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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 5 ตุลาคม 2019
ขาเดียวเอาชนะดวงวิ ญญาณ 25 ดวง
เล่าโดย ฟิ ลิ ส ออดิ นโด วัย 45 ปี ...ประเทศเคนยา
ในปี ค.ศ. 2017 หญิงม่ายชื่อ ฟิ ลสิ รูส้ กึ ปวดอย่างรุนแรงตรงแผลทีข่ าข้างขวาของเธอ ฟิ ลสิ จึงขอลูกชายพา
เธอเดินทางไปทีโ่ รงพยาบาลใหญ่ของรัฐบาลทีเ่ มือง “คิซมู ”ู แต่ไม่มใี ครจะช่วยเธอได้ เพราะเจ้าหน้าทีข่ อง
โรงพยาบาลกําลังนัดหยุดงานกัน
ฟิ ลสิ ไม่มเี งินมากนัก ไม่มที างให้เลือก ฟิ ลสิ จึงไปเข้ารักษาทีค่ ลินิกเล็กๆ แห่งหนึ่ง หมอไม่มอี ุปกรณ์
ทางการแพทย์ ไม่มเี ครือ่ งเอกซ์เรย์ เมือ่ หมอตรวจดูทข่ี าของเธอ และให้คาํ แนะนําว่า ถ้าจะให้หมอรักษา คุณจะต้อง
เซ็นอนุ ญาตให้หมอตัดขาของคุณเหนือจุดทีเ่ ป็ นแผลอักเสบออก
ฟิ ลสิ เป็ นหญิงม่าย และมีบุตรชายเพียงคนเดียว เธอไม่ตอ้ งการเสียขาของเธอ เธอจึงให้ลกู ชายพาเดินทาง
กลับบ้าน แต่อาการเจ็บแผลไม่ทุเลาลงเลย เธอจึงให้ลกู ชายพากลับไปทีค่ ลินิกแห่งนัน้ อีก และหมอได้ตดั ขาที่ใต้หวั
เขาของเธอออก
สามสัปดาห์ถดั มา ฟิ ลสิ รูเ้ จ็บปวด และมีไข้ เธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ เธอจึงไปทีโ่ รงพยาบาล
ใหญ่ของรัฐ ซึง่ ตอนนัน้ เลิกนัดหยุดงานแล้ว หมอได้สงให้
ั ่ เอ็กเรย์ หมอได้บอกว่าแผลผ่าตัดเกิดอักเสบ เนื้อ
บริเวณนัน้ เริม่ เน่ า และการอักเสบได้ลามขึน้ เหนือเข่าของเธอ และแนะนําอย่างหนักแน่ นว่า “คุณต้องเซ็นอนุ ญาตให้
หมอตัดขาข้างเดียวกัน ทีเ่ หนือเข่าออก คุณจึงจะมีชวี ติ อยูต่ ่อไปได้”
ฟิ ลสิ ต้องนอนรักษาแผลทีโ่ รงพยาบาลหลังการผ่าตัด สุขภาพของฟื ลสิ อ่อนกําลังลงมากจนเธอรูส้ กึ
หมดหวังทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต่ ่อไป เธอบอกให้ลกู ชายเดินทางไปหา “แอนนา” ซึง่ เป็ นหัวหน้าแผนกพันธกิจสตรีของ
สํานักงานมิชชันเซเว่
่
นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเคนยา
แอนนา เดินทางไปเยีย่ มฟิ ลสิ เธอรูส้ กึ ได้ว่าฟิ ลศิ กําลังยืนอยูท่ ป่ี ระตูแห่งความตาย และแอนนาได้อธิษฐาน
และหลังการอธิษฐาน ฟิ ลสิ รูส้ กึ ว่ามีพลังบางอย่างไหลอยูใ่ นตัวเธอ และรูส้ กึ มีความหวังขึน้ มา ฟิ ลสิ ลิสขอร้องให้
แอนนาอธิษฐานเผื่อเธอทุกวัน แอนนาตอบยินดี และได้ให้เครือ่ งดื่มประเภทหนึ่งแก่ฟิลสิ ดื่ม
ในวันถัดมา แอนนาได้กลับมาเยีย่ มฟิ ลสิ ทีโ่ รงพยาบาล โดยมีสตรีจากโบสถ์อกี หลายคนร่วมเดินทางมาด้วย
พวกเขาร่วมกันอธิษฐานเผื่อฟิ ลสิ วันต่อมากลุ่มสตรีชุดเดิมได้เดินทางมาอธิษฐานเผื่อฟิ ลสิ อีก และในวัน
ถัดมาศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ และผูป้ กครองโบสถ์อกี สองคนได้เดินทางมากล่าวคําหนุ นใจ และร่วมกันอธิษฐาน
เผื่อฟิ ลสิ ทีโ่ รงพยาบาล และฟิ ลสิ เองได้ลุกขึน้ นังบนเตี
่
ยงคนไข้ และได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงทํางานผ่านหมอ
พยาบาล และทีมแพทย์ ให้เธอหายเป็ นปกติ ฟิ ลสิ ได้อธิษฐานว่า...
“โอพระบิดาเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ดว้ ยเถิด ข้าพระองค์มบี ุตรชายเพียงคนเดียว”
บุตรชายของฟิ ลสิ ซึง่ ฟิ ลสิ เป็ นคุณแม่เลีย้ งเดีย่ ว เลีย้ งดูเขามาจนเติบใหญ่ตามลําพัง ฟิ ลสิ หยุดไปโบสถ์
หลังจากทีส่ ามีของเธอได้ตายเมือ่ หลายปี ก่อน ลูกชายโกรธพวกพีน่ ้องของบิดา ทีไ่ ด้ยดึ เอาบ้าน และทรัพย์สมบัติ
ของพ่อไป หลังจากทีพ่ ่อได้เสียชีวติ ในธรรมเนียมของชาวเคนยา ภรรยาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบสําหรับการอยูด่ มี สี ุขของ
สามี ถ้าสามีตาย ผูเ้ ป็ นภรรยาต้องถูกปรักปรําสําหรับการตายนัน้ ดังนัน้ พวกเขาจึงยึดเอาทรัพย์สมบัตขิ องครอบครัว
ไป
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สมาชิกโบสถ์หมุนเวียนกันไปเยีย่ มฟิ ลสิ ทีโ่ รงพยาบาลทุกวัน เป็ นเวลาติดต่อกันตลอดสามเดือนขณะที่
ฟิ ลสิ นอนรักษาตัว และพักฟื้ นในโรงพยาบาล พวกเขาเรีย่ ไรเงินกันเพื่อจ่ายให้โรงพยาบาลสําหรับค่ารักษา
พยาบาลของฟิ ลสิ
หลังจากทีฟ่ ิ ลสิ หายเป็ นปกติ และหมออนุ ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ ฟิ ลสิ ได้กลับไปอาศัยอยูใ่ น
บ้านเช่าหลังเดิม สมาชิกโบสถ์หลายคนได้ผลัดกันเดินทางไปเยีย่ มฟิ ลสิ เป็ นประจํา และให้การช่วยเหลือในความ
ต้องการประจําวัน
และแล้วมีสงิ่ น่ าทึง่ บังเกิดขึน้ คนไข้ทน่ี อนพักในห้องรวมเดียวกันกับฟิ ลสิ ในโรงพยาบาลจํานวน 8 คนได้
ขอรับบัพติสมา พวกเขารูส้ กึ ประทับใจจากความรักความกรุณาทีส่ มาชิกโบสถ์แสดงออกต่อฟิ ลสิ และพวก
เขาอยากเข้าร่วมในโบสถ์กบั ฟิ ลสิ หลังจากนัน้ มีค่สู ามี- ภรรยาอีกเจ็ดคู่ทอ่ี าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นละแวกเดียวกับฟิ ลสิ ต่างก็
ขอรับบัพติศมาด้วย เช่นเดียวกันพวกเขารูส้ กึ สัมผัสได้จากสมาชิกโบสถ์ทใ่ี ห้ความรัก และเอาใจใส่ต่อฟิ ลสิ เมือ่
มารดาของฟิ ลสิ เดินทางจากต่างจังหวัดห่างไกลมาเยีย่ มลูกสาว หัวหน้าแผนกสตรีของสํานักงานมิชชันเคนยา
บังเอิญได้จดั ให้มกี ารรับประทานอาหารเช้า และอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันสําหรับการหายป่ วยของฟิ ลสิ
มารดาของฟิ ลสิ ซึง่ มีความเชื่อในคริสตจักรคริสเตียนอีกคณะหนึ่ง ได้ตะลึงในความรักผูกพันของสมาชิกคริสเตียน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เธอได้ประกาศตัวขอเข้าไปเป็ นสมาชิกเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตัง้ แต่บดั นัน้ เป็ นต้นไป ต่อมา
ไม่นานผูเ้ ป็ นมารดา และน้ องสาวของฟิ ลสิ คนหนึ่งได้รบั บัพติศมา
เรือ่ งทัง้ หลายเหล่านี้ ทําให้ลกู ชายของฟิ ลสิ รับบัพติศมา และแต่งงานกับสตรีแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งในโบสถ์
เดียวกับฟิ ลสิ และเขาเอง ในปี 2018
ถึงเวลานี้ มีคนจํานวน 25 คนได้รบั บัพติศมาสู่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นับตัง้ แต่ฟิลสิ ได้สญ
ู เสีย
ขาข้างขวาของเธอ ฟิ ลสิ ขอบพระคุณพระเจ้า สําหรับการแลกเปลีย่ นทีแ่ สนอัศจรรย์
ฟิ ลสิ ได้กล่าวเป็ นพยานว่า “ลูกชายของฉันได้กลับเข้าสู่โบสถ์ เพราะว่าฉันถูกตัดขาออกข้างหนึ่ง ฉัน
สูญเสียขาไปข้างเดียว แต่เหตุการณ์น้ีได้นําผลประโยชน์ดา้ นจิตวิญญาณให้เกิดขึน้ กับฉัน และครอบครัวของฉัน
นอกจากนี้ยงั ได้นําอีก 25 คนมาหาพระเจ้า”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปเป็ นกองทุนสร้างโรงพยาบาลเซเว่นธ์ เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองทีฟ่ ิ ลสิ อาศัยอยู่ ในประเทศเคนยา ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านที่มแี ผนจะถวายเงิน
อย่างเอือ้ อารีเพื่อส่งเสริมงานด้านการแพทย์ของพระเจ้า อันรวมไปถึงเรือ่ งสุขภาพฝ่ ายจิตวิญญาณด้วย ในประเทศ
เคนยา...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 12 ตุลาคม 2019
800 คนรับบัพติ ศมา
เล่าโดย ฟรานซีส แด็คชา วัย 32 ปี ...ประเทศเคนยา
ฟรานซีส แด็คชา ตอนทีเ่ ขาอายุ 32 ปี เขาได้นําคนมากกว่า 800 คน มารับบัพติศมาในประเทศเคนยา ทัง้ ๆ ที่
เขาไม่ได้ถกู จ้างโดยคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส สิง่ นี้เป็ นไปได้อย่างไร
ฟรานซีส แด็คชา เติบโตขึน้ ในครอบครัวคริสเตียนทีแ่ ปลกในประเทศเคนยา คือพ่อมีอาชีพเป็ นคนเลีย้ งแกะ เขา
เป็ นสมาชิกของโบสถ์คริสเตียนคณะหนึ่ง ส่วนแม่เป็ นคริสเตียนอีกคณะหนึ่ง ทีผ่ า่ นมาฟรานซีส แด็คชา เห็นพ่อและแม่ไป
โบสถ์ในวันอาทิตย์เหมือนกัน แต่ไปกันคนละโบสถ์ ฟรานซีสถูกทัง้ พ่อ และแม่ชวนให้ไปโบสถ์รว่ มกับพวกเขา แต่ฟรานซีส
ไม่มคี วามปรารถนาจะไปโบสถ์ใดโบสถ์หนึ่ง
ในตอนเป็ นหนุ่ม ฟรานซีสได้เปิ ดร้านขายร้องเท้ามือสองทีเ่ มือง “คิทาเล” เขาได้ผกู มิตรเป็ นเพือ่ นกับ
นักเทศน์ในหลายคริสตจักร เขาถูกชวนให้เข้าเป็ นสมาชิกของโบสถ์แห่งหนึ่ง แต่เมือ่ ได้ศกึ ษาดูแล้วเขาไม่รู้
สึกอิม่ ใจ จึงมุง่ แสวงหาความจริงในคริสตจักรอืน่ ต่อไป และเขาไปนมัสการในอีกสองสามคริสตจักร แต่กไ็ ม่มคี ริสตจักร หรือ
โบสถ์คริสเตียนคณะใดตอบคําถามทีอ่ ยูใ่ นความรูส้ กึ ส่วนลึกทีเ่ ขาแสวงหาได้
วันหนึ่งฟรานซีสได้เข้าไปในการประชุมเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ จัดโดยสหคริสเตียนสากล ซึง่ นําเสนอโดย
นักเทศน์หา้ คน การประชุมนําเสนอในรูปการอภิปรายธรรม ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบ้านเมืองแล้ว เหล่านักเทศน์
อภิบายกันในเรือ่ งหลักข้อเชือ่ ทีเ่ หมือน และแตกต่างกันโดยทัวไป
่ ฟรานซีสรูส้ กึ ตกใจทีไ่ ด้ยนิ นักเทศน์คนหนึ่งพูดเกีย่ วกับ
“วิญญาณดี” และ “วิญญาณชัว”่ นักเทศน์คนนัน้ กล่าวว่า วิญญาณทีส่ ถิตอยูก่ บั ศาสนาทีเ่ ป็ นคริส-เตียนเป็ นวิญญาณทีด่ ี แต่
คนใดทีไ่ ม่เข้าร่วมคริสตจักรถือว่าตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของวิญญาณทีไ่ ม่ดี ฟรานซีสตัดสินใจในนาทีนนั ้ ว่าจะไม่ยอมกลับใจ
เป็ นคริสเตียน แม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจในหลักข้อเชือ่ ของคริสเตียนทุกคณะนิกายก็ตาม ฟรานซีสมีความเข้าใจตลอดมาว่า
วิญญาณทีด่ ี คือพระวิญญาณบริสทุ ธิ ์ ซึง่ เป็ นของพระเจ้า ซึง่ บันดาลให้เกิดแต่สงิ่ ดีๆ ส่วนวิญญาณชัวคื
่ อซาตานและบริวาร
นันคื
่ อเหล่าทูตสวรรค์ชวซึ
ั ่ ง่ มีซาตานเป็ นหัวหน้า ซึง่ เขา และบริวารได้ถกู ขับออกจากสวรรค์ มาหลอกลวงมนุษย์ในโลกนี้
เมือ่ การประชุมเผยแพร่ในรูปการอภิปรายธรรมได้จบลง ฟรานซิสได้ถามนักเทศน์ผนู้ ําเสนอคนหนึ่งว่าเขาสังกัดใน
คริสตจักรใด เขาตอบว่า “คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส” ฟรานซีสไม่เคยได้ยนิ ถึงคริสเตียน
คณะเซเว่นธ์เดย์ฯ มาก่อนเลย แต่กไ็ ด้จดจําชือ่ “แปลกๆ” นี้ไว้ในใจ
วันหนึ่งทีร่ า้ นขายรองเท้ามือสองของฟรานซิส เขาถามชายสูงอายุซง่ึ มีรา้ นขายร้องเท้าอยูใ่ นบริเวณเดียวกัน ว่า
“คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมีหลักข้อเชือ่ อย่างไร” ชายสูงอายุตอบว่า
“นันเป็
่ นคริสตจักรของซาตาน เพราะคริสตจักรนี้สอนเกีย่ วกับ “สัตว์รา้ ยทีม่ เี ขาหลายเขา...สอนเรือ่ งพญานาค หรืองู
เฒ่า เป็ นต้น”
เมือ่ ได้ฟังเช่นนัน้ ฟรานซีสคิดในใจว่า ถ้าเป็ นอย่างนัน้ จริงเขาไม่ขอข้องแวะกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด-เวนตีส
เป็ นแน่
แปดเดือนผ่านไป ฟรานซีสได้ไปเข้าร่วมประชุมเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ซึง่ นําเสนอในเชิงอภิปราย และเขารูส้ กึ สนใจ
ในหัวข้อทีน่ ํามาอภิปราย จึงไปร่วมประชุมตลอดหนึ่งสัปดาห์ เขาสังเกตว่านักเทศน์ผนู้ ําเสนอ จะเปิ ดข้อพระคัมภีรส์ นับสนุน
สิง่ ทีเ่ ขานําเสนอทุกหัวข้อ ฟรานซีสมีความมันใจว่
่ านักเทศน์ทงั ้ สามทีน่ ําเสนอในการอภิปรายพูดความจริง พอวันสิน้ สุดการ
ประชุม เมือ่ ผูเ้ ทศนาเชิญให้ผฟู้ ั งมอบถวายตัว ฟรานซีส และอีกสามคนได้ยนื ขึน้ ถวายตัว และต่อมาทัง้ สีค่ นได้รบั บัพติศมา
ตอนนัน้ ฟรานซีสอายุ 20 ปี มีใจร้อนรนต้องการประกาศความรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ เขาซือ้ หนังสือ
หลายเล่ม และซือ้ ดีวดี ี ทีส่ อนว่าจะเทศนาอย่างไร ต่อมาอีกหนึ่งปี เขาขายกิจการร้านรองเท้ามือสอง และเดินทางจากเมือง
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หนึ่ง ไปยังอีกเมืองหนึ่ง ทําการเทศนาสังสอนตามข้
่
างถนน และเข้าร่วมในการสนทนาธรรมกับนักเทศน์คนอืน่ ๆ ทีม่ าจาก
หลายคริสตจักร เมือ่ มีคนรับเชือ่ และขอรับบัพติศมา เขาจะแนะนําให้ตรงไปทีโ่ บสถ์ เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ฟรานซีสกล่าวเป็ นพยานว่า “ขณะทีเ่ ราเทศนา เราได้เห็นการอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึน้ ทีพ่ ระเจ้าทรงทําผ่านพวก
เรา....เมือ่ เดือนทีผ่ า่ นมามีคนถึง 50 คนขอรับบัพติศมาในคราวเดียวกัน”
ณ สถานทีแ่ ห่งหนึ่ง บาทหลวงคาทอลิกได้ขอให้ฟรานซีสเดินทางไปทีเ่ มืองหลวงของเคนยา คือเมือง
“ไนโรบี” และบาทหลวงได้จดั ให้มกี ารอภิปรายขึน้ ณ ทีส่ าธารณะ ฟรานซีสอภิปรายโต้ตอบกับบาทหลวงสามคนเป็ นเวลาสี่
วัน ในวันทีห่ า้ บาทหลวงในท้องถิน่ ห้ามไม่ให้สมาชิกของโบสถ์มาร่วมฟั งการประชุมอภิปรายอีกต่อไป เพือ่ ไม่ให้เกิดความ
วุ่นวาย ตํารวจในเครือ่ งแบบนายหนึ่งมาขอร้องฟรานซีสให้เดินทางออกจากเมืองหลวงไปในวันนัน้
ต่อมาฟรานซีสมีทมี งาน ร่วมกันทําการรับใช้ในการประกาศ และผลัดเปลีย่ นกันเทศนา ฟรานซีสกล่าว
ว่า “พวกเราไม่รบั บัพติศมาให้กบั ใคร แต่ให้โบสถ์แอ๊ดเวนตีสท้องถิน่ เป็ นผูด้ แู ล ซึง่ โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทุกแห่ง
ทีท่ มี ของเราเดินทางไปประกาศต่างรูส้ กึ ขอบคุณ และมองเห็นคุณค่าในรูปแบบใหม่ของการประกาศเทศนาตามข้างถนนของ
พวกเรา ซึง่ ได้รบั ผลดี”
ในเดือนกรกฎาคม ปี 2018 ฟรานซีสร่วมในการสนทนาธรรมในเมืองหนึ่ง ซึง่ มีหลายคนกลับใจใหม่ โดยเฉพาะจาก
กลุ่มคนทีไ่ ม่เป็ นคริสเตียนมาก่อน ขณะทีป่ ระชาชนตามเมืองใหญ่ได้ฟังฟรานซีสเปรียบเทียบคําสอนจากหนังสือศักดิ ์สิทธิ ์
ของพวกเขา กับคําสอนของพระคัมภีร์ หลายคนได้ตดั สินใจรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอด ขณะนัน้ มีเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
บ้านเมืองคนหนึ่งซึง่ ถือศาสนาท้องถิน่ รูส้ กึ โกรธมาก และเขาสังให้
่ ตาํ รวจในสังกัดจับตัวฟรานซีสไปสอบสวน
ขณะทีฟ่ รานซีสนังอยู
่ ท่ ส่ี ถานีตาํ รวจ ฝูงชนขนาดใหญ่ได้มายืนล้อมทีด่ า้ นนอก ตัวแทนของฝูงชนได้มาเจรจาขอให้
ตํารวจปล่อยตัวฟรานซีส “ขอให้ฟรานซีสพูดต่อไป” พวกเราทีน่ ต่ี อ้ งการจะรับฟั งความจริง
หลังจากห้าชัวโมงผ่
่
านไป ฟรานซีสถูกปล่อยตัว โดยตํารวจเรียกเงินประกัน 10,000 ชิลลิง ซึง่ เท่ากับเงิน 3,200
บาท เมือ่ ฟรานซีสถูกปล่อยตัว ฝูงชนก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ฟรานซีสกลับไปเทศนาต่อในคืนถัดมา และเขาเปลีย่ นไปนําเสนอคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์ เมือ่ ปิ ดการประชุมมีผู้
ขอรับบัพติศมา 27 คน มีชายคนหนึ่งเติบโตขึน้ ในครอบครัวทีไ่ ม่ใช่คริสเตียน ได้ขอศึกษาพระคัมภีรก์ บั ทีมงานของฟรานซีส
เขาบอกว่า “การทีฟ่ รานซีส ถูกจับ แต่ไม่ยอมหยุดการเทศนาทําให้เขารูส้ กึ ประทับใจมากจึงยอมศึกษาพระคัมภีร์ และได้พบ
ความจริงว่าพระเยซูคริสต์เป็ นพระผูช้ ว่ ยให้รอด”
ฟรานซีสกล่าวเป็ นพยานว่า “เมือ่ ผมได้เห็นคนทีไ่ ม่มพี น้ื ฐานของคริสเตียนต้อนรับความจริง ผมรูว้ ่าพวกเขามีความ
จริงใจ นายตํารวจทีส่ งให้
ั ่ ลกู น้องจับผม ผมอธิษฐานให้เขาเปิ ดใจศึกษา เขาอาจได้พบความจริงก็เป็ นได้ถา้ เขามีความจริงใจ”
ฟรานซีสเดินทางไปประกาศพระกิตติคณ
ุ อย่างไม่หยุดหย่อน โดยมีภรรยาของเขา และบุตรสาวอายุ 4 ขวบ และลูก
ชายวัยสามสัปดาห์รว่ มเดินทางไปด้วย ฟรานซีสมีทมี เพือ่ นแอ๊ดเวนตีสอีกสามคน พวกเขาช่วยฟรานซีสในการเทศนา และ
การจัดเตรียมการทุกอย่าง ในพวกเขาไม่มใี ครเป็ นศาสนาจารย์ แต่ทกุ คนเป็ นนักเทศน์จติ อาสาผูร้ บั ใช้พระเจ้า ประกาศเรือ่ ง
การเสด็จกลับมาในอีกไม่ชา้ ของพระเยซูคริสต์
ฟรานซีสกล่าวสรุปว่า “พวกเราไม่ได้ทาํ งาน หรือเทศนาในโบสถ์ แต่พวกเราแบ่งปั นข่าวดีว่า พระเยซู
ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทกุ ท่านทีถ่ วายทรัพย์เพือ่ พันธกิจของของพระเจ้าในประเทศเคนยา....
