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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 กรกฎาคม 2019 

เอาชนะผูป้กครองท่ีติดเหล้า 

 

เล่าโดย  ทาลีธา โฮยาโต วยั 19 ปี...ประเทศปาปัวนิวกินี 

 

      พ่อแมข่องทาลธีาเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเมอืง “โกโลคา” ซึง่ตัง้อยูใ่นแถบทีม่ภีเูขาหลายลกู ทีป่ระเทศปาปัวนิวกนีิ 

สองสามภีรรยาคู่น้ีเป็นนกัดื่มเหลา้คอทองแดง และชอบเล่นการพนนัเป็นชวีติจติใจ บ่อยครัง้ทัง้สองออกไปเล่นไพ่

แลว้ลมืเดก็หญงิวยั 8 ขวบใหอ้ยูบ่า้นตามลาํพงั สาวโสดวยั 35 ปีคนหน่ึงซึง่อยูใ่นหมูบ่า้นเดยีวกนัไดร้บัทราบในเรือ่ง

น้ี  รูส้กึสงสารทาลธีา จงึขอรบัเดก็หญงิวยั 8 ขวบคนน้ีไปเป็นบุตรบุญธรรม ซึง่สามภีรรยานกัดื่มคู่น้ีตดัใจมอบลกู

สาวใหเ้พื่อเหน็แก่อนาคตของลกูสาว         

     สาวโสดคนน้ีทาํงานเป็นอาสาประกาศพระกติตคิุณในหมูบ่า้นแห่งน้ี เมือ่นําทาลธีาไปเลี้ยงทีบ่า้น ไดส้อนให้

ทาลธีา เรยีกเธอว่า “แม”่ ซึง่เดก็หญงิเตม็ใจเรยีกตัง้วนัแรกทีไ่ปอยู ่

         เชา้วนัถดัมา ทาลธีาตกใจตื่นกบัเสยีงนาฬกิาปลุกในเวลาตหีา้ เธอลมืตาขึน้ และสงัเกตเหน็หญงิผูเ้ป็น “แม”่ 

คนใหมข่องเธอลุกจากทีน่อน และคุกเขา่ลง แลว้พดูอะไรเบาๆ ต่อมาเดก็หญงิไดท้ราบว่าคุณแมค่นใหมเ่ป็นครสิ-

เตยีน และเธอไดอ้ธษิฐานต่อพระเจา้ ทาลธีาไดย้นิเธอเอ่ยชื่อ ”ทาลธีา” ซึง่เป็นชื่อของเธอดว้ย หลงัจากการอธษิฐาน 

คุณแมไ่ดอ่้านหนงัสอืปกสดีาํ ซึง่ต่อมาทาลธีาทราบว่าเป็นพระคมัภรีน์ัน่เอง 

        ในเชา้วนัต่อมา เมือ่เสยีงนาฬกิาปลุกดงัขึน้ในเวลาตหีา้ ทาลธีาเฝ้าดคูุณแมลุ่กขึน้คุกเขา่อธษิฐาน และอ่าน 

พระคมัภรีเ์หมอืนเดมิ และในตอนสายๆ ของวนันัน้ทาลธีาเหน็แขกมาเยีย่มคุณแมท่ีบ่า้นสามคน พวกเธอมาขอ

คาํปรกึษาจากคุณแมเ่กีย่วกบัปัญหาส่วนบุคคล คุณแมไ่ดอ้ธษิฐานรว่มกบัผูห้ญงิเหล่านัน้ และใหค้าํแนะนําพวกเธอ

ไป โดยไดอ่้านพระคมัภรีป์กสดีาํใหพ้วกเธอฟังดว้ย 

          ทาลธีาไดเ้ริม่ทาํตามแบบอยา่งของคุณแม ่เมือ่ไดย้นิเสยีงนาฬกิาปลุกเธอกจ็ะลุกขึน้คุกเขา่อธษิฐาน และ 

อ่านพระคมัภรีท์ีคุ่ณแมส่อนใหด้ว้ย ต่อมาคุณแมส่อนทาลธีาใหรู้จ้กัแบ่งปันสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากพระคมัภรีก์บัคนอื่นๆ 

ทาลธีาทาํตามคาํแนะนํา ต่อมาทาลธีามปีระสบการณ์ทีพ่ระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเธอ และเธอมคีวามเชื่อใน

พระองค ์

         หลายปีผ่านไป ทาลธีาไดเ้ตบิโตขึน้เป็นเดก็สาวมอีาย ุ17 ปี ทาลธีาไดร้บับพัตศิมา  

         เวลาไมน่านหลงัการรบับพัตศิมาของเธอ คุณแมบุ่ญธรรมบอกกบัเธอว่า “เธอจาํเป็นตอ้งกลบัไปอาศยั 

อยูก่บัคุณพ่อ และคุณแมผู่ใ้หก้ําเนิดของเธอ ทาลธีารอ้งไหถ้ามคุณแมบุ่ญธรรมว่า คุณแมห่มายความอยา่งนัน้จรงิๆ 

หรอื ฝ่ายคุณแมบุ่ญธรรมรอ้งไหส้วมกอดทาลธีา และบอกกบัเธอว่า “ตอนน้ีลกูไดร้บัเอาพระเยซเูป็น พระผูช่้วยให้

รอดแลว้ ลกูตอ้งกลบัไปบอกคุณพ่อ คุณแมแ่ละน้องๆ เรือ่งความรอดในพระเยซ ูเพื่อคุณพ่อคุณแมข่องหนูจะได้

ทราบในเรือ่งน้ี และจะรบัเอาความรอดในองคพ์ระเยซดูว้ย 

         คุณแมบุ่ญธรรมบอกดว้ยว่า ใหล้กูอธษิฐานมากๆ เพื่อคุณพ่อคุณแม ่และน้องๆ ดว้ย และหาโอกาสเป็น 

พยาน คอืการทีล่กูไดร้บัพระเยซแูลว้ชวีติจติใจเป็นอยา่งไร ขณะเดยีวกนัเป็นพยานใหพ้วกเขาฟังถงึความรกั ความ

รอด และการอภยัความบาปทีพ่ระเยซทูรงประทานให ้จาํไวว้่าใหล้กูพยายามเตม็ที ่ส่วนผลลพัธท์ีค่นหน่ึงจะกลบัใจ

ใหมร่บัเอาความรอดเป็นผลงานของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์

        หลงัจากหน่ึงปีผ่านไป คุณแมข่องทาลธีาตกลงใจไปนมสัการทีโ่บสถก์บัทาลธีา ก่อนไปคุณแมบ่อกว่า 

เธอกลวัว่าสมาชกิในโบสถจ์ะหวัเราะเยาะเธอ เพราะตอนนัน้เธอยงัดื่มเหลา้ และเล่นการพนนัอยูบ่า้ง แมว้่าจะเพลา
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มอืไปมากแลว้ ทาลธีาบอกกบัคุณแมว่่า “ขอคุณแมอ่ยา่กงัวลใจ ใหคุ้ณแมล่องไปทีโ่บสถด์กู่อนจะไดพ้บว่าความจรงิ

เป็นอยา่งไร” 

         “พระเจา้ทรงมองเหน็ดวงใจ” ทาลธีากล่าว “เมือ่พระเยซทูรงสถติอยูบ่นโลก พระองคท์รงใชช้วีติคลุก 

คลอียูก่บัผูค้น  ดงันัน้คุณแมอ่ยา่วติกกงัวลเกีย่วกบัคนอื่นๆ จะว่าอยา่งไร จะมคีวามยนิดยีิง่ใหญ่ในสวรรค ์

เมือ่คนบาปคนหน่ึงกลบัใจใหม่” 

         คุณพ่อไมพ่ดูอะไรสกัคาํเมือ่คุณแมก่ลบัจากโบสถ ์ในวนัสะบาโตต่อมาทาลธีาเชญิคุณพ่อไปเยีย่มโบสถก์บั

พวกเขา แต่เขาปฏเิสธ คณุพ่อพดูว่า “หนูยงัเป็นเดก็” อยา่มาบอกพ่อวา่ พ่อควรจะทาํอะไร” 

         ทาลธีายงัคงอธษิฐานเผื่อคุณพ่อต่อไป แต่ทาลธีาเปลีย่นวธิกีาร เมือ่เธออ่านพระธรรม ดาเนียล 4:28-37 เธอ

พบว่า พระเจา้แมแ้ต่เปลีย่นใหก้ษตัรยิเ์นบคูคัเนสซ่ารม์จีติใจเหมอืนสตัวห์ลายปี เพื่อใหก้ษตัรยิย์อมรบัรู ้

ว่าพระองคท์รงเป็นพระเจา้แห่งโลก และจกัรวาลแต่เพยีงองคเ์ดยีว          

         ทาลธีาอธษิฐานว่า “พระผูเ้ป็นเจา้ พระองคส์ามารถบนัดาลใหก้ษตัรยิเ์ป็นเหมอืนสตัวไ์ด ้เพื่อใหก้ษตัรยิร์บัรู้

ว่าพระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงฤทธิ ์...ขอพระองคท์รงบนัดาลใหคุ้ณพ่อของขา้พเจา้ซึง่เป็นคนธรรมดาคนหน่ึง

เท่านัน้ ขอทรงทาํบางสิง่ใหเ้ขารูส้กึเจบ็ปวด เพื่อเขาจะยอมรบัพระองค์”  

         ไมน่านหลงัจากทีท่าลธีาอธษิฐานในทาํนองน้ี วนัหน่ึงคุณพ่อของเธอถูกตํารวจจบั คุณพ่อทาํงานเป็นวศิวกร

ไฟฟ้า คณุพ่อไปรบัเหมาตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ณ สถานทีแ่ห่งหน่ึง และทาํงานไมเ่สรจ็ไดท้ิง้งานไป เจา้ของบรษิทัทีจ่า้ง

คุณพ่อทาํงานไดแ้จง้จบัคุณพ่อ เพราะคุณพ่อนําเงนิไปเล่นเสยีในบ่อนการพนนัจึงไมม่เีงนิไปซือ้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ

คุณพ่อถูกตดัสนิจาํคุกสามเดอืน ขณะเมือ่อยูใ่นเรอืนจาํคุณพ่อเริม่ศกึษาพระคมัภรีจ์ากทมีผูป้ระกาศทีเ่ขา้ไปสอน 

เมือ่คุณพ่อไดร้บัการปล่อยตวัออกมาในอกีสามเดอืนต่อมา คุณพ่อไดไ้ปทีโ่บสถก์บัสมาชกิครอบครวัคนอื่นๆ ในบา้น 

และไดร้บับพัตศิมาในอกีสามเดอืนต่อมา 

         ทาลธีามคีวามยนิดอียา่งยิง่ และขอบคุณพระเจา้ แต่ในอกีหน่ึงเดอืนต่อมาคุณพ่อไดเ้สยีชวีติจากโรค 

ไขร้ากสาดน้อย  (typhoid fever)  เมือ่อายไุดเ้พยีง 45 ปี 

         ทุกอยา่งเกดิขึน้อยา่งกะทนัหนั ทาลธีาไมเ่ขา้ใจว่าสิง่น้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร แต่เธอเป็นพยานว่า พระ- 

เจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเธอ เธอกล่าวว่า “ฉนัคาดหวงัวา่คุณพ่อของฉนัจะกลายเป็นครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด-

เวนตสี และไปนมสัการทีโ่บสถก์บัครอบครวัของเรา แต่สิง่เกดิขึน้เพยีงไมก่ีเ่ดอืนคุณพ่อกม็าจากไปอยา่งไมค่าดคดิ

มาก่อน แต่อยา่งน้อยฉนักด็ใีจเพราะว่า   คุณพ่อไดต้ายในความเชื่อในพระเยซ ูเมือ่พระเยซทูรงเสดจ็กลบัมาครัง้ที่

สอง เราจะถูกรบัไปสวรรคพ์รอ้มกนั” 

         ตอนน้ีทาลธีา อาย ุ19 ปี กําลงัศกึษาในวทิยาลยัคร ูเพื่อเตรยีมตวัเป็นครใูนอกีไมก่ีปี่ขา้งหน้า ทุกวนัน้ี 

ทาลธีา มคีวามสุขทีม่คีุณแมส่องคน คอืคุณแมบุ่ญธรรม และคุณแมผู่ใ้หก้ําเนิด และยงัมน้ีองๆ อกีสามคน 

ทาลธีา เป็นพยานเสมอว่า “ฉนัขอบพระคุณพระเจา้เสมอ สาํหรบัคุณแมบุ่ญธรรมของฉนั ทีส่อนใหฉ้นัรูจ้กัพระเยซ ู

และรกัพระองคต์ัง้แต่เดก็ๆ... ตอนน้ีเมือ่มโีอกาสฉนัจะออกไปเป็นคู่กบัคุณแมบุ่ญธรรมเสมอเพื่อเป็นพยาน และ

ประกาศพระนามของพระเยซคูรสิต์เจา้” 

         สามปีทีแ่ลว้ ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ไดถู้กส่งไปช่วยสรา้งหอ้งเรยีนวนัสะบาโต 

(สีห่อ้ง) ใหก้บัโบสถท์ีอ่ยูใ่นเมอืงทีท่าลธีาไปนมสัการเป็นประจาํ คอืเมอืง “โกโรคา” ในประเทศปาปัวนิวกนีิ ขอบคุณ

พีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทัว่โลกทีม่สี่วนสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศปาปัวนิวกนีิ ขอพระเจา้ทรงอวย -

พรโบสถข์องท่าน และครอบครวัของท่านด้วย  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 กรกฎาคม 2019 

ขอบตาบวมชํา้ทัง้สองข้าง 

 

เล่าโดย  ทาลีธา โฮยาโต วยั 19 ปี...ประเทศปาปัวนิวกินี 

          ตอนนี้ ทาลธีา โฮยาโต รูส้กึชอ็กทีไ่ดเ้หน็เพือ่นรว่มหอ้งพกัเดยีวกนั มดีวงตาบวมชํา้ทัง้สองขา้ง 

         “มอีะไรเกดิขึน้กบัตาของเธอ”  ทาลธีาถามอยา่งอยากทราบจรงิๆ 

         เพือ่นรว่มหอ้งพกัวยั 23 ปี ชือ่โดรนี เลกิเสือ้ขึน้และบอกกบัทาลธีาว่า ดหูลงัของฉนัส ิจะเหน็มรีอยฟกชํา้ 

อยูต่รงกลางหลงั 

         “สามขีองฉนั เป็นคนขีเ้มา และเขาไดท้าํสิง่นี้กบัฉนั” โดรนีเล่าพลางรอ้งไหน้ํ้าตาไหลตามรอ่งแกม้ 

        “อยา่งนัน้เธอไมค่วรกลบัไปทีบ่า้น” ทาลธิา แนะนํา 

         แต่โดรนีกลบับา้นเมือ่มวีนัหยดุ หรอืปลกีตวัได ้สาเหตุเพราะเธอมลีกูอายหุนึ่งขวบ ซึง่คณุแมข่องสามเีป็นคนเลีย้ง 

ดใูห ้ซึง่คณุแมอ่าศยัอยูแ่ถบภเูขา “ฮาเกน” ปาปัวนิวกนิี เธอบ่นคดิถงึลกูใหท้าลธีาฟังทกุวนั 

         โดรนีรูส้กึอบอุน่ใจทีไ่ดร้บัถอ้ยคาํปลอบประโลมจากทาลธีาเสมอ ทัง้ทาลธีาและโดรนี กาํลงัศกึษาในวทิยาลยัคร ู

ซมิบ ูในเมอืง “กเุดยีวา” ซึง่จากเมอืงนี้ใชเ้วลาขบัรถยนตส์ามชัว่โมงกจ็ะไปถงึบา้นของโดรนี 

         โดรนี ปรบัทกุขก์บัทาลธีาว่า “ชวีติของฉนัยุง่ยากสิน้ด ีฉนัไมท่ราบว่าเมือ่ไรจะเปลีย่นแปลงเป็นแมท่ีด่ ี

และเป็นภรรยาทีด่ไีด”้  

         ทาลธีารูส้กึฉงน แลว้เธอจะใหค้าํปรกึษากบัโดรนีอยา่งไรด ีเมือ่นึกๆ ด ูเธอจาํไดว้่าเคยเหน็ผูห้ญงิหลายคนมาขอ

คาํแนะนําจากคณุแมบุ่ญธรรมของเธอในเรือ่งปัญหาครอบครวั และคณุแมไ่ดแ้นะนําพวกเธอใหแ้สวงหาสตปัิญญาจากพระ

คมัภรี ์ 

         ทาลธีา บอกกบัโดรนีว่า “คณุแมข่องฉนัพดูว่าไมม่ใีครทาํได ้แต่พระเจา้สามารถเปลีย่นแปลงบุคคลได ้

เพราะพระเจา้ทรงสรา้งเรา และพระองคท์รงทราบจะแกไ้ขเราไดอ้ยา่งไร”  

         ทาลธีา แนะนําใหโ้ดรนี อธษิฐานในเรือ่งปัญหาทีร่มุเรา้เธออยู ่และอา่นพระคมัภรีท์กุเชา้ 

         มสีิง่หนึ่งทีโ่ดรนีสงัเกตเหน็ในวถิชีวีติของทาลธีาตัง้แต่ตอนแรกทีท่ ัง้สองเป็นเพือ่นรว่มหอ้งพกัในวทิยาลยัครรูว่มกนั 

คอืทาลธีาจะทาํการนมสัการ หรอือธษิฐานตามลาํพงัในเวลา 5:00  น. ทกุเชา้ จากนัน้กจ็ะอา่นพระคมัภรี ์ โดรนี ทราบดว้ย

ว่าทาลธีา มคีณุแมส่องคน คอืคณุแมผู่ใ้หก้าํเนิดเป็นคนตดิเหลา้ เชน่เดยีวกบัคณุพอ่ สว่นคณุแม ่บุญธรรมเป็นครสิเตยีนเซ

เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และคณุแมบุ่ญธรรมนี่เองทีไ่ดเ้ลีย้งดทูาลกิามาจนเตบิโตเป็นวยัรุน่ และไดส้อนใหท้าลธีาทาํการ

อธษิฐาน และอา่นพระคมัภรีท์กุเชา้ 

         ในโอกาสต่อมาเมือ่โดรนีกลบัจากการไปเยีย่มลกูทีบ่า้นของแมส่ามกีลบัมา ทาลธีามขีองฝากเตรยีมไวส้าํหรบัโดรนี 

นัน่คอืแผน่กระดาษเรือ่งในพระคมัภรี ์เรือ่งของการเปลีย่นแปลงชวีติของหญงิชาวสะมาเรยีทีบ่่อน้ําของยาโคบใน ยอหน์ 

4:14-42 นอกจากนี้ ทาลธีายงัมขีา่วมชิชัน่ของไตรมาสแรกปี 2017 ซึง่ตพีมิพใ์นรปูวารสาร ซึง่มเีรือ่งการเปลีย่นแปลงชวีติ

ของผูห้ญงิคนหนึ่ง... ซึง่ทาลธีามอบใหโ้ดรนีไวอ้า่น    

         ทาลธีา กล่าวว่า ฉนัยนิดทีีเ่ธอไปเยีย่มลกูกลบัมาเทีย่วนี้ ใบหน้าเธอเบกิบานดกีว่าทกุครัง้ ฉนัเองไดเ้ตรยีมสิง่ทีฉ่นั

รูส้กึประทบัใจไวใ้หเ้ธออา่น ในตอนทีเ่ธอพอจะมเีวลา 

         ในเยน็วนันัน้โดรนีไดอ้า่นเรือ่งหญงิชาวสะมาเรยี และผูห้ญงิในขา่วมชิชัน่ และรูส้กึสนใจมาก โดรนีกล่าวขอบคณุทา

ลธีา และบอกว่า “ถา้มเีรือ่งดีๆ  อยา่งนี้หามาใหฉ้นัอา่นอกีนะ ฉนัอา่นแลว้น่าสนใจดจีรงิๆ”ทาลธีา ถอืโอกาสเล่าเรือ่งคณุพอ่

ของเธอใหโ้ดรนีฟังว่า “คณุพอ่ของฉนัเป็นนกัดื่มเหลา้ตวัยง และชอบเลน่การพนนัเป็นชวีติจติใจ ฉนัไดอ้ธษิฐาน และชวน

คณุพอ่ไปโบสถก์บัคณุแมซ่ึง่รบัเชือ่ไปกอ่นแลว้ คณุพอ่ตอบปฏเิสธและหา้มไมใ่หฉ้นัพดูเชญิชวนใหท้า่นฟังอกี ฉนัจงึได้

อธษิฐานว่า ขอใหม้บีางสิง่เกดิกบัคณุพอ่ เพือ่ใหค้ณุพอ่ทราบว่าพระเจา้มจีรงิ และทรงรกัและใหอ้ภยัแกท่กุคน....ไมน่าน
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ต่อมาคณุพอ่ถกูฟ้องเรือ่งนําเงนิของบรษิทัไปเล่นการพนนั คณุพอ่ถกูศาลตดัสนิใหจ้าํคกุสามเดอืน และระหว่างอยูใ่นเรอืนจาํ

มกีลุ่มผูร้บัใชไ้ปเผยแพรพ่ระกติตคิณุในเรอืนจาํ คณุพอ่ไดเ้ป็นคนหนึ่งของผูต้อ้งขงัทีร่บัเชือ่ในพระเยซ ูพอออกจากเรอืนจาํ

คณุพอ่ไดไ้ปนมสัการในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีกบัฉนัและครอบครวั และไมน่านต่อมาคณุพอ่กไ็ดร้บับพัตสิมา” 

         หลงัจากทีท่าลธีาไดก้ล่าวเป็นพยานเรือ่งคณุพอ่ของเธอใหโ้ดรนีฟัง เธอไดก้ล่าวสรปุว่า “ถา้พระเจา้สามารถ

เปลีย่นแปลงคณุพอ่ของฉนัได ้พระองคส์ามารถเปลีย่นแปลงสามขีองเพือ่นไดเ้ชน่กนั”  

        โดรนีรูส้กึว่าเธอไดร้บัการสมัผสัจากคาํพยานจากทาลธีา และในเชา้วนัต่อมาโดรนีไดต้ื่นขึน้ในเวลากอ่นตหีา้

เลก็น้อย  ดงันัน้เมือ่ทาลธีาตื่นนอน เธอมองเหน็โดรนี เพือ่นรว่มหอ้งกาํลงัคกุเขา่อธษิฐาน ทาลธีารูส้กึประทบัใจมากและรูส้กึ

ตื่นเตน้ดใีจ เธออธษิฐานขอบคณุพระเจา้ ทีค่าํพยานของเธอไดบ้งัเกดิผล 

         สองเดอืนผา่นไป คณุแมส่ามขีองโดรนีโทรมาบอกขา่วดกีบัโดรนีว่า สามขีองโดรนีไดอ้อกไปทาํงานในสวนของ

