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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 4 เมษายน 2020 

คนไม่เช่ือในพระเจ้าท่ีรู้สึกกลวัคนหน่ึง 

 

เล่าโดย  บิลจานา มิจาโตวิ  วยั 19 ปี...ประเทศเซอรเ์บีย 

 

         บิลจานา มิจาโตวิ  อธษิฐานเป็นครัง้แรก เมือ่เธออาย ุ20 ปี ตอนนัน้เธอยงัไมเ่ชื่อในพระเจา้  บลิ

จานา ไดย้นิว่าญาตคินหน่ึง ซึง่เป็นลกูพีล่กูน้องของเธอชื่อ “สเวทลสักา” รูส้กึตกใจกลวัในอํานาจลกึลบัเหนือ

ธรรมชาตใินตอนกลางดกึ 

         บลิจานา ไดเ้ดนิทางไปเยีย่มสเวทลสักาทีบ่า้น เธอเล่าว่ากลางดกึตอนนอนหลบัตกใจตื่นไดย้นิเสยีง

เหมอืนมคีนพดูกบัเธอ ตอนแรกสเวทลสักาคดิว่าลกูสาวคนเดยีววยั 3 ขวบของเธอซึง่กําลงัไมส่บายรูส้กึ

ปวดทอ้งรอ้งเรยีกหาแม่... แต่ไมใ่ช่ 

          เมือ่บลิจานา ไปเยีย่มสเวทลสักา ครัง้ทีส่อง เธอเล่าใหบ้ลิจานา ฟังว่าเธอไดย้นิเสยีงเคาะที่กําแพง

บา้น และมเีสยีงเหมอืนคนเปิดประตู แต่เมือ่ส่องไฟฉายไปทีป่ระตู ประตูยงัปิดเหมอืนเดมิ บางคนื สเวทลสั

กาเล่าว่าไดย้นิฝีเทา้เหมอืนมเีดก็คนหน่ึงเดนิลุยน้ํารอบบา้น ทัง้ๆ ที ่ไมม่ฝีนตก ไมม่นํีาท่วมขงัแต่อยา่งใด 

         สเวทลสักา เดนิทางไปหาจติแพทย ์และถามว่าเธอเป็นโรคประสาทหรอือยา่งไร ทาํไมหจูงึไดย้นิ

เสยีงแว่วอยา่งนัน้ หรอืว่าเธอถูกผหีลอก แพทยไ์มต่อบแต่ไดใ้หย้าชนิดหน่ึงแก่สเวทลสักามาทานหน่ึงกล่อง 

ใหท้านก่อนนอนคนืละ 1 เมด็ ซึง่ยาดงักล่าวทาํใหส้เวทลสักา นอนหลบัสนิท แต่ในสปัดาหต่์อมา สเวทลสั

กากลบัมาไดย้นิเสยีงแปลกๆ บ่อยขึน้กว่าตอนทีย่งัไมไ่ดพ้บแพทย ์ทัง้ๆ ทีย่งัทานยาก่อนนอนทุกคนื 

        พวกญาติๆ  ไดพ้าสเวทลสักาไปทีโ่บสถค์าทอลกิ พบบาทหลวง 2 คนทีโ่บสถ ์บาทหลวงคนหน่ึง

บอกใหส้เวทลสักานอนลงบนเตยีง แลว้บาทหลวงอกีคนไดว้างไมก้างเขนบนตวัของสเวทลสักา และ

บาทหลวงทัง้สองรปูทาํการสวดไล่ผรีา้ยใหอ้อกไป 

         หลงัจากบาทหลวงทาํพธิขีบัผอีอก ปรากฏว่าสเวทลสักา ไมไ่ดย้นิเสยีงผดิปกตอิกี แต่ในสองสปัดาห์

ต่อมาสเวทลสักา รูส้กึตวัว่าเธออ่อนแรง ไมม่กีําลงัจะทาํงานบา้น เธอจงึนอนบนเตยีงทัง้วนั และกลางคนืลุก

ขึน้จากเตยีงเฉพาะรบัประทานอาหาร และเขา้หอ้งน้ําเท่านัน้ จติใจของสเวทลสัการูส้กึเป็นทุกขก์งัวลมาก 

เมือ่บลิจานาไดย้นิเกีย่วกบัอาการป่วยหนกัของสเวทลสักา  บลิจานาไดเ้ดนิทางไปเยีย่มอกี 

         สเวทลสักาแสดงความดใีจที่บลิจานามาเยีย่ม  สเวทลสักาบอกกบับลิจานา ผูเ้ป็นลกูผูน้้องว่า “พี่

บอกกบัใครๆ ว่า พีไ่มม่ปัีญหาเกีย่วกบัดา้นจติ แต่ไมม่ใีครเชื่อ...พีรู่เ้ศรา้ใจมาก ไมท่ราบว่ามอีะไรเกดิขึน้กบั

พี”่ สเวทลสักาเล่าถงึอาการอ่อนเพลยี และความรูส้กึแปลกๆ ของเธอ... บลิจานากล่าวขึน้ว่า “ดแูลว้พีเ่ป็น

ปกต.ิ..พีไ่มไ่ดป่้วยไข ้เพราะคลาํดทูีห่น้าผากแลว้ หน้าผากไมร่อ้นเหมอืนคนเป็นไข ้เพยีงแต่พีรู่ส้กึ

อ่อนเพลยีมาก ไมม่เีรีย่วแรง อาจเป็นเพราะยาทีห่มอใหพ้ี่มารบัประทานกเ็ป็นได ้น้องอยากใหพ้ีห่ยดุกนิยา 

และแสวงหาการช่วยเหลอืจากทางอื่น” 

         บลิจานาคดิหาวธิช่ีวยสเวทลสักาซึง่เป็นญาตโิดยพดูเสนอตวัว่า “พีอ่ยากใหน้้องอธษิฐานเผือ่พีไ่หม

น้องยงัไมไ่ดร้บัเชื่อในพระเจา้  แต่น้องเริม่แสวงหา “ความหมายของการมชีวีติอยู่” บงัเอญิเพื่อนคนหน่ึง

ชวนน้องไปนมสัการทีโ่บสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และน้องไปนมสัการแลว้ 3 ครัง้ ศาสนาจารยบ์อกว่า 
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“พระเจา้ทรงฟังคาํอธษิฐาน และพระองคส์ามารถช่วยแกปั้ญหาไดทุ้กเรือ่ง ในเมือ่เราไมพ่บทางออกอื่น 

ทาํไมเราไมอ่ธษิฐานขอใหพ้ระเจา้ช่วย” 

          เมือ่สเวทลสักา รบัฟังขอ้เสนอจากญาตผิูน้้อง เธอหยดุคดิสัน้ๆ แลว้ตอบว่า “ตกลงใหน้้องอธษิฐาน

เผื่อการเจบ็ป่วยของพีด่ว้ย” บลิจานาจงึขอใหส้เวทลสักาหลบัตาลง และบลิจานาไดอ้ธษิฐานเผื่อสเวทลสักา 

และเมือ่กลบัถงึบา้น บลิจานาอธษิฐานเผื่อญาตอิกี บลิจานารูส้กึแปลกใจตวัเองคอื เมือ่อธษิฐานเธอจะ

คุกเขา่ลงทุกครัง้ทีอ่ธษิฐาน บลิจานาคดิว่าน่าจะเป็นเพราะเธอมคีวามจรงิใจ และเชื่อตามทีศ่าสนาจารยบ์อก

ว่า พระเจา้ทรงรบัฟังคาํอธษิฐาน ของผูท้ีอ่ธษิฐานดว้ยความเชื่อ 

         บลิจานา อธษิฐานว่า “พระบดิา โปรดช่วยสเวทลสักาใหห้ายจากอาการทีเ่ธอเป็นอยู ่และกลบัมามี

สุขภาพดเีหมอืนเดมิ และขอทรงปกป้องเธอจากวญิญาณชัว่รา้ยดว้ยเถดิ...ในพระเยซเูจา้...อาเมน” 

         ในวนัต่อมาเมือ่บลิจานากลบัจากการเรยีนทีม่หาวทิยาลยั บลิจานาตรงไปทีบ่า้นของสเวทลสักา   

บลิจานารูส้กึแปลกใจที่พบว่าสเวทลสักาลุกจากเตยีงนอน ทาํความสะอาดหน้าต่างบ้านของเธอเอง บลิจานา

หยดุมองดญูาตคินทีเ่ธอไดอ้ธษิฐานเผื่อ บลิจานาแน่ใจว่าพระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเธอ 

         สเวทลสักาเป็นอสิระจากวญิญาณรา้ย และวญิญาณรา้ยไมเ่คยกลบัมารบกวนสเวทลสักาอกีเลย เมือ่ 

สเวทลสักาหนัหน้ามาและเหน็ว่าบลิจานามาเยีย่ม เธอกล่าวขอบคุณบลิจานาและขอบคุณพระเจา้ และจาก

นาทนีัน้ สเวทลสักากล่าวสญัญากบัพระเจา้ว่าเธอจะกลบัใจมาเชื่อในพระเจา้ สเวทลสักาเริม่ศกึษาพระคมัภรี์

กบัสมาชกิแอ๊ดเวนตสีคนหน่ึง ในโอกาสต่อมา เมือ่ศกึษาถงึเรือ่ง “สบิลดหน่ึง” สเวทลสักาไดก้ล่าวสญัญากบั

พระเจา้เหมอืนท่านโยบกล่าวสญัญาในพระธรรมปฐมกาล 28:20 โดยกล่าวว่า “ถา้พระเจา้ทรงสถติกบัขา้

พระองค ์และใหข้า้พระองคม์สีุขภาพด ีพน้จากการเบยีดเบยีนของผรีา้ย ขา้พระองค์จะถวายเงนิสบิลดหน่ึง

แด่พระองค”์ 

         ในเชา้วนัหน่ึงของเดอืนถดัมา บลิจานาตื่นนอนในตอนเชา้ดว้ยความเชื่อในดวงใจของเธอ เธอไมม่ี

ความสงสยัในพระเจา้อกีต่อไป เธอศกึษาพระคมัภรี ์และไมน่านต่อมา ไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ด

เวนตสี  

         ในตอนน้ีบลิจานาอายุ 47 ปี ทาํงานเป็นพนกังานตรวจบญัชขีองบรษิทัประกนัภยัแห่งหน่ึง และเป็น

สมาชกิโบสถท์ีเ่ขม้แขง็คนหน่ึง ในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีหลงัใหมใ่นเมอืงเบลเกรด 

         บลิจานา กล่าวเป็นพยานในการเป็นสมาชกิอาสาประกาศว่า “ขา้พเจา้รูม้คีวามสุขใจอยา่งยิง่ เมือ่ได้

เหน็พระเจา้ทรงทาํงานในจติใจของบุคคลที่ขา้พเจา้เป็นพยานให”้ ซึง่เธอมปีระสบการณ์การเป็นพยานตลอด

มา บลิจานากล่าวเป็นพยานอกีว่า “ในประสบการณ์ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้เหน็ว่าพระเจา้ทรงทาํงานอยา่ง

อดทน และไมท่อดทิง้ใหบุ้คคลทีเ่ชื่อ แต่ยงัสงสยัอยูบ่า้งใหห้ลุดลอยไป แต่ทรงช่วยจนบุคคลนัน้รบัเอาความ

รอด”   

         บลิจานาเป็นสมาชกิคนหน่ึงของโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเบลเกรด ซึง่เป็นโบสถท์ีจ่ะไดร้บัส่วน

หน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เพื่อนําไปก่อสรา้งอาคารโบสถส์องหลงั สาํหรบักลุ่ม

นมสัการสองกลุ่ม ซึง่ปัจจบุนัเช่าโรงภาพยนตรเ์ก่าใช้เป็นทีน่มสัการ...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านที่

วางแผนจะถวายเพื่อสรา้งโบสถใ์นเมอืงเบลเกรด ประเทศเซอรเ์บยี...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน

ดว้ย 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 11 เมษายน 2020 

ชาวแอด๊เวนตีสหน่ึงคนในจาํนวน 10,000 คน 

 

เล่าโดย  ราเดนโค เมโลวี  วยั  58 ปี...ประเทศเซอรเ์บีย 

 

         การทีไ่ดไ้ปเขา้เรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั เป็นประสบการณ์ทีย่ ิง่ใหญ่สาํหรบั “ราเดนโค เมโลวี” 

เขาและบดิามารดาอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นแห่งหน่ึง และราเดนโคตอ้งเดนิทาง 300 กโิลเมตรเขา้มาเช่าหอพกั

แห่งหน่ึงในเมอืงเบลเกรด เมอืงหลวงของประเทศเซอรเ์บยี เพื่อศกึษาในมหาวทิยาลยั  ทีจ่รงิหอพกัสาํหรบั

นกัศกึษามหีลายแห่งตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกนั ประมาณกนัว่ามนีักศกึษามาเช่าอยูเ่พื่อเขา้ศกึษาใน

มหาวทิยาลยัเปิดแห่งนัน้รวมกนัแลว้ประมาณ 10,000 คน   

         ราเดนโครูว้่าการใชช้วีตินกัศกึษานัน้สนุกแค่ไหน เขามเีพื่อนชายหญงิมากหน้าหลายตา เป็น

ช่วงเวลาแห่งความตื่นตาตื่นใจ ราเดนโคชอบคบเพื่อนหลากหลาย  ชอบการสงัสรรคแ์ละชอบเทีย่ว เขาจงึ

ไมไ่ดต้ัง้ใจเรยีนอยา่งจรงิจงั ปรากฏว่าเขาสอบไล่ไมผ่่านหลายวชิาในปลายป่ีทีห่น่ึง ราเดนโคจงึสมคัรเรยีน

ในอกีคณะอื่นเพื่อไมใ่หท้างมหาวทิยาลยัสัง่ใหห้ยดุเรยีนเพราะสอบไมผ่่าน หลายวชิา 

         ปีทีส่องผ่านไป ราเดนโคไมไ่ดเ้ขา้สอบ เขาจงึเปลีย่นวชิาเอกอกีครัง้ และในปีทีส่าม ราเดนโคสอบ

ไมผ่่านหลายวชิาอกี แทนทีจ่ะตัง้ใจเรยีนแบบเอาเอาจรงิเอาจงั เขายงัคงไปในงานเลีย้งสงัสรรค์ไมห่ยดุ

หยอ่น ราเดนโค สบูบุหรี ่และดื่มเหลา้กบัเพือ่นๆ ทีใ่ชช้วีติแบบไมร่บัผดิชอบเช่นเดยีวกบัเขา อยา่งไรกด็ใีน

หมูเ่พื่อนฝงู เรเดนโคถูกเลอืกใหเ้ป็นประธานของหอพกันกัศกึษาในปีทีส่าม 

         ระหว่างเรยีนในปีทีส่ ี ่ทีบ่า้นของราเดนโค พีส่าวคนหน่ึงไดเ้สยีชวีติตอนคลอดบุตร เมือ่เขาไดท้ราบ

ขา่วเขาแทบลม้ทัง้ยนื เพราะพีส่าวคนน้ีเป็นเหมอืนทตูสวรรค์ของครอบครวั เขาไมท่ราบจะตดัสนิใจอยา่งไร 

เป็นครัง้แรกในชวีติทีเ่ขาเริม่อธษิฐานอยา่งร้อนรน เขาทลูขอพระเจา้ทรงเปิดเผยเสน้ทางเดนิชวีติอนัถกูตอ้ง

แก่เขา 

         ท่ามกลางนกัศกึษาจาํนวน 10,000 คน ทีอ่าศยัอยูใ่นหอพกั มนีกัศกึษาสาวแอ๊ดเวนตสีคนหน่ึงชื่อ

ว่า “อมีเิลยี” เธอไมต่อ้งการพดูคุยในเรือ่งอื่นใด นอกจากเรือ่งของพระเจา้ เธอบอกกบัราเดนโคว่า เธอเป็น 

ครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ราเดนโคไมเ่คยไดย้นิชื่อเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสมาก่อนเลย  

         อมีเิลยีเชญิใหร้าเดนโคไปเยีย่มโบสถก์บัเธอในวนัสะบาโต และชายหนุ่มรบัคาํเชญิ 

        ราเดนโคฟังเรือ่งเทศนา และตอนเลกิโบสถผ์ูช่้วยศษิยาภบิาล ซึง่เป็นคนในวยัหนุ่มไดจ้บัมอืทกัทาย

กบัราเดนโค และชวนใหร้าเดนโคศกึษาพระคมัภรีก์บัเขา 

         ราเดนโค ไมเ่คยอ่านพระคมัภรีม์าก่อน แต่เขาตอบตกลงศกึษาพระคมัภรีก์บัอาจารยห์นุ่มคนน้ีใน

ทุกตอนเยน็วนัองัคาร 

         เมือ่ศกึษาพระคมัภรีค์รัง้แรกจบลง ราเดนโครูส้กึว่าเขามปีระสบการณ์ทีแ่ปลกไป เขารูส้กึว่าตวัเบา

แทบจะบนิไดเ้หมอืนนก เขาไดย้นิคาํสอนที่เขาโหยหามานาน และบดัน้ีเขารูส้กึเหมอืนคนกระหายน้ําไดดื่ม

น้ําเขา้ไปอยา่งจใุจ 

         ราเดนโคและศาสนาจารยห์นุ่มไดศ้กึษาพระคมัภรีร์ว่มกนัทุกสปัดาห ์ต่อมาราเดนโคไดศ้กึษาเรือ่ง

วนัสะบาโต ซึง่บ่งบอกว่าวนัเสารค์อืวนัสะบาโตทีพ่ระเจา้ทรงตัง้ไว ้ ราเดนโคแมไ้มเ่คยศกึษาพระคมัภรี ์แต่
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เขาสงัเกตเหน็ครสิเตยีนทัว่ไป ไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวันอาทติย ์ราเดนโคนึกสงสยัว่าวนัสาํหรบัการนมสัการ

เป็นวนัเสาร ์หรอืวนัอาทติยแ์น่ ทีเ่ป็นวนัทีถู่กตอ้งตามพระคมัภรี ์

          ในวนัต่อมา ราเดนโคไปทีโ่บสถค์าทอลกิซึง่อยูไ่มไ่กลจากหอพกันักศกึษา และเอ่ยถามบาทหลวง

คนหน่ึงในเรือ่งวนัสาํหรบันมสัการพระเจา้ บาทหลวงถามว่า “คุณทราบไหมว่า พระเยซทูรงฟ้ืนพระชนม ์

ในวนัไหนของสปัดาห”์ ราเวนโคตอบว่า “วนัอาทติย”์ บาทหลวงอธบิายต่อว่า “ทีโ่บสถต่์างๆ ส่วนใหญ่

นมสัการในวนัอาทติย ์กด็ว้ยเหตุผลว่า พระเยซทูรงฟ้ืนพระชนมใ์นวนัอาทติยน์ัน่เอง ” 

         เมือ่ราเดนโคถามศาสนาจารยห์นุ่มในเยน็วนัองัคารตอนศกึษาพระคมัภรี ์ศาสนาจารยต์อบว่า “วนั

สิน้พระชนม ์และวนัฟ้ืนพระชนมข์องพระเยซไูมไ่ดเ้ปลีย่นพระบญัญตัขิอ้ทีส่ ี ่ของพระบญัญตัสิบิประการของ

พระเจา้ วนัเสารซ์ึง่เป็นวนัสะบาโต เป็นวนับรสิุทธิส์าํหรบันมสัการพระเจา้ พระเจา้ทรงตัง้ไวแ้ต่แรกสรา้งโลก 

และไมเ่คยเปลีย่นแปลง” 

         เมือ่ราเดนโคกลบัไปถามบาทหลวงทีโ่บสถค์าทอลกิอกีในวนัถดัมา บาทหลวงคนเดมิไมอ่ยู ่แต่

บาทหลวงคนทีส่องซึง่มอีายมุากกว่าตอบว่า “พระบาทหลวงองคท์ีม่ศีกัดิส์งูสุดองคห์น่ึงของครสิตจกัร

คาทอลกิในอดตีไดเ้ปลีย่นวนันมสัการจากวนัเสารม์าเป็นวนัอาทติย”์ ราเดนโคพบว่าคาํตอบเป็นสิง่ทีส่ะดุด

ใจมาก ราเดนโคถามบาทหลวงคนนัน้ว่า “พระบาทหลวงองคท์ีม่ศีกัดิห์รอืตําแหน่งสงูสุดของคาทอลกิองค์

นัน้มชีื่อว่าอะไร” แต่บาทหลวงองคน์ัน้ปฏเิสธทีจ่ะตอบคาํถาม  

         สาํหรบัราเดนโค ไมม่คีาํถามเรือ่งวนัสาํหรบันมสัการอกีต่อไป เพราะเป็นทีช่ดัเจนแลว้ว่า พระคมัภรี์

มสีทิธอิํานาจสงูสุด 

          ปัจจบุนั เรเดนโค อาย ุ58 ปี แต่งงานแลว้ และเรยีนสาํเรจ็ปรญิญาโทจากมหาวทิยาลยัแห่งเดยีวกบั

ทีเ่ขาสอบไมผ่า่นสามปีซอ้น หลงัจากทีร่บับพัตศิมาเป็นครสิเตยีน เขาเลกิสูบบุหรี ่เลกิดื่มเหลา้ และเลกิคบ

