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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 4 กรกฎาคม 2020 

โรงเรียนสาํหรบัชาวไลบีเรีย 

 

เล่าโดย  บ.ี ดารล์งิตนั ทชี ์วยั 59 ปี...สาธารณรฐัไลบเีรยี 

 

 บ.ี ดารล์งิตนั ทชี ์เตบิโตขึน้ในโบสถค์รสิเตยีน ซึง่พ่อของเขาเป็นมคันายกของโบสถ์ และแมเ่ป็นนัก

อธษิฐาน เธออธษิฐานเผื่อสมาชกิโบสถทุ์กคน 

        แม่เป็นคนอุทศิถวายอย่างมากใหก้บักจิกรรมของโบสถ์ แต่พ่อไม่ค่อยจะอุทศิถวายตวันัก กล่าวคอื

เขายงัเชื่อในการกราบไหวว้ญิญาณของบรรพบุรุษดว้ย  เมื่อดารล์งิตนัอายุได ้7 ขวบ พ่อชวนดารล์งิตนัให้

ไปกราบไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรษุดว้ย 

         “บุตรชายเอ๋ย วญิญาณของคุณปู่  และปทูวดเป็นผูดู้แลสวสัดภิาพครอบครวัของเราอยู่นะ ลูกควรไป

รว่มกราบไหวว้ญิญาณของท่านพรอ้มกบัพ่อ เมื่อพ่อตายลงในวนัหน่ึง ลูกกจ็ะไดเ้ป็นผูส้บืต่อการกราบไหว้

บรรพบุรษุแทนพ่อ” 

         ดารล์งิตนัไม่สนใจจะเข้าร่วมกบัพ่อในการกราบไหว้บรรพบุรุษ  เขาทราบว่ามหีวัหน้าครอบครวั

หลายคนไปทําพธิกีราบไหวบ้รรพบุรษุของพวกเขาบนภเูขา พ่อของเขากเ็ช่นกนัจะเดนิไปทีห่ลุมฝังศพทีเ่ชงิ

เขา ซึง่เขาตอ้งใชเ้วลาสีช่ ัว่โมงเดนิเทา้ เช่นครัง้น้ีเขาพาดารล์งิตนัไปดว้ย  พอไปถงึหลุมศพ พ่อจะก้มศรีษะ

ลงอธษิฐานว่า “โอบรรพบุรุษทัง้หลาย  เราไดม้าในวนัน้ี เพราะกําลงัจะเริม่ทําการเพาะปลูก ขอท่านบรรพ-

บุรุษทัง้หลายอวยพรใหก้บัต้นขา้ว และพชืพนัธทุ์กอย่างทีเ่ราไดป้ลูกไปแลว้ และทีก่ําลงัจะปลูกใหเ้จรญิงอก

งามดว้ยเถดิ” 

         เมื่อแม่เริม่ตัง้ครรภ์ พ่อจะไปที่หลุมศพบรรพบุรุษ และอธิษฐานว่า “โอท่านบรรพบุรุษทัง้หลาย 

เราไดม้ายงัท่าน เพราะหลานสะใภข้องท่านกําลงัตัง้ครรภ ์ขอใหก้ารตัง้ครรภ์ปลอดภยัทัง้แม่ และเดก็ทารก 

ขอให้คลอดสะดวก  และเลี้ยงดูง่าย  เด็กทารกมสีุขภาพแขง็แรง...อน่ึงเมื่อมกีารเจบ็ป่วยในครอบครวัก็

เช่นกนั พ่อจะไปอธษิฐานทีห่ลุมฝังศพ ขอใหบ้รรพบุรษุช่วยใหค้นป่วยหายไวๆ 

         ทุกครัง้ทีไ่ปกราบไหวบ้รรพบุรุษ พ่อจะต้มไก่ตวัหน่ึงไปไหว ้ พรอ้มกบัขา้วสุกหน่ึงจานเมื่อวางของ

ไหว้แล้วก็กลบับ้าน เยน็วนันัน้ หรอืวนัต่อมาพ่อจะไปเก็บจาน ทุกครัง้จะพบว่าไก่ต้ม และขา้วสุกหมดไป  

พ่อดใีจเชื่อว่าวญิญาณของบรรพบุรษุไดม้ารบัของไหวไ้ปแลว้ 

         เรื่องการกราบไหวบ้รรพบุรุษ แมด้ารล์งิตนัจะไม่เหน็ด้วย แต่ก็ไม่กล้าพูดปฏเิสธ  แต่แม่ไดป้ฏเิสธ

พ่ออย่างกล้าหาญมาตัง้แต่ต้น ดงันัน้เมื่อพ่อเตรยีมตวัจะไปที่ภูเขา เธอจะถือโอกาสนําดารล์งิตนัไปเยีย่ม

ญาตใินหมูบ่า้นอื่น 

        แม่บอกกับพ่อหลายครัง้ “ฉันต้องการให้ลูกชายของเราเป็นครสิเตียน ...ดาร์ลิงตันไปโรงเรยีน 

วนัสะบาโตทุกสปัดาห์ เมื่อดารล์งิตนัโตเป็นหนุ่ม ผู้ประกาศพระกติตคิุณมาเปิดประชุมเผยแพร่ที่โบสถ์ ผู้
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ประกาศนําเสนอหลกัขอ้เชื่อหลายเรื่อง โดยจะเน้นเรือ่งวนัสะบาโตเป็นหลกั น่ีเป็นครัง้แรกทีด่ารล์งิตนัเขา้ใจ

กระจ่างในเรื่องวนัสะบาโต  ดารล์งิตนัถามเรื่องวนัเสารส์ะบาโตกบัศษิยาภบิาลโบสถ์วนัอาทติย ์เขาตอบได้

คาํเดยีวว่า “เพราะพระเยซูทรงฝืนคนืพระชนมใ์นอาทติย”์ ไม่มหีลกัฐานอื่นใดในพระคมัภรีท์ีเ่ขาจะนํามาอา้ง

ไดอ้กี  

        ดาร์ลงิตันต้องการเชื่อฟังพระเจ้าตามที่พระคมัภีรส์อน  ต่อมาเขาได้ศึกษาพระคมัภีรก์ับศิษยา- 

ภบิาลโบสถ์แอ๊ดแอ๊ดเวนตสี พอศกึษาหลกัขอ้เชื่อจบ ดารล์งิตนัขอรบับพัตสิมา ฝ่ายพ่อของดารล์งิตนัไม่มี

ความสุขเลย  เพราะทราบดวี่าลูกชายจะไม่สบืทอดการกราบไหว้บรรพบุรุษต่อจากเขา เหมอืนที่เขาเคย

คาดหวงัไวต้ัง้แต่ดารล์งิตนัยงัเป็นเดก็ 

        หลงัพธิบีพัตศิมา ดารล์งิตนัมคีวามปรารถนาจะเป็นศาสนาจารย ์ แต่ไม่มมีหาวทิยาลยัหรอืโรงเรยีน

ศาสนาศาตรใ์นประเทศไลบเีรยี  ดงันัน้เขาตอ้งเดนิทางไปประเทศกนีิ หรอืประเทศไนจเีรยี ดารล์งิตนัทราบ

ดีว่า ครอบครวัไม่มีเงนิส่งเขาไปเรยีน ดังนัน้เขาจึงเริม่ทํางานอย่างหนัก และพยายามเก็บเงนิไว้เพื่อ

การศกึษา ต่อมามสีงครามกลางเมอืงเกดิขึน้ ซึ่งทําให้แผนการเรยีนต่อของดารล์งิตนัถูกขดัขวาง และในปี 

1990  เขาเขา้สู่การเมอืง และไดถู้กเลอืกใหเ้ป็นสมาชกิรฐัสภา 

         ดารล์งิตนัพูดกบัตวัเองว่า “ถ้าฉันไม่ได้ไปเรยีนในโรงเรยีนศาสนาศาตรใ์นต่างประเทศ อย่างน้อย 

ฉนักจ็ะสถาปนาโรงเรยีนศาสนาศาตรข์ึน้ในไลบเีรยี เพื่อคนหนุ่มสาวจะไดเ้ขา้เรยีน 

         หลังจากอยู่ในเส้นทางการเมืองได้หน่ึงปี ดาร์ลิงตันได้บรจิาคเงนิก้อนโตเพื่อเป็นทุนก่อสร้าง

มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีในเมอืงหลวงคอืเมอืงมนัโรเวยี  

         หกปีต่อมาในตําแหน่งสมาชิกรฐัสภา เขาถูกกดดันอย่างหนักให้รบัสินบน และให้เข้าร่วมการ 

กราบไหวบ้รรพบุรุษ ดารล์งิตนัตดัสนิใจลาออกจากสมาชกิรฐัสภา และเดนิทางไปลงทะเบยีนเรยีนหลกัสูตร

ศาสนาศาสตร ์ทีม่หาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีในทวปีแอฟรกิาตะวนัตก 

         ปัจจุบนั ดารล์งิตนัทํางานเป็นศษิยาภบิาล และขณะเดยีวกนัดํารงตําแหน่งประธานของสํานักงาน

ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดย์ตะวนัตกเฉียงใต้  ซึ่งในวนัสะบาโตที่สบิสามน้ีจะได้รบัส่วนแบ่งของเงนิถวาย เพื่อ

นําไปเป็นทุนการก่อตัง้โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา ซึง่มจีากชัน้อนุบาล จนถงึชัน้ประถมปีทีห่ก 

        ดารล์งิตนักล่าวเป็นพยานว่า ผมขอบคุณพระเจา้อย่างสุดหวัใจที่พระองค์ทรงเรยีกผมให้มารบัใช้

พระองค ์เพื่อเตรยีมผูค้นไวใ้หพ้รอ้มสาํหรบัการเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องของพระองค ์

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกคน ทีไ่ดว้างแผนจะถวายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสามอย่างเอื้ออาร ี

เพื่อนําไปเป็นกองทุนสรา้งโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาที่เมอืงบุชานัน ประเทศไลบเีรยี เพื่อทดแทนอาคาร

เรยีนหลงัเก่า ทีถู่กทําลายในสงครามกลางเมอืงทีผ่่านมา...ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน และทัง้ครอบครวั

ดว้ย 
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ท่ีตัง้ของพนัธกิจ     

• สจูบิตัรประจาํวนัของจ.ีซ.ี วนัที ่24 ตุลาคม 1889 อา้งถงึ “โบร. แกสตนั จากไลบเีรยี ผูต้อ้นรบัความจรงิ 

และไดก้ลบัไปประเทศของเขา เพื่อหว่านเมลด็แห่งความจรงิ ในท่ามกลางพีน้่อง ในรายงานของเขาในปี 

1892  เขาไดเ้ดนิทางไปเยีย่มแอฟรกิาตะวนัตก และไดเ้ขา้รว่มในการประชุมของสาํนกัใหญ่  จ.ีซ.ี เดอืน

มกราคม 1893 อย่างไรก็ดีงานของพระเจ้าในประเทศไลบีเรยี ต้องรอถึง 33  ปี ก่อนจะมีการส่ง

มชิชนันารเีขา้ไป 

• ในวนัที่ 30 เมษายน 1930 มผีู้รบับพัติศมา 4 คนแรก ท่ามกลางพวกเขาม ีวลิลี่ เฮลบิกซึ่งต่อมาได้

กลายเป็นศาสนาจารยช์าวไลบเีรยีคนแรกทีไ่ดร้บัการเจมิ 

• ประมาณ 85.5  ของประชากรไลบเีรยีปฏตินเป็นครสิเตยีน (ทุกคณะนิกาย) และประมาณ 12.2 นับถอื

ศาสนาอสิลาม ส่วนใหญ่นิกายซุนนีย ์ชอีะฮ ์และอมิามยีะฮ ์ตามลาํดบั 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 11 กรกฎาคม 2020 

การอ่านทาํให้ง่ายขึ้น 

 

เล่าโดย  เอส.อ.ีโจ ซยีาห ์วยั 66 ปี...สาธารณรฐัไลบเีรยี 

         

         โจ คอนยอน ซยีาห ์ไมส่ามารถอ่านหนงัสอื เพราะไมม่โีรงเรยีนในหมูบ่า้นทีเ่ขาอาศยัอยู ่คอืหมูบ่า้น 

“ซยีาห์” ในประเทศไลบเีรยี  ในตอนเป็นเดก็เขาทํานาในแปลงนาปลูกขา้วของครอบครวั เมื่อเขาเป็นหนุ่ม  

เขาแต่งงาน เวลาผ่านไปเขามบุีครชายหญงิถงึ 9 คน ปัจจุบนัเขายงัทําไร่ ทํานาของเขาเอง เขาบอกว่าแม้

อ่านหนงัสอืไมอ่อก และเขยีนไมไ่ด ้เขาไมม่เีหตุผลใดทีเ่ขาจะไปหดัเรยีนเขยีน หรอือ่านหนงัสอื 

        วนัหน่ึง ผูป้ระกาศพระกติตคิุณแอ๊ดเวนตสีชื่อ “วลิลี ่เฮลบกิ” ไดม้าเปิดประชุมในหมูบ่า้นของเขา โจ

มคีวามสนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้กี่ยวกบัพระคมัภรี ์เขาเองและคนอื่นๆ ในหมู่บา้นขอใหผู้ป้ระกาศพระกติตคิุณสอน

พวกเขา ซึ่งวลิลีต่อบตกลง  และในเดอืนต่อมา มผีู้ใหญ่ 50 คนในหมู่บ้านซยีาห์ และหมู่บ้านใกล้เคยีงคอื

หมูบ่า้นเดหย์ ูไดร้บับพัตศิมา 

         อาจารยว์ลิลี่ เป็นศาสนาจารยค์นแรกในประเทศไลบเีรยี ที่ได้รบัการสถาปนาในโบสถ์แอ๊ดเวนตีส 

อาจารยว์ลิลี่บอกกบัสมาชกิใหม่ว่า ตอนน้ีเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่จะทําการเผยแพร่พระกติตคิุณ   โจไม่

ทราบจะดําเนินการอย่างไร เขารกัพระเยซ ูและตอ้งการแบ่งปันพระกติตคิุณ แต่ตอนน้ีเขาอายุ 45 ปี แต่เขา

อ่านหนงัสอืไมอ่อก เขยีนหนงัสอืไมไ่ด ้

         โจบอกกบัตนเองว่า “ฉันเปิดพระคมัภรีไ์ม่เป็น แล้วจะใช้พระคมัภีรเ์ป็นหลกัในการสอนอย่างไร”  

         ฝ่ายอาจารยว์ลิลีไ่ม่วติกอะไร เขาเรยีกโจ และเดก็หนุ่มทีร่บับพัตศิมาใหม่อกี 5 คนมาเขา้ชัน้อบรม

พระคมัภรีใ์นเมอืงเดห์ย ูในวนัแรกของการเปิดชัน้ โจมองดูเดก็หนุ่มคนอื่นๆ ในชัน้เรยีน ไม่มใีครเลยทีเ่คย

ไปเรยีนหนังสือ ไม่มใีครในพวกเขาอ่านหนังสือออก  เรยีกได้ว่าเข้าอยู่ในชัน้เรยีนที่เสมอภาค  เพราะ

นกัเรยีนทุกคนต่างอ่านหนงัสอืไมอ่อก เขยีนไมไ่ดเ้หมอืนกนั 

         อาจารยว์ลิลีอ่ธษิฐาน  และแจกพระคมัภรีใ์หค้นละเล่ม อาจารยส์อนเปิดพระคมัภรีไ์ปหน้าที ่5 และ

เขาเริม่อ่านพระคมัภรีข์อ้แรกออกเสยีงดงั  และสอนนักเรยีนในชัน้ว่าจะหาขอ้พระคมัภรีด์งักล่าวไดอ้ย่างไร 

และเขาอธบิายขอ้พระคมัภรีทุ์กขอ้ทีอ่่านดว้ย 

         โจอธษิฐานอย่างจรงิจงั เขายงัไม่ทราบว่าเขาจะจดจาํขอ้พระคมัภรีท์ีเ่ขาอ่านทัง้หมดไดอ้ย่างไร เขา

ตอ้งการเป็นพยานเรื่องของพระเยซูกบัคนอื่น ว่าใกลถ้งึวนัทีพ่ระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่องแลว้ เขาเป็น

ห่วงว่าอกีนานเท่าไรเขาจะอ่านหนังสอืออก และเขยีนหนงัสอืได ้

         ทุกวนัโจ และเดก็หนุ่มอกีห้าคน มาเขา้ชัน้เรยีนพระคมัภรีท์ี่อาจารยว์ลิลีส่อนอย่างพรอ้มเพรยีงกนั 

อาจารยว์ลิลีส่อนพวกเขาจากพระคมัภรีเ์ล่มเดยีว  และทุกวนัโจอธษิฐานทูลขอพระวญิญาณบรสิุทธิใ์ห้ทรง

อวยพระพรใหก้บัชัน้เรยีนของพวกเขา 
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         วนัหน่ึงอาจารยว์ลิลีนํ่านักเรยีนในชัน้อ่านขอ้พระคมัภรีส์าํคญัๆ หลายขอ้ โจรูส้กึตื่นเตน้ เขาตดิตาม

ขอ้พระคมัภรีท์ีอ่าจารยว์ลิลีบ่อก และเปิดไดถู้กต้องด้วยตวัเอง ขณะทีอ่าจารยว์ลิลี่อ่าน เขาจงึสามารถอ่าน

ตามจากขอ้พระคมัภรีใ์นเล่มของเขาเอง โจแอบมองนักเรยีนคนอื่นๆ ในชัน้ พวกเขาต่างเปิดขอ้พระคมัภรี ์

และอ่านตามในใจไดอ้ย่างเดยีวกนั ในโอกาสต่อมา เมือ่อาจารยว์ลิลีบ่อกขอ้พระฅมัภรี ์ต่างกย็นืขึน้ และเปิด

อ่านขอ้พระคมัภรี ์และอ่านเสยีงดงัได้อย่างถูกต้องเช่นกนัทุกคน ซึ่งแสดงว่านักเรยีนทุกคนอ่านพระคมัภรี์

ไดแ้ลว้ เรือ่งน้ีทาํใหอ้าจารยว์ลิลีค่รผููส้อนนึกอศัจรรยไ์มน้่อยเลย 

         เมื่อกลบัไปที่บ้านโจจบัหนังสอืเล่มหน่ึงขึน้มาอ่าน  แต่เขาไม่เขา้ใจถ้อยคําของหนังสอืเล่มนัน้ เขา

ลองหยบิหนงัสอือกีเล่มขึน้มาอ่าน เขากไ็มส่ามารถอ่านออกเช่นกนั อยา่งไรกด็เีขาสามารถอ่านพระคมัภรีไ์ด้

ค่อนขา้งงา่ย 

         ต่อมาเมื่อมกีารสรา้งโบสถ์แห่งใหม่สําหรบัชาวแอ๊ดเวนตีสในหมู่บ้านของเขา ในปี 1937 โจได้รบั

เลอืกใหเ้ป็นหวัหน้าผูป้กครอง  แมว้่าโจไมเ่คยไดไ้ปเรยีนในระดบัประถม และระดบัมธัยมแต่เขาสอนหนงัสอื

ใหก้บัสมาชกิที่อ่านหนังสอืไม่ออกอย่างกระตอืรอืรน้ และยนืขึน้เทศนาจากพระคมัภรีใ์นโบสถ์แห่งใหม่ ซึ่ง

ตัง้ขึน้ในหมู่บ้านของเขา โจจากไปเพื่อการนอนหลบัในองค์พระผู้เป็นเจา้ในปี 2003 เมื่อเขามอีายุประมาณ 

90 ปี 

         ลูกชายของโจ ชื่อ เอส.อี.โจ ปีน้ีอายุ 66  ปี ซึ่งเขาได้ร ัง้ตําแหน่งผู้ปกครองโบสถ์เหมอืนพ่อ เขา

กล่าวถึงโจคุณพ่อของเขาว่า “เป็นงานของพระวญิญาณบรสิุทธิผ์ู้ทรงประทานความรู.้.คุณพ่อต้องการให้

ขา่วสารแอ๊ดเวนตสีขยายมายงัพืน้ทีข่องเขา  พระองคเ์ป็นผูอ้นุญาตใหคุ้ณพ่อของผมอ่าน และเทศนาจากขอ้

พระคมัภรีไ์ด”้ 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายของวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุนสรา้งโรงเรยีน

ประถม ในเมอืงบชูานนั ประเทศไลบเีรยี เพราะอาคารเรยีนหลงัเก่าทีถู่กทําใหเ้สยีหายระหว่างสงครามกลาง

เมอืงเมือ่หลายปีก่อน เมอืงบชูานนั ตัง้อยูใ่กลห้มูบ่า้นซยีาห ์

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ         

• สมาคมสําหรบัผูเ้คยเป็นประเทศอาณานิคม ของคนผวิสเีป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อ สมาคมอดตีชาวอเมรกินัผวิ

ส ีไดก่้อตัง้ขึน้ในประเทศอเมรกิาในปี 1816 ซึง่ใหก้ารสนับสนันชาวแอฟรกิาทีอ่พยพไปตัง้หลกัแหล่งใน

ทวปีอเมรกิา สมาคมทีว่่าส่งเสรมิในเรือ่งศาสนา และต่อตา้นกลุ่มนกัการเมอืง ผูย้งัมคีวามรูส้กึเหยยีดผวิ 

