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ภาพหน้าปก: เคเคอำยุ 8 ปีตอนที่เธอรูว้่ำแม่ของเธอป่วย ตอนเธออำยุ 8 ปีเธอยงัไดเ้รียนรูด้ว้ยว่ำพระเยซูเป็น
เพื่อนของเธอและเธอสำมำรถอธิษฐำนต่อพระองคไ์ด ้

ลาว 

 หวัลำ้นและกลวั |1 มกราคม 

 หนังสอืไปทีโ่รงพยาบาล |8 มกราคม  

 ไฟไหม!้ ช่วยดว้ย! |15 มกราคม 

 อธิษฐำนเผ่ือพ่อแม่ |22 มกราคม 

ไทย 

พ่อของลกูก ำพรำ้ |30 มกราคม 

วำงใจในพระเจำ้ |5 กุมภาพนัธ์ 
กรำบไหวพ้ระเจำ้เท่ำนัน้ |12 กุมภาพนัธ์ 

อินโดนีเซีย 

พระเยซูแทจ้ริง |19 กุมภาพนัธ์ 

ผจญภยัสะบำโตของแอนนิตำ |26 กุมภาพนัธ์  

สิงคโปร ์

คนแปลกหน้ำผูใ้จดี |5 มีนาคม 

ประเทศต้องห้าม 

เด็กชำยมิชชนันำรี |12 มีนาคม 

ติมอรเ์ลสเต 

โรงเรียนเปล่ียนชีวิต |19 มีนาคม 

สะบำโตที่สิบสำม: เด็กชำยก ำพรำ้อัศจรรย ์|26 มีนาคม 

 

  

 

ขอบคุณส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมเมื่อสำมปีก่อนซึ่งไดน้ ำไปช่วยโรงเรียน
นำนำชำติแอ๊ดเวนตีสโครำชขยำยไปถึงระดับมธัยมและไดส้รำ้งชัน้เรียนกับอำคำรอื่นๆ 
ในที่ดินต ำแหน่งใหม่ในโครำช ประเทศไทย  
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ธิบเป็นเด็กหญิงผมด ำยำวสลวยที่สวยงำมคนหนึ่ง
ในประเทศลำว เธอไม่รูจ้กัพระเยซู และเธอก็ไม่ได้
สนใจ 

ที่โรงเรียน เธอไดเ้ป็นเพื่อนกับเด็กหญิงคนหนึ่งซ่ึง
พูดคุยเร่ืองพระเยซู เด็กหญิงคนนัน้เป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีส 

“พระเยซูทรงสรำ้งทุกส่ิงทุกอย่ำงรวมทัง้เพื่อนๆ 
ดว้ย” เด็กหญิงกล่ำว “พระองคท์รงพระชนมอ์ยู่บน
สวรรค”์ 

ธิบไม่เขำ้ใจเลยว่ำเพื่อนของเธอก ำลงัพูดเร่ืองอะไร 
เธอกรำบไหว้รูปสลกัจำกหินที่วดั และเธอไม่สนใจที่จะ
ฟังเร่ืองของพระเยซู 

แลว้ธิบก็ป่วย เป็นอำกำรป่วยที่แปลก ทุกอย่ำงดู
ปกติดีในช่วงกลำงวนั แต่เมื่อดวงอำทิตยต์กและเขำ้สู่
ควำมมืดเธอจะเร่ิมท ำรำ้ยตวัเอง เธอใชม้ือตีตวัเอง
ตลอดทั้งคืน เธอไม่หยุดตีจนกว่ำดวงอำทิตยจ์ะขึน้ใน
ตอนเชำ้ แลว้เธอก็จะกลบัเป็นปกติ 

พ่อแม่กังวล ธิบไม่นอนเลยตอนกลำงคืน เธอมีแผล
และรอยฟกช ำ้ทั่วทั้งตวั พวกเขำพำเธอไปหำหมอผี แต่
หมอผีก็ท ำอะไรไม่ได ้พวกเขำพำเธอไปหำหมอดู แต่เธอ
ก็ช่วยอะไรไม่ไดเ้ช่นกัน ธิบไปหำหมอผีและหมอดูหลำย 

คน แต่ไม่มีใครสำมำรถรกัษำเธอไดเ้ลย พ่อแม่เสียเงิน
ไปมำกมำย ตอ้งขำยรถและของมีค่ำอื่นๆ แต่อำกำร
ของธิบย่ิงแย่ลง พอดวงอำทิตยต์กและเร่ิมมืด เธอจะท ำ
รำ้ยตัวเองตลอดทัง้คืน และเมื่อดวงอำทิตยข์ึน้ในตอน
เชำ้เธอก็จะกลบัเป็นปกติ 

พ่อแม่คิดว่ำควำมหวงัเดียวของพวกเขำก็คือรูปสลกั
หินที่วดั พวกเขำโกนผมใหธ้ิบและใหเ้ธอไปอยู่ที่วดั ธิบที่
หวัลำ้นรูสึ้กกลวั เธอพยำยำมท่องค ำสอนของรูปสลักหิน
อย่ำงหนกัโดยหวงัว่ำมนัจะช่วยเธอได ้แต่ก็ไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง 

วนัหนึ่ง ธิบนึกถึงเพื่อนของเธอที่เล่ำใหเ้ธอฟังเร่ือง
พระเยซูได ้เธอส่งขอ้ควำมเล่ำถึงสถำนกำรณอ์นัเลวรำ้ย
ของเธอไปยงัเพื่อนของเธอ เพื่อนคนนัน้เขียนค ำ
อธิษฐำนหนึ่งส่งกลบัมำ ธิบไม่เคยอธิษฐำนต่อพระเยซู 
แต่เมื่อเธออ่ำนค ำอธิษฐำน เธอรวบรวมควำมกลำ้และ
อธิษฐำนเป็นครัง้แรกในชีวิตของเธอ เวลำนัน้เป็นตอน
เย็น ดวงอำทิตยก์ ำลงัตก และเร่ิมมืดแลว้ 

“ช่วยดว้ยค่ะพระเยซู” ธิบรอ้งขอ “โปรดเขำ้มำใน
ชีวิตของหนูและช่วยหนูดว้ย” 

คืนนัน้ เมื่อดวงอำทิตยต์กและมืดแลว้ ธิบไม่ท ำรำ้ย
ตวัเองแลว้ เธอนอนหลบัไดเ้ป็นครัง้แรกในรอบหลำย
เดือน เมื่อดวงอำทิตยข์ึน้ในตอนเชำ้ เธอตื่นขึน้ดว้ย 
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ควำมรูสึ้กเหมือนเป็นคนใหม่ เธอไม่มีปัญหำจำก
วิญญำณชั่วรำ้ยอีกเลย พ่อแม่ประหลำดใจที่ธิบหำย
ป่วย พวกเขำถำมว่ำเป็นไปไดย้งัไง เธอเล่ำเร่ือง  
พระเยซูใหพ้วกเขำฟัง พ่อแม่โทรศพัทห์ำศำสนำ
จำรยแ์อ๊ดเวนตีสคนหนึ่งและขอใหเ้ขำมำสอนธิ
บมำกขึน้เร่ืองพระเยซู ธิบมีควำมสขุ ตอนนีเ้ธอ
อยำกรูจ้กัพระเยซูมำกขึน้ 

ไม่นำนมำนี ้ธิบไดม้อบถวำยจิตใจของเธอต่อ
พระเยซูและรบับพัติศมำ เธอรูว้่ำพระเยซูทรงกระท ำ
ใหเ้ธอสวยงำมจำกขำ้งใน พระเยซูไดม้อบใจใหม่
ใหกั้บเธอ และเธออยำกจะด ำเนินชีวิตกับพระองค์
ตลอดไป  

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตร
มำสนีจ้ะน ำไปช่วยเปิดโรงเรียนในลำวที่ซึ่งเด็กๆ อีก
มำกมำยจะไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซูผูท้รงสรำ้งส่ิงทัง้
ปวง รวมทั้งเด็กๆ ดว้ย ขอบคุณส ำหรบักำรวำงแผน
ถวำยดว้ยใจกวำ้งขวำง 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 
 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศลำวบนแผนท่ี 

➢ ธิบเป็นนำมสมมุติ 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผนกล
ยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่ำ “ฉัน
จะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 “เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดงำนพนัธกิจทั่วโลกและกำรเสียสละเพ่ือพนัธกิจ
ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตโดยกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่
ศำสนำจำรยแ์ต่เป็นสมำชิกทุกคนในคริสตจักร ทัง้เด็ก
และผูใ้หญ่ ในควำมชื่นชมยินดีของกำรเป็นพยำนเพ่ือ
พระคริสตแ์ละสรำ้งสำวก” วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำย
จิตวิญญำณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือสรำ้งวินัยส่วนตัวและ
ครอบครวัเขำ้สู่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยพระวิญญำณ” 
วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือ
เพ่ิมกำรเขำ้ถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิกและกำรมีส่วนร่วม
ของเด็ก เยำวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และวตัถุประสงค์
กำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นท่ีหน่ึงและเป็น
ตวัอย่ำงตำมพระคมัภีรใ์หโ้ลกไดเ้ห็น” กำรสรำ้งโรงเรียน
จะช่วยเติมเต็มวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือ
เสริมสรำ้งควำมแข็งแกร่งของสถำนบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองคร์วมและ
ควำมหวงัผ่ำนทำงพระเยซู และฟ้ืนฟูพระลกัษณะของ
พระเจำ้ในผูค้น” เรียนรูแ้ผนกลยุทธม์ำกขึน้ได้ท่ี 

IWillGo2020.org. 

 

 

 

ริชำรด์ ซี.ฮอลและครอบครวัของเขำเป็นคนเปิดมิชชั่นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสครัง้แรกในปีค.ศ.1957 
ที่น  ำ้ทำ จงัหวดัหนึ่งที่อยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนือ น่ำเสียดำยที่ในปีค.ศ.1962 บุคลำกรมิชชั่นทัง้หมดได้
อพยพออกจำกลำวเนื่องจำกสงครำม ไม่นำนหลงัจำกเหล่ำมิชชนันำรีจำกไปกอบทพัไดเ้ข้ำควบคุมน ำ้
ทำและอำคำรมิชชั่นถูกท ำลำยลง ปีค.ศ.1975 ระบบคอมมิวนิสตม์ีอิทธิพลมำกในเอเชียตะวนัตกเฉียง
ใต ้กำรติดต่อของแอ๊ดเวนตีสกับลำวจึงถูกตดัขำดกระทั่งค.ศ.1984 เมื่อชำยแดนที่ติดกับไทยเปิดอีก
ครัง้ โบสถ์สองแห่งจึงยงัคงไดเ้ปิดนมสักำรต่อไป 
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หนงัสือเคล็ดลบัแห่งความสขุไปโรงพยำบำล หนงัสือ
ไม่ไดป่้วยนะ เหตุผลที่หนงัสือเคล็ดลบัแห่งความสขุไป
โรงพยำบำลก็เพื่อช่วยผูค้นใหร้อด 

ทุกคนที่ไปโรงพยำบำลก็เพรำะพวกเขำป่วยและ
อยำกไดร้บักำรรกัษำใหห้ำย ผูค้นในโรงพยำบำลมีทัง้
ปวดศีรษะปวดทอ้ง บำงคนแขนขำหัก บำงคนมีปัญหำ
เก่ียวกับหวัใจ ปอด ตบัหรือไต คนเหล่ำนัน้กังวลและ
เจ็บปวด และพวกเขำอยำกจะมีอำกำรที่ดีขึน้ 

หนงัสือเคล็ดลบัแห่งความสขุไม่สำมำรถรกัษำ
อำกำรเจ็บปวดหรือแขนหกัหรือตบัที่มีปัญหำได ้ไม่
สำมำรถกลืนลงไปเหมือนยำหรือพนัแขนเหมือน
ผำ้พนัแผล แต่หนงัสือเป็นยำที่ดี มนัใหค้วำมหวงั 
หนงัสือนีอ้ธิบำยว่ำจะเป็นเพื่อนกับพระเยซูไดอ้ย่ำงไร
และรูจ้ักพระองคม์ำกขึน้โดยกำรอ่ำนพระคัมภีร ์

โนอำหน์ ำหนงัสือเคล็ดลบัแห่งความสขุไป
โรงพยำบำลในประเทศลำว ไม่มีใครในโรงพยำบำลเป็นค
ริสเตียน ไม่มีใครในโรงพยำบำลที่เคยไดยิ้นเร่ืองของพระ
เจำ้มำก่อน แต่ผูค้นในโรงพยำบำลก็ตอ้นรบัโนอำหด์ว้ย

ควำมยินดี พวกเขำมีควำมสขุที่มีใครบำงคนอยำกพูดคุย
กับพวกเขำ พวกเขำมีควำมสขุที่ใครบำงคนอยำก
อธิษฐำนเผ่ือพวกเขำ พวกเขำมีควำมสขุไดร้บัหนงัสือเป็น
ของขวญัจำกเขำ 

ไม่มีใครมีควำมสขุกว่ำสมโฟนี เด็กชำยตวันอ้ยอำยุ
ประมำณ 8 ขวบ สมโฟนีก ำลงัเจ็บปวดทรมำนตอนที่    
โนอำหก์ำ้วเขำ้ไปในหอ้งของเขำที่โรงพยำบำล แขนขำ้ง
ซำ้ยของเขำและบำงส่วนตรงหนำ้อกเป็นรอยไหม ้เขำรอ้ง
ครวญครำงเบำๆ ดว้ยควำมเจ็บปวดขณะที่พ่อแม่นั่งอยู่
ขำ้งเตียงดว้ยควำมเป็นห่วงกังวล 

โนอำหก์ล่ำวดว้ยสำยตำที่เห็นใจมองไปยงัเด็กชำยที่
น่ำสงสำร “ฉันอธิษฐำนเผ่ือหนูไดไ้หม ฉันอยำกจะขอให้
พระเจำ้ผูท้รงอัศจรรยแ์ละเป่ียมดว้ยควำมรกัผูส้ถิตบน
สวรรคน์ ำควำมเจ็บปวดของหนูไปและรกัษำหนู” 

สมโฟนีไม่เคยไดยิ้นเร่ืองของพระเจำ้ ไม่มีใครเคย
อธิษฐำนเผ่ือเขำมำก่อน แต่เขำรูสึ้กชอบค ำว่ำพระเจำ้ผู้
ทรงอศัจรรยแ์ละเป่ียมดว้ยควำมรักผูอ้ยู่ในสวรรคผู์ท้ี่
สำมำรถเอำควำมเจ็บปวดของเขำไปและรักษำเขำ 

หนังสือไปยังโรงพยาบาล  
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“ไดค้รบั โปรดอธิษฐำนต่อพระเจำ้เลยครบั” เขำ
กล่ำว 

โนอำหอ์ธิษฐำนเผ่ือเด็กชำย เขำขอใหพ้ระเจ้ำเอำ
ควำมเจ็บปวดของเด็กชำยไปและรักษำแผลไฟไหมข้อง
เขำ” เขำอธิษฐำนเผ่ือพ่อแม่ของสมโฟนี อธิษฐำนขอให้
สมโฟนีสำมำรถกลบับำ้นไดใ้นเร็ววนั 

