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    ไตรมาสท่ี   ส านักงานภาคแปซิฟิกใต้ 
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บรึมมมมมมมมมมม เสียงเคร่ืองยนตข์นาดเล็กดงั
เป็นจงัหวะชา้ๆ อยู่เหนือศีรษะ คริสเตียนวยัแปดปีหยีตา
ขณะที่เขาเงยหนา้มองดูเคร่ืองบินที่เขาไดเ้ห็นเป็นครัง้
แรกบนทอ้งฟ้าในปาปัวนิวกินี 

“พ่อครบั นั่นคือมนัใช่ไม๊” 
“ใช่แลว้ลกู นั่นคือเคร่ืองบินสมาคมการบินมิชชั่นซึ่ง

จะพาเราไปยงัพืน้ที่มิชชั่นของเรา” 
เคร่ืองบินวนรอบรนัเวยข์นาดเล็กที่สนามบินดารูครัง้

สดุทา้ยแลว้ลงจอดตรงจุดที่คริสเตียนและครอบครวัของ
เขาก าลงัรออยู่ 

“เป็นไงกันบา้ง” เสียงที่เป็นมิตรของนกับินดังขึน้
ขณะที่เขาเดินออกมาทักทายทุกคน “เราจ าเป็นตอ้งรีบ
หน่อย เพราะพายุก าลงัมุ่งหนา้มาทางนีแ้ละเราก็ไม่
อยากเขา้ไปในพายุนัน้” 

คริสเตียนจบักระเป๋าของเขา เขาเคยนั่งเคร่ืองบิน
ขนาดใหญ่มาก่อน แต่นี่เป็นล าที่เล็กที่สดุที่เขาเคยนั่ง 

“ประตูอยู่อีกขา้งหนึ่ง” นกับินกล่าว “ไปกันก่อนเลย
รีบขึน้ไป”  

คริสเตียนเดินออ้มเคร่ืองบินไป พรอ้มกับมองดูใบพัด
ขนาดใหญ่ตรงดา้นหนา้และลอ้เล็กๆ สามลอ้ดา้นล่าง
เคร่ืองบิน แลว้เขากับพี่นอ้งผู้หญิงอีกสองคนก็ปีนขึน้ไป
บนเคร่ืองบิน เมื่อเขา้ไปก็พบกับที่นั่งดา้นหน้า ที่นั่งติด
หนา้ต่างและที่นั่งดา้นหลงันักบิน ที่ตรงนีดี้เลย 

เคร่ืองยนตส์ตารท์ และคริสเตียนกับครอบครัวของเขา
ก็เคร่ืองไปตามรนัเวย ์ก่อนที่จะรูต้วั พวกเขาก็อยู่ใน
ทอ้งฟ้าแลว้ 

มองออกไปนอกหน้าต่าง ที่คริสเตียนมองเห็นไดก็้มี
แต่ตน้ไม ้ตน้ไมแ้ละตน้ไม ้“มีคนอยู่ขา้งล่างนั่นไม๊นะ” เขา
คิด “ท าไมฉันไม่เห็นบา้นหรือถนนหรือชุมชนเหมือนใน
อเมริกาเลย” 

ไม่ชา้เคร่ืองบินมิชชั่นก็วนรอบลานบินหญ้าขนาดเล็ก
ที่อยู่ท่ามกลางป่าไม ้ดว้ยแรงกระแทกหนึ่ง เคร่ืองบินลง
จอดและหยุดอย่างรวดเร็วตรงจุดสิน้สุดของรนัเวย ์

คริสเตียนหยิบกระเป๋าของเขาแลว้เดินตามคนอื่นๆ 
ลงไปตามทางไปยงัแม่น า้ซ่ึงเขาเห็นเรือไฟเบอรก์ลาส 
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ล าหนึ่งที่มีตราสัญลักษณข์องมิชชั่นอยู่ดา้นขา้ง เมื่อ
กระเป๋าของทุกคนในครอบครวัถูกขนขึน้ไปบนเรือ 
เคร่ืองยนตเ์รือก็สตารท์ แลว้พวกเขาก็เดินทางไปตาม
แม่น า้อย่างรวดเร็ว มีอะไรใหดู้เยอะแยะเลย มีนก
กระยางหลายตวับินผ่านไปอย่างสง่างาม ผู้คนพายเรือ
แคนูยาวๆ เด็กๆ ที่อยู่บนฝ่ังโบกมือ และตน้ไม้สวยงาม 
ผูค้นสวมใส่เสือ้ผา้ที่แตกต่างจากที่คริสเตียนเคยเห็นใน
อเมริกา แต่นั่นไม่ส าคญัอะไร พวกเขาดูเป็นมิตรขณะที่
พวกเขายิม้และโบกมือ เขาชอบที่ใหม่นี  ้

“ดูสิ” พ่อกล่าว “นั่นที่ตัง้มิชชั่น บา้นใหม่ของเรา” 
 เรือแล่นไปตามทางโคง้ของแม่น า้และเคร่ืองยนตก็์

ค่อยๆ เบาลง ที่บนฝ่ังผู้คนยืนโบกมือดว้ยรอยยิม้ที่มี
ความสขุบนใบหนา้ เรือผ่านพวกเขาไป เมื่อเคร่ืองยนต์
หยุดท างาน คริสเตียนไดยิ้นพวกเขารอ้งเพลง “เรามี
ความสขุวนันี ้เรามีความสขุวนันี ้เรามีความสขุที่ท่าน
อยูท่ี่นี่” 

เขาไม่สามารถหยุดยิม้ได ้ทนัทีที่เพลงจบลง เขาเป็น
คนแรกที่ปีนลงจากเรือ เดินผ่านแถวของผูค้นมากมาย
ที่ยืนรออยู่ เขาจบัมือของแต่ละคน และเห็นว่ามีเด็กๆ 
จ านวนมากดว้ย เขารูแ้ลว้ว่าเขาจะตอ้งชอบบา้นใหม่นี ้ 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ ซึ่ง
ช่วยประกาศข่าวประเสริฐในปาปัวนิวกินีและทั่วโลก 

โดย เจสนั สลิกเกอร์  

 

 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาปาปัวนิวกินีบนแผนท่ี แลว้หาเมืองดารูเมือง
หลวงของจังหวดัทางดา้นตะวันตกของประเทศ
ปาปัวนิวกินีซึ่ง 

➢ รูว่้าคริสเตียนและครอบครวัของเขาซึ่งเป็น
มิชชันนารีชาวอเมริกาไดไ้ปถึงปาปัวนิวกินีเมื่อ
ปลายปี ค.ศ.2021 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกได้
เห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้: www.IWillGo2020.org. 

 

 

 
 

 

 

ปีค.ศ.1907 เซปทิมัสและอีดิธ คารร ์สอนอยู่ที่โรงเรียนฝึกอบรมบูเรซาลาในฟิจิ 
ไดร้บัเลือกใหไ้ปเร่ิมงานแอ๊ดเวนตีสในปาปัว พวกเขาพานกัเรียนคนหนึ่งของเขาที่ชื่อ
ว่า เบนิสิมานิ “เบนนี่” ทาโวดิ ไปช่วยพวกเขาดว้ย พวกเขาไปถึงพอรต์มอรส์บีในเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1908 และเช่ากระท่อมแห่งหนึ่งที่ชานเมือง เซปทิมัสเดินทางโดยขบวน
มา้ไปยงัโซเกอริพลาเตอู ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพอรต์มอรส์บี ที่ซึ่งมี
อากาศเย็นกว่าและดินดีกว่า เขาติดต่อกับรัฐบาลเพื่อซือ้ที่ดิน 150 เอเคอรจ์ากคน
ทอ้งถ่ินที่นั่นเพื่อเขาจะสามารถใชป้ระโยชนไ์ดใ้นระยะยาว 
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“ฉันคิดถึงบา้น” อีแวนเจลลีนกล่าว พรอ้มกับลม้ตัว
ลงบนเตียงขณะที่มีเหงื่อเต็มหนา้และหลงั “รอ้นมากก
กก ไม่มีอะไรท าใหเ้ย็นลงไดเ้ลย” 

เด็กหญิงชาวอเมริกันวยั 10 ปีรูสึ้กไม่คุน้เคยกับ
ดินแดนแปลกใหม่นี ้เธอและครอบครวัของเธอเพิ่ง
มาถึงพอรต์มอรส์บี เมืองหลวงของปาปัวนิวกินี พวก
เขาก าลงัเตรียมตวัท างานเป็นมิชชนันารีในสถานที่
ห่างไกลในจงัหวดัทางตะวนัตกของปาปัวนิวกินี 

“แม่คะ เรากลบับา้นกันไดไ้หม” อีแวนเจลลีนกล่าว 
เกือบจะมีน า้ตาดว้ย “หนูคิดถึงคุณยายและเพื่อนๆ ของ
หนู หนูไม่มีเพื่อนที่นี่เลย 

“แม่ขอโทษนะจ๊ะลกูรกั” แม่กล่าว พรอ้มกับยื่นผา้
เย็นใหเ้ด็กหญิงเพื่อเช็ดเหงื่อบนใบหนา้ “แม่รูว้่ามนัรูสึ้ก
แปลกๆ กับประเทศที่ไม่เคยมานี ้เป็นเร่ืองยากดว้ยที่
ตอ้งอยู่ห่างจากครอบครวัและเพื่อนๆ ของลกู แต่แม่
แน่ใจว่าพระเจ้าจะเตรียมเพื่อนใหม่และครอบครวัใหม่
ใหกั้บลูกใน พีเอ็นจี นี”้ 

พีเอ็นจี เป็นตวัย่อของปาปัวนิวกินี ทุกคนจะใชพ้ี
เอ็นจี เพราะมนัง่ายกว่าการพูดค าว่าปาปัวนิวกินี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขณะที่อีแวนเจลลีนฟังแม่พูด มนัก็เหมือนจะดีนะ 
แต่ก็ไม่ไดช้่วยใหค้วามรูสึ้กขา้งในดีขึน้ ความรูสึ้กที่
เหมือนตวัประหลาด ไม่เป็นที่ยอมรบัในพีเอ็นจี 

วนัต่อมาเป็นวนัที่ยุ่งมาก ครอบครวัเขา้ไปในเมือง
ดว้ยกันเพื่อซือ้ของใช ้สถานที่ซึ่งพวกเขาจะตอ้งไปใช้
ชีวิตในฐานะมิชชนันารีไม่มีรา้นคา้เพื่อซือ้ของใชท้ี่พวก
เขาจ าเป็นตอ้งใช้ในทนัทีได ้ดงันัน้พวกเขาจึงตอ้งซือ้
ของตุนไวม้ากๆ แม่มีรายการซือ้ของยาวเป็นหางว่าว 
เป็นของที่ใชไ้ดพ้อในส่ีเดือน 

“อีแวนเจลลีน ลกูช่วยจดัอาหารกระป๋องพวกนีไ้ดไ้ม๊ 
เราตอ้งจัดมนัใหเ้รียบรอ้ยในรถเข็น” แม่กล่าว “ไดค่้ะ
แม่” เธอตอบ “หนูยินดีท าค่ะ” 

เธอสนุกกับการจัดอาหารกระป๋อง กล่องและห่อของ
ต่างๆ ใหดู้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

สองสามสปัดาหต่์อมา ความรูสึ้กคิดถึงบา้นไม่
รุนแรงมากนัก ครอบครวัออกเดินทางดว้ยความต่ืนเตน้
ไปยงัพืน้ที่งานมิชชั่นและยา้ยเขา้สู่บา้นใหม่ของพวกเขา
ดินแดนแห่งผู้คนชาวโกโกดาลาในจังหวดัทางตะวนัตก
ของปาปัวนิวกินนีก าลังไดร้บัการพิสจูนว์่าเป็นสถานที่ที่
น่าสนใจในการอาศัยอยู่ 

“อีแวนเจลลีน นาโตก าลงัเล่นเกมกับเด็กผูห้ญิงคน
อื่นๆ ที่ดา้นหนา้นะจ๊ะ” แม่กล่าว นาโตเป็นเด็กหญิง    
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โกโกดาลาคนหนึ่งที่อาศยัอยู่ใกล้ๆ  “ลูกควรจะออกไป
เล่นกับพวกเขา” แม่กล่าว 

“แต่แม่คะ พวกเขาเอาแต่จอ้งหนู และหนูก็ไม่เขา้ใจ
พวกเขา” อีแวนเจลลีนตอบ 

“แม่เขา้ใจ ลกูรกั แต่ย่ิงลกูไดใ้ชเ้วลากับพวกเขา ลูก
ก็จะรูจ้ักกันดีขึน้” แม่กล่าว “ไดค่้ะ หนูจะลองดู” อีแวน
เจลลีนตอบ 

เวลาผ่านไป ขณะที่อีแวนเจลลีนออกไปเฝ้าดูเด็กๆ 
เล่นกัน เธอรูสึ้กไม่อึดอัดแลว้ที่มีพวกเขาอยู่รอบๆ 

เย็นวนัศุกรห์นึ่ง ขณะที่ครอบครวัมิชชนันารีก าลงั
ตอ้นรบัวนัสะบาโต พ่อถามอีแวนเจลลีนและพี่นอ้งชาย
หญิงของเธอว่าพวกเขามีอะไรอยากจะขอบคุณพระเจา้
บา้ง 

อีแวนเจลลีนคิดสกัครู่ แลว้เธอก็ตอบดว้ยรอยยิม้
กวา้ง “หนูขอบคุณที่หนูเร่ิมรูสึ้กเหมือนเป็นคนพีเอ็นจี
มากขึน้จริงๆ แลว้ค่ะ” 

ใช่แลว้ คงจะตอ้งมีอีกมากที่ตอ้งปรบัตวั แต่ก็เร่ิม
รูสึ้กแลว้ว่าปาปัวนิวกินีเป็นเหมือนบา้น 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นในโรงเรียน     
สะบาโตของเด็กๆ ซึ่งไดช้่วยประกาศข่าวประเสริฐใน
ปาปัวนิวกินีและทั่วโลก 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาปาปัวนิวกินีบนแผนท่ี แลว้หาเมืองพอรต์ 
มอรส์บี เมืองหลวงของปาปัวนิวกินีและจังหวดั
ทางตะวนัตกซึ่งครอบครวัของอีแวนเจลลีนอาศยั
อยู่ 

➢ รูว่้าอีแวนเจลลีนและครอบครวัของเธอไปถึงปาปัว
นิวกินีเมื่อปลายปี ค.ศ. 2021 ในฐานะครอบครวั
มิชชันนารี 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์ันธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือ
ฟ้ืนฟูแนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละ
เพ่ืองานพนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโบสถ์ ทัง้คนหนุ่ม
สาวและวยัชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ย
ความชื่นชมยินดีในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์
และการสรา้งสาวก” วตัถุประสงคง์านพันธกิจขอ้
ท่ี 2 “เพ่ือเสริมก าลงัและการเขา้ถึงของแอ๊ดเวนตีส
ท่ามกลางกลุ่มท่ียงัเขา้ไม่ถึงและผูค้นท่ีเข้าถึง
ยาก” และวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิต
วิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและ
ครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณ
เป็นศูนยก์ลาง” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี www. 