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ณ โอกาสนี้เป็ นพิเศษ...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 19 ตุลาคม 2019
ความเกลียดชังที่มีให้พ่อ
เล่าโดย ไมเคิ ล คุชจู วัย 38 ปี ...ประเทศซูดานใต้
ไมเคิ ล คุชจู เกลียดพ่ออย่างทีส่ ุด เท่าทีเ่ ขาจําความได้ บางคนถามไมเคิลว่า ตอนนี้พ่อของเธออยู่
ทีไ่ หน ซึง่ ไมเคิลจะตอบไปว่า “พ่อของผมตายแล้ว” คําตอบนี่แสดงให้เห็นว่า ไมเคิลเกลียดพ่อของเขามากเพียงใด
พ่อได้หย่าจากแม่ของไมเคิล ตอนทีไ่ มเคิลอายุได้ 9 ปี ในประเทศ “ยูกนั ดา” ไมเคิล เคยไปเยีย่ มฟาร์มของ
พ่อ และพ่อใช้ให้ไมเคิลทํางานหนัก เมือ่ ไมเคิลทํางานแต่ละวันเสร็จ พ่อไม่ได้ให้อาหารแก่ไมเคิลรับประทาน เขาต้อง
หาผัก หรือผลไม้กนิ เอง ไมเคิลจึงรูส้ กึ เกลียดชังพ่ออย่างยิง่
วันหนึ่งเมือ่ ไมเคิลไปเยีย่ มพ่อกลับมา เขาบอกเรือ่ งนี้กบั แม่ “ผมคงจะไม่ไปอยูก่ บั พ่ออีกต่อไป” และจากวัน
นัน้ ไมเคิลไม่กลับไปทีฟ่ าร์มของพ่ออีกเลย ในใจของไมเคิลรูส้ กึ ขมขืน่ ชีวติ ของไมเคิลต้องพบกับความยากลําบาก
และไมเคิลพูดเสมอว่า ทีเ่ ขาต้องลําบากอย่างนี้กเ็ พราะพ่อแยกทางเดินกับแม่ เขาเคยคิดว่าถ้าพ่อไม่แยกทางกับแม่
ชีวติ ของเขาคงไม่ตอ้ งตกตํ่าอย่างนี้
เมือ่ ไม่มเี งิน ไมเคิลต้องออกจากโรงเรียน เมือ่ เขาสอบชัน้ ที่ 11 ผ่าน (ม.5) แต่เขาไม่มโี อกาสเรียน
ต่อชัน้ ที่ 12 (ม.6) ซึง่ เป็ นปี สุดท้ายของชัน้ มัธยมปลาย ในโอกาสต่อมา จากการทีเ่ พื่อนๆ มองเห็นแววของเขา เขา
พยามฝึกฝนจะเป็ นนักร้องประเภทพูดเร็วๆ เป็ นจังหวะพร้อมการโยกตัวไปมาซึง่ เรียกว่า “แร็ปเปอร์” ต่อมาเขาย้าย
ไปปั กหลักทีป่ ระเทศเคนยา และทํางานในไนต์คลับเป็ นเวลาสองปี และในทีส่ ุดเขาเบื่อการใช้ชวี ติ กลางคืน
ซึง่ มีการกินการดื่ม และผูกพันกับพวกผูห้ ญิงกลางคืน เมือ่ ลุงทราบข่าวเกีย่ วกับไมเคิล ลุงได้เรียกให้ไมเคิลไปอยูก่ บั
เขาทีป่ ระเทศซูดานใต้ ไมเคิลนําเอาการร้องเพลง และการเต้นแบบ “ฮิป ฮอป” ไปทํางานทีไ่ นท์คลับที่
เมือง “จูบา” ประเทศซูดานใต้
วันหนึ่งเมือ่ ไมเคิลเดินไปตามถนน เจ้าของร้านค้าคนหนึ่งถามไมเคิลว่า “คุณไปนมัสการทีโ่ บสถ์ไหน” ไมเคิล
หยุดมอง แล้วตอบว่า “ผมไม่ไปนมัสการทีไ่ หน”
ชายเจ้าของร้านถามต่อว่า “ทําไมละครับ”
ไมเคิลตอบว่า “มองดูหน้าตา ทรงผมยาว และเสือ้ ผ้าทีผ่ มสวมใส่ส.ิ ...คุณคิดว่าผมสามารถจะเข้าโบสถ์ได้อยู่
หรือ”
“ก็ลองไปโบสถ์กบั ผมดูส ิ ...ว่าจะมีใครต้อนรับคุณไหม” เจ้าของร้านชีช้ วน
“แล้วคุณไปนมัสการทีโ่ บสถ์ไหนล่ะ” ไมเคิล ถามต่อ
“โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสจูบา ในเมืองนี่เอง” เจ้าของร้านตอบ
“คุณเป็ นสมาชิกโบสถ์แอ๊ดเวนตีสหรือ...ผมเคยได้ยนิ มาว่า ดูเ หมือนพวกคุณถือปฏิบตั เิ คร่ง แต่บางคนก็
วิจารณ์ว่า พวกคุณอธิษฐานอย่างผิดๆ และรักษาโรคแบบปลอมๆ” ไมเคิล บอกสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟังมา
เจ้าของร้านพูดอย่างอารมณ์ดวี ่า “แปลกดีนะ ผมไม่เคยพบเห็นอย่างทีค่ ุณว่า...คุณลองมาพิสจู น์ดไี หมครับ
จะเป็ นอย่างทีค่ ุณได้ยนิ มาหรือเปล่า....ไปโบสถ์กบั ผมสิ แล้วจะได้รบั รูด้ ว้ ยตัวคุณเองทุกอย่าง” แต่
ไมเคิล ตอบว่า ตอนนี้ผมยังไม่พร้อม....แล้วเขาเดินจากไป
ในครัง้ ต่อมาเมือ่ ไมเคิลเดินผ่านหน้าร้านแห่งนัน้ เขาแสร้งหันหน้าไปทางอื่น ไม่มองไปทีห่ น้าร้าน ไม่
อยากพบหน้าเจ้าของร้าน แต่ ไมเคิลได้ยนิ เสียงร้องทักจากเจ้าของร้าน....พลางพูดเชิญชวนว่า
7

“ในวันเสาร์ทจ่ี ะถึงนี้ทางโบสถ์จะเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคณ
ุ ...ขอเชิญคุณมาเยีย่ ม และฟั งดูนะครับ”
ไมเคิลไม่ทราบว่าตัวเขาคิดอย่างไร เขาไปรับฟั งในการประชุมดังกล่าว ไมเคิลชอบการอธิษฐานแบบง่ายๆ ส่งตรง
ถึงพระเจ้า จากนัน้ ศาสนาจารย์พดู เกีย่ วกับคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส พร้อมทัง้ อ้างอิงข้อพระคัมภีร์ เป็ นการแสดงว่า
พระเจ้าทรงตัง้ วันสะบาโตไว้ตงั ้ แต่แรกสร้างโลก และพระองค์ไม่เคยเปลีย่ นแปลงวันสําหรับนมัสการ จากวันเสาร์เป็ นวัน
อาทิตย์ แต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมเผยแพร่ได้แจกพระคัมภีรใ์ ห้ผเู้ ข้าฟั งการประชุม เมือ่ มาถึงบ้านไมเคิลเปิ ดพระคัมภีรอ์ า่ นอย่างสนใจมาก
หลายวันผ่านไปเขารูส้ กึ มันใจว่
่ าวันสะบาโต คือวันเสาร์นนเอง
ั่
ในวันเสาร์สดุ ท้ายของการประชุม ไมเคิลยืนขึน้ พร้อมกับผูต้ ดั สินใจรับพระเยซูคนอืน่ ๆ และในทีส่ ดุ พวกเขาได้รบั
บัพติศมาทีแ่ ม่น้ําแห่งหนึ่ง ไม่มใี ครวิพากษ์วจิ ารณ์การแต่งตัวแบบคนเทีย่ วกลางคืนของไมเคิล แต่เมือ่ ไมเคิลไปนมัสการที่
โบสถ์ในวันสะบาโตถัดมา เขาได้เห็นสอง หรือสามคนมองดูทผ่ี มของเขา มีคนหนึ่งพูดกับเขาว่า “ไหนๆ คุณก็รบั บัพติศ
มาแล้ว คุณไม่คดิ จะซอยผมของคุณออกบ้างหรือ”
ไมเคิลตอบว่า “อย่าท้าทายผมนะครับ แซมสันยังไว้ผมยาว... ผมยาวอย่างนี้ไม่ใช่สงิ่ เลวร้ายใช่ไหม” สมาชิกคนหนึ่ง
กล่าวว่า “แต่แทบทุกคนมองดูทผ่ี มของคุณแทบไม่วางตา”
ไมเคิล ตอบว่า “ผมไม่ถอื ครับ พระคัมภีรส์ อนว่า อย่าให้เราตัดสินคนอืน่ ...ใช่ไหมครับ”
เวลาผ่านไปเมือ่ ไมเคิลแบ่งปั นประสบการณ์ชวี ติ ของเขากับทีป่ ระชุมตามโบสถ์ต่างๆ เขารูส้ กึ ว่ามีหลายคนเพ่งมอง
ทีท่ รงผมยาวของเขา เขารูส้ กึ ว่า ผมยาวแบบของเขาไม่น่าจะถูกต้อง เวลาผ่านไปเขาตระหนักว่าทรงผมแบบของเขา พีน่ ้อง
ในคริสตจักรรับได้ และรักเขา ฉะนัน้ เขาตัดสินใจไปทีร่ า้ นตัดผม และทําทรงผมแบบสุภาพชนทัวไป...เพื
่
อ่ ให้พวกพีน่ ้อง
สบายใจขึน้ ไม่ใช่ทรงผมของนักร้อง นักเต้น “แร็ปเปอร์” อีกต่อไป และในเวลาเดียวกัน เขานึกถึงพ่อของเขาขึน้ มา เขาอ่าน
ในพระธรรม มัทธิว 6:15 ซึง่ กล่าวว่า ..... “แต่ถา้ ท่านไม่ยกความผิดของเพือ่ นมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยก
ความผิดของท่านเหมือนกัน”
ไมเคิลอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้า การให้อภัยซึง่ กันและกัน เป็ นนํ้าพระทัยของพระองค์ ขอทรงโปรดสอนข้าพระองค์
เรียนรูเ้ รือ่ งการให้อภัยด้วยเถิด”
ต้องใช้เวลาสามเดือนทีจ่ ะหาเบอร์โทรของพ่อ และมีจติ ใจพร้อมทีจ่ ะโทร ก่อนโทร ไมเคิลคิดว่าพ่อของ
เขาจะแสดงอาการโกรธอย่างหนักเหมือนก่อน... แต่พอ่ ไม่เป็ นคนเดิมเหมือนในอดีตอีกต่อไป....
พ่อได้เอ่ยถามว่า “ใครกําลังพูดอยู.่ ....” ผมได้ตอบไปว่า “ผม.....ลูกชายของคุณพ่อเองครับ” เมือ่ พ่อได้ยนิ เสียงของ
ไมเคิล พ่อเงียบไป ไมเคิลเลยพูดต่อว่า
“เป็ นการยากทีผ่ มจะอธิบายให้พอ่ รับทราบว่า ชีวติ ทีผ่ า่ นมาของผมต้องพบกับอะไรบ้าง”
“ไม่เป็ นไรหรอกลูก” พ่อพูดทีป่ ลายสายอีกด้านหนึ่ง “อย่าให้ลกู เป็ นกังวลอะไร พ่ออยากได้ลกู กลับมาเป็ นลูกของ
พ่ออีก...กลับบ้านเรานะลูก เมือ่ ลูกจัดแจงทุกอย่างได้ พ่อจะคอยต้อนรับลูก และอวยพรให้ลกู ”
ในนาทีนนั ้ “ความขมขืน่ และความเกลียดชังละลายออกไปจากดวงใจของไมเคิล” ไมเคิลกล่าวเป็ นพยานใน
ภายหลังว่า ผมเคยคิดว่า ผมจะเกลียดพ่อไปจนตลอดชีวติ ของผม แต่ตอนนี้ ผมอายุ 38 ปี มีอาชีพเป็ นคนขับรถรับจ้าง
และทํางานอืน่ ๆ หลายอย่างในเมืองจูบาเมือ่ มีเวลา “แต่ทกุ สิง่ ทุกอย่างได้เปลีย่ นไปเพราะการได้ฟังคําเทศนา และคําสอน
ของพระเจ้าโดยคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส คริสตจักรแห่งนี้ซง่ึ ทีจ่ ริงแล้ว กําลังเตรียมผูค้ นสําหรับแผ่นดินสวรรค์...”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลก
ั่
ทีช่ ว่ ยถวายเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามอย่างเต็มความสามารถเพือ่ เป็ น
กองทุนนําไปสร้างห้องเรียนโรงเรียนวันสะบาโตสําหรับเด็กๆ ทีเ่ มืองจูบา โบสถ์ทไ่ี มเคิลไปนมัสการทุกวันสะบา-โต ...อนึ่ง
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้จะนําไปสร้างอาคารเรียนให้กบั โรงเรียนมัธยมแอ๊ดเวนตีส ซึง่
ตัง้ อยูใ่ กล้เคียงกับโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่งจูบา.....ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย....ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 26 ตุลาคม 2019
การค้นหาความจริงในคริ สตจักร 13 แห่ง
เล่าโดย แมรี จอห์น ไอจา วัย 42 ปี ...ประเทศซูดานใต้
แมรี ไอจา ไม่เคยคิดว่าจะเป็ นเรือ่ งยากยิง่ จริงๆ ทีจ่ ะค้นหาโบสถ์ หรือคริสตจักรที่ “ใช่” ตามพระคัมภีร์
แมรี่ เติบโตขึน้ มาในครอบครัวคริสเตียนทีน่ มัสการในคริสตจักรใหญ่ของประเทศซูดานใต้ แต่ เธอ
ไม่ค่อยมีความสุขเต็มที่ เธอมองไม่เป็ นความเป็ นหนึ่ง หรือความรักแบบของพระคัมภีรใ์ นคริสตจักร ...