วนัต่อมำ โนอำหก์ลบัไปที่โรงพยำบำล และสมโฟนี
ตอ้นรบัเขำดว้ยรอยยิม้กวำ้ง 

“พระเจำ้เอำควำมเจ็บปวดของผมไป” เขำประกำศ
อย่ำงภูมิใจเพื่อทุกคนในหอ้งจะไดยิ้นดว้ย “แผลไฟไหม้
ของผมก็แห้งแลว้ภำยในคืนเดียว” 

พ่อแม่ยิม้ ลกูชำยของพวกเขำไม่เจ็บปวดแลว้ และ
แผลของเขำก็ก ำลงัหำยอย่ำงดี เป็นกำรอัศจรรยจ์ริงๆ 
พระเจำ้ทรงตอบค ำอธิษฐำนของโนอำห  ์

โนอำหม์อบหนงัสือเคล็ดลบัแห่งความสขุใหพ้่อแม่
ของเด็กชำย “ในนีจ้ะบอกใหคุ้ณรูว้่ำจะเป็นเพื่อนกับ 
พระเจำ้ผูท้รงฟังและตอบค ำอธิษฐำนไดอ้ย่ำงไรครบั” 
เขำกล่ำว 

แลว้เขำก็อธิษฐำนให้สมโฟนีอีก “ขอบคุณพระเจำ้ผู้
ทรงอศัจรรยแ์ละเป่ียมดว้ยรักผู้สถิตบนสวรรคส์ ำหรบั
กำรน ำควำมเจ็บปวดของสมโฟนีไปและรกัษำเขำ” เขำ
อธิษฐำน “อำเมน” 

เมื่อเขำอธิษฐำนจบ ทุกคนในหอ้งอยำกใหเ้ขำ
อธิษฐำนเผ่ือพวกเขำดว้ย พวกเขำไดเ้ห็นควำมเจ็บปวด
ของสมโฟนีและเห็นว่ำพระเจำ้ก ำจดัควำมเจ็บปวดไป
อย่ำงไร 

โนอำหอ์ธิษฐำนกับคนอื่นทุกคนในหอ้งที่
โรงพยำบำล ทุกคนรบัหนังสือเคล็ดลบัแห่งความสขุ
อย่ำงกระตือรือรน้เพื่อไปอ่ำน พวกเขำอยำกเป็นเพื่อน
กับพระเจำ้อศัจรรยแ์ละเป่ียมดว้ยรักผู้สถิตบนสวรรคผู์้
ทรงช่วยสมโฟนี พวกเขำอยำกจะไดร้บัควำมรอดโดย
พระเจำ้  

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้
จะน ำไปช่วยเปิดโรงเรียนในลำวเพื่อสอนเด็กๆ ให้รูจ้กั
พระเจำ้อศัจรรยผู์เ้ป่ียนดว้ยควำมรกัผู้สถิตบนสวรรค ์ 

ความจริงน่ารู้ 

➢ ใหเ้ด็กๆ ดูหนังสือเคล็ดลบัแห่งควำมสุขตัง้แต่ตอน
เร่ิมเล่ำเร่ือง 

➢ หำประเทศลำวบนแผนท่ี 

➢ รูว่้ำเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้ำนีไ้ม่มีหนังสือพระคมัภีรท่ี์
เป็นภำษำลำวแบบสมบูรณ์ทัง้เล่ม ยิ่งหนังสือ   
คริสเตียนอย่ำงเคล็ดลบัแห่งควำมสุขยิ่งมีนอ้ย
มำก แต่เดี๋ยวนีพ้ระคมัภีรแ์ละหนังสือของ          
เอลเลน ไวทอ์ีกหลำยเล่มมีในภำษำลำวแลว้และ
เร่ิมกระจำยไปทั่วทัง้ประเทศ 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่ำ 
“ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือ
เสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..
ไปยงักลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงไดย้ำก และไปยงั
ศำสนำอื่นด้วย” และวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 3 
“เพ่ือสรำ้งกำรพฒันำแหล่งทรพัยำกรส ำหรับงำน
มิชช่ันไปยงัศำสนำอื่นและระบบควำมเช่ืออื่นเป็น
ควำมส ำคญัระดบัสูง” กำรสรำ้งโรงเรียนจะช่วยเติม
เต็มวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้ง
ควำมแข็งแกร่งของสถำนบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
ในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองคร์วมและ
ควำมหวงัผ่ำนทำงพระเยซู และฟ้ืนฟูพระลกัษณะ
ของพระเจำ้ในผูค้น” เรียนรูแ้ผนกลยุทธม์ำกขึน้ไดท่ี้ 

IWillGo2020.org. 

  

 

 

ขอบคุณส ำหรบักำรวำงแผนถวำยในสะบำโตที่สิบสำม
ดว้ยใจกวำ้งขวำง 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 
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แคร็ค! เสียงออดแอดท ำใหแ้อมมี่นอ้ยต่ืนขึน้ในตอน
ดึก เธอยกศีรษะขึน้ ไดก้ล่ินควนัเต็มไปหมด 

อีกหอ้งนอนหนึ่งของบำ้น เสียงรบกวนไดป้ลุกพ่อกับ
แม่เช่นกัน และพวกเขำก็ไดก้ล่ินควนั พี่ชำยของแอมมี่
เองก็ต่ืนขึน้และไดก้ล่ินควนั 

แต่ไม่มีใครอยำกออกจำกหอ้งของพวกเขำเพื่อดูว่ำ
เกิดอะไรขึน้ โจรมกัจะงดับำ้นในหมู่บำ้นของพวกเขำที่
ประเทศลำว และพวกเขำไม่อยำกจะถูกโจรขึน้บำ้นเลย 

ในที่สดุ ควำมสงสัยของแอมม่ีก็มำกจนเธอตดัสินใจ
ออกไปดู ขณะที่แงม้ประตูออก เธอเห็นโทรทัศนจ์มอยู่
ในกองไฟ โทรทัศนต์ัง้อยู่ในตูไ้มใ้นหอ้งนั่งเล่น บนสดุ
ของตูเ้ป็นแจกันดอกไมข้นำดใหญ่ 

ตอนนีทุ้กอย่ำงดูเหมือนจะถูกลอ้มรอบไปดว้ยไฟ
รอ้นแรงขนำดใหญ่ เปลวไฟสีสม้ก ำลงัเลียเพดำน ไฟ
ลกุลำมอย่ำงรวดเร็วไปยงัหอ้งครัวและโรงจอดรถ 

“ไฟไหม”้ แอมม่ีกรีดรอ้ง “ช่วยดว้ย ช่วยดว้ย” 
แต่ไฟโหมแรงมำกจนไม่มีใครกลำ้ออกมำจำกหอ้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อแม่และพี่ชำยวิ่งไปที่หน้ำต่ำงหลงับำ้นและกระโดด
ออกไป แต่แอมม่ีไม่ไดว้ิ่งหนี เธอคุกเข่ำลง“พระเจำ้ โปรด
ช่วยเรำดว้ย” เธออธิษฐำน 

ในเวลำนัน้ แจกันดอกไมข้นำดใหญ่ที่อยู่บนตูล้ม้และ
ตกลงไปในกองไฟ เปลวไฟหยุดพุ่งขึน้ไปที่เพดำนและไม่
ลำมไปที่ครวัและที่โรงรถ ไฟดบัลงทนัที 

เพื่อนบำ้นหลำยคนเห็นไฟไหมแ้ละพยำยำมจะช่วย 
พวกเขำว่ิงไปที่หนำ้บำ้นและทุบหน้ำต่ำงไมท้ี่ปิดอยู่
พยำยำมจะพงัเขำ้ไป แต่ไม่ว่ำพวกเขำจะทุบแรงแค่ไหน 
หนำ้ต่ำงที่ปิดอยู่ก็ไม่พงั แลว้พวกเขำก็ไดเ้ห็นว่ำไฟดบัลง
แลว้ ดีที่หนำ้ต่ำงยงัไม่พงัเพรำะคงตอ้งใชเ้งินจ ำนวนมำก
เพื่อซ่อมแซมหนำ้ต่ำงถ้ำหำกมนัถูกทุบจนพัง 

ท ำไมไฟถึงดบัได ้ท ำไมหนำ้ต่ำงไม่พงั นั่นยังไม่ใช่
เร่ืองแปลกทั้งหมดที่เกิดขึน้ แม่และลกูๆ เป็นคริสเตียน 
และรกัพระเจำ้แห่งฟ้ำสวรรค ์แต่พ่อไม่รูจ้กัพระเจำ้ พ่อ
อนุญำตใหแ้ม่กับลูกๆ ไปโบสถไ์ดทุ้กสะบำโต แต่เขำไม่
สนใจที่จะไปพรอ้มกับพวกเขำ เช่นเดียวกับผูค้นอีกมำก 
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มำยในประเทศลำว เขำมีรูปสลกัที่ท ำดว้ยไม้ซึ่งเป็นรูป
ของเหล่ำบรรพบุรุษของเขำตัง้อยู่ที่ตรงมมุหนึ่งในบำ้น
ของเขำ และเขำก็กรำบไหว้ส่ิงเหล่ำนัน้ เร่ืองที่แปลก
ประหลำดก็คือ ไฟไม่ไดเ้ผำไหมท้ ำลำยอะไรในบำ้นให้
เสียหำยเลยยกเวน้รูปสลกัที่ท ำดว้ยไม้ซึ่งเป็นรูปของ
เหล่ำบรรพบุรุษของเขำ รูปสลกัไมเ้หล่ำนัน้ถูกเผำจน
เป็นเถำ้ถ่ำน 

ครอบครวัของแอมมี่ไดท้ำสีหอ้งนั่งเลนใหม่
หลงัจำกไฟไหม ้และพวกเขำไดอุ้ทิศถวำยบำ้นของ
พวกเขำใหกั้บพระเจำ้ พวกเขำตระหนกัไดอ้ย่ำงที่ไม่
เคยตระหนักมำก่อนว่ำบำ้นของพวกเขำและทุกส่ิงทุก
อย่ำงซ่ึงพวกเขำเป็นเจำ้ของนัน้ แทจ้ริงแลว้เป็นของ
พระเจำ้ พ่อยินดีที่จะร่วมกับแม่และลกูๆ ในกำร
อธิษฐำนอุทิศถวำยบำ้น พ่อเห็นแลว้ว่ำพระเจำ้ผูท้รง
ตอบค ำอธิษฐำนของแอมม่ีนัน้มีฤทธิ์อ  ำนำจย่ิงใหญ่
กว่ำรูปสลกัไมข้องเขำ  

 

ขอบคุณมำกส ำหรบัเงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียน
สะบำโตของทุกคนซึ่งจะน ำไปช่วยประกำศข่ำว
ประเสริฐไปยังผูค้นในประเทศลำว ส่วนหนึ่งของเงิน
ถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนีจ้ะน ำไปช่วยเปิด
โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในประเทศลำว  
 

 
. 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศลำวบนแผนท่ี 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่ำ 
“ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือ
เสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..
ไปยงักลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงไดย้ำก และไปยงั
ศำสนำอื่นด้วย” วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือสรำ้งวินัยส่วนตัวและ
ครอบครวัเขำ้สู่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยพระวิญญำณ”  
และวตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยำวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ให้พระเจำ้
เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่ำงตำมพระคมัภีรใ์หโ้ลกได้
เห็น” กำรสรำ้งโรงเรียนจะช่วยเติมเต็มวตัถุประสงค์
พนัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้งควำมแข็งแกรง่ของ
สถำนบันเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นใน
เสรีภำพ สุขภำพองคร์วมและควำมหวงัผ่ำนทำง
พระเยซู และฟ้ืนฟูพระลกัษณะของพระเจำ้ในผูค้น” 
เรียนรูแ้ผนกลยุทธม์ำกขึน้ไดท่ี้ 

IWillGo2020.org. 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องคก์ำรยูเนสโกโลกไดย้กให้
ทุ่งไหหินซึ่งประกอบดว้ยหิน
รูปทรงไหมำกกว่ำ 2,100 ไหเรียง
รำยกันเป็นกลุ่มๆ ซึ่งเคยใช้
ส ำหรบัพิธีศพในช่วงยุคเหล็ก
ระหว่ำงปี 500 ก่อนคริสตศกัรำช
จนถึง ค.ศ.500 เป็นหนึ่งในมรดก
โลก  
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เด็กๆ นึกออกไหมว่ำถำ้พ่อหรือแม่ของเรำไม่รูจ้กั 
พระเยซูจะเป็นอย่ำงไร เด็กๆ จะท ำอย่ำงไร 

พ่อแม่ของสิงค ำไม่รูจ้กัพระเยซู เช่นเดียวกับผูค้น
มำกมำยในประเทศลำว พวกเขำไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน
และพวกเขำไม่เคยไปโบสถ ์อย่ำงไรก็ตำม สิงค ำรกัพระ
เยซูและอยำกใหพ้่อแม่ของเขำรูจ้กัพระองคเ์ช่นกัน แต่
ดว้ยวิธีไหนล่ะ 

เขำเร่ิมอธิษฐำน เขำขอใหค้นที่โบสถช์่วยอธิษฐำน 
ทุกคนอธิษฐำนเผ่ือพ่อและแม่ 

“โปรดช่วยใหพ้่อแม่ไดรู้จ้กัพระองคด์ว้ย” สิงค ำ
อธิษฐำนทุกวนัตลอดทัง้ปี 

แลว้พ่อก็ป่วยเขำปวดทอ้งมำก ที่โรงพยำบำลหมอ
บอกว่ำพ่อมีนิ่วในไต นิ่วในไตเป็นกอ้นแร่ธำตุเล็กๆ ที่
ก่อตวัขึน้ในไตซึ่งอยู่ในช่องทอ้ง และมนัท ำใหป้วดมำก 

หมอบอกว่ำพ่อจ ำเป็นตอ้งรบักำรผ่ำตดั พ่อไม่
อยำกผ่ำตดั พ่อกลวั จะเป็นยงัไงถำ้กำรผ่ำตดัไม่ช่วย
อะไร 

แต่สิงค ำไม่กังวล เขำรูจ้กัพระเยซู และเขำรูว้่ำพระ
เยซูจะทรงช่วย สิงค ำบอกพ่อเร่ืองพระเยซูและอธิษฐำน
เผ่ือพ่อ พ่อตระหนกัไดว้่ำพระเยซูเป็นเพียงควำมหวัง 

เดียวของเขำ และพ่อกับแม่จึงเร่ิมอ่ำนพระคมัภีร์ 
กำรผ่ำตัดส ำเร็จดว้ยดี นิ่วในไตถูกเอำออกไปและ

ควำมเจ็บปวดก็หำยไป 

พ่อมีควำมสขุมำกที่พระเยซูทรงช่วยชีวิตเขำให้รอด 
แม่ก็มีควำมสขุเช่นกัน พวกเขำตัดสินใจอ่ำนพระคมัภีร์
ทุกวนัเพรำะพวกเขำอยำกรูจ้ักพระเยซูมำกขึน้ 

สิงค ำมีควำมสขุมำกที่สดุ พระเยซูทรงตอบค ำ
อธิษฐำนของเขำ และพ่อแม่ของเขำก ำลงัเร่ิมเรียนรูจ้ัก
พระเยซู 

