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หน้าปก: โอทิเลียรักพ่อของเธอมากแมว้่าพ่อจะขังเธอไวใ้นบา้นที่นมัปลูา ประเทศโมซัมบิก เนื่องจากการ
รกัษาวนัสะบาโตของเธอ 

  แซมเบีย 

ไปโบสถ์กันเถอะ | 2 เมษายน 

อธิษฐานขอลกูสกัคน | 9 เมษายน 

 แสงจ้าขนาดใหญ่ | 16 เมษายน 
นามิเบีย  

แม่ก าลังนอนหลบั | 23 เมษายน 
โมซัมบิก 

ขงัไวข้า้งนอก | 30 เมษายน 

  แอฟริกาใต้  
       ปู่ ย่าผูส้ตัยซ์ื่อ | 7 พฤษภาคม 

บอตสวานา 

อธิษฐานเผ่ือโรงเรียน | 14 พฤษภาคม  

แองโกลา 

  มีเพื่อนใหม่ | 21 พฤษภาคม 

  มีความสขุกับเหล็กไนผึง้ | 28 พฤษภาคม 

  เป็นขนมปังส าหรบัขยะที่ทิง้ไว ้| 4 มิถุนายน 

  หนงัสือในพระคัมภีรมี์ก่ีเล่ม | 11 มิถุนายน 

  เป็นคนใหม ่| 18 มิถุนายน 

  สะบาโตที่สิบสาม: เห็นพระเยซู |  25 มิถุนายน 

  

 

เมื่อสามปีก่อน ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามไดน้ าไป
ช่วยแผนกอาหารและโภชนาการที่มหาวิทยาลยัแอ๊ดเวนตีส
โมซมับิกในเมืองไบรา ประเทศโมซมับิก แมจ้ะมีการระบาดของโรค
โควิด 19 แต่งานก่อสรา้งก็ด าเนินไปไดอ้ย่างดี ภาพเหล่านีเ้ป็น
ภาพที่ถ่ายเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021  



 

3 

บางอย่างแปลกๆ เกิดขึน้ตอนที่คุณลงุแต่งงานใน
ประเทศแซมเบีย 

เยเรมีอาหซ์ึ่งอาศยักับคุณลงุ ต่ืนขึน้ตอนเชา้วนั
เสารพ์รอ้มกับคิดว่าเขาจะมีความสขุกับวนัหยุดและ
อาจจะไปเล่นกับเพื่อนๆ แต่คุณนา้คนใหม่ของเขาก็
บอกใหเ้ขาหยุดก่อนที่เขาจะไปถึงประตู 

“ไปโบสถ์กันเถอะ” เธอกล่าว 

เยเรมีอาหคิ์ดว่าคุณนา้ก าลังพูดเล่น ใครจะอยากไป
นั่งในโบสถใ์นวนัดีๆ แบบนี ้เขาใชเ้วลาตลอดสปัดาห์
อยู่ที่ท างาน ช่วยคุณลงุท าตูแ้ละชัน้ในครวั เยเรมีอาห์
อายุแค่ 12 ปี แต่เขาท างานทุกวนั เขาไม่ไดเ้รียนต่อ
ตัง้แต่จบเกรดสาม หลงัจากที่พ่อของเขาประสบ
อุบติัเหตุรา้ยแรงจากรถชนและเขาตอ้งยา้ยมาอยู่กับ
คุณลุง 
สองสามวนัก่อนหนา้นี ้ลงุไดแ้ต่งงานกับหญิงเซ

เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง และตอนนีเ้ธอก าลงัชวน
เขาไปโบสถ ์เขาไม่อยากไป แต่ก็ไม่อยากที่จะเป็นคน
หยาบคาย “ไม่ครบั ผมจะไปวนัหลงั” เขากล่าว  

เชา้วนัสะบาโตถัดมา คุณน้ามาชวนเยเรมีอาหไ์ป
โบสถอ์ีก 

“ไปโบสถ์กัน” เธอกล่าว 

เยเรมีอาหไ์ม่อยากไป แต่ก็ไม่อยากจะหยาบคายกับ
นา้ “วนัหลงันะครบั” เขากล่าว 

เชา้วนัสะบาโตถัดมา คุณน้ามาชวนเยเรมีอาหอ์ีกเป็น
ครัง้ที่สาม 

“ไปโบสถ์กัน” เธอกล่าว 

เยเรมีอาหไ์ม่อยากไป แต่พอเขาอา้ปากจะพูด เขา
พบว่าตวัเองพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ไดคิ้ดจะพูดออกไป 
“ไปกันครบั” เขากล่าว 

คุณนา้พอใจมาก 

เยเรมีอาหป์ระหลาดใจที่พบว่าตวัเขาเองก็รูสึ้กพอใจ
ที่เขาไป เด็กๆ เป็นคนน าการนมสัการตลอดสะบาโตนัน้ 
เด็กๆ สวมกางเขนสีเขียว เสือ้เชิต้สีขาวและผา้พนัคอสี
เหลืองเดินขบวนเขา้มาในโบสถ ์เด็กๆ ที่สวมกางเกงสี
เขียว เสือ้เชิต้สีขาวและผา้พนัคอสีเหลืองยืนรอ้งเพลง
ดา้นหนา้ เด็กๆ ที่สวมกางเกงสีเขียว เสือ้เชิต้สีขาวและ
ผา้พนัคอสีเหลืองอธิษฐาน เด็กๆ ที่สวมกางเกงสีเขียว  

 

แซมเบีย    
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เสือ้เชิต้สีขาว และผา้พนัคอสีเหลืองเทศนา เป็นวนั  
พาธไฟนเ์ดอรท์ี่โบสถ ์และเหล่าพาธไฟนเ์ดอรเ์ป็นคน 
น ารายการนมสัการของสะบาโตนัน้ 

เยเรมีอาหไ์ม่เคยไดยิ้นเก่ียวกับชมรมพาธไฟนเ์ดอร์
มาก่อน และเขาอยากจะเขา้ร่วม เขาชอบชุดพาธไฟน์
เดอรซ์ึ่งมีกางเกงสีเขียว เสือ้เชิต้สีขาวและผา้พนัคอสี
เหลือง เขาชอบการนมัสการในวนัสะบาโตเป็นพิเศษ 
และเขาตดัสินใจว่าในไม่ชา้เขาอยากจะมอบถวายจิตใจ
ของเขาแด่พระเยซู 
สะบาโตต่อมา คุณนา้ไม่จ าเป็นตอ้งชวนเยเรมีอาห์

ไปโบสถ ์เขาพรอ้มจะไปก่อนที่น้าจะพูดว่า “ไปโบสถกั์น
เถอะ” เสียอีก 

“ไปกันครบั” เขากล่าวกับน้าอย่างกระตือรือรน้ ไม่ชา้
เขาไดร้บับพัติศมาและเขา้ร่วมกับโบสถแ์อ๊ดเวนตีส 

วนัหนึ่ง เด็กชายคนหนึ่งที่โบสถบ์อกเขาเก่ียวกับ
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสรูซางกู เยเรมีอาหอ์ยากเรียนที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสมากกว่าอะไรทัง้นัน้ และเขาไดข้อ
อนุญาตลงุ คุณลงุตกลง 
ทุกวนันี ้เยเรมีอาหก์ าลังจะเรียนจบเกรดสิบสอง และ

เขามีความสขุมาก แต่รูไ้หมว่ามีใครที่น่าจะมีความสขุ
มากกว่าอีก นา้ของเขานั่นเอง “นา้ของฉันภูมิใจที่ฉันอยู่
ในโบสถแ์อ๊ดเวนตีส” เขากล่าว “ตอนที่ฉันอยู่บา้น เรา
จะไปโบสถด์ว้ยกันเสมอ” ตอนเช้าวนัสะบาโต คุณนา้ 

 

 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองมอนเซ ท่ีซึ่งโรงเรียนมธัยมรูซางกูตัง้อยู่ใน
ประเทศแซมเบียบนแผนท่ี  

➢ ดูคลิปของเยเรมีอาหไ์ดท่ี้: 

https://youtu.be/UMehEtgsIT4 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
เยเรมีอาหเ์รียนท่ีโรงเรียนมธัยมรูซางกูไดแ้สดงถึง
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็งของ
สถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุน
อิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงัผ่านพระ
เยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org. 

  

 

 

 

แทบจะไม่สามารถพูดกับเยเรมีอาหไ์ดเ้ลยว่า “ไป
โบสถกั์นเถอะ” เพราะก่อนที่เธอจะอา้ปากพูด เยเรมี
อาหก็์ไดพู้ดกับเธอก่อนแลว้ว่า “ไปกันเถอะครบั”  

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

ค.ศ.1903 ดบับลิว เอช แอนเดอรส์นั, จาคอบ เดทชา และคนงานแอฟริกาอีกหลายคนไดอ้อก
จากสถานีโซลซูีซึ่งคือโรดีเซียใตใ้นปัจจุบนัไปยงัโรดีเซียเหนือเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมส าหรบั
พนัธกิจ หลงัจากเดินทางดว้ยเทา้เป็นส่วนใหญ่ แอนเดอรส์นัเกือบจะเสียชีวิตดว้ยโรคบิด พวก
เขามาถึงพืน้ที่ของหัวหนา้มอนเซ ซึ่งห่างประมาณ 160 กิโลเมตรทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เมืองหลวงคาโลโม หวัหนา้มอนเซเสนอที่ดินขนาด 5,436 เอเคอร ์ซึ่งกลายเป็นสถานีรูซางกู
ในตอนนี ้โรงเรียนมธัยมรูซางกูก็ตัง้อยู่บนที่ดินนีเ้ช่นกัน  

https://youtu.be/UMehEtgsIT4
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แซมเบีย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางฮนันาเป็นภรรยาผูเ้ป็นที่รักซึ่งตอ้งการจะเป็นแม่
คนหนึ่งอย่างที่สดุ เธออยากจะมีลกูสกัคน แต่เธอไม่
สามารถมีได ้เธอและสามีของเธอรอคอยมาหลายปี แต่
ก็ยงัไม่มีลูกเลย ฮนันาเสียใจมาก ในช่วงเวลานัน้ ชาว
อิสราเอลจะเดินทางไปนมัสการที่สถานนมัสการที่
ชิโลหปี์ละครัง้ ฮนันาจะเสียใจเป็นพิเศษในช่วงการ
เดินทางเหล่านี ้เธอรอ้งไหแ้ละบางครัง้ก็ไม่ยอม
รบัประทานอะไร 
ในการไปที่ชิโลหค์รัง้หนึ่ง ฮนันาไดเ้ขา้ไปที่สถาน

นมสัการเพื่ออธิษฐานขอลกูสักคน เมื่อปโุรหิตใหญ่เอลี
เห็นเธอรอ้งไหพ้รอ้มกับอธิษฐาน เขาบอกเธอว่าพระ
เจา้จะประทานลกูใหเ้ธอ และพระเจา้ทรงท าเช่นนัน้   
ฮนันากลายเป็นคุณแม่ที่มีความสขุที่สดุ เมื่อเธอให้
ก าเนิดบุตรชายที่ชื่อว่าซามเูอล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในประเทศแซมเบีย คุณแม่ไดอ้่านเร่ืองของฮนันาใน
พระคมัภีร ์และเธอชอบเร่ืองนีม้าก เด็กๆ เห็นไม๊ว่าคุณ
แม่เองก็มีปัญหาหนึ่ง หลงัจากที่เธอแต่งงาน เธอให้
ก าเนิดเด็กชายคนหนึ่ง แต่หลงัจากนัน้ก็ไม่มีลกูอีกเลย 
เธอและสามีของเธอรอคอย หนึ่งปี สองปี หา้ปี สิบปี
ผ่านไป 

ผูค้นเร่ิมตัง้ค าถาม 

“ท าไมพวกคุณถึงไม่มีลกูอีกล่ะ” เพื่อนคนหนึ่งถาม 

“มนัเป็นเช่นนัน้ล่ะ” คุณแม่ตอบ “พระเจา้จะ
จดัเตรียม” 
เพื่อนบา้นที่ใจดีคนหนึ่งแนะน าใหคุ้ณแม่ไปตรวจที่

โรงพยาบาล “บางทีหมออาจจะช่วยไดน้ะ” เธอกล่าว 

“ไม่เป็นไรค่ะ ใหม้นัเป็นเช่นนีแ้หละ” คุณแม่ตอบ 
“พระเจา้จะจดัเตรียม” 
บางคนแนะน าให้คุณแม่ไปหาหมอผี “หมอผีจะให้ยา

ผีบอกที่ไดผ้ลกับเธอนะ” คนนัน้กล่าว 

คุณแม่อยากมีลกูอีก แต่เธอรูว้่าหมอผีช่วยไม่ไดห้รอก 
เธอไม่เชื่อพวกหมอผีดว้ย เธอเชื่อในพระเจา้แห่งสวรรค์
และเธอแน่ใจว่าพระองคเ์ท่านัน้ที่ประทานลกูใหเ้ธอได้ 

 

 

เด็กๆ ชอบเร่ืองในพระคมัภีรเ์ร่ืองไหนที่สดุ 

ในประเทศแซมเบียทวีปแอฟริกา มีคุณแม่คนหนึ่งซึ่ง
ชอบเร่ืองของนางฮนันามาก 

เด็กๆ ยงัจ าเร่ืองของนางฮนันาไดไ้หม 
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“ไม่เป็นไรค่ะ” คุณแม่ตอบ “พระเจา้จะจดัเตรียม” 
เร่ืองของนางฮนันาใหค้วามหวังกับคุณแม่ ฮนันาเป็น

