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หน้าปก: แมทเธียสวัย 10 ปี เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติบางอย่าง เขาอยู่ท่ปี ระเทศตรินิแดดและโตเบโก
พระเจ้าทรงฟั งคาอธิษฐานของเขาสาหรับการผ่าตัด

เฮติ
เข้าใจไหม | 3 เมษายน
แม่ท่กี าลังโกรธ | 10 เมษายน

ตรินิแดดและโตเบโก
เป็ นพยานกับทันตแพทย์ | 17 เมษายน
เงินที่ถกู ขโมย | 24 เมษายน
เมตตาในการเดินทาง |1 พฤษภาคม
สะดือจุ่น | 8 พฤษภาคม

โคลอมเบีย
เคล็ดลับของจูเนีย | 15 พฤษภาคม
ล้อเลียนบัพติศมา | 22 พฤษภาคม
เด็กชายนักเทศน์ | 29 พฤษภาคม
อดทนอดกลัน้ | 5 มิถนุ ายน

เม็กซิโก
อธิษฐานช่วงพัก | 12 มิถนุ ายน
สร้างเสียงดนตรีเพื่อพระเยซู | 19 มิถนุ ายน
สะบาโตที่สิบสาม: ของขวัญชีวติ | 26 มิถนุ ายน
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เงิ น ถวายของท่ า นทางาน
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เงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสามปี ก่อนได้นาไปช่วยสร้างส่วน
ต่อขยายของโรงพยาบาลเซาท์อสี ต์ ซึ่งเป็ นสถาบันหนึ่งของเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสในวิลาเฮอร์โมซา ประเทศเม็กซิโก ส่วนต่อขยายใหม่นี ้
(อาคารสีเทาด้านหลัง) คาดว่าจะเปิ ดใช้งานได้ในปี ค.ศ.2024
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เฮติ | 3 เมษายน
แม็กโซ ดอร์ลิส 40 ปี

เข้าใจไหม
แม็กโซวัยสิบสี่ปีสนุกกับการอ่านพระคัมภีรเ์ ป็ น
ชั่วโมงทุกบ่ายตรงสนามหญ้านอกบ้านของเขา
ในปอร์โตแปงซ์เมืองหลวงของประเทศเฮติ
เขาชอบเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร ์ โดยเฉพาะเรื่อง
ของโมเสสกับพระบัญญัติสิบประการ
นาตาชาวัยสิบสองปี เห็นแม็กโซกาลังอ่านพระ
คัมภีรอ์ ยู่ในวันหนึ่ง
“เธอเข้าใจพระคัมภีรไ์ หม” เธอถาม
“แน่นอน” เขาตอบ “ฉันเข้าใจ”
เขาชวนให้เธอศึกษากับเขา เขารูว้ ่านาตาชาเป็ น
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งและไปโบสถ์ในวันที่
ต่างจากเขา เขาคิดว่าการศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยกัน
น่าจะเป็ นวิธีท่ดี ีท่จี ะทาให้เธอเปลี่ยนใจว่าควรจะมา
โบสถ์กบั เขาในวันอาทิตย์
“โอ้ ฉันดีใจที่จะได้ศกึ ษากับเธอ” นาตาชาเปล่ง
เสียงดัง “ฉันอยากจะแบ่งปั นสิ่งที่ฉนั รูใ้ นพระคัมภีรก์ บั
เธอด้วย”
แม็กโซและนาตาชาตกลงกันว่าจะมาพบกันสาม
ครัง้ ต่อสัปดาห์เพื่อศึกษาพระคัมภีร ์
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หลังจากศึกษาพระคัมภีรไ์ ปหนึ่งเดือน แม็กโซเปลี่ยน
ใจมาเชื่อว่าวันเสาร์เป็ นวันสะบาโตของพระเจ้าไม่ใช่วนั
อาทิตย์ นาตาชาแสดงข้อพระคัมภีร ์ 86 ข้อเกี่ยวกับสะบา
โตวันที่เจ็ดให้เขาดู
แม็กโซถามศาสนาจารย์ของเขาว่าทาไมโบสถ์ของพวก
เขาจึงนมัสการกันในวันอาทิตย์
“อาจารย์แสดงให้ผมดูหน่อยได้ไหมว่าในพระคัมภีร ์
ตรงไหนที่บอกว่าวันอาทิตย์ได้ตงั้ ไว้เป็ นวันสะบาโตน่ะ
ครับ” เขาถามพร้อมกับยื่นพระคัมภีรเ์ ล่มดาของเขาให้
ศาสนาจารย์ไม่สามารถแสดงข้อพระคัมภีรใ์ ดได้ซ่งึ
บอกว่าวันอาทิตย์เป็ นสะบาโต
“ใช่ วันอาทิตย์เป็ นวันแรกของสัปดาห์” ศาสนาจารย์
กล่าว “แต่พระเยซูทรงฟื ้ นขึน้ ในวันอาทิตย์ และนั่นเป็ น
เหตุผลว่าทาไมเราจึงถือรักษาเหมือนสะบาโต”
แม็กโซเปิ ดพระคัมภีรข์ องเขาและเริ่มแสดงข้อพระ
คัมภีร ์ 86 ข้อที่เกี่ยวกับสะบาโตวันที่เจ็ด ศาสนาจารย์
ประหลาดใจ
“อาจารย์เป็ นศานาจารย์และนี่เป็ นครัง้ แรกที่อาจารย์
เห็นข้อพระคัมภีรเ์ หล่านี”้ เขากล่าว

ความจริ ง น่ ารู้
หาประเทศเฮติ และประเทศตรินิแดดและโตเบโกบนแผน
ที่
➢ ดูคลิปของแม็กโซได้ที่:
➢

HAITI

“เธอหาข้อพระคัมภีรพ์ วกนีม้ าจากไหน”
“ผมขอแบ่งปั นข้อพระคัมภีรเ์ หล่านีท้ ่โี บสถ์
อาทิตย์หน้าได้ไหมครับ” แม็กโซถาม
“ไม่ได้” ศาสนาจารย์ตะโกน “พระเยซูทรง
สิน้ พระชนม์บนกางเขนและฟื ้ นขึน้ ในวันอาทิตย์” นั่น
คือจุดสิน้ สุดของบทสนทนา
วันอาทิตย์ต่อมา แม็กโซไม่ได้ไปโบสถ์กบั
ครอบครัวของเขา เขายังคงศึกษาพระคัมภีรก์ บั นาตา
ชา เขาหยุดรับประทานหมู กุง้ และอาหารไม่สะอาด
อื่นๆ เขาหยุดดื่มเบียร์กบั เพื่อนๆ ของเขา
นาตาชาเชิญเขาไปโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
“อาจจะไปนะสัปดาห์หน้า” แม็กโซกล่าว เขาไม่
คุน้ เคยกับการไปโบสถ์ในวันเสาร์
แต่ในสะบาโตหนึง่ เขาตัดสินใจไปโบสถ์กบั เธอ
เมื่อไปโบสถ์เขาต้องโดดเรียน เพราะโรงเรียนในเฮติมี
เรียนทุกวันเสาร์ เขาจึงไม่อยากบอกแม่ของเขาเพราะ
เขากลัวว่าแม่จะไม่ให้เขาไป เขาเอาชุดใส่ในกระเป๋ า
ระหว่างทางเขาเข้าไปในห้องนา้ ของร้านอาหารแห่ง
หนึ่งเพื่อเปลี่ยนเสือ้ ผ้า แล้วไปหานาตาชาและพวก

เขาก็ไปโบสถ์ดว้ ยกัน
การนมัสการเป็ นอะไรที่ใหม่สาหรับแม็กโซ “ฉัน
ไม่เข้าใจ” เขาบอกนาตาชาหลังจากนัน้ “พวกเขา
ไม่ได้เล่นดนตรีเสียงดัง และการร้องเพลงและเทศนา
ก็แตกต่างกัน แต่ฉนั ก็ชอบแบบที่เธอนมัสการกันนะ”
แม็กโซกลับไปอีกสะบาโตต่อมาและสะบาโต
ถัดไป จนในวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1995 แม็กโซวัย
สิบห้าปี ได้ตดั สินใจรับบัพติศมาในช่วงสัปดาห์ของ

https://youtu.be/ZKSrB5_On0U

➢

เงินถวายสะบาโตที่สบิ สามในไตรมาสนีบ้ างส่วนจะ
นาไปช่วยสร้างศูนย์อบรมมิชชันนารีที่มหาวิทยาลัย
แอ๊ดเวนตีสของเฮติ

การประกาศหนึ่ง นาตาชาขนลุก
แม็กโซเป็ นคนแรกในครอบครัวของเขาที่มาเป็ น
แอ๊ดเวนตีส ผ่านการเป็ นพยานของเขา สมาชิกใน
ครอบครัวอีกสิบห้าคนรวมทัง้ แม่ของเขาได้เปลี่ยนมา
เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในทุกวันนี ้ 
แม็กโซรูส้ กึ ขอบคุณนาตาชาเป็ นอย่างมากที่ได้เป็ น
มิชชันนารีแท้จริงและสอนพระคัมภีรก์ บั เขา ทุกวันนี ้
เขากาลังศึกษาเพื่อจะเป็ นศาสนาจารย์ท่มี หาวิทยาลัย
คาริบเบียนใต้ในประเทศตรินิแดดและโตเบโก ส่วน
หนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะ
นาไปช่วยเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมมิชชันนารีในบริเวณของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี ้

ดับบลิว.เจ.แทนเนอร์ เป็ นมิชชันนารีเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนแรกที่ไปถึงเฮติในปี
ค.ศ.1905 และประหลาดใจเมื่อได้พบกับกลุ่มผูเ้ ชื่อแอ๊ดเวนตีสที่มีอยู่มากมาย เขา
ได้รูว้ ่าบางคนในประเทศอังกฤษได้ส่งข้อเขียนเกี่ยวกับแอ๊ดเวนตีสมาที่เฮติตงั้ แต่ปี
ค.ศ.1879 เฮนรี่ วิลเลี่ยมส์ ซึ่งเป็ นคนตัดเย็บเสือ้ ผ้าชาวจาไมก้า กับภรรยาของเขา
ซึ่งอาศัยอยู่ในเฮติได้อ่านงานเขียนเหล่านัน้ และตัดสินใจถือรักษาสะบาโต อิทธิพล
ของสามีภรรยาคู่นีไ้ ด้นาไปสู่การก่อตัง้ กลุ่มแอ๊ดเวนตีสขึน้ มาจนทาให้มิชชันนารีคน
แรกต้องประหลาดใจในอีก 26 ปี ต่อมา
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เฮติ | 10 เมษายน

แม่ทก่ี าลัง
โกรธ
แม็กโซ ดอร์ลิส 40 ปี
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กโซวัยสิบห้าปี อยู่ท่เี มืองปอร์โตแปงซ์เมือง
Fแม็หลวงของเฮติ
ได้บอกกับแม่ของเขาตลอดปี ท่แี ล้ว
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ว่าเขาไปโรงเรียนในทุกเช้าวันเสาร์ แต่จริงๆ เขาไป
โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสกับเพื่อนวัยสิบสามปี ของ
เขา นาตาชา
ในที่สดุ แม็กโซตัดสินใจมอบชีวิตของเขาให้พระ
เยซู และพิธีบพั ติศมาของเขาได้ถกู กาหนดไว้วา่ จะจัด
ขึน้ ที่ทะเลคาริบเบียนในเช้าวันอาทิตย์หนึ่ง
ขณะที่แม็กโซเตรียมตัวไปที่ชายหาด แม่ขอให้
เขาไปโบสถ์กบั แม่ แม็กโซส่ายศรีษะอย่างสุภาพ เขา
บอกแม่วา่ เขาวางแผนจะรับบัพติศมาโดยศาสนาจารย์
แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งในเช้าวันนัน้ แม่เป็ นผูน้ าคนสาคัญ
ในโบสถ์ของเธอ และเธอก็โกรธมาก
“ทาไมลูกถึงอยากจะรับบัพติศมา” เธอขู่ “ลูก
เป็ นคริสเตียนอยู่แล้ว”
แม็กโซอธิบายว่าเขาได้เรียนรูเ้ รื่องสะบาโตวันที่
เจ็ดจากพระคัมภีร ์ ตอนแรกก็ผ่านการศึกษาพระคัมภีร ์
กับนาตาชาและต่อมาได้เรียนรูม้ ากขึน้ ที่โบสถ์แอ๊ดเวน
ตีส แม่ไม่อยากฟั ง

“แม่จะบอกอะไรให้นะ” เธอแผดเสียง “ถ้าลูกรับ
บัพติศมา แม่จะไม่จ่ายเงินค่าเทอมที่โรงเรียนให้ลกู
อีก และแม่จะไล่ลกู ออกไปจากบ้านเลย”
แม็กโซรูส้ กึ เสียใจที่ได้ยินแม่พดู แบบนัน้ แต่เขาก็
มั่นใจว่าเขากาลังตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้ว
“พระเยซูได้ตรัสไว้ในพระคัมภีรว์ า่ ‘ถ้าแม่และพ่อ
ละทิง้ เจ้า เราจะดูแลเจ้า’” เขากล่าว “แม้ว่าแม่จะไม่
จ่ายค่าเทอมและไม่เลีย้ งดูลกู แล้ว ลูกรูว้ ่าพระเจ้าจะ
ทรงดูแลลูก”
“ลูกมีสองทางเลือก” แม่กล่าว “ไปโบสถ์กบั แม่ทกุ
วันอาทิตย์ แล้วแม่จะจ่ายค่าเทอมให้ หรือไปโบสถ์
ทุกวันเสาร์ แต่แม่จะหยุดจ่ายค่าเทอมและลูกจะต้อง
ออกจากบ้านไป”
แม็กโซไปที่ชายหาดและรับบัพติศมาพร้อมกับ
ผูค้ นอีก 200 คนที่ได้เข้าร่วมฟั งการประชุมประกาศซึ่ง
จัดขึน้ ที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีสเช่นเดียวกันกับเขา
หลังจากนัน้ เขากลับมาที่บา้ น เก็บกระเป๋ าเสือ้ ผ้า
ของเขา เขาจะออกจากบ้านตามที่แม่ของเขาได้ส่งั
เอาไว้ ขณะที่เขาเดินไปที่ประตูพร้อมกระเป๋ าเดินทาง
ของเขา มีมือหนึง่ มาสัมผัสที่ไหล่ของเขา

