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นอรเ์วย ์

 อย่ากลวัเลย! | 4 เมษายน 
 ที่คาดผมดอกกุหลาบสองดอก |11 เมษายน 

ฟินแลนด ์

 การเดินทางไปฟินแลนด ์| 18 เมษายน 

ไอรแ์ลนด ์

คอยพ่อแม่ | 2 พฤษภาคม 

โปแลนด ์

ไก่งวงก็อบบลี-้ก็อบบลิง | 9 พฤษภาคม 

อาศยัในโรงพยาบาล | 16 พฤษภาคม 

พบธีโอดอรท์ี่หายไป | 23 พฤษภาคม 

เซอรเ์บยี 

ทอมมีพิษ | 30 พฤษภาคม 

พี่สาวที่สขุสงบ | 6 มิถุนายน 

ไซปรัส 

หาบา้นสกัหลงั | 13 มิถุนายน 

ลกูมิชชนันารี | 20 มิถุนายน 

 รายการสะบาโตที่สิบสาม: อธิษฐานเผ่ือสตัวเ์ลีย้ง |                     

      27 มิถุนายน 
 

 

เงินถวายของท่านท างาน 

 

สามปีก่อนเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเราไดน้ าไปช่วยสรา้งศูนยเ์ยาวชนชุมชนที่คริสตจักร
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสเบเทลในออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ซึ่งในไตรมาสนีก็้มีเร่ืองจากประเทศนี ้
ดว้ย 
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อย่ากลัวเลย!  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรเบคา เอ็มม่า เคเรซี วยัแปดปี มีความสขุกับ
วนัหยุดฤดูรอ้นในเอสโทเนีย เธอและแม่ไปเย่ียมคุณตา
คุณยายและญาติคนอื่นๆ แต่ไม่ชา้วนัหยุดฤดูรอ้นก็จบ
ลง และพวกเขาไดก้ลบัมาที่บา้นของพวกเขาซึ่งอยู่ทาง
เหนือของวงแหวนอารก์ติกในนอรเ์วย ์เรเบคาดีใจที่ได้
กลบัมาในซอรท์แลนด ์เมืองที่เป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งมี
ประชากรเพียง 10,000 คน แลว้เธอก็คิดถึงเด็กหญิงคน
นัน้ขึน้มา 
ตอนก่อนจะปิดภาคเรียนที่ผ่านมา เด็กหญิงคนนัน้ได้

พูดอะไรบางอย่างที่ไมน่่ารกัมากๆ ตอนนีเ้รเบคาจึงกลวัที่
จะตอ้งเจอกับเธออีก บางทีเธออาจจะพูดอะไรไม่ดีอีกก็
ได ้ 
เรเบคาบอกแม่ถึงความกังวลของเธอ แม่ค่อยๆ กอด

เรเบคาไวใ้นออ้มแขนของแม่อย่างนุ่มนวล 

“แม่กังวลบางเร่ืองอยู่เหมือนกัน” แม่กล่าวอย่าง
นุ่มนวล “อีกไม่ก่ีวนั แม่ตอ้งไปเร่ิมงานพยาบาลในที่ใหม่ 
แม่กลวัว่าจะไม่สามารถพูดภาษานอรเ์วยไ์ดดี้พอในการ
ท างานของแม่” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่เกิดที่เอสโทเนีย แต่ไดเ้รียนภาษานอรเ์วยม์า
มากกว่าส่ีปี แต่มันก็ยากมาก! 

แม่กล่าวพรอ้มกับมองไปที่เรเบคา “พระเจ้าทรงฤทธิ์
ย่ิงใหญ่ พระเจ้าทรงมีหนทางส าหรบัเรา และพระองค์
ก าลงัทรงจดัเตรียมหนทางส าหรบัเรา ขอใหเ้รามา
อธิษฐานกัน” 

เรเบคาและแม่ปิดตาลง 
“ขอบคุณพระเจา้ ที่พระองคท์รงก าลงัจดัเตรียม

หนทางส าหรบัเรเบคาและขา้พระองค”์ แม่อธิษฐาน 

ในค าอธิษฐานของเธอ เรเบคาขอบคุณพระเจ้า
ส าหรบัการช่วยเธอที่โรงเรียนและส าหรบัการช่วยแม่ที่
ท างาน 

“ใหเ้รามาอา้งพระสญัญาของพระเจา้ในอิสยาห ์

41:10 กัน” แม่กล่าว 
แม่ท่องขอ้พระคัมภีรน์ีไ้ด ้และแม่แนะน าใหเ้รเบคาพูด

ตาม “อย่ากลวัเลย เพราะเราอยู่กับเจา้” แม่กล่าว 
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจา้” เรเบคากล่าว

ตาม 

“อย่าทอ้แท ้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจา้” แม่กล่าว 
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“อย่าทอ้แท ้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจา้” เรเบคา
พูดตาม 

“เราจะท าใหเ้จา้เขม้แข็งขึน้” แม่กล่าว 

“เราจะท าใหเ้จา้เขม้แข็งขึน้” 
“และจะช่วยเจ้า” 
“และจะช่วยเจ้า” 
“เราจะชูเจา้ไวด้ว้ยมือขวาอนัชอบธรรมของเรา” 
“เราจะชูเจา้ไวด้ว้ยมือขวาอนัชอบธรรมของเรา” 
เรเบคารูสึ้กดีขึน้หลงัจากไดคุ้ยกับแม่แลว้เธอก็

ออกไปเล่นกับกระต่ายตวัโปรดของเธอ อย่างไรก็ตาม
เย็นวนันัน้เรเบคาก็คิดถึงเด็กหญิงคนนัน้อีกตอนที่ลม้
ตวัลงนอนบนเตียง แม่มาลบูศีรษะของเธอ 

“แม่กังวลเหมือนกันเวลาที่คิดถึงงานใหม่ของแม่” 
แม่กล่าว “แต่พระเจา้ทรงฤทธิ์ย่ิงใหญ่ พระเจา้ทรงมี
หนทางส าหรบัเรา” 
เรเบคาและแม่ปิดตาของพวกเขาและขอบคุณพระ

เจา้ที่ก าลังทรงจดัเตรียมหนทาง 
หลงัจากอธิษฐาน แม่และเรเบคาท่องขอ้พระคมัภีร์

อิสยาห ์41:10 อีก “อย่ากลวัเลย เพราะเราอยู่กับ
เจา้” แม่กล่าว 
“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจา้” เรเบคาพูดตาม 

“อยา่ทอ้แท ้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจา้” 
“อย่าทอ้แท ้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจา้” 
“เราจะท าใหเ้จา้เขม้แข็งขึน้” 
“เราจะท าใหเ้จา้เขม้แข็งขึน้” 
“และจะช่วยเจ้า” 
“และจะช่วยเจ้า” 
“เราจะชูเจา้ไวด้ว้ยมือขวาอนัชอบธรรมของเรา” 
“เราจะชูเจา้ไวด้ว้ยมือขวาอนัชอบธรรมของเรา” 
ในตอนเชา้ เรเบคาและแม่อธิษฐานและอา้งพระ

สญัญาในพระคมัภีรอ์ีกครัง้ พวกเขาอธิษฐานเร่ือง
โรงเรียนและงานใหม่ในตอนเย็น และตอนอาหารเช้า 
เที่ยงและเย็น พวกเขาอธิษฐานแบบนีทุ้กวนั บางครัง้
ในระหว่างวนั เมื่อเรเบคารูสึ้กกังวลเร่ืองโรงเรียนหรือ
แม่รูสึ้กกังวลเก่ียวกับงานใหม่ พวกเขาก็จะอธิษฐาน 

 

  

เร่ืองน่ารู้ 

➢ หาซอรท์แลนด ์ประเทศนอรเ์วย ์บนแผนท่ี หาจุด
ตรงวงแหวนอารก์ติก แลว้หาเอสโทเนียท่ีซึ่งเรเบคา
และแม่ไปพกัผ่อนวนัหยุดฤดูรอ้น  

➢ คุณแม่ของเรเบคาชื่อมาเรียน เคเรซี คุณพ่อชื่อ มิ
ฮาลาย โคโรซี เป็นชาวเซอรเ์บีย ท างานก่อสรา้งใน
ซอรท์แลนด์ 

➢ ดูคลิปเรเบคาและแม่ท่องขอ้พระคมัภีรอ์ิสยาห ์

41:10 ในภาษาเอสโทเนียได้ท่ี: 

https://youtu.be/G6VYY4asW_E 

 

 

 

 

 

 

ไม่นานนกั เรเบคาก็จ าอิสยาห ์41:10 ได ้และเธอกับ
แม่ก็ไดอ้ธิษฐานถึงพระสญัญานัน้ในเวลาเดียวกัน 

เรเบคาไม่รูสึ้กกลวัในวนัแรกที่ไปโรงเรียน เธอมี
ความสขุมากเพราะเด็กหญิงคนนัน้ไม่พูดค าอะไรที่ไม่ดี
เลยสักค า ในความเป็นจริง เด็กหญิงคนนัน้สภุาพและ
เป็นมิตรดว้ย เรเบคาดีใจมากที่พระเจ้าทรงสดบัฟังค า
อธิษฐาน 

ในขณะเดียวกัน แม่เร่ิมงานใหม่ แม่เองก็ไม่พบปัญหา
ในการพูดภาษานอรเ์วย ์แม่รกัในการดูแลผูป่้วย แม่มี
ความสขุมากที่พระเจา้ทรงสดบัฟังค าอธิษฐาน  

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ะ
น าไปช่วยเปิดศูนยเ์ยาวชนชุมชนในบา้นเกิดของเรเบคา คือ
ซอรท์แลนด ์เพื่อผูค้นจะสามารถเรียนรูถึ้งพระเจา้ผูท้รงฤทธิ์
อ านาจย่ิงใหญ่ผูท้รงตอบค าอธิษฐาน ขอบคุณส าหรบัการ
วางแผนที่จะถวายเงินถวายดว้ยใจกวา้งขวาง 

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

https://youtu.be/G6VYY4asW_E
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 แอสเน เบิรก์แลนดต์วันอ้ยตกลงมาจากเตียงตอน
แปดโมงเชา้ หลงัจากอาบน า้ เธอแต่งตัวและค่อยๆ แปรง
ผมสีบลอนดย์าวสลวยของเธอ เธอจ าไดว้่าเธอตอ้งดูแล
ผมใหเ้รียบรอ้ยตลอดทัง้วนั ดังนัน้เธอมีสองทางเลือก คือ
ใส่ที่คาดผม หรือขอใหแ้ม่หรือพ่อมดัผมหางมา้ไปขา้ง
หลงั 

แอสเนไม่อยากไดผ้มหางมา้ เธอชอบให้ผมของเธอ
เป็นอิสระ 

“ที่คาดผมสีชมพูที่มีดอกกุหลาบสองดอกอยูข่า้งบน
อยู่ไหนนา้” เธอสงสัย 

แอสเนมองไปรอบหอ้งน า้ เสือ้ผา้บางส่วนวางอยู่บน
เกา้อีไ้มย้าวสีขาวตรงขา้งๆ ที่อาบน า้ แต่ไม่เห็นร่องรอย
ของที่คาดผมสีชมพูที่มีดอกกุหลาบสองดอกเลย 

ความกังวลเร่ิมถาโถมเขา้มา แอนเนคิดว่าเธออาจจะ
ท าที่คาดผมหาย เธอไม่อยากเสียมนัไป ถา้เธอท ามนั
หาย แม่หรือพ่อก็จะตอ้งผูกผมหางมา้ใหเ้ธอ เธอไม่อยาก
ผูกผมหางมา้ เธออยากปล่อยผม 

ทนัใดนัน้ แอสเนคิดขึน้ไดว้่าเธออาจจะลืมที่คาดผม
ไวบ้นโซฟาในหอ้งนั่งเล่น เธอจึงออกไปที่หอ้งนั่งเล่นและ
มองหาตรงโซฟา แต่ก็ไม่มี 

ตอนนีเ้ธอกังวลมาก เธอไม่อยากผูกผมหางมา้จริงๆ 
แลว้ความคิดหนึ่งก็เกิดขึน้ในสมองของแอสเน 
“ฉันอธิษฐานไดน้ี่นา” เธอคิด 
ตัง้แต่เธอยงัเป็นเด็ก เธออธิษฐานกับพ่อแม่ในตอน

เชา้ ในตอนเย็น และก่อนมือ้อาหารทุกมือ้ พ่อและแม่ได้
บอกเธอว่าเธอสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าตอนไหนก็ได้
และเร่ืองอะไรก็ได ้แมแ้ต่เร่ืองเล็กนอ้ย 

แอสเนรูว้่าพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน เธอเคย
อธิษฐานเผ่ือเพื่อนที่เจ็บป่วย และพวกเขาก็หายดี ครัง้
หนึ่งพ่อท ากุญแจหายแลว้ก็หาเจอหลงัจากอธิษฐาน 

แอสเนมองไปที่โซฟาอีกครัง้และกลบัไปที่หอ้งน า้ ไป
ยืนอยู่ใกล้ๆ  กับที่นั่งไม้สีขาว เธอพนมมือและปิดตา 

“พระเยซูที่รัก” เธออธิษฐาน “โปรดช่วยใหห้นูหาที่
คาดผมสีชมพูดที่มีดอกกุหลาบสองดอกบนที่คาดผมเจอ
ดว้ย อาเมน” 

เมื่อลืมตา เธอตดัสินใจกลบัไปที่โซฟา 
กลบัไปที่หอ้งนั่งเล่น เธอเดินไปตรงโซฟาและมองหา

อีกครัง้ ที่คาดผมสีชมพูมีดอกกุหลาบสีชมพูสองดอก
ตัง้อยู่ตรงนัน้ มนัตั้งราบอยู่ตรงเบาะรองตรงกลางของ
โซฟา 
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แอสเนดีใจมาก เธอควา้ที่คาดผมพรอ้มรอยยิม้
กวา้งบนใบหน้า แลว้สวมที่คาดผมบนศีรษะของเธอ 
เธอไม่รูว้่าท าไมที่คาดผมถึงไปอยู่บนโซฟาได ้เธอจ า
ไม่ไดเ้ลยว่าไปวางตรงนัน้ แต่พระเจา้มีค าตอบให้กับ
ค าอธิษฐานของเธอในวิธีที่อศัจรรย ์ตอนนีเ้ธอไม่ตอ้ง
ผูกผมหางมา้แลว้ ผมยาวสลวยสีบลอนดข์องเธอจะได้
เป็นอิสระ 

