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หน้าปก: เคทลีน 11 ปี ก ำลงัขี่มำ้ไปโรงเรียนอินเดียนฮอลบรูค ในรฐัแอรโิซนำ รอยยิม้และเสียงเพลงของเธอ
เป็นพยำนต่อผูอ้ื่นถึงควำมรกัของเธอที่มตี่อพระเยซู 

แอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
    หำวิญญำณที่ถกูตอ้ง | 3 กรกฎาคม 

    พี่นอ้งอธิษฐำนเพื่อเขำ้เรียน | 10 กรกฎาคม 

    มำเลนำผูด้ือ้รัน้ | 17 กรกฎาคม       
    กระทบอย่ำงเหลือเชื่อ | 24 กรกฎาคม 

    รอยยิม้และเสียงเพลง |31 กรกฎาคม 

หมู่เกาะมารแ์ชล 

    กล่องประหลำดใจ | 7 สงิหาคม 

 

 

กำรพดู ”ขอบคณุ” | 14 สงิหาคม 

ไม่มีสมดุสีเหลือง | 21 สงิหาคม 

        แคนาดา 

        คนจบัคน | 28 สงิหาคม 

        ดีกว่ำของเล่น | 4 กนัยายน 

        เปล่ียนครัง้ใหญ่ในแคนำดำ | 11 กนัยายน 
        ค่ายผู้อพยพส านักงานภาคอเมริกาเหนือ 

        หนีน ำ้ท่วม |18 กนัยายน 

         รำยกำรสะบำโตที่สิบสำม: ยำกจรงิๆ |25 กนัยายน 

 

 

เงินถวายของท่านท างาน 

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเด็กๆ เมื่อ
สำมปีก่อนซึง่ไดน้ ำไปชว่ยเริ่มกำรก่อสรำ้งโรงยมิใหมแ่ละศนูย์
สขุภำพท่ีชื่อวำ่ศนูยช์ีวิตใหม่ที่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตี
สฮอลบรูค เงินถวำยของเด็กๆ ในไตรมำสนีจ้ะน ำไปช่วยท ำให้
ศนูยแ์ห่งนีส้รำ้งเสรจ็ในเฟสสอง  
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ฉนัชื่อว่ำชอเนวำ ฉนัเป็นนกัเรียนที่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสอินเดยีนฮอลบรูค ฉนัเป็นคนจำกชนเผ่ำ
โฮปิและนำวำโฮ เช่นเดยีวกบันกัเรียนคนอื่นอีก
มำกมำยที่ฮอลบรูค ครอบครวัของฉนัปฏิบตัิตำมควำม
เชื่อตำมประเพณี แต่ปู่ ของฉนัเป็นครสิเตียน 

ในฤดรูอ้นหนึ่ง นอ้งชำยของฉนันำรำคำโฮและฉนัไป
เขำ้รว่มรำยกำรโรงเรียนพระคมัภีรภ์ำคฤดรูอ้นซึง่จดัขึน้
ที่เขตอนรุกัษ์นำวำโฮ ฉนัรกัสิ่งที่ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระ  

ฉนัมีสนัติสขุอย่ำงมำก วนัหนึ่งในชัน้เรียน ครูสอนพระ
คมัภีรถ์ำมวำ่มีนกัเรียนคนไหนอยำกจะรบับพัติศมำ
บำ้ง ฉนัอยำกจะรบับพัตศิมำ แตก่็กลวัวำ่ครอบครวั
ของฉนัจะคดิยงัไง ดงันัน้ฉนัจงึไมไ่ดย้กมือ สองสำม
สปัดำหต์่อมำ คณุครูถำมอกีครัง้ ครัง้นีฉ้นัตดัสินใจวำ่
ฉนัจะไม่สนใจวำ่คนอื่นจะคิดยงัไงแลว้ ฉนัอยำกจะ
ติดตำมพระเยซู ฉนัจึงรบับพัติศมำพรอ้มกบัเพื่อนรว่ม
ชัน้อีกหำ้คนตอนปลำยปีกำรศกึษำ 

เจำ้ ฉนัอยำกจะรูม้ำกขึน้ ดงันัน้จงึเขำ้รว่มโรงเรียนพระ
คมัภีรภ์ำคฤดรูอ้นท่ีจดัขึน้ตอ่มำอกี 

เมื่อฉนักลบับำ้นในช่วงวนัหยดุฤดรูอ้น สมำชิกใน 
ครอบครวัของฉนัไม่อยำกพูดคยุกบัฉนั  ถำ้พวกเขำ

ในระหวำ่งที่ฉนัเรียนอยู่เกรดแปด ปู่ ของฉนัพยำยำม
สนบัสนนุใหฉ้นัเขำ้เรียนท่ีฮอลบรูค โรงเรียนอยู่ไกล
ตอ้งนั่งรถหลำยชั่วโมงจำกบำ้นของฉนั และฉนัไม่
อยำกอยู่ห่ำงจำกครอบครวัของฉนั ดงันัน้ฉนัจึงเลือกที่
จะไม่ไป แลว้เรื่องเศรำ้ก็เกดิขึน้ ปู่ ของฉันเสียชวีิต ดว้ย
ควำมเศรำ้เสียใจของฉนัและควำมเคำรพที่มีต่อปู่  ฉนั
จึงตดัสินใจว่ำฉนัจะเขำ้เรียนท่ีฮอลบรูคตอนเกรดเกำ้ 
เมื่อฉนัไปถึงฮอลบรูค ฉนัรกับรรยำกำศ ฉนัรกัสิ่งที่

ฉนัก ำลงัไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระเจำ้เป็นพิเศษ มนัท ำให้  

พดูก็เป็นแค่กำรพดูลอ้เลียนฉนัเท่ำนัน้ แม่ของฉนับอก
ฉนัว่ำแม่ไม่อนญุำตใหฉ้นักลบัไปเรียนที่ฮอลบรูคอีก 
พวกเขำโกรธที่ฉนักลำยเป็นครสิเตียน 
ฉนัขอใหเ้จำ้หนำ้ที่บำงคนที่โรงเรยีนอธิษฐำนเผื่อฉนั 
ไม่นำนต่อมำ แม่ของฉนัก็เปล่ียนใจ แม่บอกฉนัว่ำแม่

เห็นกำรเปล่ียนแปลงที่ดีขึน้ในตวัฉนั แม่บอกว่ำดู
เหมือนวำ่ฉนัจะมคีวำมสขุมำกกว่ำแต่ก่อน และแม่ไม่
สนใจวำ่ฉนัจะเชื่อในพระครสิต ์แมว้่ำแม่จะไม่ไดม้ี
ควำมเชื่อเดยีวกนัก็ตำม  

   หาวิญญาณที่ถูกต้อง 
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ตอนนีฉ้นัก ำลงัจะเรียนจบปีสดุทำ้ยที่ฮอลบรูค เมื่อ
เรว็ๆ นีน้ำรำคำโฮนอ้งชำยของฉนัก็เพิ่งรบับพัตศิมำ 
เขำมีประสบกำรณค์ลำ้ยๆ กบัฉนั เขำไดร้บักำรบอก
เล่ำวำ่ถำ้เขำรบับพัติศมำวิญญำณซึ่งอยูใ่นเขำจะถกู
แทนท่ีดว้ยวิญญำณอ่ืน นั่นกค็ือพระวิญญำณบรสิทุธ์ิ 
เขำต่อสูก้บักำรคิดตดัสินใจ แต่ในที่สดุตอนปลำยปี
กำรศกึษำเขำก็เหมือนกบัฉนัท่ีเลือกติดตำมพระเยซู 
เรำขอบคณุทกุคนท่ีท ำใหท้กุอย่ำงเป็นไปไดส้ ำหรบั

นำรำคำโฮและฉนัท่ีไดเ้รียนรูจ้กัควำมรกัของพระเจำ้ที่
โรงเรียนอินเดยีนฮอลบรูค  

 ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยของเดก็ๆ เมื่อสำมปีก่อน
ซึ่งไดช้ว่ยเริ่มแผนกำรส ำหรบักำรสรำ้งโรงยิมใหม่และ
ศนูยส์ขุภำพท่ีชื่อว่ำศนูยช์วีิตใหมท่ี่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสอินเดยีนฮอลบรูค เงินถวำยของเด็กๆ ใน
ไตรมำสนีจ้ะน ำไปช่วยใหเ้ฟสสองของศนูยน์ีส้รำ้ง
ส ำเรจ็ เพื่อเป็นสถำนท่ีซึง่โรงเรยีนจะสำมำรถจดักำร
กบัปัญหำโรคอว้น โรคหวัใจ เบำหวำน โรคซมึเศรำ้ 
และปัญหำกำรฆำ่ตวัตำยในเดก็และเยำวชนชำว
พืน้เมืองที่นั่น 

โดย ชอเนวา เล่าผ่านไดอาน่า ฟิช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seventh-day Adventist Indian School. 

was excited about living there because 

my auntie, who is my age, often came 

home on vacation and told me stories  

โรงเรียนอินเดยีนฮอลบรูคเปิดท ำกำรในปี ค.ศ. 1946 ในฮอลบรูค รฐัแอรโิซนำ พรอ้มกบั
กำรสอนในหลกัสตูรทั่วไปไดแ้ก่ ภำษำองักฤษ ประวตัิศำสตร ์คณิตศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร ์
ยงัมชีัน้เรียนต่ำงๆ ซึ่งเป็นวชิำอำชีวศกึษำดว้ย เช่น เครื่องกล กำรเลีย้งมำ้ งำนเชื่อม และงำน
ไม ้โรงเรียนยงัท ำงำนเพื่ออนรุกัษว์ฒันธรรมของชำวอเมรกินัพืน้เมอืงโดยกำรสอนประเพณีใน
กำรท ำเครื่องป้ันดินเผำ ภำษำนำวำโฮ และกำรปกครอง ปัจจบุนัโรงเรียนแห่งนีไ้ดร้บักำร
สนบัสนนุโดยสหมิชชั่นคอนเฟอเรนซแ์ปซิฟิก 20% และอีก 80% ผ่ำนเงินบรจิำค 

ความจรงิน่ารู้ 
➢ หำรฐัแอริโซนำประเทศสหรฐัอเมริกำบนแผน

ที่ 
➢ ขอใหเ้ด็กหญิงสกัคนอ่ำนเร่ืองในช่วงแรกที่

เป็นประวตัขิองชอเนวำ 
➢ ชื่อชอเนวำไม่ใช่ชื่อจริง เพื่อเคำรพควำมเป็น

ส่วนตวัของเธอ 
➢ รูว้่ำเร่ืองในข่ำวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงถึงแผนกล

ยทุธ ์ที่ช่ือว่ำ “ฉนัจะไป” ของคริสตจกัรเรำ
ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ำย
จิตวิญญำณที่กล่ำวว่ำ “เพ่ือสรำ้งสำวก
ส่วนตวัและครอบครวัเขำ้สู่ชีวติที่เต็มไปดว้ย
พระวิญญำณ” ผ่ำนสองตวัชีว้ดั คือ “มีกำร
เพ่ิมขึน้ของเด็กๆ ที่ยงัไม่รบับพัติศมำและกำร
เขำ้รว่มโรงเรียนสะบำโตและชั่วโมงนมสักำร
เป็นประจ ำของเยำวชน”  และ “มีกำรเพิ่มขึน้
ของกำรยอมรบัและกำรปฏิบตัิในหลกัขอ้เช่ือ
ที่เด่นชดัของคริสตจกัร” และวตัถปุระสงคข์อ้
ที่ 6 ของกำรเติบโตฝ่ำยจติวิญญำณ “เพ่ิมกำร
เขำ้ถึง กำรคงอยู่ กำรฟ้ืนฟแูละกำรมีสว่นรว่ม
ของเด็ก เยำวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 7 ของกำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณ “เพ่ือช่วยเยำวชนและผูใ้หญ่
ตอนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นที่หนึ่งและเป็นตวัอย่ำง
ในมมุมองของโลกผ่ำนพระคมัภีร”์  
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ตอนที่ฉนัเรียนอยู่เกรดหำ้ ฉนัเดนิทำงกบัพ่อไปท่ี
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอนิเดียนฮอลบรูค ฉนั
ตื่นเตน้ท่ีไดใ้ชช้วีิตที่นั่นเพรำะนำ้ของฉนั ซึ่งอำยใุกลก้นั 
มกัจะมำที่บำ้นในชว่งวนัหยดุและเล่ำเรื่องตำ่งๆ ท่ีเธอ
ก ำลงัเรียนรู ้เรื่องสนกุต่ำงๆ ท่ีเด็กๆ ก ำลงัท ำกนั และ
อำหำรมงัสวิรตัซิึ่งพวกเขำรบัประทำนกนัท่ีโรงอำหำร 
ก่อนที่ฉนัจะสำมำรถมำเรียนท่ีฮอลบรูคได ้คณุยำยให้
ฉนัดหูนงัสือท ำอำหำรเล่มใหญ่เล่มหนึ่งซึ่งเป็นสตูร
อำหำรมงัสวิรตัิ 

“นี่คือสิ่งที่หลำนจะไดร้บัประทำน” ยำยกล่ำว 
เมื่อฉนัไปถึงฮอลบรูค เด็กหญิงบำงคนในชัน้เรียน

ของฉนักลั่นแกลง้ฉนั และฉนัก็ตกหลมุพรำงโตต้อบ
กำรลอ้เลียนนัน้ ฉนัถกูส่งไปที่หอ้งครูใหญ่หลำยครัง้ 

แลว้ฉนัก็ไม่สำมำรถส่งงำนทนัเวลำ โรงเรียนรูส้กึ
แย่กบัฉนั ครัง้หน่ึงบอกครูวำ่ “ใหห้นตูกเถอะค่ะ” 
คณุครูอดทนชว่ยฉนั แต่ฉนักย็งัคงตกเกือบทกุวิชำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัหนึ่ง ครูคนหน่ึงใหก้ำรบำ้นพิเศษกบัฉนัและมนั
ช่วยท ำใหเ้กรดของฉนัขึน้ไปท่ี “เอ” ฉนัตื่นเตน้มำก ไม่
ชำ้เกรดของฉนัเริ่มดีขึน้ ฉนัเริม่ชอบโรงเรียนมำกขึน้ 

คณุครูเห็นกำรเปล่ียนแปลงทำงบวกในตวัฉนั ฉนัไม่
รูว้่ำจะรบัค ำชมอยำ่งไร และเมื่อครูคนหน่ึงบอกฉนัวำ่
เธอภมูิใจกบักำรท่ีฉนัก ำลงัท ำดี ฉนัก็หำทำงสรำ้ง
ปัญหำในวนัต่อมำ น่ำประหลำดใจที่พวกเขำไม่ไดส่้ง
ฉนักลบับำ้น พวกเขำกลบัพยำยำมชว่ยใหฉ้นัเรียนรูท้ี่
จะเลือกท ำในส่ิงที่ดีกวำ่ 
แลว้นำ้ของฉนัก็เกดิปัญหำและตดัสินใจที่จะไม่

เรียนท่ีฮอลบรูคต่อ ยำยของฉนับอกว่ำฉนัเองกต็อ้ง
กลบับำ้นเพรำะยำยไม่อยำกขบัรถไปกลบัสองชั่วโมง
เพื่อส่งฉนัคนเดยีว คณุครูจดัตำรำงเวลำเพื่อพำฉนั
กลบับำ้นและมำรบัฉนัในช่วงวนัหยดุยำวเพื่อฉนัจะ
เรียนท่ีฮอลบรูคต่อไปได ้เมื่อฉนักลบับำ้น ฉนัแบ่งปัน
เรื่องตำ่งๆ ในพระคมัภีรท์ี่ฉนัไดเ้รยีนรูท้ี่โรงเรียนและ 
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ในโบสถก์บันอ้งสำวของฉนั เธอตดัสินใจอยำกจะไป
เรียนท่ีฮอลบรูคดว้ย 

