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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 5 มกราคม 2019 

ถกูบงัคบัให้จอดรถโดยเฮลิคอปเตอร์ 

 

เล่าโดย  เคนอะโอเป วยั 50 ปี...ประเทศบอตสวานา         

      

       อาจารย์ “เคนอะโอเป ” ผูนํ้าของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีประเทศ “บอตสวานา ” ไมค่ดิกงัวลอะไร 

ขณะทีเ่ฮลคิอปเตอรล์าํหน่ึงบนิผ่านรถยนตท์ีเ่ขาขบัไปตามถนนหลวงระหว่างสองเมอืงใหญ่ในทวปีแอฟรกิา 

       พอเฮลคิอปเตอรล์าํนัน้บนิผ่านไปประมาณสามรอ้ยเมตร มี สนามหญา้โล่งๆ อยูข่า้งขวาของทางหลวง 

เฮลคิอปเตอรล์าํนัน้ไดร้อ่นลงจอดบนทีโ่ล่งแปลงดงักล่าว อาจารยเ์คนอะโอเป เหยยีบเบรคผ่อนความเรว็ของรถยนต์

ทีเ่ขาขบัลง อาจารยส์งัเกตเหน็ตํารวจสองนายลงจากเฮลคิอปเตอร ์แลว้วิง่เยาะ ๆ มาทีข่า้งถนน ตํารวจนายหน่ึงโบก

มอืใหเ้ขาจอดรถ อาจารยร์ูส้กึว่าหวัใจของเขาเตน้แรงขึน้ น่ีเป็นเรือ่งอะไร เหตุใดตํารวจจงึมาโบกมอืหยดุรถของเขา 

เมือ่รถยนตห์ยดุ  นายตํารวจคนแรกทาํสญัญาณมอืใหเ้ขาเปิดกระจกรถ และขอดใูบขบัขี ่ขณะทีด่ใูบขบัขีต่ํารวจคน

นัน้ไดพ้ดูขึน้ว่าคุณทราบไหมว่าเหตุใดเราจงึโบกมอืใหค้ณุหยดุรถ 

         อาจารย์เคนอะโอเปไ มท่ราบจะพดูตอบอะไร เขารูส้กึอดึอดั คดิในใจว่า หรอืว่าเราขบัรถเรว็เกนิกฎหมาย

อนุญาต ตํารวจคนทีถ่อืใบขบัขีข่องอาจารยพ์ดูขึน้ว่า “คุณขบัรถยนตเ์รว็เกนิความเรว็ทีก่ฏหมายกําหนดใหข้บัได้ ” 

 

ขบัรถเรว็เกินไป 

        ตํารวจนายนัน้พดูความจรงิ อาจารยเ์คนอะโอเป กําลงัเดนิทางกลบัจากเมอืงแฟรนซสีทาวน์ หลงัจา กไปรว่ม

ในพธิเีปิดโรงเรยีนแอ๊ดเว นธต์สีระดบัระดบัประถมศกึษาในตอนเหนือของประเทศบอตสวานา และเมือ่ประกอบพธิี

เสรจ็ ไดข้บัรถยนตเ์ดนิทางลงใตเ้พื่อมายงัเมอืงกาโบโรเน ซึง่เป็นเมอืงหลวง และเป็นทีต่ ัง้ของสาํนกังานมชิชั ่ น 

ระยะทาง 435 กโิลเมตร ดว้ยความมุง่มัน่จะไปใหถ้งึบา้นไมด่กึจนเกนิไป อาจารยเ์คนอะโอเป จงึขบัรถยนตด์ว้ย

ความเรว็ถงึ 150 กโิลเมตรต่อชัว่โมง ซึง่เรว็เกนิกว่ากฎหมายอนุญาตใหข้บัไดถ้งึ 30 กโิลเมตร 

         อาจารยเ์คนอะโอเปรูส้กึอบัอายเป็นอยา่งยิง่ เขาเป็นครสิเตยีน แล ะเป็นผู้ นําในครสิตจกัรดว้ย แต่เขาไม่

เคารพกฎจราจร ในเวลาดงักล่าวรถยนตท์ีผ่่านทัง้สองฟากถนน ทัง้เทีย่วไป และเทีย่วมาต่างหยดุรถด ู

ว่ามอีะไรกําลงัเกดิขึน้ ในนาทขีองความอดึอดัใจของอาจารยเ์คนอะโอเป นายตํานวจคนทีส่องทีย่นือยู ่และไมไ่ดพ้ดู

อะไรตัง้แต่แรกไดเ้อ่ยทกัขึ้ นว่า  “สวสัดคีรบัอาจารย ์อาจารยค์งไมรู่จ้กัผมหรอก แต่ผมเคยไดฟั้งอาจารยใ์นรายการ

สุขภาพทางโทรทศัน์หลายครัง้ ผมจาํอาจารยไ์ด ้แลว้น่ีอาจารยจ์ะเดนิทางไปทีไ่หนครบั” 

        อาจารยเ์คนอะโอเป ตอบว่า “ผมเดนิทางจากเมอืงแฟรนซสีทาวน์ กําลงัจะกลบับา้นทีเ่มอืงกาโบโรเนครบั ” 

        ตํารวจนายแรกทีถ่อืใบขบัขี ่เมือ่ทราบว่าเพื่อนตํารวจอกีนายรูจ้กักบัอาจารยเ์คนอะโอเป ว่าเป็นศาสนาจารย์

สอนศาสนา และเป็นผูพ้ดูในรายการทีม่ปีระโยชน์ทาง โทรทศัน์  จงึคนืใบขบัขีใ่หอ้าจารย ์พรอ้มกบัพดูเตอืนขึน้ว่า 

“เชญิอาจารยเ์ดนิทางต่อได ้แต่ขอใหข้บัรถอยา่งระมดัระวงัดว้ยนะครบั”  

         อาจารยเ์คนอะโอเป แทบไมเ่ชื่อหตูนเองว่าไดย้นิเช่นนัน้ ก่อนทีอ่าจารยเ์คนอะโอเปจะออกรถ นายตํารวจ

มองดรูถของอาจารยซ์ึง่มฝีุ่ น และเศษใบหญา้ทีถู่กพดัมาจากใบพดัใหญ่ของเฮลคิอปเตอรไ์ดพ้ดูขึน้ว่า “เราตอ้งขอ

โทษอาจารยด์ว้ยนะครบัทีม่ฝีุ่ น และใบหญา้จากใบพดัใหญ่ของเฮลคิอปเตอรข์องเราพดัมาตดิบนรถยนต ์ทาํให้

รถยนตข์องอาจารยส์กปรก” 
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การให้อภยัอนัหวานช่ืน 

         เมือ่ไดย้นิถอ้ยคาํจากนายตํารวจ จติใจของอาจารยเ์คนอะโอเป  รูส้กึผ่อนคลายจากความอาย แต่ในครูต่่อมา

เขารูส้กึถงึคุณค่าของ “การใหอ้ภยั”  อาจารยเ์คนอะโอเป พดูกบัตวัเองว่า “ฉนัรูส้กึว่า การใหอ้ภยัใดๆ ลว้นเป็นสิง่ที่

หวานชื่น แต่เราไมค่วรถอืว่าเป็นเรือ่งเลก็น้อย เพราะว่ามนัเป็นเรือ่งทีส่าํคญัมาก รวมทัง้การอภยัทีไ่ดร้บัจากตํารวจ

ในครัง้น้ีจะช่วยใหฉ้นัขบัรถอยู่ ภายใตก้ฎหมายจราจรตลอดไป ...และฉนัอธษิฐานขอใหพ้ระ เจา้ทรงดลใจของฉนัให้

อภยัคนอื่นทีท่าํผดิต่อฉนัตลอดไป” 

         การทีเ่ฮลคิอปเตอรข์องตํารวจ จะนําเฮลคิอปเตอรล์งบนพืน้ เพื่อจบัผูข้บัรถเรว็เกนิกําหนดไมค่่อยเกดิขึน้

บ่อยในประเทศบอตสวานา และการทีเ่มือ่ตํารวจจบัผูข้บัรถเรว็เกนิกําหนดไดแ้ลว้ และเพยีงกล่าวเตอืนไมท่าํการ

ปรบัเป็นเรือ่งทีแ่ทบจะไมเ่กดิขึน้เลยในประเทศบอตสวานา 

         อาจารยเ์คนอะโอเปกล่าวว่า “เมือ่ผมเหน็เฮลคิอปเตอรบ์นิผ่านเมือ่ใด ผมนึกถงึประสบการณ์ทีน่าย 

ตํารวจไดนํ้าเฮลคิอปเตอรล์งจอดเพื่อจบัผมขบัรถเรว็เกนิกําหนดในอดตี ... ขณะเดยีวกนัผมคดิถงึการได ้

รบัการอภยัไมต่อ้ งจา่ยค่าปรบัแลว้รูส้กึหวานชื่น ทุกวนัน้ีผมขบัรถความเรว็ตามทีก่ฎหมายอนุญาต  ผมไม ่

ยอมทาํความผดิซํ้าอยา่งเดมิ” 

         เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของไตรมาสทีส่ ี ่ปี 2015 ส่วนหน่ึงทาํใหเ้รามทุีนทรพัยเ์พยีงพอทีจ่ะ 

เปิดโรงเรยีนประถมอสีเทอรน์เกทแอ๊ดเวนตสี ในเมอื งแฟรนซสีทาวน์ ในเดอืนมกราคม 2017 น่ีเป็นโรง เรยีน  

ประถมแห่งแรกในเขตภาคเหนือของบอตสวานา ซึง่นบัเป็นโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแห่งทีส่าม และสองแห่งก่อนหน้าน้ี

เป็นโรงเรยีนระดบัมธัยมในประเทศบอตสวานา ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลกทีถ่วายทรพัยเ์พื่อใหก้ารสนบัสนุน

งานดา้นการศกึษาของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีในประเทศ “บอตสวานา ” ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหแ้ด่ทุก ท่าน ใน

นามพระครสิตเ์จา้... อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ในปี 1962 ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์ อ๊ดเวนตสี ไดเ้ปิดโรงเรยีนแอ๊ดเว นตสีแหง่แรกทีห่มูบ่า้น ชื่อ “รามอ๊คโกนาเม ” 

ระยะทาง 65 ก.ม. ห่างจากเมอืง “พาแลพเย”  

• ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศ “บอตสวานา ” มโีบสถ ์และกลุ่มนมสัการ 228 แห่ง 

มสีมาชกิโบสถ ์ 44 ,554 คน ประชากรของประเทศน้ีม ี 2,226 ,000 คน เมือ่คดิเป็นอตัราส่วนจะม ี

แอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 50 คน ในประเทศบอตสวานา 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 12 มกราคม 2019 

มาม่ีไปโบสถก์บัเราเถอะ 

 

เล่าโดย  เลธาโบ (เรือ่งตอนอาย ุ8 ขวบ)...ประเทศบอตสวานา  

                

        มกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่เกดิขึน้กบัครอบครวัหน่ึง เมือ่คุณแมข่องครอบครวันัน้ส่งลกูชา ยวยั 

8 ขวบไปเรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนประถมแอ๊ดเวนตสีในเมอืงแฟรนซสีทาวน์ 

         เดก็ชายคนน้ีชื่อ “เลธาโบ ” หลงัจากเดก็ชายไปเรยีนหนงัสอืไดไ้มก่ีเ่ดอืน พอถงึเวลารบัประทาน 

อาหาร เขาคะยัน้คะยอใหบ้ดิา-มารดา อธษิฐานก่อนรบัประทานอาหาร เขาขออนุญาตบดิา- มารดา อธษิฐานร่ วมกบั

เขาตอนเขาตื่นนอนในตอนเชา้ และก่อนเขา้นอนในตอนกลางคนื เลธาโบ ขอรอ้งมารดาของเขา 

พาเขาไปโบสถใ์นวนัสะบาโต 

         ตอนแรก คาํขอรอ้งของเลธาโบ ทาํใหผู้เ้ป็นมารดารูส้กึประหลาดใจ มารดาของเลธาโบมชีื่อว่า 

“โคลโมเลโม ” เธอ ไมใ่ช่คนทีเ่กดิมาในครอบครวัครสิเตยีน และชวีิ ตไมค่่อย มีความสุข จงึตดัสนิ ทาํ ไป 

ตามคาํขอรอ้งของลกูชาย  หลงัจากทีไ่ดน้มสัการพระเจา้ในโบสถห์ลายสะบาโต เมือ่มคีนถามถึ งความ 

รูส้กึ โคลโมเลโมตอบว่า “ฉนัขอบคุณพระเจา้ทีท่รงนําลกูชาย และฉนัใหรู้จ้กัพระเจา้ในโบสถแ์ห่งน้ี ”   

          ก่อนทีเ่ลธาโบ จะมาเขา้เรยีนทีโ่ รงเรยีนแอ๊ดเวนตสี เขาเขา้เรยีนโรงเรยีนสอนในบา้นแห่งหน่ึงใน 

ตวัเมอืงเป็นเวลาสามปี เลธาโบเรยีนหนงัสอือ่อนมาก วชิาอ่านออกเสยีง เลธาโบอ่านตะกุกตะกกั ส่วน 

วชิา คณติศาสตร์ กส็อบไมผ่่าน ทางโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีไดแ้นะนําใหม้ารดาของเลธาโบใหล้กูชายเรยีนซํ้า 

เกรดสามอกีหน่ึง ปี เพื่อเขาจะ ได้มพีืน้ฐาน ที่ดขี ึน้ ปรากฏว่าคาํแนะนําของอาจารยใ์หญ่เกดิผล การเรยีนของ 

เลธาโบพฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ ในเพยีงไมก่ีเ่ดอืน เขาทาํคะแนนไดอ้ยา่งน่าพอใจ และในการสอบปลาย 

ปีเลธาโบ ทาํคะแนนไดเ้กอืบเอในทุกวชิา  ดว้ยเหตุน้ีมารดาของเลธาโบจงึนําน้องสาวของเลธาโบม า 

ลงทะเบยีนเรยีนทีโ่รงเรยีนแอ๊ดเวนตสีดว้ยในปีการศกึษาถดัมา 

         มารดาของเลธาโบกล่าวเป็นพยานว่า “ตอนน้ีลกูชายฉนัอ่านหนงัสอืไดค้ล่อง ส่วนวชิา คณติศาสตร์ ที ่

เคยสอบตก ตอนน้ีได้ เกรด เอ ทีส่าํคญัเลธาโบชอบเรยีนชัน้เรยีนพระคมัภรีม์าก เขาบอกว่าเป็นวชิา 

ทีเ่ขาชื่นช อบมาก ... ส่วนลกูสาวของฉนัทาํคะแนนไดค้่อนขา้งดใีนชัน้เรยีนของเธอ .. สิง่ ที่ดทีีสุ่ดสุดคอืเรา 

สามคนแมล่กู (ฉนัเอง ลกูชาย และลกูสาว ) ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัความรกั และความรอดในพระเยซคูรสิต ์

       เลธาโบรกัการศกึษาพระคมัภรีเ์ป็นพเิศษ เมือ่เขาไดฟั้งเรือ่งของพระเยซใูนโรงเรยีน เขารูซ้าบซึง้ในความรกั 

และการเสยีสละของพระองค ์ จนบางครัง้มน้ํีาตาไหลซมึออกมา 

          คุณแมข่องเลธาโบ กล่าวเป็นพยานว่า “ทุกเชา้ และทุกเยน็ และก่อนเวลาอาหารทุกมือ้เราจะอธษิฐาน 

รว่มกนั ในทุกวนัสะบาโต เลธาโบ และน้องสาวจะไปนมสัการทีโ่บสถ ์สว่นตวัฉนั บางสะบาโตมเีหตุจาํ 

เป็นฉนัจะขบัรถไปส่งเขาทัง้สองทีห่น้าโบสถ ์ และเดนิทางไปทาํธุระต่ อ ลกูชายจะพดูกบัฉนัเสมอว่า  

“มามีไ่ปโบสถก์บัเราเถอะ” 

         มอียูช่่วงหน่ึงคณุแมข่องเลธาโบไมไ่ปนมสัการทีโ่บสถเ์ป็นเวลาสีเ่ดอืน เลธาโบไดร้ว่มกบัน้องสาวทาํ 

การอธษิฐานเพื่อผูเ้ป็ นแมทุ่กวนั นอกจากน้ีเลธาโบยงัขอใหค้รบูางคนทีเ่ขาสนิทใหอ้ธษิฐานเพื่อคุณแมข่อง 

เขาดว้ยวนัหน่ึง ก่อนทีคุ่ณแมข่องเลธาโบจะกลบัไปนมสัการทีโ่บสถ ์ในเชา้วนันัน้ เธอตื่นนอนในตอนเชา้ และรูส้กึ

เวยีนศรีษะมาก พอสาย เธอ กอ็าเจยีนหลายครัง้ ชาวบา้นเรยีกว่า “ โรคเจบ็ป่วยตอนเช้ า ” เลธาโบ  
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พดูกบัคุณแมข่องเขาว่า “มามีไ่ปโบสถก์บัเราเถอะ .. เราจะขอศษิยา ภบิาล อธษิฐานเพื่ออาการป่วยของมา มี่” 

         วนัสะบาโตต่อมาคุณแมข่องเลธาโบตดัสนิใจไปนมสัการทีโ่บสถ ์และศษิยาภบิาลไดอ้ธษิฐานวางมอื 

บนศรีษะของคุณแม ่อาการเวยีนศรีษะของคุณ แม่ค่อยทุเลาลง และในทีสุ่ดกห็ายไปอยา่งเดด็ขาด และจากเรือ่ง 

น้ีทาํให้ เธอ มโีอกาสเป็นพยานว่า “ลกูชายของฉนัรกัพระเจา้ และเชื่อในพระองคส์ุดดวงใจ คาํพดูเชญิชวน 

ของเขา ขอรอ้งใหฉ้นัไปโบสถทุ์กบ่อย จนฉนัเชื่อว่าพระเจา้ทรงส่งเขาใหม้าเป็นแสงสว่างในครอบครวั เพื่อสาํแดง

เสน้ทางทีถู่กตอ้งใ หค้รอบครวัของเราเดนิไป ” ในทีสุ่ดฉนัทนดือ้ร ัน้ต่อไปไมไ่หว  จงึไดก้ลบัไปนมสัการทีโ่บสถเ์ป็น

ประจาํ ฉนัไดร้บัพระพร ฉนัหายจากอาการเจบ็ป่วย และจติใจเตม็ไปดว้ยสนัตสิุข” 

         เลธาโบพดูกบัคุณแมข่องเขาว่า “การอธษิฐานเป็นสิง่ทีด่มีาก ตอนน้ีมามีห่ายจากการเวยีนศรีษะ  ไมอ่าเจยีน

เหมอืนเมือ่ก่อนแลว้...  ขอบคุณพระเจา้ทีพ่ระองคท์รงฟังคาํอธษิฐานของเรา”  

         ฝ่ายคุณแมข่องเลธาโบเมือ่ไดย้นิเช่นนั ้ น เธอรูส้กึมคีวามยนิด ีและพดูตอบลกูชายว่า “ขอบคุณ ลกูชายของ

แม ่ต่อไปน้ีเราจะไปนมสัการทีโ่บสถร์ว่มกนัทุกวนัสะบาโต”  

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของปี ค .ศ. 2015 ทางสาํนกัครสิตจกัรไดนํ้าไปเป็นกอง 

ทุนสาํหรบัสรา้งโรงเรยีนประถม “อสีเทอรน์เกตแอ๊ดเวนตสี” ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศ “บอตสวานา"   

 ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลกทีถ่วายเงนิถวายในวนัสะบาโตเพื่องานดา้นก ารศกึษาของพระเจา้ใน

ประเทศบอตสวานา ซึง่ตอนน้ีโรงเรยีนทีอ่า้งถงึไดถู้กสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ย และเปิดรบัเดก็ชายหญงิให ้

เขา้มาเรยีนหนงัสอื และเรยีนรูเ้รือ่งของพระเจา้ รวมไปถงึผูป้กครองดว้ย ดงัตวัอยา่งของเดก็ชาย เลธาโบ 

         คุณแมข่องเลธาโบกล่าวว่า “ขอบคุณพระเจ้ าทีม่โีรงเรยีนแห่งน้ี ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหผู้ถ้วายทรพัย์

ใหไ้ดร้บัพระพรมากมาย และไดร้บัพระพรในทุกสิง่ทีป่รารถนาดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้..อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ครสิตจกัรของเรามโีรงพยาบาลหน่ึงแห่งชื่อว่า “โรงพยาบาลคนัเยแอ๊ดเวนตสี  เป็นโรงพยาบาล 

ขนาด 168 เตยีงแต่ละปีมคีนไขใ้น (IPD) ประมาณ 40,000 คน และคนไขน้อก (OPD) 108,000 คน และมี

มารดามาทาํคลอดประมาณ 1,200 คน  

• ในปี ค .ศ . 1984 ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีไดจ้ดัระเบยีบองคก์รใหเ้ป็นสาํนกังานสหมชิชัน่ 

คอนเฟอเรนซห์น่ึงแห่ง และมสีาํนกังานมชิชั jนคอนเฟอ เรนซส์องแห่ง คอืสาํนกังานมชิชัน่คอน 

เฟอเรนซเ์หนือ และสาํนกังานมชิชัน่คอนเฟอเรนซใ์ต ้
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโต วนัท่ี 19 มกราคม 2019 

ออกมาจากความมืด 

 

เล่าโดย  อะทิจา จามลั คามิเนเท อาย ุ57 ปี...ประเทศโมซมับิก 

         

         อะทิจา ไดย้นิเกีย่วกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเป็นครัง้แรก ขณะเธออายเุพยีง 8 ปีตอนทีเ่ธอ

เดนิทางไปเยีย่มคุณยายของเธอในหมูบ่า้นแห่งหน่ึงซึง่อยูห่่างไกลจากบา้นของเธอ ซึง่อยูท่ีเ่มอืง “นมัพลูา ”  

เมอืงสาํคญัเมอืงหน่ึงในประเทศโมซมับกิ  ประชากรในประเทศโมซมับกิ ประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ตน์บัถอืศาสนา

อสิลาม 

         ขณะทีอ่ยูใ่นหมูบ่า้น วนัสะบาโตหน่ึงขณะทีอ่ะทจิาเดนิบนถนนผ่านโบสถ ์ผูป้กครองโบสถแ์อ๊ดเวน - 

ตสีหน่ึงไดเ้ชญิใหเ้ธอใหเ้ขา้ไปขา้งในเพื่อรบัประทานอาหาร หลงัจากทีเ่ธอรบัประทานอาหารเสรจ็ ผูป้กครองคนนัน้

ชวนใหเ้ธออยูต่่อเพื่อฟังคาํเทศนา และอ ะทจิาตอบตกลง และอยูฟั่งเทศนาจนจบจงึกลบัไปทีบ่า้นคุณยายของเธอ ...

