บทเรียนสํ าหรับเด็ก

บทที่ 1: เม็กซิโก, อเมริกากลาง, และอเมริกาใต้
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ
ได้เรี ยนรู ้ถึงการทํางานร่ วมกันของคริ สเตียนจากต่างวัฒนธรรมและทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน
(Work & Witness) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ ทําโครงการให้สาํ เร็ จ และแบ่งปันพระกิตติคุณ

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• ภาษาสเปนเป็ นภาษาหลักที่ใช้พด
ู กันในเม็กซิ โก อเมริ กากลาง และอเมริ กาใต้
ส่ วนภาษาโปรตุเกสเป็ นภาษาที่ใช้พดู กันในบราซิ ล
ั เป็ นที่นิยมทัว่ โลก
• อาหารเม็กซิ กน
• ทางหลวงสายแพนอเมริ กา ซึ่ งตัดผ่าน เม็กซิ โก อเมริ กากลาง และอเมริ กาใต้
ถือว่าเป็ นทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก
• แม่น้ าํ อะเมซอนในอเมริ กาใต้เป็ นแม่น้ าํ สายที่ยาวที่สุดในโลก
โดยเริ่ มจากเทือกเขาในเปรู และไหลผ่านประเทศบราซิ ล ซึ่ งมีปากแม่น้ าํ กว้าง 200 ไมล์
• เทือกเขาแอนดีสที่ทอดแนวยาวในอเมริ กานั้นเป็ นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก

เทือกเขาแอนดีสทอดผ่านเจ็ดประเทศ : เวเนซูเอล่า โคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย ชิลี

•

และอาร์ เจนตินา
อะนาคอนด้า ซึ่ งเป็ นงูที่ยาวที่สุดในโลก พบได้ในอเมริ กาใต้เท่านั้น

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา

จัดบรรยากาศเพื่อสะท้อนถึงวัฒนธรรมของเม็กซิ โก อเมริ กากลาง และอเมริ กาใต้
รวมถึงความรู ้สึกทุกอย่าง ตกแต่งห้องด้วยพริ กหยวกและหมวกปี กกว้างแบบเม็กซิ โก
ติดแผนที่และโปสเตอร์ ท่องเที่ยว เปิ ดเพลงให้ได้บรรยากาศของดินแดนแถบนี้ เลือกอาหาร เช่น
มันฝรั่งแผ่น และซัลซ่า (salsa) หรื อ กัวคาโมเล (guacamole) ให้เด็ก ๆ ดูเป็ นตัวอย่าง

เตรี ยมหนังสื อให้เด็ก ๆ อ่าน และจัดวางสิ่ งของจากหลากหลายประเทศ เช่น ผ้าคลุมไหล่
เครื่ องให้จงั หวะรู ปร่ างเหมือนนํ้าเต้า (maracas), ตะกร้า และธงชาติเล็ก ๆ
ทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness)
เป็ นพันธกิจรับใช้ที่พี่นอ้ งในคริ สตจักรนาซารี นออกไปทัว่ โลกเพื่อช่วยเหลือผูค้ น
ทีมนี้อาจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางโดยเครื่ องบิน การล่องเรื อ การเดินทางโดยรถไฟ
หรื อการไต่ข้ ึนไปบนถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่ น ทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness)
นี้จะสร้างความสัมพันธ์ – ทํางานหนักร่ วมกัน กินอาหารร่ วมกัน หัวเราะร่ วมกัน,
และนมัสการพระเจ้าร่ วมกัน ทีมเพื่อการประกาศและการก่อสร้าง (Work & Witness)
จะสร้างอาณาจักรของพระเจ้า – เยีย่ มเยียน เป็ นพยาน ร้องเพลง เล่นดนตรี เทศนา อธิษฐาน
และฉายภาพยนตร์ เรื่ อง พระเยซู ทีมนี้จะสร้างอาคาร – คริ สตจักร โรงเรี ยน คลินิก บ้านเรื อน

และสถานที่ต้งั แคมป์ ประกาศและการก่อสร้างของทีมนี้ เป็ นงานพันธกิจการรับใช้!
เตรี ยมบทเรี ยนโดยถ่ายเอกสารข้อมูลเบื้องต้น
ตัดและติดกาวข้อมูลเบื้องต้นแต่ละข้อบนกระดาษสี และเตรี ยมข้อมูลเบื้องต้นให้เด็กอย่างน้อยคนละ 1
ข้อ ใส่ ขอ้ มูลเบื้องต้นไว้ในตะกร้าเพื่อให้เด็กมาเลือกในภายหลัง ถ้าเป็ นไปได้
ให้หารู ปภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลเบื้องต้นนั้นด้วย
ก่อนเล่าเรื่ องราวพันธกิจ ถามเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ รู้ อะไรเกีย่ วกับเม็กซิโก/อเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ บ้าง? เราจะเรียกภูมิภาคนีว้ ่า MAC และ SAM ในบทเรียนนี้ เด็ก ๆ
คิดถึงอะไรเมื่อได้ ยนิ ชื่ อเม็กซิโก/อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ? ในขณะที่เด็กร่ วมกันตอบคําถาม
เขียนคําตอบลงบนกระดาน แสดงแผนที่และอธิบายว่าคุณจะสอนเกี่ยวกับภูมิภาคแถบนี้ในปี นี้ ให้เด็ก
ๆ เลือกข้อมูลเบื้องต้นจากตะกร้าและอ่านออกเสี ยง แสดงภาพในขณะที่เด็ก ๆ กําลังอ่าน ทําต่อไปเรื่ อย
ๆ จนกว่าจะอ่านข้อมูลเบื้องต้นครบหมดทุกข้อ
บอกเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ จะได้ เรี ยนรู้สิ่งทีน่ ่ าสนใจมากมายเกี่ยวกับ MAC และ SAM
ต่ อไปนีเ้ ป็ นสิ่ งทีเ่ ราจะเรี ยนรู้ เกีย่ วกับภูมิภาคนี้ คือ ประเทศ 11 ประเทศในภูมิภาคนี้
อาหารทีผ่ ู้คนชอบกิน สิ่ งทีเ่ ด็ก ๆ ชอบเล่ น สั ตว์ทอี่ าศัยอยู่ในบริเวณนี้
ทีท่ มี่ ิชชั่ นนารีและศิษยาภิบาลได้ รับใช้ และสิ่ งทีพ่ วกเขาทํา
เขียนชื่อทั้ง 11 ประเทศที่จะเรี ยนด้วยกันบนกระดาษสี – หนึ่งประเทศต่อหนึ่งแผ่น แบ่งเด็ก ๆ
ออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ผสมกันทั้งเด็กโตและเด็กเล็ก ควํ่ากระดาษที่เขียนชื่อประเทศไว้ลงบนโต๊ะ
ให้แต่ละกลุ่มผลัดกันเปิ ดแผ่นกระดาษที่ควํ่านั้นและอ่านชื่อประเทศ
จากนั้นให้หาและชี้บอกตําแหน่งของประเทศนั้นบนแผนที่ บอกเด็ก ๆ ว่า

คริสตจักรนาซารีนมีคริสตจักรในประเทศทั้งหมดเหล่านี้
และเหล่านี้เป็ นประเทศทีเ่ ราจะเรียนรู้ กันในปี นี้ ให้ เด็ก ๆ
เอาแผ่นกระดาษที่มีชื่อประเทศกลับคนละแผ่น ถ้ามีเด็กมากกว่า 11 คน ให้ทาํ ให้ครบตามจํานวนเด็ก
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 1 “การเดินทางบนทางหลวงสายแพนอเมริ กา”
ทบทวนชื่อประเทศและชี้บอกตําแหน่ง ในขณะที่เด็ก ๆ เติมอักษรในช่องว่าง

เรื่องราวพันธกิจ : คาลอสและโรบิน ราดิ – มิชชันนารีใน MAC และ SAM
โดย เวส อีบาย

บอกเด็ก ๆ ว่า เรื่องราวในวันนีเ้ กีย่ วกับคู่สามีภรรยาที่เป็ นมิชชันนารีในประเทศอาร์ ตินา
แม้ ว่าทั้งสองจะเกิดในคนละประเทศ
แต่ พระเจ้ าทรงใช้ ท้งั สองทํางานเป็ นทีมเพือ่ เผยแพร่ พระกิตติคุณทั้งใน MAC และ SAM
“บรู โน มานี่หน่อย มาดูแผลบนตัวคาลอสซิ !” นางราดิบอก “มีแผลอยูเ่ ต็มตัวเลย

เราต้องพาคาลอสไปหาหมอเดี๋ยวนี้”
ศจ.ราดิ มองไปที่ลูกชาย “ผมเห็นด้วยกับคุณ” เขากล่าว “ไปกันเลย! ผมจะอุม้ เขาไปที่รถเอง”
หมอบอก ศจ. และนาง ราดิ ว่า “ลูกชายของคุณแพ้กาํ มะถันในดิน และเขาอาจเสี ยชีวติ ได้
ผมแนะนําว่าคุณต้องย้ายออกไปจากที่นนั่ เพื่อที่คาลอสจะมีอาการดีข้ ึน”
ครอบครัวราดิอาศัยอยูท่ ี่ทางตอนเหนื อของประเทศอาร์ เจนตินาที่ซ่ ึ ง
ศจ.ราดิเป็ นศิษยาภิบาลที่คริ สตจักรนาซารี นที่นนั่
แต่ครอบครัวราดิได้ทาํ ตามคําแนะนําของหมอและย้ายไปเป็ นศิษยาภิบาลที่เมืองอื่น
คาลอสได้รับการรักษาทางการแพทย์และมีอาการดีข้ ึน
คาลอสเกิดและเติบโตในประเทศอาร์ เจนตินาพร้อมกับพี่สาว 3 คน คาลอสอายุได้ 4 ขวบเมื่อ
เขาต้อนรับพระเยซู “เพราะว่าผมยังเด็กมาก” คาลอสบอก “พระเจ้าก็ได้ช่วยผมให้รอดจากชีวติ แห่งบาป
ผมขอบคุณพระเจ้าที่ดึงผมจากการกระทําในสิ่ งที่ไม่ดี”
เมื่อคาลอสเป็ นวัยรุ่ น เขาได้พบทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness)
“ผมเห็นคนเหล่านี้ใช้เวลาและเงินเพื่อช่วยคริ สตจักรของเราซึ่ งเขาเดินทางเป็ นระยะทางกว่าครึ่ งโลก
ผมซาบซึ้งใจมาก” เขากล่าว

“ผมบอกพระเจ้าว่าผมจะใช้ชีวติ ผมในการช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์”
นี่เป็ นการทรงเรี ยกคาลอสเข้าสู่ งานพันธกิจการรับใช้
***
“โรบิน อยากมีนอ้ งสาวหรื อเปล่า?” แม่ของเขาถาม
“น้องสาวหรื อ?” โรบินถาม “งั้นก็สนุกสิ ! หนูก็จะมีเพื่อนเล่นด้วย”
“พ่อกับแม่จะรับเด็กทารกผูห้ ญิงชาวเปรู มาเป็ นลูก น้องชื่ อ เชริ ”
พ่อแม่ของโรบิน คือ ศจ.โรเบิร์ตและนอร์มา บรู นซัน
เป็ นมิชชันนารี ในเปรู และคอสตาริ กา้ มาเป็ นเวลาหลายปี โรบินเกิดในขณะที่ครอบครัวเธออยูใ่ นเปรู
เมื่อโรบินอายุได้หา้ ขวบ เชริ ก็ได้เข้ามาอยูใ่ นครอบครัวของเธอ
โรบินบอกว่าการเติบโตขึ้นในเปรู น้ นั เป็ นชีวติ ที่น่าสนใจ “อาหารโปรดของฉันคือ เซวีเช
(ceviche) ซึ่ งเป็ นปลาดิบราดนํ้ามะนาว แล้วฉันก็ชอบ ชิ ชา โมราดา (chichi morada)
ซึ่ งทําจากเจลาตินจากข้าวโพดแดงหรื อม่วง และฉันก็ยงั ชอบอาหารนี้ จนทุกวันนี้”
โรบินได้ตอ้ นรับพระคริ สต์เมื่ออายุได้สี่ขวบ โรบินกล่าวว่า
“ฉันชอบไปโบสถ์และชื่นชอบกับกิจกรรมฝ่ ายวิญญาณ”
หนึ่งปี ที่ครอบครัวบรู นซันกลับไปอเมริ กาในช่วงที่กลับบ้าน
พ่อแม่ของโรบินได้ไปแบ่งปั นในคริ สตจักรต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผคู ้ นได้รับรู ้เกี่ยวกับการรับใช้ของพวกเขา
“เย็นวันหนึ่ง พ่อของฉันเทศนาในการประชุมแห่งหนึ่ง” โรบินกล่าว
“และฉันก็เป็ นคนแรกที่กา้ วออกไปที่ธรรมาสน์ เมื่ออายุหกขวบ
ฉันรู้สึกถึงการทรงเรี ยกของพระเจ้าให้ฉนั เป็ นมิชชันนารี เมื่อเป็ นวัยรุ่ น
ฉันก็เข้าใจการทรงเรี ยกของพระเจ้ามากขึ้น
ฉันปรารถนาจะช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์ให้เติบโตขึ้น”
***
คาลอสเติบโตในอาร์ เจนตินา ส่ วนโรบินเป็ นลูกของมิชชันนารี ที่เติบโตในเปรู และคอสตาริ กา้
คาลอสและโรบินพบกันที่ ซาน อันโตนิโอ, เท็กซัส ในการประชุมใหญ่ของนาซารี น
หลังการประชุมใหญ่ คาลอสได้กลับไปอาร์ เจนตินา และโรบินได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยในโอกลาโฮมา
ทั้งสองอีเมล์หากัน และระหว่างนั้นเพวกเขาก็ตกหลุมรักกันและกัน
ทั้งสองแต่งงานกันในอีกหนึ่ งปี ต่อมาในแคนซัส

คู่แต่งงานใหม่น้ ีเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงเรี ยกพวกเขาให้รับใช้ดว้ ยกันในงานมิชชัน่
คาลอสและโรบินเป็ นมิชชันนารี มาเป็ นเวลา 10 ปี แล้วในตอนนี้ และมีลูกสาว 3 คน ชื่อว่า นิโคล,
นาตาลี, และนาตาชา
ในตอนแรก ครอบครัวราดิ รับใช้ที่สาธารณรัฐโดมินิกนั ในแถบแคริ บเบียนสองปี
พวกเขาช่วยทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness) เพื่อสร้างคริ สตจักรนาซารี นกว่า 60
แห่ง บ้านเรื อน และสถานที่ต้ งั แคมป์ ซึ่ งถูกทําลายจากพายุเฮอร์ ริเคน
ครอบครัวราดิรับใช้ในประเทศกัวเตมาลาสี่ ปี พวกเขาทํางานกับคริ สตจักรต่าง ๆ
และคนหนุ่มในการสนับสนุ นงานมิชชัน่ ทัว่ โลก เวลานี้พวกเขาอาศัยอยูใ่ นอาร์ เจนตินา
ที่ซ่ ึ งพวกเขาเข้าไปมีส่วนในงานต่าง ๆ หนึ่งในงานเหล่านั้นคือ
การที่คาลอสได้ช่วยทีมประกาศและการก่อสร้าง ซึ่ งมาที่อาร์ เจนตินา
ครอบครัวราดิได้เป็ นมิชชันนารี ใน MAC และ SAM อย่างแท้จริ ง

สู่ การอภิปราย

บอกเด็ก ๆ ว่า เราจะเล่ น “ฟุตบอล” เพือ่ ทบทวนเรื่องราวของคาลอสและโรบิน ราดิ
แบ่งเด็กออกเป็ นสองทีม : เม็กซิ โก และ บราซิ ล นอกเหนื อจากคําถามตัวอย่างแล้ว
ให้เขียนคําถามของท่านเองและรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วย คําตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อเท่ากับได้ 1 ประตู
ขอให้เด็ก ๆ เขียนคะแนนไว้บนกระดาน
คําถามตัวอย่าง :
1. คาลอส ราดิเกิดที่ไหน? (อาเจนร์ ตินา)
2. ทําไมคาลอสต้องไปโรงพยาบาลเมื่อตอนเป็ นเด็ก? (เขาแพ้กาํ มะถันในดิน)
3. คาลอสมีอาการดีข้ ึนได้อย่างไร? (พ่อแม่ ของเขาย้ายไปอยู่เมืองอืน่ )
4. พ่อของคาลอสทํางานอะไร? (เป็ นศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีน)
5. คาลอสสนใจในงานมิชชัน่ ได้อย่างไร? (เขาเห็นทีมประกาศและการก่อสร้ าง)
6. โรบิน ราดิ เกิดที่ไหน? (เปรู)
7. พ่อแม่ของโรบินทํางานอะไร? (ทั้งสองเป็ นมิชชั นนารี)
8. สิ่ งที่พอ่ แม่ของโรบินทําให้โรบินมีความสุ ขคืออะไร?
(ทั้งสองได้ รับเด็กหญิงบุญธรรมให้ มาเป็ นน้ องสาวของโรบิน)

