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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 3 เมษายน 2021 

ผู้หญิงหรือพระเจ้า 

 

เล่าโดย  ดาเนียล อะมทัเทรนั วยั 29 ปี...ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก 

 

         เมอื ดาเนียล อายุ 11 ปี เดก็ชายในหมู่บ้านเดยีวกนัคนหนึงแนะนําใหด้าเนียลรูจ้กัการเต้นแบบ “ฮบิ

ฮอป”  ซงึมศีนูยอ์ยูท่เีมอืงซูรเินม เมอืงหลวงของปารามาเรโบ 

        ก่อนหน้านีดาเนียลได้เหน็การเต้นฮิบฮอปในทางโทรทศัน์ แต่ไม่เคยเหน็การเตน้ฮิบฮอปในชวีติจรงิมา

ก่อน  ดาเนียลรูส้กึทงึมากเมอืได้เหน็การเต้นฮบิฮอปจรงิๆ ทมีกีารใช้แขนพยุงตวั และการม้วนตวัดว้ยแขนทงั

สองขา้ง  ดาเนียลสงัเกตเหน็ว่าพวกเดก็สาวชอบดกูารเตน้ดงักล่าวมาก และเขาเองตอ้งการใหพ้วกเธอดูการเตน้

ของเขา ดงันนัเขาจงึเรยีนรูแ้ละฝึกการเต้นฮบิฮอป และเขากช็อบมนั 

 วนัหนึงเขาไดม้โีอกาสไปแข่งฮบิฮอปทปีระเทศเนเธอรแ์ลนด์ เขาไดร้บัรางวลัชนะเลิศในการแขง่ขนั ซึง

ทาํใหเ้ขาไดก้ลายเป็นทนิียมอย่างรวดเรว็ เขาถูกรุมลอ้มโดยพวกเดก็สาวในทุกๆ แห่งทเีขาไปปรากฏตวัหรอืทาํ

การแสดง 

         คนืหนึงขณะทดีาเนียลนังอยู่บนเตยีงนอน  เขาครุ่นคดิถงึชวีติของเขาเอง เขารู้สกึเหมอืนมเีสยีงถามเขา

ขนึมาว่า “ดาเนียลเธอตอ้งการทาํอะไรจรงิๆ ในชวีติของเธอ” เขารูส้กึประหลาดใจมากว่านีเป็นเสยีงถามของพระ-

วญิญาณบรสิทุธหิรอืมยั  

 มหีลายครงัทพี่อแมต่อ้งชวนดาเนียลใหไ้ปโบสถ์เหมอืนตอนทเีขายงัเป็นเด็ก เพราะตงัแต่เขาเขา้ไปอยู่ใน

วงการนักเตน้ฮบิฮอป เขาไม่ไดไ้ปโบสถ์เลยเป็นเวลาหลายปี  ดาเนียลไมช่อบกบัแนวคดิทวี่า  เขาถูกเรยีกโดย

พระวญิญาณบรสิทุธ ิเพราะเขาชอบเงนิทอง  ชอืเสยีง และความสนุกสนานในโลก 

         ดาเนียลคดิแลว้พมึพาํออกมาว่า “พระบดิาเจา้ ไม่ใช่เดยีวนี ไม่ใช่เวลานี” เขาคดิว่าขอใหเ้ขาอยู่ในวงการ 

การเตน้ฮบิฮอปและการรอ้งเพลงไปก่อน พอแกต่วัแลว้และเขาหมดไฟในการเตน้เมอืไร เขาจะกลบัไปเขา้โบสถ ์

         ต่อมาดาเนียลได้ฝันรา้ยหลายคนื โดยทตีวัเขาถูกโจมตีด้วยพญามาร มอียู่คนืหนึงเขาฝันเกยีวกบัการ

เสดจ็กลบัมาครงัทสีองของพระเยซู  เขามองเหน็พระเยซสูวมชดุสขีาว ประทบับนกอ้นเมฆสขีาวมปีระกายเจดิจ้า

ดาเนียลมองเหน็ภาพประชากรของโลกพากนัวงิพล่าน  บา้งกรดีรอ้งดว้ยเสยีงดงัตกใจ  เพราะพวกเขาไมพ่ร้อมที

จะตอ้นรบัพระองค ์ และดาเนียลเป็นหนึงในจํานวนนัน 

         เวลาผ่านไปจนดาเนียลอายไุด ้19 ปี เขายา้ยออกจากบา้นของพ่อแม ่ไปอาศยัอยูก่บัญาตคินหนึงเพอืเขา้

ศกึษาในมหาวทิยาลยั วนัหนึงเขาสงัเกตเห็นแผ่นดวีดี ีแผน่หนึง ซงึหวัขอ้เขยีนว่า “ความจรงิเกยีวกบัการเตน้ฮบิ

ฮอป” วางอยูบ่นโต๊ะ ซงึดวีดีแีผ่นนีมาจาก “หน่วยพนัธกจิครสิเตยีน” 

  ดาเนียลรูส้กึประหลาดใจทแีผน่ดวีดี ีแผน่นีมาอยู่ในบา้นทไีม่ใช่ครสิเตยีนไดอ้ย่างไร และใครนําแผน่ดวีดี ี

นีมา  เขาถามสมาชกิของบ้านซงึเป็นญาตขิองเขา แต่ปรากฏว่าไม่มใีครทราบว่าแผ่นดวีดี ีดงักล่าวถูกนํามาวาง

บนโต๊ะอาหารไดอ้ยา่งไร 

         ดาเนียลเปิดแผ่นดวีดี ีแผน่นนัด ูและเขารูส้กึประหลาดในมาก ทไีด้ทราบว่านักเต้นฮบิฮอปมจีุดเรมิต้น

จากกลุ่มแก๊งสเตอร์ ทีมสี่วนพัวพนักับการฆาตรกรรม และความรุนแรง รวมทังเป็นกลุ่มทใีช้ยาเสพติดผิด

กฎหมาย  ดาเนียลรูส้กึสบัสน “ดูเหมอืนว่าฮบิฮอปจะมคีวามเชอืมโยงใกลช้ดิกบัสงิชวัร้าย” ถ้าเป็นเช่นนันจรงิ 
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เขากไ็มช่อบสงินัน เพราะแต่เดมิ เขาคดิว่าฮบิฮอปเป็นเพยีงแคก่ารรอ้งเพลงและการเตน้ทใีหค้วามสนุกสนานที

พวกเดก็ผูห้ญงิชนืชอบมากกเ็ทา่นัน 

         ดาเนียลไดถ้ามเพอืนหลายคนทอียู่ในวงการเต้นฮบิฮอป “เป็นความจรงิไหมทจีุดเรมิตน้ของการเตน้และ

รอ้งฮบิฮอปจะมปีระวตัเิป็นไปตามแผ่นดวีดี”ี พวกเพอืนๆ ของเขาตอบว่า  “มนัไมจ่รงิหรอก...แต่ถา้จรงิแลว้ใคร

จะสนละ่”  

        ดาเนียลยงัร่วมในกลุ่มฮบิฮอปต่อไป  แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ปร่วมนมสัการทโีบสถก์บัลูกพลีูกน้องคนหนึง

ด้วย ในเดือนต่อมาทางโบสถ์ได้จดัให้มกีารเปิดประชุมเผยแพร่พระกติติคุณในโบสถ์ ดาเนียลกไ็ด้ไปฟังการ

ประชุมอย่างต่อเนือง ศาสนาจารยผ์ูเ้ทศนาไดเ้ชอืเชญิใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุยนืขนึตอ้นรบัพระครสิต์เป็นพระผูช้่วย

ให้รอด  และขอให้เดินออกมาด้านหน้าห้องประชุม ดาเนียลลุกขนึยนืด้วยขาสนัเทา  เขาต้องการเดนิออกไป

ขา้งหน้า  แต่ใจหนึงยงัห่วงอาชพีฮบิฮอปของเขา ททีําให้เขามรีายได้ดแีละเป็นทนีิยม มกีารต่อสูภ้ายในจติใจ

อยา่งรุนแรง ในทสีดุดาเนียลกน็งัลง 

         เมอืกลบัถงึบ้านในคนืนัน  ดาเนียลคุกเข่าลงและอธษิฐาน “โอ ้พระเจ้า ถ้าพระองค์ตอ้งการให้ขา้พเจ้า

กลบัใจใหม่  โปรดแสดงสญัญาณให้ขา้พเจ้าได้เหน็ในวนัพรุ่งนี  และทรงโปรดประทานกําลงัให้ขา้พเจ้าเดิน

ออกไป  เมอืผูเ้ทศนาทาํการประกาศเชญิชวนอกีครงั” 

         ในคนืต่อมาอาจารยผ์ูเ้ทศนาได้กล่าวเชญิชวนอกีครงัหนึง ดาเนียลลุกยนืขนึ  ร่างกายของเขาสนัอย่าง

รนุแรงไปทงัตวั  และครงันีกเ็ช่นกนัมเีสยีงสองเสยีงโตเ้ถยีงกนัอยา่งรุนแรง 

         ดาเนียลหลบัตาอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า โปรดประทานความเขม้แขง็ให้ข้าพเจ้าได้ก้าวเดนิออกไป

ขา้งหน้าดว้ยเถดิ”  

          ในขณะนันเองเหมอืนมใีครผลกัด้านหลงัของเขาอย่างนุ่มนวล  ดาเนียลจงึกา้วเดนิออกไป และในไม่ชา้

เขากไ็ดม้ายนือยูด่า้นหน้า 

         ปัจจุบันดาเนียลมีอายุ 29 ปี และกําลังศกึษาวิชาศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคริบเบียน 

ดาเนียลเรยีกตวัเขาเองว่า  “ผูป้ระกาศพระกติตคิุณทางเฟสบุ๊ก” เพราะเขาได้จดัทําคลปิการเทศนาและการสอน

พระคมัภีร์ผ่านทางเฟสบุ๊กมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว และมี 24 คนได้ตดัสนิใจรบับพัติศมาอนัเนืองมาจากการ

ทาํงานของเขา 

         ดาเนียลกล่าวว่า  “พระเจ้าทรงกรุณาต่อผมมาก ดงันันผมจงึมคีวามจริงจงัในการทําพนัธกจิเป็นอย่าง

มาก” 

         ขอบคุณพน้ีองในพระคริสต์ทุกท่าน เมอืสามปีทีแล้วทีได้ถวายเงนิในวันสะบาโตทสีบิสาม เพราะเงิน

ถวายนนัไดนํ้าไปก่อสรา้งอาคารโบสถ์ในมหาวทิยาลยัเซาเทริน์แครบิเบยีน ทซีงึเป็นสถาบนัทดีาเนียลกาํลงัศกึษา

อยู่ในเวลานี ณ ตรนิิแดดและโตเบโก ขอบคณุพน้ีองทุกท่านทยีงัไม่ลืมมหาวทิยาลยัแห่งนี และเงนิถวายในวนั  

สะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนีจะนําไปเป็นกองทุนเพือสร้าง “ศูนย์การดําเนินชีวิตทีดีกว่า” ในพืนทีของ

มหาวทิยาลยั เพอืฝึกอบรมนักศกึษาใหเ้ป็นมชิชนันารใีนภาคปฏบิตัต่ิอไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน 

อาเมน         
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 10 เมษายน 2021 

ขบัไล่ด้วยการยิง 

 

เล่าโดย  เซเนลเล สปนูเนอร ์วยั 34 ปี...ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก 

 

         คร ูเชเนลเล วยั 31 ปีไดย้นิเสยีงปืนดงั ปัง ปัง ปัง จากปืนกลกงึอตัโนมตัริะหว่างเขา้ชนัอบรมครูในเกาะ

ตรนิิแดดและโตเบโก เมอืงหลวงทา่เรอืของสเปนในอเมรกิากลาง 

         เหลา่ครทูอียูใ่นชนัอบรมต่างลุกขนึ และพากนัวงิขนึไปยงัหน้าต่างชนัสามของตกึ เพอืมองดกูารยงิกนับน

ทอ้งถนน  ชายคนหนึงวงิออกจากรถยนตค์นัสขีาว ส่วนเสยีงปืนดงัมาจากรถยนตอ์กีคนัหนึง ครูคนหนึงทมีองดู

การยงิกนับนถนนกรดีรอ้งดว้ยความตกใจ ซงึทําใหทุ้กคนทเีฝ้าดูจากหน้าต่างกม้ตวัลงเพอืความปลอดภยั รอรถ

ของคนร้ายวงิผ่านโรงเรยีนไปประมาณสองนาท ีจงึพากนัโผล่หน้าขนึดเูหตุการณ์บนทอ้งถนน เวลาผ่านไปเมอื

การวุ่นวายบนถนนสงบลง  พวกครทูเีขา้อบรมไดย้นิเสยีงเดก็นักเรยีนหลายคนรอ้งไหเ้พราะความตกใจ  นีเป็น

เป็นครงัทสีองในรอบเจด็เดอืนทพีวกนกัเรยีนไดย้นิเสยีงปืนยงิกนับนถนนหน้าโรงเรยีน         

         คณะครไูดร้บีเดนิลงมายงัชนัสองของอาคารเรยีนเพอืใหก้ารปลอบใจพวกเดก็นักเรยีนทพีากนัตกใจกลวั  

ส่วนครเูชเนลเล ไดร้บีลงจากอาคารเรยีนเดนิตรงไปยงัถนนหน้าโรงเรยีนเพอืเชค็ดวู่ารถยนต์ของเธอไดร้บัความ

เสยีหายจากการยงิปืนของผูร้า้ยหรอืไม ่ตาํรวจคนหนึงไดเ้ดนิมาหา้มไมใ่หค้รเูชเนลเลเขา้ไปในบรเิวณนัน  เพราะ

เจา้หน้าทตีํารวจบางคนกาํลงัทาํการมองหาหลกัฐานการยงิของคนรา้ย  

  เชเนลเลบอกกบัตํารวจว่าเธอจะขอเขา้ไปดูรถยนต์ของเธอทจีอดไว้บนถนนหน้าโรงเรยีนว่าไดร้บัความ

เสยีหายหรอืไม่ เมอืฟังคําอธบิายเหตุผลของครูเชเนลเล  นายตาํรวจคนนันนําเธอไปยงัรถยนต์คนัสดีําของเธอ  

เชเนลเลแทบชอ็คเมอืเหน็รอยลกูปืนทะลุกระจกหน้าต่างดา้นหลงัของรถยนต์ รถยนต์คนันนัเธอพงึซอืมาไดไ้ม่ถงึ

สองปี 

         ต่อมาเชเนลเลได้ทราบว่า มผีูบ้าดเจบ็อย่างน้อย 2 คนจากเหตุการณ์นี หนึงในนันเป็นเพยีงแค่เดก็ชาย  

โชคดทีไีม่มผีูใ้ดเสยีชวีิต ทางโรงเรยีนไดโ้ทรแจ้งผูป้กครองสําหรบัเหตุการณ์ทเีกดิขนึ  พ่อแม่ของนักเรยีนบาง

รายขบัรถมารบัลูกๆ ของพวกเขากลบับ้าน ขณะทเีด็กโตเดนิทางกลบับ้านตามลําพงั ส่วนทรีถยนต์ของเชเนล

เลถกูยงิเป็นเพราะชายคนทไีดร้บัการบาดเจบ็  เมอืเขารู้ว่าเขาเป็นเป้าหมายของคนรา้ย  เขาไดร้บีลงจากรถของ

เขา  แล้ววงิไปหลบลูกกระสุนปืนทดีา้นหน้ารถยนต์ของเชเนลเลทจีอดอยู่ขา้งถนน  นันคอืสาเหตุทรีถยนต์ของ

เชเนลเลถกูยงิ       

         คนืนันทบี้าน เชนนลเลอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าทปีกป้องเธอ และพวกเด็กนักเรยีนทงัหลายให้

ปลอดภยั 

         พระบดิา ขอบคุณพระองค์ทชี่วยขา้พเจ้า รวมทงัคณะครู และเด็กนักเรยีนทงัหลายให้ปลอดภัย แมว้่า

พวกเราทงัหลายจะอยู่ในรศัมขีองลูกปืนและความอนัตราย เราขอขอบคุณพระองคท์ยีงัคงปกป้องเราเสมอ ใน

นามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

         ก่อนหน้าวนัทรีถยนต์ของเธอจะถูกลูกกระสุนปืนเพยีงวนัเดยีว เชเนลเลได้นํารถยนตข์องเธอไปเปลยีน

นํามนัเครอืงทปัีมนํามนัแห่งหนึง  เธอได้พูดคุยกบัลูกคา้ทมีาต่อควิรอเปลยีนนํามนัเครอืง เธอเล่าเหตุการณ์ใน

อดตีใหล้กูคา้คนนนัฟังว่า  เมอืเจด็เดอืนกอ่น ขณะทเีธอขบัรถยนตไ์ปบนถนนนอกเมอืงสายหนึง  มอืปืนซงึอยู่ใน

รถยนต์คนัหนึงไดย้งิชายเป้าหมายซงึกาํลงัขบัรถยนต์ของเขาในเลนซ้ายมอืของเชเนลเล  ชายคนทถีูกยงิไดร้บั
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บาดเจ็บหนัก เขาไม่สามารถควบคุมรถยนต์ของเขาได้  รถยนต์ของเขาจึงชนเข้ากบัรถยนต์คนัหนึงซึงอยู่

ดา้นซา้ยของเชเนลเล  เป็นการชนกนัในขณะทรีถยนต์วงิเรว็ รถยนตท์งัสองจงึไดร้บัความเสยีหายอย่างหนกั  

  เชเนลเล กล่าวสรุปกบัลูกคา้คูส่นทนาว่า  “ฉันอาจสญูเสยีรถยนต์ของฉนัในวันพรุ่งนี แต่ตราบใดทพีระ-

เจา้ทรงชว่ยใหฉ้นัรอดพน้จากอนัตราย ฉนัจะรบัใชพ้ระเจา้ตลอดไป” 

         วนัถดัมาคอืวนัท ี12  มถุินายน 2019 เป็นวนัทมีกีารยงิกนับนถนนหน้าโรงเรยีน หลงัจากวนันัน เพอืน

ร่วมงานบางคนไดแ้นะนํากบัเชเนลเลว่าเธอควรขายรถยนต์ของเธอไป  เพราะมบีางสงิผดิปกตเิกยีวกบัรถยนต์

ของเธอ  เพอืนคนหนึงกล่าวเสรมิว่า  “รถยนตข์องเชเนลเลอาจมผีรีา้ยสงิอยู่กเ็ป็นได้ เธอน่าจะขายไปจะเป็นการ

ดกีว่า” 

         เชเนลเล ตอบกบัเพอืนๆ ทใีหค้ําแนะนําให้ขายรถยนตว์่า  “ไม่ใช่เกยีวกบัรถยนต์หรอกทฉีันไดเ้หน็การ