แต่ละปีที่ฮอลบรูค ฉนัไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระเจำ้
มำกขึน้ทีละเล็กทีละนอ้ย เพรำะปัญหำต่ำงๆ ท่ีฉนัเขำ้
ไปมีส่วนดว้ย ฉนัจงึเริ่มท ำงำนกบัท่ีปรกึษำ เธอแบ่งปัน
ส่ิงต่ำงๆ เก่ียวกบัพระเจำ้และท ำส่ิงดีมำกมำยเพื่อฉนั
เพื่อแสดงว่ำเธอห่วงใยฉนั เมื่อฉนับอกเธอวำ่ฉนั
อยำกจะรบับพัติศมำ เธอถำม “ท ำไมล่ะ” ฉนัอธิบำย
ว่ำฉนัอยำกจะช่วยครอบครวัของฉนั ฉนัคิดว่ำถำ้พวก
เขำมองเห็นกำรเปล่ียนแปลงในทำงบวกของฉนั แลว้
พวกเขำก็นำ่จะอยำกเปล่ียนแปลงเช่นกนั ที่ปรกึษำ
ของฉนัศกึษำพระคมัภีรก์บัฉันและเพื่ออีกสำมคนท่ี
ฮอลบรูค ฉนัไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซมูำกขึน้และรูว้่ำ
พระองคท์รงส ำแดงใหเ้รำเห็นว่ำพระเจำ้เป็นอยำ่งไร 
ฉนัเรียนรูว้่ำฉนัสำมำรถอธิษฐำนต่อพระองคแ์ละขอให้
พระองคช์ว่ยฉนัได ้ฉนัเริ่มอธิษฐำนเผื่อพี่สำวของฉนั 

ตอนแรกฉนัไม่เห็นจะมีกำรเปล่ียนแปลงในตวัเธอ
เลย แต่แลว้วนัหนึ่งเธอก็ประกำศว่ำเธออยำกจะเขำ้
เรียนท่ีฮอลบรูค แลว้นอ้งสำวของฉนัก็มำดว้ย ฉนัรูส้กึ
ขอบคณุที่ฉนัไปท่ีฮอลบรูคและไดเ้รียนรูว้ำ่พระเจำ้ทรง
รกัฉนัและครอบครวัของฉนั  

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ซึง่จะน ำไปชว่ยโรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
อินเดียนฮอลบรูคในไตรมำสนี ้ 
 

โดย เควนทนีา เลา่ผ่าไออาน่า ฟิช 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิล่ำมอนสเตอรเ์ป็นสตัวเ์ลือ้ยคลำน 
พืน้ถิ่นท่ีขนำดใหญ่ที่สดุและเป็นชนิดเดียว 
ที่มีพิษในสหรฐัอเมรกิำ มนัสำมำรถโตไดข้นำดยำวถึงสอง
ฟตุ (60 ซม.) และหนกั และเคลื่อนไหวชำ้ ดงันัน้จึงยำกที่จะ
เป็นอนัตรำยต่อมนษุย ์ชื่อของมนัตัง้ตำมชื่อของลุ่มแม่น ำ้กิ
ล่ำในรฐัแอรโิซนำและนิวเม็กซิโก ท่ีซึ่งสำมำรถพบพวกมนัได้
มำกมำย  

ความจรงิน่ารู้ 
➢ หำรฐัแอริโซนำประเทศสหรฐัอเมริกำบนแผน

ที่ 
➢ ขอใหเ้ด็กหญิงสกัคนอ่ำนเร่ืองในช่วงแรกที่

เป็นประวตัขิองชอเนวำ 
➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจไม่ไดใ้ชช้ื่อจริงของนกัเรียนใน

ฮอลบรูค เพื่อเคำรพควำมเป็นส่วนตวัของเธอ 
➢ รูว้่ำเร่ืองในข่ำวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงถึงแผนกล

ยทุธ ์ที่ช่ือว่ำ “ฉนัจะไป” ของคริสตจกัรเรำ
ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำรเติบโตฝ่ำย
จิตวิญญำณ “เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ กำร
ฟ้ืนฟแูละกำรมีส่วนรว่มของเด็ก เยำวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 7 ของ
กำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ือช่วยเยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นที่หนึง่และ
เป็นตวัอย่ำงในมมุมองของโลกผ่ำนพระ
คมัภีร”์ โดย สนบัสนนุให ้“เยำวชนและผูใ้หญ่
ตอนตน้ยอมรบัหลกัขอ้เช่ือว่ำที่รำ่งกำยเป็น
วิหำรของพระวิญญำณบริสทุธิ์ จงละเวน้จำก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลร ์บหุรี่ กำรใชย้ำเสพติด
และพฤติกรรมเสี่ยงสงูอ่ืนๆ และยอมรบั
หลกักำรสอนในเร่ืองกำรแต่งงำนและแสดงให้
เห็นถึงควำมบริสทุธิ์ทำงเพศ” เรียนรูแ้ผนกล
ยทุธต์่ำงๆ มำกขึน้ไดท้ี่ IWillGo2020.org.  
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ผูด้แูลหอหญิงคิดว่ำตวัเธอเองนัน้ดือ้รัน้ แต่แลว้เธอก็
ไดพ้บกบัมำเลนำวยั 11 ปี 

นำโอมี ผูช้่วยของผูด้แูลหอหญิงที่โรงเรียนเซเว่นธ์
เดยแ์อด๊เวนตีสอินเดยีนฮอลบรูค พยำยำมปลกุมำเลนำ
โดยกำรรอ้งเพลงตัง้แตต่อนหกโมงเชำ้ มำเลนำยงัคง
หลบัต่อไป 

เธอจกัจีม้ำเลนำ ตีที่แขน และเขย่ำมำเลนำเบำๆ แต่
มำเลนำยงัคงหลบัต่อไป 

เธอทำ้ทำยใหม้ำเลนำเล่นเกมดงึผำ้ห่ม มำเลนำเล่น
แลว้ก็กลบัไปนอนต่อในอกี 25 นำทีต่อมำ 

มำเลนำไม่ท ำควำมสะอำดหอ้งของเธอหรือท ำ
กำรบำ้นดว้ย 

แต่กำรทำ้ทำยที่ใหญ่ที่สดุของผูด้แูลหอหญิงคือกำร
ท ำใหม้ำเลนำอำบน ำ้ เธอท ำทกุอย่ำงเท่ำที่เธอคดิได้
เพื่อใหเ้ด็กหญิงไปอำบน ำ้ มนัไมใ่ช่วำ่มำเลนำไม่อยำก
อำบน ำ้ เธอแค่อยำกจะอำบเมื่อเธอรูส้กึว่ำอยำกอำบ 
แย่หน่อยตรงที่มำเลนำไม่ค่อยอยำกจะอำบน ำ้ตอนที่
ผูด้แูลหอพกัหญิงอยำกใหเ้ธออำบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูด้แูลหอพกัหญิงคงจะรูส้กึแย่กบัควำมดือ้รัน้ของ
มำเลนำ แต่เธอก็ดือ้พอกนั อยำ่งไรก็ตำมเด็กอำจจะ
เดำไมถ่กูว่ำจะมใีครรูส้กึแยต่อนเวลำเขำ้นอน ผูด้แูล
หอพกัหญิงกบัมำเลนำมกัจะรอ้งเพลงเก่ียวกบัพระเยซู 
แลว้มำเลนำกจ็บัมือของผูด้แูลหอพกัเพื่ออธิษฐำนดว้ย
ค ำขอที่ยำวเหยียด 

“พระเยซูที่รกั หนขูอใหพ้ระองคอ์วยพรยำยของหน ู
และหนขูอใหพ้ระองคอ์วยพรลกูชำยของเคนเนดี และ
หนขูอใหพ้ระองคอ์วยพร. . .” มำเลนำอธิษฐำน 

เมื่ออธิษฐำนเสรจ็ เธอจะเอำแขนไปโอบรอบคอของ
ผูด้แูลหอพกัหญิงแลว้ตะโกน “ไดรเ์ป่ำผม” ผูด้แูลหอพกั
หญิงก็จะท ำท่ำเปิดไดรเ์ป่ำผมและท ำกำรเป่ำพรอ้มกบั
ท ำเสียงเพื่อท ำใหแ้บนของมำเลนำหลดุออกไปจำกคอ
ของเธอ ขณะที่ท ำท่ำเป่ำไดร ์กำรทำ้ทำยต่ำงๆ ของวนั
นัน้ก็ถกูหลอมละลำยไปดว้ยเช่นกนั 

หลำยเดือนผ่ำนไป มำเลนำเริ่มดือ้นอ้ยลงเรื่องของ
กำรอำบน ำ้ แต่แลว้ หลงัจำกประสบควำมส ำเรจ็กบักำร
อำบน ำ้ไดส้องสำมวนั ผูด้แูลหอพกัหญิงก็พบมำเลนำที่
นั่งอยู่ที่โต๊ะของเธอดว้ยควำมสงบบนใบหนำ้ พรอ้มกบั
ปล่อยใหเ้วลำผ่ำนไปเฉยๆ 
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“ไปอำบน ำ้เรว็” เธอคงจะตะโกน 

มำเลนำรูว้่ำจะดือ้รัน้ยงัไง แต่ผูด้แูลหอพกัหญิงก็รู ้
เช่นกนั 

เมื่อเวลำผ่ำนไปกว่ำครึง่หน่ึงของปีกำรศกึษำแลว้ 
มำเลนำไม่ค่อยมีปัญหำกบักำรอำบน ำ้ตรงเวลำ กำร
ท ำงำนกบัเธอกลำยเป็นงำ่ยขึน้ แลว้เย็นวนัหนึ่ง เธอ
เขำ้มำที่หอพกัพรอ้มกบัเครื่องดืม่ที่เธออยำกดื่มก่อน
เขำ้นอน เธอไม่ไดต้ระหนกัว่ำเธอจะนอนไม่หลบัถำ้
เธอดื่มมนั แลว้ควำมไม่สบำยตวัก็เกิดขึน้ ในท่ีสดุเธอก็
ซุกตวัอยูใ่ตผ้ำ้ห่มพรอ้มน ำ้ตำ มำเลนำปฏิเสธที่จะรอ้ง
เพลง อธิษฐำนและเปิดไดรเ์ป่ำผม ตอนที่ผูด้แูลหอพกั
หญิงออกไป เธอกระซิบที่ขำ้งเตยีงของมำเลนำ “ฉนัรกั
เธอนะ” มำเลนำยงัคงตื่นอยู่ แตก่็ไม่ไดพ้ดูอะไร 

เชำ้วนัต่อมำ ผูด้แูลหอพกัหญิงก ำลงัเดินตรง
ทำงเดินเพื่อตรวจดวูำ่พวกเดก็หญิงก ำลงัเตรยีมพรอ้ม
ไปโรงเรียน เมื่อมำเลนำเขำ้มำที่ทำงเดิน ผูด้แูลหอพกั
หยดุ ขนลกุกบัส่ิงที่เห็น เด็กขีเ้ซำที่มกัจะยงันอนอยู่บน
เตียงของเธอในเวลำนัน้กลบัมำยนือยู่ต่อหนำ้ มำเลนำ
เขำ้มำกอดเพื่อทกัทำยตอนเชำ้ “หนขูอโทษส ำหรบั
พฤติกรรมเมื่อคืน” เธอกล่ำว 

“ฉนัก็ขอโทษที่หงดุหงิดใส่เธอ” ผูด้แูลหอพกัหญิง
ตอบพรอ้มดว้ยกำรกอด 

ไม่ใช่แคเ่ดก็ๆ ที่ไดก้ ำลงัเรียนรูท้ี่โรงเรียน ผูด้แูล
หอพกัหญิงกล่ำววำ่ “ขณะท่ีฉนัพยำยำมสอนมำเล
นำวำ่จะเป็นผูต้ิดตำมพระเยซูไดอ้ย่ำงไร เธอเองก็
สอนฉนัถึงพระคณุของพระเจำ้” ผูด้แูลหอพกัหญิง
เองก็อยำกจะดือ้รัน้นอ้ยลงเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ  
เด็กๆ ท่ีจะน ำไปชว่ยโรงเรยีนเซเวน่ธเ์ดยแ์อด๊เวนตีส      
อินเดียนฮอลบรูค  

 

 

ความจรงิน่ารู้ 
➢ หำรฐัแอริโซนำประเทศสหรฐัอเมริกำบน

แผนที ่
➢ รูว้่ำชื่อต่ำงๆ ถกูเปลี่ยนดว้ยเหตผุลของกำร

เคำรพควำมเป็นสว่นตวั 
➢ รูว้่ำเร่ืองในข่ำวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงถึงแผน

กลยทุธ ์ที่ช่ือว่ำ “ฉนัจะไป” ของคริสตจกัร
เรำไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำรเติบโต
ฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ 
กำรฟ้ืนฟแูละกำรมีส่วนรว่มของเด็ก เยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 7 
ของกำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ือช่วย
เยำวชนและผูใ้หญต่อนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นที่
หนึ่งและเป็นตวัอย่ำงในมมุมองของโลกผ่ำน
พระคมัภีร”์ เรียนรูแ้ผนกลยทุธต์่ำงๆ มำกขึน้
ไดท้ี่ IWillGo2020.org.  
 

