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สารบัญ
รัสเซีย

ยูเครน
เชื่อในนักบุญนิโคลัส | 2 มกราคม
พระเจ้าอายุเท่าไหร่ | 9 มกราคม
เด็กหญิงคนใหม่ | 16 มกราคม
ที่เก็บข้อมูลหายไป | 23 มกราคม

พาธไฟน์เดอร์ผสู้ ตั ย์ซื่อ | 6 มีนาคม
ฉายแสงเพื่อพระเยซู | 13 มีนาคม
ศิลปิ นหรือหมอ | 20 มีนาคม
วันที่มีความสุขที่สดุ ของไอแวน | 27 มีนาคม

เป็ นพยานโดยไม่คาดคิด | 30 มกราคม

คีรก์ ีซสถาน
ของขวัญที่ทาให้ประหลาดใจ | 6 กุมภาพันธ์
ไม่มีเรียนในวันสะบาโต | 13 กุมภาพันธ์
อธิษฐานเผื่อวิตาลี | 20 กุมภาพันธ์
ของขวัญวันเกิดที่ดีที่สดุ | 27 กุมภาพันธ์
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เงินถวายของท่านทางาน
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เงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ เมื่อสามปี ก่อนได้
นาไปช่วยสร้างโรงยิมแห่งนีท้ ่วี ิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเซาท์
ยูเนียนในเมืองท็อคม็อค ประเทศคีรก์ ีซสถาน
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เดเนียลารูส้ กึ เหงาตอนที่เพิ่งเริ่มเข้าเรียนในเกรด
หนึ่งที่โรงเรียนของรัฐบาลในบูชา ประเทศยูเครน
จากนักเรียนในชัน้ ทัง้ หมด 40 คน เธอรูจ้ กั เพื่อน
เพียงคนเดียว เป็ นเด็กหญิงคนหนึ่งที่เล่นกับตุก๊ ตา
ในบางครัง้ ส่วนเด็กคนอื่นๆ เป็ นเพื่อนกันมาก่อน
แล้วเพราะเรียนชัน้ อนุบาลมาด้วยกัน
เป็ นเรื่องยากที่จะมีเพื่อนใหม่ท่โี รงเรียน
เดเนียลามาจากครอบครัวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
และเป็ นแอ๊ดเวนตีสเพียงคนเดียวในชัน้ เรียน เด็กๆ
ได้รบั การเลีย้ งดูจากพ่อแม่แตกต่างกันไป พวกเขาจึง
มีความเข้าใจถึงความหมายของคาว่าเพื่อนแตกต่าง
กัน พวกเขาเฉลิมฉลองวันหยุดแตกต่างกันไปด้วย
วันจันทร์หนึ่ง เดเนียลาไปถึงโรงเรียน ได้ยินเด็กๆ
พูดคุยกันเรื่องของขวัญที่พวกเขาได้รบั มาเมื่อช่วงสุด
สัปดาห์กนั อย่างตื่นเต้น ครอบครัวของพวกเขาเฉลิม
ฉลองวันนักบุญนิโคลัสในวันที่ 19 ธันวาคม และ
เด็กๆ ก็ได้รบั ของขวัญ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการเฉลิม
ฉลองวันหยุดนี ้
“นักบุญนิโคลัสให้ของขวัญอะไรเธอเหรอ”
เด็กชายคนหนึ่งถามเด็กหญิงคนหนึ่ง

“เขาให้ตกุ๊ ตาตัวหนึง่ ” เธอกล่าว “แล้วเธอล่ะได้
อะไร”
“เขาให้เลื่อนฉันมา” เด็กชายกล่าว
เด็กชายคนนัน้ หันมาหาเดเนียลา “นักบุญนิโคลัส
ให้อะไรเธอเหรอ”
เดเนียลาไม่รูจ้ ะตอบอะไร เธอรูส้ กึ อาย “ไม่ได้อะไร
เลย” เธอกล่าว “ฉันไม่ได้เชื่อในนักบุญนิโคลัส”
“เป็ นไปได้ไง” เด็กชายตะโกน
“ฉันเป็ นแอ๊ดเวนตีส” เดเนียลาตอบ “เราไม่ฉลอง
วันเหล่านัน้ เราเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียง ไม่ใช่
นักบุญนิโคลัส”
เด็กชายคนนัน้ ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนีม้ าก่อนเลย
“เธอแปลกนะ” เขากล่าว
บางครัง้ คุณครูจะพาเด็กๆ ไปทัศนศึกษาที่วิหาร
ใกล้ๆ โรงเรียน ครัง้ แรก เดเนียลาไปด้วยและตกตะลึง
ที่เห็นเด็กๆ จุดเทียนและกล่าวคาอธิษฐานต่อนักบุญ
นิโคลัสและนักบุญอื่นๆ เธอไม่เคยนมัสการอะไรใน
แบบนัน้ มาก่อนเลย และเธอก็มองดูดว้ ยความกระอัก
กระอ่วน ที่บา้ น เธอเล่าให้พ่อแม่ของเธอฟังถึงเรื่องที่
เกิดขึน้

เรื่องน่ารู้
➢

หาบูชา ประเทศยูเครนบนแผนที่ เมืองนีอ้ ยู่ติดกับ
เมืองหลวง คือเมืองเคียฟ

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเคยรูส้ กึ อายที่เป็ นคริสเตียน
ไหม ถามพวกเขาว่าทาไม หนุนใจให้พวกเขาไม่ตอ้ ง
อายกับพระนามพระเยซู ผูท้ รงตรัสว่า “ถ้าผูใ้ ดมี
ความอายเพราะเราและถ้อยคาของเรา. . .บุตร
มนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผูน้ นั้ ในเวลาเมื่อ
พระองค์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดาของ
พระองค์และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผบู้ ริสทุ ธิ์” (มาระโก
8:38)

➢

ดูคลิปของเดเนียลาได้ที่:

UKRAINE

แม่จึงขออนุญาตกับทางโรงเรียนที่เดเนียลาจะไม่ตอ้ ง
ไปร่วมทัศนศึกษาแบบนีอ้ ีกในคราวต่อไป
เรื่องต่างๆ ดีขนึ ้ เมื่อเด็กหญิงแอ๊ดเวนตีสอีกคนเข้า
มาเรียนในโรงเรียน โอลกาอยู่เกรดเดียวกับเดเนียลา
วันหนึ่งโอลกามาหาเดเนียลาพร้อมยิม้ กว้าง “ลอง
เดาดูสิว่ามีอะไร” เธอกล่าว “โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสกาลัง
จะเปิ ดที่เมืองของเรา และเราสามารถเข้าเรียนที่น่นั
ได้”
เดเนียลาไม่อยากจะเชื่อหูตวั เอง
“นั่นเยี่ยมเลย” เธอตะโกน
หนึ่งสัปดาห์และอีกครึง่ สัปดาห์ตอ่ มา ในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ เดเนียลาได้ยา้ ยไปยังโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
ใหม่ โรงเรียนเกิดขึน้ เพราะกลุ่มผูป้ กครองที่รูส้ กึ เสียใจ
กับสิ่งที่เดเนียลากับเด็กแอ๊ดเวนตีสคนอื่นๆ ต้องเผชิญ
จึงตัดสินใจเปิ ดโรงเรียนเพื่อพวกเขาในอพาร์ตเม้นท์
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เด็กๆ แอ๊ดเวนตีสสี่สิบคนไปพบ
กันที่อพาร์ตเม้นท์ในวันแรกของการเปิ ดเทอม
เดเนียลบาชอบโรงเรียนใหม่ของเธอ คุณครูไม่
ตะโกนด่าว่าเธอ ทุกคนสุภาพ และมีเพื่อนใหม่ได้ไม่
ยากเลย
ทุกวันนี ้ โรงเรียนได้ยา้ ยไปยังบริเวณของวิทยาลัย
แอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่งและมีนกั เรียนถึง 180 คน หลาย
คนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็ นแอ๊ดเวนตีส เดเนียลา
ตอนนีอ้ ายุ 14 ปี และเป็ นแอ๊ดเวนตีสคนเดียวในชัน้
เรียนเกรดเก้าของเธอ แต่เธอไม่รูส้ กึ เหงาแล้ว คุณครู
ของเธอเป็ นแอ๊ดเวนตีส และเธอยังมีเพื่อนๆ แอ๊ดเวน
ตีสในชัน้ เรียนอื่นๆ ด้วย

https://youtu.be/b5apS3h1U6
0

“ฉันชอบโรงเรียนนีจ้ ริงๆ” เธอกล่าว “ฉันชอบ
คุณครูแอ๊ดเวนตีส มันเป็ นเรื่องง่ายเวลาที่เราไม่ได้อยู่
เพียงลาพังในความเชื่อของเรา” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนของเดเนียลาในการสร้าง
อาคารเรียนของตัวเอง ปั จจุบนั โรงเรียนใช้หอ้ งเรียน
ของวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแห่งหนึง่ และเงินถวายของ
เด็กๆ จะช่วยให้เด็กๆ ที่น่นั ได้เรียนในห้องเรียนของ
พวกเขาเอง

ยูเครนมีประวัติคริสเตียนที่ยาวนาน ในปี ค.ศ.988 เจ้าชาววลาดิเมียร์แห่ง
เคียฟ ซึง่ เป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่อ วลาดิเมียร์ผยู้ งิ่ ใหญ่ ได้เจรจาเพื่อจะอภิเษกกับอันนา
น้องสาวของจักรพรรดิ์บิซแซนทีน บาซิลที่สอง และเปลี่ยนไปรับเชื่อในนิกายออร์
โธดอกซ์ตะวันออก ในเวลาต่อมาเขาได้ทาลายล้างพวกนอกรีตมากมายและก่อตัง้
โบสถ์คริสเตียนขึน้ จานวนหนึง่
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ยูเครน | 9 มกราคม

พระเจ้าอายุ
เท่าไหร่
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นิคิตา 12 ปี
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พ่อและแม่เป็ นเจ้าของพระคัมภีรท์ ่สี วยงามสาม
เล่ม แต่พวกเขาไม่เคยอ่านเลย
นิคิตาไม่มีความสนใจในพระเจ้าเลย เขาเคยได้ยิน
เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า แต่เขาไม่คดิ อะไรเกี่ยวกับ
พระองค์ จนกระทั่งวันหนึง่
วันหนึ่งนิคติ าน้อยเริ่มสงสัยเกี่ยวกับชีวติ เขาไปหา
แม่
“ผูค้ นมาจากไหนกันครับแม่” เขาถาม “แล้วโลกนี ้
ล่ะมาจากไหน”
“พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง” แม่ตอบ
“ทาไมครับ” นิคติ าถาม
“พระเจ้าทรงสร้างเราเพื่อพระองค์จะมีความสุข”
แม่ตอบ
นิคิตาไม่ค่อยเข้าใจ ทาไมพระเจ้าจะต้องสร้างผูค้ น
เพื่อพระองค์จะมีความสุขด้วย ทาไมพระเจ้าทรง
สร้างนิคิตาเพื่อจะมีความสุข นิคติ าอยากรูม้ ากขึน้
แล้วเขาก็คดิ ถึงพระคัมภีรส์ ามเล่มนัน้ ได้ เล่มหนึ่ง
ขนาดใหญ่สีม่วง เล่มที่สองสีเทาไม่ใหญ่มาก เล่มที่
สามขนาดเล็กสีเขียวเหลือง
“ฉันตัวเล็ก” นิคิตาคิด “พระคัมภีรเ์ ล่มเล็กนั่น
เหมาะกับฉันที่สดุ ”

