ข่าวพันธกิจเด็ก

นอร์เวย์

พบธีโอดอร์ที่หายไป | 23 พฤษภาคม

อย่ากลัวเลย! | 4 เมษายน
ที่คาดผมดอกกุหลาบสองดอก |11 เมษายน

ฟิ นแลนด์
การเดินทางไปฟิ นแลนด์ | 18 เมษายน

ไอร์แลนด์

เซอร์เบีย
ทอมมีพิษ | 30 พฤษภาคม
พี่สาวที่สขุ สงบ | 6 มิถุนายน

ไซปรัส
หาบ้านสักหลัง | 13 มิถุนายน

คอยพ่อแม่ | 2 พฤษภาคม

ลูกมิชชันนารี | 20 มิถุนายน

โปแลนด์
ไก่งวงก็อบบลี-้ ก็อบบลิง | 9 พฤษภาคม
อาศัยในโรงพยาบาล | 16 พฤษภาคม

รายการสะบาโตที่สิบสาม: อธิษฐานเผื่อสัตว์เลีย้ ง |
27 มิถุนายน

เงินถวายของท่านทางาน
สามปี ก่อนเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเราได้นาไปช่วยสร้างศูนย์เยาวชนชุมชนที่คริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเบเทลในออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งในไตรมาสนีก้ ็มีเรื่องจากประเทศนี ้
ด้วย
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อย่ า กลั ว เลย !
เรเบคา เอ็มม่า เคเรซี วัยแปดปี มีความสุขกับ
วันหยุดฤดูรอ้ นในเอสโทเนีย เธอและแม่ไปเยี่ยมคุณตา
คุณยายและญาติคนอื่นๆ แต่ไม่ชา้ วันหยุดฤดูรอ้ นก็จบ
ลง และพวกเขาได้กลับมาที่บา้ นของพวกเขาซึ่งอยู่ทาง
เหนือของวงแหวนอาร์กติกในนอร์เวย์ เรเบคาดีใจที่ได้
กลับมาในซอร์ทแลนด์ เมืองที่เป็ นเกาะเล็กๆ ซึ่งมี
ประชากรเพียง 10,000 คน แล้วเธอก็คิดถึงเด็กหญิงคน
นัน้ ขึน้ มา
ตอนก่อนจะปิ ดภาคเรียนที่ผ่านมา เด็กหญิงคนนัน้ ได้
พูดอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักมากๆ ตอนนีเ้ รเบคาจึงกลัวที่
จะต้องเจอกับเธออีก บางทีเธออาจจะพูดอะไรไม่ดีอีกก็
ได้
เรเบคาบอกแม่ถึงความกังวลของเธอ แม่ค่อยๆ กอด
เรเบคาไว้ในอ้อมแขนของแม่อย่างนุ่มนวล
“แม่กังวลบางเรื่องอยู่เหมือนกัน” แม่กล่าวอย่าง
นุ่มนวล “อีกไม่กี่วนั แม่ตอ้ งไปเริ่มงานพยาบาลในที่ใหม่
แม่กลัวว่าจะไม่สามารถพูดภาษานอร์เวย์ได้ดีพอในการ
ทางานของแม่”

แม่เกิดที่เอสโทเนีย แต่ได้เรียนภาษานอร์เวย์มา
มากกว่าสี่ปี แต่มันก็ยากมาก!
แม่กล่าวพร้อมกับมองไปที่เรเบคา “พระเจ้าทรงฤทธิ์
ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงมีหนทางสาหรับเรา และพระองค์
กาลังทรงจัดเตรียมหนทางสาหรับเรา ขอให้เรามา
อธิษฐานกัน”
เรเบคาและแม่ปิดตาลง
“ขอบคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงกาลังจัดเตรียม
หนทางสาหรับเรเบคาและข้าพระองค์” แม่อธิษฐาน
ในคาอธิษฐานของเธอ เรเบคาขอบคุณพระเจ้า
สาหรับการช่วยเธอที่โรงเรียนและสาหรับการช่วยแม่ที่
ทางาน
“ให้เรามาอ้างพระสัญญาของพระเจ้าในอิสยาห์
41:10 กัน” แม่กล่าว
แม่ท่องข้อพระคัมภีรน์ ีไ้ ด้ และแม่แนะนาให้เรเบคาพูด
ตาม “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า” แม่กล่าว
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า” เรเบคากล่าว
ตาม
“อย่าท้อแท้ เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า” แม่กล่าว
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“อย่าท้อแท้ เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า” เรเบคา
พูดตาม
“เราจะทาให้เจ้าเข้มแข็งขึน้ ” แม่กล่าว
“เราจะทาให้เจ้าเข้มแข็งขึน้ ”
“และจะช่วยเจ้า”
“และจะช่วยเจ้า”
“เราจะชูเจ้าไว้ดว้ ยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”
“เราจะชูเจ้าไว้ดว้ ยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”
เรเบคารู ส้ ึกดีขนึ ้ หลังจากได้คุยกับแม่แล้วเธอก็
ออกไปเล่นกับกระต่ายตัวโปรดของเธอ อย่างไรก็ตาม
เย็นวันนัน้ เรเบคาก็คิดถึงเด็กหญิงคนนัน้ อีกตอนที่ลม้
ตัวลงนอนบนเตียง แม่มาลูบศีรษะของเธอ
“แม่กังวลเหมือนกันเวลาที่คิดถึงงานใหม่ของแม่”
แม่กล่าว “แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงมี
หนทางสาหรับเรา”
เรเบคาและแม่ปิดตาของพวกเขาและขอบคุณพระ
เจ้าที่กาลังทรงจัดเตรียมหนทาง
หลังจากอธิษฐาน แม่และเรเบคาท่องข้อพระคัมภีร์
อิสยาห์ 41:10 อีก “อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับ
เจ้า” แม่กล่าว
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า” เรเบคาพูดตาม
“อย่าท้อแท้ เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า”
“อย่าท้อแท้ เพราะเราเป็ นพระเจ้าของเจ้า”
“เราจะทาให้เจ้าเข้มแข็งขึน้ ”
“เราจะทาให้เจ้าเข้มแข็งขึน้ ”
“และจะช่วยเจ้า”
“และจะช่วยเจ้า”
“เราจะชูเจ้าไว้ดว้ ยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”
“เราจะชูเจ้าไว้ดว้ ยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”
ในตอนเช้า เรเบคาและแม่อธิษฐานและอ้างพระ
สัญญาในพระคัมภีรอ์ ีกครัง้ พวกเขาอธิษฐานเรื่อง
โรงเรียนและงานใหม่ในตอนเย็น และตอนอาหารเช้า
เที่ยงและเย็น พวกเขาอธิษฐานแบบนีท้ ุกวัน บางครัง้
ในระหว่างวัน เมื่อเรเบคารูส้ ึกกังวลเรื่องโรงเรียนหรือ
แม่รูส้ ึกกังวลเกี่ยวกับงานใหม่ พวกเขาก็จะอธิษฐาน
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เรื่องน่ารู้
➢ หาซอร์ทแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ บนแผนที่ หาจุด

ตรงวงแหวนอาร์กติก แล้วหาเอสโทเนียที่ซึ่งเรเบคา
และแม่ไปพักผ่อนวันหยุดฤดูรอ้ น
➢ คุณแม่ของเรเบคาชื่อมาเรียน เคเรซี คุณพ่อชื่อ มิ
ฮาลาย โคโรซี เป็ นชาวเซอร์เบีย ทางานก่อสร้างใน
ซอร์ทแลนด์
➢ ดูคลิปเรเบคาและแม่ท่องข้อพระคัมภีรอ์ ิสยาห์
41:10 ในภาษาเอสโทเนียได้ที่:

https://youtu.be/G6VYY4asW_E

ไม่นานนัก เรเบคาก็จาอิสยาห์ 41:10 ได้ และเธอกับ
แม่ก็ได้อธิษฐานถึงพระสัญญานัน้ ในเวลาเดียวกัน
เรเบคาไม่รูส้ ึกกลัวในวันแรกที่ไปโรงเรียน เธอมี
ความสุขมากเพราะเด็กหญิงคนนัน้ ไม่พูดคาอะไรที่ไม่ดี
เลยสักคา ในความเป็ นจริง เด็กหญิงคนนัน้ สุภาพและ
เป็ นมิตรด้วย เรเบคาดีใจมากที่พระเจ้าทรงสดับฟั งคา
อธิษฐาน
ในขณะเดียวกัน แม่เริ่มงานใหม่ แม่เองก็ไม่พบปั ญหา
ในการพูดภาษานอร์เวย์ แม่รกั ในการดูแลผูป้ ่ วย แม่มี
ความสุขมากที่พระเจ้าทรงสดับฟั งคาอธิษฐาน 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะ
นาไปช่วยเปิ ดศูนย์เยาวชนชุมชนในบ้านเกิดของเรเบคา คือ
ซอร์ทแลนด์ เพื่อผูค้ นจะสามารถเรียนรูถ้ ึงพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์
อานาจยิ่งใหญ่ผทู้ รงตอบคาอธิษฐาน ขอบคุณสาหรับการ
วางแผนที่จะถวายเงินถวายด้วยใจกว้างขวาง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

แอสเน เบิรก์ แลนด์ตวั น้อยตกลงมาจากเตียงตอน
แปดโมงเช้า หลังจากอาบนา้ เธอแต่งตัวและค่อยๆ แปรง
ผมสีบลอนด์ยาวสลวยของเธอ เธอจาได้ว่าเธอต้องดูแล
ผมให้เรียบร้อยตลอดทัง้ วัน ดังนัน้ เธอมีสองทางเลือก คือ
ใส่ที่คาดผม หรือขอให้แม่หรือพ่อมัดผมหางม้าไปข้าง
หลัง
แอสเนไม่อยากได้ผมหางม้า เธอชอบให้ผมของเธอ
เป็ นอิสระ
“ที่คาดผมสีชมพูที่มีดอกกุหลาบสองดอกอยูข่ า้ งบน
อยู่ไหนน้า” เธอสงสัย
แอสเนมองไปรอบห้องนา้ เสือ้ ผ้าบางส่วนวางอยู่บน
เก้าอีไ้ ม้ยาวสีขาวตรงข้างๆ ที่อาบนา้ แต่ไม่เห็นร่องรอย
ของที่คาดผมสีชมพูที่มีดอกกุหลาบสองดอกเลย
ความกังวลเริ่มถาโถมเข้ามา แอนเนคิดว่าเธออาจจะ
ทาที่คาดผมหาย เธอไม่อยากเสียมันไป ถ้าเธอทามัน
หาย แม่หรือพ่อก็จะต้องผูกผมหางม้าให้เธอ เธอไม่อยาก
ผูกผมหางม้า เธออยากปล่อยผม
ทันใดนัน้ แอสเนคิดขึน้ ได้ว่าเธออาจจะลืมที่คาดผม
ไว้บนโซฟาในห้องนั่งเล่น เธอจึงออกไปที่หอ้ งนั่งเล่นและ
มองหาตรงโซฟา แต่ก็ไม่มี

ตอนนีเ้ ธอกังวลมาก เธอไม่อยากผูกผมหางม้าจริงๆ
แล้วความคิดหนึ่งก็เกิดขึน้ ในสมองของแอสเน
“ฉันอธิษฐานได้นี่นา” เธอคิด
ตัง้ แต่เธอยังเป็ นเด็ก เธออธิษฐานกับพ่อแม่ในตอน
เช้า ในตอนเย็น และก่อนมือ้ อาหารทุกมือ้ พ่อและแม่ได้
บอกเธอว่าเธอสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าตอนไหนก็ได้
และเรื่องอะไรก็ได้ แม้แต่เรื่องเล็กน้อย
แอสเนรูว้ ่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐาน เธอเคย
อธิษฐานเผื่อเพื่อนที่เจ็บป่ วย และพวกเขาก็หายดี ครัง้
หนึ่งพ่อทากุญแจหายแล้วก็หาเจอหลังจากอธิษฐาน
แอสเนมองไปที่โซฟาอีกครัง้ และกลับไปที่หอ้ งนา้ ไป
ยืนอยู่ใกล้ๆ กับที่น่งั ไม้สีขาว เธอพนมมือและปิ ดตา
“พระเยซูที่รัก” เธออธิษฐาน “โปรดช่วยให้หนูหาที่
คาดผมสีชมพูดที่มีดอกกุหลาบสองดอกบนที่คาดผมเจอ
ด้วย อาเมน”
เมื่อลืมตา เธอตัดสินใจกลับไปที่โซฟา
กลับไปที่หอ้ งนั่งเล่น เธอเดินไปตรงโซฟาและมองหา
อีกครัง้ ที่คาดผมสีชมพูมีดอกกุหลาบสีชมพูสองดอก
ตัง้ อยู่ตรงนัน้ มันตั้งราบอยู่ตรงเบาะรองตรงกลางของ
โซฟา
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แอสเนดีใจมาก เธอคว้าที่คาดผมพร้อมรอยยิม้
กว้างบนใบหน้า แล้วสวมที่คาดผมบนศีรษะของเธอ
เธอไม่รูว้ ่าทาไมที่คาดผมถึงไปอยู่บนโซฟาได้ เธอจา
ไม่ได้เลยว่าไปวางตรงนัน้ แต่พระเจ้ามีคาตอบให้กับ
คาอธิษฐานของเธอในวิธีที่อศั จรรย์ ตอนนีเ้ ธอไม่ตอ้ ง
ผูกผมหางม้าแล้ว ผมยาวสลวยสีบลอนด์ของเธอจะได้
เป็ นอิสระ
แอสเนอายุ 6 ปี และเรียนอยู่ชนั้ ป.1 ในซอร์ท
แลนด์ เมืองบนเกาะเล็กๆ ทางเหนือของวงแหวน
อาร์กติกในนอร์เวย์ เธอไม่สงสัยที่พระเจ้าทรงตอบคา
อธิษฐานแม้แต่เรื่องเล็กน้อย
“หนูรูว้ ่าพระเจ้าทรงสดับฟั งคาอธิษฐานของเรา
เพราะพระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานของหนู” เธอกล่าว


ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์เยาวชนชุมชนที่บา้ นเกิดของแอสเน
เมืองซอร์ทแลนด์ เพื่อผูค้ นที่น่นั จะสามารถเรียนรูจ้ ักกับ
พระเจ้าผูแ้ สนอัศจรรย์ ผูท้ รงตอบคาอธิษฐานในเรื่องเงิน
ถวายด้วยใจกว้างขวาง

ความจริงน่ารู้
➢ หาซอร์ทแลนด์ ประเทศนอร์เวย์บนแผนที่ ชีไ้ ปที่

วงแหวนอาร์กติก
➢ ดูคลิปของแอสเนได้ที่:

https://youtu.be/nCuqP4rrIjU
➢ ถามเด็กๆ ว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของ

พวกเขาอย่างไรบ้าง

พ่อของแอสเนชื่อ เคนเนธ เบิรก์ แลนด์ เป็ นศาสนา
จารย์ของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ซึ่งมีกลุ่มนมัสการ
ประจาถึง 16 กลุ่มในซอร์ทแลนด์ นอร์เวย์ แล้วเขายังช่วย
ดูแลกองทุนสาหรับสร้างศูนย์เยาวชนชุมชนจากเงินถวาย
สะบาโตที่สิบสามนีด้ ว้ ย
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ในนอร์เวย์ เด็กๆ จะสามารถพบเจอกับเรน
เดียร์ได้ (เรียกกันว่าแคริบูดว้ ย) สัตว์เหล่านีจ้ ะ
อาศัยอยู่ในแถบขัว้ โลกเหนือเหนือกว่าวงแหวน
อาร์กติกเท่านัน้ จะมีการเดินทางไกลเพื่อหา
อาหาร พวกมันมีเขาซึ่งพวกมันใช้สาหรับเขี่ยหิมะ
ออกไปจากพืน้ เพื่อหาอาหาร เรนเดียร์เป็ นสัตว์
เลีย้ งลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่สามารถมองแสง
อัลตราไวโอเลตได้
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การเดิ น ทางไปฟิ นแลนด์
บิลฮา ทุยโทเอก อายุ 10 ปี และเรียนอยู่ในโรงเรียน
ประจาที่เคนย่า แล้วเธอก็ได้รบั โทรศัพท์
“แม่มีเรื่องที่จะต้องประกาศ” แม่บอก “แม่กาลังจะ
ย้ายไปฟิ นแลนด์เพื่อเรียนต่อพยาบาล”
บิลฮาไม่อยากจะเชื่อว่าแม่จะทิง้ เธอไว้กับพ่อ และ
น้องสาวของเธอ กับน้องชายของเธออีกสองคนไว้ที่
แอฟริกาแล้วเดินทางไปยุโรป เธอไม่แน่ใจด้วยซา้ ว่า
ฟิ นแลนด์ตงั้ อยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่
“แม่จะไปเพราะแม่อยากให้ลกู มีชีวิตที่ดีขนึ ้ ” แม่
กล่าว “แม่จะค่อยส่งลูกตามไปเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
นะ”
บิลฮาร้องไห้ “ค่อยไปได้ไม๊คะแม่” เธอขอ
การรอคอยช่างยาวนาน ห้าปี ผ่านไป ในช่วงเวลานัน้
แม่ใช้โปรแกรมวอทส์แอปโทรหาบ่อยๆ แม่เล่าเรื่องการ
เรียนพยาบาลและภาษาฟิ นแลนด์ แม่บอกว่าแม่กาลัง
อ่านพระคัมภีรเ์ ป็ นครัง้ แรกและ เชื่อว่าวันที่เจ็ด วันเสาร์
เป็ นวันสะบาโต ไม่ใช่วนั แรกซึ่งเป็ นวันอาทิตย์

บิลฮาแปลกใจ เพราะครอบครัวไปโบสถ์ทุกวัน
อาทิตย์ที่บา้ นเกิดของเขาเมืองเอลโดเรท แม่แสดงข้อพระ
คัมภีรห์ ลายข้อเกี่ยวกับสะบาโตให้ดู และพวกเขาเห็นว่า
แม่พูดถูก
วันหนึ่ง แม่โทรมาบอกว่าแม่เจอโบสถ์แห่งหนึ่งในเทม
เพอร์ ใกล้กับที่แม่เรียนอยู่ เป็ นโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีส และนมัสการทุกวันเสาร์ แบบที่แม่ได้อ่านในพระ
คัมภีรเ์ ลย
“ก่อนที่แม่จะออกจากเคนย่า แม่อธิษฐานว่า ‘ขอ
โปรดนาลูกไปยังผูค้ นที่อ่านพระวจนะของพระองค์และที่
ซึ่งลูกจะได้เติบโตด้วย’” แม่กล่าว “ตาของแม่ได้เปิ ดออก
ในฟิ นแลนด์นี”้
แม่รบั บัพติศมา
แม่และสมาชิกโบสถ์อธิษฐานเผื่อบิลฮาและ
ครอบครัวที่เหลือให้ได้รบั วีซ่าเผื่อที่จะย้ายมายังฟิ นแลนด์
ในที่สดุ รัฐบาลก็อนุญาต บิลฮาตื่นเต้นมาก เธอส่งเสียง
กรีด๊ เข้าไปในโทรศัพท์เมื่อแม่บอกข่าวนี ้ เธอเคยเห็นเพื่อน
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ความจริงน่ารู้
➢ หาเอลโดเรท ประเทศเคนย่าและเทมเพอร์

ประเทศฟิ นแลนด์ บนแผนที่
➢ ดูคลิปของบิลฮาได้ที่:

https://youtu.be/fH_O1fzrTuY
➢ ท้าทายให้เด็กๆ อธิษฐานเหมือนกับบิลฮา โดย

การอธิษฐานที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณและ
ไมมีการขอใดๆ เลย แสดงให้พวกเขาเห็นว่าจะ
เปลี่ยนคาขอต่างๆ ไปเป็ นการ “ขอบพระคุณ” ได้
อย่างไร เช่น โดยการกล่าวว่า “ขอบพระคุณ
สาหรับการช่วยลูกในการทาการบ้าน” แทนที่จะ
พูดว่า “โปรดช่วยลูกในการทาการบ้านด้วย”

ที่มาจากครอบครัวที่ร่ารวยไปใช้เวลาวันหยุดกับ
ครอบครัวที่ดูไบ แต่เธอไม่เคยออกจากเคนย่าเลย เธอ
คิดว่ามีแต่คนรวยเท่านัน้ ที่สามารถเดินทางได้ และแม่
เป็ นแค่พยาบาลคนหนึ่ง พ่อเป็ นไปรษณีย์ แต่ตอนนีเ้ ธอ
กาลังจะไปใช้ชีวิตอยู่ในฟิ นแลนด์
หลังจากความตื่นเต้นจากการย้ายที่อยู่ใหม่เข้าที่
เข้าทาง บิลฮาพบว่าชีวิตในฟิ นแลนด์กับเคนย่ านัน้ ไม่

เหมือนกันเลย ตอนแรกที่ครอบครัวไปถึงที่น่นั ในเดือน
มกราคม พืน้ ดินถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวและเยือก
เย็น เธอไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนเลย
ในเคนย่า เด็กๆ จะเรียกคุณครูของพวกเขาอย่าง
สุภาพว่า “มิสเตอร์” และ “มิสซิส” แต่ในฟิ นแลนด์
เด็กๆ เรียกคุณครูดว้ ยชื่อแรกของครูเลย เมื่อบิลฮา
พยายามเรียกคุณครูของเธอว่า “มิสซิส” ครูตอบว่า
“โปรดอย่าเรียกครูแบบนัน้ มันทาให้ครูรูส้ ึกว่าแก่มาก”
หนึ่งปี หลังจากที่เธอไปถึงฟิ นแลนด์ คุ ณพ่อก็ป่วยหนัก
และมีอาการโคม่าในโรงพยาบาล บิลฮาอธิษฐานด้วย
ข้อพระคาในเยเรมีย์ 32:27 ซึ่งกล่าวว่า “เราคือพระ
ยาเวห์พระเจ้าของมวลมนุษยชาติ มีสิ่งใดยากเกินไป
สาหรับเราหรือ” (TNCV)
เธออธิษฐาน “พระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผู้
ทรงตรัสเช่นนี ้ การทาให้สขุ ภาพของพ่อของลูกหายดี
ไม่ใช่เรื่องยากสาหรับพระองค์”
คุณพ่อตื่นขึน้ และอีกหกเดือนต่อมาก็ได้ออกจาก
โรงพยาบาล เขาได้มอบหัวใจของเขาแด่พระเยซูและรับ
บัพติศมา บิลฮาและน้องสาวน้องชายของเธอก็รบั บัพ
ติศมาในวันสะบาโตเดียวกัน
การย้ายไปยังฟิ นแลนด์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของบิล
ฮา เธอเคยอธิษฐานเฉพาะเวลาที่เธอต้องการขอการ
ช่วยเหลือ แต่เดี๋ยวนีเ้ ธออธิษฐานตลอดเวลาเพื่อ
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับความดีงามของพระองค์
เธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงนาเธอครอบครัวของเธอมายัง
ฟิ นแลนด์เพื่อจะได้รูจ้ ักกับพระองค์ 

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนแรกในฟิ นแลนด์เป็ นกัปตันเรือ ชื่อ เอ.เอฟ.ลันด์ควิสท์ ขณะอยู่ที่ทะเล
เขาได้รบั การเป็ นพยานและกลับใจจากพี่นอ้ งไพลเม้าท์ ในปี ค.ศ. 1885 เขาได้ซอื ้ หนังสือของอูไร
อาห์ สมิธที่ชื่อว่า “ดาเนียลและวิวรณ์” จากบรรณากรชาวแอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่าจอร์จ ดรู ว ์ ในประเทศ
อังกฤษ เขายังได้ซอื ้ หนังสือของนางเอลเลน จี. ไวท์ ที่ชื่อว่า “สงครามประวัติศาสตร์” ด้วย และผล
จากการอ่านหนังสือเหล่านี ้ เขาได้เริ่มรักษาวันสะบาโตทันทีและได้มาเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
และยังคงสัตย์ซื่อในพระเจ้าจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1955 ด้วยวัย 97 ปี
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ฟิ นแลนด์

อายุ 12 ปี เป็ นปี ที่ยิ่งใหญ่สาหรับซิลเวีย เลปปาลา
เธอเริ่มเข้าเรียนเกรดเจ็ดที่โรงเรียนใหม่ในฟิ นแลนด์ เธอ
หยุดไปโบสถ์กับพ่อแม่ของเธอ เธอสูบบุหรี่มวนแรกและ
ดื่มแอลกอฮอล์เป็ นครัง้ แรก
วันหนึ่ง ซิลเวียกาลังเดินกับกลุ่มเพื่อนๆ ในเมือง
พิคคิโอ ขณะที่พวกเขากาลังพูดคุยและหัวเราะกัน
เด็กหญิงวัย 12 ปี คนหนึ่งดึงบุหรี่ออกมาซองหนึ่ง
“ดูสิ ฉันมีบุหรี่อยู่นิดหน่อย” เด็กหญิงกล่าว “เธอ
อยากจะลองไม๊”
ซิลเวียไม่เคยสูบบุหรี่และเธอไม่รูว้ ่าจะปฏิเสธ
อย่างไร เธอมองไปที่เด็กหญิง เธอมองไปยังเพื่อนๆ คน
อื่นๆ ของเธอ
เพื่อนบางคนของเธอกาลังสูบบุหรี่ พวกเขาจ้องมาที่
เธอและคอยฟั งคาตอบของเธอ ซิลเวียกลัวว่าพวกเขา
จะล้อเธอถ้าเธอปฏิเสธ หรือแม้กระทั่งอาจจะเลิกเป็ น
เพื่อนกับเธอถ้าเธอปฏิเสธ
“แน่นอน ฉันจะสูบสักมวน” เธอกล่าว
เมื่อสูบบุหรี่แล้วรสชาติของมันไม่ดีเลย เธอไอ แต่
แล้วเธอก็ยมิ ้ เธอรู ส้ ึกเท่หม์ าก