เพื่อนไมด่ ีเขาตัง้ใจเรยีน เขารกัพระคมัภรี ์และรกัพระบญัญตัขิองพระเจา้ ในพระคมัภรีข์องเขา เขาใช้

ปากกาสสีะทอ้นแสงขดีเสน้ใตข้อ้พระคมัภรีท์ีศ่าสนาจารยอ่์านในพธิบีพัตศิมาของเขาคอื โยชวูา 1:16 ซึง่

กล่าวว่า “อยา่ใหห้นงัสอืธรรมบญัญตัหิ่างจากปากของเจา้ แต่จงตรกึตรองตามนัน้ทัง้กลางวนัและกลางคนื  

เพือ่เจา้จะไดร้ะวงัทีจ่ะทาํตามขอ้ความทุกประการทีเ่ขยีนไวน้ัน้ แลว้เจา้จะมคีวามเจรญิ และประสบ

ความสาํเรจ็”  

         อมีเิลยี เพื่อนจากหอพกัของมหาวทิยาลยั รูส้กึตืน้เตน้และขอบคุณพระเจา้ เมือ่เธอไดร้บัทราบและ

ไดพ้บกบัราเดนโค ในอกี 30 ปีต่อมา อมีเิลยีไมค่ดิเลยว่า “เมลด็ทีเ่ธอไดห้ว่านลงไปจะเตบิโตเป็นตน้ไมใ้หญ่ 

และออกดอกออกผล” ทัง้น้ีเพราะเธอไดอ้อกจากหอพกั และไดเ้ดนิทางไปศกึษาต่อในต่างประเทศและทัง้รา

เดนโค และอมีเิลยีทัง้สองไมเ่คยไดต้ดิต่อกนัอกีเลย จนกระทัง่เวลา 30 ปีทีผ่่านมา 

         ราเดนโคเชื่อว่างานของอมีเิลยี ทีไ่ดท้าํในตอนนัน้คอืการแบ่งปันพระกติตคิุณใหก้บัเขา 

         ราเดนโคกล่าวว่า เป็นการอศัจรรยท์ี่ผมไดพ้บหญงิสาวชาวแอ๊ดเวนตสีคนหน่ึง ท่ามกลาง 10,000 

คน แต่นัน่เป็นการตอบคาํอธษิฐานจากพระเจา้ เพราะผมไดท้ลูขอพระเจา้ว่า “โปรดแสดงใหข้า้พระองคไ์ด้

พบแสงสว่างทางแห่งชวีติของขา้พระองคด์ว้ยเถดิ” 

         ปัจจบุนัราเดนโคเป็นผูป้กครองคนหน่ึงของโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีหลงัใหมท่ีส่รา้งขึน้ 

ในเมอืงเบลเกรด และโบสถแ์ห่งน้ีจะไดร้บัส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาส 

น้ี เพื่อนําไปก่อสรา้งอาคารโบสถ์สองหลงั ปัจจบุนัพีน้่องสมาชกิประชุมกนัในอาคารของโรงภาพยนตร ์
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เก่าทีใ่หค้รสิตจกัรเช่าเพื่อใชเ้ป็นทีน่มสัการ ซึง่เราเริม่เช่ามาตัง้แต่ปี 1993 ปัจจบุนัเราแบ่งเป็นสองหอ้ง 

ใหญ่ใหก้ลุ่มนมสัการแอ๊ดเวนตใีชเ้ป็นทีน่มสัการ...ขอบคุณพีน้่องแอ๊ดเวนตสีทัว่โลกทีว่างแผน 

จะถวายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเป็นพเิศษ เพื่อช่วยพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศเซอร์เบยี...ขอ 

พระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน...อาเมน 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม : 

• นิโคลา เทสลา ถอืว่าเป็นนกัปัญญาประดษิฐส์าํคญัทีสุ่ดในประวตัศิาสตรข์องเซอรเ์บยี การคน้พบ 

ของเทสลา คอืการคน้พบดา้นกระแสไฟฟ้า และแมเ่หลก็ไฟฟ้า และชื่อของเขาไดถู้กใชเ้ป็นหน่วย 

วดัของกระแสแมเ่หลก็ไฟฟ้า เมือ่ อลัเบริท์ ไอสไตน์ ไดร้บัรางวลัโนเบล นกัขา่วไดถ้ามไอสไตน์ว่า  

“ท่านคดิว่าตอนน้ีมใีครฉลาดทีสุ่ดในโลก” และไอสไตน์ตอบว่า “ผมไมท่ราบหรอกใหพ้วกคณุไปถาม  

นิโคลา เทสลา กแ็ลว้กนั” ปัจจบุนัรถยนตไ์ฟฟ้า ยีห่อ้ทีข่ายรถยนตไ์ฟฟ้าไดม้ากทีสุ่ดตัง้ชื่อบรษิทัว่า 

“เทสลา มอรเ์ตอร”์ ตามชื่อของนกัปัญญาประดษิฐ ์ชาวเซอรเ์บยี ท่านน้ี  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 18 เมษายน 2020 

กลบัไปเรียนมหาวิทยาลยัรอบใหม่ 

 

เล่าโดย  ดานีลา มารินโควิ  วยั 41 ปี...ประเทศเซอรเ์บีย 

         

        บดิามารดาของ ดานีลา มารินโควิ ศกึษาถงึชัน้มธัยมปลายเท่านัน้ แต่ความฝันยิง่ใหญ่ของพวก

เขาคอืการส่ง ดานีลา ลกูสาวใหเ้รยีนสาํเรจ็ปรญิญา 

         แต่ดานีลา ปฏเิสธทีจ่ะทาํตาม เพราะเธอรูส้กึว่าเป็นการคาดหวงัทีไ่มย่ตุธิรรม ดานีลาไดพ้ดูว่า ..... 

         “นัน่เป็นการตดัสนิใจของพ่อและแม ่ไมใ่ช่การตดัสนิใจของหนู...ชวีติเป็นของหนู ใหห้นูทาํอะไร

ตามทีห่นูตอ้งการเถดิ”  

        อยา่งไรกต็าม เพื่อไมใ่หพ้่อแมเ่สยีใจ ดานีลาไปสอบเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัของรฐัในกรงุเบลเกรด

แบบทเีล่นทจีรงิ บงัเอญิสอบตดิ แต่ไดค้ณะอนัดบัทีส่องทีเ่ลอืก คอืภาษารสัเซยี เมือ่ไมไ่ดเ้รยีนวชิาทีต่ ัง้ใจ 

เธอจงึเรยีนแบบครึง่หวัใจ ไมน่านก็เบื่อจงึหยดุเรยีน   

         ดานีลาไมรู่ส้กึเสยีใจ หรอืเป็นกงัวล ดานีลาอาย ุ20 ปี เธอสมคัรเขา้ไปทาํงานในศูนยส์ื่อสารโทรนา

คมนานาชาต ิ 3 ปีต่อมา ดานีลาแต่งงานกบัชายหนุ่มเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  และเริม่ตน้ชวีติครอบครวั แต่

เมือ่ทาํงานไป ดานีลาไมรู่พ้งึพอใจในงานที่เธอทาํ งานทีเ่ธอทาํเป็นงานพืน้ๆ ทีจ่าํเจอยา่งเดมิๆ ไมม่โีอกาส

คดิสรา้งสรรค ์หรอืความกา้วหน้า อกีอยา่งเพราะเธอไมม่ใีบปรญิญา งานที่ทาํประจาํวนัในทีท่าํงาน ทาํให้

ดานีลารูส้กึเหน่ือยใจเป็นทีสุ่ด     

เมือ่ดานีลาอาย ุ29 ปีเธอตัง้ครรภ ์และคลอดบุตรชาย ทางหน่วยงานให้เธอลาคลอดไดส้ามเดอืน 

และลาต่อไดอ้กีสามเดอืนโดยไมร่บัค่าจา้ง ในช่วงเลีย้งลกูอยูบ่า้น ดานีลาใชค้วามคดิหนกั เธอคงทนไม ่

ไดท้ีจ่ะกลบัไปทาํงานเดมิทีน่่าเบื่อ เพราะไมม่คีวามกา้วหน้า ไมม่ีการทา้ทายใดๆ ตอนน้ีดานีลารูส้กึเสยีใจ 

ทีไ่มศ่กึษาจนจบปรญิญาตามทีพ่่อแมต่อ้งการ ซึง่เธอจะมโีอกาสกา้วหน้าในการงาน และงานระดบัหวั 

หน้าจะมลีกัษณะทา้ทายมากขึน้ 

ก่อนทีว่นัลาในเดอืนทีห่กจะสิน้สุด และกลบัไปทาํงานเดมิ ดานีลาชวนสามซีึง่เป็นแอ๊ดเวนตสีไป

เยีย่มพ่อทีม่าซโิดเนีย  อยา่งไรกด็ก่ีอนหน้าน้ีพ่อและแมไ่ดแ้ยกทางกนัเดนิ และต่อมาพ่อไดแ้ต่งงานใหม ่

        แมค่นใหม ่ภรรยาของพ่อเป็นนกัจติวทิยา และทาํงานเป็นอาจารยแ์นะแนวในโรงเรยีนมธัยมขนาด

ใหญ่ของรฐับาลในมาซโิดเนีย เมือ่แมใ่หมไ่ดท้ราบว่าดานีลามคีวามเบื่อ และทอ้แทใ้นงานทีท่าํ จงึสนบัสนุน

ใหด้านีลาสมคัรเรยีนในมหาวทิยาลยัอกีรอบ แมบุ่ญธรรมดทู่าทขีองดานีลา เป็นคนฉลาด ตอนทีจ่บชัน้

มธัยมเกรดกไ็ดถ้งึ 3.5 เพยีงแต่ไมม่โีอกาสไดเ้รยีนในวชิาทีช่อบเท่านัน้ จงึรูส้กึเบื่อ และหยดุเรยีนในรอบ

แรก 

ดานีลาฟังแมบุ่ญธรรมพดูมเีหตุผล จงึรูส้กึมกีําลงัใจทีจ่ะสอบเขา้เรยีนในมหาหาวทิยาลยัอกีครัง้ แต่

คดิๆ ดแูลว้น่าจะเป็นไปไดย้าก  ดานีลาปรบัทุกขก์บัแมบุ่ญธรรมว่า “หนูเหน็ดว้ยทุกอยา่งทีแ่มอ่ยากใหเ้รยีน

ต่อ แต่ตอนน้ีหนูมลีกูชาย และมงีานบา้นตอ้งทาํอกี ไมน่่าจะเป็นไปได ้และอกีสองสปัดาหห์นูกจ็ะครบวนัลา

ตอ้งกลบัไปทาํงานทีเ่ดมิ”  
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เมือ่ลกูสาว และแมบุ่ญธรรมคุยกนัในโอกาสต่อมา ดานีลาเริม่เชื่อว่า เธอน่าจะจดัการเรือ่งลกูชาย 

และบา้นเรอืนได ้คอืทัง้ทาํงานหารายได ้ทาํงานบ้าน และเขา้ชัน้เรยีนหนงัสอืได ้ดานีลา รูส้กึประทบัในงาน

ของแมบุ่ญธรรม ซึง่เป็นงานเกีย่วกบัจติใจของคน และความทา้ทายในการแนะแนว และแกปั้ญหาต่างๆ  อยู่

แทบทุกวนั จงึคดิว่าวชิาทีเ่ธอจะสมคัรเรยีนในมหาวทิยาลยั เธอแน่ใจว่า “วชิาจติวทิยา” จะเป็นสิง่ทีเ่ธอชอบ

ทีสุ่ด หลงัจากพดูคุยกบัสามแีลว้ สามเีตม็ใจใหก้ารสนบัสนุน เมือ่กลบัถงึบา้น ดานีลาเตรยีมอ่านหนงัสอืเพื่อ

สอบเขา้มหาวทิยาลยั  

ปรากฏว่ามหาวทิยาลยัมตีารางสอบเข้าเรยีนในวนัเสาร ์ดานีลาขอใหท้างครสิตจกัรเขยีนจด

หมายถงึมหาวทิยาลยั ขอผ่อนผนัใหด้านีลาสอบในวนัอื่น แต่ทางมหาวทิยาลยัตอบจดหมายมาว่า “เรารูส้กึ

เสยีใจ เราไมส่ามารถเปลีย่นวนัสอบสาํหรบับุคคลเดยีวได้”  

ดานีลารูส้กึผดิหวงัอยา่งยิง่ การเรยีนในมหาวทิยาลยัดเูหมอืนอยูไ่กลเกนิเอือ้ม ดานีลาโทรบอกให้

มารดาบุญธรรมรบัทราบ เกีย่วกบัความยากลาํบากในการเขา้เรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัของ เธอ 

มารดาบุญธรรมบอกว่า “ไมย่ากเลยสมคัรเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัทีไ่ม่มกีารสอบเขา้เรยีนในวนั

เสารส์ ิหลงัจากหน่ึงปีกข็อยา้ยเขา้ไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัทีเ่บลเกรด” 

ดานีลาพบมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในเมอืงโนวซิดั  ซึง่เป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสองในประเทศเซอรเ์บยี 

ทีเ่สนอการสอบเขา้เรยีนในวนัศุกร ์และปรากฏว่าดานีลาสอบผ่าน และไดถู้กรบัเขา้เรยีน 

เมือ่เริม่เขา้เรยีนในมหาวทิยาลยั ดานีลาตอ้งมภีาระทียุ่ง่มากตลอดปีการศกึษา ดานีลาไดร้บัอนุญาต

ใหท้าํงานสองวนัในทีท่าํงานเดมิ ในวนัเสาร์ดานีลาไปนมสัการพระเจา้ทีโ่บสถ์ วนัจนัทรไ์ปเขา้ชัน้เรยีนต่างๆ 

ทีม่หาวทิยาลยั ในวนัอื่นๆ ดานีลาทาํงานจาก 7.00 - 15.00 น. หลงัจากนัน้ขบัรถยนตไ์ปมหาวทิยาลยั เพื่อ

เขา้เรยีนในชัน้ต่างๆ โดยทีม่ารดาของเธอเองรบัเลีย้งดบุูตรชายให้ 

ดานีลากล่าวเป็นพยานถงึชวีติตอนน้ีทีโ่บสถว์่า “ฉนัอธษิฐานต่อพระเจา้ตลอดเวลา ว่าฉนักําลงัทาํ

ในสิง่ทีถู่กตอ้ง....ฉนัรูส้กึว่าในจติใจของฉนัมพีลงัผลกัดนัพเิศษใหเ้ดนิหน้าต่อไป และฉนัสอบผ่านดว้ย

คะแนนสงูสุดในชัน้เรยีน” 

หลงัจากทาํงานบรษิทัสื่อสารนานาชาตทิีเ่ดมิได ้9 เดอืน  มเีหตุการณ์บางอยา่งทาํบรษิทัทีฉ่นั

ทาํงานปลดพนกัออกประมาณ 100 คน เพื่อจดัระบบองคก์รใหม ่และฉนัเป็นหน่ึงในจาํนวนนัน้ที่ถูกปลด

ออก ฉนัถอืว่าน่ีเป็นพระพรเพราะว่าฉนัจะไดม้เีวลามากขึน้สาํหรบัการศกึษา และครอบครวั  

เมือ่ปีการศกึษาทีห่น่ึงสิน้สุดลง ดานีลาตดัสนิใจไมข่อยา้ยไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัทีก่รงุเบลเกรด 

เพราะศาสนาตราจารยท์ีส่อนหลายคน ยอมรบัในความเชื่อของดานีลา และอนุญาตใหห้ยดุเรยีนในวนัสะบา

โตไดด้ว้ย 

        ตลอดการศกึษาในมหาวทิยาลยั ดานีลาและครอบครวัไมม่ปัีญหาดา้นการเงนิเลย เกรด 

ของดานีลาดขีึน้ หลงัจากทีด่านีลาถูกใหอ้อกจากงาน ต่อมามหาวทิยาลยัมอบทุนการศกึษาเตม็ใหก้บัดานี 

ลา จนกว่าจะเรยีนสาํเรจ็ เพิม่เตมิจากน้ี ดานีลาไดง้านในช่วงหยดุซมัเมอร ์คอืการทาํสะอาดบา้นหลายหลงั

ในประเทศเยอรมนั 

         เมือ่ดานีลาสาํเรจ็การศกึษา คุณแมข่องดานีลา คุณแมบุ่ญธรรม คุณพ่อ สาม ีและญาตทุิกคนต่าง

รูส้กึภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ดา้นการศกึษาของดานีลา ความชื่นชมยนิดมีเีพิม่พนูขึน้ เมือ่ดานีลาศกึษา ต่อ

ระดบัปรญิญาโทในวชิาจติวทิยา ซึง่ดานีลาสาํเรจ็การศกึษาในปี ค.ศ. 2018 
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         ปัจจบุนัดานีลาอาย ุ41 ปี และทาํงานเป็นผูป้ระสานงานสาํหรบัศูนยอ์พยพสตรทีีก่รงุเบลเกรด ดานี

ลารกังานของเธอมาก 

         ดานีลากล่าวเป็นพยานว่า “งานของขา้พเจา้ไมเ่คยทาํใหข้า้พเจา้รูส้กึเบื่อเลย  ขา้พเจา้มคีวามสุข

มาก เป็นงานทีต่อ้งทาํอยา่งทุ่มเทพละกําลงั และเตม็สตปัิญญา เป็นงานทีต่อ้งการความคดิสรา้งสรรค ์เป็น

งานทัง้หมดทีข่า้พเจา้ตอ้งการทาํมาตลอด” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปสรา้งอาคารโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสี 

เป็นของตนเอง (แทนทีจ่ะเช่าโรงภาพยนตรเ์ก่าใชเ้ป็นทีน่มสัการมาหลายปี ) โบสถแ์ห่งใหมน้ี่จะตัง้อยู ่

ใกลก้บัสถานทีท่าํงานของดานีลา ...ขอบคุณพีน้่องแอ๊ดเวนตสีทุกท่านทัว่โลก ทีม่สี่วนในการถวาย 

ทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระเจา้ตลอดมา รวมทัง้ครัง้น้ีดว้ย ของพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรพีน้่องทุก 

ท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านด้วย...ในนามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ 

• ใบปลวิสาํหรบัแจกใบแรกในภาษาเซอรเ์บีย ถูกพมิพข์ึน้ในเมอืง “แฮมเบริก์ ใน ปี 1893 ถงึ 1896แมว้่า

ในตอนนัน้ยงัไมม่ผีูร้บับพัตศิมาเขา้สู่ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศเซอรเ์บยี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํสะบาโตท่ี 25 เมษายน 2020 

บตุรชายท่ีไม่คาดหวงัสองคน 

 

เล่าโดย  ฮาลินา แพสทุซโค วยั 65 ปี...ประเทศโปแลนด์ 

 

        ฮาลินา แพสทุซโค ตดัสนิใจว่า เธอจะไมม่ลีกูอกี เพราะตอนนัน้เธอมลีกูสาวแลว้สามคน ทัง้

ครอบครวัอาศยัอยูท่ีป่ระเทศโปแลนด์ 

         เมือ่ฮาลนิาอายไุด ้42 ปี บุตรสาวคนโตของฮาลนิา ใหก้ําเนิดลกูสาวคนแรก ซึง่ฮาลนิาได้กลายเป็น

คุณยายไปโดยปรยิาย อยา่งไรกด็ใีนช่วงทีไ่ดห้ลานคนแรก ฮาลนิาเองตัง้ครรภล์กูคนที ่4 ได ้5 เดอืน 

         ในตอนตัง้ครรภใ์หม่ๆ  ฮาลดิา ไดไ้ปพบแพทย ์เพื่อขอคาํปรกึษา แพทยไ์มร่บัประกนัว่าทารกใน

ครรภข์องฮาลนิาจะสมบรูณ์ เพราะในเวลานัน้เดก็ทารกทีเ่กดิจากมารดาทีอ่ายมุากในประเทศโปแลนด ์ เดก็

ทารกทีค่ลอดออกมาบางคนจะเป็นเดก็ทีไ่มส่มบรูณ์ ประเทศโปแลนดใ์นเวลานัน้กย็งัไมม่เีครือ่งอุปกรณ์ช่วย

เดก็ทีช่่วยตนเองไมไ่ดเ้พยีงพอ 

         แพทยท์ีฮ่าลนิาไปขอรบัคาํปรกึษา บอกใหฮ้าลนิากลบัมาปรกึษากบัสามวี่าจะลองเสีย่งเอาเดก็ทารก

ไว ้หรอืจะใหแ้พทยช่์วยทาํแทง้ให ้ก่อนกลบับา้นแพทยไ์ดใ้หห้มายเลขโทรศพัทข์องแพทย ์เพื่อนดัหมาย

กลบัไปทาํแทง้ ในวนัต่อมาเมือ่ฮาลนิาโทรไปหาแพทยเ์พื่อจะนดัหมายวนัเวลาไปทาํแทง้ บงัเอญิช่วงนัน้

โทรศพัทข์องแพทยเ์สยีใชก้ารไมไ่ด้ แพทยจ์งึไมไ่ดร้บัสายของฮาลนิา 

        เมือ่สามขีองฮาลนิากลบัจากทีท่าํงานในต่างเมอืงในวนัหยดุเสารอ์าทติย ์เมือ่เขาไดย้นิว่าภรรยาจะ