เขาเปิ ดพระคัมภีรแ์ ละพบห่อลูกอมติดอยูใ่ น
หน้ากระดาษ เขาเอาห่อลูกอมออกและอ่านข้อความ
ใต้ห่อกระดาษนัน้ “ในเริ่มแรกนัน้ พระเจ้าทรงเนรมิต
สร้างฟ้าและแผ่นดินโลก” เขาอ่านในปฐมกาล 1:1
“ในที่สดุ ” เขาคิด “ตอนนีฉ้ นั หาเจอแล้วว่าทาไม
พระเจ้าทรงสร้างผูค้ น”
เรื่องการทรงสร้างช่างตื่นตาตื่นใจ และเขาอ่านไป
ทีเดียวหลายบท เมื่อเขาอ่านจบ เขาตระหนักได้ว่าแม่
เข้าใจผิด พระเจ้าไม่ได้สร้างผูค้ นเพื่อพระองค์จะมี
ความสุข แต่พระองค์ทรงสร้างผูค้ นเพราะพระองค์
ทรงรักและอยากให้พวกเขามีความสุขกับโลกที่
พระองค์ทรงสร้างต่างหาก
นิคิตาไปหาแม่ “ลองทายมาครับว่าผมอ่านเจอ
อะไรในพระคัมภีร”์ เขาถาม “พระเจ้าทรงสร้างผูค้ น
เพราะพระองค์ทรงรักมนุษย์และพระองค์ทรงสร้าง
โลกเพื่อพวกเขาจะได้มีความสุขครับ”
“มหัศจรรย์มาก” แม่กล่าว “ลูกเพิง่ 7 ขวบและลูก
อ่านพระคัมภีร”์
เช้าวันต่อมา นิคติ าตื่นขึน้ และคิดถึงพระคัมภีรเ์ ล่ม
เล็ก เขาอ่านพระธรรมปฐมกาลอีกครัง้ หลังจากวันนัน้
เขาอ่านพระคัมภีรท์ กุ เช้า แต่เขายังคงมีคาถาม และ
เขาก็ยงั หาคาตอบไม่ได้ เขาจึงถามแม่
“พระเจ้าอายุเท่าไหร่ครับ” เขาถาม

➢

หาบ้านเกิดของนิคิตาในเมืองบูชา ประเทศ
ยูเครน บนแผนที่ เมืองนีต้ งั้ อยู่ติดกับเมืองเคียฟ
ซึ่งเป็ นเมืองหลวง

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาอ่านพระคัมภีรบ์ อ่ ยแค่ไหน
หนุนใจให้พวกเขาอ่านพระคัมภีรท์ กุ วันเหมือนนิคิ
ตา ช่วยพวกเขาหาเวลาในการอ่านพระคัมภีรเ์ ป็ น
ประจา โดยทั่วไปช่วงเช้าจะเป็ นเวลาทีด่ ีที่สดุ

➢

ดูคลิปของนิคิตาได้ที่:

UKRAINE

ความจริงน่ารู้

https://youtu.be/qUHbUqrA
oiw

“เดี๋ยวนี ้ ฉันเข้าใจแล้วว่าพระเจ้ามีจริงและทรงอยู่
ใกล้” นิคิตากล่าว “พระองค์ทรงช่วยฉัน” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนของนิคติ าเพื่อสร้างอาคารเรียน
เป็ นของตัวเองในเมืองบูชา ประเทศยูเครน ทุกวันนี ้
โรงเรียนต้องยืมห้องเรียนจากวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแห่ง
หนึ่ง และเงินถวายของเด็กๆ จะช่วยให้เด็กๆ ที่น่นั ได้
เรียนในห้องเรียนของพวกเขาเอง
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

AdventistMission.org

แม่ไม่รูค้ าตอบ นิคิตาสังเกตุเห็นคนที่ไปโบสถ์
ใกล้ๆ กับบ้านของเขา และเขาตัดสินใจไปถามที่
นั่น ผูค้ นที่โบสถ์ก็ไม่มีใครรูอ้ ายุของพระเจ้า แต่
นิคิตาชอบการนมัสการที่น่นั ในทุกสัปดาห์
แม่แปลกใจที่เห็นนิคติ าอ่านพระคัมภีรท์ กุ เช้า
และแม่เองก็ชอบฟังเขาเล่าในสิ่งที่เขาได้อา่ น แม่
ยังเห็นด้วยว่าเขากาลังไปโบสถ์ และแม่เริ่มไปกับ
เขาด้วย ในฤดูรอ้ นหนึ่ง ตอนที่นิคิตาอายุ 10 ปี
แม่มีความคิดหนึง่ ขึน้ มา
“ลูกชอบอ่านพระคัมภีร ์ ทาไมลูกไม่ไปเข้าเรียน
โรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าล่ะ” แม่ถาม
แม่จึงส่งเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสในบูชา ประเทศยูเครน ที่โรงเรียนเขาได้
เรียนรูอ้ ายุของพระเจ้า คุณครูคนหนึ่งอ่านในพระ
ธรรมวิวรณ์ 4:8 ซึง่ กล่าวว่า “บริสทุ ธิ์ บริสทุ ธิ์
บริสทุ ธิ์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าผูท้ รงฤทธานุ
ภาพสูงสุด ผูไ้ ด้ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน ผูท้ รง
สภาพอยู่ในปั จจุบนั และผูซ้ ่งึ จะเสด็จมา” นั่น
หมายความว่าพระเจ้าทรงพระชนม์ตลอดนิรนั ดร์
พระองค์ไม่เคยเกิด และไม่เคยตาย
ทุกวันนีน้ ิคิตาอายุ 12 ปี และเขายังคงอ่าน
พระคัมภีรเ์ ล่มเล็กทุกวันวันละสามบท บางครัง้
เขาอ่านในตอนเช้าหรือในตอนบ่ายหลังเลิกเรียน
บางครัง้ เขาก็อา่ นในเวลากลางคืน การอ่านพระ
คัมภีรเ์ ป็ นเวลาที่เขาชอบที่สดุ ของวัน
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โซเฟี ยชอบยิม้ หัวเราะและพูดคุยกับเพื่อนๆ ของ
เธอที่โรงเรียนของรัฐบาลแห่งหนึง่ ในโซซิล ประเทศ
ยูเครน แต่แล้วเธอก็เกิดทะเลาะกับเพื่อนสนิทของเธอ
เวอร์นิคา
“ไม่มีใครต้องการเธอหรอก” เวอร์นิคากล่าวด้วย
ความโกรธ “เธอจะไม่มวี นั มีเพื่อนอีกเลย” เวอร์นิคา
ผลักโซเฟี ย และโซเฟี ยชนเข้ากับกาแพงโรงเรียน หัว
แตก เมื่อเธอลุกขึน้ ศีรษะของเธอเจ็บมาก แต่เธอก็ไม่
ร้องไห้ เธอกลับวิ่งไปหาคุณครูและขออนุญาตกลับ
บ้านก่อน คุณครูอนุญาตให้เธอไปได้
อาการปวดศีรษะค่อยๆ หายไป แต่ใจของโซเฟี ย
กลับเจ็บปวดไปอีกเป็ นเวลานานเพราะคาพูดที่ไม่ดี
ของเวอร์นิคา โซเฟี ยหยุดที่จะยิม้ และหัวเราะ เธอ
กลายเป็ นคนเงียบขรึม เธอสงสัยว่าเวอร์นิคาพูดจริง
หรือไม่ตอนที่เธอพูดว่าตัวของโซเฟี ยจะไม่มเี พื่อนอีก
ต่อไป
แม่เห็นใบหน้าที่แสนเศร้าของโซเฟี ย ในฤดูรอ้ นนัน้
แม่ได้ยินว่ามีโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมาเปิ ด
ใกล้กบั เมืองบูชา “โซเฟี ยลูกมีทางเลือกแล้วนะ” แม่

กล่าว “ลูกจะไปเข้าเรียนโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสก็ได้ หรือ
จะกลับไปโรงเรียนของรัฐเหมือนเดิม”
โซเฟี ยไม่จาเป็ นต้องรอให้ถามอีกครัง้ ไม่มีทางที่
เธอจะกลับไปที่โรงเรียนของรัฐอีก
โซเฟี ยรูส้ กึ อายมากตอนที่เธอเริ่มเข้าเรียนเกรดห้า
ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส เธอไม่คยุ กับใคร เธอกลัวว่าเด็ก
คนอืน่ จะเหมือนกับเวอร์นิคา
วันแรกที่โรงเรียน เด็กหญิงคนหนึง่ มาทักทาย
โซเฟี ย
“สวัสดี” เด็กหญิงกล่าว
“สวัสดี” โซเฟี ยตอบ
“เธอชื่ออะไรเหรอ” เด็กหญิงถาม
“ฉันต้องไปที่โต๊ะของฉันแล้วล่ะ” โซเฟี ยตอบ
เธอไม่พดู อะไรกับใครเลยตลอดทัง้ วันที่เหลือ เมื่อ
ถึงเวลากลับบ้าน เด็กชายที่น่งั ข้างๆ เธอพูดกับเธอว่า
“ลาก่อน”
“ลาก่อน” โซเฟี ยตอบ
และทัง้ หมดคือแค่นนั้
โซเฟี ยพูดกับคนอื่นน้อยมากในตลอดสองสัปดาห์
แรกที่โรงเรียน ไม่มใี ครพูดกับเธอเช่นกัน เธอรูส้ กึ เหงา
และเสียใจ เธอไม่มเี พื่อนเลย

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเคยสังเกตเห็นใครที่ดู
เหมือนขีอ้ ายและโดดเดี่ยวไหม ถามเด็กๆ ว่าพวก
เขาสามารถทาอะไรได้บา้ งเพื่อทาให้เด็กคนนัน้
รูส้ กึ เหมือนได้รบั การยอมรับ ถามเด็กๆ ว่าถ้าเป็ น
พระเยซู พระองค์จะทาอย่างไร

➢

ดูคลิปของโซเฟี ยได้ที่:
https://youtu.be/zykEo3lPj
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เธอร้องไห้เบาๆ บนเตียงของเธอที่บา้ น
“ไม่มีใครต้องการฉัน” เธอคิด “ไม่มีใครอยากจะ
พูดกับฉัน”
สองสามวันต่อมา คุณครูมาหาโซเฟี ยหลังเลิก
เรียน
“หนูช่ืออะไรคะ” คุณครูถาม
โซเฟี ยรูว้ า่ คุณครูรูช้ ่ือของเธอ เธอไม่แน่ใจว่า
ทาไมคุณครูถงึ ถาม แต่เธอก็มีความสุขที่มใี ครบาง
คนมาพูดคุยกับเธอ
“หนูช่ือโซเฟี ยค่ะ” เธอตอบ

UKRAINE

หาเมืองบูชา ประเทศยูเครน บนแผนที่ เมืองนี ้
ตัง้ อยู่ติดกับเมืองเคียฟซึ่งเป็ นเมืองหลวง

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะนาไป
ช่วยโรงเรียนของโซเฟี ยสร้างอาคารเรียนเป็ นของ
ตัวเองในเมืองบูชา ประเทศยูเครน ปั จจุบนั โรงเรียน
ยืมใช้หอ้ งเรียนจากวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่ง
ขอบคุณสาหรับการวางแผนที่จะถวายด้วยใจ
กว้างขวางของทุกคน
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

ยูเครนมีเงินสาหรับสาหรับธรรมชาติไว้จานวน
หนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงความตัง้ ใจที่จะอนุรกั ษ์
มรดกทางธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ราบกว้างใหญ่
ที่แรกของที่ราบเหล่านีค้ ือ อาสคานิยา โนวา
เริ่มต้นจากการเป็ นแหล่งอพยพของสัตว์ป่าในปี
ค.ศ. 1875 ทุกวันนีท้ ่นี ่นั ประสบความสาเร็จใน
การผสมพันธุส์ ตั ว์ท่ใี กล้จะสูญพันธ์ รวมถึงม้า
พันธุโ์ อนาเกอร์ และเปรสวาสกี

BigStockPhoto.com
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ความจริงน่ารู้