ครอบครวั ทัง้ๆทีเ่ขาไมเ่คยทาํมากอ่น เขาไดท้าํการขดุดนิ และปลกูผกั ปลกูผลไมใ้นสวนแปลงใหญ่ดว้ยตวัของเขาเอง  

          โดรนีไมเ่ชือ่หขูองเธอ ถามกลบัไปว่า “คณุแมพ่ดูตลกใหห้นูฟังใชไ่หมคะ” มเีสยีงตอบมาว่า “ใหเ้ธอมาบา้น และมาดู

ดว้ยตาของเธอเองกแ็ลว้กนั” เสยีงของคณุแมส่ามตีอบมา 

         ในคราวต่อไปเมือ่โดรนีกลบับา้น เธอไดเ้หน็สวนผกั สวนผลไม ้สามขีองเธอดแูลเอาใจใสส่วนแปลงใหญ่อยา่งขยนั

ขนัแขง็  เอาใจใสต่่อลกูอยา่งด ี เอาใจใสพ่อ่แม ่และเอาใจโดรนีอยา่งทีโ่ดรนีไมเ่คยไดร้บัมากอ่น ทีส่าํคญัเขาหยดุดืม่เหลา้ 

ไมม่ใีครในหมูบ่า้นเชือ่ว่าสามขีองโดรนีจะเปลีย่นแปลงไดเ้พยีงนี ้

         เมือ่โดรนีกลบัจากบา้นมาทีว่ทิยาลยั โดรนีขอบคณุทาลธีา และสวมกอดเธอไวแ้น่น 

         ทาลธีากล่าว “ขอบคณุพระเจา้...พระองคก์าํลงัทาํงาน” 

         ทกุวนันี้โดรนี ไดเ้รยีนสาํเรจ็ออกไปเป็นคร ูโดรนีทาํการนมสัการพระเจา้ในตอนเชา้เป็นประจาํ และเธอชวนสามไีป

นมสัการทีโ่บสถด์ว้ยกนั เธอไมม่ขีอบตาบวมชํา้อกีต่อไป 

         โดรนีพดูเป็นพยานกบัใครๆว่า “ตอนนี้ฉนัเป็นคณุแม ่และเป็นภรรยาทีม่คีวามสขุ”  

         โดรนี เป็นหนึ่งในจาํนวนหลายคนทีไ่ดเ้รยีนรูเ้รือ่งพระเจา้จากทาลธีา แมว้่าทาลธีาจะมอีายเุพยีง 19 ปี 

และทาลธีาไมช่อบพดูเรือ่งอะไร นอกจากเรือ่งของพระเยซ ูและความชอบธรรมของพระองค ์

         ทาลธีา จะกล่าวเป็นพยานเสมอว่า “คณุแมบุ่ญธรรมของฉนัสอนฉนัว่าฉนัจะเป็นสาวกของพระเยซไูด ้

อยา่งไรตัง้แต่ฉนัอายยุงัน้อย และขอบพระคณุพระเจา้เสมอทีท่รงประทานคณุแมเ่ชน่นัน้ใหฉ้นั  และทกุแหง่ทีฉ่นัไป ฉนัชืน่

ชอบทีจ่ะแบง่ปันเรือ่งพระเยซใูหค้นทีฉ่นัพบฟัง” และเมือ่ทาลธีาพดูคยุกบัพีน้่องแหง่ความเชือ่ เธอจะกล่าวว่า “พระเยซใูกล้

จะเสดจ็กลบัมา และเราจาํเป็นตอ้งเป็นคนสตัยซ์ื่อ และไมย่อมใหค้วามเชือ่ในพระเยซขูองเราเยอืกเยน็ลง” 

         สามปีทีแ่ลว้ สว่นหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ไดถ้กูสง่ไปชว่ยสรา้งหอ้งเรยีนวนัสะบาโต (สีห่อ้ง) 

ใหก้บัโบสถท์ีอ่ยูใ่นเมอืงที ่ทาลธีา ไปนมสัการเป็นประจาํ คอืเมอืง “โกโรคา” ในประเทศปาปัวนิวกนิี ขอบคณุพีน้่องในพระ

ครสิตท์กุทา่นทัว่โลกทีม่สีว่นสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศปาปัวนิวกนิ ีขอพระเจา้ทรงอวยพรโบสถข์องทา่น และ

ครอบครวัของทา่นดว้ย  

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ปาปัวนิวกนิ ีมโีบสถร์วม 1,045 แหง่ และมกีลุ่มนมสัการ 3,182 แหง่ และมสีมาชกิโบสถ ์315,759 คน ประชากรทัง้

ประเทศม ี8,317,000 คน ซึง่เทา่กบัสมาชกิโบสถ ์1 คนเทยีบกบั 26 คนทีไ่มใ่ชส่มาชกิโบสถ ์ 

• งานเริม่แรกในปาปัวนิวกนิียากลาํบากมาก เพราะรฐับาลแบ่งพืน้ทีอ่อกสาํหรบัสามองคก์ร 1) เมธอดสี 3) แองกลกินัส ์

และ 3) ลอนดอน มชิชนันาร ีโซไซตี ้และเป็นการยากทีค่รสิตจกัรอืน่ๆ จะซือ้ทีด่นิ (เชือ่ว่าเวลานี้ กฎเกณฑด์งักล่าวคอ่ย

ผอ่นคลายลงมากแลว้...และแอ๊ดเวนตสีมทีีย่นื)             

• ใน ปาปัวนิวกนิ ีเราม ีคลนิิก และศนูยส์ขุภาพรวม 29 แหง่           
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 กรกฎาคม 2019 

ไม่มีแผนสาํหรบัการเกษียณอายุ 

 

โดย  โอคานามา เควิ  วยั 66 ปี...ประเทศปาปัวนิวกินี 

 

         ศษิยาภบิาลอาวุโสของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีหลายคน เมือ่อายคุรบ 65 ปี กจ็ะถงึวยัเกษยีณ 

อายจุากงานรบัใชป้ระจาํ ส่วนใหญ่พวกเขาจะกลบัไปยงัหมูบ่า้นเดมิของพวกเขาในปาปัวนิวกนีิและใชเ้วลา

เกษยีณอายชุ่วงสุดทา้ยของชวีติอยูก่บัครอบครวัอยา่งเงยีบๆ 

         แต่ไมใ่ช่สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัอาจารย ์โอคานามา เคว ิซึง่ไดเ้ดนิทางกลบัมาทีบ่า้นเกดิคอืหมูบ่า้น “อูรา” ใน

ดนิแดนพืน้ทีร่าบสงูแห่งมหาสมทุรแปซฟิิกกจ็รงิ แต่ท่านไมไ่ดใ้ชช้วีติอยา่งเงยีบๆ เรยีบๆ เหมอืนคนเกษยีณอายุ

ทัว่ไป 

         ชวีติวยัเกษยีนของอาจารยโ์อคานามา เคว ิจะว่าไปยุง่กว่าช่วงก่อนทีท่่านจะเกษยีณอาย ุเพราะท่านรูส้กึ 

ว่าในวยั 66 ปี ท่านถูกเรยีกใหเ้ริม่ตน้ “พนัธกจิการอธษิฐาน” ทีบ่า้นเกดิของท่านเอง 

         ดงันัน้เมือ่อาจารยส์่งคาํเชญิชวนออกไปว่า “หน่วยงานใด ศาสนาจารยท่์านไหน หรอืครสิเตยีนคนใด

ตอ้งการใหห้น่วยพนัธกจิการอธษิฐานเผื่อ กใ็หส้่งคาํรอ้งขอมายงัเรา และเราจะทาํการอธษิฐานเผื่อตามคาํขอให ้ซึง่

ในเวลาไมน่านมผีูส้่งคาํขอใหอ้ธษิฐานเผื่อดว้ยจดหมาย ดว้ยอเีมล ์หรอืโทรเขา้มาเป็นจาํนวนมาก  “หน่วยพนัธ-

กจิการอธษิฐานเผื่อ” น้ีประกอบดว้ยตวัอาจารย ์และภรรยา และศาสนาจารยท์ีเ่กษยีณแลว้สองท่าน และสมาชกิ

อาสาพนัธกจิอกีหลายคน ทีจ่ะเดนิทางมาอธษิฐานทีศู่นยฯ์ คอืทีบ่า้นของอาจารยเ์อง  หรอืรบัอาสานํารายชื่อไป

อธษิฐานเผื่อทีบ่า้นของพวกเขา และจะทาํการอธษิฐานเผื่อวนัละสองครัง้ ตอนเชา้ และตอนเยน็    

         วนัหน่ึง ศาสนาจารยร์กิกี ้ซึง่เป็นศษิยาภบิาลของครสิจกัรอกีคณะหน่ึงไดม้าเยีย่มทีศู่นยพ์นัธกจิอธษิฐาน 

เผื่อ ศาสนาจารยร์กิกี ้ทาํงานอยูท่ีห่มู่เกาะอกีแห่งหน่ึง และไดเ้ดนิทางมาธรุะของครสิตจกัรทีเ่กาะ “อูรา” และเมือ่ได้

ยนิเกีย่วกบั “พนัธกจิการอธษิฐานเผื่อ” จงึแวะมาเยีย่มอาจารยโ์อคานามา เคว ิอาจารยร์กิกีเ้ดนิทางมาพรอ้มกบั

ภรรยาซึง่ครรภแ์ก่ใกลค้ลอด 

         เมือ่อาจารยร์กิกี ้ไดพ้บกนัอาจารยโ์อคานามา เคว ิไดข้อรอ้งขึน้ว่า ไดโ้ปรดอธษิฐานเผื่อภรรยาของผมดว้ย   

เธอไดเ้ลยกําหนดคลอดมาหลายวนัแลว้ และเราทัง้สองกําลงัวติกกนัมาก 

         อาจารยโ์อคานามาเจมิน้ํามะกอกใหก้บัภรรยาของอาจารยร์กิกี ้และทาํการอธษิฐานเผื่อขอใหก้ารคลอดของ

เธอ...คลอดงา่ยและปลอดภยัทัง้แมแ่ละลกู ภายในไมก่ีว่นัน้ีหลงัจากน้ี        

         หลงัจากการอธษิฐาน อาจารยร์กิกีไ้ดพ้าภรรยากลบัไป อกีสองวนัต่อมา อาจารยร์กิกีไ้ดส้่งขา่วมาใหอ้าจารย์

โอคานามาว่า ภรรยาของเขาคลอดทารกเพศหญงิออกมางา่ย ทัง้แมแ่ละทารกปลอดภยัด ี  

         หน่ึงเดอืนถดัมา ในวนัสะบาโต อาจารยร์กิกีพ้รอ้มทัง้ลกูหกคน (รวมทัง้ทารกเพศหญงิทีค่ลอดใหม่) ได้

เดนิทางมาทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี  

        อาจารยโ์อคานามารบีเชญิอาจารยร์กิกี ้และครอบครวัเขา้ไปนัง่ในชัน้เตรยีมรบับพัตศิมา ซึง่อยูท่ีห่อ้งของ

ศาสนาจารยด์า้นหลงัของโบสถ ์อาจารยร์กิกีม้คีวามสนใจมากในหลกัขอ้เชือ่ของแอ๊ดเวนตีส เพื่อสรปุเรือ่งให ้

สัน้เขา้ ในอกีหา้เดอืนต่อมา อาจารยร์กิกี ้และภรรยา พรอ้มทัง้ลกูๆ หา้คน จากอาย ุ 8 - 12 ปีไดร้บับพัตสิมา 

พรอ้มกนัทัง้ครอบครวั ในเดอืนสงิหาคม 2017 
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        “ตอนนี้อาจารยร์กิกีไ้ดล้าออกจากโบสถเ์ดมิ และงานในฐานะเป็นศษิยาภบิาล ซึง่อาจารยโ์อคานามา ประกาศให้

สมาชกิในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีใหท้ราบว่า “บดันี้อาจารยร์กิกี ้และครอบครวัเป็นสมาชกิทีซ่ื่อสตัยข์องครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด

เวนตสีแลว้” 

         หลงัจากทีอ่าจารยร์กิกี ้และครอบครวัรบับพัตสิมาไมน่าน อาจารยอ์าวุโสจากโบสถเ์ดมิของอาจารยร์กิกี ้

ไดม้าเยีย่มโบสถข์องเรา และขออนุญาตกล่าวสัน้ๆ เกีย่วกบัอาจารยร์กิกีห้ลงัจากชัว่โมงเทศนา อาจารยท์า่น 

นัน้ยนืขึน้และรอ้งไหพ้ดูว่า “ผมไดล้งทนุเป็นจาํนวนมากในการสรา้งอาจารยร์กิกี ้ตอนนี้เขาไดล้าจากผมมาอยูโ่บสถแ์อ๊ดเวน

ตสีแลว้ ขอใหพ้วกคณุดแูลอาจารยร์กิกีอ้ยา่งดดีว้ย” จากนัน้เขากล่าวอวยพรใหอ้าจารยร์กิกีส้าํหรบัการตดัสนิใจของเขา 

         ทีจ่รงิแลว้นอกจากงานในหน้าทีศ่ษิยาภบิาล อาจารยร์กิกีม้งีานธุรกจิขนาดเลก็สองอยา่ง คอืการขายเครือ่ง 

เขยีน และใหเ้ชา่รถยนต ์หลงัจากทีอ่าจารยร์กิกีไ้ดร้บับพัตสิมาแลว้ อาจารยร์กิกีไ้ดเ้ชญิอาจารยโ์อคานามาและ 

พีน้่องแอ๊ดเวนตสีไปอธษิฐานอทุศิถวายธุรกจิของเขาใหแ้ด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ซึง่อาจารยโ์อคานามามคีวามยนิดอียา่งยิง่ที่

ไดร้บัเชญิในครัง้นี้ 

         อาจารยโ์อคานามา วยั 66 ปีไดก้ล่าวเป็นพยานว่า “อาจารยร์กิกี ้และครอบครวั เป็นผลงานชิน้แรกในพนัธ 

กจิของศนูยก์ารอธษิฐานเผือ่” ทกุวนันี้อาจารย ์และทมีอาสาพนัธกจิอธษิฐาน ยงัทาํการอธษิฐานอยูอ่ยา่งต่อเนื่อง และไม่

เหน็ดเหนื่อย...และเมือ่มคีนถามอาจารยโ์อคานามาว่า ทา่นจะเกษยีณอายแุละอยูเ่ฉยๆ เมือ่ไร ทา่นตอบว่าผมจะทาํงานรบั

ใชอ้ยา่งสดุกาํลงัจนกว่าจะถงึวนัไดห้ลบัพกัผอ่นในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้...  

         สามปีทีแ่ลว้ สว่นหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของปี 2016 ไดถ้กูสง่ไปชว่ยสรา้งหอ้งเรยีนวนัสะบาโต

(สีห่อ้ง) ใหก้บัโบสถท์ีอ่ยูใ่นเมอืงโกโรคา ในประเทศปาปัวนิวกนิี รวมถงึในพืน้ทีใ่กลบ้า้นของอาจารยโ์อคา-นามาดว้ย 

ขอบคณุพีน้่องในพระครสิตท์กุทา่นทัว่โลกทีม่สีว่นสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศปาปัวนิวกนิ ีขอพระเจา้ทรงอวย

พรโบสถข์องทา่น และครอบครวัของทา่นดว้ย  

 

ข้อมลูด่วน 

• ปาปัวนิวกนิ ีมพีืน้ทีค่รอบคลุมใหญ่เป็นอนัดบัสองในโลก ในหมูเ่กาะตะวนัออก เกาะต่างๆเหล่านี้ 

มคีวามโน้มเอยีงต่อการเกดิภเูขาไฟระเบดิ แผน่ดนิไหว และเกดิคลื่นขนาดยกัษ์อยูบ่่อยๆ          

• เมือ่พดูถงึถนน แต่ละเกาะมถีนนไมก่ีส่าย ดงันัน้การเดนิทางโดยเครือ่งบนิจงึเป็นเรือ่งธรรมดามาก    

• ประเทศปาปัวนิวกนิ ีมเีกาะมากกว่า 600 เกาะ และมภีาษาถิน่มากถงึ 800 ภาษา ปาปัวนิวกนิีแบ่งออก 

เป็นสีภ่าค และทัง้สีภ่าคมเีพยีง 20 จงัหวดั 

• ประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ตข์องชาวปาปัวนิวกนิอีาศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป็นชนบท ซึง่แทบจะไมม่เีครือ่งมอืเครือ่ง   

ใช ้เครือ่งอาํนวยความสะดวกใดๆ 

• มนีกทีม่พีษิชนิดเดยีวในโลก มชีือ่ว่า “ปินโตฮวิ ดคิชรอส”  ซึง่เป็นนกพืน้ถิน่ของปาปัวนิวกนิ ี         

• อาหารโดยทัว่ไปในปาปัวนิวกนิ ีมพีชืผกัต่างๆ พชืมหีวั ซึง่ใหส้ารจาํพวกแป้ง เชน่ ตน้สาค ูตน้ขนมปัง  

ตน้แยม หวัเผอืก มนัเทศ มนัฝรัง่ และขา้ว เสรมิดว้ยพชืผกัสเีขยีว กลว้ยหลายชนิด มะพรา้ว มะมว่ง 

และผลไมอ้ืน่ๆ           

• ปาปัวนิวกนิีมภีาษาถิน่หลายรอ้ยภาษากจ็รงิ แต่มภีาษาราชการอยูเ่พยีงสามภาษา คอืภาษาองักฤษ  ภาษาฮริ-ิ  

โมต ูและ ภาษาโตก พซินิ  

• พืน้ทีเ่กาะอนัเป็นทีส่งูซึง่เป็นสนัเขาทอดยาวของปาปัวนิวกนิี และจุดสงูทีส่ดุจะมหีมิะตก  ซึง่เป็นเรือ่งที ่

เกอืบไมม่ใีครไดย้นิว่ามหีมิะตกในพืน้ทีเ่ขตรอ้น 

• ชนพืน้เมอืงอาศยัในบางเกาะในยคุกอ่น เคยไดช้ือ่ว่าเป็นมนุษยก์นิคน กล่าวคอืพวกเขาจะล่ากะโหลก 

ศรีษะของศตัรมูาแขวนไวเ้ป็นเครือ่งประดบั อนัแสดงถงึความกลา้หาญ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 กรกฎาคม 2019 

น้ําหนักลดไป 90 ปอนด์ 

 

เล่าโดย  เฮอรริ์ค ดนั ไซโอเป วยั 46 ปี...หมู่เกาะโซโลมอน 

         

         เฮอรริ์ค ดนั ไซโอเป เกดิและเตบิโตขึน้ในบา้นของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เมือ่โตเป็นวยัรุน่เขาสนใจใน

ศลิปะการต่อสูห้ลายแบบผสมผสานในเชงิกฬีา (martial arts)  เขาเขา้แขง่ขนัและไดช้ยัชนะตามลาํดบัขัน้ และเป็นที่

ยอมรบัในหมูน่กักฬีาของเกาะโซโลมอน     

        เขาถกูเลอืกเป็นตวัแทนของหมูเ่กาะโซโลมอนไปเขา้แขง่ขนัใน “เกมการแขง่ขนัศลิปะการต่อสูผ้สมผสานใน 

“แปซฟิิกใตเ้กมทีต่าฮติ”ิ และไดร้บัหลายเหรยีญเป็นรางวลั และในอีกสองปีถดัมา เฮอรร์คิ ถูกเลอืกเป็น 

ตวัแทนเขา้แขง่ขนัศลิปะการต่อสูแ้บบผสมผสานใน “แปซฟิิกใตเ้กมทีฟิ่จ”ิ อกีครัง้หน่ึง ซึง่เขาไดร้บัเหรยีญรางวลั

กลบัมา 

         หลายปีต่อมาเฮอรร์คิเรยีนสาํเรจ็ปรญิญาตรสีถาปัตกรรมศาสตร ์และไดเ้ขา้ทาํงานเป็นสถาปนิกของบรษิทั

ก่อสรา้งใหญ่มรีายไดด้ ีเขาทาํงานล่วงเวลาดว้ย ต่อมาเขาแต่งงาน และมลีกูสีค่น ถงึตอนน้ีเขาแทบไมไ่ดไ้ปโบสถ ์

และไมไ่ดจ้บัพระคมัภรีข์ ึน้มาอ่านเลย 

         ตอนทีท่าํงานหนกั และมงีานล่วงเวลาเขาหยดุการฝึกซอ้มศลิปะการต่อสู ้และไมไ่ดอ้อกกําลงักาย เพื่อ 

ไมใ่หเ้สยีเวลา เขาเลอืกทานอาหารทีใ่ชเ้วลาปรงุไมน่าน แต่ถูกปาก อาหารทีเ่ขาทานประจาํคอือาหารสาํเรจ็ 

แช่แขง็เช่น จาํพวกปลา และมนัฝรัง่ทอดสาํเรจ็ ไก่ทอด และดื่มโคคา-โคล่า เป็นประจาํ เวลาสบิเอด็ปีไดผ้่านไป 

น้ําหนกัของเฮอรร์คิเพิม่ขึน้ และเพิม่ขึน้จนกระทัง่เขาหนกั 230 ปอนด ์(105 กโิลกรมั) ซึง่ในตอนทีเ่ขาชนะการแขง่

ศลิปะการป้องกนัตวัทัง้สองครัง้ น้ําหนกัเฉลีย่ของเขาเพยีง 145 ปอนด ์(65 กโิลกรรม) เท่านัน้        

         วนัหน่ึง เทา้ซา้ยของเฮอรร์คิเริม่บวม และปวดรนุแรง ในเพยีงสองสปัดาหอ์าการปวดไดข้ยายขึน้มาทีข่า 

เขาไปพบหมอเพื่อรบัการรกัษา แต่ดเูหมอืนการรกัษาไมไ่ดผ้ล ในทีสุ่ดเขาไมอ่าจเดนิไดโ้ดยทีไ่มใ่ชไ้มเ้ทา้ 

         เฮอรร์คิรูส้กึตกใจกลวั หมอบอกว่าเลอืดทีข่าของเขาไหลเวยีนไมส่ะดวกและเขาวติกกงัวลว่าถา้เป็นอยา่ง 

น้ีในทีสุ่ดหมออาจตอ้งตดัขาขา้งซา้ยของเขาออก เขารูส้กึว่าดาํเนินชวีติไมถู่กตอ้ง เขาเคยเป็นนกักฬีาลงแขง่ 

ขนั รา่งกายของเคยฟิต 100 เปอรเ์ซน็ต ์เหตุใดเขาจงึปล่อยตวั ปล่อยใจใหต้วัเองอว้นขึน้มาอยา่งน้ี  เฮอรร์คินอนไม่

