ไตรมาสที่

สำนักงำนภำคอเมริกำเหนื อ

หน้าปก: เคทลีน 11 ปี กำลังขี่มำ้ ไปโรงเรียนอินเดียนฮอลบรูค ในรัฐแอริโซนำ รอยยิม้ และเสียงเพลงของเธอ
เป็ นพยำนต่อผูอ้ ื่นถึงควำมรักของเธอที่มตี ่อพระเยซู
กำรพูด ”ขอบคุณ” | 14 สิงหาคม
แอริโซนา สหรัฐอเมริกา
ไม่มีสมุดสีเหลือง | 21 สิงหาคม
หำวิญญำณที่ถกู ต้อง | 3 กรกฎาคม
แคนาดา
พี่นอ้ งอธิษฐำนเพื่อเข้ำเรียน | 10 กรกฎาคม
คนจับคน | 28 สิงหาคม
มำเลนำผูด้ ือ้ รัน้ | 17 กรกฎาคม
ดีกว่ำของเล่น | 4 กันยายน
กระทบอย่ำงเหลือเชื่อ | 24 กรกฎาคม
เปลี่ยนครัง้ ใหญ่ในแคนำดำ | 11 กันยายน
รอยยิม้ และเสียงเพลง |31 กรกฎาคม
ค่ายผู้อพยพสานักงานภาคอเมริกาเหนือ
หมู่เกาะมาร์แชล
หนีนำ้ ท่วม |18 กันยายน
กล่องประหลำดใจ | 7 สิงหาคม
รำยกำรสะบำโตที่สิบสำม: ยำกจริงๆ |25 กันยายน

เงินถวายของท่ านทางาน

ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเด็กๆ เมื่อ
สำมปี ก่อนซึง่ ได้นำไปช่วยเริ่มกำรก่อสร้ำงโรงยิมใหม่และศูนย์
สุขภำพที่ช่ือว่ำศูนย์ชีวิตใหม่ท่โี รงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตี
สฮอลบรูค เงินถวำยของเด็กๆ ในไตรมำสนีจ้ ะนำไปช่วยทำให้
ศูนย์แห่งนีส้ ร้ำงเสร็จในเฟสสอง

2

หาวิ ญ ญาณที่ ถู ก ต้ อ ง
ฉันชื่อว่ำชอเนวำ ฉันเป็ นนักเรียนที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค ฉันเป็ นคนจำกชนเผ่ำ
โฮปิ และนำวำโฮ เช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นอีก
มำกมำยที่ฮอลบรูค ครอบครัวของฉันปฏิบตั ิตำมควำม
เชื่อตำมประเพณี แต่ปขู่ องฉันเป็ นคริสเตียน
ในฤดูรอ้ นหนึ่ง น้องชำยของฉันนำรำคำโฮและฉันไป
เข้ำร่วมรำยกำรโรงเรียนพระคัมภีรภ์ ำคฤดูรอ้ นซึง่ จัดขึน้
ที่เขตอนุรกั ษ์นำวำโฮ ฉันรักสิ่งที่ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระ
เจ้ำ ฉันอยำกจะรูม้ ำกขึน้ ดังนัน้ จึงเข้ำร่วมโรงเรียนพระ
คัมภีรภ์ ำคฤดูรอ้ นที่จดั ขึน้ ต่อมำอีก
ในระหว่ำงที่ฉนั เรียนอยู่เกรดแปด ปู่ ของฉันพยำยำม
สนับสนุนให้ฉนั เข้ำเรียนที่ฮอลบรูค โรงเรียนอยู่ไกล
ต้องนั่งรถหลำยชั่วโมงจำกบ้ำนของฉัน และฉันไม่
อยำกอยู่ห่ำงจำกครอบครัวของฉัน ดังนัน้ ฉันจึงเลือกที่
จะไม่ไป แล้วเรื่องเศร้ำก็เกิดขึน้ ปู่ ของฉันเสียชีวิต ด้วย
ควำมเศร้ำเสียใจของฉันและควำมเคำรพที่มีต่อปู่ ฉัน
จึงตัดสินใจว่ำฉันจะเข้ำเรียนที่ฮอลบรูคตอนเกรดเก้ำ
เมื่อฉันไปถึงฮอลบรูค ฉันรักบรรยำกำศ ฉันรักสิ่งที่
ฉันกำลังได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเจ้ำเป็ นพิเศษ มันทำให้

ฉันมีสนั ติสขุ อย่ำงมำก วันหนึ่งในชัน้ เรียน ครูสอนพระ
คัมภีรถ์ ำมว่ำมีนกั เรียนคนไหนอยำกจะรับบัพติศมำ
บ้ำง ฉันอยำกจะรับบัพติศมำ แต่ก็กลัวว่ำครอบครัว
ของฉันจะคิดยังไง ดังนัน้ ฉันจึงไม่ได้ยกมือ สองสำม
สัปดำห์ต่อมำ คุณครูถำมอีกครัง้ ครัง้ นีฉ้ นั ตัดสินใจว่ำ
ฉันจะไม่สนใจว่ำคนอื่นจะคิดยังไงแล้ว ฉันอยำกจะ
ติดตำมพระเยซู ฉันจึงรับบัพติศมำพร้อมกับเพื่อนร่วม
ชัน้ อีกห้ำคนตอนปลำยปี กำรศึกษำ
เมื่อฉันกลับบ้ำนในช่วงวันหยุดฤดูรอ้ น สมำชิกใน
ครอบครัวของฉันไม่อยำกพูดคุยกับฉัน ถ้ำพวกเขำ
พูดก็เป็ นแค่กำรพูดล้อเลียนฉันเท่ำนัน้ แม่ของฉันบอก
ฉันว่ำแม่ไม่อนุญำตให้ฉนั กลับไปเรียนที่ฮอลบรูคอีก
พวกเขำโกรธที่ฉนั กลำยเป็ นคริสเตียน
ฉันขอให้เจ้ำหน้ำที่บำงคนที่โรงเรียนอธิษฐำนเผื่อฉัน
ไม่นำนต่อมำ แม่ของฉันก็เปลี่ยนใจ แม่บอกฉันว่ำแม่
เห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ ในตัวฉัน แม่บอกว่ำดู
เหมือนว่ำฉันจะมีควำมสุขมำกกว่ำแต่ก่อน และแม่ไม่
สนใจว่ำฉันจะเชื่อในพระคริสต์ แม้ว่ำแม่จะไม่ได้มี
ควำมเชื่อเดียวกันก็ตำม
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ตอนนีฉ้ นั กำลังจะเรียนจบปี สดุ ท้ำยที่ฮอลบรูค เมื่อ
เร็วๆ นีน้ ำรำคำโฮน้องชำยของฉันก็เพิ่งรับบัพติศมำ
เขำมีประสบกำรณ์คล้ำยๆ กับฉัน เขำได้รบั กำรบอก
เล่ำว่ำถ้ำเขำรับบัพติศมำวิญญำณซึ่งอยูใ่ นเขำจะถูก
แทนที่ดว้ ยวิญญำณอื่น นั่นก็คือพระวิญญำณบริสทุ ธิ์
เขำต่อสูก้ บั กำรคิดตัดสินใจ แต่ในที่สดุ ตอนปลำยปี
กำรศึกษำเขำก็เหมือนกับฉันที่เลือกติดตำมพระเยซู
เรำขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทกุ อย่ำงเป็ นไปได้สำหรับ
นำรำคำโฮและฉันที่ได้เรียนรูจ้ กั ควำมรักของพระเจ้ำที่
โรงเรียนอินเดียนฮอลบรูค 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยของเด็กๆ เมื่อสำมปี ก่อน
ซึ่งได้ชว่ ยเริ่มแผนกำรสำหรับกำรสร้ำงโรงยิมใหม่และ
ศูนย์สขุ ภำพที่ช่ือว่ำศูนย์ชวี ิตใหม่ท่โี รงเรียนเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค เงินถวำยของเด็กๆ ใน
ไตรมำสนีจ้ ะนำไปช่วยให้เฟสสองของศูนย์นสี ้ ร้ำง
สำเร็จ เพื่อเป็ นสถำนที่ซง่ึ โรงเรียนจะสำมำรถจัดกำร
กับปั ญหำโรคอ้วน โรคหัวใจ เบำหวำน โรคซึมเศร้ำ
และปั ญหำกำรฆ่ำตัวตำยในเด็กและเยำวชนชำว
พืน้ เมืองที่น่นั
โดย ชอเนวา เล่าผ่านไดอาน่า ฟิ ช

ความจริงน่ารู้
หำรัฐแอริโซนำประเทศสหรัฐอเมริกำบนแผน
ที่
➢ ขอให้เด็กหญิงสักคนอ่ำนเรื่องในช่วงแรกที่
เป็ นประวัตขิ องชอเนวำ
➢ ชื่อชอเนวำไม่ใช่ช่ือจริง เพื่อเคำรพควำมเป็ น
ส่วนตัวของเธอ
➢ รูว้ ่ำเรื่องในข่ำวพันธกิจวันนีไ้ ด้แสดงถึงแผนกล
ยุทธ์ ที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” ของคริสตจักรเรำ
ได้แก่ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ ำย
จิตวิญญำณที่กล่ำวว่ำ “เพื่อสร้ำงสำวก
ส่วนตัวและครอบครัวเข้ำสู่ชีวติ ที่เต็มไปด้วย
พระวิญญำณ” ผ่ำนสองตัวชีว้ ดั คือ “มีกำร
เพิ่มขึน้ ของเด็กๆ ที่ยงั ไม่รบั บัพติศมำและกำร
เข้ำร่วมโรงเรียนสะบำโตและชั่วโมงนมัสกำร
เป็ นประจำของเยำวชน” และ “มีกำรเพิ่มขึน้
ของกำรยอมรับและกำรปฏิบตั ิในหลักข้อเชื่อ
ที่เด่นชัดของคริสตจักร” และวัตถุประสงค์ขอ้
ที่ 6 ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพิ่มกำร
เข้ำถึง กำรคงอยู่ กำรฟื ้ นฟูและกำรมีสว่ นร่วม
ของเด็ก เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้น” และ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 7 ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณ “เพื่อช่วยเยำวชนและผูใ้ หญ่
ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึ่งและเป็ นตัวอย่ำง
ในมุมมองของโลกผ่ำนพระคัมภีร”์
➢

โรงเรียนอินเดียนฮอลบรูคเปิ ดทำกำรในปี ค.ศ. 1946 ในฮอลบรูค รัฐแอริโซนำ พร้อมกับ
กำรสอนในหลักสูตรทั่วไปได้แก่ ภำษำอังกฤษ ประวัติศำสตร์ คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
ยังมีชนั้ เรียนต่ำงๆ ซึ่งเป็ นวิชำอำชีวศึกษำด้วย เช่น เครื่องกล กำรเลีย้ งม้ำ งำนเชื่อม และงำน
Seventh-day Adventist Indian School.
ไม้ โรงเรียนยังทำงำนเพื่ออนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของชำวอเมริ
กนั พืน้ เมืองโดยกำรสอนประเพณีใน
was excited about living there because
กำรทำเครื่องปั้นดินเผำ ภำษำนำวำโฮ และกำรปกครอง
ปั จจุบwho
นั โรงเรีisยนแห่
นีไ้ ด้รบoften
ั กำร came
my auntie,
myงage,
สนับสนุนโดยสหมิชชั่นคอนเฟอเรนซ์แปซิฟิก 20%
และอี
ก
80%
ผ่
ำ
นเงิ
น
บริ
จ
ำค
home on vacation and told me stories
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ตอนที่ฉนั เรียนอยู่เกรดห้ำ ฉันเดินทำงกับพ่อไปที่
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค ฉัน
ตื่นเต้นที่ได้ใช้ชวี ิตที่น่นั เพรำะน้ำของฉัน ซึ่งอำยุใกล้กนั
มักจะมำที่บำ้ นในช่วงวันหยุดและเล่ำเรื่องต่ำงๆ ที่เธอ
กำลังเรียนรู ้ เรื่องสนุกต่ำงๆ ที่เด็กๆ กำลังทำกัน และ
อำหำรมังสวิรตั ซิ ่งึ พวกเขำรับประทำนกันที่โรงอำหำร
ก่อนที่ฉนั จะสำมำรถมำเรียนที่ฮอลบรูคได้ คุณยำยให้
ฉันดูหนังสือทำอำหำรเล่มใหญ่เล่มหนึ่งซึ่งเป็ นสูตร
อำหำรมังสวิรตั ิ
“นี่คือสิ่งที่หลำนจะได้รบั ประทำน” ยำยกล่ำว
เมื่อฉันไปถึงฮอลบรูค เด็กหญิงบำงคนในชัน้ เรียน
ของฉันกลั่นแกล้งฉัน และฉันก็ตกหลุมพรำงโต้ตอบ
กำรล้อเลียนนัน้ ฉันถูกส่งไปที่หอ้ งครูใหญ่หลำยครัง้
แล้วฉันก็ไม่สำมำรถส่งงำนทันเวลำ โรงเรียนรูส้ กึ
แย่กบั ฉัน ครัง้ หนึ่งบอกครูวำ่ “ให้หนูตกเถอะค่ะ”
คุณครูอดทนช่วยฉัน แต่ฉนั ก็ยงั คงตกเกือบทุกวิชำ