“อายุเท่าไหร่แล้วคะ” ครูถาม
“สิบปี ค่ะ”
“ทาไมหนูไม่คยุ กับใครเลยคะ” คุณครูถาม
โซเฟี ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ใจร้ายที่
โรงเรียนเก่าของเธอให้คณ
ุ ครูฟัง
คุณครูฟังอย่างตัง้ ใจ พอโซเฟี ยเล่าจบ คุณครู
ถามว่า “หนูอยากให้ครูเล่าให้ฟังเกี่ยวกับใครบางคน
ที่ให้อภัยคนที่ทาร้ายเขาไหม”
โซเฟี ยอยากจะฟั งเรื่อง คุณครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
พระเยซูให้เธอฟัง โซเฟี ยไม่เคยได้ยินเรื่องของพระ
เยซู แลเธอสงสัยว่าพระองค์สามารถให้อภัยคนที่ทา
ร้ายพระองค์ได้อย่างไร เธออยากจะรูม้ ากขึน้ และ
เธอเริ่มอ่านพระคัมภีรท์ ่บี า้ น ที่โรงเรียนเธอเริ่มคุยกับ
เพื่อนร่วมชัน้ เธอกลายเป็ นคนใหม่ มีความสุขและ
เป็ นมิตร เธอเทศนาที่โบสถ์ครัง้ หนึ่งด้วย เพื่อนๆ ของ
เธอบอกว่าเธอเป็ นเด็กหญิงคนใหม่
“พระเยซูทรงรักททุกคน” โซเฟี ยกล่าว “พระเยซู
ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉัน” 
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ยาโรสลาวามีท่เี ก็บข้อมูลอันโปรดอยู่หนึ่งอัน ที่
เก็บข้อมูลนีส้ ีเทากับนา้ เงิน และติดอยู่กบั ที่หอ้ ยพวง
กุญแจรูปหัวใจ บนหัวใจมีแมลงเต่าทองสีแดงจุดดา
พร้อมกับคาว่า “พระเจ้ารักคุณ”
ยาโรสลาวาเก็บเพลงเอาไว้ในที่เก็บข้อมูลเพื่อร้อง
ที่โบสถ์ ยาโรสลาวารักการร้องเพลง และเธอมักจะถูก
ขอให้รอ้ งเพลงพิเศษบ่อยๆ
ในฤดูรอ้ นหนึ่ง ยาโรสลาวาจาเป็ นต้องใช้ท่เี ก็บ
ข้อมูลเพื่อร้องเพลงที่คา่ ยหนึ่งวันที่โรงเรียนของเธอ
แต่เธอจาไม่ได้ว่าเธอเก็บไว้ท่ไี หน เธอล้วงกระเป๋ า
สารวจดูก็ไม่มี เธอหาดูท่วั ห้องนอนที่ใช้นอนร่วมกับ
น้องชายของเธอ มันอยู่ท่ไี หนนะ “พระเจ้าโปรดช่วย
หาที่เก็บข้อมูลให้ดว้ ย” เธออธิษฐานดังๆ “พระองค์
ทรงทราบว่าลูกต้องการมันมากแค่ไหน”
ยาโรสลาวามองไปบนชัน้ หนังสือ เธอเห็นหนังสือ
มากมายและกล่องสมบัตเิ ล็กๆ ที่มีทตู สวรรค์ตวั น้อย
อยู่ขา้ งใน เธอยังเห็นปลอกโทรศัพท์เปล่าๆ อันหนึ่ง
แต่ไม่เห็นที่เก็บข้อมูล “ฉันน่าจะไปวางที่เก็บข้อมูลไว้
ที่ไหนได้อีกนะ” เธอคิด

เธอมองไปบนโต๊ะของเธอ เธอเห็นคอมพิวเตอร์
และโคมไฟ เธอเห็นกระเป๋ าเป้กบั กระเป๋ าสตางค์ของ
เธอ แต่ไม่มีท่เี ก็บข้อมูล
แล้วเธอมองไปที่หน้าต่าง เธอเห็นกระถางต้นไม้
แล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้ว
ยาโรสลาวาตระหนักได้ว่าไม่มเี วลามองหาแล้ว
เพราะเป็ นเวลาที่จะต้องไปค่ายแล้ว เธอจึงไปหาแม่
“หนูหาที่เก็บข้อมูลของหนูไม่เจอค่ะแม่” เธอกล่าว
แม่เอาโทรศัพท์มือถือของยาโรสลาวาไปดาวน์
โหลดเพลงที่ตอ้ งการจากคอมพิวเตอร์ของยาโรสลา
วา แล้วยาโรสลาวาก็ไปที่ค่าย ที่เธอต้องร้องเพลง
กลับมาที่บา้ นเย็นวันนัน้ ยาโรสลาวาหาที่เก็บ
ข้อมูลอีกครัง้ เธอต้องการมันจริงๆ การเก็บเพลงใน
โทรศัพท์ของเธอมันไม่สะดวกเลย
“พระเจ้า โปรดช่วยให้ลกู หาที่เก็บข้อมูลเจอด้วย
ค่ะ” เธออธิษฐาน
เธอมองไปที่ชนั้ หนังสือ ไม่มี บนโต๊ะของเธอ ไม่มี
ที่หน้าต่าง ไม่มี ใต้เตียงและในตูเ้ สือ้ ผ้า ไม่มี คืนนัน้
ในการอธิษฐานก่อนนอน เธออธิษฐานเผื่อที่เก็บ

ความจริงน่ารู้
➢

หาเมืองบูชา ประเทศยูเครนบนแผนที่ เมืองนี ้
ตัง้ อยู่ติดกับเมืองเคียฟซึ่งเป็ นเมืองหลวง

➢

ถามเด็กๆ ว่าพระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของ
พวกเขาหรือไม่และขอให้แบ่งปันตัวอย่าง ถาม
เด็กๆ ว่าเด็กๆ เต็มใจจะอธิษฐานนานแค่ไหน
หนุนใจให้เด็กๆ เป็ นเหมือนยาโรสลาวาที่ไม่ยอม
แพ้กบั การอธิษฐาน เตือนใจพวกเขาว่าพระเยซู
ทรงตรัสว่า ให้เรา “อธิษฐานเสมออย่างไม่
ลดละ” (ลูกา 18:1)

➢

ดูคลิปของยาโรสลาวาได้ที่:

UKRAINE

ข้อมูลของเธอ “พระเจ้าที่รกั ขอบคุณพระองค์สาหรับ
วันที่ดีวนั นี”้ เธออธิษฐาน “ขอบคุณพระองค์ท่ลี กู ได้
ใช้เวลากับเพื่อนๆ โปรดช่วยให้ลกู นอนหลับได้ดี และ
ช่วยลูกหาที่เก็บข้อมูลเจอด้วย
เธออธิษฐานเหมือนเดิมในคืนต่อมาและต่อมา
แต่ก็ยงั หาที่เก็บข้อมูลไม่เจอ หนึง่ ปี ผ่านไป และยาโร
สลาวายังคงอธิษฐานเรื่องนีอ้ ยู่
เธอไม่อยากใช้เงินซือ้ ที่เก็บข้อมูลใหม่ เธอแน่ใจ
ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้เธอหามันเจอ “ถ้าพระเจ้า
ทรงดูแลนกกระจอก พระองค์ก็จะทรงดูแลฉันให้หาที่
เก็บข้อมูลเจอ” เธอคิด
วันหนึ่ง ยาโรสลาวากาลังจัดหนังสือบนชัน้
หนังสือใหม่ แล้วเธอก็เห็นอะไรบางอย่างสีเทากับนา้
เงินแทรกอยู่ระหว่างหนังสือสองเล่ม มันติดอยูก่ ับ
พวงกุญแจรูปหัวใจซึ่งมีเต่าทองสีแดงพร้อมกับคาว่า
“พระเจ้ารักคุณ”
ยาโรสลาวาคว้าที่เก็บข้อมูลแล้ววิ่งไปหาแม่ “แม่
คะ หนูเจอที่เก็บข้อมูลแล้ว” เธอตะโกน
เธอกลับไปที่หอ้ งนอนของเธอพร้อมรอยยิม้ กว้าง
“ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงช่วยให้ลกู หาที่เก็บข้อมูลเจอ”
เธออธิษฐาน
ยาโรสลาวาอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกเวลา และเธอ
พูดคุยกับพระองค์ในทุกเรื่อง
“พระเจ้าทรงเป็ นเพื่อนที่ดีท่สี ดุ ของฉัน” เธอกล่าว

https://youtu.be/6PZyJFTXq1s

“พระเจ้าทรงฟั งคาอธิษฐานของเราเสมอ และ
พระองค์ทรงตอบคาอธิษฐานอาจจะเร็วหรือช้าก็
ตาม” 
เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะนาไป
ช่วยสร้างอาคารเรียนสาหรับโรงเรียนของยาโรสลา
วาในประเทศยูเครน

อาหารประจาชาติของยูเครน และเป็ นที่คนุ้ เคยมาก
ที่สดุ สาหรับชาวต่างชาติคือ ซุปบอร์ช เป็ นซุปที่ทามา
จากบี
ทรูท และผักอื่นๆ เช่น กะหล่าปลี มันฝรั่ง
.
มะเขือเทศ แครอท และหัวหอมใหญ่ และบ่อยครัง้ จะ
ปรุงรสด้วยกระเทียมกับผักชีฝรั่ง มีซุปบอร์ชที่
แตกต่างกันมากถึงประมาณ 30 แบบ
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โซเฟี ยไม่รูจ้ กั ใครเลยตอนที่เธอเริม่ เข้าเรียนเกรด
หกที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมืองบูชา
ประเทศยูเครน โรงเรียนกาลังขยายและไม่เคยมีชนั้
เกรดหกมาก่อนเลย ดังนัน้ ทัง้ แปดคนจึงไม่มีใครรูจ้ กั
กัน
นักเรียนชัน้ เกรดหกมีเด็กผูห้ ญิงแค่สองคน คือ
โซเฟี ยกับทันยา ดังนัน้ ทัง้ สองจึงเป็ นเพื่อนกันอย่าง
รวดเร็ว โซเฟี ยมาจากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส และเธอ
ไปโบสถ์ทกุ สะบาโต ครอบครัวของทันยาไม่ได้เป็ น
คริสเตียนและทันยาไม่ได้ไปโบสถ์
โซเฟี ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าและการไปโบสถ์
ให้ทนั ยาฟัง ทันยาฟังและถามคาถามมากมาย
“ทาไมเธอไปโบสถ์วนั เสาร์แทนที่จะเป็ นวันอาทิตย์
ล่ะ” เธอถาม
“เพราะในพระคัมภีรบ์ อกว่าวันเสาร์คือวันบริสทุ ธิ์”
โซเฟี ยตอบ
คราวอื่นทันยาถามอีก “ทาไมเธอใส่กระโปรงยาว
จัง”
“เพราะว่าฉันไปโบสถ์และพระคัมภีรส์ อนให้เรา
เป็ นคนสุภาพ” โซเฟี ยกล่าว

หนึ่งปี การศึกษาผ่านไปอย่างรวดเร็ว วันหนึ่ง
นักเรียนชัน้ เกรดหกกาลังถกกันเรือ่ งคาที่ไม่ดีขณะที่
กาลังรับประทานอาหารที่โรงอาหาร
เด็กชายคนหนึ่งมองไปที่จานมันฝรั่งบดของเขาและ
หันไปหาโซเฟี ย
“ฉันไม่เคยได้ยินเธอพูดคาไม่ดีเลยนะ” เขากล่าว
“เธอเคยพูดคาไม่ดีบา้ งไหม”
“ไม่ ไม่เคยเลย” โซเฟี ยกล่าวอย่างหนักแน่น
เด็กชายมองไปที่ทนั ยา
“ฉันก็ไม่เคยได้ยินเธอพูดคาไม่ดีเหมือนกัน” เขา
กล่าว “เธอเคยพูดคาไม่ดีไหม”
ทันยาดูอายๆ
“ฉันเคยใช้คาไม่ดตี ลอดเวลาเลย” ทันยากล่าว
แล้วเธอมองไปที่โซเฟี ย “แต่ฉนั หยุดพูดคาไม่ดกี ็
เพราะโซเฟี ย” เธอกล่าว
ตอนเริ่มเปิ ดภาคเรียน เธอได้ยินพวกเด็กผูช้ าย
เกรดหกหลายคนพูดคาสบถ พวกเด็กชายไม่ได้มา
จากครอบครัวแอ๊ดเวนตีส พวกเขาพูดคาสบถกันเบาๆ
เพื่อว่าคุณครูจะไม่ได้ยิน แต่โซเฟี ยได้ยิน และขอร้อง
พวกเด็กผูช้ ายอย่างสุภาพว่า “เด็กชายทัง้ หลายคะ

หาเมืองบูชา ประเทศยูเครนบนแผนที่ เมืองนี ้
ตัง้ อยู่ติดกับเมืองเคียฟ ซึ่งเป็ นเมืองหลวง

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะเป็ นพยานแบบเงียบๆ เพื่อ
พระเยซูได้อย่างไร เหมือนที่โซเฟี ยเป็ น อธิบายกับ
เด็กๆ ว่าพวกเขาเป็ นพยานในทุกอย่างที่พวกเขาทา
ไม่ว่าพวกเขาจะทาสิ่งดีหรือไม่ดี นั่นก็มีอิทธิพลต่อ
คนอื่นแล้ว

