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     ส ำนักงำนภำคอเมริกำใต้ 

ข่ำวพนัธกิจเดก็ 
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เซบาสเตียนวยัส่ีขวบ มองหนา้พ่อกับแม่ที่โต๊ะ
อาหารตอนมือ้เชา้ 

“อธิษฐานกันครบั” เขากล่าว 

พ่อกับแม่มองหนา้กันดว้ยความประหลาดใจ พวก
เขาเชื่อในพระเจา้ แต่พวกเขาไม่เคยอธิษฐานก่อน
รบัประทานอาหารเลย 

“มาขอบคุณพระเจา้กันครบั” เซบาสเตียนกล่าว 

แม่กม้ศีรษะและปิดตา พ่อกม้ศีรษะและปิดตา      
เซบาสเตียนนอ้ยกม้ศีรษะและปิดตา แม่ขอบคุณ            
พระเจา้ส าหรบัอาหาร 

หลงัอาหารเชา้ เซบาสเตียนไปโรงเรียนของเขาใน
เมืองคลิซา ประเทศโบลิเวีย เซบาสเตียนเร่ิมเรียนที่
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสตัง้แต่ตอนตน้ปีนัน้ ที่
โรงเรียนเขาก าลงัเรียนตวัอักษรและตวัเลข เขาก าลงั
เรียนวิธีการอธิษฐานและขอบคุณพระเจา้ส าหรบัทุกส่ิง
ทุกอย่างดว้ย 

เย็นวนันัน้ เมื่อเขากลบัมาถึงบา้น เซบาสเตียนมอง
ไปที่พ่อกับแม่ที่โต๊ะอาหารเย็น “อธิษฐานกันครบั” เขา
กล่าว “มาขอบคุณพระเจา้กัน” 

ครอบครวัก้มศีรษะลงและปิดตาขณะที่พวกเขา
ขอบคุณพระเจา้ส าหรบัอาหาร 
ไม่นานครอบครวัก็อธิษฐานก่อนอาหารทุกมือ้ พวกเขา

ยงัขอบคุณพระเจา้ส าหรับทุกส่ิงที่พวกเขามีดว้ย พ่อและ
แม่มีความสขุมาก พวกเขาเห็นเลยว่าเซบาสเตียนเป็น
เด็กที่พิเศษซึ่งไดร้บัพระพรจากพระเจ้า 

เมื่อเซบาสเตียนอายุ 6 ปี เขาขอใหแ้ม่พาเขาไปโบสถ์
ในวนัสะบาโต แม่กับพ่อไม่อยากพาเขาไปโบสถว์นัเสาร ์
แต่เซบาสเตียนไดยิ้นเร่ืองโรงเรียนสะบาโตที่โรงเรียนของ
เขา และเขาอยากไป เขาขอแม่จนแม่ตกลงพาเขาไป แต่
แม่ไม่เขา้ไปในโบสถ ์แม่คอยอยู่นอกประตูจนโรงเรียนสะ
บาโตจบแลว้พาเซบาสเตียนกลบับา้น เซบาสเตียนมี
ความสขุกับการไดไ้ปโรงเรียนสะบาโต แต่เขาอยากใหพ้่อ
กับแม่ไปโรงเรียนสะบาโตดว้ย เขารอ้งขอพวกเขาจนแม่
เร่ิมไปโรงเรียนสะบาโตกับเขา แต่พ่อก็ยงัไม่ไป 

เซบาสเตียนอธิษฐานว่าพ่อจะไปโบสถกั์บพวกเขา แม่
เร่ิมอธิษฐานใหพ้่อไปโบสถ์กับพวกเขาเช่นกัน 

แลว้เซบาสเตียนก็มีนอ้งสาวคนหนึ่ง ซาแมนทานอ้ย
เกิดขึน้มาในครอบครวั แลว้พ่อก็ตกลงไปโบสถเ์พื่อร่วม 

โบลิเวยี 2 กรกฎาคม 

มำอธิษฐำนกนั 

เซบาสเตียน 12 ปี 
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ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองคลิซาประเทศโบลิเวียบนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผน กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงค์
พนัธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจ
ทั่วโลกและการเสียสละเพื่องานพนัธกิจให้
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยั
ชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่น
ชมยินดีในการเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละ
การสรา้งสาวก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” โรงเรียนแอ๊ด
เวนตีสใน คลิซาและโครงการสะบาโตท่ีสิบ
สามซึ่งจะสรา้งโบสถอ์ีกส่ีแห่งในประเทศ
โบลิเวียไดแ้สดงถึง วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 

4 “เพ่ือเสริมจุดแขง็ของสถาบนัเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพ
องคร์วม และความหวงัผ่านพระเยซู และ
ฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org. 

 

พิธีอุทิศถวายซาแมนทานอ้ยและเซบาสเตียนใหกั้บ  
พระเจา้ 

แลว้เมื่อเซบาสเตียนอายุ 8 ปีแม่ตดัสินใจรบั                     
บพัติศมา หนึ่งปีต่อมาเซบาสเตียนรบับพัติศมา   
เขายงัคงอธิษฐานเผ่ือพ่อ เขาขอใหพ้่อไปร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่โบสถกั์บเขาเสมอ โดยเฉพาะ   

พาธไฟนเ์ดอร ์เขาอยากใหพ้่อของเขาไดใ้กลช้ิด   

กับพระเจา้ 
พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเซบาสเตียน 

เมื่อเซบาสเตียนอายุ 10 ปี พ่อรบับพัติศมา 
ทุกวนันี ้เซบาสเตียนเป็นเด็กชายวยั 12 ปีที่มี

ความสขุ ส่วนซาแมนทาวัยหกปีก็มีความสขุเช่นกัน  
แต่พ่อกับแม่มีความสขุมากกว่า พวกเขาขอบคุณ             
พระเจา้ทุกวนัส าหรบัทุกส่ิงทุกอย่างที่พวกเขามี และ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงส าหรบัเซบาสเตียน ผูซ้ึ่งพระเจา้
ทรงส่งมาเปล่ียนแปลงชีวิตของพวกเขา 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามที่
เด็กๆ จะถวายในวนัที่ 24 กันยายน ซึ่งจะน าไป
ช่วยเปิดโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศโบลิเวีย เพื่อว่า
ผูค้นเช่น เซบาสเตียนและครอบครัวของเขาจะ
สามารถไปโบสถแ์อ๊ดเวนตีสและไดเ้รียนรูจ้ัก    

พระเยซูในเมืองของพวกเขาได ้หนึ่งในโบสถใ์หม่ 

จะอยู่ในเมืองโกชาบมับา ซึ่งตัง้อยู่ห่างจากบา้น
ของเซบาสเตียนเพียง 40 กิโลเมตร 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

มิชชนันารีกลุ่มแรกอย่างเป็นทางการที่ไปยงัโบลิเวียคือ อีดวัรโ์ดและฟลอรา โธแมนน ์
ซึ่งไปถึงในเมืองมิถุนายน ค.ศ. 1907 พวกเขาไดพ้บกับผูค้นซึ่งสนใจในวิถีแอ๊ดเวนตีส
ผ่านทางการอ่านหนงัสือซึ่งพวกเขาซือ้จากจูแอน เอส.เปไรรา อดีตบรรณากรนิกาย
เพรสไบทีเรียนซึ่งออกมาเพื่อเผยแพร่หลกัขอ้เชื่อของแอ๊ดเวนตีส หนึ่งสปัดาหก่์อนที่
ครอบครวัโธแมนน์จะออกเดินทางไปยงัชิลีในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1909 เฟอรดิ์นานด์
และอะนา สทาหล์ ไดม้าถึงและเร่ิมงานดา้นการแพทยใ์นเมืองลาปาซ ต่อมาครอบครวั 
สทาหล์ไดเ้ปิดงานดา้นการแพทยใ์นกลุ่มคนพืน้เมือง 

http://www.iwillgo2020.org/
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เอสเธอรอ์าศยัอยู่ในเมืองที่สงูที่สดุในโลก เธออยู่ใน
เอล อลัโต ประเทศโบลิเวีย 

เอล อลัโต มีความหมายว่า “ความสงู” ในภาษาสเปน 
รูไ้หมว่าเมืองนีอ้ยู่สงูแค่ไหน จุดที่สูงที่สุดคือ 13,615 
ฟุต (4,150 เมตร) เหนือระดบัน า้ทะเล ซึ่งสงูกว่าภูเขา 
ฟูจิในประเทศญ่ีปุ่ นและภูเขาฮูดในรฐัโอเรกอนประเทศ
สหรฐัอเมริกา เพราะเมืองนีอ้ยู่สงูมาก อากาศจึงหนาว
เย็นเกือบตลอดเวลา ดังนัน้เอสเธอรจ์ึงสวมเสือ้ที่มีฮูด 
เสือ้กันหนาวและเสือ้โคท้เสมอเพื่อความอบอุ่น 

เธอชอบรอ้งเพลง อธิษฐานและไปโบสถกั์บครอบครวั
ของเธอทุกสะบาโต แต่หลายอย่างเปล่ียนแปลงไปเมื่อ
โควิด-19 มายังเมืองของเธอ โรงเรียนปิด โบสถ์ก็ถูกปิด 
เธอและครอบครวัไดแ้ต่นมัสการกับคนอื่นๆ ผ่าน
โปรแกรมซูม 

เอสเธอรเ์ป็นห่วงคุณยายมาก คุณยายมีกอ้นเนือ้ที่
ก าลงัโตบนใบหนา้ และกอ้นเนือ้นัน้ท าใหเ้ธอมองไม่เห็น 
ดูเหมือนว่าเอสเธอรจ์ะไม่สามารถท าอะไรไดเ้ลยเพื่อ
ช่วยคุณยาย เธอไดแ้ต่อธิษฐาน ทุกวนัพุธ โบสถข์อง 
เอสเธอรจ์ดัประชุมอธิษฐานผ่านโปรแกรมซูม และเธอ 

ไดอ้ธิษฐานเผ่ือคุณยาย 

 “พระเจา้ที่รัก โปรดดูแลคุณยายซีซิเลียใหป้ลอดภยั” 
เธออธิษฐาน “โปรดช่วยให้คุณยายมอบถวายจิตใจใหกั้บ
พระองค”์ 
หลายสปัดาหผ่์านไป คุณยายยงัคงมีเนือ้งอกอยู่บน

ใบหนา้ของเธอ และสขุภาพของเธอก็ย่ิงแย่ลง เอสเธอร์
ยงัคงอธิษฐานต่อไป 

“พระเจา้ที่รัก โปรดดูแลคุณยายซีซิเลียใหป้ลอดภยั” เธอ
อธิษฐาน “โปรดช่วยใหคุ้ณยายมอบถวายจิตใจให้กับ
พระองค”์ 
วนัหนึ่ง ศาสนาจารยไ์ดไ้ปเย่ียมที่บา้นของพวกเขา เขา

เจิมคุณยายและอธิษฐานเผ่ือคุณยาย เขายงัเชิญคุณลงุ
ของเอสเธอรท์ัง้เกา้คนซึ่งไม่ใช่สมาชิกโบสถ ์ไปเขา้ร่วม
สปัดาหแ์ห่งการอธิษฐานพิเศษที่บา้น เขาบอกว่าทุกคนจะ
ไปร่วมกันอธิษฐาน รอ้งเพลง และศึกษาพระคัมภีรด์ว้ยกัน 
ลงุทัง้เกา้คนและคุณยายไดเ้ขา้ร่วมสปัดาหแ์ห่งการ
อธิษฐานนัน้ เมื่อถึงสดุสปัดาห ์ศาสนาจารยถ์ามว่ามีใคร
ตอ้งการจะรบับพัติศมาไหม คุณยายยกมือขึน้ทนัที เอส
เธอรม์ีความสขุมาก พระเยซูไดต้อบค าอธิษฐานของเธอ  

โบลิเวยี 9 กรกฎาคม 

คณุยำยและลุงทัง้เก้ำคน 

เอสเธอร ์13 ปี 
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ตัง้แต่วนันัน้เป็นตน้มา เอสเธอรเ์ห็นการ
เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่เกิดขึน้กับคุณยายและลงุทัง้
เกา้ของเธอ พวกเขาไม่กังวลเร่ืองโควิด-19 อีกต่อไป 
พวกเขามีสนัติสขุในพระเยซู 

ในการประชุมอธิษฐานผ่านโปรแกรมซูม ตอนนี ้
เอสเธอรอ์ธิษฐานเผ่ือลงุทุกคนของเธอใหพ้วกเขา
ไดร้บับพัติศมา เธอยงัคงอธิษฐานเผ่ือสขุภาพของ
คุณยายต่อไป ถา้พระเยซูไม่ทรงรกัษาคุณยายตอนนี ้
เอสเธอรรู์ว้่าพระองคจ์ะรักษาคุณยายเมื่อพระองค์
เสด็จมาในหมู่เมฆและรบัคนของพระองคส์งูขึน้ 
สงูขึน้ สงูขึน้ไป สงูกว่าเมืองที่สงูที่สดุในโลก สงูกว่า
ภูเขาที่สงูที่สดุในโลก เพื่อน าทุกคนไปสู่สวรรค ์                 
เอสเธอรแ์ทบจะรอไม่ไหวแลว้! 