วันหนึ่ง ครูคนหนึง่ ให้กำรบ้ำนพิเศษกับฉันและมัน
ช่วยทำให้เกรดของฉันขึน้ ไปที่ “เอ” ฉันตื่นเต้นมำก ไม่
ช้ำเกรดของฉันเริ่มดีขนึ ้ ฉันเริม่ ชอบโรงเรียนมำกขึน้
คุณครูเห็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงบวกในตัวฉัน ฉันไม่
รูว้ ่ำจะรับคำชมอย่ำงไร และเมื่อครูคนหนึ่งบอกฉันว่ำ
เธอภูมิใจกับกำรที่ฉนั กำลังทำดี ฉันก็หำทำงสร้ำง
ปั ญหำในวันต่อมำ น่ำประหลำดใจที่พวกเขำไม่ได้ส่ง
ฉันกลับบ้ำน พวกเขำกลับพยำยำมช่วยให้ฉนั เรียนรูท้ ่ี
จะเลือกทำในสิ่งที่ดีกว่ำ
แล้วน้ำของฉันก็เกิดปั ญหำและตัดสินใจที่จะไม่
เรียนที่ฮอลบรูคต่อ ยำยของฉันบอกว่ำฉันเองก็ตอ้ ง
กลับบ้ำนเพรำะยำยไม่อยำกขับรถไปกลับสองชั่วโมง
เพื่อส่งฉันคนเดียว คุณครูจดั ตำรำงเวลำเพื่อพำฉัน
กลับบ้ำนและมำรับฉันในช่วงวันหยุดยำวเพื่อฉันจะ
เรียนที่ฮอลบรูคต่อไปได้ เมื่อฉันกลับบ้ำน ฉันแบ่งปั น
เรื่องต่ำงๆ ในพระคัมภีรท์ ่ฉี นั ได้เรียนรูท้ ่โี รงเรียนและ
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ในโบสถ์กบั น้องสำวของฉัน เธอตัดสินใจอยำกจะไป
เรียนที่ฮอลบรูคด้วย
แต่ละปี ท่ฮี อลบรูค ฉันได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเจ้ำ
มำกขึน้ ทีละเล็กทีละน้อย เพรำะปั ญหำต่ำงๆ ที่ฉนั เข้ำ
ไปมีส่วนด้วย ฉันจึงเริ่มทำงำนกับที่ปรึกษำ เธอแบ่งปั น
สิ่งต่ำงๆ เกี่ยวกับพระเจ้ำและทำสิ่งดีมำกมำยเพื่อฉัน
เพื่อแสดงว่ำเธอห่วงใยฉัน เมื่อฉันบอกเธอว่ำฉัน
อยำกจะรับบัพติศมำ เธอถำม “ทำไมล่ะ” ฉันอธิบำย
ว่ำฉันอยำกจะช่วยครอบครัวของฉัน ฉันคิดว่ำถ้ำพวก
เขำมองเห็นกำรเปลีย่ นแปลงในทำงบวกของฉัน แล้ว
พวกเขำก็นำ่ จะอยำกเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ที่ปรึกษำ
ของฉันศึกษำพระคัมภีรก์ บั ฉันและเพื่ออีกสำมคนที่
ฮอลบรูค ฉันได้เรียนรูจ้ กั พระเยซูมำกขึน้ และรูว้ ่ำ
พระองค์ทรงสำแดงให้เรำเห็นว่ำพระเจ้ำเป็ นอย่ำงไร
ฉันเรียนรูว้ ่ำฉันสำมำรถอธิษฐำนต่อพระองค์และขอให้
พระองค์ชว่ ยฉันได้ ฉันเริ่มอธิษฐำนเผื่อพี่สำวของฉัน
ตอนแรกฉันไม่เห็นจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในตัวเธอ
เลย แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ประกำศว่ำเธออยำกจะเข้ำ
เรียนที่ฮอลบรูค แล้วน้องสำวของฉันก็มำด้วย ฉันรูส้ กึ
ขอบคุณที่ฉนั ไปที่ฮอลบรูคและได้เรียนรูว้ ำ่ พระเจ้ำทรง
รักฉันและครอบครัวของฉัน 

ความจริงน่ารู้
หำรัฐแอริโซนำประเทศสหรัฐอเมริกำบนแผน
ที่
➢ ขอให้เด็กหญิงสักคนอ่ำนเรื่องในช่วงแรกที่
เป็ นประวัตขิ องชอเนวำ
➢ รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจไม่ได้ใช้ช่อื จริงของนักเรียนใน
ฮอลบรูค เพื่อเคำรพควำมเป็ นส่วนตัวของเธอ
➢ รูว้ ่ำเรื่องในข่ำวพันธกิจวันนีไ้ ด้แสดงถึงแผนกล
ยุทธ์ ที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” ของคริสตจักรเรำ
ได้แก่ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำรเติบโตฝ่ ำย
จิตวิญญำณ “เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่ กำร
ฟื ้ นฟูและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและ
ผูใ้ หญ่ตอนต้น” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 7 ของ
กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพื่อช่วยเยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึง่ และ
เป็ นตัวอย่ำงในมุมมองของโลกผ่ำนพระ
คัมภีร”์ โดย สนับสนุนให้ “เยำวชนและผูใ้ หญ่
ตอนต้นยอมรับหลักข้อเชื่อว่ำที่รำ่ งกำยเป็ น
วิหำรของพระวิญญำณบริสทุ ธิ์ จงละเว้นจำก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์ บุหรี่ กำรใช้ยำเสพติด
และพฤติกรรมเสี่ยงสูงอื่นๆ และยอมรับ
หลักกำรสอนในเรื่องกำรแต่งงำนและแสดงให้
เห็นถึงควำมบริสทุ ธิ์ทำงเพศ” เรียนรูแ้ ผนกล
ยุทธ์ต่ำงๆ มำกขึน้ ได้ที่ IWillGo2020.org.
➢

ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ซึง่ จะนำไปช่วยโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
อินเดียนฮอลบรูคในไตรมำสนี ้
โดย เควนทีนา เล่าผ่าไออาน่า ฟิ ช

กิล่ำมอนสเตอร์เป็ นสัตว์เลือ้ ยคลำน
พืน้ ถิ่นที่ขนำดใหญ่ท่สี ดุ และเป็ นชนิดเดียว
ที่มีพิษในสหรัฐอเมริกำ มันสำมำรถโตได้ขนำดยำวถึงสอง
ฟุต (60 ซม.) และหนัก และเคลื่อนไหวช้ำ ดังนัน้ จึงยำกที่จะ
เป็ นอันตรำยต่อมนุษย์ ชื่อของมันตัง้ ตำมชื่อของลุ่มแม่นำ้ กิ
ล่ำในรัฐแอริโซนำและนิวเม็กซิโก ที่ซ่งึ สำมำรถพบพวกมันได้
มำกมำย
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ผูด้ แู ลหอหญิงคิดว่ำตัวเธอเองนัน้ ดือ้ รัน้ แต่แล้วเธอก็
ได้พบกับมำเลนำวัย 11 ปี
นำโอมี ผูช้ ่วยของผูด้ แู ลหอหญิงที่โรงเรียนเซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค พยำยำมปลุกมำเลนำ
โดยกำรร้องเพลงตัง้ แต่ตอนหกโมงเช้ำ มำเลนำยังคง
หลับต่อไป
เธอจักจีม้ ำเลนำ ตีท่แี ขน และเขย่ำมำเลนำเบำๆ แต่
มำเลนำยังคงหลับต่อไป
เธอท้ำทำยให้มำเลนำเล่นเกมดึงผ้ำห่ม มำเลนำเล่น
แล้วก็กลับไปนอนต่อในอีก 25 นำทีต่อมำ
มำเลนำไม่ทำควำมสะอำดห้องของเธอหรือทำ
กำรบ้ำนด้วย
แต่กำรท้ำทำยที่ใหญ่ท่สี ดุ ของผูด้ แู ลหอหญิงคือกำร
ทำให้มำเลนำอำบนำ้ เธอทำทุกอย่ำงเท่ำที่เธอคิดได้
เพื่อให้เด็กหญิงไปอำบนำ้ มันไม่ใช่วำ่ มำเลนำไม่อยำก
อำบนำ้ เธอแค่อยำกจะอำบเมื่อเธอรูส้ กึ ว่ำอยำกอำบ
แย่หน่อยตรงที่มำเลนำไม่ค่อยอยำกจะอำบนำ้ ตอนที่
ผูด้ แู ลหอพักหญิงอยำกให้เธออำบ

ผูด้ แู ลหอพักหญิงคงจะรูส้ กึ แย่กบั ควำมดือ้ รัน้ ของ
มำเลนำ แต่เธอก็ดอื ้ พอกัน อย่ำงไรก็ตำมเด็กอำจจะ
เดำไม่ถกู ว่ำจะมีใครรูส้ กึ แย่ตอนเวลำเข้ำนอน ผูด้ แู ล
หอพักหญิงกับมำเลนำมักจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระเยซู
แล้วมำเลนำก็จบั มือของผูด้ แู ลหอพักเพื่ออธิษฐำนด้วย
คำขอที่ยำวเหยียด
“พระเยซูท่รี กั หนูขอให้พระองค์อวยพรยำยของหนู
และหนูขอให้พระองค์อวยพรลูกชำยของเคนเนดี และ
หนูขอให้พระองค์อวยพร. . .” มำเลนำอธิษฐำน
เมื่ออธิษฐำนเสร็จ เธอจะเอำแขนไปโอบรอบคอของ
ผูด้ แู ลหอพักหญิงแล้วตะโกน “ไดร์เป่ ำผม” ผูด้ แู ลหอพัก
หญิงก็จะทำท่ำเปิ ดไดร์เป่ ำผมและทำกำรเป่ ำพร้อมกับ
ทำเสียงเพื่อทำให้แบนของมำเลนำหลุดออกไปจำกคอ
ของเธอ ขณะที่ทำท่ำเป่ ำไดร์ กำรท้ำทำยต่ำงๆ ของวัน
นัน้ ก็ถกู หลอมละลำยไปด้วยเช่นกัน
หลำยเดือนผ่ำนไป มำเลนำเริ่มดือ้ น้อยลงเรื่องของ
กำรอำบนำ้ แต่แล้ว หลังจำกประสบควำมสำเร็จกับกำร
อำบนำ้ ได้สองสำมวัน ผูด้ แู ลหอพักหญิงก็พบมำเลนำที่
นั่งอยู่ท่โี ต๊ะของเธอด้วยควำมสงบบนใบหน้ำ พร้อมกับ
ปล่อยให้เวลำผ่ำนไปเฉยๆ
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“ไปอำบนำ้ เร็ว” เธอคงจะตะโกน
มำเลนำรูว้ ่ำจะดือ้ รัน้ ยังไง แต่ผดู้ แู ลหอพักหญิงก็รู ้
เช่นกัน
เมื่อเวลำผ่ำนไปกว่ำครึง่ หนึ่งของปี กำรศึกษำแล้ว
มำเลนำไม่ค่อยมีปัญหำกับกำรอำบนำ้ ตรงเวลำ กำร
ทำงำนกับเธอกลำยเป็ นง่ำยขึน้ แล้วเย็นวันหนึ่ง เธอ
เข้ำมำที่หอพักพร้อมกับเครื่องดืม่ ที่เธออยำกดื่มก่อน
เข้ำนอน เธอไม่ได้ตระหนักว่ำเธอจะนอนไม่หลับถ้ำ
เธอดื่มมัน แล้วควำมไม่สบำยตัวก็เกิดขึน้ ในที่สดุ เธอก็
ซุกตัวอยูใ่ ต้ผำ้ ห่มพร้อมนำ้ ตำ มำเลนำปฏิเสธที่จะร้อง
เพลง อธิษฐำนและเปิ ดไดร์เป่ ำผม ตอนที่ผดู้ แู ลหอพัก
หญิงออกไป เธอกระซิบที่ขำ้ งเตียงของมำเลนำ “ฉันรัก
เธอนะ” มำเลนำยังคงตื่นอยู่ แต่ก็ไม่ได้พดู อะไร
เช้ำวันต่อมำ ผูด้ แู ลหอพักหญิงกำลังเดินตรง
ทำงเดินเพื่อตรวจดูวำ่ พวกเด็กหญิงกำลังเตรียมพร้อม
ไปโรงเรียน เมื่อมำเลนำเข้ำมำที่ทำงเดิน ผูด้ แู ลหอพัก
หยุด ขนลุกกับสิ่งที่เห็น เด็กขีเ้ ซำที่มกั จะยังนอนอยู่บน
เตียงของเธอในเวลำนัน้ กลับมำยืนอยู่ต่อหน้ำ มำเลนำ
เข้ำมำกอดเพื่อทักทำยตอนเช้ำ “หนูขอโทษสำหรับ
พฤติกรรมเมื่อคืน” เธอกล่ำว
“ฉันก็ขอโทษที่หงุดหงิดใส่เธอ” ผูด้ แู ลหอพักหญิง
ตอบพร้อมด้วยกำรกอด
ไม่ใช่แค่เด็กๆ ที่ได้กำลังเรียนรูท้ ่โี รงเรียน ผูด้ แู ล
หอพักหญิงกล่ำวว่ำ “ขณะที่ฉนั พยำยำมสอนมำเล
นำว่ำจะเป็ นผูต้ ิดตำมพระเยซูได้อย่ำงไร เธอเองก็
สอนฉันถึงพระคุณของพระเจ้ำ” ผูด้ แู ลหอพักหญิง
เองก็อยำกจะดือ้ รัน้ น้อยลงเช่นกัน 

ถ้ำท่ำนไปตัดกระบองเพชรในรัฐ
แอริโซนำ ท่ำนอำจจะถูกจับเข้ำคุกเป็ น
เวลำถึง 25 ปี ได้ กระบองเพชรซำกัวโร
สำมำรถเติบโตได้สงู ถึง 50 ฟุต (15 เมตร)
แต่มนั จะโตช้ำมำกๆ และมีอำยุยนื ได้ถึง
200 ปี
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ความจริงน่ารู้
หำรัฐแอริโซนำประเทศสหรัฐอเมริกำบน
แผนที่
➢ รูว้ ่ำชื่อต่ำงๆ ถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลของกำร
เคำรพควำมเป็ นส่วนตัว
➢ รูว้ ่ำเรื่องในข่ำวพันธกิจวันนีไ้ ด้แสดงถึงแผน
กลยุทธ์ ที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” ของคริสตจักร
เรำได้แก่ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำรเติบโต
ฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่
กำรฟื ้ นฟูและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้น” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 7
ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพื่อช่วย
เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่
หนึ่งและเป็ นตัวอย่ำงในมุมมองของโลกผ่ำน
พระคัมภีร”์ เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์ต่ำงๆ มำกขึน้
ได้ที่ IWillGo2020.org.
➢

ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ที่จะนำไปช่วยโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
อินเดียนฮอลบรูค

ผลกระทบแบบไหนที่โรงเรียนมิชชั่นจะสำมำรถทำ
ให้เกิดขึน้ ได้กบั ครอบครัวหนึ่ง
ชีมำซึ่งแปลว่ำ “แม่” ในภำษำนำวำโฮ ได้ยินเรื่อง
ของโรงเรียนเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค
ตัง้ แต่เมื่อ 40 ปี ก่อน
เพื่อนสูงอำยุคนหนึ่งพูดถึงโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสอินเดียนฮอลบรูคซึ่งตัง้ อยูท่ ่เี ขตอนุรกั ษ์นำวำโฮ
ในรัฐแอริโซนำ สหรัฐอเมริกำ
“เป็ นโรงเรียนที่จดั กำรศึกษำให้กบั เด็กๆ นำวำโฮของ
เรำอย่ำงดีเยี่ยม” เขำกล่ำว
ชีมำฟังอย่ำงตัง้ ใจเพรำะเธอให้ควำมเคำรพเพื่อนคน
นีข้ องเธอมำก เขำเคยทำงำนเป็ นคนพูดรหัสของกองทัพ
สหรัฐอเมริกำ โดยใช้ควำมรูด้ ำ้ นภำษำนำวำโฮที่มี
เล็กน้อยเป็ นช่องทำงในกำรสื่อสำรอย่ำงลับๆ ในช่วง
สงครำม ชีมำส่งลูกห้ำในเจ็ดคนเข้ำเรียนที่โรงเรียนเซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูคนี ้
ลูกชำยคนโตของเธอได้เรียนเรื่องกำรเชื่อมและงำน
โลหะอื่นๆ ที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน
ฮอลบรูค เขำรักกำรทำงำนกับโลหะและกลำยเป็ น