ยงิกนัถงึสองครงั แต่เป็นการบงัเอญิมากกว่า  อยา่ใหเ้รามุ่งความสนใจไปทรีถยนต ์หรอืทรพัย์สงิของใดๆ แต่เรา

ควรมุง่ความสนใจไปยงัพระเจา้ 

         เชเนลเชอืว่ารถยนต์ของเธอได้ช่วยเป็นพยานว่า  พระเจ้าแสนดทีรงช่วยให้พ้นอนัตราย พระเจ้าทรง

ปกป้องเรา  ขณะเมอืเรารกัษาความเชอื และประกาศพระนามของพระองค ์แมใ้นชว่งเวลาทยีากลําบาก 

         ขอบคุณพน้ีองในพระคริสต์ทุกท่านทไีด้ถวายเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามเมอืสามปีทแีลว้ ซงึเงนิ

ถวายจํานวนนนัไดนํ้าไปก่อสรา้งอาคารโบสถ์สําหรบัมหาวิทยาลยัเซาเทริ์นแครบิเบียน สถาบนัทดีาเนียลกาํลงั

ศกึษาอยูใ่นเวลานีในตรนิิแดดและโตเบโก ขอบคุณพน้ีองทุกทา่นทยีงัไมล่มืมหาวทิยาลยัแห่งนี ซงึเงนิถวายในวนั

สะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนีจะนําไปเป็นกองทุนเพือสร้าง “ศูนย์การดําเนินชีวิตทีดีกว่า” ในพืนทีของ

มหาวทิยาลยัฯ เพอืฝึกอบรมนักศกึษาใหเ้ป็นมชิชนันารีในภาคปฏิบตัติ่อไป...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุก

ท่านดว้ย...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 17 เมษายน 2021 

พระเจ้าไม่เคยผิดพลาด 

 

เล่าโดย  ครสิตลั ไวท ์วยั 32 ปี...ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก 

 

         เดก็ๆ ทอีาศยัอยูบ่นเกาะต่างๆ บนทะเลแครบิเบยีนส่วนใหญ่ต่างมชีอืเล่นและชอืจรงิ อย่างเช่น คริสตลั 

มพีสีาวชอืจริงว่า “แคธรีน” แต่คนทงัหลายเรียกชอืเล่นของเธอว่า “พอลลี” เพราะว่าเธอมนิีสยัชอบพูดคุย

ตลอดเวลาเหมอืนนกแกว้ 

          ครสิตลั มน้ีองสาวคนหนึงชอืว่า “โรเชลเล” แต่ทุกคนเรยีกเธอว่า “ม็อบซี” เพราะเธอมรีูปร่างผอมโย่ง

เหมอืนดา้มไมถู้พนื 

          ส่วนครสิตลั ตอนยงัเล็กคริสตลัไม่มชีอืเล่น แต่พออายุได้หกปี คุณพ่อเรยีกชอืเล่นของเธอว่า “อกักล”ี   

เพราะในวนัหนึงขณะทคีรสิตลันังอยู่หน้าบ้าน ซงึอยู่ในหมู่บ้านคูมูโต นอกเมอืงตรินิแดดและโตเบโก คุณพ่อ

กลบัมาจากททีํางานมองเหน็ครสิตลั คุณพ่อได้เรยีกชอืของครสิตลัว่าอกักล ีและคําว่าอกักล ีไดก้ลายเป็นชอืเล่น

ของครสิตลัตงัแต่นนัมา เพราะครสิตลัมใีบหน้าใหญ่ ปากกว้าง และในปากมฟัีนซีโตๆ เวลายมิจะมองเหน็เหงอืก

ดา้นบนโผล่ออกมา 

         เมอืครสิตลัไดย้นิคณุพอ่เรยีกเธอเชน่นนั  เธอเสยีใจมาก ทําไมคณุพอ่เรยีกชอืเล่นในลกัษณะล้อเลยีนเธอ

เช่นนัน  ครสิตลัอดแปลกใจตวัเองไมไ่ด ้ เถยีงคณุพอ่ไปว่า “หนูไมน่่าเกลยีดสกัหน่อย” 

         คุณพ่อไมโ่ตต้อบแต่พดูว่า  “กใ็นจาํนวนลกูๆ ของพ่อ หนูน่าเกลยีดกว่าพนี้องคนอนืๆ ใช่ไหม” 

         ครสิตลัรูส้กึแย่กว่าเดมิ ทงัๆ ทรีู้ดวี่าพ่อแมร่กัลูกเทา่กนัทุกคน  เมอืพ่อแมซ่อืเสอืผา้  รองเทา้ใหม่ใหก้บั

ลูกๆ  กซ็อืใหก้บัลูกทุกคนเหมอืนกนั ในจํานวนลูกชายหญงิทงัหมด 10 คน นีเธอขเีหล่กว่าทุกคนในสายตาของ

คณุพ่อกระนันหรอื 

         คณุพ่อคงไมท่ราบว่าการตงัชอืเล่นให้กบัครสิตลัว่าอกักล ี ไดท้ําใหค้รสิตลัรูส้กึกดดนัมากตงัแต่วนันันมา  

มบีางครงัครสิตลัคดิน้อยใจอยากจะฆ่าตวัตาย  แต่ครสิตลัไม่ออกปากบ่นใหคุ้ณแม่  หรอืพน้ีอง หรอืเพอืนๆ ให้

รบัรูว้่าเธอรูส้กึกดดนัมากเพยีงใด 

         มอียู่ชว่งหนึงทคีรสิตลัรูส้กึว่าเธอเรมิอว้นขนึ  เธอจงึอดอาหารเงยีบๆ ทานแต่น้อย โดยคดิว่าถา้เธอผอม

ลง เธอคงจะดูดขีนึ ไมน่่าเกลยีด  

  ตอนนันในทุกๆ วนัเมอืครสิตลัเดนิเทา้กลบัจากโรงเรียน เธอจะเขา้ไปในหอ้งและเฝ้ามองดูกระจกเงา  

แลว้ครสิตลัจะบ่นกบัตวัเธอเองว่า... 

        “ทาํไมหน้าผากและแกม้ของฉันจงึใหญ่อย่างนี ปากของฉันกใ็หญ่ ฟันกซ็ีใหญ่เกนิไป ตอนยมิแทนทจีะ

สวย กลบัมเีหงอืกโผล่ออกมาทาํใหด้นู่าเกลยีด” 

         วนัหนึงขณะทยีนือยู่ทหีน้ากระจก ครสิตลัมองดูใบหน้าตวัเองแล้วนําตากไ็หลออกมาอาบแกม้ ทนัใดนัน

เธอไดย้นิเสยีงเพลงพระกติติคุณในวทิยุทคีุณแม่เปิดไว ้ เธอเงยีหูฟัง พอเสยีงเพลงจบลง  มเีสยีงอนัน่าฟังของ

ผูช้ายอ่านขอ้พระคมัภีร ์เพลงสดุด ี139:14 มขีอ้ความว่า  “ขา้พระองค์ขอบพระคณุพระองค ์เพราะพระองค์ทรง

สรา้งขา้พระองคอ์ยา่งอศัจรรยน่์าครนัครา้ม บรรดาพระราชกจิของพระองคอ์ศัจรรย ์ ขา้พระองคท์ราบด”ี  อ่านจบ

เสยีงชายคนเดยีวกนัอธบิายว่า  “พระเจา้ทรงสร้างมนุษยช์ายหญงิทุกคนในโลกนี ใหม้สีง่าและศกัดศิร ียงิถา้ใคร
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ไดต้ดัสนิใจเชอืในพระเยซู องค์พระผูเ้ป็นเจ้าจะรบัเขาและเธอคนนันให้เป็นบุตรของพระเจา้ผู้ทรงสรา้งฟ้า และ

จกัรวาล” 

         ถ้อยคําทคีรสิตลัไดฟั้ง ทําให้เธอรู้สกึประหลาดใจมาก  และคดิตามถ้อยคําทไีด้ยนิว่า ถ้ามนุษย์ทุกคน  

รวมทงัฉนัถกูสรา้งมาโดยพระเจา้ ฉนักม็คีา่และศกัดศิรน่ีาอศัจรรยใ์นสายพระเนตรของพระเจา้ แน่นอน การทฉีนั

ไดเ้กดิมา แมร่้างกายหน้าตาของฉนัจะไมส่วย แต่จติใจและศกัดศิรขีองฉนัมคีณุคา่ในสายพระเนตรของพระเจา้”  

         ครสิตลัรู้สกึตนืตนัใจจงึรอ้งไหอ้อกมาสะอกึสะอนืและทลูขอพระเจา้ทรงอภยัใหเ้ธอ นําตาแห่งความเศร้า 

และความสงสารตวัเองไดเ้ปลยีนเป็นนําตาแห่งความชนืชมยนิด ี ครสิตลัไดต้ดัสนิใจว่านับแต่วนันีไปเธอจะมอง

ตวัเธอเองในสายตาของพระครสิต์มากกว่าสายตาของมนุษย์คนใด นีเป็นครงัแรกในช่วงอายุ 17 ปีของครสิตลั ที

เธอได้เรมิมองดูตวัเธอเองในสายตาของพระครสิต์ ถ้อยคําในพระธรรมสดุดี 139:14 ทีกล่าวว่า “ข้าพระองค์

ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างขา้พระองค์อย่างอศัจรรย์น่าครนัคร้าม บรรดาพระราชกจิของ

พระองคอ์ศัจรรย ์ ขา้พระองคท์ราบด”ี ขอ้ความเหล่านีมคีวามหมายอยา่งยงิสาํหรบัครสิตลั.... 

         ครสิตลัเรมิรบัประทานอาหารอย่างปกต ิซุบขา้วโพด มนัฝรงับด มนัสําปะหลงั แครอท ฟักทอง และมนั

เทศ ลว้นแต่มรีสชาตดิอียา่งทคีรสิตลัไมเ่คยลมิลองมากอ่น 

         ครสิตลัไม่รูส้กึเสยีใจอกีต่อไปว่าเธอเกดิมาไมส่วยเท่าคนอนื เธอเรยีนรูท้จีะวางทุกสงิไวใ้นพระหตัถ์ของ

พระเจ้า ไม่เพยีงในเรอืงความต้องการประจําวนัเท่านัน  แต่เธอมคีวามยินดใีนทุกสงิทเีป็นไปในชวีิตของเธอ  

ครสิตลัตระหนักว่าไม่มใีครสามารถนําเอาความชนืชมยนิดีในพระครสิต์ไปจากเธอได้  เพราะสงินีพระเจ้าทรง

ประทานใหเ้ธอแลว้ 

         เมอืมใีครเรยีกชอืเล่นของเธอว่าอกักล ี ครสิตลัจะทําเป็นไม่ถอืสา แมคุ้ณพ่อจะยงัเรยีกชอืเล่นว่า อกักล ี 

ไมเ่ปลยีนแปลง ครสิตลักจ็ะคดิว่าพระเจา้ทรงมองเหน็ความงามขา้งในของเธอแมคุ้ณพ่อจะมองไมเ่หน็กไ็มเ่ป็นไร 

“นีเป็นลักษณะทพีระเจ้าทรงสร้างฉันมา” เธอบอกกบัตวัเธอเองอย่างนี “พระเจ้าจะไม่ทรงทําสงิทผีิดพลาด

แน่นอน”  

  ตอนนีครสิตลั อายุ 33 ปี เธอทาํหน้าทเีป็นผูนํ้าในโบสถ์คนหนึง เธอรกัทจีะบอกกบัพวกเยาวชนเกยีวกบั

พระเจา้ทเีธอเชอืว่า  “พระเจา้ไมท่รงทาํสงิทผีดิพลาดแน่นอน” 

         ครสิตลัเป็นพยานกบัใครๆ ว่า เมอืตอนเป็นเดก็เธอรูส้กึมปีมด้อยในเรอืงรปูร่างหน้าตาของเธอ เธอคอย

หลบผูค้น และพยายามเกบ็ตวัเงยีบๆ  แต่ตอนนีเธออยากจะพบกบัทุกคน และบอกพวกเขาว่าพระเจ้าทรงม ี 

พระประสงคข์องพระองคส์าํหรบัทกุคน เหมอืนทพีระองคม์พีระประสงค์สาํหรบัฉนั” 

         ขอบคุณพน้ีองในพระคริสต์ทุกท่านทไีด้ถวายเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามเมอืสามปีทแีลว้ ซงึเงนิ

ถวายจํานวนนนัไดนํ้าไปก่อสรา้งอาคารโบสถ์สําหรบัมหาวิทยาลยัเซาเทริ์นแครบิเบียน สถาบนัทดีาเนียลกาํลงั

ศกึษาอยูใ่นเวลานีในตรนิิแดดและโตเบโก ขอบคุณพน้ีองทุกทา่นทยีงัไมล่มืมหาวทิยาลยัแห่งนี ซงึเงนิถวายในวนั

สะบาโตทีสิบสามของไตรมาสนีจะนําไปเป็นกองทุนเพือสร้าง “ศูนย์การดําเนินชีวิตทีดีกว่า” ในพืนทีของ

มหาวทิยาลยั เพอืฝึกอบรมนักศกึษาใหเ้ป็นมชิชนันารใีนภาคปฏบิตัต่ิอไป  

 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่านทีถวายทรพัย์เพอืพนัธกจิของพระองค์ในประเทศตรินิแดดและ 

โตเบโก...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน         
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 24 เมษายน 2021 

กระป๋องแกส๊ระเบิด 

 

เล่าโดย  โนเอลออีะ เซาธเ์วล วยั 35 ปี...ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก 

 

         โนเอลออีะ อยากทจีะปรุงอาหารใหเ้สรจ็กอ่นดวงอาทติยต์กดนิในเยน็วนัศกุร ์ เธออาศยัอยู่ในหมู่บา้นเชส  

แห่งตรนิิแดดและโตเบโก ทาํงานเป็นครูสอนพระคมัภรี ์โดยเป็นผูช้่วยของผูป้ระกาศพระกติตคิุณคนหนึง ซงึใน

การเปิดประชมุเผยแพร่ครงัล่าสดุมผีูร้บับพัตศิมา 25 คน ผูห้ญงิคนหนงึทมีาในการประชุมเผยแพร่ตอ้งการศกึษา

พระคมัภรี์มากขนึ เธอตอ้งการรบับพัตศิมา และไดข้อโนเอลออีะไปสอนพระคมัภรีใ์หเ้ธอทบีา้นในคนืวนัศุกร ์

         โนเอลออีะกําลงัปรุงอาหารทอ้งถนิอนัเป็นทนีิยมตําหรบัหนึง ซงึจะตอ้งทําการตม้ และการทอดบนเตา

แก๊สซงึมเีตาถงึหกเตา ขณะทเีธอลงมอืตม้มนัฝรงั ในเวลาเดยีวกท็าํการทอดอาหารพรอ้มกนัไป  

         ทนัใดนันมอืถอืของโนเอลออีะ ทวีางไวบ้นเตยีงนอนส่งสญัญาณบอกว่ามขีา่วสารเขา้มาในเครอืงของเธอ 

เธอหนัหลงัไปมองมอืถอื ทนัใดนนัมเีสยีงระเบดิ และมไีฟแลบออกมาจากเตา  ซงึต่อมาโนเอลออีะไดร้บัทราบว่า

กระป๋องแก๊สระเบดิ และแรงระเบดิทาํใหผู้อ้าศยัในหอ้งอนืๆ ในตกึหลงันันรูส้กึไดว้่าตกึทพีวกเขาอาศยัอยูส่นัไหว 

   การระเบิดครงันนัไดผ้ลกัโนเอลออีะใหก้ระเดน็ไปตดิผนังหอ้งดา้นหลงัแลว้ลม้ลง แต่เธอรูส้กึไดว้่ามมีอืที

มองไม่เห็นมาพยุงเธอให้ยนืขนึ แล้วผลกัใหเ้ธอวงิฝ่าเปลวไฟออกประตูด้านหน้าไป เมอืออกมาจากห้องแล้ว    

โนเอลออีะตงัสตไิดร้บีตะโกนเสยีงดงัเพอืขอความช่วยเหลอืดว้ยนําเสยีงและอารมณ์ทเีตม็ไปดว้ยความรูส้กึตกใจ

กลวั  

 ผูอ้าศยัในอพาร์ตเมนต์หลายคนวงิมาดูเหตุการณ์  บางคนนําเอาผา้ขนหนูชุบนํามาพนัรอบแขนโนเอล

ออีะทถีูกไฟไหม ้บางคนใชถ้งันําจากหอ้งของพวกเขามาสาดเขา้ไปในหอ้งของโนเอลออีะ ซงึสามารถดบัไฟลงได้

ในเพยีงไมก่นีาท ี

         มคีนหนึงโทรเรยีกรถรบัคนป่วยฉุกเฉิน  รถไดม้าถงึในสบิหา้นาทแีละไดนํ้าโนเอลออีะไปทคีลนิิกฉุกเฉิน

ซงึอยู่ไม่ไกลจากอพาร์ตเมนต์เพอืทําแผลเบอืงตน้ก่อนนําส่งโรงพยาบาลต่อไป พอหมอและพยาบาลทคีลนิิกได้

ทราบว่ากระป๋องแกส๊ระเบดิขณะทเีธอกาํลงัปรงุอาหารในอพารต์เมนต์กร็ูส้กึประหลาดใจมาก เพราะส่วนมากเมอื

กระป๋องแก๊สระเบดิผูอ้ยูห่น้าเตาจะเสยีชวีติ หรอืมอีาการบาดเจบ็หนักกว่าทเีกดิขนึกบัโนเอลออีะ 

         พอโนเอลออีะไดฟั้งความรูส้กึและความเหน็ของแพทยแ์ละพยาบาลททีําแผลให ้ เธอมกีาํลงัใจขนึมาก  รู้

แน่ว่ามมีอืทมีองไม่เห็นไดช้่วยชวีิตของเธอไว้แน่นนอน พอพยาบาลทําแผลเสรจ็ รถพยาบาลกเ็ปิดไซเรนวิงนํา   

โนเอลออีะไปยงัโรงพยาบาลประจาํเมอืง 

          หมอทโีรงพยาบาลได้ตรวจเชค็แผลทแีขนและเทา้ของโนเอลออีะ ทําการการฉีดยา และจดัใหโ้นเอลออีะ

นอนพกัในหอ้งฉุกเฉนิ รอใหม้เีตยีงในหอ้งคนป่วยว่าง ในคนืนันเองสมาชกิอาวุโสคนหนึงไดข้อรบัตวัโนเอลออีะ

ไปพกัรกัษาตวัทบี้านของเธอ แพทย์อนุญาตและได้สงัยาใหพ้ร้อมกบัคําแนะนําบางประการ และนัดวนัให้พา

