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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 4 กรกฎาคม 2020
โรงเรียนสําหรับชาวไลบีเรีย
เล่าโดย บี. ดาร์ลงิ ตัน ทีช์ วัย 59 ปี...สาธารณรัฐไลบีเรีย
บี. ดาร์ลงิ ตัน ทีช์ เติบโตขึน้ ในโบสถ์คริสเตียน ซึง่ พ่อของเขาเป็ นมัคนายกของโบสถ์ และแม่เป็ นนัก
อธิษฐาน เธออธิษฐานเผื่อสมาชิกโบสถ์ทุกคน
แม่เป็ นคนอุทศิ ถวายอย่างมากให้กบั กิจกรรมของโบสถ์ แต่พ่อไม่ค่อยจะอุทศิ ถวายตัวนัก กล่าวคือ
เขายังเชื่อในการกราบไหว้วญ
ิ ญาณของบรรพบุรุษด้วย เมื่อดาร์ลงิ ตันอายุได้ 7 ขวบ พ่อชวนดาร์ลงิ ตันให้
ไปกราบไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรษุ ด้วย
“บุตรชายเอ๋ย วิญญาณของคุณปู่ และปูทวดเป็ นผูด้ ูแลสวัสดิภาพครอบครัวของเราอยู่นะ ลูกควรไป
ร่วมกราบไหว้วญ
ิ ญาณของท่านพร้อมกับพ่อ เมื่อพ่อตายลงในวันหนึ่ง ลูกก็จะได้เป็ นผูส้ บื ต่อการกราบไหว้
บรรพบุรษุ แทนพ่อ”
ดาร์ลงิ ตันไม่สนใจจะเข้าร่วมกับพ่ อในการกราบไหว้บรรพบุรุษ เขาทราบว่ามีห วั หน้ าครอบครัว
หลายคนไปทําพิธกี ราบไหว้บรรพบุรษุ ของพวกเขาบนภูเขา พ่อของเขาก็เช่นกันจะเดินไปทีห่ ลุมฝั งศพทีเ่ ชิง
เขา ซึง่ เขาต้องใช้เวลาสีช่ วโมงเดิ
ั่
นเท้า เช่นครัง้ นี้เขาพาดาร์ลงิ ตันไปด้วย พอไปถึงหลุมศพ พ่อจะก้มศีรษะ
ลงอธิษฐานว่า “โอบรรพบุรุษทัง้ หลาย เราได้มาในวันนี้ เพราะกําลังจะเริม่ ทําการเพาะปลูก ขอท่านบรรพบุรุษทัง้ หลายอวยพรให้กบั ต้นข้าว และพืชพันธ์ทุกอย่างทีเ่ ราได้ปลูกไปแล้ว และทีก่ ําลังจะปลูกให้เจริญงอก
งามด้วยเถิด”
เมื่อแม่เริม่ ตัง้ ครรภ์ พ่ อจะไปที่ห ลุ มศพบรรพบุ รุษ และอธิษ ฐานว่ า “โอท่ านบรรพบุ รุษ ทัง้ หลาย
เราได้มายังท่าน เพราะหลานสะใภ้ของท่านกําลังตัง้ ครรภ์ ขอให้การตัง้ ครรภ์ปลอดภัยทัง้ แม่ และเด็กทารก
ขอให้คลอดสะดวก และเลี้ยงดูง่าย เด็ก ทารกมีสุขภาพแข็งแรง...อนึ่งเมื่อมีการเจ็บป่ วยในครอบครัวก็
เช่นกัน พ่อจะไปอธิษฐานทีห่ ลุมฝั งศพ ขอให้บรรพบุรษุ ช่วยให้คนป่ วยหายไวๆ
ทุกครัง้ ทีไ่ ปกราบไหว้บรรพบุรุษ พ่อจะต้มไก่ตวั หนึ่งไปไหว้ พร้อมกับข้าวสุกหนึ่งจานเมื่อวางของ
ไหว้แล้วก็กลับบ้าน เย็นวันนัน้ หรือวันต่ อมาพ่อจะไปเก็บจาน ทุกครัง้ จะพบว่าไก่ ต้ม และข้าวสุกหมดไป
พ่อดีใจเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรษุ ได้มารับของไหว้ไปแล้ว
เรื่องการกราบไหว้บรรพบุรุษ แม้ดาร์ลงิ ตันจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่กล้าพูดปฏิเสธ แต่แม่ได้ปฏิเสธ
พ่ออย่างกล้าหาญมาตัง้ แต่ ต้น ดังนัน้ เมื่อพ่อเตรียมตัวจะไปที่ภูเขา เธอจะถือโอกาสนํ าดาร์ลงิ ตันไปเยีย่ ม
ญาติในหมูบ่ า้ นอื่น
แม่บ อกกับ พ่ อ หลายครัง้ “ฉัน ต้ อ งการให้ลูก ชายของเราเป็ น คริส เตียน ...ดาร์ล ิง ตัน ไปโรงเรีย น
วันสะบาโตทุกสัปดาห์ เมื่อดาร์ลงิ ตันโตเป็ นหนุ่ ม ผู้ประกาศพระกิตติคุณมาเปิ ดประชุมเผยแพร่ท่โี บสถ์ ผู้
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ประกาศนําเสนอหลักข้อเชื่อหลายเรื่อง โดยจะเน้นเรือ่ งวันสะบาโตเป็ นหลัก นี่เป็ นครัง้ แรกทีด่ าร์ลงิ ตันเข้าใจ
กระจ่างในเรื่องวันสะบาโต ดาร์ลงิ ตันถามเรื่องวันเสาร์สะบาโตกับศิษยาภิบาลโบสถ์วนั อาทิตย์ เขาตอบได้
คําเดียวว่า “เพราะพระเยซูทรงฝื นคืนพระชนม์ในอาทิตย์” ไม่มหี ลักฐานอื่นใดในพระคัมภีรท์ เ่ี ขาจะนํามาอ้าง
ได้อกี
ดาร์ลงิ ตันต้อ งการเชื่อฟั งพระเจ้าตามที่พ ระคัมภีรส์ อน ต่ อ มาเขาได้ศึกษาพระคัมภีรก์ ับศิษ ยาภิบาลโบสถ์แอ๊ดแอ๊ดเวนตีส พอศึกษาหลักข้อเชื่อจบ ดาร์ลงิ ตันขอรับบัพติสมา ฝ่ ายพ่อของดาร์ลงิ ตันไม่ม ี
ความสุขเลย เพราะทราบดีว่าลูกชายจะไม่สบื ทอดการกราบไหว้บรรพบุรุษต่ อจากเขา เหมือนที่เขาเคย
คาดหวังไว้ตงั ้ แต่ดาร์ลงิ ตันยังเป็ นเด็ก
หลังพิธบี พั ติศมา ดาร์ลงิ ตันมีความปรารถนาจะเป็ นศาสนาจารย์ แต่ไม่มมี หาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
ศาสนาศาตร์ในประเทศไลบีเรีย ดังนัน้ เขาต้องเดินทางไปประเทศกินี หรือประเทศไนจีเรีย ดาร์ลงิ ตันทราบ
ดีว่ า ครอบครัว ไม่ ม ีเงิน ส่ งเขาไปเรีย น ดัง นั น้ เขาจึง เริม่ ทํ างานอย่ างหนั ก และพยายามเก็บ เงิน ไว้เพื่อ
การศึกษา ต่อมามีสงครามกลางเมืองเกิดขึน้ ซึ่งทําให้แผนการเรียนต่อของดาร์ลงิ ตันถูกขัดขวาง และในปี
1990 เขาเข้าสู่การเมือง และได้ถูกเลือกให้เป็ นสมาชิกรัฐสภา
ดาร์ลงิ ตันพูดกับตัวเองว่า “ถ้าฉันไม่ได้ไปเรียนในโรงเรียนศาสนาศาตร์ในต่างประเทศ อย่างน้ อย
ฉันก็จะสถาปนาโรงเรียนศาสนาศาตร์ขน้ึ ในไลบีเรีย เพื่อคนหนุ่ มสาวจะได้เข้าเรียน
หลัง จากอยู่ในเส้น ทางการเมือ งได้ห นึ่ ง ปี ดาร์ล ิง ตัน ได้บ ริจ าคเงิน ก้ อ นโตเพื่อ เป็ น ทุ น ก่ อ สร้า ง
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสในเมืองหลวงคือเมืองมันโรเวีย
หกปี ต่ อ มาในตํ าแหน่ งสมาชิก รัฐสภา เขาถู ก กดดัน อย่ างหนั ก ให้รบั สิน บน และให้ เข้าร่ว มการ
กราบไหว้บรรพบุรุษ ดาร์ลงิ ตันตัดสินใจลาออกจากสมาชิกรัฐสภา และเดินทางไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ศาสนาศาสตร์ ทีม่ หาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสในทวีปแอฟริกาตะวันตก
ปั จจุบนั ดาร์ลงิ ตันทํางานเป็ นศิษยาภิบาล และขณะเดียวกันดํารงตําแหน่ งประธานของสํานักงาน
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งในวันสะบาโตที่สบิ สามนี้จะได้รบั ส่วนแบ่งของเงินถวาย เพื่อ
นําไปเป็ นทุนการก่อตัง้ โรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึง่ มีจากชัน้ อนุบาล จนถึงชัน้ ประถมปี ทห่ี ก
ดาร์ลงิ ตันกล่าวเป็ นพยานว่า ผมขอบคุณ พระเจ้าอย่างสุดหัวใจที่พระองค์ทรงเรียกผมให้มารับใช้
พระองค์ เพื่อเตรียมผูค้ นไว้ให้พร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องของพระองค์
ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกคน ทีไ่ ด้วางแผนจะถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามอย่างเอื้ออารี
เพื่อนําไปเป็ นกองทุนสร้างโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เมืองบุชานัน ประเทศไลบีเรีย เพื่อทดแทนอาคาร
เรียนหลังเก่า ทีถ่ ูกทําลายในสงครามกลางเมืองทีผ่ ่านมา...ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน และทัง้ ครอบครัว
ด้วย
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ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• สูจบิ ตั รประจําวันของจี.ซี. วันที่ 24 ตุลาคม 1889 อ้างถึง “โบร. แกสตัน จากไลบีเรีย ผูต้ อ้ นรับความจริง
และได้กลับไปประเทศของเขา เพื่อหว่านเมล็ดแห่งความจริง ในท่ามกลางพีน่ ้อง ในรายงานของเขาในปี
1892 เขาได้เดินทางไปเยีย่ มแอฟริกาตะวันตก และได้เข้าร่วมในการประชุมของสํานักใหญ่ จี.ซี. เดือน
มกราคม 1893 อย่ า งไรก็ ด ีง านของพระเจ้าในประเทศไลบีเรีย ต้ อ งรอถึง 33 ปี ก่ อ นจะมีก ารส่ ง
มิชชันนารีเข้าไป
• ในวันที่ 30 เมษายน 1930 มีผู้รบั บัพ ติศมา 4 คนแรก ท่ ามกลางพวกเขามี วิลลี่ เฮลบิกซึ่งต่ อมาได้
กลายเป็ นศาสนาจารย์ชาวไลบีเรียคนแรกทีไ่ ด้รบั การเจิม
• ประมาณ 85.5 ของประชากรไลบีเรียปฏิตนเป็ นคริสเตียน (ทุกคณะนิกาย) และประมาณ 12.2 นับถือ
ศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่นิกายซุนนีย์ ชีอะฮ์ และอิมามียะฮ์ ตามลําดับ
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 11 กรกฎาคม 2020
การอ่านทําให้ง่ายขึ้น
เล่าโดย เอส.อี.โจ ซียาห์ วัย 66 ปี...สาธารณรัฐไลบีเรีย
โจ คอนยอน ซียาห์ ไม่สามารถอ่านหนังสือ เพราะไม่มโี รงเรียนในหมูบ่ า้ นทีเ่ ขาอาศัยอยู่ คือหมูบ่ า้ น
“ซียาห์” ในประเทศไลบีเรีย ในตอนเป็ นเด็กเขาทํานาในแปลงนาปลูกข้าวของครอบครัว เมื่อเขาเป็ นหนุ่ ม
เขาแต่งงาน เวลาผ่านไปเขามีบุครชายหญิงถึง 9 คน ปั จจุบนั เขายังทําไร่ ทํานาของเขาเอง เขาบอกว่าแม้
อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนไม่ได้ เขาไม่มเี หตุผลใดทีเ่ ขาจะไปหัดเรียนเขียน หรืออ่านหนังสือ
วันหนึ่ง ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณแอ๊ดเวนตีสชื่อ “วิลลี่ เฮลบิก” ได้มาเปิ ดประชุมในหมูบ่ า้ นของเขา โจ
มีความสนใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ กี่ยวกับพระคัมภีร์ เขาเองและคนอื่นๆ ในหมู่บา้ นขอให้ผูป้ ระกาศพระกิตติคุณสอน
พวกเขา ซึ่งวิลลี่ตอบตกลง และในเดือนต่ อมา มีผู้ใหญ่ 50 คนในหมู่บ้านซียาห์ และหมู่บ้านใกล้เคียงคือ
หมูบ่ า้ นเดห์ยู ได้รบั บัพติศมา
อาจารย์วลิ ลี่ เป็ นศาสนาจารย์คนแรกในประเทศไลบีเรีย ที่ได้รบั การสถาปนาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
อาจารย์วลิ ลี่บอกกับสมาชิกใหม่ว่า ตอนนี้เป็ นหน้ าที่ของพวกเขาที่จะทําการเผยแพร่พระกิตติคุณ โจไม่
ทราบจะดําเนินการอย่างไร เขารักพระเยซู และต้องการแบ่งปั นพระกิตติคุณ แต่ตอนนี้เขาอายุ 45 ปี แต่เขา
อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้
โจบอกกับตนเองว่า “ฉันเปิ ดพระคัมภีรไ์ ม่เป็ น แล้วจะใช้พ ระคัมภีรเ์ ป็ นหลักในการสอนอย่างไร”
ฝ่ ายอาจารย์วลิ ลีไ่ ม่วติ กอะไร เขาเรียกโจ และเด็กหนุ่ มทีร่ บั บัพติศมาใหม่อกี 5 คนมาเข้าชัน้ อบรม
พระคัมภีรใ์ นเมืองเดห์ยู ในวันแรกของการเปิ ดชัน้ โจมองดูเด็กหนุ่ มคนอื่นๆ ในชัน้ เรียน ไม่มใี ครเลยทีเ่ คย
ไปเรียนหนังสือ ไม่มใี ครในพวกเขาอ่ านหนั งสือ ออก เรียกได้ว่าเข้าอยู่ในชัน้ เรียนที่เสมอภาค เพราะ
นักเรียนทุกคนต่างอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้เหมือนกัน
อาจารย์วลิ ลีอ่ ธิษฐาน และแจกพระคัมภีรใ์ ห้คนละเล่ม อาจารย์สอนเปิ ดพระคัมภีรไ์ ปหน้าที่ 5 และ
เขาเริม่ อ่านพระคัมภีรข์ อ้ แรกออกเสียงดัง และสอนนักเรียนในชัน้ ว่าจะหาข้อพระคัมภีรด์ งั กล่าวได้อย่างไร
และเขาอธิบายข้อพระคัมภีรท์ ุกข้อทีอ่ ่านด้วย
โจอธิษฐานอย่างจริงจัง เขายังไม่ทราบว่าเขาจะจดจําข้อพระคัมภีรท์ เ่ี ขาอ่านทัง้ หมดได้อย่างไร เขา
ต้องการเป็ นพยานเรื่องของพระเยซูกบั คนอื่น ว่าใกล้ถงึ วันทีพ่ ระองค์จะเสด็จกลับมาครัง้ ทีส่ องแล้ว เขาเป็ น
ห่วงว่าอีกนานเท่าไรเขาจะอ่านหนังสือออก และเขียนหนังสือได้
ทุกวันโจ และเด็กหนุ่ มอีกห้าคน มาเข้าชัน้ เรียนพระคัมภีรท์ ่อี าจารย์วลิ ลีส่ อนอย่างพร้อมเพรียงกัน
อาจารย์วลิ ลีส่ อนพวกเขาจากพระคัมภีรเ์ ล่มเดียว และทุกวันโจอธิษฐานทูลขอพระวิญญาณบริสุทธิ ์ให้ทรง
อวยพระพรให้กบั ชัน้ เรียนของพวกเขา
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วันหนึ่งอาจารย์วลิ ลีน่ ํ านักเรียนในชัน้ อ่านข้อพระคัมภีรส์ าํ คัญๆ หลายข้อ โจรูส้ กึ ตื่นเต้น เขาติดตาม
ข้อพระคัมภีรท์ อ่ี าจารย์วลิ ลีบ่ อก และเปิ ดได้ถูกต้องด้วยตัวเอง ขณะทีอ่ าจารย์วลิ ลี่อ่าน เขาจึงสามารถอ่าน
ตามจากข้อพระคัมภีรใ์ นเล่มของเขาเอง โจแอบมองนักเรียนคนอื่นๆ ในชัน้ พวกเขาต่างเปิ ดข้อพระคัมภีร์
และอ่านตามในใจได้อย่างเดียวกัน ในโอกาสต่อมา เมือ่ อาจารย์วลิ ลีบ่ อกข้อพระฅัมภีร์ ต่างก็ยนื ขึน้ และเปิ ด
อ่านข้อพระคัมภีร์ และอ่านเสียงดังได้อย่างถูกต้องเช่นกันทุกคน ซึ่งแสดงว่านักเรียนทุกคนอ่านพระคัมภีร์
ได้แล้ว เรือ่ งนี้ทาํ ให้อาจารย์วลิ ลีค่ รูผสู้ อนนึกอัศจรรย์ไม่น้อยเลย
เมื่อกลับไปที่บ้านโจจับหนังสือเล่มหนึ่งขึน้ มาอ่าน แต่เขาไม่เข้าใจถ้อยคําของหนังสือเล่มนัน้ เขา
ลองหยิบหนังสืออีกเล่มขึน้ มาอ่าน เขาก็ไม่สามารถอ่านออกเช่นกัน อย่างไรก็ดเี ขาสามารถอ่านพระคัมภีรไ์ ด้
ค่อนข้างง่าย