เมือ่ แมรี่ อายุ 16 ปี เธอได้ยา้ ยไปนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรของอี กนิกายหนึ่งในคริสตจักรแห่งใหม่ แมรี่
สังเกตว่ามีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทีต่ นจะได้รบั เลือกเป็ น มัคนายก หรือผูป้ กครองของโบสถ์ พวกเขาถกเถียงกัน
อย่างไม่หยุดหย่อนเกีย่ วกับว่า ใครจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ แมรีม่ องไม่เห็นความรักใดๆ ดังนัน้ เธอได้ยา้ ยออกไปจาก
คริสตจักรแห่งนัน้ หลังจากนมัสการได้สองปี
คริสตจักรหรือโบสถ์อนั ดับต่อมา แมรีร่ สู้ กึ ว่าสมาชิกโบสถ์มคี วามสนใจในงานของมิชชันนารี คือการประกาศ
พระกิตติคุณ แต่อยูม่ าเมือ่ คริสตจักรได้รบั เสือ้ ผ้า และข้าวของเครือ่ งใช้ทส่ี ่งมาให้คริสตจักรเต็มคอนเทนเนอร์ขนาด
ใหญ่ เหล่าสมาชิกคริสตจักรทัง้ หลายต่อสู้ และแก่งแย่งกันว่าจะแบ่งเสือ้ ผ้า กางเกง กระโปรง เสือ้ เชิต้ เสือ้ ยืด และ
ร้องเท้าอย่างไรจึงจะยุตธิ รรม เมือ่ เห็นเช่นนี้ แมรีไ่ ด้ลาออกจากคริสตจักรไป
ในคริสตจักรแห่งทีส่ ่ี แมรีอ่ ุทศิ เวลาไปรับใช้พระเจ้าโดยการไปกวาดใบไม้ใบหญ้าที่ สนามหญ้าด้านหน้าโบสถ์
วันหนึ่งขณะทีแ่ มรีก่ วาด เธอรูส้ กึ ร้อนวาบขึน้ ทีข่ าข้างซ้าย ต่อมาเมือ่ กลับถึงบ้าน ขาข้างนัน้ บวมขึน้ แมรีไ่ ปหาหมอ
ผี ซึง่ หลังจากรับฟั งเรือ่ งราวแล้ว หมอผีบอกว่า ทีแ่ มรีร่ สู้ กึ ร้อนวาบขึน้ ทีข่ า ขณะที่เธอกวาดใบไม้ทส่ี นามหญ้าหน้า
โบสถ์ เพราะว่าแมรีไ่ ด้กา้ วไปเหยียบพืน้ บริเวณทีม่ ผี แู้ ช่งสาปไว้ กล่าวคือมีใครสักคนในโบสถ์โกรธแมรี่ และมุง่
ประสงค์รา้ ยทีต่ วั เธอ เมือ่ รูว้ ่าแมรีช่ อบไปช่วยกวาดสนามหญ้า จึงทําพิธแี ช่งสาปพืน้ ทีต่ รงบริเวณนัน้ ไว้
หมอผีรกั ษาอาคารเจ็บปวดของแมรีด่ ว้ ยการใช้ใบมีดโกนกรีดเล็กๆ ให้เลือดซึมออกจากบริเวณศีรษะ และ
ลําตัวจนถึงนิ้วเท้ากว่าสิบจุด จากนัน้ หมอผีได้นํารากสมุนไพรมาตําให้ละเอียด แล้วผสมกับนํ้าสะอาด
สังให้
่ แมรีน่ ําไปทาทัวตั
่ ววันละสองครัง้ แมรีร่ กั ษาโรคแบบนี้เป็ นเวลาเกือบสามปี อย่างไรก็ดกี ่อนแมรีห่ าย
เป็ นปกติ เธอเจ็บปวดตามร่างกายจนเดินไม่ได้ ไปไหนในบ้านต้องคลานไป
เสร็จแล้ววันหนึ่ง ความเจ็บปวดได้หายไปอย่างปลิดทิง้ แมรีส่ ามารถเดินได้อกี ครัง้ หนึ่ง หมอผีประกาศ
ว่าการรักษาโรคของเขาสัมฤทธิ ์ผล เสร็จแล้วเขาเขียนบนแผ่นกระดาษเล็ กๆ เหมือนเป็ นบิลเก็บเงิน มีขอ้ ความว่า
สําหรับค่ารักษา “แพะโตเต็มวัย 2 ตัว” ซึง่ สําหรับฐานะของแมรี่ นับว่าเป็ นเงินก้อนโตทีเดียว
แมรีไ่ ม่กลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์แห่งนัน้ อีกเลย เพราะกลัวโดนคําแช่งสาป เธอเลือกไปโบสถ์แห่งที่
ห้า และไปนมัสการทีโ่ บสถ์แห่งนัน้ อย่างสัตย์ซ่อื ทุกวันอาทิตย์ จนกระทังมี
่ โบสถ์หลังใหม่ซง่ึ อยูใ่ กล้บา้ นสร้างเสร็จ
แมรีไ่ ด้ไปร่วมนมัสการเป็ นโบสถ์แห่งทีห่ ก ประมาณหนึ่งปี ยงั ไม่รสู้ กึ อิม่ ใจนัก หลังจากนัน้ แม่รไ่ี ด้ยา้ ยไปนมัสการใน
โบสถ์แห่งทีเ่ จ็ด และทีแ่ ปดตามลําดับ
ช่วงเวลาต่อมา แมรีใ่ ห้กําเนิดบุตรชายหนึ่งคน ขณะที่เธอพักฟื้ นบนเตียง เธอจิบนํ้าร้อน ปรากฏว่าเธอรูส้ กึ
ปวดแสบปวดร้อนทีล่ าํ คอ และต่อมาลําคอเกิดบวมเป่ ง หมอผีได้บอกกับแมรีว่ ่า ใครคนหนึ่งพยายามจะฆ่า เธอโดย
การแอบเอายาพิษผสมในนํ้าร้อนให้เธอดืม่
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แมรีต่ อ้ งใช้เวลาเป็ นปี นง-นอนบนเตี
ั่
ยงทํางานไม่ได้ หมอผีทาํ การบดรากไม้ผสมนํ้าเป็ นยารักษาโรค และ
บอกให้เธอดื่มทุกวัน จนครบหนึ่งปี ในทีส่ ุดแมรีห่ ายเป็ นปกติ
แมรีได้ไปเยีย่ มนมัสการคริสตจักร หรือโบสถ์แห่งใหม่อยูท่ ุกบ่อย เพื่อค้นหา “ความรักแท้” และ “ความเป็ น
หนึ่ง” แมรีเ่ กิดเจ็บป่ วยอีกสองครัง้ หลังจากนัน้ ทัง้ สองครัง้ หมอผีปรักปรําว่า “แมรีบ่ งั เอิญได้รบั คําแช่งสาป ในครัง้ ที่
สี่ ทีเ่ ธอมีอาการบวมทีค่ อ และการบวมได้ลามไปทัวร่
่ างกายของเธอ หมอผีบอกว่ามีใครบางคนแอบโรยยาพิษลงใน
อาหารของแมรี่ แต่หมอผีไม่อาจช่วยอะไรเธอได้อกี แมรีไ่ ปหาหมอผีคนทีส่ อง และต่อมาไปหาหมอผีคนทีส่ าม หมอ
ผีทงั ้ สามพูดเสียงเดียวกันว่ามีใครคนหนึ่งวางยาพิษในอาหารทีแ่ มรีร่ บั ประทาน พวกเขาใช้คอมพิวเตอร์ของพวกเขา
แสดงให้เห็นยาพิษในลําไส้เล็กของแมรี่ แต่ไม่มหี มอผีคนใดช่วยรักษาให้หายได้
ในทีส่ ุดแมรีไ่ ด้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ใหม่ เป็ นแห่งทีส่ บิ สาม และในโบสถ์แห่งนี้ แมรีม่ คี วามปรารถนา
ทีจ่ ะอธิษฐานต่อพระเจ้าในทุกปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็ นครัง้ แรก ไม่เพียงอธิษฐานอย่างเดียว ในเรือ่ งทีส่ าํ คัญ แมรี่
ได้อดอาหารพร้อมกันไปด้วยเป็ นเวลาสามวัน วันหนึ่งแมรีไ่ ปทีโ่ รงพยาบาล เมือ่ นายแพทย์ท่านหนึ่งได้รบั
รูว้ ่าแมรีไ่ ด้อดอาหารและอธิษฐานไปพร้อมกัน นายแพทย์คนนัน้ บอกแมรีว่ ่า “นันเป็
่ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดคนหนึ่งจะทําได้
เพราะเท่ากับแมรีไ่ ด้ทลู ขอพระเยซู นายแพทย์ผปู้ ระเสริฐเป็ นผูร้ กั ษาโรคให้ ” นายแพทย์คนทีพ่ ดู ประโยคนัน้ กับแมรี่
ได้ฉีดยาให้กบั แมรีห่ นึ่งเข็ม ในเวลาเพียงไม่กช่ี วโมงต่
ั่
อมาอาการบวมตามร่างกายของแมรีเ่ ริม่ ลดลง และเธอหาย
เป็ นปกติ
ต่อมาแมรีไ่ ด้ไปนมัสการทีโ่ บสถ์แห่งใหม่อกี แห่งหนึ่ง โบสถ์นนั ้ เป็ นโบสถ์ใหญ่มศี ษิ ยาภิบาล และผูช้ ่วย
ศิษยาภิบาลเป็ นผูด้ แู ล แมรีร่ สู้ กึ มีความสุขทีพ่ ระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเธอ แต่เธอยังไม่พบกับสันติสุขทีแ่ ท้จริง
ในโบสถ์ใหญ่แห่งนัน้ เพราะวันหนึ่งศิษยาภิบาล และผูช้ ่วยเกิดขัดแย้งกัน เกีย่ วกับว่าจะขายก้อนหินทีบ่ ดแล้วให้ใคร
หลังจากทีไ่ ด้ช่วยกันทุบจากหินก้อนใหญ่ ให้เป็ นก้อนเล็ก ...แมรีร่ สู้ กึ ว่า “อย่างนี้ฉนั จะหาสันติสุขได้จากทีไ่ หน จึงไม่
กลับไปนมัสการทีโ่ บสถ์แห่งนัน้ อีก
ในวันต่อมา แมรีน่ ึกถึงโบสถ์แอ๊ดเวนตีส เป็ นโบสถ์แห่งเดียวทีแ่ มรีเ่ คยไปเยีย่ มนานแล้ว เมือ่ สิบกว่า
ปี ก่อน แมรีไ่ ด้ไปเยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่งนัน้ เธอจดจําใบหน้าแห่งสันติสุขของพีน่ ้องคริสเตียนแอ๊ดเวนตีสในโบสถ์แห่งนัน้ ได้ แมรีต่ ดั สินใจไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ....
หลังจากทีแ่ มรีไ่ ปนมัสการในโบสถ์แอ๊ดเวนตีสแห่งนัน้ ไม่นาน เธอได้ไปรับฟั งในการประชุมเผยแพร่พระกิตติ
คุณทีท่ างโบสถ์จดั ขึน้ หลังการประชุมเสร็จสิน้ ลง แมรีเ่ ข้าใจเรือ่ งพระกิตติคุณ และมีสนั ติสุข อย่างเต็มล้น แม่รจ่ี งึ
ขอรับบัพติศมาเข้าเป็ นสมาชิกของคริสตจักร
นับแต่นนั ้ มาแมรีไ่ ม่รสู้ กึ กลัวคําแช่งสาปตามทีห่ มอผีบอกอีกต่อไป ทัง้ ไม่กลัวว่าจะมีใครมาวางยาพิษในนํ้า
หรืออาหาร เพราะพระเยซูเป็ นนายแพทย์ผปู้ ระเสริฐสามารถช่วยเธอได้ทุกเรือ่ ง ...ต่อมาสามีของแมรีก่ ไ็ ด้รบั บัพติสมาเข้าสู่คริสตจักรด้วยเช่นกัน
แมรีก่ ล่าวเป็ นพยานว่า “ตอนนี้ฉนั ใช้ชวี ติ ได้อย่างอิสระ ฉันและครอบครัวมีความสุขไม่ตอ้ งกลัว หรือ
เป็ นกังวลเรือ่ ง “คําแช่งสาป” หรือ “ยาพิษ” อีกต่อไป เพราะพระเยซูทรงมีอํานาจยิง่ ใหญ่กว่า และพวกเราที่
เชื่อในพระองค์ เป็ นบุตรชายหญิงของพระองค์กนั ทุกคน”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่าน สําหรับการทีท่ ่านทัง้ หลายได้ถวายทรัพย์ ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามในปี
2016 ซึง่ สํานักงานคริสตจักรได้นําไปสร้างห้องเรียนวันสะบาโตสําหรับเด็กๆ ในคริสตจักรจูบาแอ๊ดเวนตีส โบสถ์
ทีแ่ มรี่ และครอบครัวนมัสการในวันสะบาโต.....ขอพระบิดาทรงอวยพระพรให้พน่ี ้องในพระคริสต์ทุกท่า น....ในนาม
พระเยซูคริสต์...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 2 พฤศจิ กายน 2019
ความฝันของทหาร
เล่าโดย ดาเนี ยล เดง มาชีค วัย 39 ปี ...ประเทศซูดานใต้
ดาเนี ยล เดง มาชีค เป็ นทหารบกร่างสูงบึกบึน ในประเทศซูดานใต้ เขาไม่ตอ้ งการเข้าไปในการต่อสูใ้ น
สงครามกลางเมืองกับพีน่ ้องร่วมชาติของเขา ดาเนียลได้อธิษฐาน และอดอาหารเป็ นเวลาสามวัน ทูลขอ
สันติสุขจากพระเจ้าสําหรับประเทศของเขาในปี 2013
“โอพระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้ ไม่มพี ระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระองค์ ข้าพระองค์
เป็ นทหาร เหล่าผูน้ ําและประชาชนส่วนใหญ่ตอ้ งการให้ขา้ พระองค์สรู้ บกับพีน่ ้องร่วมชาติของข้าพระองค์ใน
สงครามกลางเมือง โปรดอวยพระพรให้ประชาชนชาวซูดานใต้มสี นั ติสุขด้วยเถิด ....ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...
อาเมน”
ในวันทีส่ ามของการอดอาหาร และอธิษฐาน ดาเนียลฝั นร้าย มีทตู สวรรค์สามองค์นุ่งห่มด้วยผ้าสีขาวสว่าง
สดใสมาปรากฏตัว ณ ห้องนอนของเขาทีเ่ มือง “ยิโรล” ซึง่ เป็ นบ้านเกิดของดาเนียล เมืองนี้นงรถประจํ
ั่
าทางจากเมือง
จูบา ซึง่ เป็ นเมืองหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 ชัวโมง
่
“ทูตสวรรค์องค์หนึ่งสังดาเนี
่
ยลว่า... ตื่นขึน้ สิ และร้องเพลงกับพวกเรา”
ด้วยความฉงนสนเท่ห์ ดาเนียลเอ่ยถามว่า “พวกท่านมาจากทีไ่ หน”
“การอดอาหาร และคําอธิษฐานของท่านได้รบั คําตอบจากพระผูส้ ร้าง” ทูตสวรรค์องค์หนึ่งตอบ “นี่คอื เหตุผล
ทีพ่ ระองค์ทรงส่งเราลงมา เพื่อประกอบพิธบี พั ติศมาให้ท่าน”
ในความฝั นดาเนียลร่วมร้องเพลงกับเหล่าทูตสวรรค์ สรรเสริญพระเยซูสาํ หรับความรอดของพระองค์
จากนัน้ ทูตสวรรค์ทงั ้ สามนําดาเนียลไปทีท่ ะเลสาบยิโรล” ซึง่ อยูน่ อกเมือง ทูตสวรรค์องค์หนึ่งนําชุดสีขาวมาให้
ดาเนียลสวม และเดินนําดาเนียลลงไปในนํ้า และประกอบพิธบี พั ติศมาให้เขา ขณะทีท่ ตู สวรรค์อกี สอง
องค์เฝ้ ามองอย่างใกล้ชดิ
ภายหลัง เหล่าทูตสวรรค์มอบพระคัมภีรใ์ ห้ดาเนียลเล่มหนึ่ง และนําเขาไปทีโ่ บสถ์แห่งหนึ่งซึง่ อยูไ่ ม่ไกล
ทูตสวรรค์องค์หนึ่งพูดว่า “เจ้าจะพบบางสิง่ น่ าสนใจทีน่ น”
ั่
จากนัน้ ทูตสวรรค์ทงั ้ สามองค์ได้อนั ตรธานไป ดาเนียลเข้าไปในโบสถ์ เขาพบผูค้ นหลายคนนอนตายอยูบ่ น
พืน้ โบสถ์มเี พียงเด็กชายอายุ 2 ขวบคนหนึ่งทีม่ ชี วี ติ อยู่ และเขาขอเด็กคนนัน้ อธิษฐานร่วมกับเขา ขณะทีเ่ ขาและเด็ก
คนนัน้ อธิษฐานร่างของสมาชิกโบสถ์ทงั ้ หลายทีน่ อนตายบนพืน้ พากันฟื้ นสู่ชวี ติ ทุกคน
ในชัวขณะนั
่
น้ เอง ดาเนียลตื่นขึน้ จากการนอนหลับ และตลอดสามปี นบั จากความฝั นในคืนนัน้ เขายัง
สงสัยว่า ความฝั นของเขาหมายความว่าอย่างไร
ในปี 2017 เขาพบศาสนาจารย์คริสเตียนคนนัน้ ทีไ่ ด้รบั บัพติศมาให้กบั เขา และภรรยา ในช่วงนมัสการ
ในโบสถ์วนั อาทิตย์ อาทิตย์หนึ่ง ซึง่ เมือ่ ดาเนียลโผล่ขน้ึ จากนํ้า เขาได้ทาํ บางสิง่ ทีผ่ ใู้ หญ่ไม่เคยทํา คือเขาร้องไห้
ซึง่ เขาได้เอ่ยถาม ศาสนาจารย์คนทีร่ บั บัพติศมาให้เขาว่า “เหตุใดผมจึงร้องไห้”
“เป็ นผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์” ศาสนาจารย์ตอบ
ตอนนัน้ ดาเนียลรูส้ กึ สับสน และโกรธ เมือ่ รูส้ กึ โกรธยิง่ ร้องไห้หนักขึน้ เมือ่ เขามองเห็นทุกคนมองดูเขาเป็ น
ตาเดียว ดาเนียลรูส้ กึ อับอาย แต่ไม่หยุดร้องไห้ ตามปกติแล้วผูช้ ายทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่แล้วในประเทศซูดานใต้
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จะไม่รอ้ งไห้งา่ ยๆ ยิง่ เขาเป็ นทหารร่างกายบึกบึนแน่ นอนจะไม่รอ้ งไห้ ดาเนียลร้องไห้เป็ นพักๆ ในช่วงเวลาสองวัน
ต่อมา ขณะนัน้ หลานชายของดาเนียลวัย 22 ปี คนหนึ่งได้เดินทางมาเยีย่ มดาเนียล ดาเนียลไม่อาจซ่อนนํ้าตาทีไ่ หล
ออกมาได้ ดาเนียลอธิบายให้หลานชายฟั งว่า เขาร้องไห้ตงั ้ แต่ได้รบั บัพติศมาเมือ่ สองวันก่อน....
