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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 3 กรกฎาคม 2021 
ความสขุที่ได้กลบับา้น 

 
เล่าโดย... แอดเดรียน วิลเลส วยั 20 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
  
         ขา่วพนัธกจิสาํหรบัเดก็ ไตรมาสที ่2 ปี 2018 ไดล้งเรื่องของ แอดเดรียน ตอนเมื่อเขาเรยีนจบเกรด 12
จากโรงเรยีนฮอลบรคูเซเวนธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีอนิเดยีน ซึง่เป็นโรงเรยีนสาํหรบัเดก็ชาวอนิเดยีแดง ชนพืน้เมอืงของ
อเมรกิา ตัง้อยูท่ีร่ฐัแอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา 
          แอดเดรยีน ไมท่ราบวา่เหตุใดคุณพอ่และคุณแมข่องเขาจงึดื่มเหลา้บ่อยๆ เมือ่แอดเดรยีนอายุ 7 ปี พีช่าย
คนหน่ึงของแอดเดรยีนไดส้อนเขาใหรู้จ้กัดื่มเหลา้ ซึง่แอดเดรยีนไมค่ดิว่าการดื่มเหลา้เป็นเรื่องผดิอะไรสาํหรบัคน
ทัว่ไป  ตอนที่แอดเดรยีนลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนฮอลบรูคแอ๊ดเวนตีส เขาอยู่เกรด 3 แรกๆ แอดเดรยีนไม่
ชอบกฎต่างๆ ของโรงเรยีน ซึ่งมอียู่หลายขอ้กว่าโรงเรยีนเดมิของเขา  แต่พออยู่ต่อมาเขากลบัชอบในสิง่ใหม่ๆ 
หลายสิง่ นอกจากครทูัง้หลายจะสอนตามหลกัสตูรดา้นวชิาการแลว้  ครยูงัใหก้ารเอาใจใส่นกัเรยีนเป็นคนๆ และ
ยงัสอนเรื่องการรกัษาความสะอาดรา่งกาย  ความสะอาดในบา้น ตลอดจนการซกัรดีเสือ้ผา้  เขาไดเ้รยีนรูด้ว้ยว่า 
เมื่อเขารูส้กึเศรา้ หรอืไมส่บายใจ เขาจะไปเล่นบาสเกตบอลในโรงยมิ  ซึง่ทาํใหเ้ขาไดร้บัการปลดปล่อยพลงั และ
รูส้กึสบายใจขึน้  เมือ่แอดเดรยีนอยูเ่กรด 7 เขาไดศ้กึษาพระคมัภรี ์ และก่อนสิน้ปีการศกึษาของปีนัน้ แอดเดรยีน
ไดถ้วายดวงใจใหพ้ระครสิตโ์ดยการรบับพัตศิมา 
       ให้เรามารบัทราบว่า  มีอะไรเกิดขึ้นกบัแอดเดรยีน หลงัจากที่เขาเรยีนจบมธัยมปลาย คือ เกรด 12 
ต่อไปน้ีคอืเรือ่งราวของแอดเดรยีน ซึง่แอดเดรยีนเล่าดว้ยถอ้ยคาํจากปากของเขาเอง 
         ผมเรยีนสําเรจ็จากโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีน ในปี 2018 ก่อนหน้านัน้ผมไดถ้วายชวีติใหพ้ระเยซู และ
พระองคไ์ดท้รงช่วยผมใหเ้อาชนะความอยากยาเสพตดิ และความตอ้งการอยากดื่มเหลา้ได ้ ผมไดพ้บเป้าหมาย
ในการดาํเนินชวีติ  ความฝันของผมคอือยากจะเดนิตามรอยเทา้คุณลุงคนหน่ึงของผม คอืการเป็นวศิวกร  ผมจงึ
ลงทะเบยีนศกึษาในวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีเนแบรสกา และเริม่ตน้ชวีติการเป็นนกัศกึษาในวทิยาลยัของครสิตจกัร 
         ผมไดเ้พื่อนใหม่หลายคนในวทิยาลยั  ผมร่วมกจิกรรมกบัคณะนักรอ้ง  และเขา้ร่วมกบัทมีบาสเกตบอล
ทมีหน่ึง ที่ลงแขง็กบัทมีอื่นๆ ภายในวทิยาลยั  ผมลงทะเบยีนเรยีนในชัน้พระคมัภรีห์ลายชัน้  ผมชอบรายการ
ดา้นจติวญิญาณของวทิยาลยั รวมทัง้เขา้รว่มกบัรายการ “เขา้สูค่วามอบอุ่น” ซึง่ดําเนินการในช่วงนมสัการในทุก
เยน็วนัศุกร ์
         ทุกสิง่ทุกอย่างกําลงัเป็นไปดว้ยด ี จนกระทัง่ผมไดพ้บว่าการศกึษาในวทิยาลยัของผมจําเป็นตอ้งใชเ้งนิ
จาํนวนทีส่งูมาก  ผมไม่ทราบจะจดัการอย่างไร เมื่อผมไดร้บับลิค่าหน่วยกจิ  และค่าทําเนียมอื่นๆ ทีผ่มตอ้งจ่าย
...ผมรูส้กึชอ็ค 
         ในปีการศกึษาต่อมา ผมตดัสนิใจไปศกึษาที่โรงเรยีนตัง้ขึน้บนพืน้ที่จดัสรรเฉพาะสําหรบัชนอนิเดยีแดง
เผ่านาวาโจ  และใชเ้วลาศกึษา และคน้ควา้ทางออนไลน์ ในเวลาเดยีวกนักค็น้หาสถาบนัจะศกึษาต่อ  ผมไดพ้บ
วทิยาลยัเทคนิคในนิวเมก็ซโิก มโีปรแกรมวศิวกรรมศาสตรเ์ป็นที่ยอมรบั  ผมรูส้กึตื่นเต้นคดิว่าสถาบนัแห่งนัน้
น่าจะเป็นที่ผมจะศึกษาได้โดยไม่ต้องกงัวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะเป็นสถาบนัของรฐับาล ค่าธรรมเนียมและค่า
หน่วยกติถูกกวา่วทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัของเอกชนของครสิเตยีน         
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         หลงัจากทีไ่ดเ้ขา้เรยีนในสถาบนัแห่งน้ี  ผมตะหนักไดอ้ย่างรวดเรว็ว่าไม่มนีักศกึษาครสิเตยีนเลยแมแ้ต่
คนเดียว พวกนักศึกษาหลายคนดื่มสุรา หรอืแม้แต่ใช้ยาเสพติดด้วย  ผมจึงรู้สกึท่วมท้นไปด้วยการทดลอง  
ขอบคุณพระเจา้ทีท่รงช่วยใหผ้มสามารถหลกีเลี่ยงไม่ใหห้ลงไปดื่ม หรอืใชเ้สพสิง่เสพตดิ...  แต่นัน่แหละผมตอ้ง
แยกตวัออกหา่งพวกเขา และอยูอ่ยา่งโดดเดีย่ว 
         เมื่อเรยีนมาถึงเทอม 2 ผมรูส้กึเหงาใจมาก  และรูต้วัว่าผมไม่สามารถทนศึกษาในสถาบนัแห่งนัน้อกี
ต่อไป  ผมโทรไปปรกึษากบัครบูางคนที่ผมสนิททีโ่รงเรยีนฮอลบรูค โรงเรยีนทีผ่มจบชัน้มธัยมปลาย  เป็นทีน่่า
แปลกใจว่าตอนนัน้มตีําแหนงครูผู้ช่วยว่างอยู่ น่ีเป็นโอกาสที่เปิดให้โดยแท้ และคณะอาจารย์ยนิดีรบัผมเข้า
ทํางาน... น่ีจงึเป็นหวัขอ้ของขา่วต่างแดนทีเ่ขยีนชื่อว่า “ความสุขที่ได้กลบับ้าน”   ผมเดนิทางกลบัสถาบนัเดมิ  
และตัง้ใจจะศกึษาวชิาวศิวะทางออนไลน์ 
         สภาพแวดลอ้มของการเป็นนักศกึษาปีสองในวทิยาลยัเทคนิค  และการทํางานเป็นครผููช้่วยในโรงเรยีน
มธัยมฮอลบรูคมคีวามแตกต่างกนัอย่างใหญ่หลวง ที่โรงเรยีน ผมมคีวามสุขเหมอืนไดอ้ยู่ในบ้าน ดงันัน้ผมจงึมี
ความสขุ  และความอบอุน่ใจมากทีไ่ดก้ลบับา้น 
         อย่างไรก็ดกีารศกึษาออนไลน์  คณะวศิวกรรมศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากมาก  เพราะมวีชิาคํานวณในทุก
ระดบั  เป็นการยากถ้าไม่มใีครช่วยอธบิายให้ฟัง  ดงันัน้ในส่วนลกึของดวงจติผม ผมอยากกลบัไปศกึษาต่อที่
วทิยาลยัยเูนียนเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีทีผ่มไดศ้กึษาตอนปี 1  ผมจงึอธษิฐานอยา่งหนกัขอพระเจา้ทรงจดัหาทาง
ให้ผมได้กลบัไปเรยีนในสถาบนัของพระองค์ โดยไม่ต้องเป็นหน้ีก้อนโต  ผมทราบว่าพระเจ้าทรงมแีผนการ
สาํหรบัชวีติของผม  ขอพีน้่องในพระครสิตไ์ดโ้ปรดอธษิฐานเผือ่ผม ขณะทีผ่มกาํลงัตดิตามพระองคใ์นทศิทางใดที่
พระองคท์รงนําผมไป 
          ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทัว่โลก ที่ได้ถวายทรพัย์ในวนัสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปีที่แล้ว ซึ่งเงนิ
จาํนวนนัน้ไดนํ้าไปสรา้งโรงกฬีาในร่มใหก้บัโรงเรยีนฮอลบรคู และอกีส่วนหน่ึงไดนํ้าไปสรา้ง  “ศูนยป์ระกาศเพื่อ
ชวีติใหม่ที่ดกีว่า” ในเฟส 1 ศูนยน้ี์ตัง้อยู่ในบรเิวณของโรงเรยีนฮอลบรูค  และเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสาม
ของไตรมาสน้ี  จะนําไปสรา้งศูนยป์ระกาศเพื่อชวีติที่ดกีว่าเฟส 2 ศูนยแ์ห่งน้ีจะมุ่งเน้นใหก้ารบรกิารประชาชน
ทัว่ไป ตลอดจนเดก็ และคนหนุ่มสาวชาวอนิเดยีแดง  ซึง่มอีตัราสงูมากเป็นโรคอว้น โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรค
เครยีด.. อนัเป็นสาเหตุหลกัทีท่าํใหพ้วกเขาฆา่ตวัตาย 
 
สถานที่ต ัง้หน่วยพนัธกิจ          

 โรงเรยีนฮอลบรคู เปิดขึน้ในปี  1946  ณ เมอืงฮอลบรคู รฐัแอรโิซนา โรงเรยีนน้ีสอนตามหลกัสตูรของรฐั ซึง่
มวีิชาภาษาองักฤษ ประวตัิศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวชิาอื่นๆ นอกจากน้ียงัมีชัน้เกี่ยวกบั
วชิาชพีเพิม่เขา้ไปดว้ยเช่น: การซ่อมรถยนต์ การขีม่า้ การเชื่อมโลหะ และการเป็นช่างไม ้ โรงเรยีนแห่งน้ี
เปิดดําเนินการเพื่อสงวนวัฒนธรรมของชาวอินเดียแดง  ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดัง้เดิมของสหรฐัอเมริกา 
โดยเฉพาะเผ่านาวาโจ จงึมกีารเรยีนภาษานาวาโจด้วย ปัจจุบนัโรงเรยีนเปิดดําเนินการด้วยงบประมาณ  
20% จาก   สหคอนเฟอเรนซแ์ปซฟิิก และอกี  80% จากเงนิบรจิาคของผูม้จีติกุศลทัว่ไป  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 10 กรกฎาคม 2021 
การเดินทางที่ได้รบัการปกป้อง 

 
เล่าโดย  โจด้ี  ออพพทิซ์ วยั 39 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
 
 ฉนัชื่อ โจดี ้ออพพทิซ ์ทาํงานอยูแ่ผนกทะเบยีนของโรงเรยีนเซเวน่เดยแ์อ๊ดเวนตสีฮอลบรคูอนิเดยีน สว่น
สามฉีัน ดเีรก็ ทํางานเป็นหวัหน้าแผนกซ่อมบํารุง ในบ่ายวนัสะบาโตหน่ึง ฉันขบัรถจิบ๊ไปกบัดเีรก็ เพื่อจะไป
เมอืงโฟนิกซ ์เมอืงหลวงของรฐัแอรโิซนา ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
         บ่ายวนันัน้เราเริม่ออกเดนิทางค่อนขา้งชา้  เรากะจะไปใหท้นัฟังเรื่องเทศนาในการประชุมรอบเยน็ซึง่จะ
เริม่ในเวลา 17:30 น.ทีโ่บสถ์ในตวัเมอืง ตามแผนเมื่อไปถงึเมอืงโฟนิกซ์  ฉนัจะขบัรถไปรบัคุณแม่ของฉันทีบ่า้น  
ก่อนทีจ่ะไปโบสถ ์ เพราะคุณแมโ่ทรมาบอกวา่เธออยากไปฟังเทศน์ทีโ่บสถใ์นเยน็วนันัน้กบัเราดว้ย 
        เมือ่ออกเดนิทางไปไดไ้มน่าน ฝนกต็กลงมาอยา่งหนกั ถนนหลายแหง่ตอ้งเลีย้วโคง้ไปมาตามไหล่เขา แต่
ละโค้งฉันต้องจบัพวงมาลยัรถไวม้ัน่  ขณะเดยีวกนัพอรถวิง่ผ่านโค้งแล้ว  ฉันจะเหยยีบคนัเร่งเพื่อใหร้ถวิง่บน
ถนนทีไ่ต่สงูขึน้ มรีถหลายคนัเรง่เครือ่งแซงรถของเราไป 
        ขณะที่รถวิง่ไปได้ประมาณครึง่ทาง  ตรงทางโค้งแห่งหน่ึงรถของเราวิง่แฉลบออกนอกเส้นทาง ฉันรบี
เหยยีบเบรคอย่างแรง  ในวนิาทนีัน้รถเกดิหมุนตวัไปครึง่รอบ คอืประมาณ 180 องศา และชนเขา้กบัขอบดนิที่
ดา้นขวาซึง่เป็นสว่นหน่ึงของดนิภูเขา พลนัรถกระเดน็ไปในทศิทีด่เีรก็สามนีัง่อยู ่แลว้กก็ลิง้ลงไปตามเนินลาดชนั
ขา้งถนนหลายรอบ ไกลลงไปประมาณ 75 เมตรจากขอบถนน ก่อนทีร่ถจะหยดุ 
        ดเีรก็ และฉันนัง่น่ิงงงงนักบัสิง่ที่ได้เกิดขึ้น พอตัง้สติได้ ดเีรก็พยายามเปิดประตูรถ แต่มนัเปิดไม่ออก 
เพราะประตูกระทบเขา้กบัอะไรสกัอย่างขณะมนักลิง้ลงมา ดเีรก็อุทานออกมาว่า “ดเูหมอืนผมไดก้ลิน่น้ํามนัรถรัว่
ออกมา...มนัอาจเกดิระเบดิ เราจะตอ้งรบีออกจากตวัรถเดีย๋วน้ี!” 
        ในนาทนีัน้เองฉนัเปิดประตูดา้นคนขบัออกได ้ มผีูห้ญงิคนหน่ึงวิง่มาถามว่า  “คุณโอเคไหมคะ”  ฉนัตอบ
วา่  “โอเค คะ่...ขอบคุณพระเจา้” ในวนิาทนีัน้ฉนัมองเหน็ดเีรก็ปีนออกมาจากตวัรถดา้นคนขบัเชน่เดยีวกบัฉนั... 
         ฉนัขอบคุณผูห้ญงิคนนัน้ ทีม่าทกัเป็นคนแรก เธอขบัรถตามหลงัฉันมา และไดเ้หน็เหตุการณ์ทุกอย่างที่
ไดเ้กดิขึน้กบัรถของเรา และเธอไดห้ยุดรถของเธอ  และรบีมาดวู่าจะใหค้วามช่วยเหลอือะไรไดบ้า้ง  ต่อมาอกีไม่
นานมอีกีหลายคนไดห้ยุดรถของพวกเขาเขา้มารายลอ้มรถจิบ๊ของเรา  มคีนหน่ึงเอ่ยถามว่าจะใหเ้ขาโทรเรยีกรถ
ลากใหไ้หม  ขณะที่เรากําลงัลงัเลใจ  มรีถลากคนัหน่ึงวิง่มาจอดไม่ห่างออกไป  ชายคนที่เป็นเจา้ของรถลากได้
เดนิทางกลบัจากการไปพบทนัตแพทย ์ ณ เมอืงเลก็ๆ แหง่หน่ึงไมไ่กลออกไป 
         “ใหผ้มชว่ยอะไรไหม” เขาเอย่ถามขึน้ 
         จากนัน้เราคดิว่า เราจะโทรรายงานตํารวจดไีหม  พลนัรถตํารวจคนัหน่ึงวิง่มาโดยที่เราไม่ได้โทรเรยีก 
เมื่อเขาเหน็ว่าเราไม่บาดเจบ็อะไร และรถจิบ๊ของเรามรีถลากมาใหบ้รกิารพอด ีเขาจงึกลบัขึน้ไปทีถ่นน และโบก
ใหร้ถวิง่ผา่นไป โดยไมต่อ้งหยดุรถมาดอุูบตัเิหตุซึง่จะทาํใหร้ถตดิ... 
        ในไมก่ีน่าทต่ีอมา เจา้ของรถลากกจ็ดัการลากรถของเราขึน้บนรถลากของเขา เราไดส้าํรวจความเสยีหาย 
และพบวา่  ลอ้รถสองลอ้ไดร้บัความเสยีหาย ซึง่จะตอ้งถูกถอดออก และเปลีย่นวงลอ้ใหม ่ ทีด่า้นขา้งของรถมรีอย
บุบเล็กน้อยหลายแห่ง ขณะที่ส่วนหน้า และส่วนหลงัคาไม่มสี่วนไหนเสยีหาย สรุปแล้วรถจิบ๊เสยีหายไม่มาก  
ประกนัภยัรถยนตจ์ะเป็นผูช้ว่ยจา่ยคา่ซ่อมแซมให ้
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         ขณะทีด่เีรก็ และฉนั นัง่บนรถลากเพือ่เดนิทางไปทีอู่ซ่่อมรถ  เราพยายามนึกทบทวนวา่อุบตัเิหตุครัง้หน่ึง
เกดิขึน้ไดอ้ย่างไร  เราวางแผนจะไปรบัคุณแม่ของฉัน และเพื่อนคนหน่ึงซึ่งมบีา้นไม่ไกลจากบา้นของคุณแม่ ที่
เมอืงโฟนิกซ์ เพื่อไปเขา้ร่วมประชุมนมสัการที่โบสถ์ด้วยกนั แต่แผนการดงักล่าวไม่บรรลุผล  ซึ่งเราไดโ้ทรไป
บอกคุณแม่และเพื่อนคนนัน้ และบอกว่าไม่ตอ้งเป็นห่วงพวกเรา  พวกเราไม่บาดเจบ็ และรถกเ็สยีหายไม่มาก...
อน่ึงในการเดนิทางไกล ส่วนมากขา้พเจา้จะนําสุนัขตวัโปรดของขา้พเจา้เดนิทางไปดว้ยเสมอ  แต่บ่ายวนันัน้ฉัน
ขงัสุนขัไวท้ีบ่า้นพกั อุบตัเิหตุในวนันัน้ เราทัง้สองอธษิฐานขอบคุณพระเจา้ เพราะเราไม่ไดร้บับาดเจบ็ จะมบีา้งก็
เพยีงรอยฟกชํ้าบางแหง่เลก็ๆ น้อยๆ ขณะทีร่ถจิบ๊กลิง้พลกิไปหลายตลบกไ็มเ่สยีหายอะไรมากนกั  
        สิง่ทัง้หมดน้ีเป็นไปได้อย่างไร  ที่รถของเราไม่ชนกบัรถยนต์คนัอื่น และที่สุดเมื่อรถกลิ้งไปหลายรอบ  
และหยุดลงบนล้อทัง้สีข่า้ง ที่น่าแปลกใจคอืรถของเราไม่ไดช้นกบัแผงเหลก็ที่กัน้เป็นแนวยาวตามส่วนโคง้ของ
ถนน ...เป็นไปไดอ้ยา่งไร   
        สิง่ทีเ่ป็นไปไดค้อืพระเจา้ทรงพทิกัษ์รกัษาชวีติของเราไว ้ พระองคท์รงดูแลทุกสิง่แมแ้ต่ก่อนทีเ่ราจะเริม่
ออกเดนิทาง  เพราะต่อมาเราไดท้ราบว่า ครอบครวัของเพือ่นๆ หลายครอบครวัไดร้บัการดลใจว่าพวกเขาควรจะ
อธษิฐานเพื่อการเดนิทางไปเมอืงโฟนิกซข์องเรา และพวกเขาไดอ้ธษิฐาน จากนัน้ไมถ่งึสองชัว่โมงกเ็กดิอุบตัเิหตุ
ขึน้ นบัวา่พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของพวกเพือ่นๆ....หลงัจากทีเ่กดิอุบตัเิหตุไมถ่งึชัว่โมง  เพือ่นบางคนไดข้บั
รถของพวกเขามารบัเราจากอูซ่่อมรถเพือ่กลบับา้น 
         พระธรรม สดุด ี94:22  กล่าวว่า  “แต่พระยาห์เวห์ ทรงเป็นทีกํ่าบงัอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าแล้ว และ   
พระเจ้าของข้าพเจ้า ทรงเป็นศิลาทีล้ี่ภัยของข้าพเจ้า” พระเจ้าได้คุ้มครองเราหลายครัง้ขณะที่เราทํางานใน
โรงเรยีนฮอลบรคูอนิเดยีน  เราจงึขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัการปกป้องเราจากอนัตรายอยา่งต่อเน่ือง 
       ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีไ่ดถ้วายทรพัย ์ในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เมื่อสามปีทีแ่ลว้  เราไดนํ้า
เงนิไปสรา้งโรงกฬีาในร่มของโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีนจนแลว้เสรจ็เปิดใชง้านได ้และอกีส่วนหน่ึง เราไดนํ้าไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟสแรก  และเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เราจะนําไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อเชื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟส 2 เพื่อเปิด “สมัมนาเชงิรุกใหก้บัเยาวชน คนหนุ่มสาว ชาวอนิเดยี
แดง ผู้มปัีญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดนั หรอืความเครยีด และการฆ่าตวัตายในอตัราสูง ของชนชาว
อนิเดยีแดงเผา่นาวาโจ       
                    