ทาํแทง้ลกูคนทีส่ ี ่เขาขอรอ้งภรรยาอยา่ทาํแทง้ เป็นการฆา่คนผดิพระบญัญตัขิองพระเจา้ ทัง้สองถกเถยีงกนั 

ในทีสุ่ดสามใีชไ้มต้ายกล่าวว่า ถา้ฮาลนิาไปทาํแทง้ เขาจะขอหยา่ขาด และจะไมก่ลบัมาบา้นอกี ในทีสุ่ดฮาล ิ

นา บอกว่าถา้สาม ีมคีวามรูส้กึหนกัแน่นเช่นนัน้เธอกจ็ะไมท่าํแทง้  

         ดวงใจของฮาลนิาไดร้บัการสมัผสั เมือ่ถงึกําหนดเกา้เดอืน ฮาลนิาไดใ้หก้ําเนิดเดก็ทารกเพศชาย  

ฮาลนิาและครอบครวัต่างชื่นชมยนิด ีเดก็ทารกเป็นเพศชาย มีรา่งกาย และจติใจสมบรูณ์ดทุีกอยา่ง ฮาลนิา

บอกว่าทีผู่ค้นพดูกนัว่า เดก็ทารกทีเ่กดิจากมารดาอายมุาก เด็กทารกมกัจะพกิาร หรอืปัญญาอ่อน สามแีละ

ภรรยาใหช้ื่อเดก็ทารกว่า “อาดมั” ฮาลนิากล่าวว่าพระเจา้ทรงประทานบุตรชายคนน้ีใหก้บัครอบครวัของเธอ     

         ต่อมาฮาลนิาสงัเกตว่าสามไีปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสี ในตอนนัน้ฮาลนิาไมไ่ดค้ดิ

เรือ่งพระเจา้จรงิจงั ประเทศโปแลนดพ์ึง่จะแยกออกมาจากกลุ่มประเทศคอมมวินิสตไ์ดไ้มน่าน แต่บดัน้ีฮาล-ิ

นารูส้กึขอบคุณพระเจา้ทีท่ารกเพศชายคลอดออกมารา่งกายสมบรูณ์ดี เธออยากจะทาํบางอยา่งทีด่เีพื่อพระ-

เจา้ ฮาลนิากไ็ดต้ดัสนิใจศกึษาพระคมัภรีก์บัศษิยาภบิาลโบสถแ์อ๊ดเวนตสีคนหน่ึง โดยไมบ่อกใหส้ามทีราบ

ต่อมา เมือ่สามชีวนไปเขา้ค่ายแอ๊ดเวนตสี ฮาลนิากไ็ปเขา้ค่ายดว้ย และฮาลนิาไดท้าํใหส้ามปีระหลาดใจมาก  

เมือ่ฮาลนิาชวนสามรีบับพัตสิมาพรอ้มกบัเธอกบัอกีหลายคนในตอนทีเ่ขา้ค่ายครัง้นัน้เอง 

        ต่อมาอกี 3 ปี ฮาลนิาไดส้มคัรเขา้เรยีนในโรงเรยีนศาสนศาสตรแ์อ๊ดเวนตสี ในประเทศโปแลนด ์

ขณะทีเ่รยีนอยูปี่ที ่3 วนัหน่ึงอาจารยใ์หญ่ไดเ้ชญิชายหนุ่มคนหน่ึงทีเ่กดิมาพกิาร แต่เขาไดร้บัการฝึกฝนมา

เป็นอยา่งด ีจนสามารถพดูเป็นพยานเพื่อพระเจา้ได ้วนันัน้เขาพดูเป็นพยานเกีย่วกบัความยากลาํบากใน

ชวีติของเขา ...ในตอนเขยีนวทิยานิพนธ ์ฮาลนิาเขยีนวทิยานิพนธเ์รือ่ง “จะช่วยฝึกอบรมให้คนพกิารเป็น
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พยานรบัใชพ้ระเจา้ไดอ้ยา่งไร” ในเวลาต่อมานายแพทยฝ่์ายธาราบาํบดัคนหน่ึงไดแ้นะนําใหฮ้าลนิารูจ้กั

เดก็ชายทีเ่กดิมาพกิารคนหน่ึงอาย ุ10 ขวบขณะนัน้อยูใ่นบา้นเลีย้งเดก็กําพรา้แห่งหน่ึง 

       เดก็พกิารทีอ่ยูใ่นบา้นเดก็กําพร้าคนน้ีชื่อดาวดิ พ่อแม่ของดาวดิไดล้ะทิง้ดาวดิใหก้บับา้นเดก็กําพรา้

ตัง้แต่ดาวดิยงัเป็นทารก และบา้นเดก็กําพรา้ไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการหาครอบครวัใหมใ่หก้บัดาวดิ  

         เมือ่ฮาลนิา ศกึษาสาํเรจ็จากโรงรยีนศาสนศาสตร ์เธอไดไ้ปรว่มทาํงานกบัโครงการของรฐับาล ใน 

การหาครอบครวัใหม้ารบัเดก็กําพรา้ไปเลีย้งในช่วงวนัหยดุประจาํสปัดาห ์ฮาลนิาและสามจีงึรบัเอาเดก็ชาย 

ดาวดิไปดแูลในช่วงวนัหยดุประจาํสปัดาห ์โดยรบัดาวดิไปในเยน็วนัศุกร ์และนําส่งคนืทีบ่า้นเดก็กําพรา้ใน

เยน็วนัอาทติย.์.. ในเยน็วนัอาทติยว์นัหน่ึงดาวดิไมอ่ยากกลบัไปทีบ่า้นเดก็กําพรา้ เขากอดขาโต๊ะอาหารไว้

แน่น พลางรอ้งไหเ้สยีงดงั ซึง่ทาํใหฮ้าลนิาพลอยรอ้งไหไ้ปดว้ยเพราะความสงสาร เป็นอนัว่าเธอและสามรีบั

เอาดาวดิไวเ้ป็นบุตรบุญธรรมตัง้แต่วนันัน้ 

         ฮาลนิา เรยีกสมาชกิครอบครวัมารวมกนั เพื่อประกาศการตดัสนิใจของฮาลนิา ทุกคนไมเ่หน็ดว้ยที่

จะรบัดาวดิเขา้มาเป็นบุตรบุญธรรม ยกเวน้อาดมัเพยีงคนเดยีว ซึง่ตอนนัน้อาย ุ12 ขวบ หลงัการประชุม

ของสมาชกิในครอบครวั อาดมัไดเ้ขยีนจดหมายถงึพอ่ และแมม่ใีจความว่า.... 

         “ไมว่่าดาวดิจะมคีวามบกพรอ่ง และพกิารเพยีงใด ผมตอ้งการใหเ้ขาอยู่กบัครอบครวัของเรา

ตลอดไป....” 

         ฮาลนิา ตดัสนิใจขอปลดเกษยีณจากงานประจาํ 5 ปีก่อนอายคุรบ 60 ปี เพื่อเธอจะไดใ้ชเ้วลาใหก้บั

การช่วยเหลอืดาวดิไดม้ากขึน้ เมือ่ฮาลนิายืน่เรือ่งการขอรบัดาวดิเป็นบุตรบุญธรรมจากศาล ผูพ้พิากษาได้

อ่านคาํอนุมตัติามทีฮ่าลนิายืน่ขอ ในเวลาไมก่ีว่นัหลงัจากทีย่ ืน่เรือ่งเขา้ไป 

         ในเดอืนกรกฎาคม ปี 2009 ดาวดิไดเ้ขา้รบัการผ่าตดัในโครงการผ่าตดัฟรีจากโรงพยาบาลของรฐั

เป็นครัง้แรก ปรากฏว่าการผ่าตดัไมป่ระสบความสาํเรจ็ แพทยห์ลายคนลงความเหน็ว่าดาวดิคงจะเดนิไมไ่ด้

ดว้ยตวัเองเป็นแน่ แต่ฮาลนิา และสาม ีและอาดมั เชื่อว่าถา้เป็นน้ําพระทยัของพระเจา้การอศัจรรย์จะเกดิขึน้

ไดเ้สมอ...ต่อมาดาวดิไดร้บัการผ่าตดัครัง้ทีส่อง ครัง้ทีส่าม และครัง้ทีส่ ี ่ในระยะเวลาหา้ปี และการผ่าตดัครัง้

ทีส่ ีด่าวดิกส็ามารถเดนิไดด้ว้ยตนเอง แมจ้ะไมส่มบรูณ์เตม็รอ้ยเหมอืนคนปกตทิัว่ไป 

         ในปี 2019 คอืปีทีแ่ลว้ ดาวดิอาย ุ17 ปี เขาไดเ้ป็นพยานเพื่อพระเจา้ตามโรงเรยีนต่างๆ และค่ายพกั

แรมนบัครัง้ไมถ่ว้น เมือ่ครอบครวัของเราเดนิทางไปที่ใด ผูค้นรูส้กึทึง่ในตวัดาวดิ พวกเขาถามคาํถามหลาย

ขอ้ สมาชกิในครอบครวั หรอืดาวดิเองเป็นคนตอบคาํถามต่างๆ เหล่านัน้ ดาวดิและพี่ๆ  มโีอกาสแบ่งปัน

ความเชื่อบ่อยๆ พวกเขาไดแ้จกใบปลวิไปเป็นจาํนวนมาก แจกหนงัสอืเล่มเลก็ไปจาํนวนนบัไมถ่ว้นส่วน

หนงัสอื “สงครามแห่งประวตัศิาตร์” แจกไปแลว้ 200 เล่มเมือ่ปีทีแ่ลว้” 

         ดาวดิรกัพระเจา้ รกัพระคมัภรี ์เขาท่องจาํขอ้พระคมัภรีไ์ดม้ากมาย และท่องพระคมัภรีเ์ป็นบทได้

หลายสบิบท บททีเ่ขาชอบมากทีสุ่ดคอื สดุด ีบทที ่23 เขาบอกว่าเป็นการสรปุว่านัน่เป็นเหมอืนชวีติของเขา 

ดาวดิกล่าวว่า “พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ลีย้งแกะ และผมเป็นแกะของพระองค ์และผมจะไมข่าดแคลนสิง่ใด ”  

        ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทัว่โลกทีใ่นปี 2017 ไดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม

ส่วนหน่ึงไดนํ้าไปสรา้งหอ้งสตูดโิอ สาํหรบัรายการ “ช่องทางแห่งความหวงั”  ในประเทศโปแลนด ์ซึง่ใชใ้น

การส่งกระจายเสยีงพระกติตคิุณใหก้บัประชาชนทีพ่ดูภาษาโปลสิทัง้หลาย ... ขอพีน้่องระลกึถงึพวกเราในวนั
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สะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสทีส่องในปีน้ีดว้ย ทีเ่งนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามส่วนหน่ึงจะถูกนําไปสรา้ง

อาคารโบสถส์องหลงั...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านทัง้ครอบครวัดว้ย...อาเมน 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ : 

• มาร ีครูยี ์เกดิในเมอืงวอรซ์อว ์ประเทศโปแลนด ์ในวนัที ่7 พฤศจกิายน 1867 เธอและสามไีดค้น้ 

พบธาตุ “โปโลเนียม” (Po) เรยีกชื่อตามภาษาพืน้เมอืงโปแลนดข์องเธอ และต่อมาไมน่านไดค้น้ 

พบธาตุ “เรดยีม” (Ra) ซึง่ต่อมาในปี 1913 เธอไดร้บัรางวลัโนเบลิ จากการคน้พบครัง้สาํคญัน้ี    

• หนงัสอืตําราปรงุอาหารของชาวโปแลนดเ์ล่มแรก มอีายยุอ้นหลงัไปถงึปี 1682 และอาหารจานทีม่ชีื่อ 

เสยีงหลายตํารบั มอีทิธพิลจากรสชาต ิและกลิน่อายอาหารจาก 3 ชาตคิอื ลทิวัเนียน ทาร-์ทาร ์ 

เตอรก์สิ และเยอรมนั 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 2 พฤษภาคม  2020 

การตดัสินใจผิดครัง้เดียว 

 

เล่าโดย  มารสุซ์ ไมโควส์กี วยั 55 ปี...ประเทศโปแลนด์ 

         

         หลงัจากอาจารยม์ารุสซแ์ละทมีงานไปเปิดการนมสัการในเรอืนจาํกลางในเมอืงหลวง ประเทศ

โปแลนดส์ปัดาหล์ะครัง้เป็นเวลาหกเดอืน มนีกัโทษหลายคนทีม่ารว่มนมสัการอย่างสมํ่าเสมอไดต้ดัสนิใจ 

ขอรบับพัตศิมา 

         อาจารยม์ารสุซก์บัทมีงานทีเ่ขา้มาช่วยในพนัธกจิเรอืนจาํต่างพากนัครุน่คดิว่าจะรบับพัติศมาอยา่งไร 

และรบับพัตศิมาใหพ้วกเขาทีไ่หน ในทีสุ่ดอาจารยม์ารสุซค์ดิไดว้่า จะมคี่ายพกัแรมเยาวชนที่  “ชายทะเลบลั

ตคิ” ในอกีหน่ึงเดอืนขา้งหน้า 

         อาจารยม์ารสุซเ์ขยีนจดหมายขออนุญาตจากพศัดเีรอืนจาํ ขออนุญาตนําตวัผูต้อ้งขงัจาํนวน 6 คน 

ตามรายชื่อทีแ่นบมา เดนิทางออกนอกเรอืนจาํเป็นเวลา 4 วนัเพื่อไปรบับพัตศิมาทีท่ะเลบลัตคิ โดยใชเ้วลา

เดนิทางดว้ยรถไฟเป็นเวลา 1 วนั ใชเ้วลา 2 วนัในค่ายพกัแรม และอกี 1 วนัเดนิทางกลบัมาสู่เรอืนจาํ 

สอดคลอ้งกบักฎหมายของโปแลนด ์นกัโทษชัน้เยีย่มทีป่ระพฤตติวัดต่ีอเน่ือง และไดร้บัโทษในเรอืนจาํ

มาแลว้อยา่งน้อยสองในสามของคาํตดัสนิ จะไดร้บัอนุญาตใหอ้อกไปนอกเรอืนจาํไดเ้ป็นครัง้คราว ในช่วง

เวลาครัง้ละไมเ่กนิ 1 สปัดาห์ 

         พศัด ีหรอืผูบ้ญัชาการเรอืนจาํพจิารณาตามคาํขอของอาจารยม์ารสุซ์แลว้อนุญาตใหอ้าจารยแ์ละ

ทมีงานนําผูต้อ้งขงั 6 คนตามรายชื่อทีข่ออนุญาต ออกจากเรอืงจาํไปไดเ้ป็นเวลา 4 วนัเพื่อวตัถุประสงค์

ดงักล่าว 

         ในวนันดัหมาย อาจารยม์ารสุซ ์และสมาชกิโบสถบ์างคนไดเ้ดนิทางมารบัตวันกัโทษไปขึน้รถไฟเพื่อ 

เดนิทางไปทีค่่ายพกัแรมตามคาํขอ 

          มนีกัโทษรายหน่ึงชื่อ “จเูรค็” ไดย้นิเกีย่วกบัพธิบีพัตศิมา และเขาไดต้ดัสนิใจทีจ่ะรบับพัตศิมาดว้ย

เช่นกนั จเูรค็เองเป็นนกัโทษชัน้เยีย่ม และไดร้บัโทษในเรอืนจาํมาแลว้มากกว่าสองในสามของคาํตดัสนิ  เขา

ไดข้ออนุญาตออกจากเรอืนจาํไปเยีย่มครอบครวั 5 วนั และไดเ้ดนิทางออกจากเรอืนจาํไป 1  วนัก่อนที่

อาจารยม์ารสุซ ์และสมาชกิโบสถจ์ะมารบันกัโทษ 6 คนเพื่อไปเขา้ค่ายพกัแรม  

         จเูรค็ ไดโ้ทรตดิต่อกบัอาจารยม์ารสุซ์ทางโทรศพัท์ และนดัหมายจะเดนิทางจากบา้นของเขา เพื่อไป

ขึน้รถไฟขบวนเดยีวกนั ณ สถานีรถไฟ ณ อกีเมอืงหน่ึงในเวลาประมาณ 15.30 น....เมือ่ขบวนรถไฟออก

เดนิทางตามกําหนดเวลา สมาชกิโบสถค์นหน่ึงไดเ้ริม่เล่นกตีา้ร ์และสมาชกิคนอื่นๆ เริม่รอ้งเพลงครสิเตยีน 

ผูต้อ้งขงัทัง้ 6 คนต่างรอ้งเพลงครสิเตยีนได ้เสยีงเพลงทาํใหทุ้กคนในทมีเตม็ไปดว้ยความชื่นชมยนิด ี

         ในเวลาประมาณ 15.30 น. ขบวนรถไฟไดเ้ดนิทางมาถงึสถานีรถไฟทีจ่เูรค็ไดน้ดัหมายไวก้บั

อาจารยม์ารสุซ์ว่าเขาจะมาขึน้รถไฟเดนิทางไปค่ายพกัแรมดว้ยกนั สถานีแห่งนัน้รถไฟจอด 5 นาท ีแต่

ผูต้อ้งขงัจเูรค็ไมม่าปรากฏตวั อาจารยม์ารสุซพ์ยายามตดิต่อจเูรค็ผ่านมอืถอื แต่ไมม่คีาํตอบ สมาชกิและ

นกัโทษคนอื่นๆ ต่างวติกว่ามบีางสิง่เกดิขึน้กบัจเูรค็แน่ แต่ไมท่ราบเป็นอะไร สิง่ทีพ่วกเขาทาํได้คอืการ

อธษิฐานรว่มกนัขณะทีข่บวนรถไฟเคลื่อนขบวนจากสถานีเดนิทางต่อไปยงัจดุหมายปลายทาง 
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          อาจารยม์ารสุซ ์ผูต้อ้งขงัทัง้ 6 และสมาชกิโบสถเ์ดนิทางไปถงึค่ายพกัแรมในคนืวนัศุกร ์ในวนัสะบา-

โตผูต้อ้งขงัทัง้ 6 และเยาวชนคนอื่นๆ อกี 21 คน รวมเป็น 27 คนไดเ้ดนิลงไปในน้ําทะเลเพื่อรบับพัตศิมา 

         ในเชา้วนัอาทติย ์อาจารยม์ารสุซ ์และนกัโทษทัง้ 6 พรอ้มดว้ยสมาชกิไดข้ึน้รถไฟเดนิทางกลบั เมือ่

เดนิทางมาถงึสถานีรถไฟเป้าหมาย อาจารยม์ารสุซแ์ละสมาชกิไดนํ้าพวกผู้ตอ้งขงัลงจากรถไฟ แลว้พากนั

ขึน้แทก็ซีส่ามคนัเพื่อนําพวกเขาไปส่งทีเ่รอืนจาํของพวกเขา พอถงึเรอืนจาํ พวกเจา้หน้าทีบ่างคนรูส้กึแปลก

ใจ เพราะพวกผูคุ้มไดพ้นนักนัสนุกๆ ว่า ในจาํนวนนกัโทษ 6 คน จะมกีีค่นทีจ่ะถอืโอกาสหลบหนีไป อยา่งไร

กด็พีวกเขาไดท้ราบขา่วว่าจเูรค็ยงัไมก่ลบัมารายงานตวั ซึง่เจา้หน้าทีบ่อกว่าถา้จเูรค็ไมก่ลบัมาในเวลา 

18.00 น.วนัน้ี วนัพรุง่น้ีเชา้ เจา้หน้าทีเ่รอืนจาํจะแจง้จบัจเูรค็ และหมายจบัจะถูกส่งไปยงัสถานีตํารวจต่างๆ 

ทัว่ประเทศโปแลนด ์เพราะจเูรค็ไดล้าไป 5 วนั และไมก่ลบัมาตามกําหนด 

         เจา้หน้าทีเ่รอืนจาํคนหน่ึงบอกกบัอาจารยม์ารสุซว์่า หลงัจากสถานีตํารวจต่างๆ  ไดร้บัสาํเนา

หมายจบั พวกเขาจะมองหาจเูรค็ จเูรค็จะไมส่ามารถหางานทาํได้ ในสองเดอืนต่อมา ตํารวจในอกีเมอืงหน่ึง

ไกลออกไปจากเรอืนจาํ ไดจ้บัจเูรค็ได ้ ในการสอบสวนเขาสารภาพว่า เมือ่เขาออกจากเรอืนจาํ เขาเดนิทาง

ไปเยีย่มเพื่อนทีเ่ป็นคนทาํผดิกฎหมาย แต่ยงัไมถู่กจบั พวกเขาฉลองกนัดว้ยการกนิดื่ม และจเูรค็ไมไ่ดก้ลบั

บา้นจนอกีสองวนัถดัมา ทีเ่ลวรา้ยกว่าคอืน้องชายอาย ุ17 ปีของจเูรค็ ซึง่เริม่ใชย้าเสพตดิไดต้ดิตามจเูรค็

ออกจากบา้นมาอยูก่บักลุ่มคนทาํผดิกฎหมายดว้ยอกีคนหน่ึง จเูรค็กบัน้องชายไดถู้กดาํเนินคดอีาชญากรรม