หลานชายได้ถามว่า “เหตุใดลุงจึงรับบัพติศมาในโบสถ์แห่งนัน้ ” หลานชายชื่อ อับราฮัม แสดงความเห็น
ว่า “โบสถ์แห่งนัน้ ไม่ใช่โบสถ์ทเ่ี ทีย่ งแท้”
อับราฮัม มอบพระคัมภีรใ์ ห้ดาเนียลเล่มหนึ่ง และกล่าวหนุ นใจให้ลุงศึกษาเรือ่ งวันสะบาโต ทันใดนัน้
ดาเนียลตระหนักว่า เขาควรจะนมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสตามทีห่ ลานชายแนะนํา
ในวันสะบาโตถัดมา ดาเนียล และภรรยาของเขาเดินทางไปนมัสการทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด้วย
กัน หลังจากนัน้ สามเดือน วันที่ 20 มกราคม 2018 ดาเนียล และภรรยาได้รบั บัพติศมาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
เมือ่ โผล่ขน้ึ มาจากอ่างรับบัพติศมา ดาเนียลไม่ได้หลังนํ
่ ้ าตาร้องไห้เหมือนการรับบัพติศมาครัง้ ก่อน
“ความฝั นของผมได้เป็ นจริงแล้ว ” ดาเนียลกล่าวด้วยความตื่นเต้นต่อหน้าเหล่าสมาชิกในโบสถ์ และหลัง
จากนัน้ เขาได้เล่าความฝั นของเขาให้พน่ี ้องสมาชิกฟั ง
เมือ่ น้องชายทัง้ สอง และน้องสะใภ้ของดาเนียล ได้ฟังคําพยานในความชื่นชมยินดีของดาเนียล ผูเ้ ป็ นพีช่ าย
คนโตพวกเขา พวกเขา และครอบครัวได้รบั บัพติศมาในอีกไม่กเ่ี ดือนต่อมา ขณะนี้คุณแม่ของดาเนียล ก็กําลังศึกษา
พระคัมภีรใ์ นชัน้ เตรียมรับบัพติศมา
ขณะเมือ่ เขียนข่าวนี้ ดาเนียล อายุ 39 ปี เขาเป็ นพยานเสมอว่า พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของเขาอย่างไร
เขาอธิษฐานทูลขอ “สันติสุขสําหรับประเทศซูดานใต้ในปี 2013 และพระเยซูตอบด้วยความฝั นทีแ่ สดงให้เห็นวิถที ่ี
นําไปสู่สนั ติสุขแท้จริง - นันคื
่ อมอบถวายดวงใจแด่พระเยซูผ่านพิธรี บั บัพติศมา”
ดาเนียลกล่าวว่า “ผมมีความสุข ไม่มกี ารร้องไห้ ตอนนี้ผมรูส้ กึ มีความสุขดีกว่าทีผ่ ่านๆ มานับตัง้ แต่ผมได้รบั
บัพติศมาใหม่ในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทไ่ี ด้ถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของปี 2016 ซึง่ ทางสํานักงาน
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสประเทศซูดานใต้ ซึง่ ได้นําไปสร้างห้องเรียน โรงเรียนสะบาโตสําหรับเด็ก ของโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสในเมือง “จูบา” และสําหรับเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ส่วนหนึ่งจะนําไปสร้างโรงเรียน
ระดับมัธยมปลายแอ๊ดเวนตีส ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล้โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีด่ าเนียล และครอบครัวเข้านมัสการ ขอพระเจ้าทรง
อวยพระพรแด่พน่ี ้องทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัว ของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 9 พฤศจิ กายน 2019
นักเทศน์ บนรถประจําทาง
เล่าโดย ซามูเอล ดากิ จิมานา วัย 59 ปี ...สาธารณรัฐรวันดา
บางคนเล่นมือถือ หรืออ่านหนังสือเมือ่ นังรถประจํ
่
าทาง แต่ ซามูเอล ดากิ จิมานา เทศนา ซามูเอลพูด
เกีย่ วกับพระเยซู และการเสด็จกลับมาในไม่ชา้ ของพระองค์ เขาทําเช่นนี้ขณะนังรถบั
่ สไปทํางานทุกเช้าในเมืองคิกาลิ
เมืองหลวงของสาธารณรัฐรวันดา เขาไม่เคยรูเ้ ลยว่า ถ้อยคําของเข่ามีผลกระทบต่อผูฟ้ ั ง คนใดหรือไม่อย่างไร
จนกระทังวั
่ นหนึ่ง ขณะทีซ่ ามูเอลกําลังเดินข้ามถนน เมือ่ ผูห้ ญิงคนหนึ่งเรียกเขาว่า “อาจารย์ โปรดหยุด
สักประเดีย๋ ว” ซามูเอล ไม่ใช่อาจารย์ (ศาสนาจารย์) แต่เขาก็คนุ้ เคยกับการถูกเรียกว่า “อาจารย์” อยูบ่ ่อยๆ สาเหตุ
เพราะพวกเขาได้ยนิ หรือฟั งผูค้ นเล่าถึง การทีเ่ ขาพูด หรือเทศนาเรือ่ งพระเจ้าบนรถประจําทาง เมือ่ ถูกเรียกจาก
ด้านหลัง ซามูเอลหยุดและหันหน้าไปดูผหู้ ญิงคนที่เรียก และคอยดูว่าเธอจะพูดอะไรต่อ
“เราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าครับ” ซามูเอลเอ่ยถาม... ผูห้ ญิงคนนัน้ เปิ ดเผยว่า
“คุณอาจไม่รตู้ วั ว่า คุณกําลังทําสิง่ ทีด่ ”ี ผูห้ ญิงคนนัน้ กล่าวชม “เราพบกันบนรถประจําทาง ขณะทีค่ ุณพูด
เกีย่ วกับปั ญหาทีฉ่ นั มีอยู่” แล้วผูห้ ญิงคนนัน้ กล่าวเตือนความทรงจําซามูเอลว่า “ไม่กว่ี นั ทีผ่ ่านมาคุณได้พดู บน
รถประจําทาง ทีฉ่ นั นังอยู
่ ไ่ ม่ห่างว่า “จงให้พระเจ้าเป็ นทีห่ นึ่งในทุกสิง่ ทีค่ ุณทํา ” ข่าวสารทีค่ ุณพูดวันนัน้ ทําให้ฉนั ทราบ
ว่า ฉันจะตัดสินใจอย่างไรเมือ่ ไปถึงทีท่ าํ งาน
“เมือ่ ฉันเดินทางไปถึงทีท่ าํ งาน ฉันพบกับปั ญหาทีท่ า้ ทายมาก ฉันจึงคุกเข่าลงในทีท่ าํ งานของฉัน และ
อธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าผูช้ ายคนทีพ่ ดู บนรถประจําทางเช้าวันนี้พดู ว่า เราจะต้องให้พระเจ้าเป็ นทีห่ นึ่ง ..บัดนี้โปรด
ช่วยข้าพระองค์ให้ถวายความเป็ นหนึ่งให้กบั พระองค์ดว้ ย”
หลังจากทีฉ่ นั ได้อธิษฐาน ฉันรูส้ กึ เข้มแข็งขึน้ และทราบว่าจะพูดกับเจ้านายอย่างไรดี ไม่กช่ี วโมงต่
ั่
อมา ผู้
เป็ นเจ้านายซึง่ เป็ นผูช้ ายมาถึงทีท่ าํ งาน เขาตรงเข้ามายังโต๊ะทํางานของฉัน และ ถามว่า
“เมือ่ ไรเราจะไปกัน” เขาถาม
ฉันได้ตอบไปว่า “เจ้านายค่ะ ฉันจะไม่ทาํ บาป” ฉันตอบไป ขณะทีเ่ ขากําลังงง...ฉันพูดต่อไปว่า “ฉันไม่
สามารถไปกับเจ้านายได้ ข้อแรก ฉันเป็ นผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานแล้ว และฉันต้องสัตย์ซ่อื ต่อสามีของฉัน ข้อสอง ฉันเป็ น
คริสเตียน และฉันจะไม่ทาํ บาปต่อพระผูช้ ่วยให้รอดของฉัน ข้อสาม ฉันเป็ นผูน้ ําสตรีในโบสถ์ของฉัน ฉันจะต้องเป็ น
ตัวอย่างแก่คนอื่น
เจ้านายของฉันรูส้ กึ ตกใจ ในทีส่ ุดเขากล่าวออกมาว่า...
“ผมเคยยืน่ ข้อเสนอให้คุณมาหลายครัง้ แต่คณ
ุ ไม่เคยตอบว่า “ตกลง” หรือ “ไม่ตกลง” ตอนนี้เหตุใดจึงตอบ
ปฏิเสธผมอย่างไม่มเี ยือ่ ใยอย่างนี้ ผมได้ยน่ ื ข้อเสนอให้คุณ หลายครัง้ แต่คุณไม่ปฏิเสธมาแต่ตน้ .....
สายตาทีเ่ จ้านายมองดูฉนั มีความโกรธ และผิดหวังรุนแรง ในทีส่ ุดเขาพูดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคําว่า ...
“อย่างนี้ผมขอให้คณ
ุ พิจารณาตัวเอง ผมให้คุณออกจากงานไปได้เลย” พูดเสร็จเขาเดินไปยังห้องทํางานของ
เขาอย่างหัวเสีย....
ผูห้ ญิงคนทีร่ อ้ งขอให้ซามูเอล หยุดฟั งคําพยานของเธอเล่าต่อว่า “ในใจฉันรูส้ กึ หนักอึง้ วันเดียวกันนัน้ เมือ่ ทํา
ให้จติ ใจสงบลงได้ ฉันนังลงอธิ
่
ษฐานต่อพระเจ้าว่า “พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์...ข้าพระองค์ให้
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พระองค์เป็ นหนึ่งในชีวติ ถ้าข้าพระองค์ตอ้ งออกจากงานไปจริงๆ โปรดช่วยดูแลลูกๆ ของข้าพระองค์ดว้ ย...ทูลขอ
ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานคนหนึ่งถูกให้ออก (หรือถูกไล่ออก) ในวันรุง่ ขึน้ เขาหรือเธอจะได้รบั ซองขาวข้างในซอง
ขาวเป็ นจดหมายบอก “ให้ออก” จากเจ้านาย หรือผูจ้ ดั การ แต่สาํ หรับฉันวันรุง่ ขึน้ และวันถัดมาฉันไม่ได้รบั ซองขาว
แต่อย่างใด ฉันรูส้ กึ ฉงนสนเท่หม์ าก.....หรือผูจ้ ดั การจะเปลีย่ นใจ
ในเย็นของวันทีส่ ามหลังจากเจ้านายบอกว่าจะให้ฉนั ออกจากงาน คืนนัน้ ข่าวในโทรทัศน์ประกาศว่า เจ้านาย
ของฉันถูกคณะกรรมการให้ปลดออกจากตําแหน่ ง พอได้ยนิ เช่นนัน้ ฉันร้องไห้ เสร็จแล้วฉันขอบพระคุณพระเจ้า
สรรเสริญพระนามของพระองค์
ณ ข้างถนน เมือ่ ผูห้ ญิงคนทีเ่ รียกให้ซามูเอลหยุด สรุปเรือ่ งตอนจบของเธอว่า “แทนทีฉ่ นั จะได้ถูกไล่ออก แต่
ฉันยังได้ทาํ งานของฉันต่อไป ฉันไม่ขอบคุณพระเจ้าทีเ่ จ้านายของฉันถูกปลดออกจากตําแหน่ ง แต่ขอบพระคุณที่
พระเจ้าทรงปกป้ องบุคคลผูท้ ถ่ี วายตัวให้พระองค์เป็ นหนึ่งในชีวติ ”
เมือ่ ได้ฟังคําพยานของผูห้ ญิงคนนัน้ ทีข่ า้ งถนน ซามูเอลได้เทศนาบนรถประจําทางต่อไป แต่มบี างครัง้
เหมือนกันทีซ่ ามูเอลเทศนาบริเวณข้างถนน สําคัญทีส่ ดุ เขากล่าวว่า บางครัง้ เขาไม่สบโอกาส หรือจังหวะเหมาะทีจ่ ะ
กล่าวถ้อยคําใดๆ ออกมา เขาจะอธิษฐานในใจว่า “โอ พระบิดาเจ้า ขอทรงโปรดให้หน้าตา ท่าที ความเอือ้ อาทร
ความมีน้ําใจของข้าพระองค์ได้เปิ ดเผยออกว่าข้าพระองค์รกั และจงรักภักดีต่อพระองค์ดว้ ยเถิด ...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
จะว่าไปสมาชิกของคริสตจักรทัวโลก
่
ต่างกําลังเทศนาโดยปราศจากการเอ่ยคํา เมือ่ พวกเขาได้ถวายทรัพย์
ในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม เพื่อจะช่วยเปิ ดโรงเรียนแพทย์ในบริเวณพืน้ ทีข่ อง “มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแห่งทวีป
แอฟริกากลาง” ในกรุง “คิกาลิ” ซามูเอลกล่าวว่า เขารูส้ กึ ขอบพระคุณพระเจ้าเป็ นทีส่ ุด สําหรับโรงเรียนแพทย์แห่งนี้
ซึง่ คณะอาจารย์สอน และนักศึกษาทัง้ หลาย จะได้ช่วยกันเผยแผ่พระกิตติคุณไปรอบๆ ในสาธารณรัฐรวันดา และ
ประเทศอื่นๆ ในทวีปแอฟริกา
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทีถ่ วายทรัพย์เพื่อ ช่วยให้โครงการ เปิ ดโรงเรียนแพทย์ศาสตร์ ให้เกิดเป็ น
จริงขึน้ มา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน ทีม่ นี ้ําใจในพันธกิจของพระเจ้าในสาธารณรัฐรวันดา ....ในนามพระเยซูคริสตเจ้า....อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 16 พฤศจิ กายน 2019
ลูกกําพร้าจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
เล่าโดย เดลฟิ ลน์ ยูไวน์ วัย 25 ปี ...สาธารณรัฐรวันดา
คุณพ่อ คุณแม่ของฉันตายในปี 1994 (พ.ศ.2537) ในสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุร์ ะหว่างคนสองเผ่าในประเทศ
สาธารณรัฐรวันดา ซึง่ ฉันเป็ นคนหนึ่งทีไ่ ด้กลายเป็ น “ลูกกําพร้า”
ความทรงจําในวัยเด็กคือ ฉันร้องไห้อย่างไม่หยุดจากการตายของคุณพ่อ และคุณแม่ของฉัน แม้เมือ่ ฉันถูก
ทางการส่งเข้าไปอยูใ่ นศูนย์ลกู กําพร้า บางครัง้ ฉันยังร้องไห้ และถามเจ้าหน้าทีค่ นหนึ่งว่า เมือ่ ไรฉันจะได้เห็นหน้า
คุณแม่ของฉัน
ซึง่ เจ้าหน้าคนนัน้ ตอบว่า “แล้วหนูจะได้เห็นหน้าคุณแม่สกั วัน” ตอนแรกเพราะความเป็ นเด็ก ไม่เข้าใจใน
เรือ่ งความตาย ฉันคิดว่าคุณแม่ของฉันเดินทางไปไหนสักแห่ง ดังนัน้ ฉันรอวันทีค่ ณ
ุ แม่จะกลับมา แต่เวลาผ่านไปคุณ
แม่ยงั ไม่กลับมา เวลายิง่ ผ่านไปฉันยิง่ รูส้ กึ ผิดหวังมากขึน้
ท่ามกลางเจ้าหน้าทีใ่ นศูนย์เด็กกําพร้า ผูอ้ ํานวยการศูนย์ฯ ได้กําหนดให้เจ้าหน้าทีห่ ญิงแต่ละคนเป็ นผูท้ าํ
หน้าที่ “แม่” ให้กบั เด็กกําพร้า คุณแม่ของฉันเป็ นสตรีแอ๊ดเวนตีสชื่อ “บริกติ ตี” คุณแม่คนใหม่ของฉันได้พาฉันไป
นมัสการทีโ่ บสถ์ ฉันชอบบรรยากาศของโบสถ์มาก สมาชิกของโบสถ์ ทุกคนมีใจกรุณา
ต่อมารัฐบาลได้ปิดศูนย์เด็กกําพร้า ตอนนัน้ ฉันอายุ 7 ปี และฉันถูกรับเข้าไปเป็ นบุตรบุญธรรมของครอบ
ครัวหนึ่ง ฉันคาดหวังว่าชีวติ จะสดใสขึน้ แต่ความเป็ นจริงกลับเป็ นตรงกันข้าม
ในตอนแรกๆ ครอบครัวพ่อแม่บุญธรรมปฏิบตั ติ ่อฉันด้วยความรัก พวกเขามีลกู สาววัยเดียวกับฉันหนึ่งคน
ชื่อ “มูเทซิ” เธอมีอายุมากกว่าฉันสามเดือน ฉันจึงเรียก “มูเทซิว่าพี”่ การมีพท่ี าํ ให้ฉนั รูส้ กึ อบอุ่นใจ เพราะฉันหวังว่า
พ่อแม่บุญธรรมจะรัก และให้การดูแลฉันเหมือนพวกเขารักลูกสาวของพวกเขา แต่ความเป็ นจริงไม่เป็ นเช่นนัน้
ตอนเช้าหลังจากตื่นนอน ฉันถูกกําหนดให้ทาํ สะอาดบ้าน และตักนํ้าจากบ่อมาเติมลงทีโ่ อ่งจนเต็ม ก่อน
ทีจ่ ะไปโรงเรียน ฉันมักจะไปโรงเรียนสาย และครูจะทําโทษฉันด้วยการเฆี่ยนด้วยไม้เรียว เมือ่ ฉันไปเข้าชัน้
ไม่ทนั เวลา บางวันถ้าฉันไปสายมาก ครูจะสังให้
่ ฉนั กลับบ้าน แต่ฉนั ไม่กลับ แต่จะรออยูแ่ ถวนอกอาคารเรียน จนกว่า
ชัน้ เรียนของฉันจะเลิก ฉันก็จะเดินกลับบ้านพร้อมกับพีส่ าว ซึง่ เป็ นลูกจริงของพ่อแม่บุญธรรม
คุณแม่บุญธรรมของฉันทราบปั ญหาการไปโรงเรียนสายของฉัน ว่าเกิดขึน้ เพราะเธอใช้ให้ฉนั ทํางานมาก
เกินไป จนไปโรงเรียนไม่ทนั แต่แม่บุญธรรมก็ไม่แก้ไขอะไรในเรือ่ งนี้
ไม่นานต่อมาแม่บุญธรรมแสดงออกมาอย่างเปิ ดเผยว่า เธอไม่ชอบฉัน โดยบอกกับฉันว่า “เดลฟิ น...