IWillGo2020.org. 

 

เปลือกหอยเคยใชเ้ป็นเงินแลกเปล่ียนในปาปัวนิวกินี แมว้่าจะถูกยกเลิกไปใน
ปี ค.ศ. 1933 แต่ประเพณีนีย้งัคงมีใหเ้ห็นกันในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ในบางกลุ่ม
วฒันธรรม เจา้บ่าวตอ้งน าเปลือกหอยที่มีขอบสีทองมาจ านวนหนึ่งเพื่อเป็นค่า
สินสอด แต่บางแห่งสินสอดก็เป็นเงินเปลือกหอย หม ูคาสโซวารี (นกพืน้เมือง
ขนาดใหญ่) หรือเงินสด ในขณะที่บางแห่ง เจา้สาวเองตอ้งเป็นคนจ่ายค่า
สินสอด 
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หญิงชราคนหนึ่งท าใหช้านิตาวัย 12 ปีรูสึ้กสนใจ 
เธออยู่ในเมืองวีวคัประเทศปาปัวนิวกินี 

หญิงชราเป็นเพื่อนบา้นคนหนึ่งที่อยู่ใกลกั้บบา้นของ
ชานิตา ชานิตาคิดว่าเธอเป็นหญิงชราที่น่ารกัคนหนึ่ง 
เธอยิม้อยู่เสมอ และใจดีต่อชานิตา แต่เธอท าอะไร
บางอย่างแปลกๆ ทุกวนัเสาร ์เธอจะสวมชุดที่ดีที่สดุและ
เดินไปโบสถ์ 

ชานิตาไม่ไดคิ้ดว่าการที่ใครบางคนสวมชุดที่
สวยงามและเดินไปโบสถเ์ป็นอะไรที่แปลก เพราะเธอก็
สวมชุดสวยเวลาไปโบสถเ์ช่นกัน แต่ที่แปลกคือหญิงชรา
ไปโบสถท์ุกวนัเสาร ์ชานิตาไปโบสถใ์นอาทิตยแ์ละเธอก็
ไม่ไดไ้ปทุกสปัดาห ์

ชานิตาสงสยัว่าท าไมหญิงชราถึงไปโบสถท์ุกวกัน
เสาร ์วนัเสารห์นึ่ง เธอตดัสินใจเดินตามหญิงชราไป
โบสถ ์เมื่อเธอเห็นหญิงชราออกจากบา้น เธอเดินตามไป 
พวกเขาเดินไปดว้ยกันบนถนน หลงัจากนัน้ไม่นาน พวก
เขาก็มาถึงคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส แลว้ทั้งสอง
คนก็แยกกัน หญิงชราเขา้ร่วมโรงเรียนสะบาโตส าหรบั
ผูใ้หญ่ และมีบางคนมาชวนชานิตาเขา้ร่วมโรงเรียน               
สะบาโตส าหรบัเด็ก 

ชานิตารกัโรงเรียนสะบาโต เธอฟังเร่ืองต่างๆ จาก 
พระคมัภีร ์เธอไดเ้พื่อนใหม่เป็นเด็กๆ คนอื่นในชัน้เรียน 
เธออยู่จนถึงการเทศนาและเขา้ร่วมชมรมพาธไฟนเ์ดอร์
ในตอนบ่าย 

ที่บา้น ชานิตาเล่าใหพ้่อแม่ฟังอย่างต่ืนเตน้เร่ือง
โรงเรียนสะบาโตของเด็กและค าเทศนา เธออธิบาย
เก่ียวกับชมรมพาธไฟนเ์ดอรใ์หพ้ี่สาววยั 14 ปี ชื่อมาร์
ทินา และนอ้งสาววยั 7 ปี ชื่อมารท์ิวา ฟัง 
สะบาโตต่อมา ชานิตากลบัไปที่โบสถอ์ีก เธอกลบัไป

อีกสะบาโตต่อมาและต่อมา ทุกครัง้ที่ไปเธอจะเล่าใหพ้่อ
แม่และพี่นอ้งของเธอฟังถึงส่ิงที่เธอเห็นและไดยิ้น เธอ
บอกว่าเด็กๆ ไดเ้รียนรูว้่าพระเจา้ทรงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละ
แผ่นดินโลกในหกวนั “แต่นั่นจะไม่หมดค่ะ” เธอกล่าว 
“ในวนัที่เจ็ด พระเจา้ทรงเสร็จการงานของพระองคแ์ละ
หยุดพกั พระองคท์รงอวยพรใหว้นัที่เจ็ด พระองคอ์ยาก
ใหเ้ราพกัในวนัที่เจ็ดและระลึกว่าพระองคเ์ป็นผูท้รงสรา้ง
โลกและเราทุกคนค่ะ” 
ตอนนีช้านิตาเขา้ใจแลว้ว่าท าไมหญิงชราคนนัน้ถึงไป

โบสถท์ุกวนัเสาร ์หญิงชราระลึกถึงการที่พระเจา้ทรงเป็น 
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ผูส้รา้งโลกและทุกส่ิงในโลกนีแ้ละก าลงัหยุดพกัในวนั
สะบาโต เหมือนที่พระเจา้ทรงท า 

เป็นเวลาหกสะบาโตที่ชานิตาไปโบสถเ์พื่อเรียน 
รูจ้กัพระเจา้มากขึน้ ในสะบาโตที่เจ็ด ชานิตาไม่ได้
เดินไปโบสถ์คนเดียว พี่สาวนอ้งสาวของเธออยากไป
กับเธอดว้ย ชานิตามีความสขุที่ไดเ้ดินไปโบสถ์กับ 
มารท์ินาและมารท์ิวา ดีจริงๆ ที่ไดน้มัสการพระเจา้
ดว้ยกัน ต่อมาไม่นาน มารท์ินาไดเ้ขา้ร่วมชมรม            
พาธไฟนเ์ดอร ์และมารท์ิวาเขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรม
แอ๊ดเวนเจอเรอร ์ทัง้สามพี่นอ้งไดเ้ร่ิมคิด “จะดีกว่าไม๊
ถา้พ่อกับแม่จะมาโบสถกั์บเราในวนัสะบาโตดว้ย” 
เด็กหญิงทัง้สามอธิษฐานเผ่ือพ่อแม่ของพวกเขาให้
ตดัสินใจไปโบสถกั์บพวกเขาเป็นเวลาหลายหลาย
เดือน 

วนัหนึ่งพ่อกับแม่ก็ประกาศขึน้ว่าพวกเขาอยากจะ
ไปโบสถ์ในวนัสะบาโตดว้ย เด็กหญิงทัง้สามดีใจ
มากๆ  

ทุกวนันี ้ชานิตาเดินไปโบสถท์ุกสะบาโตกับมาร์
ทินา มารท์ิวา พ่อและแม่ ตอนนีเ้ด็กหญิงทัง้สาม
ก าลงัอธิษฐานเผ่ือใหพ้่อและแม่จะมอบถวายจิตใจ
ของพวกเขาใหพ้ระเยซูและรบับพัติศมา พวกเขารูว้่า
พระเจา้ทรงฟังค าอธิษฐานของพวกเขาและพระองค์
จะตอบค าอธิษฐานของพวกเขา 

 

 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ 
ซึ่งช่วยประกาศข่าวแห่งความรกัของพระเยซูใน
ปาปัวนิวกินีและทั่วโลก 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาเมืองวีวคั ประเทศปาปัวนิวกินีบนแผนท่ี 

➢ อ่านเร่ืองการทรงสรา้งในปฐมกาล 1-2:3 กับเด็กๆ 
ถามเด็กๆ ว่าท าไมพวกเขาจึงตอ้งมาโบสถใ์นวัน  
สะบาโต 

➢ ถามเด็กๆ ว่าหญิงชราในเร่ืองเป็นพยานอย่างไร 
ค าตอบท่ีเป็นไปได ้เช่น เธอเป็นพยานดว้ยรอยยิม้
และความใจดีของเธอท่ีมีต่อชานิตา เธอเป็นพยาน
โดยการไปโบสถ์ทุกสะบาโต แมว่้าเธอไม่เคยพูด
เร่ืองพระเจา้กับชานิตา การกระท าของเธอนัน้พูดดงั
กว่าค าพูด ถามเด็กๆ ว่าชานิตาไดต้ิดตามเป็น
พยานเช่นเดียวกับหญิงชราไม๊ ทศันคติของเรา
สามารถเป็นพยานยิ่งใหญ่เพ่ือพระเจา้ได้ 

➢ ถามเด็กๆ ว่าชานิตาเป็นพยานใหก้ับพี่นอ้งและพ่อ
แม่ของเธออย่างไร ค าตอบท่ีเป็นไปได ้เช่น เธอเล่า
เร่ืองในพระคมัภีรท่ี์เธอไดเ้รียนรูท่ี้โบสถใ์หพ้วกเขา
ฟัง 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเรียนรูอ้ะไรจากเรื่องในวันนี้
เกี่ยวกับการเป็นพยาน ค าตอบท่ีเป็นไปไดเ้ช่น มี
น า้ใจและมีความเป็นมิตร ไปโบสถ์ทุกสะบาโต 
แบ่งปันเร่ืองต่างๆ ในพระคมัภีร ์และอธิษฐานเผ่ือ
ผูอ้ื่น 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การ
รกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของเด็กๆ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ี
หน่ึงและเป็นตัวอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตาม
พระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

www.IWillGo2020.org. 



 

8 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กๆ เคยรูสึ้กหิวไหม แลว้เด็กๆ เคยรูสึ้กหิวมาก
มากไหม 

โมรีนรูสึ้กหิว หิวมากๆ 

โมรีนไม่มีแม่ แม่ของเธอเสียชีวิตไปตัง้แต่เธอยังเล็ก 
แต่เธอมีพ่อ และเขาไปโบสถท์ุกวนัอาทิตย ์เธอยงัมีพี่
นอ้งผูห้ญิงแปดคนและนอ้งชายหนึ่งคน พวกเขาก็ไป
โบสถท์ุกวนัอาทิตยเ์ช่นกัน พวกเขาอาศยัอยู่ในหมู่บา้น
แห่งหนึ่งในประเทศปาปัวนิวกินี นา้ของโมรีนซึ่งเป็น    
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสและไปโบสถ์ในวนัสะบาโตก็
อาศยัอยู่ในหมู่บา้นนัน้ดว้ย 

สะบาโตหนึ่ง คุณนา้ถามโมรีนว่าจะไปโบสถ์
ดว้ยกันไม๊ โมรีนชอบการนมัสการ เด็กๆ คนอื่นก็ใจดี
และเป็นมิตร พวกผู้ใหญ่ก็ยิม้ใหเ้ธอและท าใหเ้ธอรูสึ้ก
อบอุ่น เธอไปโบสถกั์บนา้อีกในสะบาโตถัดไปและถัดไป 

แต่พ่อโกรธเมื่อรูว้่าโมรีนก าลงัไปโบสถใ์นวนัสะบา
โต พี่นอ้งผูห้ญิงอีกแปดคนและนอ้งชายอีกหนึ่งคนก็
โกรธเช่นกัน เพราะพวกเขาไปโบสถ์กันในวนัอาทิตย์ 

พี่นอ้งผูห้ญิงแปดคนของโมรีนไม่อยากใหเ้ธอไป
โบสถว์นัสะบาโต ดงันัน้พวกเขาจึงเร่ิมวิพากยว์ิจารณ์
เธอ โมรีนไม่ชอบที่ถูกวิพากษ์วิจารณ ์แต่เธอก็ยังคงไป
โบสถใ์นวนัสะบาโตต่อไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พี่นอ้งผูห้ญิงทัง้แปดคนของโมรีนเห็นว่าการวิพากย์
วิจารยข์องพวกเขาไม่ไดผ้ล ดงันัน้พวกเขาจึงลองวิธีการ
อื่น พวกเขาเร่ิมไล่โมรีนออกจากบา้น 

“เธอไม่ใช่พี่นอ้งของเรา” พวกเขากล่าว 

แต่พอถึงกลางคืน พวกเขาก็เปล่ียนใจและยอมใหโ้มรี
กลบัเขา้มานอนในบา้น 

โมรีนไม่ชอบการที่ถูกไล่ออกจากบา้น มนัเจ็บปวด แต่
เธอก็ยงัคงไปโบสถ์ในวนัสะบาโตต่อไป 

พี่นอ้งผูห้ญิงทัง้แปดคนของโมรีนเห็นว่าการไล่โมรีนอ
อกจากบา้นไม่ไดผ้ล ดงันัน้พวกเขาจึงลองวิธีอื่นอีก พวก
เขาไม่ใหอ้าหารเชา้กับโมรีน 

โมรีนไม่ชอบการที่ตอ้งไปโรงเรียนพรอ้มกับความหิว 
บางครัง้ทอ้งของเธอรูสึ้กว่างเปล่ามากและมนัก็ปวดดว้ย 
แต่เธอยงัคงไปโบสถ์ในวนัสะบาโตต่อไป 

หลายสปัดาหแ์ละหลายเดือนผ่านไป พวกพี่นอ้ง
ผูห้ญิงของโมรีนไม่เขา้ใจว่าท าไมโมรีนยงัคงไปโบสถ์
แมว้่าพวกเขาใจรา้ยอย่างมากกับเธอ พวกเขาจึงอยาก
ฟังเร่ืองเก่ียวกับพระเจ้าของโมรีนมากขึน้ พี่นอ้งผูห้ญิง
สองคนเร่ิมไปโบสถกั์บโมรีนและคุณนา้ 