หลายคด ีและมคีดหีน่ึงทีป่ลน้ และฆา่เจา้ทรพัย ์เมือ่จเูรค็ถูกจบัได ้น้องชายของเขากถ็ูกจบัดว้ย น้องชาย

ของจเูรค็ อาย ุ17 ปี ไดร้บัการกรณุาจากศาลเป็นกรณพีเิศษถูกตดัสนิให้ตอ้งโทษในเรอืนจาํ 6 ปี ส่วนจเูรค็

เองตอ้งถูกตดัสนิเพิม่โทษในคดหีลบหนีการคุมขงัเก่า และคดใีหมอ่กีรวมเป็นตอ้งรบัโทษรวมกนั 20 ปี 

         เป็นเวลา 20 ปีทีเ่รือ่งของจเูรค็ยงัรบกวนจติใจของอาจารยม์ารสุซ ์เพราะจเูรค็ไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิ

มา ซึง่หมายความว่าเขาเขา้ใกลพ้ระเจา้มากแลว้ ถา้เพยีงเขาไปขึน้รถไฟเดนิทางไปกบัเพื่อนนกัโทษอกี  6 

คนในบ่ายวนันัน้ และรบับพัตศิมา ซึง่ผูต้อ้งขงัทัง้ 6 คนต่างประพฤตติวัดเีหมอืนครสิเตยีนและต่างไดร้บัการ

อภยัโทษ และไดร้บัการปล่อยตวัในอกี 2 ปีต่อมา ขณะทีจ่เูรค็ยงัอยูใ่นเรอืนจาํอกี 20 ปีต่อมาจนถงึวนัน้ี 

         วนัหน่ึงสมาชกิโบสถใ์นวยัสาวได้เขา้มาหาอาจารยม์ารสุซใ์นเมอืงลบับลนิ เมอืงทีอ่าจารยม์ารสุซ ์

ยา้ยไปเป็นศษิยาภบิาลประจาํโบสถ ์หญงิสาวคนน้ีบอกว่าน้องสาวของเธอกําลงัรกัใครก่บัอดตีผูต้อ้งขงัคน

หน่ึง และชายคนน้ีตอ้งการทีพ่กัพงิ สมาชกิสาวคนน้ีบอกกบัอาจารยว์่า คนรกัของน้องสาวรูจ้กัพระคมัภรี์

มากทเีดยีว ในฐานะเป็นโบสถเ์ราสามารถจะช่วยชายคนน้ีไดไ้หม 

         วนัต่อมาสมาชกิสาวคนน้ีนํา “โทเมค็” และน้องสาว มาพบอาจารยม์ารสุซ ์ทัง้สองฝ่ายทกัทาย และ

พดูคุยกนั มารสุซย์อมรบัว่า โทเมค็รูจ้กัพระคมัภรีไ์มน้่อยกว่าสมาชกิทัว่ไป มารสุซช์วนโทเมค็ศกึษาพระ

คมัภรี ์และตดิต่อหอ้งพกัใหก้บัโทเมค็  โทเมค็มานมสัการทีโ่บสถเ์ป็นประจาํ และศกึษาพระคมัภรีก์บั

อาจารยม์ารสุซส์ปัดาหล์ะสองครัง้ 

         ขณะทีศ่กึษาพระคมัภรี ์โทเมค็แสดงอารมณ์พลุ่งพล่านออกมาบ่อยครัง้ บางครัง้เขาบ่นอยา่งน้อยใจ 

ว่า “อาจารยเ์ป็นคนด ีและเชื่อในพระเจา้เพราะอาจารยเ์กดิมาในครอบครวัทีด่ ีแต่ผมเกดิจากครอบครวัที ่

เป็นปัญหาของสงัคม แมข่องผมเป็นคนชอบดื่มสุราจนเมามายอยูบ่่อยๆ ส่วนพ่อและพีช่ายของผมเป็น

อาชญากรทาํผดิกฎหมาย และถูกตดัสนิและจาํคุก ดงันัน้แมพ้ระคมัภรีจ์ะสอนด ีและสอนเสน้ทางแห่งความ
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รอด แต่พระเจา้จะสอนใหผ้มเป็นคนดไีดอ้ยา่งไร ผมเป็นอดตีนกัโทษตอ้งตดิคุกถงึ 6 ปี พึง่พน้โทษออกมา

ไมถ่งึปี” 

        อาจารยม์ารสุซอ์ธษิฐานขอสตปัิญญาจากพระเจา้ว่าจะตอบคาํถาม และจะช่วยฟ้ืนฟูจติใจอดตีอนัขม

ขืน่ของ โทเมค็ไดอ้ยา่งไร  

         อาจารยม์ารสุซเ์ล่าว่า การตดัสนิใจผดิครัง้เดยีวอาจทาํใหช้วีติของคนพงัลงได ้และอาจารยไ์ดเ้ล่า

เรือ่งของจเูรค็เมือ่หลายปีก่อนใหโ้ทเมค็ฟัง 

          เมือ่โทเมค็ไดฟั้งเรือ่งตวัอยา่งจากประสบการณ์ของอาจารยม์ารสุซ ์ โทเมค็เริม่รอ้งไห ้“น่ีเป็นเรือ่ง

เหลอืเชื่อแต่เป็นเรือ่งจรงิ” เขาพดูพลางรอ้งไหต่้อ 

         อาจารยม์ารสุซถ์ามว่านี “คุณหมายความว่าอยา่งไรที่บอกว่าเป็นเรือ่งทีเ่หลอืเชื่อแต่เป็นเรือ่งจรงิ”  

         โทเมค็จอ้งมองทีต่าของอาจารยม์ารสุซ ์แลว้พดูขึน้ว่า “จเูรค็ทีอ่าจารยเ์ล่าถงึเป็นพีช่ายของผมเอง 

และน้องชายของจเูรค็ ทีพ่ีจ่เูรค็ชวนไปทาํผดิคอืผมเอง “โทเมค็”..... 

           ปัจจบุนัโทเมค็คดิเรือ่งการรบับพัตศิมา และพยายามจะเลกิการดื่มเหลา้ อาจารย์มารุสซไ์ดส้่งโทเมค็ 

ไปเขา้สถานพกัฟ้ืนคนอดเหลา้ และโทเมค็ไดเ้ป็นพยานใหอ้กีสองคนทีไ่ปอดเหลา้ และทัง้สามคนวางแผนจะ

รบับพัตศิมาพรอ้มกนัในอกีไมน่านน้ี ขณะทีพ่ีช่ายของโทเมค็ คอืจเูรค็ยงัถูกจองจาํอยูใ่นเรอืนจาํ 

         เรือ่งของจเูรค็ แสดงใหเ้หน็วา่ เมือ่คนหน่ึงเขา้มาใกลพ้ระเจา้ เขาควรจะทาํการตดัสนิใจอยา่ง 

ทนัท ีและเดด็ขาด ไมม่กีารลงัเลใดๆ อาจารยม์ารสุซก์ล่าว 

         ใหเ้ราอ่านขอ้พระคมัภรี ์อสิยาห ์55:6 ซึง่กล่าวว่า “จงแสวงหาพระยาหเ์วห ์ขณะทีจ่ะพบพระองค ์

ได ้จงทลูพระองค ์ขณะทีพ่ระองคท์รงอยูใ่กล้” 

         อาจารยม์ารสุซก์ล่าวว่า  ส่วนของเรือ่งตวัอยา่งวนัน้ีเป็นเรือ่งเศรา้ “แต่ขณะเดยีวกนัแสดงใหเ้หน็ถงึ 

ฤทธิอ์ํานาจยิง่ใหญ่ของพระเจา้ ว่าพระองคส์ามารถทาํอะไรไดบ้า้งในชวีติของเราทัง้หลาย ลองจนิตนา 

การว่าเมือ่จเูรค็พน้โทษออกมา และไดพ้บน้องคอืโทเมค็ น้องชายกลบัใจใหมเ่ป็นครสิเตยีน  

แลว้หลายปี และโทเมค็ คงไดเ้ล่าเรือ่งใหพ้ีช่ายฟังว่า สิง่ทีท่าํใหเ้ขากลบัใจ เปลีย่นแปลงชวีติเพราะได ้

ยนิเรือ่งของพี ่(จเูรค็) ผ่านการเป็นพยานของอาจารย์มารสุซน์ัน่เอง 

         ขอบคุณสาํหรบัเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของปี 2017 จากพีน้่องในพระครสิต์ทัว่โลก ซึง่ได้

ถูกส่งไปใหม้ชิชัน่โปแลนด ์เพื่อสรา้งหอ้งสตูดโิอ สาํหรบับนัทกึรายการ ออกอากาศทาง “ช่องทางแห่ง

ความหวงัโปแลนด”์ ในภาษาโปแลนด ์(โปลสิ) ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรพีน้่องทุกท่าน ทัง้ครอบครวัของ

ท่านดว้ย ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน : 

• ผูก้ลบัใจเป็นแอ๊ดเวนตสีคนแรกของโปแลนด ์ซึง่ตอนนัน้อยูใ่นดนิแดนรสัเซยี ในปี 1888 ชื่อ 

ลบูบนั และเอช สคโูบวซิ ซึง่ทัง้สองอพยพจาก “ไครเมยี” มายงัภาคตะวนัออกของ 

โปแลนด ์และทาํการประกาศพระกติตคิุณ 3 ปี พระเจา้ทรงอวยพรใหพ้วกเขา ทาํใหส้ามารถ 

ก่อตัง้โบสถข์ึน้ไดท้ีเ่มอืงซารน์าวคา ในแควน้โวลไฮเนีย ของโปแลนด ์ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 9 พฤษภาคม 2020 

การเป็นเพ่ือนกบัชาวฟินแลนดผ์ูไ้ม่มีเพ่ือน  

 

เล่าโดย  ลวัริ เฮอราเน็น วยั 60 ปี...ประเทศฟินแลนด์ 

 

         ลวัริ เฮอราเน็น ยนืทีห่น้าหลุมฝังศพของเพื่อนคนหน่ึงชื่อ “มคิเคล”ิ ซึง่อยูใ่นวยัเดยีวกนั แต่ได้

ตายไปเมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ ลวัรริูส้กึว่าจติใจมดืมน เพื่อนคนน้ีเป็นโรคเสน้เลอืดจากหวัใจไปเลีย้งสมองอุดตนั  

         ลวัรฉุิกคดิว่าคนทีอ่ยูใ่นหลุมฝังศพอยา่งเดยีวกบัเพื่อนรกัอาจเป็นเขากไ็ดใ้นวนัขา้งหน้า ไมม่ใีคร

ทราบว่าชวีติของแต่ละคนจะยนืนานไปอกีกีปี่ ก่อนจะสิน้สุดลงในหลุมฝังศพ 

        ตอนน้ีลวัรอิาย ุ45 ปี เขาไมอ่าจทราบถงึอายขุยัของเขา แต่เสยีงสะทอ้นเรือ่งความไมแ่น่นอนใน

ชวีติของคนเราไดด้งัสะทอ้นในสมองของเขาวนัแลว้วนัเล่า ลวัรคิดิว่า “ถา้ฉนัตาย จะมอีะไรเกดิขึน้กบัฉนั”  

         ลวัรริูส้กึกลวัขึน้มา เขาจาํไดว้่าเคยไดอ่้านในใบปลวิทีร่บัแจกมาในครัง้หน่ึงว่า  พระเยซจูะเสดจ็

กลบัมาในอกีไมน่าน และในใบปลวินัน้บอกดว้ยว่า คนชอบธรรม คอืคนทีเ่ชื่อในพระเยซจูะถูกรบัไปอยูบ่น

สวรรคเ์มือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมา แมบ้างคนไดต้ายไปแลว้กจ็ะฟ้ืนคนืชพีสู่ชวีติใหม ่และถูกรบัไปอยูบ่น

สวรรคด์ว้ย....ส่วนคนบาปทีไ่มเ่ชื่อในพระเยซจูะถูกเผาในบงึไฟกํามะถนั จะไดร้บัความทุกขท์รมานตลอด 

ไป ยิง่คดิในเรือ่งน้ี ลวัรยิิง่รูส้กึหวาดหวัน่ 

        เมือ่ลวัรไิปหาแพทยเ์น่ืองจากเกดิการอกัเสบทีห่ขูา้งซา้ย เขาถอืโอกาสตรวจรา่งกายทุกส่วน และ

แพทยไ์ดพ้บว่าเขาเป็นมะเรง็ต่อมลกูหมากระยะเริม่ตน้ เมือ่ไดฟั้งอยา่งนัน้ ลวัรยิิง่รูส้กึกลวั เพราะเท่าทีเ่ขา

ไดพ้บเหน็มาคนทีเ่ป็นมะเรง็ส่วนใหญ่จะเสยีชวีติในเวลาอนัสัน้    

          วนัหน่ึง ลวัรขิบัรถยนตเ์ขา้ไปในโบสถแ์ห่งหน่ึง และไดพ้บกบัศษิยาภบิายประจาํโบสถ์  ลวัรไิดป้รบั

ทุกขใ์หก้บัศษิยาภบิาลฟัง ศษิยาภบิาลคนนัน้อ่านขอ้พระคมัภรีใ์หก้ารหนุนใจ เสรจ็แลว้ใหเ้ขาคุกเขา่ลง  

ศษิยาภบิาลวางมอืบนศรีษะของเขา แลว้อธษิฐานขอพระเจา้ยกโทษความบาปใหเ้ขา และนําเขาไปพบ

แพทยช่์วยรกัษาโรคของเขาใหห้ายขาด ก่อนจากกนั ศษิยาภบิาลไดส้อนเขาใหรู้จ้กัวธิอีธษิฐาน และมอบ

พระคมัภรีใ์หมใ่หก้บัเขาเล่มหน่ึง 

         ลวัรเิริม่อ่านพระคมัภรีใ์หมอ่ยา่งจรงิจงัทุกวนัทีม่โีอกาส วนัหน่ึงเขาพบว่าพระกติตคิุณลกูากล่าวถงึ

เรือ่งพระเยซเูขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโต เขาทราบต่อมาว่า วนัสะบาโตคอืวนัทีเ่จด็ของสปัดาห ์ซึง่ก็

คอืวนัเสาร ์เขาสงสยัว่าเหตุใดโบสถต่์างๆ จงึถอืรกัษาวนัอาทติย ์และตัง้ไวเ้ป็นวนัสาํหรบัการนมสัการ เขา

อ่านพระคมัภรีจ์บ 3 เทีย่ว แต่ไมพ่บคาํสัง่ใหเ้ปลีย่นวนัสะบาโตไปเป็นวนัอาทติยเ์ลย  

          ในเวลานัน้ ลวัรไิดอ่้านขา่วพบว่า จะมกีารประกาศพระกติตคิุณเรือ่งความรอดของพระเจา้ในตอน

กลางคนืเป็นเวลา 3 สปัดาหท์ีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีทอ้งถิน่ ลวัรไิดไ้ปฟังในการประชุมทุกคนื เขาไดร้บัคาํตอบ 

ว่าเหตุใดโบสถโ์ปรเตสแตนตต่์างๆ ทีแ่ยกตวัเองออกมาจากโบสถค์าทอลกิ แต่ยงัถอืวนันมสัการตามแบบ

โบสถค์าทอลกิอยูจ่นกระทัง่บดัน้ี ลวัรไิดไ้ปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี ไดศ้กึษาพระคมัภรีแ์ละตดัสนิใจรบั

บพัตศิมา 
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        ภรรยาของลวัร ิพดูต่อตา้นลวัรติลอดมา ทีเ่ขาจะไปเชื่อในศาสนาครสิต ์เมือ่ทราบว่าลวัรจิะรบับพั-

ตศิมาเป็นครสิเตยีน เธอไดฟ้้องหยา่ขาดจากลวัร ิ อยา่งไรกด็ ีลวัรไิมเ่ปลีย่นใจ ในอกี 2 ปีต่อมา ลวัร ิ

แต่งงานใหมก่บัหญงิสาวชาวแอ๊ดเวนตสีชื่อ “ไปรว์”ิ 

         ลวัรแิสวงหาวธิจีะแบ่งปันความเชื่อ หลงัจากทีเ่ขาและภรรยาไดอ้ธษิฐานกนัอยา่งหนกั ลวัรริูส้กึว่า

พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ขาและภรรยากลบัทีบ่า้นเกดิของภรรยา คอืเมอืง “ลาหต์”ิ ซึง่มโีบสถแ์อ๊ดเวนตสีหลงั

หน่ึงทีน่ัน่ ตัง้อยูบ่นทีด่นิผนืค่อนขา้งใหญ่ 

        “ชาวฟินแลนดส์่วนใหญ่ใชช้วีติแบบชาวโลกทัว่ไป คอืจะใหค้วามสนใจหลกัอยูก่บัเงนิทอง วตัถุ

สิง่ของและการแสวงหาความสนุกเพลดิเพลนิ กล่าวไดว้่าพวกเขาไมม่หีอ้งเหลอืใหพ้ระเจา้ ลวัรแิละภรรยา 

ไดอ้ธษิฐานทลูถามพระเจา้ว่า จะมวีธิใีดทีเ่ขาและภรรยาจะเอือ้มถงึผูค้นทัง้หลายได.้... ในทีสุ่ดสามภีรรยา

ตดัสนิใจจะเปิดรา้นอาหารสุขภาพขึน้เพื่อเป็นการเลีย้งชพี และเพื่อการประกาศพระกติตคิุณ  

        เมือ่ลวัรนํิาเรือ่งน้ีสู่คณะกรรมการโบสถ ์พวกเขาตดัสนิใจอนุญาตให ้ ลวัรเิปิดหอ้งครวัสุขภาพ 

ขึน้ในอาคารหลงัเลก็ดา้นขา้งห่างออกไปประมาณ 60 เมตร เป็นหอ้งครวัสุขภาพได้ โดยไมค่ดิค่าเช่า ขอให้

ดาํเนินการเพื่อการประกาศเป็นหลกั อน่ึงในอนาคตอนัใกล ้โบสถจ์ะปรงุอาหารในโรงครวัสาํหรบัแจกจา่ย

ใหค้นยากจน และคนไรบ้า้นฟรดีว้ยในวนัสะบาโต 

         มคีนทยอยมาทานอาหารสุขภาพราคาถูกกนัเพิม่ขึน้ตามลาํดบั หลงัจาก 2 ปีผ่านไปหอ้งครวั

สุขภาพสามารถอยูไ่ด ้ในปีที ่3 โรงอาหารพรอ้มกบัโบสถไ์ดท้าํอาหารแจกใหก้บัคนขดัสนในเมอืงนัน้ ซึง่มี

ทัง้ชาวฟินแลนดแ์ละชาวรสัเซยี มบีางคนไมม่คีรอบครวั หรอืผ่านการหยา่รา้ง บา้งมปัีญหาดา้นการเงนิ 

หรอืดา้นธุรกจิ บางคนรูส้กึโดดเดีย่ว จงึมองหาเพื่อนเพื่อสนทนาหนุนน้ําใจกนั  คงเหมอืนกบัลวัรทิีม่องหา

เพื่อนใหมเ่พื่อแบ่งปันพระครสิต์ใหก้บัเขา 

         ในสงัคมของชาวฟินแลนด ์เป็นเรือ่งยากทีจ่ะพดูกบัคนอื่นในเรือ่งประเดน็ส่วนตวั โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่ทีจ่ะพดูเรือ่งความเชื่อ 

         ตลอดเวลาทีเ่ปิดหอ้งครวัสุขภาพ มคีนทีเ่ขา้มาทานอาหารทีส่นใจในพระกติตคิุณของพระเจา้บา้ง 

แต่ขอบคุณพระเจา้ทีส่มาชกิทีอ่่อนแอในความเชื่อหลายคน ไดอ้าสามาช่วยปรงุอาหาร และพวกเขากลบัมา

เป็นสมาชกิทีเ่ขม้แขง็ขึน้ ทัง้ๆทีห่ลายคนไมม่าโบสถเ์ลยเป็นปีกม็ี 

         ปีน้ี ลวัรอิาย ุ60 ปีพอด ีเขาไดร้บัการรกัษามะเรง็ต่อมลกูหมากจนหายขาดจากแพทย์ แต่

สาํหรบัลวัร ิเขาเชื่อว่าเขาหายจากมะเรง็เพราะอาหารสุขภาพ และการเชื่อวางใจในพระองคอ์ยา่งสุดๆ

มากกว่า เขากล่าวเป็นพยานว่า “ตอนน้ีผมไมก่ลวัความตายเลย และผมพรอ้มสาํหรบัการเสดจ็กลบัมาของ

พระองคทุ์กวนั”  

 

ข้อมลูด่วน : 

• ครสิจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสิในฟินแลนด ์มวีทิยาลยัจเูนียร ์(อนุปรญิญา) 1 แห่ง มโีรงเลีย้งเดก็ 

ก่อนวยัเรยีน 1 แห่ง มโีรงพมิพข์องครสิตจกัร 1 แห่ง และมโีรงเรยีนคาํสอนทางไปรษณยี ์และม ี

ศูนยส์ื่อสารมวลชนอยา่งละ 1 แห่ง 

• ชาวแอ๊ดเวนตสีคนแรกของประเทศฟินแลนดค์อืกปัตนัเรอืเดนิทะล ชื่อ เอ.เอฟ. เลาวสิท ์ขณะแลน่ 