แอสเนอายุ 6 ปี และเรียนอยู่ชัน้ ป.1 ในซอรท์
แลนด ์เมืองบนเกาะเล็กๆ ทางเหนือของวงแหวน
อารก์ติกในนอรเ์วย ์เธอไม่สงสยัที่พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานแมแ้ต่เร่ืองเล็กนอ้ย 

“หนูรูว้่าพระเจ้าทรงสดบัฟังค าอธิษฐานของเรา
เพราะพระองคท์รงตอบค าอธิษฐานของหนู” เธอกล่าว 
 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะน าไปช่วยเปิดศูนยเ์ยาวชนชุมชนที่บา้นเกิดของแอสเน 
เมืองซอรท์แลนด ์เพื่อผูค้นที่นั่นจะสามารถเรียนรูจ้ักกับ
พระเจา้ผูแ้สนอศัจรรย ์ผูท้รงตอบค าอธิษฐานในเร่ืองเงิน
ถวายดว้ยใจกวา้งขวาง  
  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาซอรท์แลนด ์ประเทศนอรเ์วยบ์นแผนท่ี ชีไ้ปท่ี  
วงแหวนอารก์ติก  

➢ ดูคลิปของแอสเนไดท่ี้: 

https://youtu.be/nCuqP4rrIjU 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของ
พวกเขาอย่างไรบา้ง 

 

 

 

พ่อของแอสเนชื่อ เคนเนธ เบิรก์แลนด ์เป็นศาสนา
จารยข์องโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส ซึ่งมีกลุ่มนมัสการ
ประจ าถึง 16 กลุ่มในซอรท์แลนด ์นอรเ์วย ์แลว้เขายงัช่วย
ดูแลกองทุนส าหรบัสรา้งศูนยเ์ยาวชนชุมชนจากเงินถวาย
สะบาโตที่สิบสามนีด้ว้ย 

 

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

 

 

 

 

ในนอรเ์วย ์เด็กๆ จะสามารถพบเจอกับเรน
เดียรไ์ด ้(เรียกกันว่าแคริบูดว้ย) สัตวเ์หล่านีจ้ะ
อาศยัอยู่ในแถบขัว้โลกเหนือเหนือกว่าวงแหวน
อารก์ติกเท่านัน้ จะมีการเดินทางไกลเพื่อหา
อาหาร พวกมนัมีเขาซ่ึงพวกมนัใชส้ าหรบัเขี่ยหิมะ
ออกไปจากพืน้เพื่อหาอาหาร เรนเดียรเ์ป็นสตัว์
เลีย้งลกูดว้ยนมเพียงชนิดเดียวที่สามารถมองแสง
อลัตราไวโอเลตได ้

 

 

 

 

https://youtu.be/nCuqP4rrIjU


 

7 

บิลฮา ทุยโทเอก อายุ 10 ปี และเรียนอยู่ในโรงเรียน
ประจ าที่เคนย่า แลว้เธอก็ไดร้บัโทรศพัท ์

“แม่มีเร่ืองที่จะตอ้งประกาศ” แม่บอก “แม่ก าลงัจะ
ยา้ยไปฟินแลนดเ์พื่อเรียนต่อพยาบาล” 

บิลฮาไม่อยากจะเชื่อว่าแม่จะทิง้เธอไวกั้บพ่อ และ
นอ้งสาวของเธอ กับนอ้งชายของเธออีกสองคนไวท้ี่
แอฟริกาแลว้เดินทางไปยุโรป เธอไม่แน่ใจดว้ยซ า้ว่า
ฟินแลนดต์ัง้อยู่ตรงส่วนไหนของแผนที่ 

“แม่จะไปเพราะแม่อยากให้ลกูมีชีวิตที่ดีขึน้” แม่
กล่าว “แม่จะค่อยส่งลูกตามไปเร็วที่สดุเท่าที่จะท าได้
นะ” 

บิลฮารอ้งไห ้“ค่อยไปไดไ้ม๊คะแม่” เธอขอ 
การรอคอยช่างยาวนาน หา้ปีผ่านไป ในช่วงเวลานัน้ 

แม่ใชโ้ปรแกรมวอทสแ์อปโทรหาบ่อยๆ แม่เล่าเร่ืองการ
เรียนพยาบาลและภาษาฟินแลนด ์แม่บอกว่าแม่ก าลัง
อ่านพระคมัภีรเ์ป็นครัง้แรกและ เชื่อว่าวนัที่เจ็ด วนัเสาร์
เป็นวนัสะบาโต ไม่ใช่วนัแรกซึ่งเป็นวนัอาทิตย ์ 

 
 

การเดินทางไปฟินแลนด์ 

 

   

บิลฮาแปลกใจ เพราะครอบครัวไปโบสถท์ุกวนั
อาทิตยท์ี่บา้นเกิดของเขาเมืองเอลโดเรท แม่แสดงขอ้พระ
คมัภีรห์ลายขอ้เก่ียวกับสะบาโตให้ดู และพวกเขาเห็นว่า
แม่พูดถูก 

วนัหนึ่ง แม่โทรมาบอกว่าแม่เจอโบสถแ์ห่งหนึ่งในเทม
เพอร ์ใกลกั้บที่แม่เรียนอยู่ เป็นโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส และนมัสการทุกวนัเสาร ์แบบที่แม่ไดอ้่านในพระ
คมัภีรเ์ลย 

“ก่อนที่แม่จะออกจากเคนย่า แม่อธิษฐานว่า ‘ขอ
โปรดน าลกูไปยงัผูค้นที่อ่านพระวจนะของพระองคแ์ละที่
ซึ่งลกูจะไดเ้ติบโตดว้ย’” แม่กล่าว “ตาของแม่ไดเ้ปิดออก
ในฟินแลนดน์ี”้ 

แม่รบับพัติศมา 
แม่และสมาชิกโบสถอ์ธิษฐานเผ่ือบิลฮาและ

ครอบครวัที่เหลือใหไ้ดร้บัวีซ่าเผ่ือที่จะย้ายมายงัฟินแลนด ์
ในที่สดุรฐับาลก็อนุญาต บิลฮาต่ืนเตน้มาก เธอส่งเสียง
กรีด๊เขา้ไปในโทรศพัทเ์มื่อแม่บอกข่าวนี ้เธอเคยเห็นเพื่อน  
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ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเอลโดเรท ประเทศเคนย่าและเทมเพอร ์
ประเทศฟินแลนด ์บนแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของบิลฮาไดท่ี้: 

https://youtu.be/fH_O1fzrTuY 

➢ ทา้ทายใหเ้ด็กๆ อธิษฐานเหมือนกับบิลฮา โดย
การอธิษฐานท่ีเต็มไปดว้ยการขอบพระคุณและ
ไมมีการขอใดๆ เลย แสดงใหพ้วกเขาเห็นว่าจะ
เปล่ียนค าขอต่างๆ ไปเป็นการ “ขอบพระคุณ” ได้
อย่างไร เช่น โดยการกล่าวว่า “ขอบพระคุณ
ส าหรบัการช่วยลูกในการท าการบา้น” แทนท่ีจะ
พูดว่า “โปรดช่วยลูกในการท าการบา้นดว้ย” 

 

 

 

ที่มาจากครอบครวัที่ร  ่ารวยไปใชเ้วลาวนัหยุดกับ
ครอบครวัที่ดูไบ แต่เธอไม่เคยออกจากเคนย่าเลย เธอ
คิดว่ามีแต่คนรวยเท่านัน้ที่สามารถเดินทางได ้และแม่
เป็นแค่พยาบาลคนหนึ่ง พ่อเป็นไปรษณีย ์แต่ตอนนีเ้ธอ
ก าลงัจะไปใช้ชีวิตอยู่ในฟินแลนด ์

หลงัจากความต่ืนเตน้จากการยา้ยที่อยู่ใหม่เขา้ที่
เขา้ทาง บิลฮาพบว่าชีวิตในฟินแลนดกั์บเคนย่านัน้ไม่ 

เหมือนกันเลย ตอนแรกที่ครอบครวัไปถึงที่นั่นในเดือน
มกราคม พืน้ดินถูกปกคลมุไปดว้ยหิมะสีขาวและเยือก
เย็น เธอไม่เคยเห็นหิมะมาก่อนเลย 

ในเคนย่า เด็กๆ จะเรียกคุณครูของพวกเขาอย่าง
สภุาพว่า “มิสเตอร”์ และ “มิสซิส” แต่ในฟินแลนด ์
เด็กๆ เรียกคุณครูดว้ยชื่อแรกของครูเลย เมื่อบิลฮา
พยายามเรียกคุณครูของเธอว่า “มิสซิส” ครูตอบว่า 
“โปรดอย่าเรียกครูแบบนัน้ มนัท าใหค้รูรูสึ้กว่าแก่มาก” 
หนึ่งปีหลงัจากที่เธอไปถึงฟินแลนด ์คุณพ่อก็ป่วยหนกั
และมีอาการโคม่าในโรงพยาบาล บิลฮาอธิษฐานดว้ย
ขอ้พระค าในเยเรมีย ์32:27 ซึ่งกล่าวว่า “เราคือพระ
ยาเวหพ์ระเจา้ของมวลมนุษยชาติ มีส่ิงใดยากเกินไป
ส าหรบัเราหรือ” (TNCV) 

เธออธิษฐาน “พระเจา้ พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผู้
ทรงตรสัเช่นนี ้การท าใหส้ขุภาพของพ่อของลกูหายดี
ไม่ใช่เร่ืองยากส าหรบัพระองค”์ 

คุณพ่อต่ืนขึน้ และอีกหกเดือนต่อมาก็ไดอ้อกจาก
โรงพยาบาล เขาไดม้อบหวัใจของเขาแด่พระเยซูและรบั
บพัติศมา บิลฮาและนอ้งสาวนอ้งชายของเธอก็รบับัพ
ติศมาในวนัสะบาโตเดียวกัน 

การย้ายไปยงัฟินแลนดไ์ดเ้ปล่ียนแปลงชีวิตของบิล
ฮา เธอเคยอธิษฐานเฉพาะเวลาที่เธอตอ้งการขอการ
ช่วยเหลือ แต่เด๋ียวนีเ้ธออธิษฐานตลอดเวลาเพื่อ
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัความดีงามของพระองค ์
เธอเชื่อว่าพระเจา้ทรงน าเธอครอบครวัของเธอมายัง
ฟินแลนดเ์พื่อจะไดรู้จ้ักกับพระองค ์ 

 

 

 

 
 

 

 

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนแรกในฟินแลนดเ์ป็นกัปตนัเรือ ชื่อ เอ.เอฟ.ลนัดค์วิสท ์ขณะอยู่ที่ทะเล 
เขาไดร้บัการเป็นพยานและกลบัใจจากพี่นอ้งไพลเม้าท ์ในปี ค.ศ.1885 เขาไดซ้ือ้หนงัสือของอูไร
อาห ์สมิธที่ชื่อว่า “ดาเนียลและวิวรณ”์ จากบรรณากรชาวแอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่าจอรจ์ ดรูว ์ในประเทศ
องักฤษ เขายงัไดซ้ือ้หนงัสือของนางเอลเลน จี. ไวท ์ที่ชื่อว่า “สงครามประวัติศาสตร”์ ดว้ย และผล
จากการอ่านหนงัสือเหล่านี ้เขาไดเ้ร่ิมรกัษาวนัสะบาโตทนัทีและไดม้าเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส 
และยงัคงสัตยซ์ื่อในพระเจา้จนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี ค.ศ.1955 ดว้ยวยั 97 ปี 

https://youtu.be/fH_O1fzrTuY


 

9 

   

 

ฟินแลนด ์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 12 ปีเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ส าหรบัซิลเวีย เลปปาลา 
เธอเร่ิมเขา้เรียนเกรดเจ็ดที่โรงเรียนใหม่ในฟินแลนด ์เธอ
หยุดไปโบสถกั์บพ่อแม่ของเธอ เธอสบูบุหร่ีมวนแรกและ
ด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นครัง้แรก 

วนัหนึ่ง ซิลเวียก าลงัเดินกับกลุ่มเพื่อนๆ ในเมือง
พิคคิโอ ขณะที่พวกเขาก าลังพูดคุยและหวัเราะกัน 
เด็กหญิงวัย 12 ปีคนหนึ่งดึงบุหร่ีออกมาซองหนึ่ง 

“ดูสิ ฉันมีบุหร่ีอยู่นิดหน่อย” เด็กหญิงกล่าว “เธอ
อยากจะลองไม๊” 

ซิลเวียไม่เคยสบูบุหร่ีและเธอไม่รูว้่าจะปฏิเสธ
อย่างไร เธอมองไปที่เด็กหญิง เธอมองไปยงัเพื่อนๆ คน
อื่นๆ ของเธอ 

เพื่อนบางคนของเธอก าลงัสบูบุหร่ี พวกเขาจอ้งมาที่
เธอและคอยฟังค าตอบของเธอ ซิลเวียกลวัว่าพวกเขา
จะลอ้เธอถา้เธอปฏิเสธ หรือแม้กระทั่งอาจจะเลิกเป็น
เพื่อนกับเธอถา้เธอปฏิเสธ 

“แน่นอน ฉันจะสบูสกัมวน” เธอกล่าว 

เมื่อสบูบุหร่ีแลว้รสชาติของมนัไม่ดีเลย เธอไอ แต่
แลว้เธอก็ยิม้ เธอรูสึ้กเท่หม์าก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

หลายสปัดาหต่์อมา เพื่อนคนหนึ่งมานอนคา้งที่บา้น
ของซิลเวีย เด็กหญิงทัง้สองอยู่กันตามล าพงัใน
หอ้งนอนหลงัจากที่พ่อกับแม่หลบัไปแลว้ เพื่อนคนนัน้
เปิดกระเป๋าของเธอและดึงเอาขวดวอดกา้ออกมา “มา
ลองนี่กัน” เธอพูดอย่างต่ืนเตน้ 

“เธอไปเอามาจากไหน” ซิลเวียถามดว้ยความแปลก
ใจที่เด็กหญิงวยั 12 ปีสามารถซือ้แอลกอฮอลจ์าก
รา้นคา้ได ้

เพื่อนคนนัน้ดูเหมือนรูสึ้กผิด “ฉันขโมยมนัมาจากตู้
ของพ่อแม่ฉันน่ะ” เธอกระซิบ “เธออยากจะลองไม๊” 
ซิลเวียไม่รูอ้ะไรเลยเก่ียวกับวอดก้า “แน่นอน” เธอ