หลบั และเริม่คดิถงึพระเจา้ขึน้มา 

        เขาอธษิฐานว่า “โอพระบดิาเจา้โปรดช่วยขา้พระองคใ์หพ้บหมอทีจ่ะช่วยรกัษาโรคเจบ็เทา้ดว้ยเถดิ ขอบคุณ

ทีท่รงฟังขา้พระองคใ์นครัง้น้ี” เวลาผ่านไปสกัครูใ่หญ่ ญาตผิูส้งูอายคุนหน่ึงไดม้าเคาะทีป่ระตูบา้น เมือ่เปิดประตูออก 

เป็นลุงของเขาเอง ตอนนัน้เฮอรร์คิ และครอบครวัอาศยัอยูท่ีเ่มอืง “ฮอเนียรา่ ซึง่เป็นเมอืงหลวงของเกาะโซโลมอน 

ลุงไดเ้อ่ยถามขึน้ว่าพระเจา้ทรงดลใจลุงใหเ้ดนิทางมาเยีย่มหลานชาย เพราะไดข้า่วว่าหลานเจบ็ขามากจนเดนิแทบ

ไมไ่ด.้.จรงิหรอืเปล่า” เฮอรร์คิรายงานเกีย่วกบัความเจบ็ปวดทีเ่ทา้ และขาของเขาใหลุ้งฟัง และบอกดว้ยว่าเขาไดไ้ป

หาหมอทีโ่รงพยาบาล และหมอใหย้ามารบัประทาน เขาทานยามา 7 วนัแลว้อาการโดยทัว่ไปไมด่ขีึน้ 

         ลุงบอกกบัเฮอรร์คิว่า ลุงเป็นหมอสมนุไพร ใหลุ้งช่วยหลานกแ็ลว้กนั ซึง่ลุงไดเ้ริม่ทาํการรกัษาตามวธิ ี

ธรรมชาตหิลายอยา่งทุกวนั เวลาผ่านไปสามสปัดาหอ์าการเจบ็ปวดทีข่าของเฮอรร์คิทุเลาลง เขาลุกขึน้ยนื 

และกา้วเดนิไดห้ลายกา้ว ดกีว่าเมือ่สามสปัดาหก่์อน ลุงบอกว่าเขาจะเดนิทางกลบับา้นซึง่อยูอ่กีเกาะหน่ึงไป 
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ทาํธุระบางอยา่ง แต่ลุงจะคอยฟังขา่วดจีากหลาน ตอนน้ีใหห้ลานออกกําลงัขาทัง้สองขา้ง และออกกําลงักายโดยรวม

เพิม่ขึน้ในแต่ละวนั อาการเจบ็ขาของหลานจะดขีึน้ตามลาํดบั และในทีสุ่ดจะหายเป็นปกต ิ       

         วนัถดัมาหลงัจากลุงเดนิทางกลบับา้น เฮอรร์คิมคีวามรูส้กึเหมอืนพระเจา้บอกกบัเขาว่า “เขาจะตอ้งลด

น้ําหนกัตวัลงดว้ยการรกัษาจงึจะไดผ้ลดี” เฮอรร์คิพยามคดิดวู่าเขาจะลดน้ําหนกัวธิไีหนจงึจะปลอดภยั พลนัเขา

คดิถงึหนงัสอืของ เอลเลน จ.ีไวท้ ์เล่มหน่ึงทีม่ชีื่อว่า “คาํแนะนําเรือ่งอาหารการกิน” ซึง่เขามหีนงัสอืเล่มน้ีอยูแ่ลว้ จงึ

นํามาอ่าน เขารูส้กึแปลกใจมาก ทีพ่ึง่สงัเกตว่าความอยากกนิอาหารอรอ่ยปากน่ีเองทีไ่ดนํ้าความบาปมาสู่โลก และ

วธิทีีจ่ะเอาชนะการตามใจปากทาํไดโ้ดยการปฏเิสธความอยากกนิอาหารทีช่อบ ทัง้ๆทีท่ราบว่า อาหารเหล่านัน้เป็น

อาหารขยะกนิแลว้มผีลเสยีต่อสุขภาพ 

        เฮอรร์คิทาํการเปลีย่นแปลงรายการอาหารอยา่งสาํคญั เขาหยดุรบัประทานอาหารจานด่วน ไมร่บัประทาน 

อาหารปรงุสาํเรจ็ทีแ่ช่แขง็มา หยดุดื่มเครือ่งดื่มทีม่น้ํีาตาล  และสารคาเฟอนิ เฮอรร์คิหยดุทานขนมหวาน และ

ผลติภณัฑจ์ากนม และเนย เขากลบัไปรบัประทานอาหารธรรมชาตแิบบดัง้เดมิ คอืรบัประทานผลไม ้ถัว่เมลด็ 

แหง้ต่างๆ ทานขนมปังโฮลวตี และไมร่บัประทานอาหารในปรมิาณมากเหมอืนเมือ่ก่อน และพยายามไมร่บัประทาน

อะไรหลงับ่ายสีโ่มงเยน็ 

         เพิม่เตมิจากน้ี เขาเริม่ออกกําลงักาย ตอนแรกดว้ยการเดนิทุกวนั เดนิชา้ๆ ก่อน พอผ่านไปหลายวนั เขา

เดนิไดเ้รว็ และไกลขึน้ เวลาผ่านไปเขาเปลีย่นเป็นวิง่เหยาะๆ  

         เวลาผ่านไปหน่ึงปีขาซา้ยของเขาใชก้ารไดอ้ยา่งปกต ิน้ําหนกัของเขาลดไป 90 ปอนด ์(40 กโิล) เฮอรร์คิ 

กลบัไปสู่น้ําหนกัตอนทีเ่ขาลงแขง่ขนัศลิปะการต่อสูแ้บบผสมผสาน เขารูส้กึว่าหายใจคล่องขึน้ การเคลื่อนไหวของ

รา่งกายกระฉบักระเฉง ตอนน้ีเขาวดิพืน้ไดเ้ป็นรอ้ยครัง้ และรา่งกายแขง็แรงดทุีกอยา่ง  

         ปัจจบุนั เป็นเวลาสองปีหลงัจากที่เฮอรร์คิเจบ็ขาซา้ยจนเกอืบจะเดนิระยะ 50 เมตรไมไ่ด ้ วนัน้ีในวยั 46  

ปี เฮอรร์คิไดท้าํการรบัใชชุ้มชน และหาโอกาสเป็นพยานเรือ่งของพระเจา้ เฮอรร์คิไดเ้ปิดชัน้ “ฟรฟิีตเนส” เพื่อ 

ลดน้ําหนกัขึน้ทีห่อหอ้งประชุมเอนกประสงคข์องโบสถแ์อ๊ดเวนตสี  มคีนมารว่มมากกว่า 200 คน จากหลายความ

เชื่อ เฮอรร์คิไดร้บัเชญิไปเปิดสมัมนาเรือ่งอาหาร และลดน้ําหนกั ทีส่าธารณะสุขของรฐัเดอืนละครัง้และรบัเชญิไป

บรรยายใหก้บัพนกังานบรษิทัเอกชนอยูบ่่อยๆ ไมว่่าจะเป็นการสมัมนา หรอืการบรรยายในเรือ่งสุขภาพ การลด

น้ําหนกั และอาหารการกนิ เขาใชข้อ้มลูจากหนงัสอืของ เอลเลน จี.ไวท้ ์เป็นหลกั เฮอรร์คิเล่าว่า เขามคีวามสุขมาก 

ทีผู่ม้าเขา้โครงการทีเ่ขาจดัขึน้บอกว่า น้ําหนกัของพวกเขาลดไปเท่านัน้เท่าน้ี และพวกเขามรีา่งกายแขง็แรงขึน้ และ

มคีวามกระฉบักระเฉงกว่าเดมิ 

         เฮอรร์คิไดก้ล่าวเป็นพยานว่า น่ีคอืการทีพ่ระเจา้ตอ้งการใชผ้ม ผมไดห้นีห่างไกลพระองค ์และใชช้วีติอยา่ง

ชาวโลก กนิอยูต่ามใจปากจนรา่งกายอว้นฉุ และเป็นโรคเจบ็ขาเดนิไมไ่หว พระเจา้ทรงช่วยใหผ้มลดน้ําหนกัได ้และ

ผมกลบัมาหาพระเจา้ ผมขอบคุณพระเจา้สาํหรบัพระพรทีท่รงประทานให ้เพื่อผมจะไดท้าํบางสิง่ใหเ้ป็นพระพร

สาํหรบัคนอื่นๆ ในวธิเีลก็ๆ ทีผ่มทาํได ้

ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามในไตรมาสน้ีจะใหก้ารสนบัสนุน “ช่วยรกัษาน้ิวเทา้ไว ้

10,000 น้ิว” เป็นโครงการต่อสูก้บัโรคเบาหวานในหมูเ่กาะโซโลมอน ซึง่โครงการน้ีเริม่ในเดอืนธนัวาคม 2017และ

ส่วนหน่ึงจะใชส้นบัสนุนโครงการออกกําลงักายของชุมชน ดาํเนินการโดยเฮอรร์คิ..ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์ก

ท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนดว้ยการถวายเงนิในชัน้เรยีนวนัสะบาโต ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน 
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ท่ีตัง้พนัธกิจ : 

• มชิชนันารแีอ๊ดเวนตสีผูบุ้กเบกิมายงัหมูเ่กาะโซโลมอน คอื จี.เอฟ. โจนส ์และภรรยาของเขา ซึง่ถูกส่ง 

มาจากมชิชัน่ออสเตรเลยี อาจารยโ์จนสแ์ละภรรยา เดนิทางมาถงึเกาะ “กโิซ” วนัที ่29 พฤษภาคม 1914 

อาจารยโ์จนสห์าลกูเรอืพืน้เมอืงไดห้กคน และออกเดนิทางไปทีเ่มอืง “วริ”ู ซึง่อยูท่ศิตะวนัตกของ          

จอรเ์จยี ซึง่อาจารยโ์จนสไ์ดซ้ือ้ทีด่นิ และตัง้ขึน้เป็นสาํนกังานมชิชัน่ขึน้ และเริม่สรา้งอาคารเรยีน  

และเปิดเป็นโรงเรยีนมชิชัน่แอ๊ดเวนตสีขึน้เป็นแห่งแรกทีห่มูเ่กาะโซโลมอน          

• ทีห่มูเ่กาะโซโลมอน มชิชนันารไีดเ้ดนิทางเขา้ไปประกาศตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20 

ครสิตจกัร หรอืมชิชนันารคีณะแรกคอื “แองกลกินั” ต่อมาเป็นคาทอลกิ เมโธดสิต ์และเซเว่นธเ์ดย ์

แอ๊ดเวนตสีเป็นรายสุดทา้ย  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 3 สิงหาคม 2019 

ได้รบัการดลใจจากลกูจ้าง 

 

โดย  เกออ๊ฟเฟรย ์ซามเูอล วยั 51 ปี...หมู่เกาะโซโลมอน 

 

        เกอ๊อฟ ซามเูอล ประธานบรษิทัก่อสรา้งบา้นในหมูเ่กาะโซโลมอน เขาแทบไมเ่ชื่อสายตาตนเอง เมือ่

พนกังาน ซึง่เป็นลกูจา้งคนหน่ึงของเขาสามารถลดน้ําหนกัได ้90 ปอนด ์(40 กโิล) ในเวลาเพยีงหน่ึงปี 

         ซามเูอลกม้มองดพูุงตนเอง และถามตวัเองดว้ยความสงสยัว่า “ฉนัจะทาํอยา่งเดยีวกนัไดไ้หมหนอ” 

         ซามเูอลหนกั 290 ปอนด ์(130 กโิล) เป็นเวลา 10 ปีมาแลว้ เขาตอ้งทรมานจากโรคความดนัโลหติสงู  

ซามเูอล ตระหนกัดวี่า เขากําลงัเดนิไปบนเสน้ทางแห่งความตายก่อนวยัอนัควร 

         ซามเูอลรบัรูข้า่วสารเรือ่งสุขภาพของแอ๊ดเวนตสีเป็นอยา่งด ีเพราะเขาเกดิและเตบิโตในบา้นของ 

ชาวแอ๊ดเวนตสี อกีทัง้ไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนของครสิตจกัรดว้ย แต่ทุกวนัน้ีรา่งกายของเขากลบัตรงกนัขา้มกบัสิง่ที่

เขาไดรู้ม้า เพราะตอนเชา้ต่างคนต่างเรง่รบี ครอบครวัของเขาจงึทาํอาหารมือ้เยน็เป็นอาหารมือ้ใหญ่ทีสุ่ดของวนั ซึง่

กเ็หมอืนกบัชาวเกาะโซโลมอนทัว่ไป รวมทัง้ชาวแอ๊ดเวนตสีดว้ยอกีจาํนวนหน่ึง 

         ก่อนรบัประทานอาหาร เขาอธษิฐาน “โอพระบดิาขอบคุณพระองค ์ขอทรงอวยพรใหก้บัอาหารเหล่าน้ี 

ดว้ย” เขาไมเ่คยคดิจะอธษิฐานว่า “โอ..พระเจา้ขอทรงประทานพละกําลงัใหข้า้พเจา้ และขา้พเจา้สามารถควบคุม

ความอรอ่ยปากดว้ยในวนัน้ี” 

         วนัหน่ึงในตอนตน้ปี 2017 ซามเูอลเชญิเฮอรร์คิ ซึง่เป็นพนกังานเขยีนแบบแปลนบา้น หรอือาคารให ้

กบับรษิทัทีซ่ามเูอลเป็นเจา้ของ เฮอรร์คิเขา้มาพบในหอ้งของเขาเป็นการส่วนตวั             

         หลกัจากการทกัทายไมก่ีค่าํ เจา้ของและผูจ้ดัการบรษิทัเอ่ยขึน้ว่า  “เฮอรร์คิ คุณจดัการอยา่งไรจงึสามารถ

ลดน้ําหนกัไดม้ากถงึเพยีงน้ี” 

         เฮอรร์คิ อธบิายว่า เขาปฏบิตัตินตามคาํแนะเรือ่งการออกกําลงักาย และรบัประทานอาหารตามรายการ 

ที ่เอลเลน จ.ีไวท้ ์กล่าวแนะนําไวใ้นหนงัสอื “คาํแนะนําเรือ่งอาหารการกนิ” ถา้คุณตอ้งการผมจะนําหนงัสอืเล่มนัน้

มาใหคุ้ณอ่านในวนัพรุง่น้ี หรอืคุณจะใหผ้มช่วยในภาคปฏบิตักิไ็ดค้รบั        

         ซามเูอล ถามเฮอรร์คิอกีว่า คุณพรอ้มจะช่วยใหผ้มเริม่ตน้ปฏบิตัไิดเ้มือ่ไร 

        เฮอรร์คิ ตอบว่า ถา้ผูจ้ดัการพรอ้ม เราเริม่ตน้ในวนัน้ีเลยกไ็ดค้รบั 

        ชายทัง้สองไดช้วนกนัเดนิออกจากสาํนกังานบรษิทัก่อสรา้งทีพ่วกเขาทาํงาน และเริม่ออกเดนิไปตามถนนที่

ตรงไปชายหาด  ซึง่ก่อนจะเดนิไปถงึในเสน้ทาง 4 กโิลเศษ เฮอรร์คิตอ้งพาซามเูอลนัง่พกัหลายครัง้ พวกเขาตอ้ง

เดนิใตเ้งาตน้ไม ้และเดนิกลางแดด ซึง่เป็นเรือ่งยากมากสาํหรบัซามเูอล ซึง่แทบไมไ่ดเ้ดินเกนิครึง่กโิลเมตรมาหลาย

ปีแลว้ 

        เฮอรร์คิพดูใหก้ําลงัเจา้นายว่า “เมือ่ผมเริม่เดนิวนัแรก ผมเดนิไดไ้มถ่งึหา้นาท ีผมกต็อ้งนัง่พกั แลว้เดนิต่อ 

หลายวนัผ่านไปผมเพิม่เวลาของการเดนิ ซึง่เท่ากบัการเพิม่ระยะทางการเดนิดว้ย แต่ละวนัผมจะเพิม่เวลาในการ

เดนิขึน้ไปอกี...ขณะทีน้ํ่าหนกัตวัของผมเริม่ลดลง ผมรูส้กึตวัเบาขึน้ และเดนิไดไ้กลขึน้ตามลาํดบั 

         ซามเูอลออกเดนิทุกเชา้ และเพิม่ระยะทางขึน้ ขณะเดยีวกนัไดค้วบคุมอาหารตามคาํแนะนําในหนงัสอืของ 

เอลเลน จ.ี ไวท้ ์น้ําหนกัของซามเูอลเริม่ลดเรือ่ยๆ ผูม้น้ํีาหนกัเกนิหลายคนเมือ่ไดท้ราบเรือ่งการลดน้ําหนกัของ 

เฮอรร์คิ และเฮอรร์คิกําลงัช่วยใหซ้ามเูอลลดน้ําหนกั พวกเขาชวนกนัมาขอคาํแนะนําจากเฮอรร์คิ มผีูค้นจาํนวน
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เพิม่ขึน้ตามลาํดบั เฮอรร์คิจงึปรกึษากบัซามแูอล และทัง้สองไดต้ดัสนิใจจดัใหม้รีายการ “ฟรฟิีตเนสเพื่อลดน้ําหนกั

ขึน้” หน่ึงปีผ่านไปมคีนเขา้มารว่มรายการ “ฟรฟิีตเนสเพื่อลดน้ําหนกั” จาํนวน 200 คน ทางโบสถแ์อ๊ดเวนตสีมหีอ้ง

เอนกประสงคอ์ยูแ่ลว้ ไดอ้นุญาตใหใ้ชห้อ้งนัน้สาํหรบัรายการ “ฟรฟิีตเนสฯ”  ซึง่ไดจ้ดัขึน้สปัดาหล์ะสีว่นั 

         เฮอรร์คิ ถามซามเูอลเจา้นายของเขาว่า “หากคุณรูส้กึดเีกีย่วกบัสุขภาพของคุณในเวลาน้ี ทาํไมคุณไม่

ประยกุตก์ารเปลีย่นแปลงน้ีเป็นการทาํใหค้วามรูส้กึดขีึน้ในชวีติฝ่ายจติวญิญาณดว้ยจะดไีหม ” 

         ฝ่ายเจา้นายเอง คอืซามเูอลอาจจะไดร้บัการดลใจ จงึพดูกบัเฮอรร์คิว่า “ผมจนิตนาการว่าคุณจะรูส้กึด ี

ขึน้อยา่งยิง่ หากคุณจะอธษิฐานทุกเชา้ตอนตื่นนอน ก่อนเริม่ตน้ออกกําลงักาย”        

         ขณะเหล่าผูเ้ขา้รายการ “ฟรฟิีตเนส” มองเหน็วา่รา่งกายขอพวกเขากลบัไปสู่รปูรา่งเหมอืนนกักฬีามาก 

ขึน้เหมอืนทีพ่วกเขาฝันไว ้บางคนอุทานออกกบัเพื่อนสนิททาํนองว่า “น่ีจอหน์รา่งกายของผมแขง็แรงขึน้ 

นะ คุณมองเหน็กลา้มแขนเป็นมดัๆ ของผมไหม บา้งกพ็ดูลอยๆ ว่า “ไดผ้ลดน่ีีเพื่อน 

          เฮอรร์คิ และซามเูอลไมใ่ช่บุคคลากรทางการแพทย ์แต่ทัง้สองสงัเกตว่าพระเจา้ทรงเยยีวยารา่งกายของ 

เขาทัง้สองใหด้ดีว้ยตวัมนัเอง และคนอื่นๆ ทีเ่ขา้รายการกอุ็ทานออกมาทาํนองเดยีวกนั ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่าเมือ่คนเรา

ปฏบิตัต่ิอรา่งกายของตนเองตามทีพ่ระเจา้ทรงวางกรอบไว ้ รา่งกายกแ็ขง็แรงขึน้เอง โรคหลายโรคกห็ายไป 

         ฝ่ายซามเูอลยงัมเีสน้ทางอกีเลก็น้อยทีเ่ขาพยายามจะไปใหถ้งึ ตอนน้ีเขาลดน้ําหนกัไดแ้ลว้ 80 ปอนด ์(35 

กโิล) ในเวลา 18 เดอืน และรูส้กึดขีึน้ทัง้รา่งกาย และจติใจอยา่งไมเ่คยรูส้กึอยา่งนัน้มาก่อน 

         ซามเูอลประกาศกบัเพื่อนๆ อยา่งมัน่ใจว่า ผมสามารถวิง่ ปีนป่าย และกระโดดโลดเตน้ตดิต่อกนัไดเ้ป็น

ชัว่โมงๆ โดยทีล่มหายใจไมห่อบแทบขาดใจเหมอืนเมือ่ก่อน แค่หา้นาทกีย็าก “ถา้ผมทาํไดค้นอื่นๆ กท็าํไดเ้ช่นกนั” 

         โรคอว้น หรอืการมน้ํีาหนกัเกนิเป็นปัญหาหลกัของประชากรในหมูเ่กาะโซโลมอน ซึง่การมน้ํีาเกนิเป็นสาเหตุ

ทาํใหเ้กดิหลายโรคอนัเน่ืองมาจากสุขภาพเสื่อมโทรม  อนัรวมไปถงึโรคเบาหวาน ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะ -

บาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปใหก้ารสนบัสนุน “โครงการช่วยรกัษาน้ิวเทา้ 10,000น้ิว” ซึง่โครงการน้ีเริม่ตน้

ขึน้ในปี 2017 อกีส่วนหน่ึงจะใหก้ารสนบัสนุนโครงการ “ฟรฟิีตเนสฯ” เพื่อลดน้ําหนกัทีเ่ฮอรร์คิ และซามเูอลกําลงั

ดาํเนินการอยูอ่ยา่งไดผ้ล ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ในหมูเ่กาะ

โซโลมอน....ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน  

 

ข้อมลูด่วน : 

• นกัสาํรวจชาวสเปน อลัวาโร เด เมนดานา ด ีไนรา แล่นเรอืมามองเหน็หมูเ่กาะโซโลมอนครัง้แรกในปี1568 เมือ่

ขึน้ฝัง่ไดเ้หน็สายแรท่องคาํบางๆ บนเกาะ “กวัดลัคานลั” และเกาะ “เมนดานา” ทาํใหเ้ชื่อว่าพวกเขาไดพ้บ

ขมุทรพัยข์องกษตัรยิโ์ซโลมอน จงึตัง้ชื่อหมูเ่กาะแห่งน้ีว่า “หมูเ่กาะโซโลมอน” 

• มกีารเชื่อว่ามผีูค้นอาศยัอยูใ่นหมูเ่กาะโซโลมอนอยา่งน้อย 2,000 ปีก่อน ค.ศ. 