➢

ดูคลิปของโซเฟี ยได้ที่:
https://youtu.be/slBCemm
LVMc

โปรดอย่าพูดกันแบบนัน้ เลยได้ไหม”
ในตอนนัน้ เอง ทันยาตระหนักว่าโซเฟี ยไม่ชอบได้
ยินคาพูดที่ดีไม่ดี
“ฉันรูว้ ่าโซเฟี ยเป็ นคริสเตียนและไม่ใช้คาพูดที่ไม่
ดี” ทันยาบอกพวกเด็กชายที่โต๊ะห้องอาหาร “ฉันเลย
ตัดสินใจไม่ใช้คาไม่ดีอีกต่อไป”
โซเฟี ยตกตะลึงขณะที่เธอฟังเรื่องของทันยา เธอ
ระลึกได้ว่าเธอเป็ นเหมือนกับพยานของพระเจ้าไม่วา่
เธอจะรูต้ วั หรือไม่ก็ตาม เธอได้เป็ นพยานโดยไม่
คาดคิดต่อทันยาเกี่ยวกับการเป็ นคริสเตียน

UKRAINE

➢

ต่อมาในวันเดียวกันที่บา้ น โซเฟี ยได้เล่าให้แม่ของ
เธอฟั งถึงเรื่องที่เกิดขึน้
“แม่คะ วันนีห้ นูเพิ่งรูว้ ่าทันยาหยุดพูดคาไม่ดีก็
เพื่อจะไม่ทาให้หนูเสียใจ” โซเฟี ยเล่า
แม่มีความสุขมาก
“นั่นน่ะเยี่ยมยอดเลย” แม่กล่าว “ชีวิตของลูกได้
เป็ นพยานเพื่อพระเจ้า”
ขณะที่คกุ เข่าลงข้างเตียงของเธอก่อนเข้านอนใน
คืนนัน้ โซเฟี ยขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการช่วยให้
เธอได้เป็ นพยานโดยไม่รูต้ วั
“โปรดช่วยให้ลกู ยังคงเป็ นพยานที่ดีต่อทันยาเพื่อ
เธอจะได้รูจ้ กั พระองค์มากขึน้ ” เธออธิษฐาน
โซเฟี ยอธิษฐานว่าเธอจะสามารถเป็ นพยานที่ดี
เพื่อพระเจ้าในทุกๆ วัน
“สาหรับฉันแล้ว นั่นเป็ นประสบการณ์ท่ยี อด
เยี่ยมมากกับทันยา” เธอกล่าว “ฉันประหลาดใจที่
ฉันได้รบั อนุญาตให้มีบทบาทสาคัญในชีวิตของเธอ
ฉันเป็ นพยานให้กบั เพื่อนร่วมชัน้ ของฉันไม่ว่าฉันจะรู ้
หรือไม่รูต้ วั ก็ตาม” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนของโซเฟี ยสร้างอาคาร
เรียนเป็ นของตัวเองในเมืองบูชา ประเทศยูเครน
ปั จจุบนั โรงเรียนต้องยืมใช้หอ้ งเรียนของวิทยาลัยแอ๊ด
เวนตีสแห่งหนึ่ง และเงินถวายของเด็กๆ จะช่วยให้
เด็กๆ ที่น่นั ได้เรียนในห้องเรียนของตัวเอง ขอบคุณ
สาหรับการวางแผนถวายด้วยใจกว้างขวาง
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี
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ของขวัญทีท่ า
ให้ประหลาดใจ
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วันหนึ่ง จาเรดวัย 13 ปี อา่ นเรื่องเกี่ยวกับเด็กชาย
คนหนึ่งชื่อวิลฟอร์ดจากหนังสือ “เรื่องเล่าก่อนนอน
ของลุงอาร์เธอร์” วิลฟอร์ดอยากจะทาให้ผคู้ น
ประหลาดใจด้วยของขวัญ เขาห่อของขวัญ ผูกด้วย
เชือก และหย่อนเข้าไปในบ้านของผูค้ น แล้วเขาก็รีบ
หนีไป
จาเรดคิดว่ามันน่าจะสนุกถ้าจะทาแบบเดียวกันนี ้
ในเมืองทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน ซึ่งเขาอาศัยอยู่
กับพ่อแม่ของเขาและน้องชายวัย 11 ปี ของเขาที่ช่ือ
แซม เขาขออนุญาตแม่เพื่อจะเอาของขวัญใส่ในกล่อง
กระดาษทิชชู
“ของขวัญอะไรจ๊ะ” แม่ถาม
“พวกของเล่นแล้วก็อย่างอื่นที่ผมพอจะหาได้น่ะ
ครับ” จาเรดตอบ
แม่ชอบความคิดนี ้ จาเรดกับแซมมีรถของเล่นและ
ตัวต่อซึ่งพวกเขานามาด้วยตอนที่ครอบครัวของพวก
เขาย้ายมาจากอาร์เจนตินา่ เพื่อรับใช้เป็ นคนงาน
ประกาศข่าวประเสริฐในคีรก์ ีซสถาน เด็กชายใน
ละแวกนีห้ ลายคนยากจนและไม่มีของเล่น
จาเรดบอกคามิล เพื่อนคนหนึง่ ที่โรงเรียนถึง
แผนการนี ้ “เอาของเล่นใส่ในกล่องแล้วโยนข้าม

กาแพงเข้าไป” เขากล่าว
คามิลยิม้ กว้าง เขาคิดว่านั่นเป็ นความคิดที่สดุ จะ
ยิ่งใหญ่ และเขาอยากช่วยด้วย แม้ว่าเขาไม่มีของเล่นที่
จะร่วมบริจาคก็ตาม
พวกเด็กชายเอากล่องทิชชูสองกล่องมาและใส่ตวั ต่อ
รถของเล่น ผ้าพันคอ และสบู่เข้าไป เอากล่องขึน้ จักรยาน
ของพวกเขา พวกเขาขี่ไปบริเวณบ้านของคามิลแล้วเลือก
บ้านสองหลัง จาเรดโยนกล่องข้ามรัว้ เข้าไปหนึ่งกล่อง
และคามิลโยนอีกกล่องข้ามรัว้ ไปอีกหนึ่งบ้าน แล้วพวก
เด็กชายก็รีบปั่ นจักรยานออกไป ที่บา้ นของจาเรด พวก
เขาหัวเราะขณะที่พวกเขาจินตนาการถึงความประหลาด
ใจของเด็กๆ ที่ได้รบั ของขวัญ
แซม น้องของจาเรดได้ยินบทสนทนาที่น่าตื่นเต้นนัน้
“ฉันของร่วมด้วยได้ไหมคราวหน้า” เขาถาม
สองสามวันต่อมา เด็กชายสามคนเตรียมของขวัญ
ด้วยกันอีกครัง้ พวกเขาชวนโคซิมเบคเด็กชายอีกคนจาก
โรงเรียนมาร่วมด้วย พวกเด็กชายช่วยกันใส่ของเล่น
ผ้าพันคอและสบู่เข้าไปในกล่องรองเท้าสองกล่อง กล่อง
ทิชชูสองกล่อง และถุงพลาสติกอีกสองถุง แล้วเอาของ
ต่างๆ ขึน้ รถจักรยานของพวกเขา แล้วออกเดินทางเพื่อหา
บ้านที่จะได้รบั ของ

ความจริงน่ารู้
➢

หาเมืองทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถานบนแผนที่

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะทาอะไรที่ทาให้ผคู้ น
ประหลาดใจได้บา้ ง เตือนใจพวกเขาว่าเมื่อพวกเขา
ทาสิ่งดีให้ผอู้ ื่น พวกเขาก็กาลังทาสิ่งเหล่านัน้ เพื่อพระ
เยซู เตือนใจพวกเขาว่าพระเยซูทรงตรัสว่า “การให้
เป็ นเหตุให้เกิดความสุขยิ่งกว่าการรับ” (กิจการ
20:35)

➢

ดูคลิปของจาเรดกับแซมได้ที่:
https://youtu.be/e7TEDeHJofw

KYRGYZSTAN

สองสามนาทีผา่ นไป จาเรดเห็นบ้านหลังหนึ่งที่มีรวั้
กัน้ อยู่รอบบ้าน สนามหญ้าเต็มไปด้วยต้นไม้ “แซม”
เขาเรียก “โยนถุงของนายเข้าไปที่สนามบ้านนีเ้ ลย”
แซมโยนถุงข้ามรัว้ เข้าไป และมันตกลงไปติดอยู่
กับกิ่งก้านของต้นไม้เตีย้ ๆ
“เร็วเข้า ทาอะไรสักอย่าง” แซมพูดเสียงหลง
คามิลตัวสูงที่สดุ ดังนัน้ เขาจึงกระโดดข้ามรัว้ เข้า
ไป พยายามเอือ้ มไปที่ก่งิ ไม้ เขาจับถุงได้และวางไว้
บนพืน้ หญ้า “ไปกันเถอะก่อนที่ใครจะมาเห็นเรา” เขา
ตะโกน
พวกเด็กชายรีบปั่ นจักรยานของพวกเขาออกไป
หลังจากโยนของขวัญข้ามรัว้ ไปอีกสี่ชดุ พวก
เด็กชายเหลือกล่องสุดท้าย จาเรดเห็นบ้านหลังหนึง่ ที่
มีประตูรวั้ โลหะขนาดใหญ่ “เร็ว เอาของขวัญสอดไป
ใต้ประตูรวั้ ” เขาบอกโคซิมเบค
ทันทีท่โี คซิมเบคสอดกล่องเข้าไปใต้ประตูรวั้ มี
บางคนตะโกน “พวกนายเอาขยะมาทิง้ ไว้ท่สี นาม
บ้านฉันทาไม”
ขณะที่พวกเด็กชายรีบขี่จกั รยานออกไป พวกเขา
ได้ยินเสียงจากหลังประตูเปลี่ยนเป็ นตื่นเต้นทันที “นี่
ไม่ใช่ขยะนี่ มันเป็ นของขวัญ”
ในช่วงนมัสการของครอบครัวเย็นวันนัน้ จาเรด
กับแซมเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึน้ อย่างตื่นเต้น
พ่อดีใจ เขาอธิษฐานเผื่อผูค้ นที่ได้รบั ของขวัญ
จาเรดและแซมยังคงโยนกล่องของขวัญที่ทาให้

ประหลาดใจผ่านรัง้ กาแพงต่อไป ไม่มีใครรูว้ ่าพวก
เขาเป็ นคนทาและนั่นก็เป็ นแบบที่พวกเขาต้องการ


ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี
ก่อนได้นาไปช่วยสร้างโรงยิมที่โรงเรียนของจาเรดและ
แซมในเมืองทอคมอค คีรก์ ีซสถาน ขอบคุณสาหรับ
การสนับสนุนการศึกษาของแอ๊ดเวนตีส

BigStockPhoto.com

กลุ่มชาติพนั ธุท์ ่มี ากที่สดุ ในคีรก์ ีซสถาน
(73.3%) คือ คีรก์ ีซ ในอดีต กลุ่มคีรก์ ีซจะเร่รอ่ น
ไปพร้อมกับฝูงแกะ ม้าและจามรีของพวกเขา
อาศัยอยู่ในเต็นท์ท่เี คลื่อนย้ายได้เรียกว่า เยิรต์
กลุ่มคีรก์ ีซหลายคนยังคงเร่รอ่ นอยู่บา้ งและนา
ฝูงสัตว์ของพวกเขาไปแถบภูเขาในช่วงฤดูรอ้ น
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ไม่มีเรียนในวันสะบาโต
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คามิลามีปัญหาใหญ่ตอนที่เธอเริม่ เข้าเรียนเกรด
แปดในเมืองบิชเคก เมืองหลวงของคีรก์ ีซสถาน ก่อน
หน้านัน้ ถึงตอนนี ้ ทุกชัน้ เรียนมีเรียนจากวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ แต่โรงเรียนของรัฐบาลต้องการให้นกั เรียน
เกรดแปดทุกคนเรียนหกวันต่อสัปดาห์ จากวันจันทร์
ถึงวันเสาร์
คามิลาและแม่ของเธอไปหาศาสนาจารย์เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ แม่ซ่งึ หูหนวกและเป็ นใบ้ ใช้มือของ
เธออธิบายสถานการณ์ผ่านภาษามือให้กบั คามิลา
แล้วคามิลาก็ช่วยแปลให้ศาสนาจารย์ฟัง
“ให้เรามาอธิษฐานกัน” ศาสนาจารย์กล่าว เขา
เขียนจดหมายไปยังโรงเรียนของคามิลา ขอให้เธอ
สามารถหยุดเรียนในทุกวันเสาร์ได้ คามิลาและแม่นา
จดหมายไปให้คณ
ุ ครูเกรดแปด แต่คณ
ุ ครูบอกว่าเธอ
ไม่สามารถให้อนุญาตได้
“เราต้องไปขอครูใหญ่” เธอกล่าว
คามิลา แม่และคุณครูไปยังห้องทางานของ
ครูใหญ่ “ขอโทษค่ะ” คามิลาบอกกับครูใหญ่ “แม่ของ
หนูอยากจะคุยกับครูค่ะ”
แม่ย่นื จดหมายของศาสนาจารย์ให้กบั ครูใหญ่ “นี่
อะไรหรือ” ครูใหญ่ถามโดยที่ไม่ได้มองมันด้วยซา้

