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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 6 เมษายน 2019 

กลุ่มคนเดินถือพระคมัภีร์ 

 

เล่าโดย  อะเลจนัโดร เครราร วยั 32 ปี...ประเทศเปร ู

 

         อะเลจนัโดร เขา้เรยีนชัน้ประถมปีทีห่น่ึง ตอนอาย ุ 18  คนทัง้หลายคดิว่าเขาเริม่เขา้เรยีนหนงัสอืชา้เกนิ 

ไป แต่อาย ุ18 ปีในหมูบ่า้น “คาแคค คอลโล” ในประเทศเปรใูนเวลานัน้ถอืเป็นเรือ่งปกต ิเพราะในปี ค .ศ. 1890 ทาง

รฐับาลพึง่มาตัง้โรงเรยีนในหมูบ่า้นของเขาเป็นปีแรก และอะเลจนัโคร มเีพื่อนอาย ุ 18 ปีอยูใ่นชัน้เรยีนถงึ 6 คน 

ชาวบา้นในหมูบ่า้นคาแคค คอลโล คดิว่าเดก็ๆ และวยัรุน่ส่วนใหญ่คดิว่า การไปทาํงานในไรน่ามคีวามสาํคญักว่า

การไปโรงเรยีนเพื่อเรยีนหนงัสอื  

         เพื่อนรว่มชัน้คนหน่ึงของอะเลจนัโดร นําวทิยทุรานซสิเตอรม์าโรงเรยีนดว้ย ตอนนัน้รายการวทิยกุํา ลงั

นําเสนอเกีย่วกบัเรือ่ง “ช่วงวนัสุดทา้ยของโลก ”  อะเลจนัโดร และเพื่อนๆ ฟังเรือ่งน้ีแลว้พากนัตกใจมาก พวกเขา

ตอ้งการฟังต่อไปว่า ในทีสุ่ดแลว้โลกจะพนิาศลงอยา่งไร 

        ประจวบเหมาะกลุ่มผูนํ้าเสนอรายการวทิยชุ่วงวนัสุดทา้ยของโลก เดนิทางมาเปิดประชุมทีโ่รงยมิของ

โรงเรยีนทีอ่ะเลจนัโดร และเพื่ อนๆ กําลงัเรยีนอยู ่ อะเลจนัโ ดร และเพื่อนบางคนเขา้ไปฟังในการประชุมตลอดสอง

สปัดาห ์เขาและเพื่อนๆ จงึไดท้ราบว่า วาระสุดทา้ยของโลกจะเกดิขึน้เมือ่พระเยซทูรงเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง อะเล -

จนัโดรมคีวามยนิด ีทีเ่ขาและเพื่อนไดฟั้งเรือ่งสาํคญัสาํหรบัชวีติเช่นน้ี 

         ชาวบา้นคนอื่นๆ  อกีหลายคนต่างมคีวามยนิดทีีไ่ดฟั้งขา่วสาํคญัน้ี เมือ่ผูจ้ดัการประชุมเหน็ชาวบา้นตอบ 

รบัพระกติตคิุณหลายสบิคน กลุ่มผูจ้ดัการประชุมไดเ้ช่าพืน้ทีแ่ปลงหน่ึง และตัง้โรงเรอืนขึน้อยา่งงา่ยๆ เพื่อใชเ้ป็น

โบสถช์ัว่คราวสาํหรบัผูร้บัเชื่อใหม ่อยา่งไรกต็ามโบส ถท์ีว่่าน่ีเปิดนมสัการในทุกวนัอาทติย ์ส่วนอะเลจนัโดรจะไป

นมสัการทีโ่บสถทุ์กครัง้ ทีเ่ขาสามารถปล่อยงานในไรไ่ดใ้นวนัอาทติย ์

         หน่ึงปีต่อมาสมาชกิผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูนํ้าในโบสถส์ีค่น ไดร้วบรวมเงนิส่วนตวัขึน้กอ้นหน่ึงเพื่อนําไป

ซือ้พระคมัภรีม์าแจกใหก้บัผูเ้ชื่อทุกคน ทีย่งัไมม่พีระคมัภรีใ์นโบสถ ์ พวกเขาโดยสารรถประจาํทางไปยงัเมอืงทีใ่หญ่

กว่าแห่งหน่ึงใชเ้วลากว่าหน่ึงชัว่โมง พอไปถงึพวกเขาเดนิหาซือ้พระคมัภรีจ์ากโบสถต่์างๆ แต่ไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

         ก่อนทีผู่นํ้าทัง้สีค่นจะเดนิทางกลบัหมูบ่า้น พวกเขาไดม้องเหน็คนกลุ่มหน่ึง แต่ละคนถอืพระคมัภรีเ์ดนิเขา้ไป

ในอาคารแห่งหน่ึง พวกเขาคดิว่าอาคารดงักล่าวอาจเป็นรา้นขายหนงัสอื พวกเขาจงึเดนิตามกลุ่มคน 

ทีถ่อืพระคมัภรีไ์ป ปรากฏว่าคนกลุ่มนัน้เดนิเขา้ไปในโบสถเ์ซ เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ขณะนัน้โรงเรยีนวนัสะบาโต

กําลงัเริม่ตน้รายการ 

         พวกผูนํ้าเขา้ไปรว่มในรายการโรงเรยีนวนัสะบาโต และชัว่โมงนมสัการ พวกเขาไดร้บัเชญิใหร้ว่มรบั 

ประทานอาหาร และจากนัน้ไดศ้กึษาพระคมัภรีก์บัสมาชกิบางคนในตอนบ่าย ผูนํ้าโบสถว์นัอาทติยท์ัง้สี่ ต่าง 

รูส้กึประทบัในสิง่ทีพ่วกเขาไดเ้รยีนรู ้พวกเข าพดูกบักนัและกนัว่า “พวกเรารูข้า่วสารเรือ่งวนัสุดทา้ยของโลกเพยีง

ครึง่เดยีว ขณะผูเ้ชื่อในโบสถแ์ห่งน้ีรูเ้ร ือ่งราวดงักล่าวตลอดทัง้เรือ่ง” 

         ผูนํ้าโบสถว์นัอาทติยใ์นหมูบ่า้นทัง้สีค่นพากนัตดัสนิ ในวนันัน้ ขอรบัความเชื่อของเซเว่ นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี

พวกเขาขอให้ ศาสนาจารยช่์วยอธบิาย ความจรงิทัง้หมดในพระคมัภรี ์ใหก้บัผูเ้ชื่อใหมใ่นหมูบ่า้นของพวกเขา ซึง่

ศาสนาจารย ์และผูป้กครองโบสถ ์“คสัโคแอ๊ดเวนตสี” สองคนไดเ้ดนิทางพรอ้มกบัผูนํ้าทัง้สีก่ลบัไปทีห่มูบ่า้นของพวก

เขา และไดเ้ทศนาสัง่สอนผูเ้ชื่อในโบสถใ์นวนัรุง่ขึน้ซึง่เป็นวนัอาทติย ์
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         ในวนัอาทติยน์ัน้ อะเลจนัโคร ไมไ่ดเ้ขา้รบัฟังเรือ่งความจรงิต่างๆ  จากศาสนาจารยท์ีไ่ดเ้ชญิมา เพราะเขา

ตอ้งไปดแูลพชืไร ่ในตอนเยน็พวกเพื่อนๆ ไดบ้อกอะเลจนัโดรว่าพวกเขาไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหมบ่า้ง โดยเ ฉพาะสมาชกิ

ทัง้โบสถไ์ดต้ดัสนิใจรบัความเชื่อเป็นเซเ ว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเว นธต์สี และการนมสัการรอบต่อไปจะเป็นในวนัเสาร ์หรอืที่

เรยีกว่า “วนัสะบาโต” ทีจ่ะมาถงึ และจะไมม่กีารนมสัการในวนัอาทติยอ์กีต่อไป 

         ในวนัเสาร ์คอืวนัสะบาโตต่อมา ศาสนาจารยค์นเดมิไดม้าเยีย่ม แ ละเทศนา อะเลจนัโดรแน่ใจในความจรงิที่

เขา และสมาชกิคนอื่นๆไดร้บัฟังรวมทัง้เรือ่งวนัสะบาโต ซึง่บนัทกึไวใ้น พระบญัญตัสิบิประการขอ้ 

ทีส่ ี ่ซึง่ไดเ้ริม่ตน้ตัง้แต่ครัง้สวนเอเดน 

         อะเลจนัโ ดรเขา้เรยีนหนงัสอืไดปี้เดยีว เขากพ็ออ่านหนงัสอืได ้ในปีต่อมาเขาอาย ุ 19 ปี เขาตอ้งลาออก 

จากโรงเรยีน แลว้หนัมาทาํไรเ่ตม็เวลา ขณะเดยีวกนัเขาเริม่เป็นพยานใหก้บัผูค้นทัง้หลาย ทีป่ระสงคจ์ะรบัฟัง 

เรือ่งพระเยซ ูทีจ่ะทรงเสดจ็กลบัมาอกีเป็นครัง้ทีส่อง 

         ความรกัของอะเลจนัโดรทีม่ใีนพระเยซไูดท้าํใหเ้ขาทาํสิง่พเิศษสองเรือ่งถวายพระเยซู  แมอ้ะเลจนัโดรจะมี

รา่งกายค่อนขา้งเตีย้ และมคีวามรูเ้พยีงอ่านออกเขยีนไดใ้นตอนเริม่ตน้ ต่อมาเขาทุ่มเทในการอ่าน และเรยีนเอง 

ภาษาพดู ภาษาเขยีนของเขาจงึใชก้ารไดด้ ีในเวลา 30 ปีต่อมา เขาไดอ้อกไปประกาศเรือ่งความรอดในองคพ์ระเยซู

ครสิต ์เมือ่มผีูเ้ชื่อรวมกนัเป็นกลุ่ มเป็นกอ้น เขาไดส้รา้งโบสถใ์หมข่ึน้ เขาสรา้งโบสถห์ลงัแรกในปี 1985 หลงัจากที่

เขารบับพัตศิมาไดไ้มน่าน เขาไดส้รา้งโบสถใ์หมทุ่ก 3-5 ปีหลงัจากนัน้ ในบางครัง้เขาเดนิเทา้ถงึ 5 ชัว่โมงเพื่อไปยงั

โบสถห์ลงัหน่ึงทีเ่ขาไดส้รา้งขึน้ ถา้นบัจาํนวนผูร้บับพัตศิมาในช่วงเวลา 30  ปี จะมรีวมกนัถงึ 800 คน         

         ปีน้ี ค .ศ. 2019 อะเลจนัโดรมอีาย ุ 52 ปี เขาสรรเสรญิ และขอบพระคุณพระเจา้ทีท่รงใชเ้ขาใหป้ระกาศสัง่

สอนเรือ่งของพระเยซอูยา่งประ สบความสาํเรจ็ อะเลจนัโดรขอบคุณพี่ น้องในโบสถ ์ “คสัโคแอ๊ดเวนตสี ” ทีใ่หทุ้น

สนบัสนุนเขาออกไปประกา ศพระกติตคิุณ ... ขอบคุณเหล่าสมาชกิในวนัสะบาโตนัน้ทีถ่อืพระคมัภรีเ์ขา้โบสถใ์นวนั   

สะบาโตตอนเชา้ 

         อะเลจนัโดร กล่าวว่า “ผมคดิว่า มคีวามสาํคญัทีเ่ราผูเ้ชื่อจะถอืพระคมัภรีไ์วใ้นมอืของเราเสมอ เมือ่เราไปที่

โบสถ ์เพราะคนอื่นสามารถจะมองเหน็ได ้ เหมอืนทีพ่วกเราไดเ้หน็ในเชา้วนัสะบาโตนัน้ ถา้พีน้่องในพระครสิตไ์มพ่า

กนัถอืพระคมัภรีใ์นเชา้วนันัน้ พวกเราจากหมูบ่า้นของเราคงไมไ่ดพ้บโบสถท์ีเ่ทีย่งแท”้ 

        ณ ตอนน้ีในหมูบ่า้นที ่อะเลจนัโดร อาศยัอยูต่ ัง้แต่เป็นเดก็มปีระชากรรวม 500 คน ซึง่ส่วนใหญ่เป็น 

ครสิเตยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ทุกวนัสะบาโตจะมผีูใ้หญ่ เยาวชน และเดก็ๆ มารว่มนมสัการรวมกนัประมาณ 300 

คน 

        ส่วนหน่ึงของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะช่วยสรา้งศูนยเ์อนกประสงคส์าํหรบัชุมชนเมอืง “คสัโค” ซึง่ศูนย์

แห่งน้ี จะมชีัน้สอนภาษาองักฤษ สอนดนตร ีและจดักิ จกรรมอื่นๆสาํหรบัเดก็ๆ และเยาวชน ...เป้าหมายใหญ่คอืเรา

จะมอีาคารสองหลงัสรา้งเคยีงคู่กนัในทีด่นิแปลงใหญ่ทีม่อียูแ่ลว้ คอือาคารโบสถใ์หม ่และอาคารเอนกประสงคส์าํหรบั

ชุมชน... ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีถ่วายเงนิเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศเปร ูขอพระเจา้ทรงอ วย

พระพรแก่ทุกท่าน และครอบครวัดว้ย....ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม 

• อะเลจนัโดร เหมอืนกบัชาวบา้นจาํนวนมากในประเทศ “เปรู ” ทีพ่ดูภาษา “เคทช- วา ” ผูจ้ะสมัภาษณ์ 

อะเลจนัโดร ,  ตอ้งใชล้่ามหน่ึงคนแปลจากภาษา “เคทช- วา” เป็นภาษาสเปน และล่ามอกีคนจะแปลจาก 

ภาษาสเปน เป็นภาษาองักฤษ” 
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• โบสถท์ีก่ลุ่มคนเดนิถอืพระคมัภรีเ์ดนิเขา้ไป ชื่อโบสถ ์ “คสัโคแอ๊ดเวนตสี ” ซึง่ต่อมาโบสถค์สัโคแอ๊ด 

เวนตสีแห่งน้ี  เป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน “อะเลจนัโคร ” ต่อมารบัเอาความเชื่อของแอ๊ดเวนตสี และเดนิ 

ทางออกไปประกาศขา่วแอ๊ดเวนตสี ในฐานะเป็น “อาสาประกาศ ” ซึง่โบสถค์สัโคแอ๊ดเวนตสี ไดใ้ห ้

เงนิค่าใชจ้า่ยส่วนตวั ค่าอาหารค่ายานพาหนะ และหนงัสอื ใบปลวิ และอุปกรณ์ในการประกาศต่างๆ 

แก่อาสาประกาศ อะเลจนัโครตลอดหลายปี 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 13 เมษายน 2019 

กลวัท่ีจะสร้างโบสถ ์

 

เล่าโดย  ฮโูก แซนซ ์ วยั 64 ปี...ประเทศปารากวยั 

         

         ฮโูก แซนซ ์รูส้กึกลวั เมือ่ศษิยาภบิาล เอ่ยขอใหเ้ขาเป็นผูส้รา้งโบสถใ์นพืน้ทีข่องเพื่อนบา้น ทีไ่มเ่คยม ี

ใครเขา้ไปประกาศมาก่อนในเมอืง อะซนัซโีอน เมอืงหลวงของประเทศปารากวยั  

         ผูอ้ํานวยการบรษิทัประกนัชวีติ ซึง่มผีมสดีอกเลาไดท้าํงานในโรงพยาบาล อะซนัซโีอนแอ๊ดเวนตสีเป็นเวลา 

20 ปี กบัสมาชกิโบสถศ์ูนยก์ลางเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่มสีมาชกิโบสถ ์ 300 คน แต่เขาไมเ่คยทาํงานกบัผูค้นซึง่

อยูภ่ายนอกของโบสถ ์

         ฮโูก แซนซ ์ ออกตวัว่า “ผมกลวั ...ผมรูส้กึว่าตวัเองไมม่คีวามสามารถทีจ่ะดาํเนินการของโบสถด์ว้ยตวัเอง

ตามลาํพงั” 

         ฮโูกพดูปรกึษาภรรยา ผูซ้ึง่มปีระสบการณ์ทาํงานกบัผูค้นทีม่คีวามเชื่อต่างกนัออกไป หลงัจากที่ เธอทาํงาน

กบั “หน่วยงานพฒันา และบรรเทาทุกขแ์อ๊ดเวนตสี” มาหลายปี  

         ฮโูก อธษิฐานเป็นเวลาหลายสปัดาห ์และรูส้กึผดิเพิม่ขึน้ เมือ่ตระหนกัว่าจดุทีจ่ะมกีารสรา้งโบสถแ์ห่ง 

ใหม ่ขึน้คอืเขต “นูวา ซาโจเนีย ” ซึง่เป็นพืน้ทีต่ดิต่อกนั และอยูห่่างจากบา้นพกัของเขาเพยีงประมาณ 2 กโิลเมตร

เท่านัน้ ในทีสุ่ดฮโูกตอบตกลง จะดแูลขัน้ตอนต่าง ๆ ในความพยายามทีจ่ะสรา้งโบสถข์ึน้ในเขตพืน้ทีด่งักล่าว 

         ฮโูกสารภาพในตอนหลงัว่า “ผมไดเ้ริม่ตน้โครงการน้ีดว้ยความรูส้กึผดิ ” แต่ดว้ยการช่วยเหลอืจากอกีคน 

หน่ึง เรากไ็ดเ้ริม่งานกนั เราไดเ้ขา้ไปทาํงานในเขตพืน้ทีใ่หม ่และมองดวู่าพวกเขามคีวามตอ้งการอะไร จากนั ้ นมอง

หาวธิทีีต่อบสนองพวกเขา” 

         เธอตกลง จะใหค้วามช่วยเหลอื กา้วแรกเป็นกา้วสัน้ๆ ฮโูกเช่าตกึหลงัหน่ึง และถอืว่าเป็น “ศูนยแ์ห่งอทิธพิล” 

และจดัใหม้กีารประชุมสมัมนาอยา่ง ชัน้ปรงุอาหารสุขภาพ  จดัเรยีนรูต่้างๆ  ชัน้หยดุสบูบุหรี ่โดยไดร้บัการ

ช่วยเหลอืจากบุ คลากรของโรงพยาล และสมาชกิโบสถค์นอื่นๆ ดว้ยการผกูมติร และทาํตวัเป็นเพื่อนกบัผูค้นใน

ละแวกเพื่อนบา้น 

         ถอ้ยคาํแพรไ่ปเกีย่วกบัศูนยชุ์มชนใหม ่สมาชกิโบสถค์นหน่ึงไดส้รา้งหน้า “เฟซบุ๊ค ” ขึน้ และลงรปูภาพ

กจิกรรมของศูนย ์ “วทิย ุนูโว เธมโป ” ซึง่เชื่อมต่อกบัรายการ  “วทิยกุระจายเสยีงช่องแห่งความหวงั ” ของครสิตจกัร  

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ลงโฆษณาในเรือ่งการสมัมนาให ้

         หลงัจากเปิดดาํเนินการศูนยเ์อนกประสงคไ์ปหน่ึงปี ในปี 2015 ศูนยด์งักล่าวไดเ้ริม่จดัใหม้กีารประชุม

นมสัการเป็นประจาํในทุกวนัสะบาโต ซึง่เรยีกชื่อว่า “หน่ึงวนัห่างออกไปจากทางโลก ” ตจีากเขาไป แอนโตนิ 

โอเป็นประชากรของประเทศ  

        “หน่ึงวนัทีศู่นยเ์อนกประสงคด์งักล่าว ผูค้นสามารถลมืความเครยีด และหนัมาโฟกสัในเรือ่งพระคมัภรี ์ฮโูก

บรรยายว่า หน่ึงวนัน้ี “เรารว่มกนัรอ้งเพลง และศกึษาพระคมัภรีด์ว้ยคน ผูค้นทีไ่ดม้ าในการประชุมสมัมนา 

ตระหนกัว่า เราทัง้หลายมสีุขภาพดเีพราะพระคมัภรี”์ และพวกเขาเริม่อธษิฐานต่อพระผูเ้ป็นเจา้ 
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         ขณะทีก่ารศกึษาพระคมัภรี ์สมาชกิในชุมชนไดแ้สดงความประทบัใจออกมาเกีย่วกบัหลกัปฏบิตัจิากคาํ 

แนะนําเรือ่งสุขภาพจากหน้าหนงัสอื พวกเขาไดเ้รยีนรู้ ว่าสุขภาพดสีามารถหาพบได ้จากการรบัประทาน             

อาหารอยา่งถูกตอ้ง จากการอธษิฐาน และการมสีนัตสิุขจากพระเยซ ูขอ้พระคมัภรีข์อ้หน่ึงทีพ่วกเขาชื่นชอบ 

คอื “ท่านทีร่กั ขา้พเจา้อธษิฐานขอใหท่้านมพีลานามยัสมบรูณ์ และเจรญิสุขทุกประการ อยา่งจติวญิญาณของ 

ท่านจาํเรญิ อยูน่ัน้ ” (3 ยอหน์ 2) ขอ้พระคมัภรีอ์กีขอ้ทีพ่วกเขาชื่นชอบกล่าวว่า “แลว้สนัตแิห่งพระเจา้ ซึง่เกนิ 

ความเขา้ใจ จะคุม้ครองจติใจ และความคดิของท่านไวใ้นพระเยซคูรสิต”์ (ฟีลปิปี 4:7)     

         ในปี ค.ศ. 2016 มขีโมยปีนเขา้มา ทาํการทุบกระจก และขโมยสิง่ของ เช่นเครือ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า  เกา้อี ้และ 

โต๊ะหลายตวั ตดิต่อกนัหลายครัง้  ต่อมาการสมัมนาไดย้า้ยมาจดัทีบ่า้นของฮโูก       

        ในปีนัน้เอง ทัว่โลกไดร้ว่มกนัถวายเงนิในวนัสะบาโตทีส่บิสาม และส่งใหก้บัสาํนกังานมชิชั ่ นปารกุวยั 

ทาํใหม้เีงนิทุนขยายศูนยบ์รกิารชุมชุน ให้ เกดิมโีบสถเ์พิม่ขึน้อกีหลงัหน่ึง ดว้ยเงนิทุนทีไ่ดม้า  โบสถแ์อ๊ดเวนตสี

ทอ้งถิน่ไดซ้ือ้ทีด่นิเพิม่ขึน้  จดัทาํรัว้ลอ้มรอบแขง็แรงกว่าเดมิ เป็นการเพิม่มาตรการเพื่อความปลอดภยัมากขึน้ 

          โบสถห์ลงัใหมแ่ห่ง นูวา ซาโจเนีย เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่มศีูนยชุ์มช น ทาํพธิเีปิดในปี 2018 ซึง่มี      

ศษิยาภบิาลประจาํ ส่วนฮโูกยงัอยูต่ําแหนงหวัหน้าอาสาประกาศ—  ซึง่เขาพดูว่า เขาคงไมม่คีวามสุขมากกว่าการได้

ทาํงานรบัใชพ้ระเจา้ในหน้าทีน้ี่  

        ฮโูก กล่าวเป็นพยานว่า “ผมไดท้าํงานสาํหรบัโบสถแ์อ๊ดเวนตสีเป็นเวลา 20 ปี แต่เวลาไมก่ีปี่ตรงน้ีเป็นปี 

ทีผ่มมคีวามสุขมากทีสุ่ดในชวีติของผม เพราะว่าผมไดท้าํงานกบัผูค้นในโลก ” ฮโูก วยั 64 ปี ไดก้ล่าวเสรมิว่า 

“ก่อนหน้าน้ีผมไดท้าํงานรบัใชภ้ายในโบสถ ์แต่บดัน้ีผมไมเ่พยีงแต่ทาํการแนะนํา และทาํการสอนในโบสถ ์

