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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 4 มกราคม 2020 

การอศัจรรยใ์นวนัปีใหม่ 

 

เล่าโดย  มาเรีย แบช๊วา โรวา วยั  73 ปี...ประเทศบลัแกเรีย 

 

         สตรสีงูอายสุามคนตดัสนิใจรว่มกนัอธษิฐานเพื่อญาติๆ  หลายคนทีย่งัไมเ่ชื่อในพระเยซใูนวนัหยดุสาํคญั

ทีสุ่ดของประเทศบลัแกเรยี นัน่คอืเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่ 

         สตรอีาวุโสทัง้สามเป็นสมาชกิของโบสถ์โซเฟียเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีตะวนัตก พวกเธออธษิฐานรอบแรก

เวลา 11:30 น. และต่อมาอธษิฐานอกีครัง้ในเวลา 12:15 น.ในบา้นของพวกเเธอเอง ซึง่อยูใ่นเมอืงหลวงของ

ประเทศบลัแกเรยี 

         ในวนัที ่31 เมือ่เวลานดัหมายมาถงึ มาเรีย แบช๊วาโรวา ไดบ้อกลาสาม ีและลกูชายซึง่เป็นหนุ่มแลว้ใน 

ช่วงเยน็เพื่อเลีย้งฉลองส่งทา้ยปีเก่า และมาเรยีเขา้ไปในหอ้งอกีหอ้งในบา้นของเธอ และคุกเขา่ลงอธษิฐานเผื่อ

สาม ีและลกูชาย ขอทรงดลใจใหพ้วกเขาทัง้สองรบัเอาพระเยซเูป็นผูช่้วยใหร้อด เมือ่อธษิฐานรอบแรกเสรจ็แบ๊

ชวาโรวา จาํไดว้่า เธอไดเ้ชญิน้องชายชื่อ “นิโคไล” วยั 66 ปี มารว่มอธษิฐาน และรว่มเฉลมิฉลองส่งทา้ยปีเก่า

ตอ้นรบัปีใหมท่ีบ่า้นของเธอดว้ย 

         นิโคไล เป็นคนสุภาพ ขยนัขนัแขง็ และสตัยซ์ื่อ แต่สองปีทีผ่่านมาเขาตอ้งพบกบัปัญหาชวีติหลายอยา่ง 

ครัง้หน่ึงเขาเคยเป็นนกับรหิารธุรกจิ แต่ธุรกจิของเขาขาดทุน และภรรยาขอแยกทางจากไป เขาแทบ

สิน้เน้ือประดาตวั ตอนน้ีเขาทาํงานเป็น ร.ป.ภ. ณ ทาํเลก่อสรา้งอพาธเ์มนตข์องบรษิทัก่อสรา้งแห่งนัน้ 

         มาเรยีอธษิฐานเผื่อนิโคไล 25 นาท ีหลงัจากการกล่าว “อาเมน” เธอเดนิมายงัหอ้งทีส่าม ีและลกูชาย 

รอการเฉลมิฉลองส่งทา้ยปีเก่าอยูใ่นอกีหอ้งหน่ึง และอยูก่บัพวกเขา 20 นาท ีและจากนัน้บอกลาสาม ีและลกูชาย

ว่า อกีไมเ่กนิครึง่ชัว่โมง จะกลบัมารว่มเฉลมิฉลองดว้ย จากนัน้มาเรยีเดนิไปยงัหอ้งสาํหรบัการอธษิฐาน และได้

อธษิฐานเผื่อสาม ีและลกูชาย และนิโคไล น้องชายของเธอเป็นรอบทีส่องอกีครัง้หน่ึง แต่นิโคไล ยงัไมม่าปรากฏ

ตวัตามนดั และไมม่าเลยตลอดคนืนัน้ 

         แต่ นิโคไล มาปรากฏตวัในวนัถดัมา และเขามเีรือ่งน่าสนใจไมน้่อย มาแบ่งปัน เขาเล่าว่า .... 

         ในคนืทีผ่่านมาเขาตอ้งทาํหน้าที ่ร.ป.ภ. ณ พืน้ทีก่่อสรา้ง แต่เมือ่เขาไปถงึ เพื่อน ร.ป.ภ.บอกว่าคนืน้ีคุณ

จะไปส่งทา้ยปีเก่าทีไ่หน กบัใครกไ็ด ้เพราะผมจะรบัหน้าทีแ่ทน เพราะภรรยาของผมจะเดนิทางมาพรอ้ม 

อาหาร และเครือ่งดื่ม เพื่อส่งทา้ยปีใหมด่ว้ยกนัทีห่อ้งๆ หน่ึงทีพ่ึง่สรา้งเสรจ็เมื่อไมก่ีว่นัทีผ่่านมา 

          นิโคไล ตดัสนิใจจะเดนิทางไปพบแบ๊ชวาโรวา พีส่าวทีบ่า้น ตอนนัน้เป็นเวลา 22:30 น. นิโคไล รอรถราง

สองชัว่โมง แต่รถรางยงัไมม่า 

         ทนัใดนัน้ ประตูบานหน่ึงของอพาธเมนตส์รา้งเสรจ็ใหมด่า้นหลงัสถานีรถรางเปิดออก ชายหนุ่มและหญงิ

สาวคนหน่ึงเดมิมาทีนิ่โคไล และเชญิใหเ้ขาเขา้ไปในอพาธเมนตเ์พื่อรว่มฉลองส่งทา้ยปีใหมก่บัพวกเขา  

         นิโคไล เขา้ไปในหอ้งของอพาธเมนต ์เขาสงัเกตว่า ในหอ้งมเีฟอรนิ์เจอรต์กแต่งไวอ้ยา่งด ีผูเ้ป็นสาม ี

เชญิใหนิ้โคไลนัง่ลงบนเกา้อีห้อ้งรบัแขก ตวัทีม่ทีีว่างแขนอยา่งสบาย ต่อมามกีารรบัประทานอาหารอรอ่ยๆ 

และชายเจา้ของบา้นเล่นเครือ่งดนตรขีองชาว “แมค๊โดเนียน” ซึง่นิโคไลชื่นชอบ ในตอนทีเ่ขาทาํงานเป็น 

นกับรหิารธุรกจิ เขาไดคุ้น้เคยกบัอะไรๆ ทีร่สเลศิ แต่บดัน้ีเขารูส้กึยนิดกีบัรปูแบบชวีติงา่ยๆ คนืนัน้นิโคไล 

กนิดื่ม และหลบัไปบนเกา้อีโ้ซฟาหอ้งรบัแขกนัน่เอง พอแสงแดดเริม่ส่องเขา้มา เจา้ของบา้นไดป้ลุกนิโคไล 
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ใหต้ื่น และบอกว่ามแีท๊กซีค่นัหน่ึงกําลงัรอเขาอยู ่พวกเขาไดจ้า่ยค่าแท๊กซีใ่หเ้ป็นที่เรยีบรอ้ย นิโคไล กล่าวคาํ

ขอบคุณ และกล่าวอําลา เจา้ของบา้นผูช้ายไดห้ยบิเงนิ 50 เหรยีญบลัแกเรยีใส่มอืของนิโคไล (ประมาณ 1,000 

บาท) ซึง่ตอนนัน้นิโคไลอยูใ่นสภาพถงัแตก (แทบไมม่เีงนิตดิตวั) จงึรบัเอาเงนินัน้ใส่กระเป๋ากางเกงไว้ 

         มาเรยี ผูเ้ป็นพีส่าวของนิโคไล รอ้งไหเ้มือ่น้องชายเล่าเรือ่งจบลง เสรจ็แลว้เธอกล่าวกบัน้องชายว่า 

“พระเจา้ทรงดแูลน้องเมือ่คนืทีผ่่านมา” เสรจ็แลว้มาเรยี เขา้ไปในหอ้งทีใ่ชใ้นการอธษิฐาน หยบิพระคมัภรี ์

เล่มหน่ึง และหนงัสอืของชาวแอ๊ดเวนตสีอกีเลม่หน่ึง และกลา่วว่า “นําพระคมัภรี ์และหนงัสอืเล่มน้ีไปใหส้ามี

ภรรยาผูม้ใีจเอือ้เฟ้ือคู่นัน้ บอกพวกเขาว่า พีส่าวของผมฝากหนงัสอืสองเล่มน้ีใหเ้ป็นของขวญัปีใหมส่าํหรบัพวก

เขาทัง้สอง” 

         สองสามวนัถดัมา นิโคไลไดนํ้าพระคมัภรี ์และหนงัสอืแอ๊ดเวนตสีมาคนืใหม้าเรยีพีส่าว พลางกล่าวว่า 

“เป็นเรือ่งทีแ่ปลกมาก ผมไมเ่ขา้ใจเลย  เมือ่ผมกลบัไปยงัอพาธเมนตท์ีผ่มไดร้บัเชญิไปรว่มฉลองส่งทา้ยปีเก่า  

ตอ้นรบัปีใหม ่และผมไดพ้บว่าตกึอพาธเ์มนตห์ลงันัน้ยงัสรา้งไมเ่สรจ็ ยงัไมม่ใีครยา้ยเขา้ไปอาศยัอยูแ่มแ้ต่ราย

เดยีว” 

         เมือ่ฟังนิโคไล น้องชายเล่าจบ ในนาทนีัน้ มาเรยีเขา้ใจว่า พระเจา้ไดท้รงส่งทตูสวรรคส์ององคม์าดแูล 

น้องชายทีน่่ารกัของเธอในช่วงส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม ่เท่ากบัพระเจา้ไดท้รงตอบคาํอธษิฐานทลูขอ 

ของเธอทีไ่ดอ้ธษิฐานเผื่อนิโคไล น้องชาย... 

         ภายหลงัการอศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้ในปี ค.ศ. 2012 นิโคไลไดเ้ริม่ไปนมสัการทีโ่บสถก์บัพีส่าวในวนัสะบาโต 

พระ-เจา้ทรงไดย้นิคาํอธษิฐานของเรา เมือ่เราอธษิฐานเผื่อ เหมอืนกบัทีม่าเรยีไดอ้ธษิฐานเผื่อนิโคไล น้องชาย 

พระองคส์ามารถตอบคาํอธษิฐานของเราในลกัษณะน่าอศัจรรยใ์จยิง่ 

     ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในภาคใตข้อง

ประเทศบลัแกเรยี ยา้ยจากอาคารทีเ่ช่าคนอื่น ไปยงัอาคารถาวรของครสิตจกัร  

 

ปืนหลายกระบอก และหนังสือหลายเล่ม 

         มาเรีย แบช๊วาโรวา และเพื่อนคนหน่ึงตดัสนิใจไปเยีย่มคนจากบา้นหลงัหน่ึงต่อไปยงับา้นหลงัถดัไป 

เพื่อขายหนงัสอืของแอ๊ดเวนตสีในอพาธเมนตท์ีส่งูเกา้ชัน้ในเมอืงโซเฟีย 

         สตรทีัง้สองเริม่ตัง้แต่ชัน้แรกของตกึ และค่อยขยบัขึน้สงูไปทลีะชัน้ โดยหยดุทีป่ระตูของทุกหอ้ง บางหอ้ง

ไมเ่ปิดประตูเลย ขณะทีบ่างหอ้งเปิดประตูพอทราบว่าเป็นคนขายหนงัสอืศาสนา จะปิดประตูดงัปังใส่หน้าเป็นการ

ปฏเิสธอยา่งหงดุหงดิ 

         ในชัน้สงูขึน้ไปของอพาธเมนต ์มาเรยีและเพื่อนยนือยูห่น้าประตูหอ้งหน่ึง เมือ่มาเรยีเคาะประตูหอ้ง 

ประตูหอ้งนัน้เปิดออก และอกีหา้ประตูของหอ้งถดัไปเปิดออกเกอืบพรอ้มกนั แต่ละประตูมชีายใส่เสื้อเชิต๊ 

สดีาํ และผกูเน็คไทสดีาํยนือยู ่แต่ละคนมปืีนพกเหน็บอยูท่ีเ่อวของพวกเขา 

          ชายคนหน่ึงควา้ปืนทีเ่อวออกมา แลว้ชีป้ลายกระบอกปืนมายงัสตรทีัง้สอง พดูสัง่ว่า “กลบัไปเสยีเดีย๋วน้ี

เลย”  

         ในความตกใจกลวั มาเรยีและเพื่อนรบีหนักลบัเดนิไปขึน้ลฟิท ์แต่แทนที ่มาเรยีทีจ่ะกดปุ่ มลง มาเรยีกลบั

กดปุ่ มขึน้ชัน้บนไปอกีชัน้ เมือ่ประตูลฟิทเ์ปิดออก มาเรยีมองเหน็ประตูหอ้งทีอ่ยูใ่กลสุ้ด แมจ้ะยงัรูส้กึหวาด 

กลวั มาเรยีเดนิตรงไปยงัประตูหอ้งนัน้ มาเรยีชวนเพื่อนทีไ่ปดว้ยรว่มกนัอธษิฐาน อธษิฐานเสรจ็ มาเรยี 

กดกริง่ประตู 
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        สตรหีน้าตาดคีนหน่ึง เปิดประตู เอ่ยถามมาเรยี และเพื่อนว่า “พวกคุณกําลงัมองหาใคร” มาเรยีรบีตอบ 

ว่า “เรามหีนงัสอืทีน่่าสนใจมากมาแสดงใหคุ้ณดู” 

         สตรคีนนัน้เหลอืบมองหนงัสอืชุดของนางเอลเลน จ.ีไวท้ ์ซึง่มชีื่อของชุดว่า “ความขดัแยง้ตลอดหลายยคุ” 

และสตรเีจา้ของหอ้งถามถงึราคาของหนงัสอื เมื่อไดท้ราบราคาแลว้ เธอบอกว่า “ฉนัจะซือ้หนงัสอืชุดน้ีทัง้หา้เล่ม

ของคุณ” 

         มาเรยีรูส้กึตื่นเตน้ทีข่ายหนงัสอืไดเ้ป็นชุด หลงัจากนัน้มาเรยีไดท้ราบว่า ชัน้ทีแ่ปดที่ เธอเจอผูช้าย 

หลายคนพกปืน และคนหน่ึงถอืปืนสัง่ใหเ้ธอ และเพื่อนกลบัไป เป็นชัน้ทีห่วัหน้ามาเฟียไดม้าซือ้ไวท้ัง้หกหอ้ง แต่

หลงัจากนัน้ไมน่าน...หวัหน้ามาเฟียไดถู้กฆา่ตายในการต่อสูก้บัมาเฟียอกีกลุ่มหน่ึง แต่มาเรยี และเพื่อนไมไ่ด้

กลบัไปเยีย่มอพาธเมนตห์ลงันัน้อกีเลย 

         มาเรยีกล่าวเป็นพยานว่า “ฉนัรูส้กึขอบพระคุณพระเจา้ ทีเ่ราสามารถแบ่งปันหนงัสอืชุดของนางเอลเลน 

จ.ีไวท้ ์กบัสตรคีนนัน้ได ้หลงัจากที่ไดเ้จอกบัพวกนกัเลงมาเฟียมาหมาดๆ”     
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 11 มกราคม 2020 

โบสถแ์ห่งการอศัจรรย์ 

 

เล่าโดย  สโตยนั เพทโคว ์วยั 48 ปี...ประเทศบลัแกเรีย 

         

         อาจารย ์สโตยนั เพทโคว ์อธษิฐานตดิต่อกนัตลอด 2 ปี เพื่อใหม้อีาคารโบสถห์ลงัใหมใ่นเมอืงโซเฟีย 

ประเทศบลัแกเรยี  

         อาจารยส์โตยนั ไมท่ราบเลย จนกระทัง่ไมก่ีเ่ดอืนทีผ่่านมา ว่าสาํนกังานใหญ่ของครสิตจกัรไดล้งมตมิอบ

ส่วนหน่ึงของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสาม ในไตรมาสแรกของปี 2020 สาํหรบัสรา้งอาคารโบสถห์ลงัใหมท่ี่

อาจารยส์โตยนั อธษิฐานขอมาเป็นเวลาสองปี 

         อาจารยส์โตยนั ไมท่ราบในขา่วดน้ีี จนกระทัง่เมือ่พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐาน กล่าวคอืไดด้ลใจใหค้ณะ 

กรรมการวนัสะบาโตไดล้งมตใิหโ้ครงการสรา้งโบสถข์องอาจารยส์โตยนัได้รบัการเหน็ชอบ 

        น่ีคอืสิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้ อาจารยส์โตยนัไดก้ลายเป็นศษิยาภบิาลของโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีโซเฟียใต ้

ในปี ค.ศ. 2015 ตอนทีส่มาชกิโบสถเ์ช่าอาคารโบสถเ์ก่าของครสิตจกัร “อแีวนลคิลั” เป็นทีน่มสัการพระเจา้     

         อาคารโบสถม์ขีนาดเลก็ สมาชกินัง่อยา่งแออดั ไมม่หีอ้ง หรอืสถานทีส่าํหรบัจดักจิกรรมสาํหรบัชุมชน

เช่นการสมัมนาสุขภาพ หรอืชัน้ปรงุอาหารสุขภาพ และอื่นๆ ไมม่หีอ้งโรงเรยีนสาํหรบัเดก็ จงึไมม่รีายการใดๆ 

นอกจากการนมสัการในวนัสะบาโตเท่านัน้ ไมม่กีารประชุมอธษิฐาน เพราะเช่าเฉพาะวนัเสาร ์   

         ทีจ่รงิอาจารยส์โตยนั ขอเช่าหอ้งสาํหรบักจิกรรมเพิม่จากครสิตจกัรอแีวนลคิลั สาํหรบัทาํกจิกรรมระหว่าง

สปัดาห ์แต่ไมไ่ดร้บัการอนุญาต 

         ดงันัน้อาจารยส์โตยนั และสมาชกิโบสถจ์งึตดัสนิใจมองหาอาคารโบสถห์ลงัใหม ่และรว่มกนัอธษิฐานทลู

ขอจากพระเจา้ ในขณะเดยีวกนัอาจารยส์โตยนัใชเ้วลาสาํรวจพืน้ที ่ทีเ่หมาะสมตามถนนสายต่างๆ  ของตวัเมอืง 

และสมาชกิกอ็ธษิฐานขอการทรงนําจากพระเจา้ 

         หลายเดอืนผ่านไป จนในเดอืนมนีาคม 2017 อาจารยส์โตยนัหยุดมองหาอาคารสาํหรบัปรบัปรงุเป็น

โบสถ ์อาจารยไ์ดนํ้าโครงการ การประกาศผ่านการจดัคอนเสริต์ของโบสถ ์โดยเฉพาะในเทศกาล “อเีตอร”์ ซึง่จะ

มาถงึในอกีสามเดอืนขา้งหน้า จงึจะเรยีกว่า “อสิเตอรค์อนเสริต์”  

         ทีจ่รงิโบสถไ์มม่คีณะนกัรอ้งประสานเสยีงของโบสถ ์และไมเ่คยจดัคอนเสริต์มาก่อน อาจารยส์โตยนัไดนํ้า

เรือ่งน้ีสู่คณะกรรมการโบสถ ์และไดร้ว่มกนัตดัสนิใจใหม้คีณะนกัรอ้งประสานเสยีงของโบสถข์ึน้ กลุ่มคนหนุ่มสาว

เตม็ใจรวมตวักนั และหาผูเ้ล่นเปียโน และผูอ้ํานวยการเพลง เพื่อนําในการฝึกซอ้ม ในทีสุ่ดอาจารยส์โตยนัได้

ตดัสนิใจเช่าหอ้งขนาดบรรจ ุ50 ทีน่ัง่สาํหรบัคอนเสริต์ 

         แต่ไมก่ีว่นัก่อนจะถงึวนัแสดงคอนเสริต์ เจา้ของหอ้งเช่ามาบอกว่า ขอยกเลกิการเช่า เพราะไดใ้หค้นอื่น

เช่าไปแลว้ อาจารยส์โตยนัจงึเดนิเทา้ไปตามถนนสายต่างๆ เพื่อหาหอ้งเช่าแสดงคอนเสริต์ เขาไดพ้บป้ายเขยีน 

“มหีอ้งว่างใหเ้ช่า” อาจารยจ์งึไปตดิต่อกบัเจา้ของหอ้ง และบอกว่าเขาเป็นตวัแทนมาจากโบสถพ์วกเราไมม่เีงนิ

มาก อาจารยส์โตยนัรูส้กึประหลาดใจ  ทีเ่จา้ของหอ้งยนิดใีหเ้ช่าหอ้งว่าง สาํหรบัแสดงคอนเสริต์ในครัง้น้ี  

          ขอบคุณพระเจา้ทีค่อนเสริต์ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งด ีในตอนทาํสะอาด จัดสถานทีเ่จา้ของหอ้ง 

เดนิมาด ูและพดูว่า 
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         “พวกคุณเป็นกลุ่มคนทีน่่าสนใจ ผมคดิว่าจะไดย้นิเสยีงอกึทกึ และการตะโกนเสยีงดงั แต่พวกคุณม ี

กริยิา มารยาทดมีาก” 

         เมือ่เจา้ของหอ้งเช่าทราบว่าทางโบสถอ์ยากเช่าต่อเป็นทีส่าํหรบันมสัการ เขายนิดทุีบกําแพงกัน้หอ้ งออก 

ทาํพืน้ทีส่ามหอ้งใหเ้ป็นหอ้งเดยีว ทาํใหม้พีืน้ทีม่ากพอเพยีง ไมเ่พยีงเท่านัน้ยงัยนิดใีหเ้ช่าหอ้งบนชัน้สองดว้ย 