ฉันไม่เกีย่ วข้องกับเธอโดยสายเลือดนะ...ต่อไปนี้อย่าเรียกฉันว่า คุณแม่...คุณแม่ อีกต่อไป”
ส่วนพีส่ าว คือ “มุเทซิ” ไม่เหมือนคุณแม่ของเธอ เธอรักฉัน เธอร้องไห้เมือ่ เห็นฉันได้รบั การปฏิบตั ไิ ม่ด ี เธอ
แบ่งปั นอาหาร และนมกล่อง แม้ว่าคุณแม่ของเธอจะดุด่าเธอ ถ้าเห็นเธอแบ่งปั นเช่นนัน้ อย่างไรก็ดคี ุณพ่อบุญธรรม
รักฉัน แม้ว่าต่อหน้าคุณแม่คุณพ่อจะวางเฉย เพราะกลัวผิดใจคุณแม่
ทุกสิง่ ทุกอย่างมาถึงจุดสิน้ สุดเมือ่ สิน้ ปี การศึกษา ตอนนัน้ ฉันอายุ 13 ปี เรียนอยูช่ นั ้ เดียวกับ “มุเทซิ” พีส่ าว
บุญธรรม ฉันสอบผ่าน แต่พส่ี าวสอบตก คุณแม่บุญธรรมรูส้ กึ ผิดหวังมาก และอาจรูส้ กึ อับอายทีบ่ ุตรบุญธรรม
สอบได้ บุตรของเธอเองสอบตก
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แม่บุญธรรมบอกกับฉันอย่างไม่มเี ยือ่ ใยว่า ฉันสิน้ สุดการเป็ นแม่บุญธรรมของเธอตัง้ แต่วนั นี้ ...เธอต้องออก
จากบ้านของฉันไป..พระเจ้ายังทรงพระเมตตา มีครอบครัวหนึ่งนึกสงสารฉัน และนําฉันไปเลีย้ งเป็ นเวลาหลายปี ซึง่
ตอนนัน้ ครอบครัวทีร่ บั ลูกกําพร้าทีพ่ ่อแม่เสียชีวติ ในช่วงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จะได้รบั เงินอุดหนุ นจากรัฐบาลเป็ น
รายบุคคล...พ่อแม่บุญธรรมคู่ใหม่ให้ฉนั ไปเรียนหนังสือ แต่กน็ ่ าเสียดายทีฉ่ นั ไม่มโี อกาสได้เรียนจบชัน้ มัธยมปลาย
ฉันเติบโตขึน้ สู่วยั สาว ชีวติ ดูเหมือนจะสิน้ หวังไปทุกสิง่ ฉันรูส้ กึ เกลียดทุกคน และเชื่ออย่างผิดๆ ว่า ทุกคนก็
เกลียดชังฉัน ฉันนึกสงสัยว่าพระเจ้าจะทรงรูจ้ กั ฉันหรือเปล่า และฉันเกลียดพระองค์ วันหนึ่งฉันพยายามจะฆ่าตัว
ตาย ด้วยการดื่มเหล้ากับนํ้าอย่างหนักจนล้มฟุบหมดสติไปแต่กไ็ ม่ตาย ผูม้ ใี จกรุณาคนหนึ่งช่วยฉันไว้
วันหนี่งขณะทีฉ่ นั กําลังเดินบนถนนในเมือง “ยามาตา” ฉันได้ยนิ เสียงประกาศผ่านลําโพงว่า อาจารย์เฟดเดอริค มูโซนิ กําลังประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
เสียงประกาศอย่างหนักแน่ นว่า “คุณอยากเป็ นคนใหม่ทงั ้ ตัว และหัวใจหรือไม่” ถ้าคุณต้องการอย่าลังเล
ทีจ่ ะมารับอํานาจจากพระเจ้าเพื่อจะเป็ นคนใหม่ เสียงประกาศนี้เหมือนกับเป็ นการพูดเชิญชวนฉันโดยตรง ฉันหยุด
ยืนฟั งสักครูห่ นึ่ง ฉันรูส้ กึ เหมือนมีเสียงเล็กๆ พูดกับดวงใจของฉันว่า “จงได้รบั การหนุ นใจ เรารักเจ้า ”
ฉันตัดสินใจไปร่วมในการประชุมทีโ่ บสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เมือ่ อาจารย์ผเู้ ทศนากล่าวเชิญชวนให้
ตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซู เหมือนมีเสียงกระซิบเร้าใจให้ฉนั ตอบสนอง เมือ่ ฉันเดินออกไปด้านหน้าพร้อมกับผูฟ้ ั ง
หลายคน ศาสนาจารย์คนทีเ่ ทศนาได้อธิษฐานเผื่อฉันและทุกคนทีเ่ ดินออกมารับเชื่อเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ฉันได้เดินทางกลับทีพ่ กั ด้วยความชื่นชมยินดี คืนนัน้ ฉันนอนหลับได้อย่างสนิทเป็ นครัง้ แรกในชีวติ ของฉัน
ฉันได้รบั บัพติศมาพร้อมกับผูร้ บั เชื่อใหม่ประมาณ 150 คน เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุมเผยแพร่ครัง้ นัน้ พวกเรา
เป็ นกลุ่มคนในจํานวนผูท้ าํ ลายสถิตกิ ารรับบัพติศมาจํานวน 110,000 คนในคราวเดียวกันหลังการประชุมเผยแพร่ใน
สาธารณรัฐรวันดา ซึง่ มีการเปิ ดการประชุมพร้อมกัน ถึง 2,027 จุดทัวสาธารณรั
่
ฐรวันดาในเดือนพฤษภาคม ปี 2016
เมือ่ ฉันโผล่ขน้ึ มาจากนํ้าตอนรับบัพติศมา ฉันรูส้ กึ ได้รบั สันติสุข และอิสรภาพในดวงใจของฉัน ฉันเริม่ รูส้ กึ รัก
คนอื่นๆ และฉันตระหนักว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิง้ ฉัน ฉันรักพระเยซูผสู้ น้ิ พระชนม์เพื่อฉัน ฉันเชื่อว่าพระองค์จะทรง
ประทานคุณแม่กลับมาให้ฉนั ในรุง่ อรุณของวันฟื้ นคืนชีพ
ปั จจุบนั ฉันอายุ 25 ปี ฉันมีอาชีพทํางานหัตถกรรม และทําการขายเองให้ชาวรวันดา และนักท่องเทีย่ ว
หากพีน่ ้องในพระคริสต์เป็ นพ่อและแม่อยูใ่ นบ้านทีอ่ บอุ่นมีความสุขสบาย โปรดให้ความรักและเมตตาเด็กๆ
ทีข่ าดแคลน อย่าได้กล่าวถ้อยคําแสดงอาการโกรธกับเด็ก ๆ เพราะว่า แม้เด็กๆ จะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่พวกเขาจะไม่ลมื
ถ้อยคําอันเสียดแทงความรูส้ กึ ทีพ่ วกเขาได้ยนิ ในสมัยเมือ่ เป็ นเด็ก
หากคุณต้องทนความขมขืน่ เจ็บปวด โดยมีสาเหตุเหมือนชีวติ ของฉัน ซึง่ ไม่ได้เติบโตขึน้ จากบิดา-มารดา
ของตนเอง จงรับรูว้ ่า “สันติสุข” รออยูใ่ กล้ๆ ขอเพียงคุณเชิญพระเยซูเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่ง และทัง้ ชีวติ ของคุณ พระเยซูทรงเป็ นบิดา-มารดาแท้ของทุกคน ทัง้ เป็ นผู้ปลอบหนุ น และเป็ นทีพ่ าํ นักอันสงบสุขในทุกสถานการณ์ .....ขอพระบิดาเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านทีม่ ใี จเอือ้ เฟื้ อถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจของพระองค์ในสาธารณรัฐรวันดา....ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 23 พฤศจิ กายน 2019
น้ องสาวคนสวย
เล่าโดย ยอนเน มูชิมิยิมานา วัย 27 ปี ...สาธารณรัฐรวันดา
ยอนเน มูชิมิยิมานา รีบร้อนไปเซ็นชื่อเป็ นนักร้อง เพื่อร้องเพลงในคอนเสิรต์ โดยนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย
ยอนเน มูชมิ ยิ นิ ามา ต้องยืมชุดแบบรัดรูปจากเพื่อนๆ เธอเลือกเม็คอัพสีสด เพื่อให้แน่ ใจว่าผูช้ มจะสังเกตเห็นเธอบน
เวทีการแสดง เมือ่ ถึงเวลาแสดงคอนเสิรต์ ยอนเนร้องเพลงอย่างสุดจิตสุดใจ
ไม่นานเพื่อนนักเรียนมารุมล้อม ยอนเน บางคนก็ชมว่า “เสียงร้องเพลงของเธอไพเราะจริงๆ” บ้างก็ถามว่า
“เหตุใดเธอซ่อนตะลันต์ดา้ นการร้องเพลงไว้จนวันนี้”
อีกคนหนึ่งกล่าวแนะนําว่า “อย่าใส่กระโปรงยาว ใส่กระโปรงสัน้ จะโดดเด่นกว่า” อีกคนแย้งว่า “เสือ้ ผ้า
สไตล์เด็กสาวแอ๊ดเวนตีสจะไม่ส่งเสริมความงาม ให้กบั เสียงร้องเพลงอันไพเราะของเธอ”
ยอนเน ชื่นชมกับถ้อยคํายกย่อง ชื่นชม วันหนึ่งเมือ่ คณะนักร้องถูกเชิญไปร้องเพลงกับกลุ่มนักร้องของ
โรงเรียนอื่นๆ ยอนเนรับคําเชิญของเพื่อนใหม่ ทีเ่ ชิญให้เธออยูเ่ ต้นรํา หลังการร้องเพลงในห้องโถงสาธารณะ ขณะที่
เพื่อนๆ ในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสทีเ่ ป็ นนักร้องวงเดียวกันกับยอนเน ได้รบี เดินทางกลับหอพักของโรงเรียนเพราะวัน
นัน้ เป็ นเย็นวันศุกร์ ซึง่ นักเรียนหอพักจะเข้าไปนมัสการในโบสถ์ ยอนเนจึงขาดจ
ากการนมัสการของคืนวันศุกร์ วันนัน้ ไป
ในเช้าวันเสาร์ ยอนเนไปนมัสการทีโ่ บสถ์ตามปกติ แต่ผนู้ ําในโบสถ์ได้ทราบว่า “ยอนเน” และเด็กรุน่ อีกสีค่ น
เพื่อนของยอนเน ทีอ่ ยูก่ บั กลุ่มทีเ่ ต้นรําร่วมกับเพื่อนนอกโบสถ์ พวกเธอกลับหอพักตอนประมาณสามทุ่ม เป็ นอันว่า
เด็กสาวทัง้ ห้าคนได้รบั การลงโทษ สีค่ นได้กล่าวขอโทษ และสัญญาว่าจะไม่ละเมิดวันสะบาโตอีก แต่ยอนเนปฏิเสธที่
จะกล่าวขอโทษ
หนูไม่อาจกล่าวขอโทษ เพราะหนูอยากร้องเพลง และเต้นรําต่อไป.....ยอนเน อ้างเหตุผล
ต่อมา ยอนเนหยุดไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโต เธอเปลีย่ นรูปแบบเสือ้ ผ้า ผมเผ้า และแต่งหน้า และแม้
ท่าทางการเดินของยอนเน ก็เปลีย่ นไป ทุกแห่งทีเ่ ธอไป ผูค้ นหยุดเดินและจ้องมองเธอ ในเวลาไม่นาน ยอนเนได้
กลายเป็ นดาวดวงเด่น ทีม่ ผี คู้ นชื่นชมมากทีส่ ุดในโรงเรียน
ความเป็ นทีน่ ิยมในโรงเรียนของยอนเน โผบินขึน้ สูง เมือ่ ยอนเนแต่งเพลงเอง และร้องเพลงนันเอง
่
เพลง
แรกของเธอเป็ นทีน่ ิยมมากในโรงเรียน และยอนเนจะโปรยยิม้ อย่างมีความสุข เธอได้เห็นนักเรียนทัง้ หลาย และ
อาจารย์สอนในโรงเรียนฟั งเพลงของเธอ
ชีวติ ของยอนเนยุง่ เหยิงยิง่ ขึน้ เธอหยุดเรียนเป็ นบางชัวโมง
่
กระนัน้ ในการการสอบไล่ปลายปี เธอได้
คะแนนสูง อาจารย์สอนหลายคนรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ ยอนเนสอบได้เกรด “เอ” เป็ นไปได้อย่างไร โดยทีเ่ ธอขาด
ชัน้ เรียนหลายครัง้ แม้เมือ่ “ยอนเน” ถูกถามในเรื่องนี้ เธอก็ตอบไม่ได้ แต่ยอนเนคิดอย่างเงียบๆ ในใจ..หรือจะเป็ น
เพราะคุณแม่ทบ่ี า้ นต่างจังหวัดกําลังอธิษฐานเพื่อเธอ
ทีม่ หาวิทยาลัยในเมืองหลวงของรวันดา ยอนเนเรียนหนัก และทํางานหนักเพื่อทําตัวเองให้เป็ นดาวเด่นของ
มหาลัย และโดยทัวไป
่ เธอเรียกตัวเธอเอง “สาวน้อยยอนเน” ต่อมามีผสู้ นับสนุ น ยอนเนไปอัดเสียงทีห่ อ้ งอัดเสียง
ระดับมาตรฐาน “สาวน้อยยอนเน” ถ่ายวีดโี อท่าเต้นขณะร้องเพลง ยอนเนรับจ้างไปร้องเพลงทีบ่ าร์ และไนต์คลับ
เป็ นบางโอกาส “ยอนเน” เปลีย่ นรูปแบบของเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับ และแต่งหน้าเข้มให้เข้ากับบทบาท และ
17

เสียงเพลงอย่างนักร้อง “ป๊ อบ สตาร์” ยอนเนสวมต่างหู และใส่เครือ่ งประดับทีป่ ลายจมูก รวมทัง้ สักลาย (ชัวคราว)
่
บางจุดในร่างกายของเธอด้วย
พ่อแม่ของยอนเนทีบ่ า้ น ซึง่ อยูภ่ าคตะวันออกของรวันดา ทัง้ สองรูส้ กึ เศร้าใจเมือ่ ได้ขา่ วว่า “ยอนเน” กําลัง
เหินห่างจากเส้นทางเดินฝ่ ายจิตวิญญาณ พ่อหยุดส่งเงินค่าเทอม และค่าหอพัก และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ทีเ่ คยส่ง
ให้ยอนเน ถึงตอนนี้ยอนเนรูต้ วั ว่าเงินรายได้พเิ ศษที่เธอได้รบั จากการร้องเพลงตามทีต่ ่างๆไม่เพียงพอสําหรับ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด เธอจึงไปเลือกซือ้ เสือ้ ผ้าสวยๆ จากตลาดขายส่ง แล้วนํามาขายทีต่ ลาดตัวเมือง และรับเป็ นครูสอน
ชัน้ เด็กอนุ บาลครึง่ เวลาด้วย จึงมีรายได้พออยูไ่ ด้
พวกเด็กๆ รูส้ กึ ประทับใจ เมือ่ ยอนเนไปสอนทีโ่ รงเรียนอนุ บาล ยอนเนแต่ง กระโปรงยีน สวมเสือ้ ยีนมี
เครือ่ งประดับเพชรเทียมห้อยตุง้ ติง้ ตามร่างกาย บางจุดเขียนลายสัก รวมถึงมีเครือ่ งประดับทีจ่ มูกด้วย พวกเด็กๆ
ทัง้ ชายหญิงต่างพากันชื่นชอบครูยอนเนเป็ นอย่างยิง่
ถึงบางคนได้ขอแต่งตัวเหมือนครูคนใหม่เพราะเท่หด์ ี เมือ่ พวกมารดาทัง้ หลายของเด็กอนุ บาลได้ทราบ
ว่าพวกเด็กๆ ได้รบั การดลใจจากครูคนใหม่ พวกมารดาได้รวมตัวกันมาประทวงทีโ่ รงเรียน
การบ่น การต่อว่า การวิพากษ์วจิ ารณ์ เรือ่ งการแต่งตัว แต่งหน้า ตลอดจนการใช้เครือ่ งประดับ การไปร้องที่
บาร์ และไนท์คลับ เข้าถึงหูของยอนเน ทําให้ยอนเนรูส้ กึ เศร้าในอารมณ์ แม้แต่การเต้นรําทีเ่ ธอเคยชื่นชอบแต่ขณะที่
ยอนเนเต้นรํา ยังไม่อาจสลัดความเศร้าใจออกไปได้... ยอนเนไม่ทราบจะแก้ไขตัวเองอย่างไร
ช่วงหยุดภาคเรียน ยอนเนกลับบ้าน พ่อและแม่ ไม่บ่นว่าอะไร แต่ดพู วกเขาไม่แสดงท่า ทีต่นื เต้นดีใจ
เหมือนเมือ่ ก่อนเมือ่ ลูกสาวกลับบ้าน วันหนึ่งยอนเนนังปล่
่ อยอารมณ์อ ยูท่ บ่ี า้ น เพราะบ้านอยูไ่ ม่ห่างจากโบสถ์ แอ๊ด
เวนตีส ยอนเนได้ยนิ เสียงคําเทศนาจากการประชุมเผยแพร่ซง่ึ จัดติดต่อกันสามสัปดาห์ เธอไม่อยากฟั งเรือ่ งเทศนา
จากนักเทศน์คนใดจึงปิ ดหน้าต่าง วันต่อมายอนเนก็ได้ยนิ คําเทศนาอีก และเป็ นอย่างนี้ ตดิ ต่อกันสามวัน
ในทีส่ ุด ยอนเน ยอมแพ้ โดยรับฟั งเรือ่ งเทศนาในวันต่อมาจากบ้านของเธอเอง คําเทศนาของนักเทศน์
ทําให้ดวงใจของยอนเนรูส้ กึ อบอุ่น และยอนเนเริม่ ไปฟั งการประชุมเผยแพร่ทโ่ี บสถ์ ยอนเนรับบัพติสมาในวันสุดท้าย
ของการเผยแพร่พระกิตติคุณ และยอนเนได้อธิษฐานอุทศิ ถวายตะลันต์ (พรสวรรค์) ของเธอในด้านเสียงเพลงให้กบั
พระเจ้า
ปั จจุบนั ยอนเน อายุ 27 ปี เรียนสําเร็จปริญญาตรี ยอนเนทํางานเป็ นครูสอนโรงเรียนอนุ บาล และยอนเน
เป็ นนักร้องพระกิตติคุณ เพื่อการเผยแพร่ และเพื่อถวายพระศิรแิ ก่พระเจ้า และเป็ นผูน้ ําร้องเพลงประสานเสียงของ
โบสถ์
ยอนเน กล่าวเป็ นพยานว่า “ขอบคุณพระเจ้าทีท่ รงช่วยให้ฉนั ปลอดภัยขณะทีฉ่ นั เดิน หลงออกนอกเส้นทาง
ของพระเจ้า....ถ้าไม่ได้รบั การปกป้ องจากพระองค์ ฉันอาจจะตายไปแล้วในวันนี้ ”
ยอนเน รูส้ กึ ขอบคุณพ่อและคุณแม่ ทีช่ ่วยเลีย้ งดูเธอด้วยคุณค่าจากข้อพระคัมภีร์ ยอนเนมองเห็นความจริง
ในพระวจนะทีก่ ล่าวว่า “จงฝึกเด็กในทางทีเ่ ขาควรเดินไป และเมือ่ เขาเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว เขาจะไม่พรากจากทางนัน้ ”
(สุภาษิต 22:2)
ยอนเน กล่าวเป็ นพยานว่า “ฉันมันใจในคํ
่
าสอนของคุณแม่ทส่ี อนฉันตัง้ แต่ยงั เป็ นเด็กซึง่ ช่วยฉันได้มากแม้แต่
ในวันนี้...และตอนทีฉ่ นั ลอยออกห่างจากเส้นทางของพระเจ้า ฉันยังคงจําคําสอนของคุณแม่ในดวงใจของฉันเสมอ”
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่าน ทีถ่ วายทรัพย์เพื่อส่ งเสริมพันธกิจของพระเจ้าในสาธารณรัฐ รวันดา ขอ
พระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน+
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 30 พฤศจิ กายน 2019
ได้รบั ความรอดจากหนังสือที่ไม่ใช่ของคริ สเตียน
เล่าโดย เอลียาห์ วัย 50 ปี ...สํานักงานภาคแอฟริกาตะวันออกกลาง
มีหลายคนในทวีปแอฟริกาตะวันออก ทีเ่ มือ่ ศึกษาพระคัมภีรอ์ ย่างถีถ่ ว้ นแล้วได้เข้าร่วมกับคริสตจักรเซเว่นธ์ เดย์แอ๊ดเวนตีส
หนึ่งในจํานวนนัน้ คือ เอลียาห์ แต่ทแ่ี ปลกกว่าคือ เมือ่ เขาได้ศกึ ษาหนังสือศักดิ ์สิทธิ ์ของศาสนาอื่นทีเ่ ขาและ
ครอบครัวเชื่อศรัทธา ซึง่ ไม่ใช่ของศาสนาคริสเตียน แล้วเมือ่ เขานํามาเปรียบเทียบกับคําสอนของพระคัมภีรแ์ ล้ว
เอลียาห์ได้รบั เชื่อในคําสอนของพระคัมภีร์
เอลียาห์ เติบโตขึน้ ในครอบครัวทีน่ บั ถือศาสนาอื่น ทีไ่ ม่ใช่ศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัด เมือ่ เขาศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยในแอฟริกาตะวันออกถึงสามแห่ ง และทัง้ สามแห่งเขาศึกษาจบได้รบั เกียรตินิยม
