผ่านมา บันทึกประวตัิการฝึก การทํางานของ 

ดเวยเ์น ไมม่ขีอ้บกพรอ่งในสิง่ใดเลย 

        ในการฝึกซ้อมประจําเดือน ดเวย์เน มาฝึกในวันศุกร์ และหยุดวันเสาร์ และมาฝึกต่อในวันอาทิตย ์       

ดเวยเ์นทําอย่างน้ีมาสองสามเดอืน ขณะเดยีวกนัดเวยเ์น อธษิฐานทุกวนั ขอพระเจา้ทรงช่วยให้พบทางออก ด้วย 

การอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า ถ้าพระองค์จะให้ข้าพระองค์อยู่ที่ น่ี ต่อข้าพระองค์ยินดี หรือจะให้ข้าพระองค ์

ไปรบัใชพ้ระองคท์ีฟิ่ลปิปินส ์ขา้พระองคก์ย็นิดไีปรบัใชพ้ระองคท์ีน่ัน่” 

 

คาํตอบสาํหรบัการอธิษฐาน 

         ในทีสุ่ดผูบ้งัคบับญัชาเรยีก ดเวยเ์น ไปพบ และบอกกบัเขาว่า “ผมไดร้ายงานเรือ่งของคุณใหก้บัผูบ้งัคบักอง

พนัทราบ เราไดต้ดัสนิใจว่า เราจะไม่เสยีเวลา และทรพัยากร โดยทําสิง่ใดต่อต้านความเชื่อของคุณ เราจงึจะยกเลกิ

สญัญากบัคุณ โดยใหคุ้ณลาออกไปโดยจะไม่ปรบัเงนิ หรอืกล่าวโทษใดๆ ดงันัน้คุณยืน่ใบลาออกมาไดเ้ลย และผมจะ

อนุมตัใิหค้ณุออกไปในสิน้เดอืนทีส่าม หลงัจากไดร้บัใบลา” 

         ดเวยเ์น รูส้กึชอ็ก และขอบคุณพระเจา้ เขาตดิต่อไปทีฟิ่ลปิปินส ์และเตรยีมการณ์ทุกอย่าง ทุกอย่างลงตวัดี

มากหลงัจากนัน้ เขาประกาศในสื่อต่างๆ ว่าต้องการเฮลคิอปเตอรส์าํหรบังานมชิชัน่นารใีนประเทศฟิลปิปินส ์มคีนมี

ฐานะคนหน่ึงออกเงนิซื้อเฮลคิอปเตอรใ์ห้ และมเีงนิบรจิาคสําหรบัค่าดําเนินการอีกหลัง่ไหลเขามาจากแหล่งที่ไม่

คาดหวงั สาํหรบัความต้องการอื่นๆ แมแ้ต่ทางรฐับาลฟิลปิปินสก์ไ็มเ่กบ็ภาษสีาํหรบัเฮลคิอปเตอร ์และสิง่ของอื่นๆ ที่

จดัส่งไป 

        “พระเจ้าทรงจดัหาทุกสิง่ให้อย่างอัศจรรย์ ผมไม่ต้องรณรงค์หาทุนแต่อย่างใด เพยีงแต่ประกาศในความ

ตอ้งการเท่านัน้” ดเวยเ์นกล่าวเป็นพยาน 

         ปัจจุบัน ดเวย์เน อายุ 39 ปี และภรรยาของเขา คือ “เวนดี้” เป็นพยาบาลมิชชันนาร ีที่ดเวย์เน พบใน

ประเทศฟิลปิปินส์ ขณะ “เวนดี้” น้ีทําหน้าที่เป็นผู้อํานวยการ “งานรบัใช้ด้านการแพทย์ทางอากาศ” ซึ่งใช้การบนิ

ส่งเสริมงานด้านการแพทย์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักร เพื่อเป้าหมายในการประกาศ 

พระกติตคิุณ 

         ดเวย์เน กล่าวว่า “ผมได้มาทํางานด้านการบนิเพื่อการประกาศที่ฟิลปิปินส์แล้วเป็นเวลา 10 ปี และพระ- 

เจ้าทรงจดัหาสิ่งที่ต้องการอย่างไม่ขาดมือ โดยจดัพอเพียงครัง้ละหน่ึงเดือน...เราสามารถมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อ 

เน่ือง” ดเวย์เน มกัจะเอ่ยถึงข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมโรมข้อหน่ึงอยู่เสมอ ซี่งมีข้อความว่า “เรารู้ว่า พระเจ้า 
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ทรงช่วยคนทีร่ ักพระองค์ ให้เกิดผลดีในทุกสิง่ คือคนทัง้ปวงทีพ่ระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของ 

พระองค”์ (โรม 8:28)  

         “พระเจา้ทรงจดัใหทุ้กสิง่ทุกอย่างลงตวั เราเพยีงยดึพระสญัญาของพระองคไ์วโ้ดยความเชื่อ ทุกสิง่ทุกอย่าง

จะดเีอง” ดเวยเ์น กล่าวเป็นพยาน 

 

ข้อมลูด่วน 

• งานของพระเจ้าโดยเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศฟิลิปปินส์เริม่ในปี 1905 โดยบรรณกรจากประเทศ

ออสเตรเลีย ชื่อ อาร์. เอ. คัลด์เวลล์ เข้าไปขายหนังสือของคริสตจักรฯ ซึ่งพิมพ์ในภาษาสเปน เป็น 

เรือ่งเกีย่วกบัสุขภาพ และเรือ่งเกีย่วกบัศาสนา....และไดร้บัความสาํเรจ็เป็นอยา่งด ี 

• เริม่ต้นในปี 1915 (คืออีก 10 ปีต่อมา) ชาวฟิลิปปินส์ได้ฟังข่าวของแอ๊ดเวนตีส และได้ฟังเรื่องเทศนาใน 

ภาษา “คาตาล็อก” ภาษาถิ่นของชนส่วนใหญ่ โดยศาสนาจารย์ “ไบเบียโน ปานิส” ผลลัพธ์ที่ได้คือ ในปี  

1916 มผีู้คน 104 คนรบับพัติศมา และในปีเดยีวกนั (1916) มกีารจดัระเบียบของโบสถ์ขึ้น เริม่ด้วยจํานวน 

สมาชกิ 116 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 10 พฤศจิกายน 2018 

นายแพทยท่ี์เทศนา 

 

เล่าโดย  น.พ. เจย ์เอม็. ทอมโบคนั...ประเทศอนิโดนีเซยี 

 

   ต่ อไป น้ี เป็ น เรือ่ งเกี ่ยวกับ  “โรงพ ยาบ าลแอ๊ด เวนตีสมาน าโด ” ประเท ศ อิน โด นี เซีย  ซึ ่งจะเป็ น 

สถาบนัทีจ่ะไดร้บัส่วนหนึง่ของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี 

  

         ทุกปี น.พ. เจย์ เอ็ม. ทอมโบคนั จะหาเวลาประมาณสามสปัดาห์ พกัจากการทําหน้าที่นายแพทย์ประจํา

โรงพยาบาลมานาโด อันมีงานยุ่งทุกวันในฐานะเป็นแพทย์ และผู้อํานวยการของโรงพยาบาล เพื่อไปเทศนา 

ประกาศเผยแพรศ่าสนา ณ ทีใ่ดทีห่น่ึงเป็นเวลาสองสปัดาหต์ดิต่อกนั 

         นายแพทยท่์านน้ีกล่าวหนุนใจใหน้ายแพทย ์และเจา้หน้าทีแ่ผนกอื่นๆ ทาํอยา่งเดยีวกนั  

         คุณหมอเจย์ พบว่าการเทศนาเรื่องพระกิตตคิุณของของพระเยซูในที่สาธารณะทําให้คุณหมอ และเพื่อน

ร่วมงานของท่าน ให้ความมอืกันในการรกัษาคนไข้ได้ดีขึ้น ทัง้เป็นการเตรยีมพร้อมพวกเขาไว้สําหรบัการเสด็จ

กลบัมาของพระเยซดูว้ย 

         คุณหมอเจย์กล่าวเป็นพยานจากความรู้สึกของท่าน ในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นในครัง้หน่ึง 

ว่า “การประกาศเผยแพรพ่ระกติตคิุณเป็น “อาหารเชา้” และ “อาหารเทีย่ง” ของผม  

        โรงพยาบาลแอ๊ดเวนตสีมานาโด เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตยีง  โรงพยาบาลแห่งน้ีตัง้อยูบ่นเกาะ “สุลาเว

ส”ี ในการประกาศพระกติตคิุณในปี 2016 โรงพยาบาลแห่งน้ีจดัการประชุมรว่มกบัสาํนกังานคอนเฟอเรนซท์อ้งถิน่ มี

ผูร้บับพัตศิมา 53 คน และในการเปิดประชุมในทีส่าธารณะปี 2017 มผีูร้บับพัตศิมา 69 คน การประชุมทัง้สองครัง้ใน

ปี 2016 และ 2017 มนีายแพทยห์ลายคนผลดัเปลีย่นกนัเป็นผูเ้ทศนาในทีป่ระชุม 

         ในปี 2018 ทางโรงพยาบาลแห่งน้ีเปิดประชุมเผยแพร่ในที่สาธารณะไปแล้วสามครัง้ ครัง้แรกเทศนาโดย

แพทย์หลายคน การประชุมครัง้ที่สองมีพยาบาลหลายคนผลัดกันเทศนา และในการเปิดประชุมครัง้ที่สาม 

คณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาลเป็นผูเ้ทศนา 

         “เราต้องการ การรวมกนัเป็นหน่ึงก่อนภายในครสิตจกัร ก่อนที่จะเป็นพยานให้กบัผู้อยู่นอกครสิตจกัร การ

ร่วมกันเปิดการประชุมในที่สาธารณะทําให้เราทัง้หลายมวีสิยัทศัน์เดียวกัน เพราะเราให้ความร่วมมอืกันในการ

ประกาศพระกติตคิุณ” นายแพทยเ์จยก์ล่าว  

         ก่อนจะย้ายมาเป็นผู้อํานวยการ ร.พ.แอ๊ดเวนตีสมานาโด  น.พ.เจย์ เป็นแพทย์แผนกสูตินารทีี่ ร.พ. ของ

รฐับาลอยู่ 7 ปี  น.พ.เจย ์ต้องเผชญิกบัความลําบากใจเรื่องต้องทํางานในวนัสะบาโต จงึลาออกจาก ร.พ. ของรฐั มา

ทํางานกับแอ๊ดเวนตีสบันดุง เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งโรงพยาลดังกล่าวตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของเกาะจาวา ตลอด 

เวลา 5 ปีที ่น.พ. เจยท์ํางานที ่ร.พ. แอ๊ดเวนตสีบนัดุง คณะแพทย ์และเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลทําการเปิดประชุมในที่

สาธารณะกว่า 10 ครัง้ และมีผู้รบับัพติสมารวมถึง 4,000 คน น.พ. เจย์ มีโอกาสได้เทศนาในที่ประชุมใน 

ทีส่าธารณะตัง้แต่เขา้มาทํางานในปีแรก เมื่อไดม้าเป็นผูอ้ํานวยการ ร.พ. แอ๊ดเวนตสีมานาโด จงึนําเอาการประกาศ

พระกิตตคิุณ ด้วยการเปิดประชุมมาใช้ อย่างไรก็ดคีรสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีดําเนินการโรงพยาบาลอยู่ 4 

แห่ง นอกจาก ร.พ. แอ๊ดเวนตีสสองแห่งที่กล่าวถึงแล้ว ยังมี ร.พ. แอ๊ดเวนตีสอีกสองแห่งคือ ร.พ. บันดาร ์

ลํ า ปั งแ อ๊ ด เวนตี ส  และ ร .พ . เมดานแ อ๊ ด เวนตี ส  โรงพ ยาบ าลทั ้งส อ งแห่ ง น้ี ตั ้งอยู่ ที่ เก าะสุ ม าต รา 
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         โรงพยาบายแอ๊ดเวนตีสมานาโด เมื่อเปิดครัง้แรกในปี 2007 ได้ปรบัปรุงตึกหลังเก่าของสหมชิชัน่เป็น

โรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ต่อมาโรงพยาบาลแห่งน้ีได้รบัการสนับสนุนจากเงนิถวายวันสะบาโตที่สิบสาม 

ในปี 2012 ทําให้โรงพยาบาลมทุีนขยายโรงพยาบาลขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียงในถัดมา คือปี 2013 

         น.พ. เจย ์กล่าวว่า ขณะน้ี ร.พ. มานาโดแอ๊ดเวนตสียงัขาดแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญแอ๊ดเวนตสีอยู่อกี 3 คน (ต้อง

จ้างแพทย์ที่ไม่ใช่แอ๊ดเวนตีส) โรงพยาบาลแห่งน้ีมผีู้ร่วมงานทุกแผนก ทัง้แพทย์และพยาบาลรวม 384 คนจาก 

จํานวนทัง้หมดเป็นแอ๊ดเวนตีส 90 เปอร์เซ็นต์ และเราให้บรกิารประชาชนทัง้ คนไข้ใน และคนไข้นอกในแต่ 

ละปีไมน้่อยกว่า 700,000 คน         

         น.พ. เจย ์ถอืว่าการเปิดประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณในทีส่าธารณะ ไมเ่พยีงเป็นการแบ่งปันพระกติตคิุณกบั

คนขา้งนอก แต่เป็นการส่งเสรมิพลงัความเชื่อใหผู้ร้่วมงานของโรงพยาบาลดว้ย การทีเ่พื่อนรว่มงานของหมอ มสี่วน

ในการใหบ้รกิารฟรคีลนิิก พรอ้มกนัไปกบัการเปิดประชุม รวมทัง้การจดัใหม้กีารสมัมนาสุขภาพพรอ้มกนัไปกบัการ

เทศนาเผยแพร่พระกติตคิุณ ทาํให้ได้รบัผลดเียีย่ม ขณะเดยีวกนัผูร้่วมงานก็ไดร้บัพระพรฝ่ายวญิญาณจติกนัทุกคน   

         นายแพทย ์เจย ์กล่าวเสมอว่า “เมื่อเราออกไปให้การส่งเสรมิพลงัคนอื่น ผลประโยชน์ที่เราให้คนอื่นไป จะ

สะทอ้นกลบัมายงัพวกเราดว้ย”  

        โรงพยาบาลแอ๊ดเวนตีสมานาโด มอีนุศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาล 4 คน พวกเขาวางแผนและดูแล

ดําเนินการด้านจติวิญญาณอย่างเข้มแข็ง พวกเขาจดัให้การประชุมอธิษฐานปีละ 2 ครัง้ จดัการอธษิฐานพิเศษ