หาประเทศเฮติ และประเทศตรินิแดดและโตเบโกบนแผน
ที่
➢ ดูคลิปของแม็กโซได้ที่:
➢

https://youtu.be/swkUx6GRfJo
➢

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีบ้ างส่วนจะนาไปช่วย
ในการสร้างศูนย์อบรมมิชชันนารีที่มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีส
ของเฮติ

“ทาไมลูกถึงไม่เชื่อฟั งแม่เลย ลูกแม่”
แม็กโซหันกลับมาและเห็นว่าแม่กาลังร้องไห้ “แม่
ครับ ขอให้ผมได้แบ่งปั นสิ่งที่ผมเรียนรูจ้ กั พระเจ้ากับ
แม่ได้ไหม” เขากล่าว
เด็กชายกับแม่ของเขานั่งลงบนโซฟาใน
ห้องนั่งเล่น และแม็กโซได้เปิ ดพระคัมภีรเ์ ล่มดาของ

เขา ทัง้ สองศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยกันเป็ นเวลาถึงสี่
ชั่วโมง
หน้าของแม่ดใู จเย็นลงขณะที่แม่อ่าน
“แม่ขอโทษที่โกรธนะ” แม่กล่าว “แม่ไม่รูอ้ ะไรเลย
เกี่ยวกับความเชื่อของลูก” แล้วก็เป็ นคราวของแม็กโซ
ที่กล่าวขอโทษ เขายอมรับว่าเขาไปที่โบสถ์แอ๊ดเวนตีส
ทุกวันเสาร์เลยเมื่อปี ท่ผี ่านมา แต่บอกแม่วา่ เขาไป
โรงเรียน แม่ประหลาดใจ “แล้วลูกทาอย่างไรถึงยังได้

HAITI

ความจริ ง น่ ารู้

คะแนนที่ดีทงั้ ที่โดดเรียน” แม่ถาม
แม็กโซอธิบายว่าเขาต้องมาขยันเรียนเองเป็ น
พิเศษที่บา้ นและบางครัง้ ก็ยงั ได้รบั คะแนนสูงสุดใน
การสอบของเขาด้วย “แม่คงจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรง
อวยพระพรให้ลกู เพราะลูกได้รกั ษาวันสะบาโต” เขา
กล่าว
แม่อยากจะรูเ้ กี่ยวกับพระคัมภีรม์ ากขึน้ และแม่
ขอศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ยกันอีกในวันต่อมา ขณะที่พวก
เขาอ่านพระคัมภีรด์ ว้ ยกันไปวันแล้ววันเล่า แม็กโซ
ได้สอนพระคัมภีรก์ บั แม่ในแบบเดียวกับที่นาตาชา
สอนเขา หลังจากนัน้ ไม่นาน น้องชายวัยสิบสามปี ของ
แม็กโซก็ขอเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีรด์ ว้ ย ต่อมาญาติ
วัยสิบหกมีคนหนึ่งได้มาพักที่บา้ นของพวกเขาและเข้า
ร่วมกลุ่มเล็กด้วย
กลุ่มศึกษาพระคัมภีรป์ ระจาวันได้ทาการศึกษากัน
ต่อเนื่องเป็ นเวลาสามปี แล้วน้องชายของแม็กโซก็รบั
บัพติศมา หนึ่งเดือนต่อมา แม่และญาติคนนัน้ รับบัพติศมา หลังจากนัน้ สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวอีกสิบ
สองคนรับบัพติศมา 
แม็กโซเป็ นมิชชันนารีท่แี ท้จริงในการนาสมาชิกใน
ครอบครัวทัง้ สิบห้าคนมายังพระเยซู ทุกวันนีเ้ ขากาลัง
ศึกษาเพื่อจะเป็ นศาสนาจารย์ท่มี หาวิทยาลัย
แคริบเบียนใต้ในประเทศตรินิแดดและโตเบโก ส่วน
หนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะ
นาไปช่วยเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมมิชชันนารีในพืน้ ที่ของ
มหาวิทยาลัยแห่งนี ้

:
ค้างคาวหนวดดา ค้างคาวหนวดพาร์เนล ค้างคาวจมูกหลอด
วอเตอร์เฮาส์ ค้างคาวบูลด็อกใหญ่ ค้างคาวหูเม็กซิกนั
ค้างคาวผลไม้จาไมกา ค้างคาวกินมะเดื่อคูบนั ค้างคาวหาง
อิสระใหญ่ และค้างคาวหางอิสระบราซิล

AdventistMission.org

AMAZING
NATURE

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ตรินิแดดและโตเบโก | 17 เมษายน
แม็กดาลินา 12 ปี

เป็ นพยานกั บ ทั น ตแพทย์
แม็กดาลินาตัวน้อยยืนอยู่หน้าร้านยาแห่งหนึง่
เพื่อรอพ่อของเธอมารับหลังเลิกเรียนทุกบ่ายใน
เมืองเซนต์มาร์ติน ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
บางครัง้ เธอต้องคอยเป็ นชั่วโมงหรือชั่วโมงครึง่ เพื่อ
รอให้พ่อมารับหลังเลิกงานและพาเธอกลับบ้าน เธอเห็น
ผูค้ นมากมายเข้าออกร้านขายยา เธอสงสัยว่าคนเหล่านี ้
มีใครที่รกั พระเยซูบา้ งไหม
เธอมีคาถามให้พ่อตอบตอนที่เธอกระโดดขึน้ ไป
บนรถในบ่ายวันหนึ่ง
“มีคนเยอะแยะเลยค่ะเข้าๆ ออกๆ ที่รา้ นขายยา”
เธอกล่าว “หนูจะแจกใบปลิวให้พวกเขาได้ไหมคะ”
พ่อยิม้ กว้าง เขาดีใจที่ได้ยินแบบนัน้ จากลูกสาว
ของเขาที่อยากจะแบ่งปั นเรื่องของพระเยซูกบั ผูค้ น
“แน่นอนเลยลูก ไม่มีปัญหา” พ่อตอบ
พ่อหาใบปลิวเกี่ยวกับความรักของพระเยซูมาให้
และแม็กดาลินาก็เอาพวกมันใส่กระเป๋ าตอนที่เธอไป
โรงเรียนวันต่อมา
หลังเลิกเรียน เธอเอาใบปลิวออกมาแจกผูค้ นที่
เดินเข้าออกจากร้านขายยา
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“สวัสดีค่ะ เป็ นอย่างไรบ้างคะ” เธอกล่าว “หนูขอ
แบ่งปั นใบปลิวเกี่ยวกับความรักของพระเยซูให้กบั คุณ
ได้ไหมคะ”
ทุกคนรับใบปลิวไป ไม่มีใครปฏิเสธสักคน เมื่อพ่อ
มาถึงเพื่อรับเธอ เธอบอกพ่ออย่างมีความสุขว่าเธอได้
แจกใบปลิวทัง้ หมดให้กบั ผูค้ น
แม็กดาลินาเอาใบปลิวจานวนมากกว่าเดิมใส่
กระเป๋ าในวันต่อมาและในวันต่อมา เมื่อจานวน
ใบปลิวเริ่มเหลือน้อยลง พ่อทาการถ่ายเอกสารจาก
เครื่องพิมพ์ท่บี า้ น
หลังจากนัน้ ไม่นาน เด็กหญิงสังเกตุเห็นว่ามีทนั ต
แพทย์คนหนึ่งจะเดินผ่านร้านขายยาแห่งนัน้ ทุกช่วง
บ่าย เขาเดินไปและกลับจากที่ทางานของเขา ทุกบ่าย
เธอได้แจกใบปลิวให้กบั เขา และทุกครัง้ เขาก็รบั ไป
แม็กดาลินาบอกพ่อเกี่ยวกับทันตแพทย์คนนี ้
“พ่อคะ พ่อช่วยพูดคุยเรื่องของพระเยซูกบั เขาได้
ไหมคะ” เธอถาม
พ่อรูจ้ กั ทันตแพทย์คนนัน้ เพราะทันตแพทย์คนนัน้
เป็ นคนที่รกั ษาฟั นให้แม่ “แน่นอน ไม่มีปัญหา” พ่อกล่าว

➢

ดูคลิปของแม็กดาลินาและพ่อของเธอได้ที่:
https://youtu.be/SO2zfI46Prw

มาก พ่อก็มีความสุขมาก แม่เองก็มีความสุขมาก
โดยเฉพาะทันตแพทย์คนนัน้ เขามีความสุขมาก
เช่นกัน
“ลูกสาวของคุณช่างแสนอัศจรรย์” ทันตแพทย์
กล่าวกับพ่อ “ก่อนหน้านี ้ หมอไม่รูอ้ ะไรเลยเรื่องพระ
เยซู แต่ตอนนีห้ มอรูจ้ กั พระองค์แล้ว” 
แม็กดาลินาเป็ นมิชชันนารีอย่างแท้จริงในการ
แจกใบปลิวและในการพูดคุยกับทันตแพทย์ในเรื่อง
เกี่ยวกับพระเยซู พ่อของเธอแม็กโซ เป็ นมิชชันนารี
ด้วยเช่นกันในการนาแม่ของเขาและสมาชิกใน
ครอบครัวคนอื่นๆ อีก 14 คน มายังพระเยซูตอนที่
พ่อยังเป็ นเด็กชาย ทุกวันนีแ้ ม็กโซกาลังศึกษาเพื่อ
จะเป็ นศาสนาจารย์ท่มี หาวิทยาลัยแคริบเบียนใต้ใน
ประเทศตรินิแดดและโตเบโก ส่วนหนึ่งของเงิน
ถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วย
เปิ ดศูนย์ฝึกอบรมมิชชันนารีท่ใี นบริเวณของ
มหาวิทยาลัยนี ้ ขอบคุณสาหรับการวางแผนที่จะ
ถวายเงินถวายสาหรับสะบาโตที่สิบสามด้วยใจ
กว้างขวางเพื่อจะได้ช่วยให้นกั ศึกษาที่น่นั ได้รบั การ
ฝึ กอบรมในการเป็ นมิชชันนารี
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

A D

หาประเทศตรินิแดดและโตเบโกบนแผนที่

TRINID

➢
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วันต่อมา แม็กดาลินากาลังรอทันตแพทย์คนนัน้
เมื่อเขาเดินผ่านมา “คุณมีพระเยซูในชีวิตของคุณ
หรือเปล่าคะ” เธอถาม
ทันตแพทย์ประหลาดใจที่ได้ยินคาถามนัน้ เขา
ไม่ได้อ่านใบปลิวที่เด็กหญิงให้เขาเลย
“ก็เคยได้ยินเรื่องพระเยซูนะ แต่หมอไม่เชื่อน่ะ”
ทันตแพทย์กล่าว
แม็กดาลินาเสียใจที่ได้ยินแบบนัน้ เธออยากให้
เขารูจ้ กั พระเยซู “คุณมีเวลาฟั งเรือ่ งในพระคัมภีรส์ กั
เรื่องไหมคะ” เธอถาม
ชายคนนัน้ ไม่สามารถปฏิเสธได้จงึ เชิญเธอไปที่
คลินิกของเขาในวันต่อมา พ่ออนุญาตให้แม็กดาลินา
ไปที่คลินิกของทันตแพทย์ได้ พ่อบอกว่าจะไปรับเธอ
กลับบ้านจากที่คลินิกแทนที่รา้ นขายยา คืนนัน้ แม็ก
ดาลินาขอให้พ่อเตรียมข้อพระคัมภีรเ์ กี่ยวกับพระเยซู
ที่จะแบ่งปั น และเธอยังมีคาขออีกหนึ่งคาขอด้วย
“ทันตแพทย์คนนัน้ ไม่มีพระคัมภีร”์ เธอกล่าว “หนู
ให้พระคัมภีรเ์ ขาได้ไหมคะ”
พ่อหาพระคัมภีรส์ ีดาเล่มใหม่ให้ ทันตแพทย์ดใี จ 
เมื่อแม็กดาลินามอบพระคัมภีรใ์ ห้เขาในบ่ายวัน
ต่อมา
ตลอดทัง้ เดือนถัดมา แม็กดาลินาไปที่คลินิกทันต
แพทย์ทกุ วันหลังเลิกเรียน เธอและทันตแพทย์อ่าน
พระคัมภีรด์ ว้ ยกันและพูดคุยเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีร ์
ที่พวกเขาได้อ่าน ทันตแพทย์เริม่ เชื่อในพระเยซู วัน
หนึ่งเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงตัง้ สะบาโต
วันที่เจ็ดไว้ให้เป็ นวันบริสทุ ธิ์ตงั้ แต่ทรงสร้างโลก แม็ก
ดาลินาเชิญเขาไปโบสถ์กบั เธอในสะบาโตถัดไป
“ได้สิ หมอว่าง” เขากล่าว “หมอไปได้”
แม็กดาลินาบอกข่าวนีก้ บั พ่ออย่างตื่นเต้นตอนที่
พ่อมารับเธอ “หนูเชิญทันตแพทย์คนนัน้ ไปโบสถ์กบั
หนูค่ะ และเขาตอบว่า ‘ได้สิ’” เธอเล่าอย่างมี
ความสุข
สะบาโตนัน้ แม็กดาลินา พ่อกับแม่น่งั ในรถเพื่อไป
รับทันตแพทย์คนนัน้ ไปโบสถ์ แม็กดาลินามีความสุข