เรอืกลางทะเลเขากลบัใจใหมโ่ดยพีน้่อง พลเีมาท ์ในปี 1885 ก่อนหน้าน้ีกปัตนัไดซ้ือ้หนงัสอืเขยีน 
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โดย อุไรห ์สมทิ ชื่อ “ดาเนียลและววิรณ์” และซือ้หนงัสอื “สงครามแห่งประวตัศิาสตร”์ ของ เอลเลน  

จ.ีไวท้ ์จากการอ่านหนงัสอืทัง้สองเล่มดงักล่าว เขาเริม่ถอืรกัษาวนัสะบาโตอยา่งสตัยซ์ื่อจนวนัสุดทา้ย 

ในชวีติของเขา ซึง่เขาจากไปในปี 1955 เมือ่อาย ุ97 ปี   

• สาํนกังานสหมชิชัน่ของฟินแลนด ์มโีบสถ ์62 แห่ง มกีลุ่มนมสัการ 9 แห่ง มสีมาชกิ 4,678 คน เมือ่คดิ 

เป็นอตัราส่วน มแีอ๊ดเวนตสี 1 คนต่อประชาชนทัว่ไป 1,180 คน  

• ภาษาราชการของฟินแลนด ์คอืภาษา “ฟินนิช” ประเทศน้ีมชีาวฟ้ืนเมอืงฟินแลนด ์90% นอก 

จากนัน้มภีาษาสวเีดน 5.4% และมภีาษาพืน้เมอืงดัง้เดมิซึง่อาศยัอยูด่า้นเหนือสุดของประเทศเรยีกชื่อ

ว่าภาษา “แซมม”ิ ซึง่ใชเ้ป็นภาษาราชการของประชาชนชาว “แลพแลนด”์ ทีอ่าศยัในพืน้ทีน่ัน้ดว้ย  

• ชาวฟินแลนดเ์ป็นทีย่อมรบัว่าเป็นผูบ้รโิภคนมสงูสุดในโลก หากคดิอัตราส่วนการบรโิภคต่อหวั 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 16 พฤษภาคม 2020 

คนท่ียงัไม่เช่ือเป็นพยานให้พระคริสต์ 

 

เล่าโดย  ลิตตา-ลิซา เพลโตเนน วยั  73 ปี...ประเทศฟินแลนด์ 

 

         เอสโค อาย ุ63 ปี มอีาการป่วย เมือ่เขา้มาในโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในภาคตะวนัตกเฉียงใต้

ของประเทศฟินแลนด ์เอสโคพดูว่า “ผมไมต่อ้งการอาหาร” ขณะทีเ่ขาตกัสลดัผกัใส่จาน ตกัเน้ือเทยีม และ

ขนมปัง แลว้พดูต่อว่า “น่ีสาํหรบัเพื่อนของผม” 

         ลติตา-ลซิา มองดชูายรา่งอว้นดว้ยสายตาอ่อนโยน กลิน่ของเหงื่อไคล จากเสือ้ผา้ทีไ่มไ่ดซ้กัส่งกลิน่

ออกมาจากตวัของเขา ชายอว้นคนน้ีไดร้บัความทุกขจ์ากปัญหาโรคตบัของเขามาหลายปี หลงัจากทีก่่อน

หน้านัน้เขาดื่มเหลา้หนกัมาหลายสบิปี 

         “คุณเป็นครสิเตยีนใช่ไหม” ลติตา-ลซิาเอ่ยถาม เอสโค เขาทาํทหีนัไปมองทางอื่นแลว้แลว้ตอบว่า 

“คุณครบั...ผมมศีาสนาของผม” 

          ลติตา-ลซิา ทราบไดว้่าเอสโคเป็นคนไมเ่ชื่อว่ามพีระเจา้เหมอืนคนอกีจาํนวนมากในประเทศ

ฟินแลนดซ์ึง่ส่วนใหญ่จะใชช้วีติเหมอืนชาวโลก ในจาํนวนประชากรฟินแลนด์ 5.5 ลา้นคน เรามชีาวแอ๊ดเวน

ตสีเพยีง 4,800 คน 

         เอสโคกลบัมาทีโ่บสถส์ปัดาหแ์ลว้สปัดาหเ์ล่าทีโ่บสถ์พคิคโิอ ซึง่เมอืงน้ีเป็นเมอืงขนาดเลก็มี

ประชากรเพยีง 7,500 คน เอสโคมารบัอาหารเพื่อนํากลบัไปใหเ้พื่อนๆ ของเขา... ซึง่มสีามภีรรยาคู่หน่ึงชื่อ 

“ปาซแิละครสิตา” ต่อมา ลติตา-ลซิา ไดท้ราบว่า ปาซมิบีรษิทัรบัมงุหลงัคาขนาดเลก็ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงท่าตุรคุ

แต่ธุรกจิขาดทุน และเขาพบกบัความลาํบากช่วงเศรษฐกจิตกคํ่า เพื่อลมืความทุกขย์าก ปาซแิละครสิตาดื่ม

เหลา้หนกัทุกวนั 

         สองสามภีรรยารูส้กึแปลกใจทีไ่ดเ้หน็อาหารทีเ่อสโคนําไปใหร้บัประทาน ครสิตาไดถ้ามว่า “อาหาร

เหล่าน้ีจากทีไ่หน” 

         เอสโคไมบ่อกสถานที ่แต่ตอบว่าวนัเสารห์น้าตามไปดกูบัผมส ิแต่คู่สาม-ีภรรยา ไมต่อบรบัคาํเชญิ 

         จากนัน้สุนขัทีเ่ป็นเพื่อนสตัยซ์ื่อของเอสโคมาหลายปีไดต้ายลง ชายสงูวยัรูส้กึทอ้ถอยมาก ไมอ่าจทาํ

ใจอยูค่นเดยีวในบา้นของเขาได ้เขาจงึออกไปอาศยัอยูก่บัปาซแิละครสิตาทีเ่ตน้ทใ์ตส้ะพาน 

         สิง่ทีท่าํใหค้รสิตาแปลกใจคอื เอสโคอธษิฐานก่อนรบัประทานอาหาร เธอไดเ้อ่ยถามว่า 

         “คนทีไ่มเ่ชื่อในพระเจา้อธษิฐานเป็นดว้ยหรอื” เพราะเธอไมเ่คยเหน็คนในลกัษณะน้ีมาก่อน 

          ครสิตา มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็ วนัเสารต่์อมาสองสามภีรรยาจงึตามเอสโคมารบัอาหารทีโ่บสถ ์

เพื่อไมท่าํใหพ้วกเขารูส้กึอาย พวกเขาได้ดื่มเหลา้เขา้ไปคนละแกว้ครึง่ พวกเขาเดนิไมค่่อยตรงทางขณะเดนิ

มาเขา้แถวเพื่อรบัแจกอาหารทีโ่บสถ์ 

        สองสามภีรรยากลบัมาทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโตต่อมาและต่อมา เวลาผ่านไปครสิตาเริม่สนใจในเพลงที่

พีน้่องครสิเตยีนรอ้งทีโ่บสถ ์ขณะผูม้คีวามลาํบากมารบัแจกอาหาร ต่อมาครสิตาเริม่เขา้ไปนัง่ในโบสถ์

สาํหรบัรายการวนัสะบาโต และต่อมาเธออยูร่บัฟังคาํเทศนาดว้ย 

         เมือ่เอสโคไดเ้หน็เช่นนัน้กพ็อใจมาก แต่กเ็พยีงสงัเกตด ูไมไ่ดพ้ดูอะไร  
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         ต่อมาครสิตาหยดุดื่มเหลา้ และในทีสุ่ดกร็บับพัตศิมา ฝ่ายสามคีอืปาซิ เหน็การเปลีย่นแปลงของ

ภรรยา จงึไดถ้วายดวงใจของเขาใหก้บัพระเยซดูว้ย ปาซเิป็นพยานว่า “ผมไดพ้บความเชื่อแลว้ และจงึขอรบั

บพัตศิมา ณ ค่ายพกัแรมภาคฤดรูอ้นในปี 2018  

         สองสาม-ีภรรยาไดก้ลายเป็นสมาชกิทีก่ระตอืรอืรน้ในโบสถ ์และเขา้รว่มในการประชุมอธษิฐาน ปาซ ิ

ไปช่วยปรงุอาหารในหอ้งครวัของโบสถส์าํหรบับุคคลทีม่ารว่มรบัประทานอาหาร การเปลีย่นชวีติหลายอยา่ง 

เป็นประจกัษ์พยานแก่สายตาคนทัง้ปวง ในเยน็วนัหน่ึงใบหน้าของเขาฉายแววแห่งความสุข ขณะทีเ่ขาปรงุ

อาหาร 

         ในเชา้วนัต่อมา ครสิตาไดพ้บปาซติายในหอ้งนอนขนาดเลก็ทีก่ ัน้แบ่งจากส่วนหน่ึงของหอ้งครวั เขา

อายเุพยีง 51 ปี 

       พธิศีพจดัขึน้ทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี และพธิทุีกขัน้ตอนสรา้งความประทบัใจใหทุ้กคนในครอบครวัที่

มารว่มในงานศพ  

         ตอนน้ีครสิตา อาย ุ40 ปี เป็นสมาชกิทีเ่ขม้แขง็ในโบสถ ์และคณุแมข่องครสิตาเริม่มานมสัการใน

โบสถทุ์กวนัสะบาโต 

         ในจาํนวนสมาชกิใหมท่ัง้หมดทีร่บับพัตสิมา 10 คนอนัเน่ืองมาจากหอ้งครวัของโบสถ์ตลอด 5 ปี 

ขอบคุณพระเจา้สาํหรบัการรบับพัตสิมาของทุกคน แต่จากจาํนวนดงักล่าว ทีน่่าทึง่มากทีสุ่ดอาจเป็น 

“เอสโค”     

         ทัง้ๆ ทีต่อนเขามารบัแจกอาหารจากหอ้งครวัของโบสถ ์เขาเป็นคนทีไ่มเ่ชื่อในพระเจา้ แต่เอสโคได้

นําเพื่อนๆ ของเขามาโบสถ ์เท่ากบัเขาได้นําบางคนมาพบกบัชวีติทีด่กีว่าเพราะการเป็นพยานของเขา 

 

ข้อมลูด่วน : 

• จากศตวรรษที ่12-19 ฟินแลนดเ์ป็นส่วนหน่ึงของสวเีดน ก่อนทีป่ระเทศทัง้สองน้ีจะกลายเป็น 

ส่วนหน่ึงของอาณาจกัรรสัเซยี ทัง้สองประเทศไดร้บัเอกราชในปี 1917 ระหว่างทีป่ระเทศ 

รสัเซยีทาํการปฏริปูประเทศ 

• ประเทศฟินแลนดม์ทีะเลสาปประมาณ 188,000 แห่ง ซึง่ไดถู้กขนานนามว่า “ดนิแดนแห่ง 

ทะเลสาบนบัพนัแห่ง”       

• ชื่อฉายาอกีชื่อหน่ึงของฟินแลนดค์อื “ดนิแดนแห่งดวงอาทติยเ์ทีย่งคนื” ในช่วงฤดรูอ้น ดวงอาทติย ์

ไมต่กดนิตํ่ากว่าเสน้ขอบฟ้าในทศิเหนือของประเทศ และดวงอาทติย์จะส่องสว่างทัง้วนัและคนื      

• ชวีติของสตัวป่์าในฟินแลน์บางชนิดมเีอกลกัษณ์พเิศษ อนัรวมไปถงึหมาป่าสเีทา ตวัวลูเฝอรนี กวาง

ชนิดใหญ่ หมสีน้ํีาตาล และนกชนิดต่างๆ และหงสว์ฟูเพอร์  

• ถา้นบัเน้ือทีเ่ป็นตารางกโิลเมตร ชาวฟินแลนดป์ระสบความสาํเรจ็มากทีสุ่ดในกฬีาโอลมิปิค  โดย 

การไดร้บัเหรยีญทองในการขวา้งจาน ในปี ค.ศ. 1912 ในการขวา้งหลาว และในการวิง่ทางไกล ปาอะโว 

นวัม ิไดเ้หรยีญทองรวม 9 เหรยีญในปี 1920 1924 และ 1928 ในการวิง่ระยะกลางและระยะไกล  

• ฟินแลนดม์อีากาศหนาวทีสุ่ดในปี 1999 ในเมอืงครสิตลิา อุณหภมูลิดลงเหลอื -60.7 
o
F (-51.5 

o
C) 

• มซีาวน่า มากกว่าจาํนวนรถยนตใ์นประเทศฟินแลนด์ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 23 พฤษภาคม 2020 

ปีศาจและความตาย 

 

เล่าโดย  ทิโม ฟลิค วยั 45 ปี...ประเทศฟินแลนด์  

 

       ลนีาหนัหน้ามายงัเพื่อนทัง้สอง คอื แอนเนลแีละทโิม ระหว่างศกึษาพระคมัภรีใ์นอพาธเมนตท์ีเ่มอืง 

ราเฮ ซึง่เป็นเมอืงขนาดเลก็ตัง้อยู่ทางภาคเหนือ ห่างจากเมอืงเฮลซงิก ิเมอืงหลวงของประเทศฟินแลนด์

ประมาณ 600 กโิลเมตร  

        ลนีาพดูปรบัทุกขก์บัเพื่อนทัง้สองว่า “ฉนัรูส้กึใจไมด่เีลย...ใหเ้ราอธษิฐานรว่มกนัจะดไีหม” 

        นกัศกึษามหาวทิยาลยัทัง้สามต่างคุกเขา่ลอ้มวงกนั ในขณะนัน้เอง มเีงาสงูใหญ่ลอยเขา้มาใน

หอ้งรบัแขกแลว้ลอยมาอยูเ่หนือแอนเนล ี เอลเนลตีวัแขง็ทื่อดว้ยความกลวั เมือ่เงาดาํพยายามจะครอบงาํตวั

เธอ ทโิมและลนีา มองเหน็เช่นนัน้ไดพ้ากนัอธษิฐานพรอ้มกนัอยา่งกระตอืรอืรน้ ต่อมามแีสงสว่างส่องเขา้มา

ทางหน้าต่าง ขบัไล่เงามดืใหห้ายไป...เมือ่ทัง้ 3 มองไปทีป่ระตู ยงัเหน็เงาดาํพยายามจะเคลื่อนตวัเขา้มา  

เวลาผ่านไปประมาณ 10 นาท ีเงาดาํเหมอืนรา่งของคนมท่ีาทยีอมแพแ้ละลอยออกประตูไป 

         เมือ่ความสงบกลบัคนืมาสู่ห้องนัน้ นกัศกึษาทัง้สามพดูถงึเหตุการณ์ทีพ่ึง่ผ่านไปหยกๆ ลนีา

บรรยายเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงระหว่างแสงสว่าง และรปูลกัษณะของควนัดาํ ส่วนทโิมมองเหน็เพยีงแสง

สว่างและเงามดืซึง่ผ่านพืน้ทีเ่ขานัง่คุกเขา่อยู ่ ส่วนแอนเนลี ไมอ่ยากพดูอะไรเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ธอไดเ้หน็ 

        ต่อมาภายหลงั นกัศกึษาทัง้สามไดท้ราบว่า การโจมต ีและการจางหายไปของเงามดื เกดิขึน้ในเวลา

เดยีวกนักบัทีม่กีารฆา่ตวัตายในบา้นหลงัถดัไป 

        ลนีา ประกาศว่า “นัน่คอืสาเหตุว่า ทาํไมอยู่ๆ  ฉนัจงึรูส้กึใจไมด่ขีึน้มา” 

        ในทีสุ่ด แอนเนลสีารภาพกบัเพื่อนๆว่า ในอดตีทีผ่่านมาเธอทาํตวัเป็นคนทรงเจา้ ฉนัรูส้กึว่าพระเจา้ 

ไมท่รงสาํแดงฤทธิเ์ดชเหมอืนการเขา้ทรงวญิญาณ... แต่ตอนน้ีฉนัทราบแลว้ว่าพระเจา้ทรงฤทธานุภาพยิง่

กว่าทตูผทีัง้ปวง แอนเนลบีอกว่า ฉนัไดอ้ธษิฐานสารภาพผดิต่อพระเจา้ หลงัเหตุการณ์ในเยน็วนันัน้ ขณะ

นอนบนเตยีง ฉนัไดเ้หน็ลาํแสงสว่างส่องเขา้มาในหอ้งนอนของฉนั และแสงสว่างดงักล่าวไดห้ายไปตอนรุง่

อรณุ 

         ต่อมาแอนเนล ีไดร้บับพัตศิมาในโบสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และทตูผไีมก่ลบัมารงัควานเธออกี

เลย   

         สาํหรบัทโิม น่ีเป็นครัง้แรกที่เขามปีระสบการณ์ “การต่อสูข้ดัแยง้ระหว่างพระครสิต์และซาตาน” แต่

ครัง้นัน้ไมใ่ช่ครัง้สุดทา้ย ปกตทิโิมจะนอนหลบัอยา่งสนิท แต่ในคนืหน่ึงเขาตื่นกลางดกึ มคีวามรูส้กึว่า

เหมอืนมใีครคนหน่ึงกําลงัจอ้งดเูขาในความมดื พลนัเขาไดย้นิเสยีงพดูว่า 

         “อยา่รบับพัตศิมา” เสยีงออกคาํสัง่ชดัเจน 

         ทโิมเรยีนวศิวะคอมพวิเตอร ์กําลงัเตรยีมตวัเพื่อจะรบับพัตศิมาสู่โบสถแ์อ๊ดเวนตสี ทโิมจอ้งเขา้ไป

ยงัเงามดื เขามองไมเ่หน็อะไร แต่เขารูส้กึว่ามใีครอยูต่รงนัน้แน่ เขาอธษิฐาน และเงามดืไดห้ายไป 

         ในวนัต่อมา ลนีาบอกกบัทโิมว่า มคีนหน่ึงแขวนคอตายใกลบ้า้นของเขาในคนืก่อน 
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         ทโิมเอ่ยถามว่า “ทราบหรอืเปล่าเวลากีทุ่่ม” เมือ่ลนีาบอก ทโิมรูส้กึหวัน่ใจ มนัเป็นเวลาเดยีวกบัที่

เขาตื่นกลางดกึ และมเีงามดืสัง่เขาไมใ่หร้บับพัตศิมา 

         เสยีงสัง่หา้มกลางดกึไมไ่ดเ้ปลีย่นใจทโิมได ้แมว้่าเขาจะไดย้นิเสยีงหา้มชดัเจน และมคีนฆา่ตวัตาย

ในเวลาเดยีวกนั ในวนัสะบาโตทีถู่กกําหนดไวแ้ลว้ ทโิมไดร้บับพัตศิมา และเปลีย่นไปศกึษาในโรงเรยีน 

ศาสนศาสตรเ์พื่อเตรยีมตวัเป็นศาสนาจารยท์าํงานรบัใชพ้ระเจา้  

         วนัหน่ึงหลงัจากทีท่โิมเรยีนสาํเรจ็และไดท้าํงานเป็นศาสนาจารย ์กลุ่มศาสนาจารยก์ําลงัขึน้เรอื เฟอรี่

เพื่อเดนิทางตลอดคนืไปรว่มประชุมศาสนาจารย์ทีจ่ดัขึน้ในประเทศสวเีดน คนืนัน้ทโิมนอนบนเรอื เขานอน

ไมห่ลบั เขารูส้กึตวัแปลกๆ จงึลุกขึน้ และคุกเขา่อธษิฐานอยา่งรบีด่วน แทบจะทนัททีีท่โิมเริม่อธษิฐาน เขา

ไดย้นิเสยีงหวัเราะ เสยีงทัง้น่ากลวั และมสีาํเนียงเยาะเยย้ ไมน่่าเชื่อว่าจะเป็นเสยีงของคนหวัเราะ ทโิมรูส้กึ

ว่ามบีางสิง่กําลงัจะเกดิขึน้ แต่เขาไมท่ราบว่าเป็นอะไร เขาอธษิฐานตดิต่อกนัถงึสองชัว่โมง 

         ในตอนรุง่สาง ทีโ่ต๊ะอาหาร ศาสนาจารยอ์าวุโสคนหน่ึงไดเ้ดนิตรงมานัง่ลงขา้งทโิม ถามว่า “มอีะไร

เกดิขึน้กบัคุณเมือ่คนืทีผ่่านมา เมือ่คนืทีผ่่านมาพระวญิญาณบรสิุทธิป์ลุกผมกลางดกึ และกระซบิบอกผมให้

อธษิฐานเผื่อคุณ” 

         ขณะทีท่โิม รูส้กึงงงนั ยงัไมไ่ดต้อบคาํถามศาสนาจารยอ์าวุโส ศาสนาจารย์อกีคนหน่ึงเดนิตรงมายงั

โต๊ะอาหารเชา้ทีท่โิมนัง่อยู ่ศาสนาจารย์คนนัน้พดูขึน้ว่า 

         “คุณคงไมท่ราบว่ามอีะไรเกดิขึน้กบัผมในคนืทีผ่่านมา...ผมตื่นขึน้กลางดกึ ผมรูส้กึว่ามคีวามรบีด่วน

