สำนักงำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต้

ภาพหน้าปก: เคเคอำยุ 8 ปี ตอนที่เธอรูว้ ่ำแม่ของเธอป่ วย ตอนเธออำยุ 8 ปี เธอยังได้เรียนรูด้ ว้ ยว่ำพระเยซูเป็ น

เพื่อนของเธอและเธอสำมำรถอธิษฐำนต่อพระองค์ได้
ผจญภัยสะบำโตของแอนนิตำ |26 กุมภาพันธ์
ลาว
หัวล้ำนและกลัว |1 มกราคม
หนังสือไปทีโ่ รงพยาบาล |8 มกราคม
ไฟไหม้! ช่วยด้วย! |15 มกราคม
อธิษฐำนเผื่อพ่อแม่ |22 มกราคม

สิงคโปร์
คนแปลกหน้ำผูใ้ จดี |5 มีนาคม

ประเทศต้องห้าม
เด็กชำยมิชชันนำรี |12 มีนาคม

ไทย
พ่อของลูกกำพร้ำ |30 มกราคม
วำงใจในพระเจ้ำ |5 กุมภาพันธ์
กรำบไหว้พระเจ้ำเท่ำนัน้ |12 กุมภาพันธ์

อินโดนีเซีย

ติมอร์เลสเต
โรงเรียนเปลี่ยนชีวิต |19 มีนาคม
สะบำโตที่สิบสำม: เด็กชำยกำพร้ำอัศจรรย์ |26 มีนาคม

พระเยซูแท้จริง |19 กุมภาพันธ์

ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมเมื่อสำมปี ก่อนซึ่งได้นำไปช่วยโรงเรียน
นำนำชำติแอ๊ดเวนตีสโครำชขยำยไปถึงระดับมัธยมและได้สร้ำงชัน้ เรียนกับอำคำรอื่นๆ
ในที่ดินตำแหน่งใหม่ในโครำช ประเทศไทย
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ธิบเป็ นเด็กหญิงผมดำยำวสลวยที่สวยงำมคนหนึ่ง
ในประเทศลำว เธอไม่รูจ้ กั พระเยซู และเธอก็ไม่ได้
สนใจ
ที่โรงเรียน เธอได้เป็ นเพื่อนกับเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่ง
พูดคุยเรื่องพระเยซู เด็กหญิงคนนัน้ เป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีส
“พระเยซูทรงสร้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงรวมทัง้ เพื่อนๆ
ด้วย” เด็กหญิงกล่ำว “พระองค์ทรงพระชนม์อยู่บน
สวรรค์”
ธิบไม่เข้ำใจเลยว่ำเพื่อนของเธอกำลังพูดเรื่องอะไร
เธอกรำบไหว้รูปสลักจำกหินที่วดั และเธอไม่สนใจที่จะ
ฟั งเรื่องของพระเยซู
แล้วธิบก็ป่วย เป็ นอำกำรป่ วยที่แปลก ทุกอย่ำงดู
ปกติดีในช่วงกลำงวัน แต่เมื่อดวงอำทิตย์ตกและเข้ำสู่
ควำมมืดเธอจะเริ่มทำร้ำยตัวเอง เธอใช้มือตีตวั เอง
ตลอดทั้งคืน เธอไม่หยุดตีจนกว่ำดวงอำทิตย์จะขึน้ ใน
ตอนเช้ำ แล้วเธอก็จะกลับเป็ นปกติ
พ่อแม่กังวล ธิบไม่นอนเลยตอนกลำงคืน เธอมีแผล
และรอยฟกชำ้ ทั่วทั้งตัว พวกเขำพำเธอไปหำหมอผี แต่
หมอผีก็ทำอะไรไม่ได้ พวกเขำพำเธอไปหำหมอดู แต่เธอ
ก็ช่วยอะไรไม่ได้เช่นกัน ธิบไปหำหมอผีและหมอดูหลำย

คน แต่ไม่มีใครสำมำรถรักษำเธอได้เลย พ่อแม่เสียเงิน
ไปมำกมำย ต้องขำยรถและของมีค่ำอื่นๆ แต่อำกำร
ของธิบยิ่งแย่ลง พอดวงอำทิตย์ตกและเริ่มมืด เธอจะทำ
ร้ำยตัวเองตลอดทัง้ คืน และเมื่อดวงอำทิตย์ขนึ ้ ในตอน
เช้ำเธอก็จะกลับเป็ นปกติ
พ่อแม่คิดว่ำควำมหวังเดียวของพวกเขำก็คือรูปสลัก
หินที่วดั พวกเขำโกนผมให้ธิบและให้เธอไปอยู่ที่วดั ธิบที่
หัวล้ำนรูส้ ึกกลัว เธอพยำยำมท่องคำสอนของรูปสลักหิน
อย่ำงหนักโดยหวังว่ำมันจะช่วยเธอได้ แต่ก็ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง
วันหนึ่ง ธิบนึกถึงเพื่อนของเธอที่เล่ำให้เธอฟั งเรื่อง
พระเยซูได้ เธอส่งข้อควำมเล่ำถึงสถำนกำรณ์อนั เลวร้ำย
ของเธอไปยังเพื่อนของเธอ เพื่อนคนนัน้ เขียนคำ
อธิษฐำนหนึ่งส่งกลับมำ ธิบไม่เคยอธิษฐำนต่อพระเยซู
แต่เมื่อเธออ่ำนคำอธิษฐำน เธอรวบรวมควำมกล้ำและ
อธิษฐำนเป็ นครัง้ แรกในชีวิตของเธอ เวลำนัน้ เป็ นตอน
เย็น ดวงอำทิตย์กำลังตก และเริ่มมืดแล้ว
“ช่วยด้วยค่ะพระเยซู” ธิบร้องขอ “โปรดเข้ำมำใน
ชีวิตของหนูและช่วยหนูดว้ ย”
คืนนัน้ เมื่อดวงอำทิตย์ตกและมืดแล้ว ธิบไม่ทำร้ำย
ตัวเองแล้ว เธอนอนหลับได้เป็ นครัง้ แรกในรอบหลำย
เดือน เมื่อดวงอำทิตย์ขนึ ้ ในตอนเช้ำ เธอตื่นขึน้ ด้วย
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ควำมรูส้ ึกเหมือนเป็ นคนใหม่ เธอไม่มีปัญหำจำก
วิญญำณชั่วร้ำยอีกเลย พ่อแม่ประหลำดใจที่ธิบหำย
ป่ วย พวกเขำถำมว่ำเป็ นไปได้ยงั ไง เธอเล่ำเรื่อง
พระเยซูให้พวกเขำฟั ง พ่อแม่โทรศัพท์หำศำสนำ
จำรย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งและขอให้เขำมำสอนธิ
บมำกขึน้ เรื่องพระเยซู ธิบมีควำมสุข ตอนนีเ้ ธอ
อยำกรู จ้ กั พระเยซูมำกขึน้
ไม่นำนมำนี ้ ธิบได้มอบถวำยจิตใจของเธอต่อ
พระเยซูและรับบัพติศมำ เธอรูว้ ่ำพระเยซูทรงกระทำ
ให้เธอสวยงำมจำกข้ำงใน พระเยซูได้มอบใจใหม่
ให้กับเธอ และเธออยำกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์
ตลอดไป 
ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตร
มำสนีจ้ ะนำไปช่วยเปิ ดโรงเรียนในลำวที่ซึ่งเด็กๆ อีก
มำกมำยจะได้เรียนรูจ้ กั พระเยซูผทู้ รงสร้ำงสิ่งทัง้
ปวง รวมทั้งเด็กๆ ด้วย ขอบคุณสำหรับกำรวำงแผน
ถวำยด้วยใจกว้ำงขวำง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศลำวบนแผนที่
➢ ธิบเป็ นนำมสมมุติ
➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผนกล

ยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่ำ “ฉัน
จะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 1 “เพื่อฟื ้ นฟู
แนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและกำรเสียสละเพื่อพันธกิจ
ให้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่
ศำสนำจำรย์แต่เป็ นสมำชิกทุกคนในคริสตจักร ทัง้ เด็ก
และผูใ้ หญ่ ในควำมชื่นชมยินดีของกำรเป็ นพยำนเพื่อ
พระคริสต์และสร้ำงสำวก” วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำย
จิตวิญญำณข้อที่ 5 “เพื่อสร้ำงวินัยส่วนตัวและ
ครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ”
วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 6 “เพื่อ
เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิกและกำรมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้น” และวัตถุประสงค์
กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 7 “เพื่อช่วยให้เยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึ่งและเป็ น
ตัวอย่ำงตำมพระคัมภีรใ์ ห้โลกได้เห็น” กำรสร้ำงโรงเรียน
จะช่วยเติมเต็มวัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 4 “เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองค์รวมและ
ควำมหวังผ่ำนทำงพระเยซู และฟื ้ นฟูพระลักษณะของ
พระเจ้ำในผูค้ น” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

ริชำร์ด ซี.ฮอลและครอบครัวของเขำเป็ นคนเปิ ดมิชชั่นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสครัง้ แรกในปี ค.ศ. 1957
ที่นำ้ ทำ จังหวัดหนึ่งที่อยู่ทำงตะวันตกเฉียงเหนือ น่ำเสียดำยที่ในปี ค.ศ. 1962 บุคลำกรมิชชั่นทัง้ หมดได้
อพยพออกจำกลำวเนื่องจำกสงครำม ไม่นำนหลังจำกเหล่ำมิชชันนำรีจำกไปกอบทัพได้เข้ำควบคุมนำ้
ทำและอำคำรมิชชั่นถูกทำลำยลง ปี ค.ศ.1975 ระบบคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลมำกในเอเชียตะวันตกเฉียง
ใต้ กำรติดต่อของแอ๊ดเวนตีสกับลำวจึงถูกตัดขำดกระทั่งค.ศ.1984 เมื่อชำยแดนที่ติดกับไทยเปิ ดอีก
ครัง้ โบสถ์สองแห่งจึงยังคงได้เปิ ดนมัสกำรต่อไป
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หนั ง สื อ ไปยัง โรงพยาบาล
หนังสือเคล็ดลับแห่งความสุขไปโรงพยำบำล หนังสือ
ไม่ได้ป่วยนะ เหตุผลที่หนังสือเคล็ดลับแห่งความสุขไป
โรงพยำบำลก็เพื่อช่วยผูค้ นให้รอด
ทุกคนที่ไปโรงพยำบำลก็เพรำะพวกเขำป่ วยและ
อยำกได้รบั กำรรักษำให้หำย ผูค้ นในโรงพยำบำลมีทงั้
ปวดศีรษะปวดท้อง บำงคนแขนขำหัก บำงคนมีปัญหำ
เกี่ยวกับหัวใจ ปอด ตับหรือไต คนเหล่ำนัน้ กังวลและ
เจ็บปวด และพวกเขำอยำกจะมีอำกำรที่ดีขึน้
หนังสือเคล็ดลับแห่งความสุขไม่สำมำรถรักษำ
อำกำรเจ็บปวดหรือแขนหักหรือตับที่มีปัญหำได้ ไม่
สำมำรถกลืนลงไปเหมือนยำหรือพันแขนเหมือน
ผ้ำพันแผล แต่หนังสือเป็ นยำที่ดี มันให้ควำมหวัง
หนังสือนีอ้ ธิบำยว่ำจะเป็ นเพื่อนกับพระเยซูได้อย่ำงไร
และรูจ้ ักพระองค์มำกขึน้ โดยกำรอ่ำนพระคัมภีร์
โนอำห์นำหนังสือเคล็ดลับแห่งความสุขไป
โรงพยำบำลในประเทศลำว ไม่มีใครในโรงพยำบำลเป็ นค
ริสเตียน ไม่มีใครในโรงพยำบำลที่เคยได้ยินเรื่องของพระ
เจ้ำมำก่อน แต่ผคู้ นในโรงพยำบำลก็ตอ้ นรับโนอำห์ดว้ ย

ควำมยินดี พวกเขำมีควำมสุขที่มีใครบำงคนอยำกพูดคุย
กับพวกเขำ พวกเขำมีควำมสุขที่ใครบำงคนอยำก
อธิษฐำนเผื่อพวกเขำ พวกเขำมีควำมสุขได้รบั หนังสือเป็ น
ของขวัญจำกเขำ
ไม่มีใครมีควำมสุขกว่ำสมโฟนี เด็กชำยตัวน้อยอำยุ
ประมำณ 8 ขวบ สมโฟนีกำลังเจ็บปวดทรมำนตอนที่
โนอำห์กำ้ วเข้ำไปในห้องของเขำที่โรงพยำบำล แขนข้ำง
ซ้ำยของเขำและบำงส่วนตรงหน้ำอกเป็ นรอยไหม้ เขำร้อง
ครวญครำงเบำๆ ด้วยควำมเจ็บปวดขณะที่พ่อแม่น่งั อยู่
ข้ำงเตียงด้วยควำมเป็ นห่วงกังวล
โนอำห์กล่ำวด้วยสำยตำที่เห็นใจมองไปยังเด็กชำยที่
น่ำสงสำร “ฉันอธิษฐำนเผื่อหนูได้ไหม ฉันอยำกจะขอให้
พระเจ้ำผูท้ รงอัศจรรย์และเปี่ ยมด้วยควำมรักผูส้ ถิตบน
สวรรค์นำควำมเจ็บปวดของหนูไปและรักษำหนู”
สมโฟนีไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเจ้ำ ไม่มีใครเคย
อธิษฐำนเผื่อเขำมำก่อน แต่เขำรูส้ ึกชอบคำว่ำพระเจ้ำผู้
ทรงอัศจรรย์และเปี่ ยมด้วยควำมรักผูอ้ ยู่ในสวรรค์ผทู้ ี่
สำมำรถเอำควำมเจ็บปวดของเขำไปและรักษำเขำ