ต่อเน่ือง 10 วนั จดัใหแ้ต่ละแผนกมกีารนมสัการเชา้ทุกวนัทํางาน ในปี 2016 มคีนไขร้บับพัตสิมา 9 คน และรบับพั-

ตสิมาอกี 2 คน ในปี 2017 

          นายแพทย์  เจย์ กล่าวว่า ข้อพระคมัภีร์ซึ่งเป็นหัวข้อสําคญัสิ่งแรกของเราอยู่ในพระธรรมมทัธิว กล่าว 

ว่า “เหตุฉะนั ้นเจ้าทัง้หลายจงออกไปสัง่สอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้ร ับบัพติศมาในพระนาม 

แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิง่สารพัดซึง่เราได้สัง่พวกเจ้าไว้ นี ่

แหละเราจะอยูก่บัเจา้ทัง้หลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยคุ” (มทัธวิ 28 :19, 20) 

        ขอ้ความสุดท้ายที่ น.พ. เจย ์อยากกล่าวกับพี่น้องในพระครสิต์ทัว่โลกคอื ขอเราทุกคนร่วมกนัทําการเป็น

พยาน และทาํการประกาศทุกรปูแบบ รวมทัง้การประกาศเผยแพรใ่นทีส่าธารณะ ร่วมกบัการเปิดคลนิิก และการเปิด

สมัมนาสุขภาพ หรอืโดยวธิอีื่นใดอยา่งเรง่ด่วน ..เพราะใกลเ้วลาทีพ่ระเยซจูะเสดจ็มาแลว้” 

        ขอบคุณพีน้่องในพระเยซทุูกท่านทีถ่วายทรพัยเ์พื่อส่งเสรมิพนัธกจิของพระองค ์ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุก

ท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

ข้อมลูด่วน 

• ประเทศอินโดนีเซีย มีเกาะจํานวนมหาศาล นับได้ถึง 17,508 แห่ง มีพื้นที่รวมกัน 1,192,440 ตารางกิโล 

เมตร ประเทศอินโดนีเซียมีโซนเวลาต่างกัน 3โซน ถ้าจะใช้เครื่องบิน โดยบินจากสุดปลายด้านหน่ึงไป 

ยงัสดุปลายอกีดา้นหน่ึงจะใชเ้วลาบนินาน 12 ชัว่โมง 

• ประเทศอินโดนีเซียด้านตะวนัออก ติดกับประเทศติมอร์-เลสเต (ซึ่งแยกออกจากอินโดนีเซีย) เคยเป็นถิ่น 

มนุษยก์นิคน ซึ่งถอืวา่เป็นพืน้ทีส่ดุทา้ยของเผา่ต่างๆ ทีล่่าหวัมนุษย ์ 

• ประเทศอนิโดนีเซยีสง่ออก “ขากบแชแ่ขง็” ไปยงัประเทศฝรัง่เศสปีละ 3,000 ตนั 

• ภาษาทางราชการของอินโดนีเซียคือ “ภาษาบาฮาซ่า”  (Bahasa) แต่มีภาษาถิ่น ที่พูดกันเฉพาะท้องถิ่นถึง 

700 ภาษา  ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่อย่างน้อยพูดได้ 2 ภาษา คือภาษาถิ่น และภาษาบาฮาซา ซึ่งพูด อ่าน 

เขยีนในโรงเรยีน อย่างเป็นทางการ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 17 พฤศจิกายน 2018 

การเยียวยาด้วยมะนาว 

 

เล่าโดย  คาเรน วยูซ์นั วยั 27 ปี...ประเทศอนิโดนีเซยี 

 

         ถา้เป็นไดข้อชายหนุ่มวยั 19 เป็นผูเ้ล่าขา่วในวนัน้ี ใชก้ารเล่าเป็นบุคคลทีส่าม ผม... 

 

         เครื่องบนิเล็กขนาดหกที่นัง่ส่งเพื่อน และผม ลงที่สนามบินเอกชนขนาดเล็กที่ตีนภูเขาแห่งหน่ึงในปาปัว 

อนิโดนีเซยี 

        เราเข้าไปในเมอืงเพื่อซื้อสิง่ของที่จําเป็นรอบสุดท้าย ก่อนทําการปีนเขาสูง เพื่อไปทํางานในหมู่บ้านของ 

ชนเผ่าเป็นเวลาหน่ึงปี ในฐานะเป็นนักศกึษามชิชนันาร ีหลงัจากการเขา้อบรมในรายการ “หน่วยเคลื่อนไหวหน่ึงพนั

มชิชนันาร”ี เราไม่มเีงนิตดิตวัมากนัก แต่ทีเ่ราตอ้งการทีสุ่ดคอื ซือ้มะนาวหน่ึงถุงใหญ่เพื่อนําไปดว้ย เราทัง้สองชอบ

มะนาว และเราทราบว่าเราจะหามะนาวไมไ่ด ้ในหมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูใ่นป่าเขา 

         สองสปัดาห์ต่อมาเราพบตัวเองในหมู่บ้านชื่อ “ทินิบิล” ซึ่งตัง้อยู่บนเชิงเขา เมื่อไปถึงเราไม่ทราบว่าเรา 

จะแบ่งปันพระเยซูอย่างไร สิง่ที่เราได้รบัการเรยีนรู ้ และฝึกฝน “หน่วยเคลื่อนไหว 1,000 มชิชนันาร”ี ซึ่งองค์กร 

ส่งเราให้มาทําการเผยแพร่พระกติตคิุณ แต่เท่าที่เราได้เรยีนรูก้ารเขา้ถงึด้วยวธิกีารต่างๆ มา ยงัคดิไม่ออกว่าจะใช้

วธิกีารไหนจงึจะไดผ้ล 

         เราจําได้อย่างหน่ึงอาจารยท์ี่สอนบอกว่า “ถ้าคุณไม่ทราบจะพูด หรอืว่าจะเข้าถึงผู้คนอย่างไร ก็ให้ทําการ

อธษิฐาน และอธษิฐานต่อไปจนกว่าพระเจา้จะทรงสําแดงใหท้ราบ...ดงันัน้เราจงึอธษิฐาน” 

        วนัหน่ึงขณะทีเ่ราเดนิเท้าจากหมู่บา้นที่เราพกัไปยงัอกีหมู่บ้านหน่ึง ชายคนหน่ึงในหมู่บ้านขอให้เราไปเยีย่ม

ญาติของเขาคนหน่ึงซึ่งตาบอด เขาชื่อ “มาริอัส” เราจึงไปที่บ้านของ “มาริอัส” เมื่อพบเขา ผมได้ถามเขา 

ว่าเขาตาบอดมานานหรอืยงั เขาตอบว่า เขาเริม่มองไมเ่หน็เมือ่สองปีทีแ่ลว้ 

         “ผมไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร” เขาพูดพรอ้มกบัสัน่ศรีษะ “ทุกอย่างเกิดขึน้อย่างปัจจุบนัทนัด่วน” 

         ส่วนคนอื่นๆ ในหมู่บ้าน ไม่มคีวามสงสยัใดๆ เกี่ยวกบัว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้ “มารอิสั” ตาบอด ทุกคน

กล่าวปรกัปราํว่าวญิญาณชัว่นัน่เอง 

        มารอิสั และครอบครวัของเขารอ้งขอความช่วยเหลอื พวกเขาขอยาสําหรบัการรกัษาตา และขอให้อธษิฐาน

เพื่อเพื่อน และผมเองไม่ทราบจะให้การช่วยเหลอืมารอิสัอย่างไร เรากลบัไปที่บ้านพกัและคุกเข่าอธิษฐาน โดย

อธิษฐานว่า  “พระบิดาเจ้า ถ้าน่ีเป็นวิธีการเริ่มทํางานมิชชันนารีของข้าพระองค์ทัง้สอง ขอพระองค์โปรด 

ทาํการอศัจรรยผ์่านขา้พระองคท์ัง้สองดว้ย” 

         เราคดิถึงถุงมะนาวขึ้นมาได้ เราซื้อที่ตลาดหมู่บ้านก่อนเดนิทางขึน้ภูเขา แม้เราไม่ใช่แพทย ์แต่เราทราบ 

ว่ามะนาวมคีุณสมบตัิทางยาอยู่ไม่น้อย ดงันัน้เราหยบิมะนาวมาลูกหน่ึง ทําการล้างอย่างดี แล้วชวนกันเดนิไป 

ยงับา้นของมารอิสัในเชา้วนัรุง่ขึน้ เราผ่ามะนาวเป็นสองซกี และทําการอธษิฐาน จากนัน้เพื่อนของผมบอกใหม้ารอิสั

นอนหงายลง แลว้เขาบบีมะนาวลงบนตาทัง้สองขา้งของมารอิสั ขา้งละหลายหยดจากนัน้เราอธษิฐานขอพระเจา้ทรง

รกัษาตาของมารอิสั จากนัน้เราเดนิกลบับา้น ตกบ่ายเรากลบัมาทําอย่างเดยีวกนั บบีน้ํามะนาวลงบนตาทัง้สองขา้ง

ของมารอิสัขา้งละหลายหยด ทาํการอธษิฐานขอพระเมตตาจากพระเจา้ แลว้เดนิทางกลบั 
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         เราทําอย่างเดยีวกนัทัง้ในรอบเช้า และรอบเยน็ติดต่อกนัเป็นเวลาหน่ึงสปัดาห์ ไม่มอีะไรเกิดขึ้น และเรา

กําลงัคดิว่าจะหยดุวธิกีารดงักล่าว แต่หลงัสองสปัดาหผ์่านไป มารอิสับอกกบัเราว่า เขาสามารถสงัเกตเหน็แสงสว่าง 

ไดเ้ป็นครัง้แรกในรอบสองปี 

         เมื่อได้ยินเช่นนัน้เราทัง้สองได้รบัการหนุนใจ แสดงว่าพระเจ้ากําลังทรงทําการ เราจึงอธิษฐานอย่าง 

เอาจริงเอาจังมากขึ้น ...หน่ึงเดือนผ่านไป มารอิัสประกาศว่า “ผมมองเห็นอะไรๆ บ้างแล้ว  แต่ยังไม่ชัด”    

         เป็นวนัเดยีวกนั ที่มะนาวลูกสุดท้ายของเราได้หมดลง แต่เราไม่บอกให้มารอิสัทราบ เราเพยีงบอกเขาว่า 

“แต่น้ีไปเรามวีธิกีารรกัษาแบบใหม.่..เราจะอธษิฐานเพยีงอยา่งเดยีว ไมต่อ้งใชน้ํ้ามะนาว”  

        สองสามสปัดาหถ์ดัมา เมื่อเรากลบัมาเยีย่มมารอิสั เราพบว่า เขากําลงัยนืมองทุ่งนาขา้วกําลงัเหลอืงใกลบ้า้น

ของเขา มารอิสัเดนิไปยงัจุดนัน้ จุดน้ีได้อย่างเป็นอสิระ แสดงว่าเขาสามารถมองเห็นแล้ว !  มารอิสับอกกบัเราว่า 

“ผมมองเหน็ยงัไมเ่ตม็ที ่แต่กม็องเหน็พอเพยีงทีจ่ะทาํใหผ้มใชช้วีติตามปกตไิด”้ 

         อารอิสัมคีวามตื่นเต้นดใีจ และเขาบอกกบัชาวบ้านคนอื่นๆว่า พระเยซูช่วยรกัษาตาของเขาแลว้ ด้วยการ

เอาชนะอํานาจของวญิญาณรา้ย 

         เรื่องน้ีได้เปิดประตูให้เราได้แบ่งปันพระกิตติคุณ ข่าวเรื่องการอศัจรรย์ ข่าวพระเจ้าทรงรกัษาให้มารอิัส

มองเห็นได้แพร่ไปอย่างรวดเรว็ ตามหมู่บ้านต่างๆ แม้แต่ข้ามภูเขาไปอีกหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ติดต่อเรา 

ให้ไปอธษิฐาน และใหก้ารช่วยเหลอืดว้ยยารกัษาโรค พวกเขายนืยนัจะเรยีกเราว่า “อาจารย”์ หรอื “หมอ” แมว้่าเรา

ไม่ ได้ เป็นทั ้งสองอย่าง พวกเขาต้องการศึกษาพระคัมภีร์ ทั ้งหมด น้ีนับว่าเป็นการที่พระเจ้าทรงตอบ 

คาํอธษิฐานของเรา ในสองเดอืนต่อมามผีูข้อรบับพัตศิมา 7 คน 

        ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทัว่โลกทีไ่ดถ้วายทรพัยใ์นโรงเรยีนวนัสะบาโต ทําใหเ้รามเีงนิทุนส่งอาสาพนัธกจิ

ไปประกาศพระกติตคิุณ ณ ดนิแดนทีห่่างไกล  แมแ้ต่บนยอดเขากลางป่าในประเทศอนิโดนีเซยี 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• งานของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศอินโดนีเซียประกอบด้วย (ก) สํางานสหคอนเฟอ- 

เรนซ์ตะวันออก มีที่ต ัง้ของสํานักงานอยู่ที่  “สุลาเวสี” และ (ข) สํานักงานสหมิชชันตะวันตก มีที่ต ัง้อยู ่

ทีก่รงุจากาตา้ (ซึ่งเป็นเมอืงหลวง) 

• งานของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในประเทศอินโดนีเซียเริ่มต้นในปี 1900 เมื่อ ศาสนาจารย์ อาร์. ดับเบิลยู. 