ซึ่งไม่เห็นด้วยที่จะให้อิสระเสรแีก่คนผิวสีอย่างเต็มที่ เพราะถือว่าเป็นการคุกคามความมัน่คงของ

ประเทศ      
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• ชาวไลบเีรยีเป็นทีรู่จ้กัในฐานะผูส้รา้งหน้ากากมนุษย ์ที่มคีวามละเอยีดประณีต นอกจากนัน้ยงัแกะสลกั

เครื่องใช้ไมส้อยได้งดงาม อย่างเช่น หว ี ช้อน และสอ้ม การแกะสลกัของชาวไลบเีรยีได้รบัอทิธอิย่าง

มากจากประวตัศิาสตรโ์บราณ  เรือ่งเล่า สุภาษติ และชวีติฝ่ายจติวญิญาน และชวีติในชนบท 

• อาหารของชาวไลบเีรยีได้รบัออทิธพิลจากการติดต่อจากพ่อค้า และชาวอาณานิคมจากสหรฐัอเมรกิา 

โดยเฉพาะจากอเมรกิาใต้ ซึ่งผสมผสานเข้ากับอาหารพื้นบ้านของแอฟรกิาตะวนัตก อาหารหลัก

ประกอบด้วยข้าว และอาหารประเภทแป้งอื่นๆ ผลไม้เขตร้อน ผกัต่างๆ ปลา และสตัว์ท้องถิ่น ชาว

ไลบเีรยีรบัเอาวฒันธรรมการทําอาหาร และขนมอบต่างๆ ที่ชาวอพยพนํามาจากสหรฐัอเมรกิา  ซึ่งมี

รสชาตพิเิศษตามแบบชาวแอฟรกินัตะวนัตก 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 18 กรกฎาคม 2020 

เส้นทางกลบับ้านอนัแสนไกล 

 

เล่าโดย  อลัฟอนโซ ปีเตอร ์จอูะห ์วยั 48 ปี...สาธารณรฐัไลบเีรยี 

 

         ตอนที ่อลัฟอนโซ ปีเตอร ์จอูะห ์อาย ุ19 ปี เขาไดข้ึน้รถไฟหนีสงครามกลางเมอืงไปยงัประเทศกนีิ 

ซึง่เขาไม่ทราบว่าการเดนิทางเทีย่วนัน้จะทําใหเ้ขาไดใ้ชช้วีติอพยพไปใน 8 ประเทศ  กว่าจะไดเ้ดนิทางกลบั

ประเทศบา้นเกดิในอกี 14 ปีต่อมา พรอ้มกบัภรรยาชาวอนิโดนีเซยี 

         นับแต่ปี 1992  ขณะทีอ่ยู่ในต่างประเทศ อลัฟอนโซ พบกบัความยากลําบากมาก โดยเฉพาะงานที่

ตอ้งทาํในวนัเสาร ์ไมน่านต่อมา เขาลาออกจากการเป็นสมาชกิของครสิตจ์กัรแอ๊ดเวนตสี ทีเ่ขาถอืปฏบิตัมิา

ตัง้แต่เป็นเดก็ 

         องค์กรเพื่อมนุษยชาติระหว่างประเทศได้ช่วยให้ อลัฟอนโซได้เรยีนสําเรจ็ชัน้มธัยมในประเทศกินี 

อลัฟอนโซ กลายเป็นคนไม่มบี้าน เขาทํางานทุกอย่างเพื่อเอาชวีติรอด เขาถลําไปเป็นคนขายเฮโรอนีอยู่

ช่วงหน่ึง  เขาเคยแมแ้ต่เป็นคนหลอกเอาเงนิจากคนอื่น รว่มกนักบัเพื่อนๆ ทีเ่ป็นคนนอกกฎหมายสอนให ้

        หลงัจากอยูใ่นประเทศกนีิไดห้ลายปี  เขาจา้งแกง็นอกกฏหมายทาํหนงัสอืเดนิทางปลอมใหก้บัเขาเล่ม

หน่ึง เขาใชห้นงัสอืเดนิทางปลอมเล่มนัน้เดนิทางเขา้ไปในประเทศสาธารณรฐัเซเนกลั ซึง่เขาอยูใ่นสาธารณะ

เซเนกัลเป็นเวลาสี่ปีเต็ม เขาทํางานให้กับแก๊งขายเฮโรอีน เพื่อแสวงหาโชคลาภ เขาเดินทางต่อไปยงั

ประเทศตูนีเซยี จากนัน้เดนิทางไปประเทศจอรแ์ดน  ประเทศอนิเดยี ประเทศไทย และประเทศอนิโดนีเซยี 

ในแต่ละประเทศเหล่าน้ีเขาขายยาเสพติด  พอเขาเก็บเงนิได้พอสมควรเขาเดนิทางไปสถานที่แห่งถดัไป  

เขาได้พบว่าถ้ามเีงนิมากพอ เขาจะซื้ออะไรได้แทบทุกอย่างรวมทัง้หนังสอืเดนิทาง และวซ่ีา เพื่อการเดนิ

ทางเขา้ออกประเทศต่างๆ  

        ขณะที่อยู่ในเมอืงหลวงของอินโดนีเซีย คือกรุงจาการ์ตา อลัฟอนโซ เริม่ใช้ความคิดอย่างหนัก

เกี่ยวกบัชวีติของเขา เขาจําได้ว่าตอนเป็นเดก็ จนย่างเข้าวยัรุ่น เขาเคยไปนมสัการที่โบสถ์ในวนัสะบาโต 

ตอนน้ีเขารูต้วัดวี่าเป็นคนบาปที่ทําบาปหนัก เพราะเขาไม่เชื่อฟังพระบญัญตัิของพระเจ้า วนัหน่ึงเขาพูด

เกีย่วกบัพระเจา้กบัชายแปลกหน้าชาวสเปน ชาวสเปนคนนัน้ชวนเขาไปนมสัการทีโ่บสถ์ในวนัอาทติยถ์ดัไป  

มชิชนันารชีาวอเมรกินัซึง่เป็นผูดู้แลโบสถ์แห่งนัน้ รบัฟังเรื่องการเผชญิชวีติของอลัฟอนโซอย่างสนใจ  และ

เขาเสนอจะจ่ายค่าเช่าบา้นใหเ้ขา แลกเปลีย่นกบัการให้อลัฟอนโซทํางานเป็นคนดูแลสวนหย่อมของโบสถ ์

รวมทัง้ปรบัแต่งไมพุ้่ม ไมด้อกของโบสถใ์หส้วยงาม 

        ขณะที่ทํางานในสวนหย่อมของโบสถ์วนัอาทติย์ อลัฟอนโซหวนคดิถึงโบสถ์แอ๊ดเวนตีสที่เขาไป

นมสัการตอนเป็นเดก็จนยา่งเขา้สู่วยัรุ่น  เขาได้พบตําบลทีอ่ยู่ของโบสถ์แอ๊ดเวนตสีในกรุงจาการต์า เขาจงึ

เดินทางไปนมสัการพระเจ้าในวันสะบาโตขณะที่เขาทํางานสวนให้โบสถ์วนัอาทิตย์ อัลฟอนโซสําเร็จ
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การศกึษาเพยีงชัน้มธัยม  เขาอยากศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั แต่ไม่มใีครจะช่วยเขาในเรื่องน้ีได้ โบสถ์วนั

อาทติยไ์ม่ช่วย โบสถ์แอ๊ดเวนตสีกไ็ม่อาจช่วยได ้เพราะคณะกรรมการโบสถ์ไม่เหน็พรอ้ง แต่โบสถแ์อ๊ดเวน-

ตสีไดต้ดิต่อไปยงัสาํนกังานครสิตจกัรฯในประเทศไลบเีรยี ในทีสุ่ดอลัฟอนโซไดพู้ดคุยกบัคุณพ่อของเขาทาง

โทรศพัท์ ทัง้พ่อและลูกรูส้กึตื่นเต้นมาก เพราะนับตัง้แต่อลัฟอนโซออกจากบ้านไป 11 ปี อลัฟอนโซไม่เคย

ส่งขา่วคราวใหก้บัทางบา้นเลย  

         สามปีผ่านไป โบสถ์วนัอาทติยห์ยดุใหก้ารสนับสนุนอลัฟอนโซ  เขากลบัไปขายยาเสพตดิ แต่แลว้มี

บางสิง่อศัจรรยเ์กดิขึน้กบัอลัฟอนโซ  เขาตกหลุมรกักบัหญงิสาวชาวอนิโตนีเซยีคนหน่ึง ต่อมากไ็ดแ้ต่งงาน

กนั หญงิสาวคนน้ีซึ่งเป็นครสิเตยีนวนัอาทติย ์ เธอเป็นหลานสาวของแม่บ้านของมชิชนันารชีาวอเมรกินัที่

เป็นศษิยาภบิาลประจาํโบสถท์ีเ่ขาเคยเป็นคนสวนนัน่เอง 

         อยู่มาไม่นานอลัฟอนโซมคีวามปรารถนาอย่างเคย คอืปรารถนาจะไปเสีย่งโชคในสถานที่แห่งใหม ่

อลัฟอนโซเดนิทางไปประเทศจนี เขาอยูท่ีน่ัน่คนเดยีวสีเ่ดอืนจงึขอใหภ้รรยาของเขาเดนิทางไปอยู่ดว้ยกนัที่

ประเทศจนี พอภรรยาไปถงึกลบัมคีวามยากลําบากเกดิขึ้น อลัฟอนโซไม่อยากจะใช้ชวีติแบบเสี่ยงๆ  อีก

ต่อไป เขาไปที่รา้นขายหนังสอืครสิเตยีน  และซื้อหนังสอืพระคมัภรีฉ์บบัภาษาองักฤษมาเล่มหน่ึง และวนั

หน่ึงเขาเปิดไป และอ่านข้อพระคมัภีร์ที่กล่าวว่า “ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจงัอนิจจงั อนิจจงั สารพัด

อนิจจงั” (ปัญญาจารย ์1:2)  

         อลัฟอนโซคดิได้ว่า  “ชีวติของฉันเตมิเต็มไปด้วยอนิจจงั ฉันต้องกลบัไปที่บ้าน ที่ทวปีแอฟรกิา” 

ดงันัน้ในปี 2006 เขาและภรรยาชาวอินโดนีเซียชื่อ “วอสทินอะห์” ได้บินจากเมอืงจนีกลบัไปที่ประเทศ

ไลบเีรยี ทวปีแอฟรกิา ทีบ่า้นเขารอ้งไหท้ีไ่ดก้ลบัมามคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพ่อแม่และญาตพิีน้่องคนอื่นๆ 

เขาไดม้อบถวายดวงใจของเขาใหก้บัพระเจา้อกีครัง้หน่ึง และไปนมสัการทีโ่บสถ์ทุกวนัสะบาโต ภรรยาของ

เขาคอืวอสทนิอะห์ ไปโบสถ์กบัเขาทุกวนัสะบาโต เวลาผ่านไปไม่นานเธอก็ไดถ้วายดวงใจให้พระเยซู และ

รบับพัตศิมาสู่ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยฯ์ 

         ทุกวนัน้ีอลัฟอนโซ ทํางานเป็นคนตดัไมใ้นบูชานัน ส่วนภรรยาขายของหลายอย่างในรา้นขายของ

ชําทีส่รา้งขึน้อย่างง่ายๆ ขา้งถนน หน้าบ้านของพวกเขาเอง  ของที่ขายมขีา้วสาร นํามนัพชื ปลาแหง้ ปลา

กระป๋อง และอื่นๆ ตอนน้ีเขาทัง้สองมบุีตรสามคน อายุ 12 อายุ 8 และ 5 ปี อลัฟอนโซมโีอกาสแบ่งปัน

ประสบการณ์ของเขาทัง้คนในโบสถ์ และกับคนทัว่ไปนอกโบสถ์ ว่าพระเจ้าทรงนําเขาให้ผ่านความ

ยากลาํบาก และความเสีย่งมาอยา่งไร 

          อลัฟอนโซ มกักล่าวเป็นพยานเสมอว่า “ความเกรงกลวัพระเจา้เป็นบ่อเกดิแห่งปัญญา” และ “เมื่อ

ผมรู้ตวัว่าผมได้ทําบาป ความกลวัในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โผล่ขึ้นมากลางใจของผม  ซึ่งทําให้ผมเป็นคน

เขม้แขง็ขึน้ และฉลาดขึน้กว่าเดมิ ทีจ่ะไมห่ลงไปทาํบาป” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งอาคารเรยีนของโรงเรยีน

ประถมศกึษาขึน้ใหม่   หลงัจากสงครามกลางเมอืงทําใหอ้าคารเรยีนพงัทลายลง อลัฟอนโซหวงัจะส่งลูกทัง้
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สามของเขาไปเขา้เรยีนในโรงเรยีนแห่งน้ี...ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ส่งเสรมิพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศ

ไลบเีรยี...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ   

• มอนโรเวยี เป็นชือ่เมอืงหลวง และเป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดของประเทศไลบเีรยี ชื่อน้ีถูกตัง้ขึน้เพื่อเป็นเกยีรติ

แก่ประธานาธิบดขีองประเทศอเมรกิา ชื่อเต็มคือ James Monroe  ผู้ให้การสนับสนุนประเทศที่เป็น

อาณานิคมใหไ้ดร้บัเอกราช ...ซึง่ประธานาธบิด ีทาํงานผ่านสมาคมอาณานิคมของประเทศอเมรกิา... ซึง่

จะว่าไปประเทศอเมรกิาเองมกีารตัง้ชื่อรฐั  และชื่อเมอืงตามชื่อของประธานาธดิเีช่น รฐัวอรช์งิตนั และ

กรงุวอรช์งิตนั ด.ีซ.ี      
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 25 กรกฎาคม 2020 

การอธิษฐานช่วยชีวิตสมรสไว้ 

 

เล่าโดย  แอนเจลิลกิ อะเบม ีวยั 45 ปี...สาธารณรฐักาบอง 

 

        แอนเจลิลกิ อะเบม ีตกหลุมรกักบั ปีเตอร ์เมือ่เธออายุเพยีง 15 ปี และปีเตอรอ์าย ุ20 ปี ทัง้สองยา้ย

เขา้ไปอยู่ดว้ยกนั และต่อมลีูกสาวสองคน พวกเขาอาศยัอยู่ที่เมอืงโอเยม็ ซึง่เป็นเมอืงหน่ึงในเขตภาคเหนือ

ของประเทศกาบอง ชวีติคู่ของพวกเขาพบกบัความลาํบาก โดยเฉพาะเมือ่ปีเตอรท์ัง้ดื่มเหลา้ และสบูบุหรี ่

         ตอนทีแ่อลเจลิลกิอายุ 25 ปี เพื่อนบ้านคนหน่ึงเชญิเธอไปฟังในการประชุม เพื่อการเผยแพร่พระ-

กติตคิุณ เมื่อแอลเจลิลกิฟังไป เธอมคีาํถามหลายขอ้ โดยเฉพาะเรือ่งวนัสะบาโต เธอไมค่่อยจใุจในคาํอธบิาย

ของผูป้ระกาศพระกติตคิุณ ในคนืวนัศุกรซ์ึง่เป็นวนัสุดทา้ยของการประชุมทีผ่่านแลว้สองสปัดาห ์ผูป้ระกาศ

พระกติตคิุณแนะนําใหแ้อลเจลิลกิถามศษิยาภบิาลประจาํโบสถข์องเธอเองเกีย่วกบัวนัสะบาโต 

        บงัเอญิจรงิๆ ขณะที่เธอกําลงัเดนิกลบับา้นหลงัเลกิการประชุม เธอไดพ้บกบัศษิยาภบิาลของโบสถ์

ทีก่ลางทาง เธอเอ่ยถามศษิยาภบิาลโบสถท์ีไ่ปนมสัการตรงๆว่า.... 

        “อาจารย์คะ โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบอกว่าวนัที่เจ็ดเป็นวนัสะบาโต เป็นวนัสําหรบัการ

นมสัการตรงตามพระคมัภรี ์ เรือ่งน้ีเป็นความจรงิหรอืไมค่ะ 

        ศษิยาภบิาลพยายามไมโ่ตแ้ยง้กบัแอลเจลิลกิในเรื่องวนัสะบาโต แต่กล่าวว่า “ทีคุ่ณไดร้บัฟังเกีย่วกบั

วนัสะบาโตนัน่เป็นความจรงิ คุณไดเ้รยีนรูค้วามจรงิแลว้ ลองไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสีดกูไ็ด”้ 

         แอลเจลิลกิไปนมสัการทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสีตดิต่อกนัสองเดอืนเศษ เมื่อแอลเจลิลกิแน่ใจในความจรงิ

แล้วเธอขอรบับพัตศิมา ซึ่งศษิยาภบิาลก็ยนิดทีําตามที่เธอขอ เธอขอรอ้งให้ปีเตอรส์ามจีดัพธิสีมรสขึ้นให้

ถูกต้อง เพราะเธอย้ายเขา้ไปอยู่กบัปีเตอร ์ยงัไม่ได้ประกอบพธิใีดๆ เลย แต่ปีเตอรป์ฏเิสธ เมื่อเป็นเช่นน้ี

แอลเจลิลกิขอแยกกนัอยู่กบัเขาสกัระยะหน่ึง ซึ่งปีเตอรก์เ็ต็มใจ ปีเตอรย์า้ยออกจากบ้าน (ซึ่งบดิาของแอล

เจลิลิกมอบให้)  ไปพร้อมกระเป๋าเดินทางใบเดียว  เขาซื้อตัว๋รถไฟเดินทางข้ามประเทศไปยงัเมอืงท่า 

“พอรท์เกนทลิ” ซึง่อยู่ห่างออก 400 กโิลเมตรไปทางทศิใต้ของประเทศกาบอง แอลเจลิลกิอธษิฐานทุกเวลา

เชา้ และเวลาเยน็ขอใหปี้เตอรผ์ูเ้ป็นสามไีดร้บัเอาพระเยซเูป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเขา 

        “พระบดิา ขอบพระคุณพระองคท์ีท่รงนําขา้พระองคใ์หรู้จ้กัวนัสะบาโตแท ้โปรดช่วยใหปี้เตอรไ์ดพ้บ

ความจรงิดว้ย” แอลเจลิลกิซือ้พระคมัภรีมาเลม่หน่ึง และส่งใหก้บัปีเตอร ์ 

         ทีเ่มอืงท่าพอรท์เกนทลิ  ปีเตอรว์ิง่เขา้หาความลําบาก ไม่ทราบเทจ็จรงิเป็นอย่างไร ลูกจา้งคนหน่ึง

กล่าวหาว่าปีเตอรล์กัทรพัย ์ แมปี้เตอรย์นืยนัวา่เขาบรสิุทธิ ์อย่างไรกด็เีขาถูกศาลตดัสนิใหจ้าํคุก 3 เดอืน ใน

เรอืนจาํปีเตอรม์เีวลาคดิใครค่รวญถงึเรือ่งราวต่างๆ ในชวีติของเขาเอง  ดงันัน้เมือ่ศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี

คนหน่ึง และทีมงานขออนุญาตเข้าไปในเรอืนจํา และจดัให้มกีารประชุมศึกษาพระคมัภีรข์ ึ้น ปีเตอร์เข้า
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ศกึษาร่วมสาม 3 เดอืน และก่อนทีเ่ขาจะถูกปล่อยตวั เขาขอรบับพัตศิมาพรอ้มกบัเพื่อนผูต้้องขงัอกีสองคน 

         แอลเจลิลกิได้ทราบข่าวว่าปีเตอรต์ดิคุกสามเดอืน และเขาได้ศกึษาพระคมัภรีใ์นเรอืนจํา แต่เธอยงั

ไมท่ราบว่าปีเตอรก์ลบัใจ และไดร้บับพัตศิมา   

        แอลเจลิ ยงัคงอธิษฐานทัง้ตอนเช้า และตอนเย็น ทูลขอพระวิญญาณบรสิุทธิใ์ห้ทรงนําปีเตอร ์

ไดพ้บความจรงิในพระคมัภร ์และกลบัใจใหม่  หลงัจากปีเตอรไ์ดร้บัการปล่อยตวั เขาไดโ้ทรทางไกลบอกกบั

แอลเจลิลกิว่า บดัน้ีผมไดร้บับพัตศิมาสู่โบสถ์แอ๊ดเวนตสีแลว้ ตอนน้ีผมทราบแลว้ว่า ทําไมคุณจงึบอกใหผ้ม

แยกกนัอยูก่บัคณุ เพราะเดีย๋วน้ีผมมสีนัตสิุข และมคีวามสุขทีไ่ดอ้ยูใ่นโบสถแ์อ๊ดเวนตสี 

         แอลเจลิลกิตื่นเต้นดใีจ เพราะเธอยงัคงรกัปีเตอร ์เธอได้เปลี่ยนเน้ือหาของการอธษิฐานประจําวนั 

โดยขอพระเจา้ทรงบนัดาลใหช้วีติใหม่ของปีเตอรบ์งัเกดิผลแห่งความเชื่อของเขา เธอขอพระเจา้ช่วยปีเตอร์