 

ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจ
กวา้งขวางในสะบาโตที่สิบสาม วนัที่ 24 กันยายนนี ้
ซึ่งเงินถวายจะน าไปช่วยเปิดโบสถ์ใหม่แห่งหนึ่งใน
เอล อลัโต เมืองที่เอสเธอรอ์าศัยอยู่ ที่โบสถ ์ผูค้นจะ
ไดเ้รียนรูเ้ร่ืองพระเยซูผูท้รงตอบค าอธิษฐานและผูท้ี่
ก าลงัจะเสด็จมาในไม่ชา้เพื่อน าคนของพระองคก์ลบั
บา้น 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองเอล อลัโต ประเทศโบลิเวียบนแผนท่ี 

➢ ทา้ทายเด็กๆ ใหเ้ป็นเหมือนเอสเธอรแ์ละอธิษฐาน
เผ่ือสมาชิกในครอบครวัหรือเพ่ือนซึ่งเป็นท่ีรกัผูซ้ึ่ง
ยงัไม่รูจ้ักพระเยซู 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองานพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่ม
สาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ย
ความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
และการสรา้งสาวก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” โครงการสะบาโตท่ีสิบ
สามในเมืองเอล อลัโตไดแ้สดงถึง วตัถุประสงค์
พนัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแขง็ของสถาบนัเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ 
สุขภาพองคร์วม และความหวงัผ่านพระเยซู และ
ฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ www.IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

 

 

ชาวไอมาราเป็นชนพืน้เมืองในประเทศโบลิเวีย เปรูและชิลี และพวกเขาเคย
อาศยัอยู่ในเทือกเขาแอนดีสเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปี มีชาว                  
ไอมาราอาศยัในแถบนัน้ประมาณ 2 ลา้นคน เราสามารถรูไ้ด ้                                 
ว่าหญิงไอมาราคนไหนแต่งงานแลว้หรือยงัเป็นโสดไดจ้ากวิธี                            
การสวมหมวกกะลาของเธอ ถา้เป็นโสดจะสวมหมวกแบบ                            
เอียงๆ แต่ถา้แต่งงานแลว้จะสวมอยู่ตรงกลางศีรษะ 

http://www.iwillgo2020.org/
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สะบาโตหนึ่ง แอเรียลวยั 12 ปีไดฟั้งค าเทศนาหนึ่งซ่ึง
ท าใหเ้ขาคิดอย่างจริงจัง ศาสนาจารยบ์อกว่าทุกคนควร
จะมีส่วนร่วมในงานพนัธกิจ แอเรียลชอบความคิดที่จะ
เป็นมิชชนันารีคนหนึ่ง แต่เด็กชายอายุ 12 ปีคนหนึ่งจะ
ท าอะไรได ้

แอเรียลเร่ิมอธิษฐาน “พระเจา้ที่รกั” เขาอธิษฐาน “ขา้
พระองคต์อ้งท าอะไรตอนนี ้โปรดช่วยข้าพระองคใ์หเ้ป็น
มิชชนันารีจริงแทเ้พื่อพระองค”์ 
เขาเร่ิมมองหาคนที่อาจจะสนใจเรียนรูจ้กัพระเยซู 

ขณะที่เขามองหา เขายงัคงอธิษฐานต่อไป “พระเจ้าที่รัก” 
เขาอธิษฐาน “โปรดช่วยข้าพระองคใ์หเ้ป็นมิชชนันารีจริง
แทเ้พื่อพระองค”์ 
เขาไม่ตอ้งไปมองหาไกลเลย มนัเกิดขึน้วนัหนึ่งที่เขา

กับพ่อแม่และพี่สาวของเขาไปเย่ียมอีกครอบครงัหนึ่ง 
ขณะที่อยู่ที่นั่น เขาเห็นเด็กหญิงอายุ 16 ปีคนหนึ่งช่ือ   
ไอรีน สนใจในพระคมัภีร ์เขาเสนอตัวที่จะร่วมศึกษา  
พระคมัภีรกั์บเธอ และเธอตกลง 
แอเรียลไม่เคยสอนพระคมัภีรม์าก่อนและเขาไม่แน่ใจ

นกัว่าจะท ายงัไง แต่เขาพบกับบทเรียนพระคมัภีรช์ุดหนึ่ง
และใชศึ้กษาร่วมกับไอรีน มนัไม่ง่ายเลย โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในสองสามบทสดุทา้ย แต่เขาก็อธิษฐานอย่างหนกั 
ไอรีนอยากจะศึกษาบทเรียนพระคมัภีรใ์นทุกบทเรียน
ใหม่ เมื่อพวกเขาศึกษาบทเรียนพระคมัภีรจ์นจบ ไอรีน
ตดัสินใจมอบถวายชีวิตของเธอแด่พระเยซู เธอรบั          
บพัติศมา 
แอเรียลมีความสขุมาก พระเจา้ก าลงัช่วยเขาใหเ้ป็น

มิชชนันารีจริงแทเ้พื่อพระองค ์

“ฉันจะท าอะไรดีตอนนี”้ เขาคิด 

เขาระลึกถึงค าอธิษฐานของเขาและตดัสินใจ
อธิษฐานต่อไป “พระเจา้ที่รัก” เขาอธิษฐาน “โปรดช่วย
ขา้พระองคเ์ป็นมิชชนันารีจริงแทเ้พื่อพระองค”์ 
แอเรียลพบว่าเขาสามารถเป็นมิชชนันารีจริงแทไ้ด้

หลายวิธี เขาศึกษาบทเรียนโรงเรียนสะบาโตทุกวนัเพื่อ
เขาเองจะเรียนรูจ้กัพระเจา้มากขึน้ เมื่อเขาหาเงินมาได ้
เขาจะหกัสิบเปอรเ์ซ็นตเ์ป็นสิบลดคืนใหกั้บพระเจา้ 
และเขายงัถวายเงินบางส่วนเป็นเงินถวายดว้ยใจยินดี
ดว้ย ในทุกส่ิงที่แอเรียลกระท า เขาตอ้งการใหพ้ระเจา้
เป็นที่หนึ่งเสมอ และผลก็คือเขาไดก้ลายเป็นมิชชนันารี
จริงแทเ้พื่อพระเจ้า 

หลงัจากที่ไอรีนรบับพัติศมา พ่อของเธอก็ตัดสินใจ 

โบลิเวยี 16 กรกฎาคม 

มิชชนันำรีเดก็ 

แอเรียล 12 ปี 
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มอบถวายจิตใจของเขาแด่พระเยซู แลว้แม่ของเธอก็
ไดม้อบถวายจิตใจแด่พระเยซูเช่นกัน ทัง้ครอบครวัได้
มอบหวายจิตใจของพวกเขาแด่พระเยซู แมแ้อเรียล
จะอายุเพียง 12 ปี เขาก็ไดน้ าทั้งครอบครัวมายัง   
พระเยซู 
ไม่มีใครเด็กเกินกว่าจะเป็นมิชชนันารี เขากล่าว  

เราทุกคนสามารถเป็นมิชชนันารีจริงแทไ้ด ้โดยการ
แบ่งปันความรกัของเราเพื่อพระเจา้ขณะที่เรารอคอย
พระองคม์ารบัเราไปยงัสวรรค ์

เมืองที่แอเรียลอาศยัอยู่ไม่มีโบสถแ์อ๊ดเวนตีส 
ครอบครวัของเขาและคนอื่นๆ ประชุมกันในบา้นของ
สมาชิกทุกสะบาโตสลบักันไป ตอนที่แอเรียลฟังค า
เทศนาซ่ึงดลใจเขาใหเ้ป็นมิชชนันารีจริงแทน้ัน้เขาก็
รบัฟังในบา้นของสมาชิกคนหนึ่ง ความฝันของ                   
แอเรียลคือจะมีโบสถ์สกัแห่งในเมืองของเขาในวนั
หนึ่ง 



 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยเปิดโบสถห์นึ่งแห่งในลาปาซ ใกล้
กับเมืองที่แอเรียลอยู่ ขอบคุณส าหรบัการวางแผน
ถวายดว้ยใจกวา้งขวางในวนัที่ 24 กันยายนนี ้เพื่อ
ว่าแอเรียลและเพื่อนๆ ของเขาจะไดม้ีโบสถท์ี่พวก
เขาจะสามารถไปรวมตวักันและแบ่งปันข่าวที่ว่า 
พระเยซูก าลงัเสด็จกลบัมาในไม่ชา้ 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

อาหารพืน้บา้นของโบลิเวียคือ                
โซปา เดอ มานิ (ซุปถ่ัวลิสง)                  
มีส่วนประกอบคือ                                   
เสน้พาสตา้ ผกัต่างๆ                             
และถ่ัวลิสง 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองลาปาซ ประเทศโบลิเวียบนแผนท่ี 

➢ เนน้กับเด็กๆ ว่าพวกเขาแต่ละคนควรจะมีส่วน
ร่วมในงานพนัธกิจ ทา้ทายใหเ้ด็กๆ เป็นเช่น แอ
เรียลและอธิษฐานว่า “พระเจา้ท่ีรกั โปรดช่วย
ใหข้า้พระองคเ์ป็นมิชชันนารีจริงแทเ้พ่ือ
พระองค”์ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผน กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้
ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการ
เสียสละเพ่ืองานพันธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิต
และการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ์ ทัง้
คนหนุ่มสาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนา
จารย ์ดว้ยความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพ่ือ
พระคริสตแ์ละการสรา้งสาวก” และวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัย
ส่วนบุคคลและครอบครวัเข้าสู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” โครงการสะบาโตท่ี
สิบสามเพ่ือเปิดโบสถห์น่ึงแห่งในลาปาซและอีก
สามเมืองในโบลิเวีย ไดแ้สดงถึง วตัถุประสงค์
พนัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแขง็ของสถาบนั          
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ 
สุขภาพองคร์วม และความหวงัผ่านพระเยซู และ
ฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” ศึกษา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org. 
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ตอนไอวอนอายุแค่ 3 ขวบ มีบางอย่างน่ากลวัเกิด
ขึน้กับครอบครวัของเธอในประเทศโบลิเวีย พี่ชายคนโต
ของเธอเสียชีวิต 

แม่รอ้งไหอ้ย่างหนกัและพ่อก็เสียใจมาก พวกเขาไม่
อยากไปโบสถอ์ีกต่อไป แมว้่าโบสถข์องพวกเขาได้
ช่วยเหลือพวกเขาในช่วงเวลาแสนเศรา้นี ้แต่พวกเขาก็
หยุดพาไอวอนและเยอรโ์คพี่ชายวยั 6 ปีของเธอไปโบสถ์
ทุกสะบาโต ไอวอนยงัเล็กมาก แต่เธอก็เห็นน า้ตาของพ่อ
และแม่ของเธอ มนัท าใหเ้ธอรูสึ้กเศรา้ และเธอก็รอ้งไห้
อย่างหนกั เยอรโ์คพี่ชายของเธอก็เสียใจมาก 

แลว้วนัหนึ่งคุณยายตัดสินใจพาไอวอนและเยอรโ์คไป
โบสถ ์ยายต่ืนแต่เช้าวนัสะบาโตและเดินเป็นระยะทาง 3 
กิโลเมตรเพื่อมาที่บา้นของไอวอนและเยอรโ์คเพื่อพวก
เขาจะไดไ้ปโบสถด์ว้ยกัน ช่างเป็นวนัที่พิเศษจริงๆ 

คุณยายตดัสินใจพาเด็กๆ ไปโบสถท์ุกสปัดาห ์ไอวอน
รกัการไปโบสถเ์พราะเธอจะไดร้อ้งเพลงถวายแด่พระเจา้ 
วาดรูปและอธิษฐาน แต่บางอย่างดูเหมือนไม่ถูกตอ้ง แม่
และพ่อไม่ไดอ้ยู่ในโบสถ ์เธอคิดถึงพวกเขามาก ไอวอน
และเยอรโ์คตดัสินใจอธิษฐาน “พระเจา้ ไดโ้ปรดช่วยให้
ครอบครวัของเราไดน้มสัการดว้ยกันที่โบสถอ์ีกครัง้” พวก 