กล่าว 
ซิลเวียรูสึ้กเหมือนตอนที่เธอลองสบูบุหร่ี เธอรูสึ้กเท่ห์ 
เพื่อนๆ เสนอใหซ้ิลเวียสบูบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล์

อีกหลายครัง้ในปีการศึกษานัน้ ทุกครัง้เธอพบว่ามนั
ง่ายมากขึน้เร่ือยๆ ที่จะตอบตกลง บางครัง้เธอเป็นคน
ขอบุหร่ีหรือแอลกอฮอลก่์อนดว้ยซ า้ เธออยากจะรูสึ้ก
เท่ห ์

เธอเร่ิมสบูบุหร่ีและด่ืมมากขึน้และมากขึน้ หลายปี
ผ่านไป และเธอพบว่าเธอเร่ิมเรียนหนังสือไม่ได ้เธอรูสึ้ก 
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เศรา้ตลอดเวลา เธอรอ้งไหทุ้กคืนและบ่อยครัง้ที่รอ้ง
ออกมาในตอนกลางวนั  

แลว้เธอก็ระลึกถึงพระเจ้าขึน้มาและรอ้งออกมา
ดว้ยความสิน้หวงั “ไดโ้ปรดเถอะพระเจา้ ขา้พระองคไ์ม่
อยากจะซึมเศรา้แบบนีอ้ีกต่อไปแลว้” 

วนัหนึ่งพ่อแม่ของเธอไดช้วนเธอไปร่วมประชุม
อธิษฐานที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในพิคคิโอ วิทยาลยั
จูเนียรฟิ์นแลนด ์พ่อแม่ของเธอไม่ไดเ้ป็นแอ๊ดเวนตีส แต่
พวกเขาชอบไปร่วมรายการของคริสเตียน 

ซิลเวียฟังผูค้นรอ้งเพลงเกี่ยวกับพระเยซู เธอ
อธิษฐาน เมื่อเธอออกจากการประชุมอธิษฐาน เธอ
รอ้งไห ้เธออยากรูจ้กัพระเจา้มากขึน้ 

เชา้วนัต่อมาเธอเจอพระคมัภีรเ์ล่มหนึ่งที่บา้นและ
ลองอ่านบทหนึ่ง เธออ่านอีกบทหนึ่งในเชา้วนัต่อมา 
และต่อมา เมื่อเพื่อนๆ โทรศพัทม์าชวนเธอออกไปด่ืม 
เธอปฏิเสธ เธอรูแ้ลว้ว่าพวกเขาเป็นอิทธิพลที่ไม่ดีกับ
เธอและเธอจะถูกหลอกล่อใหด่ื้มและสบูบุหร่ีอีกถ้าเธอ
ไปร่วมกับพวกเขา เธอไม่อยากด่ืมและสบูอีกต่อไปแลว้ 
มนัไม่ไดรู้สึ้กเท่หเ์ลย 

ผ่านไปสกัพกั เพื่อนๆ ก็หยุดโทรมา แต่ซิลเวียไม่ได้
รูสึ้กเสียใจ เธอพบอะไรบางอย่างที่ดีกว่า เธออยู่กับพระ
เยซ ู

ทุกวนันีซ้ิลเวียอายุ 23 ปีและก าลงัศึกษาเป็นนกั
กายภาพบ าบดัในเมืองเฮลซินกิ เมืองหลวงของ
ฟินแลนด ์เธอมีเพื่อนๆ แอ๊ดเวนตีสหลายคน และ  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาพิคคิโอและเอลซินกิ ประเทศฟินแลนดบ์น
แผนท่ี พิคคิโออยู่นอกเมืองเตอรค์ ู

➢ เนน้กับเด็กๆ ถึงความส าคญัของการพูดว่า “ไม่” 
ต่อการล่อลวงตัง้แต่ครัง้แรก เมือ่เราพูดว่า “ไม่” 
ไดใ้นครัง้แรก มนัก็จะง่ายมากท่ีจะพูดว่า “ไม่” ใน
ครัง้ต่อไป แต่ถา้เมื่อเร่ิมตน้ดว้ยค าว่า “ได”้ มนัก็
ง่ายท่ีจะพูดว่า “ได”้ อีกในครัง้ต่อๆ ไป 

➢ ดูคลิปของซิลเวียไดท่ี้: 

https://youtu.be/CWsQVJKCxvY 

 

 

 

 

พวกเขาไดท้ าอาหารและแจกจ่ายให้กับคนที่ตอ้งการที่
ครวัของแอ๊ดดรา้ ซิลเวียเตือนเด็กๆ คนอื่นๆ ใหอ้ยู่ห่าง
จากแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี 

“ฉันหวงัว่าฉันจะเขม้แข็งมากกว่านีท้ี่จะพูดว่า ‘ไม่’ 

ตอนที่คนมาเสนอแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี” เธอกล่าว “มนั
ไม่ดีส าหรบัสขุภาพของฉัน และมนัไม่ไดเ้ท่หเ์ลย มนัไม่
เท่หเ์ลยจริงๆ” 

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

ฟินแลนดม์ีทะเลสาบประมาณ 188,000 

แห่ง ซึ่งน าไปสู่ชื่อเล่นของประเทศนีท้ี่ว่า 
“ดินแดนแห่งทะเลสาบนบัพนั” 
ป่าที่เต็มไปดว้ยตน้สน สนเข็ม และเบิรช์             

ซึ่งปกคลมุมากกว่า 86% ของประเทศ
ฟินแลนด ์ท าใหป้ระเทศนีม้ีพืน้ที่ป่าขนาด
ใหญ่ที่สุดและเป็นประเทศที่ผลิตไมไ้ดม้าก
ที่สดุในยุโรป 

 

https://youtu.be/CWsQVJKCxvY
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ยูสทีน่านอ้ยไม่เคยเห็นพ่อแม่ตวัเป็นๆ เลยในชีวิต
ของเธอ พ่อไม่เคยจบัมือของเธอ แม่ไม่เคยกอดเธอ
อย่างอบอุ่น ยูสทีน่าเห็นพ่อแม่ของเธอในวีดีโอเท่านัน้ 

ยูสทีน่าอาศยัอยู่กับคุณยายในโคลิบาซี หมู่บา้น
เล็กๆ ในมอลโดวา ตอนที่เธออายุ 2 ขวบ พ่อและแม่
ไดย้า้ยไปท างานในประเทศไอรแ์ลนดซ์ึ่งอยู่ไกลออกไป
มาก พวกเขาสญัญาว่าจะกลบัหาลูกสาวของพวกเขา 

หนึ่งปีผ่านไป สองปีผ่านไป ยูสทีน่าจ าไม่ไดว้่าพ่อ
แม่จากไปวนัไหน เธอจ าไม่ไดว้่าพวกเขาตวัเป็นๆ เป็น
อย่างไรแลว้ แต่เธอรูว้่าพวกเขามีหนา้ตาอย่างไร และ
เธอรูจ้กัเสียงของพวกเขา เธอไดร้บัวีดีโอเทปเป็นแพ็ค
จากพ่อแม่ของเธอเป็นประจ า 

“เป็นยงัไงบา้งจ๊ะลกู” แม่ถามในวีดีโอ แม่แสดงให้
เห็นบา้นของครอบครวัที่คอยยูสทีน่าอยู่ในเมืองหลวง
ของไอรแ์ลนด ์คือเมืองดบัลิน 

ขณะที่เธอดูวีดีโอ ยูสทีน่ารูสึ้กว่าพ่อแม่อยู่ใกล้ๆ  
แต่เธอก็ยงัรอที่จะไดพ้บกับพ่อแม่แบบจริงๆ  

 

คุณยายช่วยบนัทึกวีดีโอเพื่อส่งปยงัไอรแ์ลนด ์ใน
วีดีโอ ยูสทีน่าแสดงใหเ้ห็นสวนซึ่งเธอกับคุณยาย
ช่วยกันปลกูมะเขือเทศ แตงกวา ขา้วโพดหวาน และ
องุ่น เธอชีไ้ปยงัหน่อดอกไมห้ลากสีของพุ่มดอก
กุหลาบ 
ในทุกวีดีโอ เธอจะคอยถามว่า “เมื่อไหร่พ่อแม่จะ

กลบัมาคะ” 
แม่ก็มกัจะตอบว่า “เร็วๆ นี ้ลกูแค่รออีกหน่อยนะ” 
เมื่อหนัไปหาคุณยาย ยูสทีน่าจะถามค าถามเดินทุก

วนั “แม่กับพ่อจะมาวนันีเ้หรอคะยาย” 
คุณยายมองไปยงัหลานดว้ยสายตาอ่อนโยน “วนั

หนึ่งนะจ๊ะ” ยายกล่าว “พวกเขาก าลังมาเร็วๆ นีแ้หละ” 
จดหมายหลายๆ ฉบบัซึ่งติดสแตมป์ของไอรแ์ลนด์

มาถึง ยูสทีน่ายังอ่านไม่ได ้แต่เธอจะตัง้ใจฟังอย่าง
กระตือรือรน้ขณะที่คุณยายอ่านขอ้ความจากพ่อและ
แม่ที่ก าลังรอคอยวนัที่จะไดก้ลบัมาอยู่ร่วมกันกับลกู
สาวตัวนอ้ยของพวกเขาอีกครัง้ พ่อกับแม่เขียนมาเล่า  

 

 

ไอร์แลนด์    
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ความจริงน่ารู้ 

➢ หามอลโดวาและไอรแ์ลนดบ์นแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของยูสทีน่าไดท่ี้: 

https://youtu.be/Ru26z3o1Y_o 

 

 

 

 

 

 

ใหฟั้งถึงชีวิตในไอรแ์ลนด ์พวกเขาอธิบายถึงเร่ือง
นอ้งสาวตวันอ้ยของยูสทีน่าที่เพิ่งเกิด บางครัง้
ไปรษณียจ์ะมาส่งของขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปดว้ยเสือ้ผา้
และอาหารจากไอรแ์ลนด ์ยูสทีน่าชอบรองเทา้สีม่วงที่
พ่อแม่ส่งมามากเป็นพิเศษ เธอสวมมนัไปทุกแห่ง วนั
หนึ่งเมื่อยูสทีน่าอายุเกือบ 6 ปี คุณยายบอกว่า “พ่อ
กับแม่ก าลงัจะกลบัมาเร็วๆ นีน้ะจ๊ะ” 

“แน่นะคะคุณยาย” ยูสทีน่ากล่าว “ยายพูดแบบ
นัน้ตลอด” 

หลายวนัต่อมา คุณยายพูดขึน้ว่า “มองออกไปขา้ง
นอกสิ ดูซิว่าใครอยู่ตรงนัน้” 

ยูสทีน่าว่ิงออกไป ตรงประตูรัว้บา้น มีผู้ใหญ่สอง
คนกับเด็กหญิงตวันอ้ยอีกคนยืนอยู่ ยูสทีน่าไม่เคยเจอ 

พวกเขาแบบตวัเป็นๆ ในชีวิตจริงเลย แต่เธอก็จ าพวก
เขาไดใ้นทนัที ดว้ยความดีใจเต็มลน้ เธอรีบไปตอ้นรบั
พ่อแม่และเจนนิเฟอรว์ัย 3 ขวบทนัที 

“ในที่สดุก็มา” เธอกล่าว “ท าไมมนันานขนาดนีล่้ะ
คะ” 

“ใช่แลว้จ๊ะ ในที่สดุเราก็มาที่นี่” แม่กล่าวพรอ้มกับ
กอดเด็กหญิงแน่นๆ 

สองสามสปัดาหต่์อมา ยูสทีน่าไดข้ึน้เคร่ืองไปกับ
พ่อแม่และเจนนิเฟอรเ์พื่อไปยังบา้นใหม่ในไอรแ์ลนด์ 

ขณะที่เธอลงเคร่ืองในดบัลิน เธอพูดขึน้ว่า “หนู
ชอบที่นี่แลว้ค่ะ” 

ท าไมน่ะเหรอ ก็เพราะว่าเธอไดอ้ยู่กับครอบครวั
ของเธอไง 

“เราไดอ้ยู่ดว้ยกันในที่เดียวกันแลว้” ยูสทีน่ากล่าว 

ตอนนียู้สทีน่าอายุ 19 แลว้และเป็นนกัศึกษาใน
มหาวิทยาลยัในดบัลิน แต่เธอไม่เคยลืมช่วงเวลาอนั
แสนยอดเยี่ยมที่ไดก้ลบัมาอยู่กับพ่อแม่ของเธออีกครัง้ 
มนัเตือนใจเธอถึงวนัที่เธอจะไดพ้บกับพระเยซู 
เช่นเดียวกับที่เธอรอคอยพ่อแม่ของเธอทุกวนั เธอก็
ก าลงัรอคอยพระเยซูอยู่ในทุกวนันีเ้ช่นกัน 

“วนัที่ฉันไดพ้บกับพ่อแม่ของฉันมนัเหมือนกับวนัที่
เราจะไดไ้ปอยู่บนสวรรคแ์ละเราจะไดอ้ยู่ในออ้มแขน
ของพระเยซู” เธอกล่าว  

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของท่าน
ในปี ค.ศ. 2017 ซึ่งน าไปช่วยเปิดโบสถแ์ห่งหนึ่งและ
ศูนยช์ุมชนในเมืองดบัลิน ประเทศไอรแ์ลนดซ์ึ่งเป็นบา้น
ใหม่ของยูสทีน่า 

 

มิชชั่นไอรแ์ลนดม์ีโบสถ ์12 แห่งและสมาชิก 855 คน ไอรแ์ลนดม์ีประชากรทัง้หมด 6,683,000 

คน ดงันัน้คิดเป็นสดัส่วนแอ๊ดเวนตีสหนึ่งคนต่อประชากรทุกๆ 7,816 คน 

ในปีค.ศ.1861 นิตยสารรีวิวและเฮอรร์ลัดไ์ดตี้พิมพจ์ดหมายจากไอรแ์ลนดเ์พื่อรายงานว่ามีคนหา้
คนไดเ้ร่ิมรกัษาสะบาโตวนัที่เจ็ดซึ่งเป็นผลมาจากการรบัหนงัสือและใบปลิวต่างๆ จากญาติๆ ใน
ประเทศสหรฐัอเมริกา  

https://youtu.be/Ru26z3o1Y_o
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แอกเนชคาเติบโตขึน้ในแถบชนบทอนัสวยงาม
ในทางใตข้องโปแลนด ์

