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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 5 ตลุาคม 2019 

ขาเดียวเอาชนะดวงวิญญาณ 25 ดวง 

 

เล่าโดย  ฟิลิส ออดินโด วยั 45 ปี...ประเทศเคนยา 

 

ในปี ค.ศ. 2017 หญงิมา่ยชื่อ ฟิลสิรูส้กึปวดอยา่งรนุแรงตรงแผลทีข่าขา้งขวาของเธอ ฟิลสิจงึขอลกูชายพา

เธอเดนิทางไปทีโ่รงพยาบาลใหญ่ของรฐับาลทีเ่มอืง “คซิมู”ู แต่ไมม่ใีครจะช่วยเธอได ้เพราะเจา้หน้าทีข่อง

โรงพยาบาลกําลงันดัหยดุงานกนั 

ฟิลสิไมม่เีงนิมากนกั ไมม่ทีางใหเ้ลอืก ฟิลสิจงึไปเขา้รกัษาทีค่ลนิิกเลก็ๆ แห่งหน่ึง หมอไมม่อุีปกรณ์ 

ทางการแพทย ์ไมม่เีครือ่งเอกซเ์รย ์เมือ่หมอตรวจดทูีข่าของเธอ และใหค้าํแนะนําว่า ถา้จะใหห้มอรกัษา  คุณจะตอ้ง

เซน็อนุญาตใหห้มอตดัขาของคุณเหนือจดุทีเ่ป็นแผลอกัเสบออก 

ฟิลสิเป็นหญงิมา่ย และมบุีตรชายเพยีงคนเดยีว เธอไมต่อ้งการเสยีขาของเธอ เธอจงึใหล้กูชายพาเดนิทาง

กลบับา้น แต่อาการเจบ็แผลไมทุ่เลาลงเลย เธอจงึใหล้กูชายพากลบัไปทีค่ลนิิกแห่งนัน้อกี และหมอไดต้ดัขาที่ใตห้วั

เขาของเธอออก 

สามสปัดาหถ์ดัมา ฟิลสิรูเ้จบ็ปวด และมไีข ้เธอไมส่ามารถเคลื่อนไหวได ้เธอจงึไปทีโ่รงพยาบาล 

ใหญ่ของรฐั ซึง่ตอนนัน้เลกินดัหยดุงานแลว้ หมอไดส้ัง่ใหเ้อก็เรย ์หมอไดบ้อกว่าแผลผ่าตดัเกดิอกัเสบ เน้ือ 

บรเิวณนัน้เริม่เน่า และการอกัเสบไดล้ามขึน้เหนือเขา่ของเธอ และแนะนําอยา่งหนกัแน่นว่า “คุณตอ้งเซน็อนุญาตให้

หมอตดัขาขา้งเดยีวกนั ทีเ่หนือเขา่ออก คุณจงึจะมชีวีติอยูต่่อไปได้” 

ฟิลสิตอ้งนอนรกัษาแผลทีโ่รงพยาบาลหลงัการผ่าตดั สุขภาพของฟืลสิอ่อนกําลงัลงมากจนเธอรูส้กึ 

หมดหวงัทีจ่ะมชีวีติอยูต่่อไป  เธอบอกใหล้กูชายเดนิทางไปหา “แอนนา” ซึง่เป็นหวัหน้าแผนกพนัธกจิสตรขีอง

สาํนกังานมชิชัน่เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเคนยา 

แอนนา เดนิทางไปเยีย่มฟิลสิ เธอรูส้กึไดว้่าฟิลศิ กําลงัยนือยูท่ีป่ระตูแห่งความตาย  และแอนนาไดอ้ธษิฐาน 

และหลงัการอธษิฐาน ฟิลสิรูส้กึว่ามพีลงับางอยา่งไหลอยูใ่นตวัเธอ และรูส้กึมคีวามหวงัขึน้มา ฟิลสิลสิขอรอ้งให ้ 

แอนนาอธษิฐานเผื่อเธอทุกวนั แอนนาตอบยนิด ีและไดใ้หเ้ครือ่งดื่มประเภทหน่ึงแก่ฟิลสิดื่ม 

ในวนัถดัมา แอนนาไดก้ลบัมาเยีย่มฟิลสิทีโ่รงพยาบาล โดยมสีตรจีากโบสถอ์กีหลายคนรว่มเดนิทางมาดว้ย 

พวกเขารว่มกนัอธษิฐานเผื่อฟิลสิ วนัต่อมากลุ่มสตรชุีดเดมิไดเ้ดนิทางมาอธษิฐานเผื่อฟิลสิอกี และในวนั 

ถดัมาศษิยาภบิาลประจาํโบสถ ์และผูป้กครองโบสถอ์กีสองคนไดเ้ดนิทางมากล่าวคาํหนุนใจ และรว่มกนัอธษิฐาน

เผื่อฟิลสิทีโ่รงพยาบาล และฟิลสิเองไดลุ้กขึน้นัง่บนเตยีงคนไข ้และไดอ้ธษิฐานขอพระเจา้ทรงทาํงานผ่านหมอ 

พยาบาล และทมีแพทย ์ใหเ้ธอหายเป็นปกต ิฟิลสิไดอ้ธษิฐานว่า... 

“โอพระบดิาเจา้ ขอทรงเมตตาขา้พระองคด์ว้ยเถดิ ขา้พระองคม์บุีตรชายเพยีงคนเดยีว ”         

บุตรชายของฟิลสิ ซึง่ฟิลสิ เป็นคุณแมเ่ลีย้งเดีย่ว เลีย้งดเูขามาจนเตบิใหญ่ตามลาํพงั ฟิลสิหยดุไปโบสถ ์

หลงัจากทีส่ามขีองเธอไดต้ายเมือ่หลายปีก่อน ลกูชายโกรธพวกพีน้่องของบดิา ทีไ่ดย้ดึเอาบา้น และทรพัยส์มบตัิ

ของพ่อไป หลงัจากทีพ่่อไดเ้สยีชวีติ ในธรรมเนียมของชาวเคนยา ภรรยาเป็นผูร้บัผดิชอบสาํหรบัการอยูด่มีสีุขของ

สาม ีถา้สามตีาย ผูเ้ป็นภรรยาตอ้งถูกปรกัปราํสาํหรบัการตายนัน้ ดงันัน้พวกเขาจงึยดึเอาทรพัยส์มบตัขิองครอบครวั

ไป 
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สมาชกิโบสถห์มนุเวยีนกนัไปเยีย่มฟิลสิทีโ่รงพยาบาลทุกวนั เป็นเวลาตดิต่อกนัตลอดสามเดอืนขณะที ่

ฟิลสินอนรกัษาตวั และพกัฟ้ืนในโรงพยาบาล พวกเขาเรีย่ไรเงนิกนัเพื่อจา่ยใหโ้รงพยาบาลสาํหรบัค่ารกัษา 

พยาบาลของฟิลสิ         

หลงัจากทีฟิ่ลสิหายเป็นปกต ิและหมออนุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลได ้ ฟิลสิไดก้ลบัไปอาศยัอยูใ่น 

บา้นเช่าหลงัเดมิ สมาชกิโบสถห์ลายคนไดผ้ลดักนัเดนิทางไปเยีย่มฟิลสิเป็นประจาํ และใหก้ารช่วยเหลอืในความ

ตอ้งการประจาํวนั 

และแลว้มสีิง่น่าทึง่บงัเกดิขึน้ คนไขท้ีน่อนพกัในหอ้งรวมเดยีวกนักบัฟิลสิในโรงพยาบาลจาํนวน 8 คนได้

ขอรบับพัตสิมา พวกเขารูส้กึประทบัใจจากความรกัความกรณุาทีส่มาชกิโบสถแ์สดงออกต่อฟิลสิ และพวก 

เขาอยากเขา้รว่มในโบสถก์บัฟิลสิ หลงัจากนัน้มคีู่สาม-ีภรรยาอกีเจด็คู่ทีอ่าศยัอยูใ่นหมูบ่า้นละแวกเดยีวกบัฟิลสิต่างก็

ขอรบับพัตศิมาดว้ย เช่นเดยีวกนัพวกเขารูส้กึสมัผสัไดจ้ากสมาชกิโบสถท์ีใ่หค้วามรกั และเอาใจใส่ต่อฟิลสิ เมือ่

มารดาของฟิลสิเดนิทางจากต่างจงัหวดัห่างไกลมาเยีย่มลกูสาว หวัหน้าแผนกสตรขีองสาํนกังานมชิชนัเคนยา 

บงัเอญิไดจ้ดัใหม้กีารรบัประทานอาหารเชา้ และอธษิฐานขอบพระคุณพระเจา้รว่มกนัสาํหรบัการหายป่วยของฟิลสิ 

มารดาของฟิลสิซึง่มคีวามเชื่อในครสิตจกัรครสิเตยีนอกีคณะหน่ึง ไดต้ะลงึในความรกัผกูพนัของสมาชกิครสิเตยีน   

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เธอไดป้ระกาศตวัขอเขา้ไปเป็นสมาชกิเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีตัง้แต่บดันัน้เป็นตน้ไป ต่อมา

ไมน่านผูเ้ป็นมารดา และน้องสาวของฟิลสิคนหน่ึงไดร้บับพัตศิมา 

เรือ่งทัง้หลายเหล่าน้ี ทาํใหล้กูชายของฟิลสิรบับพัตศิมา และแต่งงานกบัสตรแีอ๊ดเวนตสีคนหน่ึงในโบสถ์

เดยีวกบัฟิลสิ และเขาเอง ในปี 2018 

ถงึเวลาน้ี มคีนจาํนวน 25 คนไดร้บับพัตศิมาสู่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี นบัตัง้แต่ฟิลสิไดส้ญูเสยี 

ขาขา้งขวาของเธอ ฟิลสิขอบพระคุณพระเจา้ สาํหรบัการแลกเปลีย่นทีแ่สนอศัจรรย์ 

ฟิลสิ ไดก้ล่าวเป็นพยานว่า “ลกูชายของฉนัไดก้ลบัเขา้สู่โบสถ ์ เพราะว่าฉนัถูกตดัขาออกขา้งหน่ึง ฉนั

สญูเสยีขาไปขา้งเดยีว แต่เหตุการณ์น้ีไดนํ้าผลประโยชน์ดา้นจติวญิญาณใหเ้กดิขึน้กบัฉนั และครอบครวัของฉนั 

นอกจากน้ียงัไดนํ้าอกี 25 คนมาหาพระเจา้” 

ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุนสรา้งโรงพยาบาลเซเว่นธ์ -

เดยแ์อ๊ดเวนตสีในเมอืงทีฟิ่ลสิอาศยัอยู ่ในประเทศเคนยา  ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านที่มแีผนจะถวายเงนิ

อยา่งเอือ้อารเีพื่อส่งเสรมิงานดา้นการแพทยข์องพระเจา้ อนัรวมไปถงึเรือ่งสุขภาพฝ่ายจติวญิญาณดว้ย ในประเทศ

เคนยา...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน  และครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 12 ตลุาคม 2019 

800 คนรบับพัติศมา 

 

เล่าโดย  ฟรานซีส แดค็ชา วยั 32 ปี...ประเทศเคนยา 

 

       ฟรานซีส แดค็ชา ตอนทีเ่ขาอาย ุ32 ปี เขาไดนํ้าคนมากกว่า 800 คน มารบับพัตศิมาในประเทศเคนยา ทัง้ๆ ที ่

เขาไมไ่ดถ้กูจา้งโดยครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี สิง่นี้เป็นไปไดอ้ยา่งไร 

         ฟรานซสี แดค็ชา เตบิโตขึน้ในครอบครวัครสิเตยีนทีแ่ปลกในประเทศเคนยา คอืพอ่มอีาชพีเป็นคนเลีย้งแกะ เขา

เป็นสมาชกิของโบสถค์รสิเตยีนคณะหนึ่ง สว่นแมเ่ป็นครสิเตยีนอกีคณะหนึ่ง ทีผ่า่นมาฟรานซสี แดค็ชา เหน็พอ่และแมไ่ป

โบสถใ์นวนัอาทติยเ์หมอืนกนั แต่ไปกนัคนละโบสถ ์ฟรานซสีถกูทัง้พอ่ และแมช่วนใหไ้ปโบสถร์ว่มกบัพวกเขา แต่ฟรานซสี

ไมม่คีวามปรารถนาจะไปโบสถใ์ดโบสถห์นึ่ง 

         ในตอนเป็นหนุ่ม ฟรานซสีไดเ้ปิดรา้นขายรอ้งเทา้มอืสองทีเ่มอืง “คทิาเล” เขาไดผ้กูมติรเป็นเพือ่นกบั 

นกัเทศน์ในหลายครสิตจกัร เขาถกูชวนใหเ้ขา้เป็นสมาชกิของโบสถแ์หง่หนึ่ง แต่เมือ่ไดศ้กึษาดแูลว้เขาไมรู่ ้

สกึอิม่ใจ จงึมุง่แสวงหาความจรงิในครสิตจกัรอืน่ต่อไป และเขาไปนมสัการในอกีสองสามครสิตจกัร แต่กไ็มม่คีรสิตจกัร หรอื

โบสถค์รสิเตยีนคณะใดตอบคาํถามทีอ่ยูใ่นความรูส้กึสว่นลกึทีเ่ขาแสวงหาได ้

         วนัหนึ่งฟรานซสีไดเ้ขา้ไปในการประชมุเผยแพรพ่ระกติตคิณุจดัโดยสหครสิเตยีนสากล ซึง่นําเสนอโดย 

นกัเทศน์หา้คน การประชมุนําเสนอในรปูการอภปิรายธรรม ซึง่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้หน้าทีฝ่่ายบา้นเมอืงแลว้ เหล่านกัเทศน์

อภบิายกนัในเรือ่งหลกัขอ้เชือ่ทีเ่หมอืน และแตกต่างกนัโดยทัว่ไป  ฟรานซสีรูส้กึตกใจทีไ่ดย้นินกัเทศน์คนหนึ่งพดูเกีย่วกบั 

“วญิญาณด”ี และ “วญิญาณชัว่” นกัเทศน์คนนัน้กล่าวว่า วญิญาณทีส่ถติอยูก่บัศาสนาทีเ่ป็นครสิ-เตยีนเป็นวญิญาณทีด่ ีแต่

คนใดทีไ่มเ่ขา้รว่มครสิตจกัรถอืว่าตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของวญิญาณทีไ่มด่ ีฟรานซสีตดัสนิใจในนาทนีัน้ว่าจะไมย่อมกลบัใจ

เป็นครสิเตยีน แมว้่าเขาจะไมเ่ขา้ใจในหลกัขอ้เชือ่ของครสิเตยีนทกุคณะนิกายกต็าม ฟรานซสีมคีวามเขา้ใจตลอดมาว่า 

วญิญาณทีด่ ีคอืพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ซึง่เป็นของพระเจา้ ซึง่บนัดาลใหเ้กดิแต่สิง่ดีๆ  สว่นวญิญาณชัว่คอืซาตานและบรวิาร 

นัน่คอืเหล่าทตูสวรรคช์ัว่ซึง่มซีาตานเป็นหวัหน้า ซึง่เขา และบรวิารไดถ้กูขบัออกจากสวรรค ์มาหลอกลวงมนุษยใ์นโลกนี ้

         เมือ่การประชมุเผยแพรใ่นรปูการอภปิรายธรรมไดจ้บลง ฟรานซสิไดถ้ามนกัเทศน์ผูนํ้าเสนอคนหนึ่งว่าเขาสงักดัใน

ครสิตจกัรใด เขาตอบว่า “ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” ฟรานซสีไมเ่คยไดย้นิถงึครสิเตยีน 

คณะเซเว่นธเ์ดยฯ์ มากอ่นเลย แต่กไ็ดจ้ดจาํชือ่ “แปลกๆ” นี้ไวใ้นใจ 

         วนัหนึ่งทีร่า้นขายรองเทา้มอืสองของฟรานซสิ เขาถามชายสงูอายซุึง่มรีา้นขายรอ้งเทา้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั ว่า 

“ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีมหีลกัขอ้เชือ่อยา่งไร”  ชายสงูอายตุอบว่า 

         “นัน่เป็นครสิตจกัรของซาตาน เพราะครสิตจกัรนี้สอนเกีย่วกบั “สตัวร์า้ยทีม่เีขาหลายเขา...สอนเรือ่งพญานาค หรอืงู

เฒา่ เป็นตน้”        

         เมือ่ไดฟั้งเชน่นัน้ ฟรานซสีคดิในใจว่า ถา้เป็นอยา่งนัน้จรงิเขาไมข่อขอ้งแวะกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด-เวนตสี

เป็นแน่ 

         แปดเดอืนผา่นไป ฟรานซสีไดไ้ปเขา้รว่มประชมุเผยแพรพ่ระกติตคิณุ ซึง่นําเสนอในเชงิอภปิราย และเขารูส้กึสนใจ

ในหวัขอ้ทีนํ่ามาอภปิราย จงึไปรว่มประชมุตลอดหนึ่งสปัดาห ์เขาสงัเกตว่านกัเทศน์ผูนํ้าเสนอ จะเปิดขอ้พระคมัภรีส์นบัสนุน

สิง่ทีเ่ขานําเสนอทกุหวัขอ้ ฟรานซสีมคีวามมัน่ใจว่านกัเทศน์ทัง้สามทีนํ่าเสนอในการอภปิรายพดูความจรงิ พอวนัสิน้สดุการ

ประชมุ เมือ่ผูเ้ทศนาเชญิใหผู้ฟั้งมอบถวายตวั ฟรานซสี และอกีสามคนไดย้นืขึน้ถวายตวั และต่อมาทัง้สีค่นไดร้บับพัตศิมา 

         ตอนนัน้ฟรานซสีอาย ุ20 ปี มใีจรอ้นรนตอ้งการประกาศความรอดโดยพระคณุของพระเยซคูรสิต ์เขาซือ้หนงัสอื

หลายเล่ม และซือ้ดวีดี ีทีส่อนว่าจะเทศนาอยา่งไร ต่อมาอกีหนึ่งปี เขาขายกจิการรา้นรองเทา้มอืสอง และเดนิทางจากเมอืง
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หนึ่ง ไปยงัอกีเมอืงหนึ่ง ทาํการเทศนาสัง่สอนตามขา้งถนน และเขา้รว่มในการสนทนาธรรมกบันกัเทศน์คนอืน่ๆ ทีม่าจาก

หลายครสิตจกัร เมือ่มคีนรบัเชือ่และขอรบับพัตศิมา เขาจะแนะนําใหต้รงไปทีโ่บสถ ์     เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

         ฟรานซสีกลา่วเป็นพยานว่า “ขณะทีเ่ราเทศนา เราไดเ้หน็การอศัจรรยห์ลายอยา่งเกดิขึน้ ทีพ่ระเจา้ทรงทาํผา่นพวก

เรา....เมือ่เดอืนทีผ่า่นมามคีนถงึ  50  คนขอรบับพัตศิมาในคราวเดยีวกนั” 

         ณ สถานทีแ่หง่หนึ่ง บาทหลวงคาทอลกิไดข้อใหฟ้รานซสีเดนิทางไปทีเ่มอืงหลวงของเคนยา คอืเมอืง 

“ไนโรบ”ี และบาทหลวงไดจ้ดัใหม้กีารอภปิรายขึน้ ณ ทีส่าธารณะ ฟรานซสีอภปิรายโตต้อบกบับาทหลวงสามคนเป็นเวลาสี่

วนั ในวนัทีห่า้ บาทหลวงในทอ้งถิน่หา้มไมใ่หส้มาชกิของโบสถม์ารว่มฟังการประชมุอภปิรายอกีต่อไป เพือ่ไมใ่หเ้กดิความ

วุ่นวาย ตาํรวจในเครือ่งแบบนายหนึ่งมาขอรอ้งฟรานซสีใหเ้ดนิทางออกจากเมอืงหลวงไปในวนันัน้ 

