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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 5 มกราคม 2019
ถูกบังคับให้จอดรถโดยเฮลิ คอปเตอร์
เล่าโดย เคนอะโอเป วัย 50 ปี ...ประเทศบอตสวานา
อาจารย์ “เคนอะโอเป ” ผูน้ ําของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสประเทศ “บอตสวานา ” ไม่คดิ กังวลอะไร
ขณะทีเ่ ฮลิคอปเตอร์ลาํ หนึ่งบินผ่านรถยนต์ทเ่ี ขาขับไปตามถนนหลวงระหว่างสองเมืองใหญ่ในทวีปแอฟริกา
พอเฮลิคอปเตอร์ลาํ นัน้ บินผ่านไปประมาณสามร้อยเมตร มี สนามหญ้าโล่งๆ อยูข่ า้ งขวาของทางหลวง
เฮลิคอปเตอร์ลาํ นัน้ ได้รอ่ นลงจอดบนทีโ่ ล่งแปลงดังกล่าว อาจารย์เคนอะโอเป เหยียบเบรคผ่อนความเร็วของรถยนต์
ทีเ่ ขาขับลง อาจารย์สงั เกตเห็นตํารวจสองนายลงจากเฮลิคอปเตอร์ แล้ววิง่ เยาะ ๆ มาทีข่ า้ งถนน ตํารวจนายหนึ่งโบก
มือให้เขาจอดรถ อาจารย์รสู้ กึ ว่าหัวใจของเขาเต้นแรงขึน้ นี่เป็ นเรือ่ งอะไร เหตุใดตํารวจจึงมาโบกมือหยุดรถของเขา
เมือ่ รถยนต์หยุด นายตํารวจคนแรกทําสัญญาณมือให้เขาเปิ ดกระจกรถ และขอดูใบขับขี่ ขณะทีด่ ใู บขับขีต่ ํารวจคน
นัน้ ได้พดู ขึน้ ว่าคุณทราบไหมว่าเหตุใดเราจึงโบกมือให้คณ
ุ หยุดรถ
อาจารย์ เคนอะโอเปไ ม่ทราบจะพูดตอบอะไร เขารูส้ กึ อึดอัด คิดในใจว่า หรือว่าเราขับรถเร็วเกินกฎหมาย
อนุ ญาต ตํารวจคนทีถ่ อื ใบขับขีข่ องอาจารย์พดู ขึน้ ว่า “คุณขับรถยนต์เร็วเกินความเร็วทีก่ ฏหมายกําหนดให้ขบั ได้ ”
ขับรถเร็วเกิ นไป
ตํารวจนายนัน้ พูดความจริง อาจารย์เคนอะโอเป กําลังเดินทางกลับจากเมืองแฟรนซีสทาวน์ หลังจา กไปร่วม
ในพิธเี ปิ ดโรงเรียนแอ๊ดเว นธ์ตสี ระดับระดับประถมศึกษาในตอนเหนือของประเทศบอตสวานา และเมือ่ ประกอบพิธ ี
เสร็จ ได้ขบั รถยนต์เดินทางลงใต้เพื่อมายังเมืองกาโบโรเน ซึง่ เป็ นเมืองหลวง และเป็ นทีต่ งั ้ ของสํานักงานมิชชั ่
น
ระยะทาง 435 กิโลเมตร ด้วยความมุง่ มันจะไปให้
่
ถงึ บ้านไม่ดกึ จนเกินไป อาจารย์เคนอะโอเป จึงขับรถยนต์ดว้ ย
ความเร็วถึง 150 กิโลเมตรต่อชัวโมง
่ ซึง่ เร็วเกินกว่ากฎหมายอนุ ญาตให้ขบั ได้ถงึ 30 กิโลเมตร
อาจารย์เคนอะโอเปรูส้ กึ อับอายเป็ นอย่างยิง่ เขาเป็ นคริสเตียน แล ะเป็ นผู้ นําในคริสตจักรด้วย แต่เขาไม่
เคารพกฎจราจร ในเวลาดังกล่าวรถยนต์ทผ่ี ่านทัง้ สองฟากถนน ทัง้ เทีย่ วไป และเทีย่ วมาต่างหยุดรถดู
ว่ามีอะไรกําลังเกิดขึน้ ในนาทีของความอึดอัดใจของอาจารย์เคนอะโอเป นายตํานวจคนทีส่ องทีย่ นื อยู่ และไม่ได้พดู
อะไรตัง้ แต่แรกได้เอ่ยทักขึ้ นว่า “สวัสดีครับอาจารย์ อาจารย์คงไม่รจู้ กั ผมหรอก แต่ผมเคยได้ฟังอาจารย์ในรายการ
สุขภาพทางโทรทัศน์หลายครัง้ ผมจําอาจารย์ได้ แล้วนี่อาจารย์จะเดินทางไปทีไ่ หนครับ”
อาจารย์เคนอะโอเป ตอบว่า “ผมเดินทางจากเมืองแฟรนซีสทาวน์ กําลังจะกลับบ้านทีเ่ มืองกาโบโรเนครับ ”
ตํารวจนายแรกทีถ่ อื ใบขับขี่ เมือ่ ทราบว่าเพื่อนตํารวจอีกนายรูจ้ กั กับอาจารย์เคนอะโอเป ว่าเป็ นศาสนาจารย์
สอนศาสนา และเป็ นผูพ้ ดู ในรายการทีม่ ปี ระโยชน์ทาง โทรทัศน์ จึงคืนใบขับขีใ่ ห้อาจารย์ พร้อมกับพูดเตือนขึน้ ว่า
“เชิญอาจารย์เดินทางต่อได้ แต่ขอให้ขบั รถอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ”
อาจารย์เคนอะโอเป แทบไม่เชื่อหูตนเองว่าได้ยนิ เช่นนัน้ ก่อนทีอ่ าจารย์เคนอะโอเปจะออกรถ นายตํารวจ
มองดูรถของอาจารย์ซง่ึ มีฝนุ่ และเศษใบหญ้าทีถ่ ูกพัดมาจากใบพัดใหญ่ของเฮลิคอปเตอร์ได้พดู ขึน้ ว่า “เราต้องขอ
โทษอาจารย์ดว้ ยนะครับทีม่ ฝี นุ่ และใบหญ้าจากใบพัดใหญ่ของเฮลิคอปเตอร์ของเราพัดมาติดบนรถยนต์ ทําให้
รถยนต์ของอาจารย์สกปรก”
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การให้อภัยอันหวานชื่น
เมือ่ ได้ยนิ ถ้อยคําจากนายตํารวจ จิตใจของอาจารย์เคนอะโอเป รูส้ กึ ผ่อนคลายจากความอาย แต่ในครูต่ ่อมา
เขารูส้ กึ ถึงคุณค่าของ “การให้อภัย” อาจารย์เ คนอะโอเป พูดกับตัวเองว่า “ฉันรูส้ กึ ว่า การให้อภัยใดๆ ล้วนเป็ นสิง่ ที่
หวานชื่น แต่เราไม่ควรถือว่าเป็ นเรือ่ งเล็กน้อย เพราะว่ามันเป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญมาก รวมทัง้ การอภัยทีไ่ ด้รบั จากตํารวจ
ในครัง้ นี้จะช่วยให้ฉนั ขับรถอยู่ ภายใต้กฎหมายจราจรตลอดไป ...และฉันอธิษฐานขอให้พระ เจ้าทรงดลใจของฉันให้
อภัยคนอื่นทีท่ าํ ผิดต่อฉันตลอดไป”
การทีเ่ ฮลิคอปเตอร์ของตํารวจ จะนําเฮลิคอปเตอร์ลงบนพืน้ เพื่อจับผูข้ บั รถเร็วเกินกําหนดไม่ค่อยเกิดขึน้
บ่อยในประเทศบอตสวานา และการทีเ่ มือ่ ตํารวจจับผูข้ บั รถเร็วเกินกําหนดได้แล้ว และเพียงกล่าวเตือนไม่ทาํ การ
ปรับเป็ นเรือ่ งทีแ่ ทบจะไม่เกิดขึน้ เลยในประเทศบอตสวานา
อาจารย์เคนอะโอเปกล่าวว่า “เมือ่ ผมเห็นเฮลิคอปเตอร์บนิ ผ่านเมือ่ ใด ผมนึกถึงประสบการณ์ทน่ี าย
ตํารวจได้นําเฮลิคอปเตอร์ลงจอดเพื่อจับผมขับรถเร็วเกินกําหนดในอดีต
... ขณะเดียวกันผมคิดถึงการได้
รับการอภัยไม่ตอ้ งจ่ายค่าปรับแล้วรูส้ กึ หวานชื่น ทุกวันนี้ผมขับรถความเร็วตามทีก่ ฎหมายอนุ ญาต ผมไม่
ยอมทําความผิดซํ้าอย่างเดิม”
เงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของไตรมาสทีส่ ่ี ปี 2015 ส่วนหนึ่งทําให้เรามีทุนทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะ
เปิ ดโรงเรียนประถมอีสเทอร์นเกทแอ๊ดเวนตีส ในเมือ งแฟรนซีสทาวน์ ในเดือนมกราคม 2017 นี่เป็ นโรง เรียน
ประถมแห่งแรกในเขตภาคเหนือของบอตสวานา ซึง่ นับเป็ นโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่งทีส่ าม และสองแห่งก่อนหน้านี้
เป็ นโรงเรียนระดับมัธยมในประเทศบอตสวานา ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
ถ่ วายทรัพย์เพื่อให้การสนับสนุ น
งานด้านการศึกษาของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในประเทศ “บอตสวานา” ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้แด่ทุก ท่าน ใน
นามพระคริสต์เจ้า... อาเมน
สถานที่ตงั ้ ของมิชชัน่
• ในปี 1962 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แ อ๊ดเวนตีส ได้เปิ ดโรงเรียนแอ๊ดเว นตีสแห่งแรกทีห่ มูบ่ า้ น ชื่อ “ราม๊อคโกนาเม”
ระยะทาง 65 ก.ม. ห่างจากเมือง “พาแลพเย”
• คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศ
“บอตสวานา ” มีโบสถ์ และกลุ่มนมัสการ
228 แห่ง
มีสมาชิกโบสถ์ 44 ,554 คน ประชากรของประเทศนี้ม ี
2,226 ,000 คน เมือ่ คิดเป็ นอัตราส่วนจะมี
แอ๊ดเวนตีส 1 คน ต่อประชากรทัวไป
่ 50 คน ในประเทศบอตสวานา
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 12 มกราคม 2019
มามี่ไปโบสถ์กบั เราเถอะ
เล่าโดย เลธาโบ (เรือ่ งตอนอายุ 8 ขวบ)...ประเทศบอตสวานา
มีการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่เกิดขึน้ กับครอบครัวหนึ่ง เมือ่ คุณแม่ของครอบครัวนัน้ ส่งลูกชา
ยวัย
8 ขวบไปเรียนหนังสือในโรงเรียนประถมแอ๊ดเวนตีสในเมืองแฟรนซีสทาวน์
เด็กชายคนนี้ช่อื “เลธาโบ ” หลังจากเด็กชายไปเรียนหนังสือได้ไม่กเ่ี ดือน พอถึงเวลารับประทาน
อาหาร เขาคะยัน้ คะยอให้บดิ า-มารดา อธิษฐานก่อนรับประทานอาหาร เขาขออนุ ญาตบิดา- มารดา อธิษฐานร่ วมกับ
เขาตอนเขาตื่นนอนในตอนเช้า และก่อนเข้านอนในตอนกลางคืน เลธาโบ ขอร้องมารดาของเขา
พาเขาไปโบสถ์ในวันสะบาโต
ตอนแรก คําขอร้องของเลธาโบ ทําให้ผเู้ ป็ นมารดารูส้ กึ ประหลาดใจ มารดาของเลธาโบมีช่อื ว่า
“โคลโมเลโม ” เธอ ไม่ใช่คนทีเ่ กิดมาในครอบครัวคริสเตียน และชีว ิ
ตไม่ค่อย มีความสุข จึงตัดสิน ทํา ไป
ตามคําขอร้องของลูกชาย หลังจากทีไ่ ด้นมัสการพระเจ้าในโบสถ์หลายสะบาโต เมือ่ มีคนถามถึ
งความ
รูส้ กึ โคลโมเลโมตอบว่า “ฉันขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงนําลูกชาย และฉันให้รจู้ กั พระเจ้าในโบสถ์แห่งนี้
”
ก่อนทีเ่ ลธาโบ จะมาเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนแอ๊ดเวนตีส เขาเข้าเรียนโรงเรียนสอนในบ้านแห่งหนึ่งใน
ตัวเมืองเป็ นเวลาสามปี เลธาโบเรียนหนังสืออ่อนมาก วิชาอ่านออกเสียง เลธาโบอ่านตะกุกตะกัก ส่วน
วิชา คณิตศาสตร์ ก็สอบไม่ผ่าน ทางโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได้แนะนําให้มารดาของเลธาโบให้ลกู ชายเรียนซํ้า
เกรดสามอีกหนึ่ง ปี เพื่อเขาจะ ได้ มพี น้ื ฐาน ที่ดขี น้ึ ปรากฏว่าคําแนะนําของอาจารย์ใหญ่เกิดผล การเรียนของ
เลธาโบพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็ว ในเพียงไม่กเ่ี ดือน เขาทําคะแนนได้อย่างน่ าพอใจ และในการสอบปลาย
ปี เลธาโบ ทําคะแนนได้เกือบเอในทุกวิชา ด้วยเหตุน้มี ารดาของเลธาโบจึงนําน้องสาวของเลธาโบม
า
ลงทะเบียนเรียนทีโ่ รงเรียนแอ๊ดเวนตีสด้วยในปี การศึกษาถัดมา
มารดาของเลธาโบกล่าวเป็ นพยานว่า “ตอนนี้ลกู ชายฉันอ่านหนังสือได้คล่อง ส่วนวิชา คณิตศาสตร์ ที่
เคยสอบตก ตอนนี้ได้ เกรด เอ ทีส่ าํ คัญเลธาโบชอบเรียนชัน้ เรียนพระคัมภีรม์ าก เขาบอกว่าเป็ นวิชา
ทีเ่ ขาชื่นช อบมาก ... ส่วนลูกสาวของฉันทําคะแนนได้ค่อนข้างดีในชัน้ เรียนของเธอ
.. สิง่ ที่ดที ส่ี ุดสุดคือเรา
สามคนแม่ลกู (ฉันเอง ลูกชาย และลูกสาว ) ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับความรัก และความรอดในพระเยซูคริสต์
เลธาโบรักการศึกษาพระคัมภีรเ์ ป็ นพิเศษ เมือ่ เขาได้ฟังเรือ่ งของพระเยซูใ นโรงเรียน เขารูซ้ าบซึง้ ในความรัก
และการเสียสละของพระองค์ จนบางครัง้ มีน้ําตาไหลซึมออกมา
คุณแม่ของเลธาโบ กล่าวเป็ นพยานว่า “ทุกเช้า และทุกเย็น และก่อนเวลาอาหารทุกมือ้ เราจะอธิษฐาน
ร่วมกัน ในทุกวันสะบาโต เลธาโบ และน้องสาวจะไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ส่วนตัวฉัน
บางสะบาโตมีเหตุจาํ
เป็ นฉันจะขับรถไปส่งเขาทัง้ สองทีห่ น้าโบสถ์ และเดินทางไปทําธุระต่
อ ลูกชายจะพูดกับฉันเสมอว่า
“มามีไ่ ปโบสถ์กบั เราเถอะ”
มีอยูช่ ่วงหนึ่งคุณแม่ของเลธาโบไม่ไปนมัสการทีโ่ บสถ์เป็ นเวลาสีเ่ ดือน เลธาโบได้รว่ มกับน้องสาวทํา
การอธิษฐานเพื่อผูเ้ ป็ นแม่ทุกวัน นอกจากนี้เลธาโบยังขอให้ครูบางคนทีเ่ ขาสนิทให้อธิษฐานเพื่อคุณแม่ของ
เขาด้วยวันหนึ่ง ก่อนทีค่ ุณแม่ของเลธาโบจะกลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์ ในเช้าวันนัน้ เธอตื่นนอนในตอนเช้า และรูส้ กึ
เวียนศีรษะมาก พอสาย เธอ ก็อาเจียนหลายครัง้ ชาวบ้านเรียกว่า
“โรคเจ็บป่ วยตอนเช้ า” เลธาโบ
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พูดกับคุณแม่ของเขาว่า “มามีไ่ ปโบสถ์กบั เราเถอะ .. เราจะขอศิษยา ภิบาล อธิษฐานเพื่ออาการป่ วยของมา มี่”
วันสะบาโตต่อมาคุณแม่ของเลธาโบตัดสินใจไปนมัสการทีโ่ บสถ์ และศิษยาภิบาลได้อธิษฐานวางมือ
บนศีรษะของคุณแม่ อาการเวียนศีรษะของคุณ แม่ ค่อยทุเลาลง และในทีส่ ุดก็หายไปอย่างเด็ดขาด และจากเรือ่ ง
นี้ทาํ ให้ เธอ มีโอกาสเป็ นพยานว่า “ลูกชายของฉันรักพระเจ้า และเชื่อในพระองค์สุดดวงใจ คําพูดเชิญชวน
ของเขา ขอร้องให้ฉนั ไปโบสถ์ทุกบ่อย จนฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงส่งเขาให้มาเป็ นแสงสว่างในครอบครัว เพื่อสําแดง
เส้นทางทีถ่ ูกต้องใ ห้ครอบครัวของเราเดินไป ” ในทีส่ ุดฉันทนดือ้ รัน้ ต่อไปไม่ไหว จึงได้กลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์เป็ น
ประจํา ฉันได้รบั พระพร ฉันหายจากอาการเจ็บป่ วย และจิตใจเต็มไปด้วยสันติสุข”
เลธาโบพูดกับคุณแม่ของเขาว่า “การอธิษฐานเป็ นสิง่ ทีด่ มี าก ตอนนี้มามีห่ ายจากการเวียนศีรษะ ไม่อาเจียน
เหมือนเมือ่ ก่อนแล้ว... ขอบคุณพระเจ้าทีพ่ ระองค์ทรงฟั งคําอธิษฐานของเรา”
ฝ่ ายคุณแม่ของเลธาโบเมือ่ ได้ยนิ เช่นนั ้ น เธอรูส้ กึ มีความยินดี และพูดตอบลูกชายว่า “ขอบคุณ ลูกชายของ
แม่ ต่อไปนี้เราจะไปนมัสการทีโ่ บสถ์รว่ มกันทุกวันสะบาโต”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของปี ค .ศ. 2015 ทางสํานักคริสตจักรได้นําไปเป็ นกอง
ทุนสําหรับสร้างโรงเรียนประถม “อีสเทอร์นเกตแอ๊ดเวนตีส” ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตภาคเหนือของประเทศ “บอตสวานา"
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
ถ่ วายเงินถวายในวันสะบาโตเพื่องานด้านก ารศึกษาของพระเจ้าใน
ประเทศบอตสวานา ซึง่ ตอนนี้โรงเรียนทีอ่ า้ งถึงได้ถูกสร้างเสร็จเรียบร้อย และเปิ ดรับเด็กชายหญิงให้
เข้ามาเรียนหนังสือ และเรียนรูเ้ รือ่ งของพระเจ้า รวมไปถึงผูป้ กครองด้วย ดังตัวอย่างของเด็กชาย เลธาโบ
คุณแม่ของเลธาโบกล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้ าทีม่ โี รงเรียนแห่งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ผถู้ วายทรัพย์
ให้ได้รบั พระพรมากมาย และได้รบั พระพรในทุกสิง่ ทีป่ รารถนาด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า..อาเมน
สถานที่ตงั ้ ของมิชชัน่
• คริสตจักรของเรามีโรงพยาบาลหนึ่งแห่งชื่อว่า
“โรงพยาบาลคันเยแอ๊ดเวนตีส เป็ นโรงพยาบาล
ขนาด 168 เตียงแต่ละปี มคี นไข้ใน (IPD) ประมาณ 40,000 คน และคนไข้นอก (OPD) 108,000 คน และมี
มารดามาทําคลอดประมาณ 1,200 คน
• ในปี ค .ศ. 1984 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้จดั ระเบียบองค์กรให้เป็ นสํานักงานสหมิชชัน่
คอนเฟอเรนซ์หนึ่งแห่ง และมีสาํ นักงานมิชชั
jนคอนเฟอ เรนซ์สองแห่ง คือสํานักงานมิชชันคอน
่
เฟอเรนซ์เหนือ และสํานักงานมิชชันคอนเฟอเรนซ์
่
ใต้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโต วันที่ 19 มกราคม 2019
ออกมาจากความมืด
เล่าโดย อะทิ จา จามัล คามิ เนเท อายุ 57 ปี ...ประเทศโมซัมบิ ก
อะทิ จา ได้ยนิ เกีย่ วกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็ นครัง้ แรก ขณะเธออายุเพียง
8 ปี ตอนทีเ่ ธอ
เดินทางไปเยีย่ มคุณยายของเธอในหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่งซึง่ อยูห่ ่างไกลจากบ้านของเธอ ซึง่ อยูท่ เ่ี มือง
“นัมพูลา ”
เมืองสําคัญเมืองหนึ่งในประเทศโมซัมบิก ประชากรในประเทศโมซัมบิก ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์นบั ถือศาสนา
อิสลาม
ขณะทีอ่ ยูใ่ นหมูบ่ า้ น วันสะบาโตหนึ่งขณะทีอ่ ะทิจาเดินบนถนนผ่านโบสถ์ ผูป้ กครองโบสถ์แอ๊ดเวน
ตีสหนึ่งได้เชิญให้เธอให้เข้าไปข้างในเพื่อรับประทานอาหาร หลังจากทีเ่ ธอรับประทานอาหารเสร็จ ผูป้ กครองคนนัน้
ชวนให้เธออยูต่ ่ อเพื่อฟั งคําเทศนา และอ ะทิจาตอบตกลง และอยูฟ่ ั งเทศนาจนจบจึงกลับไปทีบ่ า้ นคุณยายของเธอ ...