ต่อมาเมื่อมีการสร้างโบสถ์แห่งใหม่สําหรับชาวแอ๊ดเวนตีสในหมู่บ้านของเขา ในปี 1937 โจได้รบั
เลือกให้เป็ นหัวหน้าผูป้ กครอง แม้ว่าโจไม่เคยได้ไปเรียนในระดับประถม และระดับมัธยมแต่เขาสอนหนังสือ
ให้กบั สมาชิกที่อ่านหนังสือไม่ออกอย่างกระตือรือร้น และยืนขึน้ เทศนาจากพระคัมภีรใ์ นโบสถ์แห่งใหม่ ซึ่ง
ตัง้ ขึน้ ในหมู่บ้านของเขา โจจากไปเพื่อการนอนหลับในองค์พระผู้เป็ นเจ้าในปี 2003 เมื่อเขามีอายุประมาณ
90 ปี
ลูกชายของโจ ชื่อ เอส.อี.โจ ปี น้ีอายุ 66 ปี ซึ่งเขาได้รงั ้ ตําแหน่ งผู้ปกครองโบสถ์เหมือนพ่อ เขา
กล่าวถึงโจคุณพ่ อของเขาว่า “เป็ นงานของพระวิญ ญาณบริสุทธิ ์ผู้ทรงประทานความรู.้ .คุณ พ่อต้องการให้
ข่าวสารแอ๊ดเวนตีสขยายมายังพืน้ ทีข่ องเขา พระองค์เป็ นผูอ้ นุ ญาตให้คุณพ่อของผมอ่าน และเทศนาจากข้อ
พระคัมภีรไ์ ด้”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายของวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปเป็ นกองทุนสร้างโรงเรียน
ประถม ในเมืองบูชานัน ประเทศไลบีเรีย เพราะอาคารเรียนหลังเก่าทีถ่ ูกทําให้เสียหายระหว่างสงครามกลาง
เมืองเมือ่ หลายปี ก่อน เมืองบูชานัน ตัง้ อยูใ่ กล้หมูบ่ า้ นซียาห์
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• สมาคมสําหรับผูเ้ คยเป็ นประเทศอาณานิคม ของคนผิวสีเป็ นทีร่ จู้ กั กันในชื่อ สมาคมอดีตชาวอเมริกนั ผิว
สี ได้ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศอเมริกาในปี 1816 ซึง่ ให้การสนับสนันชาวแอฟริกาทีอ่ พยพไปตัง้ หลักแหล่งใน
ทวีปอเมริกา สมาคมทีว่ ่าส่งเสริมในเรือ่ งศาสนา และต่อต้านกลุ่มนักการเมือง ผูย้ งั มีความรูส้ กึ เหยียดผิว
ซึ่งไม่ เห็น ด้ว ยที่จะให้อิส ระเสรีแ ก่ ค นผิว สีอ ย่ างเต็มที่ เพราะถือ ว่ าเป็ น การคุ ก คามความมันคงของ
่
ประเทศ
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• ชาวไลบีเรียเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะผูส้ ร้างหน้ากากมนุ ษย์ ที่มคี วามละเอียดประณีต นอกจากนัน้ ยังแกะสลัก
เครื่องใช้ไม้สอยได้งดงาม อย่างเช่น หวี ช้อน และส้อม การแกะสลักของชาวไลบีเรียได้รบั อิทธิอย่าง
มากจากประวัตศิ าสตร์โบราณ เรือ่ งเล่า สุภาษิต และชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาน และชีวติ ในชนบท
• อาหารของชาวไลบีเรียได้รบั ออิทธิพลจากการติดต่อจากพ่อค้า และชาวอาณานิคมจากสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะจากอเมริก าใต้ ซึ่ง ผสมผสานเข้ากับ อาหารพื้น บ้านของแอฟริก าตะวัน ตก อาหารหลัก
ประกอบด้วยข้าว และอาหารประเภทแป้ งอื่นๆ ผลไม้เขตร้อน ผักต่ างๆ ปลา และสัตว์ท้องถิ่น ชาว
ไลบีเรียรับเอาวัฒนธรรมการทําอาหาร และขนมอบต่ างๆ ที่ชาวอพยพนํ ามาจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
รสชาติพเิ ศษตามแบบชาวแอฟริกนั ตะวันตก
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 18 กรกฎาคม 2020
เส้นทางกลับบ้านอันแสนไกล
เล่าโดย อัลฟอนโซ ปีเตอร์ จูอะห์ วัย 48 ปี...สาธารณรัฐไลบีเรีย
ตอนที่ อัลฟอนโซ ปี เตอร์ จูอะห์ อายุ 19 ปี เขาได้ขน้ึ รถไฟหนีสงครามกลางเมืองไปยังประเทศกินี
ซึง่ เขาไม่ทราบว่าการเดินทางเทีย่ วนัน้ จะทําให้เขาได้ใช้ชวี ติ อพยพไปใน 8 ประเทศ กว่าจะได้เดินทางกลับ
ประเทศบ้านเกิดในอีก 14 ปี ต่อมา พร้อมกับภรรยาชาวอินโดนีเซีย
นับแต่ปี 1992 ขณะทีอ่ ยู่ในต่างประเทศ อัลฟอนโซ พบกับความยากลําบากมาก โดยเฉพาะงานที่
ต้องทําในวันเสาร์ ไม่นานต่อมา เขาลาออกจากการเป็ นสมาชิกของคริสต์จกั รแอ๊ดเวนตีส ทีเ่ ขาถือปฏิบตั มิ า
ตัง้ แต่เป็ นเด็ก
องค์กรเพื่อมนุ ษยชาติระหว่างประเทศได้ช่วยให้ อัลฟอนโซได้เรียนสําเร็จชัน้ มัธยมในประเทศกินี
อัลฟอนโซ กลายเป็ นคนไม่มบี ้าน เขาทํางานทุกอย่างเพื่อเอาชีวติ รอด เขาถลําไปเป็ นคนขายเฮโรอีนอยู่
ช่วงหนึ่ง เขาเคยแม้แต่เป็ นคนหลอกเอาเงินจากคนอื่น ร่วมกันกับเพื่อนๆ ทีเ่ ป็ นคนนอกกฎหมายสอนให้
หลังจากอยูใ่ นประเทศกินีได้หลายปี เขาจ้างแก็งนอกกฏหมายทําหนังสือเดินทางปลอมให้กบั เขาเล่ม
หนึ่ง เขาใช้หนังสือเดินทางปลอมเล่มนัน้ เดินทางเข้าไปในประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ซึง่ เขาอยูใ่ นสาธารณะ
เซเนกัล เป็ น เวลาสี่ปีเต็ม เขาทํ างานให้ก ับแก๊ ง ขายเฮโรอีน เพื่อ แสวงหาโชคลาภ เขาเดิน ทางต่ อ ไปยัง
ประเทศตูนีเซีย จากนัน้ เดินทางไปประเทศจอร์แดน ประเทศอินเดีย ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย
ในแต่ละประเทศเหล่านี้เขาขายยาเสพติด พอเขาเก็บเงินได้พอสมควรเขาเดินทางไปสถานที่แห่งถัดไป
เขาได้พบว่าถ้ามีเงินมากพอ เขาจะซื้ออะไรได้แทบทุกอย่างรวมทัง้ หนังสือเดินทาง และวีซ่า เพื่อการเดิน
ทางเข้าออกประเทศต่างๆ
ขณะที่อ ยู่ในเมือ งหลวงของอินโดนี เซีย คือกรุงจาการ์ต า อัล ฟอนโซ เริม่ ใช้ค วามคิด อย่างหนั ก
เกี่ยวกับชีวติ ของเขา เขาจําได้ว่าตอนเป็ นเด็ก จนย่างเข้าวัยรุ่น เขาเคยไปนมัสการที่โบสถ์ในวันสะบาโต
ตอนนี้เขารูต้ วั ดีว่าเป็ นคนบาปที่ทําบาปหนัก เพราะเขาไม่เชื่อฟั งพระบัญ ญัติของพระเจ้า วันหนึ่งเขาพูด
เกีย่ วกับพระเจ้ากับชายแปลกหน้าชาวสเปน ชาวสเปนคนนัน้ ชวนเขาไปนมัสการทีโ่ บสถ์ในวันอาทิตย์ถดั ไป
มิชชันนารีชาวอเมริกนั ซึง่ เป็ นผูด้ ูแลโบสถ์แห่งนัน้ รับฟั งเรื่องการเผชิญชีวติ ของอัลฟอนโซอย่างสนใจ และ
เขาเสนอจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้เขา แลกเปลีย่ นกับการให้อลั ฟอนโซทํางานเป็ นคนดูแลสวนหย่อมของโบสถ์
รวมทัง้ ปรับแต่งไม้พุ่ม ไม้ดอกของโบสถ์ให้สวยงาม
ขณะที่ทํางานในสวนหย่อมของโบสถ์วนั อาทิตย์ อัลฟอนโซหวนคิด ถึงโบสถ์แอ๊ดเวนตีสที่เขาไป
นมัสการตอนเป็ นเด็กจนย่างเข้าสู่วยั รุ่น เขาได้พบตําบลทีอ่ ยู่ของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสในกรุงจาการ์ตา เขาจึง
เดิน ทางไปนมัส การพระเจ้า ในวัน สะบาโตขณะที่เขาทํ างานสวนให้ โบสถ์ ว นั อาทิต ย์ อัล ฟอนโซสํ าเร็จ
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การศึกษาเพียงชัน้ มัธยม เขาอยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ไม่มใี ครจะช่วยเขาในเรื่องนี้ได้ โบสถ์วนั
อาทิตย์ไม่ช่วย โบสถ์แอ๊ดเวนตีสก็ไม่อาจช่วยได้ เพราะคณะกรรมการโบสถ์ไม่เห็นพร้อง แต่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสได้ตดิ ต่อไปยังสํานักงานคริสตจักรฯในประเทศไลบีเรีย ในทีส่ ุดอัลฟอนโซได้พูดคุยกับคุณพ่อของเขาทาง
โทรศัพท์ ทัง้ พ่อและลูกรูส้ กึ ตื่นเต้นมาก เพราะนับตัง้ แต่อลั ฟอนโซออกจากบ้านไป 11 ปี อัลฟอนโซไม่เคย
ส่งข่าวคราวให้กบั ทางบ้านเลย
สามปี ผ่านไป โบสถ์วนั อาทิตย์หยุดให้การสนับสนุ นอัลฟอนโซ เขากลับไปขายยาเสพติด แต่แล้วมี
บางสิง่ อัศจรรย์เกิดขึน้ กับอัลฟอนโซ เขาตกหลุมรักกับหญิงสาวชาวอินโตนีเซียคนหนึ่ง ต่อมาก็ได้แต่งงาน
กัน หญิงสาวคนนี้ซ่งึ เป็ นคริสเตียนวันอาทิตย์ เธอเป็ นหลานสาวของแม่บ้านของมิชชันนารีชาวอเมริกนั ที่
เป็ นศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ทเ่ี ขาเคยเป็ นคนสวนนันเอง
่
อยู่มาไม่นานอัลฟอนโซมีความปรารถนาอย่างเคย คือปรารถนาจะไปเสีย่ งโชคในสถานที่แห่งใหม่
อัลฟอนโซเดินทางไปประเทศจีน เขาอยูท่ น่ี นั ่ คนเดียวสีเ่ ดือนจึงขอให้ภรรยาของเขาเดินทางไปอยู่ดว้ ยกันที่
ประเทศจีน พอภรรยาไปถึงกลับมีความยากลําบากเกิดขึ้น อัลฟอนโซไม่อยากจะใช้ชวี ติ แบบเสี่ยงๆ อีก
ต่อไป เขาไปที่รา้ นขายหนังสือคริสเตียน และซื้อหนังสือพระคัมภีรฉ์ บับภาษาอังกฤษมาเล่มหนึ่ง และวัน
หนึ่ งเขาเปิ ด ไป และอ่ านข้อ พระคัม ภีร์ท่ีก ล่ าวว่ า “ปั ญ ญาจารย์ก ล่ าวว่ า อนิ จจังอนิ จ จัง อนิ จจัง สารพัด
อนิจจัง” (ปั ญญาจารย์ 1:2)
อัลฟอนโซคิดได้ว่า “ชีวติ ของฉันเติมเต็มไปด้วยอนิจจัง ฉันต้องกลับไปที่บ้าน ที่ทวีปแอฟริกา”
ดังนัน้ ในปี 2006 เขาและภรรยาชาวอินโดนี เซียชื่อ “วอสทินอะห์” ได้บิน จากเมือ งจีน กลับไปที่ประเทศ
ไลบีเรีย ทวีปแอฟริกา ทีบ่ า้ นเขาร้องไห้ทไ่ี ด้กลับมามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพ่อแม่และญาติพน่ี ้องคนอื่นๆ
เขาได้มอบถวายดวงใจของเขาให้กบั พระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ง และไปนมัสการทีโ่ บสถ์ทุกวันสะบาโต ภรรยาของ
เขาคือวอสทินอะห์ ไปโบสถ์กบั เขาทุกวันสะบาโต เวลาผ่านไปไม่นานเธอก็ได้ถวายดวงใจให้พระเยซู และ
รับบัพติศมาสู่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์ฯ
ทุกวันนี้อลั ฟอนโซ ทํางานเป็ นคนตัดไม้ในบูชานัน ส่วนภรรยาขายของหลายอย่างในร้านขายของ
ชําทีส่ ร้างขึน้ อย่างง่ายๆ ข้างถนน หน้าบ้านของพวกเขาเอง ของที่ขายมีขา้ วสาร นํ ามันพืช ปลาแห้ง ปลา
กระป๋ อง และอื่นๆ ตอนนี้ เขาทัง้ สองมีบุตรสามคน อายุ 12 อายุ 8 และ 5 ปี อัล ฟอนโซมีโอกาสแบ่งปั น
ประสบการณ์ ข องเขาทัง้ คนในโบสถ์ และกับ คนทัว่ ไปนอกโบสถ์ ว่ า พระเจ้า ทรงนํ าเขาให้ ผ่ า นความ
ยากลําบาก และความเสีย่ งมาอย่างไร
อัลฟอนโซ มักกล่าวเป็ นพยานเสมอว่า “ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญญา” และ “เมื่อ
ผมรู้ตวั ว่าผมได้ทําบาป ความกลัวในองค์พระผู้เป็ นเจ้าได้โผล่ข้นึ มากลางใจของผม ซึ่งทําให้ผมเป็ นคน
เข้มแข็งขึน้ และฉลาดขึน้ กว่าเดิม ทีจ่ ะไม่หลงไปทําบาป”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
ประถมศึกษาขึน้ ใหม่ หลังจากสงครามกลางเมืองทําให้อาคารเรียนพังทลายลง อัลฟอนโซหวังจะส่งลูกทัง้
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สามของเขาไปเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้...ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ส่งเสริมพันธกิจของพระเจ้าในประเทศ
ไลบีเรีย...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• มอนโรเวีย เป็ นชื่อเมืองหลวง และเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ุดของประเทศไลบีเรีย ชื่อนี้ถูกตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติ
แก่ ประธานาธิบดีของประเทศอเมริก า ชื่อ เต็มคือ James Monroe ผู้ให้การสนับสนุ นประเทศที่เป็ น
อาณานิคมให้ได้รบั เอกราช ...ซึง่ ประธานาธิบดี ทํางานผ่านสมาคมอาณานิคมของประเทศอเมริกา... ซึง่
จะว่าไปประเทศอเมริกาเองมีการตัง้ ชื่อรัฐ และชื่อเมืองตามชื่อของประธานาธิดเี ช่น รัฐวอร์ชงิ ตัน และ
กรุงวอร์ชงิ ตัน ดี.ซี.


11

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 25 กรกฎาคม 2020
การอธิ ษฐานช่วยชีวิตสมรสไว้
เล่าโดย แอนเจิลลิก อะเบมี วัย 45 ปี...สาธารณรัฐกาบอง
แอนเจิลลิก อะเบมี ตกหลุมรักกับ ปี เตอร์ เมือ่ เธออายุเพียง 15 ปี และปี เตอร์อายุ 20 ปี ทัง้ สองย้าย
เข้าไปอยู่ดว้ ยกัน และต่อมีลูกสาวสองคน พวกเขาอาศัยอยู่ท่เี มืองโอเย็ม ซึง่ เป็ นเมืองหนึ่งในเขตภาคเหนือ
ของประเทศกาบอง ชีวติ คู่ของพวกเขาพบกับความลําบาก โดยเฉพาะเมือ่ ปี เตอร์ทงั ้ ดื่มเหล้า และสูบบุหรี่
ตอนทีแ่ อลเจิลลิกอายุ 25 ปี เพื่อนบ้านคนหนึ่งเชิญเธอไปฟั งในการประชุม เพื่อการเผยแพร่พระกิตติคุณ เมื่อแอลเจิลลิกฟั งไป เธอมีคาํ ถามหลายข้อ โดยเฉพาะเรือ่ งวันสะบาโต เธอไม่ค่อยจุใจในคําอธิบาย
ของผูป้ ระกาศพระกิตติคุณ ในคืนวันศุกร์ซง่ึ เป็ นวันสุดท้ายของการประชุมทีผ่ ่านแล้วสองสัปดาห์ ผูป้ ระกาศ
พระกิตติคุณแนะนําให้แอลเจิลลิกถามศิษยาภิบาลประจําโบสถ์ของเธอเองเกีย่ วกับวันสะบาโต
บังเอิญจริงๆ ขณะที่เธอกําลังเดินกลับบ้านหลังเลิกการประชุม เธอได้พบกับศิษยาภิบาลของโบสถ์
ทีก่ ลางทาง เธอเอ่ยถามศิษยาภิบาลโบสถ์ทไ่ี ปนมัสการตรงๆว่า....