แต่ตอนน้ีผมกําลงัทาํการเพิม่ขึน้ คอืทาํ การประกาศกบัผูท้ีย่งัไมเ่ชื่อ และแสดงใหพ้วกเขามองเหน็วถิชีวีติใหม ่และ

ผมชื่นชอบการดาํเนินพนัธกจิน้ี ทีพ่ระเจา้ทรงเตรยีมไวส้าํหรบัชวีติของผม” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก  ทีไ่ดร้ว่มถวายเงนิถวายในไตรมาสแรกของปี 2016 ซึง่เงนิจาํนวน 

ดงักล่าวไดถู้กส่ง ให ้สาํนกังานมิ ชชนัปารกุวยั เพื่อช่วยสรา้งโบส ถ์ และศูนยเ์อนกประสงคส์าํหรบัชุมชน แห่ง 

นูวา ซาโจเนีย เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ในเมอืงอะซนัซโิอน ...ขอบคุณพีน้่องทุกท่าน ขอพระเจา้ทรงอวยพระ 

พรใหท่้าน และโบสถข์องท่านเช่นกนั...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานทีต่ ัง้พนัธกจิ 

• ประเทศปารากวยั มโีบสถ ์ 61 หลงั และมกีลุ่มนมสัการ 95 กลุ่ม และมสีมาชกิโบสถ ์ 12, 519 คน ขณะ 

ทีม่ปีระชากรทัง้ประเทศ 31 ,838 ,000 คน คดิเป็นอตัราส่วน แอ๊ดเวนตสี 1 คนต่อประชากรทัว่ไป 

544  คน  

• คนงานพระกติตคิุณคนแรกผูเ้ดนิทางถงึประเทศปารากวยับ คอื “ไลโอเน ล บรุก๊กิง้ ผูเ้ป็นบรรณกรขาย 

หนงัสอื ผูท้าํการขายทีเ่มอืง “กรนั ชาโก แห่ง ปารากวยั ” ในปี ค .ศ. 1892 เดอืนสงิหาคม ปี ค .ศ.1900  

อี.วี. สไนยเ์ดอร ์และภรรยา ไดเ้ดนิทางมาจากประเทศอเมรกิา และทาํการขายหนงัสอื ต่อมาไดร้ายงาน 

ว่ามชีาวเยอรมนัคนหน่ึงที ่ “โคโลเนีย นาซโิอ นลั , ปารากวยั ไดร้บัเอาคาํสอนของแอ๊ดเวนตสี จา กการได ้

อ่านหนงัสอื และใบปลวิในภาษาเยอรมนั ทีส่่งใหก้บัเขาโดยพีช่ายของเขาในประเทศ “ อุรกุวยั ”  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 20 เมษายน 2019 

ไม่มีสนัติสขุจากการนัง่สมาธิ 

 

เล่าโดย  กสัตาโว จาวีเออร ์คาบลัเลอโร วยั 40 ปี...ประเทศ ปารากวยั 

         

         ผูนํ้าดา้นวญิญาณนํา “กสัตาโว ” เขา้สู่หอ้งหน่ึง เพื่อทาํการตดิต่อกบัวญิญาณของคนตาย หอ้งทีว่่าน้ีอยู ่

ในบา้นหลงัหน่ึงปลกูไวใ้นสวนเปลีย่วแห่งหน่ึง ซึง่อยูช่านเมอืง อะซนัซโิอน เมอืงหลวงประเทศปาราก วยั 

         ชายสงูอายผุูนํ้าดา้นวญิญาณบอกกบั กสัตาโวว่า “วญิญาณจะใหค้าํตอบทีคุ่ณตอ้งการ”  

         กสัตาโว กระ หายคาํตอบอยา่งยิง่ยวด เขาพยายามนอนหลบัในตอนกลางคนื เพื่อจะ “นัง่ทาํสมาธอิยา่ง 

เงยีบๆ  วนัละสองครัง้ตามที ่ผูนํ้าฝายวญิญาณแนะนํา ในตอนเชา้ และตอนเยน็ครั ้ งละหน่ึงชัว่โมง เพื่อจะขจดั

ความเครยีดออกไป การนัง่สมาธช่ิวยใหเ้กดิสนัตสิุขไดช่้วงสัน้ๆ จากนัน้ความเครยีดไดห้วนกลบัมาเป็นรอ้ยเท่า 

        กสัตาโวเชื่อฟังคาํของผูนํ้าฝ่ายวญิญาณ แต่เขาไดย้นิเสยีงหลายเสยีงรอ้งโตต้อบกนัอยา่งสบสน บา้งกร็อ้ง 

เสยีงแหลม กสัตาโวมองเห็ นผูค้นเดนิไปรอบๆ พลนัภาพของพวกเขากห็ายไป เหมอืนการปรากฏตวัของทตูผ ี

         กสัตาโวรูส้กึตื่นกลวั ผูนํ้าฝ่ายวญิญาณปลอบเขาว่า อยา่กลวัพวกทีคุ่ณมองเหน็เป็นวญิญาณประเภทหน่ึง 

พวกเขาจะไมท่าํรา้ยคุณหรอก พวกเขาแค่มาทดสอบจติใจ และความรูส้กึของคุณเท่านัน้  

         หลงัจากประสบการณ์การนัง่สมาธหิลายครัง้ กสัตาโวมองยอ้นกลบัไปในชวีติของเขา คุณพ่อคุณแมข่องเขา

เป็นสมาชกิครสิตจกัรวนัอาทติยแ์ห่งหน่ึง แต่พวกเขาตดัสนิใจส่งกสัตาโว ตอนนัน้อาย ุ 12 ปีเขา้เรยีนในโรงเรยีน    

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ตามทีเ่พื่อนบา้นคนหน่ึงแนะนําว่า เป็นโ รงเรยีนทีด่ทีีสุ่ดในเมอืงนัน้ กสัตาโวไมค่่อยตัง้ใจ

เรยีน และวชิาทีเ่ขารูส้กึเบื่อมากทีสุ่ดคอืชัน้เรยีนพระคมัภรี ์แต่กสัตาโวกส็อบไล่ไดค้ะแนนพอผ่านๆ และไดเ้ลื่อนชัน้

ทุกปี พอเรยีนในปีทีส่าม เพื่อนๆในหมูบ่า้นกแ็นะนําใหห้ดัดื่มสุรา ในปีต่อมาอกีปีกแ็นะนําใหใ้ชย้าเสพตดิ 

         ยาเสพตดิตวัแรกทีก่สัตาโวทดลองคอืกญัชา ในวนัหยดุสุดสปัดาห ์กสัตาโวไปสงัสรรคก์บัเพื่อนๆ วยัรุน่พวก

เขาสบูกญัชา ดื่มเหลา้ และบางครัง้กม็ ี “โคเคน” ดว้ย กสัตาโวรูส้กึชอบยาเสพตดิเหล่าน้ี เพราะเวลาเมาเหลา้ หรอื

เมากญัชา เขารูส้กึสบายใจเคลบิเคลิม้ ไมม่ี ความรูส้กึวติกกงัวลใดๆ แต่บ่อยครัง้หลงัจากใชส้ิง่เสพตดิกสัตาโวมกีาร

มนึๆ และบางครัง้รูส้กึวงิเวยีนศรีษะดว้ย คุณพ่อพาเขาไปหานกัจติวทิยา (psychologist) เพื่อขอความช่วยเหลอื 

และเธอแนะนําใหไ้ปหาผูนํ้า “การนัง่สมาธติะวนัออก” (Eastern meditation)  

         กสัตาโว ไดเ้รยีนรูว้่า ผูนํ้าดา้นวญิญาณที ่ “วหิารตะวนัออก ” ไดส้อนวชิา “การนัง่สมาธิ” และ “การฝึกโยคะ

บางท่า ” ดว้ย ในการนัง่สมาธ ิกสัตาโวไดร้บัการสอนใหท่้อง “คาถา ” ในภาษาอนิเดยีโบราณทีไ่มม่กีารใชก้นัใน

ปัจจบุนั ... กสัตาโวจะท่อง “คาถา ” ดงักล่าวทวนกนัหลายรอบ ผูนํ้าดา้นวิ ญญาณบอกว่า การนัง่สมาธ ิ

และ การท่องคาถาจะทาํใหเ้ขารูส้กึผ่อนคลาย และมสีนัตสิุข แต่สาํหรบักสัตาโวเขารูส้กึว่ามสีนัตสิุขจรงิ แต่กเ็พยีงครู่

เดยีว หลงัจากนัน้เขารูส้กึวา่จติใจของเขาว่างเปล่า.... 

         ชวีติของกสัตาโวดเูหมอืนดขีึน้ในช่วงหน่ึง แต่ต่อมาเขาไดย้นิ เสยีง และมองเหน็หลายสิง่แปลกๆขณะทีน่ัง่

สมาธ ิในทีสุ่ดกสัตาโวอุทานออกมาว่า “ผมกําลงัจะเป็นบา้ไปแลว้ ..ผมตอ้งการใหม้ใีครบางคนมาช่วยผม ”   

         เขาแสวงหาการช่วยเหลอืจากผูนํ้าฝ่ายวญิญาณ ในครัง้น้ีกสัตาโวยิง่รูส้กึหวาดหวัน่กว่าเดมิ เมือ่ผูนํ้าฝ่าย 

วญิญาณบอกว่า จะนําเขาไปเขา้ทรงวญิญาณของบุคคลผูม้ชีื่อเสยีงในอดตี ซึง่บดัน้ีเขาไดต้ายไปแลว้”  

        ถงึตอนน้ีเองทีก่สัตาโวตอบปฏเิสธ เพราะเขานึกขึน้ไดว้่า เขาเคยศกึษาพระคมัภรีก์บัครใูนโรงเรยีนแอ๊ดเวน -

ตสี กสัตาโวรบีตดิต่อศาสนาจารยโ์บสถแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ทาํงานแผนก “สุขภาพจติ และสุขภาพภาพกาย” เพื่อขอความ
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ช่วยเหลอื ศาสนาจารยแ์ละทมีงานรว่มกนัอธษิฐานกบั กสัตาโว และแนะนําใหเ้ขาหยดุการนัง่สมาธ ิ

หยดุการฝึกโยคะ และหยดุใชส้ิง่เสพตดิ และเชญิใหก้สัตาโวไปรว่มนมสัการทีโ่บสถทุ์กวนัสะบาโต 

         การหยดุนัง่สมาธ ิและการหยดุฝึกโยคะ เป็นเรือ่งไ มย่าก แต่การหยดุสิง่เสพตดิยากกว่ามากนกั กสัตาโว

ตอ้งต่อสูด้ ิน้รน เขาอธษิฐาน และพบการช่วยเหลอืจากพระคมัภรี ์ในคนืทีน่อนไมห่ลบัเขาอ้ างพระสญัญาใน 

พระธรรมอสิยาห ์ซึง่กล่าวว่า “ใจแน่วแน่นัน้ พระองคท์รงรกัษาไวใ้นศานตภิาพอนัสมบรูณ์ เพราะเขาวางใจใน

พระองค์ ” (อสิยาห์  26 :3) เขาอา้งพระสญัญาใน พระธรรมฟีลปิปีดว้ย ซึง่กล่าวว่า “ขา้พเจา้ผจญทุกสิง่ได ้

โดยพระองคผ์ูท้รงเสรมิกําลงัขา้พเจา้” (ฟีลปิปี 4:13) 

         กสัตาโวอุทศิถวายชวีติของเขาใหพ้ระเยซเูมือ่เขาอาย ุ 34 ปี เขากล่าวเป็นพยานว่า “ผมมองหาการเยยีวยา 

จากใครสกัคน ผูจ้ะทาํให้ ผมรูส้กึสบายกาย สบายใจขึน้ ....ในโบสถผ์มไดพ้บว่า ผมเป็นบุตรของพระเจา้ ผมรอดพน้

จากความบาปไดโ้ดยการสิน้พระชนมข์องพระบุตรบนไมก้างเขน” 

         หลงัการรบับพัตศิมา เขาไดช้มการนําเสนอผ่าน วี .ด.ีโอ. เกีย่วกบั  “การใชเ้วลาตรกึตรองของครสิเตยีน ” 

และ กสัตาโว ตดัสนิในทดลองด ูเขาพบว่าเทคนิก คลา้ยกบั “การนัง่สมาธแิบบตะวนัออก ” แต่แทนทีจ่ะนัง่ท่องคาถา

ภาษาอนิเดยี ทีต่ายแลว้ (ไมม่ชีนเผ่าใดใชก้นัในปัจจบุนั ) เขาจะท่องขอ้พระคมัภรีต่์างๆ และท่องทวน 

ซํ้าหลายรอบ... ผลทีไ่ดร้บัทาํใหเ้ขารูส้กึทึง่สุดๆ 

        “ผมสญูเสยีความรูส้กึนึกคดิ... ดไูปมนัว่างเปล่าเหมอืนเมือ่ก่อนตอนนัง่สมาธ ิแต่ตอนน้ีผมรูส้กึว่ามพีลงัของ

คลื่นไหลเวยีนไปทัว่รา่งกายของผม และผมไดย้นิเสยีงบอกผมใหท้าํอะไร ... ผมตวัแขง็ ไมส่ามารถเคลื่อน 

ไหวกาย ในทีสุ่ดผมออกมาจากสภาวะดงักล่าว” 

         เพื่อนบางคนบอกว่า  ในเมือ่กสัตาโว  เคยนัง่สมาธแิบบตะวนัออกมาก่อน อาจมอีํานาจลกึลบัแฝงเขา้มา 

กเ็ป็นได ้ฉะนัน้ใหก้สัตาโว  ใชว้ธิใีหมใ่นการเขา้ถงึพระเจา้ ... ดว้ยเหตุน้ีกสัตาโวตดัสนิใจจะไมน่ัง่สมาธอิกี 

ต่อไปแมจ้ะเป็นการท่องพระคมัภรี ์ไมใ่ช่การท่องภาษาอนิเดยีโบราณกต็ามท ี

         ตอนน้ีกสัตาโวเข้าเฝ้าเดีย่วกบัพระเจา้ดว้ยการศกึษาพระคมัภรีใ์ดขอ้หน่ึง หรอืตอนหน่ึง  จากนัน้ตรกึตรอง

ความหมายของขอ้พระคมัภรีข์อ้นัน้ หรอืตอนนัน้ แลว้อธษิฐาน ส่วนการฝึกโยคะ ... เขากห็ยดุไปโดย 

ปรยิาย ในความรูส้กึของกสัตาโว การฝึกโยคะ เป็นเครือ่งมอืชนิดหน่ึงของพญามาร... 

         “การฝึกโยคะทาํใหค้นฝึกรูส้กึอารมณ์ด ีจนบางคนไมอ่ยากจะอ่านพระคมัภรี ์หรอืเชญิใหพ้ระเยซเูขา้มา 

ในชวีติของเขา โดยคุณรูส้กึว่าคุณสบายกาย สบายใจเพยีงพอแลว้”  

          ปีน้ี ปี ค .ศ. 2019  กสัตาโว มอีาย ุ 40 ปี และกําลงัทาํงานเป็นบรรณกร หรอืเป็น “ผูป้ระกาศพระกติตคิุ ณ 

โดยการจาํหน่าย จา่ยแจกวรรณกรรมครสิเตยีน ” สองสามปีทีแ่ลว้กสัตาโว เขา้รบัการฝึกเป็นผูช่้วยแผนก กาย 

ภาพบาํบดั ซึง่เน้นการนวดรา่งกาย และเสน้เอน็ เพื่อการผ่อนคลาย  และรกัษาโรค ” ตอนน้ีกสัตาโว จงึมงีาน 

สองอยา่งทาํทีศู่นยเ์อนกประสงคส์าํหรบัชุมชน และการออกไปจาํหน่ายหนงัสอืของครสิตจกัร 

        ขอบคุณพีน้่องโรงเรยีนวนัสะบาโตทัว่โลก  ทีไ่ดถ้วายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของปี ค .ศ. 2016 

ซึง่เงนิส่วนหน่ึงทีส่าํนกังานครสิตจกัรปารากวยัไดร้บั ไดนํ้าไปก่อสรา้งตกึเอนกประสงค ์สาํหรบัเป็นทีท่าํ 

การศูนยบ์รกิารชุมชน “ นูวา ซาโจเนีย เซเว่ นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ” ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงหลวงของประเทศ 

         ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านและทัง้โบสถข์องท่านดว้ย ใหท้าํการประกาศพระกติตคิุณไดผ้ลด ี

มากขึน้ และมากขึน้...ในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 
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สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ประเทศปารากวยั มอีตัราผูอ่้าน- เขยีนหนงัสอืไดส้งูกว่าประเทศสหรั ฐอเมรกิา ประชากรประเทศ 

ปารากวั ยอาย ุ 15 ปีขึน้ไป อ่านและเขยีนหนงัสอืไดถ้งึ 94 เปอรเ์ซน็ต ์ขณะทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา 

มผีูอ่้าน-เขยีนหนงัสอืได ้86 เปอรเ์ซน็ต ์ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 27 เมษายน 2019 

เหตใุดฉันจึงได้เกิดมา 

 

เล่าโดย  กราซีลา มเูซทติ วยั 52 ปี...ประเทศ อรุกุกวยั 

 

         ผูห้ญงิคนหน่ึงยนืทีป้่ายรถประจาํทางแห่งหน่ึงในเมอืง “มอนเตวเิดโอ ” เมอืงหลวงของประเทศ  ปารกุวยั  

ในกระเป๋าสะพายของเธอ มเีงนิกอ้นหน่ึง ซึง่ เธอเกบ็ไวส้าํหรบัจดุประสงคพ์เิศษบางอยา่ง  ตอนน้ี เธอกําลงัรอขึน้รถ

ประจาํทาง 

         ในทนัใดนัน้ เธอรูส้กึว่ามอีะไรในทอ้ง เธอดิน้ถงึสองครัง้ เธอรูส้กึตื่นเตน้ สิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นครรภของ เธอกําลงั

ส่งสญัญาณ เธอกําลงัจะกลายเป็นแมค่น....แมร้ถโดยสารหมายเลขทีเ่ธอตอ้งการจะนัง่เขา้มาจอด แต่ เธอไมข่ึน้ไปนัง่ 

พอรถประจาํทางวิง่ออกไป เธอเดนิขา้มถนนเขา้ไปในรา้นขายขนมอบ และซือ้คุกกีม้าห่อหน่ึง พรอ้มกบันมสดกล่อง

หน่ึง เดนิขา้มถนนมานัง่รอรถประจาํทางคนัต่อไป 

         ทีบ่า้น เธอพูดกบัสามทีีป่ระตูบา้น เขาถามว่า “เหตุใดคุณกลบับา้นเรว็อยา่งน้ี คุณไปทาํธุระทีว่่า หรอืเปล่า ”  

         “ค่ะ, ฉนัตดัสนิใจทีจ่ะไมท่าํมนั” เธอตอบ 

          และหลงัจากนัน้สองเดอืนกว่าๆ เดก็ทารก ซึง่ไดร้บัการตัง้ชื่อว่า “กราซลีา มเูซทติ ” กไ็ดค้ลอดออกมา 

          มารดาของ “กราซลีา” ชื่อมาเรยี ไมเ่คยอนุญาตใหล้กูสาวลมืเรือ่งราวในวนันัน้ชวีติวยัเดก็ทีไ่มธ่รรมดา 

         กราซลีา พอเดนิได ้วิง่ไดก้ว็ิง่เล่นอยูต่ามถนนสายเลก็ๆ ในสุสาน  

         พอกราซลีา อายไุดปี้ครึง่ พีส่าวของของ กราซลีา ไดเ้สยีชวีติอยา่งน่าเศรา้สลดใน เหตุการณ์ไฟไหมโ้รงงาน 

พรอ้มกบัเพื่ อนรว่มงานประมาณ 20 คน เพราะบา้นอยูไ่มห่่างจากสุสาน ระยะเดนิเทา้ไดส้บายในเกอืบทุกเยน็ คุณ

แมจ่ะจงูมอืกราซลีา เดนิไปยงัสุสาน เพื่อคุณแมจ่ะไมน่ัง่ปล่อยใจเศรา้โศกทีห่ลุมฝังศพของ พีส่าวกราซลีา ทีไ่ด้

เสยีชวีติไปขณะทีเ่ป็นสาวรุน่ ดว้ยเหตุน้ีกราซลีา จงึวิง่เล่นไปม าระหว่างหลุมฝังศพ บางครัง้กราซลีาจะนําดอกไม้

จากหลุมฝังศพทีญ่าตนํิาไปวางไว ้บนหลุมทีว่่างเปล่ามหีญา้ขึน้ 

         ทีบ่า้นเมือ่มแีขกมาเยีย่ม คุณแมจ่ะแนะนํา กราซลีากบัแขก หรอืเพื่อนๆว่า “พระเจา้ทรงรบัเอาลกูสาวคน

หน่ึงของฉนัไป และเดก็คนน้ีมาแทนที่ ” จากนัน้คุณแมจ่ะ เล่าเหตุ การณ์ซึง่เกดิขึน้ทีป้่ายรถประจาํทาง โดยไมใ่ช้

รายละเอยีดอะไรนกั เหมอืนเป็นเรือ่งตลกนิดๆ แลว้กล่าวสรปุว่า “ฉนัไมเ่คยคาดฝันว่า กราซลีา จะเกดิมา ” แลว้คุณ

แมก่จ็ะยิม้อยา่งอารมณ์ด ี

          เมือ่กราซลีา ไดย้นิคณุแมเ่ล่าเรือ่งเดยีวกนัน้ีหลายครัง้ใหแ้ขก หรอืญาติๆ  ทีม่าเยีย่ม กราซลีารูส้กึตนเป็น

ส่วนเกนิ เธอคดิว่า เธอเกดิมาเพื่อแทนทีพ่ีส่าว  ซึง่เป็นเหมอืนแสงสว่างของบา้น หลายปีผ่านไป คุณพ่อ และคุณแม่

หยา่ขาดจากกกนั ส่วนกราซลีาตอนนัน้ แต่งงานออกบา้นและมลีกูสาวของเธอเอง อาย ุ15 ปี ในเวลาต่อมาพีช่ายคน

โตสุด ซึง่เป็นพีข่องพีส่าวทีต่ายเพราะโรงงานถูกไฟไหมไดเ้สยีชวีติลงก่อนวยัอนัควร เพราะโรคหวัใจ 

       สองสามปีผ่านไป พีช่ายคนเดยีวของ กราซลีาทีย่งัมชีวีติอยูอ่กีคน ขณะทีเ่ขาขีจ่กัรยานออกกําลงัในตอน

เยน็ ไดถู้กรถยนตค์นัหน่ึงขบัรถในความเมาชนเอา เสยีชวีตี กราซลีา รบัทราบข่ าวรา้ยก่อนและไมก่ลา้หาญพอทีจ่ะ

บอกใหคุ้ณแมท่ราบ เพราะนอกจากกราซลีา คุณแมเ่หมอืนยงัมลีกูชายคนเดยีวทีย่งัมชีวีติอยู ่น่ีจะตอ้งเป็นเรือ่งเศรา้

สุดทานทนสาํหรบัคุณแม ่

         อยา่งไรกด็ใีนทีสุ่ดกราซลีา กต็อ้งบอกขา่วรา้ยกบัมารดา ซึง่ เธอถงึกบัเป็นลมหมดสตไิปหลายชัว่ โมงก่อนจะ

ฟ้ืนขึน้มารบัฟังขา่วรา้ยอกีครัง้ ....ในทีสุ่ดกราซลีา รบัคุณแมม่าอยูด่ว้ยทีบ่า้นของ เธอ ดเูหมอืนคุณแมจ่ะแก่ตวัลง
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อยา่งรวดเรว็ จนวนัหน่ึงคุณแมร่า่งกายอ่อนแอ และกลายเป็นคนสงูอายนุอนตดิเตยีง กราซลีาดแูลคุณแมจ่นวนัที่ เธอ