ถำ้ท่ำนไปตดักระบองเพชรในรฐั
แอรโิซนำ ท่ำนอำจจะถกูจบัเขำ้คกุเป็น
เวลำถึง 25 ปีได ้กระบองเพชรซำกวัโร
สำมำรถเติบโตไดส้งูถึง 50 ฟตุ (15 เมตร) 
แต่มนัจะโตชำ้มำกๆ และมีอำยยุนืไดถ้ึง 
200 ปี  
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ผลกระทบแบบไหนที่โรงเรียนมิชชั่นจะสำมำรถท ำ
ใหเ้กดิขึน้ไดก้บัครอบครวัหน่ึง 

ชีมำซึ่งแปลว่ำ “แม่” ในภำษำนำวำโฮ ไดย้ินเรื่อง
ของโรงเรียนเซเว่นเดยแ์อด๊เวนตสีอินเดียนฮอลบรูค
ตัง้แตเ่มื่อ 40 ปีก่อน 

เพื่อนสงูอำยคุนหน่ึงพดูถึงโรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสอินเดียนฮอลบรูคซึ่งตัง้อยูท่ี่เขตอนรุกัษ์นำวำโฮ
ในรฐัแอรโิซนำ สหรฐัอเมรกิำ 

“เป็นโรงเรียนท่ีจดักำรศกึษำใหก้บัเด็กๆ นำวำโฮของ
เรำอยำ่งดีเยี่ยม” เขำกลำ่ว 

ชีมำฟังอยำ่งตัง้ใจเพรำะเธอใหค้วำมเคำรพเพื่อนคน
นีข้องเธอมำก เขำเคยท ำงำนเป็นคนพดูรหสัของกองทพั
สหรฐัอเมรกิำ โดยใชค้วำมรูด้ำ้นภำษำนำวำโฮที่มี
เล็กนอ้ยเป็นช่องทำงในกำรส่ือสำรอย่ำงลบัๆ ในชว่ง
สงครำม ชมีำส่งลกูหำ้ในเจ็ดคนเขำ้เรียนท่ีโรงเรียนเซ
เว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสอินเดยีนฮอลบรูคนี ้

ลกูชำยคนโตของเธอไดเ้รยีนเรื่องกำรเชื่อมและงำน
โลหะอื่นๆ ท่ีโรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอินเดียน 
ฮอลบรูค เขำรกักำรท ำงำนกบัโลหะและกลำยเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ำงท ำงำนเก่ียวกบัโลหะ 

ลกูคนท่ีสองของชีมำเป็นผูห้ญิงตดัสินใจไปเรียนที่
วิทยำลยัแอ๊ดเวนตีสแห่งหนึง่หลงัจำกเรียนจบจำก
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอนิเดียนฮอลบรูค เธอ
ตดัสินใจเรียนพยำบำลท่ีวิทยำลยัแปซิฟิกยเูนียนใน
แคลิฟอรเ์นียและทกุวนันีไ้ดท้  ำงำนเป็นพยำบำลที่เขต
อนรุกัษ์นำวำโฮ 

ชีมำไม่ไดส่้งลกูสองคนสดุทำ้ยเขำ้เรียนท่ีโรงเรียนเซ
เว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสอินเดยีนฮอลบรูค เธอตดัสินใจไม่
ส่งพวกเขำเขำ้เรียนเพรำะเธอรูส้กึไม่พอใจกบัโรงเรียน 
ลกูสำวคนหน่ึงของเธอ นำบำ มีปัญหำที่โรงเรียน และ
โรงเรียนแกปั้ญหำโดยกำรขอใหเ้ธอลำออก ชีมำรูส้กึ
เจ็บปวดที่ลกูสำวของเธอไม่ไดร้บัอนญุำตใหเ้รียนต่อ 

อย่ำงไรกต็ำม กลำยเป็นวำ่นำบำไม่ไดม้ีปัญหำ
เฉพำะที่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอินเดยีนฮอลบ
รูค แต่เธอมีปัญหำในทกุโรงเรียนที่เธอเขำ้ไปเรียน ใน
ที่สดุเธอเรียนจบจำกโรงเรยีนหน่ึง ท่ีเธอตอ้งพกัอำศยัอยู่
กบัครอบครวัครสิเตียนครอบครวัหน่ึงและเรียนต่อใน
วิทยำลยัเพื่อจะเป็นครู ทกุวนันี ้นำบำยงัคงสอนและ
เป็นสมำชกิคนหนึ่งของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีส  
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นำบำคงไดใ้หอ้ภยัโรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีส
อินเดียนฮอลบรูคที่ใหเ้ธอลำออกแลว้ เพรำะเธอเองได้
ใหล้กูทัง้สำมคนของเธอเขำ้เรียนที่โรงเรียนนี ้ลกูๆ ของ
นำบำที่เป็นผูใ้หญ่ตอนตน้แลว้ ไดเ้รียนจบจำกฮอลบรู
และมีชีวติที่ดี คนหน่ึงเป็นครู อีกคนก ำลงัจะเป็นครู คน
ที่สำมเป็นภรรยำของศำสนำจำรยแ์อ๊ดเวนตีสคนหน่ึง
และก ำลงัศกึษำเพื่อจะเป็นครูเชน่กนั 

เกิดอะไรขึน้กบัลกูคนเล็กสองคนของชีมำที่ไม่ไดเ้ขำ้
เรียนท่ีฮอลบรูคล่ะ พวกเขำไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซูจำก
สมำชิกในครอบครวัของพวกเขำและทัง้คู่ก็กลำยเป็น
สมำชิกของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสเช่นกนั 
ทกุวนันีล้กูคนหนึ่งเป็นครูที่โรงเรยีนแอ๊ดเวนตีสดว้ย 

ช่ำงเป็นผลกระทบที่เหลือเชื่ออะไรเช่นนีท้ี่โรงเรียน
มิชชั่นแห่งหน่ึงมีผลต่อครอบครวัหน่ึง โรงเรียนเซเว่นธ์
เดยแ์อด๊เวนตีสอินเดยีนฮอลบรูคส่งผลกระทบอย่ำง
มำกต่อครอบครวัของชีมำและผูค้นอีกมำกมำยในเขต
อนรุกัษ์นำวำโฮและบรเิวณใกลเ้คียง  

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ เมื่อสำมปีก่อนซึง่น ำไปชว่ยใหแ้ผนกำรสรำ้ง
โรงยิมใหม่และศนูยส์ขุภำพท่ีชื่อว่ำศนูยช์วีิตใหม่
เกิดขึน้ไดท้ี่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอินเดียน     
ฮอลบรูค และเงินถวำยของเด็กๆ ในไตรมำสนีจ้ะน ำไป
ช่วยใหเ้ฟสสองของศนูยส์รำ้งไดส้ ำเรจ็ เพื่อโรงเรียนจะ
ไดช้่วยจดักำรกบัปัญหำโรคอว้น โรคหวัใจ เบำหวำน 
โรคซมึเศรำ้ และปัญหำกำรฆำ่ตวัตำยในเด็กและ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เยำวชนชำวพืน้เมืองที่นั่น 

 

โดย ไดอาน่า ฟิช 

 

ในช่วงปี ค.ศ.1864 ชำวนำวำโฮถกูบงัคบัใหอ้อกจำกถิ่นฐำนดัง้เดิมของพวกเขำในรฐัแอรซิำนำ 
โดยรฐับำลสหรฐัอเมรกิำและใหเ้ดินเทำ้อย่ำงโหดรำ้ยเป็นระยะทำง 400 ไมล ์(640 กม.) (เป็น
ที่รูจ้กักนัในชื่อกำรเดินทำงอนัยำวนำน) เพื่อถกูคมุขงัในบอสค ูเรดอนโด ซึ่งเป็นค่ำยกกักนัใกล้
กบัฟอรท์ ซมัเนอรใ์นเขตนวิเม็กซโิก สนธิสญัญำในปี ค.ศ.1868 ไดจ้ดัตัง้ “เขตอนรุกัษ์อินเดยีน
นำวำโฮ” ขึน้และชำวนำวำโฮจงึสำมำรถไดร้บักำรปล่อยตวัออกจำบอสค ูเรดอนโดและกลบัไป
ยงัถิ่นฐำนดัง้เดิมของพวกเขำได ้ 

 

ความจรงิน่ารู้ 
➢ หำรฐัแอริโซนำประเทศสหรฐัอเมริกำบน

แผนที ่
➢ รูว้่ำชื่อต่ำงๆ ถกูเปลี่ยนดว้ยเหตผุลของกำร

เคำรพควำมเป็นสว่นตวั 
➢ รูว้่ำเร่ืองในข่ำวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงถึงแผน

กลยทุธ ์ที่ช่ือว่ำ “ฉนัจะไป” ของคริสตจกัร
เรำไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำรเติบโต
ฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ 
กำรฟ้ืนฟแูละกำรมีส่วนรว่มของเด็ก เยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 7 
ของกำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ือช่วย
เยำวชนและผูใ้หญต่อนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นที่
หนึ่งและเป็นตวัอย่ำงในมมุมองของโลกผ่ำน
พระคมัภีร”์ เรียนรูแ้ผนกลยทุธต์่ำงๆ มำกขึน้
ไดท้ี่ IWillGo2020.org.  
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ก็ไม่มีอินเทอรเ์นต็ ควำมจรงิแลว้ ยำกมำกที่ใครใน
บรเิวณนัน้จะมีอินเทอรเ์นต็ใชก้นั ยกเวน้ท่ีครสิตจกัร   

เวนตีสอินเดียนฮอลบรูค แต่เมื่อโรงเรียนถกูบงัคบั          เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสซึง่อยู่ที่สดุถนน   

ใหปิ้ดเพื่อสขุภำพของเด็กๆ สองพี่นอ้งเดินทำง
กลบับำ้นไปท่ีเมืองซึ่งตัง้อยู่หำ่งไปประมำณ 90 
นำทีในกำรเดินทำงโดยรถยนต ์ในรฐัแอรโิซนำ 
สหรฐัอเมรกิำ 

กำรอยู่บำ้นไม่ไดห้มำยควำมวำ่ไดห้ยดุพกั 
เด็กหญิงทัง้สองยงัคงตอ้งเรียนและท ำกำรบำ้น 
คณุครูของพวกเขำเตรียมกำรเรียนกำรสอน
ออนไลนไ์ว ้ปัญหำเดียวคือแคทลนีและแคลลีไม่มี
สญัญำณอินเทอรเ์น็ตใชใ้นบำ้นหอ้งเดยีวของพวก
เขำ บำ้นของพวกเขำไม่มีน ำ้ประปำใชใ้นบำ้นดว้ย 
และไฟฟ้ำก็มำจำกสำยที่ต่อภำยนอกมำจำกบำ้น
ของญำติที่อยู่ถดัไป ในหมู่เพื่อนบำ้นของพวกเขำ  

 

เมื่อศำสนำจำรยโ์บสถรู์ถ้ึงสถำนกำรณท์ี่เกิดขึน้ เขำจงึ
ชวนใหเ้ดก็หญิงทัง้สองมำใชอ้ินเทอรเ์น็ตของโบสถเ์พื่อ
กำรเรียนของพวกเธอได ้

ดงันัน้เคทลีนและแคลลีจึงพบว่ำตวัเองตอ้งเดินไป
ตำมถนนท่ีเตม็ไปดว้ยฝุ่ นวนัแลว้วนัเล่ำเพื่อไปเรียนและ
ท ำกำรบำ้นของพวกเขำที่โบสถ ์ขณะที่พวกเขำเดิน พวก
เขำยิม้เมื่อนึกถงึวนัเวลำดีๆ ที่โรงเรียนฮอลบรูค พวกเขำ
รอ้งเพลงเก่ียวกบัพระเยซูอย่ำงมคีวำมสขุดว้ยที่พวกเขำ
ไดเ้รียนท่ีโรงเรียนนัน้ 

บำ้นหลำยหลงัที่พวกเขำเดินผ่ำน มีหลงัหน่ึงเป็นท่ี
รูจ้กักนัวำ่ “บำ้นยำ” สีของบำ้นหลงันัน้ก ำลงัลอกและ
หนำ้ต่ำงบำนหน่ึงก็พงั ผูค้นดเูหมอืนจะเขำ้ออกบำ้น
หลงันีต้ลอดเวลำ  
 

 

รอยยิ้มและเสียงเพลง    

 

     

เคทลีนวยั 11 ปีและแคลลีนอ้งสำววยั 9 ปีของ
เธอ ตอ้งกลบัมำอยู่บำ้นในเขตอนุรกัษ์นำวำโฮทนัที
ตอนกลำงปีกำรศกึษำ 
ไวรสัโควิด-19 ก ำลงัแพรร่ะบำด และโรงเรียนทั่ว

โลกตอ้งปิด เคทลีนและแคลลีพกัอยู่ในหอพกัหญิง
ขณะที่พวกเขำเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อด๊ 
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สมำชิกโบสถเ์คยไปเยี่ยมและอธิษฐำนท่ีบำ้นนัน้ 
และเด็กเล็กๆ จำกบำ้นหลงันัน้เคยมำเขำ้รว่มคำ่ยพระ
คมัภีรฤ์ดรูอ้น แต่พวกผูใ้หญ่ดเูหมือนไม่มีใครสนใจ
เรื่องของพระเจำ้เลย 

แลว้ผูใ้หญ่คนหน่ึงในบำ้นนัน้ไดส้งัเกตเุห็นสองพี่
นอ้งที่รำ่เรงินี ้เมื่อแม่ของเคทลีนและแคลลีเดินผ่ำน
บำ้นนีใ้นวนัหนึง่ เพื่อนบำ้นคนนัน้วิ่งออกมำ 
 “ท ำไมลกูสำวของคณุยิม้มคีวำมสขุแทนที่จะดู

เศรำ้เกือบตลอดเวลำเหมือนนอ้งๆ ของฉนั” เธอถำม 
“ท ำไมลกูสำวของคณุรอ้งเพลงอยู่เสมอ” 
ค ำถำมนัน้ท ำใหแ้ม่ประหลำดใจ แต่แม่กด็ีใจที่

เพื่อนบำ้นคนนัน้สงัเกตเุคทลีนและแคลลี แลว้แม่ได้
เชิญหญิงคนนัน้ใหม้ำหำค ำตอบว่ำท ำไมพวกเขำถึง
ยิม้และรอ้งเพลง “เรำก ำลงัจะมีนมสักำรของ
ครอบครวัเย็นนีท้ี่ใตต้น้ฝำ้ยขำ้งล ำธำร” แม่กล่ำว 
“อยำกจะมำรว่มกบัเรำไม๊คะ” เยน็วนันัน้เด็กๆ จำก 
“บำ้นยำ” มำที่ตน้ฝำ้ย แม่อ่ำนเรือ่งในพระคมัภีร ์แลว้
ทกุคนรอ้งเพลงเก่ียวกบัพระเยซู เด็กๆ ชอบกำร
นมสักำร “เรำมำท ำแบบนีก้นัอกีไดไ้หมพรุง่นี”้ พวก
เขำถำม 

เคทลีนและแคลลีท ำอะไรบำงอยำ่งที่น่ำประทบัใจ 
พวกเขำกลำยเป็นมิชชนันำรีต่อเพื่อนบำ้นของพวก
เขำรอยยิม้และเสยีงเพลงของพวกเขำไดแ้สดงถึง 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมรกัอศัจรรยข์องพระเยซูต่อครอบครวัหน่ึงซึ่งดู
เหมือนจะเป็นไปไม่ไดท้ี่จะเขำ้ถงึพวกเขำ   

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเด็กๆ 
ซึ่งจะน ำไปช่วยโรงเรยีนของเคทลีนและแคลลี โรงเรียน
เซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสอินเดยีนฮอลบรูค 
 

โดย เดล วอลคอต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจรงิน่ารู้ 
➢ หำรฐัแอริโซนำประเทศสหรฐัอเมริกำบนแผน

ที่ 
➢ รูว้่ำเร่ืองในข่ำวพนัธกิจวนันีไ้ดแ้สดงถึงแผน

กลยทุธ ์ที่ช่ือว่ำ “ฉนัจะไป” ของคริสตจกัรเรำ
ไดแ้ก่ วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำรเติบโต
ฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ 
กำรฟ้ืนฟแูละกำรมีส่วนรว่มของเด็ก เยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้” ผ่ำนสองตวัชีว้ดัคอื 
“เพ่ิมกำรมีส่วนรว่มของสมำชิกโบสถใ์นกำร
สำมคัคีธรรมและกำรรบัใช ้ทัง้ในโบสถแ์ละ
ในชมุชนทอ้งถิ่น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้ของ
จ ำนวนสมำชิกโบสถใ์นกำรเขำ้รว่มกำร
นมสักำรของครอบครวั” เรียนรูแ้ผนกลยทุธ์
ต่ำงๆ มำกขึน้ไดท้ี่ IWillGo2020.org.  
 