เวลาผ่านไปนานทเีดยีว แต่อ ะทจิายงัจาํเรือ่งเทศน์วนัไดอ้ยา่งชดัเจน อาจารยผ์ูเ้ทศนาพดูเกีย่วกบัพระธรรมมทัธวิ 

บทที ่24 และพรรณนาใหเ้หน็ภาพว่าเมือ่พระเยซทูรงเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อ ง พระองคจ์ะทรงปลุกผูช้อบธรรม คอืผู้

เชื่อในพระองคท์ีต่ายไปแลว้ ใหก้ลบัมามชีวีติใหม ่และรา่งกายใหมท่ีไ่มรู่จ้กักบัความตาย ตอนนัน้ดวงใจของอะทจิา

ไดร้บัการสมัผสั หน่ึงเดอืนก่อนหน้านัน้น้องสาวคนตดิกนักบัอะทจิาพึง่ตายไป 

         อะทจิากล่าวเป็นพยานว่า  “เมือ่ไดฟั้ งคาํเทศนาของศาสนาจารยใ์นวนันัน้ ทาํใหห้นูเชื่อว่าในวนันัน้  หนู 

จะไดส้มัผสัมอืของน้องสาวสุดทีร่กัอกีครัง้หน่ึง” 

         เวลาผ่านไปเจด็ปี ตอนน้ีอะทจิาอาย ุ 15 ปี เธอพึง่แต่งงานกบัชายหนุ่มคนหน่ึง สามขีองอะทจิาเตบิโตขึน้ 

ในครอบครวัยของครสิเตยีนทีถ่อืรกัษาวนัอา ทติย ์แต่เขาไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืง “นมัพลูา ” 

วนัสะบาโตหน่ึงสามชีวนไปเขา้โบสถใ์นวนัสะบาโตดว้ยกนักบัเขา โรงเรยีนวนัสะบาโตเริม่ตน้ดว้ยการรว่มกนัรอ้ง

เพลง นมสัการ  เพลงนัน้มชีื่อว่า “เมือ่พระองคท์รงเรยีกในสวรรค์ ” (เพลงสรรเสรญิ เลขที ่ 142 ) เมือ่อะทิ - 

จาฟังคาํรอ้งของเพลง เธอยนืตะลงึงนัอยูก่บัที ่ขณะทีเ่ดก็หญงิอายหุกปีคนหน่ึงซึง่ยนือยูข่า้งๆ รอ้งเพลงน้ีออกมา

ดว้ยน้ําเสยีงใส และไพเราะจบัใจทีสุ่ด 

         ความประทบัใจในเน้ือหาของบทเพลงในวนันัน้ ทาํใหอ้ะทจิาถามศษิยาภบิาลเกีย่วกบัเรือ่งน้ี และไดท้ราบว่า 

พระคมัภรีส์อนความจรงิในเรือ่งน้ีไวอ้ยา่งชดัเจนว่า เมือ่พระเยซทูรงเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ทตูสวรรคข์องพระเจา้จะ

ทรงเป่าแตรแห่งสวรรคป์ลุกผูช้อบธรรมทีเ่ชื่อในพระเยซทูีต่ายไปแลว้ใหฟ้ื้นสู่ชวีติใหม ่พรอ้มกบัรา่งกายทีจ่ะเป็นอยู่

ชัว่นิรนัดร ์อะทจิาจงึอยูใ่นโบสถแ์อ๊ดเวนตสีตัง้แต่บดันัน้มา 

          ในประเทศโมซมับกิ มธีรรมเนียมว่าก่อนทีบุ่คคลหน่ึงจะทาํการตดัสนิใจครัง้สาํคญั เขาหรอื เธอ จะ 

ตอ้งปรกึษาขอคาํแนะนําจากผูอ้าวุโสในวงศต์ระกูลเสยีก่อน ก่อนทีจ่ะทาํการตดัสนิใจ ดงันัน้ในเมือ่พ่อของ 

อะทจิาไดต้ายไปแลว้หลายปี ญาตสินิททีอ่าวุโสทีสุ่ดคอืคุณป้าของเธอ และป้าของอะทจิาคนน้ีเป็นคนทีเ่ลีย้งดอูะทจิา

มาตัง้แต่เป็นเดก็ และคุณป้าของอะทจิามอีาชพีเป็นหมอผ ี

          คุณป้าของอะทจิาทีเ่ป็นหมอผชีื่อ “คารเ์มน ” เมือ่อะทจิาขออนุญาตจากป้าว่า เธอตอ้งการเป็นครสิเตยีน   

แอ๊ดเวนตสี ป้าบอกกบัอะทจิาว่า เธอไปปรกึษากบัแมข่องเธอกแ็ลว้กนั เธอว่าอยา่งไรกใ็หเ้ธอเอาอยา่งนัน้ เมือ่อะทิ

จาไปขอรอ้งคุณแมใ่นเรือ่งน้ี คุณแมซ่ึง่เป็นแมม่า่ย เพราะคุณพ่อของอะทจิาไดต้ายมาแลว้หลายปีบอกว่า “แมไ่มไ่ด้

เลีย้งดเูธอมา ฉะนัน้ใหเ้ธอขอคาํปรกึษากบัคุณลุงของเธอกแ็ลว้กนั” 
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         เมือ่อะทิจาไปขอคาํปรกึษากบัคุณลุง ซึง่มชีื่อว่า “แคนดโิด” ลุงปฏเิสธจะอนุญาตใหอ้ะทจิารบับพัติ ศมาเป็น 

ครสิเตยีน...ลุงกล่าวคาํสาบานว่า หากอะทจิาไมเ่ชื่อฟัง เขาจะตดัขาดกบัอะทจิาตลอดไป 

         คาํขูข่องคุณลุงทาํใหอ้ะทจิารูส้กึหวาดหวัน่มาก อะทจิาไดอ้ธษิฐานอยา่งหนกัตลอดหน่ึ งเดอืน ในทีสุ่ด 

อะทจิาเลอืกเอาการเชื่ อฟังพระเจา้ และตดัสนิใจรบับพัตศิ มาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี อะทจิาขอบคุณพระเจา้อยา่งทีสุ่ ด 

ทีส่ามขีองเธอตดัสนิใจรบับพัตศิมาพรอ้มกนักบัเธอ ในวนัรบับพัติ ศมาไมม่ญีาตพิีน้่องแมค้นเดยีวของอะทจิามาเป็น

พยานในพธิสีาํคญัครัง้น้ี 

         หน่ึงปีต่อมาอะทจิาใหก้ําเนิดบุตรชายหน่ึงคน เธอ และสามตีัง้ชื่อใหเ้ดก็ทารกว่า “ไดออนนิซโิอ ” 

ต่อมาเดก็ทารกเกดิป่วยหนกั แต่สองสาม-ี ภรรยาปฏเิสธที่ จะนําลกูชายตวัเลก็ของพวกเขาไปหาหมอผซีึง่เป็นป้า 

ของอะทจิาเอง เหมอืนทีช่าวบา้นทัว่ไปทาํกนั 

         เมือ่ลุงของอะทจิาไดท้ราบขา่วว่าหลานชายตวัน้อยป่วยหนกั เขาไดม้าเยีย่มอะทจิาในตอนเยน็วนัหน่ึงพรอ้ม

กบัถอืหอกมาดว้ย และขูว่่า “เพราะเธอไมนํ่าเหลนของฉนัไปใหห้มอผทีาํการรกัษา ฉนัจะรอดวู่าถา้เดก็คนน้ีตาย

เมือ่ไร ฉนัจะเอาหอกน้ีแทงคอเธอใหต้ายตามลกูของเธอไปดว้ย” 

        สองวนัผ่านไป เด็กทารกไมย่อมดดูนมแม ่และรา่งกายอ่อนเพลยีลงกว่าเดมิ อะทจิาและสามคีุกเขา่ลง และ

อธษิฐานอยา่งหนกั ในวนัทีส่าม เดก็เริม่ดดูนมจากแม ่เมือ่อะทจิา และสามนํีาเดก็ไปรบัการตรวจจากแพทยท์ี่

โรงพยาบาล เมือ่คุณหมอตรวจดอูาการ เขาบอกกบัอะทจิา และสามวี่า “ลกูของคุณอาการดขีึน้แ ลว้ และเขาจะหาย

ป่วยในอกีไมก่ีว่นั”  

         คุณลุงของอะทจิาไดเ้ดนิทางกลบับา้นของเขาพรอ้มกบัหอกทีเ่ขาไดนํ้ามาดว้ย “เราสองสามภีรรยา ไดเ้หน็

ชดัเจนว่าซาตานเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ” อะทจิากล่าวต่อไปว่า “ฉนัไมเ่คยเหน็เดก็คนไหนป่วยหนกัเหมอืนกบัลกูชายของ

ฉนัและหายป่วย แสดงว่าซาตานอยากจะทาํใหล้กูของฉนัตาย แต่โดยพระเมตตาของพระเจา้ เขาหายป่วยเป็นปกติ ” 

         การอศัจรรยท์ีล่กูชายของอะทจิาหายป่วยจากการอธษิฐาน ทาํใหพ้ีส่าวสองคนของอะทจิาไดเ้กดิความสนใจ

ในพระเจา้ และมานมสัการในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี และใน ไมเ่กนิหน่ึงปีทัง้สองไดร้บับพัตศิ มา ในอกีหน่ึงปีถดัมาพีช่าย  

และคุณแมข่องอะทจิากไ็ดร้บับพัตศิ มาเช่นเดยีวกนั ในอกีสามปีต่อมา อะทจิาและญาตพิีน้่องทัง้หลายทีเ่ป็นครสิ -

เตยีนแลว้ต่างดใี จและตื่นเตน้ เมือ่คุณป้าคารเ์มน ของอะทจิาซึง่มอีาชพีเป็นหมอผขีองหมูบ่า้นไดต้ดัสนิใจตดิตาม

พระเจา้ ในวนันัน้ศาสนาจารยผ์ูป้ระกอบพธิบีพัตศิมาไดท้าํการจุม่ตวัคุณป้าคารเ์มนลงในน้ําถงึสามครัง้ดว้ยกนั  

         อะทจิาไดก้ล่าวเป็นพยานในเรือ่งประหลาดน้ีใน ทีป่ระชุมนมสัการว่า “ในพธิบีพัตศิ มาเมือ่คุณป้าโผล่ 

พน้น้ําครัง้แรก คุณป้ากรดีรอ้งและกล่าวถอ้ยคาํออกมาเป็นชุด ทีไ่มม่ใีครเขา้ใจถ้ อยคาํเหล่านัน้ ศาสนาจารย ์

จงึจบัตวัคุณป้าจุม่ลงใตน้ํ้าเป็นครัง้ทีส่อง แต่เมือ่คุณป้าขึน้มาพน้น้ําในครัง้ทีส่อง คุณป้ายงักรดีรอ้ง และกล่าวถอ้ยคาํ

พมึพาํเหมอืนครัง้ก่อน แต่เสยีงแผ่วลง ศาสนาจารยจ์งึจุม่ตวัคุณป้าลงใตน้ํ้าเป็นครัง้ทีส่าม และครัง้น้ีเมือ่ 

คุณป้าพน้จากน้ํา คุณป้าไมก่รดีรอ้ง หรอืพมึพาํอะไร ...เป็นอนัว่าผรีา้ยทีส่งิสถติอยูก่บัคุณป้าไดย้อมแพแ้ละไดห้นีไป

จากคุณป้า” 

         อะทจิาเป็นพยานดว้ยความตื่นเตน้ยนิดวี่า ตอนน้ีคุณป้าคารเ์มน อดตีแมม่ด ไดเ้ป็นมคันายกิาคนหน่ึงของ

โบสถแ์อ๊ดเวนตสี และคุณลุงผูถ้อืหอกมาขูอ่ะทจิา  เมือ่ลกูชายของเธอป่วย และทีเ่ขาไดก้ล่าวสาบานว่าจะ 

ไมม่ายุง่เกีย่วกบัอะทจิาตลอดไป ไดเ้ขา้ไปนมสัการทีโ่บสถห์ลงัจากทีภ่รรยาของเขาไดร้บับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวน -

ตสีในสองปีต่อมา และไมน่านต่อมาคุณลุงแคนดโิด กไ็ดร้บับพัติศมาเช่นกนั ตอนน้ีคุณลุงพึง่ไดจ้ากโลกน้ีไปพั กผ่อน

กบัพระผูเ้ป็นเจา้ หลงัจากไดร้บับพัตศิมาแลว้ปีเศษ 
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         อะทจิา กล่าวเป็นพยานว่า “ฉนัขอบคุณพระเจา้ ทีค่รอบครวัของฉนัทัง้หมดไดถ้วายกายใจใหก้บัพระ - 

เจา้  แมคุ้ณป้าทีเ่ป็นหมอผกีก็ลบัใจรบับพัติ ศมา คุณลุงทีเ่คยต่อตา้นอยา่งหนกั พระเจา้กท็รงนําเขาใหม้ารบั 

เชื่อ สรรเสรญิพระนามของพระองค ์ทีท่รงนําฉนั และครอบครวั และญาตพิีน้่องอกีหลายคนใหเ้ขา้สู่ครสิตจกัร

สุดทา้ยทีเ่หลอือยู ่คอืครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

        ปัจจบุนั อะทจิา อาย ุ 57 ปี เป็นภรรยาศาสนาจารยท์ีก่ระตอืรอืรน้ สามขีองเธอคอื อาจารย ์ “ลาซาโร ”

หลงัจาก รบับพัติ ศมามคีวามสนใจในการรบัใชพ้ระเจา้ พระเจา้ทรงดลใจใหค้ณะกรรมการครสิตจกัรส่งเขา 

ไปศกึษาหลกัสตูรศาสนศาสตร ์และจบออกมาเป็นศาสนาจารยม์าแลว้หลายสบิปี และถูกยา้ยไปทาํงานเป็น 

ศษิยาภบิาลของโบสถห์ลายแห่ง และในสองปีมาน้ี อาจารยล์าซาโรรบัใชพ้ระเจา้เป็นศษิยาภบิาลปร ะจาํ 

โบสถแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงนมัพลูา 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสมทบทุนในการก่อสรา้งสถาน 

เลีย้งเดก็กําพรา้ ผูซ้ึง่พ่อ หรอืแม ่หรอืทัง้พ่อ และแมเ่สยีชวีติจากโรคเอดสใ์นประเทศโมซมับกิ โดยสถาน 

เลีย้งเดก็กําพรา้แห่งน้ีจะตัง้ขึน้ทีเ่มอืงนมัพลูา..ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีม่สี่วนในการสรา้งสถานเลีย้งเดก็

กําพรา้ในประเทศโมซมับกิ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน..ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้..อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• โรงพมิพข์องครสิตจกัรชื่อ คาซา พลบัลคิาโดรา โด อนิดโิค ตัง้อยูท่ีเ่มอืงหลวงคอืกรงุมาพโูต 

• ในปี ค .ศ. 1937 มกีารตัง้ค่ายพกัแรมครัง้แรก มผีูเ้ขา้รว่มถงึ 1,500 คน พวกเขาเป็นผูฟั้งทีข่ ีอ้าย และขี ้

ระแวง เมือ่พวกเขาถูกเชญิมาเขา้แถวเพื่อถ่ายภาพลงนิตยสาร พวกเขาพากนัหนีไปซ่อนตวัตามพุ่มไม ้ 

ในบรเิวณใกลเ้คยีง สองปีถดัมาคอืปี ค.ศ. 1939 มชีาวโมซมับกิกลบัใจ และรบับพัตศิมาเป็นคนแรก  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโต วนัท่ี 26 มกราคม 2019 

การพบโบสถท่ี์ถือรกัษาวนัสะบาโต 

 

 เล่าโดย  อีวลัดโ์อ วยั 23 ปี...ประเทศโมซมับิก 

         

         นกัเรยีนชัน้มธัยมปลายคนห น่ึงชื่อ“อวีลัดโ์อ ” มคีวามมุง่มัน่จะบวชเป็นบาทหลวง เขาจงึศกึษาหลกัคาํสอน

ของครสิตจกัรคาทอลกิอยา่งเอาจรงิเอาจงั ในวนัอาทติยอ์วีลัดโ์อช่วยสอนชัน้เดก็ในโบสถค์าทอลกิซึง่ตัง้อยูเ่มอืง นมั

พลูา เมอืงน้ีเป็นเมอืงใหญ่อนัดบัสามในประเทศโมซมับกิ มปีระชากรอาศยัอยูห่า้แสนค น อวีลัดโ์อไดก้ําลงัเตรยีมตวั

ยา้ยเขา้ไปอาศยัในเมอืง มาพโูต ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศโมซมับกิ เพื่อเขา้ชัน้ฝึกอบรมเตรยีมตวัเป็น

บาทหลวง 

        อวีลัดโ์อ เตรยีมทีจ่ะสอนชัน้เดก็ๆ  ใหท้ราบถงึพระบญัญตัสิบิประการ เขาเปรยีบเทยีบคาํสอนของคาทอลกิ 

และพระบญัญตัสิบิประกา รทีพ่บในพระคมัภรี ์เขาสงัเกตเหน็ว่า พระบญัญตัสิบิประการในพระคมัภรี ์มคีวาม

แตกต่างกนัจากพระบญัญตัสิบิประการในหนงัสอืหลกัขอ้เชื่อของคาทอลกิ  

        อวีลัดโ์อ ขอใหบ้าทหลวงคนหน่ึงอธบิายใหเ้ขาเขา้ใจในความแตกต่างระหว่างพระบญัญตัสิบิประการในพระ -

คมัภรี ์และหนงัสอืหลกัคาํสอนของคาทอลกิ แต่บาทหลวงคนนัน้ไมส่ามารถตอบคาํถามได ้

         ยอ้นกลบัไปขณะทีเ่รยีนชัน้สบิเอด็เทอมสุดทา้ย อวีลัดโ์อจดักลุ่มสงัคมขึน้ซึง่มสีมาชกิกลุ่ม 30 คน เพื่อใหแ้ต่

ละคนช่วยทาํการนบัหวัขอ้ทีแ่ตกต่างกนัระหว่างคาํสอนของพระคมัภรี ์และหนงัสอืหลกัขอ้เชื่อข องครสิตจกัร

คาทอลกิ งานชิน้น้ีทาํใหบ้ชิอป (หวัหน้าบาทหลวง ) รูส้กึตื่นตระหนก โดยบชิอปไดป้ระกาศว่าการทาํเช่นนัน้เป็น

ความบาป และสัง่ใหพ้วกเขาตอ้งสารภาพความบาปต่อบชิอป หากไมท่าํการสารภาพจะเป็นการเสีย่งมากทีพ่วกเขา

จะถูกปฏเิสธจากครสิตจกัรคาทอลกิ 

         กลุ่มนกัเรยีนโตแ้ยง้ว่า “พวกเราจะสารภาพบาปกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้” 

          บชิอปท่านนัน้ไดข้บัไล่นกัเรยีนกลุ่มนัน้จาํนวนกว่าครึง่เป็นสมาชกิออกจากครสิตจกัร ...เมือ่กลุ่มนกัเรยีน 30 

คนทาํการศกึษาพระคมัภรี ์พวกเขาไดค้น้พบว่า ครสิเตยีนยคุแรกเริม่นมสัการในวนัสะบาโต แ ต่ไมม่ใีครในพวกเขา 

30 คนรูจ้กัใครทีน่มสัการในวนัสะบาโตในเมอืงนมัพลูา อยา่งไรกต็ามเมือ่นกัเรยีนกลุ่มน้ีเรยีนจบชัน้สบิแลว้ กลุ่ม

สมาคมนกัเรยีนจาํนวน 30 คนต่างกแ็ยกจากกนั ต่างคนต่างไป บางคนไดเ้ขา้รว่มกบัครสิตจกัร “วแิวนเจลคิลั ” มบีาง

คนหนัไปรบัเชื่อในศาสนาอสิลาม 

         ขณะทีพ่่อแม ่ของอวีลัดโ์อ เป็นผูม้อีทิธพิลในครสิตจกัรคาทอลกิ อวีลัดโ์อจงึไดร้บัอนุญาตใหก้ลบัมาสู่

ครสิตจกัรคาทอลกิได ้แต่บชิอปไมอ่นุญาต ให้อวีลัดโ์อ เขา้ศกึษาในสถาบนัศาสนศาสตร ์เมือ่เขาเรยีนจบชัน้มธัยม

ปลายเพื่อเตรยีมตวัเป็นบาทหลวงตามทีเ่ขาไดต้ัง้ใจไวก่้อนหน้าน้ี  

         ในวนัอาทติยว์นัหน่ึง เมือ่อวีลัดโ์อเอ่ยถงึเรือ่งวนัทีเ่จด็เป็นวนัสะบาโตทีโ่บสถ ์ผูห้ญงิคนหน่ึงไดถ้ามอวีลัดโ์อ

ว่า เธอทราบหรอืเปล่า ว่ามคีรสิตจกัรแห่งหน่ึงในเมอืงนมัพลูา ทีน่มสัการในวนัสะบาโต และบอกดว้ยว่าครสิตจกัร