จากทัง้ สามมหาวิทยาลัย และปริญญาทีเ่ ขาได้รบั คือปรัชญา และศาสนศาตร์ (ศาสนาท้องถิน่ )
เอลียาห์เป็ นหนึ่งในคณาจารย์เดินทางไปศึกษาวัตถุโบราณในประเทศอิตาลี พวกเขาได้พบอ่างรับบัพติสมา
ด้วยการจุม่ ในนํ้าทัง้ ตัว เหมือ นกับทีพ่ ระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์นทีแ่ ม่น้ําจอร์แดน เขารูส้ กึ แปลกใจเมือ่ เขา
ศึกษาหลักข้อเชื่อของโบสถ์คาทอลิก และคริสเตียนบางนิกาย พระหรือศาสนาจารย์จะให้บพั ติศมาด้วยการพรมนํ้า
ลงทีศ่ รี ษะผูร้ บั บัพติศมา ซึง่ การพรมนํ้าดังกล่าวไม่มบี นั ทึกในพระคัมภีร์
เมือ่ เอลียาห์เดินทางกลับจากอิตาลี เขาได้ศกึ ษาหนังสือพระกิตติคุณทุกเล่ม ซึง่ กล่าวถึงพระเยซู และได้อ่าน
หนังสือชื่อ “ผูพ้ งึ ปรารถนาแห่งปวงชน” ของ เอลเลน จี.ไว้ท์ คู่กนั ไปด้วย ถึงตอนนัน้ เอลียาห์มอี ายุครบ 40 ปี ตลอด
ชีวติ ทีผ่ ่านมาของเขา ไม่มใี ครสอนเขาเรือ่ งพระเยซูว่าทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ทรงจุตมิ าเกิดเพื่อสอน และสิน้
พระชนม์ไถ่บาปมนุ ษย์ สิง่ ทีเ่ อลียาห์ได้เรียนรูเ้ รือ่ งพระเยซูคอื พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะทีย่ ง่ิ ใหญ่นอกว่านัน้
พระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์เหมือนคนอื่นๆ ตอนนี้ในพระกิตติคุณได้พรรณนาว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า เป็ น พระผูส้ ร้าง
โลก การมาบังเกิด และพันธกิจของพระองค์ถูกพยากรณ์ไว้ก่อน ยกตัวอย่างในพระธรรมอิสยาห์ กล่าวไว้ว่า “ด้วยมี
เด็กคนหนึง่ เกิดมาเพือ่ เรา มีบุตรชายคนหนึง่ ประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยูท่ บี ่ ่าของท่าน และเขาจะเรียก
นามของท่านว่า “ทีป่ รึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ”์ (อิสยาห์ 9:6)
หนังสือศักดิ ์สิทธิ ์ทีเ่ อลียาห์ศกึ ษา อธิบายถึงธรรมชาติความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู ซึง่ พระองค์ทรงอยูก่ บั
พระบิดาในตอนสร้างโลก และทรงเสด็จลงมายังโลกนี้ และบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ เพื่อสิน้ พระชนม์ไถ่บาปของมนุ ษย์
ทัง้ หลาย....เมือ่ ศึกษาถึงตอนนี้เอลียาห์ได้ตดั สินใจรับเอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เพราะพระเยซูทรงรับเอา
ความบาปของผมไป เขาศึกษาถึงตอนนี้ เมือ่ เขาถูกสัมภาษณ์ว่าเขารับพระเยซูเป็ นพระผูใ้ ห้รอดอย่างไร
เอลียาห์มองหาคริสตจักร เพื่อเขาจะศึกษามากขึน้ เกีย่ วกับพระเยซู เขาจําได้ว่าเคยได้รบั ใบปลิวเกีย่ วกับ
การอภิปรายเรือ่ งพระเยซูในทีส่ าธารณะ ซึง่ เป็ นรายการทีน่ กั เทศน์คริสเตียนจากหลายคณะนิกายมาร่วมกันอภิปราย
หลักข้อเชื่อของแต่ละคริสตจักร ซึง่ รวมถึงนักเทศน์จากคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด้วย
ซึง่ ในการอภิปรายเรือ่ งหลักข้อ เชื่อทีผ่ ่านมา เพื่อนคนหนึ่งทีเ่ คยไปฟั งการอภิปรายครัง้ ก่อนเล่าให้เอลียาห์
ฟั งว่า คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสอภิปรายมีน้ําหนักตามข้อพระคัมภีรท์ ส่ี ุด ดังนัน้ เอลียาห์จงึ ไปนมัสการทีโ่ บสถ์
เซเว่นธ์เดียแอ๊ดเวนตีสในวันเสาร์ หรือวันสะบาโตถัดมา
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สิง่ อันตรายไม่คาดคิดได้เกิดขึน้ คือ หลังจากทีเ่ อลียาห์ไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโตไม่กค่ี รัง้ เอลียาห์
ได้รบั ข่าวจากตัวแทนของพวกญาติพน่ี ้องทีเ่ ป็ นผูอ้ าวุโสหลายครอบครัวมาบอกกับเอลียาห์ ให้เอลียาห์เลิกสนใจ เลิก
เชื่อในศาสนาคริสต์ และเลิกไปนมัสการทีโ่ บสถ์ หาไม่พวกเขาจะเอาเรือ่ งถึงตาย เมือ่ เอลียาห์ได้ฟังเช่นนี้ เขากลัว
มาก ได้อธิษฐานขอการปกป้ องจากพระเจ้า และได้อพยพครอบครัวไปอาศัยอยูใ่ นอีกเมืองหนึ่งห่างไกลออกไป
ในเมืองแห่งใหม่ทเ่ี อลียาห์และครอบครัวย้ายไปอยู่ ประจวบเหมาะทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส ได้จดั ให้มกี ารประชุม
เผยแพร่พระกิตติคุณพอดี การประชุมเผยแพร่จะทําในเวลากลางคืนกําหนดเวลาสองสัปดาห์ เอลียาห์และภรรยา
ได้รบั ฟั งในการประชุมทุกคืนติดต่อกัน ผูเ้ ทศนาในการประชุมครัง้ นี้คอื ศาสนาจารย์อะเลียน โคราลี่ เป็ น
ผูอ้ ํานวยการของสํานักงานภาคแอฟริกากลาง เมือ่ ถึงวันสุดท้ายของการประชุม เอลียาห์และภรรยาของเขาคือ
โยเซฟิ น ได้รบั บัพติศมาด้วยการจุม่ ในนํ้าทัง้ ตัวตามทีพ่ ระคัมภีรส์ อน
ปั จจุบนั เอลียาห์อายุ 50 ปี เขามีความกระตือรือร้นทีจ่ ะทําการแบ่งปั นข่าวแห่งความรอดกับผูท้ ย่ี งั ไม่
เคยได้ยนิ พระนามของพระเยซู หรือได้ย ินมาบ้างแต่ไม่เข้าใจ หรือยังไม่รบั เชื่อ มีหลายคนได้รบั เชื่อจาก
การสอน และการเป็ นพยานของเอลียาห์ อย่างไรก็ดใี นทุกวันนี้เอลียาห์ทาํ งานเป็ นมัคนายกของโบสถ์ และดํารงชีพ
ด้วยการเป็ นคนจําหน่ ายหนังสือของคริสตจักร ซึง่ เป็ นงานทีเ่ ขาต้องออกไปพบกับลูกค้าทุกวัน ทําให้เขามีโ อกาสเป็ น
พยานในเรือ่ งความรอดโดยพระคุณของพระเยซูอยูเ่ สมอ
ญาติ และเพื่อนๆ บางคนได้วจิ ารณ์ว่า การกลับใจใหม่มาเป็ นคริสเตียนของเอลียาห์ เขาต้องเสียสละ และ
เสียโอกาสในหน้าทีก่ ารงาน แต่เอลียาห์มกั จะเป็ นพยานว่า ชีวติ ชัวนิ
่ รนั ดร์เป็ นสิง่ มีคุณค่าทีส่ ุด ดังนั ้ นเขาและ
ครอบครัวไม่สญ
ู เสียสิง่ ใด
พระธรรม ฟี ลปิ ปี 3:7-10 ท่านเปาโลกล่าวเป็ นพยานว่า “แต่ว่าสิง่ ใดทีเ่ คยเป็ นคุณประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าถือว่าสิง่ นัน้ ไร้ประโยชน์แล้ว เพือ่ เห็นแก่พระคริสต์ ” และเอลียาห์กล่าวว่าข้าพเจ้ายอมสละญาติพน่ี ้องฝ่ ายเนื้อ
หนังทีไ่ ม่เห็นด้วย ข้าพเจ้ายอมสละการศึกษาระดับปริญญาด้านศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาต่างๆ ข้าพเจ้ายอมสละ
ชื่อเสียง เกียรติยศ และทีจ่ ะมีเงินเดือนสูงจากรัฐบาลของทัง้ สามประเทศทีข่ า้ พเจ้าได้จบการศึกษาจากประเทศ
เหล่านัน้ มา ...และข้าพเจ้าหันมาศึกษาเรือ่ งของพระเยซูคริสต์เพียงอย่างเดียว
เอลียาห์ กล่าวว่า ...ขอเชิญชวนทุกท่านทีไ่ ด้ฟังเรือ่ งของข้าพเจ้าในวันนี้ ถ้าท่านได้กลับใจใหม่แล้ว ขอท่าน
ได้ยดึ มันในพระคุ
่
ณแห่งความรอดของพระคริสต์ตลอดไป สําหรับท่านทีย่ งั ไม่ได้รบั พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยรอด เชิญ
ให้ท่านศึกษาพระคัมภีร์ และอธิษฐานให้มากๆ แล้วท่านจะแน่ ใจว่าไม่ทางรอดอื่นใดทีจ่ ะหาพบได้นอกจากทางองค์
พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านัน้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 7 ธันวาคม 2019
นักบัญชีที่ปราศจากเงิ น
เล่าโดย มารธา อีตานา เชวากา วัย 45 ปี ...ประเทศเอธิ โอเปี ย
มารธา อีตานา เชวากา มีปัญหาใหญ่ ตามจริงเธอมีเงินเดือนสูง ทีแ่ ปลกคือเงินเดือนทีเ่ ธอได้รบั จะถูกใช้ไป
หมดก่อนเงินเดือนในเดือนต่อมาจะออก จะว่าไปจากการทํา งานทีธ่ นาคารแห่งหนึ่ง ในเมืองแอดดิสอาบาบา ซึง่ เป็ น
เมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปี ย มารธา เป็ นนักบัญชี น่ าจะวางแผนการใช้เงินของเธอได้อย่างรอบคอบ เมือ่ เธอ
ได้รบั เงินเดือนมา ก่อนอื่นเธอควรคืนเงินสิบลดหนึ่ง จากนัน้ จ่ายค่าเช่าบ้านหลังเล็กที่เธออาศัยอยู่ แล้วซือ้ แป้ งทํา
ขนมปั ง นํ้ามันมะกอก เครือ่ งเทศน์ต่างๆ แล้วก็ซอ้ื เสือ้ ผ้า ซือ้ ชุดสวยๆ และซือ้ รองเท้าสักคู่ หรือสองคู่
แต่เท่าทีผ่ ่านมา พอผ่านครึง่ เดือนไป มารธาก็ตกอยูในความกดดัน เธอมีเงินเหลืออยูน่ ้อย เธอต้องจ่ายซือ้
อาหารน้อยลง รับประทานลดลง ดังนัน้ แต่ละเดือนเธอไม่มเี งินออมเลย อยูต่ ่อมาเมือ่ มารธาแต่ง งานซึง่ เป็ นนักบัญชี
เหมือนกัน และทัง้ สองช่วยกันออกค่าใช้จา่ ยประจําเดือน แต่ทงั ้ สองก็หนีไม่พน้ เรือ่ งเงินขาดมือตอนปลายเดือน
มารธาเคยคิดสงสัยว่าอะไรเป็ นสาเหตุของสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พลัน เธอเกิดความคิดว่า “บางทีอาจเป็ นเพราะ พระเจ้าไม่ทรง
อวยพระพร เพราะเธอทํางานในวันบริสุทธิ์ คือวันสะบาโตของพระองค์”
เมือ่ มารธาใคร่ครวญในเรือ่ งนี้มากขึน้ เธอรูส้ กึ เหมือนพระเจ้าจะทรงกําลังพูดว่า “เหตุใดเจ้าจึงทํางานในวัน
สะบาโต หากเจ้าเชื่อฟั งพระบัญญัตขิ องเรา เงินของเจ้าจะได้รบั การอวยพร”
มารธาจําได้ว่าเมือ่ ตอนที่เธอยังอาศัยอยูก่ บั คุณพ่อและคุณแม่ ทัง้ ครอบครัวไปนมัสการในวันสะบาโต แต่
มารธาได้หยุดไปนมัสการทีโ่ บสถ์นบั ตัง้ แต่ เธอเรียนสําเร็จวิชาบัญชีจากมหาวิทยาลัย และได้ทาํ งานในธนาคารตอน
อายุ 21 ปี ในประเทศเอธิโอเปี ยวันทํางานของธนาคาร สัปดาห์หนึ่งทํางาน 6 วัน วันจันทร์-วันเสาร์ และหยุดในวัน
อาทิตย์ 1 วัน วงการธุรกิจก็มวี นั ทํางานอย่างเดียวกัน มารธาเติบโตขึน้ ในครอบครัวทีย่ ากจน และเธอต้องการทํางาน
ทีม่ เี งินเดือนดี อย่างทีม่ ารธาทํางานกับธนาคาร
มารธามักจะคืนสิบลดหนึ่งจากจํานวนเงินที่เธอได้รบั โดยใส่ซองแล้วแวะไปให้ทโ่ี บสถ์เย็นวันสะบาโตหลัง
เลิกงาน หรือไม่กแ็ วะบ้านเพื่อนทีย่ งั ไปโบสถ์เพื่อให้เพื่อนนําไปถวายทีโ่ บสถ์ในวันสะบาโต
แม้ว่ามารธาจะคืนเงินสิบลดหนึ่งอย่างสัตย์ซ่อื แต่เงินใช้จา่ ยประจําเดือนของเธอยังขาดหน้าขาดหลังอยูด่ ี
มารธาทูลอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า “พระบิดาโปรดให้ขา้ พเจ้าหางานใหม่ ทีไ่ ม่ตอ้ งทําในวัน
สะบาโตด้วยเถิด”
มารธาอธิษฐานอย่างนี้ตดิ ต่อกันตลอดหนึ่งเดือน แต่ไม่มอี ะไรเกิดขึน้
มารธาบอกกับสามีว่า “ให้ฉนั ลาออกจากงานดีไหม...ฉันจําเป็ นต้องเชื่อฟั งพระเจ้า เพราะเหตุทฉ่ี นั ทํางานใน
วันบริสุทธิ ์ของพระเจ้า การเงินของเราจึงขาดแคลนในตอนปลายเดือน ฉันเชื่อว่าลําพังเงินเดือนของคุณคนเดียวหาก
ได้พรจากพระเจ้า เราคงจะอยูไ่ ด้ไม่เดือดร้อน”
สามีเอง ก็เป็ นแอ๊ดเวนตีส เขามีความรูส้ กึ อยากหยุดงานในวันสะบาโตมานานแล้ว ได้ก ล่าวหนุนใจผู้
เป็ นภรรยาว่า ถ้าคุณเชื่ออย่างนัน้ ก็ให้คุณลาออกจากงานได้
แต่มารธาก็ยงั ไม่ตดั สินใจ แต่ยงั คืนเงินสิบลดหนึ่ง และทํางานอย่างเดิมเรือ่ ยมา ขณะเดียวกันไม่หยุด
อธิษฐานของานใหม่จากพระเจ้า
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สองปี ผ่านไป เธอไม่อาจฝืนทํางานอีกต่อไป ทุกวันจะมีเสียงพูดกับความรูส้ กึ ของเธอว่า “นี่เป็ นเวลา
เหมาะสมทีเ่ ธอจะลาออกจากงาน ....นี่เป็ นเวลาเหมาะสมทีเ่ ธอจะลาออกจากงาน...” มารธาเป็ นทุกข์ใจ
มาก หลังอธิษฐาน และอดอาหาร 5 วัน เธอได้บอกกับทางธนาคารว่าเธอขอลาออกจากงาน
ผูจ้ ดั การธนาคารรูส้ กึ เศร้าใจ มารธาเป็ นพนักงานทีด่ ่ี และเขาไม่ตอ้ งการเสียเธอไป คณะกรรมการได้เสนอ
ตําแหน่ งงานใหม่ เพื่อเธอจะหยุดงานได้ในบางวันเสาร์”
มารธา ไม่ยอมรับข้อเสนอ เพราะเธอไม่ตอ้ งการถูกทดลอง มารธารูส้ กึ ว่าเธอต้องสัตย์ซ่อื ต่อจิตสํานึกของเธอ
หลังจากทีไ่ ม่สตั ย์ซ่อื ต่อพระเจ้ามาหลายปี
ในวันสุดท้ายของการทํางาน และมารธาเดินออกมาจากธนาคาร มารธาได้รบั การเติมเต็มด้วยความชื่นชม
ยินดี และมีสนั ติสุข เธอไม่เคยรูส้ กึ ปลอดโปร่งใจเช่นนี้ หลังทีไ่ ด้ทาํ งานในธนาคารมา 13 ปี
เดือนนัน้ ผ่านไป ที่เธอ และสามีของเธอ การเงินไม่ขาดมือ สองสามีภรรยา รูส้ กึ ประหลาดใจ
“จากวันนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงอวยพรให้เงินของเรามีเพียงพอสําหรับเราทัง้ สองคน” มารธาบอกสามี
ว่า “พระเจ้าสามารถเกือ้ หนุ นเราได้แน่ นอน”
สามีภรรยา คู่น้ีไม่ได้เปลีย่ นนิสยั การใช้เงินของพวกเขา พวกเขายังคงชื่นชมกับขนมปั ง นํ้ามันมะกอก
เครือ่ งเทศต่างๆ ซือ้ เสือ้ ผ้าสวยๆ และซือ้ รองเท้าเป็ นครัง้ คราว”
มารธา พูดกับสามีว่า “ฉันไม่ทราบว่าเงินของเรามาจากไหน นอกจากเงินเดือนของคุณ บ้านของเราได้รบั
พระพร มารธากล่าวสรุปว่า “การเชื่อฟั งพระเจ้าดีกว่าการหาเงินได้มากแต่ไม่มเี หลือเก็บ”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สาม ได้นําไปช่วยสร้างห้องเรียนวันสะบาโตสําหรับเด็กเพื่อเด็กๆ
ในประเทศเอธิโอเปี ยจะมีโอกาสเข้ามาเรียนรูเ้ รือ่ งของพระเจ้า เหมือนมารธาขณะทีอ่ ยูใ่ นวัยเด็ก ทีส่ ามารถเรียนรู้
เกีย่ วกับความสําคัญของวันสะบาโต และลาออกจากงานกลับมานมัสการทีโ่ บสถ์ ...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุก
ท่าน ทีม่ สี ่วนในการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศเอธิโอเปี ย ...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่ าน...ในนาม
พระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน


22

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 14 ธันวาคม 2019
ไม่มีอะไรจะต้องเสีย
เล่าโดย ซิ นตาเยฮู คิ ดาเน่ เบอร์ฮานู วัย 39 ปี ...ประเทศเอธิ โอเปี ย
การศึกษาสองปี แรกใน มหาวิทยาลัยแอดดิสอะบาบา ผ่านไปอย่างรวดเร็วสําหรับ ซิ นตาเยฮู เบอร์ฮานู
จนกระทังในปี
่ ทส่ี ่ี อาจารย์ทส่ี อนวิชา “สถิต”ิ ได้กําหนดวันสอบไล่เป็ นวันเสาร์ หรือวันสะบาโต ถ้า “ซินตาเยฮู” สอบ
ไม่ผ่านวิชานี้ เขาก็จะเรียนไม่จบ ไม่ได้รบั ใบปริญญา
เด็กหนุ่ มชาวเอธิโอเปี ยคนนี้เรียนหนังสือได้คะแนนดีในการสอบย่อยๆ ตลอดมาในชัน้ เรียน ชายหนุ่ มเขาไป
หาอาจารย์สอนเพื่อขอความช่วยเหลือ เขากล่าวว่า “ผมเชื่อว่าวันเสาร์เป็ นวันสะบาโต เป็ นวันบริสุทธิ ์ของพระเจ้า ...