ช่ำงทำงำนเกี่ยวกับโลหะ
ลูกคนที่สองของชีมำเป็ นผูห้ ญิงตัดสินใจไปเรียนที่
วิทยำลัยแอ๊ดเวนตีสแห่งหนึง่ หลังจำกเรียนจบจำก
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค เธอ
ตัดสินใจเรียนพยำบำลที่วิทยำลัยแปซิฟิกยูเนียนใน
แคลิฟอร์เนียและทุกวันนีไ้ ด้ทำงำนเป็ นพยำบำลที่เขต
อนุรกั ษ์นำวำโฮ
ชีมำไม่ได้สง่ ลูกสองคนสุดท้ำยเข้ำเรียนที่โรงเรียนเซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค เธอตัดสินใจไม่
ส่งพวกเขำเข้ำเรียนเพรำะเธอรูส้ กึ ไม่พอใจกับโรงเรียน
ลูกสำวคนหนึง่ ของเธอ นำบำ มีปัญหำที่โรงเรียน และ
โรงเรียนแก้ปัญหำโดยกำรขอให้เธอลำออก ชีมำรูส้ กึ
เจ็บปวดที่ลกู สำวของเธอไม่ได้รบั อนุญำตให้เรียนต่อ
อย่ำงไรก็ตำม กลำยเป็ นว่ำนำบำไม่ได้มีปัญหำ
เฉพำะที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบ
รูค แต่เธอมีปัญหำในทุกโรงเรียนที่เธอเข้ำไปเรียน ใน
ที่สดุ เธอเรียนจบจำกโรงเรียนหนึ่ง ที่เธอต้องพักอำศัยอยู่
กับครอบครัวคริสเตียนครอบครัวหนึ่งและเรียนต่อใน
วิทยำลัยเพื่อจะเป็ นครู ทุกวันนี ้ นำบำยังคงสอนและ
เป็ นสมำชิกคนหนึ่งของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
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นำบำคงได้ให้อภัยโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
อินเดียนฮอลบรูคที่ให้เธอลำออกแล้ว เพรำะเธอเองได้
ให้ลกู ทัง้ สำมคนของเธอเข้ำเรียนที่โรงเรียนนี ้ ลูกๆ ของ
นำบำที่เป็ นผูใ้ หญ่ตอนต้นแล้ว ได้เรียนจบจำกฮอลบรู
และมีชีวติ ที่ดี คนหนึ่งเป็ นครู อีกคนกำลังจะเป็ นครู คน
ที่สำมเป็ นภรรยำของศำสนำจำรย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึง่
และกำลังศึกษำเพื่อจะเป็ นครูเช่นกัน
เกิดอะไรขึน้ กับลูกคนเล็กสองคนของชีมำที่ไม่ได้เข้ำ
เรียนที่ฮอลบรูคล่ะ พวกเขำได้เรียนรูจ้ กั พระเยซูจำก
สมำชิกในครอบครัวของพวกเขำและทัง้ คู่ก็กลำยเป็ น
สมำชิกของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเช่นกัน
ทุกวันนีล้ กู คนหนึ่งเป็ นครูท่โี รงเรียนแอ๊ดเวนตีสด้วย
ช่ำงเป็ นผลกระทบที่เหลือเชื่ออะไรเช่นนีท้ ่โี รงเรียน
มิชชั่นแห่งหนึ่งมีผลต่อครอบครัวหนึ่ง โรงเรียนเซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูคส่งผลกระทบอย่ำง
มำกต่อครอบครัวของชีมำและผูค้ นอีกมำกมำยในเขต
อนุรกั ษ์นำวำโฮและบริเวณใกล้เคียง 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ เมื่อสำมปี ก่อนซึง่ นำไปช่วยให้แผนกำรสร้ำง
โรงยิมใหม่และศูนย์สขุ ภำพที่ช่ือว่ำศูนย์ชวี ิตใหม่
เกิดขึน้ ได้ท่โี รงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียน
ฮอลบรูค และเงินถวำยของเด็กๆ ในไตรมำสนีจ้ ะนำไป
ช่วยให้เฟสสองของศูนย์สร้ำงได้สำเร็จ เพื่อโรงเรียนจะ
ได้ช่วยจัดกำรกับปั ญหำโรคอ้วน โรคหัวใจ เบำหวำน
โรคซึมเศร้ำ และปั ญหำกำรฆ่ำตัวตำยในเด็กและ

ความจริงน่ารู้
หำรัฐแอริโซนำประเทศสหรัฐอเมริกำบน
แผนที่
➢ รูว้ ่ำชื่อต่ำงๆ ถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลของกำร
เคำรพควำมเป็ นส่วนตัว
➢ รูว้ ่ำเรื่องในข่ำวพันธกิจวันนีไ้ ด้แสดงถึงแผน
กลยุทธ์ ที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” ของคริสตจักร
เรำได้แก่ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำรเติบโต
ฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่
กำรฟื ้ นฟูและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้น” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 7
ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพื่อช่วย
เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่
หนึ่งและเป็ นตัวอย่ำงในมุมมองของโลกผ่ำน
พระคัมภีร”์ เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์ต่ำงๆ มำกขึน้
ได้ที่ IWillGo2020.org.
➢

เยำวชนชำวพืน้ เมืองที่น่นั
โดย ไดอาน่า ฟิ ช

ในช่วงปี ค.ศ.1864 ชำวนำวำโฮถูกบังคับให้ออกจำกถิ่นฐำนดัง้ เดิมของพวกเขำในรัฐแอริซำนำ
โดยรัฐบำลสหรัฐอเมริกำและให้เดินเท้ำอย่ำงโหดร้ำยเป็ นระยะทำง 400 ไมล์ (640 กม.) (เป็ น
ที่รูจ้ กั กันในชื่อกำรเดินทำงอันยำวนำน) เพื่อถูกคุมขังในบอสคู เรดอนโด ซึ่งเป็ นค่ำยกักกันใกล้
กับฟอร์ท ซัมเนอร์ในเขตนิวเม็กซิโก สนธิสญ
ั ญำในปี ค.ศ.1868 ได้จดั ตัง้ “เขตอนุรกั ษ์อินเดียน
นำวำโฮ” ขึน้ และชำวนำวำโฮจึงสำมำรถได้รบั กำรปล่อยตัวออกจำบอสคู เรดอนโดและกลับไป
ยังถิ่นฐำนดัง้ เดิมของพวกเขำได้
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รอยยิ้ม และเสี ย งเพลง
เคทลีนวัย 11 ปี และแคลลีนอ้ งสำววัย 9 ปี ของ
เธอ ต้องกลับมำอยู่บำ้ นในเขตอนุรกั ษ์นำวำโฮทันที
ตอนกลำงปี
กษำ ค แต่เมื่อโรงเรียนถูกบังคับ
เวนตี
สอินเดีกยำรศึ
นฮอลบรู
สโควิ
-19 กำลังแพร่
ะบำด่นอและโรงเรี
ให้ปไวรั
ิ ดเพื
่อสุดขภำพของเด็
กๆ รสองพี
้ งเดินทำงยนทั่ว
โลกต้
ด เคทลี
นและแคลลี
กั อยู่ในหอพัก90
หญิง
กลับบ้อำงปิ
นไปที
่เมืองซึ
่งตัง้ อยู่หำ่ พงไปประมำณ
ขณะที
่
พ
วกเขำเรี
ย
นอยู
ท
่
่
โ
ี
รงเรี
ย
นเซเว่
น
ธ์
เ
ดย์
แ
นำทีในกำรเดินทำงโดยรถยนต์ ในรัฐแอริโซนำอ๊ด
สหรัฐอเมริกำ
กำรอยู่บำ้ นไม่ได้หมำยควำมว่ำได้หยุดพัก
เด็กหญิงทัง้ สองยังคงต้องเรียนและทำกำรบ้ำน
คุณครูของพวกเขำเตรียมกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ไว้ ปั ญหำเดียวคือแคทลีนและแคลลีไม่มี
สัญญำณอินเทอร์เน็ตใช้ในบ้ำนห้องเดียวของพวก
เขำ บ้ำนของพวกเขำไม่มีนำ้ ประปำใช้ในบ้ำนด้วย
และไฟฟ้ำก็มำจำกสำยที่ต่อภำยนอกมำจำกบ้ำน
ของญำติท่อี ยู่ถดั ไป ในหมู่เพื่อนบ้ำนของพวกเขำ

ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ต ควำมจริงแล้ว ยำกมำกที่ใครใน
บริเวณนัน้ จะมีอินเทอร์เน็ตใช้กนั ยกเว้นที่คริสตจักร
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซึง่ อยู่ท่สี ดุ ถนน
เมื่อศำสนำจำรย์โบสถ์รูถ้ ึงสถำนกำรณ์ท่เี กิดขึน้ เขำจึง
ชวนให้เด็กหญิงทัง้ สองมำใช้อินเทอร์เน็ตของโบสถ์เพื่อ
กำรเรียนของพวกเธอได้
ดังนัน้ เคทลีนและแคลลีจึงพบว่ำตัวเองต้องเดินไป
ตำมถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นวันแล้ววันเล่ำเพื่อไปเรียนและ
ทำกำรบ้ำนของพวกเขำที่โบสถ์ ขณะที่พวกเขำเดิน พวก
เขำยิม้ เมื่อนึกถึงวันเวลำดีๆ ที่โรงเรียนฮอลบรูค พวกเขำ
ร้องเพลงเกี่ยวกับพระเยซูอย่ำงมีควำมสุขด้วยที่พวกเขำ
ได้เรียนที่โรงเรียนนัน้
บ้ำนหลำยหลังที่พวกเขำเดินผ่ำน มีหลังหนึ่งเป็ นที่
รูจ้ กั กันว่ำ “บ้ำนยำ” สีของบ้ำนหลังนัน้ กำลังลอกและ
หน้ำต่ำงบำนหนึง่ ก็พงั ผูค้ นดูเหมือนจะเข้ำออกบ้ำน
หลังนีต้ ลอดเวลำ
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สมำชิกโบสถ์เคยไปเยี่ยมและอธิษฐำนที่บำ้ นนัน้
และเด็กเล็กๆ จำกบ้ำนหลังนัน้ เคยมำเข้ำร่วมค่ำยพระ
คัมภีรฤ์ ดูรอ้ น แต่พวกผูใ้ หญ่ดเู หมือนไม่มีใครสนใจ
เรื่องของพระเจ้ำเลย
แล้วผูใ้ หญ่คนหนึ่งในบ้ำนนัน้ ได้สงั เกตุเห็นสองพี่
น้องที่รำ่ เริงนี ้ เมื่อแม่ของเคทลีนและแคลลีเดินผ่ำน
บ้ำนนีใ้ นวันหนึง่ เพื่อนบ้ำนคนนัน้ วิ่งออกมำ
“ทำไมลูกสำวของคุณยิม้ มีควำมสุขแทนที่จะดู
เศร้ำเกือบตลอดเวลำเหมือนน้องๆ ของฉัน” เธอถำม
“ทำไมลูกสำวของคุณร้องเพลงอยู่เสมอ”
คำถำมนัน้ ทำให้แม่ประหลำดใจ แต่แม่กด็ ีใจที่
เพื่อนบ้ำนคนนัน้ สังเกตุเคทลีนและแคลลี แล้วแม่ได้
เชิญหญิงคนนัน้ ให้มำหำคำตอบว่ำทำไมพวกเขำถึง
ยิม้ และร้องเพลง “เรำกำลังจะมีนมัสกำรของ
ครอบครัวเย็นนีท้ ่ใี ต้ตน้ ฝ้ำยข้ำงลำธำร” แม่กล่ำว
“อยำกจะมำร่วมกับเรำไม๊คะ” เย็นวันนัน้ เด็กๆ จำก
“บ้ำนยำ” มำที่ตน้ ฝ้ำย แม่อ่ำนเรือ่ งในพระคัมภีร ์ แล้ว
ทุกคนร้องเพลงเกี่ยวกับพระเยซู เด็กๆ ชอบกำร
นมัสกำร “เรำมำทำแบบนีก้ นั อีกได้ไหมพรุง่ นี”้ พวก
เขำถำม
เคทลีนและแคลลีทำอะไรบำงอย่ำงที่น่ำประทับใจ
พวกเขำกลำยเป็ นมิชชันนำรีต่อเพื่อนบ้ำนของพวก
เขำรอยยิม้ และเสียงเพลงของพวกเขำได้แสดงถึง

ความจริงน่ารู้
หำรัฐแอริโซนำประเทศสหรัฐอเมริกำบนแผน
ที่
➢ รูว้ ่ำเรื่องในข่ำวพันธกิจวันนีไ้ ด้แสดงถึงแผน
กลยุทธ์ ที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” ของคริสตจักรเรำ
ได้แก่ วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำรเติบโต
ฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่
กำรฟื ้ นฟูและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้น” ผ่ำนสองตัวชีว้ ดั คือ
“เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกโบสถ์ในกำร
สำมัคคีธรรมและกำรรับใช้ ทัง้ ในโบสถ์และ
ในชุมชนท้องถิ่น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้ ของ
จำนวนสมำชิกโบสถ์ในกำรเข้ำร่วมกำร
นมัสกำรของครอบครัว” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์
ต่ำงๆ มำกขึน้ ได้ที่ IWillGo2020.org.
➢

ควำมรักอัศจรรย์ของพระเยซูต่อครอบครัวหนึ่งซึ่งดู
เหมือนจะเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะเข้ำถึงพวกเขำ 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเด็กๆ
ซึ่งจะนำไปช่วยโรงเรียนของเคทลีนและแคลลี โรงเรียน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอินเดียนฮอลบรูค
โดย เดล วอลคอต