        ต่อมาฟรานซสีมทีมีงาน รว่มกนัทาํการรบัใชใ้นการประกาศ และผลดัเปลีย่นกนัเทศนา ฟรานซสีกล่าว 

ว่า “พวกเราไมร่บับพัตศิมาใหก้บัใคร แต่ใหโ้บสถแ์อ๊ดเวนตสีทอ้งถิน่เป็นผูด้แูล ซึง่โบสถแ์อ๊ดเวนตสีทกุแหง่ 

ทีท่มีของเราเดนิทางไปประกาศต่างรูส้กึขอบคณุ และมองเหน็คณุคา่ในรปูแบบใหมข่องการประกาศเทศนาตามขา้งถนนของ

พวกเรา ซึง่ไดร้บัผลด”ี 

         ในเดอืนกรกฎาคม ปี 2018 ฟรานซสีรว่มในการสนทนาธรรมในเมอืงหนึ่ง ซึง่มหีลายคนกลบัใจใหม ่โดยเฉพาะจาก

กลุ่มคนทีไ่มเ่ป็นครสิเตยีนมากอ่น ขณะทีป่ระชาชนตามเมอืงใหญ่ไดฟั้งฟรานซสีเปรยีบเทยีบคาํสอนจากหนงัสอืศกัดิส์ทิธิ ์

ของพวกเขา กบัคาํสอนของพระคมัภรี ์หลายคนไดต้ดัสนิใจรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด ขณะนัน้มเีจา้หน้าทีฝ่่าย

บา้นเมอืงคนหนึ่งซึง่ถอืศาสนาทอ้งถิน่รูส้กึโกรธมาก และเขาสัง่ใหต้าํรวจในสงักดัจบัตวัฟรานซสีไปสอบสวน 

         ขณะทีฟ่รานซสีนัง่อยูท่ีส่ถานีตาํรวจ ฝงูชนขนาดใหญ่ไดม้ายนืลอ้มทีด่า้นนอก ตวัแทนของฝงูชนไดม้าเจรจาขอให้

ตาํรวจปล่อยตวัฟรานซสี  “ขอใหฟ้รานซสีพดูต่อไป” พวกเราทีน่ีต่อ้งการจะรบัฟังความจรงิ 

         หลงัจากหา้ชัว่โมงผา่นไป ฟรานซสีถกูปล่อยตวั โดยตาํรวจเรยีกเงนิประกนั 10,000 ชลิลงิ ซึง่เทา่กบัเงนิ 3,200 

บาท เมือ่ฟรานซสีถกูปล่อยตวั ฝงูชนกแ็ยกยา้ยกนักลบับา้น 

         ฟรานซสีกลบัไปเทศนาต่อในคนืถดัมา และเขาเปลีย่นไปนําเสนอคาํพยากรณ์ในพระคมัภรี ์เมือ่ปิดการประชมุมผีู้

ขอรบับพัตศิมา 27 คน มชีายคนหนึ่งเตบิโตขึน้ในครอบครวัทีไ่มใ่ชค่รสิเตยีน ไดข้อศกึษาพระคมัภรีก์บัทมีงานของฟรานซสี 

เขาบอกว่า “การทีฟ่รานซสี ถกูจบั แต่ไมย่อมหยดุการเทศนาทาํใหเ้ขารูส้กึประทบัใจมากจงึยอมศกึษาพระคมัภรี ์และไดพ้บ

ความจรงิว่าพระเยซคูรสิตเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด” 

         ฟรานซสีกล่าวเป็นพยานว่า “เมือ่ผมไดเ้หน็คนทีไ่มม่พีืน้ฐานของครสิเตยีนตอ้นรบัความจรงิ ผมรูว้่าพวกเขามคีวาม

จรงิใจ นายตาํรวจทีส่ ัง่ใหล้กูน้องจบัผม ผมอธษิฐานใหเ้ขาเปิดใจศกึษา เขาอาจไดพ้บความจรงิกเ็ป็นไดถ้า้เขามคีวามจรงิใจ” 

         ฟรานซสีเดนิทางไปประกาศพระกติตคิณุอยา่งไมห่ยดุหยอ่น โดยมภีรรยาของเขา และบุตรสาวอาย ุ4 ขวบ และลกู

ชายวยัสามสปัดาหร์ว่มเดนิทางไปดว้ย  ฟรานซสีมทีมีเพือ่นแอ๊ดเวนตสีอกีสามคน พวกเขาชว่ยฟรานซสีในการเทศนา และ

การจดัเตรยีมการทกุอยา่ง ในพวกเขาไมม่ใีครเป็นศาสนาจารย ์แต่ทกุคนเป็นนกัเทศน์จติอาสาผูร้บัใชพ้ระเจา้ ประกาศเรือ่ง

การเสดจ็กลบัมาในอกีไมช่า้ของพระเยซคูรสิต ์

        ฟรานซสีกล่าวสรปุว่า “พวกเราไมไ่ดท้าํงาน หรอืเทศนาในโบสถ ์แต่พวกเราแบ่งปันขา่วดวี่า พระเยซ ู

ใกลจ้ะเสดจ็กลบัมาแลว้” 

        ขอบคณุพีน้่องในพระครสิตท์กุทา่นทีถ่วายทรพัยเ์พือ่พนัธกจิของของพระเจา้ในประเทศเคนยา.... 

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทกุทา่น...ณ โอกาสนี้เป็นพเิศษ...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 19 ตลุาคม 2019 

ความเกลียดชงัท่ีมีให้พ่อ 

 

เล่าโดย  ไมเคิล คชุจ ูวยั 38 ปี...ประเทศซูดานใต้ 

 

         ไมเคิล คชุจ ูเกลยีดพ่ออยา่งทีสุ่ด เท่าทีเ่ขาจาํความได ้บางคนถามไมเคลิว่า ตอนน้ีพ่อของเธออยู่ 

ทีไ่หน  ซึง่ไมเคลิจะตอบไปว่า “พ่อของผมตายแลว้” คาํตอบน่ีแสดงใหเ้หน็ว่า ไมเคลิเกลยีดพ่อของเขามากเพยีงใด  

         พ่อไดห้ยา่จากแมข่องไมเคลิ ตอนทีไ่มเคลิอายไุด ้9 ปีในประเทศ “ยกูนัดา”  ไมเคลิ เคยไปเยีย่มฟารม์ของ

พ่อ และพ่อใชใ้หไ้มเคลิทาํงานหนกั เมือ่ไมเคลิทาํงานแต่ละวนัเสรจ็ พ่อไมไ่ดใ้หอ้าหารแก่ไมเคลิรบัประทาน เขาตอ้ง

หาผกั หรอืผลไมก้นิเอง ไมเคลิจงึรูส้กึเกลยีดชงัพ่ออยา่งยิง่ 

         วนัหน่ึงเมือ่ไมเคลิไปเยีย่มพ่อกลบัมา เขาบอกเรือ่งน้ีกบัแม ่“ผมคงจะไมไ่ปอยูก่บัพ่ออกีต่อไป” และจากวนั

นัน้ไมเคลิไมก่ลบัไปทีฟ่ารม์ของพ่ออกีเลย ในใจของไมเคลิรูส้กึขมขืน่ ชวีติของไมเคลิตอ้งพบกบัความยากลาํบาก 

และไมเคลิพดูเสมอว่า ทีเ่ขาตอ้งลาํบากอยา่งน้ีกเ็พราะพ่อแยกทางเดนิกบัแม ่เขาเคยคดิว่าถา้พ่อไมแ่ยกทางกบัแม ่ 

ชวีติของเขาคงไมต่อ้งตกตํ่าอยา่งน้ี 

         เมือ่ไมม่เีงนิ ไมเคลิตอ้งออกจากโรงเรยีน เมือ่เขาสอบชัน้ที ่11 ผ่าน (ม.5) แต่เขาไมม่โีอกาสเรยีน 

ต่อชัน้ที ่12 (ม.6) ซึง่เป็นปีสุดทา้ยของชัน้มธัยมปลาย ในโอกาสต่อมา จากการทีเ่พื่อนๆ  มองเหน็แววของเขา เขา

พยามฝึกฝนจะเป็นนกัรอ้งประเภทพดูเรว็ๆ เป็นจงัหวะพรอ้มการโยกตวัไปมาซึง่เรยีกว่า “แรป็เปอร”์ ต่อมาเขายา้ย

ไปปักหลกัทีป่ระเทศเคนยา และทาํงานในไนตค์ลบัเป็นเวลาสองปี และในทีสุ่ดเขาเบื่อการใชช้วีติกลางคนื 

ซึง่มกีารกนิการดื่ม และผกูพนักบัพวกผูห้ญงิกลางคนื เมือ่ลุงทราบขา่วเกีย่วกบัไมเคลิ ลุงไดเ้รยีกใหไ้มเคลิไปอยูก่บั

เขาทีป่ระเทศซดูานใต ้ไมเคลินําเอาการรอ้งเพลง และการเตน้แบบ “ฮปิ ฮอป” ไปทาํงานทีไ่นทค์ลบัที่ 

เมอืง “จบูา” ประเทศซดูานใต้ 

         วนัหน่ึงเมือ่ไมเคลิเดนิไปตามถนน เจา้ของรา้นคา้คนหน่ึงถามไมเคลิว่า “คุณไปนมสัการทีโ่บสถไ์หน” ไมเคลิ 

หยดุมอง แลว้ตอบว่า “ผมไมไ่ปนมสัการทีไ่หน”       

         ชายเจา้ของรา้นถามต่อว่า “ทาํไมละครบั” 

         ไมเคลิตอบว่า “มองดหูน้าตา ทรงผมยาว และเสือ้ผา้ทีผ่มสวมใส่ส.ิ...คุณคดิว่าผมสามารถจะเขา้โบสถไ์ดอ้ยู่

หรอื” 

         “กล็องไปโบสถก์บัผมดสู ิ...ว่าจะมใีครตอ้นรบัคุณไหม” เจา้ของรา้นชีช้วน 

         “แลว้คุณไปนมสัการทีโ่บสถไ์หนล่ะ”  ไมเคลิ ถามต่อ 

         “โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีจบูา ในเมอืงน่ีเอง” เจา้ของรา้นตอบ 

         “คุณเป็นสมาชกิโบสถแ์อ๊ดเวนตสีหรอื...ผมเคยไดย้นิมาว่า ดเูหมอืนพวกคุณถอืปฏบิตัเิครง่ แต่บางคนก็

วจิารณ์ว่า พวกคุณอธษิฐานอยา่งผดิๆ และรกัษาโรคแบบปลอมๆ” ไมเคลิ บอกสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟั้งมา 

          เจา้ของรา้นพดูอยา่งอารมณ์ดวี่า  “แปลกดนีะ ผมไมเ่คยพบเหน็อยา่งทีคุ่ณว่า...คณุลองมาพสิจูน์ดไีหมครบั 

จะเป็นอยา่งทีคุ่ณไดย้นิมาหรอืเปล่า....ไปโบสถก์บัผมส ิแลว้จะไดร้บัรูด้ว้ยตวัคุณเองทุกอยา่ง”  แต่ 

ไมเคลิ ตอบว่า ตอนน้ีผมยงัไมพ่รอ้ม....แลว้เขาเดนิจากไป 

         ในครัง้ต่อมาเมือ่ไมเคลิเดนิผ่านหน้ารา้นแห่งนัน้ เขาแสรง้หนัหน้าไปทางอื่น ไมม่องไปทีห่น้ารา้น ไม่  

อยากพบหน้าเจา้ของรา้น แต่ไมเคลิไดย้นิเสยีงรอ้งทกัจากเจา้ของรา้น....พลางพดูเชญิชวนว่า 
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         “ในวนัเสารท์ีจ่ะถงึนี้ทางโบสถจ์ะเปิดประชมุเผยแพรพ่ระกติตคิณุ...ขอเชญิคณุมาเยีย่ม และฟังดนูะครบั”  

         ไมเคลิไมท่ราบว่าตวัเขาคดิอยา่งไร เขาไปรบัฟังในการประชมุดงักล่าว ไมเคลิชอบการอธษิฐานแบบงา่ยๆ สง่ตรง

ถงึพระเจา้ จากนัน้ศาสนาจารยพ์ดูเกีย่วกบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี พรอ้มทัง้อา้งองิขอ้พระคมัภรี ์เป็นการแสดงว่า

พระเจา้ทรงตัง้วนัสะบาโตไวต้ัง้แต่แรกสรา้งโลก และพระองคไ์มเ่คยเปลีย่นแปลงวนัสาํหรบันมสัการ จากวนัเสารเ์ป็นวนั

อาทติย ์แต่อยา่งใด 

         ทีป่ระชมุเผยแพรไ่ดแ้จกพระคมัภรีใ์หผู้เ้ขา้ฟังการประชมุ เมือ่มาถงึบา้นไมเคลิเปิดพระคมัภรีอ์า่นอยา่งสนใจมาก 

หลายวนัผา่นไปเขารูส้กึมัน่ใจว่าวนัสะบาโต คอืวนัเสารน์ัน่เอง 

         ในวนัเสารส์ดุทา้ยของการประชมุ ไมเคลิยนืขึน้พรอ้มกบัผูต้ดัสนิใจรบัพระเยซคูนอืน่ๆ และในทีส่ดุพวกเขาไดร้บั

บพัตศิมาทีแ่มน้ํ่าแหง่หนึ่ง ไมม่ใีครวพิากษ์วจิารณ์การแต่งตวัแบบคนเทีย่วกลางคนืของไมเคลิ แต่เมือ่ไมเคลิไปนมสัการที่

โบสถใ์นวนัสะบาโตถดัมา เขาไดเ้หน็สอง หรอืสามคนมองดทูีผ่มของเขา มคีนหนึ่งพดูกบัเขาว่า “ไหนๆ คณุกร็บับพัตศิ

มาแลว้ คณุไมค่ดิจะซอยผมของคณุออกบา้งหรอื” 

         ไมเคลิตอบว่า “อยา่ทา้ทายผมนะครบั แซมสนัยงัไวผ้มยาว... ผมยาวอยา่งนี้ไมใ่ชส่ิง่เลวรา้ยใชไ่หม” สมาชกิคนหนึ่ง

กล่าวว่า “แต่แทบทกุคนมองดทูีผ่มของคณุแทบไมว่างตา” 

         ไมเคลิ ตอบว่า “ผมไมถ่อืครบั พระคมัภรีส์อนว่า อยา่ใหเ้ราตดัสนิคนอืน่...ใชไ่หมครบั” 

         เวลาผา่นไปเมือ่ไมเคลิแบ่งปันประสบการณ์ชวีติของเขากบัทีป่ระชมุตามโบสถต่์างๆ เขารูส้กึว่ามหีลายคนเพง่มอง

ทีท่รงผมยาวของเขา เขารูส้กึว่า ผมยาวแบบของเขาไมน่่าจะถกูตอ้ง เวลาผา่นไปเขาตระหนกัว่าทรงผมแบบของเขา พีน้่อง

ในครสิตจกัรรบัได ้และรกัเขา ฉะนัน้เขาตดัสนิใจไปทีร่า้นตดัผม และทาํทรงผมแบบสภุาพชนทัว่ไป...เพือ่ใหพ้วกพีน้่อง

สบายใจขึน้ ไมใ่ชท่รงผมของนกัรอ้ง นกัเตน้ “แรป็เปอร”์ อกีต่อไป และในเวลาเดยีวกนั เขานึกถงึพอ่ของเขาขึน้มา เขาอา่น

ในพระธรรม มทัธวิ 6:15  ซึง่กล่าวว่า ..... “แต่ถา้ทา่นไมย่กความผดิของเพือ่นมนุษย ์พระบดิาของทา่นจะไมท่รงโปรดยก

ความผดิของทา่นเหมอืนกนั”   

        ไมเคลิอธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ การใหอ้ภยัซึง่กนัและกนั เป็นน้ําพระทยัของพระองค ์ขอทรงโปรดสอนขา้พระองค์

เรยีนรูเ้รือ่งการใหอ้ภยัดว้ยเถดิ” 

         ตอ้งใชเ้วลาสามเดอืนทีจ่ะหาเบอรโ์ทรของพอ่ และมจีติใจพรอ้มทีจ่ะโทร กอ่นโทร ไมเคลิคดิว่าพอ่ของ 

เขาจะแสดงอาการโกรธอยา่งหนกัเหมอืนกอ่น... แต่พอ่ไมเ่ป็นคนเดมิเหมอืนในอดตีอกีต่อไป.... 

         พอ่ไดเ้อย่ถามว่า “ใครกาํลงัพดูอยู.่....” ผมไดต้อบไปว่า “ผม.....ลกูชายของคณุพอ่เองครบั” เมือ่พอ่ไดย้นิเสยีงของ

ไมเคลิ พอ่เงยีบไป ไมเคลิเลยพดูต่อว่า 

        “เป็นการยากทีผ่มจะอธบิายใหพ้อ่รบัทราบว่า ชวีติทีผ่า่นมาของผมตอ้งพบกบัอะไรบา้ง” 

         “ไมเ่ป็นไรหรอกลกู”  พอ่พดูทีป่ลายสายอกีดา้นหนึ่ง “อยา่ใหล้กูเป็นกงัวลอะไร พอ่อยากไดล้กูกลบัมาเป็นลกูของ

พอ่อกี...กลบับา้นเรานะลกู เมือ่ลกูจดัแจงทกุอยา่งได ้พอ่จะคอยตอ้นรบัลกู และอวยพรใหล้กู”   

          ในนาทนีัน้ “ความขมขืน่ และความเกลยีดชงัละลายออกไปจากดวงใจของไมเคลิ” ไมเคลิกล่าวเป็นพยานใน

ภายหลงัว่า ผมเคยคดิว่า ผมจะเกลยีดพอ่ไปจนตลอดชวีติของผม  แต่ตอนนี้ ผมอาย ุ38 ปี มอีาชพีเป็นคนขบัรถรบัจา้ง 

และทาํงานอืน่ๆ หลายอยา่งในเมอืงจบูาเมือ่มเีวลา “แต่ทกุสิง่ทกุอยา่งไดเ้ปลีย่นไปเพราะการไดฟั้งคาํเทศนา และคาํสอน

ของพระเจา้โดยครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  ครสิตจกัรแหง่นี้ซึง่ทีจ่รงิแลว้ กาํลงัเตรยีมผูค้นสาํหรบัแผน่ดนิสวรรค.์..” 

         ขอบคณุพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก ทีช่ว่ยถวายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามอยา่งเตม็ความสามารถเพือ่เป็น

กองทนุนําไปสรา้งหอ้งเรยีนโรงเรยีนวนัสะบาโตสาํหรบัเดก็ๆ ทีเ่มอืงจบูา โบสถท์ีไ่มเคลิไปนมสัการทกุวนัสะบา-โต ...อนึง่

สว่นหนึ่งของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสนี้จะนําไปสรา้งอาคารเรยีนใหก้บัโรงเรยีนมธัยมแอ๊ดเวนตสี ซึง่

ตัง้อยูใ่กลเ้คยีงกบัโบสถแ์อ๊ดเวนตสีแหง่จบูา.....ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทกุทา่น รวมทัง้ครอบครวัของทา่นดว้ย....ในนาม

พระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 26 ตลุาคม 2019 

การค้นหาความจริงในคริสตจกัร 13 แห่ง 

 

เล่าโดย  แมรี จอหน์ ไอจา วยั 42 ปี...ประเทศซูดานใต้ 

 

         แมรี ไอจา ไมเ่คยคดิว่าจะเป็นเรือ่งยากยิง่จรงิๆ ทีจ่ะคน้หาโบสถ ์หรอืครสิตจกัรที ่ “ใช่” ตามพระคมัภรี์ 

         แมรี ่เตบิโตขึน้มาในครอบครวัครสิเตยีนทีน่มสัการในครสิตจกัรใหญ่ของประเทศซดูานใต ้แต่ เธอ 

ไมค่่อยมคีวามสุขเตม็ที ่เธอมองไมเ่ป็นความเป็นหน่ึง หรอืความรกัแบบของพระคมัภรีใ์นครสิตจกัร ...    