เลกิดื่มเหลา้ และเลกิสบูบุหรีไ่ดอ้ยา่งเดด็ขาด 

         ปีเตอรโ์ทรมาบ่อยเพื่อถามถงึความเป็นอยู่ของแอลเจลิลกิ และลูกสาวทัง้สอง ระหว่างทีพู่ดคุยทาง

โทรศพัท์ครัง้หน่ึง แอลเจลิลกิบอกว่า จะพาลูกสาวคนเลก็ไปเขา้ค่ายพาธไฟเดอรแ์คมป์โปร ี ทีค่่ายลูกเสอื

ของเมอืงท่าพอรทเ์กลทลิ พืน้ทีท่ีปี่เตอรท์ํางานอยู ่ แอลเจลิลกิตกลงใจจะพบกบัปีเตอร ์ณ ค่ายพกัแรมฯ มนั

เป็นเวลานานถงึหกปี นบัจากวนัทีส่าม ีภรรยาคูน้ี่แยกกนัอยู ่        

        ณ สถานทีต่ ัง้ค่ายแคมป์โปร ีปีเตอรย์ิม้ใหภ้รรยา และสวมกอดกนั ทัง้คู่มสีองชัว่โมงเตม็พดูคุยกนัถงึ

เรือ่งทีผ่่านมานบัแต่วนัทีแ่ยกกนัอยู่ หลงัจากทีปี่เตอรล์ากลบัทีพ่กัในตอนเยน็  แอลเจลิลกิสงัเกตว่าชวีติของ

ปีเตอรเ์ปลีย่นแปลงใหมแ่ลว้  เขาไมส่บูบุหรี ่และไมด่ื่มเหลา้ อารมณ์ของเขาเบกิบานมากขึน้ 

         ในวนัรุ่งขึน้ปีเตอรก์ลบัมาพูดคุยกบัแอลเจลิลกิต่อทีค่่ายพกัแรม  และหลงัจากแคมป์โปรปิีดค่ายไป  

แอลเจลิลกิอยูต่่ออกีหน่ึงสปัดาห ์เพื่อพดูคุยกบัปีเตอร ์ตามทีปี่เตอรไ์ดว้างแผนไว ้

          “ผมรกัคุณไม่เปลีย่นแปลง” ปีเตอรบ์อกกบั แอลเจลิลกิ “ที่ผ่านมาผมคดิถงึคุณมาก ใหเ้ราแต่งงาน

ในโบสถก์นัเถอะ”   

          “ตกลง ฉนักย็งัรกัคุณ” แอลเจลิลกิพดูอยา่งมคีวามสุข 

         นัน่เป็นเหตุการณ์เมือ่แปดปีก่อน ปัจจบุนัปีเตอรไ์ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครองคนหน่ึงของโบสถ์

ใหญ่แอ๊ดเวนตสีในเมอืงลเิบรวลิ ซึ่งเป็นเมอืงหลวงของประเทศกาบอง และปีเตอรร์กัพระเยซูสุดหวัใจของ

เขา ส่วนแอลเจลิลกิ เธอเป่ียมลน้ไปดว้ยความสุข และการขอบพระคุณพระเจา้  

         ในช่วงความมดืตอนที่แอลเจลิลกิแยกกนัอยู่กบัสาม ีแอลเจลิลกิพบพระคมัภีร์ข้อหน่ึงที่เธอรู้สึก

ประทบัใจมาก มขีอ้ความว่า “จงแสวงหาพระเจา้ และความชอบธรรมก่อน แลว้พระเจา้จะเพิม่เตมิสิง่ทัง้ปวง

ให”้ (มทัธวิ 6:33)  

         “เป้าหมายแรกของเราควรแสวงหาแผ่นดนิของพระเจา้” แอลเจลิลกิกล่าว “ถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อใน

พระเจา้ แต่คู่ชวีติของคุณไมอ่ธษิฐานต่อพระเจา้อยา่งต่อเน่ืองกจ็ะเป็นสิง่ทีน่่าเสยีดาย  เพราะว่าพระเจา้ทรง

ทําการอศัจรรย์ในดวงใจ หลงัจากฉันอธิษฐานอย่างต่อเน่ืองหกปี พระเจ้าทรงตอบคําอธษิฐานของฉัน” 
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         สามปีทีแ่ลว้ ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามไดถู้กนําไปสรา้งโรงเรยีนมธัยมแห่งหน่ึง 

ซึง่มนีกัเรยีน 280 คน โรงเรยีนแห่งทีว่่า ตัง้อยูใ่นเมอืงซึง่เป็นบา้นเกดิของแอลเจลิลกิ ขอบคุณพีน้่องในพระ-

คริสต์ทุกท่านที่วางแผนการถวายไว้ ในวันสะบาโตที่สิบสามที่จะถึงน้ีอีก ซึ่งจะนําไปสร้างโรงเรียน

ระดบัประถมในทวปีแอฟรกิาอกีสองแห่งคอืทีป่ระเทศไลบเีรยี และประเทศกนีิ ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุก

ท่าน ทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ         

• สาํนกังานมชิชัน่กาบอง ถูกก่อตัง้ขึน้ในปี 1978  สาํนกังานตัง้อยูใ่นเมอืงหลวง คอืกรงุลเิบรวลิล ์ 

• ครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสี ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลกาบอง ในปี 1981 

• ประมาณ 73% ของประชากรถือปฏิบตัิอย่างใดอย่างหน่ึงที่แสดงว่าเป็นครสิเตียน จํานวน 12% ถือ

ศาสนาอสิลาม  และ 10% ถอืปฏบิตัคิวามเชื่อแบบพื้นเมอืงดัง้เดมิ และจํานวน 5% ไม่เชื่อถือศาสนา

ใดๆ อาจเรยีกว่าถอืศาสนาทีไ่มเ่ชื่อว่ามพีระเจา้กเ็ป็นได ้
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 1 สิงหาคม 2020 

การพนันม้าแข่ง 

 

เล่าโดย  ครสิโตเฟ มนิสตา ม-ิโอโวโน วยั 44 ปี...สาธารณรฐักาบอง 

 

        ครสิโตเฟ หลงใหลการพนนัมา้แขง่ตอนทีเ่ขาอาย ุ27 ปี  

พ่อของครสิโตเฟ เป็นครูสอนคณิตศาสตร ์เขาเกดิไปชื่นชอบการพนันม้าแข่ง ขณะที่ศกึษาอยู่ที่

มหาวทิยาลยัในประเทศฝรัง่เศส 

        เมื่อพ่อจบการศกึษา และกลบัมาทํางานทีบ่า้นเกดิคอืประเทศกาบอง เขาไดพ้บว่า กฬีาการแข่งมา้ 

เป็นทีนิ่ยมกนัมากในช่วงเวลาว่างในประเทศกาบอง 

         แต่ไม่มใีครไปที่สนามแข่งมา้เพื่อเล่นพนันว่าม้าตวัไหนจะเขา้วนิ พวกเขาไปที่แผงขายของที่ขา้ง

ถนน สถานที่ที่พวกเขาสามารถเล่นการพนันการแข่งม้า จากการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ซึ่งมาจาก

ประเทศฝรัง่เศส 

         บางครัง้พ่อได้ไปที่แผงขายของที่มโีทรทศัน์ซึง่กําลงัถ่ายทอดสดการแข่งมา้ เพื่อเล่นพนันว่ามา้ตวั

ไหนจะมาวนิหรอืชนะเลศิ ชนะที่สอง และที่สาม โดยเล่นพนันกับผู้มาชมการถ่ายทอดสดที่มคีวามเห็น

ต่างกนั 

         ช่วงเวลาดงักล่าวครสิโตเฟยงัไม่มงีานทํา ดงันัน้พ่อจงึให้เงนิเขา เพื่อเขาและพ่อจะไดเ้ล่นการพนัน

การแขง่มา้พรอ้มกนั ไมน่านครสิโตเฟลงพนนัเป็นเงนิครัง้ละ 5,000 ฟรงัค ์หรอื 10 ดอลล่าร ์(300 กว่าบาท) 

ทุกวนัเพื่อลงพนันมา้แข่งในแต่ละวนัทีม่กีารถ่ายทอดสดการแข่งมา้  ผู้ที่เล่นพนันมา้แข่งเช่นน้ี  เมื่อเกมส์

กําลงัตดิพนัจะไมม่ใีครสนใจเรือ่งการกนิอาหารกนั  

         เพื่อนๆ ชาวแอ๊ดเวนตสีที่อยู่ในโบสถ์เดยีวกนัในเมอืงกาบอง หรอืในโบสถ์แห่งอื่นที่เป็นเพื่อนกบั 

ครสิโตเฟ ได้สงัเกตว่าครสิโตเฟหลงใหลการพนันมา้แข่งมาก  พวกเขาเตอืนครสิโตเฟว่า การเล่นพนันมา้

แข่ง  คอืการพนันอย่างหน่ึง และเตือนเขาให้ใคร่ครวญในเรื่องน้ี พวกเขาแนะนําให้ครสิโตเฟเลกิเล่นการ

พนนัแขง่มา้อยา่งเดด็ขาดไปเลย 

         แต่ครสิโตเฟตอบว่า “มนัเป็นเกมสล์บัสมอง คนทีไ่มเ่ก่งทางคณติศาสตรไ์มส่ามารถเล่นได”้  

 

อบุติัเหตเุกิดขึ้น         

         เช้าวนัอาทติยว์นัหน่ึง ครสิโตเฟ สูญเงนิไป 3,000 ฟรงัคจ์ากการพนันแข่งมา้ที่เล่นในรา้นขายของ

ชําขา้งถนน  เขากลบับา้นและเชค็แบบฟอรม์การเล่นมา้แข่งอกีครัง้ ว่าเหตุใดเขาจงึลม้เหลวในการพนันมา้

แข่งตวัหน่ึงในวนันัน้  เขาไดพ้บว่าเขาไดล้งมา้แข่งตวัทีส่องไว ้และมา้ตวันัน้เขา้วนิมาเป็นตวัทีส่อง เขาควร

ไดเ้งนิ 2,000 ฟรงัค ์เขาจงึรบีกลบัไปทีร่า้นขายของชาํทีเ่ขาเล่นพนันมา้แขง่เพื่อทวงเงนิรางวลั 

         มหีลายคนทีเ่ล่นพนันมา้แข่งในรา้นกําลงัจ่ายเงนิใหก้นัและกนั ครสิโตเฟ และอกีสีห่า้คนยนืออกนัที่

ขา้งถนนหน้ารา้นขายของชํา  มรีถยนต์คนัหน่ึงขบัเฉออกนอกเส้นขา้งถนน  และชนผู้หญงิสองคนที่ยนือยู่

ขา้งๆ ครสิโตเฟ  และชนเขาเป็นคนที่สามในเวลาเดยีวกนั  พอคนขบัหายตกใจ เขารบีขบัรถยนต์ของเขา

หนีไป อยา่งรวดเรว็ 
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         คนแปลกหน้าที่มใีจกรุณานําผู้หญงิทัง้สอง และครสิโตเฟไปที่โรงพยาบาล  เมื่อไปถงึโรงพยาบาล

ผูห้ญงิคนที่หน่ึงที่ถูกรถชนก่อนเสยีชวีติขณะอยู่บนรถเขน็  ผู้หญงิคนที่สองก็ตายในครึง่ชัว่โมงต่อมา ส่วน 

ครสิโตเฟ นอนอยู่บนเตียงคนไข้ขนส่งของโรงพยาบาล  เขารู้สึกตกใจมากที่ขาทัง้สองข้างของเขาไม่มี

ความรูส้กึ เสือ้สน้ํีาเงนิของเขาเปียกโชกดว้ยเลอืด  เขารูส้กึกลวัว่าเขากําลงัจะตายเป็นรายทีส่าม 

         เขาหลับตาและอธิษฐานขณะที่นอนบนเตียงอย่างนัน้ “พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงตรสักับข้า

พระองคผ์่านเพื่อนหลายคนว่า การเล่นพนนัมา้แขง่เป็นการพนนัชนิดหน่ึง แต่ขา้พระองคไ์ม่ฟัง แต่ตอนน้ีขา้

พระองค์ฟังแล้ว ข้าพระองค์จะหยุดเล่นการพนันมา้แข่งตลอดไป ขอข้าพระองค์รอดชวีติกลบัไปครบ 32 

ดว้ยเถดิ...อาเมน”    

          ครสิโตเฟไม่พบวธิจีะติดต่อกบัครอบครวั  เพราะเขาเคลื่อนไหวไม่ได้ และไม่มเีงนิติดตวั เขาจงึ

ไม่ไดร้บัการเยยีวยาจากโรงพยาบาล เขาทรมานอยา่งนัน้ในโรงพยาบาลถงึ 2 วนั ในทีสุ่ดกลางดกึวนัทีส่าม

เขาพยุงตวัลงจากเตยีง และค่อยๆ คลานไปทีถ่นนและเรยีกแทก็ซี ่เขาใชเ้งนิ 2,000 ฟรงัคท์ีม่อียู่ในกระเป๋า

กางเกงเป็นค่าแทก็ซีก่ลบับา้น 

         

หายจากการบาดเจบ็อย่างสมบรูณ์ 

         ทีบ่า้น พีส่าวซึง่เป็นพยาบาลดูแลเขาทุกอยา่ง เขาอธษิฐานขอพระเจา้ช่วยใหเ้ขาหายเป็นปกต ิ“พระ

บดิาเจา้ ขอบคุณทีช่่วยใหข้า้พระองคผ์่านพ้นความตายมา..หากพระองคช่์วยใหข้า้พระองคห์ายบาดเจบ็ใช้

แขนขาไดอ้ย่างเป็นปกต ิขา้พระองคข์อมอบถวายชวีติใหแ้ด่พระองค ์และจะหยุดเล่นพนันมา้แข่งตลอดไป”  

         สามสปัดาหต่์อมาเขาสามารถเดนิได้ ครสิโตเฟรวบรวมแบบฟอรม์ การเล่นพนันมา้แข่งทุกใบ และ

เผาในกระถางดอกไมเ้ปล่าต่อหน้าทุกคนในบา้น  

         ครสิโตเฟอรพ์ดูพมึพําว่า “ผมไม่สนหรอกว่าผมจะรวย หรอืจะจน ผมจะรบัใชพ้ระเจา้และไม่เล่นการ

พนนัอกีต่อไป” และเขากไ็มเ่ล่นการพนนัในรปูแบบใดๆ อกีต่อไปจรงิตามทีไ่ดอ้ธษิฐานไวก้บัพระเจา้ 

         ปัจจุบนัครสิโตเฟอายุ  44  ปี และเขาทํางานเป็นช่างรบัเหมาทาสบี้าน เขากล่าวว่าเป็นการดกีว่าที่

จะทาํงาน และไดร้บัค่าจา้ง ดกีว่าการแสวงหาเงนิทางลดัอยา่งงา่ยๆ แบบเล่นการพนนั 

สามปีที่แล้ว ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสาม ถูกส่งไปสรา้งโรงเรยีนมธัยม สําหรบั

นกัเรยีน 280 คน ซึง่สรา้งทีเ่มอืงบา้นเกดิของครสิโตเฟ คอืเมอืงลเิบรวลิ ในประเทศกาบอง...บดัน้ีขอบคุณ

ทุกท่านทีว่างแผนจะถวายเป็นพเิศษในสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี เพื่อนําไปสรา้งโรงเรยีนอกีสองแห่ง

ในทวปีแอฟรกิา คอืทีป่ระเทศลเิบอเรยี และประเทศกนีิ ...ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่าน ขอพระเจา้

ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน และทัง้ครอบครวัดว้ย...ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้ อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ         

• ชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศคือ สาธารณรฐักาบอง ภาษาของทางราชการคือ ภาษาฝรัง่เศส 

ประชากรของประเทศอยู่กนัอย่างไม่หนาแน่น ประเทศกาบองมน้ํีามนัสํารองมหาศาล  การลงทุนของ

เอกชน  และของบรษิทัต่างประเทศไดช่้วยทําใหป้ระเทศกาบองเจรญิมากทีสุ่ดในแถบทะเลทรายซาฮา-

รา ซึ่งรายได้รวมของประเทศคอื GDP (ตามหลงัเพยีงสองประเทศ คอื กนีิ และบอทสวานา) ในพื้นที่

เดยีวกนั       
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• อาหารของชาวกาบองมมีนัสําปะหลงั ขา้ว ปลาพบมากตามแม่น้ํา และชายฝัง่ มเีกมการจบัละมัง่ ในป่า

มเีมน่ หมปู่า และง ูมผีลไมเ้ขตรอ้นอยา่งเช่นกลว้ย  สบัปะรด และออ้ยสาํหรบัผลติน้ําตาลทราย 

• ประเทศกาบองเป็นถิน่ของถํ้าที่ประกอบดว้ยแม๊กนีเซี่ยม และแคลเซี่ยม และถํ้าหนิปูน นอกจากน้ีมถีํ้า

ซ่อนอยู่ใต้ป่าไมธ้รรมชาต ิ ถํ้าจํานวนมากยงัไม่ได้รบัการสํารวจ ถํ้าที่รูจ้กักนัดเีรยีกว่าถํ้าอะบนัดา ซึ่ง

เป็นบ้านของจระเข้ ซึ่งจะพบถํ้าแบบน้ีที่เดยีวในโลก นอกจากน้ีถํ้าเหล่าน้ีเป็นที่อยู่ของค้างคาวชนิด

ต่างๆ หลายล้านตวั ถํ้าบางแห่งในประเทศกาบองเป็นแหล่งการค้นพบอนัอุดมด้านชวีวทิยา  ซึ่งไม่

สามารถหาพบไดใ้นทีอ่ื่นใดบนโลก 

• ประเทศกาบองเป็นแหล่งทีอ่ยูถ่งึ 80% ของประชากรลงิบาบนูแห่งแอฟรกิา 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 8 สิงหาคม 2020 

เสียงไพเราะนุ่มนวล 

 

เล่าโดย  จนี โอบาเม-อฟีายอง วยั 58 ปี...สาธารณรฐักาบอง 

 

          ความอจิฉา ความหงึหวง ไดเ้ปลีย่นชวีติของนายตํารวจชื่อ จนี โอบาเม อฟียอง ไปโดยสิน้เชงิ เขา

และภรรยาอาศยัอยูใ่นเมอืงลเิบรอวลิ เมอืงหลวงของประเทศกาบอง ซึง่ตัง้อยู่ในทวปีแอฟรกินัตะวนัตก ทุก

คนืเมื่อ “โรเซท็เต” ภรรยาของเขาออกไปทํางานนอกบา้น เธอจะกลบัมาถงึบ้านประมาณสามทุ่มครึง่ทุกคนื 

จนี ไม่ทราบว่าเหตุใดภรรยาจงึกลบับ้านช้า เมื่อจนีเอ่ยถามภรรยา เธอก็จะบอกว่าเธอไปที่บ้านของพี่สาว  

เมือ่เป็นเช่นน้ีหลายคนืตดิต่อกนัทาํใหจ้นีรูส้กึเสยีอารมณ์มาก  

         ในคนืที่สี่ โรเซ็ทเต ยงักลบับ้านดกึเช่นเคย ตอนน้ีจนีไม่เชื่อคําตอบของภรรยา ดงันัน้ในเช้าวนั

ต่อมาซึง่เป็นวนัหยดุ จนีขอภรรยาของเขาพาเขาไปทีบ่า้นพีส่าวของเธอ  

         โรเซท็เต พาสามไีปทีโ่บสถ์ซึง่มป้ีายเขยีนว่า “ชวีติชัว่นิรนัดร”์  จนีรูส้กึแปลกใจเมือ่ภรรยาบอกว่าไป

บา้นพี่สาว แต่ที่จรงิเธอมาที่โบสถ์  จนีรูส้กึคลายความกงัวลลงบ้างทีเ่ธอว่าไปบ้านพี่สาว แต่เธอไปฟังการ

ประชุมเทศนาเรื่องของพระเจ้า เธอไม่ได้ใช้เวลาไปทําสิ่งอื่นใด ที่เขารู้สึกหึงหวงในตัวเธอ  เมื่อเขาได้

สมัภาษณ์เจา้หน้าทีโ่บสถค์นหน่ึง เขาไดท้ราบว่าช่วงน้ีทางโบสถจ์ดัใหม้กีารประชุมฟ้ืนฟูเรือ่งการผสมผสาน

ระหว่างความเชื่อของครสิเตยีน และประเพณวีฒันธรรมของชาวแอฟรกินั 

         ตกเยน็ จนีไปดกัรอภรรยาทีศ่าลาหน้าโบสถ์ เพื่อจะดูว่า ภรรยาไปประชุมทีโ่บสถ์จรงิหรอืเปล่า เขา

ไม่เขา้ไปฟังในโบสถ์ แค่นัง่รอดูที่ศาลาหน้าโบสถ์สามคนืตดิต่อกนั กไ็ด้สงัเกตเหน็ภรรยาของเขาไปฟังใน

การประชุมทุกคนื ในคนืที่สี่สตรวียักลางคน ซึ่งน่าจะเป็นเจา้หน้าที่โบสถ์ ได้มาเชญิเขาเขา้ไปฟังในโบสถ ์

เมือ่เขาบอกว่าเขาขอนัง่รอภรรยาขา้งนอก สตรคีนนัน้บอกว่า ถา้เขาอยากรอภรรยาเท่านัน้กน่็าจะไปนัง่รอที่