ป่าสีเขียวขนาดใหญ่ตัง้อยู่ดา้นหนึ่งของบา้นของ
เธอ ทุ่งหญา้สีเขียวที่มีดอกเดซี่น่ารักๆ สีขาวและสีชมพู
พรอ้มกับดอกไมป่้าสีม่วงตั้งอยู่อีกดา้นหนึ่งของบา้น 

แอกเนชคารักธรรมชาติ ก็เกือบทัง้หมดของ
ธรรมชาตินะ เพราะเธอไม่ชอบความมืด คนแปลกหน้า
เป็นอะไรที่น่ากลวั ครอบครัวของเธอมีแมว สนุขัและไก่ 
แต่เธอกลวัพวกมนัทัง้หมด โดยเฉพาะอย่างย่ิงเธอกลวั
เจา้ววัที่รอ้งมูๆ  กับไก่งวงที่ส่งเสียงก็อบบล่ี-ก็อบบลิง 
ซึ่งโชคดีที่ไม่มีไก่งวงและวัวอาศยัอยู่ที่บา้นของเธอ 

แต่มีฝูงไก่งวงที่อาศัยอยู่ในสนามหญา้ของบา้นที่
ท าฟารม์แห่งหนึ่งซ่ึงเธอตอ้งผ่านทุกวนัเวลาไปโรงเรียน 

แอกเนชคารักโรงเรียน และเธอรกัการเดิน 20 นาที
เพื่อไปโรงเรียน เธอจะเดินไปตามถนนจากบา้นของเธอ
ไปที่หมู่บา้นใชเ้วลา 10 นาทีแลว้เธอก็เดินอีก 10 นาที
จากหมู่บา้นไปยงัโรงเรียนบา้น 

เชา้วนัหนึ่ง แอกเนชคาเดินอย่างมีความสขุไปตาม
ถนนไปยงัหมู่บา้นแลว้เลีย้วตรงหวัมมุเพื่อไปยงั
โรงเรียน สองสามกา้วต่อมา เธอเห็นบางอย่างที่ท าให้

เธอเต็มไปดว้ยความตกใจกลัว เธอหยุด มีไก่งวงที่ส่ง
เสียงก็อบบลี-ก็อบบลิงเป็นฝูงก าลงัเดินเล่นบนถนน 
เจา้พวกนีม้ีขนาดใหญ่มาก และพวกมนัก็ส่งเสียงดงัที่
ฟังแลว้น่ากลวั 

แอกเนชคามองไปยงัอีกฝ่ังของถนน มีล าธารอยู่
ตรงนัน้ เธอไม่สามารถเดินไปตรงนัน้ได ้

เธอมองไปอีกฝ่ัง เจา้ไก่งวงส่งเสียงก็อบบลี-ก็อบบ
ลิงมีจ านวนมากขึน้อีกก าลังเดินลงไปในหลมุที่มีน า้ขงั
และเดินเล่นเขา้ไปในทุ่งหญา้ที่อยู่ติดกัน เธอก็ไม่
สามารถเดินไปตรงนัน้ได ้

เธอมองไกลออกไปจากทุ่งหญ้า ประตูรัว้ของบา้นที่
ท าฟารม์แห่งนัน้เปิดอยู่ และตรงสนามหญา้ขา้งในก็
ว่างเปล่า เจา้ไก่งวงพวกนีเ้ดินหนีออกมาจากสนาม
หญา้ของบา้นที่ท าฟารม์นั่นเอง 

แอกเนชคาเหมือนกับติดอยู่ในกับดกั เธอไม่
สามารถไปโรงเรียนไดเ้พราะพวกไก่งวงที่คอยส่งเสียงก็
อบบลี-ก็อบบลิงพวกนี ้เธอไม่สามารถกลบับา้นได้
เช่นกันเพราะถา้กลบัไปอีกเธอก็จะไปโรงเรียนสาย 

เธอนั่งลงบนถนนเพื่อหลบพวกไก่งวง “พระเจ้าช่วย
ดว้ย” เธออธิษฐาน 
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ความจริงน่ารู้ 

➢ หาโปแลนดบ์นแผนท่ี 

➢ อ่านเร่ืองเกี่ยวกับลูกสาวของแอกเนชคาไดใ้นอีก
สองสปัดาหห์นา้ 

➢ ดูคลิปของแอกเนชคาไดท่ี้: 

https://youtu.be/Aeh_2qrLh7o 

  

   

 

 

 

 

เมื่อลืมตาขึน้ เธอเห็นชายชราคนหนึ่งขี่จักรยานมา
ตรงที่เธออยู่ ชายชราคนนัน้สวมเสือ้ผา้สีเทาเขม้และ
ใส่หมวกสีเทาเขม้ จักรยานของเขาก็สีเทาเขม้ เขามา
จากทางที่เป็นโรงเรียน 

เขาเขา้ไปในฝูงไก่งวงที่ก าลงัส่งเสียงก็อบบลี-ก็อบบ
ลิงโดยไม่มีความกลวั แลว้ยกมือของเขาขึน้เพื่อไล่ฝูง
ไก่งวงและตะโกนว่า “ชู่ว ชู่ว” เจา้ไก่งวงย่ิงส่งเสียงดงั
มากขึน้และเดินขบวนอย่างวุ่นวายตรงไปในสนาม
หญา้ของพวกมนั ขนของพวกมนัปลิวว่อนและเสียง
รอ้งก็อบบลี-ก็อบบลิงของพวกมนัก็ดังสนั่น 

แอกเนชคาแปลกใจที่ชายแปลกหนา้คนนัน้ไม่กลวั
ไก่งวง เธอไม่เคยเห็นเขามาก่อน แต่เธอก็ไม่กลัว 

เขาดูเหมือนคนคุน้เคย 

ขณะที่ชายชราคนนัน้ขี่จกัรยานผ่านแอกเนชคาไป 
เขาพูดอย่างนุ่มนวลว่า “ไม่เป็นไรแลว้ล่ะตอนนี”้ 

แอกเนชคาอา้ปากคา้งดว้ยความอัศจรรยใ์จ เธอ
มองไปที่ไก่งวงที่ก าลงัส่งเสียงรอ้งก็อบบล่ี-ก็อบบลิง
และเดินเขา้ไปในสนามหญา้ของพวกมนัที่บา้นหลงั
นัน้ เธอมองกลบัไปตรงถนนเพื่อจะโบกมือใหกั้บชาย
ชราคนนัน้ แต่เขาก็หายไปแลว้ 

แอกเนชคาว่ิงไปโรงเรียนอย่างมีความสขุ เธอไม่
สายเลยสกันิด 

พวกไก่งวงไม่มารุกรานบนถนนอีกเลย 

แอกเนชคาระลึกถึงค าตอบของพระเจ้าที่มีให้กับ
ค าอธิษฐานดว้ยความตกใจกลวัของเธอเสมอ เด๋ียวนี ้
เธอเป็นคุณแม่ของลูกสองคน เธอเล่าใหพ้วกเขาฟังว่า
คนแปลกหน้าไดท้ าใหพ้วกไก่งวงกลวัและหนีไป
อย่างไร 

“ฉันไม่รูว้่าเขาเป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือเป็นทูต
สวรรค”์ เธอกล่าว “แต่ฉันรูว้่าชยัชนะครัง้นีม้าจากพระ
เจา้ ฉันรอดมาจากพวกไก่งวงไดด้ว้ยการช่วยเหลือ
ของพระเจา้”  

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
ทุกคนเมื่อสามปีก่อนซึ่งไดน้ าไปช่วยเปิดสตูดิโอ
ส าหรบัสถานีโทรทัศนโ์ฮปแชนเนลในโปแลนด ์ 

 

 

 

 

 

 

มารี คูรี (Marie Curie) เกิดในเมืองวอรซ์อร ์
ประเทศโปแลนด ์ในวนัที่ 7 พฤศจิกายน ปี            
ค.ศ. 1867 พรอ้มกับสามีของเธอ เธอไดค้น้พบ
ธาตุที่ชื่อว่า โพโลเนียม (Po) ตัง้ช่ือตามสัญชาติ
โปแลนดข์องเธอ ในช่วงฤดูรอ้นปี ค.ศ. 1898 

และในเวลาต่อมาไม่นาน ก็พบแร่เรเดียม(Ra) 

เธอไดร้บัเครดิตในการตัง้ค าที่ชื่อว่า 
“กัมมนัตภาพรงัสี” และชนะรางวัลโนเบลสาขา
ฟิสิกสเ์ป็นครัง้แรกใน ปี ค.ศ. 1903 

https://youtu.be/Aeh_2qrLh7o
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ทอมเป็นเด็กชายวยัหา้ขวบที่ป่วยหนกัในโปแลนด์ 
อายุแพทยท์ัง้หลายไม่เขา้ใจว่าท าไมเด็กชาย

นยันต์าสีฟ้าและผมด าคนนีถึ้งดูเหมือนไม่ยอมหาย
จากอาการปอดบวมเลย เขายงัไอ มีไข ้และเจ็บ
หนา้อก 

ทอมตอ้งอยู่โรงพยาบาลสักพกัหนึ่ง เมื่อเขารูสึ้กดี
ขึน้ เขาไดก้ลบับา้น แต่เมื่อมีอาการไอ ไขแ้ละเจ็บ
หนา้อกอีกเขาก็จะกลบัมาที่โรงพยาบาล เขาเขา้
โรงพยาบาล 15 ครัง้ในหนึ่งปี 

แพทยส่์งเอ็กซเรยแ์ละตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยโรค 
เขาใหย้าทุกชนิดกับทอมเท่าที่เขาคิดไดด้ว้ย
ความหวังว่าเด็กชายจะดีขึน้ แต่ไม่มีอะไรเกิดผล 

ทอมยา้ยเขา้ไปอยู่ในโรงพยาบาลตอนที่เขาอายุ  
6 ปี เขาป่วยมากเกินกว่าที่จะอยู่ที่บา้น พ่อและแม่
อธิษฐาน พวกเขานอนในหอ้งพกัของเด็กชายใน
โรงพยาบาล 

แต่ทอมกลบัแย่ลงอีก แพทยเ์ร่ิมหลีกเล่ียงไม่พบ
คุณแม่ แพทยอ์ยากจะแบ่งปันข่าวที่น่าเสียใจ “คุณ
แม่จ าเป็นจะตอ้งปล่อยลกูชายไปนะครบั” 
แม่เดินเงียบๆ ไปยงัเตียงของทอม เด็กชายรูสึ้กได้

ว่ามีบางอย่างแปลกไป แม่ดูเหมือนจะมีข่าวอะไร
ใหม่ เขาเห็นน า้ตาในตาของแม่ 
ทอมมองไปนอกหน้าต่าง มนัเป็นฤดูหนาวแลว้ 

และเด็กๆ ก็มีความสขุกับการเล่นเล่ือนลงเนินเขาที่
ปกคลุมดว้ยหิมะ พ่อแม่คอยกอดลูกๆ ของพวกเขา
ดว้ยรอยยิม้ตรงปลายเนินเขา 
“แม่ครบั” ทอมกล่าวเบาๆ “ผมคิดว่าผมคงไม่มีวนั

หายอีกแลว้ ใช่ไหมครบั” น า้ตาไหลลงอาบแกม้ของ
แม ่

“หมอท าทุกอย่างที่พวกเขาสามารถท าไดแ้ลว้” แม่
กล่าว “เหลือหมอเพียงคนเดียวที่จะสามารถช่วยได ้
ถา้ลูกเชื่อในตวัเขา เขาจะรกัษาลกู แต่ลูกตอ้งขอ”

ใช้ชีวิตในโรงพยาบาล  
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ทอมเขา้ใจว่าแม่ก าลงัพูดถึงพระเยซู เขาและแม่
คุกเข่าลงข้างเตียงคนไขใ้นโรงพยาบาล เขา
อธิษฐานเป็นครัง้แรกในชีวิตของเขา 

วนัต่อมา ทอมรูสึ้กดีขึน้เล็กนอ้ย วนัต่อมา
หลงัจากนัน้เขารูสึ้กดีขึน้อีก ในหกวนั ดว้ยความ
ประหลาดใจ แพทยป์ระกาศว่าเขาสามารถกลบั
บา้นได ้ทอมหายดีแลว้ 

หลายปีต่อมา ทอมไดเ้รียนรูว้่าท าไมเขาถึงป่วย 
พ่อของเขาติดเชือ้พาราไซตใ์นช่วงที่ไปออสเตรเลีย 
และพาราไซตน์ัน้ติดมายงัทอมและฝังตวัมนัในปอด
ของเขา แพทยท์ัง้หลายไม่เคยพบเคสที่ป่วยแบบนี ้
ในโปแลนด ์

ทอมไม่เคยตอ้งนอนโรงพยาบาลอีกเลย แต่เขา
ไปโรงพยาบาลเกือบทุกวนั ตอนนีเ้ขาอายุ 28 ปี
และท างานเป็นแพทยเ์ฉพาะทางเกี่ยวกับปอด ซึ่ง
ดูแลรักษาผูท้ี่มีปัญหาเก่ียวกับปอดเหมือนที่เขาเคย
มี 

ตอนที่เขาเรียนเพื่อจะเป็นแพทย ์เขามองเห็นว่า
พระเจา้ทรงช่วยชีวิตของเขา เขาลองตรวจปอดของ
เขาเองและไม่พบร่องรอยอะไรเลย หลงัจากอาการ
ป่วยที่ยาวนานขนาดนัน้ ตามปกติจะตอ้งมีร่องรอย
แผลเป็นที่ปอด นี่เป็นการอศัจรรย ์

ทอมก าลังจะจบการฝึกที่โรงพยาบาลและคิดว่า
จะเป็นแพทยม์ิชชนันารีในดินแดนที่ห่างไกลออกไป  

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศโปแลนด์บนแผนท่ี 

➢ ดูคลิปทอมเล่นเปียโนไดท่ี้: 

https://youtu.be/mgrnqD4TjA
Q 

 

 

 

 

เขาอยากจะช่วยคนอื่นๆ เหมือนหมอคนอื่นๆ และ
พระเยซูผู้ทรงช่วยเขา 

“บางทีพระเจา้อาจจะมีพนัธกิจส าหรบัให้ผมท า” 
เขากล่าว “ผมรูสึ้กเหมือนกับว่าผมเป็นหนีก้อ้นใหญ่
กับพระเจา้ซ่ึงผมจ าเป็นจะตอ้งจ่ายคืน วนัหนึ่ง ผม
หวงัว่าผมจะรูว้่าพนัธกิจของผมคืออะไร”  

ของคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของทุก
คนเมื่อสามปีก่อนซึ่งน าไปช่วยเปิดสตูดิโอส าหรบั
สถานีโทรทศันโ์ฮปแชนเนลในโปแลนดเ์พื่อผูค้นจะ
สามารถเรียนรูเ้ก่ียวกับการเสด็จกลบัมาในไม่ชา้ของ
พระเยซูในภาษาโปแลนดผ่์านโทรทศัยแ์ละ
อินเทอรเ์น็ต 

 
 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

 

 

million pączki, a Polish-filled 

doughnut, are consumed 

every year on “Fat Thursday” 

(the last Thursday before 

Lent). Pączki has been eaten in 

Poland since at least the 

Middle Ages. 