พ่อไม่โกรธแลว้และยอมใหโ้มรีนไปโบสถกั์บคุณนา้ได ้
เพื่อนบา้นบางคนสงัเกตุเห็นว่าโมรีนมีความอดทนและ
สตัยซ์ื่อมากแมว้่าพี่นอ้งและพ่อของเธอท าไม่ดีกับเธอ  
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พวกเขาจึงเร่ิมไปโบสถเ์ช่นกัน 

โมรีนอาจจะอายุแค่ 12 ปี แต่ตวัอย่างในชีวิต
ของเธอไดเ้ป็นพยานที่ยิ่งใหญ่ต่อครอบครวัและ
เพื่อนบา้นของเธอ 

“พ่อและพี่นอ้งของฉันอาจจะละทิง้และเกลียด
ชงัฉัน” เธอกล่าว “แต่พระเยซูของฉันไม่เคยที่จะ
เกลียดหรือปฏิเสธฉันเลย” 

เธอรูสึ้กขอบพระคุณต่อพระเจา้และนา้ของเธอ
ที่ไดน้ าเธอไปโบสถแ์ละสอนเธอใหถื้อรกัษาวนั             
สะบาโตเป็นวนับริสทุธิ์เหมือนอย่างที่พระคัมภีรไ์ด้
สอนไว ้พระบัญญัติขอ้ที่ส่ีไดก้ล่าวว่า “จงระลึกถึง
วนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสทุธิ์” (อพยพ 20:8) 

ที่เธอตอ้งการมากกว่าอะไรทัง้นัน้ก็คืออยากให้
พ่อ พี่นอ้งผูห้ญิงแปดคนและนอ้งชายอีกหนึ่งคน
ของเธอไดน้มสัการในวนัสะบาโตกับเธอ “โปรด
ช่วยฉันอธิษฐานเผ่ือครอบครวัของฉันดว้ย” เธอ
กล่าว 

 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ ใน       
ไตรมาสนีจ้ะน าไปช่วยก่อตั้งสถานีโทรทศันแ์ละ
สถานีวิทยุโฮปแชนแนลในประเทศปาปัวนิวกินี 
เพื่อว่าผูค้นทั่วทั้งประเทศจะไดรู้จ้กัพระเยซู 

 

โดย เจเรมีย์ รวัไบ  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศปาปัวนิวกินีบนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าท าไมโมรีนจึงเต็มใจไปโรงเรียนทัง้ท่ี
หิวมาก ค าตอบท่ีเป็นไปไดเ้ช่น เธอคิดว่าการเชื่อ
ฟังพระเจา้ส าคญัและถือรกัษาพระบญัญัติขอ้ท่ีส่ี
ส าคญัยิ่งกว่าการรบัประทานอาหารเข้า ถามเด็กๆ 
ว่าพวกเขาจะเต็มใจยอมท าอะไรบา้งเพ่ือพระเจา้ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักรเซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกได้
เห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้: www.IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

อาหารหลกัของคนที่อยู่บนที่ราบสูงของ
ประเทศปาปัวนิวกินีคือ ควัควั (มนัเทศ) ส่วน
คนที่อยู่ตามชายฝ่ังทะเลและที่ราบลุ่มอาหาร
หลกัคือ สกัสัก (แป้งสาคูปาลม์) คนส่วนใหญ่
จะนั่งบนพืน้เวลารบัประทานอาหาร และจะ
รบัประทานอาหารดว้ยมือ แมว้่าชอ้นจะมีให้
ใชท้ั่วไป การขอตวัช่วยอาจจะส่ือไปไดว้่า
เจา้ของบา้นนัน้ไม่ไดเ้ตรียมตอ้นรบัไดดี้พอ 
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ค่ายเป็นอะไรที่สนุกส าหรบัดอรค์ัส ซึ่งอาศัยอยู่ใน
หมู่บา้นแห่งหนึ่งในประเทศปาปัวนิวกินี ผูน้  าจะเล่า
เร่ืองต่างๆ ในพระคมัภีรแ์ละสอนใหเ้ด็กๆ รอ้งเพลง
ใหม่ๆ และท างานศิลปะง่ายๆ ดว้ย และทุกวนัเด็กๆ จะ
ไดร้บัการด์ที่มีขอ้พระคมัภีรเ์ขียนไวเ้พื่อท่องจ า ขณะ
ที่ดอรค์ัสถือการด์ขอ้พระคัมภีรอ์ยู่ในวนัหนึ่ง เธอเกิด
ความคิดหนึ่งขึน้ 

เมื่อเธอกลบัมาจากค่ายถึงบา้น เธอขอใหพ้่อช่วย
ท าการด์ขอ้พระคัมภีรเ์พิ่มขึน้อีกเพื่อจะไดน้ าไปให้กับ
เพื่อนๆ ของเธอที่โรงเรียน แลว้เธอก็ไดช้วนเพื่อนสนิท
ของเธอสองคนมาพบกันตอนช่วงพกั 

“ฉันมีอะไรจะใหเ้ธอ” ดอรค์ัสกล่าว “เป็นขอ้พระ
คมัภีรน์่ะ เรามาเจอกันตอนช่วงพกัเพื่อท่องจ าและ
เรียนรูไ้ปดว้ยกันนะ” 

พวกเด็กหญิงรบัการด์ไปและตกลงว่าจะเรียนรูข้อ้
พระคมัภีรด์ว้ย แต่เมื่อพวกเขามาพบกันในวนัต่อมา  
พวกเด็กหญิงมีอะไรมาท าใหด้อรค์ัสประหลาดใจ เชา้
วนัต่อมา เพื่อนๆ ของดอรค์ัสมาพบกับเธอที่ขา้งแม่น า้
ซึ่งไหลผ่านอยู่ใกล้ๆ  แต่แทนที่จะเป็นเด็กหญิงแค่สอง
คน แต่เป็นเด็ก 10 คนที่มาพบกับดอรค์ัสในช่วงพกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวกเขาทุกคนอยากไดก้ารด์ขอ้พระคมัภีรแ์ละทุกคน
ตกลงที่จะท่องจ าขอ้พระคัมภีรด์ว้ย ดอรค์ัสประหลาด
ใจที่เด็กๆ หลายคนอยากเรียนรูพ้ระวจนะของพระเจา้ 
เธอตอ้งการการด์ขอ้พระคมัภีรม์ากขึน้ ดอรค์สัแจก
การด์ใหแ้ต่ละคนและเชิญชวนใหพ้วกเขากลบัมาอีกใน
วนัถัดไปเพื่อมาท่องจ าขอ้พระคมัภีรด์ว้ยกัน 

ทุกๆ วนั มีเด็กๆ มาพบกับดอรค์ัสในช่วงพกัเพิ่มขึน้
เพื่อท่องจ าขอ้พระคัมภีรข์องพวกเขาแลว้รบัการด์ขอ้
พระคมัภีรอ์นัใหม่ ภายในสองสปัดาห ์มีเด็กๆ 20 คน
มาร่วมเรียนรูข้อ้พระคมัภีรใ์นช่วงพกัที่โรงเรียน นั่นเป็น
กลุ่มที่ใหญ่เลยทีเดียว 

เมื่อดอรค์ัสบอกแม่ว่ามีเด็กมากแค่ไหนที่ก าลงัมา
ร่วมกับกลุ่มของเธอ แม่แนะน าว่าให้ชวนเด็กๆ มาพบ
กันที่บา้นของพวกเขา ดอรค์ัสชวนเพื่อนๆ ของเธอมา
พบกันที่บา้นของเธอทุกวนัพุธและวนัศุกรเ์ย็น เพื่อนๆ 
ทัง้ 20 คนมาร่วม และพวกเขาชวนเพื่อนๆ มาเพิ่มอีก 

“แม่และฉันเตรียมรายการส าหรบัเด็กๆ” ดอรค์ัส
กล่าว “เรารอ้งเพลง ฉันเล่าเร่ืองในพระคัมภีร ์แลว้เราก็
ท างานศิลปะแบบเดียวกับที่ฉันเคยไดเ้รียนรูท้ี่ค่ายฤดู
รอ้น และกลุ่มก็ยงัคงเติบโตขึน้อีก” 
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ไม่ชา้ เด็กๆ ก็มามากเกินกว่าจะประชุมกันขา้งใน
บา้นได ้เด็กๆ จึงเร่ิมออกมาประชุมกันดา้นนอกบา้น 

หกเดือนหลงัจากดอรค์ัสเร่ิมกลุ่มพระคมัภีร ์มีเด็กๆ 
ประมาณ 50 คนและพ่อแม่ของเด็กๆ บางคนมาร่วม
ประชุมที่บา้นของดอรค์สัทุกวนัพุธและวนัศุกร ์และ
เกือบ 100 คนมาเขา้ร่วมการนมัสการในเชา้วนั                    
สะบาโต ดอรค์ัสวางแผนรายการโรงเรียนสะบาโต
ส าหรบัเด็กๆ ส่วนพ่อกับแม่ช่วยน าการนมัสการ 
วนัหนึ่งพ่อแม่ของดอรค์ัสไดบ้อกกับเธอว่ามีคน

หลายคนไดม้อบถวายจิตใจของพวกเขาให้กับ                  
พระเยซูและตอ้งการรบับพัติศมา ช่างเป็นข่าวดีอะไร
เช่นนี ้“มนัท าใหฉั้นมีความสขุมากที่ไดรู้ว้่าบางอย่างที่
ฉันท าก าลงัช่วยให้ผูอ้ื่นไดเ้รียนรูจ้กัพระเยซู” ดอรค์ัส
กล่าว 

 

 

เพราะดอรค์สัใหพ้ระเจา้น าเธอ โบสถใ์หม่จึงไดถู้ก
สรา้งขึน้ในหมู่บา้นของเธอ เราสามารถท าส่ิงย่ิงใหญ่
เพื่อพระเจา้ไดถ้้าเราท าตามความคิดที่พระเยซู
ประทานใหเ้รา และเราสามารถช่วยดอรค์สัรวมทั้ง
ผูค้นอื่นๆ ทั่วโลกในการสอนเด็กๆ เร่ืองของพระเจา้
ได ้ ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยจดัท ารายการโทรทศันส์ าหรบั
เด็กที่ชื่อ การสรา้งสาวกเด็กๆ ของกษัตริย ์ขอให้
เด็กๆ เก็บเงินส่วนหนึ่งไวใ้นไตรมาสนีเ้พื่อช่วยท า   
  

ความจริงน่ารู้ 

➢ ถามเด็กๆ ว่า “มีใครหาประเทศปาปัวนิวกินีบน
แผนท่ีไดบ้า้ง” ใหเ้ด็กๆ ลองชีบ้นแผนท่ี แลว้ชี ้
เมืองพอรต์มอสบีซึ่งเป็นเมืองหลวง ลากเส้นไป
ทางตะวนัออกเฉียงเหนือไปยงัใจกลางของ
คาบสมุทรเพื่อแสดงถึงสถานท่ีซึ่งดอรค์สัอาศยัอยู่ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักร                  
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกได้
เห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้: www.IWillGo2020.org. 

 

ใหร้ายการโทรทัศนส์ าหรบัเด็กนีส้ าเร็จ เพื่อจะช่วยให้
เด็กๆ เขา้ใจว่าพระเจ้าทรงรกัพวกเขาอย่างไร 

 

 

 

สามารถพบจิงโจ้ตน้ไมไ้ดใ้นป่าฝนเขตรอ้นใน
นิวกินี ขณะที่ส่วนใหญ่จะพบไดเ้ฉพาะบนเกาะ
หลกั มีบา้งที่พบในเกาะอื่นๆ ที่อยู่ใกลแ้ละ
แมแ้ต่ทางเหนือของออสเตรเลีย แต่เป็นเพราะ
การล่าและการสูญเสียถ่ินที่อยู่ ท าใหจ้ิงโจ้
ตน้ไมเ้ส่ียงมากที่จะสญูพนัธุ์ 
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ปาปัวนิวกินี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จีคีอาศยัอยู่ที่พอรต์มอสบี ประเทศปาปัวนิวกินี  
เธออายุ 8 ปี แต่เธอก็ไดช้่วยใหใ้ครบางคนไดพ้บกับ
พระเยซูแลว้ ตอนที่โบสถข์องเธอจดัสะบาโตส าหรบัเด็ก 
จีคีเป็นหนึ่งในเด็กๆ ส่ีคนที่ไดพู้ดในช่วงนมัสการ 

“มนัยากนิดหน่อย” จีคีกล่าว “ฉันอยู่เกรดหนึ่งใน
ตอนนัน้ และฉันยังอ่านไดไ้ม่เก่ง ดงันัน้แม่จึงอ่านค า
เทศนาใหฟั้งแลว้ฉันก็จ ามนั แม่ช่วยสอนใหพู้ดดงัๆ 
และใชม้ืออย่างไรในการแสดงอารมณ ์พอถึงเวลาจริงๆ 
ฉันก็ต่ืนเตน้นิดหน่อย” 

ในวนัสะบาโตส าหรบัเด็ก จีคีอธิษฐานขอใหพ้ระเจา้
ประทานเสียงที่แข็งแรงใหกั้บเธอและใหถ้อ้ยค าของเธอ
ช่วยใหใ้ครบางคนอย่างรูจ้กัพระเยซูมากขึน้ เธอไม่รู ้แต่
ก็มีบางคนในกลุ่มผูฟั้งไดร้บัการสมัผสัจากพระเจา้
ขณะที่จีคีพูด 

นาตาชาไม่เคยไปโบสถแ์อ๊ดเวนตีสมาก่อน นา้ของ
เธอไดช้วนเธอไปร่วมรายการสะบาโตส าหรบัเด็ก        
นาตาชาไปโบสถกั์บพ่อแม่ของเธอทุกวนัอาทิตย ์
รายการสะบาโตส าหรบัเด็กฟังดูน่าสนใจ ดังนัน้เธอจึง
ตดัสินใจไปร่วม เธอไม่เคยเห็นเด็กๆ เป็นผูน้ านมัสการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาก่อน เด็กๆ น ารอ้งเพลงและอธิษฐาน แลว้มีเด็กอีกส่ี
คนขึน้ไปเทศนาดว้ย เธอตื่นเตน้ที่ไดเ้ห็นเด็กๆ ออกมา
ดา้นหนา้ 