เขาอธิษฐาน “โปรดน าพ่อและแม่กลบัมาหาพระองค”์ 
ไอวอนอธิษฐาน “เราอยากจะนมัสการดว้ยกัน”               
เยอรโ์คอธิษฐาน 

ผ่านไปเป็นเวลานาน แต่ไอวอนกับเยอรโ์คไม่ยอม
แพ ้พวกเขายงัคงอธิษฐานอย่างสตัยซ์ื่อเป็นเวลาส่ีปี 
“โปรดน าพ่อและแม่กลบัมาหาพระองค”์ ไอวอนทูล
ขอต่อ          พระเจา้ “เราอยากจะนมสัการดว้ยกัน” 
เยอรโ์คอธิษฐาน 

แลว้ในวนัสะบาโตพิเศษหนึ่ง พ่อกับแม่ท าใหเ้ด็กๆ 
ประหลาดใจโดยการไปโบสถ์กับพวกเขา รอยยิม้ของ  
ไอวอนกับเยอรโ์คสว่างสดใสดั่งดวงตะวนั พวกเขามี
ความสขุมาก แต่พ่อกับแม่อยู่ร่วมเพียงบางส่วนของ
รายการ 
เด็กๆ ยงัคงอธิษฐานต่อไป “โปรดน าพ่อและแม่

กลบัมาหาพระองค”์ ไอวอนรอ้งทูลต่อพระเจา้ “เรา
อยากจะนมัสการดว้ย” เยอรโ์คอธิษฐาน 

ขณะที่พวกเขาอธิษฐาน ไอวอนและเยอรโ์คย่ิง
เติบโตติดสนิทกับพระเยซูมากย่ิงขึน้ พวกเขารัก         
พระเยซูมากขึน้และมากขึน้และไดต้ัดสินใจมองถวาย
จิตใจของพวกเขาแด่พระองค ์ในวนัที่แสนพิเศษวนั  

โบลิเวยี 23 กรกฎาคม 

กลบับำ้น 

ไอวน 13 ปี 



 

9 

หนึ่ง ไอวอนอายุ 8 ปีและเยอรโ์คอายุ 11 ปี พวกเขา
ไดร้บับพัติศมา 
เวลาหลายปีผ่านไป ไอวอนและเยอรโ์คยงัคง

อธิษฐานต่อไป พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานของเด็กๆ 
ผูส้ัตยซ์ื่อนี ้หลังจากที่พวกเขาอธิษฐานเป็นเวลาแปด
ปี พ่อและแม่ไดม้อบถวายจิตใจของพวกเขาแด่พระ
เยซูและรบับพัติศมา นั่นเป็นวนัที่มีความสขุที่สดุใน
ชีวิตของไอวอน 

ทุกวนันี ้พ่อเป็นผูป้กครองโบสถ์คนหนึ่งและแม่ช่วย
อยู่ในพนัธกิจครอบครวั เยอรโ์คอายุ 16 ปีเป็น
มคันายก และไอวอนอายุ 13 ปีอยู่ในชัน้เรียนประถม
ปลาย ทัง้ไอวอนและเยอรโ์คอยู่ในชมรมพาธไฟนเ์ดอร์ 
ไอวอนรูสึ้กมีความสขุและไดร้บัพระพรอย่างมาก 

พ่อและแม่กลบัมาที่โบสถแ์ลว้ และทั้งครอบครัวของ
เธอก าลงัมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจา้ เธอไม่สงสัยเลยว่า 
พระเจา้ทรงฟังและตอบค าอธิษฐาน แมว้่าบางครัง้
ตอ้งใชเ้วลาหลายปีในการขอ พระเจา้ทรงสัตยซ์ื่อ 
และพระองคท์รงรกัการที่เราสตัยซ์ื่อเช่นกัน  

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะช่วยเปิดโบสถ์ใหม่หนึ่งแห่งในตรินิแดด 
ประเทศโบลิเวีย ที่ซึ่งไอวอนอาศยัอยู่ เงินถวายของ
เด็กๆ จะช่วยผูอ้ื่นไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซูผูท้รงตอบค า
อธิษฐาน 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองตรินิแดดบา้นเกิดของไอวอนในประเทศ
โบลิเวียบนแผนท่ี 

➢ ทา้ทายเด็กๆ ใหเ้ป็นเหมือนไอวอนและเยอรโ์คท่ี
อธิษฐานเผ่ือสมาชิกในครอบครวัท่ีรกัหรือเพ่ือนท่ียงั
ไม่รูจ้ักพระเยซู 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองาน  พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่ม
สาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ย
ความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
และการสรา้งสาวก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” โครงการต่างๆ ในสะบา
โตท่ีสิบสาม ไดแ้สดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 

4 “เพ่ือเสริมจุดแขง็ของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม 
และความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะ ของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org.

 

 

 

 

 

 

          สตัวป์ระจ าชาติของประเทศโบลิเวียคือ  
          ลามะและแรง้แอนเดียน  
 

 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

http://www.iwillgo2020.org/
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อะกัสทินาอายุ 8 ปี ตอนที่เพื่อนคนหนึ่งชวนเธอไป
บา้นของเพื่อนบา้นคนหนึ่งในประเทศอุรุกวยั “นา้           
มาริตาเล่าเร่ืองในพระคมัภีรท์ี่ยอดเย่ียมทุกเย็นวนัศุกร”์ 
เพื่อนคนนัน้บอก “เธอควรจะไปนะ” 
อะกัสทินาขออนุญาตแม่และแม่ตกลง โดยมีเงื่อนไข

ว่าแม่จะไปดว้ย แม่อยากฟังว่าน้ามาริตาเล่าเร่ืองอะไร
ใหเ้ด็กๆ ฟัง 
ตอนเย็นวนัศุกร ์อะกัสทินาและแม่ไปยงับา้นของนา้

มาริตา นา้มาริตาอ่านเร่ืองจากพระคมัภีร ์เธอและ  
เด็กๆ รอ้งเพลงเก่ียวกับพระเยซู เมื่อดวงอาทิตยต์ก    
นา้มาริตาบอกว่าเขา้สะบาโตแลว้ แลว้เธอก็อธิษฐาน 
อะกัสทินามีความสขุกับการประชุมและขอใหแ้ม่
อนุญาตใหเ้ธอไปอีก แม่ไปกับอะกัสทินาในวนัศุกร์
ถัดไป เช่นเดิม นา้มาริตาอ่านเร่ืองจากพระคมัภีร ์เธอ
และเด็กๆ รอ้งเพลงเกี่ยวกับพระเยซู เมื่อดวงอาทิตยต์ก 
นา้มาริตาบอกว่าเขา้สะบาโตแลว้ และเธอก็อธิษฐาน 
หลงัจากนัน้แม่จึงอนุญาตใหอ้ะกัสทินาไปเองคนเดียว
ได ้

หลงัจากนัน้สักพกั อะกัสทินาไดรู้ว้่าน้ามาริตาไป
โบสถแ์อ๊ดเวนตีสเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากบา้นของเธอไปไม่ก่ี
ช่วงตึกทุกสะบาโต เธอขออนุญาตแม่เพื่อไปโบสถกั์บ
นา้มาริตา และแม่ก็ตกลง 
สะบาโตกลายเป็นวนัที่ดีที่สดุของสปัดาหส์ าหรบั 

อะกัสทินา เธอขนลกุที่ไดต้อ้นรบัสะบาโตที่บา้นของ  
นา้มาริตาดว้ยเร่ืองในพระคัมภีร ์การรอ้งเพลงและ
อธิษฐานในวนัศุกรเ์ย็น เธอลกุขึน้จากเตียงอย่างมี
ความสขุในเชา้สะบาโตเพื่อไปโบสถกั์บนา้มาริตา 

ที่โบสถ ์อะกัสทินาตกหลุมรกักับชัน้เรียนโรงเรียนสะ
บาโต เธอชอบฟังเร่ืองต่างๆ ของเด็กๆ ที่มาจากทั่วโลก
จากข่าวพนัธกิจส าหรบัเด็กประจ าไตรมาสเป็นพิเศษ 
แมว้่าเธอยงัเด็ก เธอก็ตั้งใจฟังค าเทศนาอย่างดีมาก 
เหล่านัน้คือส่วนที่เธอชอบในการร่วมนมสัการทุกสะบา
โต ในไม่ชา้เธอไดเ้ร่ิมศึกษาพระคมัภีร ์ย่ิงเธอไดอ้่าน
พระคมัภีรม์ากขึน้เท่าไหร่ เธอก็ย่ิงไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู
และความรกัของพระองคม์ากขึน้ เธอตดัสินใจมอบ
ถวายจิตใจของเธอแด่พระเยซูและรบับพัติศมา 

 

ผลตอบแทนของควำมอดทน 
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ไม่นานต่อมา มีบางคนบอกเธอว่ามีโรงเรียนแอ๊ด
เวนตีสแห่งหนึ่งในอุรุกวยั อะกัสทินาอยากไปเรียนที่
นั่น แต่แม่บอกว่าโรงเรียนของรัฐบาลดีกว่าเพราะไม่
ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย 

อะกัสทินาไม่ยอมแพ ้เธออธิษฐานเป็นเวลาหลาย
เดือนเพื่อจะไดเ้ขา้เรียนที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส แลว้
โบสถข์องเธอก็ไดเ้ขา้ร่วมในรายการอธิษฐานพิเศษ 
เป็นการอธิษฐานพิเศษ 10 วนัร่วมกับโบสถอ์ื่นๆ ทั่ว
โลก อะกัสทินาอธิษฐานมากขึน้เป็นพิเศษ เมื่อสิน้สุด
การอธิษฐาน 10 วนั แม่ตกลงที่จะส่งอะกัสทินาไป 
ยงัโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส อะกัสทินามีความสขุมาก  
พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของเธอ พระเจา้ยงัช่วย
แม่หาเงินมาจ่ายส าหรบัค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนดว้ย 

ส าหรบัอะกัสทินา ความอดทนนานไดร้บั
ผลตอบแทนแลว้ ตอนที่เธอเฝ้าขอรอ้งแม่เพื่อไปที่
บา้นของนา้มาริตา เธอก็สามารถไปไดทุ้กเย็นวนัศุกร ์
เมื่อที่เธอเฝ้าอธิษฐานเพื่อจะไดเ้รียนที่โรงเรียน             
แอ๊ดเวนตีส เธอก็สามารถไดเ้ขา้เรียนที่นั่น                       
อะกัสทินารกัพระเยซูดว้ยสุดจิตสดุใจของเธอ “เป็น

เร่ืองแสนอศัจรรยอ์ย่างย่ิงที่ไดรู้ว้่ามีใครบางคนเช่น
พระเยซูที่ทรงรักฉันมากจนทรงประทานชีวิตของ
พระองคเ์องเพื่อฉัน” เธอกล่าว 







ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศอุรุกวยับนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 

5 ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักร 
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วม
ของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 

7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกได้
เห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้: www.IWillGo2020.org. 