ข้อมลูด่วน 

 หลงัจากรฐับาลใหก้ารสนับสนุนชน “เผ่านาวาโจ” ซึ่งเป็นชนอนิเดยีแดงพืน้เมอืง รฐับาลไดอ้อกกฏหมายใช้
เด็กๆ ชาวนาวาโจ ลงทะเบียนเรยีนตามรูปแบบของชาวตะวนัตก โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อยู่ในหอพกัของ
โรงเรยีน  ซึ่งพวกเขาไม่เพยีงไดร้บัเฉพาะการศกึษา  แต่ใหเ้ตบิโตขึน้เป็นเหมอืนอเมรกินัชนทัว่ไป บางคน
เรยีกสิง่น้ีวา่ “วฒันธรรมของการลา้งเผา่พนัธุ”์  ซึง่เกดิขึน้ต่อมาตามลาํดบั 

 ถา้คุณตดัตน้กระบองเพชรในรฐัแอรโิซนา คุณอาจจบลงดว้ยการตดิคุก 25 ปี ตน้กระบองเพชรพนัธุ ์“ซากโูร” 
อาจโตสงูถงึ 50 ฟุต (15 เมตร) และตน้กระบองเพชรพนัธุน้ี์สามารถมอีายยุนืไดถ้งึ 200 ปี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 17 กรกฎาคม 2021 
คณุไม่ได้อยู่ตามลาํพงั 

 
เล่าโดย  อะเรียนดรา วยั 17...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
 
         ช่วงชวีติในวยัเดก็ของฉัน  ฉันมปีระสบการณ์ไดพ้บสิง่ต่างๆ  ซึ่งผูอ้ยู่ในวยัเดก็ไม่ควรจะไดร้บั ฉันเหน็
ผูค้นทัง้หญงิ และชายพากนัดื่มสุรา  บางคนกเ็สพยาเสพตดิดว้ย บ่อยครัง้พวกเขาเสยีสตทิะเลาะกนั  ทํารา้ยซึ่ง
กนัและกนั  ฉนัเหน็คนจาํนวนไมน้่อยสบูกญัชา  โดยหวงัวา่พวกเขาจะมอีารมณ์ด.ี..แต่มนัเกดิขึน้เฉพาะชว่งสัน้ๆ
เทา่นัน้ 
         คุณแมข่องฉนัเป็นผูห้ญงิอนิเดยีแดงเผา่ “นาวาโจ” คุณพอ่เป็นชาวเมก็ซกินั  ในตอนตน้ครอบครวัของเรา
มคีวามสขุด ี มคีวามรกัผกูพนัใกลช้ดิกนั  เราทัง้ครอบครวัไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัอาทติยเ์ป็นประจาํ  แต่หลาย 
ปีต่อมาคุณแม่เริม่ดื่มสุรา และดื่มมากขึน้ตามลําดบั จากนัน้มาทุกสิง่ดูเหมอืนจะแตกหกัออก ขณะที่ฉันยงัเป็น
เด็กหญิงตวัเล็กๆ ฉันเหน็คุณพ่อทุบตีคุณแม่ด้วยฝ่ามอื บางครัง้ก็ใช้ไมแ้ทงลูกบลิเลยีดตี  เมื่อเหน็เช่นนัน้ฉัน
ตกใจกลวั จนรูส้กึหมดเรีย่วแรง ไมม่กีาํลงัจะทาํงานบา้น หรอืทาํสิง่ใดๆ 
         คุณแมต่อ้งถูกขงัในเรอืนจาํช่วงสัน้ๆ หลายครัง้ อนัเน่ืองมาจากการทํารา้ยเพื่อนบา้นตอนเมาจดั มหีลาย
ครัง้คุณแม่ถูกขงัที่สถานีตํารวจเพราะขบัรถขณะเมาสุรา และสิง่เลวรา้ยเหล่าน้ีทําใหจ้ติใจของฉันรูส้กึเจบ็ปวด
ภายใน 
         ขณะเดยีวกนัคุณพ่อของฉันกไ็ม่อยู่ที่บ้านครัง้ละนานๆ กล่าวคอืคุณพ่อถูกเนรเทศใหก้ลบัไปที่ประเทศ
เมก็ซโิกหลายรอบ แต่ทุกครัง้เมื่อมโีอกาสคุณพอ่จะเลด็รอดกลบัมาทีอ่เมรกิาอกี  คุณพอ่ไมเ่คยกล่าวว่า “สุขสนัต์
วนัเกดิใหก้บัคุณแม่ หรอืกบัฉัน” กระนัน้พระเจา้ทรงประทานใหฉ้ันมพีละกําลงัทุกวนั เพื่อใหฉ้ันรุดไปขา้งหน้า  
จงึกล่าวไดว้่าแมฉ้นัจะไม่มคีวามรกั ความอบอุ่นจากคุณพ่อฝ่ายโลกน้ี แต่ฉนัมคีวามรกัความอบอุ่นจากพระบดิา
บนสวรรคผ์ูท้รงรกัฉนัยิง่นกั 
         สิง่ไมด่ต่ีางๆทีผ่า่นเขา้มาในชวีติ  ทาํใหฉ้นัรูส้กึเคยชนิกบัความเจบ็ปวด  และฉนัซ่อนความรูส้กึเหล่านัน้
ไวใ้นใจ  หลายคนถามฉนัวา่  “เธอซ่อนความรูส้กึเจบ็ปวดเหล่านัน้ไวภ้ายในไดอ้ยา่งไร” สว่นมากฉนัไมต่อบอะไร  
จะวา่ไปมนัเป็นเรือ่งยากทีจ่ะซ่อนความขมขืน่ไว ้แต่ฉนัเคยชนิเสยีแลว้ เพราะไมม่ใีครรบัฟังความเจบ็ปวด และให้
การปลอบใจแก่ฉนั 
         ขณะเมือ่ฉนัมอีายมุากขึน้  ฉนัเปลีย่นแปลงเป็นคนใหม ่ ฉนักลายเป็นพีส่าวทีใ่หก้ารปกป้องพวกน้องๆ ที่
อายุยงัน้อย  ฉันเขา้ไปในการต่อสูก้บัคนอื่นหลายครัง้ และหนีโรงเรยีนกบ็่อย แต่ที่รา้ยที่สุดคอืฉันเริม่สูบกญัชา
กบัเพือ่นสนิทบางคน 
         ในตอนที่ฉันอายุได ้12 ปี มอียู่ช่วงหน่ึงฉันตระหนักว่า  ฉันไม่ต้องการกลายเป็นคนที่เหมอืนกบัคุณแม ่
หรอืคุณพอ่ของฉนั  แต่ฉนัไมท่ราบวา่ฉนัจะทาํไดอ้ยา่งไร 
         หน่ึง หรอืสองปีต่อมาฉันขอใหคุ้ณพ่อยา้ยฉันไปลงทะเบียนเรยีนที่โรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีน โดยเขา้
เรยีนในเกรดเก้า  ในโรงเรยีนแห่งใหม่น้ี..ฉันค่อยๆเรยีนรู้เกี่ยวกับพระครสิต์ และยิ่งเมื่อได้เรยีนรู้เรื่องของ
พระองค ์ฉนัยิง่รูส้กึประทบัใจ มคีวามเชื่อ และรกัพระองค ์ และฉนัรบัรูว้่าพระครสิต์ทรงรกัฉันอย่างไม่มเีงื่อนไข  
แมช้วีติของฉนัจะผ่านสิง่เลวรา้ยมาหลายอยา่ง พระองคย์งัรบัฉนัเป็นบุตรของพระองค ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่พระ-
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เจา้ทรงมแีผนการสาํหรบัชวีติของฉนั  ซึง่แน่นอนรวมทัง้การยา้ยจากโรงเรยีนอื่นมาเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนฮอลบรคู
อนิเดยีนดว้ย 
         ความเขา้ใจเกีย่วกบัชวีติของฉนัเปลีย่นไปดว้ย  ตอนน้ีเมือ่ฉนัมอบถวายชวีติของฉนัตดิตามพระองค ์ ทาํ 
ให้ฉันไดท้ราบว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่เคยีงขา้งฉันตลอดเวลา  เพยีงแต่ฉันไม่ตระหนักในเรื่องน้ี พระองค์ทรง
ประทานกําลงัใหฉ้นักา้วไปขา้งหน้า  ไม่ว่าชวีติของฉนัจะตอ้งเผชญิกบัอะไร นับจากวนัทีฉ่นัถวายดวงใจใหพ้ระ-
องค ์พระองคท์รงประทานพลงัใหฉ้นัตดัสนิใจทําสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นน้ําพระทยัของพระองค ์ฉนัสมัผสัไดว้่า พระองค์
ทรงสถติอยูใ่กล ้เมือ่ฉนัรูส้กึวา่อยากจะยอมแพ ้
         ขอ้พระคมัภีร์ที่ฉันชื่นชอบคือ พระธรรมอพยพ 14:14  ซึ่งกล่าวว่า: “พระยาห์เวห์จะทรงรบแทนท่าน
ทัง้หลาย  พวกท่านจงสงบเถดิ” 
        พระเจา้ทรงประทานชยัชนะเหนือสิง่ยากลําบากทีท่่านจะตอ้งผ่าน  ถา้ท่านเชญิใหพ้ระองคท์รงช่วยดูแล  
พระองค์จะทรงอุ้มชูท่านขึน้ดว้ยพระหตัถ์ของพระองค์  พระองค์จะทรงต่อสูแ้ทนท่าน  ท่านจะไม่อยู่อย่างโดด
เดีย่ว...ฉนัจงึรูส้กึอุน่ใจเสมอ  เพราะฉนัไมไ่ดอ้ยูค่นเดยีว 
       ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีไ่ดถ้วายทรพัย ์ในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เมื่อสามปีทีแ่ลว้  เราไดนํ้า
เงนิไปสรา้งโรงกฬีาในร่มของโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีนจนแลว้เสรจ็เปิดใชง้านได ้และอกีส่วนหน่ึง เราไดนํ้าไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟสแรก  และเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เราจะนําไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อเชื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟส 2 เพื่อเปิด “สมัมนาเชงิรุกใหก้บัเยาวชน คนหนุ่มสาว ชาวอนิเดยี
แดง ผู้มปัีญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดนั หรอืความเครยีด และการฆ่าตวัตายในอตัราสูง ของชนชาว
อนิเดยีแดงเผา่นาวาโจ       
 
ข้อมลูด่วน          

 ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นประเทศที่มพีืน้ที่กวา้งใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลก (เป็นรองประเทศรสัเซยี และ
ประเทศแคนาดา) และมปีระชากรมากเป็นอนัดบัสามของโลกเช่นกนั (เป็นรองประเทศจนี และประเทศ
อนิเดยี)  

 รฐัแอรโิซนาเป็นรฐัทีม่พีืน้ขนาดใหญ่เป็นอนัดบัหกของสหรฐัอเมรกิาในแงข่องพืน้ที ่และเป็นอนัดบัทีส่บิสีใ่น
แง่ของจํานวนประชากร รฐัแอรโิซนาตัง้อยู่ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา โดยมอีาณาเขตตดิกบัรฐั 
เนวาดา เมก็ซโิกใหม ่อทูา่ห ์แคลฟิอรเ์นีย โคโลราโด 

 รฐัแอรโิซนามชีื่อเสยีงเพราะเป็นทีต่ ัง้ของ “แกรนแคนยอน” ซึ่งมคีวามลกึมากกว่า 1 ไมล์ (1.6 กโิลเมตร) มี
ความยาว 227 ไมล ์(365 ก.ม.) และมคีวามกวา้ง 18 ไมล ์(29 ก.ม.) 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 24 กรกฎาคม 2021 
แวดล้อมด้วยความรกั 

 
เล่าโดย  ชาเนล  ดราเพอร์ วยั 24 ปี...รัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกา 
 