“อาจารย์ค ะ โบสถ์ เซเว่ น ธ์เดย์แ อ๊ ด เวนตีส บอกว่ า วัน ที่เจ็ด เป็ น วัน สะบาโต เป็ น วัน สํ าหรับ การ
นมัสการตรงตามพระคัมภีร์ เรือ่ งนี้เป็ นความจริงหรือไม่คะ
ศิษยาภิบาลพยายามไม่โต้แย้งกับแอลเจิลลิกในเรื่องวันสะบาโต แต่กล่าวว่า “ทีค่ ุณได้รบั ฟั งเกีย่ วกับ
วันสะบาโตนันเป็
่ นความจริง คุณได้เรียนรูค้ วามจริงแล้ว ลองไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสดูกไ็ ด้”
แอลเจิลลิกไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสติดต่อกันสองเดือนเศษ เมื่อแอลเจิลลิกแน่ ใจในความจริง
แล้วเธอขอรับบัพติศมา ซึ่งศิษยาภิบาลก็ยนิ ดีทําตามที่เธอขอ เธอขอร้องให้ปีเตอร์สามีจดั พิธสี มรสขึ้นให้
ถูกต้อง เพราะเธอย้ายเข้าไปอยู่กบั ปี เตอร์ ยังไม่ได้ประกอบพิธใี ดๆ เลย แต่ ปีเตอร์ปฏิเสธ เมื่อเป็ นเช่นนี้
แอลเจิลลิกขอแยกกันอยู่กบั เขาสักระยะหนึ่ง ซึ่งปี เตอร์กเ็ ต็มใจ ปี เตอร์ยา้ ยออกจากบ้าน (ซึ่งบิดาของแอล
เจิล ลิก มอบให้) ไปพร้อ มกระเป๋ าเดิน ทางใบเดียว เขาซื้อ ตั ๋วรถไฟเดิน ทางข้ามประเทศไปยังเมือ งท่ า
“พอร์ทเกนทิล” ซึง่ อยู่ห่างออก 400 กิโลเมตรไปทางทิศใต้ของประเทศกาบอง แอลเจิลลิกอธิษฐานทุกเวลา
เช้า และเวลาเย็นขอให้ปีเตอร์ผเู้ ป็ นสามีได้รบั เอาพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
“พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ทท่ี รงนํ าข้าพระองค์ให้รจู้ กั วันสะบาโตแท้ โปรดช่วยให้ปีเตอร์ได้พบ
ความจริงด้วย” แอลเจิลลิกซือ้ พระคัมภีรมาเล่มหนึ่ง และส่งให้กบั ปี เตอร์
ทีเ่ มืองท่าพอร์ทเกนทิล ปี เตอร์วงิ่ เข้าหาความลําบาก ไม่ทราบเท็จจริงเป็ นอย่างไร ลูกจ้างคนหนึ่ง
กล่าวหาว่าปี เตอร์ลกั ทรัพย์ แม้ปีเตอร์ยนื ยันว่าเขาบริสุทธิ ์ อย่างไรก็ดเี ขาถูกศาลตัดสินให้จาํ คุก 3 เดือน ใน
เรือนจําปี เตอร์มเี วลาคิดใคร่ครวญถึงเรื่องราวต่างๆ ในชีวติ ของเขาเอง ดังนัน้ เมือ่ ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีส
คนหนึ่ ง และทีมงานขออนุ ญ าตเข้าไปในเรือ นจํา และจัด ให้มกี ารประชุ มศึก ษาพระคัมภีรข์ ้นึ ปี เตอร์เข้า
12

ศึกษาร่วมสาม 3 เดือน และก่อนทีเ่ ขาจะถูกปล่อยตัว เขาขอรับบัพติศมาพร้อมกับเพื่อนผูต้ ้องขังอีกสองคน
แอลเจิลลิกได้ทราบข่าวว่าปี เตอร์ตดิ คุกสามเดือน และเขาได้ศกึ ษาพระคัมภีรใ์ นเรือนจํา แต่เธอยัง
ไม่ทราบว่าปี เตอร์กลับใจ และได้รบั บัพติศมา
แอลเจิล ยัง คงอธิษ ฐานทัง้ ตอนเช้า และตอนเย็น ทู ล ขอพระวิญ ญาณบริสุ ท ธิใ์ ห้ท รงนํ าปี เตอร์
ได้พบความจริงในพระคัมภร์ และกลับใจใหม่ หลังจากปี เตอร์ได้รบั การปล่อยตัว เขาได้โทรทางไกลบอกกับ
แอลเจิลลิกว่า บัดนี้ผมได้รบั บัพติศมาสู่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสแล้ว ตอนนี้ผมทราบแล้วว่า ทําไมคุณจึงบอกให้ผม
แยกกันอยูก่ บั คุณ เพราะเดีย๋ วนี้ผมมีสนั ติสุข และมีความสุขทีไ่ ด้อยูใ่ นโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
แอลเจิลลิกตื่นเต้นดีใจ เพราะเธอยังคงรักปี เตอร์ เธอได้เปลี่ยนเนื้อหาของการอธิษฐานประจําวัน
โดยขอพระเจ้าทรงบันดาลให้ชวี ติ ใหม่ของปี เตอร์บงั เกิดผลแห่งความเชื่อของเขา เธอขอพระเจ้าช่วยปี เตอร์
เลิกดื่มเหล้า และเลิกสูบบุหรีไ่ ด้อย่างเด็ดขาด
ปี เตอร์โทรมาบ่อยเพื่อถามถึงความเป็ นอยู่ของแอลเจิลลิก และลูกสาวทัง้ สอง ระหว่างทีพ่ ูดคุยทาง
โทรศัพท์ครัง้ หนึ่ง แอลเจิลลิกบอกว่า จะพาลูกสาวคนเล็กไปเข้าค่ายพาธไฟเดอร์แคมป์ โปรี ทีค่ ่ายลูกเสือ
ของเมืองท่าพอรท์เกลทิล พืน้ ทีท่ ป่ี ี เตอร์ทํางานอยู่ แอลเจิลลิกตกลงใจจะพบกับปี เตอร์ ณ ค่ายพักแรมฯ มัน
เป็ นเวลานานถึงหกปี นับจากวันทีส่ ามี ภรรยาคูน่ ้ีแยกกันอยู่
ณ สถานทีต่ งั ้ ค่ายแคมป์ โปรี ปี เตอร์ยม้ิ ให้ภรรยา และสวมกอดกัน ทัง้ คู่มสี องชัวโมงเต็
่
มพูดคุยกันถึง
เรือ่ งทีผ่ ่านมานับแต่วนั ทีแ่ ยกกันอยู่ หลังจากทีป่ ี เตอร์ลากลับทีพ่ กั ในตอนเย็น แอลเจิลลิกสังเกตว่าชีวติ ของ
ปี เตอร์เปลีย่ นแปลงใหม่แล้ว เขาไม่สบู บุหรี่ และไม่ด่มื เหล้า อารมณ์ของเขาเบิกบานมากขึน้
ในวันรุ่งขึน้ ปี เตอร์กลับมาพูดคุยกับแอลเจิลลิกต่อทีค่ ่ายพักแรม และหลังจากแคมป์ โปรีปิดค่ายไป
แอลเจิลลิกอยูต่ ่ออีกหนึ่งสัปดาห์ เพื่อพูดคุยกับปี เตอร์ ตามทีป่ ี เตอร์ได้วางแผนไว้
“ผมรักคุณไม่เปลีย่ นแปลง” ปี เตอร์บอกกับ แอลเจิลลิก “ที่ผ่านมาผมคิดถึงคุณมาก ให้เราแต่งงาน
ในโบสถ์กนั เถอะ”
“ตกลง ฉันก็ยงั รักคุณ” แอลเจิลลิกพูดอย่างมีความสุข
นันเป็
่ นเหตุการณ์เมือ่ แปดปี ก่อน ปั จจุบนั ปี เตอร์ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผูป้ กครองคนหนึ่งของโบสถ์
ใหญ่ แอ๊ดเวนตีสในเมืองลิเบรวิล ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศกาบอง และปี เตอร์รกั พระเยซูสุดหัวใจของ
เขา ส่วนแอลเจิลลิก เธอเปี่ ยมล้นไปด้วยความสุข และการขอบพระคุณพระเจ้า
ในช่วงความมืด ตอนที่แ อลเจิล ลิกแยกกันอยู่กบั สามี แอลเจิลลิก พบพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่เธอรู้ส ึก
ประทับใจมาก มีขอ้ ความว่า “จงแสวงหาพระเจ้า และความชอบธรรมก่อน แล้วพระเจ้าจะเพิม่ เติมสิง่ ทัง้ ปวง
ให้” (มัทธิว 6:33)
“เป้ าหมายแรกของเราควรแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” แอลเจิลลิกกล่าว “ถ้าคุณเป็ นคนที่เชื่อใน
พระเจ้า แต่คู่ชวี ติ ของคุณไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องก็จะเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าเสียดาย เพราะว่าพระเจ้าทรง
ทําการอัศ จรรย์ในดวงใจ หลังจากฉันอธิษ ฐานอย่างต่ อ เนื่ องหกปี พระเจ้าทรงตอบคําอธิษ ฐานของฉัน”
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สามปี ทแ่ี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามได้ถูกนําไปสร้างโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
ซึง่ มีนกั เรียน 280 คน โรงเรียนแห่งทีว่ ่า ตัง้ อยูใ่ นเมืองซึง่ เป็ นบ้านเกิดของแอลเจิลลิก ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริส ต์ ทุ ก ท่ า นที่ว างแผนการถวายไว้ ในวัน สะบาโตที่ส ิบ สามที่จ ะถึ ง นี้ อีก ซึ่ง จะนํ า ไปสร้า งโรงเรีย น
ระดับประถมในทวีปแอฟริกาอีกสองแห่งคือทีป่ ระเทศไลบีเรีย และประเทศกินี ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุก
ท่าน ทัง้ ครอบครัวของท่านด้วย ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• สํานักงานมิชชันกาบอง
่
ถูกก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1978 สํานักงานตัง้ อยูใ่ นเมืองหลวง คือกรุงลิเบรวิลล์
• คริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีส ได้รบั การรับรองจากรัฐบาลกาบอง ในปี 1981
• ประมาณ 73% ของประชากรถือปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็ นคริสเตียน จํานวน 12% ถือ
ศาสนาอิสลาม และ 10% ถือปฏิบตั คิ วามเชื่อแบบพื้นเมืองดัง้ เดิม และจํานวน 5% ไม่เชื่อถือศาสนา
ใดๆ อาจเรียกว่าถือศาสนาทีไ่ ม่เชื่อว่ามีพระเจ้าก็เป็ นได้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 1 สิ งหาคม 2020
การพนันม้าแข่ง
เล่าโดย คริสโตเฟ มินสตา มิ-โอโวโน วัย 44 ปี...สาธารณรัฐกาบอง
คริสโตเฟ หลงใหลการพนันม้าแข่งตอนทีเ่ ขาอายุ 27 ปี
พ่อของคริสโตเฟ เป็ นครูสอนคณิตศาสตร์ เขาเกิดไปชื่นชอบการพนันม้าแข่ง ขณะที่ศกึ ษาอยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยในประเทศฝรังเศส
่
เมื่อพ่อจบการศึกษา และกลับมาทํางานทีบ่ า้ นเกิดคือประเทศกาบอง เขาได้พบว่า กีฬาการแข่งม้า
เป็ นทีน่ ิยมกันมากในช่วงเวลาว่างในประเทศกาบอง
แต่ไม่มใี ครไปที่สนามแข่งม้าเพื่อเล่นพนันว่าม้าตัวไหนจะเข้าวิน พวกเขาไปที่แผงขายของที่ขา้ ง
ถนน สถานที่ท่ีพ วกเขาสามารถเล่ น การพนั นการแข่ งม้า จากการถ่ ายทอดสดทางโทรทัศ น์ ซึ่ง มาจาก
ประเทศฝรังเศส
่
บางครัง้ พ่อได้ไปที่แผงขายของที่มโี ทรทัศน์ ซง่ึ กําลังถ่ายทอดสดการแข่งม้า เพื่อเล่นพนันว่าม้าตัว
ไหนจะมาวินหรือ ชนะเลิศ ชนะที่ส อง และที่สาม โดยเล่นพนันกับผู้มาชมการถ่ ายทอดสดที่มคี วามเห็น
ต่างกัน
ช่วงเวลาดังกล่าวคริสโตเฟยังไม่มงี านทํา ดังนัน้ พ่อจึงให้เงินเขา เพื่อเขาและพ่อจะได้เล่นการพนัน
การแข่งม้าพร้อมกัน ไม่นานคริสโตเฟลงพนันเป็ นเงินครัง้ ละ 5,000 ฟรังค์ หรือ 10 ดอลล่าร์ (300 กว่าบาท)
ทุกวันเพื่อลงพนันม้าแข่งในแต่ละวันทีม่ กี ารถ่ายทอดสดการแข่งม้า ผู้ท่เี ล่นพนันม้าแข่งเช่นนี้ เมื่อเกมส์
กําลังติดพันจะไม่มใี ครสนใจเรือ่ งการกินอาหารกัน
เพื่อนๆ ชาวแอ๊ดเวนตีสที่อยู่ในโบสถ์เดียวกันในเมืองกาบอง หรือในโบสถ์แห่งอื่นที่เป็ นเพื่อนกับ
คริสโตเฟ ได้สงั เกตว่าคริสโตเฟหลงใหลการพนันม้าแข่งมาก พวกเขาเตือนคริสโตเฟว่า การเล่นพนันม้า
แข่ง คือการพนันอย่างหนึ่ง และเตือนเขาให้ใคร่ครวญในเรื่องนี้ พวกเขาแนะนํ าให้คริสโตเฟเลิกเล่นการ
พนันแข่งม้าอย่างเด็ดขาดไปเลย
แต่คริสโตเฟตอบว่า “มันเป็ นเกมส์ลบั สมอง คนทีไ่ ม่เก่งทางคณิตศาสตร์ไม่สามารถเล่นได้”
อุบตั ิ เหตุเกิ ดขึ้น
เช้าวันอาทิตย์วนั หนึ่ง คริสโตเฟ สูญเงินไป 3,000 ฟรังค์จากการพนันแข่งม้าที่เล่นในร้านขายของ
ชําข้างถนน เขากลับบ้านและเช็คแบบฟอร์มการเล่นม้าแข่งอีกครัง้ ว่าเหตุใดเขาจึงล้มเหลวในการพนันม้า
แข่งตัวหนึ่งในวันนัน้ เขาได้พบว่าเขาได้ลงม้าแข่งตัวทีส่ องไว้ และม้าตัวนัน้ เข้าวินมาเป็ นตัวทีส่ อง เขาควร
ได้เงิน 2,000 ฟรังค์ เขาจึงรีบกลับไปทีร่ า้ นขายของชําทีเ่ ขาเล่นพนันม้าแข่งเพื่อทวงเงินรางวัล
มีหลายคนทีเ่ ล่นพนันม้าแข่งในร้านกําลังจ่ายเงินให้กนั และกัน คริสโตเฟ และอีกสีห่ า้ คนยืนออกันที่
ข้างถนนหน้ าร้านขายของชํา มีรถยนต์คนั หนึ่งขับเฉออกนอกเส้นข้างถนน และชนผู้หญิงสองคนที่ยนื อยู่
ข้างๆ คริสโตเฟ และชนเขาเป็ นคนที่สามในเวลาเดียวกัน พอคนขับหายตกใจ เขารีบขับรถยนต์ของเขา
หนีไป อย่างรวดเร็ว
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คนแปลกหน้าที่มใี จกรุณานํ าผู้หญิงทัง้ สอง และคริสโตเฟไปที่โรงพยาบาล เมื่อไปถึงโรงพยาบาล
ผูห้ ญิงคนที่หนึ่งที่ถูกรถชนก่อนเสียชีวติ ขณะอยู่บนรถเข็น ผู้หญิงคนที่สองก็ตายในครึง่ ชัวโมงต่
่
อมา ส่วน
คริส โตเฟ นอนอยู่บนเตียงคนไข้ขนส่ งของโรงพยาบาล เขารู้ส ึก ตกใจมากที่ขาทัง้ สองข้างของเขาไม่ม ี
ความรูส้ กึ เสือ้ สีน้ําเงินของเขาเปี ยกโชกด้วยเลือด เขารูส้ กึ กลัวว่าเขากําลังจะตายเป็ นรายทีส่ าม
เขาหลับ ตาและอธิษ ฐานขณะที่น อนบนเตีย งอย่ างนั น้ “พระผู้เป็ น เจ้า พระองค์ท รงตรัส กับ ข้า
พระองค์ผ่านเพื่อนหลายคนว่า การเล่นพนันม้าแข่งเป็ นการพนันชนิดหนึ่ง แต่ขา้ พระองค์ไม่ฟัง แต่ตอนนี้ขา้
พระองค์ฟังแล้ว ข้าพระองค์จะหยุดเล่นการพนันม้าแข่งตลอดไป ขอข้าพระองค์รอดชีวติ กลับไปครบ 32
ด้วยเถิด...อาเมน”
คริสโตเฟไม่พ บวิธจี ะติดต่ อกับครอบครัว เพราะเขาเคลื่อนไหวไม่ได้ และไม่มเี งินติดตัว เขาจึง
ไม่ได้รบั การเยียวยาจากโรงพยาบาล เขาทรมานอย่างนัน้ ในโรงพยาบาลถึง 2 วัน ในทีส่ ุดกลางดึกวันทีส่ าม
เขาพยุงตัวลงจากเตียง และค่อยๆ คลานไปทีถ่ นนและเรียกแท็กซี่ เขาใช้เงิน 2,000 ฟรังค์ทม่ี อี ยู่ในกระเป๋ า
กางเกงเป็ นค่าแท็กซีก่ ลับบ้าน
หายจากการบาดเจ็บอย่างสมบูรณ์
ทีบ่ า้ น พีส่ าวซึง่ เป็ นพยาบาลดูแลเขาทุกอย่าง เขาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เขาหายเป็ นปกติ “พระ
บิดาเจ้า ขอบคุณทีช่ ่วยให้ขา้ พระองค์ผ่านพ้นความตายมา..หากพระองค์ช่วยให้ขา้ พระองค์หายบาดเจ็บใช้
แขนขาได้อย่างเป็ นปกติ ข้าพระองค์ขอมอบถวายชีวติ ให้แด่พระองค์ และจะหยุดเล่นพนันม้าแข่งตลอดไป”
สามสัปดาห์ต่อมาเขาสามารถเดินได้ คริสโตเฟรวบรวมแบบฟอร์ม การเล่นพนันม้าแข่งทุกใบ และ
เผาในกระถางดอกไม้เปล่าต่อหน้าทุกคนในบ้าน
คริสโตเฟอร์พดู พึมพําว่า “ผมไม่สนหรอกว่าผมจะรวย หรือจะจน ผมจะรับใช้พระเจ้าและไม่เล่นการ
พนันอีกต่อไป” และเขาก็ไม่เล่นการพนันในรูปแบบใดๆ อีกต่อไปจริงตามทีไ่ ด้อธิษฐานไว้กบั พระเจ้า
ปั จจุบนั คริสโตเฟอายุ 44 ปี และเขาทํางานเป็ นช่างรับเหมาทาสีบ้าน เขากล่าวว่าเป็ นการดีกว่าที่
จะทํางาน และได้รบั ค่าจ้าง ดีกว่าการแสวงหาเงินทางลัดอย่างง่ายๆ แบบเล่นการพนัน
สามปี ท่แี ล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สาม ถูกส่งไปสร้างโรงเรียนมัธยม สําหรับ
นักเรียน 280 คน ซึง่ สร้างทีเ่ มืองบ้านเกิดของคริสโตเฟ คือเมืองลิเบรวิล ในประเทศกาบอง...บัดนี้ขอบคุณ
ทุกท่านทีว่ างแผนจะถวายเป็ นพิเศษในสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ เพื่อนํ าไปสร้างโรงเรียนอีกสองแห่ง
ในทวีปแอฟริกา คือทีป่ ระเทศลิเบอเรีย และประเทศกินี ...ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน ขอพระเจ้า
ทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน และทัง้ ครอบครัวด้วย...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• ชื่อ อย่ างเป็ น ทางการของประเทศคือ สาธารณรัฐกาบอง ภาษาของทางราชการคือ ภาษาฝรังเศส
่
ประชากรของประเทศอยู่กนั อย่างไม่หนาแน่ น ประเทศกาบองมีน้ํ ามันสํารองมหาศาล การลงทุนของ
เอกชน และของบริษทั ต่างประเทศได้ช่วยทําให้ประเทศกาบองเจริญมากทีส่ ุดในแถบทะเลทรายซาฮารา ซึ่งรายได้รวมของประเทศคือ GDP (ตามหลังเพียงสองประเทศ คือ กินี และบอทสวานา) ในพื้นที่
เดียวกัน
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• อาหารของชาวกาบองมีมนั สําปะหลัง ข้าว ปลาพบมากตามแม่น้ํ า และชายฝั ง่ มีเกมการจับละมัง่ ในป่ า
มีเม่น หมูป่า และงู มีผลไม้เขตร้อนอย่างเช่นกล้วย สับปะรด และอ้อยสําหรับผลิตนํ้าตาลทราย
• ประเทศกาบองเป็ นถิน่ ของถํ้าที่ประกอบด้วยแม๊กนีเซี่ยม และแคลเซี่ยม และถํ้าหินปูน นอกจากนี้มถี ้ํา
ซ่อนอยู่ใต้ป่าไม้ธรรมชาติ ถํ้าจํานวนมากยังไม่ได้รบั การสํารวจ ถํ้าที่รูจ้ กั กันดีเรียกว่าถํ้าอะบันดา ซึ่ง
เป็ นบ้านของจระเข้ ซึ่งจะพบถํ้าแบบนี้ท่เี ดียวในโลก นอกจากนี้ ถ้ําเหล่านี้เป็ นที่อยู่ของค้างคาวชนิ ด
ต่ างๆ หลายล้านตัว ถํ้ าบางแห่งในประเทศกาบองเป็ นแหล่งการค้นพบอันอุ ดมด้านชีววิทยา ซึ่งไม่
สามารถหาพบได้ในทีอ่ ่นื ใดบนโลก
• ประเทศกาบองเป็ นแหล่งทีอ่ ยูถ่ งึ 80% ของประชากรลิงบาบูนแห่งแอฟริกา
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 8 สิ งหาคม 2020
เสียงไพเราะนุ่มนวล
เล่าโดย จีน โอบาเม-อีฟายอง วัย 58 ปี...สาธารณรัฐกาบอง
ความอิจฉา ความหึงหวง ได้เปลีย่ นชีวติ ของนายตํารวจชื่อ จีน โอบาเม อีฟยอง ไปโดยสิน้ เชิง เขา
และภรรยาอาศัยอยูใ่ นเมืองลิเบรอวิล เมืองหลวงของประเทศกาบอง ซึง่ ตัง้ อยู่ในทวีปแอฟริกนั ตะวันตก ทุก
คืนเมื่อ “โรเซ็ทเต” ภรรยาของเขาออกไปทํางานนอกบ้าน เธอจะกลับมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มครึง่ ทุกคืน
จีน ไม่ทราบว่าเหตุใดภรรยาจึงกลับบ้านช้า เมื่อจีนเอ่ยถามภรรยา เธอก็จะบอกว่าเธอไปที่บ้านของพี่สาว
เมือ่ เป็ นเช่นนี้หลายคืนติดต่อกันทําให้จนี รูส้ กึ เสียอารมณ์มาก
ในคืนที่ส่ี โรเซ็ทเต ยังกลับบ้านดึก เช่ นเคย ตอนนี้ จนี ไม่เชื่อคําตอบของภรรยา ดังนัน้ ในเช้าวัน
ต่อมาซึง่ เป็ นวันหยุด จีนขอภรรยาของเขาพาเขาไปทีบ่ า้ นพีส่ าวของเธอ
โรเซ็ทเต พาสามีไปทีโ่ บสถ์ซง่ึ มีป้ายเขียนว่า “ชีวติ ชัวนิ
่ รนั ดร์” จีนรูส้ กึ แปลกใจเมือ่ ภรรยาบอกว่าไป
บ้านพี่สาว แต่ท่จี ริงเธอมาที่โบสถ์ จีนรูส้ กึ คลายความกังวลลงบ้างทีเ่ ธอว่าไปบ้านพี่สาว แต่เธอไปฟั งการ
ประชุ มเทศนาเรื่อ งของพระเจ้า เธอไม่ ได้ใช้เวลาไปทํ าสิ่งอื่น ใด ที่เขารู้ส ึก หึงหวงในตัว เธอ เมื่อ เขาได้
สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีโ่ บสถ์คนหนึ่ง เขาได้ทราบว่าช่วงนี้ทางโบสถ์จดั ให้มกี ารประชุมฟื้ นฟูเรือ่ งการผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อของคริสเตียน และประเพณีวฒ
ั นธรรมของชาวแอฟริกนั
ตกเย็น จีนไปดักรอภรรยาทีศ่ าลาหน้าโบสถ์ เพื่อจะดูว่า ภรรยาไปประชุมทีโ่ บสถ์จริงหรือเปล่า เขา
ไม่เข้าไปฟั งในโบสถ์ แค่นัง่ รอดูท่ศี าลาหน้ าโบสถ์สามคืนติดต่อกัน ก็ได้สงั เกตเห็นภรรยาของเขาไปฟั งใน