ครอบครวัชำวนำวำโฮมำกมำยเลีย้ง
แกะและแพะ เพื่อน ำขนของมนัไปขำย
หรือน ำไปท ำไหมพรมเพื่อพอเป็นผำ้ห่ม
หรือพรมจ ำหน่ำย ศิลปินชำวนำวำโฮเป็น
ที่รูจ้กัเช่นกนัส ำหรบัเครื่องประดบัเทอร์
ควอยซแ์ละเงิน งำนประติมำกรรมและ
เครื่องป้ันดินเผำ 
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มีกล่องสีขำวกล่องหนึง่ส่งมำถงึโรงเรียนมชิชั่น        
เซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสบนหมู่เกำะมำรแ์ชล 

กล่องนัน้หนกัและมำไกลจำกรฐัเท็กซสัใน
สหรฐัอเมรกิำ หนำ้กล่องจำ่หนำ้ถึงพ่อ ซึ่งเป็นรอง
ครูใหญ่ของโรงเรียน แต่พ่อรูว้่ำกล่องนัน้ไม่ใช่ส ำหรบั
โรงเรียน มนัส ำหรบัครอบครวัของเขำและมิชชนันำรีคน
อื่นๆ 

พ่อรอเวลำที่จะกลบับำ้นแทบไม่ไหว พ่อบอกกบัแม่
เรื่องกล่องนัน้ช่วงที่แม่พกัจำกกำรสอนเด็กนกัเรยีนชัน้
เกรดหนึ่ง แมก็รอเวลำที่จะกลบับำ้นแทบไม่ไหวเช่นกนั 
เมื่อลกูๆ ทัง้สำมของพวกเขำรูเ้รื่องกล่อง พวกเขำก็รอไม่
ไหวเช่นกนั 

“เปิดกล่องกนัเลยเถอะครบั” เรจำหน์พ่ีโตสดุวยั 15 
ปีตะโกน “ใช่ๆ  เปิดกล่องกนัเลยเถอะครบั” เจฮไูรอนั
นอ้งชำยวยั 11 ปีของเขำกล่ำว 

“ไดโ้ปรด เปิดกล่องเถอะนะคะ” เจรำหว์ยั 9 ปี 
นอ้งสำวของพวกเขำเสรมิ 

พ่อยิม้ใหก้บัควำมกระตือรือรน้ของพวกเขำ 
“ใหเ้รำไปเปิดกล่องกนัท่ีบำ้นเถอะ” พ่อกล่ำว 
พอโรงเรียนเลิก เด็กทัง้สำมรีบไปควำ้แขนพ่อ และ

ดงึพ่อตรงไปท่ีประต ู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่บำ้น ครอบครวัมำรวมตวักนัท่ีหอ้งนั่งเล่นลอ้ม
กล่องไว ้

“กล่องนีเ้ป็นพระพรจำกพระเจำ้” พ่อกล่ำว “ขอให้
เรำมำขอบคณุพระเจำ้กนัเลย” ครอบครวัคกุเข่ำลงและ
พ่ออธิษฐำน 

“พระบิดำผูส้ถิตบนสวรรค ์เรำขอบคณุส ำหรบัพระ
พรที่เพิ่งมำถึงนี”้ พ่อกล่ำว “เรำขอบพระคณุอย่ำงมำกที่
พระองคไ์ม่ทรงลืมเรำ ชว่ยใหเ้รำเป็นพระพรใหผู้อ้ื่นผ่ำน
พระพรซึ่งเรำไดร้บัมำ ขอบคณุคณุตำบ๊อบและน ำ้ใจ
ของท่ำน โปรดอวยพระพรท่ำน อำเมน” 

เมื่อพ่ออนญุำต เรจำหน์ไปหยิบกรรไกรมำและตดั
เปิดกล่อง 

“โอ ้วำ้ว” เขำรอ้งออกมำเมื่อเห็นรถของเล่น “สี
เหลืองนี่ของผม” 

เจฮไูรอนัลว้งมือเขำ้ไปในกล่อง “สีฟ้ำนี่ของผม” เขำ
ประกำศ 

เจรำหไ์ม่สนใจที่พี่ๆ เอำรถไป ตำของเธอจบัจอ้งอยู่ที่
ตุ๊กตำและชดุเสือ้ผำ้ที่มำพรอ้มกบัตุ๊กตำ 

“หนไูดตุ้๊กตำ” เธอกล่ำว “และแมค่ะ หนไูดช้ดุใหม่
ส ำหรบัตุ๊กตำดว้ย”  

แม่ก ำลงัมองเขำ้ไปในกล่อง ถงุเหรียญชอคโกแลต  
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สีทองเตะตำแม่ และก็หยิบมนัออกมำ 
“แม่ไม่แบ่งใหห้รอกนะ” แม่กล่ำว “แม่จะแบง่ใหก้บั

นกัเรียนของแม่ นกัเรียนของแม่ตอ้งกำรแรงจงูใจ
บำงอยำ่ง” 

พ่อมองเขำ้ไปดส่ิูงที่เหลือในกล่อง มีสมดุ ดินสอ 
ขำ้วแดง ถั่ว และมนัฝรั่งบดกระป๋อง เขำอยำกจะ
แบ่งปันส่ิงเหล่ำนีก้บันกัศกึษำมิชชนันำรีท่ีก ำลงัสอนอยู่
ที่โรงเรียน แลว้เขำกเ็จอของโปรดของเขำ สปัปะรดแหง้ 

กำรมำถึงของกล่องแบบนีค้รัง้แรกเมื่อสำมปีก่อน 
สรำ้งควำมประหลำดใจใหก้บัพ่อและแม่ซึ่งยำ้ยจำก
ฟิลิปปินสม์ำสอนท่ีหมู่เกำะมำรแ์ชล คณุตำบ็อบรูเ้รื่อง
งำนมชิชนันำรีของพวกเขำผ่ำนขำ่วพนัธกจิ และคณุตำ
อยำกจะชว่ย เขำถวำยเงินถวำยในช่วงเงินถวำยงำน
มิชชั่นทกุสปัดำห ์และยงัถวำยเพิม่เป็นพิเศษในสะบำ
โตที่สิบสำมเมื่อมกีำรรวบรวมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนท่ี
นั่น แต่เขำยงัตอ้งกำรมำกกว่ำ ดงันัน้เขำจึงเริ่มส่งกล่อง
ที่บรรจขุองเล่น อำหำร อปุกรณก์ำรเรียนและอื่นๆ มำ
ทกุเดือน 

กล่องมกัจะมำถงึก่อนที่อำหำรในบำ้นจะหมดลง 
เมื่อพ่อหรือแมต่อ้งกำรก ำลงัใจหรือเมื่อเป็นวนัเกดิของ
ลกูคนใดคนหน่ึง ทกุครัง้ที่กล่องมำถงึ เดก็ๆ จะกระโดด
โลดเตน้อย่ำงดใีจ และพ่อกบัแมก่็สรรเสรญิพระเจำ้
ส ำหรบัควำมสตัยซ์ื่อของพระองค ์แลว้พวกเขำจะ
อธิษฐำนก่อนเปิดกล่อง “ขอบคณุพระเจำ้ส ำหรบัควำม
รกัของพระองคท์ี่ทรงส ำแดงผ่ำนคณุตำบ๊อบ” พ่อ
อธิษฐำน “ขอบคณุส ำหรบัควำมสตัยซ์ื่อของพระองค”์ 
 

 

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยงำนมชิชั่นของเด็กๆ ซึง่
น ำไปช่วยมิชชนันำรีมำกมำยในกำรประกำศขำ่ว
ประเสรฐิที่ว่ำพระเยซูก ำลงัเสดจ็กลบัมำในไมช่ำ้ 
ขอบคณุที่เป็นเช่นคณุตำบ๊อบและถวำยเงินพิเศษ
ส ำหรบังำนมชิชั่น 

 

โดย แอนดรู แมคเชสน ี

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ บนแผนที่ หำหมู่เกำะมำรแ์ชลบน ที่ซึ่งครอบครวั
นีอ้ำศยัอยู่ และรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมริกำ ที่ซึ่งคณุ
ตำบ็อบอำศยัอยู่ หำประเทศฟิลิปปินสซ์ึ่งเป็น
บำ้นเกิดของครอบครวันีด้ว้ย 

➢ ดคูลิปของเด็กๆ ไดท้ี่:  
https://youtu.be/hXYXEV8NTpU 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงถึงส่วนประกอบ
ต่ำงๆ ของแผนกลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสที่ชื่อว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคท์ี่1 
ของพนัธกิจ “เพื่อฟ้ืนฟแูนวคิดของพนัธกิจทั่วโลก
และกำรเสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตไม่ใช่แค่เพียงศำสนำจำรยเ์ทำ่นัน้ แต่สมำชิก
โบสถท์กุคน หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำร
เป็นพยำนเพื่อพระคริสตแ์ละกำรสรำ้งสำวก” 
ผ่ำนทำง “กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่มี
ส่วนรว่มทัง้งำนประกำศส่วนบคุคลและ
สำธำรณะเพ่ือไปยงัเป้ำหมำยของกำรมีส่วนรว่ม
ของสมำชิกทัง้หมด” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของ
กำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณที่กลำ่ววำ่ “เพ่ือสรำ้ง
สำวกส่วนตวัและครอบครวัเขำ้สู่ชีวติทีเ่ต็มไปดว้ย
พระวิญญำณ” ผ่ำน “จ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่
เพ่ิมขึน้อย่ำงเห็นไดช้ดัซึ่งมีกำรอธิษฐำน ศกึษำ
พระคมัภีร ์กำรใชบ้ทเรียนสะบำโต กำรอ่ำน
หนงัสือของนำงเอเลน ไวท ์และมีส่วนรว่มในกำร
นมสักำรส่วนตวัของผูอ่ื้นเป็นประจ ำ” เรียนรู ้
เกี่ยวกบัแผนกลยทุธน์ีม้ำกขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 

 

 

 

https://youtu.be/hXYXEV8NTpU
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แม่ของพวกเขำท ำกำรสอนอยู่ที่โรงเรียนมชิชั่นเซเว่นธ์
เดยแ์อด๊เวนตีส 

ในกล่องประหลำดใจ เจรำหไ์ดตุ้ก๊ตำส ำหรบัตวัเธอ
เอง เธออยำกจะเล่นกบัมนัทนัที แต่พ่อหำ้มเธอไว ้

“เรำขอบคณุองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ส ำหรบัของขวญั
เหล่ำนี ้แต่ในขณะเดยีวกนัเรำตอ้งระลกึดว้ยวำ่องค์
พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงประทำนส่ิงเหล่ำนีม้ำใหเ้รำผ่ำนคณุ
ตำบ๊อบในเท็กซสันะ” พ่อกล่ำว “เด็กๆ ตอ้งเขยีน
จดหมำยขอบคณุคณุตำบ๊อบนะ” 

เจรำหด์งูงๆ เธอเพิง่จะ 6 ขวบและยงัเขียนหนงัสือ
ไม่ได ้“หนจูะท ำไดไ้งคะ” เธอถำม “หนจูะเขยีนยงัไง” 

 

เขำไดร้บัเสรจ็แลว้เช่นกนั แลว้เธอจะเขียนอะไร ทนัใด
นัน้ตำของเธอกเ็บิกกวำ้ง เธอหนัไปหำพ่อท่ีก ำลงันั่งอยู่
บนโซฟำ 

“หนวูำดรูปไดน้ะคะพ่อ” เธอกล่ำว 
“เป็นควำมคิดที่ดเีลย” พ่อกลำ่ว “ลกูสำมำรถพดู

ขอบคณุแบบไหนก็ไดท้ี่ลกูตอ้งกำร” เจรำหอ์ุม้ตุก๊ตำตวั
ใหม่ในมือขำ้งหนึ่ง แลว้ใชอ้กีมือหน่ึงวำดรูปหวัใจสีแดง
ขนำดใหญ่ แลว้กว็ำดหวัใจเล็กๆ อีกหลำยอนั ส่วน
บนสดุของกระดำษเธอเขียนชื่อของเธอ “เจรำห”์ อย่ำง
ตัง้ใจ ครำวนีค้ณุตำบ๊อบตอ้งรบัรูว้่ำเธอรูส้กึขอบคณุ
ส ำหรบัตุ๊กตำจรงิๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  14 สิงหำคม

คม 

หมู่เกาะมารแ์ชล 

เจราห ์9 ปี 

         การพูด “ขอบคุณ”     
อะไรคือส่ิงแรกที่เดก็ๆ จะท ำเมื่อไดร้บัของขวญั 

เด็กๆ จะเล่นกบัของนัน้หรือรบัประทำนของที่ไดเ้ลย
ไหม ส่ิงแรกที่เจรำหท์ ำคือเขียนจดหมำยขอบคณุ เจ
รำหเ์ริ่มเขียนจดหมำยขอบคณุเมื่อกล่องประหลำดใจ
ส่งมำจำกรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมรกิำซึ่งอยู่ห่ำงไกล
ออกไป เจรำหแ์ละพี่ชำยทัง้สองของเธอเป็นลกูของ
มิชชนันำรีชำวฟิลิปปินสบ์นหมู่เกำะมำรแ์ชล และพ่อ 

“แค่คิดว่ำอยำกจะพดูขอบคณุอย่ำงไร” พ่อกลำ่ว 
เจรำหค์ิดอยำ่งตัง้ใจ เธอมองไปยงัพี่ชำยคนโตของ
เธอ เรจำหน์ ซึ่งเขียนจดหมำยลงบนกระดำษแผ่น
เล็กๆ เสรจ็แลว้ เขำอำย ุ13 ปีและเป็นเรื่องง่ำย
ส ำหรบัเขำที่จะเขยีนขอบคณุส ำหรบัรถของเล่นท่ีเขำ
ไดร้บัมำ เธอมองไปท่ีพี่ชำยอีกคนของเธอ เจฮไูรอนั 
เขำอำย ุ8 ปี และเขียนอะไรบำงอย่ำงถึงรถของเล่นท่ี 
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เดือนต่อมำ อีกกล่องก็มำถงึ คณุตำบ๊อบไดย้ินเรื่อง
งำนมชิชนันำรีของครอบครวันีผ่้ำนข่ำวพนัธกิจ ในขำ่ว
พนัธกิจของแต่ละไตรมำส และอยำกจะชว่ย เขำถวำย
เงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียนสะบำโตทกุสปัดำห ์
และเขำยงัถวำยเงินเพิ่มพเิศษในสะบำโตที่สิบสำม
ดว้ยเพื่อชว่ยโรงเรยีนของเธอ แต่เขำอยำกจะท ำ
มำกกวำ่นัน้ ดงันัน้เขำจึงเริม่ส่งกล่องมำทกุเดือน 

ทกุเดือนกล่องใหม่จะมำถงึ และทกุเดือนเจรำหก์บั
พี่ชำยทัง้สองของเธอจะเขยีนจดหมำยขอบคณุ หน่ึงปี
ผ่ำนไป สองปี สำมปีผ่ำนไป ตอนแรกเจรำหไ์ม่ชอบ
เขียนจดหมำย แต่มนักลำยเป็นงำ่ยขึน้เมื่อเธอได้
เขียนทกุเดือน เธอเริ่มเขียนเป็นเรื่องรำวต่ำงๆ ดว้ย 

พ่อดีใจ คณุตำบ๊อบเป็นคนสอนใหเ้จรำหจ์ะตอ้ง
เขียน เขำส่งกล่องมำมำกมำยเพื่อเธอจะไดเ้รียนรูก้ำร
เขียนผ่ำนจดหมำยขอบคณุ พ่อขอบคณุพระเจำ้
ส ำหรบัพระพรยิ่งใหญ่ของพระองค ์

ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยงำนมชิชั่นในโรงเรยีนสะ
บำโตของเด็กๆ ซึ่งชว่ยมิชชนันำรมีำกมำยเช่น
ครอบครวัของเจรำหใ์หไ้ดป้ระกำศข่ำวประเสรฐิที่วำ่
พระเยซกู ำลงัเสด็จกลบัมำในไมช่ำ้ ขอบคณุที่เป็นเช่น
คณุตำบ๊อบและก ำลงัถวำยพิเศษมำกขึน้ส ำหรบังำน
มิชชั่น 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ บนแผนที่ หำหมู่เกำะมำรแ์ชลบน ที่ซึ่งครอบครวันี ้
อำศยัอยู่ และรฐัเท็กซสั สหรฐัอเมริกำ ที่ซึ่งคณุตำบ็
อบอำศยัอยู่ หำประเทศฟิลิปปินสซ์ึ่งเป็นบำ้นเกิด
ของครอบครวันีด้ว้ย 