แม่ทาท่าทางด้วยภาษามือ คามิลาแปลถ้อยคา
ของแม่ให้ครูใหญ่ฟัง
“จดหมายบอกว่าเราไปโบสถ์ทกุ วันเสาร์คะ่ ” คามิ
ลากล่าว “เราเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสค่ะ และเรา
ไม่ทางานหรือเรียนในวันเสาร์ค่ะ คุณจะอนุญาตให้
คามิลาหยุดเรียนในวันเสาร์ได้ไหมคะ”
ครูใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อแอ๊ดเวนตีสมาก่อน “คริส
เตียนอื่นๆ ไปโบสถ์วนั อาทิตย์และลูกสาวของคุณก็
น่าจะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์แทนได้นะ” เธอกล่าว
“แล้วก็มาเรียนวันเสาร์ได้”
แม่อธิบายว่าแอ๊ดเวนตีสไม่เหมือนคริสเตียนอื่นๆ
และไม่ทางานหรือเรียนในวันเสาร์
ครูใหญ่ส่ายศีรษะ “ครูไม่สน” เธอกล่าว “เราไม่ใช่
ประเทศคริสเตียน นักเรียนของเราหลายคนไป
โรงเรียนวันศุกร์ ทัง้ ที่พวกเขาควรจะต้องหยุดตาม
ความเชื่อของพวกเขา เราไม่สามารถยกเว้นให้คณ
ุ
ได้”
คามิลาไม่ไปโรงเรียนในวันเสาร์ตอ่ มา เธอไป
โบสถ์กบั แม่ ที่โบสถ์แม่เห็นครูใหญ่ของโรงเรียน
ประจาเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในทอคมอคซึง่ อยู่หา่ ง
ออกไปประมาณสองชั่วโมงเดินทางโดยรถยนต์

➢

หาเมืองทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน บนแผนที่

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องการรักษาวันสะ
บาโตไหม ถามพวกเขาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร หนุน
ใจให้เด็กๆ รักษาวันสะบาโตถือเป็ นวันบริสทุ ธิ์ดว้ ย
การทรงนาจากพระเจ้า

➢

ดูคลิปของคามิลาได้ที่:
https://youtu.be/EPCRQcKBTx0

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี
ก่อนได้นาไปช่วยสร้างโรงยิมที่โรงเรียนของคามิลาใน
ทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน ขอบคุณสาหรับการ
สนับสนุนการศึกษาแอ๊ดเวนตีสในคีรก์ ีซสถานและที่
อื่นๆ ในสานักงานภาคยูโรเอเชีย
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

การขี่มา้ ยังคงสาคัญในวัฒนธรรมของ
คีรก์ ีซ และเกมพืน้ บ้านกับกีฬาประจา
ชาติหลายอย่างในคีรก์ ีซสถานก็สะท้อน
ถึงสิ่งนี ้ การแข่งขันม้าแข่งแน่นอนว่า
เป็ นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการแข่งระยะไกล
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หลังชั่วโมงนมัสการ แม่อธิบายถึงสถานการณ์
เกี่ยวกับการเรียนให้กบั ครูใหญ่คนนัน้ ฟั งและถามว่า
คามิลาจะไปเรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได้ไหม
“ให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องนีก้ นั ” ครูใหญ่กล่าว
ครูใหญ่อธิษฐานเผื่อคามิลา เธอขอให้พระเจ้าหา
ใครสักคนมาช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียนเพื่อคามิลาจะ
เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได้ เพราะแม่ไม่มีเงินมาก
พอสาหรับจ่ายค่าเล่าเรียนที่น่นั

“ฉันจะบอกคุณสะบาโตหน้านะคะถ้าฉันเจอคนที่
จะช่วยได้” ครูใหญ่กล่าว
ตลอดสัปดาห์คาลิมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าหาใคร
สักคนมาช่วยเธอ “พระเจ้าที่รกั โปรดอวยพรลูกด้วย
ใครสักคนที่จะมาช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนให้ลกู และอวย
พรเขาสาหรับการช่วยเหลือของเขา” เธออธิษฐาน
สะบาโตต่อมา ครูใหญ่มาทักคามิลาก่อนเข้าโบสถ์
เธอมีรอยยิม้ กว้างบนใบหน้า “พระเจ้าทรงอวยพรหนู”
เธอกล่าว “เราเจอใครคนนัน้ แล้ว”
“ขอบคุณมากค่ะ” คามิลากล่าวด้วยความสุข
วันต่อมา คามิลาย้ายเข้าไปที่หอพักโรงเรียนแอ๊ด
เวนตีส เธอต้องเรียนไปด้วยและทางานไปด้วย เธอ
ต้องทาความสะอาดพืน้ โรงเรียน เพื่อช่วยจ่ายค่าเล่า
เรียนส่วนหนึ่ง
“ฉันขอบคุณพระเจ้ามาก” เธอกล่าว “ตอนนีฉ้ นั
สามารถรักษาวันสะบาโตได้แล้ว” 

KYRGYZSTAN

ความจริงน่ารู้
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อธิษฐานเผื่อวิตาลี
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สามปี ก่อน เราได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับเด็กชายคน
หนึ่งชื่อวิตาลีในเมืองทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน
วิตาลีรกั การไปโบสถ์ทกุ สะบาโต ไม่ว่าจะฝนตก
หรือหิมะตก เขาจะรออยู่หน้าบ้านของเขารอให้ครู
โรงเรียนสะบาโตมารับเขาให้โดยสารไปกับรถของครู
เขาชอบโบสถ์มากจนเขาชวนน้องชายไปกับเขาด้วย
เขาชอบโบสถ์มากจนเขาจาข้อพระคัมภีรเ์ พื่อถวาย
แด่พระเจ้าเหมือนเป็ นของขวัญในวันสะบาโตทุก
สะบาโต
วิตาลีเริ่มไปโบสถ์หลังจากครูของเขาที่โรงเรียน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้ชวนเขาไป เขาอาศัยอยู่กบั
ตายายผูซ้ ง่ึ อนุญาตให้เขาไปโบสถ์ได้ เขาเฝ้ารอให้ถึง
สะบาโตในทุกสัปดาห์
แต่แล้วบางอย่างก็เกิดขึน้ แม่ของวิตาลีโทรศัพท์
มาหาคุณยายและบอกว่าไม่อยากให้ลกู ชายของเธอ
ไปโบสถ์อีกต่อไป แม่บอกยายว่าเห็นไหมว่าวิตาลี
เงียบ สุภาพ ใจดี แม่ไม่ชอบแบบนัน้ แม่อยากให้เขา
เสียงดัง ห้าว และใจร้าย แม่คิดว่าเด็กผูช้ ายทุกคน

ควรจะเสียงดัง ห้าวและใจร้าย และเธอกังวลว่าโบสถ์
จะทาให้วิตาลีไม่เป็ นเด็กผูช้ ายแท้จริง แม่บอกกับยาย
ว่าแม่อยากจะให้วติ าลีมาอยูก่ บั แม่
เมื่อวิตาลีกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้าน ยายกาลัง
คอยคุยเรื่องสาคัญกับเขาอยู่
“หลานจาเป็ นต้องลองไปอยู่กบั แม่ของหลานสัก
เดือนนึงนะ” ยายกล่าว “ถ้าหลานชอบอยู่กบั แม่
หลานก็ควรอยู่กบั แม่นะ”
วิตาลีไม่อยากจากยายไป เขาอยูก่ บั ยายมาตัง้ แต่
เขายังเป็ นเด็กเล็กๆ
เมื่อแม่เห็นว่าวิตาลีไม่อยากย้าย เธอจึงพยายามทา
ให้เขาเปลี่ยนใจ “มาอยูก่ บั แม่แค่วนั เดียวก็ได้” แม่
กล่าว “นั่นก็ไม่นานเกินไปใช่ไหม”
วิตาลีเป็ นเด็กเงียบๆ สุภาพ ใจดี เขาจึงไม่อยากทา
ร้ายความรูส้ กึ ของแม่ ดังนัน้ เขาจึงตกลง เช้าวันต่อมา
แม่เปลี่ยนใจและบอกกับวิตาลีวา่ เขาต้องอยู่กบั แม่
หนึ่งเดือน วิตาลีตกลง เขาอยากจะรูว้ ่าการอยู่กบั แม่
นัน้ เป็ นอย่างไร

➢

หาเมืองทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถานบนแผนที่

➢

จัดหาเวลาเพื่อการอธิษฐานพิเศษโดยให้เด็กๆ
แต่ละคนสามารถอธิษฐานเผื่อวิตาลีได้ หนุนใจ
ให้เด็กๆ ระลึกถึงวิตาลีและเด็กๆ คนอื่นๆ ที่ถกู
ห้ามไม่ให้ไปโบสถ์ในคาอธิษฐานส่วนตัวของ
พวกเขา