เวลาผ่านไปนานทีเดียว แต่อ ะทิจายังจําเรือ่ งเทศน์วนั ได้อย่างชัดเจน อาจารย์ผเู้ ทศนาพูดเกีย่ วกับพระธรรมมัทธิว
บทที่ 24 และพรรณนาให้เห็นภาพว่าเมือ่ พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อ ง พระองค์จะทรงปลุกผูช้ อบธรรม คือผู้
เชื่อในพระองค์ทต่ี ายไปแล้ว ให้กลับมามีชวี ติ ใหม่ และร่างกายใหม่ทไ่ี ม่รจู้ กั กับความตาย ตอนนัน้ ดวงใจของอะทิจา
ได้รบั การสัมผัส หนึ่งเดือนก่อนหน้านัน้ น้องสาวคนติดกันกับอะทิจาพึง่ ตายไป
อะทิจากล่าวเป็ นพยานว่า “เมือ่ ได้ฟั งคําเทศนาของศาสนาจารย์ในวันนัน้ ทําให้หนูเชื่อว่าในวันนัน้ หนู
จะได้สมั ผัสมือของน้องสาวสุดทีร่ กั อีกครัง้ หนึ่ง”
เวลาผ่านไปเจ็ดปี ตอนนี้อะทิจาอายุ 15 ปี เธอพึง่ แต่งงานกับชายหนุ่ มคนหนึ่ง สามีของอะทิจาเติบโตขึน้
ในครอบครัวยของคริสเตียนทีถ่ อื รักษาวันอา ทิตย์ แต่เขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมือง
“นัมพูลา ”
วันสะบาโตหนึ่งสามีชวนไปเข้าโบสถ์ในวันสะบาโตด้วยกันกับเขา โรงเรียนวันสะบาโตเริม่ ต้นด้วยการร่วมกันร้อง
เพลง นมัสการ เพลงนัน้ มีช่อื ว่า “เมือ่ พระองค์ทรงเรียกในสวรรค์ ” (เพลงสรรเสริญ เลขที่ 142 ) เมือ่ อะทิ จาฟั งคําร้องของเพลง เธอยืนตะลึงงันอยูก่ บั ที่ ขณะทีเ่ ด็กหญิงอายุหกปี คนหนึ่งซึง่ ยืนอยูข่ า้ งๆ ร้องเพลงนี้ออกมา
ด้วยนํ้าเสียงใส และไพเราะจับใจทีส่ ุด
ความประทับใจในเนื้อหาของบทเพลงในวันนัน้ ทําให้อะทิจาถามศิษยาภิบาลเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ และได้ทราบว่า
พระคัมภีรส์ อนความจริงในเรือ่ งนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า เมือ่ พระเยซูทรงเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ อง ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะ
ทรงเป่ าแตรแห่งสวรรค์ปลุกผูช้ อบธรรมทีเ่ ชื่อในพระเยซูทต่ี ายไปแล้วให้ฟ้ื นสู่ชวี ติ ใหม่ พร้อมกับร่างกายทีจ่ ะเป็ นอยู่
ชัวนิ
่ รนั ดร์ อะทิจาจึงอยูใ่ นโบสถ์แอ๊ดเวนตีสตัง้ แต่บดั นัน้ มา
ในประเทศโมซัมบิก มีธรรมเนียมว่าก่อนทีบ่ ุคคลหนึ่งจะทําการตัดสินใจครัง้ สําคัญ เขาหรือ
เธอ จะ
ต้องปรึกษาขอคําแนะนําจากผูอ้ าวุโสในวงศ์ตระกูลเสียก่อน ก่อนทีจ่ ะทําการตัดสินใจ ดังนัน้ ในเมือ่ พ่อของ
อะทิจาได้ตายไปแล้วหลายปี ญาติสนิททีอ่ าวุโสทีส่ ุดคือคุณป้ าของเธอ และป้ าของอะทิจาคนนี้เป็ นคนทีเ่ ลีย้ งดูอะทิจา
มาตัง้ แต่เป็ นเด็ก และคุณป้ าของอะทิจามีอาชีพเป็ นหมอผี
คุณป้ าของอะทิจาทีเ่ ป็ นหมอผีช่อื “คาร์เมน ” เมือ่ อะทิจาขออนุญาตจากป้ าว่า เธอต้องการเป็ นคริสเตียน
แอ๊ดเวนตีส ป้ าบอกกับอะทิจาว่า เธอไปปรึกษากับแม่ของเธอก็แล้วกัน เธอว่าอย่างไรก็ให้เธอเอาอย่างนัน้ เมือ่ อะทิ
จาไปขอร้องคุณแม่ในเรือ่ งนี้ คุณแม่ซง่ึ เป็ นแม่มา่ ย เพราะคุณพ่อของอะทิจาได้ตายมาแล้วหลายปี บอกว่า “แม่ไม่ได้
เลีย้ งดูเธอมา ฉะนัน้ ให้เธอขอคําปรึกษากับคุณลุงของเธอก็แล้วกัน”
7

เมือ่ อะทิจาไปขอคําปรึกษากับคุณลุง ซึง่ มีช่อื ว่า “แคนดิโด” ลุงปฏิเสธจะอนุ ญาตให้อะทิจารับบัพติ ศมาเป็ น
คริสเตียน...ลุงกล่าวคําสาบานว่า หากอะทิจาไม่เชื่อฟั ง เขาจะตัดขาดกับอะทิจาตลอดไป
คําขูข่ องคุณลุงทําให้อะทิจารูส้ กึ หวาดหวันมาก
่
อะทิจาได้อธิษฐานอย่างหนักตลอดหนึ่
งเดือน ในทีส่ ุด
อะทิจาเลือกเอาการเชื่ อฟั งพระเจ้า และตัดสินใจรับบัพติศ มาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส อะทิจาขอบคุณพระเจ้าอย่างทีส่ ุ ด
ทีส่ ามีของเธอตัดสินใจรับบัพติศ มาพร้อมกันกับเธอ ในวันรับบัพติ ศมาไม่มญ
ี าติพน่ี ้องแม้คนเดียวของอะทิจามาเป็ น
พยานในพิธสี าํ คัญครัง้ นี้
หนึ่งปี ต่อมาอะทิจาให้กําเนิดบุตรชายหนึ่งคน
เธอ และสามีตงั ้ ชื่อให้เด็กทารกว่า “ไดออนนิซโิ อ ”
ต่อมาเด็กทารกเกิดป่ วยหนัก แต่สองสามี- ภรรยาปฏิเสธที่ จะนําลูกชายตัวเล็กของพวกเขาไปหาหมอผีซง่ึ เป็ นป้ า
ของอะทิจาเอง เหมือนทีช่ าวบ้านทัวไปทํ
่ ากัน
เมือ่ ลุงของอะทิจาได้ทราบข่าวว่าหลานชายตัวน้อยป่ วยหนัก เขาได้มาเยีย่ มอะทิจาในตอนเย็นวันหนึ่งพร้อม
กับถือหอกมาด้วย และขูว่ ่า “เพราะเธอไม่นําเหลนของฉันไปให้หมอผีทาํ การรักษา ฉันจะรอดูว่าถ้าเด็กคนนี้ตาย
เมือ่ ไร ฉันจะเอาหอกนี้แทงคอเธอให้ตายตามลูกของเธอไปด้วย”
สองวันผ่านไป เด็ กทารกไม่ยอมดูดนมแม่ และร่างกายอ่อนเพลียลงกว่าเดิม อะทิจาและสามีคุกเข่าลง และ
อธิษฐานอย่างหนัก ในวันทีส่ าม เด็กเริม่ ดูดนมจากแม่ เมือ่ อะทิจา และสามีนําเด็กไปรับการตรวจจากแพทย์ท่ี
โรงพยาบาล เมือ่ คุณหมอตรวจดูอาการ เขาบอกกับอะทิจา และสามีว่า “ลูกของคุณอาการดีขน้ึ แ ล้ว และเขาจะหาย
ป่ วยในอีกไม่กว่ี นั ”
คุณลุงของอะทิจาได้เดินทางกลับบ้านของเขาพร้อมกับหอกทีเ่ ขาได้นํามาด้วย “เราสองสามีภรรยา ได้เห็น
ชัดเจนว่าซาตานเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ ” อะทิจากล่าวต่อไปว่า “ฉันไม่เคยเห็นเด็กคนไหนป่ วยหนักเหมือนกับลูกชายของ
ฉันและหายป่ วย แสดงว่าซาตานอยากจะทําให้ลกู ของฉันตาย แต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า เขาหายป่ วยเป็ นปกติ ”
การอัศจรรย์ทล่ี กู ชายของอะทิจาหายป่ วยจากการอธิษฐาน ทําให้พส่ี าวสองคนของอะทิจาได้เกิดความสนใจ
ในพระเจ้า และมานมัสการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส และใน ไม่เกินหนึ่งปี ทงั ้ สองได้รบั บัพติศ มา ในอีกหนึ่งปี ถดั มาพีช่ าย
และคุณแม่ของอะทิจาก็ได้รบั บัพติศ มาเช่นเดียวกัน ในอีกสามปี ต่อมา อะทิจาและญาติพน่ี ้องทัง้ หลายทีเ่ ป็ นคริส เตียนแล้วต่างดีใ จและตื่นเต้น เมือ่ คุณป้ าคาร์เมน ของอะทิจาซึง่ มีอาชีพเป็ นหมอผีของหมูบ่ า้ นได้ตดั สินใจติดตาม
พระเจ้า ในวันนัน้ ศาสนาจารย์ผปู้ ระกอบพิธบี พั ติศมาได้ทาํ การจุม่ ตัวคุณป้ าคาร์เมนลงในนํ้าถึงสามครัง้ ด้วยกัน
อะทิจาได้กล่าวเป็ นพยานในเรือ่ งประหลาดนี้ใน ทีป่ ระชุมนมัสการว่า “ในพิธบี พั ติศ มาเมือ่ คุณป้ าโผล่
พ้นนํ้าครัง้ แรก คุณป้ ากรีดร้องและกล่าวถ้อยคําออกมาเป็ นชุด ทีไ่ ม่มใี ครเข้าใจถ้
อยคําเหล่านัน้ ศาสนาจารย์
จึงจับตัวคุณป้ าจุม่ ลงใต้น้ําเป็ นครัง้ ทีส่ อง แต่เมือ่ คุณป้ าขึน้ มาพ้นนํ้าในครัง้ ทีส่ อง คุณป้ ายังกรีดร้อง และกล่าวถ้อยคํา
พึมพําเหมือนครัง้ ก่อน แต่เสียงแผ่วลง ศาสนาจารย์จงึ จุม่ ตัวคุณป้ าลงใต้น้ําเป็ นครัง้ ทีส่ าม และครัง้ นี้เมือ่
คุณป้ าพ้นจากนํ้า คุณป้ าไม่กรีดร้อง หรือพึมพําอะไร...เป็ นอันว่าผีรา้ ยทีส่ งิ สถิตอยูก่ บั คุณป้ าได้ยอมแพ้และได้หนีไป
จากคุณป้ า”
อะทิจาเป็ นพยานด้วยความตื่นเต้นยินดีว่า ตอนนี้คุณป้ าคาร์เมน อดีตแม่มด ได้เป็ นมัคนายิกาคนหนึ่งของ
โบสถ์แอ๊ดเวนตีส และคุณลุงผูถ้ อื หอกมาขูอ่ ะทิจา
เมือ่ ลูกชายของเธอป่ วย และทีเ่ ขาได้กล่าวสาบานว่าจะ
ไม่มายุง่ เกีย่ วกับอะทิจาตลอดไป ได้เข้าไปนมัสการทีโ่ บสถ์หลังจากทีภ่ รรยาของเขาได้รบั บัพติศ มาในโบสถ์แอ๊ดเวน ตีสในสองปี ต่อมา และไม่นานต่อมาคุณลุงแคนดิโด ก็ได้รบั บัพติ ศมาเช่นกัน ตอนนี้คุณลุงพึง่ ได้จากโลกนี้ไปพั กผ่อน
กับพระผูเ้ ป็ นเจ้า หลังจากได้รบั บัพติศมาแล้วปี เศษ
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อะทิจา กล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันขอบคุณพระเจ้า ทีค่ รอบครัวของฉันทัง้ หมดได้ถวายกายใจให้กบั พระ เจ้า แม้คุณป้ าทีเ่ ป็ นหมอผีกก็ ลับใจรับบัพติ ศมา คุณลุงทีเ่ คยต่อต้านอย่างหนัก พระเจ้าก็ทรงนําเขาให้มารับ
เชื่อ สรรเสริญพระนามของพระองค์ ทีท่ รงนําฉัน และครอบครัว และญาติพน่ี ้องอีกหลายคนให้เข้าสู่คริสตจักร
สุดท้ายทีเ่ หลืออยู่ คือคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ปั จจุบนั อะทิจา อายุ 57 ปี เป็ นภรรยาศาสนาจารย์ทก่ี ระตือรือร้น สามีของเธอคือ อาจารย์
“ลาซาโร ”
หลังจาก รับบัพติ ศมามีความสนใจในการรับใช้พระเจ้า พระเจ้าทรงดลใจให้คณะกรรมการคริสตจักรส่งเขา
ไปศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตร์ และจบออกมาเป็ นศาสนาจารย์มาแล้วหลายสิบปี และถูกย้ายไปทํางานเป็ น
ศิษยาภิบาลของโบสถ์หลายแห่ง และในสองปี มานี้ อาจารย์ลาซาโรรับใช้พระเจ้าเป็ นศิษยาภิบาลปร
ะจํา
โบสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมืองนัมพูลา
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปสมทบทุนในการก่อสร้างสถาน
เลีย้ งเด็กกําพร้า ผูซ้ ง่ึ พ่อ หรือแม่ หรือทัง้ พ่อ และแม่เสียชีวติ จากโรคเอดส์ในประเทศโมซัมบิก โดยสถาน
เลีย้ งเด็กกําพร้าแห่งนี้จะตัง้ ขึน้ ทีเ่ มืองนัมพูลา..ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีม่ สี ่วนในการสร้างสถานเลีย้ งเด็ก
กําพร้าในประเทศโมซัมบิก...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน..ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า..อาเมน
สถานที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• โรงพิมพ์ของคริสตจักรชื่อ คาซา พลับลิคาโดรา โด อินดิโค ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองหลวงคือกรุงมาพูโต
• ในปี ค .ศ. 1937 มีการตัง้ ค่ายพักแรมครัง้ แรก มีผเู้ ข้าร่วมถึง 1,500 คน พวกเขาเป็ นผูฟ้ ั งทีข่ อ้ี าย และขี้
ระแวง เมือ่ พวกเขาถูกเชิญมาเข้าแถวเพื่อถ่ายภาพลงนิตยสาร พวกเขาพากันหนีไปซ่อนตัวตามพุ่มไม้
ในบริเวณใกล้เคียง สองปี ถดั มาคือปี ค.ศ. 1939 มีชาวโมซัมบิกกลับใจ และรับบัพติศมาเป็ นคนแรก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโต วันที่ 26 มกราคม 2019
การพบโบสถ์ที่ถือรักษาวันสะบาโต
เล่าโดย อีวลั ด์โอ วัย 23 ปี ...ประเทศโมซัมบิก
นักเรียนชัน้ มัธยมปลายคนห นึ่งชื่อ “อีวลั ด์โอ” มีความมุง่ มันจะบวชเป็
่
นบาทหลวง เขาจึงศึกษาหลักคําสอน
ของคริสตจักรคาทอลิกอย่างเอาจริงเอาจัง ในวันอาทิตย์อวี ลั ด์โอช่วยสอนชัน้ เด็กในโบสถ์คาทอลิกซึง่ ตัง้ อยูเ่ มือง นัม
พูลา เมืองนี้เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสามในประเทศโมซัมบิก มีประชากรอาศัยอยูห่ า้ แสนค น อีวลั ด์โอได้กําลัง เตรียมตัว
ย้ายเข้าไปอาศัยในเมือง มาพูโต ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก เพื่อเข้าชัน้ ฝึกอบรมเตรียมตัวเป็ น
บาทหลวง
อีวลั ด์โอ เตรียมทีจ่ ะสอนชัน้ เด็กๆ ให้ทราบถึงพระบัญญัตสิ บิ ประการ เขาเปรียบเทียบคําสอนของคาทอลิก
และพระบัญญัตสิ บิ ประกา รทีพ่ บในพระคัมภีร์ เขาสังเกตเห็นว่า พระบัญญัตสิ บิ ประการในพระคัมภีร์ มีความ
แตกต่างกันจากพระบัญญัตสิ บิ ประการในหนังสือหลักข้อเชื่อของคาทอลิก
อีวลั ด์โอ ขอให้บาทหลวงคนหนึ่งอธิบายให้เขาเข้าใจในความแตกต่างระหว่างพระบัญญัตสิ บิ ประการในพระ คัมภีร์ และหนังสือหลักคําสอนของคาทอลิก แต่บาทหลวงคนนัน้ ไม่สามารถตอบคําถามได้
ย้อนกลับไปขณะทีเ่ รียนชัน้ สิบเอ็ดเทอมสุดท้าย อีวลั ด์โอจัดกลุ่มสังคมขึน้ ซึง่ มีสมาชิกกลุ่ม 30 คน เพื่อให้แต่
ละคนช่วยทําการนับหัวข้อทีแ่ ตกต่างกันระหว่างคําสอนของพระคัมภีร์ และหนังสือหลักข้อเชื่อข
องคริสตจักร
คาทอลิก งานชิน้ นี้ทาํ ให้บชิ อป (หัวหน้าบาทหลวง ) รูส้ กึ ตื่นตระหนก โดยบิชอปได้ประกาศว่าการทําเช่นนัน้ เป็ น
ความบาป และสังให้
่ พวกเขาต้องสารภาพความบาปต่อบิชอป หากไม่ทาํ การสารภาพจะเป็ นการเสีย่ งมากทีพ่ วกเขา
จะถูกปฏิเสธจากคริสตจักรคาทอลิก
กลุ่มนักเรียนโต้แย้งว่า “พวกเราจะสารภาพบาปกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านัน้ ”
บิชอปท่านนัน้ ได้ขบั ไล่นกั เรียนกลุ่มนัน้ จํานวนกว่าครึง่ เป็ นสมาชิกออกจากคริสตจักร ...เมือ่ กลุ่มนักเรียน 30
คนทําการศึกษาพระคัมภีร์ พวกเขาได้คน้ พบว่า คริสเตียนยุคแรกเริม่ นมัสการในวันสะบาโต แ ต่ไม่มใี ครในพวกเขา
30 คนรูจ้ กั ใครทีน่ มัสการในวันสะบาโตในเมืองนัมพูลา อย่างไรก็ตามเมือ่ นักเรียนกลุ่มนี้เรียนจบชัน้ สิบแล้ว กลุ่ม
สมาคมนักเรียนจํานวน 30 คนต่างก็แยกจากกัน ต่างคนต่างไป บางคนได้เข้าร่วมกับคริสตจักร “วิแวนเจลิคลั ” มีบาง
คนหันไปรับเชื่อในศาสนาอิสลาม
ขณะทีพ่ ่อแม่ ของอีวลั ด์โอ เป็ นผูม้ อี ทิ ธิพลในคริสตจักรคาทอลิก อีวลั ด์โอจึงได้รบั อนุ ญาตให้กลับมาสู่
คริสตจักรคาทอลิกได้ แต่บชิ อปไม่อนุ ญาต ให้อวี ลั ด์โอ เข้าศึกษาในสถาบันศาสนศาสตร์ เมือ่ เขาเรียนจบชัน้ มัธยม
ปลายเพื่อเตรียมตัวเป็ นบาทหลวงตามทีเ่ ขาได้ตงั ้ ใจไว้ก่อนหน้านี้
ในวันอาทิตย์วนั หนึ่ง เมือ่ อีวลั ด์โอเอ่ยถึงเรือ่ งวันทีเ่ จ็ดเป็ นวันสะบาโตทีโ่ บสถ์ ผูห้ ญิงคนหนึ่งได้ถามอีวลั ด์โอ
ว่า เธอทราบหรือเปล่า ว่ามีคริสตจักรแห่งหนึ่งในเมืองนัมพูลา ทีน่ มัสการในวันสะบาโต และบอกด้วยว่าคริสตจักร
ดังกล่าวตัง้ อยูท่ ถ่ี นนชื่ออะไรในตัวเมือง
อีวลั ด์โอเดินทางไปยังคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และไปพูดคุยกับศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ และถาม
คําถามหลายข้อทีเ่ ขาข้องใจ และเขาได้รบั คําตอบทุกข้ออย่างกระจ่าง อีวลั ด์โอจึงโทรเล่าเรือ่ งการทีเ่ ขาไปสัมภาษณ์
กับศิษยาภิบาลคริสตจักรเซเว่ นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสให้เพื่อนๆ ในกลุ่ม 30 คนฟั ง และนัดพวกเขาทัง้ หมดไปพบกันที่