ทีมเพือ่ การก่ อสร้ างและเป็ นพยาน (Work and Witness): คืออะไร?
เขียนงานต่าง ๆ ของทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness)
ในกระดาษการ์ ดหนึ่งอย่างต่อหนึ่งไป (งานต่าง ๆ นี้ รวมถึง: สร้างคริ สตจักร สร้างคลินิก สร้างโรงเรี ยน
สร้างบ้าน ทุบอาคาร จัดการพื้นที่วา่ ง สอนชั้นเรี ยนรวีฯ เทศนาในคริ สตจักร ฉายภาพยนตร์ พระเยซู
แจกใบปลิว
คริ สเตียน ร้องเพลงนําในประชุมนมัสการ จัดการศึกษาพระคัมภีร์ตอนปิ ดเทอม หรื อ
การศึกษาพระคัมภีร์ที่บา้ น เชื้อเชิ ญผูค้ นมาคริ สตจักร ทํางานในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้า สอนภาษา
นําคณะนักร้องเด็ก ฯลฯ) แล้วทําการซ่อนการ์ดไว้รอบห้อง
ถามเด็ก ๆ ว่าทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness) หมายความว่ าอะไร?
ให้เด็ก ๆ ได้บอกในสิ่ งที่พวกเขารู ้ จากนั้นบอกเด็ก ๆ ว่า ในเรื่องของคาลอสและโรบิน ราดิ เด็ก ๆ
ได้ เรียนรู้ อะไรเกีย่ วกับทีมเพื่อการก่ อสร้ างและเป็ นพยาน (Work & Witness) บ้ าง?
(คาลอสได้เจอกับทีมเพื่อการประกาศและการก่อสร้าง เมื่อเขาเป็ นวัยรุ่ น
และเป็ นผลให้เกิดการทางเรี ยกเขาสู่ งานมิชชัน่
ครอบครัวราดิเกี่ยวข้องกับทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน
ในฐานะมิชชันนารี ในแถบคาริ บเบียนและปัจจุบนั พวกเขาอยูใ่ นอเมริ กากลาง)
บอกเด็กว่าคุณได้ซ่อนการ์ ดที่เขียนงานต่าง ๆ ของทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน ไว้
ขอให้เด็ก ๆ ช่วยกันหาการ์ ด จากนั้นให้เด็ก ๆ ได้อ่านออกเสี ยง พูดคุยเกี่ยวกับงานต่าง ๆ
ของทีมเพื่อการประกาศและการก่อสร้าง และช่วยทําให้เด็ก ๆ
เข้าใจว่ามีงานหลากหลายประเภทที่สามารถทําได้ในการมาของทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน
บอกเด็ก ๆ ว่า คนทีเ่ ดินทางร่ วมไปกับทีมนั้นก็เหมือนเป็ นมิชชันนารีในระยะเวลาสั้ น ๆ
พวกเขาไปเพือ่ ช่ วยผู้คนให้ ร้ ู จักความรักของพระเยซู
ภายหลังจากนําเสนอบทเรี ยน วางแผนงานง่าย ๆ ของทีมเพื่อการประกาศและการก่อสร้าง
สําหรับเด็ก ๆ เช่น รวบรวมสิ่ งของสําหรับคนยากจน กวาดใบไม้ หรื อช่วยผูส้ ู งอายุ
หรื อคนป่ วยทําความสะอาด ช่วยเสริ ฟอาหาร

ช่ วงอธิษฐาน

ยกชูวา่ วขึ้นมาและบอกเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ ใน MAC และ SAM นั้นชอบการเล่ นว่าว
และในกัวเตมาลา ทุกวันที่หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนเป็ นวันสํ าหรับเทศกาลการเล่ นว่าว ในบราซิล
คนทุกวัยสนุกสนานกับการเล่ นว่ าว

บอกเด็ก ๆ ว่า วันนี้เราจะทําว่ าวแห่ งคําอธิษฐานเพือ่ ใช้ ในตลอดทั้งปี
เมื่อเราได้ เรี ยนรู้ ในแต่ ละประเทศ
เราก็จะเขียนคําอธิษฐานเผือ่ ไว้ เตือนเราได้ อธิษฐานเผือ่ สํ าหรับผู้คนในภูมิภาค MAC และ SAM
เราจะอธิษฐานเผือ่ เขาเรื่องอะไรบ้ าง? เมื่อเด็ก ๆ เสนอหัวข้ออธิษฐาน เขียนหัวข้อนั้นไว้บนกระดาน
ช่วยเด็ก ๆ เตรี ยมว่าว ให้เด็ก ๆ ตัดกระดาษขนาด 12” x 18” เป็ นรู ปร่ างว่าวขนาดใหญ่
จากนั้นให้ติดเทปกาวไว้ทา้ ยว่าวเพื่อเตรี ยมทําหาง จากกระดาษที่เหลือ ให้เด็ก ๆ
ตัดเป็ นรู ปร่ างเหมือนเนคไท แล้วเขียนหัวข้ออธิษฐานที่บนกระดานลงไป
แล้วติดกระดาษไว้ทาํ เป็ นหางว่าว
นําเด็กอธิ ษฐาน หนุ นใจเด็ก ๆ ให้กล่าวคําอธิ ษฐานตามหัวข้อที่พวกเขาได้เขียนลงไปบนว่าว

บทที่ 2: เม็กซิโก
วัตถุประสงค์

เพื่อสอนเด็ก ๆ
ว่าแผนการของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ก็คือการทํางานร่ วมกันในการรับใช้ผอู ้ ื่น

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• ชายแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและเม็กซิ โกมีระยะทางยาว 1,900 ไมล์
• ศิลปวัตถุของชนเผ่ามายันและแอชเทคสามารถพบได้ที่เม็กซิ โกในปั จจุบน
ั
• ดนตรี มาริ อาคี (Mariachi) มีตน
้ กําเนิดมาจากเม็กซิโก วงดนตรี ส่วนใหญ่ประกอบด้วย นักร้อง
ไวโอลิน ทรัมเป็ ต และกีตาร์
• กีฬาที่เป็ นที่นิยมอันดับสอง รองจากกีฬาฟุตบอลในเม็กซิ โกคือ การสู ้ววั
• เม็กซิ โก ซิ ต้ ี เป็ นเมืองหลวงของเม็กซิ โกและเป็ นหนึ่ งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
• พิงาตา (piñata) เป็ นโมบายรู ปดาว และเป็ นตัวแทนของดวงดาวแห่ งเมืองเบธเลเฮม

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา

คริ สตจักรนาซารี นในพื้นที่ตามแนวชายแดนได้ช่วยเหลือคริ สตจักรทางเหนือของเม็กซิโกและตะวั
นตกเฉี ยงใต้ของสหรัฐอเมริ กาเพื่อสร้างและพัฒนาคริ สตจักรและผูน้ าํ ไปยังเมืองที่พระกิตติคุณยังเข้าไป
ไม่ถึงของเมืองตามชายแดนทั้งสองฝั่ง
งานนี้เป็ นการผสมทีมงานจากคริ สตจักรในสหรัฐอเมริ กาและทีมจากทางเหนือของเม็กซิ โก
ก่อนเริ่ มชั้น เขียนข้อมูลเบื้องต้นบนกระดาษการ์ด ติดการ์ดแต่ละใบบนเทปผ้าย่น
และติดเทปผ้าย่นพร้อมการ์ ดบน พิงาตา (piñata)
ขอให้เด็ก ๆ บอกตําแหน่งของเม็กซิโกในแผนที่โลก บอกเด็ก ๆ ว่า
เม็กซิโกมีชายแดนทางใต้ ติดทวีปอเมริกากลาง ทางเหนือติดสหรัฐอเมริกา
ใจกลางเม็กซิโกเป็ นเทือกเขา, มีทะเลทรายทางตอนเหนือ และป่ าทางตอนใต้
มีภูเขาไฟหลายลูกในเม็กซิ โก แต่ มีเพียงไม่ กลี่ ูกที่ยงั ประทุอยู่

ชาวเม็กซิโกส่ วนใหญ่ มีท้งั ทีเ่ ป็ นชาวสเปนและชนพืน้ เมืองอเมริกนั ซึ่งมาจากกลุ่มชนพืน้ เมืองในสมัยโบ
ราณ เช่ น ชาวมายาและแอชเทค
เม็กซิโกเป็ นสถานทีย่ อดนิยมของนักท่ องเทีย่ วทีม่ าเพือ่ ชมหาดทรายทีส่ วยงาม ผู้คนทีเ่ ป็ นมิตร,
และซากปรักหักพังของอารยธรรมเผ่ ามายาโบราณ
โชว์ พิงาตา ให้ดูแล้วบอกว่า
พิงาตาเป็ นเครื่องหมายทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับและนิยมของงานเฉลิมฉลองเม็กซิกนั
ซึ่งเป็ นสี สันและเกี่ยวกับงานเทศกาล ให้ เราใช้ พิงาตาเพือ่ เรียนรู้เพิม่ เติมเกีย่ วกับเม็กซิโก
ขออาสาสมัครให้ดึงเทปผ้าย่นออกอย่างระมัดระวังและอ่านออกเสี ยงข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนเล่าเรื่ อง ให้ใช้ตวั ต่อจิ๊กซอว์เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ
ได้เข้าใจว่าการทํางานเป็ นทีมเพื่อให้บรรลุผลนั้นเป็ นอย่างไร เตรี ยมตัวต่อจิ๊กซอว์ให้พอเพื่อให้เด็ก ๆ
ทําเสร็ จภายในเวลาไม่นาน โดยการแบ่งเด็กออกเป็ นสองกลุ่ม
และให้ตวั ต่อครึ่ งหนึ่งกับทีมหนึ่งและอีกครึ่ งหนึ่งกับอีกทีมหนึ่ง
ให้แต่ละทีมนัง่ อยูป่ ลายโต๊ะคนละด้านแล้วจึงให้พวกเขาเริ่ ม
หลังจากที่ท้ งั สองทีมพยายามต่อตัวต่อที่มีเพียงครึ่ งเดียว
และเริ่ มรู ้วา่ พวกเขามีจาํ นวนตัวต่อไม่ครบทุกชิ้น จึงขอให้เด็ก ๆ
บอกวิธีที่พวกเขาจะต่อให้เสร็ จโดยการทํางานร่ วมกันได้อย่างไร เมื่อเด็ก ๆ ต่อตัวต่อเสร็ จแล้ว ให้เด็ก
ๆ พูดข้อพระธรรมใน ฟิ ลิปี 1:4-5 พร้อมกัน
บอกเด็ก ๆ ว่า เมื่อเราทํางานรับใช้ เพียงลําพัง
บางครั้งก็ไม่ มีประสิ ทธิภาพเท่ ากับเมื่อเราทํางานร่ วมกันเพือ่ ไปให้ ถึงเป้าหมายเดียวกัน
ขอให้ เด็กช่ วยบอกวิธีทคี่ ริสเตียนทํางานร่ วมกันเพือ่ แบ่ งปันพระกิตติคุณ (คําตอบที่อาจเป็ นได้ :
คริ สตจักรจัดถุงยังชีพให้แก่ พันธกิจเมตตานาซารี น (Nazarene Compassionate Ministries)
เพื่อนําไปแจกจ่าย การจากเด็ก ๆ ในค่ายฤดูร้อน( VBS mission offerings)
เพื่อนําไปซื้อเครื่ องมือเพื่อการประกาศให้กบั ทีมฉายภาพยนตร์ พระเยซู
ช่วยทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness) ทําโครงการพันธกิจให้สาํ เร็ จ
และคริ สตจักรรวบรวมการถวายอลาบัสเตอร์ เพื่อช่วยในการสร้างคริ สตจักร โรงเรี ยน และอาคารต่าง ๆ
ทัว่ โลก มิชชันนารี ทาํ งานร่ วมกับผูน้ าํ คริ สตจักรในประเทศต่าง ๆ
เพื่อเริ่ มคริ สตจักรและเตรี ยมการฝึ กผูน้ าํ เป็ นศิษยาภิบาล)

เรื่องราวพันธกิจ : ช่ วงพักฤดูร้อนที่แตกต่ าง

โดย จีน่า เกรท พอทเทนเจอร์
เป้ าหมายของคริ สตจักรตามแนวชายแดน
คือการเป็ นส่ วนหนึ่งของผูเ้ ชื่ อในการทํางานกับคริ สตจักร
การรับใช้น้ ีมีผลต่อชีวิตของผูค้ นที่อาศัยอยูท่ ้งั สองฟากของชายแดนเม็กซิ โกและสหรัฐอเมริ กา
“ได้เวลาไปทํางานที่คริ สตจักรแล้ว” อ.มาร์ตินบอก
“แต่ พ่อ นี่เป็ นเช้าวันจันทร์ นะ!” ยูวเี ออร์วยั 11 ปี ท้วง
“และนี่ก็เป็ นช่วงพักฤดูร้อนของพวกเรา!” มีซาเอล วัย 12 ปี พูดเสริ ม
พ่อจึงยิม้ และบอกว่า “เรามีคนมาช่วยทํางานวันนี้ พวกลูก ๆ
จะแปลกใจว่างานจะคืบหน้าไปขนาดไหนเมื่อมีทีมงานเล็ก ๆ”
มีซาเอลและยูวเี ออร์ ชาํ เลืองมองกันข้ามโต๊ะ
“ใครจะมาช่วย?” ยูวเี ออร์ ถาม
“อนุชนจากโอไฮโอ” พ่อตอบ “พวกเขาจะมาช่วยเราในงานส่ วนของพื้นที่ชายแดน
ทีมมิชชัน่ ของนาซารี นและคริ สตจักรต่าง ๆ
ของทั้งสองฟากชายแดนสหรัฐและเม็กซิ โกทํางานร่ วมกันในงานรับใช้น้ ี อนุชนเหล่านี้ตอ้ งไปที่
เมืองฆูอาเรส เม็กซิ โก แต่วา่ ของที่จะใช้ในโครงการยังมาไม่ถึง พวกเขาจึงมาช่วยพวกเราใน เอล ปาโซ
เท็กซัส”
เมื่อ อ.มาร์ ตินและลูก ๆ มาถึงที่คริ สตจักร พวกเขาก็ทกั ทายกับพวกผูใ้ หญ่และวัยรุ่ น
“ขอบคุณทุกคนที่มา!” อ.มาร์ ตินบอกกับกลุ่ม
“อนุชนหลายคนอาจไม่ยอมสละเวลาช่วงพักฤดูร้อนในการทํางานให้คริ สตจักรไกลจากบ้านหลายร้อยไ
มล์แบบนี้”
“ฉันก็คงจะไม่ทาํ เหมือนกัน” มีซาเอลพึมพัมกับยูวเี ออร์ ซ่ ึ งเอาข้อศอกมากระทุง้ เขา
เขาถลึงตาใส่ มีซาเอลในขณะที่เธอลูบสี ขา้ ง
หลังจากอธิ ษฐาน ทีมงานได้แบ่งออกเป็ นกลุ่มเล็กและเริ่ มทํางาน
บางคนถือแปรงและกระป๋ องสี บางคนถือถังขยะ และบางคนถือกรรไกรเพื่อใช้ตดั แปรง
“พ่อบอกว่าพวกเราต้องช่วยเพวกเขา แต่เรายังไม่รู้จกั พวกเขาเลย” มีซาเอลบ่น
ยูวเี ออร์ มองดูอนุชนหญิงสามคนที่กาํ ลังเก็บขยะ เธอจึงมองไปที่มีซาเอลและยักไหล่
จากนั้นก็เดินไปร่ วมกับพวกเธอ
“หนูชื่อ ยูวีเออร์ ขอหนูช่วยได้ม้ ยั ค่ะ?”