สรปุแลว้สถานทีแ่ห่งใหมจ่สุมาชกิไดม้ากขึน้  มหีอ้งบนชัน้สองสาํหรบัเป็นหอ้งสอนเดก็  และสามารถจดัสมัมนา

สาํหรบัชุมชนไดด้ว้ย  สิง่ทีด่มีากๆ คอืเมือ่รวมค่าเช่าหอ้งสามหอ้ง และหอ้งชัน้สองสาํหรบัจดักจิกรรมดว้ย ค่าเช่า

ยงัถูกกว่าการเช่าโบสถน์มสัการในตวัเมอืงเพยีงแห่งเดยีว 

         เจา้ของหอ้งเช่าบอกกบัอาจารยส์โตยนัว่า “พวกคุณนําโชคมาใหผ้ม ตอนน้ีหอ้งทีเ่มือ่ก่อนว่างไมม่คีนเช่า 

เดีย๋วน้ีมคีนเช่าเตม็ทุกหอ้ง” เขากลา่วดว้ยน้ําเสยีงแสดงความยนิด ี

         สมาชกิโบสถไ์ดเ้ริม่จดัสมัมนาสุขภาพ และจดัใหม้ชีัน้สอนปรงุอาหารสุขภาพ ในวนัสะบาโตมชีัน้สาํหรบั

เดก็ๆ ดว้ยถงึสามระดบั หลงัจากยา้ยมาอยูท่าํเลใหมใ่นปีแรก มผีูร้บับพัตศิมาเพิม่ 5 คน 

         สองปีผ่านไป ในปีทีส่องมคีนรบับพัตศิมาเพิม่ 10 คน อาจารยส์โตยนัเป็นพยานว่า “สองปีก่อนหน้าน้ี 

วนัสะบาโตผมไปเทศนาทีโ่บสถ ์เมือ่โบสถเ์ลกิผมและสมาชกิต่างแยกยา้ยกนักลบับา้น แต่ตอนน้ีเรามชีัน้การ 

เป็นพยาน พวกเยาวชนซอ้มเพลง และออกไปสาขาโรงเรยีนสะบาโต ในปีทีส่ามสมาชกิพุ่งขึน้เป็น 120 คนหอ้ง

เช่าสามหอ้งทีร่วมกนัเป็นทีน่มสัการเริม่รูส้กึว่ากําลงัจะเตม็ และขอบคุณพระเจา้ทีอ่าจารยส์โตยนั พึง่ไดร้บั 

ขา่วดวี่า ทางโบสถจ์ะไดร้บัเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามจากทัว่โลกสาํหรบัสรา้งโบสถใ์หมใ่นไตรมาสแรก 

ของปี 2020 ทีจ่ะถงึน้ี 

         อาจารยส์โตยนั บอกกบัสมาชกิโบสถว์่า น่ีไมใ่ช่เรือ่งบงัเอญิทีเ่ราจะไดร้บังบประมาณสาํหรบัโบสถใ์หม ่

บนทีด่นิของเราเอง ซึง่เราไมต่อ้งเป็นกงัวลเกีย่วกบัการมองหางบประมาณสาํหรบัโบสถห์ลงัใหม ่ แต่ใหเ้รา

ทัง้หลายมุง่ในการเผยแพรพ่ระกติตคิุณแต่เพยีงอยา่งเดยีว  

         อาจารยส์โตยนั ไดก้ล่าวเป็นพยานว่า “พระเจา้ไดท้รงประทานใหเ้ราไดพ้บทีเ่ช่าใหม ่และเราไดจ้ดัให ้

ม ี“อสีเตอรค์อนเสริต์” ขึน้ และในขณะนัน้เอง ผมไดท้ราบว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดจ้ดัหาใหเ้รา และขณะน้ีเรากําลงั

จะมทีีด่นิ และอาคารโบสถข์องเราเองในอนาคตอนัใกล ้เป็นสิง่สาํคญัทีเ่ราจะเคลื่อนทีไ่ปขา้งหน้าในการเผยแผ่

พระกติตคิุณ”  

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก สาํหรบัเงนิถวาย ทีพ่ีน้่องจะถวายอยา่งเอือ้อารใีนวนัสะบาโตทีส่บิสาม

ของไตรมาสทีห่น่ึง ของปี 2020 น้ี เพื่อนําไปเป็นกองทุนสรา้งอาคารโบสถห์ลงัใหม ่“โบสถเ์ซเว่นธ-์ 

เดยแ์อ๊ดเวนตสีโซเฟียตะวนัตก” ในเมอืงหลวงของประเทศบลัแกเรยี ขอพระบดิาทรงอวยพระพรใหทุ้ก 

ท่านในนามพระเยซูครสิตเจา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ในปี 1899 หนงัสอื “เคลด็ลบัแห่งความสุข” ของเอลเลน จ.ีไวท้ ์ไดถู้กแปลและพมิพใ์นภาษา “บลัแกเรยี” 

นบัเป็นหนงัสอืเล่มแรกของ เอสดเีอ สาํหรบัสมาชกิในตอนนัน้ และพมิพเ์พิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในโอกาสต่อมา 

• ประเทศบลัแกเรยี มปีระชากรทัง้ประเทศ 7, 076, 000 คน คดิเป็นอตัราส่วน แอ๊ดเวนตสี 1 คนต่อประชากร

ทัว่ไป 999  คน  

• วดั หรอือารามของพระ ชื่อ “อารามรลิา” เป็นทีเ่กบ็ไมก้างเขนไมข้นาดจิว๋ มขีนาด 140 ไมโครสคอพคิ

(microscopic)  และฉาก ( scenes from the Bible) ทีม่รีปูรา่งใหญ่ทีสุ่ด แต่มขีนาดเลก็กว่าเมลด็ขา้ว 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 18 มกราคม 2020 

ผูแ้ปลกหน้านัยน์ตาเป็นมิตร  

 

เล่าโดย  จิวโค กรสัฮิว วยั 69 ปี...ประเทศบลัแกเรีย 

 

         อาจารยจิ์วโค กรสัฮิว อาจารยส์อนในมหาวทิยาลยั ในวยัเกษยีณ อาย ุ67 ปี ตอ้งการอยากรบัใชพ้ระ

เจา้จงึสมคัรเป็น “บรรณกร” ในหลายวนัทีผ่่านมาของสปัดาหน์ัน้ อาจารยจ์วิโค ไดจ้าํหน่ายหนงัสอื “สงครามแห่ง

ประวตัศิาสตร”์ ใหก้บัหอ้งสมดุของมหาวทิยาลยัหลายแห่งทัว่ “กรงุโซเฟีย” เมอืงหลวงแห่งประเทศบลัแกเรยี 

รวมแลว้ประมาณ 100 เล่ม และในเชา้วนัน้ี เขายงัเหลอืหนงัสอื “สงครามแห่งประวตัศิาตร์” ของเอลเลน จ.ีไวท้ ์

อยูอ่กีเพยีง 3 เล่มเท่านัน้ในกระเป๋า 

          ในเชา้วนันัน้อาจารยจ์วิโคคุกเขา่ทาํการอธษิฐาน ขอพระเจา้ทรงนําเขาออกไปพบกบัลกูคา้ในวนันัน้ พอ

อธษิฐานเสรจ็ อาจารยจ์วิโค นึกขึ้นไดว้่า เขาควรไปพบผูอ้ํานายการโรงเรยีนนายตํารวจแห่งชาตบิลัแกเรยี เขา

ขบัรถยนตไ์ปถงึประตูดา้นหน้าโรงเรยีนนายรอ้ยฯ เขาจอดรถยนตแ์ลว้เขา้ไปตดิต่อนายสบิตํารวจผูท้าํหน้าทีเ่ฝ้า

ประตูเขา้ออก ขณะทีเ่ขาพึง่ยืน่นามบตัรและแจง้ความประสงคจ์ะขอพบผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยตํา รวจ ใน

เวลาเดยีวกนัมรีถเก๋งขนาดใหญ่สดีาํทีเ่รยีกว่า “ลมีซูนี” วิง่ผ่านหน้าประตูออกไป ตํารวจทีท่าํหน้าทีร่กัษาประตู

บอกกบัอาจารยจ์วิโคว่า “เสยีใจดว้ยครบั นายพลตํารวจโท.....ซึง่เป็นผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจทีคุ่ณ

ตอ้งการไปพบพึง่นัง่รถเก๋งคนัสดีาํผ่านออกไปเมือ่กีน้ี้เอง....” 

         อาจารยจ์วิโคตดัสนิใจในทนัท ีบอกกบัยามหน้าประตู “ถา้งัน้ผมขอเขา้ไปพบเลขาของผูอ้ํานวยการ

โรงเรยีนนายตํารวจแทนกแ็ลว้กนั” ยามแนะนําอาจารยจ์วิโค ขบัรถไปจอดทีข่า้งตกึอํานวยการและเขา้ตดิต่อ

เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์และแจง้ความประสงค ์และเจา้หน้าทีจ่ะชีท้างใหคุ้ณไปพบเลขาของผูอ้ํานวยการเองเมือ่

อาจารยจ์วิโค ไปพบเจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ 

         อาจารยจ์วิโคบอกกบัเจา้หน้าทีว่่า “ผมตอ้งการไปปรกึษาเรือ่งการบรจิาคเงนิกบัเลขาของผูอ้ํานวยการ

โรงเรยีนฯ” ซึง่เจา้หน้าไดเ้ขยีนลงในบตัรแบบฟอรม์ และยืน่บตัรนัน้ใหก้บัอาจารยจ์วิโค และบอกว่า “เดนิออกไป

จากตกึหลงัน้ี มองไปดา้นขวามอืเยือ้งไปดา้นขา้ง จะเหน็มตีกึขนาดใหญ่ตัง้อยูไ่มไ่กล เป็นตกึสามชัน้ นัน่เป็นตกึ

โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ พอเดนิไปถงึตกึหลงันัน้ ถามเจา้หน้าที ่ทีช่ ัน้ล่างว่าจะไปยงัหอ้งของเลขาของ

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนไดอ้ยา่งไร...กจ็ะมเีจา้หน้าทีนํ่าทางไป         

         พออาจารยจ์วิโคเดนิไปถงึตกึโรงนายรอ้ยตํารวจ เขามองไปรอบๆ นึกสงสยัว่าเจา้ทีป่ระชาสมัพนัธท์ี ่

ตกึดา้นหน้าไดโ้ทรบอกเจา้หน้าที ่ทีต่กึโรงเรยีนนายรอ้ยว่า มแีขกคนหน่ึงกําลงัเดนิทางมาเยีย่มเลขาของ

ผูอ้ํานวยการแลว้หรอืยงั เขาเอ่ยถามนายตํารวจคนหน่ึงทีเ่ดนิลงบนัไดมาว่าหอ้งทาํงานของเลขาผู้อํานวยการ

โรงเรยีน อยูท่ีไ่หนครบั” นายตํารวจคนนัน้ตอบดว้ยเสยีงหา้วๆ พลางชีน้ิ้วไปยงับนัได “อยูบ่นชัน้สอง” อาจารยจ์วิ

โครูส้กึไมส่บายใจในน้ําเสยีงกระดา้งของนายตํารวจทีใ่ห้คาํ ตอบ 

         อาจารยจ์วิโคจงึตดัสนิใจอธษิฐานสัน้ๆ ในใจว่า พระบดิาเจา้โปรดช่วยขา้พระองคด์ว้ย ” 

         ทนัใดนัน้ ชายคนหน่ึงอายปุระมาณ 30 ตน้ๆ เดนิบนัไดภายในอาคารลงมา เขาเปิดยิม้กวา้งใหก้บั

อาจารย ์ จวิโค พลางเอ่ยทกัทายว่า “สวสัดคีรบั” จากนัน้เขาถามวตัถุประสงคข์องอาจารยจ์วิโค เมือ่ทราบ

วตัถุประสงคเ์ขาพดูว่า “หอ้งของเลขาของผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยฯ อยูบ่นชัน้สองครับ...เชญิตามผมมา ผม

จะนําไปยงัหอ้งของท่านเอง”....จากนัน้ชายหนุ่มคนนัน้เดนินําอาจารยจ์วิโคเดนิบนัไดภายในตวัตกึขึน้ไปยงัชัน้
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สอง พอถงึชัน้สองเขาพาเดนิเลีย้วชา้ย แลว้ชี้ไปทีป้่าย “เลขาผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ” เขาคอ้มศรีษะ

ใหแ้ลว้เดนิจากไป  

        ขณะเดนิตามหลงันายตํารวจขึน้บนัไดไป อาจารยจ์วิโครูส้กึประทบัใจกบัการตอ้นรบัของนายตํารวจคน

นัน้มาก เขามองดสูุภาพเรยีบรอ้ย พดูจาน้ําเสยีงน่าฟัง ท่าทางสงา่งาม นายตํารวจคนนัน้สวมเครือ่งแบบเหมอืน

นายตํารวจทุกอยา่ง แต่ทีน่่าสงัเกตคอือนิทรธนูบนบ่าทัง้สองขา้งไมป่ระดบัเครือ่งหมายใดๆ 

         นายตํารวจใจด ีนําเดนิมาถงึป้ายชื่อ “เลขาธกิารผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยฯ” ทาํการเคาะประตู เมือ่

นายตํารวจ คนทีอ่ยูด่า้นในประตูเปิดประตูออกมา....นายตํารวจใจดคีอ้มศรีษะให ้แลว้เดนิจากไป โดยทีอ่าจารย์

จวิ-โคไมท่นัไดเ้อ่ยปากขอบคุณนายตํารวจใจด ีเพราะนายนายตํารวจทีเ่ปิดประตูหอ้งออกมาเอ่ยถามว่า “คุณคอื

ศาสตราจารยจ์วิโค  ผูม้คีวามประสงคจ์ะพบกบันายพนัตํารวจตรหีญงิ..เลขาของผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยใช่

ไหม” อาจารยจ์วิโค ตอบว่า “ครบั” พลางยืน่บตัรเยีย่มทีไ่ดร้บัมาจากเจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธใ์ห ้เจา้หน้าที่

ตอ้นรบัอ่านดู แลว้ฝายมอืเชญิใหอ้าจารยจ์โิคนัง่ทีโ่ซฟารบัแขก...พดูว่า “รอสกัคู่นะครบัผมจะไปเรยีนท่านเลาขา

ให ้แลว้เปิดประตูเดนิเขา้ไปดา้นใน” 

          ตอนน้ีอาจารยจ์วิโคเพิง่รูส้กึไดว้่า นายตํารวจใจดทีีอ่าสานําทางอาจารยใ์หม้าพบกบัเลขาอยูท่ีไ่หน เขา

อยากจะกล่าวขอบคุณในความมน้ํีาใจ....เมือ่เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธอ์อกมาบอกว่า  อกี 7 นาท ีเลขาของ

ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนใหเ้ขา้ไปพบได้...อาจารยจ์วิโคถามเจา้หน้าทีห่น้าหอ้งเลขาฯว่า คุณไดเ้หน็นายตํารวจทีเ่ป็น

คนนําผมใหม้าพบคุณไหม เจา้หน้าทีต่อบว่า ผมไมเ่หน็ใครเลย คุณแน่ใจหรอืว่ามนีายตํารวจทีไ่ มต่ดิยศคนหน่ึง

เป็นคนนําคุณมาพบผม ..ผมเหน็คุณเปิดประตเูขา้มาคนเดยีว หลงัจากทีเ่คาะประตู และเมือ่ผมพดูออกไปชดั

ถอ้ยชดัคาํว่า.....เชญิครบั คุณกเ็ดนิเขา้หอ้งมาเพยีงคนเดยีว 

         เมือ่ไปพบเลขาของผูอ้ํานวจการโรงเรยีน อาจารยจ์วิโค ไดว้างหนงัสอื “สงครามแห่งประวตัศิาสตร”์ สาม 

เล่มบนโต๊ะทาํงานของเลขาของผูอ้ํานวยการโรงเรยีนฯ และกล่าวว่า “เหล่าน้ีเป็นของขวญัจากสาํนกัพมิพแ์อ๊ดเวน

ตสีของเรา ผมขอมอบหนงัสอืหน่ึงเล่มใหก้บัเลขาของผูอ้ํานวยการฯ เล่มทีส่องขอมอบใหก้บัผูอ้ํานวยการ 

โรงเรยีนฯ และเล่มทีส่ามมอบใหห้อ้งสมดุของโรงเรยีนนายร้อยแห่งน้ีครบั”  

          ซึง่เลขาของผูอ้ํานวยการของโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจกล่าวขอบคุณ หลงัจากนัน้อาจารยจ์วิโคพดูคุยอกี

เลก็น้อย แลว้กล่าวอําลา... และเดนิลงมาตามบนัไดอนัเดมิ  แลว้เดนิทางไปยงัลานจอดรถเพื่อเดนิทางกลบั

สาํนกัพมิพ ์ ก่อนออกรถอาจารยจ์วิโคอธษิฐานขอบพระคุณพระเจา้ ทีท่รงช่วยเขาใหด้าํเนินภารกจิไดอ้ยา่ง

เรยีบรอ้ย ซึง่ดเูหมอืนจะยุง่ยากกว่าทีเ่ขาเคยไปตดิต่อทีอ่ื่นๆ...ในเวลานัน้ดวงจติของอาจารยจ์วิโคหวนคดิถงึ

นายตํารวจผูไ้มต่ดิยศทีอ่นิทรธนู ซึง่ผดิปกต ิ เป็นผู้นําเขาขึน้บนัไดไปพบกบัเลขาของผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนาย

รอ้ย  นายรอ้ยคนนัน้มาปรากฏตวัในเวลาทีเ่ขากําลงัมปัีญหา และช่วยแกปั้ญหาให ้หนงัสอืทัง้สามเล่มไมอ่าจส่ง

ถงึมอืเลขาผูอ้ํานวยการโรงเรยีนนายรอ้ยฯไดโ้ดยงา่ย ถา้ปราศจากการช่วยเหลอืของนายรอ้ยตํารวจคนนัน้  

         ถงึตอนน้ีอาจารยจ์วิโคไมส่งสยัเลยว่า นายตํารวจทีไ่มม่แีสดงยศด้วยอนิทรธนูทีบ่่า ไมใ่ช่มนุษยแ์ต่เป็น 

ทตูสวรรคข์องพระเจา้  ทีพ่ระเจา้ทรงส่งมานําทางใหท่้าน  อาจารยจ์วิโคจาํขอ้พระคมัภรีข์อ้หน่ึงไดว้่า “ทตูสวรรค์

ทัง้ปวงเป็นเพยีงวญิญาณทีร่บัใชพ้ระเจา้ ทีท่รงส่งไปปรนนิบตับิรรดาผูท้ีจ่ะไดร้บัความรอดไมใ่ช่หรอื (ฮบีร ู1:14) 

         การทีไ่ดพ้บกบัทตูสวรรคด์ว้ยตวัเอง ทีม่องดอูาจารยจ์วิโค ดว้ยสายตาอนัอบอุ่น ไดเ้ปลีย่นชวีติฝ่าย 

จติวญิญาณของอาจารยจ์วิโค และอาจารยจ์วิโคมกัจะคดิถงึประสบการณ์ของวนันัน้อยูบ่่อยๆ  

          พระเจา้ทรงยิง่ใหญ่ พระองคท์รงมพีระประสงค์จะช่วยผูค้นใหไ้ดร้บัความรอด อาจารยจ์วิโคเอ่ยเสมอ 

ว่า “พระเยซ ูพระสหายของผม ทรงเป็นเพื่อนทีแ่สนอศัจรรยย์ิง่นกั” 



10 

 

         ปัจจบุนั อาจารยจ์วิโค ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการโบสถก์ลาง แอ๊ดเวนตสีในเมอืงหลวงของ

ประเทศบลัแกเรยี ใหเ้ป็นผูป้กครองของโบสถ ์และส่วนหน่ึงของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสแรก

ของปีน้ี จะถูกนําสรา้งโบสถใ์นเมอืงหลวงของบลัแกเรยีอกีแห่งหน่ึง ....ขอบคุณ พีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีม่ ี

แผนจะถวายทรพัยใ์นวนัสะบาที่ทีส่บิสามของไตรมาสน้ีเป็นพเิศษ 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ประเทศ “บลัแกเรยี” เป็นประเทศเก่าแก่ทีสุ่ดในทวปียโุรป ประเทศน้ีไดเ้ปลีย่นชื่อประเทศใหมใ่นปี ค.ศ. 681  

• นาฬกิาดจิติอล เรอืนแรกถูกประดษิฐข์ึน้ในประเทศบลัแกเรยี ใชช้ื่อยีห่อ้วา่ “ปีเตอร ์เพทรอฟ”  

• ชาวบลัแกเรยีสัน่ศรีษะเพื่อเป็นเครือ่งหมายว่า “ตกลง หรอื โอเค” และ “ผงกศรีษะ” สาํหรบัการ“ปฏเิสธ” หรอื 

“ไม”่ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 25 มกราคม 2020 

รถไฟ รถบรรทุก และวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  โรเซน นาคิว วยั 48 ปี...ประเทศบลัแกเรีย 

         

         โรเซน ไดฟั้งเรือ่งเทศนาของอาจารยใ์นโบสถ ์และรูส้กึประทบัใจมาก ตอนโรเซน อาย ุ10 ปี วนันัน้

อาจารยเ์ล่าเรือ่งของบุรษุไปรษณยีค์นหน่ึง ไดอ่้านจา่หน้าในไปรษณียบตัรแผ่นหน่ึงว่า “ส่งคุณลุงซนัตาคลอส” 

และ ของขวญัทีผ่มขอในเทศกาลครสิตมาสปีน้ีคอื “รถไฟ พรอ้มกบัรางรถไฟ-เครือ่งเล่นของเดก็” เมือ่นาย