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โบสถ์ของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในวันสะบาโตถัดไป ปรากฏว่าส่วนมากไม่มคี วามสนใจในเรือ่ งวันสะบาโตอีกต่อไป
ดังนัน้ เมือ่ ถึงวันสะบาโตมีเพื่อนเพียง 3 คน เดินทางมาพบอีวลั ด์โอทีค่ ริสตจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีส
ในเวลาห้าเดือนต่อมา หลังจากวันสะบาโตแรกทีอ่ วี ลั ด์โอไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส อีวลั ด์โอได้ขอรับ
บัพติศมาเข้าเป็ นสมาชิกของคริสตจักร ในตอนทีอ่ วี ลั ด์โอไปขออนุ ญาตพ่อและแม่ว่าเขาจะรับบัพติศมาในคริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แม่ได้พดู กับ เขาว่า เธอ ทราบเรียบร้อยแล้ว เธอ พูดว่า “แม่สงั เกตดูอุปนิสยั ของลูก
เปลีย่ นแปลงไปหลายอย่าง...โดยเฉพาะลูกได้พดู เกีย่ วกับเรือ่ งพระคัมภีรเ์ กือบตลอดเวลา”
อย่างไรก็ดเี มือ่ พ่อได้ทราบว่าลูกชายจะลาจากคริสตจักรคาทอลิก และไปร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด เวนตีส ซึง่ เป็ นโบสถ์ขนาดเล็กมีสมาชิกไม่มาก พ่อรูส้ กึ โกรธ และขูว่ ่าถ้าอีวลั ด์โอ ไปรับบัพติศมาเป็ นสมาชิกโบสถ์
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเมือ่ ไร พ่อจะโยนเสือ้ ผ้า เข้าของเครือ่ งใช้ส่วนตัวของลูกออกจากบ้าน ผูเ้ ป็ นพ่อพูดว่า “พ่อ
ไม่ได้ขู่ แต่พ่อพูดจริง ถ้าลูกรับบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส เราพ่อ-ลูกจะตัดขาดจากกัน”
อีวลั ด์โอเดินทางไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสในวันสะบาโตต่อมา เมือ่ อีวลั ด์โอกลับมาบ้าน พ่อขอ งอีวลั ด์โอ สังให้
่ ลกู ชายเก็บเสือ้ ผ้าออกจากบ้านไปในวันรุง่ ขึน้ อย่างไรก็ด ี ผูเ้ ป็ นแม่พยายามพูดถึงเหตุผลต่างๆและขอให้
สามีใจเย็นลง และยกเลิกคําสังให้
่ ลกู ชายขนของออกจากบ้านไป
แต่พ่อของอีวลั ด์โอ ยังใจแข็ง เพียงให้เวลาอีวลั ด์โอตัดสินใจอีกหนึ่งสัปดาห์ เมือ่ อีวลั ด์โอไม่เปลีย่ นใจ แม่เป็ น
ธุระไปคุยกับคุณยาย โดยขอให้อวี ลั ด์โอ ย้ายไปอยูบ่ า้ นของคุณยาย ซึง่ คุณยายตอบตกลง อีวลั ด์โอจึงย้ายออกไปพัก
อาศัยกับคุณยาย
พ่อของอีวลั ด์โอปฏิเสธทีจ่ ะจ่ายค่าเล่าเรียนปี สุดท้ายของชัน้ มัธยมปลายให้กบั ลูกชาย ผูเ้ ป็ นแม่จงึ ต้องใช้เงิน
สะสมที่ เธอมีจา่ ยแทน ส่วนค่าอาหาร อาหารกลางวัน ค่าเดินทาง และอื่นๆ สมาชิกหลายคนในโบสถ์ได้ให้การ
ช่วยเหลืออีวลั ด์โอในส่วนนี้
พ่อของอีวลั ด์โอบอกกับใครๆ ในหมูบ่ า้ นว่าอีวลั ด์โอ ลูกชายของเขาเป็ นโรคเอดส์ เรือ่ งนี้ทาํ เด็กๆ และ วัยรุน่
หลายคนพยายามไม่คบค้าสมาคมกับอีวลั ด์โอ บางทีพอเห็นอีวลั ด์โอเดินมา พวกเขาก็จะพยายามหลบหน้าไป
โดยเร็ว เพราะกลัวติดโรคเอดส์ บางคนพยายามจะไม่ยอมสนทนากับอีวลั ด์โอ
เมือ่ อีวลั ด์โออาศัยอยูใ่ นบ้านคุณยายได้หนึ่งปี เป็ นช่วงที่ อวี ลั ด์โอเรียนจบชัน้ มัธยมปลายพอดี คุณพ่อได้ส่ง
ข่าวถึงอีวลั ด์โอ ถ้อยคําในข่าวสารนัน้ พูดว่า “สิง่ ทีผ่ ่านมาพ่อขอโทษ ขอลูกให้อภัยพ่อด้วยและพ่อขอชวนลูกกลับ
บ้านมาอยูก่ บั พ่อแม่เหมือนเดิม ลูกกลับมาวันไหนก็ได้ กลับมาไวๆ ยิง่ ดี ทุกคนในบ้านรออยู”่
เมือ่ อีวลั ด์โอกลับมาอยูท่ บ่ี า้ น ทุกคนแสดงความยินดีตอ้ นรับ ผูเ้ ป็ นพ่อพยายามติดต่อให้
อีวลั ด์โอ
ได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยทีไ่ หนสักแห่ง แต่ทุกแห่งมีชนั ้ เรียนในวันเสาร์ เมื่ ออีวลั ด์โอ ไม่สามารถจะเรียนต่อได้
พ่อของอีวลั ด์โอ พยายามสมัครงานเสมียนให้ลกู ชายเข้าทํางานในทีท่ าํ ก ารท้องถิน่ ของรัฐบาล แต่ปรากฏว่าอีวลั ด์โอ
สัมภาษณ์ไม่ผ่าน เพราะอีวลั ด์โอขอหยุดงานในวันสะบาโต
พ่อของอีวลั ด์โอมีอารมณ์โกรธพูดกับลูกชายว่า “พ่อไม่ทราบว่าลู กต้องการอะไรในชีวติ ..พ่อพยายามช่วยลูก
แล้ว แต่ลกู ได้สญ
ู เสียโอกาสไปหลายครัง้ เพราะเรือ่ งวันสะบาโต ลูกอย่าหวังว่าพ่อจะช่วยลูกอีกต่อไป”
อีวลั ด์โอ เริม่ ทํางานอิสระโดยเป็ นผูเ้ ขียนบทความส่งสํานักพิมพ์ และเขาพยายามเก็บเงินไว้ เพื่อส่งตัว
เองเรียนในหลักสูตรการศึกษาด้านการพิมพ์ อีวลั ด์โอทํางานกับสถานีวทิ ยุ และสถานีโทรทัศน์สองสามแห่ง แต่ไม่ มี
บริษทั ใดจ้างเขาทํางานเต็มเวลา เพราะเรือ่ งวันสะบาโต
ตอนรวบรวมข่าวต่างแดนชุดนี้ในกลางปี 2018 อีวลั ด์โอ มีอายุ 23 ปี แม้จะมีอุปสรรค์ต่างๆ แต่เขาไม่
หมดหวัง ผ่านอิทธิพลแห่งความเ ชื่อ และความสัตย์ซ่อื มี 10 คนได้เข้าร่วมคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส เพิม่ เติมจาก
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นี้น้องชายทัง้ สามคนของเขาเริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ และคุณแม่ของเขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์เป็ นครัง้ คราว และ
มีความประสงค์จะเข้าร่วมในความเชื่อเช่นกัน เพียงแต่ตอนนี้คุณพ่อยังขูว่ ่า หากคุณแม่รบั
บัพติศมาเป็ น
สมาชิกของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสเมือ่ ไร เขาจะฟ้ องหย่าจากคุณแม่
อีวลั ด์โอกล่าวเป็ นพยานว่า “ขณะนี้ผมกําลังอธิษฐานทุกวันสําหรับคุณแม่ของผม และมีความหวังว่าคุณแม่
จะกลายเป็ นแอ๊ดเวนตีสในวันหนึ่งไม่นานหลังจากนี้ ผมอธิษฐานด้วยว่า ในทีส่ ุดอย่างน้อยคุณพ่อจะยินยอม ให้ทุกคน
ในครอบครัวไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสได้”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปช่วยสร้างสถานเลีย้ งเด็กกําพร้า
ทีส่ ญ
ู เสียพ่อแม่ไปเพราะโรคเอดส์ ในเมืองทีอ่ วี ลั ด์โออาศัยอยู่ คือเมืองนัมพูลา ขอบคุณพีน่ ้อง ในพระคริสต์ทุกท่านที่
ถวายเงินถวาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่าน ทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนาพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• ประเทศโมซัมบิก เป็ นประเทศหนึ่งทีม่ แี นวปะการังสวยระดับโลก มีพนั ธุป์ ลาแตกต่างกันกว่า
1,200
ชนิด ซึง่ จะแหวกว่ายอยูต่ ามชายฝั ง่ และน่ านนํ้าของโมซัมบิก
• ประเทศโมซัมบิกมีสนามบินทัง้ ใหญ่ และเล็กจํานวน 147 แห่งกระจายอยูท่ วประเทศ
ั่
อย่างไรก็ตามมีสนามบิน
เพียง 22 แห่งทีล่ านบินเป็ นปูนซีเมนต์ เสริมเหล็ก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 2 กุมภาพันธ์ 2019
พกพระคัมภีรเ์ ป็ นอาวุธ
เล่าโดย มอยเซส ฟรานซีสโค เพเลมเบ วัย 32 ปี ...ประเทศโมซัมบิ ก
หลังจากที่ “มอยเซส ” ล้มเหลวในการเรียน เขาเรียนไม่สาํ เร็จชัน้ มัธยมปลาย มอยเซสสมัครเป็ นทหารใน
กองทัพบกโมซัมบิก บิดาของเขาหวังว่าการเป็ นทหารในกองทัพจะทําให้เขาหยุดการดื่มเหล้าจัด และหัน
หลังให้กบั ยาเสพติดอื่นๆ
ไม่นานหลังจากทีเ่ ขาเข้าร่วมกับกองทัพ เขาได้พบกับแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งชื่อ “อัลเฟรดโด” ทีโ่ รงอาหารของ
กองทัพ เขากล่าวเป็ นพยานในภายหลังว่า “ผมรูส้ กึ ประทับใจในรูปแบบการใช้ชวี ติ ของเขา เขาแบ่งอาหารในจาน
ของเขาให้ผม”
อัลเฟรดโด ใช้ ความระมัดระวังในสิง่ ทีเ่ ขารับประทาน เขาปฏิเสธทีจ่ ะรับประทานปลาบางชนิด เขา
บอกว่า เป็ นปลาประเภททีไ่ ม่สะอาด
“ดังนัน้ เมือ่ โรงครัวทหารเตรียมอาหารประเภทนี้ ผมจะนังกั
่ บเขา เพราะผมทราบว่าเขาจะให้อาหารดังกล่าว
แก่ผม ผมจึงถือว่า อัลเฟรดโด มีน้ําใจต่อผม”
หลังจาก อยูใ่ นกองร้อยเดียวกับอัลเฟรดโด มอยเซสถูกเลือกให้ไปสังกัดกับอีกกองร้อยหนึ่ง ทีจ่ ะเรียน
หลักสูตรสารวัตรทหาร ในโรงนอนแห่งใหม่ มอยเซสถูกจัดให้นอนข้างเพื่อนทหารคนหนึ่ง เพื่อนใหม่คนนี้จะวาง
พระคัมภีรไ์ ว้ขา้ งหมอนของเขา เมือ่ มอยเซสตื่นนอน เขามองเห็นพร
ะคัมภีรเ์ สมอ สิง่ ทีร่ บกวนจิตใจของเขา
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมาเขาคิดอยูเ่ สมอว่า พระคัมภีรเ์ ป็ นสมบัตขิ องศาสนาจารย์ และผูส้ งู อายุเท่านัน้ ไม่ใช่ของคนหนุ่ ม
อย่างเพื่อนใหม่ของเขา
วันหนึ่ง มอยเซส ถามทหารคนนัน้ ว่าเหตุใดเขาจึงมีพระคัมภีร์ เขาตอบว่า
“ผมเป็ นคริสเตียน ” มอยเซสถามต่อว่า “อย่างนี้คุณก็เชื่อในพระเจ้าสิ ” เพื่อนทหารคนนัน้ ตอบว่า “ใช่ผม
เชื่อในพระเจ้า ...ให้ผมแบ่งปั นข้อพระคัมภีรก์ บั คุณได้ไหม พระธรรม ยอห์น 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้า
ทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพือ่ ทุกคนทีว่ างใ
จในพระเจ้า จะมิได้พนิ าศ แต่ม ี
ชีวติ นิรนั ดร์”
“มอยเซส ” เอ่ยปากขอยืมพระคัมภีรส์ กั ครู่ เพื่อนเจ้าของพระคัมภีรห์ ยิบพระคัมภีรย์ น่ ื ให้กบั เขา ขณะ
ทีเ่ ขาอ่านพระคัมภีร์ เขาเชื่อในทุกข้อความทีอ่ ่าน มอยเซส ยืมพระคัมภีรจ์ ากเพื่อนทหารอ่านเกือบทุกวัน ยิง่
อ่าน เขายิง่ แน่ ใจว่า ถ้อยคําในพระคัมภีรเ์ ป็ นถ้อยคําทีม่ าจากพระเจ้า เมือ่ เขาส่งข่าวเรือ่ งนี้ให้คุณพ่อของเขา
ว่าเขาเชื่อในพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์ คุณพ่อตอบมาว่า คุณพ่อดีใจทีล่ กู ชายมีความเชื่อใหม่ และได้
ซือ้ พระคัมภีรเ์ ล่มหนึ่ง และนํามาส่งให้เขาเป็ นของขวัญด้วยตัวเอง
เมือ่ มอยเซสเรียนสําเร็จหลักสูตรสารวัตรทหาร มอยเซสถูกส่งกลับมายังหน่ วยเดิมทีเ่ ขาเข้ามาเป็ นทหารครัง้
แรก และได้รบั การเลื่อนยศเป็ นนายสิบตรีทหาร สังกัดกองสารวัตรทหาร
ในกองทหารหน่ วยเดิม ทหารคนหนึ่งเป็ นคริสเตียนวันอาทิตย์ เมือ่ เขาเห็นมอยเซสอ่
านพระคัมภีรเ์ ขา
บอกข่าวว่า “ผมรูว้ ่ามีผเู้ ชื่อในพระเจ้ากลุ่มหนึ่งศึกษาพระคัมภีรท์ ุกเย็นเวลา 18:00 น. ผมสามารถนําคุณไป
ร่วมกับกลุ่มนี้ได้ถา้ คุณต้องการ”
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ในเย็นวันนัน้ มอยเซสเดินทางไปกับทหารทีเ่ สนอตัวนําเขาไปยังกลุ่มศึกษาพระคัมภีรร์ อบเย็น เมือ่ การ
ศึกษา จบลง มอยเซสเดินเท้ากลับกับเพื่อนทหารทีน่ ําเขาไป มอยเซสรูส้ กึ สับสนกับสิง่ ทีเ่ ขาเรียนรูจ้ ากการ
ศึกษาพระคัมภีรท์ าํ ให้เขารูส้ กึ ไม่สบายใจ มอยเซสบอกกับเพื่อนทหารทีพ่ าไปว่า เขาคงไม่ไปร่วมศึกษาพระ
คัมภีรก์ บั กลุ่มนี้อกี และบอกว่าเขารูส้ กึ อย่างไร ทหารคนนัน้ เ
สนอกลุ่มศึกษาพระคัมภีรอ์ กี กลุ่มหนึ่งว่า
“มี
อีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาศึกษาพระคัมภีรท์ ุกเย็นเวลา 18:00 น. เช่นกัน ถ้าคุณต้องการไปร่วม เย็นวันพรุง่ นี้ผม
จะพาคุณไปเยีย่ มได้... แต่ผมบอกตรงๆ ว่า ผมไม่ค่อยชอบกลุ่มนี้นกั ”
“มอยเซส ” ถามว่า “เหตุใดคุณจึงไม่ชอบพวก เขาล่ะ ” ทหารคนนัน้ ตอบว่า “เพราะว่าพวกเขาพูดเกีย่ ว
กับคริสจักรของผมในด้านลบ”
ในเย็นวั นถัดมา เพื่อนทหารคนนัน้ นํา มอยเซสไปประชุมร่วมกับกลุ่มดังกล่าว ปรากฏว่าเป็ นกลุ่ม
แอ๊ดเวนตีส มอยเซสรูส้ กึ ประทับใจทีท่ ราบว่าผูน้ ํากลุม่ ได้รบั บัพติศมาหลังจากได้ศกึ ษาพระคัม
ภีรก์ บั พล
ทหารอัลเฟรดโด เพื่อนทหารทีเ่ คยแบ่งอาหารให้กบั เขาทีโ่ รงครัว
การศึกษาพระคัมภีรเ์ ย็นวันนัน้ กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ พระธรรม มาลาคี 3:8 ซึง่ กล่าวว่า “จะฉ้อพระเจ้าหรือ
แต่เจ้าทัง้ หลายได้ฉ้อเรา แต่เจ้ากล่าวว่า “เราทัง้ หลายฉ้อพระเจ้าอย่างไร ก็ฉ้อใ นเรือ่ งทศางค์ และเครือ่ งบูชานันซี
่ ”
มอยเซสไม่เคยคืนสิบลดหนึ่ง แต่ถอ้ ยคําว่า “จะฉ้อพระเจ้าหรือ ” เหมือนกับสิง่ ทิม่ แทงดวงใจของเขา
เย็นวันต่อมาเขาไปร่วมศึกษาพระคัมภีรอ์ กี รอบหนึ่ง เย็นนัน้ เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับวันทีเ่ จ็ดเป็ นวันสะบาโต
คืนนัน้ มอยเซสร้อ งไห้บนเตียงนอน เพื่อนายสิบสารวัตรทหารคนหนึ่ง สังเกตเห็นมอยเซสสะอึกสะอืน้
เขาถามว่า “ใครทุบตีคุณหรือ...บอกมาได้เลย.. เราจะไปเอาคืน”
สิง่ ทีเ่ พื่อนนายสิบคนนัน้ ไม่ทราบคือ มอยเซสไม่ถูกทุบตีโดยบุคคลใด แต่ถูกทุบตีโดยพระวจนะของ
พระเจ้า
ในวันสะบา โตต่อมา มอยเซสได้ไปร่วมนมัสการกับกลุ่มเพื่อนใหม่ ซึง่ จะต้องเดินเท้าไประยะทาง
14
กิโลเมตร เพื่อไปยังโบสถ์แอ๊ดเวนตีสซึง่ อยูใ่ กล้ทส่ี ุด เขาได้คนื สิบลดหนึ่งเป็ นครัง้ แรก หลังจากนัน้ เขาไปร่วม
นมัสการทีโ่ บสถ์แห่งนี้ทุกวันสะบาโต และในหลายเดือนต่อมาเขาได้รบั บัพติศมา เป็ นวันเกิดอายุ 23 ปี ของเขาพอดี
และเป็ นเวลาสองปี หลังจากทีเ่ ขาได้สมัครเข้าเป็ นทหาร
หลังจากปลดประจําการจากการเป็ นสารวัตรทหารในกองทัพ
มอสเซส สมัครเป็ นตํารวจ แต่เป็ นอยู่
ได้ไม่กเ่ี ดือนมอยเซสตัดสินใจลาออก เนื่องด้วยติดขัดไม่สามารถรักษาวันสะบาโตได้ จากนั ้ นมอยเซสสมัครเข้าเป็ น
บรรณกร (คนขายหนังสือของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส) ต่อมาผูน้ ําบางคนในคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสหนุ นใจให้มอยเซสลง
ทะเบียนเรียนหลักสูตรศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแห่งโมซัมบิก
ปั จจุบนั มอยเซส อายุ 32 ปี เรียนสําเร็จปี ทส่ี ามหลักสูตรศาสนศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโม ซัมบิก มอยเซสกล่าวเป็ นพยานว่า “คุณพ่อของผม หนุ นใจให้ผมสมัครเข้าเป็ นทหาร เพราะมีแผนให้ผม
เปลีย่ นแปลงอุปนิสยั ของผม ... แต่ตอนนี้ผมมองเห็นว่า พระเจ้าทรงมีแผนยิง่ ใหญ่กว่าสําหรับผม พระเจ้า
ทรงประสงค์ให้ผมเป็ นคริสเตียน และทีพ่ เิ ศษยิ่
งกว่านัน้ คือทรงประสงค์ให้ผมทํางานรับใช้พระองค์
”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะนําไปเป็ นกองทุนส่งเสริมการขยายอาคาร
เรียนของมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโมซัมบิก สถานทีซ่ ง่ึ มอยเซสกําลังศึกษาอยู่ (ปี ทส่ี )่ี และจะมีการแบ่งสรรเงินถวา ย