• แนวคดิเรือ่งการใชเ้งนิในหมูเ่กาะโซโลมอน เพื่อการแลกเปลีย่น หรอืซือ้สนิคา้เปลีย่นไปตามกาลเวลา 

แต่ตอนทีน่กัสาํรวจชาวสเปนเดนิทางมาถงึยงัมกีารใชเ้ปลอืกหอย หรอืทีเ่รยีกว่า “เบีย้” กนัอยูบ่า้ง 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 10 สิงหาคม 2019 

การปท่ีูนอน 

 

โดย  คินนี ่ไอโตเรีย วยั 18 ปี...หมู่เกาะโซโลมอน 

 

         แมว้่า คนิน่ี ไอโตเรยี อายเุพยีง 18 ปี แต่เธอไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นมคันายกิาในโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน-

ตสี ซึง่โบสถห์ลงัน้ีถูกสรา้งขึน้สาํหรบัคณะคร ูและนกัเรยีนโรงเรยีน (ทีม่หีอพกั) โรงเรยีนแห่งน้ีตัง้อยูบ่นเกาะแห่ง

หน่ึงของหมูเ่กาะโซโลมอน  

         คนิน่ีรูส้กึตื่นเตน้ คุณแมข่องเธอเป็นมคันายกิาของโบสถแ์ห่งเดยีวกนั และเธอไมเ่คยคดิมาก่อนว่าเธอจะ

ไดร้บัความไวว้างใจ ถูกแต่งตัง้ใหเ้ป็นมคันายกิาของโบสถ์ 

         ศษิยาภบิาลเรยีกมคันายกิาของโบสถท์ัง้ 8 คนมาประชุมกนั ในจาํนวน 8 คน เป็นนกัเรยีนเช่นเดยีวกบั 

เคนน่ีรวม 4 คน และเป็นสมาชกิผูใ้หญ่ในโบสถอ์กี 4 คน ศษิยาภบิาลไดเ้อ่ยถงึหน้าทีร่บัผดิชอบของมคันายิกา 

ของ “โบสถว์ทิยาลยัเบทคิามา แอ๊ดเวนตสี” ศษิยาภบิาลบอกกบัคนิน่ี และมคันายกิาคนอื่นๆ ว่า พวกเขาม ี

งานรบัผดิชอบทีพ่เิศษมาก พวกเขาจะมองหา สงัเกต และฟังว่ามเีดก็นกัเรียนหญงิคนอื่นๆที่ อยูใ่นหอพกัมคีวาม

ตอ้งการรบีด่วนอะไรบา้ง 

         คนิน่ี และเวนดีเ้ริม่ทาํงานทนัท ีทัง้สองเดนิผ่านหอพกัของพวกเขา ซึง่เป็นหอ้งใหญ่มเีตยีง 2 ชัน้สาํหรบั 

นกัเรยีนหญงิ 40 คน ทัง้สองมองดผูา้ปทูีน่อน ผา้ห่ม และหมอน ว่าอยูใ่นสภาพใชก้ารไดด้หีรอืไม ่พวกเขาส่องดรูาว

แขวนผา้ดว้ยวา่นกัเรยีนมเีสือ้ผา้ เครือ่งเขยีนเช่น ปากกา และสมดุดนิสอเพยีงพอไหม เมือ่ทัง้สองพบว่ามเีดก็หญงิ

คนใดอาจตอ้งการความช่วยเหลอื พวกเขาจะพดูคุยกบัเดก็คนนัน้เช่นพดูว่า 

         “เธอสบายดไีหม” เวนดีถ้าม “การเรยีนของเธอเป็นอยา่งไร” “เธอตอ้งการใหเ้ราช่วยอะไรหรอืเปล่า” คนิน่ี

ถามต่อ เดก็บางคนตอบว่าพวกเขาตอ้งการชุดนกัเรยีน คนอื่นๆ อาจเอ่ยถงึปากกา และกระดาษ 

         คนิน่ี และเวนดี ้มองเหน็ทีน่อนของ “มทิลนี” ทีไ่มม่เีครือ่งนอนเหมอืนคนอื่น คอืไมม่ทีีน่อน ไมม่ผีา้ปทูีน่อน 

มเีพยีงหมอนเก่าๆ ใบหน่ึงทีน่กัเรยีนคนหน่ึงซือ้หมอนใหม ่แลว้ยืน่หมอนใบเก่าให้  มทิลนีไมม่เีสือ้สขีาว ซึง่เป็น

เครือ่งแบบนกัเรยีนอยา่งถูกตอ้งและไมม่กีระโปรงสดีาํ สาํหรบัสวมเขา้ชัน้เรยีน ดเูหมอืน “มทิลนี” ขาดแคลนหลาย

สิง่ เมือ่คนิน่ี และเวนดี ้ถามหา   มทิลนี เพื่อพดูคุยกบัเธอว่าตอ้งการใหช่้วยในสิง่ใดบา้ง นกัเรยีนคนหน่ึงบอกว่า    

มทิลนีเดนิทางไปกบัคณะนกัรอ้ง  เพื่อรอ้งเพลงกบักลุ่มนกัรอ้งของโรงเรยีน ซึง่มกีารจดัคอนเสริต์นกัเรยีนขึน้ที่

พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงโฮเนียรา เมอืงหลวงของประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        ส่วนเดก็หญงิคนอื่นๆ บอกว่า มทิลนี พึง่มาเขา้เรยีนปีแรก เธออยูเ่กรดเจด็ และเธอพึง่ยา้ยจากเกาะแห่ง 

หน่ึงมาเขา้เรยีนเมือ่ตน้ปีการศกึษาน่ีเอง คุณพ่อคุณแมข่องมทิลนีไมใ่ช่แอ๊ดเวนตสี แต่พวกเขาพยายามอยา่ง 

ยิง่ทีจ่ะช่วยลกูสาวของพวกเขา คุณแมข่องมทิลนีทาํขนมอบหลายอยา่งขึน้ พรอ้มทัง้น้ํามะนาว และคุณพ่อเป็นคน

นําไปขาวแต่พวกเขายงัไมม่รีายไดเ้พยีงพอ 

        เดก็หญงิคนหน่ึงเล่าใหค้นิน่ี และเวนดีฟั้งว่า บางคนืเดก็นกัเรยีนในหอพกับางคนพดูอะไรบางอยา่งทาํให ้

มทิลนีรอ้งไห ้เพื่อนบางคนอาจพดูลอ้เลยีนเธอ ว่าถา้ยากจนมากกไ็มค่วรจะมาเรยีนในโรงเรยีนแห่งน้ี บางครัง้

เดก็หญงิบางคนกห็วัเราะเยาะในความขาดแคลนของเธอ แทนทีจ่ะนึกสงสาร         

         คนิน่ี และเวนดี ้ไปพบศาสนาจารย ์และเล่าเรือ่งราวของมทิลนี ใหเ้ขาฟัง ศาสนาจารยพ์ดูว่า วนัน้ีเป็น 

วนัอาทติยไ์มม่ชีัน้เรยีนอยูแ่ลว้ เวลาบ่ายสองโมงใหเ้ราเขา้ไปในเมอืงเพื่อซือ้เครือ่งนอนดว้ยกนั เพื่อนํามา 
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ใหม้ทิลนี พวกเขาซือ้ทีน่อนหนาขนาด 5 เซน็ต ์เพื่อนํามาปบูนเตยีงของมทิลนี ซือ้ผา้ปทูีน่อนสน้ํีาตาล ซือ้ผา้ห่มทีม่ ี

ลายดอกไมเ้ลก็ ซือ้หมอน และปลอกหมอนใหม ่ซือ้เสือ้นกัเรยีนสขีาว และกระโปรงนกัเรยีนสดีาํ  ซือ้ปากกา ดนิสอ 

และกระดาษ สบู่ ยาสฟัีน แปรงสฟัีน 

         เมือ่มาถงึโรงเรยีน คนิน่ี และเวนดีว้างทีน่อนลง และปทูีน่อน นําหมอนใส่ปลอกใหมใ่หด้เูรยีบรอ้ย แลว้แขวน

เสือ้ และกระโปรงบนทีแ่ขวน ส่วนพวกสบู่ ยาสฟัีน และเครือ่งเขยีนวางไวบ้นทีน่อนใหม ่วนันัน้มทิลนี และคณะ

นกัรอ้งกลบัมาจากรอ้งเพลงมาถงึโรงเรยีนประมาณหน่ึงทุ่ม มทิลนีเกอืบชอ็กทีไ่ดเ้หน็ทีน่อนใหม ่ผา้ปใูหม ่และ

หมอนใหม ่พรอ้มทัง้เสือ้ และกระโปรงใหม ่พรอ้มของใช ้แปรงสฟัีน และยาสฟัีน...ปากกา  

         มทิลนี ถามเพื่อนว่า “ทีน่อน  และหมอนของใคร เสือ้และกระโปรง และขา้วของบนเตยีงน้ีดว้ย ” 

         “เป็นของเธอทัง้หมดนัน่แหละ” เดก็หญงิคนหน่ึงตอบ “มบีางคนซือ้มาใหเ้ธอ” มทิลนีถามว่า บอกหน่อยได้

ไหมใครซือ้ของพวกน้ีมาใหฉ้นั 

         “พีค่นิน่ี และพีเ่วนดี ้พีช่ ัน้มธัยมปลายสองคน เป็นคนซือ้ของทัง้หมดทีเ่หน็น้ีมาใหเ้ธอ” 

         ไมถ่งึครึง่ชัว่โมงต่อมา ทัง้คนิน่ี และเวนดี ้ไดพ้ากนัเดนิมายงัหอพกั และตรงมายงัเตยีงนอนของมทิลนี พอ 

มทิลนีมองเหน็ชดัว่าเป็น คนิน่ี และเวนดี ้เธอไดต้รงเขา้มาไหวข้อบคุณ สาํหรบัสิง่ของทีพ่ีท่ ัง้สองซือ้มา 

ให ้พลางคนิน่ีไดก้อดมทิลนีเพื่อเป็นการใหก้ําลงัใจ บอกว่าไมเ่ป็นไร ศษิยาภบิาลโบสถเ์ป็นผูพ้าพีท่ ัง้สองไปซือ้ของ

เหล่าน้ีเมือ่ตอนบ่ายน่ีเอง         

          “หนูไมเ่คยคดิว่าจะมใีครซือ้ทีน่อน เสือ้ และกระโปรงให้” มทิลนีกล่าว “พีท่ ัง้สองไดท้าํสิง่ทีย่ ิง่ใหญ่สาํหรบัหนู 

เมือ่คุณพ่อ คุณแมข่องหนูไดย้นิในเรือ่งน้ี ท่านคงจะพากนัดใีจอยา่งทีสุ่ด ทีพ่ีท่ ัง้สองทาํเพื่อหนู” 

         คนิน่ี และเวนดีต่้างรูส้กึดใีจมาก ทีไ่ดเ้หน็ความตื่นเตน้ดใีจของมทิลนี เธอทัง้สองมองเหน็ว่าพระเจา้ทรง 

มแีผนการสาํหรบัผูค้นทีจ่ะใหก้ารช่วยเหลอืกบัคนอื่นทีช่วีติลาํบากกว่า 

         “ไมเ่ป็นไรนะมทิลนี” เวนดีก้ล่าว พลางเดนิเขา้มาสวมกอดมทิลนี และกล่าวว่า “น่ีเป็นงานทีพ่ระเจา้ 

ทรงมอบใหพ้ีท่ ัง้สอง ทีจ่ะใหก้ารช่วยเหลอืในครัง้น้ี”  

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุกท่านทัว่โลก ทีไ่ดใ้หก้ารช่วยเหลอืพนัธกจิของพระเจา้ในหมูเ่กาะ “โซโลมอน” 

ในไตรมาสน้ี ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย  

 

ข้อมลูด่วน : 

• “วทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีเบทคิามา” มนีกัเรยีนรวม 520 คน มหีอพกัหญงิ 5 หลงั และมหีอพกัชาย 6 หลงั มโีบสถ ์1 

หลงั ซึง่มหีอ้งพเิศษหน่ึงหอ้งสาํหรบัใหบ้รกิารชุมชน  

• มกีารใชเ้ปลอืกหอยสงัขเ์ป็นเครือ่งมอืใหเ้สยีงกนัอยา่งกวา้งขวางทัว่แปซฟิิก รวมทัง้เกาะโซโลมอน มปีระเพณี

การใชเ้ปลอืกหอยสงัขแ์ทนแตร เพื่อเป่าเรยีกผูค้นใหม้ารวมตวักนั เพื่อเหตุการณ์สาํคญั การเป่าเปลอืกหอยสงัข์

หลงัจากทีด่ดัแปลงใหล้มทีเ่ป่าผ่านบางจดุ และปิดไวบ้างจุดทาํใหเ้กดิเสยีงเป็นเอกลกัษณ์ของมนั และเป็น

สญัญาณทีร่บัรูก้นัเฉพาะถิน่        
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 17 สิงหาคม 2019 

ทาํงานในวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  โซฟี บวัมา วยั 44 ปี...นิวคาลีโดเนีย 

         

         โซฟี บวัมา ยอมรบัว่าวนัเสาร ์หรอืวนัทีเ่จด็ของสปัดาห ์เป็นวนัสะบาโตทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวถงึ ตามทีอ่าจารย์

ผูป้ระกาศพระกติตคิุณในทีส่าธารณะอา้งถงึในทีป่ระชุมเผยแพร่ 

         แต่เธอไมย่อมหยดุทาํงานในวนัสะบาโต ซึง่เธอทาํงานในรา้นขายอาหารสด ผกั และผลไม ้บนเกาะเลก็ๆ ชื่อ

เกาะ “มาเร” อยูใ่นพืน้ทีข่อง “นิวคาลโีดเนีย” อนัเป็นพืน้ทีใ่นเขตการปกครองของฝรัง่เศสในแปซฟิิกใต้ 

         โซฟีทาํงานสีว่นัในหน่ึงสปัดาห ์คอืทาํงานวนัองัคารถงึวนัศุกรใ์นรา้นขายอาหารสด ผกั และผลไม ้ขณะ 

ทีเ่พื่อนรว่มงานอกีคนชื่อ “เซลนิ” ทาํงานในวนัเสาร ์อาทติย ์และจนัทร ์

         โซฟีรูส้กึเป็นกงัวลใจทีต่อ้งทาํงานในเยน็วนัศุกร ์ซึง่ตามการนบัเวลาเริม่ตน้ของวนัในพระคมัภรี ์จะเริม่นบั 

วนัใหมเ่วลาอาทติยต์กดนิของวนัหน่ึง ไปจนถงึเวลาอาทติยต์กดนิของวนัถดัไป ดงันัน้โซฟีไมส่บายใจอยา่ง 

ยิง่ทีต่อ้งทาํงานในเยน็วนัศุกรจ์นถงึเวลา 19:00 น. ซึง่เลยเวลาดวงอาทติยต์กดนิไปแลว้ (เวลาดวงอาทติยต์กดนิจะ

แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัช่วงของวนั และในแต่ละฤดกูาล เริม่จากเวลา 17:30-18:45 น.) 

         โซฟีไมต่อ้งการลาออกจากงาน เพราะเกาะทีโ่ซฟีตัง้บา้นเรอืนอยูง่านหายากมาก และเงนิเดอืนที่ เธอไดร้บั

จากนายจา้งสามารถเลีย้งดทูัง้ครอบครวัได ้โซฟีอธษิฐานต่อพระเจา้ ก่อนทีจ่ะขอเปลีย่นกะเวลาทาํงาน 

กบัเซลนิ เพื่อนรว่มงาน 

        ในวนัศุกรห์น่ึงขณะทีโ่ซฟีกําลงัทาํงาน เธอรูส้กึเสยีใจทีต่อ้งทาํงานในวนัสะบาโตอกีสะบาโตหน่ึง ทนัใดนัน้

โซฟีไดร้บัโทรศพัทจ์าก “เซลนิ” เพื่อนรว่มงานของเธอ เซลนิบอกว่า “ตอนน้ีฉนักําลงัอยูท่ีเ่มอืง “โนยเูมยี” ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของเขตปกครอง “นิวลโีดเนีย” เพราะไมส่ามารถจองตัว๋เครือ่งบนิกลบัมาทีเ่กาะ “มาเร” เพื่อรบังานต่อจาก

เธอในเวลา 19:00 น.ไดต้ามปกต ิจงึอยากขอใหโ้ซฟีอยูท่าํงานต่อในวนัพรุง่น้ีอกีหน่ึงวนั  

         หลงัจากฟังคาํขอรอ้งจบ โซฟีตดัสนิใจตอบ “เซลนิ” ในทนัทวี่า “ไมไ่ด.้. เธอกท็ราบแลว้ว่า วนัเสารเ์ป็นวนั 

สะบาโตของพระเจา้ และฉนัจะไปนมสัการพระเจา้ของฉนั” ตอบเสรจ็ ไมม่เีสยีงของเซลนิพดูอะไรต่ออกี โซฟีจงึวาง

สาย 

         สกัครูใ่หญ่ โซฟีไดร้บัขอ้ความในมอืถอืของเธอ เป็นขอ้ความจากเจา้ของรา้นขายอาหารทีโ่ซฟีทาํงาน ซึง่

กําลงัอยูท่ีเ่มอืงหลวงเช่นเดยีวกบั “เซลนิ” 

         ขอ้ความนัน้บอกว่า “เธอตอ้งเปิดรา้นขายอาหารวนัพรุง่น้ี ซึง่เป็นวนัเสาร์” 

         โซฟี อธษิฐานขอพระเจา้ช่วยเธอในการตดัสนิใจ แลว้โซฟีตอบขอ้ความไปว่า “ไม.่..ฉนัจะไมเ่ปิดรา้นวนั

พรุง่น้ี เพราะเป็นวนัทีฉ่นัจะไปนมสัการพระเจา้” 

         หลงัจากนัน้ครูห่น่ึง เจา้ของรา้นไดส้่งขอ้ความกลบัมา “ไมม่ปัีญหา ไมต่อ้งเปิดรา้นฯกไ็ด้” 

         ทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโตนัน้ โซฟี ยงัมคีวามกงัวลมาก เธอปรบัทุกขก์บัสมาชกิสตรอีาวุโสคนหน่ึงในเรือ่งปัญหา

ของเธอ  สตรอีาวุโสใหค้าํแนะนําว่า “ไมต่อ้งกลวัมนุษย.์..แต่ใหย้าํเกรงพระเจา้” 

         ในวนัอาทติยโ์ซฟีทราบว่าเพื่อนรว่มงานยงัไมก่ลบั โซฟีจงึเปิดรา้น  เจา้ของรา้นไดม้าทีร่า้นในวนัอาทติยน์ัน้

ดว้ย และเธอรูส้กึเสยีอารมณ์มาก เธอบ่นว่า 

         “รา้นของเราไมเ่คยปิดในวนัเสารม์าก่อน ฉนัขอสัง่ว่า อยา่ใหเ้ราตอ้งปิดรา้นในวนัเสารอ์กี ” 
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         โซฟีกล่าวเตอืนความทรงจาํสตรเีจา้ของรา้นว่า “ถา้คุณจะใหฉ้นัหยดุทาํงาน กใ็หคุ้ณบอกฉนัไดไ้ม ่

ตอ้งเกรงใจ หรอืสงสารฉนั” 

         เจา้ของรา้นไมพ่ดูอะไรต่อ โซฟียงัทาํงานของเธอต่อไป ต่อมาอกีสองสามสปัดาห ์เจา้ของรา้นอนุญาตให้

โซฟีหยดุงานไดส้ีว่นั เพื่อพา “แคทเธอรนี” ซึง่เป็นลกูสาวของเธอเอง ซึง่อยูใ่นวยัรุน่ไปยงัเมอืงหลวง แต่ 

เมือ่โซฟีกลบัมาทาํงาน เจา้ของรา้นบอกกบัโซฟีว่า “เธอตอ้งทาํงานพเิศษสีว่นั เพื่อชดเชยวนัทีไ่ดล้าไป” และสองในสี่

วนัตกอยูใ่นวนัสะบาโต 

         โซฟีพยายามเปลีย่นวนักบัเพื่อนรว่มงาน แต่เจา้ของรา้นยนืยนัหา้มสบัเปลีย่น เพราะแต่ละคนมตีารางทาํ 

งานเตม็อยูแ่ลว้ ตกลงโซฟีตอ้งทาํงานในสองวนัสะบาโตนัน้ และแต่ละวนัสะบาโตเมือ่เธอปิดรา้นเธอรอ้งไห.้..เมือ่

กลบัถงึบา้น และตกกลางคนื โซฟีไมอ่าจขม่ตาใหห้ลบัได ้ตลอดคนืทาํไดแ้บบหลบัๆ ตื่นๆ 

         ในความทุกขก์งัวลใจ โซฟีอธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ โปรดช่วยขา้พเจา้ใหไ้ดร้บัอนุญาตใหห้ยดุในวนั 

สะบาโตดว้ย และโซฟีไดข้อใหส้มาชกิโบสถอ์ธษิฐานเผื่อเธอดว้ยเช่นกนั 

         สองสามวนัต่อมา เจา้ของรา้นประกาศตารางใหม ่โดยใหโ้ซฟีทาํงานล่วงเวลา 3 ชัว่โมงทุกวนั ตามวนั 

ทีเ่จา้ของรา้นกําหนดให ้ซึง่การทาํงานล่วงเวลา จะทาํใหโ้ซฟีไดร้บัค่าจา้งมากขึน้  

         ส่วนตารางทาํงานปกต ิเจา้ของรา้นบอกกบัโซฟีว่า “จากน้ีเป็นตน้ไปคุณจะทาํงานจากวนัอาทติยถ์งึวนัพุธ”   

         โซฟีแทบจะไมเ่ชื่อหขูองตนเอง  เธอดใีจและเปิดยิม้กวา้ง พอเลกิงานโซฟีรบีเดนิทางกลบับา้น เพื่อ 

บอกขา่วดกีบัสาม ี

         ปัจจบุนั โซฟชไีดร้บัเงนิเดอืนเป็นหลกั ไมค่่อยไดท้าํล่วงเวลา แต่เธอไมใ่ส่ใจในเรือ่งน้ี เธอสามารถ 

ไปนมสัการพระเจา้ไดใ้นวนัสะบาโต  

         “เงนิเดอืน ไมใ่ช่เรือ่งสาํคญัสาํหรบัฉนั” โซฟีบอกกบัใครๆ “ความชื่นชมยนิดขีองฉนัคอืไดไ้ปนมสัการพระเจา้

อยา่งเป็นอสิระในวนัสะบาโต” 

          ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยสรา้งหอ้งโรงเรยีนวนัสะบาโตสองหอ้ง  โดย