ตรินิแดดและโตเบโก | 24 เมษายน

เงินทีถ่ ูก
ขโมย
เอ็ดดิสัน ยัง 18 ปี
“ครูเพิ่งคุยกับอันโตนิโอเรื่องที่มใี ครบางคนขโมยเงิน
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เอ็ดดิสนั ตาเบิกกว้างขณะที่เพื่อนของเขาดึงเงิน
ออกจากกระเป๋ าของเขา เขาเห็นแบงค์ 20
ดอลล่าร์ แบงค์ 10 ดอลล่าร์สามใบ และแบงค์เล็กๆ อีก
ปึ กหนึ่ง อันโตนิโอเพื่อนของเขามีเงินถึง 100 เหรียญ
ตรินิแดดและโตเบโก หรือประมาณ 15 ดอลล่าร์สหรัฐ
“ฉันขโมยมาล่ะ” อันโตนิโอบอกพร้อมกับรอยยิม้
กว้าง “ฉันอยากจะซือ้ อะไรบางอย่าง”
เด็กชายวัย 15 ทัง้ สองกาลังเดินข้ามถนนจาก
โรงเรียนของรัฐในโบแนเรอ เมืองหนึ่งในประเทศ
ตรินิแดดและโตเบโก สายตาอันหิวโหยของอันโตนิโอ
มองไปที่รา้ นขายไก่ทอด ปลาทอดและพาย ซึง่ อยู่ขา้ ง
ถนน เขาหยุดและยื่นเงิน 20 เหรียญให้เอ็ดดิสนั
“นายอยากซือ้ อะไร” เขาถาม
เอ็ดดิสนั กาลังหิว เขาจึงรับเงินมา แต่อย่างไรก็
ตามไม่มีอาหารข้างทางร้านไหนที่ดนู ่ากินเลย “ฉันไม่
อยากซือ้ อะไรเลยตรงนี”้ เขากล่าว “ฉันจะไปซือ้ อะไรกิน
ที่ใกล้ๆ บ้านฉัน”
วันต่อมาคุณครูเรียกเอ็ดดิสนั ไปพบที่หอ้ งพักครู

100 เหรียญจากกระเป๋ าของเด็กหญิงคนหนึ่งเมื่อวานนี”้

ครูกล่าว “อันโตนิโอบอกว่าเธอเป็ นคนขโมยเงิน นั่นเป็ น
ความจริงไหม”
เอ็ดดินสันรูส้ กึ เสียใจมาก เขาเล่าให้คณ
ุ ครูฟังว่าเขา
คุยอะไรกับอันโตนิโอบ้างและเขาได้รบั เงิน 20 เหรียญ
มาอย่างไร คุณครูดีใจที่เอ็ดดินสันไม่ได้ขโมยเงิน “แต่
เธอก็ทาผิดอยู่ดีท่ยี อมรับเงินที่ถกู ขโมยมา” ครูกล่าว
วันต่อมา เอ็ดดิสนั พบว่าตัวเองต้องมานั่งอยูด่ า้ นหลัง
ห้องพักครู ในห้องยังมีครูใหญ่ แม่ของเขา อันโตนิโอและ
แม่ของอันโตนิโอ
“เธอเป็ นเด็กดีนะ” ครูใหญ่พดู กับเอ็ดดิสนั “เกิดเรื่อง
แบบนีก้ บั เธอได้อย่างไร”
“ผมขอโทษครับ” เอ็ดดิสนั กล่าวด้วยความเสียใจ
“มันจะไม่มวี นั เกิดขึน้ อีกแน่นอนครับ”
ครูใหญ่ประกาศว่าเอ็ดดิสนั จะต้องถูกทัณฑ์บนเจ็ด
วันเป็ นการทาโทษเนื่องจากรับเงินที่ขโมยไปด้วย ส่วน
อันโตนิโอถูกทัณฑ์บนหนึ่งเดือนเพราะขโมยเงิน เด็กชาย
ทัง้ สองจาเป็ นจะต้องทาการชดใช้ให้กบั เด็กหญิงคนนัน้
โดยการคืนเงินให้กบั เด็กหญิงเป็ นสองเท่าของที่ขโมยมา

ความจริ ง น่ ารู้
หาประเทศตรินิแดดและโตเบโกบนแผนที่
ั ได้ที่:
➢ ดูคลิปของเอ็ดดิสน



ทุกวันนีเ้ อ็ดดิสนั ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยม
ปลายของแอ๊ดเวนตีส โรงเรียนแคริบเบียนยูเนียน
คอลเลจ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
แคริบเบียนใต้ เขาได้เป็ นมิชชันนารีอย่างแท้จริงใน
การนาครอบครัวของเขามายังพระเยซู มหาวิทยาลัย
แคริบเบียนใต้ตอ้ งการฝึ กอบรมมิชชันนารีให้มีมาก
ขึน้ และส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามใน
ไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์ฝึกอบรมมิชชันนารี
ในบริเวณมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

TRINID A D

https://youtu.be/bWpbI8_Hsls
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➢

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

การสอนแบบแอ๊ดเวนตีสน่าจะเข้ามาที่ตรินิแดดและโตเบโตเมื่อประมาณ ค.ศ.1879
ผ่านทางงานเขียนที่ส่งมาจากอังกฤษ ในช่วงประมาณ ค.ศ.1880 หรือ 1881 กลุ่มที่
รักษาสะบาโตซึ่งนาโดย เจมส์ อาร์ เบรธเวท ได้ประชุมกันในโตเบโก จนช่วงต้นทศวรรษ
1880 ที่งานเขียนของแอ๊ดเวนตีสได้ถกู ส่งมายังตรินิแดดและโตเบโกโดยกลุ่มอินเตอร์
เนชันแนลแทรคแอนด์มิชชันนารีโซไซตี ้ (ITMS) ในสหรัฐอเมริกา งานเขียนแรกที่ได้รบั
การตอบรับในแง่บวกเป็ นพิเศษต่อการสอนของแอ๊ดเวนตีสจากคนในตรินิแดดคือหนังสือ
“บรรพชนและผูเ้ ผยพระวจนะ” โดย เอลเลน ไวท์ ซึ่งถูกส่งต่อไปเป็ นการส่วนตัวยังคนที่
กลายเป็ นหนึง่ ในผูถ้ ือรักษาวันสะบาโตคนแรกๆ บนเกาะแห่งนี ้
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MISSION
RECORD

เอ็ดดิสนั ยืมเงินจากแม่ของเขา 40 เหรียญเพื่อคืน
ให้กบั เด็กหญิงคนนัน้
เย็นนัน้ พ่อของเอ็ดดิสนั โทรมาหาเมื่อพ่อได้ยิน
ว่าโรงเรียนทาทัณฑ์บน พ่อกับแม่หย่าร้างกัน และ
พ่อไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง
“ลูกควรจะไปโบสถ์นะ” พ่อบอก
“ใช่ครับ ผมควรไป” เอ็ดดิสนั เห็นด้วย
และเขาหมายความแบบนัน้ จริงๆ เขาไม่ได้ไป
โบสถ์นานแล้วเคยไปตัง้ แต่เป็ นเด็กเล็กๆ เขามองหา
โบสถ์ท่อี ยู่ใกล้ๆ บ้าน โบสถ์จะต้องอยู่ไม่ไกลเกินกว่า
ที่จะเดินไปได้เพราะเขาไม่อยากขอเงินแม่เพื่อนั่งรถ
ประจาทางไปโบสถ์ แล้วเขาก็จาได้ว่ามีโบสถ์เซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งหนึง่ ที่เดินไปแค่ 15 นาทีกถ็ ึง

เขาจึงไปในสะบาโตถัดไปและพบว่าทุกคนเป็ นมิตร
และต้อนรับอย่างอบอุ่น เขาไปอีกครัง้ ในสะบาโต
ต่อมา และสะบาโตถัดไป
สามปี ผ่านไปมีการจัดการประชุมประกาศใหญ่ท่ี
โบสถ์ เอ็ดดิสนั ได้เชิญครอบครัวของเขาไปร่วมกับ
เขาด้วย และพวกเขาไป ในวันสุดท้ายของการ
ประชุมประกาศ เอ็ดดิสนั ได้รบั บัพติศมาพร้อมกับแม่
ยาย น้องชายวัย 12 ปี น้องสาววัย 9 ปี และญาติวยั
11 ปี ของเขา “ผมดีใจมาก” เอ็ดดิสน
ั กล่าว “ตอนนี ้
เราได้เฉลิมฉลองสะบาโตด้วยกันและเรามีความรัก
ในพระเจ้าเหมือนกัน” 
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ตรินิแดดและโตเบโก | 1 พฤษภาคม
อี ธ าน 10 ปี

เมตตาในการเดินทาง
ครอบครัวของอีธานชอบการผจญภัย ครัง้ หนึ่ง
อีธานกับพ่อและแม่ได้ออกเดินทางเป็ นเวลาถึง
เจ็ดวันด้วยรถไฟขบวนทรานส์ไซบีเรียในประเทศรัสเซีย
และอีกครัง้ หนึ่ง พวกเขาเช่ารถบ้านและเดินทางไปรอบ
ออสเตรเลียเป็ นเวลาสามสัปดาห์ แต่มีอยู่ครัง้ หนึ่งที่
อีธานไม่มวี นั ลืมเลย มันเป็ นการเดินทางที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศของเขาเอง ประเทศตรินแิ ดดและโตเบโก
เช้าตรูวนั อาทิตย์ อีธานเข้าไปในรถกับพ่อและแม่
เพื่อไปยังชายหาดของทะเลคาริบเบียน ก่อนที่จะ
สตาร์ทรถ พ่ออธิษฐานอย่างที่ครอบครัวทาอยู่เสมอ
ก่อนที่จะออกเดินทาง
“พระบิดาผูส้ ถิตบนสวรรค์ เราขอความเมตตาใน
การเดินทางของพระองค์ในการเดินทางนีด้ ว้ ย” พ่อ
อธิษฐาน “โปรดนาเราขณะที่เราเดินทางไปที่ชายหาด
ขอบคุณพระองค์”
แล้วครอบครัวก็ออกเดินทางไปชายหาด เป็ นเช้าที่
มีอากาศอบอุ่นน่าพอใจเสียจริงๆ ชายหาดไม่ได้มคี น
มากนัก และอีธานได้เล่นนา้ อย่างมีความสุข ประมาณ
ตอนเที่ยง ดวงอาทิตย์ส่องแสงร้อนแรงขึน้ และ
ชายหาดก็เริ่มมีคนมากมาย
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“กลับบ้านกันเถอะ” แม่กล่าว
ครอบครัวกลับเข้าไปในรถ พ่อนั่งหลังพวงมาลัยและ
แม่น่งั ข้างๆ พ่อ อีธานนั่งอยู่ดา้ นหลังพ่อที่เบาะหลัง
ครอบครัวพูดคุยกันอย่างร่าเริงขณะที่ขบั รถผ่านไปบน
ถนนบนภูเขาผ่านป่ า ทันใดนัน้
ตูม!
เกิดการชนสนั่นหวั่นไหว เสียงกระจกแตกและเศษชิน้
โลหะล่องลอยผ่านอากาศ รถกระแทกจนหยุดลง
พ่อมองไปรอบๆ และมองไปที่อีธาน “อีธาน ลูกโอเค
ไม๊” พ่อถาม เด็กชายนั่งอย่างสงบที่ดา้ นหลัง เขาไม่ได้รบั
บาดเจ็บอะไร “ครับ ผมโอเคดี” อีธานตอบ “เกิดอะไรขึน้
ครับ”
“มีอะไรบางอย่างตกลงมากระแทกรถ” พ่อบอก
แม่กาลังกรีดร้อง แม่ไม่ได้ยินที่พอ่ กับอีธานคุยกัน
“อีธานเป็ นไงบ้างลูก” เธอกรีดร้อง
“เขาโอเคดี” พ่อบอก “เขาโอเค”
มีผคู้ นมามุงดูรอบรถอย่างรวดเร็ว มีบางคนต้องการจะ
โทรศัพท์เรียกรถพยาบาล ใครอีกคนถามว่าจะเอานา้ ดื่ม
ไหม

➢

ดูคลิปของอีธานได้ที่:
https://youtu.be/KDU93pVqsEs

AMAZING
TRINIDAD

อีธาน พ่อและแม่ออกมาจากรถ พวกเขาไม่ได้รบั
บาดเจ็บอะไรเลย
"ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องเรียกรถพยาบาลหรอกครับ” พ่อ
บอก “เราสบายดีครับ”
อีธานมองไปที่รถ กระจกหน้ารถแตกละเอียด
ด้านหน้าของรถยุบเข้าไปเลย หน้ารถมีตน้ ไม้ขนาด

ใหญ่ตกอยู่ ต้นไม้ตน้ นีต้ กลงมาจากผาสูงที่อยู่เหนือ
ถนนขึน้ ไปและตกลงมาทับรถ ตอนนีต้ น้ ไม้นนั้ กาลัง
นอนขวางถนนเอาไว้ทงั้ หมด ทาให้รถไม่สามารถ
ผ่านไปมาได้
เป็ นการอัศจรรย์ท่อี ีธานและพ่อแม่ของเขารอดมา
ได้ ถ้าต้นไม้ตกลงมาช้าก่อนนัน้ ไม่กี่วินาที มันจะต้อง
ทับลงบนหลังคารถเหนือศีรษะของอีธานแน่นอน
“ดีท่เี ราได้อธิษฐานขอพระเมตตาในการเดินทาง
นะครับ” อีธานกล่าว

อีธานและพ่อแม่ของเขา ลีออนและโครีน ร่วม
นมัสการที่โบสถ์ของมหาวิทยาลัยแคริบเบียนใต้ใน
ประเทศตรินิแดดและโตเบโก เงินถวายสะบาโตที่
สิบสามของเด็กๆ เมื่อสามปี ก่อนได้นาไปช่วยสร้าง
อาคารโบสถ์มหาวิทยาลัยใหม่ ขอบคุณสาหรับเงิน
ถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ ซึ่งได้ชว่ ยในการ
ประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก

A N D TO B A GO

หาประเทศตรินิแดดและโตเบโกบนแผนที่

TRINID A D

➢

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

AdventistMission.org

ความจริ ง น่ ารู้

พ่อและแม่เห็นด้วยทันที “ขอบคุณพระเยซู”
พ่อกล่าว “ขอบพระคุณพระเยซู
หลังจากวันนัน้ แม่จะเตือนอีธานเสมอว่าเป็ นเรื่อง
สาคัญมากที่จะต้องอธิษฐานขอพระเมตตาในการ
เดินทาง “ถ้าลูกทูลขอพระองค์ พระองค์ทรงปกป้อง
ลูก” แม่กล่าว
พ่อเก็บชิน้ ส่วนของต้นไม้เอาไว้เป็ นเครื่องเตือนใจ
ในพระเมตตาในการเดินทางของพระเจ้า เมื่ออีธาน
เห็นชิน้ ส่วนของต้นไม้ เขาจะระลึกถึงการที่พระเจ้า
ทรงอยู่กบั เขาเสมอและเขาจึงรูส้ กึ ถึงพระคุณในการ
ปกป้องของพระองค์ได้
เขาชอบที่จะอธิษฐานก่อนการออกเดินทางผจญ
ภัยของครอบครัว
“พระเจ้าที่รกั โปรดสถิตอยูก่ บั เราขณะที่เรา
เดินทาง และโปรดประทานพระเมตตาในการ
เดินทางกับเราด้วย” เขาอธิษฐาน “ในพระนาม
พระเยซูเจ้า อาเมน” 

ตรินิแดดและโตเบโก | 8 พฤษภาคม

สะดือจุ่น
แมทเธียส 10 ปี

แมทเธียสเกิดมาพร้อมกับสิ่งที่คนเรียกกันว่า
สะดือจุ่น ที่เมืองหลวงพอร์ตออฟสเปนเมือง
หลวงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก
สะดือของเขามันยื่นออกมา แต่หมอบอกว่ามัน
ไม่ใช่แค่สะดือจุ่นหรอก แต่มนั เป็ นส่วนหนึ่งของลาไส้
ของแมทเธียสที่ย่ืนออกมาทางสะดือของเขา
“ไม่ตอ้ งกังวล” หมอบอก “มันอาจจะดีขึน้ เองเมื่อ
เขาอายุสามขวบ”
แต่หมอก็ได้บอกแม่และพ่อให้ระวังไม่ให้สะดือ
ได้รบั การกระทบกระเทือน ถ้าผิวหนังตรงนัน้ ได้รบั
บาดเจ็บ แมทเธียสอาจจะป่ วยมากได้
แม่และพ่อรอเวลาและอธิษฐานว่าสะดือตรงนัน้
จะยุบเข้าไป เพราะถ้าไม่ยบุ เข้าไปเอง แมทเธียสคง
จะต้องรับการผ่าตัด
หนึ่งปี ผ่านไป สองปี ผ่านไป สามปี ผ่านไป
สะดือของแมทเธียสก็ยงั คงเหมือนเดิม หมอบอกว่า
แมทเธียสจะต้องรับการผ่าตัด
ต้องใช้เวลาอีกสามปี เพื่อหาเวลาในการผ่าตัด
พ่อและแม่อธิษฐานเกี่ยวกับการผ่าตัด เพื่อนๆ ที่
โบสถ์ก็อธิษฐาน
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แมทเธียสรูส้ กึ กลัวตอนที่พ่อพาเขาไปที่โรงพยาบาล
เพื่อรับการผ่าตัด เขาไม่อยากรับการผ่าตัด
หมอถามพ่อว่าเด็กชายมีไข้หรือไม่
“ไม่ครับ เขาสบายดี” พ่อตอบ
“ดีเลย” หมอกล่าว “เราทาการผ่าตัดไม่ได้ถา้ เด็กมี
ไข้นะครับ”
แมทเธียสเริ่มไอเมื่ออยู่ในห้องเพื่อรอการผ่าตัด หมอ
หันมามองด้วยความเป็ นห่วงเมื่อเขาได้ยินเด็กชายไอ
“เราไม่สามารถทาการผ่าตัดได้ถา้ เขามีไข้” หมอกล่าว
“เขาไม่ได้มีไข้ครับ” พ่อบอก “เขาแค่กลัวการผ่าตัด
ครับ”
หมอส่ายศีรษะ “เราจะเสี่ยงไม่ได้เลยครับ” หมอ
กล่าว “เราจะเลื่อนการผ่าตัดออกไปอีกดีกว่าครับ”
แมทเธียสยิม้ ด้วยความโล่งใจเมื่อเขาได้ยินข่าวนัน้
พ่อผิดหวังที่ลกู ชายของเขากาลังมีไข้ แต่เขาเข้าใจว่า
เด็กชายแค่กลัว พ่อเองก็กลัวเช่นกัน
พ่อและแม่อธิษฐานกันต่อไป “โปรดประทานกาลัง
ให้กบั แมทเธียสเพื่อจะผ่านการผ่าตัดไปได้” พ่อ
อธิษฐาน
แมทเธียสเองก็อธิษฐาน “พระเจ้าที่รกั ลูกไม่อยาก
รับการผ่าตัดเลย” เขาอธิษฐาน

ความจริ ง น่ ารู้
➢

หาประเทศตรินิแดดและโตเบโกบนแผนที่

➢

ดูคลิปของแมทเธียสได้ที่:

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

TRINID A D

แม่ของแมทเธียส ไซเลต เป็ นครูสอนอยู่ท่ี
มหาวิทยาลัยแคริบเบียนใต้ในประเทศตรินิแดดและ
โตเบโก ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามใน
ไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์อบรมมิชชันนารีใน
บริเวณมหาวิทยาลัยแห่งนี ้

BigStockPhoto.com

ในชัน้ เรียนของเขา เขาคิดถึงการผ่าตัดขณะที่กาลัง
วิ่งและกระโดดเล่นในช่วงพักที่โรงเรียน และเขาจะ
หยุดเพื่อขอบพระคุณพระเจ้า “พระเจ้าที่รกั ขอบคุณ
พระองค์สาหรับการผ่าตัดที่ประสบความสาเร็จใน
ครัง้ นัน้ ” เขาอธิษฐานเบาๆ 

A N D TO B A GO

https://youtu.be/3YHwWLUBBbY
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หลังจากหนึง่ ปี ตอนที่เขาอายุ 7 ปี หมอบอกว่า
ถึงเวลาที่จะต้องผ่าตัดแล้ว อีกครัง้ ที่พ่อและแม่
อธิษฐาน เพื่อนๆ ที่โบสถ์ของพวกเขาก็อธิษฐาน แม่
พาเด็กชายไปที่โรงพยาบาล
“ชื่ออะไรครับ” หมอถาม
“แมทเธียสครับ” แมทเธียสตอบ
“อายุเท่าไหร่ครับ” หมอถามอีก
“เจ็ดปี ครับ” แมทเธียสตอบ
“สอบได้คะแนนดีไม๊ครับที่โรงเรียน” หมอถาม
“ได้เกรดเอครับ” แมทเธียสตอบ
แม่ถ่ายรูปแมทเธียสก่อนที่หมอจะทาให้เขาหลับ
แล้วแม่ก็ไปรอที่หอ้ งและอธิษฐาน
เมื่อแมทเธียสฟื ้ นขึน้ มา เขากาลังนอนอยู่บนเตียง
เดิม แต่อยู่ในอีกห้องหนึ่ง แม่ยืนอยู่ขา้ งเตียงพร้อม
รอยยิม้ แม่บอกแมทเธียสว่าตอนนีเ้ ขาอยูใ่ นห้องพัก
ฟื ้ น “แม่ดีใจที่ลกู ยอมทาการผ่าตัดสนครัง้ นี”้ แม่
กล่าว

หมอบอกว่าการผ่าตัดสาเร็จด้วยดี เมื่อเอา
ผ้าพันแผลออกในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา สะดือไม่
นูนออกมาแล้ว มันดูปกติเหมือนสะดือทั่วไป
ชีวิตของแมทเธียสเปลีย่ นไป ก่อนการผ่าตัดเขาไม่
สามารถวิ่งและกระโดดได้เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้
เกิดการบาดเจ็บกับสะดือของเขา
ทุกวันนีเ้ ขาอายุ 10 ปี และเป็ นนักวิ่งที่วิ่งเร็วที่สดุ

-100 ส่วนพริก
จาลาปิ โนมีความเผ็ดถึงระดับ 10,000 หน่วย

โคลอมเบีย | 15 พฤษภาคม

เคล็ดลับ
ของจูเนียร์
จู เ นี ย ร์ 14 ปี

ยร์อายุเพียง ปี แต่เขาได้นาผูค้ นประมาณ
Jจูเนีคนมายั
งพระเยซูท่บี า้ นเกิดของเขาประเทศ
14
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โคลอมเบีย เขาทาได้อย่างไร
พ่อของจูเนียร์เป็ นชาวสวนปลูกมันสาปะหลัง ข้าว
และข้าวโพด แม่ของเขาเป็ นช่างเย็บ ทัง้ เสือ้ ผ้าและ
รองเท้า จูเนียร์มีพ่นี อ้ งชายหญิง 12 คน เขาเป็ นคนเล็ก
สุด ตอนที่จเู นียร์อายุ 5 ปี พ่อแม่ของเขาได้เข้าเป็ น
สมาชิกโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในช่วงเดียวกันนัน้
เกิดนา้ ท่วมใหญ่ทาลายพืน้ ที่เกษตรของครอบครัว
ดังนัน้ ครอบครัวจึงย้ายขึน้ ไปที่หมู่บา้ นบนภูเขาชื่อว่า
ฟลอราลิโต โบสถ์แอ๊ดเวนตีสซึง่ อยู่ใกล้ท่สี ดุ ต้องใช้เวลา
เดินเท้าไปสี่ช่วั โมง หลังจากที่ตอ้ งเดินทางไกลเช่นนัน้
เป็ นเวลาสี่เดือน จูเนียร์เกิดความคิดหนึ่งขึน้ มา
“พ่อครับ โบสถ์อยู่ไกลเกินไปนะผมว่า” เขากล่าว
“ทาไมเราไม่เชิญคนที่เป็ นเพื่อนบ้านของเรามาประชุม
กันที่บา้ นของเราแทนล่ะ”
พ่อชอบความคิดนี ้
“อาเมน” พ่อกล่าว “เราเชิญให้พวกเขารับประทาน
อาหารเที่ยงกับเราด้วยก็ได้นะหลังการนมัสการ”
จูเนียร์และพี่ชายอีกคนไปเคาะทุกประตูของบ้าน

เพื่อนบ้าน
“สวัสดีครับ” จูเนียร์กล่าว “อยากจะมาร่วม
นมัสการที่บา้ นของเราไหมครับ”
เพื่อนบ้านบางคนตกลง แต่บางคนก็ปฏิเสธ ถ้าใคร
ปฏิเสธ จูเนียร์ก็จะบอกว่ามีอาหารเที่ยงให้
รับประทานหลังนมัสการด้วย
“เราจะมีอาหารอร่อยๆ” เขากล่าว
“อาหารอะไรบ้างเหรอ” เพื่อนบ้านถาม เพื่อนบ้าน
หลายคนมีฐานะยากจนและพวกเขาไม่มีอาหารมาก
พอหลังจากการเก็บเกี่ยวได้ไม่ดนี กั ในปี นนั้
จูเนียร์บอกรายการอาหารอย่างคล่องแคล่ว
“แม่จะทาขนมปังโฮลวีต ข้าวโพดหวานห่อใน
เปลือกข้าวโพด พายถั่วเลนทิล ถั่วต่างๆ และปาล์ม
หั่นฝอยกับมะเขือเทศต้มในนา้ มะนาว” เขากล่าว
ในสะบาโตแรก มีเพื่อนบ้านเจ็ดคนมาร่วมนมัสการ
และรับประทานอาหารเที่ยง สะบาโตต่อมามี 16 คน
มาร่วม สะบาโตที่สามคนทัง้ หมูบ่ า้ น 32 คนมาร่วม
คนแปดคนรับบัพติศมาหลังจากผ่านไปเจ็ดเดือน
หลังจากนัน้ พ่อของจูเนียร์พบว่าค่าขนส่งมัน
สาปะหลัง ข้าวและข้าวโพดไปยังตลาดนัน้ สูงขึน้ มาก
ดังนัน้ ครอบครัวจึงย้ายไปอีกหมูบ่ า้ นหนึ่ง หมู่บา้ น
ชาแลน โบสถ์อยู่ในระยะทางใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมง

หาประเทศโคลอมเบียบนแผนที่
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ถามเด็กๆ ว่าอะไรคือเคล็ดลับของจูเนียร์ในการนาผูค้ น
ประมาณ 50 คนมายังพระเยซู (คาตอบ คือ เขารักพระ
เยซูและอยากจะให้คนอื่นๆ ได้ไปแผ่นดินสวรรค์ดว้ ยกัน
กับเขา)

MISSION
RECORD

แม่จึงแนะนาให้เปิ ดบ้านโบสถ์ขนึ ้ มาอีกที่บา้ นของ
เพื่อนบ้านคนหนึง่ มีสามครอบครัวมาร่วมนมัสการ
ในสะบาโตแรก
พ่อถามจูเนียร์ว่ากล้าพอไหมที่จะนาการประชุม
ประกาศ เด็กชายอายุ 7 ปี และเพิง่ จะได้มอบหัวใจ 
ของเขาให้พระเยซู เขาตกลงที่จะลองดู มีสามคนรับ
บัพติศมาหลังการประชุมประกาศเจ็ดวัน
ขณะที่บา้ นโบสถ์เติบโตขึน้ จูเนียร์และพี่ๆ ของเขา
ตัดสินใจไปตามบ้านเพื่อเชิญชวนเพื่อนบ้านมาร่วม
ศึกษาพระคัมภีร ์
หลังจากการศึกษาพระคัมภีรท์ ่บี า้ นหลังหนึ่ง
สมาชิกทัง้ หกคนของครอบครัวได้รบั บัพติศมา

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์อบรมมิชชันนารีท่ี
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโคลอมเบียในบ้านเกิด
ของจูเนียร์ ประเทศโคลอมเบีย
โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