หลายสัปดาห์ต่อมา เพื่อนคนหนึ่งมานอนค้างที่บา้ น
ของซิลเวีย เด็กหญิงทัง้ สองอยู่กันตามลาพังใน
ห้องนอนหลังจากที่พ่อกับแม่หลับไปแล้ว เพื่อนคนนัน้
เปิ ดกระเป๋ าของเธอและดึงเอาขวดวอดก้าออกมา “มา
ลองนี่กัน” เธอพูดอย่างตื่นเต้น
“เธอไปเอามาจากไหน” ซิลเวียถามด้วยความแปลก
ใจที่เด็กหญิงวัย 12 ปี สามารถซือ้ แอลกอฮอล์จาก
ร้านค้าได้
เพื่อนคนนัน้ ดูเหมือนรู ส้ ึกผิด “ฉันขโมยมันมาจากตู ้
ของพ่อแม่ฉันน่ะ” เธอกระซิบ “เธออยากจะลองไม๊”
ซิลเวียไม่รูอ้ ะไรเลยเกี่ยวกับวอดก้า “แน่นอน” เธอ
กล่าว
ซิลเวียรูส้ ึกเหมือนตอนที่เธอลองสูบบุหรี่ เธอรูส้ ึกเท่ห ์
เพื่อนๆ เสนอให้ซิลเวียสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
อีกหลายครัง้ ในปี การศึกษานัน้ ทุกครัง้ เธอพบว่ามัน
ง่ายมากขึน้ เรื่อยๆ ที่จะตอบตกลง บางครัง้ เธอเป็ นคน
ขอบุหรี่หรือแอลกอฮอล์ก่อนด้วยซา้ เธออยากจะรู ส้ ึก
เท่ห ์
เธอเริ่มสูบบุหรี่และดื่มมากขึน้ และมากขึน้ หลายปี
ผ่านไป และเธอพบว่าเธอเริ่มเรียนหนังสือไม่ได้ เธอรู ส้ ึก
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เศร้าตลอดเวลา เธอร้องไห้ทุกคืนและบ่อยครัง้ ที่รอ้ ง
ออกมาในตอนกลางวัน
แล้วเธอก็ระลึกถึงพระเจ้าขึน้ มาและร้องออกมา
ด้วยความสิน้ หวัง “ได้โปรดเถอะพระเจ้า ข้าพระองค์ไม่
อยากจะซึมเศร้าแบบนีอ้ ีกต่อไปแล้ว”
วันหนึ่งพ่อแม่ของเธอได้ชวนเธอไปร่วมประชุม
อธิษฐานที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในพิคคิโอ วิทยาลัย
จูเนียร์ฟินแลนด์ พ่อแม่ของเธอไม่ได้เป็ นแอ๊ดเวนตีส แต่
พวกเขาชอบไปร่วมรายการของคริสเตียน
ซิลเวียฟั งผูค้ นร้องเพลงเกี่ยวกับพระเยซู เธอ
อธิษฐาน เมื่อเธอออกจากการประชุมอธิษฐาน เธอ
ร้องไห้ เธออยากรูจ้ กั พระเจ้ามากขึน้
เช้าวันต่อมาเธอเจอพระคัมภีรเ์ ล่มหนึ่งที่บา้ นและ
ลองอ่านบทหนึ่ง เธออ่านอีกบทหนึ่งในเช้าวันต่อมา
และต่อมา เมื่อเพื่อนๆ โทรศัพท์มาชวนเธอออกไปดื่ม
เธอปฏิเสธ เธอรูแ้ ล้วว่าพวกเขาเป็ นอิทธิพลที่ไม่ดีกับ
เธอและเธอจะถูกหลอกล่อให้ดื่มและสูบบุหรี่อีกถ้าเธอ
ไปร่วมกับพวกเขา เธอไม่อยากดื่มและสูบอีกต่อไปแล้ว
มันไม่ได้รูส้ ึกเท่หเ์ ลย
ผ่านไปสักพัก เพื่อนๆ ก็หยุดโทรมา แต่ซิลเวียไม่ได้
รูส้ ึกเสียใจ เธอพบอะไรบางอย่างที่ดีกว่า เธออยู่กับพระ
เยซู
ทุกวันนีซ้ ิลเวียอายุ 23 ปี และกาลังศึกษาเป็ นนัก
กายภาพบาบัดในเมืองเฮลซินกิ เมืองหลวงของ
ฟิ นแลนด์ เธอมีเพื่อนๆ แอ๊ดเวนตีสหลายคน และ

ความจริงน่ารู้
➢ หาพิคคิโอและเอลซินกิ ประเทศฟิ นแลนด์บน

แผนที่ พิคคิโออยู่นอกเมืองเตอร์คู
➢ เน้นกับเด็กๆ ถึงความสาคัญของการพูดว่า “ไม่”

ต่อการล่อลวงตัง้ แต่ครัง้ แรก เมือ่ เราพูดว่า “ไม่”
ได้ในครัง้ แรก มันก็จะง่ายมากที่จะพูดว่า “ไม่” ใน
ครัง้ ต่อไป แต่ถา้ เมื่อเริ่มต้นด้วยคาว่า “ได้” มันก็
ง่ายที่จะพูดว่า “ได้” อีกในครัง้ ต่อๆ ไป
➢ ดูคลิปของซิลเวียได้ที่:
https://youtu.be/CWsQVJKCxvY

พวกเขาได้ทาอาหารและแจกจ่ายให้กับคนที่ตอ้ งการที่
ครัวของแอ๊ดดร้า ซิลเวียเตือนเด็กๆ คนอื่นๆ ให้อยู่ห่าง
จากแอลกอฮอล์และบุหรี่
“ฉันหวังว่าฉันจะเข้มแข็งมากกว่านีท้ ี่จะพูดว่า ‘ไม่’
ตอนที่คนมาเสนอแอลกอฮอล์และบุหรี่” เธอกล่าว “มัน
ไม่ดีสาหรับสุขภาพของฉัน และมันไม่ได้เท่หเ์ ลย มันไม่
เท่หเ์ ลยจริงๆ”
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ฟิ นแลนด์มีทะเลสาบประมาณ 188,000
แห่ง ซึ่งนาไปสู่ชื่อเล่นของประเทศนีท้ ี่ว่า
“ดินแดนแห่งทะเลสาบนับพัน”
ป่ าที่เต็มไปด้วยต้นสน สนเข็ม และเบิรช์
ซึ่งปกคลุมมากกว่า 86% ของประเทศ
ฟิ นแลนด์ ทาให้ประเทศนีม้ ีพนื ้ ที่ป่าขนาด
ใหญ่ที่สุดและเป็ นประเทศที่ผลิตไม้ได้มาก
ที่สดุ ในยุโรป
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ไอร์แ ลนด์

ยูสทีน่าน้อยไม่เคยเห็นพ่อแม่ตวั เป็ นๆ เลยในชีวิต
ของเธอ พ่อไม่เคยจับมือของเธอ แม่ไม่เคยกอดเธอ
อย่างอบอุ่น ยูสทีน่าเห็นพ่อแม่ของเธอในวีดีโอเท่านัน้
ยูสทีน่าอาศัยอยู่กับคุณยายในโคลิบาซี หมู่บา้ น
เล็กๆ ในมอลโดวา ตอนที่เธออายุ 2 ขวบ พ่อและแม่
ได้ยา้ ยไปทางานในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งอยู่ไกลออกไป
มาก พวกเขาสัญญาว่าจะกลับหาลูกสาวของพวกเขา
หนึ่งปี ผ่านไป สองปี ผ่านไป ยูสทีน่าจาไม่ได้ว่าพ่อ
แม่จากไปวันไหน เธอจาไม่ได้ว่าพวกเขาตัวเป็ นๆ เป็ น
อย่างไรแล้ว แต่เธอรู ว้ ่าพวกเขามีหน้าตาอย่างไร และ
เธอรูจ้ กั เสียงของพวกเขา เธอได้รบั วีดีโอเทปเป็ นแพ็ค
จากพ่อแม่ของเธอเป็ นประจา
“เป็ นยังไงบ้างจ๊ะลูก” แม่ถามในวีดีโอ แม่แสดงให้
เห็นบ้านของครอบครัวที่คอยยูสทีน่าอยู่ ในเมืองหลวง
ของไอร์แลนด์ คือเมืองดับลิน
ขณะที่เธอดูวีดีโอ ยูสทีน่ารู ส้ ึกว่าพ่อแม่อยู่ใกล้ๆ
แต่เธอก็ยงั รอที่จะได้พบกับพ่อแม่แบบจริงๆ

คุณยายช่วยบันทึกวีดีโอเพื่อส่งปยังไอร์แลนด์ ใน
วีดีโอ ยูสทีน่าแสดงให้เห็นสวนซึ่งเธอกับคุณยาย
ช่วยกันปลูกมะเขือเทศ แตงกวา ข้าวโพดหวาน และ
องุ่น เธอชีไ้ ปยังหน่อดอกไม้หลากสีของพุ่มดอก
กุหลาบ
ในทุกวีดีโอ เธอจะคอยถามว่า “เมื่อไหร่พ่อแม่จะ
กลับมาคะ”
แม่ก็มกั จะตอบว่า “เร็วๆ นี ้ ลูกแค่รออีกหน่อยนะ”
เมื่อหันไปหาคุณยาย ยูสทีน่าจะถามคาถามเดินทุก
วัน “แม่กับพ่อจะมาวันนีเ้ หรอคะยาย”
คุณยายมองไปยังหลานด้วยสายตาอ่อนโยน “วัน
หนึ่งนะจ๊ะ” ยายกล่าว “พวกเขากาลังมาเร็วๆ นีแ้ หละ”
จดหมายหลายๆ ฉบับซึ่งติดสแตมป์ ของไอร์แลนด์
มาถึง ยูสทีน่ายังอ่านไม่ได้ แต่เธอจะตัง้ ใจฟั งอย่าง
กระตือรือร้นขณะที่คุณยายอ่านข้อความจากพ่อและ
แม่ที่กาลังรอคอยวันที่จะได้กลับมาอยู่ร่วมกันกับลูก
สาวตัวน้อยของพวกเขาอีกครัง้ พ่อกับแม่เขียนมาเล่า
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ความจริงน่ารู้
➢ หามอลโดวาและไอร์แลนด์บนแผนที่
➢ ดูคลิปของยูสทีน่าได้ที่:

https://youtu.be/Ru26z3o1Y_o

ให้ฟังถึงชีวิตในไอร์แลนด์ พวกเขาอธิบายถึงเรื่อง
น้องสาวตัวน้อยของยูสทีน่าที่เพิ่งเกิด บางครัง้
ไปรษณียจ์ ะมาส่งของขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยเสือ้ ผ้า
และอาหารจากไอร์แลนด์ ยูสทีน่าชอบรองเท้าสีม่วงที่
พ่อแม่ส่งมามากเป็ นพิเศษ เธอสวมมันไปทุกแห่ง วัน
หนึ่งเมื่อยูสทีน่าอายุเกือบ 6 ปี คุณยายบอกว่า “พ่อ
กับแม่กาลังจะกลับมาเร็วๆ นีน้ ะจ๊ะ”
“แน่นะคะคุณยาย” ยูสทีน่ากล่าว “ยายพูดแบบ
นัน้ ตลอด”
หลายวันต่อมา คุณยายพูดขึน้ ว่า “มองออกไปข้าง
นอกสิ ดูซิว่าใครอยู่ตรงนัน้ ”
ยูสทีน่าวิ่งออกไป ตรงประตูรวั้ บ้าน มีผู้ใหญ่สอง
คนกับเด็กหญิงตัวน้อยอีกคนยืนอยู่ ยูสทีน่าไม่เคยเจอ

พวกเขาแบบตัวเป็ นๆ ในชีวิตจริงเลย แต่เธอก็จาพวก
เขาได้ในทันที ด้วยความดีใจเต็มล้น เธอรีบไปต้อนรับ
พ่อแม่และเจนนิเฟอร์วัย 3 ขวบทันที
“ในที่สดุ ก็มา” เธอกล่าว “ทาไมมันนานขนาดนีล้ ่ะ
คะ”
“ใช่แล้วจ๊ะ ในที่สดุ เราก็มาที่นี่” แม่กล่าวพร้อมกับ
กอดเด็กหญิงแน่นๆ
สองสามสัปดาห์ต่อมา ยูสทีน่าได้ขนึ ้ เครื่องไปกับ
พ่อแม่และเจนนิเฟอร์เพื่อไปยังบ้านใหม่ในไอร์แลนด์
ขณะที่เธอลงเครื่องในดับลิน เธอพูดขึน้ ว่า “หนู
ชอบที่นี่แล้วค่ะ”
ทาไมน่ะเหรอ ก็เพราะว่าเธอได้อยู่กับครอบครัว
ของเธอไง
“เราได้อยู่ดว้ ยกันในที่เดียวกันแล้ว” ยูสทีน่ากล่าว
ตอนนีย้ ูสทีน่าอายุ 19 แล้วและเป็ นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยในดับลิน แต่เธอไม่เคยลืมช่วงเวลาอัน
แสนยอดเยี่ยมที่ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ของเธออีกครัง้
มันเตือนใจเธอถึงวันที่เธอจะได้พบกับพระเยซู
เช่นเดียวกับที่เธอรอคอยพ่อแม่ของเธอทุกวัน เธอก็
กาลังรอคอยพระเยซูอยู่ในทุกวันนีเ้ ช่นกัน
“วันที่ฉันได้พบกับพ่อแม่ของฉันมันเหมือนกับวันที่
เราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์และเราจะได้อยู่ในอ้อมแขน
ของพระเยซู” เธอกล่าว 
ขอบคุณสาหรับเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของท่าน
ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งนาไปช่วยเปิ ดโบสถ์แห่งหนึ่งและ
ศูนย์ชุมชนในเมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็ นบ้าน
ใหม่ของยูสทีน่า