คาดว่ามีโดนทัซึ่งมีไสป้ระมาณ 

100 ลา้นชิน้ถูกรบัประทานทุกปีใน
วนั “Fat Thursday” เป็นวนัพฤหสั
สดุทา้ยก่อนจะเขา้สู่เทศกาลถือศีล
อดของชาวคาทอลิค การ
รบัประทานโดนทัแบบนีใ้นโปแลนด์
มีขึน้ตัง้แต่ช่วงยุคกลาง 

https://youtu.be/mgrnqD4TjAQ
https://youtu.be/mgrnqD4TjAQ


 

17 

 

โซเฟีย คูลสคาไดร้บัธีโอดอรม์าตอนที่เธอเป็นเด็ก
นอ้ยตวัเล็กๆ วยัเพียง 3 เดือน 

พ่อซือ้ธีโอดอรม์าจากรา้นและวางเจา้หมีแพนดา้สี
ขาวด าน่ารกัตัวนีไ้วกั้บผา้ห่มเล็กๆ สีเขียวบนเตียงของ
โซเฟียซึ่งอยู่ในเมืองกตือญา ประเทศโปแลนด ์

มนัคือรักแรกสมัผัส โซเฟียสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ใกลช้ิดกับเพื่อนใหม่ของเธอ ไม่ว่าเธอจะไปที่ไหน ธี
โอดอรก็์จะตอ้งไปดว้ย 

ธีโอดอรก์ลายเป็นสมาชิกคนส าคญัในครอบครวัคน
หนึ่ง เขาไปโบสถ ์เขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเย่ียม
คุณตาคุณยาย จะตอ้งมีเขาอยู่ในทุกรูปของครอบครวั 

แต่วนัที่เลวรา้ยก็มาถึง เขาหายตวัไป 
โซเฟียอายุ 3 ปี และเธอออกไปเดินกับพี่เลีย้ง พวก

เขาเล่นกันที่สนามเด็กเล่น ว่ายน า้ที่ทะเลบอลติก เดิน
ขึน้ลงตรงชายหาด เมื่อพวกเขากลบัถึงบา้น ก็ไม่เจอธี
โอดอรแ์ลว้ 

โซเฟียอธิษฐานทนัที “พระเจา้ ช่วยใหห้นูเจอธี
โอดอรด์ว้ย” เธอกล่าว 

ตอนแรกพ่อกับแม่คิดว่าธีโอดอรไ์ม่ไดอ้อกไปเดินกับ
โซเฟียดว้ย พวกเขาจึงช่วยกันหาในบา้น ทัง้ใตเ้ตียงและ
ในตู ้ในหอ้งน า้และตรงโซฟาในหอ้งนั่งเล่น แต่ไม่เจอธี
โอดอร ์

แม่ใหโ้ซเฟียอยู่ในรถเข็นเด็ก แลว้แม่กับพ่อก็เดิน
กลบัไปตามทางที่โซเฟียกับพี่เลีย้งเดินผ่านก่อนหนา้นี ้
พวกเขาไปที่สนามเด็กเล่น เดินตามทางไปยังทะเลบอล
ติก พวกเขามองไปบนชายหาด แต่ก็ไม่พบธีโอดอร ์

พ่อกับแม่กังวลกับการพาโซเฟียเขา้นอนในคืนนัน้ 
โซเฟียนอนหลบักับธีโอดอรท์ุกคืนตัง้แต่เธออายุ 3 เดือน 

ก่อนนอน โซเฟียอธิษฐานเผ่ือธีโอดอร ์เธอไม่รอ้งไห้
แต่ก็ยากที่จะนอนหลบัได ้

ในตอนเชา้แม่ท าโปสเตอรท์ี่มีภาพของธีโอดอร ์แม่
เขียนดว้ยปากกาเคมีว่า “ตุ๊กตาของเล่นหาย หมีแพนดา้
ตวันอ้ยพรอ้มกับผา้ห่มสีเขียวหายไปแถวนี ้เจา้ตุ๊กตานี ้
พิเศษมากส าหรบัลกูสาวตัวนอ้ยและครอบครัวของเรา 
มีรางวลัให้ส าหรบัผูท้ี่หาเจอ” 

แม่เอาโปสเตอรไ์ปติดที่สนามเด็กเล่น ตามทางไป
ทะเลบอลติก และที่ชายหาด บางทีใครบางคนอาจจะ 

พบธีโอดอร์ที่หายไป  
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เจอธีโอดอรแ์ละโทรศพัทม์าก็ได ้แต่ไม่มีใครเจอธีโอดอร์
เลย 

พ่อไปที่รา้นขายของเล่นเพื่อมองหาธีโอดอร ์แต่เขา
หาแพนดา้ที่มีผา้ห่มสีเขียวไม่เจอเลย แต่เจอสิงโตสีสม้
ที่น่ารกัตัวหนึ่ง แต่โซเฟียไม่ต่ืนเตน้เลยที่ไดสิ้งโตมา 

พ่อเปิดคอมพิวเตอรข์องเขาและมองหาธีโอดอรจ์าก
ในรา้นคา้อินเทอรเ์น็ตมือสอง แต่ก็ไม่เจอ 

เขาจ าไดว้่ารา้นที่เขาซือ้ธีโอดอรเ์ป็นรา้นของ
บริษัทสวีดิช เขาติดต่อไปยงัส านกังานใหญ่ในโปแลนด ์
แต่ผูจ้ดัการบอกว่าธีโอดอรไ์ม่มีจ าหน่ายที่รา้นใดๆ ใน
โปแลนดแ์ลว้ 

พ่อตดัสินใจลองอีกทางสดุท้าย เขาเขียนอีเมลไ์ป
หาบริษัทสวีดิชในสต็อคโฮลม์ ในจดหมายเขาอธิบาย
ว่าโซเฟียไดท้ าธีโอดอรห์ายและธีโอดอรเ์ป็นสมาชิกคน
ส าคัญของครอบครวั เขาถามว่ายงัพอมีธีโอดอร์
วางขายอยู่ในสวีเดนบา้งไหม 

ผูจ้ดัการบริษัทเขียนตอบมาว่าเขาเป็นพ่อคนหนึ่ง
และเขารูสึ้กเสียใจที่ธีโอดอรห์ายไป 

“เรามีที่เก็บสินคา้พิเศษซึ่งเราจะเก็บตวัอย่างสินคา้
ทุกอย่างที่เราเคยออกแบบไว”้ เขากล่าว “ธีโอดอรอ์ยู่ที่
นั่น ผมจะส่งมนัให้คุณ 

สองวนัต่อมา มีพัสดุส่งด่วนพิเศษมาถึงที่บา้นของ
โซเฟีย พ่อรีบแกะกล่องเปิดออกและเอาธีโอดอรม์าให้
โซเฟีย 

“ดูซิว่าใครเพิ่มกลบัมาบา้นหลงัจากไปเที่ยวซะนาน
เลย” พ่อกล่าว 
โซเฟียดีใจมาก 

ทุกวนันี ้โซเฟียอายุ 8 ปี และเธอยังคงพาธีโอดอร์
ไปทุกที่ พ่อกับแม่คอยดูธีโอดอรไ์วต้ลอดเวลาและไม่
ยอมใหม้นัอยู่นอกสายตาของพวกเขา พวกเขาไม่อยาก
สญูเสียมนัไปอีกครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 
➢ หากตือญา ประเทศโปแลนดบ์นแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของโซเฟียไดท่ี้: 

https://youtu.be/L8W_4cMkbrY 

➢ พ่อ (ดาเนียล คลูสคา) และแม่ (แอกเนชคา คลูส
คา) ของโซเฟียไม่ไดค้ิดตดัสินใจว่าจะใหอ้ะไรเป็น
รางวลัส าหรบัคนท่ีพบธีโอดอร ์“เราพรอ้มท่ีจะให้
อะไรก็ไดแ้ละทุกอย่างเพ่ือไดธ้ีโอดอรก์ลบัมา” พ่อ
กล่าว มนัเหมือนกับค าอุปมาเร่ืองไข่มุกมีค่ามาก
ในมทัธิว 13:45, 46 เราเองตอ้งพรอ้มเสมอท่ีจะ
ใหอ้ะไรก็ตามและทุกส่ิงทุกอย่างเพ่ือใหไ้ดพ้ระ
เยซู ผูซ้ึ่งเป็นไข่มุกมีค่ามาก 

➢ เพ่ือจะเขา้ใจความส าคญัของการยึดมั่นท่ีจะ
มองไปท่ีพระเยซู พ่อกับแม่ไม่เคยปล่อยใหธ้ี
โอดอรค์ลาดสายตาเพราะพวกเขาไม่อยาก
สูญเสียมนัไปอีก เช่นเดียวกัน เราจ าเป็นจะตอ้ง
จอ้งมองไปยงัพระเยซู มารียแ์ละโยเซฟคลาดกัน
กับพระเยซูเมื่อพระองคอ์ายุ 12 ปี หลงัจาก
เทศกาลปัสกาในเยรูซาเล็มและตอ้งตามหาดว้ย
ความกังวลเป็นเวลาสามวนัก่อนท่ีพวกเขาจะพบ
พระองค ์ซ่ึงก็เช่นเดียวกันกับชีวิตฝ่ายจิต
วิญญาณของเรา 

 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของทุก
คนเมื่อสามปีที่ซึ่งน าไปช่วยสรา้งสตูดิโอส าหรบัช่องโฮป
แชนเนล ในโปแลนดเ์พื่อว่าผู้คนจะสามารถเรียนรู้
เก่ียวกับการเสด็จกลบัมาในไม่ชา้ของพระเยซูในภาษา
โปแลนด ์

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

 

 

https://youtu.be/L8W_4cMkbrY
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เอ็มม่ารักสตัวต์ัง้แต่เธอจ าความได ้

ตอนเธออายุ 3 ขวบ เธอขอเลีย้งมา้ แม่อธิบายว่า
แมม้นัตวัใหญ่เกินไปที่จะอยู่ในอพารต์เมน้ทใ์นเมืองใน
ประเทศเซอรเ์บียของพวกเขาได ้

ดงันัน้ เอ็มม่าจึงขอสนุขัตวัหนึ่งแทน พ่อไม่คิดว่า
สนุขัเป็นความคิดที่ดี 

“บา้นของเราเล็กเกินไปส าหรบัสนุขั และเราไม่มี
สนามหญา้ดว้ย” พ่อกล่าว “พวกสัตวจ์ าเป็นตอ้งมีพืน้ที่
ใหญ่หน่อยและมีสนามหญา้ พระเยซูไม่ไดส้รา้งใหพ้วก
มนัอาศยัอยู่ในที่เล็กๆ เป็นที่ปิดอย่างอพารต์เมน้ทน์ี”้ 
เอ็มม่าไม่ยอมแพ้ 

“งัน้หนูเลีย้งแมวไดไ้หมคะ” เธอกล่าว 

พ่อกับแม่บอกว่าเธอจะสามารถมีสัตวเ์ลีย้งไดถ้า้
พวกเขา้ยา้ยไปอยู่ในบา้นที่มีสนาม 

เมื่อเอ็มม่าอายุ 7 ปี ครอบครวัไดย้า้ย และบา้นใหม่
มีสนามหญา้ เอ็มม่าไดล้กูแมวอายุสองเดือนมาตวัหนึ่ง
และเธอตัง้ช่ือมนัว่าทอม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ไม่นานหลังจากทอมมาถึงบา้น แม่เจอแมลงสาปใน
หอ้งน า้ พ่อจะท าสงครามกับมนั พ่อซือ้ยาฆ่าแมลงสาป
ที่อยู่ในรูปของลกูบอลเล็กๆ สีสม้ แลว้เอาลกูบอลเล็กๆ 
นีห้า้ลกูซ่อนไวใ้นหอ้งน า้ พ่อหา้มไม่ใหท้อมเขา้ไปใน
หอ้งน า้เด็ดขาด “หอ้งนีห้า้มเขา้เด็ดขาดนะ” พ่อบอกกับ
เจา้ลกูแมว 

ทนัทีทนัใดนัน้ทอมก็พบว่าหอ้งน า้เป็นสถานที่ที่
น่าสนใจ มนัพยายามเขา้ไปเวลาที่มีใครเปิดประตู 

วนัอาทิตย ์เอ็มม่าและครอบครวัขนของขึน้รถส าหรบั
การเดินทางไปเย่ียมคุณตาคุณยายในโครเอเชีย ทอมไป
ดว้ยไม่ได ้

ขณะที่แม่เก็บของเสร็จ แม่เอาเสือ้ผา้ออกจากหอ้งน า้
แลว้ลืมปิดประตู ทอมรีบเขา้ไปขา้งในทนัที พ่อตามเขา้
ไปในหอ้งน า้และเห็นทอมกลืนเจา้ลูกบอลสีสม้เขา้ไป
หนึ่งอนั 

“มนักินสารพิษเขา้ไปแลว้” พ่อตะโกน 

เอ็มม่ารีบเขา้ไปในหอ้งน า้ แม่และพี่ชายของเอ็มม่าที่
ชื่อลคู่ารีบวิ่งตามมาดว้ย พ่อเปิดปากของทอม แต่มนั
สายไปแลว้ 
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เอ็มม่าเร่ิมรอ้งไห ้พ่อกับแม่พยายามปลอบเอ็มม่า 
“บางทีพระเจา้อาจจะท าการอัศจรรยก็์ไดน้ะ” พ่อกล่าว 