“แน่นอนจ๊ะ!” หนึ่งในกลุ่มพูดและยืน่ ถุงมือคู่หนึ่งให้เธอ
“เราจะทํางานเสร็ จเร็ วขึ้นหากมีคนมาช่วยเพิ่มอีกคน ฉันชื่ออแมนด้า”
“ฉันชื่อ จิล และนี่ เจนนิ เฟอร์ ” อนุชนหญิงคนที่สองบอก
ในขณะที่กลุ่มผูห้ ญิงทํางานร่ วมกัน พวกเธอก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่ องราวเกี่ยวกับพี่นอ้ ง
หัวเราะในความเหมือนกันของครอบครัวของพวกเธอ
“เราทําเสร็ จหรื อยัง?” ยูวีเออร์ ถามในขณะที่มองไปรอบ ๆ
“หนูคิดว่ามันอาจต้องใช้เวลาทั้งวัน!”
“ฉันคิดว่าเรามีอีกสิ่ งที่ตอ้ งทํา” เจนนิเฟอร์บอก “มากับเราสิ ยูวเี ออร์ ”
กลุ่มผูห้ ญิงเดินไปด้านหน้าคริ สตจักรที่มีอนุชนบางคนกําลังทาสี กาํ แพงด้านนอก ถัดไปนั้น
มีซาเอลก็ยนื อยูใ่ กล้กบั อนุชนชายคนหนึ่ง
“พี่ ๆ กําลังทําอะไร?” ยูวเี ออร์ ถาม
“เรากําลังทาสี อยู่ เธอต้องรอดูนะ” มีซาเอลบอก
ยูวเี ออร์ และเพื่อนใหม่รีบวิง่ เข้าไปด้านใน
“โอ” ยูวีเออร์ พูดแบบหอบ ๆ “นี่ดูดีข้ ึนเยอะเลย”
“ฉันชอบทาสี ! เรามาช่วยกันทําเถอะ” จิลบอก
“พวกพี่ ๆ นี่แปลกคนจัง!” ยูวเี ออร์ แหย่
“ใช้เวลาในช่วงพักฤดูร้อนเพื่อทํางานที่คริ สตจักรของเรา”
“มันสนุกนะ” เจนนิเฟอร์ บอกในขณะที่กาํ ลังจุ่มแปรงลงในไปสี
“คริ สเตียนต้องช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน”
เพื่อนใหม่ของยูวเี ออร์ และมีซาเอลมาทํางานที่คริ สตจักรทุกเช้า และเมื่อสิ้ นสุ ดสัปดาห์มาถึง
ภาพอาทิตย์สีแดง สี เหลือง สี ส้มอันงดงามก็ได้ถูกวาดไว้ที่ดา้ นหน้าคริ สตจักร พุม่ ไม้ก็ถูกตัดแต่ง
และสถานที่ที่เคยมืดและไม่น่าเข้าก็กลับสดใสและรื่ นเริ ง
เมื่อกลุ่มอนุชนบอกลา ยูวเี ออร์ และกลุ่มผูห้ ญิงทั้งสามได้แลกเปลี่ยนอีเมล์กนั
“ใช่แล้ว นี่มนั สนุกมาก!” มีซาเอลบอกเมื่อเขาเข้ามารวมกับกลุ่มผูห้ ญิง
“ขอบคุณสําหรับการช่วยเหลือ เราคงไม่สามารถทําสิ่ งเหล่านี้ได้จนเสร็ จถ้าไม่มีพวกพี่”
กลุ่มผูห้ ญิงได้สวมกอดเพื่อนใหม่ของพวกเธอแล้วจึงขึ้นไปบนรถ ทีมรับใช้ก็ได้โบกมือลา

สู่ การอภิปราย

ใช้เวลาสักครู่ พดู คุยกันในคําถามต่อไปนี้ :

•
•
•
•
•

งานอะไรที่ทีมจากโอไฮโอทําที่คริ สตจักรของยูวเี ออร์และมีซาเอล?
สิ่ งนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวของอ.มาร์ ตินอย่างไรบ้าง?
เหตุใดพระเจ้าจึงต้องการให้คริ สเตียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน?
Border Initiative คืออะไร?
เราจะเข้ามีส่วนร่ วมกับคนอื่น ๆ ในงานรับใช้ได้อย่างไร?

แจกแผ่นกิจกรรมที่ 2 แล้วบอกให้เด็ก ๆ วงกลมรู ปที่แสดงถึงการที่เด็ก ๆ
ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม (ห้องเก็บอาหาร, ขายขนม, ศูนย์ผสู ้ ู งอายุ) ขอให้เด็ก ๆ
บอกว่าทําไมพวกเขาถึงเลือกวงกลมภาพนั้น ให้การพูดคุยนี้นาํ ไปสู่ การระดมสมองถึงวิธีการที่เด็ก ๆ
ในชั้นจะมีส่วนในโครงการงานรับใช้ในคริ สตจักรหรื อในชุมชน คิดแนวคิดของเด็ก ๆ ไว้บนกระดาน
พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้กบั ผูร้ ับใช้และผูป้ กครองเด็ก ติดต่อส่ วนต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น,

วางตารางแผนงาน, และช่วยเด็ก ๆ ในการเตรี ยมตัวไปรับใช้

ช่ วงอธิษฐาน

บอกเด็ก ๆ ว่า
เรื่องราววันนีไ้ ด้ พูดเกีย่ วกับทีมรับใช้ ทไี่ ด้ ช่วยศิษยาภิบาลและครอบครัวทําความสะอาดและทาสี คริสตจั
กร โดยการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม พวกเขาก็สามารถทํางานให้ สําเร็จได้ ในเวลาอันสั้ น
สิ่ งนีท้ าํ ให้ ศิษยาภิบาลมีเวลามากขึน้ ในการเลีย้ งดูพนี่ ้ องและแบ่ งปันพระกิตติคุณของพระเจ้ าในชุ มชน
มิชชั นนารีในเม็กซิโกและผู้นําคนอืน่ ๆ ซึ่งได้ ช่วยในโครงการคริสตจักรในพืน้ ทีเ่ ขตชายแดน
ต้ องการการอธิษฐานเผือ่ จากเรา ให้ เราอธิษฐานเผือ่ พวกเขา และผู้คนทีอ่ ยู่ท่ามกลางพวกเขา
นําเด็ก ๆ อธิ ษฐาน ขออาสาสมัครมาอธิ ษฐานออกเสี ยง จากนั้นจึงให้เด็ก ๆ
ทากาวติดคําอธิ ษฐานของพวกเขาไว้บนว่าวแห่งคําอธิ ษฐาน

บทที่ 3: กัวเตมาลา
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ
ได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงทําการผ่านคริ สเตียนเพื่อช่วยเหลือหญิงม่ายและเด็กกําพร้าอย่างไร

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• กัวเตมาลาตั้งอยูใ่ นทวีปอเมริ กากลางระหว่างทะเลแคริ บเบียนและมหาสมุทรแปซิ ฟิก
• กัวเตมาลาถูกเรี ยกว่า “ดินแดนแห่ งฤดูใบไม้ผลิตลอดปี ”
ั เตมาลาคือดอกกล้วยไม้มอนญา บลังกา (กล้วยไม้ดินสี ขาว)
• ดอกไม้ประจําชาติกว
• นกเควตวอลที่มีสีสันสดใสนั้นเป็ นนกประจําชาติของกัวเตมาลา
• แม้วา่ กัวเตมาลาจะเป็ นประเทศเล็ก ๆ แต่มีภูเขาไฟถึง 38 ลูก
• กัวเตมาลาซิ ต้ ี เป็ นเมืองหลวงของกัวเตมาลา

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
พระเจ้าได้บอกพวกเราชัดเจนในพระคําของพระองค์ที่ให้เราดูแลเด็กกําพร้าและหญิงม่าย
ซึ่ งด้วยความรักและภาระใจต่อคนเหล่านั้นได้หนุนใจให้เราทําในสิ่ งที่เป็ นมากกว่าการอธิ ษฐานและคํา
พูดหนุนใจ เราต้องให้สิ่งจําเป็ นในชีวติ ไม่วา่ ที่ไหนหรื อเมื่อใดเท่าที่เราสามารถทําได้
ศูนย์ล้ ีภยั สําหรับเด็กซึ่ งเริ่ มต้นโดยคริ สตจักรนาซารี นในหมู่บา้ นห่างไกลในเมือง ซาน มีเกล ชีกา (San
Miguel Chicaj) ในกัวเตมาลา ชื่อว่า “โอกา เดล นีนโย (Hogar del Niño)”

งานพันธกิจนี้ช่วยเหลือเด็กกําพร้าและหญิงม่ายโดยให้ของใช้พ้ืนฐานที่จาํ เป็ นในชีวิตและจัดหาโอกาส
สําหรับการเข้าโรงเรี ยน, การฝึ กอบรมภาคฤดูร้อน และคําสอนทางศาสนา

ในการเตรี ยมห้องเรี ยน ตกแต่งด้วยสี เขียว เพราะกัวเตมาลาถูกเรี ยกว่าเป็ น
“ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิตลอดปี ” แขวนป้ ายที่เขียนไว้วา่ “ขอต้อนรับสู่ สวนกัวเตมาลาของเรา”
นําเอาต้นไม้, พุม่ ไม้เล็ก ๆ และต้นไม้ของจริ งหรื อเลียนแบบมาวาง หาของอื่น ๆ

ที่พบได้ในสวนมาวางเพิ่มเติม เช่น ม้านัง่ , ร่ มกลางแจ้ง, หรื อแม้แต่น้ าํ พุ ทําดอกไม้กระดาษ
แล้วติดข้อมูลเบื้องต้นไว้บนดอกไม้น้ นั แล้วติดดอกไม้น้ นั ไว้บนกระดาน
แนะนําบทเรี ยนโดยการชี้ตาํ แหน่งของประเทศกัวเตมาลาบนแผนที่ บอกเด็ก ๆ ว่า
กัวเตมาลาตั้งอยู่ในทวีปอเมริ กากลาง เป็ นประเทศทีส่ วยงามซึ่งมีประชากร 13 ล้านคน
อุณหภูมิตลอดทั้งปี อยู่ที่ 70 องศาฟาเรนไฮน์ (21 องศาเซลเซียส) ทําให้ มีอากาศแบบสวนขนาดใหญ่
หากเด็ก ๆ ได้ ไปทีน่ ั่น เด็ก ๆ
ต้ องไปเยีย่ มชมซากปรักหักพังของอารยธรรมมายาโบราณซึ่งมีอายุหลายพันปี ล่องแก่ง ปี นภูเขาไฟ
ว่ายนํา้ ในทะเลสาบแคริบเบียน นั่งเรือบนทะเลสาบอาติลนั (Atitlan) หนึ่งในทะเลสาบที่สวยทีส่ ุ ดในโลก
และซื้อของที่ระลึกและงานฝี มือในตลาดเปิ ด เด็ก ๆ สามารถไปเยีย่ มชมป่ าร้ อนชื้นและชมนกหลากสี สัน
ลิงสไปเดอร์ อีกวั น่ า และเสื อดาวจากัวร์
แจกดอกไม้ที่มีขอ้ มูลเบื้องต้นจากกระดาน และขอให้เด็ก ๆ ช่วยอ่านออกเสี ยง

เรื่องราวพันธกิจ : ความฝันของโฮเซ่
โดย เบฟ เบอร์เบ

บอกเด็ก ๆ ว่า
เรื่องราวของโฮเซ่ และโรเบอโตเป็ นเรื่องราวจริงของเด็กสองคนทีเ่ ป็ นกําพร้ าซึ่งมีอายุ 5 และ 7
ปี ในกัวเตมาลา ช่ างเป็ นโชคสํ าหรับพวกเขาทีโ่ ครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship)
ได้ มาช่ วยพวกเขา
วินาทีที่โฮเซ่ได้เลี้ยวตรงหัวมุมและมองเห็นบ้านของเขา เขารับรู ้ได้วา่ มีบางสิ่ งเกิดขึ้น
มีคนมากมายที่หน้าชานบ้านพูดคุยกระซิ บกระซาบ โรเบอโตน้องชายของเขากําลังร้องไห้
โฮเซ่สงสัยว่าพ่อของเขา ซึ่ งได้ทิ้งแม่ไปเมื่อนานมาแล้ว ได้กลับมา แต่ถา้ เป็ นเช่นนั้นจริ ง
โรเบอโตคงไม่ร้องไห้หรอก มีบางอย่างเลวร้ายได้เกิดขึ้น
โฮเซ่ รู้สึกถึงมือที่แตะไหล่เขาอย่างอ่อนโยน เขาจึงหันไปมอง ศจ.ตอเรส
ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรเล็ก ๆ ใกล้บา้ นเขา “โฮเซ่” ศจ.ตอเรส เริ่ มพูด “มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้น
ในขณะที่แม่ของเธอกําลังปี นต้นแอปเปิ้ ลเพื่อเก็บผลนั้น แม่เธอได้ตกลงมาและหัวฟาดพื้น
บาดแผลร้ายแรงมากและเธอก็ไม่หายใจแล้ว ฉันเสี ยใจมาก”

ๆ

โฮเซ่ดึงตัวออกจากแขนของศจ.ตอเรสและวิง่ อย่างเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไปยังสถานที่ลบั ในป่ าใกล้

หลายสัปดาห์ต่อมา โฮเซ่และโรเบอโตก็ได้ไปอยูก่ บั ตายาย
ห่างออกไปหลายไมล์จากบ้านเก่าของพวกเขา แม้วา่ สองพี่นอ้ งจะเศร้าอย่างมาก
แต่พวกเขาก็รู้วา่ พวกเขาได้มาอยูก่ บั คนสองคนที่รักพวกเขา
แต่ชีวติ ก็ไม่ได้ง่ายเลย
โฮเซ่และโรเบอโตต้องนอนบนพื้นกับเศษผ้าห่มไม่กี่ผนื เพื่อกําจัดความหนาวเหน็บยามคํ่าคืน
บ่อยครั้งพวกเขาต้องไปนอนในขณะที่ทอ้ งยังหิ ว เสื้ อผ้าก็ใช้จนเก่า และพวกเขาก็ไม่มีรองเท้า
โฮเซ่ช่วยงานในบ้านโดยแบกฟื นสําหรับใช้กบั เตา, ตักนํ้าเข้าบ้าน, และช่วยคุณยายทําอาหาร
โฮเซ่ไม่เคยไปโรงเรี ยน เขาได้ยนิ เด็ก ๆ
คนอื่นพูดถึงเรื่ องโรงเรี ยนและเขาก็ฝันอยากที่จะไปโรงเรี ยนด้วย แต่เขารู ้วา่ บางทีส่ิ งนั้นอาจไม่เกิดขึ้น
เพราะตายายของเขาไม่มีเงินพอส่ งเสี ยเขาไปโรงเรี ยน
วันหนึ่งเมื่อโฮเซ่กลับมาจากตกปลา เขามองเห็นรถจอดหน้าบ้านเขา
เขาถลาเข้าบ้านและฟังการสนทนาที่มาจากห้องครัว เขาแอบมองอยูท่ ี่มุมห้อง และเขาเห็น ศจ.ตอเรส
เพื่อนของเขา
“อาจารย์ครับ อาจารย์ครับ!” โฮเซ่ ร้องไห้ รี บวิง่ ไปหาเขา
ศจ.ตอเรสโอบแขนรอบโฮเซ่ และกอดเขา “โฮเซ่
ฉันมาเพื่อบอกเธอและตายายถึงข่าวที่น่าตื่นเต้น เมื่อไม่กี่วนั ที่ผา่ นมา
มีกลุ่มของศิษยาภิบาลและผูน้ าํ ท้องถิ่นมาบอกฉันเกี่ยวกับเรื่ องศูนย์ล้ ีภยั สําหรับเด็กที่ชื่อว่า โอกา เดล
นีนโย ศูนย์น้ ีสร้างโดยคริ สตจักรนาซารี นในยุคปี 1980
ศูนย์น้ ีดูแลและให้การศึกษาสําหรับเด็กกําพร้าเนื่ องจากการสู ้รบกันแบบกองโจร”
ศจ.ตอเรสยิม้ และพูดต่อว่า “ต่อมา
งานพันธกิจของศูนย์ฯได้ขยายออกรองรับหญิงม่ายและเด็กกําพร้าที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นใกล้เคียง
อีกทั้งพวกเขายังเริ่ มต้นโครงการอุปการะเด็ก
ทําให้ตอนนี้เด็กที่กาํ พร้าก็สามารถใช้ชีวติ กับครอบครัวของเขาและได้รับการช่วยเหลือในสิ่ งที่จาํ เป็ นจา
กศูนย์ฯได้”
“โฮเซ่
คนที่บอกฉันเกี่ยวกับศูนย์ฯนี้ ได้เอารายชื่อเด็กที่ถูกเลือกให้เข้าโครงการอุปการะเด็กมาให้ฉนั ดู
และมีชื่อของเธออยูใ่ นนั้น! และของโรเบอโตด้วย!”
ตาของโฮเซ่เปิ ดกว้าง “แล้วมันหมายความว่าอะไรครับอาจารย์?”

“มันหมายความว่า ตายายของเธอจะได้รับอาหาร, เสื้ อผ้า, รองเท้า,
และที่นอนสําหรับเธอและน้องชาย”
โฮเซ่ฉีกยิม้ กว้างเมื่อนึกถึงอาหารที่มีเพียงพอ, รองเท้าและเสื้ อผ้าดี ๆ ที่สวมใส่ ,
และแม้แต่เตียงของเขาเอง!
โฮเซ่ เห็นรอยยิม้ และนํ้าตาบนใบหน้าของตายาย
พวกเขาดูเหมือนว่าภาระอันหนักอึ้งได้ถูกยกออกไปจากบ่า
โฮเซ่ไม่เข้าใจทุกอย่าง แต่ในทันใดนั้น เขาก็กระโดดขึ้นและเปล่งเสี ยงร้องว่า “อาจารย์ครับ!
นัน่ หมายความว่าผมอาจได้ไปโรงเรี ยนสักวันหนึ่งใช่ไหมครับ?”
“ใช่แล้ว โฮเซ่ และค่าเล่าเรี ยน หนังสื อ ชุดนักเรี ยน และอุปกรณ์การเรี ยนก็จะได้รับด้วย”
ศจ.ตอเรสกล่าวเพิ่มเติม “ที่โรงเรี ยน เธอจะได้เรี ยนทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้เธอได้เริ่ มต้นธุ รกิจ หรื อ
เธออาจได้รับการฝึ กการเป็ นช่างไม้ ช่างก่อสร้าง เกษตรกร เย็บปั ก และทําขนมปั ง
นี่จะช่วยเธอหารายได้เสริ มได้ อีกทั้ง
เธอยังได้รับแบ่งปั นคําหนุ นใจจากเพื่อนใหม่จากนาซารี นที่นี่ซ่ ึงพวกเขาจะนําเธอในการเรี ยนพระคัมภีร์
เพื่อช่วยให้เธอได้เติบโตขึ้นในฝ่ ายวิญญาณ”
ในตอนนี้น้ าํ ตาได้ไหลพรากจากตาของโฮเซ่ และเขาก็ไม่ได้ปัดมันออก
ความฝันของโฮเซ่กาํ ลังจะเป็ นจริ งแล้ว และนัน่ คือสิ่ งที่เกิดขึ้น!