➢ ดคูลิปของเด็กๆ ไดท้ี่:  
https://youtu.be/hXYXEV8NTpU 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ 
ของแผนกลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคท์ี่1 ของพนัธกิจ 
“เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในชีวิตไม่ใช่แค่
เพียงศำสนำจำรยเ์ท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถท์กุคน 
หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็นพยำนเพื่อ
พระคริสตแ์ละกำรสรำ้งสำวก” ผำ่นทำง “กำร
เพ่ิมขึน้ของจ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่มีส่วนรว่มทัง้งำน
ประกำศสว่นบคุคลและสำธำรณะเพ่ือไปยงั
เป้ำหมำยของกำรมีส่วนรว่มของสมำชกิทัง้หมด” 
และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณ “เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคลและครอบครวั
เขำ้สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยจิตวิญญำณ” เรียนรูเ้กี่ยวกบั
แผนกลยทุธเ์พ่ิมเติมไดท้ี่ IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสดแีลป เป็นท่ีรูจ้กักนัในชื่อโรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสมำจโูรดว้ย 
เป็นโรงเรียนเปิดสอนตัง้แต่ชัน้อนบุำลถึงเกรด 12 ซึ่งอยู่ภำยใตม้ชิชั่นกวม-ไมโครนีเซีย มนัตัง้อยู่ที่
ดีแลป บนเกำะมำจโูร อยู่ติดกบัมหำสมทุรแปซิฟิก และอยู่ห่ำงจำกอำคำรรฐัสภำไมเ่กิน 1,600 
ฟตุ (500 เมตร) 
โรงเรียนดีแลปก่อตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1978 และตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำในประวตัิของโรงเรียน 
โรงเรียนไดร้บักำรด ำเนินกำรโดยนกัศกึษำมชิชนันำรี ซึ่งหลกัๆ มำจำกอเมรกิำเหนือ บรำซิล และ
ฟิลิปปินส ์ชัน้เรียนต่ำงๆ สอนโดยใชภ้ำษำองักฤษ 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

https://youtu.be/hXYXEV8NTpU
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เจรำหว์ยัเกำ้ขวบมีสมดุเล่มที่ชอบอยู่เล่มหนึ่งใน
บำ้นของเธอที่หมู่เกำะมำรแ์ชล 

สมดุเล่มนีม้ีปกสีเหลืองและสนัเป็นเกลียวโลหะ เธอ
วำดรูปและเขียนจดหมำยในสมดุเล่มนี ้รูปวำดและ
จดหมำยทัง้หมดจะถกูส่งไปยงับคุคลที่มอบสมดุเล่มนี ้
ใหเ้ธอ คณุตำบ๊อบที่อยูใ่นเทก็ซสัที่ไกลออกไป 

แต่วนัหนึ่ง เจรำหห์ำสมดุสีเหลืองไม่เจอ และเธอ
ตอ้งกำรสมดุนัน้มำก เธอไดเ้ขียนจดหมำยขอบคณุ
ส ำหรบักล่องของขวญัซึง่เธอและครอบครวัไดร้บัจำก
คณุตำบ๊อบ พ่อตอ้งกำรจะส่งจดหมำยของเธอไป    
เท็กซสั 

“พ่อตอ้งกำรจดหมำยของลกู” พ่อกล่ำว “เรจำหน์
กบัเจฮไูรอนั เอำจดหมำยขอบคณุใหพ้่อแลว้นะ พ่อ
อยำกจะส่งจดหมำยวนันี”้ 

เจรำหย์ืนอยู่ที่โต๊ะในหอ้งนั่งเล่นตรงที่เธอวำงสมดุ
ทิง้ไว ้แต่บนโต๊ะวำ่งเปล่ำ เจรำหม์องหำที่ใตก้ลว้ยสี
เหลือง แต่ไม่มีสมดุสีเหลือง เจรำหค์น้หำในหอ้งนอน
ของเธอ แตก่็ไม่ม ี

ตอนนีเ้ธอเริม่กงัวล เธอไม่รูว้ำ่จะไปหำที่ไหนแลว้ เธอ
ตัง้ใจเขยีนจดหมำยขอบคณุเมื่อครอบครวัมชิชนันำรี
ของเธอไดร้บักล่องจำกคณุตำบ๊อบ เธอไดว้ำดรูป
เด็กหญิงคนหน่ึง ซึง่กค็ือตวัเธอเองที่ก ำลงัยิม้มีควำมสขุ 
แต่สมดุอยู่ที่ไหนนะ 
เจรำหค์่อยๆ เดินกลบัไปท่ีหอ้งนั่งเล่น เธอจ ำไดอ้ย่ำง

ชดัเจนวำ่วำงสมดุไวบ้นโต๊ะหลงัใหพ้่อดจูดหมำยและรูป
วำดของเธอ เธอมองไปยงัโต๊ะที่วำ่งเปล่ำ 
พ่อก ำลงัคอยอยู่ เธอจะท ำอะไรได ้

ทนัใดนัน้ เจรำหน์ึกไดว้ำ่เธอท ำอะไรได ้เธออธิษฐำน
ไดน้ี่นำ พ่อมกัจะบอกเธอว่ำเธอสำมำรถอธิษฐำนต่อ
พระเจำ้ไดท้กุปัญหำ ตอนนีเ้ธอมปัีญหำใหญ่ 

เจรำหน์ั่งลงบนพืน้หนำ้โต๊ะ เธอปิดตำและพนมมือ
แตะที่ปลำยจมกูของเธอ 

“พระเยซูที่รกั โปรดช่วยหนหูำสมดุใหเ้จอดว้ย เพื่อหนู
จะสำมำรถเอำจดหมำยออกมำส่งได”้ เธออธิษฐำน 

ขณะก ำลงัลืมตำ เธอมองไปบนโต๊ะ เธอกระพรบิตำ
และมองดอูกีครัง้ สมดุสเีหลืองของเธออยู่ที่นั่น 
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เขตรกัษำพนัธุป์ลำฉลำมที่ใหญ่
ที่สดุในโลก เนือ้ที่เกือบ 772,000 
ตำรำงไมล ์(2,000,000 ตำรำง
กิโลเมตร) ก่อตัง้ในปี ค.ศ.2011 
โดยรฐับำลหมูเ่กำะมำรแ์ชล 

“ขอบคณุพระเยซู” เธอตะโกน 

เธอหยิบสมดุขึน้มำและเปิดดูขำ้งใน จดหมำยและ
ภำพวำดยงัอยู่ที่นั่น “รอหน่อยค่ะพ่อ” เธอเรียก “หนู
ตอ้งเขยีนจดหมำยฉบบัหนึ่ง” 
ขณะนั่งลงตรงหนำ้โต๊ะ เจรำหเ์ขยีนจดหมำยฉบบัท่ี

สองเพื่อส่งไปยงัเท็กซสั 

“หนอูยำกจะเล่ำใหค้ณุตำฟังวำ่พระเจำ้ทรงตอบค ำ
อธิษฐำนของหน”ู เธอเริ่มเขียน 

 

เมื่อสำมปีก่อนเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของเด็กๆ 
ไดน้ ำไปช่วยสรำ้งโรงเรยีนแห่งหนึ่งบนหมู่เกำะมำรแ์ชล
ซึ่งพ่อแมข่องเจรำหม์ิชชนันำรีจำกฟิลิปปินสไ์ดส้อน
เด็กๆ ถงึเรื่องของพระเจำ้ผูท้รงตอบค ำอธิษฐำน 
ขอบคณุส ำหรบัเงินถวำยของเด็กๆ ในไตรมำสนีท้ี่จะ
น ำไปช่วยโรงเรียนมชิชั่นในมหำสมทุรแปซิฟิกอีกแห่ง
หน่ึงบนหมู่เกำะปำเลำ 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

 
➢ Find the Marshall Islands, where Jaira 

lives, and the U.S. state of Texas, where 
Grandpa Bob lives, on the map. Also 
find th 

➢ Watch the children on YouTube:  
bit.ly/Surprise-Box-NAD. 

➢ Know that this mission story illustrates 
the following components of the 
Seventh-day Adventist Church’s “I Will  
Go” strategic plan: Mission Objective 
No. 1 “to revive the concept of 
worldwide mission and sacrifice for 
mission as a way of life involving not 
only pastors, but every church member, 
young and old, in the joy of witnessing 
for Christ and making disciples” through 
“increased number of churc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ บนแผนที่ หำหมู่เกำะมำรแ์ชลบน ที่ซึ่ง
ครอบครวันีอ้ำศยัอยู่ และรฐัเท็กซสั 
สหรฐัอเมริกำ ที่ซึ่งคณุตำบ็อบอำศยัอยู่ 
หำประเทศฟิลปิปินสซ์ึ่งเป็นบำ้นเกิดของ
ครอบครวันีด้ว้ย 

➢ ดคูลิปของเด็กๆ ไดท้ี่:  
https://youtu.be/hXYXEV8NTp

U 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงถึง
ส่วนประกอบต่ำงๆ ของแผนกลยทุธข์อง
คริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสที่ชื่อวำ่ 
“ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคท์ี่1 ของพนัธกิจ 
“เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและ
กำรเสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหนึง่
ในชีวิตไม่ใช่แค่เพียงศำสนำจำรยเ์ท่ำนัน้ 
แต่สมำชิกโบสถท์กุคน หนุ่มสำวหรือชรำ 
มีควำมยินดีในกำรเป็นพยำนเพื่อพระ
คริสตแ์ละกำรสรำ้งสำวก” ผ่ำนทำง “กำร
เพ่ิมขึน้ของจ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่มีส่วน
รว่มทัง้งำนประกำศส่วนบคุคลและ
สำธำรณะเพ่ือไปยงัเป้ำหมำยของกำรมี
ส่วนรว่มของสมำชิกทัง้หมด” และ
วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ำย
จิตวิญญำณ “เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคล
และครอบครวัเขำ้สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยจติ
วิญญำณ” เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผนกลยทุธ์
เพ่ิมเติมไดท้ี่ IWillGo2020.org. 

 

https://youtu.be/hXYXEV8NTpU
https://youtu.be/hXYXEV8NTpU
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บำคำนเิรียนอยูเ่กรดหำ้และอำศยัอยู่ในเมืองที่
ห่ำงไกลท่ีสดุแห่งหน่ึงในโลก 

บำ้นเกดิของเขำคืออีคำลออูิต เมอืงที่มีประชำกร
เพียง 8,000 คนในอำรก์ติกแคนำดำ เมืองนีอ้ยู่ไกล
มำก มนัตัง้อยู่บนเกำะแห่งหนึง่ซึง่ไม่มีถนนหรือรถไฟที่
สำมำรถเชื่อมต่อไปยงัส่วนอื่นๆ ท่ีเหลือของแคนำดำ 
ในฤดหูนำว น ำ้ในอ่ำวโฟรบิเชอรก์ลำยเป็นน ำ้แขง็และ
เรือไม่สำมำรถแล่นไปยงัอีคำลออูิตได ้ในฤดหูนำวและ
ฤดรูอ้น ทำงที่ดีที่สดุในกำรเดินทำงเขำ้ออกอีคำลออูิท
คือทำงเครื่องบิน 

ชื่อเมืองอีคำลออูิตมำจำกค ำทอ้งถิ่นท่ีหมำยควำม
ว่ำ “สถำนท่ีซึ่งมีปลำมำก” อีคำลออูิตไดร้บัชื่อนีเ้พรำะ
มีสถำนท่ีแห่งหนึง่ซึง่ชนพืน้เมืองอินอูิตสำมำรถจบัปลำ
ไดต้่อเนื่องมำเป็นเวลำหลำยพนัปี แมใ้นทกุวนันี้
ชำวประมงยงัคงจบัปลำในอำ่วโฟรบิเชอร ์

บำคำนิรกัปลำและชวีิตแบบธรรมชำติ เขำเชื่อว่ำ
พระเจำ้ทรงสรำ้งโลกและทกุอย่ำงในโลก รวมทัง้พืช 
สตัวแ์ละมนษุยใ์นหกวนัและทรงหยดุพกัในวนัท่ีเจ็ด 

แต่เขำเคยไดย้ินเรื่องอีกแบบท่ีโรงเรียน คณุครูบอกกบั
นกัเรียนเกรดหำ้ว่ำโลกนีเ้กิดขึน้ผ่ำนปรำกฎกำรณบ์ิ๊
กแบงและผูค้นกว็ิวฒันำกำรมำจำกสตัว ์บำคำนิไม่
เขำ้ใจว่ำท ำไมเพื่อนๆ รว่มชัน้บำงคนถงึไม่เชื่อวำ่พระ
เจำ้ทรงสรำ้งโลก 
“เป็นไปไดไ้งที่ทัง้โลก ผูค้น สตัวแ์ละพืชเกิดมำจำก

อะตอมเดียว” เขำกล่ำว “มนัเป็นไปไม่ได ้ฉนัเชื่อว่ำพระ
เจำ้ทรงสรำ้งโลกนีแ้ละทกุอย่ำงในโลก รวมทัง้เรำดว้ย” 
เขำกลำ่วต่อ “มีบำงคนคิดวำ่เรำมำจำกลิงหรือบำบูน

ดว้ย นี่ก็ไมจ่รงิเพรำะพระเจำ้ทรงสรำ้งเรำ ไมม่ีทำงที่เรำ
จะมำจำกสตัวไ์ด ้แลว้เมื่อไหรเ่รำจะเห็นผูค้น
วิวฒันำกำรมำจำกสตัวไ์ดอ้กีล่ะ” 
เมื่อบำคำนเิล่นกบัเพื่อนรว่มชัน้ บำงครัง้พวกเขำ

ถำมว่ำแลว้เขำเชื่อในพระเจำ้พระผูส้รำ้งที่มองไมเ่ห็น
ไดอ้ย่ำงไร 
“เรำมองไม่เห็นพระเจำ้ แลว้เรำจะเชื่อไดไ้งว่ำ

พระองคม์จีรงิ” เพื่อนๆ ของเขำถำม 

บำคำนมิีค  ำตอบทนัที เขำถำมค ำถำมหนึ่งขึน้มำ 
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“เพื่อนๆ ไม่เคยเห็นทวดๆ ของเพื่อนๆ” เขำตอบ 
“แลว้เพื่อนๆ รูไ้ดย้งัไงวำ่ครัง้หน่ึงพวกเขำเคยมชีีวติอยู่
บนโลกนี”้ 
บำคำนิหวงัว่ำเขำจะสำมำรถเล่ำเรื่องของพระเจำ้ให้