ดงักล่าวตัง้อยูท่ีถ่นนชื่ออะไรในตวัเมอืง 

         อวีลัดโ์อเดนิทางไปยงัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และไปพดูคุยกบัศษิยาภบิาลประจาํโบสถ ์และถาม

คาํถามหลายขอ้ทีเ่ขาขอ้งใจ และเขาไดร้บัคาํตอบทุกขอ้อยา่งกระจา่ง อวีลัดโ์อจงึโทรเล่าเรือ่งการทีเ่ขาไปสมัภาษณ์

กบัศษิยาภบิาลครสิตจกัรเซเว่ นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่ม 30 คนฟัง  และนดัพวกเขาทัง้หมดไปพบกนัที่
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โบสถข์องครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีในวนัสะบาโตถดัไป ปรากฏว่าส่วนมากไมม่คีวามสนใจในเรือ่งวนัสะบาโตอกีต่อไป 

ดงันัน้เมือ่ถงึวนัสะบาโตมเีพื่อนเพยีง 3 คน เดนิทางมาพบอวีลัดโ์อทีค่รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสี 

         ในเวลาหา้เดอืนต่อมา หลงัจากวนัสะบาโตแรกทีอ่วีลัดโ์อไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี  อวีลัดโ์อไดข้อรบั

บพัตศิมาเขา้เป็นสมาชกิของครสิตจกัร ในตอนทีอ่วีลัดโ์อไปขออนุญาตพ่อและแมว่่าเขาจะรบับพัตศิมาในครสิตจกัร

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี แมไ่ดพ้ดูกบั เขาว่า เธอ ทราบเรยีบรอ้ยแลว้ เธอ พดูว่า “แมส่งัเกตดอุูปนิสยัของลกู

เปลีย่นแปลงไปหลายอยา่ง...โดยเฉพาะลกูไดพ้ดูเกีย่วกบัเรือ่งพระคมัภรีเ์กอืบตลอดเวลา” 

         อยา่งไรกด็เีมือ่พ่อไดท้ราบว่าลกูชายจะลาจากครสิตจกัรคาทอลกิ และไปรว่มกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด -

เวนตีส ซึง่เป็นโบสถข์นาดเลก็มสีมาชกิไมม่าก พ่อรูส้กึโกรธ และขูว่่าถา้อวีลัดโ์อ ไปรบับพัตศิมาเป็นสมาชกิโบสถ์  

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเมือ่ไร พ่อจะโยนเสือ้ผา้ เขา้ของเครือ่งใชส้่วนตวัของลกูออกจากบา้น  ผูเ้ป็นพ่อพดูว่า “พ่อ

ไมไ่ดขู้ ่แต่พ่อพดูจรงิ ถา้ลกูรบับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี เราพ่อ-ลกูจะตดัขาดจากกนั” 

         อวีลัดโ์อเดนิทางไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีในวนัสะบาโตต่อมา เมือ่อวีลัดโ์อกลบัมาบา้น พ่อขอ งอวีลัด์-

โอ สัง่ใหล้กูชายเกบ็เสือ้ผา้ออกจากบา้นไปในวนัรุง่ขึน้ อยา่งไรกด็ ีผูเ้ป็นแมพ่ยายามพดูถงึเหตุผลต่างๆและขอให้

สามใีจเยน็ลง และยกเลกิคาํสัง่ใหล้กูชายขนของออกจากบา้นไป  

         แต่พ่อของอวีลัดโ์อ ยงัใจแขง็ เพยีงใหเ้วลาอวีลัดโ์อตดัสนิใจอกีหน่ึงสปัดาห ์เมือ่อวีลัดโ์อไมเ่ปลีย่นใจ แมเ่ป็น

ธุระไปคุยกบัคุณยาย โดยขอใหอ้วีลัดโ์อ ยา้ยไปอยูบ่า้นของคุณยาย ซึง่คุณยายตอบตกลง อวีลัดโ์อจงึยา้ยออกไปพกั

อาศยักบัคุณยาย  

          พ่อของอวีลัดโ์อปฏเิสธทีจ่ะจา่ยค่าเล่าเรยีนปีสุดทา้ยของชัน้มธัยมปลายใหก้บัลกูชาย ผูเ้ป็นแมจ่งึตอ้งใชเ้งนิ

สะสมที่ เธอมจีา่ยแทน ส่วนค่าอาหาร อาหารกลางวนั ค่าเดนิทาง และอื่นๆ สมาชกิหลายคนในโบสถไ์ดใ้หก้าร

ช่วยเหลอือวีลัดโ์อในส่วนน้ี 

         พ่อของอวีลัดโ์อบอกกบัใครๆ ในหมูบ่า้นว่าอวีลัดโ์อ ลกูชายของเขาเป็นโรคเอดส ์เรือ่งน้ีทาํเดก็ๆ และ วยัรุน่

หลายคนพยายามไมค่บคา้สมาคมกบัอวีลัดโ์อ บางทพีอเหน็อวีลัดโ์อเดนิมา พวกเขากจ็ะพยายามหลบหน้าไป

โดยเรว็ เพราะกลวัตดิโรคเอดส ์บางคนพยายามจะไมย่อมสนทนากบัอวีลัดโ์อ 

         เมือ่อวีลัดโ์ออาศยัอยูใ่นบา้นคุณยายไดห้น่ึงปี  เป็นช่วงที่อวีลัดโ์อเรยีนจบชัน้มธัยมปลายพอด ีคุณพ่อไดส้่ง

ขา่วถงึอวีลัดโ์อ ถอ้ยคาํในขา่วสารนัน้พดูว่า “สิง่ทีผ่่านมาพ่อขอโทษ ขอลกูใหอ้ภยัพ่อดว้ยและพ่อขอชวนลกูกลบั

บา้นมาอยูก่บัพ่อแมเ่หมอืนเดมิ ลกูกลบัมาวนัไหนกไ็ด ้กลบัมาไวๆ ยิง่ด ีทุกคนในบา้นรออยู”่   

         เมือ่อวีลัดโ์อกลบัมาอยูท่ีบ่า้น ทุกคนแสดงความยนิดตีอ้นรบั ผูเ้ป็นพ่อพยายามตดิต่อให้ อวีลัดโ์อ 

ไดเ้ขา้เรยีนต่อในมหาวทิยาลยัทีไ่หนสกัแห่ง แต่ทุกแห่งมชีัน้เรยีนในวนัเสาร ์เมื่ ออวีลัดโ์อ ไมส่ามารถจะเรยีนต่อได ้

พ่อของอวีลัดโ์อ พยายามสมคัรงานเสมยีนใหล้กูชายเขา้ทาํงานในทีท่าํก ารทอ้งถิน่ของรฐับาล แต่ปรากฏว่าอวีลัดโ์อ

สมัภาษณ์ไมผ่่าน เพราะอวีลัดโ์อขอหยดุงานในวนัสะบาโต  

         พ่อของอวีลัดโ์อมอีารมณ์โกรธพดูกบัลกูชายว่า “พ่อไมท่ราบว่าลูกตอ้งการอะไรในชวีติ ..พ่อพยายามช่วยลกู

แลว้ แต่ลกูไดส้ญูเสยีโอกาสไปหลายครัง้เพราะเรือ่งวนัสะบาโต ลกูอยา่หวงัว่าพ่อจะช่วยลกูอกีต่อไป”   

         อวีลัดโ์อ เริม่ทาํงานอสิระโดยเป็นผูเ้ขยีนบทความส่งสาํนกัพมิพ ์และเขาพยายามเกบ็เงนิไว ้เพื่อส่งตวั 

เองเรยีนในหลกัสตูรการศกึษาดา้นการพมิพ ์อวีลัดโ์อทาํงานกบัสถานีวทิย ุและสถานีโทรทศัน์สองสามแห่ง แต่ไม่ มี

บรษิทัใดจา้งเขาทาํงานเตม็เวลา เพราะเรือ่งวนัสะบาโต 

ตอนรวบรวมขา่วต่างแดนชุดน้ีในกลางปี 2018 อวีลัดโ์อ มอีาย ุ 23 ปี แมจ้ะมอุีปสรรคต่์างๆ แต่เขาไม ่

หมดหวงั ผ่านอทิธพิลแห่งความเ ชื่อ และความสตัยซ์ื่อ ม ี 10 คนไดเ้ขา้รว่มครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี เพิม่เตมิจาก 
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น้ีน้องชายทัง้สามคนของเขาเริม่ไปนมสัการทีโ่บสถ ์และคุณแมข่องเขาไปนมสัการทีโ่บสถเ์ป็นครัง้คราว และ 

มคีวามประสงคจ์ะเขา้รว่มในความเชื่อเช่นกนั เพยีงแต่ตอนน้ีคุณพ่อยงัขูว่่า หากคุณแมร่บั บพัตศิมาเป็น 

สมาชกิของโบสถแ์อ๊ดเวนตสีเมือ่ไร เขาจะฟ้องหยา่จากคุณแม ่

อวีลัดโ์อกล่าวเป็นพยานว่า “ขณะน้ีผมกาํลงัอธษิฐานทุกวนัสาํหรบัคุณแมข่องผม และมคีวามหวงัว่าคุณแม่

จะกลายเป็นแอ๊ดเวนตสีในวนัหน่ึงไมน่านหลงัจากน้ี ผมอธษิฐานดว้ยว่า ในทีสุ่ดอยา่งน้อยคุณพ่อจะยนิยอม ใหทุ้กคน

ในครอบครวัไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีได”้ 

ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  จะนําไปช่วยสรา้งสถานเลีย้งเดก็กําพรา้ 

ทีส่ญูเสยีพ่อแมไ่ปเพราะโรคเอดส ์ในเมอืงทีอ่วีลัดโ์ออาศยัอยู ่คอืเมอืงนมัพลูา ขอบคุณพีน้่อง ในพระครสิตทุ์กท่านที่

ถวายเงนิถวาย ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหท่้าน ทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนาพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ประเทศโมซมับกิ เป็นประเทศหน่ึงทีม่แีนวปะการงัสวยระดบัโลก มพีนัธุป์ลาแตกต่างกนักว่า 1,200 

ชนิด ซึง่จะแหวกว่ายอยูต่ามชายฝัง่ และน่านน้ําของโมซมับกิ  

• ประเทศโมซมับกิมสีนามบนิทัง้ใหญ่ และเลก็จาํนวน 147 แห่งกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ อยา่งไรกต็ามมสีนามบนิ 

เพยีง 22 แห่งทีล่านบนิเป็นปนูซเีมนต ์เสรมิเหลก็ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2019 

พกพระคมัภีรเ์ป็นอาวธุ 

 

เล่าโดย  มอยเซส ฟรานซีสโค เพเลมเบ วยั 32 ปี...ประเทศโมซมับิก 

 

         หลงัจากที ่ “มอยเซส ” ลม้เหลวในการเรยีน เขาเรยีนไมส่าํเรจ็ชัน้มธัยมปลาย มอยเซสสมคัรเป็นทหารใน

กองทพับกโมซมับกิ บดิาของเขาหวงัว่าการเป็นทหารในกองทพัจะทาํใหเ้ขาหยดุการดื่มเหลา้จดั และหนั 

หลงัใหก้บัยาเสพตดิอื่นๆ 

         ไมน่านหลงัจากทีเ่ขาเขา้รว่มกบักองทพั เขาไดพ้บกบัแอ๊ดเวนตสีคนหน่ึงชื่อ “อลัเฟรดโด ” ทีโ่รงอาหารของ

กองทพั เขากล่าวเป็นพยานในภายหลงัว่า “ผมรูส้กึประทบัใจในรปูแบบการใชช้วีติของเขา  เขาแบ่งอาหารในจาน

ของเขาใหผ้ม” 

         อลัเฟรดโด ใช้ ความระมดัระวงัในสิง่ทีเ่ขารบัประทาน เขาปฏเิสธทีจ่ะรบัประทานปลาบางชนิด เขา 

บอกว่า เป็นปลาประเภททีไ่มส่ะอาด  

         “ดงันัน้เมือ่โรงครวัทหารเตรยีมอาหารประเภทน้ี ผมจะนัง่กบัเขา เพราะผมทราบว่าเขาจะใหอ้าหารดงักล่าว

แก่ผม ผมจงึถอืว่า อลัเฟรดโด มน้ํีาใจต่อผม” 

         หลงัจาก อยูใ่นกองรอ้ยเดยีวกบัอลัเฟรดโด มอยเซสถูกเลอืกใหไ้ปสงักดักบัอกีกองรอ้ยหน่ึง ทีจ่ะเรยีน

หลกัสตูรสารวตัรทหาร ในโรงนอนแห่งใหม ่มอยเซสถูกจดัใหน้อนขา้งเพื่อนทหารคนหน่ึง เพื่อนใหมค่นน้ีจะวาง  

พระคมัภรีไ์วข้า้งหมอนของเขา เมือ่มอยเซสตื่นนอน เขามองเหน็พร ะคมัภรีเ์สมอ สิง่ทีร่บกวนจติใจของเขา 

ตลอดเวลาทีผ่่านมาเขาคดิอยูเ่สมอว่า พระคมัภรีเ์ป็นสมบตัขิองศาสนาจารย ์และผูส้งูอายเุท่านัน้ ไมใ่ช่ของคนหนุ่ม

อยา่งเพื่อนใหมข่องเขา 

         วนัหน่ึง มอยเซส ถามทหารคนนัน้ว่าเหตุใดเขาจงึมพีระคมัภรี ์เขาตอบว่า 

         “ผมเป็นครสิเตยีน ” มอยเซสถามต่อว่า “อยา่งน้ีคุณกเ็ชื่อในพระเจา้สิ ” เพื่อนทหารคนนัน้ตอบว่า “ใช่ผม 

เชื่อในพระเจา้ ... ใหผ้มแบ่งปันขอ้พระคมัภรีก์บัคุณไดไ้หม พระธรรม ยอหน์ 3:16 กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจา้ 

ทรงรกัโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวของพระองค ์เพือ่ทุกคนทีว่างใ จในพระเจา้ จะมไิดพ้นิาศ แต่ม ี

ชวีตินิรนัดร”์  

         “มอยเซส ” เอ่ยปากขอยมืพระคมัภรีส์กัครู ่เพื่อนเจา้ของพระคมัภรีห์ยบิพระคมัภรีย์ืน่ใหก้บัเขา ขณะ 

ทีเ่ขาอ่านพระคมัภรี ์เขาเชื่อในทุกขอ้ความทีอ่่าน มอยเซส ยมืพระคมัภรีจ์ากเพื่อนทหารอ่านเกอืบทุกวนั ยิง่ 

อ่าน เขายิง่แน่ใจว่า ถอ้ยคาํในพระคมัภรีเ์ป็นถอ้ยคาํทีม่าจากพระเจา้ เมือ่เขาส่งขา่วเรือ่งน้ีใหคุ้ณพ่อของเขา 

ว่าเขาเชื่อในพระเจา้จากการอ่านพระคมัภรี ์คุณพ่อตอบมาว่า คุณพ่อดใีจทีล่กูชายมคีวามเชื่อใหม ่และได ้

ซือ้พระคมัภรีเ์ล่มหน่ึง และนํามาส่งใหเ้ขาเป็นของขวญัดว้ยตวัเอง 

         เมือ่มอยเซสเรยีนสาํเรจ็หลกัสตูรสารวตัรทหาร มอยเซสถูกส่งกลบัมายงัหน่วยเดมิทีเ่ขาเขา้มาเป็นทหารครัง้

แรก และไดร้บัการเลื่อนยศเป็นนายสบิตรทีหาร สงักดักองสารวตัรทหาร 

         ในกองทหารหน่วยเดมิ ทหารคนหน่ึงเป็นครสิเตยีนวนัอาทติย ์เมือ่เขาเหน็มอยเซสอ่ านพระคมัภรีเ์ขา 

บอกขา่วว่า “ผมรูว้่ามผีูเ้ชื่อในพระเจา้กลุ่มหน่ึงศกึษาพระคมัภรีทุ์กเยน็เวลา 18:00 น. ผมสามารถนําคุณไป 

รว่มกบักลุ่มน้ีไดถ้า้คุณตอ้งการ” 
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        ในเยน็วนันัน้ มอยเซสเดนิทางไปกบัทหารทีเ่สนอตวันําเขาไปยงักลุ่มศกึษาพระคมัภรีร์อบเยน็ เมือ่การ 

ศกึษา จบลง มอยเซสเดนิเทา้กลบักบัเพื่อนทหารทีนํ่าเขาไป มอยเซสรูส้กึสบัสนกบัสิง่ทีเ่ขาเรยีนรูจ้ากการ           

ศกึษาพระคมัภรีท์าํใหเ้ขารูส้กึไมส่บายใจ มอยเซสบอกกบัเพื่อนทหารทีพ่าไปว่า เขาคงไมไ่ปรว่มศกึษาพระ - 

คมัภรีก์บักลุ่มน้ีอกี และบอกว่าเขารูส้กึอยา่งไร ทหารคนนัน้เ สนอกลุ่มศกึษาพระคมัภรีอ์กีกลุ่มหน่ึงว่า “ม ี

อกีกลุ่มหน่ึงพวกเขาศกึษาพระคมัภรีทุ์กเยน็เวลา 18:00 น. เช่นกนั ถา้คุณตอ้งการไปรว่ม เยน็วนัพรุง่น้ีผม 

จะพาคุณไปเยีย่มได.้.. แต่ผมบอกตรงๆ ว่า ผมไมค่่อยชอบกลุ่มน้ีนกั” 

         “มอยเซส ” ถามว่า “เหตุใดคุณจงึไมช่อบพวก เขาล่ะ ” ทหารคนนัน้ตอบว่า “เพราะว่าพวกเขาพดูเกีย่ว 

กบัครสิจกัรของผมในดา้นลบ” 

        ในเยน็วั นถดัมา เพื่อนทหารคนนัน้นํา มอยเซสไปประชุมรว่มกบักลุ่มดงักล่าว ปรากฏว่าเป็นกลุ่ม 

แอ๊ดเวนตสี มอยเซสรูส้กึประทบัใจทีท่ราบว่าผูนํ้ากลุม่ไดร้บับพัตศิมาหลงัจากไดศ้กึษาพระคมั ภรีก์บัพล 

ทหารอลัเฟรดโด เพื่อนทหารทีเ่คยแบ่งอาหารใหก้บัเขาทีโ่รงครวั 

         การศกึษาพระคมัภรีเ์ยน็วนันัน้ กลุ่มศกึษาพระคมัภรี ์พระธรรม มาลาค ี 3:8 ซึง่กล่าวว่า  “จะฉ้อพระเจา้หรอื 

แต่เจา้ทัง้หลายไดฉ้้อเรา แต่เจา้กล่าวว่า “เราทัง้หลายฉ้อพระเจา้อยา่งไร กฉ้็อใ นเรือ่งทศางค ์และเครือ่งบชูานัน่ซี ”  

         มอยเซสไมเ่คยคนืสบิลดหน่ึง แต่ถอ้ยคาํว่า “จะฉ้อพระเจา้หรอื ” เหมอืนกบัสิง่ทิม่แทงดวงใจของเขา  

เยน็วนัต่อมาเขาไปรว่มศกึษาพระคมัภรีอ์กีรอบหน่ึง เยน็นัน้เป็นการศกึษาเกีย่วกบัวนัทีเ่จด็เป็นวนัสะบาโต  

คนืนัน้ มอยเซสรอ้ งไหบ้นเตยีงนอน เพื่อนายสบิสารวตัรทหารคนหน่ึง สงัเกตเหน็มอยเซสสะอกึสะอืน้  

เขาถามว่า “ใครทุบตคีุณหรอื...บอกมาไดเ้ลย.. เราจะไปเอาคนื” 

         สิง่ทีเ่พื่อนนายสบิคนนัน้ไมท่ราบคอื มอยเซสไมถู่กทุบตโีดยบุคคลใด แต่ถูกทุบตโีดยพระวจนะของ 

พระเจา้ 

         ในวนัสะบา โตต่อมา มอยเซสไดไ้ปรว่มนมสัการกบักลุ่มเพื่อนใหม ่ซึง่จะตอ้งเดนิเทา้ไประยะทาง 14

กโิลเมตร เพื่อไปยงัโบสถแ์อ๊ดเวนตสีซึง่อยูใ่กลท้ีสุ่ด เขาไดค้นืสบิลดหน่ึงเป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้เขาไปรว่ม 

นมสัการทีโ่บสถแ์ห่งน้ีทุกวนัสะบาโต และในหลายเดอืนต่อมาเขาไดร้บับพัตศิมา เป็นวนัเกดิอาย ุ23 ปี ของเขาพอด ี

และเป็นเวลาสองปีหลงัจากทีเ่ขาไดส้มคัรเขา้เป็นทหาร 

         หลงัจากปลดประจาํการจากการเป็นสารวตัรทหารในกองทพั มอสเซส สมคัรเป็นตํารวจ แต่เป็นอยู ่

ไดไ้มก่ีเ่ดอืนมอยเซสตดัสนิใจลาออก เน่ืองดว้ยตดิขดัไมส่ามารถรกัษาวนัสะบาโตได ้จากนั ้ นมอยเซสสมคัรเขา้เป็น

บรรณกร (คนขายหนงัสอืของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี) ต่อมาผูนํ้าบางคนในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีหนุนใจใหม้อยเซสลง

ทะเบยีนเรยีนหลกัสตูรศาสนศาสตรใ์นมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแห่งโมซมับกิ 

         ปัจจบุนั มอยเซส อาย ุ 32 ปี เรยีนสาํเรจ็ปีทีส่ามหลกัสตูรศาสนศาสตร์ ในมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโม - 

ซมับกิ มอยเซสกล่าวเป็นพยานว่า “คุณพ่อของผม หนุนใจใหผ้มสมคัรเขา้เป็นทหาร เพราะมแีผนใหผ้ม 