ทีจ่ะออกไปทีด่าดฟ้าเพื่อสดูอากาศบรสิทุธิ ์เมือ่ไปถงึดาดฟ้าเรอื ผมไดพ้บชายคนหน่ึงกําลงัปีนเหลก็กัน้เพื่อ

จะกระโดดลงไปในน้ําทะเล” 

        “ผมรบีวิง่ไปกอดขาของเขาไว ้ชวนใหเ้ขาลงมา และพดูเตอืนสตเิขาหน่ึงชัว่โมงเตม็เพื่อใหเ้ขาเลกิ

ลม้การกระโดดน้ําฆา่ตวัตาย” 

         เมือ่ศาสนาจารยท์ัง้สามเปรยีบเทยีบเวลาของการตื่นกลางดกึ การทีศ่าสนาจารยอ์าวุโสถูกปลุกให้

อธษิฐานเผื่อศาสนาจารยอ์กีคน และศาสนาจารยค์นที ่3 ตื่นไปช่วยคนทีจ่ะกระโดดน้ําฆา่ตวัตาย เป็นสิ่งที่

เกดิขึน้เวลาเดยีวกนัทัง้ 3 เหตุการณ์  

          ศาสนาจารยท์โิม ตอนน้ีอาย ุ45 ปี ทาํงานเป็นหวัหน้าแผนก “สื่อสารมวลชน” ของครสิตจกัรเซเว่นธ์

เดยแ์อ๊ดเวนตสี ประเทศฟินแลนด ์เขาเป็นผูไ้ดเ้หน็ หรอืไดย้นิเกีย่วกบัการฆา่ตวัตาย และเหตุการณ์เหนือ

ธรรมชาตถิงึ 3 ครัง้ น่ีเป็นหลกัฐานอนัชดัเจน ถงึการต่อสูข้บัเคี่ยวระหว่างพระครสิตแ์ละซาตานว่าเป็นเรือ่ง

จรงิ 

         ศาสนาจารยอ์าวุโสไดก้ล่าวสรปุว่า การทาํสงครามต่อสูร้ะหว่างพระครสิตแ์ละซาตาน กองกําลงัของ

พระครสิตค์อืเหล่าทตูสวรรค ์และเราทัง้หลายทุกคน ส่วนกองกําลงัของซาตานคอืบรวิารทีต่ดิตาม และคน

บาปทัง้หลาย... เป็นทีน่่าอบอุ่นใจคอืพระครสิตไ์ดท้รงทาํสงครามชนะไปแลว้เรยีบรอ้ย เราไมม่อีะไรตอ้งกลวั 

แมว้่าซาตานจะใชท้ตูผ ีและวญิญาณชัว่ทัง้หลาย ซึง่สามารถสาํแดงอํานาจเหนือธรรมชาตไิดก้ต็าม พระเยซู

จะทรงปกป้องเราไว ้ไมม่สีิง่ใดทีฝ่่ายทีอ่ยูใ่นอํานาจมดื คอืฝ่ายตรงขา้มจะทาํอะไรเราได้     
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ข้อมลูด่วน : 

• ป่าไม ้อนัรวมถงึป่าตน้สน ตน้สนสปรชู ตน้เบริช์ ซึง่ปกคลุมพืน้ที ่86% ของฟินแลนด ์

ทาํใหฟิ้นแลนดม์พีืน้ทีเ่ป็นป่ากวา้งใหญ่ ผลติไมใ้นเชงิพาณชิยม์ากทีสุ่ดในทวปียโุรป  

• กฬีาประจาํชาตขิองประเทศฟินแลนดช์ื่อ “เพสาพอลโล” มลีกัษณะการเล่นคลา้ยกฬีาเบสบอล 

แต่ผูข้วา้งลกูบอล ยนือยูใ่กลผู้ต้ ีและเมือ่ผูข้วา้ง ขวา้งบอลขึน้ไปในอากาศ ผูต้ตีอ้งตลีกูบอลให ้

ถูก ก่อนทีล่กูบอลจะตกถงึพืน้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 30 พฤษภาคม 2020 

เส้ือเช้ิตท่ีอยากพดูถึง 

 

เล่าโดย  เกลน ลี  วยั 55 ปี...ประเทศนอรเ์วย ์ 

 

         เกลน็ ลี สวมเสือ้โปโลสเีขยีวตวัโปรด แลว้ขึน้รถไฟใตด้นิทีเ่มอืงออสโล ประเทศนอรเ์วย์ 

          เกลน็ ล ีวยั 55 ปี มอีาชพีเป็นคร ูเขาหวงัว่าจะมหีลายคนรูช้ื่นชอบกบัเสือ้ทีเ่ขาสวม และหนัมาดเูสือ้

ทีเ่ขากําลงัสวมอยู ่  

         เกลน็นัง่อยูต่รงหน้าผูห้ญงิรูปรา่งหน้าตาสงา่งามแต่งตวัภมูฐิานซึง่น่าจะมอีายุ 60 ตน้ๆ ผูห้ญงิคน

นัน้เหลอืบมองเขา และเสือ้เชิต้ทีเ่ขาสวม สายตาของเธอยงัมองอยูท่ีเ่สือ้เชิต้ของเขา ตวัอกัษรนูนทีปั่กบน 

อกเสือ้ดา้นซา้ยมคีาํว่า “สายการบนิแอ๊ดเว่นธ ์สตวิวารด์ เกลน็ ล”ี บนตวัหนงัสอืมรีปูเครือ่งบนิเจต็ขนาดเลก็ 

         เกลน็ไมพ่ดูอะไรสกัคาํ เขาทราบว่าผูห้ญงิคนนัน้กําลงัสงสยัว่า เหตุใดเธอจงึไมเ่คยไดย้นิเกีย่วกบัคาํ

ว่า “แอ๊ดเว่นธแ์อรไ์ลน์” หลงัจากจอ้งอยูท่ีค่าํว่า “แอ๊ดเว่นธแ์อรไ์ลน์” ผูห้ญงิคนนัน้เอ่ยถามว่า 

        “ขอโทษค่ะ ฉนัไมเ่คยไดย้นิคาํว่า “แอ๊ดเว่นธแ์อรไ์ลน์” มาก่อน “คุณทาํงานกบับรษิทันัน้หรอืค่ะ” 

         เกลน็ตอบว่า “ครบัผม” แลว้ผูห้ญงิคนนัน้กถ็ามต่อว่า “คุณบนิเสน้ทางสายไหนค่ะ” 

         เกลน็ตอบอยา่งสุภาพว่า “เรามปีลายทางทีเ่ดยีวเท่านัน้ครบั”  

         “จรงิๆ หรอืน่ี” เธอเอ่ยถามอยา่งประหลาดใจ เมื่อเธอไมเ่อ่ยถามชื่อเมอืงปลายทาง เกลน็กไ็มต่อบ 

  หลงัจากทัง้สองนัง่กนัเงยีบๆ ครูห่น่ึง ผูห้ญงิคนนัน้เอ่ยถามต่อ “ค่าตัว๋คงจะแพงมากนะคะ” 

         “ไมแ่พงครบั...ทีจ่รงิค่าตัว๋ฟร”ี 

          ตอนน้ีเธอทาํสหีน้าประหลาดใจสุดสุด...“น่ีอะไร” เธออุทานออกมา “เหตุใดค่าตัว๋โดยสารจงึฟร”ี  

         เกลน็เป็นฝ่ายน่ิงเงยีบ ปรากฏว่าฝ่ายผูห้ญงิอยากรูอ้ยากเหน็มากขึน้ ในทีสุ่ดเกลน็พดูชา้ๆ ชดัถอ้ย

ชดัคาํว่า “ค่าตัว๋ฟรเีพราะว่าค่าตัว๋มผีูจ้า่ยใหก่้อนแลว้เมือ่ 2,000 ปีก่อนโน้น” 

        ฝ่ายผูห้ญงิมทีท่ีางงงนัสกัครูห่น่ึง ทนัใดนัน้ความเขา้ใจฉายแววออกมาทางดวงตาของเธอ 

        “ฉนัเขา้ใจแลว้” เธอเอ่ยคาํออกมา 

        เธอหยดุเวน้ระยะหน่อยหน่ึงแลว้เอ่ยออกตรงๆว่า “แต่สาํหรบัฉนั เป็นการยากมากทีจ่ะเชื่อใน 

เรือ่งของสวรรค”์ 

         เกลน็ถามออกไปว่า “เพราะเหตุใดหรอืครบั” 

         “ฉนัมปีระสบการณ์เลวรา้ยในเรือ่งศาสนาตอนทีฉ่นัไดร้บัการเลีย้งดูและเตบิโตขึน้มา” เธอตอบ 

         เป็นเรือ่งทีเ่กลน็ไดย้นิมาหลายครัง้ ผูค้นปฏเิสธศาสนาครสิเตยีนเพราะว่า พวกเขาได้เหน็ตวัอยา่งที่

ไมด่ขีองครสิเตยีน ประเทศนอรเ์วยเ์ป็นประเทศทีม่สีงัคมทางโลกมากๆ เหมอืนประเทศอื่นๆ ในยโุรป ซึง่

จาํนวนสมาชกิในหลายคณะ หรอืนิกายเริม่เสื่อมถอย หรอืลดน้อยลงในหลายสบิปีทีผ่่านมา  ครสิตจกัรเซ-

เว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสีกไ็มม่ขีอ้ยกเวน้ จาํนวนสมาชกิ 4,500 คนทีม่อียูใ่นขณะน้ี ต่างกําลงัต่อสูด้ ิน้รนเพื่อจะ

เดนิไปบนถนนสายในประเทศ “สแคนดเินเวยี” ซึง่มปีระชากรรวม 5.3 ลา้นคน 

         บนรถไฟใตด้นิ เกลน็รูส้กึว่าผูห้ญงิคนนัน้ปรารถนาบางสิง่ทีด่กีว่าในชวีติ 

         “บางทคีุณอาจพบเสน้ทางของคุณโดยการคน้หาจากพระคมัภรีด์ว้ยสายตาใหม่ ” เกลน็แนะนํา 
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          เมือ่ผูห้ญงิคนนัน้ไดย้นิขอ้แนะนําจากเกลน็ เกลน็มองดแูลว้เธอมท่ีาทผี่อนคลายอยา่งเหน็ไดช้ดัใน

รถไฟใตด้นิ เธอพดูคุยอยา่งเป็นกนัเองกบัเกลน็เกีย่วกบัขอ้ทีเ่ธอสงสยั และถามคาํถามตลอด 20 นาทต่ีอ 

มา แลว้หญงิคนนัน้ลุกยนืขึน้ 

         “ฉนัจะลงทีส่ถานีน้ี” เธอบอกเกลน็ “ฉนัขอบคุณสาํหรบัการทีเ่ราไดพ้ดูคุยกนั คุณทาํใหฉ้นั 

ตอ้งนําไปคดิหลายเรือ่ง ต่อแต่น้ีไปฉนัจะตอ้งคน้หาบางสิง่อยา่งจรงิจงั” 

          เกลน็ยิม้ใหผู้ห้ญงิทีเ่ขาไดพ้บ และกล่าวสรปุว่า “ผมแน่ใจว่าคุณจะไดพ้บเสน้ทางของคุณ ผมจะคดิ 

ถงึคุณ” เกลน็กล่าวในลกัษณะใหค้าํสญัญา 

        เกลน็หมายความตามทีไ่ดพ้ดูกบัผูห้ญงิคนนัน้ การทีเ่ขาสวมเสือ้โปโลเชิ้ต ซึง่มสีญัลกัษณ์สายการ

บนิบ่อยครัง้เท่าทีท่าํไดใ้นช่วงฤดรูอ้นหลายเดอืน เมือ่เขาสวมเสือ้ตวัเก่ง มกัจะมหีลายคนจอ้งมองดู

เครือ่งหมายทีอ่กเสือ้ ซึง่บ่อยครัง้ทาํใหเ้กลน็มโีอกาสสนทนา และเป็นพยาน 

         เกลน็กล่าวเป็นพยานทีโ่บสถว์่า “ผมเป็นคนไมค่่อยกลา้ ผมไมใ่ช่คนทีจ่ะเดนิไปเคาะประตูบา้นต่อ

บา้น การทาํอยา่งนัน้ผมไมค่่อยสะดวกใจ” 

         แต่ผมรกัพระเยซ ูพระองคท์รงตอ้งการใหผ้มมสี่วนในการประกาศพระกติตคิุณ อกีอยา่งหน่ึงผมรกั

เครือ่งบนิ ผมจงึจะสัง่เสือ้สายการบนิแบบทีม่คีุณภาพ โดยเฉพาะบรษิทัผลติเสือ้ผา้ของลกูเรอืในประเทศ

เยอรมนั และทีบ่รษิทัผูผ้ลติยนิดบีรกิารปักชื่อของลกูคา้บนเสือ้ทีม่เีครือ่งหมายสายการบนิใหด้ว้ยตามทีล่กู 

คา้ตอ้งการ 

         เกลน็กล่าวว่า “ถา้ผมสามารถเป็นเครือ่งมอืช่วยใหผู้ค้นเชื่อมต่อกบัพระเจา้ได ้สิง่นัน้จะเป็นสิง่สุด 

ยอดมากสาํหรบัผม”  

         เกลน็ไมท่ราบว่า การเป็นพยานวธิดีงักล่าวของเขา มคีนถูกโน้มนํามารบัเอาพระเยซ ูหรอื เขา้สู่

ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีประเทศฟินแลนดก์ีค่น แต่เขามคีวามมัน่ใจว่า เขาสามารถใชเ้สือ้เชิต๊เป็น

เป็นตวักลางนําไปสู่การสนทนาได ้ซึง่เกดิขึน้แลว้หลายครัง้ 

         “ใหเ้ราทัง้หลายพบกบัผูค้น ณ ทีเ่ขาอยู ่และทีเ่ขาเป็น” เกลน็กล่าว “งานของผมไมใ่ช่การทาํใหผู้ ้

คนกลบัใจมาเป็นแอ๊ดเวนตสี งานนัน้เป็นของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์งานของเราคอืการหว่าน แลว้พระ- 

เจา้จะเป็นฝ่ายบนัดาลใหม้นัเตบิโต และพรอ้มสาํหรบัการเกบ็เกีย่ว” 

          ตอนน้ี เกลน็ ล ีอาย ุ55 ปี ทาํงานรบัใชเ้ป็นครใูนโรงเรยีนอ๊อสมาคาเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เป็น 

โรงเรยีนขนาดเลก็ มนีกัเรยีนรอ้ยกว่าคน มีจากชัน้อนุบาล ถงึ เกรด 10 โรงเรยีนน้ีตัง้อยูใ่นเมอืงออสโล 

ประเทศนอรเ์วย ์เกลน็เคยทาํงานเป็นศาสนาจารยม์าก่อนหลายปีในโบสถ์เบทเอลเอสดเีอ ซึง่ในปี 2017 

ไดร้บัส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที ่13 เพื่อสรา้งศูนยเ์ยาวชนสาํหรบัชุมชนทอ้งถิน่ ในหอ้งชัน้ล่าง

ของโบสถ ์จงึถอืโอกาสน้ีขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีช่่วยกนัถวายในครัง้นัน้ และโปรดอยา่ลมืถวายในวนัสะบา-

โตทีส่บิสามในไตรมาสทีส่องน้ีดว้ย ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ใน

นามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 มิถนุายน 2020 

เทศนาให้คนตาบอดฟัง 

 

เล่าโดย  เออสเตน ฮอกกนัวิค วยั 61ปี...ประเทศนอรเ์วย ์ 

 

         มนีกัเทศน์ 2 คนกําลงัเทศนาในประเทศนอรเ์วย ์นกัเทศน์คนแรกแต่งตวัด ีขณะทีผู่ฟั้งคนหน่ึงเป็น

ชาวไรใ่ส่ชุดทาํงาน นัง่อยูแ่ถวหลงัมคีวามรูส้กึหยิง่เลก็น้อย อาจจะคดิว่านกัเทศน์ เทศน์ไมเ่ก่งเท่าทีค่วร 

         นกัเทศน์เปิดหนงัสอืเล่มหน่ึง และอ่านแถลงการณ์ของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ผูซ้ึง่เป็นผู้

รว่มก่อตัง้ของครสิตจกัร และต่อมาอ่านขอ้คดิเหน็ของนางเอลเลน จ.ีไวท้ ์

         และนัน่ไมไ่ดร้บกวนจติใจของ “เออสเตน ฮอ็กแกนวิค” ชาวนาวยั 30 ปีนัง่อยูท่ีด่า้นหลงัของหอ้ง 

         พอนกัเทศน์คนแรกเทศน์จบ นกัเทศน์คนทีส่องยนืขึน้เทศนาต่อ นกัเทศน์คนน้ีแต่งตวัดเีช่นกนั แต่

ชุดทีเ่ขาสวมใส่เขา้ใจว่าเป็นรหูลายแห่ง เพราะมรีอยปะชุนเหลอืใหเ้หน็ รองเทา้ของเขาถูกขดัเป็นเงา แต่มรีู

ทะลุขนาดเลก็ 2-3 แห่ง เขาไมไ่ดอ่้านจากหนงัสอืเล่มไหนสกัเท่าไร เขาเทศนาจากจติใจ 

         ความกระตอืรอืรน้ของนกัเทศน์คนที่ 2 สมัผสัดวงใจของเออสเตน แต่เขาไมค่่อยเหน็ดว้ยกบัหวั 

ขอ้ของเรือ่งเทศนา ทีจ่รงิแลว้เขารูส้กึต่อตา้นดว้ยซํ้า  

         นกัเทศน์คนทีส่องสงัเกตเหน็ หลงัจากเทศนาเขาไดเ้ดนิมาหาเออสเตน เขากล่าวทกัทายชาวนา 

และถามอยา่งสุภาพว่าเขาชื่ออะไร เขาถามเกีย่วกบังานที่เออสเตนทาํ และครอบครวัของเขา เขาไมไ่ดเ้อ่ย

สิง่ใดเกีย่วกบัเรือ่งทีเ่ขาเทศน์ 

         หลงัพดูคุยกนั 2-3 นาท ีนกัเทศน์ขออนุญาตอธษิฐานเผื่อเออสเตน ขณะทีเ่ขาอธษิฐาน มคีวาม

ขดัแยง้เกดิขึน้ในใจของเออสเตน เขาฉุกคดิขึน้ คุณอนุญาตใหเ้ขาอธษิฐานเผื่อคุณไดอ้ยา่งไร ในเมือ่คุณม ี

ความคดิเหน็ขดัแยง้กบัเรือ่งเทศนาของเขา 

         ในทนัใดนัน้ เออสเตนรูส้กึว่าพระผูเ้ป็นเจา้กําลงัพดูกบัเขาว่า “เจา้จะตอ้งไวว้างใจในเรา” 

         เมือ่เออสเตน กลบัไปทาํงานในฟารม์  เออสเตนตดัสนิใจจะพสิจูน์ใหน้กัเทศน์เหน็ว่าสิง่ทีเ่ขาได ้

เทศนาในวนัก่อนนัน้ไมถู่กตอ้ง เขาใชเ้วลาหลายชัว่โมงศกึษาพระคมัภรี ์เขานําเอาบนัทกึเรือ่งเทศน์ในหวัขอ้ 

เรือ่งเทศนาทีเ่ขาไมเ่หน็ดว้ยมาเปิดฟังอกี และมองเหน็หลายความคดิเหน็จากนกัเทศน์แอ๊ดเวนตสี เขารูส้กึ

เหมอืนว่าพระเยซไูดข้ยบัออกห่างจากนกัเทศน์ หน่ึงปีผ่านไป เออสเตนรูส้กึสบัสนไปหมดไมแ่น่ในว่าอะไร

ถูกอะไรผดิ 

         วนัหน่ึง เออสเตนอ่านพระคมัภรี ์มาระโก 10:46-52 ขณะทีเ่ขาอ่าน เขาตระหนกัว่าเขาเป็นเหมอืน 

“บารทเิมอสั” ชายตาบอด แมว้่าเขาจะเป็นคนมสีายดมีาก ทีว่่าตาบอด คอืเขาตาบอดฝ่ายจติวญิญาณ และ

จาํเป็นตอ้งทลูขอพระเยซใูหเ้ปิดตาของเขา 

         เออสเตนตะโกนขึน้ว่า “พระเยซเูจา้ โปรดประทานดวงตาฝ่ายจติวญิญาณใหข้า้พระองคด์ว้ย ” 

         ทนัใดนัน้เขารูส้กึว่า เขาจะตอ้งรบีไปเปิดพระคมัภรีอ่์านเรือ่งสาวกสองคน ซึง่กําลงัเดนิทางกลบับา้น 

“เอมมาอูส” ในพระธรรมลกูา บทที ่24 ในตอนทีก่ําลงัเดนิทาง พระเยซทูรงมารว่มเดนิทางดว้ย และทรงสอน

เรือ่งราวในพระคมัภรีเ์กีย่วกบัพระองค ์แต่สาวกทัง้สองจาํพระองคไ์มไ่ด ้ดวงตาของพวกเขาถูกเปิดออกเมือ่

พระเยซอูธษิฐานสาํหรบัอาหารทีบ่า้นของพวกเขาเอง 
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         เออสเตนจาํไดว้่า อคัรทตูทัง้สองคนไดก้นิอยูห่ลบันอน ไปไหนไปกนัเป็นกลุ่มกบัพระเยซนูาน 