หญิงผู้ซึ่งอธิษฐานอย่างไม่เคยหยุดยัง้ คุณแม่ก็อธิษฐาน 
เธออธิษฐานเป็นเวลา 13 ปีแลว้ คุณแม่ก็อธิษฐานกับ
เธอ “พระเจา้ โปรดประทานลกูใหเ้ราอีกคนดว้ย” เธอ
อธิษฐาน 

แลว้วนัหนึ่งคุณแม่รูสึ้กมีอะไรบางอย่างแตกต่างไป 
เธอตัง้ครรภ ์คุณแม่และคุณพ่อคุกเข่าลงอธิษฐานทนัที 
“ขอบพระคุณพระเจา้” พวกเขาอธิษฐาน 

หลายเดือนต่อมา คุณแม่ใหก้ าเนิดเด็กชายคนหนึ่ง 
เธอและคุณพ่อตั้งช่ือเขาว่าชีเลลา ซึ่งแปลว่า “คุม้ค่า” 
ในภาษาตองกาของเธอ 

ต่อมาไม่นาน คุณแม่ให้ก าเนิดลกูชายอีกคน เด็กคนนี ้
ไดช้ื่อว่า ชาคอนเดลา ซึ่งแปลว่า “ใหเ้ป็นไปเช่นนัน้” 
ทุกวนันีคุ้ณแม่อาจจะเป็นแม่ที่มีความสขุที่สดุใน

แซมเบีย เธอมีลกูชายสามคนและพวกเขารกัพระเยซู 
“พระเจา้ทรงอวยพรครอบครัวของฉันเกินกว่าจะวดั

ได”้ คุณแม่กล่าว “เราแค่ตอ้งอดทน เวลาที่เด็กๆ ขอ
อะไรบางอย่างที่ดีจากพระเจา้ดว้ยความเชื่อ พระองค์
อาจจะประทานใหม้ากเกินกว่าที่เด็กๆ จะคิดได”้  

 

คุณแม่ (มาจอรี ชิซองกา) สอนวิชาคหกรรม และ
อาหารและโภชนาการที่โรงเรียนมธัยมรูซางกูซึ่งตัง้อยู่
บนที่ดินซึ่งมิชชนันารีชาวอเมริกันที่ชื่อว่า วิลเล่ียม               
แฮรริ์สนั แอนเดอรส์นั ไดก่้อตัง้องคก์รแอ๊ดเวนตีนขึน้  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศแซมเบียบนแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของมาจอรี่ไดท่ี้: https://youtu.be/8kv-

CqO-cQ4 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
งานของมาจอรี่ท่ีโรงเรียนมธัยมรูซางกูไดแ้สดงถึง
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็งของ
สถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุน
อิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงัผ่านพระ
เยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org. 

 

เป็นครัง้แรกในโรเดเซียเหนือ (ซึ่งตอนนีคื้อแซมเบีย” ใน
ปี ค.ศ.1905 เงินถวายงานมิชชั่นไดช้่วยสนบัสนุนงาน
ของแอนเดอรส์นัและยงัคงช่วยเผยแพร่ข่าวประเสริฐ
ผ่านทางเหล่ามิชชนันารีทัง้หลายในทุกวนันี ้ขอบคุณ
ส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ 

 

 

การคา้ขายเขาแรดเถ่ือนท าให้
เกิดผลกระทบต่อการเกือบสญูพนัธุ์
ของแรกในประเทศแซมเบีย และการ
ล่าชา้งเพื่อเอางาชา้งก็ท าให้จ านวน
ชา้งลดลงอย่างมาก แมว้่ารฐับาลจะ
พยายามปราบปรามการกระท าเช่นนัน้
อย่างจริงจงั 

https://youtu.be/8kv-CqO-cQ4
https://youtu.be/8kv-CqO-cQ4
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ยายท าตัวแปลกๆ เมื่อกลบัมาถึงบา้นในคืนวนัศุกรท์ี่
เมืองมาซาบูคา ประเทศแซมเบีย 

ตามปกติ ยายจะมาถึงบา้นพรอ้มเสียงเพลง แต่ครัง้นี ้
เธอเดินเงียบๆ เขา้บา้นและตรงไปที่เตียงนอน เธอไม่พูด
อะไรเลยสกัค ากับคุณตา เธอไม่พูดอะไรเลยกับซินเธีย
ตวันอ้ย เธอนอนลงและหลบัตา 

แต่ซินเธียตวันอ้ยบอกไดว้่ายายไม่ไดก้ าลงัหลบั ยาย
ยงัขยบัแขนขา ยายพลิกตวัไปทางขวาแลว้ก็พลิกตัวไป
ทางซา้ย แลว้ก็พลิกตัวกลบัไปทางขวาอีก บางอย่าง
ผิดปกติ คุณยายท าตัวแปลกไปจริงๆ ในคืนวนัศุกรน์ี  ้
ในที่สดุซินเธียนอ้ยเขา้นอน คุณตาก็เขา้นอนเช่นกัน 

ตอนเชา้ คุณยายบอกคุณตาและซินเธียว่าท าไมเธอ
ถึงท าตวัแปลกไป เธอรูสึ้กกลวั 

ยายบอกว่ายายก าลงัด่ืมเหลา้ที่บารต์อนที่ดวง
อาทิตยเ์ร่ิมตก แลว้ทอ้งฟ้าก็มืดลง และเธอตดัสินใจว่า
ถึงเวลากลบับา้นแลว้ 

เธอก าลงัรอ้งเพลงเสียงดงัขณะที่เดินไปตามถนน
มืดๆ ตรงไปที่บา้น ทนัใดนัน้มีแสงจ้าสีขาวปรากฎต่อ
หนา้เธอ แสงไม่ไดม้าจากรถยนตห์รือไฟถนน แสงนัน้ 

ลอยอยู่ในอากาศเมหือนกับลกูบอลมีแสงขนาดใหญ่ 

ยายจอ้งไปยงัแสงนัน้ เธอไม่รูว้่าแสงมาจากไหนและ
มนัจะไปไหน เพลงที่เธอก าลงัรอ้งติดอยู่ที่ล าคอของเธอ 
แลว้แสงจา้นัน้ก็หายไป ยายตวัสั่นตั้งแต่หวัจรดเทา้ เธอ
รีบเดินเงียบๆ ตลอดทางที่เหลือเพื่อกลบับา้น 

ซินเธียนอ้ยประหลาดใจที่ไดฟั้งเร่ืองของแสงจ้าขนาด
ใหญ่นัน้ คุณตาก็ประหลาดใจ 

“คุณน่าจะตอ้งเลิกด่ืมไดแ้ลว้” ตากล่าว “นี่อาจจะ
เป็นพระเจา้ที่ก าลงัพูดกับคุณ” 
ซินเธียนอ้งสงสยัว่าที่ตาพูดนัน้ถูกตอ้งไม๊ พระเจา้

ก าลงัพยายามพูดอะไรบางอย่างกับคุณยายหรือ 

ซินเธียนอ้ยยงัคงคิดเร่ืองเก่ียวกับพระเจา้ขณะที่เธอ
ไดยิ้นเสียงเคาะที่ประตู คุณยายเปิดประตู ดา้นนอกมี
หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีฟ้าและสวมหมวกไหมพรมสีขาว
ยืนอยู่ 

“สขุสนัตว์นัสะบาโตค่ะ” หญิงคนนัน้กล่าว “ฉัน
อยากจะเชิญคุณไปโบสถ”์ 
คุณยายไม่ตอ้งรอให้ถูกเชิญอีกเป็นครัง้ที่สอง ดว้ย

ความที่ยังรูสึ้กกลวักับแสงจา้นัน้ เธออยากไปโบสถ ์   
ซินเธียนอ้ยอยากไปโบสถ ์คุณตาเองก็อยากไปโบสถ์ 
 

 

 

แซมเบีย    
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ครอบครวัไดไ้ปร่วมการนมัสการในวนัสะบาโตที่
โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง เป็นรายการสะบาโตพิเศษ
ซึ่งจดัขึน้โดยเฉพาะส าหรบัผูม้าเย่ียม 

คืนนัน้ ก่อนเขา้นอน ซินเธียนอ้ยไดยิ้นคุณยาย
อธิษฐานเป็นครัง้แรก “พระเจา้ที่รกั ลูกไม่ไดใ้ชช้ีวิต
อย่างดีเลย” เธออธิษฐาน “โปรดช่วยใหลู้กหยุดด่ืมได้
ดว้ย” คืนต่อมา คุณยายอธิษฐานเหมือนเดิม ทุกคืน
เป็นเวลาสองสปัดาหท์ี่ซินเธียนอ้ยไดยิ้นคุณยาย
อธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจา้ เธอสงสยัว่าจะ
มีอะไรเกิดขึน้ต่อมา 

เชา้วนัหนึ่ง ยายลกุขึน้พรอ้มรอยยิม้กวา้งบน
ใบหนา้ ซินเธียตวันอ้ยรูว้่าพระเจา้ตอ้งตอบค า
อธิษฐานของคุณยายแลว้ ใช่แลว้ ยายไม่ด่ืมอีกแลว้ 
และยายยงัไดม้อบถวายจิตใจใหพ้ระเยซูดว้ย 

เพื่อนบา้นต่างก็ตกใจที่เห็นว่าคุณยายไม่เป็นคน
ด่ืมเหลา้อีกต่อไปแลว้ “คุณหยุดไดย้งัไง” คนหนึ่งถาม 
“บอกเราหน่อยว่ามียาดีอะไรที่คุณไดจ้ากหมอผี” อีก
คนกล่าว 
คุณยายบอกทุกคนอย่างมีความสขุว่าไม่มีหมอผี

คนไหนรกัษาเธอ แต่เป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคซ์ึ่งได้
ช่วยใหเ้ธอหยุดด่ืมได ้“ยาที่ฉันใชก็้คือค าอธิษฐาน” 
ยายยงัไม่หยุดการอธิษฐาน ซินเธียตวันอ้ยยงัคงได้

ยินยายอธิษฐานเผ่ือคุณตา และคุณตาก็ไดม้อบ
ถวายจิตใจใหพ้ระเยซู ยายอธิษฐานเผ่ือลกูๆ ของยาย
ทัง้ 14 คนและหลานๆ อีกหลายคน รวมทั้งซินเธียตวั
นอ้ยดว้ย หลายคนไดม้อบถวายจิตใจของพวกเขา
ใหกั้บพระเยซู คุณยายเป็นมิชชนันารีจริงแทเ้พราะ
เธอไดน้ าผูค้นมายังพระเจา้โดยการอธิษฐานเผ่ือพวก
เขา 

  

 

 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองมาซาบูคาในแซมเบียใตบ้นแผนท่ี 

➢ ทา้ทายใหเ้ด็กๆ เป็นมิชชันนารีเหมือนคุณยาย
และอธิษฐานเผ่ือผูอ้ื่นใหไ้ดรู้จ้ักพระเยซู 

➢ คุณยายในภาพสวมเสือ้ผา้สีฟ้าและขาวของ
ชมรมดอรค์สัของโบสถข์องยาย เป็นเสือ้ผา้แบบ
เดียวกันกับหญิงคนนั้นซึ่งเป็นคนแรกท่ีไดเ้ชิญ
ยายไปโบสถ์ 

➢ ชื่อซินเธียเป็นนามสมมุติ 

➢ ดูคลิปของยายรูธไดท่ี้ : 
https://youtu.be/YbDe0nknXoM 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
ติดตามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

www.IWillGo2020.org. 

  

  

 

ซินเธียตวันอ้ยดีใจที่ในคืนวนัศุกรน์ัน้คุณยาย
กลบัมาบา้นดว้ยท่าทางแปลกๆ เพราะเป็นคืนที่
พระเจา้ไดเ้ร่ิมเปล่ียนคุณยายใหก้ลายเป็น
มิชชนันารี  

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YbDe0nknXoM
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เมื่อเวลาเย็นมาถึง มาเรียบอกใหเ้ด็กแฝดที่ก าลงั
รอ้งไหเ้ปิดหนา้ต่างหอ้งครัวและน าอาหารไปวางใหบ้น
โต๊ะในบา้นของพวกเขาในประเทศนามิเบีย 

“แม่ของหนูไม่ไดอ้ยู่ไกลจากหนูเลย” มาเรียกล่าว 
“เตรียมอาหารไวทุ้กเย็นนะแลว้ตัง้ไวใ้นครวัใหแ้ม่ของหนู
มากิน” 

มนัเป็นวนัที่แสนเศรา้ คุณแม่เสียชีวิต มาเรียเป็น
เพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวผูซ้ึ่งคอยดูแลฝาแฝดจนกว่า
คุณนา้ที่อยู่ซิมบบัเวจะมาถึง 

เมลิสซาและไออานาชอบความคิดที่ใหว้างสตูวผ์กั
กับโจ๊กขา้วโพดไวบ้นโต๊ะ แลว้พวกเขาจะไดน้อนหลบัลง
เพราะรูว้่าแม่จะมาเยี่ยมพวกเขาจากสวรรค ์

แต่คืนนัน้ พวกเขาไม่ไดว้างอาหารอะไรไว้บนโต๊ะ 
พวกเขาเหนื่อยและเสียใจมากเกินกว่าจะท าอะไร
นอกจากปีนขึน้เตียงและรอ้งไห้จนหลบัไป 

เชา้ตรู่วนัรุ่งขึน้ มาเรียปลกุฝาแฝด “แม่ของหนูอยู่
ที่นี่” เธอกล่าว “แม่คุยกับฉันและถามว่าพวกหนูดูแลฉัน
ไดดี้ไหม” 