ในช่วงต้นของศตวรรษที่สิบเก้า ชาวแอ๊ดเวนตีสได้ไปยังเกาะซานแอนเดรสและโพรวิ
เดนเซียซึง่ เป็ นของประเทศโคลอมเบีย และตัง้ อยู่ทางเหนือของประเทศปานามา ในปี
ค.ศ.1901 เอส.พาร์เกอร์ สมิธ (บุตรชายของอูไรอาห์ สมิธ) และภรรยาของเขาได้เปิ ด
โรงเรียนขึน้ บนเกาะซานแอนเดรส ในปี ค.ศ.1908 สมิธได้เขียนในหนังสือนิตยสารรีววิ
และเฮอรัลด์วา่ มีโบสถ์ซง่ึ มีสมาชิก 19 คนอยู่บนเกาะซานแอนเดรส และมีอีกโบสถ์ท่ี
ใหญ่กว่าบนเกาะโพรวิเดนเซีย และงานของแอ๊ดเวนตีสที่น่นั ก็ถกู ทาให้เติบโตขึน้ ผ่าน
ทางโรงเรียนบนเกาะ ช่วงระหว่าง ค.ศ.1916-1917 มีคนขายหนังสือเข้ามายัง
ประเทศโคลอมเบียเพิ่มขึน้ มากมาย

C O L O M B IA
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ความจริ ง น่ ารู้

บ้านโบสถ์เติบโตขึน้ เป็ นโบสถ์อย่างเต็มตัว และ
ตอนนีเ้ จ้าของบ้านก็ได้เป็ นผูป้ กครองโบสถ์
จูเนียร์อยากจะทาอะไรมากขึน้ อีก เขาเริ่มเทศนาที่
ถนน จูเนียร์ พี่ชายคนหนึง่ และพ่อแม่ของเขาผลัดกัน
ขึน้ เทศนาทุกเย็นเป็ นเวลาสี่เดือน มีผคู้ นยี่สิบสามคน
รับบัพติศมา
เมื่อได้เห็นว่าทุกคนในหมู่บา้ นคุน้ เคยกับข่าวสาร
ของแอ๊ดเวนตีสแล้ว พ่อตัดสินใจย้ายไปอีกหมู่บา้ น
หนึ่ง หมู่บา้ นเทอร์โบ จูเนียร์วยั สิบปี ได้นาการประชุม
ประกาศสามครัง้ และมีการประชุมสาหรับเด็กๆ ด้วย
ผลที่ได้คือมีคนตัดสินใจรับบัพติศมา 17 คน
ทุกวันนีค้ รอบครัวอาศัยอยูใ่ นมูตาตา ที่ซ่งึ จูเนียร์
ได้นาการประชุมประกาศไปแล้วสองครัง้ และมีคน
รับบัพติศมา 13 คน
“ผมชอบที่จะบอกผูค้ นเกี่ยวกับพระเยซู” จูเนียร์
กล่าว “ผมอยากจะให้คนอื่นๆ มาด้วยกันกับผมเพื่อ
จะไปยังแผ่นดินสวรรค์” 

17
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ล้อเลียนบัพติศมา
เอลิ น า 10 ปี
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นาวัยเจ็ดปี กลับจากโรงเรียนมาถึงที่บา้ นใน
Sเอลิ
ประเทศโคลอมเบียพร้อมนา้ ตา
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เธอแบมือให้แม่ของเธอดูท่ฝี ่ ามือของเธอซึ่งเต็มไป
ด้วยตะกั่วสีดาๆ และจุดสีแดง
ที่โรงเรียนเด็กชายวัยเก้าปี คนหนึง่ เอาดินสอ
แหลมๆ แทงที่มือของเธอ
คุณครูไม่ยอมเข้ามาห้าม กลับบอกให้เอลินาสู้
เด็กชายคนนัน้ กลับ
“หนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว” เอลินาร้องไห้
พ่อกับแม่ขอให้ครูท่โี รงเรียนห้ามไม่ให้เด็กชายคน
นัน้ แกล้งเอลินาอีกหรือไม่พวกเขาก็จะไปแจ้งความกับ
ตารวจ
เด็กชายคนนัน้ ไม่แกล้งเธออีก แต่อีกวันหนึ่ง
เด็กหญิงสองคนซึ่งเป็ นเพื่อนกับเด็กชายเก้าขวบคนนัน้
มาเตะเอลินาที่ทอ้ ง
พ่อกับแม่ไปคุยกับครูอีกครัง้
“เอลินาควรจะต้องเรียนรูใ้ นการป้องกันตัวเอง”
ครูกล่าว
คราวนีเ้ อลินาไม่อยากจะไปโรงเรียนอีกต่อไปเลย
จริงๆ

วันหนึ่งครูบอกให้เด็กแต่ละคนนาของเล่นมาคน
ละหนึ่งอย่างสาหรับกิจกรรมที่โรงเรียน
เอลินานาตุ๊กตาเด็กทารกมา เด็กหญิงอีกสองคน
ซึ่งเป็ นเพื่อนๆ ของเด็กชายเก้าขวบคนนัน้ มาแย่ง
ตุ๊กตาไปและตีท่ศี ีรษะของเธอ
แม่ตดั สินใจส่งเอลินาไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
เด็กหญิงต้องไปเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึง่ ใน
เมืองจาเนโร
แย่หน่อยตรงที่มีการกลั่นแกล้งเกิดขึน้ อีก
กลุ่มเด็กชายวัยสิบปี เห็นว่าเอลินาฉลาดจึงเริ่ม
ล้อเลียนเธอ
ครูใหญ่มาได้ยินเข้าและต่อว่าพวกเด็กชายกลุ่ม
นัน้
“พวกเธอหัวเราะเอลินาทาไมกัน” เขาถามพวก
เด็กชาย “เธอไม่ได้ทาอะไรผิดเลย”
“เธอรูท้ กุ อย่างครับ” หนึ่งในกลุ่มเด็กชายตอบ ราว
กับว่าสิง่ นัน้ เป็ นสิ่งที่เลวร้าย
เอลินาหยุดเล่นกับเด็กคนอื่นๆ เธอชอบอยู่คน
เดียวมากกว่า แต่เธอก็ยงั มีเพื่อนเป็ นเด็กผูห้ ญิงคน
หนึ่งชื่อว่า ชาอิลา

AMAZING
COLOMBIA
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แม่มีความคิดหนึง่
“เรามาตัง้ กลุ่มเล็กสาหรับเด็กๆ กันเถอะ” แม่
ความจริ ง น่ ารู้
บอกเอลินา “เด็กๆ จะมาที่บา้ นของเรา ฟังเรื่องต่างๆ
➢ หาประเทศโคลอมเบียบนแผนที่
จากพระคัมภีรท์ ่ลี กู จะเป็ นคนเล่า”
เอลินาชอบเรื่องในพระคัมภีร ์ และเธอได้ชวน
ชาอิลาเพื่อนของเธอมาที่บา้ นในวันศุกร์ เวลา
17.00 น.
โดยที่ไม่ได้บอกเอลินา ชาอิลาได้ชวนพวก
เด็กชายที่เคยแกล้งเอลินามาที่การประชุมด้วย
ในวันศุกร์แรก เด็กๆ สิบสองคนมาฟั งเอลินาเล่า
เรื่องของดาวิดและโกลิอทั หลังจากนัน้ แม่ได้เลีย้ ง
เธอไม่กงั วลเกี่ยวกับการถูกล้อเลียนหรือกลั่น
ขนมพายและนา้ ผลปาล์มแดง เด็กๆ ทุกคนมี
แกล้งอีกต่อไป เธอกลับวางแผนที่จะใช้เวลาทัง้ หมด
ความสุขกับการประชุมและอยากมากันอีก
ของเธอเพื่อมองหาหนทางที่จะแบ่งปั นความรักของ
วันศุกร์ต่อมา เด็กสิบสองคนเดิมกลับมาและนา
เธอที่มีต่อพระเยซูให้กบั คนอื่นๆ
เพื่อนอีกสี่คนมากับพวกเขาด้วย
“ฉันฝันที่จะนาผูค้ นมาหาพระเยซู” เธอกล่าว “นี่
ไม่ชา้ ก็กลายเป็ นมีเด็กๆ สามสิบคนมาที่บา้ น
ไม่ใช่เพื่อสง่าราศีของตัวฉันเอง แต่เพื่อพระสง่าราศี
ของเอลินาทุกวันศุกร์เพื่อฟังเรื่องในพระคัมภีร ์ ใน
ของพระองค์” 
เวลาสามเดือน เด็กๆ สิบคนได้มอบหัวใจของพวก
เขาให้กบั พระเยซูและรับบัพติศมา สี่คนที่รบั บัพติศ 
เอลินาเป็ นมิชชันนารีอย่างแท้จริงในการเล่าเรื่อง
มาคือเด็กชายที่เคยหัวเราะเยาะเอลินาที่เป็ นเด็ก
ต่างๆ ในพระคัมภีรใ์ ห้กบั เด็กคนอื่นๆ ฟั งในบ้านของ
ฉลาด พวกเขาไม่ได้ใจร้ายกับเธออีกเลย พวกเขาได้
เธอทุกเย็นวันศุกร์ เงินถวายส่วนหนึ่งของสะบาโตที่
กลายเป็ นเพื่อนของเธอ
สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์อบรม
แม่ของเด็กคนหนึ่งในบรรดาเด็กๆ เหล่านีไ้ ด้รบั
มิชชันนารีท่มี หาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโคลอมเบีย ใน
บัพติศมาด้วยเช่นกัน
ประเทศบ้านเกิดของเอลินา ประเทศโคลอมเบีย
ทุกวันนีเ้ อลินาอายุ 10 ปี และทุกเย็นวันศุกร์เธอ
ขอบคุณสาหรับการวางแผนที่จะถวายเงินถวายสะ
ได้เล่าเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีรใ์ ห้กบั กลุ่มเล็กของ
บาโตที่สิบสามเพื่อช่วยให้นกั ศึกษาที่น่นั ได้รบั การ
เด็กๆ ในบ้านของเธอที่โคลอมเบีย
ฝึ กอบรมเป็ นมิชชันนารี

อัตราการรูห้ นังสือในประเทศ
โคลัมเบียนัน้ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของโลก คือมากกว่า 94%
ของประชากรสามารถอ่าน
ออกเขียนได้

โคลอมเบีย | 29 พฤษภาคม

เด็กชาย
นักเทศน์
กาเบรียล 12 ปี

ตอนที่กาเบรียลอายุ 6 ปี เขาเห็นเด็กที่อายุ
มากกว่าเขาคนหนึ่งกาลังเทศนาในโบสถ์ของ
เขาที่เมืองเนคอคไล ประเทศโคลอมเบีย เขาชอบฟังที่
พวกเขาเทศนาเรื่องพระเยซูและเขาสงสัยว่าถ้าเขา
เทศนาบ้างจะเป็ นอย่างไร
หลังฟั งคาเทศนาในวันสะบาโตหนึ่ง เขาไปหาแม่
“ผมอยากจะเทศนา” เขากล่าว “ผมอยากรูว้ ่าการ
เทศนาต่อหน้าผูค้ นมากมายจะเป็ นยังไง”
แม่แปลกใจแต่กด็ ีใจ
“แม่จะลองถามศาสนาจารย์ดนู ะ” แม่กล่าว
กาเบรียลรูส้ กึ ดีใจที่เขาอาจจะได้เทศนา
แม่พดู คุยกับศาสนาจารย์ทนั ที และศาสนาจารย์
บอกว่าเขาจะลองคิดเรื่องนีด้ ู
กาเบรียลตัดสินใจเตรียมบทเทศนาครัง้ แรกของ
เขาขณะที่ศาสนาจารย์ขอเวลาคิดก่อน เขารักเรื่องที่
พระเจ้าทรงสร้างโลก และชอบเป็ นพิเศษตรงที่พระเจ้า
ทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตัง้ ให้เป็ นวันสะบาโต
บริสทุ ธิ์ เขาตัดสินใจเทศนาเกี่ยวกับการทรงสร้าง เขา
อ่านหนังสือยังไม่เก่ง จึงขอให้แม่ช่วยอ่านเรื่องในบท
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ปฐมกาลบทที่ 1 และ 2 ให้เขาฟังแล้วเขาก็ไปพบกับ
ภาพยนตร์ท่เี กี่ยวกับการทรงสร้างซึ่งจัดทาโดยแอ๊ดเวน
ตีสและได้ดจู นจบ
ขณะที่เขารอคาตอบจากศาสนาจารย์ เขายิง่ ตื่นเต้น
มากขึน้ เมื่อคิดถึงการเทศนาคาเทศนาที่เขากาลัง
ตระเตรียมอยู่นี ้ ทุกวันเขาจะทาการปรับและแก้ไขคา
เทศนาของเขา
หลังจากสามเดือนผ่านไป พ่อถามศาสนาจารย์วา่
กาเบรียลจะเทศนาคาเทศนาของเขาในการประชุม
อธิษฐานในวันพุธหน้าได้ไหม
“ตามตาราง ผมเป็ นผูพ้ ดู ในวันนัน้ ” พ่อกล่าว “ผม
ขอให้กาเบรียลเทศนาแทนผมได้ไหมครับ”
ศาสนาจารย์ตกลง และพ่อก็บอกข่าวนีก้ บั กาเบรียล
“วันที่ลกู รอคอยมาถึงแล้วนะ” พ่อกล่าว “ลูกจะได้
เทศนาในวันพุธหน้า”
กาเบรียลขนลุก “พระเจ้าทรงประทานเวลาให้ลกู ได้
เทศนา” เขากล่าว
กาเบรียลสวมใส่เสือ้ ผ้าเรียบร้อยและไปถึงที่โบสถ์
พร้อมกับสมุดเล่มเล็กๆ ซึง่ มีคาเทศนาของเขาอยู่ในนัน้