คนไขก้ลบัไปเชค็แผลในอกีสามวนัถดัไป           

         โนเอลอีอะรู้ส ึกสบายใจขนึทีได้รบัอนุญาตให้ไปนอนพกัรกัษาตวัทีบ้านของสมาชิกได้ ตอนออกจาก

โรงพยาบาลโนเอลรู้สกึเจ็บบรเิวณแผลไฟไหมเ้พยีงเล็กน้อย แต่ตกดกึของคนืนัน โนเอลออีะรูส้กึแสบแผลมาก  

สมาชกิทดีแูลไดใ้หย้าแกป้วดทแีพทยจ์ดัให ้อาการเจบ็ปวดเลยทุเลาลงมาก  
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 ในวนัสะบาโต  สมาชกิได้เห็นโนเอลออีะทโีบสถ์พรอ้มมผีา้พนัแผลตามแขนและเทา้ ทงัได้รบัทราบถงึ

การทโีนเอลออีะไดร้บับาดเจบ็จากอุบตัเิหตุกระป๋องแกส๊หุงตม้ระเบดิในบา้น  พวกเขาไดร้วมกลุ่มกนัอธษิฐานเผอื 

เธอและพรอ้มใจกนัรอ้งเพลงปลอบใจโอเนลออีะหลายเพลง         

         พอถงึเวลาดวงอาทติย์ตกดนิในวนัสะบาโต  แผลไฟไหม้ทบีริเวณเท้าเกดิการอกัเสบมอีาการบวมเป่ง  

ทาํใหโ้นเอลออีะรูส้กึปวดแผล และรูส้กึหนกัเทา้จนเดนิแทบไมไ่หว อย่างไรกต็ามสมาชกิทดีแูลไดจ้ดัยาแกอ้กัเสบ

ให้โนเอลอีอะทานตามทแีพทยส์งัในคนืนัน  และวนัถดัมา  อาการเจ็บแผลและอาการบวมทเีท้ากค็่อยๆ ดีขนึ

ตามลําดบั ในอกีเดอืนครงึต่อมา ช่วงทโีนเอลออีะนอนพกัรกัษาตวัทบี้านสมาชกิอาวุโส  สมาชกิกลุ่มสตรีไดจ้ดั

ตารางกนัมาเยยีมเป็นทมีวนัละครงั สว่นศาสนาจารยแ์ละศษิยาภบิาลกจ็ะแวะเวยีนกนัมาเยยีม และอธษิฐานทุก

คนื ในทสีดุในเวลาเดอืนครงึโนเอลออีะกห็ายเป็นปกต ิและไดก้ลบัไปทาํงานตามเดมิ         

         สองวนักอ่นเรมิไปทํางาน  โนเอลออีะไปรายงานตวัใหแ้พทย์หญงิเจ้าของไขต้รวจดูอาการแผลไฟไหมท้ี

แขนและเท้า แพทย์อนุญาตใหก้ลบัไปทํางานได้  แพทย์ได้กล่าวชมว่า “คุณโชคดมีากทแีผลหายด ีและอาการ

ต่างๆกลบัหายเป็นปกตใินเวลาเดอืนครงึเทา่นนั”  โนเอลออีะกล่าวเป็นพยานว่า  “ฉนัไมเ่ชอืในเรอืงโชคด ี แต่ฉนั

เชอืว่าพระเจา้ทรงอวยพรใหฉ้นัหายไดเ้รว็  และตอบคาํอธษิฐานของพน้ีองแห่งความเชอืทไีดอ้ธษิฐานเผอืฉันทุก

วนั” 

         หลงัจากเกดิอบุตัเิหตุกระป๋องแก๊สระเบดิ ความสมัพนัธก์บัพระเจา้ของโนเอลออีะดขีนึ  เธอแสดงความรกั

ต่อพระเจา้ และพน้ีองดมีากตลอดมา  แต่ตอนนี โนเอลออีะไวว้างใจในพระเจา้มากขนึกว่าเดมิ  เธอไม่รู้สกึเป็น

กงัวลต่อความยากลําบากใดๆ ทตี้องเผชญิ  เพราะเธอจําได้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเธอให้รอดชวีิตจากอุบตัิเหตุ 

พระองค์จะทรงช่วยเธอให้ผ่านไปได้ในทุกสถานการณ์  และทุกปัญหาทเีกดิขนึในชวีิตการรบัใชข้องเธอต่อ

พระองค ์

         เกา้เดอืนหลงัเหตกุารณ์ทเีกดิขนึ  ผูห้ญงิคนทโีนเอลออีะจะไปสอนพระคมัภรีใ์หทุ้กคนืวนัศกุร ์ซงึมนัควร

จะเรมิตน้ในคนืวนัทกีระป๋องแกส๊ระเบดิ เธอไดอ้ทุศิถวายชวีติของเธอใหพ้ระเจา้โดยการรบับพัตศิมา 

         ปัจจุบนันีโนเอลออีะทําการรบัใชพ้ระเจา้ดว้ยสุดดวงใจของเธอ  โดยการช่วยจดัการใหศ้นูยก์ารประกาศ

ดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพในการขยายอทิธพิล พระกติติคุณ และการรบัใชใ้ห้ออกไปยงัชุมชนทยีงัไม่เป็น

ครสิตเ์ตยีนในเมอืงตรนิิแดดและโตเบโก 

        ส่วนหนึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนีจะนําไปเป็นกองทุนเพอืสร้าง “ศูนย์การ

ดําเนินชวีติทดีกีว่า” ในพนืทขีองมหาวทิยาลยัเซาเทริ์นแครบิเบยีน ในตรนิิแดดและโตเบโก ขอบคุณพน้ีองทุก

ท่านทมีสี่วนถวายเพอืพนัธกจิของพระเจ้าในตรนิิแดดและโตเบโก ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่านทถีวาย

ทรพัยเ์พอืพนัธกจิของพระเจา้...ในนามพระครสิต์เจา้...อาเมน     
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 1 พฤษภาคม 2021 

เป็นองคพ์ระบิดานันเอง 

 

เล่าโดย  ชนิเอล ดาวสิ วยั 29 ปี...ประเทศตรนิิแดดและโตเบโก 

 

         ชาคริา น้องสาววยั 10 ปีของฉนั เรมิบ่นว่าปวดหลงั หลงัจากเทา้ของเธอลนืตกจากบนัไดขนัทสีนีอกบา้น

ของเราแลว้ตกลงไปบนพนื  ซงึบา้นของเราตงัอยูท่เีมอืงมอเวยีนท ์ตรนิิแดดและโตเบโก 

         พวกเราคดิว่ากลา้มเนือบรเิวณหลงัของชาคริาเกดิการอกัเสบ เพราะหลงัของเธอไปกระแทกกบัขนับนัได 

คณุพ่อไดซ้อืยาแกป้วดมาใหช้าคริากนิ ทกุ 6 ชวัโมง เป็นเวลาสองวนั อาการเจบ็หลงัยงัไม่ทุเลาลง  ดงันนัเราได้

นําชาคริาไปพบแพทยท์โีรงพยาบาล 

 แพทยไ์ดใ้หย้าแกป้วดและยาแกอ้กัเสบมากนิอกีหลายวนั แต่การเจบ็ทรมานทหีลงัไม่หายไป ซําอาการ

หนักกว่าเดมิ ชาคริาไมย่อมรบัประทานอาหาร ช่องทอ้งเธอบวมขนึ คุณพ่อนําชาคริาไปพบแพทยท์โีรงพยาบาล

อกีครงัหนึง  หลงัจากการตรวจอยา่งละเอยีด แพทยไ์ดบ้อกว่า  “ผมคดิว่าชาคริาเป็นมะเร็ง” 

         แพทยร์บัชาคริาเป็นคนไขใ้นโรงพยาบาล  หลงัจากนันสามวนั แพทยไ์ดท้ําการผ่าตดัใหช้าคริา  เธอฟืน

จากยาสลบ รูส้กึสบายดขีนึ ซงึตวัเธอเองมนิีสยัรา่เรงิอยูแ่ลว้ ทําใหไ้มน่านต่อมาแพทยแ์ละพยาบาลรูส้กึรกัเธอ 

 หลงัจากรกัษาตวัในโรงพยาบาลหนึงปี แพทยไ์ดท้ําการตรวจเชก็และประกาศว่า ชาคริาไม่มเีชอืมะเร็ง

เหลอือยูใ่นร่างกายของเธอแลว้ และอนุญาตใหช้าคริากลบับา้นได ้

        หลงัจากออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กเีดอืน  ชาคริามอีาการปวดทหีลงัอกี คุณพ่อไดนํ้าชาคริากลบัไปที

โรงพยาบาล และฉนัเองไดอ้ยูด่แูลชาคริาทโีรงพยาบาล ฉนัจําไดต้อนนนัชารคิาบ่นเจบ็หลงั  แต่หน้าทอ้งเธอบวม

ขนึมา ชาคริาบอกฉนัว่าเธอปวดหลงัและปวดทอ้งมากกว่าตอนก่อนทเีธอจะเขา้รบัการผ่าตดัครงัแรก 

         แพทยไ์ดก้าํหนดวนัจะผา่ตดัใหช้าคริา เมอืพบหน้าคุณแม่ในเชา้วนัจะเขา้ผ่าตดั ชาคริาบอกกบัคุณแม่ว่า  

“หนูไมอ่ยากเขา้รบัการผ่าตดัอกี” แมต่อบชาคริาว่า “แต่ลกูตอ้งรบัการผ่าตดั เพอืลกูจะมชีวีติอยูต่่อไปไดน้ะลูก” 

         หลงัจากการผ่าตดัครงัทสีอง ชาคริามชีวีติอยูใ่นของโรงพยาบาลไดเ้พยีงสามเดอืนเศษ แลว้เยน็วนัหนึง 

คุณแมไ่ด้โทรมาบอกพวกเราทบี้านว่าชาคริาไดต้ายจากพวกเราไปแลว้  เมอืฉันไดร้บัฟังเช่นนัน ฉนัรอ้งไหอ้อก

เสยีงดงัเป็นเวลานานจนฟุบไป 

         ส่วนคณุแมถ่งึแมไ้มร่้องไห ้ แต่ใบหน้าของคุณแม่อมทุกขอ์ยู่ตลอดเวลา หลงัจากวนัทชีาคริาไดจ้ากพวก

เราไป  ในงานศพ ฉนัเอ่ยถามคุณแมว่่า “ทาํไมหนูไม่เหน็คณุแมร่อ้งไหเ้ลย” 

         ฉนัหรอืใครในครอบครวัไมเ่คยไดร้บัคาํตอบจากคณุแม ่ สเีดอืนหลงัจากน้องสาวตาย เทา้ทงัสองขา้งของ

คุณแม่เริมบวมมาก เราได้นําคุณแม่ไปพบแพทย์ทโีรงพยาบาล แพทย์ได้บอกเราว่า คุณแม่ของเราเป็นโรค

ซมึเศรา้อนัเนืองมาจากการตายของชาคริา แพทยไ์ดแ้นะนําคุณแม่ไปพบผูใ้หค้าํปรกึษา แต่คณุแม่ปฏเิสธทจีะไป  

อกีหกเดอืนต่อมาคุณแมก่ม็าจากเราไปอยา่งไมม่วีนักลบัอกีคนหนึง 

         การทฉีนัไดส้ญูเสยีคณุแม่ไปไมน่านหลงัจากทนี้องสาวไดจ้ากพวกเราไป ทาํใหฉั้นรูส้กึทอ้ถอยอย่างสุดๆ 

เท่านนัไม่พอ “มารค์” ลกูพลีกูน้องวยัเดยีวกบัฉนั  ผูม้าเยยีมและโทรปลอบหนุนใจฉันอยูเ่สมอ  เป็นผูซ้งึทําใหฉ้ัน

รูส้กึขอบคณุอยา่งยงิกบัการมนํีาใจของเขา ไดเ้สยีชวีติในอบุตัเิหตทุางรถยนตบ์นทอ้งถนนในอกี 6 เดอืนใหห้ลงั 

         ความเจบ็ปวดใจภายในของฉนัดเูหมอืนจะมากเกนิไปทจีะแบกรบั   
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 ชายคนรกัของฉันมีลายสกัมากมายบนแขนทงัสองขา้ง  หน้าอก หลงั และแม้แต่รมิฝีปากของเขา ฉัน

ทราบว่าการสกัลายเป็นสงิทเีจ็บปวดมาก  แต่ฉันกต็ดัสนิใจรบัการสกัโดยคดิว่ามนัอาจผอ่นคลายความเจบ็ปวด

ในใจของฉันลงไดบ้า้ง 

         ฉันให้ช่างสกัลายเจาะจมูกซีกหนึงให้  เท่านันยงัไม่พอ ฉันให้ช่างสกัผูห้ญงิคนนันเจาะรูทหีูทงัสองขา้ง 

และสกัลายขนาดเลก็ททีรวงอก ปรากฏว่าการเจาะและการสกัลายไม่ชว่ยทําใหฉั้นคลายความเจ็บปวดจากการ

สญูเสยีไดเ้ลย 

         ไม่นานต่อมาคนรกัของฉนัได้เกดิอุบตัเิหตุในสระว่ายนําและไดเ้สยีชวีิตลง เมอืฉันไดร้บัข่าวรา้ยทางมอื

ถอื ฉันไม่อยากจะเชอืว่ามนัเป็นเรอืงจรงิ ความตายของคนทฉีนัรกัเขา้แถวต่อเนืองกนัมาไมข่าดสาย  น้องสาว

ของฉนั คณุแมข่องฉนั ลูกพลีกูน้องของฉนั สดุทา้ยมาลงทคีนรกัของฉนั  ฉนัสุดจะทนแลว้ ฉนัรอ้งกรดิเสยีงดงั 

         พอตงัสติได้ ฉันโทรไปหาหวัหน้าททีํางานบอกว่า “ฉันกําลงัจะไปทําการระบุตัวตนของชายคนรักที

เสยีชวีติทโีรงพยาบาล คงไปในงานสงัสรรคพ์เิศษเยน็วนันนัไมไ่ด”้ 

         หวัหน้างานไดต้อบฉนัมาว่า “ไมเ่ป็นไรไปทาํหน้าทขีองเธอเถอะ แต่อย่าพงึออกจากบา้นนะ ฉนักําลงัส่ง

หลานชายของฉนัชอื “มารโ์ค” ไปเป็นเพอืน และเขาจะเป็นคนขบัรถรบัส่งเธอในวนันี ไมว่่าเธอจะไปไหน ไปทํา

อะไรเขาจะคอยดูแลเธอ และส่งเธอถงึบา้นโดยปลอดภยั” 

         มารโ์คไดข้บัรถยนตม์ารบัฉนัทบีา้น  พาไปทโีรงพยาบาล ทโีรงพยาลเมอืฉนัเหน็ร่างทไีมม่ลีมหายใจของ

ชายคนรกั ฉันรูส้กึว่า ฉันไม่มเีหตุผลใดทจีะมชีวีิตอยู่ต่อไป โดยทไีม่ทราบว่าในอกีสเีดอืนต่อมาฉันแท้งลูกของ

ชายคนรกักอ่นกาํหนด 

        ชวีิตดูมืดมนไปทุกสงิแต่ “มาร์โค” นําแสงสว่างบางประการเข้ามาในชวีิตของฉัน ณ ททีํางานซงึเขา

ทาํงานอยูด่ว้ย เขาไดแ้บ่งปันขอ้ความปลอบใจจากขอ้พระคมัภรี์ใหก้บัฉนัฟังทกุวนั 

         อยา่งทเีขาพดูกบัฉนัในวนัหนงึว่า “คุณเคยไดย้นิขอ้ความจากพระธรรมยอหน์ 3:16 หรอืไม ่ซงึมขีอ้ความ

ว่า ‘เพราะว่าพระเจา้ทรงรกัโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์เพอืทกุคนทวีางใจในพระองคจ์ะไม่

พนิาศ แต่มชีวีตินิรนัดร’์”  

         วนัหนึงมารโ์ค นําฉันไปพบคณุพ่อคุณแม่ของเขา คุณพ่อของเขารบัฟังเรอืงเศรา้ทเีกดิกบับุคคลทฉีันรกั

คนแลว้คนเล่าอยา่งเหน็ใจ และเขาไดม้อบหมายเลขโทรศพัทข์องเขาใหฉั้น พลางพดูว่า “ถา้หนูตอ้งการจะระบาย

ความในใจของหนูให้ใครฟัง หนูโทรหาฉันได้เสมอ จงให้เวลากบัตวัหนูเอง พระเจ้าทรงมแีผนการสําหรบัหนู

แน่นอน” 

         หลงัจากนัน มาร์โคนําฉันไปพบพ่อแม่ของเขาบ่อยขนึ ฉันชอบพวกเขาและมีความสนใจจะรบัฟังสงิที

พวกเขาพดูเกยีวกบัพระเจา้ วนัหนงึขณะทพีดูคยุกนั ฉนัถามพวกเขาว่า “ฉันจะไปนมสัการทโีบสถพ์รอ้มกบัพวก

เขาได้ไหม” พวกเขาตอบว่า “ยนิดอียา่งยงิ” ส่วนมาร์โคไม่พดูอะไร และเขาขบัรถมารบัฉันไปโบสถ์สปัดาห์แล้ว

สปัดาห์เล่า ฉันเริมมีความสุขเกดิขนึในใจอกีครงัหนึง เรืองเทศนาดูเหมอืนจะตอบขอ้ขอ้งใจของฉันทุกอย่าง  

ความเจบ็ปวดในสว่นลกึหายไป ฉนัอ่านพระคมัภรีแ์ละคูม่อืศกึษาบทเรยีนวนัสะบาโตทุกวนั เพอืแสวงหาคําตอบ

สาํหรบัชวีติ 

        วนัสะบาโตหนึง ศษิยาภบิาลเทศนาเชญิชวนใหผู้ท้ยีงัไม่ไดร้บัเชอืในพระครสิต์ แต่วนันีมคีวามปรารถนา

จะรบัเชอืในพระองค ์ใหผู้น้นัยนืขนึ 

         ฉนัลุกขนึยนืทนัท ีและมารโ์คกย็นืดว้ย ต่อมาฉนัไดท้ราบว่า มาร์โคไดห้ยุดไปนมสัการทโีบสถต์ลอดหา้ปี

ทผี่านมา และมารโ์คพงึจะกลบัเขา้โบสถอ์กีครงัหนึง เพอืเขาจะไดพ้าฉนัมาเขา้โบสถ ์
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         คุณพ่อคุณแม่ของมาร์โครู้สกึชืนชมยินดอีย่างยงิในการตัดสนิใจรบัเชอืในพระเจ้าของเราทงัสองคน 

เพราะคุณพ่อคุณแมไ่ดอ้ธษิฐานใหม้ารโ์คกลบัมาหาพระเจา้ตลอดเวลาทผ่ีานมา  

         มารโ์คและฉนัไดร้บับพัตศิมาในวนัเวลาเดยีวกนั และจากนนัสบิเอด็เดอืนต่อมาเราไดเ้ขา้สู่พธิแีต่งงานกนั 

และใชช้วีติร่วมกนั 

         มบีางครงัผูค้นพดูกบัฉนัว่า “คุณคงไมท่ราบว่าชวีติของฉันไดผ้่านอะไรมาบา้ง” แต่เมอืพวกเขาไดท้ราบ

ว่าชวีติของฉนัไดผ้า่นอะไรมาบ้าง พวกเขามกัจะพดูว่า “คุณไดผ้่านประสบการณ์ความเจบ็ปวดรวดรา้วนันมาได้

อยา่งไร และคณุยงัมชีวีติอยู่อกี” ฉันกจ็ะตอบว่า “เป็นองค์พระบดิานันเอง” ทพีระองค์ไดท้รงประทานชวีติใหม่ให้

ฉนั 

       เงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนี จะนําไปเป็นกองทุนกอ่สรา้ง “ศนูยด์ํารงชวีติทดีกีว่า” ซงึ

จะตงัขนึในบรเิวณของมหาวทิยาลยัเซาเทริ์นแครบิเบียนในตรนิิแดดและโตเบโก ขอพระบิดาเจ้าไดท้รงอวยพร

ทุกทา่น และทงัครอบครวัทไีดช้่วยถวายเพอืพนัธกจิของพระเจา้ในตรนิิแดดและโตเบโก...ในนามพระครสิต์เจา้...