“ได้ครับ โปรดอธิษฐำนต่อพระเจ้ำเลยครับ” เขำ
กล่ำว
โนอำห์อธิษฐำนเผื่อเด็กชำย เขำขอให้พระเจ้ำเอำ
ควำมเจ็บปวดของเด็กชำยไปและรักษำแผลไฟไหม้ของ
เขำ” เขำอธิษฐำนเผื่อพ่อแม่ของสมโฟนี อธิษฐำนขอให้
สมโฟนีสำมำรถกลับบ้ำนได้ในเร็ววัน
วันต่อมำ โนอำห์กลับไปที่โรงพยำบำล และสมโฟนี
ต้อนรับเขำด้วยรอยยิม้ กว้ำง
“พระเจ้ำเอำควำมเจ็บปวดของผมไป” เขำประกำศ
อย่ำงภูมิใจเพื่อทุกคนในห้องจะได้ยินด้วย “แผลไฟไหม้
ของผมก็แห้งแล้วภำยในคืนเดียว”
พ่อแม่ยมิ ้ ลูกชำยของพวกเขำไม่เจ็บปวดแล้ว และ
แผลของเขำก็กำลังหำยอย่ำงดี เป็ นกำรอัศจรรย์จริงๆ
พระเจ้ำทรงตอบคำอธิษฐำนของโนอำห์
โนอำห์มอบหนังสือเคล็ดลับแห่งความสุขให้พ่อแม่
ของเด็กชำย “ในนีจ้ ะบอกให้คุณรู ว้ ่ำจะเป็ นเพื่อนกับ
พระเจ้ำผูท้ รงฟั งและตอบคำอธิษฐำนได้อย่ำงไรครับ”
เขำกล่ำว
แล้วเขำก็อธิษฐำนให้สมโฟนีอีก “ขอบคุณพระเจ้ำผู้
ทรงอัศจรรย์และเปี่ ยมด้วยรักผู้สถิตบนสวรรค์สำหรับ
กำรนำควำมเจ็บปวดของสมโฟนีไปและรักษำเขำ” เขำ
อธิษฐำน “อำเมน”
เมื่อเขำอธิษฐำนจบ ทุกคนในห้องอยำกให้เขำ
อธิษฐำนเผื่อพวกเขำด้วย พวกเขำได้เห็นควำมเจ็บปวด
ของสมโฟนีและเห็นว่ำพระเจ้ำกำจัดควำมเจ็บปวดไป
อย่ำงไร
โนอำห์อธิษฐำนกับคนอื่นทุกคนในห้องที่
โรงพยำบำล ทุกคนรับหนังสือเคล็ดลับแห่งความสุข
อย่ำงกระตือรือร้นเพื่อไปอ่ำน พวกเขำอยำกเป็ นเพื่อน
กับพระเจ้ำอัศจรรย์และเปี่ ยมด้วยรักผู้สถิตบนสวรรค์ผู้
ทรงช่วยสมโฟนี พวกเขำอยำกจะได้รบั ควำมรอดโดย
พระเจ้ำ 
ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
จะนำไปช่วยเปิ ดโรงเรียนในลำวเพื่อสอนเด็กๆ ให้รูจ้ กั
พระเจ้ำอัศจรรย์ผเู้ ปี่ ยนด้วยควำมรักผู้สถิตบนสวรรค์
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ความจริงน่ารู้
➢ ให้เด็กๆ ดูหนังสือเคล็ดลับแห่งควำมสุขตัง้ แต่ตอน

เริ่มเล่ำเรื่อง

➢ หำประเทศลำวบนแผนที่
➢ รูว้ ่ำเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้ำนีไ้ ม่มีหนังสือพระคัมภีรท์ ี่

เป็ นภำษำลำวแบบสมบูรณ์ทงั้ เล่ม ยิ่งหนังสือ
คริสเตียนอย่ำงเคล็ดลับแห่งควำมสุขยิ่งมีนอ้ ย
มำก แต่เดี๋ยวนีพ้ ระคัมภีรแ์ ละหนังสือของ
เอลเลน ไวท์อีกหลำยเล่มมีในภำษำลำวแล้วและ
เริ่มกระจำยไปทั่วทัง้ ประเทศ

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่ำ
“ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2 “เพื่อ
เสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..
ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้ยำก และไปยัง
ศำสนำอื่นด้วย” และวัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 3
“เพื่อสร้ำงกำรพัฒนำแหล่งทรัพยำกรสำหรับงำน
มิชชั่นไปยังศำสนำอื่นและระบบควำมเชื่ออื่นเป็ น
ควำมสำคัญระดับสูง” กำรสร้ำงโรงเรียนจะช่วยเติม
เต็มวัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 4 “เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งของสถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองค์รวมและ
ควำมหวังผ่ำนทำงพระเยซู และฟื ้ นฟูพระลักษณะ
ของพระเจ้ำในผูค้ น” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

ขอบคุณสำหรับกำรวำงแผนถวำยในสะบำโตที่สิบสำม
ด้วยใจกว้ำงขวำง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

แคร็ค! เสียงออดแอดทำให้แอมมี่นอ้ ยตื่นขึน้ ในตอน
ดึก เธอยกศีรษะขึน้ ได้กลิ่นควันเต็มไปหมด
อีกห้องนอนหนึ่งของบ้ำน เสียงรบกวนได้ปลุกพ่อกับ
แม่เช่นกัน และพวกเขำก็ได้กลิ่นควัน พี่ชำยของแอมมี่
เองก็ตื่นขึน้ และได้กลิ่นควัน
แต่ไม่มีใครอยำกออกจำกห้องของพวกเขำเพื่อดูว่ำ
เกิดอะไรขึน้ โจรมักจะงัดบ้ำนในหมู่บำ้ นของพวกเขำที่
ประเทศลำว และพวกเขำไม่อยำกจะถูกโจรขึน้ บ้ำนเลย
ในที่สดุ ควำมสงสัยของแอมมี่ก็มำกจนเธอตัดสินใจ
ออกไปดู ขณะที่แง้มประตูออก เธอเห็นโทรทัศน์จมอยู่
ในกองไฟ โทรทัศน์ตงั้ อยู่ในตูไ้ ม้ในห้องนั่งเล่น บนสุด
ของตูเ้ ป็ นแจกันดอกไม้ขนำดใหญ่
ตอนนีท้ ุกอย่ำงดูเหมือนจะถูกล้อมรอบไปด้วยไฟ
ร้อนแรงขนำดใหญ่ เปลวไฟสีสม้ กำลังเลียเพดำน ไฟ
ลุกลำมอย่ำงรวดเร็วไปยังห้องครัวและโรงจอดรถ
“ไฟไหม้” แอมมี่กรีดร้อง “ช่วยด้วย ช่วยด้วย”
แต่ไฟโหมแรงมำกจนไม่มีใครกล้ำออกมำจำกห้อง

พ่อแม่และพี่ชำยวิ่งไปที่หน้ำต่ำงหลังบ้ำนและกระโดด
ออกไป แต่แอมมี่ไม่ได้วิ่งหนี เธอคุกเข่ำลง“พระเจ้ำ โปรด
ช่วยเรำด้วย” เธออธิษฐำน
ในเวลำนัน้ แจกันดอกไม้ขนำดใหญ่ที่อยู่บนตูล้ ม้ และ
ตกลงไปในกองไฟ เปลวไฟหยุดพุ่งขึน้ ไปที่เพดำนและไม่
ลำมไปที่ครัวและที่โรงรถ ไฟดับลงทันที
เพื่อนบ้ำนหลำยคนเห็นไฟไหม้และพยำยำมจะช่วย
พวกเขำวิ่งไปที่หน้ำบ้ำนและทุบหน้ำต่ำงไม้ที่ปิดอยู่
พยำยำมจะพังเข้ำไป แต่ไม่ว่ำพวกเขำจะทุบแรงแค่ไหน
หน้ำต่ำงที่ปิดอยู่ก็ไม่พงั แล้วพวกเขำก็ได้เห็นว่ำไฟดับลง
แล้ว ดีที่หน้ำต่ำงยังไม่พงั เพรำะคงต้องใช้เงินจำนวนมำก
เพื่อซ่อมแซมหน้ำต่ำงถ้ำหำกมันถูกทุบจนพัง
ทำไมไฟถึงดับได้ ทำไมหน้ำต่ำงไม่พงั นั่นยังไม่ใช่
เรื่องแปลกทั้งหมดที่เกิดขึน้ แม่และลูกๆ เป็ นคริสเตียน
และรักพระเจ้ำแห่งฟ้ำสวรรค์ แต่พ่อไม่รูจ้ กั พระเจ้ำ พ่อ
อนุญำตให้แม่กับลูกๆ ไปโบสถ์ได้ทุกสะบำโต แต่เขำไม่
สนใจที่จะไปพร้อมกับพวกเขำ เช่นเดียวกับผูค้ นอีกมำก

มำยในประเทศลำว เขำมีรูปสลักที่ทำด้วยไม้ซึ่งเป็ นรูป
ของเหล่ำบรรพบุรุษของเขำตัง้ อยู่ที่ตรงมุมหนึ่งในบ้ำน
ของเขำ และเขำก็กรำบไหว้สิ่งเหล่ำนัน้ เรื่องที่แปลก
ประหลำดก็คือ ไฟไม่ได้เผำไหม้ทำลำยอะไรในบ้ำนให้
เสียหำยเลยยกเว้นรูปสลักที่ทำด้วยไม้ซึ่งเป็ นรูปของ
เหล่ำบรรพบุรุษของเขำ รูปสลักไม้เหล่ำนัน้ ถูกเผำจน
เป็ นเถ้ำถ่ำน
ครอบครัวของแอมมี่ได้ทำสีหอ้ งนั่งเลนใหม่
หลังจำกไฟไหม้ และพวกเขำได้อุทิศถวำยบ้ำนของ
พวกเขำให้กับพระเจ้ำ พวกเขำตระหนักได้อย่ำงที่ไม่
เคยตระหนักมำก่อนว่ำบ้ำนของพวกเขำและทุกสิ่งทุก
อย่ำงซึ่งพวกเขำเป็ นเจ้ำของนัน้ แท้จริงแล้วเป็ นของ
พระเจ้ำ พ่อยินดีที่จะร่วมกับแม่และลูกๆ ในกำร
อธิษฐำนอุทิศถวำยบ้ำน พ่อเห็นแล้วว่ำพระเจ้ำผูท้ รง
ตอบคำอธิษฐำนของแอมมี่นนั้ มีฤทธิ์อำนำจยิ่งใหญ่
กว่ำรูปสลักไม้ของเขำ 
ขอบคุณมำกสำหรับเงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียน
สะบำโตของทุกคนซึ่งจะนำไปช่วยประกำศข่ำว
ประเสริฐไปยังผูค้ นในประเทศลำว ส่วนหนึ่งของเงิน
ถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนีจ้ ะนำไปช่วยเปิ ด
โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในประเทศลำว

.

องค์กำรยูเนสโกโลกได้ยกให้
ทุ่งไหหินซึ่งประกอบด้วยหิน
รูปทรงไหมำกกว่ำ 2,100 ไหเรียง
รำยกันเป็ นกลุ่มๆ ซึ่งเคยใช้
สำหรับพิธีศพในช่วงยุคเหล็ก
ระหว่ำงปี 500 ก่อนคริสตศักรำช
จนถึง ค.ศ.500 เป็ นหนึ่งในมรดก
โลก
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ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศลำวบนแผนที่
➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่ำ
“ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2 “เพื่อ
เสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..
ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้ยำก และไปยัง
ศำสนำอื่นด้วย” วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณข้อที่ 5 “เพื่อสร้ำงวินัยส่วนตัวและ
ครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ”
และวัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 7
“เพื่อช่วยให้เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำ
เป็ นที่หนึ่งและเป็ นตัวอย่ำงตำมพระคัมภีรใ์ ห้โลกได้
เห็น” กำรสร้ำงโรงเรียนจะช่วยเติมเต็มวัตถุประสงค์
พันธกิจข้อที่ 4 “เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ
สถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นใน
เสรีภำพ สุขภำพองค์รวมและควำมหวังผ่ำนทำง
พระเยซู และฟื ้ นฟูพระลักษณะของพระเจ้ำในผูค้ น”
เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

เด็กๆ นึกออกไหมว่ำถ้ำพ่อหรือแม่ของเรำไม่รูจ้ กั
พระเยซูจะเป็ นอย่ำงไร เด็กๆ จะทำอย่ำงไร
พ่อแม่ของสิงคำไม่รูจ้ กั พระเยซู เช่นเดียวกับผูค้ น
มำกมำยในประเทศลำว พวกเขำไม่ได้เป็ นคริสเตียน
และพวกเขำไม่เคยไปโบสถ์ อย่ำงไรก็ตำม สิงคำรักพระ
เยซูและอยำกให้พ่อแม่ของเขำรูจ้ กั พระองค์เช่นกัน แต่
ด้วยวิธีไหนล่ะ
เขำเริ่มอธิษฐำน เขำขอให้คนที่โบสถ์ช่วยอธิษฐำน
ทุกคนอธิษฐำนเผื่อพ่อและแม่
“โปรดช่วยให้พ่อแม่ได้รูจ้ กั พระองค์ดว้ ย” สิงคำ
อธิษฐำนทุกวันตลอดทัง้ ปี
แล้วพ่อก็ป่วยเขำปวดท้องมำก ที่โรงพยำบำลหมอ
บอกว่ำพ่อมีนิ่วในไต นิ่วในไตเป็ นก้อนแร่ธำตุเล็กๆ ที่
ก่อตัวขึน้ ในไตซึ่งอยู่ในช่องท้อง และมันทำให้ปวดมำก
หมอบอกว่ำพ่อจำเป็ นต้องรับกำรผ่ำตัด พ่อไม่
อยำกผ่ำตัด พ่อกลัว จะเป็ นยังไงถ้ำกำรผ่ำตัดไม่ช่วย
อะไร