เพื่อนๆ ของเขำฟังมำกขึน้ เขำพยำยำมรกัพวกเขำใน
แบบเดี่ยวกบัท่ีพระเจำ้ทรงรกัเขำ เมื่อเพื่อนรว่มชัน้ท ำ
ไม่ดี เขำใหอ้ภยัพวกเขำทนัที เขำอ่ำนพระคมัภีรเ์กือบ
ทกุเชำ้และเย็น เขำชอบสะบำโตเป็นพิเศษ เมื่อกลุ่ม
เล็กของเซเว่นธเ์ดยแ์อด๊เวนตีสระลกึถึงวนัแห่งกำรท
รทงสรำ้งของพระเจำ้ดว้ยกำรศกึษำพระคมัภีรด์ว้ยกนั 
ขอ้พระคมัภีรท์ี่เขำชอบอยูใ่นปฐมกำล 1:1 ซึ่งกล่ำวว่ำ 
“ในเริ่มแรกนัน้ พระเจำ้ทรงเนรมติสรำ้งฟ้ำและแผ่นดิน
โลก” เพรำะขอ้พระคมัภีรน์ีท้ี่ท  ำใหเ้ขำไมเ่ชื่อส่ิงที่ครู
สอนเก่ียวกบับิก๊แบงและคนอำจจะววิฒันำกำรมำจำก
ลิง 
ในพืน้ท่ีห่ำงไกลเช่นอีคำลออูิต ไม่มีลิง แตม่ีปลำ

มำกมำย นอกจำกนัน้อีคำลออูิตยงัหมำยถงึ “สถำนท่ีมี
ปลำมำกมำย” อีคำลออูิตมีปลำมำกมำยที่ก ำลงัรอกำร
จบั พระเยซูทรงตรสักบัเหล่ำสำวกของพระองคว์ำ่ “จง
ตำมเรำมำเถิด และเรำจะตัง้ทำ่นใหเ้ป็นผูห้ำคนดั่งหำ
ปลำ” (มทัธิว 4:19) บำคำนิอยำกเป็นคนจบัคน เหนือ
ส่ิงอื่นใด เขำอยำกใหเ้พื่อนรว่มชัน้ของเขำรูว้ำ่พระเจำ้
ทรงสรำ้งพวกเขำ 

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำส
นีจ้ะน ำไปชว่ยเปิดโบสถแ์ห่งหนึ่งและศนูยบ์รกิำรชมุชน
เพื่อแบ่งปันขำ่วประเสรฐิของพระเจำ้พระผูส้รำ้งในนู
นำวตุซึ่งเป็นอำณำเขตของแคนำดำ ท่ีซึ่งบำคำนิอำศยั
อยู่ ขอบคณุส ำหรบักำรถวำยดว้ยใจกวำ้งขวำง 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หำอีคำลออิูต เมืองหลวงของนนูำวตุซึ่งเป็นอำณำ
เขตหนึ่งของแคนำดำบนแผนที่ ในกำรเกริ่นถึง
โครงกำรสะบำโตทีส่ิบสำม แสดงอิกลอิูกบนแผนที่
และแสดงใหด้วู่ำมีระยะทำงห่ำงจำกอีคำลออิูต
เท่ำไหร ่

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ 
ของแผนกลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคท์ี่1 ของพนัธกิจ 
“เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในชีวิตไม่ใช่แค่
เพียงศำสนำจำรยเ์ท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถท์กุคน 
หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็นพยำนเพื่อ
พระคริสตแ์ละกำรสรำ้งสำวก” ผำ่นทำง “กำร
เพ่ิมขึน้ของจ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่มีส่วนรว่มทัง้งำน
ประกำศสว่นบคุคลและสำธำรณะเพ่ือไปยงั
เป้ำหมำยของกำรมีส่วนรว่มของสมำชกิทัง้หมด” 
และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณ “เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคลและครอบครวั
เขำ้สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยจิตวิญญำณ” ผำ่นตวัชีว้ดั “มี
กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสมำชิกที่อธิษฐำน ศกึษำ
พระคมัภีร ์ใชบ้ทเรียนสะบำโต อ่ำนหนงัสือของนำง
เอเลน ไวท ์และมีส่วนรว่มในกำรนมสักำรส่วนตวั
ของผูอ่ื้น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงเห็นไดช้ดัของ
กำรยอมรบัและปฏิบตัิตำมหลกัขอ้เช่ือ โดยเฉพำะ 
กำรทรงสรำ้ง” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำร
เติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ ““เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ 
กำรฟ้ืนฟแูละกำรมีส่วนรว่มของเด็ก เยำวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้” ผ่ำนตวัชีว้ดั “สมำชิกโบสถแ์สดง
ควำมเขำ้ใจในวฒันธรรมที่แตกต่ำงกนัและเคำรพ
ทกุคน" 
เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผนกลยทุธเ์พ่ิมเติมไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 
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everal friends gathered around Mariah  

at school on Monday. 

   

one asked. 

“Can we come over to your house to  

 

Mariah shook her head. “Not today,”  

 

“Can we come over to your house to  

 

 

 

 

 

 

     

ธรรมดำเธอจะไปโรงเรยีน หลงัเลิกเรียนเธอท ำกำรบำ้น
และช่วยพ่อแม่ท ำงำนรอบบำ้น วนัสะบำโต เธอกบั
ครอบครวัจะนมสักำรท่ีบำ้นโดยกำรอ่ำนพระคมัภีรแ์ละ
ดกูำรเทศนำออนไลน ์

แต่เพื่อนๆ ของมำรอิำหอ์ยำกจะเล่นกบัเธอจรงิๆ 
วนัองัคำร เดก็ๆ มำรวมตวัรอบๆ เธออีกครัง้ 

“เธอท ำอะไรหลงัเลิกเรียนเหรอ” คนหน่ึงถำม 

“เรำไปเล่นท่ีบำ้นของเธอไดไ้ม๊” อีกคนถำม 

มำรอิำหส่์ำยศีรษะ “วนันีไ้ม่ได”้ เธอกล่ำว “ฉนัมี 
 

วนัเสำร ์เพื่อสองสำมคนมำที่บำ้นของมำรอิำห์
เพื่อรว่มอำ่นพระคมัภีรก์บัเธอและพ่อแม่ของเธอ ผู้
มำเยี่ยมตวันอ้ยดงูงๆ เมื่อพวกเขำไดย้ินมำรอิำห์
อ่ำน พวกเขำไมเ่คยไดย้ินเรื่องของพระเจำ้ 
หลงัจำกกำรอำ่น พ่อหนัไปเปิดคอมพิวเตอร ์และ

กลุ่มเล็กนีก้ด็คู  ำเทศนำออนไลนโ์ดยนกัเทศนเ์ซเว่นธ์
เดยแ์อด๊เวนตีสคนหน่ึง อีกครัง้ที่กลุ่มผูม้ำเยี่ยมดงูงๆ 
พวกเขำไม่เคยฟังค ำเทศนำ และพวกเขำก็ไมเ่ขำ้ใจ
บำงอยำ่งที่นกัเทศนพ์ดู หลงัจำกนัน้พวกเขำขอให ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นูนาวุต แคนาดา |  4  กันยำยน  

ดกีว่าของเล่น 

มาริอาห์ 9  ปี  

เพื่อนหลำยคนมำรุมลอ้มรอบมำรอิำหห์ลงัเลิก
เรียนในวนัจนัทร ์

“เธอท ำอะไรหลงัเลิกเรียนเหรอ” คนหน่ึงถำม 
“เรำไปเล่นท่ีบำ้นของเธอไดไ้ม๊” อีกคนถำม 
มำรอิำหส่์ำยศีรษะ “วนันีไ้ม่ได”้ เธอกล่ำว “ฉนัมี

อะไรตอ้งท ำเยอะเลยวนันี”้ 
มำรอิำหว์ยัเกำ้ปีเป็นเด็กหญิงที่ยุง่คนหน่ึงในปอนด์

อินเลท เมืองเล็กๆ แห่งหนึง่ที่ตัง้อยู่บนเกำะห่ำงไกลใน
อำรก์ติกแคนำดำ เธอเรียนอยู่เกรดหำ้และทกุวนั 

อะไรตอ้งท ำเยอะเลยวนันี”้ 
เรื่องแบบเดิมเกิดขึน้อกีในวนัพธุ พฤหสัและศกุร ์

“แต่แลว้เมื่อไหรพ่วกเรำถงึจะไปเล่นท่ีบำ้นของเธอได้
ล่ะ” เพื่อนคนหนึ่งถำม 

“วนัเสำรเ์ป็นไง” อีกคนกล่ำว “เธอตอ้งมเีวลำเล่น
แน่ในวนัเสำร”์ 

มำรอิำหต์ำโต เธอไมม่ีเวลำว่ำงในวนัเสำร ์“พวก
เธอมำที่บำ้นแลว้ก็รว่มศกึษำพระคมัภีรก์บัเรำได”้ เธอ
กล่ำว 

เพื่อนๆ ของเธอดงูงๆ พวกเขำไมไ่ดอ้่ำนพระคมัภีร ์
แต่พวกเขำแค่อยำกจะเล่นกบัมำรอิำห ์ดงันัน้พวกเขำ
จึงตกลงไปที่บำ้นในวนัเสำร ์
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มำรอิำหอ์ธิบำย 

“เขำหมำยควำมว่ำยงัไงเหรอที่เขำพดูแบบนัน้” 
คนหน่ึงถำม 

“หรือมนัเก่ียวกบัอะไรตอนท่ีเขำพดูแบบนัน้” อีก
คนกล่ำว 

มำรอิำหพ์ยำยำมอธิบำยค ำเทศนำดว้ยค ำพดู
ง่ำยๆ เมื่ออธิบำยเสรจ็ เพื่อนๆ ของเธอดเูหมือนจะ
เขำ้ใจ 

“ขอบคณุที่ชวนเรำมำบำ้นของเธอนะ” คนหน่ึง
กล่ำวขณะที่ออกไป 

“ใช่ๆ ขอบคณุมำก” อีกคนกล่ำว 
ที่โรงเรียนในวนัจนัทร ์เดก็ๆ หลำยคนถำมเพื่อนๆ 

ของมำรอิำหว์ำ่พวกเขำท ำอะไรกนัท่ีบำ้นของมำรอิำห์
เมื่อวนัเสำร ์

“เรำอำ่นเรื่องของพระเจำ้ในพระคมัภีร”์ คนหน่ึง
ตอบ 

“แลว้เรำก็ดคู  ำเทศนำที่นำ่สนใจ” อีกคนกล่ำว 
เพื่อนรว่มชัน้อื่นๆ ไม่เคยอ่ำนพระคมัภีรห์รือดู

ค ำเทศนำเช่นกนั และพวกเขำอยำกจะรูม้ำกขึน้ 

“พวกเธออ่ำนอะไร” คนหนึง่ถำม 

“ค ำเทศนำที่นำ่สนใจนัน้น่ำสนใจยงัไง” อีกคน
ถำม 

เพื่อนๆ ของมำรอิำหพ์ยำยำมอยำ่งดีที่สดุที่จะเล่ำ
ตำมที่พวกเขำไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพระเจำ้ 

มำรอิำหย์ิม้ขณะที่เธอฟัง เธอรูส้กึดี น่ีช่ำงดกีวำ่
กำรเล่นของเล่น เธอจะตอ้นรบัเพื่อนๆ รว่มชัน้ของเธอ
ใหเ้ขำ้มำที่บำ้นของเธอทกุสะบำโตเลย  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
จะน ำไปชว่ยเปิดโบสถแ์ห่งหนึ่งและศนูยบ์รกิำรชมุชน
เพื่อแบ่งปันเรื่องของพระเจำ้ในนนูำวตุซึ่งเป็นอำณำเขต
หน่ึงของแคนำดำ ท่ีซึ่งมำรอิำหอ์ำศยัอยู่ ขอบคณุ
ส ำหรบักำรวำงแผนท่ีจะถวำยดว้ยใจกวำ้งขวำง 

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หำปอนดอิ์นเลท เมืองที่มีประชำกรประมำณ 
1,600 คนในนนูำวตุซึ่งเป็นอำณำเขตหนึ่งของ
แคนำดำบนแผนที่ ในกำรเกริ่นถึงโครงกำรสะบำ
โตที่สิบสำม แสดงอิกลอิูกบนแผนทีแ่ละแสดงใหดู้
ว่ำมีระยะทำงห่ำงจำกปอนดอิ์นเลทเทำ่ไหร ่

➢ ดคูลิปของมำริอำหไ์ดท้ี่: 
https://youtu.be/BFIdIJbJm68 
 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ 
ของแผนกลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคท์ี่1 ของพนัธ
กิจ “เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในชีวิตไม่ใช่
แค่เพียงศำสนำจำรยเ์ท่ำนัน้ แตส่มำชิกโบสถท์กุ
คน หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็น
พยำนเพ่ือพระคริสตแ์ละกำรสรำ้งสำวก” ผ่ำนทำง 
“กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่มีส่วนรว่ม
ทัง้งำนประกำศสว่นบคุคลและสำธำรณะเพ่ือไป
ยงัเป้ำหมำยของกำรมีส่วนรว่มของสมำชิก
ทัง้หมด” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของกำรเติบโต
ฝ่ำยจิตวิญญำณ “เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคลและ
ครอบครวัเขำ้สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยจิตวิญญำณ” 
ผ่ำนตวัชีว้ดั “มีกำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสมำชิกที่
อธิษฐำน ศกึษำพระคมัภีร ์ใชบ้ทเรียนสะบำโต 
อ่ำนหนงัสือของนำงเอเลน ไวท ์และมีส่วนรว่มใน
กำรนมสักำรส่วนตวัของผูอ่ื้น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้
อย่ำงเห็นไดช้ดัของกำรยอมรบัและปฏบิตัิตำม
หลกัขอ้เช่ือ โดยเฉพำะ กำรทรงสรำ้ง” และ
วตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณ ““เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ กำรฟ้ืนฟู
และกำรมีสว่นรว่มของเด็ก เยำวชนและผูใ้หญ่
ตอนตน้” ผ่ำนตวัชีว้ดั “สมำชิกโบสถแ์สดงควำม
เขำ้ใจในวฒันธรรมที่แตกตำ่งกนัและเคำรพทกุ
คน" 
เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผนกลยทุธเ์พ่ิมเติมไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 
 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

https://youtu.be/BFIdIJbJm68
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ชีวิตเปล่ียนไปครัง้ใหญ่เลยส ำหรบัพอลล่ำวยั 9 ปี 
เมื่อเธอและครอบครวัของเธอตอ้งยำ้ยขำ้มแคนำดำ 

พอลล่ำเคยอำศยัอยู่ที่เมืองแคลกำรีในแคนำดำ
ตะวนัตก แต่วนัหนึง่เธอตอ้งขึน้เครื่องบินและบินไปไกล
กว่ำ 1,850 ไมล ์(3,000 กม.) เพื่อไปยงัเมืองอีคำล
ออูิตในอำรก์ติกแคนำดำ 

ก่อนหนำ้นีพ้อลล่ำเคยอำศยัอยูใ่นเมืองใหญ่ที่มี
ประชำกรกวำ่หน่ึงลำ้นคน ตอนนีเ้ธอตอ้งมำอยู่ในเมือง
เล็กๆ ที่มีประชำกรแค่ 8,000 คน 

ก่อนหนำ้นี ้พอลล่ำเคยอำศยัอยูใ่นส่วนตรงกลำง
ของทวีปอเมรกิำเหนืออนักวำ้งใหญ่ ตอนนีเ้ธออำศยั
อยู่ตรงขอบๆ ของทวีปบนเกำะเล็กๆ 

ส่ิงอื่นๆ ก็เปล่ียนไปเช่นกนั 

พอลล่ำเริ่มไปโบสถก์บัแม่ทกุวนัสะบำโต “ฉนัเริ่มไป
โบสถท์ี่นี่ในอีคำลออูิต” เธอกล่ำว “ผูค้นที่โบสถใ์หก้ำร
ตอ้นรบัอย่ำงดีและห่วงใย มนัท ำใหช้ีวติของฉนั
เปล่ียนไปมำก” 