แลว้จีคี เด็กตวัเล็กที่สุด ก็ยืนขึน้พูด นาตาชาฟังดว้ย
ความประหลาดใจ เด็กหญิงคนนีอ้ายุนอ้ยกว่านาตาชา 
เด็กหญิงเล็กๆ แบบนีจ้ะเทศนาไดไ้ง เธอสงสยั แลว้เธอ
ก็กระซิบกับนา้ของเธอว่า “มิซาลา (หนูชอบนะ) หนู
อยากจะท าแบบนัน้ไดเ้หมือนกัน” 

นาตาชาอยากไปโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอีก 
แลว้พ่อแม่ของเธอก็ตกลง ตัง้แต่นัน้มา นาตาชาไปโบสถ์
ทุกสะบาโต ที่เธอชอบเป็นพิเศษคือโรงเรียนสะบาโต
พรอ้มกับเพลงที่กระฉับกระเฉงส าหรบัเด็กๆ และเร่ืองใน
พระคมัภีรท์ี่น่าสนใจทุกสปัดาห ์“ยอดเย่ียมเลย ฉันชอบ
วิธีที่คุณครูเล่าเร่ืองของพระเจา้ท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจ
ได ้มิซาลา” 

หลายเดือนต่อมา เด็กๆ ไดน้ าเสนอรายการพิเศษอีก 
ครัง้นีน้าตาชามีส่วนร่วมดว้ย เธอเล่าใหผู้ฟั้งฟังว่าค า
เทศนาของเด็กหญิงตวันอ้ยคนหนึ่งไดท้ าใหเ้ธออยากจะ
มาโบสถต่์อไปไดอ้ย่างไร แลว้นาตาชาก็เรียกให้จีคีมา  
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ปาปัวนิวกินีมีสตัวป่์าหลากหลายชนิด                                    ไดแ้ก่ สตัวเ์ลือ้ยคลานชนิดต่างๆ                 
สตัวพ์วกที่มีกระเป๋าหนา้ทอ้ง ปลาน า้จืด                                            และนกพืน้เมืองต่างๆ แต่แทบ
จะไม่มีสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมขนาดใหญ่เลย                                                    สตัวท์ี่ใหญ่ที่สดุคือ     
นกคาสโซวารี (เป็นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได)้                                                    และจระเข ้และยงัมี
นกเบิรด์ออฟพาราไดซอ์ีกประมาณ 40 ชนิด  

 

ขา้งหนา้และขอบคุณจีคีส าหรบัการมีส่วนร่วมของ
จีคีในรายการวนันัน้ 

จีคีไม่รูว้่าค าเทศนาของเธอไดช้่วยใหน้าตาชามา
โบสถ ์เธอดีใจที่พระเจา้ไดใ้ชถ้อ้ยค าของเธอสมัผสั
จิตใจของนาตาชา 

นาตาชามองไปถึงวนัที่เธอจะสามารถขึน้เทศนา
ในโบสถ์ได ้

“ฉันจะขอใหจ้ีคีช่วยฉัน” เธอกล่าว “และฉันก็จะ
เชิญพ่อแม่และเพื่อนๆ ของฉันมาดว้ย ฉันจะขอให้
พระเจา้ช่วยฉันในการบอกกับพวกเขาถึงความรกั
ของพระเยซูมากขึน้ เหมือนที่จีคีท าตอนที่เธอเทศนา 
ฉันคิดว่าพระเจ้าจะตอบค าอธิษฐานของฉัน เพราะ
พระองคท์รงตอบจีคี” 

 

 

จีคีและนาตาชาอยากใหเ้ด็กๆ เองไดแ้บ่งปันความ
รกัของพระเจา้กับผูอ้ื่นเช่นกัน เพื่อพวกเขาจะได้
ต่ืนเตน้กับเร่ืองของพระเจา้ เด็กๆ ท าเช่นนีไ้ดใ้น
สปัดาหน์ีเ้ลย 

 

โดย ชาร์ลอตเต อิชคาเนียน 

 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ ถามเด็กๆ ว่า “ใครหาปาปัวนิวกินีบนแผนท่ีเจอ
บา้ง” ใหเ้ด็กชี ้“แลว้ใครหาพอรต์มอสบีบนแผนท่ี
เจอบา้ง” 

➢ รูว่้า “มิซาลา” แปลว่า “ฉันชอบมนั” ในภาษาพิดจิน 
ซึ่งคนมากมายในปาปัวนิวกินีใชพู้ดกัน 

➢ รูว่้าเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามในไตรมาสนีจ้ะ
น าไปช่วยก่อตัง้สถานีวิทยุและโทรทศันโ์ฮป
แชนแนลในปาปัวนิวกินี เพื่อช่วยใหผู้ค้นทั่วประเทศ
นีไ้ดเ้รียนรูเ้ร่ืองพระเยซู 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักร                  
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึง การ
รกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของเด็กๆ 
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้น” และวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 “เพ่ือช่วยให้
เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนต้นไดใ้หพ้ระเจา้เป็นท่ี
หน่ึงและเป็นตัวอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็นมุมมองตาม
พระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้: 

www.IWillGo2020.org. 

➢  
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เด็กๆ เคยฝันอะไรแปลกๆ ไม๊ 
ดาดาฝันอะไรแปลกๆ อย่างหนึ่งตอนที่เขาก าลังนอน

หลบัในคืนหนึ่งที่บา้นในประเทศปาปัวนิวกินี 
ดาดาฝันว่าเขาเห็นคนแปลกหนา้คนหนึ่งและคน

แปลกหนา้คนนัน้ก็พูดขอ้ความแปลกๆ กับเขา 
“เธอไม่ไดก้ าลงัติดตามความจริง” คนแปลกหน้า

กล่าว 
ดาดาสงสยัว่าคนแปลกหนา้ก าลงัพูดถึงอะไร แต่

แมว้่าเขาจะเป็นเพียงแค่เด็กชายคนหนึ่ง เขาก็เขา้ใจว่า
คนแปลกหน้าก าลงัพูดถึงพระเจ้า เขาไม่ไดก้ าลังติดตาม
พระเจา้หรือ 
คนแปลกหน้าพูดต่อ 
“จงหนักลบัและนมัสการในโบสถ์ซึ่งรักษาสะบาโต” 

คนแปลกหน้ากล่าว 
ดาดาสงสยัเมื่อเขาต่ืนขึน้ เขาเชื่อในพระเจา้ แต่เขา

ไม่ไดไ้ปโบสถ ์และไม่ไดอ้่านพระคัมภีร ์เขาตดัสินใจ           
ตามหาโบสถท์ี่นมสัการในวนัสะบาโต 

มีโบสถห์ลายแห่งในหมู่บา้นของเขา โบสถแ์รกที่เขา
พบนมสัการในวนัอาทิตย ์โบสถท์ี่สองและสามก็นมัสการ
ในวนัอาทิตย ์แต่แลว้เขาก็พบโบสถห์นึ่งซ่ึงไม่เหมือน
โบสถอ์ื่น ผู้คนในโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในวนั                    
สะบาโต ดาดาจ าความฝันของเขาไดแ้ละไดไ้ปร่วม
นมสัการในวนัสะบาโต 

เขาชอบโบสถ ์เด็กชายหญิงคนอื่นๆ สภุาพและเป็น
มิตร ผู้ใหญ่ก็ยิม้ใหเ้ขาและท าใหเ้ขารูสึ้กไดร้บัการตอ้นรบั 
เขาเร่ิมไปโบสถท์ุกสะบาโต 

ขณะที่เขาไปโบสถ ์เขาเร่ิมเรียนรูจ้ักพระเจา้จากพระ
คมัภีร ์เขาเรียนรูว้่าพระเจา้ในพระคมัภีรไ์ม่เหมือนพระเจา้
ที่เขารูจ้กัจากพ่อแม่ของเขา พ่อบอกว่าพระเจา้ใหญ่เกิน
กว่าที่ใครจะรูจ้กัพระองคไ์ด ้แม่บอกว่าพระเจา้ใหญ่เกิน
กว่าที่จะมารูจ้ักดาดาหรือใครก็ตามบนโลก แต่พระคมัภีร์
กล่าวว่าพระเจ้ารูจ้กัทุกคนและตอ้งการใหทุ้กคนรูจ้ัก
พระองค ์ดาดาอยากรูจ้ักพระเจ้าและตอ้งการใหพ้ระเจา้
รูจ้กัเขาดว้ย 
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พ่อกับแม่ไม่มีความสขุเมื่อรูว้่าดาดาก าลังไปโบสถ์
ในวนัสะบาโต 

แม่อยากให้ดาดาหยุดไปโบสถ ์ดังนัน้แม่จึงต่อว่าเขา 

พ่ออยากใหด้าดาหยุดไปโบสถ ์ดงันัน้พ่อจึงไล่เขา
ออกจากบา้น 

ดาดารูสึ้กเสียใจมากที่ครอบครัวท ากับเขาเช่นนี ้
แต่เขายงัอยากติดตามความจริง คนแปลกหนา้ใน
ความฝันบอกว่าเขาจะติดตามความจริงถา้เขาไป
โบสถใ์นวนัสะบาโต เขายงัคงไปโบสถท์ุกสะบาโต
ต่อไป 

ทุกครัง้ที่ครอบครวัปฏิบติัแย่ๆ กับเขา ดาดาคิดถึง
เร่ืองในพระคมัภีรเ์ก่ียวกับพระเยซู ในเร่ืองพระเยซู
ก าลงัพูดกับฝูงชนแลว้มารดาและพวกนอ้งชายของ
พระองคยื์นอยู่ดา้นนอก รอจะพูดคุยกับพระองค ์แลว้
บางคนก็มาบอกพระเยซูว่า “มารดาและพวกนอ้งชาย
ของท่านยืนอยู่ดา้นนอกอยากจะพูดกับท่าน” แต่พระ
เยซูตรัสตอบว่า “ใครเป็นมารดาและนอ้งชายของเรา” 
แลว้พระเยซูก็ชีไ้ปยงัสาวกของพระองคแ์ละกล่าวว่า 
“นี่คือมารดาและพี่นอ้งของเรา ใครก็ตามที่กระท า
ตามความประสงคข์องพระบิดาของเราในสวรรค ์คน
นัน้ก็เป็นพี่นอ้งชายหญิงและมารดาของเรา” (มทัธิว
12:46-50, NTV) 
ดงันัน้เมื่อแม่ต่อว่าเขาเพราะการเชื่อฟังพระเจา้  

ดาดาจินตนาการว่าพระเยซูก าลงัพูดกับเขา “นี่คือพี่
นอ้งของเรา ใครก็ตามที่กระท าตามความประสงค์
ของพระบิดาของเราในสวรรคก็์เป็นพี่นอ้งของเรา” 
เมื่อพ่อไล่เขาออกจากบา้นเพราะการเชื่อฟังพระ

เจา้ ดาดาจินตนาการว่าพระเยซูก าลงัพูดกับเขา “นี่
คือพี่นอ้งของเรา ใครก็ตามที่กระท าตามความ
ประสงคข์องพระบิดาของเราในสวรรคก็์เป็นพี่นอ้ง
ของเรา” เขาชอบความคิดที่ว่ามีพระเยซูเป็นเหมือน
พี่ชายคนโต พระเยซูเป็นพี่ชายคนโตที่ดีที่สดุ 

ดาดาก าลังอธิษฐานเผ่ือครอบครวัของเขาเพื่อพวก
เขาจะร่วมกับเขาในการติดตามความจริง เพื่อนบาง 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศปาปัวนิวกินีบนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่า “ท าไมดาดาถึงคิดว่าพระเยซูเป็นพี่
คนโตของเขา” ค าตอบท่ีเป็นไปไดเ้ช่น : พระเยซู
ตรสัในมทัธิว 12:46-50 ว่าใครก็ตามท่ีท าตาม
พระประสงคข์องพระเจา้เป็นพี่นอ้งของพระองค ์
และดาดาก าลงัพยายามท าตามพระประสงคข์อง
พระเจา้โดยการไปโบสถแ์ละไม่รบัประทานอาหาร
ท่ีไม่ดีต่อสุขภาพ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักร                  
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกไดเ้ห็น
มุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมได้
ท่ี: www.IWillGo2020.org. 