ผมใช้ทงั ้ วันทําการรับใช้ในโบสถ์ ขออาจารย์ผ่อนผันให้ผมสอบในเวลาดวงอาทิตย์ตกดินในวันเสาร์จะได้ไหมครับ ”
อาจารย์สอนหัวเราะเป็ นเชิงเยาะหยัน แล้วตอบกลับ เด็กหนุ่มนักศึกษาว่า.....
“นี่เป็ นสถาบันการศึกษาฝ่ ายวิชาการ” เธอกล่าว “เราเป็ นอิสระจากความเชื่อในศาสนา และอาจารย์ไม่
สามารถจะพิจารณาอนุ ญาตให้ได้....”
ซินตาเยฮู ยังอ้อนวอนต่อ “ผมรูส้ กึ เสียใจ แต่น่เี ป็ นความเชื่อของผม อาจารย์จะช่วยเลื่อนวันสอบให้เร็ว ขึน้
หรือช้าไปอีกวันจะได้ไหมครับ”
“เป็ นไปไม่ได้” อาจารย์ยงั คงยืนกราน
ซินตาเยฮู เป็ นแอ๊ดเวนตีสคนแรกในครอบครัวของเขา เขาแจ้งข่าวให้ครอบครัวทราบ และขอร้องพวกเขา
อธิษฐานเผื่อปั ญหาของเขา แต่แทนทีจ่ ะอธิษฐาน พวกเขาคะยัน้ คะยอให้เขาเข้าสอบ คุณลุงของเขาคนหนึ่งทํางาน
ในประเทศเยอรมัน เตือนซินตาเยฮูว่า เขาเป็ นพีช่ ายคนโตในครอบครัว เขามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบน้องชาย 6 คน และ
น้องสาว 2 คน ทัง้ พ่อและแม่ของพวกเขาได้ตายไปแล้วก่อนหน้านี้
ญาติคนหนึ่งของซินตาเยฮู ตัง้ รกรากในอเมริกามองเห็นช่องทาง เขากล่าวแนะนําว่า “ทําไมไม่เข้าสอบ
และภายหลังรับบัพติสมาล้างบาปก็ได้ มันก็เหมือนเราอาบนํ้าด้วยฝั กบัว วันนี้เราเปื้ อนเหงือ่ หรือดิน หรือสิง่ ไม่
สะอาด ตอนเย็นเราก็อาบนํ้าชําระร่างกายให้สะอาด วันต่อไปตัวเราสกปรกอีก เราก็อาบนํ้าฝั กบัวอีกอย่างนี้เป็ นต้น
ผูค้ นในอเมริกาพวกเขาทํากันอย่างนี้”
ซินตาเยฮู เองรับบัพติศมาตอนเข้าเรียนในโรงเรียนมิชชัน่ “อะคิค”ิ เขาได้เรียนรูม้ าว่า เมือ่ คนหนึ่งเชื่อและ
ถวายกายใจให้พระเจ้า เขารับบัพติศมา และรับบัพติศมาครัง้ เดียว อาจารย์ทส่ี อนชัน้ เตรียมรับบัพติศมาสอนว่า เรา
ไม่ควรรับบัพติศมาครัง้ แล้วครัง้ เล่า พระเจ้าผูท้ รงนังบนบั
่
ลลังก์ในสวรรค์ พระองค์ทรงบอกให้เราถือรักษาวันสะบาโต”
แม้แต่ศษิ ยาภิบาลบอกให้ซนิ ตาเยฮูเข้านังสอบไล่
่
จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลารอสอบวิชานัน้ วิชาเดียวในปี หน้า
หรือมันอาจต้องสอบในวันสะบาโตอีกก็เป็ นได้ ในเมือ่ อาจารย์คนเดิมเป็ นคนสอน...นี่เป็ นการดําเนินกลอุบายของ
ซาตาน ทีม่ นั พยายามทําให้เธอหลงทาง
แต่ซนิ ตาเยฮู ปฏิเสธทีจ่ ะยอมแพ้
ซินตาเยฮู กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าพระเจ้าบนสวรรค์ พระองค์ทรงทราบว่ามีอะไรกําลังเกิดขึน้ กับชีวติ ของผม....
ถ้าพระองค์ยงั ทรงเงียบอยู่ นันหมายความว่
่
า พระองค์มบี างสิง่ ทีด่ กี ว่าสําหรับผม ผมจําเป็ นต้องรอ”
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วันเสาร์แห่งการสอบมาถึง และก็ผ่านไป ซินตาเยฮู ไม่ได้ไปสอบในวิชาสุดท้ายของปี ส่ี อาจารย์สอนวิชานัน้
ไม่ให้เขาผ่าน แต่ซนิ ตาเยฮูกไ็ ม่ได้เศร้าโศกอะไร เขาถือเสียว่าเขาไม่ได้สญ
ู เสียอะไรไป
ในปี ต่อมา เขาลงทะเบียนเรียน วิชาสถิติ อีกครัง้ หนึ่ง อาจารย์คนเดิมสอนชัน้ นัน้ และเธอกําหนดวันสอบ
เป็ นวันเสาร์อกี ครัง้ หนึ่ง และอีกครัง้ หนึ่งทีซ่ นิ ตาเยฮู ไม่ได้ไปสอบ ในปี ทส่ี ามทางมหาวิทยาลัยออกกฎเพิม่ มาอีกหนึ่ง
ข้อว่า หากนักนักศึกษาคนใดสอบไม่ผ่านสามครัง้ ในรอบสีป่ ี ก็ให้นกั ศึกษาคนนัน้ พ้นจากสถานการณ์เป็ นนักศึกษา
ไป
ซินตาเยฮู คิดว่านี่เป็ นการสิน้ สุดสําหรับการศึกษาของเขา แต่เขาก็ไม่เป็ นทุกข์กงั วล เขาถือว่าเขาไม่มอี ะ
จะต้องสูญเสีย
เขาสมัครเข้าเป็ นครูสอนในชัน้ ก่อนวัยเรียน ในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสชื่อโรงเรียน “เดเบรซีท” ในเมืองซึง่ อยู่
ห่างจากเมืองหลวง 40 กิโลเมตร เวลาผ่านไปหนึ่งปี ทางมหาวิทยาลัยประกาศว่า มหาวิทยาลัยกําลังเปลีย่ นกฏ
ต่างๆ ในปี ทผ่ี ่านมา มหาวิทยาลังต้องให้นกั ศึกษาทีส่ อบตกสามครัง้ ในสีป่ ี สน้ิ สภาพการเป็ นนักศึกษาจํานวนมาก
ดังนัน้ มหาวิทยาลัยขอต้อนรับนักศึกษาเหล่านัน้ ทีม่ เี กรดเฉลีย่ 2.00 หรือสูงกว่ามาเข้าเรียนอีกครัง้ เป็ น ครัง้ ทีส่ ่ี
ซินตาเยฮูได้กลับเข้าเรียนวิชาสถิตทิ เ่ี ขาไม่ผ่าน เพราะไม่ได้สอบ อาจารย์ทส่ี อนวิชาสถิตคิ นเดิมได้ออก
จากมหาวิทยาลัยไปแล้ว ปรากฏว่าซินตาเยฮู สอบผ่านวิชานี้อย่างสบาย เขาสําเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาตรี ทาง
เรียนแอ๊ดเวนตีสแอดดิสอะบาบา เสนอรับเขาเข้าทํางานทันที เพราะเขามีช่อื เสียงดีเป็ นทีร่ จู้ กั ว่ามีความสัตย์
ซื่อต่อพระเจ้า ต่อมาเขาเรียนสําเร็ญชัน้ ปริญญาโท และถูกเรียกให้ไปทํางานกับ “สถานีวทิ ยุแอ๊ดเวนตีสสากล” และ
งานในปั จจุบนั ของเขาคือ “เป็ นผูผ้ ลิตรายการสําหรับออกอากาศคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ”
พันธกิจที่ อาจารย์ซนิ ตาเยฮูช่นื ชอบคือ การไปพบปะกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทีเ่ ขาเคยศึกษา คือ
มหาวิทยาลัยแอดดิสอะบาบา และกล่าวหนุ นใจพวกเขา มีนกั ศึกษาหลายคนเผชิญกับการเรียน หรือการสอบในวัน
สะบาโต อาจารย์ซนิ ตาเยฮูหนุ นใจให้พวกเขาสัตย์ซ่อื ต่อพระเจ้า และรักษาวันสะบาโต ต่อไปภายหน้าพวกเขาจะได้
พบว่าพวกเขาไม่มอี ะไรจะต้องสูญเสีย....
อาจารย์ซนิ ตาเยฮูกล่าวเป็ นพยานว่า “เพื่อร่วมชัน้ ของผมกล่าวว่า ผมได้สญ
ู เสียอะไรๆ ไปมากจากการทีผ่ ม
ไม่เข้านังสอบไล่
่
ปลายปี ทก่ี ําหนดให้สอบในวันสะบาโต” ผมบอกกับพวกเขาว่า “พวกเขาเรียนจบและได้งานทําทันที
ตอนนี้ผมอยูใ่ นสถานะดีกว่า ถ้าพวกเขาต้องถูกให้ออกจากงาน หรือพบกับความยากลําบากอื่นๆ พวกเขาอาจ
สูญเสียทุกสิง่ แต่สาํ หรับผม ผมไม่มอี ะไรจะต้องสูญเสีย ผมมีพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็ นทุกสิง่ ทุกอย่างสําหรับผม”
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ลูกกําพร้าจากสถานเลี้ยงเด็กกําพร้า
เล่าโดย แพททริค คาเยนต์ โอมักฮาเมย์ วัย 32 ปี ...สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโก
เรือ่ งนี้เกิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นแห่งหนึ่ง ห่างจากเมือง “คินซาซา” ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ประมาณ 200 กิโลเมตร
คุณแม่ของ แพททริค คาเยนด์ โอมักฮาเมย์ ซึง่ มีอาชีพเป็ นหมอผีของหมูบ่ า้ นได้เสียชีวติ ลงอย่างไม่คาด
ฝั น ตามปกติถา้ ลูกชาย หรือลูกสาวของหมอผีมอี ายุพอสมควร และได้ช่วยแม่ในการประกอบพิธขี องหมอผีในการทํา
พิธกี รรมต่างๆ มาบ้าง เมือ่ คุณแม่ได้ตายลง แพททริค ซึง่ เป็ นลูกชายคนโตของครอบครัว ก็จะได้รบั ตําแหน่งหมอผี
สืบทอดต่อไป
แต่เมือ่ แพททริค ซึง่ เป็ นเด็กชายคนโตอายุเพียง 14 ปี ยังไม่ประสีประสาในเรือ่ งนี้ แม้ชาวบ้านจะเรียกเขา
แบบเล่นๆ ว่า “หมอผีน้อย” แพททริคก็ไม่อาจทําอะไรได้ แพททริครูส้ กึ หนักใจมาก เขาพยายามไปพูดขอร้องให้
ญาติรบั เลีย้ งพวกน้องๆ ซึง่ พวกญาติๆ เขาก็จาํ ใจรับเอาน้องของเขาไปเลีย้ ง ส่วนแพททริค และน้องชายอีกคนหนึ่ง
เจ้าหน้าทีห่ มูบ่ า้ นนํา ไปฝากสถานเลีย้ งเด็กกําพร้าของรัฐบาล
ในศูนย์เลีย้ งเด็กกําพร้า แพททริค และน้องชายมีอาหารรับประทาน และได้ไปโรงเรียน พอแพททริค
อายุได้ 21 ปี ทางการได้ปิดสถานเลีย้ งเด็กกําพร้า แพททริค และน้องต้องกลับมาอยูใ่ นบ้านของแม่ทป่ี ล่อยทิง้ ร้างไว้
แพททริกและน้องชายช่วยกันทําสะอาดและเข้าไปอาศัย ยังดีไม่กว่ี นั ต่อมาน้องชายของแพททริคได้ไปเป็ นลูกจ้างทํา
ไร่ ขณะทีแ่ พททริคจะไปซือ้ นํ้าดื่มขวดครึง่ ลิตร และหนึ่งลิตรมาเป็ นโหลแล้วนําไปขายตามสีแ่ ยกเมือ่ รถติด ซึง่ เขามี
รายได้พอประทังชีวติ ไปวันๆ วันหนึ่งขณะเขานังอยู
่ ใ่ ต้ตน้ มะม่วง ใคร่ครวญถึงชีวติ ในอนาคตของเขา เขานึกขึน้ ได้ว่า
เจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลศูนย์เด็กกําพร้าเป็ นคริสเตียนและได้พาเขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสหลายครัง้ และทุกครั ง้
แพททริคจะรูส้ กึ สบายใจ สมาชิกในโบสถ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ดังนัน้ ในวันสะบาโตต่อมาแพททริคตัดสินใจไป
เยีย่ มโบสถ์แอ๊ดเวนตีสทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากหมูบ่ า้ นของเขา
ในวันสะบาโตนัน้ บังเอิญนายแพทย์แอ๊ดเวนตีส ชื่อแจ๊ค คาเวล ถูกเชิญมาเทศนาทีโ่ บสถ์ หลังเลิกโบสถ์ม ี
การรับประทานอาหารร่วมกัน ระหว่างรับประทานอาหาร นายแพทย์แจ็ค ซึง่ ได้ทราบมาก่อนจากศิษยาภิบาลว่ามี
สมาชิกวัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่จาํ นวนหนึ่งไม่มงี านทํา นายแพทย์แจ๊คได้เรียกประชุมหนุ่ มสาวทีย่ งั ไม่มงี านทําให้พบกัน
ทีโ่ บสถ์ นายแพทย์แจ๊ค บอกว่า ใครทีม่ แี นวคิดอะไรทีน่ ํา ไปใช้ได้ หรือจะบังเกิดผลสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก บ้าง
นายแพทย์แจ็คบอกว่า เพื่อนแพทย์แอ๊ดเวนตีสกลุ่มหนึ่งได้รวบรวมทุนไว้จาํ นวนหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการกองทุน
เห็นชอบในโครงการธุรกิจ ก็จะให้ยมื เงินโดยไม่มดี อกเบีย้ และไม่ตอ้ งใช้เงินทุนทีย่ มื ไป แต่ให้เพียงถวายเงินสิบลด
หนึ่ง เพื่อพระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้ธุรกิจต่อไป
แพททริคเสนอว่า เขาจะยืมเงินกองทุนสําหรับทําร้าน “อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ”
นายแพทย์แจ็คบอกว่า “โครงการทีว่ ่าใช้เงินมากเกินไป...คุณชื่ออะไร เคยทําธุรกิจอะไรมาบ้าง เมือ่ แพททริค บอกว่าเขาขายนํ้าดื่มตามสีแ่ ยกมาหลายเดือนแล้ว ....”