         เมือ่แมรี ่อาย ุ16 ปี เธอไดย้า้ยไปนมสัการพระเจา้ในครสิตจกัรของอีกนิกายหน่ึงในครสิตจกัรแห่งใหม ่แมรี่

สงัเกตว่ามกีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรงทีต่นจะไดร้บัเลอืกเป็น มคันายก หรอืผูป้กครองของโบสถ ์พวกเขาถกเถยีงกนั

อยา่งไมห่ยดุหยอ่นเกีย่วกบัว่า ใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ แมรีม่องไมเ่หน็ความรกัใดๆ ดงันัน้ เธอไดย้า้ยออกไปจาก

ครสิตจกัรแห่งนัน้หลงัจากนมสัการไดส้องปี 

         ครสิตจกัรหรอืโบสถอ์นัดบัต่อมา แมรีรู่ส้กึว่าสมาชกิโบสถม์คีวามสนใจในงานของมชิชนันาร ีคอืการประกาศ

พระกติตคิุณ แต่อยูม่าเมือ่ครสิตจกัรไดร้บัเสือ้ผา้ และขา้วของเครือ่งใชท้ีส่่งมาใหค้รสิตจกัรเตม็คอนเทนเนอรข์นาด

ใหญ่ เหล่าสมาชกิครสิตจกัรทัง้หลายต่อสู ้และแก่งแยง่กนัว่าจะแบ่งเสือ้ผา้ กางเกง กระโปรง เสือ้เชิต้ เสือ้ยดื และ

รอ้งเทา้อยา่งไรจงึจะยตุธิรรม เมือ่เหน็เช่นน้ี แมรีไ่ดล้าออกจากครสิตจกัรไป  

         ในครสิตจกัรแห่งทีส่ ี ่แมรีอุ่ทศิเวลาไปรบัใชพ้ระเจา้โดยการไปกวาดใบไมใ้บหญา้ที่สนามหญา้ดา้นหน้าโบสถ ์

วนัหน่ึงขณะทีแ่มรีก่วาด เธอรูส้กึรอ้นวาบขึน้ทีข่าขา้งซา้ย  ต่อมาเมือ่กลบัถงึบา้น  ขาขา้งนัน้บวมขึน้ แมรีไ่ปหาหมอ

ผ ีซึง่หลงัจากรบัฟังเรือ่งราวแลว้ หมอผบีอกว่า ทีแ่มรีรู่ส้กึรอ้นวาบขึน้ทีข่า ขณะที่เธอกวาดใบไมท้ีส่นามหญา้หน้า

โบสถ ์เพราะว่าแมรีไ่ดก้า้วไปเหยยีบพืน้บรเิวณทีม่ผีูแ้ช่งสาปไว ้กล่าวคอืมใีครสกัคนในโบสถโ์กรธแมรี ่และมุง่

ประสงคร์า้ยทีต่วัเธอ เมือ่รูว้่าแมรีช่อบไปช่วยกวาดสนามหญา้ จงึทาํพธิแีช่งสาปพืน้ทีต่รงบรเิวณนัน้ไว ้  

         หมอผรีกัษาอาคารเจบ็ปวดของแมรีด่ว้ยการใชใ้บมดีโกนกรดีเลก็ๆ ใหเ้ลอืดซมึออกจากบรเิวณศรีษะ และ

ลาํตวัจนถงึน้ิวเทา้กว่าสบิจดุ จากนัน้หมอผไีดนํ้ารากสมนุไพรมาตําใหล้ะเอยีด แลว้ผสมกบัน้ําสะอาด  

สัง่ใหแ้มรีนํ่าไปทาทัว่ตวัวนัละสองครัง้ แมรีร่กัษาโรคแบบน้ีเป็นเวลาเกอืบสามปี อยา่งไรกด็ก่ีอนแมรีห่าย 

เป็นปกต ิเธอเจบ็ปวดตามรา่งกายจนเดนิไมไ่ด ้ไปไหนในบา้นตอ้งคลานไป 

         เสรจ็แลว้วนัหน่ึง ความเจบ็ปวดไดห้ายไปอยา่งปลดิทิง้ แมรีส่ามารถเดนิไดอ้กีครัง้หน่ึง หมอผปีระกาศ  

ว่าการรกัษาโรคของเขาสมัฤทธิผ์ล เสรจ็แลว้เขาเขยีนบนแผ่นกระดาษเล็กๆ เหมอืนเป็นบลิเกบ็เงนิ มขีอ้ความว่า 

สาํหรบัค่ารกัษา “แพะโตเตม็วยั 2 ตวั” ซึง่สาํหรบัฐานะของแมรี ่นบัว่าเป็นเงนิกอ้นโตทเีดยีว 

         แมรีไ่มก่ลบัไปนมสัการทีโ่บสถแ์ห่งนัน้อกีเลย เพราะกลวัโดนคาํแช่งสาป เธอเลอืกไปโบสถแ์ห่งที ่

หา้ และไปนมสัการทีโ่บสถแ์ห่งนัน้อยา่งสตัยซ์ื่อทุกวนัอาทติย ์จนกระทัง่มโีบสถห์ลงัใหมซ่ึง่อยูใ่กลบ้า้นสรา้งเสรจ็  

แมรีไ่ดไ้ปรว่มนมสัการเป็นโบสถแ์ห่งทีห่ก ประมาณหน่ึงปียงัไมรู่ส้กึอิม่ใจนกั หลงัจากนัน้แมร่ีไ่ดย้า้ยไปนมสัการใน

โบสถแ์ห่งทีเ่จด็ และทีแ่ปดตามลาํดบั 

         ช่วงเวลาต่อมา แมรีใ่หก้ําเนิดบุตรชายหน่ึงคน ขณะที่เธอพกัฟ้ืนบนเตยีง เธอจบิน้ํารอ้น ปรากฏว่าเธอรูส้กึ

ปวดแสบปวดรอ้นทีล่าํคอ และต่อมาลาํคอเกดิบวมเป่ง หมอผไีดบ้อกกบัแมรีว่่า ใครคนหน่ึงพยายามจะฆา่เธอโดย

การแอบเอายาพษิผสมในน้ํารอ้นให้เธอดืม่ 
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         แมรีต่อ้งใชเ้วลาเป็นปีนัง่-นอนบนเตยีงทาํงานไมไ่ด ้หมอผทีาํการบดรากไมผ้สมน้ําเป็นยารกัษาโรค และ

บอกใหเ้ธอดื่มทุกวนั จนครบหน่ึงปี ในทีสุ่ดแมรีห่ายเป็นปกติ 

        แมรไีดไ้ปเยีย่มนมสัการครสิตจกัร หรอืโบสถแ์ห่งใหมอ่ยูทุ่กบ่อย เพื่อคน้หา “ความรกัแท้” และ “ความเป็น

หน่ึง”  แมรีเ่กดิเจบ็ป่วยอกีสองครัง้หลงัจากนัน้ ทัง้สองครัง้หมอผปีรกัปราํว่า “แมรีบ่งัเอญิไดร้บัคาํแช่งสาป ในครัง้ที่

สี ่ทีเ่ธอมอีาการบวมทีค่อ และการบวมไดล้ามไปทัว่รา่งกายของเธอ หมอผบีอกว่ามใีครบางคนแอบโรยยาพษิลงใน

อาหารของแมรี ่แต่หมอผไีมอ่าจช่วยอะไรเธอไดอ้กี แมรีไ่ปหาหมอผคีนทีส่อง และต่อมาไปหาหมอผีคนทีส่าม หมอ

ผทีัง้สามพดูเสยีงเดยีวกนัว่ามใีครคนหน่ึงวางยาพษิในอาหารทีแ่มรีร่บัประทาน พวกเขาใชค้อมพวิเตอรข์องพวกเขา

แสดงใหเ้หน็ยาพษิในลาํไสเ้ลก็ของแมรี ่แต่ไมม่หีมอผคีนใดช่วยรกัษาใหห้ายได้ 

         ในทีสุ่ดแมรีไ่ดไ้ปนมสัการทีโ่บสถใ์หม ่เป็นแห่งทีส่บิสาม และในโบสถแ์ห่งน้ี แมรีม่คีวามปรารถนา 

ทีจ่ะอธษิฐานต่อพระเจา้ในทุกปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้แรก ไมเ่พยีงอธษิฐานอยา่งเดยีว ในเรือ่งทีส่าํคญั แมรี่ 

ไดอ้ดอาหารพรอ้มกนัไปดว้ยเป็นเวลาสามวนั วนัหน่ึงแมรีไ่ปทีโ่รงพยาบาล เมือ่นายแพทยท่์านหน่ึงไดร้บั  

รูว้่าแมรีไ่ดอ้ดอาหารและอธษิฐานไปพรอ้มกนั นายแพทยค์นนัน้บอกแมรีว่่า “นัน่เป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ดคนหน่ึงจะทาํได ้

เพราะเท่ากบัแมรีไ่ดท้ลูขอพระเยซ ูนายแพทยผ์ูป้ระเสรฐิเป็นผูร้กัษาโรคให้” นายแพทยค์นทีพ่ดูประโยคนัน้กบัแมรี่

ไดฉ้ีดยาใหก้บัแมรีห่น่ึงเขม็ ในเวลาเพยีงไม่กีช่ ัว่โมงต่อมาอาการบวมตามรา่งกายของแมรีเ่ริม่ลดลง และเธอหาย

เป็นปกต ิ        

         ต่อมาแมรีไ่ดไ้ปนมสัการทีโ่บสถแ์ห่งใหมอ่กีแห่งหน่ึง โบสถน์ัน้เป็นโบสถใ์หญ่มศีษิยาภบิาล และผูช่้วย     

ศษิยาภบิาลเป็นผูด้แูล แมรีรู่ส้กึมคีวามสุขทีพ่ระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเธอ แต่เธอยงัไมพ่บกบัสนัตสิุขทีแ่ทจ้รงิ

ในโบสถใ์หญ่แห่งนัน้ เพราะวนัหน่ึงศษิยาภบิาล และผูช่้วยเกดิขดัแยง้กนั เกีย่วกบัว่าจะขายกอ้นหนิทีบ่ดแลว้ใหใ้คร 

หลงัจากทีไ่ดช่้วยกนัทุบจากหนิกอ้นใหญ่ ใหเ้ป็นกอ้นเลก็...แมรีรู่ส้กึวา่ “อยา่งน้ีฉนัจะหาสนัตสิุขไดจ้ากทีไ่หน จงึไม่

กลบัไปนมสัการทีโ่บสถแ์ห่งนัน้อกี 

         ในวนัต่อมา แมรีนึ่กถงึโบสถแ์อ๊ดเวนตสี เป็นโบสถแ์ห่งเดยีวทีแ่มรีเ่คยไปเยีย่มนานแลว้ เมือ่สบิกว่า 

ปีก่อน แมรีไ่ดไ้ปเยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสีแห่งนัน้ เธอจดจาํใบหน้าแห่งสนัตสิุขของพีน้่องครสิเตยีนแอ๊ด- 

เวนตสีในโบสถแ์ห่งนัน้ได ้แมรีต่ดัสนิใจไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี.... 

         หลงัจากทีแ่มรีไ่ปนมสัการในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีแห่งนัน้ไมน่าน เธอไดไ้ปรบัฟังในการประชุมเผยแพรพ่ระกติติ

คุณทีท่างโบสถจ์ดัขึน้ หลงัการประชุมเสรจ็สิน้ลง แมรีเ่ขา้ใจเรือ่งพระกติตคิุณ และมสีนัตสิุขอยา่งเตม็ลน้ แมร่ีจ่งึ

ขอรบับพัตศิมาเขา้เป็นสมาชกิของครสิตจกัร 

         นบัแต่นัน้มาแมรีไ่มรู่ส้กึกลวัคาํแช่งสาปตามทีห่มอผบีอกอกีต่อไป ทัง้ไมก่ลวัว่าจะมใีครมาวางยาพษิในน้ํา

หรอือาหาร เพราะพระเยซเูป็นนายแพทยผ์ูป้ระเสรฐิสามารถช่วยเธอไดทุ้กเรือ่ง ...ต่อมาสามขีองแมรีก่ไ็ดร้บับพั-    

ตสิมาเขา้สู่ครสิตจกัรดว้ยเช่นกนั 

         แมรีก่ล่าวเป็นพยานว่า “ตอนน้ีฉนัใชช้วีติไดอ้ยา่งอสิระ ฉนัและครอบครวัมคีวามสุขไมต่อ้งกลวั หรอื 

เป็นกงัวลเรือ่ง “คาํแช่งสาป” หรอื “ยาพษิ” อกีต่อไป เพราะพระเยซทูรงมอีํานาจยิง่ใหญ่กว่า และพวกเราที่ 

เชื่อในพระองค ์เป็นบุตรชายหญงิของพระองคก์นัทุกคน” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน สาํหรบัการทีท่่านทัง้หลายไดถ้วายทรพัย ์ในวนัสะบาโตทีส่บิสามในปี 

2016 ซึง่สาํนกังานครสิตจกัรไดนํ้าไปสรา้งหอ้งเรยีนวนัสะบาโตสาํหรบัเดก็ๆ  ในครสิตจกัรจบูาแอ๊ดเวนตสี  โบสถ์

ทีแ่มรี ่และครอบครวันมสัการในวนัสะบาโต.....ขอพระบดิาทรงอวยพระพรใหพ้ีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน....ในนาม

พระเยซคูรสิต์...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 2 พฤศจิกายน 2019 

ความฝันของทหาร 

 

เล่าโดย  ดาเนียล เดง มาชีค วยั 39 ปี...ประเทศซูดานใต้ 

 

         ดาเนียล เดง มาชีค  เป็นทหารบกรา่งสงูบกึบนึ ในประเทศซดูานใต ้เขาไมต่อ้งการเขา้ไปในการต่อสูใ้น

สงครามกลางเมอืงกบัพีน้่องรว่มชาตขิองเขา ดาเนียลไดอ้ธษิฐาน และอดอาหารเป็นเวลาสามวนั ทลูขอ  

สนัตสิุขจากพระเจา้สาํหรบัประเทศของเขาในปี 2013 

         “โอพระบดิาเจา้ พระองคท์รงเป็นพระเจา้เทีย่งแท ้ไมม่พีระเจา้อื่นใดนอกเหนือจากพระองค ์ขา้พระองค์  

เป็นทหาร เหล่าผูนํ้าและประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งการใหข้า้พระองคส์ูร้บกบัพีน้่องรว่มชาตขิองขา้พระองคใ์น  

สงครามกลางเมอืง โปรดอวยพระพรใหป้ระชาชนชาวซดูานใตม้สีนัตสิุขดว้ยเถดิ ....ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้... 

อาเมน” 

         ในวนัทีส่ามของการอดอาหาร และอธษิฐาน ดาเนียลฝันรา้ย มทีตูสวรรคส์ามองคนุ่์งห่มดว้ยผา้สขีาวสว่าง

สดใสมาปรากฏตวั ณ หอ้งนอนของเขาทีเ่มอืง “ยโิรล” ซึง่เป็นบา้นเกดิของดาเนียล เมอืงน้ีนัง่รถประจาํทางจากเมอืง

จบูา ซึง่เป็นเมอืงหลวงไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 8 ชัว่โมง 

         “ทตูสวรรคอ์งคห์น่ึงสัง่ดาเนียลว่า... ตื่นขึน้ส ิและรอ้งเพลงกบัพวกเรา” 

           ดว้ยความฉงนสนเท่ห ์ดาเนียลเอ่ยถามว่า “พวกท่านมาจากทีไ่หน” 

         “การอดอาหาร และคาํอธษิฐานของท่านไดร้บัคาํตอบจากพระผูส้รา้ง” ทตูสวรรคอ์งคห์น่ึงตอบ “น่ีคอืเหตุผล 

ทีพ่ระองคท์รงส่งเราลงมา เพื่อประกอบพธิบีพัตศิมาใหท่้าน” 

         ในความฝันดาเนียลรว่มรอ้งเพลงกบัเหล่าทตูสวรรค ์สรรเสรญิพระเยซสูาํหรบัความรอดของพระองค์ 

จากนัน้ทตูสวรรคท์ัง้สามนําดาเนียลไปทีท่ะเลสาบยโิรล” ซึง่อยูน่อกเมอืง ทตูสวรรคอ์งคห์น่ึงนําชุดสขีาวมาให้

ดาเนียลสวม และเดนินําดาเนียลลงไปในน้ํา และประกอบพธิบีพัตศิมาใหเ้ขา ขณะทีท่ตูสวรรคอ์กีสอง 

องคเ์ฝ้ามองอยา่งใกลช้ดิ 

         ภายหลงั เหล่าทตูสวรรคม์อบพระคมัภรีใ์หด้าเนียลเล่มหน่ึง และนําเขาไปทีโ่บสถแ์ห่งหน่ึงซึง่อยูไ่มไ่กล  

ทตูสวรรคอ์งคห์น่ึงพดูว่า “เจา้จะพบบางสิง่น่าสนใจทีน่ัน่” 

         จากนัน้ทตูสวรรคท์ัง้สามองค์ไดอ้นัตรธานไป ดาเนียลเขา้ไปในโบสถ ์เขาพบผูค้นหลายคนนอนตายอยูบ่น

พืน้ โบสถม์เีพยีงเดก็ชายอาย ุ2 ขวบคนหน่ึงทีม่ชีวีติอยู ่และเขาขอเดก็คนนัน้อธษิฐานรว่มกบัเขา ขณะทีเ่ขาและเดก็

คนนัน้อธษิฐานรา่งของสมาชกิโบสถท์ัง้หลายทีน่อนตายบนพืน้พากนัฟ้ืนสู่ชวีติทุกคน  

         ในชัว่ขณะนัน้เอง ดาเนียลตื่นขึน้จากการนอนหลบั และตลอดสามปีนบัจากความฝันในคนืนัน้ เขายงั        

สงสยัว่า ความฝันของเขาหมายความว่าอยา่งไร 

         ในปี 2017 เขาพบศาสนาจารยค์รสิเตียนคนนัน้ ทีไ่ดร้บับพัตศิมาใหก้บัเขา และภรรยา ในช่วงนมสัการ  

ในโบสถว์นัอาทติย ์อาทติยห์น่ึง ซึง่เมือ่ดาเนียลโผล่ขึน้จากน้ํา เขาไดท้าํบางสิง่ทีผู่ใ้หญ่ไมเ่คยทาํ คอืเขารอ้งไห้ 

          ซึง่เขาไดเ้อ่ยถาม ศาสนาจารยค์นทีร่บับพัตศิมาใหเ้ขาว่า “เหตุใดผมจงึรอ้งไห”้ 

          “เป็นผลงานของพระวญิญาณบรสิุทธิ”์ ศาสนาจารยต์อบ 

         ตอนนัน้ดาเนียลรูส้กึสบัสน และโกรธ เมือ่รูส้กึโกรธยิง่รอ้งไหห้นกัขึน้ เมือ่เขามองเหน็ทุกคนมองดเูขาเป็น

ตาเดยีว ดาเนียลรูส้กึอบัอาย แต่ไมห่ยดุรอ้งไห ้ตามปกตแิลว้ผูช้ายทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้ในประเทศซดูานใต้ 
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จะไมร่อ้งไหง้า่ยๆ  ยิง่เขาเป็นทหารรา่งกายบกึบนึแน่นอนจะไมร่อ้งไห ้ดาเนียลรอ้งไหเ้ป็นพกัๆ ในช่วงเวลาสองวนั

ต่อมา ขณะนัน้หลานชายของดาเนียลวยั 22 ปีคนหน่ึงไดเ้ดนิทางมาเยีย่มดาเนียล ดาเนียลไมอ่าจซ่อนน้ําตาทีไ่หล

ออกมาได ้ดาเนียลอธบิายใหห้ลานชายฟังว่า เขารอ้งไหต้ัง้แต่ไดร้บับพัตศิมาเมือ่สองวนัก่อน.... 