กว่า 3 ปี แต่ยงัตาบอดฝ่ายจติวญิญาณเกีย่วกบัพนัธกจิบนโลก ซึง่สิน้สุดทีไ่มก้างเขน และการฟ้ืนพระชนม ์

ของพระเยซู 

         เออสเตนตระหนกัว่าเขาเป็นแอ๊ดเวนตสีรุน่ที ่5 และไดอ้ยูก่บัพระเยซตูลอดชวีติ ไดเ้ป็นคนตาบอด

ฝ่ายจติวญิญาณ เพราะว่าเออสเตนยดึมัน่ในความเขา้ใจของตนเอง แทนทีจ่ะทลูขอพระวญิญาณบรสิุทธิใ์ห้

เปิดตาของเขา พระเยซไูมไ่ดจ้ากเขาไป แต่เขาตกอยูใ่นอนัตรายของการตจีากพระเยซไูป เพราะความรกัใน

ความจรงิของตนเอง 

         ในปีทีเ่ออสเตน พยายามพสิจูน์ว่านกัเทศน์แอ๊ดเวนตสีคนนัน้เทศนาผดิ เขาไมเ่คยอธษิฐานต่อพระ-

เจา้ ใหท้รงเปิดดวงตาของเขา เขามเีพยีงความตอ้งการพสิจูน์ว่าสิง่ที่นกัเทศน์ เทศนาไมถู่กตอ้ง 

         ตอนน้ีเป็นครัง้แรกทีเ่ออสเตนปิดตาของเขา และอธษิฐานขอพระเจา้ทรงเปิดดวงตาของเขา 

         “จากวนันัน้มา พระคมัภรีก์ลายเป็นสิง่มชีวีติสาํหรบัขา้พเจา้” เขาบอกกบันกัข่าว เมือ่ถูกสมัภาษณ์ 

“ทุกสิง่ทุกอยา่งบนัทกึในพระกติตคิุณไมใ่ช่เรือ่งเกีย่วกบัผูค้นซึง่มชีวีติอยูใ่นสมยัพระเยซูเท่านัน้ แต่เป็น

เรือ่งราวทีข่า้พเจา้สามารถโยงเขา้สาํหรบัคนทัว่ไป และบางสิง่สาํหรบัขา้พเจา้” 

         บนัทกึจากพระคมัภรี ์และจากหนงัสอืของเอลเลน จ.ีไวท้ ์ใหท้ศันะใหมแ่ก่ชวีติ ขณะที ่เออสเตน 

ทาํงานหนกัตลอดวนัในไร ่จติใจของเขาเปลีย่นไป เขามสีตปัิญญา และความรูท้ีม่ชีวีติชวีา และเขาปฏบิตัิ

ตามคาํสอนจรงิจงั   

         หน่ึงปีผ่านไป เออสเตนเริม่แบ่งปันเรือ่งราวทีค่น้พบในโบสถห์ลายแห่งรอบๆ นอรเ์วย ์ต่อมาไมน่าน

คณะกรรมการคอนเฟอเรนซภ์าคตะวนัออกของนอรเ์วยข์อใหเ้ออสเตน ไปทาํงานเป็นศาสนาจารยเ์ตม็แวลา 

ในคอนเฟอเรนซท์ีพ่วกเขาดแูล 

         ตอนน้ี เออสเตนยงัคงเป็นเจา้ของฟารม์ แต่เขาใชเ้วลา และพละกําลงัในการหว่านพระกติตคิุณใน 

ฐานะเป็นศาสนาจารยเ์ตม็เวลา ซึง่ทาํงานตดิต่อกนัมาแลว้ 9 ปี ขณะทีท่าํงานเตม็เวลา เขาเป็นผูแ้ลกลุ่ม

นมสัการสองแห่งในเมอืงออสโล และเจสเฮอมิ           

         เออสเตนเตบิโตสู่การเป็นผูนํ้าแถวหน้าในครสิตจกัร เมือ่เออสเตนนึกถงึชวีติตัง้แต่วยัเดก็ เขานัง่ฟัง 

คุณแมเ่ล่นออรแ์กนในโบสถ ์และฟังคาํเทศนาของคุณตา  เขารบับพัติศมาเมือ่อาย ุ17 ปี เขาเป็นสมาชกิอยู่

ในโบสถเ์สมอ และเป็นแอ๊ดเวนตสีทีเ่ขม้แขง็สตัยซ์ื่อ แต่กพ็ึง่มารูว้่าตนเองมสีายตาแห่งจติวญิญาณทีม่ดืบอด 

กระทัง่เขาไดอ้ธษิฐานขอพระเยซทูรงเปิดดวงตาของเขาใหเ้หน็แจง้ 

        เออสเตน กล่าวเป็นพยานว่า “นบัตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา พระคมัภรีแ์ละหนงัสอืของเอลเลน จ.ีไวท้ ์ได้

กลายเป็นส่วนหน่ึงในชวีติของขา้พเจา้” 

        ขอบคุณสาํหรบัเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของปี 2017 ซึง่ส่วนหน่ึงไดส้่งไปใหส้าํนกังาน

มชิชัน่ประเทศนอรเ์วย ์ซึง่เราไดนํ้าไปเปลีย่นหอ้งใตด้นิของอาคารโบสถเ์มอืงออสโล ใหเ้ป็น “ศูนยชุ์มชน 

และสถานทาํกจิกรรมของเยาวชน”...โปรดอยา่อยา่ลมืพนัธกจิของพระเจา้ในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตร-

มาสทีส่องในปีน้ีดว้ย... ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ขอพระบดิาทรงอวยพระพรในความเอือ้อารขีองทุกท่าน ...ใน

นามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 มิถนุายน 2020 

เหตใุดจึงเศร้าโศกไม่เส่ือมคลาย 

 

เล่าโดย  แอค๊เซล โดมินกซูส ์ วยั 31 ปี… ประเทศไอรแ์ลนด ์ 

 

         พีส่าวของผมฆา่ตวัตายเมือ่อาย ุ14 ปี หลงัจากคุณแมค่ลายความเศรา้ไดบ้า้งแลว้ คุณแมข่องผม

ตดัสนิใจจะมลีกูสาวอกีสกัคน แต่เมือ่ทารกคลอดออกมา คุณแมรู่ส้กึผดิหวงั ทีเ่ดก็ทารกเป็นเพศชาย กค็อื

ตวัผมเอง 

         คุณแมเ่ลีย้งดผูมในภาคใตข้องโปรตุเกส เราอาศยัอยูใ่นเมอืงฟาโร กบัพีช่ายผมอกีคน ซึง่เขามอีายุ

มากกว่าผม 9 ปี ส่วนคุณพ่อไปทาํงานกบับรษิทัก่อสรา้งทีต่ะวนัออกกลาง 

        คุณแมก่ลายเป็นโรคเศรา้โศกไมเ่สือ่มคลาย โดยเฉพาะเมือ่คุณพ่อขอหยา่ขาด และพีช่ายหนีออก

จากบา้นไป ต่อมาคุณแมเ่ขา้ไปนอนรกัษาโรคมะเรง็ทีโ่รงพยาบาล ตอนนัน้ผมอายเุพยีง 11 ปี ผมถูกส่งไป

อาศยัอยูก่บัญาตคินหน่ึง 

         คุณแมไ่มเ่คยเขา้โบสถ ์แต่ญาตทิีอุ่ปการะผม พาผมโปโบสถทุ์กวนัอาทติย ์ซึง่ผมไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั

พระเจา้ ผมอธษิฐานเผือ่คุณแมใ่หไ้ดร้บัการรกัษาใหห้าย สองปีผ่านไป คุณแมก่ไ็ดจ้ากผมไป ผมรูส้กึเศรา้ใจ

มาก สาํหรบัผมตอนนัน้ พระเจา้เป็นเหมอืนนิทานเปรยีบเทยีบเพื่อสอนธรรมะเท่านัน้  

         ผมหยดุไปโบสถ ์และเมือ่พ่อกลบัมาทีโ่ปรตุเกส ผมยา้ยไปอยูก่บัพ่อและแมค่นใหม ่ซึง่แน่นอนไม่

เหมอืนตอนอยูก่บัแมผู่ใ้หก้ําเนิด แมจ้ะอยูก่บัพ่อจรงิ แต่เกอืบทุกสิง่ขึน้อยูก่บัแมใ่หม ่ผมรูส้กึทอ้แทใ้นชวีติ

และไประบายออกดว้ยการดื่มเหลา้ และใชย้าเสพตดิ ผมชื่นชอบดนตรผีดิประเภท และเชื่อในการทรงเจา้ 

ผมมปีระสบการณ์กบัวญิญาณชัว่ ทาํใหผ้มรูส้กึกลวั และเชื่อวา่วญิญาณชัว่มจีรงิ และมอีํานาจชีเ้ป็นชีต้าย 

เพยีงแต่ผูค้นทัว่ไปไมส่ามารถสมัผสัไดห้ากไมม่คีวามเชื่อ 

         พอผมอายยุา่งเขา้ 20 ปี ผมเริม่เกบ็เกีย่วในสิง่ทีผ่มไดห้ว่านไปก่อนหน้าน้ี ผมมชีวีติอยูใ่นความกลวั

ต่อวญิญาณชัว่ ผมอยากหยดุสบูบุหรี ่หยดุดื่มเหลา้ และหยดุยาเสพตดิ แต่ผมไมส่ามารถทาํไดท้ัง้สามอยา่ง 

         อยูม่าวนัหน่ึงผมไดท้ราบขา่วว่าเพื่อนสนิทคนหน่ึง ซึง่ไมเ่ชื่อว่ามพีระเจา้เหมอืนผมไดร้บับพัติศมา

เป็นครสิเตยีน ผมเดนิทางไปพบเขา ผมถามเขาว่า “มอีะไรผดิปกตอิยูใ่นหวัของเพื่อนหรอืเปล่า ทาํไมจงึ

กลายเป็นครสิเตยีน”  

         เขาตอบว่า “มคีนหน่ึงใหพ้ระคมัภรีก์บัผม และทา้ผมใหอ่้านอยา่งไมม่อีคต ิแลว้จะทราบว่าพระเจา้มี

จรงิแน่นอน... ผมอ่านจบ และมคีวามเชื่อตามคาํทา้ของเขา  ผมจงึรบับพัตศิมาเป็นครสิเตยีน ” 

         โดยไมท่ราบเหตุผลแน่นอน ผมบอกจากส่วนลกึในใจของผมกบัเพื่อนคนน้ีว่า “ส่วนผมกร็ูว้่า

วญิญาณชัว่หรอืทตูผมีจีรงิ และมอีํานาจทาํรา้ยคนได ้และบางครัง้ผมรูส้กึกลวัวญิญาณรา้ย ” 

          เพื่อนทีเ่ป็นครสิเตยีนรบัฟังสิง่ทีผ่มพดูอยา่งตัง้ใจ เมือ่ผมพดูจบ เขาพดูกบัผมว่า “จรงิของเพื่อน ...

ทตูผมีจีรงิ และมอีํานาจมาก มนุษยไ์มส่ามารถต่อตา้นได ้ มแีต่อํานาจของพระเจา้ทีส่ามารถเอาชนะอํานาจ

ของทตูผ ีหรอืซาตานซึง่เป็นหวัหน้าใหญ่ของวญิญาณรา้ยได้...เพื่อนคนน้ีไดม้อบพระคมัภรีใ์หผ้มเล่มหน่ึง

และทา้ชวนใหท้าํใจปราศจากอคต ิและอ่านจนจบ “อ่านพระคมัภรีไ์ป ใครค่รวญไป แลว้จะหายจากความ

กลวัวญิญาณชัว่แน่นอน เพราะเพื่อนจะมาอยูฝ่่ายพระเจา้เหมอืนทีผ่มอยูใ่นเวลาน้ี”  
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         ผมเริม่อ่านพระคมัภรีอ์ยา่งเอาจรงิเอาจงั และไมน่านต่อมา เรือ่งในพระคมัภรีไ์มใ่ช่เรือ่งนิทานเพื่อ

สอนธรรมะ ผมทราบจากพระคมัภรี์ว่าวญิญาณชัว่ ผรีา้ย และซาตานมจีรงิ แต่พระเยซทูรงมอีํานาจมากกว่า 

และผมรูส้กึดว้ยว่า เมือ่ผมเริม่มคีวามเชื่อในพระเจา้ ฝ่ายวญิญาณชัว่พยายามยบัยัง้ผมไวไ้มใ่หเ้ชื่อในพระ-

คมัภรี ์ไมใ่หเ้ชื่อในพระเจา้ ผมจงึอ่านพระคมัภรีไ์ป และอธษิฐานสลบักนัไป ขอพระเจา้ทรงสถติอยูก่บัผม 

อยา่ใหผ้มกลวัวญิญาณชัว่หรอืซาตานอกีต่อไป 

         ขณะทีผ่มอ่านพระคมัภรีใ์หมไ่ปไดค้่อนเล่ม ผมมคีวามรูส้กึเหมอืนมเีสยีงเลก็ๆ พดูกบัผมว่า “จงละ

ทิง้สิง่เสพตดิของเธอ”  

         เมือ่ผมคดิด ูผมอยากเลกิสิง่เสพตดิแต่ไมใ่ช่ทัง้หมด บางสิง่ยงัใหค้วามสุข ลมืความทุกข์ได ้ผมคดิ 

แลว้เหมอืนมเีสยีงทา้ทายว่า “เจา้ไมส่ามารถเลกิสิง่เสพตดิไดแ้น่ ไมว่่าวนัน้ี หรอืวนัไหน” แต่มอีกีเสยีงหน่ึง

บอกว่า “ถา้จะเลกิสิง่เสพตดิทลีะชนิด จะยากกว่าทีจ่ะเลกิสิง่เสพตดิทุกชนิดพรอ้มกนั” 

         ในนาทต่ีอมา สิง่ชัว่รา้ยไดพ้ดูกบัผมว่า “น่ีเจา้กําลงัทาํอะไร” เมือ่ไดย้นิเสยีงขดัแยง้กนัเช่นน้ี ผมเชื่อ

ว่าเป็นเสยีงจากพระวญิญาณของพระเจา้...และเสยีงของวญิญาณชัว่...ผมจงึอธษิฐานอยา่งชดัถอ้ยชดัคาํว่า 

“พระเจา้โปรดช่วยขา้พเจา้ดว้ย ขา้พเจา้ตอ้งการเลกิจากสิง่เสพตดิทัง้หมดพรอ้มกนั” 

          และแลว้พระเจา้ทรงช่วยให้ผมเลกิสิง่เสพตดิได.้..แน่นอนไมใ่ช่เรือ่งงา่ย เพราะสิง่เสพตดิมนัสรา้ง

ความอยาก ความกระหาย เมือ่ขาดมนัจะรูส้กึทรมาน เกดิความหงดุหงดิใจอยา่งสุด..สุด 

        เมือ่เลกิสิง่เสพตดิได ้ผมทุ่มเทใหก้บัการเรยีน ในหลายเดอืนต่อมาผมกส็าํเรจ็การศกึษาไดร้บั

ปรญิญา ผมยา้ยไปเริม่ตน้ชวีติใหมใ่นเมอืงดบูลนิ ประเทศไอรแ์ลนด ์และไดง้านในตําแหน่งวศิวะกร

ซอฟแวร ์ซึง่เป็นงานทีด่ ี

         วนัหน่ึงเพื่อนคนทีไ่มเ่ชื่อว่ามพีระเจา้ และต่อมาไดร้บับพัตศิมาเป็นครสิเตยีนไดส้่งลงิก ์ใหเ้ปิดฟัง

เรือ่งเทศนาในยทูปู เกีย่วกบัการเริม่ตน้ของความบาป ผมรูส้กึชอบผูเ้ทศนา ซึง่เป็นผูป้ระกาศขา่วประเสรฐิ

ของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี จงึเปิดฟังเรือ่งเทศน์ของเขาต่อ เมือ่เขาเทศนาเกีย่วกบัวนัสะบาโต ผม

รูส้กึว่าเป็นขา่วสารทีแ่ปลกมากเกนิไป 

         แต่คาํว่า “สะบาโต” ตดิแน่นในสมองของผม คาํว่า “สะบาโต” ในภาษาโปรตุเกส ภาษาถิน่ของผมคอื 

“ซาบาโด” หรอื “สบับาท” ซึง่ดเูหมอืนมคีาํอธบิายจากพระคมัภรี ์ว่าเหตุใดโลกครสิเตยีนทัง้มวลนมสัการใน

วนัอาทติย ์และผมไดต้ัง้ใจจะหาคาํอธบิายคาํน้ีในพระคมัภรี ์แต่ผมไมพ่บขอ้พระคมัภรีท์ีบ่อกว่า มกีาร

เปลีย่นวนัสาํหรบันมสัการจากวนัเสารไ์ปเป็นวนัอาทติยเ์ลย  

         ผมกลบัมาฟังเรือ่งเทศน์ในยทูปู จากผูป้ระกาศกติตคิุณคนเดมิ เรือ่งเทศน์เรือ่งวนัสะบาโต และคาํ

พยากรณ์ถงึวาระสุดทา้ยของเขาดเูหมอืนมเีหตุมผีล ในทีสุ่ดผมยอมรบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีว่า 

เป็นครสิตจกัรเทีย่งแทข้องพระเจา้ทีย่งัเหลอือยู่ 

         ผมมองหาตําบลทีอ่ยูข่องโบสถแ์อ๊ดเวนตสีจากทีล่งในไลน์ ผมจงึไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีใน

เมอืงทีผ่มทาํงาน และอาศยัอยู ่ผมเริม่ศกึษาพระคมัภรี ์และเขา้ใจว่าเพราะเหตุใดผูค้นบางคนจงึตอ้งทน

ทุกขท์รมานโดยเฉพาะครอบครวัของผม และตวัผมตัง้แต่เป็นเดก็ สิง่น้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้เพราะพระเจา้ แต่เป็น

เพราะความบาป และการเลอืกทางไมด่ ีทีผ่มและบางคนไดเ้ลอืกไว ้เหมอืนกษตัรยิด์าวดิใน สดุด ี16:4  

กล่าวว่า “แต่ผูท้ีห่นัหาพระอืน่ความทุกขโ์ศกของเขากท็วขีึน้” 
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         ผมรบับพัตศิมาเมือ่อาย ุ26 ปี ทุกวนัน้ีผมมคีวามสุข ผมแต่งงานกบัโจแอนนา เป็นพยาบาลชาว

บราซลิซึง่ผมพบเธอในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงดบูลนิ  โจแอนนากบ็พัตศิมาในประเทศไอรแ์ลนด”์ ตอนน้ี

เราจะช่วยสอนพระคมัภรีใ์หค้นทีส่นใจ และช่วยในกจิกรรมของโบสถทุ์กอยา่ง  เราอธษิฐานต่อพระบดิาขอ

ทรงสาํแดงแก่เรา ว่าเราจะทาํอะไรต่อไปในการรบัใชพ้ระองค์ 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน ทีช่่วยถวายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสาม ในปี 2017 ซึง่ไดช่้วย 

ใหม้ชิชัน่ของเรานําไปสรา้ง “ศูนยส์าํหรบัชุมชนในพื้นที”่ ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโบสถ ์ที่แอ๊กเซล และ 

โจแอนนาไปนมสัการทุกวนัสะบาโต..ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้..อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ในปี ค.ศ. 1861 นิตยสารรวีวิ แอนด ์เฮอรลัด ์ลงพมิพจ์ดหมายจากประเทศไอรแ์ลนด์ รายงานบุคคล 5 

คนเริม่ถอืรกัษาวนัสะบาโต อนัเป็นผลมาจากการไดร้บัหนงัสอื และสิง่พมิพจ์ากญาติมติร ในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 มิถนุายน 2020 

การให้อภยัหลงัการหย่า 

 

เล่าโดย  มารีย ์

 

         มารียห์ยา่จากสามตีอนทีเ่ธออายไุด ้30 ปี เธอมเีหตุผลในการหยา่ แต่เธอไมบ่อกเรือ่งน้ีใหใ้ครฟัง 

เพราะไมอ่ยากใหเ้รือ่งส่วนตวัถูกวพิากษ์วจิารณ์ ยิง่กว่านัน้เพราะอดตีคู่สมรสของเธอใหก้ารนบัถอืสมาชกิใน

โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีทอ้งถิน่ ทีเ่ธอยงัไปนมสัการอยู่ 

         สมาชกิโบสถไ์มเ่ขา้ใจว่าเหตุใดชวีติสมรสของมารยีจ์งึสิน้สุดลง บา้งกค็ดิตําหนิมารยีว์่าน่าจะเป็นตน้ 

เหตุ บางคนพดูออกมาตรงๆ ว่าความรอดของมารยีม์ปัีญหาเพราะเธอหยา่กบัสาม ี

         ความจรงิมารยีถ์ูกเลีย้งดใูนครอบครวัแอ๊ดเวนตสี ต่อมาไดห้ยดุไปนมสัการในวนัสะบาโต แลว้

อพยพขา้มประเทศไปเริม่ตน้ชวีติใหม่ 

        พอเตบิโตอยูใ่นวยัสาว มารยีต์อ้งไดร้บัความทรมานจากพญามารทีค่อยรงัควานเธอภายในจติใจ  