  

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ะน าไป
ช่วยเปิดโบสถใ์หม่แปดแห่งในส านักงานภาคอเมริกา
ใตซ้ึ่งหนึ่งในนัน้คือที่ประเทศอุรุกวยั ขอบคุณส าหรบั
การวางแผนถวายดว้ยใจกว้างขวางในวนัที่ 24 
กันยายนนี ้
 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

ประเทศอุรุกวยัมีขอ้จ ากัดในการใช้
เกลือในรา้นอาหารอย่างเขม้งวด 
(แมแ้ต่ในรา้นแมคโดนัลก็ยงัไม่โรย
เกลือบนมนัฝรั่งทอด) และเด็กๆ 
จะตอ้งขอเกลือเพิ่มพิเศษหาก
ตอ้งการที่โต๊ะอาหารในรา้น 
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ซาเยินและนาทานเป็นพี่นอ้งกัน และพวกเขาเกิดใน
เมืองซนัติอาโกประเทศชิลีในอเมริกาใต ้
ซาเยินและนาทานอาศัยอยู่ในตึกสูงแห่งหนึ่ง จาก

หนา้ต่างพวกเขามองเห็นเทือกเขาแอนเดสซึ่งมีหิมะปก
คลมุที่ยอดเขาอยู่ลอ้มรอบเมือง 
เมืองนีใ้หญ่ มีถนนหลายสายซึ่งเต็มไปดว้ยตึกทั้งตึก

สงูและตึกเตีย้ๆ 
มีเสียงรบกวนมากมายในเมืองดว้ย บนถนนเต็มไป

ดว้ยเสียงแตรรถดงัตลอดเวลา 
พ่อของเด็กๆ เป็นศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง 

เกือบทุกสะบาโต พ่อเป็นคนเทศนา บางครัง้พ่อเทศนาที่
ค่ายพาธไฟนเ์ดอรด์ว้ย 
วนัหนึ่ง พ่อไดร้บัโทรศพัทท์ี่ส าคัญมาก พ่อไดร้บัการ

ทาบทามใหไ้ปรบัใชท้ี่อีกประเทศหนึ่งในฐานะมิชชนันารี 
แน่นอนว่า พ่อไม่ทิง้แม่ไว ้แน่นอนว่าพ่อและแม่ไม่ทิง้ซา
เยินและนาทานไว ้ทัง้ครอบครวัไดร้บัการทาบทามให้
ยา้ยไปยังอุรุกวยัเพื่อรบัใชเ้ป็นมิชชนันารี 

ทุกคนมีความสขุมากเมื่อไดยิ้นข่าวนี  ้
“ไปอยู่เมืองอื่นจะเป็นยงัไงนะ” นาทานสงสยั 
“ไปอยู่เมืองอื่นจะเป็นยงัไงนะ” ซาเยินสงสัย 
ไม่ชา้เด็กๆ ตอ้งขายและก าจัดของต่างๆ ของพวกเขา

ทัง้หมด แมแ้ต่เสือ้ผา้ หนงัสือและของเล่นจ านวนมากก็
ตาม 
“เราไม่มีพืน้ที่พอที่จะเอาทุกอย่างไปกับเรา” พ่อกล่าว 
“เอาไปเฉพาะส่ิงที่จ าเป็นจริงๆ “ แม่กล่าว 
มนัไม่ง่ายเลย แต่พ่อ แม่ ซาเยินและนาทานสามารถ

เอากระเป๋าเดินทางไปไดค้นละหนึ่งใบ และพวกเขา
สามารถเอาเฉพาะส่ิงที่สามารถใส่ลงไปในกระเป๋า
เดินทางของพวกเขาไดเ้ท่านัน้ 
ซาเยินและนาทานตอ้งทิง้มากกว่าแค่เสือ้ผ้า หนงัสือ

และของเล่นของพวกเขา พวกเขาตอ้งทิง้ปู่ ย่าของพวก
เขาไปดว้ย พวกเขาไม่สามารถเอาปู่ หรือย่าใส่ไปใน
กระเป๋าเดินทางได ้คงอีกนานเลยล่ะกว่าพวกเขาจะได้
พบพวกเขาอีก พ่อกล่าว 
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ซาเยินและนาทานนั่งเคร่ืองบินไปยังบา้นใหม่ของ
พวกเขาในประเทศอุรุกวัย 

“ไปอยู่ที่เมืองอื่นจะเป็นยงัไงกันนะ” นาทานสงสยั 

“ไปอยู่ที่เมืองอื่นจะเป็นยงัไงกันนะ” ซาเยินสงสยั 

ไม่ชา้พวกเขาก็ไดพ้บ ที่นี่ไม่เหมือนชิลีซึ่งเต็มไป
ดว้ยเทือกเขาซ่ึงปกคลมุดว้ยหิมะ ทุกอย่างในอุรุกวัย
เป็นสีเขียว ครอบครวัยา้ยเขา้ไปอยู่ในบา้นหลงัหนึ่ง
ใกลกั้บแม่น า้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง 
ทุกวนันี ้ขณะที่พ่อก าลงัไปท างาน ซาเยินและ      

นาทานจะออกไปกับแม่เพื่อส ารวจแม่น า้และสวนสี
เขียวใกล้ๆ  แม่น า้ แม่ชอบวาดภาพธรรมชาติต่างๆ 
และซาเยินกับนาทานเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเธอ 

“ที่นี่แตกต่างจากชิลีเลย” ซาเยินพูด 

“อากาศรอ้นมาก แลว้ฝนก็ตกหนักดว้ย” นาทาน
พูด 

เด็กๆ ตอ้งเรียนรูท้ี่จะกลา้หาญและไม่กลวัเวลาที่
พายุเร่ิมก่อตวัและมีฟ้าแลบพรอ้มกับเสียงฟ้ารอ้ง 
พวกเขารูว้่าพระเจา้และทูตสวรรคข์องพระองคก์ าลงั
ดูแลพวกเขาอยู่ ในเมืองใหม่ที่พวกเขาอยู่มีโรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนสีฟ้าเล็กๆ ซาเยิน
และนาทานมีความสขุกับการไปโรงเรียน พวกเขามี
เพื่อนใหม่หลายคนที่โรงเรียน และพวกเขาเล่นพรอ้ม
กับเรียนกับพวกเขา การเป็นมิชชนันารีเป็นการผจญ
ภยัที่สนุกจริงๆ 





 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศชิลีและประเทศอุรุกวยับนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี  
5 ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักร   
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” และวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ี
หน่ึงและเป็นตัวอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตาม
พระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

www.IWillGo2020.org. 

 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นในโรงเรียน
สะบาโตของเด็กๆ ซึ่งไดช้่วยโรงเรียนมิชชั่น
ทัง้หลาย ดังเช่นโรงเรียนของซาเยินและนาทาน ให้
ไดส้อนเด็กๆ อีกมากมายไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับพระเยซู 
 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

       แอ๊ดเวนตีสคนแรกในประเทศอุรุกวยัคือ มิสซิส จูแอน ริเวอร ์ซึ่งมาที่อุรุกวัยกับสามีของ
เธอในปีค.ศ.1890 และเป็นคนซึ่งก่อนหนา้ที่จะยา้ยมาที่นี่ส่ีปี ไดฟั้งค าเทศนาโดยเอลเลน ไวท ์
ในพิดมอนต ์ประเทศอิตาลี โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่งแรกในอุรุกวยัไดเ้ปิดท าการในปี
ค.ศ.1908 ในบา้นของจูลิโอ เอรน์สท ์โดยออตโต เฮเดเคอร ์เป็นครู ในอาณานิคมนูวา เฮลเวเซีย 
สถาบนัอุรุกวัย ซึ่งตอนนีคื้อสถาบนัแอ๊ดเวนตีสอุรุกวยั ก่อตัง้ขึน้ในปีค.ศ.1944 ในโปรเกรสโซ 
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ดิอีโกอายุ 11 ปีและอาศยัอยู่กับพ่อแม่ของเขาใน
เมืองอาเรกิปาในประเทศเปรู เร่ืองนีคื้อเร่ืองที่จะบอกว่า
เขากลายเป็นมิชชนันารีจริงแทไ้ดอ้ย่างไร 

ตอนที่ดิอีโกอายุ 9 ปี เขาเขา้ร่วมโรงเรียนพระคมัภีร์
ภาคฤดูรอ้นซึ่งไดเ้รียนรูค้วามส าคญัของการมีชีวิตที่
สขุภาพดี เมื่อโรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดูรอ้นจบลง เขา
รูสึ้กเสียใจเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างจบแลว้ แต่ไม่ใช่
เช่นนัน้ คุณครูโรงเรียนพระคมัภีรภ์าคฤดูรอ้นชวนเด็กๆ 
เขา้ชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอรท์ี่โบสถ ์ดงันัน้ดิอีโกจึงเร่ิมเขา้
ร่วมชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอรท์ุกสะบาโต บางครัง้เขาไป
ไม่ไดเ้พราะตอ้งไปโรงเรียนในวนัสะบาโต แต่เขาก็จะไป
ทุกสะบาโตที่เขาไปได ้

เมื่อดิอีโกเรียนรูว้่าพระเยซูทรงสิน้พระชนมบ์น
กางเขนเพื่อเขา เขาเขา้ใจว่าเขามีค่าต่อพระเจ้า เขา           
รูสึ้กว่าพระเจา้ก าลงัรอ้งขอจิตใจของเขา และเขา
ตดัสินใจ รบับพัติศมา พ่อแม่ของเขาใหเ้ขารบับพัติศมา
ได ้และไม่นานพวกเขาเองก็รบับพัติศมาเช่นกัน แลว้               
ดิอีโกก็ไม่พลาดกิจกรรมโบสถใ์ดๆ เลย เขารักค่าย              
แอ๊ดเวนเจอเรอรเ์ป็นพิเศษ 

วนัหนึ่ง ครูที่โบสถบ์อกดิอีโกและเด็กๆ คนอื่นว่าพวก
เขาจ าเป็นตอ้งท าอะไรมากขึน้ก่อนพระเยซูเสด็จกลบัมา 
พวกเขาควรจะบอกเพื่อนๆ ของพวกเขาว่าพระเยซูก าลงั
เสด็จกลบัมาในไม่ชา้เพื่อพวกเขาจะไดเ้ตรียมพรอ้ม ครู
แนะน าใหดิ้อีโกและเด็กๆ คนอื่นแต่ละคนอธิษฐานเผ่ือ
เพื่อนหา้คนที่ยงัไม่รูจ้ักพระเยซู “เลือกเพื่อนๆ หา้คนและ
อธิษฐานเผ่ือพวกเขาทุกวนัเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห”์ ครู
กล่าว “แลว้ชวนพวกเขามาโบสถ”์ 

ดิอีโกกลวัว่าเพื่อนๆ ของเขาจะโกรธเขาถ้าเขาชวน
พวกเขาไปโบสถ ์หรือถ้าพวกเขาลอ้เลียนเขาหรือไม่ยอม
เล่นกับเขาล่ะ แต่แลว้เขาก็ระลึกไดว้่าพระเยซูจะสถิตอยู่
กับเขาเสมอ เขาอธิษฐานเผ่ือเพื่อนๆ หา้คนทุกวนัเป็น
เวลาหนึ่งสปัดาห ์แลว้เขาก็โทรศพัทห์าเพื่อนแต่ละคน
และชวนพวกเขาไปโบสถ ์เพื่อนสามคนตกลงไป 

หลงัจากนัน้ดิอีโกไม่กลวัที่จะพูดเร่ืองของพระเยซูอีก
ต่อไป เขาชวนเพื่อนคนหนึ่ง อิสยาห ์ไปเขา้ร่วมโรงเรียน
พระคมัภีรภ์าคฤดูรอ้น และอิสยาหต์กลง เมื่อโรงเรียน
พระคมัภีรภ์าคฤดูรอ้นจบลง เขาชวนอิสยาหอ์่านพระ
คมัภีรด์ว้ยกัน และอีกครัง้ที่เด็กชายตกลง  พวกเขาอ่าน 

เปรู 

 

URUG

UAY  

13  สิ งหาคม  

 

Ju ly  30  

มิชชนันำรีจริงแท้ 

ดิอีโก 11 ปี 
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พระคมัภีรด์ว้ยกันสปัดาหล์ะครัง้ที่บา้นของอิสยาห์ 
วนัหนึ่ง อิสยาหต์ดัสินใจว่าเขาอยากจะมอบ

ถวายจิตใจของเขาแด่พระเยซูและรับบพัติศมา     
ดิอีโกมีความสขุมาก เขาตระหนกัไดว้่าพระเจา้
สามารถใชเ้ขา เด็กเล็กๆ คนหนึ่ง ใหเ้ป็นมิชชนันารี
จริงแทเ้พื่อพระองค ์ 

 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนีจ้ะ
น าไปช่วยเปิดโบสถใ์หม่แปดแห่งในส านกังาน
ภาคอเมริกาใต ้ซึ่งรวมถึงประเทศเปรูที่ดิอีโก
อาศยัอยู่ดว้ย ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวาย
ดว้ยใจกวา้งขวางในวนัที่ 24 กันยายนนี ้