         แมว้่าฉันจะเตบิโตในครอบครวัที่อาศยัอยู่ในเมอืงขนาดเลก็ แต่ฉันไดเ้หน็ผูค้นเป็นโรคพษิสุราเรือ้รงักนั
จาํนวนมาก  ผูค้นจาํนวนไมน้่อยชอบใชค้วามรนุแรงเกอืบจะทุกวนั สิง่เหล่าน้ีชาวเมอืงถอืเป็นเรือ่งธรรมดา ฉนัจาํ
ไดว้า่โรงเรยีนมธัยมทีฉ่นัเขา้เรยีนมรีัว้รอบขอบชดิ แต่รัว้ไมไ่ดเ้ป็นเขตหวงหา้มไมใ่หค้นดื่มสุรา หรอืชอบใชค้วาม
รนุแรงเดนิเขา้หอ้งเรยีน ในตวัเมอืงมแีก๊งต่างๆ ต่อสูท้าํรา้ยรา่งกายกนั พวกเขาชื่นชอบการดื่มสุรา และจาํหน่าย
ยาเสพติด ในโรงเรยีนมธัยมที่ฉันเข้าเรยีน บางครัง้การเดินกลบับ้านจากป้ายรถเมล์หลงัเลิกเรยีนเป็นสิง่ไม่
ปลอดภยั เหล่าน้ีอาจเป็นเหตุผลทีคุ่ณแม่และคุณป้าของฉนัตดัสนิใจใหฉ้นัลาออกจากโรงเรยีนของรฐั โดยมแีผน
จะสง่ฉนัไปเขา้เรยีนในโรงเอกชนแหง่ใดแหง่หน่ึง 
         โรงเรยีนเอกชนแห่งแรกทีคุ่ณแม่และคุณป้าเลอืกใหฉ้ันเขา้เรยีนตัง้อยู่ในรฐัเมก็ซโิก แต่ชื่อของฉันอยู่ใน
บญัชผีูร้อคอย  คุณแม่และคุณป้านําฉนัไปยงัโรงเรยีนแห่งทีส่องในรฐันิวเมก็ซโิกเช่นกนั แต่โรงเรยีนแหง่นัน้ไม่มี
หอพกัสาํหรบันักเรยีนทีอ่ยู่ห่างไกล ในทีสุ่ดคุณแม่และคุณป้าไดพ้บว่าญาตขิองเราครอบครวัหน่ึงส่งเดก็ไปเรยีน
ในโรงเรยีนฮอลบรูคเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน ซึ่งเป็นโรงเรยีนที่ตัง้ขึ้นสําหรบัเด็กๆ ชาวอินเดียแดง 
โรงเรยีนแหง่น้ีตัง้อยูท่ีร่ฐัแอรโิซนา ซึง่อยูค่อ่นขา้งไกลจากบา้นของฉนั แต่คุณแมแ่ละคุณป้าเชื่อวา่จะเป็นโรงเรยีน
ทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัฉนั 
         ฉันเขา้ไปเรยีนเกรดเก้าในเดือนสงิหาคม ปี 2010 ช่วงแรกฉันรูเ้หงา และคิดถึงบ้านมาก แต่ฉันไม่มี
ปัญหาเรื่องการซกัรดีเสือ้ผา้  และทําสะอาดหอ้งพกัของตวัเอง โดยเฉพาะการดแูลตวัเองทุกอยา่ง สว่นวชิาเรยีน
ทุกวชิาไม่มปัีญหา  ฉันหนักใจเพยีงวชิาเดยีวคอืพระคมัภีร ์เพราะฉันไม่เคยอ่านพระคมัภรีเ์ป็นประจํามาก่อน 
ตอนแรกฉันไปนมสัการทีโ่บสถ์เพราะทางโรงเรยีนมนีโยบายไม่ใหน้ักเรยีนอยู่ในหอพกัตามลําพงั  คุณป้าไดม้า
เยีย่มฉนัและนําฉนัไปนมสัการทีโ่บสถ์หลายแห่ง พาไปรว่มรายการโรงเรยีนพระคมัภรีภ์าคฤดูรอ้น  แต่ฉนัยงัไม่
คุน้เคยกบัการเปิดพระคมัภรีอ์า่น 
        ทีโ่รงเรยีนฮอลบรคู การทีใ่ครไมท่ราบการเปิดพระคมัภรีต์ามชื่อ บทที ่และขอ้พระคมัภรีถ์อืเป็นเรือ่งทีน่่า
อาย  เพราะน่ีเป็นโรงเรยีนครสิเตียน ฉันเริม่เรยีนรูอ้ย่างชา้ๆ โดยเฉพาะการเรยีนรู ้และอ่านเรื่องของพระเยซ ู 
ฉันเชื่อว่าพระวญิญาณบรสิุทธิท์ํางานในชวีติของฉัน ทําใหฉ้ันเขา้ใจและเชื่อว่าพระเยซูทรงรกั และสิน้พระชนม์
เพือ่ไถ่บาปของฉนั ในทีส่ดุฉนัไดถ้วายดวงใจของฉนัใหพ้ระเยซ ู    
         สีปี่ต่อมา ฉันสําเรจ็ชัน้มธัยมปลายจากโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีน จากนัน้ฉันลงทะเบยีนเรยีนในระดบั
วทิยาลยั มุ่งสู่ปรญิญาตรใีนเวลาสี่ปี แต่พอฉันศกึษาในวทิยาลยัไดส้องปี ความสนใจของฉันถอยออกห่างจาก 
พระเจา้  ชวีติของฉันเตม็ไปดว้ยความยุ่งเหยงิ ฉันแทบจะสูญเสยีความเชื่อที่เคยมใีนพระเยซู และหลกัคําสอน
ของครสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
        ในช่วงวนัหยุด ฉันไดไ้ปเยีย่มเพื่อนสนิทที่รฐัเทก็ซสั และฉันไดร้บัข่าวคุณป้าซึ่งเป็นเหมอืนคุณแม่คนที่
สองของฉันป่วยหนัก  ท่านเขา้ออกโรงพยาบาลหลายรอบในเมอืงโฟนิกซ์ รฐัแอรโิซนา ฉันรบีขึ้นเครื่องจาก
รฐัเทก็ซสักลบัไปทีแ่อรโิซนา ซึง่บงัเอญิตรงกบัวนัเกดิของฉนั ฉนัคดิว่าจะทาํใหคุ้ณป้ารูส้กึประหลาดใจ ซึง่คุณป้า
กป็ระหลาดใจจรงิๆ  แต่คุณป้าป่วยหนักมาก  ฉนัมโีอกาสใชเ้วลากบัคุณป้าเพยีงไม่กีว่นั ก่อนทีคุ่ณป้าจะจากไป 
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         หลกัจากทีคุ่ณป้าเสยีแลว้ ไม่กีว่นัต่อมาฉนัเดนิทางจากบา้นไปยงัวทิยาลยั เพื่อศกึษาต่อปีสาม แต่ฉนัไม่
มคีวามสขุเลย  เพื่อนคนหน่ึงจากโรงเรยีนฮอลบรคู สง่ขา่วใหฉ้นัทราบว่า โรงเรยีนฮอลบรคูตอ้งการครผููช้่วยหน่ึง
คน ฉนัรบีตดิต่อไปว่าฉนัสนใจ  และทางโรงเรยีนตอบรบัฉนัทนัท ีฉนัจงึทาํเรื่องขอพกัการเรยีนจากทางวทิยาลยั
ไว้ก่อน แล้วออกเดินทางไปรบังานที่โรงเรยีนฮอลบรูคในวนัเดียวกนั... ที่โรงเรยีนเดิมฉันทํางานใกล้ชิดกับ
นกัเรยีนจาํนวนมาก  สิง่น้ีทาํใหฉ้นัมคีวามชื่นชมยนิดมีาก ในปีการศกึษาต่อมา  ทางโรงเรยีนขอใหฉ้นัทาํงานต่อ
อกีหน่ึงปีโดยเพิม่งานใหฉ้นัเป็นผูป้ระสานงานสาํหรบันักเรยีนทีร่บัทุนดว้ยอกีตําแหน่งหน่ึง  การทีฉ่นัไดก้ลบัมา
โรงเรยีนฮอลบรคู ฉนัไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติของฉนัหลายอยา่ง  และฉนัรูส้กึมคีวามเบกิบานใจทีไ่ดร้บัใชพ้ระเจา้ ณ 
สถานทีแ่วดลอ้มดว้ยบุคคลทีม่คีวามรกัในดวงใจ 
       ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีไ่ดถ้วายทรพัย ์ในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เมื่อสามปีทีแ่ลว้  เราไดนํ้า
เงนิไปสรา้งโรงกฬีาในร่มของโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีนจนแลว้เสรจ็เปิดใชง้านได ้และอกีส่วนหน่ึง เราไดนํ้าไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟสแรก  และเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เราจะนําไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อเชื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟส 2 เพื่อเปิด “สมัมนาเชงิรุกใหก้บัเยาวชน คนหนุ่มสาว ชาวอนิเดยี
แดง ผู้มปัีญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดนั หรอืความเครยีด และการฆ่าตวัตายในอตัราสูง ของชนชาว
อนิเดยีแดงเผา่นาวาโจ       
 
สถานที่ต ัง้หน่วยพนัธกิจ          

 สาํนักงานแอรโิซนาคอนเฟอเรนซ ์ เป็นเขตพืน้ที ่ที ่“โรงเรยีนฮอลบรคู” ตัง้อยู่ มโีบสถ์รวม 78  หลงั  และมี
สมาชิกรวม 20,692 คน ขณะเขตพื้นที่การดูแลของสํานักงานคอนเฟอเรนซ์ทัง้หมดมีประชากรรวม 
7,052,954 คน เมื่อเปรยีบเทยีบอนัตราสว่น มชีาวแอ๊ดเวนตสี 1 คนต่อประชากรทัว่ไป จาํนวน 341 คนในรฐั
แอรโิซนา       

 มหาวิทยาลัยโอ๊กวูด ซึ่งตัง้อยู่ในรฐัอลาบามา เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมต่อเข้ากับ
สาํนกังานภาคอเมรกิาเหนือ 

 ชาวอเมรกินัอนิเดยีแดงเผ่า “นาวาโจ” ตัง้หลกัแหล่งในส่วนหน่ึงของรฐัอรโิซนา นิวเมก็ซิโก และอูท่าห์... 
แหล่งพาํนกัของชาวอนิเดยีแดงนาวาโจ รวมกนัเขา้มมีากกว่า 27,000 ตารางไมล ์(71,000  ตารางกโิลเมตร) 
กล่าวคอืมขีนาดใหญ่กวา่ 10 รฐั จากจาํนวน 50 รฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิา  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 31 กรกฎาคม 2021 
ผูใ้ห้การเอาใจใส่ สาํหรบัผ ูใ้ห้การเยียวยา 

 
เล่าโดย  นันเนทเต ออทซิ วยั 53 ปี...รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
  
         การเป็นแม่บา้นของหอพกัเดก็หญงิ และเดก็สาวจํานวนหลายสบิโหลของโรงเรยีนฮอลบรคูอนิเดยีนเซ-
เวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี คนหน่ึงจะมคีวามรูส้กึอยา่งไรบา้ง 
         ฉนัไดพ้บลลิี่ ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ธอมาเขา้เรยีนในโรงเรยีนฮอลบรคูอนิเดยีน ลลิีเ่ดก็รุ่นวยั 17 ปีไดข้อใหฉ้ัน
เป็นเหมอืนคุณยายอกีคนของเธอ  ลลิี่กระตอืรอืรน้ช่วยงานต่างๆ รอบหอพกัหญิง ลลิี่จะพูดกบัฉันว่า  “ขอหนู
ชว่ยทาํมฟัฟิน (ขนมคลา้ยๆ คพัเคก้) สาํหรบัสปัดาหน้ี์นะคะ”  บางทลีลิีก่พ็ดูวา่ “ขอหนูชว่ยเขยีนขอ้พระคมัภรีต์ดิ
บอรด์ สาํหรบัสปัดาหน้ี์นะคะ”    
         ฉนัยงัจาํไดช้ดัเจนในคาํถามหน่ึงทีล่ลิีถ่ามตอนเริม่ตน้ปีการศกึษาใหมว่า่ “คุณยายทราบหรอืไมว่่าหนูตอ้ง
ตอ้งเซน็สญัญาสองครัง้เมือ่ปีทีแ่ลว้” ลลีีถ่าม 
         ตอนแรกฉนัยงังงว่าลลิีก่าํลงับอกอะไรฉนั  ฉนัไดเ้รยีนรูท้หีลงัวา่  ลลีีไ่ดร้บัความกดดนัมากในปีการศกึษา
ที่ผ่านมา จนเกอืบทําให้ลลีี่ทํารา้ยตวัเธอเอง ลลิี่จงึได้เซ็นใบสญัญาที่อาจารย์ใหญ่ได้ร่างขึน้ว่า ไม่ว่าจะมอีะไร
เกดิขึน้ หรอืไมว่า่ลลิลีจ่ะจติตกเพยีงใด เธอจะไมท่าํรา้ยตนเอง 
         จะว่าไปเดก็หญิงหลายคนมาเขา้เรยีนที่โรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีน ได้เขา้มาพรอ้มปัญหาด้านอารมณ์
ต่างๆ นาๆ พวกเธอเคยประสบเหตุการณ์บางสิง่ทีท่าํใหจ้ติใจของพวกเธอบอบชํ้าแมข้ณะทีอ่ายุยงัน้อย ฉนัจาํได้
ว่า “โรซี ่นักเรยีนเกรดสอง เล่าใหฉ้ันฟังว่าเธอเหน็ผูร้า้ยฆ่าคุณพ่อของเธอ” คนืหน่ึงขณะทีฉ่ันลุกจากเกา้อีท้ีโ่ต๊ะ
ทาํงาน  จะไปเขา้นอน เดก็หญงิตวัเลก็คนหน่ึงวิง่เขา้มาในหอ้งทาํงาน และโผเขา้สูว่งแขนของฉนั” 
         เดก็หญิงคนนัน้พูดกบัฉันว่า  “หนูนอนไม่หลบั...หนูฝันเหน็คุณพ่อของหนู โปรยยิ้มให้กบัหนูผ่านทาง
หน้าต่าง” 
         ฉนันําโรซีก่ลบัไปทีห่อ้งในหอพกัของเธอ  พาเธอรอ้งเพลง เสรจ็แลว้ฉนัอธษิฐานเผื่อเธอ..พอฉนักลบัไป
ยงัหอ้งนอนของฉนั ฉนักลบันอนไมห่ลบัสนิท  เพราะครุน่คดิว่า โรซีไ่ดผ้า่นอะไรมาบา้งหนอ จนทาํใหโ้รซีม่คีวาม
ทุกขก์งัวลมากอยา่งน้ี 
         ตลอดสองเดอืนหลงัจากปีการศกึษาใหม่  ลลิี่บอกกบัฉันว่า  เธอรูส้กึทรมานจากการฝันรา้ยแทบทุกคนื 
เมื่อเธอพยายามพรรณนาเกีย่วกบัการฝันรา้ย  ฉันจงึไดเ้ขา้ใจว่าเหตุใดฉันจงึมาทํางานทีโ่รงเรยีนแห่งน้ี  พีน้่อง
ในพระครสิต์ผูอ้่าน หรอืฟังข่าวในวนัน้ีโปรดทราบว่า ฉันเคยมปีระสบการณ์การฝันรา้ยเหมอืนกนัตอนที่ฉันยงั
เป็นเด็กรุ่น  พระเจ้าทรงดลใจฉันให้พฒันาความสมัพนัธ์พิเศษกบัลิลี่ เพื่อฉันจะแสดงให้เธอแน่ใจว่า  ลิลี่เอง
สามารถเอาชนะการฝันรา้ยเหล่านัน้ไดจ้ากการช่วยเหลอืของพระเจา้ ฉันบอกกบัลลิี่ว่า “พระเจา้ทรงปลดปล่อย
ฉนัใหเ้ป็นอสิระจากการฝันรา้ยดว้ยฤทธิอ์าํนาจของพระองค ์พระเจา้จะทรงทาํอยา่งเดยีวกบัเธอเชน่กนั”  
         มเีดก็นักเรยีนบางคน  เมื่อโรงเรยีนปิดภาคเรยีน พวกเขาอยากอยู่ทีห่อพกัของโรงเรยีนต่อมากกว่าทีจ่ะ
เดนิทางกลบับ้าน  สิง่น้ีเกดิขึน้เพราะสิง่แวดล้อมของบ้านเป็นพษิ ฉันจําเรื่องของโรซี่ เดก็เกรดสองได้ว่า  เมื่อ
โรงเรยีนมวีนัหยุดยาวปีที่แล้ว ลลิี่ไดก้ลบัไปใช้ชวีติกบัคุณแม่ที่บ้านเพยีงสามวนั  แล้วเธอก็กลบัมาที่โรงเรยีน
ขณะทีโ่รงเรยีนยงัมวีนัหยุดต่อเน่ืองอกีหลายวนั เมื่อลลิีก่ลบัมา ฉนักพ็าเธอไปสง่ทีห่อ้งของเธอในหอพกั  ลลิีม่อง
ไปรอบๆ แลว้พดูขึน้วา่... “เป็นความรูส้กึทีด่ทีีไ่ดก้ลบับา้น  
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         ลิลี่พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่กลับบ้านแม้ในปัจจุบัน ฉันเองก็ไม่ทราบชัดว่ามีเหตุการณ์ใด หรือ
ประสบการณ์แบบไหนทีไ่ดท้ิม่แทง หรอืทํารา้ยอารมณ์ความรูส้กึของลลิี ่แต่นัน่ไมใ่ช่งานของฉนั  งานของฉนัคอื
การแสดงออกซึง่ความรกั และการเอาใจใสอ่ยา่งจรงิใจ และอยา่งไมม่เีงือ่นไขแก่เดก็ๆ ทุกคน  และทาํใหพ้วกเขา
เขา้ใจวา่ผูม้อีาํนาจในการเยยีวยาพวกเขากค็อืองคพ์ระเจา้ 
         สปัดาหน้ี์น่ีเอง ขณะทีก่ําลงัศกึษา “เรื่องการเนรมติสรา้งโลก” ฉนัเอ่ยถามลลิีว่่า “เธอทราบเรื่องการสรา้ง
โลกของพระเจา้มาก่อนทีจ่ะมาเรยีนในโรงเรยีนแหง่น้ีหรอืไม”่  ลลิีต่อบวา่ “ไมท่ราบมาก่อนคะ่” 
         “แลว้เรื่องเกีย่วกบัพระคมัภรี ์ เธอรูจ้กัหรอืไดอ้่านพระคมัภรีท์ีบ่า้นของคุณยายของเธอมาก่อนหรอืเปล่า” 
ลลิีส่ ัน่ศรีษะ... “หนูไดเ้หน็  และไดอ้า่นพระคมัภรีเ์ป็นครัง้แรก  กต็อนทีห่นูมาเขา้เรยีนในโรงเรยีนแหง่น้ีเอง”  
         ฉันอธิบายให้ลิลี่ทราบว่า “ผู้คนจํานวนมากในโลก ถือว่าเรื่องการสร้างโลกที่พระคมัภีร์บนัทึกไว้เป็น
เหมอืนนิทาน” 
         “แลว้เธอมคีวามคดิเหน็อยา่งไรในการสรา้งโลกของพระเจา้”  ฉนัเอย่ถามลลิี ่
         ลลิี่ตอบว่า “หนูเชื่อในการทรงสรา้งโลกของพระเจา้ และไม่มขีอ้สงสยัใดๆ...พลางกล่าวต่อว่า “มสิเตอร ์
ฮบับารด์ ครูสอนคณิตศาสตร ์ มกัจะเริม่ต้นชัน้ของเขาดว้ยการกล่าวนมสัการสัน้ๆ...อย่างเช่นวนัน้ีเขากล่าวให้
เราคดิวา่ “สิง่ต่างๆ จะบงัเกดิขึน้จากความวา่งเปล่าไดอ้ยา่งไร นอกจากเกดิขึน้จากฤทธานุภาพของพระผูส้รา้ง” 
         การสนทนากบัลลิี ่และเดก็คนอื่นๆ เตอืนใหฉ้นันึกถงึ 1 โครนิธ ์3:6  ซึง่ทา่นเปาโลกล่าววา่ “ข้าพเจ้าปลูก 
อปอลโลรดน้ํา  แต่พระเจ้าทรงให้เติบโต”         
       ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีไ่ดถ้วายทรพัย ์ในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เมื่อสามปีทีแ่ลว้  เราไดนํ้า
เงนิไปสรา้งโรงกฬีาในร่มของโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีนจนแลว้เสรจ็เปิดใชง้านได ้และอกีส่วนหน่ึง เราไดนํ้าไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟสแรก  และเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เราจะนําไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อเชื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟส 2 เพื่อเปิด “สมัมนาเชงิรุกใหก้บัเยาวชน คนหนุ่มสาว ชาวอนิเดยี
แดง ผู้มปัีญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดนั หรอืความเครยีด และการฆ่าตวัตายในอตัราสูง ของชนชาว
อนิเดยีแดงเผา่นาวาโจ       
 