ไปรษณยีค์นนัน้อ่านดแูลว้  นึกสงสารเดก็ชายมาก เขาเองแมจ้ะแต่งงานแลว้แต่ยงัไมบุ่ตร จงึไปซือ้รถไฟซึง่เป็น

ของเล่นเดก็ ทาํการห่อดว้ยกระดาษของขวญั พรอ้มกบัผกูรบิบิน้สสีด เขยีนทีอ่ยูข่องโรเซน และเขยีนชื่อผูส้่งว่า 

“ซนัตาคลอส”  

         โรเซน ชอบฟังการเล่าเรือ่งต่างๆ ในขณะทีศ่าสนาจารยก์ําลงัเทศนามาก เขาจงึเดนิทางมาที่ โบสถอ์กีใน

วนัสะบาโตต่อมา ไมน่านโรเซนผกูมติรเป็นเพื่อนกบัเดก็หลายคนในโบสถ ์และในปีต่อมาพวกเดก็ๆ  ไดจ้ดักลุ่ม 

“รว่มสมัพนัธใ์นนามพระเยซขูึน้” 

         หลงัจากทีโ่รเซนเรยีนจบชัน้มธัยมปลาย อายโุรเซนถงึเวลาไปคดัเลอืกทหารพอด ีในตอนนัน้ประเทศ      

บลัแกเรยีปกครองภายใตร้ฐับาลคอมมวินิสต ์ซึง่มขีอ้กําหนดว่า ผูช้ายอาย ุ18 ปี รา่งกายปกตจิะตอ้งไปเขา้เป็น

ทหารสองปีเตม็ทุกคน หรอืไมค่นหน่ึงตอ้งสมคัรเขา้เป็นคนงานในโรงงานสรา้งรถบรรทุกของทหาร หรอื โรงงาน

ประเภทอื่นๆ มกีําหนดหา้ปี มรีายไดเ้ท่ากบัแรงงานขัน้ตํ่า และทาํงานต่อเน่ืองอยา่งไรกด็ ีการทาํงานในโรงงาน

ของรฐั ทาํงานวนัจนัทร-์วนัศุกร ์วนัเสารแ์ละอาทติยห์ยดุ ส่วนการเป็นทหารสองปี ทหารจะตอ้งอยูใ่นค่ายทุกวนั

ตลอดสามเดอืน จากนัน้จะลาหยดุในวนัเสาร–์อาทติยไ์ดทุ้กสามเดอืนต่อหน่ึงครัง้..เพื่อหลกีเลีย่งการตอ้งฝึกทหาร 

หรอืทาํกจิในวนัสะบาโต โรเซนจงึตดัสนิใจสมคัรเขา้ทาํงานในโรงงานของรฐั 

         ในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้มชีายหนุ่มแอ๊ดเวนตสีจาํนวน 10 คนทาํงานในโรงงานสรา้งรถบรรทุก ซึง่ตัง้อยู ่

นอกเมอืงโซเฟีย เมอืงหลวงประเทศบลัแกเรยี และโรเซน ตดัสนิใจสมคัรเขา้ทาํงานในโรงงานแห่งนัน้ เมือ่เขา

เดนิทางไปเยีย่มโรงงานสรา้งรถบรรทุก เขา้ไดพ้บเพื่อนคนหน่ึงทาํงานในแผนกติดตัง้เครือ่งยนตใ์หก้บัรถบรรทุก 

         โรเซนเขา้ไปในหอ้งธุรการของโรงงานเพื่อยืน่ใบสมคัรเขา้ทาํงาน ผูจ้ดัการโรงงานมองดโูรเซน และพบ 

ว่าโรเซนเคยทาํงานเป็นช่างซ่อมเครือ่งรถยนตม์าก่อน  

         “ทาํไมคุณจงึสมคัรทาํงานในแผนกตดิตัง้เครือ่งยนต ์...คุณควรสมคัรเป็นช่างซ่อมรถบรรทุกของโรง 

งานน่าจะเหมาะสมกว่า” 

         โรเซนถามผูจ้ดัการโรงงานทนัทวี่า แผนกซ่อมเครือ่งยนตท์าํงานในวนัไหนบา้ง คาํตอบคอืทาํงานวนั

จนัทรถ์งึวนัศุกร ์หยดุวนัเสาร ์และอาทติย ์ 

          โรเซนตอบตกลง เขาอยากทาํงานในแผนกซ่อมเครือ่งยนต ์ผูจ้ดัการจงึส่งเขาไปพบผูจ้ดัการแผนก 

ทรพัยากรบุคคล ผูจ้ดัการบอกว่าเราจะกําหนดใหคุ้ณทาํงานในโรงซ่อมเครือ่งยนตร์ุน่เลก็ คอืเครือ่งยนตข์องรถ

เก๋ง และรถปิคอพัทัว่ไป”  

          เมือ่โรเซนไปทาํงานในแผนกซ่อมเครือ่งยนต ์โรเซนไดพ้บว่ามีชายหนุ่มแอ๊ดเวนตสีทาํงานในแผนกนัน้ 

6  คนดว้ยกนั ในช่วงทานอาหารกลางวนัในโรงอาหาร หนุ่มแอ๊ดเวนตสีคนหน่ึงถามโรเซนว่า คุณคงจะรูจ้กัผูใ้หญ่

ในโรงงานคนใดคนหน่ึงเป็นแน่ คุณรูจ้กักบัใครนะ...เขาจงึจดัใหคุ้ณไดง้านทีด่อียา่งน้ีในอู่ซ่อมรถของโรงงาน ” 
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         ต่อมาไมน่านโรเซนไดท้ราบว่า คนงานในแผนกอื่นๆ ของโรงงาน บา้งตอ้งทาํงานหนกั และบา้งกท็าํงาน

ทีท่ ัง้หนกัทัง้สกปรก แต่การทาํงานในอู่ซ่อมรถค่อนขา้งเบา และเพื่อนทุกคนของโรเซนทีท่าํงานในอู่ซ่อมรถของ

บรษิทั  ต่างมคีนในครอบครวัรูจ้กัคนใหญ่คนโตในโรงงานน้ี พวกเขาจงึไดง้านในแผนกน้ี 

         โรเซนตระหนกัว่าโดยการทีเ่ขาถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้ ดว้ยการถอืรกัษาวนัสะบาโต พระเจา้ทรง

ประทานงานทีเ่ขาปรารถนาใหท้าํ 

         โรเซนตอบว่า พระสหายทีช่่วยใหผ้มไดง้านน้ีคอืพระบดิาซึง่อยูบ่นสวรรคน์ัน่เอง  

        นบัตัง้แต่วนันัน้ ทุกคนทีห่น่วยเครือ่งยนตข์นาดเลก็ และในหน่วยเครือ่งยนตข์นาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูช่ดิกนั 

ต่างทราบว่า ช่างเครือ่งยนตม์าทาํงานล่าสุดคอืโรเซน หนุ่มเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี หลายคนเมือ่มปัีญหาเรือ่ง

เครือ่งยนต ์หรอืแมแ้ต่เรือ่งอื่นๆ ต่างมาขอความช่วยเหลอืจากเขา เพราะโรเซน เป็นชาวแอ๊ดเวนตสีทีม่น้ํีาใจ

เอือ้เฟ้ือ และมฝีีมอืดใีนซ่อมแซมเครือ่งยนต ์ 

         อยา่งทีร่ายงานในตอนแรกมชีายหนุ่มแอ๊ดเวนตสีหลายคนทาํงานในโรงงานสรา้งรถยนตแ์ห่งนัน้ แต่มี

เพยีงโรเซนคนเดยีวทีไ่ดท้าํงานในอู่ซ่อมรถของโรงงานแห่งนัน้ 

        ตอนน้ีโรเซนอาย ุ48 ปี เขาไมท่ราบว่ามผีูค้นจาํนวนกีค่นทีร่บัเอาความเชื่อของแอ๊ดเวนตสีจากคาํพยาน 

และอทิธขิองเขา แต่โรเซนเชื่อว่า พระเจา้ทรงมแีผนการสาํหรบัเขา เขากล่าวเป็นพยานว่า  พระเจา้ทรงใหผ้ม

รูส้กึประทบัใจในเรือ่งรถไฟเครือ่งเล่นของเดก็ โรเซนกล่าวสรปุว่า ดงันัน้พระเจา้ทรงใชผ้มทาํงานในอู่ ซ่อมรถของ

โรงงาน เพื่อใหผ้มหาวธิ ีทีจ่ะสมัผสักบัจติใจของทุกๆ คนต่อไป 

         เงนิถวายส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตทีส่บิสาม ในไตรมาสน้ีส่วนหน่ึงจะถูกส่งไปสรา้งโบสถ ์ “เซเว่นธเ์ดย ์

แอ๊ดเวนตสี-โซเฟียตะวนัตก ซึง่เป็นเขตพืน้ทีใ่กลบ้า้นของโรเซน ...จงึขอขอบคุณล่วงหน้าทีพ่ีน้่องในพระครสิตทุ์ก

ท่านถวายเป็นจาํนวนพเิศษเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศบลัแกเรยี ขอพระเจา้ทรงอํานวยพรใหทุ้กท่านด้วย

...ในพระนามพระเยซูครสิตเ์จา้..อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ภาษาของทางราชการคอืภาษา “บลัแกเรยีน” นอกจากน้ีมภีาษาทีส่องเป็นภาษาทีใ่ชใ้นทอ้งถิน่ 

ต่างๆ ภาษาอลัแกเรยีน เป็นภาษาเก่าแก่ทีอ่กัษรเขยีนไวต้ามสถานทีต่่างๆ มชีื่อว่าภาษาสลาวคิ ภาษาน้ีถูก

เขยีนบนัทกึไวด้ว้ยตวัอกัษรของภาษา “ซนิรลิลคิ”  (Cyrillic) 

• เครือ่งดนตรใีชถุ้งลม (ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเครือ่งเป่าลมในเครือ่งออแกนลม) ชื่อของถุงลมทีว่่า “ไกดา้ อนิ 

บลัแกเรยี” จะว่าไปมเีพยีงสามชาตใินโลกทีใ่ชถุ้งลมในเครือ่งดนตร ีคอื สกอ็ตแลนด ์ไอรแลนด ์

และบลัแกเรยี  

• แมบ้ลัแกเรยีรว่มเป็นพนัธมติรกบัเยอรมนั กระนัน้บลัแกเรยีในช่วงสงครามโลก และฟินแลนดไ์ดช่้วยชาวยวิ

จาํนวนมาก โดยไมย่อมจบัชาวยวิเป็นเชลยส่งไปเขา้ค่ายกกักนั และถูกฆา่ตายในช่วงสงครามโลก ซึง่เท่ากบั

ไดป้กป้องชวีติของชาวยวิไว ้
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2020 

ถกูขว้างด้วยก้อนหินท่ีซิซิลี 

 

เล่าโดย  ซลัวาทริค ซลัวินา มาซซา วยั 85 ปี...ประเทศอิตาลี   

 

         ชายผูเ้ป็นพ่อชื่อ คารม์โีล ชวนลกูสาว วยั 13 ปีชือ่ “ซลัวนิา” ไปปัน่จกัยานทางไกล ระยะทาง 43 

กโิลเมตรทีเ่กาะซซิลิ ีของประเทศอติาล ีแต่การไปปัน่ทางไกลเช่นนัน้เป็นเรือ่งไมส่นุกเลย  

         เมือ่พ่อ และลกูสาว ปัน่จกัรยานมาไดป้ระมาณ 15 กโิลเมตร ทัง้สองมาถงึหมูบ่า้น “โรโซนิ” มชีาย 

คนหน่ึงชื่อฟีลปิ ไดรู้จ้กักบัคารม์โีล มาสองปีแลว้ วนันัน้ฟีลปินัง่อยูห่น้าบา้น เมือ่เขาเหลอืบเหน็คารม์โีล 

ปัน่จกัรมากบัลกูสาว เขารอ้งทกัคารม์โีล และทาํสญัญาณมอืใหค้ารม์โีลหยดุคุยกนัก่อน พอคารม์โีลหยดุ 

ปัน่จกัรยาน และเดนิจงูจกัรยานเขา้ไป ฟิลปิไดพ้ดูว่า ดใีจทีผ่มไดพ้บกบัคุณคารม์โีล ผมอ่านพระธรรมดาเนียล 

บทที ่2 และไมเ่ขา้ใจ คุณจะช่วยอธบิายใหผ้มฟังไดไ้หมครบั คารม์โีลตอบว่ายนิดคีรบั หลงัจากทีไ่ดอ้ธบิายขอ้

พระ-คมัภรีใ์หช้ายคนนัน้ประมาณ 40 นาท ีฟีลปิรูส้กึยนิดมีากทีไ่ดท้ราบความหมายทีเ่ขาขอ้งใจ ฟีลปิกล่าว

ขอบคุณคารม์โีล และกลา่วเสรมิว่า “คุณจะเดนิทางมาอธบิายหลกัขอ้เชือ่ของแอ๊ดเวนตสีใหผ้มฟังในโอกาสต่อไป

ไดไ้หมครบั” คารม์โีลตอบว่า “ยนิดคีรบั” ทัง้สองไดน้ดัหมายวนัเวลากนัไว ้เสรจ็แลว้คารม์โีล กบัลกูสาวกปั็น่

จกัรยานกนัต่อ จนตกบ่ายจงึกลบัถงึบา้น 

         คารม์โีลเดนิทางมาสอนพระคมัภรีใ์หฟี้ลปิหลายครัง้ แต่ละครัง้จะมเีพื่อนบา้น 3 ถงึ 4 คนมานัง่ฟังดว้ย 

ช่วงเวลาผ่านไป 4 เดอืน ฟิลปิและญาตอิกีคนหน่ึงมานัง่ฟังอยูด่ว้ยทุกครัง้ ตดัสนิใจขอรบับพัตสิมาเขา้สู่โบสถ ์

ขณะทีย่งัมอีกีหลายคนทีม่คีวามสนใจมาก ในตอนหลงัๆ น้ี เมือ่คารม์โีล เดนิทางมาสอนพระคมัภีรม์กัจะมเีพือ่น

บา้นของฟีลปิมานัง่ฟังจนเตม็หอ้ง  

          ในวนันดัหมายทีค่ารม์โีลมาสอนพระคมัภรีท์ีบ่า้นของฟีลปิ มตีํารวจนอกเครือ่งแบบสองคนมานัง่ 

ฟังดว้ย พอคารม์โีลสอนเสรจ็ คนหน่ึงในสองคนบอกว่ามคีนไปรายงานทีส่ถานีตํารวจว่า มชีายคนหน่ึงชื่อ 

คารม์โีอมาสอนหลกัขอ้ชื่ออยา่งผดิๆ ซึง่ผมเหน็ว่าทุกอยา่งทีคุ่ณคารม์โีลสอน สอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอน 

ของพระคมัภรี ์เมือ่การสอนพระคมัภรีจ์บในอกีสองชัว่โมงต่อมา คารม์โีล กเ็อ่ยคาํลา และนดัศกึษาพระ - 

คมัภรีอ์กีในสามวนัถดัไป  

         เวลาผ่านไปหลายปี จากการทาํงานของคารม์โีล ผูเ้ป็นพ่อ และซลัวนิา ลกูสาวทาํใหท้ัง้สองสามารถตัง้ 

โบสถปั์น่จกัรยานมา ก่อนถงึหมูบ่า้นโซโลลนิิ ซึง่มีคนสนใจรอคอยฟังพระกติตคิุณ  ทัง้สองเหน็คนกลุ่มหน่ึงเดนิ

ตามถนน ซลัวนิา ถามพ่อว่า “วนัน้ีมคีนเดนิบนถนนมากจรงิๆ ... มอีะไรเกดิขึน้หรอืคะ”  พ่อตอบว่า... 

         “วนัน้ีพวกชาวบา้นมงีานเลีย้งฉลองบางอยา่งทีห่มูบ่า้นโซโลลนิิ” ทัง้สองปัน่จกัรยานเรว็ขึน้เพื่อให ้

พน้จากผูค้นทีก่ําลงัเดนิบนถนน 

         คนหน่ึงในกลุ่มรอ้งถามว่า คุณชื่อคารม์โีลใช่ไหม คุณคงทราบแลว้ว่า หมูบ่า้นแถบน้ีเชื่อในหลกัคาํสอน 

ของ “คาทอลกิ”  

         คนหน่ึงพดูเสยีงดงัว่า “เราไมต่อ้งการโบสถอ์ื่นใดมาตัง้ในหมูบ่า้นของพวกเรา มบีางคนในกลุ่มทีก่ําลงั

เดนิตามถนนกม้ลงเกบ็กอ้นหนิขนาดเกอืบเท่าลกูมะนาว และขวา้งใส่สองพ่อลกู ...พ่อรอ้งบอกใหล้กูปัน่จกัรยาน

เตม็ทีเ่พื่อใหพ้น้จากกอ้นหนิ......พอปัน่หนีมาไดไ้กลพอสมควรแลว้ ผู้เป็นพ่อเอ่ยถามลกูสาว หนูบาดเจบ็ไหม ลกู
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สาวตอบว่าไม.่...พ่อกป็ลอดภยัเช่นกนั...อยา่งน้ีขอใหเ้ราหยดุตรงน้ี แลว้ผูเ้ป็นพ่อกม้ศรีษะอธษิฐานขอบพระคุณ

พระเจา้ทีท่รงช่วยใหพ้วกเขาปลอดภยัทัง้สองคน 

           คารม์โีล เป็นทหารผ่านศกึในสงครามโลกครัง้ทีส่อง ขณะทีอ่ยูใ่นกองทพั เขาสนิทกบัแอ๊ดเวนตสีคน 

หน่ึงซึง่เป็นพยานใหก้บัเขา เมือ่ปลดประจาํการแลว้คารม์โีลทาํงานเป็นช่างภาพอสิระเพื่อเป็นกา รเลีย้งชพี เขา 

และลกูสาวเดนิทางไกลโดยจกัรยานดว้ยกนัเสมอ ทัง้สองตอ้งเผชญิกบัการขดัขวางหลายครัง้ รวมทัง้ครัง้ 

ทีผ่่านมา ทีบ่างคนไมช่อบหลกัคาํสอนของแอ๊ดเวนตสี และใชก้อ้นหนิขวา้งปาสองพ่อลกูคู่น้ี 

           ขอบคุณพระเจา้ทีท่ ัง้พ่อ และลกูสาวไมย่อ่ทอ้ พระเจา้ทรงอวยพระพรการเป็นพยาน และการสอนพระ

คมัภรีข์องคารม์โิล มหีลายคนไดร้บับพัตศิมา ผูเ้ป็นพ่อรว่มกบัศษิยาภบิาลกโิอวนันิ ทีส่าํนกังานมชิชัน่ 

ส่งมาทาํงานไดส้รา้งโบสถข์ึน้ถงึสามแห่ง (1)  สรา้งโบสถใ์นหมูบ่า้นทีช่าวบา้นขวา้งกอ้นหนิใส่คารม์โิล และลกู

สาว (2) สรา้งโบสถท์ีห่มูบ่า้น “มาซซาโรน”  (3)  สรา้งโบสถท์ีห่มูบ่า้น “โมดคิา” และแห่งทีส่ ี ่(4)  ทีห่มูบ่า้น 

“วคิตอเรยี”  หลายสบิปีผ่านไปผูเ้ป็นพ่ออายมุากขึน้ และในทีสุ่ดไดน้อนหลบัในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

          ขณะทีปี่น้ี ผูเ้ป็นลกูสาวคอื ซลัวนิา มอีาย ุ85 ปี และเธอยงัจาํเรือ่งทีคุ่ณพ่อ และเธอถูกผูค้นใชก้อ้น 

หนิขวา้งในวนันัน้ไดด้ ีเธอกล่าวเป็นพยานว่า 

          “นบัแต่วนัทีถู่กคนขวา้งกอ้นหนิใส่ ฉนัไมก่ลวัทีจ่ะเป็นพยานเพื่อพระครสิต ์เธอปฏบิตัต่ิอพวกเขาดว้ย

ความรกั และความอดทน เธอแบ่งปันเรือ่งพระเจา้ในโรงเรยีน ผ่านเพื่อนรว่มชัน้ เธอเคยถูกบาทหลวงกล่าวเยาะ

เยย้ และเธอมกัจะพดูเรือ่งของพระเยซดูว้ยความกระตอืรอืรน้เสมอ เธอพดูบ่อยๆ ว่าเธอรกัทีจ่ะแบ่งปันพระกติติ

คุณ ความรอดโดยพระเยซ ูในทุกโอกาสเท่าทีจ่ะทาํได ้ 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะช่วยในการก่อสรา้งอาคารโบสถใ์นเมอืง 

“รากูซา” สมาชกิในโบสถแ์ห่งน้ีไดเ้ช่าอาคารหลงัหน่ึง และใชเ้ป็นสถานทีน่มสัการตัง้แต่ ปี 1952 โดยผูก่้อ 

ตัง้รว่มกบัคุณพ่อของซลัวนิา และพวกเขารูส้กึขอบคุณทีพ่วกเขาสามารถนมสัการในโบสถข์องพวกเขาเอง 

ขอบคุณพีน้่องวนัสะบาโตทุกท่าน ทีไ่ดถ้วายเงนิถวายเพื่อจะทาํใหเ้ป็นไปไดท้ีจ่ะมอีาคารโบสถข์องพวกเขา 

เอง...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ทลูขอในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ประเทศอติาลเีป็นสถานทีพ่เิศษเฉพาะของคณะนิกายต่างๆ ในประวตัศิาสตร ์ตัง้แต่ศตวรรษทีห่น่ึง 

หลกัขอ้เชื่อของแอ๊ดเวนตสีถูกเทศนาเผยแพรไ่ป โดยศาสนาจารย ์ M.B. Czecowski,  อดตีบาทหลวง 

คาทอลกิ ซึง่เป็นชาวโปแลนด ์ :  อาจารย ์เอม็.บ.ี เชค็โคสกี ้ไดร้บัความเชื่อของแอ๊ดเวนตสี และรบับพั 

ตศิมาในปี 1857 ขณะทีอ่ยูใ่นสหรฐัอเมรกิา และท่านทาํงานท่ามกลางประชาชนทีพ่ดูภาษาฝรัง่เศส ใน 

อเมรกิาเหนือ ท่านลม้เหลวในการขอใหส้าํนกัใหญ่เอสดเีอ ส่งท่านเขา้ไปทาํงานในยโุรป ดงันัน้ท่าน 

เดนิทางไปยโุรปภายใตแ้อ๊ดเวนตสีอกีคณะหน่ึง ท่านไปถงึ “โตเร เพลลคิ ในหุบเขา แห่งพดีม์นัท ์ 

ภาคเหนือของอติาล ีในปี 1864 สถานที ่ทีห่ลกัขอ้เชื่อของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเผยแพรไ่ป...  