แต่ขณะที่พ่อและแม่เร่ิมรูจ้กัพระเยซูมำกขึน้นัน้ พ่อก็
ลม้ป่วยอีกครัง้ มีอะไรบำงอย่ำงท ำใหเ้ขำปวดทอ้ง หมอ
ตรวจหำนิ่วในไตว่ำยังมีอีกหรือไม่ แต่หมอก็ตรวจไม่พบ
อะไร เป็นเวลำหนึ่งเดือนครึ่งที่หมอพยำยำมตรวจหำ
สำเหตุแต่ก็ไม่สำมำรถหำสำเหตุที่ท ำใหป้วดได ้
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สิงค ำไม่รูว้่ำจะท ำอย่ำงไรดี เขำไม่เขำ้ใจว่ำท ำไมพ่อ
ถึงป่วยอีกครัง้ เขำอธิษฐำนขอใหพ้ระเยซูรกัษำพ่อให้
หำย 

ในที่สดุหมอบอกว่ำหมออยำกจะท ำกำรผ่ำตัด 

“เรำไม่สำมำรถหำสำเหตุของอำกำรป่วยของคุณ
ได”้ หมอบอกกับพ่อ “ดงันัน้หมออยำกจะเปิดดูในช่อง
ทอ้งของคุณว่ำอะไรคือสำเหตุของอำกำรปวด” 
หมอออกมำจำกหอ้งผ่ำตัดหลังผ่ำนไป 30 นำที 
“หมอขอโทษดว้ย” หมอกล่ำว “เรำไม่สำมำรถช่วย

พ่อได”้ 
หมอบอกว่ำพ่อป่วยหนกัมำกและไม่สำมำรถท ำ

อะไรเพื่อรกัษำเขำไดแ้ลว้ หมอไม่อยำกแมแ้ต่จะเย็บ
ช่องทอ้งของพ่อกลบัหลงัจำกกำรผ่ำตดั 

สิงค ำยงัคงอธิษฐำนต่อไป 

สองสปัดำหผ่์ำนไป แลว้จู่ๆ พ่อก็หำยปวด พ่อไม่
ปวดทอ้งอีกต่อไป หมอที่เต็มไปดว้ยควำมประหลำด
ใจใหพ้่อกลบับำ้น หนึ่งเดือนผ่ำนไป หนึ่งปีผ่ำนไป พ่อ
แข็งแรงขึน้และสขุภำพดี และแผลที่ทอ้งก็ปิดสนิทหำย
ดี 

หมอขอใหพ้่อกลบัมำตรวจที่โรงพยำบำล หมอไม่
อยำกจะเชื่อสำยตำตวัเองที่เห็นพ่อเดินเขำ้มำ พ่อ
สขุภำพดีมำก 

“เป็นแบบนีไ้ดย้งัไงนะ” หมออุทำน 

พ่อรูว้่ำมนัเกิดขึน้ไดย้งัไง แม่รูว้่ำมนัเกิดขึน้ไดย้งัไง 
สิงค ำรูว้่ำมนัเกิดขึน้ไดย้งัไง พระเจำ้ทรงกระท ำกำร
อศัจรรย ์

หลงักำรหำยอย่ำงอัศจรรย ์พ่อและแม่ไดม้อบถวำย
จิตใจของพวกเขำแด่พระเยซู สมำชิกคนอื่นใน
ครอบครวัของสิงค ำไดเ้ห็นส่ิงที่เกิดขึน้กับพ่อ แลว้พวก
เขำก็ไดม้อบถวำยจิตใจของพวกเขำแด่พระเยซูเช่นกัน  

สิงค ำรกัพระเยซูดว้ยสดุจิตสุดใจของเขำ เขำได้
อธิษฐำนเผ่ือพ่อและแม่ให้ไดรู้จ้กัพระเยซู และตอนนี ้
ทัง้ครอบครวัของเขำไดรู้จ้กัพระองค ์พระเยซูทรงตอบ
ค ำอธิษฐำนจริงๆ 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศลำวบนแผนท่ี 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 
“เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตโดย
กำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรยแ์ต่เป็นสมำชิก
ทุกคนในคริสตจักร ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ในควำมชื่น
ชมยินดีของกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสตแ์ละสรำ้ง
สำวก” วตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือ
เสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ดเวนตีส. 
..ไปยงักลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงไดย้ำก และ
ไปยงัศำสนำอื่นดว้ย” วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำย
จิตวิญญำณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือสรำ้งวินัยส่วนตัวและ
ครอบครวัเขำ้สู่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยพระวิญญำณ” 
กำรสรำ้งโรงเรียนจะช่วยเติมเต็มวตัถุประสงคพ์นัธ
กิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้งควำมแขง็แกร่งของ
สถำนบันเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นใน
เสรีภำพ สุขภำพองคร์วมและควำมหวงัผ่ำนทำง
พระเยซู และฟ้ืนฟูพระลกัษณะของพระเจำ้ใน
ผูค้น” เรียนรูแ้ผนกลยุทธม์ำกขึน้ได้ท่ี 

IWillGo2020.org. 

  

 

 

 

 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำส
นีจ้ะน ำไปช่วยเปิดโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศลำวเพื่อ
สอนเด็กๆ และผูป้กครองให้ไดรู้จ้กัพระเจำ้ผูอ้ัศจรรย์
และเป่ียมดว้ยควำมรักผูท้รงสถิตบนสวรรค ์ขอบคุณ
กำรวำงแผนถวำยเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมดว้ยใจ
กวำ้งขวำง 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 
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เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งเชื่อในพระเจำ้ แต่เธอมี
ค ำถำมใหญ่ นั่นคือ พระเจำ้สำมำรถท ำกำรอศัจรรยไ์ด้
จริงๆ หรือ บำงทีเด็กหญิงปรำดีพำน่ำจะมีเหตุผลที่ดีที่
จะสงสยั เธอไม่คิดว่ำเธอเคยเห็นกำรอศัจรรยใ์ดเลยใน
ชีวิตช่วงเวลำสัน้ๆ ของเธอในศรีลังกำ 

ปรำดีพำเกิดในครอบครวัคริสเตียน แต่พ่อของเธอ
เสียชีวิตตอนเธออำยุ 9 ปี เมื่อไม่มีพ่อ แม่ตอ้งท ำงำน
หนกัเพื่อเลีย้งดูเด็กหญิง ปรำดีพำเห็นว่ำชีวิตของแม่
ยำกล ำบำกแค่ไหน และเธอสงสยั “พระเจ้ำสำมำรถท ำ
กำรอศัจรรยไ์ดจ้ริงหรือ” 

วนัหนึ่ง แม่บอกปรำดีพำว่ำพวกเขำจะไปนมสักำร
กันที่โบสถ์ใหม่แห่งหนึ่ง แทนที่จะไปที่โบสถท์ี่พวกเขำ
ไปเป็นปกติในทุกวนัอำทิตย ์พวกเขำจะไปโบสถเ์ซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในวนัสะบำโต เพื่อนคนหนึ่งของ
แม่ไดเ้ชิญพวกเขำไป 

ปรำดีพำชอบโบสถใ์หม่นี ้เธอสนุกกับกำรเรียนรูจ้กั
พระเจำ้ในโรงเรียนสะบำโต เธอรกักำรฟังเร่ืองต่ำงๆ 
จำกพระคมัภีร ์เธอฟังเร่ืองที่พระเยซูทรงเปล่ียนขนมปัง
หำ้กอ้นกับปลำสองตวัของเด็กชำยคนหนึ่งใหก้ลำยเป็น
อำหำรมือ้ใหญ่เลีย้งคนไดม้ำกกว่ำ 5,000 คน เธอได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังเร่ืองที่พระเยซูทรงท ำใหเ้ด็กหญิง 12 ปีฟ้ืนขึน้จำก
ควำมตำย เธอสงสยั “พระเจำ้กระท ำกำรอศัจรรยไ์ดจ้ริง
หรือ” แมว้่ำเธอไม่แน่ใจว่ำพระเจ้ำจะสำมำรถกระท ำกำร
อศัจรรยไ์ด ้แต่เธอรูว้่ำเธอรักพระองค ์เธอไดม้อบถวำย
จิตใจของเธอแด่พระเยซูและรบับพัติศมำ แม่เองก็รบั 
บพัติศมำดว้ย 

ขณะที่ปรำดีพำเติบโตขึน้ เธอตดัสินใจว่ำเธอ
อยำกจะเป็นครู แต่เธอมีปัญหำใหญ่หนึ่ง เธอไม่
สำมำรถจ่ำค่ำเล่ำเรียนในวิทยำลัยได ้แมว้่ำแม่จะ
ท ำงำนหนกั แต่เงินก็ยงัไม่พอที่จะช่วยได ้ปรำดีพำอยำก
ใหย้งัมีพ่ออยู่ เธออธิษฐำน “พระเจำ้ที่รกั ถำ้พระองค์
เป็นพระบิดำของลกูจริงๆ และถ้ำพระองคอ์ยำกใหลู้ก
เรียนต่อในวิทยำลยั โปรดใหใ้ครสกัคนมำช่วยลูกดว้ย” 

ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ไม่มีอะไรเกิดขึน้ในวนัถัดมำ 
แมว้่ำปรำดีพำจะอธิษฐำนอีก ไม่มีอะไรเกิดขึน้เลย
ตลอดหนึ่งปี แต่ปรำดีพำยงัคงอธิษฐำน อย่ำงไรก็ตำม
ค ำอธิษฐำนของเธอเปล่ียนไป เธอหยุดถำมว่ำถำ้
พระองคเ์ป็นพระบิดำของเธอจริงๆ เพรำะเธอตระหนัก
แลว้ว่ำพระเจำ้ทรงเป็นพระบิดำของเธอ และเธอเป็นลกู
ของพระองค ์“พระบิดำผู้สถิตบนสวรรค”์ เธออธิษฐำน  
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“พระองคท์รงเป็นพระบิดำของลูก ถำ้พระองค์
ตอ้งกำรให้ลกูเรียนต่อในวิทยำลยั โปรดส่งใครสกั
คนมำช่วย ลกูดว้ย” 

แลว้บำงคนก็โทรศพัทม์ำ “สวัสดี” เสียงที่ไม่คุน้
ทกัทำย “เธออยำกเขำ้เรียนในวิทยำลัยไหม” 

ปรำดีพำไม่รูว้่ำใครโทรศพัทม์ำ แต่เธอรูว้่ำเธอ
อยำกเขำ้เรียน “ใช่ค่ะ” เธอกล่ำวชำ้ๆ “แต่แม่และหนู
มีเงินไม่พอ มีเพียงพระเจำ้พระบิดำของหนูที่
สำมำรถช่วยไดค่้ะ” 

สองวนัต่อมำคนคนนัน้โทรศพัทม์ำอีกครัง้ 
“เตรียมตัวเขำ้เรียนในวิทยำลยัเลยนะ” เสียงนั้น

กล่ำว “ฉันจะช่วยเธอ” 
วินำทีนัน้ ปรำดีพำรูว้่ำพระเจำ้ทรงกระท ำกำร

อศัจรรยจ์ริงๆ น ำ้ตำไหลอำบแกม้ขณะที่เธอ
ขอบพระคุณพระองค ์“หนูอำจจะไม่มีพ่อบนโลกนี ้
แต่หนูมีพระบิดำผูท้รงอศัจรรยใ์นสวรรค”์ เธอ
อธิษฐำน 

ทุกวนันีป้รำดีพำเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนมิชชั่นแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย เด็กๆ มำกมำยไม่ไดม้ำจำก
ครอบครวั คริสเตียน หลำยคนอำจจะสงสยัว่ำ    
พระเจำ้ทรงกระท ำกำรอศัจรรยไ์ดจ้ริงหรือ ปรำดีพำ
รกัในกำรแนะน ำเด็กๆ ใหรู้จ้ักกับพระบิดำผูส้ถิตบน
สวรรคข์องเธอ “พระองคร์ักเด็กๆ นะ” เธอกล่ำว 
“และใช่แลว้ พระองคส์ำมำรถกระท ำกำรอศัจรรยไ์ด้
จริงๆ”  

 

 

เมื่อสำมปีก่อน เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ไดน้ ำไปช่วยโรงเรียนที่ปรำดีพำสอนอยู่ 
โรงเรียนมิชชั่นแอ๊ดเวนตีสนำนำชำติที่โครำช 
ประเทศไทย เพื่อยำ้ยไปยงัที่ดินแห่งใหม่ที่จะ
สำมำรถรองรบัเด็กๆ ไดม้ำกขึน้ใหไ้ดม้ำเรียนรูถึ้ง
พระเจำ้ผูท้รงกระท ำกำรอัศจรรย ์

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศไทยบนแผนท่ี 

➢ อ่ำนขอ้พระคมัภีรห์น่ึงท่ีปรำดีพำชอบ : “จงรอ้ง
เพลงถวำยพระเจำ้ จงรอ้งเพลงสรรเสริญพระนำม
ของพระองค ์จงยกย่องพระองคผู์ท้รงเมฆเป็น
พำหนะโดยพระนำมของพระองคค์ือพระเยโฮวำห ์
จงลิงโลดต่อเบือ้งพระพกัตรพ์ระองค ์พระเจำ้ในท่ี
ประทบับริสุทธิ์ของพระองค ์ทรงเป็นพระบิดำของ
คนก ำพรำ้พ่อ และทรงเป็นผูพ้ิพำกษำหญิงม่ำย” 
(สดุดี 68:4-5, KJV) ถำมเด็กๆ ว่ำท ำไมเธอถึง
ชอบขอ้พระคมัภีรนี์ ้

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 
“เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและกำร
เสียสละเพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตโดย
กำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรยแ์ต่เป็นสมำชิก
ทุกคนในคริสตจักร ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ในควำมชื่น
ชมยินดีของกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสตแ์ละสรำ้ง
สำวก” วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ
ขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมกำรเขำ้ถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิก
และกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้หญ่
ตอนตน้” และวตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยำวชนและผูใ้หญ่
ตอนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่ำงตำม
พระคมัภีรใ์หโ้ลกไดเ้ห็น” กำรสรำ้งหอ้งเรียนใหม่ท่ี
โรงเรียนมิชช่ันแอ๊ดเวนตีสนำนำชำติไดช้่วยเติม
เต็ม วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือเสริมสรำ้ง
และกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..ไปยงั
กลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงไดย้ำก และไปยงั
ศำสนำอื่นด้วย” และวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 
“เพ่ือเสริมสรำ้งควำมแข็งแกร่งของสถำนบนัเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ 
สุขภำพองคร์วมและควำมหวงัผ่ำนทำงพระเยซู 
และฟ้ืนฟูพระลกัษณะของพระเจำ้ในผูค้น” เรียนรู ้
แผนกลยุทธม์ำกขึน้ได้ท่ี IWillGo2020.org. 
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ตอนที่เคเคอำยุ 8 ปี เธอรบัรูว้่ำแม่ของเธอป่วยเป็น
มะเร็ง เด็กหญิงตวันอ้ยไม่รูว้่ำจะท ำอย่ำงไรดี ขณะที่
แม่เจ็บปวด เธออยำกจะช่วย เธอคุยกับครูลินที่
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสซึ่งเธอเรียนอยู่ใน
ประเทศไทย ครูลินกอดเคเคดว้ยควำมเห็นใจ 

“อธิษฐำนและวำงใจในพระเจำ้” ครูกล่ำวเบำๆ 
เคเคมำจำกครอบครัวที่ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน และเธอไม่
เคยอธิษฐำนมำก่อนเลย 