มันสัน ซึ่ งเดิมทีท่านเป็นมิชชันนารีของคริสตจักรอื่น ทํางานในประเทศสิงคโปร์ ต่อมาท่านรบัเอาความ 

เชื่อของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส จากนั ้นได้เดินทางไปเปิดงานใหม่ที่เมือง “ปาดัง” ซึ่งตัง้อยู่ที่ตะวนัตกของ 

ชายฝัง่เกาะสุมาตรา หน่ึงในผู้กลบัใจใหม่ ที่อาจารย์มนัสนัพามาด้วย เป็นเด็กหนุ่มในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้า 

ที่อาจารย์ม ันสันดูแลที่ประเทศสิงคโปร์ ต่อมาอารย์ม ันสัน ได้ส่งเด็กหนุ่มคนที่ติดตามมาด้วยให้เข้าเรียน 

ในโรงเรียนศาสนศาสตร์ และเขาก็คือ อาจารย์ เทย์ ฮอง เสียง ทําการประกาศเทศนาท่ามกลางชาวจีนใน 

ประเทศอินโนนีเซียเป็นหลกั ในปี 1903 งานของแอ๊ดเวนตีนในหมู่เกาะตะวนัออกของอินโดนีเซียได้กลาย 

พืน้ทีภ่ายใตก้ารดแูลของมชิชนัออสเตรเลยีนคอนเฟอเรนซ์  

• ในปี 1905 อิมมานูเอล ซิเรการ์ จาก “ดินแดนปาตัก”  ได้รบัเอาความเชื่อของแอ๊ดเวนตีส หลังจากที่ได้ศึก 

พระคัมภีร์กับอาจารย์ม ันสัน เขาได้ร ับบัพติศมา และกลายเป็นชาวอินโดนีเซียนคนแรกที่กลับใจใหม่ อา 

อาจารย์อิมมานูเอล ซิเรการ์ ต่อมาได้ร ับแต่งตัง้เป็นผู้ประกาศข่าวดี เขาได้เดินทางกลับดินแดนในที่สูง 

ของเกาะสุมาตรา ซึ่งบางพื้นที่ห่างไกลเคยมชีาวป่าที่เรยีกว่า “เป็นมนุษย์กนิคน” อาศยัอยู่ เพื่อทําการประกาศ    

ขา่วพระกติตคิณุใหป้ระชาชนพืน้ถิน่ของเขาเอง      
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 24 พฤศจิกายน 2018 

หนังสือจากหลุมขยะเปล่ียนแปลงชีวิต 

 

เล่าโดย  เปตรสั โทโบล ูวยั 50 ปี...ประเทศอนิโดนีเซยี 

 

         ชาวนาคนหน่ึงชื่อ “เปตรสั โทโบล”ู รูส้กึโกรธมาก เมือ่ไดท้ราบว่าลกูสาว อาย ุ19 ปี ชื่อ โมนิกา ไดร้บับพัตศิ

มาเขา้สู่ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

         เปตรสัเองทาํงานเป็นศษิยาภบิาลจติอาสาดแูลโบสถแ์ห่งหน่ึงในหมู่บา้นฮลัมาเฮรา มาเป็นเวลา 35 ปี เขาไม่

เข้าใจว่า ศาสนาจารย์โบสถ์แอ๊ดเวนตีสรบับัพติศมาให้กับลูกสาวของเขาได้อย่างไร โดยไม่ขออนุญาตจาก 

เขา ผูเ้ป็นพ่อของโมนิกาก่อน เปตรสัสงสยัว่าคาํสอนของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีเป็นคาํสอนมาจากซาตาน 

         วนัต่อมาหลงัจากได้ทราบข่าวน้ี เปตรสัถามลูกสาวว่าเหตุใดจงึไปรบับพัติสมาโบสถ์อื่น ในเมื่อพ่อเป็น     

ศิษยาภิบาลโบสถ์หน่ึงอยู่แล้ว เมื่อลูกสาวไม่พูดอะไร เปตรสัรู้สึกโกรธ จงึใช้ไม้เรยีวเฆี่ยนโมนิกา พลางร้อง 

สัง่ลูกสาวว่า “จงบอกมาเดีย๋วน้ีว่า เธอยอมรบัผดิไหมว่าเธอหลงผดิ และจะเลกิเชื่อในคําสอนของโบสถ์เซเว่นธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตีส...ตัง้แต่วนัน้ี” โมนิกา ไม่พูดอะไรสกัคํา เอาแต่รอ้งไห ้สิง่น้ีทําให้พ่อรูส้กึสบัสน เหตุใดโมนิกาจงึไม่พูด

อะไร เปตรสัรูส้กึสงสยัว่า ทําไมลกูสาวไมเ่ถยีงไม่แกต้วั ทีแ่ปลกคอืโมนิกาไมม่อีาการโกรธเลยทีเ่ธอถูกเฆีย่น เปตรสั

รูส้กึสบัสน และสงสารลกูสาว เขาจงึหยดุเฆีย่น 

         โมนิกา เป็นเดก็สาวหน่ีงในสีค่นของเยาวชนที่ตดัสนิใจรบับพัตศิมาหลงัจากที่ได้เขา้ไปรบัฟังคําเทศนาในที่

ประชุมเผยแพร่พระกติตคิุณ และศกึษาพระคมัภรี ์ซึง่เปิดขึน้ทีเ่กาะฮลัมาเฮรา พวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวสีค่นแรก ที่

เกดิผลจากการทาํงานนกัศกึษามชิชนันารสีองคนทีเ่ขา้มาทํางานในเกาะแห่งน้ี 

         วนัหน่ึงโมนิกาหอบกล่องหนังสือกล่องหน่ึงเข้ามาในบ้าน ในกล่องนัน้มหีนังสือขนาดพ็อคเก็ตบุค และ 

นิตยสายหลายเล่มของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ เมื่อเปตรัสเห็นเช่นนั ้น เขายึดเอากล่องหนังสือและออกไป 

ทา้ยสวนทีขุ่ดเป็นหลุมตื้นๆ สําหรบัทิง้ขยะ เมื่อเปตรสัโยนกล่องหนังสอืลงไป หนังสอืและนิตยสารบางเล่มกระเดน็

ออกมา ชื่อหนังสอืเล่มหน่ึง “วนัที่ผู้คนเกอืบลมื” เขยีนโดย “มารก์ ฟินเลย”์ และนิตยสารอกีเล่มหน่ึงชื่อ “โลกแอ๊ด-

เวนตสี” เปตรสัหยบิหนังสอื และนิตยสารขึ้นมา แล้วหนัหลงัมองกลบัไปที่หลงับ้านว่ามใีครมองดูเขาอยู่หรอืเปล่า 

เมือ่เหน็ไมม่ใีครเขานําหนงัสอื และนิตยสารไปซ่อนไวท้ีใ่ตถุ้งใส่ปุ๋ ยพชืผกั แลว้เดนิเขา้บา้นไป 

         เช้าวนัรุ่งขึ้นเมื่อเขาออกไปทํางานที่ไร่เขานําหนังสือ และนิตยสารเล่มนัน้ไปด้วย หลังจากทํางานถึง 

ประมาณ 10 โมงเช้า เขาหยุดงานเข้าไปนัง่ในกระท่อมที่พัก และอ่านหนังสือ และนิตยสารเล่มนัน้จนเกือบ 

มืดจึงกลับบ้าน วันต่อมาเปตรัสใช้เวลาเช่นเดียวกับวันแรก โดยวันที่สองเขาได้นําพระคัมภีร์มาด้วย และ 

ทาํการเปิดขอ้พระคมัภรี ์ทีห่นังสอืเล่มเลก็ และนิตยสารเล่มนัน้อ้างถงึ เปตรสัศกึษาและใคร่ครวญสิง่ทีเ่ขาศกึษาเป็น

เวลานานถงึแปดเดอืน 

         เปตรสัอุทานกบัตวัเองว่า “สิง่ที่ฉันอ่าน และขอ้พระคมัภรีท์ี่กล่าวอ้างในหนังสอื และนิตยสารล้วนมาจาก 

พระคมัภรี ์ยิง่ศกึษาฉันยิง่มัน่ใจว่า ชาวแอ๊ดเวนตสี ซึ่งนมสัการในวนัเสาร ์เพราะเป็นวนัสะบาโต เป็นวนัที่ถูกต้อง

ตามพระคมัภรี”์ 

         หลงัจากที่เปตรสัเข้าใจว่าวนัเสาร์ วนัที่เจด็ของสปัดาห์เป็นวนัสะบาโตตามที่พระคมัภีร์กําหนด เขาเริม่ 

เทศนาเกีย่วกบัวนัสะบาโตในโบสถท์ีเ่ขาดแูล 
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         เปตรสัได้ตัง้คําถามว่า “เหตุใดเราไม่นมสัการในวนัเสาร ์ซึ่งเป็นวนัสะบาโตตามพระคมัภีร์?” และอีกคํา 

ถามคอื “ถา้เราไมป่ฏบิตัติามพระคมัภรี ์เรามพีระคมัภรีไ์วท้าํไม ?”   

         หลงัจากการเทศนาในวนัอาทติย์นัน้ เหล่าสมาชกิพากนัตกตะลงึ เมื่อเลกิการนมสัการ สมาชิกหลายคน 

เขา้มาหาเขา และตัง้คําถาม และแสดงความคดิเหน็ คนหน่ึงกล่าวว่า “ไม่มใีครเทศน์ทาํใหพ้วกเขาตื่นตะลงึอยา่งน้ีมา

นานแลว้” 

         อกีคนหน่ึงถามสหีน้าเอาจรงิเอาจงัว่า “น่ีอาจารยจ์ะนําคาํสอนใหม่มาป้อนใหพ้วกเราหรอื?”  

         เปตรสัตอบว่า “ผมไม่ได้แนะนําหลกัคําสอนใหม่แก่พวกพี่น้อง ผมได้ทําการศึกษาแล้วถึง 8 เดอืนและได ้

ค้นพบความจริงในพระคัมภีร์ จึงนํามาแบ่งปันกับพี่น้องในวันน้ี ในตอนแรกดูเหมือนสมาชิกโบสถ์ไม่มีท่าท ี

ต่อต้านนัก แต่เมื่อเขาประกาศว่า นับแต่เดือนหน้าต่อไปโบสถ์น้ีจะเริ่มนมัสการในวันเสาร์ แทนวันอาทิตย์”    

        ไม่นานต่อมาเปตรสัเชญิอาจารยจ์ากครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยใ์หม้าเทศนา วนัสะบาโตแรกมสีมาชกิบางคนลุก

เดนิออกจากโบสถ ์และในวนัสะบาโตต่อมา เมือ่มอีาจารยจ์ากครสิต์จกัรแอ๊ดเวนตสีมาเทศนาอกี มสีมาชกิมาประชุม

นมสัการเพยีงครึง่โบสถ์ พอเริม่เทศนาได้ไม่นาน มกี้อนหนิขนาดเลก็ถูกขว้างมาจากป่าละเมาะด้านขวาของโบสถ์

เป็นระยะ ก้อนหนิบางก้อนตกลงบนหลงัคาโบสถ์ บา้งกถ็ูกทีผ่นงั หรอืแมแ้ต่บานเกลด็ของหน้าต่าง ทําใหบ้านเกลด็

แตก ทําให้ผู้อยู่ในโบสถ์ไม่มีสมาธิจะนัง่ฟัง ศาสนาจารย์ผู้เทศนาได้สรุปคําเทศนาลงในเวลานัน้เอง..ด้วยการ

อธษิฐานขอการคุ้มครอง และขอพระวญิญาณเปิดใจพี่น้องที่จติใจยงัปิดอยู่เปิดใจออกรบัฟังความจรงิ....เปตรสัจงึ

นําส่งศาสนาจารยค์นนัน้ออกจากหมูบ่า้นไปทนัท ีเพื่อความปลอดภยั 

          พอเปตรสักลับมาจากการส่งศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีส สมาชิกบางคนถือท่อนไม้คอยต้อนรบั พวกเขา 

ขู่ว่าเปตรสัว่ายงัยืนกรานจะนมัสการในวนัสะบาโต และเชิญอาจารย์โบสถ์แอ๊ดเวนตีสมาเทศนาอีก พวกเขา 

ไม่รบัรองความปลอดภยัของเปตรสั และอาจารยท์ี่รบัเชญิมาเทศนา.....เปตรสับอกว่า  เมื่อเป็นเช่นน้ีผมขอลาออก

จากการเป็นศษิยาภบิาลของพวกพี่น้องนับแต่บดัน้ีเป็นต้นไป...ส่วนพี่น้องจะให้ใครมาเป็นศษิยาภบิาลแทนผม  ก็

แลว้แต่พวกพีน้่อง  เมือ่สมาชกิทีใ่จดือ้ดงึทัง้หลายไดฟั้งดงันัน้กไ็ดช้วนกนักลบับา้นไป 

         พีส่าวของเปตรสัซึง่อยู่อกีหมู่บา้นห่างออกไปไดม้าเยีย่ม พีส่าวบอกว่าลูกสาวคนหน่ึงของเธอ ซึง่เป็นหลาน

ของเปตรสั ได้รบัเชื่อในโบสถ์แอ๊ดเวนตสี ขณะน้ีกําลงัศกึษาอยู่ทีม่หาวทิยาลยัคลาบทั ซึ่งตัง้อยู่ที่เกาะอกีแห่งหน่ึง 

ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีมโีบสถ์อยู่ทุกเมอืงใหญ่ และในหลายเมอืงเลก็ และในหลายหมู่บ้าน พี่สาวแนะนําให้เปตรสั

อพยพครอบครวัออกจากหมู่บา้นเดมิไปอาศยัอยู่หมู่บ้านอื่นก่อน เมื่อเรื่องรอ้นๆ ค่อยเยน็ลงจงึกลบัมาตัง้หลกัใหม ่

ซึง่เปตรสัทาํตามคาํแนะนําของพีส่าว 

         เปตรสัอพยพครอบครวัของเขาไปที่เมอืง “มานาโด” เมอืงที่ตัง้อยู่ใกล้มหาวทิยาลยัคลาบทั เปตรสั และ

ภรรยา และลูกชายอกีสองคน อาย ุ13 และ 17 ปี และทีน่ัน้ ครอบครวัเขาไดร้บับพัตสิมาพรอ้มกนัทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตี

สมานาโด หลงัจากทีพ่วกเขาไดเ้ขา้รบัฟังการนําเสนอครสิตจกัรสุดท้ายทีเ่หลอือยู่ ณที่ประชุมเผยแพร่พระกติตคิุณ

ทีม่านาโด 

        หน่ึงเดอืนผ่านไปเปตรสันําครอบครวักลบัไปที่หมู่บ้าน เขาได้พบว่าบ้านของพวกเขามคีนอื่นเขา้ไปอาศยั

แล้ว เปโตรจงึนําครอบครวัไปพกัที่กระท่อมที่สวน ซึ่งอยู่ใกล้ทุ่งนาของเขา และอาศยัอยู่ที่นัน่เป็นเวลาสองเดอืน  

อดตีพี่น้องสมาชกิที่เปตรสัเคยดูแลมา 35 ปียงัตามมารงัครวญอกี ห้ามไม่ให้มกีารนมสัการในวนัสะบาโต แม้จะ

นมสัการที่กระท่อมในสวนของเขาก็ตาม ดงันัน้เปตรสัจงึย้ายไปที่เมอืงมานาโดอีกครัง้หน่ึง ที่ชานเมอืงมานาโดพี่

น้องสมาชกิครอบครวัหน่ึงของโบสถ์มานาโต ซึง่มทีีน่า ทีส่่วนผนืใหญ่ ไดแ้บ่งพืน้ทีใ่หเ้ปโตรทํากนิ  โดยใหท้ํากนิไป

เรือ่ยๆ โดยไมเ่กบ็ค่าเช่า นบัว่าเป็นความกรณุาอยา่งยิง่ของพีน้่อง ซึง่แน่นอนเป็นพระพรของพระเจา้ 
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         สองปีต่อมาเปตรสั และครอบครวัย้ายกลบัมาที่หมู่บ้านเดิมของพวกเขา และเริม่เชื่อมความสมัพนัธ์กับ 