สู่ การอภิปราย

เพื่อเป็ นการทบทวนเรื่ องของโฮเซ่ ให้พดู คุยโดยใช้ถอ้ ยคําต่อไปนี้กบั เด็ก ๆ (เสนอโดย
แคทอรี น คริ สเตนเซน) จากนั้นอ่านในพระธรรมยากอบ 1:27
1. เด็ก ๆ คิดว่าโฮเซ่ รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็ นคนมากมายมาที่บา้ นเขา?
2. เด็ก ๆ เคยมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าหรื อน่ากลัวเกิ ดขึ้นกับตนเองหรื อไม่? ถ้ามี เด็ก ๆ
รู ้สึกอย่างไร?
่ บั ตายาย?
3. เด็ก ๆ คิดว่าโฮเซ่ และโรเบอโตรู ้สึกอย่างไรที่ตอ้ งไปอยูก
4. เด็ก ๆ คิดว่าการที่ไม่มีเตียงนอนหรื ออาหารที่เพียงพอจะเป็ นอย่างไร? เด็ก ๆ
เคยหิ วจัดหรื อไม่? แล้วรู ้สึกอย่างไร?
5. เด็ก ๆ คิดว่าการไม่ได้ไปโรงเรี ยนจะเป็ นอย่างไร?
เด็กบอกได้หรื อไม่วา่ จะเป็ นอย่างไรถ้าไม่สามารถอ่านหรื อเขียนหนังสื อได้?
6. เด็ก ๆ คิดว่าโฮเซ่ รู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยน
ิ ข่าวที่ ศจ.ตอเรส มาบอก?

7.
8.

พระเยซูทรงรู ้สึกอย่างไรกับเด็ก ๆ ที่เป็ นเหมือนโฮเซ่และโรเบอโต?
เด็ก ๆ คิดว่าจะสามารถช่วยเด็ก ๆ ที่เป็ นเหมือนโฮเซ่และโรเบอโตได้อย่างไรบ้าง?

บอกเด็ก ๆ ว่า เรื่องราวในวันนี้ เด็ก ๆ
ได้ เรียนรู้ ว่าโฮเซ่ และโรเบอโต้ ได้ กลายเป็ นเด็กกําพร้ าจากสถานการณ์ ทอี่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของพว
กเขา เด็ก ๆ จะรู้ สึกอย่ างไรถ้ าเหตุการณ์ นีเ้ กิดขึน้ กับตัวเอง?
เมื่อเรารับรู้ ได้ ถึงความรู้ สึกเศร้ าและความทุกข์ ของคนอื่น เมื่อนั้นเราก็มีใจทีอ่ ยากจะช่ วยเขา
วาดตารางเป็ นสองคอลัมน์ คอลัมน์แรกเขียนว่า “สิ่ งที่ทาํ เพื่อหญิงม่าย”
และอีกคอลัมน์เขียนว่า “สิ่ งที่ทาํ เพื่อเด็กกําพร้า” บอกให้เด็ก ๆ
ฟังถึงหญิงม่ายและเด็กกําพร้าที่อยูใ่ นพื้นที่หรื อที่เข้าร่ วมในคริ สตจักร ให้เด็ก ๆ
ช่วยกันหาวิธีช่วยเหลือพวกเขา จากรายการที่เขียนมานั้น ให้เลือกมาทําหนึ่งโครงการ
ก่อนเริ่ มบทเรี ยน ให้เตรี ยม อีแวนโกลฟ (EvangeGlove - ถุงมือเพื่อการประกาศ)
เพื่อใช้สวมในช่วงการสอน ใช้คาํ แนะนําตามแผ่นกิจกรรมที่ 3 เพื่อเป็ นแนวทาง
ผูส้ อนจําต้องถ่ายเอกสารแผ่นกิจกรรมที่ 3, สี เทียนหรื อปากกาสี , กรรไกร, เทปกาวสองหน้า,
และถุงมือเล็ก ๆ ไว้ให้เด็กแต่ละคนด้วย (1 ชุดต่อเด็ก 1 คน)
บอกเด็ก ๆ ว่า โครงการอุปการะเด็กนีเ้ ป็ นความหวังสํ าหรับเด็กกําพร้ าและบรรดาแม่ ๆ
พวกเขาไม่ เพียงแต่ ได้ รับอาหารและเสื้อผ้ า แต่ พวกเขายังได้ ไปโรงเรียนและได้ รับการดูแลด้ านสุ ขภาพ
อีกทั้ง เด็ก ๆ ยังได้ เรียนรู้ ฝ่ายวิญญาณอีกด้ วย เครื่องมือทีเ่ รียกว่า
อีแวนโกลฟนีใ้ ช้ ในทีมพันธกิจเพือ่ ช่ วยให้ เด็ก ๆ ได้ รู้ จักพระเยซู วันนีเ้ ราจะมาทําถุงมือ
อีแวนโกลฟเป็ นของตนเองและเรียนรู้ ในการใช้ กบั เพือ่ น ๆ
แสดงถุงมือตัวอย่างที่เตรี ยมไว้
แสดงตัวอย่างการใช้โดยกํามือก่อนเพื่อไม่ให้เด็กเห็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ
เมื่อคุณกล่าวถึงสัญลักษณ์แต่ละอัน ให้ชูนิ้วที่เป็ นสัญลักษณ์น้ นั ขึ้นมา เมื่อมือแบออกหมดแล้ว
เปิ ดพระคัมภีร์และแบ่งปั นความหมายของสัญลักษณ์น้ นั
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 3 และพูดคุยซึ่งรวมถึงบทพูดสําหรับแต่ละสัญลักษณ์ ให้เด็ก ๆ
ระบายสี และตัดสัญลักษณ์ที่ดา้ นล่างกระดาษตามเส้น
จากนั้นก็นาํ เทปกาวติดด้านหลังของสัญลักษณ์แต่ละอัน แจกถุงมือให้เด็ก ๆ
ใส่ พร้อมกับติดสัญลักษณ์ลงไปตามถุงมือตัวอย่าง
ให้เด็ก ๆ ใช้บทพูดและฝึ กใช้ถุงมือกับเพื่อนเป็ นคู่ หนุนใจให้เด็ก ๆ ท่องจําบท

หมายเหตุจากผูเ้ ขียน : อีแวนโกลฟ ประดิษฐ์ข้ ึนโดย โอดีลี ไดแอส ครู รวีในประเทศเอลซัลวาดอร์

ช่ วงอธิษฐาน

ก่อนเริ่ มชั้น เขียนข้อพระคัมภีร์ไว้บนกระดาษสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4x4 นิ้ว
“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า”
(ฟิ ลิปปี 4:6)
2. ใต้ขอ้ พระคัมภีร์ให้เขียนว่า :
อธิ ษฐานเผื่อสําหรับ –
- การปกป้ องของพระเจ้าสําหรับเด็กกําพร้าและหญิงม่าย
- การทรงนําของพระเจ้าสําหรับผูน้ าํ ในงานพันธกิจ
- เงินทุนสําหรับการศึกษาและการฝึ กหัดอาชีพของเด็ก
3. ให้เด็ก ๆ เปิ ดพระคัมภีร์ฟิลิปปี 4:6 และอ่านพร้อมกัน ขอให้เด็ก ๆ
ติดกระดาษคําอธิ ษฐานไว้ที่วา่ วคําอธิ ษฐานเพื่อยํ้าเตือนพวกเขาให้อธิ ษฐานเผือ่ หญิงม่ายและเด็
กกําพร้า
1.

บทที่ 4: ฮอนดูลสั
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาความรู ้สึกในความรักเมตตาต่อคนขัดสน และเพื่อเตรี ยมโอกาสที่เด็ก ๆ
จะได้ทาํ ในสิ่ งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวติ ของผูอ้ ื่น

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• ฮอนดูรัสเป็ นที่รู้จก
ั ในชื่อ สาธารณรัฐกล้วย
เนื่องจากกล้วยที่ส่งออกมีคุณภาพและมีปริ มาณที่เยอะ
่ ี่ฮอนดูรัสและได้สร้างเมืองที่มีปิรามิดและวิหารอันใหญ่โต
• ชาวอินเดียแดงเผ่ามายาอาศัยอยูท
• กล้วยทอดเป็ นอาหารโปรดในฮอนดูรัสและมีการรับประทานมากที่สุด
• ฟุตบอล หรื อ ซอคเกอร์ เป็ นกีฬาประจําชาติ
ผูช้ ายทุกวัยจะเล่นฟุตบอลโดยเล่นแม้แต่กบั เท้าเปล่า
• นกมาคอร์ วเป็ นนกประจําชาติ เป็ นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์
และขนเจ็ดสี ของนกมาคอร์ วเป็ นตัวแทนของสายรุ ้ง
• คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัสเป็ นผูต
้ ้ งั ชื่อประเทศฮอนดูรัส เพราะน่านนํ้าที่ลึกนอกอ่าว
และมีความหมายว่า “ความลึก”

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
ในการจัดห้องสําหรับบทเรี ยน วางขยะที่สะอาดที่สามารถนํามาใช้ใหม่ได้ไว้ที่มุมห้อง เช่น
กล่องกระดาษ, กระสอบทราย, ขวดพลาสติก, กระดาษฟอยล์, ลวดมัด, หลอด, และเศษผ้าที่ฉีกขาด
รวมเอาสิ่ งของหลากหลายทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ในส่ วนอื่น ๆ ของห้อง
สร้างบรรยากาศแบบร้อนชื้นด้วยต้นไม้
บนกระดานให้ใช้กระดาษตัดเป็ นแถบยาวเพื่อสร้างเป็ นบันไดขึ้นปิ รามิด
จัดวางตะกร้าและเครื่ องดินเผาที่มีผลผลิตจากฮอนดูรัส เช่น กล้วย มะพร้าว มันฝรั่ง มะม่วง มะละกอ

อโวคาโด ถัว่ ข้าว นํ้าตาล อาหารเม็กซิ กนั และเมล็ดกาแฟ หัน่ ผลไม้เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ชิมในภายหลัง
และอย่าลืมจัดวางลูกฟุตบอลไว้ดว้ ย
หลายครอบครัวในฮอนดูรัสนั้นยากจน พ่อแม่ไม่สามารถซื้ อรองเท้า ชุดนักเรี ยน
หรื ออุปกรณ์การเรี ยนให้ลูก ๆ ได้ เด็กมากมายหิ วโหยและเจ็บป่ วย
เพราะพวกเขามีอาหารเพียงน้อยนิดและการดูแลสุ ขภาพที่ต่าํ
พี่นอ้ งนาซารี นบางคนมักจัดประชุมกันที่บา้ นหรื อในสวนเพราะพวกเขาไม่สามารถหาซื้ออาคารได้
ทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน(Work & Witness) ได้ไปช่วยสร้างคริ สตจักรและโรงเรี ยน
ช่วยงานในคลินิก และจัดการเรี ยนพระคัมภีร์ภาคฤดูร้อน
ชี้ไปยังกองขยะที่อยูม่ ุมห้อง บอกเด็ก ๆ ว่า
ลองสมมติว่าเรายากจนมากซึ่งครอบครัวของเราไม่ มีทใี่ ห้ นอนยกเว้นที่ทงิ้ ขยะของเมือง
บ้ านของเราสร้ างมาจากไม้ เก่ าผุ ๆ กระดาษแข็ง ขวดพลาสติกและเหล็กเป็ นสนิม
เด็กอยู่บ้านทีพ่ นื้ สกปรกและห้ องนํา้ ก็คือต้ นไม้ ในป่ ารอบ ๆ ตัว พ่อแม่ ไม่ ร้ ูหนังสื อ
ไม่ มีแม้ แต่ ทกั ษะทีต่ ้ องใช้ ในการทํางาน เด็ก ๆ
จําต้ องช่ วยครอบครัวให้ อยู่รอดจากสิ่ งของทีห่ าได้ จากกองขยะ ทุก ๆ
วันพ่ อแม่ ไปหาขยะที่นํามาใช้ ใหม่ หรือขายได้ เด็ก ๆ มองหาเศษอาหารและเสื้อผ้าเก่า ๆ
และขาดเพือ่ นํามาใส่ หรือพยายามหาของเล่นหรือใช้ ในบ้ าน นี่เป็ นวิถีชีวติ ที่เป็ นตั้งแต่ เกิด
หยิบสิ่ งของจากกองขยะและขอให้เด็ก ๆ บอกว่าพวกเขาจะนําของเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้าง
(ทําเป็ นของเล่น เสื้ อผ้า ถ้วยชาม เฟอร์ นิเจอร์) จากนั้นให้แบ่งเด็กออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ
ให้แต่ละกลุ่มช่วยเลือกของจากกองขยะและใช้เทปติดเพื่อสร้างเป็ นของใช้ในบ้านหรื อของเล่น
หลังจากผ่านไป 10
นาทีให้เด็กมารวมกันและให้แต่ละกลุ่มนําเสนอว่าพวกเขานําสิ่ งของเหล่านั้นไปใช้อย่างไรบ้าง
บอกเด็ก ๆ ว่า เราได้ เพลิดเพลินกับการสร้ างของใช้ จากขยะแล้ว
แต่ การต้ องพึง่ พาขยะเพือ่ ให้ มีชีวติ รอดในโลกนั้นไม่ ใช่ เรื่องสนุกเลย
การอาศัยอยู่ในทีท่ งิ้ ขยะนั้นเป็ นอันตรายและไม่ ถูกสุ ขลักษณะ
เรื่องราวในวันนีจ้ ะพูดถึงครอบบางครอบครัวทีม่ ีชีวติ แบบนี้ –
จนกระทัง่ สามีภรรยาของนาซารีนคู่หนึ่งได้ เห็นถึงความขัดสนของพวกเขาและได้ ทาํ บางสิ่ งบางอย่าง
พระเจ้ าต้ องการให้ เรามีสุขภาพแข็งแรงและได้ เรียนหนังสื อทีด่ ี
เพือ่ ทีเ่ ราจะสามารถหารายได้ ใช้ จ่ายสํ าหรับค่ าบ้ าน อาหาร และเสื้อผ้ าทีจ่ ําเป็ นได้

เรื่องราวพันธกิจ : ความหวังในฮอนดูรัส

โดย อันเน รู เดน ตามคําบอกเล่าของ ไบรอัน รู อาร์ ค
เฮคเตอร์ และโรสแมรี่ ได้นาํ ความหวังไปสู่ ครอบครัวในเมือง โคคอล กราเซี ยส
ประเทศฮอนดูรัส พวกเขาได้แบ่งปั นความรักของพระเจ้าด้วยความเมตตา
และพวกเขาก็ได้นาํ การเปลี่ยนแปลงมาสู่ หลายชีวติ
ที่ทิ้งขยะของเมืองโคคอล กราเซี ยส
ซึ่ งได้สร้างขึ้นเมื่อหลายปี ก่อนเมื่อบริ ษทั กําจัดขยะได้เริ่ มการจัดทิง้ ขยะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผูน้ าํ ขอ
งเมือง หลายครอบครัวที่ยากจนเริ่ มมองหารายได้จากขยะ หาของที่นาํ มาใช้ใหม่ได้ อาหารสําหรับกิน
และของเอาไปขาย เช่น เหล็กและผ้าต่าง ๆ ครอบครัวเหล่านี้พ่ งึ พาขยะเพื่อความอยูร่ อด กระป๋ อง
ไม้อดั และกระดาษแข็งถูกใช้ทาํ เป็ นบ้าน ในพื้นที่หนึ่ง ๆ มี 70
ครอบครัวที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณที่ทิ้งขยะในบ้านที่ทาํ จากขยะและพื้นที่เป็ นดินโคลน
คนส่ วนใหญ่ที่อยูท่ ี่เมืองโคคอล กราเซี ยสไม่สามารถอ่านหรื อเขียนหนังสื อได้ เด็ก ๆ
ก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและเติบโตขึ้นจากกองขยะที่ใช้เป็ นอาหารและที่พกั อาศัย เด็ก ๆ
ไม่รู้จกั เรื่ องของสุ ขอนามัย เพราะเขาสกปรกและเจ็บป่ วยอยูบ่ ่อย ๆ มีเด็กมากมายที่เสี ยชีวติ โคคอล
กราเซี ยสเป็ นสถานที่ที่ไม่เหมาะและเป็ นอันตรายต่อการพักอาศัย
เฟลิซีเอโน และ เบตตี้ ได้อาศัยอยูท่ ี่โคคอล กราเซียสเป็ นเวลานาน
นับเป็ นเพียงไม่กี่คนในเมืองที่ได้เรี ยนอ่านหนังสื อ
พวกเขาเป็ นเจ้าของร้านค้าเพียงแห่งเดียวในบริ เวณนั้น แต่การที่มีหลานถึง 12
คนต้องเลี้ยงทําให้พวกเขามีปัญหาในการหาเงินเลี้ยงชีพด้วย
วันหนึ่ง สามีภรรยานาซารี นได้นาํ ความหวังมาให้ครอบครัวเหล่านี้
เฮกเตอร์ และโรสแมรี่ เป็ นสมาชิกของคริ สตจักรนาซารี นที่อยูใ่ กล้เมืองเปอร์ โต โคเตส
พวกเขาบรรจุซีเรี ยลและนม แล้วมุ่งหน้ามายังเมืองทิ้งขยะนี้เพื่อเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ
ภาพที่เขาเห็นได้ทาํ ให้หวั ใจเขาแทบสลาย เด็ก ๆ ที่มอมแมม หิ วโหยกําลังเดินผ่านกองขยะ
หลายคนมีแผนติดเชื้ อและเป็ นโรคผิวหนัง เฮกเตอร์ และโรสแมรี่ รู้สึกรักและสงสารเด็ก ๆ
ซึ่ งทําให้เขากลับมาที่นี่ทุกสัปดาห์พร้อมซี เรี ยลและนม
ไม่ชา้ เฮกเตอร์ และโรสแมรี่ ก็เริ่ มตระหนักว่าการเลี้ยงอาหารเด็กนี้ไม่เพียงพอ
ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่ มงานพันธกิจในวิธีอื่น ๆ พวกเขาสอนเด็กและพ่อแม่ถึงเรื่ องพื้นฐานการดําเนินชีวติ
เช่น การล้างมือและซักเสื้ อผ้า การแปรงฟั น และอ่านหนังสื อ