 สถานที่ต ัง้หน่วยพนัธกิจ         

 ชื่อ “นาวาโจ” ไดร้บัมาจากคาํว่า “เทวา” ในภาษาสเปน คาํวา่ “นาวาโจ” หมายถงึทอ้งทุง่ ซึง่อยูป่ระชดิกบัหุบ
เขาลกึทีม่ลีาํธาร  ขณะทีช่าวนาวาโจเองเรยีกตวัเองวา่ “ชาวดเิน” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 7 สิงหาคม 2021 
ชายหาด หรือ ทะเลทราย 

 
เล่าโดย  ไดอะนา ฟิช วยั 56 ปี...รัฐแอริโซนา  สหรัฐอเมริกา 
 
         สามขีองฉัน โลเรน และฉันต่างไดท้ํางานทีพ่วกเราไดฝั้นเอาไว ้เขาทํางานดา้น “การใหค้ําปรกึษา” และ
ฉนัทาํงานดา้น “การสง่เสรมิดา้นสุขภาพแอ๊ดเวนตสี” เรามบีา้นพกัไมห่า่งจากชายหาดแหง่หน่ึงในรฐัฟลอรดิา ซึง่
เป็นสิง่ทีเ่รารกัและเป็นสขุใจอยา่งยิง่ คอืการไดพ้กัผอ่นทีช่ายหาด และการไดอ้าบน้ําทะเล 
         แต่อยู่ต่อมาดเูหมอืนมบีางสิง่ทีเ่ราขาดไป เราจงึเริม่อธษิฐานต่อพระเจา้ในเรื่องน้ี ขอการทรงนําใหเ้ราทัง้
สองไดท้ํางานอย่างเต็มเวลาในพนัธกจิของพระองค์ร่วมกนั แต่ใจของเราไม่เปิดออกใหพ้ระองค์นําไปที่แห่งใด
นอกจากรฐัเทนเนสซ ีรฐัทีล่กูๆ และหลานๆ ของเราใชช้วีติอยู ่
         ดว้ยความตัง้ใจ ฉนัไดเ้ขา้รว่มประชุมพนัธกจิสตร ีทีส่าํนกังานภาคอเมรกิาเหนือจดัขึน้ มนัเป็นเวลาทีฉ่นั
และสามอีธษิฐาน และเอ่ยอุทศิถวายตนเองแด่พระเจา้ ในโอกาสหน่ึงฉันไดเ้ดนิเขา้ไปในบูธแสดงผลงาน  และ
ขายสนิคา้ของโรงเรยีนฮอลบรูคเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีอนิเดยีน ฉันสงัเกตเหน็เดก็นักเรยีนสามคนกําลงัสาธติ
การปัน้เครือ่งปัน้ดนิเผาชิน้ทีน่่าทึง่ ฉนัเดนิชมสนิคา้ และไดซ้ือ้เครื่องปัน้ดนิเผาทีม่ขีนมา้เป็นสว่นประกอบมาสาม
ชิน้    
         ขณะที่นักเรยีนวยัรุ่นคนหน่ึงกําลงัห่อเครื่องปั้นดนิเผาที่ฉันซื้อลงกล่องกระดาษแขง็ สุภาพสตรผีู้ดูแล    
บธูการแสดงซึง่น่าจะเป็นครคูนหน่ึงเอย่ถามฉนัวา่ “ขอโทษคะ่...คุณกาํลงัทาํงานรบัใชพ้ระเจา้ในพนัธกจิดา้นไหน”  
ฉนัตอบว่าฉนัทํางานดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ  เมื่อผูห้ญงิคนนัน้ไดฟั้ง เธอรูส้กึตื่นเตน้ในน้ําเสยีงและบอกว่าเธอ
ทาํงานดา้นการสง่เสรมิสขุภาพเชน่กนั  แต่กาํลงัจะเกษยีณอายใุนกลางปีหน้า... 
         ครสูตรคีนนัน้บอกฉนัต่อว่า “โรงเรยีนฮอลบรคูเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ตัง้อยู่ในรฐัแอรโิซนา ตอ้งการ
บุคลากรอย่างฉันใหม้าทํางานแทนฉัน ที่กําลงัจะเกษียณอายุ” ฉันคดิในใจว่า “คงไม่มโีอกาสที่ฉัน และสามจีะ
ตดัสนิใจไปทาํงานในรฐัแอรโิซนาหรอกนะ”  
         ฉนัเอ่ยเรื่องน้ีกบัสามใีนโอกาสต่อมา  และกล่าวสรุปว่า “เราทัง้สองเป็นคนรกัชายหาด และน้ําทะเล  เรา
คงจะไม่ไปทํางานในสภาพแวดลอ้มที่เป็นทะเลทรายหรอกนะ” ซึ่งโลเรนไม่แสดงความคดิเหน็อะไรในคํากล่าว
แสดงความเหน็ของฉนั 
        หกเดอืนผ่านไป โลเรนและฉันอธษิฐานกนัต่อไปขอพระเจา้ทรงนําใหเ้ราไดไ้ปรบัใชด้้วยกนัในพื้นที่ใด
พืน้ทีห่น่ึง ซึง่จะเตมิเตม็ความอิม่ใจใหก้บัเรา ต่อมาไม่กี่วนั เพื่อนคนหน่ึงของเราเอ่ยถงึตําแหน่งอาจารยส์อนใน
มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีเทนเนสซทีี่กําลงัว่าง...เรื่องน้ีทําใหเ้ราเริม่ฝันว่า ถ้าเรายา้ยไปทํางานที่นัน่  เรากจ็ะได้
เจอหน้าลกู และหลานๆ ของเราบ่อยๆ 
         ปีนัน้เป็นปี 2015 เป็นปีทีม่กีารจดัการประชุมใหญ่ของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ครบรอบหา้ปี ที่
เรยีกว่าเจนเนอรลัคอนเฟอเรนซ์  จดัขึ้นที่แซนแอนโตนิโอ รฐัเท็กซสั การประชุมใหญ่น้ีมตีวัแทนจากทัว่โลก
มาร่วม  และโลเรนไดต้ดัสนิใจในนาทสีุดทา้ยเขา้ร่วมประชุมดงักล่าว... ระหว่างหลายวนัของการประชุมวนัหน่ึง
โลเรนได้เดนิเขา้ชมการแสดงผลงานตามบูธของสํานักงานภาคต่างๆ และโลเรนได้เดนิมาถึงบูธของโรงเรยีน
ฮอลบรคู (ซึง่กเ็หมอืนกบัทีภ่รรยาของเขาไดเ้ขา้ชมบูธของโรงเรยีนเมื่อปีก่อน)  โลเรนไดเ้หน็เครื่องปัน้ดนิเผาทีม่ี
ขนม้าเป็นเครื่องประดบัคล้ายกบัของภรรยาที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้ว สุภาพสตรทีี่รบัผดิชอบในบรูธได้ตรงเข้ามา
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ทกัทายโลเรน และเมื่อเธอได้เหน็ป้ายประดบัมตีวัหนังสอื  “แอล.ซี.เอส.ดบับลิว” ซึ่งเป็นอกัษรย่อใบอนุญาต
ประเภทหน่ึง สุภาพสตรคีนนัน้เอ่ยถามว่า  “ไม่ทราบว่าอกัษรย่อนัน้เป็นใบอนุญาตเปิดคลนิิกเพื่อใหค้ําปรกึษา...
ใช่ไหมคะ”  ซึง่โลเรนผงกศรีษะเป็นการยอมรบั สุภาพสตรคีนนัน้เอ่ยขึน้ตรงๆ ดว้ยน้ําเสยีงตื่นเตน้ว่า  “โรงเรยีน
ฮอลบรคูของเราตอ้งการบุคคลากรทีจ่ะใหค้าํปรกึษาเชน่คุณจรงิๆ” 
         โลเรน เปิดยิ้มอย่างเขนิๆ มองหาทางหลบเลี่ยงจากการเผชิญหน้า แต่สุภาพสตรคีนนัน้เอ่ยถามเขา
เกีย่วกบังานทีภ่รรยาของเขากําลงัทําอยู่  เขาตอบไปตามตรงว่า เธอทํางานแผนกพฒันาสุขภาพในโรงพยาบาล
แอ๊ดเวนตสีฟลอรดิา 
         “เราต้องการบุคลากรที่มคีุณสมบตัเิช่นนัน้ด้วย”  เธอเอ่ยออกมาอย่างจรงิใจ พลางหนัไปโบกมอืใหก้บั
สามขีองเธอ  ซึง่เป็นอาจารยใ์หญ่โรงเรยีนฮอลบรคูแอ๊ดเวนตสีทีก่ําลงัเดนิเขา้มาในบูธ และมองหาภรรยา โลเรน
เหน็โอกาสเชน่นัน้เลยรบีเอย่ลาผูห้ญงิคนนัน้ และเดนิจากมา 
         ในคนืนัน้เมื่อโลเรนพบกบัภรรยา เขาเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกบัสิง่ที่ได้เกิดขึน้...หลงัจากการฟังสามอีย่าง
เงยีบๆ ฝ่ายภรรยาอุทานออกมาเบาๆ ว่า  “โรงเรยีนฮอลบรูคที่ว่าตัง้อยู่ในรฐัพื้นที่ส่วนหน่ึงเป็นทะเลทรายนะ 
อากาศกน่็าจะรอ้นกวา่ทีเ่รากาํลงัอาศยัอยูใ่นเวลาน้ีเป็นไหนๆ” 
         สองสามสัปดาห์ต่อมา โลเรนได้ร ับจดหมายจากทางมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแอ๊ดเวนตีสว่า ทาง
มหาวทิยาลยัยงัไม่รบัเขาในเวลาน้ี  สองสามภีรรยาตดัสนิใจลาพกัรอ้น  และขบัรถไปพกัผ่อนตามสถานทีต่่างๆ
โดยในช่วงสุดทา้ยของการลาพกัรอ้น ทัง้สองตัง้ใจจะไปเยีย่มโรงเรยีนฮอลบรูค ขณะที่ขบัรถตรงเขา้ไปยงัพืน้ที่
ของโรงเรยีน ฉนัรูส้กึหวัน่วติกอย่างยิง่  ฉนัรูส้กึเหมอืนว่าพระเจา้กําลงัทดสอบพวกเรา  เพื่อดวู่าฉนั และสามจีะ
เตม็ใจไปทาํงานในสถานทีใ่ด ทีพ่ระองคท์รงนําหรอืไม ่
         โลเรน และฉนัใชเ้วลาเกา้ชัว่โมงพดูคุยกบัคณะกรรมการของโรงเรยีนเกีย่วกบัพนัธกจิสาํหรบัชนพืน้เมอืง
ดัง้เดมิของชาวอเมรกินั  ซึง่คณะกรรมการไดฝั้นทีจ่ะใหม้ผีูใ้หค้าํปรกึษาครสิเตยีนพรอ้มตลอดเวลาเมือ่ตอ้งการ ที่
จะใหค้ําปรกึษาเดก็ๆ และเยาวชนจํานวนมากทีม่ปัีญหาเรื่องความบอบชํ้าทางจติใจ หรอืในประเดน็ของโรคจติ-
เวชอื่นๆ...คนืนัน้ฉนัตอ้งต่อสูด้ิน้รน จนแทบไมไ่ดน้อนหลบัเลย 
         ก่อนทีฉ่นัจะลมืตาขึน้ในตอนเชา้ ความคดิในเรื่องโรงเรยีนฮอลบรคูวิง่พล่านในจติใจของฉนัว่าจะเป็นการ
วเิศษเพยีงไรทีเ่ราจะยา้ยมาทาํงานทีน่ี่  ฉนักระโดดลุกขึน้จากเตยีงนอน ฉนัมองเหน็หนงัสอืทีคุ่น้เคยเล่มหน่ึงบน
ชัน้หนงัสอืในหอ้งรบัแขกของโรงเรยีน ฉนัเปิดขา้งกระเป๋าเดนิทาง จรงิสฉินัไดร้บัแจกหนงัสอืเล่มเดยีวกนัเมื่อการ
ประชุมคราวก่อน และโลเรนกไ็ดร้บัแจกหนงัสอืชื่อเดยีวกนัเมือ่เขา้การประชุมครัง้ทีผ่า่นมา...หนงัสอืเล่มน้ีมชีื่อว่า 
“ตดิตามไปทุกเวลา ทุกสถานที ่ไม่ว่าจจะตอ้งเสยีสละสกัเพยีงใด” เขยีนโดย ดอน แมก็ซ์ลฟัเฟอตี้...ในทนัใดนัน้ 
ฉนัตระหนักว่าพระเจา้ทรงเรยีกฉนัใหม้าทาํงานทีน่ี่ ฉนัไม่ทราบว่าฉนัหลบัไปกีช่ ัว่โมง  แต่เป็นเวลาหลงัเทีย่งคนื
แน่นอน ฉันรูส้กึมคีวามสงบสุข พระเจา้ทรงดลใจใหฉ้ันคดิว่า เป็นการมหศัจรรยเ์พยีงใดทีฉ่ันจะมาทํางานรบัใช้
พระเจา้ในโรงเรยีนฮอลบรคูแอ๊ดเวนตสี ฉันหลบัตาอธษิฐานทนัท ี “พระบดิาเจา้...ขอทรงดลใจใหโ้ลเรนยนิดรีบั
การทา้ทายเหมอืนขา้พระองคด์ว้ยเถดิ...ในนามพระเยซูเจา้...อาเมน” จากนัน้ฉนัรอใหส้ามตีื่นอย่างใจจดใจจ่อ...
อยากทราบวา่เขาจะคดิเหมอืนฉนัไหม 
         เมือ่สามตีื่น  เขาไมเ่อย่ถงึเรือ่งวา่จะรบัการเชือ้เชญิของโรงเรยีนหรอืไม ่แต่ขณะทีเ่ราขบัรถยนตเ์ขา้ประตู
ร ัว้บ้านที่รฐัฟลอรดิาในอกีหลายวนัต่อมา  ก่อนเปิดประตูรถ โลเรนได้ประกาศออกมาว่า “ผมรูส้กึว่า พระเจ้า
ต้องการใหเ้รายา้ยไปทํางานที่โรงเรยีนฮอลบรูค” และในเยน็วนันัน้เราไดร้วบรวมสําเนาเอกสารดา้นการศกึษา  
และประสบการณ์การทํางาน จดัการส่งไปใหก้บัทางโรงเรยีน และเริม่เกบ็ของ... ในสองสปัดาหต่์อมา เราไดร้บั



15 

 

การตอบรบัจากโรงเรยีน และในสปัดาห์ที่สาม เราได้เดนิทางไปรบังานที่โรงเรยีนอย่างไม่รอช้า...เราทัง้สองมี
ความยนิดมีาก ทีไ่ดท้าํตามพระประสงคข์องพระเจา้  
       ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทีไ่ดถ้วายทรพัย ์ในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เมื่อสามปีทีแ่ลว้  เราไดนํ้า
เงนิไปสรา้งโรงกฬีาในร่มของโรงเรยีนฮอลบรูคอนิเดยีนจนแลว้เสรจ็เปิดใชง้านได ้และอกีส่วนหน่ึง เราไดนํ้าไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟสแรก  และเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เราจะนําไป
สรา้ง “ศูนยป์ระกาศเพื่อเชื่อชวีติทีด่กีว่า” เฟส 2 เพื่อเปิด “สมัมนาเชงิรุกใหก้บัเยาวชน คนหนุ่มสาว ชาวอนิเดยี
แดง ผู้มปัีญหา โรคอ้วน เบาหวาน ความกดดนั หรอืความเครยีด และการฆ่าตวัตายในอตัราสูง ของชนชาว
อนิเดยีแดงเผา่นาวาโจ       
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 14 สิงหาคม 2021 
มิตรภาพพิเศษ 

 
เล่าโดย  ไรแจน วยั 15 ปี...เกาะมาร์แชล-ในเขตการดูแลของสํานักงานมิชชนักวม ไมโครนีเซยี สหรัฐอเมริกา 
 