ป้ายรถเมลท์ีถ่นนหน้าโบสถ ์ เมือ่เป็นเช่นน้ี จนีจงึตดัสนิในเขา้ไปฟังในโบสถแ์มจ้ะไมค่่อยเตม็ใจนกั 

         เรื่องทีศ่าสนาจารยนํ์าเสนอในโบสถ์นัน้น่าสนใจ และสมาชกิในโบสถ์ใหก้ารต้อนรบัอย่างอบอุ่น เมื่อ

เขาไปฟังเรื่องราวในคนืต่อไป สิง่ที่เขารบัฟังเป็นคําสอนของพระเยซูครสิต์ พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้

รอด และพระองคท์รงสิน้พระชนมบ์นกางเขน เพื่อไถ่บาปมนุษยท์ัง้ปวง  ผูห้น่ึงผูใ้ดเชื่อและตดิตามพระองค ์ 

พวกเขาจะถูกเรยีกว่าครสิเตยีน หรอืผูต้ดิตามพระครสิต ์และครสิเตยีนไดส้ทิธพิเิศษทีจ่ะอธษิฐานต่อพระเจา้

ได ้ในเรื่องปัญหา และความลําบากในชวีติทุกอย่าง จนีจงึรบัเชื่อในพระเยซูครสิต์ เขาไปในการประชุมทุก

คนืกบัภรรยาจนวนัสุดทา้ยของการประชุม    

         ต่อมาเขา และภรรยาไปประชุมในโบสถ์เฉพาะในการประชุมประจาํสปัดาหค์อืในวนัอาทติยจ์ากเก้า

โมงเชา้ถงึเทีย่งวนั ต่อมาเมือ่โรเซท็เตครรภแ์ก่ เธอหยดุไปนมสัการทีโ่บสถ์ และต่อมาเธอไดค้ลอดบุตร และ

เสยีชวีติลงอยา่งไมค่าดฝัน เรือ่งน้ีทําใหจ้นีรูส้กึเสยีใจมาก จนีไดอ้ธษิฐานว่า “ถา้โบสถน้ี์เป็นโบสถ์แทจ้รงิ ขอ

พระเจา้ดลใจใหค้วามเศรา้ของขา้พเจา้ค่อยคลายลงในสามเดอืน แต่ถ้าไม่ขา้พเจา้ขอลาจากโบสถ์ตลอดไป” 

จีนไม่เคยกลับไปนมัสการที่โบสถ์แห่งนั ้นอีกต่อไป แม้ความเศร้าจะค่อยๆ ทุเลาลงในเวลาหน่ึงปี

โดยประมาณ 
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         สามปีต่อมา จนีสงัเกตว่าที่สนามฟุตบอลชัว่คราว ใกล้บ้านของเขามเีต้นท์ขนาดใหญ่กางอยู่หน่ึง

หลงั เมือ่เขาหยดุยนืดเูตน้ทห์ลงันัน้ ดเูหมอืนมเีสยีงไพเราะนุ่มนวลพดูกบัเขาว่า “นีคุ่ณเรามาทีนี่เ่พือ่คุณนะ”  

         จนี หนัหน้าไปรอบๆ เพื่อจะดูว่า มใีครกําลงัพูดกบัเขา แต่เขาไม่เหน็ใคร ขณะทีเ่ขาออกเดนิตรงไป

ทีบ่้านของเขา มเีสยีงพูดกบัเขาอย่างเดมิอกี จนีหยุดเดนิหนัมองไปรอบๆ แต่ไม่เหน็ใครเลย ขณะที่เขายงั

สงสยัว่าหูแว่วไปเอง พลนัได้ยนิเสยีงพูดอกีว่า “เชญิเขา้ไปนัง่ฟังพระกติตคิุณส”ิ จนี จงึตดัสนิใจเขา้ไปนัง่

เกา้อีใ้นเตน้ตบ์นเกา้อีแ้ถวหลงัสุดตวัหน่ึง 

         ผูป้ระกาศเริม่กล่าวต้อนรบัว่า “น่ีเป็นการเปิดประชุมเผยแพร่พระกติตคิุณคนืแรกของการประชุมฯ

ต่อเน่ืองสบิคนื” ผูนํ้าเสนอหลกัเป็นผูป้ระกาศพระกติตคิุณของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี สิง่ทีฟั่งเป็น

สิง่ที่ให้กําลงัใจแก่จนีมาก เขาจงึไปในการประชุมที่เต้นท์ทุกคนืติดต่อกนั พอฟังพระกิตติคุณในคนืที่หก 

เสรจ็ลง  เขาเปิดใจกบัศาสนาจารยผ์ู้เทศนา ที่ออกมาจบัมอืลาผูม้าฟังที่หน้าเต้นท์ประชุมว่า “อาจารยค์รบั 

ผมพอรูเ้รื่องเกีย่วกบัความเชื่อของครสิเตยีน แมผ้มยงัไมรู่ห้ลกัขอ้เชื่อของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีทุกขอ้ แต่

ผมกอ็ยากจะรบับพัตศิมาในคนืทีผ่่านมา และโดยเฉพาะในคนืน้ีดว้ย” 

         ผู้ประกาศพระกิตติคุณเปิดยิ้มกว้าง พูดว่า “องค์พระเยซูเจา้ทรงเปิดเผยพระองค์กบัคุณโดยตรง  

เมือ่เป็นเช่นน้ีใหเ้ราไปทีส่ระน้ําของหมูบ่า้น และผมจะรบับพัตศิมาใหคุ้ณในคนืน้ีเลย” และจนีไดร้บับพัตศิมา

ในคนืทีห่กของการประชุมนัน่เอง 

         ปัจจุบนั จนีเป็นสมาชกิทีเ่ขม้แขง็ของโบสถ์เซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี  บ่อยครัง้เขาหวนคดิถงึ “เสยีง

ไพเราะนุ่มนวล” ที่เขาได้ยนิ ขณะที่เขากําลงัจะเดินผ่านเต้นต์เปิดการประชุมเผยแพร่ที่สนามฟุตบอล

ชัว่คราวใกล้บ้านของเขา  จนีกล่าวเป็นพยานหลายครัง้ว่า “เสยีงของพระเยซูผูช่้วยให้รอดนําผมให้คน้พบ

ทางเดนิทีถู่กตอ้ง...พระเยซทูรงดาํรงอยูใ่นชวีติของผม” 

         เมื่อสามปีที่แล้ว เงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามจากทัว่โลก ได้ส่งไปช่วยสรา้งโรงเรยีนมธัยมที่ม ี

นักเรยีน 280  คนซึ่งโรงเรยีนแห่งนัน้ถูกสร้างขึ้นในตัวเมืองซึ่งเป็นบ้านเกิดของจนี คือเมอืงลิเบรอวิล 

ประเทศกาบอง ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่าน และเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ีจะ

นําไปสรา้งโรงเรยีนระดบัประถมสองแห่ง ในประเทศไลบเีรยีแห่งหน่ึง และประเทศกนีิ อกีแห่งหน่ึง ขอพระ

เจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่านดว้ย..ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ         

• ลเีบรอวลิ เป็นเมอืงหลวง ของประเทศกาบอง เป็นเมอืงท่าของแม่น้ํา โกโมซึ่งอยู่ใกล้อ่าวกินีและเป็น

ศูนยก์ลางการคา้ขายไมซุ้ง        

• พืน้ทีด่งัเดมิของประเทศกาบอง เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของ ประชากรชาวปิกมี ่(ชนแอฟรกินัดัง้เดมิเผ่าหน่ึงผวิดํา 

และมรีูปร่างตวัเล็ก และเตี้ยกว่าเผ่าอื่นๆ) ต่อมาภายหลงัชาวพื้นเมอืงบนัตู ได้อพยพเขา้มายดึครอง

พืน้ที ่

• ประมาณ 85% ของประเทศกาบองปกคลุมไปด้วยป่าฝน อกี 11%ได้ถูกจดัใหเ้ป็นสวนธารณะแห่งชาต ิ 

สวนบางแห่งเหล่าน้ีกลายเป็นสวนธรรมชาตใิหญ่ทีสุ่ดในโลก        
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• ประเทศกาบอง ประกอบดว้ยประชากรส่วนใหญ่อยูใ่นวยัเดก็ และวยัรุ่น ประมาณ 40% ของประชากรมี

อายตุํ่ากว่า 15 ปี และประมาณ 56% มอีายรุะหว่าง 15-64 ปี และประชากรทีอ่ายเุกนิ 65 ปี มเีพยีง 4%  

• ประเทศกาบองมวีฒันธรรมในการทําหน้ากากระบายสสีวยงาม และแปลกๆ แต่ละกลุ่มหรอืเผ่าพนัธุ์มี

ความแตกต่างหลากหลาย  ชาวกาบองใช้หน้ากากเพื่อเยนิยอบรรพบุรุษ และเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของ

งานออกรา้น หรอืส่งเสรมิสนิค้าต่างๆ แมแ้ต่ในงานศพยงัมกีารประดษิฐ์หน้ากากขึ้นมาเฉพาะงาน  มี

หน้ากากสําหรบัการปกป้องภัยอันตราย  และหน้ากากส่งเสรมิการเกษตรกรรม  หน้ากากมีความ

แตกต่างในรูปแบบ อนัรวมไปถึงรูป “เรขาคณิต” หน้ากากมลีกัษณะประหลาดเกินจนิตนาการก็มาก  

หรอืหน้ากากทีม่รีายละเลยีดยบิเหมอืนกบัหน้าคนจรงิๆ กม็อียูไ่มน้่อย 
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วนัท่ี 15 สิงหาคม 2020 

การอธิษฐานและการข่มเหง 

 

เล่าโดย  ไมมนูอะ บนัเการา วยั 29 ปี...สาธารณรฐักนีิ 

 

         เมื่อผู้รบัใช้ในโครงการประกาศรุ่นบุกเบกิทัว่โลกชาวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตสีคนหน่ึงมาเคาะประตู

บา้นเพื่อทกัทาย และพดูคุยกบัเราทีร่ะเบยีงหน้าบา้นของเราทีเ่มอืงโคนาคร ิประเทศกนีิ  

         เขายื่นหนังสือเล่มบางๆ ให้ฉันเล่มหน่ึง  บนหน้าปกมคีําว่า “พระเยซู” อยู่ที่มุมปก ฉันบอกให ้

ผูท้ีเ่ป็นแขกมาเยอืนคนนัน้ยืน่หนงัสอืใหก้บั “อลัฟา” สามขีองฉนั 

        อลัฟา รบัหนังสอืขึน้มาดู เมื่อเห็นว่าเป็นภาษาฝรัง่เศส ซึ่งอลัฟาไม่ถนัดเขาจงึยื่นหนังสอืเล่มเล็ก

ให้กับฉันพูดว่า “ที่รกัอ่านให้ฟังบ้างส ิหนังสือเขยีนว่าอย่างไร”  ฉันโยนหนังสอืเล่มเล็กที่ถืออยู่ลงไปยงั

ระเบยีง พรอ้มกบัพดูว่า 

         “ฉันไม่ใช่ครสิเตยีน ฉันไม่สามารถสมัผสับางสิง่ทํานองน้ีได”้ ฉันเปิดประตู และเขา้ไปในบา้น ฉันไม่

อยากไดย้นิสิง่ใดๆ เกีย่วกบัศาสนาครสิต ์โดยเฉพาะตอนน้ีเป็นเวลาทีฉ่นัจะทาํละหมาดรอบเยน็พอด ี

          แต่ฉันเริม่ทําละมาดไม่ได้ ฉันรูส้กึหงุดหงดิมาก จนจติใจฉันไม่สงบพอ ฉันยงัได้ยนิแขกชาวแอ๊ด-

เวนตสีพูดกบัสามขีองฉันทีน่อกระเบยีงหน้าบ้าน  แขกไดถ้ามสามขีองฉันว่า “คุณอยากให้ผมอธษิฐานเผื่อ

คุณในเรือ่งอะไรบา้งไหม” 

         อลัฟาบอกว่า “ผมตอ้งการงานทํา   ผมไดร้บัการฝึกเป็นช่างเทคนิคดา้นไฟฟ้ามา  ยงัหางานประจาํ

ทําไม่ได้ ที่ผ่านมามงีานเป็นชิ้นเลก็ๆ รายได้ไม่พอกบัค่าใช้จ่าย  ตอนน้ีภรรยาของผมก็เริม่ตัง้ครรภ์ เรามี

ความจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งนิมากขึน้ ถา้อยา่งไรอธษิฐานเผื่อการตัง้ครรภข์องเธอดว้ย” 

         เมื่อฉันได้ยนิสามพีูดอย่างนัน้ ฉันเปิดประตูบ้านออกไป และบอกกบัแขกที่เป็นแอ๊ดเวนตสีในสิง่ที่

แม้แต่สามีของฉันยงัไม่ทราบว่า  “ฉันไปพบแพทย์เมื่อบ่ายวานน้ี เขาบอกว่าทารกในครรภ์ของฉันไม่

สมบรูณ์ ไมท่ราบว่าจะรอดหรอืไม”่  

         สามขีองฉันรู้สึกช็อกกับข่าวใหม่ “โปรดอธิษฐานเผื่อฉันด้วย”  ฉันขอร้องแขกแอ๊ดเวนตีส และ 

เขาพดูว่า “ถา้อยา่งนัน้ใหเ้ราอธษิฐานพรอ้มกนัตรงน้ีเลยนะครบั”  

         “พระบิดาที่รกั ขอทรงโปรดให้ทารกในครรภ์ของสตรผีู้น้ีมคีวามแขง็แรงขึ้น ขอให้เป็นไปตามน้ํา

พระทยัของพระองค.์..ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน” 

         เมื่อหนุ่มแอ๊ดเวนตีสอธิษฐานเสร็จ เขาก้มลงเก็บหนังสือเล่มเล็กที่พื้นขึ้นมา  แล้วเขียนเบอร์

โทรศพัทข์องเขาลงไป พรอ้มกบัเขยีนชื่อแบบอ่านไดง้่ายวา่ “ทรานคลี แฟสสนิาเดาโน” แลว้ยื่นใหก้บั อลัฟา

พรอ้มพดูว่า “โปรดรบัไว ้บางทวีนัหน่ึงภรรยาของคุณจะอ่านสิง่ดีๆ  ในหนงัสอืเล่มเลก็น้ีใหค้ณุฟัง” 

         เมื่อแขกชาวแอ๊ดเวนตสีจากไปพ้นสายตา ฉันฉีกหนงัสอืเล่มเลก็นัน้ทนัที ่และโยนทิ้งไป ฉันชอบที่

เขาอธษิฐานเผื่อฉนั แต่ฉนัไมต่อ้งการมสี่วนใดๆ กบัศาสนาครสิต”์ 

         คนืนัน้ฉันนอนหลบัไดด้เีป็นครัง้แรกในรอบสามเดอืน ความเจบ็ปวดทีเ่คยม ีรวมทัง้เลอืดทีไ่หลออก

ทางช่องคลอดเบาบางลง วนันัน้ฉนัไปตรวจทีโ่รงพยาบาลอกี ฉนัไดร้บัรูว้่า ทีแ่พทยบ์อกว่า การตัง้ครรภข์อง
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ฉันมปัีญหา ทารกในท้องอาจเสียชีวติ ปรากฏว่าแพทย์ได้วนิิจฉัยผิดพลาดไป เพราะที่จรงิ ฉันยงัไม่ได้

ตัง้ครรภเ์ลย 

         ในเยน็วนัเดยีวกนับุตรชายวยั 7 ขวบ ชื่อ “แอนโทนี” ของฉันมอีาการตวัรอ้นมาก แสดงว่าเขามไีข ้

ฉันรีบนําเขาไปที่โรงพยาบาล  และหมอให้ยามาทานที่บ้าน แต่ตกกลางดึกอาการตัวร้อนของลูก 

ชายกลบัมาอกี  ฉนัจาํไดว้่าฉันขอใหแ้ขกชาวแอ๊ดเวนตอีธษิฐานเผื่ออาการเจบ็ป่วยของฉนั และบดัน้ีอาการ

ผดิปกตใินตวัหายไป  อกีทัง้สามารถนอนหลบัไดด้ ี ตอนน้ีฉนัอยากใหเ้ขาอธฐิานเผื่อลูกชายของฉัน แต่ฉัน

กไ็ดฉ้ีกหนงัสอืเล่มเลก็ทีม่เีบอรโ์ทรศพัทข์องเขาโยนทิง้ไป  ฉนันึกตําหนิตวัเองทีใ่จรอ้นเกนิควร 

         วนัต่อมาฉันคดิถงึหมายเลขโทรศพัทข์องแขกชาวแอ๊ดเวนตสี  พลนัฉันไดย้นิเสยีงเคาะทีป่ระตูเมื่อ

เปิดประตู เป็นทรานคลี ชาวแอ๊ดเวนตสีนัน่เอง ฉันพูดกบัเขาว่า “ฉันอยากเจอคุณพอด ีฉันไดท้ําเบอรโ์ทร

ของคุณหายไป วนัน้ีฉนัใคร่ขอใหคุ้ณอธษิฐานเพื่อแอนโทนีลกูชายของฉัน  เขาตวัรอ้นเป็นไขต้ัง้แต่เมื่อวาน

น้ี แพทยจ์่ายยาให้มาทาน ทานยานัน้แล้ว แต่อาการตวัรอ้นลดลงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ โปรดอธษิฐานเผื่อ

อาการไข ้ตวัรอ้นของลูกชายฉันด้วย”  ทรานคลีได้ยนือธษิฐานเผื่อแอนโทนีตรงหน้าระเบยีงนัน่เอง  และ

อาการเป็นไขต้วัรอ้นของเขาดขีึน้ในตอนบ่ายแก่ๆ พอตกเยน็อาการตวัรอ้นของแอนโทหายไปอยา่งน่าทึง่  

         อลัฟา และฉันรูส้กึอศัจรรยใ์จ แต่กย็งัไม่ต้องการไปนมสัการทีโ่บสถ์ตามคาํเชญิของชาวแอ๊ดเวนตสี 

แต่ฉันนึกถึงคําอธษิฐานของทรานคลี แขกแอ๊ดเวนตสีอยู่เสมอ  หน่ึงเดอืนผ่านไป ฉันตดัสนิใจไปเยีย่มที่

โบสถแ์อ๊ดเวนตสี ฉนัไดร้บัการสมัผสัอยา่งลกึซึง้ในคาํเทศนา และฉนัตัง้ใจจะไปนมสัการทุกวนัสะบาโต 

         อย่างไรก็ด ีอลัฟา สามขีองฉันไปร่วมนมสัการที่โบสถ์แอ๊ดเวนตสีเพยีงสองครัง้ แล้วเพื่อนคนหน่ึง

ของเขาวิจารณ์โบสถ์แอ๊ดเวนตีสว่า “ถ้าอัลฟาไปนมสัการที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสเป็นประจําเขาจะสูญเสีย

อสิระภาพด้านจติใจ” ดงันัน้เขาจงึหยุดไปนมสัการที่โบสถ์  ที่จรงิอลัฟา ต้องการให้ฉันหยุดไปที่โบสถ์ด้วย 

แต่ฉันไปนมสัการโดยไม่มเีขา ไม่นานต่อมาเขากจ็บัไดว้่า ฉันไปนมสัการทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสีทุกวนัสะบาโต  

เพื่อนคนหน่ึงบอกกบัเขาว่า เขาเหน็ฉนัเขา้ไปในโบสถแ์อ๊ดเวนตสี 

         อลัฟา เริม่ทุบตฉีัน มคีรัง้หน่ึงทีเ่ขาทุบตฉีันรุนแรงมาก จนฉนัต้องไปพบแพทยท์ีโ่รงพยาบาลแต่ฉัน

ยงัแอบไปนมสัการ ฉันไดเ้รยีนรูห้ลกัขอ้เชื่อเพิม่ขึน้ในชัน้เรยีนสะบาโต ทีโ่บสถ์ฉันไดพ้บว่า ทรานคลีทํางาน

เป็น “ผู้ประกาศพระกิตติคุณรุ่นบุกเบิก” ซึ่งมีเครอืข่ายในครสิตจกัรแอ๊ดเวนตีสทัว่โลก  ทรานคีลสอน

พระคมัภรัใ์หฉ้ันหลายเดอืนต่อมา และฉันตดัสนิใจรบับพัตศิมาหลงัจากทีไ่ดค้น้พบว่า สมาชกิของครสิตจกัร

ถอืปฏบิตัพิระบญัญตัสิบิประการอยา่งเครง่ครดั 

         อลัฟา สามยีงัทุบตฉีัน ทุกครัง้ที่ฉันเปิดปากพูดเป็นพยาน  เขาตบหน้าฉัน และต่อมาไม่พูดคุยกบั

ฉัน  เราแมแ้ต่แยกเตยีงกนันอน เขาปฏเิสธทีจ่ะให้ความรกั ความเอาใจใส่ลูกชายของเรา ส่วนฉันอธษิฐาน

เผื่อสามทุีกวนั 

         ข้อพระคัมภีร์ข้อหน่ึงที่ฉันชื่นชอบ มีถ้อยคํากล่าวว่า “อย่าให้ใจท่านทัง้หลายวิตกเลย ท่าน 