จากไปดว้ยโรคเสน้โลหติในสมองแตก 

         วนัหน่ึงกราซลีา ไดเ้ปิดฟังรายการวทิยกุระจายเสยีงชื่อ “นูโว เทม็โป ” ซึง่เป็นวทิยทุอ้งถิน่แต่ทาํการ

ถ่ายทอดจากสถานีวทิยกุระจายเสยีง “ช่องทางแห่งความหวงั ” ของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เมือ่กราซลีา 

รบัฟังรายการวทิยใุนวนันัน้ เธอรูส้กึชื่นชอบน้ําเสยีง แ ละเน้ือหาของคาํบรรยายของศาสนาจารย ์ซึง่ เธอไดร้บัความ

สงบ และสนัตสิุต เธอจงึเปิดวทิยฟัุงรายการต่อมาอกีมากกว่าสบิครัง้ 

        ทีน่่าแปลกคอืเธอบงัเอญิไดร้บัฟังรายการวทิยอุกีสถานีหน่ึง ซึง่ออกอากาศโดยครสิตจกัรวนัอาทติยแ์ห่งหน่ึง 

ซึง่รายการในวนัน้ี ผูท้าํการบรรยาย คงเป็นศาสนาจารยค์นหน่ึง เขากล่าวโจมต ีขอ้เขยีน โดยเฉพาะการทีค่รสิตจกัร

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตใีหก้ารยอมรบัว่า นางเอลเลน จ.ีไว้ท ์ซึง่เป็นผูร้ว่มก่อตัง้ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยค์นหน่ึง ศาสนา -

จารยผ์ูก้ล่าวคาํบรรยายกล่าวสรปุว่าชาวแอ๊ดเวนตสีเชื่อในสิง่ที่ ไมจ่รงิ แมช้าวแอ๊ดเวนตสีจะอา้งว่าพวกตนเชื่อใน

ความจรงิในพระคมัภรีทุ์กขอ้กต็าม...เรือ่งน้ีทาํให ้ กราซลีา พยายามมองหาหนงัสอืของ เอลเลน จ.ีไว้ท ์เพื่อจะอ่านดู

ว่าขอ้เทจ็จรงิเป็นอยา่งไร เหตุใดชาวแอ๊ดเวนตสีบอกว่าเชื่อในพระคมัภรีทุ์กอยา่ง เหตุใดจงึไปเชื่อในขอ้เขยีน และคาํ

พยานของนางเอลเลน  จ.ี ไวท้ ์ดว้ยเล่า 

        กราซลีา ไปเยีย่มหอ้งสมดุ และรา้นหนงัสอืหลายแห่ง พยายามคน้หาหนงัสอืของนางเอลเลน  จ.ี ไว้ท ์แต่ไม่

พบหนงัสอืของนางแมส้กัเล่มเดยีว ทัง้ๆ  กราซลีา ไดท้ราบจากรายการวทิยวุ่า นางเขยีนหนงัสอื และถูกตพีมิพก์ว่า  

40 เล่มในรอบหลายสบิปี 

        วนัหน่ึงบุตรชาย ซึง่เป็นลกูคนโตของ กราซลีา ไดไ้ปทีร่า้นตดั และซ่อมรองเทา้ในตวัเมอืง  และมองเหน็

หนงัสอืเล่มหน่ึงบนโต๊ะขา้ง เกา้อีร้บัแขก เมือ่หยบิขึน้มาดเูป็นหนงัสอืทีเ่ขยีนโดยนางเอลเลน  จ.ีไว้ท ์จงึขอซือ้ จาก

เจา้ของรา้น และนํากลบัมา ใหม้ารดา ขณะทีย่ ืน่หนงัสอืใหเ้ขากล่าวว่า  “ดสูคิุณแม ่น่ีเป็นหนงัสอืทีคุ่ณแมม่องหามา

หลายเดอืน ผมนํามาใหคุ้ณแมแ่ลว้ เป็นหนงัสอืทีม่าจากพระเจา้” 

         กราซลีารบัเอาหนงัสอืมาถอืไว ้และอ่านชื่อหนงัสอื “ความหวงัยิง่ใหญ่ ” บรรทดัถดัมา เธอ เหน็ชื่อผู ้

ประพนัธ ์เอลเ ลน จี . ไว้ท ์มอืของเธอสัน่ขึน้โดยไมรู่ส้กึตวั ... น่ีหรอืคอืหนงัสอืที่ เธอ ใชเ้วลาหาหลายเดอืน    

         “ น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระเยซเูจา้ทาํงานในชวีติของฉนัเป็นแน่   เธอ อุทานออกมาอยา่งไมรู่ส้กึตวั “พระองค ์

ทรงส่งหนงัสอืเล่มน้ีมาใหฉ้นัผ่านลกูชายแน่ๆ ” 

         จากชั ว่ขณะนัน้เป็นตน้ไป กราซลีา ไมม่คีวามสงสยัเกีย่วกบั นางเอลเลน จี .ไว้ท์ แมแ้ต่ก่อนทีไ่ดอ่้าน 

หนงัสอืเล่มนัน้ของนาง “พระเจา้ทรงใชห้นงัสอืเป็นผูเ้รยีกฉนัใหเ้ดนิตามเสน้ทางของพระองค์ ” เธอ อุทาน 

          กราซลีา อ่านหนงัสอืเล่มนัน้จบในไมก่ีว่นั เธอไดโ้ทรไปยงัสถานี วทิยกุระจายเสยีง “นูโว เทม็โป ”  เพื่อขอ

ขอ้มลูเพิม่เตมิ และสถานีวทิยไุดส้่งสมาชกิโบสถค์นหน่ึงชื่อ “ไมกูเอล อะมาโร สะเปแรนซา ” เพื่อสอนพระคมัภรี์

ใหก้บั กราซลีา 

        ไมน่านต่อมา กราซลีา ไดร้บับพัตศิมาในโบสถ ์ “ลา เทจา เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ” ซึง่โบสถห์ลงัน้ี ไดร้บัทุน

จากเงนิถวายในวนัสะโตทีส่บิสาม เมือ่ปี 2016 รว่มกบัผูบ้รจิาคทอ้งถิน่ และไดก่้อสรา้งขึน้จนเสรจ็  

         ปัจจบุนั กราซลีา ซึง่อดตีทีผ่่าน มาเธอสงสยัว่า เหตุใดหนอ เธอจงึเกดิมาเพื่อใหพ้บกบัความเสยีใจกบั 

การตายของพีส่องคน และพ่อแมอ่ยา่รา้งกนั ....และแมก่ม็าจากไปดว้ยความขมขืน่ ...ตอนน้ีกราซลีา เขา้ใจแลว้ว่า

เธอเกดิมาทาํไม เธอไดร้บัคาํตอบแลว้ 

         กราซลีา เล่ายอ้นกลบัไปตอนที่ เธออยูใ่นครรภข์องมารดาว่า  คุณแมข่องฉนัเล่าใหฟั้งว่า วนันัน้คุณแม่

เตรยีมเงนิไปเพื่อจะไปทาํแทง้ แต่ขณะทีคุ่ณแมล่งจากรถประจาํทา ง และจะนัง่รถประจาํทางไปทาํแทง้กบั 



13 

 

รา้นลกึลบัแห่งหน่ึง ตวัฉนัขณะอยูใ่นครรภไ์ดด้ิน้ขึน้มา ทาํใหคุ้ณแมต่กใจ และไดส้ต ิคุณแมไ่ดต้ดัสนิใจเดนิทางกลบั

บา้น คุณแมรู่ส้กึหวิจงึเดนิขา้มถนนไปซือ้คุกกี ้และนมกล่องมากนิและดื่ม แลว้ขึน้รถเดนิทางกลบับา้น ...จนคุณพ่อ

สงสยัว่า ทาํไมไปทาํแทง้จงึกลบับา้นเรว็อยา่งน้ี....ถา้ฉนัถูกทาํแทง้ออกไป ฉนัคงไมไ่ดเ้กดิมาดโูลก ...และใครจะดแูล

คุณแมห่ลายปีก่อน เธอไดจ้ากโลกน้ีไป ...และตอนน้ีคุณพ่อไดม้าขอใหฉ้นัดแูลในวนัทีช่ราภาพมากแลว้ อาย ุ 94 ปี 

และเป็นผูส้งูอายนุอนตดิเตยีง   ถา้ไมม่ฉีนัใครจะดแูลคุณพ่อ... 

         “พระเจา้ทรงควบคุมสถานการณ์ทุกอยา่งเสมอ ” กราซลีา กล่าวเป็นพยานในโบสถ ์ฉนัไมท่ราบว่าพระเจา้

ทรงมองเหน็ฉนัเป็นคนอยา่งไร แต่พระองคท์รงช่วยฉนัใหร้อด ถงึตอนน้ีฉนัไดนํ้าคนมารบัเชื่อ และรบับพั 

ตศิมาแลว้สีค่น ฉนัหวงัทีจ่ะสรา้งสาวกใหก้บัพระองคม์ากขึน้”  

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก  ทีไ่ดถ้วายทรพัยใ์นปี ค .ศ.2016 ซึง่เราไดนํ้าเงนิทีไ่ดร้บัไปสมทบกบั 

ผูบ้รจิาคในประเทศ และไดส้รา้งโบสถข์ึน้หลงัหน่ึง และสรา้งอาคารเอนกประสงคส์าํหรบัเป็นศูนยบ์รกิาร 

ชุมชนขึน้ดว้ยหลงัหน่ึง เคยีงคู่กนั .... ขอพระเจา้ทรงอวยพรใ หทุ้กท่าน และครอบครวัของท่านดว้ย ในนาม 

พระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ประเทศอุรกุวยั มโีบสถ ์ 59 หลงั และมกีลุ่มนมสัการ 50 แห่ง ทัง้ประเทศมปีระชากร 3,457 ,000 คน 

ซึ่งมอีตัราแอ๊ดเวนตสี  1  คนต่อปร ะชากรทัว่ไป  438 คน ผูเ้ชื่อในหลกัขอ้เชื่อแอ๊ดเว นตสีคนแรกใน 

ประเทศอุรกุวยัชื่อ มสิเตอร ์รวิอร ์ซึง่เป็นชาวอติาล ีซึง่ไดเ้ปลีย่นสญัชาตเิป็นชาว อุรกุวยั ในปี 1890  

ก่อนเดนิทางมาตัง้รกรากทีป่ระเทศอุรกุวยั สีปี่ก่อนคอืในปี 1886 มสิเตอร ์วเิวอร ์ไดร้บัฟังเรือ่งเทศน์ 

โดย นาง เอลเลน จี .ไว้ทท์ีเ่มอืง “เปียสมอนท์  , ประเทศอติาลี ” ซึง่นางไดเ้ดนิทางไปเยีย่ นพีน้่องแอ๊ดเวน - 

ตสีในประเทศอติาลใีนปีนัน้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 4 พฤษภาคม 2019 

ความปรารถนาจะได้พบพระเจ้า 

 

เล่าโดย เซซิเลีย เฟรเร วยั 60  ปี...ประเทศ อรุกุกวยั 

 

   เซซเิลยี รูส้กึเจบ็ปวดแทบจะขาดใจ เมือ่สามปีระกาศขอเลกิทางเดนิกบั เธอ แลว้เกบ็ของลงกระเป๋าเดนิทาง 

และนัง่รถรบัจา้งออกไป   

เซซเิลยี อาย ุ30 ปี กําลงัต่อสูช้วีติกบัโรงมะเรง็ในมดลกูและ เธอรูส้กึเจบ็ปวดทรมานยิง่นกั เธอสงสยัว่าสามี

ของเธอไดบ้อกเลกิทางเดนิชวีติกบัเธอเพราะอะไร เพราะว่า เธอเจบ็ปวดอยูเ่กอืบตลอดเวลา  และไมย่อมใหเ้ขาแตะ

ตอ้งตวัเธอในหลายเดอืนทีผ่่านมาหรอืไม ่

       แต่คุณแมบ่อกกบั เธอในเหตุผลทีต่่างออกไปว่า  เขาหยา่กบั เธอ เพราะว่า เธอไดต้ดัสนิใจรบับพัตศิมาเป็น

สมาชกิครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่เขากล่าวขดัขวางและขูจ่ะแยกทางกบัเธอ เมือ่ 5  เดอืนก่อน ซึง่ตอนนัน้

เธอยงัไมท่ราบว่าเธอเป็นมะเรง็ทีม่ดลกู กล่าวคอืครสิตจกัรเซเว่นธม์าเปิดประชุมขึน้ในเมอืงเลก็ๆ ทีเ่ซซเิรยีอาศยัอยู่

กบัสาม ี และพอเสรจ็สิน้การประชุม เซซเิลยีตดัสนิใจรบัเชื่อ ขณะทีส่ามไีมส่นใจเรือ่งศาสนา  เพราะเขาเป็นนกักนิ 

และนกัดื่ม และชอบการไปสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู เตน้ราํรอ้งเพลงสนุกสนาน ซึง่หลงัจากทีเ่ซซเิลยีรบับพัตศิ -มาแลว้ 

เธอปฏเิสธทีจ่ะไปในงานสงัสรรค ์กนิและดื่ม และเตน้ราํเหมอืนทีผ่่านมา 

         คุณแมบ่อกเซซเิลยีว่า “เธอสญูเสยีสามไีป เพราะเธอไปเขา้โบส ถน์ัน่เอง ” ซึง่เซซเิลยี พดูอะไรไมอ่อก 

ถา้เป็นอยา่งนัน้จรงิ เธอไดต้ดัสนิใจเลอืกทางทีถ่กูตอ้งแลว้ และเธออธษิฐานขอการทรงนําทุกๆวนั 

         เซซเิลยีเขา้รบัการผ่าตดัมดลกู ขอบคุณพระเจา้ การผ่าตดัเกดิผลด ีเพราะมะเรง็ยงัไมล่ามไปยงัอวยัวะ 

ส่วนอื่นๆ เธอจงึใชช้วีติไดอ้ยา่งปกต ิ

        อยา่งไรกต็าม เซซเิลยีมลีกูสามคนตอ้งเลีย้งด ูและ เธอตอ้งไปทาํงาน เธอมอีาชพีเป็นกุ๊กปรงุอาหารและ เธอ

ไมส่ามารถหางาน ทีห่ยดุพกัในวนัสะบาโตได ้แมไ้มไ่ด้ ไปโบสถแ์ต่จติใจของ เธอยงันึกถงึพระ เจา้เสมอ เซซเิลยียงั

อ่านพระคมัภรี ์และอธษิฐานทุกเชา้ก่อนออกไปทาํงานทีภ่ตัตาคารแห่งหน่ึง 

          เวลาผ่านไปหลายปี ลกูทัง้สามของ เธอเตบิโต แต่งงาน และออกบา้นไป ถงึตอนน้ีเซซเิลยียงัรูส้กึขมขืน่ไม่

หาย จากการทีส่ามตีจีากเธอไปโดยทีไ่มร่บัผดิชอบ ส่งเสยีลกูๆ เรยีนหนงัสอืแต่อยา่งใด 

 

การย้ายบ้าน 

        ต่อมาเมือ่เซซเิลยีอายไุด ้ 59 ปี เธอหยดุทาํงาน และไดไ้ปอยูเ่มอืง “มอนเตวเิดโอ ” ซึง่เป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศ  “อุรกุวยั” เพื่อไปอาศยัอยูก่บัลกูสาวคนโต และลกูเขย และช่วยดแูลหลานสามคน ตอนน้ีเซซเิลยีเริม่คดิถงึ

พระเจา้ และมคีวามปรารถนาจะไปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี       

        พระเจา้ทรงไดย้นิคาํอธษิฐานของ เซซเิลยี ตอนสายวนัหน่ึงเมือ่หลานไปโรงเรยีนกนัหมดแลว้ เซซเิลยีเปิด

วทิยฟัุงขา่วสถานีวทิยทุอ้งถิน่ ซึง่กําลงัถ่ายทอดรายการจากสถานีวทิย ุ “นูโว เทมโป ” ของโบสถแ์อ๊ดเวนตสีพอด ี 

        เซซเิลยีกล่าวเป็นพยานยอ้นหลงัทีโ่บสถใ์นวนัหน่ึง “ฉนัไมส่ามารถอธบิายได ้เหตุใดฉนัจงึเปิดฟังรายการวทิย ุ

และเป็นรายการวทิยขุองเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ทีฉ่นัตอ้งการตดิต่ออยูพ่อด”ี  

        วนัหน่ึงขณะทีเ่ซซเิลยีฟังรายการวทิย ุดี .เจ. ผูด้าํเนินรายการประกาศว่า “เราจะทาํพธิเีปิดโบสถเ์ซ เว่นธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตสีหลงัใหมใ่นวนัที ่ 1  มกราคม 2017 ซึง่ตําแหน่งของโบสถท์ีจ่ะเปิดใหมอ่ยูห่่างจากบา้นของลกูสาวที่       
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เซซเิลยีอาศยัอยูเ่พยีง 13 ช่วงตกึเท่านัน้ ซึง่เป็นระยะทางประมาณ 1 กโิลเมตรเศษ ซึง่เซซเิลยีสามารถเดนิเทา้ไป

นมสัการทีโ่บสถไ์ดอ้ยา่งสบาย เซซลิยี ดใีจตื่นเตน้ทีไ่ดไ้ปในงานเปิดโบสถห์ลงัใหมซ่ึง่อยูไ่มไ่กลจากบา้นพกั ในวนัน้ี

มหีลายสบิคนรบับพัตศิมา ซึง่เซซเิลยีของเขา้รว่มดว้ย แต่ศษิยาภบิาลขอใหเ้ซซเิลยีศกึษาพระคมัภรีเ์ป็นการ

ทบทวนสกัช่วงเวลาหน่ึงก่อน ซึง่เซซเิลยีรบัฟัง และไดร้บับพัตศิมา ในวนัที ่ 18 พฤษภาคม ในเวลา 4 เดอืนครึง่

ต่อมา  

        เซซเิลยีกล่าวว่า “นบัตัง้แต่วนัทีฉ่นัรบับพัตศิมา ฉนัมคีวามสุข มคีวามชื่นชมยนิดมีาก “พระเจา้ทรง

เปลีย่นแปลงชวีติของฉนั พระองคท์รงดงึฉนัขึน้จากหลุมแห่งความเจบ็ปวด และความขมขืน่ใจ” 

         พีน้่องสมาชกิ รวมทัง้คนทัว่ไปในชุมชนต่างมองเหน็ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ หลายคนทกัทายเซซเิลยี 

ว่า “ดคูุณมคีวามสุขเหลอืเกนิ คุณยิม้แยม้แจม่ใส และยิม้กบัพวกเราเสมอ ” ซึง่เซซเิลยีจะตอบว่า “ฉนัมสีนัตสิุข 

และมคีวามสุขในพระเจา้จรงิๆ นัน่แหละ” 

 

อธิษฐานเผือ่ครอบครวั 

         หลงัจากทีเ่ซซเิลยีกลบัไปทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี เซซเิลยีเริม่อธษิฐานเผื่อลกูสาว และลกูเขยของ เธอใหต้อ้นรบั

พระเยซ ูขณะทีเ่ซซเิลยีอธษิฐาน เธอ สงัเกตว่ามมีชิชนันารชีาวบราซลิเขา้มาทาํงานเป็นผู้ ช่วยศษิยาภบิาล 

มชิชนันารชีาวบราซลิคนน้ีพดูภาษาองักฤษไดค้ล่อง ส่วนลกูเขยของเซซลิยั เป็นสถาปนิก และเขาตอ้งการเรยีนรู้

ภาษาองักฤษ เพื่อวนัขา้งหน้าจะไดไ้ปทาํงานต่ างประเทศ เซซเิลยีไดพ้ดูกบัมชิชั นนารชีาวบราซลิว่าลกูเขยของ เธอ

ตอ้งการเรยีนภาษาองักฤษ เขาเตม็ใจจะสอนภาษาองักฤษ และพระคมัภรีใ์หก้บัเขาไหม ซึง่มชิชนันารเีตม็ใจ        

เซซเิลยีจงึบอกกบัลกูเขยว่าเธอไดห้าครสูอนภาษาองักฤษใหเ้ขาแลว้ทีโ่บสถ ์

         โดยวธิกีารเช่นน้ี ลกูเขยของเซซเิลยีไดก้ลายเป็นเพื่อนกบัมชิชนันารชีาวบราซลิ เขาไดเ้รยีนภาษาองักฤษ

และฝึกเขยีน ฝึกพดูฟร ีและเขาถูกเชญิใหเ้ขา้รว่มในกจิกรรมอื่นๆ ของโบสถด์ว้ย 

         เซซเิลยีเล่าว่า  สาํหรบัลกูสาวของเธอดจูะเขา้ถงึยากกว่า เพราะทุกครัง้เมือ่เซซเิลยีเอ่ยเรือ่งของพระเจา้กบั

ลกูสาว เธอจะทาํเป็นเฉยๆ จนวนัหน่ึงลกูสาวหลุดความในใจกบัเซซเิลยีผู้ เป็นแมว่่า “คุณแมด่พูยายามจะนํา หนูไป

เขา้โบสถค์ุณแมใ่หไ้ดน้ะคะ” 

         เซซเิลยี กล่าวตอ บอยา่งนุ่มนวลว่า “ไมใ่ช่อยา่งนัน้นะลกู แต่เป็นว่าหลงัจากทีแ่มไ่ดต้ายจากหนูไปแลว้ แม่

แมอ่ยากจะพบหนู และครอบครวัของหนูทุกคนในสวรรคต่์างหาก...เมือ่แมฟ้ื่นจากความตาย แมจ่ะลมืตาขึน้มองเหน็

ลกู และครอบครวัของลกูอยูต่รงหน้า” 

         ถอ้ยคาํน้ีสมัผสัดวงใจของลกูสาว  เธอบอกถอ้ยคาํของเซซเิลยีกบัสาม ีในทีสุ่ดลกูสาว และลกูเขยไดศ้กึษา

พระคมัภรี ์และเตรยีมตวัเพื่อรบับพัตศิมา 

        ตอนน้ีเซซเิลยีอาย ุ 60 ปี ไดก้ลายเป็นสมาชกิโบสถแ์อ๊ดเวนตสีโกเอส เธอ ไดท้ราบว่า โบสถท์ี่ เธอ 

กําลงันมสัการ พึง่ถูกสรา้งขึน้ใหม ่ จากเงนิถวายในวนัสะบา โตทีส่บิสาม ของพีน้่องในพระเจา้ทัว่โลก ซึง่ถวายให้

พระเจา้ผ่านโบสถต่์าง ในวนัสะบาโตที ่13 ของปี ค.ศ. 2016  

สาํนกังานครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีแห่ง อุรกุวยั และครสิตจกัรโกเอส เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตศี ขอบคุณพีน้่องใน

พระครสิตท์ัว่โลกทีถ่วายเงนิเพื่อช่วยพนัธกจิของพระเจา้ ในประเทศอุรกุวยั ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหท่้านและ

ครอบครวั รวมทัง้ครสิตจกัรของท่านดว้ย....ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• คาํว่า “กวัแรนฟ”  หมายถงึ “อุรกุวยั” ซึง่หมายถงึ “แมน้ํ่าแห่งนกทีม่สีสีนัสวยงาม” 

• อาหารตํารบัขึน้ชื่อระดบัชาตขิอง อุรกุวยั คอื “แซนวชิชนิดพเิศษ ” มสีเตก็ชิน้บาง โรยหน้าดว้ยเนยแขง็ 

(ประเภทหน้าพซิซ่า ) มมีะเขอืเทศ , มายอนเนส , ผลมะกอก , และไขไ่ก่ตม้ใหแ้ขง็ ซึง่เสรมิมาในกอ้น 

ขนมปังอบขึน้เฉพาะ บ่อยครัง้แซนวชิพเิศษน้ีจะเสรฟิพรอ้มเฟรนไฟส ์(มนัฝรงัทอด)    