         กล่าวไดว้่า ไรแจน วยั 15 ปี เป็นมชิชนันารเีดก็ในเกาะมารแ์ชล ซึง่อยู่เขตการดูแลของสาํนักงานมชิชัน่ 
เกาะกวม ไมโครนีเซีย  ไรแจนได้พัฒนามิตรภาพพิเศษกับ คุณปู่ บ๊อบ ซึ่งเมื่อเป็นหนุ่มได้เดินทางไปเป็น
มิชชนันารีด้วยการเป็นครูสอนหนังสือในหลายประเทศ  และในวยัเกษียณ ปู่ บ็อบได้พํานักอยู่ที่รฐัเท็กซัส 
สหรฐัอเมรกิา คุณปู่ บ็อบและไรแจนได้พฒันามติรภาพพเิศษขึน้อย่างแน่นแฟ้น แมท้ัง้สองจะอาศยัอยู่ในพื้นที่
หา่งไกลกนั 
         มติรภาพเริม่ขึน้เมื่อปู่ บอ็บ ผูไ้ดเ้กษยีณอายุจากการเป็นครมูชิชนันารใีนต่างประเทศแลว้หลายปี ไดอ้่าน
เกีย่วกบัครอบครวัของไรแจน จากขา่วพนัธกจิสาํหรบัเดก็ และไดท้ราบว่าคุณพอ่ของไรแจนเป็นครใูหญ่ โรงเรยีน
แอ๊ดเวนตสี  ส่วนคุณแม่เป็นครูในโรงเรยีนเดยีวกนั ซึ่งตัง้อยู่ที่เกาะขนาดเลก็ชื่อเกาะ “อเีบย”ี อนัเป็นเกาะแห่ง
หน่ึงของหมูเ่กาะมารแ์ชล  
         ปู่ บอ็บตอ้งการทาํบางสิง่เป็นพเิศษเพื่อใหก้ารสนบัสนุนครอบครวัของไรแจน เขาไดส้ง่เงนิถวายวนัสะบา-
โตไปทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี ทีค่รอบครวัไรแจนไปนมสัการ และสง่เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามมากเป็นพเิศษไป
ถวายทีโ่บสถแ์หง่นัน้ดว้ย  กระนัน้ปู่ บอ็บตอ้งการทําบางอยา่งมากขึน้ ปู่ บอ็บจงึสง่กล่องของเล่น อาหารแหง้ และ
เครื่องใชข้องเดก็นักเรยีนไปใหค้รอบครวัของไรแจน และครอบครวัอื่นๆ ทีข่ดัสนในเกาะอเีบยทีีไ่รแจนอาศยัอยู่
ดว้ย 
         ตอนที่มติรภาพระหว่างปู่ บอ็บ และไรแจนเริม่ขึน้  ตอนนัน้ไรแจนอายุ 13 ปี เมื่อไรแจน และครอบครวั
ได้รบัของกล่องแรก ก่อนที่จะเปิดกล่อง พวกเขามารวมตัวกนัอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า  เมื่อเปิดกล่อง 
ครอบครวัจะเกบ็สิง่ของไวใ้ชส้่วนหน่ึง  และส่วนใหญ่จะแจกจ่ายใหก้บัเดก็ยากจนในหมู่บ้าน หรอืในโรงเรยีนที ่ 
ไรแจนเรยีนอยู่  พ่อของไรแจนจะบอกใหลู้กชายเขยีนจดหมายไปขอบคุณคุณปู่ บ๊อบดว้ยลายมอืทุกครัง้ทีไ่ดร้บั
กล่อง น่ีคอืมติรภาพระหวา่งปู่ บอ็บ และไรแจนทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
         ในเวลาสามปี ไรแจนได้รบักล่องหลายกล่อง และทุกครัง้ไรแจนจะเขยีนไปขอบคุณปู่ บ็อบและรายงาน
ดว้ยวา่  ไดแ้จกสิง่ของทีปู่่ สง่ใหแ้ก่ใครบา้ง ไรแจนเขยีนเล่าประสบการณ์ของการทดลองทีเ่ขาพบ รวมทัง้การตาย
ของเพื่อนสนิท  และการตายของแชมป์บาสเกตบอลของหมู่เกาะมาร์แชล ที่เสยีชวีติจากเฮลิคอบเตอร์ตกใน
สปัดาหเ์ดยีวกนั         
         ไม่นานต่อมาปู่ บอ็บไดเ้ขยีนตอบไรแจน  เน้ือหาของจดหมายใหก้ารหนุนใจ และใหไ้รแจนสําแดงความ
รกั และประกาศพระกติตคิุณใหค้นอื่นๆ ไดร้บัทราบถงึความรอดโดยพระคุณของพระเยซูครสิต.์..น่ีเป็นจดหมาย
สว่นตวัฉบบัเดยีวทีไ่รแจนไดร้บั 
          หลงัจากไรแจนไดร้บัจดหมาย  มขีา่วสง่มาบอกครอบครวัของไรแจนว่า  ปู่ บอ็บป่วย และเขา้รกัษาตวัใน
โรงพยาบาล  เมื่อหายป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ละเดอืนปู่ บ๊อบไดเ้ตรยีมสิง่ของและใส่ลงในกล่อง แปด
เดอืน รวมแปดกล่องส่งใหไ้รแจน  ส่วนกล่องสุดทา้ย คอืกล่องทีเ่กา้ ลูกชายของปู่ บอ็บส่งใหไ้รแจน หลงัจากทีปู่่
บ๊อบไดพ้กัผอ่นอยา่งสงบในพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ 
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         การตายของปู่ บอ็บทําใหไ้รแจนรูส้กึโศกเสรา้มาก  ไรแจนไดเ้ขยีนจดหมายขอบคุณไปใหลู้กชายของปู่
บ๊อบ  จดหมายดงักล่าวมขีอ้ความวา่.... 
         ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง...ในวนัทีเ่ราได้รับข่าวการตายของปู่บ็อบ ครอบครัวของเรารู้สึกช็อค แม้
จะตระหนักว่าคุณปู่จะอยู่กับเราได้ไม่นาน ในเดือนกุมภาพนัธ์ปีน้ี  ผมได้เขียนจดหมายถงึคุณปู่เกีย่วกับการตาย
ของเพือ่น  ทําให้ตระหนักว่าความตายสามารถมาเยือนมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย  อย่างทีเ่กิดข้ึนกับเพือ่นคนนัน้  
และนักกีฬาขวญัใจของประชาชนชือ่ “โก๊บ ไบยนั” ทีต่ายในอุบติัเหตุ  คุณปู่เขียนจดหมายหนุนใจเราว่า..เป็นเรือ่ง
เศร้าทีเ่ราได้เหน็คนใกล้ชดิตาย  แต่อย่าให้เรากลัวความตาย เพราะว่าพระเยซูมีชยัชนะต่อความตายแล้ว  ขอให้
เราดําเนินชวิีต เหมือนว่ากําลังจะตายในวนัพรุ่งน้ี ขณะเดียวกันคาดหวงัว่าเราจะมีชวิีตยืนยาวถึง 100 ปี คุณปู่
เขียนหนุนใจให้ผมสู้ชวิีตต่อไป  และทําให้ชวิีตแต่ละวนัมีคุณค่า  หาโอกาสเป็นพยานกับผู้คนเกีย่วกับพระเจ้า  
และนําพวกเขามาหาพระองค์  ผมขอบคุณปู่บ็อบสําหรับการหนุนใจตลอดมา  ตอนน้ีผมมีความโศกเศร้าลดลง อัน
เป็นผลมาจากการได้รับจดหมายปลอบประโลมจากคุณปู่  แม้ผมจะไม่มีโอกาสได้เหน็หน้า  ได้พบตัวตนของคุณปู่  
แต่ผมได้รับการปลอบหนุนผ่านถ้อยคํา  และสิง่ของต่าง  ๆทีคุ่ณปู่ส่งมาให้  คุณปู่สอนผมด้วยว่า ให้เป็นคนมีความ
รัก  ความกรุณาต่อคนอืน่  ผมมีความเชือ่มัน่ว่า  ผมจะได้พบคุณปู่ในแผ่นดินสวรรค์ในวนัหน่ึง  ผมไม่ทราบว่าคุณ
ผู้เป็นลูกของคุณปู่จะเสียใจมากเพยีงใดทีคุ่ณพ่อของคุณได้จากไป  แต่ผมทราบว่าไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด  
เราสามารถพบการปลอบหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าได้เสมอ” 
        ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทัว่โลก ที่ไดถ้วายทรพัยใ์นวนัสะบาโตที่สบิสาม เพื่อสนับสนุนพนัธกจิของ
พระเจา้ในหมู่เกาะมารแ์ชล  และสถานที่อื่นๆ ทัว่โลก ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่พจิารณาทําบางสิง่เพิม่ขึน้ เพื่อ
พนัธกจิของพระบดิาเจา้ในช่วงวาระสุดทา้ยน้ี....ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านรวมทัง้ครอบครวัดว้ย...ในนาม
พระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
 
สถานที่ต ัง้พนัธกิจ 

 ตอนน้ี ไรแจน กําลงัเรยีนเกรด 12 ในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเดเลบ ซึง่ดาํเนินการโดยสาํนกังานมชิชัน่ กวม-ไม
โครนีเซีย บนเกาะมาจุโร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของหมู่เกาะมาร์แชล โรงเรยีนแห่งน้ีตัง้ขึ้นในปี ค.ศ. 1978 
ดาํเนินการโดยนกัศกึษามชิชนันารเีป็นหลกั 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 21 สิงหาคม 2021 
ฟตุบอล ซุบร้อนๆ   และพระเจ้า 

 
เล่าโดย  ซคัไฮล์ ซบินัดา คาเมรา วยั 21 ปี...เมืองนูนาวุต ประเทศแคนาดา 
  
         แนะนําใหม้สีองคนเป็นผูนํ้าเสนอข่าวต่างแดน ในลกัษณะการสมัภาษณ์ในช่วงเวลาสําหรบัการเล่าขา่ว
พนัธกจิ 
 
ผู้บรรยาย :  นูนาวุต เป็นเมอืงที่ใหม่ที่สุด ขนาดใหญ่ที่สุด และตัง้อยู่เขตแดนเหนือสุดของประเทศแคนาดา  
เมอืงนูนาวุต ถูกตัง้ขึน้ในปี 1999 บนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ เป็นเขตแดนทีอ่ากาศหนาวจดั มปีระชากรอาศยัอยูเ่บาบาง 
พืน้ที่เต็มไปดว้ยภูเขาลกัษณะขรุขระ หมู่บ้านมขีนาดเลก็ และอยู่ห่างไกลกนั บางหมู่บ้านเขา้ถงึไดย้าก โดยจะ
เข้าถึงได้เพียงทางเรอื หรอืทางเครื่องบินเล็กเท่านัน้ อย่างไรก็ตามมีกลุ่มขนาดเล็กของแอ๊ดเวนตีสอาศยัอยู่
รวมกนั วนัน้ีเราจะพบกบัชาวแอ๊ดเวนตสีเหล่านัน้  

              (หนัหน้าไปสมัภาษณ์) คุณจะกล่าวแนะนําตวัเองไดไ้หมครบั (คะ) 

ซคัไฮล :์ ฉันชื่อ “ซคัไฮล์” ฉันเป็นภรรยา และเป็นแม่มบุีตรสองคน ชายหน่ึง หญงิหน่ึง ฉันทํางานเป็นพยาบาล
ประจาํเมอืงนูนาวุต เมอืงแหง่น้ีมปีระชากรเพยีง 8,000 คน เมื่อก่อนเราอาศยัอยูท่ีชุ่มชนขนาดเลก็ชื่อ พอนดอ์นิ-
เลท็ มปีระชากรเพยีง 1,800  คน และอยูห่า่งเมอืงนูนาวุตไปทางทศิเหนือ 

ผูบ้รรยาย: อาณาเขตของนูนาวุต เราตอ้งพบกบัการทา้ทายระดบัสงูของคนไรบ้า้น และความรุนแรงของผูค้นใน
พืน้ที.่.. (ทาํหน้าทีส่มัภาษณ์..ดว้ย) เหล่าชาวแอ๊ดเวนตสีสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง 

ซคัไฮล :์ เมื่อเราไปถงึเมอืงพอนด ์อนิเลท  มคีรอบครวัแอ๊ดเวนตสีครอบครวัหน่ึงจากจาไมกาอาศยัอยู่ทีน่ัน่ก่อน 
ต่อมาพวกเขาไดย้า้ยออกไป จงึเหลอืแอ๊ดเวนตสีครอบครวัเดยีว คอื ครอบครวัของเรา เราอาศยัอยูต่รงกลางของ
ชุมชน สามขีองฉันทํางานกบัเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรของรฐั และฉันเป็นพยาบาลคนเดยีวในเมอืงนัน้ อย่างไรก็
ตาม....ถ้าเราไม่จดัใหม้กีจิกรรมในชุมชน ก็คงไม่มอีะไรเกดิขึน้ แมว้่าในชุมชนผูค้นจะใหก้ารยอมรบันับถือเรา
เน่ืองมาจากหน้าทีก่ารงาน แต่ถา้เราจะเป็นพยานเรือ่งความเชื่อโดยตรง กไ็มใ่ช่เรือ่งงา่ย บางคนอาจยอมรบัสิง่ใด
สิ่งหน่ึงที่เราพูดความจรงิ แต่เราก็ไม่อยากถือประโยชน์จากการที่พวกเขาไว้วางใจเรา พูดตรงๆ คือเราไม่
ต้องการใชต้ําแหน่งหน้าที่ หรอืการดลใจใหพ้วกเขาเชื่อ เราจงึต้องระมดัระวงัมาก แต่เราไดท้ําบางอย่าง เราได้
เริม่สร้างสโมสรสําหรบัทีมฟุตบอลหญิงวยั 9 - 12 ปีขึ้น เพราะที่พอนด์ อินเลท ไม่มีสโมสรฟุตบอลสําหรบั
เดก็หญงิ สโมสรทีว่่าเป็นทีย่อมรบัของเดก็ๆ และพอ่แม ่เหล่าผูใ้หญ่สงัเกตว่าพวกเดก็ผูห้ญงิไมอ่อกเทีย่วอยา่งไร้
จุดหมายบนทอ้งถนน แต่พวกเขามเีป้าหมาย พวกเขามาทีส่โมสรเพื่อการเรยีนรูแ้ละการฝึกซอ้ม มาทานอาหาร
ว่าง และมาร่วมสงัสรรค ์เราสอนใหพ้วกเดก็ๆ รูจ้กัการรณรงคห์าทุนสาํหรบัสโมสร จงึไม่มเีพยีงฉันเท่านัน้ทีอ่บ
เคก้เพื่อขายแลว้นําเงนิมาเขา้กองทุน แต่ฉันเป็นผูใ้หค้ําแนะนํา ใหก้ารสอน และการดูแล เราสอนใหพ้วกเดก็ๆ 
รูจ้กัรบัผดิชอบในฐานะเป็นเจา้ของสโมสรรว่มกนั ทัง้น้ีเพือ่ใหส้โมสรดาํเนินการต่อไปไดโ้ดยทีไ่มม่เีรา 
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        อกีสิง่หน่ึงทีเ่ราไดส้รา้งความประทบัใจขึน้กบัชุมชนโดยการทีเ่ราทําตวัเป็นเพื่อนกบัเดก็ๆ พวกเพื่อนๆ
ของพวกเขาขอมาเยีย่มบา้นของเราในเยน็วนัศุกร ์และเยน็วนัเสาร ์ซึง่เรามกีารนมสัการในช่วงเวลาดงักล่าว เรา
จงึยนิดทีีส่มาชกิของทมีฟุตบอล และพวกเพือ่นๆ ของพวกเขามารว่มนมสัการกบัเรา 
 
ผูบ้รรยาย: เมือ่เปรยีบเทยีบ “อคีลัอลูทิ” กบั “พอนด ์อนิเลท” มคีวามแตกต่าง หรอืเหมอืนกนัอยา่งไร 

ซคัไฮล :์ ที ่“อคีลัอลูทิ” มคีรอบครวัแอ๊ดเวนตสีหลายครอบครวัอาศยัอยูใ่กลก้นั ทาํใหม้กีารสงัสรรค ์อนัจะช่วยทาํ
ใหเ้ราเตบิโตดา้นจติวญิญาณ ฉนัสามารถขอใหส้มาชกิโบสถบ์างคนอธษิฐานเผื่อเรา หรอืในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ฉนั
รูส้กึว่าตนเองอยู่บนพืน้ที่ และบรรยากาศทีป่ลอดภยั ฉันสอนชัน้เรยีนประถมปลายในช่วงโรงเรยีนสะบาโตดว้ย 
โดยการออกแบบใหเ้ดก็ๆ มสีว่นในการอภปิราย และชว่ยเหลอืผูส้งูอายใุนเรือ่งต่างๆ ใหก้ารเอาใจใส ่ใหก้ารรบัใช ้
อนัเป็นการแสดงความกรณุาปราณ ี