แต่สิงคำไม่กังวล เขำรูจ้ กั พระเยซู และเขำรูว้ ่ำพระ
เยซูจะทรงช่วย สิงคำบอกพ่อเรื่องพระเยซูและอธิษฐำน
เผื่อพ่อ พ่อตระหนักได้ว่ำพระเยซูเป็ นเพียงควำมหวัง
เดียวของเขำ และพ่อกับแม่จึงเริ่มอ่ำนพระคัมภีร์
กำรผ่ำตัดสำเร็จด้วยดี นิ่วในไตถูกเอำออกไปและ
ควำมเจ็บปวดก็หำยไป
พ่อมีควำมสุขมำกที่พระเยซูทรงช่วยชีวิตเขำให้รอด
แม่ก็มีควำมสุขเช่นกัน พวกเขำตัดสินใจอ่ำนพระคัมภีร์
ทุกวันเพรำะพวกเขำอยำกรูจ้ ักพระเยซูมำกขึน้
สิงคำมีควำมสุขมำกที่สดุ พระเยซูทรงตอบคำ
อธิษฐำนของเขำ และพ่อแม่ของเขำกำลังเริ่มเรียนรูจ้ ัก
พระเยซู
แต่ขณะที่พ่อและแม่เริ่มรูจ้ กั พระเยซูมำกขึน้ นัน้ พ่อก็
ล้มป่ วยอีกครัง้ มีอะไรบำงอย่ำงทำให้เขำปวดท้อง หมอ
ตรวจหำนิ่วในไตว่ำยังมีอีกหรือไม่ แต่หมอก็ตรวจไม่พบ
อะไร เป็ นเวลำหนึ่งเดือนครึ่งที่หมอพยำยำมตรวจหำ
สำเหตุแต่ก็ไม่สำมำรถหำสำเหตุที่ทำให้ปวดได้
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สิงคำไม่รูว้ ่ำจะทำอย่ำงไรดี เขำไม่เข้ำใจว่ำทำไมพ่อ
ถึงป่ วยอีกครัง้ เขำอธิษฐำนขอให้พระเยซูรกั ษำพ่อให้
หำย
ในที่สดุ หมอบอกว่ำหมออยำกจะทำกำรผ่ำตัด
“เรำไม่สำมำรถหำสำเหตุของอำกำรป่ วยของคุณ
ได้” หมอบอกกับพ่อ “ดังนัน้ หมออยำกจะเปิ ดดูในช่อง
ท้องของคุณว่ำอะไรคือสำเหตุของอำกำรปวด”
หมอออกมำจำกห้องผ่ำตัดหลังผ่ำนไป 30 นำที
“หมอขอโทษด้วย” หมอกล่ำว “เรำไม่สำมำรถช่วย
พ่อได้”
หมอบอกว่ำพ่อป่ วยหนักมำกและไม่สำมำรถทำ
อะไรเพื่อรักษำเขำได้แล้ว หมอไม่อยำกแม้แต่จะเย็บ
ช่องท้องของพ่อกลับหลังจำกกำรผ่ำตัด
สิงคำยังคงอธิษฐำนต่อไป
สองสัปดำห์ผ่ำนไป แล้วจู่ๆ พ่อก็หำยปวด พ่อไม่
ปวดท้องอีกต่อไป หมอที่เต็มไปด้วยควำมประหลำด
ใจให้พ่อกลับบ้ำน หนึ่งเดือนผ่ำนไป หนึ่งปี ผ่ำนไป พ่อ
แข็งแรงขึน้ และสุขภำพดี และแผลที่ทอ้ งก็ปิดสนิทหำย
ดี
หมอขอให้พ่อกลับมำตรวจที่โรงพยำบำล หมอไม่
อยำกจะเชื่อสำยตำตัวเองที่เห็นพ่อเดินเข้ำมำ พ่อ
สุขภำพดีมำก
“เป็ นแบบนีไ้ ด้ยงั ไงนะ” หมออุทำน
พ่อรูว้ ่ำมันเกิดขึน้ ได้ยงั ไง แม่รูว้ ่ำมันเกิดขึน้ ได้ยงั ไง
สิงคำรูว้ ่ำมันเกิดขึน้ ได้ยงั ไง พระเจ้ำทรงกระทำกำร
อัศจรรย์
หลังกำรหำยอย่ำงอัศจรรย์ พ่อและแม่ได้มอบถวำย
จิตใจของพวกเขำแด่พระเยซู สมำชิกคนอื่นใน
ครอบครัวของสิงคำได้เห็นสิ่งที่เกิดขึน้ กับพ่อ แล้วพวก
เขำก็ได้มอบถวำยจิตใจของพวกเขำแด่พระเยซูเช่นกัน
สิงคำรักพระเยซูดว้ ยสุดจิตสุดใจของเขำ เขำได้
อธิษฐำนเผื่อพ่อและแม่ให้ได้รูจ้ กั พระเยซู และตอนนี ้
ทัง้ ครอบครัวของเขำได้รูจ้ กั พระองค์ พระเยซูทรงตอบ
คำอธิษฐำนจริงๆ 

ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศลำวบนแผนที่
➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 1
“เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตโดย
กำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรย์แต่เป็ นสมำชิก
ทุกคนในคริสตจักร ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ในควำมชื่น
ชมยินดีของกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริสต์และสร้ำง
สำวก” วัตถุประสงค์พันธกิจข้อที่ 2 “เพื่อ
เสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ดเวนตีส.
..ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้ยำก และ
ไปยังศำสนำอื่นด้วย” วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำย
จิตวิญญำณข้อที่ 5 “เพื่อสร้ำงวินัยส่วนตัวและ
ครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ”
กำรสร้ำงโรงเรียนจะช่วยเติมเต็มวัตถุประสงค์พนั ธ
กิจข้อที่ 4 “เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ
สถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นใน
เสรีภำพ สุขภำพองค์รวมและควำมหวังผ่ำนทำง
พระเยซู และฟื ้ นฟูพระลักษณะของพระเจ้ำใน
ผูค้ น” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำส
นีจ้ ะนำไปช่วยเปิ ดโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศลำวเพื่อ
สอนเด็กๆ และผูป้ กครองให้ได้รูจ้ กั พระเจ้ำผูอ้ ัศจรรย์
และเปี่ ยมด้วยควำมรักผูท้ รงสถิตบนสวรรค์ ขอบคุณ
กำรวำงแผนถวำยเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมด้วยใจ
กว้ำงขวำง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งเชื่อในพระเจ้ำ แต่เธอมี
คำถำมใหญ่ นั่นคือ พระเจ้ำสำมำรถทำกำรอัศจรรย์ได้
จริงๆ หรือ บำงทีเด็กหญิงปรำดีพำน่ำจะมีเหตุผลที่ดีที่
จะสงสัย เธอไม่คิดว่ำเธอเคยเห็นกำรอัศจรรย์ใดเลยใน
ชีวิตช่วงเวลำสัน้ ๆ ของเธอในศรีลังกำ
ปรำดีพำเกิดในครอบครัวคริสเตียน แต่พ่อของเธอ
เสียชีวิตตอนเธออำยุ 9 ปี เมื่อไม่มีพ่อ แม่ตอ้ งทำงำน
หนักเพื่อเลีย้ งดูเด็กหญิง ปรำดีพำเห็นว่ำชีวิตของแม่
ยำกลำบำกแค่ไหน และเธอสงสัย “พระเจ้ำสำมำรถทำ
กำรอัศจรรย์ได้จริงหรือ”
วันหนึ่ง แม่บอกปรำดีพำว่ำพวกเขำจะไปนมัสกำร
กันที่โบสถ์ใหม่แห่งหนึ่ง แทนที่จะไปที่โบสถ์ที่พวกเขำ
ไปเป็ นปกติในทุกวันอำทิตย์ พวกเขำจะไปโบสถ์เซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในวันสะบำโต เพื่อนคนหนึ่งของ
แม่ได้เชิญพวกเขำไป
ปรำดีพำชอบโบสถ์ใหม่นี ้ เธอสนุกกับกำรเรียนรู จ้ กั
พระเจ้ำในโรงเรียนสะบำโต เธอรักกำรฟั งเรื่องต่ำงๆ
จำกพระคัมภีร์ เธอฟั งเรื่องที่พระเยซูทรงเปลี่ยนขนมปั ง
ห้ำก้อนกับปลำสองตัวของเด็กชำยคนหนึ่งให้กลำยเป็ น
อำหำรมือ้ ใหญ่เลีย้ งคนได้มำกกว่ำ 5,000 คน เธอได้

ฟั งเรื่องที่พระเยซูทรงทำให้เด็กหญิง 12 ปี ฟื้นขึน้ จำก
ควำมตำย เธอสงสัย “พระเจ้ำกระทำกำรอัศจรรย์ได้จริง
หรือ” แม้ว่ำเธอไม่แน่ใจว่ำพระเจ้ำจะสำมำรถกระทำกำร
อัศจรรย์ได้ แต่เธอรูว้ ่ำเธอรักพระองค์ เธอได้มอบถวำย
จิตใจของเธอแด่พระเยซูและรับบัพติศมำ แม่เองก็รบั
บัพติศมำด้วย
ขณะที่ปรำดีพำเติบโตขึน้ เธอตัดสินใจว่ำเธอ
อยำกจะเป็ นครู แต่เธอมีปัญหำใหญ่หนึ่ง เธอไม่
สำมำรถจ่ำค่ำเล่ำเรียนในวิทยำลัยได้ แม้ว่ำแม่จะ
ทำงำนหนัก แต่เงินก็ยงั ไม่พอที่จะช่วยได้ ปรำดีพำอยำก
ให้ยงั มีพ่ออยู่ เธออธิษฐำน “พระเจ้ำที่รกั ถ้ำพระองค์
เป็ นพระบิดำของลูกจริงๆ และถ้ำพระองค์อยำกให้ลูก
เรียนต่อในวิทยำลัย โปรดให้ใครสักคนมำช่วยลูกด้วย”
ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ในวันถัดมำ
แม้ว่ำปรำดีพำจะอธิษฐำนอีก ไม่มีอะไรเกิดขึน้ เลย
ตลอดหนึ่งปี แต่ปรำดีพำยังคงอธิษฐำน อย่ำงไรก็ตำม
คำอธิษฐำนของเธอเปลี่ยนไป เธอหยุดถำมว่ำถ้ำ
พระองค์เป็ นพระบิดำของเธอจริงๆ เพรำะเธอตระหนัก
แล้วว่ำพระเจ้ำทรงเป็ นพระบิดำของเธอ และเธอเป็ นลูก
ของพระองค์ “พระบิดำผู้สถิตบนสวรรค์” เธออธิษฐำน
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“พระองค์ทรงเป็ นพระบิดำของลูก ถ้ำพระองค์
ต้องกำรให้ลกู เรียนต่อในวิทยำลัย โปรดส่งใครสัก
คนมำช่วย ลูกด้วย”
แล้วบำงคนก็โทรศัพท์มำ “สวัสดี” เสียงที่ไม่คนุ ้
ทักทำย “เธออยำกเข้ำเรียนในวิทยำลัยไหม”
ปรำดีพำไม่รูว้ ่ำใครโทรศัพท์มำ แต่เธอรูว้ ่ำเธอ
อยำกเข้ำเรียน “ใช่ค่ะ” เธอกล่ำวช้ำๆ “แต่แม่และหนู
มีเงินไม่พอ มีเพียงพระเจ้ำพระบิดำของหนูที่
สำมำรถช่วยได้ค่ะ”
สองวันต่อมำคนคนนัน้ โทรศัพท์มำอีกครัง้
“เตรียมตัวเข้ำเรียนในวิทยำลัยเลยนะ” เสียงนั้น
กล่ำว “ฉันจะช่วยเธอ”
วินำทีนนั้ ปรำดีพำรูว้ ่ำพระเจ้ำทรงกระทำกำร
อัศจรรย์จริงๆ นำ้ ตำไหลอำบแก้มขณะที่เธอ
ขอบพระคุณพระองค์ “หนูอำจจะไม่มีพ่อบนโลกนี ้
แต่หนูมีพระบิดำผูท้ รงอัศจรรย์ในสวรรค์” เธอ
อธิษฐำน
ทุกวันนีป้ รำดีพำเป็ นครูอยู่ที่โรงเรียนมิชชั่นแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย เด็กๆ มำกมำยไม่ได้มำจำก
ครอบครัว คริสเตียน หลำยคนอำจจะสงสัยว่ำ
พระเจ้ำทรงกระทำกำรอัศจรรย์ได้จริงหรือ ปรำดีพำ
รักในกำรแนะนำเด็กๆ ให้รูจ้ ักกับพระบิดำผูส้ ถิตบน
สวรรค์ของเธอ “พระองค์รักเด็กๆ นะ” เธอกล่ำว
“และใช่แล้ว พระองค์สำมำรถกระทำกำรอัศจรรย์ได้
จริงๆ” 

เมื่อสำมปี ก่อน เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ได้นำไปช่วยโรงเรียนที่ปรำดีพำสอนอยู่
โรงเรียนมิชชั่นแอ๊ดเวนตีสนำนำชำติที่โครำช
ประเทศไทย เพื่อย้ำยไปยังที่ดินแห่งใหม่ที่จะ
สำมำรถรองรับเด็กๆ ได้มำกขึน้ ให้ได้มำเรียนรู ถ้ ึง
พระเจ้ำผูท้ รงกระทำกำรอัศจรรย์
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศไทยบนแผนที่
➢ อ่ำนข้อพระคัมภีรห์ นึ่งที่ปรำดีพำชอบ : “จงร้อง

เพลงถวำยพระเจ้ำ จงร้องเพลงสรรเสริญพระนำม
ของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผทู้ รงเมฆเป็ น
พำหนะโดยพระนำมของพระองค์คือพระเยโฮวำห์
จงลิงโลดต่อเบือ้ งพระพักตร์พระองค์ พระเจ้ำในที่
ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ ทรงเป็ นพระบิดำของ
คนกำพร้ำพ่อ และทรงเป็ นผูพ้ ิพำกษำหญิงม่ำย”
(สดุดี 68:4-5, KJV) ถำมเด็กๆ ว่ำทำไมเธอถึง
ชอบข้อพระคัมภีรน์ ี ้

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 1
“เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตโดย
กำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรย์แต่เป็ นสมำชิก
ทุกคนในคริสตจักร ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ในควำมชื่น
ชมยินดีของกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริสต์และสร้ำง
สำวก” วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ข้อที่ 6 “เพือ่ เพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิก
และกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้ หญ่
ตอนต้น” และวัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณข้อที่ 7 “เพื่อช่วยให้เยำวชนและผูใ้ หญ่
ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึ่งและเป็ นตัวอย่ำงตำม
พระคัมภีรใ์ ห้โลกได้เห็น” กำรสร้ำงห้องเรียนใหม่ที่
โรงเรียนมิชชั่นแอ๊ดเวนตีสนำนำชำติได้ช่วยเติม
เต็ม วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2 “เพื่อเสริมสร้ำง
และกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..ไปยัง
กลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้ยำก และไปยัง
ศำสนำอื่นด้วย” และวัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 4
“เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสถำนบันเซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ
สุขภำพองค์รวมและควำมหวังผ่ำนทำงพระเยซู
และฟื ้ นฟูพระลักษณะของพระเจ้ำในผูค้ น” เรียนรู ้
แผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่ IWillGo2020.org.