• มหาวทิยาแอ๊ดเวนตสีวลิลา ออโรรา ตัง้อยูใ่นเมอืงฟลอเรนซ ์ประเทศอิตาล ีและสอนหลกัสตูรศาสนศาตร ์  

ในภาษาอติาเลยีน สอนศลิป และวฒันธรรม ซึง่นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2020 

จากหมู่บ้าน สู่พระราชวงั 

 

เล่าโดย  วินเซนโซ มาซซา วยั 70  ปี...ประเทศอิตาลี 

 

         ผูเ้ป็นบดิารูส้กึเดอืดดาลมาก เมือ่บุตรชายวยั 16 ปี ชื่อ วินเซนโซ มาซซา กลบัมาบา้น ซึง่ตัง้อยูใ่นหมู ่

บา้นแห่งหน่ึง บนเกาะซซิลิ ีและบอกใหก้บัผูเ้ป็นบดิาว่า เขาไดร้บับพัตศิมาเขา้สู่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแลว้

เรยีบรอ้ย 

         พ่อรูส้กึโกรธมากขึน้เมือ่ลกูชายประกาศว่า เขามแีผนจะทาํงานรบัใชพ้ระเจา้ดว้ยการเป็นศาสนาจารย ์

คนหน่ึงในอนาคตอนัใกล ้   

         ผูเ้ป็นพ่อสัง่ว่า “เมือ่ลกูออกจากบา้นไปแลว้ไมต่อ้งกลบัมา” คุณพ่อของวนิเซนโซ เป็นอดตีทหารผ่านศกึ

สงครามโลกครัง้ทีส่อง เป็นทหารกลา้ ผูใ้ชช้วีติอยา่งเขม้งวด เขาเลีย้งลกูๆ ทัง้หา้ดว้ยการมวีนิยัเครง่ครดั 

         ไมม่ใีครทราบล่วงหน้าแมเ้พยีงเลก็น้อยว่า เมือ่วนิเซนโซโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ เขาจะกลายเป็นผูนํ้า ทีจ่ะนํา

ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทษอติาล ีและไดศ้กึษาพระคมัภรีก์บัประธานาธบิดขีองประเทศ 

         คาํขูข่องบดิาไมไ่ดท้าํใหเ้ดก็ชายทอ้ถอย เขาไดเ้ดนิทางไปเยีย่มพีช่ายในอกีเมอืงหน่ึง ต่อมาวนิเซนโซได้

เดนิทางไปทีโ่รงเรยีนศาสนศาสตรว์ลิลา ออโรรา่แอ๊ดเวนตสี ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงฟลอเรนซ ์เมือ่เขาเดนิทางไปถงึเขา

ทราบว่า เขาไมอ่าจลงทะเบยีนเรยีนไดเ้มือ่ไมม่เีงนิ และไมอ่าจหางานทาํได้  

         วนิเซนโซรูส้กึผดิหวงั เขาเดนิไปรอบๆ สวนหยอ่มซีง่อยูใ่นบรเิวณของมหาวทิยาลยั เขาไมอ่ยากกลบัไป 

บา้นทีเ่กาะซซิลิ ีเพราะคุณพ่อคงบบีเขาใหล้ะทิง้ความเชื่อ ถา้เขาอาศยัอยูท่ีบ่า้น เขาจงึทาํการอธษิฐานอยา่งเอา

จรงิเอาจงัขอการทางนําจากพระเจา้ 

         ในทนัใดนัน้เขาไดย้นิเสยีงกระซบิเบาๆ ทีห่ขูองเขา “มองดทูีก่ระเป๋ากางเกงของเจา้ส”ิ วนิเซนโซเอามอื

ลว้งกระเป๋ากางเกง และไดพ้บกระดาษชิน้หน่ึง ซึง่เขยีนตําบลทีอ่ยูข่อง “ครอบครวัชาวเยอรมนั” ครอบครวัหน่ึง 

ซึง่เขาไดพ้บโดยบงัเอญิในวนัทีเ่ขาเดนิทางมาถงึเมอืงฟลอเรนซ ์ครอบครวัไดเ้ชญิเขาไปเยีย่มทีบ่า้นของพวกเขา

ทีเ่มอืง “คารล์สร”ู ประเทศเยอรมนั 

         เขาจาํไดด้ว้ยว่าครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีมโีรงเรยีนศาสนศาตรอ์กีแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนั ซึง่ตัง้อยูท่ี่

เมอืง “ดารม์ชตทั” เขาหยบิเงนิเหรยีญของเขาออกมานบั เขาพบว่ามเีงนิเพยีงพอจะซือ้ตัว๋รถไฟชัน้สามไปถงึ

เมอืงคารล์-สรปูระเทศเยอรมนั ซึง่เมอืงน้ีอยูห่่างจากเมอืงดารม์ชตทัไปทางใต้ประมาณ 100 กโิลเมตร 

         วนิเซนโซซือ้ตัว๋รถไฟไปทีเ่มอืงคารล์สร ูและไปเยีย่มครอบครวัทีเ่ขาพบ และรูจ้กัทีอ่ติาล ีเขาบอก

ครอบครวัว่าเขาปรารถนาจะศกึษาวชิาศาสนศาตร ์ครอบครวัน้ีไดซ้ื่อตัว๋รถไฟใหก้ับเขา เพื่อใหเ้ขาเดนิทางไป

เมอืงดารม์ชตทั ทีม่หาวทิยาลยัตัง้อยู ่        

        ชายหนุ่มเดนิทางถงึเมอืงดารม์ชตทั ไมม่เีงนิเหลอืตดิกระเป๋า ไมรู่ต้ําบลทีอ่ยูข่องมหาวทิยาลยั เขาเดนิ

ไปตามถนนหลายชัว่โมงมองหาโรงเรยีนศาสนศาตรแ์อ๊ดเวนตสี ในทีสุ่ดเขาเดนิหลงเขา้ในป่า เขาเดนิไปเรือ่ยๆ 

ในทีสุ่ดกห็ลงทาง ดวงอาทติยก์ําลงัจะลบัขอบฟ้า เขารูส้กึหนาว และรูส้กึกลวั ไมท่ราบจะทาํอะไรต่อไป เขา

รอ้งไห ้แลว้อธษิฐานขอพระเมตตาจากพระเจา้ใหพ้บทางออก แลว้เขานัง่ลงทีข่อนไม้ 

         ทนัใดนัน้มเีสยีงรอ้งทกัมาจากดา้นขวา เขาลุกกระโดดขึน้จากท่านัง่ ชายทีเ่ป็นแขกถาม “เจา้หนุ่มกําลงั 

มองหาอะไรอยู”่ 
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         วนิเซนโซ ไมไ่ดย้นิฝีเทา้ของใครเดนิตรงเขา้มาหาเขา เขาจงึรู้สกึแปลกใจมากทีเ่หน็ชายสงูอายผุมขาวรปู 

รา่งเลก็คนหน่ึง สิง่ทีท่าํใหว้นิเซนโซแปลกใจมากขึน้ เมือ่ชายชราพดูภาษาเยอรมนั ซึง่ตอนนัน้เขาเขา้ใจ 

ภาษาเยอรมนัแบบครึง่ๆกลางๆ แต่ในนาทนีัน้วนิเซนโซเขา้ใจภาษาเยอรมนัทุกถอ้ยคาํ 

         วนิเซนโซ ตอบไปว่า “ผมกําลงัมองหาโรงเรยีนศาสนศาตรแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่มอืงน้ี” วนิเซนโซ ตอบ

กลบัไปเป็นภาษาอติาล ี

         ชายสงูอายยุงัคงพดูภาษาเยอรมนัต่อว่า ลุงจะอธบิายตําบลทีอ่ยูใ่หเ้ธอฟังอยา่งละเอยีด วนิเซนโซ เริม่

ออกเดนิไปไดไ้มก่ีก่า้ว นึกขึน้ไดว้่ายงัไมไ่ดก้ล่าวขอบคุณ ผูส้งูอายคุนนัน้ จงึหนัหลงัมาจะกล่าวขอบคุณ แต่เขา

มองไมเ่หน็ชายสงูอายคุนนัน้ เขาพดูกบัตวัเองว่า ...น่ีเขาเป็นคนชราประเภทไหน ทาํไมจงึหายไปไดฉ้บัไวอยา่ง

ไรร้อ่งรอยเช่นน้ี.... 

         วนิเซนโซเดนิเทา้ไปถงึโรงเรยีนศาสนศาสตร ์และอธบิายเรือ่งราวความเป็นมาทัง้หมดในชวีติของเขาให ้

ผูอ้ํานวยการของโรงเรยีนฟัง รวมทัง้สถานะการเงนิของเขาดว้ย ปรากฏว่าทางโรงเรยีนจะใหทุ้นการศกึษากบัเขา

โดยทีเ่ขาไมต่อ้งจา่ยค่าเล่าเรยีน ส่วนค่าใชจ้า่ยส่วนตวัทางโรงเรยีนจะหางานใหเ้ขาทาํ  

         พระเจา้ทรงนําวนิเซนโซใหเ้รยีนในโรงเรยีนศาสนศาตรจ์นจบหลกัสตูร หลงัจากทีเ่รยีนสาํเรจ็เขาไดร้บั

แต่งตัง้เป็นศษิยาภบิาลประจาํโบสถต์ลอดชวีติของเขาทัง้ในประเทศเยอรมนั และประเทศอติาล ีและช่วงหา้ปี

สุดทา้ยของการทาํงาน... เขารบัใชใ้นฐานะเป็นประธานของครสิตจกัรฯในประเทศอติาลรีะหว่างปี 1995 –2000 

และเกษยีณอายเุมือ่วนิเซนโซ อายไุด ้65 ปี 

         นบัตัง้แต่เขาเขา้เรยีนในโรงเรยีนศาสนศาสตร ์เขาตดิต่อกบัคุณพ่อของเขาทุกระยะ คุณพ่อเองออก

ปากขอโทษทีเ่ขาเคยปฏบิตัต่ิอวนิเซนโซ อยา่งกบัพ่อเป็นเผดจ็การ ซึง่วนิเซนโซเขยีนตอบไปว่า เขาใหอ้ภยัพ่อ

ทุกอยา่ง   

         พ่อไดเ้ดนิทางมาเยีย่มลกูชายในวนัหน่ึงและพดูกบัวนิเซนโซว่า “พ่อไดก้ลายเป็นเผดจ็การเบด็เสรจ็อยา่ง

ไมรู่ต้วั” ตอนน้ีพ่อเปลีย่นแปลงตวัเองใหมแ่ลว้ ในปีต่อมาวนิเซนโซ ไดนํ้าภรรยา และลกูชายสองคนเดนิทาง 

ไปทีเ่กาะ “ซซิลิ”ี เน่ืองในโอกาส “วนัรวมญาต”ิ คุณพ่อ ซึง่ตอนน้ีเป็นคุณปู่  หรอืคุณตาของเดก็ๆ ต่างมคีวาม 

สุข และความอบอุ่น ทีไ่ดเ้หน็ ลกูๆ หลานๆ ทุกคนอยูพ่รอ้มหน้ากนั 

         ในตอนทีว่นิเซนโซดาํรงตําแหน่งประธานของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีอติาล ีเขาไดเ้ขยีน

จดหมายถงึประธานาธบิดขีองประเทศอติาลใีนเวลานัน้ เพื่อขอบคุณประธานาธบิด ีทีไ่ดใ้หก้ารสนนัสนุนกจิการ

ของโปรเตส-แตนทท์ีเ่ขาไดท้าํในทุกโอกาสทีเ่ป็นไปได ้ 

         และไมก่ีว่นัต่อมาประธานาธบิดใีนช่วงนัน้คอื “สกลัฟาโร” ไดเ้ขยีนจดหมายเชญิวนิเซนโซใหไ้ปเยีย่ม

ตําหนกัของประธานาธบิด ี

         หลงัจากการไปเยีย่มครัง้นัน้วนิเซนโซ และประธานาธบิด ีไดเ้ป็นมติรทีด่ต่ีอกนั ซึง่ในเวลาต่อมาประธา - 

นาธบิดไีดเ้ชญิอาจารยว์นิเซนโซไปอ่านพระคมัภรี ์และไปอธษิฐานกบัประธานาธบิดบ่ีอยครัง้ทเีดยีว  

         จดุสุดยอดของมติรภาพไดม้าถงึ เมือ่ประธานาธบิดไีดร้บัเชญิมาในพิธเีปิด “บา้นพกัผูส้งูอายแุอ๊ดเวนตสี” 

ซึง่ตัง้ขึน้ทีเ่มอืง “ฟอรเ์ล” ในปี 1998 การทีป่ระธานาธบิดมีาปรากฏ ไดเ้ปลีย่นใหง้านเปิดอาคารธรรมดา 

กลายเป็นทีรู่จ้กัทัว่ประเทศอนัเน่ืองจากเสนอขา่ว ผูค้นจาํนวนมากในประเทศอติาลทีีไ่มเ่คยไดย้นิ ไมรู่จ้กั

ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ไดรู้จ้กักบัครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแอ๊ดเวนตสีเพิม่ขึน้อยา่งน่าอศัจรรย ์น่ีเป็นการ

แนะนําครสิตจกัรทีถ่อืรกัษาวนัสะบาโตไดด้ทีีสุ่ดในเวลาอนัสัน้ 
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         ปัจจบุนั อาจารยว์นิเซนโซ อาย ุ70  ปีเขาเป็นโรคพากนิสนั แต่เขายงัคงเป็นศษิยาภบิาลจากดวงใจ เขา

ไดล้งเรือ่งเทศน์สัน้ๆ เป็นประจาํใน “เฟซบุ๊ค” (Facebook) ของเขา 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปแกไ้ข-ปรบัปรงุตกึหลงัใหญ่ ซึง่เป็น

ตกึหลกัที ่“มาเรยีนโฮเฮ อะคาเดม”ี ในเมอืงดารม์ชตทั ประเทศเยอรมนั ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านที่

วางแผนทีจ่ะถวายเพื่อช่วยพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศเยอรมนั ....ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และ

ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิต์เจา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ภเูขาไฟ ซซิลิ ี“เอทน่า” เป็นภเูขาไฟทีย่งัมชีวิติสงูทีสุ่ดในทวปียโุรป มกัจะพ่นไฟออกมาจากปล่องอยูทุ่กบ่อย 

ซึง่สามารถมองเหน็ไดใ้นระยะไกลออกไปหลายไมล์ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2020 

การท้าทายวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  วินเซนโซ กลัลินา วยั 29 ปี...ประเทศเยอรมนั 

 

         วินเซนโซ กลัลินา เป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งคอมพวิเตอร ์เขาไมเ่ขา้ใจในวกิฤตกิารณ์ต่างๆ ทีก่ําลงัเกดิขึน้

ทัว่ โลก เช่นมกีารจีเ้ครือ่งบนิแลว้บงัคบัใหช้นตกึเวลิดเ์ทรด ต่อมาเกดิวกิฤตกิารณ์ดา้นการเงนิในทวปียโุรป ม ี

วกิฤตกิารณ์ความวุ่นวายในไครเมยี และวกิฤตกิารณ์ทีช่นหลายเชือ้ชาตจิากทวปีแอฟรกิา พยายามอพยพเสีย่ง

ชวีติทางทะเลเพื่อเขา้ไปตัง้รากฐานชวีติในทวปียโุรป         

         มบีางสิง่ผดิปกตหิรอื วนิเซนโซ คดิสงสยั หรอืว่าโลกกําลงัจะสิน้สุด เขาพยายามครุน่คดิอยา่งหนกัเพื่อ 

จะเขา้ใจในประเดน็ของนกัการเมอืงในประเทศต่างๆ ซึง่หลายครัง้พวกเขาตดัสนิใจโดยไมต่ัง้อยูบ่นหลกัความ 

จรงิ เขามองหาคาํตอบจาก “ยทูบู” แต่ไมไ่ดร้บัคาํตอบ เขาจงึกลบัไปนมสัการทีโ่บสถ ์ทีเ่ขาเคยไปนมสัการเป็น

ประจาํขณะทีอ่ยูใ่นวยัเดก็ 

         วนิเซนโซ ไมเ่พยีงไปนมสัการในวนัอาทติยต์ามปกตเิท่านัน้ เขายงัไปนมสัการในวนัเสาร ์และในวนั 

พุธดว้ย ผูนํ้าของโบสถท์ัง้หลายรูส้กึประทบัใจกบัความสนใจในเรือ่งศาสนาของวนิเซนโซ พวกเขาพยายามโน้ม

น้าววนิเซนโซใหเ้ขา้ศกึษาในสถาบนัของคาทอลกิ เพื่อเป็นบาทหลวง แต่วนิเซนโซไมต่กลง เพราะเขาเพยีง

ตอ้งการหาคาํตอบของเหตุการณ์ต่างๆ ทัว่โลก และตอ้งการใชช้วีติอยา่งบรสิุทธิเ์ท่านัน้ 

         ต่อมาวนิเซนโซพยายามคน้หาคาํตอบสาํหรบัหลกัการสาํคญัสามประการ ซึง่ยงัคา้งคาใจของเขาคอื (1) 

เขาตัง้ใจจะตดิตามความจรงิไมว่่าความจรงินัน้จะนําเขาไปทีไ่หน (2) เขาจะพยายามเป็นคนสตัยซ์ื่อต่อคนอื่นและ

ตวัเขาเอง (3) เขาจะปฏบิตัทุิกอยา่งตามทีเ่ขาไดพ้ดูอะไรออกมา  

         วนิเซนโซเริม่อ่านพระคมัภรี ์แต่ไมเ่ขา้ใจอยา่งกระจา่ง เขาจงึเริม่รูส้กึเครยีด ทัง้น้ีเพราะมขีอ้พระคมัภรี์

หลายขอ้ โดยเฉพาะขอ้ความในพระคมัภรีเ์ดมิทีเ่ขาไมเ่ขา้ใจ 

         คนืหน่ึงเขาคุกเขา่ลง และอธษิฐานอยา่งเอาจรงิเอาจงั โดยเอ่ยขอพระเจา้ทรงส่งใครบางคนมาอธบิาย

ขอ้ความในพระคมัภรีใ์หเ้ขาฟัง เขาอธษิฐานว่า “พระบดิาเจา้ โปรดประทานตามทีข่า้พระองคท์ลูขอดว้ย เพราะ

ขา้พระองคเ์ป็นคนโงเ่ขลาในพระวจนะของพระองค์”   

         ในโอกาสต่อมาเขาคน้หาความจรงิผ่าน “ยทูบู” อกีครัง้หน่ึง เขาบงัเอญิพบคาํเทศนาของผูป้ระกาศพระ

กติตคิุณโดยศาสนาจารยค์รสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี”  มบีางสิง่ “สะกด” ในดวงจติของเขาขณะทีเ่ขาฟังคาํ

เทศนา เขาจงึรบัฟังคาํเทศนาต่อไปจนจบ เขารูส้กึชอบวธิกีารนําเสนอความจรงิ ทีศ่าสนาจารยค์นนัน้จะยกขอ้

พระคมัภรีข์ ึน้มาอา้งในสิง่ทีเ่ขานําเสนอในทุกประเดน็  

         ไมน่านต่อมาวนิเซนโซ ไดต้ดิตามฟังคาํเทศนาหา้เรือ่งในยทูบูตดิต่อกนั จติใจของเขาทีเ่มือ่ก่อนเป็นดุจ

ฟองน้ําไดด้ดูซบัความรูใ้นเรือ่งศาสนาซึง่เป็นสิง่ทีค่น้พบใหมส่าํหรบัเขา  

         วนิเซนโซ ตระหนกัว่าครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เป็นครสิตจกัรที่ปฏบิตัติามคาํสอนในพระคมัภรี์

อยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะครสิตจกัรแห่งน้ีถอืรกัษาวนัสะบาโตตามพระคมัภรี ์เขาจงึเริม่ไปนมสัการในโบสถแ์อ๊ด

เวน-ตสีซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงโคโลนในวนัสะบาโต เขาตอ้งการนมสัการพระเจา้พระผูท้รงสรา้ง เขาตอ้งการพสิจูน์ให้

พญามาร ทีก่ล่าวผ่านคาํสอนหลายครสิตจกัรต่างๆ ว่าพญามารเป็นฝ่ายผดิทีพ่ดูว่า  “เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะถอืรกัษา
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พระบญัญตัขิองพระเจา้ทุกขอ้” ทัง้น้ีเพราะวนิเซนโซ ตอ้งการเป็นคนสตัยซ์ื่อ ทีป่ฏบิตัติามความจรงิของพระเจา้

ทุกขอ้ ไมว่่าความจรงิจะไปในทศิทางใด 

        เพราะว่า วนิเซนโซ ยงัอาศยัอยูใ่นบา้นบดิา-มารดา เขาพบว่าเป็นการยากทีจ่ะดาํเนินชวีติใหบ้รสิุทธิไ์ด ้

บดิามารดาของเขาไมอ่ธษิฐานก่อนรบัประทานอาหาร และเขาไดย้นิเสยีงโทรทศัน์ถ่ายทอดเกมสต่์างๆ  ในวนัสะ

บาโต ความสงสยัคบืคลานสู่ดวงจติของเขา ถงึความสาํคญัในเรือ่งการถอืรกัษาวนัสะบาโต เขาตรึกตรองใน

ถอ้ยคาํของพระเยซทูีต่รสัใน มาระโก 2:27 ซึง่กล่าวว่า “วนัสะบาโตนัน้ ทรงตัง้ไวเ้พือ่มนุษย ์ไมไ่ดท้รงสรา้งมนุษย์

ไวเ้พือ่วนั    สะบาโต” วนิเซนโซ จาํไดว้่าอคัรทตูเปาโลพดูว่า “บาปจะไมค่รอบงาํพวกท่านต่อไปเพราะว่าท่าน

ไมไ่ดอ้ยูใ่ตธ้รรมบญัญตั ิแต่อยูใ่ตพ้ระคุณ” (โรม 6:14) จากพระคมัภรีข์อ้น้ี เขาหยดุการถอืรกัษาวนัสะบาโตตัง้แต่

วนันัน้เป็นตน้มา...  