ส่วนหนึ่งสําหรับจัดหาพระคัมภีรส์ าํ หรับหรับเด็กๆ ในโมซัมบิก ผูซ้ ง่ึ พ่อแม่ไม่สามารถซือ้ ให้พวกเขาได้ ...ขอบคุณพี่
น้องในพระคริสต์ทุกท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย ....ในนามพระ เยซู
คริสต์เจ้า....อาเมน
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สถานที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• เมือง “มาพูโต ” ใน โมซัมบิก ชื่อเมืองแห่งนี้ได้มาจาก “อะคาเซียส์ ” ซึง่ เป็ นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึง่ มี
การปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้สองข้างถนนสายหลักของเมืองนี้
• อาหารหลักของประชากรในเขตชนบทคือ หัวของมันสําปะหลัง ซึง่ อาจนําไปย่าง ต้มและกวนเป็ น เหมือนโจ๊ก
หรือ บดตากแห้งทําเป็ นแป้ งสําหรับทําเป็ นอาหารต่างๆ
• เมือ่ พูดถึงการ “อ่านออกเขียนได้ ” ของประชากรในประเทศโมซัมบิก สถิตลิ ่าสุดอัตราการอ่านออกเขียนได้ของ
ประชาของผูใ้ หญ่อยูท่ ่ี 54%
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019
ความฝันซึ่งทําให้กลุ้มใจ
เล่าโดย แอนโตนิ โอ โจซี แอบรียู วัย 45 ปี ...ประเทศ ซอโทเมย์และพริ นซิ เปย์
ชีวติ ของ แอนโตนิโอ เต็มไปด้วยความยุง่ เหยิง ในช่วงเวลาสัน้ ๆ กล่าวคือพอเป็ นหนุ่ มเขาก็แต่งงานกับ
คนรักคนแรกของเขา แต่ขณะเดียวกันกลับมีเพศสัมพันธุก์ บั ผูห้ ญิงคนอื่น ทําให้ภรรยาโกรธ และกลับไปอยูก่ บั พ่อแม่
ของเธอ จากนัน้ ไม่ถงึ สองปี เขาตกงานจากการเป็ นตํารวจท้องถิน่ และผูห้ ญิงคนใหม่กต็ จี ากเขาไป แอนโตนิโอเป็ น
ประชากรของประเทศ “ซอ โทเมย์ (ซึง่ มีเกาะ พรินซิเปย์ เป็ นเมืองรอง ) นอกจากเกาะใหญ่สองเกาะคือ “ซอ โทเม
และ เกาะเมือง พรินซิเปย์” แล้ว ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยอีกนับหลายสิบเกาะ นับรวมกันเข้าเป็ นประเทศ (เกาะ) “ซอ
โทเมย์
หนึ่งปี ผ่านไป แอนโตนิโอ ได้งานเป็ นเจ้าหน้าทีก่ ารเงินของโรงงานผลิตเหล้า และเบียร์บนเกาะ เขาพยายาม
คืนดีกบั ภรรยาคนแรกทีห่ นีกลับบ้านไปอยูก่ บั บ้านพ่อแม่ แ ต่เธอปฏิเสธจะคืนดี ทัง้ สองจึงจดทะเบียนหย่าขาดจาก
กัน
แอนโตนิโอ เสียใจมา ก และดื่มเหล้าจัด ต่อมาเขาอยูก่ ิ นกับผูห้ ญิงอีกคนโดยไม่แต่งงาน เธอชื่อ “อัลซินา”
พวกเขามีบุตรชายสองคน และบุตรสาวหนึ่งคน
อันโตนิโอกล่าวเป็ นพยานในภายหลังว่า “ตอนนัน้ ชีวติ ขอ งผมยังไม่เป็ นโล้เป็ นพาย ครอบครัวไม่มนั ่
คง และไม่มสี นั ติสุข สาเหตุใหญ่เพราะเขายังดื่มเหล้าจัด จึงไม่มเี งินเลีย้ งดูครอบครัวเพียงพอ”
คืนวันหนึ่งอันโตนิโอมีความฝั นประหลาด ทีเ่ ขาไม่เข้าใจความหมาย ในประเทศเกาะ
“ซอโทเม ย์” ผูค้ น
เชื่อเรือ่ งความฝั นกันมาก อันโตนิโอฝั นว่าเกิดนํ้าท่วมใหญ่ เขาสะพายกระเป๋ าเป้ ยนื อยูต่ ่อหน้าขัน้ บันไดสอง
ชุด บันไดชุดหนึ่งกว้าง และบันไดอีกชุดแคบ และชันมาก เขาคิดว่าเขาสามารถแบกกระเป๋ าเป้ ขน้ึ บันไดชุดกว้างซึง่
ไม่ค่อยชันได้ แต่สาํ หรับบันไดชุดเล็กขัน้ บันไดแคบกว่า และชันกว่าเขาคงแบกกระเป๋ า
เป้ ขน้ึ ไม่ได้
ในอีกหลายคืนต่อมาอันโตนิโอฝั นอีกครัง้ เขาฝั นว่าเขาเห็นประตูบานหนึ่ง ขณะทีเ่ ขากําลังเดินไปทีป่ ระตู
ทันใดนัน้ มีผหู้ ญิงร่างกายแข็งแรงคนหนึ่งกลิง้ ก้อนหินมาปิ ดเส้นทางไว้ เขาผลักก้อนหินนัน้ ออกไม่ไหว
แต่ไม่นานเขาพบช่องทีจ่ ะเบียดตัวเองผ่านได้ พอเดินไปอีกไม่ไกลเขาพบถํ้า และในถํ้ามีสระนํ้าแห่งหนึ่งนํ้า
ใสสะอาด มีชายคนหนึ่งยืนอยูข่ า้ งสระแห่งนัน้ และชีม้ อื ให้อนั โตนิโอลงไปอาบนํ้าในสระ
อันโตนิโอรูส้ กึ เป็ นกังวลว่าความฝั นของเขาหมายถึงอะไร เป็ นไปได้ไหมพระเจ้าทรงประทานความฝั นให้กบั
เขา เพื่อเป็ นการชีแ้ นะบางอย่างให้กบั เขา
วันหนึ่ง เพื่อนคนหนึ่งเชิญให้เขาไปฟั งในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเยซู และเขารับคําเชิญนัน้
และพบว่าศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งเป็ นผูเ้ ทศนาในการประชุมดังกล่าว
ในเย็นวันนัน้ เขารูส้ กึ ช็อกทีไ่ ด้ยนิ ศาสนาจารย์อ่าน พระ คัมภีรม์ ทั ธิว 7:13, 14 ซึง่ มีขอ้ ความว่า “จงเข้าไป
ทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึง่ นําไปถึงความพินาศ และคนทีเ่ ข้าไปทางนัน้ มีมาก เพราะ
ว่าประตูซงึ ่ นําไปถึงชีวติ นัน้ ก็คบั และทางก็แคบผูท้ หี ่ าพบก็มนี ้อย”
แอนโตนิโอ กลับมาฟั งในการประชุมเผยแพร่ ในคืนถัดมา เขาเล่าว่า “ขณะผมไปฟั งในการประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง ผมตระหนักว่าผมจะต้องผ่านเส้นทางคับแคบทีเ่ ปิ ดด้านข้างของหินก้อนนัน้ ไว้ ผมจําเป็ นต้องขจัดทุกสิง่ จาก
ชีวติ ของผม เพื่อจะเดินบันไดแคบทีท่ อดตัวขึน้ สูงนัน้ ได้
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แอนโตนิโอ เข้าใจว่ากระเป๋ าสะพ ายหลังทีเ่ ขาแบกไว้ในความฝั น เป็ นตัวแทนถึงนํ้าหนักทีถ่ ่วงชีวติ ของ
เขาให้ตกตํ่า และสระนํ้าทีม่ นี ้ําใสสะอาดทีเ่ ขามองเห็นในความฝั น เป็ นสัญลักษณ์หมายถึงการรับบัพติศมา
แอนโตนิโอเข้าใ จว่า เขาจําเป็ นต้องขจัดทุกสิง่ ที่ เป็ นอุปสรรคในชีวติ ของเขาออกไป ทีเ่ ขาตกเป็ นท าส
อยูเ่ ช่นการดื่มสุรา เบียร์ และการประพฤติตนไม่ดตี ่างๆ
ภายหลังการศึกษาพระคัมภีรก์ บั ศาสนาจารย์ แอนโตนิโอ และภรรยาของเขาได้รบั บัพติศมาพร้อมกัน
และได้ไปจดทะเบียนสมรสทีว่ ่าการอําเภอ เป็ นสามีภรรยากันอย่างเป็ นทางการ
ปั จจุบนั แอนโตนิโออายุ 45 ปี และได้ยา้ ยไปทํางานฝ่ ายการเงินของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และเขา
ยังเป็ นมัคนายกของโบสถ์แอ๊ดเวนตีส สถานทีเ่ ขาไปรับฟั งการประกาศพระกิตติคุณ ก่อนทีเ่ ขารับเชื่อในพระ
เยซูคริสต์เจ้า
ตอนนี้แอนโตนิโอได้พบแล้วว่า ชีวติ ของเขาไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน ไม่มกี ารกินดื่ม การสังสรรค์ การทะเลาะเบาะ
แว้ง ไม่มคี วามเสีย่ งในการขับรถ และการสูญเสียเงินทอง และการทําให้ครอบครัวเดือดร้อน รวมทัง้ เสียสุขภาพจาก
การดื่มสุรา และสูบบุหรี่
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปสร้างสถานทีเ่ ลิกยาเสพติด และห้องพักฟื้ น
สําหรับผู้ เลิกดื่มสุรา และยาเสพติดอื่นๆ ซึง่ จะตัง้ ขึน้ ทีเ่ มืองซอ โทเม
ย์ เพื่อจะช่วยบุคคลเช่นแอนโตนิโอ
ให้เลิกดืม่ สุรา ...ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีถ่ วายเงินเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ขอ
พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ ของมิชชัน่
• เมืองซอโทเม ย์ และพรินซิเปย์ เป็ นเมืองเกาะทีม่ ภี เู ขาไฟ ตัง้ อยูบ่ นอ่าวนอกฝั ง่ ทวีปแอฟริกาตะวันตก
เป็ นประเทศทีเ่ ล็กสุดของทวีปแอฟริกา เกาะซอ โทเมย์ มีขนาดใหญ่เป็ นหกเท่าของเกาะพรินซิเปย์
• เกาะซอโทเม ย์ ได้ถูกเรียกชื่อตามชื่อ นักบุญโธมัส ซอโท เมย์ ซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็ นนักสํารวจชาวโปรตุเกส
ซึง่ ได้เดินทางมาสํารวจเกาะแห่งนี้ ปั จจุบนั มีการจัดงานฉลองให้กบั นักบุญท่านนี้เป็ นประจําทุกปี
• “โกโก้ ” เป็ นพืชหลักของประเทศนี้ และมีจาํ นวนมาก เป็ น 95% ของสินค้าส่งออก ส่วนพืชไร่อย่างอื่นมี เนื้อ
มะพร้าวแห้ง เนื้อข้างในของผลปาลม์ และกาแฟ
• การประกอบอาหารของชาว ซอโทเม ย์ และ พรินซิเปย์ วางบนพืน้ ฐานหัวของพืชเช่น
“แพลนเทน ”
(พืชคล้ายต้นกล้วย) กล้วย และปลา ส่วนจําพวกผักต่างๆ จะนํามาปรุงด้วยนํ้ามันปาล์ม
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019
ผูช้ ายที่มีภรรยาสามคน
เล่าโดย คาร์โลส เฟรดตัส วัย 48 ปี ...ประเทศซอโทเมย์และพรินซิ เปย์
ชีวติ ของคาร์โลส มีภรรยาสามคน เขาอาศัยทีเ่ มืองหลวงของประเทศ “ซอ โทเมย์” ซึง่ เป็ นชื่อเมืองหลวงของ
ประเทศด้วย แต่ช่อื เต็มของประเทศคือ “ซอ โทเมย์ และ พรินซิเปย์ ” ประเทศนี้เป็ นเกาะ ตัง้ อยูน่ อกฝั ง่ ทะเลทางทิศ
ตะวันตกของทวีปแอฟริกาใต้
คาร์โลส เกิดในครอบครัวแอ๊ดเวนตีส เขามีพ่ี และน้องรวมกันเจ็ดคนทัง้ ตัวเขา ซึง่ ได้รบั การเลีย้ งดูจากคุณ
ย่า ต่อมาเมือ่ คุณย่าได้ตายจากไปพักผ่อนในพระผูเ้ ป็ นเจ้า พีน่ ้องทัง้ เจ็ดคนก็กระจัดกระจ ายกันไปคนละทิศละทาง
เมือ่ คาร์โลส อายุได้ 21 เขาได้แต่งงานกับสาวคริสเตียนวันอาทิตย์คนหนึ่ง เธอชื่อ “อีดธิ ” และทัง้ สอง
มีบุตรหญิงหนึ่งคน
วันหนึ่งอีดธิ และคาร์โลส เกิดโต้แย้งกันรุนแรง ฝ่ ายภรรยาอยากจะเจาะหูลกู สาวเพื่อให้ใส่ต่างหูได้เมือ่ เธอโต
ขึน้ ส่วนคาร์โลส แม้ไม่ได้ไปโบสถ์แต่ไม่อยากให้ลกู สาวเจาะหูเพื่อใช้เครือ่ งประดับ
ขณะทีส่ องสามีภรรยาโต้เถียงกันตามความคิดเห็นของตนรุนแรงขึน้ อีดธิ ได้นําลูกสาวไปให้บาทหลวงรับ
บัพติศมา แบบพรมนํ้าให้โดยทีไ่ ม่บอกให้คาร์โลส สามีทราบ
เมือ่ คาร์โ ลสรับรูใ้ นเรือ่ งนี้ คาร์โลส โกรธภรรยามาก ที่ เธอลุแก่อํานาจ จึงขอแยกทางจาก เธอ ในอีกไม่นาน
ต่อมา คาร์โลสได้ไปขอผูห้ ญิงคนทีส่ อง ชื่อ “มาเรีย” แต่งงาน อยูม่ าหลายปี มาเรียมีบุตรสาวสามคน
อย่างไรก็ตามอีดธิ ภรรยาคนแรกยังตัดคาร์โลส ไม่ขาด เธอจึงติดต่อนัดแนะกับคาร์โลส ให้ไปเยีย่ มลูกสาว
และโทรนัดคาร์โลสบ่อยๆ ในทีส่ ุดคาร์โลสกลับไปอยูก่ นิ กับอีดธิ อีกครัง้ กลายเป็ นว่า คาร์โลสมีมภี รรยาสองคน
พร้อมกัน
ไม่นานต่อมาคาร์โลสได้พบกับผูห้ ญิงทีเ่ ขาถูกใจคนทีส่ าม และเริม่ เชิญเธอออกไปทานข้าวกัน จนกระทัง่
ในโอกาสต่อมา เขาและเธอได้มคี วามสัมพันธ์กนั ลึกซึง้ และให้กําเนิดทารกเพศหญิงคนหนึ่ง
ในทีส่ ุดคาร์โลสมีภรรยาสามคน หลายปี ต่อมา ภรรยาคนแรกมีลกู ชายหญิงห้าคน กับภรรยาคนทีส่ อง
คาร์โลสมีบุตรชายหญิงสีค่ น และภรรยาคนทีส่ ามมีบุตรสาวหนึ่งคน
คาร์โลส พยายามแบ่งสรรเวลาให้ กับสามครอบครัว ต่อมาภรรยาคนแรกรูส้ กึ เหงาจึงไปเป็ นมิตรกับเพื่อน
บ้านซึง่ เป็ นสามีภรรยา และเป็ นครอบครัวแอ๊ดเวนตีส อีดธิ ไปโบสถ์ตามคําเชิญของสามีภรรยาคู่น้ี ต่อมาอีดธิ
ได้ศกึ ษาพระคัมภีร์ และรับบัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
ตลอดเวลาดังกล่าว คาร์โลส ทํางานกั บสถานีวทิ ยุกระจายเสียง “แห่งอเมริกา ” เขามีรายได้ด ี และมีความ
สนใจในพระเจ้าเพียงเล็กน้อย แต่เขาก็รบั คําเชิญจากอีดธิ ภรรยาคนแรกให้ไปเป็ นพยานทีโ่ บสถ์ ขณะบุตรสาวสอง
คนแรกของพวกเขาจะรับบัพติศมาในวันสะบาโตหนึ่ง และในวันสะบาโตนัน้ ลูกสาววัยรุน่ ทัง้ สองร้อ งเพลงพิเศษใน
โบสถ์ เนื้อหาและทํานองเพลงกินใจคาร์โลสมาก เขาอด กลันนํ
่ ้ าตาไม่ได้ เนื้อเพลงทีล่ กู สาวทัง้ สองร้องทําให้เขาหวน
คิดถึงอดีตทีเ่ ขาเติบโตมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส หลังจากวันนัน้ เขาเริม่ ไปนมัสการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสกับอีดธิ ภรรยา
คนแรกและลูกๆ ของเขาเกือบเป็ นประจํา
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เมื่อภรรยาคนทีส่ องคือ มาเรีย ได้ทราบว่า คาร์โลส ไปโบสถ์กบั ภรรยาคนแรก ก็ต่อว่าสามีว่าหาทางตีตวั
ออกห่างจากเธอ
คาร์โลส ปฏิเสธ “ผมไปโบสถ์ไม่ใช่เพื่อจะอยูก่ นิ กับภรรยาคนแรกคนเดียว ..แต่ผมไปโบสถ์เพื่อความรอด
ซึง่ คุณเองก็ควรไปแสวงหาความรอดเช่นเดียวกัน เอาอ ย่างนี้ไหมวันสะบาโตทีจ่ ะถึงนี้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์กบั ผม ผม
จะขับรถยนต์มารับไปโบสถ์ ปรากฏว่ามาเรีย ภรรยาคน ที่สองหยุดคิดสัน้ ๆ และตอบตกลงว่า เธอจะไปนมัสการที่
โบสถ์ตามทีเ่ ขาเชิญ
หลังจากวันสะบาโตแรกทีม่ าเรียไปโบสถ์ มาเรียไปโบสถ์ทุกวันสะบาโต ...ดังนัน้ ในวันสะบาโตตอนเช้า คาร์ โลสจะขับรถไปส่งอีดธิ ภรรยาคนแรก และลูกๆ ไปทีโ่ บสถ์ แล้วจากนัน้ ขับรถมารับมาเรีย และลูกๆ อีกรอบหนึ่ง และ
นําไปส่งโบสถ์แอ๊ดเวนตีสอีกแห่งหนึ่งแยกกับภรรยาคนแรก ส่วนคาร์โลสก็สลับเปลีย่ นไปนมัสการกับภรรยาทัง้ สอง
คนและลูกๆ ครอบครัว ละวันสะบาโตเว้นวันสะบาโต
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ภรรยาคนทีส่ ามได้บอกกับคาร์โลสว่า เธอทนอยูก่ บั ความเหงาไม่ไหว เพราะคาร์โลส
ต้องแบ่งเวลาให้กบั ภรรยาอีกสองคน เธอจึงขอแยกทางเดินชีวติ กับเขา และ เธอได้นําลูกสาวคนเดียวมามอบให้
คาร์โลสเลีย้ ง จากนัน้ เก็บข้าวของไปอยูก่ บั ชายคนอื่น คาร์โลสเริม่ รู้ สึกสับสนสน ตอนนี้เขายังมีภรรยาอยูอ่ กี สองคน
แต่มลี กู ๆ รวมกันเป็ น 10 คน เมือ่ เขาเริม่ ไปโบสถ์ เขาทราบว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เขามีภรรยาคนเดียว เขาจะ
เลือกใครดี ภรรยาทัง้ สองต่างมีลกู ๆ กันคนหลายคน ทีเ่ ขาจะต้องมีความรับผิดชอบด้วย
คืนวันหนึ่งอันโตนิโอได้หยิบพระคัมภีรข์ น้ึ มา เขาเปิ ดอ่าน พระเจ้าทรงนําให้เขาเปิ ดไปที่ พระธรรมมาลาคี
2:14 ซึง่ “พระเจ้าถามว่า “เหตุใดพระองค์ไม่ทรงรับ” เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนทีเ่ จ้าได้
เมือ่ หนุ่ ม นัน้ แม้ว่านางเป็ นคู่เคียงของเจ้า และเป็ นภรรยาของเจ้าตามพระสัญญา เจ้าก็ทรยศต่อนาง
”
เมือ่ “มาเรีย ” ภรรยาคนทีส่ องของคาร์โลส ได้ทราบการตัดสินใจของเขา ว่าจะอยูก่ นิ กับภรรยาคนแรก
คืออีดธิ เพียงคนเดียว มาเรียรูส้ กึ เหมือนถูกสายฟ้ าฟาด เธอเจ็บปวดรวดร้าวดวง ใจ เธอร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆ ไม่
อายใคร คาร์โลสเองก็รอ้ งไห้อย่างหนั กด้วยความสงสาร และความเสียใ จการกระทําของตนเอง แต่ยงั ดีทม่ี าเรีย ซึง่