ตอนที่เคเคอำยุ 8 ปี เธอรับรูว้ ่ำแม่ของเธอป่ วยเป็ น
มะเร็ง เด็กหญิงตัวน้อยไม่รูว้ ่ำจะทำอย่ำงไรดี ขณะที่
แม่เจ็บปวด เธออยำกจะช่วย เธอคุยกับครู ลินที่
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซึ่งเธอเรียนอยู่ใน
ประเทศไทย ครูลินกอดเคเคด้วยควำมเห็นใจ
“อธิษฐำนและวำงใจในพระเจ้ำ” ครูกล่ำวเบำๆ
เคเคมำจำกครอบครัวที่ไม่ได้เป็ นคริสเตียน และเธอไม่
เคยอธิษฐำนมำก่อนเลย
ครู ลินสอนให้เคเคอธิษฐำน
“หนูพูดคุยกับพระเจ้ำได้ในแบบเดียวกับที่หนูคุยกับ
พ่อหรือแม่หรือเพื่อนของหนู” ครูกล่ำว
ครูแนะนำเคเคโดยให้เคเคอธิษฐำนตำมเธอ
“พระเจ้ำที่รัก” ครูกล่ำว
“พระเจ้ำที่รัก” เคเคพูดตำม
“ขอบคุณที่ทรงประทำนแม่ที่รกั และแสนวิเศษ
ให้กับหนู” ครูกล่ำว
“ขอบคุณที่ทรงประทำนแม่ที่รกั และแสนวิเศษ
ให้กับหนู” เคเคพูดตำม
“ตอนนีแ้ ม่ของหนูป่วย โปรดช่วยแม่ดว้ ย” ครู กล่ำว

“ตอนนีแ้ ม่ของหนูป่วย โปรดช่วยแม่ดว้ ย” เคเคพูด
ตำม
“อำเมน”
“อำเมน”
ครู ลินได้สอนเคเคว่ำจะศึกษำพระคัมภีรอ์ ย่ำงไร
ด้วย
เคเคอธิษฐำนกับครูลินทุกวันเป็ นเวลำสี่เดือน เมื่อใด
ก็ตำมที่เธอรู ส้ ึกเศร้ำและอยำกอธิษฐำน ทัง้ สองจะ
คุกเข่ำลงอธิษฐำน บำงครัง้ ทัง้ ชัน้ ของเคเคอธิษฐำนเผื่อ
เธอและแม่ของเธอ
แม่ได้ยินเรื่องที่เคเคและผูค้ นที่โรงเรียนกำลังอธิษฐำน
เผื่อเธอ แม่ไม่ได้พูดอะไร แต่เคเคเห็นได้ว่ำแม่มีควำมสุข
ที่ทุกคนที่โรงเรียนรักแม่
เด็กๆ ทำอะไรที่มำกกว่ำแค่อธิษฐำนด้วย พวกเขำทำ
กำร์ดด้วยกระดำษสีสนั สดใสและมอบให้กับเคเคและแม่
ของเธอ กำร์ดใบที่เคเคชอบเขียนว่ำ “ให้กำลังใจนะ”
แม่อำกำรแย่ลง แต่เคเคไม่สงสัยในพระเจ้ำ เธอรูว้ ่ำ
พระเจ้ำทรงมีแผนกำรพิเศษสำหรับเธอและแม่ของเธอ
“ถ้ำเป็ นแผนกำรของพระเจ้ำที่จะให้แม่จำกไปและ
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ให้ฉันต้องอยู่โดยไม่มีแม่ ฉันจะต้องเชื่อและวำงใจใน
พระองค์” เธอบอกกับเพื่อนร่วมชัน้ ของเธอ
แล้วแม่ก็เสียชีวิต เคเคร้องไห้ เธอไม่เข้ำใจว่ำทำไม
พระเจ้ำจึงอนุญำตให้แม่เสียชีวิต แต่เธอยังคงวำงใจ
ในพระองค์
ทุกวันนีเ้ คเคอธิษฐำนตอนที่เธอตื่นนอนและก่อน
เข้ำนอน เธออธิษฐำนระหว่ำงวันที่โรงเรียน เธอ
อธิษฐำน “อย่ำงไม่หยุดยัง้ ” อย่ำงที่พระคัมภีรส์ อนไว้
ใน 1 เธสะโลนิกำ 5:17
“พระเจ้ำทรงรูว้ ่ำอะไรดีที่สดุ สำหรับฉัน และ
พระองค์ทรงรู ว้ ่ำอะไรจะเกิดขึน้ ในอนำคตของฉัน”
เคเคกล่ำว “ฉันวำงใจในพระองค์” 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมเมื่อสำม
ปี ก่อนซึ่งนำไปช่วยโรงเรียนของเคเค โรงเรียนมิชชั่น
แอ๊ดเวนตีสนำนำชำติที่โครำช ประเทศไทย เพื่อสร้ำง
สถำนที่ใหม่ที่จะสำมำรถขยำยพืน้ ที่สำหรับรองรับ
ระดับมัธยม อำคำรเรียนใหม่ถูกสร้ำงขึน้ ในเวลำที่เคเค
ต้องย้ำยขึน้ ในระดับมัธยมพอดี
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ในป่ ำลึกของประเทศไทยเป็ น
บ้ำนของเสือ เสือดำว ช้ำง
หมำป่ ำ และสมเสร็จมำลำยู
ซึ่งขนของมันจะเป็ นสีดำในส่วน
ครึ่งหน้ำของลำตัวและเป็ นสีขำวในส่วน
ครึ่งหลัง จระเข้ก็สำมำรถพบได้ใน
ประเทศไทย
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ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศไทยบนแผนที่
➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผนกล

ยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่ำ “ฉัน
จะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณข้อที่ 5 “เพื่อสร้ำงวินัยส่วนตัวและ
ครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ”
วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 6
“เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิกและกำรมี
ส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้น” และ
วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 7
“เพื่อช่วยให้เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำ
เป็ นที่หนึ่งและเป็ นตัวอย่ำงตำมพระคัมภีรใ์ ห้โลกได้
เห็น” กำรสร้ำงห้องเรียนใหม่ที่โรงเรียนมิชชั่นแอ๊ดเวน
ตีสนำนำชำติได้ช่วยเติมเต็ม วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อ
ที่ 2 “เพื่อเสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ด
เวนตีส. ..ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้ยำก
และไปยังศำสนำอื่นด้วย” และวัตถุประสงค์พนั ธกิจ
ข้อที่ 4 “เพือ่ เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสถำนบัน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ
สุขภำพองค์รวมและควำมหวังผ่ำนทำงพระเยซู และ
ฟื ้ นฟูพระลักษณะของพระเจ้ำในผูค้ น” เรียนรูแ้ ผนกล
ยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่ IWillGo2020.org.

ดีเจหกปี เห็นศำลเจ้ำแห่งหนึ่งขณะที่เธอเดินอยู่
ตรงทำงเดินของโรงเรียนในประเทศไทย
เด็กๆ รูไ้ ม๊ว่ำศำลเจ้ำคืออะไร ศำลเจ้ำคือสถำนที่ที่
มีรูปปั้นทำงศำสนำ ที่โรงเรียนของดีเจ ในศำลเจ้ำมีรูป
ปั้นนำงมำรีย์ แม่ของพระเยซู
ดีเจจำได้ว่ำครูของเธอเคยบอกเธอและเด็กคน
อื่นๆ ให้ทำควำมเคำรพรูปปั้นนำงมำรียเ์ มื่อพวกเขำ
เห็น ดังนัน้ ดีเจจึงค่อยๆ ย่อเข่ำต่อหน้ำรูปปั้นแล้วเดิน
ต่อไป
เธอไม่รูต้ วั ว่ำมีใครบำงคนเห็นกำรเคำรพของเธอ
ไกลขึน้ ไปบนชัน้ สี่ของโรงเรียน คุณพ่อมองลงมำพอดี
และเห็นเด็กหญิงตัวน้อยของเขำทำควำมเคำรพต่อรูป
ปั้น พ่อเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งและเขำไม่
กรำบไหว้รูปเคำรพ ตอนแรกเขำคิดว่ำดีเจเป็ นเด็กคน
อื่นในโรงเรียนที่พ่อแม่ของพวกเขำไหว้รูปเคำรพ แต่พอ
เขำเห็นหน้ำของเธอจึงจำได้ว่ำเธอเป็ นลูกสำวของเขำ
เอง

ที่บำ้ นพ่อแม่น่งั ลงเพื่อคุยกับดีเจ
“วันนีพ้ ่อเห็นลูกย่อเข่ำให้กับรูปปั้นที่โรงเรียน” พ่อ
กล่ำว “ทำไมลูกทำแบบนัน้ ”
ดีเจมองไปที่พ่อและแม่ดว้ ยดวงตำเบิกกว้ำง เธอไม่
คิดว่ำเธอได้ทำอะไรผิด
“ครูบอกว่ำเรำควรทำแบบนัน้ ค่ะ” เธอกล่ำว
พ่อกับแม่มองหน้ำกัน ขณะที่พวกเขำสอนดีเจว่ำ
พวกเขำเป็ นเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส พวกเขำไม่เคย
อธิบำยว่ำมีศำสนำอื่นๆ อีกในโลกและบำงศำสนำก็
กรำบไหว้รูปเคำรพ
พ่อเปิ ดพระคัมภีรไ์ ปยังอพยพบทที่ 20 และบอก
ดีเจเกี่ยวกับบัญญัติสิบประกำร “ลองฟั งพระบัญญัติ
ข้อที่หนึ่งดูนะดีเจ” พ่อกล่ำว “ในนีก้ ล่ำวว่ำ ‘อย่ำมีพระ
เจ้ำอื่นต่อหน้ำเรำเลย’ นั่นหมำยควำมว่ำพระเจ้ำ
ต้องกำรให้เรำนมัสกำรพระองค์เพียงผูเ้ ดียว เรำจะ
กรำบไหว้พระเจ้ำเท่ำนัน้ เรำไม่กรำบไหว้สิ่งอื่นใดอีก”
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แล้วพ่ออ่ำนพระบัญญัติขอ้ ที่สองต่อซึ่งกล่ำวว่ำ
“อย่ำทำรูปเคำรพสำหรับตน”
พ่ออธิบำยว่ำรู ปปั้นที่โรงเรียนก็เป็ น “รูปเคำรพ”
อย่ำงหนึ่ง
“พระเจ้ำตรัสว่ำเรำไม่ควรกรำบไหว้นมัสกำรพวก
มัน” พ่อกล่ำว
ดีเจเข้ำใจ เธอรักพระเจ้ำและเธอสัญญำว่ำจะไม่
กรำบไหว้อะไรอีกนอกจำกพระเจ้ำ
แต่เป็ นเรื่องยำกที่ตอ้ งไปโรงเรียนซึ่งเด็กๆ คนอื่น
กรำบไหว้รูปเคำรพ เป็ นเรื่องยำกเมื่อครูบอกให้เด็กๆ
ไหว้ ดีเจอยำกเป็ นเหมือนเด็กคนอื่นๆ และเธอไม่
อยำกที่จะไม่เชื่อฟั งครู แต่เธออยำกจะทำให้พระเจ้ำมี
ควำมสุขมำกกว่ำ ดังนัน้ เธอจึงไม่ไหว้รูปเคำรพอีก
ขณะเดียวกันพ่อและแม่กำลังอธิษฐำนเผื่อด้วยใจ
ร้อนคน พวกเขำเห็นว่ำเป็ นเรื่องยำกสำหรับดีเจ พวก
เขำอยำกให้เธอได้เข้ำเรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
แล้วพระเจ้ำก็ตอบคำอธิษฐำนของพวกเขำ แม่ซึ่ง
เป็ นครูได้งำนใหม่ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นนำนำ
ชำติในอีกจังหวัดของประเทศไทย พ่อซึ่งเป็ นครู
เช่นกันก็ได้งำนที่โรงเรียนนัน้ ด้วย
ดีเจรักโรงเรียนใหม่ของเธอ เด็กหลำยคนที่น่นั
ไม่ใช่คริสเตียน แต่ครูทงั้ หมดเป็ นแอ๊ดเวนตีส และ
พวกเขำรักพระเจ้ำด้วยสุดจิตสุดใจของพวกเขำ
ที่โรงเรียน ดีเจได้เรียนรูเ้ รื่องพระบัญญัติสิบ
ประกำรมำกขึน้ และเธอท่องจำได้ทงั้ หมดด้วย 

ความจริงน่ารู้
➢ ภำพที่เห็นคือดีเจและน้องอีกสองคนของเธอ แม่

ของดีเจเป็ นครูสอนเกรดสี่ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมิ
ชชั่นนำนำชำติที่โครำช ประเทศไทย ขณะที่พ่อ
สอนนักเรียนระดับมัธยม ครอบครัวนีม้ ำจำก
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำย
จิตวิญญำณข้อที่ 6 “เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคงอยู่
กำรบุกเบิกและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้น” และวัตถุประสงค์กำรเติบโต
ฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 7 “เพื่อช่วยให้เยำวชนและ
ผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึ่งและเป็ น
ตัวอย่ำงตำมพระคัมภีรใ์ ห้โลกได้เห็น” กำรสร้ำง
ห้องเรียนใหม่ที่โรงเรียนมิชชั่นแอ๊ดเวนตีส
นำนำชำติได้ช่วยเติมเต็ม วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อ
ที่ 2 “เพื่อเสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของ
แอ๊ดเวนตีส. ..ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึง
ได้ยำก และไปยังศำสนำอื่นด้วย” และ
วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 4 “เพื่อเสริมสร้ำงควำม
แข็งแกร่งของสถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสใน
กำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองค์รวมและ
ควำมหวังผ่ำนทำงพระเยซู และฟื ้ นฟูพระลักษณะ
ของพระเจ้ำในผูค้ น” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้
ที่ IWillGo2020.org.