ครอบครัวชำวนำวำโฮมำกมำยเลีย้ ง
แกะและแพะ เพื่อนำขนของมันไปขำย
หรือนำไปทำไหมพรมเพื่อพอเป็ นผ้ำห่ม
หรือพรมจำหน่ำย ศิลปิ นชำวนำวำโฮเป็ น
ที่รูจ้ กั เช่นกันสำหรับเครื่องประดับเทอร์
ควอยซ์และเงิน งำนประติมำกรรมและ
เครื่องปั้นดินเผำ
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มีกล่องสีขำวกล่องหนึง่ ส่งมำถึงโรงเรียนมิชชั่น
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสบนหมู่เกำะมำร์แชล
กล่องนัน้ หนักและมำไกลจำกรัฐเท็กซัสใน
สหรัฐอเมริกำ หน้ำกล่องจ่ำหน้ำถึงพ่อ ซึ่งเป็ นรอง
ครูใหญ่ของโรงเรียน แต่พ่อรูว้ ่ำกล่องนัน้ ไม่ใช่สำหรับ
โรงเรียน มันสำหรับครอบครัวของเขำและมิชชันนำรีคน
อื่นๆ
พ่อรอเวลำที่จะกลับบ้ำนแทบไม่ไหว พ่อบอกกับแม่
เรื่องกล่องนัน้ ช่วงที่แม่พกั จำกกำรสอนเด็กนักเรียนชัน้
เกรดหนึ่ง แมก็รอเวลำที่จะกลับบ้ำนแทบไม่ไหวเช่นกัน
เมื่อลูกๆ ทัง้ สำมของพวกเขำรูเ้ รื่องกล่อง พวกเขำก็รอไม่
ไหวเช่นกัน
“เปิ ดกล่องกันเลยเถอะครับ” เรจำห์นพี่โตสุดวัย 15
ปี ตะโกน “ใช่ๆ เปิ ดกล่องกันเลยเถอะครับ” เจฮูไรอัน
น้องชำยวัย 11 ปี ของเขำกล่ำว
“ได้โปรด เปิ ดกล่องเถอะนะคะ” เจรำห์วยั 9 ปี
น้องสำวของพวกเขำเสริม
พ่อยิม้ ให้กบั ควำมกระตือรือร้นของพวกเขำ
“ให้เรำไปเปิ ดกล่องกันที่บำ้ นเถอะ” พ่อกล่ำว
พอโรงเรียนเลิก เด็กทัง้ สำมรีบไปคว้ำแขนพ่อ และ
ดึงพ่อตรงไปที่ประตู

ที่บำ้ น ครอบครัวมำรวมตัวกันที่หอ้ งนั่งเล่นล้อม
กล่องไว้
“กล่องนีเ้ ป็ นพระพรจำกพระเจ้ำ” พ่อกล่ำว “ขอให้
เรำมำขอบคุณพระเจ้ำกันเลย” ครอบครัวคุกเข่ำลงและ
พ่ออธิษฐำน
“พระบิดำผูส้ ถิตบนสวรรค์ เรำขอบคุณสำหรับพระ
พรที่เพิ่งมำถึงนี”้ พ่อกล่ำว “เรำขอบพระคุณอย่ำงมำกที่
พระองค์ไม่ทรงลืมเรำ ช่วยให้เรำเป็ นพระพรให้ผอู้ ื่นผ่ำน
พระพรซึ่งเรำได้รบั มำ ขอบคุณคุณตำบ๊อบและนำ้ ใจ
ของท่ำน โปรดอวยพระพรท่ำน อำเมน”
เมื่อพ่ออนุญำต เรจำห์นไปหยิบกรรไกรมำและตัด
เปิ ดกล่อง
“โอ้ ว้ำว” เขำร้องออกมำเมื่อเห็นรถของเล่น “สี
เหลืองนี่ของผม”
เจฮูไรอันล้วงมือเข้ำไปในกล่อง “สีฟ้ำนี่ของผม” เขำ
ประกำศ
เจรำห์ไม่สนใจที่พ่ๆี เอำรถไป ตำของเธอจับจ้องอยู่ท่ี
ตุ๊กตำและชุดเสือ้ ผ้ำที่มำพร้อมกับตุ๊กตำ
“หนูได้ต๊กุ ตำ” เธอกล่ำว “และแม่คะ หนูได้ชดุ ใหม่
สำหรับตุ๊กตำด้วย”
แม่กำลังมองเข้ำไปในกล่อง ถุงเหรียญชอคโกแลต
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สีทองเตะตำแม่ และก็หยิบมันออกมำ
“แม่ไม่แบ่งให้หรอกนะ” แม่กล่ำว “แม่จะแบ่งให้กบั
นักเรียนของแม่ นักเรียนของแม่ตอ้ งกำรแรงจูงใจ
บำงอย่ำง”
พ่อมองเข้ำไปดูสิ่งที่เหลือในกล่อง มีสมุด ดินสอ
ข้ำวแดง ถั่ว และมันฝรั่งบดกระป๋ อง เขำอยำกจะ
แบ่งปั นสิ่งเหล่ำนีก้ บั นักศึกษำมิชชันนำรีท่กี ำลังสอนอยู่
ที่โรงเรียน แล้วเขำก็เจอของโปรดของเขำ สัปปะรดแห้ง
กำรมำถึงของกล่องแบบนีค้ รัง้ แรกเมื่อสำมปี ก่อน
สร้ำงควำมประหลำดใจให้กบั พ่อและแม่ซ่งึ ย้ำยจำก
ฟิ ลิปปิ นส์มำสอนที่หมู่เกำะมำร์แชล คุณตำบ็อบรูเ้ รื่อง
งำนมิชชันนำรีของพวกเขำผ่ำนข่ำวพันธกิจ และคุณตำ
อยำกจะช่วย เขำถวำยเงินถวำยในช่วงเงินถวำยงำน
มิชชั่นทุกสัปดำห์ และยังถวำยเพิม่ เป็ นพิเศษในสะบำ
โตที่สิบสำมเมื่อมีกำรรวบรวมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่
นั่น แต่เขำยังต้องกำรมำกกว่ำ ดังนัน้ เขำจึงเริ่มส่งกล่อง
ที่บรรจุของเล่น อำหำร อุปกรณ์กำรเรียนและอื่นๆ มำ
ทุกเดือน
กล่องมักจะมำถึงก่อนที่อำหำรในบ้ำนจะหมดลง
เมื่อพ่อหรือแม่ตอ้ งกำรกำลังใจหรือเมื่อเป็ นวันเกิดของ
ลูกคนใดคนหนึ่ง ทุกครัง้ ที่กล่องมำถึง เด็กๆ จะกระโดด
โลดเต้นอย่ำงดีใจ และพ่อกับแม่ก็สรรเสริญพระเจ้ำ
สำหรับควำมสัตย์ซื่อของพระองค์ แล้วพวกเขำจะ
อธิษฐำนก่อนเปิ ดกล่อง “ขอบคุณพระเจ้ำสำหรับควำม
รักของพระองค์ท่ที รงสำแดงผ่ำนคุณตำบ๊อบ” พ่อ
อธิษฐำน “ขอบคุณสำหรับควำมสัตย์ซื่อของพระองค์”


ขอบคุณสำหรับเงินถวำยงำนมิชชั่นของเด็กๆ ซึง่
นำไปช่วยมิชชันนำรีมำกมำยในกำรประกำศข่ำว
ประเสริฐที่ว่ำพระเยซูกำลังเสด็จกลับมำในไม่ชำ้
ขอบคุณที่เป็ นเช่นคุณตำบ๊อบและถวำยเงินพิเศษ
สำหรับงำนมิชชั่น
โดย แอนดรู แมคเชสนี
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ความจริงน่ารู้
➢

บนแผนที่ หำหมู่เกำะมำร์แชลบน ที่ซ่งึ ครอบครัว
นีอ้ ำศัยอยู่ และรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกำ ที่ซ่งึ คุณ
ตำบ็อบอำศัยอยู่ หำประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซ่งึ เป็ น
บ้ำนเกิดของครอบครัวนีด้ ว้ ย

➢

ดูคลิปของเด็กๆ ได้ที่:
https://youtu.be/hXYXEV8NTpU

รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีไ้ ด้แสดงถึงส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ของแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์ที่1
ของพันธกิจ “เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดของพันธกิจทั่วโลก
และกำรเสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตไม่ใช่แค่เพียงศำสนำจำรย์เท่ำนัน้ แต่สมำชิก
โบสถ์ทกุ คน หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำร
เป็ นพยำนเพื่อพระคริสต์และกำรสร้ำงสำวก”
ผ่ำนทำง “กำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกโบสถ์ที่มี
ส่วนร่วมทัง้ งำนประกำศส่วนบุคคลและ
สำธำรณะเพื่อไปยังเป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วม
ของสมำชิกทัง้ หมด” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของ
กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณที่กล่ำวว่ำ “เพื่อสร้ำง
สำวกส่วนตัวและครอบครัวเข้ำสู่ชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วย
พระวิญญำณ” ผ่ำน “จำนวนสมำชิกโบสถ์ที่
เพิ่มขึน้ อย่ำงเห็นได้ชดั ซึ่งมีกำรอธิษฐำน ศึกษำ
พระคัมภีร ์ กำรใช้บทเรียนสะบำโต กำรอ่ำน
หนังสือของนำงเอเลน ไวท์ และมีส่วนร่วมในกำร
นมัสกำรส่วนตัวของผูอ้ ื่นเป็ นประจำ” เรียนรู ้
เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์นมี ้ ำกขึน้ ได้ที่
➢

IWillGo2020.org.

หมู่เกาะมาร์แชล |
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เจราห์ 9 ปี

คม

สิ ง หำคม

การพู ด “ขอบคุ ณ ”
อะไรคือสิ่งแรกที่เด็กๆ จะทำเมื่อได้รบั ของขวัญ
เด็กๆ จะเล่นกับของนัน้ หรือรับประทำนของที่ได้เลย
ไหม สิ่งแรกที่เจรำห์ทำคือเขียนจดหมำยขอบคุณ เจ
รำห์เริ่มเขียนจดหมำยขอบคุณเมื่อกล่องประหลำดใจ
ส่งมำจำกรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกำซึ่งอยู่ห่ำงไกล
ออกไป เจรำห์และพี่ชำยทัง้ สองของเธอเป็ นลูกของ
มิชชันนำรีชำวฟิ ลิปปิ นส์บนหมู่เกำะมำร์แชล และพ่อ
แม่ของพวกเขำทำกำรสอนอยู่ท่โี รงเรียนมิชชั่นเซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีส
ในกล่องประหลำดใจ เจรำห์ได้ตกุ๊ ตำสำหรับตัวเธอ
เอง เธออยำกจะเล่นกับมันทันที แต่พ่อห้ำมเธอไว้
“เรำขอบคุณองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ำสำหรับของขวัญ
เหล่ำนี ้ แต่ในขณะเดียวกันเรำต้องระลึกด้วยว่ำองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทรงประทำนสิ่งเหล่ำนีม้ ำให้เรำผ่ำนคุณ
ตำบ๊อบในเท็กซัสนะ” พ่อกล่ำว “เด็กๆ ต้องเขียน
จดหมำยขอบคุณคุณตำบ๊อบนะ”
เจรำห์ดงู งๆ เธอเพิง่ จะ 6 ขวบและยังเขียนหนังสือ
ไม่ได้ “หนูจะทำได้ไงคะ” เธอถำม “หนูจะเขียนยังไง”

“แค่คิดว่ำอยำกจะพูดขอบคุณอย่ำงไร” พ่อกล่ำว
เจรำห์คิดอย่ำงตัง้ ใจ เธอมองไปยังพี่ชำยคนโตของ
เธอ เรจำห์น ซึ่งเขียนจดหมำยลงบนกระดำษแผ่น
เล็กๆ เสร็จแล้ว เขำอำยุ 13 ปี และเป็ นเรื่องง่ำย
สำหรับเขำที่จะเขียนขอบคุณสำหรับรถของเล่นที่เขำ
ได้รบั มำ เธอมองไปที่พ่ชี ำยอีกคนของเธอ เจฮูไรอัน
เขำอำยุ 8 ปี และเขียนอะไรบำงอย่ำงถึงรถของเล่นที่
เขำได้รบั เสร็จแล้วเช่นกัน แล้วเธอจะเขียนอะไร ทันใด
นัน้ ตำของเธอก็เบิกกว้ำง เธอหันไปหำพ่อที่กำลังนั่งอยู่
บนโซฟำ
“หนูวำดรูปได้นะคะพ่อ” เธอกล่ำว
“เป็ นควำมคิดที่ดเี ลย” พ่อกล่ำว “ลูกสำมำรถพูด
ขอบคุณแบบไหนก็ได้ท่ลี กู ต้องกำร” เจรำห์อมุ้ ตุก๊ ตำตัว
ใหม่ในมือข้ำงหนึ่ง แล้วใช้อกี มือหนึ่งวำดรูปหัวใจสีแดง
ขนำดใหญ่ แล้วก็วำดหัวใจเล็กๆ อีกหลำยอัน ส่วน
บนสุดของกระดำษเธอเขียนชื่อของเธอ “เจรำห์” อย่ำง
ตัง้ ใจ ครำวนีค้ ณ
ุ ตำบ๊อบต้องรับรูว้ ่ำเธอรูส้ กึ ขอบคุณ
สำหรับตุ๊กตำจริงๆ
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เดือนต่อมำ อีกกล่องก็มำถึง คุณตำบ๊อบได้ยินเรื่อง
งำนมิชชันนำรีของครอบครัวนีผ้ ่ำนข่ำวพันธกิจ ในข่ำว
พันธกิจของแต่ละไตรมำส และอยำกจะช่วย เขำถวำย
เงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียนสะบำโตทุกสัปดำห์
และเขำยังถวำยเงินเพิ่มพิเศษในสะบำโตที่สิบสำม
ด้วยเพื่อช่วยโรงเรียนของเธอ แต่เขำอยำกจะทำ
มำกกว่ำนัน้ ดังนัน้ เขำจึงเริม่ ส่งกล่องมำทุกเดือน
ทุกเดือนกล่องใหม่จะมำถึง และทุกเดือนเจรำห์กบั
พี่ชำยทัง้ สองของเธอจะเขียนจดหมำยขอบคุณ หนึ่งปี
ผ่ำนไป สองปี สำมปี ผ่ำนไป ตอนแรกเจรำห์ไม่ชอบ
เขียนจดหมำย แต่มนั กลำยเป็ นง่ำยขึน้ เมื่อเธอได้
เขียนทุกเดือน เธอเริ่มเขียนเป็ นเรื่องรำวต่ำงๆ ด้วย
พ่อดีใจ คุณตำบ๊อบเป็ นคนสอนให้เจรำห์จะต้อง
เขียน เขำส่งกล่องมำมำกมำยเพื่อเธอจะได้เรียนรูก้ ำร
เขียนผ่ำนจดหมำยขอบคุณ พ่อขอบคุณพระเจ้ำ
สำหรับพระพรยิ่งใหญ่ของพระองค์ 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียนสะ
บำโตของเด็กๆ ซึ่งช่วยมิชชันนำรีมำกมำยเช่น
ครอบครัวของเจรำห์ให้ได้ประกำศข่ำวประเสริฐที่วำ่
พระเยซูกำลังเสด็จกลับมำในไม่ชำ้ ขอบคุณที่เป็ นเช่น
คุณตำบ๊อบและกำลังถวำยพิเศษมำกขึน้ สำหรับงำน
มิชชั่น
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➢