ตอนนี้หนั มาเชื่อพระเจ้าแล้ว จึงมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า และในหลายเดือนต่อมา ในวันที่ 29 ธันวาคม
2013 มาเรียก็ได้รบั บัพติศมา
คาร์โลส กล่าวเป็ นพยานภายหลังทีอ่ ยูก่ บั ภรรยาคนแรก เพียงคนเดียวว่า
“ตอนนี้ผมเป็ นบุคคลใหม่
และผมได้เตรียมความพร้อม ทีจ่ ะเดินทางไปทีใ่ ดก็ได้ในโลก เพื่อบอกผูค้ นให้รบั เอาความรอด และเปลีย่ นแปลงชีวติ
เหมือนทีพ่ ระองค์ได้ทรงทํากับชีวติ ของผม”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามไตรมาสนี้ จะนําไปช่วยสร้างอาคารโบสถ์ ซึง่ มีความต้องการ
อย่างยิง่ ในเมือง “ซอโทเมย์”...ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีถ่ วายเงินเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศซอ โทเม ย์และ
พรินซิเปย์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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สถานที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• คริสตจักรแอ๊ดเวนตีส เริม่ งานในประเทศเกาะ
“ซอ โทเม ย์” พร้อมกับการมาถึงของ “โจซี่ เฟรีเร ” ซึง่
เป็ นบรรณกรชาวโปรตุเกส ในปี
1936 และในปี 1938 เขาก่อตัง้ สํานักงานมิชชั ่ นขึน้ และในเดือน
กุมภาพันธ์ 1939 มีการประกอบพิธบี พั ติศมาให้ผรู้ บั เชื่อคนแรก
• ปี 1946 พร้อมกับการมาถึงของครูคนแรก คริสตจักรฯได้ก่อสร้าง และเปิ ดโรงเรียนแห่งแรกขึน้ ซึง่ ในปี
แรกมีนกั เรียนไม่ถงึ ร้อยคน แต่กม็ นี กั เรียนเพิม่ ขึน้ ตามลําดับ จนในทีส่ ดุ มีนกั เรียนเฉลีย่ 250 คน โรงเรียนถูกปิ ด
ไปในปี 1975 โดยรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ทีเ่ ข้ามามีอํานาจปกครอง
• ในตอนเริม่ ต้น สํานักงานมิชชั ่ นซอโทเม ย์และพรินซิเปย์ อยูภ่ ายใต้การดูแลของ
“สหมิชชันแองโกลา ”
แต่ปัจจุบนั สํานักงานมิชชั ่ นซอโทเม ย์ และพรินซิเปย์ ถูกพ่วงเข้ากับ สํานักงานภาคมหาสมุทร
แอฟริกาอินเดีย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019
ความเสี่ยงมากสําหรับวันสะบาโต
เล่าโดย คาร์โลส เฟรดตัส วัย 48 ปี ...ประเทศซอโทเมย์และพริ นซิ เปย์
หลังจากทีค่ าร์โลส รับบัพติศมาแล้ว เขารายงานกับเจ้านายของเขาว่า เขาไม่อาจทํางานในสถานีวทิ ยุ
เสียงแห่งอเมริกา ของรัฐบาลอเมริกนั ในวันสะบาโตได้
ผูอ้ ํานวยการของสถานีวทิ ยุนงจ้
ั ่ องหน้าคาร์โลสด้วยความสงสัย แล้วเขาพูดขึน้ ว่า
“การถือรักษาวันสะบาโต ซึง่ บันทึกไว้ในพระคัมภีรเ์ ดิม เป็ นการถือรักษาวันแบบดัง้ เดิม เวลานี้เราซึง่
เป็ นคริสเตียนถือรักษาวันอาทิตย์เป็ นวันบริสุทธิ ์ตามคําสอนของพระคัมภีรใ์ หม่”
คาร์โลส ไปทีบ่ า้ นของเขาทีเ่ มืองซอ โทเม ย์ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศขนาดเล็ก ของประเทศ
ซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ คาร์โลสเปิ ดพระคัมภีรแ์ ละคัดลอกข้อพระคัมภีร์ ในพระคัมภีรใ์ หม่ ทีก่ ล่าวถึงเรือ่ งวัน
สะบาโต แล้วเดินทางกลับไปทีส่ ถานีวทิ ยุเสียงอเมริกา ซึง่ เป็ นทีท่ าํ งานของเขา และยืน่ ข้อพระคัมภีรใ์ ห้กบั
ผูอ้ ํานวยการ ซึง่ เป็ นหัวหน้างานของเขาในวันถัดมา
คาร์โลสกล่าวสัน้ ๆ ว่า “วันสะบาโตในพระคัมภีรใ์ หม่ยงั จะต้องได้รบั การถือรักษาต่อไป”
ผูอ้ ํานวยการเอ่ยถามว่า “นี่เป็ นการตัดสินใจสุดท้ายของคุณใช่ไหม”
“ครับท่านผูอ้ ํานวยการ เพราะผมเชื่อว่านอกเหนือไปกว่านี้เป็ นความบาป” คาร์โลสตอบ
ผูอ้ ํานวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงฯ จับมือของคาร์โลสเขย่าแรงๆ ทํานองว่าชื่นชมในความจริงใจของเขา
เป็ นอย่างยิง่ แล้วเขาพูดขึน้ ว่า
“นี่เป็ นครัง้ แรก ทีม่ ใี ครคนหนึ่งได้ทา้ ทายผมในเรือ่ งขอหยุดงานในวันสะบาโต”
“นันเป็
่ นการจบบทสนทนาในเรือ่ งการขอหยุดงานในวันสะบาโตของผม ทีย่ น่ ื ขอกับหัวหน้า คือผูอ้ ํานวยการ
สถานีฯ และเขาไม่เคยถามผมเรือ่ งวันสะบาโตอีกเลย”
ไม่ กป่ี ี ต่อมา ผูอ้ ํานวยการคนนี้ได้ถูกย้ายไปทํางานรับผิดชอบสถานีเสียงอเมริกาทีป่ ระเทศอื่น และมี
ผูอ้ ํานวยการคนใหม่ยา้ ยมาทําหน้าทีแ่ ทน
คาร์โลส ซึง่ เป็ นคุณพ่อของลูกๆ ชายหญิงรวม 10 คนทํางานเป็ นพนักงานไฟฟ้ าชํานาญงานของสถานี
วิทยุกระจายเสียงฯ หนึ่งในงานรับผิดชอ บคือทีจ่ ะดูแลคือการควบคุมรถบรรทุกนํ้ามันดีเซลจากเรือบรรทุกนํ้ามันใน
วันพฤหัสบดี เขาและลูกน้องหลายคนจะนํารถบรรทุกไปทีท่ ่าเรือ ใช้เครือ่ งดูดนํ้ามันดีเซลขึน้ จากเรือบรรทุกนํ้ามัน
และนํามาเก็บไว้ทถ่ี งั นํ้ามันสํารองของสถานีฯ ซึง่ ปกติงานนี้จะเสร็จเรียบร้อยก่อนบ่ายวันศุกร์
อยูม่ าวันหนึ่งเรือบรรทุกนํ้ามันเดินทางมาถึงท่าเรือในวันศุกร์ มาถึงช้าไปหนึ่งวัน
คาร์โลสไม่อยากรบกวนขอความเห็นใจจากผูอ้ ํานวยการสถานนีวทิ ยุกระจายเสียงคนใหม่ ซึง่ เป็ นชาว
พืน้ เมืองของประเทศซอ โทเม ย์ เหมือนกับเขา และเป็ นคริสเตียนวันอาทิตย์ทถ่ี อื ป
ฏิบตั เิ คร่ง แต่คาร์โลส
ไปพบรองผูอ้ ํานวยการซึง่ เป็ นประชากรชาวอเมริกนั
รองผูอ้ ํานวยการตัดสินใจอย่างทันทีว่า อย่างนี้คุณหยุดงานทีค่ ุณดูแลรับผิดชอบในบ่าย 17:30 น. วันศุกร์
ก็แล้วกัน
คาร์โลส ต่อรองผูอ้ ํานวยการว่า ขอบคุณครับ...แต่ผมเกรงจะไม่ทนั เวลาดวงอาทิตย์ตกดินเย็นวันศุกร์ ให้ผม
หยุดงานเวลา 16:30 แทนจะได้ไหม” ท่านรองผูอ้ ํานวยการตอบว่า
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ก็แล้วแต่คุณจะจัดการ และตัดสินใจเอง ขอให้มนี ้ํามันเพียงพอสําหรับเดินเครือ่ งทําไฟสําหรับสถานีวทิ ยุ
ตลอดวันสุดสัปดาห์ และตลอดสัปดาห์ต่อไปก็แล้วกัน
คาร์โลสปิ ดขังตัวเองในห้องนํ้าของทีท่ าํ งาน และทําการอธิษฐาน ในประเทศซอ โทเม ย์ ไม่ใช่จะหางานทําได้
ง่าย โดยเฉพาะทีม่ เี งินเดือนสูงอย่างทํางานกับองค์กรของต่างประเทศเช่นทีเ่ ขากําลังทําอยู่ คาร์
โลส
ครุน่ คิดเรือ่ งนี้อย่างหนัก จะมีอะไรเกิดขึน้ กับครอบครัวของผมหรือ เพราะผมมีลู
กๆ ดูแลตัง้ สิบคน ... แล้ว
ผมจะบอกพวกเขาอย่างไรถ้าผมต้องตกงาน ... ผมไม่อยากถูกไล่ออก แต่ยง่ิ กว่านัน้ ผมต้องการถวายพระสิร ิ
แด่พระเจ้า อย่างไรก็ด ี ผมตัดสินใจทํางานจนกระทังเวลา
่
17:30 น. แล้วเดินทางกลับบ้าน
หลังจากนัน้ ไม่กน่ี าที ผูช้ ่วยของคาร์โลส ซึง่ ดูแลค นงานสูบนํ้ามันดีเซลจากเรือ ซึง่ ทํางานต่อจากคาร์โลส
ได้โทรติดต่อกับรองผูอ้ ํานวยการสถานีว่า ปั ม้ สูบนํ้ามันประจําเรือเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ ช่างจะต้องเช็คทัง้
ระบบ เท่าทีผ่ ่านมาจะต้องทําการถอดออก ทําการเช็ค และเปลีย่ นอะไหล่ เป็ นอันว่าจะไม่มกี ารดูดนํ้ามันออกจากเรือ
ตลอดสุดสัปดาห์น้ี
รองผูอ้ ํานวยการฯสังว่
่ า ถ้าอย่างนัน้ ก็ให้หยุดงานไป วันจันทร์ถา้ ทางเรือบรรทุกนํ้ามันซ่อมเครือ่ งสูบ
นํ้ามันเสร็จก็ให้เริม่ ทํางานเลย เชื่อว่านํ้ามันสํารองทีเ่ รามีจะเพียงพออย่างน้อยก็ใช้เดินเครือ่ งทําไฟได้ถงึ วันอังคาร
คาร์โลส อดเป็ นกังว ลไม่ได้ว่า ทางผูใ้ หญ่จะว่ากล่าวเขาอย่างไร ทีเ่ ขาปล่อยให้ผชู้ ่วย และลูกน้องคนอื่นๆ
ดูแลเรือ่ งสูบนํ้ามันดีเซลจากเรือขณะทีเ่ ขาออกจากจุดทํางานทีท่ ่าเรือเวลา 17:30 น. ของวันศุกร์ ทัง้ ๆ ทีก่ ารสูบ
นํ้ามันจากกเรือยังไม่ได้เริม่ ต้น
ในเช้าวันจันทร์ทเ่ี ขาไปทํางาน รองผูอ้ ํานวยการก็ไม่เอ่ยอะไรสักคํา และเขายังไม่เรียกคาร์โลสไปอธิบายสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ จนในวันอังคาร และวันพุธ หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปรองผูอ้ ํานวยการก็ไม่เอ่ยอะไรเรือ่ งการสูบนํ้ามันมาสํารองไว้
สําหรับเครือ่ งทําไฟของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
เสร็จแล้วลูกน้องคนหนึ่งของคาร์โลสมารายงานให้คาร์โลสทราบว่า “พีท่ ราบหรือเปล่าว่า รองผูอ้ ํานวยการฯ
พูดอะไรเกีย่ วกับพี่ ...เขาบอกว่าการทีเ่ ครือ่ งสูบนํ้ามันของเรือเสียต้องซ่อมตัง้ สอง- สามวันเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ โดย
พระหัตถ์ของพระเจ้าโดยแท้....เพราะมันเกิดขึน้ ตอนทีพ่ ข่ี อหยุดเพื่อไปนมัสการทีโ่ บสถ์
คาร์โลสแทบไปไม่เชื่อหูในสิง่ ทีเ่ ขาได้ยนิ เขาเล่าเรือ่ งนี้ให้ภรรยาฟั ง และพากันคุกเข่าขอบพระคุณพระเจ้าที่
ทรงปกป้ องเขาไว้จากงานทีเ่ ขาทําไม่ให้มปี ั ญหา
อีกสองสามวันต่อมา ลูกน้องทีท่ าํ งานกับคาร์โลสบอกเขาถึงรายละเอียดทีร่ องผูอ้ ํานวยกา รพูดเกีย่ วกับเขา
กล่าวคือรองผูอ้ ํานวยการได้วางแผนอย่างลับๆ ทีจ่ ะอนุ ญาตคาร์โลสให้กลับบ้านได้ในเวลา 17:30 น.ทัง้ ๆ ทีเ่ ขา
ทราบว่าเครือ่ งสูบนํ้ามันทีเ่ รือเสียก่อนหน้านี้แล้ว จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไม่มใี ครต้องทํางานในวันสะบาโต
คาร์โลสไม่ทราบเลยว่า ร.ป.ภ. ของบริษทั คนหนึ่งได้ทาํ งานสังเกตคาร์โลสมาเป็ นเวลาพอสมควร ว่าคาร์โลส
จะตัดสินใจอย่างไร เมือ่ เขาเจอปั ญหาเรือ่ งวันสะบาโต แต่เมือ่ ร .ป.ภ. คนนัน้ ได้ทราบว่า พระเจ้าทรงเข้าแทรกแซง
อย่างไรในเรือ่ งเครือ่ งสูบนํ้ามันในเย็นวันศุกร์ ต่อเนื่องจนวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เขาบอกกั
บใครๆ
ทีส่ นใจในเรือ่ งของคาร์โลสว่า “พระจ้าของคาร์โลสยิง่ ใหญ่”
ร.ป.ภ. คนนัน้ เริม่ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส และคาร์โลส ไม่มปี ั ญหาขัดแย้งในวันสะบาโตอีกเลย
คาร์โลส กล่าวว่า “พระเจ้าทรงแสนดีกบั คนทัง้ ปวงทีไ่ ว้วางใจในพระองค์ ...ผมเองเคยได้รบั การท้าทายทีเ่ คย
ทําให้ผมคิดว่าเป็ นไปไม่ได้ทจ่ี ะแก้ปัญหา แต่เมือ่ เห็นสิง่ ทัง้ ปวงได้รบั การแก้ไข โดยทีผ่ มไม่ตอ้ งวิง่ เต้นทําสิง่ ใด..ทําให้
ผมไว้วางใจในพระเจ้า”
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มีคนจํานวนมากในประเทศซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ถ้าจะนับคงไม่น้อยกว่า 200,000 คน ทีย่ งั ไม่รู้
เรือ่ งวันสะบาโต ประชากรของประเทศจํานวนมากกว่าครึง่ เป็ นคาทอลิก ขณะทีค่ ริสเตียนแอ๊ดเวนตีสมีเพียง 8,000
คน ทีน่ มัสการอยูใ่ นโบสถ์ต่างๆ 13 แห่ง และนมัสการตามสถานทีน่ มัสการอื่นๆ อีก 56 แห่ง
คาร์โลสรักทีจ่ ะแบ่งเรือ่ งวันสะบาโตของเขา เขาเล่าว่า
“นี่เป็ นหน้ าทีข่ องผมทีจ่ ะเป็ นพยานให้คนอื่น
ทราบเกีย่ วกับประสบการณ์ของผม และสิง่ ทีผ่ มได้พบในพระคัมภีร์
... ความปรารถนาของผมคือ ทีจ่ ะทําทุก
สิง่ ทุกอย่างทีผ่ มสามารถทําได้ เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณของพระเจ้า”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยสร้างอาค ารโบสถ์ ซึง่ มีความต้องการอย่างยิง่ ใน
เมืองซอ โทเมย์...ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านทีถ่ วายเงินเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ขอ
พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 2 มีนาคม 2019
การตกจากที่สงู เพื่อพระเยซู
เล่าโดย คอนสตันซีโอ วัย 48 ปี ...ประเทศซอโทเมย์และพริ นซิ เปย์
คอนสตันซีโอ เมาเหล้าจัดเดินโซเซตกจากจากบ้านสูงถึงสองเมตร (7 ฟุต)โดยเอาหัวลงก่อน หัวแตกเลือด
สาด นี่เป็ นสาเหตุทาํ ให้เขาคิดได้ว่า ชีวติ ของเขาตกอยูใ่ นความเสีย่ ง
คอนสตันซีโอเป็ นชาวนา มีภรรยา และมีลกู ทีย่ งั เล็กอยูส่ องคน เขาเกิดความสน ใจมาก เมือ่ กลุ่มคริสเตียน
แอ๊ดเว นตีสได้มาตัง้ ค่ายพักแรมในภูเขาไม่ไกลจากหมูบ่ า้ นของเขาในประเทศซอโทเมย์และพรินซิเปย์
คอนสตันซีโอ สังเกตชาวแค้มป์ อย่างใกล้ชดิ ภายหลังเขาได้พดู คุยกับผูห้ ญิงทีม่ าเข้าค่ายพักแรมคนหนึ่ง
เธอได้ถามเขาว่า คุณได้พบว่ามีอะไรแตกต่างเกีย่ วกับพวกเราบ้างไหม คอนสตันซีโอตอบว่า “ผมได้สงั เกตเห็นว่า
ชาวแอ๊ดเวนตีสไม่ด่มื เหล้า ไม่ด่มื เบียร์ และไม่สบู บุหรี”่
หลักจากชาวแอ๊ดเวนตีสเสร็จการตัง้ ค่ายพักแรม และเดินทางกลับไป คอนสตันซีโอต้องการเรียนรูม้ ากขึน้
เกีย่ วคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และต่อมา คอนสตันซีโอรูจ้ กั สมาชิกแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง ซึง่ ในทีส่ ุดได้สอน
พระคัมภีรใ์ ห้กบั เขาทีศ่ าลาของหมูบ่ า้ นแห่งนัน้ ยิง่ ได้รเู้ รือ่ งพระคัมภีรเ์ ขายิง่ แน่ ใจว่านี่เป็ นพระวจนะของพระเจ้า เขา
เกิดความเชื่อ และขอศาสนาจารย์ประกอบพิธบี พั ติศมาให้กบั เขา
ศาสนาจารย์บอกกับ คอนสตันซีโอ ว่า “ประการแรกคุณต้องยอมอุทศิ ถวายชีวติ ของคุณแด่พระเจ้า เพื่อ
พระองค์จะทรงช่วยคุณให้เอาชนะต่อ ค วามอยากดื่มเหล้า และการอยากสูบบุหรี่ ” ซึง่ พระเจ้าจะทรงประทานอํานาจ
ให้คุณเอาชนะ การอยากดื่มเหล้า และอยากสูบบุหรีไ่ ด้ ” พระเจ้าทรงช่วย คอนสตันซีโอให้เลิกดื่มเหล้า และเลิกสูบ
บุหรีไ่ ด้จริงๆ ศาสนาจารย์จงึ ประกอบพิธบี พั ติศมาให้กบั เขา
ต่อมาอีกหกเดือน อย่างไ รก็ดเี ขาทนต่อการเชิญชวนพวกเพื่อนๆ ไม่ไหว คอนสตันซีโอ กลับไปใช้ชวี ติ
เป็ นนักดื่ม และนักสูบ อีกตามทีเ่ คยเป็ น ภรรยาของ คอนสตันซีโอรูส้ กึ โกรธให้สามีมาก แม้ว่า
เธอ เองได้
บัพติศมาแล้วเช่นกัน เธอบอกกับสามีว่า “ฉันชอบคุณ ทีค่ ุณเป็ นคนใหม่ ตอนนี้คนเป็ นคนเดิมอีกแล้ว ฉันไม่ชอบเลย
ภรรยาขูส่ ามีว่า “แต่น้ีอย่ามานอนเตียงเดียวกับฉัน จนกว่าคุณจะเลิกเหล้า และเลิกบุหรีไ่ ด้
”
คอนสตันซีโอ ไม่พอใจภรรยาเป็ นอย่างยิง่ แต่เขาก็เข้าใจดีว่าเหตุใดภรรยาจึงกล่าวรุนแรงเช่นนัน้ เขา