เมื่อสำมปี ก่อนเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ได้นำไปช่วยโรงเรียนซึ่งโดโรธี จีนเน ศึกษำ
อยู่ โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นนำนำชำติที่โครำช
ประเทศไทย เพื่อช่วยย้ำยโรงเรียนไปยังพืน้ ที่ใหม่
ซึ่งมีพนื ้ ที่มำกว่ำเพื่อว่ำเด็กๆ อีกจำนวนมำกขึน้ จะ
ได้เรียนรูจ้ กั พระเจ้ำองค์เดียวที่ควรค่ำแก่กำร
นมัสกำร ขอบคุณสำหรับกำรวำงแผนถวำยเงิน

ถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนีด้ ว้ ยใจ
กว้ำงขวำงเพื่อช่วยให้เด็กๆ อีกจำนวนมำกได้เรียน
รูจ้ กั พระเจ้ำ
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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อินโดนีเซีย | 19 กุมภำพันธ์

พระเยซูจริงแท้
อำร์ตำ นักศึกษำมิชชันนำรีหนุ่ม รู ส้ ึกเศร้ำเล็กน้อย
เมื่อเขำมำถึงหมู่เกำะรำชำอัมพัตในอินโดนีเซีย เขำ
จะต้องมำสอนในโรงเรียนหนึ่งปี ในหมู่บำ้ นซึ่งไม่มีเซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเลยสักคน และเขำต้องอยู่คนเดียว
“ทำไมลูกถึงอยู่เพียงลำพัง” เขำอธิษฐำน
แต่อำร์ตำอยู่คนเดียวจริงหรือ ไม่เลย เกือบจะทันใด
หลังจำกเขำอธิษฐำน เขำตระหนักได้ว่ำพระเยซูทรงอยู่
กับเขำ ดังนัน้ เจำจึงอธิษฐำนใหม่ ขอควำมช่วยเหลือใน
กำรบอกเล่ำผูค้ นในหมู่บำ้ นว่ำพระเยซูกำลังเสด็จ
กลับมำในไม่ชำ้
ไม่ชำ้ อำร์ตำได้รูว้ ่ำผู้คนในหมู่บำ้ นคิดว่ำพระเยซูได้
เสด็จมำแล้ว มีชำยคนหนึ่งที่เคยอำศัยอยู่บนเกำะอ้ำง
ว่ำเขำเป็ นพระเยซู หลังจำกที่เขำเสียชีวิต คนใน
หมู่บำ้ นเริ่มนมัสกำรเขำ อำร์ตำรูว้ ่ำชำยคนนัน้ ไม่มีทำง
เป็ นพระเยซูได้ พระคัมภีรส์ อนว่ำพระเยซูเองทรงเตือน
ว่ำจะมีบำงคนอ้ำงตัวว่ำเป็ นพระองค์ พระเยซูตรัส “ถ้ำ
ผูใ้ ดจะบอกพวกท่ำนว่ำ ‘ดูเถิดพระคริสต์อยู่ที่นี่’ หรือ
‘ดูเถิดอยู่ที่โน่น’ อย่ำได้เชื่อเลย ด้วยว่ำจะมีพระคริสต์
เทียมเท็จ หลำยคนเกิดขึน้ ทำหมำยสำคัญและกำร
มหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผูท้ ี่ถูกเลือกสรรแล้วให้หลง ถ้ำ
เป็ นไปได้ แต่ท่ำนทัง้ หลำยจงระวังให้ดี ดูเถิดเรำได้บอก
สิ่งสำรพัดให้แก่ท่ำนทั้งหลำยไว้ก่อนแล้ว (มำระโก
13:21-23, KJV)

อาร์ตา ดาสมาเซลา
ในวันอำทิตย์ เพื่อนใหม่สองคนของอำร์ตำชวนเขำ
ไปโบสถ์ของพวกเขำ เมื่อศำสนำจำรย์ขอให้เขำแนะนำ
ตัวเอง อำร์ตำกล่ำว “ผมเป็ นครูคนใหม่ที่โรงเรียนครับ
และผมช่วยได้ถำ้ มีใครป่ วย” เป็ นควำมจริง นอกจำกจะ
เป็ นครูแล้ว อำร์ตำเคยเรียนรูใ้ นกำรช่วยเหลือผูป้ ่ วยด้วย
แต่ศำสนำจำรย์ไม่สนใจ เขำอยำกจะเล่ำให้อำร์ตำ
ฟั งถึงชำยคนที่อำ้ งว่ำเป็ นพระเยซู “เขำเป็ นชำยที่
ยิ่งใหญ่” ศำสนำจำรย์กล่ำว อำร์ตำอธิษฐำน เขำไม่รูว้ ่ำ
จะทำอย่ำงไรดี เมื่อศำสนำจำรย์เห็นว่ำอำร์ตำไม่
สรรเสริญชำยผูท้ ี่อำ้ งเป็ นพระเยซู เขำโกรธ ทุกคนใน
โบสถ์ก็โกรธ
อำร์ตำออกจำกโบสถ์ดว้ ยควำมเศร้ำใจ เขำไม่รูว้ ่ำ
เขำจะสำมำรถบอกผู้คนในหมู่บำ้ นให้รูจ้ กั พระเยซูจริง
แท้ได้อย่ำงไร
ด้ำนนอกมีหญิงชรำคนหนึ่งมำหำเขำ “เธอบอกว่ำ
เธอช่วยคนป่ วยได้ใช่ไหม” หญิงคนนัน้ กล่ำว “เธอมำ
ช่วยสำมีของฉันได้ไหม”
ในบ้ำนของเธอ อำร์ตำตรวจวัดควำมดันของสำมีเธอ
มันสูงมำก อำร์ตำแนะนำให้ชำยคนนัน้ รับประทำน
อำหำรที่ดีต่อสุขภำพเพื่อลดควำมดัน และเขำได้
อธิษฐำนกับทัง้ คู่ ขณะที่เขำออกมำ เขำได้ยินชำยชรำ
ตะโกนใส่ภรรยำ “เด็กคนนัน้ จะมำสอนเรื่องสุขภำพกับ
ฉันได้ยังไง”
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ที่บำ้ นของเขำ อำร์ตำคุกเข่ำลงและอธิษฐำน “องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำ ลูกขอมอบทุกสิ่งให้กับพระองค์” เขำ
กล่ำว “โปรดช่วยลูกด้วย”
สองสำมวันต่อมำ หญิงชรำปรำกฏตัวที่ประตูบำ้ น
ของอำร์ตำ สำมีของเธอได้เริ่มรับประทำนอำหำรที่ดีต่อ
สุขภำพ และเขำอยำกจะให้ไปตรวจวัดควำมดันของ
เขำอีกครัง้
อำร์ตำดีใจมำก มีใครบำงคนในหมู่บำ้ นอยำกจะ
พูดคุย มีใครบำงคนในหมู่บำ้ นต้องกำรควำมช่วยเหลือ
แล้ว
“ขอบคุณพระเจ้ำ” เขำอธิษฐำนเงียบๆ “ขอบคุณ
สำหรับกำรตอบคำอธิษฐำนของลูก”
สุขภำพของชำยชรำดีขนึ ้ ทุกวันหลังจำกนัน้ เขำ
เริ่มชอบอำร์ตำด้วย ไม่ชำ้ เขำและภรรยำของเขำก็รกั
อำร์ตำเหมือนเป็ นลูกหลำนของพวกเขำเอง เมื่อคน
อื่นๆ ในหมู่บำ้ นเห็นควำมรักของพวกเขำ พวกเขำ
เริ่มทำดีกับอำร์ตำเช่นกัน ไม่ชำ้ อำร์ตำจึงมีเพื่อน
มำกมำยในหมู่บำ้ นและเขำจึงสำมำรถบอกเล่ำพวก
เขำถึงพระเยซูจริงแท้
ข้อพระคัมภีรท์ ี่อำร์ตำชอบกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำ
กระทำทุกสิ่งได้โดยพระเยซูผชู้ ูกำลังข้ำพเจ้ำ” (ฟิ ลิปปี
4:13) พระเยซูจริงแท้สำมำรถช่วยเรำในกำรกระทำ
ทุกสิ่ง 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศอินโดนีเซ๊ยบนแผนที่ หำหมู่เกำะรำชำ

อัมพันตซึ่งอยู่ทำงตะวันออกของปำปัว

➢ ภำพนีเ้ ป็ นภำพที่อำร์ตำกำลังสอนในโรงเรียนของ

หมู่บำ้ น

➢ รูว้ ่ำอำร์ตำเป็ นนักศึกษำมิชชันนำรีจำก

มหำวิทยำลัยเม้ำท์คลำบัต มหำวิทยำลัยเซเว่นธ์
เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่งนอกมำนำโดบนเกำะ
สุลำเวสี เขำรับใช้ในฐำนะของนักศึกษำมิชชันนำรี
กับกลุ่มวันเธำด์ซันมิชชันนำรี

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่ำ
“ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 1 “เพื่อ
ฟื ้ นฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและกำรเสียสละ
เพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยกำรมีส่วน
ร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรย์แต่เป็ นสมำชิกทุกคนใน
คริสตจักร ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ในควำมชื่นชมยินดี
ของกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริสต์และสร้ำงสำวก”
วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2 “เพื่อเสริมสร้ำงและ
กระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..ไปยังกลุ่มคนที่
เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้ยำก และไปยังศำสนำอื่น
ด้วย” และ วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณ
ข้อที่ 5 “เพือ่ สร้ำงวินัยส่วนตัวและครอบครัวเข้ำสู่
ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญำณ” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธิ์
เพิ่มเติมได้ที่ IWillGo2020.org.

เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนแรกที่ไปเยือนอินโดนีเซียน่ำจะเป็ นอับรำม ลำ รู ผู้ซึ่งเคยรำยงำนว่ำ
เคยอยู่ในจำวำช่วงหนึ่งในระหว่ำง ค.ศ.1888 และค.ศ.1903 งำนของแอ๊ดเวนตีสในอินโดนีเซีย
เริ่มขึน้ ในปี ค.ศ.1900 เมื่อ อำร์. ดับบลิว. มันสัน มิชชันนำรีคริสเตียนอีกนิกำยหนึ่งในสิงคโปร์
และสำมำรถพูดภำษำอินโดนีเซียได้ ได้เปิ ดงำนพันธกิจที่ปำดัง ชำยฝั่งตะวันตกของเกำะสุมำตรำ
หนึ่งในกลุ่มคนที่กลับใจกลุ่มแรกคือ เทย์ ฮอง เสียง นักเทศน์คริสเตียนชำวจีนผู้ซึ่งเคยเป็ นเด็ก
กำพร้ำคนหนึ่งในสถำนเลีย้ งเด็กกำพร้ำของมันAnita
สันในสิclimbed
งคโปร์ into the backseat of the
family’s white van. Father slid behind the
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“สุขสันต์วนั สะบำโต” เสียงของพ่อดังเข้ำมำใน
ควำมมืด
แอนนิตำยังคงกลิง้ อยู่บนเตียงของเธอ
“ลุกขึน้ และฉำยแสง เจ้ำแสงอำทิตย์” พ่อกล่ำว
พร้อมกับยื่นศีรษะเข้ำมำทำงประตูหอ้ งนอนของแอนนิ
ตำ
ตอนนัน้ เป็ นเวลำสี่นำฬิกำในตอนเช้ำ แอนนิตำลืม
ตำ เป็ นเวลำที่จะต้องตื่นแล้ว
หลังอำหำรเช้ำ แอนนิตำสวมชุดตัวโปรดสำหรับ
สะบำโต แล้วเธอก็สวมรองเท้ำแตะ เธอยื่นรองเท้ำ
สำหรับสะบำโตให้แม่ใส่ในถุง
ตอนนีเ้ ธอพร้อมสำหรับกำรเดินทำงไปโบสถ์แล้ว
แอนนิตำปี นเข้ำไปนั่งตรงที่น่งั ด้ำนหลังของรถตูส้ ีขำว
ของครอบครัว พ่อเข้ำไปนั่งหลังพวงมำลัย และศำสนำ
จำรย์คำมูน่ งั ข้ำงๆ พ่อ แม่น่งั กับแอนนิตำนั่งข้ำงหลัง
แล้วยังมีนกั ศึกษำมหำวิทยำลัยอีกห้ำคนนั่งไปกับพวก
เขำด้วย
เวลำห้ำนำฬิกำ รถตูส้ ีขำวออกจำกบริเวณของ
มหำวิทยำลัยเม้ำท์คลำบัต มหำวิทยำลัยของเซเว่นธ์เดย์

แอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย ซึ่งพ่อและแม่สอนอยู่
ในฐำนะมิชชันนำรีชำวอเมริกัน ท้องฟ้ำยังมืดอยู่ มีรถ
สองสำมคันบนถนน แต่พ่อยังคงต้องดูอย่ำงดีขณะขับ
รถ เขำขับหลบสุนขั อย่ำงระมัดระวัง บำงครัง้ เขำต้อง
หยุดให้พวกวัวข้ำมถนน แอนนิตำนอนหลับบนตักของ
แม่
ประมำณหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อมำ แอนนิตำตื่นขึน้ ณะที่
รถตูส้ ีขำวจอด เธอชอบส่วนนีข้ องกำรเดินทำงไปโบสถ์
เธอและคนอื่นๆ จะลงไปนั่งบนเรือยนต์ขนำดเล็กและ
ไม่ชำ้ พวกเขำก็ออกไปในมหำสมุทร แอนนิตำมองไป
บนผิวนำ้ สีฟ้ำเข้ม เพิ่งจะมีแสงส่องผ่ำนขอบฟ้ำขณะที่
ดวงอำทิตย์ขนึ ้ ลมอุ่นๆ ชืน้ ๆ พัดปะทะแก้มของเธอ
ขณะที่เรือล่องปะทะคลื่น
หลังจำกหนึ่งชั่วโมง เรือจอดบนเกำะแห่งหนึ่ง และ
ทัง้ หมดก็ยำ้ ยไปลงเรืออีกลำเพื่อเดินทำงต่ออีก 30
นำที แล้วพวกเขำก็มำถึงอีกเกำะที่เต็มไปด้วยต้น
มะพร้ำวและป่ ำเขียวขจี แอนนิตำดีใจที่เธอสวมรองเท้ำ
แตะไม่ใช่รองเท้ำสะบำโตคู่สวย เพรำะเธอต้องเดินไป
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ตำมทำงที่เป็ นโคลน โคลนที่ติดมำระหว่ำงนิว้ เท้ำของ
เธอทำให้รูส้ ึกดี
ประมำณ 45 นำทีต่อมำ แอนนิตำมองเห็นหมู่บำ้ น
เล็กๆ และโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเล็กๆ โรงเรียน
สะบำโตจะเริ่มในไม่ชำ้ และโบสถ์ก็เต็มไปด้วยผูค้ น
มำกมำยแล้ว ผูค้ นมำทักทำยแอนนิตำและคนอื่นๆ
อย่ำงดีใจ บรรดำปู่ ย่ำตำยำยยิม้ กว้ำงง บรรดำพ่อแม่
ยิม้ อย่ำงมีควำมสุข พวกเขำมีควำมสุขมำกที่ได้ตอ้ นรับ
ผูม้ ำเยือน พวกเขำรูว้ ่ำต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำก
เพื่อจะมำยังหมู่บำ้ นของพวกเขำ
เด็กเล็กๆ โบกมืออย่ำงตื่นเต้นให้แอนนิตำและมำ
ห้อมล้อมเธอ เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งวิ่งมำหำและจิม้
นิว้ ลงบนแขนขำวๆ ของแอนนิตำ เด็กชำยเล็กๆ คน
หนึ่งยื่นมือออกไปด้วยควำมกล้ำและดึงผมสีแดงของ
แอนนิตำ เด็กๆ ในหมู่บำ้ นมีผิวสีนำ้ ตำลและผมสีดำ
และนี่เป็ นครัง้ แรกที่ได้เห็นใครบำงคนที่มีผิวสีขำวและ
ผมแดง
แอนนิตำยิม้ ให้ทุกคน เธอไม่ชอบที่เด็กๆ มำแตะ
เธอ แต่เธอก็ไม่ได้ทำอะไร เธอเข้ำใจดีว่ำพวกเขำก็แค่
สงสัย
ภำยในโบสถ์ แม่เอำรองเท้ำสำหรับสะบำโตของ
แอนนิตำออกมำจำกถุง และแอนนิตำก็สวมรองเท้ำ
นัน้ ตอนนีเ้ ธอพร้อมสำหรับกำรนมัสกำรพระเจ้ำแล้ว
ตอนบ่ำยแก่ๆ แอนนิตำเปลี่ยนกลับไปใส่รองเท้ำ
แตะของเธอ เตรียมตัวสำหรับกำรเดินทำงอันยำว
ไกลเพื่อกลับบ้ำน เธอรู ส้ ึกเหนื่อยแต่ก็มีควำมสุข ทุก
วันสะบำโต พ่อกับแม่จะเดินทำงไปที่โบสถ์แห่งใหม่
เพื่อแบ่งปั นข่ำวของพระเยซู ทุกๆ สะบำโต กำร
เดินทำงไปโบสถ์เป็ นกำรผจญภัยใหม่ทุกครัง้ ที่ดี
ที่สดุ ก็คือ ทุกสะบำโตพวกเขำได้นมัสกำรพระเจ้ำ
แอนนิตำชอบกำรเป็ นมิชชันนำรีเด็กจริงๆ 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