ญาติพี่ น้อง และเพื่ อนบ้านแต่ดัง้เดิม ตอนน้ีท่าทีของชาวบ้านที่มีต่อครอบครัวแอ๊ดเวนตีสได้เปลี่ยนไป 

        “เราทําตวัคลุกคลกีบัชุมชน และทําการเป็นพยาน” เปตรสักล่าว “เราเริม่ต้นกบัญาตพิี่น้องของเราก่อน ใน 

เวลาสามปี เราม ี27 คนรบับัพติศมา และเราเริม่จดัระเบียบขึ้นเป็นกลุ่มนมสัการเหมอืนกบัโบสถ์เล็กๆ ทัว่ไป” 

         ปัจจุบนั เปตรสัอายุ 50 ปี และรบัใช้พระเจา้ในฐานะเป็นผูป้กครองคนหน่ึง ในปี 2017 เขาทําการเปิดประ- 

ชุมประกาศพระกติตคิุณในทีส่าธารณะเป็นครัง้แรก และม ี3 คนรบับพัตศิมา 

        เปตรสักล่าวเป็นพยานว่า “หวัหน้า 8 ครอบครวัทีไ่ดท้าํการต่อตา้นผม ในตอนทีผ่มประกาศตวัเป็นชาวแอ๊ด-

เวนตสี และเชญิศาสนาจารยช์าวแอ๊ดเวนตสีมาที่เทศน์ทีโ่บสถ์ที่ผมเคยเป็นศษิยาภบิาลอาสา...บดัน้ีพวกเขาได้รบั

ขา่วสารของพระเจา้ใน ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และมนสัการกบัครอบครวัของผมในทุกวนัสะบาโต” 

         ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ทีถ่วายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระเจา้ใน ชัว่โมงโรงเรยีนวนัสะบาโต ขอพระเจา้อวย

พระพรใหท่้านและครอบครวัดว้ย...ในนามพระครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ประเทศอนิโดนีเซยีมเีกาะทัง้หมด 17,508 แห่ง แต่มเีพยีง 6,000 เกาะทีผู่ค้นอาศยัอยู ่         

• ทะเลรอบประเทศอินโดนีเซีย เป็นพื้นที่ของพืชเฉพาะถิ่น และเป็นพื้นที่ของสัตว์เฉพาะที่หลากหลาย 

สายพันธุ์ ทําให้ทะเล และเกาะของอินโอนีเซียมีความหลากหลายทางชีวภาพอันดับสองในโลก อย่าง 

เช่นเราจะเห็น“มังกรโคโมโด” ที่อยู่ในธรรมชาติเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกาะสุมาตรา และสัตว์อีกชนิด   

หน่ึง คือลิงขนาดใหญ่ที่เรียกกัน “อุรงัอุตัง” อาศัยอยู่ในป่าของเกาะสุมาตราอีกแห่งหน่ึงนอกเหนือจาก 

ป่าในเกาะบอเนียว  

• ประเทศอินโดนีเซียตั ้งอยู่บนพื้นที่ของ “วงแหวนไฟแห่งมหาสมุทรปาซิฟิก ” พื้นที่ของอินโดนีเซีย 

มีภูเขาไฟประมาณ 150 ลูก ขณะที่ภูเขาไฟส่วนมากอยู่ในอาการสงบ แต่ประชากรของประเทศต่างม ี

ประสบการณ์ได้พบเห็น ได้ระทึกใจหวาดหวัน่ เพราะได้เห็นภูเขาหลายลูกปะทุขึ้น หรือระเบิดขึ้นทุก  

บ่อย (อาจหลายปีครัง้ แล้วแต่)  มีบางลูกที่กําลังพ่นกําลังพ่นลาวาร้อนเล็กน้อย หรือปล่อยควันกรุ่น 

ให้เห็นไปไกลนับสิบกิโล  ขณะมีภูเขาไฟบางลูก ที่ได้ระเบิดพ่นลาวาออกมาเป็นจํานวนมากเมื่อหลาย 

ปีก่อน แต่ขณะน้ีเหมือนยังหายใจอยู่ คือตรงจุดที่ระเบิดกลายเป็นหลุมขนาดมหึมา ขณะน้ีก้นหลุมยัง 

มลีาวารอ้นดเูหมอืนโคลนเดอืดอยูป่ดุๆ หลายนาทต่ีอครัง้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 1 ธนัวาคม 2018 

วางยาพิษโดยแม่วนัดี 

 

เล่าโดย  เดซ ินาตาเลยี แอนโก วยั  21 ปี...ประเทศอนิโดนีเซยี 

 

         หญิงสาวคนหน่ึงชื่อ “เดนซิ นาตาเลีย แอนโก” รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเธอ และเพื่อนนักศึกษาหญิงคนหน่ึง 

ซึง่เป็นเพื่อนสนิท ได้รบัมอบหมายให้ใช้เวลาหน่ึงปี ทํางานเป็นนักศกึษามชิชนันารใีนพื้นที่ “ลมิบง” ซึ่งอยู่ทางทศิ 

ใตข้องเกาะ “สุลาเวส”ี ประเทศอนิโดนีเซยี 

         เดนซคิดิว่าจะเป็นการดทีีถู่กวางตวัใหท้าํงานในเมอืงใหญ่ 

         แต่เมื่อเธอและเพื่อนเดนิทางไปถึงสํานักงานคอนเฟอเรนซ์ (คอนเฟอเรนซ์ คอืมชิชัน่ที่มกีารเงนิดีเลี้ยง

ตนเองได้) พวกเขาถูกเชิญให้ขึ้นรถยนต์คันหน่ึง อาจารย์คนหน่ึงเป็นคนขบัรถออกไปตามถนนนอกเมืองใช ้        

เวลาสามชัว่โมง จากนั ้นนั ง่ซ้อนท้ายอาจารย์สอนศาสนาท้องถิ่นนั ง่รถมอเตอร์ไซด์ไปบนทางขรุขระเสร็จ 

วิง่ไปชา้ๆ ตามถนนทีเ่วยีนตามภูเขา เพราะมฝีนตกก่อนหน้านัน้หน่ึงชัว่โมง ทําใหถ้นนลื่น และไถลตกจากมอเตอร์

ไซดก์ห็ลายครัง้ แต่เพราะมอเตอรไ์ซดว์ิง่ชา้จงึไมไ่ดร้บับาดเจบ็ 

         เมื่อลงจากมอเตอร์ไซด์เด็กสาวทัง้สองพึ่งทราบว่าพวกเขาต้องเดินเท้าอีกประมาณ 8 ชัว่โมงกว่าจะถึง

หมู่บ้านเป้าหมายที่จะไปทํางาน ก่อนออกเดินขึ้นเขา เธอต้องไปลงชื่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท้อง 

ถิน่ก่อน จงึจะออกเดนิทางขึน้เขาได ้มชีาวบ้านหลายคนอยู่ที่สํานักงานป่าไม ้เมื่อได้ทราบว่ามสีองสาวนักศกึษาจะ

ไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน พวกเขากล่าวเชื้อเชิญ บางคนจะล่วงหน้าไป และมีชายกลางคนคนหน่ึงชื่อ “ลิมบง” 

รับอาสาจะเดิน เป็น เพื่ อน นําสองสาวไปยังหมู่ บ้ าน   ดังนั ้นชายหญิ งสามคนที่ เดินทางไปถึงหมู่ บ้ าน 

ก่อนไดแ้จง้ใหห้วัหน้าหมูบ่า้นถงึการมาของสองสาวมชิชนันารจีติอาสา 

          เมือ่สองมชิชนันารสีาวเดนิทางไปถงึ ชาวบา้นหลายคนไดย้นืคอยตอ้นรบัการมาถงึของสองสาว ฝ่ายหวัหน้า

หมู่บ้านได้จดัการฆ่าไก่ดําต้ม และไก่ดําย่างไวค้อยต้อนรบั เมื่อสองสาวไปถงึหวัหน้าหมู่บ้านซึ่งได้รบัการตดิต่อไว้

ก่อนแลว้จดับา้นหลงัหน่ึงไวใ้หส้องสาวพกั พอพกัผ่อนอาบน้ําเสรจ็ดวงอาทติยล์บัพอดเีป็นเวลาสําหรบัการต้อนรบั

แขก ทุกอยา่งผ่านไปอยา่งอบอุ่นประทบัใจ 

         เดซี่ และเพื่อนสาวกล่าวว่า “เราฟัง และพูดภาษาถิ่นของชาวบ้านไม่ได้ จงึไม่ทราบว่าพวกเขาพูดคุย       

อะไรบ้าง....อีกอย่างเรายงัไม่ทราบว่าจะเริม่ต้นงานที่ได้รบัมอบหมาย ให้ทําการประกาศเป็นพยานอย่างไร” 

        ที่สําคญัสองสาวนักศึกษายงัไม่มแีนวคดิว่า  จะแบ่งความรกัของพวกเธอให้กบัชาวบ้านอย่างไร เดซี่และ 

เพื่อนนึกขึ้นได้ ครูที่สอนเน้นไว้ว่า ถ้าคิดอะไรไม่ออก “ให้พวกคุณอธิษฐาน และถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ควรต้อง 

อดอาหารดว้ย” สองสาวจงึอดอาหาร  และอธษิฐานเป็นเวลาสองวนั 

 

ถ่าน และมะละกอ   

วนัทีส่าม หญงิชาวบา้นคนหน่ึงมาขอความช่วยเหลอื เธอนําสองมชิชนันารไีปหาคุณแม่ของเธอ หญงิผูเ้ป็น

แม่ชื่อ อนิโด เรโค ซึง่ป่วยหนักนอนอยู่ทีเ่ตยีง หญงิสูงอายุไดร้บัความทุกขใ์จเพราะมเีลอืดไหลออก คลา้ยกบัสตรทีี่

พระเยซูทรงรกัษาโรคให ้ตามทีม่บีนัทกึใน มาระโก 5 :25-34  นักศกึษามชิชนันารไีมม่ยีารกัษาโรคดงักล่าว ทัง้ไม่มี

ประสบการณ์จงึไม่ทราบจะทําอย่างไร แต่พวกเขามถ่ีานผง ซึง่ทัง้สองนําตดิตวัมา เดซีจ่งึตกัถ่านผงสองชอ้นชาผสม

กบัน้ํา...ก่อนจะใหห้ญงิสงูอายดุื่มเขา้ไป เดซีเ่อ่ยขอว่าเวลาสาํหรบัอธษิฐาน เดซีอ่ธษิฐานว่า 
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“พระบดิาทีร่กั ขา้พระองคท์ราบว่าพระองคส์ามารถรกัษาโรคหญงิสงูอายคุนน้ีดว้ยผงถ่านได ้ ขอทรงเมตตา

เธอให้หายจากการตกเลอืดของเธอดว้ย...แต่ขา้พระองคท์ัง้สองกําลงัคดิว่า มอีะไรอกีบา้งที่ขา้พระองคท์ัง้สองจะทํา

ไดอ้กี?” 

สองสาวมชินันารตีดัสนิใจส่งวทิยไุปขอคาํแนะนําจาก “ศูนยเ์คลื่อนไหวมชิชนันาร ี1000 วนั” ผูส้่งพวกเธอทัง้

สองออกมาทํางาน แต่การจะส่งวิทยุได้พวกเธอต้องปีนภู เขาไปบนที่สูงใช้เวลาหน่ึงชัว่โมง  ปรากฏว่า 

สามารถส่งคลื่นวิทยุได้ นางพยาบาลผู้มีประสบการณ์ประจําศูนย์ได้แนะนําสองสาวนํามะละกอดิบลูกเล็กมา 

บดรวมทัง้เม็ดของมนัทัง้ลูกและนํากล้วยห่ามขนาดปกติมาบดผสมกัน แล้วป้อนให้กับคนป่วยที่ชื่อ “อินโด” 

        ยอ้นกลบัมาเล่าเรื่องทีบ่า้นของ “อนิโด” เดซีบ่อกกบัเธอว่า “เราเป็นครสิเตยีน และเราเชื่อว่าพระเยซูจะทรง

ช่วยรกัษาคุณ ถา้คุณกนิยาสมนุไพร 

สองสาวมชิชนันารป้ีอนยาสมุนไพรมะละกอ และกล้วยบดผสมกนัให้กบัอนิโดทุกวนัเป็นเวลา 30 วนัพวก

เธอสอนอนิโอให้หยุดรบัประทานเน้ือที่ไม่สะอาด เมื่อครบหน่ึงเดอืน เลอืดที่ไหลออกมาตลอดหลายปีได้หยุดไหล 

และอนิโดรูส้กึแขง็แรงขึน้สามารถใชช้วีติไดอ้ยา่งปกต ิ

ชาวบา้นคนอื่นๆ รูส้กึอศัจรรยใ์จ และขอใหส้องสาวมชิชนันารใีหร้กัษาโรคใหญ้าตพิีน้่องทีเ่จบ็ป่วยของพวก

เขา สองมชิชนันารตีอ้งพึง่ในการอธษิฐาน และผงถ่านเป็นหลกัในการเยยีวยา 

 

คาํเตือนเก่ียวกบัยาพิษ     

ชาวบา้นรูส้กึขอบคุณทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืจากสองสาวมชิชนันาร ีบางคนไดก้ล่าวเตอืนพวกเธอว่า อย่าไป

ขอ้งแวะผูค้นทีอ่าศยัอยูใ่นบา้นหลงัหน่ึงในทา้ยหมูบ่า้น โดยบอกว่า 

“อยา่ไปสมาคมดว้ย หาไมแ่ลว้จะถูกคนในบา้นหลงันัน้วางยาพษิ” 

         แต่สองสาวมชิชนันารไีมใ่ส่ใจในคาํเตอืน โดยเชื่อว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดส้่งพวกเธอมาเยีย่มครอบครวัทีอ่าศยั

อยูใ่นบา้นทุกหลงัของหมูบ่า้นแห่งน้ี 

         เมื่อทัง้สองไปเยีย่มบา้นหลงัดงักล่าวน้ี ผูห้ญงิวยั 30 ปีออกมาต้อนรบัสองสาวดว้ยความยนิด ีและนําอาหาร

และน้ําดื่มมาใหร้บัประทาน  

        เดซีม่องดูต้มมนัสําปะหลงั และต้มขา้วโพดสมี่วง และหนัไปบอกเพื่อนมชิชนันาร ีและพูดว่า “เชญิเพื่อนลง

มอืก่อน” 

         ผูเ้ป็นเพื่อนสัน่ศรีษะและพดูวา้ “ไมห่รอก ใหเ้พื่อนทานก่อนเถอะ” 

         เดซีถ่ามหญงิเจา้ของบา้น ซึง่มชีื่อเรยีกกนัว่า “แมว่นัด”ี  โดยการกล่าวว่า “เราเป็นครสิเตยีน เป็นธรรมเนียม