        หลานชายไดถ้ามว่า “เหตุใดลุงจงึรบับพัตศิมาในโบสถแ์ห่งนัน้”  หลานชายชื่อ อบัราฮมั แสดงความเหน็ 

ว่า “โบสถแ์ห่งนัน้ไมใ่ช่โบสถท์ีเ่ทีย่งแท้” 

         อบัราฮมั มอบพระคมัภรีใ์หด้าเนียลเล่มหน่ึง และกล่าวหนุนใจใหลุ้งศกึษาเรือ่งวนัสะบาโต ทนัใดนัน้ 

ดาเนียลตระหนกัว่า เขาควรจะนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีตามทีห่ลานชายแนะนํา  

         ในวนัสะบาโตถดัมา ดาเนียล และภรรยาของเขาเดนิทางไปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีดว้ย  

กนั หลงัจากนัน้สามเดอืน วนัที ่20 มกราคม 2018  ดาเนียล และภรรยาไดร้บับพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี 

เมือ่โผล่ขึน้มาจากอ่างรบับพัตศิมา ดาเนียลไมไ่ดห้ลัง่น้ําตารอ้งไหเ้หมอืนการรบับพัตศิมาครัง้ก่อน  

         “ความฝันของผมไดเ้ป็นจรงิแลว้” ดาเนียลกล่าวดว้ยความตื่นเตน้ต่อหน้าเหล่าสมาชกิในโบสถ ์และหลงั 

จากนัน้เขาไดเ้ล่าความฝันของเขาใหพ้ีน้่องสมาชกิฟัง 

         เมือ่น้องชายทัง้สอง และน้องสะใภข้องดาเนียล ไดฟั้งคาํพยานในความชื่นชมยนิดขีองดาเนียล ผูเ้ป็นพีช่าย

คนโตพวกเขา พวกเขา และครอบครวัไดร้บับพัตศิมาในอกีไมก่ีเ่ดอืนต่อมา ขณะน้ีคุณแมข่องดาเนียล กก็ําลงัศกึษา

พระคมัภรีใ์นชัน้เตรยีมรบับพัตศิมา 

         ขณะเมือ่เขยีนขา่วน้ี ดาเนียล อาย ุ39 ปี เขาเป็นพยานเสมอว่า พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเขาอยา่งไร 

เขาอธษิฐานทลูขอ “สนัตสิุขสาํหรบัประเทศซดูานใตใ้นปี 2013 และพระเยซตูอบดว้ยความฝันทีแ่สดงใหเ้หน็วถิทีี่

นําไปสู่สนัตสิุขแทจ้รงิ - นัน่คอืมอบถวายดวงใจแด่พระเยซผู่านพธิรีบับพัตศิมา” 

         ดาเนียลกล่าวว่า “ผมมคีวามสุข ไมม่กีารรอ้งไห ้ตอนน้ีผมรูส้กึมคีวามสุขดกีว่าทีผ่่านๆ มานบัตัง้แต่ผมไดร้บั

บพัตศิมาใหมใ่นโบสถแ์อ๊ดเวนตสี” 

        ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ีไ่ดถ้วายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสามของปี 2016 ซึง่ทางสาํนกังาน 

ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีประเทศซดูานใต ้ซึง่ไดนํ้าไปสรา้งหอ้งเรยีน โรงเรยีนสะบาโตสาํหรบัเดก็ ของโบสถ์

แอ๊ดเวนตสีในเมอืง “จบูา” และสาํหรบัเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีส่วนหน่ึงจะนําไปสรา้งโรงเรยีน

ระดบัมธัยมปลายแอ๊ดเวนตสี ซึง่ตัง้อยูใ่กลโ้บสถแ์อ๊ดเวนตสีทีด่าเนียล และครอบครวัเขา้นมสัการ ขอพระเจา้ทรง

อวยพระพรแด่พีน้่องทุกท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 9 พฤศจิกายน 2019 

นักเทศน์บนรถประจาํทาง 

 

เล่าโดย  ซามเูอล ดากิจิมานา วยั 59 ปี...สาธารณรฐัรวนัดา 

 

         บางคนเล่นมอืถอื หรอือ่านหนงัสอืเมือ่นัง่รถประจาํทาง แต่ ซามเูอล ดากิจิมานา เทศนา ซามเูอลพดู

เกีย่วกบัพระเยซ ูและการเสดจ็กลบัมาในไมช่า้ของพระองค ์เขาทาํเช่นน้ีขณะนัง่รถบสัไปทาํงานทุกเชา้ในเมอืงคกิาล ิ

เมอืงหลวงของสาธารณรฐัรวนัดา เขาไมเ่คยรูเ้ลยว่า ถอ้ยคาํของเขา่มผีลกระทบต่อผูฟั้งคนใดหรอืไมอ่ยา่งไร 

         จนกระทัง่วนัหน่ึง ขณะทีซ่ามเูอลกําลงัเดนิขา้มถนน  เมือ่ผูห้ญงิคนหน่ึงเรยีกเขาว่า “อาจารย ์โปรดหยดุ 

สกัประเดีย๋ว” ซามเูอล ไมใ่ช่อาจารย ์(ศาสนาจารย)์ แต่เขากค็ุน้เคยกบัการถูกเรยีกว่า “อาจารย”์ อยูบ่่อยๆ สาเหตุ

เพราะพวกเขาไดย้นิ หรอืฟังผูค้นเล่าถงึ การทีเ่ขาพดู หรอืเทศนาเรือ่งพระเจา้บนรถประจาํทาง เมือ่ถูกเรยีกจาก

ดา้นหลงั ซามเูอลหยดุและหนัหน้าไปดผููห้ญงิคนที่เรยีก และคอยดวู่าเธอจะพดูอะไรต่อ 

         “เราเคยพบกนัมาก่อนหรอืเปล่าครบั” ซามเูอลเอ่ยถาม... ผูห้ญงิคนนัน้เปิดเผยว่า 

          “คุณอาจไมรู่ต้วัว่า คุณกําลงัทาํสิง่ทีด่”ี ผูห้ญงิคนนัน้กล่าวชม  “เราพบกนับนรถประจาํทาง ขณะทีคุ่ณพดู

เกีย่วกบัปัญหาทีฉ่นัมอียู่” แลว้ผูห้ญงิคนนัน้กล่าวเตอืนความทรงจาํซามเูอลว่า “ไมก่ีว่นัทีผ่่านมาคุณไดพ้ดูบน 

รถประจาํทาง ทีฉ่นันัง่อยูไ่ม่ห่างว่า “จงใหพ้ระเจา้เป็นทีห่น่ึงในทุกสิง่ทีคุ่ณทาํ” ขา่วสารทีคุ่ณพดูวนันัน้ทาํใหฉ้นัทราบ

ว่า ฉนัจะตดัสนิใจอยา่งไรเมือ่ไปถงึทีท่าํงาน  

           “เมือ่ฉนัเดนิทางไปถงึทีท่าํงาน ฉนัพบกบัปัญหาทีท่า้ทายมาก ฉนัจงึคุกเขา่ลงในทีท่าํงานของฉนั และ

อธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ผูช้ายคนทีพ่ดูบนรถประจาํทางเชา้วนัน้ีพดูว่า เราจะตอ้งใหพ้ระเจา้เป็นทีห่น่ึง ..บดัน้ีโปรด

ช่วยขา้พระองคใ์หถ้วายความเป็นหน่ึงใหก้บัพระองคด์ว้ย” 

         หลงัจากทีฉ่นัไดอ้ธษิฐาน ฉนัรูส้กึเขม้แขง็ขึน้ และทราบว่าจะพดูกบัเจา้นายอยา่งไรด ีไมก่ีช่ ัว่โมงต่อมา ผู้

เป็นเจา้นายซึง่เป็นผูช้ายมาถงึทีท่าํงาน เขาตรงเขา้มายงัโต๊ะทาํงานของฉนั และถามว่า 

         “เมือ่ไรเราจะไปกนั” เขาถาม 

          ฉนัไดต้อบไปว่า “เจา้นายค่ะ ฉนัจะไมท่าํบาป” ฉนัตอบไป ขณะทีเ่ขากําลงังง...ฉนัพดูต่อไปว่า “ฉนัไม่

สามารถไปกบัเจา้นายได ้ข้อแรก ฉนัเป็นผูห้ญงิทีแ่ต่งงานแลว้ และฉนัตอ้งสตัยซ์ื่อต่อสามขีองฉนั ข้อสอง ฉนัเป็น 

ครสิเตยีน และฉนัจะไมท่าํบาปต่อพระผูช่้วยใหร้อดของฉนั ข้อสาม ฉนัเป็นผูนํ้าสตรใีนโบสถข์องฉนั ฉนัจะตอ้งเป็น

ตวัอยา่งแก่คนอื่น 

         เจา้นายของฉนัรูส้กึตกใจ  ในทีสุ่ดเขากล่าวออกมาว่า... 

         “ผมเคยยืน่ขอ้เสนอใหคุ้ณมาหลายครัง้ แต่คณุไมเ่คยตอบว่า “ตกลง” หรอื “ไมต่กลง” ตอนน้ีเหตุใดจงึตอบ

ปฏเิสธผมอยา่งไมม่เียือ่ใยอยา่งน้ี ผมไดย้ืน่ขอ้เสนอใหคุ้ณหลายครัง้แต่คุณไมป่ฏเิสธมาแต่ตน้..... 

          สายตาทีเ่จา้นายมองดฉูนัมคีวามโกรธ และผดิหวงัรนุแรง ในทีสุ่ดเขาพดูออกมาอยา่งชดัถอ้ยชดัคาํว่า ... 

          “อยา่งน้ีผมขอใหค้ณุพจิารณาตวัเอง ผมใหคุ้ณออกจากงานไปไดเ้ลย” พดูเสรจ็เขาเดนิไปยงัหอ้งทาํงานของ

เขาอยา่งหวัเสยี.... 

         ผูห้ญงิคนทีร่อ้งขอใหซ้ามเูอล หยดุฟังคาํพยานของเธอเล่าต่อว่า “ในใจฉนัรูส้กึหนกัอึง้ วนัเดยีวกนันัน้เมือ่ทาํ

ใหจ้ติใจสงบลงได ้ฉนันัง่ลงอธษิฐานต่อพระเจา้ว่า “พระบดิาเจา้ ขา้พระองคข์อสรรเสรญิพระองค์...ขา้พระองคใ์ห้
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พระองคเ์ป็นหน่ึงในชวีติ  ถา้ขา้พระองคต์อ้งออกจากงานไปจรงิๆ โปรดช่วยดแูลลกูๆ ของขา้พระองคด์ว้ย...ทลูขอ

ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน” 

         ในกรณทีีเ่จา้พนกังานคนหน่ึงถูกใหอ้อก (หรอืถูกไล่ออก) ในวนัรุง่ขึน้เขาหรอืเธอจะไดร้บัซองขาวขา้งในซอง

ขาวเป็นจดหมายบอก “ใหอ้อก”  จากเจา้นาย หรอืผูจ้ดัการ แต่สาํหรบัฉนัวนัรุง่ขึน้ และวนัถดัมาฉนัไมไ่ดร้บัซองขาว

แต่อยา่งใด  ฉนัรูส้กึฉงนสนเท่หม์าก.....หรอืผูจ้ดัการจะเปลีย่นใจ   

         ในเยน็ของวนัทีส่ามหลงัจากเจา้นายบอกว่าจะใหฉ้นัออกจากงาน คนืนัน้ขา่วในโทรทศัน์ประกาศว่า เจา้นาย

ของฉนัถูกคณะกรรมการให้ปลดออกจากตําแหน่ง พอไดย้นิเช่นนัน้ฉนัรอ้งไห ้เสรจ็แลว้ฉนัขอบพระคุณพระเจา้ 

สรรเสรญิพระนามของพระองค์ 

         ณ ขา้งถนน เมือ่ผูห้ญงิคนทีเ่รยีกใหซ้ามเูอลหยดุ สรปุเรือ่งตอนจบของเธอว่า “แทนทีฉ่นัจะไดถู้กไล่ออก แต่

ฉนัยงัไดท้าํงานของฉนัต่อไป ฉนัไมข่อบคุณพระเจา้ทีเ่จา้นายของฉนัถูกปลดออกจากตําแหน่ง แต่ขอบพระคณุที่

พระเจา้ทรงปกป้องบุคคลผูท้ีถ่วายตวัใหพ้ระองคเ์ป็นหน่ึงในชวีติ” 

         เมือ่ไดฟั้งคาํพยานของผูห้ญงิคนนัน้ทีข่า้งถนน ซามเูอลไดเ้ทศนาบนรถประจาํทางต่อไป แต่มบีางครัง้

เหมอืนกนัทีซ่ามเูอลเทศนาบรเิวณขา้งถนน สาํคญัทีส่ดุเขากล่าวว่า บางครัง้เขาไมส่บโอกาส หรอืจงัหวะเหมาะทีจ่ะ

กล่าวถอ้ยคาํใดๆ ออกมา เขาจะอธษิฐานในใจว่า “โอ พระบดิาเจา้ ขอทรงโปรดใหห้น้าตา ท่าท ีความเอือ้อาทร 

ความมน้ํีาใจของขา้พระองคไ์ดเ้ปิดเผยออกว่าขา้พระองคร์กั และจงรกัภกัดต่ีอพระองคด์ว้ยเถดิ ...ในนามพระเยซ-ู

ครสิตเ์จา้...อาเมน” 

         จะว่าไปสมาชกิของครสิตจกัรทัว่โลก ต่างกําลงัเทศนาโดยปราศจากการเอ่ยคาํ เมือ่พวกเขาไดถ้วายทรพัย ์

ในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เพื่อจะช่วยเปิดโรงเรยีนแพทยใ์นบรเิวณพืน้ทีข่อง “มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีแห่งทวปี

แอฟรกิากลาง” ในกรงุ “คกิาล”ิ ซามเูอลกล่าวว่า เขารูส้กึขอบพระคณุพระเจา้เป็นทีสุ่ด สาํหรบัโรงเรยีนแพทยแ์ห่งน้ี 

ซึง่คณะอาจารยส์อน และนกัศกึษาทัง้หลาย จะไดช่้วยกนัเผยแผ่พระกติตคิุณไปรอบๆ ในสาธารณรฐัรวนัดา และ

ประเทศอื่นๆ ในทวปีแอฟรกิา 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีถ่วายทรพัยเ์พื่อช่วยใหโ้ครงการ เปิดโรงเรยีนแพทยศ์าสตร ์ใหเ้กดิเป็น

จรงิขึน้มา ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน ทีม่น้ํีาใจในพนัธกจิของพระเจา้ในสาธารณรฐัรวนัดา ....ในนามพระ-

เยซคูรสิตเจา้....อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 16 พฤศจิกายน 2019 

ลกูกาํพร้าจากสงครามฆ่าล้างเผา่พนัธุ์ 

 

เล่าโดย  เดลฟิลน์ ยไูวน์ วยั 25 ปี...สาธารณรฐัรวนัดา 

 

         คุณพ่อ คุณแมข่องฉนัตายในปี 1994 (พ.ศ.2537) ในสงครามฆา่ลา้งเผ่าพนัธุร์ะหว่างคนสองเผ่าในประเทศ

สาธารณรฐัรวนัดา ซึง่ฉนัเป็นคนหน่ึงทีไ่ดก้ลายเป็น “ลกูกําพรา้”  

         ความทรงจาํในวยัเดก็คอื ฉนัรอ้งไหอ้ยา่งไมห่ยดุจากการตายของคุณพ่อ และคุณแมข่องฉนั แมเ้มือ่ฉนัถูก

ทางการส่งเขา้ไปอยูใ่นศูนยล์กูกําพรา้ บางครัง้ฉนัยงัรอ้งไห ้และถามเจา้หน้าทีค่นหน่ึงว่า เมือ่ไรฉนัจะไดเ้หน็หน้า

คุณแมข่องฉนั 

         ซึง่เจา้หน้าคนนัน้ตอบว่า “แลว้หนูจะไดเ้หน็หน้าคุณแมส่กัวนั” ตอนแรกเพราะความเป็นเดก็ ไมเ่ขา้ใจใน

เรือ่งความตาย ฉนัคดิว่าคุณแมข่องฉนัเดนิทางไปไหนสกัแห่ง ดงันัน้ฉนัรอวนัทีค่ณุแมจ่ะกลบัมา แต่เวลาผ่านไปคุณ

แมย่งัไมก่ลบัมา เวลายิง่ผ่านไปฉนัยิง่รูส้กึผดิหวงัมากขึน้ 

         ท่ามกลางเจา้หน้าทีใ่นศูนยเ์ดก็กําพรา้ ผูอ้ํานวยการศูนยฯ์ ไดก้ําหนดใหเ้จา้หน้าทีห่ญงิแต่ละคนเป็นผูท้าํ

หน้าที ่“แม”่ ใหก้บัเดก็กําพรา้ คุณแมข่องฉนัเป็นสตรแีอ๊ดเวนตสีชื่อ “บรกิติต”ี คุณแมค่นใหมข่องฉนัไดพ้าฉนัไป

นมสัการทีโ่บสถ ์ฉนัชอบบรรยากาศของโบสถม์าก สมาชกิของโบสถ์ทุกคนมใีจกรณุา 

         ต่อมารฐับาลไดปิ้ดศูนยเ์ดก็กําพรา้ ตอนนัน้ฉนัอาย ุ7  ปี และฉนัถูกรบัเขา้ไปเป็นบุตรบุญธรรมของครอบ 

ครวัหน่ึง ฉนัคาดหวงัว่าชวีติจะสดใสขึน้ แต่ความเป็นจรงิกลบัเป็นตรงกนัขา้ม 

         ในตอนแรกๆ ครอบครวัพ่อแมบุ่ญธรรมปฏบิตัต่ิอฉนัดว้ยความรกั พวกเขามลีกูสาววยัเดยีวกบัฉนัหน่ึงคน

ชื่อ “มเูทซ”ิ เธอมอีายมุากกว่าฉนัสามเดอืน ฉนัจงึเรยีก “มเูทซวิ่าพี”่ การมพีีท่าํใหฉ้นัรูส้กึอบอุ่นใจ เพราะฉนัหวงัว่า

พ่อแมบุ่ญธรรมจะรกั และใหก้ารดแูลฉนัเหมอืนพวกเขารกัลกูสาวของพวกเขา แต่ความเป็นจรงิไมเ่ป็นเช่นนัน้  

         ตอนเชา้หลงัจากตื่นนอน ฉนัถูกกําหนดใหท้าํสะอาดบา้น และตกัน้ําจากบ่อมาเตมิลงทีโ่อ่งจนเตม็ ก่อน  

ทีจ่ะไปโรงเรยีน ฉนัมกัจะไปโรงเรยีนสาย และครจูะทาํโทษฉนัดว้ยการเฆี่ยนดว้ยไมเ้รยีว เมือ่ฉนัไปเขา้ชัน้ 

ไมท่นัเวลา บางวนัถา้ฉนัไปสายมาก ครจูะสัง่ใหฉ้นักลบับา้น แต่ฉนัไมก่ลบั แต่จะรออยูแ่ถวนอกอาคารเรยีน จนกว่า

ชัน้เรยีนของฉนัจะเลกิ ฉนักจ็ะเดนิกลบับา้นพรอ้มกบัพีส่าว ซึง่เป็นลกูจรงิของพ่อแมบุ่ญธรรม 

         คุณแมบุ่ญธรรมของฉนัทราบปัญหาการไปโรงเรยีนสายของฉนั ว่าเกดิขึน้เพราะเธอใชใ้หฉ้นัทาํงานมาก

เกนิไป จนไปโรงเรยีนไมท่นั แต่แมบุ่ญธรรมกไ็มแ่กไ้ขอะไรในเรือ่งน้ี 

         ไมน่านต่อมาแมบุ่ญธรรมแสดงออกมาอยา่งเปิดเผยว่าเธอไมช่อบฉนั โดยบอกกบัฉนัว่า “เดลฟิน... 