➢

ดูคลิปของวิตาลีได้ที่:
https://youtu.be/rRQip4_cw9U
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วิตาลียา้ ยกลับมาอยู่กบั ยายได้หา้ เดือน แต่เขา
ยังคงไม่สามารถไปโบสถ์ในวันสะบาโตได้ เขาคิดถึง
การนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ เพื่อนๆ และคุณครูท่ี
โรงเรียนกาลังอธิษฐานเผื่อแม่ให้อนุญาตวิตาลี
กลับไปโบสถ์ได้ เด็กๆ จะร่วมอธิษฐานเผื่อวิตาลีเพื่อที่
เขาจะสามารถนมัสการพระเจ้าในทุกวันสะบาโตได้
อีกครัง้ ไหม 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี
ก่อนได้นาไปช่วยสร้างโรงยิมที่โรงเรียนของวิตาลีใน
ทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน ขอบคุณสาหรับการ
สนับสนุนการศึกษาแอ๊ดเวนตีสในคีรก์ ีซสถานและที่
อื่นๆ ในสานักงานภาคยูโรเอเชีย
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี
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แม่ไม่อยากให้วิตาลีไปโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสอีก
ต่อไป เธออยากให้ลกู ชายของเธอเสียงดัง ห้าวและ
ใจร้าย ดังนัน้ เธอจึงส่งเขาเข้าโรงเรียนรัฐบาล
วิตาลีไม่ชอบโรงเรียนใหม่เลย ชัน้ ของเขาใหญ่มี
นักเรียนมากถึง 40 คน มากกว่าชัน้ เรียนที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสที่เขาเคยเรียนถึง 15 คน อีกอย่างพวก
เด็กชายก็ทะเลาะกันในชัน้ บ่อยๆ พวกเขาเสียงดัง
ห้าว และใจร้าย เขาขอให้แม่สง่ เขากลับไปที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส “แต่ลกู ลองคิดถึงเงินที่ตอ้ งใช้ท่โี รงเรียน
แอ๊ดเวนตีสดู” แม่กล่าว “เอาเงินไปใช้จา่ ยค่าว่ายนา้
ที่สวนนา้ จะดีกว่านะ”
วิตาลีชอบสวนนา้ แต่เขาชอบโรงเรียนแอ๊ดเวน
ตีสมากกว่า “ผมอยากเรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
มากกว่าไปสวนนา้ ครับ” เขากล่าว
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ แม่ตกลงใจส่งวิตาลีกลับไปที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส “แต่ไม่จะไม่จ่ายค่าเล่าเรียนนะ”
เธอกล่าว “ยายต้องเป็ นคนจ่ายเอง”
วิตาลีดใี จที่ได้กลับไปอยู่กบั เพื่อนๆ ที่ใจดีท่ี
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส และพวกเขาก็ดีใจที่ได้เห็นเขา
อีก เด็กๆ และคุณครูอธิษฐานเผื่อให้เขากลับมา คน
ที่โบสถ์ก็อธิษฐานเผื่อให้เขาได้กลับมา พระเจ้าทรง
ตอบคาอธิษฐานของพวกเขา
แต่สิ่งต่างๆ ไม่เหมือนเดิม วิตาลียงั คงไม่สามารถ
ไปโบสถ์ได้ เขาคิดถึงการอาศัยอยู่กบั คุณยาย ที่เขา
ไปเยี่ยมทุกวัน หลังสามสัปดาห์ผา่ นไป เขาบอกแม่
ว่าเขาอยากจะย้ายกลับไปอยู่ท่บี า้ นยาย เขาสัญญา
ว่าจะมาเยี่ยมแม่บ่อยๆ แต่แม่มีอกี ข้อเสนอ “ทาไม
ลูกไม่อยู่กบั แม่แล้วไปเยี่ยมยายแทนล่ะ” แม่ถาม
วิตาลีขอร้องแม่อยู่นานเป็ นเวลาห้าเดือน ในที่สดุ
แม่ก็ยอมให้เขาไปอยู่กบั ยายได้ แต่ดว้ ยเงื่อนไขที่ว่า
เขาจะต้องไม่ไปโบสถ์
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นาสทยากลายเป็ นเพื่อนสนิทกับเด็กหญิงอีกคนที่
ชื่อนาสทยาที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเมือง
ทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน ให้เรามาเรียกเด็กหญิง
ทัง้ สองนีว้ า่ “นาสทยาหนึ่ง” และนาสทยาสอง” กัน
นาสทยาหนึ่งและนาสทยาสองชอบวาดภาพ
ระบายสีดว้ ยสีไม้ นาสทยาหนึง่ และนาสทยาสองชอบ
ร้องเพลง นาสทยาหนึ่งและนาสทยาสองชอบอ่าน
หนังสือ แต่นาสทยาหนึง่ ชอบทาสิ่งหนึ่งซึง่ นาสทยา
สองไม่ทา นั่นคือไปโบสถ์ทกุ สะบาโต
วันหนึ่ง นาสทยาหนึ่งบอกนาสทยาสองว่าเธอเป็ น
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและชวนให้ไปโบสถ์ดว้ ยกันใน
สะบาโตถัดไป “ทาไมฉันต้องไปโบสถ์ดว้ ยล่ะ”
นาสทยาสองคิด
เธอไม่เชื่อในพระเจ้า เธอแน่ใจว่าพระเจ้าไม่ได้มี
อยู่จริง ไม่เช่นนัน้ พระเจ้าที่เปี่ ยมด้วยความรักคงไม่
ปล่อยให้แม่ของเธอตาย ปล่อยให้เธออยู่กบั ตายาย
ของเธอ
กลับไปที่นาสทยาหนึ่ง ที่กาลังรอคาตอบจากการ
ชวนไปโบสถ์ นาสทยาสองขอเวลาคิด “ค่อยคุยกัน

ทีหลังนะ” เธอกล่าว
นาสทยาสองคิดถึงเรื่องโบสถ์อยูห่ ลายวัน เธอ
อยากทาให้นาสทยาหนึง่ มีความสุข เธออยากเห็น
ด้วยว่าเขาทาอะไรกันที่โบสถ์ เธอจึงขออนุญาตคุณ
ยาย คุณยายโกรธมาก
“โบสถ์น่นั ไม่ใช่ของเรา” ยายตะโกน “ทาไมหลานถึง
อยากจะเป็ นเหมือนพวกเขา ไม่ตอ้ งพูดแล้วจบแค่นนี ้ ะ”
สองวันต่อมา นาสทยาหนึ่งถามนาสทยาสองว่า
ตัดสินใจเรื่องไปโบสถ์หรือยัง
“ฉันถามยายแล้ว ยายบอกว่าไปไม่ได้” นาสทยาสอง
ตอบ
“ลองถามยายอีกทีว่าไปร่วมประชุมเยาวชนคืนวัน
ศุกร์ได้ไหม” นาสทยาหนึ่งกล่าว “ฉันคงดีใจมากถ้าเธอ
มาได้”
นาสทยาสองรอให้ยายใจเย็นลงเป็ นเวลาหนึง่ สัปดาห์
แล้วเธอก็ถามว่าเธอไปร่วมประชุมเยาวชนได้ไหม ยายฟัง
คาขออย่างตัง้ ใจ เมื่อยายรูว้ า่ นาสทยาหนึ่งก็จะอยู่ท่นี ่นั
ด้วย ยายอนุญาตเพราะยายชอบนาสทยาหนึ่ง

➢

หาเมืองทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถานบนแผนที่

➢

ถามเด็กๆ ว่าทาไมพวกเขาคิดว่านาสทยาจึงเชื่อ
ในพระเจ้า (เพราะพระองค์ทรงตอบคาอธิษฐาน
ของเธอ) ถามเด็กๆ ว่าทาไมพวกเขาจึงเชื่อใน
พระเจ้า

➢

ดูคลิปของนาสทยาได้ที่:
https://youtu.be/0oizO1A3Cic

วันต่อมา นาสทยาหนึ่งและนาสทยาสองไปร่วม
ประชุมที่บา้ นของศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง
ศาสนาจารย์และภรรยาของเขานาวัยรุน่ เก้าคนร้อง
เพลง และอ่านเรื่องของโซโลมอนในพระคัมภีร ์
นาสทยาสองสนุกกับการประชุมและทุกคนน่ารัก
เป็ นมิตร เธอตัดสินใจไปอีก เธอเข้าร่วมการประชุม
เกือบทุกวันศุกร์เป็ นเวลาสองเดือน เธออยากไป
โบสถ์ดว้ ย
เช้าวันศุกร์หนึ่ง วันก่อนวันเกิดของเธอ เธอ
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ตัดสินใจขออนุญาตคุณยายไปโบสถ์ แต่เธอก็กลับว่า
ยายจะโกรธอีก เธอจึงอธิษฐาน “พระเจ้า โปรดช่วยให้
ลูกได้รูจ้ กั พระองค์ ลูกอยากรูจ้ กั พระองค์มากขึน้ ”
แล้วเธอก็เดินไปหายาย “พรุง่ นีเ้ ป็ นวันเกิดของหนู”
เธอกล่าว “เพื่อเป็ นของขวัญให้หนู หนูขอไปโบสถ์สกั
ครัง้ ได้ไหมคะ”
คุณยายไม่พอใจนัก แต่ยายก็อนุญาตให้ไป “มันก็
ชีวิตหลานเอง” ยายกล่าว “ทาตามที่อยากทาเถอะ”
นาสทยาสองรักโบสถ์ เธอชอบช่วงโรงเรียน
สะบาโตเป็ นพิเศษ มันเป็ นของขวัญวันเกิดที่ดีท่สี ดุ ที่
เคยได้รบั มา
“มันเป็ นหนึ่งในวันที่มีความสุขที่สดุ ในชีวิตของ
ฉัน” เธอกล่าว “ฉันได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเจ้ามากขึน้ ”
ทุกวันนีน้ าสทยาสองไม่ได้ไปโบสถ์ทกุ สัปดาห์
เพราะบางครัง้ คุณยายไม่อนุญาตให้เธอไป แต่เธอก็
ไปบ่อยเท่าที่เธอสามารถไปได้
“เดี๋ยวนีฉ้ นั เชื่อในพระเจ้าแล้ว” เธอกล่าว 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี
ก่อนได้นาไปช่วยสร้างโรงยิมที่โรงเรียนของนาสทยา
ในทอคมอค ประเทศคีรก์ ีซสถาน ขอบคุณสาหรับการ
สนับสนุนการศึกษาแอ๊ดเวนตีสในคีรก์ ีซสถานและที่
อื่นๆ ในสานักงานภาคยูโรเอเชีย

การฝึ กนกล่าเหยื่อเป็ นงานอดิเรกท้องถิ่น
ของผูค้ นในแถบเอเชียกลาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการล่าเหยื่อด้วยนกอินทรี

BigStockPhoto.com
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นาสทยาอยากไปเข้าค่ายและร่วมกิจกรรมใน
ธรรมชาติอื่นๆ เธอมองหาชมรมที่มีการผจญภัย
กลางแจ้งซึ่งเธอจะสามารถเข้าร่วมได้ในบ้านเกิด
ของเธอ เมืองวลาดีวอสตอค ประเทศรัสเซีย แต่เธอ
ก็ไม่เจอชมรมแบบนัน้ เลย
จนแม่ของเธอได้ยินเกี่ยวกับพาธไฟน์เดอร์ กลุ่ม
พาธไฟน์เดอร์ได้จดั งานเลีย้ งวันหยุดที่โรงเรียน
สาหรับเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษซึ่งแม่ทางานอยู่
และแม่ก็ประทับใจ
“แม่คิดว่าชมรมนีค้ ือชมรมที่ลกู กาลังตามหา
อยู่” แม่บอกกับนาสทยา “โทรไปหาพวกเขาเลย”
แต่นาสทยายุ่งกับการเรียนมาก หกเดือนผ่าน
ไป และเหล่าพาธไฟน์เดอร์กก็ ลับมาที่โรงเรียนเพื่อ
แจกพิซซ่าให้กบั เด็กๆ แม่บอกพวกเขาเกี่ยวกับ
นาสทยา พวกเขาจึงชวนนาสทยามาที่ชมรมของ
พวกเขาซึง่ มีเพียงแห่งเดียวในเมือง
นาสทยาสนุกกับการประชุมพาธไฟน์เดอร์และ
ตอบรับการเชิญเข้าร่วมค่ายฤดูรอ้ นของพาธไฟน์
เดอร์อย่างมีความสุข ในที่สดุ เธอก็ได้ไปเข้าค่าย
แล้ว

วันสุดท้ายที่ค่าย ซึ่งเป็ นวันสะบาโต มีหญิงคน
หนึ่งรับบัพติศมาที่แม่นา้ นาสทยารูส้ กึ ประทับใจกับ
สิ่งที่เห็นและมีความปรารถนาอยากจะรับบัพติศมา
เช่นกัน
“เมื่อไหร่หนูถึงจะรับบัพติศมาได้คะ” เธอพูด
ออกมาแบบไม่เจาะจงว่าพูดกับใครขณะที่ดกู ารรับ
บัพติศมาอยู่
ที่ปรึกษาค่ายของเธอยืนอยูใ่ กล้ๆ และได้ยิน
“หนูมาจากเมืองไหนคะ” เธอถาม
“หนูมาจากวลาดีวอสตอคค่ะ” นาสทยาตอบ ที่
ปรึกษาค่ายบอกนาสทยาว่าเธอจาเป็ นต้องไปคุยกับ
ศาสนาจารย์แอ๊ดเวนตีสที่มาจากวลาดีวอสตอค
และชีไ้ ปยังเขา เขาคือชายคนที่ให้บพั ติศมากับหญิง
คนนัน้
“หนูจะรับบัพติศมาได้เมื่อไหร่คะ” นาสทยาถาม
ศาสนาจารย์
“หนูมาจากเมืองไหนเอ่ย” เขาถาม
“หนูมาจากวลาดีวอสตอคค่ะ” นาสทยาตอบ
“หนูมาจากวลาดีวอสตอคเหรอ” เขาส่งเสียงดัง
ด้วยความประหลาดใจ

หาเมืองวลาดีวอสตอค ประเทศรัสเซียบนแผน
ที่ มันตัง้ อยู่ทางตะวันตกของญี่ป่ นุ และทาง
เหนือของเกาหลีเหนือ

➢

นาสทยารักพาธไฟน์เดอร์ และเธอรูส้ กึ ขอบคุณ
ที่พระเจ้าทรงใช้ชมรมพาธไฟน์เดอร์ใน
วลาดีวอสตอคเพื่อนาเธอมาหาพระองค์ เธอมี
คาแนะนามาให้ว่า “ถ้าโบสถ์ของเด็กๆ ไม่มีชมรม
พาธไฟน์เดอร์ ให้เริ่มมีสกั ชมรม จัดการออกไป
ศึกษาธรรมชาติ และที่สาคัญบอกทุกคนรวมทัง้
เด็กๆ ที่ไม่ได้ไปโบสถ์ ถึงสิ่งที่เรากาลังทาที่โบสถ์
และชวนพวกเขามาเข้าร่วม เราไม่มีวนั รูเ้ ลยว่า
เมล็ดเหล่านัน้ จะเติบโตขึน้ เมื่อไหร่”