การประชุมทุกคืน ในคืนที่ส่สี ตรีวยั กลางคน ซึ่งน่ าจะเป็ นเจ้าหน้ าที่โบสถ์ ได้มาเชิญเขาเข้าไปฟั งในโบสถ์
เมือ่ เขาบอกว่าเขาขอนังรอภรรยาข้
่
างนอก สตรีคนนัน้ บอกว่า ถ้าเขาอยากรอภรรยาเท่านัน้ ก็น่าจะไปนัง่ รอที่
ป้ ายรถเมล์ทถ่ี นนหน้าโบสถ์ เมือ่ เป็ นเช่นนี้ จีนจึงตัดสินในเข้าไปฟั งในโบสถ์แม้จะไม่ค่อยเต็มใจนัก
เรื่องทีศ่ าสนาจารย์นําเสนอในโบสถ์นนั ้ น่ าสนใจ และสมาชิกในโบสถ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อ
เขาไปฟั งเรื่องราวในคืนต่อไป สิง่ ที่เขารับฟั งเป็ นคําสอนของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้
รอด และพระองค์ทรงสิน้ พระชนม์บนกางเขน เพื่อไถ่บาปมนุ ษย์ทงั ้ ปวง ผูห้ นึ่งผูใ้ ดเชื่อและติดตามพระองค์
พวกเขาจะถูกเรียกว่าคริสเตียน หรือผูต้ ดิ ตามพระคริสต์ และคริสเตียนได้สทิ ธิพเิ ศษทีจ่ ะอธิษฐานต่อพระเจ้า
ได้ ในเรื่องปั ญหา และความลําบากในชีวติ ทุกอย่าง จีนจึงรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาไปในการประชุมทุก
คืนกับภรรยาจนวันสุดท้ายของการประชุม
ต่อมาเขา และภรรยาไปประชุมในโบสถ์เฉพาะในการประชุมประจําสัปดาห์คอื ในวันอาทิตย์จากเก้า
โมงเช้าถึงเทีย่ งวัน ต่อมาเมือ่ โรเซ็ทเตครรภ์แก่ เธอหยุดไปนมัสการทีโ่ บสถ์ และต่อมาเธอได้คลอดบุตร และ
เสียชีวติ ลงอย่างไม่คาดฝั น เรือ่ งนี้ทําให้จนี รูส้ กึ เสียใจมาก จีนได้อธิษฐานว่า “ถ้าโบสถ์น้ีเป็ นโบสถ์แท้จริง ขอ
พระเจ้าดลใจให้ความเศร้าของข้าพเจ้าค่อยคลายลงในสามเดือน แต่ถ้าไม่ขา้ พเจ้าขอลาจากโบสถ์ตลอดไป”
จีน ไม่ เ คยกลับ ไปนมัส การที่ โ บสถ์ แ ห่ ง นั ้น อี ก ต่ อ ไป แม้ ค วามเศร้า จะค่ อ ยๆ ทุ เ ลาลงในเวลาหนึ่ ง ปี
โดยประมาณ
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สามปี ต่อมา จีนสังเกตว่าที่สนามฟุ ตบอลชัวคราว
่
ใกล้บ้านของเขามีเต้นท์ขนาดใหญ่ กางอยู่หนึ่ง
หลัง เมือ่ เขาหยุดยืนดูเต้นท์หลังนัน้ ดูเหมือนมีเสียงไพเราะนุ่ มนวลพูดกับเขาว่า “นีค่ ุณเรามาทีน่ เี ่ พือ่ คุณนะ”
จีน หันหน้าไปรอบๆ เพื่อจะดูว่า มีใครกําลังพูดกับเขา แต่เขาไม่เห็นใคร ขณะทีเ่ ขาออกเดินตรงไป
ทีบ่ ้านของเขา มีเสียงพูดกับเขาอย่างเดิมอีก จีนหยุดเดินหันมองไปรอบๆ แต่ไม่เห็นใครเลย ขณะที่เขายัง
สงสัยว่าหูแว่วไปเอง พลันได้ยนิ เสียงพูดอีกว่า “เชิญเข้าไปนัง่ ฟั งพระกิตติคุณสิ” จีน จึงตัดสินใจเข้าไปนัง่
เก้าอีใ้ นเต้นต์บนเก้าอีแ้ ถวหลังสุดตัวหนึ่ง
ผูป้ ระกาศเริม่ กล่าวต้อนรับว่า “นี่เป็ นการเปิ ดประชุมเผยแพร่พระกิตติคุณคืนแรกของการประชุมฯ
ต่อเนื่องสิบคืน” ผูน้ ํ าเสนอหลักเป็ นผูป้ ระกาศพระกิตติคุณของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส สิง่ ทีฟ่ ั งเป็ น
สิง่ ที่ให้กําลังใจแก่ จนี มาก เขาจึงไปในการประชุมที่เต้นท์ทุกคืนติดต่ อกัน พอฟั งพระกิตติคุณ ในคืนที่ห ก
เสร็จลง เขาเปิ ดใจกับศาสนาจารย์ผู้เทศนา ที่ออกมาจับมือลาผูม้ าฟั งที่หน้าเต้นท์ประชุมว่า “อาจารย์ครับ
ผมพอรูเ้ รื่องเกีย่ วกับความเชื่อของคริสเตียน แม้ผมยังไม่รหู้ ลักข้อเชื่อของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสทุกข้อ แต่
ผมก็อยากจะรับบัพติศมาในคืนทีผ่ ่านมา และโดยเฉพาะในคืนนี้ดว้ ย”
ผู้ประกาศพระกิตติคุณ เปิ ดยิ้มกว้าง พูดว่า “องค์พ ระเยซูเจ้าทรงเปิ ดเผยพระองค์กบั คุณ โดยตรง
เมือ่ เป็ นเช่นนี้ให้เราไปทีส่ ระนํ้ าของหมูบ่ า้ น และผมจะรับบัพติศมาให้คุณในคืนนี้เลย” และจีนได้รบั บัพติศมา
ในคืนทีห่ กของการประชุมนันเอง
่
ปั จจุบนั จีนเป็ นสมาชิกทีเ่ ข้มแข็งของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส บ่อยครัง้ เขาหวนคิดถึง “เสียง
ไพเราะนุ่ มนวล” ที่เขาได้ยนิ ขณะที่เขากําลัง จะเดิน ผ่ านเต้ นต์ เปิ ด การประชุ ม เผยแพร่ท่ีส นามฟุ ต บอล
ชัวคราวใกล้
่
บ้านของเขา จีนกล่าวเป็ นพยานหลายครัง้ ว่า “เสียงของพระเยซูผชู้ ่วยให้รอดนํ าผมให้คน้ พบ
ทางเดินทีถ่ ูกต้อง...พระเยซูทรงดํารงอยูใ่ นชีวติ ของผม”
เมื่อสามปี ท่แี ล้ว เงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามจากทัวโลก
่
ได้ส่งไปช่วยสร้างโรงเรียนมัธยมที่ม ี
นัก เรีย น 280 คนซึ่ง โรงเรีย นแห่ ง นั น้ ถู ก สร้างขึ้น ในตัว เมือ งซึ่ง เป็ น บ้านเกิด ของจีน คือ เมือ งลิเบรอวิล
ประเทศกาบอง ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่าน และเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้จะ
นําไปสร้างโรงเรียนระดับประถมสองแห่ง ในประเทศไลบีเรียแห่งหนึ่ง และประเทศกินี อีกแห่งหนึ่ง ขอพระ
เจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่านด้วย..ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน

ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• ลีเบรอวิล เป็ นเมืองหลวง ของประเทศกาบอง เป็ นเมืองท่าของแม่น้ํ า โกโมซึ่งอยู่ใกล้อ่าวกินีและเป็ น
ศูนย์กลางการค้าขายไม้ซุง
• พืน้ ทีด่ งั เดิมของประเทศกาบอง เป็ นถิน่ ทีอ่ ยู่ของ ประชากรชาวปิ กมี่ (ชนแอฟริกนั ดัง้ เดิมเผ่าหนึ่งผิวดํา
และมีรูปร่างตัวเล็ก และเตี้ยกว่าเผ่าอื่นๆ) ต่อมาภายหลังชาวพื้นเมืองบันตู ได้อพยพเข้ามายึดครอง
พืน้ ที่
• ประมาณ 85% ของประเทศกาบองปกคลุมไปด้วยป่ าฝน อีก 11%ได้ถูกจัดให้เป็ นสวนธารณะแห่งชาติ
สวนบางแห่งเหล่านี้กลายเป็ นสวนธรรมชาติใหญ่ทส่ี ุดในโลก
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• ประเทศกาบอง ประกอบด้วยประชากรส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยเด็ก และวัยรุ่น ประมาณ 40% ของประชากรมี
อายุต่ าํ กว่า 15 ปี และประมาณ 56% มีอายุระหว่าง 15-64 ปี และประชากรทีอ่ ายุเกิน 65 ปี มีเพียง 4%
• ประเทศกาบองมีวฒ
ั นธรรมในการทําหน้ ากากระบายสีสวยงาม และแปลกๆ แต่ละกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์ม ี
ความแตกต่างหลากหลาย ชาวกาบองใช้หน้ ากากเพื่อเยินยอบรรพบุรุษ และเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของ
งานออกร้าน หรือส่งเสริมสินค้าต่ างๆ แม้แต่ในงานศพยังมีการประดิษฐ์หน้ ากากขึ้นมาเฉพาะงาน มี
หน้ ากากสําหรับ การปกป้ อ งภัยอัน ตราย และหน้ ากากส่ งเสริม การเกษตรกรรม หน้ ากากมีค วาม
แตกต่ างในรูปแบบ อันรวมไปถึงรูป “เรขาคณิต” หน้ ากากมีลกั ษณะประหลาดเกินจินตนาการก็มาก
หรือหน้ากากทีม่ รี ายละเลียดยิบเหมือนกับหน้าคนจริงๆ ก็มอี ยูไ่ ม่น้อย
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วันที่ 15 สิ งหาคม 2020
การอธิ ษฐานและการข่มเหง
เล่าโดย ไมมูนอะ บันเการา วัย 29 ปี...สาธารณรัฐกินี
เมื่อผู้รบั ใช้ในโครงการประกาศรุ่นบุกเบิกทัวโลกชาวเซเว่
่
นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งมาเคาะประตู
บ้านเพื่อทักทาย และพูดคุยกับเราทีร่ ะเบียงหน้าบ้านของเราทีเ่ มืองโคนาคริ ประเทศกินี
เขายื่นหนัง สือ เล่ มบางๆ ให้ฉั นเล่ มหนึ่ ง บนหน้ าปกมีคําว่า “พระเยซู” อยู่ท่ีมุม ปก ฉัน บอกให้
ผูท้ เ่ี ป็ นแขกมาเยือนคนนัน้ ยืน่ หนังสือให้กบั “อัลฟา” สามีของฉัน
อัลฟา รับหนังสือขึน้ มาดู เมื่อเห็นว่าเป็ นภาษาฝรังเศส
่
ซึ่งอัลฟาไม่ถนัดเขาจึงยื่นหนังสือเล่มเล็ก
ให้ก ับฉันพูดว่า “ที่รกั อ่ านให้ฟั งบ้างสิ หนังสือเขียนว่าอย่างไร” ฉันโยนหนังสือ เล่มเล็ก ที่ถืออยู่ลงไปยัง
ระเบียง พร้อมกับพูดว่า
“ฉันไม่ใช่คริสเตียน ฉันไม่สามารถสัมผัสบางสิง่ ทํานองนี้ได้” ฉันเปิ ดประตู และเข้าไปในบ้าน ฉันไม่
อยากได้ยนิ สิง่ ใดๆ เกีย่ วกับศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะตอนนี้เป็ นเวลาทีฉ่ นั จะทําละหมาดรอบเย็นพอดี
แต่ฉันเริม่ ทําละมาดไม่ได้ ฉันรูส้ กึ หงุดหงิดมาก จนจิตใจฉันไม่สงบพอ ฉันยังได้ยนิ แขกชาวแอ๊ดเวนตีสพูดกับสามีของฉันทีน่ อกระเบียงหน้าบ้าน แขกได้ถามสามีของฉันว่า “คุณอยากให้ผมอธิษฐานเผื่อ
คุณในเรือ่ งอะไรบ้างไหม”
อัลฟาบอกว่า “ผมต้องการงานทํา ผมได้รบั การฝึ กเป็ นช่างเทคนิคด้านไฟฟ้ ามา ยังหางานประจํา
ทําไม่ได้ ที่ผ่านมามีงานเป็ นชิ้นเล็กๆ รายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย ตอนนี้ภรรยาของผมก็เริม่ ตัง้ ครรภ์ เรามี
ความจําเป็ นจะต้องใช้เงินมากขึน้ ถ้าอย่างไรอธิษฐานเผื่อการตัง้ ครรภ์ของเธอด้วย”
เมื่อฉันได้ยนิ สามีพูดอย่างนัน้ ฉันเปิ ดประตูบ้านออกไป และบอกกับแขกที่เป็ นแอ๊ดเวนตีสในสิง่ ที่
แม้แ ต่ ส ามีข องฉั น ยัง ไม่ ท ราบว่ า “ฉั น ไปพบแพทย์เมื่อ บ่ ายวานนี้ เขาบอกว่ าทารกในครรภ์ข องฉัน ไม่
สมบูรณ์ ไม่ทราบว่าจะรอดหรือไม่”
สามีของฉัน รู้ส ึก ช็อ กกับข่าวใหม่ “โปรดอธิษ ฐานเผื่อ ฉันด้วย” ฉัน ขอร้อ งแขกแอ๊ ด เวนตีส และ
เขาพูดว่า “ถ้าอย่างนัน้ ให้เราอธิษฐานพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับ”
“พระบิดาที่รกั ขอทรงโปรดให้ทารกในครรภ์ของสตรีผู้น้ีมคี วามแข็งแรงขึ้น ขอให้เป็ นไปตามนํ้ า
พระทัยของพระองค์...ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
เมื่อ หนุ่ ม แอ๊ ด เวนตีส อธิษ ฐานเสร็จ เขาก้ม ลงเก็บ หนั งสือ เล่ ม เล็ก ที่พ้ืน ขึ้น มา แล้ว เขีย นเบอร์
โทรศัพท์ของเขาลงไป พร้อมกับเขียนชื่อแบบอ่านได้ง่ายว่า “ทรานคีล แฟสสินาเดาโน” แล้วยื่นให้กบั อัลฟา
พร้อมพูดว่า “โปรดรับไว้ บางทีวนั หนึ่งภรรยาของคุณจะอ่านสิง่ ดีๆ ในหนังสือเล่มเล็กนี้ให้คณ
ุ ฟั ง”
เมื่อแขกชาวแอ๊ดเวนตีสจากไปพ้นสายตา ฉันฉีกหนังสือเล่มเล็กนัน้ ทันที่ และโยนทิ้งไป ฉันชอบที่
เขาอธิษฐานเผื่อฉัน แต่ฉนั ไม่ตอ้ งการมีส่วนใดๆ กับศาสนาคริสต์”
คืนนัน้ ฉันนอนหลับได้ดเี ป็ นครัง้ แรกในรอบสามเดือน ความเจ็บปวดทีเ่ คยมี รวมทัง้ เลือดทีไ่ หลออก
ทางช่องคลอดเบาบางลง วันนัน้ ฉันไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลอีก ฉันได้รบั รูว้ ่า ทีแ่ พทย์บอกว่า การตัง้ ครรภ์ของ
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ฉันมีปัญ หา ทารกในท้อ งอาจเสียชีวติ ปรากฏว่ าแพทย์ได้วนิ ิจฉัยผิดพลาดไป เพราะที่จริง ฉันยังไม่ได้
ตัง้ ครรภ์เลย
ในเย็นวันเดียวกันบุตรชายวัย 7 ขวบ ชื่อ “แอนโทนี” ของฉันมีอาการตัวร้อนมาก แสดงว่าเขามีไข้
ฉั น รีบ นํ า เขาไปที่ โ รงพยาบาล และหมอให้ ย ามาทานที่ บ้ า น แต่ ต กกลางดึ ก อาการตัว ร้อ นของลู ก
ชายกลับมาอีก ฉันจําได้ว่าฉันขอให้แขกชาวแอ๊ดเวนตีอธิษฐานเผื่ออาการเจ็บป่ วยของฉัน และบัดนี้อาการ
ผิดปกติในตัวหายไป อีกทัง้ สามารถนอนหลับได้ด ี ตอนนี้ฉนั อยากให้เขาอธิฐานเผื่อลูกชายของฉัน แต่ฉัน
ก็ได้ฉีกหนังสือเล่มเล็กทีม่ เี บอร์โทรศัพท์ของเขาโยนทิง้ ไป ฉันนึกตําหนิตวั เองทีใ่ จร้อนเกินควร
วันต่อมาฉันคิดถึงหมายเลขโทรศัพท์ของแขกชาวแอ๊ดเวนตีส พลันฉันได้ยนิ เสียงเคาะทีป่ ระตูเมื่อ
เปิ ดประตู เป็ นทรานคีล ชาวแอ๊ดเวนตีสนัน่ เอง ฉันพูดกับเขาว่า “ฉันอยากเจอคุณพอดี ฉันได้ทําเบอร์โทร
ของคุณหายไป วันนี้ฉนั ใคร่ขอให้คุณอธิษฐานเพื่อแอนโทนีลกู ชายของฉัน เขาตัวร้อนเป็ นไข้ตงั ้ แต่เมื่อวาน
นี้ แพทย์จ่ายยาให้มาทาน ทานยานัน้ แล้ว แต่อาการตัวร้อนลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ โปรดอธิษฐานเผื่อ
อาการไข้ ตัวร้อนของลูกชายฉันด้วย” ทรานคีลได้ยนื อธิษฐานเผื่อแอนโทนีตรงหน้ าระเบียงนัน่ เอง และ
อาการเป็ นไข้ตวั ร้อนของเขาดีขน้ึ ในตอนบ่ายแก่ๆ พอตกเย็นอาการตัวร้อนของแอนโทหายไปอย่างน่ าทึง่
อัลฟา และฉันรูส้ กึ อัศจรรย์ใจ แต่กย็ งั ไม่ต้องการไปนมัสการทีโ่ บสถ์ตามคําเชิญของชาวแอ๊ดเวนตีส
แต่ฉันนึกถึงคําอธิษฐานของทรานคีล แขกแอ๊ ดเวนตีสอยู่เสมอ หนึ่งเดือนผ่านไป ฉันตัดสินใจไปเยีย่ มที่
โบสถ์แอ๊ดเวนตีส ฉันได้รบั การสัมผัสอย่างลึกซึง้ ในคําเทศนา และฉันตัง้ ใจจะไปนมัสการทุกวันสะบาโต
อย่างไรก็ด ี อัลฟา สามีของฉันไปร่วมนมัสการที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสเพียงสองครัง้ แล้วเพื่อนคนหนึ่ง
ของเขาวิจารณ์ โบสถ์ แ อ๊ ด เวนตีส ว่ า “ถ้ าอัล ฟาไปนมัส การที่โบสถ์ แ อ๊ ด เวนตีส เป็ น ประจําเขาจะสูญ เสีย
อิสระภาพด้านจิตใจ” ดังนัน้ เขาจึงหยุดไปนมัสการที่โบสถ์ ที่จริงอัลฟา ต้องการให้ฉันหยุดไปที่โบสถ์ด้วย
แต่ฉันไปนมัสการโดยไม่มเี ขา ไม่นานต่อมาเขาก็จบั ได้ว่า ฉันไปนมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีสทุกวันสะบาโต
เพื่อนคนหนึ่งบอกกับเขาว่า เขาเห็นฉันเข้าไปในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
อัลฟา เริม่ ทุบตีฉัน มีครัง้ หนึ่งทีเ่ ขาทุบตีฉันรุนแรงมาก จนฉันต้องไปพบแพทย์ทโ่ี รงพยาบาลแต่ฉัน
ยังแอบไปนมัสการ ฉันได้เรียนรูห้ ลักข้อเชื่อเพิม่ ขึน้ ในชัน้ เรียนสะบาโต ทีโ่ บสถ์ฉันได้พบว่า ทรานคีลทํางาน
เป็ น “ผู้ป ระกาศพระกิต ติคุ ณ รุ่น บุ ก เบิก ” ซึ่ง มีเครือ ข่ายในคริส ตจัก รแอ๊ ด เวนตีส ทัว่ โลก ทรานคีล สอน
พระคัมภัรใ์ ห้ฉันหลายเดือนต่อมา และฉันตัดสินใจรับบัพติศมาหลังจากทีไ่ ด้คน้ พบว่า สมาชิกของคริสตจักร
ถือปฏิบตั พิ ระบัญญัตสิ บิ ประการอย่างเคร่งครัด
อัลฟา สามียงั ทุบตีฉัน ทุกครัง้ ที่ฉันเปิ ดปากพูดเป็ นพยาน เขาตบหน้าฉัน และต่อมาไม่พูดคุยกับ
ฉัน เราแม้แต่แยกเตียงกันนอน เขาปฏิเสธทีจ่ ะให้ความรัก ความเอาใจใส่ลูกชายของเรา ส่วนฉันอธิษฐาน
เผื่อสามีทุกวัน
ข้อ พระคัม ภีร์ข้ อ หนึ่ ง ที่ฉั น ชื่น ชอบ มีถ้ อ ยคํ า กล่ า วว่ า “อย่ า ให้ ใ จท่ า นทัง้ หลายวิต กเลย ท่ า น
วางใจในพระบิดา จงวางใจในเราด้วย” (ยอห์น 14:1)
ไมมูนอะ กล่าวเป็ นพยานต่อว่า “ แม้ฉนั จะถูกข่มเหงจากสามี แต่ฉนั มีสนั ติสุขในใจ ทัง้ นี้เพราะฉันมี
พระคริสต์สถิตอยู่ในใจของฉัน ขอพี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเผื่อฉันด้วย ขอให้ฉันได้ประสบชัยชนะ ขอให้
สามีของฉัน กลับใจมาเชื่อในพระเจ้าในวันหนึ่งข้างหน้า”
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ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปสร้างโรงเรียนมัธยม (แบบมี
หอพักนักเรียน และนักเรียนไป-กลับ) จากชัน้ ที่ 1 ถึงชัน้ 12 ซึง่ บุตรชายของ “ไมมูนอะ” และเด็กคนอื่นๆ จะ
ได้เข้าเรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ในเมืองโคนาคริ ประเทศกินี ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านที่ช่วย
ถวายทรัพย์เพื่อส่งเสริมพันธกิจของพระเจ้าในประเทศกินี และได้อธิษฐานเพื่องานของพระเจ้าในประเทศ
กินีดว้ ย...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้พน่ี ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลก..ในนามพระเยซู
่
คริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• งานของพระเจ้าเริม่ ต้นในประเทศกินี เริม่ ในปี 1987 เมื่ออาสาประกาศสามีภรรยา จากยุโรปเข้ามาใน
ประเทศกินี อย่างเงียบๆ ในเดือนเมษายน ปี 1992 ต่อมามีอกี หลายคนอพยพจากไลบิเรีย เข้ามาตัง้
รกรากในประเทศกินี ซึ่งในจํานวนผู้อพยพ มีชาวแอ๊ดเวนตีสหลายคนมีทงั ้ สมาชิกสามัญ และศาสนาจารย์ และศาสนาจารย์หนึ่งคนคือ “ดับบลิว. โอลอยสิอสั ” (W.Oloysius)ได้ เริม่ งานในประเทศกินี
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 22 สิ งหาคม 2020
การอดอาหารเพื่อครอบครัว
เล่าโดย ทรานคีล ฟาสสินาเดาโน วัย 34 ปี...สาธารณรัฐกินี
ประตูใหญ่ของรัว้ บ้านเปิ ดอยู่ ผมจึงเดินไปตามถนนเล็กๆ ผ่านสนามหญ้าเข้าไป ผมมองเห็นสามี
ภรรยาเจ้าของบ้านยืนคุยกันทีร่ ะเบียงหน้าบ้าน ไม่ไกลออกไปมีเด็กชายสองคนยังเล่นของเด็กบางอย่างบน
พืน้ ไม่ห่างออกไป
“สวัสดีตอนเช้าครับ” ผมเอ่ยทักเจ้าของบ้านก่อนพร้อมกับการเปิ ดยิม้ กว้าง “ผมชื่อ ทรานคีล ฟาสสิ
นาเดาโน ผมมีความยินดีท่ไี ด้มาเยีย่ มคุณที่บ้าน” จากนัน้ ผมหันไปถามเด็กคนโตซึ่งน่ าจะไปโรงเรียนแล้ว
“หนูชอบไปโรงเรียนไหม...วันนี้หนูได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง”
เด็ ก ชายคนพี่ ย้ิ ม ให้ ผ ม และเริ่ม ท่ อ ง เอ.บี .ซี .ดี ....ให้ ผ มฟั ง ผมหั น ไปกล่ า วชมกั บ พ่ อ แม่
เด็กว่า “ลูกๆ ของคุณเป็ นเด็กฉลาด” ผูเ้ ป็ นพ่อแม่ของเด็กรูส้ กึ ผ่อนคลาย เมื่อเห็นว่า ผมมองเห็นคุณค่าใน
ลูกทัง้ สองของพวกเขา ผมเอ่ยถามชื่อของสองสามีภรรยา..