บนแผนที่ หำหมู่เกำะมำร์แชลบน ที่ซ่งึ ครอบครัวนี ้
อำศัยอยู่ และรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกำ ที่ซ่งึ คุณตำบ็
อบอำศัยอยู่ หำประเทศฟิ ลิปปิ นส์ซ่งึ เป็ นบ้ำนเกิด
ของครอบครัวนีด้ ว้ ย

➢

ดูคลิปของเด็กๆ ได้ที่:
https://youtu.be/hXYXEV8NTpU

➢

รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีไ้ ด้แสดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ
ของแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์ที่1 ของพันธกิจ
“เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดของพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ใช่แค่
เพียงศำสนำจำรย์เท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถ์ทกุ คน
หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็ นพยำนเพื่อ
พระคริสต์และกำรสร้ำงสำวก” ผ่ำนทำง “กำร
เพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกโบสถ์ที่มีส่วนร่วมทัง้ งำน
ประกำศส่วนบุคคลและสำธำรณะเพื่อไปยัง
เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทัง้ หมด”
และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณ “เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคลและครอบครัว
เข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยจิตวิญญำณ” เรียนรูเ้ กี่ยวกับ
แผนกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ที่ IWillGo2020.org.

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสดีแลป เป็ นที่รูจ้ กั กันในชื่อโรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมำจูโรด้วย
เป็ นโรงเรียนเปิ ดสอนตัง้ แต่ชนั้ อนุบำลถึงเกรด 12 ซึ่งอยู่ภำยใต้มชิ ชั่นกวม-ไมโครนีเซีย มันตัง้ อยู่ท่ี
ดีแลป บนเกำะมำจูโร อยู่ติดกับมหำสมุทรแปซิฟิก และอยู่ห่ำงจำกอำคำรรัฐสภำไม่เกิน 1,600
ฟุต (500 เมตร)
โรงเรียนดีแลปก่อตัง้ ขึน้ ในปี ค.ศ.1978 และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำในประวัติของโรงเรียน
โรงเรียนได้รบั กำรดำเนินกำรโดยนักศึกษำมิชชันนำรี ซึ่งหลักๆ มำจำกอเมริกำเหนือ บรำซิล และ
ฟิ ลิปปิ นส์ ชัน้ เรียนต่ำงๆ สอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ
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เจรำห์วยั เก้ำขวบมีสมุดเล่มที่ชอบอยู่เล่มหนึ่งใน
บ้ำนของเธอที่หมู่เกำะมำร์แชล
สมุดเล่มนีม้ ีปกสีเหลืองและสันเป็ นเกลียวโลหะ เธอ
วำดรูปและเขียนจดหมำยในสมุดเล่มนี ้ รูปวำดและ
จดหมำยทัง้ หมดจะถูกส่งไปยังบุคคลที่มอบสมุดเล่มนี ้
ให้เธอ คุณตำบ๊อบที่อยูใ่ นเท็กซัสที่ไกลออกไป
แต่วนั หนึ่ง เจรำห์หำสมุดสีเหลืองไม่เจอ และเธอ
ต้องกำรสมุดนัน้ มำก เธอได้เขียนจดหมำยขอบคุณ
สำหรับกล่องของขวัญซึง่ เธอและครอบครัวได้รบั จำก
คุณตำบ๊อบ พ่อต้องกำรจะส่งจดหมำยของเธอไป
เท็กซัส
“พ่อต้องกำรจดหมำยของลูก” พ่อกล่ำว “เรจำห์น
กับเจฮูไรอัน เอำจดหมำยขอบคุณให้พ่อแล้วนะ พ่อ
อยำกจะส่งจดหมำยวันนี”้
เจรำห์ยืนอยู่ท่โี ต๊ะในห้องนั่งเล่นตรงที่เธอวำงสมุด
ทิง้ ไว้ แต่บนโต๊ะว่ำงเปล่ำ เจรำห์มองหำที่ใต้กล้วยสี
เหลือง แต่ไม่มีสมุดสีเหลือง เจรำห์คน้ หำในห้องนอน
ของเธอ แต่ก็ไม่มี

ตอนนีเ้ ธอเริม่ กังวล เธอไม่รูว้ ำ่ จะไปหำที่ไหนแล้ว เธอ
ตัง้ ใจเขียนจดหมำยขอบคุณเมื่อครอบครัวมิชชันนำรี
ของเธอได้รบั กล่องจำกคุณตำบ๊อบ เธอได้วำดรูป
เด็กหญิงคนหนึ่ง ซึง่ ก็คือตัวเธอเองที่กำลังยิม้ มีควำมสุข
แต่สมุดอยู่ท่ไี หนนะ
เจรำห์ค่อยๆ เดินกลับไปที่หอ้ งนั่งเล่น เธอจำได้อย่ำง
ชัดเจนว่ำวำงสมุดไว้บนโต๊ะหลังให้พ่อดูจดหมำยและรูป
วำดของเธอ เธอมองไปยังโต๊ะที่วำ่ งเปล่ำ
พ่อกำลังคอยอยู่ เธอจะทำอะไรได้
ทันใดนัน้ เจรำห์นึกได้วำ่ เธอทำอะไรได้ เธออธิษฐำน
ได้น่นี ำ พ่อมักจะบอกเธอว่ำเธอสำมำรถอธิษฐำนต่อ
พระเจ้ำได้ทกุ ปั ญหำ ตอนนีเ้ ธอมีปัญหำใหญ่
เจรำห์น่งั ลงบนพืน้ หน้ำโต๊ะ เธอปิ ดตำและพนมมือ
แตะที่ปลำยจมูกของเธอ
“พระเยซูท่รี กั โปรดช่วยหนูหำสมุดให้เจอด้วย เพื่อหนู
จะสำมำรถเอำจดหมำยออกมำส่งได้” เธออธิษฐำน
ขณะกำลังลืมตำ เธอมองไปบนโต๊ะ เธอกระพริบตำ
และมองดูอกี ครัง้ สมุดสีเหลืองของเธออยู่ท่นี ่นั
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“ขอบคุณพระเยซู” เธอตะโกน
เธอหยิบสมุดขึน้ มำและเปิ ดดูขำ้ งใน จดหมำยและ
ภำพวำดยังอยู่ท่นี ่นั “รอหน่อยค่ะพ่อ” เธอเรียก “หนู
ต้องเขียนจดหมำยฉบับหนึ่ง”
ขณะนั่งลงตรงหน้ำโต๊ะ เจรำห์เขียนจดหมำยฉบับที่
สองเพื่อส่งไปยังเท็กซัส
“หนูอยำกจะเล่ำให้คณ
ุ ตำฟังว่ำพระเจ้ำทรงตอบคำ
อธิษฐำนของหนู” เธอเริ่มเขียน 
เมื่อสำมปี ก่อนเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเด็กๆ
ได้นำไปช่วยสร้ำงโรงเรียนแห่งหนึ่งบนหมู่เกำะมำร์แชล
ซึ่งพ่อแม่ของเจรำห์มิชชันนำรีจำกฟิ ลิปปิ นส์ได้สอน
เด็กๆ ถึงเรื่องของพระเจ้ำผูท้ รงตอบคำอธิษฐำน
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยของเด็กๆ ในไตรมำสนีท้ ่จี ะ
นำไปช่วยโรงเรียนมิชชั่นในมหำสมุทรแปซิฟิกอีกแห่ง
หนึ่งบนหมู่เกำะปำเลำ
โดย แอนดรู ว์ แมคเชสนี

เขตรักษำพันธุป์ ลำฉลำมที่ใหญ่
ที่สดุ ในโลก เนือ้ ที่เกือบ 772,000
ตำรำงไมล์ (2,000,000 ตำรำง
กิโลเมตร) ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.2011
โดยรัฐบำลหมูเ่ กำะมำร์แชล
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มีควำมยินดีในกำรเป็ นพยำนเพื่อพระ
คริสต์และกำรสร้ำงสำวก” ผ่ำนทำง “กำร
เพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกโบสถ์ที่มีส่วน
ร่วมทัง้ งำนประกำศส่วนบุคคลและ
สำธำรณะเพื่อไปยังเป้ำหมำยของกำรมี
ส่วนร่วมของสมำชิกทัง้ หมด” และ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ ำย
จิตวิญญำณ “เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคล
และครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยจิต
วิญญำณ” เรียนรูเ้ กี่ยวกับแผนกลยุทธ์
เพิ่มเติมได้ที่ IWillGo2020.org.

บำคำนิเรียนอยูเ่ กรดห้ำและอำศัยอยู่ในเมืองที่
ห่ำงไกลที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก
บ้ำนเกิดของเขำคืออีคำลอูอิต เมืองที่มีประชำกร
เพียง 8,000 คนในอำร์กติกแคนำดำ เมืองนีอ้ ยู่ไกล
มำก มันตัง้ อยู่บนเกำะแห่งหนึง่ ซึง่ ไม่มีถนนหรือรถไฟที่
สำมำรถเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆ ที่เหลือของแคนำดำ
ในฤดูหนำว นำ้ ในอ่ำวโฟรบิเชอร์กลำยเป็ นนำ้ แข็งและ
เรือไม่สำมำรถแล่นไปยังอีคำลอูอิตได้ ในฤดูหนำวและ
ฤดูรอ้ น ทำงที่ดีท่สี ดุ ในกำรเดินทำงเข้ำออกอีคำลอูอิท
คือทำงเครื่องบิน
ชื่อเมืองอีคำลอูอิตมำจำกคำท้องถิ่นที่หมำยควำม
ว่ำ “สถำนที่ซ่งึ มีปลำมำก” อีคำลอูอิตได้รบั ชื่อนีเ้ พรำะ
มีสถำนที่แห่งหนึง่ ซึง่ ชนพืน้ เมืองอินอู ิตสำมำรถจับปลำ
ได้ต่อเนื่องมำเป็ นเวลำหลำยพันปี แม้ในทุกวันนี ้
ชำวประมงยังคงจับปลำในอ่ำวโฟรบิเชอร์
บำคำนิรกั ปลำและชีวิตแบบธรรมชำติ เขำเชื่อว่ำ
พระเจ้ำทรงสร้ำงโลกและทุกอย่ำงในโลก รวมทัง้ พืช
สัตว์และมนุษย์ในหกวันและทรงหยุดพักในวันที่เจ็ด

แต่เขำเคยได้ยินเรื่องอีกแบบที่โรงเรียน คุณครูบอกกับ
นักเรียนเกรดห้ำว่ำโลกนีเ้ กิดขึน้ ผ่ำนปรำกฎกำรณ์บิ๊
กแบงและผูค้ นก็วิวฒ
ั นำกำรมำจำกสัตว์ บำคำนิไม่
เข้ำใจว่ำทำไมเพื่อนๆ ร่วมชัน้ บำงคนถึงไม่เชื่อว่ำพระ
เจ้ำทรงสร้ำงโลก
“เป็ นไปได้ไงที่ทงั้ โลก ผูค้ น สัตว์และพืชเกิดมำจำก
อะตอมเดียว” เขำกล่ำว “มันเป็ นไปไม่ได้ ฉันเชื่อว่ำพระ
เจ้ำทรงสร้ำงโลกนีแ้ ละทุกอย่ำงในโลก รวมทัง้ เรำด้วย”
เขำกล่ำวต่อ “มีบำงคนคิดว่ำเรำมำจำกลิงหรือบำบูน
ด้วย นี่ก็ไม่จริงเพรำะพระเจ้ำทรงสร้ำงเรำ ไม่มีทำงที่เรำ
จะมำจำกสัตว์ได้ แล้วเมื่อไหร่เรำจะเห็นผูค้ น
วิวฒ
ั นำกำรมำจำกสัตว์ได้อกี ล่ะ”
เมื่อบำคำนิเล่นกับเพื่อนร่วมชัน้ บำงครัง้ พวกเขำ
ถำมว่ำแล้วเขำเชื่อในพระเจ้ำพระผูส้ ร้ำงที่มองไม่เห็น
ได้อย่ำงไร
“เรำมองไม่เห็นพระเจ้ำ แล้วเรำจะเชื่อได้ไงว่ำ
พระองค์มจี ริง” เพื่อนๆ ของเขำถำม
บำคำนิมีคำตอบทันที เขำถำมคำถำมหนึ่งขึน้ มำ
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“เพื่อนๆ ไม่เคยเห็นทวดๆ ของเพื่อนๆ” เขำตอบ
“แล้วเพื่อนๆ รูไ้ ด้ยงั ไงว่ำครัง้ หนึ่งพวกเขำเคยมีชีวติ อยู่
บนโลกนี”้
บำคำนิหวังว่ำเขำจะสำมำรถเล่ำเรื่องของพระเจ้ำให้
เพื่อนๆ ของเขำฟังมำกขึน้ เขำพยำยำมรักพวกเขำใน
แบบเดี่ยวกับที่พระเจ้ำทรงรักเขำ เมื่อเพื่อนร่วมชัน้ ทำ
ไม่ดี เขำให้อภัยพวกเขำทันที เขำอ่ำนพระคัมภีรเ์ กือบ
ทุกเช้ำและเย็น เขำชอบสะบำโตเป็ นพิเศษ เมื่อกลุ่ม
เล็กของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสระลึกถึงวันแห่งกำรท
รทงสร้ำงของพระเจ้ำด้วยกำรศึกษำพระคัมภีรด์ ว้ ยกัน
ข้อพระคัมภีรท์ ่เี ขำชอบอยูใ่ นปฐมกำล 1:1 ซึ่งกล่ำวว่ำ
“ในเริ่มแรกนัน้ พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงฟ้ำและแผ่นดิน
โลก” เพรำะข้อพระคัมภีรน์ ที ้ ่ที ำให้เขำไม่เชื่อสิ่งที่ครู
สอนเกี่ยวกับบิก๊ แบงและคนอำจจะวิวฒ
ั นำกำรมำจำก
ลิง
ในพืน้ ที่ห่ำงไกลเช่นอีคำลอูอิต ไม่มีลิง แต่มีปลำ
มำกมำย นอกจำกนัน้ อีคำลอูอิตยังหมำยถึง “สถำนที่มี
ปลำมำกมำย” อีคำลอูอิตมีปลำมำกมำยที่กำลังรอกำร
จับ พระเยซูทรงตรัสกับเหล่ำสำวกของพระองค์วำ่ “จง
ตำมเรำมำเถิด และเรำจะตัง้ ท่ำนให้เป็ นผูห้ ำคนดั่งหำ
ปลำ” (มัทธิว 4:19) บำคำนิอยำกเป็ นคนจับคน เหนือ
สิ่งอื่นใด เขำอยำกให้เพื่อนร่วมชัน้ ของเขำรูว้ ำ่ พระเจ้ำ
ทรงสร้ำงพวกเขำ 
ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำส
นีจ้ ะนำไปช่วยเปิ ดโบสถ์แห่งหนึ่งและศูนย์บริกำรชุมชน
เพื่อแบ่งปั นข่ำวประเสริฐของพระเจ้ำพระผูส้ ร้ำงในนู
นำวุตซึ่งเป็ นอำณำเขตของแคนำดำ ที่ซ่งึ บำคำนิอำศัย
อยู่ ขอบคุณสำหรับกำรถวำยด้วยใจกว้ำงขวำง
โดย แอนดรู ว์ แมคเชสนี
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หำอีคำลอูอิต เมืองหลวงของนูนำวุตซึ่งเป็ นอำณำ
เขตหนึ่งของแคนำดำบนแผนที่ ในกำรเกริ่นถึง
โครงกำรสะบำโตทีส่ ิบสำม แสดงอิกลูอิกบนแผนที่
และแสดงให้ดวู ่ำมีระยะทำงห่ำงจำกอีคำลอูอิต
เท่ำไหร่