ฝาแฝดยิม้ดว้ยความต่ืนเตน้ 

“จริงเหรอคะนา้มาเรีย” เมลิสซาถาม  

“แม่อยู่กับเราเหรอคะ” ไดอานาถาม 

เมื่อคุณนา้ที่มาจากซิมบบัเวมาถึงในวนัต่อมา เธอ
ประหลาดใจที่ไดยิ้นมาเรียบอกกับฝาแฝดใหว้างอาหาร
ไวส้ าหรบัแม่และที่เธอบอกว่าเธอเห็นแม่ 

นา้ตะโกนใส่มาเรีย 

“ท าไมคุณสอนเร่ืองไรส้าระแบบนีกั้บเด็กๆ” นา้
กล่าว 

แลว้นา้ก็เรียกมาลิสซากับไดอานามาคุยอย่างจริงจัง
ถึงเร่ืองชีวิตหลงัความตาย 

“นา้รูว้่าพวกหนูรักและคิดถึงแม่ของพวกหนูมาก” 
นา้กล่าว “แม่ของพวกหนูก็รักพวกหนูมาก แต่แม่จะไม่
รบัประทานอะไรอีกแลว้ตอนที่พวกหนูก าลงันอนหลบั
ตอนกลางคืน แม่เองก็ก าลังนอนหลบัเหมือนกัน และแม่
จะหลบัจนถึงเวลาที่พระเยซูเสด็จกลบัมาอีกครัง้” 

คุณนา้เปิดพระคมัภีรข์องเธอ แสดงใหเ้ด็กหญิงทั้ง
สองดูขอ้พระคมัภีรซ์ึ่งกล่าวว่า “คนตายแลว้ก็ไม่รูอ้ะไร
เลย” (ปัญญาจารย ์9:5, KJV) และ “ไม่สรรเสริญ   
พระเยโฮวาห”์ (สดุดี115:17,KJV) “คนที่เสียชีวิต
แลว้ “นอนหลบั” เพื่อรอคอยพระเยซูที่จะเสด็จกลบัมา
บนเมฆในทอ้งฟ้า ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศีเป็นอัน 

คุณแม่ก ำลังนอนหลับ 
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มาก” (มทัธิว 24:30–31, KJV) “เมื่อพระเยซูมา” 
นา้กล่าว “พระองคจ์ะปลกุคนที่ตายแลว้ซึ่งก าลงั
หลบัอยู่ แลว้เราก็จะอยู่กับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็น
นิตย”์ (1 เธสะโลนิกา 4:16–17, KJV) 

เมลิสซาและไดอานาเคยไปโบสถกั์บแม่ทุกวนั
อาทิตย ์แต่พวกเขาไม่เคยไดยิ้นเร่ืองที่ว่าคนตายก็
คือคนที่ก าลงันอนหลบั พวกเขาจึงฟังคุณน้าอย่าง
กระตือรือรน้ 

“พระเยซูรูว้่าพวกหนูเสียใจแค่ไหน” นา้กล่าว 
“พระองคเ์องก็เสียใจ ความตายเป็นอะไรที่น่าเศรา้ 
แต่พระเยซูทรงสญัญาว่าพระองคจ์ะไม่ทอดทิง้เรา” 
(ฮีบรู 13:5) 

 เมลิสซาและไดอานาชอบส่ิงที่คุณนา้พูด พวก
เขาเชื่อคุณนา้ พวกเขาตัดสินใจไม่วางอาหารไวบ้น
โต๊ะในคืนนัน้ แม่ไม่ไดม้าเย่ียมในคืนนัน้ หรือคืนไหน 
แม่ก าลังนอนหลบัในหลุมฝังศพรอยคอยใหพ้ระเยซู
มาปลุกแม่ใหฟ้ื้นขึน้อีก 

เมลิสซาและไดอานาตดัสินใจว่าพวกเขา
อยากจะเตรียมพรอ้มพบกับพระเยซูเมื่อพระองค์
เสด็จมา พวกเขาเร่ิมไปโบสถเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
ของนา้และพวกเขาไดม้อบถวายจิตใจของพวกเขา
แด่พระเยซู ทุกวนันีเ้มลิสซาไดแ้ต่งงานกับศาสนา
จารยแ์อ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง และไดอานาไดร้บัใชเ้ป็น 

 

 

 

 

 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศนามิเบียและประเทศซิมบบัเว     
บนแผนท่ี 

➢ ชื่อของมาเรียเป็นนามสมมุติ  

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” และวตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ี
หน่ึงและเป็นตัวอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตาม
พระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

www.IWillGo2020.org. 

มคันายิกาที่โบสถ ์พวกเขาก าลงัรอคอยอย่าง
กระตือรือรน้ส าหรบัวนัอนัแสนอศัจรรยน์ัน้เมื่อพระ
เยซูจะปรากฎบนเมฆแห่งสง่าราศี และพวกเขาจะ
ไดพ้บกับพระองคแ์ละแม่ในฟ้าอากาศ  

 

โดย ออคร์เฮน มาเทนกู 

 

 

 

 ทะเลทรายนามิบทอดยาวไปตาม
แนวชายฝ่ังทัง้หมดของประเทศนามิเบีย
และเชื่อกันว่าเป็นทะเลทรายที่เก่าแก่
ที่สดุในโลก นอกจากนี ้เนินทรายซึ่ง
ตัง้อยู่ที่นี่ ยงัเป็นเนินทรายที่มีขนาดสูง
ที่สดุในโลก โดยเนินทรายที่สูงที่สุดมี
ความสงูประมาณ 388 เมตร  
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โมซัมบิก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอทิเลียรักพ่อของเธอมาก แต่เธอไม่แน่ใจว่าพ่อรกั
เธอหรือเปล่า 

วนัสะบาโตหนึ่ง เด็กหญิงกลบัจากโบสถม์าถึงบา้น
และพบว่าเสือ้ผา้ทัง้หมดของเธอถูกทิง้ไวท้ี่หน้าบา้น   
โอทิเลียพยายามเปิดประตูหน้าบา้น แต่มนัถูกล็อคไว ้
พ่อขงัเธอไวข้า้งนอกบา้นอีกแลว้ 

ปัญหาเร่ิมเกิดขึน้เมื่อโอทิเลียไปอยู่กับพี่สาวของเธอ
ที่อีกเมืองหนึ่ง ในเมืองนัน้ โอทิเลียไดเ้ป็นเพื่อนกับเด็กๆ 
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสที่โรงเรียน และพวกเขาบอกเธอ
เร่ืองวนัสะบาโต เธอจึงเร่ิมไปโบสถแ์อ๊ดเวนตีสกับพวก
เขา หลงัจากนัน้สกัพัก เธอตดัสินใจมอบถวายจิตใจของ
เธอใหกั้บพระเยซูและรบับพัติศมา 

พ่อโกรธมากเมื่อรูว้่าเธอไดเ้ขา้ร่วมกับคริสตจกัรแอ๊ด
เวนตีส พ่อเป็นศาสนาจารยข์องอีกคริสตจกัรหนึ่ง 

“พ่อหา้มไม่ให้ลกูเป็นแอ๊ดเวนตีส” พ่อตะโกนผ่าน
ทางโทรศพัท ์

เขาบอกพี่สาวของโอทิเลียใหห้า้มไม่ใหเ้ธอไปโบสถ์
ในวนัสะบาโต 

พี่สาวของโอทิเลียไม่อยากมีปัญหากับพ่อ ดงันัน้เธอ
จึงส่งโอทิเลียกลบับา้นมาอยู่กับพ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้วนัสะบาโตแรกที่เธอกลบัมาอยู่บา้น พ่อล็อค
ประตูเพื่อเธอจะไม่สามารถออกจากบา้นได ้

“ลกูจะไดไ้ม่ออกไปที่โบสถ”์ เขากล่าว 

โอทิเลียถูกล็อคไวใ้นบา้นตลอดทัง้วนั 

แต่สะบาโตถัดมา พ่อตอ้งท างาน โอทิเลียจึงสามารถ
ออกจากบา้นไปโบสถไ์ด ้เมื่อเธอกลบัมาถึงบา้น เธอ
พบว่าพ่อล็อคประตูไม่ใหเ้ธอเขา้ไปในบา้น พ่อไม่ใหเ้ธอ
ทานอาหารเที่ยงและอาหารเย็น โอทิเลียคอยจนกระทั่ง
พ่อหลบัในคืนนัน้ แลว้นอ้งสาวของเธอจึงแอบมาเปิด
ประตูใหเ้ธอเขา้ไป 

พ่อพยายามท าทุกอย่างที่คิดไดเ้พื่อหยุดโอทิเลียไม่ให้
ไปโบสถ ์พ่อขู่ว่าจะไล่เธอออกจากบา้น เขาโยนเสือ้ผ้า
ของเธอไวต้รงสนามหญา้และล็อคประตู เขาตีเธอ 

โอทิเลียรูสึ้กเสียใจที่พ่อโกรธมาก แต่เธอไม่เคยเถียง
อะไรกลบัไปเลย เธอจ าไดว้่าพระเยซูก็ไม่เคยพูดตอบโต้
อะไรเมื่อศตัรูของพระองคโ์กรธ เธอจ าไดว้่าพระเยซูทรง
อธิษฐานเผ่ือผูค้นที่ปลงพระชนมพ์ระองค ์ขณะที่พระ
เยซูก าลงัถูกตรึงนัน้ พระองคอ์ธิษฐานว่า “โอพระบิดา
เจา้ขา้ ขอโปรดอภยัเขา เพราะว่าเขาไม่รูว้่าเขาท าอะไร” 
(ลกูา 23:34, KJV) 
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ดงันัน้ เมื่อพ่อโกรธ โอทิเลียจะอธิษฐาน “พระบิดา 
โปรดอภยัใหพ้่อดว้ยเพราะพ่อไม่รูว้่าพ่อก าลังท าอะไร
อยู่” 
วนัหนึ่ง พ่อหยุดที่จะโกรธ พ่อหยุดล็อคประตูบา้น 

พ่อหยุดโยนเสือ้ผา้ของเธอออกมา พ่อหยุดตีเธอ แต่
พ่อยงัคงไม่มีความสขุอย่างมาก 

โอทิเลียก าลงัอธิษฐานเผ่ือพ่อ 

เธอหวงัว่าเมื่อโตขึน้จะไดช้่วยเด็กๆ คนอื่นที่มี
ปัญหากับพ่อแม่ของพวกเขาเช่นกัน เธออยากให้
เด็กชายหญิงทุกคนไดรู้จ้กัขอ้พระคมัภีรท์ี่เธอชอบ ที่
พระเยซูทรงตรสัไวว้่า “พวกเจา้จะประสบกับความ
ทุกขย์ากในโลกนี ้แต่จงท าใจใหก้ลา้หาญเถิด เรามีชยั
ชนะต่อโลกแลว้” (ยอหน์ 16:33, NTV) 
โอทิเลียมีใจกลา้หาญ เธอมีความสขุเพราะเธอรูว้่า

พระเยซูไดม้ีชยัชนะต่อทุกปัญหาในโลกและจะเสด็จ
กลบัมาวนัหนึ่งในเร็ววนันีเ้พื่อรบัเธอกลบัไปยงับา้น
ของพระองค ์เธอรูว้่าพระเยซูจะไม่มีวนัขงัเธอไวน้อก
บา้นหรือโยนเสือ้ผ้าของเธอไวท้ี่สนามหญา้ เธอรกั
พระเยซูมาก และเธอแน่ใจว่าพระองคท์รงรกัเธอ
เช่นกัน 

 
ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ

เด็กๆ เมื่อสามปีก่อนซึ่งไดน้ าไปช่วยสรา้งบา้นใหกั้บ  
 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองนิมปูลา ประเทศโมซมับิกบนแผนท่ี 

➢ ชมคลิปของโอทิเลียไดท่ี้: 

https://youtu.be/nR0HRc_F5co 
 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
และวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็ง
ของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการ
สนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงั
ผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระ
เจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org 

 
 

เด็กๆ ที่มีมีพ่อแม่ในเมืองที่เป็นบา้นเกิดของโอทิเลีย 
เมืองนมัปลูา บา้นเด็กก าพรา้ส าหรบัเด็กซึ่งพ่อแม่ได้
เสียชีวิตจากโรคเอดส ์

 
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

ข่าวสารแอ๊ดเวนตีสเขา้ไปยังประเทศโมซมับิกในปีค.ศ.1931 เมื่อนกัเรียนสองคนจากโรงเรียน
มิชชั่นมาลามโูลในประเทศมาลาวีไดก้ลบัไปที่บา้นของพวกเขาในแอฟริกาตะวนัออก ทัง้สอง
คนไดน้ าการประกาศกลบัไปดว้ยและไม่ชา้ก็เร่ิมสอนชัน้เรียนพระคัมภีรใ์หกั้บผูค้น 555 คน 
โอ.ยู.กิดดิงคแ์ละแม็กซ ์เวบสเตอรไ์ดไ้ปเย่ียมเยียนประเทศโมซมับิกเพื่อส ารวจดูความสนใจ 
และในปีค.ศ.1933 เวบสเตอรไ์ดถู้กส่งไปยงัจงัหวัดแซมเบซีในประเทศโมซมับิกเพื่อก่อตัง้
มิชชั่นแห่งหนึ่งขึน้ ในปีค.ศ.1935 เมื่อไดร้บัอนุญาตจากรัฐบาล เขาไดก่้อตั้งมิชชั่นขึน้แห่งหนึ่ง
และตัง้ช่ือว่า มนุกูลนูี ซึ่งแปลว่า “แสงสว่าง”  