วางใจในพระบดิา  จงวางใจในเราดว้ย” (ยอหน์ 14:1)  

        ไมมนูอะ กล่าวเป็นพยานต่อวา่ “ แมฉ้นัจะถูกขม่เหงจากสาม ี แต่ฉนัมสีนัตสิุขในใจ ทัง้น้ีเพราะฉนัมี

พระครสิต์สถติอยู่ในใจของฉัน ขอพี่น้องครสิเตยีนอธษิฐานเผื่อฉันด้วย  ขอให้ฉันได้ประสบชยัชนะ ขอให้

สามขีองฉนั กลบัใจมาเชื่อในพระเจา้ในวนัหน่ึงขา้งหน้า” 
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         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งโรงเรยีนมธัยม (แบบมี

หอพกันกัเรยีน และนักเรยีนไป-กลบั) จากชัน้ที ่1 ถงึชัน้ 12 ซึง่บุตรชายของ “ไมมนูอะ” และเดก็คนอื่นๆ จะ

ได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี ในเมอืงโคนาคร ิประเทศกนีิ ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่านที่ช่วย

ถวายทรพัยเ์พื่อส่งเสรมิพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศกนีิ และได้อธษิฐานเพื่องานของพระเจา้ในประเทศ

กนีิดว้ย...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้ีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทัว่โลก..ในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ         

• งานของพระเจา้เริม่ต้นในประเทศกนีิ เริม่ในปี 1987 เมื่ออาสาประกาศสามภีรรยา จากยุโรปเขา้มาใน

ประเทศกนีิ อย่างเงยีบๆ ในเดอืนเมษายน ปี 1992  ต่อมามอีกีหลายคนอพยพจากไลบเิรยี เขา้มาตัง้

รกรากในประเทศกนีิ ซึ่งในจํานวนผู้อพยพ มชีาวแอ๊ดเวนตสีหลายคนมทีัง้สมาชกิสามญั และศาสนา-

จารย ์ และศาสนาจารยห์น่ึงคนคอื “ดบับลวิ. โอลอยสอิสั” (W.Oloysius)ได ้เริม่งานในประเทศกนีิ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 22 สิงหาคม 2020 

การอดอาหารเพ่ือครอบครวั 

 

เล่าโดย  ทรานคลี ฟาสสนิาเดาโน วยั 34 ปี...สาธารณรฐักนีิ 

 

         ประตูใหญ่ของรัว้บ้านเปิดอยู่  ผมจงึเดนิไปตามถนนเลก็ๆ ผ่านสนามหญ้าเขา้ไป ผมมองเหน็สามี

ภรรยาเจา้ของบา้นยนืคุยกนัทีร่ะเบยีงหน้าบา้น ไม่ไกลออกไปมเีดก็ชายสองคนยงัเล่นของเดก็บางอย่างบน

พืน้ไมห่่างออกไป 

         “สวสัดตีอนเชา้ครบั” ผมเอ่ยทกัเจา้ของบา้นก่อนพรอ้มกบัการเปิดยิม้กวา้ง “ผมชื่อ ทรานคลี ฟาสสิ

นาเดาโน ผมมคีวามยนิดทีี่ได้มาเยีย่มคุณที่บ้าน” จากนัน้ผมหนัไปถามเดก็คนโตซึ่งน่าจะไปโรงเรยีนแล้ว 

“หนูชอบไปโรงเรยีนไหม...วนัน้ีหนูไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง” 

         เด็กชายคนพี่ยิ้มให้ผม และเริ่มท่อง เอ.บี.ซี .ดี....ให้ผมฟัง ผมหันไปกล่าวชมกับพ่ อแม ่

เดก็ว่า “ลูกๆ ของคุณเป็นเดก็ฉลาด” ผูเ้ป็นพ่อแม่ของเดก็รูส้กึผ่อนคลาย เมื่อเหน็ว่า ผมมองเหน็คุณค่าใน

ลกูทัง้สองของพวกเขา  ผมเอ่ยถามชื่อของสองสามภีรรยา.. 

         “ฉันชื่อ ไมมนูอะ บนัเการา” ฝ่ายผู้หญงิเป็นผูต้อบ “ผมชื่อ อลัฟา” ฝ่ายสามบีอกชื่อของเขาบา้ง ผม

เปิดกระเป๋าแบบนกัธุรกจิ และหยบิหนังสอืเล่มบางๆ เล่มหน่ึงยื่นใหส้องสามภีรรยา พลางบอกว่า “หนังสอืมี

เน้ือหาคอื... ‘ความรกัของพระเจ้าที่มต่ีอมนุษย’์ แล้วกล่าวเพิ่มเติมว่า ‘น่ีถือว่าเป็นข่าวด’ี เพราะเป็นพระ

วจนะของพระเจา้” 

         พอผมยื่นหนังสอืให้กบัสาม ีเขาเอ่ยขึน้ว่า  “หนังสอืน่ีเขยีนในภาษาฝรัง่เศษ ผมอ่านไม่ถนัด” แล้ว

เขายื่นหนงัสอืใหภ้รรยา พูดว่า “ทีร่กัอ่านใหผ้มฟังส ิหนังสอืเขาว่าอะไรบา้ง” ภรรยาไมพู่ดอะไรเลย แต่โยน

หนังสอืลงยงัพื้น เป็นการปฏเิสธอย่างไม่เห็นคุณค่าแมส้กันิด แล้วเธอเปิดประตูเดนิเขา้บ้านไป เพื่อไปทํา

ละหมาดรอบเยน็ ผมถามอลัฟาว่า “คุณมอีะไรที่จะใหผ้มอธษิฐานเผื่อไหม” ขณะผมยงัพูดคุยกบัผู้เป็นสาม ี 

ผูเ้ป็นภรรยาเปิดประตูออกมาอกีครัง้หน่ึง และบอกว่า “โปรดอธษิฐานเผื่อสุขภาพของฉนัดว้ย” 

         ผมตระหนักว่า ไม่ว่าสามหีรอืภรรยาต่างไม่ต้องการอ่านหนังสอืเล่มเลก็ เพราะมชีื่อของพระเยซูอยู่

ที่มุมปก  สําหรบัผู้คนที่ยงัไม่เป็นครสิเตียน ส่วนใหญ่พวกเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับพระนามของพระเยซ ู  

เพราะถา้พวกเขาสนใจกจ็ะเป็นความบาป  เมื่อเหน็ว่าสองสามภีรรยาไมม่คีวามสนใจ ผมจงึกล่าวลาแลว้เดนิ

ออกจากบ้านพวกเขาไป แต่ขณะเดยีวกนัผมตัง้ใจว่าจะอธษิฐาน และอดอาหารเผื่อพวกเขา  ขณะเมื่อเดนิ

พน้ประตูร ัว้ไป ผมหยบิปากกาออกมาเขยีนชื่อสามภีรรยาคู่น้ีบนแผ่นกระดาษ และสอดไวใ้นพระคมัภรี ์เป็น

เวลาสามวนัทีผ่มไม่กนิอาหาร หรอืดื่มน้ําในช่วงแสงสว่างของกลางวนั และตอนเยน็ผมทานอาหารเบาๆ มี

กลว้ย สม้ และขา้วตม้ 

         เพราะในช่วงกลางวนัผมไม่มเีวลาอธษิฐานเผื่อสามภีรรยาคู่น้ี เน่ืองจากผมมนีัดสอนพระคมัภีร์

หลายราย โดยต้องสอนแยกจากกนั และออกเยีย่มเพื่อหาผู้ทีส่นใจใหม่ ในฐานะที่ผมทํางานเป็นผูป้ระกาศ

พระกติตคิุณรุ่นบุกเบกิทําหน้าที่แสวงหาคนสนใจใหม่  ตอนกลางคนืก่อนนอนผมอธษิฐานขอพระเจา้ปลุก

ผมตอนเที่ยงคืนเพื่ออธิษฐานหน่ึงชัว่โมง แล้วนอนต่อ ตื่นตีสี่อธิษฐานอีกครัง้เผื่อสามีภรรยาคู่ น้ี และ

ครอบครวัของพวกเขาอกีรอบหน่ึง 
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         “ผมขอบคุณพระเจา้ทีนํ่าผมใหไ้ปพบกบัครอบครวัน้ี” ผมอธษิฐาน “ขอน้ําพระทยัของพระองคไ์ดร้บั

การเตมิเตม็ในดวงใจของพวกเขา ขอพระองคเ์สดจ็ไปเยีย่มพวกเขาก่อนสามวนัจะผ่านพน้ไป” 

         วันที่สามได้จบลงในวันสะบาโต ผมตัดสินใจไปเยี่ยมอัลฟาและไมมูนอะหลังเลิกนมัสการ 

ทีโ่บสถ์ และผมอธษิฐานอกีครัง้เพื่อการเยีย่มเยยีนในเที่ยวน้ี ผมไม่ไดพ้ยายามโน้มน้าวให้พวกเขากลบัใจ

ใหม่ เพราะนัน่เป็นงานของพระวญิญาณบรสิุทธิ ์แต่ผมขอพระวญิญาณบรสิุทธิท์รงสถติอยู่กบัผมตลอดการ

เยีย่มพวกเขาในวนัน้ี 

         ขณะทีอ่ยูใ่นโบสถ ์ช่วงชัว่โมงวนัสะบาโต ผมมคีวามรูส้กึรบีด่วนว่า เลกิโบสถใ์หผ้มเดนิทางไปเยีย่ม

พวกเขาทนัท ี หาไมพ่วกเขาอาจเดนิทางไปทีไ่หนก่อนทีผ่มจะไปถงึบา้นพวกเขา 

         เมื่อผมไปถงึบ้านของสามภีรรยา ไมมูนอะ ทกัทายผมด้วยความกระตอืรอืรน้ และบอกผมว่าเธอมี

อาการดขีึน้หลงัจากทีผ่มไดอ้ธษิฐานเผื่อ ไมมนูอะรูส้กึสบายขึน้ เธอกล่าวขอบคุณ และขอใหผ้มอธษิฐานเผื่อ

ลูกชายของเธอ ซึ่งตวัรอ้นเป็นไข ้ผมก็ได้อธษิฐานตอนนัน้เลย  อธษิฐานเสรจ็ ผมบอกลาและตอนเยน็ผม

กลบัไปเยีย่ม และถามเกีย่วกบัอาการป่วยของของลกูชายของเธอ 

         เมื่อผมกลบัไปเยีย่มลกูชายของไมมนูอะ ในตอนเยน็ ผมเหน็เดก็คนนัน้กําลงัเล่นเกมอะไรสกัอย่าง

กบัเพื่อนอกีสามคน ไมมนูอะพูดพลางชีม้อืไปยงัลูกชายของเธอพูดว่า “ฉันขอบคุณจรงิๆ ทีคุ่ณไดอ้ธษิฐาน

เผื่อเขา ตอนน้ีเขาหายเป็นปกตแิลว้... ขอบคุณพระเจา้ของคุณ” 

         ผมขอให้ไมมูนอะเรยีกลูกชายของเขามาหาเพื่อจะอธษิฐานร่วมกนั  ผมได้รบัการหนุนใจให้เอ่ยชื่อ

เดก็ในการอธษิฐานขอบคุณพระเจา้ 

         “เป็นพระเยซูทีท่รงรกัษาอาการป่วยลูกชายของคุณ” ผมอธบิายใหท้ัง้แม่ และเดก็ชายรบัรูด้งันัน้เรา

จะอธษิฐานโดยออกพระนามของพระองค”์ 

         “ให้เราก้มศีรษะลงพร้อมกัน” ผมเริ่มการอธิษฐานว่า “ขอบคุณพระบิดา พระองค์สมควรได ้

รบัพระเกียรติ และพระสิริ พระองค์ทรงได้ทําการอัศจรรย์ ทรงรกัษาอาการเป็นไข้ตัวร้อนของ..... 

เด็กชายคนน้ีให้หายเป็นปกติในเวลาอันสัน้ ...ขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซู ชาวซาเร็ธ... 

...อาเมน”   

         หน่ึงเดอืนต่อมา อลัฟาและไมมูนอะไดม้านมสัการทีโ่บสถ์แอ๊ดเวนตสี หลงัจากนัน้ไม่นานอลัฟาได้

หยุดไป ขณะที่ไมมูนอะยงัมาร่วมประชุมต่อทุกวนัสะบาโต ไมมูนอะถูกสามตีบหน้า หรอืถูกตีแทบทุกวนั  

สะบาโต เมื่อเธอมานมัสการที่โบสถ์ เพราะสามีไม่ชอบใจที่ภรรยาไปโบสถ์ ต่อมาไมมูนอะบอกกับ           

ทรานคลีว่า โปรดสอนพระคมัภรีใ์หฉ้นัดว้ย ฉนัตอ้งการคาํสอนของพระคมัภรี ์

         ทรานคลี เริม่สอนพระคมัภรีใ์หก้บัไมมนูอะ ต่อมาไมน่าน เธอเริม่อ่านพระคมัภรีด์ว้ยตวัเธอเอง และ

เป็นพยานว่า “ฉนัจะตดิตามพระเยซตูลอดไป” และเธอไดถ้วายชวีติใหก้บัพระองค ์  

         อัลฟายังคงเฆี่ยนตีไมมูนอะเป็นครัง้คราว ไมมูนอะได้พบข้อพระคัมภีร์ที่ ให้กํ าลังใจแก่ 

เธอใน มทัธวิ 10:37  ซึ่งพระเยซูทรงตรสัว่า “ผู้ใดทีร่กับดิา มารดายิง่กว่ารกัเรา ก็ไม่มคี่าควรกบัเรา  และ

ผูใ้ดรกับุตรชายหญงิยิง่กว่ารกัเรา ผูน้ัน้กไ็ม่มคี่าควรกบัเรา” .. “ผูท้ีจ่ะเอาชวีติของตนรอดจะกลบัเสยีชวีติ แต่

ผูท้ีสู่เ้สยีชวีติของตนเพราะเหน็แก่เรากจ็ะไดช้วีติรอด” (ขอ้ 39) 
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         ไมมูนอะ และทรานคลี ไดท้ําการอดอาหาร และอธษิฐานร่วมกนัเพื่อ อลัฟาสามขีองเธอ  ทรานคลี 

กล่าวว่า “ผมเองมคีวามสุขมากทีไ่มมนูอะรกัพระเยซู และรกัความจรงิ และมคีวามปรารถนาทีจ่ะใหค้นอื่นๆ 

ไดร้บัเอาความรอดของพระองค”์ 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งโรงเรยีนมธัยมโกบายา 

ซึง่โรงเรยีนแห่งน้ี จะมเีกรด 1 จนถงึเกรด 12  โรงเรยีนแห่งน้ีจะมหีอพกัชาย-หญิง และรบัเดก็ไปเชา้-เยน็

กลบัด้วย โรงเรยีนแห่งน้ีจะสร้างที่เมอืงโคนาคร ิประเทศกินี ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทุกท่านที่ไม่ลมื 

พนัธกจิของพระเจา้ในประเทศกนีิ และโปรดระลกึถงึทรานคลี ในคําอธษิฐานของพีน้่องดว้ย...ขอพระเจา้ทรง

อวยพระพรใหพ้ีน้่องทุกท่าน...ในนามพระเยซเูจา้...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 29 สิงหาคม 2020 

การคลานเหมือนเดก็ทารก 

 

เล่าโดย  โอม ูเทาเร วยั 55 ปี...สาธารณรฐักนีิ 

 

         โอม ูเทาเร รูว้่าตนเองเจบ็ป่วยทัง้กายและใจ อยา่งน่ากลวั หลงัจากทีส่ามไีดต้ายจากไป 

         เข่าของเธอบวมมาก และเธอเจบ็ปวดสุดๆ ขณะที่ก้าวเดนิแต่ละก้าว ตกกลางคนืเธอนอนไม่ค่อย

หลบั  เมื่อเธอต้องการเคลื่อนไหวไปมาในบ้านของเธอเอง  บ้านซึ่งตัง้อยู่ในเมอืงโคนาคร ิเธอต้องคลาน

เหมอืนเดก็ทารก 

         คุณลุงของเธอ ซึง่มอีายมุากกว่า “โอม”ู ขบัรถพาเธอไปพบแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญตามโรงพยาบาลหลาย

แห่ง แต่ไมม่แีพทยค์นไหนช่วย โอม ูเทาเร ไดย้า้ยเขา้ไปอาศยัอยู่ในบา้นของครอบครวั ซึง่ในบา้นหลงันัน้มี

ลุงป้า รวมทัง้น้องสาว และมญีาตคินอื่นๆ อาศยัอยูใ่นบา้นหลงัเดยีวกนัรวมทัง้โอม ูสบิสองคน 

         เวลา 4 ปีผ่านไป สาํหรบัโอม ูเทาเร รูส้กึว่ายาวนานมาก  เป็นสีปี่ทีโ่อม ูไมส่ามารถเดนิได ้

        วนัหน่ึงโอม ูบงัเอญิไดย้นิน้องสาวพูดคุยกบัแขกทีม่าเยีย่มในหอ้งถดัไป แขกทีม่าเยีย่มไดอ้ธษิฐาน 

โดยอ้างพระสญัญาจากพระคมัภรี ์โอมไูม่ไดเ้ป็นครสิเตยีน แต่เธอรูส้กึว่าเธออยากใหค้รสิเตยีนอธษิฐานเผื่อ

เธอ ดว้ยความพยายามอย่างยิง่ โอมคู่อยขยบัลงจากเตยีง และใชม้อืและเทา้คลานไปยงัหอ้งถดัไป ทีเ่ธอได้

ยนิแขกอธษิฐานเผื่อน้องสาวของเธอ 

         เมื่อไปถงึประตูหอ้งของน้องสาวซึ่งไม่ไดปิ้ดประตู  เธอรอ้งขอไปว่า “โปรดอธษิฐานเผื่อฉันดว้ยอกี

คน  แขกผูม้าเยีย่มคอือาจารยท์รานคลี นัน่เอง อาจารยร์ูส้กึประหลาดใจทีเ่หน็หญงิสงูอายุ เคลื่อนไหวไปมา

ดว้ยการคลานเหมอืนเดก็ๆ ในวนันัน้อาจารยท์รานคลี ไม่ไดอ้ธษิฐานเผื่อโอม ูแต่ไดส้ญัญาว่าเขาจะกลบัมา

อกีในไมก่ีว่นัขา้งหน้า 

         สามวนัต่อมา โอมูได้ยนิเสยีงเคาะที่ประตู  เมื่อประตูถูกเปิดออก อาจารย์ทรานคลียนือยู่ที่หน้า

ประตูหอ้งของโอม ู 

          อาจารยท์รานคลีกล่าวทกัทายว่า “มาม่า ผมมาวนัน้ีเพื่ออธษิฐานเผื่อคุณแม่ โอมูรูส้กึตื่นเต้นดใีจ

อยา่งทีสุ่ด 

          อาจารยท์รานคลีเปิดพระคมัภรี์ของเขา และอ่าน 1 ยอห์น 4:4 ซึ่งมขี้อความว่า “ลูกทัง้หลายเอ๋ย 

ท่านเป็นฝ่ายพระเจา้ และไดช้นะเขาเหล่านัน้ เพราะว่าพระองคท์รงอยู่ในท่านทัง้หลาย เป็นใหญ่กว่าผูน้ัน้ที ่

อยูใ่นโลก” 

         จากนัน้เขาปิดตาลงและอธษิฐานว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อชวีติของบุตรสาวของพระองค ์พระองค์

ทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์กลบัมาที่น่ี  พระองค์ทรงประทานความกล้าหาญให้ข้าพระองค์อดอาหาร และ

อธษิฐานตลอดสามวนัทีผ่่านมาสําหรบัสตรสีูงอายุคนน้ี บดัน้ีขา้พระองคท์ลูขอพระองคท์รงเยยีวยา ‘คุณโอม’ู 

คนน้ีดว้ยเถดิในนามพระเยซคูรสิตเ์จา้...อาเมน”  

         ในคนืนัน้โอมูนอนหลบัได้ดเีป็นครัง้แรกในหลายปี อาการปวดเข่าของโอมูทุเลาเบาบางลงมาก ใน

วนัรุง่ขึน้อาจารยท์รานคลีเดนิทางกลบัมาอกี เขาไดอ้ธษิฐาน และอดอาหารเผื่อโอม ูต่อไปสองสปัดาห ์
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     วนัหน่ึงโอมถูามอาจารยท์รานคลีว่า โบสถ์ของอาจารยอ์ยู่ที่ไหน อาจารยบ์อกตําบลที่อยู่ของโบสถ์

แอ๊ดเวนตสี ซึง่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของโอมนูัก แต่โอมูไม่สามารถเดนิได ้โอมจูงึขอใหลู้กหลานช่วยเธอ  แต่

พวกเขาไม่สนใจ เพราะพวกเขาไม่ชอบครสิเตียน ดงันัน้ในเช้าวนัสะบาโต อาจารย์ทรานคลีขบัมอรเ์ตอร์

ไซด์ของเขามาที่บ้านของโอมู และจดัให้โอมูนัง่เกาะหลงัของเขาไปที่โบสถ์  พอเลกิโบสถ์ก็นําโอมูมาส่งที่

บา้น เป็นอย่างน้ีอยู่สามสะบาโต  พอถงึวนัสะบาโตทีส่ ี ่ โอมสูามารถเดนิไปโบสถ์ได ้ และพอโบสถ์เลกิโอมู