ทีเ่ราจะอธษิฐานก่อนรบัประทานอาหาร ขอฉนัอธษิฐานก่อนนะ แลว้เราค่อนรบัประทานกนั” 

          หลงัการอธษิฐาน สองสาวมชิชนันารรีบัประทานอาหาร เวลาผ่านไปพวกเขาคุยกนัต่ออกี เดซี่ และเพื่อน 

ไมม่อีาการผดิปกตแิต่อยา่งใด 

         แม่วนัด ีเชญิสองมชิชนันารมีารบัประทานอาหารอกีในวนัรุ่งขึน้ และเธอเตรยีมอาหารไวพ้รอ้ม เช่นเดยีวกบั

เมื่อวานน้ี ก่อนรบัประทานอาหารสองสาวได้ทําการอธิษฐาน และหลงัการรบัประทาน ไม่มอีาการผิดปกติใดๆ 

เกดิขึน้ สองสาวมชิชนันารไีดถู้กเชญิไปรบัประทานอาหารต่อเน่ืองเป็นเวลาสองสปัดาห ์แต่ไม่มอีะไรเกดิขึน้ ในทีสุ่ด

แม่วนัดีบอกกับชาวบ้านคนอื่นๆว่า “สองสาวมชิชนันารน้ีีไม่ใช่คนธรรมดา ฉันได้วางยาพิษพวกเธอตลอดสอง

สปัดาห ์แต่พวกเธอไมไ่ดล้ม้ป่วย หรอือ่อนกําลงัลงแต่อยา่งใดเลย !” 
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         ข่าวแพร่ไปทัง้หมู่บ้านว่า สองสาวมิชชันนารมีีพลงัต่อต้านพิษ และหลายคนได้มาหาพวกเธอ เพื่อรบั 

ฟังเรือ่งเกีย่วกบัพระเจา้ของพวกเธอ 

         ปัจจุบนัเดซี่อายุ 21 ปี กําลงัศึกษาเอกการศึกษา และภาษาอังกฤษที่มหาวทิยาลยัคลาบทั ซึ่งเป็นของ 

คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ตัง้อยู่เหนือสุดของเกาะ “สุลาเวสี” ประเทศอินโอนีเซีย เธอหวังจะกลับ 

ไปทํางานในหมู่บ้านแห่งนั ้นที่ เธอและเพื่ อนไปทํางาน และได้ร ับประสบการณ์อัศจรรย์หลายอย่าง เพื่ อ 

เปิดโรงเรียนระดับประถมศึกษา เธอและเพื่อนได้กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านดังกล่าวหลายครัง้เมื่อมหาวิทยาลัย 

มีช่วงหยุดภาคเรยีน เธอรู้ตื่นเต้นที่ขณะน้ี “แม่วันดีเคย คนที่วางยาพิษเธอและเพื่อนกําลังศึกษาพระคัมภีร์” 

         เดซีบ่อกว่า มสีิง่หน่ึงในช่วงหน่ึงปีทีท่าํงานในหมู่บา้นบนเขาแห่งนัน้ ทีเ่ราไดร้บัการหนุนใจคอืขอ้พระคมัภรี ์

ซึ่ งมีข้อความว่า “ข้าพ ราะองค์ท ราบแล้วว่ า  พ ระองค์ทรงก ระทํ าทุ กสิ ่งได้  และพ ระประสงค์ของพ ระ 

อ งค์ จะไม่ ห ด หู่ ไป ได้ เล ย ” (โย บ  42 :2)  เดซี่ เป็ นพ ยาน เสมอว่ า “พ ระเจ้าท รงสามารถทํ าได้ ทุ กสิ่ ง ” 

          ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทัว่โลก ที่ถวายเงนิถวายในชัว่โมงโรงเรยีนวนัสะบาโต และชัว่โมงเทศนา 

เพื่อให้การสนับสนุนพันธกิจของพระเจ้าในพื้นที่  และในต่างแดน ทําให้งานของมิชชันนารีขยายออกไป             

ประกาศพระกติตคิุณไดท้ัว่โลก...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระ-เยซู

ครสิตเ์จา้... อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 8 ธนัวาคม 2018 

พระคมัภีรท์าํให้งงงนั 

 

เล่าโดย  เซลนิโด โจอะ เลย ์วยั  42 ปี...ประเทศตมิอรต์ะวนัออก 

 

         เซลนิโด เลย ์เป็นประชากรของประเทศตมิอรต์ะวนัออก ตอนเป็นวยัรุน่พ่อ-แม ่ญาตพิีน้่องถอืวา่เขาเป็นคน

สรา้งปัญหาให้พ่อแม่ปวดศรีษะอยู่เสมอ เขาเป็นคนรกัการดื่มเหล้า และสูบบุหรี ่เขาสกัลายที่แขน และขาและเล่น

การพนนัดว้ย เพื่อนๆ ทีเ่ขาคบหาดว้ย ลว้นเป็นเดก็หนุ่มเกเรชอบทะเลาะววิาท และการชกต่อย 

          ยงัดอียู่บา้งทีพ่่อแม่พาเขาไปโบสถ์คาทอลกิในทุกวนัอาทติยต์ัง้แต่เขายงัเป็นเดก็ ดงันัน้แมจ้ะเป็นคนหนุ่มที่

ไมด่ ีแต่ในบา้งครัง้เขากค็ดิไดว้่า การใชช้วีติเช่นนัน้ไมเ่ป็นทีพ่อพระทยัพระเจา้ 

          ตอนที่ เซลนิโด เลย ์อายุครบรอบ 21 ปี เขามองเหน็ญาติบางคนที่เป็นครสิเตียนอ่านพระคมัภรี ์เขาเกิด 

ความตอ้งการจะมพีระคมัภรีไ์วอ่้านสกัเล่ม เขาเองไม่มเีงนิมากพอจงึโทรไปขอพีส่าวซึง่อยู่ทีเ่มอืง “สุราบายา” (ซึง่อยู่

หากจากเมอืงที ่เซลนิโดอยูถ่งึ 1,400 กโิลเมตร)  

         สองสปัดาห์ต่อมา เซลนิโดได้รบัพระคมัภรีจ์ากพี่สาว เซลนิโด เริม่อ่านจากปฐมกาล จนจบววิรณ์ในหน่ึง

เดือน แต่ เขาไม่ เข้าใจข้อความส่วนใหญ่ที่ เขาอ่าน เซลินโดจึงเริ่ม อ่านพระคัมภีร์ทัง้เล่มเป็นรอบที่สอง 

และต่อมาเป็นรอบที่สาม เซลิโด เข้าใจบางตอนที่เป็นประวตัิ  หรอืเรื่องเล่า แต่โดยสรุปเขายงัไม่เข้าใจหลัก 

คาํสอนพอทีเ่อาเป็นแนวทางปฏบิตัตินในชวีติประจาํวนัได ้

         ญาตคินทีม่พีระคมัภรีก์ล่าวแนะนําเขาว่า ก่อนอ่านพระคมัภรีใ์หอ้ธษิฐานของพระเจา้ทรงเปิดใจเปิดสมองให ้

ขณะเดยีวกนัขอพระวญิญาณบรสิุทธิท์รงนําให้เกดิความเข้าใจด้วย...จงึจะเขา้ใจได้ เขาจงึได้อธษิฐาน และทูลขอ 

พระวญิญาณบรสิุทธิท์รงช่วยไขความลกึลบัใหต้ามทีญ่าตคินนัน้แนะนํา 

         เขาเริม่อ่านพระคมัภรีท์ัง้เล่มเป็นรอบที่สี่ เขารู้สกึประหลาดใจมาก เขาเริม่เข้าใจพระคมัภีร ์เมื่อเซลนิโด 

อ่านมาถึง พระธรรมอพยพ 20:4, 5 ซึ่งมีข้อความว่า “อย่าทํารูปเคารพสําหรบัตน เป็นรูปสิง่ใดซึง่มีอยู่ในฟ้า 

เบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง  หรือในน้ําใต้แผ่นดิน อย่ากราบไหว้ หรือปรนนิบัติรูปเคารพเหล่านั ้น 

เพราะเราคือพระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าทีห่วงแหน ให้โทษบิดาตกทอดไถถึงลูกหลานของผู้ทีช่ ังเราจนถึง 

สามชัว่ สีช่ ัว่อายคุน”  

         เซลิโดเกิดความสงสัย “เอ่ยถามตนเองว่า เหตุใดจึงมีรูปเคารพในโบสถ์ที่ เขาเข้าไปนมัสการ” 

         ในช่วงเวลาดังกล่าวน้ี เซลิโด ไปนมัสการที่โบสถ์คาทอลิก ขณะเดียวกันอ่านพระคัมภีร์ทุกคืนเป็น 

เวลาตดิต่อกนัมาตลอดสามปี เขาแต่งงาน และเปิดรา้นสองสองรา้น  

         วันหน่ึง ชายคนหน่ึงเป็นเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสเข้ามาในร้าน ร้านหน่ึงของเซลินโด และขายหนังสือชื่อ 

“วนัทีเ่กอืบลมื” โดยนกัประกาศในทีส่าธารณะชื่อ มารค์ ฟินเลย ์ 

         เซลนิโด รูส้กึชอ็กทีไ่ดอ่้านว่า วนัเสาร ์วนัทีเ่จด็ของสปัดาห ์เป็นวนัสะบาโตตามทีพ่ระคมัภรีอ์้างถงึ เขาโทร

ไปหาโธมสั ชายแอ๊ดเวนตีสคนนัน้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เขาเขยีนไว้บนด้านหลงัของหนังสอื และขอให้เขา

กลบัมาเยีย่มทีร่า้นคา้ทีเ่ขาไปขายหนงัสอืให ้

         สองวันต่อมาโธมัสได้มาเยี่ยมเซลินโด หลังการทักทายกันตามธรรมเนียม เซลินโด เอ่ยถามโธมสัว่า 

“หนังสือเล่มที่คุณขายให้ผมอ้างว่า วันสําหรบันมัสการที่พระเจ้าทรงตัง้ไว้คือวันเสาร์ ไม่ใช่วันอาทิตย์” ผม 

ไมเ่ขา้ใจขอ้อา้งน้ี 
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       โธมัสไม่ได้ตอบคําถามตรงๆ แต่บอกว่า “อ่านพระคัมภีร์ และเปิดใจให้พระวิญญาณบรสิุทธิต์อบข้อ 

ขอ้งใจคุณ” เขาตอบ 

         เซลินโด อ่านพระคมัภีร์อีกครัง้หน่ึง เมื่อเขาพระคมัภีร์ใหม่ ในพระธรรม มทัธิว 28:1  ซึ่งมขี้อความว่า 

“ภายหลงัวนัสะบาโต เวลาใกลรุ้ง่เชา้วนัตน้สปัดาห ์มารยีช์าวมกัดาลา นัน้มาดอุูโมงค”์         

         เซลินโด และ โธมสั นัง่คุยกันต่อโดยโธมสักล่าวสรุปว่า พระคัมภีร์กล่าวว่า วันสะบาโต คือวนัที่เจ็ด 

ถดัจากวนัทีเ่จด็ คอืวนัอาทติยซ์ึ่งถอืเป็นวนัต้นสปัดาห์ ของสปัดาห์ใหม่...เมื่อเซลโิด ได้ฟังคําอธบิายเขาเขา้ใจโดย

ทนัท ีดงันัน้ในเชา้วนัสะบาโตถดัไป เซลนิโด ไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถ ์

         สามสปัดาห์ผ่านไป บาทหลวงคนหน่ึงได้มาเยี่ยม เซลินโด ที่บ้านของเขาในเย็นวนัเสาร์ บาทหลวงได ้

เอ่ยถามว่า “เหตุใดลูกจึงไปนมัสการที่โบสถ์ในวันเสาร์ แทนที่จะไปนมัสการที่โบสถ์ของเราในวันอาทิตย ์

เหมอืนที่ลูก และครอบครวัเคยปฏบิตัมิาตัง้แต่ยงัเป็นเดก็...ที่โบสถ์คาทอลกิ ของเราพ่อเหน็แต่ภรรยา และลูกของ

ลกู?”  

        เซลนิโดตอบว่า “เท่าที่ผมเข้าใจ วนัเสารเ์ป็นวนัสะบาโต วนัสําหรบันมสัการพระเจ้าอนัถูกต้อง ไม่ใช่วนั

อาทติย”์ 

        “ไมใ่ช่วนัเสาร ์แต่เป็นวนัอาทติยต่์างหาก ทีเ่ราจะนมสัการ” บาทหลวงกล่าวยนืยนั 

        เซลนิโด วนัเสารต่์อมาเขาไปนมสัการที่โบสถ์เซเว่นธ์เดยฯ์ ในรุ่งขึน้ไปนมสัพรอ้มกบัภรรยา และลูกชายที่

โบสถ์คาทอลกิ ขณะทีน่มสัการในวนัอาทติย ์แต่เซลนิโดรูส้กึไมส่บายใจ เมือ่เหน็รปูเคารพอยู่หลายรปูในโบสถ์ ...ใน

เยน็วนันัน้เขาคุกเข่าอธษิฐานว่า “โอพระบดิาเจา้ เป็นการถูกต้องไหม ที่จะมรีปูนักบุญต่างๆ อยู่ในโบสถ์  พระองค์

อนุญาตใช่ไหม เพราะเป็นรปูของนักบุญต่างๆ ที่เชื่อศรทัธาแรงกลา้ในพระองค ์พวกเขาไม่ใช่รปูเคารพของศาสนา

อื่น?” 

         วนัหน่ึงเซลนิโดเปิดไปที่พระธรรม อสิยาห์ 42:8 ซึ่งกล่าวว่า “เราคอืเยโฮวาห์ นัน่เป็นนามของเรา พระสริิ

ของเรา เรามไิดใ้หแ้ก่ผูอ้ืน่ หรอืใหค้าํทีส่รรเสรญิแก่รปูแกะสลกั”          

        ถ้อยคําของพระเจา้ข้อน้ีทําให้เซลนิโดรูส้กึหวาดหวัน่ เขาตระหนักว่าพระเจา้ทรงห้ามไม่ให้กราบไหว้หรอื

เคารพบูชา รูปแกะสลกั หรอืรูปหล่อใดๆ เขาตัดสินใจว่าตัง้แต่น้ีต่อไป จะไม่นมสัการรูปเคารพใดๆ อีกต่อไป 

          เซลินโด โทรศัพท์หาบาทหลวงที่เขานับถือ โดยพูดว่า “ผมต้องความช่วยเหลือจากบาทหลวง หาก

บาทหลวงไมช่่วย ผมจะตอ้งลาจากโบสถไ์ป 

         เมื่อบาทหลวงเดินมาถึงบ้านของเขา เซลินโดถามคําถามหลายข้อ เกี่ยวกับรูปนักบุญต่างๆ และเรื่อง 

วนัสะบาโต 

         บาทหลวงตอบว่า “ลูกเอ๋ย เพยีงแต่ขอใหลู้กเชื่อเท่านัน้ นัน่กเ็พยีงพอแลว้ลูกเอ๋ย” โดยทีบ่าทหลวงไม่กล่าว

อา้งขอ้พระคมัภรี ์หรอืเหตุผลอื่นใด...  