 

 

 

https://youtu.be/nR0HRc_F5co
http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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นี่คือเร่ืองของครอบครวัหนึ่งที่เร่ิมรกัษาวนัสะบาโตใน
แอฟริกาใตโ้ดยไม่รูอ้ะไรเลยเก่ียวกับคริสตจกัรเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีส 

ในตอนเย็น หลงัจากมืดเกินกว่าจะท างานในทุ่ง
ขา้วโพดไดแ้ลว้ ครอบครวัเรยเ์นเคจึงรวมตัวกันรอบโต๊ะ
ขนาดใหญ่ในครัวเพื่อรบัประทานอาหารเย็นในบา้น
หลงัเล็กๆ ที่ตัง้อยู่ในแอฟริกาใต ้ในช่วงทศวรรษ 1920 

พ่อ แม่และลกูชายเจ็ดคนกับลกูสาวส่ีคน 
รบัประทานอาหารพืน้บา้นกันทุกเย็น อาหารจานหลัก
คือโจ๊กขา้วโพด พรอ้มกับมนัฝรั่ง ฟักทองและเนือ้สตัว ์
หลงัมือ้อาหาร เด็กๆ ช่วยเก็บจานบนโต๊ะ พ่อเปิดพระ
คมัภีรภ์าษาดต้ชเ์พื่อน านมัสการส าหรบัครอบครวั 

เด็กๆ ที่โตหน่อยฟังกันอย่างตัง้ใจจากบนเก้าอีไ้มท้ี่
อยู่รอบโต๊ะ ขณะที่เด็กเล็กๆ ปีนไปนั่งบนตกัของพ่อแม่ 
พวกเขารูว้่าเมื่อพ่ออ่านพระคมัภีรจ์บแลว้ พวกเขา
จะตอ้งรอ้งเพลงสรรเสริญสกัเพลงแลว้พ่อก็จะอธิษฐาน 

ในเย็นวนัหนึ่ง พ่อเปิดพระคัมภีรแ์ละอ่าน “จงระลึก
ถึงวนัสะบาโตถือเป็นวนับริสทุธิ์ จงท าการงานทัง้สิน้ของ

เจา้หกวนั แต่วนัที่เจ็ดนัน้เป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์
พระเจา้ของเจา้ ในวนันัน้อย่ากระท าการงานใดๆ” 
(อพยพ 20:8–10, KJV) 
บางครัง้พ่อจะถามค าถามเด็กๆ เพื่อช่วยใหพ้วกเขา

ต่ืนตวั แต่ครัง้นีพ้่อกลบัมีค าถามกับตัวเอง 
“ฟังนะ” พ่อกล่าวดว้ยความสงสัย “ตรงนีก้ล่าวว่า ‘จง

ท างานทัง้สิน้ของเจา้หกวนั แต่วนัที่เจ็ดเจ้าอย่าท าการ
งานใดๆ’” 
ความคิดในการหยุดพกัวนัที่เจ็ดเป็นอะไรที่ใหม่

ส าหรบัเขา พ่อและครอบครวัจะถือรกัษาวนัที่หนึ่ง วนั
อาทิตยเ์ป็นเหมือนสะบาโตอยู่เสมอ แต่พระคมัภีรก์ล่าว
ไวอ้ีกแบบหนึ่ง 
พ่อจดขอ้ความลงในพระคมัภีร ์ขา้งประโยคที่ว่า “จง

ท างานทัง้สิน้ของเจา้หกวนั” เขาเขียนว่า “เวลาไถ” ขา้ง
ประโยคที่ว่า “วนัที่เจ็ดเจา้อย่ากระท าการงานใดๆ” เขา
เขียนว่า “เวลาพกั”  เร่ืองช่างชดัเจน ต่อแต่นีไ้ป เขาและ
ครอบครวัจะท างานจากวนัอาทิตยถึ์งวนัศุกร ์และพวก
เขาจะหยุดพกัในวนัสะบาโตวนัที่เจ็ด 
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ตัง้แต่สปัดาหน์ัน้ ครอบครัวเร่ิมรกัษาสะบาโตตามที่
พวกเขาไดอ้่านในพระคัมภีร ์ทุกวนัเสาร ์พวกเขาจะ
หยุดไถพรวนและไม่ท าการงานตามปกติของทุกวนั 

ครอบครวัอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนบา้นสงัเกตเห็น และในไม่
ชา้อีกสามครอบครวัก็รกัษาสะบาโตวนัที่เจ็ดดว้ย 

เวลาผ่านไป และมีคนขายหนงัสือแอ๊ดเวนตีสคน
หนึ่งมาที่ฟารม์และขายหนงัสือที่ชื่อว่า พนัธสญัญาของ
พระเจา้กบัมนษุย์ ใหกั้บพ่อ ผ่านหนังสือเล่มนีพ้่อและ
แม่ไดเ้รียนรูจ้ักคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสเป็นครัง้
แรก พวกเขาเขา้ใจว่าคนอื่นๆ ก็นมัสการในวนัสะบาโต
วนัที่เจ็ดเหมือนกัน 

ไม่มีใครรูว้่าพ่อและแม่ไดเ้ขา้ร่วมคริสตจักรเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสหรือไม่ แต่ลกูส่ีคนจาก 11 คนของพวก
เขาไดม้าเป็นแอ๊ดเวนตีส หนึ่งในหลานของพวกเขาช่ือ
ว่า กิเดโอน ซึ่งเป็นศาสนาจารยค์นหนึ่งผูซ้ึ่งช่วยท างาน
มิชชั่นในส านกังานภาคแอฟริกาใต-้มหาสมทุรอินเดีย 
เป็นส านกังานภาคที่จะไดร้บัเงินถวายสะบาโตที่สิบ
สามในไตรมาสนี ้

 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาแอฟริกาใตบ้นแผนท่ี แสดงใหเ้ด็กๆ ดู 14 ประเทศ
ท่ีอยู่ในส านักงานภาคแอฟริกาใต-้มหาสมุทรอินเดีย 
ซึ่งไดแ้ก่ แองโกลา บอทสวานา มาลาวี โมซมับิก เซา
โตเมและพรินซีเพ แอฟริกาใต ้แซมเบีย ซิมบบัเว และ
หมู่เกาะเจ็ดแห่งในมหาสมุทรอินเดีย ไดแ้ก่ โรโมรอส 
มาดากัสการ ์มอริเชียส มายอต เรอูนียง โรดริเกส 
และเซเชลส์ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกลยุทธ ์
“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ 
“เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง”  ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.IWillGo2020.org 

 

 

 

กิเดโอน เป็นเลขาผูบ้ริหารของส านกังาคภาค มี
ความสขุมากที่ปู่ ย่าของเขาไดอ้่านพระคมัภีรแ์ละเชื่อ
ฟังตัง้แต่เมื่อ 100 ปีก่อน พระเจา้ก็มีความสขุเมื่อ
เราอ่านและเชื่อฟังพระคัมภีร ์ 

 

 

น า้ตาทูเกลา เป็นน า้ตกที่สงูที่สดุเป็น
อนัดบัสองของโลกรองจากน า้ตกแองเจล
ในเวเนซูเอลา น า้ตกนีต้ัง้อยู่ในอุทยาน
แห่งชาติรอยัลนาทลั ในจงัหวดัควาซูล-ู
นาทลั ประเทศแอฟริกาใต ้น า้ตกทูเกลา
ประกอบดว้ยน า้ตกย่อยอีกหา้สาย โดยมี
ความสงูของสายน า้รวมกัน 3,225 ฟุต 
(983 เมตร) 

http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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ฉันเกิดในครอบครวัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในประเทศ
บอตสวานาประเทศแถบแอฟริกา  
พ่อของฉันเป็นผูป้กครอบโบสถ ์แต่แม่ปฏิเสธที่จะไป

ร่วมการนมสัการ แม่ไม่เชื่อในพระเจ้า ดงันัน้ฉันจึงไป
โบสถกั์บพ่อ พี่ชายสองคนและพี่สาวอีกหนึ่งคน 

ตอนฉันเรียนอยู่เกรดสาม พ่อของฉันออกจากงานที่
การรถไฟของบอตสวานาและตดัสินใจไปเป็น
นกัการเมือง พ่อหยุดไปโบสถ์ดว้ย และนั่นหมายความ
ว่าเราทุกคนก็ไดห้ยุดไปโบสถเ์ช่นกัน 

หลงัจากนัน้ไม่นาน แม่เร่ิมตระหนกัว่าชีวิตที่ไม่มี                
พระเจา้นัน้ไรค้วามหมาย และแม่อยากจะไปโบสถ ์มี                        
คริสเตียนบางคนมาที่บา้นเพื่อเสนอขายหนังสือ แลว้        
แม่ก็เลยพาเราไปโบสถข์องพวกเขาในวนัอาทิตย ์

ในช่วงวนัหยุดของฉันก่อนขึน้เกรดแปด คนขายหนงัสือ
แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งมาที่หน้าบา้นของเราพรอ้มหนงัสือ
ส าหรบัขาย แม่ของฉันสนใจ และแม่ไดซ้ือ้หนงัสือสาม
เช่นที่เขียนโดยเอลเลน ไวท ์คนขายหนังสือไดเ้ชิญแม่
ไปเย่ียมโบสถข์องเขาในวนัสะบาโต เราจึงเร่ิมไปโบสถ์
หลงัจากนัน้ ไม่ชา้แม่ก็รบับพัติศมา 
ตอนนัน้ฉันเรียนอยู่เกรดแปดและก าลงัคิดถึงเร่ือง

การเรียนต่อ แม่เร่ิมอธิษฐานและอดอาหารเพราะแม่
อยากให้ฉันไดเ้ขา้เรียนต่อที่สถาบนัอีสเทิรน์เกท ซึ่งเป็น  

 

บอตสวานา | 14 พฤษภาคม 

อธิษฐำนเผ่ือโรงเรียน 

 

โกราตา 

 
 

โรงเรียนประจ าของแอ๊ดเวนตีสในฟรานซินทาวน์ ตอ้ง
ขบัรถจากบา้นไปที่นั่นประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง แต่พ่อไม่
เห็นดว้ย พ่อบอกว่าเขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเล่าเรียน
ที่นั่น 

แม่ไม่หมดหวงั และแม่ยงัคงอธิษฐาน ฉันอธิษฐาน
กับแม่ดว้ย แม่ปลกุฉันทุกเช้าและเราอธิษฐานดว้ยกัน 
เราอธิษฐานในช่วงนมัสการตอนเย็นดว้ย 

แต่พ่อขอฉันก็ไม่เปล่ียนใจ ฉันเร่ิมเขา้เรียนเกรดเก้าที่
โรงเรียนประจ าแห่งหนึ่งของรฐับาลซึ่งอยู่ในอีกเมือง
หนึ่ง การอยู่ที่โรงเรียนนัน้เป็นเร่ืองยากล าบาก นกัเรียน
บางคนดื่มเหลา้และเสพยา คุณครูก็ดูเหมือนไม่สนใจ
ว่าเราจะท าการบา้นของเราหรือเปล่า 

หลงัจากอยู่ที่โรงเรียนแห่งนีส้องปี ฉันตัดสินใจว่า
พอกันที ฉันขอใหพ้่ออนุญาตให้ฉันเขา้เรียนที่โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีส 

“ไม่” พ่อกล่าว 
คืนนัน้ฉันรอ้งไหแ้ละอธิษฐาน ฉันขอองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ใหท้รงช่วยฉันเพราะฉันตอ้งการเขา้เรียนที่สถาบัน
อีสเทิรน์เกทจริงๆ 

“โปรดช่วยให้ลกูไดเ้ขา้เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
ดว้ย ถา้นี่เป็นน า้พระทยัพระองค”์ ฉันอธิษฐาน 

วนัต่อมา ฉันพูดคุยกับแม่ แม่เปิดพระคมัภีรแ์ละอ่าน 
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ในสดุดี 30:5 กล่าวว่า “การรอ้งไหอ้าจจะออ้ยอิ่งอยู่
สกัคืนหนึ่ง แต่ความช่ืนบานจะมาเวลาเชา้” (KJV) 
ขอ้พระคมัภีรน์ัน้ใหค้วามหวงัแก่ฉัน ฉันยงัคง

อธิษฐานต่อไป 

สองเดือนต่อมา ขณะที่วนัหยุดก าลงัจะหมดลง 
ฉันถามพ่ออีกครัง้ว่าฉันเขา้เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวน
ตีสไดไ้หม 

พ่อเงียบไปครู่หนึ่ง ฉันสงสัยว่าพ่อจะพูดอะไร 
“เอาล่ะ” พ่อกล่าว “ลูกเขา้เรียนที่นั่นได”้ 
ฉันขอบพระคุณพระเจ้า จากประสบการณน์ี ้ฉัน

ไดเ้รียนรูว้่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงสดบัฟังอยู่เสมอ 
ทุกอย่างเกิดขึน้ตามแผนการของพระองคเ์มื่อเรามี
ความเชื่อและเชื่อฟังพระองค ์ตอนนีท้ัง้ครอบครวั
ของฉันไดเ้ขา้ร่วมกับคริสตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส ยกเวน้พ่อของฉัน โปรดอธิษฐานเผ่ือพ่อ เผ่ือเรา
และเผ่ือโรงเรียนของเรา 



สถาบนัอีสเทิรน์เกทใชพ้ืน้ที่ร่วมกันกับโรงเรียน
ประถมอีสเทิรต์เกท ซึ่งเปิดท าการในปีค.ศ.2017 
ดว้ยความช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากเงินถวายสะบาโตที่
สิบสามที่รวบรวมในปีค.ศ.2015 ขอบคุณส าหรบั
เงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ ซึ่งช่วยสนบัสนุน
โรงเรียนทัง้หลายทั่วโลก  