         เยน็วนัศุกรว์นัหน่ึงหลงัจากดวงอาทติยต์กดนิ วนิเซนโซกําลงัทาํงานโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องเขา

ขณะนัน้เขารูส้กึเหมอืนว่ามเีสยีงเหมอืนพระวญิญาณบรสิุทธิข์องพระเจา้พดูกบัเขาว่า “ตอนน้ีท่านไมไ่ดถ้อืรกัษา  

พระบญัญตัขิองเรานะ” 

         วนิเซนโซ จาํหลกัการเกีย่วกบัการเป็นคนสตัยซ์ื่อต่อผูอ้ื่น และต่อตวัเอง เขาจงึอุทานออกมาว่า 

         “จรงิสนิะ ขา้พระองคไ์มไ่ดถ้อืรกัษาวนัสะบาโต” วนิเซนโซคดิว่า “แต่สิง่น้ีมคีวามสาํคญัจรงิหรอืในเมือ่คน

ทัง้ปวงรอดโดยพระคุณ ไมใ่ช่จากการถอืรกัษาพระบญัญตัิ  ” 

         วนิเซนโซ กลบัไปทาํงานกบัคอมพวิเตอรข์องเขาต่อ ดเูหมอืนมเีสยีงพดูยํา้มาอกีว่า “เจา้ไมไ่ดถ้อืรกัษา 

พระบญัญตันิะ... เจา้กําลงัทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง” 

         วนิเซนโซ พยายามคดิใหเ้หตุผลเขา้ขา้งตวัเขาเองว่า จาํเป็นดว้ยหรอืทีจ่ะถอืรกัษาพระบญัญตัทุิกขอ้ เขา

หยบิพระคมัภรีป์กสน้ํีาเงนิเขม้ของเขาขึน้มาจากมมุโต๊ะ พลางกล่าวออกมาเบาๆ ว่า “วนัสะบาโตนัน้ ทรงตัง้ 

ไวเ้พือ่มนุษย ์ไมไ่ดท้รงสรา้งมนุษยไ์วเ้พือ่วนัสะบาโต”  

         แต่เสยีงในจติสาํนึกยงัไมห่ยดุการเตอืน ในทีสุ่ดวนิเซนโซ อธษิฐานขอการทรงนําจากพระเจา้ เขาคุกเขา่ 

ลงขณะทีพ่ระคมัภรีย์งัอยูใ่นมอื เขาทลูขอพระเจา้ทรงใหค้วามกระจา่งแก่เขา ดว้ยการทลูกบัพระเจา้ว่า  

         “พระองคท์รงตอ้งการใหก้ารใหข้า้พระองคถ์อืรกัษาวนัสะบาโตหรอื...ถา้วนัดงักล่าวมคีวามสาํคญัต่อ

พระองค ์ถา้อยา่งนัน้ขอพระองคท์รงช่วยขา้พระองคใ์นการตดัสนิใจดว้ย” 

         วนิเซนโซ คดิว่า เขาควรใหโ้อกาสพระเจา้ในการตอบคาํทลูขอ ดงันัน้เขาหลบัตาลง และเปิดพระคมัภรี์

โดยเชื่อว่า ขอ้ความในพระคมัภรีใ์นหน้าทีเ่ปิดออกเป็นอยา่งไร นัน่คอืคาํตอบของพระเจา้ เมือ่เขาเปิดพระคัมภรี ์

ปรากฏว่าเป็นขอ้พระคมัภรี ์อสิยาห ์58:13, 14  เขาเริม่ตน้อ่าน “ถา้เจา้หนัเทา้จากการเหยยีบยํ่าวนัสะบาโต  คอื

จากการทาํตามใจของเจา้ในวนับรสิุทธิข์องเรา และเรยีกสะบาโตว่า “วนัยนิด”ี และเรยีกวา่ “วนับรสิุทธิข์องพระ

ยาหเ์วหว์่า วนัมเีกยีรต ิถา้เจา้ใหเ้กยีรตวินันัน้ไมไ่ปตามทางของเจา้เอง ไมท่าํตามความพอใจของเจ้า หรอืพดูแต่

เรือ่งไรส้าระแลว้ เจา้จะปิตยินิดใีนพระยาหเ์วห์” 

         วนิเซนโซเริม่รอ้งไห ้เขาไมอ่าจทาํงานต่อ หลงัจากทีไ่ดร้บัคาํตอบเช่นนัน้ เขาปิดคอมพวิเตอร ์และเปิด

พระ-คมัภรีอ่์าน 

         ในเมือ่วนิเซนโซไมม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการถอืรกัษาวนัสะบาโต เขากลบัไปนมสัการทีโ่บสถใ์นเชา้วนัสะบา

โตอกีครัง้หน่ึง บดัน้ีม ี29 คนเพิม่เขา้มานมสัการในวนัสะบาโต 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตจะนําไปช่วยปรบัปรงุดดัแปรงอาคารหลกัที ่ “มาเรยีน อะคาเดมใีน

เมอืงดารม์ชตทั ประเทศเยอรมนั...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน ทีว่างแผนถวายเงนิถวายเพื่อส่งเสรมิพนัธ
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กจิของพระเจา้ในประเทศเยอรมนั...ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน ทีม่สี่วนในพนัธกจิของพระองคใ์น

ประเทศเยอรมนั..ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ในประเทศเยอรมนั มผีูถ้อืรกัษาวนัสะบาโตเป็นกลุ่มเลก็กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป พวกเขาเป็นกลุ่มผู ้

รอคอยการเสดจ็กลบัมาของครสิต ์ นบัเริม่แรกแต่ ค.ศ. 1844  มคีรสิเตยีนทีต่อ้นรบัวนัสะบาโตในบาวาเรยี 

ซึง่ไดร้บัการดลใจจากงานเขยีนของ “เทนน์ฮารด์” ในศตวรรษที ่18 เนินเบง็นกัศกึษาพระคมัภรีใ์น ปี ค.ศ. 

1902 มชีายสองคนในเมอืง เวทิเทม็เบริก์ ผูไ้ดถ้อืรกัษาวนัสะบาโตมานานกว่า 50 ปีไดร้บับพัตศิมาเขา้สู่

ครสิตจกัรเซ-เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2020 

มิชชนันารีชาวแอด๊เวนตีส 

 

เล่าโดย  แจน ฮวัก ์วยั 30 ปี...ประเทศเยอรมนี 

 

         ไมม่สีิง่ใดทาํให ้แจน ฮวัก ์รูส้กึปลืม้ปิตมิากไปกว่าสิง่แวดลอ้มทีท่าํใหเ้ชื่อว่าเขาไดร้บัความรอดแลว้ 

         ขณะที ่แจน ฮวัก ์อาย ุ18 ปี เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมปลาย เขาไดเ้ขา้รว่มกบัพรรคการเมอืงทีต่ดิตาม

ปัญหาสิง่แวดลอ้มของโลก  

          ในมหาวทิยาลยั เขาเชญิชวนเพื่อนๆ ใหช้มภาพยนตรส์ารคดเีกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม และพยายามใชช้วีติ

ของเขาเองใหเ้ป็น “สเีขยีวสด” ดว้ยการเลอืกชนิดของอาหาร การเดนิทาง และเขา้รว่มกบัหน่วยอาสาทาํความ

สะอาด ตามสถานทีต่่างๆ และรกัษาอนามยัของตน เขาแมแ้ต่เดนิไปตามอพาธเมนตต่์างๆ รณรงค ์และแบ่งปัน

กบัเพื่อนรว่มหอ้งใหปิ้ดดวงไฟทีไ่มจ่าํเป็น สิง่เหล่าน้ีไดร้บกวนความรูส้กึของผูค้นจาํนวนไมน้่อย 

         เขาเป็นมชิชนันาร ีแต่ปราศจากพระเยซ ูศาสนาของเขาคอืการรกัษาสิง่แวดลอ้มไวอ้ยา่งดทีีสุ่ดทุกวนั 

         ในฐานะทีเ่ป็นนกัศกึษาดา้นธุรกจินานาชาต ิแจนไดร้บัเขา้ไปฝึกงานที ่หน่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม และเขา

ไดเ้ขา้รว่มโครงการ “งานรกัษาสิง่แวดลอ้มนานาชาติ” ทีต่ ัง้อยูใ่นเมอืงออสโล เมอืงหลวงของนอรเ์วย ์แต่เขา 

มปัีญหาไมส่ามารถหาทีพ่กัอยา่งเหมาะสมในเมอืงออสโลได ้พลนัเขาจาํไดว้่า เขาไดพ้บครอบครวัหน่ึงเมือ่สองปี

ก่อน ขณะทีพ่ยายามจะพึง่พาตนเองอยา่งพอเพยีง ครอบครวัทีเ่ขารูจ้กัช่วยจดัการใหเ้ขาไปพกัทีฟ่ารม์ 

ในช่วงฤดรูอ้นในนอรเ์วย ์เขาส่งอเีมลไ์ปขอความช่วยเหลอืจากทางบา้น ในไมก่ีว่นัต่อมาพวกเขาตอบมาว่าพวก

เขาไดพ้บทีพ่กัแห่งหน่ึงในเมอืงออสโล   

         ไมน่านหลงัจากทีแ่จนเดนิทางไปถงึกรงุออสโล เขาตระหนกัว่า เขาถูกแวดลลอ้มโดยชาวเซเว่นธเ์ดย์

แอ๊ด-เวนตสี เพื่อนรว่มหอ้งคนใหมข่องเขาเป็นชาวแอ๊ดเวนตสี ชื่อ ดาวดิ มคิเคลสนั ซึง่อาศยัอยูใ่นหอ้งขนาดเลก็

ทีโ่บสถเ์ป็นเจา้ของ ทีท่างโบสถส์รา้งไวใ้หน้กัศกึษาแอ๊ดเวนตสีเขา้พกั แจนมคีวามเชื่อฝังลกึของพวกทีไ่มเ่ชื่อว่ามี

พระเจา้ ซึง่ชาวเยอรมนัภาคตะวนัออกอาจถงึ 60 เปอรเ์ซน็ต ์พวกเขาบอกกบัใครๆ ว่าพวกเขาเป็นพวกทีไ่มเ่ชื่อ

ว่ามพีระเจา้ 

         แมว้่าแจนจะรูส้กึขอบคุณในทีพ่กัอาศยัของโบสถ ์แต่แจนยงัคดิว่า “พวกเขาพยายามจะชวนฉนัเป็นชาว 

แอ๊ดเวนตสี พวกเขาคงไมไ่ดต้วัฉนั ฉนัรูว้่าฉนัเชื่ออะไร” 

         ดเูหมอืนไมม่อีะไรเกดิขึน้ในสามเดอืน แจนชอบนกัศกึษาแอ๊ดเวนตสี และพวกเขาปฏบิตัต่ิอแจนดว้ย

ความกรณุา แมว้่าบางครัง้เขาจะละเมดิกฎดว้ยการดื่มสุรา พวกเขาสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้จน ดว้ยการใหค้วาม

ช่วยเหลอืในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ 

        วนัหน่ึง แจนไดร้บัเชญิใหไ้ปเทีย่วทางเรอืทางภาคใตข้องนอรเ์วย ์แจนชื่นชอบกบัการไปเทีย่วครัง้น้ีมาก 

สิง่ทีท่าํใหแ้จนอบอุ่นใจทีสุ่ด คอืพวกคนหนุ่มสาวแสดงการเอาใจใส่สิง่ทีแ่จนสนใจ คอืเรือ่งการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

        หวัหน้ากลุ่มคนหนุ่มสาวคนหน่ึง คอื โจอะคมิ ฮจอรท์แลนด ์เชญิใหแ้จนศกึษาพระคมัภรีก์บัเขา จรงิๆ  

แลว้แจนไมค่่อยสนใจ แต่กไ็มอ่ยากทาํใหโ้จอะคมิ รูส้กึผดิหวงั แจนพยายามหาขอ้แกต้วัทีม่เีหตุผลดมีากล่าวแก้

ตวัเช่นการกล่าวว่าเราไม่มเีวลาในวนัน้ี บางทวีนัพรุง่น้ีกแ็ลว้กนั..... 

        ในเชา้วนัต่อมา  โจอะคมิกล่าวว่า “เฮ จาํไดน้ะ ว่าเราพดูกนัเรือ่งอะไรเมือ่วานน้ี” ใหเ้ราศกึษาพระคมัภรี ์

วนัน้ีจะดไีหม 
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         แจนพยายามหาขอ้แกต้วั “ผมไมอ่าจศกึษาพระคมัภรีไ์ดเ้พราะผมไมม่พีระคมัภรี์”  แจนเป็นพยานใน

ภายหลงัว่า “น่ีเป็นขอ้แกต้วัทีโ่งเ่ขลาทีสุ่ด ซึง่เขาไมค่วรจะพดูออกมา เพราะเขาแวดลอ้มดว้ยผูค้นทีม่พีระคมัภรี ์

ในเวลาไมน่าน มผีูม้อบพระคมัภรีไ์วใ้นมอืของเขาเล่มหน่ึง”  

         ทีจ่ะเชื่อในพระคมัภรี ์คนหน่ึงจะตอ้งเชื่อว่า พระคมัภรีเ์ป็นพระวจนะของพระเจา้ แจนยงัไมม่คีวามเชื่อใน

พระเจา้ โจอะคมิเปิดไปทีพ่ระธรรมดาเนียล บททีส่อง แจนรบัฟังดว้ยอาการประหลาดใจแทบชอ็ก ทีค่าํพยากรณ์

ในดาเนียลเกีย่วกบัการบงัเกดิขึน้ของอาณาจกัรมหาอํานาจ  และการเสื่อมถอยลงของอาณาจกัรเหล่านัน้ และมี

อาณาจกัรใหมรุ่ง่เรอืงขึน้มาแทนที ่กล่าวคอื : มอีาณาจกัรบาบโิลน อาณาจกัรเมโด-เปอรเ์ซยี อาณาจกัรกรกี และ

อาณาจกัรโรมนั และทา้ยทีสุ่ดอาณาจกัร หรอืประเทศต่างๆ ในทวปียโุรปซึง่มาจากเทา้ และน้ิวเทา้ทีส่รา้งขึน้จาก

เหลก็ปนดนิ 

         ตอนน้ีแจนเชื่อว่าพระคมัภรีบ์รรจขุอ้มลูทีอ่ศัจรรยเ์หนือธรรมชาต ิเขาจงึศกึษาพระคมัภรีต่์อไป ณ เมอืง 

ออสโล เพื่อนๆ ช่วยแจนใหพ้บคาํตอบในพระคมัภรีเ์กีย่วกบัคาํถามเรือ่งความบาปเกดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร เหตุใด 

พระเจา้ไมท่รงทาํลายซาตานทนัท ีและพระคมัภรีก์ล่าวอยา่งไรในเรือ่งการเนรมติสรา้งโลก เขาสามารถเชื่อในการ

ทรงสรา้งของพระเจา้เหนือทฤษฎวีวิฒันาการได ้แลว้วนันัน้ไดม้าถงึเมือ่แจนตดัสนิใจถวายดวงใจใหก้บัพระเจา้ 

         แจนกล่าวเป็นพยานว่า ผมไมเ่คยคดิว่าผมจะกลายเป็นครสิเตยีน แต่น้ําหนกัหลกัฐานในเรือ่งว่ามพีระเจา้

นัน้หนักเกนิไปทีใ่ครจะปฏเิสธได ้แจนกล่าวว่า “จะตอ้งมเีป็นพระเจา้แน่ และถา้พระเจา้ทรงอยูต่รงนัน้และ

พระองคท์รงตรสัว่า พระองคท์รงอยู ่พระองคไ์มใ่ช่เหตุผลดา้นตรรกะ แต่ทรงตรสัใหเ้ราตดิตามพระองค ์มใีครบา้ง

จะเขา้รว่มกบักองทพัทีพ่่ายแพส้งครามไปแลว้เรยีบรอ้ย ถา้เขา้รว่มก็โงเ่ตม็ท ีขา้พเจา้เองขออยูก่บัทมีทีไ่ดช้ยัชนะ 

คอืทมีทีพ่ระ-ครสิตเ์ป็นแมท่พั 

         ปัจจบุนั แจน อาย ุ30 ปี กําลงัไดร้บัการฝึกฝนใหท้าํงานเป็นศาสนาจารย ์ทีโ่รงเรยีนศาสนศาตรโ์บเกน

โฮเฟน ในประเทศออสเตรยี หลงัจากสาํเรจ็การศกึษา เขาหวงัจะแบ่งปันกบัผูค้นทีไ่มเ่ชื่อว่ามพีระเจา้ในเขต 

ภาคตะวนัออกของเยอรมนั พอๆ กบัจะแบ่งกบักลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อพทิกัษ์โลกดว้ยพละกําลงัของพวกเขาเอง” 

แจนกล่าวว่า “ถา้เพยีงพวกเขารบัเชื่อในพระเยซเูขา้มาในชวีติ ความพยายามของพวกเขากจ็ะเป็นทศิถูกตอ้ง ถา้

พวกเขาเป็นมชิชนันาร ีและปราศจากพระเยซ ูงานของพวกเขาจะไมนํ่าไปสู่ชวีติชัว่นิรนัดร์” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะนําไปปรบัปรงุแกไ้ขตกึหลกัใหญ่ ซึง่ 

เป็นตกึหลกัที ่“มาเรยีนโฮเฮ อะคาเดม”ี ในเมอืง ดารม์ชตทั ประเทศเยอรมนั ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต ์

ทุกท่านทีไ่ดว้างแผนทีจ่ะถวายเพื่อส่งเสรมิงานของพระเจา้ในประเทศเยอรมนั ขอพระเจา้ทรงอวยพระพร 

ใหทุ้กท่าน อนัรวมไปถงึครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ในประเทศเยอรมนี เป็นทีรู่จ้กัวา่เป็นดนิแดนของ บทกว ีและนกัคดิ-นกัประพนัธเ์พลง คอืบาคช์ 

บโีธเฟน  แฮนเดล ชนูนัน์ เมนเดลซอลน์ บราฮท์ส ์ แวงเกอร ์และสเตรา ทัง้หมดทีก่ล่าวมาเป็นชาว 

เยอรมนั นกัปรชัญายิง่ใหญ่ระดบัโลกมหีลายคนที ่เป็นคนเยอรมนั เช่น คานท ์ เฮเกล   โชเป็นเชอร ์

นีทเช และเฮเดกเกอร ์นกัประพนัธม์ชีื่อเสยีงรวมไปถงึ โกเช ชลิเลอร ์ฮอฟ์ฟแมน และเรมารค์ิว 

จติกรอนัเป็นทีรู่จ้กัด ีคอื โฮลเบรนิ ดเูรอร ์เฟรดกรคิ เฟรดดรคิ และคล ี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2020 

อธิษฐานในห้องน้ํา 

 

เล่าโดย  แดนเต้ มารวิ์น เฮอรแ์มนน์ วยั 36 ปี...ประเทศสเปน 

 

        แดนเต้ มารวิ์น  เฮอรแ์มนน์  รูส้กึว่าการศกึษาปีแรกทีว่ทิยาลยัแอ๊ดเวนตสี  ในประเทศสเปน เป็นเรือ่ง

ทีห่นกัเอาการ 

         กล่าวคอืแดนเต ้เฮอรแ์มนน์ไดใ้ชเ้งนิกอ้นสุดทา้ยทีเ่ขาไดเ้กบ็สะสมไวป้ระมาณ 5,000 ยโูรไปกบั

การศกึษา ขณะทีศ่กึษาอยูเ่ขาทาํงานส่วนหน่ึงของเวลา เขาหาเงนิไดอ้กี  5,000 ยโูรสาํหรบัครอบครวัของเขาซึง่

มภีรรยา และลกูชายทีย่งัเลก็อกี 2 คน 

         ตอนน้ีแดนเตต้อ้งพบช่วงซมัเมอรร์ะยะ 3 เดอืนเพื่อทาํงานเป็นบรรณกร คอืการขายหนงัสอืของ