         เซลนิโด ไม่มคีวามเเน่ใจ หลงัจากที่เขาได้อ่านพระคมัภีร์หลายรอบ เขาเชื่อว่า ความเชื่อต้องได้รบัการ 

สนบัสนุนดว้ยการกระทาํ เขาจงึตดัสนิใจรบับพัตสิมาเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี”  

        สี่ปีต่อมาเซลนิโดได้กลายเป็นสมาชกิที่กระตอืรอืรน้ในการเป็นพยาน และงานรบัใช้ในครสิตจกัรในโบสถ์

แอ๊ดเวนตสีตมิอรต์ะวนัออก  

          ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยสรา้งโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่งแรกใน

เมอืงหลวงของประเทศตมิอรต์ะวนัออก ทีเ่มอืงดลิ ิ       
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          ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทัว่โลก ที่ถวายเงินในโรงเรยีนวันสะบาโต เพื่อช่วยส่งเสรมิพันธกิจของ 

พระเจ้าในต่างแดนในไตรมาสน้ี...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ครอบครัวของท่านด้วย...ใน 

นามพระครสิตเจา้... อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• อาหารประจําชาติของชาวติมอร์ตะวันออก เป็นอาหารประเภทปลา ปรุงโดยใช้ปลาทะเล ผสมกับพริก  

และเครือ่งเทศอื่นๆ จากนัน้ห่อดว้ยใบตองจากตน้กลว้ย แลว้นําไปน่ึงดว้ยไอน้ํา   

• สอดคล้องกับตํานานที่เล่าขานมา ประเทศติมอร์ตะวันออกก่อตัวเป็นเกาะขึ้นมา เพื่อเป็นการตอบแทน 

คุณเด็กชาย ผู้ช่วยจระเข้ตัวหน่ึงที่กําลังป่วยหนัก ประชากรของติมอร์ตะวันออก เชื่อว่าเป็นลูกหลาน 

เผ่าพนัธุด์ ัง้เดมิของเดก็คนนัน้ 

• สัตว์ป่ าของติมอร์ ตะวันออก รวมไปถึงตัว “คัสคัส ” (สัตว์ที่มีกระเป๋าที่ห น้าท้อง เหมือนจิงโจ้) ลิง 

กวาง, ชะมด (ตวัคลา้ยแมว) ง ูและ จระเข ้
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 15 ธนัวาคม 2018 

ดาํเนินชีวิตโดยความเช่ือ 

 

เล่าโดย  โยโย ชมิเรย ์วยั 33 ปี...ประเทศไทย 

 

         โยโย ชมิเรย์ เป็นชาวอินเดยี อายุ 33 ปีทํางานเป็นครูสอนโรงเรยีนนานาชาติชัน้มธัยมปลายที่กรุงเทพฯ

ประเทศไทย ได้พบรกั และแต่งงานกบั คาร์ลาครูสาวชาวฟิลปิปินส์สอนที่โรงเรยีนนานาชาติแอ๊ดเวนตีส-โคราช 

เมอืงใหญ่เมอืงแรกของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 260 กโิลเมตร ทัง้สองมบุีตรชายคนหน่ึง 

บุตรชายอาศยัอยูก่บัมารดาทีโ่คราช 

         โยโย สอนในโรงเรยีนนานาชาติของเอกชน ในตอนกลางคนือีกงานหน่ึง เขาจงึมรีายได้ด ีโยโยคดิว่าจะ 

อดทนแยกกนัอยู่อยา่งน้ีไปก่อนสกัระยะหน่ึง เพื่อเกบ็เงนิไดส้กักอ้นหน่ึง ค่อยมาคดิกนัว่า จะใหภ้รรยายา้ยมาหางาน

ทาํทีก่รงุเทพฯ หรอืเขาลาออกจากงานทีก่รงุเทพฯ ไปหางานทาํทีโ่คราช 

         แต่เมื่อเวลาผ่านไปโยโยไม่ชอบสภาพการทีเ่ขา และภรรยาแยกกนัอยู ่โยโย ไม่เคยคดิว่าชวีติแต่งงานจะทํา

ให้ชีวิตยุ่งยากขนาดน้ี แม้ว่าเขาจะหาเงินได้มาก เมื่อเลิกงานเย็นวันศุกร์เขาต้องขับรถห้าชัว่โมงกว่าจะได ้

พบหน้าภรรยาและลูกทีโ่คราช  ตกเยน็วนัอาทติยก์ข็บัรถกลบักรุงเทพฯ ต้องใชเ้วลาประมาณหา้ชัว่โมงเหมอืนเทีย่ว

ไป แต่ในช่วงวนัสุดสปัดาหท์ีค่นออกต่างจงัหวดักนัมาก เยน็วนัอาทติยพ์วกเขากลบัเขา้กรงุเทพฯ ในกรณนีัน้โยโย ก็

ตอ้งใชเ้วลามากกว่าหา้ชัว่โมงกว่าจะถงึทีพ่กัในกรงุเทพฯ 

         ดว้ยเหตุน้ีโยโยตดัสนิใจลาออกจากงานทีม่รีายไดด้ทีีก่รงุเทพฯ และไปทีโ่คราชเพื่อจะไดอ้ยูก่บัภรรยาและลูก

ทุกวนั เมื่อไปถึงโคราชเขาไปหางานครูสอนหนังสอืตามโรงเรยีนต่างๆ แต่ด้วยเหตุผลบางประการเขาหางานทํา

ไมไ่ด ้โยโยคดิว่าเขามคีุณวุฒทิีจ่ะเป็นครสูอน และทาํงานอะไรไดอ้กีหลายอยา่ง แต่ไมม่ใีครรบัเขาไวท้าํงานทีโ่คราช 

        เวลาผ่านไปสามปีโดยที่โยโยไม่มีงานทําที่โคราช เขาต้องพึ่งในเงนิที่เก็บไว้ขณะที่ทํางานที่กรุงเทพฯ 

และเงินเดือนของภรรยา อาจจะเป็นเพราะเกิดความยากลําบากในชีวิต ในวันหน่ึงทําให้โยโยคิดว่าตลอด 

เวลาที่ผ่านมาเขาคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกในชีวิต เขามุ่งหาเงนิเพื่อสร้างฐานะใช่ไหม เขาดําเนิน 

ชวีติแบบประนี ประนอม ไปนมสัการทีโ่บสถ์เฉพาะวนัทีว่่าง เขาเองเกดิในครอบครวัศาสนาจารย ์เขาไปนมสัการที่

โบสถ์ตั ้ง เป็ น เด็ก  และวัยรุ่น  แ ต่พ อ เรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาทํ างาน  ชีวิตของเขาเริ่มห่ างไกล 

จากพระเจ้าออกไปทุกขณะ สิ่งดีสิ่งเดียวที่เขามีขณะน้ีคือได้แต่งงานกับหญิงที่เป็นคริสเตียนแอ๊ดเวนตีส 

         ในที่สุดโยโยตัดสินใจอธิษฐานสารภาพผิดต่อพระเจ้า ที่เขาเหินห่างจากพระองค์ และในเวลาเดียวกัน 

ขอพระเจ้าทรงช่วยให้หางานทําได้ที่โคราช โยโยอธษิฐานอย่างน้ีทุกวนัสองเดือนติดต่อกัน ยงัไม่เห็นมผีลอะไร

เกิดขึ้น โยโยรู้สึกท้อใจมากเขาระบายออกมาว่า “ผมเคยทํางาน และทุกคนมองเห็นความสําคัญ ตอนน้ี 

ผมเป็นเหมอืนคนไมคุ่ณค่าอะไร” 

         หลังจากวันที่ผมรู้สึกว่า ผมเป็นคนไม่มีคุณค่า อาจารย์ใหญ่โรงเรยีนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราชได ้

เรยีกผมไปพบ และพูดว่า “เรามตีําแหน่งครูสอนคอมพวิเตอรว์่างลงพอด ีเพราะครูที่สอนอยู่ก่อน เป็นมชิชนันารี

อาสา และถึงเวลาเดินทางกลับ  คุณ มีคุณ สมบัติทางคอมพิว เตอร์เกินที่ เราต้องการเสียอีก  คุณ ยินด ี

จะรับสอนไหม แต่ทางโรงเรียนจะจ่ายอัตราจ่ายค่าใช้จ่ายของมิชชันนารี ซึ่งประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของ 

อัตราเงนิเดือนครูสอนทัว่ไป...ในเวลานัน้ผมคิดว่า ผมว่างงานมาตัง้สามปี ไม่มีรายได้เข้ามายงัอยู่ได้ ตอนน้ี 
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ผมมโีอกาศไดท้าํงานเพื่อช่วยเหลอืสถาบนัของพระเจา้..ผมจงึตอบตกลงในเวลาไม่กีน่าทวี่า ผมจะมาสอนคอมในวนั

จนัทรห์น้าตามทีโ่รงเรยีนตอ้งการครบั” 

         เวลาผ่านไปสามสปัดาห์ อาจารยใ์หญ่โรงเรยีนบอกกบัโยโยว่า “ทางโรงเรยีนจะจา้งคุณในอตัราของครเูต็ม

เวลา โดยจะเพิม่งานใหด้ว้ยอกีอยา่งคอื “เป็นผูจ้ดัการฝ่าย ไอ.ท.ี ของโรงเรยีนอกีตําแหน่งหน่ึง” 

        เวลาผ่านมาอกีหกเดอืน ภรรยาของผมถงึกําหนดคลอดลูกคนทีส่อง หลงัคลอดเธอขอเลี้ยงลูกเองอย่างน้อย

หน่ึงปี ตกลงเป็นอันว่าตอนน้ีผมเป็นเลี้ยงดูครอบครัว และจ่ายค่าใช้จ่ายทุกอย่างของครอบครวัตามลําพัง 

 “แต่เราก็มอีาหารบนโต๊ะไม่เคยขาด ทําให้ผมรู้สึกอศัจรรย์ใจมาก ผมมคีวามเชื่อมากอย่างน้ีจากที่ไหน ขณะที่

เมือ่ก่อนเหตุใดจงึไมม่คีวามเชื่อเช่นน้ี” 

         ข้อพระคมัภีรท์ี่โยโยชื่นชอบที่สุดคอื ฟีลปิปี 4:13  ซึ่งมขี้อความว่า “ข้าพเจา้ผจญทุกสิง่ได้ โดยพระองค ์

ผูท้รงเสรมิกาํลงัขา้พเจา้” 

         โยโย กล่าวเป็นพยานเสมอว่า “ตอนน้ีผมมคีวามสุขมาก ผมมคีวามพงึพอใจสภาพของการใชช้วีติทีเ่ป็นอยู ่

และผมกําลงัทาํงานในโรงเรยีนของครสิตจกัร ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในพนัธกจิยิง่ใหญ่ของพระเจา้” 

          ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวันสะบาโตที่สิบสามของไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยโรงเรียนนานาชาติแอ๊ด 

เว่นธ์ตีสโคราช ประเทศไทย ซึ่งต้องการขยายจากเกรด 9 เพื่ อให้ถึงเกรด 12 เพื่ อที่จะรองรับนักเรียน 

ได้มากขึ้น  ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทัว่โลก ที่ถวายเงินเพื่อช่วยส่งเสริมพันธกิจของพระเจ้าในประเทศ 

ไทยในไตรมาสน้ี...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านด้วย...ในนามพระเยซูครสิต์- 

เจา้... อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสในประเทศไทยมีโบสถ์ 52 แห่ง มีสมาชิก 15,385 คน ขณะที่ประชากร 

ม ี65,323,000 คน เมือ่คดิเป็นอตัราส่วน แอ๊ดเวนตสี 1 คน เท่ากบัประชากรทัว่ไป 4,245 คน  

• งานของคริสตจักร เอส.ดี.เอ. เริ่มขึ้นท่ามกลางคนจีนก่อนหลายปี คนไทยคนแรกที่ร ับบัพติสมาในปี  

1925 ในเวลาต่อมาไดเ้ป็นผูช่้วย ผูจ้ดัการของ “โรงพยาบาลกรงุเทพฯ และ แซนนิตาเรยีม”  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 22 ธนัวาคม 2018 

การอธิษฐานเผื่อน้องสาวท่ีหายไป 

 

 

เล่าโดย  แอน พงษ์จนัทร ์วยั 38 ปี...ประเทศไทย 

 

         แอน ไม่เคยตัง้ใจว่าเธอเองจะกลายเป็นครสิเตยีน แอนเตบิโตมาจากคุณแม่เลี้ยงเดีย่ว เธอชอบไปทําบุญที่

วดั โดยคดิว่าการทําบุญจะทาํใหช้วีติภายหน้าของเธอมโีชคดกีว่าคุณแม่ ทีเ่ป็นมา่ยเพราะสาม ีคอืคุณพ่อของแอนได้

หย่ารา้งไป  ในช่วงเทศกาลต่างๆ ของวดัแอนชอบไปช่วยจดัดอกไมเ้พื่อเตรยีมงานจนดกึ แอนก็จะนอนบนศาลา

รว่มกบัหญงิผูส้งูอายอุื่นๆ ทีไ่ปช่วยงานวดัในการเตรยีมความพรอ้มต่างๆ 

        แอนคดิว่าเมื่อเรยีนจบชัน้มธัยมปลายก็จะสมคัรเป็นนักษาของ ม. รามคําแห่ง ซึ่งสามารถเรยีนอยู่ที่บ้าน 

ได ้ขณะเดยีวกนักท็ํางานหาเงนิไปดว้ย เมือ่วนัสอบกจ็ะนัง่สอบกบันักศกึษา ม.รามอื่นๆ ทีอ่ยู่ในจงัหวดัเดยีวกนั แต่

อยู่มาวนัหน่ึงแอนได้ยนิเกี่ยวกบัวทิยาลยัมชิชัน่ (ปัจจุบนัคอืมหาวทิยาลยันานาชาติเอเชยี-แปซิฟิก) ซึ่งเป็นของ 

ครติจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ตัง้อยู่ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ีที่สําคัญวิทยาลัยดังกล่าว นอกจากมีโอกาส 

ใหน้กัศกึษาทีข่าดทุนทรพัยส์ามารถกู้ยมืเงนิเรยีนจากโครงการ กยส. แลว้ยงัมรีายการชัว่โมงทํางานใหน้กัศกึษาทํา 

เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ ายสํ าห รับ ก ารศึกษ าได้ด้ ว ย  วิท ยาลัย แห่ ง น้ี  อ ยู่ ห่ า งจาก จังห วัดที่ แ อนอยู่ โด ยรถ 

ประจาํทางวิง่ประมาณ 15 ชัว่โมง 

         แอนให้เหตุผลกับคุณแม่ว่า “เราไม่มีเงนิ และหนูต้องการเรยีนให้สําเร็จปรญิญา...หนูต้องการไปเรยีน 

ทีส่ถาบนัแห่งน้ี ซึง่หนูไดย้นิมาว่าคนทีเ่รยีนจบมาพดูภาษาองักฤษไดค้ล่อง” 

         แอนเดนิทางมาเรยีนที่วทิยาลยัมชิชนัดงัที่ตัง้ใจไว้ แอนทุ่มเทกบัการเรยีน และทํางานอย่างหนัก และไม ่

มคีวามสนใจในพระเจ้าเลย วนัสะบาโตแอนไปร่วมโรงเรยีนวนัสะบาโต เพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง และการพูด

ภาษาองักฤษ  แอนไดฟั้งคาํพยานของผูท้ีเ่ชื่อในพระเจา้เป็นครัง้แรกเกี่ยวกบัอํานาจของคาํอธษิฐาน 

         “พระเจ้าทรงสามารถทําการอศัจรรย์สําหรบัใครก็ได้” ครูที่สอนบทเรยีนวนัสะบาโตกล่าว “ขอเพียงคุณ 

มีความไว้วางใจในพระเจ้า เชื่ อฟังพระองค์ และทําการอธิษฐาน พระองค์จะทรงตอบคําอธิษฐานนั ้น ”         

         แอนคดิกบัตนเองว่า “ฉนัคงหมดโอกาสทีจ่ะอธษิฐาน เพราะฉนัไมเ่ชื่อในพระเจา้ !”  