• ประเทศอุรกุวยั มสีถติผิู้ อ่านออก- เขยีนไดส้งูมากถงึ 98.1 เปอรเ์ซน็ต ์สาํหรบัผูใ้หญ่ เป็นประเทศแรกของ 

โลก ทีเ่รยีนหนงัสอืในโรงเรยีนฟร ีในชัน้มธัยม และอุดมศกึษาจะไดร้บัแจก “คอมพวิเตอรแ์ลปทอ็ป ”    

พรอ้มกบั อนิเตอรเ์น็ตไรส้ายฟร ี       

• ประเทศอุรกุวยั เป็นประเทศเดยีวในทวปีอเมรกิาใต ้ทีม่น้ํีาประปาดืม่ไดป้ลอดภยั 

• ประมาณ 95 เปอรเ์ซน็ตข์องไฟฟ้าทีใ่ชใ้นประเทศ เป็นไฟฟ้าทีผ่ลติแหล่งธรรมชาต ิส่วนใหญ่จะมาจาก 

กงัหนัลม  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 11 พฤษภาคม 2019 

ร้อนเป็นไฟเพ่ือพระเยซู 

 

เล่าโดย  มิกเูอล อะมาโร สะเปแรนซา วยั 69 ปี...ประเทศอรุกุกวยั 

 

             มกิูเอล วยั 69 ปี กําลงัมพีลงังานรอ้นรน ไมน่านมาน้ี มกิูเอลได้ รบัการเชือ้เชญิจากเพื่อนคนหน่ึง เพื่อนคน

นัน้ชื่อ “ยรุลัดโิน “ดโิน” เฟอนนัเดซ ให้ เป็นผูนํ้าในการศกึษาพระคมัภรีใ์น “บา้นของผูย้ากไร้ ” ในเขต “ลา เทจา 

ในเมอืง “มอนเตวเิดโอ” ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ อุรกุกวยั 

         ก่อนหน้าน้ี มกิูเอล และดโิน ไดส้อนพระคมัภรีใ์หก้บัผูค้นตามบา้นเรอืนในพืน้ที ่ทีค่รสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีไมม่ี

โบสถต์ัง้อยู ่

         หลงัจากสอนพระคมัภรีไ์ด ้ 1  ปี ผูท้ีศ่กึษาพระคมัภรีเ์หล่านัน้ไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รบัฟัง “การสมัมนาดาเนียล

และววิรณ์” ซึง่ผูป้ระกาศพระกติตคิุณจากส่วนกลางเดนิทางมาดาํเนินการ พอปิดการประชุมสมัมนา มผีูต้ดัสนิใจรบั

บพัตศิมา 16 คน 

         มกิูเอล ปรกึษากบั ดโินว่า “เมือ่มผีูร้บับพั ตศิมาแลว้เช่นน้ี  ใหเ้ราตดัสนิใจ สรา้งโบสถข์ึน้สกัหลงัจะดไีหม ” 

        ในเวลาต่อมา มกิูเอล และสมาชกิโบสถอ์กีจาํนวนหน่ึง รวมทัง้สมาชกิทีร่บับพัตศิมาใหม ่ 16 คนไดร้ว่มกนั

เช่าบา้นหลงัหน่ึง และใชเ้ป็นทีป่ระชุมนมสัการทุกวนัสะบาโต 

         จาํนวนผูม้ารว่มนมสัการเพิม่ขึน้ตามลาํดบั จา กการทีส่มาชกิโบสถห์ลายคนเอือ้มออกไปถงึผูค้นในชุมชน 

ดว้ยอาหาร และเสือ้ผา้ หอ้งทีใ่ชเ้ป็นทีน่มสัการเกดิคบัแคบขึน้ และเหล่าสมาชกิกําลงัมองหาทางทีจ่ะขยายอาคาร

โบสถ ์ส่วนการทาํงานแห่งความเมตตา และเอือ้อารใีนชุมชน สมาชกิหลายคนยงัดาํเนินการต่อไป 

         ปัญหาเรือ่งอ าคารโบสถไ์ดร้บัการแกไ้ข เมือ่พีน้่องแอ๊ดเวนตสีทัว่โลกไดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตที ่

13 ของปี 2016 ซึง่เงนิจาํนวนนัน้ ไดนํ้ามาสมทบกบัผูบ้รจิาคในประเทศ และไดท้าํการสรา้งโบสถห์ลงัใหมข่ึน้ 

          มกิูเอลรูส้กึประทบัใจอยา่งยิง่เกีย่ว กบั โอกาสใหมส่าํหรบัโบสถ ์นัน่คื อเราจะใหบ้รกิารรบัใชผู้ค้นใน 

ละแวกเพื่อนบา้น ซึง่รวมไปถงึ “บุคคลผูไ้มม่บีา้น ” มกิูเอล ไดส้มัภาษณ์ผูร้บัผดิชอบโครงการ “ครวัของ 

โบสถ์ ” เพื่อจะใหม้ชีัน้ “ปรงุอาหารเพื่อสุขภาพ ” ขึน้ ในบรเิวณใกลเ้คยีงสถานทีแ่จกอาหารทีป่รงุเสรจ็กบั 

คนทีไ่มม่บีา้น มคีนยากจนหาเชา้กนิคํ่าจาํนวนหลายสบิครอบครวัอาศยัอยู ่

 

เร่ืองท่ีสอง 

         น่ีไมใ่ช่ครัง้แรกทีม่กิูเอลนําดวงวญิญาณมาถวายพระครสิต ์เขาและสมาชกิบางคนจาก “โบสถป์ราโด         

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เคยเดนิทางเป็นประจาํไปทอ้งที ่ “ทีบุ่คคลไรบ้า้นอาศยัอยู่ ” ในเมอืง “มอนเตวเิดโอ ” ซึง่พวก

เขาส่วนใหญ่ใชล้งักระดาษแขง็สน้ํีาตาลสรา้งเป็นทีพ่กัชัว่คราว พืน้ทีด่งักล่าว เป็นพืน้ทีอ่นัตรายทีค่นธรรมดาทัว่ไป

จะเยีย่มกลายเขา้ไป 

        มกิูเอล กล่าวเป็นพยานว่า “ในแต่ละบ่ายวนัสะบาโต เรา 5 คน จากโบสถจ์ะสอนสอนพระคมัภรีใ์ห ้ 25 คน...

เรานําเอาอาหารไปใหพ้วกเขาดว้ย อกีทัง้พยายามจะสนองตอบความจาํเป็นของพวกเขา” 

         สมาชกิโบสถไ์ดถ้วายทรพัย ์ และสิง่ของ โดยใหก้ารช่วยเหลอืผูใ้หญ่ 47  คน และเดก็ 90 คน พวกเรา

รว่มกบัมลูนิธแิห่งหน่ึงสรา้งบา้น หรอืเรอืนนอนแบบงา่ยๆ แต่แขง็แรงขึน้บนทีด่นิของทางการเพื่อเป็นสถานทีแ่จ ก

อาหารและน้ําดื่ม รวมทัง้เป็นทีพ่าํนกัชัว่คราวสาํหรบัพวกคนไรบ้า้นโดยเฉพาะในฤดฝูน ทีม่ฝีนตกหนกั     



18 

 

         ผูค้นจากทีพ่าํนกัของคนไรบ้า้น เริม่ไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี บางคนเดนิทางมาโดยการขีม่า้ หรอืรถ

มา้แบบรุน่เก่า ...และผลจากการทาํงานแห่งความเมตตา และเอือ้อ าร ีมสีองคนรบับพัตศิมา ” มกิูเอล รายงาน 

 

เร่ืองท่ีสาม                  

         มกิเูอล ทาํงานกบัหน่วยงาน “แอ๊ดดรา้” (หน่วยงานพฒันา และบรรเทาทกุข ์แอ๊ดเวนตสี) แหง่ประเทศอรุกุวยั เรือ่ง

ทีเ่ขาประทบัใจไมม่วีนัลมื คอืเรือ่งของ “ วอลเตอร์ ” เขาเป็นคนไรบ้า้นคนหนึ่ง เป็นโรคเบาหวาน 

ขัน้รนุแรง ขาทัง้สองขา้งถกูตดัออกเหนือเขา่เลก็น้อย เขากระเสอืกกระสนมารบัแจกอาหาร และสิง่ของกบัหน่วยงานแอ๊ดด

รา้ จากศนูยแ์อ๊ดดรา้เมอืง มอนเตวเิดโก ทกุสามวนั 

         มกิเูอล คุน้เคยกบัวอลเตอร ์ชายพกิารผูน้ี้ไมม่บีา้น ไมม่ญีาต ิและไมม่ทีีจ่ะไป  วนัหนึ่งวอลเตอรข์อให ้

มกิเูอล สอนพระคมัภรีใ์หก้บัเขา 

         วนัหนึ่งวอลเตอรเ์ขา้มาทีศ่นูยแ์อ๊ดดรา้ดว้ยเกา้อีร้ถเขน็ มกิเูอล กาํลงังว่นอยูก่บัการปรงุอาหาร เมือ่เสรฟิ 

ใหก้บัคนไรบ้า้น วอลเตอรถ์ามว่า “วนันี้คณุจะเทศนาเรือ่งเกีย่วกบัอะไร” 

         มกิเูอล ตอบ เขาว่า เขาไดร้บัการดลใจใหพ้ดูเกีย่ว กบัภาพ ทีต่ดิไวท้ีฝ่าตูเ้ยน็ของเขาเอง เป็นรปูแสดงใหเ้หน็

เดก็ชายคนหนึ่ง กาํลงัคน้หาอาหารรบัประทานจากถงัขยะสาธารณะ โดยมขีอ้ความเขยีนไวใ้ตภ้าพนัน้ว่า “คณุ 

เคยบ่นเรือ่งอาหารทีค่ณุกาํลงัรบัประทานบา้งไหม”  

         ในวนันัน้มกิเู อล อา่นพระธรรมลกูา 9:23  ตอนทีพ่ระเยซตูรสัสัง่เหล่าอคัรทตูว่า “พวกทา่นจดัอาหารใหพ้วกเขา

รบัประทานเถดิ ” หลงัจากนัน้เพยีงครูเ่ดยีว พระเยซทูาํการอศัจรรยเ์สีย้งฝงูชน นบัเฉพาะผูช้ายจาํนวน 

หา้พนัคน จากขนมปังหา้กอ้น และปลาเพยีงสองตวั” 

         หลงัจากตอบคาํถามของวอลเตอร ์มกิเูอลหนัมาปรงุอาหารต่อ สว่นวอลเตอรเ์ขยีนอะไรบนแผน่กระดาษครู่ หนึ่ง

เสรจ็แลว้ยืน่กระดาษใหม้กิเูอล พลางพดูว่า “ถา้เหน็ว่ามปีระโยชน์ คณุจะใชใ้นคาํเทศนากไ็ด ้ผมใหก้บัคณุสาํหรบัเรือ่งเทศน์”  

         มกิเูอลอา่นขอ้ความบนกระดาษแผน่นัน้ระ ว่างทีก่าํลงัเทศนา สมาชกิโบสถ์ ทีร่บัฟังในวนันัน้บางคนรอ้งไห ้

         วอลเตอรไ์ดเ้ขยีนขอ้ความประดุจพระเยซกูาํลงัเขยีนถงึผูค้น ขา่วสารนัน้มขีอ้ความว่า “พวกทา่นพากนับ่น แต่ดเูถดิ 

:  ทา่มกลางผูค้นทีไ่รบ้า้น ไมม่อีาหารกนิเพยีงพอ ไมม่เีสือ้ผา้ดีๆ  สวมใส ่แต่พวกคณุ มบีา้นอยูอ่าศยั มทีีพ่กัพงิ มอีาหาร 

และเสือ้ผา้นุ่งหม่อบอุน่” 

         ในตอนต่อไปวอลเตอรเ์ขยีนเกีย่วกบัเขาเอง “ผมเคยมเีพือ่นหลายคน ผูซ้ึง่กนิ ดื่มและเตน้ราํดว้ยกบัผม 

แต่บดันี้พวกเขาบ่นเกีย่วกบัปัญหาต่างๆ  ของพวกเขา และผมพดูว่า “พวกคณุพากนับ่นในเรือ่งอะไร มอง ดผูมส ิ

ผมเป็นโรคเบาหวานขัน้รนุแรง และผมไมม่ขีา” 

         ในหลายเดอืนต่อมา วอลเตอรไ์ดถ้วายดวงใจของเขาใหพ้ระเยซ ูเมือ่วอลเตอร ์ขึน้มาจากอา่งรบับพัตศิมา 

(ดว้ยการชว่ยเหลอืของมคันายกสองคน) เขาตะโกนออกมาว่า “ขอบพระคณุองคพ์ระเยซ”ู 

         มกิเูอลยงัคงไดย้นิเสยีง วอลเตอรก์ระโกนอยา่งมชียัชนะในวนันี้ หลงัจากทีว่อลเตอรร์บับพัตศิมาไดห้นึ่ง 

เดอืนครึง่ วอลเตอรไ์ดจ้ากโลกนี้ไป มกิเูอลกล่าว่า “ผมยงัหวงัว่าจะไดพ้บเขาอกี เมือ่พระบดิาแหง่ฟ้าสวรรค ์

เสดจ็มารบัเรากลบับา้นเบือ้งบน .... ผมหวงัจะสวมกอดเขา พรอ้มกบัผูค้นทัง้ปวงทีพ่วกเรา ไดนํ้าพวกเขามาพบ 

ความรอดในพระเยซ”ู 

         ขอบคณุพีน้่องในพระครสิตท์กุทา่นทัว่โลกทีถ่วายเงนิถวายในชัว่โมงโรงเรยีนวนัสะบาโต โดยเฉพาะในวนั  สะบาโต

ทีส่บิสามของทกุไตรมาส ซึง่เงนิจาํนวนดงักลา่วจะรวมกนัเขา้ จากเงนิถวายของพีน้่องทัว่โลกเพือ่โครงการต่างๆ อยา่งเชน่

เงนิถวายในปี 2016 ไดนํ้าไปสรา้งโบสถท์ีเ่มอืงหลวงประเทศอรุกุกวยั ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทกุทา่น และครอบครวั

ของทา่นดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 18 พฤษภาคม 2019 

เกิดมาเพ่ือเป็นมิชชนันารี 

 

เล่าโดย  มารเ์ซโล เฟอรนั์นเดซ...ประเทศอารเ์จนตินา 

 

             ภรรยาของผม  และตวัผมไดอ้ธษิฐานขอบุตรเป็นเวลาหลาย ปีโดยอธษิฐานว่า “ถา้เป็นตามน้ําพระทยัของ

พระองค ์ขอขา้พเจา้ทัง้สองมบุีตรดว้ยเถดิ”  แต่ยงัไมไ่ดค้าํตอบเป็นเวลาถงึ 14 ปี 

          ผมและภรรยาไปตรวจรา่งกายทีโ่รงพยาบาล แพทยท์าํการตรวจอยา่งละเอยีดและบอกว่า โอกาสทีเ่ราจะมี

บุตรน้อยจรงิๆ เรารูส้กึทอ้ใจมากเพราะการทีจ่ะรบับุตรบุญธรรมในประเทศ “อารเ์จนตนิา” เป็นเรือ่งทียุ่ง่ยากมาก เรา

จงึคดิว่าถา้จะขอยา้ยไปทาํงานในประเทศเพื่อนบา้น การยืน่ขอบุตรบุญธรรมจะเป็นการงา่ยกว่า 

         ต่อมามโีอกาสเปิดใหท้ีเ่ราจะไดไ้ปทาํงานเพื่อพระเจา้ในปร ะเทศเพื่อนบา้น เราคดิว่า “น่ีอาจเป็นน้ําพระทยั

ของพระเจา้ ทีเ่ราจะมโีอกาสรบับุตรธรรมจากประเทศทีเ่ราจะไปทาํงาน” 

         เราไดย้ืน่ความประสงคจ์ะไปทาํงานในประเทศเพื่อนบา้น ซึง่อยูภ่ายใตส้าํนกังานสหมชิชนั และอยูเ่ขต ดแูล

ของสาํนกังานภาคอเมรกิาใตเ้ดยีวกนั ในทีสุ่ดสาํนกังานสหมชิชนั และสาํนกังานภาคอเมรกิาใต ้ตอบตก 

ลงใหเ้ราไปเดนิทางไปรบัใชพ้ระเจา้ภายใตส้าํนกังานครสิตจกัรทีป่ระเทศเพื่อนบา้นได ้โดยสาํนกังานครสิต 

จกัรทีเ่ราจะไปทาํงานไดต้ดิต่อขอวซ่ีารท์าํงานใหเ้ราทัง้สอง และรฐับาลกอ็ นุญาตใหเ้ราทาํงานไดด้ว้ย ทุกอยา่งลงตวั 

100 เปอรเ์ซน็ต ์เราจงึไดก้ําหนดวนัเดนิทางไวใ้นอกีสองเดอืนขา้งหน้า วนัเวลาผ่านไปดว้ยด ี       

        บ่ายวนัหน่ึง ขณะทีเ่อลสิา ภรรยาของผมกําลงัทาํอาหารอยูใ่นหอ้งครวั เอลสิา ภรรยาของผมเกดิแพท้อ้ง

ขึน้มาเป็นครัง้แรก วนันัน้ผมออกไปธุระขา้งนอก พอผมกลบัมา เอลสิาเรยีกใหผ้มตามเขา้ไปในหอ้งนอน แลว้บอกว่า

ทาํใจดีๆ  อยา่ตื่นเตน้ฉนัมขีา่วดจีะบอกใหท้ราบ....น่ีเป็นเรือ่งจรงินะ ไมใ่ช่เรือ่งลอ้เล่น รูไ้หมตอนน้ีฉนั และคุณ กาํลงั

จะแมค่น และเป็นพ่อคน ....ตลอดเวลาทีเ่อลสิาบอกขา่วด ี เธอแอบซ่อนกลอ้งถ่ าย วี .ด.ีโอ . ไว ้และกลอ้งทาํงาน

ตลอดเวลา... จากนัน้เราออกจากหอ้งและพดูคุยกนัอยา่งยนิด ีตอนนัง่ทานอาหารเยน็ เอลสิานํา วี .ด.ีโอ. ทีเ่ธอแอบ

ถ่ายมาเปิดใหผ้มด ู 

         ภาพใน วี .ด.ีโอ.ที ่เอลสิา แอบถ่าย ... เมือ่ผมไดร้บัฟังขา่วเรือ่งการมลีกู ใบหน้าของผมแสดงอาการสบัสน 

ปนกบัอาการชอ็ก จากนัน้ใบหน้าของผมตื่นเตน้ดใีจท่วมทน้ แต่แทนทีผ่มจะสวมกอดภรรยา ผมเพยีงเอาแต่จอ้งดู

ครรภข์องภรรยา และใชส้องมอืลบูทอ้งของเธอบาๆ 

         ตอนนัน้จติใจของผมยนิดอียา่งทีสุ่ด กล่าวขอบพระคุณพระเจา้ พลางอุทานถามพระเจา้ในความ คดิว่า “โอ 

พระเจา้น่ีช่างเป็นเวลาตื่นเตน้ยนิดจีรงิๆ... ตอนน้ีมชิชัน่ทีเ่ราจะไปทาํงาน ยนิดตีอ้นรบัเรา แมแ้ต่รฐับาลของประเทศ

นัน้ยงัจะออกวซ่ีาให ้ ...ตอนน้ีถา้ “เราจะไมไ่ป ” เพราะภรรยาของผมตัง้ครรภแ์ลว้  แลว้ครสิตจกัรทีบ่อกว่ายนิด ี “รบั

เรา”เขาจะว่าอยา่งไร แต่ผมมี เหตุผลทีเ่ชื่อว่า พวกเขาจะปฏเิสธ เพราะตอนน้ีภรรยาของผมกําลงัตัง้ครรภ ์พวกเขา

อาจตอบว่า “ไม่” กไ็ดเ้พราะการทีผู่ห้ญงิคนหน่ึงจะคลอดบุตร อาจเป็นอุปสรรคในการทาํงาน และจะมคี่าใชจ้า่ยที่

แพงดว้ยในการคลอด... ทีส่าํนกังานมชิชนัทีจ่า้งเอลสิาจะมสี่วนตอ้งจา่ยถงึ 75 เปอร์เซน็ต ์ไหนจะตอ้งใหเ้อลสิาหยดุ

พกัหลงัคลอดอกี 2 เดอืน.... 
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จงัหวะเวลาท่ีลงตวัสมบรูณ์ 

         จงัหวะเวลาของพระเจา้ช่างลงตวัจรงิๆ ไมม่ใีครต่อตา้นการตัง้ครรภข์องภรรยาของผม แมแ้ต่ทางการทีจ่ะ

ออก วี.ซ่า กไ็มข่ดัขอ้งทีจ่ะใหค้นตัง้ครรภเ์ขา้ไปทาํงาน เมือ่เราสอบถามไ ปเขาตอบมาว่า “ไมม่ปัีญหาเรารกัเดก็ๆ ”  

เมือ่เป็นเช่นน้ีเราจงึออกเดนิทางไปทาํงานภายใตม้ชิชัน่เพื่อนบา้น ตามหมายกําหนดเดมิ 

         ลกูชายของเราคลอดตามธรรมชาตอิยา่งปลอดภยัทัง้แม ่และลกูในเวลาสีเ่ดอืนหลงัจากทีเ่รายา้ยเขา้ไป

ทาํงานในประเทศเพื่อนบา้น เราตัง้ชื่อตามพ ระคมัภรีว์่า “เอเสเคยีล ” และเอเสเคยีลช่วยเปิดประตูอยา่งน้อย  

80 เปอรเ์ซน็ต ์ใหก้บัผูค้นทีเ่ราจะเป็นพยานเพื่อพระเจา้  

         เราไดเ้รยีนรูอ้ยา่งรวดเรว็ว่า ผูค้นในทอ้งถิน่รกัเดก็ๆ ถา้คุณเป็นชาวต่างประเทศ ผูค้นจะหยดุคุณ แมแ้ต่รุน่

คุณตา-คุณยายจะขออุม้เอเสเคี ยล เพื่อถ่ายรปูเกบ็ไว ้บา้งคนกถ็ามผม หรอืภรรยาว่า นําเอเสเคยีนเขา้ประเทศมา 

เพื่อการท่องเทีย่วหรอืทาํธุระอะไร ซึง่เปิดโอกาสใหผ้มกลา่วเป็นพยานไดด้ว้ย  

         จะว่าไปเรามโีอกาสหว่านเมลด็พชืมากกว่าทีเ่ราจะจนิตนาการได ้ทุกหนทุกแห่งทีเ่ราเดนิทางไป ผูค้นมา

หอ้มลอ้มเดก็ชายเอเสเคยีล 

         ผ่านลกูชาย เอเสเคยีล ของเรา เราไดผ้กูมติรเป็นเพื่อน กบัเพื่อนบา้นในอพาธเมน็ตข์องเราอยา่งรวดเรว็ 

และอยา่งสนิทสนม แมแ้ต่ในซุบเปอรม์ารเ์กต็ และในสวนสาธารณะ เราเชญิเพื่อนใหมข่องเรามาในงานเลีย้ง 

วนัเกดิของเอเสเคยีลทีบ่า้นพกัของเรา ผู้ เป็นบดิามารดาหลายครอบครวั อยากจะใหเ้ดก็ๆ  ของพวกเขา คบคา้ 

สมาคมกบัเอเสเคยีล จนถงึกบัถามว่าพวกเขาจะไปรว่มชัน้โรงเรยีนวนัสะ บาโตกบัเอเคยีลไดไ้หม สามภีรรยา 

คู่หน่ึงในตกึอพาธเมนตข์องเรา ซึง่มลีกูสาวอายคุราวเดยีวกบัเอเสเคยีล พ่อแมนํ่าลกูสาวมาเยีย่มลกูชายของเรา