ขอเวลาศึกษาพระคัมภีรม์ ากขึน้ เกีย่ วกับการดําเ นินชีวติ คริสเตียน และขอศึกษาเรือ่ งพระวิญญาณบริสุทธิ ์
กับศาสนาจารย์ในเวลาเดียวกัน เขาพบข้อพระคัมภีรใ์ นพระธรรม อิสยาห์
55:2
ซึง่ กล่าวว่า “ทําไมเจ้า
จึงใช้เงินของเจ้า เพือ่ ของซึง่ ไม่ใช่อาหาร และใช้ทรัพยากรซื้อสิง่ ซึง่ มิให้อมิ ่ ใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา และรับประทานข องดี
และให้ตวั ปิตยิ นิ ดีในไขมัน”
คอนสตันซีโอคิดในใจตนเองว่า “เหตุใดฉันจึงใช้เงินสําหรับสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ขนมปั ง และเมือ่ บริโภคไปแล้ว
ไม่ทาํ ให้เกิดความอิม่ กาย และอิม่ ใจแต่ประการใด”
คอนสตันซีโอ อธิษฐานเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ขอพระเจ้าทรงช่วยเขาให้เอาช นะสิง่ เสพติด แต่ถงึ แม้เขาจะ
อธิษฐาน เขายังควักกระเป๋ าซือ้ สุรามาดื่ม และซือ้ บุหรีม่ าสูบ”
ดึกของคืนหนึ่ง คอนสตันซีโอ เขาดื่มเหล้าจนเมาจัด และปี นบันไดขึน้ บ้าน ซึง่ เป็ นบ้านไม้ยกพืน้ สูงตามธรรม
เนียมของชาวบ้าน ภรรยาของเขา บุตรชายอายุ 7 ปี คนหนึ่ง และบุตรหญิงอายุ 4 ปี อกี คน กําลังนอนหลับสนิทอยูใ่ น
ห้องนอน ตอนทีค่ อนสตันซีกลับมาถึงบ้าน
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ขณะทีก่ ําลังจะล้มตัวลงนอน เขาคิดได้ว่าเขาเดินบนพืน้ โคลนมา หลังฝนตกหยุดไปไม่นาน เขาหันกลับเดิน
ออกไปนอกห้อง ตรงไปทีน่ อกชานซึง่ มีโอ่งนํ้าตัง้ อยู่ เขาก้มตัวลงจะหยิบขันนํ้า และตั
กนํ้าออกมาล้างเท้า
เพราะความเมา คอนสตันซีโอ เสียการทรงตัวตกลงไปยังพืน้ ล่าง เอาศีรษะลงก่อน และศีรษะของเขาปั กลงบนโคลน
จนเป็ นรู ห่างจากก้อนหินก้อนหนึ่งเพียงคืบเดียว
สุนขั ของครอบครัวเริม่ เห่ากรรโชกด้วยอาการตกใจ ภรรยาและลูกทัง้ สองตื่นขึน้ และพากันออกมานอ กบ้าน
เพื่อดูว่ามีอะไรเกิดขึน้ พวกเขาพบคอนสตันซีโอนอนอยูบ่ นพืน้ ล่าง เมือ่ ลงบันไดไปดู เธอไม่เห็นสามีได้รบั บาดเจ็บ
ใดๆ นอกจากการได้พบว่า คอนสตันซีโอมีอาการกึง่ สลบ-กึง่ มึนงง
ผูเ้ ป็ นภรรยาเรียกเพื่อนบ้าน ซึง่ บางคนเป็ นเครือญาติให้ต่นื ขึน้ มาช่วยเหลือ ในไม่ กีน่ าทีเพื่อนบ้านร่วมสิบ
คนเข้ามาหามคอนสตันซิโอ ไปยังศาลากลางบ้านซึง่ อยูไ่ ม่ไกล พวกเขาส่งเสียงเรียกชื่อ คอนสตันซิโอ บางคนก็นวด
เฟ้ นตามตัวพยามจะค้นหาว่าคอนสตันซิโอบาดเจ็บตรงส่วนไหน ตลอดเวลา 10 นาที คอนสตันซิโอ ไม่รสู้ กึ ตัว พวก
เขาลงความเห็นว่า คอนสตันซีโอถูกผีผลักให้ตกจากชานบ้าน
เมือ่ มีใครออกความเห็นว่า คอนสตันซิโอถูกฝีผลักตกบ้าน หลายคนพยักหน้า และกล่าวเออออแสดง
อาการเห็นด้วย บางคนกล่าวว่า “ผีเข้ามาในหมูบ่ า้ นของเราแล้ว พวกเราต้องหาของขลังไว้ป้องกันผีรา้ ย ” คน
หนึ่งแนะนําว่า คนตกจากทีส่ งู จะต้องให้ กินนํ้าปั สสาวะ ผูช้ ายสามคนหลบไป ปั สสาวะใส่กะลามะพร้าว คนหนึ่งใช้มอื
จับปากคอนสตันซิโอให้อา้ แล้วป้ อนนํ้าปั สสาวะให้ด่มื ส่วนนํ้าปั สสวะทีเ่ หลือเทกระจายบนเสือ้ ผ้าของเขา เพื่อให้กลิน่
ปั สสาวะปลุกเขาให้ต่นื ปรากฏว่าได้ผล ไม่ถงึ อึดใจคอนสตันซีโอรูส้ กึ ตัวผงกศีรษะถาม นี่เขาเป็ นอะไร ทําไมคนจึงมา
ห้อมล้อมกันมากอย่างนี้ ชายผูอ้ าวุโสในกลุ่มสังให้
่ พวกคนหนุ่ มหาม คอนสตันซีโอไปส่งทีบ่ า้ น
ตอนเช้า เพื่อนหลายคนของคอนสตันซิโอมาเยีย่ ม และชวนให้เขาไปดื่มเหล้าแก้เมาค้าง คอนสตันซิโอ
ใช้มอื ข้างหนึ่งลูบศีรษะซึง่ มีอาการบวมเห็นได้ชดั แล้วสั ่ นศีรษะ พูดออกมาชัดถ้อยชัดคําว่า “ผมจะไม่ด่มื เหล้า หรือ
สูบบุหรีอ่ กี ตลอดไป”
และพระเจ้าทรงช่วยเขาให้เลิกเหล้า และบุหรีไ่ ด้จริงๆ
คอนสตันซิโอ กล่าวเป็ นพยานทีโ่ บสถ์ในวันหนึ่งว่า “ความปรารถนาทีจ่ ะดื่มเหล้า และอยากสูบบุหรีข่ องผม
หายไป และตอนนี้ผมได้ร ั บการแต่งตัง้ ให้ผปู้ กครองของโบสถ์ นับว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของผม
”
ปั จจุบนั ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นทีค่ อนสตันซิโออาศัยอยูม่ ปี ระกรชายหญิง และเด็กรวมประมาณ
600 คน
จํานวน 200 คนรับบัพติศมา และแต่ละสะบาโตมีผมู้ าในการนมัสการไม่น้อยกว่า
120 คน ท่ามกลางพวกเขา
มีภรรยาของ คอนสตันซิโอ และลูกอีกสองคน และในจํานวนสมาชิกโบสถ์ มีหา้ คนทีเ่ คยติดเหล้า และติด
บุหรีแ่ ละพวกเขาได้กลับใจใหม่ เลิกดื่มเหล้าเด็ดขาดอันเนื่องมาจากอิทธิพลของคอนสตันซิโอ
คอนสตันซิโอกล่าวเป็ นพยานว่า “ผมเล่าเรือ่ งการกลับใจของผม เพื่อเป็ นการท้า ทายคนอื่นๆ ทีม่ ปี ั ญหา
อย่างเดียวกัน ...ในชุมชนทีผ่ มอาศัยอยูม่ หี ลายคนดื่มเหล้า และรูส้ กึ อายทีจ่ ะมาเข้าโบสถ์ ผมขอบอกพวกเขาว่า
ผมเคยเป็ นเหมือนพวกเขามาก่อน ผมสัญญากับพวกเขาว่า “พวกคุณสามารถหยุดดื่มได้ ถ้าคุณขอพระเจ้าให้ทรง
ช่วยพวกคุณ”
ส่วนหนึ่งของเงินถว ายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยสร้างอาคารเพื่อการบําบัด และพักฟื้ นให้กบั
ผูเ้ ข้ามารับการรักษา การติดเหล้า และการติดบุหรี่ ..และห้องพักรักษาตัวสําหรับผูเ้ ป็ นโรคมะเร็งด้วย ซึง่ จะตัง้ ขึน้ ใน
เมืองซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ เพื่อช่วยให้ผคู้ นทีอ่ ยากเลิกดื่มเหล้า เลิกสู บบุหรี่... ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ทีถ่ วาย
ทรัพย์เพื่อช่วยงานของพระเจ้าในเมืองซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครัว
ของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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สถานที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• ซอ โทเม ย์ และพรินซิเปย์ มีประชากรน้อย เป็ นอันดับสองใ
นทวีปแอฟริกา หลังจากประเทศ
เซย์เชลเลส
• โรคมาลาเรีย เป็ นโรคทีร่ จู้ กั กันดี และมีอนั ตรายทีส่ ุด เพราะมันแพร่กระจายไปทัวเกาะต่
่
างๆ
อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยยุงก้นป่ องเป็ นพาหะ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 9 มีนาคม 2019
ความยุ่งยากเรื่องเนื้ อหมู
เล่าโดย กิ ลล์สนั เนโต วัย 29 ปี ...ประเทศซอโทเมย์และพริ นซิ เปย์
ขอเยาวชนชายคนหนึง่ เป็ นผูเ้ ล่าข่าวในวันนี้ โดยใช้สรรพนามเป็ น...ผม..
เพื่อนบ้านเล่าให้ กิลล์สนั ฟั งเกีย่ วกับโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ต อนกิลล์สนั อายุ 17 ปี แต่เมือ่ กิลล์
สันทราบว่าชาวแอ๊ดเวนตีสไม่รบั ประทานเนื้อหมู กิลล์สนั ไม่สนใจจะฟั งต่อสิง่ ใดๆ ทีช่ าวแอ๊ดเวนตีสเชื่อ
และปฏิบตั ิ เพราะกิลล์สนั ชอบรับประทานเนื้อหมูมาก
อยูม่ าวันหนึ่ง มีใครคนหนึ่งเชิญกิลล์สนั ไปฟั งในการประชุมเผยแพร่พระ กิตติคุณ ซึง่ จัดอยูอ่ ี กซีกหนึ่งของ
เมืองหลวง คือเมือง ซอ โทเม ย์ และพรินซิเปย์ กิลล์สนั รูส้ กึ สนใจในข่าวสารทีน่ ําเสนอมาก จึงไปฟั ง
การประชุมทุกครัง้ และในวันสุดท้ายของการประชุม กิลล์สนั ลงชื่อในใบสํารวจ เพื่อขอรับทราบข้อมูล และข่าวสาร
มากขึน้ จากชาวแอ๊ดเวนตีส
ก่อนทีผ่ มจะตัดสินใจอะไร เพื่อนบ้านคนหนึ่งซึง่ เป็ นแอ๊ดเวนตีสได้มาเยีย่ มผม และพูดกับผมว่า “โบสถ์ของ
เขาได้รบั ชื่อของผมไว้แล้ว และเชิญให้ผมเดินทางร่วมกับเขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโต เพื่อจะรับทราบข้อมูล
มากขึน้ ผมรูส้ กึ ช็อกและถามเขาว่า “ชื่อของผมเข้าไปอยูใ่ นโบสถ์ของคุณได้อย่างไร เพราะผมเพียงเขียนชื่อของผม
ลงบนแผ่นกระดาษเปล่าในการประชุม ณ อีกฟากหนึ่งของเมืองเท่านัน้
ผมไม่ได้ไปโบสถ์กบั เพื่อนบ้านชาวแอ๊ดเวนตีสคนนัน้ เพราะว่าผมต้องทํางานในวันเสาร์ ผมเป็ นคนงานของ
บริษทั ก่อสร้าง”
เมือ่ เพี่ อนบ้านคนนัน้ เห็นว่าผมยังไม่ไปโบสถ์ เขาแนะนําให้ผมศึกษาพระคัมภีรก์ บั เขาเพิม่ เติมในตอนเย็น
หลังจากหลายสัปดาห์ผ่านไป ผมตัดสินใจลางานในวันเสาร์ และไปเยีย่ มโบสถ์ตามคําเชิญ
แต่การไปโบสถ์ครัง้ ต่อไปสร้างความยุง่ ยากให้กบั ผม ผมไม่อาจลางานในวันสะบาโตได้อกี แ ต่เพื่อนบ้าน
หลายคนเมือ่ พบผมพวกเขาถามผมว่า ในวันเสาร์ผมเดินทางไปทีไ่ หน ต่อมาเมือ่ มีโอกาสหยุดในวันเสาร์ ผมไปที่
โบสถ์อกี เพื่อนบ้านของผมหลายคน พวกเขาต่างตื่นเต้นดีใจทีไ่ ด้พบผมทีโ่ บสถ์เป็ นครัง้ ทีส่ อง
แต่สงิ่ นี้ได้สร้างปั ญหาให้กบั ผม ผมไม่อาจลางานในวันเ สาร์อกี แต่ทงั ้ หมดทีเ่ พื่อนบ้านของผมได้เห็น
ผมทีโ่ บสถ์ พวกเขามักจะถามผมว่าผมกําลังไปทีไ่ หน แม้ว่าพวกเขาเห็นผมมุง่ หน้าไปทํางานในวันสะบาโต
ในวันสะบาโตต่อมา ผมเดินทางอ้อมไปอีกทางหนึ่ง เพื่อจะไม่ให้ใครเห็นผมไปทํางาน แต่ผมยังพบกับ
สมาชิกโบสถ์คนหนึ่ง และเขาเอ่ยถามว่าผมกําลังจะไปทีไ่ หน
ผมตอบไปว่า “ไปตัดผมครับ” ผมตอบโกหกไป
จิตสํานึกผิดและ ชอบรบกวนจิตใจของผมตลอดวัน หลังจากเลิกงานในวันนัน้ ผมเดินทางอ้อมเส้นทางไกล
เพื่อกลับบ้าน และอีกครัง้ หนึ่งผมพบกับสมาชิกหลายคนกว่าในตอนบ่าย พวกเขากําลังกลับบ้า น หลังจากการไป
นมัสการทีโ่ บสถ์ พวงเขาถามผมว่า “เหตุใดคุณไม่ไปทีโ่ บสถ์ในวันนี้” พวกเขาถาม
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ผมยอมรับว่าผมได้ไปทํางาน นับตัง้ แต่วนั นัน้ ผมได้ตดั สินใจทีจ่ ะลาหยุดงานเพื่อไปนมัสการในวันสะบาโต
แต่เมือ่ ผมลางานในวันสะบาโตบ่อยเข้า นายจ้างก็ให้ผมออกจากงาน
ไม่มใี ครในครอบครัวของผมเป็ นแอ๊ดเวนตีส คุณพ่อ และคุณแม่ของผมโกรธมาก ทีผ่ มไม่มงี านทํา คุณ
แม่ปรุงอาหารทีใ่ ช้เนื้อหมูทผ่ี มไม่อาจรับประทานได้ จะว่าเป็ นการกลันแกล้
่
งผมก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าอาหารอะไรคุณ
แม่จะใส่เนื้อหมูลงไปทุกหม้อ หรือทุกกระทะ เช่นใส่เนื้อหมูลงไปในข้าวสวย หรือข้าวต้ม และนํ้าซุบ ทีจ่ ริงแต่เดิมมา
ผมชอบรับประทานเนื้อหมู แต่บดั นี้ผมปฏิเสธทีจ่ ะรับประทานเนื้อหมู จึงมีหลายครัง้ ผม ต้องเข้านอนขณะทีท่ อ้ งร้อง
จ๊อก ๆ
คุณพ่อถามว่า “เหตุใดลูกจึงไม่ไปทํางานในวันเสาร์”
พีช่ ายคนทีเ่ จ็ดของผมเฝ้ ามอ งสถานการณ์ยากลําบากของผมอย่างเงียบๆ อย่างไรก็ดเี ก้าเดือนต่อมา ผม
ก็รบั บัพติศมา ศิษยาภิบาลเทศนาต้อนรับผมเป็ นพิเศษในฐานะสมาชิกโบสถ์คนใหม่ทเ่ี คยมีปัญหาเรือ่ งวัน
สะบาโตก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ หลังเลิกนมัสการ ขณะทีร่ บั ประทานอาหารร่วมกันสมาชิกในโบสถ์ สตรีคน
หนึ่งกล่าวว่ า “ก่อนทีฉ่ นั จะตัดสินใจรับพระเยซู ฉันก็ตอ้ งพบกับการท้าทายด้านจิตวิญญาณหลายอย่าง
”
ผมกล่าวแสดงความเห็นด้วยว่า “นันเป็
่ นความจริง ผมเองก็ตอ้ งพบกับการท้าทายหลายอย่างในขณะนี้
”
สิง่ ทีส่ มาชิกสตรีพดู ทีโ่ ต๊ะอาหารเป็ นความจริง เมือ่ ผมบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมไ
ด้รบั บัพติศมาเป็ น
สมาชิกของโบสถ์แล้ว พวกเขาขับไล่ผมออกจากบ้าน ผมร้องไห้เพราะผมไม่ทราบว่าจะไปทีไ่ หน เป็ นเวลาสองเดือน
ผมออกจากบ้านก่อนพ่อแม่ต่นื นอน และผมจะกลับเข้าบ้านตอนดึกหลังจากทีพ่ วกเขาเข้าห้องนอนแล้ว
สตรีทร่ี บั บัพติศมาวันเดียวกับผม ให้อาหารผมรับประทาน ในตอนกลางวันผมเดินไปเรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรจะทํา
และผมหางานทําไม่ได้ ผมร้องอธิษฐานต่อพระเจ้า วันละหลายรอบว่า “พระบิดาโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เข้มแข็งขึน้
ในความเชื่อ และขอทรงช่วยข้าพระองค์หางานทําได้ดว้ ยเถิด”
เวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง ผมได้พบชาวใต้หวันคนหนึ่ง เขาเป็ นเจ้าของบริษทั เกษตรกรรม และเขาได้รบั อนุ ญาต
ให้มาตัง้ บริษทั เกษตรกรรมในประเทศของผม และเขาจ้างผมให้ทาํ งานเป็ นผูป้ ระสานงานโครงการเพาะปลูกของ
บริษทั ตอนนี้ผมได้งานทีม่ รี ายได้ด ี ผมสามารถแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งให้พ่อแม่ของผมใช้จงึ เท่ากับเป็ นการทําให้ผม
และครอบครัวได้รบั การไถ่ความสัมพันธ์ให้กลับคืนดีดงั เดิม
ต่อมาพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ยงิ่ ใหญ่ พีช่ าย- น้องชายห้าคน ในจํานวนทัง้ หมดเจ็ดคนของผมได้รบั
บัพติศมา ไม่นานหลังจากนัน้ ลูกพีล่ กู น้องสองคนในทัง้ หมดสิบคนของผมได้รบั บัพติศมา คุณพ่อเองได้ไปเยีย่ มโบสถ์
หลายครัง้ ก่อนทีว่ นั หนึ่งเส้นโลหิตฝอยในสมองของเขาแตกหลายเส้น และเขากลายเป็ นอัมพฤกษ์ครึง่ ตัว เขาช่วย
ตัวเองได้เพียงแค่เดินไปมาด้วยไม้เท้าอย่างช้าๆ หรือไม่กน็ งเก้
ั ่ าอีร้ ถเข็น
ต่อมาผมได้ลาออกจากบริษทั เกษตรกรรมของชาวใต้หวัน และได้มาเป็ นครู ทํางานรับใช้พระเจ้ าในโรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสทีต่ งั ้ ขึน้ ในเมืองซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ผมสอนเด็กๆ ให้รจู้ กั การเพาะปลูกแนวใหม่ ทีผ่ มได้เรียนรูม้ า
ขณะทํางานกับชาวใต้หวัน และผมสอนการเพาะปลูกวิธใี หม่ให้กบั สมาชิกโบสถ์ทเ่ี ป็ นชาวไร่ ชาวนา และผูท้ ส่ี นใจ
ด้วย ผมมีความสุขทีไ่ ด้ทาํ ประโยชน์ให้กบั เด็กๆ และสมาชิกมากกว่าหนึ่งร้อยคนนับถึงเวลานี้
สามปี หลังจากผมรับบัพติศมา ผมได้ตกหลุมรักกับน้องสาวของผูห้ ญิงทีเ่ ลีย้ งอาหารผม ตอนทีผ่ มถูก
ขับออกจากบ้าน และเราได้แต่งงานกัน ตอนนี้ผมมีลกู สาวทีน่ ่ ารักมาก วัยหนึ่งขวบหนึ่งคน
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พระคัมภีรไ์ ด้ กล่าวสัญญา ซึง่ ดลใจให้ผมมีความสัตย์ซ่อื ต่อพระองค์ใน สดุด ี 125:1 ซึง่ กล่าวว่า “บรรดา
ผูท้ วี ่ างใจในพระเจ้าก็เหมือนภูเขาศิโยน ซึง่ ไม่หวันไหว
่