ครอบครวัอธิษฐานกันนอกประตูหอ้งน า้ “ไดโ้ปรด
เถิด พระเยซูเจา้ ช่วยชีวิตทอมดว้ย” เอ็มม่าพูดไป
รอ้งไหไ้ป 

ไม่มีอะไรที่จะสามารถท าไดม้ากกว่านีแ้ลว้ ไม่มีสัตว
แพทยใ์นวนันัน้ และอีกครอบครวัหนึ่งก าลงัรอร่วมการ
เดินทางไปกับพวกเขา พ่อขงัทอมไวใ้นหอ้งหอ้งหนึ่ง
พรอ้มกับอาหารและน า้ที่มากพอส าหรบัวนันัน้ แลว้
ครอบครวัก็ออกเดินทางไปหาคุณตาคุณยาย 

ครอบครวัอธิษฐานอีกหลายครัง้เผ่ือทอมขณะที่พวก
เขาเดินทาง พวกเขาอธิษฐานที่บา้นของคุณตาคุณยาย
ดว้ย 

คุณยายบอกกับเอ็มม่าว่าไม่ตอ้งกังวล 

“แมวจะอาเจียนออกมาถ้าพวกมนักินอะไรที่ไม่ดีเขา้
ไป” คุณยายกล่าว 
เอ็มม่าหวงัว่าทอมจะอาเจียน 

แม่เปิดประตูเมื่อครอบครวักลบัมาถึงบา้นในเย็นวนั
นัน้ ทอมว่ิงออกมาและเอ็มม่าก็ดีใจมาก 

“ทอม นายยงัไม่ตาย” เธอรอ้งตะโกน 

พ่อกับแม่ก็ดีใจมาก ลคู่าอธิษฐานขอบพระคุณ 

“ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัการช่วยชีวิตทอมไว”้ 
เขากล่าว “เราไดเ้ห็นแลว้ว่าฤทธิ์อ  านาจของพระองคน์ัน้
ย่ิงใหญ่” 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเซอรเ์บียและโครเอเชียบนแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของเอ็มม่าไดท่ี้:  

https://youtu.be/zWoj1WOPndE 

 

 

 

 

 

ต่อมาแม่พบว่าทอมไดอ้าเจียนเอาสารพิษออก
มาแลว้ในหอ้งนัน้ 

“พระเจา้ทรงย่ิงใหญ่ และพระองคท์รงสดบัฟังค า
อธิษฐานจากเราลูกๆ ของพระองค”์ เอ็มม่ากล่าว 
“ขอบพระคุณพระเยซูเจา้ ส าหรบัการปกป้องดูเราทัง้เรา
และสตัวเ์ลีย้งของเรา”  

พ่อของเอ็มม่าเป็นศาสนาจารยข์องโบสถเ์ซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสนิวเบลเกรด ซึ่งจะรบัส่วนหนึ่งของเงินถวาย
สะบาโตที่สิบสามของเราในไตรมาสนีเ้พื่อจะไดม้ีอาคาร
โบสถข์องตวัเอง ในตอนนีโ้บสถ์ตอ้งใชอ้าคารร่วมกันกับ
กลุ่มแอ๊ดเวนตีสอีกกลุ่มหนึ่งในเมืองใกล้ๆ  กับนิว
เบลเกรด ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวายเงินถวายสะ
บาโตที่สิบสามดว้ยใจกวา้งขวาง 

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

 

 

นิโคลา เทสลา เป็นนกัประดิษฐ์ที่ส าคัญที่สดุคนหนึ่งใน
ประวติัศาสตร ์เขาเป็นชาวเซอรเ์บีย เทสลาไดท้ าการคน้พบ
ที่ยิ่งใหญ่ในเร่ืองระบบไฟฟ้ากระแสสลบัและสนามแม่เหล็ก 
ชื่อของเขาถูกใชเ้ป็นหน่วยในการเหนี่ยวน าแม่เหล็กอีกดว้ย 
เมื่ออลัเบิรต์ ไอสไตนไ์ดร้บัรางวลัโนเบล นกัข่าวไดถ้ามเขา
ว่า “รูสึ้กอย่างไรกับการที่ไดเ้ป็นบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลก” 
แลว้เขาตอบว่า “ผมไม่รูค้รบั ตอ้งถามนิโคลา เทสลา” 
รถยนตไ์ฟฟ้าก็ถูกตัง้ชื่อตามช่ือของเขา 

https://youtu.be/zWoj1WOPndE
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เจเลน่าอายุ 40 ปี พยายามที่จะดึงดูดความสนใจ
จากผู้คนดว้ยรูปลกัษณภ์ายนอกของเธอ 

เธอสวมต่างหูสองหรือสามอนัที่หูแต่ละขา้ง เธอมี
แหวนสองหรือสามวงบนนิว้ทุกนิว้ เธอสวมก าไลขอ้มแูละ
สรอ้ยคอเงิน เธอแต่งหนา้ดว้ย 

ไม่มีใครสามารถเดาไดจ้ากรูปลกัษณภ์ายนอกของ
เธอว่าเธอไม่มีความสขุเลย เธอตอ้งการสนัติสขุ 

ในขณะเดียวกันนอ้งสาววยั 19 ปีของเธอชื่อว่า         
ลิลยานไดเ้ร่ิมเตรียมรบับพัติศมาที่คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสนิวเบลเกรด หลงัจากการศึกษาพระคมัภีร ์
เธอจะมาเล่าส่ิงที่เธอไดเ้รียนรูท้ี่บา้นทุกครัง้ 

“หนูมีอะไรจะเล่าใหฟั้ง” เธอกล่าว “หนูไม่กินเนือ้สตัว์
อีกต่อไปแลว้นะ” 

แม่ไม่ค่อยพอใจ และแม่ไม่ไดห้ยุดท าอาหารที่มี
เนือ้สตัว ์ในทางกลบักันแม่พยายามใส่เนือ้สตัวเ์ขา้ไปใน
อาหารโดยไม่ใหรู้ ้แม่สบัไก่เป็นชิน้เล็กๆ และผสมกับขา้ว 
มะเขือเทศและพริกหวาน แต่ลิลยานมองเห็นไก่และ
ปฏิเสธที่จะรบัประทาน แม่ตะโกนต่อว่าดว้ยความโกรธ 

นั่นยงัไม่ใช่ทัง้หมด เวลาที่ลิลยาแต่งตวัไปโบสถใ์นวนั
สะบาโต แม่จะล็อคประตูและคอยเฝ้าอยู่ตรงประตูเพื่อ
เธอจะไม่สามารถออกจากบา้นได ้

แต่ลิลยาไม่ยอมแพ ้เธอหยุดรบัประทานเนือ้สตัว ์เธอ
รกัษาสะบาโตที่บา้น แม่ย่ิงตะโกนว่ามากขึน้ 

เจเลน่าไม่อยากจะอยู่ตรงที่นอ้งสาวอยู่กับแม่ที่ก าลงั
ตะโกนด่าว่า เธอจึงหนีเขา้ไปในหอ้งของเธอเอง 

เจเลน่าไม่มีสนัติสขุเลย 
แต่ลิลยามีสนัติสขุ แมว้่าแม่จะตะโกนด่าว่า เธอยงัคง

สงบ เธอดูเหมือนจะมั่นใจว่าทุกอย่างจะตอ้งดีขึน้ เจเลน่า
ตอ้งการสนัติสขุเช่นนัน้ 

ขณะที่เธอเดินกลบัไปกลบัมาในหอ้งของเธอ ในขณะ
ที่แม่ตะโกนด่าว่านอ้งสาวของเธอ เธอขอใหพ้ระเจา้เติม
เต็มจิตใจของเธอดว้ยสนัติสขุ 

“ถา้พระองคม์ีอยู่จริง โปรดประทานสนัติสขุในใจของ
ขา้พระองคด์ว้ย” เธอกล่าว 

ทนัใดนัน้ มนัก็เกิดขึน้ เธอรูสึ้กมีสนัติสขุ เธอ
ตดัสินใจติดตามพระเจา้ ไม่ว่าแม่จะว่าอย่างไรก็ตาม  
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ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเบลเกรด ประเทศเซอรเ์บีย บนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าขอ้พระคมัภีรท่ี์พวกเขาชอบคืออะไร 
ทา้ทาย และช่วยให้พวกเขาเลือกขอ้พระคมัภีรท่ี์
สามารถน ามาเป็นค าขวญัในชีวิตของพวกเขาได ้

➢ ดูคลิปของเจเลน่าไดท่ี้: 

https://youtu.be/xVYN11vhicY 

  

 

 

 

 

เจเลน่าและนอ้งสาวของเธอเร่ิมอธิษฐานใตผ้้าห่ม
ในหอ้งของเจเลน่า พวกเขาออกจากบา้นเพื่อไปศึกษา
พระคมัภีรด์ว้ยกัน แมเ้วลาที่ฝนตก พวกเขาก็จะยืนอยู่
ใตร่้มและอ่านพระคมัภีรต์รงขา้งถนน 

หลงัจากนัน้สักพกั เจเลน่าประกาศว่าเธออยากจะ
รบับพัติศมา แม่โกรธมาก 

“ตรงใดที่ลูกยงัอาศยัอยู่ใตช้ายคาของเรา ลกูรบับพั
ติศมาไม่ได”้ แม่กล่าว 
เจเลน่ายงัคงอ่านพระคมัภีร ์จิตใจของเธอไดร้บัการ

สมัผสัดว้ยการเสียสละอนัยิ่งใหญ่ของพระเยซูในการ
สิน้พระชนมบ์นกางเขน “ใช่แลว้” เธอคิด “ไม่มีวนัหนั
กลบั” 
เธออยากจะมีชีวิตเพื่อพระเยซูและเธอไดอ้่านใน         

1 เปโตร 3:3, 4 “การประดบักายของท่านนัน้ อย่าให้
เป็นการประดบัภายนอก คือการถักผม ประดบัดว้ย
เคร่ืองทองค า และนุ่มห่มเสือ้ผ้าสวยงาม แต่จงใหเ้ป็น
อย่างคนที่ซ่อนไวใ้นจิตใจ ดว้ยส่ิงที่ไม่รูเ้ส่ือสลาย คือ
เคร่ืองประดบัแห่งจิตใจที่อ่อนสภุาพและสงบเสงี่ยม ซึ่ง
เป็นส่ิงที่มีค่ามากในสายพระเนตรพระเจา้” (KJV)  
เธอคิด “เคร่ืองประดบัและการแต่งหนา้เหมือนเป็น

รูปเคารพของฉัน และฉันไม่อยากใหอ้ะไรก็ตามเบน
ความสนใจของฉันจากพระเจ้า” 
เป็นเร่ืองยากส าหรบัเจเลน่าที่จะเปล่ียนแปลง  

รูปลักษณภ์ายนอก  เพราะเธอรักที่จะใส่ต่างหู แหวน 
สรอ้ยคอ และแต่งหน้า เธอจ าไดว้่าพระเยซูทรงสละทุก
ส่ิงทุกอย่างในสวรรคเ์พื่อสิน้พระชนมเ์พื่อเธอ เธอ
อธิษฐานขอการช่วยเหลือ 

ในที่สดุ เธอเอากล่องมาใบหนึ่ง และเอา
เคร่ืองประดบัทุกอย่างกับอุปกรณแ์ต่งหนา้ของเธอใส่ลง
ในกล่องพลางรอ้งไหไ้ปดว้ย เธอรูสึ้กราวกับว่าก าลังถูก
ตดัแขน แต่หลงัจากปิดฝากล่อง เธอรูสึ้กไม่ตอ้งการที่จะ
ตกแต่งร่างกายภายนอกของเธออีก 

หลายเดือนต่อมา เธอรบับพัติศมา ลิลยาและพ่อไป
ร่วมตอนที่เธอรบับพัติศมา แต่แม่ปฏิเสธ 

เจเลน่าอธิษฐานเผ่ือแม่ เธออธิษฐานทุกวนัเป็น
เวลาหกปี วนัหนึ่งแม่ขอศึกษาพระคมัภีร ์และรบับพัติศ
มา ขอ้พระคมัภีรท์ี่เจเลน่าชอบในวนันีอ้ยู่ในเยเรมีย ์
1:19 ซึ่งกล่าวว่า “เขาทัง้หลายจะต่อสูกั้บเจา้ แต่จะไม่
ชนะเจา้ เพราะเราอยู่กับเจา้เพื่อจะช่วยเจา้ใหพ้น้ พระ
เยโฮวาหต์รัสดงันีแ้หละ” (KJV) 

“ขอ้พระคมัภีรข์อ้นีเ้ป็นเหมือนค าขวญัในชีวิตของ
ฉัน” เธอกล่าว “นี่เป็นก าลงัใจใหกั้บฉันว่าพระเจา้จะ
ทรงช่วยฉัน พระองคท์รงสดบัฟังค าอธิษฐานของฉัน
และตอบค าอธิษฐาน พระองคท์รงประทานสนัติสขุให้
ฉัน”  

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ะน าไปช่วยโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสนิวเบลเกรด
ไดย้า้ยเขา้ไปยงัอาคารโบสถข์องตวัเอง ตอนนีท้ี่ประชุม
พบกันในโรงหนงัซ่ึงเช่าเป็นที่ประชุมในตอนที่เจเลน่าไป
ร่วมนมัสการครัง้แรก และตอนนีส้ถานที่นีต้อ้งแบ่งกัน
ใชกั้บอีกกลุ่มนมสัการหนึ่งในเมืองที่อยู่ใกลกั้บนิว
เบลเกรด ขอบคุณส าหรบัการวางแผนที่จะถวายเงิน
ถวายสะบาโตที่สิบสามดว้ยใจกวา้งขวาง 

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

https://youtu.be/xVYN11vhicY
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วนัที่เศรา้ที่สดุวนัหนึ่งในชีวิตของเรนนี่ คูฟาคูเนซู 
คือตอนที่เธออายุ 5 ขวบ 

แม่เก็บกระเป๋าและไปยงัสนามบินเมืองฮาราเร 
เมืองหลวงของประเทศซิมบบัเว เรนนี่นั่งรถไปพรอ้มกับ
ลงุ ป้าและญาติคนอื่นๆ 