เปลีย่นแปลงอุปนิสยัของผม ... แต่ตอนน้ีผมมองเหน็วา่   พระเจา้ทรงมแีผนยิง่ใหญ่กว่าสาํหรบัผม พระเจา้ 

ทรงประสงคใ์หผ้มเป็นครสิเตยีน  และทีพ่เิศษยิ่ งกว่านัน้คอืทรงประสงคใ์หผ้มทาํงานรบัใชพ้ระองค์ ”        

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะนําไปเป็นกองทุนส่งเสรมิการขยายอาคาร

เรยีนของมหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโมซมับกิ สถานทีซ่ึง่ มอยเซสกําลงัศกึษาอยู ่(ปีทีส่ ี)่ และจะมกีารแบ่งสรรเงนิถวาย

ส่วนหน่ึงสาํหรบัจดัหาพระคมัภรีส์าํหรบัหรบัเดก็ๆ  ในโมซมับกิ ผูซ้ึง่พอ่แมไ่มส่ามารถซือ้ใหพ้วกเขาได้ ...ขอบคุณพี่

น้องในพระครสิตทุ์กท่าน ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย ....ในนามพระ เยซู

ครสิตเ์จา้....อาเมน 
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สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• เมอืง “มาพโูต ” ใน โมซมับกิ ชื่อเมอืงแห่งน้ีไดม้าจาก “อะคาเซยีส์ ” ซึง่เป็นชื่อของตน้ไมช้นิดหน่ึง ซึง่ม ี

การปลกูตน้ไมช้นิดน้ีไวส้องขา้งถนนสายหลกัของเมอืงน้ี  

• อาหารหลกัของประชากรในเขตชนบทคอื หวัของมนัสาํปะหลงั ซึง่อาจนําไปยา่ง   ตม้และกวนเป็น เหมอืนโจก๊ 

หรอื บดตากแหง้ทาํเป็นแป้งสาํหรบัทาํเป็นอาหารต่างๆ  

• เมือ่พดูถงึการ “อ่านออกเขยีนได้ ” ของประชากรในประเทศโมซมับกิ สถติลิ่าสุดอตัราการอ่านออกเขยีนไดข้อง

ประชาของผูใ้หญ่อยูท่ี ่54% 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2019 

ความฝันซ่ึงทาํให้กลุ้มใจ 

 

เล่าโดย  แอนโตนิโอ โจซี แอบรีย ูวยั 45 ปี...ประเทศ ซอโทเมยแ์ละพรินซิเปย ์

 

         ชวีติของ แอนโตนิโอ เตม็ไปดว้ยความยุง่เหยงิ ในช่วงเวลาสัน้ๆ กล่าวคอืพอเป็นหนุ่มเขากแ็ต่งงานกบั 

คนรกัคนแรกของเขา แต่ขณะเดยีวกนักลบัมเีพศสมัพนัธุก์บัผูห้ญงิคนอื่น ทาํใหภ้รรยาโกรธ และกลบัไปอยูก่บัพ่อแม่

ของเธอ จากนัน้ไมถ่งึสองปีเขาตกงานจากการเป็นตํารวจทอ้งถิน่ และผูห้ญงิคนใหมก่ต็จีากเขาไป แอนโตนิโอเป็น

ประชากรของประเทศ “ซอ โทเมย ์(ซึง่มเีกาะ พรนิซเิปย ์เป็นเมอืงรอง ) นอกจากเกาะใหญ่สองเกาะคอื “ซอ โทเม 

และ เกาะเมอืง พรนิซเิปย”์ แลว้ ยงัมเีกาะเลก็เกาะน้อยอกีนบัหลายสบิเกาะ นบัรวมกนัเขา้เป็นประเทศ (เกาะ) “ซอ 

โทเมย ์ 

        หน่ึงปีผ่านไป แอนโตนิโอ ไดง้านเป็นเจา้หน้าทีก่ารเงนิของโรงงานผลติเหลา้ และเบยีรบ์นเกาะ เขาพยายาม

คนืดกีบัภรรยาคนแรกทีห่นีกลบับา้นไปอยูก่บับา้นพ่อแม ่แ ต่เธอปฏเิสธจะคนืด ีทัง้สองจงึจดทะเบยีนหยา่ขาดจาก

กนั 

        แอนโตนิโอ เสยีใจมา ก และดื่มเหลา้จดั ต่อมาเขาอยูก่ิ นกบัผูห้ญงิอกีคนโดยไมแ่ต่งงาน เธอชื่อ “อลัซนิา ” 

พวกเขามบุีตรชายสองคน  และบุตรสาวหน่ึงคน 

        อนัโตนิโอกล่าวเป็นพยานในภายหลงัว่า “ตอนนัน้ชวีติขอ งผมยงัไมเ่ป็นโลเ้ป็นพาย ครอบครวัไมม่ัน่ 

คง และไมม่สีนัตสิุข สาเหตุใหญ่เพราะเขายงัดื่มเหลา้จดั จงึไมม่เีงนิเลีย้งดคูรอบครวัเพยีงพอ”  

        คนืวนัหน่ึงอนัโตนิโอมคีวามฝันประหลาด ทีเ่ขาไมเ่ขา้ใจความหมาย ในประเทศเกาะ “ซอโทเม ย์” ผูค้น 

เชื่อเรือ่งความฝันกนัมาก อนัโตนิโอฝันวา่เกดิน้ําท่วมใหญ่ เขาสะพายกระเป๋าเป้ยนือยูต่่อหน้าขัน้บนัไดสอง 

ชุด บนัไดชุดหน่ึงกวา้ง และบนัไดอกีชุดแคบ และชนัมาก เขาคดิว่าเขาสามารถแบกกระเป๋าเป้ขึน้บนัไดชุดกวา้งซึง่

ไมค่่อยชนัได ้แต่สาํหรบับนัไดชุดเลก็ขัน้บนัไดแคบกว่า และชนักว่าเขาคงแบกกระเป๋า เป้ขึน้ไมไ่ด ้

        ในอกีหลายคนืต่อมาอนัโตนิโอฝันอกีครัง้ เขาฝันว่าเขาเหน็ประตูบานหน่ึง ขณะทีเ่ขากําลงัเดนิไปทีป่ระตู 

ทนัใดนัน้มผีูห้ญงิรา่งกายแขง็แรงคนหน่ึงกลิง้กอ้นหนิมาปิดเสน้ทางไว ้เขาผลกักอ้นหนินัน้ออกไมไ่หว 

แต่ไมน่านเขาพบช่องทีจ่ะเบยีดตวัเองผ่านได ้ พอเดนิไปอกีไมไ่กลเขาพบถํ้า และในถํ้ามสีระน้ําแห่งหน่ึงน้ํา 

ใสสะอาด มชีายคนหน่ึงยนือยูข่า้งสระแห่งนัน้ และชีม้อืใหอ้นัโตนิโอลงไปอาบน้ําในสระ 

        อนัโตนิโอรูส้กึเป็นกงัวลว่าความฝันของเขาหมายถงึอะไร เป็นไปไดไ้หมพระเจา้ทรงประทานความฝันใหก้บั

เขา เพื่อเป็นการชีแ้นะบางอยา่งใหก้บัเขา 

         วนัหน่ึง เพื่อนคนหน่ึงเชญิใหเ้ขาไปฟังในการประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณของพระเยซ ูและเขารบัคาํเชญินัน้ 

และพบว่าศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีคนหน่ึงเป็นผูเ้ทศนาในการประชุมดงักล่าว 

         ในเยน็วนันัน้ เขารูส้กึชอ็กทีไ่ดย้นิศาสนาจารยอ่์าน พระ คมัภรีม์ทัธวิ 7:13, 14  ซึง่มขีอ้ความว่า “จงเขา้ไป

ทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกวา้งซึง่นําไปถงึความพนิาศ  และคนทีเ่ขา้ไปทางนัน้มมีาก เพราะ 

ว่าประตูซึง่นําไปถงึชวีตินัน้กค็บั และทางกแ็คบผูท้ีห่าพบกม็น้ีอย” 

         แอนโตนิโอ กลบัมาฟังในการประชุมเผยแพร่ ในคนืถดัมา เขาเล่าว่า “ขณะผมไปฟังในการประชุมอยา่ง

ต่อเน่ือง ผมตระหนกัว่าผมจะตอ้งผ่านเสน้ทางคบัแคบทีเ่ปิดดา้นขา้งของหนิกอ้นนัน้ไว ้ผมจาํเป็นตอ้งขจดัทุกสิง่จาก

ชวีติของผม เพื่อจะเดนิบนัไดแคบทีท่อดตวัขึน้สงูนัน้ได ้        
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         แอนโตนิโอ เขา้ใจว่ากระเป๋าสะพ ายหลงัทีเ่ขาแบกไวใ้นความฝัน เป็นตวัแทนถงึน้ําหนกัทีถ่่วงชวีติของ 

เขาใหต้กตํ่า และสระน้ําทีม่น้ํีาใสสะอาดทีเ่ขามองเหน็ในความฝัน เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึการรบับพัตศิมา 

         แอนโตนิโอเขา้ใ จว่า เขาจาํเป็นตอ้งขจดัทุกสิง่ที่ เป็นอุปสรรคในชวีติของเขาออกไป ทีเ่ขาตกเป็นท าส 

อยูเ่ช่นการดื่มสุรา เบยีร ์และการประพฤตตินไมด่ต่ีางๆ 

         ภายหลงัการศกึษาพระคมัภรีก์บัศาสนาจารย ์แอนโตนิโอ และภรรยาของเขาไดร้บับพัตศิมาพรอ้มกนั 

และไดไ้ปจดทะเบยีนสมรสทีว่่าการอําเภอ เป็นสามภีรรยากนัอยา่งเป็นทางการ 

         ปัจจบุนัแอนโตนิโออาย ุ 45 ปี และไดย้า้ยไปทาํงานฝ่ายการเงนิของโรงงานผลติเฟอรนิ์เจอร ์และเขา 

ยงัเป็นมคันายกของโบสถแ์อ๊ดเวนตสี สถานทีเ่ขาไปรบัฟังการประกาศพระกติตคิุณ ก่อนทีเ่ขารบัเชื่อในพระ - 

เยซคูรสิตเ์จา้ 

         ตอนน้ีแอนโตนิโอไดพ้บแลว้ว่า ชวีติของเขาไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น ไมม่กีารกนิดื่ม การสงัสรรค ์การทะเลาะเบาะ

แวง้  ไมม่คีวามเสีย่งในการขบัรถ และการสญูเสยีเงนิทอง และการทาํใหค้รอบครวัเดอืดรอ้น รวมทัง้เสยีสุขภาพจาก

การดื่มสุรา และสบูบุหรี ่

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปสรา้งสถานทีเ่ลกิยาเสพตดิ และหอ้งพกัฟ้ืน 

สาํหรบัผู้ เลกิดื่มสุรา และยาเสพตดิอื่นๆ ซึง่จะตัง้ขึน้ทีเ่มอืงซอ โทเม ย์ เพื่อจะช่วยบุคคลเช่นแอนโตนิโอ  

ใหเ้ลกิดืม่สุรา ...ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีถ่วายเงนิเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศซอ โทเม ยแ์ละพรนิซเิปย ์ขอ

พระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• เมอืงซอโทเม ย์และพรนิซเิปย ์เป็นเมอืงเกาะทีม่ภีเูขาไฟ ตัง้อยูบ่นอ่าวนอกฝัง่ทวปีแอฟรกิาตะวนัตก  

เป็นประเทศทีเ่ลก็สุดของทวปีแอฟรกิา เกาะซอ โทเมย ์มขีนาดใหญ่เป็นหกเท่าของเกาะพรนิซเิปย ์

• เกาะซอโทเม ย์ ไดถู้กเรยีกชื่อตามชื่อ นกับุญโธมสั ซอโท เมย์ ซึง่ทาํหน้าทีเ่ป็นนกัสาํรวจชาวโปรตุเกส  

ซึง่ไดเ้ดนิทางมาสาํรวจเกาะแห่งน้ี ปัจจบุนัมกีารจดังานฉลองใหก้บันกับุญท่านน้ีเป็นประจาํทุกปี  

• “โกโก้ ” เป็นพชืหลกัของประเทศน้ี และมจีาํนวนมาก เป็น 95% ของสนิคา้ส่งออก  ส่วนพชืไรอ่ยา่งอื่นม ีเน้ือ

มะพรา้วแหง้ เน้ือขา้งในของผลปาลม ์และกาแฟ 

• การประกอบอาหารของชาว ซอโทเม ย์ และ พรนิซเิปย ์วางบนพืน้ฐานหวัของพชืเช่น “แพลนเทน ”  

(พชืคลา้ยตน้กลว้ย) กลว้ย และปลา ส่วนจาํพวกผกัต่างๆ จะนํามาปรงุดว้ยน้ํามนัปาลม์ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 16 กมุภาพนัธ ์2019 

ผูช้ายท่ีมีภรรยาสามคน  

 

เล่าโดย  คารโ์ลส เฟรดตสั วยั 48 ปี...ประเทศซอโทเมยแ์ละพรินซิเปย ์

 

         ชวีติของคารโ์ลส มภีรรยาสามคน เขาอาศยัทีเ่มอืงหลวงของประเทศ “ซอ โทเมย”์ ซึง่เป็นชื่อเมอืงหลวงของ

ประเทศดว้ย แต่ชื่อเตม็ของประเทศคอื “ซอ โทเมย ์และ พรนิซเิปย์ ” ประเทศน้ีเป็นเกาะ ตัง้อยูน่อกฝัง่ทะเลทางทศิ

ตะวนัตกของทวปีแอฟรกิาใต ้

        คารโ์ลส เกดิในครอบครวัแอ๊ดเวนตสี เขามพีี ่และน้องรวมกนัเจด็คนทัง้ตวัเขา ซึง่ไดร้บัการเลีย้งดจูากคุณ 

ยา่ ต่อมาเมือ่คุณยา่ไดต้ายจากไปพกัผ่อนในพระผูเ้ป็นเจา้ พีน้่องทัง้เจด็คนกก็ระจดักระจ ายกนัไปคนละทศิละทาง      

        เมือ่คารโ์ลส อายไุด ้ 21 เขาไดแ้ต่งงานกบัสาวครสิเตยีนวนัอาทติยค์นหน่ึง เธอชื่อ “อดีธิ ” และทัง้สอง 

มบุีตรหญงิหน่ึงคน 

        วนัหน่ึงอดีธิ และคารโ์ลส เกดิโตแ้ยง้กนัรนุแรง ฝ่ายภรรยาอยากจะเจาะหลูกูสาวเพื่อใหใ้ส่ต่างหไูดเ้มือ่เธอโต

ขึน้ ส่วนคารโ์ลส แมไ้มไ่ดไ้ปโบสถแ์ต่ไมอ่ยากใหล้กูสาวเจาะหเูพื่อใชเ้ครือ่งประดบั 

         ขณะทีส่องสามภีรรยาโตเ้ถยีงกนัตามความคดิเหน็ของตนรนุแรงขึน้ อดีธิ ไดนํ้าลกูสาวไปใหบ้าทหลวงรบั

บพัตศิมา แบบพรมน้ําใหโ้ดยทีไ่มบ่อกใหค้ารโ์ลส สามทีราบ  

         เมือ่คารโ์ลสรบัรูใ้นเรือ่งน้ี คารโ์ลส โกรธภรรยามาก ที่ เธอลุแก่อํานาจ จงึขอแยกทางจาก เธอ ในอกีไมน่าน

ต่อมา คารโ์ลสไดไ้ปขอผูห้ญงิคนทีส่อง ชื่อ “มาเรยี” แต่งงาน อยูม่าหลายปีมาเรยีมบุีตรสาวสามคน 

         อยา่งไรกต็ามอดีธิ ภรรยาคนแรกยงัตดัคารโ์ลส ไมข่าด เธอจงึตดิต่อนดัแนะกบัคารโ์ลส ใหไ้ปเยีย่มลกูสาว 

และโทรนดัคารโ์ลสบ่อยๆ ในทีสุ่ดคารโ์ลสกลบัไปอยูก่นิกบัอดีธิ อกีครัง้ กลายเป็นว่า คารโ์ลสมมีภีรรยาสองคน

พรอ้มกนั 

        ไมน่านต่อมาคารโ์ลสไดพ้บกบัผูห้ญงิทีเ่ขาถูกใจคนทีส่าม และเริม่เชญิเธอออกไปทานขา้วกนั จนกระทัง่ 

ในโอกาสต่อมา เขาและเธอไดม้คีวามสมัพนัธก์นัลกึซึง้ และใหก้ําเนิดทารกเพศหญงิคนหน่ึง 

         ในทีสุ่ดคารโ์ลสมภีรรยาสามคน หลายปีต่อมา ภรรยาคนแรกมลีกูชายหญงิหา้คน กบัภรรยาคนทีส่อง 

คารโ์ลสมบุีตรชายหญงิสีค่น และภรรยาคนทีส่ามมบุีตรสาวหน่ึงคน 

        คารโ์ลส พยายามแบ่งสรรเวลาให้ กบัสามครอบครวั ต่อมาภรรยาคนแรกรูส้กึเหงาจงึไปเป็นมติรกบัเพื่อน

บา้นซึง่เป็นสามภีรรยา และเป็นครอบครวัแอ๊ดเวนตสี  อดีธิ ไปโบสถต์ามคาํเชญิของสามภีรรยาคู่น้ี ต่อมาอดีธิ 

ไดศ้กึษาพระคมัภรี ์และรบับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี 

         ตลอดเวลาดงักล่าว คารโ์ลส ทาํงานกั บสถานีวทิยกุระจายเสยีง “แห่งอเมรกิา ” เขามรีายไดด้ ีและมคีวาม

สนใจในพระเจา้เพยีงเลก็น้อย แต่เขากร็บัคาํเชญิจากอดีธิภรรยาคนแรกใหไ้ปเป็นพยานทีโ่บสถ ์ขณะบุตรสาวสอง

คนแรกของพวกเขาจะรบับพัตศิมาในวนัสะบาโตหน่ึง และในวนัสะบาโตนัน้ลกูสาววยัรุน่ทัง้สองรอ้ งเพลงพเิศษใน

โบสถ ์เน้ือหาและทาํนองเพลงกนิใจคารโ์ลสมาก เขาอด กลัน่น้ําตาไมไ่ด ้เน้ือเพลงทีล่กูสาวทัง้สองรอ้งทาํใหเ้ขาหวน

คดิถงึอดตีทีเ่ขาเตบิโตมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี หลงัจากวนันัน้เขาเริม่ไปนมสัการในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีกบัอดีธิ ภรรยา

คนแรกและลกูๆ ของเขาเกอืบเป็นประจาํ   
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         เมื่อภรรยาคนทีส่องคอื มาเรยี ไดท้ราบว่า คารโ์ลส ไปโบสถก์บัภรรยาคนแรก กต่็อว่าสามวี่าหาทางตตีวั 

ออกห่างจากเธอ  

         คารโ์ลส ปฏเิสธ “ผมไปโบสถไ์มใ่ช่เพื่อจะอยูก่นิกบัภรรยาคนแรกคนเดยีว ..แต่ผมไปโบสถเ์พื่อความรอด  

ซึง่คุณเองกค็วรไปแสวงหาความรอดเช่นเดยีวกนั เอาอ ยา่งน้ีไหมวนัสะบาโตทีจ่ะถงึน้ีไปนมสัการทีโ่บสถก์บัผม ผม

จะขบัรถยนตม์ารบัไปโบสถ ์ปรากฏว่ามาเรยี ภรรยาคน ที่สองหยดุคดิสัน้ๆ และตอบตกลงว่า เธอจะไปนมสัการที่

โบสถต์ามทีเ่ขาเชญิ 

        หลงัจากวนัสะบาโตแรกทีม่าเรยีไปโบสถ ์มาเรยีไปโบสถทุ์กวนัสะบาโต ...ดงันัน้ในวนัสะบาโตตอนเชา้ คาร์ -

โลสจะขบัรถไปส่งอดีธิ ภรรยาคนแรก และลกูๆ ไปทีโ่บสถ ์แลว้จากนัน้ขบัรถมารบัมาเรยี และลกูๆ อกีรอบหน่ึง และ

นําไปส่งโบสถแ์อ๊ดเวนตสีอกีแห่งหน่ึงแยกกบัภรรยาคนแรก  ส่วนคารโ์ลสกส็ลบัเปลีย่นไปนมสัการกบัภรรยาทัง้สอง

คนและลกูๆ ครอบครวั ละวนัสะบาโตเวน้วนัสะบาโต 

         ในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ี ภรรยาคนทีส่ามไดบ้อกกบัคารโ์ลสว่า เธอทนอยูก่บัความเหงาไมไ่หว เพราะคารโ์ลส  

ตอ้งแบ่งเวลาใหก้บัภรรยาอกีสองคน เธอจงึขอแยกทางเดนิชวีติกบัเขา และ เธอไดนํ้าลกูสาวคนเดยีวมามอบให้    

คารโ์ลสเลีย้ง จากนัน้เกบ็ขา้วของไปอยูก่บัชายคนอื่น คารโ์ลสเริม่รู้ สกึสบัสนสน ตอนน้ีเขายงัมภีรรยาอยูอ่กีสองคน 

แต่มลีกูๆ  รวมกนัเป็น 10 คน เมือ่เขาเริม่ไปโบสถ ์เขาทราบว่าพระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ขามภีรรยาคนเดยีว เขาจะ

เลอืกใครด ีภรรยาทัง้สองต่างมลีกูๆ กนัคนหลายคน ทีเ่ขาจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบดว้ย 

         คนืวนัหน่ึงอนัโตนิโอไดห้ยบิพระคมัภรีข์ ึน้มา เขาเปิดอ่าน พระเจา้ทรงนําใหเ้ขาเปิดไปที ่พระธรรมมาลาค ี

2:14 ซึง่ “พระเจา้ถามว่า “เหตุใดพระองคไ์มท่รงรบั” เพราะว่าพระเจา้ทรงเป็นพยานระหว่างเจา้กบัภรรยาคนทีเ่จา้ได้