คนของเขาเร่ิมไปโบสถ์กับเขาในวนัสะบาโต ดาดาหวัง
ว่าจะไดม้อบถวายจิตใจของเขาใหกั้บพระเยซูในการรบั
บพัติศมาในวนัหนึ่งเร็วๆ นี ้
 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเด็กๆ ในไตรมาสนีจ้ะ
น าไปช่วยก่อตัง้สถานีโทรทศันแ์ละวิทยุโฮปแชนแนลใน
ประเทศปาปัวนิวกินี เพื่อใหผู้ค้นทั่วประเทศไดเ้รียนรูจ้กั
พระเยซู ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจ
กวา้งขวาง 

 

โดย เจเรมีอาห์ ราอูบี  



 

16 

สองส่ิงที่ไม่ปกติเกิดขึน้ในวนัศุกรห์นึ่งในประเทศวานู
อาตู ประเทศซ่ึงมีเกาะเล็กๆ มากมายในแปซิฟิกใต้ 

พ่อก าลงัเดินไปตามชายหาด แลว้เขาเห็นปลาตัว
หนึ่งบนทรายสีขาว เขาเคยเห็นปลาบนทรายสีขาวมา
ก่อน แต่นี่ไม่ใช่ปลาทั่วไป ปลานีย้ังมีชีวิตดีและไม่ไดร้บั
บาดเจ็บ พ่อรีบจบัปลาและเอาไปใหจ้อหน์ดู 

จอหน์เป็นคนมาใหม่ที่เกาะนี ้เขามาจากอีกเกาะ
หนึ่ง เนื่องจากเขาไม่รูจ้กัใคร พ่อจึงชวนเขามาพกัที่บา้น 
“ดูนี่สิ” พ่อกล่าว พรอ้มกับใหจ้อหน์ดูปลาที่ยงัมีชีวิตอยู่ดี 

จอหน์ประหลาดใจ เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนีม้า
ก่อน 

ส่ิงไม่ปกติที่สองเกิดขึน้ในอีกสองสามชั่วโมงต่อมา
ขณะที่ดวงอาทิตยต์ก จอหน์ชวนพ่อและครอบครัวของ
พ่อออกมานั่งนอกบา้นและฟังเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับพระ
เยซ ูพ่อ แม่และเด็กๆ ฟังขณะที่จอหน์อ่านพระคัมภีร์ 

ขณะที่พวกเขาฟัง แสงจา้หนึ่งเร่ิมส่องแสงอยู่ในบา้น 
แสงนัน้สว่างมากจนพ่อกลัว แม่ก็กลวั เด็กๆ ก็กลวั 

พ่อเดินไปที่ประตูหนา้บา้นและเขา้ไปขา้งใน เขา
ประหลาดใจที่เห็นโคมไฟเก่าอนัหนึ่งก าลงัท างาน โคม

ไฟที่ใชแ้บตเตอร่ีนีไ้ม่ท างานมาสกัพักหนึ่งแลว้ พ่อเอา
โคมไฟขึน้มาดูใกล้ๆ  แลว้แสงของโคมไฟก็ดบัไป 

พ่อเอาโคมไฟออกมาขา้งนอกใหค้นอื่นๆ ดู เขาเปิดดู
และพบว่าไม่มีแบตเตอร่ีขา้งในโคมไฟ เขาพยายามเปิด
โคมไฟอีกครัง้ แต่ก็ไม่สามารถเปิดได ้“นี่ตอ้งเป็นการ
อศัจรรยแ์น่นอน” จอหน์กล่าว 

พ่อคิดถึงเร่ืองที่จอหน์กล่าว เขาคิดถึงปลาที่มีชีวิต
และไม่บาดเจ็บ เขาคิดถึงแสดงจา้ในโคมไฟเก่าซ่ึงไม่มี
แบตเตอร่ี เขาเก็บเร่ืองต่างๆ เหล่านีไ้วแ้ละใคร่ครวญใน
ใจของเขา 

ต่อมาไม่นาน จอหน์ชวนพ่อไปกับเขาไปยงัอีกเกาะ
หนึ่ง บนเกาะพ่อและจอหน์เขา้ร่วมการประชุมประกาศ
ใหญ่หนึ่งในสนามกีฬา พ่อเฝ้าดูขณะที่ผู้คน 3,000 คน
ไดม้อบถวายจิตใจของพวกเขาแด่พระเยซูในการรบับพั
ติศมา เขาคิดถึงปลาที่มีชีวิตและไม่บาดเจ็บบนหาด
ทราบสีขาว เขาคิดถึงแสงจา้ในโคมไฟที่ไม่มีแบตเตอร่ี 
ทัง้หมดนัน้เป็นการอศัจรรย์ เขาคิด เขาตัดสินใจมอบ
ถวายจิตใจของเขาแด่พระเยซู ทุกวนันีพ้่อเป็นผูน้  าของ
โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสบนเกาะของเขา หลังจาก 

ปลาตัวหน่ึงกับแสงดวงหน่ึง  
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ส่ิงไม่ปกติสองอย่างเกิดขึน้ในวนัศุกรห์นึ่งในประเทศ
วานูอาตู ชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ ในไตรมาสนีซ้ึ่งจะน าไปช่วยครอบครวัอื่นๆ 
ในวานูอาตูและทั่วโลกไดรู้จ้ักพระเจ้ามากขึน้ผ่าน
รายการโทรทศัน์ส าหรบัเด็กที่มีช่ือว่า การเป็น
สาวกเด็กๆ ของกษัตริย ์ขอใหเ้ราเก็บเงินของเรา
ไวใ้นไตรมาสนีเ้พื่อช่วยผลิตรายการโทรทศัน์
ส าหรบัเด็กที่จะช่วยท าใหเ้ด็กๆ เขา้ใจว่าพระเจา้
ทรงรักพวกเขา 

 
 

โดย ทีมข่าวพนัธกิจแอ๊ดเวนตีส 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ ขอใหเ้ด็กๆ หาประเทศวานูอาตูบนแผนท่ี 

➢ รูว่้าชื่อแรกของคุณพ่อคือ จอหน์ เหมือนกับชื่อแรก
ของแขกท่ีมาพกัท่ีบา้นของเขา จอหน์ 

➢ ทา้ทายเด็กๆ ใหเ้ป็นเหมือนจอห์นและแบ่งปันเร่ือง
พระเยซูกับใครบางคนในสปัดาหนี์ ้

➢ เร่ืองในข่าวพนัธกิจวันนีเ้ป็นเร่ืองท่ีดดัแปลงจาก
รายงานท่ีเขียนโดย จีน ปิแอร ์นิปทิค ซึ่งบนัทึกไวใ้น
รายงานของทางส านักงานภาคแปซิฟิกใต้ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่า 
“ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพื่องาน
พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยั
ชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชม
ยินดีในการเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้ง
สาวก” วตัถุประสงคง์านพนัธกิจขอ้ท่ี 2 “เพ่ือเสริม
ก าลงัและการเขา้ถึงของแอ๊ดเวนตีสท่ามกลางกลุ่มท่ี
ยงัเขา้ไม่ถึงและผูค้นท่ีเขา้ถึงยาก” และวตัถุประสงค์
การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัย
ส่วนบุคคลและครอบครวัเข้าสู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี 
www.IWillGo2020.org. 

 

 

ค.ศ.1911 คาลวินและไมรเ์ทิล ปารเ์กอร ์พรอ้มกับพยายามฮาโรลดแ์ละคลารา คารร ์ไดร้บั
เลือกโดยสหมิชชั่นคอนเฟอเรนซอ์อสเตรเลีย ใหเ้ป็นผูบุ้กเบิกงานมิชชั่นในวานูอาตู พวกเขาน า
บา้นแบบพกพาไปดว้ย พวกผูช้ายไปยงัพอรต์วิลาบนอีเฟตก่อน โดยไปถึงในวนัที่ 10 
มิถุนายน ค.ศ.1912 ภรรยาของพวกเขาคอยอยู่ที่เกาะนอรโ์ฟลค์จนกระทั่งบา้นสรา้งเสร็จแลว้
พวกเขาจึงตามไปที่พอรต์วิลา โดยไปถึงในวนัที่ 11 สิงหาคม พอรต์วิลาเป็นแค่สถานที่
ชั่วคราวจนกว่าจะหาสถานที่ถาวรได ้หลงัจากการเสาะหาอย่างกว้างขวางในที่สดุก็ซือ้ที่ดินบน
เกาะเล็กๆ ที่ชื่อว่าแอทชินซ่ึงอยู่ทางชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของมาเลคูลา ในราคา 150 
ฟรงั  
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ถา้เด็กๆ เคยอยู่ท่ามกลางพายุใหญ่ เด็กๆ น่าจะพอ
จินตนาการไดว้่าเป็นยงัไงเมื่อตอ้งอยู่ท่ามกลางไซโคลน 
ปีค.ศ.2015 ไซโคลนก าลงัแรงระดบั 5 ไดพ้ดัถล่มเกาะ
หลายเกาะในวานูอาตูในแปซิฟิกใต ้มนัไดท้ าลายและ
ท าใหบ้า้นและโบสถห์ลายแห่งราบเป็นหนา้กลอง ผูค้น
ซึ่งอาศยัอยู่บนเกาะเหล่านีจ้  าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ช่วยเหลือ 

สองสามเดือนต่อมา ทีมเยาวชนจากวานูอาตูและ
ช่างก่อสรา้งช่ือปีเตอรม์าจากออสเตรเลียไดเ้ดินทางไป
ตามเกาะต่างๆ พวกเขาสรา้งอาคารใหม่ 41 หลงัซ่ึง
แข็งแรงกว่าสามารถตา้นทานไซโคลนได ้ถา้จะมี
ไซโคลนมาอีก 

บนเกาะแห่งหนึ่งที่ช่ือทานนา บนยอดเขาหนึ่งมี
หมู่บา้นเล็กๆ อยู่ หมู่บา้นนีช้ื่อว่านูคูคาและมีคนนอ้ย
มากที่เคยไปที่หมู่บา้นนี ้

หมู่บา้นตอ้งการโบสถ์ใหม่ ดงันัน้ช่างก่อสรา้งจึงน า
ไม ้คอนกรีต หลงัคาและวัสดุอื่นๆ ขึน้เรือไป พวกเขาขน

ของมากองไวบ้นหาดทราย แลว้ก็ลากของทุกอย่างขึน้
ไปบนภูเขา 

เด็กๆ เล่นอยู่ใกล้ๆ  ขณะที่คนงานสรา้งโบสถห์ลงั
ใหม่ พวกเขาไม่มีของเล่นแต่เล่นเกมที่ใชก่ิ้งไมแ้ละของ
เล่นอื่นๆ ที่ท าจากหญา้ 

ตอ้งใชเ้วลาประมาณหนึ่งสปัดาหส์ าหรบัการสรา้ง
โบสถใ์หม่ ระหว่างสปัดาหน์ัน้ ปีเตอรค์นออสเตรเลีย
ตอ้งเดินทางกลบัไปยงัเมืองวิลาโดยเคร่ืองบินเพื่อน า
ของอื่นๆ ส าหรบัโบสถ์ใหม่กลบัมา เด็กชายคนหนึ่งได้
ยินว่าปีเตอรก์ าลงัจะไป เราจะเรียกเขาว่าโจ โจเขา้ไป
หาปีเตอรพ์รอ้มค ารอ้งขอ 

“เอาลกูฟุตบอลมาใหผ้มสกัลกูไดไ้หมครบั” เขาถาม 

ปีเตอรม์องไปที่โจอย่างใจดี “เด็กๆ ส่วนใหญ่กลัวฉัน 
ไม่ค่อยมีใครกลา้คุยกับฉัน” เขากล่าว “เพราะเธอกลา้
ขอกับฉัน ฉันจะเอาบอลกลบัมาใหเ้ธอ แต่ฉันมีค าขอ
หนึ่งกับเธอนะ ลกูบอลนีจ้ะไม่ใช่เป็นของเธอแค่คนเดียว 
แต่เป็นของลกูบอลของหมู่บา้น เธอตอ้งแบ่งปันกับ 
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เด็กๆ ทุกคน” 
เด็กชายพยกัหนา้และวิ่งไปเล่นต่อ 

สองสามวนัต่อมา ปีเตอรก์ลบัมาที่นูคูคา เขาปีน
เขาพรอ้มกับอะไรบางอย่างพิเศษใตว้งแขนของเขา 
ลกูฟุตบอลของจริง เด็กชายรีบวิ่งมาหาปีเตอรเ์มื่อเขา
มาถึง ขณะที่ปีเตอรย่ื์นบอลใหเ้ขา เขาสงัเกตเห็นว่า
เด็กชายปาดน า้ตาดว้ย 

สะบาโตนัน้เป็นวนัพิเศษมาก ทุกคนในหมู่บา้นมา
รวมตัวกันในโบสถ์ใหม่ของพวกเขาบนยอดเขาเพื่อ
นมสัการพระเจา้ อาคารนีจ้ะเป็นสถานที่ปลอดภยั
ส าหรบัผูค้นแมว้่าจะมีไซโคลนมาอีกก็ตาม 

วนัอาทิตย ์คนงานเตรียมพรอ้มออกเดินทาง และ
คนทัง้หมู่บา้นไดอ้อกมาร ่าลา สามคนในกลุ่มคนที่มา
บอกลา คือ โจ แม่ที่เป็นม่ายของเขาและนอ้งสาวตวั
นอ้ยของเขา เด็กชายไดน้ าของขวัญเพื่อขอบคุณมา
ใหปี้เตอรด์ว้ย เป็นไก่เป็นๆ ตวัหนึ่งและอ้อยท่อนหนึ่ง 
นี่เป็นของขวญัที่ใหญ่โตจริงๆ ปีเตอรข์อบคุณเขา
ส าหรบัของขวญัของเขาแต่เขารบัแค่ท่อนออ้ยอย่าง
เดียว พระเยซูบอกเราว่า “การใหเ้ป็นเหตุใหเ้กิด
ความสขุย่ิงกว่าการรบั” (กิจการ 20:35) ทัง้ปีเตอร์
และเด็กชายรบัรูไ้ดว้่าขอ้พระคมัภีรน์ีเ้ป็นความจริง
จริงๆ ในวนันัน้ เด็กๆ จะใหอ้ะไรผูอ้ื่นเพื่อแสดงใหพ้วก
เขาเห็นว่าพระเยซูทรงห่วงใยพวกเขา 
 

โดย เนริดา คูลิค 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศวานูอาตู และเกาะทานนาบนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าท าไมปีเตอรไ์ม่รบัไก่ไปด้วย ค าตอบ
ท่ีเป็นไปได ้เช่น น่าจะเป็นเร่ืองยากท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปพรอ้มกับไก่ท่ียงัมีชีวิตอยู่ หรือ โจและ
ครอบครวัของเขาเองน่าจะจ าเป็นตอ้งมีไก่ตวันัน้
ไวม้ากกว่าปีเตอร ์

➢ ถามเด็กๆ ว่าปีเตอรแ์ละเด็กชายคนนัน้รูไ้ด้
อย่างไรว่าการใหเ้ป็นเหตุใหเ้กิดความสุขยิ่งกว่า
การรบั ปีเตอรไ์ดใ้หแ้ละรบัอะไร แล้วโจล่ะไดใ้ห้
และรบัอะไร ปีเตอรแ์ละโจใหแ้ละรบัยิ่งกว่าแค่
ลูกฟุตบอล ไก่ และท่อนออ้ย แต่พวกเขายงัได้
มอบความรกัดว้ย 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อว่า 
“ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 1 เพ่ือฟ้ืนฟู
แนวคิดของพนัธกิจทั่วโลกและการเสียสละเพื่องาน
พนัธกิจใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในโบสถ ์ทัง้คนหนุ่มสาวและวยั
ชรา ไม่ใช่เพียงแค่ศาสนาจารย ์ดว้ยความชื่นชม
ยินดีในการเป็นพยานเพ่ือพระคริสตแ์ละการสรา้ง
สาวก” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ี 
www.IWillGo2020.org. 