ผูบ้รรยาย:  อะไรคอืความฝันสาํหรบัการมอีาคารโบสถแ์อ๊ดเวนตสีทีอ่คีลัอลูทิ 

ซคัไฮล :์  เราต้องการมอีาคารโบสถ์ของเราเอง การเริม่ต้นการเป็นพยานของเราจะไม่มคีวามพรอ้ม ถ้าเราไม่มี
สถานที่นมสัการที่เปรยีบเหมอืนพระนิเวศของพระเจ้า เมื่อฉันเดนิทางมาเยี่ยมที่อคีลัอูลิทก่อนย้ายมาอยู่เมื่อ
หลายปีก่อน เราไดอุ้ทศิถวายสถานทีส่าํหรบัการนมสัการในวนัสะบาโต เราไดเ้สรฟิซุบรอ้นๆ ใหก้บัคนทีไ่รบ้า้น
ระหว่างสปัดาห์ แม้เราจะไม่มีซุบร้อนๆ ในวนัสะบาโต แต่เหล่าคนที่ไร้บ้านทราบดีว่า  พวกเขาสามารถมา
นมสัการในวนัสะบาโต และไดร้บัประทานอาหารกลางวนัในการสงัสรรคร์่วมกบัสมาชกิโบสถ์ จะว่าไป หอ้งทีเ่รา
เช่าขนาดเลก็ไปสําหรบัการรบัประทานแบบสงัสรรค์ ทุกวนัน้ีโรงเรยีนสะบาโตของฉันพบกนัในห้องรบัแขกใน
บา้นของฉนัเอง สว่นชัน้เรยีนสาํหรบัเดก็ประถมจดัทีห่อ้งรบัแขกของสมาชกิคนหน่ึง และชัน้ของเดก็อกีชัน้พบกนั
ในบา้นของสมาชกิอกีคน สว่นชัน้ของผูใ้หญ่พบกนัในหอ้งทีเ่ชา่ไว ้จะเป็นการอศัจรรยเ์พยีงใด หากเราจะนมสัการ 
และมชีัน้ต่างๆ ของโรงเรยีนวนัสะบาโตอยูใ่นอาคารหลงัเดยีวกนั 

ผู้บรรยาย :  ขอบคุณครบั (ค่ะ) ที่แบ่งบนัประสบการณ์การดําเนินพนัธกิจการประกาศพระกิตติคุณในชุมชน
ห่างไกลของประเทศแคนาดา ในเขตพืน้ทีข่องเมอืงนูนาวุต ทําใหเ้รามองเหน็ภาพทีพ่นัธกจิของพระเจา้กําลงัลง
รากฐานเพื่อการเตบิโตขึน้...ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุน
สาํหรบัสรา้งอาคารโบสถห์ลงัใหม่ ..ซึง่จะมโีถงสาํหรบัศูนยบ์รกิารชุมชนเมอืงนูนาวุตดว้ย ขอบคุณพีน้่องในพระ-
ครสิตท์ุกทา่นทัว่โลก ทีว่างแผนจะถวายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เพือ่สง่เสรมิพนัธกจิของพระ-
เจา้ในประเทศแคนาดา...ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน และรวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซู
ครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 28 สิงหาคม 2021 
ทูตสวรรคท์ี่ปัม๊นํ้ามนั 

 
เล่าโดย  ลําไพ ซฮิาวงค์ วยั 64 ปี...ศูนย์อพยพแนท ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
        หลายปีก่อน สองสาม-ีภรรยา และลูกหกคน หนีภยัจากรฐับาลคอมมวินิสตป์ระเทศลาวขา้มแม่น้ําโขงมา
เขา้พกัในศูนยผ์ูอ้พยพ ประเทศไทย ที่ศูนยอ์พยพ ครอบครวัไดเ้รยีนภาษาองักฤษจากมชิชนันาร ีแต่สิง่สําคญั
ที่สุด ทัง้ครอบครวัได้รบัเชื่อในพระเยซูครสิต์  และได้รบับพัติศมา.. ต่อมาพวกเขาได้เดินทางมายงัประเทศ
อเมรกิา และถูกสง่ตวัเขา้ศนูยอ์พยพของสาํนกังานภาคแอ๊ดเวนตสีอเมรกิาเหนือ รฐัแคลฟิอรเ์นีย เพื่อการปรบัตวั 
ปรบัทศันะเป็นเวลาหลายเดอืน ขณะอยู่ทีศู่นยอ์พยพ ลําไพและเสวย ไดเ้รยีนการขบัรถ และไดซ้ื้อรถยนต์ และ
รถบรรทุกมอืสองอย่างละคนัจากเงนิสะสมดัง้เดมิ ต่อมาพวกเขาไดท้ราบวา่บรษิทัแห่งหน่ึงที ่แกรนด ์ไอสแลนด ์
รฐัเนแบรสกา มีตําแหน่งงานในโรงงาน และรบัคนงาน ผู้ที่พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องก็ทํางานได้ สามีขบั
รถบรรทุกสมัภาระของครอบครวัไปกบัลกูสองคน สว่นภรรยาขบัรถยนตม์ลีกูสีค่นนัง่อยูด่ว้ย ขบัตามสามไีปตดิๆ 
         แต่เมื่อสามี-ภรรยาเดินทางมาถึง แกรนไอสแลนด์ ทางโรงงานบอกว่าพวกเขาเดินทางมาช้าเกินไป 
โรงงานรบัคนอื่นเขา้ทาํงานแลว้ ลําไพและเสวย รบีโทรหาเพื่อนๆ และไดข้อ้มลูใหมว่่า... มงีานทีพ่วกเขาจะทาํได้
ทีเ่มอืงฮอลแลนด ์รฐัมชิแิกน สองสามภีรรยาจะตอ้งเดนิทางต่อไปอกี 1,200 ก.ม. เพือ่ไปยงัรฐัมชิแิกน   
         นายเสวยขบัรถบรรทุกเลก็ บรรทุกสมัภาระของครอบครวั และลูกสองคนนัง่ขา้งคนขบั ส่วนนางลําไพ 
ขบัรถยนต์มลีูกสีค่นนัง่ไปดว้ยกนั โดยภรรยาขบัรถตามหลงัรถบรรทุกของสาม ีแต่เมื่อมาถงึเมอืงชคิาโก รถของ
ภรรยาได้พลดัหลงกบัรถของสาม ีตอนน้ีลําไพรูส้กึมนึงง เธอจะพบกบัรถบรรทุกของสามไีดอ้ย่างไร..ลําไพมดื
แปดดา้น ทัง้เธอและสามไีมม่มีอืถอืทีจ่ะโทรตดิต่อกนัได ้พอรถถงึปัม๊น้ํามนัแหง่หน่ึง ลาํไพเลีย้วรถของเธอเขา้ปัม๊ 
และจอดรถเพือ่อธษิฐานขอพระบดิาเจา้เบือ้งบนทรงชว่ยนําใหพ้บสาม.ี....         
         เมือ่ลําไพผูเ้ป็นแมอ่ธษิฐานเสรจ็  เธอและลกูๆลมืตาขึน้ และไดเ้หน็ชายคนหน่ึงแต่งตวัเหมอืนชาวนาเดนิ
ตรงมายงัพวกเขา พลางเอย่ถามในภาษาลาววา่... 
         “ใหผ้มทายไหมละ...พวกคุณกาํลงัมองหา ‘นายเสวย’ สามขีองคุณ...ซึง่เป็นพอ่ของพวกเดก็ๆใชไ่หม” 
          “ใช่แลว้” ลําไพ รบีตอบคําถามชายแปลกหน้า..นึกสงสยัไมห่าย ว่าชายแปลกหน้าท่าทางใจดรีูไ้ดอ้ยา่งไร
ว่าเธอและลูกๆ กําลงัประสบกบัความลําบาก และรูจ้กัชื่อของสามเีธอไดอ้ยา่งไร ก่อนทีล่ําไพจะเอ่ยถามขอ้สงสยั 
ชายแปลกหน้าสัง่ลําไพว่า ขบัรถตามรถของผมมานะ ผมจะพาพวกคุณไปพบนายเสวย...ว่าพลางเขาเดนิไปขบั
รถคนัสแีสด และคอ่ยๆ เคลื่อนรถยนตข์องเขาออกไปยงัทอ้งถนน โดยมรีถยนตข์องลาํไพ ทีม่ลีกูๆ สีค่นนัง่อยูข่บั
ตามไปตดิๆ 
         ลาํไพรูส้กึแปลกใจนิดๆ เหตุใดเธอจงึตอ้งเชื่อคาํสัง่ของชายแปลกหน้าคนนัน้ และขบัรถตามรถของเขาไป 
ซึ่งชายแปลกหน้าขบัรถไปค่อนขา้งชา้ ออกจากปัม๊น้ํามนั ขบัไปตามถนนใหญ่ตรงเขา้เมอืงชกิาโก พอถงึสีแ่ยก
ชายแปลกหน้าเลีย้วซา้ย.. อกีไม่ถงึ 200 เมตร เขาเลีย้วรถเขา้ปัม๊น้ํามนัแห่งหน่ึง ลําไพเลีย้วรถยนต์ของเธอตาม
เขา้ปัม๊น้ํามนัดว้ย พลนัสายตาของลําไพมองเหน็รถบรรทุกเลก็ของสามจีอดอยู่ นายเสวยกําลงัยนือยูข่า้งรถดา้น
คนขบั... ลําไพดใีจมากรอ้งอุทานว่า “ขอบคุณพระเจา้” พอลําไพตัง้สตไิด ้หยุดรถมองไปขา้งหน้าตัง้ใจจะโบกมอื
ขอบคุณชายผูม้ใีจกรุณา ปรากฏว่ามองไม่เหน็รถยนต์ของชายแปลกหน้าเลย ทัง้คนทัง้รถคนัสแีสดหายไปอย่าง
ไรร้อ่งรอย......          
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         ลําไพเลี้ยวรถยนต์เขา้ไปจอดรถใกลก้บัรถของสาม ีทัง้สองดใีจสวมกอดกนั พวกลูกๆ ทัง้หกคนดใีจกนั
ใหญ่ทีพ่บผูเ้ป็นพอ่และน้องสองคนทีเ่ดนิทางมากบัรถบรรทุก...ลําไพไดเ้ล่าใหส้ามฟัีงวา่ เธอเดนิทางมาพบเขาได้
อย่างไร...สามพีูดขึน้ว่า ผมกอ็ธษิฐานอยู่ในรถ พออธษิฐานเสรจ็ก็ออกมายนือยู่ขา้งรถน่ีแหละ เหลอืเชื่อจรงิๆ 
พระเจา้ทรงตอบคําอธษิฐานของเรารวดเรว็อะไรเช่นนัน้....สามพีดูจบ ขณะทีภ่รรยามองดหูน้าสาม ีรอดวู่าเขาจะ
พูดอะไรต่อ...สามไีดก้ล่าวขึน้ชา้ๆ อย่างชดัถ้อยชดัคําว่า “ผมว่าชายชาวนาที่ขบัรถของเขานําคุณมาพบผมที่น่ี 
เป็นทูตสวรรค์ของพระเจา้แน่นอน ชาวนาที่ไหนจะตรงเขา้ไปถามคุณว่า “อยากเจอนายเสวยสามขีองคุณไหม
แลว้เขากข็บัรถนําคุณเขา้มาในปัม๊ แลว้หายตวัไปทัง้คนทัง้รถ มแีต่ทูตสวรรคข์องพระเจา้เท่านัน้ทีส่ามารถจะทํา
เชน่นัน้ได”้ 
         สาม ีและภรรยามกีาํลงัใจเพิม่ขึน้เตม็รอ้ย เมือ่ทราบว่าพระเจา้ทรงนํา พวกเขาอธษิฐานขอบพระคุณพระ-
เจา้ เมื่อหาอาหารรบัประทานเสรจ็แล้ว เสวยและลําไพก็เดนิทางต่อ พวกเขาเดนิทางไปถงึเมอืงฮอลแลนด์ รฐั
มชิแิกนอย่างปลอดภยั และทัง้สองได้งานในบรษิทัเรอืท้องถิ่น ซึ่งเจา้ของเป็นเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี สองสามี
ภรรยาเริม่ไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี ไมน่านพวกเขาชวนเพื่อนคนลาวทีพ่บในเมอืงนัน้มาเขา้โบสถน์มสัการ
ดว้ย ในที่สุดเมื่อพวกเขามจีํานวนมากขึน้ เจ้าของบรษิัทเดนิเรอืได้มอบหอ้งใหญ่ห้องหน่ึงใหพ้วกเขาใช้เป็นที่
นมสัการในภาษาของพวกเขาเอง กลุ่มนมสัการของเสวยและลาํไพเตบิโตขึน้ ทุกวนัน้ีพวกเขามคีวามชื่นชมยนิด ี
ทีไ่ดแ้นะนําพวกเพื่อนๆ ครอบครวัคนลาวใหม้ารูจ้กัพระเจา้ ผูท้รงส่งทูตสวรรคม์านําทางเขาทัง้สองใหม้าพบกนั 
และนําทางพวกเขามาไดง้านในบรษิทัแห่งน้ี และไดพ้บกบัพีน้่องชาวลาวทีอ่พยพมาอยู่ในประเทศอเมรกิาก่อน
หน้าอกีหลายครอบครวั 
         มกีลุ่มนมสัการของชาวลาวในอเมรกิาเกดิขึน้ที่นัน่ที่น่ีทัว่เขตดูแลของสํานักงานภาคอเมรกิาเหนือ อนั
เป็นผลลพัธ์จากเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสาม ที่พี่น้องในพระครสิต์ถวาย ทุกท่านสามารถใหก้ารสนับสนุน  
ศษิยาภบิาล ผูใ้หก้ารดแูลกลุ่มนมสัการเหล่าน้ี และกลุ่มนมสัการใหมท่ีเ่กดิขึน้อยา่งกลุ่มของเสวยและลําไพ ทีเ่ล่า
ในขา่วต่างแดนวนัน้ี...ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีม่แีผนจะถวายปัจจยัอย่างเอือ้อารใีนวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตร-
มาสน้ี...ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรทุกทา่น...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 4 กนัยายน 2021 
สถานการณ์ที่ลาํบาก 

 
เล่าโดย  ครอบครัวชาวอิรักครอบครัวหน่ึง...ศูนย์อพยพของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ 
 