➢

รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีไ้ ด้แสดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ
ของแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์ที่1 ของพันธกิจ
“เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดของพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ใช่แค่
เพียงศำสนำจำรย์เท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถ์ทกุ คน
หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็ นพยำนเพื่อ
พระคริสต์และกำรสร้ำงสำวก” ผ่ำนทำง “กำร
เพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกโบสถ์ที่มีส่วนร่วมทัง้ งำน
ประกำศส่วนบุคคลและสำธำรณะเพื่อไปยัง
เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทัง้ หมด”
และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณ “เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคลและครอบครัว
เข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยจิตวิญญำณ” ผ่ำนตัวชีว้ ดั “มี
กำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกที่อธิษฐำน ศึกษำ
พระคัมภีร ์ ใช้บทเรียนสะบำโต อ่ำนหนังสือของนำง
เอเลน ไวท์ และมีส่วนร่วมในกำรนมัสกำรส่วนตัว
ของผูอ้ ื่น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงเห็นได้ชดั ของ
กำรยอมรับและปฏิบตั ิตำมหลักข้อเชื่อ โดยเฉพำะ
กำรทรงสร้ำง” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำร
เติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ ““เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่
กำรฟื ้ นฟูและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและ
ผูใ้ หญ่ตอนต้น” ผ่ำนตัวชีว้ ดั “สมำชิกโบสถ์แสดง
ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันและเคำรพ
ทุกคน"
เรียนรูเ้ กี่ยวกับแผนกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ที่
IWillGo2020.org.

นูนาวุต แคนาดา
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กั น ยำยน

ดีกว่าของเล่น
มาริ อ าห์

everal friends
เพื่อนหลำยคนมำรุ
มล้อgathered
มรอบมำริอaround
ำห์หลังเลิMariah
ก
at
school
on
Monday.
เรียนในวันจันทร์
“เธอทำอะไรหลังเลิกเรียนเหรอ” คนหนึ่งถำม
one asked.
“เรำไปเล่
นที่บำ้ นของเธอได้ไม๊” อีกคนถำม
your house to
มำริ“Can
อำห์สำ่ we
ยศีรcome
ษะ “วันover
นีไ้ ม่ได้to” เธอกล่
ำว “ฉันมี
อะไรต้อMariah
งทำเยอะเลยวั
นนี”้
shook her head. “Not today,”
มำริอำห์วยั เก้ำปี เป็ นเด็กหญิงที่ยงุ่ คนหนึ่งในปอนด์
อินเลท เมืองเล็กๆ แห่งหนึง่ ที่ตงั้ อยู่บนเกำะห่ำงไกลใน
อำร์กติกแคนำดำ เธอเรียนอยู่เกรดห้ำและทุกวัน
ธรรมดำเธอจะไปโรงเรียน หลังเลิกเรียนเธอทำกำรบ้ำน
และช่วยพ่อแม่ทำงำนรอบบ้ำน วันสะบำโต เธอกับ
ครอบครัวจะนมัสกำรที่บำ้ นโดยกำรอ่ำนพระคัมภีรแ์ ละ
ดูกำรเทศนำออนไลน์
แต่เพื่อนๆ ของมำริอำห์อยำกจะเล่นกับเธอจริงๆ
วันอังคำร เด็กๆ มำรวมตัวรอบๆ เธออีกครัง้
“เธอทำอะไรหลังเลิกเรียนเหรอ” คนหนึ่งถำม
“เรำไปเล่นที่บำ้ นของเธอได้ไม๊” อีกคนถำม
มำริอำห์สำ่ ยศีรษะ “วันนีไ้ ม่ได้” เธอกล่ำว “ฉันมี
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ปี

“Can
come นover
อะไรต้
องทwe
ำเยอะเลยวั
นี”้ to your house to
เรื่องแบบเดิมเกิดขึน้ อีกในวันพุธ พฤหัสและศุกร์
“แต่แล้วเมื่อไหร่พวกเรำถึงจะไปเล่นที่บำ้ นของเธอได้
ล่ะ” เพื่อนคนหนึ่งถำม
“วันเสำร์เป็ นไง” อีกคนกล่ำว “เธอต้องมีเวลำเล่น
แน่ในวันเสำร์”
มำริอำห์ตำโต เธอไม่มีเวลำว่ำงในวันเสำร์ “พวก
เธอมำที่บำ้ นแล้วก็รว่ มศึกษำพระคัมภีรก์ บั เรำได้” เธอ
กล่ำว
เพื่อนๆ ของเธอดูงงๆ พวกเขำไม่ได้อ่ำนพระคัมภีร ์
แต่พวกเขำแค่อยำกจะเล่นกับมำริอำห์ ดังนัน้ พวกเขำ
จึงตกลงไปที่บำ้ นในวันเสำร์
วันเสำร์ เพื่อสองสำมคนมำที่บำ้ นของมำริอำห์
เพื่อร่วมอ่ำนพระคัมภีรก์ บั เธอและพ่อแม่ของเธอ ผู้
มำเยี่ยมตัวน้อยดูงงๆ เมื่อพวกเขำได้ยินมำริอำห์
อ่ำน พวกเขำไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเจ้ำ
หลังจำกกำรอ่ำน พ่อหันไปเปิ ดคอมพิวเตอร์ และ
กลุ่มเล็กนีก้ ด็ คู ำเทศนำออนไลน์โดยนักเทศน์เซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง อีกครัง้ ที่กลุ่มผูม้ ำเยี่ยมดูงงๆ
พวกเขำไม่เคยฟังคำเทศนำ และพวกเขำก็ไม่เข้ำใจ
บำงอย่ำงที่นกั เทศน์พดู หลังจำกนัน้ พวกเขำขอให้

21

มำริอำห์อธิบำย
“เขำหมำยควำมว่ำยังไงเหรอที่เขำพูดแบบนัน้ ”
คนหนึ่งถำม
“หรือมันเกี่ยวกับอะไรตอนที่เขำพูดแบบนัน้ ” อีก
คนกล่ำว
มำริอำห์พยำยำมอธิบำยคำเทศนำด้วยคำพูด
ง่ำยๆ เมื่ออธิบำยเสร็จ เพื่อนๆ ของเธอดูเหมือนจะ
เข้ำใจ
“ขอบคุณที่ชวนเรำมำบ้ำนของเธอนะ” คนหนึ่ง
กล่ำวขณะที่ออกไป
“ใช่ๆ ขอบคุณมำก” อีกคนกล่ำว
ที่โรงเรียนในวันจันทร์ เด็กๆ หลำยคนถำมเพื่อนๆ
ของมำริอำห์วำ่ พวกเขำทำอะไรกันที่บำ้ นของมำริอำห์
เมื่อวันเสำร์
“เรำอ่ำนเรื่องของพระเจ้ำในพระคัมภีร”์ คนหนึ่ง
ตอบ
“แล้วเรำก็ดคู ำเทศนำที่นำ่ สนใจ” อีกคนกล่ำว
เพื่อนร่วมชัน้ อื่นๆ ไม่เคยอ่ำนพระคัมภีรห์ รือดู
คำเทศนำเช่นกัน และพวกเขำอยำกจะรูม้ ำกขึน้
“พวกเธออ่ำนอะไร” คนหนึง่ ถำม
“คำเทศนำที่นำ่ สนใจนัน้ น่ำสนใจยังไง” อีกคน
ถำม
เพื่อนๆ ของมำริอำห์พยำยำมอย่ำงดีท่สี ดุ ที่จะเล่ำ
ตำมที่พวกเขำได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเจ้ำ
มำริอำห์ยมิ ้ ขณะที่เธอฟั ง เธอรูส้ กึ ดี นี่ช่ำงดีกว่ำ
กำรเล่นของเล่น เธอจะต้อนรับเพื่อนๆ ร่วมชัน้ ของเธอ
ให้เข้ำมำที่บำ้ นของเธอทุกสะบำโตเลย 
ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
จะนำไปช่วยเปิ ดโบสถ์แห่งหนึ่งและศูนย์บริกำรชุมชน
เพื่อแบ่งปั นเรื่องของพระเจ้ำในนูนำวุตซึ่งเป็ นอำณำเขต
หนึ่งของแคนำดำ ที่ซ่งึ มำริอำห์อำศัยอยู่ ขอบคุณ
สำหรับกำรวำงแผนที่จะถวำยด้วยใจกว้ำงขวำง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ความจริงน่ารู้
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หำปอนด์อินเลท เมืองที่มีประชำกรประมำณ
1,600 คนในนูนำวุตซึ่งเป็ นอำณำเขตหนึ่งของ
แคนำดำบนแผนที่ ในกำรเกริ่นถึงโครงกำรสะบำ
โตที่สิบสำม แสดงอิกลูอิกบนแผนทีแ่ ละแสดงให้ดู
ว่ำมีระยะทำงห่ำงจำกปอนด์อินเลทเท่ำไหร่

➢

ดูคลิปของมำริอำห์ได้ที่:
https://youtu.be/BFIdIJbJm68
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รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีไ้ ด้แสดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ
ของแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์ที่1 ของพันธ
กิจ “เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดของพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ใช่
แค่เพียงศำสนำจำรย์เท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถ์ทกุ
คน หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็ น
พยำนเพื่อพระคริสต์และกำรสร้ำงสำวก” ผ่ำนทำง
“กำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกโบสถ์ที่มีส่วนร่วม
ทัง้ งำนประกำศส่วนบุคคลและสำธำรณะเพื่อไป
ยังเป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
ทัง้ หมด” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของกำรเติบโต
ฝ่ ำยจิตวิญญำณ “เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคลและ
ครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยจิตวิญญำณ”
ผ่ำนตัวชีว้ ดั “มีกำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกที่
อธิษฐำน ศึกษำพระคัมภีร ์ ใช้บทเรียนสะบำโต
อ่ำนหนังสือของนำงเอเลน ไวท์ และมีส่วนร่วมใน
กำรนมัสกำรส่วนตัวของผูอ้ ื่น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้
อย่ำงเห็นได้ชดั ของกำรยอมรับและปฏิบตั ิตำม
หลักข้อเชื่อ โดยเฉพำะ กำรทรงสร้ำง” และ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณ ““เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่ กำรฟื ้ นฟู
และกำรมีสว่ นร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้ หญ่
ตอนต้น” ผ่ำนตัวชีว้ ดั “สมำชิกโบสถ์แสดงควำม
เข้ำใจในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันและเคำรพทุก
คน"
เรียนรูเ้ กี่ยวกับแผนกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ที่
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ชีวิตเปลี่ยนไปครัง้ ใหญ่เลยสำหรับพอลล่ำวัย 9 ปี
เมื่อเธอและครอบครัวของเธอต้องย้ำยข้ำมแคนำดำ
พอลล่ำเคยอำศัยอยู่ท่เี มืองแคลกำรีในแคนำดำ
ตะวันตก แต่วนั หนึง่ เธอต้องขึน้ เครื่องบินและบินไปไกล
กว่ำ 1,850 ไมล์ (3,000 กม.) เพื่อไปยังเมืองอีคำล
อูอิตในอำร์กติกแคนำดำ
ก่อนหน้ำนีพ้ อลล่ำเคยอำศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ท่มี ี
ประชำกรกว่ำหนึ่งล้ำนคน ตอนนีเ้ ธอต้องมำอยู่ในเมือง
เล็กๆ ที่มีประชำกรแค่ 8,000 คน
ก่อนหน้ำนี ้ พอลล่ำเคยอำศัยอยูใ่ นส่วนตรงกลำง
ของทวีปอเมริกำเหนืออันกว้ำงใหญ่ ตอนนีเ้ ธออำศัย
อยู่ตรงขอบๆ ของทวีปบนเกำะเล็กๆ
สิ่งอื่นๆ ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน
พอลล่ำเริ่มไปโบสถ์กบั แม่ทกุ วันสะบำโต “ฉันเริ่มไป
โบสถ์ท่นี ่ใี นอีคำลอูอิต” เธอกล่ำว “ผูค้ นที่โบสถ์ให้กำร
ต้อนรับอย่ำงดีและห่วงใย มันทำให้ชีวติ ของฉัน
เปลี่ยนไปมำก”
ก่อนหน้ำนี ้ พอลล่ำไม่เคยอ่ำนพระคัมภีร ์ ตอนนีเ้ ธอ
อ่ำนพระคัมภีรเ์ ป็ นประจำ