มิชชั่นไอร์แลนด์มีโบสถ์ 12 แห่งและสมาชิก 855 คน ไอร์แลนด์มีประชากรทัง้ หมด 6,683,000
คน ดังนัน้ คิดเป็ นสัดส่วนแอ๊ดเวนตีสหนึ่งคนต่อประชากรทุกๆ 7,816 คน
ในปี ค.ศ.1861 นิตยสารรีวิวและเฮอร์รลั ด์ได้ตีพิมพ์จดหมายจากไอร์แลนด์เพื่อรายงานว่ามีคนห้า
คนได้เริ่มรักษาสะบาโตวันที่เจ็ดซึ่งเป็ นผลมาจากการรับหนังสือและใบปลิวต่างๆ จากญาติๆ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
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แอกเนชคาเติบโตขึน้ ในแถบชนบทอันสวยงาม
ในทางใต้ของโปแลนด์
ป่ าสีเขียวขนาดใหญ่ตงั้ อยู่ดา้ นหนึ่งของบ้านของ
เธอ ทุ่งหญ้าสีเขียวที่มีดอกเดซี่น่ารักๆ สีขาวและสีชมพู
พร้อมกับดอกไม้ป่าสีม่วงตั้งอยู่อีกด้านหนึ่งของบ้าน
แอกเนชคารักธรรมชาติ ก็เกือบทัง้ หมดของ
ธรรมชาตินะ เพราะเธอไม่ชอบความมืด คนแปลกหน้า
เป็ นอะไรที่น่ากลัว ครอบครัวของเธอมีแมว สุนขั และไก่
แต่เธอกลัวพวกมันทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอกลัว
เจ้าวัวที่รอ้ งมูๆ กับไก่งวงที่ส่งเสียงก็อบบลี่-ก็อบบลิง
ซึ่งโชคดีที่ไม่มีไก่งวงและวัวอาศัยอยู่ที่บา้ นของเธอ
แต่มีฝูงไก่งวงที่อาศัยอยู่ในสนามหญ้าของบ้านที่
ทาฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งเธอต้องผ่านทุกวันเวลาไปโรงเรียน
แอกเนชคารักโรงเรียน และเธอรักการเดิน 20 นาที
เพื่อไปโรงเรียน เธอจะเดินไปตามถนนจากบ้านของเธอ
ไปที่หมู่บา้ นใช้เวลา 10 นาทีแล้วเธอก็เดินอีก 10 นาที
จากหมู่บา้ นไปยังโรงเรียนบ้าน
เช้าวันหนึ่ง แอกเนชคาเดินอย่างมีความสุขไปตาม
ถนนไปยังหมู่บา้ นแล้วเลีย้ วตรงหัวมุมเพื่อไปยัง
โรงเรียน สองสามก้าวต่อมา เธอเห็นบางอย่างที่ทาให้

เธอเต็มไปด้วยความตกใจกลัว เธอหยุด มีไก่งวงที่ส่ง
เสียงก็อบบลี-ก็อบบลิงเป็ นฝูงกาลังเดินเล่นบนถนน
เจ้าพวกนีม้ ีขนาดใหญ่มาก และพวกมันก็ส่งเสียงดังที่
ฟั งแล้วน่ากลัว
แอกเนชคามองไปยังอีกฝั่งของถนน มีลาธารอยู่
ตรงนัน้ เธอไม่สามารถเดินไปตรงนัน้ ได้
เธอมองไปอีกฝั่ ง เจ้าไก่งวงส่งเสียงก็อบบลี-ก็อบบ
ลิงมีจานวนมากขึน้ อีกกาลังเดินลงไปในหลุมที่มีนา้ ขัง
และเดินเล่นเข้าไปในทุ่งหญ้าที่อยู่ติดกัน เธอก็ไม่
สามารถเดินไปตรงนัน้ ได้
เธอมองไกลออกไปจากทุ่งหญ้า ประตูรวั้ ของบ้านที่
ทาฟาร์มแห่งนัน้ เปิ ดอยู่ และตรงสนามหญ้าข้างในก็
ว่างเปล่า เจ้าไก่งวงพวกนีเ้ ดินหนีออกมาจากสนาม
หญ้าของบ้านที่ทาฟาร์มนั่นเอง
แอกเนชคาเหมือนกับติดอยู่ในกับดัก เธอไม่
สามารถไปโรงเรียนได้เพราะพวกไก่งวงที่คอยส่งเสียงก็
อบบลี-ก็อบบลิงพวกนี ้ เธอไม่สามารถกลับบ้านได้
เช่นกันเพราะถ้ากลับไปอีกเธอก็จะไปโรงเรียนสาย
เธอนั่งลงบนถนนเพื่อหลบพวกไก่งวง “พระเจ้าช่วย
ด้วย” เธออธิษฐาน
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ความจริงน่ารู้
➢ หาโปแลนด์บนแผนที่
➢ อ่านเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของแอกเนชคาได้ในอีก

สองสัปดาห์หน้า
➢ ดูคลิปของแอกเนชคาได้ที่:
https://youtu.be/Aeh_2qrLh7o

เมื่อลืมตาขึน้ เธอเห็นชายชราคนหนึ่งขี่จักรยานมา
ตรงที่เธออยู่ ชายชราคนนัน้ สวมเสือ้ ผ้าสีเทาเข้มและ
ใส่หมวกสีเทาเข้ม จักรยานของเขาก็สีเทาเข้ม เขามา
จากทางที่เป็ นโรงเรียน
เขาเข้าไปในฝูงไก่งวงที่กาลังส่งเสียงก็อบบลี-ก็อบบ
ลิงโดยไม่มีความกลัว แล้วยกมือของเขาขึน้ เพื่อไล่ฝูง
ไก่งวงและตะโกนว่า “ชู่ว ชู่ว” เจ้าไก่งวงยิ่งส่งเสียงดัง
มากขึน้ และเดินขบวนอย่างวุ่นวายตรงไปในสนาม
หญ้าของพวกมัน ขนของพวกมันปลิวว่อนและเสียง
ร้องก็อบบลี-ก็อบบลิงของพวกมันก็ดังสนั่น
แอกเนชคาแปลกใจที่ชายแปลกหน้าคนนัน้ ไม่กลัว
ไก่งวง เธอไม่เคยเห็นเขามาก่อน แต่เธอก็ไม่กลัว

เขาดูเหมือนคนคุน้ เคย
ขณะที่ชายชราคนนัน้ ขี่จกั รยานผ่านแอกเนชคาไป
เขาพูดอย่างนุ่มนวลว่า “ไม่เป็ นไรแล้วล่ะตอนนี”้
แอกเนชคาอ้าปากค้างด้วยความอัศจรรย์ใจ เธอ
มองไปที่ไก่งวงที่กาลังส่งเสียงร้องก็อบบลี่-ก็อบบลิง
และเดินเข้าไปในสนามหญ้าของพวกมันที่บา้ นหลัง
นัน้ เธอมองกลับไปตรงถนนเพื่อจะโบกมือให้กับชาย
ชราคนนัน้ แต่เขาก็หายไปแล้ว
แอกเนชคาวิ่งไปโรงเรียนอย่างมีความสุข เธอไม่
สายเลยสักนิด
พวกไก่งวงไม่มารุ กรานบนถนนอีกเลย
แอกเนชคาระลึกถึงคาตอบของพระเจ้าที่มีให้กับ
คาอธิษฐานด้วยความตกใจกลัวของเธอเสมอ เดี๋ยวนี ้
เธอเป็ นคุณแม่ของลูกสองคน เธอเล่าให้พวกเขาฟั งว่า
คนแปลกหน้าได้ทาให้พวกไก่งวงกลัวและหนีไป
อย่างไร
“ฉันไม่รูว้ ่าเขาเป็ นคนธรรมดาทั่วไปหรือเป็ นทูต
สวรรค์” เธอกล่าว “แต่ฉันรูว้ ่าชัยชนะครัง้ นีม้ าจากพระ
เจ้า ฉันรอดมาจากพวกไก่งวงได้ดว้ ยการช่วยเหลือ
ของพระเจ้า” 
ขอบคุณสาหรับเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
ทุกคนเมื่อสามปี ก่อนซึ่งได้นาไปช่วยเปิ ดสตูดิโอ
สาหรับสถานีโทรทัศน์โฮปแชนเนลในโปแลนด์

มารี คูรี (Marie Curie) เกิดในเมืองวอร์ซอร์
ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปี
ค.ศ. 1867 พร้อมกับสามีของเธอ เธอได้คน้ พบ
ธาตุที่ชื่อว่า โพโลเนียม (Po) ตัง้ ชื่อตามสัญชาติ
โปแลนด์ของเธอ ในช่วงฤดูรอ้ นปี ค.ศ. 1898
และในเวลาต่อมาไม่นาน ก็พบแร่เรเดียม(Ra)
เธอได้รบั เครดิตในการตัง้ คาที่ชื่อว่า
“กัมมันตภาพรังสี” และชนะรางวัลโนเบลสาขา
ฟิ สิกส์เป็ นครัง้ แรกใน ปี ค.ศ. 1903
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ใช้ ชี วิ ต ในโรงพยาบาล
ทอมเป็ นเด็กชายวัยห้าขวบที่ป่วยหนักในโปแลนด์
อายุแพทย์ทงั้ หลายไม่เข้าใจว่าทาไมเด็กชาย
นัยน์ตาสีฟ้าและผมดาคนนีถ้ ึงดูเหมือนไม่ยอมหาย
จากอาการปอดบวมเลย เขายังไอ มีไข้ และเจ็บ
หน้าอก
ทอมต้องอยู่โรงพยาบาลสักพักหนึ่ง เมื่อเขารู ส้ ึกดี
ขึน้ เขาได้กลับบ้าน แต่เมื่อมีอาการไอ ไข้และเจ็บ
หน้าอกอีกเขาก็จะกลับมาที่โรงพยาบาล เขาเข้า
โรงพยาบาล 15 ครัง้ ในหนึ่งปี
แพทย์ส่งเอ็กซเรย์และตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรค
เขาให้ยาทุกชนิดกับทอมเท่าที่เขาคิดได้ดว้ ย
ความหวังว่าเด็กชายจะดีขนึ ้ แต่ไม่มีอะไรเกิดผล
ทอมย้ายเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตอนที่เขาอายุ
6 ปี เขาป่ วยมากเกินกว่าที่จะอยู่ที่บา้ น พ่อและแม่
อธิษฐาน พวกเขานอนในห้องพักของเด็กชายใน
โรงพยาบาล

แต่ทอมกลับแย่ลงอีก แพทย์เริ่มหลีกเลี่ยงไม่พบ
คุณแม่ แพทย์อยากจะแบ่งปั นข่าวที่น่าเสียใจ “คุณ
แม่จาเป็ นจะต้องปล่อยลูกชายไปนะครับ”
แม่เดินเงียบๆ ไปยังเตียงของทอม เด็กชายรูส้ ึกได้
ว่ามีบางอย่างแปลกไป แม่ดูเหมือนจะมีข่าวอะไร
ใหม่ เขาเห็นนา้ ตาในตาของแม่
ทอมมองไปนอกหน้าต่าง มันเป็ นฤดูหนาวแล้ว
และเด็กๆ ก็มีความสุขกับการเล่นเลื่อนลงเนินเขาที่
ปกคลุมด้วยหิมะ พ่อแม่คอยกอดลูกๆ ของพวกเขา
ด้วยรอยยิม้ ตรงปลายเนินเขา
“แม่ครับ” ทอมกล่าวเบาๆ “ผมคิดว่าผมคงไม่มีวนั
หายอีกแล้ว ใช่ไหมครับ” นา้ ตาไหลลงอาบแก้มของ
แม่
“หมอทาทุกอย่างที่พวกเขาสามารถทาได้แล้ว” แม่
กล่าว “เหลือหมอเพียงคนเดียวที่จะสามารถช่วยได้
ถ้าลูกเชื่อในตัวเขา เขาจะรักษาลูก แต่ลูกต้องขอ”
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ทอมเข้าใจว่าแม่กาลังพูดถึงพระเยซู เขาและแม่
คุกเข่าลงข้างเตียงคนไข้ในโรงพยาบาล เขา
อธิษฐานเป็ นครัง้ แรกในชีวิตของเขา
วันต่อมา ทอมรูส้ ึกดีขนึ ้ เล็กน้อย วันต่อมา
หลังจากนัน้ เขารู ส้ ึกดีขนึ ้ อีก ในหกวัน ด้วยความ
ประหลาดใจ แพทย์ประกาศว่าเขาสามารถกลับ
บ้านได้ ทอมหายดีแล้ว
หลายปี ต่อมา ทอมได้เรียนรูว้ ่าทาไมเขาถึงป่ วย
พ่อของเขาติดเชือ้ พาราไซต์ในช่วงที่ไปออสเตรเลีย
และพาราไซต์นนั้ ติดมายังทอมและฝังตัวมันในปอด
ของเขา แพทย์ทงั้ หลายไม่เคยพบเคสที่ป่วยแบบนี ้
ในโปแลนด์
ทอมไม่เคยต้องนอนโรงพยาบาลอีกเลย แต่เขา
ไปโรงพยาบาลเกือบทุกวัน ตอนนีเ้ ขาอายุ 28 ปี
และทางานเป็ นแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับปอด ซึ่ง
ดูแลรักษาผูท้ ี่มีปัญหาเกี่ยวกับปอดเหมือนที่เขาเคย
มี
ตอนที่เขาเรียนเพื่อจะเป็ นแพทย์ เขามองเห็นว่า
พระเจ้าทรงช่วยชีวิตของเขา เขาลองตรวจปอดของ
เขาเองและไม่พบร่องรอยอะไรเลย หลังจากอาการ
ป่ วยที่ยาวนานขนาดนัน้ ตามปกติจะต้องมีร่องรอย
แผลเป็ นที่ปอด นี่เป็ นการอัศจรรย์
ทอมกาลังจะจบการฝึ กที่โรงพยาบาลและคิดว่า
จะเป็ นแพทย์มิชชันนารีในดินแดนที่ห่างไกลออกไป