 

 

 

มิชชนันารีคาลวินและไมรเ์ทิล ปารเ์กอรไ์ดส้รา้งสถานีมิชชั่นรวมทัง้คลินิกแห่งหนึ่งบนเกาะแอทชิน 
ประเทศวานูอาตู ในปีค.ศ.1913 ปีต่อมา คาลวินสรา้งโบสถเ์สร็จเป็นแห่งแรกในหมู่เกาะแถบนัน้ 
และเขาไดอุ้ทิศถวายแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในวนัที่ 17 มกราคม ค.ศ.1914 ปีเดียวกันนัน้ ไมรเ์ทิล
เร่ิมตน้งานโรงเรียนดว้ยนกัเรียน 15 คน เธอยงัไดริ้เร่ิมการรวมกลุ่มสตรีเพื่อก าจัดการเหยียดสีผิว
และความอาย และเธอไดเ้สิรฟ์ข้าว ขนมปังมว้นกับกาแฟธัญพืชในการรวมกลุ่มดว้ย ทุกวนันี ้ใน
วานูอาตูมีโบสถ ์90 แห่ง กลุ่มนมัสการ 125 กลุ่ม มีสมาชิกทัง้หมด 27,749 คน คิดเป็นสดัส่วน
สมาชิกหนึ่งคนต่อประชากร 17 คนในประเทศ 
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    3 ธันวาคม 

 
 

ทีโรอาเดินไปตามถนนดิน น า้ตาไหลนองหน้าที่
เปื้อนดินของเขา พวกผูห้ญิงบางคนเห็นเขาขณะที่
พวกเขากลบัไปยงัหมู่บา้นของพวกเขา 

“เธอน่าจะรีบกลบับา้นนะ” หญิงคนหนึ่งกล่าว “มนั
ใกลจ้ะมืดแลว้” 

“ไม่” เขาพูดดว้ยความโกรธ “ผมจะไม่กลบัไปที่นั่น 
พวกเขาจะตีผม” 

การป้องกันตวัเองที่ดุดนัของเด็กชายท าใหพ้วก
ผูห้ญิงประหลาดใจ พวกเขาไดรู้ว้่าชื่อของเขาคือ             
ทีโรอา อายุประมาณ 10 ปี เขาวิ่งหนีจากลงุและป้า
ของเขาซ่ึงอาศัยอยู่ในหมู่บา้นแห่งหนึ่งในเทือกเขานัน้ 

พวกผูห้ญิงไม่สามารถปล่อยเด็กชายไว้ตามล าพงั
ได ้ดงันัน้เอนตาจึงเสนอตัวพาเขากลบัไปบา้นกับเธอ 

“กินอาหารและอาบน า้หน่อย จะท าใหเ้ธอรูสึ้กดี
ขึน้” เธอกล่าวพรอ้มยิม้ใหเ้ขา 

ทีโรอารูสึ้กไดว้่าเขาไวใ้จเธอไดแ้ละเขาก็ตามไปที่
บา้นของเธอ 

เอนตาเตรียมมนัฝรั่ง มนัส าปะหลงั กลว้ยและ
มะละกอเอาไวส้ าหรบัอาหารเย็น เด็กชายรบัประทาน  

 

ดว้ยความหิว แลว้เขาก็ลา้งหนา้และหลบัไปบนที่นอน
ซึ่งเอนตาปไูวบ้นพืน้ใหเ้ขา 

ทีโรอาตื่นขึน้มาหาอะไรกินเพิ่มอีก ทีโรอายิม้อายๆ 
เหมือนจะพูดว่า “ขอบคุณครบั” ใหกั้บป้าคนใหม่ของ
เขา เขาชอบเธอ 

วนันัน้เป็นวนัศุกร ์และเย็นวนันัน้ครอบครวัได้
รวมตัวกันอธิษฐานขณะที่ดวงอาทิตยต์ก ทีโรอาเฝ้าดู
คนอื่นๆ คุกเข่าลงบนพืน้ไมท้ี่แข็งและพนมมือ เขาท า
ตามดว้ย หลงัจากรบัประทานสปัปะรดและกลว้ย 
เด็กชายคลานกลบัไปบนที่นอนและหลบัอีกครัง้ 

เชา้วนัสะบาโต ครอบครวัรบัประทานอาหารเชา้
และแต่งตัวไปโบสถ ์แต่ทีโรอาไม่อยากไป ป้าเอนตา
สมัผสัไดว้่าเขากลวัและอนุญาตใหท้ีโรอาอยู่บา้นได้ 

ระหว่างสปัดาหต่์อมา ครอบครวัรวมตัวกันเพื่อ
นมสัการทุกเย็น พวกเขารอ้งเพลง ฟังเร่ืองในพระ
คมัภีรแ์ละอธิษฐาน เมื่อถึงสะบาโตถัดมาทีโรอาก็เต็ม
ใจที่จะไปโบสถกั์บป้าเอนตาแลว้ ทีโรอาชอบโรงเรียน
สะบาโต เขาชอบฟังเร่ืองและรอ้งเพลง เขาไดเ้ร่ิมเรียนรู้
บางเพลงในการนมสัการและเขา้ร่วมกับเด็กๆ คนอื่น

คนหนีออกจากบ้าน 
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ขณะที่พวกเขารอ้งเพลง 
ครอบครวัของทีโรอาไดรู้ว้่าเขาหนีไปอยู่ที่ไหน

และไดม้าหาเขา ทีโรอากลวัว่าพวกเขาจะพาเขา
กลบัไปกับพวกเขา แต่ป้าเอนตาโนม้นา้วใจพวก
เขาว่าน่าจะดีกว่าถ้าทีโรอาจะอยู่กับเธอ พวกเขา
ตกลงอนุญาตใหท้ีโรอาอาศัยอยู่ในหมู่บา้นของเธอ
ได ้

 ทีโรอาไม่เคยไปโรงเรียน และเขาไม่สามารถ
อ่านหนงัสือหรือเขียนหนงัสือได ้ป้าเอนตาอยากจะ
ส่งเขาเขา้โรงเรียน ขณะเดียวกัน ยังมีบทเรียนอื่นๆ 
อีกที่ทีโรอาตอ้งเรียนรู ้เช่น การไวว้างใจและการ
เชื่อฟัง 

แมว้่าทีโรอาเคยไดฟั้งเร่ืองของพระเยซูตัง้แต่
ก่อนที่เขาจะหนีออกจากบา้น แต่เขาไม่เคยรูว้่า 
พระเยซูรักเขา ความจริงแลว้ เขาไม่รูเ้ลยว่าความ
รกัคืออะไรจนกระทั่งป้าเอนตาและครอบครวัของ
เธอไดพ้าเขาเขา้มาในบา้น ตอนนีพ้วกเขาก าลงั
สอนเขาใหรู้ว้่าพวกเขารกัเขา และพระเยซูก้รกัเขา
เช่นกัน 

 

 

 เงินถวายงานมิชชั่นของเราไดน้ าไปช่วยผูค้น
เช่นเดียวกับทีโรอาใหไ้ดเ้รียนรูว้่าพระเยซูทรงรกั
พวกเขา ขอบคุณส าหรบัการถวาย 

 

โดย ชาร์ลอตเต อิชคาเนียน 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ ถามเด็กๆ ว่า “ใครหาหมู่เกาะโซโลมอนบนแผนท่ี
ของเราเจอบา้ง” ช่วยเด็กๆ ในการหาท่ีตัง้ของหมู่
เกาะนี ้ซ่ึงตัง้อยู่ระหว่างประเทศปาปัวนิวกินีและ
ประเทศฟิจิ 

➢ รูว่้าส่วนหน่ึงของเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยผลิตรายการโทรทศันส์ าหรบั
เด็กท่ีมีชื่อว่า สาวกเด็กๆ ของกษัตริย ์ซ่ึงเนือ้หา
ส่วนใหญ่สรา้งจากเรื่องราวต่างๆ ท่ีมาจากหนังสือ
ของเอลเลน ไวท ์ผ่านทางโครงการรายการ
โทรทศัน์นี ้เด็กๆ ทั่วโลกจะไดส้ามารถดูเรื่องต่างๆ 
เกี่ยวกับพระเจา้ได้ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นภาพของ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 
ของแผนกลยุทธ ์“ฉันจะไป” ของคริสตจักร                  
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส คือ “เพ่ือฝึกวินัยส่วน
บุคคลและครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมี
พระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” วตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 6 “เพ่ือเพ่ิมการ
เขา้ถึง การรกัษาไว ้การฟ้ืนฟูและมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ เยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 7 
“เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ไดใ้ห้
พระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลกได้
เห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์ ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติมไดท่ี้: www.IWillGo2020.org. 

 

 

 

มิชชนันารีแอ๊ดเวนตีสรุ่นบุกเบิกที่ไปยังหมู่เกาะโซโลมอนคือ จี.เอฟ.โจนสแ์ละภรรยาของเขา 
พวกเขาถูกส่งไปโดยคณะกรรมการมิชชั่นออสเตรเลีย พวกเขาไปถึงเกาะจิโซในวนัที่ 29 
พฤษภาคม ค.ศ.1914 โจนสไ์ดร้บัลกูเรือทอ้งถ่ินมาเป็นผูช้่วยแล่นเรือแอ๊ดเวนทเ์ฮอรร์ลัดข์อง
เขา และแล่นไปยงัไวรูซึ่งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกของนิวจอรเ์จีย ที่ซึ่งเขาไดก่้อตั้งส านักงานใหญ่
ส าหรบังานมิชชั่นและเปิดโรงเรียนแห่งหนึ่ง 
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จูเนียรคิ์ดถึงบา้นมาก เขาคิดถึงลงุป้านา้อาของเขา 
เขาคิดถึงปู่ ย่าตายายของเขา เขาคิดถึงพ่อแม่ของเขา
เป็นพิเศษ 

จูเนียรคิ์ดถึงครอบครวัของเขาเพราะเขาก าลงัเรียน
อยู่ที่โรงเรียนประจ าเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสซึ่งอยู่ไกล
จากบา้น 

ตอนจูเนียรเ์รียนจบเกรดแปด ความหวังย่ิงใหญ่ของ
เขาก็คือการไดเ้รียนต่อเกรดเกา้ที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส 
แต่ไม่มีโรงเรียนมธัยมปลายแอ๊ดเวนตีสในประเทศของ
เขา ประเทศตูวาลซูึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีเกาะเกา้แห่ง
ในมหาสมทุรแปซิฟิก 

ดงันัน้จูเนียรจ์ึงอธิษฐาน “ขา้แต่พระเจา้ โปรดช่วยให้
ลกูไดเ้รียนต่อในโรงเรียนแอ๊ดเวนตีสดว้ย” เขาอธิษฐาน 

ลงุป้านา้อาของเขาช่วยอธิษฐานดว้ย ปู่ ย่าตายาย
ของเขาก็อธิษฐาน และพ่อแม่ของเขาก็อธิษฐาน 

พระเจา้ตอบค าอธิษฐานของพวกเขาในแบบที่
อศัจรรย ์จูเนียรไ์ดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนมธัยมปลายแอ๊ด
เวนตีสในอีกประเทศหนึ่ง ประเทศฟิจิ เพื่อจะไปที่
โรงเรียน เขาตอ้งนั่งเคร่ืองบินไปสองชั่วโมงครึ่งจากบา้น 

ของเขาในตูวาลเูพื่อไปยงัโรงเรียนใหม่ของเขาในฟิจิ 

จูเนียรม์ีความสขุมากที่พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน
ของเขา เขามีความสขุมากที่ไดเ้รียนที่โรงเรียนมธัยม
ปลายแอ๊ดเวนตีสนาเวซาอู แต่เขาคิดถึงบา้น 

แลว้บางอย่างเลวรา้ยก็เกิดขึน้ จูเนียรโ์ดนยุงกัด แลว้
เขาก็ป่วยเป็นไขเ้ลือดออก เขารูสึ้กแย่มาก 

แลว้บางอย่างที่เลวรา้ยย่ิงกว่าก็เกิดขึน้อีก โควิด 19 

ครอบครวัของจูเนียรซ์ึ่งอยู่ไกลออกไปในตูวาลู
ตดัสินใจว่าเขาควรจะเดินทางกลบับา้น 

ครอบครวัของเขาต่ืนเตน้ที่จะไดพ้บเขาที่สนามบิน 
แต่เพราะกฎของการควบคุมโรคโควิด 19 ไม่มีใคร
สามารถกอดหรือจบัมือกับจูเนียรไ์ด ้และจูเนียรย์ังถูก
น าไปกักตัวพิเศษในสถานที่หนึ่ง เขาตอ้งอยู่คนเดียว
เป็นเวลา 14 วนัในสถานที่กักตวัเพื่อใหแ้น่ใจว่าเขาไม่มี
เชือ้โควิด19 และไม่สามารถแพร่เชือ้ใหใ้ครได ้

จูเนียรไ์ม่เขา้ใจว่าท าไมเขาถึงตอ้งพกัอยู่ในสถานกัก
ตวั เขาแน่ใจว่าเขาไม่ไดม้ีเชือ้โควิด19 เขาเป็นแค่
ไขเ้ลือดออก และเขารูสึ้กแย่มาก เขาอธิษฐาน 

จูเนียรไ์ม่รูอ้ะไร แต่ขณะที่เขาก าลงันอนพักอยู่ใน
สถานกักตวั แม่ไดข้ออนุญาตเป็นพิเศษเพื่อถูกกักอยู่ใน
สถานกักตวักับเขาดว้ย แม่อยากจะดูแลลกูชายของเธอ 

10 ธันวาคม 

พระเจ้าผู้ทรงอศัจรรยเ์กินอธิบาย 

จูเนียร ์

ตูวาล ู
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และเธอพรอ้มที่จะใชเ้วลา 14 วนัอยู่กับเขา 

คืนแรกที่จูเนียรอ์ยู่ในสถานกักตวั จู่ๆ เขารูสึ้กตัว
ต่ืนขึน้และดว้ยความประหลาดใจเขาเห็นว่าเขา
ไม่ไดอ้ยู่ล าพงั แม่ก าลังยืนอยู่ขา้งเตียงของเขา เขา
ไม่อยากจะเชื่อสายตาตวัเอง 

“แม่ครบั นั่นแม่เหรอ” เขาถาม 

แม่ยิม้พรอ้มกับยืนยนักับเขาว่าเธออยู่ตรงนัน้ 
พรอ้มที่จะดูแลเขาจนกว่าเขาจะหายดี จูเนียรยิ์ม้
กลบัใหแ้ม่ ทนัใดนัน้เขารูสึ้กดีขึน้มาก พระเจ้าได้
ตอบค าอธิษฐานของเขา “ผมโอเคครบั” เขากล่าว 

และเป็นเช่นนัน้ จูเนียรดี์ขึน้อย่างรวดเร็ว เมื่อ
สิน้สุดระยะเวลากักตวั 14 วนั เขาไดก้ลบับา้น เขาดี
ใจมากที่ไดอ้ยู่กับลงุป้านา้อา ปู่ ย่าตายายและพ่อแม่
ของเขาอีกครัง้ เขาดีใจเป็นพิเศษส าหรบัความรกั
ของพระเจา้ที่ปรากฎอยู่ในชีวิตของเขา 

 

 

โดย วากูนา ซาตูปา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศตูวาลูและประเทศฟิจิบนแผนท่ี 
จูเนียรอ์าศยัอยู่บนเกาะฟูนาฟูตี เกาะหลกั
ของประเทศตูวาลู 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผน กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีสท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคก์าร
เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัย
ส่วนบุคคลและครอบครวัเข้าสู่การด าเนินชีวิต
ท่ีมีพระวิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” และ
วตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 

7 “เพ่ือช่วยใหเ้ยาวชนและผูใ้หญ่ตอนตน้ได้
ใหพ้ระเจา้เป็นท่ีหน่ึงและเป็นตวัอย่างใหโ้ลก
ไดเ้ห็นมุมมองตามพระคมัภีร”์โรงเรียนมธัยม
ปลายแอ๊ดเวนตีสนาเวซาอู ไดแ้สดงถึง 
วตัถุประสงคพ์นัธกิจขอ้ท่ี 4 “เพ่ือเสริมจุดแข็ง
ของสถาบนัเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในการ
สนับสนุนอิสรภาพ สุขภาพองคร์วม และ
ความหวงัผ่านพระเยซู และฟ้ืนฟูผูค้นสู่พระ
ลกัษณะของพระเจา้” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมได้
ท่ี www.IWillGo2020.org. 