ครูลินสอนใหเ้คเคอธิษฐำน 
“หนูพูดคุยกับพระเจำ้ไดใ้นแบบเดียวกับที่หนูคุยกับ

พ่อหรือแม่หรือเพื่อนของหนู” ครูกล่ำว 
ครูแนะน ำเคเคโดยใหเ้คเคอธิษฐำนตำมเธอ 
“พระเจำ้ที่รัก” ครูกล่ำว 
“พระเจำ้ที่รัก” เคเคพูดตำม 
“ขอบคุณที่ทรงประทำนแม่ที่รกัและแสนวิเศษ

ใหกั้บหนู” ครูกล่ำว 
“ขอบคุณที่ทรงประทำนแม่ที่รกัและแสนวิเศษ

ใหกั้บหนู” เคเคพูดตำม 
“ตอนนีแ้ม่ของหนูป่วย โปรดช่วยแม่ดว้ย” ครูกล่ำว 

“ตอนนีแ้ม่ของหนูป่วย โปรดช่วยแม่ดว้ย” เคเคพูด
ตำม 

“อำเมน” 
“อำเมน” 
ครูลินไดส้อนเคเคว่ำจะศึกษำพระคมัภีรอ์ย่ำงไร

ดว้ย 
เคเคอธิษฐำนกับครูลินทุกวนัเป็นเวลำส่ีเดือน เมื่อใด

ก็ตำมที่เธอรูสึ้กเศรำ้และอยำกอธิษฐำน ทัง้สองจะ
คุกเข่ำลงอธิษฐำน บำงครัง้ทัง้ชัน้ของเคเคอธิษฐำนเผ่ือ
เธอและแม่ของเธอ 

แม่ไดยิ้นเร่ืองที่เคเคและผูค้นที่โรงเรียนก ำลงัอธิษฐำน
เผ่ือเธอ แม่ไม่ไดพู้ดอะไร แต่เคเคเห็นไดว้่ำแม่มีควำมสขุ
ที่ทุกคนที่โรงเรียนรกัแม่ 

เด็กๆ ท ำอะไรที่มำกกว่ำแค่อธิษฐำนดว้ย พวกเขำท ำ
กำรด์ดว้ยกระดำษสีสนัสดใสและมอบให้กับเคเคและแม่
ของเธอ กำรด์ใบที่เคเคชอบเขียนว่ำ “ใหก้ ำลงัใจนะ”  

แม่อำกำรแย่ลง แต่เคเคไม่สงสยัในพระเจำ้ เธอรูว้่ำ
พระเจำ้ทรงมีแผนกำรพิเศษส ำหรบัเธอและแม่ของเธอ 

“ถำ้เป็นแผนกำรของพระเจำ้ที่จะใหแ้ม่จำกไปและ 
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ใหฉั้นตอ้งอยู่โดยไม่มีแม่ ฉันจะตอ้งเชื่อและวำงใจใน
พระองค”์ เธอบอกกับเพื่อนร่วมชัน้ของเธอ 

แลว้แม่ก็เสียชีวิต เคเครอ้งไห ้เธอไม่เขำ้ใจว่ำท ำไม
พระเจำ้จึงอนุญำตใหแ้ม่เสียชีวิต แต่เธอยังคงวำงใจ
ในพระองค ์

ทุกวนันีเ้คเคอธิษฐำนตอนที่เธอตื่นนอนและก่อน
เขำ้นอน เธออธิษฐำนระหว่ำงวนัที่โรงเรียน เธอ
อธิษฐำน “อย่ำงไม่หยุดยัง้” อย่ำงที่พระคัมภีรส์อนไว้
ใน 1 เธสะโลนิกำ 5:17 

“พระเจำ้ทรงรูว้่ำอะไรดีที่สดุส ำหรบัฉัน และ
พระองคท์รงรูว้่ำอะไรจะเกิดขึน้ในอนำคตของฉัน” 
เคเคกล่ำว “ฉันวำงใจในพระองค”์ 

 

ขอบคุณส ำหรบัเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมเมื่อสำม
ปีก่อนซึ่งน ำไปช่วยโรงเรียนของเคเค โรงเรียนมิชชั่น
แอ๊ดเวนตีสนำนำชำติที่โครำช ประเทศไทย เพื่อสรำ้ง
สถำนที่ใหม่ที่จะสำมำรถขยำยพืน้ที่ส ำหรบัรองรบั
ระดบัมธัยม อำคำรเรียนใหม่ถูกสรำ้งขึน้ในเวลำที่เคเค
ตอ้งยำ้ยขึน้ในระดบัมธัยมพอดี 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศไทยบนแผนท่ี 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผนกล
ยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่ำ “ฉัน
จะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือสรำ้งวินัยส่วนตัวและ
ครอบครวัเขำ้สู่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยพระวิญญำณ” 
วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมกำรเขำ้ถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิกและกำรมี
ส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยำวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ให้พระเจำ้
เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่ำงตำมพระคมัภีรใ์หโ้ลกได้
เห็น” กำรสรำ้งหอ้งเรียนใหม่ท่ีโรงเรียนมิชช่ันแอ๊ดเวน
ตีสนำนำชำติไดช้่วยเติมเต็ม วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้
ท่ี 2 “เพ่ือเสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ด
เวนตีส. ..ไปยงักลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงไดย้ำก 
และไปยงัศำสนำอื่นดว้ย” และวตัถุประสงคพ์นัธกิจ
ขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้งควำมแข็งแกร่งของสถำนบนั
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ 
สุขภำพองคร์วมและควำมหวงัผ่ำนทำงพระเยซู และ
ฟ้ืนฟูพระลกัษณะของพระเจำ้ในผูค้น” เรียนรูแ้ผนกล
ยุทธม์ำกขึน้ไดท่ี้ IWillGo2020.org.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในป่ำลึกของประเทศไทยเป็น               
บำ้นของเสือ เสือดำว ชำ้ง                              
หมำป่ำ และสมเสร็จมำลำยู                            
ซึ่งขนของมนัจะเป็นสีด ำในส่วน                        
ครึ่งหนำ้ของล ำตวัและเป็นสีขำวในส่วน
ครึ่งหลงั จระเขก็้สำมำรถพบไดใ้น
ประเทศไทย 
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 ดีเจหกปีเห็นศำลเจ้ำแห่งหนึ่งขณะที่เธอเดินอยู่
ตรงทำงเดินของโรงเรียนในประเทศไทย 

เด็กๆ รูไ้ม๊ว่ำศำลเจำ้คืออะไร ศำลเจำ้คือสถำนที่ที่
มีรูปป้ันทำงศำสนำ ที่โรงเรียนของดีเจ ในศำลเจำ้มีรูป
ป้ันนำงมำรีย ์แม่ของพระเยซู 

ดีเจจ ำไดว้่ำครูของเธอเคยบอกเธอและเด็กคน
อื่นๆ ใหท้ ำควำมเคำรพรูปป้ันนำงมำรียเ์มื่อพวกเขำ
เห็น ดงันัน้ดีเจจึงค่อยๆ ย่อเข่ำต่อหนำ้รูปป้ันแลว้เดิน
ต่อไป 

เธอไม่รูต้วัว่ำมีใครบำงคนเห็นกำรเคำรพของเธอ 
ไกลขึน้ไปบนชัน้ส่ีของโรงเรียน คุณพ่อมองลงมำพอดี
และเห็นเด็กหญิงตวันอ้ยของเขำท ำควำมเคำรพต่อรูป
ป้ัน พ่อเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนหนึ่งและเขำไม่
กรำบไหวรู้ปเคำรพ ตอนแรกเขำคิดว่ำดีเจเป็นเด็กคน
อื่นในโรงเรียนที่พ่อแม่ของพวกเขำไหว้รูปเคำรพ แต่พอ
เขำเห็นหนำ้ของเธอจึงจ ำไดว้่ำเธอเป็นลกูสำวของเขำ
เอง 

 

ที่บำ้นพ่อแม่นั่งลงเพื่อคุยกับดีเจ 

“วนันีพ้่อเห็นลกูย่อเข่ำให้กับรูปป้ันที่โรงเรียน” พ่อ
กล่ำว “ท ำไมลูกท ำแบบนัน้” 

ดีเจมองไปที่พ่อและแม่ดว้ยดวงตำเบิกกวำ้ง เธอไม่
คิดว่ำเธอไดท้ ำอะไรผิด 

“ครูบอกว่ำเรำควรท ำแบบนัน้ค่ะ” เธอกล่ำว 
พ่อกับแม่มองหนำ้กัน ขณะที่พวกเขำสอนดีเจว่ำ

พวกเขำเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส พวกเขำไม่เคย
อธิบำยว่ำมีศำสนำอื่นๆ อีกในโลกและบำงศำสนำก็
กรำบไหวรู้ปเคำรพ 

พ่อเปิดพระคมัภีรไ์ปยงัอพยพบทที่ 20 และบอก   
ดีเจเกี่ยวกับบัญญัติสิบประกำร “ลองฟังพระบญัญัติ
ขอ้ที่หนึ่งดูนะดีเจ” พ่อกล่ำว “ในนีก้ล่ำวว่ำ ‘อย่ำมีพระ
เจำ้อื่นต่อหนำ้เรำเลย’ นั่นหมำยควำมว่ำพระเจ้ำ
ตอ้งกำรใหเ้รำนมสักำรพระองคเ์พียงผูเ้ดียว เรำจะ
กรำบไหวพ้ระเจำ้เท่ำนัน้ เรำไม่กรำบไหวส่ิ้งอื่นใดอีก”  
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แลว้พ่ออ่ำนพระบญัญัติขอ้ที่สองต่อซึ่งกล่ำวว่ำ 
“อย่ำท ำรูปเคำรพส ำหรบัตน” 

พ่ออธิบำยว่ำรูปป้ันที่โรงเรียนก็เป็น “รูปเคำรพ” 
อย่ำงหนึ่ง 

“พระเจำ้ตรสัว่ำเรำไม่ควรกรำบไหวน้มสักำรพวก
มนั” พ่อกล่ำว 

ดีเจเขำ้ใจ เธอรกัพระเจำ้และเธอสญัญำว่ำจะไม่
กรำบไหวอ้ะไรอีกนอกจำกพระเจำ้ 

แต่เป็นเร่ืองยำกที่ตอ้งไปโรงเรียนซึ่งเด็กๆ คนอื่น
กรำบไหวรู้ปเคำรพ เป็นเร่ืองยำกเมื่อครูบอกใหเ้ด็กๆ 
ไหว ้ดีเจอยำกเป็นเหมือนเด็กคนอื่นๆ และเธอไม่
อยำกที่จะไม่เชื่อฟังครู แต่เธออยำกจะท ำใหพ้ระเจ้ำมี
ควำมสขุมำกกว่ำ ดังนัน้เธอจึงไม่ไหวรู้ปเคำรพอีก 

ขณะเดียวกันพ่อและแม่ก ำลงัอธิษฐำนเผ่ือดว้ยใจ
รอ้นคน พวกเขำเห็นว่ำเป็นเร่ืองยำกส ำหรบัดีเจ พวก
เขำอยำกใหเ้ธอไดเ้ขำ้เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส 

แลว้พระเจ้ำก็ตอบค ำอธิษฐำนของพวกเขำ แม่ซ่ึง
เป็นครูไดง้ำนใหม่ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นนำนำ
ชำติในอีกจงัหวดัของประเทศไทย พ่อซึ่งเป็นครู
เช่นกันก็ไดง้ำนที่โรงเรียนนัน้ดว้ย 

ดีเจรกัโรงเรียนใหม่ของเธอ เด็กหลำยคนที่นั่น
ไม่ใช่คริสเตียน แต่ครูทัง้หมดเป็นแอ๊ดเวนตีส และ
พวกเขำรกัพระเจำ้ดว้ยสดุจิตสุดใจของพวกเขำ 

ที่โรงเรียน ดีเจไดเ้รียนรูเ้ร่ืองพระบญัญัติสิบ
ประกำรมำกขึน้ และเธอท่องจ ำไดท้ัง้หมดดว้ย 



เมื่อสำมปีก่อนเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมของ
เด็กๆ ไดน้ ำไปช่วยโรงเรียนซึ่งโดโรธี จีนเน ศึกษำ
อยู่ โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นนำนำชำติที่โครำช 
ประเทศไทย เพื่อช่วยยำ้ยโรงเรียนไปยังพืน้ที่ใหม่
ซึ่งมีพืน้ที่มำกว่ำเพื่อว่ำเด็กๆ อีกจ ำนวนมำกขึน้จะ
ไดเ้รียนรูจ้กัพระเจำ้องคเ์ดียวที่ควรค่ำแก่กำร 
นมสักำร ขอบคุณส ำหรบักำรวำงแผนถวำยเงิน 

  

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ ภำพท่ีเห็นคือดีเจและนอ้งอีกสองคนของเธอ แม่
ของดีเจเป็นครูสอนเกรดส่ีท่ีโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมิ
ชช่ันนำนำชำติท่ีโครำช ประเทศไทย ขณะท่ีพ่อ
สอนนักเรียนระดับมธัยม ครอบครวันีม้ำจำก
ประเทศฟิลิปปินส์ 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำย
จิตวิญญำณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมกำรเขำ้ถึงกำรคงอยู่ 
กำรบุกเบิกและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถุประสงคก์ำรเติบโต
ฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยำวชนและ
ผูใ้หญ่ตอนตน้ใหพ้ระเจำ้เป็นท่ีหน่ึงและเป็น
ตวัอย่ำงตำมพระคมัภีรใ์หโ้ลกไดเ้ห็น” กำรสรำ้ง
หอ้งเรียนใหม่ท่ีโรงเรียนมิชช่ันแอ๊ดเวนตีส
นำนำชำติไดช้่วยเติมเต็ม วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้
ท่ี 2 “เพ่ือเสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของ
แอ๊ดเวนตีส. ..ไปยงักลุ่มคนท่ีเข้ำไม่ถึงและเขำ้ถึง
ไดย้ำก และไปยงัศำสนำอื่นดว้ย” และ
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้งควำม
แข็งแกร่งของสถำนบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสใน
กำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองคร์วมและ
ควำมหวงัผ่ำนทำงพระเยซู และฟ้ืนฟูพระลกัษณะ
ของพระเจำ้ในผูค้น” เรียนรูแ้ผนกลยุทธม์ำกขึน้ได้
ท่ี IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

 

ถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนีด้ว้ยใจ
กวำ้งขวำงเพื่อช่วยใหเ้ด็กๆ อีกจ ำนวนมำกไดเ้รียน 
รูจ้กัพระเจำ้ 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำรต์ำ นกัศึกษำมิชชนันำรีหนุ่ม รูสึ้กเศรำ้เล็กนอ้ย
เมื่อเขำมำถึงหมู่เกำะรำชำอมัพัตในอินโดนีเซีย เขำ
จะตอ้งมำสอนในโรงเรียนหนึ่งปีในหมู่บำ้นซึ่งไม่มีเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสเลยสกัคน และเขำตอ้งอยู่คนเดียว 