ความจริงน่ารู้
➢ หาประเทศโปแลนด์บนแผนที่
➢ ดูคลิปทอมเล่นเปี ยโนได้ที่:

https://youtu.be/mgrnqD4TjA
Q

เขาอยากจะช่วยคนอื่นๆ เหมือนหมอคนอื่นๆ และ
พระเยซูผู้ทรงช่วยเขา
“บางทีพระเจ้าอาจจะมีพนั ธกิจสาหรับให้ผมทา”
เขากล่าว “ผมรู ส้ ึกเหมือนกับว่าผมเป็ นหนีก้ อ้ นใหญ่
กับพระเจ้าซึ่งผมจาเป็ นจะต้องจ่ายคืน วันหนึ่ง ผม
หวังว่าผมจะรูว้ ่าพันธกิจของผมคืออะไร” 
ของคุณสาหรับเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของทุก
คนเมื่อสามปี ก่อนซึ่งนาไปช่วยเปิ ดสตูดิโอสาหรับ
สถานีโทรทัศน์โฮปแชนเนลในโปแลนด์เพื่อผูค้ นจะ
สามารถเรียนรูเ้ กี่ยวกับการเสด็จกลับมาในไม่ชา้ ของ
พระเยซูในภาษาโปแลนด์ผ่านโทรทัศย์และ
อินเทอร์เน็ต
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

million
คาดว่าpączki,
มีโดนัทซึa่งมีPolish-filled
ไส้ประมาณ
doughnut,
are
consumed
100 ล้านชิน
้ ถูกรับประทานทุกปี ใน
every
year
on “Fatเป็Thursday”
วัน “Fat Thursday”
นวันพฤหัส
(the
last
Thursday
before
สุดท้ายก่อนจะเข้าสู่เทศกาลถือศีล
Lent).
Pączki has
been eaten in
อดของชาวคาทอลิ
ค การ
Poland
sinceทat
least
the
รับประทานโดนั
แบบนี
ใ้ นโปแลนด์
Middle
มีขนึ ้ ตัง้ แต่Ages.
ช่วงยุคกลาง
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พบธี โ อดอร์ที่ ห ายไป
โซเฟี ย คูลสคาได้รบั ธีโอดอร์มาตอนที่เธอเป็ นเด็ก
น้อยตัวเล็กๆ วัยเพียง 3 เดือน
พ่อซือ้ ธีโอดอร์มาจากร้านและวางเจ้าหมีแพนด้าสี
ขาวดาน่ารักตัวนีไ้ ว้กับผ้าห่มเล็กๆ สีเขียวบนเตียงของ
โซเฟี ยซึ่งอยู่ในเมืองกตือญา ประเทศโปแลนด์
มันคือรักแรกสัมผัส โซเฟี ยสร้างความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับเพื่อนใหม่ของเธอ ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหน ธี
โอดอร์ก็จะต้องไปด้วย
ธีโอดอร์กลายเป็ นสมาชิกคนสาคัญในครอบครัวคน
หนึ่ง เขาไปโบสถ์ เขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเยี่ยม
คุณตาคุณยาย จะต้องมีเขาอยู่ในทุกรูปของครอบครัว
แต่วนั ที่เลวร้ายก็มาถึง เขาหายตัวไป
โซเฟี ยอายุ 3 ปี และเธอออกไปเดินกับพี่เลีย้ ง พวก
เขาเล่นกันที่สนามเด็กเล่น ว่ายนา้ ที่ทะเลบอลติก เดิน
ขึน้ ลงตรงชายหาด เมื่อพวกเขากลับถึงบ้าน ก็ไม่เจอธี
โอดอร์แล้ว
โซเฟี ยอธิษฐานทันที “พระเจ้า ช่วยให้หนูเจอธี
โอดอร์ดว้ ย” เธอกล่าว

ตอนแรกพ่อกับแม่คิดว่าธีโอดอร์ไม่ได้ออกไปเดินกับ
โซเฟี ยด้วย พวกเขาจึงช่วยกันหาในบ้าน ทัง้ ใต้เตียงและ
ในตู ้ ในห้องนา้ และตรงโซฟาในห้องนั่งเล่น แต่ไม่เจอธี
โอดอร์
แม่ให้โซเฟี ยอยู่ในรถเข็นเด็ก แล้วแม่กับพ่อก็เดิน
กลับไปตามทางที่โซเฟี ยกับพี่เลีย้ งเดินผ่านก่อนหน้านี ้
พวกเขาไปที่สนามเด็กเล่น เดินตามทางไปยังทะเลบอล
ติก พวกเขามองไปบนชายหาด แต่ก็ไม่พบธีโอดอร์
พ่อกับแม่กังวลกับการพาโซเฟี ยเข้านอนในคืนนัน้
โซเฟี ยนอนหลับกับธีโอดอร์ทุกคืนตัง้ แต่เธออายุ 3 เดือน
ก่อนนอน โซเฟี ยอธิษฐานเผื่อธีโอดอร์ เธอไม่รอ้ งไห้
แต่ก็ยากที่จะนอนหลับได้
ในตอนเช้าแม่ทาโปสเตอร์ที่มีภาพของธีโอดอร์ แม่
เขียนด้วยปากกาเคมีว่า “ตุ๊กตาของเล่นหาย หมีแพนด้า
ตัวน้อยพร้อมกับผ้าห่มสีเขียวหายไปแถวนี ้ เจ้าตุ๊กตานี ้
พิเศษมากสาหรับลูกสาวตัวน้อยและครอบครัวของเรา
มีรางวัลให้สาหรับผูท้ ี่หาเจอ”
แม่เอาโปสเตอร์ไปติดที่สนามเด็กเล่น ตามทางไป
ทะเลบอลติก และที่ชายหาด บางทีใครบางคนอาจจะ
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เจอธีโอดอร์และโทรศัพท์มาก็ได้ แต่ไม่มีใครเจอธีโอดอร์
เลย
พ่อไปที่รา้ นขายของเล่นเพื่อมองหาธีโอดอร์ แต่เขา
หาแพนด้าที่มีผา้ ห่มสีเขียวไม่เจอเลย แต่เจอสิงโตสีสม้
ที่น่ารักตัวหนึ่ง แต่โซเฟี ยไม่ตื่นเต้นเลยที่ได้สิงโตมา
พ่อเปิ ดคอมพิวเตอร์ของเขาและมองหาธีโอดอร์จาก
ในร้านค้าอินเทอร์เน็ตมือสอง แต่ก็ไม่เจอ
เขาจาได้ว่าร้านที่เขาซือ้ ธีโอดอร์เป็ นร้านของ
บริษัทสวีดิช เขาติดต่อไปยังสานักงานใหญ่ในโปแลนด์
แต่ผจู้ ดั การบอกว่าธีโอดอร์ไม่มีจาหน่ายที่รา้ นใดๆ ใน
โปแลนด์แล้ว
พ่อตัดสินใจลองอีกทางสุดท้าย เขาเขียนอีเมล์ไป
หาบริษัทสวีดิชในสต็อคโฮล์ม ในจดหมายเขาอธิบาย
ว่าโซเฟี ยได้ทาธีโอดอร์หายและธีโอดอร์เป็ นสมาชิกคน
สาคัญของครอบครัว เขาถามว่ายังพอมีธีโอดอร์
วางขายอยู่ในสวีเดนบ้างไหม
ผูจ้ ดั การบริษัทเขียนตอบมาว่าเขาเป็ นพ่อคนหนึ่ง
และเขารู ส้ ึกเสียใจที่ธีโอดอร์หายไป
“เรามีที่เก็บสินค้าพิเศษซึ่งเราจะเก็บตัวอย่างสินค้า
ทุกอย่างที่เราเคยออกแบบไว้” เขากล่าว “ธีโอดอร์อยู่ที่
นั่น ผมจะส่งมันให้คุณ
สองวันต่อมา มีพัสดุส่งด่วนพิเศษมาถึงที่บา้ นของ
โซเฟี ย พ่อรีบแกะกล่องเปิ ดออกและเอาธีโอดอร์มาให้
โซเฟี ย
“ดูซิว่าใครเพิ่มกลับมาบ้านหลังจากไปเที่ยวซะนาน
เลย” พ่อกล่าว
โซเฟี ยดีใจมาก
ทุกวันนี ้ โซเฟี ยอายุ 8 ปี และเธอยังคงพาธีโอดอร์
ไปทุกที่ พ่อกับแม่คอยดูธีโอดอร์ไว้ตลอดเวลาและไม่
ยอมให้มนั อยู่นอกสายตาของพวกเขา พวกเขาไม่อยาก
สูญเสียมันไปอีกครัง้ 

ความจริงน่ารู้
➢ หากตือญา ประเทศโปแลนด์บนแผนที่
➢ ดูคลิปของโซเฟี ยได้ที่:

https://youtu.be/L8W_4cMkbrY
➢ พ่อ (ดาเนียล คลูสคา) และแม่ (แอกเนชคา คลูส

คา) ของโซเฟี ยไม่ได้คิดตัดสินใจว่าจะให้อะไรเป็ น
รางวัลสาหรับคนที่พบธีโอดอร์ “เราพร้อมที่จะให้
อะไรก็ได้และทุกอย่างเพื่อได้ธีโอดอร์กลับมา” พ่อ
กล่าว มันเหมือนกับคาอุปมาเรื่องไข่มุกมีค่ามาก
ในมัทธิว 13:45, 46 เราเองต้องพร้อมเสมอที่จะ
ให้อะไรก็ตามและทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้พระ
เยซู ผูซ้ ึ่งเป็ นไข่มุกมีค่ามาก
➢ เพื่อจะเข้าใจความสาคัญของการยึดมั่นที่จะ

มองไปที่พระเยซู พ่อกับแม่ไม่เคยปล่อยให้ธี
โอดอร์คลาดสายตาเพราะพวกเขาไม่อยาก
สูญเสียมันไปอีก เช่นเดียวกัน เราจาเป็ นจะต้อง
จ้องมองไปยังพระเยซู มารียแ์ ละโยเซฟคลาดกัน
กับพระเยซูเมื่อพระองค์อายุ 12 ปี หลังจาก
เทศกาลปั สกาในเยรูซาเล็มและต้องตามหาด้วย
ความกังวลเป็ นเวลาสามวันก่อนที่พวกเขาจะพบ
พระองค์ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับชีวิตฝ่ ายจิต
วิญญาณของเรา

ขอบคุณสาหรับเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของทุก
คนเมื่อสามปี ที่ซึ่งนาไปช่วยสร้างสตูดิโอสาหรับช่องโฮป
แชนเนล ในโปแลนด์เพื่อว่าผู้คนจะสามารถเรียนรู ้
เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาในไม่ชา้ ของพระเยซูในภาษา
โปแลนด์
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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เอ็มม่ารักสัตว์ตงั้ แต่เธอจาความได้
ตอนเธออายุ 3 ขวบ เธอขอเลีย้ งม้า แม่อธิบายว่า
แม้มนั ตัวใหญ่เกินไปที่จะอยู่ในอพาร์ตเม้นท์ในเมืองใน
ประเทศเซอร์เบียของพวกเขาได้
ดังนัน้ เอ็มม่าจึงขอสุนขั ตัวหนึ่งแทน พ่อไม่คิดว่า
สุนขั เป็ นความคิดที่ดี
“บ้านของเราเล็กเกินไปสาหรับสุนขั และเราไม่มี
สนามหญ้าด้วย” พ่อกล่าว “พวกสัตว์จาเป็ นต้องมีพืน้ ที่
ใหญ่หน่อยและมีสนามหญ้า พระเยซูไม่ได้สร้างให้พวก
มันอาศัยอยู่ในที่เล็กๆ เป็ นที่ปิดอย่างอพาร์ตเม้นท์นี”้
เอ็มม่าไม่ยอมแพ้
“งัน้ หนูเลีย้ งแมวได้ไหมคะ” เธอกล่าว
พ่อกับแม่บอกว่าเธอจะสามารถมีสัตว์เลีย้ งได้ถา้
พวกเข้าย้ายไปอยู่ในบ้านที่มีสนาม
เมื่อเอ็มม่าอายุ 7 ปี ครอบครัวได้ยา้ ย และบ้านใหม่
มีสนามหญ้า เอ็มม่าได้ลกู แมวอายุสองเดือนมาตัวหนึ่ง
และเธอตัง้ ชื่อมันว่าทอม

ไม่นานหลังจากทอมมาถึงบ้าน แม่เจอแมลงสาปใน
ห้องนา้ พ่อจะทาสงครามกับมัน พ่อซือ้ ยาฆ่าแมลงสาป
ที่อยู่ในรูปของลูกบอลเล็กๆ สีสม้ แล้วเอาลูกบอลเล็กๆ
นีห้ า้ ลูกซ่อนไว้ในห้องนา้ พ่อห้ามไม่ให้ทอมเข้าไปใน
ห้องนา้ เด็ดขาด “ห้องนีห้ า้ มเข้าเด็ดขาดนะ” พ่อบอกกับ
เจ้าลูกแมว
ทันทีทนั ใดนัน้ ทอมก็พบว่าห้องนา้ เป็ นสถานที่ที่
น่าสนใจ มันพยายามเข้าไปเวลาที่มีใครเปิ ดประตู
วันอาทิตย์ เอ็มม่าและครอบครัวขนของขึน้ รถสาหรับ
การเดินทางไปเยี่ยมคุณตาคุณยายในโครเอเชีย ทอมไป
ด้วยไม่ได้
ขณะที่แม่เก็บของเสร็จ แม่เอาเสือ้ ผ้าออกจากห้องนา้
แล้วลืมปิ ดประตู ทอมรีบเข้าไปข้างในทันที พ่อตามเข้า
ไปในห้องนา้ และเห็นทอมกลืนเจ้าลูกบอลสีสม้ เข้าไป
หนึ่งอัน
“มันกินสารพิษเข้าไปแล้ว” พ่อตะโกน
เอ็มม่ารีบเข้าไปในห้องนา้ แม่และพี่ชายของเอ็มม่าที่
ชื่อลูค่ารีบวิ่งตามมาด้วย พ่อเปิ ดปากของทอม แต่มนั
สายไปแล้ว
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เอ็มม่าเริ่มร้องไห้ พ่อกับแม่พยายามปลอบเอ็มม่า
“บางทีพระเจ้าอาจจะทาการอัศจรรย์ก็ได้นะ” พ่อกล่าว
ครอบครัวอธิษฐานกันนอกประตูหอ้ งนา้ “ได้โปรด
เถิด พระเยซูเจ้า ช่วยชีวิตทอมด้วย” เอ็มม่าพูดไป
ร้องไห้ไป
ไม่มีอะไรที่จะสามารถทาได้มากกว่านีแ้ ล้ว ไม่มีสัตว
แพทย์ในวันนัน้ และอีกครอบครัวหนึ่งกาลังรอร่วมการ
เดินทางไปกับพวกเขา พ่อขังทอมไว้ในห้องห้องหนึ่ง
พร้อมกับอาหารและนา้ ที่มากพอสาหรับวันนัน้ แล้ว
ครอบครัวก็ออกเดินทางไปหาคุณตาคุณยาย
ครอบครัวอธิษฐานอีกหลายครัง้ เผื่อทอมขณะที่พวก
เขาเดินทาง พวกเขาอธิษฐานที่บา้ นของคุณตาคุณยาย
ด้วย
คุณยายบอกกับเอ็มม่าว่าไม่ตอ้ งกังวล
“แมวจะอาเจียนออกมาถ้าพวกมันกินอะไรที่ไม่ดีเข้า
ไป” คุณยายกล่าว
เอ็มม่าหวังว่าทอมจะอาเจียน
แม่เปิ ดประตูเมื่อครอบครัวกลับมาถึงบ้านในเย็นวัน
นัน้ ทอมวิ่งออกมาและเอ็มม่าก็ดีใจมาก
“ทอม นายยังไม่ตาย” เธอร้องตะโกน
พ่อกับแม่ก็ดีใจมาก ลูค่าอธิษฐานขอบพระคุณ
“ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการช่วยชีวิตทอมไว้”
เขากล่าว “เราได้เห็นแล้วว่าฤทธิ์อานาจของพระองค์นนั้
ยิ่งใหญ่”