บ่อยๆ เราไดม้อบของขวญั คอืชุดสอนพระคมัภรีภ์าษาองักฤษใหเ้ดก็ๆ แก่ลกูสาวของชาย-หญงิคู่น้ี 

         วธิกีารแสดงความรกั ความเอาใจใส่ใกลช้ดิกบัลกูของเรา ผูค้นต่างกร็ูส้กึชื่นชม เราขอบคุณพระเจา้ทีล่กูชาย

ของเรามสีุขภาพด ีและมนิีสยัน่ารกั ผูค้นเหน็ว่าเรากอดลกูของเรา แ ละใบหน้าของเราฉายแววความสุข พวกเขา

มองเหน็พระเจา้ไดด้ขี ึน้ผ่านความรกัในครอบครวั 

 

ส่ิงท่ีทาํให้ประหลาดใจเร่ืองท่ีสอง  

         สิง่ทีน่่าอศัจรรยเ์กดิขึน้ขณะ ทีเ่ราชื่นชมยนิดจีากการ ทีเ่อเสเคยีลมอีทิธพิลทีด่ใีนการเป็นพยาน ภรรยาของ

ผมเริม่ตัง้ครรภบุ์ตรคนทีส่อง แล ะเมือ่ถงึเวลากําหนดเกา้เดอืน เอลสิาไดค้ลอดทารกเพศหญงิทีน่่ารกัออกมา 

         สาํหรบัผูค้นในทอ้งถิน่ การมบุีตรชาย แลว้ต่อมามบุีตร หญงิถอืเป็นเรือ่งทีว่เิศษมาก เป็นครัง้คราวผูค้นหยดุ

รถยนตข์องเรา และพวกเขาอธบิายคนแลว้คนเล่าใหเ้ราฟังว่า การมบุีตรชายหน่ึง- หญงิหน่ึง เป็นการลงตวั 

ทีส่มบรูณ์ เราไมท่ราบจะตอบอยา่งไร นอกจากเปิดยิม้กวา้ง และขอบคุณพวกเขา และชีไ้ปยงัพระเจา้ ผูท้รงประทาน

ความสมบรูณ์น้ีใหก้บัครอบครวัของเรา 

         น่ีช่างเป็นการ เป็นพยานทีน่่าอศัจรรยใ์จใช่ไหม  

          พระเยซทูรงตรสัในพระธรรมมทัธวิว่า“ขา่วประเสรฐิเรือ่งแผ่นดนิของพระเจา้ จะถูกประกาศไปทัว่โลกใหเ้ป็น

คาํพยานแก่บรรดาประชาชาต ิแลว้ทีสุ่ดปลายจะมาถงึ” (มทัธวิ 24 :14 

          การเป็นพยานของเราพดูเสยีงดงัมากกว่าคาํพดูของเรา ผมคดิว่าพระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราดาํเนินชวีติ 

เป็นพยานเพือ่พระองค ์และพระองคท์รงประทานโอกาสใหเ้รามปีระสบการณ์ในลกัษณะทีล่กึซึง้ขึน้ 
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          พระเจา้ทรงใชบุ้ตรชายของเราเป็นผูท้าํใหพ้ระธรรม มทัธวิ 24 :14 ไดส้าํเรจ็สมจรงิ ซึง่เป็นการปเูสน้ 

ทางสาํหรบัการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง ผมคดิว่า เอเสเคยีล มดีาวประดบัมงกุฎมากกว่าดาวบนมงกุฎของผมหรอืของ

ภรรยา 

         ผมรูส้กึว่าผม และภรรยาไดร้บั พระพร พระองคท์รงแสดงใหเ้ราทัง้สองเหน็ว่า  แผนการของพระองค ์

นัน้ดกีว่า ดงัทีพ่ระเจา้ทรงตรสัผ่าน ท่านผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหว์่า “เพราะความคดิของเราไมใ่ช่ความคดิของเจา้ และ

ทางของพวกเจา้กไ็มใ่ช่ทางของเรา” (อสิยาห ์55:8)   แผนการของพระเจา้นัน้ดสีมบรูณ์ ทีสุ่ดจรงิๆ 

 

สถานท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ในประเทศ อารเ์จนตนิา ครสิตจกัร เอส . ดี. เอ . มโีบสถร์วม 606 หลงั  และมกีลุ่มนมสัการ 438 แห่ง เมือ่ 

คดิเป็นอตัราส่วน จะมแีอ๊ดเวนตสี 1 คนต่อประชากรทัว่ไป 381 คนในประเทศ 

• สีค่รอบครวัแรก ของชาวแอ๊ดเวนตสี เดนิทางไปถงึอาเจนตน่ิาเดนิทางมาจาก “ไดอะแมนเต เอนเตอร ์ร ิ

โอส จาก แทมปา รฐั “แคนซสั ” สหรฐัอเมรกิา , ในตน้ปี 1890 มคีรอบครวัชาวไร ่ชาวเยอรมนั ซึง่เคยเป็น 

อาณานิคมของรฐัเซยี ซึง่ไดก้ลายเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีขณะทีอ่าศยัอยูใ่ นสหรฐัอเมรกิาช่วงหน่ึง  

แลว้ไดย้า้ยมาที ่อาเจนตนิา   

• ในเดอืน กรกฎาคม 1896 มกีารตัง้ค่ายของ เอส .ดี.เอ . ขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศอาเจนตนิา ซึง่จดัขึน้ที ่

เครสโป, เอนเตร รโิอส, ผูเ้ขา้ค่าย 150 คน  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 25 พฤษภาคม 2019 

การรบัเดก็ชายสองคนเป็นบตุรบญุธรรม  

 

เล่าโดย  จวน และ จวนนิตา...ประเทศอารเ์จนตินา 

 

         จวน และ จวนตนิา สองสามภีรรยา เป็นบุคลากรทางการแพทยใ์นประเทศอารเ์จนตนิา ทัง้สองไมม่บุีตร ได้

อาสาสมคัรไปทาํงานเป็นมชิชนันารอีาสาในประเทศแอฟรกิาใตม้กีําหนดหน่ึงปี ในช่วงหน่ึงปีสองสามภีรรยาทาํงาน

ในโรงพยาลแอ๊ดเวนตสีแอฟรกิา และพวกเขาพกัในบา้นพกัในบรเิวณดา้นหลงัของโรงพยาบาล 

        มชิชนันารอีาสา ไมม่เีงนิเดอืนประจาํเตม็ หากแต่ไดร้บัเงนิค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการดาํรงชวีติพอประมาณ กระนัน้

ดว้ยการมน้ํีาใจของมชิชนัาร ีบางครัง้พวกเขาแบ่งขา้ว และอาหารแบบงา่ยๆใหก้บัพวกเดก็ๆ ทีอ่ดอยาก 

        มบ่ีอยครัง้ที ่จวน และ จวนตนิา สามภีรรยาคู่น้ีพบว่าเดก็หลายคนไมไ่ดอ้ด อยาก  แต่บางคนกม็ปัีญหา 

ดา้นอารมณ์ และความกดดนัดา้นอื่นๆ อกีหลายประการ 

        ในกรณเีช่นน้ีจวน และจวนตนิาถามพวกเขาเองว่า เราจะช่วยพวกเขาไดอ้ยา่งไร เพื่อจะมคีวามเขา้ใจในพวก

เดก็ๆ ชาวแอฟรกินัดขีึน้ ทัง้สองตดัสนิใจไปเยีย่มหมูบ่า้นของ “ทนี” วยัรุน่คนหน่ึง ทีม่ผีูแ้นะนําใหส้องสามภีรรยา

ช่วยจา้งเขาทาํงานต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยทนี ทีต่อ้งการเงนิไปเลีย้งน้องอายยุงัน้อยสองคน เมือ่ไป 

ถงึบา้นของทนี จวน และจวนตนิารูส้กึทึง่มาก ทนีมน้ีองชายสองคน อาย ุ 5 ปี และอกีคนอาย ุ 3 ปี เดก็สองคนน้ี 

ทนี ซึง่เป็นลกูจา้งของสองสาม-ีภรรยา เป็นคนเลีย้งด ูและรบัผดิชอบทุกอยา่ง พวกเขาอาศยัอ ยูใ่นบา้นหลงัเลก็แบบ

ชาวแอฟรกินัพืน้เมอืง ตอนนัน้เป็นช่วงฤดหูนาว และเดก็ทัง้สองเป็นไขห้วดั 

         ทีน่่าสงสารคอืทนีไปรบัจา้งทาํงานใหส้องสามภีรรยาสปัดาหล์ะสามวนั อกีสองหรอืสามวนั “ทนี ” จะ 

ไปรบัจา้งทาํงานทีอ่ื่น ดงันัน้นอกจากตอนเชา้ และเยน็ และตอนกลางคนื กลาง วนัทนีจะไมอ่ยูบ่า้นเป็นส่วนใหญ่ทัง้

สองตดัสนิใจนําน้องชายทัง้สองของทนีไปพกัทีห่อ้งว่างหอ้งหน่ึงทีบ่า้นพกัของพวกเขา เพื่อเขาทัง้สองจะใหก้าร

รกัษาพยาบาล และใหท้มีพีช่ายพกัอยูด่ว้ย 10 วนัช่วยดแูล เพื่อใหเ้ดก็ๆ หายป่วยเป็นปกต ิ

        อาการป่วยไขข้องเดก็ชายทัง้สอ งดขีึน้ทุกวนั จวน และจวนนิตา พึง่ทราบในช่วงนัน้ว่า พ่อของเดก็ไดท้ิง้

ครอบครวัหายหน้าไปเลย และแมข่องพวกเขากไ็ปทาํงานต่างจงัหวดั และไมอ่าจส่งเงนิมาใหท้นีได ้ทนีจงึตอ้งเลีย้งดู

น้องทัง้สองตามลาํพงั 

        เมือ่สองสามภีรรยาทราบเกีย่วกบัชวีติของทนี และน้องๆ ทัง้สอ งรูส้กึสงสารทนีมาก จงึซือ้ขา้ว และไขไ่ก่ 

และน้ํามนัพชืใหท้นีนํากลบัไปรบัประทานทีบ่า้นพอสาํหรบัเป็นเดอืนๆ และไดนํ้าเดก็ทัง้สองไปลงทะเบยีนเรยีนที่

โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี พอถงึวนัสะบาโตกจ็ะไปรบัพวกเขาไปโรงเรยีนวนัสะบาโต 

        ในช่วงสบิวนัทีพ่กัรกัษาการป่วยไข ้จวน แล ะจวนนิตา มกีารนมสัการในครอบครวั เดก็ทัง้สอง และทนีไดฟั้ง

เรือ่งราวในพระคมัภรี ์และสามพีน้่องสนใจในเรือ่งการอศัจรรยต่์างๆ โดยเฉพาะพระเจา้ทรงบนัดาลใหเ้กดิภยัทรมาน 

10 ประการ กว่าทีฟ่าโรหจ์ะยนิยอมใหโ้มเสสนําชนอสิราเอลออกมากประเทศอยีปิต ์ซึง่ปรากฏในพระธรรมอพยพ 

         เมือ่เดก็ทัง้สองค่อยสบายขึน้มากแลว้ ก่อนทีจ่ะถูกส่งกลบับา้น เชา้วนัหน่ึงเมือ่จวนนิตาตื่นขึน้จะเขา้ครวั เธอ

มองเหน็เดก็ชายคนอาย ุ5 ขวบกําลงัเขยง่เทา้ลา้งถว้ยชามทีซ่ิง้คล์า้งจาน  

        จวนสงัเกตเหน็เดก็ชายทีก่ําลงัลา้งจานมองมายงัจวนนิตา และเปิดยิม้ให ้แลว้เดก็ชายพดูขึน้ว่า เขาทราบว่า

เราทัง้สองทาํงานเหน่ือย เขาจงึอยากจะช่วยบา้ง  เพื่อเราจะพกัผ่อนนานขึน้สกัเลก็น้อย  
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         เวลาผ่านไปอยา่งรวดเรว็  จวน และ จวนนิตา อยากจะพบกบัผูเ้ป็นแมข่องเดก็ชายทัง้สาม พวกเขาคดิว่า 

เธอ คงเป็นแมท่ีน่่ารกั และเป็นคนทีข่ยนั แล ะสตัยซ์ื่อ สงัเกตไดจ้ากเดก็ชายทัง้สาม ลกูของ เธอ เป็นเดก็ด ี

มคีวามรบัผดิชอบ และแสดงออกซึง่ความกตญั� ู

         เมือ่ครบเวลาหน่ึงปีเตม็ในงานจติอาสาทีโ่รงพยาบาลแอ๊ดเวนตสีแอฟรกิา สามภีรรยาไดคุ้ยกบัเพื่อนชาว

พืน้เมอืงทีท่าํงานในโรงพยาล และขอใหเ้ขารบัเอาทนี และน้องทั ้ งสองไปไวใ้นการดแูล ซึง่จวน และจวนนิตาจะส่ง

เงนิมาช่วยทุกเดอืนจาํนวนหน่ึง ซึง่เพื่อนชาวแอฟรกิายนิดทีาํตามคาํขอ 

         จวน และจวนนิตากลบัไปทาํงานในประเทศอารเ์จนตนิา ซึง่เป็นบา้นเกดิสามปี ปีทีส่ ีส่องสามภีรรยากลบั ไป

เป็นมชิชนันารทีีแ่อฟรกิาอกีครัง้หน่ึง พวกเขารูส้กึเศรา้ใจมากทีไ่ดท้ราบว่า “ทมี” พีช่ายคนโตของเดก็ชายสองพีน้่อง

ทีพ่วกเขาไดใ้หก้ารช่วยเหลอืไดต้ายไปแลว้ และคุณแมข่องพวกเขาไดร้บัเอาลกูชายสองคนของ เธอกลบัไปอยูด่ว้ย 

         จวนไดส้บืเสาะหาทีอ่ยูข่องผูเ้ป็นแมข่องเดก็ชาย และไดเ้ดนิทางไปเยีย่ม เธอ  และลกูชายทัง้ สองถงึบา้น 

         จวนกลา่วว่า “เป็นพระพรของพระเจา้ทีผ่มหาพวกเขาพบ....คุณแมข่องพวกเขาเป็นสตรทีีน่่ารกัจรงิๆ เราคอื

ผม และภรรยาไปนอนทีโ่รงแรม และใชเ้วลากลางวนัพดูคุย และทาํอาหารรบัประทานกบัพวกเขา ส่วนเดก็ชายทัง้

สองจาํพวกเราได ้แต่ไมค่่อยพดูจาใหค้วามสนิทสนม เพราะช่วงเวลาเราจากไปกส็ามปีเตม็ 

         ก่อนช่วงเวลาอกี 1 ปีของของมชิชนันารจีติอาสาของพวกเขาจะสิน้สุดลง จวน และจวนนิตา ตดัสนิใจ

เดนิทางไปเยีย่มแม ่และลกูชายทัง้สองของ เธออกีรอบหน่ึง จวนใชเ้วลาเกอืบหน่ึงสปัดาหก์บัพวกเขา เพื่อสรา้งมติร

สมัพนัธก์บัผูเ้ป็นแม ่และ ช่วยผูเ้ป็นแมเ่กีย่วกบัเอกสารต่างๆ ในช่วงเวลาดงักล่าว จวนนิตามงีาน 

ตอ้งทาํใหเ้สรจ็ แต่ในวนัสุดสปัดาหเ์จนนิตาไดเ้ดนิทางไปพบสาม ีและเดก็ชายทัง้สอง  และแมข่องพวกเขา 

         สาม ีและภรรยามอบชุดพระคมัภรีส์าํหรบัเดก็ซึง่มภีาพสอียูเ่ตม็ใหค้รอบครวัหน่ึงชุด และมอบพร ะคมัภรี ์

ภาษาถิน่ใหอ้กีคนละเล่ม และมอบหนงัสอื “สงครามแห่งประวตัศิาสตร ์ (ในภาษาถิน่ ) ใหด้ว้ยหน่ึงเล่มในวนั 

สะบาโต  จวนไดจ้ดัใหม้โีรงเรยีนวนัสะบาโตขึน้ใตต้น้ไมใ้หญ่ และจวนเองเป็นคนเทศนาดว้ย ซึง่มลี่ามจาก

โรงพยาบาลมาเป็นคนแปลให ้ในการชุมนุมครัง้น้ีมเีพื่อนบา้นข องแมข่องเดก็ชายทัง้สองมารว่มดว้ยถงึสบิสองคน 

และในตอนทา้ยสุดมกีารรบัประทานอาหารรว่มกนั รายการทา้ยสุดคอืจวน และจวนนิตากล่าวอําลาเป็นครัง้สุดทา้ย 

ก่อนทีท่ ัง้สองจะเดนิทางกลบัอารเ์จนตนิา 

         การไปเป็นมชิชนันารอีาสาในแอฟรกิาไดเ้ปลีย่นแปลงดวงใจของจวน และจวนนิ ตาไป พวกเขาสงัเกตว่า 

เอลเลน จี.ไว้ท ์ไมเ่พยีงแต่เป็นผูเ้ขยีนหนงัสอืหลายสบิเล่ม ซึง่ส่วนหน่ึงทีเ่ป็นการมองเหน็ภาพเชงิลกึในลกัษณะคาํ

พยากรณ์ เธอยงัเป็นบุคคลทีด่าํเนินชวีติโดยความเชื่อ และเป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ เธอใหก้ารดแูล เอาใจใส่เดก็ๆ 

ทีม่คีวามตอ้งการ โดยเลีย้งดพูวกเขาไวใ้นบา้นของเธอเองหลายคน 

         “สาํหรบัผม น่ีเป็นการปฏริปู ” จวนกลา่ว และพดูต่อว่า “หลายครัง้เราเหน็มชิชนันารทีาํงานในชุมชนแต่

บ่อยครัง้เพยีงใด ทีพ่วกเขานํางานของมชิชนันารเีขา้ไปทาํในบา้นของพวกเขา” 

         “มชิชนันารผีูท้าํการเช่นน้ีสามารถเป็น ผูใ้หก้ารดแูลทตูสวรรค์ ” จวนอา้งถอ้ยคาํของ เอลเลน จี .ไว้ท ์ใน

หนงัสอื “ผูพ้งึปรารถนาแห่งปวงชน” หน้า 639 ซึง่อกีตอนหน่ึงกล่าวว่า “ขณะทีคุ่ณเปิดประตูตอ้นรบัผูท้ีม่คีวามทุกข์

ยาก และมคีวามเจบ็ปวด เท่ากบัคุณไดต้อ้นรบัทตูสวรรค ์คุณไดเ้ขา้รว่มงานกบัตวัแทนจากสวรรคซ์ึ่ งนําบรรยากาศ

อนัศกัดสิทิธิ ์ความชื่นชมยนิด ีและสนัตสิุขมาให ้ทตูสวรรคเ์หล่านัน้เขา้มาในบา้น กล่าวคาํสรรเสรญิในรมิฝีปากของ

พวกเขา และเสยีงนัน้ไดย้นิไปถงึสวรรค ์ทุกการกระทาํแห่งความเมตตากลายเป็นเสยีงดนตรทีีน่ัน่ พระบดิาบน

บลัลงักแ์ห่งสวรรคไ์ดน้บัจาํนวนผูร้ว่มงานที่ ไมเ่หน็แก่ตวัไวทุ้กคน พวกเขาเป็นสมบตัอินัมคี่ายิง่ท่ามกลางทรพัย์

สมบตัทิัง้ปวงของพระองค”์  
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         จวนซึง่ตอนน้ีวยั 30 และจวนนิตา วยั 34 ปี ผูใ้หก้ารช่วยเหลอืเดก็ชายทัง้สอง ขอกล่าวเชญิชวนชาวแอ๊ด 

เวนตสีทัง้หลาย ใหเ้ตมิเตม็ใจดว้ยความเมตตากรณุา และนําหลกัการป ฏบิตัขิองครสิเตยีนมาปฏบิตัใินชวีติจรงิ ดว้ย

การนําเอางานมชิชนันารมีาใชป้ฏบิตัใินบา้นของพวกเขา และโดยพระคุณของพระเจา้ พวกเขาจะเขา้ถงึดวงใจของ

ผูค้นไดอ้กีมากมาย 

         “จวนไดก้ล่าวสรปุว่า น่ีเป็นประสบการณ์ชวีติ ทีส่รา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้กบัผม และภรรยา  ผมเกดิ 

และเตบิโตขึน้ในครอบครวัของมชิชนันาร ีและการไดไ้ปทาํงานจติอาสาทีแ่อฟรกิา เหมอืนกบัผมไดไ้ปอยูใ่นพืน้ที่

ของมชิชนันารอีกีครัง้หน่ึง ผมไมไ่ดเ้ป็นเดก็ๆ ของมชิชนันารอีกีต่อไป แต่ผมเอง เป็นมชิชนันารดีว้ยตวัผมเอง” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 1 มิถนุายน 2019 

ความปรารถนาสาํหรบัปีใหม่  

 

เล่าโดย  บีทริค เด ซนัตานา  วยั 23 ปี...ประเทศบราซิล 

 

         กลุ่มคนหนุ่มสาว นดักนัไปส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหมท่ีช่ายหาดของเกาะ “ไอตาปารกิา” ประเทศบราซลิ แต่

ละคนเตมิเหลา้องุน่ลงในแกว้ของตน ยกแกว้ขึน้สงู เอ่ยขอพรจากพระเจา้ แลว้ดื่มเหลา้จากแกว้นัน้ ทลีะคน  

จนหมด ต่างคดิว่าจะไดร้บัพรตามทีไ่ดเ้อ่ยขอ 

         คนทีห่น่ึงยกแกว้เหลา้องุน่ขึน้สงูแลว้อธษิฐานขอว่า “ขอพระพรดีๆ  ใหก้บัขา้พเจา้ตลอดปีทีจ่ะถงึน้ีดว้ยเถดิ ”  

         คนทีส่องยกแกว้เหลา้องุน่ขึน้ แลว้อธษิฐานว่า “ขอใหข้า้พเจา้รํ่ารวยขึน้ดว้ยเถดิ ” ว่าแลว้กก็ระดกแ กว้ 

ปล่อยใหเ้หลา้องุน่ไหลลงคอ 

         คนทีส่ามยกแกว้เหลา้องุน่ขึน้ แลว้อธษิฐานว่า “ขอใหข้า้พเจา้พบรกัแทใ้นปีใหมน้ี่ดว้ยเถดิ” 

         คนทีส่ี ่คอื “บทีรซิ ซนัตานา ” ซึง่พึง่เรยีนสาํเรจ็ปรญิญา ผ่านการฝึกงานมาแลว้หมาดๆ ไดไ้ปสมคัรงานไว ้

และเธอถูกเรยีกไปสมัภาษณ์ทีบ่รษิทัแห่งหน่ึง ในวนัจนัทรท์ี ่4 มกราคม  ซึง่เป็นวนัเริม่ทาํงานของปีใหม ่  

         บทีรซิ ซนัตานา คดิในใจว่า ฉนัจะไมข่ออะไรจากพระเจา้ แต่ฉนัจะขอบคุณพระองคส์าํหรบัสิง่ดีๆ  ทีเ่กดิ

ขึน้กบัฉนัในปีน้ี เธอยกแกว้เหลา้ขึน้สงูและอธษิฐานออกมาค่อนขา้งชดัเจนว่า ....ขา้พเจา้ขอบคุณพระองคท์ีปี่สุดทา้ย

ในมหาวทิยาลยัขา้พเจา้ไดร้บัทุ นเรยีนจนจบ  ขอบคุณพระองคท์ีข่า้พเจา้ผ่านการฝึกงานทีบ่รษิทัวศิวกรรมมชีื่อมา

ดว้ยด ีและขอบคณุทีบ่รษิทัแห่งหน่ึงเรยีกขา้พเจา้ไปทดลองงานในวนัจนัทรท์ี ่ 4 น้ี ซึง่เป็นวนัเริม่ตน้ทาํงานของปี