“ฉันชื่อ ไมมูนอะ บันเการา” ฝ่ ายผู้หญิงเป็ นผูต้ อบ “ผมชื่อ อัลฟา” ฝ่ ายสามีบอกชื่อของเขาบ้าง ผม
เปิ ดกระเป๋ าแบบนักธุรกิจ และหยิบหนังสือเล่มบางๆ เล่มหนึ่งยื่นให้สองสามีภรรยา พลางบอกว่า “หนังสือมี
เนื้อหาคือ... ‘ความรักของพระเจ้าที่มตี ่ อมนุ ษ ย์’ แล้วกล่าวเพิ่มเติมว่า ‘นี่ถือว่าเป็ นข่าวดี’ เพราะเป็ นพระ
วจนะของพระเจ้า”
พอผมยื่นหนังสือให้กบั สามี เขาเอ่ยขึน้ ว่า “หนังสือนี่เขียนในภาษาฝรังเศษ
่
ผมอ่านไม่ถนัด” แล้ว
เขายื่นหนังสือให้ภรรยา พูดว่า “ทีร่ กั อ่านให้ผมฟั งสิ หนังสือเขาว่าอะไรบ้าง” ภรรยาไม่พูดอะไรเลย แต่โยน
หนังสือลงยังพื้น เป็ นการปฏิเสธอย่างไม่เห็นคุณค่าแม้สกั นิด แล้วเธอเปิ ดประตูเดินเข้าบ้านไป เพื่อไปทํา
ละหมาดรอบเย็น ผมถามอัลฟาว่า “คุณมีอะไรที่จะให้ผมอธิษฐานเผื่อไหม” ขณะผมยังพูดคุยกับผู้เป็ นสามี
ผูเ้ ป็ นภรรยาเปิ ดประตูออกมาอีกครัง้ หนึ่ง และบอกว่า “โปรดอธิษฐานเผื่อสุขภาพของฉันด้วย”
ผมตระหนักว่า ไม่ว่าสามีหรือภรรยาต่างไม่ต้องการอ่านหนังสือเล่มเล็ก เพราะมีช่อื ของพระเยซูอยู่
ที่มุมปก สําหรับผู้คนที่ยงั ไม่เป็ นคริสเตียน ส่วนใหญ่ พ วกเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพระนามของพระเยซู
เพราะถ้าพวกเขาสนใจก็จะเป็ นความบาป เมื่อเห็นว่าสองสามีภรรยาไม่มคี วามสนใจ ผมจึงกล่าวลาแล้วเดิน
ออกจากบ้านพวกเขาไป แต่ขณะเดียวกันผมตัง้ ใจว่าจะอธิษฐาน และอดอาหารเผื่อพวกเขา ขณะเมื่อเดิน
พ้นประตูรวั ้ ไป ผมหยิบปากกาออกมาเขียนชื่อสามีภรรยาคู่น้ีบนแผ่นกระดาษ และสอดไว้ในพระคัมภีร์ เป็ น
เวลาสามวันทีผ่ มไม่กนิ อาหาร หรือดื่มนํ้ าในช่วงแสงสว่างของกลางวัน และตอนเย็นผมทานอาหารเบาๆ มี
กล้วย ส้ม และข้าวต้ม
เพราะในช่ วงกลางวันผมไม่มเี วลาอธิษ ฐานเผื่อสามีภรรยาคู่น้ี เนื่ อ งจากผมมีนัด สอนพระคัมภีร์
หลายราย โดยต้องสอนแยกจากกัน และออกเยีย่ มเพื่อหาผู้ทส่ี นใจใหม่ ในฐานะที่ผมทํางานเป็ นผูป้ ระกาศ
พระกิตติคุณรุ่นบุกเบิกทําหน้ าที่แสวงหาคนสนใจใหม่ ตอนกลางคืนก่อนนอนผมอธิษฐานขอพระเจ้าปลุก
ผมตอนเที่ย งคืน เพื่อ อธิษ ฐานหนึ่ ง ชัว่ โมง แล้ว นอนต่ อ ตื่น ตีส่อี ธิษ ฐานอีก ครัง้ เผื่อ สามีภ รรยาคู่ น้ี และ
ครอบครัวของพวกเขาอีกรอบหนึ่ง
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“ผมขอบคุณพระเจ้าทีน่ ําผมให้ไปพบกับครอบครัวนี้” ผมอธิษฐาน “ขอนํ้ าพระทัยของพระองค์ได้รบั
การเติมเต็มในดวงใจของพวกเขา ขอพระองค์เสด็จไปเยีย่ มพวกเขาก่อนสามวันจะผ่านพ้นไป”
วัน ที่ ส ามได้ จ บลงในวัน สะบาโต ผมตั ด สิ น ใจไปเยี่ย มอั ล ฟาและไมมู น อะหลัง เลิก นมัส การ
ทีโ่ บสถ์ และผมอธิษฐานอีกครัง้ เพื่อการเยีย่ มเยียนในเที่ยวนี้ ผมไม่ได้พยายามโน้ มน้าวให้พวกเขากลับใจ
ใหม่ เพราะนัน่ เป็ นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ แต่ผมขอพระวิญญาณบริสุทธิ ์ทรงสถิตอยู่กบั ผมตลอดการ
เยีย่ มพวกเขาในวันนี้
ขณะทีอ่ ยูใ่ นโบสถ์ ช่วงชัวโมงวั
่
นสะบาโต ผมมีความรูส้ กึ รีบด่วนว่า เลิกโบสถ์ให้ผมเดินทางไปเยีย่ ม
พวกเขาทันที หาไม่พวกเขาอาจเดินทางไปทีไ่ หนก่อนทีผ่ มจะไปถึงบ้านพวกเขา
เมื่อผมไปถึงบ้านของสามีภรรยา ไมมูนอะ ทักทายผมด้วยความกระตือรือร้น และบอกผมว่าเธอมี
อาการดีขน้ึ หลังจากทีผ่ มได้อธิษฐานเผื่อ ไมมูนอะรูส้ กึ สบายขึน้ เธอกล่าวขอบคุณ และขอให้ผมอธิษฐานเผื่อ
ลูกชายของเธอ ซึ่งตัวร้อนเป็ นไข้ ผมก็ได้อธิษฐานตอนนัน้ เลย อธิษฐานเสร็จ ผมบอกลาและตอนเย็นผม
กลับไปเยีย่ ม และถามเกีย่ วกับอาการป่ วยของของลูกชายของเธอ
เมื่อผมกลับไปเยีย่ มลูกชายของไมมูนอะ ในตอนเย็น ผมเห็นเด็กคนนัน้ กําลังเล่นเกมอะไรสักอย่าง
กับเพื่อนอีกสามคน ไมมูนอะพูดพลางชีม้ อื ไปยังลูกชายของเธอพูดว่า “ฉันขอบคุณจริงๆ ทีค่ ุณได้อธิษฐาน
เผื่อเขา ตอนนี้เขาหายเป็ นปกติแล้ว... ขอบคุณพระเจ้าของคุณ”
ผมขอให้ไมมูนอะเรียกลูกชายของเขามาหาเพื่อจะอธิษฐานร่วมกัน ผมได้รบั การหนุ นใจให้เอ่ยชื่อ
เด็กในการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า
“เป็ นพระเยซูทท่ี รงรักษาอาการป่ วยลูกชายของคุณ” ผมอธิบายให้ทงั ้ แม่ และเด็กชายรับรูด้ งั นัน้ เรา
จะอธิษฐานโดยออกพระนามของพระองค์”
“ให้ เ ราก้ ม ศี ร ษะลงพร้อ มกัน ” ผมเริ่ม การอธิษ ฐานว่ า “ขอบคุ ณ พระบิ ด า พระองค์ ส มควรได้
รับ พระเกี ย รติ และพระสิร ิ พระองค์ ท รงได้ ทํ า การอัศ จรรย์ ทรงรัก ษาอาการเป็ นไข้ ต ัว ร้อ นของ.....
เด็ ก ชายคนนี้ ใ ห้ ห ายเป็ นปกติ ใ นเวลาอั น สัน้ ...ขอบพระคุ ณ พระองค์ ใ นนามพระเยซู ชาวซาเร็ธ ...
...อาเมน”
หนึ่งเดือนต่อมา อัลฟาและไมมูนอะได้มานมัสการทีโ่ บสถ์แอ๊ดเวนตีส หลังจากนัน้ ไม่นานอัลฟาได้
หยุดไป ขณะที่ไมมูนอะยังมาร่วมประชุมต่อทุกวันสะบาโต ไมมูนอะถูกสามีตบหน้ า หรือถูกตีแทบทุกวัน
สะบาโต เมื่อ เธอมานมัส การที่โ บสถ์ เพราะสามีไ ม่ ช อบใจที่ภ รรยาไปโบสถ์ ต่ อ มาไมมู น อะบอกกับ
ทรานคีลว่า โปรดสอนพระคัมภีรใ์ ห้ฉนั ด้วย ฉันต้องการคําสอนของพระคัมภีร์
ทรานคีล เริม่ สอนพระคัมภีรใ์ ห้กบั ไมมูนอะ ต่อมาไม่นาน เธอเริม่ อ่านพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวเธอเอง และ
เป็ นพยานว่า “ฉันจะติดตามพระเยซูตลอดไป” และเธอได้ถวายชีวติ ให้กบั พระองค์
อั ล ฟายัง คงเฆี่ ย นตี ไ มมู น อะเป็ นครัง้ คราว ไมมู น อะได้ พ บข้ อ พระคั ม ภี ร์ ท่ี ใ ห้ กํ า ลั ง ใจแก่
เธอใน มัทธิว 10:37 ซึ่งพระเยซูทรงตรัสว่า “ผู้ใดทีร่ กั บิดา มารดายิง่ กว่ารักเรา ก็ไม่มคี ่าควรกับเรา และ
ผูใ้ ดรักบุตรชายหญิงยิง่ กว่ารักเรา ผูน้ นั ้ ก็ไม่มคี ่าควรกับเรา” .. “ผูท้ จี ่ ะเอาชีวติ ของตนรอดจะกลับเสียชีวติ แต่
ผูท้ สี ่ เู้ สียชีวติ ของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชวี ติ รอด” (ข้อ 39)
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ไมมูนอะ และทรานคีล ได้ทําการอดอาหาร และอธิษฐานร่วมกันเพื่อ อัลฟาสามีของเธอ ทรานคีล
กล่าวว่า “ผมเองมีความสุขมากทีไ่ มมูนอะรักพระเยซู และรักความจริง และมีความปรารถนาทีจ่ ะให้คนอื่นๆ
ได้รบั เอาความรอดของพระองค์”
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปสร้างโรงเรียนมัธยมโกบายา
ซึง่ โรงเรียนแห่งนี้ จะมีเกรด 1 จนถึงเกรด 12 โรงเรียนแห่งนี้จะมีหอพักชาย-หญิง และรับเด็กไปเช้า-เย็น
กลับด้วย โรงเรียนแห่งนี้ จะสร้างที่เมืองโคนาคริ ประเทศกินี ขอบคุ ณ พี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านที่ไม่ลมื
พันธกิจของพระเจ้าในประเทศกินี และโปรดระลึกถึงทรานคีล ในคําอธิษฐานของพีน่ ้องด้วย...ขอพระเจ้าทรง
อวยพระพรให้พน่ี ้องทุกท่าน...ในนามพระเยซูเจ้า...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 29 สิ งหาคม 2020
การคลานเหมือนเด็กทารก
เล่าโดย โอมู เทาเร วัย 55 ปี...สาธารณรัฐกินี
โอมู เทาเร รูว้ ่าตนเองเจ็บป่ วยทัง้ กายและใจ อย่างน่ ากลัว หลังจากทีส่ ามีได้ตายจากไป
เข่าของเธอบวมมาก และเธอเจ็บปวดสุดๆ ขณะที่ก้าวเดินแต่ละก้าว ตกกลางคืนเธอนอนไม่ค่อย
หลับ เมื่อเธอต้องการเคลื่อนไหวไปมาในบ้านของเธอเอง บ้านซึ่งตัง้ อยู่ในเมืองโคนาคริ เธอต้องคลาน
เหมือนเด็กทารก
คุณลุงของเธอ ซึง่ มีอายุมากกว่า “โอมู” ขับรถพาเธอไปพบแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญตามโรงพยาบาลหลาย
แห่ง แต่ไม่มแี พทย์คนไหนช่วย โอมู เทาเร ได้ยา้ ยเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครัว ซึง่ ในบ้านหลังนัน้ มี
ลุงป้ า รวมทัง้ น้องสาว และมีญาติคนอื่นๆ อาศัยอยูใ่ นบ้านหลังเดียวกันรวมทัง้ โอมู สิบสองคน
เวลา 4 ปี ผ่านไป สําหรับโอมู เทาเร รูส้ กึ ว่ายาวนานมาก เป็ นสีป่ ี ทโ่ี อมู ไม่สามารถเดินได้
วันหนึ่งโอมู บังเอิญได้ยนิ น้องสาวพูดคุยกับแขกทีม่ าเยีย่ มในห้องถัดไป แขกทีม่ าเยีย่ มได้อธิษฐาน
โดยอ้างพระสัญญาจากพระคัมภีร์ โอมูไม่ได้เป็ นคริสเตียน แต่เธอรูส้ กึ ว่าเธออยากให้คริสเตียนอธิษฐานเผื่อ
เธอ ด้วยความพยายามอย่างยิง่ โอมูค่อยขยับลงจากเตียง และใช้มอื และเท้าคลานไปยังห้องถัดไป ทีเ่ ธอได้
ยินแขกอธิษฐานเผื่อน้องสาวของเธอ
เมื่อไปถึงประตูหอ้ งของน้ องสาวซึ่งไม่ได้ปิดประตู เธอร้องขอไปว่า “โปรดอธิษฐานเผื่อฉันด้วยอีก
คน แขกผูม้ าเยีย่ มคืออาจารย์ทรานคีล นัน่ เอง อาจารย์รสู้ กึ ประหลาดใจทีเ่ ห็นหญิงสูงอายุ เคลื่อนไหวไปมา
ด้วยการคลานเหมือนเด็กๆ ในวันนัน้ อาจารย์ทรานคีล ไม่ได้อธิษฐานเผื่อโอมู แต่ได้สญ
ั ญาว่าเขาจะกลับมา
อีกในไม่กว่ี นั ข้างหน้า
สามวันต่ อมา โอมูได้ยนิ เสียงเคาะที่ประตู เมื่อประตู ถู กเปิ ดออก อาจารย์ทรานคีลยืนอยู่ท่หี น้ า
ประตูหอ้ งของโอมู
อาจารย์ทรานคีลกล่าวทักทายว่า “มาม่า ผมมาวันนี้เพื่ออธิษ ฐานเผื่อคุณ แม่ โอมูรูส้ กึ ตื่นเต้นดีใจ
อย่างทีส่ ุด
อาจารย์ทรานคีลเปิ ดพระคัมภีร์ของเขา และอ่ าน 1 ยอห์น 4:4 ซึ่งมีข้อความว่า “ลูกทัง้ หลายเอ๋ ย
ท่านเป็ นฝ่ ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านัน้ เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในท่านทัง้ หลาย เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ัน้ ที ่
อยูใ่ นโลก”
จากนัน้ เขาปิ ดตาลงและอธิษฐานว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพื่อชีวติ ของบุตรสาวของพระองค์ พระองค์
ทรงอนุ ญ าตให้ข้าพระองค์กลับมาที่น่ี พระองค์ทรงประทานความกล้าหาญให้ข้าพระองค์อดอาหาร และ
อธิษฐานตลอดสามวันทีผ่ ่านมาสําหรับสตรีสูงอายุคนนี้ บัดนี้ขา้ พระองค์ทลู ขอพระองค์ทรงเยียวยา ‘คุณโอมู’
คนนี้ดว้ ยเถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้า...อาเมน”
ในคืนนัน้ โอมูนอนหลับได้ดเี ป็ นครัง้ แรกในหลายปี อาการปวดเข่าของโอมูทุเลาเบาบางลงมาก ใน
วันรุง่ ขึน้ อาจารย์ทรานคีลเดินทางกลับมาอีก เขาได้อธิษฐาน และอดอาหารเผื่อโอมู ต่อไปสองสัปดาห์
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วันหนึ่งโอมูถามอาจารย์ทรานคีลว่า โบสถ์ของอาจารย์อยู่ท่ไี หน อาจารย์บอกตําบลที่อยู่ของโบสถ์
แอ๊ดเวนตีส ซึง่ อยู่ไม่ไกลจากบ้านของโอมูนัก แต่โอมูไม่สามารถเดินได้ โอมูจงึ ขอให้ลูกหลานช่วยเธอ แต่
พวกเขาไม่สนใจ เพราะพวกเขาไม่ชอบคริสเตียน ดังนัน้ ในเช้าวันสะบาโต อาจารย์ทรานคีลขับมอร์เตอร์
ไซด์ของเขามาที่บ้านของโอมู และจัดให้โอมูนัง่ เกาะหลังของเขาไปที่โบสถ์ พอเลิกโบสถ์ก็นําโอมูมาส่งที่
บ้าน เป็ นอย่างนี้อยู่สามสะบาโต พอถึงวันสะบาโตทีส่ ่ี โอมูสามารถเดินไปโบสถ์ได้ และพอโบสถ์เลิกโอมู
เดินกลับบ้านเองตามลําพังได้
อาจารย์ท รานคีล รู้ส ึก อัศ จรรย์ใจที่เห็นโอมูเดิน เท้าไปรอบๆ โบสถ์ด้ว ยตนเอง เขาประกาศว่ า
“นี่ เ ป็ นการอั ศ จรรย์ ข องพระเยซู ...อย่ า งไรก็ ต ามแม้ คุ ณ ลุ ง และคุ ณ ป้ าในบ้ า นหลัง ใหญ่ ต่ า งก็ ด ี ใ จ