ความจริงน่ารู้
➢ หาเซอร์เบียและโครเอเชียบนแผนที่
➢ ดูคลิปของเอ็มม่าได้ที่:
https://youtu.be/zWoj1WOPndE

ต่อมาแม่พบว่าทอมได้อาเจียนเอาสารพิษออก
มาแล้วในห้องนัน้
“พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และพระองค์ทรงสดับฟั งคา
อธิษฐานจากเราลูกๆ ของพระองค์” เอ็มม่ากล่าว
“ขอบพระคุณพระเยซูเจ้า สาหรับการปกป้องดูเราทัง้ เรา
และสัตว์เลีย้ งของเรา” 
พ่อของเอ็มม่าเป็ นศาสนาจารย์ของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสนิวเบลเกรด ซึ่งจะรับส่วนหนึ่งของเงินถวาย
สะบาโตที่สิบสามของเราในไตรมาสนีเ้ พื่อจะได้มีอาคาร
โบสถ์ของตัวเอง ในตอนนีโ้ บสถ์ตอ้ งใช้อาคารร่วมกันกับ
กลุ่มแอ๊ดเวนตีสอีกกลุ่มหนึ่งในเมืองใกล้ๆ กับนิว
เบลเกรด ขอบคุณสาหรับการวางแผนถวายเงินถวายสะ
บาโตที่สิบสามด้วยใจกว้างขวาง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

นิโคลา เทสลา เป็ นนักประดิษฐ์ที่สาคัญที่สดุ คนหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ เขาเป็ นชาวเซอร์เบีย เทสลาได้ทาการค้นพบ
ที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องระบบไฟฟ้ากระแสสลับและสนามแม่เหล็ก
ชื่อของเขาถูกใช้เป็ นหน่วยในการเหนี่ยวนาแม่เหล็กอีกด้วย
เมื่ออัลเบิรต์ ไอสไตน์ได้รบั รางวัลโนเบล นักข่าวได้ถามเขา
ว่า “รูส้ ึกอย่างไรกับการที่ได้เป็ นบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลก”
แล้วเขาตอบว่า “ผมไม่รูค้ รับ ต้องถามนิโคลา เทสลา”
รถยนต์ไฟฟ้าก็ถูกตัง้ ชื่อตามชื่อของเขา
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เจเลน่าอายุ 40 ปี พยายามที่จะดึงดูดความสนใจ
จากผู้คนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของเธอ
เธอสวมต่างหูสองหรือสามอันที่หูแต่ละข้าง เธอมี
แหวนสองหรือสามวงบนนิว้ ทุกนิว้ เธอสวมกาไลข้อมูและ
สร้อยคอเงิน เธอแต่งหน้าด้วย
ไม่มีใครสามารถเดาได้จากรูปลักษณ์ภายนอกของ
เธอว่าเธอไม่มีความสุขเลย เธอต้องการสันติสขุ
ในขณะเดียวกันน้องสาววัย 19 ปี ของเธอชื่อว่า
ลิลยานได้เริ่มเตรียมรับบัพติศมาที่คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสนิวเบลเกรด หลังจากการศึกษาพระคัมภีร์
เธอจะมาเล่าสิ่งที่เธอได้เรียนรูท้ ี่บา้ นทุกครัง้
“หนูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง” เธอกล่าว “หนูไม่กินเนือ้ สัตว์
อีกต่อไปแล้วนะ”
แม่ไม่ค่อยพอใจ และแม่ไม่ได้หยุดทาอาหารที่มี
เนือ้ สัตว์ ในทางกลับกันแม่พยายามใส่เนือ้ สัตว์เข้าไปใน
อาหารโดยไม่ให้รู้ แม่สบั ไก่เป็ นชิน้ เล็กๆ และผสมกับข้าว
มะเขือเทศและพริกหวาน แต่ลิลยานมองเห็นไก่และ
ปฏิเสธที่จะรับประทาน แม่ตะโกนต่อว่าด้วยความโกรธ

นั่นยังไม่ใช่ทงั้ หมด เวลาที่ลิลยาแต่งตัวไปโบสถ์ในวัน
สะบาโต แม่จะล็อคประตูและคอยเฝ้าอยู่ตรงประตูเพื่อ
เธอจะไม่สามารถออกจากบ้านได้
แต่ลิลยาไม่ยอมแพ้ เธอหยุดรับประทานเนือ้ สัตว์ เธอ
รักษาสะบาโตที่บา้ น แม่ยิ่งตะโกนว่ามากขึน้
เจเลน่าไม่อยากจะอยู่ตรงที่นอ้ งสาวอยู่กับแม่ที่กาลัง
ตะโกนด่าว่า เธอจึงหนีเข้าไปในห้องของเธอเอง
เจเลน่าไม่มีสนั ติสขุ เลย
แต่ลิลยามีสนั ติสขุ แม้ว่าแม่จะตะโกนด่าว่า เธอยัง คง
สงบ เธอดูเหมือนจะมั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องดีขนึ ้ เจเลน่า
ต้องการสันติสขุ เช่นนัน้
ขณะที่เธอเดินกลับไปกลับมาในห้องของเธอ ในขณะ
ที่แม่ตะโกนด่าว่าน้องสาวของเธอ เธอขอให้พระเจ้าเติม
เต็มจิตใจของเธอด้วยสันติสขุ
“ถ้าพระองค์มีอยู่จริง โปรดประทานสันติสขุ ในใจของ
ข้าพระองค์ดว้ ย” เธอกล่าว
ทันใดนัน้ มันก็เกิดขึน้ เธอรู ส้ ึกมีสนั ติสขุ เธอ
ตัดสินใจติดตามพระเจ้า ไม่ว่าแม่จะว่าอย่างไรก็ตาม
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ความจริงน่ารู้
➢ หาเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย บนแผนที่
➢ ถามเด็กๆ ว่าข้อพระคัมภีรท์ ี่พวกเขาชอบคืออะไร

ท้าทาย และช่วยให้พวกเขาเลือกข้อพระคัมภีรท์ ี่
สามารถนามาเป็ นคาขวัญในชีวิตของพวกเขาได้
➢ ดูคลิปของเจเลน่าได้ที่:
https://youtu.be/xVYN11vhicY

เจเลน่าและน้องสาวของเธอเริ่มอธิษฐานใต้ผ้าห่ม
ในห้องของเจเลน่า พวกเขาออกจากบ้านเพื่อไปศึกษา
พระคัมภีรด์ ว้ ยกัน แม้เวลาที่ฝนตก พวกเขาก็จะยืนอยู่
ใต้ร่มและอ่านพระคัมภีรต์ รงข้างถนน
หลังจากนัน้ สักพัก เจเลน่าประกาศว่าเธออยากจะ
รับบัพติศมา แม่โกรธมาก
“ตรงใดที่ลูกยังอาศัยอยู่ใต้ชายคาของเรา ลูกรับบัพ
ติศมาไม่ได้” แม่กล่าว
เจเลน่ายังคงอ่านพระคัมภีร์ จิตใจของเธอได้รบั การ
สัมผัสด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูในการ
สิน้ พระชนม์บนกางเขน “ใช่แล้ว” เธอคิด “ไม่มีวนั หัน
กลับ”
เธออยากจะมีชีวิตเพื่อพระเยซูและเธอได้อ่านใน
1 เปโตร 3:3, 4 “การประดับกายของท่านนัน้ อย่าให้
เป็ นการประดับภายนอก คือการถักผม ประดับด้วย
เครื่องทองคา และนุ่มห่มเสือ้ ผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็ น
อย่างคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจ ด้วยสิ่งที่ไม่รูเ้ สื่อสลาย คือ
เครื่องประดับแห่งจิตใจที่อ่อนสุภาพและสงบเสงี่ยม ซึ่ง
เป็ นสิ่งที่มีค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้า” (KJV)
เธอคิด “เครื่องประดับและการแต่งหน้าเหมือนเป็ น
รูปเคารพของฉัน และฉันไม่อยากให้อะไรก็ตามเบน
ความสนใจของฉันจากพระเจ้า”
เป็ นเรื่องยากสาหรับเจเลน่าที่จะเปลี่ยนแปลง

รูปลักษณ์ภายนอก เพราะเธอรักที่จะใส่ต่างหู แหวน
สร้อยคอ และแต่งหน้า เธอจาได้ว่าพระเยซูทรงสละทุก
สิ่งทุกอย่างในสวรรค์เพื่อสิน้ พระชนม์เพื่อเธอ เธอ
อธิษฐานขอการช่วยเหลือ
ในที่สดุ เธอเอากล่องมาใบหนึ่ง และเอา
เครื่องประดับทุกอย่างกับอุปกรณ์แต่งหน้าของเธอใส่ลง
ในกล่องพลางร้องไห้ไปด้วย เธอรูส้ ึกราวกับว่ากาลังถูก
ตัดแขน แต่หลังจากปิ ดฝากล่อง เธอรูส้ ึกไม่ตอ้ งการที่จะ
ตกแต่งร่างกายภายนอกของเธออีก
หลายเดือนต่อมา เธอรับบัพติศมา ลิลยาและพ่อไป
ร่วมตอนที่เธอรับบัพติศมา แต่แม่ปฏิเสธ
เจเลน่าอธิษฐานเผื่อแม่ เธออธิษฐานทุกวันเป็ น
เวลาหกปี วันหนึ่งแม่ขอศึกษาพระคัมภีร์ และรับบัพติศ
มา ข้อพระคัมภีรท์ ี่เจเลน่าชอบในวันนีอ้ ยู่ในเยเรมีย์
1:19 ซึ่งกล่าวว่า “เขาทัง้ หลายจะต่อสูก้ ับเจ้า แต่จะไม่
ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อจะช่วยเจ้าให้พน้ พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนีแ้ หละ” (KJV)
“ข้อพระคัมภีรข์ อ้ นีเ้ ป็ นเหมือนคาขวัญในชีวิตของ
ฉัน” เธอกล่าว “นี่เป็ นกาลังใจให้กับฉันว่าพระเจ้าจะ
ทรงช่วยฉัน พระองค์ทรงสดับฟั งคาอธิษฐานของฉัน
และตอบคาอธิษฐาน พระองค์ทรงประทานสันติสขุ ให้
ฉัน” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ ะนาไปช่วยโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสนิวเบลเกรด
ได้ยา้ ยเข้าไปยังอาคารโบสถ์ของตัวเอง ตอนนีท้ ี่ประชุม
พบกันในโรงหนังซึ่งเช่าเป็ นที่ประชุมในตอนที่เจเลน่าไป
ร่วมนมัสการครัง้ แรก และตอนนีส้ ถานที่นตี ้ อ้ งแบ่งกัน
ใช้กับอีกกลุ่มนมัสการหนึ่งในเมืองที่อยู่ใกล้กับนิว
เบลเกรด ขอบคุณสาหรับการวางแผนที่จะถวายเงิน
ถวายสะบาโตที่สิบสามด้วยใจกว้างขวาง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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วันที่เศร้าที่สดุ วันหนึ่งในชีวิตของเรนนี่ คูฟาคูเนซู
คือตอนที่เธออายุ 5 ขวบ
แม่เก็บกระเป๋ าและไปยังสนามบินเมืองฮาราเร
เมืองหลวงของประเทศซิมบับเว เรนนี่น่งั รถไปพร้อมกับ
ลุง ป้าและญาติคนอื่นๆ
ที่สนามบิน แม่หนั ไปที่ลงุ ซึ่งเป็ นพี่ชายของเธอ และ
ป้าซึ่งเป็ นพี่สาวของเธอ
“เลือกเลยว่าลูกอยากจะอยู่กับครอบครัวไหน” แม่
บอกกับเรนนี่
เด็กหญิงตัวน้อยหันไปมองลุงและป้า เธอไม่อยาก
ไปอยู่กับใครเลย เธออยากอยู่กับแม่มากกว่า เธอมอง
กลับไปที่ญาติๆ ของเธอและจาได้ว่าลุงมีลูกมากกว่าป้า
ถ้าเธออยู่กับลุง เธอน่าจะมีเพื่อนเล่นมากกว่า
เธอตัดสินใจเลือกลุง
แม่ขนึ ้ เครื่องบินและเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร
เพื่อทางาน
หนึ่งปี ต่อมา คุณลุงเสียชีวิต แม่ยงั คงอยู่ที่สห
ราชอาณาจักรและแม่ไม่สามารถพาเรนนี่ไปอยู่กับเธอ
ได้ เรนนี่จึงต้องย้ายไปอยู่กับป้า