เชื่อมต่อกบัอาคารโบสถแ์อ๊ดเวนตสีเมอืง “มาเร” ซึง่เป็นโบสถท์ีโ่ซฟีไปนมสัการเป็นประจาํ ขอบคุณพีน้่องในพระ -

ครสิตท์ัว่โลก ทีไ่ดถ้วายทรพัยเ์พื่อส่งเสรมิพนัธกจิของพระเจา้ในหมูเ่กาะ “นิวคาลโีดเนีย” ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระ-

พรใหโ้บสถข์องท่าน และตวัท่านเองดว้ย 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม : 

• โปรดอธษิฐานเผื่อหมูบ่า้นของโซฟี คอืหมูบ่า้น “เมบเูอท” โซฟีและสาม ีเป็นคู่สาม-ีภรรยาเพยีงคู่เดยีวทีเ่ป็น 

แอ๊ดเวนตสีในหมูบ่า้น และทัง้หมูบ่า้นมปีระชากรรวมประมาณ 1,500 คน 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ : 

• มชิชนันาร ีครอบครวัแรกของแอ๊ดเวนตสี คอื กปัตนั จ.ีเอฟ.โจนสแ์ละภรรยา ซึง่แล่นเรอืจากออสเตรเลยี เขา้

เทยีบท่าที ่“นวัเมยี นิวคาลโีดเนีย วนัที ่23 ตุลาคม 1925 เกาะน้ีมท่ีาเรอืทีเ่ทยีบท่าไดย้ากทีสุ่ดในแปซฟิิกใต้ 

• หมูเ่กาะแห่ง “นิว คาลโีดเนีย” ประกอบขึน้ดว้ยหมูเ่กาะแหง่ไพนส ์ หมูเ่กาะโลยนัตี ้หมูเ่กาะนิวคาลโีด- 

เนีย หมูเ่กาะวลัลสิ และหมูเ่กาะฟูตูนา 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 24 สิงหาคม 2019 

ทูตสวรรคใ์นลมพายุ 

 

เล่าโดย  แอนนี ่ปาอะมา วยั 48 ปี...นิวคาลีโดเนีย 

 

          แอนน่ี ปาอะมา เตบิโตมาในครอบครวัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ในแปซฟิิกใต ้แห่งนิวคาลโีดเนีย แต่ 

เมือ่เธอแต่งงานตอนอาย ุ16 ปี เธอไดต้ดิตามสาม ีและออกจากโบสถไ์ป สามขีองแอนน่ีคอื “ลอีอนส”์ หลายปีผ่านไป

ทัง้สองมลีกูสองคน 

         ลอีอนสเ์ป็นนกัดื่ม บ่อยครัง้เมือ่กลบัมาถงึบา้นขณะยงัเมาเหลา้ สองสามภีรรยากจ็ะทะเลาะกนั มบีาง 

ครัง้ลอีอนสจ์ะลงมอืกบัลกูๆ เป็นการระบายอารมณ์ 

        เยน็วนัหน่ึง แอนน่ีไดย้นิเสยีงเหมอืนลอีอนสต์ะโกนมาแต่ไกล ขณะเขาขึน้บนัไดมาบนเนินก่อนจะ 

ถงึบรเิวณตวับา้น พืน้ดงักล่าวเป็นเขตรอบนอกของเมอืง “นวัเมยี” ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ แอนน่ี 

คดิในตอนนัน้ว่า น่าจะเป็นเสยีงโหวกเหวกสามซีึง่กําลงัเมาเหลา้ และเมือ่เขาเขา้บา้นมา คงไมแ่คลว้จะทะเลาะกนั

เหมอืนครัง้ก่อนๆ เมือ่เขาเมากลบัมา เขาจะชวนทะเลาะ 

         มแีสงฟ้าแลบ เสยีงฟ้ารอ้งส่องสว่างเป็นครัง้ๆ ก่อนหน้าน้ีวทิยปุระกาศรายงานจากกรมอุตุนิยมว่า “พายอุะ

รกิา” จะพดัโจมตทีัว่เขตพืน้ที ่คาลโีดเนีย และไดแ้นะนําใหป้ระชาชนอยูแ่ต่ในบา้น เพื่อความปลอดภยั 

         แอนน่ีไมต่อ้งการถูกกกัตวัอยูใ่นบา้นกบัชายขีเ้มา ทีเ่มาแลว้กลายเป็นคนชอบความรนุแรง เธอจงึจงู 

มอื “มอรเ์กน” ลกูสาววยั 3 ขวบ แลว้อุม้ ลอีอนเซ ลกูชายวนั 8  เดอืน แลว้ตรงไปขึน้รถยนตข์องครอบครวัซึง่จอด

อยูด่า้นหลงับา้น ตดิเครือ่งยนต ์แลว้ขบัออกไปอกีทางหน่ึง โดยไมผ่่านหน้าบา้น 

          แอนน่ีขบัรถออกไปไกล โดยไมม่เีป้าหมาย เธอเหลอืบดเูขม็ซึง่บอกปรมิาณของน้ํามนัรถ แอนน่ีจอดรถใกล้

ตน้ไมข้า้งทางตน้หน่ึง เธอไมแ่น่ใจวา่เธอขบัรถมาถงึไหน แต่เชื่อว่าเป็นสถานทีป่ลอดภยัท่ามกลางลมพายทุีโ่หม

กระหน่ํารนุแรง ขา้งนอกรถฝนตกหนัก และอากาศเยอืกเยน็ แอนน่ีพึง่คดิไดว้่า เธอควรไดนํ้าผา้ห่มตดิรถมาดว้ย 

อยา่งน้อยสกัสองผนืสาํหรบัลกูๆ 

         แอนน่ีเหลยีวหลงัมองดลูกูทัง้สองทีเ่บาะหลงั และไดเ้หน็พวกเขากําลงัหลบัสนิท ตอนนัน้เธอคดิถงึ 

พระเจา้ขึน้อยา่งจบัใจ เป็นเวลาหลายปีมาแลว้ทีเ่ธอไมเ่คยมคีวามรูส้กึเช่นน้ี แอนน่ีจงึอธษิฐานออกมาว่า  

“โอพระเจา้ ถา้พระองคท์รงพระชนมอ์ยูโ่ปรดพทิกัษ์รกัษาลกูๆ ของขา้พระองคใ์นคนืน้ีใหป้ลอดภยัดว้ยเถดิ...ในนาม

พระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน” 

         ในความเหน็ดเหน่ือย ความงว่งจดัไดเ้ขา้ครอบคลุมแอนน่ี เธอจดัใหเ้กา้เอนหลงัเตม็ที ่แลว้ลอ็คประตูโดย

เปิดกระจกดา้นคนขบั และดา้นคนนัง่คู่ดา้นละประมาณ 2 น้ิวเพื่อใหอ้ากาศถ่ายแทไดบ้า้ง ก่อนทีแ่อนน่ีจะหลบัตา 

เธอมองออกไปผ่านหน้าต่างรถ มแีสงสว่างพอประมาณเหมอืนสวรรคเ์ปิดออก แอนน่ีมองเหน็บนัได มทีตูสวรรค์

หลายองคเ์ดนิขึน้ลง (เหมอืนยาโคบไดเ้หน็ในความฝันในครัง้ก่อนโน้น) แอนน่ีแหงนหน้าขึน้ สายตาสอดส่ายขวา 

และซา้ยเพื่อจะมองหาบลัลงักข์องพระเจา้ แต่มองไมเ่หน็         

         ทนัใดนัน้แอนน่ีมองเหน็ทตูสวรรคส์ามองคเ์ดนิลงบนัไดมา พวกเขาสวมเสือ้คลุมยาวสขีาว สขีาวจดัขาวกว่า

ความขาวของสิง่ใดๆ ทีแ่อนน่ีเคยไดเ้หน็มา พลนัทตูองคห์น่ึงลอยมาอยูด่า้นหน้าของรถยนต ์แอนน่ีจอ้งดใูบหน้าของ

ทตูสวรรคอ์งคน์ัน้ มแีสงสว่างออกมาจนไมอ่าจมองเหน็ใบหน้าไดช้ดัเจน เพยีงแต่เหน็ว่าทตูสวรรคม์รีา่งกายสงู และ
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มปีีก บรเิวณปีก และทัว่ทัง้ตวัมแีสงสว่างส่องออกมาโดยรอบ ทตูสวรรคอ์งคท์ีอ่ยูด่า้นหน้ากางปีกออกคลุมหน้ารถ

ของฉนัไว ้ส่วนทตูสวรรคอ์กีสององคย์นือยูส่องขา้งของตวัรถ และกางปีกออกคลุมตวัรถไวท้ัง้คนั 

         แอนน่ีรูส้กึตกใจกลวั จนตวัสัน่ เธอมคีวามรูส้กึเหมอืนกบัว่าตวัรถยนตเ์ป็นเหมอืนแปลนอนของเดก็ 

ตวัรถขยบัซา้ยขวาไปมาเบาๆ ทนัใดความอบอุ่นแสนสบายไดเ้ตมิเตม็ไปทัว่หอ้งโดยสารของรถยนต์  

         ทนัใดนัน้ความตกใจกลวัของแอนน่ีหายไป เธอรูส้กึมสีนัตสิุขเตมิเตม็ หนงัตาของเธอหนกัอึง้ และหลบัไป 

แอนน่ีไดน้อนหลบัลกึไปอยา่งไมรู่ต้วั 

         แอนน่ีตื่นขึน้พรอ้มเสยีงปลุกของนกตวัเลก็ๆ หลายตวัทีส่่งเสยีงรอ้งเพลงบนกิง่ของตน้ไมท้ีอ่ยูข่า้งรถ เธอตัง้

สตไิดม้องออกไปนอกรถ สายตาทนัไดเ้หน็ทตูสวรรคก์ําลงัหุบปีก และค่อยๆ บนิสงูขึน้ไป และหายไปในบนทอ้งฟ้า 

         ขณะบรรยากาศของสิง่มหศัจรรยไ์ดค้่อยๆ หายไป แอนน่ีตระหนกัว่า คาํอธษิฐานของเธอไดร้บัคาํตอบใน

รปูลกัษณ์ทีย่ ิง่ใหญ่ ทนัใดนัน้ แอนน่ีอธษิฐานอุทศิถวายตวัแด่พระเจา้ว่า “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคข์อถวายชวีติจติใจ

ของขา้พระองคแ์ด่พระองคต์ัง้แต่น้ีเป็นตน้ไป ขอทรงช่วยขา้พระองคอ์ยา่ไดก้ลบัไปใชช้วีติในทางโลกอกีต่อไป ขา้

พระองคส์ญัญาว่าจะดาํรงชวีติเพื่อพระองคต์ลอดไป...กราบทลูในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน” 

         เมือ่แอนน่ีเหลอืบดเูขม็บอกระดบัน้ํามนัในรถ เหน็มน้ํีามนัเหลอือยูเ่กอืบครึง่ถงั แอนน่ีตดัสนิใจขบัรถ 

เดนิทางกลบับา้นไปหาคุณแมข่องเธอ แอนน่ีจาํไดว้่าก่อนทีเ่ธอจะออกจากบา้นมาตดิตามสาม ีคุณแมต่่อตา้นไมใ่ห้

เธอปลงใจกบัชายคนน้ีทีเ่ป็นสาม ีดงันัน้เมือ่แอนน่ีออกบา้นมา แมจ้ะประสบกบัการขาดแคลนเพราะสามชีอบดื่ม

เหลา้ และชอบการสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู คุณแม่กไ็มไ่ดใ้หก้ารช่วยเหลอืใดๆ แต่เมือ่แอนน่ีขบัรถพาลกูกลบัไปถงึบา้น 

คุณแมใ่หก้ารตอ้นรบัแอนน่ีอยา่งอบอุ่น และใหก้ารตอ้นรบัหลานทัง้สองอยา่งแสนยนิดปีรดีา         

         ทีบ่า้นของคุณแม ่แอนน่ีไดพ้บว่า บา้นของเธอทีเ่ธอจากมาพน้อนัตรายไมไ่ดร้บัความเสยีหายใดๆ จากพายุ

ไซโคลน พายเุพยีงพดัรปูของ “บ๊อบ มารเ์ลย”์ ซึง่กําลงัดแูลตน้กญัชาตกจากฝาบา้น และรปูนัน้ฉีกขาด และลอีอนส์

ไดโ้ยนกรอบรปู และรปูทีฉ่ีกขาดนัน้ลงบนเตาไฟนอกบา้น ส่วนในคนืนัน้ทีแ่อนน่ีขบัรถยนตห์นีออกมา ลอีอนสก์ลบั

มาเหน็บา้นว่างเปล่าไมเ่หน็ภรรยาและลกู พรอ้มทัง้ไมเ่หน็รถยนต ์กเ็ขา้ใจเอาเองว่าแอนน่ีขบัรถยนตพ์าลกูหนีจาก

อนัตรายของพายไุซโคลน กค็อยฟังขา่วดว้ยความเป็นห่วงอยา่งทีสุ่ด อยา่งไมเ่คยรูส้กึอยา่งนัน้มาก่อน ว่าภรรยาและ

ลกูไปอยูท่ีไ่หนปลอดภยัดหีรอืเปล่า จนกระทัง่ไดท้ราบขา่วจากมอืถอืของภรรยาจงึโล่งอกโล่งใจ  

         ลอีอนส ์ถามแอนน่ีอยา่งรอ้นรนว่า “เมือ่คนืทีผ่่านมาตอนพายไุซโคลนเขา้ คุณและลกูอยูท่ีไ่หนผมเป็นห่วง

แทบแย ่ผมกลบัมาบา้น พบแต่บา้นว่างเปล่า”  

         แอนน่ีค่อยๆ พรรณนาว่า “ตอนประมาณสองทุ่มฉนัไดย้นิคุณเมาเหลา้รอ้งตระโกนอยูบ่นทางเดนิ ฉนัคดิว่า

เป็นคุณกําลงัเมาจดั เมือ่เขา้บา้นมาจะตอ้งทะเลาะกนัแน่ ลกูๆกอ็าจโดนลกูหลง ฉนัจงึพาลกูขึน้รถรบีขบัหนีคุณ 

ออกไปโดยทนัท”ี เมือ่ลอีอนสไ์ดฟั้ง เขาสัน่ศรีษะชา้ๆ 

         “นัน่ไมใ่ช่ผมแน่ เมือ่วานน้ีผมไมไ่ดด้ื่มเหลา้แมแ้ต่นิดเดยีว คงจะเป็นเพื่อนบา้นคนใด คนหน่ึง ” 

         หลงัจากวนันัน้แอนน่ี และลอีอนส ์ปรบัความเขา้ใจกนั แอนน่ีบอกว่าตอนน้ีฉนัไดอุ้ทศิถวายตวัให ้

กบัพระเจา้แลว้ และฉนัจะเป็นครสิเตยีนทีด่ ีและไปนมสัการทีโ่บสถ ์ฉนัคงไมต่อ้งอดทนต่ออารมณ์รา้ยตอนคุณเมา

เหลา้อกีต่อไป  ฉนัจะยงัอยูท่ีบ่า้นของคุณแม ่ใหเ้ราจะแยกกนัอยูส่กัช่วงหน่ึงดไูปว่าเรารกักนัจรงิไหม  

และเราจะปรบัตวั ปรบัใจ ปรบัชวีติใหเ้ขา้กนัไดห้รอืไม่” 

         แอนน่ีรกัษาสญัญาของเธอไวก้บัพระเจา้และทาํการรบัใชพ้ระองค ์เมือ่ลอีอนส ์สญัญาต่อหน้าคุณแม ่

ว่าเขารกัแอนน่ีจรงิใจ และรกัลกูทัง้สองสุดหวัใจ ขอใหเ้ขาไดร้บัโอกาสปรบัปรงุตวัใหม ่จะไมเ่ป็นคนขีเ้มาชอบ
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ทะเลาะกบัภรรยาอกีต่อไป ทัง้สองไดเ้ขา้สู่พธิแีต่งงานทีส่นามหญา้ขา้งโบสถอ์ยา่งเป็นทางการอกีครัง้ ส่วนแอนน่ี

ไดร้บัการเลอืกใหเ้ป็นมคันายกิาของโบสถ ์ซึง่เป็นตําแหน่งทีแ่อนน่ีเคยทาํมา แต่ไดท้ิง้ไปเมือ่สบิกว่าปีก่อน  

         หลงัจากทีล่อีอนสไ์ดฟั้งเรือ่งทีแ่อนน่ี และลกูๆ ไดร้บัการปกป้องโดยทตูสวรรคส์ามองคอ์ยา่งน่าอัศจรรย ์

ลอีอยสไ์ดเ้ลกิวธิกีารใชค้วามรนุแรงของเขา และขณะน้ีแอนน่ีกําลงัอธษิฐาน เพื่อใหล้อีอนสก์ลบัใจรบับพัติศมาใหม่

อกีครัง้หน่ึง 

         ลกูทัง้สองคนของพวกเขา ปัจจบุนัเป็นวยัรุน่กนัทัง้สองคน พวกเขาไมอ่ยากเชื่อว่าเขาทัง้สองเป็นผู้มสี่วน 

ในการอศัจรรยอ์นัน่าระทึกใจของคนืนัน้ พวกเขาปรารถนาจะไดร้บัประสบการณ์บางสิง่ทีค่ลา้ยกนัสกัครัง้ในชวีติของ

พวกเขา แอนน่ีบอกลกูทัง้สองว่าพวกอาจไดร้บัในวนัหน่ึงขา้งหน้า 

         “ลกูๆ ตอ้งรกัษาระดบัความสมัพนัธก์บัพระเจา้ไวอ้ยา่งใกลช้ดิ และสนทนากบัพระองคทุ์กวนั...และแลว้ 

วนัหน่ึงพระเจา้จะทรงเผยพระองคเ์องใหล้กูๆ ไดป้ระจกัษ์” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทัว่โลก ทีไ่ดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามเป็นพเิศษ เงนิถวาย

ในวนัสะบาโตทีส่บิสามส่วนหน่ึง ไดถู้กนําไปสรา้งหอ้งเรยีน สาํหรับชัน้เรยีนสะบาโตขึน้สองหอ้งทีโ่บสถ ์“มาเร” ใน

หมูเ่กาะ “นิวคาเลโดเนีย” ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 31 สิงหาคม 2019 

ช่องทางแห่งความหวงั 

 

เล่าโดย  วิลเลีย่ม อะรามา วยั 49 ปี...ประเทศนิวซีแลนด ์

 

          วลิเลีย่ม อะรามา ศาสนาจารย ์ในเมอืงดา้นเหนือของ “เคอร-ิเคอร”ิ ในประเทศนิวซแีลนดอ์า่นอเีมลท์ีไ่ดร้บัอยา่ง

สนใจ ขอ้ความว่า 

  “สวสัด.ี..ชอ่งทางแหง่ความหวงั ผมและภรรยากาํลงัจะยา้ยมาอยูท่ีเ่คอร-ิเคอร ิในไมช่า้นี้ เราจะมองหาโบสถส์กัแหง่

ทีเ่ราจะเขา้ไปนมสัการ สกัครูท่ีผ่า่นมาเราพบชายคนหนึ่งนําแผน่พบัมาแจกทีโ่รงยมิในเคอร-ิเคอร ิผมยงัสงสยัว่าผมจะ

สามารถตดิต่อเขาไดเ้มือ่เราไปถงึทีน่ัน่ เรารูส้กึรกัรายการของคณุ ในนามพระเยซคูรสิตเจา้...โคลนิ ฮอรส-ฟอลล”์ 

         ความยนิดเีตมิดวงใจของอาจารยว์ลิเลีย่ม เมือ่เขาอา่นจดหมาย เขารูส้กึดใีจทีไ่ดร้บัทราบว่ามใีครบางคนเฝ้าดู

รายการของเขา และดวงใจของพวกเขาไดร้บัการสมัผสั ตอนนี้มสีาม-ีภรรยาคูห่นึ่งตอ้งการมารว่มนมสัการทีโ่บสถข์องเขา 

เขารูส้กึทึง่มากทเีดยีว 

         วลิเลีย่มเขยีนตอบว่า เขามคีวามยนิดทีีโ่คลนิ และภรรยาชืน่ชอบรายการ “ชอ่งทางแหง่ความหวงั” เขา 

อธบิายว่าเคอร-ิเคอร ิตัง้อยูห่า่งจาก “โอ๊คแลนด”์ เมอืงใหญ่สดุไปทางเหนือ 155 ไมล ์(250 ก.ม.) เคอร-ิเคอรเิป็นเมอืงขนาด

เลก็ มปีระชากรอาศยัอยูเ่พยีง 7,500 คน กลุ่มแอ๊ดเวนตสีจะมารวมตวักนัเวลา 10:00 น.ในทกุวนัสะบา-โต ในหอ้งทาํ

กจิกรรมของผูเ้กษยีณอายขุองชมุชน 

         “เรามคีวามยนิดทีีค่ณุและภรรยาจะมารว่มนมสัการกบัเรา โปรดโทรถงึเราไดเ้สมอ ถา้คณุตอ้งการใหเ้ราชว่ยเหลอื

ในเรือ่งอะไร”  

           เมือ่โคลนิไดร้บัจดหมาย เขาตอบสัน้ๆว่า “ขอบคณุ เราจะมาถงึในเรว็ๆ นี้”  

           ศาสนาจารยว์ลิเลีย่มไดย้า้ยมารบัใชพ้ระเจา้ในเมอืงเคอร-ิเคอรใิมก่ีปี่กอ่นหน้านี้ เพือ่จะสรา้งโบสถแ์อ๊ดเวน- 

ตสีหลงัแรก ในเวลานัน้มแีอ๊ดเวนตสีครอบครวัเดยีวอาศยัอยูใ่นเมอืงเคอร-ิเคอร ิและอาจารยว์ลิเลีย่มไมรู่จ้กัใครเลยหลงัจาก

ไดท้าํการอธษิฐานในตลอดเวลาหนึ่งเดอืน อาจารยว์ลิเลีย่มตดัสนิใจเดนิหน้าทาํการเปิดโรงยมิ คอืโรงเล่นกฬีาในรม่ขึน้หลงั

หนึ่ง 

         “อาจารยว์ลิเลีย่มเคยกล่าวเป็นพยานในการประชมุชาวแอ๊ดเวนตสีในหลายทีว่่า “พระเจา้ทรงประทาน 

แนวคดิอนัยอดเยีย่มนี้ใหผ้ม ในสมองของผมตอนนัน้มคีาํทา้ทายเกดิขึน้ว่า ทาํไมผมไมส่รา้งโรงยมิขึน้เพือ่ 

การประกาศพระกติตคิณุผา่นใหก้ารใหก้ารบรกิาร” ผา่นโรงยมินี้ผมไดจ้ะพบปะผูค้นมากหน้าหลายตา  