         คุณพ่อของฉันเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพระเยซูในประเทศอริกั และไดเ้ขา้เป็นสมาชกิครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด-
เวนตสี สว่นคุณแมต่ดัสนิใจยดึถอืในศาสนาแหง่วฒันธรรมดัง้เดมิของเธอ 
         เวลาผ่านไป การใชช้วีติในความเชื่อใหม่ของคุณพ่อทําใหค้รอบครวัประสบกบัความยากลําบากในอรีกั 
คุณพ่อห่วงใยในความปลอดภยัของคุณแม่ และลูกสาวทีอ่ายุยงัน้อย 2 คน คุณพ่อตดัสนิใจยา้ยครอบครวัไปยงั
ศนูยอ์พยพในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
         หลงัจากครอบครวัมาอยูท่ีร่ฐัมชิแิกนไดห้น่ึงปี เราไดย้า้ยไปอยูท่ีร่ฐัแคลฟิอรเ์นีย ทัง้น้ีเพราะคุณพอ่ไมอ่าจ
ปรบัตวักบัอากาศทีห่นาวจดัของรฐัมชิแิกนได ้สภาพอากาศทีห่นาวเหน็บทาํใหอ้าการบาดเจบ็ทีคุ่ณพอ่ไดร้บัตอน
สงครามขณะเป็นทหารในประเทศอริกัยอ้นกลบัมาทรมานเขาอกี 
         ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย พ่อและแม่ส่งลูกสาวทัง้สองไปเขา้เรยีนในโรงเรยีนของรฐั แต่ผูเ้ป็นพ่ออธษิฐานเสมอ 
ขอพระบิดาเจ้าแห่งสวรรค์ดลใจให้ผู้มใีจบุญช่วยลูกทัง้สองให้สามารถเขา้เรยีนในโรงเรยีนของโบสถ์ได้ ทัง้น้ี
เพราะพวกเขาไม่มีเงนิพอที่จะจ่ายค่าเทอมในโรงเรยีนโบสถ์ได้ อีกทัง้พวกเขาก็ไม่รูจ้กัคนที่จะให้คําแนะนํา
เกีย่วกบัโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีทีต่ ัง้อยูใ่กล้ๆ  ได ้ดงันัน้เขาจงึอธษิฐานต่อไปอกีว่า “พระบดิา โปรดช่วยใหลู้กสาวทัง้
สองของขา้พระองคไ์ดร้บัการศกึษาในโรงเรยีนของโบสถด์ว้ยเถดิ”  
         วนัหน่ึง คุณพอ่ไดไ้ปทีโ่รงทานทีท่าํการแจกอาหาร และเครื่องใชใ้นครวัเรอืนแก่ครอบครวัทีข่ดัสน ขณะที่
ยนือยู่ในควิเพื่อจะไดร้บัการแจกอาหาร  คุณพ่อไดพ้บชายเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสีคนหน่ึง ซึ่งอาสามาช่วยแจก
อาหารในวนันัน้ ชายคนน้ีเป็นศษิยาภบิาลประจาํโบสถเ์ซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีดว้ย หลงัจากไดส้นทนากนั คุณพอ่
เลยไดท้ราบวา่ โบสถแ์อ๊ดเวนตสีทีช่ายคนน้ีเป็นศษิยาภบิาลอยู ่มโีรงเรยีนของโบสถด์ว้ย 
         พอไปถงึบา้นพกั คุณพ่อไดบ้อกขา่วดแีก่คุณแม ่ทัง้คุณพอ่และคุณแมไ่ดท้าํงานและพยายามสะสมเงนิไว้
จาํนวนหน่ึง เพื่อใหลู้กสาวทัง้สองไดเ้รยีนต่อ เพื่อทัง้สองจะไดง้านทีม่รีายไดม้ากขึน้ และทําใหค้รอบครวัมคีวาม
เป็นอยูท่ีด่กีวา่เดมิ ตอนน้ีเขาทัง้สองตดัสนิใจใชเ้งนิจาํนวนอนัลํ้าคา่น้ี เป็นคา่เล่าเรยีนของลกูสาวทัง้สองคน 
         ในเวลาไมน่านต่อมา คุณพอ่ และคุณแมไ่ดนํ้าลูกสาวทัง้สอง วยั 9 ปี และ 11 ปีมานัง่อยูต่รงหน้าอาจารย์
ใหญ่ของโรงเรยีนโบสถ์ ซึง่เป็นสภุาพสตร ีและศษิยาภ ิบาลประจาํโบสถซ์ึง่นัง่อยูข่า้งอาจารยใ์หญ่ดว้ย หลงัจากที่
คุณพ่อไดแ้จง้ความจํานงทีจ่ะใหลู้กสาวทัง้สองลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนของโบสถ์ รวมทัง้แจง้ใหอ้าจารยใ์หญ่
ทราบดว้ยวา่ พวกเขามเีงนิจาํนวนหน่ึงซึง่สะสมมาหลายปีสาํหรบัเป็นค่าใชจ้า่ยในการเขา้เรยีนของลูกสาวทัง้สอง 
ตอนน้ีคุณพอ่และคุณแมร่อการตอบรบัของอาจารยใ์หญ่ 
         อาจารย์ใหญ่  และศษิยาภบิาลของโบสถ์ได้เหลอืบมองกนัไปมา แล้วมองไปที่เดก็หญิงทัง้สองที่นัง่อยู่
ตรงกนัขา้ม ความปรารถนาทีแ่สดงออกมาทางใบหน้าของพอ่แม่ และลูกสาวทัง้สองสรา้งความเหน็อกเหน็ใจขึน้
ในดวงจติของทัง้สอง แต่จาํนวนเงนิเกบ็ทีคุ่ณพอ่และแมนํ่ามาแสดงนัน้ไมเ่พยีงพอ 
         ในทีสุ่ดอาจารยใ์หญ่เป็นผูพ้ดูขึน้ว่า  “เราตอ้งการอยา่งยิง่ทีจ่ะใหเ้ดก็หญงิทัง้สองเรยีนหนงัสอืทีน่ี่...แต่เรา
จะหาเงนิจากทีไ่หนมาสมทบกบัเงนิทีคุ่ณพอ่คุณแมม่ ีเพือ่จา่ยเป็นคา่เล่าเรยีนไดเ้พยีงพอ...” 
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         อาจารยใ์หญ่หยุดพูด และหนัมาพูดกบัศษิยาภบิาลอกีครัง้หน่ึง เธอสามารถมองเหน็แววตาทีบ่่งบอกถงึ
ความเมตตากรณุาฉายออกมาจากดวงตาของศษิยาภบิาล และเธอรูส้กึมกีาํลงัใจทีจ่ะกล่าวต่อวา่... 
         เราจะลงทะเบยีนเดก็หญงิสองคนน้ีในโรงเรยีนของโบสถ์...ขอใหเ้ราทุกคนกา้วไปขา้งหน้าดว้ยความเชื่อ 
และการวางใจในพระเจา้ โดยเชื่อว่าโดยวธิกีารอยา่งใดอยา่งหน่ึง พระเจา้จะทรงช่วยเราพบลู่ทางทีจ่ะช่วยจ่ายค่า
เล่าเรยีนใหก้บัเดก็หญงิทัง้สอง 
         ผูใ้หญ่ทัง้สี่ และเดก็ทัง้สองคุกเข่าลง และศษิยาภิบาลอธษิฐานว่า “พระบดิาที่รกั เราทัง้หลายต้องการ 
การช่วยเหลอืจากพระองค ์โปรดใหม้เีงนิเขา้มาเพื่อช่วยจ่ายค่าเล่าเรยีนใหเ้ดก็หญงิทัง้สองคนน้ี ทีม่คี่าลํ้าในสาย
พระเนตรของพระองคด์ว้ยเถดิ” 
         ไม่นานหลงัจากครอบครวัน้ีไดเ้ดนิทางกลบับา้น อาจารยใ์หญ่ไดร้บัโทรศพัทส์ายหน่ึง เป็นการโทรจากผู้
ประสานงานสาํหรบัชาวแอ๊ดเวนตสีผูอ้พยพ และเป็นผูเ้ดนิเรือ่งเอกสารต่างๆ ใหผู้อ้พยพแอ๊ดเวนตสี ทีเ่ดนิทางมา
ตัง้รกรากในสหรฐัเมรกิา เจ้าหน้าที่คนน้ีเป็นสตร ีเธอประกาศให้ทราบว่า สํานักงานภาคอเมรกิาเหนือมีเงนิ
จํานวนหน่ึงสําหรบัจ่ายเป็นค่าเล่าเรยีนให้กบัเด็กในศูนย์อพยพ ผู้ที่สนใจเขา้เรยีนในโรงเรยีนของโบสถ์ เงนิ
จาํนวนทีเ่ธอเอย่ถงึมาจากพีน้่องสมาชกิรอบโลกผูไ้ดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามในปี 2011          
         ผูเ้ป็นอาจารยใ์หญ่แทบไมเ่ชื่อหตูวัเองทีไ่ดย้นิทางโทรศพัทเ์ช่นนัน้ อาจารยใ์หญ่ไดร้บีโทรไปบอกคุณพ่อ 
คุณแม่คู่น้ีว่า เธอไดพ้บแหล่งที่มาของค่าเล่าเรยีนของเดก็หญงิทัง้สองแลว้ ฝ่ายผูเ้ป็นบดิาของเดก็ไดต้อบมาว่า  
ขอบคุณมากครบัอาจารยส์าํหรบัขา่วด.ี..ผมเองกเ็ชื่อวา่พระเจา้จะทรงตอบคาํอธษิฐานของเราในครัง้น้ีแน่นอน 
        ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยการศกึษาของเดก็ๆ ในศูนย์
อพยพทีอ่ยูภ่ายในเขตดแูลของสาํนกังานภาคอเมรกิาเหนืออกีครัง้หน่ึง  ขอพระเจา้ทรงใชข้องถวายของพีน้่องทุก
ท่าน... เป็นการตอบคําอธิษฐานอย่างเช่นคําอธิษฐานของคุณพ่อตามที่ได้เล่าในข่าวต่างแดนในวนัน้ี...ลอง
จนิตนาการเมื่อเราไดพ้บใครบางคนในสวรรค ์ ผูไ้ดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัพระเจา้ และตดัสนิใจรบัใชพ้ระองคอ์นั
เน่ืองมาจากการทีคุ่ณไดถ้วายในกรณีเช่นน้ี...ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกท่านทีม่สี่วนในพระราชกจิของพระบดิา...
ทลูขอในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
 
ที่ต ัง้ของหน่วยพนัธกิจ 

 สํานักงานภาคอเมรกินัเหนือ ประกอบขึ้นด้วยแปดสํานักงานสหมิชชัน่คอนเฟอเรนซ์ รวมทัง้สํานักงาน
ครสิตจกัรแคนาดา และสาํนกังานครสิตจกัรกวม-ไมโครนีเซยี  

 ไม่มกีารกําหนดว่า ภาษาไหนเป็นภาษาราชการในสหรฐัอเมรกิา แต่เกอืบทุกคนพูดภาษาองักฤษและระบบ
การศกึษาเกอืบทัง้หมดของรฐับาลดําเนินไปในภาษาองักฤษ และภาษาสเปนอาจเป็นภาษาที่พูดกนัอย่าง
กวา้งขวางรองลงมา และถูกใชส้อนเป็นภาษาทีส่องในโรงเรยีนเป็นสว่นใหญ่  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 11 กนัยายน 2021 
การลบล้างความขุ่นเคืองใจ 

 
เล่าโดย  จิมมี ชะเวย์ วยั 51 ปี...ศูนย์อพยพของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ  
 
         ตอนที ่เดก็ชายจมิมี ่ชะเวย ์อายุ 7 ปี หมู่บา้นของเขาซึ่งอยู่เขตปกครองของชาวกะเหรีย่งอสิระถูกกอง
ทหารของพม่า (ปัจจุบนัพม่าเรยีกตวัเองว่า “เมยีนม่า”) เขา้โจมตี ทุกคนในหมู่บ้านวิง่เข้าป่าหนีเอาชวีติรอด 
เดก็ชายจมิมีพ่ลดัหลงกบัครอบครวัหนีเขา้ไปในป่าตามลําพงั ส่วนครอบครวัอพยพหนีขา้มแม่น้ําเมยมายงัเขต
แดนประเทศไทย และต่อมาถูกรบัเขา้อาศยัในศนูยอ์พยพแหง่หน่ึง ทีต่ัง้อยูช่ายแดนประเทศไทย 
         ขณะทีจ่มิมีใ่ชช้วีติในป่า และหนีเอาชวีติรอด  เขาไดร้บัการช่วยเหลอืจากกองทหารกะเหรีย่งอสิระ และ
ชาวกะเหรีย่งอื่นๆ จมิมีไ่ดพ้ฒันาความเกลยีดชงัทีม่ต่ีอกองทหารของพม่า เขาตัง้ใจว่าเมื่อเขาอายุ 15 ปี เขาจะ
สมคัรเขา้เป็นทหารกะเหรีย่งอสิระ และหาทางแก้แคน้ทหารพม่า แต่ในส่วนลกึจมิมีค่ดิถึงพ่อแม่ และน้องๆ ใน
ทีสุ่ดเขาไดข้า่วว่า ครอบครวัของเขาไดเ้ขา้ไปอยู่ในศูนยอ์พยพในประเทศไทยอย่างปลอดภยั เขาจงึเดนิทางไป
พบครอบครวั 
         พ่อ แม่ น้องๆ และญาตใินศูนยอ์พยพต่างดใีจที่จมิมีร่อดพน้อนัตราย และไดม้าพบกบัครอบครวัทีศู่นย์
อพยพ หลงัจากพลดัพรากกนัถงึสองปีเต็ม จมิมีไ่ดบ้อกถงึความตัง้ใจของเขาว่าเมื่อเขาเตบิโตเป็นวยัรุ่นเขาจะ
สมคัรเขา้เป็นทหารกะเหรีย่งอสิระและหาโอกาสแก้แคน้ทหารพม่าที่เขา้โจมตหีมู่บ้านชาวกะเหรีย่ง...ผูเ้ป็นพ่อ 
และแม่อธษิฐานอย่างหนักขอใหจ้มิมีเ่ปลีย่นใจ แทนทีจ่ะไปเป็นทหารเพราะความแคน้เคอืง ใหจ้มิมีเ่ปลี่ยนใจมา
เป็นศาสนาจารยผ์ูร้บัใชพ้ระเจา้ และสอนคนทัว่ไปใหร้บัรูถ้งึความรกั และความรอดของพระเจา้ แลว้พวกเขาจะ
ไดร้บัความหวงัแหง่ชวีติชัว่นิรนัดร ์
         ไมใ่ชเ่ป็นเรือ่งงา่ยทีจ่มิมีจ่ะเลกิลม้ความโกรธ ความพยาบาททีฝั่งอยูใ่นสว่นลกึแหง่ดวงจติของเขา... 
         แต่เมื่อจมิมีไ่ดเ้หน็วา่คุณพอ่ของเขามสีนัตสิุข และมคีวามยนิดขีณะทีเ่ขานําครอบครวัไปนมสัการทีโ่บสถ์
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในศูนยอ์พยพ จมิมีอ่่านหนงัสอืสงครามแหง่ประวตัศิาสตร ์ซึง่ว่าดว้ยการสงครามการต่อสู้
ขดัแยง้ระหว่างพระครสิต์และซาตานในพระคมัภรี ์และกบัผูต้ิดตามพระเยซูในโลก  และต่อมาเขาตระหนักว่า
ความคิดเห็นของพ่อของเขาถูกต้อง และเขาอธิษฐานให้อภยัเหล่าทหารพม่า ที่กระทํากบัเขาและครอบครวั 
ตลอดจนชาวกะเหรีย่งทัง้หลาย 
         จมิมีไ่ดก้ลายเป็นศาสนาจารยเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี หลงัจากไดร้บัใชพ้ระเจา้ในค่ายอพยพต่างๆ ตาม
ชายแดนประเทศไทยหลายปี  ต่อมาครอบครวัไดถู้กเลอืกใหไ้ปตัง้หลกัแหล่งทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา.. จมิมีพ่ลอย
ตดิตามครอบครวัไปตัง้รกรากทีส่หรฐัอเมรกิาดว้ยในคราวเดยีวกนั 
         ในเวลาไม่นาน จมิมี่ได้ทราบว่า มีครอบครวัชาวแอ๊ดเวนตีสหลายครอบครวัที่เขารู้จกัในศูนย์อพยพ
ประเทศไทยไดก้ระจดักระจายกนัอยูท่ีน่ัน่ทีน่ี่ทัว่ประเทศสหรฐัอเมรกิา พวกเขาพยายามมองหาโบสถแ์อ๊ด-เวนตสี 
แต่พวกเขาไม่รูจ้กัภาษาองักฤษดเีพยีงพอทีจ่ะเขา้ใจขา่วสาร หรอืมสี่วนร่วมในการนมสัการ หลายครอบครวัพา
กนัทอ้ถอย 
         จมิมีเ่ฝ้ารอโอกาสทีจ่ะเดนิทางไปเยีย่ม และใหก้ารหนุนใจความเชื่อของพวกเขา เขาตอ้งการช่วยใหช้าว
อพยพเหล่านัน้ จดัระเบยีบใหเ้ป็นกลุ่มเลก็ เพื่อพวกเขาจะไดน้มสัการพระเจา้แหง่สรวงสวรรคด์ว้ยภาษาของพวก
เขาเอง 
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         ดว้ยการทํางาน และอธษิฐานอย่างไมห่ยุด ในเวลาสามปีจมิมีไ่ดจ้ดัตัง้กลุ่มนมสัการชาวกะเหรีย่งขึน้สาม
กลุ่ม 
         ขณะที่จมิมี่ต้องทํางานเต็มเวลา เพื่อเลี้ยงดูครอบครวัของเขาเอง เขาจงึไม่มเีวลา และทุนทรพัย์ที่จะ
เดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ เพื่อช่วยชาวกะเหรีย่งแอ๊ดเวนตสีประมาณ 2,000 คนจากศูนยอ์พยพชาวกะเหรีย่ง
ประเทศไทย ทีเ่ดนิทางมาตัง้รกรากกระจดักระจายทัว่ทวปีอเมรกิาเหนือ 
        จมิมี่กล่าวเป็นพยานว่า “พระเจ้าทรงทราบถึงดวงใจ และความต้องการของผม” ซึ่งตอนน้ีทางสํานัก
ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสแคโรไลนา ไดร้บัจมิมี่ใหเ้ป็นคนงานของครสิตจกัร ในตําแหน่งที่ปรกึษาเพื่อ
ก่อตัง้โบสถส์าํหรบัผูอ้พยพจากประเทศพมา่ และเป็นเจา้หน้าทีด่าํเนินการเอกสารสาํหรบัผูย้า้ยถิน่ฐานดว้ย   
         อาจารยจ์มิมีก่ล่าวเป็นพยานว่า พระเจา้ไดท้รงนําในการรบัใชข้องผมตลอดเวลา ทัง้ช่วงเวลาทีผ่มรบัใช้
พระองคใ์นฐานะเป็นจติอาสา และตอนน้ีทรงประทานใหผ้มเป็นคนงานในสงักดัของสาํนกังานครสิตจกัรแคโรไล-
นา พระองคท์รงมแีผนการใหผ้มทาํงานรบัใชพ้ระองคเ์ตม็เวลา” 
         เงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของปี 2011 ถูกยกให้เป็นกองทุนดําเนินการเข้าถึงเหล่าผู้อพยพใน
อเมรกิาเหนือ และทุนดงักล่าวน้ีทําใหอ้าจารยจ์มิมีไ่ดเ้ดนิทางไปเยีย่มผูอ้พยพในทีต่่างๆ กระจดักระจายกนัในรฐั
ต่างๆ ทัว่อเมรกิา และแคนาดาดว้ย เพื่อช่วยผูอ้พยพเหล่านัน้จดัระเบยีบขึน้เป็นกลุ่มนมสัการ และมกีารนมสัการ
ในภาษาของพวกเขาเอง และขณะเดยีวกนั รบัใชใ้นชุมชนของพวกเขาดว้ยผ่านการทํางานเตม็เวลาของอาจารย์
จมิมี ่ปัจจุบนัมโีบสถแ์อ๊ดเวนตสีของชาวกะเหรีย่งอพยพถูกตัง้ขึน้ถงึ 55 แหง่ในตลอดสบิปีทีผ่า่นมา 
         ทัง้หมดน้ีเป็นไปไดเ้พราะว่าสมาชกิของโบสถ์แอ๊ดเวนตสีทัว่โลก ไดเ้ตรยีมกองทุนไว ้และไดม้อบหมาย
ใหอ้าจารยจ์มิมี ่และคนอื่นๆ เหมอืนอาจารยจ์มิมี ่ทีไ่ดอ้นุญาตใหพ้ระเจา้สลายความขดัเคอืง และลบลา้งความขม
ขืน่ใจออกไป ดว้ยการใหอ้ภยั และเตมิความรกัเขา้มาแทนที ่
         เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุนเพือ่สง่เสรมิใหม้กีารเผยแพรพ่ระกติติ
คุณท่ามกลางชาวอพยพทีอ่าศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีก่ารดแูลของสาํนกังานภาคอเมรกิาเหนือ และแคนาดาอกีครัง้หน่ึง 
ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่านที่วางแผนใหก้ารสนับสนุนพนัธกจิดงักล่าวดว้ยใจเอื้อเฟ้ือ...ขอพระเจา้ทรง
อวยพระพรใหทุ้กทา่น รวมทัง้ครอบครวัของทา่นดว้ย....ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน          
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตที่ 18 กนัยายน 2021 
ชายสองคนต่อต้านพระเจ้าองคเ์ดียว 