ฉนัไมเ่กีย่วขอ้งกบัเธอโดยสายเลอืดนะ...ต่อไปน้ีอยา่เรยีกฉนัว่า คุณแม่...คุณแม ่ อกีต่อไป” 

         ส่วนพีส่าว คอื “มเุทซ”ิ ไมเ่หมอืนคุณแมข่องเธอ เธอรกัฉนั เธอรอ้งไหเ้มือ่เหน็ฉนัไดร้บัการปฏบิตัไิมด่ ีเธอ

แบ่งปันอาหาร และนมกล่อง แมว้่าคุณแมข่องเธอจะดุด่าเธอ ถา้เหน็เธอแบ่งปันเช่นนัน้ อยา่งไรกด็คีุณพ่อบุญธรรม

รกัฉนั แมว้่าต่อหน้าคุณแมคุ่ณพ่อจะวางเฉย เพราะกลวัผดิใจคุณแม่ 

         ทุกสิง่ทุกอยา่งมาถงึจดุสิน้สุดเมือ่สิน้ปีการศกึษา ตอนนัน้ฉนัอาย ุ13 ปี เรยีนอยูช่ ัน้เดยีวกบั “มเุทซ”ิ พีส่าว 

บุญธรรม ฉนัสอบผ่าน แต่พีส่าวสอบตก คุณแมบุ่ญธรรมรูส้กึผดิหวงัมาก และอาจรูส้กึอบัอายทีบุ่ตรบุญธรรม 

สอบได ้บุตรของเธอเองสอบตก  
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         แมบุ่ญธรรมบอกกบัฉันอยา่งไมม่เียือ่ใยว่า ฉนัสิน้สุดการเป็นแมบุ่ญธรรมของเธอตัง้แต่วนัน้ี ...เธอตอ้งออก

จากบา้นของฉนัไป..พระเจา้ยงัทรงพระเมตตา มคีรอบครวัหน่ึงนึกสงสารฉนั และนําฉนัไปเลีย้งเป็นเวลาหลายปี ซึง่

ตอนนัน้ครอบครวัทีร่บัลกูกําพรา้ทีพ่่อแมเ่สยีชวีติในช่วงสงครามฆา่ลา้งเผ่าพันธุ ์จะไดร้บัเงนิอุดหนุนจากรฐับาลเป็น

รายบุคคล...พ่อแมบุ่ญธรรมคู่ใหมใ่หฉ้นัไปเรยีนหนงัสอื แต่กน่็าเสยีดายทีฉ่นัไมม่โีอกาสไดเ้รยีนจบชัน้มธัยมปลาย 

         ฉนัเตบิโตขึน้สู่วยัสาว ชวีติดเูหมอืนจะสิน้หวงัไปทุกสิง่ ฉนัรูส้กึเกลยีดทุกคน และเชื่ออยา่งผดิๆ ว่า ทุกคนก็

เกลยีดชงัฉนั ฉนันึกสงสยัว่าพระเจา้จะทรงรูจ้กัฉนัหรอืเปล่า และฉนัเกลยีดพระองค ์วนัหน่ึงฉนัพยายามจะฆา่ตวั

ตาย ดว้ยการดื่มเหลา้กบัน้ําอยา่งหนกัจนลม้ฟุบหมดสตไิปแต่กไ็มต่าย ผูม้ใีจกรณุาคนหน่ึงช่วยฉนัไว้ 

         วนัหน่ีงขณะทีฉ่นักําลงัเดนิบนถนนในเมอืง “ยามาตา” ฉนัไดย้นิเสยีงประกาศผ่านลาํโพงว่า อาจารยเ์ฟด-  

เดอรคิ มโูซนิ กําลงัประกาศเผยแพรพ่ระกติตคิุณทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

         เสยีงประกาศอยา่งหนกัแน่นว่า “คุณอยากเป็นคนใหมท่ัง้ตวั และหวัใจหรอืไม่” ถา้คุณตอ้งการอยา่ลงัเล 

ทีจ่ะมารบัอํานาจจากพระเจา้เพื่อจะเป็นคนใหม ่เสยีงประกาศน้ีเหมอืนกบัเป็นการพดูเชญิชวนฉนัโดยตรง  ฉนัหยดุ

ยนืฟังสกัครูห่น่ึง ฉนัรูส้กึเหมอืนมเีสยีงเลก็ๆ พดูกบัดวงใจของฉนัว่า “จงไดร้บัการหนุนใจ เรารกัเจา้” 

         ฉนัตดัสนิใจไปรว่มในการประชุมทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เมือ่อาจารยผ์ูเ้ทศนากล่าวเชญิชวนให้

ตดัสนิใจรบัเชื่อในพระเยซ ูเหมอืนมเีสยีงกระซบิเรา้ใจใหฉ้นัตอบสนอง เมือ่ฉนัเดนิออกไปดา้นหน้าพรอ้มกบัผูฟั้ง

หลายคน ศาสนาจารยค์นทีเ่ทศนาไดอ้ธษิฐานเผื่อฉนัและทุกคนทีเ่ดนิออกมารบัเชื่อเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด 

ฉนัไดเ้ดนิทางกลบัทีพ่กัดว้ยความชื่นชมยนิด ีคนืนัน้ฉนันอนหลบัไดอ้ยา่งสนิทเป็นครัง้แรกในชวีติของฉนั 

         ฉนัไดร้บับพัตศิมาพรอ้มกบัผูร้บัเชื่อใหมป่ระมาณ 150 คน เมือ่เสรจ็สิน้การประชุมเผยแพรค่รัง้นัน้ พวกเรา

เป็นกลุ่มคนในจาํนวนผูท้าํลายสถติกิารรบับพัตศิมาจาํนวน 110,000  คนในคราวเดยีวกนัหลงัการประชุมเผยแพรใ่น

สาธารณรฐัรวนัดา ซึง่มกีารเปิดการประชุมพรอ้มกนัถงึ 2,027 จดุทัว่สาธารณรฐัรวนัดาในเดอืนพฤษภาคม ปี 2016 

         เมือ่ฉนัโผล่ขึน้มาจากน้ําตอนรบับพัตศิมา ฉนัรูส้กึได้รบัสนัตสิุข และอสิรภาพในดวงใจของฉนั ฉนัเริม่รูส้กึรกั

คนอื่นๆ และฉนัตระหนกัว่าพระเจา้ไมเ่คยทอดทิง้ฉนั ฉนัรกัพระเยซผููส้ ิน้พระชนมเ์พื่อฉนั ฉนัเชื่อว่าพระองคจ์ะทรง

ประทานคุณแมก่ลบัมาใหฉ้นั ในรุง่อรณุของวนัฟ้ืนคนืชพี 

         ปัจจบุนัฉนัอาย ุ25 ปี ฉนัมอีาชพีทาํงานหตัถกรรม  และทาํการขายเองใหช้าวรวนัดา และนกัท่องเทีย่ว  

         หากพีน้่องในพระครสิตเ์ป็นพ่อและแมอ่ยูใ่นบา้นทีอ่บอุ่นมคีวามสุขสบาย โปรดใหค้วามรกัและเมตตาเดก็ๆ 

ทีข่าดแคลน อยา่ไดก้ล่าวถอ้ยคาํแสดงอาการโกรธกบัเดก็ๆ เพราะว่า แมเ้ดก็ๆ จะเตบิโตเป็นผูใ้หญ่พวกเขาจะไมล่มื

ถอ้ยคาํอนัเสยีดแทงความรูส้กึทีพ่วกเขาไดย้นิในสมยัเมือ่เป็นเดก็ 

         หากคุณตอ้งทนความขมขืน่เจบ็ปวด โดยมสีาเหตุเหมอืนชวีติของฉนั ซึง่ไมไ่ดเ้ตบิโตขึน้จากบดิา-มารดา

ของตนเอง จงรบัรูว้่า “สนัตสิุข” รออยูใ่กล้ๆ  ขอเพยีงคุณเชญิพระเยซเูขา้มาเป็นส่วนหน่ึง และทัง้ชวีติของคุณ พระ-

เยซทูรงเป็นบดิา-มารดาแทข้องทุกคน ทัง้เป็นผู้ปลอบหนุน และเป็นทีพ่าํนกัอนัสงบสุขในทุกสถานการณ์.....ขอพระ-

บดิาเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านทีม่ใีจเอือ้เฟ้ือถวายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระองคใ์นสาธารณรฐัรวนัดา....ในนาม

พระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 
 

 

 

 

 



17 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 23 พฤศจิกายน 2019 

น้องสาวคนสวย 

 

เล่าโดย  ยอนเน มชิูมิยิมานา วยั 27 ปี...สาธารณรฐัรวนัดา 

 

        ยอนเน มชิูมิยิมานา รบีรอ้นไปเซน็ชื่อเป็นนกัรอ้ง เพื่อรอ้งเพลงในคอนเสริต์โดยนกัเรยีนชัน้มธัยมปลาย  

ยอนเน มชูมิยินิามา ตอ้งยมืชุดแบบรดัรปูจากเพื่อนๆ เธอเลอืกเมค็อพัสสีด เพื่อใหแ้น่ใจว่าผูช้มจะสงัเกตเหน็เธอบน

เวทกีารแสดง เมือ่ถงึเวลาแสดงคอนเสริต์ ยอนเนรอ้งเพลงอยา่งสุดจติสุดใจ 

         ไมน่านเพื่อนนกัเรยีนมารมุลอ้ม ยอนเน บางคนกช็มว่า “เสยีงรอ้งเพลงของเธอไพเราะจรงิๆ” บา้งกถ็ามว่า 

“เหตุใดเธอซ่อนตะลนัตด์า้นการรอ้งเพลงไวจ้นวนัน้ี” 

         อกีคนหน่ึงกล่าวแนะนําว่า “อยา่ใส่กระโปรงยาว ใส่กระโปรงสัน้จะโดดเด่นกว่า” อกีคนแยง้ว่า “เสือ้ผา้ 

สไตลเ์ดก็สาวแอ๊ดเวนตสีจะไมส่่งเสรมิความงาม ใหก้บัเสยีงรอ้งเพลงอนัไพเราะของเธอ”  

         ยอนเน ชื่นชมกบัถอ้ยคาํยกยอ่ง ชื่นชม วนัหน่ึงเมือ่คณะนกัรอ้งถูกเชญิไปรอ้งเพลงกบักลุ่มนกัรอ้งของ

โรงเรยีนอื่นๆ ยอนเนรบัคาํเชญิของเพื่อนใหม ่ทีเ่ชญิใหเ้ธออยูเ่ตน้ราํ หลงัการรอ้งเพลงในหอ้งโถงสาธารณะ ขณะที่

เพื่อนๆ ในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีทีเ่ป็นนกัรอ้งวงเดยีวกนักบัยอนเน ไดร้บีเดนิทางกลบัหอพกัของโรงเรยีนเพราะวนั

นัน้เป็นเยน็วนัศุกร ์ซึง่นกัเรยีนหอพกัจะเขา้ไปนมสัการในโบสถ์ ยอนเนจงึขาดจ 

ากการนมสัการของคนืวนัศุกร ์วนันัน้ไป 

         ในเชา้วนัเสาร ์ยอนเนไปนมสัการทีโ่บสถต์ามปกต ิแต่ผูนํ้าในโบสถไ์ดท้ราบว่า “ยอนเน” และเดก็รุน่อกีสีค่น 

เพื่อนของยอนเน ทีอ่ยูก่บักลุ่มทีเ่ตน้ราํรว่มกบัเพื่อนนอกโบสถ ์พวกเธอกลบัหอพกัตอนประมาณสามทุ่ม เป็นอนัว่า

เดก็สาวทัง้หา้คนไดร้บัการลงโทษ  สีค่นไดก้ล่าวขอโทษ และสญัญาว่าจะไมล่ะเมดิวนัสะบาโตอกี แต่ยอนเนปฏเิสธที่

จะกล่าวขอโทษ 

         หนูไมอ่าจกล่าวขอโทษ เพราะหนูอยากรอ้งเพลง และเตน้ราํต่อไป.....ยอนเน อา้งเหตุผล 

         ต่อมา ยอนเนหยดุไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต เธอเปลีย่นรปูแบบเสือ้ผา้ ผมเผา้ และแต่งหน้า และแม้

ท่าทางการเดนิของยอนเน กเ็ปลีย่นไป ทุกแห่งทีเ่ธอไป ผูค้นหยดุเดนิและจอ้งมองเธอ ในเวลาไมน่าน ยอนเนได้

กลายเป็นดาวดวงเด่น ทีม่ผีูค้นชื่นชมมากทีสุ่ดในโรงเรยีน 

         ความเป็นทีนิ่ยมในโรงเรยีนของยอนเน  โผบนิขึน้สงู เมือ่ยอนเนแต่งเพลงเอง และรอ้งเพลงนัน่เอง เพลง

แรกของเธอเป็นทีนิ่ยมมากในโรงเรยีน และยอนเนจะโปรยยิม้อยา่งมคีวามสุข  เธอไดเ้หน็นกัเรยีนทัง้หลาย  และ

อาจารยส์อนในโรงเรยีนฟังเพลงของเธอ 

         ชวีติของยอนเนยุง่เหยงิยิง่ขึน้ เธอหยดุเรยีนเป็นบางชัว่โมง  กระนัน้ในการการสอบไล่ปลายปีเธอได ้

คะแนนสงู อาจารยส์อนหลายคนรูส้กึอศัจรรยใ์จ ยอนเนสอบไดเ้กรด “เอ” เป็นไปไดอ้ยา่งไร โดยทีเ่ธอขาด 

ชัน้เรยีนหลายครัง้ แมเ้มือ่ “ยอนเน” ถูกถามในเรื่องน้ี เธอกต็อบไมไ่ด ้แต่ยอนเนคดิอยา่งเงยีบๆ ในใจ..หรอืจะเป็น

เพราะคุณแมท่ีบ่า้นต่างจงัหวดักําลงัอธษิฐานเพื่อเธอ 

         ทีม่หาวทิยาลยัในเมอืงหลวงของรวนัดา ยอนเนเรยีนหนกั และทาํงานหนกัเพื่อทาํตวัเองใหเ้ป็นดาวเด่นของ

มหาลยั และโดยทัว่ไป เธอเรยีกตวัเธอเอง “สาวน้อยยอนเน” ต่อมามผีูส้นบัสนุน ยอนเนไปอดัเสยีงทีห่อ้งอดัเสยีง

ระดบัมาตรฐาน “สาวน้อยยอนเน” ถ่ายวดีโีอท่าเตน้ขณะรอ้งเพลง  ยอนเนรบัจา้งไปรอ้งเพลงทีบ่าร ์และไนตค์ลบั 

เป็นบางโอกาส “ยอนเน” เปลีย่นรปูแบบของเครือ่งแต่งกาย เครือ่งประดบั และแต่งหน้าเขม้ใหเ้ขา้กบับทบาท  และ
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เสยีงเพลงอยา่งนกัรอ้ง “ป๊อบ สตาร”์  ยอนเนสวมต่างห ูและใส่เครือ่งประดบัทีป่ลายจมกู รวมทัง้สกัลาย (ชัว่คราว) 

บางจดุในรา่งกายของเธอดว้ย 

         พ่อแมข่องยอนเนทีบ่า้น ซึง่อยูภ่าคตะวนัออกของรวนัดา ทัง้สองรูส้กึเศรา้ใจเมือ่ไดข้า่วว่า “ยอนเน” กําลงั

เหนิห่างจากเสน้ทางเดนิฝ่ายจติวญิญาณ พ่อหยดุส่งเงนิค่าเทอม และค่าหอพกั  และค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ ทีเ่คยส่ง

ใหย้อนเน ถงึตอนน้ียอนเนรูต้วัว่าเงนิรายไดพ้เิศษที่เธอไดร้บัจากการรอ้งเพลงตามทีต่่างๆไมเ่พยีงพอสาํหรบั

ค่าใชจ้า่ยทัง้หมด เธอจงึไปเลอืกซือ้เสือ้ผา้สวยๆ จากตลาดขายส่ง แลว้นํามาขายทีต่ลาดตวัเมอืง และรบัเป็นครสูอน

ชัน้เดก็อนุบาลครึง่เวลาดว้ย จงึมรีายไดพ้ออยูไ่ด้ 

         พวกเดก็ๆ รูส้กึประทบัใจ เมือ่ยอนเนไปสอนทีโ่รงเรยีนอนุบาล ยอนเนแต่งกระโปรงยนี สวมเสือ้ยนีมี

เครือ่งประดบัเพชรเทยีมห้อยตุง้ติง้ตามรา่งกาย บางจดุเขยีนลายสกั รวมถงึมเีครือ่งประดบัทีจ่มกูดว้ย พวกเดก็ๆ 

ทัง้ชายหญงิต่างพากนัชื่นชอบครยูอนเนเป็นอยา่งยิง่    

         ถงึบางคนไดข้อแต่งตวัเหมอืนครคูนใหมเ่พราะเท่หด์ ีเมือ่พวกมารดาทัง้หลายของเดก็อนุบาลไดท้ราบ  

ว่าพวกเดก็ๆ ไดร้บัการดลใจจากครคูนใหม ่พวกมารดาไดร้วมตวักนัมาประทวงทีโ่รงเรยีน  

         การบ่น การต่อว่า การวพิากษ์วจิารณ์ เรือ่งการแต่งตวั แต่งหน้า ตลอดจนการใชเ้ครือ่งประดบั การไปรอ้งที่

บาร ์และไนทค์ลบั เขา้ถงึหขูองยอนเน ทาํใหย้อนเนรูส้กึเศรา้ในอารมณ์ แมแ้ต่การเตน้ราํทีเ่ธอเคยชื่นชอบแต่ขณะที่

ยอนเนเตน้ราํ ยงัไมอ่าจสลดัความเศรา้ใจออกไปได้... ยอนเนไมท่ราบจะแกไ้ขตวัเองอยา่งไร 

         ช่วงหยดุภาคเรยีน ยอนเนกลบับา้น พ่อและแม ่ไมบ่่นว่าอะไร แต่ดพูวกเขาไมแ่สดงท่าทตีื่นเตน้ดใีจ 

เหมอืนเมือ่ก่อนเมือ่ลกูสาวกลบับา้น วนัหน่ึงยอนเนนัง่ปล่อยอารมณ์อยูท่ีบ่า้น เพราะบา้นอยูไ่มห่่างจากโบสถ์แอ๊ด

เวนตสี ยอนเนไดย้นิเสยีงคาํเทศนาจากการประชุมเผยแพรซ่ึง่จดัตดิต่อกนัสามสปัดาห ์ เธอไมอ่ยากฟังเรือ่งเทศนา

จากนกัเทศน์คนใดจงึปิดหน้าต่าง วนัต่อมายอนเนกไ็ดย้นิคาํเทศนาอกี และเป็นอยา่งน้ีตดิต่อกนัสามวนั 

         ในทีสุ่ด ยอนเน ยอมแพ ้โดยรบัฟังเรือ่งเทศนาในวนัต่อมาจากบา้นของเธอเอง คาํเทศนาของนกัเทศน์ 

ทาํใหด้วงใจของยอนเนรูส้กึอบอุ่น และยอนเนเริม่ไปฟังการประชุมเผยแพรท่ีโ่บสถ ์ยอนเนรบับพัตสิมาในวนัสุดทา้ย

ของการเผยแพรพ่ระกติตคิุณ และยอนเนไดอ้ธษิฐานอุทศิถวายตะลนัต ์(พรสวรรค)์ ของเธอในดา้นเสยีงเพลงใหก้บั