เธอมคีวามรูส้กึว่า ตวัเองเป็นคนลม้เหลว บางครัง้เธอคดิสงสยัว่า พระเจา้จะยงัรกัเธอหรอืเปล่า ทีเ่ธอหยา่

กบัสาม ี

         มารยีต์อ้งการคาํตอบอยา่งยิง่ เธอนัง่หน้าคอมพวิเตอรแ์ลว้กดบนคาํว่า “พระเจา้” ปรากฏว่ามี

คาํตอบหลัง่ไหลออกมาอยา่งท่วมทน้ มารยีปิ์ดสวติชเ์ครือ่งคอมพวิเตอร ์

         แลว้หนัมาเปิดโทรทศัน์ เธอเปิดไปพบรายการนําเสนอโดยคณะทีเ่น้นพระวญิญาณ และการรกัษา

โรคโดยการอธษิฐาน และโดยความเชื่อ รวมทัง้การสาํแดงผลว่าคนหน่ึงไดร้บัพระวญิญาณอนัจะเหน็ไดจ้าก

ทีค่นนัน้พดูภาษาแปลกๆ ได ้เธอปฏเิสธทีจ่ะชมรายการต่อ พอกดเปลีย่นช่องถดัไปเธอพบกบัรายประจาํ

สปัดาห ์นําเสนอโดยนกัพดูสตร ีเธอพดูอยา่งเรยีบๆ แต่มสีาระน่าฟัง มารยีต์ดิตามรายการดงักล่าวสาม

สปัดาหแ์ลว้ 

         เยน็วนัหน่ึงนกัพดูสตรคีนนัน้พดูเกีย่วกบั “การใหอ้ภยั” เธอกล่าวว่า “ไมม่ใีครสามารถใหอ้ภยัคนอื่น

โดยตวัของเขา หรอืเธอเองได.้..แต่เขาหรอืเธอตอ้งการความช่วยเหลอืจากพระเจา้” 

         ถอ้ยคาํเหล่านัน้ยอ้นกลบัมาสู่จติใจของมารยีบ่์อยครัง้ แมแ้ต่ขณะทีเ่ธอขบัรถไปทาํงานตอนเชา้ของ

วนัถดัมา มารยีค์ดิว่าบุคคลแรกที่เธอจะใหอ้ภยัคอือดตีสาม ีและพ่อแมข่องเขา สมาชกิโบสถท์ีข่าดความ

กรณุาทีว่พิากษ์วจิารณ์เธอ และทีส่าํคญัทีสุ่ดเธอตอ้งใหอ้ภยัแก่ตวัเธอเอง 

          ขณะขบัรถไป มารยี์รูส้กึว่าจะตอ้งดาํเนินการ การใหอ้ภยัคนอื่น โดยไมช่กัชา้มารยีเ์ริม่อธษิฐานขอ

ความช่วยเหลอืจากพระเจา้ 

         มารยีพ์ยายามจะอธษิฐาน แต่น้ําตาไหลออกมา อธษิฐานไมไ่ด ้เธอหมนุพวกมาลยัรถเขา้ไปจอดขา้ง 

ทาง มารยีห์ลบัตาอธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ ขา้พเจา้ตอ้งการใหอ้ภยั แต่ขา้พเจา้ไมส่ามารถทาํได้...ขอ

ประทานอภยัความบาปให้ขา้พเจา้ดว้ย ทีข่า้พเจา้หยา่ขาดจากสามี” 

         คาํตอบสาํหรบัคาํอธษิฐานมาถงึทนัท ีเหมอืนมเีสยีงเบาๆ พดูกบัมารยีว์่า “เราจะช่วยเจา้” เป็นเสยีง

ของผูช้ายน้ําเสยีงนุ่มนวล มารยีม์ ัน่ใจว่าเป็นเสยีงของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์เธอรูส้กึตื่นเตน้จงึรอ้งไหม้ากขึน้ 
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แต่ตอนน้ีเป็นการรอ้งไหด้ว้ยความยนิด ีมารยีท์ราบว่าสวรรคไ์ดย้นิเสยีงคาํอธษิฐาน และสญัญาจะใหก้าร 

ช่วยเหลอื 

          มารยีย์งันัง่อยูใ่นรถ และจอดรถอยูอ่ยา่งนัน้ประมาณ 30 นาท ีเธอไดส้ญัญากบัพระเจา้ว่าจะปฏบิตัิ

ตามน้ําพระทยัของพระองค ์แมม้ารยีย์งัไมม่ัน่ใจว่าจะทาํใหส้าํเรจ็ไดอ้ย่ างไร 

         มารยีอ์ธษิฐานถามพระเจา้ว่า “ขา้พเจา้เกดิมาในครอบครวัแอ๊ดเวนตสี...ตอนน้ีขา้พเจา้ควรดาํเนิน

ชวีติอยา่งไร” 

          คาํตอบมายงัจติใจของมารยี ์ทาํให้เธอนึกเด่นชดัขึน้มาว่า เธอจะอ่านพระคมัภรี ์และหนงัสอืของ 

เอลเลน จ.ีไวท้ ์ทุกวนั 

         เสรจ็แลว้มารยีข์บัรถกลบับา้นเพื่อลา้งหน้า และขบัรถไปทาํงาน ปรากฏว่าเธอถงึทีท่าํงานสายไป 

หน่ึงชัว่โมงเตม็ 

         หลงัจากเลกิงาน มารยีเ์ปิดพระคมัภรีข์องเธอและเริม่อ่าน และอ่านทุกขณะทีพ่อมเีวลาว่าง บางคนื

เมือ่รูส้กึว่านอนไมค่่อยหลบัเธอกจ็ะนําพระคมัภรีข์ ึน้มาอ่าน และอ่านไปเรือ่ยๆ มารยีพ์บว่าเธอเองไมเ่คย 

รูส้กึชื่นชอบในการอ่านพระคมัภรีเ์ช่นน้ีมาก่อน ตอนน้ีมารยีร์ูส้กึเหมอืนว่า เธอยงัอ่านพระคมัภรีไ์มถ่งึจดุ 

เตม็ที ่ทีเ่ธอปรารถนาจะอ่านเลย 

         มารยีก์ล่าวเป็นพยานว่า “ฉนัอ่านเพราะฉนัอยากทราบจรงิๆ ว่า พระเจา้ทรงเป็นใคร” มารยีพ์ดู

เหมอืนกบัว่าโหยหวิในสิง่ทีเ่ธอตอ้งการจรงิๆ 

         ในเพยีงปีเดยีวมารยีอ่์านพระคมัภรีจ์บสามรอบ และยงัอ่านหนงัสอืชุด 5 เล่มของ เอลเลน จ.ีไวท้ ์

คอื ความขดัแยง้แห่งยคุ จบ 1 รอบ 

         ดว้ยความกลา้หาญ มารยีไ์ดไ้ปเยีย่มศษิยาภบิาลประจาํโบสถแ์อ๊ดเวนตสีแห่งหน่ึง และพดูเกีย่วกบั

ปัญหาการหยา่ของเธอ ศษิยาภบิาลไดจ้ดักลุ่มศกึษาพระคมัภรีข์ ึน้เป็นการเฉพาะสาํหรบัมารยี ์ดว้ย

ความหวงัว่าจะนํามารยีก์ลบัมายงัโบสถ ์และพระเจา้อกีครัง้หน่ึง 

        มารยีร์กักลุ่มศกึษาพระคมัภรี์ เธอกล่าวว่า “ฉนัรูส้กึกระตอืรอืรน้กบัสิง่ทีฉ่นัไดอ่้าน” 

         ทีโ่บสถม์กีารเปิดประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณ มารยี์ไปฟังในการประชุม และในวนัสะบาโตมารยี ์

กม็านมสัการทีโ่บสถเ์ป็นประจาํ 

         ต่อมาไมน่านมารยีไ์ดพ้บกบัพ่อและแมข่องอดตีสาม ีมารยีร์ูส้กึประหลาดใจ เธอไมรู่ส้กึละอาย และ

ไมม่คีวามโกรธอะไรกบัพวกเขาเหมอืนทีต่อนหยา่ขาดกบัสามใีนตอนปีแรก มารยี ์และพ่อแมข่องอดตีสามี

พดูคุยกนัดเีหมอืนเป็นเพื่อนกนั 

        ทีโ่บสถ ์มารยีใ์หอ้ภยัพีน้่องสมาชกิทีนิ่นทา และวพิากษ์วจิารณ์เธอ มารยีแ์มแ้ต่ลมืชื่อพวกเขาดว้ย

ซํ้าไปว่าใครพดูอะไรไม่ดเีกีย่วกบัเธอบา้ง 

         มารยีก์ล่าวว่า “ตอนน้ีฉนัรูส้กึว่าทุกคนใหอ้ภยักบัฉนัแลว้ ฉนัมสีนัตสิุขในใจ 

         ปัจจบุนัมารยีเ์ป็นสมาชกิทีก่ระตอืรอืรน้ในโบสถท์อ้งถิน่ เธอเป็นประธานโรงเรยีนวนัสะบาโต 

คนหน่ึง โดยเฉพาะเป็นผูด้แูลส่งเสรมิรายการวนัสะบาโตทีส่บิสามของสาํนกังานภาคทรานส-์ยโุรเปียน 

มารยีย์งัคงอ่านพระคมัภรีทุ์กวนั โดยตัง้เป้าไวว้่าอยา่งน้อยจะใหอ่้านจบ 1 รอบในหน่ึงปี และอ่านหนงัสอื 

ของเอลเลน จ.ีไวท้ ์วนัละหน่ึงชัว่โมง 
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         ในการใหส้มัภาษณ์ของหวัหน้าแผนกประชาสมัพนัธข์องสาํนกังานภาคฯ น้ําตาของมารยีไ์หลลน้

ออกมาขณะทีม่ารยีค์ดิถงึวนัทีพ่ระเจา้ทรงประทานพรให้เธอ “ใหอ้ภยักบัทุกคนทีท่าํให้เธอมคีวามรูส้กึขมขืน่ 

รวมทัง้ใหอ้ภยัตวัเองดว้ย” เธอบอกว่า “ฉนัไดร้บัการใหอ้ภยัแลว้ ซึง่เปรยีบเสมอืนฉนัไดร้บัของประทาน 

อนัลํ้าค่า เรือ่งน้ีไดเ้ปลีย่นความสมัพนัธข์องฉนักบัคนอื่น โดยเฉพาะความสมัพนัธท์ีฉ่นัมกีบัพระเจา้                                
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 มิถนุายน 2020 

การเป็นเพ่ือนกบัคนขดัรองเท้า 

 

เล่าโดย  ฟีลิป มิโทรวแ์ละยเูลียน จนัโคว ์ วยั 49 ปี 

 

         ชายทีม่อีาชพีขดัรองเทา้ กลายเป็นทีส่ะดุดจมกู ฟีลิป มิโทรว ์ในไซปรสั เมอืงหลวงของนิโคเซยี 

          ทีส่ะดุดจมกูคอืกลิน่ของบุหรีท่ี่ยเูลียนสบู ซึง่กลิน่บุหรีต่ดิอยูต่ามเสือ้ผา้ของเขาดว้ย ทีน่่าสงสารคือ 

แขนและมอืของยเูลยีนสัน่ระรกิจากการเป็นโรคพษิสุราเรือ้รงั 

         ฟีลปิไมข่อใหย้เูลยีนขดัรองเทา้ของเขาใหข้ึน้เงา แต่ฟิลปิเอ่ยถามว่า “น่ีเพื่อนสบายดหีรอื เขาพดูใน

ภาษาบลัแกเรยี “เพื่อนตอ้งการใหเ้ราช่วยอะไรบา้งไหม” 

         ชายคนขดัรอ้งเทา้ รูส้กึประหลาดใจมาก ไมม่ใีครเคยถามเขาดว้ยคาํถามเช่นนัน้นบัตัง้แต่เขาอพยพ

จากบลัแกเรยี มาอยูท่ีอ่ยูปั่จจบุนั 10 มาแลว้ เป็นสิง่ทีท่าํใหรู้ส้กึด ีและอบอุ่นทีไ่ดย้นิใครกล่าวทกัทายสิง่ที่

น่าสนใจในภาษาดัง้เดมิของเขา 

         แต่ยเูลยีนเงยหน้ามองหน้าผูถ้ามเงยีบๆ  

         ฟิลปิ พดูต่อ “พระเยซทูรงรกัเราแต่ละคน ไมว่่าเราจะอยูใ่นสถานะใด”...และต่ออกีประโยคว่า 

“พระองคท์รงประทานชวีติของพระองคเ์พื่อไถ่ความบาปของเรา”  

         การทีฟิ่ลปิ เอ่ยนามพระเยซไูดส้รา้งความประทบัใจใหย้เูลยีนมากทเีดยีว 

         วนัต่อมา ฟีลปิกลบัมายงัจดุเดมิ เขาเอ่ยถามจเูลยีนอกีว่า “คุณสบายดใีช่ไหมเพื่อน” และตามดว้ย

คาํถามเหมอืนวนัวานน้ีว่า “คุณตอ้งการใหผ้มช่วยอะไรไหม”  

         ยเูลยีนรูส้กึแปลกใจ ทีแ่ขกแปลกหน้ากลบัมาอกี และเช่นเดมิฟีลปิไมไ่ดข้อให้เขาขดัรอ้งเทา้ใหเ้ป็น

เงาวบั แทนทีจ่ะขอ หรอืบอกใหข้ดัรองเทา้ ฟิลปิใหค้าํแนะนําว่า “เพื่อนเอ๋ย อยา่ใหเ้พื่อนเสยีเงนิซือ้

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์หรอืซือ้บุหรีม่าสบูอกีเลย” 

         ทุกวนัฟีลปิพดูกบัยเูลยีนอยา่งเดยีวกนั ในทีส่ดุทัง้สองแลกเปลีย่นคาํพดูทกัทายกนั และแลว้กเ็ริม่

สนทนาพดูคุยกนั ยเูลยีนบอกกบัฟีลปิว่า “หลงัจากทีอ่พยพมาจากบลัแกเรยี ผมทาํงานในบรษิทัก่อสรา้งซึง่

เป็นบรษิทัของครอบครวัผมเองในไซปรสั แต่ผมถูกไล่ใหอ้อกจากบา้น เพราะดื่มจนเมามายจนเสยีงาน และ

มเีรือ่งทะเลาะววิาทและชกต่อยกนัคนอื่นบ่อยๆ” 

         ยเูลยีนระบายอยา่งขมขืน่ว่า ครอบครวัไดป้ฏเิสธผม ทลีะคนสองคน แมแ้ต่คนทีเ่คยเป็นเพื่อนสนิท

ยงัทิง้ผมไป” 

         วนัหน่ึง ยเูลยีนนําฟีลปิเพื่อนคนใหมไ่ปเยีย่มตกึรา้งสถานทีเ่ขาหลบันอน สภาพทีเ่หน็ทาํใหน้ํ้าตา

ของฟีลปิไหลซมึออกมา  ยเูลยีนนอนบนพืน้ซเีมนตแ์ขง็ๆ เขาไมม่สีมบตัสิิง่ใดนอกจากเสือ้ และกางเกงทีเ่ขา

กําลงัสวมอยู ่รายไดท้ัง้หมดของเขานําไปซือ้เหลา้ และบุหรี่ 

         “เพื่อนไดห้ลงทางไปไกลมาก” ฟีลปิพดูออกมาดว้ยน้ําเสยีงเศรา้ “เพื่อนไดท้าํรา้ยชวีติของเพื่อนเอง

เพื่อนจาํเป็นตอ้งทาํอะไรเกีย่วกบัเรือ่งน้ี เพื่อนตอ้งการความช่วยเหลอื ผูท้ีจ่ะช่วยเพื่อนไดม้แีต่พระเจา้องค์

เดยีว สาํหรบัพระเจา้ไมม่สีิง่ใดทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เพื่อนคงเคยได้ยนิพระเจา้ทรงรกัทุกคน แน่นอนรวมทัง้เพื่อน

ดว้ย  
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         ฟีลปิ เริม่พดูเกีย่วกบัพระเจา้ใหยู้เลยีนฟัง ยเูลยีนเองสมัผสัไดว้่าฟีลปิมองเหน็คุณค่าในตวัของเขา 

และยเูลยีนเริม่มองเหน็ความรกัของพระเจา้ในชวีติของเขา 

         วนัหน่ึงฟิลปิพดูกบัยเูลยีนว่า “อกีไมน่านเพื่อนกจ็ะมอีาย ุ50 ปี ทีผ่่านมาเพื่อนไดร้บัใช้ซาตานเพยีง

ตนเดยีว ตอนน้ีเป็นเวลาทีเ่พื่อนจะมอบชวีติของเพื่อนใหก้บัพระครสิต ์และรบัใชพ้ระองคแ์ต่ผูเ้ดยีว แลว้

พระองคจ์ะทรงอวยพระพรใหเ้พื่อน” 

         ยเูลยีนตอ้งการ การเปลีย่นแปลง เขาพดูกบัฟีลปิว่า “ผมพรอ้มทีจ่ะมอบชวีติของผมใหก้บัพระเจา้” 

         แมว้่ายเูลยีนไดด้ื่มสุราอยา่งหนกัมาเป็นเวลา 35 ปี เขาเลกิดื่มสุราในวนันัน้เอง แมว้่าเขาจะสบูบุหรี่

จดัมาตลอด 35 ปี เขาหยดุสบูบุหรีใ่นสปัดาหถ์ดัมา 

         ฟีลปิ และยเูลยีนศกึษาพระคมัภรีด์ว้ยกนั ชายทัง้สองไปรว่มศกึษาพระคมัภรี ์กบักลุ่มศกึษาพระ-

คมัภรีภ์าษาบลัแกเรยี ซึง่ฟีลปิเป็นคนนําในการศกึษาในพืน้ทีข่องไซปรสั 

         ยเูลยีนไดเ้รยีนรูว้่า ฟีลปิเป็นชนพืน้เมอืงชาวบลัแกเรยี และทาํงานเป็นอาสาประกาศเตม็เวลา ซึง่อยู่

ภายใตค้รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเกาะเมดเิตอเรเนียน ในการสอนพระคมัภรีข์องฟีลปิในครัง้นัน้ ม ี8 

คนไดร้บับพัตศิมาผ่านการทาํงานของฟีลปิในช่วงเวลา 3 ปี นบัว่าเป็นตวัเลขทีส่าํคญัสาํหรบัประเทศที่

ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีมสีมาชกิเพยีง 103 คน ในจาํนวนประชากรทัง้หมด 1.1 ลา้นคน 

         ยเูลยีนไดก้ลายเป็นบุคคลที่ 9 เมือ่เขาจุม่ตวัลงใตน้ํ้าทะเลเมดเิตอเรเนียนในวนัที ่ 23 มถุินายน 

2018 

         หลงัจากไดร้บับพัตศิมาแลว้ สิง่ดีๆ  ไดเ้ริม่เกดิกบัชวีติของยเูลยีน เขาไดง้านในโรงอาหารของ

โรงแรมซึง่อนุญาตใหเ้ขาหยดุงานในวนัสะบาโตได ้และครอบครวัของเขาในไซปรสัยนิดตีอ้นรบัเขากลบัสู่

บา้นของเขา 

         ยเูลยีนบอกกบัทุกคนทีเ่ตม็ใจรบัฟังเกีย่วกบัความรกัของเขาทีม่ต่ีอพระเจา้ เขากล่าวเป็นพยานว่า 

“นบัจากวนัทีผ่มไดร้บับพัตศิมา ผมไมอ่าจหยดุสรรเสรญิพระเจา้ สาํหรบัสิง่ต่างๆ  ทีพ่ระองคไ์ดท้รงทาํใน

ชวีติของผมได ้และสิง่ทีพ่ระองคพ์รอ้มทีจ่ะทาํสาํหรบัทุกคน” ในการสมัภาษณ์ เขาบอกกบัผูส้มัภาษณ์ว่า 

“เมือ่ไรกต็ามเมือ่ผมพบกบัคนใหม ่ผมชอบจะทีจ่ะแบ่งปันเรือ่งราวของผม และผมจะพดูว่า ถา้พระเจา้ทรง

ทาํใหก้บัผมเป็นคนใหมไ่ด ้พระองคส์ามารถทาํให้คุณเช่นเดยีวกนั” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามจะนําไปช่วยในการก่อสรา้งอาคารโบสถอ์ันเป็นที่

ตอ้งการมาก พรอ้มกบัอาคารโบสถจ์ะมหีอ้งต่างๆ สาํหรบัใหบ้รกิารชุมชนดว้ย ซึง่กลุ่มนมสัการ  3 กลุ่มจะได้

รว่มนมสัการในกรงุไซปรสั แห่งนิโคเซยี...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีถ่วายดว้ยใจเอือ้เฟ้ือสาํหรบั

พนัธกจิของพระเจา้ในวนัสะบาโตทีส่บิสามทีจ่ะถงึน้ี สาํหรบัอาคารโบสถ ์และโครงการสาํคญัสองโครงการ 

ของสาํนกังานทรานส-์ยโุรเปียน ในวนัน้ี...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรพีน้่องทุกท่าน พรอ้มทัง้ครอบครวัของ

ท่านดว้ยทุกคน...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 
 

 

 

 