ที่เ ห็ น โอมู เ ดิน เหิ น ได้ ไม่ เ จ็บ ปวดทรมานอี ก ต่ อ ไป แต่ พ วกเขาไม่ รู้ส ึก ดีใ จตรงที่ โอมู ร บั ความเชื่ อ
ใหม่เป็ นคริสเตียน และพวกเขารูส้ กึ ว่าโอมูสูญเสียความเคารพนับถือของคนในครอบครัวไป เนื่องจากโอมู
นับถือศาสนาต่างจากพวกเขา
ลุงใหญ่ในบ้านชื่อ “อะมารา” เรียกประชุมสมาชิกของบ้าน เขายกพระคัมภีรป์ กสีดําขึน้ ด้วยมือข้าง
ซ้าย และในมือขวาเป็ นหนังสือธรรมเนียมประเพณีของเผ่าขึน้ แล้วถามโอมู พลางพูดขู่ว่า ถ้ายายไม่เลือก
หนังสือธรรมเนียมประเพณีของเผ่า ยายก็จะไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา
โอมูคดิ ถึงช่วงเวลาสีป่ ี ท่เี ธอเดินไม่ได้ และต้องคลานสี่เท้า บัดนี้เธอได้รบั การรักษาให้หายเดินได้
แล้ว โอมูแหงนหน้ามองสวรรค์ แล้วตอบว่า
“ฉันขอเลือกหนังสือพระคัมภีร์ หนังสือทีม่ ปี กสีดาํ เล่มนัน้ ”
“ลุงอะมารา” แสดงท่าทางยิม้ เยาะยายโอมู ...พูดขึน้ ว่า
“ตอนนี้ยายได้เลือกพระคัมภีร์ ...จงมารับพระคัมภีรน์ ่ี แล้วเทศนาให้เราฟั งสิ” เขาออกคําสัง่ นํ้ าตา
ของคุณยายโอมูไหลออกมา เพราะโอมูอ่านหนังสือไม่ได้
คุณยายโอมูพดู ปนสะอืน้ ว่า “คุณลุงก็ทราบว่าฉันอ่านหนังสือไม่ได้” เธอพูดพลาง ร้องไห้พลาง “ฉัน
ไม่เคยไปโรงเรียนเลย แต่ชายผู้ท่อี ธิษฐานเผื่อฉัน อ่านจากพระคัมภีร์ และอธิษฐานเผื่อฉัน ฉันจึงได้หาย
จากการเจ็บเข่า ฉันเชื่อในอํานาจของพระคัมภีร์ ซึง่ สามารถทําให้ฉนั มีวนั นี้ได้ และฉันเชื่อว่าพระคัมภีรจ์ ะทํา
ให้ได้สาํ หรับทุกคนทีม่ คี วามเชื่อ”
ลุงอะมารารูส้ กึ โกรธมาก สังให้
่ ลกู หลานเก็บเสือ้ ผ้า และสิง่ ของของคุณยาย ใส่ตระกร้าแล้วเขาพูดต่อ
ว่า “ตอนนี้ยายโอมูเป็ นคริสเตียนแล้ว พวกเราไม่มอี ะไรเกีย่ วข้องกับยายโอมูอกี ต่อไป”
ยายโอมู ต้ อ งย้ า ยจากบ้ า นหลัง ใหญ่ เธอถู ก รับ ไปนอนตามบ้ า นเพื่ อ นหลายหลัง นั บ เป็ น
เรือ่ งยากลําบากของคนสูงอายุ เมื่อสมาชิกโบสถ์ได้รบั ทราบถึงสถานการณ์ของคุณยาย พวกเขาได้ช่วยกัน
บริจาคไม้ประเภทต่างๆ และแรงงาน มารวมตัวกันสร้างบ้านให้คุณยายบนที่ดนิ ของโบสถ์ นัน่ คือบ้านของ
คุณยายโอมูจนกระทังวั
่ นนี้
คุ ณ ยายโอมู อธิษ ฐานว่ า “ขอบคุ ณ พระเจ้า สํ าหรับ ครอบครัว ใหม่ ข องข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ขออยูใ่ นพระองค์ตลอดไปชัวนิ
่ รนั ดร์”
ส่ ว นหนึ่ ง ของเงิน ถวายในวัน สะบาโตที่ ส ิบ สาม จะนํ า ไปก่ อ สร้า งโรงเรีย นมัธ ยมที่ ม ี ห อพั ก
และรับนักเรียนไปเช้าเย็นกลับ เหมือนโรงเรียนทัวไป
่ โรงเรียนแห่งนี้จะมีตงั ้ แต่ เกรด 1 ถึงเกรด 12 และ
โรงเรียนจะตัง้ อยู่ท่เี มืองโคนาคริ ประเทศกินี ที่ความรักของพระคริสต์สามารถสอนให้เด็กๆ และเยาวชน
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ทัง้ หลายจากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส และครอบครัวผู้ยงั ไม่เชื่อ....ขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์ทวโลกที
ั่
่ถวาย
เพื่อพันธกิจของพระเจ้าในประเทศกินี...ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน ทัง้ ครอบครัวด้วย ในนามพระเยซู
คริสต์เจ้า...อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• ทรัพ ยากรคือ แร่ธาตุ ต่างๆ ของประเทศกินี มีมหาศาล มีศ ักยภาพจะทําให้ประเทศกินี เป็ นประเทศ
รํ่ารวยทีส่ ุดในทวีปแอฟริกา แต่กระนัน้ ปั จจุบนั ประชากรของประเทศมีฐานะยากจนมากทีส่ ุดในแอฟริกา
• มีเพียง 27% ของผูใ้ หญ่ในประเทศกินี ทีอ่ ่านออกเขียนได้
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 5 กันยายน 2020
ความฝันประหลาดและเด็กผูห้ ญิ ง
เล่าโดย มาเรีย วัย 29 ปี...สาธารณรัฐกินี
นับตัง้ แต่อายุได้ 2 ขวบ ทีม่ าเรียได้ตดิ ตามคุณแม่ของเธอไปหาหมอผี เพื่อทําพิธขี อพรสําหรับธุรกิจ
ของครอบครัวในประเทศกินี
การไปเยี่ย มหมอผีเพื่อ ทํ าพิธ ีข อพรเหมือ นวิถีชีว ิต ที่ต้อ งทําอยู่ บ่ อ ยๆ และดูเหมือ นธุกิจได้ร บั
พรอย่างดี คุณแม่ของมาเรียได้กลายเป็ นนักธุรกิจสตรีท่มี ฐี านะมังคั
่ ง่ เป็ นเจ้าของร้านขายสินค้า “แบรนด์
เนม” หลายประเภท และหลายร้านในภาคตะวันตกของแอฟริกา คุณแม่ได้ช่วยให้ลูกสาวคือมาเรียมีฐานะ
รํ่ารวย มาเรียเป็ นเจ้าของบ้านหลังใหญ่บริเวณกว้างขวาง มีประตูรวั ้ แข็งแรง มีรถยนต์หรู 2 คัน มีรา้ นขาย
เสือ้ ผ้าแบบมีสไตล์ และกระเป๋ ายีห่ อ้ ดัง... ร้านทีว่ ่าตัง้ อยูใ่ นเมืองโคนาคริ ซึง่ เป็ นเมืองหลวงของประเทศกินี
มาเรียเองได้ไปเยีย่ มหมอผีดว้ ยตัวเองหลายครัง้ แต่ครัง้ สุดท้ายตอนเธออายุได้ 24 ปี เมื่อเธอไปทํา
“พิธแี ก้บน” และเพื่อขอพรในปี 2013 ซึ่งหมอผีบอกว่า ครัง้ ต่ อไปให้หาเด็กทารกมาบูชายันต์เพื่อขอพร
หมอผีสงทั
ั ่ ง้ ๆ ที่การฆ่าเด็กทารกโดยการเผาถวายเป็ นเครื่องบูชา เป็ นสิง่ ผิดกฏหมายของประเทศ และ
บาปหนัก หมอผีบอกว่าถ้าคุณต้องการรํ่ารวย ทํามาค้าขึน้ คุณต้องทําพิธถี วายบูชาด้วยเด็กอ่อนที่มผี วิ สี
เผือก
ก่อนหน้านี้มาเรียเคยซือ้ วัวตัวเป็ นๆ มามอบให้หมอผี หมอผีและบริวารจะฆ่าวัว และนํ าเนื้อส่วน
หนึ่งมาประกอบพิธ ี เนื้อทีเ่ หลือเป็ นอาหารของหมอผีและบริวาร แต่เมื่อหมอผีแนะนํ าให้มาเรียนํ าเด็กผิวสี
เผือกมาเผาถวายเป็ นเครื่องบูชา เรื่องนี้ทาํ ให้มาเรียเป็ นกังวลใจมาก และรูส้ กึ รบกวนจิตใจเป็ นทีส่ ุด....การ
ถวายบูชาเด็กเป็ นการทําบาปอย่างมหันต์ คืนหนึ่งมาเรียล้มตัวลงนอน มาเรียฝั นประหลาด มีเด็กผูห้ ญิงตัว
เล็กๆ คนหนึ่ง หน้ าตาผ่องใสมาก เดินเข้ามาและพูดกับเธอหลายประโยค แต่มาเรียไม่เข้าใจว่าเด็กหญิง
พูดอะไรกับเธอบ้าง
ในคืนต่อมามาเรียฝั นอีก ในความฝั นเธอมองเห็นเด็กหญิงคนนัน้ คนเดิมที่ปรากฏในความฝั นคืน
ก่อน เด็กหญิงคนนัน้ เดินเข้ามาหามาเรีย และพูดกับมาเรียเหมือนเดิม และมาเรียไม่เข้าใจประโยค ที่
เด็กหญิงบอก มาเรียเป็ นกังวลมาก เธออยากทราบว่า เด็กคนนัน้ ต้องการสื่อสารให้เธอทราบ จะต้องเป็ น
เรื่องที่สําคัญแน่ ในที่สุดมาเรียจําได้ว่าเด็กคนนัน้ พูดว่า “การแก้ปัญหาไม่ใช้การไปฟั งคําแนะของหมอผี”
ในคืนทีส่ าม มาเรียฝั นอีก ตอนนี้เธอได้เสียงขณะทีเ่ ธอเดินไปบนถนน มีเสียงแนะนํามาจากทีห่ นึ่งว่า
“ทางแก้ปัญหาคือการอธิษฐานต่อพระบิดา ผ่านทางพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด
เมื่อ ฉั น ตื่น จากหลับ ฉั น รู้ส ึก สับ สน เพราะฉั น ยัง ไม่ เป็ นคริส เตีย น เหตุ ใ ดเสีย งนั ้น แนะนํ า ให้
ฉันพึง่ ในพระเยซู ฉันฉงนสนเท่หม์ าก
มาเรียเล่าความฝั นสามคืนให้คุณแม่ของเธอฟั ง เล่าเสร็จ ฉันถามคุณแม่ว่า เหตุใดหมอผีแนะให้หนู
ถวายบูชาด้วยทารกทีม่ ผี วิ สีเผือก
คุณแม่ไม่ชอบในสิง่ ที่ฉันฝั นเห็น และเสียงที่บอกฉันให้ทําอะไร คุณแม่แนะนํ าให้ถวายบูชาด้วยวัว
หนุ่ มหรือวัว สาว เหมือนที่เคยทํา ฉันเชื่อฟั ง จึงจัด การซื้อ วัวมาหนึ่ งตัว และนํ าไปให้ห มอผีประกอบพิธ ี
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ขณะที่หมอผีเตรียมจะฆ่าวัวเป็ นเครื่องถวายบูชา หมอผีกล่าวกับมาเรียว่า เมื่อถวายบูชาวัวเสร็จแล้ว เธอ
จะไม่ฝันประหลาดอีกต่อไป
แต่ ในคืน เดีย วกับ ที่ถ วายบู ช าวัว มาเรีย ฝั น อีก และฝั น ทุ ก คืน จนถึง วัน สุ ด สัป ดาห์ มาเรีย รู้ส ึก
อ่อนเพลียจากความฝั น และมีความกังวลใจมาก แต่ในวันเสาร์นัน้ มาเรียตัดสินใจไปเที่ยวซื้อของในห้าง
เป็ นการผ่อนคลาย ตอนนัน้ เป็ นเวลาประมาณ 9.00 น. ห้างยังไม่เปิ ด มาเรียขับรถไปบ้านหลังใหญ่ของเธอ
ซึ่งมีพ้นื กว้าง ชาวต่ างประเทศคนหนึ่งต้องการเช่า และจะย้ายเข้าไปอยู่ในอีกไม่ก่วี นั ข้างหน้ า เธอจะไป
ตรวจดูความเรียบร้อยซะหน่ อยก่อนไปทีห่ า้ ง ขณะทีข่ บั รถมาถึงประตูรวั ้ หน้าบ้าน มาเรียกําลังจะลงจากรถ
ไปกดกริง่ ให้คนสวนมาเปิ ดประตูรวั ้ ให้ พลันเด็กหญิงหน้าตาผ่องใสทีม่ าเรียฝั นเห็นหลายคืนได้มาปรากฏที่
หน้าต่างรถยนต์ มาเรียตกใจ เด็กคนนี้มาจากไหน ตอนนี้เธอกําลังฝั นอยู่หรือเปล่า เด็กหญิงถามมาเรียว่า
“คุณอยากจะไปโบสถ์ไหม”
มาเรียรูส้ กึ ประหลาดใจพูดตอบเด็กหญิงไปว่า “ฉันไม่ได้เป็ นคริสเตียนนะ” เด็กหญิงพูดต่อว่า “หนู
อยากจะไปโบสถ์” มาเรียจ้องมองเด็กหญิงคนนัน้ คิดว่าเด็กคนนี้คงพลัดหลงกับแม่หรือพ่อ มาเรียพอทราบ
ว่าในบริเวณใกล้เคียงมีโบสถ์อยูแ่ ห่งหนึ่ง
เด็กหญิงคนนัน้ ยังคงยืนอยู่ท่เี ดิม เธอมองหน้ ามาเรียแล้วพูดว่า “หนู รวู้ ่าโบสถ์อยู่ท่ไี หน ให้หนู พา
คุ ณ น้ า ไปโบสถ์ ด ี ไ หม” มาเรีย เปิ ดประตู ร ถและคิ ด ว่ า เราน่ า จะนํ า เด็ ก หญิ ง คนนี้ ไ ปที่ โ บสถ์ อาจ
เป็ นได้ทพ่ี ่อแม่ของเด็กอยู่ทน่ี ัน่ หรืออย่างน้ อย มีคนทีร่ จู้ กั พ่อแม่ของเด็กก็เป็ นได้ มาเรียเดินตามเด็กหญิง
ไป ไม่ไกลนัก เด็กหญิงพาเลี้ยวเข้าซอยถัดไป ก็มองเห็นประตูรวั ้ ข้างในเป็ นตึกของสํานักคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ ดเวนตีส ข้างๆ ตึกหลังนัน้ มีโบสถ์ห ลังหนึ่งตัง้ อยู่ มีหลายคนยืนอยู่ห น้ าโบสถ์ สตรีแต่ งตัว
เรียบร้อยคนหนึ่งเดินเข้าทักทายว่า จะให้เธอช่วยอะไรบ้างไหม
มาเรียตอบว่า มีเด็กหญิงคนหนึ่งชวนฉันให้พามาโบสถ์ พูดพลางมาเรียมองหาเด็กหญิง แต่ไม่พบ
เด็ก มาเรียมองไปรอบๆ แต่ไม่เห็นเด็กเลย มาเรียรูส้ กึ งงมาก เด็กหญิงคนนัน้ หายไปไหน มาเรียตัดสินใจ
เล่าเรือ่ งความฝั นของเธอให้สุภาพสตรีคนนัน้ ฟั ง
มาเรียเล่าว่า “ฉันฝั นเห็นเด็กผูห้ ญิงคนหนึ่ง หน้าตาดีมากๆ หลายคืนติดต่อกัน ฉันนํ าเรื่องไปเล่าให้
หมอผีฟัง หมอผีแนะนํ าให้ฆ่าวัวตัวหนึ่งเป็ นเครื่องถวายบูชา ฉันทําตามเขา แต่กย็ งั ฝั นเห็นเด็กหญิงคนนัน้
หลายคืนเป็ นเด็กคนเดิม กระทังเช้
่ าวันนี้ ไม่ใช่ความฝั น แต่เป็ นเด็กหญิงมีตวั ตนจริงๆ เธอชวนฉันให้พามา
โบสถ์ ฉันคิดว่าเด็กหลงทาง คงอยากมาเจอพ่อแม่ หรือคนรูจ้ กั ในโบสถ์ แต่พอมาถึงโบสถ์ของคุณ.. เด็กคน
ทีพ่ าฉันมาโบสถ์ได้หายไปอย่างไร้รอ่ งรอย”
ผูห้ ญิงคนนัน้ พูดว่า “รอประเดีย๋ วนะคะ ฉันจะไปตามสามีของฉันซึง่ เป็ นศาสนาจารย์ เขาจะอธิบาย
เรื่องความฝั นประหลาดให้คุณ ฟั งได้ดที ่สี ุด ผู้หญิงคนนัน้ ผละไปไม่ก่นี าที สามีของผู้หญิงคนนัน้ ซึ่งเป็ น
ศาสนาจารย์ได้เดินมาทักทายมาเรีย เมือ่ มาเรียเล่าความฝั นให้ศาสนาจารย์ฟัง ศาสนาจารย์บอกว่า “พระเจ้า
ทรงเรียกคุณให้มาเป็ นคริสเตียน และเด็กคนนัน้ ในความฝั น หรือเด็กทีช่ วนคุณมาโบสถ์วนั นี้คอื ทูตสวรรค์
ของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักคุณ พระองค์จงึ เรียกคุณมาหาพระองค์ผ่านความฝั น และสุดท้ายทูตสวรรค์ได้
เชิญคุณให้มาเข้าโบสถ์ในร่างของเด็กหญิงหน้ าตาดีคนหนึ่ง และเด็กคนนัน้ ได้หายไปเพราะได้นําคุณมาถึง
โบสถ์แล้ว และแต่น้ีไปคุณจะไม่ฝันเห็นเด็กนัน้ หรือทูตสวรรค์อกี ....”