พระเจา้ 

         ปัจจบุนั ยอนเน อาย ุ27 ปี เรยีนสาํเรจ็ปรญิญาตร ียอนเนทาํงานเป็นครสูอนโรงเรยีนอนุบาล และยอนเน 

เป็นนกัรอ้งพระกติตคิุณ เพื่อการเผยแพร ่และเพื่อถวายพระศริแิก่พระเจา้ และเป็นผูนํ้ารอ้งเพลงประสานเสยีงของ

โบสถ ์ 

        ยอนเน กล่าวเป็นพยานว่า “ขอบคุณพระเจา้ทีท่รงช่วยใหฉ้นัปลอดภยัขณะทีฉ่นัเดนิหลงออกนอกเสน้ทาง 

ของพระเจา้....ถา้ไมไ่ดร้บัการปกป้องจากพระองค ์ฉนัอาจจะตายไปแลว้ในวนัน้ี”  

         ยอนเน รูส้กึขอบคุณพ่อและคุณแม ่ทีช่่วยเลีย้งดเูธอดว้ยคุณคา่จากขอ้พระคมัภรี ์ยอนเนมองเหน็ความจรงิ

ในพระวจนะทีก่ล่าวว่า “จงฝึกเดก็ในทางทีเ่ขาควรเดนิไป และเมือ่เขาเป็นผูใ้หญ่แลว้ เขาจะไมพ่รากจากทางนัน้ ” 

(สุภาษติ 22:2)  

         ยอนเน กล่าวเป็นพยานว่า “ฉนัมัน่ใจในคาํสอนของคุณแมท่ีส่อนฉนัตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ซึง่ช่วยฉนัไดม้ากแมแ้ต่

ในวนัน้ี...และตอนทีฉ่นัลอยออกห่างจากเสน้ทางของพระเจา้ ฉนัยงัคงจาํคาํสอนของคุณแมใ่นดวงใจของฉนัเสมอ ”  

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน ทีถ่วายทรพัยเ์พื่อส่งเสรมิพนัธกจิของพระเจา้ในสาธารณรฐัรวนัดา  ขอ

พระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน รวมทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน+ 

 



19 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 30 พฤศจิกายน 2019 

ได้รบัความรอดจากหนังสือท่ีไม่ใช่ของคริสเตียน 

 

เล่าโดย  เอลียาห ์วยั 50 ปี...สาํนักงานภาคแอฟริกาตะวนัออกกลาง  

 

         มหีลายคนในทวปีแอฟรกิาตะวนัออก ทีเ่มือ่ศกึษาพระคมัภรีอ์ยา่งถีถ่ว้นแลว้ไดเ้ขา้รว่มกบัครสิตจกัรเซเว่นธ์-

เดยแ์อ๊ดเวนตสี  

         หน่ึงในจาํนวนนัน้คอื เอลียาห ์แต่ทีแ่ปลกกว่าคอื เมือ่เขาไดศ้กึษาหนงัสอืศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาอื่นทีเ่ขาและ

ครอบครวัเชื่อศรทัธา ซึง่ไมใ่ช่ของศาสนาครสิเตยีน แลว้เมือ่เขานํามาเปรยีบเทยีบกบัคาํสอนของพระคมัภรีแ์ลว้    

เอลยีาหไ์ดร้บัเชื่อในคาํสอนของพระคมัภรี ์        

         เอลยีาห ์เตบิโตขึน้ในครอบครวัทีน่บัถอืศาสนาอื่น ทีไ่มใ่ช่ศาสนาครสิตอ์ยา่งเครง่ครดั เมือ่เขาศกึษาใน

ระดบัอุดมศกึษาจากมหาวทิยาลยัในแอฟรกิาตะวนัออกถงึสามแห่ง และทัง้สามแห่งเขาศกึษาจบไดร้บัเกยีรตนิิยม

จากทัง้สามมหาวทิยาลยั และปรญิญาทีเ่ขาไดร้บัคอืปรชัญา และศาสนศาตร ์(ศาสนาทอ้งถิน่) 

         เอลยีาหเ์ป็นหน่ึงในคณาจารยเ์ดนิทางไปศกึษาวตัถุโบราณในประเทศอติาล ีพวกเขาไดพ้บอ่างรบับพัตสิมา  

ดว้ยการจุม่ในน้ําทัง้ตวั เหมอืนกบัทีพ่ระเยซทูรงรบับพัติศมาจากยอหน์ทีแ่มน้ํ่าจอรแ์ดน เขารูส้กึแปลกใจเมือ่เขา

ศกึษาหลกัขอ้เชื่อของโบสถค์าทอลกิ และครสิเตยีนบางนิกาย พระหรอืศาสนาจารยจ์ะใหบ้พัตศิมาดว้ยการพรมน้ํา

ลงทีศ่รีษะผูร้บับพัตศิมา ซึง่การพรมน้ําดงักล่าวไมม่บีนัทกึในพระคมัภรี์ 

        เมือ่เอลยีาหเ์ดนิทางกลบัจากอติาล ีเขาไดศ้กึษาหนงัสอืพระกติตคิุณทุกเล่ม ซึง่กล่าวถงึพระเยซ ูและไดอ่้าน

หนงัสอืชื่อ “ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน” ของ เอลเลน จ.ีไวท้ ์คู่กนัไปดว้ย ถงึตอนนัน้เอลยีาหม์อีายคุรบ 40 ปี ตลอด

ชวีติทีผ่่านมาของเขา ไมม่ใีครสอนเขาเรือ่งพระเยซวู่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้ ทรงจตุมิาเกดิเพื่อสอน และสิน้ 

พระชนมไ์ถ่บาปมนุษย ์สิง่ทีเ่อลยีาหไ์ดเ้รยีนรูเ้รือ่งพระเยซคูอื พระองคท์รงเป็นผูเ้ผยพระวจนะทีย่ ิง่ใหญ่นอกว่านัน้

พระองคท์รงเป็นมนุษยเ์หมอืนคนอื่นๆ ตอนน้ีในพระกติตคิุณไดพ้รรณนาว่าพระเยซทูรงเป็นพระเจา้ เป็นพระผูส้รา้ง

โลก การมาบงัเกดิ และพนัธกจิของพระองคถ์ูกพยากรณ์ไวก่้อน ยกตวัอยา่งในพระธรรมอสิยาห ์กล่าวไวว้่า “ดว้ยมี

เดก็คนหนึง่เกดิมาเพือ่เรา มบุีตรชายคนหนึง่ประทานมาใหเ้รา และการปกครองจะอยูท่ีบ่่าของท่าน และเขาจะเรยีก

นามของท่านว่า “ทีป่รกึษามหศัจรรย ์พระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธิ”์ (อสิยาห ์9:6)  

          หนงัสอืศกัดิส์ทิธิท์ ีเ่อลยีาหศ์กึษา อธบิายถงึธรรมชาตคิวามเป็นพระเจา้ของพระเยซ ูซึง่พระองคท์รงอยูก่บั

พระบดิาในตอนสรา้งโลก และทรงเสดจ็ลงมายงัโลกน้ี และบงัเกดิเป็นมนุษย ์เพื่อสิน้พระชนมไ์ถ่บาปของมนุษย์

ทัง้หลาย....เมือ่ศกึษาถงึตอนน้ีเอลยีาหไ์ดต้ดัสนิใจรบัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด เพราะพระเยซทูรงรบัเอา

ความบาปของผมไป เขาศกึษาถงึตอนน้ี เมือ่เขาถูกสมัภาษณ์ว่าเขารบัพระเยซเูป็นพระผูใ้หร้อดอยา่งไร  

         เอลยีาหม์องหาครสิตจกัร เพื่อเขาจะศกึษามากขึน้เกีย่วกบัพระเยซ ูเขาจาํไดว้่าเคยไดร้บัใบปลวิเกีย่วกบั

การอภปิรายเรือ่งพระเยซใูนทีส่าธารณะ ซึง่เป็นรายการทีน่กัเทศน์ครสิเตยีนจากหลายคณะนิกายมารว่มกนัอภปิราย

หลกัขอ้เชื่อของแต่ละครสิตจกัร  ซึง่รวมถงึนกัเทศน์จากครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีดว้ย  

        ซึง่ในการอภปิรายเรือ่งหลกัขอ้เชื่อทีผ่่านมา เพื่อนคนหน่ึงทีเ่คยไปฟังการอภปิรายครัง้ก่อนเล่าใหเ้อลยีาห์

ฟังว่า ครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสีอภปิรายมน้ํีาหนกัตามขอ้พระคมัภรีท์ีสุ่ด ดงันัน้เอลยีาหจ์งึไปนมสัการทีโ่บสถ์   

เซเว่นธเ์ดยีแอ๊ดเวนตสีในวนัเสาร ์หรอืวนัสะบาโตถดัมา  
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         สิง่อนัตรายไมค่าดคดิไดเ้กดิขึน้คอื หลงัจากทีเ่อลยีาหไ์ปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโตไมก่ีค่ร ัง้ เอลยีาห์

ไดร้บัขา่วจากตวัแทนของพวกญาตพิีน้่องทีเ่ป็นผูอ้าวุโสหลายครอบครวัมาบอกกบัเอลยีาห ์ใหเ้อลยีาหเ์ลกิสนใจ เลกิ

เชื่อในศาสนาครสิต ์และเลกิไปนมสัการทีโ่บสถ ์หาไมพ่วกเขาจะเอาเรือ่งถงึตาย   เมือ่เอลยีาหไ์ดฟั้งเช่นน้ี เขากลวั

มาก ไดอ้ธษิฐานขอการปกป้องจากพระเจา้ และไดอ้พยพครอบครวัไปอาศยัอยูใ่นอกีเมอืงหน่ึงห่างไกลออกไป  

         ในเมอืงแห่งใหมท่ีเ่อลยีาหแ์ละครอบครวัยา้ยไปอยู ่ประจวบเหมาะทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีไดจ้ดัใหม้กีารประชุม

เผยแพรพ่ระกติตคิุณพอด ีการประชุมเผยแพรจ่ะทาํในเวลากลางคนืกําหนดเวลาสองสปัดาห ์เอลยีาหแ์ละภรรยา

ไดร้บัฟังในการประชุมทุกคนืตดิต่อกนั ผูเ้ทศนาในการประชุมครัง้น้ีคอื ศาสนาจารยอ์ะเลยีน โคราลี ่เป็น

ผูอ้ํานวยการของสาํนกังานภาคแอฟรกิากลาง เมือ่ถงึวันสุดทา้ยของการประชุม เอลยีาหแ์ละภรรยาของเขาคอื     

โยเซฟิน ไดร้บับพัตศิมาดว้ยการจุม่ในน้ําทัง้ตวัตามทีพ่ระคมัภรีส์อน  

         ปัจจบุนั เอลยีาหอ์าย ุ50 ปี เขามคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะทาํการแบ่งปันขา่วแห่งความรอดกบัผูท้ีย่งัไม ่

เคยไดย้นิพระนามของพระเยซ ูหรอืไดย้ินมาบา้งแต่ไมเ่ขา้ใจ หรอืยงัไมร่บัเชื่อ มหีลายคนไดร้บัเชื่อจาก 

การสอน และการเป็นพยานของเอลยีาห ์อยา่งไรกด็ใีนทุกวนัน้ีเอลยีาหท์าํงานเป็นมคันายกของโบสถ ์และดาํรงชพี

ดว้ยการเป็นคนจาํหน่ายหนงัสอืของครสิตจกัร ซึง่เป็นงานทีเ่ขาตอ้งออกไปพบกบัลกูคา้ทุกวนั ทาํใหเ้ขามโีอกาสเป็น

พยานในเรือ่งความรอดโดยพระคุณของพระเยซอูยูเ่สมอ 

         ญาต ิและเพื่อนๆ บางคนไดว้จิารณ์ว่า การกลบัใจใหมม่าเป็นครสิเตยีนของเอลยีาห ์เขาตอ้งเสยีสละ และ

เสยีโอกาสในหน้าทีก่ารงาน แต่เอลยีาหม์กัจะเป็นพยานว่า ชวีติชัว่นิรนัดรเ์ป็นสิง่มคีุณค่าทีสุ่ด ดงันั ้นเขาและ

ครอบครวัไมส่ญูเสยีสิง่ใด 

         พระธรรม ฟีลปิปี 3:7-10  ท่านเปาโลกล่าวเป็นพยานว่า “แต่ว่าสิง่ใดทีเ่คยเป็นคุณประโยชน์แก่ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ถอืว่าสิง่นัน้ไรป้ระโยชน์แลว้ เพือ่เหน็แก่พระครสิต์” และเอลยีาหก์ล่าวว่าขา้พเจา้ยอมสละญาตพิีน้่องฝ่ายเน้ือ

หนงัทีไ่มเ่หน็ดว้ย ขา้พเจา้ยอมสละการศกึษาระดบัปรญิญาดา้นศาสนศาสตรจ์ากมหาวทิยาต่างๆ ขา้พเจา้ยอมสละ

ชื่อเสยีง เกยีรตยิศ และทีจ่ะมเีงนิเดอืนสงูจากรฐับาลของทัง้สามประเทศทีข่า้พเจา้ไดจ้บการศกึษาจากประเทศ

เหล่านัน้มา ...และขา้พเจา้หนัมาศกึษาเรือ่งของพระเยซคูรสิตเ์พยีงอยา่งเดยีว 

         เอลยีาห ์กล่าวว่า ...ขอเชญิชวนทุกท่านทีไ่ดฟั้งเรือ่งของขา้พเจา้ในวนัน้ี ถา้ท่านไดก้ลบัใจใหมแ่ลว้ ขอท่าน

ไดย้ดึมัน่ในพระคุณแห่งความรอดของพระครสิตต์ลอดไป สาํหรบัท่านทีย่งัไมไ่ดร้บัพระเยซเูป็นพระผูช่้วยรอด เชญิ

ใหท่้านศกึษาพระคมัภรี ์และอธษิฐานใหม้ากๆ แลว้ท่านจะแน่ใจว่าไมท่างรอดอื่นใดทีจ่ะหาพบไดน้อกจากทางองค์

พระเยซคูรสิตเ์จา้เท่านัน้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 7 ธนัวาคม 2019 

นักบญัชีท่ีปราศจากเงิน 

 

เล่าโดย  มารธา อีตานา เชวากา วยั 45 ปี...ประเทศเอธิโอเปีย 

 

         มารธา อีตานา เชวากา มปัีญหาใหญ่ ตามจรงิเธอมเีงนิเดอืนสงู ทีแ่ปลกคอืเงนิเดอืนทีเ่ธอไดร้บัจะถูกใชไ้ป

หมดก่อนเงนิเดอืนในเดอืนต่อมาจะออก จะว่าไปจากการทาํงานทีธ่นาคารแห่งหน่ึง ในเมอืงแอดดสิอาบาบา ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของประเทศเอธโิอเปีย  มารธา เป็นนกับญัช ีน่าจะวางแผนการใชเ้งนิของเธอไดอ้ยา่งรอบคอบ เมือ่เธอ

ไดร้บัเงนิเดอืนมา ก่อนอื่นเธอควรคนืเงนิสบิลดหน่ึง จากนัน้จา่ยค่าเช่าบา้นหลงัเลก็ที่เธออาศยัอยู ่แลว้ซือ้แป้งทาํ

ขนมปัง น้ํามนัมะกอก เครือ่งเทศน์ต่างๆ แล้วกซ็ือ้เสือ้ผา้ ซือ้ชุดสวยๆ และซือ้รองเทา้สกัคู่ หรอืสองคู ่

         แต่เท่าทีผ่่านมา พอผ่านครึง่เดอืนไป มารธากต็กอยใูนความกดดนั เธอมเีงนิเหลอือยูน้่อย เธอตอ้งจา่ยซือ้

อาหารน้อยลง รบัประทานลดลง ดงันัน้แต่ละเดอืนเธอไมม่เีงนิออมเลย อยูต่่อมาเมือ่มารธาแต่งงานซึง่เป็นนกับญัชี

เหมอืนกนั และทัง้สองช่วยกนัออกค่าใชจ้า่ยประจาํเดอืน แต่ทัง้สองกห็นีไมพ่น้เรือ่งเงนิขาดมอืตอนปลายเดอืน 

มารธาเคยคดิสงสยัว่าอะไรเป็นสาเหตุของสิง่ทีเ่กดิขึน้ พลนัเธอเกดิความคดิว่า “บางทอีาจเป็นเพราะ พระเจา้ไมท่รง

อวยพระพร เพราะเธอทาํงานในวนับรสิุทธิ ์คอืวนัสะบาโตของพระองค์”  

         เมือ่มารธาใครค่รวญในเรือ่งน้ีมากขึน้ เธอรูส้กึเหมอืนพระเจา้จะทรงกําลงัพดูว่า “เหตุใดเจา้จงึทาํงานในวนั

สะบาโต หากเจา้เชื่อฟังพระบญัญตัขิองเรา เงนิของเจา้จะไดร้บัการอวยพร”  

         มารธาจาํไดว้่าเมือ่ตอนที่เธอยงัอาศยัอยูก่บัคุณพ่อและคุณแม ่ทัง้ครอบครวัไปนมสัการในวนัสะบาโต แต่

มารธาไดห้ยดุไปนมสัการทีโ่บสถน์บัตัง้แต่เธอเรยีนสาํเรจ็วชิาบญัชจีากมหาวทิยาลยั และไดท้าํงานในธนาคารตอน

อาย ุ21 ปี ในประเทศเอธโิอเปียวนัทาํงานของธนาคาร สปัดาหห์น่ึงทาํงาน 6 วนั วนัจนัทร-์วนัเสาร ์และหยดุในวนั

อาทติย ์1 วนั วงการธุรกจิกม็วีนัทาํงานอยา่งเดยีวกนั มารธาเตบิโตขึน้ในครอบครวัทีย่ากจน และเธอตอ้งการทาํงาน 

ทีม่เีงนิเดอืนด ีอยา่งทีม่ารธาทาํงานกบัธนาคาร 

         มารธามกัจะคนืสบิลดหน่ึงจากจาํนวนเงนิที่เธอไดร้บั โดยใส่ซองแลว้แวะไปใหท้ีโ่บสถเ์ยน็วนัสะบาโตหลงั

เลกิงาน หรอืไมก่แ็วะบา้นเพื่อนทีย่งัไปโบสถ์เพื่อใหเ้พื่อนนําไปถวายทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต  

         แมว้่ามารธาจะคนืเงนิสบิลดหน่ึงอยา่งสตัยซ์ื่อ แต่เงนิใชจ้า่ยประจาํเดอืนของเธอยงัขาดหน้าขาดหลงัอยูด่ ี

         มารธาทลูอธษิฐานขอความช่วยเหลอืจากพระเจา้ “พระบดิาโปรดใหข้า้พเจา้หางานใหม ่ทีไ่มต่อ้งทาํในวนั 

สะบาโตดว้ยเถดิ” 

         มารธาอธษิฐานอยา่งน้ีตดิต่อกนัตลอดหน่ึงเดอืน แต่ไมม่อีะไรเกดิขึน้ 

         มารธาบอกกบัสามวี่า “ใหฉ้นัลาออกจากงานดไีหม...ฉนัจาํเป็นตอ้งเชื่อฟังพระเจา้ เพราะเหตุทีฉ่นัทาํงานใน

วนับรสิุทธิข์องพระเจา้ การเงนิของเราจงึขาดแคลนในตอนปลายเดอืน ฉนัเชื่อว่าลาํพงัเงนิเดอืนของคุณคนเดยีวหาก

ไดพ้รจากพระเจา้ เราคงจะอยูไ่ดไ้มเ่ดอืดรอ้น” 

          สามเีอง กเ็ป็นแอ๊ดเวนตสี เขามคีวามรูส้กึอยากหยดุงานในวนัสะบาโตมานานแลว้ ไดก้ล่าวหนุนใจผู ้