         และอาจารยว์ลิเลีย่มไดพ้บกบัผูค้นมากมายผา่นโรงยมิ และอกีอยา่งหนึ่งคอืเขาไดแ้จกใบปลวิเชือ้เชญิใหผู้ค้นชม 

“รายการชอ่งทางแหง่ความหวงั-นิวซแีลนด”์ ซึง่เป็นรายการทีเ่จา้หน้าทีฝ่่ายการประกาศทางโทรทศัน์เป็นผูจ้ดัทาํขึน้ เป็น

รายการนานาชาต ิและสง่ไปออกอากาศตามสถานีโทรทศัน์ทอ้งถิน่ตามเมอืงหรอืประเทศต่างๆ รายการนี้ไดเ้ริม่ตน้ขึน้จาก

เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามในปี 2016 และไดด้าํเนินการต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบนั อยา่งกด็ผีูจ้ดัรายการทอ้งถิน่อาจทาํ

รายการเสรมิรายการหลกัขึน้มาเองกไ็ด ้

         รายการหนึ่งทีอ่าจารยว์ลิเลีย่มจดัทาํขึน้เพือ่เสรมิกบัรายการหลกัของ “ชอ่งทางแหง่ความหวงั” คอืขอ้ 

แนะนําในการออกกาํลงักายในโรงยมิเป็นประจาํ ในรายการดงักล่าวอาจารยว์ลิเลีย่มพรรณนาว่า มหีลายคนเป็นกงัวล

เกีย่วกบัความแขง็แรงของสขุภาพดา้นรา่งกาย ซึง่กด็แีละจาํเป็น แต่ทา่นเคยคดิบา้งไหมเกีย่วกบัสขุภาพดา้นจติวญิญาณ

ของทา่นเอง” 

         รายการเสรมิ และรายการหลกัของ “ชอ่งทางแหง่ความหวงั” สรา้งความประทบัใจใหโ้คลนิ และโรบนีซึง่กาํลงัเตรยีม

จะยา้ยจากเมอืงไคเทยี ซึง่อยูท่ศิตะวนัเฉียงเหนือมาอยูท่ีเ่มอืงเคอร -ิเคอร ิ 
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         ในวนัสะบาโตต่อมา โคลนิและโรบนี เดนิทางมาทีโ่บสถท์ีอ่าจารยว์ลิเลีย่มเป็นศษิยาภบิาลเป็นครัง้แรก สมาชกิ

โบสถท์ัง้สบิสองคนใหก้ารตอ้นรบัคูส่าม-ีภรรยาอยา่งอบอุน่ พวกเขาชืน่ชอบขา่วสารจากเรือ่งเทศนาและอาหารเทีย่งที่

รบัประทานดุจเป็นครอบครวัเดยีวกนัอยา่งอบอุน่ 

         ทกุคนต่างใหค้วามเป็นเพือ่น เป็นพีน้่องในครอบครวัของพระเจา้ต่อโคลนิและโรบนี ทาํใหส้ามภีรรยาคูน่ี้กลบัมา

นมสัการกบัพีน้่องแอ๊ดเวนตสีอยา่งสมํ่าเสมอ 

         ต่อมาอาจารยว์ลิเลีย่ม และสมาชกิทัง้หลายทราบว่า มสิเตอรโ์คลนิ อาย7ุ5 ปี เมือ่สมยัเป็นหนุ่มเป็นนกัปัน่จกัรยาน 

เคยไดเ้หรยีญทองในการแขง่ขนัระดบัประเทศอยูห่ลายปี อาจารยว์ลิเลีย่มไดท้ราบว่า โรบนีชืน่ชอบรายการโทรทศัน์ 

“ชอ่งทางแหง่ความหวงั” ในวนัสะบาโตเมือ่เธอพบอาจารยว์ลิเลีย่ม เธอจะพดูว่าเราไดเ้หน็อาจารยใ์นรายการโทรทศัน์

ระหว่างวนัของสปัดาห ์พอวนัสะบาโต กไ็ดพ้บอาจารยท์ีโ่บสถ ์

         อาจารยว์ลิเลีย่มกล่าวว่า “นี่คอืวธิทีีพ่ระเจา้สามารถสือ่สารกบัเหล่าผูไ้มป่ระสงคจ์ะเปิดตวัในเรือ่งศาสนาใหค้นอืน่

รบัรู ้พวกเขาไมป่ระสงคใ์หผู้ค้นพบเหน็ในโบสถ”์ แต่ผา่นรายการโทรทศัน์ “ชอ่งทางแหง่ความหวงั” พวกเขาสามารถนัง่

อยา่งสบายอยูใ่นบา้นของพวกเขา ขณะทีร่บัฟังขา่วสารของพระเจา้” 

          ขอบคณุพีน้่องในพระครสิตท์กุทา่นทีไ่ดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตเป็นประจาํ และถวายเป็นพเิศษในวนัสะบาโต

ทีส่บิสาม เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของไตรมาสทีส่องของปี 2016 สว่นหนึ่งไดถ้กูสง่ไปชว่ยในการผลติรายการ

สาํหรบั “ชอ่งทางแหง่ความหวงั” เพือ่ในทกุบา้นในประเทศนิวซแีลนดจ์ะสามารถรบัฟังขา่วสารไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ...ขอพระ

บดิาเจา้ทรงอวยพระพรทกุทา่น และทัง้ครอบครวัดว้ย 

 

ข้อมลูด่วน 

• สอดคลอ้งกบั “บนัทกึของกนิเนส” ชือ่สถานทีท่ีย่าวทีส่ดุในโลกคอื “ทวัมาทาวฮาคาทนักฮินักาโค ออทมัอะทพีอคไคเว

นาอาคทิานาทาฮมู” ซึง่เป็นชือ่เนินเขาแหง่อา่วฮอคส ์เบย ์ประเทศนีวซแีลนด ์ 

• นิวซแีลนดเ์ป็นถิน่ทีอ่ยูข่องแมลงยกัษ์ เป็นแมลงทีม่น้ํีาหนกัมากทีส่ดุในโลกในจาํพวกแมลง กล่าวคอื 

มน้ํีาหนกัมากกว่านกกระจอก และมลีกัษณะเหมอืนแมลงสาบยกัษ ์  

• ในปี 1893 ประเทศนิวซแีลนดเ์ป็นประเทศแรกทีใ่หส้ทิธิส์ตรลีงเลอืกตัง้ได ้  

• เซอร ์เอดมนัด ์ฮลิลาร ีเป็นบุคคลแรกในโลกทีปี่นถงึยอดเอเวอเรสสาํเรจ็ ในปี 1953 เซอรเ์ป็นชาวนิวซแีลนด ์

• ประชากร 15 เปอรเ์ซน็ตข์องประเทศนิวซแีลนดเ์ป็นชาวพืน้เมอืงเผา่ “เมาร”ี   

• แมว้่าประเทศนิวซแีลนดจ์ะขนาดพอๆ กบัประเทศญีปุ่่ น แต่มปีระชากรเพยีง 4,700,000 คนเทา่นัน้ ถอืว่าเป็นประเทศที่

พลเมอืงน้อยทีส่ดุประเทศหนึ่ง  

• ชาว “เมาร”ี เรยีกชือ่ “นิวซแีลนด”์ หมายถงึ “แผน่ดนิแหง่กอ้นเมฆยาวสขีาว”   

• นก “ค”ี(kea) เป็นนกพืน้ทีข่องประเทศนิวซแีลนด ์เป็นนกทีบ่่อยครัง้ใชป้ากอนัทรงพลงัดงึยาง 

ทีข่อบปัดน้ําฝนของรถยนตท์ีจ่อดไวแ้ลว้กลนืกนิเขา้ไป 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศนิวซแีลนด ์อยูภ่ายใตก้ารดแูล ของสาํนกังานสหมชิชัน่คอนเฟอเรนซ ์มี

โบสถร์วม 83 หลงั มกีลุ่มนมสัการ 26 กลุ่ม มสีมาชกิโบสถ ์13,167 คน ประชากรทัง้ประเทศม ี4,792,000 คน เมือ่คดิ

เป็นอตัราสว่น จะมชีาวแอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 364 คน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 7 กนัยายน 2019 

สมาชิกของแกง๊สาํหรบัพระเจ้า 

 

เล่าโดย  เจยส์นั โรเจอร ์วยั 36 ปี...ประเทศนิวซีแลนด ์

         

         เจยส์นั โรเจอร ์รอ้งทลูขอต่อพระเจา้ ทัง้ๆทีเ่ขาไมรู่จ้กัพระองค ์ตอนทีเ่ขาอายไุด้ 12 ปี 

         “ผมไมท่ราบว่าผมอธษิฐานอยา่งไร หรอืทาํไม” เจยส์นั พยายามนึกถงึเหตุการณ์ครัง้อดตี และเล่าต่อว่า “คนื

นัน้ผมรูส้กึโดดเดีย่วมาก เป็นคนืเดอืนมดื ผมรอ้งไหก้ลิง้เกลอืกบนหมอนของผม”  

         เจยส์นัตอนนัน้อายเุพยีง 12 ขวบ เป็นลกูคนเลก็สุดในครอบครวั ของเดก็จาํนวน 9 คน พวกเขาอาศยั 

อยูก่บัลุง และป้าในภาคเหนือของประเทศนิวซแีลนด ์คนืนัน้ในความเปล่าเปลีย่ว เขาอธษิฐานขอพระเจา้ทรงช่วยให้

เขาพบทางสว่างแห่งชวีติ 

         คุณพ่อ และคุณแมถ่อืว่าเจยส์นัเป็นเดก็ดือ้ร ัน้ ไมเ่ชื่อฟัง ไมส่ามารถควบคมุได ้ความเกเรสุดๆ ของเจยส์นั

ทาํใหเ้ขาตอ้งถูกไล่ออกจากโรงเรยีน แมว้่าเจยส์นัจะอายเุพยีง 12 ปี ต่อมาเขากบัเพื่อนๆ งดัประตูบา้นคน 

อื่นแลว้ขโมยสิง่ของ ขณะทีเ่ดก็ทีโ่ตกว่าในแก๊งพบกุญแจรถยนต ์ไดห้ยบิกุญแจนัน้มาสตารท์เครือ่ง และขบั 

รถยนตค์นันัน้พาทัง้แก๊งหลบหนีไป 

         เจยส์นัเขา้ๆ ออกๆ จากสถานพนิิจหลายรอบ ตอนออกจากสถานพนิิจครัง้หลงัสุดเขาอาย ุ15 ปี เขาหยดุ

เป็นขโมย แต่รว่มมอืกบัพวกนกัเลงรถ เขารบัซือ้รถเก่าๆ เพื่อนําใบทะเบยีน และหมายเลขรถมาสวมรถใหม ่

ทีค่นในเครอืขา่ยของเขาขโมยรถสวยๆ มาสวมทะเบยีน โดยไดร้บัความรว่มมอืกบันายทะเบยีนคนหน่ึง  และขายรถ

คนันัน้ไปในตลาดมดื ในรอบสามปีกลุ่มของเขาขายรถยนตไ์ป 9 คนั แต่ละคนัไดก้ําไรด ีพวกเขาจะแบ่งสรรผลกําไร

กนัตามสดัส่วนความเสีย่ง 

         ในโอกาสต่อมาพ่อแมข่องเจยส์นัรบัเจยส์นัเขา้ไปอยูใ่นบา้น พวกเขายา้ยไปอยูใ่นเมอืงใหญ่ คอืเมอืง “ออ็ค

แลนด”์ ทางภาคเหนือของประเทศนิวซแีลนด ์ 

        เจยส์นัถลาํลกึลงมากขึน้ในดา้นอาชญากรรม อายเุพยีง 15 ปี เขาไดพ้บรกัและกนิอยูด่ว้ยกนักบัเดก็สาวชื่อ 

“ครสิตลั” ทัง้สองยา้ยไปอยูก่บัพ่อแมข่องครสิตลัซึง่เป็นชาวไร ่และลกัลอบปลกูตน้กญัชาในไรข่องพอ่แม ่

ของครสิตลั  เจยส์นั และครสิตลั ขายกญัชาทีป่ลกูไดใ้หเ้ครอืขา่ยไดเ้งนิมาใชจ้า่ยอยา่งสบายมอื เขาดาํเนินชวีติเป็นผู้

ปลกูกญัชาอยูส่องปี ในทีสุ่ดเจยส์นัไดก้ลายเป็นผูเ้สพตดิกญัชา และยาเสพตดิอื่นอกีดว้ย เขาและภรรยาขายกญัชา 

และยาเสพตดิอื่นบางตวั ทาํใหท้ัง้สองมเีงนิทองฐานะรํ่ารวย พวกเขาดาํเนินชวีติเลวรา้ยอยูเ่ช่นน้ีถงึ 11 ปีก่อนจะได้

พบกบัทางสว่าง ทีเ่จยส์นัเคยอธษิฐานขอจากพระเจา้ไว้ 

        เจยส์นั เมือ่กลบัใจใหมแ่ลว้ ไดเ้ล่าชวีติยอ้นหลงัว่า “ผมมสี่วนรว่มในแก๊งคนชัว่ และทาํผดิกฎหมายหลาย

อยา่ง ทัง้การบุกรกุเขา้ไปในบา้น จบัคนไปเรยีกค่าไถ่ ขูก่รรโชกทรพัย ์ผมมคีนปรงุยาเสพตดิใหผ้มสามคน และ

ตวัแทนปล่อยยาใหก้บัผมสีค่น ซึง่ผมเป็นหวัหน้ากลุ่ม 

         ในช่วงรุง่โรจน์ผมมเีงนิสดพกตดิตวัเป็นหลายแสนบาท สาํหรบัซือ้ หรอืขายยาเสพตดิ นอกจากยาเสพตดิ

ผมยงัขายยาบรรเทายาเสพตดิดว้ย ซึง่มชีื่อว่า “เมทธ”์ (methadone) มฤีทธิค์ลา้ยมอรฟิ์น ใชร้กัษาคนตดิเฮโรอนิ ใน

ขณะเดยีวกนัแกป้วด และลดไขไ้ดด้ว้ย ผมมเีงนิไหลเขา้ออกผ่านมอืวนัละประมาณสองแสนบาท 
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        อยูม่าวนัหน่ึงชายคนทีช่ื่ออนัดรวู ์พบเจยส์นัทีส่ระว่ายน้ํา ทัง้สองคุยถูกคอกนั อนัดรวูช์วนใหเ้จยส์นัไป 

เขา้หลกัสตูรการต่อสูแ้บบผสมผสาน ชื่อว่า “คคิบ๊อคซิง่” เป็นชัน้ทีเ่ปิดสอนฟร ีเจยส์นัรบัปากทนัท ีเขาเองกอ็ยากจะ

เพิม่พนูทกัษะประเภทน้ี เพื่อไวป้้องกนัตวัเอง 

         เจยส์นัไปเขา้ชัน้คงิบ๊อคซงิในเยน็วนัพุธ  อนัดรวูน์ัน่เองเป็นครสูอนในชัว่โมงแรก ซึง่เริม่ดว้ยการออกกําลงั

ตามหลกัสตูรจนเหงือ่ไหลโชก จากนัน้อนัดรวูเ์ชญิใหทุ้กคนผูเ้ขา้รว่มฝึกนัง่พกับนเกา้อีร้อบโต๊ะ มคีนหน่ึงยกกล่องมา

ใหอ้นัดรวู ์ขา้งในเป็นพระคมัภรีห์ลายเล่ม อนัดรวูห์ยบิพระคมัภรีข์ ึน้มา และแจกใหผู้เ้ขา้ชัน้ฝึก ซึง่นัง่อยูร่อบโต๊ะคน

ละเล่ม จากนัน้เขาประกาศว่า “ตอนน้ีใหเ้รามาแบ่งปันคาํสอนทีเ่ป็นอมตะแก่กนัและกนั” 

         เจยส์นัแทบชอ็ก ถามในใจตนเองว่า “น่ีอะไรกนั” อยากจะลุกเดนิกลบัไป แต่ดว้ยเหตุผลบางอยา่ง เขาเองก็

ไมเ่ขา้ใจว่าคอือะไร เขานัง่อยูต่่อคอยดวู่าอนัดรวูจ์ะพดูอะไรต่อไป 

         ขณะทีอ่นัดรวูพ์ดูไปประมาณ 30 นาท ีในใจของเจยส์นัมกีารต่อตา้นพระเจา้เกอืบตลอดเวลา เขาคดิสงสยัว่า 

“ใครคอืพระเจา้”  เจยส์นัคดิว่า “ผมเองเป็นพระเจา้ในแวดวงของผมเองไมใ่ช่หรอื ผมมคีนทาํงานใหก้บัผม มี

อาณาจกัรของผมเอง ผมไดร้บัการนบัถอือยา่งสงู มอีทิธิพล และเงนิทองพรอ้มทีจ่ะใหค้นในอาณตัขิองผมพึง่พาได ้

ผมกเ็ป็นพระเจา้องคเ์ลก็ๆ ในแก๊งของผมเองไมใ่ช่หรอื” 

         ในทีสุ่ดก่อนจบรายการสาํหรบัวนันัน้ อนัดรวูจ์บรายการดว้ยการอ่านพระธรรม มทัธวิ 6:19-20  ซึง่มขีอ้ 

ความว่า “อยา่สํา่สมทรพัยส์มบตัไิวส้าํหรบัตวัในโลก ทีอ่าจเป็นสนิม และทีแ่มลงกนิเสยีได ้และทีข่โมยอาจขดุช่องลกั

เอาไปได ้แต่จงสํา่สมทรพัยส์มบตัไิวใ้นสวรรค ์ทีไ่มม่แีมลงจะกนิ และไมม่สีนิมจะกดั และทีไ่มม่ขีโมยขดุช่องลกัเอาไป

ได”้ 

        เจยส์นัรูส้กึสบัสน เขาจะฝากทรพัยส์มบตัขิองเขาไวใ้นสวรรคไ์ดอ้ยา่งไร เพื่อไมใ่หเ้งนิทองทีเ่ขามอียู่

มากมายปลอดภยัจากขโมย  จากโจร หรอืถูกยดึไปโดยมอืของกฎหมาย 

        เจยส์นัครุน่คดิเป็นครัง้คราวตลอดทัง้สปัดาห ์และกลบัเขา้ชัน้ “คกิบ๊อกซิง่” ในวนัพุธถดัมาอกี หลงัจาก 

ฝึกศลิปะป้องกนัตวัไดส้ามสปัดาห ์อนัดรวูถ์ามเจยส์นัว่า “ดคูุณกา้วหน้ากว่าผูเ้ขา้ฝึกคนอื่นๆ นะครบั คุณจะ 

ช่วยผมในชัน้ฝึกฝนไดไ้หมครบั” เจยส์นั รูส้กึประหลาดใจ และยนิด ีแต่เพื่อเจยส์นัจะใหเ้ขามคีุณสมบตัพิรอ้มมากขึน้ 

เขาตอ้งตอ้งเขา้หลกัสตูร “ปฐมพยาบาล” ทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีปาปาโทโท จดัขึน้ใหเ้สรจ็ก่อน 

         ไมน่านต่อมาเจยส์นั และภรรยา ครสิตลั และลกูๆ ของเขาทัง้เจด็ไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี และในปี

ถดัมาเจยส์นั และภรรยา และลกูอกี 5 คนไดร้บับพัตศิมาพรอ้มกนัในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี ส่วนลกูคนที ่6 และ คนที ่7 

เจยส์นั และครสิตลั ไดอุ้ทศิถวายพวกเขาใหพ้ระเจา้ในวนัสะบาโตเดยีวกนั 

         วนัทีเ่จยส์นั รบับพัตศิมา พรอ้มกบัภรรยา และลกูๆ เขามอีาย ุ36 ปี ชวีติของเขาเริม่เปลีย่นแปลงทนัท ีแต่

กว่าจะสมบรูณ์แบบกส็ามปีต่อมา 

         เจยส์นับอกว่า “ผมไมต่อ้งอยูบ่า้นหลงัใหญ่ม ีร.ป.ภ. ทีห่น้าประตูอกีต่อไป รัว้บา้นทีเ่คยสงู 6 ฟุต ตอ้งม ี

ไมเ้บสบอลลห์ลายอนั  มปืีนสัน้  ปืนยาว และมดีเล่นใหญ่ยาวสไตลแ์รมโบไ้วป้้องกนัตวั กไ็มจ่าํเป็นอกีต่อไป ตอนน้ี

เราอาศยัอยูใ่นบา้นทีม่รี ัว้เตีย้ๆ กใ็ชไ้ดแ้ลว้ และผมกลายเป็นคนอาสาช่วยงานคนอื่นทัว่ไป”  

         เจยส์นัยงัเป็นครผููช่้วยสอนชัน้ “คคิบ๊อกซิง่” คอืเป็นผูช่้วยอนัดรวูเ์หมอืนเดมิ ซึง่นอกจากครอบครวัของ 

เจยส์นัเองในช่วงเวลาหน่ึงปี มผีูเ้รยีนในชัน้ “คคิบ๊อกซิง่” อกี 6 คนรบับพัตศิมา เมือ่เจยส์นันึกยอ้นหลงัน้ําตา 

แห่งความคดิถงึคุณพ่อ คุณแม ่เจยส์นักล่าวว่า “ผมเคยไดร้บัโทรศพัทจ์ากคุณแมข่องผมทุกวนั ตอนน้ีผมรบัเอาพระ-

เจา้เป็นหน่ึงในชวีติแลว้ คุณแมห่ายห่วงในตวัผม คุณแมโ่ทรถงึผมประมาณสองสปัดาหต่์อครัง้ ผมถอืว่าน่ีเป็น

สญัญานทีด่มีากๆ” 
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      อยา่งไรกด็ ีผมกําลงัอธษิฐานเผื่อคุณพ่อ คุณแม ่และพยายามเป็นพยานกบัคนทุกวถิทีาง โดยมคีวามหวงัว่า 

สกัวนัหน่ึง ทัง้คุณพ่อ และคุณแมจ่ะรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด” 

         เจยส์นัเป็นพยานว่า ตอนน้ีผมมสีนัติสุข มคีวามสุขดมีาก “ผมจะไมเ่ปลีย่นจากทีเ่ป็นอยูต่อนน้ีกบัสิง่หน่ึงสิง่

ใด ตอนน้ีผมเป็นสาวกของพระเยซ ูและผมตอ้งการแบ่งปันความรอดของพระองคใ์หแ้ก่คนจาํนวนมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

มากได ้ในทางใดทางหน่ึงทีผ่มสามารถทาํได ้หรอืพระเจา้ทรงประสงคใ์หผ้มเป็น หรอืให้ผมทาํ” ....ขอบคุณพีน้่องใน