“ท ำไมลูกถึงอยู่เพียงล ำพงั” เขำอธิษฐำน 

แต่อำรต์ำอยู่คนเดียวจริงหรือ ไม่เลย เกือบจะทนัใด
หลงัจำกเขำอธิษฐำน เขำตระหนักไดว้่ำพระเยซูทรงอยู่
กับเขำ ดงันัน้เจำจึงอธิษฐำนใหม่ ขอควำมช่วยเหลือใน
กำรบอกเล่ำผูค้นในหมู่บำ้นว่ำพระเยซูก ำลังเสด็จ
กลบัมำในไม่ชำ้ 

ไม่ชำ้อำรต์ำไดรู้ว้่ำผู้คนในหมู่บำ้นคิดว่ำพระเยซูได้
เสด็จมำแลว้ มีชำยคนหนึ่งที่เคยอำศยัอยู่บนเกำะอำ้ง
ว่ำเขำเป็นพระเยซู หลังจำกที่เขำเสียชีวิต คนใน
หมู่บำ้นเร่ิมนมสักำรเขำ อำรต์ำรูว้่ำชำยคนนัน้ไม่มีทำง
เป็นพระเยซูได ้พระคมัภีรส์อนว่ำพระเยซูเองทรงเตือน
ว่ำจะมีบำงคนอำ้งตวัว่ำเป็นพระองค ์พระเยซูตรสั “ถำ้
ผูใ้ดจะบอกพวกท่ำนว่ำ ‘ดูเถิดพระคริสตอ์ยู่ที่นี่’ หรือ 
‘ดูเถิดอยู่ที่โน่น’ อย่ำไดเ้ชื่อเลย ดว้ยว่ำจะมีพระคริสต์
เทียมเท็จ หลำยคนเกิดขึน้ท ำหมำยส ำคัญและกำร
มหศัจรรยเ์พื่อล่อลวงผูท้ี่ถูกเลือกสรรแลว้ใหห้ลง ถำ้
เป็นไปได ้แต่ท่ำนทัง้หลำยจงระวังใหดี้ ดูเถิดเรำไดบ้อก
ส่ิงสำรพัดใหแ้ก่ท่ำนทั้งหลำยไว้ก่อนแลว้ (มำระโก 
13:21-23, KJV) 

  

 

 

 

 

อินโดนีเซีย | 19 กุมภำพนัธ ์

พระเยซูจริงแท้ 
 

อารต์า ดาสมาเซลา 

ในวนัอำทิตย ์เพื่อนใหม่สองคนของอำรต์ำชวนเขำ
ไปโบสถข์องพวกเขำ เมื่อศำสนำจำรยข์อใหเ้ขำแนะน ำ
ตวัเอง อำรต์ำกล่ำว “ผมเป็นครูคนใหม่ที่โรงเรียนครับ 
และผมช่วยไดถ้ำ้มีใครป่วย” เป็นควำมจริง นอกจำกจะ
เป็นครูแลว้ อำรต์ำเคยเรียนรูใ้นกำรช่วยเหลือผูป่้วยดว้ย 

แต่ศำสนำจำรยไ์ม่สนใจ เขำอยำกจะเล่ำใหอ้ำรต์ำ
ฟังถึงชำยคนที่อำ้งว่ำเป็นพระเยซู “เขำเป็นชำยที่
ย่ิงใหญ่” ศำสนำจำรยก์ล่ำว อำรต์ำอธิษฐำน เขำไม่รูว้่ำ
จะท ำอย่ำงไรดี เมื่อศำสนำจำรยเ์ห็นว่ำอำรต์ำไม่
สรรเสริญชำยผูท้ี่อำ้งเป็นพระเยซู เขำโกรธ ทุกคนใน
โบสถก็์โกรธ 

อำรต์ำออกจำกโบสถด์ว้ยควำมเศรำ้ใจ เขำไม่รูว้่ำ
เขำจะสำมำรถบอกผู้คนในหมู่บำ้นใหรู้จ้กัพระเยซูจริง
แทไ้ดอ้ย่ำงไร 

ดำ้นนอกมีหญิงชรำคนหนึ่งมำหำเขำ “เธอบอกว่ำ
เธอช่วยคนป่วยไดใ้ช่ไหม” หญิงคนนัน้กล่ำว “เธอมำ
ช่วยสำมีของฉันไดไ้หม” 

ในบำ้นของเธอ อำรต์ำตรวจวดัควำมดนัของสำมีเธอ 
มนัสงูมำก อำรต์ำแนะน ำให้ชำยคนนัน้รบัประทำน
อำหำรที่ดีต่อสขุภำพเพื่อลดควำมดนั และเขำได้
อธิษฐำนกับทัง้คู่ ขณะที่เขำออกมำ เขำไดยิ้นชำยชรำ
ตะโกนใส่ภรรยำ “เด็กคนนัน้จะมำสอนเร่ืองสขุภำพกับ
ฉันไดย้ังไง” 
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ที่บำ้นของเขำ อำรต์ำคุกเข่ำลงและอธิษฐำน “องค์
พระผูเ้ป็นเจำ้ ลูกขอมอบทุกส่ิงให้กับพระองค”์ เขำ
กล่ำว “โปรดช่วยลูกดว้ย” 

สองสำมวนัต่อมำ หญิงชรำปรำกฏตวัที่ประตูบำ้น
ของอำรต์ำ สำมีของเธอไดเ้ร่ิมรบัประทำนอำหำรที่ดีต่อ
สขุภำพ และเขำอยำกจะใหไ้ปตรวจวดัควำมดนัของ
เขำอีกครัง้ 

อำรต์ำดีใจมำก มีใครบำงคนในหมู่บำ้นอยำกจะ
พูดคุย มีใครบำงคนในหมู่บำ้นตอ้งกำรควำมช่วยเหลือ
แลว้ 

“ขอบคุณพระเจำ้” เขำอธิษฐำนเงียบๆ “ขอบคุณ
ส ำหรบักำรตอบค ำอธิษฐำนของลูก” 

สขุภำพของชำยชรำดีขึน้ทุกวนัหลงัจำกนัน้ เขำ
เร่ิมชอบอำรต์ำดว้ย ไม่ชำ้เขำและภรรยำของเขำก็รกั
อำรต์ำเหมือนเป็นลกูหลำนของพวกเขำเอง เมื่อคน
อื่นๆ ในหมู่บำ้นเห็นควำมรกัของพวกเขำ พวกเขำ
เร่ิมท ำดีกับอำรต์ำเช่นกัน ไม่ชำ้อำรต์ำจึงมีเพื่อน
มำกมำยในหมู่บำ้นและเขำจึงสำมำรถบอกเล่ำพวก
เขำถึงพระเยซูจริงแท้ 

ขอ้พระคมัภีรท์ี่อำรต์ำชอบกล่ำวว่ำ “ขำ้พเจำ้
กระท ำทุกส่ิงไดโ้ดยพระเยซูผูชู้ก ำลงัขำ้พเจำ้” (ฟิลิปปี  
4:13) พระเยซูจริงแท้สำมำรถช่วยเรำในกำรกระท ำ
ทุกส่ิง  
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ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศอินโดนีเซ๊ยบนแผนท่ี หำหมู่เกำะรำชำ
อมัพนัตซึ่งอยู่ทำงตะวนัออกของปำปัว  

➢ ภำพนีเ้ป็นภำพท่ีอำรต์ำก ำลงัสอนในโรงเรียนของ
หมู่บำ้น 

➢ รูว่้ำอำรต์ำเป็นนักศึกษำมิชชันนำรีจำก
มหำวิทยำลยัเมำ้ทค์ลำบตั มหำวิทยำลยัเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่งหน่ึงนอกมำนำโดบนเกำะ                 
สุลำเวสี เขำรบัใชใ้นฐำนะของนักศึกษำมิชชันนำรี
กับกลุ่มวนัเธำดซ์ันมิชชันนำรี 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่ำ 
“ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 “เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดงำนพนัธกิจทั่วโลกและกำรเสียสละ
เพ่ือพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตโดยกำรมีส่วน
ร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรยแ์ต่เป็นสมำชิกทุกคนใน
คริสตจักร ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ในควำมชื่นชมยินดี
ของกำรเป็นพยำนเพื่อพระคริสตแ์ละสรำ้งสำวก”
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือเสริมสรำ้งและ
กระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ดเวนตีส. ..ไปยงักลุ่มคนท่ี
เขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงไดย้ำก และไปยงัศำสนำอื่น
ดว้ย” และ วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณ
ขอ้ท่ี 5 “เพ่ือสรำ้งวินัยส่วนตวัและครอบครวัเขำ้สู่
ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ยพระวิญญำณ” เรียนรูแ้ผนกลยุทธิ์
เพ่ิมเติมไดท่ี้ IWillGo2020.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita climbed into the backseat of the 

family’s white van. Father slid behind the  

 

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนแรกที่ไปเยือนอินโดนีเซียน่ำจะเป็นอบัรำม ลำ รู ผู้ซึ่งเคยรำยงำนว่ำ
เคยอยู่ในจำวำช่วงหนึ่งในระหว่ำง ค.ศ.1888 และค.ศ.1903 งำนของแอ๊ดเวนตีสในอินโดนีเซีย
เร่ิมขึน้ในปีค.ศ.1900 เมื่อ อำร.์ ดบับลิว. มนัสนั มิชชนันำรีคริสเตียนอีกนิกำยหนึ่งในสิงคโปร ์
และสำมำรถพูดภำษำอินโดนีเซียได ้ไดเ้ปิดงำนพนัธกิจที่ปำดงั ชำยฝ่ังตะวนัตกของเกำะสุมำตรำ 
หนึ่งในกลุ่มคนที่กลบัใจกลุ่มแรกคือ เทย ์ฮอง เสียง นกัเทศนค์ริสเตียนชำวจีนผู้ซึ่งเคยเป็นเด็ก
ก ำพรำ้คนหนึ่งในสถำนเลีย้งเด็กก ำพรำ้ของมนัสนัในสิงคโปร ์
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“สขุสนัตว์นัสะบำโต” เสียงของพ่อดงัเขำ้มำใน
ควำมมืด 

แอนนิตำยงัคงกลิง้อยู่บนเตียงของเธอ 
“ลกุขึน้และฉำยแสง เจำ้แสงอำทิตย”์ พ่อกล่ำว

พรอ้มกับย่ืนศีรษะเขำ้มำทำงประตูหอ้งนอนของแอนนิ
ตำ 

ตอนนัน้เป็นเวลำส่ีนำฬิกำในตอนเชำ้ แอนนิตำลืม
ตำ เป็นเวลำที่จะตอ้งต่ืนแลว้ 

หลงัอำหำรเชำ้ แอนนิตำสวมชุดตัวโปรดส ำหรบั            
สะบำโต แลว้เธอก็สวมรองเทำ้แตะ เธอยื่นรองเทำ้
ส ำหรบัสะบำโตใหแ้ม่ใส่ในถุง 

ตอนนีเ้ธอพรอ้มส ำหรบักำรเดินทำงไปโบสถแ์ลว้ 
แอนนิตำปีนเขำ้ไปนั่งตรงที่นั่งดำ้นหลงัของรถตูสี้ขำว
ของครอบครวั พ่อเขำ้ไปนั่งหลงัพวงมำลยั และศำสนำ
จำรยค์ำมนูั่งขำ้งๆ พ่อ แม่นั่งกับแอนนิตำนั่งขำ้งหลัง 
แลว้ยงัมีนกัศึกษำมหำวิทยำลยัอีกหำ้คนนั่งไปกับพวก
เขำดว้ย 

เวลำหำ้นำฬิกำ รถตูสี้ขำวออกจำกบริเวณของ
มหำวิทยำลยัเม้ำทค์ลำบตั มหำวิทยำลยัของเซเว่นธเ์ดย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่งในอินโดนีเซีย ซึ่งพ่อและแม่สอนอยู่
ในฐำนะมิชชนันำรีชำวอเมริกัน ทอ้งฟ้ำยงัมืดอยู่ มีรถ
สองสำมคนับนถนน แต่พ่อยงัคงตอ้งดูอย่ำงดีขณะขบั
รถ เขำขบัหลบสนุขัอย่ำงระมัดระวัง บำงครัง้เขำตอ้ง
หยุดใหพ้วกววัขำ้มถนน แอนนิตำนอนหลบับนตกัของ
แม ่

ประมำณหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อมำ แอนนิตำต่ืนขึน้ณะที่
รถตูสี้ขำวจอด เธอชอบส่วนนีข้องกำรเดินทำงไปโบสถ ์
เธอและคนอื่นๆ จะลงไปนั่งบนเรือยนตข์นำดเล็กและ
ไม่ชำ้พวกเขำก็ออกไปในมหำสมทุร แอนนิตำมองไป
บนผิวน ำ้สีฟ้ำเขม้ เพิ่งจะมีแสงส่องผ่ำนขอบฟ้ำขณะที่
ดวงอำทิตยข์ึน้ ลมอุ่นๆ ชืน้ๆ พดัปะทะแกม้ของเธอ
ขณะที่เรือล่องปะทะคล่ืน 

หลงัจำกหนึ่งชั่วโมง เรือจอดบนเกำะแห่งหนึ่ง และ
ทัง้หมดก็ยำ้ยไปลงเรืออีกล ำเพื่อเดินทำงต่ออีก 30 
นำที แลว้พวกเขำก็มำถึงอีกเกำะที่เต็มไปดว้ยตน้
มะพรำ้วและป่ำเขียวขจี แอนนิตำดีใจที่เธอสวมรองเทำ้
แตะไม่ใช่รองเทำ้สะบำโตคู่สวย เพรำะเธอตอ้งเดินไป
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ตำมทำงที่เป็นโคลน โคลนที่ติดมำระหว่ำงนิว้เทำ้ของ
เธอท ำใหรู้สึ้กดี 

ประมำณ 45 นำทีต่อมำ แอนนิตำมองเห็นหมู่บำ้น
เล็กๆ และโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสเล็กๆ โรงเรียน
สะบำโตจะเร่ิมในไม่ชำ้ และโบสถก็์เต็มไปดว้ยผูค้น
มำกมำยแลว้ ผูค้นมำทกัทำยแอนนิตำและคนอื่นๆ 
อย่ำงดีใจ บรรดำปู่ ย่ำตำยำยยิม้กวำ้งง บรรดำพ่อแม่
ยิม้อย่ำงมีควำมสขุ พวกเขำมีควำมสขุมำกที่ไดต้อ้นรบั
ผูม้ำเยือน พวกเขำรูว้่ำตอ้งใช้ควำมพยำยำมอย่ำงมำก
เพื่อจะมำยงัหมู่บำ้นของพวกเขำ 

เด็กเล็กๆ โบกมืออย่ำงต่ืนเตน้ใหแ้อนนิตำและมำ
หอ้มลอ้มเธอ เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งว่ิงมำหำและจิม้
นิว้ลงบนแขนขำวๆ ของแอนนิตำ เด็กชำยเล็กๆ คน
หนึ่งย่ืนมือออกไปดว้ยควำมกลำ้และดึงผมสีแดงของ
แอนนิตำ เด็กๆ ในหมู่บำ้นมีผิวสีน ำ้ตำลและผมสีด ำ 
และนี่เป็นครัง้แรกที่ไดเ้ห็นใครบำงคนที่มีผิวสีขำวและ
ผมแดง 