เมือ่หนุ่ม นัน้ แมว้่านางเป็นคู่เคยีงของเจา้ และเป็นภรรยาของเจา้ตามพระสญัญา เจา้กท็รยศต่อนาง ”  

         เมือ่ “มาเรยี ” ภรรยาคนทีส่องของคารโ์ลส ไดท้ราบการตดัสนิใจของเขา ว่าจะอยูก่นิกบัภรรยาคนแรก 

คอือดีธิ เพยีงคนเดยีว มาเรยีรูส้กึเหมอืนถูกสายฟ้าฟาด เธอเจบ็ปวดรวดรา้วดวง ใจ เธอรอ้งไหโ้ฮเหมอืนเดก็ๆ ไม่

อายใคร คารโ์ลสเองกร็อ้งไหอ้ยา่งหนั กดว้ยความสงสาร และความเสยีใ จการกระทาํของตนเอง แต่ยงัดทีีม่าเรยี ซึง่

ตอนน้ีหนัมาเชื่อพระเจา้แลว้ จงึมคีวามเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้ และในหลายเดอืนต่อมา ในวนัที ่ 29 ธนัวาคม 

2013 มาเรยีกไ็ดร้บับพัตศิมา 

         คารโ์ลส กล่าวเป็นพยานภายหลงัทีอ่ยูก่บัภรรยาคนแรก เพยีงคนเดยีวว่า “ตอนน้ีผมเป็นบุคคลใหม ่

และผมไดเ้ตรยีมความพรอ้ม ทีจ่ะเดนิทางไปทีใ่ดกไ็ดใ้นโลก เพื่อบอกผูค้นใหร้บัเอาความรอด และเปลีย่นแปลงชวีติ 

เหมอืนทีพ่ระองคไ์ดท้รงทาํกบัชวีติของผม” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยสรา้งอาคารโบสถ ์ซึง่มคีวามตอ้งการ

อยา่งยิง่ในเมอืง “ซอโทเมย”์...ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีถ่วายเงนิเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศซอ โทเม ยแ์ละ 

พรนิซเิปย ์ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี เริม่งานในประเทศเกาะ “ซอ โทเม ย์” พรอ้มกบัการมาถงึของ “โจซี ่เฟรเีร ” ซึง่ 

เป็นบรรณกรชาวโปรตุเกส ในปี 1936 และในปี 1938 เขาก่อตัง้สาํนกังานมชิชั ่ นขึน้ และในเดอืน 

กุมภาพนัธ ์1939 มกีารประกอบพธิบีพัตศิมาใหผู้ร้บัเชื่อคนแรก  

• ปี 1946 พรอ้มกบัการมาถงึของครคูนแรก ครสิตจกัรฯไดก่้อสรา้ง และเปิดโรงเรยีนแห่งแรกขึน้ ซึง่ในปี 

แรกมนีกัเรยีนไมถ่งึรอ้ยคน แต่กม็นีกัเรยีนเพิม่ขึน้ตามลาํดบั จนในทีส่ดุมนีกัเรยีนเฉลีย่ 250 คน โรงเรยีนถูกปิด

ไปในปี 1975 โดยรฐับาลคอมมวินิสต ์ทีเ่ขา้มามอีํานาจปกครอง 

• ในตอนเริม่ตน้ สาํนกังานมชิชั ่ นซอโทเม ย์และพรนิซเิปย ์อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ “สหมชิชนัแองโกลา ”  

แต่ปัจจบุนั สาํนกังานมชิชั ่ นซอโทเม ย์และพรนิซเิปย ์ถูกพ่วงเขา้กบั สาํนกังานภาคมหาสมทุร 

แอฟรกิาอนิเดยี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2019 

ความเส่ียงมากสาํหรบัวนัสะบาโต   

 

เล่าโดย  คารโ์ลส เฟรดตสั วยั 48 ปี...ประเทศซอโทเมยแ์ละพรินซิเปย ์

 

         หลงัจากทีค่ารโ์ลส รบับพัตศิมาแลว้ เขารายงานกบัเจา้นายของเขาว่า เขาไมอ่าจทาํงานในสถานีวทิย ุ

เสยีงแหง่อเมรกิา ของรฐับาลอเมรกินัในวนัสะบาโตได ้

         ผูอ้ํานวยการของสถานีวทิยนุัง่จอ้งหน้าคารโ์ลสดว้ยความสงสยั  แลว้เขาพดูขึน้ว่า 

         “การถอืรกัษาวนัสะบาโต ซึง่บนัทกึไวใ้นพระคมัภรีเ์ดมิ เป็นการถอืรกัษาวนัแบบดัง้เดมิ เวลาน้ีเราซึง่ 

เป็นครสิเตยีนถอืรกัษาวนัอาทติยเ์ป็นวนับรสิุทธิต์ามคาํสอนของพระคมัภรีใ์หม”่ 

         คารโ์ลส ไปทีบ่า้นของเขาทีเ่มอืงซอ โทเม ย์ ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศขนาดเลก็ ของประเทศ 

ซอ โทเม ย์และพรนิซเิปย์   คารโ์ลสเปิดพระคมัภรีแ์ละคดัลอกขอ้พระคมัภรี ์ในพระคมัภรีใ์หม ่ทีก่ล่าวถงึเรือ่งวนั     

สะบาโต  แลว้เดนิทางกลบัไปทีส่ถานีวทิยเุสยีงอเมรกิา ซึง่เป็นทีท่าํงานของเขา และยืน่ขอ้พระคมัภรีใ์หก้บั

ผูอ้ํานวยการ ซึง่เป็นหวัหน้างานของเขาในวนัถดัมา 

         คารโ์ลสกล่าวสัน้ๆ ว่า “วนัสะบาโตในพระคมัภรีใ์หมย่งัจะตอ้งไดร้บัการถอืรกัษาต่อไป” 

         ผูอ้ํานวยการเอ่ยถามว่า “น่ีเป็นการตดัสนิใจสุดทา้ยของคุณใช่ไหม” 

         “ครบัท่านผูอ้ํานวยการ เพราะผมเชื่อว่านอกเหนือไปกว่าน้ีเป็นความบาป” คารโ์ลสตอบ 

          ผูอ้ํานวยการสถานีวทิยกุระจายเสยีงฯ จบัมอืของคารโ์ลสเขยา่แรงๆ ทาํนองว่าชื่นชมในความจรงิใจของเขา

เป็นอยา่งยิง่ แลว้เขาพดูขึน้ว่า 

         “น่ีเป็นครัง้แรก ทีม่ใีครคนหน่ึงไดท้า้ทายผมในเรือ่งขอหยดุงานในวนัสะบาโต” 

         “นัน่เป็นการจบบทสนทนาในเรือ่งการขอหยดุงานในวนัสะบาโตของผม ทีย่ ืน่ขอกบัหวัหน้า คอืผูอ้ํานวยการ

สถานีฯ และเขาไมเ่คยถามผมเรือ่งวนัสะบาโตอกีเลย” 

         ไม่กีปี่ต่อมา ผูอ้ํานวยการคนน้ีไดถู้กยา้ยไปทาํงานรบัผดิชอบสถานีเสยีงอเมรกิาทีป่ระเทศอื่น และม ี

ผูอ้ํานวยการคนใหมย่า้ยมาทาํหน้าทีแ่ทน 

         คารโ์ลส ซึง่เป็นคุณพ่อของลกูๆ  ชายหญงิรวม 10 คนทาํงานเป็นพนกังานไฟฟ้าชาํนาญงานของสถานี 

วทิยกุระจายเสยีงฯ หน่ึงในงานรบัผดิชอ บคอืทีจ่ะดแูลคอืการควบคุมรถบรรทุกน้ํามนัดเีซลจากเรอืบรรทุกน้ํามนัใน

วนัพฤหสับด ีเขาและลกูน้องหลายคนจะนํารถบรรทุกไปทีท่่าเรอื ใชเ้ครือ่งดดูน้ํามนัดเีซลขึน้จากเรอืบรรทุกน้ํามนั 

และนํามาเกบ็ไวท้ีถ่งัน้ํามนัสาํรองของสถานีฯ ซึง่ปกตงิานน้ีจะเสรจ็เรยีบรอ้ยก่อนบ่ายวนัศุกร ์

        อยูม่าวนัหน่ึงเรอืบรรทุกน้ํามนัเดนิทางมาถงึท่าเรอืในวนัศุกร ์มาถงึชา้ไปหน่ึงวนั  

        คารโ์ลสไมอ่ยากรบกวนขอความเหน็ใจจากผูอ้ํานวยการสถานนีวทิยกุระจายเสยีงคนใหม ่ซึง่เป็นชาว

พืน้เมอืงของประเทศซอ โทเม ย์ เหมอืนกบัเขา และเป็นครสิเตยีนวนัอาทติยท์ีถ่อืป ฏบิตัเิครง่ แต่คารโ์ลส 

ไปพบรองผูอ้ํานวยการซึง่เป็นประชากรชาวอเมรกินั 

         รองผูอ้ํานวยการตดัสนิใจอยา่งทนัทวี่า อยา่งน้ีคุณหยดุงานทีคุ่ณดแูลรบัผดิชอบในบ่าย 17:30 น. วนัศุกร ์

กแ็ลว้กนั  

         คารโ์ลส ต่อรองผูอ้ํานวยการว่า ขอบคุณครบั...แต่ผมเกรงจะไมท่นัเวลาดวงอาทติยต์กดนิเยน็วนัศุกร ์ใหผ้ม

หยดุงานเวลา 16:30  แทนจะไดไ้หม” ท่านรองผูอ้ํานวยการตอบว่า 
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         กแ็ลว้แต่คุณจะจดัการ และตดัสนิใจเอง ขอใหม้น้ํีามนัเพยีงพอสาํหรบัเดนิเครือ่งทาํไฟสาํหรบัสถานีวทิย ุ

ตลอดวนัสุดสปัดาห ์และตลอดสปัดาหต่์อไปกแ็ลว้กนั  

         คารโ์ลสปิดขงัตวัเองในหอ้งน้ําของทีท่าํงาน และทาํการอธษิฐาน ในประเทศซอ โทเม ย ์ไมใ่ช่จะหางานทาํได้

งา่ย โดยเฉพาะทีม่เีงนิเดอืนสงูอยา่งทาํงานกบัองคก์รของต่างประเทศเช่นทีเ่ขากําลงัทาํอยู ่ คาร์ โลส 

ครุน่คดิเรือ่งน้ีอยา่งหนกั จะมอีะไรเกดิขึน้กบัครอบครวัของผมหรอื เพราะผมมลีู กๆ ดแูลตัง้สบิคน ... แลว้ 

ผมจะบอกพวกเขาอยา่งไรถา้ผมตอ้งตกงาน ... ผมไมอ่ยากถูกไล่ออก แต่ยิง่กว่านัน้ผมตอ้งการถวายพระสริ ิ

แด่พระเจา้ อยา่งไรกด็ ีผมตดัสนิใจทาํงานจนกระทัง่เวลา 17:30 น. แลว้เดนิทางกลบับา้น 

         หลงัจากนัน้ไมก่ีน่าท ีผูช่้วยของคารโ์ลส ซึง่ดแูลค นงานสบูน้ํามนัดเีซลจากเรอื ซึง่ทาํงานต่อจากคารโ์ลส 

ไดโ้ทรตดิต่อกบัรองผูอ้ํานวยการสถานีว่า ปัม้สบูน้ํามนัประจาํเรอืเสยีโดยไมท่ราบสาเหตุ ช่างจะตอ้งเชค็ทัง้ 

ระบบ เท่าทีผ่่านมาจะตอ้งทาํการถอดออก ทาํการเชค็ และเปลีย่นอะไหล่ เป็นอนัว่าจะไมม่กีารดดูน้ํามนัออกจากเรอื

ตลอดสุดสปัดาหน้ี์ 

         รองผูอ้ํานวยการฯสัง่ว่า  ถา้อยา่งนัน้กใ็หห้ยดุงานไป วนัจนัทรถ์า้ทางเรอืบรรทุกน้ํามนัซ่อมเครือ่งสบู 

น้ํามนัเสรจ็กใ็หเ้ริม่ทาํงานเลย เชื่อว่าน้ํามนัสาํรองทีเ่รามจีะเพยีงพออยา่งน้อยกใ็ชเ้ดนิเครือ่งทาํไฟไดถ้งึวนัองัคาร 

        คารโ์ลส อดเป็นกงัว ลไมไ่ดว้่า ทางผูใ้หญ่จะว่ากล่าวเขาอยา่งไร ทีเ่ขาปล่อยใหผู้ช่้วย และลกูน้องคนอื่นๆ  

ดแูลเรือ่งสบูน้ํามนัดเีซลจากเรอืขณะทีเ่ขาออกจากจดุทาํงานทีท่่าเรอืเวลา 17:30 น. ของวนัศุกร ์ทัง้ๆ ทีก่ารสบู

น้ํามนัจากกเรอืยงัไมไ่ดเ้ริม่ตน้         

         ในเชา้วนัจนัทรท์ีเ่ขาไปทาํงาน รองผูอ้ํานวยการกไ็มเ่อ่ยอะไรสกัคาํ และเขายงัไมเ่รยีกคารโ์ลสไปอธบิายสิง่

ทีเ่กดิขึน้จนในวนัองัคาร และวนัพุธ หน่ึงสปัดาหผ์่านไปรองผูอ้ํานวยการกไ็มเ่อ่ยอะไรเรือ่งการสบูน้ํามนัมาสาํรองไว้

สาํหรบัเครือ่งทาํไฟของสถานีวทิยกุระจายเสยีง 

         เสรจ็แลว้ลกูน้องคนหน่ึงของคารโ์ลสมารายงานใหค้ารโ์ลสทราบว่า “พีท่ราบหรอืเปล่าว่า รองผูอ้ํานวยการฯ

พดูอะไรเกีย่วกบัพี่ ...เขาบอกว่าการทีเ่ครือ่งสบูน้ํามนัของเรอืเสยีตอ้งซ่อมตัง้สอง- สามวนัเป็นสิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้โดย   

พระหตัถข์องพระเจา้โดยแท.้...เพราะมนัเกดิขึน้ตอนทีพ่ีข่อหยดุเพื่อไปนมสัการทีโ่บสถ ์

        คารโ์ลสแทบไปไมเ่ชื่อหใูนสิง่ทีเ่ขาไดย้นิ เขาเล่าเรือ่งน้ีใหภ้รรยาฟัง และพากนัคุกเขา่ขอบพระคุณพระเจา้ที่

ทรงปกป้องเขาไวจ้ากงานทีเ่ขาทาํไมใ่หม้ปัีญหา 

         อกีสองสามวนัต่อมา ลกูน้องทีท่าํงานกบัคารโ์ลสบอกเขาถงึรายละเอยีดทีร่องผูอ้ํานวยกา รพดูเกีย่วกบัเขา

กล่าวคอืรองผูอ้ํานวยการไดว้างแผนอยา่งลบัๆ ทีจ่ะอนุญาตคารโ์ลสใหก้ลบับา้นไดใ้นเวลา 17:30 น.ทัง้ๆ ทีเ่ขา

ทราบว่าเครือ่งสบูน้ํามนัทีเ่รอืเสยีก่อนหน้าน้ีแลว้ จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ไมม่ใีครตอ้งทาํงานในวนัสะบาโต 

         คารโ์ลสไมท่ราบเลยว่า ร.ป.ภ. ของบรษิทัคนหน่ึงไดท้าํงานสงัเกตคารโ์ลสมาเป็นเวลาพอสมควร ว่าคารโ์ลส

จะตดัสนิใจอยา่งไร เมือ่เขาเจอปัญหาเรือ่งวนัสะบาโต แต่เมือ่ ร .ป.ภ. คนนัน้ไดท้ราบว่า พระเจา้ทรงเขา้แทรกแซง

อยา่งไรในเรือ่งเครือ่งสบูน้ํามนัในเยน็วนัศุกร ์ต่อเน่ืองจนวนัเสาร ์และวนัอาทติย ์เขาบอกกั บใครๆ 

ทีส่นใจในเรือ่งของคารโ์ลสว่า “พระจา้ของคารโ์ลสยิง่ใหญ่” 

         ร.ป.ภ. คนนัน้เริม่ไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี และคารโ์ลส ไมม่ปัีญหาขดัแยง้ในวนัสะบาโตอกีเลย       

         คารโ์ลส กล่าวว่า “พระเจา้ทรงแสนดกีบัคนทัง้ปวงทีไ่วว้างใจในพระองค์ ...ผมเองเคยไดร้บัการทา้ทายทีเ่คย

ทาํใหผ้มคดิว่าเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะแกปั้ญหา แต่เมือ่เหน็สิง่ทัง้ปวงไดร้บัการแกไ้ข โดยทีผ่มไมต่อ้งวิง่เตน้ทาํสิง่ใด ..ทาํให้

ผมไวว้างใจในพระเจา้”  
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         มคีนจาํนวนมากในประเทศซอ โทเม ยแ์ละพรนิซเิปย์   ถา้จะนบัคงไมน้่อยกว่า  200,000 คน ทีย่งัไมรู่ ้

เรือ่งวนัสะบาโต ประชากรของประเทศจาํนวนมากกว่าครึง่ เป็นคาทอลกิ ขณะทีค่รสิเตยีนแอ๊ดเวนตสีมเีพยีง 8,000 

คน ทีน่มสัการอยูใ่นโบสถต่์างๆ 13 แห่ง และนมสัการตามสถานทีน่มสัการอื่นๆ อกี 56 แห่ง 

         คารโ์ลสรกัทีจ่ะแบ่งเรือ่งวนัสะบาโตของเขา เขาเล่าว่า “น่ีเป็นหน้ าทีข่องผมทีจ่ะเป็นพยานใหค้นอื่น 

ทราบเกีย่วกบัประสบการณ์ของผม และสิง่ทีผ่มไดพ้บในพระคมัภรี์ ... ความปรารถนาของผมคอื ทีจ่ะทาํทุก 

สิง่ทุกอยา่งทีผ่มสามารถทาํได ้เพื่อเผยแพรพ่ระกติตคิุณของพระเจา้” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยสรา้งอาค ารโบสถ ์ซึง่มคีวามตอ้งการอยา่งยิง่ใน

เมอืงซอ โทเมย.์..ขอบคุณพีน้่องทุกท่านทีถ่วายเงนิเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศซอ โทเม ยแ์ละพรนิซเิปย ์ขอ

พระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 2 มีนาคม 2019 

การตกจากท่ีสงูเพ่ือพระเยซู 

 

เล่าโดย  คอนสตนัซีโอ วยั 48 ปี...ประเทศซอโทเมยแ์ละพรินซิเปย์ 

  

         คอนสตนัซโีอ เมาเหลา้จดัเดนิโซเซตกจากจากบา้นสงูถงึสองเมตร (7 ฟุต)โดยเอาหวัลงก่อน หวัแตกเลอืด

สาด น่ีเป็นสาเหตุทาํใหเ้ขาคดิไดว้่า ชวีติของเขาตกอยูใ่นความเสีย่ง   

         คอนสตนัซโีอเป็นชาวนา มภีรรยา และมลีกูทีย่งัเลก็อยูส่องคน เขาเกดิความสน ใจมาก เมือ่กลุ่มครสิเตยีน

แอ๊ดเว นตสีไดม้าตัง้ค่ายพกัแรมในภเูขาไมไ่กลจากหมูบ่า้นของเขาในประเทศซอโทเมยแ์ละพรนิซเิปย ์

         คอนสตนัซโีอ สงัเกตชาวแคม้ป์อยา่งใกลช้ดิ ภายหลงัเขาไดพ้ดูคุยกบัผูห้ญงิทีม่าเขา้ค่ายพกัแรมคนหน่ึง 

เธอไดถ้ามเขาวา่ คณุไดพ้บว่ามอีะไรแตกต่างเกีย่วกบัพวกเราบา้งไหม คอนสตนัซโีอตอบว่า “ผมไดส้งัเกตเหน็ว่า

ชาวแอ๊ดเวนตสีไมด่ื่มเหลา้ ไมด่ื่มเบยีร ์และไมส่บูบุหรี”่ 

         หลกัจากชาวแอ๊ดเวนตสีเสรจ็การตัง้ค่ายพกัแรม และเดนิทางกลบัไป คอนสตนัซโีอตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้

เกีย่วครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และต่อมา คอนสตนัซโีอรูจ้กัสมาชกิแอ๊ดเวนตสีคนหน่ึง ซึง่ในทีสุ่ดไดส้อน  

พระคมัภรีใ์หก้บัเขาทีศ่าลาของหมูบ่า้นแห่งนัน้ ยิง่ไดรู้เ้ร ือ่งพระคมัภรีเ์ขายิง่แน่ใจว่าน่ีเป็นพระวจนะของพระเจา้ เขา

เกดิความเชื่อ และขอศาสนาจารยป์ระกอบพธิบีพัตศิมาใหก้บัเขา 

        ศาสนาจารยบ์อกกบั คอนสตนัซโีอ ว่า “ประการแรกคุณตอ้งยอมอุทศิถวายชวีติของคุณแด่พระเจา้ เพื่อ

พระองคจ์ะทรงช่วยคุณใหเ้อาชนะต่อ ค วามอยากดื่มเหลา้ และการอยากสบูบุหรี่ ” ซึง่พระเจา้จะทรงประทานอํานาจ

ใหคุ้ณเอาชนะ การอยากดื่มเหลา้ และอยากสบูบุหรีไ่ด้ ” พระเจา้ทรงช่วย คอนสตนัซโีอใหเ้ลกิดื่มเหลา้ และเลกิสบู

บุหรีไ่ดจ้รงิๆ ศาสนาจารยจ์งึประกอบพธิบีพัตศิมาใหก้บัเขา 

         ต่อมาอกีหกเดอืน อยา่งไ รกด็เีขาทนต่อการเชญิชวนพวกเพื่อนๆ  ไมไ่หว คอนสตนัซโีอ กลบัไปใชช้วีติ 