ใหม.่..ทลูขอบพระคุณพระองคใ์นนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

         ในเชา้วันจนัทรต่์อมา บทีรซี ซนัตานา ไปรายงานตวัทาํงานทีบ่รษิทัเวลา 7:30 น.ก่อนเวลาทาํงานครึง่      

ชัว่โมง บทีรซี ซนัตานา ยงัรูส้กึเพลยีอยูบ่า้งจากการพกัผ่อนไมพ่อ หลงัการดื่มหนกั 

         เจา้นายของบทีรซิ ซนัตานา เป็นสตรโีสด วยักลางคนชื่อ แอนนา ครสิตนิา เรยีกบทีรซิเข้ าไปคุยดว้ย เธอ

มองดหูน้าบทีรซิ รูส้กึเหน็ใจ กล่าวว่า 

        “เธอคงจะผ่านการเลีย้งฉลองส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหมม่าอยา่งเตม็ทีส่นิะ ” แอนนา ลุกขึน้ยืน่มอืถอืของ 

เธอใหด้ภูาพวดีโีอ ศาสนาจารยค์นหน่ึงกําลงัเทศนาเกีย่วกบัพระเยซ ูเขาพดูดว้ยน้ําเสยีงน่าฟัง เน้ือหาหนุ นใจ วดีโีอ 

น้ีความยาว 3 นาท ี แอนนา บอกกบับทีรซิ ว่า “ถา้เธอสนใจฟังฉนัจะส่งชุดต่อไปใหฟั้งอกีสองวนั หลงัจากนัน้ถา้เธอ

สนใจเธอเปิดฟังทางวทิย ุหรอืโทรทศัน์ชมไดทุ้กเยน็” จากนัน้ แอนนานํา บทีรซิ ซนัตานา ไปเยีย่มแผนกต่างๆ และ

แนะนําใหเ้จา้หน้าทีทุ่กแผนกใหรู้จ้กั บทีรซี ซนัตานา เจา้หน้าทีค่นใหม ่

         ในเชา้วนัต่อมา บทีรซิ ซนัตานา ไดร้บั “วดีโีอ สามนาที ” จาก แอนนา ครสิตนิา ผ่าน “แอพ์ ” ในมอื 

ถอืของเธอ และในวนัถดัมากเ็ช่นกนั บทีรซิ ซนัตานา ไดช้ม และฟัง วดีโีอ สามนาท ีตอนต่อไปผ่านมอื 

ถอื ซึง่แต่ละชุด บทีรซิ ซนัตานาด ูและฟังอยา่งสนใจ ผูเ้ทศนาในวดีโีอ เป็นศาสนาจารยค์นหน่ึง เขาพดูเรือ่งพระเยซู

พรอ้มกบัพระสญัญาต่างๆ อยา่งน่าสนใจ ฟังแลว้มกีําลงัใจ และมสีนัตสิุข   บทีรซิ ซนัตานา พกัอยูก่บัคุณพ่อ ทีห่ยา่

กบัคุณแมม่าหลายปี และคุณพ่อเป็นคนทีด่ื่มเหลา้จดั น่ีอาจเป็นสาเหตุใหญ่ ทีพ่่ อกบัแมม่กัถกเถยีงกนัเป็นประจาํ 

และในทีสุ่ดแยกทางกนัเดนิ มบีางครัง้ บทีรซิ ซนัตานา นึกหาเหตุผลเขา้ขา้งตวัเองว่า ชวีติของเธอขาดสนัตสิุข เธอ

จงึเสาะหามนัจากการกนิดื่มในงานสงัสรรค ์และงานเลีย้งฉลองต่างๆ 
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         ในหลายวนัต่อมา บทีรซิ ซนัตานา เปิด “กูเกิล้” มองหาชื่อของผูเ้ทศนาสามนาท ีทีเ่ธอสนใจ และไดท้ราบว่า

เขาชื่อ “ศาสนาจารย ์อวีาน ซาไรวา” เป็นผูพ้ดู นมสัการประจาํวนั 3 นาท ีและเป็นผูนํ้ารายการ “มนัถูกเขยีนไว้” ใน

รายการโทรทศัน์รายการหน่ึง ซึง่รายการดงักล่าวเป็นเครอืขา่ยกบั “รายการช่องทางแห่งความหวงั ” ของครสิตจกัร

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  

         บทีรซิ ซนัตานา เริม่เปิดชม และฟังรายการ “มนัถูกเขยีนไว้ ” ซึง่เธอเปิดพระคมัภรีอ่์านตามทีอ่าจารยผ์ู้

นําเสนอนํามาอา้ง เธอรูส้กึประทบัใจทีข่อ้พระคมัภรีทุ์กขอ้ทีศ่าสนาจารยนํ์าเสนอ มอียูจ่รงิและครบทุกถอ้ย 

คาํ สิง่ทีท่าํให ้บทีรซิ ซนัตาน า รูส้กึประหลาดใจมากคอื เมือ่เธอไดย้นิศาสนาจารยผ์ูนํ้าเสนอกล่าวเกีย่วกบั         

พระบญัญตัสิบิประการว่า ยงัมผีลในทางปฏบิตัโิดยผูเ้ชื่อ และตดิตามพระเจา้ ซึง่รวมถงึพระบญัญตัขิอ้สี ่ซึง่กล่าว 

ถงึเรือ่งวนัสะบาโต วนัทีเ่จด็ของสปัดาห ์คอืวนัเสาร ์

         หลงัจากฟัง และศกึษาพระคมัภรีก์บัรายการโทรทศัน์สามสปัดาห ์บทีรซิ ซนัตานา  อธษิฐานขอต่อพระ- 

เจา้ทรงประทานอภยับาปใหเ้ธอ สาํหรบัการดาํเนินชวีติทีผ่่านมา  น่ีเป็นครัง้แรกที ่บทีรซิ ซนัตานา เชื่อว่าพระเจา้

ทรงฟังคาํอธษิฐานของเธอ  เมือ่เธออธษิฐาน 

         บทีรซิ ซนัต านา มองหาโบสถท์ีเ่ธอจะเขา้ไปนมสัการ เพื่อนคนหน่ึงเชญิเธอไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนั 

อาทติย ์แต่ เธอ จาํเรือ่งพระบญัญตัขิอ้ทีส่ ี ่ซึง่พดูเกีย่วกบัวนัสะบาโตได ้บทีรซิ ซนัตานา นึกสงสยัว่าเหตุใด 

เพื่อนของ เธอ ไมเ่คยไดย้นิมาบา้งเลยหรอืว่า วนับรสิุทธิข์องพระเจา้คอืวนัสะบา โต เหตุใด เธอ จงึไมเ่ชื่อ 

ฟังพระคมัภรี ์

         เมือ่ แอนนา ครสิตนิา ไดท้ราบว่า บทีรซิ ซนัตานา สนใจจะไปนมสัการ จงึเชญิเธอไปรว่มนมสัการกบั เธอ 

ซึง่ตัง้ชื่อว่า “กลุ่มแบ่งปันพระเยซู ” ซึง่นมสัการที ่ “โบสถใ์นบา้น” ผูเ้ชื่อกลุ่มน้ีมปีระมาณ  12 คน จะนมสัการรว่มกนั

ในวนัสะบาโตเพื่อศกึษาพระคมัภรี ์และอาจมวีนัอื่นของสปัดาห ์โดยจะมกีารนดัเวลากนัล่วงหน้า 

         บทีรซิ ซนัตานา ไปนมสัการครัง้แรกกต็กหลุมรกักบักลุ่มนมสัการโบสถใ์นบา้น เธอกล่าวว่า “ฉนัถูกกอด 

และรูส้กึว่าไดร้บัการตอ้นรบัอยา่งจรงิใจ ฉนัรูส้กึสบายใจ และมสีนัตสิขุ 

         บทีรซิ ซนัตาน า บอกดว้ยว่า “เธอรูส้กึประหลาดใจ เกีย่วกบัการทีเ่ธอไดร้บัการปฏบิตั ิ “เหตุใดคนเหล่าน้ี

สนใจห่วงใยฉนัมากมาย พวกเขาไมรู่จ้กัฉนัมาก่อน แต่พวกเขาพดูกบัฉนัว่า “ขอใหคุ้ณมวีนัทีย่ ิง่ใหญ่  พวกเขาสนใจ

ความรูใ้นพระคมัภรีข์องฉนั และถามฉนัว่า รูเ้ร ื่ องวนัสะบาโตไดอ้ยา่งไร พวกเขาสนใจฉนัก่อนทีจ่ะรูว้่าทีจ่รงิแลว้ฉนั

เป็นคนอยา่งไร” 

        ในกลุ่มน้ีมหีนุ่มสาวสองคนคอื อะมนัดา และวเิตอร ์ทัง้สองช่วยสอนพระคมัภรีใ์หบ้ทีรซิ ซนัตานา ทุก 

วนัสะบาโต  ในทีสุ่ดบทีรซิ ซนัตานา มอบถวายดวงของเธอใหพ้ระเยซ ูและไดร้บับพั ตศิมาในสระว่ายน้ําของบา้นที่

ใชเ้ป็น “โบสถใ์นบา้น” แอนนา ครสิตนิา  รอ้งไหด้ว้ยความดใีจทีเ่หน็บทีรซิ ซนัตานารบับพัตศิมา  

         ทุกวนัน้ี บทีรซิ กําลงัอธษิฐานเผื่อคุณพ่อ และคุณแมข่องเธอ และพีช่ายของเธอใหต้อ้นรบัพระเยซ ู          

สาํหรบัพีช่ายตอนน้ีเขาไดเ้ริม่ศกึษาพระคมัภรีก์บัรายการ “มนัถูกเขยีนไว”้ ไดห้ลายสปัดาหแ์ลว้  

         บทีรซิ ซนัตานา กล่าวว่าฉนัไมเ่คยเชื่อในเรือ่งการอศัจรรย ์ฉนัคดิว่า “การอศัจรรยเ์ป็นไปไมไ่ดใ้นปัจจบุนั 

แต่พระเจา้ทรงทาํการอศัจรรยใ์นชวีติของฉนั ในคนืส่งทา้ยปีเก่าทีฉ่นัดื่มเหลา้องุน่เพื่อข อพร ฉนัรู ้

สกึว่าเป็นการพดูขอไปตามธรรมเนียม ฉนัรูส้กึว่างเปล่า ...แต่ตอนน้ี ฉนัรูส้กึไดว้่า พระเยซทูรงเตมิแกว้ทีว่่าง 

เปล่าของฉนัใหเ้ตม็แลว้” 

         ในวนัส่งทา้ยปีเก่าในปีทีถ่ดัมา และตอ้นรบัปีใหมด่ว้ย บทีรซิ ซนัตานา ไดร้ว่มฉลองดว้ยการรบัประทาน

อาหารมือ้พเิศษ และดื่มน้ําองุน่สดกบัครอบครวัคู่หมัน้ของเธอ พวกเขาสรรเสรญิพระเจา้ และขอบพระคุณพระองค์
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สาํหรบัพระพรในปีทีผ่่านมา บทีรซิ ซนัตานา กล่าวสรปุว่า “ฉนัอยากเตบิโตขึน้ในพระเจา้  และฉนัอธษิฐานขอ

พระองคท์รงเตมิความรกัทีฉ่นัมใีนพระองคใ์หใ้หมส่ด และไมม่วีนัสิน้สุด”  

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะนําไปช่วยยา้ย “โบสถใ์นบา้น” ซึง่เป็นบา้นเช่า ไปสู่อาคาร

ทีใ่หญ่โตขึน้ ซึง่ในเวลาเดยีวกนัจะทาํเป็นศูนยส์าํหรบัชุมชนดว้ย เพื่อจดัชัน้สมัมนาสุขภาพ ชัน้ปรงุอาหารสุขภาพ 

และการสมัมนาอื่นๆ ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โล กทีถ่วายทรพัยเ์พื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศบราซลิ ....

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน และครอบครวัดว้ย 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ  

• ประเทศบราซลิ มโีบสถ ์ 9,006  หลงั มกีลุ่มนมสัการ 8,813  แห่ง มสีมาชกิ เอสดเีอ ทัง้หมดรวม 

1,666,125 คน เมือ่เปรยีบเทยีบอตัรา จะมแีอ๊ดเวนตสิ 1 คน ต่อประชากรทัว่ไป 125 คน 

• ในปี 1939 มกีารสถาปนางานดา้นการแพทยข์ึน้ในประเทศบราซลิเป็นครัง้แรก โดยตัง้เป็น “คลนิิก ” 

 ชื่อ “ววิดคีลนิิก ” และในปี 1942 คลนิิกไดแ้ปรสภาพเป็น “โรงพยาบาลแอ๊ดเวนตสีเซาเปาโล ”โดย 

ม ีดร. กลัดโิน เนส เวยีรา เป็นผูอ้ํานวยการ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 8 มิถนุายน 2019 

คาํตอบท่ีได้มาเรว็ สาํหรบัผูอ้ธิษฐานสองคน  

 

โดย  กิลเบอรโ์ต เฟอเรรา ดา ซิลวา  วยั 68 ปี...ประเทศบราซิล 

         

         กลิเบอรโ์ต ไมเ่คยมคีวามสนใจในการเขา้รว่มกบัโบสถใ์ดๆ แต่ไมเ่ขา้ใจเลยว่า เหตุใดเขาจงึเกดิความ

ปรารถนาจะศกึษาพระคมัภรีข์ ึน้อยา่งปัจจบุนัทนัด่วน 

         เขาไมส่ามารถต่อตา้นความตอ้งการน้ีได ้ กลิเบอรโ์ต ซึง่เป็นอดตีผูจ้ดัการธนาคารแห่งหน่ึง เกษยีณอาย ุ

มาสีปี่แลว้ จงึไดเ้ริม่ตน้ศกึษาพระคมัภรีโ์ดยตวัเอง 

         กลิเบอรโ์ตรูส้กึทึง่ในสิง่ทีเ่ขาไดอ่้าน แต่กม็ขีอ้พระคมัภรีอ์กีบางขอ้ทีท่าํใหเ้ขาสบัสน และเขาไดอ้ธษิฐานและ

ตรกึตรองในความหมายของขอ้พระคมัภรีเ์หล่านัน้ เขาหวงัว่าจะมใีครสกัคนสามารถอธบิายใหเ้ขาฟังได ้ 

         ในเยน็วนัขึน้ปีใหม ่กลิเบอรโ์ต ตดัสนิใจบอกกบัคนในครอบครวัของเขาว่า เขาขอไมไ่ปในงานตอ้นรบัปีใหม่

ซึง่จะมกีารจดุดอกไมไ้ฟสวยงามในบรเิวณสวนสาธารณะ สถานทีจ่ดังาน หลงัจากทีส่มาชกิในครอบครวัออกจาก

บา้นไปแลว้  

         ท่ามกลางความสงบในบา้น กลิเบอรต์า คุกเขา่ลงและอธษิ ฐานอยา่งรอ้นรน ขอพระเจา้ทรงสอนเขาใหเ้ขา้

ใจความจรงิในพระคมัภรี ์และทรงเปิดเผยใหเ้ขาทราบถงึโบสถเ์ทีย่งแทข้องพระองค ์

         “พระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานนัน้เรว็กว่า ทีเ่คยตอบคาํอธษิฐานของเขาในอดตีทีผ่่านมา ” กลิเบอรโ์ต กล่าว

เป็นพยานในโอกาสต่อมา 

          โดยทีก่ลิ เบอรโ์ต ไมท่ราบเขาไดท้าํการอธษิฐานในวนัสะบาโต ซึง่ปีนัน้ตรงกบัวนัที ่ 31 ธนัวาคม ส่วน 

ในวนัถดัไปเป็นวนัอาทติยต์รงกบัวนัที ่1 มกราคม 

         ในวนัจนัทร ์เป็นวนัแรกของการทาํงานประจาํสปัดาห ์กลิเบอรโ์ตไดร้บัโทรศพัท ์จากธนาคารทีเ่ขาเคย

ทาํงาน ผูจ้ดัการธนาคารคนปัจจบุนัตอ้งการใหเ้ขาไปเซน็ตส์ญัญาในเอกสารการลงทุนทีเ่ขามชีื่อเป็นเจา้ของ 

         ทีธ่นาคารกลิเบอรโ์ตพบอดตีเพื่อนรว่มงานนัง่อยูข่า้งผูจ้ดัการ อดตีเพื่อนรว่มงานคนน้ีเป็นครสิเตยีน 

หลงัจากการเซน็ตใ์บสญัญาเรยีบรอ้ย เขาไดเ้อ่ยถามอดตีเพื่อนรว่มงานว่า “อลัเบอรโ์ร ..คุณทราบไหม ผมจะศกึษา

พระคมัภรีไ์ดท้ีไ่หน?” แต่อยา่แนะนําใหผ้มไปรูจ้กักบัศษิยาภบิาลนะ ผมยงัไมต่อ้งการกลบัใจ ผมเพยีงตอ้งการศกึษา

พระคมัภรีเ์ท่านัน้” 

         อลัวาโร เป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีมานาน แต่กลิเบอรโ์ต ไมท่ราบในขอ้น้ี 

         อลัวาโร กล่าวแนะนําว่ า “คุณสามารถศกึษาพระคมัภรีไ์ด้ ที ่ “คาบลูา ” อลัวาโร กล่าวชื่อเขตหน่ึง ทีม่ ี

โบสถแ์อ๊ดเวนตสีตัง้อยู ่ และอลัวาโรไปนมสัการเป็นประจาํ  

         “นัน่กไ็มไ่กลสกัเท่าไร” กลิเบอรโ์ตกลา่ว “แต่บางวนัจราจรตดิขดัจรงิๆ”  

         อลัวาโร ทาํเป็นคดิครูห่น่ึง แลว้พดูว่า “ผมรูจ้ ักสถานทีแ่ห่งน้ีแห่งเดยีว ....ผูค้นไปศกึษาพระคมัภรีก์นัหลาย

คนทีน่ัน่ เพราะทีน่ัน่ไมใ่ช่โบสถ”์  

        ในวนัถดัมา อลัวาโร ขบัรถมาพา กลิเบอรโ์ต ไปยงั “กลุ่มแบ่งปันพระเยซ-ู  โบสถใ์นบา้น ” ซึง่มคีนกลุ่ม 

เลก็กําลงัรว่มกนัรอ้งเพลง และศกึษาพระคมัภรี ์อยา่งไรกด็ ีกลิ เบอรโ์ต รูส้กึอดึอดับา้ง โดยเฉพาะเมือ่เขาไป 

ทีใ่ด และเขาไมรู่จ้กัใครเลย  ดงันัน้เขาขอใหเ้พื่อนของครอบครวัคอื “เรกนิา ” ใหไ้ปเป็นเพื่อน ทัง้น้ีเพราะภรรยา

ปฏเิสธทีจ่ะเดนิทางไปกบัเขา 
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         กลิเบอรโ์ต รูส้กึพงึพอใจในความจรงิของขอ้พระคมัภรีท์ีเ่ขาไดเ้รยีนรู ้เ ขาจงึขอ “เรกนิา ” ไปเป็นเพือ่นใน

คราวต่อไป 

        เรกนิา ตอบว่า “กไ็ด ้ฉนัจะไปกบัคุณ....แต่ฉนัจะไมเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิโบสถน์ะ” 

        เรกนิา เดนิทางไปเป็นเพื่อนของ กลิเบอรโ์ต ทุกครัง้ทีเ่ขาไปศกึษาพระคมัภรี ์และบ่อยครัง้เธอเตรยีมชุดว่าย

น้ําไปดว้ย เพื่อเธอจะไปว่ายน้ําทีช่ายหาดหลงัจากนัน้ 

         กลิเบอรโ์ตรบับพัตศิมาในวนัสิน้ปี คอืวนัที ่ 31 ธนัวาคม ปี 2006  ขณะที ่เรกนิา รบับพัตศิมาในปีถดัมา 

         กลิเบอรโ์ต เอ่ยถาม พลางกระพรบิตา “ลองทายดสู ิใครในครอบครวัของผม รบับพัตศิมาพรอ้มกบัผม ?” 

         “คุณแมข่องผมนัน่เอง” 

          เวลาไมก่ีว่นัก่อนที ่กลิเบอรโ์ต จะรบับพัตศิมา เขาโทรไปคุยกบัคุณแม ่ซึง่อาศยัอยูใ่นเขตชนบทกบั 

น้องสาวคนหน่ึงชื่อ  “โอเดเต” ซึง่เธอเป็นแอ๊ดเวนตสี 

         กลิเบอรโ์ตพดูกบัคุณแมข่องเขาว่า “คุณแมค่รบั ผมกําลงัจะรบับพัตศิมาเป็นครสิเตยีน ในโบส ถเ์ดยีวกบั 

“โอเดเต”  นัน่คอืโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี... คุณแมเ่งยีบไมพ่ดูอะไร เขาจงึวางสาย 

         สบินาทต่ีอมา หลงัจากที ่กลิเบอรโ์ต วางสาย คุณแมไ่ด้ โทร กลบัมาที ่กลิเบอรโ์ต และพดูกบัเขาว่า 

         “อยา่งนัน้หรอื? แมต่อ้งการจะรบับพัตศิมาพรอ้มกบัลกูน่าจะดมีากๆ นะ” 

         กลิเบอรโ์ต เอ่ยถามว่า “คุณแมจ่ะเตรยีมตวัทนัเพื่อการรบับพัตศิมาหรอื ?... ยงัเหลอืเวลาอกีไมว่นั ?” 