ทั้งสองเริ่ มชั้นเรี ยนรวี โดยสอนเด็ก ๆ และพ่อแม่ถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับพระเจ้า
มีเด็กหลายร้อยคนมาร่ วมในชั้น รวมทั้งหลานของเบ็ตตี้และเฟลิซีเอโนด้วย ในที่สุด
เบ็ตตี้ก็ได้มาชั้นเรี ยนพร้อมกับหลานของเธอ และที่นนั่ เธอได้ตอ้ นรับพระเจ้า
จากนั้นสามีเธอก็เริ่ มมาเข้าร่ วม และเขาก็ได้ตอ้ นรับพระเจ้าด้วย
ไม่นานเฟลิซีเอโนและเบ็ตตี้ก็รู้สึกถึงการทรงเรี ยกให้รับใช้ในท่ามกลางเพื่อนบ้าน
เฟลิซีเอโนและเบ็ตตี้ใช้เวลา 4 ปี ในงานรับใช้ที่เฮกเตอร์และโรสแมรี ได้เริ่ มต้นไว้
เฟลิซีเอโนและเบ็ตตี้ได้รับความวางใจและนับถือจากเพื่อนบ้าน ในที่สุด
เฟลิซีเอโนก็ได้กลายเป็ นตัวแทนของผูว้ า่ การเมืองโคคอล กราเซียส
เขาทํางานให้รัฐบาลในการจัดหาบ้านใหม่เพื่อนําหลายครอบครัวออกมาจากเขตที่ทิง้ ขยะของเมืองโคค
อล กราเซี ยส
เป็ นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น พวกเขาได้อาศัยอยูใ่ นบ้านจริ ง ๆ ที่ทาํ จากอิฐบล็อก
ย่านใหม่ของพวกเขาถูกเรี ยกว่า “ลา เอสเปรันซา (La Esperanza)” ซึ่ งหมายความว่า “ความหวัง”

ผูค้ นที่นี่ยงั ต้องการการศึกษาและทักษะต่าง ๆ ที่จะทําให้พวกเขาได้งานเพื่อนํามาเลี้ยงครอบครัว
อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้แต่ละครอบครัวได้มีโอกาสเริ่ มต้นชีวติ ใหม่ในบ้านหลังใหม่น้ ี
เบ็ตตี้และเฟลิซีเอโนก็ได้ยา้ ยไปที่ ลา เอสเปรันซาด้วย พวกเขายังคงเลี้ยงอาหารเด็ก
และจัดชั้นเรี ยนรวีในบ้านของพวกเขาจนคริ สตจักรนาซารี นถูกสร้างขึ้น
ปั จจุบนั มีคริ สตจักรนาซารี น คลินิก โรงเรี ยนประถมของรัฐบาล
และโรงเรี ยนเพาะช่างในบริ เวณย่านนั้น มีทีมการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness)

หลายทีมจากสหรัฐอเมริ กาที่ทาํ งานเคียงข้างคนงานท้องถิ่นเพื่อทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
เบ็ตตี้เชื่อในงานพันธกิจด้านการเรี ยนรวีฯ
เธอและสามีของเธอขอบคุณพระเจ้าทุกวันให้ส่งคนที่ห่วงใยในพวกเขาให้มาแบ่งปั นความรักของพระเ
จ้าและบอกเขาเหล่านั้นว่าพระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนแปลงชีวติ ของพวกเขาได้
ความหวังสําหรับฮอนดูรัสมายังพวกเขาเมื่อมีคนอื่น ๆ
ช่วยเหลือพวกเขาในเรื่ องสิ่ งจําเป็ นพื้นฐาน จากนั้นช่วยพวกเขาให้มีทกั ษะต่าง ๆ
และความรู ้ที่พวกเขาจําเป็ นต้องช่วยเหลือตนเอง
คนรุ่ นใหม่ในฮอนดูรัสในตอนนี้สามารถหาวิธีที่ทาํ ให้มีชีวติ ที่ดีกว่าได้
เข้าเยีย่ มชม www.cocalgracias.org ชมภาพและคลิปของงานพันธกิจปั จจุบนั ในโคคอล กราเซี ยส

สู่ การอภิปราย

เข้าเวปไซด์ www.cocalgracias.org เพื่อชมภาพและคลิปงานปั จจุบนั ที่ทาํ ในโคคอล กราเซี ยส
บนกระดาน ให้เขียนทุกสิ่ งทุกอย่างที่เฮกเตอร์ และโรสแมรี่
และเบ็ตตี้และเฟลิซีเอโนและคริ สตจักรนาซารี นได้ทาํ เพื่อผูค้ นในโคคอล กราเซียส :
เตรี ยมซี เรี ยลและนมให้เด็ก ๆ สอนการล้างมือและซักผ้า การแปรงฟัน อ่านหนังสื อ
ทํางานร่ วมกับผูน้ าํ ของรัฐบาลในการสร้างบ้านจากอิฐบล็อคในย่านใหม่ที่เรี ยกว่า ลา เอสเปรันซา
สร้างโรงเรี ยนประถม โรงเรี ยนเพาะช่าง คริ สตจักรนาซารี น และคลินิก
สอนถึงเรื่ องความรักของพระเจ้าและสิ่ งที่พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของพวกเขาได้
ระดมสมองกับเด็ก ๆ หาวิธีที่พวกเขาสามารถช่วยคนอื่น ๆ ในชุมชนและทัว่ โลก
พูดคุยหาแนวคิดแต่ละคนและเป็ นกลุ่ม และเขียนสิ่ งเหล่านั้นไว้บนกระดาน แจกแผ่นกิจกรรมที่ 4
และบอกให้เด็ก ๆ ตัดรู ปสี่ เหลี่ยมขนาดใหญ่ตามคําสัง่ ให้เด็ก ๆ
พับกระดาษสี่ เหลี่ยมตามตัวอย่างที่แสดงให้ทีละขั้นตอน
จากนั้นก็พดู ถึงคําแนะนําในการใช้สิ่งนี้เล่นเป็ นเกมส์ที่ชื่อว่า “เปิ ดประตูสู่การรับใช้”
แบ่งชั้นเรี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 2 ถึง 4 คน แล้วให้เลือกผูน้ าํ ของแต่ละกลุ่ม
หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้ใช้เวลาในการพูดคุยถึงคําถามต่าง ๆ
ให้พวกเขามารวมกันและแบ่งปั นคําตอบที่ได้ ยํ้าเตือนเด็ก ๆ
ว่าการรับใช้ผอู ้ ื่นนั้นเป็ นทางหนึ่งในการรับใช้พระเยซู
บอกเขาว่าพวกเขาไม่เด็กเกินไปที่จะนําความแตกต่างไปสู่ ชุมชนหรื อโลก หากเป็ นได้
ให้เลือกแนวคิดโครงการสําหรับชั้นเรี ยนและเริ่ มวางแผนในรายละเอียดกับเด็ก ๆ และผูป้ กครอง

ช่ วงอธิษฐาน

ให้เด็ก ๆ มารวมกันเพื่อการอธิ ษฐานและแบ่งกล้วยที่หนั่ แล้วแบ่งไว้ ขอให้เด็ก ๆ
อธิ ษฐานเผื่อสําหรับเด็ก ๆ ในฮอนดูรัสทุกครั้งเมื่อเวลาที่พวกเขากินผลไม้ ยํ้าเด็ก ๆ
ให้ขอบคุณสําหรับการศึกษาที่พวกเขาได้รับและโอกาสที่ได้จดั เตรี ยมไว้ ขออาสาสมัครอธิฐานเผื่อ...
• เด็ก ๆ ให้ได้เข้าเรี ยนและรับการศึกษาที่ดี
• ครอบครัวหลายครอบครัวจะพบวิธีหยุดวงจรแห่ งความยากจน
ั ษะใหม่เพื่อใช้ในการทํางาน
• พ่อแม่ที่อยูใ่ น ลา เอสเปรันซาจะเรี ยนรู ้ทก
่ ่อไป
• คริ สตจักรนาซารี นจะนําสิ่ งที่แตกต่างเข้าไปสู่ ยา่ นที่พวกเขาอาศัยอยูต

บทที่ 5 : คอสตาริกา
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยให้เด็กตระหนักว่ามิชชันนารี ในปั จจุบนั ได้รับการทรงเรี ยกและถูกส่ งออกไปจากประเทศต่
าง ๆ ทัว่ โลก

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• คอสตาริ กากินข้าวและถัว
่ เป็ นประจําแทบทุกวัน
• เนื่ องจากคอสตาริ กามีฝนตกชุ ก ผูค
้ นจึงมีคาํ ที่ใช้อธิ บายฝนตกนี้วา่ “ขนแมว” ซึ่ งหมายถึง
ฝนที่อ่อนนุ่มและเบา
• มีพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธ์ในแต่ละตารางไมล์มากกว่าพื้นที่ใด ๆ ในประเทศอื่น
ั นาในคอสตาริ กาสร้างขึ้นเพื่อทําการวิจยั และพิทกั ษ์อีกวั นาและผืนป่ าที่พวกมันอาศัย
• สวนอีกว
• คอสตาริ กาเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “วงแหวนแห่ งไฟ”
เป็ นบริ เวณที่เป็ นที่ต้ งั ของภูเขาไฟส่ วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณริ มมหาสมุทรแปซิฟิค
• ในพื้นที่ชนบทของคอสตาริ กา ผูค
้ นมากมายยังคงเดินทางด้วยม้าเทียมเกวียน

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา

จัดบรรยากาศห้องเรี ยน
สร้างศูนย์ขอ้ มูลทางการท่องเที่ยวเพื่อบรรยายถึงความเฟื่ องฟูของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในคอสตาริ
กา ติดโปสเตอร์ ท่องเที่ยวสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศคอสตาริ กา เช่น
ป่ าฝนและเทือกเขาซึ่ งเป็ นที่ไต่เขา หาดทรายพักผ่อน แนวปะการังเขตร้อนเหมาะแก่การดํานํ้า
หรื อคลื่นที่เหมาะแก่การเล่นกระดานโต้คลื่น จัดแสดงโบว์ชวั ร์การท่องเที่ยวคอสตาริ กา
จัดวางต้นไม้เขตร้อนชื้น และ/หรื อ ดอกไม้ไว้ที่ศูนย์ขอ้ มูลทางการท่องเที่ยว
จัดเตรี ยมตะกร้าที่มีผลไม้เขตร้อนและเตรี ยมไว้ให้เด็ก ๆ ได้ชิมด้วย

เป็ นเวลากว่าร้อยปี ที่คริ สตจักรนาซารี นได้ส่งมิชชันนารี จากสหรัฐอเมริ กา แคนาดา
และอังกฤษไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในโลกมากกว่า 50 แห่ง
ปั จจุบนั มีคนหนุ่มจากประเทศเหล่านั้นที่ได้ตอ้ นรับข่าวประเสริ ฐและได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้าให้เ
ป็ นมิชชันนารี
คอสตาริ กาเป็ นแบบอย่างถึงการที่มิชชันนารี จากประเทศที่แตกต่างกันทั้งเชื้ อชาติและวัฒนธรรมได้ทาํ ง
านร่ วมกันเพื่อแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์และนําผูค้ นกลับใจต้อนรับพระคริ สต์
บอกตําแหน่งของประเทศคอสตาริ กาที่อยูใ่ นอเมริ กากลางบนแผนที่
จากนั้นพูดคุยเกี่ยวกับรู ปภาพในศูนย์ขอ้ มูลทางการท่องเที่ยวในภูมิประเทศแห่งนี้ บอกเด็ก ๆ ว่า
ผู้คนชอบไปเทีย่ วทีค่ อสตาริ กาเพราะว่ าเป็ นสถานทีท่ สี่ วยงาม พวกเขามีพาหนะที่แตกต่ างกันมากมาย
ในเมือง ผู้คนใช้ รถประจําทาง แท็กซี่ และรถยนต์ แต่ ในชนบท ผู้คนขี่ม้า
และยังมีคนอีกมากมายทีย่ งั ใช้ ม้าเทียมเกวียนอยู่
บอกเด็ก ๆ ว่า เรื่องราวในวันนีเ้ กิดขึน้ ทีโ่ รงเรียนพระคัมภีร์ในเมืองซานโฮเซ่ ประเทศคอสตาริกา
อีกวั น่ าและลูกของมิชชั นารีพร้ อมด้ วยการจินตนาการในการแนะนําเราถึงความแตกต่ างในเชื้อชาติและ
วัฒนธรรมท่ ามกลางมิชชั นนารีในโรงเรียน

เรื่องราวพันธกิจ : หาบ้ านใหม่ ให้ อกิ กิ

โดย แครอล แอน อีบาย
“วู!้ นัน่ เกือบไปแล้ว!” เคลี่ เวบบ์กระโดดลงจากจักรยานและวิง่ ไปหาอิกกิในขณะที่กาํ ลังวิง่ ลงรู
“เอาละ อิกกิ! เจ้าต้องหาบ้านใหม่แล้วล่ะ”
เคลี่ได้ยนิ เสี ยงกรี ดร้องเมื่อเธอกําลังปั่นจักรยานรอบสถานที่ที่เธออยู่
จากนั้นเธอก็เห็นผูห้ ญิงสองคนจากที่ทีมการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness)
วิง่ ไปที่มีการก่อสร้างกันอยูแ่ ละตะโกนว่า “ช่วยด้วย! มีสัตว์หน้าตาประหลาดอยูต่ รงนั้น!”
เคลี่รู้วา่ พ่อจะบอกคนพวกนั้นว่าไม่ตอ้ งตกใจ
พ่ออธิ บายว่าอีกวั นาชื่ ออิกกิเป็ นสัตว์เลี้ยงของโรงเรี ยนและมันไม่ทาํ ร้ายใคร
“อิกกิ ออกมา!” เคลี่ร้องบอก อิกกิได้ออกมาจากรู อย่างช้า ๆ
“อิกกิ เราไปเที่ยวรอบโรงเรี ยนกันเถอะ หรื อเจ้าสามารถเลือกที่อยากจะไป
ผูค้ นที่นี่มาจากประเทศต่าง ๆ กินอาหารไม่เหมือนกัน และมีประเพณี ที่ต่างกัน
เธอจะได้เห็นสิ่ งที่เธอจะชอบมากที่สุด”