พระครสิตท์ัว่โลกทีถ่วายทรพัย ์เพื่อใหโ้ครงการประกาศต่างๆ เช่นการจดัใหม้หีลกัสตูร “คคิบ๊อกซิง่” หรอื สรา้ง

โรงยมิ เพื่อจดุประสงคใ์นการประกาศ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ:  

• นบัยอ้นหลงัไปปี 1874 คาํสอนของครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสีไดจ้ดุประกายขึน้ในประเทศนิวซีแลนด ์โดย

เพื่อนๆ และญาติๆ  ในสหรฐัอแมรกิาไดส้่งสิง่พมิพข์องแอ๊ดเวนตสี ใหเ้พื่อนๆ และญาตทิีอ่ยูใ่นประเทศ

นิวซแีลนด ์ 

• นบัยอ้นหลงัไปยงัปี 1885 ศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี เอส. เอน็. แฮสเคลล ์ไดเ้ดนิทางไปออ็กแลนด ์จากประเทศ

ออสเตรเลยี โดยขึน้จากเรอืและพกัทีบ่า้นของ เอดวอด แฮร ์และภรรยา ซึง่ไดก้ลบัใจเป็นแอ๊ดเวนตสีคู่แรกใน

ประเทศนิวซแีลนด ์ภายในสีส่ปัดาห ์เกดิมกีลุ่มขนาดเลก็ของผูร้กัษาวนัสะบาโตเกดิขึน้ทีเ่มอืงออ็กแลนด์ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 14 กนัยายน 2019 

เดินรดุไปข้างหน้าเสมอ 

 

โดย  โจลี ราโบ วยั 67 ปี...ประเทศฟิจิ 

         

        โจล ีราโบ เป็นตวัแทนประกนัชวีติในฟิจ ิมองจากเตยีงในโรงพยาบาลไปยงัใบหน้าวา้วุ่นใจของคุณน้าของ

เขา         

         “หลานเอ๋ย หลานตอ้งออกจากโบสถน์ัน้มานะ และอยา่นําหลกัความเชื่อของโบสถน์ัน้ไปเผยแพรท่ีห่มูบ่า้น ” 

คุณน้าบอก “ถา้หลานไมเ่ชื่อหลานจะไดร้บัคาํสาป โชครา้ยต่างๆ จะประดงัเขา้มาสู่ชวีติของหลาน หากหลานนําหลกั

ความเชื่อใหมเ่ขา้มาสู่หมูบ่า้นของเรา เพราะว่าหลานนมสัการพระเจา้ในวนัทีแ่ตกต่างจากวนัทีเ่ราเคยนมสัการกนัมา 

นัน่เป็นวนัทีผ่ดิ เหน็ไหมตอนน้ีหลานบาดเจบ็ตอ้งนอนรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล มนัเป็นผลลพัธจ์ากการทีห่ลานมี

ความเชื่อผดิๆ นัน่เอง” 

         โจลมีองไปยงัแขนทัง้สองขา้งของเขา มนัถูกเขา้เฝือกไว ้เพราะกระดกูแขนทัง้สองหกัในอุบตัเิหตุทางรถยนต ์

ซึง่อุบตัเิหตุครัง้น้ีไดค้รา่ชวีติหลานชายสองคนของเขาไป 

         โจลรีบับพัตศิมาเมือ่เดอืนก่อน เขามคีวามปรารถนาอยา่งแรงกลา้ทีจ่ะแบ่งปันความเชื่อใหก้บัชาว 

บา้นในหมูบ่า้น “นาบซูวิา” หมูบ่า้นทีอ่าศยัอยูต่ ัง้แต่เกดิ แต่เขาไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งไมเ่ป็นมติรจากชาวบา้น ทัง้ๆ

ทีห่ลายคนเป็นญาตใิกลช้ดิ และเป็นสมาชกิโบสถเ์ดมิทีเ่ขาเคยเป็นสมาชกิมาก่อน กระนัน้โจลไีดจ้ดัใหม้กีารประชุม

ในทีส่าธารณะขึน้ และม ี10 คนรบับพัตศิมา จากนัน้โจลไีดจ้ดัการซือ้ทีด่นิเพื่อเป็นทีต่ ัง้ของโบสถ ์ซึง่เขาไดก้ําหนด

วนัทีจ่ะสรา้งโบสถใ์หมไ่ว ้โดยขอใหส้มาชกิใหมม่าลงแรงช่วยกนัปรบัหน้าดนิใหเ้รยีบ เป็นการเตรยีมความพรอ้ม

สาํหรบัการสรา้งโบสถ์ 

         ก่อนถงึวนันดัทีจ่ะมกีารเคลยีรพ์ืน้ที ่โจลตีื่นแต่เชา้ขบัรถเก๋งซบูารขุองเขาไปส่งหลานอาย ุ27 ปีทีส่นามบนิ 

“นาด”ิ ในรถเก๋งยงัมคีุณแมข่องหลานชาย และน้องของหลานชายอกีสองคน และบุตรชายวยั 12 ปี บุตรชายของโจลี

เองอกีคนหน่ึง รวมเป็น 6 ชวีติรวมทัง้โจลเีองบนรถคนันัน้ 

         ขบัรถไปเพยีงชัว่โมงเศษ เวลาประมาณ 4:00 น. โจล ีวยั 67 ปีรูส้กึตวัว่างว่งจดัและวบูไป รถยนตแ์ฉลบ

ออกนอกถนน พลกิควํ่าหลายตลบลงขา้งทาง หลานชายวยั 27 ปี และน้องถดัจากเขาอกีคนไดร้บับาดเจบ็สาหสั และ

เสยีชวีติแทบจะทนัท ีส่วนคณุแมข่องหลานและหลานอกีคนอายเุพยีง 13 ไดร้บับาดเจบ็ค่อนขา้งหนกั รถกูภ้ยัได้

นําส่งไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล โจลเีองแขนหกัทัง้สองขา้ง มคีนเดยีวทีม่เีพยีงรอยฟกชํ้าคอืบุตรชายวยั 12 ปีของ   

โจลเีอง ซึง่เดก็คนน้ีหมอเพยีงตรวจเชค็รา่งกาย และอนุญาตใหก้ลบับา้นไดใ้นวนันัน้ 

         คุณน้าของโจล ีผูท้ีไ่ดม้าเยีย่มโจลทีีโ่รงพยาบาล คอืผูส้ ัง่โจลไีมใ่หส้รา้งโบสถแ์อ๊ดเวนตสีขึน้ในหมูบ่า้น ดว้ย

เกรงว่าเขาจะไดร้บัอนัตราย 

         โจลีพ่ดูแสดงความรูส้กึขณะนอนอยูบ่นเตยีงโรงพยาบาลว่า “คุณน้าครบั คุณน้ามลีกูชายเพยีงคนเดยีว ถา้

ผมตายบนเตยีงในโรงพยาบาลน้ีแทนลกูชายของคุณน้าได ้เพื่อใหเ้ขาเป็นแอ๊ดเวนตสีเพยีงวนัเดยีว ผมจะ

ขอบพระคุณพระเจา้สาํหรบัโอกาสทีไ่ดม้อบชวีติของผมใหก้บัลกูชายของคุณน้า” 

         คุณน้าหนัหน้าออกไป  มน้ํีาตาไหลหยดลงมาทีแ่กม้ทัง้สองขา้ง ทัง้น้า และหลานไมม่ใีครพดูอะไรต่อ คุณน้า

ไดลุ้กขึน้ และเดนิออกจากหอ้งไป 
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         แมโ้จลไีดพ้ดูดว้ยความเชือ่มัน่ แต่เขาเริม่ไมแ่น่ใจเกีย่วกบัการสรา้งโบสถ ์ เขาอธษิฐานตลอดหน่ึงเดอืนที่

เขานอนรกัษาตวัในโรงพยาบาล เขาอธษิฐาน “พระบดิาเจา้ทีร่กั ขา้พระองคไ์มท่ราบว่าขา้พระองคก์ําลงัทาํตามน้ํา

พระทยัของพระองคห์รอืเปล่า” 

         แต่เมือ่โจลอีอกจากโรงพยาบาล เขาไมส่งสยัเลย โบสถจ์ะตอ้งถูกสรา้งขึน้ เขาสามารถแสดงความเหน็พรอ้ง

กบั เอลเลน จ.ีไวท้ ์ซึง่เขยีนไวว้่า “ความยุง่ยากเจบ็ปวดไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของประชากรของพระเจา้ จากวนัผู้

ศรทัธาในพระเจา้ชื่ออาเบลตอ้งตายเพราะความเชื่อ เหล่าบรรพชนต่างไดร้บัความทุกขย์ากจากการเป็นคนสตัยซ์ื่อ 

เชื่อฟังพระบญัญตัขิองพระเจา้ ผูเ้ป็นศรีษะของครสิตจกัรกไ็ดท้นทรมานแทนทีเ่รา อคัรทตูคนแรก และครสิตจกัร

ดัง้เดมิถูกขม่เหง ช่วงเวลาแห่งยคุมดื เหล่าผูย้นืหยดัในความจรงินบัลา้นตอ้งสละชวีติ ช่วงการปฏริปูศาสนากเ็ช่นกนั

ผูส้ตัยซ์ื่อยนืหยดัในความจรงิไดร้บัทุกขย์ากเดอืดรอ้น ดงันัน้เหตุใดเราผูย้นืหยดัในความจรงิ ผูไ้ดร้บัพระพรแห่ง

ความหวงัแห่งชวีติชัว่นิรนัดร ถูกเรยีกใหด้าํเนินชวีติอนัสมบรูณ์ก่อนทีพ่ระครสิตจ์ะเสดจ็มาในไมช่า้จะยอมอ่อนข้อ 

และหลบเลีย่งจากชวีติแห่งความทุกขย์ากลาํบากเล่า” (เอลเลน จ.ีไวท้,์ คาํพยานสาํหรบัครสิตจกัร, เล่ม 1, หน้า 78) 

         โจลตีระหนกัว่า ความทุกขย์ากเดอืดรอ้นสามารถเกดิขึน้ได ้ขณะทีเ่หล่าผูเ้ชื่อแทท้าํการเผยแพรพ่ระ- 

กติตคิุณ เพราะว่าซาตานรูส้กึโกรธไมพ่อใจ ดว้ยเหตุน้ีโจล ีและเหล่าผูเ้ชื่อจงึไดล้งมอืสรา้งโบสถอ์ยา่งงา่ยๆ และ

โบสถห์ลงัน้ีแลว้เสรจ็ในเวลาหน่ึงเดอืน 

         โจลมีคีวามสุขมากทีห่มูบ่า้นของเขามโีบสถห์ลงัหน่ึง แต่เขาปรารถนาจะสรา้งโบสถข์ึน้อกีหลงัหน่ึง 

 ตอนน้ีจะสรา้งขึน้ทีห่มูบ่า้น “ควิวา” แต่โจลไีมป่ระสงคจ์ะใหม้เีรือ่งเศรา้เกดิขึน้กบัใคร ดงัเขาเองและสมาชกิ 

โบสถค์นอื่นๆ ตดัสนิใจอธษิฐาน และทาํการอดอาหารสองครัง้ต่อหน่ึงสปัดาห ์ขณะทีพ่วกเขาออกไปเยีย่ม 

เยยีนบา้นต่อบา้นในหมูบ่า้นควิวา 

         “โอ..องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคม์ปีระสบการณ์เรือ่งเศรา้เกดิขึน้ในหมูบ่า้นของขา้พระองค์” โจลทีาํ 

การอธษิฐานทุกวนั “ตอนน้ีขา้พระองค ์และพีน้่องแห่งความเชื่อออกไปเป็นพยานในหมูบ่า้นใกลเ้คยีง โปรดอยา่

อนุญาตใหม้ปีระสบการณ์เจบ็ปวดรวดรา้วเกดิขึน้เหมอืนครัง้ทีแ่ลว้ โปรดทรงนําขา้พระองค์ ในทุกสิง่ทีข่า้พระองคท์าํ 

และอยา่ใหเ้กดิประสบการณ์เศรา้เสยีใจอยา่งเดยีวกนัอกี” 

         สิง่ทีน่่าอศัจรรยใ์จเกดิขึน้ ชาวบา้นคนหน่ึงเชือ้เชญิชาวแอ๊ดเวนตสี และโจลไีปเปิดการนมสัการในบา้นของ

เขา ซึง่ต่อมาภายหลงัเขาไดอุ้ทศิทีด่นิแปลงหน่ึงใหส้รา้งโบสถแ์อ๊ดเวนตสีขึ้นดว้ย 

         โจลกีล่าวว่า การอธษิฐานและการอดอาหารไดช่้วยโบสถไ์ดร้บัการสรา้งขึน้อยา่งไมย่ากลาํบาก  

         ต่อจากนัน้โจลไีดเ้ดนิไปยงัหมูบ่า้นทีส่ามชื่อหมูบ่า้น “บุเรตู” เช่นเดยีวกบัครัง้ก่อน โจล ีและสมาชกิโบสถไ์ด้

อธษิฐาน และอดอาหาร พวกเขาตื่นตน้ดใีจ ทีห่วัหน้าหมูบ่า้น และครอบครวัของเขาพรอ้มใจกนัรบับพัตศิมา 

          แต่ในหมูบ่า้นทีส่าม ทีห่วัหน้าหมูบ่า้นรบับพัตศิมาทัง้ครอบครวั ก่อนทีโ่จล ีและพีน้่องสมาชกิจะสรา้ง 

โบสถข์ึน้ ความเศรา้เสยีใจไดเ้กดิขึน้ หวัหน้าหมูบ่า้นตายดว้ยโรคเบาหวาน ชาวบา้นทัง้หลายรูส้กึสงสยักนัมากว่า 

หวัหน้าหมูบ่า้นไดร้บัการลงโทษเพราะเขา และครอบครวัรบัความเชื่อของแอ๊ดเวนตสี หรอืว่าบงัเอญิหวัหน้าหมูบ่า้น 

มาเสยีชวีติเพราะโรคเบาหวานในตอนน้ี ซึง่แน่นอนโรคน้ีไดเ้กดิขึน้กบัหวัหน้าหมูบ่า้นมาหลายปีแลว้ คนใกล้ชดิ

หวัหน้าหมูบ่า้นยอ่มทราบในความจรงิขอ้น้ี 

         โจลกีล่าวว่า พญามารใชค้วามตายของหวัหน้าหมูบ่า้นเป็นประเดน็โจมตงีานของแอ๊ดเวนตสี แต่โจล ี

เชื่อว่าโบสถห์ลงัทีส่ามจะเกดิขึน้ไดแ้น่ โจลกีําลงัรอเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี ทีจ่ะ 

นําไปเป็นกองทุนรณรงคใ์หป้ระชาชนป้องกนัไมใ่หเ้ป็นโรคเบาหวาน ไมต่อ้งถูกตดัน้ิวเทา้ หรอืเทา้เพราะ

โรคเบาหวาน (ถา้เป็นแลว้กร็ูว้ธิทีีจ่ะอยูก่บัมนั) โครงการน้ีชื่อว่า “ช่วยรกัษาน้ิวเทา้ไว ้10,000 น้ิว” (ทัง้น้ีเพราะผูเ้ป็น
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เบาหวานขัน้รนุแรงเมือ่น้ิวเทา้หรอืเทา้เป็นแผลจะลุกลามรกัษาไมห่าย  จะตอ้งตดั น้ิวเทา้ หรอืเทา้ออกไปเพื่อรกัษา

ชวีติ) 

         โจล ีกล่าวว่าพระเจา้จะทรงชนะในหมูบ่า้น เราคงจาํไดใ้นตอนตน้ของขา่วต่างแดนวนัน้ี คุณน้าของโจล ี

ขอรอ้งไมใ่หโ้จลสีรา้งโบสถใ์นหมูบ่า้น หรอืทาํการประกาศเรือ่งแอ๊ดเวนตสีต่อไป เพื่อหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิผล 

รา้ยเกดิขึน้กบัโจล ีและผูป้ระกาศอื่นๆ และโจลตีอบว่า “เขายนิดทีีจ่ะตายแทนลกูชายคนเดยีวของคุณน้า ขอเพยีงลกู

ชายของคุณน้ากลบัใจมาเชื่อ และรบับพัตศิมาในครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” ซึง่ต่อมาลกูชายของคุณน้าคนน้ี 

และลกูๆ ของเขาสีค่นไดร้บับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี        

         โจลกีล่าวว่า “เมือ่ผมเชือ้เชญิคุณน้าของผมก่อนเธอตาย คุณน้าขอบคุณผมสาํหรบัการทีผ่มไดแ้บ่งปัน

ขา่วสารแห่งความรอดแก่ลกูชายคนเดยีวของคุณน้า” โจลกีล่าวยํา้อกีว่า “พระเจา้ทรงควบคุณเหนือทุกสิง่ ขอบคุณพี่

น้องในพระครสิตทุ์กท่านทีไ่ดถ้วายทรพัยเ์พื่อช่วยส่งเสรมิพันธกจิของพระเจา้ทัว่โลก และโดยเฉพาะในไตรมาสน้ี 

ส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปเป็นกองทุนการรณรงคต่์อตา้นโรคเบาหวานในหมูเ่กาะฟิจขิอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่ าน 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ:  

• ฟิจ ิมโีบสถ ์166 หลงั มกีลุ่มนมสัการ 101 แห่ง และมสีมาชกิโบสถ ์26,487 คน มปีระชากรรวม 878,000 คน 

เมือ่คดิเป็นอตัราสว่น มแีอ๊ดเวนตสี 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 33 คน 

• มโีรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีสองแห่งในฟิจ ิ(1) โรงเรยีนมธัยม นาเวซาอุ และ (2) วทิยาลยัซวูา แอ๊ดเวนตสี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 21 กนัยายน 2019 

การสนทนาในงานศพ 

 

เล่าโดย  โคสิเทลา วยั 33 ปี...ประเทศฟิจิ 

         

         โคสเิทลา เป็นชือ่เตม็ แต่ชาวบา้นทัว่ไปเรยีกชื่อเล่นของเขาว่า “ตโิต” เรากจ็ะใช่ชื่อ “ตโิต” ในขา่วพนัธกจิ

ของเราในวนัน้ี... เรือ่งมอียูว่่าคุณพ่อของตโิตเสยีชวีติลง ไมม่ใีครในหมูบ่า้นทีเ่ขาเกดิ และอาศยัอยูอ่ยากจะช่วยใน

งานศพคุณพ่อของเขา 

         ขอ้ขดัแยง้คอื หมูบ่า้นห่างไกลทีช่ื่อ “นาคาวคิา ซึง่ตัง้อยูใ่นเกาะฟิจ ิ เกอืบทุกคนในหมูบ่า้นเป็นครสิเตยีน ที่

นมสัการพระเจา้ในวนัอาทติยม์านบัสบิๆ ปี  แต่เมือ่สามปีทีแ่ลว้ น้องชายคุณพ่อของตโิต ซึง่อาศยัอยูห่มูบ่า้นไกล

ออกไปอกีหมูบ่า้นหน่ึงไดม้าเยีย่มคุณพอ่ และเป็นพยานเรือ่งการถอืรกัษาวนัสะบาโตถูกตอ้งตามพระคมัภรีใ์หคุ้ณ

พ่อฟัง คุณพ่อทาํการศกึษากบัน้องชายอยูห่ลายครัง้ ในทีส่ดุคุณพอ่ซึง่เป็นมา่ย คุณแมเ่สยีไปก่อนหน้าแลว้ ตดัสนิใจ

รบับพัตสิมาเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีคนเดยีว......ตอนน้ีคุณพ่ออาย ุ72  ปีคุณพ่อไดเ้สยีชวีติลง พีน้่องโบสถว์นั

อาทติยซ์ึง่หลายครอบครวัเป็นญาตกินั แต่ไมย่อมใหท้าํพธิศีพในโบสถข์องพวกเขา 

      ส่วนตโิตอาย ุ33 ปี มคีรอบครวั และมบีา้นของตนเอง ตอ้งการทาํพธิศีพของคุณพ่ออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

เหมอืนทีเ่ขาไดเ้หน็พธิศีพในหมูบ่า้นครสิเตยีนทีเ่ขาอยูม่าแต่เกดิ ตโิตขอรอ้งหวัหน้าหมูบ่า้นซึง่บังเอญิเป็น

ลกูพีล่กูน้องกบัคุณพ่อ และเป็นผูป้กครองของโบสถด์ว้ยอนุญาตใหท้าํพธิศีพคุณพ่อในโบสถไ์ด ้หวัหน้าหมูบ่า้นบอก

ว่า “เราเป็นญาตกินักจ็รงิแต่ต่างความเชื่อกนั เรานมสัการกนัคนละวนั “เอาอยา่งน้ีกแ็ลว้กนัใหห้ลานสรา้งโรงเรอืน

ชัว่คราวขึน้ และทาํพธิศีพในโรงเรอืนนัน้” 

         ตโิต และญาติๆ  ทีเ่ป็นผูช้ายกว่า 20 คนไดช่้วยกนัสรา้งโรงเรอืนชัว่คราวขึน้ทีล่านบา้นของคุณพ่อ โรงเรอืน

มเีสาไม ้10 ตน้ มคีานและมงุหลงัคาด้วยหญา้แหง้ ขนาดความกวา้ง 5 เมตร ความยาว 16 เมตร พืน้เป็นดนิปน

ทรายปรบัใหแ้น่น โรงเรอืนสาํหรบัประกอบพธิศีพสรา้งเสรจ็ในวนัเดยีว ในบ่ายวนัต่อมามกีารตัง้โรงศพและทาํพธิศีพ

ในโรงเรอืนทีส่รา้งขึน้ใหม ่โดยศษิยาภบิาลจากโบสถแ์อ๊ดเวนตทีีห่มูบ่า้นน้องชายของคุณพ่อเป็นผูม้าประกอบพธิ ี

ซึง่ศษิยาภบิาลเทศนาในเรือ่ง “สภาพของคนตาย”  

         ตโิตฟังเรือ่งเทศนาของศษิยาภบิาลโบสถแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ใหค้วามหวงัจากพระคมัภรีว์่า ผูท้ีต่ายในพระครสิต์

จะไมห่ายใจเหมอืนคนอื่นทีต่ายทัว่ไป แต่พวกเขาไมไ่ดต้ายไปจรงิๆ พระเยซทูรงตรสั ผูท้ีเ่ชื่อในพระเจา้ เมือ่พวก

เขาตาย พวกเขาเพยีงแต่นอนหลบัในพระองค ์เมือ่พระเยซทูรงเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง พระองคจ์ะใชเ้หล่าทตูสวรรค์

เป่าแตรเรยีกพวกเขาฟ้ืนสู่ชวีติใหม ่เหมอืนทีพ่ระองคท์รงเรยีก “ลาซารสั” ซึง่ไดต้ายไปแลว้ 4 วนั ใหฟ้ื้นจากความ