แต่ดาํ รงอยูเ่ ป็ นนิตย์” แน่ นอนบุคคลผูไ้ ว้วางใจในพระเจ้า จะ
มันคงในพระเจ้
่
าดุจภูเขาซึง่ จะตัง้ มันคงอยู
่
ต่ ลอดไป
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยสร้างหอประชุมของโรงเรียนแอ๊ดเวนตี
ส
ซึง่ มีเพียงแห่งเดียวในประเทศ ซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ... ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ทีถ่ วายทรัพย์เพื่อพันธกิจด้าน
การศึกษาในประเทศซอ โทเมย์ และ พรินซิเปย์ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่ าน และครอบครัวของท่านด้ วย...ใน
นามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จสําหรับวันสะบาโตที่ 16 มีนาคม 2019
มิตรภาพเป็ นความลับ
เล่าโดย วิ ทลั ลิ นา เมนเดส มอเรรา วัย 57 ปี ...ประเทศซอโทเมย์และพริ นซิ เปย์
มีบางสิง่ ผิดปก ติรา้ ยแรงขณะที่ วิทลั ลิน่าเตรียมจะให้กําเนิดบุตรคนทีส่ องของ
เธอ ในประเทศ ซอ
โทเมย์ และพรินซิเปย์ ซึง่ ประเทศนี้ พืน้ ทีเ่ ป็ นเกาะขนาด
ใหญ่ สองเกาะ และเกาะขนาดเล็กอีกไม่กส่ี บิ
เกาะ ตัง้ อยูน่ อกฝั ง่ ทะเลทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา
วิทลั ลิน่ า เริม่ มีเลือดออกทางช่องคลอดอย่างมาก และฝ่ ายการแพทย์ได้ทาํ สิง่ ทีผ่ ดิ พลาด คือถ่ายเลือดให้
เธอผิดกรุป๊ กับกรุป๊ เลือดในร่างกายของเธอ ขณะทีม่ กี ารถ่ายเลือดให้ เธอ สรุปแล้วเด็กทารกชายรอดชีวติ แต่วทิ ลั ลิ น่ าได้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงทีข่ าทัง้ สองข้างของเธอ เพื่อทีจ่ ะรักษาชีวติ ของเธอไว้ แพทย์ได้ทาํ การตัดขาทัง้ สอง
ข้างของเธอออก
วิทลั ลิน่าอายุ 19 ปี เมือ่ เธอ ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านในอีก 9 เดือนต่อมา เธอ ได้พบว่า สามี
ของเธอได้นําผูห้ ญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาอยูท่ บ่ี า้ นแล้ว
วิทลั ลิน่ารูส้ กึ เครียดมาก และ เธอ ได้ครุ่ นคิดว่าจะจบชีวติ ของ เธอ ด้วยการฆ่าตัวตายวิธใี ด วิธหี นึ่ง
ซึง่ จะทําให้เธอไม่ตอ้ งพบความทรมานกาย และใจอีกต่อไป
ระหว่างนัน้ เองสตรีอาวุโสวัยหกสิบเศษคนหนึ่ง ซึง่ เป็ นสมาชิกโบสถ์แอ๊ดเวนตีสได้ทราบข่าวอันแสนเศร้า
ของวิทลั ลิน่า ได้เดินทางมาเยีย่ มวิทลั ลิน่าทีบ่ า้ น
สตรีคนนัน้ ได้รวบรวมเสือ้ ผ้าทีส่ กปรกของวิทลั ลิน่าออก
ไปซักทีแ่ ม่น้ําแห่งหนึ่งไม่ห่างออกไปทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลกําชับไม่ให้วทิ ลั ลิน่าลงไป
ในแม่น้ําด้วยเหตุผลทางสุขภาพ ต่อมามีสตรีวยั กลางคน อีกคนหนึ่งจากโบสถ์เดียวกันรับอาสามาช่วยกันกับสตรี
อาวุโสคนแรกในเรือ่ งการการซักเสือ้ ผ้าให้หญิงพิการทีน่ ่ าสงสาร
วิทลั ลิน่ามองเห็นลูกชายทีค่ ่อยเติบโตขึน้ ทีช่ ่างน่ ารัก และจากการทีม่ สี ตรีสองคนมาช่วยทํางาน และเป็ น
กําลังใจ ทําให้ เธอ ลืมเรือ่ งการฆ่าตัวตายไปสนิท แต่ท่ี เธอ รูส้ กึ มากทีส่ ุด คือ เธอ รูส้ กึ เกรงใจสตรีทงั ้ สอง
คนมาก รวมทัง้ เกิดความรูส้ กึ อึดอัด ไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากความพิการของเธอ
วิทลั ลิน่า กล่าวในตอนหลังว่า “ฉันรูส้ กึ อาย ทีฉ่ นั ไม่ใช่คริสเตียนแอ๊ดเวนตีส ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดสตรีทงั ้
สองมาช่วยซักเสือ้ ผ้าให้ อีกทัง้ ช่วยฉันและลูกในเรือ่ งอื่นๆ อีกหลายเรือ่ ง
วิทลั ลิน่าแบ่งเสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้วออกเป็ นสองกอง มอบกองหนึ่งให้สตรีวยั กลางคนนําไปซัก โดยบอกว่า เธอมี
เสือ้ ผ้าไม่มาก แต่ในสัปดาห์ถดั มาเมือ่ สตรีอาวุโสมาเก็บเสือ้ ผ้าไปซัก
เธอ ไม่เชื่อว่ามีเสือ้ ผ้าทีต่ อ้ ง
ซักเพียงเท่านัน้ จึงขออนุ ญาตวิทลั ลิน่าเข้าไป
ดูในห้อง สตรีอาวุโสได้พบเสือ้ ผ้าสกปรกทีย่ งั ไม่ได้ซกั กอง
โตกองสุมกันทีม่ มุ ห้อง จึงบอกกับวิทลั ลิน่าว่า “เธอไม่ตอ้ งเกรงใจพวกเราหรอก เราเป็ นคริสเตียนผูม้ งุ่ ประกอบการดี
ให้การช่วยเหลือแก่ผทู้ ล่ี าํ บาก เราทําตามต้นแบบของพระเยซูทท่ี รงทํามาก่อน
” ว่าแล้วสตรีอาวุโสเก็บเ สือ้ ผ้า
เหล่านัน้ ไปซักทีแ่ ม่น้ํา เหมือนทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
วิทลั ลิน่าได้ทราบมาก่อนว่า คริสเตียนทุกคนต้องเรียนรูก้ ารอธิษฐาน จึงขอให้สตรีอาวุโสสอนเรือ่ งการ
อธิษฐานให้ และวิทลั ลิน่าอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าทีส่ ่งสตรีสองคนมาช่วยเหลือเธอ และวิทลั ลิน่าอธิษฐานขอพระ เจ้า
ทรงพระเมตตาช่วยให้ เธอเอาชีวติ รอดด้วย ไม่นานต่อมาทางโบสถ์ได้มอบจักรเย็บผ้ามือสองทีท่ าํ งานด้วยมือให้
วิทลั ลิน่ าตัวหนึ่ง และส่งสตรีอกี คนมาสอนการปะผ้า การตัดเย็บเสือ้ ผ้า และการตัดกางเกงให้ ซึง่ วิทลั ลิน่าเรียนรู้
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อย่างรวดเร็ว วิทลั ลิน่า ขยันขันแข็ง ฝีมอื ดีพฒ
ั นาขึน้ อย่างรวดเร็ว และวิทลั ลิน่ามีงานเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนล้นมือ หลาย
ปี ผ่านไปเธอและสามีมลี กู อีกสามคน รวมเป็ นห้าคน สําหรับสามีนนั ้ ได้พาภรรยาใหม่ยา้ ยไปอยูอ่ กี หมูบ่ า้ นไม่ไกล
ตัง้ แต่ วิทลั ลิน่ากลับจากโรงพยาบาล แต่เขาก็กลับมาค้างกับวิทลั ลิน่ าเป็ นครัง้ คราว ต่อมาสามี ของวิทลั ลิน่าก็ตายลง
ทัง้ ๆ ทีอ่ ายุเพียงห้าสิบปี ทัง้ นี้เพราะเขาดื่มเหล้าจัดและเกิดเป็ นโรคพิษสุราเรือ้ รัง
สมาชิกโบสถ์บางคนได้ไปเยีย่ มวิทลั ลิน่า และเป็ นพยานเรือ่ งความรอดให้
เธอฟั ง แต่วทิ ลั ลิน่ารูส้ กึ ลัง เลไม่อยากจะเปลีย่ นศาสนา แม้เธอจะรับรูว้ ่าชาวคริสเตียนในโบสถ์มคี วามรัก และให้ความอบอุ่นแก่ เธออย่างไม่เคย
เกิดขึน้ มาก่อน รวมทัง้ เรือ่ งการช่วยซักเสือ้ ผ้า และมอบจักรเย็บผ้า และสอนการตัดเย็บเสือ้ ผ้าให้ ทําให้ เธอมีอาชีพ
ตัดเย็บเสือ้ ผ้าเลีย้ งตัว และลูกๆ ได้ ในโอกาสต่อมาศิษยาภิบาลได้จดั เปิ ดชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ นานสองสัปดาห์
และผูป้ กครองคนหนึ่งขับรถไปรับวิทลั ลิน่ามาฟั งในการประชุม เมือ่ เสร็จการประชุมเขาจะขับรถไปส่งวิทลั ลิน่ายัง
บ้านของเธอ เป็ นอย่างนี้ตลอดสองสัปดาห์ เมือ่ การประชุมปิ ดฉากลง วิทลั ลิน่าเข้าใจเรือ่ งความรอดในพระเยซูอย่าง
ชัดเจน และทราบ ว่าเธอจะไม่พบความรอดจ ากทีอ่ ่นื ใดอีก วิทลั ลิน่าจึงตัดสินใจรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
และรับบัพติศมา
วิทลั ลิน่ามีความกระตือรือร้นมาก เธอและลูกๆ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ทุกวันสะบาโต วิทลั ลิน่าชอบการเป็ น
พยานทัง้ ในโบสถ์ และนอกโบสถ์ บ่อยครัง้ เมือ่ มีญาติ หรือใครผ่านมาแวะทีบ่ ้ าน วิทลั ลิน่าจะพูดทํานองว่า “พระเจ้า
ทรงทํากิจในตัวของฉัน ทําให้ฉนั ทํางานหาเลีย้ งชีพได้ พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ และคุณต้องเชื่อวางใจในพระองค์”
ผ่านการเป็ นพยานของวิทลั ลิน่า ทําให้มเี จ็ดคน รูส้ กึ ประทับใจและไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสกับ
วิทลั ลิน่า โบสถ์ แอ๊ดเวนตีสอยูห่ ่างจากบ้านของวิทลั ลิน่า 3 กิโลเมตร วิทลั ลิน่าจ่ายค่ารถประจําทางให้เพื่อน
บ้านเจ็ดคน เพื่อพาพวกเขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์ และส่งพวกเขากลับบ้าน ... ตลอดเวลาหลายสัปดาห์ ปั จจุบนั ทัง้ เจ็ด
คนได้รบั บัพติศมาแล้ว
หลายปี ผ่านไป มี 40 คน รวมทัง้ ลูกสองคน ของ วิทลั ลิน่า 2 คน ได้รบั บัพติศมา ขณะนี้คณะกรรมการ
โบสถ์วางแผนจะซือ้ ทีด่ นิ ใกล้บา้ นของวิทลั ลิน่า และสร้างโบสถ์แอ๊ดเวนตีสขึน้ ทีน่ นั ่ แต่เนื่องจากรวบรวมทุนทรัพย์ได้
ยังไม่เพียงพอ ทางโบสถ์จงึ ตัดสินใจสร้างโบสถ์ชวคราวขึ
ั่
น้ บนทีด่ นิ ของวิทลั ลิน่าไปพลาง ๆ ก่อน และโบสถ์หลังนี้ได้
ถูกสร้างขึน้ ด้วยไม้อย่างง่ายๆ และได้เปิ ดใช้แล้วตัง้ แต่เดือนกันยายน ปี 2017
วิทลั ลิน่าเป็ นพยานว่า “ฉันมีความสุขมากทีไ่ ด้เห็นโบสถ์หลังหนึ่งตัง้ อยูไ่ ม่ไกลจากหน้าประตูบา้ นของฉัน
เมือ่ ฉันนังบนเก้
่
าอีใ้ นห้องรับแขกเล็กๆ ของฉัน และมองออกไปผ่ านหน้าต่าง ฉันมีความสุขมากทีม่ องเห็นโบสถ์ของ
พระเจ้าตัง้ อยูอ่ ย่างชิดใกล้กบั บ้านของฉัน”
วิทลั ลิน่าบอกว่า “เคล็ดลับในการนําคนอื่นมาหาพระคริสต์คอื การผูกมิตรกับพวกเขาไว้ก่อนสิง่ อื่น เพราะ
เป็ นการยากยิง่ ทีจ่ ะแนะนําคนอื่นให้รจู้ กั พระคริสต์โดยทีเ่ ราไม่มมี ติ รภาพต่อกัน ฉันเองผูกมิตรกับทุกคนในหมูบ่ า้ น
และห่างไกลออกไปทุกครัง้ เมือ่ มีโอกาส...เมือ่ คุน้ เคยกันแล้ว ฉันจะเชิญเขา หรือเธอมาทีโ่ บสถ์”
ข้อพระคัมภีรท์ ฉ่ี นั ชื่นชอบคือ มัทธิว 6:33
ซึง่ มีขอ้ ความว่า “แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาแผ่นดินของ
พระเจ้า และความชอบธ
รรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม่ เติมสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ให้
”
วิทลั ลิน่ากล่าวว่า “พระคัมภีรข์ อ้ นี้ให้การหนุ นใจฉัน เพราะข้อพระคัมภีรก์ ล่าวว่า ถ้าฉันยกพระเยซูเป็ น
หนึ่งในชีวติ ของฉัน พระองค์จะทรงประทานทุกสิง่ ทีฉ่ นั มีความจําเป็ นให้
” และพระองค์ทรง ทําเช่นนัน้ ใน
ชีวติ ของฉันตลอดมา
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม จะนําไปช่วยสร้างอาคารโบสถ์ในเมืองซอ โทเม
ย์
ซึง่ ปั จจุบนั พีน่ ้องแห่งความเชื่อนมัสการอยูใ่ นชัน้ ล่างของอาคารเก่าแก่ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นทีด่ นิ ทีท่ างสํานัก
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งานคริสตจักรซือ้ ไว้สาํ หรับเป็ นทํา เลของอาคารโบสถ์ และมีแผนจะรือ้ ทิง้ แต่ใช้เป็ นสถานนมัสการชัว่
คราว..... ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่าน ทีถ่ วายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ ขอพระ เจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
สถานที่ตงั ้ ของมิ ชชัน่
• ประเทศซอ โทเม ย์และพรินซิเปย์ มีนกขนาดเล็กทีส่ ุดในโลก คือ “ไอบิส ”
อาศัยอยู่ และมีนกขนาด
ใหญ่ทส่ี ุดในโลก คือนก “ซันเบริ ์ดยักษ์ ” อาศัยอยูเ่ ช่นกัน นอกจากนี้ยงั มีดอก
“ซันโกเนียยักษ์ ”
ขึน้ ตามป่ าเชิงเขาด้วย
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 23 มีนาคม 2019
การช่วยแองโกลา
เล่าโดย พอลโล พิ นโต...ประเทศแองโกลา
พอลโลรูส้ กึ ว่า คุณแม่โกรธเขาอย่างมาก ทีเ่ ขาได้หยุดงาน แล้วหันมาใช้เวลาเข้าไปเยีย่ มในเรือนจํา และ
เทศนาเรือ่ งของพระเจ้าให้ผตู้ อ้ งขังในเรื อนจําฟั ง เพราะนันเป็
่ นงานประเภทจิตอาสา ไม่มเี งินเดือน หรือค่าจ้าง
นอกจากจะได้รบั การเลีย้ งดูเรือ่ งอาหาร ทีพ่ กั และค่าเครือ่ งใช้ส่วนตัวอีกจํานวนเล็กน้อยเท่านัน้
พอลโลถูกเลีย้ งดูมาโดยครอบครัวแอ๊ดเวนตีสในประเทศแองโกลา เมือ่ เรียนจบเขาก็เข้าเป็ นครูสอนหนัง สือ
ในโรงเรียนของรัฐบาลเป็ นเวลาหลายปี เขาใช้เงินเดือนทีไ่ ด้รบั เป็ นค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอย่างประหยัด
และใช้เงินทีม่ นี อกเหนือจากนัน้ สําหรับเป็ นค่าเล่าเรียนสําหรับน้องๆ
ที่มถี งึ 10 คน ในฐานะทีเ่ ขาเป็ นบุตร
คนโตสุดของครอบครัว โดยเฉพาะหลังจากทีค่ ุณพ่อของเขาได้ตายจากไปด้วยโรคไข้รากสาดน้อย
ขณะที่เขาเรียนปี ทส่ี องในมหาวิทยาลัย เข้าต้องนอนรักษาตั วถึงสองเดือนในโรงพยาบาลของเมือง เบ็น กูลา ด้วยโรคไข้รากสาดน้อย เมืองเบ็นกูลามีประชากร
130,000 คน เป็ นเมืองซึง่ ตัง้ อยูบ่ นชายฝั ง่ มหาสมุทร
แอตแลนติก ในช่วงรักษาตัวในโรงพยาบาล เขามีไข้ขน้ึ สูงหลายรอบ ความร้อนของอาการไข้ทาํ ให้รา่ งกายของเขา
ร้อนผ่าวไปทัวทุ
่ กส่วน ขณะอยูใ่ นโรงพยาบาลสมาชิกโบสถ์แอ๊ดเวนตีสในเมืองนัน้ ผลัดกันมาเยีย่ ม และอธิษฐานเผื่อ
อาการป่ วยของเขาเสมอ และท้ายทีส่ ุดพวกเขารวบรวมเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาด้วย
พอลโลตัง้ ใจว่า เมือ่ หายจากโรค ออกจากโรงพยาบาลแล้ว เขาจะเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเขาใหม่
แต่เมือ่ หายป่ วยออกจากโรงพยาบาล เขาลาออกจากการเป็ นครูสอนชัน้ ระดับประถมในโรงเรียน และลาออก
จากการเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วย
... พอลโลกล่าวว่า “ผมจะไม่กลับไปอยูก่ บั สิง่ แวดล้
อมทัง้
สองอย่างคือการเป็ นครู และการเป็ นนักศึกษาด้วย เกรงว่าผมจะกลับไปใช้ชวี ติ แบบเดิม”
พอลโลต้องการศึกษาวิชาศาสนศาสตร์ทม่ี หาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโซลูซ่ี ในประเทศ
“ซิมบับเว ” แต่เขา
ต้องมีเงินเป็ นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จา่ ยต่างๆ เขาตัดสินใจว่าตอนนี้จะทําง านหาเงินให้ได้มากๆ เพื่อจะได้เข้า
เรียนในเดือนมกราคมปี หน้า แต่พอลโลได้รบั การเชิญชวนให้ใช้เวลาเจ็ดเดือนทีร่ อคอยเข้าไปเทศนาสัง่
สอนผูต้ อ้ งขังในเรือนจํา... เป็ นงานจิตอาสา พอลโลจะไม่ได้รบั เงินเดือน ได้รบั เพียงค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั และค่าของใช้
ส่วนตัวเท่านัน้ พอลโลเห็นว่าเป็ นงานของพระเจ้า และไม่มใี ครพร้อมจะทํางานทีท่ างเรือนจําเปิ ดให้เขาจึงเดินทางกับ
ผูป้ กครองโบสถ์ทอ้ งถิน่ คนหนึ่ง เข้าไปประกาศในเรือนจําแห่งนัน้ เป็ นประจําสัปดาห์ละ 4 ครัง้ พอครบเจ็ดเดือน
ปรากฏว่ามี 20 ผูต้ อ้ งขังในเรือนจําแห่งเมืองเบ็งกูลาได้รบั บัพติศมา