หาประเทศโคลอมเบียบนแผนที่

➢

ดูคลิปของกาเบรียลได้ที่:
https://youtu.be/mqEzHa8SStw

AMAZING
NATURE

ผูม้ าร่วมประชุม 25 คน ประหลาดใจที่เห็นพ่อนา
ก้อนอิฐขนาดใหญ่ไปวางด้านหลังธรรมาสน์ พวกเขา
ประหลาดใจที่เห็นกาเบรียลไปยืนอยู่บนก้อนอิฐนัน้
และเทศนา
กาเบรียลรูส้ กึ กังวลเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าผูค้ นทัง้ หมด 
นัน้ แต่เขาก็มีความสุขมากด้วย ผูฟ้ ั งฟั งอย่างตัง้ ใจ
ก่อนที่กาเบรียลจะรูต้ วั คาเทศนายาว 30 นาทีท่ี
เตรียมมาก็จบลง เขาไม่รูส้ กึ กังวลอีกต่อไป และหวัง
ว่าเขาจะมีอะไรพูดต่ออีก ผูค้ นออกจากการประชุม
อธิษฐานไปพร้อมกับการสรรเสริญพระเจ้าสาหรับ
คาเทศนาของเด็กชายตัวน้อย
กาเบรียลอยากจะเทศนาอีก พ่อแม่ของเขาจึง

โคลอมเบียมีสินค้าส่งออกที่
ขึน้ ชื่อสองอย่าง คือ มีการ
ผลิตกาแฟที่มชี ่ือเสียงระดับ
โลก กับเป็ นแหล่งมรกตชัน้ นา
ระดับโลก

กาเบรียลเป็ นมิชชันนารีแท้จริงในการเทศนา
เกี่ยวกับพระเยซู ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบ
สามในไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์อบรม
มิชชันนารีท่มี หาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโคลอมเบีย ซึง่
อยู่ในประเทศบ้านเกิดของกาเบรียล ประเทศ
โคลอมเบีย

CO L OMBIA
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โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี
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ความจริ ง น่ ารู้

คุยกับศาสนาจารย์ ขณะที่กาเบรียลรอคาตอบ เขา
เตรียมคาเทศนาเกี่ยวกับโยนาห์และปลาใหญ่ หลาย
เดือนต่อมา เขาได้เทศนาคาเทศนานัน้ ที่การประชุม
กลางสัปดาห์หนึ่ง
ทุกวันนีก้ าเบรียลอายุ 12 ปี แล้วและศาสนาจารย์
หลายคนในบ้านเกิดของเขาให้ฉายาเขาว่า “เด็กชาย
นักเทศน์” เขาเทศนาทุกสองเดือนในสามโบสถ์ในเมือง
นัน้ บางครัง้ เขาเทศนาระหว่างสัปดาห์ บางครัง้ เขา
เทศนาในเย็นวันศุกร์สาหรับการประชุมของพาธไฟน์
เดอร์หรือเทศนาต้อนรับสะบาโต
เด็กๆ ประทับใจกับคาเทศนาของเขา พวกเขาอยาก
รูจ้ กั พระเจ้าในแบบเดียวกับที่กาเบรียลรูจ้ กั และบางคน
หวังว่าพวกเขาจะสามารถเทศนาเหมือนเขาได้เช่นกัน มี
เด็กๆ แปดคนได้รบั บัพติศมาเนื่องจากคาเทศนาของเขา
“ผมชอบเทศนาเพราะการเทศนาเปลี่ยนชีวติ เพื่อสง่า
ราศีของพระเจ้า” กาเบรียลกล่าว 

โคลอมเบีย | 5 มิถนุ ายน

อดทนอดกลั้น
อเลจันโดร 10 ปี

เช้าวันหนึ่ง อเลจันโดรวัย 3 ขวบ ตื่นขึน้ บนเตียง
ของเขาในซานตามาร์ตา ประเทศโคลัมเบีย เขา
กาลังร้องไห้
“แงงงงงง” เขาร้องเสียงดัง แม่รีบวิ่งเข้ามา
“เกิดอะไรขึน้ ” แม่ถาม
อเลจันโดรบอกว่าเขาฝันร้าย
“แม่ครับ ผมฝันว่าแม่ตกลงไปในทะเลที่เป็ นไฟ
และกามะถัน” เด็กชายตัวน้อยเล่า
แม่ตกใจ แม่ไม่เคยเล่าให้อเลจันโดรฟั งเกี่ยวกับ
เรื่องในพระคัมภีรท์ ่บี อกว่าผูค้ นที่ช่วั ร้ายจะตายใน
ทะเลเพลิงหลังจากการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของ
พระเยซู”
“ลูกรูเ้ รื่องของทะเลไฟได้ยงั ไงทัง้ ที่แม่ไม่เคยเล่า
ให้ลกู ฟั งเลย” แม่ถาม
อเลจันโดรบอกว่าเขาเห็นทะเลไฟในฝันของเขา
เขาฝันเหมือนเดิมอีกครัง้ และอีกครัง้ และเขา
ต้องตื่นขึน้ มาร้องไห้ทกุ ครัง้
วันหนึ่งเด็กชายมาหาแม่พร้อมด้วยคาขอที่ไม่
ค่อยปกติ “แม่ครับ ผมอยากไปโบสถ์” เขาบอก
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แม่เติบโตขึน้ ในครอบครัวเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส แต่
ไม่ได้ไปโบสถ์นานมากแล้ว แม่ไม่รูว้ ่าอเลจันโดรไปได้ยิน
เรื่องโบสถ์มาจากไหน และแม่ก็ไม่อยากไป
“อย่ามากวนใจแม่” เธอกล่าว
“แงงงงงง” อเลจันโดรร้องไห้
เขาเข้าไปในห้องของเขา เพื่อเขาจะร้องไห้ต่ออีก
หลังจากเขาร้องไห้ไม่ไหวแล้ว เขากลับไปหาแม่
“แม่ครับ ผมอยากไปโบสถ์” เขากล่าว
แม่ไม่พอใจนัก “หยุดเลย แม่ไม่อยากไปโบสถ์” แม่
กล่าว
“แงงงงงงงงง”
เรื่องแบบนีเ้ กิดขึน้ วันแล้ววันเล่า
ในที่สดุ แม่ก็พาเด็กชายไปโบสถ์แอ๊ดเวนตีสในวันสะ
บาโตหนึ่ง อเลจันโดรมีความสุขมากและขอให้พาไปอีกสะ
บาโตถัดไป แม่พาเขาไปอีก หลังจากนัน้ ไม่นาน เขาได้รูว้ ่า
ที่โบสถ์มีการประชุมระหว่างสัปดาห์ดว้ ย และเขาขอแม่ว่า
จะไปร่วม แม่พาเขาไปร่วมประชุมอธิษฐานทุกคืนวัน
อาทิตย์ วันพฤหัสและวันศุกร์ แต่น่นั ก็ยงั ไม่พอสาหรับ
อเลจันโดร

ความจริ ง น่ ารู้
➢

ขอ

หาประเทศโคลอมเบียบนแผนที่

“ยังมีวนั อื่นที่เราไปโบสถ์ได้อีกไหมครบ” เขาร้อง

ว่าจะเลีย้ งดูเขาให้เติบโตเป็ นแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง”
ศาสนาจารย์กล่าว
แม่สญ
ั ญาและอเลจันโดรก็ได้รบั บัพติศมา เขามี
ความสุขมาก
แล้วเขาก็มีอกี ความคิดหนึ่ง เขาชอบฟั งคา
เทศนาต่างๆ ในโบสถ์ และเขาอยากจะเทศนา
เกี่ยวกับพระเยซูบา้ ง
“แม่ครับ” เขากล่าว “ผมอยากเป็ นเหมือนพวก
เขา ผมอยากจะเป็ นนักเทศน์เด็ก”
แม่หาหนังสือเกี่ยวกับการเทศนาสั่งสอนพระ
คัมภีร ์ และแม่อ่านให้อเลจันโดรฟั ง เขาเริ่มเทศนา
วันหนึ่งอเลจันโดรประกาศว่าเขาหวังว่าแม่จะรับ
บัพติศมาด้วย แล้วเขาก็อยากจะให้พ่ชี ายวัย 20 ปี
ของเขาและพ่อของเขารับบัพติศมาด้วยเช่นกัน รู ้
ไหมว่าเกิดอะไรขึน้ ทัง้ แม่ พ่อและพี่ชายคนโตของ
เขา ทุกคนจบลงที่การมองหัวใจของพวกเขาให้กบั
พระเยซู
อเลจันโดรมีความสุขมาก ความอดทนอดกลัน้
ของเขาได้รบั ผลตอบแทนแล้ว เขาได้นาทัง้
ครอบครัวของเขามายังพระเยซู 

CO LOMBIA

หลายเดือนต่อมา อเลจันโดรได้ยา้ ยไปอยู่เมือง
การ์ตาเฮนาพร้อมกับพ่อ แม่และพี่ชายของเขา อีก
ครัง้ ที่แม่ตอ้ งพาอเลจันโดรไปร่วมทุกรายการของ
โบสถ์ท่นี ่นั
ไม่นานก่อนวันเกิดครบสี่ขวบของเขา อเลจันโดร
มีคาขอพิเศษหนึ่ง
“แม่ครับ ผมอยากจะรับบัพติศมา” เขากล่าว
แม่พดู คุยกับผูน้ าโบสถ์หลายคน

“ไม่ได้ครับ” ศาสนาจารย์กล่าว “เขายังเด็ก
อเลจันโดรเป็ นมิชชันนารีอย่างแท้จริงในการนา
เกินไป”
ทัง้ ครอบครัวของเขามายังพระเยซู ส่วนหนึ่งของ
แต่อเลจันโดรเฝ้าร้องขอเพื่อจะรับบัพติศมา เขา
เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะนาไป
อยากจะมอบหัวใจของเขาให้กับพระเยซู แม่กลับไป
ช่วยเปิ ดศูนย์อบรมมิชชันนารีอีกแห่งหนึ่งที่
หาศาสนาจารย์และขอร้องให้เขารับบัพติศมาให้ลกู
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสโคลอมเบียในประเทศ
ชายของเธอ
บ้านเกิดของอเลจันโดร ประเทศโคลอมเบีย
“ผมจะรับบัพติศมาให้อเลจันโดรหากคุณรับปาก

AMAZING
NATURE

ดอกไม้ประจาชาติของประเทศโคลอมเบีย คือ ดอก
กล้วยไม้คทั ลียา นกประจาชาติ คือ แร้งคอนดอร์
แอนดีส เป็ นนกที่บินได้ขนาดใหญ่ท่สี ดุ ในโลก ใน
แง่ของนา้ หนักและขนาดจากปลายปี กด้านหนึ่งไป
อีกด้านหนึง่ เมื่อกางปี ก และต้นไม้ประจาชาติคือ
ปาล์มแวกซ์ เป็ นปาล์มชนิดที่สงู ที่สดุ ในโลก
BigStockPhoto.com
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อธิ ษ ฐานช่ ว งพั ก
พี่ชายของแองจี ้ เอลเมอร์เรียกเด็กวัยรุน่ ทุก
คนเข้าไปในโบสถ์หลังการนมัสการจบลง
ที่โบสถ์ในเมืองทาโคทัลปา ประเทศเม็กซิโก
“ฉันมีความคิดดี” เอลเมอร์กล่าว “โรงเรียนจะ
เปิ ดในวันจันทร์ ให้เรามาตัง้ กลุ่มอธิษฐานสัปดาห์ละ
ครัง้ ในช่วงพักกันเถอะ”
แองจีม้ คี วามสุขกับความคิดว่าจะได้อธิษฐาน
ร้องเพลงและพูดคุยเรื่องพระเยซูในช่วงพัก 45 นาทีท่ี
โรงเรียนมัธยมของรัฐซึง่ เธอและพี่ชายของเธอเรียนอยู่
เอลเมอร์เพิง่ เริ่มเรียนในปี สดุ ท้ายของมัธยมปลาย
ในขณะที่เธอยังต้องเรียนไปอีกสองปี
แต่เธอรูส้ กึ กังวลว่าเพื่อนๆ ของเธอที่โบสถ์จะ
ตอบสนองอย่างไร ขณะที่เธอมองไปรอบๆ เด็กหญิง
คนหนึ่งตะโกนขึน้ มาว่า “เป็ นความคิดที่ยอดเยี่ยมเลย
ให้เรามีกลุ่มอธิษฐานทุกวันเลยก็ได้”
นักเรียนสิบคนตกลงกันว่าจะนัดประชุม
อธิษฐานทุกวัน
“แล้วก็ชวนทุกคนในชัน้ เรียนของเราแต่ละคน
มาร่วมด้วย” เอลเมอร์กล่าว
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ในวันจันทร์ นักเรียนสิบแปดคนมารวมตัวกันช่วงพัก
ตรงสนามขนาดใหญ่ของโรงเรียนที่ถกู ล้อมรอบไปด้วย
อาคารเรียนต่างๆ นักเรียนห้าคนมาจากโบสถ์แอ๊ดเวน
ตีสอื่น และสามคนไม่ใช่แอ๊ดเวนตีส
กลุ่มร้องเพลง อธิษฐานและเอลเมอร์ได้อ่านเรื่องจาก
หนังสือนมัสการสาหรับเยาวชน หลังจากนัน้ เขาก็นา
อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง นักเรียนร้องเพลงอีกและจบ
การประชุมด้วยการอธิษฐาน
นักเรียนคนอื่นๆ สังเกตุเห็นการประชุมและเดินเข้ามา
ฟั ง
วันต่อมา นักเรียนยี่สิบสองคนมารวมตัวกันในกลุ่ม
อธิษฐาน
คุณครูเริ่มพูดถึงเกี่ยวกับกลุ่มอธิษฐานนี ้ และไม่นาน
นักครูใหญ่ก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี ้ เขาไม่ค่อยพอใจนัก
เขาเรียกเอลเมอร์ไปที่หอ้ งทางานของเขา
“หยุดกลุ่มอธิษฐานที่โรงเรียนซะนะ” เขากล่าว
เอลเมอร์กระจายข่าวไปยังนักเรียนแอ๊ดเวนตีสคน
อื่นๆ แต่พวกเขาไม่อยากหยุด พวกเขาพูดคุยกับพ่อแม่
ของพวกเขาและอธิษฐาน พวกเขาอ่านกฎโรงเรียนและ