อาเมน                                                 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 8 พฤษภาคม 2021 

พิษของแมงป่อง 

 

เล่าโดย  คารล์อส เรเยส วยั 39 ปี และลซู เมอรลิโล วยั 34 ปี...ประเทศโคลอมเบยี 

 

         มนัเป็นเวลา 19.00 น. ทอีาจารยค์าร์ลอสและลูซ ภรรยาเตรยีมตวัเขา้นอน บางคนอาจคดิว่าเวลา 1 ทุ่ม

เป็นเวลาทเีร็วเกนิไปทจีะเข้านอน แต่สําหรบัอาจารย์คาร์ลอสและภรรยาผูซ้ึงอาศยัอยู่บนพืนทีห่างไกลของ

ประเทศโคลอมเบยี โดยเฉพาะเมอือาจารยท์าํงานกบัชาวพนืเมอืงดงัเดมิในแถบภูเขาเวลาเขา้นอนเรว็เช่นนันถอื

เป็นเรอืงธรรมดา เพราะชาวบา้นทุกคนเขา้นอนแตห่วัคาํเช่นนนั 

         ทนัใดนันมเีสียงเคาะประตูและเสยีงเรียกดงักระชนัขนึทีหน้าประตูบ้านของอาจารย์คาร์ลอสในเวลา

ประมาณสามทุม่เศษ ซงึถอืว่าเป็นยามวกิาลของคาํคนื 

         “อาจารย์ อาจารยค์่ะ” เสยีงของผูห้ญงิดงัขนึ “อาจารยอ์อกมาเรว็ๆ” เมอือาจารยเ์ปิดประตอูอกมาเหน็เป็น

สมาชกิโบสถค์นหนึงเธอชอื “แคนดดิา” 

          แคนดดิารบีรายงานใหอ้าจารยท์ราบเรอืงราว “เด็กทารกคนหนึงถูกแมงป่องต่อยอาการหนักมาก” แวด

ตาของเธอฉายแววตกใจกลวัอยา่งยงิ 

         อาจารยค์ารล์อสและลูซ ภรรยารบีแตง่ตวัอยา่งรวดเรว็ อาจารยค์าร์ลอสคว้าเอาไฟฉาย ขณะทลีูซซงึเป็น

พยาบาลวิงไปทหี้องครวั เลอืกเอาหวักระเทียมสดมากําใหญ่พร้อมกบัเหยอืกนําดมืทมีนํีาอยู่เกอืบเต็ม  พลาง

หยบิเอากระเปาะยางสาํหรบัหยดนําตดิมอืมาดว้ย 

         แคนดิดา นําอาจารยแ์ละลูซ ตรงลวิไปยงับ้านของเดก็ทารกทถีูกแมงป่องต่อย กระนันทงัสามต้องเดนิ

ดว้ยความระมดัระวงัเมอืผา่นกอหญา้ เพราะอาจมงีแูละแมงป่องซ่อนตวัอยู ่ซงึอาจกดัหรอืต่อยเอาได ้

         เมอืไปถงึบา้นของเดก็ทารก พวกเขาเหน็เดก็ทารกอายเุพยีงหนึงปีรอ้งเสยีงดงัอยู่ในวงแขนของผูเ้ป็นแม ่ 

ขณะทผีูเ้ป็นพอ่ของเดก็ทารกออกไปตามหมอผ ี

         ร่างกายของเด็กทารกในวงแขนของแมก่ําลงัเปลยีนเป็นสคีลํา และเดก็ทารกมอีาการสนัและชกักระตุก

เป็นครงัๆ  

          ผูเ้ป็นแม่คราํครวญว่า “ฉันใหลู้กกนินม พอทารกหลบัฉันวางเธอบนเปล ฉันไม่ไดส้งัเกตว่ามแีมงป่องตวั

หนึงอยู่บนเปลนนั แทบจะทนัทเีด็กทารกกรดีรอ้งดว้ยความเจ็บปวด ฉันรบียกเดก็ทารกขนึมาและมองเหน็แมง

ป่องตวัหนึง”  เธอชไีปบนพนืบา้นซงึมรีอยเปียกจากการทแีมงป่องตวันันถูกบดขยดีว้ยรองเทา้บทู 

         ลูซรีบรบัเด็กทารกจากอ้อมแขนของมารดา และมองหาเหล็กในของแมงป่อง เธอเห็นทหีน้าผากของ

ทารกมรีอยยน่และสคีลาํจดั จงึแน่ใจว่าเดก็ทารกถูกแมงป่องต่อยทหีน้าผาก ลูซทราบจากประสบการณ์ว่าตอนนี

อาการของเดก็ทารกอยูใ่นขนัวกิฤต ิและกาํลงัจะขาดใจตายในไมช่า้ 

         ลูซได้พูดทําลายความทุกข์กงัวลขนึว่า “ขอใหเ้ราอธษิฐานร่วมกนั ณ บดันี เธอเรมิต้นด้วยนําเสยีงสนั

ระรกิ ทงัสคีน แมข่องเดก็ ลูซ แคนดดิา และอาจารยค์ารล์อส คุกเขา่ลง ทงัสปีระสานมอืกนั  อาจารยค์ารล์อสได้

อธิษฐานออกเสยีงว่า “โอ้ องค์พระผูเ้ป็นเจ้า พระองค์ทรงฤทธิยงิยงิใหญ่ พระองค์ผู้เดยีวทีสามารถรกัษาเด็ก

ทารกคนนีใหห้ายได ้โปรดทรงเมตตาใหเ้ป็นตามคาํทลูนีดว้ยเถดิ ทลูขอในนามพระเยซูเจา้...อาเมน” 

         ลซูไดล้งมอืลา้งแผลทหีน้าผากเดก็ทารก เธอหยบิกลบีกระเทยีมออกมา 10 กลบี ปลอกเปลอืกออก และ

ทาํการบดดว้ยครกจากหอ้งครวั..ใชก้ระเทยีมป่นทาทบีรเิวณแผลแมงป่องต่อย และเทกระเทยีมป่นส่วนทเีหลอืลง
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ละลายนําในเหยอืกนําดมืทเีตรยีมมา ใชก้ระเปาะยางดดูนํากระเทยีมขนึมาแลว้คอ่ยๆ หยดลงบนปากของทารกที

ละหยดต่อเนืองกนั หลงัจากนันอาจารย์คาร์ลอส อธษิฐานอกีครงัหนึง อาจารย์คาร์ลอด และลูซ ภรรยาทําการ

บําบดัดว้ยนําผสมกระเทยีมทวนซาํ สลบักนักบัการอธษิฐานหลายรอบ จนเวลาผ่านไปหนึงชวัโมง เดก็ทารกหาย

ตวัสนั และการชกักระตุกหายไป บรเิวณแผลทเีป็นสมี่วงคลาํค่อยๆ จางออกจนมองเหน็สชีมพเูรอืๆ บนใบหน้า

ของเดก็เหมอืนเด็กสขุภาพปกตทิวัไป ลูซยนืเดก็ทารกใหผู้เ้ป็นแม่ และบอกว่า “ตอนนีคุณให้เดก็ดูดนมได้แล้ว”  

ผูเ้ป็นแม่รบัเอาลูกของนางจากลูซ และให้เด็กดูนม ตอนนีครอบครวันีไมต่้องการความช่วยเหลอืจากหมอผขีอง

หมูบ่า้นอกีต่อไป เพราะพระเจา้แห่งสวรรคท์รงฤทธอิาํนาจเหนือกว่าหมอผคีนใด 

         อาจารยค์าร์ลอส ไดอ้ธษิฐานครงัสุดทา้ย ซงึเป็นการอธษิฐานขอบพระคุณพระเจา้ ททีรงเยยีวยาใหเ้ด็ก

ทารกคนนีรอดตายจากพษิอนัร้ายกาจของแมงป่อง อาจารยค์ารล์อสไดอ้ธษิฐานว่า “พระบดิาทรีกั ขอบพระคุณ

พระองคท์ทีรงตอบคาํอธษิฐานของขา้พเจา้ทงัหลาย ทรงบนัดาลใหเ้ดก็ทารกคนนีหายเป็นปกตดิว้ยการอศัจรรย ์ 

ขอทรงใหก้ารอศัจรรยค์รงันีสมัผสัดวงใจของครอบครวั และเพอืนบ้านทรีบัรูใ้นเรืองนี ได้เขา้ใจในความรกั และ

ความรอดของพระองคม์ากขนึว่า พระองคท์รงเป็นพระเจา้เทยีงแทแ้ต่องคเ์ดยีว ทลูขอบพระคุณพระองคใ์นนาม

พระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน” 

         เงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนี ส่วนหนึงจะนําไปเป็นกองทุนก่อสรา้ง “ศูนยด์ํารงชวีติที

ดกีว่า” ซงึจะตงัขนึในบรเิวณของมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโคลอมเบยี เพอืการฝึกฝนนักศกึษาใหเ้ป็นมชิชนันารี

เหมอืนอาจารยค์ารล์อส ซงึอาจารยค์ารล์อสเองกส็ําเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัแห่งนี ขอบคุณพน้ีองทุกท่าน

ทวีางแผนจะถวายทรพัยด์ว้ยความเออือารใีนวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนี ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพร

ใหทุ้กท่าน...ในนามพระครสิต์เจา้...อาเมน        
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 15 พฤษภาคม 2021 

การให้ยืมข้าวและนําตาล 

 

เล่าโดย  มาเรยี ทอรเ์ดซลิลา วยั 35 ปี...ประเทศโคลอมเบยี 

 

         นกัศกึษามหาวทิยาลยับางคนดูเหมอืนตอ้งการความช่วยเหลอืมากกว่าคนอนื ตวัอย่างเชน่ นางบทีรคิซ ์ 

ผูเ้ป็นนักศกึษาทมีลีกูแลว้สองคน   

         เมอืมคีวามจําเป็นบีทรคิซ์จะหยบิยมืจาก มาเรีย เจ้าของหอ้งเช่าทบีทีรคิซ์อาศยัอยู่ เธอเป็นนักศกึษา

ปรญิญาโทในมหาวทิยาลยัเดยีวกนั และมบี้านขนาดใหญ่ซงึอยูค่นเดยีว จงึแบ่งหอ้งว่างใหน้กัศกึษาเชา่ไป 3 หอ้ง  

และมาเรยีเองอาศยัอยู ่1 หอ้งภายใตห้ลงัคาเดยีวกนั   

 เยน็วนัหนึงบทีรคิซถ์ามกบัมาเรยีว่า “มาเรยี คุณจะใหฉั้นยมืขา้วสารสกั 3 กโิลจะไดไ้หม” เมอืบทีรคิซ์ขอ

ยมืขา้วสาร  3  กโิลกรมั มาเรยีผูใ้จด ีจงึชงัขา้วสาร 3 กโิลกรมัใหบ้ทีรคิซ์ยมืไปโดยไมล่งัเลใจ      

         ไม่กวีนัต่อมา บทีรคิซ์ต้องการอะไรบางอย่างอกี จงึถามมาเรยีว่า  “คุณมาเรยีจะให้ฉันยมืนําตาลสกั 1 

กโิลกรมัจะไดไ้หม” และมาเรยีกจ็ะชงันําตาลใหก้บับทีรคิซ ์

         ต่อมาอกีสองวนั บทีรคิซ์ต้องการกล้วยหอม ข้าวสารอกี 2 กโิลกรมั และนําตาลอีก 1 กโิลกรมั มาเรีย

ไม่ไดค้ดิว่าบทีรคิซ์รบกวนเธอแต่อย่างใด  แต่เชอืว่าบีทรคิซ์ตอ้งการความช่วยเหลอืจรงิๆ มาเรยีรู้สกึยนิดทีไีด้

ช่วยเหลือบีทริคซ์  ทีสําคัญเธอได้ทําตามตัวอย่างของพระคริสต์ในการเข้าถึง มาเรียได้อ่านหนังสือชือ  

“มหัศจรรย์แห่งรกัษา” หน้า 143 ของ เอลเลน จี.ไว้ท์ ซึงกล่าวว่า “วิธีการของพระคริสต์เท่านัน จะนําไปสู่

ความสาํเรจ็แทจ้รงิในการเขา้ถงึไปยงัผูค้น พระผูช้ว่ยใหร้อดทรงคลุกคลกีบัประชาชน ทรงแสดงความปรารถนาดี

ต่อพวกเขา พระองค์ทรงรู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขา  จนพวกเขามอบความเชอืถือให้กบัพระองค์  จากนัน

พระองคท์รงตรสัสงัว่า “จงตามเรามา”  

         ขณะทมีาเรยีแสดงความเหน็อกเหน็ใจต่อความต้องการของบีทรคิซ์  ทงัสองไดก้ลายเป็นเพอืนสนิทต่อ

กนั  เมอืทางโบสถ์ทมีาเรยีไปนมสัการ ไดจ้ดัใหม้กีารประชมุประกาศพระกติตคิณุขนึ  มาเรยีไดเ้ชญิให้บทีรคิซ์ไป

ในการประชุม  บีทรคิซ์ชนืชอบข่าวทไีด้ฟังจากทปีระชุม  ผู้หญงิทงัสองศกึษาพระคมัภรี์ร่วมกนั  เวลาผ่านไป    

บทีรคิซ์ไดร้บับพัตศิมา และพวกเขาทงัสองกไ็ดป้ระชุมอธษิฐานและศกึษาพระคมัภรีก์นัอยา่งต่อเนือง  ในอกีสอง

ปีถดัไป ลูกสองคนของบีทรคิซ์ เด็กชายวยั 12 ขวบและเด็กหญงิวยั 8 ขวบ ได้รบับัพตศิมา ส่วนนักศกึษาคน

อนืๆ ทเีช่าห้องของมาเรียได้มาร่วมศกึษาพระคมัภรี์ประจําสปัดาหด์้วยเช่นกนั ปัจจุบันกลุ่มศกึษาพระคมัภีร์

เตบิโตขนึจนมสีมาชกิ 30  คน 

         เวลาต่อมา นกัศกึษามหาวทิยาลยัชายคนหนึงไดม้าพบมาเรยีเพอืขอความช่วยเหลอื เขาขอให้มาเรยีไป

พบอาจารยห์วัหน้าภาควชิาคณะหนึงในมหาวทิยาลยั เพอืเป็นพยานว่าเขาเป็นคนทน่ีาเชอืถอื เมอืมาเรยีไปพบ

อาจารยห์วัหน้าภาควชิา อาจารยไ์ดถ้ามนักศกึษาว่า “คุณนําผูห้ญงิคนนีมาพบผมดว้ยเรอืงอะไร และผูห้ญิงคนนี

เป็นใคร”  นักศกึษาหนุ่มตอบอาจารยว์่า “เธอเป็นผูห้ญงิทเีป็นผูนํ้าของกลุ่มศกึษาพระคมัภรีท์ผีมไปเขา้รว่มศกึษา

ด้วย” อาจารย์รูส้กึแปลกใจ จึงเอ่ยถามขอ้มูลเพมิเตมิ มาเรยีอธบิายถงึลักษณะการศกึษาพระคมัภีร์ ซงึจดัขนึ

สปัดาหล์ะครงัทบี้านของเธอเอง และผูศ้กึษาพระคมัภรี์กลุ่มนีไดเ้กดิความใกลช้ดิ และใหก้ารเกอืกลูซงึกนัและกนั 

          อาจารยก์ล่าวชมว่า “ช่างมหศัจรรยจ์รงิๆ สมยันีมนี้อยคนทใีหก้ารช่วยเหลอืคนอนืๆ โดยไมเ่หน็แกต่วั” 
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          อาจารยข์อใหม้าเรยียา้ยสถานทสีาํหรบัการศกึษาพระคมัภรีม์าเปิดสอนในพนืทขีองมหาวิทยาลยั โดยให้

จดัขนึทศีูนยน์กัศกึษาหลงัหนึง ซงึเป็นอาคารโล่งๆ มเีพยีงหลงัคาและเกา้อ ีไมม่ฝีาผนังกนั  อยา่งไรกต็ามมาเรยี

ได้สนองตอบต่อคําเชญิ โดยไดย้า้ยชนัสอนพระคมัภีร์มาทโีรงเรอืนดงักล่าว ซงึไดผ้ลเกนิคาด มผีูม้าร่วมศกึษา

พระคมัภรี์เพมิขนึเป็น 40 คน ในจํานวนดงักล่าวเป็นอาจารยข์องมหาวทิยาลยั 2 คน 

         ท่ามกลางผูศ้กึษาพระคมัภรีม์ผีูห้ญงิคนหนึงชอื “โรซ่า” เป็นเพอืนร่วมคณะกบัมาเรยี ซงึตอนแรกมคีวาม

ลงัเลใจทจีะเขา้ร่วมชนัศกึษาพระคมัภรี์  

 มาเรียส่งไลน์ไปเชอืเชิญโรซ่าให้มารบัประทานอาหารเย็นทีบ้าน โรซ่าบอกว่าเธอรู้สึกกลวัทจีะอ่าน    

พระคมัภรี์ เธอไมต่อ้งการทําใหพ้ระเยซูรูส้กึผดิหวงั แต่ในทสีุดโรซ่าตดัสนิใจเขา้ร่วมชนัศกึษาพระคมัภรี์และการ

อธษิฐาน ผลปรากฏว่าโรซ่ามคีวามเชอืในพระเจา้เพมิขนึตามลาํดบั หลงัจากทไีดเ้ขา้มารว่มชนัได้ไม่กเีดอืนต่อมา 