ที่สนามบิน แม่หนัไปที่ลงุ ซึ่งเป็นพี่ชายของเธอ และ
ป้าซึ่งเป็นพี่สาวของเธอ 

“เลือกเลยว่าลูกอยากจะอยู่กับครอบครวัไหน” แม่
บอกกับเรนนี่ 

เด็กหญิงตัวนอ้ยหนัไปมองลุงและป้า เธอไม่อยาก
ไปอยู่กับใครเลย เธออยากอยู่กับแม่มากกว่า เธอมอง
กลบัไปที่ญาติๆ ของเธอและจ าไดว้่าลงุมีลูกมากกว่าป้า 
ถา้เธออยู่กับลงุ เธอน่าจะมีเพื่อนเล่นมากกว่า 

เธอตดัสินใจเลือกลงุ 
แม่ขึน้เคร่ืองบินและเดินทางไปยงัสหราชอาณาจกัร

เพื่อท างาน 
หนึ่งปีต่อมา คุณลงุเสียชีวิต แม่ยงัคงอยู่ที่สห

ราชอาณาจักรและแม่ไม่สามารถพาเรนนี่ไปอยู่กับเธอ
ได ้เรนนี่จึงตอ้งยา้ยไปอยู่กับป้า 

ชีวิตที่บา้นของป้านัน้ช่างต่างออกไป ป้าไม่ไดไ้ป
โบสถว์นัอาทิตยเ์หมือนลงุและแม่ คุณป้าพาเรนนี่ไป
โบสถท์ุกวนัเสาร ์

เรนนี่ไม่อยากไปโบสถท์ุกวนัเสาร ์เพราะเธอตอ้ง
พลาดจากรายการแข่งขนักีฬาที่โรงเรียน เธอพลาดงาน
กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน เธอพลาดปารตี์ว้นัเกิดต่างๆ 
เธอคิดว่า “ท าไมฉันตอ้งพลาดเร่ืองสนุกต่างๆ เหล่านี ้
เพราะป้าเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสดว้ยนะ ฉันไม่ใช่เซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสซกัหน่อย โบสถข์องฉันไปประชุม
กันทุกวนัอาทิตย”์ 

พอเธออายุ 13 ปีเธอยา้ยไปอยู่ที่บา้นของญาติอีก
คนหนึ่งเพื่อเร่ิมเขา้เรียนช่วงมธัยม ญาติคนนีก็้เป็นเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส และเรนนี่ตอ้งไปโบสถใ์นวนัเสาร์
ตลอดช่วงมธัยม 

หลงัจบช่วงมธัยม เรนนี่อยากจะไปอยู่กับแม่ที่สห
ราชอาณาจักร แต่เธอขอวีซ่าไม่ได ้เธอสมคัรเขา้เรียนใน
มหาวิทยาลยัต่างๆ ในหลายประเทศและไดร้บัการยอม
รบัเขา้ที่มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในไซปรสั 

เธอขนลกุ!  
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“ในที่สดุ ฉันก็สามารถมีชีวิตของฉันเองได”้ เธอคิด 
“ตอนนีฉั้นสามารถจะเป็นคริสเตียนจริงๆ ไดแ้ลว้ และ
จะไปโบสถท์ุกวนัอาทิตย”์ 
หลงัจากไปถึงไซปรสั เรนนี่พยายามหาโบสถ ์เธอ

ถามเพื่อนร่วมชัน้และคุณครูว่าไปทางไหน ดูเหมือนไม่
มีใครรูจ้ักโบสถท์ี่อยู่ในสงักัดเดียวกับที่พ่อแม่ของเธอ
นบัถือเลย 

“ดีล่ะ” เธอตดัสินใจ “ฉันก็ไม่ตอ้งไปโบสถไ์หนเลยก็
แลว้กัน” 
แต่มีบางอย่างไม่ถูกตอ้ง หลงัจากที่อาศัยอยู่กับ

ญาติๆ แอ๊ดเวนตีสมาเป็นเวลา 12 ปี การไปโบสถท์ุก
วนัเสารเ์หมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรนนี่ไปแลว้ 
เธอไม่อยากไป แต่มนัก็รูสึ้กเหมือนไม่ถูกตอ้งถ้าไม่ไป 
เธอไปหาขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ต และพบที่อยู่ของโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสในนิโคเซีย และเธอก็ไปที่โบสถน์ัน้ใน       
สะบาโตถัดไป เธอตกหลมุรกัโบสถใ์นทนัที 
เรนนี่ไปโบสถท์ุกสะบาโตและไม่ชา้เธอก็ตดัสินใจรบั

บพัติศมา 
“ฉันรูห้ลกัขอ้เชื่อทัง้หมดของโบสถ์มาตัง้แต่เด็กๆ แต่

ที่ขาดไปคือความปรารถนาที่จะรบับพัติศมา” เธอ
กล่าว “การไดท้บทวนในส่ิงต่างๆ ที่ฉันเคยรบัการสอน
มาจากที่โบสถ ์ฉันตระหนกัว่าทุกอย่างนัน้ถูกตอ้งเป็น  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาฮาราเร ประเทศซิมบบัเว และนิโคเซีย 
ประเทศไซปรสั บนแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของเรนน่ีไดท่ี้: 

https://youtu.be/0uiY0jQDkZ0 

 

 

 

 

 

จริงและมาจากพระคมัภีร ์มนัท าใหฉั้นยอมรบั” 
ตอนนีเ้รนนี่อายุ 22 ปีและก าลงัศึกษาอยู่ปี

สดุทา้ยในขณะการบัญชี เธออธิษฐานเผ่ือแม่ในส
หราชอาณาจักร เธอไปโบสถท์ุกสะบาโต “ฉันอยู่ที่
บา้นแลว้” เธอกล่าว  

โบสถข์องเรนนี่ประชุมกันในหอ้งประชุมที่ตอ้งเช่า 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะน าไปช่วยสรา้งอาคารโบสถแ์ละศูนยบ์ริการชุมชนที่
ซึ่งเรนนี่และคนอื่นๆ จะสามารถนมัสการร่วมกันใน
เมืองนิโคเซีย เมืองหลวงของประเทศไซปรัส 

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

 

 

 

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนแรกที่ไปยังไซปรสัคือ โมเสส บวัรซ์าเลียน ชาวอเมริกันซึ่ง
เดินทางไปที่นั่นกับครอบครวัของเขาจากอนัทิโอก ประเทศตุรกี เมื่อประมาณปี ค.ศ.
1912 เขาขายหวีที่ท าเองโดยครอบครัวของเขาอยู่หลายปี เดินทางจากหมู่บา้นหนึ่งไป
อีกหมู่บา้นหนึ่งบนหลงัลาและพูดคุยถึงความเชื่อของเขากับเพื่อนบา้น ต่อมาจอหน์ลกู
ชายของเขาไดเ้ป็นบรรณากรแอ๊ดเวนตีสคนแรกบนเกาะแห่งนี ้นอกจากอาจารยแ์อ๊ดเวน
ตีสที่มาเยี่ยมเยียนเป็นครัง้คราวเพื่อท าการรบับพัติศมาใหกั้บผูเ้ชื่อใหม่และจัดพิธีศีลมหา
สนิทแลว้ ก็ไม่มีงานโบสถอ์ย่างเป็นทางการอื่นๆ เลยเป็ฯเวลาหลายปี ในปี.ศ.1932 อาร.์
เอส. กรีฟสช์าวแคนาดาและภรรยาของเขา ซึ่งเคยเป็นมิชชนันารีไปยงัตุรกีและกรีซ ได้
เป็นคนงานกลุ่มแรกบนเกาะแห่งนี ้

https://youtu.be/0uiY0jQDkZ0
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เอ็มมานูเอล มิริโลฟ เกิดในมอสโค ประเทศรสัเซีย 
แต่เขาไม่ใช่คนรัสเซีย พ่อแม่ของเขามาจากเซอรเ์บีย 

และเขาเป็นถือพาสปอรต์เซอรเ์บีย 
แต่เขาไม่เคยใชช้ีวิตในเซอรเ์บียเลย พ่อแม่ของเขา

เป็นมิชชนันารีในรัสเซียตอนที่เขาเกิด 
เมื่อเอ็มมานูเอลอายุ 3 ปี พ่อแม่ของเขาไดย้า้ยไปยงั

ไซปรัส เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เอ็ม
มานูเอลจึงเป็นลกูมิชชนันารีคนหนึ่ง 

เอ็มมานูเอลพบกับปัญหาใหญ่เมื่อเขาไปถึงไซปรสั 
เขาไม่มีเพื่อนเลย 

แต่เขาก็ตกหลมุรกักับเด็กเล็กๆ ฝาแฝดสองคนที่อยู่
ใกล้ๆ  เขาไปเย่ียมพวกเขาทุกวนั 

แม่ของเด็กแฝดใจดี 

“เอ็มมานูเอลปลอดภยัดีที่บา้นของเราค่ะ” เธอบอก
กับแม่ของเอ็มมานูเอล “ไม่ตอ้งกังวลนะคะเวลาที่เขามา
ที่นี่ เขาไม่ไดร้บกวนใครเลยค่ะ” 
เด็กฝาแฝดทัง้สองรกัการที่ไดเ้จอกับเอ็มมานูเอล พวก
เขามีพี่เลีย้งคนหนึ่งที่จะพาพวกเขาออกไปเดินเล่นขา้ง
นอก และเอ็มมานูเอลจะเดินตามไปเพื่อใหแ้น่ใจว่าพวก

เขามีความสขุดี เขาคอยท าหนา้ตลกๆ โยนลกูบอลและ
วิ่งเป็นวงกลมเพื่อท าใหเ้ด็กแฝดหวัเราะ 

ไม่นานนกัเอ็มมานูเอลก็อยากใหเ้ด็กๆ ไปที่บา้น 
“ใหพ้วกเขามาไดไ้หมครบั” เขาถามแม่ 
“แน่นอน” แม่ตอบ 
ในช่วงระหว่างเดินเล่น พี่เลีย้งเร่ิมจะหยุดตรงบา้น

ของเอ็มมานูเองเพื่อเด็กๆ จะสามารถพูด “สวสัดี” กับ
แม่ได ้

เย็นวนัหนึ่ง แม่เรียกเอ็มมานูเอลเขา้มาทานอาหาร
เย็น 

“ผมยงัไม่หิวครบั” เขากล่าว 
แม่เร่ิมเป็นห่วง เพราะปกติเอ็มมานูเอลจะรูสึ้กหิว

เสมอตอนเวลาอาหารเย็น 
“ท าไมถึงไม่หิวล่ะลกู” แม่ถาม 
“ผมกินที่บา้นของนอ้งแฝดแลว้ครบั” 
หลงัจากที่เกิดแบบนีข้ึน้หลายครัง้ แม่ตดัสินใจคุย

กับแม่ของเด็กแฝด 
“คุณแม่ใจดีมากนะคะ แต่ขอว่าไม่ตอ้งเลีย้ง

อาหารเอ็มมานูเอลดีกว่านะคะ” แม่กล่าว 

ลูกมิชชันนารี 
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แม่ของเด็กแฝดยิม้ “ฉันรูน้ะคะว่าคุณห่วงเร่ือง
อะไร” เธอกล่าว “แต่ไม่ตอ้งห่วงค่ะ ลกูชายของคุณรู้
ว่าอะไรถูกอะไรผิด เขาไดส้อนฉันเก่ียวกับอาหาร
สะอาดและไม่สะอาดแลว้ดว้ยค่ะ” 
แม่แปลกใจ เธอเคยสอนเอ็มมานูเอลถึงส่ิงที่พระ

คมัภีรส์อนเก่ียวกับเนือ้หม ูกุง้และสตัวไ์ม่สะอาดอื่นๆ 
แต่เธอไม่เคยคิดว่าเขาจะแบ่งปันขอ้มลูนัน้กับคนอื่น 

คุณแม่ของเด็กแฝดพูดต่อ 

“เอ็มมานูเอลอธิบายใหฉั้นฟังว่าในพระคมัภีรม์ี
เขียนบอกไวเ้ลยว่าอะไรที่เรากินไดห้รือกินไม่ไดแ้ละ
ฉันสามารถเปิดดูไดด้ว้ยตวัเอง” เธอกล่าว “ดงันัน้ฉัน
จึงท าแต่อาหารสะอาดใหเ้ขาค่ะ” คุณแม่มีความสขุ
มาก พระเจา้ทรงใชเ้อ็มมานูเอลตอบค าอธิษฐานของ
เธอ เธอไดอ้ธิษฐานมาตลอดว่าจะแบ่งปันเร่ืองของ
พระเยซูกับเพื่อนบา้นไดอ้ย่างไร และตอนนีแ้ม่ของเด็ก
แฝดก็พรอ้มแลว้ที่จะพูดคุยเร่ืองเกี่ยวกับพระเยซู 
ตัง้แต่วนันัน้มาแม่และแม่ของเด็กแฝดกลายเป็นเพื่อน
พิเศษต่อกัน 

ทุกวนันีเ้อ็มมานูเอลยงัคงอยู่ที่ไซปรัส และเขาเป็น
มากกว่าแค่ลกูมิชชนันารี แมเ้ขาจะอายุเพียง 9 ปี แต่
เขาเองก็เป็นมิชชนันารีดว้ย ค าพูดและการกระท าของ
เขาไดบ้อกเพื่อนบา้นเก่ียวกับพระเยซู แมแ้ต่ชื่อของ
เขาก็ท าใหร้ะลึกถึงพระเยซู เอ็มมานูเอลแปลว่า “พระ
เจา้อยู่กับเรา” 
“พระเจา้ทรงตรัสว่าใหเ้รารกัเพื่อนบา้นของเรา ดงันัน้

ผมจึงรกัเพื่อนบา้นของผม” เอ็มมานูเอลกล่าว 
 

แพะมฟูลอนไซปรสั เป็นแพะป่า
ชนิดหนึ่ง เป็นสตัวบ์กเลีย้งลูกดว้ยนม
ขนาดใหญ่ที่สดุของไซปรัสและเคยใช้
เป็นสญัลกัษณข์องสายการบินไซปรสั
เป็นเวลาหลายทศวรรษ                                             

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศไซปรสับนแผนท่ี 

➢ แบ่งปันกับเด็กๆ ว่าแม่ของเอ็มมานูเอล ซึ่งชื่อว่า
มาริคา มิริโลฟไดก้ล่าวว่า “เอ็มมานูเอลไดท้ าให้
การมีอยู่ของพระเจา้เป็นท่ีประจักษ์ผ่านวิธีการ
เล็กๆ ของเขา เขารกัท่ีจะอธิษฐานและเขาไม่อาย
ท่ีจะอธิษฐานกับเพ่ือนบา้น” 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะเป็นอย่างเอ็มมานูเอลได้
อย่างไร ทา้ทายใหพ้วกเขาอธิษฐานเผ่ือเพ่ือนบ้าน
ของพวกเขาและเชิญชวนใหพ้วกเขาอธิษฐานถึง
เพ่ือนบา้นแบบเฉพาะเจาะจงในช่วงชัน้เรียนสะ
บาโตในวันนี ้