20

ความจริงน่ารู้
➢ หำหมู่เกำะสุลำเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บนแผนที่
➢ รูว้ ่ำเรื่องนีเ้ กิดขึน้ เมื่อเกือบ 40 ปี ก่อน แต่

มิชชันนำรีเด็กทัง้ หลำยก็ยงั คงผจญภัยในกำร
เดินทำงไปโบสถ์แบบเดียวกันในทุกวันนี ้ เกือบทุก
สะบำโตตลอดเวลำห้ำปี ที่พวกเขำทำงำนใน
อินโดนีเซีย พ่อแม่ของแอนนิตำ โรเบิรต์ และมำร์จำ
แมคเชสนี ได้เดินทำงจำกมหำวิทยำลัยเม้ำท์
คลำบัตที่พวกเขำสอนอยู่ไปยังโบสถ์ใหม่แห่งหนึ่ง
บำงครัง้ ต้องไปพูดให้กับกลุ่มนมัสกำรหลำยกลุ่ม
ในวันเดียว

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำพวกเขำคิดยังไงกับกำรเดินทำงไป

โบสถ์ของพวกเขำในแต่ละเช้ำวันสะบำโต พวกเขำ
อยำกจะตื่นตัง้ แต่ 4 นำฬิกำในตอนเช้ำเพื่อออก
เดินทำงไหม พวกเขำเห็นข้อดีและข้อเสียอะไร
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปโบสถ์ของพวกเขำและของ
แอนนิตำ

➢ หนุนใจเด็กๆ ให้เป็ นมิชชันนำรีเด็ก พวกเขำไม่

จำเป็ นต้องอยู่ในประเทศอื่นหรือมีพ่อแม่เป็ น
มิชชันนำรีเพื่อจะเป็ นมิชชันนำรีเด็ก พวกเขำเพียง
แค่ตอ้ งแบ่งปันข่ำวของพระเยซูกับผูอ้ ื่นเท่ำนั้นเอง

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำแอนนิตำแบ่งปั นพระเยซูอย่ำงไร

คำตอบที่เป็ นไปได้ คือ เธอแสดงควำมรักต่อเด็กๆ
ที่มำจิม้ เธอและดึงผมเธอ เธอแบ่งปันพระเยซู
ง่ำยๆ โดยกำรไปโบสถ์ พระเยซูเองทรงไปโบสถ์ทุก
สะบำโต “พระองค์เสด็จเข้ำไปในธรรมศำลำในวัน
สะบำโตตำมเคย” (ลูกำ 4:16, KJV) แอนนิตำ
จะอยู่ที่บำ้ นก็ได้ แต่เธอเลือกที่จะติดตำมตัวอย่ำง
ของพระเยซู

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของแผน

กลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ในวัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2
“เพื่อเสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ด
เวนตีส. ..ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้
ยำก และไปยังศำสนำอื่นด้วย” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธิ์
เพิ่มเติมได้ที่ IWillGo2020.org.

ตอนโทนี่อำยุ 7 ปี เขำและแม่ยำ้ ยจำกบ้ำนเกิดของ
พวกเขำในอีกประเทศหนึ่งไปยังประเทศสิงคโปร์ พ่อซึ่ง
อยู่ที่บำ้ นพูดภำษำอังกฤษไม่ได้ แม่เองก็พูด
ภำษำอังกฤษไม่ได้ แต่พวกเขำอยำกให้โทนี่ไปอยู่ที่
สิงคโปร์เพื่อเขำจะสำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้
โทนี่เริ่มเข้ำเรียนเกรดหนึ่งในสิงคโปร์ เป็ นเรื่องยำก
ที่จะพูดภำษำอังกฤษ แต่เขำก็พยำยำมอย่ำงดีที่สุด
และเริ่มมีเพื่อนใหม่ แต่เขำรู ส้ ึกไม่ดีเท่ำไหร่สำหรับแม่
เพรำะขณะที่เขำอยู่ที่โรงเรียนเรียนรูภ้ ำษำอังกฤษและ
เล่นกับเพื่อน แต่แม่ตอ้ งอยู่คนเดียวที่บำ้ น แม่ไม่มี
กำรบ้ำนที่จะทำให้ไม่มีเวลำว่ำง แม่ไม่มีเพื่อนที่จะมำ
เล่นด้วย แม่คิดถึงพ่อ
เช้ำวันหนึ่ง โทนี่กับแม่ยืนรอรถอยู่ตรงจุดรอรถ
ประจำทำง แม่เริ่มคิดถึงพ่อและแม่เริ่มร้องไห้ โทนี่ไม่
อยำกเห็นแม่รอ้ งไห้ เขำรู ส้ ึกเศร้ำใจไปด้วย
โทนี่กับแม่ไม่ได้อยู่ตำมลำพังตรงจุดรอรถประจำ
ทำง ยังมีหญิงอีกคนที่กำลังรอรถประจำทำง และ
มองเห็นเด็กชำยที่ดูโดดเดี่ยวกับแม่ที่กำลังร้องไห้ “เกิด
อะไรขึน้ คะ” คนแปลกหน้ำถำมด้วยภำษำอังกฤษ

แม่ไม่เข้ำใจ โทนี่เองก็ยงั ไม่เก่งภำษำอังกฤษนัก
ดังนัน้ เขำจึงไม่เข้ำใจเช่นกัน หญิงคนนัน้ เห็นใบหน้ำของ
ทัง้ สองที่ดูไม่เข้ำใจ เธอจึงเปลี่ยนภำษำพูด
“เกิดอะไรขึน้ คะ” เธอถำมอีกครัง้ ด้วยอีกภำษำหนึ่ง
ใบหน้ำของแม่เป็ นประกำย หญิงคนนัน้ กำลังพูด
ภำษำเดียวกับเธอ แม่ดีใจมำก “ฉันรูส้ ึกเศร้ำเพรำะ
คิดถึงสำมีของฉันค่ะ” แม่กล่ำว
หญิงคนนัน้ พยักหน้ำด้วยควำมเข้ำใจ เธอมีควำมคิด
หนึ่ง
“ฉันรูจ้ ักอะไรบำงอย่ำงที่อำจจะทำให้คุณมีกำลังใจ
ขึน้ ได้” เธอกล่ำว “ฉันเป็ นสมำชิกโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีส และเรำกำลังมีรำยกำรพิเศษสำหรับเด็กที่น่นั ใน
บ่ำยวันนีค้ ่ะ”
หญิงคนนัน้ ชีไ้ ปยังอำคำรที่อยู่ตรงข้ำมถนนจำกจุด
รอรถประจำทำง ซึ่งเป็ นโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
โทนี่กับแม่ของเขำไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสมำก่อนเลย พวกเขำไม่ได้เป็ นคริสเตียนและ
ไม่เคยไปโบสถ์มำก่อน
โทนี่ยมิ ้ ดีใจ เขำอยำกไปร่วมรำยกำรขอเด็กและเจอ
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เพื่อนใหม่ แม่ชอบเห็นโทนี่ยมิ ้ และแม่เองก็พอใจที่จะ
ได้เจอหญิงผูใ้ จดีที่พูดภำษำของเธอได้ โทนี่กับแม่จึง
ไปร่วมรำยกำรสำหรับเด็กในบ่ำยวันสะบำโตนัน้
โทนี่กับแม่ชอบรำยกำรวันนัน้ มีบำงคนเชิญพวก
เขำให้กลับมำอีกในสัปดำห์หน้ำเพื่อร่วมโรงเรียน
สะบำโตและร่วมเข้ำโบสถ์ โทนี่กับแม่กลับไปที่โบสถ์
อีกในสะบำโตถัดไปและทุกๆ สะบำโตหลังจำกนัน้
พวกเขำเข้ำร่วมรำยกำรอื่นๆ ในบ่ำยวันสะบำโตด้วย
หลำยสัปดำห์ผ่ำนไป พวกเขำได้เรียนรู จ้ กั พระเยซูและ
ควำมรักของพระองค์ และพวกเขำเริ่มที่จะรักพระองค์
ด้วย
เมื่อโทนี่เรียนจบเกรดหนึ่ง แม่ยำ้ ยเขำไปที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์เพื่อเรียนเกรดสอง แม่
อยำกให้เขำได้เรียนภำษำอังกฤษและพระคัมภีรท์ ี่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส โทนี่เองก็อยำกเรียนที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส เพื่อเขำจะได้เล่นกับเพื่อนๆ ที่รูจ้ กั ที่
โรงเรียนสะบำโตได้ในทุกวันของสัปดำห์
ไม่ชำ้ โทนี่ก็สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้รำวกับว่ำ
เขำพูดภำษำนีม้ ำตลอดทัง้ ชีวิต พ่อมีควำมสุขมำก พ่อ
รูว้ ่ำกำรรูภ้ ำษำอังกฤษจะเปิ ดโอกำสใหม่ๆ ให้กับโทนี่
แม่เองก็มีควำมสุขที่โทนี่สำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้
และมีควำมสุขเป็ นพิเศษที่ได้มีเพื่อนดีๆ มำกมำยที่
โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
โทนี่มีควำมสุขเป็ นพิเศษ เขำไม่รูว้ ่ำมันสำคัญ
หรือไม่สำหรับเรื่องกำรพูดภำษำอังกฤษ แต่เขำดีใจที่
แม่ไม่เศร้ำอีกแล้ว
ยิ่งกว่ำนัน้ เขำมีควำมสุขเพรำะว่ำเขำมีเพื่อนสนิท
ใหม่คนหนึ่ง นั่นคือพระเยซู เขำรักพระเยซูดว้ ยสุดจิต
สุดใจของเขำ และเขำอยำกจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์
เสมอ 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียน
สะบำโตของเด็กๆ ในวันนีซ้ ึ่งจะนำไปช่วยประกำศ

ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศสิงคโปร์บนแผนที่
➢ ในภำพแสดงถึงโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่

ด้ำนขวำ และโบสถ์ซึ่งอยู่ดำ้ นซ้ำย ในประเทศ
สิงคโปร์

➢ รูว้ ่ำโทนี่และครอบครัวของเขำมำจำก “ประเทศ

ต้องห้ำม” ประเทศที่มิชชั่นเลือกที่จะไม่บอกชื่อ
เพรำะเป็ นพืน้ ที่ซึ่งเปรำะบำงต่อกำรประกำศ
ของคริสเตียน

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำคนแปลกหน้ำผูใ้ จดีคนนั้นเป็ น

มิชชันนำรีไหม มิชชันนำรีคือคนที่นำผูอ้ ื่นไปหำ
พระเยซู คนแปลกหน้ำอำจจะไม่ตอ้ งบอกโทนี่
และแม่ของเขำเรื่องพระเยซูโดยตรง แต่เธอได้นำ
พวกเขำมำโบสถ์ ที่ซึ่งพวกเขำได้เรียนรูเ้ รื่อง
พระเยซู

➢ อ่ำนเรื่องของโทนี่ได้ต่อในสัปดำห์หน้ำ
➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของ

แผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ในวัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อ
ที่ 2 “เพื่อเสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของ
แอ๊ดเวนตีส. ..ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและ
เข้ำถึงได้ยำก และไปยังศำสนำอื่นด้วย” เรียนรู ้
แผนกลยุทธิ์เพิ่มเติมได้ที่ IWillGo2020.org.