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในประเทศเปรูเร่ิมตน้ในปีค.ศ.1898 ดว้ยมิชชนันารีชาวชิลีชื่อ
เอสโคบาร ์ซึ่งเขาและคนอื่นอีกหกคนไดต้ั้งถ่ินฐานกันที่เมืองลิมาและท างานมิชชนันารีแบบ
อิสระ ปีค.ศ.1911 เฟอรดิ์นานดแ์ละอะนา สตาหล์ ซึ่งก่อนหน้านีท้  างานในโบลิเวียไดถู้กยา้ย
มายงัพลาเทอรเ์รีย ประเทศเปรู ประวติัการรบัใช ้ภาระใจต่อชาวไอมาราของพวกเขาและ
ประสบการณข์องรุ่นบุกเบิกไดบ้นัทึกไวใ้นหนังสือของสตาหล์ “In the Land of the Incas” 
ค.ศ.1921 ครอบครัวสตาหล์ยา้ยไปยงัอ าเภอชานชามาโยในเปรูตอนกลางเพื่อท างานกับชาวอ
เมซอน พวกเขาก่อตัง้สถานีมิชชนัเมทราโรบนแม่น า้เปรีน เรือกลจักรไอน า้ชื่อออซิเลียดอรา 
(ผูช้่วยเหลือ) ถูกซือ้มาในปีค.ศ.1928 และสตาหล์ไดใ้ชใ้นการเดินทางล่องแม่น า้ส าหรบังาน
มิชชั่น ค.ศ.1940 เรือถูกแทนที่ดว้ยเรือดีเซลที่ใชง้านไดดี้กว่าซึ่งสรา้งขึน้ในเบเล็ม ประเทศ
บราซิล ในฐานะพี่สาวฝาแฝดของแอล.บี.ฮอลิเวลส ์ลเูซียโรที่สอง 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองอาเรกิปา ประเทศเปรูบนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผน กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจ
ขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและ
การเสียสละเพ่ืองาน  พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของชีวิตและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนใน
โบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่
ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชมยินดีในการเป็น
พยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้งสาวก” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
“เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้
ท่ี 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ได้
ใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกได้
เห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้: www.IWillGo2020.org. 
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เด็กๆ ชอบยา้ยบา้นไหม 

ซีโล เป็นเด็กหญิงเล็กๆ คนหนึ่งที่ชอบยา้ยบา้นใน
ประเทศเปรู บ่อยครัง้มากที่พ่อตอ้งยา้ยบา้นเพราะงาน
ของพ่อ ดงันัน้ซีโลจึงตอ้งยา้ยไปกับพ่อ แม่และพี่สาวอีก
สองคน 

ค าถามมากมายในใจของซีโลเวลาที่เธอยา้ยบา้น 
เช่น เมืองใหม่ที่ยา้ยไปจะเป็นยงัไง โรงเรียนใหม่จะเป็น
ยงัไง เพื่อนใหม่ของเธอจะเป็นใคร เธอชอบมีเพื่อนใหม่
เพราะเธอจะสามารถช่วยพวกเขามาอ่านพระคมัภีรกั์บ
เธอและไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซูมากขึน้ 

ดงันัน้ซีโลจึงต่ืนเตน้เวลาที่พ่อประกาศว่าครอบครวั
จะยา้ยจากบา้นของพวกเขาในปโูนซึ่งอยู่บนชายฝ่ัง
ทะเลสาบติติกากา ไปยงัซานอนัตอน เมืองซึ่งตัง้อยู่            
ห่างออกไปทางเหนือสามชั่วโมงในการขบัรถ เธอสงสยั 
“เมืองใหม่ของเราจะเป็นยงัไงกันนะ โรงเรียนใหม่ของ
ฉันจะเป็นยงัไง ใครจะเป็นเพื่อนใหม่ของฉัน” 

แต่บางอย่างไม่ปกติเกิดขึน้ตอนที่ครอบครวัยา้ยไป 
โรงเรียนใหม่ของซีโลปิด เธอไม่สามารถมีเพื่อนใหม่และ

อ่านพระคมัภีรกั์บพวกเขาได ้เธอตอ้งอยู่บา้นเพราะ    
โควิด 19 

ซีโลเร่ิมไปโรงเรียนแบบออนไลน ์แต่อินเทอรเ์น็ตชา้
มากจนเธอไม่สามารถใชว้ีดีโอผ่านซูมได ้เธอไม่สามารถ
มองเห็นเด็กคนอื่นๆ ในชัน้เรียนของเธอ เธอหวงัว่าเธอจะ
มีเพื่อนใหม่ได ้เธอหวงัว่าเธอจะไดช้วนพวกเขามาอ่าน
พระคมัภีรกั์บเธอ 

เธออธิษฐาน “พระเจา้ที่รกั โปรดช่วยใหห้นูพบหนทาง
ที่จะแบ่งปันพระค าของพระองคด์ว้ย” 

วนัหนึ่ง ซีโลมีความคิดดีๆ อนัหนึ่ง เธอสามารถบนัทึก
เร่ืองต่างๆ ในพระคมัภีรแ์ละแบ่งปันกับเด็กคนอื่นๆ ผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน ์ดว้ยการช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเธอ 
เธอสรา้งเพจเฟซบุคและช่องในยูทูป แลว้เธอก็เร่ิมเล่าเร่ือง
ต่างๆ จากบทเรียนสะบาโตชั้นประถมตน้ เวลาผ่านไป
อย่างยาวนาน ซีโลชอบการแบ่งปันเร่ืองต่างๆ ในพระ
คมัภีร ์แต่เธอก็ยงัหวงัว่าจะมีเพื่อนใหม่และอ่านพระคมัภีร์
กับพวกเขาได ้

ในที่สดุ ซีโลและครอบครวัไดร้บัการอนุญาตใหอ้อก
จากบา้นได ้หนึ่งในส่ิงแรกๆ ที่พวกเขาท าคือไปเย่ียมแม่ 

เปรู 

 

URUG

UAY  

20  สิ งหาคม  

 

Ju ly  30  

ย้ำยไปกบัพระเยซู 

ซีโล 9 ปี 
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ที่มีลกูส่ีคนและตอ้งการความช่วยเหลือ ซีโลมี
ความสขุ ในที่สดุเธอก็ไดม้ีเพื่อนใหม่ในเมืองใหม่
ของเธอแลว้ 

เธอไดเ้ป็นเพื่อนกับพวกเขาในวนันัน้ สองสามวนั
ต่อมาเธอถามพวกเขาว่าอยากจะอ่านพระคมัภีรกั์บ
เธอไหม พวกเขาตกลง ทุกวนันี ้ทุกวนัศุกรซ์ีโลอ่าน
พระคมัภีรกั์บเด็กๆ ส่ีคนนัน้ 

หลงัจากเป็นเพื่อนกับเด็กๆ ส่ีคน ซีโลมีเพื่อนใหม่
อีกสองคนและเร่ิมอ่านพระคมัภีรกั์บพวกเขา หนึ่งใน
นัน้คือ เซบาสเตียน ซึ่งตดัสินใจแลว้ว่าเขาอยากจะ
รบับพัติศมา และเขาไดข้อใหแ้ม่ของเขารบับพัติศมา
ดว้ย ดงันัน้แม่ของเขาจึงก าลงัศึกษาพระคมัภีรกั์บ
แม่ของซีโล 

ขอ้พระคมัภีรท์ี่ซีโลชอบกล่าวว่า “ขา้พเจา้กระ  
ท าทุกส่ิงไดโ้ดยพระคริสตผู์ท้รงเสริมก าลงัขา้พเจ้า” 
(ฟิลิปปี 4:13, KJV) “เป็นความจริง” เธอกล่าว 
“พระเจา้ทรงประทานก าลังใหเ้ราเพื่อกา้วไป
ขา้งหนา้” ซีโลชอบยา้ย และเธอชอบยา้ยไปกับ   
พระเจา้  

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ เมื่อสามปีก่อนซึ่งน าไปช่วยเด็กๆ ที่ประเทศ
บา้นเกิดของซีโลไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองปูโน ซ่ึงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลสาบติติกา และ
เมืองซานอนัตอน ซ่ึงห่างออกไปทางเหนือสามชั่วโมง
ดว้ยการขับรถ หาเมืองเหล่านีบ้นแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน กล
ยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่า “ฉัน
จะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพื่องาน  
พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยัชรา 
ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชมยินดีใน
การเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้งสาวก” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือ
ฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิต
ท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” และวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึง
และเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

www.IWillGo2020.org. 
 

 

 

 

 

 

 

สายพนัธุส์ัปปะรดสีซึ่งเป็นไมด้อกชนิดหน่ึงท่ีใหญ่ท่ีสุด คือราชินี
แห่งแอนดีส (Queen of the Andes ในภาษาองักฤษ) ติตานกา 
(Titanka ในภาษาเกชัว) หรือปูยา เดอ ไรมอนดิ (Puya de 
Raimondi ในภาษาสเปน) มีถิ่นก าเนินในโบลิเวียและเปรู เติบโต
ท่ีระดบัความสูงในเทือกเขาแอนดีส มียอดแหลมสูงไดถ้ึง 5–7 
เมตร ออกดอกไดถ้งึ 8,000 to 20,000 ดอกต่อตน้ และมีอายุถึง 
40 ปีก่อนท่ีจะออกดอกและตายอย่างรวดเร็ว 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 
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จูเลียรกัการอ่านพระคมัภีรจ์นกระทั่งเธอสามารถ
จดจ าได ้

อีกครัง้และอีกครัง้ที่เธอไดอ้่านว่าพระเยซู ผูท้รง
สรา้งจกัรวาล ไดล้งมาเป็นทารกตวันอ้ยในรางหญา้ที่
เบธเลเฮ็ม เธอไดอ้่านว่าพระเยซูทรงรักษาผูค้นและสอน
พวกเขาถึงความรกัของพระเจา้ เธอไดอ้่านว่าพระเยซู
ทรงรักทุกคนมากจนไดสิ้น้พระชนมบ์นกางเขน เธอได้
อ่านว่าพระเยซูทรงฟ้ืนขึน้จากความตายหลงัสามวนั
และเสด็จกลบัสู่สวรรคเ์พื่อรรบัมงกุฎกษัตริยแ์ห่ง
จกัรวาล เธอไดอ้่านว่าพระเยซูจะเสด็จกลบัมาในไม่ช้า
เพื่อรบัประชาชนของพระองคไ์ปอาศยัอยู่กับพระองค์
ตลอดไป 

ความรกัในพระคมัภีรข์องจูเลียซึ่งอยู่ในบา้นเกิดของ
เธอ เมืองซานโตส ประเทศบราซิล ไดท้ าใหผู้น้  าโบสถ์
ทัง้หลายสนใจ หนึ่งในกลุ่มผูน้  าคือ มิสเตอรกิ์ลเบอรโ์ต 
คิดว่าเด็กหญิงตวันอ้ยน่าจะเป็นนกัเทศนท์ี่ยิ่งใหญ่คน
หนึ่งได ้

“จูเลีย” เขากล่าว “มาเรียนพระคัมภีรด์ว้ยกัน เธอ  
จะไดเ้รียนรูว้ิธีการเทศนา” จูเลียรูสึ้กกลวันิดหน่อยกับ
ความคิดที่จะตอ้งเทศนาต่อหนา้ผูค้น แต่เธอก็ตอบ     
ตกลงที่จะศึกษาพระคมัภีรกั์บมิสเตอรกิ์ลเบอรโ์ต 
หลงัจากการศึกษาพระคัมภีรไ์ปไดร้ะยะหนึ่ง จูเลียได้
เทศนาเป็นครัง้แรก ผูฟั้งคนแรกของเธอก็คือคุณยายที่
รกัของเธอ ซึ่งขนลุกเมื่อไดฟั้งการพูดของเธอ 

แลว้จูเลียก็ไดพู้ดที่โบสถ ์เธอรูสึ้กกลวัเล็กนอ้ยขณะ 
ที่ยืนอยู่ต่อหนา้คนทัง้หลาย ขณะที่เธอพูด เธอมองไปที่
คนแค่สองคน นั่นคือคุณยายและมิสเตอรกิ์ลเบอรโ์ต 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป จูเลียรูสึ้กสบายใจมากขึน้กับ
การพูดต่อหนา้ผูค้น และการเทศนาก็กลายเป็นเร่ืองที่
ง่ายขึน้ 

เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ทุกโบสถใ์นบราซิล
ตอ้งปิดลง จูเลียไม่สามารถเทศนาไดอ้ีกต่อไป แต่ถึง
อย่างนัน้ก็ตาม เธอไม่ไดท้อ้แทใ้จ เธอยงัคงอ่าน               
พระคมัภีร ์เธอรูสึ้กแน่ใจว่าเธอจะตอ้งมีโอกาสอื่นอีก 
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ในการพูดเก่ียวกับพระเยซู 
 แลว้โอกาสก็มาถึงในสปัดาหอ์ีสเตอร ์
 ในประเทศบราซิล อีสเตอรเ์ป็นวนัเทศกาลขนาด