เป็นนกัดื่ม และนกัสบู อกีตามทีเ่คยเป็น ภรรยาของ คอนสตนัซโีอรูส้กึโกรธใหส้ามมีาก แมว้่า เธอ เองได ้

บพัตศิมาแลว้เช่นกนั เธอบอกกบัสามวี่า “ฉนัชอบคุณ ทีคุ่ณเป็นคนใหม ่ตอนน้ีคนเป็นคนเดมิอกีแลว้ ฉนัไมช่อบเลย 

         ภรรยาขูส่ามวี่า “แต่น้ีอยา่มานอนเตยีงเดยีวกบัฉนั จนกว่าคุณจะเลกิเหลา้ และเลกิบุหรีไ่ด้ ” 

         คอนสตนัซโีอ ไมพ่อใจภรรยาเป็นอยา่งยิง่ แต่เขากเ็ขา้ใจดวี่าเหตุใดภรรยาจงึกล่าวรนุแรงเช่นนัน้ เขา 

ขอเวลาศกึษาพระคมัภรีม์ากขึน้เกีย่วกบัการดาํเ นินชวีติครสิเตยีน และขอศกึษาเรือ่งพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

กบัศาสนาจารยใ์นเวลาเดยีวกนั เขาพบขอ้พระคมัภรีใ์นพระธรรม อสิยาห ์ 55:2  ซึง่กล่าวว่า  “ทาํไมเจา้ 

จงึใชเ้งนิของเจา้ เพือ่ของซึง่ไมใ่ช่อาหาร และใชท้รพัยากรซื้อสิง่ซึง่มใิหอ้ิม่ใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา และรบัประทานข องด ี

และใหต้วัปิตยินิดใีนไขมนั”  

         คอนสตนัซโีอคดิในใจตนเองว่า “เหตุใดฉนัจงึใชเ้งนิสาํหรบัสิง่ทีไ่มใ่ช่ขนมปัง และเมือ่บรโิภคไปแลว้ 

ไมท่าํใหเ้กดิความอิม่กาย และอิม่ใจแต่ประการใด”  

         คอนสตนัซโีอ อธษิฐานเป็นเวลาหลายสปัดาหข์อพระเจา้ทรงช่วยเขาใหเ้อาช นะสิง่เสพตดิ แต่ถงึแมเ้ขาจะ

อธษิฐาน เขายงัควกักระเป๋าซือ้สุรามาดื่ม และซือ้บุหรีม่าสบู” 

         ดกึของคนืหน่ึง คอนสตนัซโีอ เขาดื่มเหลา้จนเมาจดั และปีนบนัไดขึน้บา้น ซึง่เป็นบา้นไมย้กพืน้สงูตามธรรม

เนียมของชาวบา้น ภรรยาของเขา บุตรชายอาย ุ7 ปีคนหน่ึง และบุตรหญงิอาย ุ4 ปีอกีคน กําลงันอนหลบัสนิทอยูใ่น

หอ้งนอน ตอนทีค่อนสตนัซกีลบัมาถงึบา้น 
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          ขณะทีก่ําลงัจะลม้ตวัลงนอน เขาคดิไดว้่าเขาเดนิบนพืน้โคลนมา หลงัฝนตกหยดุไปไมน่าน เขาหนักลบัเดนิ

ออกไปนอกหอ้ง ตรงไปทีน่อกชานซึง่มโีอ่งน้ําตัง้อยู ่เขากม้ตวัลงจะหยบิขนัน้ํา และตั กน้ําออกมาลา้งเทา้ 

เพราะความเมา คอนสตนัซโีอ เสยีการทรงตวัตกลงไปยงัพืน้ล่าง เอาศรีษะลงก่อน และศรีษะของเขาปักลงบนโคลน

จนเป็นร ูห่างจากกอ้นหนิกอ้นหน่ึงเพยีงคบืเดยีว 

         สุนขัของครอบครวัเริม่เห่ากรรโชกดว้ยอาการตกใจ ภรรยาและลกูทัง้สองตื่นขึน้ และพากนัออกมานอ กบา้น

เพื่อดวู่ามอีะไรเกดิขึน้ พวกเขาพบคอนสตนัซโีอนอนอยูบ่นพืน้ล่าง เมือ่ลงบนัไดไปด ู เธอไมเ่หน็สามไีดร้บับาดเจบ็

ใดๆ นอกจากการไดพ้บว่า คอนสตนัซโีอมอีาการกึง่สลบ-กึง่มนึงง 

         ผูเ้ป็นภรรยาเรยีกเพื่อนบา้น ซึง่บางคนเป็นเครอืญาตใิหต้ื่นขึน้มาช่วยเหลอื ในไม่ กีน่าทเีพื่อนบา้นรว่มสบิ 

คนเขา้มาหามคอนสตนัซโิอ ไปยงัศาลากลางบา้นซึง่อยูไ่มไ่กล พวกเขาส่งเสยีงเรยีกชื่อ คอนสตนัซโิอ บางคนกน็วด

เฟ้นตามตวัพยามจะคน้หาว่าคอนสตนัซโิอบาดเจบ็ตรงส่วนไหน ตลอดเวลา 10 นาท ีคอนสตนัซโิอ ไมรู่ส้กึตวั พวก

เขาลงความเหน็ว่า คอนสตนัซโีอถูกผผีลกัใหต้กจากชานบา้น 

         เมือ่มใีครออกความเหน็ว่า   คอนสตนัซโิอถูกฝีผลกัตกบา้น หลายคนพยกัหน้า และกล่าวเออออแสดง

อาการเหน็ดว้ย บางคนกล่าวว่า “ผเีขา้มาในหมูบ่า้นของเราแลว้ พวกเราตอ้งหาของขลงัไวป้้องกนัผรีา้ย ” คน 

หน่ึงแนะนําว่า คนตกจากทีส่งูจะตอ้งให้ กนิน้ําปัสสาวะ ผูช้ายสามคนหลบไป ปัสสาวะใส่กะลามะพรา้ว คนหน่ึงใชม้อื

จบัปากคอนสตนัซโิอใหอ้า้แลว้ป้อนน้ําปัสสาวะใหด้ื่ม ส่วนน้ําปัสสวะทีเ่หลอืเทกระจายบนเสือ้ผา้ของเขา เพื่อใหก้ลิน่

ปัสสาวะปลุกเขาใหต้ื่น ปรากฏว่าไดผ้ล ไมถ่งึอดึใจคอนสตนัซโีอรูส้กึตวัผงกศรีษะถาม น่ีเขาเป็นอะไร ทาํไมคนจงึมา

หอ้มลอ้มกนัมากอยา่งน้ี ชายผูอ้าวุโสในกลุ่มสัง่ใหพ้วกคนหนุ่มหาม คอนสตนัซโีอไปส่งทีบ่า้น 

         ตอนเชา้ เพื่อนหลายคนของคอนสตนัซโิอมาเยีย่ม และชวนใหเ้ขาไปดื่มเหลา้แกเ้มาคา้ง คอนสตนัซโิอ 

ใชม้อืขา้งหน่ึงลบูศรีษะซึง่มอีาการบวมเหน็ไดช้ดั แลว้สั ่ นศรีษะ พดูออกมาชดัถอ้ยชดัคาํว่า “ผมจะไมด่ื่มเหลา้ หรอื

สบูบุหรีอ่กีตลอดไป” 

        และพระเจา้ทรงช่วยเขาใหเ้ลกิเหลา้ และบุหรีไ่ดจ้รงิๆ 

        คอนสตนัซโิอ กล่าวเป็นพยานทีโ่บสถใ์นวนัหน่ึงว่า “ความปรารถนาทีจ่ะดื่มเหลา้ และอยากสบูบุหรีข่องผม

หายไป และตอนน้ีผมไดร้ ั บการแต่งตัง้ใหผู้ป้กครองของโบสถ ์นบัว่าพระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของผม ” 

         ปัจจบุนั ชาวบา้นในหมูบ่า้นทีค่อนสตนัซโิออาศยัอยูม่ปีระกรชายหญงิ และเดก็รวมประมาณ 600 คน 

จาํนวน 200 คนรบับพัตศิมา และแต่ละสะบาโตมผีูม้าในการนมสัการไมน้่อยกว่า 120 คน ท่ามกลางพวกเขา 

มภีรรยาของ คอนสตนัซโิอ และลกูอกีสองคน และในจาํนวนสมาชกิโบสถ ์มหีา้คนทีเ่คยตดิเหลา้ และตดิ 

บุหรีแ่ละพวกเขาไดก้ลบัใจใหม ่เลกิดื่มเหลา้เดด็ขาดอนัเน่ืองมาจากอทิธพิลของคอนสตนัซโิอ  

         คอนสตนัซโิอกล่าวเป็นพยานว่า “ผมเล่าเรือ่งการกลบัใจของผม เพื่อเป็นการทา้ ทายคนอื่นๆ  ทีม่ปัีญหา

อยา่งเดยีวกนั ...ในชุมชนทีผ่มอาศยัอยูม่หีลายคนดื่มเหลา้ และรูส้กึอายทีจ่ะมาเขา้โบสถ ์ผมขอบอกพวกเขาว่า  

ผมเคยเป็นเหมอืนพวกเขามาก่อน ผมสญัญากบัพวกเขาว่า “พวกคุณสามารถหยดุดื่มได ้ถา้คุณขอพระเจา้ใหท้รง

ช่วยพวกคุณ” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถว ายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยสรา้งอาคารเพื่อการบาํบดั และพกัฟ้ืนใหก้บั 

ผูเ้ขา้มารบัการรกัษา การตดิเหลา้ และการตดิบุหรี่ ..และหอ้งพกัรกัษาตวัสาํหรบัผูเ้ป็นโรคมะเรง็ดว้ย ซึง่จะตัง้ขึน้ใน

เมอืงซอ โทเม ยแ์ละพรนิซเิปย ์เพื่อช่วยใหผู้ค้นทีอ่ยากเลกิดื่มเหลา้ เลกิสู บบุหรี่... ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ทีถ่วาย

ทรพัยเ์พื่อช่วยงานของพระเจา้ในเมอืงซอ โทเม ยแ์ละพรนิซเิปย ์ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครวั

ของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ซอ โทเม ย์และพรนิซเิปย ์มปีระชากรน้อย เป็นอนัดบัสองใ นทวปีแอฟรกิา หลงัจากประเทศ  

เซยเ์ชลเลส   

• โรคมาลาเรยี เป็นโรคทีรู่จ้กักนัด ีและมอีนัตรายทีสุ่ด เพราะมนัแพรก่ระจายไปทัว่เกาะต่างๆ        

อยา่งรวดเรว็ โดยอาศยัยงุกน้ป่องเป็นพาหะ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 9 มีนาคม 2019 

ความยุ่งยากเร่ืองเน้ือหม ู  

 

เล่าโดย  กิลลส์นั เนโต วยั 29 ปี...ประเทศซอโทเมยแ์ละพรินซิเปย ์

 

     ขอเยาวชนชายคนหนึง่เป็นผูเ้ล่าขา่วในวนัน้ี โดยใชส้รรพนามเป็น...ผม.. 

 

         เพื่อนบา้นเล่าให ้กลิลส์นั ฟังเกีย่วกบัโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ต อนกลิลส์นัอาย ุ 17 ปี แต่เมือ่กลิล ์

สนัทราบว่าชาวแอ๊ดเวนตสีไมร่บัประทานเน้ือหม ูกลิลส์นัไมส่นใจจะฟังต่อสิง่ใดๆ ทีช่าวแอ๊ดเวนตสีเชื่อ 

และปฏบิตั ิ เพราะกลิลส์นัชอบรบัประทานเน้ือหมมูาก  

        อยูม่าวนัหน่ึง มใีครคนหน่ึงเชญิกลิลส์นั ไปฟังในการประชุมเผยแพรพ่ระ กติตคิุณ ซึง่จดัอยูอ่ี กซกีหน่ึงของ

เมอืงหลวง คอืเมอืง ซอ โทเม ย์และพรนิซเิปย ์ กลิลส์นัรูส้กึสนใจในขา่วสารทีนํ่าเสนอมาก จงึไปฟัง 

การประชุมทุกครัง้ และในวนัสุดทา้ยของการประชุม กลิลส์นัลงชื่อในใบสาํรวจ เพื่อขอรบัทราบขอ้มลู และขา่วสาร

มากขึน้จากชาวแอ๊ดเวนตสี 

         ก่อนทีผ่มจะตดัสนิใจอะไร เพื่อนบา้นคนหน่ึงซึง่เป็นแอ๊ดเวนตสีไดม้าเยีย่มผม และพดูกบัผมว่า “โบสถข์อง

เขาไดร้บัชื่อของผมไวแ้ลว้ และเชญิใหผ้มเดนิทางรว่มกบัเขาไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต เพื่อจะรบัทราบขอ้มลู

มากขึน้ ผมรูส้กึชอ็กและถามเขาว่า  “ชื่อของผมเขา้ไปอยูใ่นโบสถข์องคุณไดอ้ยา่งไร เพราะผมเพยีงเขยีนชื่อของผม

ลงบนแผ่นกระดาษเปล่าในการประชุม ณ อกีฟากหน่ึงของเมอืงเท่านัน้         

         ผมไมไ่ดไ้ปโบสถก์บัเพื่อนบา้นชาวแอ๊ดเวนตสีคนนัน้ เพราะว่าผมตอ้งทาํงานในวนัเสาร ์ผมเป็นคนงานของ

บรษิทัก่อสรา้ง”  

         เมือ่เพี่อนบา้นคนนัน้เหน็ว่าผมยงัไมไ่ปโบสถ ์เขาแนะนําใหผ้มศกึษาพระคมัภรีก์บัเขาเพิม่เตมิในตอนเยน็ 

หลงัจากหลายสปัดาหผ์่านไป ผมตดัสนิใจลางานในวนัเสาร ์ และไปเยีย่มโบสถต์ามคาํเชญิ 

         แต่การไปโบสถค์รัง้ต่อไปสรา้งความยุง่ยากใหก้บัผม ผมไมอ่าจลางานในวนัสะบาโตไดอ้กี แ ต่เพื่อนบา้น

หลายคนเมือ่พบผมพวกเขาถามผมว่า ในวนัเสารผ์มเดนิทางไปทีไ่หน ต่อมาเมือ่มโีอกาสหยดุในวนัเสาร ์ผมไปที่

โบสถอ์กี เพื่อนบา้นของผมหลายคน พวกเขาต่างตื่นเตน้ดใีจทีไ่ดพ้บผมทีโ่บสถเ์ป็นครัง้ทีส่อง 

         แต่สิง่น้ีไดส้รา้งปัญหาใหก้บัผม ผมไมอ่าจลางานในวนัเ สารอ์กี แต่ทัง้หมดทีเ่พื่อนบา้นของผมไดเ้หน็ 

ผมทีโ่บสถ ์พวกเขามกัจะถามผมวา่ผมกําลงัไปทีไ่หน แมว้่าพวกเขาเหน็ผมมุง่หน้าไปทาํงานในวนัสะบาโต     

         ในวนัสะบาโตต่อมา ผมเดนิทางออ้มไปอกีทางหน่ึง เพื่อจะไมใ่หใ้ครเหน็ผมไปทาํงาน แต่ผมยงัพบกบั

สมาชกิโบสถค์นหน่ึง และเขาเอ่ยถามว่าผมกําลงัจะไปทีไ่หน 

         ผมตอบไปว่า “ไปตดัผมครบั”  ผมตอบโกหกไป 

        จติสาํนึกผดิและ ชอบรบกวนจติใจของผมตลอดวนั หลงัจากเลกิงานในวนันัน้ ผมเดนิทางออ้มเสน้ทางไกล

เพื่อกลบับา้น และอกีครัง้หน่ึงผมพบกบัสมาชกิหลายคนกว่าในตอนบ่าย พวกเขากําลงักลบับา้ น หลงัจากการไป

นมสัการทีโ่บสถ ์พวงเขาถามผมว่า “เหตุใดคุณไมไ่ปทีโ่บสถใ์นวนัน้ี” พวกเขาถาม 
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         ผมยอมรบัว่าผมไดไ้ปทาํงาน นบัตัง้แต่วนันัน้ ผมไดต้ดัสนิใจทีจ่ะลาหยดุงานเพื่อไปนมสัการในวนัสะบาโต 

แต่เมือ่ผมลางานในวนัสะบาโตบ่อยเขา้ นายจา้งกใ็หผ้มออกจากงาน 

        ไมม่ใีครในครอบครวัของผมเป็นแอ๊ดเวนตสี คุณพ่อ และคุณแมข่องผมโกรธมาก ทีผ่มไมม่งีานทาํ คุณ 

แมป่รงุอาหารทีใ่ชเ้น้ือหมทูีผ่มไมอ่าจรบัประทานได ้จะว่าเป็นการกลัน่แกลง้ผมกว็่าได ้เพราะไมว่่าอาหารอะไรคุณ

แมจ่ะใส่เน้ือหมลูงไปทุกหมอ้ หรอืทุกกระทะ  เช่นใส่เน้ือหมลูงไปในขา้วสวย หรอืขา้วตม้ และน้ําซุบ ทีจ่รงิแต่เดมิมา

ผมชอบรบัประทานเน้ือหม ูแต่บดัน้ีผมปฏเิสธทีจ่ะรบัประทานเน้ือหม ูจงึมหีลายครัง้ผม ตอ้งเขา้นอนขณะทีท่อ้งรอ้ง

จอ๊ก ๆ 

         คุณพ่อถามว่า “เหตุใดลกูจงึไมไ่ปทาํงานในวนัเสาร”์ 

         พีช่ายคนทีเ่จด็ของผมเฝ้ามอ งสถานการณ์ยากลาํบากของผมอยา่งเงยีบๆ อยา่งไรกด็เีกา้เดอืนต่อมา ผม 

กร็บับพัตศิมา ศษิยาภบิาลเทศนาตอ้นรบัผมเป็นพเิศษในฐานะสมาชกิโบสถค์นใหมท่ีเ่คยมปัีญหาเรือ่งวนั 

สะบาโตก่อนทีจ่ะตดัสนิใจ หลงัเลกินมสัการ ขณะทีร่บัประทานอาหารรว่มกนัสมาชกิในโบสถ ์สตรคีน 

หน่ึงกล่าวว่ า “ก่อนทีฉ่นัจะตดัสนิใจรบัพระเยซ ูฉนักต็อ้งพบกบัการทา้ทายดา้นจติวญิญาณหลายอยา่ง ”  

ผมกล่าวแสดงความเหน็ดว้ยว่า “นัน่เป็นความจรงิ ผมเองกต็อ้งพบกบัการทา้ทายหลายอยา่งในขณะน้ี ” 

          สิง่ทีส่มาชกิสตรพีดูทีโ่ต๊ะอาหารเป็นความจรงิ  เมือ่ผมบอกคุณพ่อคุณแมว่่าผมไ ดร้บับพัตศิมาเป็น 

สมาชกิของโบสถแ์ลว้ พวกเขาขบัไล่ผมออกจากบา้น ผมรอ้งไหเ้พราะผมไมท่ราบว่าจะไปทีไ่หน เป็นเวลาสองเดอืน 

ผมออกจากบา้นก่อนพ่อแมต่ื่นนอน และผมจะกลบัเขา้บา้นตอนดกึหลงัจากทีพ่วกเขาเขา้หอ้งนอนแลว้   

         สตรทีีร่บับพัตศิมาวนัเดยีวกบัผม ใหอ้าหารผมรบัประทาน ในตอนกลางวนัผมเดนิไปเรือ่ยๆ ไมม่อีะไรจะทาํ 

และผมหางานทาํไมไ่ด ้ผมรอ้งอธษิฐานต่อพระเจา้ วนัละหลายรอบว่า  “พระบดิาโปรดช่วยขา้พระองคใ์หเ้ขม้แขง็ขึน้

ในความเชื่อ  และขอทรงช่วยขา้พระองคห์างานทาํไดด้ว้ยเถดิ” 

         เวลาผ่านไปช่วงหน่ึง ผมไดพ้บชาวใตห้วนัคนหน่ึง เขาเป็นเจา้ของบรษิทัเกษตรกรรม และเขาไดร้บัอนุญาต

ใหม้าตัง้บรษิทัเกษตรกรรมในประเทศของผม และเขาจา้งผมใหท้าํงานเป็นผูป้ระสานงานโครงการเพาะปลกูของ

บรษิทั ตอนน้ีผมไดง้านทีม่รีายไดด้ ีผมสามารถแบ่งเงนิเดอืนส่วนหน่ึงใหพ้่อแมข่องผมใชจ้งึเท่ากบัเป็นการทาํใหผ้ม 

และครอบครวัไดร้บัการไถ่ความสมัพนัธใ์หก้ลบัคนืดดีงัเดมิ 

         ต่อมาพระเจา้ทรงทาํการอศัจรรยย์ิง่ใหญ่ พีช่าย- น้องชายหา้คน ในจาํนวนทัง้หมดเจด็คนของผมไดร้บั 

บพัตศิมา ไมน่านหลงัจากนัน้ลกูพีล่กูน้องสองคนในทัง้หมดสบิคนของผมไดร้บับพัตศิมา คุณพ่อเองไดไ้ปเยีย่มโบสถ์

หลายครัง้ก่อนทีว่นัหน่ึงเสน้โลหติฝอยในสมองของเขาแตกหลายเสน้ และเขากลายเป็นอมัพฤกษ์ครึง่ตวั เขาช่วย

ตวัเองไดเ้พยีงแค่เดนิไปมาดว้ยไมเ้ทา้อยา่งชา้ๆ หรอืไมก่น็ัง่เกา้อีร้ถเขน็ 

         ต่อมาผมไดล้าออกจากบรษิทัเกษตรกรรมของชาวใตห้วนั และไดม้าเป็นคร ูทาํงานรบัใชพ้ระเจ้ าในโรงเรยีน

แอ๊ดเวนตสีทีต่ ัง้ขึน้ในเมอืงซอ โทเมยแ์ละพรนิซเิปย ์ผมสอนเดก็ๆ ใหรู้จ้กัการเพาะปลกูแนวใหม ่ ทีผ่มไดเ้รยีนรูม้า