โรซ่าตดัสนิใจรบับพัตศิมา 

         มาเรยีเองมคีวามชนืชมยนิดทีโีรซ่าได้มอบถวายดวงใจของเธอให้พระเจ้า  นับตงัแต่มาเรยีได้ย้ายชนั

ศกึษาพระคมัภรีแ์ละการอธษิฐานมาเปิดในมหาวทิยาลยัได ้3 ปี โรซ่าเป็นเยาวชนคนทสีบิทไีดร้บัเชอืในพระเจ้า 

         มาเรยีกล่าวเป็นพยานเสมอว่า “การทซีงึเราประสบความสาํเร็จในการศกึษาพระคมัภรีแ์ละการอธษิฐาน 

เพราะเราไดนํ้าเอาวธิกีารทาํงานของพระครสิต์มาใชใ้นการดาํเนินงานเพยีงอย่างเดยีว” 

         มาเรยีกล่าวเป็นพยานว่า “ฉันนําวิธกีารเขา้ถงึผู้คนของพระครสิต์มาใชใ้นการเออืมถงึโรซ่า ถา้จะว่าไป 

ฉันใชว้ธิกีารของพระครสิต์กบัเยาวชนทุกคนผู้เขา้มาอยู่ในกลุ่มการศกึษาพระคมัภรี์และการอธษิฐานทพีวกเรา

ชว่ยกนัตงัขนึ” 

         ส่วนหนึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีสบิสามของไตรมาสนี จะนําไปใช้ในการเปิด “ศูนย์เพือชวีิตที

ดกีว่า” ซงึจะเป็นศนูยก์ลางอทิธิพลแห่งความด ีในพนืทขีองมหาวทิยาลยัโคลอมเบยีเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี ซงึ

มหาวิทยาลยัแห่งนีอยู่ห่างจากบ้านเกดิของมาเรยี ใชเ้วลาเดนิทางโดยเครอืงบนิสองชวัโมง ขอบคุณพน้ีองใน 

พระครสิต์ทุกท่านทใีหก้ารสนับสนุนดว้ยเงนิถวายและดว้ยการอธษิฐานเผอื ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน

และครอบครวัดว้ย...ในนามพระครสิต์เจา้...อาเมน          
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 22 พฤษภาคม 2021 

คณุพรอ้มทีจะตายหรือยงั 

 

เล่าโดย  โรเจอร ์เพช วยั 52 ปี...ประเทศเมก็ซโิก 

 

         ศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาลชืออาจารย์โรเจอร์จะไปเยียมคนป่วยทุกคนทีเข้ามารักษาตัวที

โรงพยาบาลเซาอสีท์ ของครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี  โรงพยาบาลแห่งนีมขีนาด 40 เตยีง ตงัอยู่ทเีมอืง

วลิลาเฮอรโ์มซ่า ประเทศเมก็ซโิก 

         และแลว้ในตอนสายของวนัหนึง อาจารยโ์รเจอร ์ไดเ้ขา้ไปเยยีมคนไขพ้งึไดร้บัเขา้มาใหม ่เป็นชายสงูอายุ

วยั 80 ปี มชีอืว่า “โจซ”ี โจซเีคยเขา้-ออกโรงพยาบาลของแอ๊ดเวนตสีหลายรอบด้วยโรคเบาหวาน และความดนั

โลหติสงู ในวนัทอีาจารยโ์รเจอรเ์ขา้ไปเยยีมโจซ ี เขารูส้กึออ่นกาํลงัมาก 

         อาจารย์โรเจอร์รู้ประวตัคิวามเป็นมาของโจซดี ีชายสงูอายุคนนีอาศยัอยู่กบับุตรชายทเีป็นแอ๊ดเวนตีส 

ตลอด 20 ปีทผี่านมา หลานสาวของโจซเีรยีนจบพยาบาล และทาํงานเป็นพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลแห่งนี

ดว้ย  

 โจซีได้เคยไปฟังพระกิตตคิุณในการประชุมเผยแพร่ของอาจารย์แอ๊ดเวนตสีหลายรอบ และได้ศกึษา  

พระคมัภีร์มาแล้ว ดงันันชายสูงอายุคนนีทราบดถีึงหลกัขอ้เชอืของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตีส แต่เขาไม่เคยทําการ

ตดัสนิใจถวายดวงใจของเขาแกพ่ระเยซู 

         ศาสนาจารยโ์รเจอร์พูดอย่างนุ่มนวลและอย่างตรงๆ ว่า “คุณโจซ ีคุณพร้อมทจีะตายไหมครบั...คุณรูส้กึ

ว่าคุณไดร้บัการอภยับาปแลว้หรอืยงั...คุณพรอ้มทจีะไปสวรรคห์รอืยงั” 

         “ผมทราบดวี่าผมกาํลงัจะตายในอกีไม่นาน” โจซพีูดเปิดใจ “ผมไม่คดิว่าความบาปของผมจะได้รบัการ

อภยั” 

         จากนนัโจซแีสดงการขอบคุณแกบุ่ตรชายและหลานสาว ทนํีาเขามารกัษาตวัทโีรงพยาบาลของครสิตจกัร

แอ๊ดเวนตสีแห่งนี โจซขีอบพระคณุพระเจา้สาํหรบัสขุภาพกายและสขุภาพฝ่ายจติวญิญาณของเขา 

         อาจาร์ยโรเจอร์กล่าวชมคุณโจซีว่า “เป็นการดทีคีุณขอบคุณครอบครวัและมนัใจว่าพระเจา้ทรงดูแลคุณ 

แต่เหตุใดคณุยงัไมท่าํการตดัสนิใจถวายดวงใจของคณุแด่พระเจา้” 

         โจซกีล่าวว่า “ผมเป็นสมาชกิของครสิตจกัรหนึงมาตลอดชวีิต ตงัแต่เป็นเด็ก ผมเคยไปในการประชุม

เผยแพรพ่ระกติตคิณุกบัหลานสาวของผม และผมคดิว่าผมไมต่อ้งทาํอะไรอกีแลว้” 

         อาจารย์โรเจอร์ มองทีใบหน้าของโจซี และพูดขนึว่า “ถ้าคุณโจซไีม่พร้อมทจีะตายและยงัรูส้กึว่าความ

บาปของคณุยงัไมไ่ดร้บัการอภยั คณุจาํเป็นตอ้งทาํบางสงิมากกว่าการไปฟังเรอืงความรอดของพระเจา้” อาจารย์

โรเจอร์กล่าว พรอ้มกบัเสรมิว่า “สงิทคีณุโจซขีาดอยูค่อืการมอบถวายชวีติใหก้บัพระเยซู” 

        โจซเีรมิทําหน้าครุ่นคดินิดหนึง  แล้วพูดออกมาว่า “บางทผีมอาจตอ้งทําการตดัสนิใจเหมอืนทอีาจารย ์ 

โรเจอร์แนะนํานนัแหละ” 

         ฝ่ายลูกชายของโจซีซึงนิงเงยีบมาตงัแต่ต้น ได้พูดแทรกขนึว่า “คุณพ่อทราบเกยีวกบัพระเจ้าทุกอย่าง 

เพราะคุณพ่อเคยศกึษาพระคมัภรีห์ลายครงั และเคยไปร่วมฟังในการประกาศพระกติตคิุณหลายรอบ สงิทคีุณพ่อ

ตอ้งการคอื ‘การทาํการตดัสนิใจ’” 
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         ศาสนาจารยโ์รเจอรพ์ดูขนึว่า “นีเป็นเวลาเหมาะทคีุณโจซจีะทาํการตดัสนิใจ คณุอาจไมม่โีอกาสครงัทสีอง

กเ็ป็นได ้ ถา้คุณโจซตีดัสนิใจชว่งนี  ผมยนิดจีะเป็นผูก้อบพธิบีพัตศิมาใหก้บัคณุโจซโีดยเฉพาะครบั” 

         และในเยน็วนันันเอง โจซไีดท้ําการตดัสนิใจทจีะมอบชวีติของเขาใหก้บัพระเจา้ผ่านการรบับพัตศิมา และ

อาจารยโ์รเจอร์ไดอ้ธษิฐานเป็นพเิศษขอบพระคุณพระเจ้าทโีจซทีาํการตดัสนิใจรบับพัตศิมาและขอทรงประทาน

กาํลงัฝ่ายร่างกายใหโ้จซเีขา้สูพ่ธิบีพัตศิมาไดโ้ดยไมม่ปัีญหา 

         ในวนัต่อมาเมอือาจารยโ์รเจอรไ์ปเยยีมโจซทีหีอ้งคนป่วย โจซมีอีาการดขีนึมาก และเขาบอกว่าเขาพรอ้ม

ทจีะเขา้สูพ่ธิบีพัตศิมา อาจารยโ์รเจอรไ์ดเ้ตมิ ชอื-นามสกลุ และตาํบลทอียูข่องโจซลีงในแบบฟอรม์การรบับพัตศิ-

มา และขอให้โจซเีซ็นชอืลง อาจารย์โรเจอร์ได้ถามโจซวี่าเขาพร้อมทจีะกล่าวคําสญัญาต่อพระเจ้าเป็นพิเศษ

หรอืไม ่โจซตีอบว่า “แน่นอนครบั” 

         โจซไีดร้บับพัตศิมาหนึงสปัดาหห์ลงัจากทเีขาไดอ้อกจากโรงพยาบาล เขารูส้กึมคีวามสุขมากในวนัทเีขา

รบับพัตศิมา หลงัจากการรบับัพตศิมา เขาได้จบัมอือาจารย์โรเจอร์เขย่าอย่างแรงพลางพูดว่า “ผมไดท้ําตามที

สญัญาไวแ้ลว้นะครบั” 

         หลงัจากการรบับพัตศิมา โจซไีปนมสัการทโีบสถ์แอ๊ดเวนตสีทุกวนัสะบาโต เขาเสยีชวีติในอกี 3 ปีต่อมา 

ในปี 2019 ตอนทเีขาอายุได ้83 ปีเตม็พอด ี 

         โจซีเป็นหนึงในคนไขท้มีารกัษาตวัทีโรงพยาบาลของแอ๊ดเวนตีสทีอาจารย์โรเจอร์ได้สงัเกตเห็นการ

เปลยีนแปลงในชวีติของเขา ดว้ยอาํนาจแห่งความรกัของพระเยซู ส่วนใหญ่แลว้อาจารยโ์รเจอร์จะไม่เชญิชวนให้

คนไขใ้หถ้วายตวัใหพ้ระเจา้อยา่งตรงๆ เหมอืนในกรณีของโจซ ีเพราะอาจารยโ์รเจอร์ทราบดีว่าโจซเีขา้ใจถงึเรอืง

ความรอดโดยพระคุณของพระเยซูทุกอยา่ง เพยีงแต่ไมอ่ยากออกจากครสิตจกัรเดมิและตจีากญาตพิน้ีองอนัเป็น

ทรีกัในครสิตจกัรเดมิเทา่นนั 

         อาจารย์โรเจอร์คดิถงึถอ้ยคําของ เอลเลน จ.ีไวท้์ ทเีขยีนไว้ในหนังสอื “มหศัจรรย์แห่งการรกัษา” หน้า 

143 ซงึกล่าวว่า “วธิกีารของพระครสิต์เทา่นนั จะนําไปสูค่วามสาํเร็จแทจ้รงิในการเขา้ถงึไปยงัผูค้น พระผูช้่วยให้

รอดทรงคลุกคลกีบัประชาชน ทรงแสดงความปรารถนาดต่ีอพวกเขา พระองคท์รงรูส้กึเหน็อกเหน็ใจพวกเขา จน

พวกเขามอบความเชอืถอืใหก้บัพระองค ์จากนนัพระองคท์รงตรสัสงัว่า “จงตามเรามา” 

          ศาสนาจารยป์ระจาํโรงพยาบาลไมไ่ด้แวดลอ้มดว้ยคนป่วย แต่โลกนีเต็มไปดว้ยผูค้นทป่ีวยดว้ยความบาป  

สงิทดีทีสีดุทจีะทาํ ประการแรก คอืการทจีะแสดงความเหน็อกเหน็ใจโดยการรบัฟังทุกเรอืงราวและทุกปัญหาของ

ทุกคนไมว่่าเขาหรอืเธอจะเจบ็ป่วยฝ่ายร่างกาย หรอืฝ่ายจติวญิญาณ หรอืทงัสองอยา่งในเวลาเดยีวกนั 

         อาจารยโ์รเจอรก์ล่าวต่อว่า “เมอืคนป่วยไดเ้ทนําหนักทเีขาหรอืเธอแบกรบัไวใ้นใจออกมา คนไขจ้ะพบว่า

เป็นการงา่ยกว่าทเีขาหรอืเธอจะรบัฟัง และรบัคาํแนะนํา เมอืเราพดูเรอืงพระเยซูใหพ้วกเขาฟัง” 

          เงนิถวายในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสนี ส่วนหนึงจะนําไปเป็นกองทุนก่อสรา้งอาคารอกีดา้นหนึง

ของโรงพยาบาลเซาอสีวลิลาเฮอรโ์มซา (เมก็ซโิก) ขอบคุณพนี้องสาํหรบัเงนิถวาย ซงึจะทาํใหโ้รงพยาบาลมเีตยีง

รบัคนไขไ้ดม้ากขนึ เพอืทพีวกเขาจะไดร้บัฟังเรอืงความรอดของพระเยซู จากศาสนาจารยป์ระจําโรงพยาลและ

ทมีสมาชกิอาสาประกาศของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ขอบคุณพน้ีองทุกท่านทวีางแผนจะถวายทรพัยด์ว้ยความเออื

อารใีนวนัสะบาโตทสีิบสามของไตรมาสนี ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน ...ในนามพระครสิต์เจ้า...    

อาเมน                   
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 29 พฤษภาคม 2021 

เสียงบมึจากระเบิด 

 

เล่าโดย  แองเจลิ ฮาโร วยั 43 ปี...ประเทศเมก็ซโิก 

 

         ทหารหนุ่มวยั  21 ปี ชอื แองเจิล ฮาโร ใชก้ลอ้งส่องทางไกล ส่องกวาดไปมาบนพนืทแีห้งแล้ง ทเีต็มไป

ดว้ยทรายและพุม่ตน้กระบองเพชรแห่งรฐัชฮิวั ฮวั ประเทศเมก็ซโิก 

         ทนัใดนัน มเีสยีงระเบิดบมึ! ดงัสนันหวนัไหว พลทหารแองเจลิเห็นเหล่าทหารปืนใหญ่ ยงิลูกปืนใหญ่

หลายลกูหา่งออกไปประมาณ 7 กโิลเมตร เสยีงระเบดิของลกูปืนใหญ่ดงับมึ และกลุ่มควนัลอยพุ่งขนึไปบนอากาศ

อกีดา้นหนึงของทะเลทราย ทหารชอืแองเจลิมองตดิตามกลุ่มควนัทลีอยขนึ ซงึแสดงใหเ้ห็นว่าลูกปืนใหญ่ตกลง

บนเป้าหมายบนพนืดนิทกีําหนดไวอ้ย่างตรงเป้า   

          ทหารแองเจลิอธิษฐานว่า “โอพระเจา้โปรดใหลู้กปืนใหญ่ทุกลูกตกลงบนเป้าหมายและระเบดิออกทุกลูก

ดว้ยเถดิ” 

         อกีครู่หนึงต่อมามเีสยีงบมึ! เกดิขนึอกี มกีลุ่มเพลงิและควนัลอยขนึใกล้จุดเดมิ ในรศัมกีว้างประมาณหนึง

กโิลเมตร ทหารแองเจลิถอนหายใจดว้ยความผ่อนคลาย ทหารสองคนทเีฝ้าดูการซ้อมยงิปืนใหญ่ ต่างรูส้กึผ่อน

คลายเช่นกนั งานของทหารแองเจลิและทหารร่วมภาระกจิเดยีวกนัอกีสองนาย จะคอยเชค็ดวู่าลูกปืนใหญ่ตกลง

บนพนืดนิตรงเป้าหมาย และเกดิระเบดิขนึหรอืไม ่ถา้ไมร่ะเบดิ หรอืลกูปืนดา้น ทงัสามจะแจง้ไปยงัหน่วยปืนใหญ่

ใหห้ยดุยงิ และทงัสามจะเขา้ไปทาํลายลกูปืนใหญน่ันเสยี เพราะถา้มลีูกปืนใหญ่ตกลงพนืแลว้ “ดา้น” ไมร่ะเบดิ ก็

จะเป็นการเสยีงอนัตรายกบัทหาร หรอืผูค้นทเีดนิผา่นบรเิวณนัน  

 หลงัการซอ้มรบ  15 วนัผา่นไป วนันีเป็นวนัสดุทา้ยของการซอ้มยงิปืนใหญ่ ในเชา้วนัรุ่งขนึ หน่วยทหาร

จะขนึรถไฟเดนิทางกลบัไปยงัฐานทตีงัของพวกตน ทหารแองเจิลรูส้กึยนิดทีจีะไดก้ลบัไปยงัฐานทตีงั และเขาจะ

ไดร้บัอนุญาตใหล้ากลบัไปเยยีมคุณแม่ของเขาได ้แองเจลิจําไดว้่าคุณแม่ของเขาได้ใหพ้ระคมัภรีแ์ก่เขาเล่มหนึง  

เขาอ่านเรอืงของพระเยซูในพระธรรมกติตคิุณทงัสเีล่มทุกคนืก่อนเดนิทางมาซ้อมรบครงันี และทหารแองเจิล

ทราบดว้ยว่าคุณแม่ของเขาอธษิฐานเผอืเขาทุกคนื นับตงัแต่คุณแม่ได้เขา้เป็นสมาชกิของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตีส

ก่อนหน้านีหา้ปี ตอนนีเขาอธษิฐานขณะทเีขาและเพอืนทหารอกีสองนายมาปฏบิตัภิารกจิเดยีวกนั คอืการเฝ้าดู

เป้าหมายทลีกูปืนใหญต่ก 

         มเีสียงบึม! ควนัสีขาวได้พุ่งขึนไปบนท้องฟ้า ต่อมามีเสียงยิงปืนใหญ่อกี แต่ไม่มเีสยีงบึมเกิดตามมา 

ทหารแองเจลิ อธษิฐานขอให้ลูกปืนใหญ่ระเบดิเมอืตกลงทเีป้าหมาย มแีต่ความเงยีบเกดิขนึ พลทหารแองเจลิจงึ

อธษิฐานอกี 

         หลงัจากนนัสองชวัโมง การซ้อมยงิปืนใหญ่ไดส้นิสุดลง ทหารแองเจลิและเพอืนทหารอกีสองนายไดเ้ดนิ