MEXIC O

พบว่ามีกฎห้ามไม่ให้นกั เรียนตัง้ กลุ่มอธิษฐาน
ในช่วงพัก
ความจริ ง น่ ารู้
พวกนักเรียนเองไม่อยากจะไม่เชื่อฟั งครูใหญ่
➢ หาประเทศเม็กซิโกบนแผนที่
พวกเขาจึงตัดสินใจอธิษฐานขอให้พระวิญญาณ
์
บริสทุ ธิได้เปลี่ยนแปลงจิตใจของครูใหญ่
➢ ดูคลิปของแองจีไ้ ด้ที่:
หลายสัปดาห์ผ่านไป และถึงเวลาสาหรับการ
https://youtu.be/zTjPY81hVNg
ท้าทายประจาปี ของพาธไฟน์เดอร์ พาธไฟน์เดอร์
ทัง้ หลายได้รบั การท้าทายให้สวมผ้าพันคอสีเหลือง
ของพวกเขาทุกวันเป็ นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อบอกทุก
คนว่าพวกเขาเป็ นคริสเตียน
เอลเมอร์ขออนุญาตจากครูใหญ่เพื่อให้นกั เรียน
แอ๊ดเวนตีสสวมผ้าพันคอพาธไฟน์เดอร์ไปโรงเรียน
แองจีร้ ว่ มกับพี่ชายของเธอเอลเมอร์และนักเรียนแอ๊ด
ได้
เวนตีสอื่นๆ ในช่วงพักเพื่อขอบคุณพระเจ้าสาหรับการ
ครูใหญ่เงียบไป
สดับฟั งคาอธิษฐานของพวกเขา
หลังจากคิดสักครู เขาถามว่า “ทาไมพวกเธอ
“ขอบคุณที่ทรงทางานในใจของนักเรียนทัง้ หลาย
ต้องทาแบบนีด้ ว้ ย”
ครู
ใ
หญ่และคุณครูและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวข้า
“เรากาลังเฉลิมฉลองการเป็ นพาธไฟน์เดอร์และ
พระองค์เอง” แองจีอ้ ธิษฐาน 
ผูน้ าเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้ทา้ ทายเราให้สวม

ผ้าพันคอของเราครับ” เอลเมอร์ตอบ
แองจีเ้ ป็ นมิชชันนารีอย่างแท้จริงในการแบ่งปั นพระ
พวกนักเรียนประหลาดใจที่ครูใหญ่อนุญาตให้
เยซูผ่านกลุ่มอธิษฐานในช่วงพักที่โรงเรียน ส่วนหนึ่งของ
พวกเขาสวมผ้าพันคอของพวกเขาได้
เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะไปช่วยเปิ ด
และยิ่งประหลาดใจมากกว่านัน้ หลังจาก
ศูนย์อบรมมิชชันนารีท่มี หาวิทยาลัยมอนเตโมเรลอสใน
สัปดาห์ของพาธไฟน์เดอร์จบลง ครูใหญ่บอกกับ
บ้านเกิดของแองจี ้ ประเทศเม็กซิโก เอลเมอร์กาลัง
พวกนักเรียนว่าพวกเขาสามารถมีกลุ่มอธิษฐาน
ศึกษาอยูท่ ่มี หาวิทยาลัยแห่งนี ้ เพื่อจะเป็ นศาสนาจารย์
ในช่วงพักต่อไปได้
และแองจีเ้ ป็ นผูน้ าคนใหม่สาหรับกลุ่มอธิษฐานที่
โรงเรียน

งานมิชชันนารีของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในเม็กซิโกเริ่มต้นในปี ค.ศ.1891 เมื่อช่างตัด
เย็บเสือ้ ผ้าชาวอเมริกนั เอส.มาร์ชิสิโอ ได้ไปเริ่มขายหนังสือภาษาอังกฤษ “สงครามแห่ง
ประวัติศาสตร์” สองปี ต่อมาในปี ค.ศ.1893 กลุ่มมิชชันนารีกลุ่มหนึ่งรวมทัง้ แดน ที.โจนส์,
ดร.ลิลลิส วูด้ , ไอดา ครอฟอร์ด, โอรา ออสบอร์น และอัลเฟรด คูเปอร์กบั ภรรยา ได้ไปถึงที่กวั
ดาลาจาราและช่วยเปิ ดงานการแพทย์และโรงเรียนแห่งหนึง่ ต่อมาคลินิกที่น่นั ได้พัฒนาขึน้
เป็ นศูนย์สขุ ภาพกัวดาลาจารา ซึง่ เป็ นความพยายามในการประกาศทางการแพทย์ครัง้ แรก
ของแอ๊ดเวนตีสที่เกิดขึน้ นอกสหรัฐอเมริกา
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สร้ า งเสี ย งดนตรี เ พื่ อ พระเยซู
มิกเู อลรูส้ กึ ไม่อยากทาการบ้าน
เขากลับมาจากโรงเรียนถึงบ้านหลังเวลา
13.30 น. ไม่นาน เขาก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่า “ฉันยัง
มีเวลาตลอดทัง้ บ่ายและเย็นเพื่อทาการบ้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน”
อันดับแรกเขารับประทานอาหารเที่ยง จานโปรด
ของเขาคือสปาเก็ตตีก้ บั ซอสมะเขือเทศสีแดงและมี
ทบอลเจ เขาชอบสลัดมะเขือเทศ แตงกวาและผักโขม
ด้วย
หลังจากรับประทานเสร็จ แม่เตือนเขาเรื่อง
การบ้าน “มิกเู อลไปทาการบ้านของลูก” แม่บอก
มิกเู อลมองแม่พร้อมทาหน้าเศร้า
“เดี๋ยวก่อนนะครับแม่” เขากล่าว
เขาไปที่หอ้ งของเขา และเอาไดโนเสาร์พลาสติก
ที่เขาสะสมออกมาวางบนเวทีต่อสู้ หลังจากเริม่ เบื่อ
กับการเล่นต่อสูไ้ ดโนเสาร์ เขาหันไปเปิ ดโทรทัศน์และ
เริ่มดูการ์ตนู เมื่อการ์ตนู เริ่มน่าเบือ่ เขาหยิบ
โทรศัพท์มือถือของแม่ขึน้ มาและเปิ ดดูวดี ีโอการปั้น
ไดโนเสาร์จากดินนา้ มันในช่องยูทปู
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กว่าเขาจะรูต้ วั ดวงอาทิตย์เริ่มตกแล้ว และแม่ก็
ไม่พอใจนัก
“มิกเู อล มานี่เลย” แม่รอ้ ง “ลูกต้องทาการบ้าน
แล้วนะ”
มิกเู อลเอากระเป๋ าของเขาออกมาและค่อยๆ เดิน
อย่างช้าๆ ไปยังโต๊ะที่หอ้ งรับประทานอาหาร “ผม
กาลังไป ผมกาลังไป” เขากล่าว
แม่น่งั กับเขาขณะที่เขาทาการบ้าน แม่อยากจะ
แน่ใจว่าเขาทาจนเสร็จ
เรื่องแบบเดียวกันนีเ้ กิดขึน้ ทุกวัน แม่ไม่แน่ใจว่า
จะทาอย่างไรดีเพื่อให้แน่ใจว่ามิกเู อลจะทาการบ้าน
ของเขา
วันหนึ่งมิกเู อลได้เรียนวิธีการเล่นเครื่องดนตรีท่ี
โรงเรียนพระคัมภีรภ์ าคฤดูรอ้ น และเขาบอกกับแม่ว่า
เขาอยากจะเรียนไวโอลินเพื่อเล่นเพลงคริสเตียน แม่
พบกับครูดนตรีท่ยี งั เป็ นวัยรุน่ คนหนึ่งเพิ่งจบจาก
มหาวิทยาลัยมอนเตโมเรลอสและได้ขอให้เขาสอน
มิกเู อลเล่นไวโอลิน แต่แล้วแม่ก็คดิ ว่า “ทาไมจะให้
แค่มิกเู อลเรียนการเล่นเครื่องดนตรีล่ะ เด็กๆ ทุกคน

ความจริ ง น่ ารู้
➢

หาประเทศเม็กซิโกบนแผนที่

➢

ดูคลิปของมิกเู อลและฟังเพลงจากโรงเรียนดนตรีของเขา
ได้ที่: https://youtu.be/kBrBzmefEZ0

เวลา เขามีชนั้ เรียนดนตรีทกุ วันพฤหัสและวันศุกร์
และจาเป็ นจะต้องมีเวลามากพอสาหรับซ้อมไวโอลิน
มิกเู อลไม่ได้คดิ ถึงชีวติ ในแบบเก่าของเขา “ผม
ไม่อยากจะใช้ชวี ิตแบบเสียเวลาไปกับการเล่นวีดีโอ
เกมต่างๆ อีกแล้ว” เขากล่าว “ผมอยากจะรับใช้องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า” 
มิกเู อลเป็ นมิชชันนารีอย่างแท้จริงผ่านทางดนตรี
ของเขา ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามใน
ไตรมาสนีจ้ ะนาไปช่วยเปิ ดศูนย์อบรมมิชชันนารีท่ี
มหาวิทยาลัยมอนเตโมเรลอส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน
ของมิกเู อล ในเมืองมอนเตโมเรลอส ประเทศเม็กซิโก
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

BigStockPhoto.com

ชาวเม็กซิโกจริงจังกับการเล่นกีฬามาก ใน
สมัยก่อน ผูแ้ พ้ให้กบั เกมการแข่งขันบอลตาม
ประเพณีมกั จะถูกประหารเลยทีเดียว ทุกวันนีย้ งั มี
เกมกีฬาที่ยงั คงอันตรายอยู่ เช่นการต่อสูก้ บั วัว
กระทิงและโรดีโอซึ่งเป็ นกีฬาโคบาล (มีตน้ กาเนิดใน
เม็กซิโก) ซึง่ ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเสี่ยงชีวิตของพวก
เขา กีฬาที่ได้รบั ความนิยมมากที่สดุ ในเม็กซิโกคือ
ฟุตบอล
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ที่โบสถ์ก็สามารถเรียนรูท้ ่จี ะเล่นดนครีดว้ ย รวมทัง้
เพื่อนๆ ของพวกเขาที่ยงั ไม่รูจ้ กั เรือ่ งของพระเยซู”
แม่จดั กลุ่มชัน้ เรียนดนตรีขนึ ้ มาเพื่อมิกเู อลและ
เด็กคนอื่นๆ ที่โบสถ์ กลุ่มเด็กๆ เริ่มต้นด้วยเด็กไม่กี่
คนและเติบโตขึน้ เรื่อยๆ ขณะที่เด็กๆ และผูป้ กครอง
ได้ยินเรื่องของชัน้ เรียนนี ้ หลังจากหนึ่งปี มิกเู อลเริ่ม
เล่นไวโอลินถวายเป็ นเพลงพิเศษในโบสถ์ เด็กคน
อื่นๆ เห็นเขาเล่นจึงอยากเล่นเหมือนเขาบ้าง ไม่ชา้ มี
เด็กห้าคนมาที่โบสถ์ทกุ วันพฤหัสและศุกร์เพื่อเรียน
การเล่นไวโอลิน กีตาร์ ขลุ่ย เครื่องเคาะ ฟลูต และ
เปี ยโน
มิกเู อลรักการเล่นไวโอลิน เดี๋ยวนีเ้ วลาเขา
กลับมาจากโรงเรียน เขาจะรับประทานอาหารเที่ยง
และล้างจานของเขาทันทีในห้องครัวแล้วรีบเช็ดทา
ความสะอาดโต๊ะ แม่ไม่ตอ้ งคอยเตือนให้เขาทา
การบ้านแล้ว เพราะเขาอยากจะทาทุกอย่างให้เสร็จ
เพื่อจะได้เล่นไวโอลิน เมื่อทาการบ้านของเขาเสร็จ
เขาจะไปที่หอ้ งนั่งเล่นและเล่นไวโอลิน เขารักที่จะ
เล่นเพลงจากหนังสือเพลงสรรเสริญ โดยเฉพาะเพลง 
“ฉันต้องการพระเยซู” และถ้ามีเวลาเหลือก่อนเข้า
นอน เขาถึงจะเล่นกับไดโนเสาร์ของเขา
แม่ประหลาดใจกับการเปลีย่ นแปลงของมิกเู อล
เขาไม่ดโู ทรทัศน์หรือเอาโทรศัพท์มือถือของแม่ไปดู
คลิปวีดีโอต่างๆ แล้ว เขาไม่อยากเล่นวีดีโอเกมหรือ
ใช้เวลาท่องอินเตอร์เน็ต ทาไมน่ะหรือ เพราะเขาไม่มี
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สะบาโตที่ 13 | 26 มิ ถุน ายน
เอเดรี ย น 15 ปี (คนด้ า นหน้ า ซ้ า ย)