แอนนิตำยิม้ใหทุ้กคน เธอไม่ชอบที่เด็กๆ มำแตะ
เธอ แต่เธอก็ไม่ไดท้ ำอะไร เธอเขำ้ใจดีว่ำพวกเขำก็แค่
สงสยั 

ภำยในโบสถ ์แม่เอำรองเทำ้ส ำหรบัสะบำโตของ
แอนนิตำออกมำจำกถุง และแอนนิตำก็สวมรองเทำ้
นัน้ ตอนนีเ้ธอพรอ้มส ำหรบักำรนมัสกำรพระเจำ้แลว้ 

ตอนบ่ำยแก่ๆ แอนนิตำเปล่ียนกลบัไปใส่รองเทำ้
แตะของเธอ เตรียมตัวส ำหรบักำรเดินทำงอนัยำว
ไกลเพื่อกลบับำ้น เธอรูสึ้กเหนื่อยแต่ก็มีควำมสขุ ทุก
วนัสะบำโต พ่อกับแม่จะเดินทำงไปที่โบสถแ์ห่งใหม่
เพื่อแบ่งปันข่ำวของพระเยซู ทุกๆ สะบำโต กำร
เดินทำงไปโบสถเ์ป็นกำรผจญภยัใหม่ทุกครัง้ ที่ดี
ที่สดุก็คือ ทุกสะบำโตพวกเขำไดน้มัสกำรพระเจ้ำ 
แอนนิตำชอบกำรเป็นมิชชนันำรีเด็กจริงๆ 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำหมู่เกำะสุลำเวสี ประเทศอินโดนีเซีย บนแผนท่ี 

➢ รูว่้ำเร่ืองนีเ้กิดขึน้เมื่อเกือบ 40 ปีก่อน แต่
มิชชันนำรีเด็กทัง้หลำยก็ยงัคงผจญภัยในกำร
เดินทำงไปโบสถแ์บบเดียวกันในทุกวนันี ้เกือบทุก
สะบำโตตลอดเวลำหำ้ปีท่ีพวกเขำท ำงำนใน
อินโดนีเซีย พ่อแม่ของแอนนิตำ โรเบิรต์และมำรจ์ำ 
แมคเชสนี ไดเ้ดินทำงจำกมหำวิทยำลยัเมำ้ท์
คลำบตัท่ีพวกเขำสอนอยู่ไปยงัโบสถใ์หม่แห่งหน่ึง 
บำงครัง้ตอ้งไปพูดใหก้ับกลุ่มนมสักำรหลำยกลุ่ม
ในวนัเดียว 

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำพวกเขำคิดยงัไงกับกำรเดินทำงไป
โบสถข์องพวกเขำในแต่ละเชำ้วนัสะบำโต พวกเขำ
อยำกจะตื่นตัง้แต่ 4 นำฬิกำในตอนเชำ้เพ่ือออก
เดินทำงไหม พวกเขำเห็นขอ้ดีและขอ้เสียอะไร
ระหว่ำงกำรเดินทำงไปโบสถข์องพวกเขำและของ
แอนนิตำ 

➢ หนุนใจเด็กๆ ใหเ้ป็นมิชชันนำรีเด็ก พวกเขำไม่
จ ำเป็นตอ้งอยู่ในประเทศอื่นหรือมีพ่อแม่เป็น
มิชชันนำรีเพื่อจะเป็นมิชชันนำรีเด็ก พวกเขำเพียง
แค่ตอ้งแบ่งปันข่ำวของพระเยซูกับผูอ้ื่นเท่ำนั้นเอง  

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำแอนนิตำแบ่งปันพระเยซูอย่ำงไร 
ค ำตอบท่ีเป็นไปได ้คือ เธอแสดงควำมรกัต่อเด็กๆ 
ท่ีมำจิม้เธอและดึงผมเธอ เธอแบ่งปันพระเยซู
ง่ำยๆ โดยกำรไปโบสถ ์พระเยซูเองทรงไปโบสถ์ทุก
สะบำโต “พระองคเ์สด็จเขำ้ไปในธรรมศำลำในวัน
สะบำโตตำมเคย” (ลูกำ 4:16, KJV) แอนนิตำ
จะอยู่ท่ีบำ้นก็ได ้แต่เธอเลือกท่ีจะติดตำมตวัอย่ำง
ของพระเยซ ู

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของแผน
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่ำ “ฉันจะไป" ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 
“เพ่ือเสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ด
เวนตีส. ..ไปยงักลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงได้
ยำก และไปยงัศำสนำอื่นดว้ย” เรียนรูแ้ผนกลยุทธิ์
เพ่ิมเติมไดท่ี้ IWillGo2020.org. 
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ตอนโทนี่อำยุ 7 ปี เขำและแม่ยำ้ยจำกบำ้นเกิดของ
พวกเขำในอีกประเทศหนึ่งไปยังประเทศสิงคโปร ์พ่อซึ่ง
อยู่ที่บำ้นพูดภำษำองักฤษไม่ได ้แม่เองก็พูด
ภำษำองักฤษไม่ได ้แต่พวกเขำอยำกใหโ้ทนี่ไปอยู่ที่
สิงคโปรเ์พื่อเขำจะสำมำรถพูดภำษำอังกฤษได ้

โทนี่เร่ิมเขำ้เรียนเกรดหนึ่งในสิงคโปร ์เป็นเร่ืองยำก
ที่จะพูดภำษำองักฤษ แต่เขำก็พยำยำมอย่ำงดีที่สุด
และเร่ิมมีเพื่อนใหม่ แต่เขำรูสึ้กไม่ดีเท่ำไหร่ส ำหรบัแม่ 
เพรำะขณะที่เขำอยู่ที่โรงเรียนเรียนรูภ้ำษำองักฤษและ
เล่นกับเพื่อน แต่แม่ตอ้งอยู่คนเดียวที่บำ้น แม่ไม่มี
กำรบำ้นที่จะท ำใหไ้ม่มีเวลำว่ำง แม่ไม่มีเพื่อนที่จะมำ
เล่นดว้ย แม่คิดถึงพ่อ 

เชำ้วนัหนึ่ง โทนี่กับแม่ยืนรอรถอยู่ตรงจุดรอรถ
ประจ ำทำง แม่เร่ิมคิดถึงพ่อและแม่เร่ิมรอ้งไห ้โทนี่ไม่
อยำกเห็นแม่รอ้งไห ้เขำรูสึ้กเศรำ้ใจไปดว้ย 

โทนี่กับแม่ไม่ไดอ้ยู่ตำมล ำพงัตรงจุดรอรถประจ ำ
ทำง ยงัมีหญิงอีกคนที่ก ำลงัรอรถประจ ำทำง และ
มองเห็นเด็กชำยที่ดูโดดเด่ียวกับแม่ที่ก ำลงัรอ้งไห ้“เกิด
อะไรขึน้คะ” คนแปลกหนำ้ถำมดว้ยภำษำองักฤษ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แม่ไม่เขำ้ใจ โทนี่เองก็ยงัไม่เก่งภำษำองักฤษนัก 
ดงันัน้เขำจึงไม่เขำ้ใจเช่นกัน หญิงคนนัน้เห็นใบหนำ้ของ
ทัง้สองที่ดูไม่เขำ้ใจ เธอจึงเปล่ียนภำษำพูด 

“เกิดอะไรขึน้คะ” เธอถำมอีกครัง้ดว้ยอีกภำษำหนึ่ง 
ใบหนำ้ของแม่เป็นประกำย หญิงคนนัน้ก ำลงัพูด

ภำษำเดียวกับเธอ แม่ดีใจมำก “ฉันรูสึ้กเศรำ้เพรำะ
คิดถึงสำมีของฉันค่ะ” แม่กล่ำว 

หญิงคนนัน้พยักหนำ้ดว้ยควำมเขำ้ใจ เธอมีควำมคิด
หนึ่ง 

“ฉันรูจ้ักอะไรบำงอย่ำงที่อำจจะท ำใหคุ้ณมีก ำลงัใจ
ขึน้ได”้ เธอกล่ำว “ฉันเป็นสมำชิกโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีส และเรำก ำลงัมีรำยกำรพิเศษส ำหรบัเด็กที่นั่นใน
บ่ำยวนันีค่้ะ” 

หญิงคนนัน้ชีไ้ปยงัอำคำรที่อยู่ตรงขำ้มถนนจำกจุด
รอรถประจ ำทำง ซึ่งเป็นโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส 

โทนี่กับแม่ของเขำไม่เคยไดยิ้นเก่ียวกับเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสมำก่อนเลย พวกเขำไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนและ
ไม่เคยไปโบสถ์มำก่อน 

โทนี่ยิม้ดีใจ เขำอยำกไปร่วมรำยกำรขอเด็กและเจอ  
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เพื่อนใหม่ แม่ชอบเห็นโทนี่ยิม้ และแม่เองก็พอใจที่จะ
ไดเ้จอหญิงผูใ้จดีที่พูดภำษำของเธอได ้โทนี่กับแม่จึง
ไปร่วมรำยกำรส ำหรบัเด็กในบ่ำยวนัสะบำโตนัน้ 

โทนี่กับแม่ชอบรำยกำรวนันัน้ มีบำงคนเชิญพวก
เขำใหก้ลบัมำอีกในสปัดำหห์น้ำเพื่อร่วมโรงเรียน       
สะบำโตและร่วมเขำ้โบสถ ์โทนี่กับแม่กลบัไปที่โบสถ์
อีกในสะบำโตถัดไปและทุกๆ สะบำโตหลงัจำกนัน้ 
พวกเขำเขำ้ร่วมรำยกำรอื่นๆ ในบ่ำยวนัสะบำโตดว้ย 
หลำยสปัดำหผ่์ำนไป พวกเขำไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซูและ
ควำมรกัของพระองค ์และพวกเขำเร่ิมที่จะรักพระองค์
ดว้ย 

เมื่อโทนี่เรียนจบเกรดหนึ่ง แม่ยำ้ยเขำไปที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่ใกลกั้บโบสถเ์พื่อเรียนเกรดสอง แม่
อยำกใหเ้ขำไดเ้รียนภำษำองักฤษและพระคมัภีรท์ี่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส โทนี่เองก็อยำกเรียนที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส เพื่อเขำจะไดเ้ล่นกับเพื่อนๆ ที่รูจ้กัที่
โรงเรียนสะบำโตไดใ้นทุกวนัของสปัดำห  ์

ไม่ชำ้โทนี่ก็สำมำรถพูดภำษำองักฤษไดร้ำวกับว่ำ
เขำพูดภำษำนีม้ำตลอดทัง้ชีวิต พ่อมีควำมสขุมำก พ่อ
รูว้่ำกำรรูภ้ำษำองักฤษจะเปิดโอกำสใหม่ๆ ใหกั้บโทนี่ 
แม่เองก็มีควำมสขุที่โทนี่สำมำรถพูดภำษำองักฤษได ้
และมีควำมสขุเป็นพิเศษที่ไดม้ีเพื่อนดีๆ มำกมำยที่
โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส 

โทนี่มีควำมสขุเป็นพิเศษ เขำไม่รูว้่ำมนัส ำคัญ
หรือไม่ส ำหรบัเร่ืองกำรพูดภำษำอังกฤษ แต่เขำดีใจที่
แม่ไม่เศรำ้อีกแลว้ 

ย่ิงกว่ำนัน้ เขำมีควำมสขุเพรำะว่ำเขำมีเพื่อนสนิท
ใหม่คนหนึ่ง นั่นคือพระเยซู เขำรกัพระเยซูดว้ยสดุจิต
สดุใจของเขำ และเขำอยำกจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์
เสมอ 

ขอบคุณส ำหรบัเงินถวำยงำนมิชชั่นในโรงเรียน    
สะบำโตของเด็กๆ ในวนันีซ้ึ่งจะน ำไปช่วยประกำศ 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศสิงคโปรบ์นแผนท่ี 

➢ ในภำพแสดงถึงโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสซ่ึงอยู่
ดำ้นขวำ และโบสถซ์ึ่งอยู่ดำ้นซำ้ย ในประเทศ
สิงคโปร ์

➢ รูว่้ำโทน่ีและครอบครวัของเขำมำจำก “ประเทศ
ตอ้งหำ้ม” ประเทศท่ีมิชช่ันเลือกท่ีจะไม่บอกชื่อ
เพรำะเป็นพืน้ท่ีซึ่งเปรำะบำงต่อกำรประกำศ
ของคริสเตียน 

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำคนแปลกหนำ้ผูใ้จดีคนนั้นเป็น
มิชชันนำรีไหม มิชชันนำรีคือคนท่ีน ำผูอ้ื่นไปหำ
พระเยซู คนแปลกหนำ้อำจจะไม่ตอ้งบอกโทน่ี
และแม่ของเขำเร่ืองพระเยซูโดยตรง แต่เธอไดน้ ำ
พวกเขำมำโบสถ์ ท่ีซึ่งพวกเขำไดเ้รียนรูเ้ร่ือง   
พระเยซ ู

➢ อ่ำนเร่ืองของโทน่ีไดต้่อในสปัดำห์หนำ้ 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของ
แผนกลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสท่ีชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้
ท่ี 2 “เพ่ือเสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของ
แอ๊ดเวนตีส. ..ไปยงักลุ่มคนท่ีเข้ำไม่ถึงและ
เขำ้ถึงไดย้ำก และไปยงัศำสนำอื่นด้วย” เรียนรู้
แผนกลยุทธิ์เพ่ิมเติมไดท่ี้ IWillGo2020.org. 