 
เล่าโดย  เนียง เมือง วยั 21 ปี...ศูนย์ผู้อพยพของสํานักงานภาคอเมริกาเหนือ 
 
         เนียง อายุ 10 ปี ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน ช่วงที่เนียงสาวเท้าออกจากบ้าน 
บรรยากาศนอกบ้านของเชา้วนันัน้ยงัมดื เนียงรูส้กึเป็นกงัวล เธอเป็นกงัวลเพราะกลวัอนัตรายขณะเดนิเท้าไป
โรงเรยีน และเป็นกงัวลเพราะเธอเรยีนตามเพื่อนๆ ในหอ้งไม่ทนั ครอบครวัของเธอเป็นผูอ้พยพ เดนิทางมาตัง้
รกรากในสหรฐัอเมรกิาหน่ึงปีก่อนหน้าน้ี สําหรบัเนียง ทุกวชิาที่เธอเรยีนในโรงเรยีนของของรฐั ในรฐัจอรเ์จยี 
ลว้นแต่ยากสาํหรบัเธอ 
        เนียง ยงัพดูภาษาองักฤษไดไ้ม่ดพีอ  เธอมเีพื่อนเพยีงไม่กีค่น และทุกเชา้เธอตอ้งเดนิไปโรงเรยีนขณะที่
ยงัมดื คุณพ่อไม่อาจเดนิไปส่งไดเ้พราะคุณพ่อทํางานกะกลางคนื ส่วนแม่กต็้องอยู่ดูแลน้อง ซึ่งน้องยงัอยู่ในวยั
ทารก 
         เนียง กม้ศรีษะอธษิฐานก่อนออกจากบา้น เธออธษิฐานวา่ “พระบดิาทีร่กั ชว่ยหนูในวนัน้ีดว้ย  ขออยา่ให้
หนูมเีวลายากลําบากกบัคร ูขอทรงปกป้องใหห้นูปลอดภยั ขณะทีห่นูเดนิไปโรงเรยีนในเชา้วนัน้ีดว้ย..ในนามพระ
เยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน” 
         เนียง เหวีย่งกระเป๋าสะพายหลงัขึน้ แลว้เดนิจากบา้นกา้วเขา้สูถ่นนทีย่งัมดืนอกบา้น เธอคดิว่าถา้เดนิไป
โรงเรยีนบนเส้นทางลดั เธอจะเดนิไปถึงโรงเรยีนใน 10 นาท ีแต่หลงัจากที่เธอเดนิผ่านอพารท์เมนท์สามหลงั 
จากนัน้เธอตอ้งเดนิผา่นป่าละเมาะก่อนจะไปถงึโรงเรยีน เธอหวงัวา่จะพบเพือ่นขณะเดนิไป ถา้เป็นอยา่งนัน้เธอก็
จะมเีพือ่นรว่มเดนิทาง 
         ไมม่เีดก็คนอื่นๆ ขณะทีเ่นียงเดนิผา่นป่า บรรยากาศเงยีบ ตน้ไมม้องดเูหมอืนเงาสดีาํทะมนึ 
         ทนัใดนัน้ชายรา่งใหญ่สองคนปรากฏขึน้ลางๆ ตรงหน้าของเธอ คนหน่ึงถอืถุงผา้ใหญ่สขีาวดแูลว้ไมน่่าจะ
มอีะไรอยูข่า้งใน เพราะมนัดเูบา ชายคนนัน้ยื่นกระเป๋าผา้มาตรงหน้าเธอ พลางพดูขึน้ว่า “น่ีหนูช่วยถอืถุงผา้ใบน้ี
ใหเ้ราดว้ยส!ิ” 
         เนียง คดิวา่ มนัเป็นการขอรอ้งทีไ่มส่มเหตุสมผล เนียงหยดุเดนิ และเดนิถอยหลงัสองสามกา้ว 
         เนียง มคีวามกงัวลจดั เธอมองยอ้นหลงั หวงัจะเหน็เดก็คนอื่นเดนิทางลดัโผล่มาใหเ้หน็ แต่เธอมองไม่
เหน็ใครเลย เนียงหนักลบัมายงัชายทัง้สอง เมื่อเปรยีบเทยีบกนัแลว้ ฝ่ายตรงกนัขา้มเป็นผูใ้หญ่เพศชายสองคน 
สว่นเธอเป็นเดก็หญงิตวัเลก็เพยีงคนเดยีว พวกเขารา่งกายสงูใหญ่แขง็แรง ส่วนเธอตวัเลก็ และเตี้ย...ไม่มทีางที่
เธอจะวิง่หนีไดพ้น้ แต่ถา้เธอไมว่ิง่หนี เธอจะรบักระเป๋ามาถอืหรอืปฏเิสธ 
         เนียงตดัสนิใจพดูออกมาวา่ “ไม”่ พลางสัน่ศรีษะเป็นการปฏเิสธ ในวนิาทนีัน้เนียงตดัสนิใจวิง่หลบชายทัง้
สอง ตรงไปทีโ่รงเรยีน... 
         ชายทัง้สองคงรูส้กึประหลาดใจ...คนหน่ึงพดูออกมาว่า  “หนูอยา่วิง่เลย” เนียงไดย้นิเสยีงนัน้ทาํใหเ้นียงวิง่
หนีเรว็กว่าเดมิ เนียงเคยไดย้นิมาว่า เคยมคีนเลวแอบมาลกัพาตวัเดก็ไป เนียงคดิว่าชายทัง้สองสามารถจบัตวั
เธอไดไ้มย่าก 
          เนียงวิง่พลางอธษิฐานพลาง ทัง้ทีต่ายงัเปิดกวา้งมองไปขา้งหน้า... “พระบดิาชว่ยหนูดว้ย!” 
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          เนียงนึกประหลาดใจ ถา้ชายทัง้สองจะจบัตวัเธอ พวกเขาคงทาํไดใ้นนาทใีดนาทหีน่ึง พลนัเนียงนึกไดว้่า 
ถา้เธอมคีวามบาป พระเจา้อาจไม่ตอบคําอธษิฐาน เนียงจงึอธษิฐานต่อว่า... “ขอทรงโปรดใหอ้ภยัความบาปของ
หนูดว้ย!” 
         ขณะที่เนียงวิง่ไป เธอรูส้กึว่าเธอไม่ไดย้นิฝีเทา้ของชายทัง้สองวิง่ตามเธอ  เธอหยุดวิง่ เธอรูส้กึว่าหวัใจ
ของเธอเต้นแรงและเรว็ขึน้ ลมหายใจเหน่ือยหอบ เธอมองไม่เหน็ชายทัง้สองที่คุกคามเธอแต่มองเหน็เดก็หลาย
คนเดนิมาตามทางลดั พวกเขากล่าวทกัทายเธอ เนียงรูส้กึโล่งใจทนัท ีตอนน้ีเธอสามารถเดนิไปโรงเรยีนไดอ้ยา่ง
ปลอดภยักบัเดก็สามคน.. ในกลุ่มนัน้ 
         เมือ่เนียงถามเดก็ทีเ่ดนิมาสมทบว่า  มองเหน็ผูใ้หญ่สองคนบา้งไหม พวกเขาสัน่ศรีษะพดูวา่  “พวกเราไม่
เหน็ใครเลย  แต่รูส้กึแปลกใจมากกวา่วา่เธอวิง่หนีอะไร” เนียงกไ็มเ่ขา้ใจเชน่กนัวา่ชายสองคนนัน้...หายไปไหน 
        แต่เนียงรูส้กึโล่งใจขึ้นมาทนัที เนียงหยุดเดินและอธิษฐานว่า  “ขอบคุณพระบิดาที่ช่วยปกป้องหนูให้
ปลอดภยั ...ชายรา่งใหญ่สองคนไดพ้า่ยแพต่้อพระเจา้ ผูท้รงฤทธิย์ ิง่ใหญ่กวา่” 
         สบิปีที่แลว้ เงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสหน่ึงของปีนัน้ ไดถู้กกําหนดใหนํ้าไปช่วยดา้น
การศกึษาของเดก็ๆ ของผูอ้พยพที่มาตัง้รกรากในอเมรกิา อย่างที่ “เนียง” เดก็หญิงจากครอบครวัของผูอ้พยพ
จากประเทศเมยีนม่า ที่ปรากฏในข่าวต่างแดนวนัน้ี ซึ่งได้ยา้ยจากโรงเรยีนของรฐัมาเขา้เรยีนในโรงเรยีนของ
โบสถ์...ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ีจากพี่น้องทัว่โลก จะนําไปช่วยเดก็ๆ ของ
ครอบครวัผูอ้พยพอกีครัง้หน่ึง...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน ที่ไดถ้วายเพื่อพนัธกจิของพระเจา้...ในนาม
พระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน                         
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ข่าวพนัธกิจผ ูใ้หญ่ประจาํวนัสะบาโตที่  25 กนัยายน 2021 
จาํนวนเลก็น้อยแห่งความจริง  

 
เล่าโดย  เนียง เมือง วยั 21 ปี...สหรัฐอเมริกาอเมริกาเหนือ 
  
         ใกลจ้ะเทีย่งแลว้ และหวัหน้าทมีโทรมาบอกวา่เขากาํลงัจะเดนิทางมารบัเนียง ทีแ่มรีว่ลิล ์รฐัเทนเนสซ ี
         เนียง กําลงัหวิ และเธอกําลงัจะลงมอืกนิขา้วกล่องของเธอ ขณะทีก่ําลงัพดูคุยกบัเพื่อนนักเรยีนผูอ้อกมา
ดําเนินพนัธกจิ “นักเรยีนผูท้ําการประกาศผ่านการจําหน่ายหนังสอืของครสิตจกัร” เกี่ยวกบัประสบการณ์ การ
ทาํงานของพวกเขาในเชา้วนันัน้ 
         เนียงมองไปทีล่านจอดรถ เธอมองเหน็สุภาพสตรคีนหน่ึงกําลงัขนของจากรถเขน็ของหา้งทีก่ําลงัขายลด
ราคา ขึน้สูร่ถยนตข์องเธอ เนียงตดัสนิใจวา่ มเีวลาเพยีงพอทีจ่ะพดูคุยกบัอกีคนหน่ึงก่อนอาหารเทีย่ง 
         เนียงสาวเทา้เขา้ไปหาสภุาพสตรคีนนัน้ ดว้ยการเปิดยิม้กวา้ง 
         “เฮลโล มาดาม” เนียงกล่าวทกัทายก่อน “ฉันชื่อ เนียง ฉันเป็นนักเรยีนกําลงัทํางานหาทุนเพื่อส่งตวัเอง
เรยีนหนงัสอื ช่วงปิดภาคฤดูรอ้นปีน้ี เราพยายามทาํงานสง่เสรมิคุณค่าของครอบครวั และเพื่อช่วยชุมชนในเวลา
เดยีวกนั” 
         แนะนําตวัเองพลาง เนียงลว้งมอืเขา้ไปในกระเป๋าของเธอ และดงึหนงัสอืเกีย่วกบัสุขภาพออกมาเล่มหน่ึง 
หนงัสอืเล่มนัน้สอนผูอ้า่นเกีย่วกบัพชืสมนุไพรต่างๆ ทีใ่หก้ารเยีย่วยาในรปูของธรรมชาตบิาํบดั 
         ผูห้ญงิคนนัน้รบัเอาหนงัสอืเล่มนัน้ไปพจิารณาชื่อหนงัสอื และภาพหน้าปก 
         เนียง มองเหน็ผูห้ญงิคนนัน้ยงัอยูใ่นอาการน่ิงเงยีบ...เนียงลว้งกระเป๋าหยบิหนงัสอืตําราทาํอาหารสขุภาพ
ขึน้มาอกีเล่มหน่ึง...พลางชวนสนทนาขึน้วา่ 
         “คุณชอบทาํอาหารทีบ่า้นไหมคะ”  
         เนียงไม่รอใหผู้ห้ญงิคนนัน้ตอบคําถาม เนียงลว้งกระเป๋าหยบิหนังสอืว่าดว้ย คู่มอืการนมสัการของ เอล-
เลน  จ.ีไวท้ ์ชื่อ “เคลด็ลบัแหง่ความสขุ” ซึง่มสีบิสามบททีเ่ป็นพืน้ฐานหลกัความเชื่อออกมาแสดง 
         ในทีสุ่ดผูห้ญงิคนนัน้หลุดปากออกมาว่า “เธอมาเสนอหนงัสอืเหล่าน้ีใหฉ้นัผดิวนั” วนัน้ีฉนัไมไ่ดนํ้า “สมุด
เชค็” ตดิตวัมาดว้ย  ดซูหิลงัจากทีฉ่นัซือ้ของพวกน้ีจากหา้ง ฉนัเหลอืเงนิสดไมก่ีเ่หรยีญเอง!” 
         เนียงตอบว่า “เรามเีครื่องรดูบตัรเครดติตดิตวัมาดว้ย ถ้าไม่เป็นการรบกวนเรารดูเงนิจากบตัรเครตดิได้
คะ่”  
         ขณะทีส่นทนากนัต่อไป เนียงหยบิหนงัสอืของเอลเลน จ.ีไวท้ ์ออกมาอกี คอื “ผูพ้งึปรารถนาแหง่ปวงชน” 
และ “สงครามแหง่ประวตัศิาสตร”์ รวมทัง้หนงัสอืสาํหรบัเดก็อกีสองเล่ม…. 
         ผูห้ญงิเหลอืบมองหนังสอืเหล่านัน้ไป แลว้พดูว่า “ลว้นเป็นหนังสอืทีด่มีคีุณค่า”...ในทีสุ่ดผูห้ญงิคนนัน้พดู
ว่า  “ฉันตดัสนิใจรบัหนังสอืทัง้หมดของเธอ”...ผูห้ญงิใจดคีนนัน้แนะนําว่าเธอชื่อ “ซนิดี”้ และซนิดีจ้่ายค่าหนังสอื
ทัง้หมดดว้ยบตัรเครดติ...เธอพดูว่าการซือ้หนงัสอืวนัน้ีเป็นเหมอืนการบรจิาคเงนิเพือ่การกุศล เพราะผลกําไรเป็น
การชว่ยพวกเธอในเรือ่งการศกึษา 
         หลงัจากการจ่ายเงนิดว้ยบตัรเครดติเรยีบรอ้ย เนียงไดเ้อ่ยกบัผูห้ญิงผูเ้ป็นลูกคา้ว่า “ใหฉ้ันอธษิฐานเผื่อ
คุณซนิดไีดไ้หมคะ” 
         ซนิดีต้อบวา่  “ยนิดคีะ่.. ฉนัเองกเ็ป็นคนรกัการอธษิฐานอยา่งมากคนหน่ึง” 
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         เนียงไม่รอชา้อธษิฐานออกเสยีงว่า “พระบดิาบนสวรรค์..ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานชวีติใหอ้กีวนั
หน่ึง และใหข้า้พระองค์ไดพ้บกบัคุณซนิดี้ ในช่วงเวลาที่สมบูรณ์ โปรดอภยัความบาป และความบกพร่องใดๆ 
ของเรา ขอบคุณที่คุณซนิดี้ และครอบครวัปลอดภยัจากสิง่ต่างๆ ที่เป็นไปในเวลาน้ี ขอพระองค์โปรดประทาน
สนัตสิุข และจติเบกิบาน และทรงนําทุกสิง่ทีผ่่านเขา้มาในชวีติของพวกเขาทัง้หลาย ขอทรงสวมกอดพวกเขาไว้
ต่อเน่ืองดว้ยความรกั และการสถติอยู่ของพระองค ์หากคุณซนิดีม้อีะไรในใจทีแ่มจ้ะไม่เปิดปากพดูออกมา โปรด
อวยพระพรคุณซนิดีใ้นสิง่เหล่านัน้ดว้ย โปรดช่วยคุณซนิดีพ้บกบัความหวงั และการเชื่อวางใจในพระองค.์..ทลูขอ
ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน” 
         ใบหน้าของซนิดี้ฉายแสงแห่งความชื่นชมยนิดหีลงัการอธษิฐานของเนียง ถ้อยคํามากมายหลัง่ออกมา
จากปากของเธอ เธอกล่าวว่า ครอบครวัของเธอต้องผ่านเสน้ทางอนัยากลําบาก พวกเราต้องผ่านประสบการณ์
ของความเจบ็ป่วย และความตาย... เธอกําลงัคน้หาความหมายอนัลกึซึง้ยิง่ขึน้ของชวีติ และตอ้งการรูจ้กักบัพระ-
เจา้มากกวา่เวลาทีผ่า่นมา... 
         หลงัจากนัน้ไมน่าน เนียงไดร้บัประทานอาหารฝ่ายรา่งกายอยา่งอิม่หนํากบัเพือ่นๆ ทีอ่อกมาดาํเนินพนัธ-
กจิการประกาศดว้ยการจาํหน่ายหนงัสอืดว้ยกนั ตอนเยน็ทีห่อ้งพกั เนียงไดอ้ธษิฐานเผื่อซนิดี ้ขอพระเจา้ดลใจให้
เธอใหไ้ดร้บัความอิม่ใจจากการอา่นหนงัสอืฝ่ายจติวญิญาณหลายเล่มทีเ่ธอไดซ้ือ้ไป         
         ส่วนหน่ึงของ เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  จะนําไปช่วยดา้นการศกึษาของเดก็ๆ ใน
ครอบครวัผู้อพยพที่มาตัง้ต้นชวีติในอเมรกิาอกีครัง้หน่ึง อกีส่วนหน่ึงของเงนิถวายจะนําไปสรา้งบ้านพกัของ
มชิชนันารทีีไ่ปทํางานสาํหรบัโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีทีเ่กาะปาลาอู ซึง่เกาะน้ีตัง้อยูใ่นมหาสมุทรแปซฟิิก 
และสําหรบัเงนิถวายส่วนที่สามจะนําไปต่อยอดอาคารเอนกประสงค์ที่โรงเรยีนฮอลบรูคเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี 
ซึง่จะใชเ้ป็นศูนยส์ําหรบัใหบ้รกิารชุมชนในรฐัแอรโิซนา  และส่วนสุดทา้ยจะนําไปเปิดโบสถ์ในทอ้งถิน่ห่างไกลที่
เมืองอิกลูลิค ประเทศแคนาดา...ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่านที่ถวายปัจจยัด้วยใจเอื้ออารสีําหรบัการ
ประกาศพระกติตคิุณในเขตสาํนักงานภาคอเมรกิาเหนือ ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน...ในนามพระเยซู
ครสิตเ์จา้...อาเมน            
 
สถานที่ต ัง้พนัธกิจ 

 มผีูอ้พยพแอ๊ดเวนตสีเกอืบ 10,000 คน ที่อพยพเขา้มาตัง้รกรากใชช้วีติใหม่ในเขตพืน้ที่ของสํานักงานภาค
อเมรกิาเหนือ  

                            
 

 