ของขวัญชีวิต
คุณครูโรงเรียนสะบาโตมีประกาศใหญ่มาถึงชัน้
ของเด็กๆ ในเมืองมอนเตโมเรลอส ประเทศ
เม็กซิโก “ครูรูม้ าว่ามีเด็กชายคนหนึ่งไม่ค่อยสบาย
นัก” คุณครูกล่าว “เราไปที่บา้ นของเขากันบ่ายนีเ้ พื่อ
อธิษฐานให้เขาและให้ของขวัญกับเขาด้วย”
ครูคิดว่าคงมีเด็กไม่กี่คนที่จะไปตามที่นดั กันไว้ท่ี
โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสลอสซาบินอส เขาไปถึง
พร้อมกับถุงพลาสติกที่มีอาหารกระป๋ องและพริก
เพื่อเป็ นของขวัญในนามของชัน้ เรียนสะบาโต ด้วย
ความประหลาดใจ เด็กทัง้ สิบห้าคนในชัน้ เรียนมา
ตามนัดและแต่ละคนก็นาของขวัญมาด้วย บางคน
เอากระดาษทิชชูและสบู่มา บางคนเอาถั่ว ข้าวสาร
นา้ ตาลและเกลือมา
เด็กๆ นั่งรถไปสองคันเพื่อไปยังบ้านเล็กๆ หลัง
หนึ่ง บ้านหลังนัน้ มีหอ้ งเพียงห้องเดียวและมีเตียง
สองเตียง เด็กๆ พบกับเอเดรียนวัย 15 ปี กาลังนั่งอยู่
บนเตียง ไม้เท้าคา้ เดินของเขาตัง้ พิงกาแพงอยู่ พ่อ
ของเอเดรียนและน้องชายวัย 7 ขวบของเขานอน
หลับอยู่บนอีกเตียงหนึ่ง ในห้องยังมีเตาเผาอีกสอง
เตากับตูเ้ ย็นขนาดเล็กอีกหนึ่งตู้
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เด็กๆ ทัง้ สิบห้าคนเบียดกันเข้าไปในห้องและยืน
ล้อมรอบเตียงของเอเดรียน
เอลีวยั สิบสองปี เปิ ดพระคัมภีรข์ องเขาและอ่านใน
พระธรรมสดุดีบทที่ 23 “พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นผูเ้ ลีย้ งดู
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขดั สน” เอลีอ่าน
เอเดรียนไม่ค่อยสนใจฟั งพระคัมภีรน์ กั เขามีเส้น
เลือดตีบอยู่หลายแห่งและแม้วา่ เขาอายุเพียงสิบห้าปี
แต่เขาก็ตอ้ งทนทุกข์ทรมานกับภาวะหัวใจล้มเหลว
หลายครัง้ เขากังวลถึงสุขภาพของเขามากกว่า
แต่พระคาจากสดุดีต่อๆ มาได้ทาให้เขาเริ่มสนใจ
“แม้ขา้ พระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้า
พระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิต
กับข้าพระองค์” เอลีอา่ น
ความปรารถนาหนึ่งเกิดขึน้ ในใจของเอเดรียน คือ
การอยากจะได้รูจ้ กั พระเจ้ามากขึน้
เด็กๆ ร้องเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าและคุณครูอธิษฐาน
เผื่อเอเดรียน
“ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราได้มาพบกับเอเดรียน”
คุณครูกล่าว “โปรดอวยพระพรเอเดรียน ครอบครัวของ
เขาและชีวิตของเขาด้วย”

ความจริ ง น่ ารู้
หาประเทศเม็กซิโกบนแผนที่
➢ คุณครูมีชื่อว่ากาเบรียลและลูกชายทัง้ สองของเขา
จูเนียร์และดิเอโก ก็อยู่ดว้ ยในกลุ่มของเด็กชายซึ่งเป็ น
เพื่อนของเอเดรียน คุณครูและคนอื่นๆ อยู่ในภาพ
➢

➢

ดูคลิปของเอเดรียนได้ที่:
https://youtu.be/hKicZD01SNY

➢

ส่งข้อความไปเตือนผูป้ กครองถึงรายการและหนุนใจ
ให้เด็กๆ นาเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของพวกเขามา
ในวันที่ 26 มิถุนายน เตือนใจทุกคนว่าเงินถวายของ
พวกเขาเป็ นของขวัญในการประกาศพระวจนะของ
พระเจ้าไปทั่วโลก และหนึ่งในสี่ของเงินถวายสะบาโต
ที่สิบสามของเราจะส่งตรงไปช่วย 13 โครงการใน
สานักงานภาคอินเตอร์อเมริกัน

➢

ผูบ้ รรยายไม่จาเป็ นต้องท่องจาเรื่อง แต่แค่คนุ้ เคยกับ
เรื่องเพื่อจะได้ไม่เหมือนกับอ่านแต่เป็ นการเล่า หรือจะ
ให้เด็กๆ แสดงละครสาหรับเรื่องนี้ โดยมีเอเดรียน ครู
และเพื่อนๆ ในชัน้ สะบาโตก็ได้

➢

ก่อนหรือหลังเรื่อง ใช้แผนที่แสดงประเทศต่างๆ ใน
สานักงานภาคอินเตอร์อเมริกันที่จะได้รบั เงินถวาย
สะบาโตที่สิบสาม อธิบายว่ามหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยทัง้ สิบสามแห่งของแอ๊ดเวนตีสในประเทศ
เหล่านัน้ จะได้รบั ศูนย์อบรมมิชชันนารีดว้ ยการ
ช่วยเหลือจากเงินถวายอย่างไร
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ก่อนสะบาโตที่ 13
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คุณครูเสนอว่าจะมารับเอเดรียนไปโบสถ์ทกุ วัน
สะบาโต
“ยอดเยี่ยมเลยครับ” เด็กชายส่งเสียงดัง “ผมดีใจ
จริงๆ”
เด็กๆ เข้าไปในรถทัง้ สองคนและเดินทางกลับไปที่
โบสถ์ พวกเขานั่งในรถกันไปอย่างเงียบๆ แต่ละคน
คิดว่าพวกเขามีบา้ นที่สวยงามและมีสขุ ภาพที่ดีกว่า
อย่างไร พวกเขารูส้ กึ อายที่ยงั บ่นกับพ่อแม่ของพวก
เขาในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไม่มที ่ผี กู ผม หรือไม่มีรถ
ของเล่น
สะบาโตต่อมา คุณครูไปรับเอเดรียนและพาเขา
มาโบสถ์ เด็กชายรูส้ กึ เป็ นกันเองทันที ผูค้ นต้อนรับ
เขาอย่างอบอุ่น และเขาชอบฟั งเรื่องต่างๆ ในพระ
คัมภีร ์ แต่ละสัปดาห์ผ่านไป เขาได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
พระเจ้ามากขึน้ และโดยเฉพาะเรือ่ งของโยบ ที่ตอ้ ง
ทนทุกข์อย่างมากแต่ก็ไม่เคยหยุดที่จะเชื่อในพระเจ้า
เขาอยากจะเป็ นเหมือนโยบ
เอเดรียนไปโบสถ์เป็ นเวลาสามเดือน บางครัง้
เด็กๆ ในชัน้ สะบาโตจะมาเยี่ยมเขาที่บา้ นบ้าง
วันหนึ่ง พ่อของเอเดรียนโทรศัพท์มาหาคุณครู
“ผมมีข่าวใหญ่จะบอก” พ่อกล่าว “แต่ผมคงไม่
เหมาะที่จะบอกว่าข่าวนีค้ ืออะไร รอสักครูค่ รับ”
พ่อส่งโทรศัพท์ให้เอเดรียน
“ผมได้คิดอะไรบางอย่างมาสักพัก” เอเดรียน
กล่าว “ผมอยากจะรับบัพติศมาครับ ครูคิดว่ายังไง”
“นี่เป็ นข่าวดีท่สี ดุ เลย” คุณครูสง่ เสียงดัง “นี่เป็ น
ทางเลือกที่ดีท่สี ดุ ที่เธอควรจะทาเลยล่ะ”
คุณครูสญ
ั ญาว่าจะไปจัดหาเวลาสาหรับการรับ
บัพติศมา
เอเดรียนส่งโทรศัพท์คืนให้พ่อของเขา “ลูกชาย
ของพ่อ ลูกมีความกล้าหาญมากกว่าพ่อ” พ่อกล่าว
ด้วยเสียงสั่นเครือ
“พ่อไม่เคยสามารถที่จะคิดตัดสินใจที่จะรับบัพติศ
มาเลย”
เด็กๆ ในชัน้ สะบาโตต่างขนลุกเมื่อพวกเขาได้ยิน
ข่าวที่ว่าเอเดรียนอยากจะมอบหัวใจของเขาให้กบั
พระเยซู

หลังจากศึกษาพระคัมภีร ์ เอเดรียนได้รบั บัพติศ
มาขณะที่เด็กๆ จากชัน้ โรงเรียนสะบาโตเฝ้าดูอย่าง
ตื่นเต้น พวกเด็กชายทาวีดีโอในการรับบัพติศมา
ของเอเดรียนให้เป็ นของขวัญกับเขา
เอเดรียนเป็ นแอ๊ดเวนตีสคนแรกและคนเดียวใน
ครอบครัวของเขา และเขากาลังอธิษฐานให้พ่อ ซึง่
ทางานรับขัดรองเท้าเพื่อเลีย้ งชีพ จะรับบัพติศมา
ในวันหนึ่งเช่นกัน
“ผมได้ทาการตัดสินใจที่ถกู ต้องในการรับบัพติศ
มาเพราะผมรูส้ กึ ได้วา่ ผมได้มชี ีวติ อยู่จริงๆ เมื่อผม
ได้ดาเนินชีวติ กับพระเจ้า” เอเดรียนกล่าว 

เด็กๆ ในชัน้ โรงเรียนสะบาโตเป็ นมิชชันนารีจริงแท้ใน
การแบ่งปั นพระเยซูกบั เอเดรียน และตอนนีเ้ อเดรียนเอง
ก็เป็ นมิชชันนารีแท้จริงในการอธิษฐานเผื่อพ่อของเขา
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ ะ
นาไปช่วยเปิ ดศูนย์อบรมมิชชันนารีท่มี หาวิทยาลัยมอน
เตโมเรลอส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเอเดรียน ประเทศ
เม็กซิโก ขอบคุณสาหรับเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ ที่ถวายด้วยใจกว้างขวางเพื่อช่วยให้นกั ศึกษา
ทัง้ หลายได้รบั การฝึ กเป็ นมิชชันนารีท่มี หาวิทยาลัยมอน
เตโมเรลอสและอีกสิบสองมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใน
สานักงานภาคอินเตอร์อเมริกนั

AMAZING
NATURE

โดย แอนดรูว ์ แมคเชสนี

เม็กซิโกเป็ นศูนย์อพยพของสัตว์หลายสายพันธุ์
เป็ ดและห่านจานวนนับไม่ถว้ นที่บินอพยพมาทุกฤดู
ใบไม้รว่ งเพื่อมาอาศัยอยูต่ ามเทือกเขา
ของเม็กซิโก ผีเสือ้ จักรพรรดิท่ใี กล้
สูญพันธุก์ ็อพยพมาจากสหรัฐอเมริกา
ทุกปี เพื่อใช้เวลาช่วงฤดูหนาวบนยอดเขาที่
เต็มไปด้วยป่ าของรัฐมิโลอากังตะวันออก
BigStockPhoto.com
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โครงการสะบาโตทีส่ ิบสามในอนาคต
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เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสถัดไปจะนาไปช่วยสานักงานภาคอเมริกาเหนือในโครงการต่อไปนี:้
➢ สร้างโรงยิมเอนกประสงค์ท่โี รงเรียนแอ๊ดเวนตีสฮอลบรูค สหรัฐอเมริกา ในช่วงที่สองให้สาเร็จ
➢ สร้างบ้านสาหรับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสปาเลา สาธารณรัฐปาเลา
➢ สร้างโบสถ์และศูนย์บริการชุมชนที่เมือง อิกลูลิค ประเทศแคนาดา
➢ สร้างโบสถ์สาหรับผูอ
้ พยพ ในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
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1
2

Bahamas

Mexico

Havana

6
Cuba
Mexico City

3

Belmopan

4

Guatemala City
San Salvador

Tegucigalpa

9

7

Belize

Guatemala

Dominican
Republic

Jamaica

Haiti

12

10

Puerto Rico

Honduras
Netherland
Antilles

Nicaragua
El Salvador

Managua

Costa

Division Church – no population
Atlantic Caribbean Union Mission
Belize Union of Churches Mission
Caribbean Union Conference
Central Mexican Union Mission

San José

CHURCHES COMPANIES

MEMBERSHIP

1

0

145

[none]

86

4

31,577

494,000

95

38

47,043

408,000

635

114

248,979

3,864,000
45,609,047

250

151

87,829

1,838

252,071

6,609,679

Cuban Union Conference

343

146

36,973

11,212,000

Dominican Union Conference

929

444

353,763

10,400,000

Dutch Caribbean Union Mission

37

6

9,798

285,000

East Venezuela Union Mission

593

270

183,451

13,881,589

El Salvador Union Mission

796

204

195,792

French Antilles-Guiana Union Conference

143

24

29,438

1,017

273

236,216

17,581,000

Guatemala Union Mission

11

Panama

Panama City

Caracas

13 Trinidad and Tobago

Venezuela

8

POPULATION

1,340

Chiapas Mexican Union Conference

5

Rica

INTER- AMERICAN DIVISION
UNION

San Juan

Georgetown
Bogota

Colombia

Paramaribo

French

Guyana

Suriname Guiana

PROJE CT S
Open Ecuador
13 Better Living centers of influence, one at each of the following:
1

Navojoa University (North Mexican Union), Mexico

6,454,000

2

Montemorelos University (North Mexican Union), Mexico

1,093,000

3

Linda Vista University (Southeast Mexican Union), Mexico
Belize Adventist Junior College (Belize Union), Belize

Brazil

Peru

Haitian Union Mission

612

512

480,496

11,263,000

4

Honduras Union Mission

471

227

102,008

9,746,000

1,760

1,392

204,506

26,188,376

5

Central America Adventist University (South Central American Union), Costa Rica

696

35

319,066

2,811,000

6

Cuba Adventist Theological Seminary (Cuban Union), Cuba

North Colombian Union Conference

1,002

573

127,840

21,751,493

North Mexican Union Conference

688

411

156,197

40,995,962

7

Northern Caribbean University (Jamaica Union), Jamaica

371

232

91,374

4,219,000

8

Colombia Adventist University (North Colombian Union), Colombia

9

Haitian Adventist University Academy (Haitian Union),
BoliviaHaiti

Inter-Oceanic Mexican Union Conference
Jamaica Union Conference
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Panama Union Mission
Puerto Rican Union Conference

312

8

33,303

3,059,000

South Central American Union Mission

528

325

116,481

11,606,000

South Colombian Union Conference

756

316

158,291

28,622,507

Southeast Mexican Union Mission

588

588

77,717

7,173,935

West Venezuela Union Mission

659

262

173,834

14,634,411

14,708

8,393

3,754,188

299,962,000

DIVISION TOTALS

10 Dominican Adventist University (Dominican Union), Dominican Republic
11 Adventist University Institute of Venezuela (West Venezuela Union), Venezuela
12 Antillean Adventist University (Puerto Rican Union), Puerto R (Caribbean Union), Trinidad

Paraguay

Chile