ครอบครัวของพอลโลไม่เข้าใจสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นส่วนลึกในจิตใจของเขา ว่าเหตุใดเขาหันไปทุ่มเวลาในการประกาศ
พระกิตติคุณในเรือนจํา แม้ว่าจะได้ผลลัพธ์ดอี ย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมพอลโลไม่สอนหนังสือและเรียน
ต่อมหาวิทยาให้จบ และหางานทีม่ รี ายได้ดที าํ ...เรือ่ งนี้ทาํ ให้คุณแม่ของเขารูส้ กึ โกรธพอลโล มากถึงขัน้ ประกาศตัดแม่
ตัดลูกกับเขาทีเดียว
พอลโลเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยโซลูซป่ี ระเทศซิมบับเว ในเดือนมกราคม เขามีเงินพอสําหรับอาหาร และ
ค่าเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษเท่านัน้ พอลโลพูด- เขียนได้เฉพาะภาษาโปรตุเกส แต่ขอ้ กําหนดทีจ่ ะเป็ นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ นักศึกษาจะต้องรูพ้ ดู -เขียนภาษาอังกฤษได้ดรี ะดับหนึ่งด้วย
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พอลโลอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์อนุ ญาตให้ขา้ พระองค์เรียนจนจบ ข้าพระองค์จะทํางานเป็ น
ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณเต็มเวลา ข้าพระองค์จะแสดงให้ผคู้ น ผูต้ อ้ งการพระคริสต์
ได้ทราบว่า พระคริสต์เป็ น
พระช่วยให้รอดแต่เพียงองค์เดียว ด้วยเหตุน้ขี า้ พระองค์จงึ เข้ามาเข้าเรียนทีม่ หาวิทยาลัยโซลูซแ่ี ห่งนี้
”
เมือ่ เข้ามาอยูใ่ นหอพัก และเริม่ เข้าชัน้ เรียน เขาพึง่ รูว้ ่ามีหลายสิง่ ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระเจ้า แม้ว่าครอบครัว
ของเขาจะเป็ นแอ๊ดเวนตีส แต่เขาเองเติบโตขึน้ มาในประเทศทีม่ สี งครามกลางเมืองสูร้ บกันนาน
ถึง 27 ปี จึงทําให้ความรูใ้ นพระเจ้าของประชาชนอ่อนแอ
พอลโลกล่าวว่า “เราไม่ค่อยมีขอ้ มูลเกีย่ วกับพระเจ้า และคริสเตียน มีเพียงบางคนทีม่ พี ระ คัมภีรเ์ ป็ นของ
ตนเอง นี่เป็ นครัง้ แรกที่ ผมมีพระคัมภีร์ ได้คน้ คว้าและหาคําตอบ และถามคําถาม จากคณะอาจารย์ได้เสมอ
ทีม่ หาวิทยาลัยโซลูซ”่ี
พอลโลได้เรียนรูด้ ว้ ยว่า พระเจ้าทรงประทานความรักพิเศษแก่ชาวต่างประเทศ
...พอลโล เป็ นนักศึก ษาชาวต่างประเทศย่อมได้รบั การปฏิบตั เิ ป็ นพิเศษที่ มหาวิทยาลัยโซลูซ่ี
อาจารย์บางคนเข้ามาในห้อง กล่าวคําหนุนใจพวกเรา และนําเราในการอธิษฐาน เพื่อพวกเราเองบาง
คนมีปัญหาด้านการเงิน มีบ่อยครัง้ พวกคริสเตียนทีม่ ฐี านะ บางคนเข้ามาในมหาวิทยาลัย ทัง้ ๆทีพ่ วกเขาไม่รู้
จักเรา พวกเขานําข้าวของเครือ่ งใช้ทจ่ี าํ เป็ นมาบริจาค และนําอาหารที่
มีคุณค่ามาให้พวกเรารับประทานโดย
ไม่แจ้งล่วงหน้า”
พอลโลมองเห็นว่า โซลูซก่ี ําลังทําให้คาํ สอนของพระเจ้าสําเร็จสม ตามทีท่ รงตรัสไว้ในพระธรรมเลวี
นิติ 23:32
ซึง่ กล่าวว่า “และเมือ่ เจ้าเกีย่ วข้าวในแผ่นดินของเจ้า เจ้าอย่าเกีย่ วไปทีข่ อบนาให้หมด และอย่ า
เก็บข้าวทีเ่ กีย่ วตก เจ้าจงทิ้งไว้ให้คนยากจน และคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า
”
พระเจ้าเป็ นผูท้ รงช่วยให้พอลโลเรียนหลักสูตรศาสนศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลั
ยโซลูซจ่ี นสําเร็จ ทรงดลใจ
ให้ลกู พีล่ กู น้องของพอลโลในแองโกลาคนหนึ่งเป็ นคนจ่ายค่าเล่าเรีย นให้พอลโล “สามภาคเรียน ” (1 ปี ครึง่ ) ต่อมา
ลูกพีล่ กู น้องคนนัน้ เสียชีวติ สมาชิกคนหนึ่งในโบสถ์แองโกลาจ่ายค่าเล่าเรียนให้เขา ” หนึ่งภาคเรียน (ครึง่ ปี ) มาถึง
ตอนนี้สตรีชาวแองโกลาคนหนึ่ง ผูซ้ ง่ึ มีหลานชายคนหนึ่งเรียนสําเร็จไปจาก ม
.โซลูซ่ี เป็ นผูด้ แู ลจ่าย
ค่าเล่าเรียนให้กบั พอลโลจนจบหลักสูตร
ขณะทีพ่ อลโลศึกษาอยูท่ ่ี มหาวิทยาลัยโซลูซ่ี เขาได้ตดิ ต่อกับนักศึกษาหลายคนทีเ่ ป็ นนักศึกษาอยูใ่ นประ เทศแซมเบีย ประเทศยูกนั ดา และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และพวกเขาได้วางแผนกันว่า พวกเขาจะร่วมกันทํา
การเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณในประเ
ทศแองโกลา หลังจากทีพ่ วกเขาเรียบจบหลักสูตร แน่ นอน
พอลโล มีภาระใจของเขาเช่นกัน คือเขาต้องการแบ่งปั นความรูใ้ นพระเจ้าให้กบั ครอบครัวของเขาเอง
พอลโลขอให้เพื่อนๆ ของเขาอธิษฐานเผื่องานของพระเจ้าในประเทศแองโกลา ซึง่ มีประชากร
29
ล้านคน และมีคริสเตียนแอ๊ดเวนตีส 176,000 คน
พอลโลกล่าวถึงภาระใจของกลุ่มนักศึกษาศาสนศาสตร์ว่า “เรามีความปรารถนาจะนําทุกคนให้กลับใจ
มาหาพระเจ้า พอลโลอ้างพระธรรม มัทธิว 24:14 ซึง่ กล่าวว่า “ข่าวประเสริฐเรือ่ งแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศ
ไปทัวโลก
่
ให้เป็ นคําพยานแห่งประชาชาติ แล้วทีส่ ุดปลายจะมาถึง”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ของปี
2015 ได้ถูกส่งไปยังมหาวิทยาลัยโซลูซ่ี เพื่อ
ขยายโรงอาหารให้ใหญ่ขน้ึ เป็ นสองเท่า เพื่อให้รองรับนักศึกษาได้
1,000 ทีน่ งในเวลาเดี
ั่
ยวกัน ขอบคุณพีน่ ้อง
ในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ถวายเงินถวายใ ห้กบั สถาบันการศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยโซลูซ่ี เพื่อจะเตรียมคน
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หนุ่ มสาวให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณ เพราะพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องแล้ว
ทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน

... ขอพระเจ้า

สถานที่ตงั ้ ของมิชชัน
• งานข องพระเจ้าในประเทศ “แองโกลา ” ประกอบด้วย “สํานักงานคริสตจักรเหนือและตะวันออกเฉียง
เหนือแองโกลา ” “ สํานักงานคริสตจักร ภาคใต้ และภาคตะวันตกแองโกลา
” และ “สํานักงานคริสตจักร
แองโกลากลาง”...ทัง้ ประเทศมีโบสถ์ และสถานนมัสการ 3,536 แห่ง และมีสมาชิกรวม 448,554 คน
• ประเทศ แองโกลา มีประชากรประมาณ 26 ล้านคน ถ้าคิดเป็ นอัตราส่วนจะมี แอ๊ดเวนตีส 1 ต่อประชากร
ทัวไป
่ 58 คน
• งานด้านการแพทย์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศแองโกลามีอยูส่ ามแห่ง
(1) คลินิก
ทันตกรรม 1 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของแองโกลา
(2) โรงพยาบาลบองโกมิชชั ่ น และ
(3) สถานทีจ่ า่ ยยา 1 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแองโกลา
• สมาชิกโบสถ์เป็ นผูด้ าํ เนินการ “ศูนย์หนังสือแอ๊ดเวนตีส ” และมีโรงเรียนส่งบทเรียนคําสอนพระคัมภีร์
ทางไปรษณีย์ 1 แห่ง และโรงพิมพ์ของคริสตจักร 1 แห่ง
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ข่าวมิชชัน่ สําหรับวันสะบาโต วันที่ 30 มีนาคม 2019
การขับไล่ผรี ้ายออกไป
เล่าโดย โมรเดคัย ซิ มแมนกา วัย 68...ประเทศซิ มบับเว
(อ. โมรเดคัย เป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณ ในโครงการ “พันธกิจทัวโลก”
่
ประเทศซิมบับเว ทวีปแอฟริกา)
อาจารย์โมรเดคัยไปเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศซิมบับเว ในเช้าวันที่
สามของการประชุม หญิงม่ายวัย 40 เศษคนหนึ่ง ซึง่ เป็ นคุณแม่เลีย้ งเดีย่ ว เดินทางมาพบอาจารย์โมรเดคัย ณ ทีพ่ กั
ชัวคราว
่
เธอบอกกับอาจารย์ว่า “มีคนแนะนําฉันให้มาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ เขาบอกว่าอาจารย์ เป็ นลูกศิษย์
ของพระเยซู อาจารย์สามารถรักษาโรคประหลาดของฉันได้แน่ นอน”
อาจารย์โมรเดคัย ถามว่า “อาการของโรคทีค่ ุณเป็ น..คืออย่างไร เล่าให้ผมฟั งด้วย”
หญิงม่ายมีท่าทีอาย ...แต่ในทีส่ ุดก็เล่าอาการให้ผเู้ ป็ นอาจารย์ฟังว่า “ทุกคืนฉันเข้านอนฉั นสวมใส่เสือ้ ผ้า
ชุดนอนตามปกติ และนอนบนเตียงตามลําพังคนเดียวในห้องนอน พอตื่นนอนตอนเช้า ฉันเห็นตัวเองเปลือยเปล่า
เสือ้ ผ้าทีใ่ ส่ตอนเข้านอนตกไปข้างเตียง เป็ นอย่างนี้ทุกคืนมาเป็ นเดือนแล้วค่ะ”
ผูเ้ ป็ นอาจารย์มลี างสังหรณ์ว่า สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะต้องเกีย่ วกับทู ตผีวญ
ิ ญาณแน่ เขาเคยได้ยนิ เรือ่ งราวทํานอง
นี้มาหลายครัง้ เขารูว้ ่าจะจัดการเรือ่ งนี้อย่างไร... จึงบอกกับหญิงคนนัน้ ว่า
“ถ้าคุณอยากให้หายจากอาการของโรคประหลาดนี้ ให้คุณถวายตัวแก่พระเยซู ถ้าคุณยินยอม ผมจะเชิญ
พีน่ ้องแห่งความเชื่อในพระเยซูมาอธิษฐานเผื่อ คุณ และพระเยซูจะช่วยรักษาโรคนี้ของคุณให้หายขาดเป็ นปกติได้ ”
หญิงคนนัน้ ตอบว่า “ฉันเคยได้ยนิ เพื่อนทีเ่ ป็ นคริสเตียนบอกเรือ่ งนี้แก่ฉนั มาบ้างแล้ว บัดนี้ฉนั หมดทีพ่ ง่ึ แล้ว
จริงๆ เพราะฉันไปหาหมอผีมาแล้วสองคน แต่หมอผีช่วยฉันไม่ได้ วันนี้ฉนั ขอมอบถวายชีวติ ให้พ ระเยซูขอพระองค์
ทรงเมตตารักษาอาการประหลาดนี้ให้ดว้ ย และเมือ่ ฉันหายเป็ นปกติแล้ว ฉันจะติดตามพระองค์ตลอดไป
”
อาจารย์โมรเดคัยเชิญสมาชิกโบสถ์หลายคนมารวมตัวกัน และอธิษฐานเพื่อผูห้ ญิงคนนี้เป็ นเวลาสามวัน และ
ในเช้าของวันทีส่ าม อาจารย์ถามผูห้ ญิงคนนี้ว่า “เมือ่ คืนทีผ่ ่านมาคุณยังมีอาการประหลาดอยูห่ รือไม่”
หญิงม่ายตอบว่า “ไม่ค่ะ เช้าวันนี้ฉนั หายจากโรคประหลาดแล้ว ...ขอบคุณพระเยซูผทู้ รงขับไล่ผรี า้ ยออก
ไป ขอบคุณอาจารย์และพีน่ ้องแห่งความเชื่อ ทีไ่ ด้ทาํ การอธิษฐานเผื่อฉัน ”....อาจารย์โมรเดคัยได้สอนพระคัมภีรใ์ ห้
หญิงม่ายคนนี้ สามเดือนต่อมา เธอได้รบั บัพติศมาในนามพระเยซู และอาการประหลาดนี้ได้หายเป็ นปกติ ...ผีรา้ ยไม่
ย่างกรายมารบกวนเธออีกเลย
เรือ่ งของทูตผี วิญญาณ และการประกอบพิธตี ่างๆ ของหมอผี ตลอดจนการเชื่อถือโชคลาง และวัตถุ
มงคลต่างๆ เป็ นเรือ่ งทีผ่ คู้ นเชื่อ และถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั แิ พร่หลายในประเทศซิมบับเว
หลายสัปดาห์ต่อมา อาจารย์ โมรเดคัย ได้มปี ระสบการณ์ การเผชิญหน้ากับวิญญาณ 8 ตน ขณะทีท่ าํ การ
เปิ ดประชุมในทีส่ าธารณะในห้องประชุมของโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมือง
“เบธบริดจ์ ” ซึง่ อยูช่ ายแดน
ประเทศซิมบับเว และแอฟริกาใต้ ขณะทีอ่ าจารย์ฉายภาพพระเยซูบนจอ มีหญิงวัย
48 ปี คนหนึ่งลุกขึน้ ยืน
แล้ววิง่ ออกไปจากห้องประชุมไป
หลังการประชุม อาจารย์ โมรเดคัย และสมาชิกโบสถ์บางคนชวนกันไปตามหาผูห้ ญิงผูว้ งิ่ ออกจากทีป่ ระชุม
มีคนมาบอกว่าพบหญิงคนนัน้ นอนไม่ไหวติงทีส่ นามหญ้า
ของโรงเรียนแห่งนัน้ อาจารย์และสมาชิกรีบเดิน
ไปดู และเห็นเธอนอนอยูบ่ นพืน้ หญ้า จึงช่วยกันหามเธอกลับมาทีห่ อ้ งประชุมของโรงเรียน และวางเธอลงบนพืน้ ห้อง
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อาจารย์ โมรเดคัย ร่วมกับสมาชิก 10 คนนังรอบหญิ
่
งคนนัน้ มีคนหนึ่งนําพวกเขาร้องเพลงนมัสการ สลับ
กับการอธิษฐาน และพวกเขาผลัดกันออกพระนามของพระเยซู ทันใดผูห้ ญิงคนนัน้ ลุกขึน้ นัง่ และตัวสันรุ
่ นแรง แล้ว
ล้มตัวลงนอนทีพ่ น้ื อีกครัง้ หนึ่ง
เธอ มีอาการอย่างเดียวกันนี้หลายครัง้ อาจารย์และเหล่าผูเ้ ชื่อ
พากันร้องเพลง และอธิษฐานขับไล่ผรี า้ ยในพระนามของพระเยซูต่อไป หญิงคนนัน้ ลุ
กขึน้ นังอย่
่ างสงบ
ดูเหมือนว่าผีรา้ ยหลายตนได้ออกจากร่างของเธอไปแล้ว แต่ไม่เป็ นอย่างทีอ่ าจารย์คดิ ...
เมือ่ อาจารย์ โมรเดคัย เอ่ยถามผูห้ ญิงคนนัน้ ว่า “คุณจะอธิษฐานออกนามพระคริสต์ดว้ ยตัวคุณเองได้ไหม ”
ผูห้ ญิงคนนัน้ ไม่ตอบ แต่กลับล้มตัวลงนอนบนพื้ น ร่างกายไม่ไหวติงอีก แสดงว่าผีรา้ ยยังอยู่ พวกเขาร่วม
กันร้องเพลงและอธิษฐานออกพระนามของพระ เยซูต่อไป ผูห้ ญิงคนนัน้ ลุกขึน้ นังอี
่ กครัง้ อาจารย์ โมรเดคัย บอก
ให้เธออธิษฐานออกพระนามพระเยซู แต่เธอล้มลงนอนร่างกายไม่ไหวเหมือนทีผ่ ่านมา
อาจารย์และสมาชิกร้องเพ ลง สลับกับการอธิษฐานอยูอ่ ย่างนัน้ จากเวลาประมาณ 21:00 น. จนถึงเวลา
ตีสาม หรือ 3:00
น. ของวันใหม่ (นับรวมเวลา 6 ชัวโมง
่ ทีพ่ วกเขาได้รอ้ งเพลง และอธิษฐานติดต่อ
กันนับกว่าสิบรอบ ) ในทีส่ ุดผูห้ ญิง คนนัน้ ตอบสนองต่อคําสังของอาจาร
่
ย์ ผูห้ ญิงคนนัน้ อธิษฐานออกพระ นามขอ งพระเยซู ด้วยนํ้าเสียงปกติ แม้จะมีลกั ษณะอ่อนเพลียว่า
“พระเยซูทร่ี กั ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์
ทีท่ รงปลดปล่อยข้าพระองค์จากวิญญาณร้าย ขอทรงเสด็จมาสถิตอยูก่ บั ข้าพระองค์ทุกวันและคืน วันนี้ขา้
พระองค์ขอติดตามพระองค์ตลอดไป...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
ปั จจุบนั ผูห้ ญิงคนนี้เป็ นคริสเตียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และ เธอได้รบั เลือกให้ทาํ หน้าที่ “มัคนายิกา”ของ
โบสถ์ เธอได้กล่าวเป็ นพยานบ่อยๆ ว่า “พระเจ้าทรงแสนดีต่อฉันเสมอ ขอสรรเสริญพระนามของพระเจ้า”
“พระเจ้าทรงแสนดีเสมอ ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีไ่ ด้ อธิษฐานเพือ่ งานของพระเจ้าในประเทศ
ซิมบับเว ซึง่ เป็ นประเทศหนึง่ ในทวีปแอฟริกา .. อนึง่ ในทวีปแอฟริกา มีประชากร รวมกัน 193 ล้านคน ซึง่ อยูใ่ น
ประเทศต่างๆ 18 ประเทศ อยูภ่ ายใต้การดูแลของ “สํานักงานภาคแอฟริกา-อินเดียน” ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุก
ท่าน ทีถ่ วายเงินในวัน สะบาโตใหญ่ คือวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เพือ่ เป็ นทุนทรัพย์ในการประกาศเรือ่ งการเสด็จกลับมา
ครัง้ ทีส่ องของพระเยซูคริสต์ ซึง่ จะมาถึงในอีกไม่นานนี้ในทวีปแอฟริกา ขอพระเจ้าทรงอวยพระทุกท่าน และ
ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า....อาเมน
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