เป็นภรรยาว่า ถา้คุณเชื่ออยา่งนัน้ กใ็หคุ้ณลาออกจากงานได ้ 

         แต่มารธากย็งัไมต่ดัสนิใจ แต่ยงัคนืเงนิสบิลดหน่ึง และทาํงานอยา่งเดมิเรือ่ยมา  ขณะเดยีวกนัไมห่ยดุ 

อธษิฐานของานใหมจ่ากพระเจา้ 
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         สองปีผ่านไป เธอไมอ่าจฝืนทาํงานอกีต่อไป ทุกวนัจะมเีสยีงพดูกบัความรูส้กึของเธอว่า “น่ีเป็นเวลา

เหมาะสมทีเ่ธอจะลาออกจากงาน ....น่ีเป็นเวลาเหมาะสมทีเ่ธอจะลาออกจากงาน...” มารธาเป็นทุกขใ์จ 

มาก หลงัอธษิฐาน และอดอาหาร 5 วนั เธอไดบ้อกกบัทางธนาคารว่าเธอขอลาออกจากงาน 

        ผูจ้ดัการธนาคารรูส้กึเศรา้ใจ มารธาเป็นพนกังานทีด่ี ่และเขาไมต่อ้งการเสยีเธอไป คณะกรรมการไดเ้สนอ

ตําแหน่งงานใหม ่เพื่อเธอจะหยดุงานไดใ้นบางวนัเสาร”์ 

         มารธา ไมย่อมรบัขอ้เสนอ เพราะเธอไมต่อ้งการถูกทดลอง มารธารูส้กึว่าเธอตอ้งสตัยซ์ื่อต่อจติสาํนึกของเธอ 

หลงัจากทีไ่มส่ตัยซ์ื่อต่อพระเจา้มาหลายปี 

         ในวนัสุดทา้ยของการทาํงาน และมารธาเดนิออกมาจากธนาคาร มารธาไดร้บัการเตมิเตม็ดว้ยความชื่นชม

ยนิด ีและมสีนัตสิุข เธอไมเ่คยรูส้กึปลอดโปรง่ใจเช่นน้ี หลงัทีไ่ดท้าํงานในธนาคารมา 13 ปี 

         เดอืนนัน้ผ่านไป ที่เธอ และสามขีองเธอ การเงนิไมข่าดมอื สองสามภีรรยา รูส้กึประหลาดใจ  

         “จากวนัน้ี ฉนัเชื่อว่าพระเจา้ทรงอวยพรใหเ้งนิของเรามเีพยีงพอสาํหรบัเราทัง้สองคน ” มารธาบอกสาม ี

ว่า “พระเจา้สามารถเกือ้หนุนเราไดแ้น่นอน”                

         สามภีรรยา คู่น้ีไมไ่ดเ้ปลีย่นนิสยัการใชเ้งนิของพวกเขา พวกเขายงัคงชื่นชมกบัขนมปัง น้ํามนัมะกอก 

เครือ่งเทศต่างๆ ซือ้เสือ้ผา้สวยๆ และซือ้รองเทา้เป็นครัง้คราว” 

        มารธา พดูกบัสามวี่า “ฉนัไมท่ราบว่าเงนิของเรามาจากไหน นอกจากเงนิเดอืนของคุณ บา้นของเราไดร้บั   

พระพร มารธากล่าวสรปุว่า “การเชื่อฟังพระเจา้ดกีว่าการหาเงนิไดม้ากแต่ไมม่เีหลอืเกบ็” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม ไดนํ้าไปช่วยสรา้งหอ้งเรยีนวนัสะบาโตสาํหรบัเดก็เพื่อเดก็ๆ 

ในประเทศเอธโิอเปียจะมโีอกาสเขา้มาเรยีนรูเ้รือ่งของพระเจา้ เหมอืนมารธาขณะทีอ่ยูใ่นวยัเดก็  ทีส่ามารถเรยีนรู้

เกีย่วกบัความสาํคญัของวนัสะบาโต และลาออกจากงานกลบัมานมสัการทีโ่บสถ์...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์ก

ท่าน ทีม่สี่วนในการถวายเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศเอธโิอเปีย ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนาม

พระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 14 ธนัวาคม 2019 

ไม่มีอะไรจะต้องเสีย 

 

เล่าโดย  ซินตาเยฮ ูคิดาเน่ เบอรฮ์านู วยั 39 ปี...ประเทศเอธิโอเปีย 

 

         การศกึษาสองปีแรกใน มหาวทิยาลยัแอดดสิอะบาบา ผ่านไปอยา่งรวดเรว็สาํหรบั ซินตาเยฮ ูเบอรฮ์านู  

จนกระทัง่ในปีทีส่ ี ่อาจารยท์ีส่อนวชิา “สถติ”ิ ไดก้ําหนดวนัสอบไล่เป็นวนัเสาร ์หรอืวนัสะบาโต ถา้ “ซนิตาเยฮู” สอบ

ไมผ่่านวชิาน้ี เขากจ็ะเรยีนไมจ่บ ไมไ่ดร้บัใบปรญิญา 

         เดก็หนุ่มชาวเอธโิอเปียคนน้ีเรยีนหนงัสอืไดค้ะแนนดใีนการสอบยอ่ยๆ ตลอดมาในชัน้เรยีน ชายหนุ่มเขาไป

หาอาจารยส์อนเพื่อขอความช่วยเหลอื เขากล่าวว่า “ผมเชื่อว่าวนัเสารเ์ป็นวนัสะบาโต เป็นวนับรสิุทธิข์องพระเจา้ ...

ผมใชท้ัง้วนัทาํการรบัใชใ้นโบสถ ์ขออาจารยผ์่อนผนัใหผ้มสอบในเวลาดวงอาทติยต์กดนิในวนัเสารจ์ะไดไ้หมครบั ” 

         อาจารยส์อนหวัเราะเป็นเชงิเยาะหยนั แลว้ตอบกลบัเดก็หนุ่มนกัศกึษาว่า..... 

         “น่ีเป็นสถาบนัการศกึษาฝ่ายวชิาการ” เธอกล่าว “เราเป็นอสิระจากความเชื่อในศาสนา และอาจารยไ์ม่

สามารถจะพจิารณาอนุญาตใหไ้ด้....” 

         ซนิตาเยฮ ูยงัออ้นวอนต่อ “ผมรูส้กึเสยีใจ แต่น่ีเป็นความเชื่อของผม อาจารยจ์ะช่วยเลื่อนวนัสอบใหเ้รว็ขึน้

หรอืชา้ไปอกีวนัจะไดไ้หมครบั”  

         “เป็นไปไมไ่ด”้ อาจารยย์งัคงยนืกราน 

         ซนิตาเยฮ ูเป็นแอ๊ดเวนตสีคนแรกในครอบครวัของเขา เขาแจง้ขา่วใหค้รอบครวัทราบ และขอรอ้งพวกเขา

อธษิฐานเผื่อปัญหาของเขา แต่แทนทีจ่ะอธษิฐาน พวกเขาคะยัน้คะยอใหเ้ขาเขา้สอบ คุณลุงของเขาคนหน่ึงทาํงาน

ในประเทศเยอรมนั เตอืนซนิตาเยฮวู่า เขาเป็นพีช่ายคนโตในครอบครวั เขามหีน้าทีร่บัผดิชอบน้องชาย 6 คน และ

น้องสาว 2 คน ทัง้พ่อและแมข่องพวกเขาไดต้ายไปแลว้ก่อนหน้าน้ี 

         ญาตคินหน่ึงของซนิตาเยฮ ูตัง้รกรากในอเมรกิามองเหน็ช่องทาง เขากล่าวแนะนําว่า  “ทาํไมไมเ่ขา้สอบ 

และภายหลงัรบับพัตสิมาลา้งบาปกไ็ด ้มนักเ็หมอืนเราอาบน้ําดว้ยฝักบวั วนัน้ีเราเป้ือนเหงือ่ หรอืดนิ หรอืสิง่ไม่

สะอาด ตอนเยน็เรากอ็าบน้ําชาํระรา่งกายใหส้ะอาด วนัต่อไปตวัเราสกปรกอกี เรากอ็าบน้ําฝักบวัอกีอยา่งน้ีเป็นตน้ 

ผูค้นในอเมรกิาพวกเขาทาํกนัอยา่งน้ี” 

         ซนิตาเยฮ ูเองรบับพัตศิมาตอนเขา้เรยีนในโรงเรยีนมชิชัน่ “อะคคิ”ิ เขาไดเ้รยีนรูม้าว่า เมือ่คนหน่ึงเชื่อและ

ถวายกายใจใหพ้ระเจา้ เขารบับพัตศิมา และรบับพัตศิมาครัง้เดยีว อาจารยท์ีส่อนชัน้เตรยีมรบับพัตศิมาสอนว่า เรา

ไมค่วรรบับพัตศิมาครัง้แลว้ครัง้เล่า พระเจา้ผูท้รงนัง่บนบลัลงักใ์นสวรรค ์พระองคท์รงบอกใหเ้ราถอืรกัษาวนัสะบา-

โต” 

         แมแ้ต่ศษิยาภบิาลบอกใหซ้นิตาเยฮเูขา้นัง่สอบไล่ จะไดไ้มต่อ้งเสยีเวลารอสอบวชิานัน้ วชิาเดยีวในปีหน้า 

หรอืมนัอาจตอ้งสอบในวนัสะบาโตอกีกเ็ป็นได ้ในเมือ่อาจารยค์นเดมิเป็นคนสอน...น่ีเป็นการดาํเนินกลอุบายของ

ซาตาน ทีม่นัพยายามทาํใหเ้ธอหลงทาง 

         แต่ซนิตาเยฮ ูปฏเิสธทีจ่ะยอมแพ้ 

        ซนิตาเยฮ ูกล่าวว่า “ผมเชื่อว่าพระเจา้บนสวรรค ์พระองคท์รงทราบว่ามอีะไรกําลงัเกดิขึน้กบัชวีติของผม ....

ถา้พระองคย์งัทรงเงยีบอยู ่นัน่หมายความว่า พระองคม์บีางสิง่ทีด่กีว่าสาํหรบัผม ผมจาํเป็นตอ้งรอ ”     
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        วนัเสารแ์ห่งการสอบมาถงึ และกผ็่านไป ซนิตาเยฮ ูไมไ่ดไ้ปสอบในวชิาสุดทา้ยของปีสี ่อาจารยส์อนวชิานัน้

ไมใ่หเ้ขาผา่น แต่ซนิตาเยฮกูไ็มไ่ดเ้ศรา้โศกอะไร เขาถอืเสยีว่าเขาไมไ่ดส้ญูเสยีอะไรไป  

         ในปีต่อมา เขาลงทะเบยีนเรยีน วชิาสถติ ิอกีครัง้หน่ึง อาจารยค์นเดมิสอนชัน้นัน้ และเธอกําหนดวนัสอบ

เป็นวนัเสารอ์กีครัง้หน่ึง และอกีครัง้หน่ึงทีซ่นิตาเยฮ ูไมไ่ดไ้ปสอบ ในปีทีส่ามทางมหาวทิยาลยัออกกฎเพิม่มาอกีหน่ึง

ขอ้ว่า หากนกันกัศกึษาคนใดสอบไม่ผ่านสามครัง้ในรอบสีปี่ กใ็หน้กัศกึษาคนนัน้พน้จากสถานการณ์เป็นนกัศกึษา

ไป 

         ซนิตาเยฮ ูคดิว่าน่ีเป็นการสิน้สุดสาํหรบัการศกึษาของเขา แต่เขากไ็มเ่ป็นทุกขก์งัวล เขาถอืว่าเขาไมม่อีะ 

จะตอ้งสญูเสยี 

        เขาสมคัรเขา้เป็นครสูอนในชัน้ก่อนวยัเรยีน ในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีชื่อโรงเรยีน “เดเบรซที” ในเมอืงซึง่อยู่

ห่างจากเมอืงหลวง 40 กโิลเมตร เวลาผ่านไปหน่ึงปี ทางมหาวทิยาลยัประกาศว่า มหาวทิยาลยักําลงัเปลีย่นกฏ

ต่างๆ  ในปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลงัตอ้งใหน้กัศกึษาทีส่อบตกสามครัง้ในสีปี่สิน้สภาพการเป็นนกัศกึษาจาํนวนมาก  

ดงันัน้มหาวทิยาลยัขอตอ้นรบันกัศกึษาเหล่านัน้ ทีม่เีกรดเฉลีย่ 2.00 หรอืสงูกว่ามาเขา้เรยีนอกีครัง้เป็น ครัง้ทีส่ ี ่ 

         ซนิตาเยฮไูดก้ลบัเขา้เรยีนวชิาสถติทิีเ่ขาไมผ่่าน เพราะไมไ่ดส้อบ อาจารยท์ีส่อนวชิาสถติคินเดมิไดอ้อก 

จากมหาวทิยาลยัไปแลว้ ปรากฏว่าซนิตาเยฮ ูสอบผ่านวชิาน้ีอยา่งสบาย เขาสาํเรจ็การศกึษาเขา้รบัปรญิญาตร ีทาง 

เรยีนแอ๊ดเวนตสีแอดดสิอะบาบา เสนอรบัเขาเขา้ทาํงานทนัท ีเพราะเขามชีื่อเสยีงดเีป็นทีรู่จ้กัว่ามคีวามสตัย ์

ซื่อต่อพระเจา้ ต่อมาเขาเรยีนสาํเรญ็ชัน้ปรญิญาโท และถูกเรยีกใหไ้ปทาํงานกบั “สถานีวทิยแุอ๊ดเวนตสีสากล” และ

งานในปัจจบุนัของเขาคอื “เป็นผูผ้ลติรายการสาํหรบัออกอากาศครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี” 

         พนัธกจิที ่อาจารยซ์นิตาเยฮชูื่นชอบคอื การไปพบปะกบันกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีเ่ขาเคยศกึษา คอื

มหาวทิยาลยัแอดดสิอะบาบา และกล่าวหนุนใจพวกเขา มนีกัศกึษาหลายคนเผชญิกับการเรยีน หรอืการสอบในวนั

สะบาโต อาจารยซ์นิตาเยฮหูนุนใจใหพ้วกเขาสตัยซ์ื่อต่อพระเจา้ และรกัษาวนัสะบาโต  ต่อไปภายหน้าพวกเขาจะได้

พบว่าพวกเขาไมม่อีะไรจะตอ้งสญูเสยี....         

         อาจารยซ์นิตาเยฮกูล่าวเป็นพยานว่า  “เพื่อรว่มชัน้ของผมกล่าวว่า ผมไดส้ญูเสยีอะไรๆ ไปมากจากการทีผ่ม

ไมเ่ขา้นัง่สอบไล่ปลายปีทีก่ําหนดใหส้อบในวนัสะบาโต” ผมบอกกบัพวกเขาว่า “พวกเขาเรยีนจบและไดง้านทาํทนัท ี

ตอนน้ีผมอยูใ่นสถานะดกีว่า ถา้พวกเขาตอ้งถูกใหอ้อกจากงาน หรอืพบกบัความยากลาํบากอื่นๆ พวกเขาอาจ

สญูเสยีทุกสิง่ แต่สาํหรบัผม ผมไมม่อีะไรจะตอ้งสูญเสยี ผมมพีระเจา้ และพระองคท์รงเป็นทุกสิง่ทุกอยา่งสาํหรบัผม” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 21 ธนัวาคม 2019 

ลกูกาํพร้าจากสถานเล้ียงเดก็กาํพร้า 

 

เล่าโดย  แพททริค คาเยนต ์โอมกัฮาเมย ์วยั 32 ปี...สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก 

 

         เรือ่งน้ีเกดิขึน้ในหมูบ่า้นแห่งหน่ึง ห่างจากเมอืง “คนิซาซา” ซึง่เป็นเมอืงหลวงของสาธารณรฐัประชาธปิไตย

คองโก ประมาณ 200 กโิลเมตร 

         คุณแมข่อง แพททริค คาเยนด ์โอมกัฮาเมย ์ซึง่มอีาชพีเป็นหมอผขีองหมูบ่า้นไดเ้สยีชวีติลงอยา่งไมค่าด 

ฝัน ตามปกตถิา้ลกูชาย หรอืลูกสาวของหมอผมีอีายพุอสมควร และไดช่้วยแมใ่นการประกอบพธิขีองหมอผใีนการทาํ

พธิกีรรมต่างๆ มาบา้ง เมือ่คุณแมไ่ดต้ายลง แพททรคิ ซึง่เป็นลกูชายคนโตของครอบครวั กจ็ะไดร้บัตําแหน่งหมอผี

สบืทอดต่อไป  

         แต่เมือ่ แพททรคิ ซึง่เป็นเดก็ชายคนโตอายเุพยีง 14 ปี ยงัไมป่ระสปีระสาในเรือ่งน้ี แมช้าวบา้นจะเรยีกเขา

แบบเลน่ๆ ว่า “หมอผน้ีอย” แพททรคิกไ็มอ่าจทาํอะไรได ้แพททรคิรูส้กึหนกัใจมาก เขาพยายามไปพดูขอรอ้งให้

ญาตริบัเลีย้งพวกน้องๆ ซึง่พวกญาติๆ  เขากจ็าํใจรบัเอาน้องของเขาไปเลีย้ง สว่นแพททรคิ และน้องชายอกีคนหน่ึง 

เจา้หน้าทีห่มูบ่า้นนําไปฝากสถานเลีย้งเดก็กําพรา้ของรฐับาล  

         ในศูนยเ์ลีย้งเดก็กําพรา้ แพททรคิ และน้องชายมอีาหารรบัประทาน และไดไ้ปโรงเรยีน พอแพททรคิ 

อายไุด ้21 ปี ทางการไดปิ้ดสถานเลีย้งเดก็กําพรา้ แพททรคิ และน้องตอ้งกลบัมาอยูใ่นบา้นของแมท่ีป่ล่อยทิง้รา้งไว ้

แพททรกิและน้องชายช่วยกนัทาํสะอาดและเขา้ไปอาศยั ยงัดไีมก่ีว่นัต่อมาน้องชายของแพททรคิไดไ้ปเป็นลกูจา้งทาํ

ไร ่ขณะทีแ่พททรคิจะไปซือ้น้ําดื่มขวดครึง่ลติร และหน่ึงลติรมาเป็นโหลแลว้นําไปขายตามสีแ่ยกเมือ่รถตดิ ซึง่เขามี

รายไดพ้อประทงัชวีติไปวนัๆ วนัหน่ึงขณะเขานัง่อยูใ่ตต้น้มะมว่ง ใครค่รวญถงึชวีติในอนาคตของเขา เขานึกขึน้ไดว้่า

เจา้หน้าทีผู่ด้แูลศูนยเ์ดก็กําพรา้เป็นครสิเตยีนและไดพ้าเขาไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีหลายครัง้ และทุกครัง้   

แพททรคิจะรูส้กึสบายใจ สมาชกิในโบสถใ์หก้ารตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น ดงันัน้ในวนัสะบาโตต่อมาแพททรคิตดัสนิใจไป

เยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสีทีอ่ยูไ่มไ่กลจากหมูบ่า้นของเขา 

         ในวนัสะบาโตนัน้ บงัเอญินายแพทยแ์อ๊ดเวนตสี ชื่อแจค๊ คาเวล ถูกเชญิมาเทศนาทีโ่บสถ ์หลงัเลกิโบสถม์ี

การรบัประทานอาหารรว่มกนั ระหว่างรบัประทานอาหาร นายแพทยแ์จค็ ซึง่ไดท้ราบมาก่อนจากศษิยาภบิาลว่ามี

สมาชกิวยัรุน่ และวยัผูใ้หญ่จาํนวนหน่ึงไมม่งีานทาํ นายแพทยแ์จค๊ไดเ้รยีกประชุมหนุ่มสาวทีย่งัไมม่งีานทาํใหพ้บกนั

ทีโ่บสถ ์นายแพทยแ์จค๊ บอกว่า ใครทีม่แีนวคดิอะไรทีนํ่าไปใชไ้ด ้หรอืจะบงัเกดิผลสาํหรบัธุรกจิขนาดเลก็บา้ง

นายแพทยแ์จค็บอกว่า เพื่อนแพทยแ์อ๊ดเวนตสีกลุ่มหน่ึงไดร้วบรวมทุนไวจ้าํนวนหน่ึง ถา้คณะกรรมการกองทุน

เหน็ชอบในโครงการธุรกจิ กจ็ะใหย้มืเงนิโดยไมม่ดีอกเบีย้ และไมต่อ้งใชเ้งนิทุนทีย่มืไป แต่ใหเ้พยีงถวายเงนิสบิลด

หน่ึง เพื่อพระเจา้จะทรงอวยพระพรใหธุ้รกจิต่อไป 

         แพททรคิเสนอว่า เขาจะยมืเงนิกองทุนสาํหรบัทาํรา้น “อนิเทอรเ์น็ต คาเฟ่”  

         นายแพทยแ์จค็บอกว่า “โครงการทีว่่าใชเ้งนิมากเกนิไป...คุณชื่ออะไร เคยทาํธุรกจิอะไรมาบา้ง เมือ่แพท- 

ทรคิ บอกว่าเขาขายน้ําดื่มตามสีแ่ยกมาหลายเดอืนแลว้....” 