 

การอธิษฐานครัง้แรก 

         ในช่วงหยุดภาคฤดูรอ้น ก่อนเปิดเรยีนสองวนั แอนและคุณแม่เดนิทางเขา้มาในตวัจงัหวดั คุณแม่ขอเดนิไป

เยีย่มญาติซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ส่วนแอนอยากไปเดนิในห้างห้างสรรพสนิค้าเปิดใหม่ โดยนัดกนัที่สถานีรถประจําทาง

เวลาเวลา 16.30 น. และรถทัวร์ออกเดินทาง 18.00 น. แต่เมื่อถึงเวลานัดหมายแอนไม่พบคุณแม่ที่สถานี 

รถ บ.ข.ส. ทัง้แอน และคุณแม่ไม่มมีอืถอืที่สามารถโทรหากนั แอนรอคุณแม่อย่างเป็นทุกขใ์จ จนกระทัง่ 17.00 น.

แอนมคีวามวติกกังวลมาก ทําให้คิดถึงทางออกเรื่องคําสอนเรื่องการอธิษฐานของครู แอนจงึพยายามทดลองด ู

        “โอ พระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งการกลบัไปยงัสถาบนัของพระองค ์เพื่อขา้พเจา้จะรูจ้กัพระองคม์ากขึน้ โปรดให้

ขา้พเจา้พบกบัคุณแม่ของขา้พเจา้ดว้ย...ในนามพระเยซู...อาเมน” เมื่อแอนเปิดตาจากการอธษิฐาน แอนเหน็คุณแม ่

ลงจากรถสามล้อเดินเข้ามาที่สถานี บ.ข.ส. อย่างไม่น่าเชื่อ สิ่งที่น่าอัศจรรย์คือตามตัว๋โดยสารรถบัสเวลาได ้

ผ่าไปแล้ว 35 นาที หมายถึงแอนต้องจ่ายเงนิซื้อตัว๋อีกครัง้ แต่เมื่อแอนเอาตัว๋ที่ซื้อไว้ไปแสดงที่พนักขายตัว๋ 
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พนักขายตัว๋บอกว่า “รถคนัที่หนูจะนัง่ ยงัไม่เข้ามาจอดที่สถานี เพราะเครื่องยนต์เกิดทํางานไม่ปกติ ต้องเปลี่ยน

อะไหล่บางตัว ตอนน้ีรถบัสคันนั ้น ซ่อมเสร็จแล้วกํ าลังเดินทางมาจากอู่  อีกไม่ เกิน   15 นาทีจะมาถึง  

เมือ่รถบสัคนันัน้เขา้มาจอด ใหห้นูขึน้ไปนัง่บนทีน่ัง่ทีป่รากฏบนตัว๋นัน้ไดเ้ลย” 

        แอนกล่าวเป็นพยานในโอกาสต่อมาว่า “ฉันรูส้กึอศัจรรยใ์จ...น่ีเป็นครัง้แรกทีฉ่ันมปีระสบการณ์ในอํานาจของ

การอธษิฐาน” 

       กระนัน้แอนกย็งัไมต่อ้งการเป็นครสิเตยีน 

 

การอธิษฐานครัง้ท่ีสอง 

         คุณแมย่า้ยไปอยูก่รงุเทพฯ เพื่อจะไดอ้ยูก่บัน้องสาวของฉนัซึง่เป็นวยัรุน่ทีไ่ปอยูก่รงุเทพฯ วนัหน่ึงคุณแมโ่ทร

มาพรอ้มกบัเสยีงรอ้งไหว้่า “น้องของหนูหายไป” แมก่ลุม้ใจมาก ไมท่ราบจะตามน้องทีไ่หน 

         แอนก็เป็นทุกขร์อ้นใจ ลาอาจารยเ์ดนิทางเขา้กรุงเทพฯ ไปช่วยตามหาน้องสาว โดยเฉพาะไปปลอบใจคุณ

แม่ “แอนบอกทุกคนในภายหลงัตลอดเวลาที่นัง่บนรถบสั ฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าหลายสิบเที่ยว โดยจําคําของ

อาจารยท์ี่สอนเรื่องการอธษิฐานว่า “อธษิฐานขอโดยความเชื่อ ปราศจากขอ้สงสยั และขอในนามพระเยซู..และจบ

ดว้ยคาํว่า..อาเมน แลว้พระเจา้จะเปิดทางให”้ 

         เมือ่เดนิทางไปถงึกรุงเทพฯ ไดพ้บกบัคุณแม ่คุณแมบ่อกว่า “น้องไดห้นีออกจากบา้นไปตัง้แต่ตอนเยน็วานน้ี 

และไม่กลบัมาจนบัดน้ี...แอนออกไปหาน้อง เดินไปเรื่อยๆ คํ่ามดืก็กลบับ้านนอน วนัรุ่งขึ้นออกไปเดินหาใหม ่

ขณะเดยีวกนัเมื่อถงึทีพ่กัผูโ้ดยสารรถเมลก์ห็ยดุอธษิฐานไปดว้ย...ในเยน็วนัทีส่าม คดิขึน้ไดว้่ามเีพื่อนบอกว่าถ้าคน

หายผ่านไป 48 ชัว่โมง จงึไปแจง้ว่าคนหาย ให.้..ตอนนัน้คดิว่าจะไปทีส่ถานีตํารวจ แต่จะกลบัไปหาคุณแม่ก่อน...ว่า

ทีพ่กัคุณแม่อยู่ในเขตสถานีตํารวจอะไร พอลงจากรถเมลเ์ป็นตลาดขายอาหารสําเรจ็ และมแีผงเสื้อผ้าด้วย ขณะที่

กวาดสายตาดูเสือ้ผา้ทีแ่ขวนไวบ้นราว หญงิสูงอายุคนหน่ึงมาแตะทีไ่หล่จากดา้นขา้งพูดขึน้ว่า “หนูกําลงัตามหาใคร

อยูห่รอื?”  แอนตอบว่า “หนูไมไ่ดก้ําลงัมองหาใคร...หนูกําลงัจะกลบับา้นไปหาแม”่  

        หญงิชราอยู่ในความเงยีบสกัครึง่นาท ีแลว้พูดกบัแอนว่า “หนูกลบับ้านไปหาแม่ได้แล้ว บอกกบัแม่ด้วยว่า

น้องของหนูปลอดภยั...ไม่พรุ่งน้ี อย่างช้าเช้าวนัมะรนืน้ี น้องของหนูจะกลบัมาหาแม่” หญิงชราบอกเสรจ็แล้วเดนิ

ออกไปชา้ๆ 

        แอนกลบัเขา้บา้นและบอกกบัคุณแมต่ามทีห่ญงิสงูอายคุนนัน้บอก... 

สองวนัต่อมา น้องสาวของแอนไดก้ลบับา้นบา้นมา คุณแมใ่หแ้อนไปทีต่ลาดเยน็ เพื่อไปขอบคุณหญงิสูงอายุ

คนนัน้นัน้ แต่แอนไมพ่บหญงิสูงอายุทีบ่อกข่าวดเีลย แอนเชื่อว่าน่ีเป็นทูตสวรรคข์องพระเจา้ ทีแ่ปลงกายมาบอกขา่ว

ด ีกบัแอนและแม ่

        คาํตอบสาํหรบัคําอธษิฐานทีแ่อนไดร้บัอยา่งน่าทึง่ ทาํใหจ้ติใจของแอนอ่อนยวบลง และเธอขอศกึษาพระคมัภรี์

กบัศษิยาภบิาลประจาํโบสถข์องวทิยาลยัทีเ่ธอศกึษาอยู่ และในปลายปีการศกึษานัน้กไ็ดร้บับพัตศิมาเมื่อแอนสําเรจ็

การศกึษาออกมา แอนปรารถนาจะอุทศิตนรบัใชพ้ระเจา้ และแอนไดร้บับรรจคุรสูอนในโรงเรยีนหลายปี ปัจจบุนัแอน

เป็นครใูหญ่ของ “โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีนานาชาตโิคราช” (AIM =Adventist International Mission School, At Korat) 

โรงเรยีนแห่งน้ีมจีากชัน้อนุบาล ถงึเกรด 9 มนีกัเรยีนรวม 150 คน 

        ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะช่วยแอ๊ดเวนตสีนานาชาตโิคราช สรา้งอาคาร

เรยีนในพื้นที่ใหม่ เพื่อใหส้ามารถขยายถงึเกรด 12 และรบันักเรยีนได้มากขึน้ ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทัว่โลกที่
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ถวายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระเจา้ทัว่โลก ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านด้วย...ใน

นามพระเยซคูรสิตเ์จา้... อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวใจภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ ไม่ เคยตกเป็นอาณานิคมของชาต ิ

ตะวนัตก ในภาษาไทย และเป็นชื่อของประเทศด้วย มคีวามหมายในภาษาไทยว่า “ประเทศไทย” นหมายถึง 

“ดนิแดนแห่งอสิระ” 

• ในประเทศไทยคุณจะพบสตัวท์ีม่ขีนาดเลก็ทีสุ่ด และใหญ่โตทีสุ่ด สตัวม์ปีีกเลก็ทีสุ่ดคอืคา้งคาวบมัเบลิบ ีและสตัว์

น้ําทีใ่หญ่ทีสุ่ด ฉลามวาฬ  

• เมอืงหลวงของประเทศไทย คอืกรงุเทพมหานคร มปีระชากรอาศยัอยูเ่กอืบ 15 ลา้นคน 
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รายการวนัสะบาโตท่ีสิบสาม 

วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2018 

 
 

     เพลงเปิด                      “สขุสนัติสขุ”                      เลขท่ี 252    

    ประธานกล่าวต้อนรบั                                               ประธานฯ หรือผู้นํา ร.ร. สะบาโต  

    อธิษฐาน                                                                        

    รายการ             “อารมณ์ร้อนแห่งความยุ่งยาก”  และ “บทเรียนของความโกรธ” 

    เงินถวาย                                                                    

    เพลงปิด                     “ขอเป็นตามพระทยั”               เลขท่ี 171                  

    ผูอ้ธิษฐานปิด                                                            

 

ผู้ร่วมในรายการ: ไม่ต้องท่องบท (ข่าวมชิชนั) แต่อ่านให้เข้าใจหลายเที่ยว ถ้าจะให้ดีทําการฝึกซ้อมก่อนสัก  

1-2 รอบ ก็จะทําให้ผู้เล่ารู้สึกสบายใจขณะที่เล่าข่าว และอาจเพิ่มความรู้สึกได้บางตอน ตามที่เห็นเหมาะสม 

 

อารมณ์ร้อนแห่งความยุ่งยาก 

        ข่าวต่างแดนสําหรบัไตรมาสน้ีเราได้ฟังข่าวจากประเทศเมยีนมาร ์ กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ติมอรต์ะวนั- 

ออก  และประเทศไทย วนัน้ีเราจะไดฟั้งอกีเรือ่งหน่ึงจากประเทศไทย 

         จากวยัเด็ก แอนเป็นคนหวัดื้อ และต้องดิ้นรนต่อสู้กับการควบคุมอารมณ์ของเธอเอง เธอเกือบเรยีนไม ่

จบชัน้มธัยมปลาย เพราะวนัหน่ึงครไูดว้่าใหแ้อนในบางสิง่ แต่แอนไมย่อมรบั และต่อว่าครวู่าเป็นคนไมยุ่ตธิรรม เรือ่ง

น้ีลงท้ายครสูอนได้นําเรื่องไปรายงานอาจารยใ์หญ่ และอาจารยใ์หญ่เรยีกแอนไปอบรม โดยบอกกบัแอนว่าไม่ควร

พูดต่อว่าครเูช่นนัน้ และบอกให้เธอไปขอโทษครคูนนัน้ ซึง่แอนเกอืบไม่ไปขอโทษเพราะคดิว่าเธอพูดความจรงิ แต่

ยงัดทีีม่สีตไิปขออภยัจากครคูนนัน้ 

        วนัหน่ึงแอนนํารถมอเตอรไ์ซดข์องคุณแม่ไปขี ่ทัง้ๆทีแ่ม่เคยหา้มไวเ้พราะวยัรุ่นขีม่อเตอรไ์ซดม์กัขาดความ

รอบคอบ และมวียัรุน่ทีบ่าดเจบ็ และแมแ้ต่เสยีชวีติไปจาํนวนมากในแต่ละปีเพราะวยัรุน่มกัประมาท และใจรอ้น ชอบ

ขีร่ถมอเตอรไ์ซด์เรว็ เมื่อคุณแม่ห้ามเช่นนัน้ แอนรูส้กึโกรธจงึหาเลื่อยตดัเหลก็มาตดัโซ่รถมอเตอรไ์ซด์ของคุณแม ่

         ดงันัน้เมื่อแอนเดนิทางมาศกึษาทีว่ทิยาลยัมชิชนั (ปัจจุบนัมหาวทิยาลยั เอเชยีแปซฟิิก) คุณแมไ่ดต้ามมาส่ง