         “ทนัแน่นอน .... ทุกวนัน้ีลกูสาวของแมส่อนบทเรยีนพระคมัภรีใ์หก้บัแม่ ...แมไ่มอ่ยากรอไปอกี โดยเฉพาะ 

  อยา่งยิง่แมไ่มอ่ยากเสยีโอกาสทีไ่ดเ้กดิใหมด่ว้ยน้ํา และพระวญิญาณบรสิุทธิพ์รอ้มกบัลกู” 

          ตอนนัน้คุณแมข่องกลิเบอรโ์ต อาย ุ84 ปี ขณะทีก่ลิเบอรโ์ต อาย ุ56 ปี 

          ปัจจบุนั กลิเบอรโ์ต อาย ุ68 ปี เขาไดก้ลายเป็นผูนํ้ารว่มของ “กลุ่มแบ่งปันพระเยซ-ูโบสถใ์นบา้น”   

         ส่วนหน่ึงของเงนิถว ายวนัสะบาโตทีส่บิสาม ของไตรมาสน้ี จะช่วยยา้ย “โบสถใ์นบา้น ” ไปยงัอาคารหลงั 

ใหญ่กว่า ซึง่มหีอ้งอกีหลายหอ้งสาํหรบัจดัสมัมนาเกีย่วกบั “ปรงุอาหารสุขภาพ และเกีย่วกบัสุขภาพอื่นๆ 

         กลิเบอรโ์ตกลา่วว่า “ผมรูส้กึอศัจรรยใ์จ ทีพ่ระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานทีผ่มทลูขอในต อนปีใหม ่ซึง่ผมขอให้

ผมเขา้ใจความหมายของพระคมัภรี ์และพระเจา้ทรงนําผมไปสู่โบสถเ์ทีย่งแท ้ซึง่อยูใ่นรปู กลุ่มนมสัการ “โบสถใ์น

บา้นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” ในเวลาเพยีง 3 วนั”  

        เมือ่ผูม้าเยีย่มเอ่ยถาม กลิเบอรโ์ตว่า เขามาสู่โบสถใ์นบา้นแห่งน้ีไดอ้ยา่งไร ? เขาชอบทีจ่ะตอบว่า “เป็นเพราะ

ความรกัของพระเจา้ แต่สิง่ทีท่าํใหผ้มประทบัใจและอยากอยูใ่นโบสถแ์ห่งน้ีเรือ่ยไป เพราะพีน้่องที ่

น่ีใหก้ารเอาใจใส่ดแูลซึง่กนั และกนัอยา่งกบัญาตสินิท และยิง่เป็นผูม้าใหม ่หรอืมาเยีย่มพีน้่องทุกคนทีน่ี่จะใหก้าร

ตอ้นรบัอยา่งอบอุ่น สิง่แวดลอ้ม และบรรยากาศเช่นน้ีแหละ ทีผ่มเสาะแสวงหา” 

        กลิเบอรโ์ตเพิม่เตมิว่า “ผมคดิว่าโบสถน้ี์ไดล้ะลายความคดิอกุศลของหลายคนใหห้ายไป ผมเดนิทางมา 

จากบรรยากาศของโลก และไดร้บับญัชาจากพระเยซใูหร้บับพัตศิมาให ้นายแพทย ์นางพยาบาล ทนัตแพทย ์และ

นกักฏหมาย ซึง่ผูค้นเหล่าน้ีมกัจะไมไ่ปโบสถ ์ (ใหญ่อยา่งเป็นทางการ )  เราใหก้ารต้อนรบัผูค้นทีไ่มอ่ยากไปทีโ่บสถ ์

และเมือ่เราไดร้บับพัตศิมาใหพ้วกเขาแลว้ พวกแทบจะไมเ่ดนิออกไปจากโบสถน้ี์ไปไหนอกีเลย 

 

ท่ีตัง้พนัธกิจ  

• ประเทศ บราซลิ เป็นประเทศเดยีวในทวปีอเมรกิาใตท้ีพ่ดูภาษา โปรตุเกส    
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ข่าวพนัธกิจสาํหรบัวนัสะบาโตท่ี 15 มิถนุายน 2019 

จากผูนิ้ยมลทัธิ “คารล์ มารก์” สู่ ชาวแอด๊เวนตีส 

 

โดย  มาเรีย ปาลม์ เมรา  วยั 70 ปี...ประเทศบราซิล 

 

         มารติา รบับพัตศิมา เมือ่อาย ุ 12 ปี ในประเทศบราซลิ  แต่เธอไดอ้อกจากโบสถไ์ปในช่วงอายรุะหว่างวยัรุน่ 

ต่อวยัผูใ้หญ่  เวลาไดผ้่านไป 38 ปี ก่อนที่เธอจะละทิง้ “ความนิยมในลทัธมิารซ์สิ ” กลายมาเป็นบุคคลทรงพลงัเพื่อ

พระเจา้ในชุมชนของเธอ 

        มาเรยีกล่าวถงึความนิยมขัน้อุดมคตใินลทัธ ิ “มารซ์สิ ” (ซึง่เป็นลทัธนิิยมคาํสอนสงัคมนิยมแบบแขง็แกรง่ ) 

หรอื “ลทัธคิอมมวินิสต”์ อยา่งไรกด็ ีผูค้นทัว่ไปรูจ้กั “มาเรยี” ในชื่อ “มารติา” 

        นบัตัง้แต่เกดิ และเตบิโตขึน้กบัคุณแม ่มาเรยีมพีรสวรรคด์า้นเป็นผูนํ้า ตอนเป็นวยัรุน่ เธอเป็นผูนํ้าเยาวชน

ของโบสถ ์พอมาเรยีอายไุด ้22 ปี สมาชกิโบสถร์ะดบัผูนํ้าคนหน่ึงไดพ้ดูอะไรบางสิง่ทีท่าํใหม้าเรยีเสยีใจมาก เธอออก

จากโบสถ ์และหมกมุน่ศกึษาในเรือ่งสงัคมศกึษาในมหาวทิยาลยั และรบัเอาคาํสอนของนกัปรชัญาชาวเยอรมนั และ

นิยมชมชอบคาํสอนของ “คารล์ มารก์” ในเรือ่งสทิธมินุษยชน 

         เวลา 25  ปีผ่านไป มาเรยี แต่งงาน และมบุีตรชาย 1 คน จากนัน้ไมน่านกห็ยา่ขาดจากกนั มาเรี ยและลกู

ชายอพยพไปตัง้รกรากทีป่ระเทศแคนาดา และศกึษาระดบัปรญิญาเอกที ่ “มหาวทิยาลยัด ูควเีบค มอนทรลี ” 

         ขณะอยูท่ีแ่คนาดา มาเรยีรูส้กึประหลาดใจทีเ่พื่อนเก่า ซึง่เป็นศาสนาจารยช์าวบราซลิ ชื่อ หลุยส ์ซนัตานา 

และภรรยาของเขาคอื “เลโอนิ ” ไดม้าเยีย่ม อาจารยห์ลุ ยส ์และภรรยาเดนิทางไปประกอบพธิสีมรสใหคู้่บ่าวสาวคู่

หน่ึงทีอ่เมรกิา และไดเ้ดนิทางมาพกัผ่อนที ่“มอนทรลี” แคนานาเป็นเวลา 8 วนั ก่อนทีอ่าจารยห์ลุยส ์และภรรยา จะ

บอกลามาเรยี และบนิกลบับราซลิ  

        ในช่วง 8 วนั อาจารยห์ลุยส ์และภรรยาพกัทีโ่รงแรม แต่จะมาเยีย่มม าเรยีทีบ่า้นพกัของคณาจารย ์ของ

มหาวทิยาลยั ทีม่าเรยีเป็นอาจารยส์อนอยูทุ่กเยน็ ทัง้สองพดูเกีย่วกบัพระคมัภรี ์และความรกัของพระเยซทูี ่

มต่ีอมาเรยี สองสามภีรรยาเชญิมาเรยีใหก้ลบัมาหาพระครสิต ์มาเรยีรบัฟังอยา่งสุภาพ ไมโ่ตแ้ยง้หรอืพดู 

อะไร แต่เธอไมย่อมขยบัเขยือ้น          

        สองปีต่อมา มาเรยีเดนิทางกลบับา้นเดมิทีบ่ราซลิ เพื่อเป็นอาจารยส์อนในมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง อาจารย์

หลุยส ์และภรรยาโทรคุยกบัมาเรยีทุกสปัดาห ์เป็นเวลาสามปี สามภี รรยาคู่น้ีเชญิใหม้าเรยีรว่มศกึษา พระ- 

คมัภรีก์บัคนกลุ่มหน่ึง แต่มาเรยีมกัมขีอ้อา้งเสมอทีจ่ะไมเ่ขา้รว่ม 

         วนัหน่ึงขณะทีม่าเรยีเตรยีมการสอนในชัน้ เธอสงัเกตว่า “คารล์ มารก์ ” ผูเ้ขยีนหลกัคาํสอนลทัธคิอม- 

มวินิสต ์เขาเริม่ตน้รา่งคาํสอนฉบบัแรกในปี ค.ศ. 1844 มาเรยีคดิสงสยัขึน้มาในเวลานัน้ว่า ขา่วสารของแอ๊ดเวนตสีก็

เริม่ตน้ในปี ค.ศ. 1844 เช่นกัน มาเรยีเปรยีบเทยีบคาํสอนของคารล์ มารก์ ซึง่สอนว่า “ประชาชนเมือ่ผนึกกําลงัเป็น

หน่ึงสามารถเปลีย่นโลกได้ ” “ ขณะทีช่าวแอ๊ดเวนตสีเชื่อว่าผูค้นตอ้งการพระครสิตเ์พื่อการเปลีย่นแปลง ”      

         หลงัจากนัน้ไมน่าน มาเรยีประกาศใหน้กัศกึษาปรญิญาโทในชัน้สงัคมวทิยาของ เธอว่า “ตอนน้ีฉนั 

เชื่อว่าพระเยซทูรงเป็นผูนํ้าในการปฏริปูทีย่ ิง่ใหญ่ แต่ท่านกไ็มใ่ช่พระบุตรของพระเจา้”  

         เมือ่ประกาศไปแลว้ ดร. มาเรยีไมอ่าจหลบัตาลงไดใ้นคนืนัน้ 

         ในตอนเชา้ตรูน่กัศกึษาหญงิระดบัปรญิญาโทคนหน่ึงในชัน้ของ ดร . มาเรยี ชื่อ “ดนิลัวา” มาเยีย่มพรอ้มกบั

น้ําตา...พดูว่า “เมือ่วานอาจารยบ์อกในชัน้ว่า อาจารยไ์มเ่ชื่อว่าพระครสิตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้” 
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  ดนิลัวา กล่าวต่อว่า “เมือ่ฉนัไดย้นิเช่นนัน้ ฉนันอนไมห่ลบัตลอดคนื ฉนัรูส้กึว่าพระเจา้ตอ้งการใหฉ้นัมาบอก

กบัอาจารยว์่า  อาจารยไ์มไ่ดพ้ดูจากส่วนลกึของดวงใจ  อาจารยไ์มต่อ้งการยอมรบัว่า อาจารยเ์ชื่อในพระเยซเูพราะ

อาจารยเ์ป็นผูนิ้ยมชมชื่นลทัธมิารซ์สิ” 

         ดร. มาเรยีไมท่ราบว่าจะตอบอยา่งไร จงึน่ิงเงยีบ  

         สองสปัดาหต่์อมาขณะที ่ดร . มาเรยี กําลงัรบัประทานอาหารกลางวนัในรา้นอาหารแห่งหน่ึง เธอ ได ้

ยนิกลุ่มนกัรอ้งกําลงัซอ้มเพลง “มาราวโิฮซา เกรซ ” ซึง่หมายความว่า “พระคุณอนัแสนอศัจรรยข์องพระเยซู ” ใน

โบสถข์องพีน้่องวนัอาทติยแ์ห่งหน่ึง ซึง่อยูต่ดิกบัรา้นอาหาร เป็นบทเพลงที ่ดร . มาเรยี เคยรอ้งขณะอยูใ่นคณะ

นกัรอ้งของโบสถแ์อ๊ดเวนตสีขณะทีเ่ธอยงัเป็นวยัรุน่ 

         ดร. มาเรยี รบีจา่ยเงนิค่าอาหาร และรบีเดนิเขา้โบสถ ์และนัง่ลงทีม่า้ยาวตวัหลงัสุด ครูต่่อมา “ดนิลัวา ”

นกัศกึษา ทีเ่คยไปเยีย่ม ดร. มาเรยีในตอนเชา้ตรูห่ลายวนัก่อน เพราะนอนไมห่ลบั เดนิเขา้โบสถม์า และนัง่ลงขา้งๆ 

ดร. มาเรยี   ดนิลัวา โผเขา้กอด ดร . มาเรยี พดูทั ้งน้ําตาว่า “ฉนัรูว้่าจะพบอาจารยไ์ดท้ีน่ี่ ก่อนหน้าน้ีฉนักําลงัป้อน

ขา้วใหล้กูคนเลก็ของฉนั แต่ฉนัมคีวามรูส้กึรนุแรงว่า ฉนัจาํเป็นตอ้งมาพบอาจารยท์ีน่ี่   จงึเรยีกสามใีหม้าป้อนขา้วให้

ลกูแทน และฉนัรบีเดนิทางมาพบ อาจารยท์ีโ่บสถน่ี์ ”  ดร. มาเรยี นึกแปลกใจมาก ดนิลัวา ท ราบว่าเธออยูใ่นโบสถ์

แห่งน้ีไดอ้ยา่งไร ถา้พระเจา้ไมท่รงนําทางเธอ  

        ดร. มาเรยี รูส้กึชอ็ก พระเจา้ทรงรกัฉนัมากถงึเพยีงน้ีหรอื จงึดลใจ “ดนิลัวา” ถงึสองครัง้ ดร . มาเรยี ทราบ 

ว่าบา้นของ ดนิลัวา อยูไ่กลจากมหาวทิยาลยัมากทเีดยีว แต่ ดนิลัวาไดร้บัการดลใจจากพระ เจา้ ใหท้ราบว่า 

ดร . มาเรยี กําลงัอยู ่ณ สถานทีใ่ด และตดิตาม เธอ มาถูกที ่ทัง้ๆ ทีโ่บสถแ์ห่งน้ีอยูห่่างจากมหาวทิยาลยักว่า 

ครึง่กโิลเมตร... 

         หลงัจากคณะนกัรอ้งซอ้มรอ้งเพลงเสรจ็ ดนิลัวา และ ดร. มาเรยีกแ็ยกจากกนั ดนิลัวา เดนิทางกลบับา้นส่วน 

ดร. มาเรยี เดนิเทา้กลบับา้นพกัในมหาวทิยาลยั ดร . มาเรยีแน่ใจว่าพระเจา้ทรงประสงคใ์ห้ เธอศกึษาพระคมัภรี ์ เธอ

จงึตอบตกลงกบัภรรยาของอาจารยห์ลุยส ์ทีเ่ชญิใหไ้ปรว่มศกึษาพระคมัภรีซ์ึง่มสีอนสปัดาหล์ะครัง้  

          ดร. มาเรยี ศกึษาพระคมัภรีก์บัอาจารยห์ลุยส ์และภรรยาของเขาเป็นเวลา 10 ปี แต่ ดร. มาเรยี ยงัไมย่อม 

รบัว่าพระคมัภรีทุ์กตอนเป็นพระวจนะของพระเจา้ ในทีสุ่ดภรรยาของอาจารยห์ลุยสพ์ดูกบั ดร . มาเรยีว่า “ดร . 

มาเรยี คุณสญูเสยีความเชื่อไปแลว้ ... พวกเราจะอธษิฐาน เพื่อใหค้วามเชื่อของ คุณกลบัคนืมานะค ะ ”  

         เวลาผ่านไปไมน่าน ขณะทีอ่าจ ารยห์ลุยส ์และภรรยา อธษิฐานขอใหค้วามเชื่อของ ดร . มาเรยี กลบัคนื 

มา ดร . มาเรยี เกดิความปรารถนาในดวงใจ ทีจ่ะอ่านพระคมัภรี ์และ เธออ่านพระคมัภรีอ์ยา่งจรงิจงัเป็นเวลาสอง

เดอืน และแลว้ ดร . มาเรยีแสดงความจาํนงขอรบับพัตศิมา แต่ เธอ ไมอ่ยากไปนมสัการทีโ่บสถใ์หญ่ 

เหมอืนผูเ้ชื่อทัว่ไป 

         ดร. มาเรยี ชวน อาจารยห์ลุยส ์และภรรยาว่า ใหเ้ราจดักลุ่มขึน้ และนมสัการกนัที ่ “โบสถใ์นบา้น”  จะดไีหม 

         ดร . มาเรยี อาจารยห์ลุยส ์และภรรยา นัง่ปรกึษาหารอืกนั หาหอ้งเช่า หรอืบา้นหลงัหน่ึง เพื่อทาํเป็น 

“โบสถใ์นบา้น ” และนมสัการกนั ณ ทีต่รงนัน้ ผูท้ีไ่มอ่ยากไปโบสถใ์หญ่ กจ็ะมารว่มนมสัการดว้ยกนั มกีาร 

เขยีนขัน้ตอน และรายละเอยีดต่างๆ  ขึน้ ดงันัน้ “โบสถใ์นบา้น  โดยกลุ่มแบ่งปันพระเยซู ”ไดถ้อืกําเนิดขึน้ 

ดว้ยเหตุผลน้ี 

         “โบสถแ์บ่งปันพระเยซู ” แห่งน้ี ซึง่เป็น “โบสถใ์นบา้น ” เริม่ตน้ดว้ยผู้ เชื่อ 13 คน ในปี 2004 นบัจนถงึบดัน้ี

ไดร้บับพัตศิมาใหค้นมากกว่า 200 คน 
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         “ผูค้นเรยีนรูท้ีจ่ะรกั “โบสถ ์(แอ๊ดเวนตสี ) ในบา้น” แห่งน้ี พวกเขากลบัใจใหม ่และรบับพัตศิมา และจากนัน้

พวกเขาจะแยกยา้ยกนัไปนมสัการในโบสถแ์อ๊ดเวนตสีรอบๆ “ซลัวาดอร์” และตอนน้ี ดร . มาเรยีอาย ุ70 ปี และเป็น

ผูนํ้ารว่มของ “โบสถใ์นบา้นแห่งนัน้”             

         โบสถใ์นบา้นแห่งน้ี จะไดร้บัส่วนหน่ึงของเงนิถวายวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เพื่อเป็นค่าใช ้

จา่ยในการยา้ย “โบสถใ์นบา้น แห่งน้ี ” ทีด่าํเนินการในหอ้งทีเ่ช่าไว ้ ไปสู่อาคารโบสถ์ ทีใ่หญ่กว่า สถานทีซ่ึง่ 

มหีอ้งโถงขนาดใหญ่กว่า และมหีอ้ง อื่นๆ อกีหลายหอ้ง เพื่อใชเ้ป็นทีจ่ดัสมัมนา ชัน้ปรงุอาหารสุขภาพ และหวัขอ้

อื่นๆ สาํหรบั บรกิารเกีย่วกบัสุขภาพใหก้บัชุมชน 

         “ดร. มาเรยี กล่าวว่า เรามรีายการดนตรหีลายอยา่ง มกีารจดักลุ่มเลก็ศกึษาพระคมัภรี ์และอธษิฐาน และ 

เราทุกคนต่างมคีวามสุขจรงิๆ รว่มกนัรอคอยการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระผูเ้ป็นเจา้ ...ขอบคุณพีน้่องวนัสะบา -

โตทัว่โลก ทีถ่วายทรพัยเ์พื่อช่วยพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศบราซลิ ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่านให้

เตบิโตขึน้ในประสบการณ์ครสิเตยีน...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 22 มิถนุายน 2019 

ข้อเสนอท่ีไม่อาจลืมได้ 

 

โดย  เกรเซียลลี ่แนซซิเมนโต  วยั 20 ปี...ประเทศบราซิล 

 

            เรือ่งน้ีเปิดฉากขึน้ คุณแมข่องฉนั กําลงัถกเถยีง กบัพ่อบุญธรรมของฉนั ในเรือ่งหน่ึงอยา่งหน้าดาํหน้าแดง 

ตอนน้ีพวกเขาเถยีงกนัต่อหน้าฉนัไดเ้กอืบครึง่ชัว่โมงแลว้ ...สิง่น้ีเกดิขึน้ทีบ่า้นของเรา ทีเ่มอืง “อะราคุจุ ” ประเทศ

บราซลิ   

        คุณพ่อของฉนัไดแ้ยกทางเดนิกบัคุณแม ่และคุณแมไ่ดแ้ต่งงานใหม ่และวนัน้ีคุณแมถ่กเถยีงกนักบัพ่อใหม่

ของฉนั การถกเถยีงเช่นน้ีมบ่ีอยจนเป็นเรือ่งธรรมดาสาํหรบัเขาทัง้สอง เพยีงแต่ในครัง้น้ีเลวรา้ยกว่า คุณแมข่ึน้เสยีง

ดงั และบางครัง้ส่งเสยีงตะโกน....ฉนัเตบิโตขึน้ท่ามกลางความสบัสน โดยทีไ่มรู่จ้กัพระเจา้ และไมเ่คยไปโบสถ ์

         ฉนัยงัจาํได ้เมือ่ฉนัอายคุรบ 18 ปี วนัหน่ึงคุณอาผูห้ญงิ น้องสาวของคุณพ่อไดม้าเยีย่มครอบครวัของเรา 

คุณอาเป็นคนใจด ีและมใีจเมตตา คุณอารูส้กึชอ็กจากสิง่ทีคุ่ณอาไดเ้หน็ และไดย้นิ เมือ่คุณแม ่แล ะพ่อบุญธรรม

โตเ้ถยีงกนั วนัน้ีกเ็ช่นกนั เมือ่คุณแม ่และคุณพ่อ มองเหน็คุณอามาเยีย่มทีบ่า้น พวกเขารูส้กึอาย และเลกิทะเลาะกนั

ไปโดยปรยิาย    

         คุณอากล่าวกบัครอบครวัของเราโดยรวมๆ ว่า “ครอบครวัของ พี่ดแูลว้น่าจะเป็นครอบครวัทีด่ ีแต่เมือ่

ครอบครวัไมม่พีระเจา้ปัญหาจงึเกดิขึน้...”เอาอยา่งน้ีดไีหมใหเ้ราไปเยีย่มทีโ่บสถก์นัในวนัพรุง่น้ี เราจะเขา้ไปในโบสถ์

แห่งแรกทีเ่ราพบ...คุณแม ่และพอ่ไมต่อบอะไร แต่ไมก่ไ็มต่อบปฏเิสธ.....” 

         วนัรุง่ขึน้เวลาประมาณ 8:30 น. ครอบครวัของเราเดนิเทา้ออกจากบา้น ครอบครวัของเรา 6 ชวีติ และคุณอา

อกีหน่ึง รวมเป็น 7 คน คอืมคีุณอา คุณแม ่คุณพ่อ ฉนัมน้ีองสาวถดัจากฉนัหน่ึงคน มน้ีองชาย และ น้องสาว 

บุญธรรม อยา่งละคน และตวัฉนัเอง โบสถแ์ห่งแรกทีเ่ราพบคอืโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี เราเขา้ไปในโบสถ ์วนั

นัน้หนุ่มสาวหลายคนกําลงัเปิดการประชุมเผยแพรพ่ระกิ ตตคิุณ พวกเขาตอ้นรบัครอบครวัของเราอยา่งอบอุ่น และ

เชญิเราไปรบัฟังเรือ่งของพระเยซอูกี และพวกเราไปตามคาํเชญิ ในโอกาสต่อมาพวกเขาเดนิทางมาเยีย่มพวกเราที่

บา้นดว้ย  และชวนใหพ้วกเราศกึษาพระคมัภรี ์

         ตอนนัน้ฉนัไปโรงเรยีน จงึพลาดจากการศกึษาพระคมัภรี ์แต่คุณแม่และน้องๆ ของฉนัศกึษาพระคมัภรี ์และ

เราทุกคนเริม่ไปนมสัการทีโ่บสถ ์

         นบัแต่ไปนมสัการทีโ่บสถ ์ครอบครวัของเราไดร้บัการเตมิดว้ยสนัตสิุข แต่กเ็ป็นไปในช่วงสัน้ๆ ภายหลงัคุณ

แม ่และคุณพ่อเริม่โตเ้ถยีง และกล่าวว่า อกีฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายผดิ  และดเูหมอืนความขดัแย้ งจะรนุแรงขึน้ กว่าทีผ่่าน

มา 

         มาวนัหน่ึงคุณแมค่งทนอยูต่่อไมไ่ด ้ในตอนกลางวนัคุณพ่อไปทาํงาน ฉนัและน้องๆ ไปโรงเรยีน คุณแมไ่ด้

เกบ็เสือ้ผา้ใส่กระเป๋า และออกจากบา้น โดยไมบ่อกใครว่าไปอยูท่ีไ่หน พวกเราตกใจ และเสยีใจสุดๆ  ใน 

ชวีติ และไดห้ยดุไปนมสัการทีโ่บสถ์  เพราะฉนัไมอ่ยากปล่อยน้องบุญธรรมไวก้บัพ่อบุญธรรม ดงันัน้จงึยงั 

คงอาศยัอยูใ่นบา้น คุณพ่อบุญธรรมรูส้กึชอ็ก และเสยีใจ แต่เขาทาํตวัดขีึน้ ใหก้ารเอาใจใส่ลกูดกีว่าทีผ่่านมา 

         สองเดอืนต่อมาเสยีงโทรศพัทด์งัขึน้ทีบ่า้นในตอนเยน็ นกัธุรกจิหนุ่มวยั 26 ปีชือ่ “ราฟาเอล” พดูว่าเขากําลงั

มองหา“เลขานุการส่วนตวั ” และถามว่า ฉนัจะรบังานน้ีไดไ้หม เขาไปเยีย่มทีโ่รงเรยีนของฉนั และขอคาํแนะนําจาก

อาจารยใ์หญ่ เขาตอ้งการนกัเรยีนทีจ่ะจบชัน้มธัยมปลายสกัคน เพื่อจะจา้งใหเ้ป็นเลขานุการ ซึง่ฉนัไมท่ราบว่า
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อาจารยใ์หญ่แนะนําใคร แต่ในวนันัน้น้อ งชายบุญธรรมอายแุค่ 12 ปีของฉนั ไดย้นิคาํสนทนาทางโทรศพัทไ์ดพ้ดู

แทรกขึน้ว่า  รบัทาํงานเลยพี ่รบัเลย น้องขอรบัรองพีจ่ะมคีวามสาํเรจ็ และมคีวามสุข 

         ตกลงฉนัรบัทาํงาน เมือ่ฉนัเรยีนสาํเรจ็ในอกีไมถ่งึสองเดอืน....ซึง่เขายนิดรีอ... 