 

  

 
ข่ำวประเสริฐในประเทศสิงคโปรแ์ละประเทศอื่นๆ 
ในส ำนกังำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต ้ซึ่งจะไดร้บัเงิน
ถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนี ้

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 
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สปัดาห์ทีแ่ลว้ เราไดฟ้ังเร่ืองของโทนี ่ซึ่งเขากบัแม่ได้
ยา้ยไปยังสิงคโปร์เพือ่เรียนภาษาองักฤษ ขณะทีอ่ยู่ใน
สิงคโปร์ เขาและแม่ก็ไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซูหลงัจากทีไ่ด้
เป็นเพือ่นกบัหญิงเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งตรงที่
รอรถประจ าทาง 

เมื่อโทนี่เรียนจบเกรดสองที่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสในสิงคโปร ์เขำพูดภำษำองักฤษไดร้ำวกับว่ำเขำ
พูดไดม้ำตัง้แต่เกิด พ่อขอใหโ้ทนี่กับแม่เดินทำงกลบัไป
บำ้น 

โทนี่กล่ำวลำเพื่อนๆ ของเขำที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส 
แม่กล่ำวบำเพื่อนของแม่ที่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
ซึ่งอยู่ใกลกั้บโรงเรียน โทนี่กับแม่บอกลำสิงคโปรแ์ละ
เดินทำงกลบับำ้น 

โทนี่อำยุ 10 ปีและเขำกับแม่ดีใจที่ไดก้ลบับำ้น พวก
เขำดีใจที่ไดเ้จอพ่ออีกครัง้ แต่พวกเขำทัง้คู่ก็คิดถึงกำรไป
โบสถแ์อ๊ดเวนตีสทุกสะบำโต แม่จึงมองหำโบสถแ์อ๊ด
เวนตีสในเมืองของพวกเขำ หลังจำกหกเดือนในกำรหำ 

แม่โทรศพัทไ์ปหำหญิงใจดีคนนัน้ที่แม่เจอตรงที่รอรถ
ประจ ำทำงในสิงคโปร ์

“ช่วยหำโบสถแ์อ๊ดเวนตีสใหห้น่อยไดไ้หมคะ” แม่
กล่ำว “โทนี่และฉันคิดถึงกำรไปโรงเรียนสะบำโตและ
โบสถม์ำกเลยค่ะ” 

หญิงคนนัน้ไม่รูจ้ะหำโบสถแ์อ๊ดเวนตีสไดท้ี่ไหน เธอ
จึงขอใหศ้ำสนำจำรยข์องเธอช่วย ศำสนำจำรยพ์บเบอร์
โทรศพัทข์องผูน้  ำแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งในเมืองที่โทนี่อยู่ 
และไม่ชำ้แม่ก็ไดร้บัเบอรโ์ทรศพัทน์ัน้ 

ไม่นำนต่อมำ โทนี่กับแม่ไดพ้บกับผู้น ำแอ๊ดเวนตีส
คนนัน้และไดร้บัฟังเร่ืองอนัน่ำอศัจรรย์ 

สำมปีก่อนหนำ้นี ้ประมำณเวลำเดียวกับที่โทนี่ได้
ยำ้ยไปเรียนภำษำองักฤษที่สิงคโปร ์มีมิชชนันำรี
ต่ำงชำติคนหนึ่งไดย้ำ้ยมำที่เมืองของเขำ มิชชนันำรีคน
นัน้มำเพื่อแบ่งปันควำมรักของพระเยซู แต่เขำพูดภำษำ
ทอ้งถ่ินไม่ได ้ดงันัน้ขณะที่โทนี่ก ำลงัเรียนภำษำอังกฤษ
ในสิงคโปร ์มิชชนันำรีคนนัน้ก็ก ำลังพยำยำมเรียนภำษำ
ถ่ินของโทนี่ แต่มนัยำกมำกส ำหรบัเขำ ดงันัน้มิชชนันำรี

   

    เด็กชายมิชชันนารี  

โทนี่  
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จึงอธิษฐำนต่อพระเจำ้ “โปรดส่งใครสกัคนที่พูด
ภำษำองักฤษไดม้ำช่วยลกูดว้ย” 

โทนี่กับแม่พบกับมิชชนันำรีคนนัน้ และพวกเขำ
ชอบมิชชนันำรีคนนัน้มำก เมื่อแม่เห็นว่ำมิชชนันำรีคน
นัน้ไม่สำมำรถพูดภำษำของพวกเขำไดดี้นัก แม่กล่ำว 
“โทนี่พูดภำษำองักฤษไดดี้ค่ะ เขำช่วยคุณได”้ 

มิชชนันำรีชอบควำมคิดนี ้เป็นเวลำสำมปีที่เขำ
อยำกจะเทศนำในวนัสะบำโต แต่ไม่สำมำรถท ำได้
เพรำะไม่มีใครเขำ้ใจเขำ 

สะบำโตต่อมำ เขำและโทนี่ไดยื้นขึน้เพื่อเทศนำ 
สมำชิกโบสถป์ระหลำดใจ แต่เมื่อพวกเขำไดฟั้งที่โทนี่
แปลค ำเทศนำของมิชชนันำรีในภำษำของพวกเขำเอง 
ตำของพวกเขำเป็นประกำยดว้ยควำมชื่นชมยินดี พวก
เขำก ำลงัฟังพระวจนะของพระเจ้ำผ่ำนปำกของเด็กคน
หนึ่ง โทนี่และแม่มีควำมสขุที่สำมำรถไปโบสถ์ไดอ้ีก
ครัง้ในวนัสะบำโต แต่มิชชนันำรีคนนัน้รูสึ้กสงสำรโทนี่
เพรำะเขำเป็นเด็กชำยคนเดียวในโบสถ ์ดงันัน้
มิชชนันำรีจึงจดัชัน้โรงเรียนสะบำโตส ำหรบัเขำเป็น
พิเศษ โทนี่ชอบชัน้เรียนมำกจนเขำไดช้วนเพื่อนๆ ของ
เขำมำร่วมดว้ย และเขำช่วยมิชชนันำรีแปลกบทเรียน
เพื่อเพื่อนๆ ของเขำจะเขำ้ใจได ้ในไม่ชำ้มีเด็ก 15 คน
มำเขำ้โรงเรียนสะบำโตของโทนี่ทุกสปัดำห ์

พระเจำ้ก ำลงัเปล่ียนแปลงชีวิตของผู้คนในเมือง
ใหญ่แห่งหนึ่งผ่ำนทำงเด็กชำยตวันอ้ยผู้ซึ่งรักพระองค ์
พระเจำ้จะสำมำรถท ำอะไรผ่ำนเด็กๆ ไดบ้ำ้ง  

 

ขอบคุณส ำหรบัเงินถวำยงำนมิชชั่นของเด็กๆ ใน
โรงเรียนสะบำโตวนันี ้ซึ่งจะน ำไปช่วยประกำศข่ำว
ประเสริฐในสิงคโปรแ์ละประเทศอื่นๆ ในส ำนกังำน
ภำคเอเชียแปซิฟิกใต ้ซึ่งจะไดร้บัเงินถวำยสะบำโตที่
สิบสำมในไตรมำสนี ้

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ รูว่้ำโทน่ีและครอบครวัของเขำมำจำก “ประเทศ
ตอ้งหำ้ม” ประเทศท่ีมิชช่ันเลือกท่ีจะไม่บอกชื่อ
เพรำะเป็นพืน้ท่ีซึ่งเปรำะบำงต่อกำรประกำศ
ของคริสเตียน 

➢ ในภำพแสดงถึงโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสซ่ึงอยู่
ดำ้นขวำ และโบสถซ์ึ่งอยู่ดำ้นซำ้ย สถำนท่ีซึ่งโทน่ี
ไดรู้จ้ักพระเยซูในประเทศสิงคโปร ์

➢ ถำมเด็กๆ ว่ำโทน่ีเป็นมิชชันนำรีไหม มิชชันนำรี
คือใครบำงคนท่ีน ำผูอ้ื่นไปหำพระเยซู  

➢ มิชชันนำรีบอกกับทีมข่ำวพันธกิจว่ำ “โทน่ีพิเศษ
มำก ถำ้ไม่มีเขำ ผมคิดว่ำคงจะแตกต่ำงไปมำก 
เด็กชำยคนนั้นไดเ้ปล่ียนแปลงพนัธกิจของเรำ ผม
ไดอ้ธิษฐำนต่อพระเจำ้ ‘โปรดส่งใครบำงคนท่ีพูด
ภำษำองักฤษไดม้ำใหลู้ก ลูกรูสึ้กโดดเดี่ยวมำก
ท่ีน่ี’ แลว้พระเจำ้ก็ส่งเด็กชำยคนหน่ึงมำช่วยให้
ผมเขำ้ใจว่ำผมจ ำเป็นตอ้งท ำงำนกับเด็กๆ ผมรู้
ไดเ้มื่อเขำปรำกฏตวัขึน้ ตอนนีผ้มก ำลงัท ำงำน
กับเด็กๆ ในโรงเรียนสะบำโตและท่ีอื่นๆ ดว้ย ผม
ดีใจจริงๆ ท่ีสำมำรถท ำงำนกับคนในรุ่นต่อไปได้ 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของ
แผนกลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
ท่ีชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้
ท่ี 1 “เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดงำนพันธกิจทั่วโลกและ
กำรเสียสละเพ่ือพันธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
โดยกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำจำรยแ์ต่เป็น
สมำชิกทุกคนในคริสตจักร ทัง้เด็กและผูใ้หญ่ ใน
ควำมชื่นชมยินดีของกำรเป็นพยำนเพ่ือพระคริสต์
และสรำ้งสำวก”วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 
“เพื่อเสริมสรำ้งและกระจำยกำรเขำ้ถึงของแอ๊ด
เวนตีส. ..ไปยงักลุ่มคนท่ีเขำ้ไม่ถึงและเขำ้ถึงได้
ยำก และไปยงัศำสนำอื่นดว้ย” และวตัถุประสงค์
กำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยำวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นใหพ้ระเจ้ำเป็นท่ีหน่ึง
และเป็นตวัอย่ำงตำมพระคมัภีรใ์หโ้ลกไดเ้ห็น” 
เรียนรูเ้พ่ิมเติมไดท่ี้ IWillGo2020.org. 
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ตอนไบโนอำยุ 3 ปี แม่ตดัสินใจอยำกจะส่งลูกชำยตวั
นอ้ยของเธอไปเขำ้เรียนโรงเรียนนำนำชำติในติมอรเ์ลสเต 

โรงเรียนนำนำชำติไม่เหมือนโรงเรียนรฐับำลทั่วไป 
กำรเรียนในโรงเรียนรัฐบำลในติมอรเ์ลสเตไม่ตอ้งเสียเงิน
เลย และครูจะสอนในภำษำโปรตุเกส ส่วนกำรเรียนใน
โรงเรียนนำนำชำติตอ้งเสียเงินและครูจะสอนโดยใช้
ภำษำองักฤษ 

แม่อยำกให้ไบโนเรียนภำษำองักฤษ ดงันัน้แม่จึง
ขอใหพ้่อหำโรงเรียนนำนำชำติสกัแห่งในดิลี เมืองหลวง
ของติมอรเ์ลสเตที่ซึ่งพวกเขำอำศยัอยู่ 

พ่อเดินขึน้ลงผ่ำนไปตำมถนนต่ำงๆ มองหำโรงเรียน
นำนำชำติ เขำพบโรงเรียนนำนำชำติหลำยแห่ง แต่
โรงเรียนเหล่ำนัน้แพงเกินไป 

แลว้พ่อไดเ้ดินผ่ำนโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่ง
หนึ่ง เขำเห็นป้ำยตรงรัว้โบสถโ์ฆษณำโรงเรียนนำนำชำติ
แอ๊ดเวนตีสติมอร ์มีเบอรโ์ทรศพัทอ์ยู่บนป้ำยดว้ย พ่อจึง
โทรไปสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม เขำดีใจมำก เพรำะ
เขำสำมำรถส่งไบโนเขำ้เรียนที่โรงเรียนนีไ้ด ้

พ่อและแม่ไม่ไดเ้ป็นแอ๊ดเวนตีส แต่พวกเขำเคยไดยิ้น
เก่ียวกับแอ๊ดเวนตีส ลุงของแม่เป็นแอ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง 

ก่อนที่ลงุจะมำเป็นแอ๊ดเวนตีส ลุงเคยสบูบุหร่ีและด่ืม
เหลำ้ ภำษำของลงุก็หยำบคำยและลงุเคยรบัประทำน
อำหำรที่ไม่ดีต่อสขุภำพ และเพรำะอำหำรที่ไม่ดีต่อ
สขุภำพนีเ้อง ท ำใหข้ำของเขำเต็มไปดว้ยแผล แต่
หลงัจำกที่ไดร้บับพัติศมำ ลุงไดห้ยุดสบูบุหร่ีและหยุด
ด่ืมเหลำ้ และลงุกลำยเป็นคนที่มีสขุภำพดีขึน้ ลงุอ่ำน
พระคมัภีรข์องเขำ และลงุไดห้นุนใจใหแ้ม่กับพ่ออ่ำน
พระคมัภีรด์ว้ยเช่นกัน แม่และพ่อชอบคุณลงุคนใหม่นี ้
ลงุคนใหม่เต็มไปดว้ยควำมชื่นชมยินดีและมีควำมสขุ
เมื่อไดอ้ยู่ใกล ้

ไบโนเร่ิมเขำ้เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส เขำเร่ิม
เรียนรูภ้ำษำองักฤษไดอ้ย่ำงรวดเร็ว แม่เองก็เร่ิมเรียนรู้
ภำษำองักฤษดว้ย ทุกวนัเมื่อเขำกลับมำจำกโรงเรียน 
แม่จะขอใหเ้ขำสอนค ำภำษำองักฤษต่ำงๆ ที่เขำได้
เรียนรูม้ำจำกที่โรงเรียน 

“เฮลโล” ไบโนกล่ำว 
“เฮลโล” แม่พูดตำม 
“กู๊ดบำย” ไบโนกล่ำว 
“กู๊ดบำย” แม่พูดตำม 
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เวลำผ่ำนไปหลำยสปัดำหจ์นผ่ำนไปหลำยเดือน 
บทเรียนภำษำองักฤษของพวกเขำเร่ิมซบัซอ้นมำก
ขึน้ 

“ไอเลิฟยู” ไบโนกล่ำว 
“ไอเลิฟยู” แม่ตะโกน 

ไบโนไม่ไดส้อนแม่แค่เพียงภำษำองักฤษเท่ำนัน้ใน
เวลำหลงัเลิกเรียน ทุกวนั ไบโนไดฟั้งเร่ืองต่ำงๆ ใน
พระคมัภีรม์ำจำกครูของเขำ และเขำไดแ้บ่งปันเร่ือง
ต่ำงๆ เหล่ำนัน้กับแม่ดว้ย ขณะที่ไบโนเติบโตขึน้ เขำ
ไดเ้ล่ำใหแ้ม่ฟังเร่ืองของดำวิดและโกลิอทั เร่ืองของ
โยนำหแ์ละปลำใหญ่ และเร่ืองของพระเยซูกับ
เด็กชำยตวันอ้ยซ่ึงเป็นเจำ้ของอำหำรกลำงวนัที่
สำมำรถน ำไปเลีย้งคนไดม้ำกกว่ำ 5,000 คน 

แม่รกักำรฟังเด็กชำยตวันอ้ยของเธอเล่ำเร่ือง
ต่ำงๆ ในพระคัมภีร ์แม่และพ่อเร่ิมอ่ำนพระคมัภีร ์
บำงครัง้พวกเขำมีค ำถำมเก่ียวกับเร่ืองที่พวกเขำได้
อ่ำน และพวกเขำไดแ้สวงหำค ำตอบจำกศำสนำ
จำรยข์องโบสถแ์อ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่ใกลกั้บโรงเรียน
ของไบโน รวมทั้งจำกมิชชนันำรีชำวอเมริกันคนหนึ่ง
ซึ่งอำศยัอยู่บนเกำะแห่งนีเ้ช่นกัน ศำสนำจำรยแ์ละ
มิชชนันำรีคนนัน้ไดม้ำเย่ียมที่บำ้นของไบโนเป็น
ประจ ำ แลว้วนันัน้ก็มำถึงเมื่อพ่อและแม่รบับพัติศมำ
และเขำ้ร่วมกับโบสถแ์อ๊ดเวนตีส 

ทุกวนันี ้ไม่ใช่มีเพียงไบโนเท่ำนัน้ที่ไปโรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส แต่พ่อกับแม่ก็ไปโรงเรียนดว้ย พ่อกับแม่
ไดท้ ำงำนเป็นคนดูแลโรงเรียน 

พ่อมีควำมสขุที่ไบโนไดม้ำเขำ้เรียนที่โรงเรียน 
แอ๊ดเวนตีส แม่มีควำมสขุที่ไบโนไดม้ำเขำ้เรียนที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ไบโนก็มีควำมสขุที่ไดม้ำเขำ้
เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส ผ่ำนทำงโรงเรียน ทัง้
ครอบครวัสำมำรถพูดภำษำองักฤษได ้และไดร้กั
พระเยซูดว้ยสุดจิตสดุใจของพวกเขำ 





 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศติมอรเ์ลสเตบนแผนท่ี 

➢ ในภำพเป็นภำพของไบโนกับแม่และนอ้งสำว
ของเขำ 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของ
แผนกลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสท่ีชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคก์ำร
เติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือสรำ้งวินัย
ส่วนตวัและครอบครวัเข้ำสู่ชีวิตท่ีเต็มไปดว้ย
พระวิญญำณ” วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิต
วิญญำณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมกำรเขำ้ถึงกำรคงอยู่ 
กำรบุกเบิกและกำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชน
และผูใ้หญ่ตอนตน้” และวตัถุประสงคก์ำร
เติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยำวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นใหพ้ระเจ้ำเป็นท่ีหน่ึง
และเป็นตวัอย่ำงตำมพระคมัภีรใ์หโ้ลกไดเ้ห็น” 
กำรสรำ้งหอพกัท่ีโรงเรียนนำนำชำติแอ๊ดเวนตี
สติมอรเ์ลสเตจะช่วยเติมเต็มวตัถุประสงคพ์นัธ
กิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้งควำมแข็งแกร่งของ
สถำนบันเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในกำรยึดมั่น
ในเสรีภำพ สุขภำพองคร์วมและควำมหวงัผ่ำน
ทำงพระเยซู และฟ้ืนฟูพระลกัษณะของพระเจำ้
ในผูค้น” เรียนรูแ้ผนกลยุทธม์ำกขึน้ไดท่ี้ 

IWillGo2020.org. 