 

โดย โกราตา ซึ่งเล่าใหแ้อนดรูว์ แมคเชสนี ฟัง 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศบอตสวานาบนแผนท่ี 

➢ ขอใหเ้ด็กหญิงสกัคนอ่านเร่ืองในส่วนแรก   

➢ รูว่้าชื่อของโกราตาหมายความว่า “รกั” 

➢ ดูคลิปวีดีโอของโกราตาไดท่ี้:  

https://youtu.be/krtyti1mTrA 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
สถาบนัอีสเทิรน์เกทและโรงเรียนประถม            
อีสเทิรน์เกทแสดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 
“เพ่ือเสริมจุดแข็งของสถาบนัเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวน
ตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และ
ความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org 

 

 

 

 

 

 

 

ค.ศ.1921 ดบับลิว.เอช.แอนเดอรส์นั ในการเขา้รบัการสมัภาษณจ์ากพระราชินีกาโกแองวี ผูส้ าเร็จ
ราชการแทนบาโธเอนที่ 2 ซึ่งอายุเพียง 16 ปีในตอนนัน้ ไดร้บัอนุญาตใหเ้ปิดโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ในเมืองคานเย ประเทศบอตสวานาไดโ้ดยห้ามให้มีการเทศนาประกาศใดๆ งานของ ดร.เอ.เอช.
เครทสช์มารใ์นโรงพยาบาลใหม่ไดท้ าลายก าแพงการแบ่งชนชัน้ และในปีค.ศ.1922 เจ.อาร.์แคมป์
เบลล ์ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้เมืองคานเยและจดัการประชุมประกาศได ้ค.ศ.1927 เอช.วอลค์เคอร ์
ไดร้บัอนุญาตให้จดังานมิชชั่นเป็นประจ าไดท้ี่นั่นและที่เมืองมวัยานา หมู่บา้นที่ห่างออกไป 50 กม. 
ที่ซึ่งครัง้หนึ่ง เดวิด ลีฟวิงสโตน เคยท างานที่นั่น 

https://youtu.be/krtyti1mTrA
http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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อเล็กซานดรา้อยากจะไปที่บา้นของอะบิเกลมาก    
อะบิเกลชวนเด็กหญิงคนอื่นๆ ที่โรงเรียนไปที่บา้นของ
เธอทุกสดุสปัดาห ์พวกเขาไปโบสถท์ุกสะบาโตและเขา้
ร่วมกิจกรรมแอ๊ดเวนเจอเรอรท์ุกวนัอาทิตย ์                      
อเล็กซานดรา้ไม่มีเพื่อนมากนกั และเธออยากจะเป็น
เพื่อนกับอะบิเกล แต่เธอก็ไม่ไดบ้อกเร่ืองนีกั้บใคร 
จนกระทั่งวนัหนึ่ง 
อะบิเกลจดังานวนัเกิดครอบหกปีของเธอ และเธอได้

ชวนเพื่อนๆ ของเธอไปร่วมรบัประทานเคก้วนัเกิดและ
เล่นเกมกันตลอดทั้งวนัที่บา้นของเธอ เมื่ออเล็กซานดรา้
ไดยิ้นเร่ืองงานเลีย้ง เธอบอกกับแม่ว่าเธออยากจะให ้ 
อะบิเกลชวนเธอไปดว้ยจริงๆ เธออยากจะเป็นเพื่อน
กับอะบิเกล 
วนัต่อมาแม่ก าลงัคุยกับแม่คนอื่นๆ ที่โรงเรียนขณะที่

รออเล็กซานดรา้เลิกเรียน แลว้แม่ก็เห็นแม่ของอะบิเกล 
“ลกูสาวของดิฉันอยากจะไปเที่ยวที่บา้นคุณสักครัง้ค่ะ” 
แม่กล่าว “เธออยากจะเป็นเพื่อนกับอะบิเกลค่ะ” 
“ไดเ้ลยค่ะ” แม่ของอะบิเกลตอบ 

แม่ทัง้สองตกลงกันว่าจะใหอ้เล็กซานดรา้ไปที่บา้น
ช่วงสุดสปัดาห ์
อเล็กซานดรา้ขนลกุที่จะไดใ้ชเ้วลาทั้งสุดสปัดาห์

กับอะบิเกล ในวนัสะบาโตเด็กหญิงทัง้สองไปโบสถ์
ดว้ยกัน และอะบิเกลไดแ้นะน าใหอ้เล็กซานดรา้ไดรู้จ้กั
กับพระเยซูเพื่อนของเธอ ในวนัอาทิตยพ์วกเขาเขา้ร่วม
กิจกรรมแอ๊ดเวนเจอเรอรด์ว้ยกัน และอเล็กซานดรา้ได้
เรียนรูจ้กัพระเยซูมากขึน้ 
“ชอบกิจกรรมแอ๊ดเวนเจอเรอรไ์ม๊จ๊ะ” แม่ของอะบิเกล

ถามหลงัจากนัน้ 
“ชอบค่ะ” อเล็กซานดรา้ตะโกน 
“หนูอยากจะร่วมกิจกรรมแอ๊ดเวนเจอเรอรอ์ีกไม๊” แม่

ของอะบิเกลถาม “แน่นอนค่ะ” อเล็กซานดรา้ตะโกน 
ตอนเย็นวนัอาทิตยพ์่อแม่มารบัอเล็กซานดรา้กลบั

บา้น ระหว่างทางเธอเล่าใหพ้่อแม่ฟังเร่ืองโบสถ ์แอ๊ดเวน
เจอเรอรแ์ละพระเยซู 
ช่วงใกลจ้ะปิดเทอม คุณยายลม้ป่วย แม่ถามแม่

ของอะบิเกลว่าจะขอใหอ้เล็กซานดรา้อยู่ที่บา้นของ     
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อะบิเกลจนกว่าคุณยายจะดีขึน้ไดไ้หม แม่ของ      
อะบิเกลตอบตกลง แลว้อเล็กซานดรา้ก็ไดย้้ายไปอยู่
กับอะบิเกล 
เมื่อเขา้ช่วงเวลาปิดเทอม อเล็กซานดรา้ขอไปนอน

บา้นอะบิเกลทุกสดุสปัดาห ์แม่ของอะบิเกลบอก   
อเล็กซานดรา้ว่ายินดีตอ้นรบัเสมอ แม่เองก็ยินดี แต่เธอ
มีขอ้แม ้เธออยากจะเห็นว่าอะบิเกลท าอะไรที่โบสถ์
และที่ชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอร ์“บางทีเราน่าจะใชเ้วลา
ดว้ยกันสกัสะบาโตหนึ่งนะคะ” แม่กล่าว 
แม่ของอะบิเกลชอบความคิดนี ้“ดิฉันรูว้่าสะบาโต

ไหนถึงจะเหมาะสม” เธอกล่าว เธอไดเ้ชิญพ่อและแม่
มาที่โบสถเ์พื่อดูพิธีรบัเขา้ชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอรข์อง 
อเล็กซานดรา้ 
ช่างเป็นสะบาโตที่แสนวิเศษ อเล็กซานดรา้มี

ความสขุมากเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่เพียงเธอไดเ้ขา้ร่วม
ชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอร ์แต่เธอยงัไดใ้ชเ้วลาพิเศษกับ
เพื่อนที่ดีที่สดุในโลกของเธอ นั่นก็คือ พ่อ แม่ อะบิเกล
และพระเยซู  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ะน าไปช่วยเปิดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสหนึ่งแห่งใน
เมืองลอูนัดา ประเทศแองโกลา บา้นเกิดของอเล็ก
ซานดรา้ เพื่อว่าเด็กๆ คนอื่นอีกมากมายจะไดเ้รียนรู้
จกัเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ นั่นก็คือพระเยซู ขอบคุณ 

 

 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองลูอนัดา ประเทศแองโกลาซึ่งเป็นบา้นเกิด
ของอเล็กซานดรา้บนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้
สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมี
ส่วนร่วมของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” 
และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 

7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นแบบอย่างต่อโลกตาม
พระคมัภีร”์ โครงการเปิดโรงเรียนในลูอนัดาแสดง
ถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแขง็
ของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการ
สนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และ
ความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org 

 

 

ส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจกวา้งขวาง  
 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนแรกที่มายงัแองโกลาในปี ค.ศ.1922 คือ ดบับลิว.เอช.แอนเดอร์
สนั ซึ่งไดม้ายงัแอฟริกาเพื่อส ารวจความเป็นไปไดใ้นการก่อตัง้งานมิชชั่นขึน้ในประเทศนี ้ปี
ต่อมาเขา ที.เอ็ม.เฟรนช ์และเจ.ดี.เบเคอร ์หลงัจากเดินทางไปทั่วประเทศเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
ไดเ้ลือกอ าเภอเลปิ บนที่ราบสูงตอนกลาง และในปีค.ศ.1924 ส านกังานใหญ่ของมิชชั่น
ยูไนเต็ดแอตแลนติกใตก็้ถูกก่อตัง้ขึน้ ค.ศ1928 ยูเนี่ยนมิชชั่นแองโกลาไดร้บัการจดัตั้ง แอน
เดอรส์นัรบัใชเ้ป็นประธานตัง้แต่ ค.ศ.1924-1933 

http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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มีควำมสขุกบัเหลก็ไนของผึง้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จูเรมาไม่ชอบไปโบสถ ์แต่แม่ชอบไปโบสถ ์แม่ชอบไป
โบสถม์าก เธอไปโบสถท์ุกวนัพุธ ศุกร ์และสะบาโต แม่
ไปร่วมประชุมอธิษฐานทุกวนัพุธ ไปทุกวนัศุกรเ์พื่อ
นมสัการตอ้นรบัสะบาโต แม่ไปทุกสะบาโตเพื่อร่วม
โรงเรียนสะบาโตและฟังค าเทศนา หลงัจากรบัประทาน
อาหารเที่ยงที่บา้น แม่กลบัไปที่โบสถเ์พื่อร่วมรายการ
ช่วงบ่ายต่ออีก และแม่ก็พาจูเรมาวัย 9 ปีไปกับแม่ดว้ย 

จูเรมาท าใหแ้ม่รูว้่าเธอไม่พอใจกับการไปโบสถ ์ทุก
ครัง้ที่แม่พาเธอไป เธอจะขมวดคิว้อย่างเห็นไดช้ดั 
นยันต์าจอ้งเขม็งดว้ยความโกรธ และพูดขดัตลอด 

เย็นวนัพุธหนึ่ง แม่และจูเรมาออกจากบา้นเพื่อเดินไป
ร่วมการประชุมอธิษฐาน จูเรมาขมวดคิว้ ท าตาแข็งดว้ย
ความโกรธ และพูดขดัแม่ตลอดขณะที่พวกเขาเดินขา้ม
สนามไป 

เพื่อนบา้นคนหนึ่งมาหยุดพวกเขาไว ้“เด็กคนนัน้ไม่
อยากไปโบสถน์ะคะ” เพื่อนบา้นกล่าว 

แม่รูสึ้กอายและไม่รูว้่าจะพูดอะไรดี หลงัจากนัน้เพื่อน
บา้นก็เดินจากไป แม่หนัไปหาจูเรมาและจอ้งมองตรงไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตาของเธอ พรอ้มกับกล่าวว่า “แมแ้ต่เพื่อนบา้นของเรา
ยงัรูเ้ลยว่าลกูไม่อยากไปโบสถ ์ลูกคิดว่านี่ดีหรือเปล่า 
ลกูตอ้งการอะไร” แม่ดุจูเรมาตลอดทางที่เดินไปโบสถ ์
จูเรมาคิว้ขมวดมากขึน้ไปอีก เธอคิดแลว้ว่าเธอจะไม่ไป
โบสถกั์บแม่อีกต่อไปแลว้ 

เวลาต่อมาเมื่อแม่เตรียมพรอ้มไปโบสถ ์จูเรมาบอกว่า
เธอจะไปกับพี่สาวแทน แม่ตกลง 
บ่ายวนัสะบาโตหนึ่ง หลงัอาหารเที่ยง พี่สาวและแม่

ไปเขา้ร่วมรายการพาธไฟนเ์ดอรท์ี่โบสถ ์จูเรมาตดัสินใจ
อยู่บา้นตามล าพังและอ่านหนังสือ 

ขณะที่เธอเปิดหนงัสือออก เธอรูสึ้กเหมือนมีตวัอะไร
บางอย่างต่อยที่คอของเธอ เธอไม่สนใจและนอนลงบน
เตียงเพื่ออ่านหนงัสือ หลงัจากผ่านไปสองสามนาที เธอ
รูสึ้กหายใจล าบาก เธอจึงรีบลกุขึน้นั่ง ขณะที่เธอลกุขึน้
นั่ง ผึง้สีเหลืองตัวเล็กๆ ตกลงมาที่ตักของเธอ 

จูเรมาหวังว่าจะหายใจไดง้่ายขึน้เมื่อลุกขึน้นั่ง แต่ไม่
เลย เธอเร่ิมรูสึ้กมึนศีรษะ และเธอเร่ิมตกใจกลวั ดว้ย
อาการหายใจล าบาก เธอรีบวิ่งไปที่บา้นของเพื่อนบา้น 



 

20 

“ผึง้ต่อยหนูค่ะ หนูหายใจไม่ออก” เธอรอ้ง “ช่วย
โทรศพัทห์าแม่ใหห้น่อยค่ะ” 
แม่มาถึงในเวลาต่อมาไม่นานและรีบให้จูเรมากิน