➢

คุยกับเด็กๆ ถึงความสาคัญในการมอบหัวใจ
ของพวกเขาให้กบั พระเยซูโดยการรับบัพติศ
มา

มีโบสถ์แอ๊ดเวนตีสเพียงแห่งเดียวในวลาดีวอ
สตอค และเขาไม่เคยเห็นนาสทยาที่โบสถ์มาก่อน
เลย เขาไม่เข้าใจว่าทาไมเด็กหญิงวัย 13 ปี ท่ไี ม่เคย
ไปโบสถ์มาก่อนถึงอยากจะรับบัพติศมา
นาสทยาอธิบายว่าเธอมาที่ค่ายฤดูรอ้ นนีไ้ ด้
อย่างไรและตอนนีอ้ ยากจะรับบัพติศมา

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี
ก่อนได้นาไปช่วยสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ของ
โบสถ์ท่นี าสทยาเข้าร่วมในวลาดีวอสตอค ขอบคุณ
สาหรับการสนับสนุนคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในวลาดี
วอสตอคด้วยเงินถวายงานมิชชั่นและคาอธิษฐาน
ของเด็กๆ

RUSSIA

➢

โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

AdventistMission.org

ความจริงน่ารู้

“หนูจะต้องเข้าเรียนชัน้ เตรียมรับบัพติศมาก่อน”
ศาสนาจารย์กล่าว “และจะดีมากเลยถ้าหนูจะไป
โบสถ์ดว้ ย”
หลังค่ายฤดูรอ้ น นาสทยามีเป้าหมายเดียวเท่านัน้
คือรับบัพติศมา เธอไปโบสถ์ทกุ สะบาโต และเวลา
18.00 น.ของทุกวันสะบาโต เธอเข้าร่วมชมรมพาธ
ไฟน์เดอร์ หลายสะบาโตที่เธอรับประทานอาหารเที่ยง
ที่บา้ นของศาสนาจารย์ เธอกลายเป็ นเพื่อนสนิทกับ
ลูกสาวคนโตของศาสนาจารย์ อันนา ซึ่งมีอายุ
มากกว่าเธอสองปี สะบาโตหนึ่ง อันนาทาให้เธอ
ประหลาดใจด้วยพระคัมภีรเ์ ล่มใหม่เล่มหนึ่ง และ
นาสทยาก็ได้ศกึ ษาพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวเธอเอง
หลังจากหกเดือน นาสทยาเริ่มเข้าชัน้ เตรียมบัพติศ
มา และเธอเรียนจบภายในสองเดือน เธอพร้อมแล้ว
สาหรับการรับบัพติศมา นาสทยารับบัพติศมาที่คา่ ย
ฤดูรอ้ นที่เดียวกับที่เธออยากรับบัพติศมาในตอนแรก
“ฉันพบกับทุกคาตอบของทุกคาถามของฉันในพระ
คัมภีร ์ และฉันขอบพระคุณพระเจ้า” เธอกล่าว 
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อิลยาสกาลังนั่งอยูก่ บั พี่ชายวัย 16 ปี ของเขาที่ฝ่ ัง
หนึ่งของโบสถ์ท่มี หาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสซาออคสคี
ในประเทศรัสเซีย แม่กบั พ่อกาลังนั่งอยู่อีกฝั่งหนึง่
บางครัง้ อิลยาสก็น่งั กับแม่และพ่อ แต่วนั นีเ้ ขานั่ง
กับพี่ชาย ไอแซค ซึง่ นั่งกับเพื่อนๆ ของเขาเอง และ
พวกเขาได้ชวนให้อิลยาสมานั่งกับพวกเขาด้วย
บางครัง้ ไอแซคยอมให้อิลยาสเล่นเกมรถแข่งใน
โทรศัพท์มือถือของเขาได้ระหว่างช่วงเทศนา แต่อิล
ยาสรูว้ า่ มันไม่ถกู ที่เล่นเกมในโบสถ์ วันนีเ้ ขาไม่อยาก
เล่นเกมเลย เขาอยากจะฟังเทศนา เพราะคาเทศนา
นัน้ น่าสนใจ ผูเ้ ทศน์กาลังเล่าเรื่องต่างๆ จากพระ
คัมภีรแ์ ละเรื่องจากๆ จากชีวติ ของเขาเอง
ขณะที่อิลยาสฟั ง แสงอาทิตย์ยามเช้าก็ส่องผ่าน
หน้าต่างโบสถ์เข้ามา ส่องแสงอ่อนๆ ฉายลงบนผู้
เทศน์ ผูเ้ ทศน์เริม่ ฉายแสง แสงสีขาวสว่างจ้าดูเหมือน
จะล้อมรอบมือ ร่างกายและศีรษะของเขา เขาฉาย
แสงที่ขาวยิ่งกว่าเสือ้ ผ้าสีขาวที่ซกั จนสะอาดเสียอีก

อิลยาสกระพริบตา “นี่เป็ นไปได้ยงั ไงกัน” เขาคิด
“เขาดูเหมือนทูตสวรรค์เลย”
นักเทศน์ดเู หมือนจะฉายแสงสว่างจ้าเหมือนกับ
เป็ นดวงอาทิตย์ อิลยาสหยีตา แสงนัน้ ดูเหมือนจะทา
ให้ตาของเขาแห้ง เขากระพริบตาหลายครัง้ เพื่อทาให้
ตาชุม่ ชืน้ เขามองไปที่นกั เทศน์ เขายังคงฉายแสง
อิลยาสมองไปที่ไอแซค พี่ชายของเขากาลังฟั งคา
เทศนา อิลยาสสงสัยว่าไอแซคจะเห็นที่นกั เทศน์กาลัง
ฉายแสงเหมือนเขาไหม แต่เขาไม่อยากถามไอแซค
เขากลัวว่าไอแซคจะล้อเขา
นักเทศน์ฉายแสงไปจนจบการเทศนา อิลยาส
ตัดสินใจไม่บอกใครเกี่ยวกับสิง่ ที่เขาเห็น มันจะเป็ น
ช่วงเวลาพิเศษระหว่างเขากับพระเจ้าเท่านัน้
สองสามวันต่อมา อิลยาสนึกถึงนักเทศน์คนนัน้
ขึน้ มาตอนที่เขาอ่านคาเทศนาบนภูเขาของพระเยซู
ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 5 พระเยซูตรัสว่า “ท่าน
ทัง้ หลายเป็ นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขา

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ของอิลยาสสร้างอาคารเรียนของตัวเองบนพืน้ ที่ของ

ความจริงน่ารู้
➢

หาซาออคสคี ประเทศรัสเซียบนแผนที่ เมืองนีอ้ ยู่
ทางตอนใต้ของมอสโคว์

➢

ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะฉายแสงเพื่อพระเยซูได้
อย่างไร

➢

ดูคลิปของอิลยาสได้ที่:
https://youtu.be/H80tEIhZJtk

คน

มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสซาออคสคี ปั จจุบนั
โรงเรียนคริสเตียนซาออคสคีได้ใช้หอ้ งเรียนของ
มหาวิทยาลัย และเงินถวายของเด็กๆ จะช่วยให้
เด็กๆ ได้เรียนในห้องเรียนของตัวเอง ขอบคุณ
สาหรับการวางแผนถวายด้วยใจกว้างขวาง

RUSSIA

จะปิ ดบังไว้ไม่ได้. . . ให้ความสว่างของท่านส่องไป
ต่อหน้าคนทัง้ ปวงอย่างนัน้ เพื่อว่าเขาได้เห็นความดี
ที่ท่านทา และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผูท้ รง
อยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:14, 16)
อิลยาสตระหนักได้ว่า เขาเองก็สามารถฉายแสง
ได้ พระเยซูทรงตรัสว่าผูค้ นที่ทาสิ่งดีก็ได้ฉายแสงเพื่อ
พระองค์
“ฉันก็สามารถฉายแสงได้เช่นกัน” อิลยาสกล่าว
“ฉันสามารถที่จะตัง้ ใจเรียนและได้คะแนนที่ดี ฉัน
สามารถช่วยแม่ทาอาหาร ไปร้านขายของเพื่อช่วย
ซือ้ ของ ฉันสามารถช่วยพ่อโดยการตัดหญ้าหน้า
บ้าน มีหลายอย่างเลยที่ฉนั สามารถทาได้เพื่อช่วย
ผูอ้ ื่นและฉายแสงเพื่อพระเจ้า ฉันอยากจะฉายแสง
เพื่อพระเจ้า” 

โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

AdventistMission.org
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มาโตรชกา เป็ นตุ๊กตาของรัสเซีย เป็ นตุ๊กตาที่เรียงซ้อนกันหลายๆ ตัว โดยมีตวั เล็กกว่าอยู่
ด้านใน โดยทั่วไปจะมีประมาณหกตัวหรือมากกว่า รูปร่างของตุ๊กตาโดยทั่วไปจะเป็ น
ทรงกระบอกเรียบๆ โดยมีการระบายสีตกแต่งอย่างประณีต ที่นิยมมากที่สดุ จะเป็ น
เด็กหญิงในชุดพืน้ เมือง แต่จะเป็ นอะไรก็ได้ เช่น นักการเมืองหรือตัวละครในนิทาน
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ยูเลียนาสงสัยมานานแล้วว่าเธออยากจะเป็ น
อะไรเมื่อเธอโตขึน้
“ลูกชอบช่วยเหลือคนอื่น” แม่กล่าว “ลูกน่าจะ
เป็ นหมอนะ”
คุณยายก็คดิ ว่ายูเลียน่าชอบช่วยเหลือผูค้ น
“หลานน่าจะเป็ นพยาบาล” ยายกล่าว
ยูเลียน่าไม่ชอบคาแนะนาเหล่านัน้ เลย
“หนูไม่อยากเป็ นหมอหรือพยาบาลเลยค่ะ” เธอ
กล่าว “หนูชอบวาดรูป และหนูคดิ ว่าหนูนา่ จะเป็ น
ศิลปิ น”
บ่ายฤดูรอ้ นหนึ่ง ยูเลียนากาลังเดินกลับบ้านและ
เธอเห็นเด็กชายอายุ 10 ปี สามคนกาลังว่ายนา้ อยู่ใน
สระที่มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสซาออคสคีในรัสเซีย
ทันใดนัน้ เธอรูส้ กึ กังวลถึงความปลอดภัยของเด็กชาย
เหล่านัน้ นา้ เป็ นสีนา้ ตาลและสกปรก ยิ่งกว่านัน้
บางครัง้ ก็มคี นโยนขยะทิง้ ลงไปในสระด้วย
“เฮ้ พวกเด็กชาย” เธอเรียก “นา้ สกปรกมากเลย
นะ ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะว่ายนา้ ในสระนี”้
“เรารู”้ ดาเนียลหนึ่งในเด็กชายตะโกนกลับมา
ขณะที่เขาปี นขึน้ ไปบนท่าเล็กๆ เพื่อกระโดดลงไปใน

สระอีกครัง้ “แม่บอกฉันแล้วไม่ให้มาว่ายนา้ ที่น่”ี
เขากระโดดลงไปและจมลงในนา้ สักครูต่ ่อมา เขา
โผล่ขนึ ้ มา ร้องเสียงหลง ยูเลียนาตกใจกลัว เธอสงสัย
ว่าเกิดอะไรขึน้ เธอเห็นความกลัวในตาของเด็กชาย
และเข้าว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึน้
“ฉันเจ็บ” ดาเนียลร้อง นา้ ตาไหลอาบแก้ม
“เกิดอะไรขึน้ ” ยูเลียนาถาม “เธอร้องไห้ทาไม”
ดาเนียลยกขาขึน้ มาจากนา้ โคลน เผยให้เห็นรอย
แผลขนาดใหญ่ท่เี ท้าของเขา ยุเลียนาตกใจและเริ่มสั่น
“พระเจ้า โปรดประทานกาลังให้ลกู ช่วยเขาได้” เธอ
อธิษฐานเบาๆ เป็ นครัง้ แรกในชีวติ ของเธอที่เธอเห็น
แผลใหญ่ขนาดนี ้
เป็ นครัง้ แรกของเพื่อนอีกสองคนของดาเนียล
เช่นกันที่เห็นแผลใหญ่ขนาดนี ้ พวกเขาตกใจกลัวและ
วิ่งหนีไป ดาเนียลเองก็ไม่เคยเห็นแผลแบบนีม้ าก่อน
และมันเป็ นแผลที่เท้าของเขา เขาตกใจกลัวมาก
“แม่จะว่ายังไง” เขาร้อง
“ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องนัน้ หรอกน่า” ยูเลียนาช่วยยืนยัน
กับเขา “ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย”