 

หกปีก่อน ส่วนหนึ่งของเงินถวำยสะบำโตที่สิบสำม
ไดน้ ำไปช่วยเปิดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในดิลี เงินถวำย
สะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสนีจ้ะน ำไปช่วยสรำ้ง
อำคำรหอพักเพื่อเด็กๆ ที่อยู่ในหมู่บำ้นห่ำงไกลจะได้
พกัและเรียนที่โรงเรียนได ้ขอบคุณส ำหรบักำร
วำงแผนถวำยดว้ยใจกว้ำงขวำง 

 

โดย เนริดา คูลิค 
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จำกที่สูงบนภูเขำในประเทศติมอรเ์ลสเต เป็นเร่ือง
ของบำสติ 

บำสติเป็นเด็กชำยขีอ้ำยคนหนึ่งซึ่งตวัเล็กกว่ำอำยุ
ของเขำ มีชีวิตที่มีควำมสขุกับพ่อและแม่บนเทือกเขำ
ขนำดใหญ่ซึ่งปกคลมุไปดว้ยป่ำสีเขียวหนำทึบ จำกบำ้น
ในหมู่บำ้นของเขำ เขำสำมำรถมองเห็นยอดเขำทำทำ
ไมโล ซึ่งสงูถึง 10,000 ฟุต (3,048 เมตร) ซึ่งเป็นภูเขำที่
สงูที่สดุในประเทศ 

แต่บำสติวยั 11 ปีไม่ไดคิ้ดถึงยอดเขำทำทำไมโล 
เขำไม่ไดคิ้ดถึงเร่ืองของเทือกเขำที่ถูกปกคลมุดว้ยป่ำสี
เขียวหนำทึบ เขำไม่ไดคิ้ดถึงบำ้นในหมู่บำ้นของเขำ เขำ
คิดถึงพ่อกับแม่และรูสึ้กเสียใจ พ่อแม่ของเขำเสียชีวิต
อย่ำงกระทนัหนัและตอนนีเ้ขำตอ้งย้ำยออกจำกภูเขำ
เพื่อไปอยู่กับลงุและป้ำของเขำในเมืองใหญ่ เมืองดิลี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที่บำสติเตรียมพรอ้มที่ยำ้ยลงจำกเขำ เขำได้
ฝัน ในควำมฝันตอนกลำงคืน เขำเห็นทูตสวรรคเ์ปล่ง
ประกำยสีขำวใบหนำ้ดูใจดีมำก ทูตสวรรคม์ำหำเขำ
และเยียวยำจิตใจที่เจ็บปวดและอนำคตที่มืดมิดของ
เขำดว้ยถอ้ยค ำที่สงบและมีสนัติสขุ 
“อย่ำกลัวเลย” ทูตสวรรคก์ล่ำว “พระเจำ้จะดูแล

เจำ้เอง” 
เมื่อเขำต่ืนขึน้ในตอนเชำ้ บำสติมั่นใจว่ำพระเจำ้

จะดูแลเขำ เขำไม่รูว้่ำอย่ำงไร แต่เขำแน่ใจว่ำพระเจำ้
ทรงรักเขำและจะช่วยเขำ 
เวลำไม่นำนต่อมำ เขำไดอ้ำศยัอยู่ในเมืองใหญ่กับ

ลงุและป้ำของเขำ เขำคิดถึงบำ้นที่หมู่บำ้นของเขำ 
เขำคิดถึงเทือกเขำ เขำคิดถึงพ่อและแม่เป็นพิเศษ แต่
เขำรูว้่ำพระเจำ้จะทรงดูแลเขำ  
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ขณะที่วนัเวลำผ่ำนไป เขำมีควำมสขุที่ไดเ้ล่นกับ
ญำติๆ ที่อำยุนอ้ยกว่ำตรงถนนดำ้นนอกบำ้นใหม่ของ
เขำ เขำยงัมีเพื่อนใหม่คนหนึ่ง เป็นเด็กหญิงเพื่อนบำ้น
ซึ่งมำร่วมเล่นเกมที่ถนนกับพวกเขำบำงครัง้ เด็กหญิง
คนนัน้มำจำกครอบครวัมิชชนันำรีชำวอเมริกันซึ่งอำศัย
อยู่ตรงถนนเดียวกัน บำสติไดรู้ว้่ำเด็กหญิงคนนัน้กับ
ญำติๆ ของเขำเรียนอยู่ชัน้เดียวกันโรงเรียนเดียวกัน 

เมื่อพ่อแม่มิชชนันำรีของเด็กหญิงไดยิ้นเร่ืองของบำ
สติ พวกเขำอยำกใหบ้ำสติเขำ้เรียนที่โรงเรียนเช่นกัน 
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่งเดียวในประเทศ 
พวกเขำอธิษฐำนและส่ิงอศัจรรยก็์เร่ิมเกิดขึน้ อย่ำงแรก 
สำมำรถหำเงินมำจ่ำยส ำหรบัค่ำเล่ำเรียนของบำสติที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสได ้แลว้ลุงกับป้ำของเขำก็ได ้ 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หำประเทศติมอรเ์ลสเตบนแผนท่ี 
 

➢ รูว่้ำกำรเสียชีวิตก่อนวยัอนัควรของพ่อแม่ของ   
บำสติอำจจะเชื่อมโยงกับประเพณีสญัญำกำร
แต่งงำนในติมอรเ์ลสเต เมื่อสำมีไม่สำมำรถ
จ่ำยเงินค่ำสินสอดใหก้ับครอบครวัของฝ่ำย
ภรรยำไดต้ำมท่ีตอ้งกำร เขำตอ้งเตรียมเงินหรือ
สตัวส์ ำหรบัพิธีศพและวันศกัดิ์สิทธิ์ทัง้หลำย
ส ำหรบัครอบครัวเป็นเวลำหลำยปีหลงัแต่งงำน 
แรงกดดนัมหำศำลำจำกภำระหนีแ้ละกำรอยู่
อย่ำงประหยดัมกัจะน ำไปสู่จุดท่ีท ำใหข้ำด
สำรอำหำรและน ำไปสู่ปัญหำสุขภำพท่ีซับซอ้น
ตำมมำได ้น่ีอำจเป็นส่ิงทีเกิดขึน้กับพ่อแม่ของ 
บำสติ

 

 

พืน้ที่ส่วนใหญ่ของติมอรเ์ป็น
เทือกเขำและแหง้แลง้ ตำมพืน้ที่เนิน
เขำพบตน้จนัทน ์และในที่ลุ่มพบตน้
มะพรำ้วและยูคำลิปตสั สัตวป่์ำไดแ้ก่ 
แมวชะมด จระเข ้กวำง ลิง งูและสตัว์
ที่มีกระเป๋ำหนำ้ทอ้งซ่ึงเรียกว่ำคัสคัส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ข่ำวพนัธกิจในวนันีแ้สดงถึงส่วนประกอบของ
แผนกลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสท่ีชื่อว่ำ “ฉันจะไป" ดงันี:้ วตัถุประสงคพ์นัธ
กิจขอ้ท่ี 1 “เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดงำนพนัธกิจทั่วโลก
และกำรเสียสละเพ่ือพันธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตโดยกำรมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ศำสนำ
จำรยแ์ต่เป็นสมำชิกทุกคนในคริสตจักร ทัง้เด็ก
และผูใ้หญ่ ในควำมชื่นชมยินดีของกำรเป็น
พยำนเพ่ือพระคริสตแ์ละสรำ้งสำวก” และ
วตัถุประสงคก์ำรเติบโตฝ่ำยจิตวิญญำณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมกำรเขำ้ถึงกำรคงอยู่ กำรบุกเบิกและ
กำรมีส่วนร่วมของเด็ก เยำวชนและผูใ้หญ่
ตอนตน้” กำรสรำ้งหอพกัท่ีโรงเรียนนำนำชำติ
แอ๊ดเวนตีสติมอรเ์ลสเตจะช่วยเติมเต็ม
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมสรำ้ง
ควำมแข็งแกร่งของสถำนบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสในกำรยึดมั่นในเสรีภำพ สุขภำพองค์
รวมและควำมหวงัผ่ำนทำงพระเยซู และฟ้ืนฟู
พระลกัษณะของพระเจำ้ในผูค้น” เรียนรู ้
แผนกลยุทธม์ำกขึน้ได้ท่ี IWillGo2020.org. 
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ตดัสินใจมอบถวำยจิตใจของพวกเขำต่อพระเยซูและ 

รบับพัติศมำ บำสติมีควำมสขุกับกำรไปโบสถ์กับพวก
เขำทุกสะบำโต 

หลงัจำกนัน้ ครอบครวัมิชชนันำรีตัดสินใจรบับำสติ
เป็นลกูบุญธรรม ลงุกับป้ำของบำสติรกัเขำ แต่พวกเขำ
ไม่มีเงินมำกพอที่จะดูแลเขำและลกูๆ ของพวกเขำเอง 
ครอบครวัมิชชนันำรีมีลกูชำยอีกคนชื่อไจรำ แต่พวกเขำ
ยงัคงมีควำมสขุที่จะไดดู้แลบำสติดว้ย 

ทุกวนันี ้บำสติมีควำมสขุ เป็นเด็กชำยผูก้ระตือรือรน้
พรอ้มดว้ยควำมสำมำรถมำกมำย เขำไม่เคยลืมควำม
ฝันที่เห็นทูตสวรรค ์พระเจ้ำทรงสญัญำจะดูแลเขำ และ
พระองคท์รงกระท ำเช่นนัน้ 



ปรำศจำกกำรช่วยเหลือของโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสและโรงเรียนในติมอรเ์ลสเต เร่ืองของบำสติคงจะ
มีจุดจบที่ต่ำงออกไป หกปีที่แลว้ ส่วนหนึ่งของเงินถวำย
สะบำโตที่สิบสำมไดช้่วยเปิดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสในดิลี 
วนันี ้เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมจะน ำไปช่วยสรำ้ง
หอพกัแห่งหนึ่งเพื่อเด็กๆ ที่มำจำกหมู่บำ้นตำมเทือกเขำ
เหมือนเช่นบำสติและที่อื่นๆ และสำมำรถมำพกัและ
ศึกษำที่โรงเรียนได ้ขอบคุณส ำหรบักำรถวำยเงินถวำย
ดว้ยใจกวำ้งขวำงเพื่อโครงกำรนีแ้ละโครงกำรส ำคัญ
อื่นๆ ในส ำนกังำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต้ 

 

โดย เรย์มอนด์ เฮาส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสะบาโตท่ีสิบสามในอนาคต 
เงินถวำยสะบำโตที่สิบสำมในไตรมำสหนำ้จะน ำไปช่วยส ำนักงำนภำคมหำสมทุรอินเดียแอฟริกำใตส้รำ้ง: 

▪ โบสถแ์ละโรงเรียนประถมที่เบลีซ ประเทศแองโกลำ 

▪ หอพกัชำย มหำวิทยำลยัแองโกลำ ที่ฮวมโบ ประเทศแองโกลำ 

▪ ศูนยใ์หค้ ำปรกึษำและต่อตำ้นควำมรุนแรงที่ลอมเบ ประเทศแองโกลำ 

▪ โรงเรียนประถมซีควีลที่ลอูนัดำ ประเทศแองโกลำ 

▪ ศูนยพ์ฒันำกำรเขำ้ถึงชุมชนและเป็นผูน้ ำที่เอ็มซูซูภำยในบริเวณมหำวิทยำลยัแอ๊ดเวนตีสมำลำวี 
ประเทศมำลำวี 

▪ ศูนยช์ีวิตที่ดีกว่ำและสถำนีวิทยุที่มำยอต  
 

ก่อนสะบาโตท่ี 13 

➢ ส่งขอ้ควำมเตือนพ่อแม่ของเด็กๆ เรื่องของ
รำยกำรและหนุนใจให้เด็กๆ น ำเงินถวำยสะบำ
โตท่ีสิบสำมของพวกเขำมำในวนัท่ี 26 มีนำคม 
เตือนใจทุกคนว่ำเงินถวำยงำนมิชช่ันของพวก
เขำเป็นเหมือนของขวญัในกำรประกำศพระค ำ
ของพระเจำ้ไปทั่วโลก และหน่ึงในส่ีของเงิน
ถวำยสะบำโตท่ีสิบสำมของเรำจะส่งตรงไปช่วย
โครงกำรต่ำงๆ ในส่ีประเทศของส ำนักงำนภำค
เอเชียแปซิฟิกใต ้โครงกำรต่ำงๆ อยู่ท่ีปกหลงั   

➢ ผูบ้รรยำยไม่จ ำเป็นตอ้งท่องจ ำเร่ือง แต่เขำหรือ
เธอควรจะคุน้เคยกับเร่ืองมำกพอเพ่ือจะไดไ้ม่
เหมือนกำรอ่ำน เด็กๆ อำจจะแสดงเร่ืองเป็น
ละคร แสดงบทบำทเป็นบำสติ ทูตสวรรค ์ลุง 
ป้ำ เด็กหญิงมิชชันนำรี และครอบครัวใหม่ของ
บำสติ พ่อมิชชันนำรี แม่มิชชันนำรี และ
นอ้งชำยท่ีชื่อไจรำ 

➢ ก่อนหรือหลงักำรน ำเสนอเร่ือง ใชแ้ผนท่ีแสดง
ทัง้ส่ีประเทศในส ำนักงำนภำคเอเชียแปซิฟิกใต ้
ไดแ้ก่ ติมอรเ์ลสเต ลำว เวียดนำมและ
ปำกีสถำน ซ่ึงจะไดร้บัเงินถวำยสะบำโตท่ีสิบ
สำมในไตรมำสนี ้อธิบำยโครงกำรต่ำงๆ ของ
เงินถวำยสะบำโตท่ีสิบสำม 

 

 



 

 

 