ขณะทาํงานกบัชาวใตห้วนั และผมสอนการเพาะปลกูวธิใีหมใ่หก้บัสมาชกิโบสถท์ีเ่ป็นชาวไร ่ชาวนา และผูท้ีส่นใจ

ดว้ย ผมมคีวามสุขทีไ่ดท้าํประโยชน์ใหก้บัเดก็ๆ และสมาชกิมากกว่าหน่ึงรอ้ยคนนบัถงึเวลาน้ี      

          สามปีหลงัจากผมรบับพัตศิมา ผมไดต้กหลุมรกักบัน้องสาวของผูห้ญงิทีเ่ลีย้งอาหารผม ตอนทีผ่มถูก 

ขบัออกจากบา้น และเราไดแ้ต่งงานกนั ตอนน้ีผมมลีกูสาวทีน่่ารกัมาก วยัหน่ึงขวบหน่ึงคน 
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         พระคมัภรีไ์ด้ กล่าวสญัญา ซึง่ดลใจใหผ้มมคีวามสตัยซ์ื่อต่อพระองคใ์น สดุด ี 125:1 ซึง่กล่าวว่า “บรรดา 

ผูท้ีว่างใจในพระเจา้กเ็หมอืนภเูขาศโิยน ซึง่ไมห่วัน่ไหว แต่ดาํรงอยูเ่ป็นนิตย”์  แน่นอนบุคคลผูไ้วว้างใจในพระเจา้ จะ

มัน่คงในพระเจา้ดุจภเูขาซึง่จะตัง้มัน่คงอยูต่ลอดไป 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยสรา้งหอประชุมของโรงเรยีนแอ๊ดเวนตี ส 

ซึง่มเีพยีงแห่งเดยีวในประเทศ ซอ โทเมยแ์ละพรนิซเิปย ์ ... ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ทีถ่วายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิดา้น

การศกึษาในประเทศซอ โทเมย ์และ พรนิซเิปย ์ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่ าน และครอบครวัของท่านด้ วย...ใน

นามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน   
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ข่าวพนัธกิจสาํหรบัวนัสะบาโตท่ี 16 มีนาคม 2019 

มิตรภาพเป็นความลบั   

 

เล่าโดย  วิทลัลินา เมนเดส มอเรรา วยั 57 ปี...ประเทศซอโทเมยแ์ละพรินซิเปย ์

 

         มบีางสิง่ผดิปก ติรา้ยแรงขณะที ่วทิลัลน่ิาเตรยีมจะใหก้ําเนิดบุตรคนทีส่องของ เธอ  ในประเทศ ซอ 

โทเมย ์และพรนิซเิปย ์ซึง่ประเทศน้ี พืน้ทีเ่ป็นเกาะขนาด ใหญ่  สองเกาะ และเกาะขนาดเลก็อกีไมก่ีส่บิ 

เกาะ ตัง้อยูน่อกฝัง่ทะเลทศิตะวนัตกของทวปีแอฟรกิา 

         วทิลัลน่ิา เริม่มเีลอืดออกทางช่องคลอดอยา่งมาก และฝ่ายการแพทยไ์ดท้าํสิง่ทีผ่ดิพลาด คอืถ่ายเลอืดให ้

เธอผดิกรุป๊ กบักรุป๊เลอืดในรา่งกายของเธอ ขณะทีม่กีารถ่ายเลอืดให้ เธอ สรปุแลว้เดก็ทารกชายรอดชวีติ แต่วทิลัลิ -

น่าไดเ้กดิการอกัเสบอยา่งรนุแรงทีข่าทัง้สองขา้งของเธอ เพื่อทีจ่ะรกัษาชวีติของเธอไว ้แพทยไ์ดท้าํการตดัขาทัง้สอง

ขา้งของเธอออก 

         วทิลัลน่ิาอาย ุ 19 ปี เมือ่ เธอ ออกจากโรงพยาบาลกลบับา้นในอกี 9 เดอืนต่อมา เธอ ไดพ้บว่า สาม ี

ของเธอไดนํ้าผูห้ญงิอกีคนหน่ึงเขา้มาอยูท่ีบ่า้นแลว้ 

         วทิลัลน่ิารูส้กึเครยีดมาก และ เธอ ไดค้รุ่ นคดิว่าจะจบชวีติของ เธอ ดว้ยการฆา่ตวัตายวธิใีด วธิหีน่ึง 

ซึง่จะทาํใหเ้ธอไมต่อ้งพบความทรมานกาย และใจอกีต่อไป 

        ระหว่างนัน้เองสตรอีาวุโสวยัหกสบิเศษคนหน่ึง ซึง่เป็นสมาชกิโบสถแ์อ๊ดเวนตสีไดท้ราบขา่วอนัแสนเศรา้

ของวทิลัลน่ิา ไดเ้ดนิทางมาเยีย่มวทิลัลน่ิาทีบ่า้น  สตรคีนนัน้ไดร้วบรวมเสือ้ผา้ทีส่กปรกของวทิลัลน่ิาออก 

ไปซกัทีแ่มน้ํ่าแห่งหน่ึงไมห่่างออกไปทุกสปัดาห ์โดยเฉพาะแพทยท์ีโ่รงพยาบาลกําชบัไมใ่หว้ทิลัลน่ิาลงไป 

ในแมน้ํ่าดว้ยเหตุผลทางสุขภาพ ต่อมามสีตรวียักลางคน อกีคนหน่ึงจากโบสถเ์ดยีวกนัรบัอาสามาช่วยกนักบัสตรี

อาวุโสคนแรกในเรือ่งการการซกัเสือ้ผา้ใหห้ญงิพกิารทีน่่าสงสาร 

         วทิลัลน่ิามองเหน็ลกูชายทีค่่อยเตบิโตขึน้ ทีช่่างน่ารกั และจากการทีม่สีตรสีองคนมาช่วยทาํงาน และเป็น

กําลงัใจ ทาํให้ เธอ ลมืเรือ่งการฆา่ตวัตายไปสนิท แต่ที่ เธอ รูส้กึมากทีสุ่ด คอื เธอ รูส้กึเกรงใจสตรทีัง้สอง 

คนมาก รวมทัง้เกดิความรูส้กึอดึอดั ไมส่ะดวกสบายอนัเน่ืองมาจากความพกิารของเธอ 

         วทิลัลน่ิา กล่าวในตอนหลงัว่า “ฉนัรูส้กึอาย ทีฉ่นัไมใ่ช่ครสิเตยีนแอ๊ดเวนตสี ฉนัไมเ่ขา้ใจเลยว่าเหตุใดสตรทีัง้

สองมาช่วยซกัเสือ้ผา้ให ้อกีทัง้ช่วยฉนัและลกูในเรือ่งอื่นๆ อกีหลายเรือ่ง 

         วทิลัลน่ิาแบ่งเสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้ออกเป็นสองกอง มอบกองหน่ึงใหส้ตรวียักลางคนนําไปซกั โดยบอกว่า เธอมี

เสือ้ผา้ไมม่าก แต่ในสปัดาหถ์ดัมาเมือ่สตรอีาวุโสมาเกบ็เสือ้ผา้ไปซกั เธอ ไมเ่ชื่อว่ามเีสือ้ผา้ทีต่อ้ง 

ซกัเพยีงเท่านัน้ จงึขออนุญาตวทิลัลน่ิาเขา้ไป ดใูนหอ้ง สตรอีาวุโสไดพ้บเสือ้ผา้สกปรกทีย่งัไมไ่ดซ้กักอง 

โตกองสุมกนัทีม่มุหอ้ง จงึบอกกบัวทิลัลน่ิาว่า “เธอไมต่อ้งเกรงใจพวกเราหรอก เราเป็นครสิเตยีนผูมุ้ง่ประกอบการด ี

ใหก้ารช่วยเหลอืแก่ผูท้ีล่าํบาก เราทาํตามตน้แบบของพระเยซทูีท่รงทาํมาก่อน ” ว่าแลว้สตรอีาวุโสเกบ็เ สือ้ผา้

เหล่านัน้ไปซกัทีแ่มน้ํ่า เหมอืนทีเ่คยปฏบิตัมิา 

         วทิลัลน่ิาไดท้ราบมาก่อนว่า ครสิเตยีนทุกคนตอ้งเรยีนรูก้ารอธษิฐาน จงึขอใหส้ตรอีาวุโสสอนเรือ่งการ 

อธษิฐานให ้และวทิลัลน่ิาอธษิฐานขอบคุณพระเจา้ทีส่่งสตรสีองคนมาช่วยเหลอืเธอ และวทิลัลน่ิาอธษิฐานขอพระ เจา้

ทรงพระเมตตาช่วยให้ เธอเอาชวีติรอดดว้ย ไมน่านต่อมาทางโบสถไ์ดม้อบจกัรเยบ็ผา้มอืสองทีท่าํงานดว้ยมอืให้   

วทิลัลน่ิ าตวัหน่ึง และส่งสตรอีกีคนมาสอนการปะผา้ การตดัเยบ็เสือ้ผา้ และการตดักางเกงให ้ซึง่วทิลัลน่ิาเรยีนรู้
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อยา่งรวดเรว็ วทิลัลน่ิา ขยนัขนัแขง็ ฝีมอืดพีฒันาขึน้อยา่งรวดเรว็ และวทิลัลน่ิามงีานเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนลน้มอื หลาย

ปีผ่านไป เธอและสามมีลีกูอกีสามคน รวมเป็นหา้คน สาํหรบัสามนีัน้ไดพ้าภรรยาใหมย่า้ยไปอยูอ่กีหมูบ่า้นไมไ่กล

ตัง้แต่ วทิลัลน่ิากลบัจากโรงพยาบาล แต่เขากก็ลบัมาคา้งกบัวทิลัลน่ิ าเป็นครัง้คราว ต่อมาสามี ของวทิลัลน่ิากต็ายลง 

ทัง้ๆ ทีอ่ายเุพยีงหา้สบิปี ทัง้น้ีเพราะเขาดื่มเหลา้จดัและเกดิเป็นโรคพษิสุราเรือ้รงั 

         สมาชกิโบสถบ์างคนไดไ้ปเยีย่มวทิลัลน่ิา และเป็นพยานเรือ่งความรอดให้ เธอ ฟัง แต่วทิลัลน่ิารูส้กึลงั - 

เลไมอ่ยากจะเปลีย่นศาสนา แมเ้ธอจะรบัรูว้่าชาวครสิเตยีนในโบสถม์คีวามรกั และใหค้วามอบอุ่นแก่ เธออยา่งไมเ่คย

เกดิขึน้มาก่อน รวมทัง้เรือ่งการช่วยซกัเสือ้ผา้ และมอบจกัรเยบ็ผา้ และสอนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ให ้ทาํให้ เธอมอีาชพี

ตดัเยบ็เสือ้ผา้เลีย้งตวั และลกูๆ  ได ้ในโอกาสต่อมาศษิยาภบิาลไดจ้ดัเปิดชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณ นานสองสปัดาห ์

และผูป้กครองคนหน่ึงขบัรถไปรบัวทิลัลน่ิามาฟังในการประชุม เมือ่เสรจ็การประชุมเขาจะขบัรถไปส่งวทิลัลน่ิายงั

บา้นของเธอ เป็นอยา่งน้ีตลอดสองสปัดาห ์เมือ่การประชุมปิดฉากลง วทิลัลน่ิาเขา้ใจเรือ่งความรอดในพระเยซอูยา่ง

ชดัเจน และทราบ ว่าเธอจะไมพ่บความรอดจ ากทีอ่ื่นใดอกี  วทิลัลน่ิาจงึตดัสนิใจรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

และรบับพัตศิมา 

         วทิลัลน่ิามคีวามกระตอืรอืรน้มาก เธอและลกูๆ ไปนมสัการทีโ่บสถทุ์กวนัสะบาโต วทิลัลน่ิาชอบการเป็น

พยานทัง้ในโบสถ ์และนอกโบสถ ์บ่อยครัง้เมือ่มญีาต ิหรอืใครผ่านมาแวะทีบ่้ าน วทิลัลน่ิาจะพดูทาํนองว่า “พระเจา้

ทรงทาํกจิในตวัของฉนั ทาํใหฉ้นัทาํงานหาเลีย้งชพีได ้พระเจา้ทรงทาํการอศัจรรย ์และคุณตอ้งเชื่อวางใจในพระองค”์  

         ผ่านการเป็นพยานของวทิลัลน่ิา ทาํใหม้เีจด็คน รูส้กึประทบัใจและไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีกบั 

วทิลัลน่ิา โบสถ์ แอ๊ดเวนตสีอยูห่่างจากบา้นของวทิลัลน่ิา 3 กโิลเมตร วทิลัลน่ิาจา่ยค่ารถประจาํทางใหเ้พื่อน 

บา้นเจด็คน เพื่อพาพวกเขาไปนมสัการทีโ่บสถ ์และส่งพวกเขากลบับา้น ... ตลอดเวลาหลายสปัดาห ์ปัจจบุนัทัง้เจด็

คนไดร้บับพัตศิมาแลว้ 

         หลายปีผ่านไป ม ี 40 คน รวมทัง้ลกูสองคน ของ วทิลัลน่ิา 2 คน ไดร้บับพัตศิมา ขณะน้ีคณะกรรมการ 

โบสถว์างแผนจะซือ้ทีด่นิใกลบ้า้นของวทิลัลน่ิา และสรา้งโบสถแ์อ๊ดเวนตสีขึน้ทีน่ัน่ แต่เน่ืองจากรวบรวมทุนทรพัยไ์ด้

ยงัไมเ่พยีงพอ ทางโบสถจ์งึตดัสนิใจสรา้งโบสถช์ัว่คราวขึน้บนทีด่นิของวทิลัลน่ิาไปพลาง ๆ ก่อน และโบสถห์ลงัน้ีได้

ถูกสรา้งขึน้ดว้ยไมอ้ยา่งงา่ยๆ และไดเ้ปิดใชแ้ลว้ตัง้แต่เดอืนกนัยายน ปี 2017  

         วทิลัลน่ิาเป็นพยานว่า “ฉนัมคีวามสุขมากทีไ่ดเ้หน็โบสถห์ลงัหน่ึงตัง้อยูไ่มไ่กลจากหน้าประตูบา้นของฉนั 

เมือ่ฉนันัง่บนเกา้อีใ้นหอ้งรบัแขกเลก็ๆ ของฉนั และมองออกไปผ่ านหน้าต่าง ฉนัมคีวามสุขมากทีม่องเหน็โบสถข์อง

พระเจา้ตัง้อยูอ่ยา่งชดิใกลก้บับา้นของฉนั”  

         วทิลัลน่ิาบอกว่า “เคลด็ลบัในการนําคนอื่นมาหาพระครสิตค์อืการผกูมติรกบัพวกเขาไวก่้อนสิง่อื่น เพราะ

เป็นการยากยิง่ทีจ่ะแนะนําคนอื่นใหรู้จ้กัพระครสิตโ์ดยทีเ่ราไมม่มีติ รภาพต่อกนั ฉนัเองผกูมติรกบัทุกคนในหมูบ่า้น 

และห่างไกลออกไปทุกครัง้เมือ่มโีอกาส...เมือ่คุน้เคยกนัแลว้ ฉนัจะเชญิเขา หรอืเธอมาทีโ่บสถ”์ 

         ขอ้พระคมัภรีท์ีฉ่นัชื่นชอบคอื มทัธวิ 6:33  ซึง่มขีอ้ความว่า “แต่ท่านทัง้หลายจงแสวงหาแผ่นดนิของ 

พระเจา้ และความชอบธ รรมของพระองคก่์อน แลว้พระองคจ์ะทรงเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวงเหล่าน้ีให้ ”  

         วทิลัลน่ิากล่าวว่า “พระคมัภรีข์อ้น้ีใหก้ารหนุนใจฉนั เพราะขอ้พระคมัภรีก์ล่าวว่า ถา้ฉนัยกพระเยซเูป็น 

หน่ึงในชวีติของฉนั พระองคจ์ะทรงประทานทุกสิง่ทีฉ่นัมคีวามจาํเป็นให้ ” และพระองคท์รง ทาํเช่นนัน้ใน 

ชวีติของฉนัตลอดมา 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยสรา้งอาคารโบสถใ์นเมอืงซอ โทเม ย ์

ซึง่ปัจจบุนั พีน้่องแห่งความเชื่อนมสัการอยูใ่นชัน้ล่างของอาคารเก่าแก่ ซึง่ตัง้อยูบ่นทีด่นิทีท่างสาํนกั 
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งานครสิตจกัรซือ้ไวส้าํหรบัเป็นทาํ เลของอาคารโบสถ ์และมแีผนจะรือ้ทิง้ แต่ใชเ้ป็นสถานนมสัการชัว่ 

คราว..... ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ทีถ่วายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศซอ โทเม ยแ์ละพรนิซเิปย ์ขอพระ -

เจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน   

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชัน่ 

• ประเทศซอ โทเม ย์และพรนิซเิปย ์ มนีกขนาดเลก็ทีสุ่ดในโลก คอื “ไอบสิ ”  อาศยัอยู ่และมนีกขนาด 

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก คอืนก “ซนัเบริด์ยกัษ์ ”  อาศยัอยูเ่ช่นกนั นอกจากน้ียงัมดีอก “ซนัโกเนียยกัษ์ ” 

ขึน้ตามป่าเชงิเขาดว้ย  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 23 มีนาคม 2019 

การช่วยแองโกลา   

 

เล่าโดย  พอลโล พินโต...ประเทศแองโกลา  

 

         พอลโลรูส้กึว่า คุณแมโ่กรธเขาอยา่งมาก ทีเ่ขาไดห้ยดุงาน แลว้หนัมาใชเ้วลาเขา้ไปเยีย่มในเรอืนจาํ และ

เทศนาเรือ่งของพระเจา้ใหผู้ต้อ้งขงัในเรื อนจาํฟัง เพราะนัน่เป็นงานประเภทจติอาสา ไมม่เีงนิเดอืน หรอืค่าจา้ง 

นอกจากจะไดร้บัการเลีย้งดเูรือ่งอาหาร ทีพ่กั และค่าเครือ่งใชส้่วนตวัอกีจาํนวนเลก็น้อยเท่านัน้ 

         พอลโลถูกเลีย้งดมูาโดยครอบครวัแอ๊ดเวนตสีในประเทศแองโกลา เมือ่เรยีนจบเขากเ็ขา้เป็นครสูอนหนงั สอื

ในโรงเรยีนของรฐับาลเป็นเวลาหลายปี เขาใชเ้งนิเดอืนทีไ่ดร้บั เป็นค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอยา่งประหยดั 

และใชเ้งนิทีม่นีอกเหนือจากนัน้สาํหรบัเป็นค่าเล่าเรยีนสาํหรบัน้องๆ ที่มถีงึ 10 คน ในฐานะทีเ่ขาเป็นบุตร 

คนโตสุดของครอบครวั โดยเฉพาะหลงัจากทีคุ่ณพ่อของเขาไดต้ายจากไปดว้ยโรคไขร้ากสาดน้อย  

         ขณะที่เขาเรยีนปีทีส่องในมหาวทิยาลยั เขา้ตอ้งนอนรกัษาตั วถงึสองเดอืนในโรงพยาบาลของเมอืง เบน็ - 

กูลา ดว้ยโรคไขร้ากสาดน้อย เมอืงเบน็กูลามปีระชากร 130 ,000 คน เป็นเมอืงซึง่ตัง้อยูบ่นชายฝัง่มหาสมทุร

แอตแลนตกิ ในช่วงรกัษาตวัในโรงพยาบาล เขามไีขข้ึน้สงูหลายรอบ ความรอ้นของอาการไขท้าํใหร้า่งกายของเขา

รอ้นผ่าวไปทัว่ทุกส่วน ขณะอยูใ่นโรงพยาบาลสมาชกิโบสถแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงนัน้ ผลดักนัมาเยีย่ม และอธษิฐานเผื่อ

อาการป่วยของเขาเสมอ และทา้ยทีสุ่ดพวกเขารวบรวมเงนิจา่ยค่ารกัษาพยาบาลใหเ้ขาดว้ย 

         พอลโลตัง้ใจว่า เมือ่หายจากโรค ออกจากโรงพยาบาลแลว้ เขาจะเปลีย่นแปลงชวีติของเขาใหม ่

         แต่เมือ่หายป่วยออกจากโรงพยาบาล เขาลาออกจากการเป็นครสูอนชัน้ระดบัประถมในโรงเรยีน และลาออก

จากการเป็นนกัศกึษาในมหาวทิยาลยัดว้ย ... พอลโลกล่าวว่า “ผมจะไมก่ลบัไปอยูก่บัสิง่แวดล้ อมทัง้ 

สองอยา่งคอืการเป็นคร ูและการเป็นนกัศกึษาดว้ย เกรงว่าผมจะกลบัไปใชช้วีติแบบเดมิ”  

        พอลโลตอ้งการศกึษาวชิาศาสนศาสตรท์ีม่หาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีโซลซูี ่ในประเทศ “ซมิบบัเว ” แต่เขา 

ตอ้งมเีงนิเป็นค่าลงทะเบยีน และค่าใชจ้า่ยต่างๆ เขาตดัสนิใจว่าตอนน้ีจะทาํง านหาเงนิใหไ้ดม้ากๆ เพื่อจะไดเ้ขา้

เรยีนในเดอืนมกราคมปีหน้า แต่พอลโลไดร้บัการเชญิชวนใหใ้ชเ้วลาเจด็เดอืนทีร่อคอยเขา้ไปเทศนาสัง่ 

สอนผูต้อ้งขงัในเรอืนจาํ... เป็นงานจติอาสา พอลโลจะไมไ่ดร้บัเงนิเดอืน ไดร้บัเพยีงค่าอาหาร ค่าทีพ่กั และค่าของใช้