ยา เมื่อเด็กหญิงสามารถหายใจไดต้ามปกติ แม่พา
เธอไปเดินเล่นนิดหน่อย 

“เห็นไม๊จ๊ะ มีอะไรเกิดขึน้เวลาที่เราไม่ยอมไปโบสถ”์ 
แม่กล่าว “ลกูยังอยากจะเป็นแบบนีต่้อไปไหม” 
ตัง้แต่วนันัน้เป็นตน้มา จูเรมาไปโบสถด์ว้ยความ

เต็มใจกับแม่ เธอไม่อยากโดนผึง้ต่อยอีกแลว้ 

แต่เมื่อจูเรมาหยุดที่จะโกรธ เธอสังเกตเห็นว่าที่จริง
แลว้ โบสถก็์เป็นสถานที่ที่มีความสขุแห่งหนึ่ง เธอมี
เพื่อนๆ และเธอสนุกกับการรอ้งเพลงและฟังค า
เทศนาต่างๆ เธอเร่ิมที่จะรกัพระเยซูแลว้ 

ทุกวนันี ้จูเรมารูสึ้กขอบคุณส าหรบัเหล็กในของผึง้ 
เธอกล่าวว่าเหล็กในของผึง้ท าใหเ้ธอหยุดที่จะโกรธ 
เหล็กไนของผึง้ท าใหเ้ธอไดเ้รียนรูว้่าโบสถเ์ป็นสถานที่
ที่มีความสขุแห่งหนึ่ง เหล็กไนของผึง้ไดน้ าใหเ้ธอได้
รูจ้กักับเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอ นั่นก็คือพระเยซู 



โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 









 

 ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศแองโกลาบนแผนท่ี 

➢ จูเรมากล่าวว่า “ฉันไม่รูว่้าเด็กๆ อยู่ท่ีไหนตอนนี ้
แต่ฉันรบัประกันไดอ้ย่างหน่ึงว่า พระเจา้จะไม่ยอม
แพก้ับเรา ถา้ความเจ็บปวดเป็นวิธีเดียวท่ีจะน าเรา
มาหาพระองค ์พระองคก์็จะอนุญาตใหค้วาม
เจ็บปวดนั้นเกิดขึน้กับเรา แต่ถา้เราชอบวิธีอื่น เรา
ก็สามารถยอมรบัความรกัของพระองคไ์ดต้ัง้แต่
วนันีเ้ลย” 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 ของแผนกล
ยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
โครงการเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามจะน าไปเปิด
โรงเรียนแห่งหน่ึงในบ้านเกิดของจูเรมา เมือง
ลูอนัดา แสดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือ
เสริมจุดแข็งของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสใน
การสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และ
ความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org 

 

 

 

แองโกลาน่าจะเป็นตน้ก าเนิดของทรง
ผมเดรดล็อค ผูห้ญิงชนเผ่ามวิลาจะใช้
ส่วนผสมของเปลือกไมท้ี่บดแลว้ น า้มนั 
เนย มลูววัแหง้ และสมนุไพรทาผมแลว้
ป้ันเป็นเดรดล็อค จ านวนขึน้อยู่กับอายุ
ของพวกเขา แลว้เดรดล็อคทัง้หลายก็
มกัจะถูกยอ้มดว้ยผงหินสีแดง 

http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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แอ็ดนาเป็นหญิงที่อารมณร์อ้น เธอชอบทะเลาะกับ
คนอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนบา้นทัง้หลายในเมืองลอูนัดา 
ประเทศแองโกลา 

แต่มีเพื่อนบา้นคนหนึ่งที่ไม่ยอมทะเลาะดว้ย ทุกครัง้ที่
แอ็ดนาเห็นมาเรีย เธอจะตะโกนใส่ ทุกครัง้ที่เธอเห็นมา
เรีย เธอพยายามชวนทะเลาะ แต่มาเรียกลบัยิม้ใหแ้ละ
ทดัทายเธออย่างชื่นบาน 

“ดีจงัเลยที่ไดเ้จอคุณวนันี”้ มาเรียกล่าว “ขอพระเจา้
อวยพรนะคะ” 
แอ็ดนาไม่เขา้ใจว่าท าไมมาเรียถึงมีความสขุขนาดนัน้ 

เธอไม่เขา้ใจว่าท าไมมาเรียไม่เคยตะคอกกลบัหรือ
ทะเลาะดว้ยเลย แอ็ดนาจึงตะโกนดงัขึน้และพยายาม
มากขึน้ที่จะชวนทะเลาะ แต่มาเรียยงัคงยิม้มากขึน้และ
ทกัทายเธอดว้ยความช่ืนบานมากขึน้อีก 

“ดีจริงๆ เลยนะที่ไดเ้จอคุณในวนันี”้ มาเรียกล่าว “ขอ
พระเจา้อวยพระพรคุณในแบบที่พิเศษมากๆ เลยนะคะ” 
แลว้แอ็ดนาก็มีความคิดหนึ่งเกิดขึน้ เธอมกัจะตอ้ง

เก็บขยะซึ่งปลิวมาจากถนนเขา้มาที่สนามหนา้บา้นของ
เธอบ่อยๆ ดงันัน้ครัง้ต่อไป เมื่อเธอท าความสะอาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามหนา้บา้นของเธอ เธอจึงน าถุงขยะไปวางไวข้า้งๆ 
ประตูหนา้บา้นของมาเรีย มาเรียไม่ไดบ้่นว่าอะไร เธอ
ไม่ไดพู้ดอะไรเลย เธอแค่หยิบถุงขยะขึน้มาแลว้น ามนั
ไปทิง้ที่ถังขยะใหญ่ตรงถนน แลว้เธอก็เดินกลบัมาที่
บา้นของเธอ เอาอะไรบางอย่างมาจากในครวัของเธอ 
และน ามนัไปที่บา้นของแอ็ดนา 

เมื่อแอ็ดนาเปิดประตู มาเรียกล่าว “ดีจริงที่ไดพ้บ
คุณวนันี ้นี่ค่ะ ขนมปังส าหรบัคุณ” 
เธอยื่นขนมปังที่ท าเองซ่ึงบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก

ใหกั้บแอ็ดนา 
แอ็ดนาประหลาดใจ แต่เธอยงัคงไม่เปล่ียนใจ ครัง้

ถัดไปที่เธอท าความสะอาดสนามหนา้บา้น อีกครัง้ที่
เธอน าถุงขยะไปวางไวท้ี่ประตูหนา้บา้นของมาเรีย อีก
ครัง้ที่มาเรียเองก็ไดห้ยิบถุงขยะขึน้มาและน ามนัไปทิง้
ที่ถังขยะขนาดใหญ่ แลว้เธอมาก็มาหาแอ็ดนา 

“ดีจงัที่ไดเ้จอคุณในวนันี”้ เธอกล่าว “นี่ค่ะ ขนมปัง
ของคุณ” 
เร่ืองเกิดขึน้เหมือนเดิมซ า้ๆ ครัง้แลว้ครัง้เล่า แอ็ดนา 

เอาถุงขยะไปวางที่ประตูบา้นมาเรีย แลว้มาเรียก็เอา 

ขนมปังมาให้ 

4  มิ ถุนายน  

 

May 2 8  

แองโกลา  

 

ANGOLA  

มาเรีย 

เป็นขนมปัง             
ส ำหรับขยะท่ีท้ิงไว้ 
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เชา้สะบาโตหนึ่ง มาเรียออกมาจากบา้นตอนที่  แอ็ดนา
ก าลงัเอาถุงขยะมาวางตรงประตูหน้าพอดี มาเรียแต่งตวั
พรอ้มไปโบสถแ์ลว้ คิดว่าเธอจะเสียใจไหม 

มาเรียมองไปที่ถุงขยะ และแมว้่าเธอแต่งตวัส าหรบัไป
โบสถแ์ลว้ เธอก็หยิบถุงขยะขึน้มาและน ามนัไปทิง้ที่ถัง
ขยะขนาดใหญ่ แลว้เธอก็ไปที่บา้นของแอ็ดนา 

“ดีจงัที่ไดพ้บคุณในวันนี”้ เธอกล่าว “นี่ค่ะขนมปัง
ส าหรบัคุณ” 
ขณะที่มาเรียหนัหลงักลบั แอ็ดนาหยุดเธอไว ้เธอน า้ตา

ไหล 

“ขอบคุณมากส าหรบัขนมปัง” เธอกล่าว “แต่โปรดรอ
เราสักครู่ เราอยากจะไปโบสถกั์บคุณดว้ย” มาเรีย
ประหลาดใจ 

“เราเหรอคะ” เธอถาม “ค าว่าเราหมายความว่า” 
“ครอบครวัของฉันและฉันอยากจะเรียนรูท้ี่จะรกั         

พระเยซูของคุณค่ะ” แอ็ดนากล่าว 

แลว้แอ็ดนา, สามีของเธอและลกูๆ ของพวกเขาอีก        
ส่ีคนจึงไดม้าเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส เพราะอะไร       
มาเรียไม่เคยแบ่งปันขอ้พระคมัภีรกั์บพวกเขา ไม่เคยพูด
เร่ืองพระเจา้กับพวกเขา มาเรียแค่แสดงความรกัของ   
พระเจา้ผ่านการกระท าของเธอ เธอเชื่อฟังพระเยซูโดย 
การรกัศัตรู พระเยซูตรสั “จงรกัศัตรูของท่าน จงอวยพร 
แก่ผูท้ี่สาปแช่งท่าน จงท าดีแก่ผูท้ี่เกลียดชงัท่านและจง
อธิษฐานเพื่อผูท้ี่ปฏิบติัอย่างเหยียดหยามต่อท่านและ   
ข่มเหงท่าน ท าดงันีแ้ลว้ท่านทัง้หลายจะเป็นบุตรของ   
พระบิดาของท่านผูท้รงสถิตในสวรรค”์ (มทัธิว 5:44–45, 

KJV) 
ทุกวนันีแ้อ็ดนาไม่เป็นคนอารมณ์รา้ยอีกต่อไป ไม่ชอบ

ทะเลาะดว้ย แต่เธอยิม้ใหเ้พื่อนบา้นและกล่าวอย่างช่ืน
บานว่า “ดีจงัที่ไดพ้บคุณวนันี ้ขอพระเจา้อวยพระพร”  

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะน าไปช่วยเปิดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่งในเมือง
ลอูนัดา ประเทศแองโกลา เพื่อเด็กคนอื่นๆ อีกจะไดเ้รียน 
รูจ้กัพระเยซ ู 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศแองโกลาบนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะรกัศตัรูของพวกเขาอย่างไร
ไดบ้า้ง เหมือนท่ีมาเรียรกัแอ็ดนา ค าตอบท่ีเป็นไป
ไดเ้ช่น ช่วยเพ่ือนท่ีชอบแกลง้เราท าการบา้น แบ่ง
ขนมใหพ้ี่นอ้งหลงัจากทะเลาะกัน อธิษฐานเผ่ือคนท่ี
ชอบลอ้ท่ีโรงเรียน เป็นตน้ 

➢ บอกเด็กๆ ว่าพระเยซูยงัตรสัอีกว่า “ฝ่ายเราบอก
ท่านว่า อย่าต่อสูค้นชั่ว ถา้ผูใ้ดตบแกม้ขวาของท่าน 
ก็จงหนัแกม้ซา้ยใหเ้ขาดว้ย” (มทัธิว 5:39, KJV) 
และ “ท่านทัง้หลายเป็นเกลือแห่งโลก ถ้าเกลือนั้น
หมดรสเค็มไปแลว้จะท าใหก้ลบัเค็มอีกอย่างไรได ้
แต่นัน้ไปก็ไม่เป็นประโยชนอ์ะไร มีแต่จะทิง้เสีย
ส าหรบัคนเหยียบย ่า” (มทัธิว 5:13, KJV) ถาม
เด็กๆ ว่าขอ้พระคมัภีรเ์หล่านีแ้ละท่ีอยู่ในเร่ืองวนันี้
จะน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตไดอ้ย่างไร 

➢ ชื่อ แอ๊ดนา เป็นนามสมมุติ  

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่า 
“ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพื่องาน
พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยั
ชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชม
ยินดีในการเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้ง
สาวก” และวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือ
เสริมสรา้งและเพ่ิมการเขา้ถึงของแอ๊ดเวนตีสไปยงั
เมืองใหญ่ ท่ามกลางกลุ่มคนท่ียงัเขา้ไม่ถึง” โครงการ
เงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามซึ่งน าไปช่วยเปิดโรงเรียน
ในเมืองลูอนัดาบา้นเกิดของมาเรีย แสดงถึง
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็งของ
สถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุน
อิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงัผ่าน     
พระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org 

http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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อเดลินาวิ่งไปหาแม่พรอ้มกับค าถามหนึ่งในบา้นของ
พวกเขาที่ประเทศแองโกลา 
“ในพระคมัภีรม์ีหนงัสือแค่เล่มเดียวเหรอคะ” เธอถาม 
แม่ประหลาดใจ “ลกูหมายความว่ายงัไง” แม่ถาม 
“ในพระคมัภีรม์ีหนงัสือแค่เล่มเดียวเหรอคะ” อเดลินา