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คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้พบกับการท้าทายหลายประการ ขณะที่ทําการประกาศพระกิตติคุณในประเทศกินี ซึง่ ประเทศนี้มคี ริสเตียนเพียง 7% ของประชากรทัง้ ประเทศ มีหลายคนมีท่าทีไม่เป็ น
มิตรกับคริสเตียน...ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้ จะนําไปสร้างโรงเรียนมัธยม
(แบบมีหอพัก และรับนักเรียนไปเช้า-เย็นกลับด้วย) ทีเ่ มืองโคนาคริ เมืองหลวงของประเทศกินี เพื่อโรงเรียน
แห่งนี้จะมีโอกาสสอนเด็กคริสเตียนให้เข็มแข็งขึน้ และสอนเด็กที่ไม่ใช่คริสเตียนให้รจู้ กั ความรักของพระคริสต์...ขอบคุณ พี่น้องทุกท่ านที่ถวายทรัพย์เพื่อช่วยพันธกิจพระเจ้าในประเทศกินี...ขอพระเจ้าทรงอวย
พระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์ ...อาเมน
ที่ตงั ้ ของพันธกิ จ
• ชาวกินี มีอายุทค่ี าดหวังไว้โดย เฉลีย่ ที่ 56 ปี
• ประชากรชาวกินีส่วนใหญ่ทาํ งานในภาคเกษตรกรรม ซึง่ มีการจ้างงานประมาณถีง 75% ของประชากร
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 12 กันยายน 2020
ไม่ร้หู นังสือแต่สามารถอ่านได้
เล่าโดย มาเรีย วัย 29 ปี...สาธารณรัฐกินี
มาเรียยังไม่เป็ นคริสเตียน แต่เธอฝั นเห็นเด็กหน้าตาผ่องใสคนหนึ่ง พยายามจะบอกอะไรกับเธอ แต่
เธอฟั งไม่เข้าใจ มาเรียฝั นเห็น เด็ก คนเดียวกันหลายคืนติด ต่ อ กัน มาเรียจึงไปเล่ าให้ห มอผีฟั ง หมอผี
แนะนํ าให้ทําพิธถี วายบูชาวัวหนึ่งตัว แล้วความฝั นที่รบกวนใจจะหายไป มาเรียทําตามหมอผีแนะนํ า แต่
เธอยังฝั นเห็นเด็กหญิงคนเดิมต่อไป จนในเช้าวันเสาร์เด็กหญิงในความฝั นได้ปรากฏตัวกับเธอด้วยตัวตน
จริง และนํามาเรียไปทีโ่ บสถ์แอ็ดเวนตีส จนได้พบกับอาจารย์ยาโคบทีโ่ บสถ์ อาจารย์ยาโคบเป็ นประธานของ
สํานักงานคริสตจักรเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีส แห่งประเทศกินี ได้ตคี วามหมายความฝั นของมาเรียให้ฟัง
ขณะที่มาเรียเล่าความฝั นให้อาจารย์ยาโคบฟั ง อาจารย์ฟังแล้วเปิ ดยิม้ อย่างดีใจในข่าวดี เสร็จแล้ว
อาจารย์พดู เสียงค่อนข้างดังว่า “พระสิรจิ งมีแด่พระเจ้า”
“สรรเสริญ พระนามของพระเจ้าหรือ มาเรียเกือบช็อ ก เรื่องอะไรทําให้เขาตื่นเต้นดีใจอะไรเช่นนี้
อาจารย์ยาโคบบอกกับมาเรียว่า “ต่อไปนี้คุณไม่ต้องถวายบูชาวัว หรืออะไรอีกแล้ว พูดพลางเขาหยิบพระคัมภีร์ข้นึ มาจากโต๊ ะทํ างานของเขา แล้ว พู ด ว่า “พระเจ้าทรงกําลังเรียกคุณ ให้มาเป็ นบุต รของพระองค์”
มาเรียพูดแย้งขึน้ มาว่า “ฉันคิดว่าพระเจ้าของคุณคงได้ทําการผิดพลาด เพราะฉันนับถือพระของ
ศาสนาฉันมาตลอดจนถึงวันนี้ ฉันยังไม่คดิ จะเป็ นคริสเตียน” อาจารย์ยาโคบไม่พยายามอธิบายอะไร แต่
ยืน่ พระคัมภีรท์ เ่ี ขาถืออยูบ่ อกว่า “นี่เป็ นพระคัมภีรข์ องคุณ”
มาเรียไม่พูดอะไรเป็ นการโต้แย้ง แต่เอ่ยถามว่า “ฉันจะทําอะไรกับพระคัมภีรเ์ ล่มนี้...ฉันไม่เคยไป
โรงเรียน และฉันอ่านหนังสือไม่ออก”
อาจารย์ยาโคบ ถามว่ามีใครในครอบครัวของคุณอ่านหนังสือออก และเธอนึกถึงลูกพีล่ ูกลูกน้ องคน
หนึ่ง ผูอ้ าจจะช่วยให้มาเรียอ่านพระคัมภีรไ์ ด้
อาจารย์ยาโคบเขียนชื่อมาเรีย บนหน้าแรกของพระคัมภีร์ และบอกว่า “พระคัมภีรเ์ ล่มนี้เป็ นของคุณ
แล้ว แล้วคุณกลับไปได้”
มาเรียรูส้ กึ หงุดหงิดเล็กน้อยกับท่าทีข่ องอาจารย์ยาโคบ ขณะมาเรียเดินถือพระคัมภีรเ์ ดินออกจาก
ห้องทํ างานของเขาโดยไม่เอ่ยคําลาแม้แ ต่ น้อย มาเรียคิด ในใจว่า “คนพวกนี้ค ิด ว่าพวกเขาเป็ นใคร” มา
เรียคิดวนเวียนในเรื่องนี้ขณะเดินกลับมาทีร่ ถ “เขาสังให้
่ ฉันอ่านพระคัมภีรท์ ําเหมือนกับว่าฉันเป็ นคริสเตียน
แล้ว”
ทีบ่ า้ นมารียเ์ ก็บพระคัมภีรไ์ ว้ในลิน้ ชักโต๊ะ เธอกดรีโมทเปิ ดโทรทัศน์ ดูเพื่อการผ่อนคลาย ปรากฏว่า
เป็ นการถ่ายทอดคําเทศนาเกี่ยวกับพระเยซู มาเรียกดเปลีย่ นไปช่องอื่น ก็ยงั เป็ นการถ่ายทอดเรือ่ งพระเยซู
อยูเ่ หมือนเดิม มาเรียกดเปลีย่ นช่องไปเป็ นครัง้ ทีส่ าม ก็ได้ฟังเรือ่ งพระเยซูอยูเ่ หมือนเดิม
มาเรีย โทรเรีย กเจ้าหน้ า ที่ฝ่ ายการถ่ ายทอดคลื่น โทรทัศ น์ ผ่ า นดาวเทีย มให้ ม าเช็ก ดู ร ะบบการ
ถ่ายทอดที่บ้านของเธอ เมื่อเจ้าหน้ าที่มาถึง เขาถามถึงปั ญหาที่เธอพบ มาเรียบอกว่าฉันกดรีโมทไปสาม
ช่องเป็ นการถ่ายทอดเรื่องพระเยซูเหมือนเดิม เจ้าหน้ าที่เช็กดูแล้วปรากฏว่าระบบการถ่ายโทรทัศน์ ผ่าน
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ดาวเทียมของเธอไม่ มปี ั ญ หา ทุ ก ช่ อ งเปิ ด รับ ได้เป็ น ปกติด ี เมื่อ เธอเช็ก ดูด้ว ยรีโมท ทุ ก ช่ อ งทํ างานได้ด ี
เหมือนเดิม มาเรียไม่เข้าใจ เธอเดินไปทีเ่ ตียงและล้มตัวลงนอน แต่มาเรียไม่อาจหยุดคิดเรือ่ งของพระเยซูได้
พลันเธอคิดขึ้นได้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ นี่เป็ นทางเดียวที่จะหยุดคิดเรื่องพระเยซู คือจะต้องอ่านพระคัมภีร์
มาเรียตัดสินใจจะหัดอ่านพระคัมภีร์ และอ่านให้ได้
ในตอนเช้าวันถัดมา มาเรียโทรเรียกญาติผนู้ ้องให้มาหาเธอทีบ่ า้ น เมื่อญาติผูน้ ้องเห็น ญาติผพู้ ถ่ี อื
พระคัมภีรเ์ ขาแปลกใจมากถามว่า “นี่มนั เรื่องอะไร” เล่าให้ฟังซิ พีไ่ ด้พระคัมภีรเ์ ล่มนี้มาอย่างไร และทําไม
จึงอยากหัดอ่านพระคัมภีร์
ญาติผนู้ ้องของมาเรียชื่อฮามาดู เรียนสําเร็จชัน้ มัธยมจากโรงเรียนคริสเตียน เมืองเซียราลีโอน และ
เขาจําได้ว่ าหนั ง สือ ลัก ษณะนี้ คือ พระคัม ภีร์ข องคริส เตีย น เขาถามว่ า “ใครมอบพระคัม ภีร์เล่ ม นี้ ให้ พ่ี”
มาเรียตอบว่า “อาจารย์คนหนึ่งของคริสเตียนมอบพระคัมภีรเ์ ล่มนี้ให้พ”่ี พีอ่ ่านไม่ออก เพราะพี่ไม่
เคยไปโรงเรียน น้ องได้เรียนหนังสือมาจากโรงเรียนของคริสเตียนด้วย ขอช่วยสอนให้พ่อี ่านหนังสือเล่มนี้
ด้วย พีจ่ ะขอบคุณมากๆ”
ฮามาดู เปิ ดไปทีพ่ ระธรรมมัทธิว บทที่ 6 ซึง่ เขาคุน้ เคยกับคําอธิษฐานของพระเยซู แล้วเขาเริม่ อ่าน
จากข้อที่ 9 ซึ่งมีขอ้ ความว่า “ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทงั ้ หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนาม
ของพระองค์เป็ นทีเ่ คารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตัง้ อยู่ ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์
ในสวรรค์เป็ นอย่างไร ก็ให้เป็ นไปอย่างนัน้ บนแผ่นดินโลก” “ฮามาดู อ่านต่อไปจนจบคําอธิษฐานของพระผู้
เป็ นเจ้า แล้วถามมาเรียว่า “พี่รสู้ กึ มีความยินดีไหม” มาเรียขอให้ ฮามาดู ขีดเส้นใต้พระคัมภีรต์ อนทีเ่ ขาพึ่ง
อ่ าน ฮามาดู ห ัว เราะ เขาหัว เราะเสีย งดังอย่างนึ ก ขัน ที่ญ าติผู้พ่ีส นใจพระคัมภีร์ม ากมายอะไรอย่างนี้
หัวเราะเสร็จเขาร้องไห้
ฮามาดู ถามลูกผูพ้ ว่ี ่า พีไ่ ม่เคยไปโรงเรียน แล้วเมื่อไรพีจ่ ะอ่านหนังสือออก จากนัน้ เขาขีดเส้นใต้ขอ้
พระคัมภีรท์ เ่ี ขาอ่าน และเขาอ่านข้อพระคัมภีรท์ ข่ี ดี เส้นใต้ไว้ และอ่านทวนหลายรอบ แต่ละรอบเขาบอกให้
มาเรียท่องตามประมาณสิบกว่ารอบเพื่อมาเรียพอจะจําได้บา้ ง”
เย็นวันนัน้ มาเรียหยิบพระคัมภีรข์ น้ึ มา และเปิ ดไปพบ คําอธิษฐานของพระผู้เป็ นเจ้า แม้ว่าเธอไม่
เคยเรียนการอ่านมาก่อน เธอพบว่าเธอสามารถอ่านได้ มาเรียลองเปิ ดพระคัมภีรไ์ ปยังข้ออื่นๆ และลอง
อ่านดู เธอรูส้ กึ แปลกใจมากทีเ่ ธอสามารถเปิ ดไปที่คําอธิษฐานของพระเยซูได้ และอ่านข้อพระคัมภีรอ์ ่นื ๆ
ได้เช่นกัน”
ในวันต่ อมา มาเรียไม่อาจรอเวลาที่ ฮามาดูจะมาสอนอ่ านพระคัมภีร์ต่อ เมื่อญาติผู้น้องมาถึงมา
เรียพูดกับเขาว่า “เมือ่ วานน้องหัวเราะเยาะพี่ วันนี้ขอให้พแ่ี สดงให้น้องเห็นว่า พีอ่ ่านพระคัมภีรไ์ ด้แล้วอย่าง
น้อยก็คาํ อธิษฐานของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ฮามาดู พูดว่า “ไม่มที าง...แม้ในความฝั นพีก่ ไ็ ม่สามารถอ่านได้”
มาเรียเปิ ดพระคัมภีรไ์ ปอย่างสุ่มๆ และเริม่ อ่าน ฮามาดูมองดูญาติผพู้ อ่ี ย่างตกตะลึง และรูส้ กึ ยําเกรง
ฮามาดู พูดอย่างอุทานว่า “พี่ทําได้อย่างไร” มาเรียตอบว่า “ ตามสติปัญญาของมนุ ษย์การเรียนรู้
ต้องมีขนั ้ ตอน และต้องใช้เวลามากหรือน้อยตามตะลันต์ของแต่ละคน แต่ในด้านจิตวิญญาณ ถ้าใครมีความ
ตัง้ ใจจริงพระเจ้าจะทรงอวยพระพรให้เป็ นพิเศษ เขาหรือเธอจะเรียนรูไ้ ด้ไวกว่าคนทัวไป”
่
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นับตัง้ แต่ชวขณะนั
ั่
น้ เป็ นต้นมา มาเรียอ่ านพระคัมภีรท์ ุกวัน ต่อมาภายหลัง มาเรียตะหนักว่าเป็ น
พระเยซูเอง ที่ทรงประทานความสามารถให้เธอสามารถอ่ านพระคัมภีรไ์ ด้ในการเรียนเพียงครัง้ เดียว ...
ดังนัน้ มาเรียจึงถวายดวงใจของเธอให้กบั พระเยซู
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ได้รบั การท้าทายหลายประการในการเผยแผ่พระกิตติคุณออกไป
ในประเทศกินี ในประเทศมีเพียง 7% ของประชากรที่เป็ นคริสเตียน และมีผคู้ นเป็ นจํานวนมากทีม่ จี ติ ใจไม่
เป็ นมิตรกับคริสเตียน และมีจาํ นวนไม่น้อยตัง้ ตัวเป็ นศัตรูกบั คริสเตียน
ส่วนหนึ่งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมาสนี้ จะนํ าไปสร้างโรงเรียนมัธยม (แบบมี
หอพัก และรับนักเรียนไปเช้า-เย็นกลับด้วย) ทีเ่ มืองโคนาคริ เมืองหลวงของประเทศกินี เพื่อโรงเรียนแห่งนี้
จะมีโอกาสสอนเด็กคริสเตียนให้เข็มแข็งขึน้ และสอนเด็กที่ไม่ใช่คริสเตียนให้รจู้ กั ความรักของพระคริสต์...
ขอบคุณพีน่ ้องทุกท่านที่ถวายทรัพย์เพื่อช่วยพันธกิจพระเจ้าในประเทศกินี...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุก
ท่าน...ในนามพระเยซูคริสต์ ...อาเมน
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ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 19 กันยายน 2020
มารดาที่เป็ นฆาตกร
เล่าโดย มาเรีย วัย 29 ปี...สาธารณรัฐกินี
มารดาของมาเรียรูส้ กึ โกรธรุนแรง เมื่อเธอได้ทราบจากหลานชายฮามาดูว่า มาเรียลูกสาวมีพระคัมภีรข์ องคริสเตียนเล่มหนึ่ง
มารดาเป็ นผู้เลี้ยงดูมาเรีย ให้มคี วามเชื่อที่ไม่ใช่ ค วามเชื่อ ของคริส เตียน และสอนแนวทางการ
ค้ า ขายให้ ทุ ก อย่ า ง จนมาเรีย ประสบความสํ า เร็จ เป็ นอย่ า งดี ท างธุ ร กิ จ แต่ ม าตอนนี้ ม าเรีย กํ า ลั ง
เปลี่ยนไป มารดาไม่ต้องการให้มาเรียเป็ นคริสเตียน ดังนัน้ มารดาขับรถตรงดิง่ มาที่บ้านของมาเรียในเมือง
โคนาคริ
เมื่อมารดาพบหน้ ามาเรียที่บ้านของมาเรียเอง มารดาถามอย่างดุดนั ว่า “พระคัมภีร์ของเธออยู่ท่ี
ไหน” ผูเ้ ป็ นลูกสาวตอบว่า “อยู่ในห้องนอนของลูกเอง” มารดาสาวเท้าเข้าไปในห้องนอนของมาเรีย มารดา
ค้นหาทุกแห่งแต่ไม่พบพระคัมภีร์ มารดาพูดอย่างฉุนเฉียวว่า “ฉันไม่เห็นพระคัมภีรเ์ ลย”
มาเรียมองไปในห้องนอน มาเรียเห็นพระคัมภีรว์ างอยู่บนโต๊ ะในห้องนอน โดยไม่มอี ะไรวางทับ
หรือไม่มอี ะไรบิดบังไว้ มาเรียไม่พูดอะไร แต่ เชื่อว่านี่เป็ นการอัศจรรย์ของพระเจ้า เมื่อไม่พบพระคัมภีร์
มารดาก็กลับบ้านของเธอไปอย่างหัวเสีย
ในวันสะบาโตต่อมา มาเรียไปนมัสการที่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส นี่เป็ นการไปเยีย่ มครัง้ ที่สอง
การไปโบสถ์ครัง้ นี้ทําให้มาเรียไม่ได้ไปทํางานที่ห้าง ซึ่งมาเรียเป็ นเจ้าของ เมื่อมารดาทราบในเรื่องนี้เธอไม่
เข้าใจว่าเหตุใดมาเรียไม่ไปดูแลงานในห้าง
เมือ่ มารดาพบมาเรีย เธอถามมาเรียว่า “เมือ่ วานนี้เธอไปไหน ไม่ไปทํางานทีห่ า้ งของเธอ”
“หนูไปทีโ่ บสถ์” มาเรียตอบแบบนํ้าเสียงปกติ
มารดามองดูลูกสาวด้วยสีหน้าเศร้าใจมาก มาเรียไม่ทราบมาก่อนว่า ครอบครัวของเธอต่อต้านงาน
ของคริสเตียนมาตลอดหลายปี โดยเฉพาะมารดาเคยตัง้ ใจไว้ว่า การฆ่าสมาชิกครอบครัวคนใดคนหนึ่งที่
เปลีย่ นใจไปเป็ นคริสเตียนเป็ นพระพร
มาเรียรีบบอกความรูส้ กึ ของตัวเธอเองว่า “คุณแม่ หนู มคี วามสุขทีไ่ ด้ทํางานในระหว่างสัปดาห์และ
หยุดทํางานในวันเสาร์หนึ่งวัน”
นั บ ตัง้ แต่ ว นั นั น้ มารดาได้ เริ่ม เฆี่ย นตีม าเรีย และพู ด ด้ว ยความโกรธว่ า “แม่ อ ยากเห็น ลูก ตาย
มากกว่าทีจ่ ะเห็นลูกไม่เคารพนับถือพ่อแม่” มารดากล่าวอย่างขมขืน่
เมื่อมารดามองเห็นว่า การเฆี่ยนตีไม่ได้เปลี่ยนจิตใจของลูกสาว มารดาได้สงบล็
ั ่ อคเงินในบัญ ชี
ธนาคารของมาเรีย ซึง่ ทีผ่ ่านมา มาเรียใช้ชวี ติ อย่างหรูหรา ฟุ่มเฟื อย มาเรียรูส้ กึ สับสนเมื่อสูญเสียสิทธิการ
เข้าถึงเงินในธนาคาร... มารดาได้พดู ว่า “ทัง้ หมดของปั ญหานี้มาจากพวกแอ๊ดเวนตีส”
มารดาได้ใส่รา้ ยคริสเตียนว่า “เธอไม่รหู้ รอกเมื่อเธอเป็ นคริสเตียน พวกเขาจะหาทางทีจ่ ะขโมยเงิน
ของเธอไปอย่างทีเ่ ธอไม่รตู้ วั ” มารดาพูดเสียงเน้นหนัก
ส่วนมาเรียไม่หวันไหวในความเชื
่
่อ และมีความแน่ ใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
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มารดากล่ าวท้าทายว่า “ฉันได้ยนิ มาว่าเมื่อ คริส เตียนมีปัญ หา พวกเขาถู ก สอนให้อธิษ ฐานขอ
ความช่วยเหลือจากพระเยซู อย่างนัน้ ให้เธออธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเยซูซ.ิ .....”
มารดายังเฆีย่ นตีมาเรียต่อไป วันหนึ่งมารดาโทรไปหาสามีของมาเรีย ซึง่ ประพฤติอย่างชาวโลกคือ
มีภรรยาได้หลายคน สามีของมาเรียอยูก่ บั ภรรยาอีกคนในประเทศเยอรมัน หลังจากได้รบั ทราบเรือ่ งราวจาก
มารดา สามีได้โทรหามาเรียโดยยื่นคําขาดว่า “จงเลือกระหว่างผม และพระเจ้า พระเยซูของคุณ”
มาเรียตอบโดยทันทีว่า “ถ้าอย่างนัน้ ฉันขอถามคําถามคุณข้อหนึ่ง....คุณจะละทิง้ พระเจ้าของคุณและ
มาอยูก่ บั ฉันจะได้ไหม” เขาตอบมาทันทีเหมือนกันว่า “ไม่มที าง”
มาเรียตอบอย่างเด็ด เดี่ยวว่า ถ้าอย่างนัน้ “อย่าให้ฉัน ต้อ งเลือ กระหว่ างพระเจ้า และตัว คุ ณ เลย
เพราะคําตอบก็เป็ นอย่างเดียวกันคือว่า ‘ไม่’”
หลังจากนัน้ สามีของมาเรียก็ได้กลายเป็ นอดีตสามีไป เพราะไม่ว่ามาเรียจะโทรไปหาสามีก่คี รัง้ เขา
ไม่รบั โทรศัพท์ของมาเรียเลย.....
เมือ่ มารดาเห็นว่า มาเรียยังยึดติดอยูก่ บั ความเชื่อของเธอ มารดาได้ใช้มาตรการรุนแรงสุด ๆ
มารดาได้ ป ระกาศว่ า “ในเมื่อ ลู ก ไม่ ฟั งคํ า แม่ แม่ จํ า เป็ นต้ อ งฆ่ า ลู ก ” เธอประกาศชัด เจน
สองสามวันต่อมา มารดาได้มาที่บา้ นของมาเรีย และเตรียมสตูว์ ทีม่ าเรียเคยชื่นชอบให้ แต่มารดาได้ใส่ยา
พิษลงไป ซึง่ มาเรียไม่ทราบ เมื่อสตูวเ์ ปื่ อยได้ท่ี มารดาตักสตูวใ์ ส่หม้อใบเล็กนํามาให้มาเรีย โดยวางไว้ทโ่ี ต๊ะ
ทํางานของมาเรีย ขณะมาเรียกําลังจะใช้ช้อนตักใส่ปาก เหมือนมีเสียงบอกว่าเธอควรจะไปอาบนํ้ าก่ อน
มาเรียสัญญากับมารดาว่า เมื่ออาบนํ้ าเสร็จออกมา เธอจึงจะรับประทานสตูว์ มารดาไม่ว่าอะไร และเธอได้
กลับไปทีบ่ า้ นของเธอ
ขณะทีม่ าเรียอาบนํ้ าแมวตัวหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหน มันกระโดดขึน้ ไปบนโต๊ะ ชนเข้ากับหม้อใบ
เล็ก หม้อสตูวต์ กลงไปทีพ่ น้ื แมวตัวนี้ไม่ใช่ของมาเรีย สักครู่ใหญ่มารดาโทรมาเช็กความเป็ นไปของมาเรีย
และถามว่ามาเรียทานสตูวแ์ ล้วรูส้ กึ อย่างไร มาเรียรูส้ กึ สบายดีไหม?