ใหญ่ แต่หลายคนไม่รูเ้หตุผลการฉลองส าหรบัวนั             
อีสเตอร ์พวกเขาไม่รูว้่าอีสเตอรเ์ป็นการเฉลิมฉลอง
การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระเยซู ศาสนาจารยท์ี่โบสถ์
ของจูเลียถามเธอว่าเธอจะสามารถเทศนาเก่ียวกับ
เหตุผลของการฉลองอีสเตอรจ์ากในพระคัมภีรไ์ดไ้หม 
เธอจะตอ้งเทศนาทุกวนัส าหรบัสัปดาหแ์ห่งการ
อธิษฐานพิเศษในช่วงสปัดาหอ์ีสเตอรแ์บบออนไลน์ 

 จูเลียไม่เคยเทศนาจากที่บา้นมาก่อน เธอรูสึ้กว่า
จ าเป็นตอ้งมีธรรมาสน ์เมื่อเธอมองไปรอบบา้น 
สายตาของเธอไปสะดุดอยู่ตรงที่รองรีดผา้ของ 
คุณยาย 

 ดว้ยการอนุญาตของคุณยาย จูเลียเอาผา้คลมุที่
รองรีดออกและยกไปในหอ้งนั่งเล่น แลว้เธอก็น า
ผา้ขนหนูสีแดงขนาดใหญ่คลมุที่รองรีดไว ้ ดา้นหนา้
ของที่รองรีด เธอติดป้ายโปสเตอรส์ปัดาหอ์ีสเตอร์
พิเศษที่ไดจ้ากโบสถข์องเธอ แลว้ทุกคืนเป็นเวลาหนึ่ง
สปัดาห ์จูเลียก็พูดจากดา้นหลงัของที่รองรีดถึง
เหตุผลในการฉลองอีสเตอร ์จิตใจของผูค้นมากมาย
ไดร้บัการสมัผสัจากขอ้ความของเธอ 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามใน                       
ไตรมาสนีจ้ะน าไปช่วยเปิดโบสถใ์หม่แห่งหนึ่งใน                         
บา้นเกิดของจูเลีย เมืองซานโตส ประเทศบราซิล 
ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจกวา้งขวาง                 
ในวนัที่ 24 กันยายนนี ้

 

 โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลีโอ บี. ฮอลลิเวลล ์ผูบุ้กเบิกเรือพนัธกิจมิชชั่นทางการแพทย ์เร่ิมเป็นที่รูจ้กักันดีในพนัธกิจนีใ้นปีค.ศ.1931 
ดว้ยเรือซึ่งออกแบบและสรา้งโดยเขาเองบนแม่น า้อเมซอน เรือล านีเ้ป็นเรือล าแรกของเรือตระกูลลเูซียโร (ผูฉ้าย
แสง) ซึ่งต่อมาถูกสรา้งและใชกั้นในแม่น า้สายย่อยต่างๆ ของอเมซอน เรือเหล่านีย้งัคงเป็นผู้ช่วยเหลือผูค้นนบัพนั  
นอกจากการแจกจ่ายเสือ้ผา้และอาหารแลว้ งานดา้นการแพทยไ์ดช้่วยเหลือในหลายกรณี โดยทั่วไป คือมาลาเรีย 
พยาธิในล าไส ้ภาวะขาดอาหาร โรคผิวหนงั โรคทั่วไปและโรคทอ้งถ่ิน และการถอนฟัน 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองซานโตส ประเทศบราซิลบนแผนท่ี 

 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองาน  พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่ม
สาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ย
ความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
และการสรา้งสาวก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การ
รกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของเด็กๆ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และวตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึง
และเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตามพระ
คมัภีร”์ โครงการสะบาโตท่ีสิบสามท่ีเมืองซานโตส
แสดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุด
แข็งของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการ
สนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงั
ผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระ
เจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
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อยำกมีแม่สกัคน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไรเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่อยากจะมีแม่ น่าเศรา้ที่แม่
ของไรเสียชีวิตไปเมื่อเขาอายุแค่ 7 ปี ในเมือง                         
โบรดาวสกี ประเทศบราซิล 

ไรอยู่กับพ่อของเขา 
ไรรักพ่อมาก แต่บางครัง้ก็เป็นเร่ืองยากส าหรบั

เด็กชายตวันอ้ยที่จะใชช้ีวิตอยู่กับผูช้ายที่แข็งแรงตวั
ใหญ่ และไม่นุ่มนวลแสดงความห่วงใยเหมือนแม่ 

ไรตอ้งเรียนรูท้ี่จะดูแลตวัเอง พ่อของเขาแก่แลว้และ
ยุ่งมากไม่มีเวลาที่จะสอนเขาทุกเร่ือง 

ไรคิดถึงความรกัและความห่วงใยของแม่ของเขา 

แลว้ไรก็ไดแ้ม่คนใหม่ พ่อพบกับแม่คนใหม่และ
แต่งงาน แต่น่าเศรา้ใจที่แค่หนึ่งปีต่อมา แม่คนใหม่ของ
ไรก็เสียชีวิตอีก 

ไรเป็นเด็กชายที่แสนเศรา้ 

ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่มีวนัมีแม่อีกแลว้ 

แลว้ไรก็มาเป็นสมาชิกพาธไฟนเ์ดอร ์มีบางคนบอก
เขาเกี่ยวกับชมรมพาธไฟนเ์ดอรท์ี่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีส และเขาตัดสินใจที่จะมาเป็นสมาชิก ไรสนุกกับ
การเขา้ร่วมกิจกรรมพาธไฟนเ์ดอรกั์บเด็กคนอื่นๆ เขารกั
การฟังเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับพระเยซู เขาพบเพื่อนใหม่ที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาสามารถไวใ้จไวแ้ละเขามอบถวายจิตใจของเขาแด่
พระเยซู 

แต่ใจของไรก็ยังคงเจ็บปวดอยู่ เขาอยากมีแม่สกัคน 

ขณะที่ไรใชเ้วลากับพาธไฟนเ์ดอร ์เขาไดม้ีมิตรภาพที่
พิเศษกับผูอ้ านวยการชมรมพาธไฟนเ์ดอร ์ชายตวัใหญ่
แข็งแรงช่ือว่ามิสเตอรอ์เล็กซานเดร ไรชอบภรรยาของ
มิสเตอรอ์เล็กซานเดรเป็นพิเศษ มิสซิสคลอดิแอน เขา
ตดัสินใจแลว้ว่าเธอจะเป็นแม่คนใหม่ของเขา 

มิสซิสคลอดิแอนรูสึ้กถึงความรกัของแม่ที่มีต่อไร 
และเธอยอมรบัเขาเป็นเหมือนลกูชายของเธอ มิสเตอร ์
อเล็กซานเดรและมิสซิสคลอดิแอนมีลูกแลว้สองคน คือ 
โจเอว เปโดร และอนา คลารา พวกเขายอมรบัไรเป็น
พี่ชายคนใหม่ของพวกเขา 

ทีละเล็กละนอ้ย ครอบครวัใหม่ตอ้นรบัไรเขา้สู่บา้น
ของพวกเขาดว้ยความรัก เขากลายเป็นพี่ชายคนโต มี
หอ้ง ตูเ้สือ้ผา้และเสือ้ผา้ของเขาเอง เขาไดจ้ดัฟันที่ซอ้น
เกของเขาดว้ย ซึ่งเป็นความฝันของเขา 

ทุกวนันีไ้รยงัคงอาศยัอยู่กับพ่อและรกัพ่อมาก 
ครอบครวัใหม่สอนเขาถึงความส าคญัในการรักษา
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พระบญัญัติขอ้ที่หา้ ซึ่งกล่าวว่า “จงใหเ้กียรติแก่บิดา
มารดาของเจา้ เพื่ออายุของเจ้าจะไดยื้นนานบน
แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาหพ์ระเจา้ของเจา้ประทาน
ใหแ้ก่เจา้” (อพยพ 20:12, KJV) ดงันัน้ไรจึงผลดั
กันไปอยู่กับพ่อและครอบครัวใหม่ของเขา 

พ่อ ซึ่งตอนนีแ้ก่มากแลว้ ดีใจที่ไรมีครอบครวั
ใหม่หนึ่ง เขารูว้่าพระเจา้ทรงประทานครอบครวัใหม่
ใหกั้บไรเพื่อไรจะไดร้บัการดูแลซึ่งเขาไม่สามารถให้
ได ้

ทุกวนันี ้ไรรกัพระเจ้าดว้ยสดุจิตสดุใจของเขา 
ผ่านชมรมพาธไฟนเ์ดอร ์พระเจา้ไดเ้ติมเต็ม
ความหวังของเขา เขาเป็นเด็กชายที่มีแม่คนใหม่ 
และมากกว่านัน้ เขาไดค้รอบครวัใหม่ดว้ย 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยเปิดโบสถใ์หม่แห่งหนึ่งในบา้น
เกิดของไร เมืองโบรดาวสกี โบสถ์ใหม่ในอีกส่วน
หนึ่งของเมืองจะเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ปิดชมรมพาธ
ไฟนเ์ดอรอ์ีกหนึ่งชมรมในที่ซึ่งเด็กๆ อีกมากมาย
ย่ิงขึน้จะไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู ขอบคุณส าหรบัการ
วางแผนถวายดว้ยใจกว้างขวางในวนัที่                       
24 กันยายน 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองโบรดาวสกี ประเทศบราซิลบนแผนท่ี 

 

➢ จากภาพ ไรคือคนท่ียืนอยู่ดา้นหลงัซา้ยมือ กับ
ครอบครวัใหม่ของเขา อเล็กซานเดร คลอดิแอน โจ
เอว เปโดรและอนา คลารา 
 

➢ ถามเด็กๆ ว่าท าไมไรถึงไดร้บับพัติศมา ค าตอบท่ี
เป็นไปได ้เช่น เพราะอิทธิพลจากพาธไฟนเ์ดอร ์มี
หลายคนในชมรมพาธไฟนเ์ดอรก์็รบับพัติศมาผ่าน
อิทธิพลจากพาธไฟนเ์ดอร ์เด็กๆ เดาไดไ้หมว่าใคร 
น่ันก็คือ ผูอ้  านาจการชมรมพาธไฟนเ์ดอร ์มิสเตอรอ์
เล็กซานเดร เขาเป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจคนหน่ึง ไดม้า
เขา้ร่วมกับโบสถ์หลงัจากเคยถูกขอใหไ้ปรกัษาความ
ปลอดภัยใหก้ับค่ายใหญ่ของพาธไฟนเ์ดอร ์ 
 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่า 
“ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพื่องาน  
พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยั
ชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชม
ยินดีในการเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้ง
สาวก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
ขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่
การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมี
ส่วนร่วมของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้หพ้ระเจา้
เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมอง
ตามพระคมัภีร”์ โครงการสะบาโตท่ีสิบสามเพ่ือ
สรา้งโบสถใ์หม่หน่ึงแห่งในโบรดาวสกี แสดงถึง
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็งของ
สถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุน
อิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และความหวงัผ่านพระ
เยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” 
ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
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มิชชนันำรีกบักลุ่มเดก็หญิง 14 คน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีดวัรด์าอายุสิบเอ็ดปี ตกหลมุรกัในพระเยซูขณะที่
ฟังเร่ืองต่างๆ ในพระคัมภีรใ์นชัน้เรียนระดบัประถมใน
ประเทศบราซิล เธออยากจะรบัใชพ้ระเยซู แต่จะท า
อย่างไรล่ะ 

แลว้แม่ก็เร่ิมตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีรเ์ล็กๆ ที่บา้น
ของพวกเขา สปัดาหล์ะครัง้ที่คุณแม่หลายคนซึ่งไม่ใช่ 
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสจะมาที่บา้นเพื่ออ่านพระคัมภีร์
และอธิษฐานดว้ยกัน บางครัง้คุณแม่ทัง้หลายก็น าลกู
สาวของพวกเขาซ่ึงอายุประมาณ 6 ถึง 8 ขวบมาดว้ย 

อีดวัรด์าคิดว่าคงจะดีถา้เธอสามารถจดักลุ่มพิเศษ
ส าหรบัเด็กหญิงทัง้หลายได ้

“แม่คะ” เธอกล่าว “หนูจดักลุ่มเล็กส าหรบั
เด็กผูห้ญิงที่มากับคุณแม่ทัง้หลายไดไ้ม๊คะ” แม่คิดว่า
นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมเลย 