เคลี่เลือกบ้านของ รู ธี คอร์ โดวา ก่อน เพราะเธอรู้วา่ รู ธีกาํ ลังสอนอยู่
“มาถึงแล้ว รู ธีมาจากประเทศเปรู ” เคลี่อธิ บาย ในขณะที่พวกเขาเคลื่อนเข้าทางประตูหลัง
“รู ธีมาที่โรงเรี ยนนี้เมื่อยังเป็ นวัยรุ่ น และพระเจ้าเรี ยกเธอให้เป็ นมิชชันนารี
เธอไปสหรัฐอเมริ กาเพื่อศึกษาต่อ ในขณะที่อยูท่ ี่สหรัฐ
เธอรับใช้ในคริ สตจักรที่ใช้ภาษาสเปนและเป็ นกองบรรณาธิ การภาษาสเปนที่สาํ นักงานใหญ่ของคริ สต
จักรนาซารี น (ปั จจุบนั คือ Global Ministries Center) และเธอยังรับใช้เป็ นศิษยาภิบาลเด็กอีกด้วย”
เคลี่บอกต่อไปว่า “รู ธีบอกว่าอาหารโปรดของเธอคือ เซบิเช่
ฉันว่าต้องมีเหลืออยูบ่ นชั้นวางอาหารบ้างหรอกน่า” อิกกิมองหา
แต่สิ่งที่มนั มองเห็นคือชามที่ใส่ ปลาดิบหมักกับมะนาว หัวหอม และพริ ก
อิกกิยดื หัวขึ้น “ฉันไม่รู้หรอนะเคลี่ บ้านของรู ธีดีมาก แต่ฉนั ค่อนข้างกังวลใจเกี่ยวกับปลา!
จะเป็ นยังไงหากรู ธีเกิดอยากกินอีกวั นาขึ้นมาล่ะ?”
“โอ อิกกิ ไม่ตอ้ งกังวลหรอก รู ธีรักสัตว์ทุกประเภท มาเถอะ เราไปเยี่ยมบ้านอื่นกัน”
“นี่เป็ นบ้านของ ครอบครัวเฟอร์ นนั เดซ” เคลี่บอก “พวกเขามาจากอาร์ เจนตินา ในอเมริ กาใต้
พวกเขารับใช้ที่นนั่ 14 ปี แต่พวกเขามาอยูท่ ี่คอสตาริ กานี้ได้ 13 ปี แล้ว
ดร.เฟอร์ นนั เดซเป็ นผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และภรรยาของเขาก็เป็ นอาจารย์สอน”
“ดร.เฟอร์ นนั เดซบอกฉันว่าเมื่อตอนท่านเป็ นเด็ก
มีมิชชันนารี มาจากทั้งสหรัฐอเมริ กาหรื อไม่ก็องั กฤษ
แต่ปัจจุบนั คริ สตจักรนาซารี นมีมิชชันนารี มาจากเชื้อชาติต่าง ๆ กว่า 34 เชื้อชาติ ทําไมนะเหรอ
แม้แต่ที่นี่ในโรงเรี ยนของเรา เราก็มีมิชชันนารี จากเม็กซิ โก เอล ซัลวาดอร์ นิคารากัว ปานามา และเปรู
อาร์ เจนตินา และสหรัฐอเมริ กา เจ้าจะเห็นได้วา่ ผูค้ นจากอาร์ เจนตินาและสหรัฐอเมริ กามักพูดเสี ยงดัง
และคนที่มาจากคอสตาริ กาและอเมริ กากลางส่ วนใหญ่มกั เงียบ ๆ”
อิกกิยกหัวขึ้น “ฉันชอบความเงียบ บางทีเราน่าจะไปต่อนะ”
“ก็ได้ งั้นไปบ้านฉันดีกว่า”
“ทําไมเธอถึงมาอยูท่ ี่คอสตาริ กาล่ะ เคลี่?”
“พ่อแม่ของฉันตอบสนองต่อการทรงเรี ยกของพระเจ้าให้เป็ นมิชชันนารี
และนัน่ หมายความถึงทั้งครอบครัวด้วย ฉันชอบคอสตาริ กามาก
พ่อของฉันเป็ นผูป้ ระสานงานการประกาศในคอสตาริ กา ปานามา และนิคารากัว
แม่เป็ นผูป้ ระสานงานด้านการอุปการะเด็ก และเราเรี ยนภาษาสเปนอย่างหนัก เธอรู้ม้ ยั
คอสตาริ กากินข้าวและถัว่ เกือบทุกวัน? พี่ชายและฉันชอบกินเป็ นอาหารเช้า”

เสี ยงเห่าทําให้อิกกิกระโดดผลุง “นัน่ เสี ยงอะไร?”
“อ๋ อ นัน่ ตาวนี่ หมาของฉันเอง” เคลี่ตอบ
อิกกิกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะ “โอ เคลี่ ฉันไม่คิดว่าการอยูท่ ี่นี่เป็ นความคิดที่ดีหรอกนะ
ตาวนี่อาจอยากกินฉันเป็ นมื้อเที่ยงเมื่อไรก็ได้ เราไปกันดีกว่า”
อิกกิโผไปที่ประตูอย่างรวดเร็ วพร้อมด้วยเคลี่ที่ปิดประตูตามหลัง “แต่อิกกิ เธอต้องหาบ้านใหม่นะ”
ทันใดนั้น อิกกิหยุด “เคลี่ ดูที่อาคารหลังใหม่ที่ทีมประกาศและก่อสร้าง กําลังสร้างซิ!

เธอเห็นท่อนํ้าขนาดใหญ่น้ นั ไหม? นัน่ จะเป็ นบ้านได้อย่างดี
และฉันสัญญาว่าจะไม่ทาํ ให้พวกผูห้ ญิงกลัว!
ขอบคุณสําหรับการพาเที่ยวและบอกเล่าเรื่ องราวของมิชชันนารี จากทัว่ โลกที่ทาํ งานที่โรงเรี ยนพระคัมภี
ร์แห่งนี้ ”

สู่ การอภิปราย

บอกเด็ก ๆ ว่า เนื่องจากคอสตาริกามีฝนตกชุ ก ผู้คนจึงมีคําทีแ่ ตกต่ างกันในการพรรณนาถึงฝนนี้
เช่ น “ขนแมว” ซึ่งหมายถึง ฝนทีอ่ ่ อนนุ่มและเบา
ฝนทีต่ กอย่ างอุดมสมบูรณ์ ทาํ ให้ ผนื ดินอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาแน่ นทีส่ ุ ด
ป่ าไม้ เหล่ านีเ้ ป็ นบ้ านของสั ตว์ ป่านานาชนิด แท้จริงแล้ว
ในคอสตาริกามีพชื และสั ตว์ หลากหลายสายพันธุ์มากกว่าประเทศใด ๆ
หนึ่งในสั ตว์ เหล่ านั้นก็คือ กิง้ ก่ าอีกวั นา
สั ตว์ ประเภทนีใ้ กล้ สูญพันธุ์ในบางประเทศในอเมริกากลางและในบางประเทศก็ได้ สูญพันธุ์ไปแล้ว
แต่ ในคอสตาริกาได้ มีการสร้ างสวนอีกวั นาขึน้ มาเพือ่ ทําการวิจัยและพิทกั ษ์ อกี วั นาและผืนป่ าทีพ่ วกมันอ
าศัยอยู่
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 5 และอธิบายคําสั่ง คุณต้องใช้สีเทียนหรื อปากกาเมจิก กรรไกร และกาว

ขออาสาสมัครช่วยบอกชื่อสัตว์ และจากนั้นให้เด็กทําแผ่นกิจกรรมให้เสร็ จ ยํ้าเด็ก ๆ ในเรื่ องต่อไปนี้:

พระเจ้าทรงรักสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิด ไม่วา่ เล็กหรื อใหญ่
มิชชันนารี ได้แบ่งปั นความจริ งข้อนี้แก่ผคู ้ นที่พวกเขาไปรับใช้และสอนว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาและทร
งห่วงใยพวกเขาเหมือนที่พระองค์ทรงห่วงใยสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดที่ทรงสร้าง

สัตว์ ต่าง ๆ ในแผ่ นกิจกรรม : 1. นกเงือก, 2. อีกวั นา, 3. ลิงสไปเดอร์, 4. กบต้นไม้, 5. งูเหลือม, 6.
เต่าทะเล

ช่ วงอธิษฐาน

ก่อนเริ่ มชั้น เตรี ยมกระดาษที่มีชื่อของมิชชันนารี ในคอสตาริ กา ชื่อของมิชชันนารี คน้ หาได้ใน
www.nazarene.org คลิกที่ “missions” จากนั้นไปที่ “Missionary Profiles” (ทางขวามือของหน้า)
“Mexico/Central America” และ “View printable list of missionaries”
บอกเด็ก ๆ ว่า เราได้ รู้ ว่าคอสตาริกาเป็ นสถานทีท่ สี่ วยงามและมีวฒ
ั นธรรมที่น่าสนใจ
อีกทั้งเรายังได้ รู้ ว่ามิชชั นนารี ได้ มาจากหลายประเทศทัว่ โลกเพือ่ บอกผู้คนถึงเรื่องพระเยซู
อ่าน 1 พงศาวดาร 16:24 บอกเด็ก ๆ ว่า
ให้ เรามีอธิษฐานเผือ่ มิชชั นนารีทกี่ าํ ลังแบ่ งปันความรักและฤทธิ์เดชของพระเยซูให้ แก่ ผ้คู น
ให้ เราอธิษฐานเผือ่ ชาวคอสตาริกาและเพือ่ ให้ พระเจ้ าสร้ างอาณาจักรของพระองค์ ในประเทศคอสตาริกา
ต่ อไป
บอกชื่อมิชชันนารี ที่รับใช้อยูใ่ นคอสตาริ กาให้เด็ก ๆ ฟัง
ขออาสาสมัครอธิ ษฐานเผื่อมิชชันนารี คนละ 1 ประโยค จากนั้นคุณก็อธิ ษฐานปิ ด
แจกว่าวคําอธิ ษฐานและให้เด็ก ๆ ติดกระดาษคําอธิษฐานลงไป

บทที่ 6: โคลัมเบีย
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้รู้วา่ มีหลายวิธีที่จะได้รับการสร้างเป็ นสาวกและไปสร้างผูอ้ ื่นต่อไป

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• โคลัมเบียเป็ นประเทศผูผ้ ลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก
• ชาวโคลัมเบียชื่นชอบการรับประทานอาหารที่มีมดย่าง
บางคนบอกว่ามีรสชาติเหมือนข้าวโพดคัว่ อบเนย แต่บางคนก็บอกว่ารสชาติเหมือนเบคอน
่ ี่เหมืองในโคลัมเบีย
• แหล่งมรกตที่มากที่สุดในโลกอยูท
• ชาวโคลัมเบียชอบกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลและการสู ้ววั
• โคลัมเบียได้รับการตั้งชื่ อตามนักสํารวจชาวยุโรปที่ชื่อ คริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
• หนึ่งในคริ สตจักรนาซารี นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยูใ่ นประเทศโคลัมเบีย

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
โคลัมเบียเป็ นหนึ่งในประเทศผูผ้ ลิตมรกต ดอกไม้ และเมล็ดกาแฟที่ใหญ่ที่สุด
ให้ติดป้ ายไว้ที่มุมห้องเขียนว่า “ร้านกาแฟ” ตกแต่งป้ ายด้วยสี เขียว จัดวางแจกันดอกไม้
ถุงกาแฟหรื อด้วยกาแฟที่มีเมล็ดกาแฟอยู่ และเครื่ องทํากาแฟ ต้มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน (Decaf coffee)

เมื่อเด็ก เข้ามาในห้อง เสริ ฟกาแฟมอคค่า ลาเต้ที่ไม่มีคาเฟอีน ในส่ วนผสม นม ½,
กาแฟที่สกัดคาเฟอีนออก ½, และนํ้าเชื่อมช็อกโกแลต
หรื อจะเสริ ฟกาแฟสกลัดคาเฟอีนออกโดยใส่ นมข้นหวานก็ได้ –
ซึ่ งเครื่ องดื่มที่ชาวโคลัมเบียทําจะเป็ นกาแฟดําเข้ม
ลา คาซา เดอ โอราซี โอน – ในภาษาสเปนหมายถึง “นิเวศอธิษฐาน” – คริ สตจักรนาซารี นในคาลิ
ประเทศโคลัมเบีย เริ่ มขึ้นในปี 1985 มีผเู้ ชื่อเพียง 5 คน โดยรวม ศจ.อเดลเบอร์โต้และนิเนเย่ เฮเรรา
ซึ่ งเป็ นผูร้ ับใช้ที่นนั่ ด้วย ปั จจุบนั มีสมาชิกกว่า 8,000
คนเข้าร่ วมการนมัสการหลายรอบในช่วงสุ ดสัปดาห์ ยุทธวิธีน้ ีง่าย ๆ ก็คือ

การสร้างสาวกโดยการอธิ ษฐาน การสร้างสาวกไม่ใช่สาํ หรับผูใ้ หญ่เท่านั้น เด็ก ๆ
ก็มีส่วนในการสร้างสาวกด้วย พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูในความเชื่ อ และในทางกลับกัน เด็ก ๆ
ได้ช่วยให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ มาเป็ นสาวกด้วย
สถานนมัสการแห่งนี้ใช้คริ สตจักรบ้านในการสร้างสาวกในบริ เวณใกล้เคียง
งานรับใช้ของพวกเขาได้รับการอาบชโลมด้วยคําอธิษฐานที่ต่อเนื่องโดยการเติมเต็มในพระวิญญาณขอ
งคริ สเตียนในคริ สตจักรนาซารี น
เขียนข้อมูลเบื้องต้นแต่ละข้อบนกระดาษและวางไว้ในถ้วยกาแฟ ถ่ายเอกสารแผ่นกิจกรรมที่ 6 –
ให้พอสําหรับเด็กทุกคน
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 6 และบอกเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ
มีเวลาหนึ่งนาทีทจี่ ะหาและตามรอยคริสตจักรแต่ ละแห่ งซึ่งซ่ อนอยู่ในภาพในหน้ านี้
หลังจากผ่ านไปหนึ่งนาที ให้เด็ก ๆ บอกจํานวนคริ สตจักรที่พวกเขาค้นพบ
บอกเด็ก ๆ ว่า คริสตจักรเป็ นสถานทีท่ คี่ นของพระเจ้ ามารวมตัวกันเพือ่ นมัสการพระเจ้ า ร้ องเพลง
ฟังคําเทศนา อธิษฐาน อ่ านและศึกษาพระคัมภีร์ ให้ เราดูในแผ่นกิจกรรมอีกครั้ง เด็ก ๆ เห็นอาคารอื่น ๆ
ทีจ่ ะนํามาใช้ ทาํ กิจกรรมเหล่ านีไ้ ด้ หรือไม่ ? ช่วยเด็ก ๆ หาโรงเรี ยน กระท่อม และบ้าน ชี้ให้เด็ก ๆ
เห็นว่าสถานที่เหล่านี้สามารถใช้เป็ นสถานที่นดั พบสําหรับคริ สตจักรและผูค้ นทัว่ โลกได้ใช้สถานที่เหล่
านี้เป็ นเหมือนคริ สตจักร
บอกเด็ก ๆ ว่า สิ่ งทีส่ ํ าคัญกว่ าอาคารก็คือคนทีม่ าร่ วมทีน่ ั่น คนเหล่านั้นเป็ นพระกายของพระคริสต์
และพวกเขาเป็ นคนที่ทาํ งานรับใช้ คริสตจักร : เทศนา สั่ งสอน เยีย่ มผู้ป่วย ช่ วยผู้ขัดสน
หนึ่งในงานทีส่ ํ าคัญของคริสตจักรคือการเตรียมบรรยากาศทีผ่ ้ คู นสามารถพบพระเจ้ าในการอธิษฐา
น พระเยซู ตรัสว่ า “นิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็ นนิเวศอธิษฐานสํ าหรับประชาชาติท้งั หลาย” (มาระโก
11:17ก) “นิเวศอธิษฐาน” เป็ นคําอธิบายถึงคริสตจักรในอีกทางหนึ่ง
ชี้ประเทศโคลัมเบียในแผนที่
ขออาสาสมัครออกมาเลือกข้อมูลเบื้องต้นจากถ้วยกาแฟและอ่านออกเสี ยง
บอกเด็ก ๆ ว่า
เรื่องราววันนีจ้ ะพูดถึงการที่พระเจ้ าทํางานผ่านหญิงชาวโคลัมเบียทีอ่ ยู่ในไมอามี่ในการนํานักโทษมาเชื่อ
ในพระเจ้ า

เรื่องราวพันธกิจ : การสร้ างสาวกและเก้ าอีท้ ี่ว่างเปล่ า
โดย ลีเลียนา วาร์ กาส ตามคําบอกเล่าของ แมท ไพรซ์