         นายแพทยแ์จค๊ บอกว่าดมีาก...ใหคุ้ณลองคดิโครงการเลก็ๆ มาสกัอยา่ง ถา้คุณพรอ้มหมอจะนําเงนิทุนมาให้

คุณวนัพรุง่น้ี  ทีโ่บสถน้ี์เวลา 10:00  น. เมือ่แพททรคิไดร้บัเงนิทุนแลว้ เขาถามผูป้กครองโบสถท์ีม่าคอยใหบ้ริการว่า 
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“ผมควรจะถวายสบิลดหน่ึงจากเงนิ 50 เหรยีญอเมรกินั (ประมาณ1,550 บาท) น้ีไหม ผูป้กครองบตอบว่า... 

         “น่ีถอืเป็นรายไดเ้ขา้มา ไมใ่ช่เงนิยมื จะใหด้ ีคุณถวาย 10 เปอรเ์ซน็กจ็ะไดร้บัพระพรจากพระเจา้” 

          แพททรคิ จงึใส่ซองถวายไป 5 เหรยีญ จากนัน้เขานําเงนิไปซือ้รม่ขนาดใหญ่มอืสอง และโต๊ะพบัไดห้น่ึงตวั 

และซือ้มอืถอืเก่ามาสองเครือ่ง...เขากางรม่  ตัง้โต๊ะนัง่ขา้งถนน แพททรคินัง่บนเกา้อี ้และเขยีนป้ายตดิไวว้่า รบั

บรกิารใหโ้ทรศพัท์ 

         เมือ่พวกชาวบา้นไดเ้หน็แพททรคิ ทาํธุรกจิดงักลา่วในครัง้แรก พวกเขาพดูระหว่างกนัเองว่า แพททรคิ 

จะลม้เหลวเป็นแน่ 

         หลงัจากหกัค่าใชจ้า่ย แพททรคิเหลอืกําไรเพยีงประมาณ 3 เหรยีญ (หรอืประมาณหน่ึงรอ้ยบาท) ต่อวนั เขา

จงึไปเช่ารถมอรเ์ตอรไ์ซดใ์นตอนเยน็ และไส่เสือ้สสีด เขยีนป้ายว่า มอรเ์ตอรไ์ซดร์บัจา้ง รบัส่งในหมูบ่า้น และทุก

แห่ง 

         หลงัจากเวลาผ่านไปแพททรคิเกบ็เงนิไดถ้งึ 300 เหรยีญ (ประมาณหน่ึงหมืน่บาท)  

         วนัหน่ึงทีโ่บสถ ์ศษิยาภบิาลประกาศว่า “โบสถข์องเราจะเปิดประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณ มใีครอยากจะ

ถวายเป็นกรณพีเิศษสาํหรบัช่วยในการประชุม ถา้ยงัไมม่เีงนิสด ไมเ่ป็นไรใหเ้ขยีนลงบนแผ่นกระดาษ และอธษิฐาน

ขอใหม้เีงนิจาํนวนนัน้ เมือ่ไดเ้งนิมาแลว้จงึนํามาถวาย ซึง่การประชุมจะเปิดในอกีสามเดอืนขา้งหน้า ” 

         แพททรคิ รูส้กึว่าเขาไดร้บัพระพรจากพระเจา้ จงึเขยีนลงบนแผ่นกระดาษ 200 เหรยีญ และใส่ลงในถุงถวาย

ทีส่่งมาเกบ็เงนิถวายตามปกตก่ิอนชัว่โมงเทศนา 

         พวกเพื่อนๆ บางคนเมือ่ไดท้ราบว่า แพททรคิจะถวาย 200 เหรยีญ บางคนกช็มว่าความเชื่อด ีแต่บางคน 

กพ็ดูว่า น่ี แพททรคิโงไ่ปหรอืเปล่า เขยีนจะถวายเกนิกําลงัของตวัเอง เขาจะหาเงนิ 200 เหรยีญจากทีไ่หน 

         หน่ึงเดอืนผ่านไป แพททรคิ เริม่เป็นกงัวล ว่าเขาไดท้าํผดิพลาดไปหรอืเปล่า 

         วนัต่อมาขณะแพททรคิ ยนือยูข่า้งโต๊ะโทรศพัทร์บับรกิารโทรของเขา ชายคนหน่ึงเดนิเขา้มาเสนอขาย 

โน๊ตบุ๊ค (คอมพวิเตอรพ์กขนาดพกพา) ในราคา 120 เหรยีญ แพททรคิ คดิแลว้ต่อราคาเป็น 80 เหรยีญ ชาย 

คนนัน้เดนิจากไป สกัครูก่ลบัมา และบอกว่าขายใหคุ้ณตามทีต่่อกแ็ลว้กนั 80 เหรยีญ 

        ในเชา้วนัรุง่ขึน้ มชีายแปลกหน้าเดนิมาถามแพททรคิว่า ทราบไหมว่า มใีครจะขายคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

มอืสอง แพททรคิบอกว่ามคีรบั เมือ่เขานําคอมพวิเตอรอ์อกมาจากลงัใตโ้ต๊ะ ชายแปลกหน้ากดปุ่ มทดลองใชง้านดู 

         “ผมจะซือ้จากคุณ คุณจะขายเท่าไร” ชายแปลกหน้าถาม แพททรคิตอบว่า “600 เหรยีญ” ชายคนนัน้บอกว่า 

“เอา 550 เหรยีญกแ็ลว้กนั”  

         แพททรคิ ตอบว่า “ตกลงครบั” ชายแปลกหน้าจา่ยเงนิ แลว้ถอืคอมพวิเตอรเ์ดนิจากไป 

         แพททรคิ ขอบคุณพระเจา้ เขาถวายสบิลดหน่ึงจากผลกําไร และถวายเพื่อช่วยในการประชุมการประกาศ

พระกติตคิุณ ทีเ่ขาไดเ้ขยีนสญัญาไวว้่าจะถวาย 200 เหรยีญ จากนัน้นําเขาเงนิทีเ่หลอืไปซือ้โต๊ะใหม ่นําโทรศพัทไ์ป 

“อพัเกรด” ทาํใหส้ามารถใชง้านไดด้ขีึน้ พระเจา้ทรงอวยพระพรใหง้านของเขา ซึง่ต่อมาเขามรีายไดร้ะหว่าง 300 -

400 เหรยีญต่อสปัดาห ์อกีไมน่านต่อมาเขามเีงนิเกบ็มากกว่า 2,000 เหรยีญ 

         แพททรคิ คดิถงึสถานเลีย้งเดก็กําพรา้ทีเ่ขาและน้องไดพ้กัพงิอยูถ่งึเจด็ปี ซึง่ไดปิ้ดไปหลายปี แพททรคิ ได้

ตดิต่อซือ้บา้นเลีย้งเดก็กําพรา้ และเมือ่เขาเขยีนโครงการไปว่า เขาจะเปิดสถานเลีย้งเดก็กาํพรา้โดยไมค่ดิค่าใชจ้า่ย 

เหมอืนของรฐับาล เพยีงเมือ่มผีูจ้ติศรทัธา ตอ้งการบรจิาคใหก้บัสถานเลีย้งเดก็กําพรา้ ขอรฐับาลลดภาษใีหก้บัผู้

บรจิาคดว้ย หลงัจากเวลาผ่านไปหลายเดอืนทางรฐับาลตอบตกลง  และขายบา้นเดก็กําพรา้ใหใ้นราคาพเิศษ แพทท

รคิจงึไดก้ลายเป็นเจา้ของบา้นเดก็กําพรา้ ทีเ่ขาและน้องเคยพกัพงิมาถงึ 7 ปี         
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         พวกชาวบา้นทีแ่พททรคิอาศยัอยูไ่มไ่มใ่ครลอ้แพททรคิว่า “หมอผอีกีต่อไป” 

         “แต่เมือ่แพททรคิกลา่วเป็นพยานเขามกัจะกล่าวว่า “ตอนน้ีผมไมใ่ช่เป็นหมอผ ีแต่เป็นบุตรของพระเจา้ผูท้รง

พระชนมอ์ยู่”  

         แพททรคิขอกล่าวขอบคุณดงัน้ี “ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลกทีไ่ดถ้วายทรพัยใ์นปี 2016 ซึง่ทาง

สาํนกังานครสิตจกัรไดนํ้าไปสรา้งหอ้ง ร.ร. วนัสะบาโตสาํหรบัเดก็ใหก้บัสามโบสถใ์นเมอืง “คนิซาซา” และหน่ึงใน

สามโบสถ ์เป็นโบสถท์ีแ่พททรคิ และครอบครวัเขา้ไปนมสัการเป็นประจาํ และส่วนหน่ึงของเงนิถวายวนัสะบาโตของ

ไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยในการดาํเนินงานของ “คนิซาซาคลนิิก” ...ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน รวมทัง้ครอบครวั

ของท่านดว้ย ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้.....อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 28 ธนัวาคม 2019 

ฉันกาํลงัปวดท้อง 

 

เล่าโดย  แฟร้งกแ์ละนิคก้ี บนักา 

 

          นิคก้ี มาเซลา บนักา โทรเรยีกสามชีื่อ แฟรง้ก ์ซึง่เป็นบุรษุพยาบาล ประจาํ “แอ๊ดเวนตสีคลนิิก” ทีเ่มอืง 

“คนิซาซา” เสยีงพดูในโทรศพัทจ์ากภรรยาทาํให ้แฟรง้ก ์เป็นกงัวลมาก เมือ่ภรรยาบอกว่า “ฉนักําลงัปวดทอ้ง

ส่วนล่าง” 

       นิคกี ้ผูเ้ป็นภรรยา กําลงัทอ้งได ้8 เดอืน หลงัจากทีพ่วกเขาไดอ้ธษิฐานรว่ม 4 ปี เพื่อขอพระเจา้อวยพระพร

ใหพ้วกเขามบุีตร” 

        แฟรง้กร์บีปรกึษากบัแพทยห์ญงิประจาํคลนิิก แพทยไ์ดแ้นะนําใหนิ้กกีร้บัประทานยาเพื่อบรรเทาความ

เจบ็ปวด และใหร้บีนํานิคกีม้าทีค่ลนิิก หากอาการปวดไมทุ่เลาลง 

         หลงัจากรบัประทานยา นิคกีค้่อยบรรเทาจากอาหารเจบ็ครรภ ์แต่พอตกกลางคนื อาการปวดไดก้ลบัมาอกี

นิคกีรู้ส้กึเหน่ือย และอ่อนเพลยีมาก เธอไมอ่าจทรงตวัยนืไดต้ามลาํพงั แฟรง้กร์บีโทรหาแพทยห์ญงิ ซึง่เขาไดร้บั

คาํแนะนําในตอนกลางวนั แพทยบ์อกใหแ้ฟรง้กร์บีพานิคกีไ้ปทีค่ลนิิก 

         ทีค่ลนิิก แพทยไ์ดพ้บว่านิคกีไ้ดส้ญูเสยีเลอืดไปมาก และตอ้งการทีจ่ะเตมิเลอืดด่วน หมอไดแ้นะนําใหแ้ฟรง้ก์

พานิคกีไ้ปทีโ่รงพยาบาลใหญ่ทีม่เีครือ่งมอืแพทยแ์ละมอุีปกรณ์ดกีวา่ 

        แต่แฟรง้กไ์มม่เีงนิมากพอสาํหรบัจา่ยค่าโรงพยาบาลใหญ่ ในฐานะเป็นบุรษุพยาบาล เขาทราบว่าภรรยาของ

เขาอาการขัน้วกิฤต ิ เขาขอใหแ้พทยท์ีค่ลนิิกทาํอยา่งดทีีสุ่ด แพทยแ์ละผูช่้วยไดนํ้านิคกีเ้ขา้ไปในหอ้งผ่าตดัขนาดเลก็

ของคลนิิก ในหอ้งผ่าตดัมเีตยีงสาํหรบัคนไข ้และมโีต๊ะเหลก็ขนาดเลก็ทีม่ลีอ้สาํหรบัวางเครือ่งมอื สาํหรบัการผ่าตดั 

         แฟรง้กไ์ดอ้อกจากหอ้งไป เขามองเหน็ว่า แพทยก์ําลงัมองหาเสน้เลอืดใหญ่ของนิคกี ้เพื่อใหเ้ลอืดแก่ 

เธอ ทีโ่ถงทางเดนิของคลนิิก นางพยาบาลและแพทยอ์กีคนกล่าวใหก้ารหนุนใจว่า  

         “อยา่วติกกงัวล” คนหน่ึงกล่าว  อกีคนใหก้ารหนุนใจว่า  “พระเจา้จะทรงช่วยพวกเรา” 

         แฟรง้กม์องเหน็ผูร้ว่มงานในคลนิิกําลงัอธษิฐานเผื่อภรรยาของเขา เพื่อนนางพยาบาลคนหน่ึงกล่าว

กบัแฟรง้กว์่า “ใหคุ้ณอธษิฐานต่อไปเรือ่ยๆ นะคะ” 

         แฟรง้กเ์ชื่อในพระเจา้ว่าจะทรงเขา้แทรกแซง แฟรง้กเ์ดนิไปทีห่อ้งส่วนตัวและคุกเขา่ลงอธษิฐาน “โอ พระ

บดิาเจา้ ภรรยาของขา้พระองคเ์ป็นบุคคลพเิศษในครอบครวัของเธอ ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองค ์โปรดใหนิ้คกีร้อด

ชวีติ คุณพ่อคุณแมข่องเธอไมใ่ช่แอ๊ดเวนตสี และพวกเขาทราบว่านิคกีก้ําลงัรกัษาตวัทีแ่อ๊ดเวนตสีคลนิิก ถา้เธอไม่

รอดในครัง้น้ี...เสยีงของแฟรง้กแ์ผ่วลง....” 

         แพทยท์ีค่ลนิิกโทรไปเชญิแพทยผ์ู้เฉี่ยวชาญพเิศษมาใหก้ารช่วยเหลอื แพทยผ์ูน้ัน้กล่าวว่า ถา้เขาออก

เดนิทางโดยรถยนต์เดีย๋วน้ี นัน้ตอ้งอกีหน่ึงชัว่โมงกว่าทีเ่ขาจะเดนิทางถงึ เขาจงึกล่าวแนะนําใหท้าํอะไรบา้ง และเขา

เองจะรอรบัโทรศพัท ์คอยใหค้าํปรกึษา...เมือ่เป็นเช่นน้ีแพทยท์ีค่ลนิิกจงึดาํเนินการผ่าตดัต่อไป โดยไมร่รีอ  แต่กจ็ะ

พยายามทาํดทีีสุ่ด 

         ขณะทีแ่พทยก์ําลงัน่ึงเครือ่งมอืเพื่อฆา่เชือ้สาํหรบัใชใ้นการผ่าตดัดว้ยเครือ่งไฟฟ้า ปรากฏว่าไฟฟ้าไดด้บัลง 

เวลาไมค่อยท่าแพทยตอ้งน่ึงเครือ่งมอืแพทยด์ว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมิ 
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         เมือ่แพทยห์ญงิผ่าทอ้งของนิกกี ้แพทยไ์ดม้องเหน็เลอืดกระจายไปทุกแห่ง เป็นการสายเกนิไป หวัใจของ

ทารกไดห้ยดุเตน้แลว้ 

         ตอนน้ีแพทยไ์ดห้นัมาช่วยนิคกี ้เธอพยายามดิน้รนทีจ่ะหายใจ และแพทยเ์องพยายามจะช่วยชวีติของเธอไว ้

ในทีสุ่ดนิคกีไ้ดเ้ริม่กลบัมาหายใจสมํ่าเสมอ แพทยไ์ดบ้อกใหพ้ยาบาลทีช่่วยส่งเครือ่งมอืเรยีกแฟรง้กใ์หเ้ขา้มาในหอ้ง

ผ่าตดั 

         นิคกีฟ้ื้นตวัจากการผ่าตดัโดยไมม่อีะไรแทรกซอ้น แผลผ่าตดักห็ายด ีไมม่กีารอกัเสบใดๆ แพทยห์ญงิผูเ้ป็น

หวัหน้าคลนิิกชื่อ แพทยห์ญงิโอลฟิ คสิไซล ์บอกกบัแฟรง้ก ์และภรรยาในตอนหลงัว่า “พระเจา้ทรงทาํการอศัจรรยใ์น

คนืนัน้”  

         “พระเจา้ทรงแสนดสีาํหรบัคุณทัง้สอง และพวกคุณควรจะสรรเสรญิพระนามของพระองค์”  

         แพทยห์ญงิคนเดมิกล่าวต่อว่า “โดยมาตรฐานของมนุษย ์นิคกีค้งจะไมร่อดแลว้ ที่เธอรอดมาไดเ้ป็น 

พระหตัถข์องพระเจา้” 

         หน่ึงเดอืนหลงัจากทีนิ่คกีไ้ดเ้สยีเดก็ทารกไป แฟรง้กแ์ละนิกกีก้ําลงัฟ้ืนตวัจากการบอบชํ้าทางจติใจ แต่พวก

เขาพรอ้มทีจ่ะกล่าวคาํพยานถงึความรกัของพระเจา้ 

         แฟรง้กไ์ดก้ลา่วเป็นพยานว่า “จากประสบการณ์ของเรา ผมสามารถพดูไดว้่า พระเจา้กําลงัช่วยผูค้นให ้

หายโรค และช่วยพวกเขาใหพ้บความรอดจากการมารกัษาโรคทีค่ลนิิกของเรา ....หากภรรยาของผมไดเ้ดนิ 

ทางไปรกัษาตวัทีอ่ื่น เธออาจไมร่อดกเ็ป็นได ้พระเจา้ทรงช่วยเธอใหผ้่านพน้ความตาย ขณะทีค่ณะผูร้ว่มงานทีค่ลนิิก

ไดร้ว่มกนัอธษิฐานเพื่อเธอ” 

         เรือ่งน้ีมผีลกระทบต่อญาติๆ  ทีไ่มใ่ช่แอ๊ดเวนตสี คุณพ่อของนิกกีไ้ดพ้ดูกบัแฟรง้ก ์(ลกูเขย) เมือ่เรว็ๆ น้ีว่า 

“พวกพีน้่องแอ๊ดเวนของลกู เป็นกลุ่มคนพเิศษ เพราะพวกของลกูมคีวามรกัอยูร่อบๆ ตวั”  

แฟรง้กก์ล่าวว่า “ตอนน้ีทัง้พ่อตาและแมย่ายของผม เมือ่เจบ็ป่วยไมส่บายจะเขา้รกัษาตวัทีค่ลนิิกแอ๊ดเวนตสี

เป็นประจาํ”  

 
 

  