         เมือ่เริม่ทาํงานกบันายจา้งคนใหมข่องฉนั เขาไมเ่หมอืนนายจา้งคนอื่นๆ เขาอธษิฐานก่อนเริม่ทาํงาน เขาไม่

รบัประทานอาหารบางประเภท วนัหน่ึงขณะทีฉ่นันัง่รถไปกบัเขา เขาเปิดเพลงในรถ ทีฉ่นัเคยไดย้นิตอนที ่

ไปทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี ฉนัเริม่คลอเพลงตาม เมือ่ราฟาเอลไดย้นิฉนัรอ้ง เขาเอ่ยถามว่า “คุณรูจ้ ักโบสถเ์ซเว่นธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตสีใช่ไหม” 

         ฉนัผงกศรีษะรบัว่า  ฉนัรูจ้กั ...ราฟาเอลบอกกบัฉนัว่า เขาเป็นเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี และเขาเชญิฉนัไปที่

โบสถก์บัเขาในวนัสะบาโต ฉนัไมอ่ยากปล่อยน้องไวต้ามลาํพงั จงึตอบปฏเิสธ แต่เขาเฝ้าชวนแลว้ ชวนเล่าในทีสุ่ด

ฉนัตอบตกลงไปในวนัสะบาโตแรก และวนัสะบาโตทีส่อง และสาม และหลงัจากนัน้ฉนัไมอ่าจหยดุการไปนมสัการที่

โบสถไ์ด ้ฉนัรกัการนมสัการพระเจา้ และต่อมาฉนัเริม่ศกึษาพระคมัภรี ์เมือ่ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการ “คนืสบิลดหน่ึง ” ใน

วนัสะบาโตถดัมาฉนัคนืสบิลดหน่ึงแด่พระเจา้ จากเงนิเดอืนของฉนั 

         ฉนัรบับพัตศิมาในเดอืนกุมภาพนัธปี์ 2017 น้องชายบุญธรรม อาย ุ 12 ปี คนทีช่ื่อ “เจนิวลัโด ” รบับพัตศิมา

ไมก่ีเ่ดอืนถดัมา และหกเดอืนหลงัจากนัน้ น้องสาวของฉนัเองไดเ้หน็ฉนัอธษิฐาน และสมัผสัไดว้่านิสยัไมด่บีางอยา่ง

ของฉนัไดเ้ปลีย่นไป ฉนัสวมเสือ้ผา้ไมเ่หมอืนเมื่ อก่อน และฉนัพดูจาแตกต่างจากเดมิ น้องสาวทัง้สอง “แยสมมิ ”  

อาย ุ18 ปี และน้องสาวบุญธรรม “อเีวลมิ” อาย ุ15 ปีไดร้บับพัตศิมาทัง้สองคนพรอ้มกนั หา้เดอืนหลงัจากทีฉ่นัรบั

บพัตศิมา ราฟาเอลไดข้อแต่งงานกบัฉนั และฉนัตอบตกลง ตอนน้ีราฟาเอลกําลงัก่อสรา้งบา้นหลงัใหม ่สาํหรั บเป็น

เรอืนหอ เมือ่สรา้งเสรจ็เราจะแต่งงาน และเขา้ไปอยูใ่นบา้นใหมข่องเรา 

         ฉนักําลงัขอพระเจา้ทรงดลใจพ่อ และแมข่องฉนัใหพ้บพระเจา้ ส่วนน้องๆของฉนัทุกคนต่างเขม้แขง็ 

ในพระเจา้ ชวีติของเราทัง้หลายไดเ้ปลีย่นแปลงใหมอ่ยา่งสิน้เชงิ วธิกีารทีเ่ราพดู เพื่อนๆทีเ่ ราคบหา รปูแบบ หรอื

สไตลข์องเสือ้ผา้ทีเ่ราสวมใส่เปลีย่นไป ฉนัรบัใชใ้นการสอนชัน้เดก็เลก็ และแผนกดนตร ีขณะทีน้่อง 

สาวทัง้สองของฉนัทาํหน้าทีต่อ้นรบัในโบสถ ์ส่วนน้องชายของฉนัยงัเลก็เกนิไปทีจ่ะรบัใชใ้นหน้าทีใ่ด แต่เขากเ็ป็น

สมาชกิของชมรมพาธไฟเดอรค์นหน่ึง 

         สว่นหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะช่วยโบสถข์องเราใน “อะราคาจุ” ใหม้อีาคาร

โบสถห์ลงัใหม ่ซึง่โบสถห์ลงัใหมจ่ะมพีืน้ทีส่าํหรบัคนทัง้ปวงทีม่านมสัการในวนัสะบาโต ... ขอบคุณพี ่

น้องในพระครสิตทุ์กท่าน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนพนัธกจิของพระเจา้ ในประเทศบราซิ ล... ขอพระเจา้ทรงอวย 

พรทุกท่าน รวมทัง้โบสถ ์หรอืสถานทีน่มสัการของท่านดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 29 มิถนุายน 2019 

รายการวนัสะบาโตท่ีสิบสาม 

วนัท่ี  29  มิถนุายน  2019 

 

 

เพลงโดยผูม้านมสัการ                   “รุง้แห่งความรกั”    เลขที ่  95  

กล่าวตอ้นรบั                                                                  โดยประธาน ร.ร.วนัสะบาโต หรอืครคูนหน่ึง 

อธษิฐาน                                                                    

รายการ                                     “มชิชนันารทีีเ่มือ่ยลา้” 

เงนิถวาย                                                                   ขณะมกีารเกบ็เงนิถวาย ขอกลุ่มเดก็ๆรอ้งเพลง  

เพลงปิด                                    “ขา้จะไปตามพระองคท์รงตอ้งการ”  เลขที ่ 195                            

ผูอ้ธษิฐานปิด                                                         

 

“มิชชนันารีท่ีเม่ือยล้า”” 

        อากาศแถบแมน้ํ่าอะเมซอนรอ้นจรงิๆ คนทีท่าํงาน หรอืเดนิกลางแดดจะหมดเรีย่วแรง เป็นลมลม้ลงไดง้า่ยๆ 

        อาจารย ์“เรโน และภรรยาของเขา คอื “นาตาเลยี” จอดเรอืของพวกเขาทีต่ําบล “เดโมเครเซยี ” ตําบลน้ีตัง้อยู่

บนฝัง่แมน้ํ่าอะเมซอน ซึง่อยูห่่างไกลความเจรญิมาก ของประเทศบราซลิ พวกเขาขึน้ฝัง่และเดนิไปเยีย่มบา้นทุก

หลงัในตําบลนัน้ และเดนิลกึไปยงัหมูบ่า้นห่างจากแมน้ํ่าใหญ่เขา้ไปอกี 2 หมูบ่า้นในตําบลนัน้ เพื่อทาํการแจกใบปลวิ 

และใบเชญิชวนใหช้าวบา้นมาฟังเรือ่งความรอดของพระเจา้ ซึง่จะจดัขึน้ ณ ศาลาประชาคมกลางหมูบ่า้นตําบล “เด-

โมเครเซยี” ซึง่เป็นทีโ่ล่งๆ มฝีากัน้เพยีงดา้นขา้งสามดา้น   

         ถนนทีเ่ดนิเทา้จากตําบล “เดโมเครเซยี ” ลกึเขา้ไปยงัอกีสองหมูบ่า้น บางจดุตอ้งเดนิลุยน้ํา หรอืลุยโคลน 

เพราะมฝีนตกลงมาหลายวนัก่อน ก่อนทีค่ณะผูป้ระกาศ ประชาสมัพนัธจ์ะเดนิกลบัมาพกัยงั “เรอืมชิชนันารี” ในเยน็

เริม่คํ่ามดื ทุกคนต่างเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยลา้ไปตามๆกนั    

        อาจารย ์และภรรยา และอาสาประกา ศสองคนซึง่เป็นทมีงานประกาศ ออกเดนิทางไปเยีย่มเยยีนทกัทาย

ชาวบา้นเป็นเวลาหน่ึงสปัดาห ์ก่อนเปิดการประชุมในตอนกลางคนื ซึง่เริม่ในเวลาหน่ึงทุ่ม ถงึสามทุ่มทุกคนืเป็นเวลา

สองสปัดาหเ์ตม็         

        ในเยน็วนัทีก่ารประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณเริม่ตน้ วนัแรกมชีาวบา้ นประมาณ 400 คน มารว่ม พวกเขา

เดนิทางมาจากหมูบ่า้นต่างๆ รวมทัง้จากตําบล เดโมเครเซยี เอง บา้งพายเรอืมา บางคนมาบนหลงัมา้ หรอืรถมา้ 

และอกีจาํนวนหน่ึงนัง่มาบนดา้นหลงัรถปิคอพัสามคนั ซึง่กองการประกาศครัง้น้ีเช่าไวใ้หร้บัส่งคนมาประชุมทุกคนื 

อยา่งไรกด็ผีูฟั้งส่วนใหญ่เดนิเทา้มาเอง โดยเดนิมาเป็นกลุ่มๆ  

        ผูม้าฟังในการประชุมจาํน้อยลงทุกคนคนื หลงัจากเจด็คนืผ่านไป ยงัเหลอืการประชุมอกีเจด็คนื ผูม้าฟังในการ

ประชุมเริม่อยูต่วั ไมล่ดลง และไมเ่พิม่ กล่าวคอืมผีูม้าฟังในประชุมประมาณ 150 คนจนจบการประชุม       

        เมือ่การปร ะเผยแพรม่าถงึสปัดาหท์ีส่อง อาจารยเ์รโน ผูเ้ทศนา และ นาตาล ีผูจ้ดัรบัผดิชอบสาํหรบัเพลง 

พเิศษ และจดัระเบยีบ และความเรยีบรอ้ยทุกอยา่ง ต่างรูส้กึเมือ่ยลา้ โดยเฉพาะพวกเขาออกเยีย่มหน่ึงสปัดาหก่์อน

การประชุม และระหว่างวนัทีม่กีารประชุมออกเยีย่มครึง่วนัทุกวนั    
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        สิง่ทีท่าํใหส้องสามภีรรยานกัประกาศพระกติตคิุณรูส้กึเหน่ือยกาย และทอ้ใจคอืมเีสยีงบ่นเขา้หสูามภีรรยาว่า 

ในทอ้งทีแ่ถบนัน้มคีรสิเตยีนวนัอาทติยอ์ยูแ่ลว้คณะหน่ึง การทีอ่าจารยเ์รโน และภรรยาเดนิทางมาประกาศพระกติติ

คุณ อาจารย ์และภรรยาเหมอืนตัง้ตวัเป็นคู่แขง่กบั คณะวนัอาทติย ์และอาจเป็นไดท้ี ่สาม ีหรอืภรรยาของบาง

ครอบครวัเพยีงฝ่ายเดยีว จะรบัเอาความเชื่อในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสี ในกรณนีีจะทาํใหค้รอบครวัแตกแยกกนั สามี

อยูโ่บสถห์น่ึง และภรรยาอยูอ่กีโบสถห์น่ึง ... พวกเขาไมต่อ้งการเหน็การแตกแยกเกดิขึน้ในครอบครวั 

       เมือ่ความเหน็ดเหน่ือยเกดิขึน้กบัรา่งกาย ทีท่าํงานหนกั และเหน่ือยใจทีม่ผีูค้นบ่นว่า อาจารยม์าประกาศพระ -

กติตคิุณอาจทาํใหค้รอบครวั หรอืเพื่อนบา้นแตกแยกกนั ... บ่ายวนันัน้สาม ีและภรรยาเดนิทางกลบัจากการ 

ออกไปเยีย่มกลบัมา เพราะความเหน่ือยเพลยี ผูเ้ป็นภรรยาฟุบหน้าลงอยา่งอ่อนเพลยีบนเรอื และเหมอืนนดักนั ฝ่าย

สามรีูเ้วยีนศรีษะมอีาการจะเป็นลมตามภรรยาไป แต่พอนัง่พกัสกัครู ่อาจารยเ์รโน และภรรยารูส้กึตวัขึน้ ...ผูเ้ป็นสามี

พดูขึน้ว่า “ดเูหมอืนทอ้งทีน้ี่เป็นเหมอืนขา้วทีย่งัไมสุ่กเหลอืง ยงัไมพ่รอ้มสาํหรบัการเกบ็เกีย่ว ผูค้นยงัไมพ่รอ้มที่ จะ

รบัเอาความจรงิในพระคมัภรี”์ 

        ส่วนภรรยากล่าวเสรมิว่า “ฉนัเองกไ็มอ่ยากทาํงานตรงน้ีอกีต่อไปอกี ” นาตาเลยี กล่าว แลว้พดูต่อว่า “ฉนัรกั

งานทีก่ําลงัทาํอยู ่แต่พวกชาวบา้นไมพ่รอ้มทีจ่ะรบัเอาความจรงิในพระคมัภรี”์ 

         ในความรูส้กึทอ้ถอย นาตาเลยี เปิดดขูอ้พระคมัภรีใ์นมอืถอืของ เธอ แลว้อธษิฐานว่า “โอ พระบดิาทีร่กัโปรด

แสดงใหข้า้พเจา้ทัง้สองทราบว่า เหตุใดขา้พเจา้ทัง้สองตอ้งมาทาํการประกาศทีน้ี่ ...พอกดปุ่ ม พระธรรม “กาลาเทยี” 

ปรากฏขึน้ นาตาเลยีอ่านว่า “อยา่ใหเ้ราเมือ่ยล้ าในการทาํด ีเพราะถา้เราไมท่อ้ใจแลว้ เรากจ็ะเกบ็เกีย่วในเวลาอนั

สมควร” (กาลาเทยี 6:9) เธอยืน่มอืถอื ทีม่ขีอ้พระคมัภรีใ์หอ้าจารยเ์รโน ผูเ้ป็นสามอ่ีานดว้ย “น่ีเป็นคาํตอบของเรา ” 

นาตาเลยีอุทานออกมา  

         ตอนสายของวนัถดัมา ผูห้ญงิวยักลางคน คนหน่ึง รอ้งออกมาดว้ ยความชื่นชมยนิด ีเมือ่เหน็อาจารย ์เรโน 

และนาตาเลยี เดนิเทา้มาเยีย่มทีบ่า้นของเธอ พรอ้มกบับตัรเชญิใหไ้ปในการประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณ ซึง่ยงัเหลอื

เวลาอกีเพยีงหา้วนั หลายวนัทีผ่่านมาเธอเป็นไขห้วดัเลยไมไ่ดม้าในการประชุม แต่วนัน้ีเธอหายป่วยเป็นปกตแิลว้ 

        หญงิคนนัน้ไดพ้ดูออกมาอยา่งชดัถอ้ยชดัคาํว่า “น่ีเป็นโบสถข์องฉนั   พลางชีใ้หด้สูญัลกัษณ์ “ช่องทาง 

แห่งความหวงั โดยครสิตจกัรแอ๊ดตสี” ในบตัรเชญิทีอ่าจารยเ์รโน ยืน่ให ้หญงิวยักลางคนยงัพดูยํา้อกีว่า “น่ีเป็นโบสถ์

ของฉนัมาตลอดสีปี่ และฉนัตอ้งการรบับพัตศิมา” 

        สองสามภีรรยามชิชนันาร ีไดเ้รยีนรูว้่า ผูห้ญงิคนน้ีไดด้รูายการ ที .ว.ี รายการ “โนโว เทมโป ” ซึง่ตัง้อยูใ่น

ประเทศบราซลิ และสถานีโทรทศัน์แห่งน้ี ทาํการถ่ายทอด “ช่องทางแห่งความหวงั ” ของแอ๊ดเวนตสีแห่ง

สหรฐัอเมรกิา ในตลอดสีปี่ทีผ่่านมา เธอไดอ้ธษิฐานใหม้นีกัเทศน์สกัค นเดนิทางมาเยีย่ม เธอยงัหมูบ่า้นของเธอแห่งน้ี  

และวนัน้ีพระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเธอแลว้  

         หญงิกลางคน คนน้ีเป็นหน่ึงท่ามกลางชายหญงิ 50 คนซึง่ขอรบับพัตศิมา เมือ่การประชุมปิดฉากลงในเดอืน

มนีาคม ปี 2017 

        นอกจากน้ี อาจารยเ์รโนไดร้บับพัตศิมาให ้พีส่ าว และน้องสาวสองคน เป็นรายที ่ 51 และ 52 คนพีช่ื่อ “ฟราน

ซนีิ ” วยั 19 ปี และคนน้องชื่อ “ เดลซนีิ ” วยั 16 ปี พ่อและ แม ่ของพีน้่องคู่น้ี หา้มไมใ่หท้ัง้สองไปรบั 

ฟังในการประชุม เพราะพวกเขามคีวามเชื่อเป็นครสิเตยีน และมโีบสถว์นัอาทติยอ์ยูแ่ลว้ แต่ทัง้สองอยากรูอ้ยา กเหน็

ไดแ้อบไปฟังในการประชุมในวนัแรก เมือ่อาจารยเ์รโน อ่านพระสญัญาในพระคมัภรี ์พวกเธอรูส้กึว่าน่ีเป็นความจรงิ

ไมม่สีิง่ใดทีผู่เ้ทศน์พดูเอง แต่พดูและยํา้จากพระวจนะของพระเจา้ และเมือ่ไปฟังหลายคนื จนจบการประชุมสองพี่

น้องเชื่อเตม็รอ้ยว่า สิง่ทีเ่ธอทัง้สองรบัฟังมา ..เป็นมาจากพระเจา้ ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเป็นครสิตจกัร
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เทีย่งแทข้องพระเจา้ ... ซึง่ตดัสนิใจรบับพัตศิมาโดยไมฟั่งเสยีงทดัทานจากพ่อแม ่และเสยีงคดัคา้นจากคุณตา และ

คุณยายของพีน้่องทัง้สองซึง่ครสิเตยีนวนัอาทติย ์มาหลายปี 

        ส่วนชาวบา้นบางคน ซึง่เคยแส ดงความกงัวลว่า โบสถแ์อ๊ดเวนตสีทีจ่ะมาตัง้ใหม ่อาจเป็นผูท้าํใหเ้กดิ 

“การแตกแยก ” ในครอบครวั และพีน้่องในหมูบ่า้น  เพราะนมสัการกนัคนละวนั พวกเขาเปลีย่นแปลงจติ 

ใจของพวกเขา  

        พวกเขาอุทานว่า “วา้ว น่ีเป็นโบสถท์ีแ่ตกต่างไปกจ็รงิ แต่เป็นโบสถท์ีถ่อืปฏบิตัติาม พระคมัภรี์ ” อาจารย ์

เรโน และนาตาเลยี สองสามภีรรยาไดเ้ขา้ไปประกาศอกีในหมูบ่า้นต่างๆ ของตําบล เดโมเครเซยี รวมการประกาศ

พระกติตคิุณสามครัง้ในปี 2017 และไดร้บับพัตสีมาใหผู้เ้ชือ่ใหมใ่นปีนัน้รวม 286 คน (ครัง้แรกสุด  

52 คน ) และเพื่อใหพ้ีน้่องใหมม่สีถานทีส่าํหรบัการ นมสัการ มกีารสรา้งโบสถข์ึน้สามหลงั ในสามหมูบ่า้น 

        อยา่งไรกด็ ีในโบสถท์ัง้สามแห่งน้ี อาจารยเ์รโน ไดแ้ต่งตัง้ผูป้กครองขึน้แห่งละสามคน เพื่อดแูล และนํา 

ในการประชุม ผูป้กครองเหล่าไดร้บัการอบรมในช่วงเวลาหน่ึงก่อนเริม่ตน้การปฏบิตังิาน 

        ส่วน อาจารยเ์รโน และคุณนาตาเลยี ผูเ้ป็นภรรยา จะเดนิทางไปกบัเรอืมชิชนันาร ีซึง่เรอืลาํดงักล่าวน้ีจะมหีอ้ง

ประชุมตดิเครือ่งปรบัอากาศนัง่ได ้150 คน โดยจะแวะเวยีนไปเยีย่มโบสถต่์างๆ ตามสองฝัง่แมน้ํ่าอะเมซอน เพื่อให้

การหนุนใจ และทาํการเปิดการประชุมเผยแพรพ่ระกติตคิุณ อาจารยเ์รโน และภรรยา จะกลบัมาเยีย่มโบสถส์ามแห่ง

ในตํา เดโมเครเซยี น้ีอยา่งน้อยปีละสามครัง้ 

         อาจารยเ์รโน และ คุณนาตาเลยีกล่าวว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทาํการทุกสิง่ทุกอยา่ง เราทัง้หลายเป็นเพยีง

ผูร้บัใชข้องพระองค ์คุณนาตาเลยีเรยีนจบกฏหมาย และสอบเป็นทนายความได ้แต่เ ตม็ใจทีจ่ะมาทาํงานรบัใชพ้ระ-

เจา้เคยีงบ่าเคยีงไหล่กบัอาจารยโ์รโน ผูเ้ป็นสาม ีคุณนาตาเลยีกล่าวเป็นพยานเสมอว่า “ฉนัขอบพระคุณพระเจา้ทุก

วนัสาํหรบังานของเรา” 

        สามภีรรยาคู่น้ีขอถอืโอกาสน้ีกล่าวขอบคุณพีน้่องโรงเรยีนวนัสะบาโตทัว่โลก ทีไ่ดถ้วายทรพัยเ์พื่อซือ้เรื อ

มชิชนันาร ีซึง่มหีอ้งนมสัการนัง่ได ้ 150 คน หรบัเป็นโบสถเ์คลื่อนทีไ่ปตามแมน้ํ่าอะเมซอน และแมน้ํ่าสาขา ซีง่เรา

ไดร้บัเงนิจาํนวนน้ีในไตรมาสทีส่ ีข่องปี 2016 

        “เรอืโบสถม์ชิชนันาร ีเป็นอกีวธิหีน่ึงของพระเจา้ทีช่่วยชาวบา้นตามสองฝากฝัง่ในทีห่่างไกลของแมน้ํ่าอะ เม-

ซอน และแมส่าขาของอเมซอน ใหไ้ดร้บัความรอด หลายพืน้ทีห่่างไกลเหล่าน้ี พวกเขาถูกทอดทิง้ในดา้นการเมอืง 

ดา้นเศรษฐกจิและในระบบสาธารณสุข .....อาจารยเ์รโน บอกว่า “แต่ผูค้นทัง้หลายเหล่าน้ีไมไ่ดถู้กลมืโดยพระผูเ้ป็น

เจา้” 

        คุณนาตาเลยี ภรรยาคู่ใจ และมชิชนันารคีู่ชวีติของ อ. เรโน มชิชนันารปีระจาํเรอืกล่าวว่า “ชาวบา้นในหมูบ่า้น

ต่างๆ สองฟากฝัง่แมน้ํ่าอะเมซอน และแมน้ํ่าสาขา อกีจาํนวนนบัไมถ่ว้นกําลงัรอเวลาทีจ่ะรูจ้กักบั 

พระเยซ ูและรบัเอาความรอด และพระเยซคูอืผูเ้ดยีวทีต่อ้งการใหเ้ราทัง้หลายพดูกบัพระองคว์่า “ขา้พเจา้ 

อยูท่ีน่ี่ขอทรงส่งขา้พเจา้ไปเถดิ !”    

 
 

 

 