➢ ดูคลิปของเอ็มมานูเอลไดท่ี้:  

https://youtu.be/lco0gBwroVo 

 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะน าไปช่วยสรา้งอาคารโบสถแ์ละศูนยบ์ริการชุมชนในนิ
โคเซีย เมืองซึ่งเอ็มมานูเอลอาศยัอยู่ ขอบคุณส าหรบัการ
วางแผนที่จะถวายเงินถวายกอ้นโตในสปัดาหห์นา้   
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ผู้น าโรงเรียนสะบาโต: ไซปรสัเป็นสถานที่ซึ่งทา้ทาย
มากในการแบ่งปันเร่ืองของพระเยซู โบสถเ์ซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสที่นั่นมีสมาชิกเพียง 103 คนบนเกาะทะเล
เมดิเตอรเ์รเนียนซึ่งมีประชากร 1.1 ลา้นคน แต่
ครอบครวัมิชชนันารีครอบครัวหนึ่งก าลงัมองเห็นการ
ตอบค าอธิษฐานอย่างอศัจรรย ์

ผู้บรรยาย: ลกูของมิชชนันารีส่ีคนอยากไดส้ตัวเ์ลีย้งมา
เป็นเวลานานแลว้ พวกเขาขอเลีย้งแมวหรือสนุขัสกัตวั
เมื่อตอนที่ครอบครวัตอ้งย้ายจากบา้นเกิดของพวกเขา
ในกรีซไปท างานยงัที่ไกลออกไปในฟิลิปปินส ์พ่อยุ่งอยู่
กับการสอนที่สถาบนัการศึกษาต่อเนื่องนานาชาติแอ๊ด
เวนตีส (AIIAS) และแม่ก็ดูแลเด็กๆ อีกส่ีคนพรอ้มกับ
เรียนต่อดา้นการศึกษาในระดบัปริญญาโทดว้ย พ่อแม่
ไม่สนใจกับการมีสตัวเ์ลีย้งที่จะตอ้งใหอ้าหารหรือท า
ความสะอาดหลงัจากนัน้ 

แม่ (พูดกับลูกๆ): ไม่เอาสัตวเ์ลีย้งเด็ดขาด 

ผู้บรรยาย: เด็กๆ รูดี้กว่าไม่ควรเถียง หลงัจากส่ีปีใน
ฟิลิปปินส ์ครอบครวัยา้ยไปยังไซปรสัเพื่อเป็นมิชชนันารี
ที่นั่น พ่อเช่าบา้นหลงัหนึ่งที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่  

เด็กๆ โตขึน้แลว้ และเสียงรอ้งขอสตัวเ์ลีย้งก็ดงัขึน้ดว้ย 

เรเวล: “เราขอเลีย้งแมวสกัตวัไดไ้ม๊คะ” 
ลูคัส: หรือว่าสนุขัสักตวัดีครบั 

นิคกี:้ มนัจะดีมากเลยถา้มีแมวสกัตัว 
เคลลิตา: หรือแมจ้ะเป็นลกูแมวเล็กๆ สกัตัวก็ดีนะคะ 

ผู้บรรยาย: พ่อกับแม่ไม่ยอมเปล่ียนใจ แต่ท่ามกลาง
เสียงรอ้งขอที่ประสานกันมาจากเด็กๆ พวกเขาจึงตอ้งมี
เหตุผลดีๆ ที่จะบอกว่า “ไม่” 
พ่อ: สัญญาเช่าบา้นนีบ้อกไวว้่า “หา้มเลีย้งสตัว”์ นะ 

ผู้บรรยาย: อย่างไรก็ตามเด็กๆ ก็ยังไม่พรอ้มที่จะเลิก
ลม้ความตั้งใจ 

เคลลิตา: เราอธิษฐานเผ่ือเร่ืองนีไ้ดไ้หมคะ 

พ่อ (ยิม้มุมปาก): ลกูสามารถอธิษฐานเร่ืองอะไรก็ไดท้ี่
ลกูตอ้งการ 
ผู้บรรยาย: เด็กๆ จึงเร่ิมอธิษฐานทุกเย็น 

เรเวล: พระเยซูที่รกั โปรดประทานแมวใหส้กัตวันะคะ 

ลูคัส: หรือสนุขัสกัตัวก็ไดค้รบั 
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นิคกี:้ แมวจะดีกว่าค่ะ 

เคลลิตา: หรือลกูแมวตวัเล็กๆ ก็ไดค่้ะ 

ผู้บรรยาย: แลว้ก็มีบางอย่างเกิดขึน้ คือเพื่อนขา้งบา้น
มีแมวตวัใหญ่ตัวหนึ่ง และแมวก็คลอดลกูแมวออกมา
เป็นลกูแมวสีด าสามตวั เมื่อลูกแมวอายุ 1 เดือน พวก
มนัเร่ิมออกส ารวจสนามหญา้ดว้ยตัวพวกมนัเอง วนัหนึ่ง
พวกลูกแมวพบช่องที่ดา้นล่างของก าแพงซ่ึงกัน้สนาม
หญา้ของพวกมนักับสนามหญา้ของครอบครวัมิชชนันารี 
แลว้พวกมนัก็ค่อยๆ ลอดผ่านไป 

เคลลิตา: ดูสิ เรามีลกูแมวสามตวัในสนามหญา้ของเรา 
ผู้บรรยาย: เด็กคนอื่นๆ รีบวิ่งมา เจา้ลูกแมวทั้งสาม
ก าลงัเล่นสนุกในดงหญา้ ไม่ชา้พวกเด็กๆ ก็เลีย้งดูพวก
มนัและเล่นกับพวกมนั 

พวกลูกแมวมาที่สนามหญา้ของบา้นมิชชนันารีทุก
วนั ขณะที่พวกมนัเร่ิมโตขึน้ พวกมนัเล่นอยู่แต่ในสนาม
หญา้ แต่เมื่อพวกมนัเห็นว่ามีหนา้ต่างบา้นของ
มิชชนันารีเปิดอยู่ล่ะก็ พวกมนัก็จะกระโดดเขา้ไปขา้งใน
และท าเหมือนกับเป็นบา้นของตวัเอง 

พ่อกับแม่พูดอะไรไม่ออก ไม่มีใครในครอบครวัน า
แมวเขา้มาในบา้น ดังนัน้จึงไม่รูว้่าจะบอกใหใ้ครเอาพวก
มนัออกไป 

เด็กๆ ขนลกุ พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของพวก
เขาโดยน าพวกแมวเหล่านีม้าใหพ้วกเขา และไม่ใช่แค่ตวั
เดียวนะ แต่ถึงสามตวั 

ผู้น าโรงเรียนสะบาโต: พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐาน
ต่างๆ ในวิธีการที่อศัจรรยเ์มื่อเราขอ (ถา้พอมีเวลา ให้
แบ่งปันเร่ืองในหนา้ต่อไปดว้ย) นั่นคือส่ิงที่พระเจา้ทรง
กระท าในไซปรัส ในปีค.ศ.2012 โบสถแ์อ๊ดเวนตีสที่นั่น
มีสมาชิกเพียง 75 คน หลงัจากส ารวจอย่างจริงจงั 
พบว่าเหลือสมาชิกเพียง 60 คน แต่สมาชิกโบสถย์ังคง
ช่วยกันอธิษฐาน และในปีค.ศ.2018 สมาชิกโบสถ์มี
จ านวนเกิน 100 คนเป็นครัง้แรก พระเจา้ทรงตอบค า
อธิษฐานของพวกเขา 

 

 

 

ก่อนสะบาโตท่ี 13 

➢ ส่งขอ้ความไปเตือนพ่อแม่ส าหรบัรายการและ
สนับสนุนให้เด็กๆ น าเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสาม
ของพวกเขามาในวนัท่ี 27 มิถุนายน เตือนใจทุก
คนว่าเงินถวายงานมิชช่ันของพวกเขาเป็นเหมือน
ของขวญัในการประกาศพระค าของพระเจา้ไปทั่ว
โลก และหน่ึงในส่ีของเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสาม
ของเราจะส่งตรงไปช่วยส่ีโครงการในส านักงาน
ภาคทรานสย์ูโรเปียน   

➢ คุณพ่อในเร่ืองนีช้ื่อว่า คิม พาเพียโอแอนนาว  
เป็นผู้น าการประกาศชาวกรีซในไซปรัส และเป็น
ผูช้่วยศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร ์
ใหม่ 

➢ แสดงใหเ้ห็นสามประเทศ ไดแ้ก่ ไซปรสั นอรเ์วย์
และเซอรเ์บีย ซ่ึงจะไดร้บัประโยชนจ์ากเงินถวาย
สะบาโตท่ีสิบสามของเราบนแผนท่ี 

 

ทุกวนันีส้มาชิกโบสถก์ าลงัอธิษฐานเผ่ืออาคาร
โบสถใ์หม่ในไซปรัส ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโต
ที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ะน าไปช่วยสรา้งอาคาร
โบสถน์ี ้ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตทีสิบสาม
ของทุกคน  
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ในฤดูรอ้นหนึ่ง ครอบครวัมิชชนันารีพาเพียโนแอน
นาวไดอ้อกไปตัง้ค่ายพกัแรมกับครอบครวัแอ๊ดเวนตีส
อื่นๆ ที่สถานที่ตัง้ค่ายซึ่งเป็นของโบสถ ์อยู่ใกลกั้บ
ชายทะเลในบา้นเกิดของพวกเขา นั่นคือ ประเทศกรีซ 
มนัเป็นฤดูรอ้นที่แห้งและรอ้นมาก และเกิดไฟป่าขนาด
ใหญ่ขึน้ใกลกั้บที่ตั้งค่ายพกัแรกในบ่ายวนัอาทิตย ์

ผูใ้หญ่และเด็กๆ เฝ้าดูและคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึน้ 

ไฟป่าเร่ิมเขา้มาใกลส้ถานที่ตั้งค่ายมากขึน้เร่ือยๆ 
ชาวค่ายยืนเป็นวงและเร่ิมรอ้งเพลงและอธิษฐาน 

ขณะที่ชาวค่ายรอ้งเพลงและอธิษฐาน ลมเร่ิมพัด 
แลว้ลมก็พดัเปลวไฟออกห่างไปจากสถานที่ตัง้ค่าย ท า
ใหพ้วกเขาประหลาดใจ 

กลุ่มรอ้งเพลงและอธิษฐานเป็นเวลา 20 นาที แลว้
ลมก็ย่ิงพดัให้ไฟห่างออกไปห่างออกไปเร่ือยๆ  พวก
ผูใ้หญ่เร่ิมเหนื่อย เด็กๆ ก็เร่ิมเหนื่อย 

“เอาล่ะ อนัตรายจบลงแลว้” บางคนกล่าว 
กลุ่มแยกยา้ย 

ภายในไม่ก่ีนาที ลมเปล่ียนทิศทาง มนัพดัแรงกว่า
ก่อนหนา้นีแ้ลว้พัดไฟใหโ้หมตรงมายงัสถานที่ตั้งค่าย 

“อพยพ” บางคนตะโกน 

ชาวค่ายหลายคนหนีไปยงัพืน้ที่ปลอดภยัที่ชายหาด
ซึง่ห่างไปประมาณ 700 เมตร 

 

 

ในเวลานัน้นกัดบัเพลิงสองคนมาถึง และชายแอ๊ด
เวนตีสหา้คนตดัสินใจอยู่ที่ค่ายกับพวกเขา 

หลายชั่วโมงผ่านไป ตอนเที่ยงคืน ไฟลามมาถึงใกล้
กับรัว้รอบๆ สถานที่ตัง้ค่าย ห่างแค่ 100 เมตร มองเห็น
เปลวไฟก าลงัเผาไหม้ส่วนยอดของตน้สนทัง้หลาย 

ชายหา้คนกับนกัดบัเพลิงสองคนจดัแถวฉุกเฉิน แต่
พวกเขารูว้่าคงมีหวงัเพียงเล็กนอ้ยที่พวกเขาจะท า
ส าเร็จ ชาวแอ๊ดเวนตีสอธิษฐาน 

เมื่อไฟมาใกลร้ัว้มากๆ ห่างเพียง 10 เมตร 
รถดบัเพลิงขนาดใหญ่ก็มาถึงและรีบดบัไฟอย่างรวดเร็ว 

ในตอนเชา้ ชาวค่ายมองไปยงัสภาพที่เกิดขึน้ดว้ย
ความตกตะลึง พืน้ที่รอบๆ รัว้เป็นสีด าไปหมด แมแ้ต่
สถานที่ตัง้ค่ายที่อยู่ใกล้ๆ  กันก็ถูกเผาเป็นเถา้ไม่เหลือ 
สถานที่ตัง้ค่ายของแอ๊ดเวนตีสเหมือนกับเป็นโอเอซิสที่
อยู่ท่ามกลางพืน้ที่สีด า นั่นเป็นการตอบค าอธิษฐานของ
พระเจา้ 
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงหยุดไฟไวต้รงรัว้พอด”ี คิม 

พาเพียโอแอนนาว คุณพ่อมิชชนันารีที่ไซปรัสกล่าว “เรา
รูว้า่มนัจะไม่มาถึงเรา และค่ายของเราจะตอ้ง
ปลอดภยั”  

 

โดย แอนดรูว ์แมคเชสนี 

 

      โครงการสะบาโตทีส่ิบสามในอนาคต  

 

เงินถวายสะบาโตทีสิบสามในไตรมาสถัดไปจะน าไปช่วยส านกังานภาคแอฟริกาตะวนัตก-กลาง เพื่อ:  

▪ สรา้งโรงเรียนโคบายา จากชัน้อนุบาล-ม.6 ในเมืองโคนาครี ประเทศกินี  

▪ เปิดโรงเรียนประถมและศูนยบ์ริการชุมชนในเมือง ในเมืองบูลานนั ประเทศลิเบอรเ์รีย  

▪ ก่อตัง้ศูนยก์ารแพทยใ์นเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย

 
 

ไฟ! 
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