ลิเลียนารู ้สึกกลัวเมื่อเธอเริ่ มประกาศครั้งแรกกับนักโทษที่ชื่อ เฟลิกซ์
“ฉันไม่เคยพบชายคนนี้มาก่อน แต่ในใจบอกให้ฉนั คุยกับเขาเรื่ องพระเจ้า”
ลีเลียนาทบทวนความทรงจํา
ตอนแรก เฟลิกซ์โกรธ เขาบอกว่า “ถ้าคุณมาที่นี่เพื่อบอกเรื่ องของพระเจ้า ก็ให้กลับไปซะ”
แต่ลิเลียนาก็บอกเรื่ องของพระเจ้าให้เขา เธอไปเยีย่ มเขาทุก ๆ แปดวันในเรื อนจํา
มิตรภาพของพวกเขาเติบโตขึ้น และไม่นานลิเลียนายอมรับว่าเธอตกหลุมรักเขา สิ่ งนี้ ทาํ ให้เธอกลัว
เป็ นเวลาหกเดือนที่ลิเลียนาปฏิเสธที่จะไปเยีย่ มเฟลิกซ์
เธอเริ่ มอธิ ษฐานอดอาหารและถามพระเจ้าถึงสิ่ งที่เธอควรทํา
วันหนึ่ง ลิเลียนาเปิ ดพระคัมภีร์ใน กิจการ 9:13-15
ดูเหมือนพระเจ้าจะตรัสตอบเธอผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้วา่ “จงไปเถิด
เพราะว่าคนนั้นเป็ นภาชนะที่เราได้เลือกสรรไว้”
สิ่ งนี้ช่วยให้ลิเลียนาตระหนักว่าเธอต้องร่ วมในแผนงานการช่วยให้รอดของพระองค์กบั เฟลิกซ์
ดังนั้นเธอจึงกลับไปที่เรื อนจํา
หลังจากนั้นไม่นาน ลิเลียนาและเฟลิกซ์ได้แต่งงานกันโดยอนุศาสนาจารย์ในเรื อนจํา
ทุกครั้งที่ลิเลียนามาเยีย่ มเฟลิกซ์เธอจะบอกว่า “พระเยซูรักคุณ” และเฟลิกซ์ก็จะตอบว่า
“ผมไม่เชื่อในพระเจ้า” แต่ลิเลียนาก็ไม่ยอมแพ้ เธอเชื่อว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจเฟลิกซ์ได้
ไม่นาน เฟลิกซ์ก็ได้รับการปล่อยตัวจากเรื อนจําและถูกส่ งกลับโคลัมเบีย
เขาตัดสิ นใจว่าการแต่งงานของลิเลียนานั้นคงไปไม่รอด เขาจึงได้ทิ้งเธอไป
แต่เธอก็ตามเขาไปโคลัมเบีย เฟลิกซ์บอกเธอว่า “เธอไม่มีธุระอะไรต้องอยูท่ ี่โคลัมเบีย
กลับไปสหรัฐอเมริ กาเสี ยเถอะ”
“มีเพียงกําลังในพระเจ้า” ลิเลียนาบอก “ที่ทาํ ให้ฉนั อยูก่ บั เฟลิกซ์”
เฟลิกซ์บอกลิเลียนาให้เลิกไปคริ สตจักร
เขาเสนอเงินให้เธอถ้าเธอจะลืมเรื่ องของพระเจ้าและไปปาร์ต้ ีกบั เขา เธอไม่ฟังเฟลิกซ์
แต่กลับอธิ ษฐานเผื่อเขาต่อไป
วันหนึ่ง ลิเลียนาได้พบคริ สตจักรนาซารี นคาลิ
ซึ่ งเธอได้พบกับหญิงคนหนึ่งที่หนุนใจเธอให้ต่อสู้ในชีวติ แต่งงานต่อไป
หญิงนั้นยํ้าเตือนลิเลียนาว่าพระเยซูทรงห่วงใยทั้งเธอและเฟลิกซ์และคริ สตจักรจะอธิ ษฐานเผื่อพวกเขา

ลิเลียนาเข้าร่ วมนมัสการกับคริ สตจักรคาลิ ทุกครั้งที่เธอไปคริ สตจักร เธอจะจองที่นงั่ ถัดจากเธอไว้
ถ้ามีคนมาถามเพื่อนัง่ ที่เก้าอี้ตวั นั้น เธอจะบอกว่า “ขอโทษค่ะ นี่เป็ นที่สาํ หรับสามีฉนั ”
จากนั้นเธอก็อธิ ษฐานว่าเขาจะมาสักวันหนึ่ง
เฟลิกซ์ยงั คงปฏิเสธพระเจ้าต่อไป คืนหนึ่งเขาท้าลิเลียนาว่า
“ผมอยากรู ้วา่ พระเจ้าของเธอนั้นมีฤทธิ์ อาํ นาจเหมือนอย่างที่เธอบอกจริ ง ๆ”
ลิเลียนาอธิ ษฐานว่า “พระเจ้า โปรดสําแดงฤทธิ์ อาํ นาจของพระองค์และความรักที่ทรงมีต่อเขาด้วย”
ในวันถัดมา เฟลิกซ์ได้ถามขอเบอร์ โทรศัพท์ของศิษยาภิบาล ตอนแรก
ลิเลียนากลัวว่าเฟลิกซ์จะทําอะไร
แต่เธอได้อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าสําหรับฤทธิ์ อาํ นาจและความรักที่มีต่อเฟลิกซ์
ตอนนี้เธอจึงต้องวางใจในพระเจ้า ดังนั้น เธอจึงได้ให้เบอร์ โทรศัพท์เขา
หลังจากที่เฟลิกซ์ได้โทรศัพท์ไป เขาก็ไปพบกับศิษยาภิบาลเป็ นเวลายาวนานในคืนนั้น
เมื่อเฟลิกซ์กลับมาบ้าน ลิเลียนาเจอเขาที่ประตู เธอมองที่เขาและเห็นนํ้าตาไหลลงมาบนใบหน้าเขา
เขาขอให้ลิเลียนายกโทษให้เขาและบอกว่า “ตอนนี้พระเจ้าของเธอก็เป็ นพระเจ้าของผม
ผมต้องการทิง้ ชีวติ เก่า ให้เรามาเริ่ มต้นชีวติ ใหม่ดว้ ยกันนะ”
ลิเลียนาขอบคุณสําหรับการตอบคําอธิ ษฐาน ปั จจุบนั เธอเป็ นพยานว่า “เรามีฤทธิ์ เดชของพระเจ้า –
พระเจ้าผูท้ รงสามารถกระทําได้ทุกสิ่ ง เราต้องเชื่ อในพระองค์ มอบหัวใจให้พระองค์อย่างหมดใจ
และวางใจในพระเจ้า หากไม่มีพระเจ้า เราทําอะไรไม่ได้เลย พระองค์ทรงมหัศจรรย์
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทําสิ่ งนี้ในชีวติ ของเฟลิกซ์
ปัจจุบนั เฟลิกซ์และลิเลียนารับใช้พระเจ้าอยูใ่ นประเทสเอลกวาดอร์

สู่ การอภิปราย

พูดคุยกันด้วยคําถามต่อไปนี้ :

1. ลิเลียนาเป็ นผูส้ ร้างสาวกอย่างไร?
2. ให้เด็ก ๆ คิดถึงคนที่เด็ก ๆ อยากพาเขามาคริ สตจักรและเด็ก ๆ ก็ที่จะอยากเก็บที่วา่ งไว้ให้เขา?
3. ปั จจุบนั เฟลิกซ์และลิเลียนากําลังสร้างคนอื่น ๆ ให้เป็ นสาวกอยูท่ ี่ไหน?
บอกเด็ก ๆ ว่า สมาชิ กคริสตจักรนาซารีน คาซา เดอ โอราซีโอน ในคาลิ โคลัมเบีย
ได้ อธิษฐานเผือ่ ทุกเก้ าอีใ้ นคริ สตจักรก่ อนการประชุ มสุ ดสั ปดาห์
ทุกเช้ าวันอังคารพวกเขาจะร่ วมกันอธิษฐานก่อนทํางานและไปโรงเรียน วันพุธ

สมาชิ กจะใช้ เวลาอธิษฐานอดอาหารด้ วยกันตลอดทั้งวัน พวกเขาลงชื่ออธิษฐานกันคนละสองชั่วโมง
มีสมาชิ กคริสตจักรอืน่ ๆ ทัว่ โลกได้ เข้ าร่ วมการอธิษฐานอดอาหารแบบเดียวกันนี้ 24 ชั่ วโมง
สองวันต่ อสั ปดาห์
ใช้คาํ ถามต่อไปนี้เพื่อนําสู่ การพูดคุยเกี่ยวกับฤทธิ์ เดชของคําอธิ ษฐานที่ทาํ ให้เกิดสาวกและคริ ส
ตจักรที่เติบโต
1. รู ปแบบการอธิ ษฐานที่คริ สตจักรสามารถจัดได้มีอะไรบ้าง? (การอธิ ษฐานลูกโซ่
การประชุมอธิ ษฐาน กลุ่มอธิ ษฐาน เดินอธิ ษฐาน การอธิ ษฐานอดอาหาร การอธิ ษฐานมื้อเช้า
จัดให้มีห้องอธิ ษฐาน ฯลฯ (หากคริ สตจักรของคุณไม่ได้เริ่ มต้นในการอธิษฐานเหล่านี้
คุณอาจต้องอธิ บายให้เด็ก ๆ ฟัง บางทีเด็ก ๆ อาจอยากเริ่ มการอธิ ษฐานเหล่านี้เอง)
2. คุณคิดว่าการอธิ ษฐานช่วยให้คริ สตจักรเติบโตได้อย่างไร? (เน้นในแผนการของพระเจ้า
ทําให้ผคู ้ นสามารถแสวงหาและรู ้จกั นํ้าพระทัยของพระเจ้า เน้นในเรื่ องการเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
ฯลฯ)
3. คุณสามารถมีส่วนในงานพันธกิจการอธิ ษฐานได้อย่างไรบ้าง?
บอกเด็ก ๆ ว่ า แม้ ว่าเราจะยังเป็ นเด็ก แต่ เราก็สามารถเติบโตในฝ่ ายวิญญาณและมีอทิ ธิพลต่ อบางคนได้
คริสตจักรนาซารีน คาซา เดอ โอราซีโอนได้ แสดงให้ เห็นถึงความจริงเดียวกันนี้
คริสตจักรนีเ้ ริ่มต้ นด้ วยสมาชิ กเพียงไม่ กคี่ น และได้ เติบโตเป็ นคริสตจักรทีม่ ีสมาชิกกว่า 8,000 คน
ให้ ลองคิดสิ่ งต่ อไปนี้:
หากคริสเตียนทุกคนนําคนมาเชื่ อหนึ่งคนในแต่ ละปี และสร้ างคนนั้นให้ เป็ นสาวกในแบบเดียวกัน
ก็จะใช้ เวลา 35 ปี ในการนําคนทั้งโลกมาเชื่อพระเจ้ า! นั่นเป็ นการทวีคูณ!
ให้ เราตามรอยแบบอย่ างของคริสตจักรคาซา เดอ โอราซีโอนและออกไปนําคนในโลกมาถึงพระคริสต์

ช่ วงอธิษฐาน

แบ่งปั นหัวข้ออธิ ษฐานต่อไปนี้ จากนั้นให้เด็ก ๆ ใช้หนึ่งในท่าทีของการอธิ ษฐาน (คุกเข่า ยืน นัง่ )
และอธิ ษฐานหนึ่งประโยค
• อธิ ษฐานเผื่อศิษยาภิบาลและคนงานในคริ สตจักร
• อธิ ษฐานเผื่อคนที่กาํ ลังได้รับการฝึ กให้ข้ ึนมาเป็ นศิษยาภิบาล
• อธิ ษฐานเผื่อคนที่ตอ
้ งการได้ฟังเรื่ องของพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด
• อธิ ษฐานเผื่อผูเ้ จ็บป่ วยและต้องการการรักษา

•
•

อธิ ษฐานเผื่อคริ สตจักรในโคลัมเบียให้เติบโตขึ้น
อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าเรี ยกผูค้ นในโคลัมเบียลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าในฐานะมิชชันนารี ในที่ต่าง ๆ
ทัว่ โลกในการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์

บทที่ 7 : เปรู
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเด็ก ๆ ให้เรี ยนรู ้วา่ ข่าวประเสริ ฐได้ไปสู่ ผคู ้ นในโลกที่เข้าถึงได้ยาก
โดยใช้ความรักของพระเยซูได้อย่างไร

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• เปรู เป็ นที่อยูข่ องอาณาจักรอินคาโบราณ
• มาชู ปิ ชู (Machu Picchu) เป็ นซากปรักหักพังโบราณของอินคาอยูใ่ นเทือกเขาแอนดีส
ซึ่ งเป็ นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่มาที่เปรู
• แม่น้ าํ อะเมซอนเริ่ มต้นจากประเทศเปรู
• พันธกิจของนาซารี นทํางานกับชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผ่าอากัวรู นาที่อยูบ่ ริ เวณแม่น้ าํ มาร์ อูนโยน
ซึ่ งเป็ นหนึ่งในต้นนํ้าของแม่น้ าํ อเมซอน
• อีกีโตส เป็ นเมืองที่อยูใ่ นป่ าอเมซอน
และเป็ นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถเข้าถึงได้โดยทางเครื่ องบินและเรื อเท่านั้น
• มีงานเฉลิมฉลองมากกว่า 3,000 ครั้งเกิดขึ้นในเปรู แต่ละปี ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับศาสนา

การนําเสนอบทเรี ยน

บทนํา
ใช้พ้นื ที่ส่วนหนึ่งในห้องทําเป็ นป่ า ใช้ศิลปวัตถุ และ/หรื อต้นไม้จริ งเพื่อทําเป็ นป่ าทึบ
วางตุก๊ ตาสัตว์ยดั นุ่นเช่น ลิง นก สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ ไว้บนต้นไม้และพืชต่าง ๆ ให้เด็ก ๆ
นัง่ ลงบนพื้นที่น้ ีเมื่อคุณเล่าเรื่ องเกี่ยวกับ เกรก การ์แมน เมื่อเด็กเข้ามาในห้อง เปิ ดเพลงเบา ๆ
หรื อเสี ยงสัตว์ในป่ า ทําห้องให้มืดลงเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศป่ า
พระเจ้าเรี ยกบางคนให้เป็ นพยานฝ่ ายพระองค์ในพื้นที่ที่ห่างไกลทุกแห่งบนโลก
เช่นในป่ าของเปรู ที่ซ่ ึ งแลรี่ และแอดดี้ การ์ แมนได้รับใช้เป็ นเวลามากกว่า 40 ปี
พวกเขาดูแลครอบครัวในป่ าซึ่ งเป็ นพื้นที่ห่างไกล พวกเขาเจอกับความยากลําบากและการข่มเหง

แต่ครอบครัวการ์ แมนก็อดทน และพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาที่ให้พวกเขาไปและอยูด่ ว้ ยกับเขา
อาณาจักรของพระองค์ได้สร้างขึ้นในป่ าของประเทศเปรู
ก่อนเริ่ มชั้นเรี ยน เขียนข้อมูลเบื้องต้นหกข้อไว้บนกระดาษข้อละแผ่น บอกเด็ก ๆ ว่า
วันนีเ้ ราจะเรี ยนรู้ จักประเทศเปรู ประเทศในอเมริกาใต้ ชี้ตาํ แหน่งประเทศเปรู บนแผนที่
จากนั้นจึงหยิบข้อมูลเบื้องต้นขึ้นมาครั้งละหนึ่งข้อ และขออาสาสมัครอ่านออกเสี ยง
(เตรี ยมช่วยเด็กในการออกเสี ยง)
บอกเด็ก ๆ ว่า หนึ่งในวิธีทผี่ ู้คนเดินทางเข้ าไปในป่ าของเปรู คือทางแม่ นํา้
พวกเขาใช้ แม่ นํา้ เป็ นเหมือนถนน ในเปรู ผู้คนมากมายเดินทางโดยใช้ เรือแคนนู
พวกเขาใช้ พายเพือ่ ให้ เรือเคลื่อนทีใ่ นนํา้ ในวันนี้
เราจะมีการแข่ งขันกันในแม่ นํา้ มาร์ อูนโยนซึ่งเป็ นแม่ นํา้ สายสํ าคัญในเปรู
มันเป็ นหนึ่งในแม่ นํา้ ทีใ่ หญ่ ซึ่งไหลลงสู่ แม่ นํา้ อเมซอน บอกตําแหน่งแม่น้ าํ นี้บนแผนที่
แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็ นสองทีมและให้ไม้พายกับคนแรกของแถว บอกเด็ก ๆ ว่า เราจะมาดูกนั ว่าเด็ก ๆ
จําข้ อมูลเบือ้ งต้ นได้ มากแค่ ไหนกัน ให้มีรายการของข้อมูลเบื้องต้นจากบทเรี ยนก่อนหน้านี้ดว้ ย ถ้ าเด็ก
ๆ ตอบได้ ถูกต้ อง ก็จะสามารถส่ งไม้ พายให้ คนที่อยู่ถัดไปในทีมได้
แต่ ถ้าตอบไม่ ถูกไม้ พายก็จะอยู่ทเี่ ดิมและพยายามอีกครั้งเมื่อถึงรอบของตน
ทีมทีส่ ่ งไม้ พายไปได้ ไกลทีส่ ุ ดจะเป็ นผู้ชนะ ให้รางวัลกับแต่ละทีม
บอกเด็ก ๆ ว่า เรื่องราวในวันนีเ้ ป็ นเรื่องของเกรก
ลูกของมิชชั นนารี ทเี่ ติบโตขึน้ ในป่ าของเปรูพร้ อมด้ วยพ่อแม่ ของเขา

เรื่องราวพันธกิจ : ชีวติ ในป่ าของลูกมิชชันนารี
โดย เวส อีบาย

“เกรก นี่ไส้เดือนตัวอ้วนน่าหมํ่า” รัสตี้บอก “นี่อาจทําให้จบั ปลาดุกตัวใหญ่ได้”
“นี่ไส้เดือนเป็ นโขยงเลย” เกรกบอก ในขณะที่เขาขุดดินโคลนด้วยมีดมูเชเต
(มีดขนาดใหญ่คล้ายดาบ) “เราจะจับปลาได้เยอะแน่วนั นี้”
“ฉันคิดว่าเรามีไส้เดือนพอแล้ว” รัสตี้บอก “ให้เราไปที่แม่น้ าํ กัน”
“เกรกและพี่ชายชื่นชอบการขุดหาไส้เดือนเพื่อทําเป็ นเหยื่อตกปลา
จากการเป็ นลูกมิชชันนารี ในป่ าของเปรู ทําให้พวกเขาชอบชีวติ ที่ไร้กงั วล”