ข่ำวประเสริฐในประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ
ในสำนักงำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต้ ซึ่งจะได้รบั เงิน
ถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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โทนี่

เด็ ก ชายมิ ช ชัน นารี
สัปดาห์ทแี่ ล้ว เราได้ฟังเรื่องของโทนี่ ซึ่งเขากับแม่ได้
ย้ายไปยังสิงคโปร์เพือ่ เรียนภาษาอังกฤษ ขณะทีอ่ ยู่ใน
สิงคโปร์ เขาและแม่ก็ได้เรียนรู จ้ กั พระเยซูหลังจากทีไ่ ด้
เป็ นเพือ่ นกับหญิงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งตรงที่
รอรถประจาทาง
เมื่อโทนี่เรียนจบเกรดสองที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสในสิงคโปร์ เขำพูดภำษำอังกฤษได้รำวกับว่ำเขำ
พูดได้มำตัง้ แต่เกิด พ่อขอให้โทนี่กับแม่เดินทำงกลับไป
บ้ำน
โทนี่กล่ำวลำเพื่อนๆ ของเขำที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
แม่กล่ำวบำเพื่อนของแม่ที่โบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน โทนี่กับแม่บอกลำสิงคโปร์และ
เดินทำงกลับบ้ำน
โทนี่อำยุ 10 ปี และเขำกับแม่ดีใจที่ได้กลับบ้ำน พวก
เขำดีใจที่ได้เจอพ่ออีกครัง้ แต่พวกเขำทัง้ คู่ก็คิดถึงกำรไป
โบสถ์แอ๊ดเวนตีสทุกสะบำโต แม่จึงมองหำโบสถ์แอ๊ด
เวนตีสในเมืองของพวกเขำ หลังจำกหกเดือนในกำรหำ

แม่โทรศัพท์ไปหำหญิงใจดีคนนัน้ ที่แม่เจอตรงที่รอรถ
ประจำทำงในสิงคโปร์
“ช่วยหำโบสถ์แอ๊ดเวนตีสให้หน่อยได้ไหมคะ” แม่
กล่ำว “โทนี่และฉันคิดถึงกำรไปโรงเรียนสะบำโตและ
โบสถ์มำกเลยค่ะ”
หญิงคนนัน้ ไม่รูจ้ ะหำโบสถ์แอ๊ดเวนตีสได้ที่ไหน เธอ
จึงขอให้ศำสนำจำรย์ของเธอช่วย ศำสนำจำรย์พบเบอร์
โทรศัพท์ของผูน้ ำแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งในเมืองที่โทนี่อยู่
และไม่ชำ้ แม่ก็ได้รบั เบอร์โทรศัพท์นนั้
ไม่นำนต่อมำ โทนี่กับแม่ได้พบกับผู้นำแอ๊ดเวนตีส
คนนัน้ และได้รบั ฟั งเรื่องอันน่ำอัศจรรย์
สำมปี ก่อนหน้ำนี ้ ประมำณเวลำเดียวกับที่โทนี่ได้
ย้ำยไปเรียนภำษำอังกฤษที่สิงคโปร์ มีมิชชันนำรี
ต่ำงชำติคนหนึ่งได้ยำ้ ยมำที่เมืองของเขำ มิชชันนำรีคน
นัน้ มำเพื่อแบ่งปั นควำมรักของพระเยซู แต่เขำพูดภำษำ
ท้องถิ่นไม่ได้ ดังนัน้ ขณะที่โทนี่กำลังเรียนภำษำอังกฤษ
ในสิงคโปร์ มิชชันนำรีคนนัน้ ก็กำลังพยำยำมเรียนภำษำ
ถิ่นของโทนี่ แต่มนั ยำกมำกสำหรับเขำ ดังนัน้ มิชชันนำรี
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จึงอธิษฐำนต่อพระเจ้ำ “โปรดส่งใครสักคนที่พูด
ภำษำอังกฤษได้มำช่วยลูกด้วย”
โทนี่กับแม่พบกับมิชชันนำรีคนนัน้ และพวกเขำ
ชอบมิชชันนำรีคนนัน้ มำก เมื่อแม่เห็นว่ำมิชชันนำรีคน
นัน้ ไม่สำมำรถพูดภำษำของพวกเขำได้ดีนัก แม่กล่ำว
“โทนี่พูดภำษำอังกฤษได้ดีค่ะ เขำช่วยคุณได้”
มิชชันนำรีชอบควำมคิดนี ้ เป็ นเวลำสำมปี ที่เขำ
อยำกจะเทศนำในวันสะบำโต แต่ไม่สำมำรถทำได้
เพรำะไม่มีใครเข้ำใจเขำ
สะบำโตต่อมำ เขำและโทนี่ได้ยืนขึน้ เพื่อเทศนำ
สมำชิกโบสถ์ประหลำดใจ แต่เมื่อพวกเขำได้ฟังที่โทนี่
แปลคำเทศนำของมิชชันนำรีในภำษำของพวกเขำเอง
ตำของพวกเขำเป็ นประกำยด้วยควำมชื่นชมยินดี พวก
เขำกำลังฟั งพระวจนะของพระเจ้ำผ่ำนปำกของเด็กคน
หนึ่ง โทนี่และแม่มีควำมสุขที่สำมำรถไปโบสถ์ได้อีก
ครัง้ ในวันสะบำโต แต่มิชชันนำรีคนนัน้ รู ส้ ึกสงสำรโทนี่
เพรำะเขำเป็ นเด็กชำยคนเดียวในโบสถ์ ดังนัน้
มิชชันนำรีจึงจัดชัน้ โรงเรียนสะบำโตสำหรับเขำเป็ น
พิเศษ โทนี่ชอบชัน้ เรียนมำกจนเขำได้ชวนเพื่อนๆ ของ
เขำมำร่วมด้วย และเขำช่วยมิชชันนำรีแปลกบทเรียน
เพื่อเพื่อนๆ ของเขำจะเข้ำใจได้ ในไม่ชำ้ มีเด็ก 15 คน
มำเข้ำโรงเรียนสะบำโตของโทนี่ทุกสัปดำห์
พระเจ้ำกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในเมือง
ใหญ่แห่งหนึ่งผ่ำนทำงเด็กชำยตัวน้อยผู้ซึ่งรักพระองค์
พระเจ้ำจะสำมำรถทำอะไรผ่ำนเด็กๆ ได้บำ้ ง 
ขอบคุณสำหรับเงินถวำยงำนมิชชั่นของเด็กๆ ใน
โรงเรียนสะบำโตวันนี ้ ซึ่งจะนำไปช่วยประกำศข่ำว
ประเสริฐในสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ในสำนักงำน
ภำคเอเชียแปซิฟิกใต้ ซึ่งจะได้รบั เงินถวำยสะบำโตที่
สิบสำมในไตรมำสนี ้
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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ความจริงน่ารู้
➢ รูว้ ่ำโทนี่และครอบครัวของเขำมำจำก “ประเทศ

ต้องห้ำม” ประเทศที่มิชชั่นเลือกที่จะไม่บอกชื่อ
เพรำะเป็ นพืน้ ที่ซึ่งเปรำะบำงต่อกำรประกำศ
ของคริสเตียน

➢ ในภำพแสดงถึงโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่

ด้ำนขวำ และโบสถ์ซึ่งอยู่ดำ้ นซ้ำย สถำนที่ซึ่งโทนี่
ได้รูจ้ ักพระเยซูในประเทศสิงคโปร์

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำโทนี่เป็ นมิชชันนำรีไหม มิชชันนำรี

คือใครบำงคนที่นำผูอ้ ื่นไปหำพระเยซู

➢ มิชชันนำรีบอกกับทีมข่ำวพันธกิจว่ำ “โทนี่พิเศษ

มำก ถ้ำไม่มีเขำ ผมคิดว่ำคงจะแตกต่ำงไปมำก
เด็กชำยคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงพันธกิจของเรำ ผม
ได้อธิษฐำนต่อพระเจ้ำ ‘โปรดส่งใครบำงคนที่พูด
ภำษำอังกฤษได้มำให้ลูก ลูกรูส้ ึกโดดเดี่ยวมำก
ที่น’ี่ แล้วพระเจ้ำก็ส่งเด็กชำยคนหนึ่งมำช่วยให้
ผมเข้ำใจว่ำผมจำเป็ นต้องทำงำนกับเด็กๆ ผมรู ้
ได้เมื่อเขำปรำกฏตัวขึน้ ตอนนีผ้ มกำลังทำงำน
กับเด็กๆ ในโรงเรียนสะบำโตและที่อื่นๆ ด้วย ผม
ดีใจจริงๆ ที่สำมำรถทำงำนกับคนในรุ่นต่อไปได้

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของ

แผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ที่ชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อ
ที่ 1 “เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและ
กำรเสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่งของชีวิต
โดยกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรย์แต่เป็ น
สมำชิกทุกคนในคริสตจักร ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ ใน
ควำมชื่นชมยินดีของกำรเป็ นพยำนเพื่อพระคริสต์
และสร้ำงสำวก”วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 2
“เพื่อเสริมสร้ำงและกระจำยกำรเข้ำถึงของแอ๊ด
เวนตีส. ..ไปยังกลุ่มคนที่เข้ำไม่ถึงและเข้ำถึงได้
ยำก และไปยังศำสนำอื่นด้วย” และวัตถุประสงค์
กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 7 “เพื่อช่วยให้
เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึ่ง
และเป็ นตัวอย่ำงตำมพระคัมภีรใ์ ห้โลกได้เห็น”
เรียนรูเ้ พิ่มเติมได้ที่ IWillGo2020.org.

ตอนไบโนอำยุ 3 ปี แม่ตดั สินใจอยำกจะส่งลูกชำยตัว
น้อยของเธอไปเข้ำเรียนโรงเรียนนำนำชำติในติมอร์เลสเต
โรงเรียนนำนำชำติไม่เหมือนโรงเรียนรัฐบำลทั่วไป
กำรเรียนในโรงเรียนรัฐบำลในติมอร์เลสเตไม่ตอ้ งเสียเงิน
เลย และครูจะสอนในภำษำโปรตุเกส ส่วนกำรเรียนใน
โรงเรียนนำนำชำติตอ้ งเสียเงินและครูจะสอนโดยใช้
ภำษำอังกฤษ
แม่อยำกให้ไบโนเรียนภำษำอังกฤษ ดังนัน้ แม่จึง
ขอให้พ่อหำโรงเรียนนำนำชำติสกั แห่งในดิลี เมืองหลวง
ของติมอร์เลสเตที่ซึ่งพวกเขำอำศัยอยู่
พ่อเดินขึน้ ลงผ่ำนไปตำมถนนต่ำงๆ มองหำโรงเรียน
นำนำชำติ เขำพบโรงเรียนนำนำชำติหลำยแห่ง แต่
โรงเรียนเหล่ำนัน้ แพงเกินไป
แล้วพ่อได้เดินผ่ำนโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่ง
หนึ่ง เขำเห็นป้ำยตรงรัว้ โบสถ์โฆษณำโรงเรียนนำนำชำติ
แอ๊ดเวนตีสติมอร์ มีเบอร์โทรศัพท์อยู่บนป้ำยด้วย พ่อจึง
โทรไปสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม เขำดีใจมำก เพรำะ
เขำสำมำรถส่งไบโนเข้ำเรียนที่โรงเรียนนีไ้ ด้
พ่อและแม่ไม่ได้เป็ นแอ๊ดเวนตีส แต่พวกเขำเคยได้ยิน
เกี่ยวกับแอ๊ดเวนตีส ลุงของแม่เป็ นแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง

ก่อนที่ลงุ จะมำเป็ นแอ๊ดเวนตีส ลุงเคยสูบบุหรี่และดื่ม
เหล้ำ ภำษำของลุงก็หยำบคำยและลุงเคยรับประทำน
อำหำรที่ไม่ดีต่อสุขภำพ และเพรำะอำหำรที่ไม่ดีต่อ
สุขภำพนีเ้ อง ทำให้ขำของเขำเต็มไปด้วยแผล แต่
หลังจำกที่ได้รบั บัพติศมำ ลุงได้หยุดสูบบุห รี่และหยุด
ดื่มเหล้ำ และลุงกลำยเป็ นคนที่มีสขุ ภำพดีขนึ ้ ลุงอ่ำน
พระคัมภีรข์ องเขำ และลุงได้หนุนใจให้แม่กับพ่ออ่ำน
พระคัมภีรด์ ว้ ยเช่นกัน แม่และพ่อชอบคุณลุงคนใหม่นี ้
ลุงคนใหม่เต็มไปด้วยควำมชื่นชมยินดีและมีควำมสุข
เมื่อได้อยู่ใกล้
ไบโนเริ่มเข้ำเรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส เขำเริ่ม
เรียนรูภ้ ำษำอังกฤษได้อย่ำงรวดเร็ว แม่เองก็เริ่มเรียนรู ้
ภำษำอังกฤษด้วย ทุกวันเมื่อเขำกลับมำจำกโรงเรียน
แม่จะขอให้เขำสอนคำภำษำอังกฤษต่ำงๆ ที่เขำได้
เรียนรู ม้ ำจำกที่โรงเรียน
“เฮลโล” ไบโนกล่ำว
“เฮลโล” แม่พูดตำม
“กู๊ดบำย” ไบโนกล่ำว
“กู๊ดบำย” แม่พูดตำม
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เวลำผ่ำนไปหลำยสัปดำห์จนผ่ำนไปหลำยเดือน
บทเรียนภำษำอังกฤษของพวกเขำเริ่มซับซ้อนมำก
ขึน้
“ไอเลิฟยู” ไบโนกล่ำว
“ไอเลิฟยู” แม่ตะโกน
ไบโนไม่ได้สอนแม่แค่เพียงภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ ใน
เวลำหลังเลิกเรียน ทุกวัน ไบโนได้ฟังเรื่องต่ำงๆ ใน
พระคัมภีรม์ ำจำกครูของเขำ และเขำได้แบ่งปั นเรื่อง
ต่ำงๆ เหล่ำนัน้ กับแม่ดว้ ย ขณะที่ไบโนเติบโตขึน้ เขำ
ได้เล่ำให้แม่ฟังเรื่องของดำวิดและโกลิอทั เรื่องของ
โยนำห์และปลำใหญ่ และเรื่องของพระเยซูกับ
เด็กชำยตัวน้อยซึ่งเป็ นเจ้ำของอำหำรกลำงวันที่
สำมำรถนำไปเลีย้ งคนได้มำกกว่ำ 5,000 คน
แม่รกั กำรฟั งเด็กชำยตัวน้อยของเธอเล่ำเรื่อง
ต่ำงๆ ในพระคัมภีร์ แม่และพ่อเริ่มอ่ำนพระคัมภีร์
บำงครัง้ พวกเขำมีคำถำมเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขำได้
อ่ำน และพวกเขำได้แสวงหำคำตอบจำกศำสนำ
จำรย์ของโบสถ์แอ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียน
ของไบโน รวมทั้งจำกมิชชันนำรีชำวอเมริกันคนหนึ่ง
ซึ่งอำศัยอยู่บนเกำะแห่งนีเ้ ช่นกัน ศำสนำจำรย์และ
มิชชันนำรีคนนัน้ ได้มำเยี่ยมที่บำ้ นของไบโนเป็ น
ประจำ แล้ววันนัน้ ก็มำถึงเมื่อพ่อและแม่รบั บัพติศมำ
และเข้ำร่วมกับโบสถ์แอ๊ดเวนตีส
ทุกวันนี ้ ไม่ใช่มีเพียงไบโนเท่ำนัน้ ที่ไปโรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส แต่พ่อกับแม่ก็ไปโรงเรียนด้วย พ่อกับแม่
ได้ทำงำนเป็ นคนดูแลโรงเรียน
พ่อมีควำมสุขที่ไบโนได้มำเข้ำเรียนที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส แม่มีควำมสุขที่ไบโนได้มำเข้ำเรียนที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ไบโนก็มีควำมสุขที่ได้มำเข้ำ
เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ผ่ำนทำงโรงเรียน ทัง้
ครอบครัวสำมำรถพูดภำษำอังกฤษได้ และได้รกั
พระเยซูดว้ ยสุดจิตสุดใจของพวกเขำ 



ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศติมอร์เลสเตบนแผนที่
➢ ในภำพเป็ นภำพของไบโนกับแม่และน้องสำว

ของเขำ

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของ

แผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์กำร
เติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 5 “เพื่อสร้ำงวินัย
ส่วนตัวและครอบครัวเข้ำสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วย
พระวิญญำณ” วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิต
วิญญำณข้อที่ 6 “เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคงอยู่
กำรบุกเบิกและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้ หญ่ตอนต้น” และวัตถุประสงค์กำร
เติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 7 “เพื่อช่วยให้
เยำวชนและผูใ้ หญ่ตอนต้นให้พระเจ้ำเป็ นที่หนึ่ง
และเป็ นตัวอย่ำงตำมพระคัมภีรใ์ ห้โลกได้เห็น”
กำรสร้ำงหอพักที่โรงเรียนนำนำชำติแอ๊ดเวนตี
สติมอร์เลสเตจะช่วยเติมเต็มวัตถุประสงค์พนั ธ
กิจข้อที่ 4 “เพื่อเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของ
สถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่น
ในเสรีภำพ สุขภำพองค์รวมและควำมหวังผ่ำน
ทำงพระเยซู และฟื ้ นฟูพระลักษณะของพระเจ้ำ
ในผูค้ น” เรียนรูแ้ ผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่
IWillGo2020.org.