ชีวิตที่บา้ นของป้านัน้ ช่างต่างออกไป ป้าไม่ได้ไป
โบสถ์วนั อาทิตย์เหมือนลุงและแม่ คุณป้าพาเรนนี่ไป
โบสถ์ทุกวันเสาร์
เรนนี่ไม่อยากไปโบสถ์ทุกวันเสาร์ เพราะเธอต้อง
พลาดจากรายการแข่งขันกีฬาที่โรงเรียน เธอพลาดงาน
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน เธอพลาดปาร์ตวี ้ นั เกิดต่างๆ
เธอคิดว่า “ทาไมฉันต้องพลาดเรื่องสนุกต่างๆ เหล่านี ้
เพราะป้าเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสด้วยนะ ฉันไม่ใช่เซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซักหน่อย โบสถ์ของฉันไปประชุม
กันทุกวันอาทิตย์”
พอเธออายุ 13 ปี เธอย้ายไปอยู่ที่บา้ นของญาติอีก
คนหนึ่งเพื่อเริ่มเข้าเรียนช่วงมัธยม ญาติคนนีก้ ็เป็ นเซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส และเรนนี่ตอ้ งไปโบสถ์ในวันเสาร์
ตลอดช่วงมัธยม
หลังจบช่วงมัธยม เรนนี่อยากจะไปอยู่กับแม่ที่สห
ราชอาณาจักร แต่เธอขอวีซ่าไม่ได้ เธอสมัครเข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในหลายประเทศและได้รบั การยอม
รับเข้าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไซปรัส
เธอขนลุก!
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“ในที่สดุ ฉันก็สามารถมีชีวิตของฉันเองได้” เธอคิด
“ตอนนีฉ้ ันสามารถจะเป็ นคริสเตียนจริงๆ ได้แล้ว และ
จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์”
หลังจากไปถึงไซปรัส เรนนี่พยายามหาโบสถ์ เธอ
ถามเพื่อนร่วมชัน้ และคุณครูว่าไปทางไหน ดูเหมือนไม่
มีใครรูจ้ ักโบสถ์ที่อยู่ในสังกัดเดียวกับที่พ่อแม่ของเธอ
นับถือเลย
“ดีล่ะ” เธอตัดสินใจ “ฉันก็ไม่ตอ้ งไปโบสถ์ไหนเลยก็
แล้วกัน”
แต่มีบางอย่างไม่ถูกต้อง หลังจากที่อาศัยอยู่กับ
ญาติๆ แอ๊ดเวนตีสมาเป็ นเวลา 12 ปี การไปโบสถ์ทุก
วันเสาร์เหมือนเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรนนี่ไปแล้ว
เธอไม่อยากไป แต่มนั ก็รูส้ ึกเหมือนไม่ถูกต้องถ้าไม่ไป
เธอไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และพบที่อยู่ของโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสในนิโคเซีย และเธอก็ไปที่โบสถ์นนั้ ใน
สะบาโตถัดไป เธอตกหลุมรักโบสถ์ในทันที
เรนนี่ไปโบสถ์ทุกสะบาโตและไม่ชา้ เธอก็ตดั สินใจรับ
บัพติศมา
“ฉันรูห้ ลักข้อเชื่อทัง้ หมดของโบสถ์มาตัง้ แต่เด็กๆ แต่
ที่ขาดไปคือความปรารถนาที่จะรับบัพติศมา” เธอ
กล่าว “การได้ทบทวนในสิ่งต่างๆ ที่ฉันเคยรับการสอน
มาจากที่โบสถ์ ฉันตระหนักว่าทุกอย่างนัน้ ถูกต้องเป็ น

ความจริงน่ารู้
➢ หาฮาราเร ประเทศซิมบับเว และนิโคเซีย

ประเทศไซปรัส บนแผนที่
➢ ดูคลิปของเรนนี่ได้ที่:
https://youtu.be/0uiY0jQDkZ0

จริงและมาจากพระคัมภีร์ มันทาให้ฉันยอมรับ”
ตอนนีเ้ รนนี่อายุ 22 ปี และกาลังศึกษาอยู่ปี
สุดท้ายในขณะการบัญชี เธออธิษฐานเผื่อแม่ในส
หราชอาณาจักร เธอไปโบสถ์ทุกสะบาโต “ฉันอยู่ที่
บ้านแล้ว” เธอกล่าว 
โบสถ์ของเรนนี่ประชุมกันในห้องประชุมที่ตอ้ งเช่า
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะนาไปช่วยสร้างอาคารโบสถ์และศูนย์บริการชุมชนที่
ซึ่งเรนนี่และคนอื่นๆ จะสามารถนมัสการร่วมกันใน
เมืองนิโคเซีย เมืองหลวงของประเทศไซปรัส
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนแรกที่ไปยังไซปรัสคือ โมเสส บัวร์ซาเลียน ชาวอเมริกันซึ่ง
เดินทางไปที่น่นั กับครอบครัวของเขาจากอันทิโอก ประเทศตุรกี เมื่อประมาณปี ค.ศ.
1912 เขาขายหวีที่ทาเองโดยครอบครัวของเขาอยู่หลายปี เดินทางจากหมู่บา้ นหนึ่งไป
อีกหมู่บา้ นหนึ่งบนหลังลาและพูดคุยถึงความเชื่อของเขากับเพื่อนบ้าน ต่อมาจอห์นลูก
ชายของเขาได้เป็ นบรรณากรแอ๊ดเวนตีสคนแรกบนเกาะแห่งนี ้ นอกจากอาจารย์แอ๊ดเวน
ตีสที่มาเยี่ยมเยียนเป็ นครัง้ คราวเพื่อทาการรับบัพติศมาให้กับผูเ้ ชื่อใหม่และจัดพิธีศีลมหา
สนิทแล้ว ก็ไม่มีงานโบสถ์อย่างเป็ นทางการอื่นๆ เลยเป็ ฯเวลาหลายปี ในปี .ศ.1932 อาร์.
เอส. กรีฟส์ชาวแคนาดาและภรรยาของเขา ซึ่งเคยเป็ นมิชชันนารีไปยังตุรกีและกรีซ ได้
เป็ นคนงานกลุ่มแรกบนเกาะแห่งนี ้
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มิถุนายน

ลู ก มิ ช ชั น นารี
เอ็มมานูเอล มิริโลฟ เกิดในมอสโค ประเทศรัสเซีย
แต่เขาไม่ใช่คนรัสเซีย พ่อแม่ของเขามาจากเซอร์เบีย
และเขาเป็ นถือพาสปอร์ตเซอร์เบีย
แต่เขาไม่เคยใช้ชีวิตในเซอร์เบียเลย พ่อแม่ของเขา
เป็ นมิชชันนารีในรัสเซียตอนที่เขาเกิด
เมื่อเอ็มมานูเอลอายุ 3 ปี พ่อแม่ของเขาได้ยา้ ยไปยัง
ไซปรัส เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เอ็ม
มานูเอลจึงเป็ นลูกมิชชันนารีคนหนึ่ง
เอ็มมานูเอลพบกับปั ญหาใหญ่เมื่อเขาไปถึงไซปรัส
เขาไม่มีเพื่อนเลย
แต่เขาก็ตกหลุมรักกับเด็กเล็กๆ ฝาแฝดสองคนที่อยู่
ใกล้ๆ เขาไปเยี่ยมพวกเขาทุกวัน
แม่ของเด็กแฝดใจดี
“เอ็มมานูเอลปลอดภัยดีที่บา้ นของเราค่ะ” เธอบอก
กับแม่ของเอ็มมานูเอล “ไม่ตอ้ งกังวลนะคะเวลาที่เขามา
ที่นี่ เขาไม่ได้รบกวนใครเลยค่ะ”
เด็กฝาแฝดทัง้ สองรักการที่ได้เจอกับเอ็มมานูเอล พวก
เขามีพี่เลีย้ งคนหนึ่งที่จะพาพวกเขาออกไปเดินเล่นข้าง
นอก และเอ็มมานูเอลจะเดินตามไปเพื่อให้แน่ใจว่าพวก

เขามีความสุขดี เขาคอยทาหน้าตลกๆ โยนลูกบอลและ
วิ่งเป็ นวงกลมเพื่อทาให้เด็กแฝดหัวเราะ
ไม่นานนักเอ็มมานูเอลก็อยากให้เด็กๆ ไปที่บา้ น
“ให้พวกเขามาได้ไหมครับ” เขาถามแม่
“แน่นอน” แม่ตอบ
ในช่วงระหว่างเดินเล่น พี่เลีย้ งเริ่มจะหยุดตรงบ้าน
ของเอ็มมานูเองเพื่อเด็กๆ จะสามารถพูด “สวัสดี” กับ
แม่ได้
เย็นวันหนึ่ง แม่เรียกเอ็มมานูเอลเข้ามาทานอาหาร
เย็น
“ผมยังไม่หิวครับ” เขากล่าว
แม่เริ่มเป็ นห่วง เพราะปกติเอ็มมานูเอลจะรูส้ ึกหิว
เสมอตอนเวลาอาหารเย็น
“ทาไมถึงไม่หิวล่ะลูก” แม่ถาม
“ผมกินที่บา้ นของน้องแฝดแล้วครับ”
หลังจากที่เกิดแบบนีข้ นึ ้ หลายครัง้ แม่ตดั สินใจคุย
กับแม่ของเด็กแฝด
“คุณแม่ใจดีมากนะคะ แต่ขอว่าไม่ตอ้ งเลีย้ ง
อาหารเอ็มมานูเอลดีกว่านะคะ” แม่กล่าว
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แม่ของเด็กแฝดยิม้ “ฉันรูน้ ะคะว่าคุณห่วงเรื่อง
อะไร” เธอกล่าว “แต่ไม่ตอ้ งห่วงค่ะ ลูกชายของคุณรู ้
ว่าอะไรถูกอะไรผิด เขาได้สอนฉันเกี่ยวกับอาหาร
สะอาดและไม่สะอาดแล้วด้วยค่ะ”
แม่แปลกใจ เธอเคยสอนเอ็มมานูเอลถึงสิ่งที่พระ
คัมภีรส์ อนเกี่ยวกับเนือ้ หมู กุง้ และสัตว์ไม่สะอาดอื่นๆ
แต่เธอไม่เคยคิดว่าเขาจะแบ่งปั นข้อมูลนัน้ กับคนอื่น
คุณแม่ของเด็กแฝดพูดต่อ
“เอ็มมานูเอลอธิบายให้ฉันฟั งว่าในพระคัมภีรม์ ี
เขียนบอกไว้เลยว่าอะไรที่เรากินได้หรือกินไม่ได้และ
ฉันสามารถเปิ ดดูได้ดว้ ยตัวเอง” เธอกล่าว “ดังนัน้ ฉัน
จึงทาแต่อาหารสะอาดให้เขาค่ะ” คุณแม่มีความสุข
มาก พระเจ้าทรงใช้เอ็มมานูเอลตอบคาอธิษฐานของ
เธอ เธอได้อธิษฐานมาตลอดว่าจะแบ่งปั นเรื่องของ
พระเยซูกับเพื่อนบ้านได้อย่างไร และตอนนีแ้ ม่ของเด็ก
แฝดก็พร้อมแล้วที่จะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู
ตัง้ แต่วนั นัน้ มาแม่และแม่ของเด็กแฝดกลายเป็ นเพื่อน
พิเศษต่อกัน
ทุกวันนีเ้ อ็มมานูเอลยังคงอยู่ที่ไซปรัส และเขาเป็ น
มากกว่าแค่ลกู มิชชันนารี แม้เขาจะอายุเพียง 9 ปี แต่
เขาเองก็เป็ นมิชชันนารีดว้ ย คาพูดและการกระทาของ
เขาได้บอกเพื่อนบ้านเกี่ยวกับพระเยซู แม้แต่ชื่อของ
เขาก็ทาให้ระลึกถึงพระเยซู เอ็มมานูเอลแปลว่า “พระ
เจ้าอยู่กับเรา”
“พระเจ้าทรงตรัสว่าให้เรารักเพื่อนบ้านของเรา ดังนัน้
ผมจึงรักเพื่อนบ้านของผม” เอ็มมานูเอลกล่าว


ความจริงน่ารู้
➢ หาประเทศไซปรัสบนแผนที่
➢ แบ่งปันกับเด็กๆ ว่าแม่ของเอ็มมานูเอล ซึ่งชื่อว่า

มาริคา มิริโลฟได้กล่าวว่า “เอ็มมานูเอลได้ทาให้
การมีอยู่ของพระเจ้าเป็ นที่ประจักษ์ผ่านวิธีการ
เล็กๆ ของเขา เขารักที่จะอธิษฐานและเขาไม่อาย
ที่จะอธิษฐานกับเพื่อนบ้าน”
➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะเป็ นอย่างเอ็มมานูเอลได้

อย่างไร ท้าทายให้พวกเขาอธิษฐานเผื่อเพื่อนบ้าน
ของพวกเขาและเชิญชวนให้พวกเขาอธิษฐานถึง
เพื่อนบ้านแบบเฉพาะเจาะจงในช่วงชัน้ เรียนสะ
บาโตในวันนี ้
➢ ดูคลิปของเอ็มมานูเอลได้ที่:
https://youtu.be/lco0gBwroVo