ไปมองหาลกูปืนใหญท่ไีมร่ะเบดิ ลกูปืนใหญท่วี่ามนํีาหนกั 33 ปอนด ์หรอื 15 กโิลกรมั 

         เมอืพวกเขาเดนิเทา้ไปหาลกูปืนยงัจุดทมีนัตก ทงัสามมองเหน็ซากหมาป่าสองตวันอนตายไมห่่างกนั อนั

เนืองมาจากลูกปืนใหญ่ลูกก่อนหน้านันระเบิด นอกจากนันมซีากกระต่ายป่านอนตายอยู่อกีหลายตวักระจัด

กระจายไป 

         “อยู่นีเองลูกปืนใหญ่” ลูกปืนจมลงไปเกอืบมดิบนพนืทเีป็นดนิปนทราย “เพราะตกลงบนกองทรายนีเอง 

มนัจงึไมร่ะเบดิ” ทหารคนหนึงบอกถงึสาเหตุ 
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         ทหารทงัสามช่วยกนัคุย้ทรายทาํเป็นเนินรอบๆ ลูกปืนใหญ่ แลว้นํากงิไมแ้หง้มาสุมกนับนลูกปืนใหญ่ลูก

นัน  ทหารคนหนึงเทนํามนัดเีซลจากขวดลงบนกองไม้แห้ง และจุดไฟเผากองไมแ้ห้งนัน จากนันทหารทงัสาม

นายวงิไปยงัทกีําบงัซึงเป็นกอ้นหนิขนาดใหญ่ทหีมายตาไว้ห่างออกไปเกอืบหนึงกโิลเมตร พอถงึทกีําบงัทหาร

ประมาณ 20 นาทหีลงัจากนนั ลกูปืนใหญ่ลกูนันระเบดิบมึขนึ ทงัสามโล่งใจทภีาระกจิสาํเรจ็เรยีบรอ้ย ต่างพากนั

ดใีจหวัเราะใหก้บัภารกจิในหลายวนัทผี่าน และวนันีเสรจ็ลงอย่างสมบูรณ์  พอทหารทงัสามเดนิไปดผูลงาน  ใกล้

เขา้ไปประมาณ 30 เมตรจะถึงจุดระเบิด มีเสียงบึมเกิดขนึอย่างทีไม่มีใครคาดฝัน ร่างของทหารทงัสามต่าง

กระเดน็ลม้ลง พอตงัสตไิดต่้างสาํรวจดูรา่งกายของตนเองปรากฏว่าไมม่ใีครไดร้บัการบาดเจบ็ 

         นีเป็นการระเบดิครงัทสีอง เป็นสงิททีหารทงัสามไมเ่คยประสบมากอ่น เพราะลกูปืนใหญป่กตจิะระเบดิได้

ครงัเดยีว อยา่งไรกด็ทีหารทงัสามปลอดภยัดทีุกอย่าง ดว้ยความดใีจทหารทงัสามโผเขา้กอดกนักลม จากนันพล

ทหารแองเจลิขอใหเ้พอืนทหารคุกเข่าลง และทหารแองเจลิอธษิฐานขอบพระคุณพระเจ้าทรีอดปลอดภยักนัทงั

สามคน 

         “ขอบพระคุณพระบิดา สําหรับการปกป้องจากอนัตราย ขา้พเจ้าทงัสามปลอดภัยดีทุกอย่าง ขอบคุณ

พระองคใ์นนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน” 

         เหตุการณ์ในวนันนัไดเ้ปลยีนแปลงชวีติคของทหารแองเจลิโดยสนิเชงิ เขาจะรบัฟังทุกอย่างทคีุณแมข่อง

เขาเล่าเกยีวกบัพระเยซู เขาเรมิอ่านพระคมัภีรอ์ย่างเอาใจใส่ และอ่านหนังสอืหลายเล่มของ เอลเลน จ.ี ไวท้ ์ที

คุณแมข่องเขาส่งมาใหก่้อนหน้านี สองปีต่อมาหลงัจากทลีูกปืนใหญ่ระเบดิครงัทสีอง ทหารแองเจิลได้ถวายชวีิต

จติใจแด่พระเจา้ในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ดว้ยการรบับพัตศิมา 

         แองเจลิตอนนีปลดประจําการแล้วกล่าวเป็นพยานว่า “มเีพยีงการอศัจรรยข์องพระเจา้เท่านัน ทชี่วยให้

เราทงัสามปลอดภยัในวนันัน เพราะตามปกตแิลว้ ลกูปืนใหญจ่ะระเบดิเพยีงครงัเดยีว แต่วนันันมนัระเบดิสองครงั 

ผมเชอืว่าพระหตัถข์องพระเจา้ทรงปกปักษ์รกัษาชวีติของเราไว ้และเชอืว่าพระเจา้ทรงมแีผนการสาํหรบัผม” 

         ปัจจุบนั แองเจลิอายุ 43 ปี และทาํงานเป็นหวัหน้า ร.ป.ภ. ของโรงพยาบาลเซาทอ์สี ของครสิตจกัรเซ-

เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซงึตงัอยู่ในเมอืงวลิลาเฮอรโ์มซา ประเทศเมก็ซิโก  ขอบคณุพน้ีองในพระครสิต์ทวัโลกทไีด้

ถวายเงนิในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสแรกของปี 2018 ซงึทางครสิตจกัรไดนํ้าไปสรา้งอาคารดา้นหนึงของ

โรงพยาบาล ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรพน้ีองในพระครสิตท์ุกท่าน...ขอบคณุในนามพระครสิต์เจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 5 มิถนุายน 2021 

การอธิษฐานหาสามี 

 

เล่าโดย  เอสเตอร ์การเซยี วยั 35 ปี…ประเทศเมก็ซโิก 

 

         เมอืเอสเตอร์ อายุ 12 ปี เธอเรมิอธษิฐานเป็นพเิศษทุกคนืในห้องนอนของเธอ ซงึอยู่ในเมอืงวลิลาเฮอร์-

โมซา ประเทศเมก็ซโิก เอสเตอรอ์ธษิฐานว่า... 

         “พระบดิา เมอืขา้พเจ้าโตขนึขอขา้พเจ้าได้พบกบักบัชายหนุ่มทเีป็นคนดี รกัพระเจ้า และเป็นสามีทดีี

สาํหรบัขา้พเจา้ดว้ย..ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

         สาเหตุทเีอสเตอร์อธษิฐานเช่นนันเพราะว่าคุณพ่อของเอสเตอร์เป็นคนดืมเหล้าจดั  เมอืเมาแล้ว ก็จะ

ทะเลาะกบัคุณแมบ่่อยๆ บางครงัคุณพ่อจะควา้มดีทําครวัขนึมา และออกปากขูคุ่ณแม่ และเอสเตอร์ผูเ้ป็นลูกสาว

ว่า  “อย่าบ่น อย่าเถยีงฉัน...ฉันเป็นหวัหน้าครอบครวันะ..ใหฟั้งฉันคนเดียวเดยีวจะดเีอง”  เมอืคุณแม่พยายาม

อา้งเหตุผล  บางครงัคณุพอ่ควา้มดีทําครวัขนึมาแลว้ขูแ่ม.่.. ถา้คุณแมไ่ม่หยุดบ่น  คุณพ่อจะขวา้งมดีใส่  ขอบคุณ

พระเจา้ทเีขาขวา้งพลาดเป้าทกุครงั 

         จะว่าไปเมอืเอสเตอรเ์รมิอธษิฐานแรกๆ  เธอไมรู่ว้่าจะกล่าวคาํขนึตน้อย่างไร เธออธษิฐานเหมอืนพดูกบั

เพอืน นึกจะพูดอย่างไร หรอืทูลขออย่างไรก็อธษิฐานออกมา พูดเสร็จก็จะพูดว่าอาเมน ซึงเหมอืนการพูดกบั

เพอืนๆ 

         และเอสเตอรเ์ชอืว่าพระเจา้ทรงฟัง  และทรงสามารถจะช่วยเธอได้ เธออธษิฐานว่า “โปรดประทานผูช้าย

ทดีใีหม้าเป็นสามขีองขา้พเจา้  เพอืขา้พเจา้จะมคีรอบครวัทมีคีวามสขุ  มลีกูสกัคนหรอืสองคน”        

         หลงัจากทีเอสเตอร์สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เอสเตอร์ได้พบชายคนหนึงชอืลูอีส  ลูอสีเป็น

นายจา้งขณะทเีอสเตอรท์าํงานในรา้นขายยาของเขา  ลอูสีชวนเอสเตอรไ์ปรบัประทานอาหารหลงัเลกิงาน ทงัสอง

ชอบอุปนิสยั และการวางตวัของกนัและกนั  จงึนัดกนัไปทานอาหารนอกบ้านบ่อยครงัขนึ ...วนัหนึงลูอสีชวน    

เอสเตอรใ์หไ้ปในรายการโรงเรยีนวนัสะบาโตทโีบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงทพีวกเขาอาศยัอยู ่

         เอสเตอร์นึกชอบโรงเรยีนวนัสะบาโตนับแต่ครงัแรกทไีปร่วม  สมาชกิในโบสถ์เป็นมติรทใีจดี มคีวาม

กรุณา และความจริงใจ  เมอืนังอยู่ในโบสถ์เธอรูส้กึมสีนัตสิุข ซึงเธอไม่เคยรู้สกึสบายใจเช่นนีมาก่อน  เธอฟัง

ศาสนาจารยเ์ทศนาเรอืงดาเนียลในวนัสะบาโตนนัอยา่งสนใจ 

          ทนัใดนันเธอไดย้นิเสยีงผูช้ายคนหนึงพดูกบัเธอ  “เธอเป็นสมาชกิของโบสถท์นีีหรอื” 

         เอสเตอรห์นัมอง “ลูอสี” ซงึนังอยู่ขา้งเธอ และถามว่า “เมอืกคีุณพดูกบัฉันหรอื”  ลูอสีตอบว่าผมไมไ่ดพู้ด

อะไร  ผมนังฟังอาจารยเ์ทศนาอยูอ่ย่างเงยีบๆ” 

        เอสเตอร์รู้สกึแปลกใจมาก  ถามตวัเธอเองว่า  “นีเธอกําลงัฝันกลางวัน แล้วหูแว่วไปหรือเปล่า ทําไม

เสยีงพดูจงึชดัเจนออกอยา่งนัน” 

         หลงัจากนงัฟังเรอืงเทศน์จบ  และโบสถเ์สรจ็สนิการนมสัการ  เอสเตอร์ยงัเหมอืนกบัไดย้นินําเสยีงอนัน่า

ฟังนัน  แต่พดูเสยีงเบาลงว่า  “นีเป็นสถานทสีาํหรบัเธอ...เธอเป็นของสถานแห่งนี” 

         เอสเตอรไ์มเ่ขา้ใจจรงิๆ ว่ามใีครพดูกบัเธอเช่นนี  แต่เธอกม็สีนัตสิขุอยา่งประหลาด 

         ในวนัสะบาโตถดัมา เอสเตอรบ์อกลอูสีว่า เธอตอ้งการศกึษาพระคมัภรี ์
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          ในวนัถดัมา พสีาวของลูอสีและสามขีองเธอได้มาทบี้านของเอสเตอร์ และทําการสอนพระคมัภรี์ให้กบั   

เอสเตอร์  ขณะทเีอสเตอร์ศกึษาเกยีวกบัการเนรมติสรา้งโลก และศกึษาต่อเรอืงพระบญัญตัสิบิประการ  ดวงใจ

ของเอสเตอรอ์ยากเรยีนรูม้ากขนึ  เอสเตอร์จงึขอคู่มอืศกึษาพระคมัภรี์จากพสีาวของลูอสิ  เพอืเธอจะศกึษาพระ-

คมัภรีด์ว้ยตวัของเธอเองระหว่างสปัดาห ์

         วนัอาทติยต่์อมาเป็นวนัหยดุ คุณพ่อออกไปสงัสรรคก์บัเพอืน  ตอนเยน็เมอืคณุพ่อเขา้บา้นมา คุณพ่อเมา

เหลา้หนักเดนิโซเซ  ขณะนันเอสเตอร์กาํลงัศกึษาพระคมัภรี์ไปได้ครงึเรอืง  คุณพ่อมองเหน็สองสามภีรรยาชาว

แอ๊ดเวนตสีทมีาสอนพระคมัภรี ์เขาแสดงสหีน้าไม่พอใจอย่างยงิ คุณพ่อเดนิเลยไปด้านหลงับา้นซงึเป็นหอ้งครวั  

แล้วคุณพ่อเรยีกว่า  “เอสเตอร์มาหาพ่อหน่อยซ”ิ นําเสยีงทเีอสเตอร์ไดย้นิ เป็นเหมอืนเสยีงของคนอนืทกีําลงั

โกรธ  เอสเตอร์กม้ศรีษะอธษิฐานสนัๆ ขอการทรงนําแลว้เดนิไปหาพ่อ  ผูเ้ป็นพ่อคว้ามดีทาํครวัเล่มเขอืงขนึมา  

และขูว่า่  “จงออกไปจากบา้นของฉนั พรอ้มกบัเพอืนของแก...ถา้แกไมอ่อกไป ฉนัจะฆา่แก” 

         เอสเตอรเ์ปิดตากวา้งขนึ  เสยีงทเีธอไดย้นิไมใ่ช่เสยีงของคณุพอ่ทเีธอคุน้เคย หน้าของเขาแสดงใหเ้หน็ว่า

เขาพดูจรงิ  และจะตอ้งทําจรงิ  เอสเตอรม์องดคูณุพ่อเหมอืนมองคนอนืทไีมใ่ชค่ณุพ่อของเธอ.. เอสเตอร์พยายาม

จะพดูใหเ้หตผุลกบัคณุพ่อ 

         คุณพ่อคะ ใจเยน็ๆ นะคะ  หนูไมไ่ดใ้ชย้าเสพตดิ หรอืดมืเครอืงดมืทมีแีอลกอฮอล  หนูกําลงัศกึษาพระ-

คมัภรี ์ ซงึเป็นสงิทดีสีาํหรบัชวีติของหนู... 

         คุณพ่อพดูเสยีงดงัว่า “กไูมฟั่ง กกูาํลงัจะฆา่มงึ และคนทมีาสอนมงึ”  

         เอสเตอรข์อใหเ้พอืนจากทโีบสถ์กลบับ้านไปก่อน และเมอืส่งพวกเขาออกบ้านไปแลว้ เอสเตอรก์ลบัไปที

หอ้งนอนของเธอ และรอ้งไหพ้ลาง อธษิฐานไปพลาง 

         เอสเตอรอ์ธษิฐานต่อพระเจา้ว่า  “พระบดิาทรีกัโปรดช่วยขา้พเจ้า...ขา้พเจา้ไม่ต้องการดําเนินชวีติเช่นนี

ต่อไป” 

        อธษิฐานเสรจ็ เอสเตอรร์ู้สกึว่าเธอไดร้บัสนัตสิุข เอสเตอรอ์อกจากหอ้งนอน และพบกบัผูเ้ป็นพ่อนังอยู่ที

หอ้งรบัแขก เมอืพ่อมองเหน็ลูกสาว เขาเรมิหวัเราะเสยีงดงั เอสเตอร์รูว้่านันไมเ่หมอืนทคีุณพ่อเคยหวัเราะอย่าง

เป็นธรรมชาต ิเอสเตอรว์งิกลบัไปทหีอ้งของเธอและเรมิตน้อธษิฐานอกี 

        “โอ.. พระบดิาทรีกั พระองคท์รงตอ้งการอะไรจากขา้พเจา้หรอื”    

         เอสเตอรร์ูถ้งึคาํตอบแทบจะในทนัทวี่า  พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ธอถวายดวงใจของเธอใหก้บัพระเจา้ และ

เขา้สู่พธิบีพัตศิมา.. 

         เวลาจากวนันันถงึปัจจุบนั ผ่านไปแล้ว 8 ปี ตอนนีเอสเตอร์เป็นเจ้าหน้าททีํางานรบัใชพ้ระเจ้าในโบสถ ์

โดยทาํหน้าทเีป็นเลขานุการ  และเป็นผูนํ้าเยาวชนอกีตําแหน่งหนึง ของโบสถ์อะมาตตินัเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี

ซงึตงัอยู่ทเีมอืงวลิลาเฮอร์โมซา ประเทศเมก็ซโิก และเอสเตอร์ไดเ้ขา้พธิแีต่งงานกบัลูอสี และขณะนีเอสเตอร์

กําลงัตงัทอ้งบุตรคนแรก เอสเตอร์เป็นพยานว่า “ขา้พเจา้อธษิฐานขอใหไ้ดส้ามเีป็นคนด ีไม่สบูบุหร ีไม่ดมืเหลา้  

เป็นครอบครวัทมีคีวามสุขและมลีูกหนึงหรอืสองคนของเราเอง  และพระเจา้ไดท้รงตอบคาํอธษิฐานของขา้พเจ้า

ทุกอยา่ง” 

        ขอบคุณพน้ีองในพระครสิต์ทวัโลก  ทถีวายทรพัย์ในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสแรกของปี 2018 

ซงึทางครสิตจกัรเมก็ซโิกไดนํ้าไปสรา้งอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสีของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี ซงึตงัอยู่ใน

เมอืงบา้นเกดิของเอสเตอร์ คอืเมอืงวลิลาเฮอรโ์มซา ขอพระบดิาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน ทงัครอบครวัดว้ย... 

ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 12 มิถนุายน 2021 

ไม่ใช่เส้นทางของฉัน 

 

เล่าโดย  ฟาไบโอลา ปาดลิลา วยั 36 ปี...ประเทศเมก็ซโิก 

 

         หลงัจากท ีฟาไบโอลา รบับพัตศิมา เธออธษิฐานเป็นเวลา 18 ปี เพอืใหคุ้ณพ่อของเธอถวายดวงใจของ

เขาใหก้บัพระเจา้ ฟาไบโอลาอาศยัอยูท่เีมอืงวลิลาเฮอรโ์มซา ประเทศเมก็ซโิก 

         เวลาผ่านไปหลายปีจนฟาไบโอลารูส้กึว่าน่าจะเป็นความสนิหวงั 

         คณุพ่อยงัไมเ่ชอืในพระคมัภรี ์และอธษิฐานต่อพระนางมารยี ์และนกับุญทงัหลาย คณุพ่อเป็นนักดมืตวัยง 

และบ่อยครงัคณุพ่อจะพดูดถูกูหรอืสบประมาทคุณแม่ ดูเหมอืนว่าใบหน้าของคุณพ่อจะบดิเบยีวไป เมอืเขากาํลงั

โกรธจดั 

         เมอืเหน็โอกาสเหมาะฟาไบโอลา จะพูดเรอืงพระเยซูใหคุ้ณพ่อฟัง แต่ในไม่กนีาท ีคุณพ่อจะแสรง้เดนิหนี

เขา้ไปในหมูบ่า้น  อย่างไรกต็ามฟาไบโอลายงัไมค่ดิยอมแพ ้เธอไดข้อใหส้มาชกิโบสถบ์างคนอธษิฐานเผอืคุณพ่อ

ของเธอดว้ย 

         ในทสีดุพระเจ้าทรงตอบคําอธษิฐานของฟาไบโอลา แมจ้ะไม่ใช่เป็นคําตอบทฟีาไบโอลาคาดหวงัเอาไว ้

          เมอืคุณพ่ออายุ 75 ปี คุณพ่อป่วยหนัก และเมอืไปรบัการตรวจโรค และรบัการวินัจฉัยว่าคุณพ่อเป็น

มะเรง็ทตีบัของเขา และมะเรง็ไดก้ระจายออกไปมากแล้ว การผ่าตดัไมส่ามารถช่วยอะไรได ้เมอืฟาไบโอลาไดย้นิ

ว่าคุณพ่อของเธอจะตายในอีกไม่นาน ฟาไบโอลาได้อธิษฐานหนักขึนเพือความรอดของคุณพ่อของเธอ 

         “โอพระบิดาเจ้าโปรดประทานถ้อยคาํทถีูกตอ้งและเหมาะสม เพอืขา้พเจ้าจะสามารถบอกเรอืงเกยีวกบั

พระองคใ์หค้ณุพอ่ไดฟั้งอยา่งมนํีาหนกั” ฟาไบโอลาอธษิฐานทกุเชา้ และทกุเยน็ตลอดหนึงสปัดาห ์

         อยู่มาวนัหนึง ฟาไบโอลาเดนิไปยนืขา้งเตยีงคุณพ่อ แล้วเธอคว้ามอืขา้งหนึงของคุณพ่อมากุมไว ้ ด้วย

ความกงัวลและความกลวัว่าคุณพ่ออาจใช้มอือกีขา้งตบหน้าเธอ และสงัให้เธอถอยออกไป แต่ฟาไปโอลาเกิด

ความมนัใจ เพราะเธอไดใ้ห้ความหวงัด ีและไดอ้ธิษฐานเผอืคุณพ่อมาแล้วหลายปี ฟาไบโอลาพูดกบัคุณพ่อว่า  

“หนูรกัคุณพ่อมาก...พระเจา้ทหีนูกาํลงัพดูถงึในเชา้วนันี เป็นพระเจา้ทจีะช่วยคุณพ่อใหร้อดได้ พระองค์ทรงเป็น

พระเจา้ผูท้รงฤทธทิสีามารถจะเยยีวยาคณุพ่อได ้ตอนนีขอใหห้นูอธษิฐานเผอืคณุพ่อนะคะ” 

        ฟาไบโอลารูส้กึแปลกใจมากทคีณุพ่อพยกัหน้าตกลงว่า คุณพ่ออนุญาตใหฟ้าไบโอลาทําการอธษิฐานเผอื

เขาได ้

         นับจากวนันัน  ฟาไบโอลา และคุณพ่อของเธอได้อธษิฐานร่วมกนัทุกเช้าและทุกเยน็ หลงัการอธษิฐาน  

ฟาไบโอลาจะอ่านพระคมัภรี์ และร้องเพลง จากหนังสอืเพลงของโบสถ์ให้คุณพ่อฟัง ซงึคุณพ่อกน็อนฟังอย่าง

เงยีบๆ 

         บางครงัฟาไบโอลานึกสงสยัว่า การอา่นพระวจนะของพระเจ้า และการรอ้งเพลงใหคุ้ณพ่อฟังจะบงัเกดิ

ผลดหีรอืไม่ ต่อมาฟาไบโอลา และสมาชกิโบสถ์ได้กําหนดวนัหนึงสําหรบัอดอาหาร และอธิษฐานเผอืคุณพ่อ

โดยเฉพาะ 

         โรคมะเร็งทตีบัของคุณพ่อกระจายไปอย่างรวดเรว็  ซงึทาํให้อาการของคุณพ่อทรุดลงไปอกี ฟาไบโอล่า 

ไมท่ราบจะจดัการอยา่งไรด ี เพอืนชาวแอ๊ดเวนตสีคนหนึงของฟาไบโอลา ชอื “รติา” เสนอตวัจะไปสอนพระคมัภรี์
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ใหก้บัคุณพ่อของฟาไบโอลา  เมอืฟาไบโอลาบอกเรอืงนีกบัคุณพ่อ  คุณพ่อพยกัหน้าตกลง  ซึงทําใหฟ้าไบโอลา

รูส้กึแปลกใจอกีครงั ทคีุณพ่อตกลงใจรบัขอ้เสนอ 

         รติาเองเมอืสงัเกตเหน็ว่าอาการของคุณพ่อของฟาไบโอลาทรุดลงทุกวนั  รติาจงึทําการสอนพระคมัภรี์ให้

คุณพ่อทุกวนั  วนัละหนึงครงัสปัดาห์ละเจด็วนั  หนึงสปัดาหผ์่านไป ในวนัทแีปดรติาเอ่ยถามคุณพ่อว่า “คุณพ่อ

ตอ้งการถวายจติใจใหพ้ระเยซใูนวนันีหรอืไม”่ 

        ขณะทคีณุพ่อใชเ้วลาครุ่นคดิหาคําตอบ  รติาไดป้้อนคาํถามให้คุณพ่อของฟาไบโอลาว่า  “คุณพ่อพรอ้ม

จะเขา้สูพ่ธิบีพัตศิมาตอนนีไหมไหมคะ”  คุณพ่อหยุดคดิสนัๆ  และพดูออกมาว่า  “พ่อพรอ้มแลว้ ช่วยจดัแจงทุก

อยา่งใหพ้อ่ไดร้บับพัตศิมาดว้ย” 

         รติา และฟาไบโอลา ได้ติดต่อศาสนาจารย์ประจําโรงพยาบาลเซาอสีต์แอ๊ดเวนตสี คอือาจารย ์โรเจอร ์

เพช เป็นผูป้ระกอบพธิบีพัตศิมาใหค้ณุพ่อของฟาไบโอลา โดยใหร้บับพัตศิมาในสระว่ายนําพลาสตกิขนาดใหญ่

ของเดก็ ทบีรเิวณสนามหญา้หน้าบา้นของครอบครวัในเวลา 13:30 น.ของวนัพธุ 

         เยน็วนันนัคณุพ่อไม่อยากไปนอนในหอ้งนอน  แต่ไดน้ังบนโซฟาในหอ้งรบัแขก ซงึแวดลอ้มดว้ยสมาชกิ

ในครอบครวั 

         ตกดกึสงดัของคนืรบับพัตศิมานนัเอง ขณะนังบนโซฟาหอ้งรบัแขก คุณพ่อไดห้ายใจเรว็ขนึ และในทสีุด

ไดห้ายใจเฮอืกสดุทา้ย และหลบัตาของเขาลง 

         หน้าตาของคณุพ่อทเีคยบดิเบยีวขณะทอียูใ่นอารมณ์โกรธตอนเมา  เวลานีมองดแูลว้ใบหน้าของเขาเรยีบ

สงบอย่างมสีนัตสิุขนอนอยูใ่นโรงศพ แมคุ้ณพ่อไม่เคยไปนมสัการในโบสถข์ณะมชีวีิตอยู่แมค้รงัเดยีว แต่คณุพ่อ

ไดก้ลบัใจใหม ่และไดร้บับพัตศิมากอ่นทเีขาจะสนิใจ 

         ฟาไบโอลา แน่ใจว่า พระเจ้าทรงกระทําการอศัจรรย์  คุณพ่อของเธอได้เปลียนใจมาเชอืในพระเจ้าใน

เวลาเพยีงสองเดอืน นับจากเวลาทแีพทยไ์ดว้นิิจฉยัว่า คณุพอ่เป็นมะเรง็ และไมม่ทีางใดจะรกัษาชวีติไวไ้ด้ 

         ฟาไบโอลา กล่าวเป็นพยานว่า  “การกลบัใจใหม่ของคุณพ่อไม่ได้เป็นไปตามทเีธอต้องการ แต่เป็นไป

ตามวถิทีางของพระเจา้  สงิทเีป็นไปไมไ่ดส้าํหรบัมนุษยเ์ป็นไปไดเ้สมอสาํหรบัพระเจา้” 

         ขอบคุณพน้ีองในพระครสิต์ทวัโลก  ทถีวายทรพัย์ในวนัสะบาโตทสีิบสามของไตรมาสแรกของปี 2018 

ซงึทางครสิตจกัรเมก็ซโิกได้นําไปสร้างอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสีของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสี ซงึศาสนา-

จารยโ์รเจอร ์เพช ทํางานอยู่  โรงพยาบาลตงัอยู่ในเมอืงวลิลาเฮอร์โมซา ประเทศเมก็ซโิก... ขอพระบดิาเจา้ทรง

อวยพระพรทุกทา่น ทงัครอบครวัดว้ย ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที 19 มิถนุายน 2021 

อาํนาจของเมลด็พนัธุ์ 

 

เล่าโดย  ฟลอเรนซโิอ วซัคเุอซ วยั 61 ปี...ประเทศเมก็ซโิก 

 

        เดก็ชาย ฟลอเรนซิโอ อายเุพยีง 4 ปี เขาทาํงานหนกัในไรข่องคณุยา่ในประเทศเมก็ซโิก เขาทาํการปลกู  

และดูแลตน้ขา้ว ดูแลต้นอะโวเคโด ้ต้นโกโก ้และแปลงดอกกุหลาบ ดว้ยการช่วยเหลอืของลูกพ ีและลูกน้องซงึ

เป็นหนุ่มแลว้ 2 คน และเดก็ชายอายุ 7 ปี อกีคนหนึง ซงึเป็นเพอืนบา้นชอื แอนโตตโิอ 

         ฟลอเรนซิโอสงัเกตุเห็นว่าแอนโตนิโอจะไม่มารับจ้างทํางานในวันเสาร์ เขาจึงไม่ได้รบัค่าจ้างในวัน

ดงักล่าว  แต่ลูกผูพ้แีละผู้น้องซงึเป็นหนุ่มแล้วทงัสองคน มาทํางานทุกวนั และรบัค่าจ้างเป็นรายวนัไปทุกวนั  

อย่างไรกด็ใีนวนัเสารห์ลงัดวงอาทติยต์กดนิไปแลว้  แอนโตนิโอจะมาช่วยทาํงานอะไรทยีงัไมเ่สร็จ ซงึกจ็ะไดร้บั

คา่จา้งนับเป็นรายชวัโมงไป 

         วนัหนึง ฟลอเรนซโิอถามแอนโตนิโอว่าเหตุใดเขาจงึหยุดไมม่าทํางานในวนัเสาร์ ซึงแอนโตนิโอ ตอบว่า 

วนัเสารเ์ป็นวนัสะบาโตหรอืวนับรสิทุธขิองพระเจ้า ผมจงึไม่มาทํางานในวนัเสาร์ และวนัเสาร์ตอนเชา้ ผมจะไป

นมสัการทโีบสถ์ และตอนบ่ายจะนอนอา่นพระคมัภรีอ์ยู่ทบีา้น 

         ฟลอเรนซโิอเชอืตามทแีอนโตนิโอบอก เพราะแอนโตนิโอมลีกัษณะนิสยัไมเ่หมอืนเดก็คนอนืทวัไป แอน

โตนิโอขยนั สภุาพ มคีวามกรณุา และอา่นพระคมัภรี ์จะว่าไปแอนโตนิโอเป็นเพอืนทดีทีสีดุทฟีลอเรนซโิอม ี        

         สองสามวนัต่อมาในช่วงพกัเหนือยจากการทํางาน แอนโตนิโอชวนฟลอเรนซโิอไปเยยีมโบสถ์ทเีขาไป

นมสัการ  

         “วนัเสาร์ใดเสารห์นึงไปเยยีมโบสถ์ทผีมไปนมสัการเป็นประจําไหม” แอนโตนิโอชวนขณะททีงัสองหยุด

พกัจากการทาํงานและกาํลงัจบินําโปโซน ซงึทาํจากขา้วโพดหวานสม่ีวง แอนโตนิโอกล่าวเสรมิว่า “วนัเสาร์ทจีะ

ถงึนีเราจะมรีายการพเิศษในชวัโมงโรงเรยีนวนัสะบาโต เราจะไดร้อ้งเพลง ไดอ้่านพระคมัภรี์ และจะไดพ้บปะกบั

เพอืนใหม่ๆ  ดว้ย” 

         “ครบั ผมตอ้งการไปโบสถ์ของคุณจงั”  ฟลอเรนซโิอตอบ แต่คุณย่าของผมเป็นสมาชกิคริสเตยีนทไีป

นมสัการในโบสถ์วนัอาทติย ์ คุณย่าคงไมช่อบถา้ผมหยดุทาํงาน และไปโบสถ์ในวนัเสาร ์คุณย่าเคยบอกว่า  ผูท้ี

นมสัการในวนัเสาร์เป็นพวกทขีเีกยีจ เพราะพวกเขาหยุดทํางานจรงิๆ ขณะทผีูน้มสัการวนัอาทติย์ไปโบสถ์กลบั

บา้นมายงัไปทาํงานไดอ้กีครงึวนั หรอืไมไ่ปโบสถ์เลยกไ็มเ่ป็นไร 

         แต่แอนโตนิโอไมย่อมเลกิลม้ความพยายาม เขาเอ่ยปากชวนฟลอเรนซโิอใหไ้ปเยยีมโบสถ์ในอกีสองสาม

วนัต่อมา หลงัการเชญิครงัแรก “เชญิคุณไปเยยีมโบสถ์สกัครงัแล้วคุณจะเห็นว่าเป็นอย่างไร แล้วคุณจะติดใจ” 

        เมอืฟลอเรนซโิอเอ่ยปากขออนุญาตจากคุณย่า คุณย่าไม่ยอมอนุญาตให้ไป ทําให้ฟลอเรนซโิอไม่กลา้ขดั

ใจคณุย่า 

         แต่แอนโตนิโอเอ่ยปากชวนฟลอเรนซิโออยู่ทุกสปัดาห์ตลอดหนึงเดอืน ในทสีุด ฟลอเรนซิโอ มองเห็น

โอกาส เชา้วนัเสารน์ันคุณย่านําเอาผลผลติจากไร่ไปขายทตีลาด ฟลอเรนซโิอ จึงถอืโอกาสไปโบสถ์กบัแอนโตนิ

โอ และปรากฏว่าฟลอเรนซโิอชอบรายการโรงเรยีนวนัสะบาโตและรูส้กึยนิดทีไีดฟั้งเพลง และได้รอ้งเพลงกบัพวก

เพอืนใหม ่
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        เมอืฟลอเรนซโิอกลบับา้น เขาพบวา่คุณยา่รอเขาอยูแ่ละถามเขาวา่ “วนันีหลานไปไหนมา” เดก็ชายตอบตาม

ตรงวา่ “ผมไปโบสถแ์อ๊ดเวนตสีกบัแอนโตนิโอครบั” 

        คุณยา่รูส้กึโกรธมาก พูดสงัว่า “ยา่บอกแลว้ใชไ่หมว่ายา่ไม่ชอบโบสถน์ัน อยา่ไปโบสถน์ันอกีนะ แลว้ยา่จะซอื

เบยีรใ์หห้ลานดมื.. ถา้หลานไมไ่ปโบสถน์นัอกี” 

         แต่ฟลอเรนซโิอ ถอืโอกาสไปโบสถอ์กีหลายครงั เมอืเหน็ว่าคุณยา่นําผลผลติไปขายทตีลาดในวนัเสาร ์ เมอื

ฟลอเรนซิโอไปโบสถ์ เขาจะรบีออกจากโบสถ์ก่อนเวลาเลกิ เพอืจะวงิกลบับ้าน หรอืไปทํางานทไีร่ซึงอยู่ใกล้บ้าน 

ก่อนทคีณุยา่จะกลบัมาจากตลาด 

          ทุกอยา่งดาํเนินไปไดด้ว้ยด ีสองปีผา่นไป ครอบครวัของแอนโตนิโอไดย้า้ยไปทํางานในอกีเมอืงหนึงห่างไกล

ออกไป 

         เมอืปราศจากเพอืนคอยเชญิชวน ฟลอเรนซิโอหยุดไปโบสถ์แอ๊ดเวนตสี อกีอยา่งคุณย่าซงึชอบดมืเบยีรอ์ยู่

แล้ว ได้ชวนให้ฟลอเรนซิโอร่วมดมืเป็นเพอืน เมอืฟลอเรนซโิออายุได ้9 ปี เขาได้กลายเป็นคนทชีอบดมืเบียร์เป็น

ชวีติจติใจ  ซงึคุณยา่กเ็หน็ชอบ ในสองสามปีต่อมาฟลอเรนซโิอ ไดเ้รมิสบูใบกญัชา และใชย้าเสพตดิโคเคนดว้ย 

         ถงึตอนน ีฟลอเรนซโิอรูส้กึตวัว่าตนเองไดต้กเป็นทาสของยาเสพตดิไปแลว้ เขามองเหน็ผูค้นใกลช้ดิมากมาย

ทใีชย้าเสพตดิมสีุขภาพเสอืมโทรม รา่งกายไม่แขง็แรงเท่ากบัคนไมใ่ชย้าเสพตดิ การใชย้าเสพตดิทําให้เกดิโรคต่างๆ 

เงนิทองทหีาไดจ้ะนําไปซอืหายาเสพตดิในปรมิาณมากขนึตามลาํดบั พวกเขาจงึเกดิเจบ็ป่วยบ่อย ไหนจะตอ้งเสยีเงนิ

คา่รกัษาพยาบาอกี ทสีาํคญั ยาเสพตดิทําใหท้งัครอบครวัไมม่คีวามสุข... ชวีติสนัลง  

         ฟลอเรนซิโอดนิรนต่อสู้ทจีะพยายามเลกิใช้ยาเสพติด และหยุดดมืเครอืงดมืทีมแีอลกอฮอลหลายปี แต่ไม่

สําเรจ็ ในทีสุดเขาคดิได้ว่าเขาควรร้องทูลขอความช่วยเหลอืจากพระเจ้า เขาอธษิฐานสนัๆ วนัละหลายครงัว่า “พระ

เจ้า ...โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าต้องการเลิกสิงชัวร้ายนี แต่ทําไม่ได้ โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด”          

         ฟลอเรนซโิออธษิฐานคําเดมิซําๆ กนัประมาณหนึงปี  ทนัใดวนัหนึงเขาไม่มคีวามปรารถนาจะใช้สงิเสพตดิ

เหลา่นันขนึมาในทนัททีนัใด ไม่อยากสูบ  ไมอ่ยากดมืเหลา้ ไม่อยากใชย้าเสพตดิ เขาขอบพระคุณพระเจา้ทเีกดิการ