 

ประเทศตูวาลเูป็นหนึ่งในส่ีประเทศที่เล็กที่สดุในโลก ประกอบดว้ยหมู่เกาะปะการงัหกเกาะและ
หมู่เกาะเล็กๆ อีกสามเกาะรวมพืน้ที่ทัง้หมดแค่ 26 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมดประมาณ 
11,000 คน และเมืองหลวงคือ วาอีวากู ตัง้อยู่บนเกาะฟูนาฟูตี เฉพาะฟูนาฟูตีเท่านัน้ที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างสม ่าเสมอ ไม่มีหนงัสือพิมพ ์มีสถานีวิทยุเพียงแห่งเดียว ชาวตูวาลูส่วนใหญ่อาศยัในหมู่บา้นที่มี
คนเพียงไม่ก่ีรอ้ยคน ท าสวนและตกปลาจากเรือแคนูที่ท าเอง ตูวาลมูีโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส
หนึ่งแห่งและสามกลุ่มนมสัการ มีสมาชิกรวม 365 คน คิดเป็นสดัส่วนสมาชิกหนึ่งคนต่อประชากร 
33 คนในประเทศ 

http://www.iwillgo2020.org/
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ซาโนมาลิวยัสิบปี รักการเรียนรูจ้ักพระเจา้ใน
ประเทศซามัว 

พ่อส่งเด็กชายไปโรงเรียนวนัอาทิตยท์ุกสปัดาห ์และ
เขาก็ไปอย่างมีความสขุ เขาไม่สนใจว่าจะตอ้งไปโบสถ์
ทุกบ่ายวนัอาทิตยข์ณะที่เด็กๆ คนอื่นเล่นกันข้างนอก 
เขารกัการเรียนรูจ้ักพระเจ้า 

แต่เขาสบัสนนิดหน่อย พ่อไม่ไดไ้ปโบสถเ์ดียวกันใน
วนัอาทิตย ์ขณะที่เด็กชายไปโบสถห์นึ่ง พ่อกลบัไปอีก
โบสถห์นึ่ง เขาไม่เขา้ใจว่าท าไมพวกเขาไม่ไปโบสถ์
ดว้ยกันทุกวนัอาทิตย ์

ชาวบา้นคนอื่นๆ บางคนก็ดูเหมือนจะไม่เขา้ใจ
เช่นกันว่าท าไมซาโนมาลิถึงไปโบสถห์นึ่งและพ่อไปอีก
โบสถห์นึ่ง ชาวบา้นเหล่านัน้เร่ิมไม่พอใจพ่อ และผูน้ า
หมู่บา้นสั่งใหพ้่อมาเขา้ร่วมประชุมใหญ่ พ่อไปเขา้ร่วม
การประชุม 

ที่การประชุม ผู้น าหมู่บา้นถามพ่อหลายค าถาม
เก่ียวกับพระเจา้ ค าถามของพวกเขาไม่ง่าย แต่พ่อก็
ปฏิเสธที่จะเปล่ียนใจ พ่อไม่เห็นปัญหาในการส่งลกูชาย
ไปโบสถห์นึ่งและตัวเขาเองไปอีกโบสถห์นึ่ง  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

“พระเจา้แห่งฟ้าสวรรคผู์ไ้ดร้บัการนมสัการที่โบสถ์
ของซาโนมาลิเป็นพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรคเ์ดียวกันกับที่
ไดร้บัการนมสัการที่โบสถข์องผม” เขากล่าว 

ชาวบา้นบางคนไม่พอใจกับค าตอบของพ่อ แต่ผูน้  า
หมู่บา้นนิ่งเงียบ พวกเขายอมรบัค าตอบของพ่อและไม่
เถียงกับเขาอีก ซาโนมาลิจดจ าถอ้ยค าของพ่อไดเ้สมอ มี
พระเจา้ในฟ้าสวรรคอ์งคเ์ดียวเท่านัน้ ที่จริงในพระคมัภีร์
กล่าวว่า “พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระ
เยโฮวาหเ์ดียว” (เฉลยธรรมบญัญัติ 6:4, KJV) 

ขณะที่ซาโนมาลิเติบโตขึน้ เขาสญูเสียความสนใจใน
การเรียนรูจ้กัพระเจา้ไป เขาสนใจการใชเ้วลากับเพื่อนๆ 
ของเขามากกว่า เพื่อนๆ ของเขาไม่สนใจเร่ืองพระเจา้ 
และเขาก็เร่ิมเรียนรูน้ิสัยแย่ๆ ของพวกเขา 

พ่อเป็นห่วง พ่อคิดว่าเพื่อนๆ ของลกูชายของเขาเป็น
อิทธิพลที่ไม่ดีส าหรบัลูก และเขาหวงัว่าเด็กชายจะอยาก
เรียนรูจ้กัพระเจ้าใหม่อีกครัง้ 

วนัหนึ่ง มีบางคนมาหาซาโนมาลิและเร่ิมพูดคุยกับ
เขาเร่ืองเก่ียวกับพระเจา้ คนนัน้พูดเก่ียวกับความรัก
ย่ิงใหญ่ของพระเจา้ ซาโนมาลิไม่ไดคิ้ดเร่ืองเก่ียวกับพระ
เจา้มาเป็นเวลานานมากแลว้ และความปรารถนาที่จะ 

เท่านั้น 
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เรียนรูจ้กัพระเจ้าไดก้ลบัมาในใจของเขาอีกครัง้ ที่
บา้นเขาบอกพ่อแม่ของเขาว่าเขาอยากจะศึกษา
พระคมัภีร ์พ่อมีความสขุมาก พ่อพาเด็กชายไปเขา้
โรงเรียนพระคัมภีรพ์ิเศษส าหรบัวัยรุ่น ซาโนมาลิ
สนุกกับการไดฟั้งเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับพระเจา้อีกครัง้ 

ซาโนมาลิเติบโตขึน้และแต่งงาน เขากลายเป็น
คุณพ่อของเด็กชายสองคนและเด็กหญิงสามคน 

วนัหนึ่งเขาสงัเกตเห็นโบสถใ์หม่แห่งหนึ่งก าลงั
สรา้งอยู่ใกลกั้บบา้นของเขา เพราะเขาเป็นเพื่อน
บา้น เขาจึงอาสาเขา้ไปช่วย เขาท างานกับโบสถ์
จนกระทั่งสรา้งเสร็จ ขณะที่เขาท างาน เขาฟัง
ศาสนาจารยแ์ละคนอื่นๆ พูดคุยกันเร่ืองเก่ียวกับ
พระเจา้ เขาสนุกกับการฟังเร่ืองเกี่ยวกับพระเจา้ 
มนัท าใหเ้ขาระลึกถึงความรักในการเรียนรูจ้กั             
พระเจา้ของเขาเมื่อตอนเป็นเด็กชาย 

เขามีความสขุเมื่อศาสนาจารยเ์ร่ิมมาเย่ียม
เยียนที่บา้นของเขา ศาสนาจารยใ์หก้ารศึกษาพระ
คมัภีรกั์บครอบครวัของเขา และซาโนมาลิไดเ้รียนรู้
อะไรบางอย่างใหม่ๆ เก่ียวกับพระเจา้ เขาไดเ้รียนรู้
ว่าพระเจา้ขอให้ผูค้นระลึกถึงวนัสะบาโตวนัที่เจ็ด 
ไม่ใช่วนัอาทิตยซ์ึ่งเป็นวนัแรกของสปัดาห ์ในพระ
บญัญัติขอ้ที่ส่ี ไม่ใช่การตดัสินใจที่ยากล าบากเลย
ในการเปล่ียนเป็นเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสคนหนึ่ง 
เพราะส าหรบัซาโนมาลิแลว้ จ ายงัจ าไดว้่ามีพระเจา้
เดียวเท่านัน้ 

“พระเจา้ซ่ึงคุณนมัสการเป็นพระเจ้าเดียวกันกับ
ที่ผมนมัสการ ที่แตกต่างก็คือสะบาโต” เขาบอกกับ
ศาสนาจารย ์“ตอนนีผ้มไดพ้บกับความจริงแลว้” 

ทุกวนันี ้ซาโนมาลิก าลังศึกษาต่อเพื่อจะเป็นนัก
เทศนาคนหนึ่ง เขาตอ้งการบอกทุกคนว่ามีพระเจา้
เพียงองคเ์ดียวเท่านัน้ พระเจา้แห่งสะบาโตวนัที่เจ็ด 

 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศซามวับนแผนท่ี 

➢ อ่านเฉลยธรรมบญัญัติ 6:4-5 ใหเ้ด็กๆ ฟัง ซ่ึง
กล่าวว่า “พระเยโฮวาหพ์ระเจ้าของเราทัง้หลาย
เป็นพระเยโฮวาห์เดียว พวกท่านจงรกัพระเยโฮ
วาหผู์เ้ป็นพระเจา้ของท่านดว้ยสุดจิตสุดใจของ
ท่าน และด้วยสิน้สุดก าลงัของท่าน” พระเยซูทรง
ตอบไวว่้า “ถา้ท่านทัง้หลายรกัเรา จงประพฤติ
ตามบญัญัติของเรา” (ยอหน์ 14:15) ซาโนมาลิ
รกัพระเจา้ดว้ยสุดจิตสุดใจของเขาและแสดง
ความรกันัน้โดยการรกัษาพระบญัญัติของพระเจา้ 
รวมถึงขอ้ท่ีส่ีซึ่งเกี่ยวกับสะบาโตดว้ย 

➢ รูว่้าเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามเมื่อสามปีก่อนได้
น าไปช่วยสนับสนุนโครงการ “ช่วยชีวิต 10,000 

นิว้เท้า” เป็นโครงการป้องกันการตดันิว้เทา้ทิง้โดย
การสอนเร่ืองการดูแลสุขภาพใหด้ีขึน้ในประเทศ
ซามวัและประเทศอื่นๆ ในส านักงานภาคแปซิฟิก
ใต ้

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้น
แผน กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสท่ีชื่อว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคก์ารเติบโต
ฝ่ายจิตวิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคล
และครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระ
วิญญาณเป็นศูนยก์ลาง” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมได้
ท่ี www.IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของ
เด็กๆ ซึ่งจะน าไปช่วยให้ผูค้นในซามัวและทั่วทั้ง
ส านกังานภาคแปซิฟิกใตไ้ดเ้รียนรูจ้กัพระเจา้แห่งฟ้า
สวรรคอ์งคเ์ดียว และที่พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาใน
ไม่ชา้เพื่อน าพวกเรากลบับา้น ขอบคุณส าหรบัการ
วางแผนถวายดว้ยใจกว้างขวาง 
 

 

http://www.iwillgo2020.org/
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เทียอายุ 13 ปีและอาศยัอยู่ในออสเตรเลีย 
วนัหนึ่งแม่ของเพื่อนคนหนึ่งของเทียที่โรงเรียนถาม

เธอว่าอยากจะช่วยเตรียมอาหารมือ้พิเศษส าหรบัคนที่
ขาดแคลนไม๊ 

เทียคิดกับตัวเอง “ท าไมจะไม่ล่ะ” ดงันัน้เทียกับ
เพื่อนอีกสองคน เอเลโอรา อายุ 14 ปี และเบลลา อายุ 
10 ปี จึงไปดว้ยกันที่โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสหลัง
เลิกเรียน 

เทียยุ่งมาก ตอนแรกเธอช่วยเตรียมปโูต๊ะและจัดโต๊ะ 
แลว้เธอก็ไปที่ครวัของโบสถ ์ช่วยหั่นผกักาด แตงกวา
และมะเขือเทศเชอร่ีเพื่อเตรียมท าสลดัชามใหญ่ แลว้
เธอก็ไปช่วยอบพายลูกพีชเพื่อเป็นของหวาน 

เทียกับเพื่อนอีกสองคนของเธอท างานกันหนกัมาก
เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง พวกเขาพูดคุยกันอย่างมีความสขุ
ขณะท างาน มนัสนุก แลว้ผูค้นก็เร่ิมมาถึงเพื่อ
รบัประทานอาหารในเวลา 17.30 น. 