ดีดวัรด์าเตรียมเร่ืองในพระคมัภีรเ์พื่อแบ่งปันกับ
เด็กหญิงคนอื่นๆ เธอเลือกเพลงหลายเพลงเพื่อพวกเขา
จะรอ้งดว้ยกันได ้และเธอก็น าเกมปริศนาพระคัมภีรม์า
เตรียมไวเ้พื่อพวกเขาจะใชเ้ล่นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กหญิงสามคน มาร่วมกลุ่มที่จดัครัง้แรกของ    
อีดวัรด์า แลว้ก็มีเด็กหญิงมาเพิ่มมากขึน้ ไม่ชา้มี
เด็กหญิง 14 คนมาเขา้ร่วมกลุ่มเล็กทุกสปัดาห ์พวกเขา
มาจากพืน้ที่ต่างๆ ของเมือง และพ่อแม่ของพวกเขาก็มา
จากต่างศาสนากัน พวกเขามีความสขุกับการอธิษฐาน 
รอ้งเพลง ฟังเร่ืองต่างๆ ในพระคัมภีรแ์ละเล่นเกม
ปริศนาพระคมัภีร ์
หลงัจากนัน้สักพกั อีดวัรด์าคิดว่าน่าจะดีถา้กลุ่ม

เด็กหญิงไดพ้บปะกันมากกว่าแค่สปัดาหล์ะครัง้ เธอ
ชวนพวกเขามาที่บา้นดูแลผู้สงูอายุเพื่อเย่ียมเยียนและ
อธิษฐานกับผู้สงูอายุที่นั่น แลว้พวกเขาก็ไปที่
โรงพยาบาลเพื่อเย่ียมและอธิษฐานกับผูป่้วยที่นั่น 

เมื่อมีการระบาดของโควิด-19 และกลุ่มเด็กหญิงมา
พบปะกันไม่ไดอ้ีก ดงันัน้พวกเขาจึงพบกันทางออนไลน์
เป็นเวลาหลายเดือน แมพ้วกเขาจะพบกันทางออนไลน ์
กลุ่มเด็กหญิงยงัคงอธิษฐาน รอ้งเพลง ฟังเร่ืองต่างๆ 
จากพระคมัภีรแ์ละเล่นเกมปริศนาพระคัมภีรด์ว้ย 

ทุกวนันีก้ลุ่มเด็กหญิงมารวมตวักันไดอ้ีกครัง้ และ 
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พวกเขาสามารถไปโบสถด์ว้ยกันไดด้ว้ย อีดวัรด์า
เห็นไดว้่าจิตใจของเด็กหญิงทัง้หลายเปล่ียนแปลง
ไป เด็กหญิงบางคนไปโบสถกั์บเธอทุกสะบาโต 
และหนึ่งในกลุ่มเด็กหญิงไดเ้ปิดช่องยูทูปเพื่อบอก
คนอื่นๆ เร่ืองพระเยซู เด็กหญิงคนอื่นๆ อีกหลาย
คนวางแผนเปิดกลุ่มเล็กเหมือนที่อีดวัรด์าท า พวก
เขาอยากจะแบ่งปันความรกัที่มีต่อพระเยซูของ
พวกเขาเช่นเดียวกับที่อีดวัรด์าแบ่งปันกับพวกเขา 

ความฝันของอีดวัรด์าคือ เด็กหญิงทัง้หมดจะ
มอบถวายจิตใจของพวกเขาแด่พระเยซู เธอหวงัว่า
พวกเขาจะบอกกับพ่อแม่ของพวกเขาและคนอื่นๆ 
ใหไ้ดรู้จ้กัพระเยซูและความรกัของพระองค ์

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ะน าไปช่วยเปิดโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศบราซิลที่
อีดวัรด์าอยู่ เพื่อว่าเด็กๆ อีกจ านวนมากขึน้จะไดยิ้น
เร่ืองความรักของพระเยซู ขอบคุณส าหรบัการวางแผน
ถวายดว้ยใจกวา้งขวางในวนัที่  24 กันยายน 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาบา้นเกิดของอีดวัรด์า เมืองปอรโ์ต เวลโฮ ประเทศ
บราซิลบนแผนท่ี 

➢ รูว่้าปัจจุบนัอีดวัรด์าช่วยสอนชัน้วยัรุ่นตอนต้นทุก
สะบาโต เธออยากจะเรียนกฎหมายและวารสาร
ศาสตรแ์ละใชค้วามสามารถของเธอรบัใชอ้งคพ์ระ 
ผูเ้ป็นเจ้าเสมอ  

➢ ทา้ทายเด็กๆ ใหเ้ป็นมิชชันนารี มิชชันนารีคือคนท่ี
แบ่งปันความรกัของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซูกับผูอ้ื่น 
แม่ของอีดวัรด์ารอ้งขอใหพ้่อแม่ทัง้หลายมามีส่วน
ร่วมในงานพนัธกิจสรา้งสาวกลูกๆ ของพวกเขาให้
เป็นมิชชันนารี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองาน  พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่ม
สาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ย
ความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
และการสรา้งสาวก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การ
รกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของเด็กๆ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และวตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึง
และเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตามพระ
คมัภีร”์ โครงการสะบาโตท่ีสิบสามเพ่ือสรา้งโบสถ์
ใหม่ในประเทศบราซิล แสดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธ
กิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็งของสถาบนัเซเว่นธ์
เดยแ์อ๊ดเวนตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพ
องคร์วม และความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟู
ผูค้นสู่พระลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้ www.IWillGo2020.org.  

 

รูปป้ันพระคริสตผู์ไ้ถ่ในนครรี
โอเดจาเนโร มีน า้หนกั 576,062 
กิโลกรมั สงู 38 เมตร รวมความ
สงูของแท่นดว้ย และเคยไดร้บั
การเสนอชื่อใหเ้ป็นหนึ่งใน “เจ็ด
ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคใหม่” 

http://www.iwillgo2020.org/
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เด็กๆ เคยเห็นกังหนัลมไหม เด็กๆ เคยท ากังหนัลม
สกัอนัไหมหรือเคยถือไว้สกัอนัในมือไหม 

เชา้วนัหนึ่ง ซามเูอลนอ้ยพบว่าตวัเขาเองก าลงัถือ
กังหนัลมอยู่ในมือ ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่สองอนั เขามีกังหนั
ลมในมือสองอนัไดอ้ย่างไร 

ซามเูอลไปร่วมนมสัการพิเศษเชา้วนัหนึ่งกับแม่ของ
เขาในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล ระหว่างการ
นมสัการ ชายคนหนึ่งเล่าเร่ืองที่ดีเร่ืองหนึ่งเกี่ยวกับ
กังหนัลมกับพระเจ้า เมื่อเล่าจบ ชายคนนัน้ให้กังหนัที่มี
สีแดง เขียว เหลือง ด าและขาวกับซามเูอล แลว้เขาก็ให้
กังหนัลมอนัที่สองกับเด็กชาย 

“เอากังหนัลมอนัที่สองนีใ้หเ้พื่อนตวันอ้ยสกัคน” 
เขากล่าว “เล่าใหเ้พื่อนฟังเร่ืองกังหนัลมกับพระเจา้
ดว้ยนะ” 

ซามเูอลรูเ้ลยว่าเขาอยากจะให้กังหนัสีแดง เขียว 
เหลือง ด าและขาวนีกั้บใคร มีเด็กชายคนหนึ่งช่ือ                    
ปีเตอรท์ี่โรงเรียนรฐับาลที่เขาเรียนอยู่ เขาน่าจะเอา
กังหนันีใ้หปี้เตอรไ์ด ้เขาน่าจะเล่าเร่ืองกังหนักับพระเจา้
ใหปี้เตอรฟั์งได ้

ซามเูอลบอกกับแม่ 
“ผมเอากังหนัใหปี้เตอรไ์ดไ้ม๊ครบั” เขาถาม 
แม่คิดว่าเป็นความคิดที่ดี ซามเูอลจะเป็น

มิชชนันารีจริงแทโ้ดยการแบ่งปันกังหนัและเล่าเร่ือง
พระเจา้ใหปี้เตอรฟั์ง 

แต่ก่อนอื่นแม่ขอคุยกับแม่ของปีเตอรก่์อน แม่
อยากจะแน่ใจว่าแม่ของปีเตอรจ์ะไม่คิดมากเร่ือง
ของขวญันี ้และแม่ของปีเตอรก็์ไม่ว่าอะไร 

แลว้แม่ก็มีอีกความคิดหนึ่ง 
“ซามเูอล” แม่กล่าว “เรามาท าของขวัญดีๆ ให ้                 

ปีเตอรกั์น เราเอากังหนัใส่ในกล่องพรอ้มกับดีวีดีสนุกๆ 
เก่ียวกับการจะเป็นเด็กชายที่มีสขุภาพดีไดอ้ย่างไร 
แลว้เราก็ห่อเป็นกล่องของขวญั” 

ซามเูอลชอบความคิดนี ้แม่วางกังหนัและดีวีดีลง
ในกล่องและห่อดว้ยกระดาษสวยงาม 

วนัต่อมาที่โรงเรียน ซามเูอลมอบของขวัญให ้                   
ปีเตอรอ์ย่างมีความสขุ เขาเล่าเร่ืองกังหนักับพระเจา้ให ้   
ปีเตอรฟั์งดว้ย ปีเตอรช์อบใจมาก เขาชอบกังหนัสีแดง 
เขียว เหลือง ด าและขาวมาก 
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ไม่นานต่อมา โบสถข์องซามเูอลจดัรายการพิเศษ
ส าหรบัเด็ก ซึ่งเด็กๆ ทุกคนจะไดท้ ากังหนั ซามเูอล
ชวนปีเตอรไ์ปท ากังหนัที่โบสถ์ 
เป็นวนัที่สนุกส าหรบัปีเตอรแ์ละซามเูอล ตอนเชา้

พวกเขาและเด็กคนอื่นๆ ท ากังหนั ในตอนบ่ายพวก
เขารอ้งเพลงเกี่ยวกับพระเยซูให้กับคนในสถานพกัฟ้ืน
คนชรา 
จากวนันัน้เป็นตน้มา ซามเูอลกับปีเตอรก์ลายเป็น

เพื่อนสนิทกัน ปีเตอรไ์ปโบสถ์กับซามเูอลทุกสะบาโต 
เขาเขา้ร่วมชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอรกั์บซามเูอล ปีเตอร์
มีพี่สาวคนหนึ่งช่ือซารา และเธอก็เร่ิมมาเขา้ร่วม
ชมรมพาธไฟนเ์ดอรด์ว้ย แลว้แม่ของปีเตอรก็์เร่ิมมา
โบสถเ์พื่อดูกิจกรรมของแอ๊ดเวนเจอเรอรแ์ละพาธ
ไฟนเ์ดอร ์
ไม่นานนกัพี่สาวของปีเตอร ์ซารากับไดม้อบถวาย

จิตใจของเธอให้กับพระเยซูและรบับพัติศมา 
หลงัจากนัน้ แม่และพ่อของปีเตอรไ์ดม้อบถวาย
จิตใจของพวกเขาใหกั้บพระเยซูและรบับพัติศมา
เช่นกัน 

ทุกวนันีปี้เตอรม์าโบสถท์ุกสะบาโตกับทัง้
ครอบครวัของเขา แม่ของเขาสอนชัน้สะบาโตเด็ก 
ระดบัอนุบาลและเป็นผูน้ าในชมรมแอ๊ดเวนเจอเรอร ์
พ่อของเขาเป็นมคันายกของโบสถ ์พี่สาวของเขา
สอนชัน้สะบาโตเด็กระดบัประถมปลาย และปีเตอร์
เองกับซามเูอลเป็นนกัเรียนที่ดีมากในชัน้เรียน      
สะบาโตเด็กระดบัประถมตน้ 

ปีเตอรกั์บซามเูอลเป็นเพื่อนสนิทกัน ซามเูอลเป็น
มิชชนันารีจริงแท ้พระเจา้ทรงใชเ้ขาน าความรอด
ไปสู่บา้นและครอบครัวของปีเตอร ์

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามใน    ไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยเปิดโบสถใ์หม่ส่ีแห่งในประเทศของ
ซามเูอล ประเทศบราซิล ขอบคุณส าหรบัการวางแผน
ถวายดว้ยใจกวา้งขวางในสะบาโตหนา้  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิลบนแผนท่ี 

➢ จากภาพ ซามูเอลคือคนท่ีอยู่ทางซา้ย แม่ของเขา
อยู่ตรงกลางและปีเตอรอ์ยู่ดา้นขวา 

➢ ท ากังหนักับเด็กๆ หลงัฟังเร่ืองจบ หนุนใจใหเ้ด็กๆ 
น ากังหนัไปใหใ้ครบางคนและพูดว่า “พระเยซูรกั
คุณ” กับเขา  

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผนกลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
ท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 
1 เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการ
เสียสละเพ่ืองาน  พันธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนใน
โบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่
ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชมยินดีในการเป็น
พยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้งสาวก” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
“เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมี
ส่วนร่วมของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” 
และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้
ท่ี 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็น
มุมมองตามพระคมัภีร”์ โครงการสะบาโตท่ีสิบ
สามเพ่ือสรา้งโบสถใ์หม่ในประเทศบราซิล แสดง
ถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแขง็
ของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการ
สนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และ
ความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org.  