ก่อนหนำ้นี ้พอลล่ำไม่เคยอ่ำนพระคมัภีร ์ตอนนีเ้ธอ
อ่ำนพระคมัภีรเ์ป็นประจ ำ 

มีกำรเปล่ียนใหญ่ใหญ่อีกอยำ่งหนึ่งซึ่งเกิดขึน้ท่ีอีคำล
ออูิต พอลล่ำไดน้อ้งสำวคนใหม่ 
เรื่องเกิดขึน้เมื่อแม่ประกำศในวนัหน่ึงว่ำครอบครวัจะ

รบัอปุกำระเดก็ ในอีคำลออูิต พ่อแม่บำงคนไม่สำมำรถ
เลีย้งดลูกูๆ ของพวกเขำได ้และแม่ตดัสินใจวำ่แมก่บั
พอลล่ำสำมำรถช่วยได ้เดก็ๆ จะมำอยูด่ว้ยจนกว่ำพ่อ
แม่แทจ้รงิของพวกเขำจะสำมำรถรบัพวกเขำกลบัไป
เลีย้งดไูด ้

พอลล่ำตื่นเตน้ท่ีจะไดเ้จอกบันอ้งสำวคนใหม่ของเธอ 
จอยวยั 2 ขวบ แต่พอลล่ำก็ตอ้งประหลำดใจเมื่อพวก
เขำนั่งรบัประทำนอำหำรมือ้แรกดว้ยกนั จอยไม่รูว้ำ่จะ
อธิษฐำนอยำ่งไร 
ก่อนรบัประทำน พอลล่ำอธิษฐำน “พระเจำ้ที่รกั 

ขอบพระคณุพระองคส์ ำหรบัอำหำรนี ้โปรดอวยพร
อำหำรนีด้ว้ย อำเมน” 
เมื่อเธอลมืตำ เธอเห็นว่ำจอยมองดอูยำ่งงงๆ จอยไม่

เขำ้ใจว่ำเพิ่งเกิดอะไรขึน้ หลงัมือ้อำหำร พอลล่ำอธิบำย
ว่ำส่ิงดีทกุอยำ่งมำจำกพระเจำ้และเธอจึงขอบพระคณุ
พระเจำ้ส ำหรบัอำหำรก่อนรบัประทำน  
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“เดี๋ยวสอนใหน้ะว่ำจะอธิษฐำนยงัไง” พอลล่ำกล่ำว 
“มนังำ่ยมำก” 
จอยพนมมือและปิดตำดว้ยควำมเชื่อฟัง 
“พระเจำ้ที่รกั” พอลล่ำกล่ำว 
“พระเจำ้ที่รกั” จอยพดูตำม 

“ขอบพระคณุพระองคส์ ำหรบัอำหำรนี”้ 
“ขอบพระคณุพระองคส์ ำหรบัอำหำรนี”้ 
“อำเมน” 
“อำเมน” 
พอลล่ำยิม้ดใีจ “ดมีำก” เธอกล่ำว “ครำวนีเ้ธอก็จะ

สำมำรถขอบคณุพระเจำ้ดว้ยตวัเองไดแ้ลว้ตอนที่จะ
รบัประทำน” 
ในวนัสะบำโต เธอชวนจอยไปโรงเรียนสะบำโตและ

ไปโบสถ ์เธอรูส้กึดีเพรำะวำ่เธอก ำลงัแบ่งปันพระเยซใูห้
ผูอ้ื่น 

หลงัจำกนัน้ไม่นำน พ่อแม่ของจอยสำมำรถรบัลกู
สำวของพวกเขำกลบับำ้นได ้แลว้พี่นอ้งชำยหญิงบญุ
ธรรมคนอื่นๆ ก็มำถึงบำ้นของพอลล่ำ 
ขอ้พระคมัภีรท์ี่พอลล่ำชอบอยูใ่นสดดุี 150:6 ซึง่

กล่ำวว่ำ “จงใหท้กุสิ่งที่หำยใจสรรเสรญิพระเยโฮวำห ์
จงสรรเสรญิพระเยโฮวำหเ์ถดิ” (KJV) “ขอ้พระคมัภีรน์ี ้
หมำยควำมวำ่ทกุคนควรจะสรรเสรญิองคพ์ระผูเ้ป็น
เจำ้” พอลล่ำกล่ำว “พระเจำ้ทรงเปล่ียนแปลงชีวติของ
เรำและเรำอำจจะไม่รูต้วัดว้ยซ ำ้”  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
จะน ำไปชว่ยเปิดโบสถแ์ห่งหนึ่งและศนูยบ์รกิำรชมุชน
ในนนูำวตุซึง่อยูใ่นอำณำเขตของแคนำดำ ท่ีซึ่งพอลล่ำ
อำศยัอยู่ ขอบคณุส ำหรบักำรวำงแผนถวำยดว้ยใจ
กวำ้งขวำง 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

 

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หำแคลกำรีในแคนำดำตะวนัตก ซึ่งเป็นจงัหวดัหนึ่ง
ของอลัเบอรต์ำ และหำอีคำลออิูต เมืองหลวงของนู
นำวตุในอำณำเขตของแคนำดำ บนแผนที่ แสดงให้
เด็กๆ เห็นระยะทำงที่ห่ำงไกลกนัมำกระหว่ำงเมือง
ต่ำงๆ ในช่วงแนะน ำโครงกำรสะบำโตที่สิบสำม 
แสดงอิกลอิูกบนแผนทีแ่ละแสดงใหเ้หน็ว่ำมนัห่ำง
จำกอีคำลออิูตแค่ไหน 

➢ ชื่อของเด็กที่รบัมำอปุกำระเป็นชื่อสมมุติ 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงถึงส่วนประกอบต่ำงๆ 
ของแผนกลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสที่ชื่อว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคท์ี่1 ของพนัธกิจ 
“เพ่ือฟ้ืนฟแูนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นสว่นหนึ่งในชีวิตไม่ใช่แค่
เพียงศำสนำจำรยเ์ท่ำนัน้ แต่สมำชิกโบสถท์กุคน 
หนุ่มสำวหรือชรำ มีควำมยินดีในกำรเป็นพยำนเพื่อ
พระคริสตแ์ละกำรสรำ้งสำวก” ผำ่นทำง “กำร
เพ่ิมขึน้ของจ ำนวนสมำชิกโบสถท์ี่มีส่วนรว่มทัง้งำน
ประกำศสว่นบคุคลและสำธำรณะเพ่ือไปยงั
เป้ำหมำยของกำรมีส่วนรว่มของสมำชกิทัง้หมด” 
และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 5 ของกำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณ “เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคลและครอบครวั
เขำ้สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยจิตวิญญำณ” ผำ่นตวัชีว้ดั “มี
กำรเพิ่มขึน้ของจ ำนวนสมำชิกที่อธิษฐำน ศกึษำ
พระคมัภีร ์ใชบ้ทเรียนสะบำโต อ่ำนหนงัสือของนำง
เอเลน ไวท ์และมีส่วนรว่มในกำรนมสักำรส่วนตวั
ของผูอ่ื้น” และ “มีกำรเพิ่มขึน้อย่ำงเห็นไดช้ดัของ
กำรยอมรบัและปฏิบตัิตำมหลกัขอ้เช่ือ โดยเฉพำะ 
กำรทรงสรำ้ง” และวตัถปุระสงคข์อ้ที่ 6 ของกำร
เติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ ““เพ่ิมกำรเขำ้ถึง กำรคงอยู่ 
กำรฟ้ืนฟแูละกำรมีส่วนรว่มของเด็ก เยำวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้” ผ่ำนตวัชีว้ดั “สมำชิกโบสถแ์สดง
ควำมเขำ้ใจในวฒันธรรมที่แตกต่ำงกนัและเคำรพ
ทกุคน" 
เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผนกลยทุธเ์พ่ิมเติมไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 
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แม่เขยำ่ตวัคิมวยั 7 ปีเพื่อปลกุใหต้ื่น 

“ตื่นไดแ้ลว้” แมก่ล่ำว “ฝนตกหนกัมำกๆ ตรงนี ้
สกปรกไปหมดแลว้ เรำรีบขึน้ไปชัน้สองกนั” 

คิมดเูหมือนยงังว่งอยู่ เธอลืมตำขึน้อย่ำงงวัเงยี น ำ้
ไหลวนเขำ้มำทั่วพืน้ดินของบำ้น เธอไดย้ินเสียงฝนตก
ถล่มลงมำที่บำ้น สำยฟำ้แลบลงมำ คิมลกุขึน้และตำม
แม่ไปยงับนัไดไมไ้ผ่เพื่อขึน้ไปยงัชัน้สองอยำ่งเชื่อฟัง 

ชำยและหญิงซึง่เป็นเจำ้ของบำ้นยืนอยู่ใกลก้บับนัได
ที่ชัน้สอง พวกเขำใหแ้มก่บัคิมขึน้มำเพื่อหนีน ำ้ท่วมใน
หมู่บำ้นเล็กๆ ท่ีประเทศเมียนมำ 

แม่บอกคมิใหปี้นขึน้ไปก่อน ที่ดำ้นบนคิมเห็นชำย
หญิงและลกูสำวเล็กๆ ของพวกเขำอีกสองคน คิมรกัเอส
เธอร ์ท่ีอำย ุ3 ขวบและมวนซึ่งอำยเุพียงไม่ก่ีเดือนมำก 

เธอป้อนขำ้วและอำบน ำ้ใหเ้ด็กหญิงทัง้สองซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของงำนของเธอ เมื่อเอสเธอรก์ินขำ้วกบักุง้ทอด
ของเธอไม่หมด คิมก็ไดร้บัอนญุำตใหร้บัประทำนท่ีเหลือ
ได ้แต่แม่ไม่อนญุำตใหร้บัประทำนกุง้ แม่บอกว่ำพระ
คมัภีรส์อนว่ำกุง้เป็นสตัวไ์ม่สะอำด 

แม่ท ำงำนเป็นคนดแูลบำ้นของครอบครวันี ้แม่ซกัผำ้ 
ท ำอำหำร และตกัน ำ้จำกทะเลสำปมำใส่ในถงัเพื่อพวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขำจะใชด้ื่มและอำบน ำ้ ชำยและหญิงที่อำศยัอยู่บนชัน้
สองพรอ้มกบัลกูสำวตวันอ้ยของพวกเขำยำกจนเกินกวำ่
จะใหเ้งินเดือนแม่ พวกเขำจงึใหแ้ม่กบัคิมอำศยัอยู่ที่ชัน้
ล่ำงฟรีและรบัประทำนอำหำรกบัพวกเขำได ้คิมไมเ่คย
ไปโรงเรียน 

ตอนนีฝ้นก ำลงัตก เอสเธอรแ์ละมวนตวันอ้ยก ำลงั
รอ้งไห ้พวกเขำกลวั บำ้นไมไ้ผ่ที่ง่อนแง่นสั่นรำวกบัมนั
จะพงัลงมำเมื่อไหรก่็ได ้

ฟ้ิว! 
ทนัใดนัน้ หนำ้ตำ่งพลำสติกที่ชัน้สองปลิวหลดุไปกบั

สำยลม 

แคว่ก! 

ลมแรงมำกพดัมำจนท ำใหห้ลงัคำฉีกขำด 

ฝนห่ำใหญ่เทลงมำใส่คิมทนัท่ี เธอเห็นระดบัน ำ้
สงูขึน้อย่ำงรวดเรว็และเกือบจะถงึชัน้สองของบำ้นแลว้ 
เธอวำ่ยน ำ้ไมเ่ป็น ไม่มีใครวำ่ยน ำ้เป็นเลย แลว้ต่อไปจะ
เกิดอะไรขึน้ 

แม่อธิษฐำน 

“พระเจำ้ที่รกั ถำ้พระองคท์รงชว่ยลกูสำวของขำ้
พระองคแ์ละขำ้พระองคจ์ำกพำยนุี ้ขำ้พระองคจ์ะถวำย 
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ลกูสำวใหก้บัพระองคแ์ละเชื่อว่ำพระองคจ์ะน ำเรำไปยงั
สถำนท่ีที่ดีกว่ำ ท่ีสหรฐัอเมรกิำ” แม่กล่ำว 

แม่อธิษฐำนซ ำ้อีกหลำยครัง้ คิมอธิษฐำนดว้ย ชำย
หญิงคู่นัน้ก็อธิษฐำน 

หลงัจำกนัน้สกัพกั ฝนหยดุตก แต่ทัง้สองครอบครวั
ยงัตดิอยู่บนชัน้สองขณะที่พวกเขำคอยใหน้ ำ้ลดลงให้
หมด พวกเขำไมม่ีอำหำรไม่มีไฟฟ้ำ เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะ
ก่อไฟ พวกเขำรอคอยเป็นเวลำเจด็วนั ในท่ีสดุพวกเขำก็
สำมำรถออกจำกบำ้นได ้อย่ำงไรก็ตำมพวกเขำรอดชวีิต 
แม่ขอบพระคณุพระเจำ้ส ำหรบักำรตอบค ำอธิษฐำนของ
พวกเขำ  

 

สำมปีต่อมำ พระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของแม่ใน
แบบที่พิเศษเมื่อแม่และคิมสำมำรถยำ้ยไปยงั
สหรฐัอเมรกิำในฐำนะผูอ้พยพได ้คิมอำยุ 10 ปีและไม่
เคยเขำ้เรียนเลย แม่ยงัคงอธิษฐำนต่อไป และสดุทำ้ย
คิมไดเ้ขำ้เรียนท่ีโรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในรฐั
จอรเ์จยี เด็กๆ อย่ำงพวกเรำสำมำรถชว่ยท ำใหม้นั
เป็นไปได ้คิมสำมำรถเขำ้เรยีนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได้
ก็ตอ้งขอบคณุเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมซึ่งไดน้ ำไป
ช่วยเด็กๆ ผูอ้พยพในสหรฐัอเมรกิำและแคนำดำ ส่วน
หน่ึงของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำนี ้จะ
น ำไปช่วยเดก็ๆ ผูอ้พยพอีกครัง้ ขอบคณุส ำหรบักำร
วำงแผนถวำยดว้ยใจกวำ้งขวำง 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หำประเทศพม่ำและสหรฐัอเมริกำบนแผนที่ 

➢ ทำ้ทำยใหเ้ด็กๆ วำงแผนถวำยเงินถวำยสะบำโตที่
สิบสำมดว้ยใจกวำ้งขวำงเพื่อช่วยเด็กๆ ผูอ้พยพ
เช่นคิมไดร้บักำรศกึษำแบบแอ๊ดเวนตสี 

➢ รูว้่ำคิมตอนนีก้ ำลงัศกึษำอยู่ที่มหำวิทยำลยัเซำ
เทิรน์แอ๊ดเวนตีสและหวงัว่ำจะใชช้ีวิตของเธอใน
กำรสอนผูอ่ื้นถึงพระเจำ้ผูแ้สนอศัจรรยผ์ูท้รงตอบ
ค ำอธิษฐำน 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีนที่ชื่อ
ว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคพ์นัธกิจขอ้ที่ 2 “เพ่ือ
เสริมก ำลงัและขยำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ดเวนตีสไป
ยงัเมืองใหญ่ทั่วโลก ท่ำมกลำงกลุ่มคนที่ยงัเขำ้ไม่
ถึงและเขำ้ถึงแลว้ และคนที่ไม่ใช่ครสิเตียน” ผ่ำน
ตวัชีว้ดัที่กล่ำวว่ำ “แต่ละส ำนกังำนภำคจะตอ้งให้
ควำมส ำคญักบักลุ่มผูอ้พยพหรือคนต่ำงดำ้วใน
พืน้ที่ของพวกเขำ และมีควำมคดิริเริ่มที่จะเขำ้ถึง
พวกเขำ” และวตัถปุระสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณขอ้ที่ 5 “เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคลและ
ครอบครวัใหเ้ขำ้สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยพระวิญญำณ” 
ผ่ำนตวัชีว้ดัที่กลำ่ววำ่ “มีกำรเพิ่มจ ำนวนของเด็กๆ 
จำกครอบครวัแอ๊ดเวนตีสและโบสถต์่ำงๆ ในกำร
เขำ้เรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส”                   
เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผนกลยทุธน์ีม้ำกขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 
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13       