ครสิตจกัรเพื่อจะสะสมเงนิไวเ้ป็นค่าเล่าเรยีนในปีทีส่องต่อไป  

         แดนเตไ้มว่ติกกบัการทาํงานหนกั แต่ใจจรงิของแดนเตค้อืเขาตอ้งการเดนิทางจากโบสถห์น่ึงไปยงัอกี

โบสถห์น่ึง เพื่อเป็นพยานใหก้บัคนหนุ่มสาวตามโบสถต่์างๆ ใหท้ราบว่า เขาซึง่เป็นคนเยอรมนัไดห้ลงไปกบัการ

สกัลายทัว่ตวั และพลาดพลัง้ไปตดิยาเสพตดิ เคยอาศยัอยูใ่นเกาะ “คานาร”ี ตอนน้ีไดเ้ลกิเสพยาเสพตดิ และ

กลายเป็นชาว แอ๊ดเวนตสีคนหน่ึง 

         แดนเตรู้ต้วัดวี่าเขาตอ้งทลูต่อพระเจา้เกีย่วกบัปัญหาดา้นการเงนิของเขา เขาเดนิไปยงัทีเ่ขาชอบ เป็นที ่

สงบเงยีบ นัน้คอืหอ้งน้ําของอพาธเมนต์  เมือ่เขา้ไปแลว้เขาใส่กลอนลอ็คประตู คุกเขา่ลง และเทสิง่ทีม่ใีนดวงใจ

ออกมา... “คุณพ่อทีร่กั ปีแรกในวทิยาลยัไดผ้่านไปแลว้ ลกูไดค้ะแนนสงูสุดในชัน้ของลกู ลกูมองเหน็ว่าคุณพ่อ

ทรงเรยีกลกูใหม้าเขา้เรยีนวชิาศาสนศาตร ์เพื่อเตรยีมตวัรบัใชพ้ระองค์”  

         แดนเตม้กัจะเรยีก “พระเจา้” ว่า “คุณพ่อ” เสมอในการอธษิฐานเป็นการส่วนตวั 

         “คุณพ่อครบั ลกูทราบว่าคุณพ่อไดจ้ดัเงนิทุนการศกึษา ใหก้บันกัศกึษาบางคน” โปรดช่วยลกูดว้ย ลกูไม ่

ตอ้งการทาํงานขายหนงัสอืครสิตจกัร เพื่อมุง่ทาํเงนิใหไ้ดถ้งึเป้า ลกูตอ้งการเทศนาเรือ่งพระเยซ ูลกูรูส้กึว่าลกูมใีจ

กระตอืรอืรน้ ตอ้งการเป็นพยานเพื่อคุณพ่อ แต่ตอนน้ีลกูไมม่เีงนิสาํหรบัใชจ้า่ยในปีการศกึษาต่อไป โปรดช่วยลกู

ดว้ย” 

         แดนเตห้ยดุพกัการอธษิฐาน เขารูส้กึว่ามเีสยีงเลก็ๆ แผ่วเบาพดูตอบกบัเขาว่า “เจา้ตอ้งการเงนิเท่าไร”   

         แดนเตค้ดิอยา่งครา่วๆ แลว้อธษิฐานต่อว่า “ลกูตอ้งเรยีนอกีหา้ปีในวทิยาลยั และแต่ละปีตอ้งใชเ้งนิ        

ประมาณ 1,000 ยโูร รวมหา้ปีกเ็ป็นเงนิ 5,000 ยโูร” 

         มเีสยีงเลก็ๆ และแผ่วเบาตอบมาว่า “ตกลง แดนเต ้ลกูเชื่อไหมว่าพ่อสามารถประทานเงนิจาํนวนน้ีใหล้กู

ได”้           

         “คุณพ่อครบั คุณพ่อทราบว่า ลกูยงัไมม่คีวามเชื่อถงึขัน้นัน้ แต่ลกูขอบพระคุณพระองคท์ีท่รงช่วยใหล้กู

เชื่อ และบดัน้ีลกูขอบพระคุณ คุณพ่อสาํหรบัเงนิจาํนวน 5,000 ยโูรทีจ่ะทรงประทานใหล้กู” 

         ใน 10 นาทต่ีอมา แดนเตไ้ดร้บัเงนิ 5,000 ยโูร 

         หลงัจากการอธษิฐาน เขาออกจากหอ้งน้ําของอพาธเมนต ์และเดนิตรงไปยงัหอ้งรบัแขกของอพาธเมนต ์

เพื่อเชค็ดวู่า ทีคุ่ณแมส่่งขา่วมาว่า จะมาเยีย่ม เดนิทางมาถงึหรอืยงั”   
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         “สวสัดคีรบั คุณแม”่ เขาเอ่ยทกัทายคุณแม ่เมือ่มองเหน็เธอนัง่บนโซฟาในหอ้งรบัแขก เขาพดูเสรมิว่า 

“คุณแมท่ราบว่า ผมรกัคุณแม่” 

           ฝ่ายคุณแมน่ัง่อยูใ่นท่าเดมิ ใบหน้าของคุณแมซ่ดีเซยีว ในมอืขา้งหน่ึงมโีทรศพัทม์อืแนบอยูท่ีข่า้งหขูอง 

เธอ” 

          เมือ่แดนเต ้มองเหน็วา่คุณแมห่ยดุพดูทางโทรศพัทแ์ลว้  เขารบีเอ่ยถามว่า “มอีะไรเกดิขึน้ คณุแมไ่ม่

สบายหรอื ทาํไมใบหน้าของคุณแมข่าวซดีจงั” 

          คุณแมต่อบว่า “น่ีลกูทราบหรอืเปล่า แมพ่ยายามประกาศขายบา้นในประเทศเยอรมนั มาแลว้ 10 ปี ยงั

ขายไมไ่ด ้ เมือ่สกัครูน่ี่เองแมไ่ดร้บัขา่วสารจากนายหน้าขายบา้น เคา้บอกว่ามคีนตอ้งการจะซือ้บา้น เขาเสนอให ้

5,000 ยโูร นัน่เป็นราคาทีส่งูกว่าทีแ่มค่าดหวงัไวเ้สยีอกีนะ” 

         แดนเตไ้มท่ราบจะพดูอะไรต่อไป เขารูส้กึว่า ไมเ่ป็นการถูกตอ้งทีเ่ขาจะโพล่งออกมาว่า “นัน่เป็นเงนิทีผ่ม

ทลูขอจากพระเจา้พอด”ี 

         แต่แดนเตพ้ดูว่า “รอสกัประเดีย๋วนะครบั...ผมจะไปทีห่อ้งน้ําของอพาธเมนต์” พอไปถงึเขาลอ็คประตู และ

คุกเขา่ลงอธษิฐานว่า “โอคุณพ่อ ถา้ผมไดท้ลูขอ  10,000 ยโูร คุณพ่อจะประทานใหห้รอืไม ่มเีสยีงเลก็ๆ แผ่วเบา

ตอบมาว่า “แดนเต ้ลกูทลูขอ 5,000 ยโูร และพ่อกใ็ห ้5,000 ยโูรตามทีล่กูขอแลว้”  

        “ครบั ขอบคุณคุณพ่อ เพยีงแต่ถา้ลกูไดข้อ 10,000 ยโูร คุณพ่อจะประทานใหล้กูหรอืเปล่า” 

         “ใช่ พ่อกจ็ะประทานใหล้กู 10,000 ยโูร” มเีสยีงเลก็ๆ แผ่วเบาตอบมา 

          แดนเตถ้ามในเชงิต่อรองว่า “ผมขอเปลีย่นใจจะไดไ้หม” 

        “ลกูขอแลว้เปลีย่นแปลงไมไ่ด”้ มเีสยีงตอบมา “ลกูตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะคดิใหญ่โตกว่า ลกูคดิแต่ความจาํเป็น

ปัจจบุนั พ่อประสงคจ์ะประทานใหล้กูมากกว่า พ่อตอ้งการใหล้กูเชื่อในตวัพ่อ และตอ้งการใหล้กูเชื่อในสิง่ที ่

พ่อจะประทานใหต้ามทีล่กูมคีวามจาํเป็น” 

          “ครบั” แดนเตท้ลู “แต่ใครจะเป็นคนบอกคณุแมข่องผมว่า เธอควรจะมอบเงนิขายบา้นทัง้หมด 

ใหก้บัผม” 

           มเีสยีงตอบมาว่า “ลกูยงัไมเ่ชื่อหรอืว่า พ่อสามารถทาํสิง่น้ีได้” 

           แดนเตต้อบอยา่งปลืม้ใจว่า “ครบั..ลกูเชื่อ ลกูเชื่อแลว้” 

          แดนเตก้ลบัไปทีห่อ้งรบัแขกของอพาธเมนตอ์กีครัง้หน่ึง เพื่อพบกบัคณุแมข่องเขา คุณแมย่งัคงนัง่บน

โซฟาตวัเดมิ” 

           เมือ่คุณแมม่องเหน็แดนเตก้ลบัเขา้หอ้งมา เธอไดเ้อ่ยขึน้ว่า “แดนเตล้กูทราบบางสิง่ไหม...แมค่ดิว่า

นอกเหนือจากเงนิ 5,000 ยโูรทีข่ายบา้นไดแ้ลว้ แมจ่ะเพิม่เงนิใหล้กูอกีจาํนวนหน่ึง เพือ่ลกูจะไดใ้ชจ้า่ยในการ 

เรยีนหนงัสอืต่อไป รวมทัง้ดแูลครอบครวัของลกูดว้ย” 

         ในเวลาดงักล่าวน้ี แดนเตอ้าย ุ36 ปี และเขาไดเ้รยีนเสรจ็ปีสอง แดนเต้เชื่อว่าพระเจา้ทรงนําทางผูท้ีเ่ชื่อ

ฟังและดาํเนินตามความเชื่อทีม่ใีนพระองค ์ 

         แดนเตก้ล่าวเป็นพยานอกีว่า “เมือ่พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของผม ผมตระหนกัว่าไดเ้ดนิไปกบัพระ

เจา้...พระเจา้ไมจ่าํเป็นตอ้งเปิดเผยใหคุ้ณทราบ ในสิง่ทีจ่ะบงัเกดิขึน้ทัง้หมด พระองคท์รงขอใหคุ้ณเพยีงไวว้างใจ

ในพระองคเ์ท่านัน้” 
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         เงนิถวายส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยขยายงานของ “วทิยาลยัซากนัโตแอ๊ดเวนตสี” 

ดว้ยการสรา้งตกึสาํหรบัชัน้เรยีน หลกัสตูรศาสนศาสตรเ์พิม่ขึน้ เพื่อใหส้ามารถรบันกัศกึษาเช่น แดนเต ้ใหเ้ขา้มา

ศกึษาไดม้ากขึน้ เพื่อจะสาํเรจ็ออกไปรบัใชพ้ระเจา้...ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรแด่พีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน

ผูม้น้ํีาใจเอือ้อาร.ี...ทลูขอพระพรในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ  

• พืน้ทีข่องประเทศสเปน ถูกกําหนดใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดแูลของ “ลาตนิสหมชิชัน่ คอนเฟอเรนซ”์ ซึง่ได ้

จดัระเบยีบองคก์รขึน้ในปี ค.ศ. 1902  บ.ีจ.ีวลิคนิสนั , จนี วลิเลเมยี และจเูลส โรเบริท์ ถูกส่งมาในปี ค.ศ. 

1903 เพื่อสาํรวจความเป็นไปได ้และประเมนิผล โครงการสาํหรบัการเปิดประชุมเผยแพรใ่นประเทศสเปน 

โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในเมอืงใหญ่เช่น “บาเซลโลน่า” และ“แมดดรดิ” เมือ่พวกเขากลบัไปแลว้ จเูลส โร

เบริท์ ไดเ้ขยีนรายงานว่า “หลงัจากไดอ้ยูใ่นสเปน 4 สปัดาห ์เรามแีต่รายงานทีด่เีกีย่วกบัความเป็นไปได้

สาํหรบัการประกาศพระกติตคิุณ เพราะว่า  แมส้ถานการณ์ทีเ่ป็นอยูจ่ะเป็นอยา่งไร แต่พระเจา้ทรงเปิดทาง

ให”้ (จากขา่วในนิตยสาร “เด ลา โพรเฟตี้” พฤษภาคม 1903) 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 7 มีนาคม 2020 

ฝันซํา้ๆ ร่วม 10 ปี 

 

เล่าโดย  ลอเรนทิว สเทฟาน ดรัก๊กา วยั 35 ปี...ประเทศสเปน 

 

         มเีดก็เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีระดบัประถมเพยีงสามคน ทีเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีนระดบัประถมใกลเ้มอืง 

“บชูาเรสท”์ เมอืงหลวงของประเทศโรมาเนีย  

         เดก็ทัง้สามคนเรยีนเกรดแปดในชัน้เดยีวกบั ลอเรนทวิ สเทฟาน ดรัก๊กา เดก็ทัง้สามไดร้บัเชญิชวนให ้

ไปนมสัการทีโ่บสถ ์ลอเรนทวิรูส้กึรกัพระเยซ ูและไดร้บับพัตสิมาในโอกาสต่อมา 

         ความปรารถนาของลอเรนทวิ เหมอืนดอกไมตู้ม และดอกไมน้ัน้เบ่งบาน เขาแสดงความประสงคอ์อก 

มาว่าเมือ่โตขึน้เขาจะทาํงานเป็นศาสนาจารย ์เมือ่จบเกรดแปด ลอเรนทวิ ตอ้งไปเขา้เรยีนต่อทีโ่รงเรยีนมธัยม

ของรฐัในเมอืง “บชูาเรส” อยา่งไรกด็ ีลอเรนทวิตอ้งไดค้ะแนนสงู เพราะโรงเรยีนมธัยมทีก่ล่าวถงึมทีีน่ัง่เปิดใหเ้ดก็

จากโรงเรยีนอื่นเพยีงยีส่บิทีน่ัง่เท่านัน้ ในวนัสอบเขา้เรยีนต่อลอเรนทวิเดนิเขา้ไปในหอ้งสอบเขานัง่บนเกา้อี ้

มองดขูอ้สอบทีไ่ดร้บัแจกมาตรงหน้า และทาํขอ้สอบยอยา่งตัง้ใจ แต่ผลการสอบออกมา เขาสอบไดท้ี ่21 ลอเรน

ทวิพดูกบักบับดิา-มารดาว่า  ผมเสยีใจครบั ปีหน้าผมจะขอลองอกีครัง้นะครบั” 

         แต่ในปีทีร่อสอบอกีครัง้ ลอเรนทวิ ทอ้ถอยฝ่ายวญิญาณจติ เมือ่เวลาสอบเรยีนต่อมาถงึ ลอเรนทวิเดนิเขา้

ไปนัง่สอบ เขามองกระดาษสอบทีค่รคูนหน่ึงแจกให ้ลอเรนทวิรูส้กึตวัว่ามบีางสิง่ผดิปกต ิเขาทราบในทนัทวี่าที่

ผ่านมาเขาดาํเนินชวีติห่างเหนิพระเจา้ และในสมองของเขารูส้กึว่างเปล่า เขาจงึเดนิออกจากหอ้งสอบไป  

          สองสามปีต่อมาลอเรนทวิยา้ยไปอยูป่ระเทศสเปน และไดก้ลายเป็นคนงานก่อสรา้ง เขาพบเดก็สาวคน

หน่ึง และตกหลุมรกักบัเธอ ในทีสุ่ดกแ็ต่งงานกนั และใชช้วีติเหนิห่างจากพระเจา้ไกลกว่าทีผ่่านมา เมือ่ลอเรนทวิ

อาย ุ23 ปี เขาพบกบัลุงของเขาซึง่เป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ผูซ้ึง่ตัง้บา้นเรอืนในประเทศสเปน การพบกบัลุงทาํ

ใหร้ะลกึถงึความรกัครัง้แรกทีเ่ขามกีบัพระเจา้ ซึง่ตอนนัน้เขาตัง้ใจว่าอยากจะเรยีนเป็นผูร้บัใชพ้ระเจา้ ลอเรนทวิ 

และภรรยาเริม่ศกึษาพระคมัภรี ์และไดร้บับพัตศิมาพรอ้มกนัในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี  

          เมือ่ลอเรนทวิ มองไปยงัวนัขา้งหน้า เขารู้สกึสงสยั เขาจะวางแผนชวีติของเขาอยา่งไร เขาอธษิฐานว่า   

“พระบดิาเจา้ พระองคม์แีผนสาํหรบัขา้พระองคอ์ยา่งไร” 

         ในวนัถดัมา เขาอธษิฐานอกี “พระบดิาเจา้ พระองคม์แีผนอยา่งไรสาํหรบัชวีติของขา้พระองค์อยา่งไร” 

         สองคนืหลงัจากทีล่อเรนทวิรบับพัตสิมา ลอเรนทวิไดฝั้นไปขณะนอนในตอนกลางคนื ในความฝันเขาเขา้

ไปในหอ้งสอบ นัง่ลงทีโ่ต๊ะตวัใหญ่ และมองทีก่ระดาษทีไ่ดร้บัแจก เขารูส้กึหวาดหวัน่ นัน่เป็นขอ้สอบคณติศาสตร ์

และเขาไมไ่ดเ้ตรยีมตวัมาตลอดทัง้ปี สมองของเขารูม้อืแปดดา้น ความกงัวลเกดิขึน้กบัความรูส้กึ และหวัใจของ

เตน้เรว็ผดิปกต ิและในขณะนัน้เอง ลอเรนทวิรูส้กึตวัตื่น มนัเป็นเวลาตสีามพอด ีลอเรนทวิรูส้กึโล่งใจ คลายกงัวล

เมือ่รบัรูว้่ามนัเป็นเพยีงแค่ความฝัน 

         ลอเรนทวิลม้ตวัลงนอนต่อ เขามคีวามฝันครัง้ทีส่อง ครัง้น้ีเขายนืหลงัแท่นเทศน์  กําลงัพดู และยิม้ใหก้บั

ผูฟั้งในโบสถแ์มดดรดิ ทีเ่ขาและครอบครวัไปนมสัการเป็นประจาํ ผูค้นนัง่ฟังดว้ยความสนใจมาก สนัตสิุขไดแ้ผ่

ซานไปทัง้โบสถ ์เขาเองรูส้กึว่าพระวญิญาณบรสิุทธิข์องพระเจา้สถติกบัเขาและผูฟั้ง 

         ในตอนเชา้ ลอเรนทวิ พยายามไมนึ่กถงึความฝันของคนืทีผ่่านมา เขาอธษิฐานอยา่งทีเ่คยทาํ “พระบดิา

เจา้พระองคม์แีผนการอะไรสาํหรบัขา้พระองค์”  
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          ในหลายคนืต่อมา ลอเรนทวิเกดิฝันอกี คราวน้ีเขาเขา้ไปในหอ้งเรยีน และนัง่ลงทีเ่กา้อี ้ สายตาจอ้งไปที่

แผ่นกระดาษ น่ีเป็นขอ้สอบในภาษาโรมาเนีย ซึง่เขาไมไ่ดอ่้านทวนมาเป็นปี อกีครูห่น่ึงต่อมา อยา่งไรก็ด ีเขายา้ย

ไปนัง่ทีเ่กา้อีต้วัหน่ึง ตอนน้ีเขาพดูกบัผูค้นกลุ่มหน่ึง เขายิม้และหวัเราะ ขณะทีผู่ฟั้งมคีวามรูส้กึชื่นชมยนิด ีเพราะ

ต่างรูส้กึว่าพระเจา้ทรงสถติอยูก่บัเขา 

        ความฝันคลา้ยกนัน้ีเกดิขึน้แทบทุกคนื หอ้งเรยีนเกอืบจะเหมอืนกนั แต่ขอ้สอบแตกต่างกนัไป เขาไมเ่คย

ไดเ้ตรยีมเพื่อทาํขอ้สอบ และเขารูส้กึเป็นทุกขก์งัวลใจเป็นอยา่งยิง่ 

         หลงัจากนัน้ฉากของหอ้งสอบเปลีย่นเป็นโบสถ ์มโีต๊ะตวัหน่ึง และหมูค่นนัง่ในโบสถ ์เขาทาํการสอน และ

รูส้กึว่าพระเจา้ทรงสถติยูใ่นทีป่ระชุม 

         ความฝันเช่นน้ีเกดิกบั ลอเรนทวิตลอดสามเดอืน ลอเรนทวิ นึกสกึสงสยัว่า พระเจา้บอกกบัเขาใหท้าํงาน

เป็นศาสนาจารยใ์ช่ไหม “แต่จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร “เขาทลูถามพระเจา้ในคาํอธษิฐาน โดยใหเ้หตุผลกบัพระองคว์่า  

“ผมแต่งงานแลว้ และมคีรอบครวัทีจ่ะตอ้งเลีย้งดู” 

        ลอเรนทวิยงัคงฝันต่อมาเรือ่ยๆ หน่ึงปีผ่านไป สองปี สามปี และแลว้กส็ีปี่ เขาบอกกบับดิา-มารดาของเขา 

ตลอดจนเพื่อนๆ ทีใ่กลช้ดิเกีย่วความฝัน พวกเขาอธบิายว่า ครัง้หน่ึงในอดตี ลอเรนทวิเคยคดิมุง่มัน่จะ 

เป็นศาสนาจารย ์ดงันัน้จติใตส้าํนึกไดค้อยมายํา้เตอืนในความฝันของเขานัน่เอง .... 