หกปี ก่อน ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำม
ได้นำไปช่วยเปิ ดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในดิลี เงินถวำย
สะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนีจ้ ะนำไปช่วยสร้ำง
อำคำรหอพักเพื่อเด็กๆ ที่อยู่ในหมู่บำ้ นห่ำงไกลจะได้
พักและเรียนที่โรงเรียนได้ ขอบคุณสำหรับกำร
วำงแผนถวำยด้วยใจกว้ำงขวำง
โดย เนริดา คูลิค
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จำกที่สูงบนภูเขำในประเทศติมอร์เลสเต เป็ นเรื่อง
ของบำสติ
บำสติเป็ นเด็กชำยขีอ้ ำยคนหนึ่งซึ่งตัวเล็กกว่ำอำยุ
ของเขำ มีชีวิตที่มีควำมสุขกับพ่อและแม่บนเทือกเขำ
ขนำดใหญ่ซึ่งปกคลุมไปด้วยป่ ำสีเขียวหนำทึบ จำกบ้ำน
ในหมู่บำ้ นของเขำ เขำสำมำรถมองเห็นยอดเขำทำทำ
ไมโล ซึ่งสูงถึง 10,000 ฟุต (3,048 เมตร) ซึ่งเป็ นภูเขำที่
สูงที่สดุ ในประเทศ
แต่บำสติวยั 11 ปี ไม่ได้คิดถึงยอดเขำทำทำไมโล
เขำไม่ได้คิดถึงเรื่องของเทือกเขำที่ถูกปกคลุมด้วยป่ ำสี
เขียวหนำทึบ เขำไม่ได้คิดถึงบ้ำนในหมู่บำ้ นของเขำ เขำ
คิดถึงพ่อกับแม่และรูส้ ึกเสียใจ พ่อแม่ของเขำเสียชีวิต
อย่ำงกระทันหันและตอนนีเ้ ขำต้องย้ำยออกจำกภูเขำ
เพื่อไปอยู่กับลุงและป้ำของเขำในเมืองใหญ่ เมืองดิลี

ขณะที่บำสติเตรียมพร้อมที่ยำ้ ยลงจำกเขำ เขำได้
ฝัน ในควำมฝันตอนกลำงคืน เขำเห็นทูตสวรรค์เปล่ง
ประกำยสีขำวใบหน้ำดูใจดีมำก ทูตสวรรค์มำหำเขำ
และเยียวยำจิตใจที่เจ็บปวดและอนำคตที่มืดมิดของ
เขำด้วยถ้อยคำที่สงบและมีสนั ติสขุ
“อย่ำกลัวเลย” ทูตสวรรค์กล่ำว “พระเจ้ำจะดูแล
เจ้ำเอง”
เมื่อเขำตื่นขึน้ ในตอนเช้ำ บำสติม่นั ใจว่ำพระเจ้ำ
จะดูแลเขำ เขำไม่รูว้ ่ำอย่ำงไร แต่เขำแน่ใจว่ำพระเจ้ำ
ทรงรักเขำและจะช่วยเขำ
เวลำไม่นำนต่อมำ เขำได้อำศัยอยู่ในเมืองใหญ่กับ
ลุงและป้ำของเขำ เขำคิดถึงบ้ำนที่หมู่บำ้ นของเขำ
เขำคิดถึงเทือกเขำ เขำคิดถึงพ่อและแม่เป็ นพิเศษ แต่
เขำรูว้ ่ำพระเจ้ำจะทรงดูแลเขำ
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ขณะที่วนั เวลำผ่ำนไป เขำมีควำมสุขที่ได้เล่นกับ
ญำติๆ ที่อำยุนอ้ ยกว่ำตรงถนนด้ำนนอกบ้ำนใหม่ของ
เขำ เขำยังมีเพื่อนใหม่คนหนึ่ง เป็ นเด็กหญิงเพื่อนบ้ำน
ซึ่งมำร่วมเล่นเกมที่ถนนกับพวกเขำบำงครัง้ เด็กหญิง
คนนัน้ มำจำกครอบครัวมิชชันนำรีชำวอเมริกันซึ่งอำศัย
อยู่ตรงถนนเดียวกัน บำสติได้รูว้ ่ำเด็กหญิงคนนัน้ กับ
ญำติๆ ของเขำเรียนอยู่ชนั้ เดียวกันโรงเรียนเดียวกัน
เมื่อพ่อแม่มิชชันนำรีของเด็กหญิงได้ยินเรื่องของบำ
สติ พวกเขำอยำกให้บำสติเข้ำเรียนที่โรงเรียนเช่นกัน
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งเดียวในประเทศ
พวกเขำอธิษฐำนและสิ่งอัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึน้ อย่ำงแรก
สำมำรถหำเงินมำจ่ำยสำหรับค่ำเล่ำเรียนของบำสติที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได้ แล้วลุงกับป้ำของเขำก็ได้

ความจริงน่ารู้
➢ หำประเทศติมอร์เลสเตบนแผนที่
➢ รูว้ ่ำกำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของพ่อแม่ของ

บำสติอำจจะเชื่อมโยงกับประเพณีสญ
ั ญำกำร
แต่งงำนในติมอร์เลสเต เมื่อสำมีไม่สำมำรถ
จ่ำยเงินค่ำสินสอดให้กับครอบครัวของฝ่ ำย
ภรรยำได้ตำมที่ตอ้ งกำร เขำต้องเตรียมเงินหรือ
สัตว์สำหรับพิธีศพและวันศักดิ์สิทธิ์ทงั้ หลำย
สำหรับครอบครัวเป็ นเวลำหลำยปี หลังแต่งงำน
แรงกดดันมหำศำลำจำกภำระหนีแ้ ละกำรอยู่
อย่ำงประหยัดมักจะนำไปสู่จุดที่ทำให้ขำด
สำรอำหำรและนำไปสู่ปัญหำสุขภำพที่ซับซ้อน
ตำมมำได้ นี่อำจเป็ นสิ่งทีเกิดขึน้ กับพ่อแม่ของ
บำสติ

➢ ข่ำวพันธกิจในวันนีแ้ สดงถึงส่วนประกอบของ

พืน้ ที่ส่วนใหญ่ของติมอร์เป็ น
เทือกเขำและแห้งแล้ง ตำมพืน้ ที่เนิน
เขำพบต้นจันทน์ และในที่ล่มุ พบต้น
มะพร้ำวและยูคำลิปตัส สัตว์ป่ำได้แก่
แมวชะมด จระเข้ กวำง ลิง งูและสัตว์
ที่มีกระเป๋ ำหน้ำท้องซึ่งเรียกว่ำคัสคัส
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แผนกลยุทธ์ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ดังนี:้ วัตถุประสงค์พนั ธ
กิจข้อที่ 1 “เพื่อฟื ้ นฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลก
และกำรเสียสละเพื่อพันธกิจให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตโดยกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำ
จำรย์แต่เป็ นสมำชิกทุกคนในคริสตจักร ทัง้ เด็ก
และผูใ้ หญ่ ในควำมชื่นชมยินดีของกำรเป็ น
พยำนเพื่อพระคริสต์และสร้ำงสำวก” และ
วัตถุประสงค์กำรเติบโตฝ่ ำยจิตวิญญำณข้อที่ 6
“เพื่อเพิ่มกำรเข้ำถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิกและ
กำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้ หญ่
ตอนต้น” กำรสร้ำงหอพักที่โรงเรียนนำนำชำติ
แอ๊ดเวนตีสติมอร์เลสเตจะช่วยเติมเต็ม
วัตถุประสงค์พนั ธกิจข้อที่ 4 “เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งของสถำนบันเซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองค์
รวมและควำมหวังผ่ำนทำงพระเยซู และฟื ้ นฟู
พระลักษณะของพระเจ้ำในผูค้ น” เรียนรู ้
แผนกลยุทธ์มำกขึน้ ได้ที่ IWillGo2020.org.

ตัดสินใจมอบถวำยจิตใจของพวกเขำต่อพระเยซูและ
รับบัพติศมำ บำสติมีควำมสุขกับกำรไปโบสถ์กับพวก
เขำทุกสะบำโต
หลังจำกนัน้ ครอบครัวมิชชันนำรีตัดสินใจรับบำสติ
เป็ นลูกบุญธรรม ลุงกับป้ำของบำสติรกั เขำ แต่พวกเขำ
ไม่มีเงินมำกพอที่จะดูแลเขำและลูกๆ ของพวกเขำเอง
ครอบครัวมิชชันนำรีมีลกู ชำยอีกคนชื่อไจรำ แต่พวกเขำ
ยังคงมีควำมสุขที่จะได้ดูแลบำสติดว้ ย
ทุกวันนี ้ บำสติมีควำมสุข เป็ นเด็กชำยผูก้ ระตือรือร้น
พร้อมด้วยควำมสำมำรถมำกมำย เขำไม่เคยลืมควำม
ฝันที่เห็นทูตสวรรค์ พระเจ้ำทรงสัญญำจะดูแลเขำ และ
พระองค์ทรงกระทำเช่นนัน้ 


ปรำศจำกกำรช่วยเหลือของโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีสและโรงเรียนในติมอร์เลสเต เรื่องของบำสติคงจะ
มีจุดจบที่ต่ำงออกไป หกปี ที่แล้ว ส่วนหนึ่งของเงินถวำย
สะบำโตที่สิบสำมได้ช่วยเปิ ดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในดิลี
วันนี ้ เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมจะนำไปช่วยสร้ำง
หอพักแห่งหนึ่งเพื่อเด็กๆ ที่มำจำกหมู่บำ้ นตำมเทือกเขำ
เหมือนเช่นบำสติและที่อื่นๆ และสำมำรถมำพักและ
ศึกษำที่โรงเรียนได้ ขอบคุณสำหรับกำรถวำยเงินถวำย
ด้วยใจกว้ำงขวำงเพื่อโครงกำรนีแ้ ละโครงกำรสำคัญ
อื่นๆ ในสำนักงำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต้

ก่อนสะบาโตที่ 13
➢ ส่งข้อควำมเตือนพ่อแม่ของเด็กๆ เรื่องของ

รำยกำรและหนุนใจให้เด็กๆ นำเงินถวำยสะบำ
โตที่สิบสำมของพวกเขำมำในวันที่ 26 มีนำคม
เตือนใจทุกคนว่ำเงินถวำยงำนมิชชั่นของพวก
เขำเป็ นเหมือนของขวัญในกำรประกำศพระคำ
ของพระเจ้ำไปทั่วโลก และหนึ่งในสี่ของเงิน
ถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเรำจะส่งตรงไปช่วย
โครงกำรต่ำงๆ ในสี่ประเทศของสำนักงำนภำค
เอเชียแปซิฟิกใต้ โครงกำรต่ำงๆ อยู่ที่ปกหลัง

➢ ผูบ
้ รรยำยไม่จำเป็ นต้องท่องจำเรื่อง แต่เขำหรือ

เธอควรจะคุน้ เคยกับเรื่องมำกพอเพื่อจะได้ไม่
เหมือนกำรอ่ำน เด็กๆ อำจจะแสดงเรื่องเป็ น
ละคร แสดงบทบำทเป็ นบำสติ ทูตสวรรค์ ลุง
ป้ำ เด็กหญิงมิชชันนำรี และครอบครัวใหม่ของ
บำสติ พ่อมิชชันนำรี แม่มิชชันนำรี และ
น้องชำยที่ชื่อไจรำ

➢ ก่อนหรือหลังกำรนำเสนอเรื่อง ใช้แผนที่แสดง

ทัง้ สี่ประเทศในสำนักงำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต้
ได้แก่ ติมอร์เลสเต ลำว เวียดนำมและ
ปำกีสถำน ซึ่งจะได้รบั เงินถวำยสะบำโตที่สิบ
สำมในไตรมำสนี ้ อธิบำยโครงกำรต่ำงๆ ของ
เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำม

โดย เรย์มอนด์ เฮาส์

โครงการสะบาโตที่สิบสามในอนาคต
เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสหน้ำจะนำไปช่วยสำนักงำนภำคมหำสมุทรอินเดียแอฟริกำใต้สร้ำง:
▪ โบสถ์และโรงเรียนประถมที่เบลีซ ประเทศแองโกลำ
▪ หอพักชำย มหำวิทยำลัยแองโกลำ ที่ฮวมโบ ประเทศแองโกลำ
▪ ศูนย์ให้คำปรึกษำและต่อต้ำนควำมรุนแรงที่ลอมเบ ประเทศแองโกลำ
▪ โรงเรียนประถมซีควีลที่ลอู น
ั ดำ ประเทศแองโกลำ
▪ ศูนย์พฒ
ั นำกำรเข้ำถึงชุมชนและเป็ นผูน้ ำที่เอ็มซูซูภำยในบริเวณมหำวิทยำลัยแอ๊ดเวนตีสมำลำวี
ประเทศมำลำวี
▪ ศูนย์ชีวิตที่ดีกว่ำและสถำนีวิทยุที่มำยอต
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