วนัแรกของกำรไปโรงเรยีนส ำหรบัเนียงเป็นเรื่องยำก 
ยำกจรงิๆ 

เด็กหญิงวยั 9 ปีเดินทำงจำกเมียนมำไปถึงที่
สหรฐัอเมรกิำไดเ้พียงหน่ึงเดือนกอ่นหนำ้นี ้พ่อแม่ของ
เธอเป็นผูอ้พยพ เธอไม่รูภ้ำษำองักฤษ และเธอไม่มี
เพื่อนเลย เรื่องของเนียงมนัแย่ เพรำะปีกำรศกึษำของ
โรงเรียนไดเ้ริ่มตน้ไปนำนแลว้ และวนัแรกของกำรไป
โรงเรียนของเธอกเ็ป็นเดือนพฤศจิกำยนแลว้ 

“สวสัดี เธอชื่ออะไรเหรอ” เดก็หญิงคนหน่ึงถำมเธอ 
เนียงส่ำยศีรษะ “ไม่” เธอกล่ำว  
“โอ”้ เด็กหญิงงง “เธอมำจำกไหน” เนียงส่ำยศีรษะ

อีก  
“ไม่” เธอกล่ำว 
ต่อมำเด็กชำยอีกคนเดินมำที่เธอ 
“สวสัดี เธอชื่ออะไรเหรอ” เขำถำม 
“ไม่” เนียงกล่ำวพรอ้มส่ำยศีรษะ 
เด็กชำยไมเ่ขำ้ใจ 
“เธอมำจำกไหนเหรอ” เขำถำมตอ่ “ไม่” เนียงตอบ

พรอ้มส่ำยศีรษะอีกครัง้ 
เนียงไม่ไดพ้ยำยำมจะหยำบคำย เธอแค่ไม่เขำ้ใจ  

 

ว่ำเด็กๆ พวกนัน้ก ำลงัถำมอะไร เพรำะเธอไม่รู ้
ภำษำองักฤษ เธอนั่งเงียบๆ ตลอดทัง้เชำ้ในชัน้เรยีน 
ตอนเวลำพกัเที่ยง เธอเดินตำมเดก็ๆ คนอื่นไปท่ีโรง
อำหำร เดก็ๆ เกรดสี่ทัง้ 25 คนมกัจะนั่งดว้ยกนัท่ีโต๊ะที่
ก ำหนดไวข้องพวกเขำ คณุครูคอยดใูหแ้นใ่จว่ำพวกเขำ
เรียบรอ้ยกนัด ี

เนียงมองไปท่ีอำหำรที่เสิรฟ์ในโรงอำหำร มีนำโชชีส
กบัเนือ้สไลด ์มินิพิซซำ่ นกัเกต็ไก ่อำหำรเหล่ำนีแ้ปลก
ส ำหรบัเธอมำก เธอเคยรบัประทำนแตใ่บมสัตำรด์ ใบ
มนัฝรั่ง แพงพวย ถั่วสีน ำ้ตำล และเลนทิลสีสม้ 

หลงัจำกทดลองอำหำรแปลกๆ ดแูลว้ เธอกลบัไปท่ี
หอ้งเรียนและนั่งเงยีบๆ จนกระทั่งโรงเรียนเลิกในวนันัน้ 

ที่บำ้น เธออธิษฐำนขอกำรช่วยเหลือจำกพระเจำ้ 
“พระเจำ้ที่รกั โปรดช่วยใหล้กูรอดไปไดอ้ีกวนัท่ีโรงเรียน
ดว้ย” เธอกล่ำว “โปรดชว่ยใหล้กูไม่มีปัญหำกบัคณุครู 
ดแูลใหล้กูปลอดภยัขณะลกูเดินไปโรงเรียน อำเมน” 
หลำยอย่ำงที่โรงเรยีนท ำใหเ้นียงสบัสน เธอไม่รูว้่ำอะไร
อยู่ตรงไหน และเธอไม่สำมำรถถำมทำงไดเ้พรำะเธอพดู
ภำษำองักฤษไม่ได ้ตอนที่คณุครูใหท้ ำขอ้สอบปรนยั 
เธอไม่รูว้ำ่ตอ้งท ำอะไร เธอไม่เขำ้ใจค ำถำม และเธอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สะบาโตที่สิบสาม |  25  กันยำยน  

เนียง เมือง 21 ปี  

         ยากจริงๆ   
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ไม่รูว้่ำจะตอ้งตอบอยำ่งไร เธอจงึสุ่มวงกลมค ำตอบแต่
ละขอ้ไป 

บำงครัง้คณุครูโมโห หลำยครัง้เดก็ๆ เริ่มแยง่กนัพดู
ในเวลำเดียวกนั และเสียงก็ดงัหนวกหใูนหอ้งเรียน 
คณุครูไม่ชอบแบบนัน้ 

“ทกุคนเงียบ” คณุครูดีดนิว้ 
เด็กๆ กจ็ะเงียบลงพกัหนึ่งแต่แลว้ก็ลืมตวัอกี 

เสียงพดูคยุดงัขึน้อีกครัง้ 
“เงยีบ!” คณุครูตะโกน 

อีกครัง้ที่หอ้งเงยีบลงไปครูห่น่ึง แต่แลว้เสียงพดูคยุ
กบัเริ่มขึน้ใหม่ คณุครูทดไม่ไหวอกีต่อไปแลว้ “ทกุคน
หำ้มคยุกนัตอนเที่ยงยกเวน้เนยีง” เธอตะโกน 

หอ้งเรียนเงียบลงจรงิๆ กำรลงโทษนีห้มำยถงึวำ่จะ
ไม่มีใครสำมำรถพดูคยุกนัไดใ้นชว่งรบัประทำนอำหำร
เที่ยงที่โรงอำหำรยกเวน้เนียง เนยีงตระหนกัว่ำคณุครูดี
กบัเธอกเ็พรำะเธอไม่เคยคยุเลยในชัน้เรียน เธอตดัสินใจ
ว่ำจะเงียบต่อไปตลอดเวลำดีกว่ำที่จะถกูคณุครูดเุอำ 

ที่บำ้น เธออธิษฐำนดว้ยควำมกงัวลทกุวนั “พระเจำ้
ที่รกั โปรดช่วยใหล้กูรอดไปไดอ้ีกวนัท่ีโรงเรียน ชว่ยให้
ลกูไม่มีปัญหำกบัครูและดแูลลกูใหป้ลอดภยัขณะที่ลกุ
เดินไปโรงเรียน” 

ชีวิตตอนเกรดสี่ยำกล ำบำกส ำหรบัเนียง แตต่อน
เกรดหำ้ก็ดีขึน้ เธอรูจ้กัเสน้ทำงรอบโรงเรียน ดงันัน้เธอ
จึงไม่ตอ้งถำมใครเรื่องอะไรอยู่ตรงไหน เธอเริ่มพดู
ภำษำองักฤษไดแ้ละเริม่มเีพื่อน 

“เธอชื่ออะไรเหรอ” เด็กหญิงคนหนึ่งถำม 

“ฉนัชื่อเนียง” เนียงตอบพรอ้มรอยยิม้เขินอำย 

เธอเขำ้ใจค ำถำมแลว้ 
“โอ ้แลว้เธอมำจำกไหนเหรอ” เดก็หญิงถำมต่อ “ฉนั

มำจำกพม่ำ หรือจะเรียกว่ำเมียนมำก็ได”้ เนียงกล่ำว 
เด็กหญิงคนนัน้พยกัหนำ้ เธอเคยไดย้ินชื่อประเทศนี ้

มีเด็กผูอ้พยพคนอื่นๆ อีกหลำยคนท่ีมำจำกเมียนมำซึง่
เรียนอยู่ที่โรงเรยีนของพวกเขำเชน่กนั 

“โอ ้โอเค” เธอกลำ่ว “เธออยำกจะเล่นดว้ยกนัไม๊” 
   

ความจรงิน่ารู้ 

➢ หำประเทศเมียนมำและสหรฐัอเมริกำบนแผนที่ 

➢ ทำ้ทำยใหเ้ด็กๆ มองหำเพ่ือนรว่มชัน้ที่เงียบมำกๆ 
และท ำอะไรดีๆ  บำงอย่ำงใหเ้พ่ือนคนนัน้ ท่ำทำง
ที่ใจดีอำจจะเป็นอะไรที่ง่ำยๆ โดยกำรถำมว่ำ 
“เธอชื่ออะไร” และ “เธอมำจำกไหน” 

➢ รูว้่ำตอนนีเ้นียงเป็นนกัศกึษำอยู่ที่มหำวิทยำลยั
เซำเทิรน์แอ๊ดเวนตีสและวำงแผนจะเป็นทนัต
แพทยข์องงำนมิชชั่น 

➢ รูว้่ำข่ำวพนัธกิจนีแ้สดงถึงส่วนประกอบของ
แผนกลยทุธข์องคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีนที่ชื่อว่ำ “ฉนัจะไป” วตัถปุระสงคพ์นัธกิจขอ้
ที่ 2 “เพ่ือเสริมก ำลงัและขยำยกำรเขำ้ถึงของ
แอ๊ดเวนตีสไปยงัเมืองใหญ่ทั่วโลก ท่ำมกลำง
กลุ่มคนที่ยงัเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงแลว้ และคนที่
ไม่ใช่คริสเตียน” ผ่ำนตวัชีว้ดัที่กลำ่วว่ำ “แต่ละ
ส ำนกังำนภำคจะตอ้งใหค้วำมส ำคญักบักลุ่มผู้
อพยพหรือคนต่ำงดำ้วในพืน้ที่ของพวกเขำ และ
มีควำมคิดริเริ่มที่จะเขำ้ถึงพวกเขำ” และ
วตัถปุระสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวญิญำณขอ้ที่ 5 

“เพ่ือสรำ้งวินยัส่วนบคุคลและครอบครวัใหเ้ขำ้
สู่ชีวิตที่เต็มไปดว้ยพระวิญญำณ” ผ่ำนตวัชีว้ดั
ที่กล่ำวว่ำ “มีกำรเพิ่มจ ำนวนของเด็กๆ จำก
ครอบครวัแอ๊ดเวนตสีและโบสถต์่ำงๆ ในกำร
เขำ้เรียนในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส”                   
เรียนรูเ้กี่ยวกบัแผนกลยทุธน์ีม้ำกขึน้ไดท้ี่ 
IWillGo2020.org. 
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เนียงรูส้กึมีควำมสขุ เธอก ำลงัเริ่มปรบัตวัได ้เธอรูส้กึมี
ควำมสขุมำกขึน้กว่ำเดิมอกีตอนเรียนเกรดเจ็ด เพรำะ
เธอสำมำรถยำ้ยจำกโรงเรียนรฐับำลไปเรียนที่โรงเรียน
ของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส ขอบคณุเงินจำกเงินถวำยสะ
บำโตที่สิบสำมที่ไปช่วยผูอ้พยพในสหรฐัอเมรกิำและ
แคนำดำ เธอดีใจที่ไดเ้รียนหนงัสือกบัคณุครูที่ใจดีที่ไม่
เคยตะโกนใส่ 

เธอขอบคณุพระเจำ้ในค ำอธิษฐำนประจ ำวนัของเธอ 
“พระเจำ้ที่รกั ขอบคณุพระองคอ์ย่ำงมำกมำยส ำหรบั
กำรชว่ยใหล้กูไดเ้รียนรูภ้ำษำใหมน่ีแ้ละส ำหรบักำรดแูล
ลกูและช่วยใหเ้รำเอำชนะอปุสรรคต่ำงๆ ไปไดท้ีละเล็กที
ละนอ้ย” เธออธิษฐำน  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำส
นีจ้ะน ำไปชว่ยเด็กๆ ผูอ้พยพเช่นเดียวกบัเนียงใหไ้ด้
ศกึษำในโรงเรียนของแอ๊ดเวนตีสมำกขึน้ ขอบคณุ
ส ำหรบักำรวำงแผนถวำยดว้ยใจกวำ้งขวำง 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสน ี 

 

 

ก่อนสะบาโตทีสิ่บสาม 

➢ ส่งขอ้ควำมไปทีบ่ำ้นของเด็กๆ เพื่อเตือนคณุพ่อคณุแม่
ผูป้กครองถึงรำยกำรและหนนุใจใหเ้ดก็ๆ น ำเงินถวำย
สะบำโตทีส่ิบสำมของพวกเขำมำถวำยในวนัที่ 25 
กนัยำยน เตือนใจทกุคนว่ำเงินถวำยงำนมิชชั่นของ
พวกเขำเป็นของขวญัซึ่งจะช่วยประกำศพระวจนะของ
พระเจำ้ไปทั่วโลก และหนึ่งในสี่ของเงินถวำยสะบำโตที่
สิบสำมของพวกเขำจะส่งตรงไปช่วยโครงกำรต่ำงๆ สี่
โครงกำรในส ำนกังำนภำคอเมริกำเหนือ โครงกำรต่ำงๆ 
อยู่ที่ปกหลงั  

➢ ผูบ้รรยำยไม่จ ำเป็นตอ้งท่องจ ำเรื่อง แต่เขำหรือเธอควร
จะคุน้เคยกบัเร่ืองมำกพอที่จะไม่ตอ้งอ่ำนมนั
ตลอดเวลำ อีกรูปแบบหนึ่งคือ เด็กๆ สำมำรถแสดง
เร่ืองเป็นละคร โดยมีบทของเนียง คณุครู และเด็ก
นกัเรียนคนอ่ืน 

➢ ก่อนหรือหลงักำรน ำเสนอเร่ือง ใชแ้ผนที่แสดงโครงกำร
ทัง้สี่ในส ำนกังำนภำคอเมริกำเหนือซึ่งจะไดร้บัเงินจำก
เงินถวำยสะบำโตที่สบิสำมนี ้อธิบำยโครงกำรต่ำงๆ   

 

 

 

         โครงการสะบาโตทีสิ่บสามในอนาคต  

เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสต่อไปจะน ำไปช่วยส ำนกังำนภำคเอเชียแปซิฟิกเหนือเพื่อสรำ้ง: 

➢ ศนูยว์ถีิชีวติแอ๊ดเวนตีสในอลูำนบำตำร ์ประเทศมองโกเลีย 

➢ ศนูยด์แูลเด็กผูอ้พยพในองัซำน ประเทศเกำหลีใต ้

➢ ศนูยม์ิชชั่นยองนมัในแดก ูประเทศเกำหลีใต ้

➢ ศนูยบ์รกิำรชมุชนในเมืองสำมแหง่ใน ไทเป ไถหนำน และเกำสง ประเทศไตห้วนั 

➢ รำยกำรประกำศทำงอินเทอรเ์นต็โดยมุ่งไปท่ีกลุ่มเป้ำหมำยซึ่งใชอ้นิเทอรเ์น็ตเป็นหลกัในประเทศ
ญ่ีปุ่ น 



 

 
   