         ในทีสุ่ดลอเรนทวิ คุน้ชนิกบัความฝัน ขณะทีเ่ขานอนหลบั เขาจะตอ้งรอใหค้วามกงัวลใจในส่วนแรกของ

ความฝันใหผ้่านไป เพื่อเขาจะรูส้กึชื่นชมยนิดใีนส่วนทีส่อง 

          ในทุกๆ เยน็ ลอเรนทวิจะอธษิฐานว่า “โอพระบดิาเจา้ พระองคม์แีผนอะไรสาํหรบัขา้พระองค์” 

         เวลาผ่านไป 10 ปี ลอเรนทวิไดบ้อกกบัภรรยาของเขาเกีย่วกบัความฝัน ในตอนเยน็วนัหน่ึง ลอเรนทวิ 

และภรรยาของเขาไปประชุมกบัการประชุมรว่มของคนหนุ่มสาว ซึง่มผีูม้าเขา้รว่ม 250 คน ดเูหมอืนผูเ้ทศนาอ่าน

ความคดิของลอเรนทวิออก ทุกครัง้ทีล่อเรนทวิยกปัญหาหรอือุปสรรค ทีจ่ะเป็นผูร้บัใชข้ึน้ในใจ ผูเ้ทศนาจะตอบ

ขอ้กงัขาของเขาจากแท่นเทศน์ โดยทีล่อเรนทวิไมไ่ดเ้อ่ยปาก หรอืถามในปัญหานัน้แมค้รัง้เดยีว ภรรยาของ

ลอเรนทวิเอาศอกกระทุง้ทีส่ขีา้งของสามหีลายครัง้ และทุกครัง้เธอจะพดูว่า “พระเจา้บอกพีใ่หไ้ปเขา้เรยีนใน

โรงเรยีนศาสน-ศาตรแ์น่นอน”           

          สามเดอืนต่อมา ลอเรนทวิ ภรรยาของเขา และลกูชายอาย ุ9 ขวบไดย้า้ยเขา้ไปพกัในบา้นพกันกัศกึษาที่

มคีรอบครวัที ่“วทิยาลยัแอ๊ดเวนตสิซากนัโต” ซึง่ตัง้อยูห่่างออกไป 380 กโิลเมตร ทางทศิตะวนัออกของเมอืง

แมดดรดิและจากนัน้เป็นตน้มา ความฝันดงักล่าวไปหยดุไป 

         ตอนน้ีลอเรนทวิไดมุ้ง่ศกึษาอยา่งเอาจรงิเอาจงั และในวนัน้ีเขาอยูปี่สองในโรงเรยีนศาสนศาสตร ์ลอเรน

ทวิกล่าวเป็นพยานว่า “ทุกชัน้ทีผ่มเขา้เรยีน และขณะทีผ่มไดใ้ชเ้วลากบัครเูป็นส่วนทีส่องของความฝัน แต่ผมไม่

พลาดจากส่วนแรกของความฝัน และทุกวนัน้ีส่วนทีส่องของความฝันคอืความเป็นจรงิในชวีติประจาํวนัของผม”  

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปสรา้งอาคารเรยีน ของโรงเรยีนศาสนศาสตรท์ีม่ ี

ความจาํเป็น น่ีคอืสถาบนัทีล่อเรนทวิกําลงัศกึษา เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูร้บัใชพ้ระเจา้ ซึง่โรงเรยีนศาสนศาสตร ์ เป็น

ส่วนหน่ึงของวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีซากนัโต...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านที่มน้ํีาใจเอือ้เฟ้ือส่งเสรมิงานของ

พระเจา้ในประเทศสเปน ขอพระบดิาเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน ... ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 14 มีนาคม 2020 

การตดัสินใจท่ีย่ิงใหญ่ 

 

เล่าโดย  พอลล่า คริสติน่า กลิบทั วยั 18 ปี...ประเทศโรมาเนีย 

        

        คุณจะตอ้งทาํอะไรบา้ง เมือ่คุณจะทาํการตดัสนิใจครัง้ใหญ่ 

        พอลล่า คริสติน่า กลิบทั ตอ้งทาํการตดัสนิใจครัง้ใหญ่ เมือ่เธออาย ุ14 ปี และกําลงัเรยีนสาํเรจ็เกรด 8 

ในประเทศโรมาเนีย เธอจะตอ้งตดัสนิใจว่าจะไปเรยีนต่อชัน้มธัยมปลายทีไ่หนดี 

         พอลล่าตอ้งการเป็นครสูอนชัน้ประถมศกึษา เธออาจไปสอบเขา้โรงเรยีนมธัยมของรฐับาล  ซึง่อยูใ่กล้

บา้น ซึง่มสีอนทัง้สายศลิป์ และสายวทิย ์ขณะทีโ่รงเรยีนชัน้มธัยมปลายแอ๊ดเวนตสี  ซึง่ตัง้อยูอ่กีเมอืงหน่ึงไกล

ออกไปมสีอนเฉพาะสายวทิย ์

        พอลล่าอธษิฐาน และอ่านพระคมัภรีท์ีบ่า้นในหมูบ่า้น “ทารก์ู มเูรส” ซึง่ตัง้อยูท่างตอนเหนือของภาคกลาง 

ประเทศโรมาเนีย พอลล่าพดูกบัคุณพ่อ คุณแม ่และอ่านขอ้ความจากหนงัสอืของ เอลเลน จี.ไวท้ ์เพื่อจะนํา 

ไปเป็นแนวปฏบิตัติน 

         ขณะทีเ่ธออ่าน เธอไดพ้บคาํแนะทาํนองว่า ใหเ้ดก็แอ๊ดเวนตสีเขา้ศกึษาในสถาบนัทีไ่มใ่ช่แอ๊ดเวนตสีได ้

เพื่อเดก็เหล่านัน้จะไดเ้รยีนรูอ้ะไรมากขึน้ เพื่อจะไดท้ราบว่าจะทาํตวัเป็นแสงสว่างในโลกน้ีไดอ้ยา่งไร  

         ในหนงัสอืของ เอลเลน จ.ี ไวท้ ์ใน “คาํแนะนําต่อบดิา-มารดา คร ูและนกัเรยีน” เอลเลน ไวท้ ์เขยีนว่า 

“ผูต้ดิตามพระครสิตจ์ะตอ้งแยกตนเองออกจากโลก ในหลกัการ และความสนใจ แต่กไ็มค่วรแยกตวัเองออก 

อยูต่่างหากจากโลก”  “นกัศกีษาชาววลัเดนเซีย่น ไดใ้ชอ้ทิธพิลในการดาํเนินชวีติครสิเตยีนของพวกเขา ทาํให้

เกดิการการเปลีย่นทัง้โรงเรยีนในศตวรรษที ่13” (หนงัสอื “สงครามแห่งประวตัศิาสตร”์ ของ เอลเลน จ.ีไวท้,์ หน้า 

323) ในทีสุ่ดพอลล่าตดัสนิใจสมคัรเขา้เรยีนโรงเรยีนมธัยมของรฐับาล เธอคดิว่าจะถอืเป็นโอกาสดทีีจ่ะแบ่งปัน

เรือ่งพระ-เยซ ูขณะทีเ่ธอเตรยีมตวัทีจ่ะเป็นครใูนโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี        

         แต่ก่อนอื่นเธอตอ้งผ่านการสอบเขา้เรยีนต่อ เธออธษิฐานว่า “ถา้เป็นน้ําพระทยัของพระองคข์อใหไ้ดเ้รยีน

ต่อชัน้มธัยมปลายทีโ่รงเรยีนของรฐั โปรดช่วยใหข้า้พระองคท์าํขอ้สอบไดแ้ละสอบผ่านดว้ยเถดิ ” 

         การสอบแขง่ขนันัน้ยากลาํบาก เพราะโรงเรยีนของรฐัแห่งนัน้รบัเกรด 9 ไดเ้พยีง 150 คน ในขณะทีม่เีดก็ 

มาลงชื่อสอบ 600 คน นัน่หมายความจากเดก็จาํนวน 4 คนจะสอบผ่านเขา้เรยีนไดเ้พยีง 1 คนเท่านัน้ ปรากฏ 

ว่าพอลล่าสอบเขา้ไดอ้นัดบัทีเ่จด็ของจาํนวนนกัเรยีนทีเ่ขา้สอบทัง้หมด  

          พอลล่าสอบเขา้ไดค้ะแนนดมีาก กระนัน้พอลล่ากไ็มค่่อยสบายใจนกั เป็นการยากที่จะออกจากโรงเรยีน

แอ๊ด-เวนตสี เธอทราบว่าครูโรงเรยีนรฐับาลจะไมอ่ธษิฐาน และเดก็นกัเรยีนไมร่อ้งเพลงเกีย่วกบัพระเยซู 

         ก่อนโรงเรยีนเปิดสองสปัดาห ์พอลล่าฝันรา้ยตอนกลางคนืเกีย่วกบัเรือ่งในโรงเรยีนของรฐั ครสู่วนใหญ่

เป็นคนหยิง่ และไมน่่ารกั พวกครกูล่าวหาว่าพอลล่าทาํผดิต่อเพื่อนๆ ในชัน้ ในความฝันพอลล่ารูส้กึว่า เธอถูก

กล่าวหาอยา่งผดิๆ ทาํใหพ้อลลา่เสยีใจมาก เมือ่โรงเรยีนเลกิ ขณะทีพ่อลล่าเดนิกลบับา้น เธอไดย้นิเสยีงตะโกน

ไล่หลงัมาว่า  “ลาออกไปเลย และอยา่กลบัมาอกี”  พอลล่ารบีหนัหน้ากลบัไปดวู่า ใครเป็นคนตะโกนแนะนําเธอ

แบบนัน้ แต่เธอไมเ่หน็ใครเลย  
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         ในเชา้วนัรุง่ขึน้พอลล่าอยากจะทราบว่า ความฝันของเธอหมายความถงึอะไรแน่ เธอไมค่่อยแน่ใจว่าความ

ฝันนัน้มาจากพระเจา้ เพราะเธอทราบว่าพญามารสามารถทาํใหค้นหน่ึงฝันอะไรกไ็ด ้พอลล่าอธษิฐานว่า “พระ

บดิาถา้ความฝันนัน้มาจากพระองค ์ขอทรงยํา้ใหข้า้พระองคท์ราบในวธิใีดวธิหีน่ึงดว้ยเถดิ ” 

         พอลล่าปรกึษาเรือ่งน้ีกบับดิามารดาของเธอ พวกเขาตอบว่าเธอตอ้งทาํการตดัสนิใจเอง ดงันัน้เธอจงึ

อธษิฐาน และทาํการอดอาหารไปพรอ้มกนัดว้ย ในเวลาเดยีวกนัพอลล่าอ่านพระคมัภรี ์และหนงัสอืของเอลเลน จ.ี

ไวท้ ์เธอรูส้กึทึง่ ทุกสิง่ทีเ่ธออ่านบอกว่าเธอควรไปโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี  

        ในหนงัสอืของ เอลเลน จ.ีไวท้ ์ใน “คาํแนะนําแก่บดิา-มารดา คร ูและนกัเรยีน” กล่าวว่า “การทีจ่ะให ้

ครผููม้คีวามหยิง่ และไมม่คีวามรกัสอนในโรงเรยีนของเราเป็นความชัว่รา้ย (หน้า 175) ในหนงัสอืเล่มเดยีว 

กนั พอลล่าอ่านพบว่า “โรงเรยีนโบสถข์องเราไดร้บัการเจมิโดยพระเจา้ เพื่อเตรยีมเดก็ๆ ใหท้าํงานทีย่ ิง่ใหญ่”  

(หน้า 176)  

        พอลล่าคดิว่า “ฉนัตอ้งการไดร้บัการฝึกฝนเพื่อเตรยีมตวัเป็นครทูีโ่รงเรยีนของรฐั แต่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี

สามารถฝึกอบรมฉนัไดด้กีว่า แมว้่าโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีจะมเีฉพาะสายวทิยเ์ท่านัน้ ” 

         จากนัน้พอลล่าอ่านหนงัสอืของเอลเลน จ.ีไวท้ ์อกีเล่มหน่ึง ซึง่มชีื่อว่า “การแนะแนวสาํหรบัเดก็” ซึง่กล่าว

ว่า “ในการวางแผนเรือ่งการศกึษาสาํหรบัเดก็ๆ ทีอ่ยูน่อกบา้น บดิามารดาควรตระหนกัว่า ไมเ่ป็นการปลอดภยัที่

จะส่งพวกเขาไปเรยีนในโรงเรยีนของรฐั ดงันัน้จงึควรพยายามส่งเดก็ๆ ไปเรยีนหนงัสอืทีใ่หก้ารศกึษาบนพืน้ฐาน

ของพระ-คมัภรี”์ (หน้า 304) 

        ในทีสุ่ดพอลล่าตดัสนิใจสละสทิธิท์ีส่อบเขา้ในโรงเรยีนของรฐัได ้และไปสมคัรเขา้เรยีนเกรด 9 ในโรงเรยีน

มธัยมปลายแอ๊ดเวนตสี พอลล่าไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนสาํคญับางประการเกีย่วกบั การเขา้ใจน้ําพระทยัของพระเจา้ 

พอล-ล่าอธษิฐาน และขอคาํแนะนําจากคุณพ่อ คุณแมข่องเธอ พอลล่าอ่านพระคมัภรี ์และงานเขยีนของ เอลเลน

จ.ีไวท้เ์พื่อการตดัสนิใจอนัถูกตอ้ง  

         พอลล่าแน่ใจว่าเธอตดัสนิใจเลอืกสิง่ถูกตอ้ง ขณะทีพ่อลล่าเรยีนชัน้มธัยมปลายในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี 

เธอไดม้อบถวายจติใจของเธอใหพ้ระเยซ ูดว้ยการรบับพัตศิมาเมือ่เธออาย ุ16 ปี และตอนน้ีเธออาย ุ18 ปี และ 

จะสาํเรจ็การศกึษาระดบัชัน้มธัยมปลายในเรว็ๆ น้ี  พอลล่าตระหนกัว่าเธอมเีวลาอกีมากทีจ่ะเรยีนรูใ้นการเป็นคร ู

ขณะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั   

         พอลล่ากล่าวเป็นพยานว่า “การดาํเนินไปกบัพระเจา้ของฉนันบัว่ากา้วหน้า ฉนัไมใ่ชย้าเสพตดิ และมี

เรือ่งอศัจรรยใ์นการกลบัใจของฉนั พระเจา้ทรงนําทางชวีติของฉนัทลีะกา้ว ฉนัตอ้งการกล่าวหนุนใจคนหนุ่มสาว

ใหด้าํเนินไปกบัพระเจา้ทลีะยา่งกา้ว ทุกยา่งกา้วในชวีติของเรา เราจาํเป็นตอ้งพึง่พงิในพระองค ์แลว้พระองคจ์ะ

ทรงทาํงานในชวีติของเรา” 

       เมือ่สามปีทีแ่ลว้ ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่ ิบสาม ไดส้่งไปช่วยใน “รายการเอือ้มออกไป” ยงั

ผูค้นในประเทศโรมาเนีย ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีม่สี่วนในการถวายทรพัยใ์นครัง้นัน้ และในครัง้น้ี 

ในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี สาํหรบัพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศโรมาเนีย  ขอพระเจา้ทรงอวยพระพร

ทุกท่านตลอดไป...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน                                             
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 21 มีนาคม 2020 

พระเจ้าในเรือนจาํ 

 

เล่าโดย  อีลีนา วยั 20 ปี...ประเทศโรมาเนีย 

         

         ฉันอาย ุ20 ปี เป็นคนชอบครุน่คดิแต่เรือ่งของตวัเอง ฉนัอาศยัอยูใ่นประเทศโรมาเนีย และฉนัชอบอ่าน

หนงัสอืเกีย่วกบัการเป็นพยานส่วนบุคคล 

          เมือ่ฉนัพบศาสนาจารยเ์ซเว่นธเ์ดย์แอ๊ดเวนตสี เขาถามฉนัว่า “คุณชอบอ่านหนงัสอืประเภทไหน” ฉนั

บอกชื่อหนงัสอืเล่มสุดทา้ยทีฉ่นัอ่าน เป็นหนังสอืทีเ่ขยีนขึน้จากคาํพยานทีเ่กดิขึน้กบัชวีติของผูป้ระพนัธเ์อง” 

         อกีหน่ึงสปัดาหต่์อมา ศาสนาจารยค์นนัน้ซือ้หนงัสอืมาฝากฉนัสามเล่ม ซึง่เน้ือหาเตม็ไปดว้ยเรือ่งจรงิที่

เกดิขึน้กบัชวีติของบุคคลทีก่ล่าวคาํพยาน 

         อยูม่าวนัหน่ึง ฉนัคดิอยากจะเขยีนประสบการณ์ของฉนัเองทีม่กีบัพระเจา้ ฉนัอยากจะเริม่ตน้ตอนฉนัอยู่

ในวยัเดก็ เพราะตอนเป็นเดก็ฉนัมคีวามสุข และมคีวามอบอุ่นมาก ฉนัอยากเขยีนเรือ่งทีฉ่นัชอบกล่าวลอ้คุณ 

ปู่ คุณยา่ของฉนั ซึง่บางครัง้ทาํใหท่้านทัง้สองเสยีอารมณ์ เพราะฉนั ตอนนัน้ฉนัอายรุาว 4-5 ปี และฉนัรูส้กึสนุก

มากทีไ่ดพ้ดูลอ้ท่านทัง้สอง 

         ถา้ฉนัเขยีนเรือ่งคาํพยานส่วนตวั ฉนัอยากเขยีนถงึวนัแรกทีฉ่นัไปโรงเรยีนดว้ย เป็นวนัทีฉ่นัมคีวามสุข  

คุณยา่เป็นคนพาฉนัไปส่งทีโ่รงเรยีน และต่อมาคุณยา่เป็นคนช่วยเรือ่งการบา้นของฉนัทีบ่า้นดว้ย  

         ฉนัรูส้กึไดว้่า คุณยา่รกัฉนัมาก ฉนัอาศยัอยูก่บัคุณยา่ และปู่ จนถงึวนัทีฉ่นัเขา้ไปอยูใ่นเรอืนจาํ  

         ถา้ฉนัเขยีนคาํพยานส่วนตวัของฉนั ฉนัจะเล่าถงึช่วงเวลาทีม่คีวามสุขขณะอยูใ่นเรอืนจาํ ฉนัจะพรรณนา

ถงึคนด ีคอืบุคคลทีฉ่นัไดพ้บคอื อาจารยช์าวแอ๊ดเวนตสี ผูซ้ึง่เขา้มาเยีย่มฉนั และเดก็สาวคนอื่นๆ ผูซ้ึง่ไดท้าํใน

สิง่ทีผ่ดิพลาดในชวีติ และตอ้งเขา้มาอยูใ่นเรอืนจาํ ปกตอิาจารยแ์อ๊ดเวนตสีจะมาพรอ้มกบันกัศกึษาจติอาสาสาม

คน พวกเขาจะฉายภาพจากเครือ่งฉายพาวเวอรพ์อยท ์พวกนกัศกึษาจะสอนใหเ้รารอ้งเพลงทีก่ล่าวถงึความรกั

ของพระเจา้ ทาํใหฉ้นั และเพื่อนๆ ทีม่าฟังมกีําลงัใจขึน้มาก และเราจะนําเพลงทีเ่ราไดเ้รยีนรูไ้ปใชร้อ้งตามลาํพงั

ขณะทีอ่ยูใ่นเรอืนจาํเพื่อใหก้ําลงัใจตวัเอง อน่ึงเรือ่งของพระเยซจูากพระคมัภรีท์าํใหเ้รามคีวามหวงัขึน้มาก เพราะ

พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ และทรงใหอ้ภยัคนบาปทีท่าํบาปไดทุ้กอยา่ง ไมว่่าจะเป็นการทาํความบาป

รา้ยแรงสกัเพยีงใดกต็าม 

          ถา้ฉนัเขยีนคาํพยานส่วนบุคคล  ฉนัจะเล่าถงึช่วงเวลาทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดในชวีติของฉนั คอืตอนทีฉ่นัอาย ุ17 

ปี ฉนัไดท้าํผดิกฎหมายรา้ยแรง ฉนัถูกจบั ในช่วง 9 เดอืนทีฉ่นัถูกไต่สวน ถูกนําขึน้ศาล และถูกตดัสนิใหจ้าํคุก 

12 ปี ฉนัอยูต่ามลาํพงั เพราะคุณปู่ ของฉนัตายจากฉนัไป 5 ปีก่อนฉนัถูกจบั ขณะทีคุ่ณยา่ของฉนัตายไปไมก่ี่

เดอืนก่อนฉนัจะทาํผดิรา้ยแรง ในช่วง 9 เดอืนทีฉ่นัถูกดาํเนินคด ีฉนัอยูต่ามลาํพงั ไมม่ใีครจากครอบครวัมาเยีย่ม

ฉนั ไมม่ใีครจา้งทนายมาต่อสูค้ดแีทนฉนั          

         แต่ทุกสิง่เปลีย่นไปเมือ่พวกเขาส่งฉนัมาอยูใ่นเรอืนจาํ ผูคุ้มบางคนมใีจกรณุา โดยเฉพาะผูคุ้มหญงิทีไ่ดร้บั

มอบหมายใหด้แูลฉนัเป็นพเิศษ เพื่อเสรมิสรา้งชวีติของฉนัขึน้ใหม ่อกีอยา่งฉนัชอบพนัธกจิในเรอืนจาํของ

ศาสนา-จารยแ์อ๊ดเวนตสี และนกัศกึษาจติอาสาทีม่าช่วย ฉนัไดพ้บบุคคลทีม่นิีสยัน่ารกั น่าอศัจรรยใ์จ ฉนัรูส้กึ