มีกำรเปลี่ยนใหญ่ใหญ่อีกอย่ำงหนึ่งซึ่งเกิดขึน้ ที่อีคำล
อูอิต พอลล่ำได้นอ้ งสำวคนใหม่
เรื่องเกิดขึน้ เมื่อแม่ประกำศในวันหนึ่งว่ำครอบครัวจะ
รับอุปกำระเด็ก ในอีคำลอูอิต พ่อแม่บำงคนไม่สำมำรถ
เลีย้ งดูลกู ๆ ของพวกเขำได้ และแม่ตดั สินใจว่ำแม่กบั
พอลล่ำสำมำรถช่วยได้ เด็กๆ จะมำอยูด่ ว้ ยจนกว่ำพ่อ
แม่แท้จริงของพวกเขำจะสำมำรถรับพวกเขำกลับไป
เลีย้ งดูได้
พอลล่ำตื่นเต้นที่จะได้เจอกับน้องสำวคนใหม่ของเธอ
จอยวัย 2 ขวบ แต่พอลล่ำก็ตอ้ งประหลำดใจเมื่อพวก
เขำนั่งรับประทำนอำหำรมือ้ แรกด้วยกัน จอยไม่รูว้ ำ่ จะ
อธิษฐำนอย่ำงไร
ก่อนรับประทำน พอลล่ำอธิษฐำน “พระเจ้ำที่รกั
ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอำหำรนี ้ โปรดอวยพร
อำหำรนีด้ ว้ ย อำเมน”
เมื่อเธอลืมตำ เธอเห็นว่ำจอยมองดูอย่ำงงงๆ จอยไม่
เข้ำใจว่ำเพิ่งเกิดอะไรขึน้ หลังมือ้ อำหำร พอลล่ำอธิบำย
ว่ำสิ่งดีทกุ อย่ำงมำจำกพระเจ้ำและเธอจึงขอบพระคุณ
พระเจ้ำสำหรับอำหำรก่อนรับประทำน
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“เดี๋ยวสอนให้นะว่ำจะอธิษฐำนยังไง” พอลล่ำกล่ำว
“มันง่ำยมำก”
จอยพนมมือและปิ ดตำด้วยควำมเชื่อฟัง
“พระเจ้ำที่รกั ” พอลล่ำกล่ำว
“พระเจ้ำที่รกั ” จอยพูดตำม
“ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอำหำรนี”้
“ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอำหำรนี”้
“อำเมน”
“อำเมน”
พอลล่ำยิม้ ดีใจ “ดีมำก” เธอกล่ำว “ครำวนีเ้ ธอก็จะ
สำมำรถขอบคุณพระเจ้ำด้วยตัวเองได้แล้วตอนที่จะ
รับประทำน”
ในวันสะบำโต เธอชวนจอยไปโรงเรียนสะบำโตและ
ไปโบสถ์ เธอรูส้ กึ ดีเพรำะว่ำเธอกำลังแบ่งปั นพระเยซูให้
ผูอ้ ื่น
หลังจำกนัน้ ไม่นำน พ่อแม่ของจอยสำมำรถรับลูก
สำวของพวกเขำกลับบ้ำนได้ แล้วพี่นอ้ งชำยหญิงบุญ
ธรรมคนอื่นๆ ก็มำถึงบ้ำนของพอลล่ำ
ข้อพระคัมภีรท์ ่พี อลล่ำชอบอยูใ่ นสดุดี 150:6 ซึง่
กล่ำวว่ำ “จงให้ทกุ สิ่งที่หำยใจสรรเสริญพระเยโฮวำห์
จงสรรเสริญพระเยโฮวำห์เถิด” (KJV) “ข้อพระคัมภีรน์ ี ้
หมำยควำมว่ำทุกคนควรจะสรรเสริญองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ำ” พอลล่ำกล่ำว “พระเจ้ำทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ ของ
เรำและเรำอำจจะไม่รูต้ วั ด้วยซำ้ ” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
จะนำไปช่วยเปิ ดโบสถ์แห่งหนึ่งและศูนย์บริกำรชุมชน
ในนูนำวุตซึง่ อยูใ่ นอำณำเขตของแคนำดำ ที่ซ่งึ พอลล่ำ
อำศัยอยู่ ขอบคุณสำหรับกำรวำงแผนถวำยด้วยใจ
กว้ำงขวำง
โดย แอนดรู ว์ แมคเชสนี

ความจริงน่ารู้
➢

หำแคลกำรีในแคนำดำตะวันตก ซึ่งเป็ นจังหวัดหนึ่ง
ของอัลเบอร์ตำ และหำอีคำลอูอิต เมืองหลวงของนู
นำวุตในอำณำเขตของแคนำดำ บนแผนที่ แสดงให้
เด็กๆ เห็นระยะทำงที่ห่ำงไกลกันมำกระหว่ำงเมือง
ต่ำงๆ ในช่วงแนะนำโครงกำรสะบำโตที่สิบสำม
แสดงอิกลูอิกบนแผนทีแ่ ละแสดงให้เห็นว่ำมันห่ำง
จำกอีคำลอูอิตแค่ไหน

➢

ชื่อของเด็กที่รบั มำอุปกำระเป็ นชื่อสมมุติ

➢

รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีไ้ ด้แสดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ
ของแผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์ที่1 ของพันธกิจ
“เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดของพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตไม่ใช่แค่
เพียงศำสนำจำรย์เท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถ์ทกุ คน
หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็ นพยำนเพื่อ
พระคริสต์และกำรสร้ำงสำวก” ผ่ำนทำง “กำร
เพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกโบสถ์ที่มีส่วนร่วมทัง้ งำน
ประกำศส่วนบุคคลและสำธำรณะเพื่อไปยัง
เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกทัง้ หมด”
และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณ “เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคลและครอบครัว
เข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยจิตวิญญำณ” ผ่ำนตัวชีว้ ดั “มี
กำรเพิ่มขึน้ ของจำนวนสมำชิกที่อธิษฐำน ศึกษำ
พระคัมภีร ์ ใช้บทเรียนสะบำโต อ่ำนหนังสือของนำง
เอเลน ไวท์ และมีส่วนร่วมในกำรนมัสกำรส่วนตัว
ของผูอ้ ื่น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงเห็นได้ชดั ของ
กำรยอมรับและปฏิบตั ิตำมหลักข้อเชื่อ โดยเฉพำะ
กำรทรงสร้ำง” และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 6 ของกำร
เติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ ““เพิ่มกำรเข้ำถึง กำรคงอยู่
กำรฟื ้ นฟูและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและ
ผูใ้ หญ่ตอนต้น” ผ่ำนตัวชีว้ ดั “สมำชิกโบสถ์แสดง
ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันและเคำรพ
ทุกคน"
เรียนรูเ้ กี่ยวกับแผนกลยุทธ์เพิ่มเติมได้ที่
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ผู้ อ พยพในสานั ก งานภาค

แม่เขย่ำตัวคิมวัย 7 ปี เพื่อปลุกให้ตื่น
“ตื่นได้แล้ว” แม่กล่ำว “ฝนตกหนักมำกๆ ตรงนี ้
สกปรกไปหมดแล้ว เรำรีบขึน้ ไปชัน้ สองกัน”
คิมดูเหมือนยังง่วงอยู่ เธอลืมตำขึน้ อย่ำงงัวเงีย นำ้
ไหลวนเข้ำมำทั่วพืน้ ดินของบ้ำน เธอได้ยินเสียงฝนตก
ถล่มลงมำที่บำ้ น สำยฟ้ำแลบลงมำ คิมลุกขึน้ และตำม
แม่ไปยังบันไดไม้ไผ่เพื่อขึน้ ไปยังชัน้ สองอย่ำงเชื่อฟั ง
ชำยและหญิงซึง่ เป็ นเจ้ำของบ้ำนยืนอยู่ใกล้กบั บันได
ที่ชนั้ สอง พวกเขำให้แม่กบั คิมขึน้ มำเพื่อหนีนำ้ ท่วมใน
หมู่บำ้ นเล็กๆ ที่ประเทศเมียนมำ
แม่บอกคิมให้ปีนขึน้ ไปก่อน ที่ดำ้ นบนคิมเห็นชำย
หญิงและลูกสำวเล็กๆ ของพวกเขำอีกสองคน คิมรักเอส
เธอร์ ที่อำยุ 3 ขวบและมวนซึ่งอำยุเพียงไม่กี่เดือนมำก
เธอป้อนข้ำวและอำบนำ้ ให้เด็กหญิงทัง้ สองซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของงำนของเธอ เมื่อเอสเธอร์กินข้ำวกับกุง้ ทอด
ของเธอไม่หมด คิมก็ได้รบั อนุญำตให้รบั ประทำนที่เหลือ
ได้ แต่แม่ไม่อนุญำตให้รบั ประทำนกุง้ แม่บอกว่ำพระ
คัมภีรส์ อนว่ำกุง้ เป็ นสัตว์ไม่สะอำด
แม่ทำงำนเป็ นคนดูแลบ้ำนของครอบครัวนี ้ แม่ซกั ผ้ำ
ทำอำหำร และตักนำ้ จำกทะเลสำปมำใส่ในถังเพื่อพวก

เขำจะใช้ดื่มและอำบนำ้ ชำยและหญิงที่อำศัยอยู่บนชัน้
สองพร้อมกับลูกสำวตัวน้อยของพวกเขำยำกจนเกินกว่ำ
จะให้เงินเดือนแม่ พวกเขำจึงให้แม่กบั คิมอำศัยอยู่ท่ชี นั้
ล่ำงฟรีและรับประทำนอำหำรกับพวกเขำได้ คิมไม่เคย
ไปโรงเรียน
ตอนนีฝ้ นกำลังตก เอสเธอร์และมวนตัวน้อยกำลัง
ร้องไห้ พวกเขำกลัว บ้ำนไม้ไผ่ท่งี ่อนแง่นสั่นรำวกับมัน
จะพังลงมำเมื่อไหร่ก็ได้
ฟิ ้ ว!
ทันใดนัน้ หน้ำต่ำงพลำสติกที่ชนั้ สองปลิวหลุดไปกับ
สำยลม
แคว่ก!
ลมแรงมำกพัดมำจนทำให้หลังคำฉีกขำด
ฝนห่ำใหญ่เทลงมำใส่คิมทันที่ เธอเห็นระดับนำ้
สูงขึน้ อย่ำงรวดเร็วและเกือบจะถึงชัน้ สองของบ้ำนแล้ว
เธอว่ำยนำ้ ไม่เป็ น ไม่มีใครว่ำยนำ้ เป็ นเลย แล้วต่อไปจะ
เกิดอะไรขึน้
แม่อธิษฐำน
“พระเจ้ำที่รกั ถ้ำพระองค์ทรงช่วยลูกสำวของข้ำ
พระองค์และข้ำพระองค์จำกพำยุนี ้ ข้ำพระองค์จะถวำย
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ลูกสำวให้กบั พระองค์และเชื่อว่ำพระองค์จะนำเรำไปยัง
สถำนที่ท่ดี ีกว่ำ ที่สหรัฐอเมริกำ” แม่กล่ำว
แม่อธิษฐำนซำ้ อีกหลำยครัง้ คิมอธิษฐำนด้วย ชำย
หญิงคู่นนั้ ก็อธิษฐำน
หลังจำกนัน้ สักพัก ฝนหยุดตก แต่ทงั้ สองครอบครัว
ยังติดอยู่บนชัน้ สองขณะที่พวกเขำคอยให้นำ้ ลดลงให้
หมด พวกเขำไม่มีอำหำรไม่มีไฟฟ้ำ เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะ
ก่อไฟ พวกเขำรอคอยเป็ นเวลำเจ็ดวัน ในที่สดุ พวกเขำก็
สำมำรถออกจำกบ้ำนได้ อย่ำงไรก็ตำมพวกเขำรอดชีวิต
แม่ขอบพระคุณพระเจ้ำสำหรับกำรตอบคำอธิษฐำนของ
พวกเขำ 
สำมปี ต่อมำ พระเจ้ำทรงตอบคำอธิษฐำนของแม่ใน
แบบที่พิเศษเมื่อแม่และคิมสำมำรถย้ำยไปยัง
สหรัฐอเมริกำในฐำนะผูอ้ พยพได้ คิมอำยุ 10 ปี และไม่
เคยเข้ำเรียนเลย แม่ยงั คงอธิษฐำนต่อไป และสุดท้ำย
คิมได้เข้ำเรียนที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในรัฐ
จอร์เจีย เด็กๆ อย่ำงพวกเรำสำมำรถช่วยทำให้มนั
เป็ นไปได้ คิมสำมำรถเข้ำเรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได้
ก็ตอ้ งขอบคุณเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมซึ่งได้นำไป
ช่วยเด็กๆ ผูอ้ พยพในสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ ส่วน
หนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำนี ้ จะ
นำไปช่วยเด็กๆ ผูอ้ พยพอีกครัง้ ขอบคุณสำหรับกำร
วำงแผนถวำยด้วยใจกว้ำงขวำง

ความจริงน่ารู้
➢

หำประเทศพม่ำและสหรัฐอเมริกำบนแผนที่

➢

ท้ำทำยให้เด็กๆ วำงแผนถวำยเงินถวำยสะบำโตที่
สิบสำมด้วยใจกว้ำงขวำงเพื่อช่วยเด็กๆ ผูอ้ พยพ
เช่นคิมได้รบั กำรศึกษำแบบแอ๊ดเวนตีส

➢

รูว้ ่ำคิมตอนนีก้ ำลังศึกษำอยู่ที่มหำวิทยำลัยเซำ
เทิรน์ แอ๊ดเวนตีสและหวังว่ำจะใช้ชีวิตของเธอใน
กำรสอนผูอ้ ื่นถึงพระเจ้ำผูแ้ สนอัศจรรย์ผทู้ รงตอบ
คำอธิษฐำน