แอนถงึหอพกัของวทิยาลยั และนอนพกัด้วยสองคนื เพื่อให้แน่ใจว่า แอนจะไม่แผลงฤทธิเ์หมอืนที่เคยเป็นมา ก่อน

เดนิทางกลบับา้นคุณแม่เน้นแลว้เน้นอกี แอนต้องใจเยน็ลง แอนต้องระงบัอารมณ์รอ้น  ควบคุมปากไวไ้ม่ใหว้่าอะไร

ใครตรงๆ จนคนอื่นรบัไมไ่ด ้อะไรทีย่อมไดใ้หย้อมเพื่อสนัตสิุข  

         ทีจ่รงิแอนเองกร็ูต้วัว่าเธอมขีอ้บกพร่องอะไร เมือ่เพื่อนๆ ถามว่าคุณแม่ตามมาส่งเธอ คุณแม่คงเป็นห่วงเธอ

มากใช่ไหม แอนตอบว่า  “คุณแม่ไม่ค่อยไว้ใจฉัน เพราะฉันมีอารมณ์ร้อน เมื่อฉันมีอารมณ์ฉันก็จะพูด หรือ 

ทําอะไรตามที่ต้องการ ไม่มคีวามยัง้คดิ คุณแม่เป็นห่วงว่า ไม่เพยีงฉันจะเรยีนไม่จบ แต่ปลายทางของฉันอาจต้อง
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เขา้ไปอยูใ่นเรอืนจาํ เพราะเมือ่มเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้ทีฉ่ันไมพ่อใจ ฉันอาจไปทาํรา้ยคู่กรณเีขา้  และตอ้งไดร้บัโทษ 

ถงึตอ้งเขา้ไปอยูใ่นคุก 

          ขอบคุณพระเจา้ แอนไดเ้รยีนรูก้ารอธษิฐานในวทิยาลยัมชิชนั ระหวา่งทีเ่ธอกําลงัศกึษาอยู่ และพระเจา้ทรง

ตอบคําอธษิฐานของเธออย่างน่าระทกึใจ หลงัจากที่เรยีนสําเรจ็จากวทิยาลยั ได้รบัใบปรญิาบตัรแล้วแอนได้ถวาย

จติใจของเธอแด่พระเยซคูรสิต ์และไดร้บับพัตศิมาเป็นครสิเตยีน 

         เพื่อนทีไ่มเ่ป็นครสิเตยีนกลา่วเยาะเยย้แอน ทีแ่อนตดัสนิใจรบับพัตศิมาเป็นครสิเตยีน 

         คนหน่ึงเยาะเยย้ว่า “แอน เธอน่ีโงจ่รงิทีต่ดัสนิใจอยา่งน้ี” 

         อกีคนว่า “แอนเธอรูห้รอืเปล่า..เธอไปรวมกลุ่มกบัพวกลทัธ”ิ เพื่อนคนอื่นๆ กว็่าต่างๆ นาๆ 

         แอนตอบพวกเขาไปว่า “ฉันไม่โง่หรอก ฉันตัดสนิใจถูกแล้ว เพราะฉันไม่เพียงได้รบัความจรงิจากพระ- 

คัมภีร์ แต่ฉันมีประสบการณ์การตอบคําอธิษฐานจากพระเจ้าด้วย...ดังนั ้นไม่ว่าเพื่อนจะว่าอย่างไร ฉันไม ่

หวัน่ไหว แต่ฉนัจะเป็นคนหน่ึงทีต่ดิตามพระเจา้ตลอดไป”  

         แต่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหามาจากทางบ้าน คุณแม่ของฉันรู้สึกโกรธที่ฉันละทิ้งความเชื่อ ความศรทัธาที ่

ฉันและคุณแม่มมีาแต่ดัง้เดมิ และคุณแม่พยายามพูดหลายอย่าง อ้างเหตุผลรอบด้านเพื่อทําให้ลงัเลใจ และหนั 

กลับมาชื่อถือตามทางของบรรพบุรุษ ทัง้ขดัขวางไม่ให้ฉันไปโบสถ์ คุณแม่บังคับให้ฉันไปนอนที่วดั โดยหวัง 

ว่าบรรยากาศเดมิๆ ตอนทีฉ่นัเป็นเดก็ทีฉ่นัมคีวามเชื่อศรทัธาจะกลบัมา 

         แอนปฏเิสธอย่างแขง็ขนัที่คุณแม่ออกคําสัง่ให้เขยีนจดหมายถึงพระฆงค์ที่ครอบครวักราบไหว้ โดยให้ฉัน

สารภาพผดิว่าฉนัไดห้ลงไป บดัน้ีฉันไดก้ลบัมาเชื่อศรทัธาอย่างเดมิแลว้...ฉนัไดบ้อกกบัคุณแม่อยา่งจรงิใจและจรงิจงั

ว่า “ขณะน้ีหนูเชื่อศรทัธาในพระเจา้องคเ์ดยีวเท่านัน้  และจะเชื่อตลอดไป”    

         “ถ้าอย่างนัน้เธอไม่ต้องไปไหน อยู่แต่กบับ้านเท่านัน้ แม่มปัีญญาเลี้ยงดูเธอได้ ” คุณแม่ออกคําสัง่แขง็ขนั    

          ที่จรงิแอนสามารถเปิดหน้าต่าง และใช้ผ้าปูที่นอนพนัเป็นเชอืกหย่อนตัวลงทางหน้าต่างห้องได้ หรอืไม ่

กใ็ชเ้ทา้ถบีประตูจนพงั แต่แอนไม่ทาํ ไม่เหมอืนแอนคนเก่า  แอนไมเ่สยีอารมณ์เหมอืนเมือ่ก่อน แอนทํางานบา้นนัน่

น่ีไปเรื่อยๆ และเมื่อไม่ทําอะไรก็นัง่อ่านพระคมัภภรีอ์ย่างสงบ แมว้่าแอนจะไม่เขา้ใจทุกสิง่ทีเ่ธออ่าน แต่แอนได้พบ

ถอ้ยคาํทีใ่หก้ารหนุนใจเธอไดอ้ยา่งประหลาด 

         วนัหน่ึงคุณแม่ไดเ้อ่ยถามแอนอกีครัง้ว่า ตกลงเธอจะกลบัไปนับถอืศรทัธาในพระองคเ์ดมิตัง้แต่เธอเป็นเดก็

ใช่ไหม?” 

         “ไม่ค่ะ คุณแม่”  แอนตอบ “ตอนน้ีหนูได้เชื่อในพระเยซูครสิตเจ้าจนหมดทุกห้องหัวใจแล้ว...หนูเสีย 

ใจค่ะ คุณแม”่ 

          “กด็เีหมอืนกนั” คุณแมพ่ดู “ถา้อยา่งนัน้ลกูกก็ลบัไปเขา้โบสถข์องลกูได”้ 

         แอนมีความชื่นชมยินดี เดินทางไปที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีส และรู้สึกแปลกใจ ที่คุณแม่ขอร่วมเดินทางไป 

ดว้ยกบัเธอ 

         สิง่อศัจรรยเ์กดิขึน้ ความโกรธของคุณแม่ไดส้ลายไป ใบหน้าเธอมคีวามสุข ยิม้แยม้แจ่มใส  หลายวนัต่อมา

คุณแมบ่อกกบัแอนถงึเหตุผลทีคุ่ณแมม่คีวามสุขว่า 

         “แม่ไม่ทราบจะกล่าวขอบคุณใคร บรรดาอาจารย์ที่สอนลูกในวทิยาลยั หรอืขอบพระคุณพระเจา้ด.ี..ที่ทํา 

ใหแ้มม่ลีกูสาวคนใหม ่

         แอนตอบคุณแม่ว่า “ขอให้คุณแม่ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงใช้อํานาจของพระองค์เปลี่ยน 

แปลงจติใจ  จติวญิญาณของหนู....ส่วนคณาจารย์ก็มสี่วนรองลงมา  ให้แม่ขอบคุณพวกอาจารย์ด้วยก็แล้วกัน”   
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          ปัจจุบนัแอนเป็นครูใหญ่ของ “โรงเรยีนมชิชนัแอ๊ดเวนตีสนานานาชาติ” ซึ่งมตีัง้แต่ชัน้อนุบาลจนถึงเกรด 

9 มนีกัเรยีนรวม 150 คน โรงเรยีนแห่งน้ีตัง้อยูท่ี ่จ.นครราชสมีา 

บทเรียนแห่งความฉุนเฉียว 

“นีเ่ป็นถอ้ยคาํของ แอน พงศจ์นัทร ์เป็นผูเ้ขยีนขึน้เอง” 

 

         พระเจา้ทรงรกัขา้พเจา้มากมาย  เพื่อนคนหน่ึงของขา้พเจา้ยา้ยไปอยู่ประเทศออสเตรเลยี และขอให้ฉันไป

เยีย่มคุณพ่อ-คุณแมข่องเธอ ซึง่อยูใ่นประเทศไทยเป็นครัง้คราว   

         บา้นของคุณพ่อ-คุณแม่ของเพื่อนบงัเอญิอยู่ไกลจากที่ขา้พเจา้อาศยัอยู่ ขา้พเจา้ต้องดูแผนที่ เพื่อจะทราบ 

ทศิทาง และจะเดนิทางไปถงึไดอ้ย่างไร สําหรบัการเดนิทางเทีย่วแรก ขา้พเจา้จดัเสือ้ผา้ลงกระเป๋าสะพายหลงั ส่วน

มอืสองขา้งกห็ิว้ถุงพวกเครือ่งกระป๋อง และของแหง้เพื่อนําไปฝาก  ขา้พเจา้เรยีกรถตุ๊กตุ๊กใหไ้ปส่งยงัสถานีรถขนส่ง  

         รถตุ๊กตุ๊กวิง่ไปได้หน่อยหน่ึงเครื่องรถเกิดเสยี  คนขบับอกข้าพเจ้าว่า “ผมไปส่งคุณไม่ได้แล้ว จะให้ผม 

เรยีกแทก็ซีอ่กีคนัใหไ้หม”  

         รถแทก็ซี่คนัที่สองรบัขา้พเจา้ขึน้รถของเขา แต่แทก็ซี่คนันัน้พาไปผดิที่ ขา้พเจา้จงึต้องเรยีกแทก็ซี่เป็นคนั 

ทีส่ามกว่าจะเดนิทางไปถงึสถานีรถบสั 

          ข้าพเจ้าต้องเสียเวลาถึงสองชัว่โมงในแท็กซี่ ก่อนจะเดินทางถึงสถานีรถประจําทาง ฉันรู้สึกหงุดหงดิ 

และเสยีอารมณ์มาก เมือ่ไปถงึสถานีขา้พเจา้ไมอ่ยากจะพดูกบัใครอกีต่อไป 

         พนกังานคนหน่ึงทีส่ถานีขนส่ง เดนิรีเ่ขา้มาถามขา้พเจา้ “คุณจะเดนิทางไปไหนครบั?”  

         ขา้พเจา้ตอบไปว่า “ฉนัจะบอกกบัคุณในภายหลงั” 

          สกัครู่หลงัจากอารมณ์ฉุนเฉียวของข้าพเจ้าเยน็ลง ข้าพเจ้าเดนิไปซื้อตัว๋รถใบหน่ึง และนัง่รถประจําทาง 

คนัต่อไป 

          ในระหว่างการเดินทางบนรถบัสไปเยี่ยมคุณพ่อ -คุณแม่ของเพื่ อน เราผ่านรถบัสที่ประสบอุบัต ิ

เหตุร้ายแรง รถบัสพังเสียหายอยู่ข้างทาง คนขับรถบัสจอดรถลงไปถ่ายภาพของรถบัสคันนัน้ และเขาบอก 

กับพวกเรา ซึ่งเป็นผู้โดยสารว่า “มีผู้โดยสารหลายคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครัง้น้ี...รถบัสคันน้ี เป็นรถบัส 

คนัทีอ่อกเดนิทางก่อนหน้าเรานัน่เอง !”  

         ในครู่นัน้ข้าพเจ้าตระหนักว่า ถ้ารถตุ๊กตุ๊กที่ข้าพเจ้านัง่เครื่องไม่เสีย รถแท็กซี่ค ันที่สองที่ข้าพเจ้านัง่ไม ่

ไปส่งผิดที่ ข้าพเจ้าคงมาทันได้ขึ้นรถบัสคันที่ประสบอุบัติเหตุ...ข้าพเจ้าเดินทางมาไม่ทันรถบัสคันนัน้เพราะ 

ขา้พเจา้เสยีเวลาไปกบัเดนิทางบนแทก็ซี ่

          ฝ่ายคุณพ่อ-คุณแม่ของเพื่อน ที่ทราบการเดนิทางมาเยี่ยมของข้าพเจ้า เมื่อได้ยนิข่าวอุบตัิเหตุทางวทิย ุ

ต่างพากันวิตกกังวลมาก สงสัยว่าข้าพเจ้านัง่มากับรถบัสคันที่เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ทัง้สองต่างดีใจ และรู ้

สกึผ่อนคลายเมือ่ไดพ้บหน้าขา้พเจา้ 

         ฝ่ายคุณแม่ของเพื่อนพูดว่า “เราทัง้สองรู้สึกเป็นกังวลมาก เพราะเราคิดว่าลูกนัง่อยู่บนรถคันนัน้ !” 

         “พระเจ้าแสนดี” ข้าพเจ้ากล่าว และเล่าเรื่องความล่าช้าบนรถแท็กซี่ให้ทัง้สองท่าน ซึ่งยังไม่เป็นคริส 

เตยีนฟัง ว่าขา้พเจา้เสยีเวลาเพราะแทก็ซีอ่ยา่งไร 

         ผู้เป็นพ่อกล่าวสรุปว่า “ว้าว พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่จริงๆ !  พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์ให้มาปกป้องลูก 

คนทีเ่ชื่อในพระองคไ์วใ้หป้ลอดภยั” 

      ขา้พเจา้คดิในใจว่า “พระเจา้ทรงรกัขา้พเจา้จรงิๆ”  
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         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สิบสามของไตรมาสน้ีจะนําไปสร้างอาคารใหม่ ในที่ดินซึ่งทาง 

โรงเรยีนพึ่งซื้อไว้เมื่อเร็วๆ น้ี เพื่อทางโรงเรยีนจะขยายห้องเรยีนไปถึงชัน้ 12 (มัธยมปลาย) และสามารถรบั 

นักเรียนได้มากขึ้น...ขอบคุณพี่ น้องในพระคริสต์ที่ถวายเงินเพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้าในประเทศไทย 

ในไตรมาสน้ี...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมไปถึงครอบครวัของท่านด้วย ในนามพระเยซูครสิต์เจ้า 

...อาเมน  

  

 
 

 

 