เดนิกลบับา้นเองตามลาํพงัได ้

         อาจารย์ทรานคีล รู้สึกอัศจรรย์ใจที่เห็นโอมูเดินเท้าไปรอบๆ โบสถ์ด้วยตนเอง เขาประกาศว่า  

“น่ี เป็นการอัศจรรย์ของพระเยซู ...อย่างไรก็ตามแม้คุณลุงและคุณป้าในบ้านหลังใหญ่  ต่างก็ดีใจ 

ที่เห็นโอมูเดินเหินได้  ไม่เจ็บปวดทรมานอีกต่อไป แต่พวกเขาไม่รู้สึกดีใจตรงที่ โอมูรบัความเชื่อ 

ใหม่เป็นครสิเตยีน และพวกเขารูส้กึว่าโอมสููญเสยีความเคารพนับถอืของคนในครอบครวัไป เน่ืองจากโอม ู

นบัถอืศาสนาต่างจากพวกเขา   

         ลุงใหญ่ในบ้านชื่อ “อะมารา” เรยีกประชุมสมาชกิของบา้น เขายกพระคมัภรีป์กสดีําขึน้ ด้วยมอืขา้ง

ซา้ย  และในมอืขวาเป็นหนังสอืธรรมเนียมประเพณีของเผ่าขึน้ แลว้ถามโอม ูพลางพูดขู่ว่า  ถา้ยายไม่เลอืก

หนงัสอืธรรมเนียมประเพณขีองเผ่า ยายกจ็ะไมไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัของเรา 

        โอมูคดิถงึช่วงเวลาสีปี่ที่เธอเดนิไม่ได้ และต้องคลานสี่เท้า บดัน้ีเธอได้รบัการรกัษาให้หายเดนิได้

แลว้ โอมแูหงนหน้ามองสวรรค ์แลว้ตอบว่า 

          “ฉนัขอเลอืกหนงัสอืพระคมัภรี ์หนงัสอืทีม่ปีกสดีาํเล่มนัน้” 

          “ลุงอะมารา” แสดงท่าทางยิม้เยาะยายโอม ู...พดูขึน้ว่า 

        “ตอนน้ียายไดเ้ลอืกพระคมัภรี ์...จงมารบัพระคมัภรีน่ี์ แล้วเทศนาให้เราฟังส”ิ เขาออกคําสัง่ น้ําตา

ของคุณยายโอมไูหลออกมา เพราะโอมอู่านหนงัสอืไมไ่ด ้

         คุณยายโอมพูดูปนสะอืน้ว่า “คุณลุงกท็ราบว่าฉันอ่านหนังสอืไม่ได”้  เธอพูดพลาง รอ้งไหพ้ลาง “ฉัน

ไม่เคยไปโรงเรยีนเลย  แต่ชายผู้ที่อธษิฐานเผื่อฉัน อ่านจากพระคมัภรี ์และอธษิฐานเผื่อฉัน ฉันจงึได้หาย

จากการเจบ็เขา่ ฉนัเชื่อในอํานาจของพระคมัภรี ์ซึง่สามารถทาํใหฉ้นัมวีนัน้ีได ้และฉนัเชื่อว่าพระคมัภรีจ์ะทํา

ใหไ้ดส้าํหรบัทุกคนทีม่คีวามเชื่อ” 

         ลุงอะมารารูส้กึโกรธมาก สัง่ใหล้กูหลานเกบ็เสือ้ผา้ และสิง่ของของคุณยาย ใส่ตระกรา้แลว้เขาพดูต่อ

ว่า “ตอนน้ียายโอมเูป็นครสิเตยีนแลว้ พวกเราไมม่อีะไรเกีย่วขอ้งกบัยายโอมอูกีต่อไป” 

         ยายโอมู ต้องย้ายจากบ้านหลังใหญ่   เธอถูกรับไปนอนตามบ้านเพื่อนหลายหลัง นับเป็น 

เรือ่งยากลําบากของคนสงูอายุ  เมื่อสมาชกิโบสถ์ไดร้บัทราบถงึสถานการณ์ของคุณยาย พวกเขาไดช่้วยกนั

บรจิาคไมป้ระเภทต่างๆ  และแรงงาน มารวมตวักนัสรา้งบา้นให้คุณยายบนที่ดนิของโบสถ์ นัน่คอืบ้านของ

คุณยายโอมจูนกระทัง่วนัน้ี 

        คุณยายโอมู อธิษฐานว่า “ขอบคุณพระเจ้าสําหรบัครอบครวัใหม่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค ์

ขออยูใ่นพระองคต์ลอดไปชัว่นิรนัดร”์ 

         ส่วนหน่ึงของเงินถวายในวันสะบาโตที่สิบสาม จะนําไปก่อสร้างโรงเรียนมัธยมที่มีหอพัก 

และรบันักเรยีนไปเช้าเยน็กลบั เหมอืนโรงเรยีนทัว่ไป โรงเรยีนแห่งน้ีจะมตีัง้แต่เกรด 1 ถึงเกรด 12 และ

โรงเรยีนจะตัง้อยู่ที่เมอืงโคนาคร ิประเทศกินี ที่ความรกัของพระครสิต์สามารถสอนให้เด็กๆ และเยาวชน
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ทัง้หลายจากครอบครวัแอ๊ดเวนตสี และครอบครวัผู้ยงัไม่เชื่อ....ขอบคุณพี่น้องในพระครสิต์ทัว่โลกที่ถวาย

เพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศกนีิ...ขอพระเจา้ทรงอวยพรทุกท่าน  ทัง้ครอบครวัด้วย ในนามพระเยซู

ครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ      

• ทรพัยากรคอื แร่ธาตุต่างๆ ของประเทศกินี มมีหาศาล มศีักยภาพจะทําให้ประเทศกินี เป็นประเทศ

รํ่ารวยทีสุ่ดในทวปีแอฟรกิา แต่กระนัน้ปัจจบุนัประชากรของประเทศมฐีานะยากจนมากทีสุ่ดในแอฟรกิา 

• มเีพยีง 27% ของผูใ้หญ่ในประเทศกนีิ ทีอ่่านออกเขยีนได ้       
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 5 กนัยายน  2020 

ความฝันประหลาดและเดก็ผูห้ญิง 

 

เล่าโดย  มาเรยี วยั 29 ปี...สาธารณรฐักนีิ 

 

         นบัตัง้แต่อายไุด ้2 ขวบ ทีม่าเรยีไดต้ดิตามคุณแม่ของเธอไปหาหมอผ ีเพื่อทาํพธิขีอพรสําหรบัธุรกจิ

ของครอบครวัในประเทศกนีิ 

         การไปเยี่ยมหมอผีเพื่อทําพิธีขอพรเหมือนวิถีชีวิตที่ต้องทําอยู่บ่อยๆ และดูเหมือนธุกิจได้รบั 

พรอย่างด ีคุณแม่ของมาเรยีได้กลายเป็นนักธุรกจิสตรทีี่มฐีานะมัง่คัง่  เป็นเจา้ของรา้นขายสนิค้า “แบรนด์

เนม” หลายประเภท และหลายรา้นในภาคตะวนัตกของแอฟรกิา คุณแม่ได้ช่วยให้ลูกสาวคอืมาเรยีมฐีานะ

รํ่ารวย  มาเรยีเป็นเจา้ของบา้นหลงัใหญ่บรเิวณกวา้งขวาง  มปีระตูร ัว้แขง็แรง มรีถยนตห์ร ู2  คนั มรีา้นขาย 

เสือ้ผา้แบบมสีไตล ์และกระเป๋ายีห่อ้ดงั... รา้นทีว่่าตัง้อยูใ่นเมอืงโคนาคร ิซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศกนีิ 

         มาเรยีเองไดไ้ปเยีย่มหมอผดีว้ยตวัเองหลายครัง้ แต่ครัง้สุดทา้ยตอนเธออายไุด ้24 ปี เมื่อเธอไปทํา 

“พธิแีก้บน” และเพื่อขอพรในปี 2013  ซึ่งหมอผบีอกว่า ครัง้ต่อไปให้หาเด็กทารกมาบูชายนัต์เพื่อขอพร  

หมอผสีัง่ทัง้ๆ ที่การฆ่าเดก็ทารกโดยการเผาถวายเป็นเครื่องบูชา  เป็นสิง่ผดิกฏหมายของประเทศ  และ

บาปหนัก  หมอผบีอกว่าถา้คุณต้องการรํ่ารวย  ทํามาคา้ขึน้ คุณต้องทําพธิถีวายบูชาด้วยเดก็อ่อนที่มผีวิส ี

เผอืก  

         ก่อนหน้าน้ีมาเรยีเคยซือ้ววัตวัเป็นๆ มามอบให้หมอผ ี หมอผแีละบรวิารจะฆ่าววั  และนําเน้ือส่วน

หน่ึงมาประกอบพธิ ี เน้ือทีเ่หลอืเป็นอาหารของหมอผแีละบรวิาร  แต่เมื่อหมอผแีนะนําใหม้าเรยีนําเดก็ผวิสี

เผอืกมาเผาถวายเป็นเครื่องบชูา  เรื่องน้ีทาํใหม้าเรยีเป็นกงัวลใจมาก  และรูส้กึรบกวนจติใจเป็นทีสุ่ด....การ

ถวายบชูาเดก็เป็นการทาํบาปอยา่งมหนัต ์ คนืหน่ึงมาเรยีลม้ตวัลงนอน มาเรยีฝันประหลาด มเีดก็ผูห้ญงิตวั

เลก็ๆ คนหน่ึง  หน้าตาผ่องใสมาก เดนิเขา้มาและพูดกบัเธอหลายประโยค  แต่มาเรยีไม่เขา้ใจว่าเดก็หญิง

พดูอะไรกบัเธอบา้ง 

         ในคนืต่อมามาเรยีฝันอกี ในความฝันเธอมองเหน็เดก็หญงิคนนัน้  คนเดมิที่ปรากฏในความฝันคนื

ก่อน  เด็กหญิงคนนัน้เดนิเขา้มาหามาเรยี  และพูดกบัมาเรยีเหมอืนเดมิ  และมาเรยีไม่เขา้ใจประโยค ที่

เดก็หญงิบอก  มาเรยีเป็นกงัวลมาก เธออยากทราบว่า เดก็คนนัน้ต้องการสื่อสารให้เธอทราบ  จะต้องเป็น

เรื่องที่สําคญัแน่  ในที่สุดมาเรยีจําได้ว่าเดก็คนนัน้พูดว่า “การแก้ปัญหาไม่ใช้การไปฟังคําแนะของหมอผ”ี   

         ในคนืทีส่าม มาเรยีฝันอกี ตอนน้ีเธอไดเ้สยีงขณะทีเ่ธอเดนิไปบนถนน มเีสยีงแนะนํามาจากทีห่น่ึงว่า 

“ทางแกปั้ญหาคอืการอธษิฐานต่อพระบดิา ผ่านทางพระเยซพูระผูช่้วยใหร้อด 

         เมื่อฉันตื่นจากหลับ  ฉันรู้สึกสับสน เพราะฉันยังไม่เป็นคริสเตียน เหตุใดเสียงนั ้นแนะนําให ้

ฉนัพึง่ในพระเยซ ู ฉนัฉงนสนเท่หม์าก 

         มาเรยีเล่าความฝันสามคนืใหคุ้ณแม่ของเธอฟัง เล่าเสรจ็ ฉันถามคุณแม่ว่า  เหตุใดหมอผแีนะใหห้นู

ถวายบชูาดว้ยทารกทีม่ผีวิสเีผอืก  

         คุณแม่ไม่ชอบในสิง่ที่ฉันฝันเหน็ และเสยีงที่บอกฉันให้ทําอะไร  คุณแม่แนะนําใหถ้วายบูชาดว้ยววั

หนุ่มหรอืววัสาว เหมอืนที่เคยทํา ฉันเชื่อฟัง จงึจดัการซื้อววัมาหน่ึงตัว และนําไปให้หมอผปีระกอบพิธ ี
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ขณะที่หมอผเีตรยีมจะฆ่าววัเป็นเครือ่งถวายบูชา  หมอผกีล่าวกบัมาเรยีว่า เมื่อถวายบูชาววัเสรจ็แลว้ เธอ

จะไมฝั่นประหลาดอกีต่อไป 

         แต่ในคืนเดียวกับที่ถวายบูชาวัว มาเรียฝันอีก และฝันทุกคืนจนถึงวันสุดสัปดาห์ มาเรยีรู้สึก

อ่อนเพลยีจากความฝัน และมคีวามกงัวลใจมาก  แต่ในวนัเสารน์ัน้ มาเรยีตดัสนิใจไปเที่ยวซื้อของในห้าง

เป็นการผ่อนคลาย  ตอนนัน้เป็นเวลาประมาณ 9.00 น. หา้งยงัไมเ่ปิด มาเรยีขบัรถไปบา้นหลงัใหญ่ของเธอ

ซึง่มพีื้นกว้าง  ชาวต่างประเทศคนหน่ึงต้องการเช่า และจะย้ายเข้าไปอยู่ในอีกไม่กี่วนัขา้งหน้า เธอจะไป

ตรวจดูความเรยีบรอ้ยซะหน่อยก่อนไปทีห่า้ง ขณะทีข่บัรถมาถงึประตูร ัว้หน้าบา้น  มาเรยีกําลงัจะลงจากรถ

ไปกดกริง่ ใหค้นสวนมาเปิดประตูร ัว้ให ้พลนัเดก็หญงิหน้าตาผ่องใสทีม่าเรยีฝันเหน็หลายคนืไดม้าปรากฏที่

หน้าต่างรถยนต์  มาเรยีตกใจ เดก็คนน้ีมาจากไหน ตอนน้ีเธอกําลงัฝันอยู่หรอืเปล่า เดก็หญงิถามมาเรยีว่า  

         “คุณอยากจะไปโบสถไ์หม” 

         มาเรยีรูส้กึประหลาดใจพูดตอบเดก็หญงิไปว่า “ฉันไม่ไดเ้ป็นครสิเตยีนนะ”  เดก็หญงิพูดต่อว่า “หนู

อยากจะไปโบสถ์” มาเรยีจอ้งมองเดก็หญงิคนนัน้  คดิว่าเดก็คนน้ีคงพลดัหลงกบัแมห่รอืพ่อ มาเรยีพอทราบ

ว่าในบรเิวณใกลเ้คยีงมโีบสถอ์ยูแ่ห่งหน่ึง 

         เดก็หญิงคนนัน้ยงัคงยนือยู่ที่เดมิ  เธอมองหน้ามาเรยีแล้วพูดว่า “หนูรูว้่าโบสถ์อยู่ที่ไหน ให้หนูพา

คุณน้าไปโบสถ์ดีไหม”  มาเรียเปิดประตูรถและคิดว่า เราน่าจะนําเด็กหญิงคนน้ีไปที่โบสถ์  อาจ 

เป็นไดท้ีพ่่อแม่ของเดก็อยูท่ีน่ัน่ หรอือย่างน้อย มคีนทีรู่จ้กัพ่อแม่ของเดก็กเ็ป็นได ้ มาเรยีเดนิตามเดก็หญงิ

ไป ไม่ไกลนัก เดก็หญิงพาเลี้ยวเขา้ซอยถดัไป  ก็มองเหน็ประตูร ัว้ ขา้งในเป็นตกึของสํานักครสิตจกัรเซ-

เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  ข้างๆ ตึกหลงันัน้มโีบสถ์หลงัหน่ึงตัง้อยู่  มหีลายคนยนือยู่หน้าโบสถ์ สตรแีต่งตัว

เรยีบรอ้ยคนหน่ึงเดนิเขา้ทกัทายว่า จะใหเ้ธอช่วยอะไรบา้งไหม  

         มาเรยีตอบว่า มเีดก็หญงิคนหน่ึงชวนฉันใหพ้ามาโบสถ์ พูดพลางมาเรยีมองหาเดก็หญงิ แต่ไม่พบ

เดก็ มาเรยีมองไปรอบๆ แต่ไม่เหน็เดก็เลย มาเรยีรูส้กึงงมาก  เดก็หญงิคนนัน้หายไปไหน มาเรยีตดัสนิใจ

เล่าเรือ่งความฝันของเธอใหสุ้ภาพสตรคีนนัน้ฟัง  

         มาเรยีเล่าว่า “ฉนัฝันเหน็เดก็ผูห้ญงิคนหน่ึง หน้าตาดมีากๆ หลายคนืตดิต่อกนั ฉนันําเรื่องไปเล่าให้

หมอผฟัีง หมอผแีนะนําใหฆ้่าววัตวัหน่ึงเป็นเครื่องถวายบูชา  ฉันทําตามเขา แต่กย็งัฝันเหน็เดก็หญงิคนนัน้

หลายคนืเป็นเดก็คนเดมิ กระทัง่เชา้วนัน้ี ไม่ใช่ความฝัน แต่เป็นเดก็หญงิมตีวัตนจรงิๆ เธอชวนฉนัใหพ้ามา

โบสถ์  ฉนัคดิว่าเดก็หลงทาง คงอยากมาเจอพ่อแม่ หรอืคนรูจ้กัในโบสถ ์แต่พอมาถงึโบสถ์ของคุณ.. เดก็คน

ทีพ่าฉนัมาโบสถไ์ดห้ายไปอยา่งไรร้อ่งรอย”           

         ผูห้ญงิคนนัน้พูดว่า “รอประเดีย๋วนะคะ ฉันจะไปตามสามขีองฉันซึง่เป็นศาสนาจารย ์เขาจะอธบิาย

เรื่องความฝันประหลาดให้คุณฟังได้ดทีี่สุด  ผู้หญิงคนนัน้ผละไปไม่กี่นาที สามขีองผู้หญิงคนนัน้ ซึ่งเป็น

ศาสนาจารยไ์ดเ้ดนิมาทกัทายมาเรยี เมือ่มาเรยีเล่าความฝันใหศ้าสนาจารยฟั์ง ศาสนาจารยบ์อกว่า “พระเจา้

ทรงเรยีกคุณใหม้าเป็นครสิเตยีน และเดก็คนนัน้ในความฝัน  หรอืเดก็ทีช่วนคุณมาโบสถ์วนัน้ีคอื ทูตสวรรค์

ของพระเจา้ พระเจา้ทรงรกัคุณ พระองค์จงึเรยีกคุณมาหาพระองค์ผ่านความฝัน และสุดท้ายทูตสวรรค์ได้

เชญิคุณให้มาเขา้โบสถ์ในร่างของเดก็หญงิหน้าตาดคีนหน่ึง และเดก็คนนัน้ไดห้ายไปเพราะไดนํ้าคุณมาถงึ

โบสถแ์ลว้ และแต่น้ีไปคุณจะไมฝั่นเหน็เดก็นัน้ หรอืทตูสวรรคอ์กี....” 
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         ครสิตจกัรเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวนตสี ได้พบกบัการท้าทายหลายประการ ขณะที่ทําการประกาศพระ-

กติตคิุณในประเทศกนีิ ซึง่ประเทศน้ีมคีรสิเตยีนเพยีง 7% ของประชากรทัง้ประเทศ มหีลายคนมท่ีาทไีม่เป็น

มติรกบัครสิเตยีน...ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งโรงเรยีนมธัยม 

(แบบมหีอพกั และรบันกัเรยีนไปเชา้-เยน็กลบัดว้ย) ทีเ่มอืงโคนาคร ิเมอืงหลวงของประเทศกนีิ เพื่อโรงเรยีน

แห่งน้ีจะมโีอกาสสอนเดก็ครสิเตยีนให้เขม็แขง็ขึน้  และสอนเดก็ที่ไม่ใช่ครสิเตยีนให้รูจ้กัความรกัของพระ-

ครสิต์...ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ถวายทรพัย์เพื่อช่วยพนัธกิจพระเจา้ในประเทศกินี...ขอพระเจ้าทรงอวย 

พระพรทุกท่าน...ในนามพระเยซคูรสิต ์...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ     

• ชาวกนีิ มอีายทุีค่าดหวงัไวโ้ดย เฉลีย่ที ่ 56 ปี      

• ประชากรชาวกนีิส่วนใหญ่ทาํงานในภาคเกษตรกรรม ซึง่มกีารจา้งงานประมาณถงี 75% ของประชากร  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 12 กนัยายน 2020 

ไม่รู้หนังสือแต่สามารถอ่านได้ 

 

เล่าโดย  มาเรยี วยั 29 ปี...สาธารณรฐักนีิ    

 

         มาเรยียงัไมเ่ป็นครสิเตยีน แต่เธอฝันเหน็เดก็หน้าตาผ่องใสคนหน่ึง พยายามจะบอกอะไรกบัเธอ แต่

เธอฟังไม่เข้าใจ  มาเรยีฝันเห็นเด็กคนเดียวกันหลายคืนติดต่อกัน มาเรยีจงึไปเล่าให้หมอผีฟัง  หมอผี

แนะนําให้ทําพธิถีวายบูชาววัหน่ึงตวั แล้วความฝันที่รบกวนใจจะหายไป มาเรยีทําตามหมอผแีนะนํา  แต่

เธอยงัฝันเหน็เดก็หญิงคนเดมิต่อไป จนในเช้าวนัเสารเ์ดก็หญิงในความฝันได้ปรากฏตวักบัเธอด้วยตวัตน