อศัจรรยข์นึอย่างประหลาด เขาเป็นอสิระแล้ว ตอนนันเขาอายุได ้45 ปี เขารู้สกึชนืชมยนิด ี เขาทราบแน่ชดัว่าพระ

เจ้าทรงตอบคําอธษิฐานของเขา เขาจงึมอบถวายดวงใจของเขาให้กบัพระเยซูครสิต์  และเขา้ร่วมกบัโบสถ์เซเว่นธ์

เดยแ์อ๊ดเวนตสี 

         ฟลอเรนซิโอกล่าวเป็นพยานว่า เขาเป็นเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี เพราะเขาจําไดว้่าตอนเป็นเดก็ชายเขามี

เพอืนชอืแอนโตนโิอ ซงึเพอืนคนนไีดบ้อกเขาตอนทเีขาอายุได ้4 -5 ปีว่าโบสถ์แอ๊ดเวนตสีถอืตามพระคมัภรี์ทุกอยา่ง 

และถือรักษาพระบัญญัติสิบประการทุกข้อ ซึงข้อทีสีบอกให้ถือรักษาวันสะบาโตเป็นวันบริสุทธิของพระเจ้า 

         ปัจจุบนัฟลอเรนซโิอ อายุ 61 ปี เขาชอบทจีะพูดถงึความรกัของพระเจา้ และบอกว่าพระเจ้าทรง ช่วยใหเ้ขา

เป็นอิสระจากเครอืงดมืแอลกอฮอล และสงิเสพตดิต่างๆ อย่างไรก็ดี นับถึงวนันีมีประมาณ 20 คนทไีด้มอบถวาย

ดวงใจของพวกเขาใหก้บัพระเยซู หลงัจากทีได้ฟังคําพยานส่วนบุคคลจากฟลอเรนชโิอ และได้ศกึษาพระคมัภรี์กบั

เขา 

         ฟลอเรนชโิอกล่าวเป็นพยานถงึฤทธอิํานาจของพระเจ้าว่า “ผมไม่สามารถอธบิายถงึฤทธานุภาพของพระเจ้า

ได ้แตฤ่ทธอิํานาจนันไดเ้ปลยีนแปลงชวีติของผม”         

         ขอบคุณพน้ีองในพระครสิตท์วัโลกทถีวายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสแรกของปี 2018 ซงึทาง

ครสิตจกัรเมก็ซโิกไดนํ้าไปสรา้งอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสีของเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซงึตงัอยูบ่นพนืทบี้านเกดิ

ของฟลอเรนซโิอ และศาสนาจารยป์ระจําโรงพยาบาล โรเจอร ์เพช คอืเมอืงวลิลาเฮอร์โมซา ประเทศเมก็ซโิก ขอพระ

บดิาเจา้ทรงอวยพระพรพน้ีองในพระครสิต์ทุกท่าน ทงัครอบครวัดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัที 26 มิถนุายน 2021 

จากประตสูู่ประตู 

 

เล่าโดย  แอชเลย ์อลัวาเรซ วยั 20 ปี  

 

         เรอืงราวทงัหมดนีเรมิตน้ขนึเมอืฉันไปเขา้เรยีนชนัมธัยมปลายในเมอืงขนาดเล็กของประเทศเมก็ซโิก ซงึ

ตงัอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ระยะห่างจากชายแดนรฐัเท็กซัสของอเมรกิา ขบัรถยนต์ประมาณสองชวัโมง 

         เพอืนร่วมชนัของฉันคอื “เคทซี” และฉันไดก้ลายเป็นเพอืนสนิทกนั  และฉันไดท้ราบว่าเคทซเีป็นครสิ-

เตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  เคทซชีวนฉนัไปเขา้คา่ยพกัแรม และร่วมกจิกรรมอนืๆ ของโบสถ์ แต่ฉนัปฏเิสธเธอ

ตลอดเวลาทศีกึษาในชนัมธัยมปลาย 

         ฉนัจะตอบเคทซีว่า  “ฉนัอยากไปแต่ฉนัไปไมไ่ด ้เพราะคณุพอ่คณุแมข่องฉนัไมอ่นุญาต”    

         แต่ทจีริงแล้วฉันไม่ได้ขออนุญาตจากคุณพ่อหรอืคุณแม่ในเรอืงนี  แต่ฉันเองไม่สนใจทีจะไปมากกว่า  

ดงันนัคาํเชญิชวนของเพอืน “จงึเขา้หซูา้ยของฉนั และทะลหุขูวาออกไปทุกครงั” 

         บางครงัเคทซ ีและฉนักโ็ตเ้ถยีงกนัอยา่งไมจ่รงิจงันักเกยีวกบัเรอืงวนัสะบาโต ซงึเคทซบีอกฉันว่าเหตุใด

เธอจึงเชอืในเรอืงวนัสะบาโต และฉันกใ็ห้ความเห็นแยง้ว่า เหตุใดฉันจงึไม่เชอืในวนัสะบาโต จรงิๆ แลว้ฉันไม่มี

ความรู้ลกึซงึอะไรในเรอืงวนัเสารห์รือวันอาทติย์ว่าวนัไหนถูกต้อง ฉันเพยีงเคยได้ยนิคุณพ่อของฉันเคยพูดว่า 

“เรอืงวนัสาํหรบัการนมสัการไมส่าํคญัอะไรนกั” 

         หลงัจากจบการศกึษาชนัมธัยมปลาย เคทซตีดัสนิใจเรยีนแพทย ์แต่การสมคัรเขา้เรยีนระดบัมหาลยัของ

ฉันถูกปฏเิสธ ฉันเรมิคดิเอาเองว่าพระเจ้าทรงลมืฉัน ฉันรู้สกึทอ้ถอยตลอดหนึงปี พอดเีคทซชีวนฉันไปเขา้ค่าย

พกัแรมในชว่งนนั ฉนัจงึตดัสนิใจไป 

         พอไปเขา้ค่ายฉนัชอบในทกุรายการ ลกูคา่ยลว้นแต่เป็นคนน่ารกัและเป็นกนัเอง 

         รายการในค่ายครงันนัมเีนือหาอยูท่พีนัธกจิของพระเจา้ เราชว่ยกนัทาํความสะอาดแมนํ่า และทาํการทาส ี

และปรบัปรุงพืนทขีองโบสถ์  จากนันมรีายการไปเยยีมจากประตูบ้านหลงัหนึงไปยงัประตูบ้านหลงัถดัไป ซึง

รายการนีประทบัใจฉันมากทสีุด ทหีน้าประตบู้านแต่ละหลงัหรอืห้องชุด เราจะแจ้งวตัถุประสงคใ์หเ้จ้าของบ้าน

ทราบ จากนันเราจะอา่นขอ้พระคมัภรี์หนึงหรอืสองขอ้ แลว้ร่วมกนัรอ้งเพลงหนึงเพลง ปิดทา้ยดว้ยการอธษิฐาน

เผอืผูอ้าศยัอยู่ในบ้านทเีราไปเยยีม ฉันสงัเกตเหน็ว่าใบหน้า และแววตาของเจ้าของบ้านหลายหลงัฉายความ

ซาบซงึจากคาํอธษิฐานทเีรานําเสนอ 

         ฉนัไมเ่คยเขา้รว่มในการรบัใชใ้นพนัธกจิเช่นนีมาก่อน และฉันประหลาดใจว่าทาํไมฉนัจงึรูส้กึดเีช่นนี ฉัน

คดิว่า “ฉนัตอ้งการทจีะทาํกจิกรรมดงักล่าวบ่อยขนึ ฉนัจะตอ้งประกอบพนัธกจิเช่นนีตลอดเวลาทมีโีอกาส” 

         การเขา้คา่ยในวนัสุดสปัดาห์เปลยีนแปลงชวีิตของฉัน ความเศรา้ ความทอ้ใจของฉันหายไปจนหมดสนิ 

ฉนัตระหนกัว่าชวีติของฉนัมจีุดมุง่หมาย 

         แต่ฉนัไมแ่น่ใจว่าอะไรคอืเป้าหมายในชวีติของฉัน ฉันบอกเรอืงนีกบัคุณพ่อและคุณแมพ่รอ้มกนัเกยีวกบั

สงิทฉีนัไดร้บัจากการเขา้ค่ายพกัแรมในครงันี แตท่งัสองไมไ่ดใ้หค้วามสนใจอะไรมากนัก 

         ในวนัสะบาโตถดัมา ฉันไปนมสัการทโีบสถ์ ผูค้นในโบสถ์ให้การต้อนรบัฉันอย่างอบอุ่น และเชญิฉันให้

เขา้ร่วมในกจิกรรมของโบสถ์  ฉันเรยีนรูห้ลายอยา่งจากการอ่านพระคมัภรี์ และฉนัไปนมสัการทโีบสถ์ทุกวนัสะ-

บาโตหลงัจากนนั 
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         หนึงเดอืนพอดีหลงัจากทฉีันได้ไปเขา้ค่าย นักศกึษาศาสนศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัมอนเตมอร์โลส คน

หนึงไดม้าเยยีมโบสถ ์และทําการเปิดประชมุเผยแพรพ่ระกติตคิณุในโบสถ์ทุกคนืหนึงสปัดาห์ ฉันไปฟังคาํเทศนา

ทุกคนืตลอดสปัดาห์ และไดเ้ชญินักศกึษาคนนันไปรบัประทานอาหารทบี้านของฉนั  นักศกึษาคนนันพูดคุยกบั

ทุกคนในครอบครวัของฉันเกยีวกบัพระคมัภีร์ ขณะทเีขากําลงัจะลากลบัทีพกัทโีบสถ์ เขาเอ่ยถามฉันตรงๆว่า  

“คุณเคยคดิทจีะรบับพัตศิมาบา้งไหม” 

         เมอืฉนัได้ยนิคาํถามตรงไปตรงมาเช่นนี ฉนัคดิในใจว่า “โอ..วา้ว ฉนัตอ้งการไดย้นิสงินี” 

         ทนัททีนัใด ฉนัตดัสนิใจรบับพัตศิมา เมอืคุณพ่อคณุแมไ่ดท้ราบเรอืงนีกไ็มว่่าอะไร ในอกีสามวนัถดัมาฉนั 

ไดร้บับพัตศิมา 

         หนึงเดอืนผ่านไปหลงัจากทฉีันได้รบับพัติศมา ฉันไปเขา้ค่ายพาธไฟนเดอร์ททีางมหาวทิยาลยัมอนเต-

มอร์โลสจดัขนึ ในช่วงทมีกีารจดัรายการ “การเป็นพยานส่วนบุคคล” ผูนํ้ารายการไดเ้ชญิฉันใหย้นืขนึกล่าวคํา

พยานว่าฉนัไดเ้รยีนรูเ้รอืงพระเจา้ และตดัสนิใจรบับพัตศิมาอย่างไร ฉนัสงัเกตเห็นว่าหนุ่มสาวจํานวนมากไดร้บั

แรงกระตุ้นใหท้ําการตดัสนิใจจากคาํพยานของฉัน เมอืฉันกล่าวคําพยานจบลง ผูด้ําเนินรายการได้กล่าวว่า ผู้

กล่าวคาํพยานใหเ้ราฟังวนันี ไดต้ดัสนิใจจะลงทะเบยีนเป็นศกึษาในมหาวทิยาลยัมอนเตมอรโ์ลสของเราแลว้ 

         ทจีรงิแลว้ ฉนัยงัไมค่ดิจะเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัในตอนนัน เพราะครอบครวัของฉนัไม่พรอ้มจะใหก้าร

สนบัสนุนดา้นการเงนิ  และนอกจากนัน ฉนัตอ้งการอาศยัอยู่กบัพอ่แมข่องฉนั แต่ฉนัไมอ่าจปฏเิสธคาํแนะนําจาก

อาจารย์สอนมหาวิทยาลยัท่านหนึงทีแนะนําให้ฉันสมคัรเป็นคนขายหนังสอืของครสิตจกัร เพอืจะได้เงนิเป็น

คา่ใชจ้่ายในการเขา้ศกึษา ฉนัไดท้ดลองไปขายหนงัสอืจากประตบูา้นหลงัหนึง แลว้เดนิไปยงัประตบูา้นหลงัถดัไป

ในพนืทใีกลม้หาวทิยาลยั ฉนัไดเ้รยีนรูม้ากขนึเกยีวกบัความเชอืของฉัน ฉนัตระหนักว่าความปรารถนาของฉันใน

ตอนวยัรุ่นทฉีนัได้ไปเขา้ค่าย และไดไ้ปเยยีมจากบา้นหนึงไปอกีบ้านหนึงไดก้ลายเป็นความจรงิ ฉันรกัการเป็น

บรรณกร หรอืการเป็นคนขายหนงัสอืของครสิตจกัร 

         เมอืช่วงฤดูรอ้นสนิสุดลง  คุณพ่อคุณแม่สงัใหฉ้ันเดนิทางกลบับ้าน เมอือยู่ทบี้าน ฉันต้องการกลบัไปที

มหาวทิยาลยั  เพอืออกไปขายหนังสอืหารายไดเ้พอืใชใ้นการศกึษาในมหาวทิยาลยั ฉันตระหนักในตอนนันว่า 

พระเจา้สรา้งความประทบัใจใหเ้กดิขนึกบัฉนัใหท้าํงานเป็นบรรณกร หรอืผูป้ระกาศกติตคิุณดว้ยการจําหน่ายจ่าย

แจกวรรณกรรมครสิเตยีน 

         ในทสีุดฉันบอกกบัคุณพ่อคุณแม่ว่า ถ้าท่านไม่ขบัรถนําฉันกลบัไปทมีหาลยั ฉันกจ็ะออกจากบ้านไปใช้

ชวีติตามลําพงั คณุพ่อคณุแม่โกรธฉนัอยา่งรุนแรง แตก่ข็บัรถไปส่งฉนัทมีหาวทิยาลยัและปล่อยฉันลงทปีระตหูน้า

มหาวทิยาลยัแลว้พวกเขาไดจ้ากไปไม่กล่าวลาฉนัแมค้ําเดยีว สงินีทาํใหฉั้นรูส้กึโดดเดยีวมาก ฉนัหยุดยนืเงยีบๆ 

ใตต้น้ไมใ้หญ่ตน้หนึงและอธษิฐาน “โอพระบดิาเจา้ ตอนนีขา้พเจา้มเีพยีงแต่พระองค ์และตวัขา้พเจา้เท่านนั” 

         หนึงเดอืนเตม็ผา่นไป  คณุพอ่คณุแมไ่มต่ดิต่อฉนั  ฉนัรายงานไปว่าฉนักําลงัทาํอะไรแต่พวกท่านเงยีบไม่

ตอบ  ฉันสงสยัว่าฉันได้ทําผดิรา้ยแรงกระนนัหรอื แลว้ฉันไดโ้ทรไปหาคุณพ่อคณุแมว่่าฉันจะเดนิทางกลบับ้าน

สัปดาห์หน้า  คุณพ่อรีบตอบฉันว่า “ลูกไม่ต้องเดินทางกลับบ้านหรอก อยู่ขายหนังสือและเรียนหนังสือที

มหาวทิยาลยัเถอะ คณุแมข่องลกูและพ่อเองกําลงัเขา้รว่มกบัครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี” 

         ฉันแทบไม่เชอืในสงิทฉีันได้ยนิกบัหูชดัเจน  ฉันเรมิร้องไห้ออกมา  ฉันไม่พูดอะไรตอบไปเพราะฉัน

รอ้งไหห้นกัมาก 

         ภายหลงัฉันไดเ้รยีนรูว้่า ทงัคุณพ่อและคณุแม่รู้สกึอศัจรรย์ใจว่าเหตุใดทผี่านมา ฉันเป็นคนทรีกัและเชอื

ฟังคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่าง  เหตุใดตอนนีฉันจึงมีความมุ่งมนัสุดดวงใจทจีะทํางานรับใชพ้ระเจ้าด้วยการเป็น
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คนขายหนังสอื ในวนัทพีวกท่านขบัรถมาส่งฉนัทหีน้ามหาวิทยาลยัในเดอืนก่อนนัน ในระหว่างเดนิทางกลบับ้าน 

พวกท่านตดัสนิใจไปนมสัการทโีบสถ์แอ๊ดเวนตสีทใีกล้ทสีุดเพอืศกึษาหลกัข้อเชอื... และพวกท่านไดเ้รียนรูว้่า

ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีไดถ้อืตามพระคมัภรี ์และปฏบิตัติามพระบญัญตัสิบิประการทุกขอ้ ...หลงัจากที

ไดศ้กึษาพระคมัภรี์ไปเพยีงหนึงเดอืน ทงัคุณพ่อและคุณแม่ไดก้าํลงัเตรยีมตวัเพอืการรบับพัตศิมา ขณะทมีหีลาย

สงิเกดิขนึกบัคณุพ่อคณุแม ่ฉนักลบัคดิไปว่าพ่อและแมค่งโกรธฉนั และตดัขาดจากฉนั... 

        หกสปัดาห์ต่อมา คุณพ่อได้โทรมาบอกฉันว่า บดันีทงัพวกท่านทงัสองได้รบับพัติศมาเขา้สู่คริสตจักร 

เซเว่นธเ์ดย์แอ๊ดเวนตสีเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มทงัน้องชายวยั 17 ปี และน้องสาววยั 13 ปีของฉันต่างกไ็ดร้บับพัตศิ

มาพรอ้มกนัทงั 4 คน 

         เมอืงทคีุณพ่อคุณแม่ตงับ้านเรือนอยู่ ชอืเมอืง “แซน เฟอนันโด” เป็นเมืองขนาดเล็ก  เมอืฉันและทงั

ครอบครวัเขา้รว่มกบัครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี กเ็ป็นทรีูก้นัทงัตวัเมอืงในการเปลยีนแปลงนี ตอนนีฉนัอธษิฐานขอให้

มอีกีหลายครอบครวัทใีหค้วามสนใจ ไดเ้ปลยีนแปลงมารบัเอาความเชอืของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

         ขอบคุณพน้ีองในพระครสิต์ทวัโลกทถีวายทรพัย์ในวนัสะบาโตทสีบิสามของไตรมาสแรกของปี 2018 ซงึ

ทางครสิตจกัรเมก็ซโิกไดนํ้าไปสรา้งอาคารของโรงพยาบาลเซาท์อสีของเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี ซงึตงัอยู่บนพนืที

บา้นเกดิของฟลอเรนซโิอ และศาสนาจารยโ์รเจอร ์เพช ประจาํโรงพยาบาล ซงึกค็อืเมอืงวลิลาเฮอร์โมซา ประเทศ

เมก็ซโิก.. ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรพน้ีองในพระครสิตท์กุทา่น ทงัครอบครวัดว้ย...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้

...อาเมน 
 

 
 