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะนาไปช่วยสร้างอาคารโบสถ์และศูนย์บริการชุมชนในนิ
โคเซีย เมืองซึ่งเอ็มมานูเอลอาศัยอยู่ ขอบคุณสาหรับการ
วางแผนที่จะถวายเงินถวายก้อนโตในสัปดาห์หน้า
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

แพะมูฟลอนไซปรัส เป็ นแพะป่ า
ชนิดหนึ่ง เป็ นสัตว์บกเลีย้ งลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ที่สดุ ของไซปรัสและเคยใช้
เป็ นสัญลักษณ์ของสายการบินไซปรัส
เป็ นเวลาหลายทศวรรษ
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มิถุนายน

ผู้นาโรงเรียนสะบาโต: ไซปรัสเป็ นสถานที่ซึ่งท้าทาย
มากในการแบ่งปั นเรื่องของพระเยซู โบสถ์เซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสที่น่นั มีสมาชิกเพียง 103 คนบนเกาะทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีประชากร 1.1 ล้านคน แต่
ครอบครัวมิชชันนารีครอบครัวหนึ่งกาลังมองเห็นการ
ตอบคาอธิษฐานอย่างอัศจรรย์
ผู้บรรยาย: ลูกของมิชชันนารีสี่คนอยากได้สตั ว์เลีย้ งมา
เป็ นเวลานานแล้ว พวกเขาขอเลีย้ งแมวหรือสุนขั สักตัว
เมื่อตอนที่ครอบครัวต้องย้ายจากบ้านเกิดของพวกเขา
ในกรีซไปทางานยังที่ไกลออกไปในฟิ ลิปปิ นส์ พ่อยุ่งอยู่
กับการสอนที่สถาบันการศึกษาต่อเนื่องนานาชาติแอ๊ด
เวนตีส (AIIAS) และแม่ก็ดูแลเด็กๆ อีกสี่คนพร้อมกับ
เรียนต่อด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วย พ่อแม่
ไม่สนใจกับการมีสตั ว์เลีย้ งที่จะต้องให้อาหารหรือทา
ความสะอาดหลังจากนัน้
แม่ (พูดกับลูกๆ): ไม่เอาสัตว์เลีย้ งเด็ดขาด
ผู้บรรยาย: เด็กๆ รูด้ ีกว่าไม่ควรเถียง หลังจากสี่ปีใน
ฟิ ลิปปิ นส์ ครอบครัวย้ายไปยังไซปรัสเพื่อเป็ นมิชชันนารี
ที่น่นั พ่อเช่าบ้านหลังหนึ่งที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่

เด็กๆ โตขึน้ แล้ว และเสียงร้องขอสัตว์เลีย้ งก็ดงั ขึน้ ด้วย
เรเวล: “เราขอเลีย้ งแมวสักตัวได้ไม๊คะ”
ลูคัส: หรือว่าสุนขั สักตัวดีครับ
นิคกี:้ มันจะดีมากเลยถ้ามีแมวสักตัว
เคลลิตา: หรือแม้จะเป็ นลูกแมวเล็กๆ สักตัวก็ดีนะคะ
ผู้บรรยาย: พ่อกับแม่ไม่ยอมเปลี่ยนใจ แต่ท่ามกลาง
เสียงร้องขอที่ประสานกันมาจากเด็กๆ พวกเขาจึงต้องมี
เหตุผลดีๆ ที่จะบอกว่า “ไม่”
พ่อ: สัญญาเช่าบ้านนีบ้ อกไว้ว่า “ห้ามเลีย้ งสัตว์” นะ
ผู้บรรยาย: อย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็ยังไม่พร้อมที่จะเลิก
ล้มความตั้งใจ
เคลลิตา: เราอธิษฐานเผื่อเรื่องนีไ้ ด้ไหมคะ
พ่อ (ยิม้ มุมปาก): ลูกสามารถอธิษฐานเรื่องอะไรก็ได้ที่
ลูกต้องการ
ผู้บรรยาย: เด็กๆ จึงเริ่มอธิษฐานทุกเย็น
เรเวล: พระเยซูที่รกั โปรดประทานแมวให้สกั ตัวนะคะ
ลูคัส: หรือสุนขั สักตัวก็ได้ครับ
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นิคกี:้ แมวจะดีกว่าค่ะ
เคลลิตา: หรือลูกแมวตัวเล็กๆ ก็ได้ค่ะ
ผู้บรรยาย: แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึน้ คือเพื่อนข้างบ้าน
มีแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่ง และแมวก็คลอดลูกแมวออกมา
เป็ นลูกแมวสีดาสามตัว เมื่อลูกแมวอายุ 1 เดือน พวก
มันเริ่มออกสารวจสนามหญ้าด้วยตัวพวกมันเอง วันหนึ่ง
พวกลูกแมวพบช่องที่ดา้ นล่างของกาแพงซึ่งกัน้ สนาม
หญ้าของพวกมันกับสนามหญ้าของครอบครัวมิชชันนารี
แล้วพวกมันก็ค่อยๆ ลอดผ่านไป
เคลลิตา: ดูสิ เรามีลกู แมวสามตัวในสนามหญ้าของเรา
ผู้บรรยาย: เด็กคนอื่นๆ รีบวิ่งมา เจ้าลูกแมวทั้งสาม
กาลังเล่นสนุกในดงหญ้า ไม่ชา้ พวกเด็กๆ ก็เลีย้ งดูพวก
มันและเล่นกับพวกมัน
พวกลูกแมวมาที่สนามหญ้าของบ้านมิชชันนารีทุก
วัน ขณะที่พวกมันเริ่มโตขึน้ พวกมันเล่นอยู่แต่ในสนาม
หญ้า แต่เมื่อพวกมันเห็นว่ามีหน้าต่างบ้านของ
มิชชันนารีเปิ ดอยู่ล่ะก็ พวกมันก็จะกระโดดเข้าไปข้างใน
และทาเหมือนกับเป็ นบ้านของตัวเอง
พ่อกับแม่พูดอะไรไม่ออก ไม่มีใครในครอบครัวนา
แมวเข้ามาในบ้าน ดังนัน้ จึงไม่รูว้ ่าจะบอกให้ใครเอาพวก
มันออกไป
เด็กๆ ขนลุก พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของพวก
เขาโดยนาพวกแมวเหล่านีม้ าให้พวกเขา และไม่ใช่แค่ตวั
เดียวนะ แต่ถึงสามตัว
ผู้นาโรงเรียนสะบาโต: พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐาน
ต่างๆ ในวิธีการที่อศั จรรย์เมื่อเราขอ (ถ้าพอมีเวลา ให้
แบ่งปั นเรื่องในหน้าต่อไปด้วย) นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรง
กระทาในไซปรัส ในปี ค.ศ.2012 โบสถ์แอ๊ดเวนตีสที่น่นั
มีสมาชิกเพียง 75 คน หลังจากสารวจอย่างจริงจัง
พบว่าเหลือสมาชิกเพียง 60 คน แต่สมาชิกโบสถ์ยังคง
ช่วยกันอธิษฐาน และในปี ค.ศ.2018 สมาชิกโบสถ์มี
จานวนเกิน 100 คนเป็ นครัง้ แรก พระเจ้าทรงตอบคา
อธิษฐานของพวกเขา
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ก่อนสะบาโตที่ 13
➢ ส่งข้อความไปเตือนพ่อแม่สาหรับรายการและ

สนับสนุนให้เด็กๆ นาเงินถวายสะบาโตที่สิบสาม
ของพวกเขามาในวันที่ 27 มิถุนายน เตือนใจทุก
คนว่าเงินถวายงานมิชชั่นของพวกเขาเป็ นเหมือน
ของขวัญในการประกาศพระคาของพระเจ้าไปทั่ว
โลก และหนึ่งในสี่ของเงินถวายสะบาโตที่สิบสาม
ของเราจะส่งตรงไปช่วยสี่โครงการในสานักงาน
ภาคทรานส์ยูโรเปี ยน
➢ คุณพ่อในเรื่องนีช้ ื่อว่า คิม พาเพียโอแอนนาว

เป็ นผู้นาการประกาศชาวกรีซในไซปรัส และเป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสตธรรมคัมภีร ์
ใหม่
➢ แสดงให้เห็นสามประเทศ ได้แก่ ไซปรัส นอร์เวย์

และเซอร์เบีย ซึ่งจะได้รบั ประโยชน์จากเงินถวาย
สะบาโตที่สิบสามของเราบนแผนที่

ทุกวันนีส้ มาชิกโบสถ์กาลังอธิษฐานเผื่ออาคาร
โบสถ์ใหม่ในไซปรัส ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโต
ที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วยสร้างอาคาร
โบสถ์นี ้ ขอบคุณสาหรับเงินถวายสะบาโตทีสิบสาม
ของทุกคน 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนีy

ไฟ!
ในฤดูรอ้ นหนึ่ง ครอบครัวมิชชันนารีพาเพียโนแอน
นาวได้ออกไปตัง้ ค่ายพักแรมกับครอบครัวแอ๊ดเวนตีส
อื่นๆ ที่สถานที่ตงั้ ค่ายซึ่งเป็ นของโบสถ์ อยู่ใกล้กับ
ชายทะเลในบ้านเกิดของพวกเขา นั่นคือ ประเทศกรีซ
มันเป็ นฤดูรอ้ นที่แห้งและร้อนมาก และเกิดไฟป่ าขนาด
ใหญ่ขนึ ้ ใกล้กับที่ตั้งค่ายพักแรกในบ่ายวันอาทิตย์
ผูใ้ หญ่และเด็กๆ เฝ้าดูและคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึน้
ไฟป่ าเริ่มเข้ามาใกล้สถานที่ตั้งค่ายมากขึน้ เรื่อยๆ
ชาวค่ายยืนเป็ นวงและเริ่มร้องเพลงและอธิษฐาน
ขณะที่ชาวค่ายร้องเพลงและอธิษฐาน ลมเริ่มพัด
แล้วลมก็พดั เปลวไฟออกห่างไปจากสถานที่ตงั้ ค่าย ทา
ให้พวกเขาประหลาดใจ
กลุ่มร้องเพลงและอธิษฐานเป็ นเวลา 20 นาที แล้ว
ลมก็ยิ่งพัดให้ไฟห่างออกไปห่างออกไปเรื่อยๆ พวก
ผูใ้ หญ่เริ่มเหนื่อย เด็กๆ ก็เริ่มเหนื่อย
“เอาล่ะ อันตรายจบลงแล้ว” บางคนกล่าว
กลุ่มแยกย้าย
ภายในไม่กี่นาที ลมเปลี่ยนทิศทาง มันพัดแรงกว่า
ก่อนหน้านีแ้ ล้วพัดไฟให้โหมตรงมายังสถานที่ตั้งค่าย
“อพยพ” บางคนตะโกน
ชาวค่ายหลายคนหนีไปยังพืน้ ที่ปลอดภัยที่ชายหาด
ซึง่ ห่างไปประมาณ 700 เมตร

ในเวลานัน้ นักดับเพลิงสองคนมาถึง และชายแอ๊ด
เวนตีสห้าคนตัดสินใจอยู่ที่ค่ายกับพวกเขา
หลายชั่วโมงผ่านไป ตอนเที่ยงคืน ไฟลามมาถึงใกล้
กับรัว้ รอบๆ สถานที่ตงั้ ค่าย ห่างแค่ 100 เมตร มองเห็น
เปลวไฟกาลังเผาไหม้ส่วนยอดของต้นสนทัง้ หลาย
ชายห้าคนกับนักดับเพลิงสองคนจัดแถวฉุกเฉิน แต่
พวกเขารูว้ ่าคงมีหวังเพียงเล็กน้อยที่พวกเขาจะทา
สาเร็จ ชาวแอ๊ดเวนตีสอธิษฐาน
เมื่อไฟมาใกล้รวั้ มากๆ ห่างเพียง 10 เมตร
รถดับเพลิงขนาดใหญ่ก็มาถึงและรีบดับไฟอย่างรวดเร็ว
ในตอนเช้า ชาวค่ายมองไปยังสภาพที่เกิดขึน้ ด้วย
ความตกตะลึง พืน้ ที่รอบๆ รัว้ เป็ นสีดาไปหมด แม้แต่
สถานที่ตงั้ ค่ายที่อยู่ใกล้ๆ กันก็ถูกเผาเป็ นเถ้าไม่เหลือ
สถานที่ตงั้ ค่ายของแอ๊ดเวนตีสเหมือนกับเป็ นโอเอซิสที่
อยู่ท่ามกลางพืน้ ที่สีดา นั่นเป็ นการตอบคาอธิษฐานของ
พระเจ้า
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงหยุดไฟไว้ตรงรัว้ พอดี” คิม
พาเพียโอแอนนาว คุณพ่อมิชชันนารีที่ไซปรัสกล่าว “เรา
รูว้ า่ มันจะไม่มาถึงเรา และค่ายของเราจะต้อง
ปลอดภัย” 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

โครงการสะบาโตทีส่ ิบสามในอนาคต
เงินถวายสะบาโตทีสิบสามในไตรมาสถัดไปจะนาไปช่วยสานักงานภาคแอฟริกาตะวันตก-กลาง เพื่อ:
▪ สร้างโรงเรียนโคบายา จากชัน้ อนุบาล-ม.6 ในเมืองโคนาครี ประเทศกินี
▪

เปิ ดโรงเรียนประถมและศูนย์บริการชุมชนในเมือง ในเมืองบูลานัน ประเทศลิเบอร์เรีย

▪

ก่อตัง้ ศูนย์การแพทย์ในเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย
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