จรงิ และนํามาเรยีไปทีโ่บสถแ์อด็เวนตสี จนไดพ้บกบัอาจารยย์าโคบทีโ่บสถ ์อาจารยย์าโคบเป็นประธานของ

สาํนกังานครสิตจกัรเซเว่นธแ์อ๊ดเวนตสี แห่งประเทศกนีิ ไดต้คีวามหมายความฝันของมาเรยีใหฟั้ง 

         ขณะที่มาเรยีเล่าความฝันให้อาจารยย์าโคบฟัง อาจารยฟั์งแล้วเปิดยิม้อย่างดใีจในข่าวด ีเสรจ็แล้ว

อาจารยพ์ดูเสยีงค่อนขา้งดงัว่า “พระสริจิงมแีด่พระเจา้”  

         “สรรเสรญิพระนามของพระเจ้าหรอื มาเรยีเกือบช็อก เรื่องอะไรทําให้เขาตื่นเต้นดีใจอะไรเช่นน้ี 

อาจารยย์าโคบบอกกบัมาเรยีว่า “ต่อไปน้ีคุณไม่ต้องถวายบูชาววั หรอือะไรอกีแลว้ พูดพลางเขาหยบิพระ-

คมัภีร์ขึ้นมาจากโต๊ะทํางานของเขา แล้วพูดว่า “พระเจา้ทรงกําลงัเรยีกคุณให้มาเป็นบุตรของพระองค์” 

         มาเรยีพูดแยง้ขึน้มาว่า  “ฉันคดิว่าพระเจา้ของคุณคงได้ทําการผดิพลาด เพราะฉันนับถอืพระของ

ศาสนาฉันมาตลอดจนถงึวนัน้ี  ฉันยงัไม่คดิจะเป็นครสิเตยีน”  อาจารยย์าโคบไม่พยายามอธบิายอะไร แต่

ยืน่พระคมัภรีท์ีเ่ขาถอือยูบ่อกว่า  “น่ีเป็นพระคมัภรีข์องคุณ”  

         มาเรยีไม่พูดอะไรเป็นการโต้แยง้  แต่เอ่ยถามว่า “ฉันจะทําอะไรกบัพระคมัภรีเ์ล่มน้ี...ฉันไม่เคยไป

โรงเรยีน และฉนัอ่านหนงัสอืไมอ่อก” 

          อาจารยย์าโคบ ถามวา่มใีครในครอบครวัของคุณอ่านหนังสอืออก และเธอนึกถงึลูกพีลู่กลูกน้องคน

หน่ึง ผูอ้าจจะช่วยใหม้าเรยีอ่านพระคมัภรีไ์ด ้ 

         อาจารยย์าโคบเขยีนชื่อมาเรยี บนหน้าแรกของพระคมัภรี ์และบอกว่า “พระคมัภรีเ์ล่มน้ีเป็นของคุณ

แลว้ แลว้คุณกลบัไปได”้ 

         มาเรยีรูส้กึหงุดหงดิเลก็น้อยกบัท่าทีข่องอาจารยย์าโคบ  ขณะมาเรยีเดนิถอืพระคมัภรีเ์ดนิออกจาก

ห้องทํางานของเขาโดยไม่เอ่ยคําลาแม้แต่น้อย มาเรยีคิดในใจว่า “คนพวกน้ีคิดว่าพวกเขาเป็นใคร” มา

เรยีคดิวนเวยีนในเรื่องน้ีขณะเดนิกลบัมาทีร่ถ “เขาสัง่ใหฉ้ันอ่านพระคมัภรีท์ําเหมอืนกบัว่าฉันเป็นครสิเตยีน

แลว้” 

         ทีบ่า้นมารยีเ์กบ็พระคมัภรีไ์วใ้นลิน้ชกัโต๊ะ เธอกดรโีมทเปิดโทรทศัน์ดูเพื่อการผ่อนคลาย ปรากฏว่า

เป็นการถ่ายทอดคําเทศนาเกี่ยวกบัพระเยซู มาเรยีกดเปลีย่นไปช่องอื่น กย็งัเป็นการถ่ายทอดเรือ่งพระเยซู

อยูเ่หมอืนเดมิ มาเรยีกดเปลีย่นช่องไปเป็นครัง้ทีส่าม กไ็ดฟั้งเรือ่งพระเยซอูยูเ่หมอืนเดมิ   

         มาเรยีโทรเรยีกเจ้าหน้าที่ฝ่ายการถ่ายทอดคลื่นโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมให้มาเช็กดูระบบการ

ถ่ายทอดที่บ้านของเธอ  เมื่อเจา้หน้าที่มาถงึ เขาถามถงึปัญหาที่เธอพบ มาเรยีบอกว่าฉันกดรโีมทไปสาม

ช่องเป็นการถ่ายทอดเรื่องพระเยซูเหมอืนเดมิ  เจา้หน้าที่เชก็ดูแล้วปรากฏว่าระบบการถ่ายโทรทศัน์ผ่าน
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ดาวเทียมของเธอไม่มปัีญหา ทุกช่องเปิดรบัได้เป็นปกติดี เมื่อเธอเช็กดูด้วยรโีมท ทุกช่องทํางานได้ดี

เหมอืนเดมิ มาเรยีไมเ่ขา้ใจ เธอเดนิไปทีเ่ตยีงและลม้ตวัลงนอน แต่มาเรยีไม่อาจหยดุคดิเรือ่งของพระเยซไูด ้

พลนัเธอคดิขึ้นได้เกี่ยวกบัพระคมัภรี์ น่ีเป็นทางเดยีวที่จะหยุดคดิเรื่องพระเยซู คอืจะต้องอ่านพระคมัภีร ์  

มาเรยีตดัสนิใจจะหดัอ่านพระคมัภรี ์และอ่านใหไ้ด ้

         ในตอนเชา้วนัถดัมา  มาเรยีโทรเรยีกญาตผิูน้้องใหม้าหาเธอทีบ่า้น  เมื่อญาตผิูน้้องเหน็ ญาตผิูพ้ ีถ่อื

พระคมัภรีเ์ขาแปลกใจมากถามว่า “น่ีมนัเรื่องอะไร” เล่าให้ฟังซ ิ พีไ่ด้พระคมัภรีเ์ล่มน้ีมาอย่างไร และทําไม

จงึอยากหดัอ่านพระคมัภรี ์

         ญาตผิูน้้องของมาเรยีชื่อฮามาด ูเรยีนสําเรจ็ชัน้มธัยมจากโรงเรยีนครสิเตยีน เมอืงเซยีราลโีอน และ

เขาจําได้ว่าหนังสือลักษณะน้ี คือพระคัมภีร์ของครสิเตียน เขาถามว่า “ใครมอบพระคัมภีร์เล่มน้ีให้พี่”   

         มาเรยีตอบว่า “อาจารยค์นหน่ึงของครสิเตยีนมอบพระคมัภรีเ์ล่มน้ีใหพ้ี”่  พีอ่่านไม่ออก เพราะพี่ไม่

เคยไปโรงเรยีน น้องได้เรยีนหนังสอืมาจากโรงเรยีนของครสิเตยีนด้วย ขอช่วยสอนให้พี่อ่านหนังสอืเล่มน้ี

ดว้ย พีจ่ะขอบคุณมากๆ” 

         ฮามาด ูเปิดไปทีพ่ระธรรมมทัธวิ บทที ่6 ซึง่เขาคุน้เคยกบัคําอธษิฐานของพระเยซู แลว้เขาเริม่อ่าน

จากข้อที่  9 ซึ่งมขีอ้ความว่า “ขา้แต่พระบดิาแห่งข้าพระองค์ทัง้หลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค ์ขอให้พระนาม

ของพระองคเ์ป็นทีเ่คารพสกัการะ ขอใหแ้ผ่นดนิของพระองคม์าตัง้อยู่ ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค ์ 

ในสวรรค์เป็นอย่างไร กใ็ห้เป็นไปอย่างนัน้บนแผ่นดนิโลก” “ฮามาดู อ่านต่อไปจนจบคําอธษิฐานของพระผู้

เป็นเจา้ แลว้ถามมาเรยีว่า “พี่รูส้กึมคีวามยนิดไีหม” มาเรยีขอให้ ฮามาดู ขดีเสน้ใต้พระคมัภรีต์อนทีเ่ขาพึ่ง

อ่าน  ฮามาดูหัวเราะ  เขาหัวเราะเสียงดังอย่างนึกขนั ที่ญาติผู้พี่สนใจพระคัมภีร์มากมายอะไรอย่างน้ี  

หวัเราะเสรจ็เขารอ้งไห ้

         ฮามาดู ถามลกูผูพ้ีว่่า พีไ่ม่เคยไปโรงเรยีน แลว้เมื่อไรพีจ่ะอ่านหนังสอืออก จากนัน้เขาขดีเสน้ใต้ขอ้

พระคมัภรีท์ีเ่ขาอ่าน  และเขาอ่านขอ้พระคมัภรีท์ีข่ดีเสน้ใต้ไว ้และอ่านทวนหลายรอบ แต่ละรอบเขาบอกให้

มาเรยีท่องตามประมาณสบิกว่ารอบเพื่อมาเรยีพอจะจาํไดบ้า้ง” 

         เยน็วนันัน้มาเรยีหยบิพระคมัภรีข์ ึน้มา และเปิดไปพบ คําอธษิฐานของพระผู้เป็นเจา้ แมว้่าเธอไม่

เคยเรยีนการอ่านมาก่อน  เธอพบว่าเธอสามารถอ่านได ้ มาเรยีลองเปิดพระคมัภรีไ์ปยงัขอ้อื่นๆ และลอง

อ่านดู  เธอรูส้กึแปลกใจมากทีเ่ธอสามารถเปิดไปที่คําอธษิฐานของพระเยซูได ้ และอ่านขอ้พระคมัภรีอ์ื่นๆ

ไดเ้ช่นกนั” 

         ในวนัต่อมา มาเรยีไม่อาจรอเวลาที่ ฮามาดูจะมาสอนอ่านพระคมัภีร์ต่อ เมื่อญาติผู้น้องมาถึงมา

เรยีพูดกบัเขาว่า “เมือ่วานน้องหวัเราะเยาะพี ่วนัน้ีขอใหพ้ีแ่สดงใหน้้องเหน็ว่า พีอ่่านพระคมัภรีไ์ดแ้ลว้อย่าง

น้อยกค็าํอธษิฐานของพระผูเ้ป็นเจา้ 

          ฮามาด ูพดูว่า “ไมม่ทีาง...แมใ้นความฝันพีก่ไ็มส่ามารถอ่านได”้ 

         มาเรยีเปิดพระคมัภรีไ์ปอย่างสุ่มๆ และเริม่อ่าน ฮามาดมูองดญูาตผิูพ้ ีอ่ยา่งตกตะลงึ และรูส้กึยาํเกรง 

         ฮามาดู พูดอย่างอุทานว่า  “พี่ทําไดอ้ย่างไร”  มาเรยีตอบว่า “ ตามสตปัิญญาของมนุษยก์ารเรยีนรู้

ต้องมขี ัน้ตอน และต้องใชเ้วลามากหรอืน้อยตามตะลนัต์ของแต่ละคน แต่ในดา้นจติวญิญาณ ถ้าใครมคีวาม

ตัง้ใจจรงิพระเจา้จะทรงอวยพระพรใหเ้ป็นพเิศษ  เขาหรอืเธอจะเรยีนรูไ้ดไ้วกว่าคนทัว่ไป” 
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         นับตัง้แต่ชัว่ขณะนัน้เป็นต้นมา มาเรยีอ่านพระคมัภรีทุ์กวนั ต่อมาภายหลงั มาเรยีตะหนักว่าเป็น

พระเยซูเอง ที่ทรงประทานความสามารถให้เธอสามารถอ่านพระคมัภีรไ์ด้ในการเรยีนเพียงครัง้เดียว ...

ดงันัน้มาเรยีจงึถวายดวงใจของเธอใหก้บัพระเยซ ู   

         ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ไดร้บัการทา้ทายหลายประการในการเผยแผ่พระกติตคิุณออกไป

ในประเทศกนีิ  ในประเทศมเีพยีง 7% ของประชากรที่เป็นครสิเตยีน และมผีูค้นเป็นจาํนวนมากทีม่จีติใจไม่

เป็นมติรกบัครสิเตยีน  และมจีาํนวนไมน้่อยตัง้ตวัเป็นศตัรกูบัครสิเตยีน 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งโรงเรยีนมธัยม (แบบมี

หอพกั และรบันักเรยีนไปเชา้-เยน็กลบัดว้ย) ทีเ่มอืงโคนาคร ิเมอืงหลวงของประเทศกนีิ เพื่อโรงเรยีนแห่งน้ี

จะมโีอกาสสอนเดก็ครสิเตยีนใหเ้ขม็แขง็ขึน้  และสอนเดก็ที่ไม่ใช่ครสิเตยีนใหรู้จ้กัความรกัของพระครสิต์...

ขอบคุณพีน้่องทุกท่านที่ถวายทรพัยเ์พื่อช่วยพนัธกจิพระเจา้ในประเทศกนีิ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุก

ท่าน...ในนามพระเยซคูรสิต ์...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 19 กนัยายน 2020 

มารดาท่ีเป็นฆาตกร 

 

เล่าโดย  มาเรยี วยั 29 ปี...สาธารณรฐักนีิ 

 

         มารดาของมาเรยีรูส้กึโกรธรุนแรง เมื่อเธอได้ทราบจากหลานชายฮามาดูว่า มาเรยีลูกสาวมพีระ-

คมัภรีข์องครสิเตยีนเล่มหน่ึง 

         มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูมาเรยี  ให้มคีวามเชื่อที่ไม่ใช่ความเชื่อของครสิเตียน และสอนแนวทางการ

ค้าขายให้ทุกอย่าง จนมาเรียประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทางธุรกิจ แต่มาตอนน้ีมาเรียกําลัง 

เปลี่ยนไป มารดาไม่ต้องการใหม้าเรยีเป็นครสิเตยีน ดงันัน้มารดาขบัรถตรงดิง่มาที่บ้านของมาเรยีในเมอืง 

โคนาคร ิ

          เมื่อมารดาพบหน้ามาเรยีที่บ้านของมาเรยีเอง มารดาถามอย่างดุดนัว่า “พระคมัภรี์ของเธออยู่ที่

ไหน” ผูเ้ป็นลูกสาวตอบว่า “อยู่ในหอ้งนอนของลูกเอง” มารดาสาวเท้าเขา้ไปในหอ้งนอนของมาเรยี มารดา

คน้หาทุกแห่งแต่ไมพ่บพระคมัภรี ์มารดาพดูอยา่งฉุนเฉียวว่า   “ฉนัไมเ่หน็พระคมัภรีเ์ลย”    

          มาเรยีมองไปในห้องนอน มาเรยีเห็นพระคมัภรีว์างอยู่บนโต๊ะในห้องนอน  โดยไม่มอีะไรวางทบั 

หรอืไม่มอีะไรบดิบงัไว้   มาเรยีไม่พูดอะไร แต่เชื่อว่าน่ีเป็นการอศัจรรยข์องพระเจา้ เมื่อไม่พบพระคมัภรี์

มารดากก็ลบับา้นของเธอไปอยา่งหวัเสยี  

         ในวนัสะบาโตต่อมา มาเรยีไปนมสัการที่โบสถ์เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี น่ีเป็นการไปเยีย่มครัง้ที่สอง 

การไปโบสถ์ครัง้น้ีทําให้มาเรยีไม่ได้ไปทํางานที่ห้าง ซึ่งมาเรยีเป็นเจา้ของ เมื่อมารดาทราบในเรื่องน้ีเธอไม่

เขา้ใจว่าเหตุใดมาเรยีไมไ่ปดแูลงานในหา้ง 

         เมือ่มารดาพบมาเรยี เธอถามมาเรยีว่า “เมือ่วานน้ีเธอไปไหน ไมไ่ปทาํงานทีห่า้งของเธอ” 

         “หนูไปทีโ่บสถ”์ มาเรยีตอบแบบน้ําเสยีงปกต ิ

          มารดามองดูลูกสาวดว้ยสหีน้าเศรา้ใจมาก มาเรยีไม่ทราบมาก่อนว่า ครอบครวัของเธอต่อต้านงาน

ของครสิเตียนมาตลอดหลายปี โดยเฉพาะมารดาเคยตัง้ใจไว้ว่า การฆ่าสมาชกิครอบครวัคนใดคนหน่ึงที่

เปลีย่นใจไปเป็นครสิเตยีนเป็นพระพร  

         มาเรยีรบีบอกความรูส้กึของตวัเธอเองว่า  “คุณแม่ หนูมคีวามสุขทีไ่ดท้ํางานในระหว่างสปัดาหแ์ละ

หยดุทาํงานในวนัเสารห์น่ึงวนั”  

         นับตัง้แต่วนันัน้มารดาได้เริ่มเฆี่ยนตีมาเรยี และพูดด้วยความโกรธว่า  “แม่อยากเห็นลูกตาย

มากกว่าทีจ่ะเหน็ลกูไมเ่คารพนบัถอืพ่อแม”่  มารดากล่าวอยา่งขมขืน่ 

         เมื่อมารดามองเห็นว่า การเฆี่ยนตีไม่ได้เปลี่ยนจติใจของลูกสาว  มารดาได้สัง่บล็อคเงนิในบญัชี

ธนาคารของมาเรยี  ซึง่ทีผ่่านมา มาเรยีใชช้วีติอย่างหรหูรา ฟุ่มเฟือย  มาเรยีรูส้กึสบัสนเมื่อสญูเสยีสทิธกิาร

เขา้ถงึเงนิในธนาคาร... มารดาไดพ้ดูว่า  “ทัง้หมดของปัญหาน้ีมาจากพวกแอ๊ดเวนตสี” 

         มารดาไดใ้ส่รา้ยครสิเตยีนว่า  “เธอไม่รูห้รอกเมื่อเธอเป็นครสิเตยีน พวกเขาจะหาทางทีจ่ะขโมยเงนิ

ของเธอไปอยา่งทีเ่ธอไมรู่ต้วั” มารดาพดูเสยีงเน้นหนกั 

         ส่วนมาเรยีไมห่วัน่ไหวในความเชื่อ และมคีวามแน่ใจในองคพ์ระเยซคูรสิตเ์จา้ 
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         มารดากล่าวท้าทายว่า  “ฉันได้ยนิมาว่าเมื่อครสิเตียนมปัีญหา  พวกเขาถูกสอนให้อธิษฐานขอ 

ความช่วยเหลอืจากพระเยซ ู อยา่งนัน้ใหเ้ธออธษิฐานขอความช่วยเหลอืจากพระเยซซู.ิ.....” 

         มารดายงัเฆีย่นตมีาเรยีต่อไป วนัหน่ึงมารดาโทรไปหาสามขีองมาเรยี ซึง่ประพฤตอิย่างชาวโลกคอื

มภีรรยาไดห้ลายคน สามขีองมาเรยีอยูก่บัภรรยาอกีคนในประเทศเยอรมนั หลงัจากไดร้บัทราบเรือ่งราวจาก

มารดา  สามไีดโ้ทรหามาเรยีโดยยื่นคาํขาดวา่ “จงเลอืกระหว่างผม และพระเจา้ พระเยซขูองคุณ”  

         มาเรยีตอบโดยทนัทวี่า “ถ้าอย่างนัน้ฉนัขอถามคําถามคุณขอ้หน่ึง....คุณจะละทิง้พระเจา้ของคุณและ

มาอยูก่บัฉนัจะไดไ้หม”  เขาตอบมาทนัทเีหมอืนกนัว่า “ไมม่ทีาง” 

          มาเรยีตอบอย่างเด็ดเดี่ยวว่า ถ้าอย่างนัน้ “อย่าให้ฉันต้องเลือกระหว่างพระเจ้า และตัวคุณเลย 

เพราะคาํตอบกเ็ป็นอยา่งเดยีวกนัคอืว่า ‘ไม’่”   

         หลงัจากนัน้สามขีองมาเรยีกไ็ดก้ลายเป็นอดตีสามไีป  เพราะไม่ว่ามาเรยีจะโทรไปหาสามกีี่ครัง้ เขา

ไมร่บัโทรศพัทข์องมาเรยีเลย..... 