 

 

 

โดย แพทริเซีย เฮเลนา เดอร์ พอลลา เมนเดส 
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เวลลิงตนัวยัสิบปีในประเทศบราซิล รกัการเล่นว่าว 
ก่อนอื่น เขาหยิบว่าวของเขาและเดินออกไปนอก

บา้นของเขาในเมืองเมาวา ทุกคนคงรูว้่าเราจะเล่นว่าว
ในบา้นไม่ได ้ถ้าไม่รูค้งแปลกมาก 

แลว้เวลลิงตนัก็จะมองหาที่ว่างซ่ึงไม่มีบา้น ตน้ไม้
หรือสายไฟอยู่ใกลเ้ลย เขาไม่ตอ้งการใหว้่าวไปติดกับ
อะไรทัง้นัน้ สวนที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่เป็นสถานที่
ยอดเย่ียมส าหรบัเล่นว่าว แต่บางครัง้เขาก็เล่นว่าวที่
ถนน 

เร่ืองทา้ทายใหญ่คือการใหว้่าวบินขึน้ไปในทอ้งฟ้า
ใหไ้ด ้ซึ่งเวลลิงตนัก็ค่อนข้างท าเร่ืองนีไ้ดดี้ เขายืนหนั
หลบัใหกั้บลม ชูว่าวขึน้ แลว้ก็ปล่อยสายว่าว ถา้ลมแรง
พอ ว่าวก็จะลอยขึน้ไปในอากาศ แลว้เวลลิงตนัก็จะ
ปล่อยใหว้่าวลอยห่างจากเขาและจะกระตุกสายว่าว
กลบั แลว้ก็ปล่อยใหว้่าวลอยห่างจากเขาไปอีก แลว้ก็
กระตุกสายว่าวกลบั นี่ท าให้ว่าวลอยสงูขึน้และสงูขึน้ 
แลว้เขาก็แค่เฝ้าดูว่าวลอยอย่างร่าเริงในทอ้งฟ้า 
วนัหนึ่งในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียน เวลลิงตนั
ก าลงัเล่นว่าวที่ถนนใกลบ้า้นของเขา ขณะที่เขาเฝ้าดู 

ว่าวที่ลอยอยู่ไกลๆ เหนือเขา มีชายคนหนึ่งและหญิง
คนหนึ่งเดินมา พวกเขาบอกว่าพวกเขาเป็น
ผูอ้  านวยการชมรมพาธไฟนเ์ดอรท์ี่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่ใกล้ๆ  นี ้

“สนใจอยากเป็นพาธไฟนเ์ดอรไ์ม๊ครบั” ชายคนนัน้
ถาม “เราท ากิจกรรมสนุกๆ กันและเรียนรูเ้ร่ืองพระเยซู
จากพระคมัภีร”์ หญิงคนนัน้กล่าว เวลลิงตนัไม่เคยได้
ยินเร่ืองพาธไฟนเ์ดอรม์าก่อนเลย ครอบครวัของเขา
เป็นคริสเตียน แต่พวกเขาไม่ไดเ้ป็นแอ๊ดเวนตีส เขา
สงสยัอยากรูเ้ก่ียวกับพาธไฟนเ์ดอรม์ากขึน้ 

ดว้ยการอนุญาตของพ่อแม่ของเขา เขาสมคัรเขา้
ร่วมชมรมพาธไฟนเ์ดอรต์อนเร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่
ของโรงเรียน 

เวลลิงตนัสนุกกับการเรียนรูจ้กัพระเยซูและการได้
ท ากิจกรรมสนุกๆ ที่ชมรมพาธไฟนเ์ดอร ์มนัสนุกกว่า
การเล่นว่าวเสียอีก เขาชอบการไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับ               
พระเยซูเป็นพิเศษ และเขาอยากจะรูม้ากขึน้ 

ดงันัน้ เขาจึงเร่ิมศึกษาพระคมัภีรกั์บบางคนที่โบสถ ์
เขาศึกษาพระคัมภีรเ์ป็นเวลาสามปี แลว้เมื่อเขาอายุ  

น ำเพื่อนมำยงัพระเยซู 
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13 ปี เขาตดัสินใจมอบถวายจิตใจของเขาแด่                 
พระเยซูและรบับพัติศมา ทัง้ครอบครวัของเขามา               
ที่โบสถเ์พื่อดูการรบับพัติศมาของเขา จากนัน้เป็น   
ตน้มา เวลลิงตนัรูว้่าเขาไดท้ าการตดัสินใจที่ดีที่สดุ 
ในชีวิตของเขา 

เวลลิงตนัรักสมาชิกโบสถแ์ละสมาชิกโบสถก็์
รกัเขา เขานมสัการร่วมกับพวกเขาที่โบสถท์ุก     
สะบาโต 

แต่หลงัจากนัน้สกัพกั เขาสังเกตเห็นว่ามี                  
พาธไฟนเ์ดอรบ์างคนหยุดการมาโบสถ์ในวนั                         
สะบาโต ต่อมาก็มีคนอื่นๆ อีกที่หยุดมาโบสถ ์ไม่ช้า                 
ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีเยาวชนเลยที่มาที่โบสถใ์น             
วนัสะบาโต และส าหรบัผูใ้หญ่เองก็ดูเหมือนจะมีไม่
มาเหมือนก่อนเช่นกัน 

เวลลิงตนักังวล เขาคิดว่าโบสถอ์าจจะตอ้งปิดลง
หรือไม่ เขาจะท าอะไรไดบ้า้ง เขาอธิษฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“พระเจา้ ขอโปรดท าการอศัจรรยด์ว้ย” เขา
อธิษฐาน 

ขณะที่เขาอธิษฐาน เขาตระหนกัไดว้่าบางทีตวั
เขาเองน่าจะท าอะไรบางอย่างได ้บางทีเขาน่าจะ 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองเมาวา ประเทศบราซิล บนแผนท่ี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผนกลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
ท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 
1 เพ่ือฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการ
เสียสละเพ่ืองาน  พันธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนใน
โบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่
ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชมยินดีในการเป็น
พยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้งสาวก” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
“เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและครอบครวัเขา้สู่การ
ด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” 
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 
“เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมี
ส่วนร่วมของเด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” 
และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้
ท่ี 7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็น
มุมมองตามพระคมัภีร”์ โครงการสะบาโตท่ีสิบ
สามเพ่ือสรา้งโบสถใ์หม่ในเมืองเมาวา ประเทศ
บราซิล แสดงถึงวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 
“เพ่ือเสริมจุดแข็งของสถาบนัเซเว่นธ์เดยแ์อ๊ดเวน
ตีสในการสนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม 
และความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org.  

 

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไดร้บัความ
นิยมมากที่สดุในประเทศบราซิล ทีม
ชาติของประเทศนีเ้ป็นหนึ่งในทีมที่ดี
ที่สดุของโลกอย่างสม ่าเสมอ โดยเป็น
แชมป์ฟุตบอลโลกถึงหา้ครัง้ 

 

http://www.iwillgo2020.org/
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ช่วยได ้เขานึกถึงชายหญิงที่เคยชวนเขามาเรียนรู้
พระคมัภีรท์ี่ชมรมพาธไฟนเ์ดอรต์อนที่เขาอายุ 10 ปี 
เขาตดัสินใจว่าถา้หากพวกเด็กชายและเด็กหญิงไม่
อยากมาโบสถใ์นวนัสะบาโต งัน้เขาก็จะเอาโบสถไ์ป
หาพวกเขา เชา้วนัสะบาโตต่อมา เวลลิงตนัและ
เพื่อนคนหนึ่งไปเคาะที่ประตูบ้า้นของเยาวชนคน
หนึ่งซ่ึงหยุดมาโบสถ์ 
“สวสัดีตอนเชา้” เวลลิงตนักล่าว “ผมอยากจะจดั

รายการโรงเรียนสะบาโตกับคุณที่บา้นของคุณ
วนันี”้ 
สะบาโตถัดไป เขากับเพื่อนของเขาไปที่บา้นอีก

หลงัหนึ่ง 
หลงัผ่านไปสามเดือน เด็กชายหญิงหา้คน

กลบัมาที่โบสถเ์พื่อนมสัการทุกสะบาโต หลังจาก
หกเดือน เด็กชายหญิง 22 คนมาเขา้ร่วมโรงเรียน
สะบาโตเป็นประจ าทุกสปัดาหท์ี่โบสถ์ 
เวลลิงตนัมีความสขุมาก พระเจา้ทรงช่วยโบสถ์

ไวแ้ละที่ส าคัญกว่านัน้พระเจา้ไดช้่วยเด็กชายหญิง
อีกมากมายในเวลาเดียวกัน เวลลิงตนัรูสึ้ก
เหมือนกับว่าวที่ก าลังลอยสงูขึน้ไปในทอ้งฟ้า 

“ฉันสรรเสริญพระเจา้ ผูท้รงจบัมือของฉันไว”้ 
เวลลิงตนักล่าว “ทุกวนันี ้ฉันไม่สามารถมีชีวิตอยู่
โดยปราศจากพระองคไ์ด”้ 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามใน
วนันีจ้ะน าไปช่วยเปิดโบสถใ์หม่หนึ่งแห่งในเมือง
เมาวาที่เวลลิงตนัอาศัยอยู่ เพื่อว่าเด็กชายหญิงอีก
จ านวนมากขึน้จะไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู  

ก่อนสะบาโตท่ี 13 

➢ ส่งขอ้ความไปท่ีบา้นของเด็กๆ เพื่อเตือน
ผูป้กครองถึงรายการสะบาโตท่ีสิบสามและหนุน
ใจใหเ้ด็กๆ น าเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามของ
พวกเขามาถวายในวันท่ี 24 กันยายน เตือนใจ
ทุกคนว่าเงินถวายงานมิชช่ันของพวกเขาเป็น
เหมือนของขวญัในการประกาศพระวจนะของ
พระเจา้ไปทั่วโลก และหน่ึงในส่ีของเงินถวาย    
สะบาโตท่ีสิบสามของเราจะส่งตรงไปช่วยแปด
โครงการในสามประเทศของส านักงานภาค
อเมริกาใต ้สามารถดูโครงการต่างๆ ไดท่ี้ปก
ดา้นหลงั  

➢ ผูเ้ล่าเร่ืองไม่จ าเป็นจะตอ้งจดจ าเร่ืองทัง้หมด แต่
เขาหรือเธอควรจะคุน้เคยกับเร่ืองมากพอเพ่ือท่ีจะ
ไดไ้ม่เหมือนกับตอ้งอ่านตลอดเวลา หรือเด็กๆ 
อาจจะน าเร่ืองมาแสดงเป็นละครสั้นๆ ก็ได ้

➢ ก่อนหรือหลงัการน าเสนอเร่ือง ใชแ้ผนท่ีเพ่ือแสดง
ประเทศทัง้สองซึ่งอยู่ในส านักงานภาคอเมริกาใต ้
ไดแ้ก่ ประเทศบราซิลและโบลิเวีย ซึ่งจะไดร้บัเงิน
ถวายสะบาโตท่ีสิบสามของเรา อธิบายโครงการ
ต่างๆ ของเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามดว้ย  

 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามจะน าไปช่วยเปิด
โบสถอ์ื่นๆ อีกเจ็ดแห่งในส านกังานภาคอเมริกาใต้
ดว้ย คือ อีกสามแห่งในประเทศบราซิล และอีกส่ี
แห่งในประเทศโบลิเวีย ขอบคุณส าหรบัการ
วางแผนถวายดว้ยใจกว้างขวาง 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 



 

29 

 