➢

รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีนที่ช่อื
ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2 “เพื่อ
เสริมกำลังและขยำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ดเวนตีสไป
ยังเมืองใหญ่ท่วั โลก ท่ำมกลำงกลุ่มคนที่ยงั เข้ำไม่
ถึงและเข้ำถึงแล้ว และคนที่ไม่ใช่คริสเตียน” ผ่ำน
ตัวชีว้ ดั ที่กล่ำวว่ำ “แต่ละสำนักงำนภำคจะต้องให้
ควำมสำคัญกับกลุ่มผูอ้ พยพหรือคนต่ำงด้ำวใน
พืน้ ที่ของพวกเขำ และมีควำมคิดริเริ่มที่จะเข้ำถึง
พวกเขำ” และวัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณข้อที่ 5 “เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคลและ
ครอบครัวให้เข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ”
ผ่ำนตัวชีว้ ดั ที่กล่ำวว่ำ “มีกำรเพิ่มจำนวนของเด็กๆ
จำกครอบครัวแอ๊ดเวนตีสและโบสถ์ต่ำงๆ ในกำร
เข้ำเรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส”
เรียนรูเ้ กี่ยวกับแผนกลยุทธ์นมี ้ ำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

โดย แอนดรู ว์ แมคเชสนี
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เนี ย ง เมื อ ง
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ปี

ยากจริ ง ๆ
วันแรกของกำรไปโรงเรียนสำหรับเนียงเป็ นเรื่องยำก
ยำกจริงๆ
เด็กหญิงวัย 9 ปี เดินทำงจำกเมียนมำไปถึงที่
สหรัฐอเมริกำได้เพียงหนึ่งเดือนก่อนหน้ำนี ้ พ่อแม่ของ
เธอเป็ นผูอ้ พยพ เธอไม่รูภ้ ำษำอังกฤษ และเธอไม่มี
เพื่อนเลย เรื่องของเนียงมันแย่ เพรำะปี กำรศึกษำของ
โรงเรียนได้เริ่มต้นไปนำนแล้ว และวันแรกของกำรไป
โรงเรียนของเธอก็เป็ นเดือนพฤศจิกำยนแล้ว
“สวัสดี เธอชื่ออะไรเหรอ” เด็กหญิงคนหนึ่งถำมเธอ
เนียงส่ำยศีรษะ “ไม่” เธอกล่ำว
“โอ้” เด็กหญิงงง “เธอมำจำกไหน” เนียงส่ำยศีรษะ
อีก
“ไม่” เธอกล่ำว
ต่อมำเด็กชำยอีกคนเดินมำที่เธอ
“สวัสดี เธอชื่ออะไรเหรอ” เขำถำม
“ไม่” เนียงกล่ำวพร้อมส่ำยศีรษะ
เด็กชำยไม่เข้ำใจ
“เธอมำจำกไหนเหรอ” เขำถำมต่อ “ไม่” เนียงตอบ
พร้อมส่ำยศีรษะอีกครัง้
เนียงไม่ได้พยำยำมจะหยำบคำย เธอแค่ไม่เข้ำใจ

ว่ำเด็กๆ พวกนัน้ กำลังถำมอะไร เพรำะเธอไม่รู ้
ภำษำอังกฤษ เธอนั่งเงียบๆ ตลอดทัง้ เช้ำในชัน้ เรียน
ตอนเวลำพักเที่ยง เธอเดินตำมเด็กๆ คนอื่นไปที่โรง
อำหำร เด็กๆ เกรดสี่ทงั้ 25 คนมักจะนั่งด้วยกันที่โต๊ะที่
กำหนดไว้ของพวกเขำ คุณครูคอยดูให้แน่ใจว่ำพวกเขำ
เรียบร้อยกันดี
เนียงมองไปที่อำหำรที่เสิรฟ์ ในโรงอำหำร มีนำโชชีส
กับเนือ้ สไลด์ มินิพิซซ่ำ นักเก็ตไก่ อำหำรเหล่ำนีแ้ ปลก
สำหรับเธอมำก เธอเคยรับประทำนแต่ใบมัสตำร์ด ใบ
มันฝรั่ง แพงพวย ถั่วสีนำ้ ตำล และเลนทิลสีสม้
หลังจำกทดลองอำหำรแปลกๆ ดูแล้ว เธอกลับไปที่
ห้องเรียนและนั่งเงียบๆ จนกระทั่งโรงเรียนเลิกในวันนัน้
ที่บำ้ น เธออธิษฐำนขอกำรช่วยเหลือจำกพระเจ้ำ
“พระเจ้ำที่รกั โปรดช่วยให้ลกู รอดไปได้อีกวันที่โรงเรียน
ด้วย” เธอกล่ำว “โปรดช่วยให้ลกู ไม่มีปัญหำกับคุณครู
ดูแลให้ลกู ปลอดภัยขณะลูกเดินไปโรงเรียน อำเมน”
หลำยอย่ำงที่โรงเรียนทำให้เนียงสับสน เธอไม่รูว้ ่ำอะไร
อยู่ตรงไหน และเธอไม่สำมำรถถำมทำงได้เพรำะเธอพูด
ภำษำอังกฤษไม่ได้ ตอนที่คณ
ุ ครูให้ทำข้อสอบปรนัย
เธอไม่รูว้ ำ่ ต้องทำอะไร เธอไม่เข้ำใจคำถำม และเธอ
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ไม่รูว้ ่ำจะต้องตอบอย่ำงไร เธอจึงสุ่มวงกลมคำตอบแต่
ละข้อไป
บำงครัง้ คุณครูโมโห หลำยครัง้ เด็กๆ เริ่มแย่งกันพูด
ในเวลำเดียวกัน และเสียงก็ดงั หนวกหูในห้องเรียน
คุณครูไม่ชอบแบบนัน้
“ทุกคนเงียบ” คุณครูดีดนิว้
เด็กๆ ก็จะเงียบลงพักหนึ่งแต่แล้วก็ลืมตัวอีก
เสียงพูดคุยดังขึน้ อีกครัง้
“เงียบ!” คุณครูตะโกน
อีกครัง้ ที่หอ้ งเงียบลงไปครูห่ นึ่ง แต่แล้วเสียงพูดคุย
กับเริ่มขึน้ ใหม่ คุณครูทดไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว “ทุกคน
ห้ำมคุยกันตอนเที่ยงยกเว้นเนียง” เธอตะโกน
ห้องเรียนเงียบลงจริงๆ กำรลงโทษนีห้ มำยถึงว่ำจะ
ไม่มีใครสำมำรถพูดคุยกันได้ในช่วงรับประทำนอำหำร
เที่ยงที่โรงอำหำรยกเว้นเนียง เนียงตระหนักว่ำคุณครูดี
กับเธอก็เพรำะเธอไม่เคยคุยเลยในชัน้ เรียน เธอตัดสินใจ
ว่ำจะเงียบต่อไปตลอดเวลำดีกว่ำที่จะถูกคุณครูดเุ อำ
ที่บำ้ น เธออธิษฐำนด้วยควำมกังวลทุกวัน “พระเจ้ำ
ที่รกั โปรดช่วยให้ลกู รอดไปได้อีกวันที่โรงเรียน ช่วยให้
ลูกไม่มีปัญหำกับครูและดูแลลูกให้ปลอดภัยขณะที่ลกุ
เดินไปโรงเรียน”
ชีวิตตอนเกรดสี่ยำกลำบำกสำหรับเนียง แต่ตอน
เกรดห้ำก็ดีขนึ ้ เธอรูจ้ กั เส้นทำงรอบโรงเรียน ดังนัน้ เธอ
จึงไม่ตอ้ งถำมใครเรื่องอะไรอยู่ตรงไหน เธอเริ่มพูด
ภำษำอังกฤษได้และเริม่ มีเพื่อน
“เธอชื่ออะไรเหรอ” เด็กหญิงคนหนึ่งถำม
“ฉันชื่อเนียง” เนียงตอบพร้อมรอยยิม้ เขินอำย
เธอเข้ำใจคำถำมแล้ว
“โอ้ แล้วเธอมำจำกไหนเหรอ” เด็กหญิงถำมต่อ “ฉัน
มำจำกพม่ำ หรือจะเรียกว่ำเมียนมำก็ได้” เนียงกล่ำว
เด็กหญิงคนนัน้ พยักหน้ำ เธอเคยได้ยินชื่อประเทศนี ้
มีเด็กผูอ้ พยพคนอื่นๆ อีกหลำยคนที่มำจำกเมียนมำซึง่
เรียนอยู่ท่โี รงเรียนของพวกเขำเช่นกัน
“โอ้ โอเค” เธอกล่ำว “เธออยำกจะเล่นด้วยกันไม๊”
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ความจริงน่ารู้
➢

หำประเทศเมียนมำและสหรัฐอเมริกำบนแผนที่

➢

ท้ำทำยให้เด็กๆ มองหำเพื่อนร่วมชัน้ ที่เงียบมำกๆ
และทำอะไรดีๆ บำงอย่ำงให้เพื่อนคนนัน้ ท่ำทำง
ที่ใจดีอำจจะเป็ นอะไรที่ง่ำยๆ โดยกำรถำมว่ำ
“เธอชื่ออะไร” และ “เธอมำจำกไหน”

➢

รูว้ ่ำตอนนีเ้ นียงเป็ นนักศึกษำอยู่ที่มหำวิทยำลัย
เซำเทิรน์ แอ๊ดเวนตีสและวำงแผนจะเป็ นทันต
แพทย์ของงำนมิชชั่น

➢

รูว้ ่ำข่ำวพันธกิจนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของ
แผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีนที่ช่อื ว่ำ “ฉันจะไป” วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อ
ที่ 2 “เพื่อเสริมกำลังและขยำยกำรเข้ำถึงของ
แอ๊ดเวนตีสไปยังเมืองใหญ่ท่วั โลก ท่ำมกลำง
กลุ่มคนที่ยงั เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงแล้ว และคนที่
ไม่ใช่คริสเตียน” ผ่ำนตัวชีว้ ดั ที่กล่ำวว่ำ “แต่ละ
สำนักงำนภำคจะต้องให้ควำมสำคัญกับกลุ่มผู้
อพยพหรือคนต่ำงด้ำวในพืน้ ที่ของพวกเขำ และ
มีควำมคิดริเริ่มที่จะเข้ำถึงพวกเขำ” และ
วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 5
“เพื่อสร้ำงวินยั ส่วนบุคคลและครอบครัวให้เข้ำ
สู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ” ผ่ำนตัวชีว้ ดั
ที่กล่ำวว่ำ “มีกำรเพิ่มจำนวนของเด็กๆ จำก
ครอบครัวแอ๊ดเวนตีสและโบสถ์ต่ำงๆ ในกำร
เข้ำเรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส”
เรียนรูเ้ กี่ยวกับแผนกลยุทธ์นมี ้ ำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

เนียงรูส้ กึ มีควำมสุข เธอกำลังเริ่มปรับตัวได้ เธอรูส้ กึ มี
ควำมสุขมำกขึน้ กว่ำเดิมอีกตอนเรียนเกรดเจ็ด เพรำะ
เธอสำมำรถย้ำยจำกโรงเรียนรัฐบำลไปเรียนที่โรงเรียน
ของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ขอบคุณเงินจำกเงินถวำยสะ
บำโตที่สิบสำมที่ไปช่วยผูอ้ พยพในสหรัฐอเมริกำและ
แคนำดำ เธอดีใจที่ได้เรียนหนังสือกับคุณครูท่ใี จดีท่ไี ม่
เคยตะโกนใส่
เธอขอบคุณพระเจ้ำในคำอธิษฐำนประจำวันของเธอ
“พระเจ้ำที่รกั ขอบคุณพระองค์อย่ำงมำกมำยสำหรับ
กำรช่วยให้ลกู ได้เรียนรูภ้ ำษำใหม่นแี ้ ละสำหรับกำรดูแล
ลูกและช่วยให้เรำเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆ ไปได้ทีละเล็กที
ละน้อย” เธออธิษฐำน 
ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำส
นีจ้ ะนำไปช่วยเด็กๆ ผูอ้ พยพเช่นเดียวกับเนียงให้ได้
ศึกษำในโรงเรียนของแอ๊ดเวนตีสมำกขึน้ ขอบคุณ
สำหรับกำรวำงแผนถวำยด้วยใจกว้ำงขวำง

ก่อนสะบาโตทีส่ ิบสาม
➢

ส่งข้อควำมไปทีบ่ ำ้ นของเด็กๆ เพื่อเตือนคุณพ่อคุณแม่
ผูป้ กครองถึงรำยกำรและหนุนใจให้เด็กๆ นำเงินถวำย
สะบำโตทีส่ ิบสำมของพวกเขำมำถวำยในวันที่ 25
กันยำยน เตือนใจทุกคนว่ำเงินถวำยงำนมิชชั่นของ
พวกเขำเป็ นของขวัญซึ่งจะช่วยประกำศพระวจนะของ
พระเจ้ำไปทั่วโลก และหนึ่งในสี่ของเงินถวำยสะบำโตที่
สิบสำมของพวกเขำจะส่งตรงไปช่วยโครงกำรต่ำงๆ สี่
โครงกำรในสำนักงำนภำคอเมริกำเหนือ โครงกำรต่ำงๆ
อยู่ที่ปกหลัง

➢

ผูบ้ รรยำยไม่จำเป็ นต้องท่องจำเรื่อง แต่เขำหรือเธอควร
จะคุน้ เคยกับเรื่องมำกพอที่จะไม่ตอ้ งอ่ำนมัน
ตลอดเวลำ อีกรูปแบบหนึ่งคือ เด็กๆ สำมำรถแสดง
เรื่องเป็ นละคร โดยมีบทของเนียง คุณครู และเด็ก
นักเรียนคนอื่น

➢

ก่อนหรือหลังกำรนำเสนอเรื่อง ใช้แผนที่แสดงโครงกำร
ทัง้ สี่ในสำนักงำนภำคอเมริกำเหนือซึ่งจะได้รบั เงินจำก
เงินถวำยสะบำโตที่สบิ สำมนี ้ อธิบำยโครงกำรต่ำงๆ

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

โครงการสะบาโตทีส่ ิบสามในอนาคต
เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสต่อไปจะนำไปช่วยสำนักงำนภำคเอเชียแปซิฟิกเหนือเพื่อสร้ำง:
➢
➢
➢
➢
➢

ศูนย์วถิ ีชีวติ แอ๊ดเวนตีสในอูลำนบำตำร์ ประเทศมองโกเลีย
ศูนย์ดแู ลเด็กผูอ้ พยพในอังซำน ประเทศเกำหลีใต้
ศูนย์มิชชั่นยองนัมในแดกู ประเทศเกำหลีใต้
ศูนย์บริกำรชุมชนในเมืองสำมแห่งใน ไทเป ไถหนำน และเกำสง ประเทศไต้หวัน
รำยกำรประกำศทำงอินเทอร์เน็ตโดยมุ่งไปที่กลุ่มเป้ำหมำยซึ่งใช้อนิ เทอร์เน็ตเป็ นหลักในประเทศ
ญี่ปนุ่
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