ตาย ซึง่ศษิยาภบิาลไดอ่้านเรือ่งน้ีจากพระธรรมยอหน์บทที ่11 เป็นการยนืยนั ทีต่่างกนัเพยีงว่า พระเยซทูรงเรยีก

ลาซารสัทีต่ายแลว้ใหฟ้ื้นมชีวีติไปอกีชัว่ชวีติของเขาในโลกน้ี ลาซารสัอาจมชีวีติต่อไปอกีจนอาย ุ80-90 ปีหรอื 100ปี 

ในทีสุ่ดกจ็ะนอนหลบัไปเหมอืนคนทัว่ไป แต่เมือ่พระองคเ์สดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ทตูสวรรคข์องพระองคจ์ะเรยีกใหผู้ท้ ี่

นอนหลบัเหล่านัน้ใหฟ้ื้นสู่ชวีติใหม ่มรีา่งกายใหมท่ีเ่ป็นอมตะ จากนัน้พระองคจ์ะทรงรบัผูท้ีฟ้ื่นขึน้ไปอยูบ่นสวรรค ์

และพวกเขาจะมชีวีติชัว่นิรนัดร ์เพราะเขาจะมรีา่งกายใหม ่เป็นรา่งกายทีเ่ป็นนิรนัดร ์       

         ศษิยาภบิาลไดอ่้านพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:16-17 ซึง่กล่าวว่า “ดว้ยว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสดจ็มาจาก

สวรรคด์ว้ยพระดาํรสัสัง่ ดว้ยสาํเนียงเรยีกของเทพบด ีและดว้ยเสยีงแตรสงัขข์องพระเจา้ และคนทัง้ปวงทีต่ายใน  

พระครสิตจ์ะเป็นขึน้มาก่อน” และในขอ้ 17 กล่าวว่า “หลงัจากนัน้เราทัง้หลายซึง่ยงัเป็นอยู ่จะถูกรบัขึน้ไปในเมฆ
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พรอ้มกบัคนเหล่านัน้ และจะไดพ้บองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ อยา่งนัน้แหละเรากจ็ะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็น

นิตย”์ 

         ตโิตแปลกใจมากเพราะในโบสถข์องเขาจะสอนว่า เมือ่ผูเ้ชื่อในพระเจา้ตายเขาจะถูกรบัขึน้ไปอยูส่วรรคท์นัที

หลงัจากพธิฝัีงศพของคุณพ่อเสรจ็เรยีบรอ้ย ตโิตเชญิศษิยาภบิาลไปทีบ่า้นของเขา จากการสนทนาในหลกัขอ้เชื่อ

ต่างๆ โดยเฉพาะในเรือ่งวนัทีเ่จด็ของสปัดาหเ์ป็นวนัสะบาโต วนับรสิุทธิส์าํหรบันมสัการพระเจา้ตามพระคมัภรี ์ตโิต

ตดัสนิใจขอศกึษาพระคมัภรีก์บัศษิยาภบิาล โดยไดเ้ชญิศษิยาภบิาลมาสอนพระคมัภรีใ์หเ้ขาทีบ่า้นทุกเยน็วนัองัคาร 

และเยน็วนัพฤหสับด ีเวลา 19:00  น.ทุกสปัดาหน์บัแต่สปัดาหห์น้าเป็นตน้ไป ซึง่ศษิยาภบิาลก็ตอบตกลง 

         เมือ่ศษิยาภบิาลเดนิทางมาสอนพระคมัภรีใ์นเยน็วนัองัคาร และวนัพฤหสับด ีตโิตและญาต ิ3 คนมารบัฟัง

อยา่งตัง้ใจ ขณะทีภ่รรยาของตโิตชื่อ “วคิา” ไมต่อ้งการมสี่วนในการศกึษาพระคมัภรี ์เธอขงัตวัเองในหอ้งหน่ึงของ

บา้นกบัลกูสองคนของเธอ ขณะทีต่โิต และญาต ิ3 คนกําลงัศกึษาพระคมัภรีต์รงทีช่านบา้นกบัศษิยาภบิาล  

         หลงัจากศกึษาพระคมัภรีไ์ด ้2 เดอืน ตโิต และญาตทิัง้ 3 ไดศ้กึษาเกีย่วกบั “การรบับพัตศิมา” และตโิต 

ประกาศว่า เขาตอ้งการรบับพัตศิมา ขณะทีพ่วกญาตทิัง้สาม ต่างบอกมคีวามเชื่อทุกอยา่ง แต่ญาติๆ  ขดัขวางอยา่ง

หนกัเรือ่งการรบับพัตศิมาจงึขอรอไปอกีหน่อย ตกลงจงึมแีต่ตโิตรบับพัตศิมาคนเดยีว 

         เมือ่ศษิยาภบิาลกลบัไปแลว้ “วคิา” ภรรยาของตโิตซึง่อยูใ่นหอ้งไดย้นิเรือ่งการตดัสนิใจของตโิต เมือ่วคิาได้

ยนิเสยีงรถมอรเ์ตอรไ์ซดข์องศษิยาภบิาลขีห่่างออกไปแลว้ วคิาไดร้บีออกจากหอ้งมาพดูเปิดอกกบัตโิตพลาง 

รอ้งไหพ้ดูละลํ่าละลกัทัง้น้ําตาวา่  “ฉนัเลอืกแต่งงานกบัพีเ่พราะพีม่คีวามเชื่ออยา่งเดยีวกนั...แต่ตอนน้ีพีจ่ะรบับพัตศิ

มาไปอยูโ่บสถท์ีน่มสัการวนัเสาร ์อยา่งน้ีเป็นการดกีว่าทีเ่ราจะแยกทางชวีติกนั เรามลีกูชายเลก็ๆ  สองคนพีอ่าย ุ5 

ขวบ พีร่บัเอาไปเลีย้ง ฉนัจะเอาคนน้องอาย ุ2 ขวบซึง่ยงัตอ้งดแูลมากกว่า..ไปเลีย้งเอง” 

         ตโิตสวมกอดภรรยา แลว้พดูทีข่า้งหเูธอว่า “น้อง วคิา พีร่กัน้องมากๆ นะ พีไ่มย่อมหยา่แน่นอน น้องเป็นแม ่

และเป็นภรรยาทีด่ทีีสุ่ด พีข่าดน้องไมไ่ด ้ถงึแมเ้ราจะอยูก่นัคนละโบสถ ์แต่เรามพีระเจา้องคเ์ดยีวกนั และเราไดร้บั

ความรอดโดยพระเยซอูงคเ์ดยีวกนั และเรามพีระคมัภรีเ์ล่มเดยีวกนั...พีไ่มห่า้มน้อง ถา้น้องจะไปนมสัการพระเจา้ใน

วนัอาทติย ์ต่อไป สาํหรบัพี.่.พี ่ถอืว่าพระเจา้เป็น ที ่1 ในชวีติพี ่และน้องวคิาเป็นที ่2  เมือ่ก่อนพีเ่คยรกัน้อง 50 

เปอรเ์ซน็ต ์เพราะเลกิงานแลว้พีไ่ปสงัสรรคก์บัเพื่อนบ่อยๆ ตอนน้ีพีจ่ะรกัน้องเป็น 100 เปอรเ์ซน็ต ์ 

         สิง่ทีพ่ ีจ่ะขอรอ้งน้องคอื กรณุาอยา่ซกัผา้ หรอืไปทาํสวนครวัในวนัเสาร ์และอยา่ซือ้หมมูาทาํอาหารรบั  

ประทาน ส่วนในวนัอาทติยพ์ีจ่ะช่วยทาํกบัขา้ว และช่วยน้องซกัผา้ดว้ย 

         หน่ึงเดอืนผ่านไป วคิาสงัเกตว่าสามขีองเธอไมใ่ช่เป็นชายคนเดมิ เมือ่เขาทาํงานสอนนกัเรยีนทีโ่รงเรียน

เสรจ็กจ็ะกลบับา้น ไมเ่ถลไถลไปดืม่เหลา้กบัเพื่อนๆ และชวนเพื่อนมาดื่มเหลา้ทีบ่า้น เพราะบางครัง้เมือ่สาม ีและ

เพื่อนๆ เมาเหลา้แลว้ จะพดูจากนัเสยีงดงั กล่าวสบทสาบาน เพื่อนบางคนกส็บูบุหรีค่วนัโขมงทาํใหอ้ากาศเป็น

มลพษิ วคิากต็อ้งอดทน แต่ตอนน้ีตโิตไมไ่ปสงัสรรค ์ไมเ่ชญิเพื่อนมากนิดื่มอกีเลย 

ปัจจบุนั ตโิต อาย ุ 33 ปี เขาสอนชัน้โรงเรยีนวนัสะบาโต เป็นการเพิม่เตมิจากการเป็นครสูอนในชัน้มธัยมที่

โรงเรยีนของรฐับาล  ส่วนวคิา กเ็ป็นครสูอนระดบัประถมในโรงเรยีนเดยีวกบัสาม ีและในวนัสะบาโตวคิาจะเป็นครู

สอนชัน้เดก็เลก็ในโบสถ ์ส่วนตโิตมงีานสอนพระคมัภรีเ์พิม่ขึน้อกีอยา่ง คอืการสอนพระคมัภรีใ์หญ้าต ิ และชาวบา้นที่

สนใจคาํสอนของแอ๊ดเวนตสี ทีผ่่านมามผีูร้บับพัตศิมาแลว้สองคน 

         ตโิต ไดเ้ผชญิความยุง่ยากทีโ่รงเรยีนหลายครัง้ อนัเน่ืองมาจากความเชื่อของเขา วนัหน่ึงเมือ่เขาไปถงึ  

โรงเรยีนเขาไดก้ลิน่ปัสสาวะ เพราะในตอนกลางคนืมคีนมาปัสสาวะใส่โต๊ะทาํงานของเขา ในอกีวนัหน่ึงมคีนวาดรปู

หน้าเกลยีดทีก่ําแพงของโรงเรยีนแลว้เขยีนว่า “มสิเตอร ์ตโิต” ซึง่ตโิตกอ็ดทน นานเขา้ทุกอยา่งกเ็ป็นไปดว้ยด ี
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        อาจารยใ์หญ่ทีโ่รงเรยีนไดโ้ทรแจง้ตํารวจ เมือ่ชาวบา้นขีเ้มาคนหน่ึงไดถ้อืมดีเล่มยาวเขา้มาในโรงเรยีนและ

เรยีกหาครตูโิต ตํารวจไดม้าระงบัเหตุทนัเวลา ทุกวนัน้ีตโิตไดต้ัง้ใจแบ่งปันพระกติตคิุณ เขาอธษิฐานว่า “พระบดิา..

ขา้พระองคเ์ตม็ใจแบ่งปันพระวจนะของพระองคใ์หก้บัทุกคนในชุมชน และนอกชุมชน ของทรงใชข้า้พระองคใ์นช่วง

วนัสุดทา้ยของกาลเวลาดว้ยเถดิ” 

        ขอบคุณพีน้่องโรงเรยีนวนัสะบาโตทุกท่านทีไ่ดถ้วายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสาม ซึง่มสี่วนช่วยพนัธกจิของ

พระเจา้ในต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศฟิจดิว้ย...ขอพระบดิาทรงอวยพระพรทุกท่าน 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ:  

• คาํแรกในภาษาทอ้งถิน่ของชาวฟิจ ิทีคุ่ณควรเรยีนรูค้อื “บลูา” ซึง่หมายถงึ “เฮลโล” เพราะคณุจะไดย้นิ 

คนพดูกนัทุกหนทุกแห่ง แมว้่าชาวฟิจสิ่วนมาก จะพดูภาษาองักฤษไดด้เีช่นกนั         

• บ่อยครัง้ชาวฟิจจิะเลกิคิว้ โดยไมเ่อ่ยคาํพดูออกมา เพื่อบอกเป็นสญัญาณว่า “ตกลง” หรอื “โอเค” 

• คาํว่า “เมเค” เป็นพธิเีฉลมิฉลองวฒันธรรมผ่านการเล่าเรือ่งเกีย่วกบัธรรมเนียมประเพณ ีและมกีารเตน้ราํ

ประกอบเพลงซึง่มคีาํรอ้ง และทาํนองเพลงของชาวฟิจโิดยเฉพาะ                                                    
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 28 กนัยายน 2019 

ไม่มีขา...มีชีวิตใหม่ 

 

โดย เลพนันี ครู ูดวั ดวั วยั 61  ปี 

         

         เลพนันี ครูดูวัดวั เป็นครสูอนหนงัสอืตัง้แต่วยัหนุ่ม จนถงึวยัเกษยีณอาย ุวนัหน่ึงเขาและเพื่อนสมาชกิหลาย

คนไดข้ึน้ไปไปซ่อมหลงัคาโบสถ ์เลพนันีไดเ้หยยีบกระเบือ้งแผ่นหน่ึงแตก เขาเสยีหลกัลม้ลง มดีเล่มทีเ่ขาถอืได้

บงัเอญิตดัเขา้เสน้เลอืดทีข่า และเน่ืองจากการทีเ่ลพนันีเป็นโรคเบาหวานอยูแ่ลว้ แผลไมห่ายแต่กลบัทรดุหนกั ใน

ทีสุ่ดหมอจาํเป็นตอ้งตดัขาขวาของเขาออกเพือ่รกัษาชวีติของเขาไว้ 

         หลงัการผ่าตดั เลพนันีตอ้งนอนในโรงพยาบาลหลายเดอืน เมือ่แผลหายดเีขาออกมาอยูบ่า้น นัง่ๆ นอนๆ 

ทาํใหม้เีวลาคดิมาก สิง่หน่ึงทีเ่ลพนันีคดิคอื เขาไดเ้ขา้เป็นสมาชกิโบสถม์า 17 ปีเขาไมเ่คยใชส้องขาทีย่งัดเีดนิ

ออกไปแจกไปปลวิ เยีย่มเยยีน หรอืนําใครมาหาพระครสิต ์ตอนน้ีเขาเหลอืขาเพยีงขา้งเดยีวจะทาํอะไรเพื่อพระเจา้

ไดห้นอ ตอนน้ีเขาไมม่งีานสอนแลว้ มเีวลาเหลอืเฟือ แต่กเ็หลอืขาเพยีงขา้งเดยีว 

         สบิเดอืนหลงัจากการผ่าตดัเอาขาขวาออก เขาไดร้บัขาเทยีม และเริม่หดัเดนิใหม ่ช่วงเวลาน้ีเขาคดิทุกวนัว่า 

เราจะทาํอะไรเพื่อเป็นการรบัใชพ้ระเจา้ไดบ้า้ง แมว้่าตวัเองจะมขีาดเีพยีงขาเดยีว   เลพนันีอธษิฐาน เขาจาํไดว้่าใน

โบสถป์ระจาํหมูบ่า้นทีเ่ขาเคยยา้ยไปเป็นครสูอนอยูห่า้ปี มคีรอบครวัแอ๊ดเวนตนีวยักลางคนครอบครวัหน่ึงทีม่คีวาม

กระตอืรอืรน้ในการรบัใชพ้ระเจา้ เลพนันีจงึวางแผนเดนิทางไปพบครคูนนัน้ และครอบครวัของเขา เพื่อขอรอ้งเขา

เตรยีมสถานทีส่าํหรบัการประชุมในทีส่าธารณะในหมูบ่า้นให ้และเขาจะเป็นคนเทศนาเอง  

         เลพนันีเหมาแทก็ซีเ่ดนิทางไปยงัหมูบ่า้นดงักล่าว เมือ่เขาเคาะทีป่ระตูบา้นทีเ่ขาพอจะจาํได ้ผูท้ีเ่ปิดประตู

ตอ้นรบัคอื มสิแอนนา ซึง่เป็นลกูสาวของครแูอ๊ดเวนตสีคนทีเ่ลพนันีตัง้ใจไปตดิต่อ ผูเ้ป็นลกูสาวบอกว่าคุณพ่อของ

เขาถูกยา้ยไปสอนทีเ่กาะ “นาด”ิ ซึง่เป็นอกีเกาะหน่ึงห่างออกไปรว่ม 80 กโิลเมตร เลพนันี ถามว่า “แลว้หนูและชาว

แอ๊ดเวนตสีในหมูบ่า้นน้ีนมสัการกนัทีไ่หน” 

         หญงิสาวซึง่มอีาชพีเป็นครสูอนหนงัสอืเหมอืนพ่อตอบว่า ส่วนมากแลว้ฉนัไปนมสัการทีบ่า้นของ “นิโค” ผูซ้ึง่

ยงัไมไ่ดร้บัเชื่อเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่เขาอยูบ่า้นหลงัถดัไป เลพนันีชวนหญงิสาวอธษิฐานสัน้ๆ แลว้ขอให้

เธอพาไปเยีย่มทีบ่า้นของ “นิโค”  

         ขณะทีเ่ลพนันี และแอนนาเดนิตามถนนตดัผ่านสนามหญา้หน้าบา้นของนิโค ประตูบา้นของนิโคเปิดออก 

ก่อนทีแ่อนนาจะเคาะ ประตูไดเ้ปิดออกก่อน และชายคนหน่ึงรบีเดนิออกมา เขาพดูขึน้ก่อนว่า “คุณเป็นแขกผูม้า

เยีย่มทีผ่มเฝ้ารอคอย” เขากล่าวออกมาดว้ยน้ําเสยีงตื่นเตน้ยนิด ี

         นิโค เชือ้เชญิเลพนันีผูเ้ป็นแขกเขา้ไปในบา้น และเล่าเรือ่งอนัเหลอืเชื่อใหฟั้ง เขาเล่าว่า เขาไดอ้ธษิฐานขอ 

พระเจา้ทรงส่งใครบางคนมาพดูเรือ่งของพระเยซใูหเ้ขาฟัง เขาไดส้ญัญากบัพระเจา้ไวว้า่ เขาจะเขา้รว่มโบสถก์บั 

บุคคลแรกทีม่าเยีย่มบา้นของเขา และในเชา้วนันัน้ ขณะทีเ่ขาเกบ็รวบรวมไมฟื้นทีป่่าละเมาะไมห่่างออกไป 

เขารูส้กึอยา่งชดัเจนว่า แขกทีเ่ขาเฝ้ารอมานานจะปรากฏตวัขึน้ เขาจงึรบีกลบัมาทีบ่า้น แต่กไ็มเ่หน็ใคร เขา 

จงึไปอาบน้ํา อาบน้ําเสรจ็ใส่เสือ้ผา้ กไ็ดย้นิเหมอืนเสยีงใครกําลงัคุยกนัทีส่นามหน้าบา้น ผมแอบมองดจูากหน้าต่าง

บา้นเหน็ครแูอนนา กําลงัพาชายวยัเกษยีณเดนิผ่านสนามหญา้เขา้มา จงึคดิว่าชายคนน้ีแหละ ใช่เลยแขกทีเ่ขาเฝ้า

รอมานาน 
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         นิโคไดก้ล่าวต่อว่า “ผมตอ้งการเขา้รว่มกบัโบสถข์องคุณในวนัสะบาโตหน้า ผมเอง และภรรยา และบุตรสาว

สามคนจะไปนมสัการทีโ่บสถข์องคุณ” 

         เลพนันีพดูขึน้ว่า แทนทีจ่ะใหคุ้ณและครอบครวัเดนิทางไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีทีผ่มไปนมสัการ 

ขอใหผ้มมานมสัการทีบ่า้นของคุณนิโคนะครบั และนัน่หมายความว่าเราจะขอเปิดบา้นของคุณ “เป็นโบสถใ์นบา้น” 

เชื่อว่าคุณนิโคเตม็ใจทีจ่ะใหท้าํเช่นนัน้นะครบั เราจะเชญิเพื่อนบา้น และผูส้นใจมานมสัการทีบ่า้นของคุณดว้ย” 

         ตลอดเจด็เดอืนต่อมา เลพนันีเดนิทางมานมสัการทุกวนัสะบาโตทีบ่า้นของนิโค มชีาวบา้นอกีหลายคน

มารว่มนมสัการดว้ย  เลพนันีไดจ้ดัใหม้กีารประชุมเผยแพรข่ึน้ในเวลากลางคนืทีบ่า้นนิโคเป็นเวลาตดิต่อกนัสอง

สปัดาห ์หลงัจากเสรจ็การประชุมเผยแพร ่ม ี16 คนไดต้อ้นรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด และไดร้บั 

บพัตศิมา ในจาํนวนผูร้บับพัตศิมา 16 คนน้ีมนิีโค กบัภรรยา และบุตรสาวอกีสองคน (อกีหน่ึงคนอาย ุ8 ปีจะรบับพั

ตศิมาในโอกาสต่อไป) 

         เมือ่กลุ่มนมสัการมคีนมากขึน้ กลุ่มนมสัการไดย้า้ยสถานทีน่มสัการออกไปจากบา้นของนิโค ไปยงัอาคาร

โบสถข์องตนเอง 

         ตอนน้ี “เลพนันี” อาย ุ61 ปีแลว้ เขามคีวามยนิด ีมคีวามสุขทีไ่ดร้บัใชพ้ระเจา้ และเขาหวงัทีจ่ะสรา้งโบสถอ์กี

หลงัหน่ึงในหมูบ่า้นใกลเ้คยีงในปีหน้า  และสรา้งอกีหลงัหน่ึงในปีถดัไปในหมูบ่า้นไกลออกไป   

         เลพนันี กล่าวว่า การทีเ่ขาสญูเสยีขาไปขา้งหน่ึงไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติของเขาโดยสิน้เชงิ “สิง่ใดๆทีเ่ขาไม่

สามารถทาํไดด้ว้ยขาสองขา้ง ตอนน้ีพระเจา้ทรงช่วยใหเ้ขารบัใชพ้ระองคไ์ดแ้มจ้ะมขีาเพยีงขา้งเดยีว เขากล่าวว่า 

ตอนน้ีผมตระหนกัว่า ผมสมควรจะทาํอะไรต่อไป”  

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสนบัสนุน “โครงการปกปักษ์รกัษา

น้ิวเทา้ 10,000 น้ิว” โครงการน้ีจะรณรงคป้์องกนัไมใ่หผู้ค้นเป็นโรคเบาหวาน และช่วยผูค้นทีเ่ป็นโรคเบาหวานแลว้

ในหมูเ่กาะฟิจ ิใหด้าํเนินชวีติต่อไปไดโ้ดยไมต่อ้งตดัน้ิวเทา้....ขอบคุณพีน้่องโรงเรยีนวนัสะบาโตทุกท่านทีม่สี่วนใน

การถวายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระเจา้ในหมูเ่กาะฟิจิ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านใหม้สีุขภาพดีกนัทุกคน 

                                                     
 

 

 

 