ความจริงน่ารู้
➢

หาซาออคสคี ประเทศรัสเซียบนแผนที่ เมืองนี ้
ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของมอสโคว์

➢

ดูคลิปของยูเลียนาได้ที่:

เป็ นอะไรเมื่อเธอโตขึน้ เธอไม่อยากเป็ นศิลปิ น
วาดรูปแล้ว เธออยากจะเป็ นหมอหรือพยาบาล
ซึ่งจะช่วยคนอื่นๆ ได้
“ฉันอยากช่วยผูค้ น” เธอกล่าว 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ของยูเลียนาสร้างอาคารเรียนของตัวเองบนพืน้ ที่
ของมหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสซาออคสคี ปั จจุบนั
โรงเรียนคริสเตียนซาออคสคีได้ใช้หอ้ งเรียนของ
มหาวิทยาลัย และเงินถวายของเด็กๆ จะช่วยให้
เด็กๆ ได้เรียนในห้องเรียนของตัวเอง ขอบคุณ
สาหรับการวางแผนถวายด้วยใจกว้างขวาง

RUSSIA

https://youtu.be/KBcfLU2qeMo
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ยูเลียนามองนา้ ที่สกปรกในสระและกังวลว่า
แผลจะติดเชือ้ “เร็วเข้ารีบขึน้ มาจากนา้ ” เธอกล่าว
“มันจะแย่กว่านีถ้ า้ มีสิ่งไม่ดีบางอย่างเข้าไปในแผล
ของเธอ”
ยูเลียนาช่วยดาเนียลขึน้ มาจากนา้ และบอกเขา
ให้น่งั ลงบนพืน้ แต่เธอจะทาอะไรได้ล่ะ เธอไม่ใช่
หมอหรือพยาบาล
“พระเจ้า โปรดส่งใครสักคนมาช่วยเรา” เธอ
อธิษฐาน “โปรดช่วยให้ลกู ไม่เป็ นลมด้วย”
เธอมองไปรอบๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มี
ใครเลย
“ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย” เธอร้องตะโกน
ผูใ้ หญ่สองคนปรากฏตัวออกมา
“เราต้องการชุดปฐมพยาบาลค่ะ” ยูเลียนา
กล่าว
ผูใ้ หญ่ทงั้ สองวิ่งออกไปและกลับมาภายในไม่กี่
นาทีพร้อมกับชุดปฐมพยาบาล ผูใ้ หญ่คนหนึ่งช่วย
ติดผ้าพันแผลไปที่เท้าของดาเนียล แล้วยูเลียนาก็
เห็นสมาชิกโบสถ์คนหนึ่งกาลังขับรถผ่านมาและเขา
หยุดรถของเขา เขาพาดาเนียลไปโรงพยาบาล
ต่อมายูเลียนาได้รูว้ า่ ดาเนียลเหยียบเข้ากับขวด
แก้วที่แตกตอนที่เขากระโดดลงไปในนา้
ยูเลียนาไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วว่าเธออยากจะ
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ไอแวนตื่นเต้นเพราะเขาไม่ตอ้ งเรียนที่โรงเรียน
หนึง่ วันเต็ม เพราะเขาได้ไปเล่นคอนเสิรต์
ในตอนเช้า ไอแวนเอากีตาร์ของเขาไปที่โรงเรียนค
ริสเตียนซาออคสคีในรัสเซีย เขาพบกับเด็กชายอีกห้า
คนที่นากีตาร์มาด้วยเช่นกัน และคุณครูอธิษฐาน
ให้กบั เด็กชายทัง้ หลายในชัน้ เรียน
“พระเจ้าที่รกั โปรดปกป้องเราขณะที่เราเดินทาง
ไปร่วมคอนเสิรต์ ” ครูอธิษฐาน “โปรดอวยพรเรา
ขณะที่เราเล่นคอนเสิรต์ และนาการเดินทางที่
ปลอดภัยในตอนกลับมาที่น่ีเย็นนีด้ ว้ ย”
พวกเด็กชายหยิบกีตาร์ของตัวเองและเดินตาม
คุณครูไปยังสถานีรถไฟ โดยใช้เวลา 10 นาที เมื่อ
รถไฟมาถึง พวกเขาขึน้ ไปและนั่งไปอีกประมาณ 30
นาที รถไฟไปถึงจุดหมาย พวกเขาลงรถแล้วเดินไปอีก
10 นาที กีตาร์มีขนาดใหญ่และหนัก แต่พวกเด็กชาย
ได้ใส่กีตาร์ไว้ในกล่องกีตาร์ของพวกเขา ทาให้มียาก
เกินไปที่จะแบกพวกมันไป
ที่หอ้ งแสดงคอนเสิรต์ ขนาดใหญ่ พวกเด็กชายนั่ง
รอขณะที่เด็กคนอื่นๆ แสดงดนตรี ทัง้ ไวโอลิน กีตาร์
และเครื่องดนตรีอื่นๆ มีผคู้ นมากมายเข้ามาในห้อง

แสดงคอนเสิรต์ เพื่อฟั งเด็กๆ จากหลายโรงเรียน
แสดงดนตรีในเทศกาลดนตรี
หลายชั่วโมงผ่านไป คุณครูเริ่มกังวล เธอและ
พวกเด็กชายต้องกลับไปที่สถานีรถไฟตอน 17.00
น.เพื่อให้ทนั รถไฟ ถ้าพวกเขาสาย พวกเขาจะต้องรอ
ไปอีกสองชั่วโมงเต็มสาหรับรถไฟขบวนถัดไปซึง่ จะ
มาในเวลา 19.00 น. ไม่มใี ครอยากรอสองชั่วโมง
แล้วไปถึงที่โรงเรียนสายหรอก
ในที่สดุ เวลาสาหรับไอแวนกับเพื่อนๆ ที่จะได้
แสดงก็มาถึง พวกเขาหยิบกีตาร์ออกมาและเล่น
ด้วยท่วงทานองที่มชี ีวติ ชีวา กลุ่มเด็กๆ และผูใ้ หญ่
มากมายปรบมือเสียงดังให้เมื่อพวกเด็กชายเล่นจบ
พวกเด็กชายไม่ได้หยุดฟั งเสียงปรบมือ พวกเขารีบ
หยิบกีตาร์ของพวกเขา เอาใส่ในกล่องแล้วตามคุณครู
ออกไปยังถนน ตอนนัน้ ใกล้เวลา 17.00 น.แล้ว แม้ว่า
พวกเขากาลังรีบ แต่คณ
ุ ครูให้พวกเขาหยุดตรง
ทางเดิน “เรากาลังรีบ แต่ขอให้เราอธิษฐานกันก่อน”
ครูกล่าว “ให้เราขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อจะ
ไปทันรถไฟ”

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ของไอแวนสร้างอาคารเรียนของตัวเองบนพืน้ ที่ของ
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสซาออคสคี ปั จจุบนั
โรงเรียนคริสเตียนซาออคสคีได้ใช้หอ้ งเรียนของ
มหาวิทยาลัย และเงินถวายของเด็กๆ จะช่วยให้

ความจริงน่ารู้
➢

หาซาออคสคี ประเทศรัสเซียบนแผนที่ เมืองนี ้
ตัง้ อยู่ทางใต้ของมอสโคว์

ก่อนสะบาโตทีส่ ิบสาม
➢

ส่งข้อความเตือนผูป้ กครองถึงรายการและหนุนใจ
ให้เด็กๆ นาเงินถวายสะบาโตที่สบิ สามของพวกเขา
มาในวันที่ 27 มีนาคม เตือนใจทุกคนๆ ว่าเงิน
ถวายงานมิชชั่นของพวกเขาเป็ นดั่งของขวัญในการ
ประกาศพระคาของพระเจ้าไปทั่วโลก และหนึ่งในสี่
ของเงินถวายสะบาโตทีส่ ิบสามของเราจะส่งตรงไป
ช่วยโครงการสองโครงการในสานักงานภาคยูโร
เอเชีย

➢

การเล่าเรื่องในครัง้ นีอ้ าจจะให้เด็กๆ แสดงเป็ น
ละคร โดยมีผบู้ รรยายซึ่งไม่จาเป็ นต้องจาแต่ตอ้ ง
คุน้ เคยกับเรื่องพอ แล้วให้เด็กๆ แสดงเป็ นไอแวน
เพื่อนๆ ของเขาและคุณครู

➢

ก่อนหรือหลังการนาเสนอเรื่องเล่า ใช้แผนที่
แสดงประเทศรัสเซียและยูเครน ซึ่งจะได้รบั
เงินถวายสะบาโตที่สบิ สามในไตรมานี ้ อธิบาย
สัน้ ๆ ว่าแต่ละแห่งจะได้ประโยชน์อะไรจากเงิน
ถวายนีบ้ า้ ง

เด็กๆ ได้เรียนในห้องเรียนของตัวเอง ขอบคุณสาหรับ
การถวายด้วยใจกว้างขวางของเด็กๆ ในวันนีเ้ พื่อช่วย
โครงการงานมิชชั่นสองแห่ง คือที่โรงเรียนคริสเตียน
ซาออคสคีในประเทศรัสเซ๊ยและโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
ในบูชา ประเทศยูเครน
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี
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พวกเด็กชายหยุดและปิ ดตา คุณครูอธิษฐาน
“พระเจ้าที่รกั ขอบคุณพระองค์สาหรับพระพรใน
คอนเสิรต์ ของเรา” ครูกล่าว “ตอนนีโ้ ปรดช่วยให้เรา
ไปถึงสถานีรถไฟทันเวลา เราไม่อยากจะพลาดรถไฟ
ขบวนนี”้
พวกเด็กชายเดินเร็วที่สดุ เท่าที่จะเร็วได้ ไอแวน
สงสัยว่าพวกเขาจะไปทันเวลาไหมนะ การเดินครัง้ นี ้
ดูเหมือนจะยาวนาน แต่ในที่สดุ พวกเขาก็เห็นสถานี
รถไฟอยู่ขา้ งหน้า ตอนนัน้ เป็ นเวลา 17.00 น.พอดี
กลุ่มรีบเดินไปที่ชานชาลา ยังไม่เห็นมีรถไฟ พวก
เขาคอย พร้อมกับคิดว่ารถไฟอาจจะมาช้า แต่ก็ไม่มี
รถไฟมา ไอแวนมองดูตารางเวลารถไฟที่อยู่เหนือ
ศีรษะและอ่านดู ไม่มีรถไฟเข้าในเวลา 17.00 น. แต่
รถไฟจะมาในเวลา 17.10 น.
“ครูครับ” ไอแวนกล่าว “ทาไมตารางรถไฟถึงบอก
เวลาว่าเป็ น 17.10 น.ล่ะครับ”
คุณครูเงยหน้าดู หน้าของครูเต็มไปด้วยความ
ประหลาดใจ “ครูพลาดเองล่ะ” เธอตะโกน “ไม่มี
รถไฟตอน 17.00 น. แต่รถไฟของเราจะมาในเวลา
17.10 น.ต่างหาก”
หัวใจของไอแวนเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและ
รูส้ กึ ขอบพระคุณพระเจ้า เขาอธิษฐานเงียบๆ
“ขอบคุณพระเจ้า สาหรับการช่วยเหลือให้เรามาถึง
สถานีรถไฟได้ก่อนเวลา”
สองสามนาทีต่อมา รถไฟก็เข้ามาเทียบท่า
ไอแวนไม่มีวนั ลืมวันนัน้ เลย “นั่นเป็ นวันที่พระเจ้า
ทรงทาให้เรามีความสุข” เขากล่าว “พระองค์ทรงช่วย
ให้เราไปถึงสถานีรถไฟได้ทนั เวลา” 
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