ถามซ า้อีก 
“ไม่ใช่ค่ะ แน่นอนว่าไม่ใช่” แม่ตอบ “ในพระคมัภีรม์ี

หนงัสืออยู่หลายเล่มเลย” 
แม่พูดถูก เด็กๆ รูไ้หมว่ามีหนงัสือกี่เล่มในพระคมัภีร ์

ในพระคมัภีรม์ีหนงัสือทัง้หมด 66 เล่ม เร่ิมจากปฐมกาล
ในภาคพนัธสญัญาเก่าและจบลงที่วิวรณใ์นภาคพนัธ
สญัญาใหม่ 
แม่คิดว่าค าถามเกี่ยวกับจ านวนหนงัสือในพระคมัภีร์

คงจบลงแลว้ แต่เหล่าเลย อเดลินายงัมีค าถามอื่นต่ออีก 
“แม่คะ” เธอถาม “แลว้พระคัมภีรม์ีบทเดียวเลยเหรอ

คะ” 
ค าถามนีท้  าใหแ้ม่ประหลาดใจกว่าค าถามแรกเสียอีก 

แม่คิดว่าตอนนีอ้เดลินาน่าจะแค่ท าตลกแลว้ 

“ลกูถามอะไรตลกๆ แลว้ล่ะ” แม่กล่าว “แม่เพิ่งบอกไป
ว่าพระคัมภีรม์ีหนงัสือหลายเล่ม และแต่ละเล่มก็ตอ้งมี
อย่างนอ้ยหนึ่งบทหรือมากกว่านัน้” 
อีกครัง้ที่แม่พูดถูก พระคมัภีรม์ีอยู่หลายบทมาก รูไ้หม

ว่ามีทัง้หมดก่ีบท พระคมัภีรม์ีทั้งหมด 1,189 บท 
ตอนนีแ้ม่คิดว่าเร่ืองคงจะจบแลว้ล่ะ แต่เหล่าเลย 
“หนูคิดว่าพระคมัภีรม์ีแค่หนงัสือเล่มเดียวและบท

เดียวค่ะ” อเดลินากล่าว 
แม่ไม่รูว้่าจะคิดยงัไงดี แม่ไม่อยากจะคุยเร่ืองนีแ้ลว้ 

แต่แม่ยงัตอ้งถาม 
“ท าไมลูกพูดแบบนัน้จ๊ะ” แม่ถาม 
“เพราะศาสนาจารยข์องเราอ่านพระคมัภีรจ์ากบท

เดิม หนงัสือเดิมของพระคัมภีรท์ุกวนัอาทิตยเ์ลยค่ะ” 
อเดลินากล่าว 
อเดลินาพูดถูก ศาสนาจารยม์กัจะเทศนาจาก      

พระคมัภีรบ์ทเดิมจากหนงัสือมทัธิวทุกวนัอาทิตย์ 
แม่หนา้บึง้ แม่ไม่ชอบส่ิงที่อเดลินาก าลังพูด ส าหรบั

แม่มนัฟังดูเหมือนกับว่าอเดลินาก าลงัไม่ให้ความเคารพ
ตอศาสนาจารย ์แม่ย่ืนมือออกไปตบที่แกม้ของอเดลินา 
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อเดลินายิม้ เธอเสียใจที่แม่ตบหนา้เธอ มนัเจ็บ                  
แต่เธอก็ไม่เสียใจ เธอตระหนกัไดว้่าแม่โกรธเพราะ               
แม่ไม่ไดรู้จ้กัพระเจา้จริงๆ เธอหวงัว่าแม่จะไดรู้จ้ัก               
พระเจา้ 
อเดลินาไดรู้จ้ักกับพระเจ้าโดยการไปเขา้ร่วมการ

ประชุมประกาศในเมืองวีเจ เมืองที่อยู่ทางเหนือของ
ประเทศแองโกลา เธอมีค าถามมากมายเก่ียวกับ
พระคมัภีรห์ลงัจากฟังนักเทศนาของคริสตจักร       
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนนัน้ นกัเทศนพ์ูดเร่ืองจาก
หนงัสือมทัธิว แต่เขาก็เทศนาจากหนงัสือเล่มอื่นๆ 
ในพระคมัภีรด์ว้ย อเดลินาชอบฟังเร่ืองต่างๆ ที่มา
จากหลายๆ บทและจากหลายเล่มในพระคมัภีร ์เธอ
ฟังอย่างตั้งใจและประหลาดใจเป็นพิเศษขณะที่เขา
พูดเร่ืองความรกัของพระเจา้ 
หลงัจากที่ไดคุ้ยกับแม่ อเดลินาตัดสินใจไดเ้ลยว่า

เธอรกัพระเจา้ดว้ยสดุจิตสุดใจของเธอและตอ้งการ
จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองคเ์ท่านัน้ เธอเป็นหนึ่งใน 12 
คนที่เขา้ร่วมฟังการประชุมประกาศของโบสถ ์         
แอ๊ดเวนตีสในครัง้นัน้ 
หลงัจากการรบับพัติศมาของเธอ อเดลินา

เผชิญกับปัญหาใหม่ที่บา้น แต่เธอไม่กังวล เธอรู้
ว่าพระเจา้จะปกป้องผูท้ี่วางใจในพระองค ์เธอได้
พบกับพระเจา้เที่ยงแท ้พระเจา้ผูท้รงปรากฏอยู่ใน
ทุกแห่งของหนงัสือทัง้ 66 เล่มและทุก 1,189 บท
ในพระคมัภีร ์

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยเปิดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแห่ง
หนึ่งในเมืองเบลิซซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือของปรเทศ
แองโกลา ซึ่งพืน้ที่นนัน้ก็เป็นเหมือนกับบา้นเกิด
ของอเดลินาซึ่งไดร้บัการพิสูจนแ์ลว้ว่าเป็นพืน้ที่ที่
ยากจะเขา้ถึงจริงๆ 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศแองโกลาบนแผนท่ี 

➢ ชื่อของอเดลินาเป็นนามสมมุติ นักเทศนเ์ซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสซ่ึงเทศนาท่ีการประชุมประกาศนัน้
คือ ออกันโต มูนานา เขาไดน้ าการเปิดประชุมใน
บางครัง้ท่ามกลางสถานการณ์ท่ียากล าบากมาก
ทั่วทัง้ประเทศแองโกลา 

➢ ทอสอบเด็กๆ เกี่ยวกับความรูใ้นพระคมัภีร ์
นอกจากจะทา้ทายใหพ้วกเขารูจ้  านวนเล่มของ
หนังสือในพระคมัภีรแ์ละจ านวนบทแลว้ ใหพ้วก
เขาลองเดาว่าบทไหนท่ียาวท่ีสุด (สดุดี 119) และ
บทไหนท่ีสั้นท่ีสุด (สดุดี 117) ท่ีน่าสนใจก็คือ 
สดุดี 117 ยงัเป็นบทท่ีอยู่ตรงกลางของพระคมัภีร ์
ดว้ย 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 2 
“เพ่ือเสริมสรา้งและเพ่ิมการเขา้ถึงของแอ๊ดเวนตีส
ไปยงัเมืองใหญ่ ท่ามกลางกลุ่มคนท่ียงัเขา้ไม่ถึง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
“เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมี
ส่วนร่วมของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” 
และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 

7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นแบบอย่างต่อโลกตาม
พระคมัภีร”์ โครงการเปิดโบสถแ์ละโรงเรียนใน
เบลิซแสดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือ
เสริมจุดแข็งของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสใน
การสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และ
ความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org 
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25 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปู่ ชอบดื่มเหลา้และสบูบุหร่ี 
ย่ารกัปู่ มาก แต่เธอไม่ชอบที่เขาด่ืมเหลา้และสบูบุหร่ี 

เธอต่อว่าเขาดงัๆ เธออธิษฐานเผ่ือเขาบ่อยๆ แต่ดู
เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึน้ 
แลว้ย่าก็เร่ิมไปโบสถอ์ีกที่หนึ่งในหมู่บา้นของพวกเขา

ในประเทศแองโกลา ปู่ ไปโบสถข์องเขาทุกวนัอาทิตย ์ย่า
ไปโบสถ์ใหม่ทุกวนัเสาร ์ไม่นานย่าไดเ้ป็นสมาชิกโบสถ ์
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสเล็กๆ และเป็นมคันายิกาที่โบสถ์ 
สะบาโตหนึ่ง ไม่นานหลงัจากที่ย่าไดเ้ป็นสมาชิกโบสถ์

แอ๊ดเวนตีส เธอก าลงัฟังค าเทศนาในโบสถแ์ลว้เธอก็ได้
ยินเสียงปู่ ดงัขึน้ที่ดา้นนอกโบสถ์ 
“ย่า ออกมานะ” ปู่ ตะโกนเรียก 
“กลบับา้นกัน”  
ฟังจากเสียงของเขา ย่ารูเ้ลยว่าปู่ ด่ืมเหลา้มา 
ย่ารูสึ้กเสียใจและอาย แต่เธอจะท าอะไรได ้เธอลุกขึน้

อย่างเงียบๆ และกลบับา้นกับปู่  
เร่ืองเดิมเกิดขึน้อีกในวนัสะบาโตต่อมา ขณะที่ย่า

ก าลงันั่งฟังค าเทศนา เธอไดยิ้นเสียงปู่ รอ้งดงัมาจากดา้น  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นอกโบสถ ์“ย่า ออกมาเถอะ กลบับา้นเรากันนะ” ย่าลุก 

ขึน้อย่างเงียบๆ แลว้กลบับา้นไปพรอ้มกับปู่  
เร่ืองนีเ้กิดขึน้เหมือนเดิมไปเป็นเวลาหลายปี 

ปู่ รูสึ้กประหลาดใจ เพราะย่ายงัคงปฏิบติัต่อเขาอย่าง
ดีเสมอที่บา้น ย่าไม่เคยต่อว่าเขาดังๆ เหมือนเมื่อก่อน
แลว้ 
วนัหนึ่ง ศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตีสคนที่ถูกขดัจงัหวะ

การเทศนาอยู่เร่ือยๆ คนนัน้ไดม้าเคาะที่ประตูบา้น ปู่
รูสึ้กประทบัใจ ไม่เคยมีศาสนาจารยม์าเย่ียมที่บา้นของ
เขามาก่อน สะบาโตต่อมา ปู่ ตดัสินใจไปโบสถ์กับย่าและ
ฟังค าเทศนาของศาสนาจารยด์ว้ยตัวเขาเอง ย่ามี
ความสขุมาก สมาชิกโบสถค์นอื่นๆ ก็มีความสขุเช่นกันที่
ไดพ้บปู่  และพวกเขาไดใ้หก้ารตอ้นรบัเขาอย่างอบอุ่น 
หลงัเทศนาจบ ปู่ บอกกับย่าว่า “ปู่ มีความคิดอย่างหนึ่ง
นะ ตัง้แต่นีไ้ป ปู่ จะมาโบสถกั์บย่าทุกวนัเสาร ์แลว้ขอให้
ย่าไปโบสถกั์บปู่ ทุกวนัอาทิตยน์ะ” 
แลว้ก็เป็นเช่นนัน้ตลอดหนึ่งเดือนถัดมา แลว้ศาสนา

จารยแ์อ๊ดเวนตีสไดก้ลบัมาเยี่ยมที่บา้นของปู่ อีกครัง้  
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ศาสนาจารยไ์ดอ้ธิษฐานเผ่ือลูกทัง้ 10 คนของปู่  เขา
อธิษฐานเผ่ือหลานส่ีคนของปู่  เขาอธิษฐานเผ่ือปู่ และ
ย่าและชีวิตคู่ของพวกเขา ปู่ ประหลาดใจ ไม่เคยมี
ศาสนาจารยม์าเย่ียมบา้นของเขาถึงสองครัง้และ
อธิษฐานเผ่ือสมาชิกทุกคนในครอบครวัของเขาเช่นนี ้
มาก่อน หลงัจากมาเย่ียม ปู่ ไดไ้ปที่โบสถแ์อ๊ดเวนตีส
เพื่อร่วมประชุมอธิษฐานทุกวนัพุธ นมสัการตอ้นรบั
วนัสะบาโตทุกวนัศุกร ์และร่วมนมัสการในทุกวนัสะ
บาโต ปู่ ไปถึงโบสถ์ตรงเวลาเสมอและเขา้ร่วมจนจบ
รายการทุกครัง้ 
แลว้วนันัน้ก็มาถึงเมื่อโบสถจ์ดัการประชุม

ประกาศขึน้ และปู่ ไดต้ัดสินใจรบับพัติศมา เพื่อน
บา้นในหมู่บา้นของเขาในเมืองแอมบริซ ประเทศแอง
โกลาต่างประหลาดใจกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้
ในชีวิตของปู่  เขาไม่ด่ืมเหลา้หรือสบูบุหร่ีอีกแลว้ แต่
เขากลบัมีความสขุกับการอ่านพระคัมภีรแ์ละการไป
โบสถ ์เขากลายเป็นคนใหม่ “เหตุฉะนัน้ถ้าผูใ้ดอยู่ใน
พระคริสต ์ผูน้ัน้ก็เป็นคนที่ถูกสรา้งใหม่แลว้” (2 โค
รินธ ์5:17, KJV) 















 

ประเทศแองโกลามีแหล่ง
ทรพัยากรธรรมชาติที่
สมบูรณม์ากและเป็น
ผูผ้ลิตขนาดใหญ่อนัดบั
สอบส าหรบัน า้มนัและ
เพชรในภูมิภาค
แอฟริกาใตส้ะฮารา 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศแองโกลาบนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองานพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ์ ทัง้คนหนุ่ม
สาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ย
ความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
และการสรา้งสาวก” วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่าย
จิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและ
ครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณ
เป็นศูนยก์ลาง” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  
www.IWillGo2020.org. 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ะน าไปช่วย
ส่ีโครงการในประเทศแองโกลา บา้นเกิดของคุณปู่ เปาโล 
โดมิงโกส ์ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจ
กวา้งขวางในสปัดาหห์นา้ 