เทียทกัทายผูค้นขณะที่พวกเขาเขา้มาในหอ้ง
รบัประทานอาหาร 

“สวสัดีค่ะ” เทียกล่าวกับหญิงชราคนหนึ่งที่ก าลงั
เดินมาพรอ้มอุปกรณช์่วยพยุงเดิน  

“สวสัดี” หญิงชราตอบ 
“สวสัดีค่ะ” เทียกล่าวกับหญิงชราคนหนึ่งที่ก าลงั

เดินมาพรอ้มไมเ้ทา้ 
“สวสัดีสาวนอ้ย” หญิงชราตอบ 
เทียไม่ไดพู้ดอะไรอีก เธออยากคุยกับผูค้น แต่เธอ

อาย และไม่รูว้่าจะพูดอะไรดี 
“สวสัดีค่ะ” เทียกล่าวกับคุณแม่คนหนึ่งที่มากับ

เด็กหญิงตัวนอ้ยคนหนึ่ง 
“สวสัดีจา้” เทียกล่าวกับเด็กหญิงตวันอ้ยที่ดูแลว้

น่าจะขีอ้ายกว่าเธออีก 
ไม่ชา้ทัง้หอ้งรบัประทานอาหารก็เต็มไปดว้ยผู้คนที่

หิวโหยมากกว่า 100 คน 

เทียเฝ้าดูขณะที่ผูค้นเร่ิมรบัประทานอาหารที่เป็น
สลัดผักกาด แตงกวาและมะเขือเทศเชอร่ีของเธอ เธอ
เฝ้าดูขณะที่บางคนชิมของหวานที่เป็นพายลูกพีช เธอ
เป็นห่วงว่าจะมีคนในหอ้งรบัประทานอาหารมากเกินไป
จนท าใหส้ลดัและพายลกูพีชไม่เพียงพอส าหรบัทุกคน 
แต่ปรากฎว่าอาหารมีเพียงพอส าหรบัทุกคน มีเพียงพอ
แมแ้ต่ส าหรบัเธอเองดว้ย 

 

 

 

    24  ธันวาคม 
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“กินหน่อยไม๊จ๊ะเด็กๆ” อาสาสมคัรผูใ้หญ่คนหนึ่ง
ถามเธอ 

เทียและเพื่อนๆ ของเธอรบัประทานสลัดและพาย
ลกูพีชอย่างมีความสขุในสนามหญา้นอกอาคารโบสถ ์
พวกเขาไม่ไดน้ั่งที่โต๊ะดา้นในเพราะพวกเขาอยากจะ
ใหแ้น่ใจว่ามีที่พอส าหรบัคนอื่นๆ ที่จะนั่งรบัประทาน
อย่างสะดวกสบาย 

เทียรูสึ้กดี เป็นเร่ืองสนุกในการจดัเตรียมโต๊ะ เป็น
เร่ืองสนุกที่ไดช้่วยเตรียมอาหาร เป็นเร่ืองสนุกที่ได้
กล่าว “สวสัดี” กับผูค้นที่มารบัประทานอาหาร เป็น
เร่ืองสนุกที่ไดร้บัประทาน แต่ที่สนุกที่สดุคือได้
ช่วยเหลือคนอื่น 

หลงัจากอาหารมือ้นัน้ เทียเร่ิมเป็นอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเตรียมอาหารพิเศษส าหรบัผูท้ี่ขาดแคลนทุกเดือน 
เธอบอกกับเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนว่าเราควรจะ
คิดถึงการเป็นอาสาสมคัรเพื่อช่วยเหลือผูท้ี่ขาดแคลน 

“มนัสนุกจริงๆ นะ และถา้เด็กๆ ไดร้บัอนุญาตให้
ท าและสามารถท าได ้มนัสนุกจริงๆ มนัน่าสนใจแลว้ก็
สนุกดว้ย” เธอกล่าว “ฉันคิดว่าพระเยซูอยากใหเ้รา
เชิญชวนผูค้นเขา้มาและรบัใชพ้วกเขาเพราะว่า
พระองคม์ักจะติดต่อกับผูค้น” 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ ซึ่ง
ช่วยประกาศความรกัของพระเยซู 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศออสเตรเลียบนแผนท่ี 

➢ ทา้ทายเด็กๆ (และผูป้กครองของพวกเขา) ใหล้อง
หาหนทางท่ีจะมีส่วนร่วมในการรับใชชุ้มชนผ่าน
โบสถ ์ถา้โบสถข์องเด็กๆ ไม่มีกิจกรรมในการเขา้ถึง
ชุมชน ลองคิดท่ีจะริเริ่มสกักิจกรรมโดยการปรึกษา
กับศาสนาจารยแ์ละคณะกรรมการโบสถ ์คุณแม่ซึ่ง
เป็นคนดูแลการท าอาหารประจ าเดือนท่ีโบสถ์
ของเทียไดบ้อกกับทีมข่าวพนัธกิจว่า “เราใชเ้วลา
สองปีในการมองหาว่าเราจะเป็นมือและเทา้ใหก้ับ
พระเยซูในชุมชนของเราไดอ้ย่างไร และเราก็คิดว่า 
ท าไมเราไม่ท าแบบนีล่้ะ” 

➢ 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. 

 

ค.ศ. 1885 มิชชนันารีกลุ่มแรกที่ไปยงัออสเตรเลีย ทุกคนมาจากสหรฐัอเมริกา และพวกเขาคือ 
สตีเฟน เอ็น. แฮสเคล, จอหน์ โอ. คอรล์สและครอบครวั, เมนเดล ซี. อิสราเอลและครอบครวั นกั
พิมพช์ื่อ เฮนร่ี สก็อต และวิลเล่ียม อารโ์นลด ์โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่งแรกในออสเตรเลีย 
ไดก่้อตัง้ขึน้พรอ้มสมาชิก 28 คน ในระหว่างการเปิดการประชุมประกาศครัง้แรก ซึ่งจบลงใน
วนัที่ 10 มกราคม ค.ศ.1886 ที่ นอรธ์ ฟิตซรอย เป็นชานเมืองชัน้ในของเมืองเมลเบิรน์ ทุกวนันี ้
ออสเตรเลียมีโบสถ ์434 แห่งและกลุ่มนมัสการ 112 กลุ่ม สมาชิกทัง้หมด 63,277 คน ซึ่งคิด
เป็นสดัส่วนสมาชิกหนึ่งคนต่อประชากร 402 คนในประเทศ 

http://www.iwillgo2020.org/
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ส่ิงที่คุณยายตอ้งการมากที่สดุคืออยากให้คุณตาไป
โบสถกั์บยายในวนัสะบาโตที่เมืองฟิงค ์ประเทศ
ออสเตรเลีย แต่คุณตามีความคิดอื่น เขาไปโบสถท์ุกวนั
อาทิตยเ์สมอ 

คุณยายเร่ิมอธิษฐาน เธออธิษฐานใหพ้ระเจา้สมัผสั
จิตใจของคุณตาเพื่อเขาจะเขา้ใจว่าสะบาโตคือวนัที่
ถูกตอ้งในการไปโบสถ์ 

วนัหนึ่งคุณตาและคุณยายไปเย่ียมพ่อแม่ของคุณ
ตาซ่ึงอาศยัอยู่ห่างออกไปพอสมควร พวกเขาพาเคิรต์ 
ลี หลานชายของพวกเขาไปกับพวกเขาดว้ย 

ไม่มีโบสถท์ี่อยู่ใกลกั้บบา้นที่นั่น ดงันัน้เมื่อสะบาโต
มาถึง คุณยายตดัสินใจมีโบสถข์องตวัเองที่สนามหญา้ 
เธอชวนคุณตามาร่วมกับเธอและเคิรต์ ลี แต่คุณตา
ปฏิเสธ 

“นั่นมนัโบสถ์สะบาโตของเธอ” เขากล่าว 
“วนันมสัการของฉันคือพรุ่งนี”้ 
ขณะที่คุณตาไปซ่อมรถของเขา คุณยายและเคิรต์ 

ลี เร่ิมรายการนมัสการในวนัสะบาโตของพวกเขา 
ขณะที่พวกเขาอธิษฐาน พวกเขาไดยิ้นเสียงเหมือนม ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อะไรบางอย่างก าลงัเดินเขา้มาจากดา้นหลงั ดว้ยความ
สงสยัว่าใครเดินมา พวกเขาเปิดตาดูและเห็นลาป่า
ทะเลทราย 20 ตวัก าลังเดินมา พวกลาหยุดห่างออกไป
สองสามหลาแลว้ขยบัหวัขึน้ลงอย่างจริงจงั 

“ดูสิครบั นานา” เคิรต์ ลี ส่งเสียงรอ้ง “พวกมนั
อยากจะร่วมนมสัการและรักษาสะบาโตกับเราดว้ย
ครบั” 

และนั่นก็คือส่ิงที่พวกลาท าจริงๆ 

พวกเขาฟังอย่างตัง้ใจขณะที่คุณยายและเคิรต์ ลี
อ่านพระคมัภีร ์พวกมนัขยบัหัวขึน้ลงขณะที่คุณยาย
และเคิรต์ ลี รอ้งเพลง 

ทา้ยรายการนมัสการสะบาโต คุณยายและเคิรต์ ลี 
มีการคุกเข่าอธิษฐานปิด เมื่อพวกเขาอธิษฐานจบ พวก
เขาเงยหนา้ขึน้มองไปที่พวกลา เห็นว่ามีลาสามตวัตรง
แถวหนา้ของฝูงก าลงัคุกเข่าดว้ยความเคารพย าเกรง 
ส่วนพวกลาที่เหลือก็ก้มหวัของพวกมนัลง 

“เฮ ้ตา มาดูอะไรนี่สิ” คุณยายตะโกนเรียกอย่าง
ต่ืนเตน้ “มีอะไรบางอย่างเกิดขึน้ที่นี่” 

คุณตาหนัหน้าออกมาจากรถเพื่อดูปรากฎการณท์ี่ 
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น่าทึ่งนี ้
 ดว้ยภาพที่เห็นตรงหนา้อย่างเต็มตา คุณตา

และเคิรต์ ลีค่อยๆ เดินช้าๆ ไปยงัพวกลาที่รกัษาสะ
บาโต ดว้ยความประหลาดใจและดีใจ พวกสตัวท์ี่
ปกติขีอ้ายยอมใหคุ้ณตาและหลานชายลบูไลพ้วก
มนัอย่างช่ืนชมได ้

ไม่เคยพบเห็นการนมัสการในวนัสะบาโตใน
ลกัษณะที่แปลกเช่นนีม้าก่อน พวกลาย่ีสิบตวัได้
แสดงใหเ้ห็นว่าองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่งสะบาโตยงัคง
เป็นผูค้วบคุมส่ิงทรงสรา้งของพระองค ์หลัง
เหตุการณอ์ศัจรรยน์ี ้คุณตาตดัสินใจรกัษาสะบาโต 
และตอนนีเ้ขาไดไ้ปโบสถกั์บคุณยายทุกสปัดาห ์

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายสะบาโตที่สิบสามดว้ย
ใจกวา้งขวางของเด็กๆ ซึ่งจะน าไปช่วยประกาศ
ความชื่นชมยินดีแห่งสะบาโตทั่วประเทศ
ออสเตรเลียและส านักงานภาคแปซิฟิกใต ้

 
 

โดย ทีมข่าวพนัธกิจแอ๊ดเวนตีส 

ความจริงน่ารู้ 

➢ หาประเทศออสเตรเลียบนแผนท่ี แล้วหาเมืองฟิงค ์
ซึ่งตัง้อยู่ใกลก้ับอลิซสปริงสซ์ึ่งเป็นศูนยก์ลางทาง
ภูมิศาสตรข์องออสเตรเลีย 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาคิดถึงลาอื่นๆ ซ่ึงฟังพระเจา้
เช่นเดียวกันไดไ้หม เตือนพวกเขาถึงเร่ืองของลา
ของบาลาอมั ซ่ึงเห็นทูตสวรรคแ์ละช่วยชีวิตของบา
ลาอมัไวใ้นพระธรรมกันดารวิถี 22:21-32 และยงั
มีเร่ืองท่ีพระเยซูทรงขี่บนหลงัลูกลาท่ีเช่ือฟังในพระ
ธรรมมทัธิว 21:1-9 

➢ ข่าวพนัธกิจนีป้ระยุกตม์าจากรายงานท่ีเขียนโดย 
เดวิด กิลมอร ์ซ่ึงปรากฎอยู่ในรายงานของ
ส านักงานภาคแปซิฟิกใต้ 

➢ ข่าวพนัธกิจนีแ้สดงถึงองคป์ระกอบเหล่านีใ้นแผน 
กลยุทธข์องคริสตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสท่ีชื่อ
ว่า “ฉันจะไป” ในวตัถุประสงคก์ารเติบโตฝ่ายจิต
วิญญาณขอ้ท่ี 5 “เพ่ือฝึกวินัยส่วนบุคคลและ
ครอบครวัเขา้สู่การด าเนินชีวิตท่ีมีพระวิญญาณ
เป็นศูนยก์ลาง” ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 

www.IWillGo2020.org. 

 

 

 

 

▪ หอพกัที่โรงเรียนพยาบาลมโูกเนโร 
ประเทศรวนัดา 

▪ บา้นพกัส าหรบัโรงเรียนแพทย ์
มหาวิทยาลยัแอฟริกากลางแอ๊ดเวนตีส เมือง 
มาโซโร ประเทศรวนัดา 

▪ ศูนยฝึ์กอบรมการเกษตรเยาวชน เมืองน
ชวงักา ประเทศอูกันดา 

▪ หอประชุมเอนกประสงค ์วิทยาเขตยายของ
วิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเอธิโอเปีย เมืองเนเคมเต 
ประเทศเอธิโอเปีย 

▪ หอพกัและหอประชุมเอนกประสงค ์โรงเรียน
แอ๊ดเวนตีสส าหรบัเด็กหูหนวกเอ็มวาตา เมืองเอ็ม
วาตาประเทศเคนย่า 
▪ หอประชมุเอนกประสงค ์มหาวิทยาลยัอรูชา 

ประเทศแทนซาเนีย 

              โครงการสะบาโตท่ีสิบสามในอนาคต  
 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสหนา้จะน าไปช่วยส านักงานภาคแอฟริกาตะวนัออก-กลาง ในโครงการ: 

http://www.iwillgo2020.org/


 

 

 