มาเรีย ตอบไปว่ าหนู ส บายดี ฝ่ ายมารดาอัศ จรรย์ใ จว่ าเหตุ ใดมาเรีย ไม่ ล้ ม ป่ วยหนั ก หรือ นอน
หมดสติเพราะยาพิษทีเ่ ธอใส่เข้าไปในสตูวห์ ม้อนัน้
สองสามวันต่อมา มารดาได้ส่งฮามาดูญาติทส่ี อนมาเรียให้อ่านพระคัมภีรม์ าทีบ่ า้ น และได้แอบเทยา
พิษลงในขวดนํ้าดื่มของมาเรีย หลังจากทีม่ าเรียยกขวดนํ้าขึน้ ดื่ม มาเรียรูส้ กึ ปวดท้องจนตัวงอ
ฮามาดู นึกสงสารมาเรียทีเ่ จ็บปวดทรมานจึงบอกมาเรียว่าเขาได้ทาํ อะไรลงไป
“ผมรูส้ กึ เสียใจ” เขาสารภาพออกมา “หมอผีได้ขอให้ผมใส่ยาพิษลงไปในนํ้าดื่มของพี่ เพื่อชําระตัวพี่
ให้บริสุทธิ ์”
มาเรียยกมือถือขึน้ มาและโทรบอกอาจารย์ยาโคบทันที ขอให้อธิษฐานเผื่อเธอ อาจารย์ยาโคบ รีบ
ขับรถมาทีบ่ า้ นของมาเรีย และให้มาเรียกินผงถ่าน 5 เม็ด อีก 30 นาทีต่อมา... มาเรียอาเจียนเอายาพิษออก
จนหมด
หมอผีแสร้งโทรมาถามเรือ่ งมาเรียว่าเธอตายไปแล้วหรือยัง แต่มาเรียเป็ นคนรับโทรศัพท์เอง หมอผี
ตกใจทีม่ าเรียยังมีชวี ติ อยู่
มารดาเรียกให้ลกู พีล่ ูกน้องของมาเรียอีกคนหนึ่ง และลูกพีล่ ูกน้องนําเพื่อนมาอีกสองคน พวกเขาทํา
ทีมาเยีย่ ม และพูดคุยกับมาเรีย ต่อมาลูกพีล่ ูกน้องคนนัน้ ใช้ให้แม่บา้ นของมาเรียไปซือ้ ของทีร่ า้ นสะดวกซือ้
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ทีป่ ากซอย พอคล้อยหลังแม่บา้ น ชายทัง้ สามช่วยกันจับตัวมาเรีย และใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าไปทีแ่ ขนซ้ายของ
มาเรีย มาเรียล้มลง และพวกเขาหนีไป ...ไม่ก่นี าทีต่อมาแม่บา้ นคิดได้ว่าลืมนํามือถือติดตัวไป จึงย้อนกลับ
มาเอามือถือ ลูกพี่ลูกน้องของมาเรียทํางานเสร็จก็พาเพื่อนหนีไป แม่บ้านมาถึงมองเห็นเจ้านายนอนหมด
สติ เข็มฉีดยาตกอยูข่ า้ งตัว...เธอรีบโทรหาอาจารย์ยาโคบ อาจารย์ยาโคบกับเพื่อน ผูป้ กครองสองคน พวก
เขามาถึง อุม้ มาเรียขึน้ รถยนต์ขบั กลับไปทีส่ ํานักมิชชัน และร่วมกันอธิษฐาน ไม่นานมาเรียรูส้ กึ ตัวขึน้ มาและ
อาเจียนเอายาพิษออก และกําลังวังชาของมาเรียค่อยๆ กลับคืนมาเป็ นปกติ
มาเรียไม่สงสัยเลยว่า พระเยซูทรงปกป้ องเหล่าบุตรชายหญิงของพระองค์
“พระองค์ ส ามารถแก้ ปั ญ หาวิก ฤติ เพราะพระองค์ ท รงทราบก่ อ นที่ว ิก ฤติจ ะเกิด ขึ้น ” มาเรีย
กล่าว ถึงพระวจนะใน สดุด ี 68:20 “พระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าแห่งความรอด ซึง่ ได้พน้ ความตายนัน้ ก็อยู่ที ่
พระเจ้า”
ส่วนหนึ่ งของเงินถวายในวันสะบาโตที่สบิ สามของไตรมานี้ จะนํ าไปสร้างโรงเรียนชื่อ “โรงเรียน
โคบายา” ซึง่ ตัง้ ขึน้ ทีเ่ มืองโคนาคริ ประเทศกินี...ขอบคุณพีน่ ้องในพระคริสต์ทุกท่านทัวโลกที
่
ใ่ ห้การสนับสนุ น
พันธกิจของพระเจ้าในประเทศกินี...ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่าน...อาเมน



38

ข่าวพันธกิ จประจําวันสะบาโตที่ 26 กันยายน 2020
มีอิสระภาพในที่สดุ
โดย มาเรีย วัย 29 ปี...สาธารณรัฐกินี
มารดาของมาเรียทําตัวเป็ นตัวตัง้ ตัวตี โดยประกอบการร้ายด้วยมือของเธอเอง หลังจากทีล่ ม้ เหลว
ไม่สามารถโน้มน้าวให้มาเรียลูกสาวคนโปรดให้เลิกเชือ่ ในพระเยซูได้
มารดาได้วางยานอนหลับอย่างแรงในนํ้ าดื่ม และยกไปให้มาเรียดื่มที่ภ ัต ตาคารเมื่อทานอาหาร
ด้วยกัน และนํ าร่างที่ไร้ความรูส้ กึ ของมาเรียไปที่หมู่บา้ นเกิดของเธอที่อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง โดยมีลูก
ชายวัย 5 ปี ช่อื “มาร์ค” ของมาเรียตามไปด้วย
มารดาของมาเรียเป็ นนั ก ธุ รกิจที่ร่ ํารวย เธอเป็ น เจ้าของที่แ ปลงใหญ่ เป็ น อาณาบริเวณกว้าง มี
คฤหาสน์ หลังใหญ่ มีเกสท์เฮาหรูหลาหลายหลัง มีรวั ้ สูงล้อมรอบ มียามรักษาบ้านหลายคนที่สําคัญมีรวั ้ สูง
ล้อมรอบพืน้ ทีท่ งั ้ หมด และบัดนี้มาเรียถูกขังในห้องนอนตามลําพัง และประตูหอ้ งถูกล็อคแน่ นหนา
มารดาของมาเรีย วางแผนชัวช้
่ ามาก เธอได้จา้ งหมอผีชาวไนจีเรีย มาประกอบพิธเี ปลีย่ นจิตใจของ
มาเรีย
ทัง้ นี้ เพราะในเวลาต่ อ มา มาเรียรู้สกึ ตัว และทราบว่าเธอได้ถู กมารดานํ ามา “ฆ่า” ถ้าเธอไม่ยอม
เปลี่ยนใจ มาเรียได้อธิษฐานในใจ แล้วประกาศว่า “ฉันจะไม่ปฏิเสธพระเยซู แม้ว่าคุณแม่จะฆ่าฉัน” มาเรีย
พูดออกมาเมื่อเห็นหน้าหมอผี “ฉันจะนมัสการพระเยซู แม้ฉันจะไม่ได้ไปโบสถ์เพราะพระเยซูอยู่ทุกหนทุก
แห่ง”
เมือ่ หมอผีได้ฟัง.. เขายิม้ เยาะมาเรีย และบอกว่า
“มารดาของเธอบอกฉันว่า เธอประสบความล้มเหลวทีจ่ ะฆ่าเธอหลายครัง้ แต่ขอให้ฉันบอกเธอว่า
ฉันมีของบางสิง่ ทีม่ อี ํานาจมากกว่าพระเยซูของเธอ”
หมอผีได้ผสมผงสีประหลาดกับนํ้ าเปล่ า และบังคับให้มาเรียดื่ม ต่ อมาหมอผีเขานํ าโลชันทาตั
่
ว สี
แปลกๆ ทาตัวให้มาเรีย “ถ้ายังปฏิเสธ มีแต่ ตายลูกเดียว หมอผีพูดขู่มาเรีย” แต่ มาเรียยังกล่าวยืนยันชัด
ถ้อยชัดคําว่า
“ฉันจะไม่มวี นั ปฏิเสธพระเยซู”
มารดาของมาเรียได้เข้ามาในห้องและทําตัวเป็ นลูกมือของหมอผี ต่อมาหมอผีได้ใช้ผงยาพิษทาที่
ใบหน้าของมาเรีย มีแผลพุพองเกิดตามตัว และใบหน้าของมาเรีย ในวันต่อมามีเลือดไหลซึมออกตามรอย
แผลโดยทัวไป
่
ส่วนมาร์ค ลูกชายวัย 5 ขวบของมาเรีย ไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึน้ กับมาเรียผูเ้ ป็ นแม่ เมื่อเห็นใบหน้า
ของแม่มแี ผลพุพองเต็มไปหมด เด็กชายได้รอ้ งไห้เสียงดัง แต่เขาจําได้ว่าทีบ่ า้ น เขาได้อธิษฐานกับคุณแม่
ทุกคืนก่อนนอน เด็กชายได้ขอร้องคุณน้ าคนเล็ก ชื่อ “ฮาจา” มาร่วมอธิษฐานกับเขา “ฮาจา” ตอบตกลง
แต่ตอ้ งแน่ ใจว่ามารดาไม่อยูใ่ นห้อง
เด็กชายได้อธิษฐานว่า “โอพระเยซู โปรดช่วยคุณแม่ให้รอดด้วยเถิด ขอช่วยคุณแม่ให้หายจากโรคที่
เป็ นอยูด่ ว้ ยเถิด”
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เจ็ด เดือ นได้ ผ่ า นไป... มาเรีย มีร่ างกายอ่ อ นแอมาก เธอแทบจะขยับ ตัว ไม่ ไ หว เนื้ อ หนั ง ของ
เธอมีกลิน่ เหม็นคล้ายเนื้อเน่ า “ฮาจา” น้องสาวคนเล็ก รูส้ กึ ตกใจกลัว จึงได้โทรเรียกเพื่อนของมาเรียที่เป็ น
แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง
ฮาจากล่าวว่า “มาเรียกําลังจะตาย โปรดอธิษฐานเผื่อเธอด้วย เพื่อนคนนัน้ ขอพูดสายกับมาเรีย แต่
ฮาจาบอกกับคนทีป่ ลายสายว่า มาเรียอ่อนกําลังเกินทีจ่ ะพูดได้ ฮาจาจึงได้ถ่ายรูปของมาเรียให้ดู เพื่อนคน
นัน้ ร้องไห้ เมือ่ เห็นรูปของมาเรีย
พอตัง้ สติได้เขาได้หยุดร้องไห้ แล้วบอกว่า “ผมเชื่อว่าคุณแม่ของมาเรีย ต้องการฆ่ามาเรียให้ตาย...
ผมจะรีบแจ้งให้สมาชิกทัง้ หมดอธิษฐานเผื่อมาเรีย”
สมาชิกโบสถ์ทวประเทศกิ
ั่
นิ อธิษฐานเผื่อมาเรีย หลังจากเวลาผ่านไปสองสามวัน เพื่อนแอ๊ดเวนตีส
ของมาเรียคนนัน้ โทรมาหาฮาจา
“ผมทราบว่าเป็ นเรื่องยากสําหรับมาเรียทีจ่ ะเดินทาง แต่อยากจะขอร้องคุณพามาเรียหนีออกมาจะ
ได้ไหม ผมจะส่งเงินค่าเดินทางมาให้”
ฮาจา ตอบเขาไปว่า “ฉันจะพยายาม” เพื่อนแอ๊ดเวนตีสติดต่ออาจารย์ยาโคบ ประธานของคริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในประเทศกินี ผูซ้ ง่ึ ส่งเงินค่าเดินทางให้กบั “ฮาจา” เป็ นค่าเดินทางไปเมืองโคนาคริ”
เมืองหลวงของกินี
ฮาจา มองเห็นโอกาส ในเช้าวันศุกร์ทม่ี ารดาเดินทางไปทําธุรกิจ เมื่อมารดาไม่อยู่ หมอผีกเ็ ดินทาง
ไปทําธุระเช่นกัน ฮาจาสังยามรั
่
กษาการไปซือ้ ของบางอย่าง แล้วเธอออกไปโบกมือเรียกแท๊กซี่ และจ่ายค่า
โดยสารกับคนขับ ให้กระดาษเขียนตําบลทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพย์ของอาจารย์ยาโคบ ให้คนขับแท๊กซีไ่ ป
ส่งมาเรียและมาร์คทีส่ าํ นักงานใหญ่ของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในในกรุงโคนาคริ
ขณะที่ม าเรีย และมาร์ค เดิน ทาง เกิ ด ความอลหม่ า นขึ้น ในที่โ บสถ์ ใ กล้สํ า นั ก งานใหญ่ ร.ป.ภ.
ของสํานักงานฯได้สงั เกตเห็นงูสามสี คือสีเขียว เหลือง และนํ้ าตาล ที่ต้นมะม่วงบริเวณใกล้ประตูรวั ้ ของ
สํานักงานฯ และเขาได้เรียกให้คนทีอ่ ยู่ใกล้ๆ ไปช่วย แต่เมือ่ ผูช้ ายหลายคนไปถึง ปรากฏว่างูได้หายไปอย่าง
ไร้รอ่ งรอย
ตอนบ่ า ยของวัน นั ้น มาเรีย และลู ก ชายของเธอได้ ม าถึ ง สํ า นั ก งานใหญ่ เจ้า หน้ า ที่ นํ า ไปที่
ห้องรับแขก และจัดให้มาเรีย และมาร์ค นอนบนเตียงห้องรับแขก ซึ่งมาเรียนอนลงและหลับไปด้วยความ
อ่อนเพลีย
ในวัน ต่ อ มาเป็ น วัน สะบาโต เหล่ า ผู้ป กครองโบสถ์ ไ ด้ใ ห้ม าเรีย นั ง่ เก้ า อี้ร ถเข็น มาที่โ บสถ์ และ
จัดให้มาเรียนอนลงทีม่ า้ ยาว พวกผูป้ กครองร่วมกันอธิษฐานเผื่อมาเรีย ขณะทีเ่ หล่าผูป้ กครองกําลังอธิษฐาน
มาเรียพลิกตัว และตกจากม้ายาวอย่างไม่รสู้ กึ ตัว เมื่อเธอรูส้ กึ ตัวอีกครัง้ เธอรูส้ กึ สับสนมาก และเธอครวญ
ครางบอกว่าเจ็บปวดทัวตั
่ ว อาจารย์มเิ ชล กูลาโวกูว ได้แบกมาเรียกลับทีห่ อ้ งรับแขกเหมือนเดิม
ขณะที่มาเรียนอนหลับ มีผู้สงั เกตเห็นงูตวั เดิมที่มสี เี ขียว เหลือง และนํ้าตาล พยายามจะเลื้อยเข้า
ทางหน้าต่างห้องรับแขก บางคนบอกว่าน่ าจะเป็ นงูผที ห่ี มอผีส่งมากัดมาเรีย และพระเจ้าดลใจให้มผี พู้ บเห็น
ก่ อ น อัน ตรายจะเกิด ขึ้น คงจะเป็ น งูต ัว เดีย วที่เห็น ที่ต้ น มะม่ ว งนั น่ เอง งูต ัว นี้ เลื้อ ยไปที่ข อบหน้ าต่ า ง
ห้องรับแขกเหมือนจะหาทางเข้าไปข้างใน สมาชิกคนหนึ่งใช้ถุงพลาสติคผูกเข้ากับปลายไม้ยาว และชุบด้วย
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นํ้ามันจากรถมอร์เตอร์ไซด์ จุดไฟแล้วนําไปลนทีง่ สู ามสี ทีก่ ําลังจะเลือ้ ยเข้ารอยแยกทีข่ อบหน้าต่าง เมื่อโดน
ความร้อนงูได้ตกยังพืน้ ดิน อาจารย์มเิ ชลทีส่ วมรองเท้าหนังได้กระโดดไปเหยียบทีห่ วั ของงูให้ตายโดยทันที
ไม่ น านเสีย งกริง่ โทรของมาเรีย ดัง ขึ้น มาเรีย งัว เงีย จะรับ สาย บางคนแนะนํ ามาเรียว่ าอาจเป็ น
การโทรจากผู้ ป ระสงค์ ร้า ย แต่ ก ริ่ง โทรศั พ ท์ ด ัง ขึ้น หลายครัง้ บางคนบอกมาเรีย ว่ า รับ เถอะเมื่อ อยู่
ในสถาบันของพระเจ้าอย่างนี้ไม่มใี ครจะทําอันตรายได้ เมื่อมาเรียรับสาย จึงได้ทราบว่าเป็ นน้องสาวคนเล็ก
คือฮาจานัน่ เอง ฮาจาบอกว่า “พีม่ เี วลาทีจ่ ะรักษาแผลพุพองให้หายขาดได้แน่ ” ฮาจาพูดยํ้าว่า “ฉันรูว้ ่าพีจ่ ะ
ปลอดภัยแน่ นอน”
มาเรีย ผูเ้ ป็ นพีส่ าวถามน้องสาวว่า “มีอะไรทําให้เธอมันใจขนาดนั
่
น้ ”
ฟั งดูส ิ พี่ได้ยนิ เสียงหวอของรถโรงพยาบาลที่มารับคนบาดเจ็บหรือเปล่า มาเรียถามว่า มีอะไรเกิด
ขึน้ กับคุณแม่หรือเปล่า
มีเสียงตอบมาว่า “ไม่ใช่คุณแม่ แต่เป็ นหมอผีจากประเทศไนจีเรีย เขาตกลงมาจากชัน้ สองของบ้าน
เอาหัวลงก่ อน และตายโดยทันที เพราะกระโหลกร้าว” วันรุ่งขึ้นแผลพุ พ องตามใบหน้ า และตามตัวของ
มาเรียเริม่ จางหายไปอย่างน่ าอัศจรรย์
มาเรียได้ยอมสละละทิ้งทุ กสิ่งเพื่อ พระนามของพระเยซู ละทิ้งบ้านหลังใหญ่ ท่มี เี ครื่อ งใช้เครื่อ ง
อํานวยความสะดวกครบครัน ละทิง้ รถยนต์หรูสองคัน และห้างที่ทําเงินให้มาเรียจํานวนมากในแต่ละเดือน
มาเรียสละชีวติ ที่สะดวกสบายทุกอย่าง ...มารดายังคงต้องการที่จะฆ่ามาเรีย ดังนัน้ มาเรียและมาร์คจึงต้อง
อยู่อย่างซ่อนตัว แต่ความรักในพระเยซูของมาเรียเข้มแข็ง เธอกําลังอธิษฐานขอพระเจ้าทรงใช้เธอให้เป็ น
มิชชันนารีสาํ หรับเครือญาติพน่ี ้องของเธอ
คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้รบั การท้าทายอย่างมากในการประกาศพระกิตติคุณในประเทศกินี
และพื้นทีส่ ่วนอื่นๆ ในเขตการดูแลของสํานักงานภาคกลางและใต้แอฟริกา พีน่ ้ องในพระคริสต์สามารถช่วย
ผูค้ นเช่น มาเรียและมาร์ค ได้โดยการถวายทรัพย์ในวันสะบาโตทีส่ บิ สามของไตรมาสนี้เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โรงเรียนมัธยมคาบายา สถานที่มาเรียอยากจะส่งมาร์คให้ไปเข้าเรียนในวันหนึ่งข้างหน้ า เงินถวายของพี่
น้องจะถูกแบ่งและส่งไปช่วยสร้างโรงเรียนในประเทศไลบิเรีย และศูนย์การแพทย์ในประไนจีเรีย ขอบคุณพี่
น้องทุกท่านทีจ่ ะระลึกถึง มาเรีย และมาร์ค และงานของแอ๊ดเวนตีสในเขตพืน้ ทีข่ องสํานักงานภาคกลางและ
ใต้แอฟริกา ในคําอธิษฐานของท่าน
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