 

โดย เบิร์นส์ มูซา สิบนัดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iwillgo2020.org/


 

27 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนริคารโ์ดอายุ 10 ปี เขาเกิดอุบติัเหตุขึน้ขณะที่
กระโดดขา้มรัว้แห่งหนึ่งในประเทศแองโกลา เขาไม่ทนั
สงัเกตุเห็นลวดโลหะบางๆ ซึ่งอยู่อีกดา้นหนึ่งของรัว้ และ
มนัท าใหเ้ขาหวักระแทกพืน้ 

หลงัเกิดอุบัติเหตุ เขาเร่ิมมองไม่เห็น ที่โรงเรียน เขามี
ปัญหากับการมองสิงที่ครูเขียนบนกระดานด า และเขา
ขอไปนั่งตรงแถวหนา้ หลงัจากนัน้ไม่นาน แมแ้ต่นั่งแถว
หนา้แลว้เขาก็ยงัมองไม่เห็น ในที่สุด ครูจึงส่งเขากลบั
บา้นและบอกว่าโรงเรียนไม่สามารถสอนเด็กชายตา
บอดได ้

พ่อแม่ของริคารโ์ดน าเขาไปหาหมอหลายคน แต่ไม่มี
ใครสามารถช่วยเขาได ้พวกเขาบอกว่าริคารโ์ดจะไม่มี
ทางมองเห็นไดอ้ีกแลว้ 
ริคารโ์ดเสียใจมาก เขาจะไม่สามารถเล่นฟุตบอล ขี่
จกัรยานหรือเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆ ของเขาไดอ้ีกแลว้ 
เมื่อเขาออกจากบา้น เขาไดยิ้นเพื่อนๆ ที่เคยเล่นกับเขา
ลอ้เขาว่า “เด็กชายบอดนอ้ย เด็กชายบอดนอ้ย” พวก
เขากล่าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวกเด็กๆ คิดว่าพวกเขาก็แค่ลอ้เล่น แต่พวกเขาไม่รูว้่า
ค าพูดของพวกเขาก าลงัท ารา้ยริคารโ์ด เขารูสึ้กว่าชีวิตนี ้
ไม่มีความหวงัอะไรแลว้ วนัหนึ่ง ญาติที่อายุมากกว่าคน
หนึ่งไดช้วนริคารโ์ดไปเขา้ร่วมกิจกรรมกลางแจง้ของพาธ
ไฟนเ์ดอร ์ญาติคนนีเ้ป็นผูน้  าชมรมพาธไฟนเ์ดอร ์ริคารโ์ด
ไม่อยากไป แต่ญาติของเขายงัพยายามชวน ในที่สดุเขาก็
ไป ริคารโ์ดประหลาดใจที่เขาสามารถเขา้ร่วมกิจกรรม
หลายอย่างของพาธไฟนเ์ดอรไ์ด ้ญาติของเขายงัขอใหเ้ขา
ช่วยอะไรบางอย่างดว้ย  ริคารโ์ดรูสึ้กเป็นที่ตอ้งการ เขา
รูสึ้กดี 

ไม่นานต่อมา ริคารโ์ดไดยิ้นค าเทศนาที่ท าใหเ้ขา
อยากจะมอบถวายจิตใจใหกั้บพระเยซู แต่แลว้ก็เกิด
ปัญหาขึน้ ที่ชัน้เรียนเตรียมบพัติศมา คุณครูขอให้ริคารโ์ด
และคนอื่นๆ ที่ตอ้งการจะรบับพัติศมาท่องจ าพระบัญญัติ
สิบประการ แต่ริคารโ์ดไม่สามารถอ่านพระคมัภีรห์รือ
กระดาษที่เขียนพระบญัญัติสิบประการไวซ้ึ่งคุณครูแจก 
เขาเสียใจและคิดว่าเขาคงจะไม่สามารถรบับพัติศมาได ้   
ที่บา้น แม่ใหก้ าลงัใจเขา “ถา้เป็นน า้พระทยัพระเจา้ ลูกจะ
ไดร้บับพัติศมา” แม่กล่าว 

ระหว่างสปัดาห ์พี่สาวของเขาไดอ้่านพระบญัญัติสิบ
ประการดงัๆ ให้ริคารโ์ดฟัง เธออ่านหลายๆ รอบจนริคารโ์ด  
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สามารถจดจ าไดท้ัง้หมด 

ในวนัศุกร ์ทุกคนที่ตอ้งการรบับพัติศมามารวมตัว
กันที่โบสถ ์“ใครจะท่องพระบัญญัติสิบประการเป็น
คนแรก” ผูป้กครองโบสถถ์าม 

ไม่มีใครอาสา ดงันัน้ริคารโ์ดจึงยกมือขึน้ เขาไม่
สามารถท่องเรียงล าดบัไดถู้กตอ้ง แต่เขาท่องได้
ครอบทัง้ 10 ขอ้อย่างสมบูรณแ์บบ ผูป้กครองโบสถ์
ประหลาดใจและจบัมือยินดีกับเขา เขาหนัไปหาคน
อื่นพรอ้มกับถามขึน้ว่า “ใครจะท่องไดเ้หมือน                       
ริคารโ์ดบา้ง” 
วนัต่อมา ในวนัสะบาโตทุกคนรวมทั้งริคารโ์ด               

รบับพัติศมา 
หลงัจากนัน้ไม่นาน ริคารโ์ดไดร้บัเชิญใหไ้ป

แบ่งปันข่าวพนัธกิจประจ าสปัดาหใ์นช่วงโรงเรียน 

สะบาโต เมื่อสมาชิกโบสถบ์างคนไดยิ้น พวกเขาขอให้
ผูน้  าโรงเรียนสะบาโตเปล่ียนใจ 

“ริคารโ์ดไม่สามารถเล่าข่าวพนัธกิจไดห้รอก เพราะเขา
ไม่สามารถอ่านได”้ พวกเขากล่าว 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศแองโกลาบนแผนท่ี 

➢ อภิปรายกับเด็กๆ ถึงพฤติกรรมของเพ่ือนเล่นของริคารโ์ด 
และถามเด็กๆ ว่าเด็กผูพ้ิการทางการมองเห็นควรจะได ้
รบัการปฏิบตัิอย่างไร ถามเด็กๆ ว่าพระเยซูจะทรงปฏิบตัิ
ต่อเด็กท่ีพิการทางการมองเห็นอย่างไร หนุนใจใหเ้ด็กๆ 
แสดงความรกัและอดทนต่อทุกคนไม่ว่าแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม  

 

มีสตัวม์ากมายในทุ่งหญา้สะวนันา ไดแ้ก่ 
กระทิง ชา้ง ยีราฟ ฮิปโปโปเตมัส ไฮยีนา 
เสือดาว สิงโต ลิง กวาง ละมั่ง และมา้ลาย 
แมลงต่างๆ ทัง้ยุงและแมลงวนัซึ่งทัง้สองเป็น
พาหะของโรครา้ยแรงมากมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน     
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองานพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ์ ทัง้คนหนุ่มสาว
และวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความ
ชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการ
สรา้งสาวก”วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือ
เสริมสรา้งและเพ่ิมการเขา้ถึงของแอ๊ดเวนตีสไปยงั
เมืองใหญ่ ท่ามกลางกลุ่มคนท่ียงัเขา้ไม่ถึง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
“เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
โครงการท่ีจะเปิดโรงเรียนหน่ึงแห่งในเมืองลูอนัดา
ไดแ้สดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริม
จุดแข็งของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการ
สนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงั
ผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระ
เจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
www.IWillGo2020.org   

 

http://www.iwillgo2020.org/
http://www.iwillgo2020.org/
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ผูน้  าโรงเรียนสะบาโตแตะที่ไหล่ของริคารโ์ดเบาๆ 

“ไดยิ้นที่พวกเขาพูดกันใช่ไม๊” เขาถาม ริคารโ์ดพยัก
หนา้ “แสดงใหทุ้กคนเห็นว่าเธอท าอะไรไดบ้า้ง” เขา
กล่าว “เตรียมเล่าเร่ืองส าหรบัสะบาโตหนา้เลยนะ” 
พี่สาวของริคารโ์ดอ่านข่าวพนัธกิจใหเ้ขาฟังจากข่าว

พนัธกิจประจ าไตรมาส และเขาจดจ าไดอ้ย่างง่ายดาย 
ในวนัสะบาโต ริคารโ์ดเล่าข่าวตัง้แต่ตน้จนจบ เมื่อเล่า
จบ เสียงดงั “อาเมน” ดงักอ้งโบสถด์ว้ยความ
ประหลาดใจ 

ทุกวนันี ้ริคารโ์ดอายุ 25 ปี เป็นนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัซึ่งเตรียมตัวที่จะเป็นศาสนาจารยใ์น
อนาคต เขาไดน้ าชมรมพาธไฟนเ์ดอรเ์มื่อสองปีที่ผ่าน
มา และเทศนาเป็นประจ าในโบสถ์ต่างๆ ทั่วประเทศ
แองโกลา ผูค้นมากมายไดร้บับพัติศมาหลงัจากฟังค า
เทศนาของเขา 
ริคารโ์ดไม่เสียใจอีกต่อไปแลว้ แม้ว่าเขาไม่สามารถ

มองเห็นไดด้ว้ยตาของเขา แต่เขารูว้่าพระเจา้ทรง
ประทานความสามารถในการจ าอย่างดีเลิศแก่เขา เขา
ยงับอกดว้ยว่าหมอพูดผิดที่พวกเขาบอกว่าเขาจะไม่มี
วนัมองเห็นไดอ้ีก เพราะในวิวรณ ์1:7 กล่าวว่า “ดูเถิด
พระองคจ์ะเสด็จมาในเมฆและนยัน์ตาทุกดวงจะเห็น
พระองค”์ (KJV) นี่เป็นพระสญัญาว่าเมื่อพระเยซู
เสด็จกลบัมา ดวงตาทุกดวงจะมองเห็นพระองค ์
รวมทัง้ริคารโ์ดดว้ย 

“วนัหนึ่งฉันจะไดเ้ห็นพระพกัตรข์องพระเยซูของฉัน” 
เขากล่าว 





 

  ก่อนสะบาโตท่ี 13 

➢ ส่งขอ้ความไปท่ีบา้นของเด็กๆ เพื่อเตือนผูป้กครองถึง
รายการสะบาโตท่ีสิบสามและหนุนใจใหเ้ด็กๆ น าเงิน
ถวายสะบาโตท่ีสิบสามของพวกเขามาถวายในวนัท่ี 
25 มิถุนายน เตือนใจทุกคนว่าเงินถวายงานมิชช่ัน
ของพวกเขาเป็นเหมือนของขวญัในการประกาศพระ
วจนะของพระเจา้ไปทั่วโลก และหน่ึงในส่ีของเงินถวาย
สะบาโตท่ีสิบสามของเราจะส่งตรงไปช่วยหกโครงการ
ในสามประเทศของส านักงานภาคแอฟริกาใต-้
มหาสมุทรอินเดีย สามารถดูโครงการต่างๆ ไดท่ี้ปก
ดา้นหลงั  

➢ ผูเ้ล่าเร่ืองไม่จ าเป็นจะตอ้งจดจ าเร่ืองทัง้หมด แต่เขา
หรือเธอควรจะคุน้เคยกับเร่ืองมากพอเพ่ือท่ีจะไดไ้ม่
เหมือนกับตอ้งอ่านตลอดเวลา หรือเด็กๆ อาจจะน า
เร่ืองมาแสดงเป็นละครสัน้ๆ ก็ได ้

➢ ก่อนหรือหลงัการน าเสนอเร่ือง ใชแ้ผนท่ีเพ่ือแสดง
ประเทศทัง้สามเหล่านีซ้ึ่งอยู่ในส านักงานภาค
แอฟริกาใต-้มหาสมุทรอินเดีย ไดแ้ก่ ประเทศแองโกลา 
มาลาวีและมายอต ซึ่งจะไดร้บัเงินถวายสะบาโตท่ีสิบ
สามของเรา อธิบายโครงการต่างๆ ของเงินถวาย            
สะบาโตท่ีสิบสามดว้ย   

 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเราในวันนีจ้ะน าไป
ช่วยเปิดโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสหนึ่งแห่งในบา้นเกิดของ      
ริคารโ์ด เมืองลอูนัดา ประเทศแองโกลา ขอบคุณส าหรบั
การถวายดว้ยใจกวา้งขวางส าหรบัส านกังานภาค
แอฟริกาใต-้มหาสมทุรอินเดียในวนันี ้
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 



 

30 

   โครงกำรสะบำโตท่ีสิบสำมในอนำคต  
เงนิถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสต่อไป จะน าไปช่วยส านักงานภาคอเมริกาใตเ้พื่อสรา้งโบสถต่์างๆ ใน
พืน้ที่เหล่านี:้ 
▪ เมืองโคชาแบมบา ประเทศโบลิเวีย  

▪ เมืองเอลอลัโต ประเทศโบลิเวีย 

▪ เมืองลาปาส ประเทศโบลิเวีย 

▪ เมืองทรินิแดด ประเทศโบลิเวีย  

▪ เมืองซานโตส ประเทศบราซิล 

▪ เมืองมาอูอา ประเทศบราซิล 

▪ เมืองโบรเดาวส์กี ประเทศบราซิล  

▪ เมืองริเบเราเปรโต ประเทศบราซิล 
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