นายแพทย์แจ๊ค บอกว่าดีมาก...ให้คุณลองคิดโครงการเล็กๆ มาสักอย่าง ถ้าคุณพร้อมหมอจะนําเงินทุนมาให้
คุณวันพรุง่ นี้ ทีโ่ บสถ์น้ีเวลา 10:00 น. เมือ่ แพททริคได้รบั เงินทุนแล้ว เขาถามผูป้ กครองโบสถ์ทม่ี าคอยให้บริการว่า
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“ผมควรจะถวายสิบลดหนึ่งจากเงิน 50 เหรียญอเมริกนั (ประมาณ1,550 บาท) นี้ไหม ผูป้ กครองบตอบว่า...
“นี่ถอื เป็ นรายได้เข้ามา ไม่ใช่เงินยืม จะให้ด ี คุณถวาย 10 เปอร์เซ็นก็จะได้รบั พระพรจากพระเจ้า ”
แพททริค จึงใส่ซองถวายไป 5 เหรียญ จากนัน้ เขานําเงินไปซือ้ ร่มขนาดใหญ่มอื สอง และโต๊ะพับได้หนึ่งตัว
และซือ้ มือถือเก่ามาสองเครือ่ ง...เขากางร่ม ตัง้ โต๊ะนังข้
่ างถนน แพททริคนังบนเก้
่
าอี้ และเขียนป้ ายติดไว้ว่า รับ
บริการให้โทรศัพท์
เมือ่ พวกชาวบ้านได้เห็นแพททริค ทําธุรกิจดังกล่าวในครัง้ แรก พวกเขาพูดระหว่างกันเองว่า แพททริค
จะล้มเหลวเป็ นแน่
หลังจากหักค่าใช้จา่ ย แพททริคเหลือกําไรเพียงประมาณ 3 เหรียญ (หรือประมาณหนึ่งร้อยบาท) ต่อวัน เขา
จึงไปเช่ารถมอร์เตอร์ไซด์ในตอนเย็น และไส่เสือ้ สีสด เขียนป้ ายว่า มอร์เตอร์ไซด์รบั จ้าง รับส่งในหมูบ่ า้ น และทุก
แห่ง
หลังจากเวลาผ่านไปแพททริคเก็บเงินได้ถงึ 300 เหรียญ (ประมาณหนึ่งหมืน่ บาท)
วันหนึ่งทีโ่ บสถ์ ศิษยาภิบาลประกาศว่า “โบสถ์ของเราจะเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณ มีใครอยากจะ
ถวายเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับช่วยในการประชุม ถ้ายังไม่มเี งินสด ไม่เป็ นไรให้เขียนลงบนแผ่นกระดาษ และอธิษฐาน
ขอให้มเี งินจํานวนนัน้ เมือ่ ได้เงินมาแล้วจึงนํามาถวาย ซึง่ การประชุมจะเปิ ดในอีกสามเดือนข้างหน้า ”
แพททริค รูส้ กึ ว่าเขาได้รบั พระพรจากพระเจ้า จึงเขียนลงบนแผ่นกระดาษ 200 เหรียญ และใส่ลงในถุงถวาย
ทีส่ ่งมาเก็บเงินถวายตามปกติก่อนชัวโมงเทศนา
่
พวกเพื่อนๆ บางคนเมือ่ ได้ทราบว่า แพททริคจะถวาย 200 เหรียญ บางคนก็ชมว่าความเชื่อดี แต่บางคน
ก็พดู ว่า นี่ แพททริคโง่ไปหรือเปล่า เขียนจะถวายเกินกําลังของตัวเอง เขาจะหาเงิน 200 เหรียญจากทีไ่ หน
หนึ่งเดือนผ่านไป แพททริค เริม่ เป็ นกังวล ว่าเขาได้ทาํ ผิดพลาดไปหรือเปล่า
วันต่อมาขณะแพททริค ยืนอยูข่ า้ งโต๊ะโทรศัพท์รบั บริการโทรของเขา ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเสนอขาย
โน๊ ตบุ๊ค (คอมพิวเตอร์พกขนาดพกพา) ในราคา 120 เหรียญ แพททริค คิดแล้วต่อราคาเป็ น 80 เหรียญ ชาย
คนนัน้ เดินจากไป สักครูก่ ลับมา และบอกว่าขายให้คุณตามทีต่ ่อก็แล้วกัน 80 เหรียญ
ในเช้าวันรุง่ ขึน้ มีชายแปลกหน้าเดินมาถามแพททริคว่า ทราบไหมว่า มีใครจะขายคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค
มือสอง แพททริคบอกว่ามีครับ เมือ่ เขานําคอมพิวเตอร์ออกมาจากลังใต้โต๊ะ ชายแปลกหน้ากดปุ่มทดลองใช้งานดู
“ผมจะซือ้ จากคุณ คุณจะขายเท่าไร” ชายแปลกหน้าถาม แพททริคตอบว่า “600 เหรียญ” ชายคนนัน้ บอกว่า
“เอา 550 เหรียญก็แล้วกัน”
แพททริค ตอบว่า “ตกลงครับ” ชายแปลกหน้าจ่ายเงิน แล้วถือคอมพิวเตอร์เดินจากไป
แพททริค ขอบคุณพระเจ้า เขาถวายสิบลดหนึ่งจากผลกําไร และถวายเพื่อช่วยในการประชุมการประกาศ
พระกิตติคุณ ทีเ่ ขาได้เขียนสัญญาไว้ว่าจะถวาย 200 เหรียญ จากนัน้ นําเขาเงินทีเ่ หลือไปซือ้ โต๊ะใหม่ นําโทรศัพท์ไป
“อัพเกรด” ทําให้สามารถใช้งานได้ดขี น้ึ พระเจ้าทรงอวยพระพรให้งานของเขา ซึง่ ต่อมาเขามีรายได้ระหว่าง 300 400 เหรียญต่อสัปดาห์ อีกไม่นานต่อมาเขามีเงินเก็บมากกว่า 2,000 เหรียญ
แพททริค คิดถึงสถานเลีย้ งเด็กกําพร้าทีเ่ ขาและน้องได้พกั พิงอยูถ่ งึ เจ็ดปี ซึง่ ได้ปิดไปหลายปี แพททริค ได้
ติดต่อซือ้ บ้านเลีย้ งเด็กกําพร้า และเมือ่ เขาเขียนโครงการไปว่า เขาจะเปิ ดสถานเลีย้ งเด็กกําพร้าโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
เหมือนของรัฐบาล เพียงเมือ่ มีผจู้ ติ ศรัทธา ต้องการบริจาคให้กบั สถานเลีย้ งเด็กกําพร้า ขอรัฐบาลลดภาษีให้กบั ผู้
บริจาคด้วย หลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนทางรัฐบาลตอบตกลง และขายบ้านเด็กกําพร้าให้ในราคาพิเศษ แพทท
ริคจึงได้กลายเป็ นเจ้าของบ้านเด็กกําพร้า ทีเ่ ขาและน้องเคยพักพิงมาถึง 7 ปี
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พวกชาวบ้านทีแ่ พททริคอาศัยอยูไ่ ม่ไม่ใครล้อแพททริคว่า “หมอผีอกี ต่อไป”
“แต่เมือ่ แพททริคกล่าวเป็ นพยานเขามักจะกล่าวว่า “ตอนนี้ผมไม่ใช่เป็ นหมอผี แต่เป็ นบุตรของพระเจ้าผูท้ รง
พระชนม์อยู่”
แพททริคขอกล่าวขอบคุณดังนี้ “ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
ไ่ ด้ถวายทรัพย์ในปี 2016 ซึง่ ทาง
สํานักงานคริสตจักรได้นําไปสร้างห้อง ร.ร. วันสะบาโตสําหรับเด็กให้กบั สามโบสถ์ในเมือง “คินซาซา” และหนึ่งใน
สามโบสถ์ เป็ นโบสถ์ทแ่ี พททริค และครอบครัวเข้าไปนมัสการเป็ นประจํา และส่วนหนึ่ งของเงินถวายวันสะบาโตของ
ไตรมาสนี้ จะนําไปช่วยในการดําเนินงานของ “คินซาซาคลินิก” ...ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน รวมทัง้ ครอบครัว
ของท่านด้วย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า.....อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 28 ธันวาคม 2019
ฉันกําลังปวดท้อง
เล่าโดย แฟร้งก์และนิ คกี้ บันกา
นิ คกี้ มาเซลา บันกา โทรเรียกสามีช่อื แฟร้งก์ ซึง่ เป็ นบุรษุ พยาบาล ประจํา “แอ๊ดเวนตีสคลินิก” ทีเ่ มือง
“คินซาซา” เสียงพูดในโทรศัพท์จากภรรยาทําให้ แฟร้งก์ เป็ นกังวลมาก เมือ่ ภรรยาบอกว่า “ฉันกําลังปวดท้อง
ส่วนล่าง”
นิคกี้ ผูเ้ ป็ นภรรยา กําลังท้องได้ 8 เดือน หลังจากทีพ่ วกเขาได้อธิษฐานร่วม 4 ปี เพื่อขอพระเจ้าอวยพระพร
ให้พวกเขามีบุตร”
แฟร้งก์รบี ปรึกษากับแพทย์หญิงประจําคลินิก แพทย์ได้แนะนําให้นิกกีร้ บั ประทานยาเพื่อบรรเทาความ
เจ็บปวด และให้รบี นํานิคกีม้ าทีค่ ลินิก หากอาการปวดไม่ทุเลาลง
หลังจากรับประทานยา นิคกีค้ ่อยบรรเทาจากอาหารเจ็บครรภ์ แต่พอตกกลางคืน อาการปวดได้กลับมาอีก
นิคกีร้ สู้ กึ เหนื่อย และอ่อนเพลียมาก เธอไม่อาจทรงตัวยืนได้ตามลําพัง แฟร้งก์รบี โทรหาแพทย์หญิง ซึง่ เขาได้รบั
คําแนะนําในตอนกลางวัน แพทย์บอกให้แฟร้งก์รบี พานิคกีไ้ ปทีค่ ลินิก
ทีค่ ลินิก แพทย์ได้พบว่านิคกีไ้ ด้สญ
ู เสียเลือดไปมาก และต้องการทีจ่ ะเติมเลือดด่วน หมอได้แนะนําให้แฟร้งก์
พานิคกีไ้ ปทีโ่ รงพยาบาลใหญ่ทม่ี เี ครือ่ งมือแพทย์และมีอุปกรณ์ดกี ว่า
แต่แฟร้งก์ไม่มเี งินมากพอสําหรับจ่ายค่าโรงพยาบาลใหญ่ ในฐานะเป็ นบุรษุ พยาบาล เขาทราบว่าภรรยาของ
เขาอาการขัน้ วิกฤติ เขาขอให้แพทย์ทค่ี ลินิกทําอย่างดีทส่ี ุด แพทย์และผูช้ ่วยได้นํานิคกีเ้ ข้าไปในห้องผ่าตัดขนาดเล็ก
ของคลินิก ในห้องผ่าตัดมีเตียงสําหรับคนไข้ และมีโต๊ะเหล็กขนาดเล็กทีม่ ลี อ้ สํา หรับวางเครือ่ งมือ สําหรับการผ่าตัด
แฟร้งก์ได้ออกจากห้องไป เขามองเห็นว่า แพทย์กําลังมองหาเส้นเลือดใหญ่ของนิคกี้ เพื่อให้เลือดแก่
เธอ ทีโ่ ถงทางเดินของคลินิก นางพยาบาลและแพทย์อกี คนกล่าวให้การหนุ นใจว่า
“อย่าวิตกกังวล” คนหนึ่งกล่าว อีกคนให้การหนุ นใจว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยพวกเรา”
แฟร้งก์มองเห็นผูร้ ว่ มงานในคลินิกําลังอธิษฐานเผื่อภรรยาของเขา เพื่อนนางพยาบาลคนหนึ่งกล่าว
กับแฟร้งก์ว่า “ให้คุณอธิษฐานต่อไปเรือ่ ยๆ นะคะ”
แฟร้งก์เชื่อในพระเจ้าว่าจะทรงเข้าแทรกแซง แฟร้งก์เดินไปทีห่ อ้ งส่วนตั วและคุกเข่าลงอธิษฐาน “โอ พระ
บิดาเจ้า ภรรยาของข้าพระองค์เป็ นบุคคลพิเศษในครอบครัวของเธอ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ โปรดให้นิคกีร้ อด
ชีวติ คุณพ่อคุณแม่ของเธอไม่ใช่แอ๊ดเวนตีส และพวกเขาทราบว่านิคกีก้ ําลังรักษาตัวทีแ่ อ๊ดเวนตีสคลินิก ถ้าเธอไม่
รอดในครัง้ นี้...เสียงของแฟร้งก์แผ่วลง....”
แพทย์ทค่ี ลินิกโทรไปเชิญแพทย์ผู้เฉี่ยวชาญพิเศษมาให้การช่วยเหลือ แพทย์ผนู้ นั ้ กล่าวว่า ถ้าเขาออก
เดินทางโดยรถยนต์เดีย๋ วนี้ นัน้ ต้องอีกหนึ่งชัวโมงกว่
่
าทีเ่ ขาจะเดินทางถึง เขาจึงกล่าวแนะนําให้ทาํ อะไรบ้าง และเขา
เองจะรอรับโทรศัพท์ คอยให้คาํ ปรึกษา...เมือ่ เป็ นเช่นนี้แพทย์ทค่ี ลินิกจึงดําเนินการผ่าตัดต่อไป โดยไม่รรี อ แต่กจ็ ะ
พยายามทําดีทส่ี ุด
ขณะทีแ่ พทย์กําลังนึ่งเครือ่ งมือเพื่อฆ่าเชือ้ สําหรับใช้ในการผ่าตัดด้วยเครือ่ งไฟฟ้ า ปรากฏว่าไฟฟ้ าได้ดบั ลง
เวลาไม่คอยท่าแพทยต้องนึ่งเครือ่ งมือแพทย์ดว้ ยวิธกี ารแบบดัง้ เดิม
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เมือ่ แพทย์หญิงผ่าท้องของนิกกี้ แพทย์ได้มองเห็นเลือดกระจายไปทุกแห่ง เป็ นการสายเกินไป หัวใจของ
ทารกได้หยุดเต้นแล้ว
ตอนนี้แพทย์ได้หนั มาช่วยนิคกี้ เธอพยายามดิน้ รนทีจ่ ะหายใจ และแพทย์เองพยายามจะช่วยชีวติ ของเธอไว้
ในทีส่ ุดนิคกีไ้ ด้เริม่ กลับมาหายใจสมํ่าเสมอ แพทย์ได้บอกให้พยาบาลทีช่ ่วยส่งเครือ่ งมือเรียกแฟร้งก์ให้เข้ามาในห้อง
ผ่าตัด
นิคกีฟ้ ้ื นตัวจากการผ่าตัดโดยไม่มอี ะไรแทรกซ้อน แผลผ่าตัดก็หายดี ไม่มกี ารอักเสบใดๆ แพทย์หญิงผูเ้ ป็ น
หัวหน้าคลินิกชื่อ แพทย์หญิงโอลิฟ คิสไซล์ บอกกับแฟร้งก์ และภรรยาในตอนหลังว่า “พระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์ใน
คืนนัน้ ”
“พระเจ้าทรงแสนดีสาํ หรับคุณทัง้ สอง และพวกคุณควรจะสรรเสริญพระนามของพระองค์ ”
แพทย์หญิงคนเดิมกล่าวต่อว่า “โดยมาตรฐานของมนุ ษย์ นิคกีค้ งจะไม่รอดแล้ว ที่เธอรอดมาได้เป็ น
พระหัตถ์ของพระเจ้า”
หนึ่งเดือนหลังจากทีน่ ิคกีไ้ ด้เสียเด็กทารกไป แฟร้งก์และนิกกีก้ ําลังฟื้ นตัวจากการบอบชํ้าทางจิตใจ แต่พวก
เขาพร้อมทีจ่ ะกล่าวคําพยานถึงความรักของพระเจ้า
แฟร้งก์ได้กล่าวเป็ นพยานว่า “จากประสบการณ์ของเรา ผมสามารถพูดได้ว่า พระเจ้ากํา ลังช่วยผูค้ นให้
หายโรค และช่วยพวกเขาให้พบความรอดจากการมารักษาโรคทีค่ ลินิกของเรา....หากภรรยาของผมได้เดิน
ทางไปรักษาตัวทีอ่ ่นื เธออาจไม่รอดก็เป็ นได้ พระเจ้าทรงช่วยเธอให้ผ่านพ้นความตาย ขณะทีค่ ณะผูร้ ว่ มงานทีค่ ลินิก
ได้รว่ มกันอธิษฐานเพื่อเธอ”
เรือ่ งนี้มผี ลกระทบต่อญาติๆ ทีไ่ ม่ใช่แอ๊ดเวนตีส คุณพ่อของนิกกีไ้ ด้พดู กับแฟร้งก์ (ลูกเขย) เมือ่ เร็วๆ นี้ว่า
“พวกพีน่ ้องแอ๊ดเวนของลูก เป็ นกลุ่มคนพิเศษ เพราะพวกของลูกมีความรักอยูร่ อบๆ ตัว”
แฟร้งก์กล่าวว่า “ตอนนี้ทงั ้ พ่อตาและแม่ยายของผม เมือ่ เจ็บป่ วยไม่สบายจะเข้ารักษาตัวทีค่ ลินิกแอ๊ดเวนตีส
เป็ นประจํา”
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