         เมือ่มารดาเหน็ว่า มาเรยียงัยดึตดิอยูก่บัความเชื่อของเธอ  มารดาไดใ้ชม้าตรการรนุแรงสุด ๆ   

         มารดาได้ประกาศว่า  “ในเมื่อลูกไม่ฟั งคําแม่  แม่จําเป็นต้องฆ่าลูก ” เธอประกาศชัดเจน 

สองสามวนัต่อมา มารดาไดม้าที่บา้นของมาเรยี และเตรยีมสตูว ์ทีม่าเรยีเคยชื่นชอบให ้ แต่มารดาไดใ้ส่ยา

พษิลงไป ซึง่มาเรยีไมท่ราบ เมื่อสตูวเ์ป่ือยไดท้ี ่ มารดาตกัสตูวใ์สห่มอ้ใบเลก็นํามาใหม้าเรยี โดยวางไวท้ีโ่ต๊ะ

ทํางานของมาเรยี  ขณะมาเรยีกําลงัจะใช้ช้อนตกัใส่ปาก  เหมอืนมเีสยีงบอกว่าเธอควรจะไปอาบน้ําก่อน  

มาเรยีสญัญากบัมารดาว่า เมื่ออาบน้ําเสรจ็ออกมา เธอจงึจะรบัประทานสตูว์  มารดาไม่ว่าอะไร และเธอได้

กลบัไปทีบ่า้นของเธอ 

         ขณะทีม่าเรยีอาบน้ําแมวตวัหน่ึงไม่ทราบว่ามาจากไหน มนักระโดดขึน้ไปบนโต๊ะ ชนเขา้กบัหมอ้ใบ

เลก็ หมอ้สตูวต์กลงไปทีพ่ืน้ แมวตวัน้ีไม่ใช่ของมาเรยี  สกัครู่ใหญ่มารดาโทรมาเชก็ความเป็นไปของมาเรยี  

และถามว่ามาเรยีทานสตูวแ์ลว้รูส้กึอยา่งไร มาเรยีรูส้กึสบายดไีหม? 

         มาเรียตอบไปว่าหนูสบายดี ฝ่ายมารดาอัศจรรย์ใจว่าเหตุใดมาเรียไม่ล้มป่วยหนัก หรอืนอน 

หมดสตเิพราะยาพษิทีเ่ธอใส่เขา้ไปในสตูวห์มอ้นัน้ 

         สองสามวนัต่อมา มารดาไดส้่งฮามาดญูาตทิีส่อนมาเรยีใหอ่้านพระคมัภรีม์าทีบ่า้น และไดแ้อบเทยา

พษิลงในขวดน้ําดื่มของมาเรยี หลงัจากทีม่าเรยียกขวดน้ําขึน้ดื่ม มาเรยีรูส้กึปวดทอ้งจนตวังอ 

         ฮามาด ูนึกสงสารมาเรยีทีเ่จบ็ปวดทรมานจงึบอกมาเรยีว่าเขาไดท้าํอะไรลงไป  

         “ผมรูส้กึเสยีใจ” เขาสารภาพออกมา “หมอผไีดข้อใหผ้มใส่ยาพษิลงไปในน้ําดื่มของพี ่เพื่อชาํระตวัพี่

ใหบ้รสิุทธิ”์ 

          มาเรยียกมอืถอืขึน้มาและโทรบอกอาจารยย์าโคบทนัท ี ขอใหอ้ธษิฐานเผื่อเธอ อาจารยย์าโคบ รบี

ขบัรถมาทีบ่า้นของมาเรยี และใหม้าเรยีกนิผงถ่าน 5 เมด็ อกี 30 นาทต่ีอมา... มาเรยีอาเจยีนเอายาพษิออก

จนหมด 

         หมอผแีสรง้โทรมาถามเรือ่งมาเรยีว่าเธอตายไปแลว้หรอืยงั  แต่มาเรยีเป็นคนรบัโทรศพัทเ์อง หมอผี

ตกใจทีม่าเรยียงัมชีวีติอยู ่

         มารดาเรยีกใหล้กูพีลู่กน้องของมาเรยีอกีคนหน่ึง และลกูพีลู่กน้องนําเพื่อนมาอกีสองคน พวกเขาทํา

ทมีาเยีย่ม และพูดคุยกบัมาเรยี  ต่อมาลูกพีลู่กน้องคนนัน้ใชใ้หแ้ม่บา้นของมาเรยีไปซือ้ของทีร่า้นสะดวกซือ้
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ทีป่ากซอย  พอคลอ้ยหลงัแม่บา้น ชายทัง้สามช่วยกนัจบัตวัมาเรยี และใชเ้ขม็ฉีดยาฉดีเขา้ไปทีแ่ขนซา้ยของ

มาเรยี  มาเรยีลม้ลง และพวกเขาหนีไป ...ไมก่ี่นาทต่ีอมาแมบ่า้นคดิไดว้่าลมืนํามอืถอืตดิตวัไป  จงึยอ้นกลบั

มาเอามอืถอื ลูกพี่ลูกน้องของมาเรยีทํางานเสรจ็กพ็าเพื่อนหนีไป  แม่บ้านมาถงึมองเหน็เจา้นายนอนหมด

สต ิเขม็ฉีดยาตกอยูข่า้งตวั...เธอรบีโทรหาอาจารยย์าโคบ  อาจารยย์าโคบกบัเพื่อน ผูป้กครองสองคน  พวก

เขามาถงึ อุม้มาเรยีขึน้รถยนตข์บักลบัไปทีส่ํานกัมชิชนั และร่วมกนัอธษิฐาน ไม่นานมาเรยีรูส้กึตวัขึน้มาและ

อาเจยีนเอายาพษิออก  และกําลงัวงัชาของมาเรยีค่อยๆ กลบัคนืมาเป็นปกต ิ

         มาเรยีไมส่งสยัเลยว่า พระเยซทูรงปกป้องเหล่าบุตรชายหญงิของพระองค ์

         “พระองค์สามารถแก้ปัญหาวิกฤติ  เพราะพระองค์ทรงทราบก่อนที่วิกฤติจะเกิดขึ้น” มาเรีย 

กล่าว ถงึพระวจนะใน สดุด ี68:20 “พระเจา้ของเรา เป็นพระเจา้แห่งความรอด ซึง่ไดพ้น้ความตายนัน้กอ็ยู่ที ่

พระเจา้” 

          ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตที่สบิสามของไตรมาน้ี จะนําไปสรา้งโรงเรยีนชื่อ “โรงเรยีน    

โคบายา” ซึง่ตัง้ขึน้ทีเ่มอืงโคนาคร ิประเทศกนีิ...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิต์ทุกท่านทัว่โลกทีใ่หก้ารสนบัสนุน

พนัธกจิของพระเจา้ในประเทศกนีิ...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน...อาเมน 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 26 กนัยายน 2020 

มีอิสระภาพในท่ีสดุ 

 

โดย  มาเรยี วยั 29 ปี...สาธารณรฐักนีิ 

 

         มารดาของมาเรยีทําตวัเป็นตวัตัง้ตวัต ีโดยประกอบการรา้ยด้วยมอืของเธอเอง หลงัจากทีล่ม้เหลว 

ไมส่ามารถโน้มน้าวใหม้าเรยีลกูสาวคนโปรดใหเ้ลกิเชือ่ในพระเยซไูด ้

         มารดาได้วางยานอนหลบัอย่างแรงในน้ําดื่ม และยกไปให้มาเรยีดื่มที่ภัตตาคารเมื่อทานอาหาร

ดว้ยกนั และนําร่างที่ไรค้วามรูส้กึของมาเรยีไปที่หมู่บา้นเกดิของเธอที่อยู่ห่างไกลจากเมอืงหลวง โดยมลีูก

ชายวยั 5 ปีชื่อ “มารค์” ของมาเรยีตามไปดว้ย 

         มารดาของมาเรยีเป็นนักธุรกิจที่รํ่ารวย เธอเป็นเจ้าของที่แปลงใหญ่ เป็นอาณาบรเิวณกว้าง มี

คฤหาสน์หลงัใหญ่  มเีกสทเ์ฮาหรหูลาหลายหลงั มรี ัว้สูงลอ้มรอบ มยีามรกัษาบ้านหลายคนที่สําคญัมรี ัว้สูง

ลอ้มรอบพืน้ทีท่ ัง้หมด และบดัน้ีมาเรยีถูกขงัในหอ้งนอนตามลาํพงั และประตูหอ้งถูกลอ็คแน่นหนา 

         มารดาของมาเรยี วางแผนชัว่ชา้มาก  เธอไดจ้า้งหมอผชีาวไนจเีรยี มาประกอบพธิเีปลีย่นจติใจของ

มาเรยี  

         ทัง้น้ีเพราะในเวลาต่อมา มาเรยีรู้สกึตัว และทราบว่าเธอได้ถูกมารดานํามา “ฆ่า” ถ้าเธอไม่ยอม

เปลี่ยนใจ มาเรยีได้อธษิฐานในใจ แลว้ประกาศว่า “ฉันจะไม่ปฏเิสธพระเยซู แมว้่าคุณแม่จะฆ่าฉัน” มาเรยี 

พดูออกมาเมื่อเหน็หน้าหมอผ ี“ฉันจะนมสัการพระเยซู  แมฉ้ันจะไมไ่ดไ้ปโบสถ์เพราะพระเยซูอยู่ทุกหนทุก

แห่ง” 

          เมือ่หมอผไีดฟั้ง.. เขายิม้เยาะมาเรยี และบอกว่า 

         “มารดาของเธอบอกฉันว่า  เธอประสบความลม้เหลวทีจ่ะฆ่าเธอหลายครัง้  แต่ขอใหฉ้ันบอกเธอว่า  

ฉนัมขีองบางสิง่ทีม่อีํานาจมากกว่าพระเยซขูองเธอ” 

         หมอผีได้ผสมผงสีประหลาดกับน้ําเปล่า และบงัคบัให้มาเรยีดื่ม ต่อมาหมอผเีขานําโลชัน่ทาตวัสี

แปลกๆ ทาตวัให้มาเรยี “ถ้ายงัปฏเิสธ มแีต่ตายลูกเดยีว หมอผพีูดขู่มาเรยี”  แต่มาเรยียงักล่าวยนืยนัชดั

ถอ้ยชดัคาํว่า 

        “ฉนัจะไมม่วีนัปฏเิสธพระเยซ”ู  

         มารดาของมาเรยีได้เขา้มาในห้องและทําตวัเป็นลูกมอืของหมอผ ี ต่อมาหมอผไีดใ้ช้ผงยาพษิทาที่

ใบหน้าของมาเรยี  มแีผลพุพองเกดิตามตวั และใบหน้าของมาเรยี  ในวนัต่อมามเีลอืดไหลซมึออกตามรอย

แผลโดยทัว่ไป 

         ส่วนมารค์ ลูกชายวยั 5 ขวบของมาเรยี ไมท่ราบว่ามอีะไรเกดิขึน้กบัมาเรยีผูเ้ป็นแม่ เมื่อเหน็ใบหน้า

ของแม่มแีผลพุพองเตม็ไปหมด  เดก็ชายไดร้อ้งไหเ้สยีงดงั  แต่เขาจาํไดว้่าทีบ่า้น เขาไดอ้ธษิฐานกบัคุณแม่

ทุกคนืก่อนนอน  เดก็ชายได้ขอรอ้งคุณน้าคนเล็ก ชื่อ “ฮาจา” มาร่วมอธษิฐานกบัเขา  “ฮาจา” ตอบตกลง  

แต่ตอ้งแน่ใจว่ามารดาไมอ่ยูใ่นหอ้ง 

        เดก็ชายไดอ้ธษิฐานว่า “โอพระเยซู โปรดช่วยคุณแม่ใหร้อดดว้ยเถดิ ขอช่วยคุณแมใ่หห้ายจากโรคที่

เป็นอยูด่ว้ยเถดิ” 
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        เจ็ดเดือนได้ผ่านไป... มาเรียมีร่างกายอ่อนแอมาก  เธอแทบจะขยับตัวไม่ไหว เน้ือหนังของ 

เธอมกีลิน่เหมน็คลา้ยเน้ือเน่า “ฮาจา” น้องสาวคนเลก็ รูส้กึตกใจกลวั จงึได้โทรเรยีกเพื่อนของมาเรยีที่เป็น

แอ๊ดเวนตสีคนหน่ึง 

        ฮาจากล่าวว่า “มาเรยีกําลงัจะตาย โปรดอธษิฐานเผื่อเธอดว้ย  เพื่อนคนนัน้ขอพดูสายกบัมาเรยี แต่

ฮาจาบอกกบัคนทีป่ลายสายว่า มาเรยีอ่อนกําลงัเกนิทีจ่ะพูดได ้ฮาจาจงึได้ถ่ายรปูของมาเรยีใหดู้ เพื่อนคน

นัน้รอ้งไห ้เมือ่เหน็รปูของมาเรยี 

         พอตัง้สตไิด้เขาไดห้ยุดรอ้งไห้ แลว้บอกว่า “ผมเชื่อว่าคุณแม่ของมาเรยี ต้องการฆ่ามาเรยีใหต้าย... 

ผมจะรบีแจง้ใหส้มาชกิทัง้หมดอธษิฐานเผื่อมาเรยี” 

         สมาชกิโบสถ์ทัว่ประเทศกนิิ อธษิฐานเผื่อมาเรยี  หลงัจากเวลาผ่านไปสองสามวนั เพื่อนแอ๊ดเวนตสี

ของมาเรยีคนนัน้โทรมาหาฮาจา 

        “ผมทราบว่าเป็นเรื่องยากสําหรบัมาเรยีทีจ่ะเดนิทาง  แต่อยากจะขอรอ้งคุณพามาเรยีหนีออกมาจะ

ไดไ้หม ผมจะส่งเงนิค่าเดนิทางมาให”้ 

         ฮาจา ตอบเขาไปว่า “ฉนัจะพยายาม” เพื่อนแอ๊ดเวนตสีตดิต่ออาจารยย์าโคบ ประธานของครสิตจกัร

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในประเทศกนีิ ผูซ้ึง่ส่งเงนิค่าเดนิทางใหก้บั “ฮาจา” เป็นค่าเดนิทางไปเมอืงโคนาคร”ิ 

เมอืงหลวงของกนีิ 

        ฮาจา มองเหน็โอกาส ในเชา้วนัศุกรท์ีม่ารดาเดนิทางไปทําธุรกจิ เมื่อมารดาไม่อยู่  หมอผกีเ็ดนิทาง

ไปทําธุระเช่นกนั  ฮาจาสัง่ยามรกัษาการไปซือ้ของบางอยา่ง แลว้เธอออกไปโบกมอืเรยีกแท๊กซี ่และจา่ยค่า

โดยสารกบัคนขบั ใหก้ระดาษเขยีนตําบลทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัยข์องอาจารยย์าโคบ ใหค้นขบัแท๊กซีไ่ป

ส่งมาเรยีและมารค์ทีส่าํนกังานใหญ่ของครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีในในกรงุโคนาคร ิ

        ขณะที่มาเรียและมาร์คเดินทาง เกิดความอลหม่านขึ้นในที่โบสถ์ใกล้สํานักงานใหญ่ ร.ป.ภ. 

ของสํานักงานฯได้สงัเกตเห็นงูสามส ีคอืสเีขยีว เหลอืง และน้ําตาล ที่ต้นมะม่วงบรเิวณใกล้ประตูร ัว้ของ

สาํนกังานฯ และเขาไดเ้รยีกใหค้นทีอ่ยู่ใกล้ๆ  ไปช่วย แต่เมือ่ผูช้ายหลายคนไปถงึ ปรากฏว่างไูดห้ายไปอยา่ง

ไรร้อ่งรอย 

         ตอนบ่ายของวันนั ้น มาเรีย และลูกชายของเธอได้มาถึงสํานักงานใหญ่  เจ้าหน้าที่นําไปที่

ห้องรบัแขก และจดัให้มาเรยี และมารค์ นอนบนเตยีงห้องรบัแขก ซึ่งมาเรยีนอนลงและหลบัไปด้วยความ

อ่อนเพลยี 

        ในวันต่อมาเป็นวันสะบาโต เหล่าผู้ปกครองโบสถ์ได้ให้มาเรียนัง่เก้าอี้รถเข็นมาที่โบสถ์ และ 

จดัใหม้าเรยีนอนลงทีม่า้ยาว พวกผูป้กครองรว่มกนัอธษิฐานเผื่อมาเรยี ขณะทีเ่หล่าผูป้กครองกําลงัอธษิฐาน 

มาเรยีพลกิตวั และตกจากมา้ยาวอย่างไม่รูส้กึตวั  เมื่อเธอรูส้กึตวัอกีครัง้ เธอรูส้กึสบัสนมาก และเธอครวญ

ครางบอกว่าเจบ็ปวดทัว่ตวั อาจารยม์เิชล กูลาโวกูว ไดแ้บกมาเรยีกลบัทีห่อ้งรบัแขกเหมอืนเดมิ 

         ขณะที่มาเรยีนอนหลบั  มผีู้สงัเกตเหน็งตูวัเดมิที่มสีเีขยีว เหลอืง และน้ําตาล พยายามจะเลื้อยเขา้

ทางหน้าต่างหอ้งรบัแขก  บางคนบอกว่าน่าจะเป็นงผูทีีห่มอผสี่งมากดัมาเรยี และพระเจา้ดลใจใหม้ผีูพ้บเหน็

ก่อน อันตรายจะเกิดขึ้น คงจะเป็นงูตัวเดียวที่เห็นที่ต้นมะม่วงนัน่เอง  งูตัวน้ีเลื้อยไปที่ขอบหน้าต่าง

หอ้งรบัแขกเหมอืนจะหาทางเขา้ไปขา้งใน สมาชกิคนหน่ึงใชถุ้งพลาสตคิผกูเขา้กบัปลายไมย้าว และชุบดว้ย



 
 

41 

 

น้ํามนัจากรถมอรเ์ตอรไ์ซด ์จุดไฟแลว้นําไปลนทีง่สูามส ีทีก่ําลงัจะเลือ้ยเขา้รอยแยกทีข่อบหน้าต่าง เมื่อโดน

ความรอ้นงไูดต้กยงัพืน้ดนิ อาจารยม์เิชลทีส่วมรองเทา้หนงัไดก้ระโดดไปเหยยีบทีห่วัของงใูหต้ายโดยทนัท ี

         ไม่นานเสียงกริง่โทรของมาเรยีดังขึ้น มาเรยีงวัเงยีจะรบัสาย บางคนแนะนํามาเรยีว่าอาจเป็น 

การโทรจากผู้ประสงค์ร้าย  แต่กริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นหลายครัง้ บางคนบอกมาเรียว่ารบัเถอะเมื่ออยู ่

ในสถาบนัของพระเจา้อย่างน้ีไม่มใีครจะทําอนัตรายได ้เมื่อมาเรยีรบัสาย จงึได้ทราบว่าเป็นน้องสาวคนเลก็ 

คอืฮาจานัน่เอง ฮาจาบอกว่า “พีม่เีวลาทีจ่ะรกัษาแผลพุพองใหห้ายขาดไดแ้น่”  ฮาจาพดูยํ้าว่า  “ฉันรูว้่าพีจ่ะ

ปลอดภยัแน่นอน” 

          มาเรยี ผูเ้ป็นพีส่าวถามน้องสาวว่า “มอีะไรทาํใหเ้ธอมัน่ใจขนาดนัน้” 

          ฟังดูส ิพี่ไดย้นิเสยีงหวอของรถโรงพยาบาลที่มารบัคนบาดเจบ็หรอืเปล่า มาเรยีถามว่า มอีะไรเกดิ

ขึน้กบัคุณแมห่รอืเปลา่ 

         มเีสยีงตอบมาว่า “ไม่ใช่คุณแม่ แต่เป็นหมอผจีากประเทศไนจเีรยี เขาตกลงมาจากชัน้สองของบ้าน  

เอาหวัลงก่อน และตายโดยทนัที เพราะกระโหลกร้าว” วนัรุ่งขึ้นแผลพุพองตามใบหน้า และตามตัวของ    

มาเรยีเริม่จางหายไปอยา่งน่าอศัจรรย ์

         มาเรยีได้ยอมสละละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระนามของพระเยซู  ละทิ้งบ้านหลงัใหญ่ที่มเีครื่องใช้เครื่อง

อํานวยความสะดวกครบครนั  ละทิง้รถยนต์หรสูองคนั และหา้งที่ทําเงนิให้มาเรยีจํานวนมากในแต่ละเดอืน 

มาเรยีสละชวีติที่สะดวกสบายทุกอย่าง ...มารดายงัคงต้องการที่จะฆ่ามาเรยี ดงันัน้มาเรยีและมารค์จงึต้อง

อยู่อย่างซ่อนตวั แต่ความรกัในพระเยซูของมาเรยีเขม้แขง็ เธอกําลงัอธษิฐานขอพระเจา้ทรงใช้เธอให้เป็น

มชิชนันารสีาํหรบัเครอืญาตพิีน้่องของเธอ 

        ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีไดร้บัการทา้ทายอยา่งมากในการประกาศพระกติตคิุณในประเทศกนีิ 

และพื้นทีส่่วนอื่นๆ ในเขตการดูแลของสํานักงานภาคกลางและใต้แอฟรกิา พีน้่องในพระครสิต์สามารถช่วย

ผูค้นเช่น มาเรยีและมารค์ ไดโ้ดยการถวายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีเพื่อใชใ้นการก่อสรา้ง

โรงเรยีนมธัยมคาบายา สถานที่มาเรยีอยากจะส่งมารค์ให้ไปเข้าเรยีนในวนัหน่ึงขา้งหน้า เงนิถวายของพี่

น้องจะถูกแบ่งและส่งไปช่วยสรา้งโรงเรยีนในประเทศไลบเิรยี และศูนยก์ารแพทยใ์นประไนจเีรยี ขอบคุณพี่

น้องทุกท่านทีจ่ะระลกึถงึ มาเรยี และมารค์ และงานของแอ๊ดเวนตสีในเขตพืน้ทีข่องสาํนักงานภาคกลางและ

ใตแ้อฟรกิา ในคาํอธษิฐานของท่าน 

 
 

 

 

 