ส่วนตวัเท่านัน้ พอลโลเหน็ว่าเป็นงานของพระเจา้ และไมม่ใีครพรอ้มจะทาํงานทีท่างเรอืนจาํเปิดใหเ้ขาจงึเดนิทางกบั

ผูป้กครองโบสถท์อ้งถิน่คนหน่ึง เขา้ไปประกาศในเรอืนจาํแห่งนัน้เป็นประจาํสปัดาหล์ะ 4 ครัง้  พอครบเจด็เดอืน

ปรากฏว่าม ี20 ผูต้อ้งขงัในเรอืนจาํแห่งเมอืงเบง็กูลาไดร้บับพัตศิมา 

         ครอบครวัของพอลโลไมเ่ขา้ใจสิง่ทีอ่ยูใ่นส่วนลกึในจติใจของเขา ว่าเหตุใดเขาหนัไปทุ่มเวลาในการประกาศ

พระกติตคิุณในเรอืนจาํ แมว้่าจะไดผ้ลลพัธด์อียา่งไรกต็าม พวกเขาไมเ่ขา้ใจว่าทาํไมพอลโลไมส่อนหนงัสอืและเรยีน

ต่อมหาวทิยาใหจ้บ และหางานทีม่รีายไดด้ทีาํ...เรือ่งน้ีทาํให้คุณแมข่องเขารูส้กึโกรธพอลโล มากถงึขัน้ประกาศตดัแม่

ตดัลกูกบัเขาทเีดยีว 

         พอลโลเดนิทางไปถงึมหาวทิยาลยัโซลซูีป่ระเทศซมิบบัเว ในเดอืนมกราคม เขามเีงนิพอสาํหรบัอาหาร และ

ค่าเรยีนบทเรยีนภาษาองักฤษเท่านัน้ พอลโลพดู- เขยีนไดเ้ฉพาะภาษาโปรตุเกส แต่ขอ้กําหนดทีจ่ะเป็ นนกัศกึษาใน

มหาวทิยาลยัแห่งน้ี นกัศกึษาจะตอ้งรูพ้ดู-เขยีนภาษาองักฤษไดด้รีะดบัหน่ึงดว้ย 
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         พอลโลอธษิฐานต่อพระเจา้ว่า “ถา้พระองคอ์นุญาตใหข้า้พระองคเ์รยีนจนจบ ขา้พระองคจ์ะทาํงานเป็น 

ผูป้ระกาศพระกติตคิุณเตม็เวลา ขา้พระองคจ์ะแสดงใหผู้ค้น ผูต้อ้งการพระครสิต์ ไดท้ราบว่า พระครสิตเ์ป็น 

พระช่วยใหร้อดแต่เพยีงองคเ์ดยีว ดว้ยเหตุน้ีขา้พระองคจ์งึเขา้มาเขา้เรยีนทีม่หาวทิยาลยัโซลซูีแ่ห่งน้ี ” 

         เมือ่เขา้มาอยูใ่นหอพกั และเริม่เขา้ชัน้เรยีน เขาพึง่รูว้่ามหีลายสิง่ตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระเจา้ แมว้่าครอบครวั

ของเขาจะเป็ นแอ๊ดเวนตสี แต่เขาเองเตบิโตขึน้มาในประเทศทีม่สีงครามกลางเมอืงสูร้บกนันาน 

ถงึ  27  ปี จงึทาํใหค้วามรูใ้นพระเจา้ของประชาชนอ่อนแอ 

         พอลโลกล่าวว่า “เราไมค่่อยมขีอ้มลูเกีย่วกบัพระเจา้ และครสิเตยีน มเีพยีงบางคนทีม่พีระ คมัภรีเ์ป็นของ

ตนเอง น่ีเป็นครัง้แรกที่ ผมมพีระคมัภรี ์ไดค้น้ควา้และหาคาํตอบ และถามคาํถาม จากคณะอาจารยไ์ดเ้สมอ 

ทีม่หาวทิยาลยัโซลซูี”่ 

         พอลโลไดเ้รยีนรูด้ว้ยว่า พระเจา้ทรงประทานความรกัพเิศษแก่ชาวต่างประเทศ ...พอลโล เป็นนกัศกึ - 

ษาชาวต่างประเทศยอ่มไดร้บัการปฏบิตัเิป็นพเิศษที ่มหาวทิยาลยัโซลซูี ่

         อาจารยบ์างคนเขา้มาในหอ้ง กล่าวคาํหนุนใจพวกเรา และนําเราในการอธษิฐาน เพื่อพวกเราเองบาง 

คนมปัีญหาดา้นการเงนิ มบ่ีอยครัง้ พวกครสิเตยีนทีม่ฐีานะ บางคนเขา้มาในมหาวทิยาลยั ทัง้ๆทีพ่วกเขาไมรู่ ้

จกัเรา พวกเขานําขา้วของเครือ่งใชท้ีจ่าํเป็นมาบรจิาค และนําอาหารที่ มคีุณค่ามาใหพ้วกเรารบัประทานโดย 

ไมแ่จง้ล่วงหน้า”        

         พอลโลมองเหน็ว่า โซลซูีก่ําลงัทาํใหค้าํสอนของพระเจา้สาํเรจ็สม ตามทีท่รงตรสัไวใ้นพระธรรมเลว ี

นิต ิ23:32  ซึง่กล่าวว่า “และเมือ่เจา้เกีย่วขา้วในแผ่นดนิของเจา้ เจา้อยา่เกีย่วไปทีข่อบนาใหห้มด และอย่ า 

เกบ็ขา้วทีเ่กีย่วตก เจา้จงทิ้งไวใ้หค้นยากจน และคนต่างดา้ว เราคอืพระเยโฮวาห ์พระเจา้ของเจา้ ”  

         พระเจา้เป็นผูท้รงช่วยใหพ้อลโลเรยีนหลกัสตูรศาสนศาสตร ์ทีม่หาวทิยาลั ยโซลซูีจ่นสาํเรจ็ ทรงดลใจ 

ใหล้กูพีล่กูน้องของพอลโลในแองโกลาคนหน่ึงเป็นคนจา่ยค่าเล่าเรยี นใหพ้อลโล “สามภาคเรยีน ” (1 ปีครึง่) ต่อมา

ลกูพีล่กูน้องคนนัน้เสยีชวีติ สมาชกิคนหน่ึงในโบสถแ์องโกลาจา่ยค่าเล่าเรยีนใหเ้ขา ” หน่ึงภาคเรยีน (ครึง่ปี) มาถงึ

ตอนน้ีสตรชีาวแองโกลาคนหน่ึง ผูซ้ึง่มหีลานชายคนหน่ึงเรยีนสาํเรจ็ไปจาก ม .โซลซูี ่เป็นผูด้แูลจา่ย 

ค่าเล่าเรยีนใหก้บัพอลโลจนจบหลกัสตูร 

         ขณะทีพ่อลโลศกึษาอยูท่ี ่มหาวทิยาลยัโซลซูี ่เขาไดต้ดิต่อกบันกัศกึษาหลายคนทีเ่ป็นนกัศกึษาอยูใ่นประ - 

เทศแซมเบยี  ประเทศยกูนัดา และประเทศฟิ ลปิปินส ์และพวกเขาไดว้างแผนกนัว่า พวกเขาจะรว่มกนัทาํ 

การเปิดประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณในประเ ทศแองโกลา หลงัจากทีพ่วกเขาเรยีบจบหลกัสตูร แน่นอน 

พอลโล มภีาระใจของเขาเช่นกนั คอืเขาตอ้งการแบ่งปันความรูใ้นพระเจา้ใหก้บัครอบครวัของเขาเอง 

         พอลโลขอใหเ้พื่อนๆ  ของเขาอธษิฐานเผื่องานของพระเจา้ในประเทศแองโกลา ซึง่มปีระชากร 29 

ลา้นคน และมคีรสิเตยีนแอ๊ดเวนตสี 176,000 คน 

         พอลโลกล่าวถงึภาระใจของกลุ่มนกัศกึษาศาสนศาสตรว์่า “เรามคีวามปรารถนาจะนําทุกคนใหก้ลบัใจ 

มาหาพระเจา้ พอลโลอา้งพระธรรม มทัธวิ 24:14 ซึง่กล่าวว่า “ขา่วประเสรฐิเรือ่งแผ่นดนิของพระเจา้ จะไดป้ระกาศ

ไปทัว่โลก ใหเ้ป็นคาํพยานแห่งประชาชาต ิแลว้ทีสุ่ดปลายจะมาถงึ” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของปี 2015 ไดถู้กส่งไปยงัมหาวทิยาลยัโซลซูี ่เพื่อ 

ขยายโรงอาหารใหใ้หญ่ขึน้เป็นสองเท่า เพื่อใหร้องรบันกัศกึษาได ้ 1,000 ทีน่ัง่ในเวลาเดยีวกนั ขอบคุณพีน้่อง 

ในพระครสิตทุ์กท่านทีไ่ดถ้วายเงนิถวายใ หก้บัสถาบนัการศกึษาเช่น มหาวทิยาลยัโซลซูี ่เพื่อจะเตรยีมคน 
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หนุ่มสาวใหอ้อกไปประกาศพระกติตคิุณ เพราะพระเยซใูกลจ้ะเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องแลว้ ... ขอพระเจา้ 

ทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้ของมิชชนั 

• งานข องพระเจา้ในประเทศ “แองโกลา ” ประกอบดว้ย “สาํนกังานครสิตจกัรเหนือและตะวนัออกเฉียง 

เหนือแองโกลา ”  “ สาํนกังานครสิตจกัร ภาคใต ้และภาคตะวนัตกแองโกลา ” และ “สาํนกังานครสิตจกัร 

แองโกลากลาง”...ทัง้ประเทศมโีบสถ ์และสถานนมสัการ 3,536 แห่ง และมสีมาชกิรวม 448,554 คน 

• ประเทศ แองโกลา  มปีระชากรประมาณ 26 ลา้นคน ถา้คดิเป็นอตัราส่วนจะม ีแอ๊ดเวนตสี 1 ต่อประชากร 

ทัว่ไป 58 คน 

• งานดา้นการแพทยข์องครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศแองโกลามอียูส่ามแห่ง (1) คลนิิก 

ทนัตกรรม 1 แห่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของแองโกลา (2) โรงพยาบาลบองโกมชิชั ่ น และ 

(3) สถานทีจ่า่ยยา 1 แห่งในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศแองโกลา 

• สมาชกิโบสถเ์ป็นผูด้าํเนินการ “ศูนยห์นงัสอืแอ๊ดเวนตสี ” และมโีรงเรยีนส่งบทเรยีนคาํสอนพระคมัภรี ์

ทางไปรษณยี ์1 แห่ง และโรงพมิพข์องครสิตจกัร 1 แห่ง 
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ข่าวมิชชัน่ สาํหรบัวนัสะบาโต วนัท่ี 30 มีนาคม 2019 

การขบัไล่ผร้ีายออกไป 

 

เล่าโดย  โมรเดคยั ซิมแมนกา วยั 68...ประเทศซิมบบัเว  

(อ. โมรเดคยั เป็นผูป้ระกาศพระกติตคิุณ ในโครงการ “พนัธกจิทัว่โลก” ประเทศซมิบบัเว ทวปีแอฟรกิา) 

 

         อาจารยโ์มรเดคยัไปเปิดประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณในเมอืงเลก็ๆ แห่งหน่ึงในประเทศซมิบบัเว ในเชา้วนัที่

สามของการประชุม หญงิมา่ยวยั 40 เศษคนหน่ึง ซึง่เป็นคณุแมเ่ลีย้งเดีย่ว เดนิทางมาพบอาจารยโ์มรเดคยั ณ ทีพ่กั

ชัว่คราว เธอบอกกบัอาจารยว์่า “มคีนแนะนําฉนัใหม้าขอความช่วยเหลอืจากอาจารย ์เขาบอกว่าอาจารย์ เป็นลกูศษิย์

ของพระเยซ ูอาจารยส์ามารถรกัษาโรคประหลาดของฉนัไดแ้น่นอน” 

         อาจารยโ์มรเดคยั ถามว่า “อาการของโรคทีคุ่ณเป็น..คอือยา่งไร เล่าใหผ้มฟังดว้ย”         

        หญงิมา่ยมท่ีาทอีาย ...แต่ในทีสุ่ดกเ็ล่าอาการใหผู้เ้ป็นอาจารยฟั์งว่า “ทุกคนืฉนัเขา้นอนฉั นสวมใส่เสือ้ผา้ 

ชุดนอนตามปกต ิและนอนบนเตยีงตามลาํพงัคนเดยีวในหอ้งนอน พอตื่นนอนตอนเชา้ ฉนัเหน็ตวัเองเปลอืยเปล่า 

เสือ้ผา้ทีใ่ส่ตอนเขา้นอนตกไปขา้งเตยีง เป็นอยา่งน้ีทุกคนืมาเป็นเดอืนแลว้ค่ะ” 

         ผูเ้ป็นอาจารยม์ลีางสงัหรณ์ว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้จะตอ้งเกีย่วกบัทู ตผวีญิญาณแน่ เขาเคยไดย้นิเรือ่งราวทาํนอง 

น้ีมาหลายครัง้ เขารูว้่าจะจดัการเรือ่งน้ีอยา่งไร... จงึบอกกบัหญงิคนนัน้ว่า 

         “ถา้คุณอยากใหห้ายจากอาการของโรคประหลาดน้ี ใหคุ้ณถวายตวัแก่พระเยซ ูถา้คุณยนิยอม ผมจะเชญิ 

พีน้่องแห่งความเชื่อในพระเยซมูาอธษิฐานเผื่อ คุณ และพระเยซจูะช่วยรกัษาโรคน้ีของคุณใหห้ายขาดเป็นปกตไิด้ ” 

         หญงิคนนัน้ตอบว่า “ฉนัเคยไดย้นิเพื่อนทีเ่ป็นครสิเตยีนบอกเรือ่งน้ีแก่ฉนัมาบา้งแลว้ บดัน้ีฉนัหมดทีพ่ึง่แลว้

จรงิๆ เพราะฉนัไปหาหมอผมีาแลว้สองคน แต่หมอผช่ีวยฉนัไมไ่ด ้วนัน้ีฉนัขอมอบถวายชวีติใหพ้ ระเยซขูอพระองค์

ทรงเมตตารกัษาอาการประหลาดน้ีใหด้ว้ย  และเมือ่ฉนัหายเป็นปกตแิลว้ ฉนัจะตดิตามพระองคต์ลอดไป ” 

         อาจารยโ์มรเดคยัเชญิสมาชกิโบสถห์ลายคนมารวมตวักนั และอธษิฐานเพื่อผูห้ญงิคนน้ีเป็นเวลาสามวนั และ

ในเชา้ของวนัทีส่าม อาจารยถ์ามผูห้ญงิคนน้ีว่า “เมือ่คนืทีผ่่านมาคุณยงัมอีาการประหลาดอยูห่รอืไม”่ 

         หญงิมา่ยตอบว่า “ไมค่่ะ เชา้วนัน้ีฉนัหายจากโรคประหลาดแลว้ ...ขอบคุณพระเยซผููท้รงขบัไล่ผรีา้ยออก 

ไป ขอบคุณอาจารยแ์ละพีน้่องแห่งความเชื่อ ทีไ่ดท้าํการอธษิฐานเผื่อฉนั ”....อาจารยโ์มรเดคยัไดส้อนพระคมัภรีใ์ห้

หญงิมา่ยคนน้ี สามเดอืนต่อมา เธอไดร้บับพัตศิมาในนามพระเยซ ูและอาการประหลาดน้ีไดห้ายเป็นปกติ ...ผรีา้ยไม่

ยา่งกรายมารบกวนเธออกีเลย 

         เรือ่งของทตูผ ีวญิญาณ และการประกอบพธิต่ีางๆ ของหมอผ ีตลอดจนการเชื่อถอืโชคลาง และวตัถุ 

มงคลต่างๆ เป็นเรือ่งทีผู่ค้นเชื่อ และถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัแิพรห่ลายในประเทศซมิบบัเว  

         หลายสปัดาหต่์อมา อาจารย์โมรเดคยั ไดม้ปีระสบการณ์ การเผชญิหน้ากบัวญิญาณ 8 ตน ขณะทีท่าํการ

เปิดประชุมในทีส่าธารณะในหอ้งประชุมของโรงเรยีนประถมแห่งหน่ึงในเมอืง “เบธบรดิจ์ ” ซึง่อยูช่ายแดน 

ประเทศซมิบบัเว และแอฟรกิาใต ้ขณะทีอ่าจารยฉ์ายภาพพระเยซบูนจอ มหีญงิวยั 48  ปีคนหน่ึงลุกขึน้ยนื 

แลว้วิง่ออกไปจากหอ้งประชุมไป 

         หลงัการประชุม อาจารย์โมรเดคยั และสมาชกิโบสถบ์างคนชวนกนัไปตามหาผูห้ญงิผูว้ ิง่ออกจากทีป่ระชุม 

มคีนมาบอกว่าพบหญงิคนนัน้นอนไมไ่หวตงิทีส่นามหญา้ ของโรงเรยีนแห่งนัน้  อาจารยแ์ละสมาชกิรบีเดนิ 

ไปด ูและเหน็เธอนอนอยูบ่นพืน้หญา้ จงึช่วยกนัหามเธอกลบัมาทีห่อ้งประชุมของโรงเรยีน และวางเธอลงบนพืน้หอ้ง  
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         อาจารย์ โมรเดคยั รว่มกบัสมาชกิ 10 คนนัง่รอบหญงิคนนัน้ มคีนหน่ึงนําพวกเขารอ้งเพลงนมสัการ สลบั 

กบัการอธิษฐาน และพวกเขาผลดักนัออกพระนามของพระเยซ ูทนัใดผูห้ญงิคนนัน้ลุกขึน้นัง่ และตวัสัน่รนุแรง แลว้

ลม้ตวัลงนอนทีพ่ืน้อกีครัง้หน่ึง เธอ มอีาการอยา่งเดยีวกนัน้ีหลายครัง้ อาจารยแ์ละเหล่าผูเ้ชื่อ 

พากนัรอ้งเพลง และอธษิฐานขบัไล่ผรีา้ยในพระนามของพระเยซตู่อไป หญงิคนนัน้ลุ กขึน้นัง่อยา่งสงบ  

ดเูหมอืนว่าผรีา้ยหลายตนไดอ้อกจากรา่งของเธอไปแลว้ แต่ไมเ่ป็นอยา่งทีอ่าจารยค์ดิ ... 

        เมือ่ อาจารย์โมรเดคยั เอ่ยถามผูห้ญงิคนนัน้ว่า “คุณจะอธษิฐานออกนามพระครสิตด์ว้ยตวัคุณเองไดไ้หม ” 

        ผูห้ญงิคนนัน้ไมต่อบ แต่กลบัลม้ตวัลงนอนบนพื้ น รา่งกายไมไ่หวตงิอกี แสดงว่าผรีา้ยยงัอยู ่พวกเขารว่ม 

กนัรอ้งเพลงและอธษิฐานออกพระนามของพระ เยซูต่อไป ผูห้ญงิคนนัน้ลุกขึน้นัง่อกีครัง้ อาจารย์ โมรเดคยั บอก 

ใหเ้ธออธษิฐานออกพระนามพระเยซ ูแต่เธอลม้ลงนอนรา่งกายไมไ่หวเหมอืนทีผ่่านมา 

        อาจารยแ์ละสมาชกิรอ้งเพ ลง สลบักบัการอธษิฐานอยูอ่ยา่งนัน้จากเวลาประมาณ 21:00 น. จนถงึเวลา 

ตสีาม หรอื 3:00 น. ของวนัใหม ่ (นบัรวมเวลา 6 ชัว่โมง ทีพ่วกเขาไดร้อ้งเพลง และอธษิฐานตดิต่อ 

กนันบักว่าสบิรอบ ) ในทีสุ่ดผูห้ญงิ คนนัน้ตอบสนองต่อคาํสัง่ของอาจาร ย์ ผูห้ญงิคนนัน้ อธษิฐานออกพระ - 

นามขอ งพระเยซ ูดว้ยน้ําเสยีงปกต ิแมจ้ะมลีกัษณะอ่อนเพลยีว่า “พระเยซทูีร่กัขา้พระองคข์อบคุณพระองค ์

ทีท่รงปลดปล่อยขา้พระองคจ์ากวญิญาณรา้ย ขอทรงเสดจ็มาสถติอยูก่บัขา้พระองคทุ์กวนัและคนื วนัน้ีขา้ 

พระองคข์อตดิตามพระองคต์ลอดไป...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน” 

         ปัจจบุนัผูห้ญงิคนน้ีเป็นครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และ เธอไดร้บัเลอืกใหท้าํหน้าที ่ “มคันายกิา ”ของ

โบสถ ์เธอไดก้ล่าวเป็นพยานบ่อยๆ ว่า “พระเจา้ทรงแสนดต่ีอฉนัเสมอ ขอสรรเสรญิพระนามของพระเจา้” 

         “พระเจา้ทรงแสนดเีสมอ ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีไ่ด้ อธษิฐานเพือ่งานของพระเจา้ในประเทศ

ซมิบบัเว ซึง่เป็นประเทศหนึง่ในทวปีแอฟรกิา .. อนึง่ในทวปีแอฟรกิา มปีระชากร รวมกนั 193 ลา้นคน ซึง่อยูใ่น

ประเทศต่างๆ 18 ประเทศ อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ “สาํนกังานภาคแอฟรกิา- อนิเดยีน” ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์ก

ท่าน ทีถ่วายเงนิในวนั สะบาโตใหญ่ คอืวนัสะบาโตทีส่บิสาม เพือ่เป็นทุนทรพัยใ์นการประกาศเรือ่งการเสดจ็กลบัมา

ครัง้ทีส่องของพระเยซคูรสิต ์ ซึง่จะมาถงึในอกีไมน่านน้ีในทวปีแอฟรกิา ขอพระเจา้ทรงอวยพระทุกท่าน และ

ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้....อาเมน 

 

 
 

 