ชอบพอพวกเขา ทัง้ๆ ทีเ่มือ่ก่อน ฉนัรูส้กึว่าฉนัไมม่อีะไรดพีอทีฉ่นัจะรูส้กึชอบพอใครได้ 
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          ชาวแอ๊ดเวนตสีพดูจาสุภาพ และมน้ํีาใจกรณุา และพวกเขาสอนฉนัใหท้าํในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ และใหเ้ชื่อ

วางใจในพระเจา้ ฉนัรูส้กึว่านัน่เป็นสิ่งสาํคญัสาํหรบัฉนั นบัถงึวนัน้ีฉนัอยูใ่นเรอืนจาํมาแลว้สามปีเจด็เดอืน และฉนั

ประพฤตติวัดทุีกอยา่ง จนฉนัไดร้บัสทิธิพ์จิารณาใหถู้กปล่อยเป็นอสิระในอกีสองปี โดยตอ้งทาํทณัฑบ์นไวว้่าจะไม่

ทาํผดิกฎหมายอกี จะประพฤตติวัด ีและทาํประโยชน์ต่อสงัคม ฉนัจะตอ้งแสดงตวัว่าฉนัสามารถใช้ชวีติในสงัคม

ไดอ้ยา่งอสิระ 

         ถา้ฉนัเขยีนคาํพยานส่วนบุคคล ฉนัตอ้งยอมรบัว่า ฉนัมปีระสบการณ์ความเศรา้โศกในชวีติเพยีง 20 ปี

เท่านัน้ แมว้่าจะเป็นเรือ่งยากทีจ่ะเล่าถงึเรือ่งทีผ่่านมา ครอบครวัของฉนัประสบกบัความยากลาํบากในดา้น

การเงนิ พวกเขาไมไ่ดอ้ยูเ่คยีงขา้งฉนัในเวลาทีค่วรจะอยู ่ มคีวามรนุแรงหลายอยา่งเกดิขึน้ในชวีติของฉนั ทีฉ่นั

ไมส่ามารถควบคุมตวัเองได ้สิง่น้ีอาจเป็นเหตุผลทีฉ่นัไมเ่คยเปิดเผยเกีย่วกบัชวีติของฉนั และอาจเป็นสิง่น้ีเองที่

ก่อนหน้าฉนัไดพ้บกบัศาสนาจารย ์และนกัศกึษาแอ๊ดเวนตสี ทีฉ่นัเป็นคนทีเ่กบ็กด ชอบคดิแต่เรือ่งของตวัเอง 

และมอีารมณ์พลุ่งพล่านเสมอ แต่บดัน้ีสิง่เลวรา้ยเหล่านัน้ พระเยซไูดท้รงช่วยใหฉ้นักา้วผ่านไปแลว้  

        ถา้คุณยา่ของฉันไมต่าย ฉนัคงไมต่อ้งทาํผดิและไปติดคุก แต่สิง่ต่างๆ เลวรา้ยลงอยา่งรวดเรว็ หลงัจากที ่

คุณยา่ไดต้ายจากฉนัไป และฉนัไดฆ้า่คน คนหน่ึงตาย 

         ฉนัหวงัวา่หลงัจากทีฉ่นัไดร้บัการปล่อยตวัจากเรอืนจาํ ในวนัหน่ึงฉนัจะมคีรอบครวัของฉนัเอง ฉนัตัง้ใจ 

จะทาํบางสิง่ทีม่ปีระโยชน์สาํหรบัชวีติของฉนั และสงัคม 

         แต่เวลาน้ีฉนัอายเุพยีง 20 ปี ฉนัชอบครุน่คดิแต่เรือ่งของฉนัเอง และฉนัชอบอ่านประสบการณ์การ

เปลีย่นแปลงชวีติของใครบางคน ฉนัตัง้ใจว่าสกัวนัหน่ึงฉนัจะเขยีนคาํพยานจากชวีติของฉนัเองบา้ง เพื่อจะได ้

ช่วยบางคนทีม่ชีวีติเลวรา้ยเหมอืนฉนั ซึง่ไดเ้ปลีย่นแปลงชวีติใหม ่หลงัจากไดร้บัพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อด

แลว้  

         สามปีทีแ่ลว้ ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามไดช่้วยใน “รายการเอือ้มออกไปสาํหรบั

เยาวชนในโรมาเนีย” ซึง่บงัเกดิผลมาก ทาํใหม้เียาวชนตอ้นรบัพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อดจาํนวนมาก รวมทัง้ 

“อลีนีอ” ทีเ่ราไดฟั้งเรือ่งของเธอในวนัน้ี...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีถ่วายทรพัยเ์พื่อช่วยพนัธกจิของ

พระเจา้ในประเทศโรมาเนียอกีในไตรมาสน้ี.. ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน รวมทัง้โบสถ ์หรอืสถานทีน่มสัการ

ของท่านดว้ย...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

• ชื่อ “โรมาเนีย” มาจากคาํในภาษา “ลาตนิ” แปลว่า “โรมนันสั” ซึง่หมายความว่า “ประชากรของอาณาจกัร

โรมนั 

• ประเทศโรมาเนีย มปีราสาทเก่าแก่ ชื่อ “ปราสาทเปเลส” ตัง้อยูท่ี ่“ซนิเนียอะ” เป็นปราสาทหลงัแรกของทวปี

ยโุรป ปราสาทหลงัน้ีมโีรงผลติไฟฟ้าของตนเอง เมือ่เปิดไฟตอนกลางคนืจงึมคีวามงามวจิติรพสิดารมาก 

ปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1888 (131 ปีมาแลว้) ทุกวนัน้ียงัรอใหแ้ขกมาเยอืนอยูทุ่กวนั  

• ประเทศโรมาเนีย เคยไดร้บั 10 เหรยีญทองจากโอลมิปิค เกมส ์เมือ่ปี 1976 แขง่ทีเ่มอืง “มนเทรลี ประเทศ 

แคนาดา” โดย นาเดยี คอมมาเนซ ิใน ยมินาสตกิ เกมส์ 

• ประเทศโรมาเนีย มโีบสถท์ีส่รา้งดว้ยไมส้งูทีสุ่ดในโลก และเป็นสถาปัตยกรรมความสงูอนัดบัสองในทวปียโุรป 

ซึง่ตัง้อยูท่ี ่“สปันตา เปร ิมารามเูรส” ในภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของโรมาเนีย โบสถส์งู257 ฟุต (78 เมตร) 

ส่วนยอดเป็นรปูไมก้างเขน สงู 23 ฟุต (7 เมตร) ไมก้างเขนหนกั 1,000 ปอนด ์(หรอื 454 กโิลกรมั) 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 28 มกราคม 2020 

หมู่บ้านโรมาพบวนัสะบาโต 

 

เล่าโดย  ปีเตอร ์มิซิการ ์วยั 44 ปี 

 

 รายการวนัสะบาโตท่ีสิบสาม 

 

เพลงโดยผูม้านมสัการ             “อยา่ลมืวนัสะบาโต”    เลขที ่ 330  

กล่าวต้อนรบั                                                         ประธานโรงเรยีนวนัสะบาโต 

อธิษฐาน                                                                 .............................................      

รายการ                               “หมู่บ้านโรมาพบวนัสะบาโต” 

เงินถวาย                                                                .............................................      

เพลงปิด                                          “นําเขามา”     เลขที ่ 273                            

ผูอ้ธิษฐานปิด                                                           .............................................      

 

          

 มผีูค้นจาํนวนถงึ 2,000 คนทีอ่าศยัอยูใ่นนิคมโรมา ประเทศสโลวาเกยีแสดงตนว่าเป็นครสิเตยีน  แต่พวก

เขากลบัไมม่โีบสถท์ีจ่ะนมสัการ  พวกเขาแทบจะไมเ่คยไดอ่้านพระคมัภรีเ์ลย 

ภายหลงัจากทีป่ระเทศสโลวาเกยีเป็นเอกราชเมือ่ปี ค.ศ. 1993 มมีชิชนันารจีาํนวนมากเริม่เดนิทางเขา้

ไปยงันิคมราคูซ ิในระยะแรกมสีามภีรรยาคู่หน่ึงไดเ้ทศนาทีถ่นนกลางเมอืงในทุกๆ วนัอาทติย ์ ผูค้นสนใจเขา้

มารว่มฟังแต่ทวา่พวกเขากม็คีวามเขา้ใจเพยีงเลก็น้อยเพราะพวกเขาไมเ่คยไดอ่้านพระคมัภรี์ 

  มชีายในหมูบ่า้นคนหน่ึงชื่อ ปีเตอร ์ มซิกิา เขาสนใจทีจ่ะฝึกซอ้มวงดนตรขีองเขามากว่ามาฟังเทศนา  

เขาเล่นกตีารเ์บส  ในงานแต่งงานและงานศพ  และบ่อยครัง้ทีว่งดนตรขีองเขาจะมน้ีองชายของเขาชื่อ ปาโวล มา

เล่นดว้ยโดยเล่นดนตรไีปพรอ้มกบัดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอลลไ์ปดว้ย แต่ปีเตอรไ์มเ่คยดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล์

ขณะกําลงัเล่นดนตร ี เขาจงึถูกมอบหมายใหเ้ป็นผูข้บัรถเสมอ 

  เมือ่การดาํเนินงานจบลง  เขาไดแ้บ่งผูเ้ขา้รว่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคอืผูท้ีม่กีรยิามารยาทเรยีบรอ้ย

ด ีมคีวามเขา้ใจในเพลงอยา่งด ี และสองกลุ่มทีม่ทีศันคตทิีเ่ป็นแบบเก่าๆ ทีช่อบดื่ม  ส่วนนกัดนตรอีื่นๆ จะไมอ่าจ

ถูกแบ่งไดแ้น่ชดัเพราะพวกเขากด็ื่มจนเมา 

  ปีเตอร ์มองดผููค้นทีก่ําลงัดคูอนเสริต์อยา่งตัง้ใจ  ซึง่ความแตกต่างระหว่างผูค้นในโรมาทัง้ 2 กลุ่มน้ีขึน้อยู่

กบัการดื่มนัน่เอง และเมือ่ผูค้นดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลล ์ คนรํ่ารวยกจ็ะมอุีปนิสยัเหมอืนๆ กบัคนยากจน และ

บ่อยครัง้ทีเ่หตุการณ์จบลงดว้ยการชกต่อยและผูเ้สยีชวีติ 

  เมือ่กลุ่มผูค้นรวมถงึนกัดนตรต่ีางมนึเมากนัอยา่งบา้คลัง่ในสาธารณรฐัเชค  ปีเตอรแ์ละน้องชายของเขาก็

เลอืกทีจ่ะหยดุ  “ฉนัจะหยดุเล่นเพลงทางโลก”  ปาโวลกล่าว “ฉนัจะเล่นเพลงของพระเจา้”   

  ปาโวลเคยไดฟั้งเพลงครสิเตยีนทีไ่ดย้นิมาจากมชิชนันารทีีม่าเยีย่ม ดงันัน้ ปีเตอร์  ปาโวล และนกัดนตรี

คนอื่นๆ จงึพากนัมาเล่นเพลงครสิเตยีนทีบ่า้นของปาโวล  และในครัง้หน่ึงปีเตอรไ์ดเ้หน็พระคมัภรี์อยูบ่นโต๊ะ 
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  “น่ีคอืหนงัสอือะไร” เขาถามและหยบิขึน้มาดู 

ปาโวลรบีฉวยมนัออกไปจากมอืของเขาแลว้พดูว่า  “วางมนัลง”  มนัไมใ่ช่ของพี ่

ปาโวลกําลงัศกึษาพระคมัภรี ์และไมต่อ้งการทีจ่ะใหใ้ครรู้ 

ระหว่างทีป่าโวล และเพื่อนในวงดนตรกีําลงัซอ้มดนตรอียู ่ปีเตอรไ์ดแ้อบหยบิพระคมัภรีแ์ลว้เอากลบับา้น 

         เวลาผ่านไปหน่ึงเดอืน ปีเตอรอ่์านพระธรรมววิรณ์จนจบ แลว้กลบัมาอ่านพระกติตคิุณทัง้สี ่คอืมทัธวิ 

มาระ-โก ลกูา และยอหน์ ผ่านไปสกัระยะหน่ึง ปีเตอรบ์อกกบัปาโวลว่า เคา้ป็นคนเอาพระคมัภรีไ์ปเอง ปาโวลพดู

ไมอ่อก ไดแ้ต่รอว่าเมือ่ปีเตอรอ่์านจบ จะเอาคนืเขา 

         วนัหน่ึงปีเตอรอ่์านพระธรรม มาระโก 16:16 พระเยซตูรสัว่า “ใครเชือ่ และรบับพัตสิมากจ็ะรอด แต่ใครไม่

เชือ่จะตอ้งถูกลงโทษ”   

        ปีเตอรปิ์ดพระคมัภรี ์และเปิดใหม ่และเปิดตรงกบัหน้าพระคมัภรี์ใน มาระโก 16:16  เป็นอยา่งน้ีถงึสาม 

ครัง้ ทาํใหปี้เตอรร์ูส้กึตื่นเตน้มากวิง่ถอืพระคมัภรีไ์ปทีบ่า้นของปาโวลน้องชาย ตอนนัน้ปาโวลกําลงัเล่น 

เตน้เชอืกอยูก่บัเพื่อนสองคนทีล่านบา้น 

         ปีเตอรร์อ้งบอกน้องชายว่า “มาดขูอ้พระคมัภรีน่ี์ส”ิ ..พลางอ่านขอ้พระคมัภรี ์มาระโก 16:16  ใหป้าโวล 

และเพื่อนทัง้สองของปาโวลฟัง  

“โปรดรบับพัตศิมาใหฉ้นัเถอะ” ปีเตอรร์อ้งขอ 

           ทัง้ปีเตอร ์และปาโวล ยงัไมเ่ขา้ใจเรื่องการรบับพัตศิมา แต่ทัง้สองตอ้งการทีจ่ะเชื่อฟังพระเจา้ และบตัตศิ

มา 

         “พีอ่ยากใหผ้มรบับพัตศิมาใหพ้ีห่รอื” ปาโวลกล่าว 

“ถูกตอ้งแลว้ ในพระคมัภรีเ์ขยีนไวช้ดัว่า พดูใดบพัตศิมาแลว้จะรอด” ปีเตอรต์อบ 

ปาโวลลงัเล แต่ปีเตอรย์นืกรานทีจ่ะบพัตศิมาใหไ้ด ้ในทีสุ่ดชายหนุ่มทัง้สีไ่ด้เดนิไปทีล่าํธารทีอ่ยูไ่มห่่าง

ออกไป และเดนิลุยลงไปในลาํธารขนาดความลกึสามฟุตเศษ พวกเขาต่างกม้ศรีษะและสารภาพความบาปของตน 

ขอพระเจา้ทรงลา้งความบาปออกไป และแลว้ทัง้สีไ่ดบ้พัตศิมาใหก้นัและกนั เมือ่บพัตศิมาเสรจ็ชายหนุ่มทัง้สีต่่าง

รูส้กึมคีวามปิตยินิดอียา่งยิง่ ต่างพดูคุยกนัเรือ่งเกีย่วกบัความรอด และแผ่นดนิสวรรค์ 

         นบัตัง้แต่วนันัน้ ชายหนุ่มทัง้สีห่ยดุพดูคาํแช่งสาป หยดุสบูบุหรี ่หยดุดื่มเหลา้ ผูเ้ป็นพ่อ-แม ่ญาตพิีน้่อง

และเพื่อนๆ ของชายหนุ่มทัง้สีต่่างรูส้กึอศัจรรยใ์จ ทีเ่หน็พฤตกิรรมของทัง้สีเ่ปลีย่นไป 

        ชายหนุ่มทัง้สีซ่ึง่เป็นเพื่อนรุน่ราวคราวเดยีวกนั ไดต้ดัสนิใจรว่มกนัศกึษาพระคมัภรีเ์ป็นประจาํทุกคนืบาง

คนืพวกเขาเริม่ศกึษาพระคมัภรีต์อนกลางคนื ดว้ยการผลดักนัอ่านครัง้ละหน่ึงบท แลว้หยดุอภปิรายขอ้ความของ

บทนัน้ๆ จากนัน้อ่านบทต่อไป มบีางครัง้พวกเขาศกึษาพระคมัภรีก์นัจนดกึมาก หรอืแมแ้ต่จนถงึรุง่เชา้ของวนั

ใหมก่เ็คยม ี

         ในเวลาต่อมา มชีายหนุ่มคนอื่นๆ หรอืแมแ้ต่ผูใ้หญ่มารว่มศกึษาพระคมัภรีด์ว้ย ซึง่จาํนวนผูม้าศกึษา

พระ-คมัภรีเ์พิม่ขึน้ตามลาํดบั บ่อยครัง้มผีูม้ารว่มศกึษา 50-70 คน มบีางครัง้เกอืบ 100 คน กห็ลายครัง้ จนทีน่ัง่

ในหอ้งรบัแขกเตม็ ลน้ไปถงึหอ้งครวั 

         ในการศกึษาคนืหน่ึง ปีเตอรไ์ดร้บัการดลใจใหศ้กึษา มาระโก 16:9  ซึง่กล่าวว่า “หลงัจากทีพ่ระองคท์รง

เป็นขึน้มาในวนัอาทติย ์พระองคท์รงปรากฏแก่มารยีช์าวมกัดาลาก่อน ” ปีเตอรจ์าํไดว้่า พระเยซแูละเหล่าสาวก 

ของพระองคไ์ดห้ยดุพกัในวนัทีเ่จด็ คอืวนัเสาร ์ปีเตอรร์ูส้กึสงสยัว่า เหล่ามชิชนันารทีีม่าประกาศพระกติตคิุณใน

ศูนยอ์พยพแห่งน้ีเหตุใดจงึสอนใหน้มสัการพระเจา้ในวนัอาทติย ์ทาํไมจงึไมเ่ป็นวนัเสาร์ 
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         เขาพยายามถามมชิชนันารหีลายคนในโอกาสต่อมาว่า พระคมัภรีบ์อกว่าวนัเสารเ์ป็นวนัสะบาโต เป็นวนั

สาํหรบันมสัการ เหตุใดพวกเขาสอนใหน้มสัการพระเจา้ในวนัอาทติย ์แต่ไมม่มีชิชนันารคีนใดใหค้วามกระจา่งแก่

พวกเขาได ้

         กลุ่มศกึษาพระคมัภรีไ์ดท้าํการศกึษาพระคมัภรีต่์อไป และไดพ้บว่า พระบญัญตัขิอ้ทีส่ ี ่ว่าดว้ยการถอื       

รกัษาวนัสะบาโต พวกเขาจงึเริม่ถอืรกัษาวนัสะบาโต 

         วนัหน่ึง ปีเตอรเ์อ่ยถงึความฉงนสนเท่หข์องเขาถงึเรือ่งการนมสัการในวนัอาทติยห์รอืวนัเสารก์บัชาย

แปลกหน้าคนหน่ึงทีม่าเยีย่มญาตใินโรมา ชายคนนัน้ชื่อ “โจซฟี” บงัเอญิว่า “โจซฟี” เป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี

ดงันัน้เขาไดบ้อกปีเตอรว์่า มโีบสถแ์ห่งหน่ึงทีถ่อืรกัษาพระบญัญตัขิอ้ทีส่ ี ่และคนมสัการในวนัสะบาโต เขาไดเ้ชญิ

ปีเตอรแ์ละเพื่อนๆ ไปเยีย่มโบสถแ์อ๊ดเวนตสี เมือ่ปีเตอรแ์ละเพื่อนๆ ไปเยีย่มตามคาํเชญิ พวกเขารูส้กึประทบัใจ

ในบรรยากาศเงยีบสงบ และการใหค้วามเคารพสถานทีน่มสัการ โดยเฉพาะพวกเขาไดเ้ขา้รว่มในพธิมีหาสนิท

ดว้ยในโอกาสต่อมา 

         กล่าวไดว้่าหอ้งรบัแขกในบา้นของปีเตอรไ์ดก้ลายเป็น “โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในบา้น” ซึง่มทีัง้ 

รายการโรงเรยีนวนัสะบาโต และชัว่โมงนมสัการ (หรอืชัว่โมงเทศนา) ดว้ย 

 ปีเตอร ์ปาโวลน้องชาย และสมาชกิอกี 24 คน ในกลุ่มศกึษาพระคมัภรี ์ไดร้บัศลีบพัตศิมาในโบสถแ์อ๊ด

เวน-ตสีในปี 2015 และอกี 10 คน ไดร้บัศลีในปีถดัมา และในปี 2018 โบสถแ์อ๊ดเวนตสีไดถู้กสรา้งขึน้ทีช่านเมอืง

และมผีูค้นมานมสัการประมาณ 100 คนทุกวนัสะบาโต 

        น้ีคอืครสิตจกัรทีพ่ระเจา้ไดท้รงสรา้งขึน้จากกลุ่มทีเ่ติบโตขึน้ในหอ้งรบัแขกบา้นของปีเตอร ์

         เงนิถวายส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะช่วยเป็นทุนรายการสาํหรบัเดก็ๆ ที่

เปราะบาง และไดร้บัผลกระทบไดง้า่ย ในโบสถ ์“ราคซู”ิ ในประเทศสโลวาเกยี....ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่

โลกทีไ่ดถ้วายปัจจยัเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศอื่นๆ คอืประเทศบลัแกเรยี ประเทศเยอรมนั และประเทศ

สเปน ในไตรมาสน้ี ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้ีน้่องทุกท่าน ทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย ...ในนามพระเยซคูรสิต์

เจา้...อาเมน 

 

 
 