พี่นอ้ งมุ่งหน้าไปยังต้นไม้ริมฝั่งแม่น้ าํ มาร์ อูนโยน “นี่เป็ นจุดที่ยอดเยีย่ ม” เกรกบอก
“ดูสิวา่ เราจะจับอะไรได้บา้ ง”
พวกเขามัดสายเบ็ดกับกิ่งไม้และโยนตะขอที่มีไส้เดือนลงไปในนํ้า
“ตอนนี้เราไปว่ายนํ้าได้ ใครไปถึงคนสุ ดท้ายเป็ นลิง” เกรกบอกในขณะที่เขากระโจนลงไปก่อน
เมื่อพวกเขามองไปที่สายเบ็ด ถ้าสายเบ็ดยังหย่อนอยู่ พวกเขารู ้วา่ พวกเขายังไม่ได้ปลา
แต่ถา้ สายเบ็ดตึงนัน่ หมายความว่าปลาติดเบ็ด
พวกเขาจะหยุดว่ายนํ้าเพื่อไปเอาปลาออกจากเบ็ดแล้วจึงใส่ เหยือ่ ใหม่อีก จากนั้นพวกเขาก็จะพุง่ ลงแม่น้ าํ
หลังจากผ่านไปหนึ่งชัว่ โมง เกรกบอกว่า “ผมหิวแล้ว เราไปหาจับลูกอ๊อดกันเถอะ”
เกรกและรัสตี้เจอแอ่งนํ้าเล็ก ๆ ที่มีลูกอ๊อดอยูเ่ ต็มไปหมด
ทั้งสองตักลูกอ๊อดขึ้นมาด้วยมือแล้วห่อด้วยใบไม้ จากนั้นก็ก่อกองไฟและย่างลูกอ๊อดกิน
“นี่อร่ อยมาก!” รัสตี้เสริ ม “เราไปจับมาเพิ่มกันอีกดีกว่า”
เด็กชายทั้งสองจึงไปหาลูกอ๊อดเพิ่มอีก
***

วันนี้เกรกจะมาบอกกับเด็ก ๆ ว่า “นัน่ เป็ นชีวติ ในวัยเด็กของผม”
เกรกอายุสี่ปีเมื่อพ่อแม่ของเขา คือ แลรี่ และแอดดี้ การ์แมนย้ายไปที่เปรู ในฐานะมิชชันนารี ดร.แลรี่
การ์ แมนรู ้สึกได้วา่ พระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้เป็ นมิชชันนารี กบั ผูค้ นในป่ าของเปรู
เขาย้ายไปที่นน่ั พร้อมด้วยภรรยาและลูก ๆ ทั้งสามคนคือ รัสตี้ เกรก และแคนดี้
“ทิม น้องชายคนเล็กของเราเกิดที่เปรู ” เกรกบอก
“ผมเติบโตมาในครอบครัวคริ สเตียนที่มีความรักและห่วงใย เมื่อถึงเวลาไปโรงเรี ยน!
ผมเข้าเรี ยนที่โรงเรี ยนประจํา ผมรู ้เสมอว่าพระเจ้าอยากให้ผมเป็ นบุตรของพระองค์
ผมขอให้พระองค์เข้ามาในชี วติ ของผมมากกว่าหนึ่งครั้ง”
วันคริ สต์มาสปี หนึ่งเมื่อเกรกกลับมาจากโรงเรี ยน เขารู ้วา่ เขาไม่ได้ดาํ เนินชี วติ เป็ นที่พอพระทัย
“ในบ้านของเราใจกลางป่ าอเมซอนใกล้แม่น้ าํ มาร์ อูนโยน” เกรกบอก
“ผมคุกเข่าข้างโซฟาและขอพระเยซูยกโทษบาปผิดและเข้ามาในชีวติ
นี่เป็ นหนึ่งในวันหยุดคริ สต์มาสที่ยอดเยีย่ มที่สุดของผม”
ปัจจุบนั เกรกรับใช้ในคริ สตจักรนาซารี น เขาดูแลคริ สตจักรในแคลิฟอเนีย
เขายังคงรักในงานมิชชัน่ และเดินทางไปเปรู เพื่อเยีย่ มเยียนพี่นอ้ ง
อีกทั้งเขายังได้นาํ ทีมประกาศและการก่อนสร้าง เข้าไปในป่ าด้วย
ศจ.เกรก การ์ แมนและภรรยา เลสลี่มีลูกสาวสองคน คือ อูบรี และสเปนเซอร์
ครอบครัวเขารักประเทศเปรู เช่นเดียวกับตัวเขา และพวกเขาก็ไปเยีย่ มเปรู หลายครั้ง

ในปี หนึ่ง เกรกและลูกสาวทั้งสองได้ปั่นจักรยานเป็ นระยะทางไกลในเปรู
“เราเริ่ มปั่ นจากเมืองชิ เคลียโย ทางตอนเหนื อของเปรู ใกล้มหาสมุทรแปซิ ฟิค” เกรกบอก
“เราปั่ นขึ้นและข้ามเทือกเขาแอนดีสและลงเข้าไปในป่ า เราหยุดที่นิว โฮริ ซอน
ซึ่งเป็ นศูนย์งานมิชชัน่ ของนาซารี นซึ่งพ่อแม่ได้อยูท่ ี่นี่เป็ นเวลานานหลายปี
เป็ นการเดินทางเป็ นระยะทาง 300 ไมล์ และใช้เวลา 5 วัน
วัตถุประสงค์ของการปั่ นจักรยานก็เพื่อหาทุนให้แก่โรงเรี ยนพระคัมภีร์สองแห่งในเปรู
หนึ่งในนั้นตั้งอยูใ่ นป่ า”
“งานพันธกิจมิชชัน่ เป็ นของคนทุกคน” ศจ.การ์ แมนกล่าว “ฤดูร้อนแทบทุกปี
ลูกสาวของเราจะมีส่วนในโครงการงานมิชชัน่ บางอย่างเสมอ ผมจะไม่หยุดสนับสนุนงานมิชชัน่
เพราะมันเป็ นสิ่ งที่ผมปรารถนาในหัวใจ”

สู่ การอภิปราย

บอกเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ รู้ หรือไม่ ว่าทําไมลูก ๆ ของ ศจ.เกรก การ์ แมน คือ
อูบรีและสเปนเซอร์ ถึงชอบไปประเทศเปรู? เด็ก ๆ อยากเป็ นลูกมิชชันนารีทอี่ ยู่ในป่ าของเปรู หรือไม่ ?
เพราะอะไร?
หลังจากที่เด็ก ๆ ตอบคําถาม บอกเด็ก ๆว่า
มิชชันนารีต้องเรี ยนรู้ในการยอมรับวัฒนธรรมของผู้คนทีต่ นไปรับใช้
ครอบครัวการ์ แมนยอมรับวัฒนธรรมของเปรู
สิ่ งนีท้ าํ ให้ เป็ นไปได้ สําหรับพวกเขาในการเป็ นพยานต่ อผู้คนถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ และนําคนมากมายม
าต้ อนรับพระเยซู พระผู้ช่วยให้ รอด
ใช้แผ่นกิจกรรมที่ 7 เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรี ยนรู้ขอ้ พระคัมภีร์
“และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา ในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8) ก่อนเริ่ มเรี ยน
ให้เขียนข้อพระคัมภีร์ไว้บนกระดาษขนาดใหญ่หรื อกระดาษแข็ง
บอกเด็ก ๆ ว่า หนึ่งในสถานทีใ่ นเปรูที่ผ้คู นนิยมไปคือ มาชู ปิ ชู
สถานทีน่ ีเ้ ป็ นหนึ่งในบ้ านของชนพืน้ เมืองอินเดียแดงเผ่าอินคาทีอ่ ยู่ในเปรู เมื่อหลายร้ อยปี ทีผ่ ่านมา มาชู
ปิ ชู สร้ างติดเทือกเขา ผู้คนปลูกพืชแบบขั้นบันได
นี่ทาํ ให้ ยากต่ อคนภายนอกหรือศัตรู ทจี่ ะเข้ าถึงพวกเขา

ถือข้อพระคัมภีร์ข้ ึนและบอกว่า พระคัมภีร์นีเ้ ป็ นถ้ อยคําของพระเยซู อ่านข้อพระคัมภีร์ออกเสี ยง
พูดคุยถึงความหมายของเยรู ซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรี ย และที่สุดปลายแผ่นดินโลก ให้เด็ก ๆ
อ่านพระคัมภีร์ออกเสี ยงพร้อมกันสองครั้ง
จากนั้นขออาสาสมัครหนึ่งหรื อมากกว่านั้นให้ท่องข้อพระธรรม
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 7 และอธิ บายคําสั่งให้เด็ก ๆ ก่อนเริ่ มทํา
หนุนใจให้เด็กนําข้อพระธรรมนี้กลับบ้านและท่องจํา

ช่ วงอธิษฐาน

บอกเด็ก ๆ ว่า ผู้คนทีอ่ าศัยอยู่ในป่ าของเปรูอยู่ห่างไกลจากเมืองมาก
บ่ อยครั้งพวกเขาอาศัยอยู่กนั เอง ชนพืน้ เมืองอินเดียแดงเผ่ าอินคาสร้ าง มาชู ปิ ชู
อยู่บนเทือกเขาเพือ่ ไม่ ให้ มีใครเข้ าถึงพวกเขาได้ แต่ ไม่ มีที่ไหนทีพ่ ระเจ้ าไปไม่ ได้
พระเจ้ าได้ ยนิ คําอธิษฐานของผู้คนไม่ ว่าพวกเขาจะอยู่ทไี่ หนในโลก
ถามเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ มีหัวข้ ออะไรทีอ่ ยากอธิษฐานเผือ่ สํ าหรับผู้คนในป่ าของเปรู ? ให้แนวทางเด็ก ๆ
ในการอธิ ษฐานเผือ่ :
• ผูค
้ นที่จะต้อนรับพระเยซูเป็ นผูช้ ่วยให้รอด
• ความปลอดภัยของมิชชันนารี ที่เดิ นเข้าไปในป่ า
• ทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness) ในการช่วยสร้างคริ สตจักรในป่ าของเปรู
นําเด็กในช่วงการอธิ ษฐาน หนุนใจให้เด็กบางคนกล่าวคําอธิษฐานหนึ่งประโยค ให้เด็ก ๆ
เขียนหัวข้อคําอธิ ษฐานของพวกเขาและติดไว้ที่วา่ วคําอธิษฐาน

บทที่ 8: เอกวาดอร์
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ
ได้คน้ พบว่าพระเจ้าทรงทํางานผ่านการอธิ ษฐานในการปกป้ องและช่วยเหลือมิชชันนารี ในสถานการณ์
ที่อนั ตรายได้อย่างไร

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• เอกวาดอร์ เป็ นคําในภาษาสเปนหมายความว่า เส้นศูนย์สูตร
• เกาะกาลาปาโกส ตั้งอยูน่ อกอ่าวเอกวาดอร์
ซึ่ งเป็ นที่อาศัยของสัตว์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัวมากที่สุดในโลก
• เพนกวินที่อาศัยอยูน่ อกอ่าวเอกวาดอร์เป็ นเพนกวินเพียงกลุ่มเดียวที่พบได้ทางเหนือเส้นศูนย์สูตร
• หนึ่งในสัตว์บนเกาะกาลาปาโกสที่เป็ นที่รู้จกั มากที่สุด คือ เต่ายักษ์กาลาปาโกส ซึ่ งเป็ นชื่อของเกาะ
• ตัวลามะเป็ นสายพันธุ์เดียวกับอูฐ ซึ่ งถูกเลี้ยงไปเอกวาดอร์เพื่อใช้เป็ นพาหนะ และไว้เพื่อเฝ้ าฝูงสัตว์
• เอกวาดอร์ ได้รับการขนานนามว่า “ตรงกลางของโลก” เพราะว่ามีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่าน

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
ปูโต๊ะด้วยผ้าห่มหลากสี ของชนเผ่าอินเดียแดง จัดวางรู ปภาพที่เป็ นสัญลักษณ์ของเอกวาดอร์ เช่น
ภูเขาไฟ ภาพเทือกเขา, ภาพพฤกษชาติและสัตว์ทอ้ งถิ่น รวมถึงหาดทรายที่สวยงาม
ติดหัวข้อไว้บนบอร์ ดว่า – การสํ ารวจเอกวาดอร์ ติดแผนที่เอกวาดอร์ไว้บนพื้นสี เหลือง สี น้ าํ เงินเข้ม
และสี แดง(สี ธงชาติเอกวาดอร์ ) เตรี ยม “หี บสมบัติ” เพื่อใช้เป็ นหนึ่งในกิจกรรมบทเรี ยน
(ใช้กล่องเครื่ องประดับ กล่องรองเท้าที่ตกแต่งแล้ว หรื อกล่องของขวัญ)
ติดป้ ายไว้ที่มุมหนึ่งของห้องเขียนว่า “มุมอธิษฐาน” เตรี ยมโต๊ะและเก้าอี้
บนโต๊ะนั้นให้วางตะกร้าคําอธิ ษฐานสําหรับให้เด็ก ๆ ได้เลือกเมื่อเข้ามาอธิ ษฐาน
วางกระดาษและดินสอไว้บนโต๊ะเพื่อที่เด็ก ๆ จะสามารถเพิ่มคําอธิ ษฐานของพวกเขาลงในตะกร้าด้วย
ก่อนเริ่ มชั้นเรี ยน
เขียนข้อมูลเบื้องต้นทั้งหกข้อไว้บนกระดาษยาวข้อละหนึ่งแผ่นและเอาแต่ละข้อใส่ ไว้ในซองจดหมายที่เ

ขียนด้านนอกว่า “สํารวจเอกวาดอร์ ” เขียนหมายเลขของซอง 1-6 แล้วติดซองจดหมายไว้บนกระดาน
เขียนตัวเลขไว้บนกระดาษเล็ก ๆ เพื่อทําเป็ นสลากแล้วใส่ ลงไปในหี บสมบัติ
ถามเด็ก ๆ ว่า คําว่ า “สํ ารวจ” หมายความว่ าอย่ างไร? (การค้นหาข้อมูลที่ไม่เคยรู ้มาก่อน
หรื อการเดินทางไปเพื่อค้นหาสิ่ งใหม่) บอกเด็ก ๆ ว่า วันนี้เราจะมาสํ ารวจประเทศเอกวาดอร์ กนั
เราจะได้ เรียนรู้ สิ่งที่น่าสนใจเกีย่ วกับประเทศนี้ ให้ เรามาดูประเทศเอกวาดอร์ บนแผนที่โลก
ให้สังเกตว่าประเทศเอกวาดอร์ อยูใ่ นทวีปอเมริ กาใต้และมีชายแดนติดกับประเทศโคลัมเบียและเปรู
แต่ก็ติดกับมหาสมุทรแปซิ ฟิคด้วย ชี้ไปที่เมืองกีโต เมืองหลวงของประเทศ
บอกเด็ก ๆ ว่า ประเทศเอกวาดอร์ ได้ รับการตั้งชื่ อตามเส้ นสมมติทพี่ าดผ่าน
มีใครรู้บ้างว่ าเส้ นสมมตินี้เรี ยกว่ าอะไร? (เส้ นศูนย์สูตร พาดผ่านตรงกลางของโลก
แบ่งเป็ นซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้) มีอนุสาวรีย์ต้งั อยู่บนเส้ นศู นย์สูตรในประเทศเอกวาดอร์
สถานทีน่ ีเ้ ป็ นทีด่ ึงดูดของนักท่ องเทีย่ ว ถ้ าเรายืนอยู่ที่เส้ นศูนย์สูตรในเวลาเที่ยงจะไม่ เห็นเงาของเราเลย
ตอนนี้ ให้ เราค้ นหาข้ อมูลบางอย่ างเกีย่ วกันเอกวาดอร์ กัน
ขออาสาสมัครหกคนมาจับฉลากจากหี บสมบัติทีละคน
ให้แต่ละคนอ่านข้อมูลเบื้องต้นในซองจดหมายตามหมายเลขที่จบั ได้
บอกเด็กว่าการสํารวจประเทศเอกวาดอร์ของเราเพิ่งเริ่ มต้น
มิชชันนารี ทุกคนเป็ นวีรบุรุษ
พวกเขาเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่รู้จกั และสถานที่ที่อนั ตรายเพื่อทําตามการทรงเรี ยกของพระเจ้า
วีรบุรุษของเราในบทเรี ยนนี้คือ ดอน ค็อกซ์ ซึ่ งถูกลักพาตัวในขณะที่รับใช้อยูใ่ นเอกวาดอร์
เรื่ องราวของเขาเป็ นหนึ่งในการอดทนรอคอยและความหวังและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
ผูเ้ ชื่อทัว่ โลกได้แบ่งปันภาระใจเกี่ยวกับการถูกลักพาตัวของดอนและยกเสี ยงเป็ นเสี ยงเดียวในการอธิ ษฐ
าน เมื่อเกิดความเป็ นหนึ่งเดียวกัน คริ สตจักรก็มาถึงจุดที่ดีที่สุดและแต่ละคนเข้มแข็งในความเชื่อขึ้น
ซึ่ งเป็ นเพราะประสบการณ์การสร้างความเชื่อนี้เองที่ทาํ ให้เรื่ องราวของดอนควรได้รับการบอกเล่า
บอกเด็ก ๆ ว่า นี่เป็ นเรื่องจริงของ ดอน ค็อกซ์ วีรบุรุษมิชชันนารี
ดอนถูกลักพาตัวขณะที่รับใช้ อยู่ในเมืองกีโต ประเทศเอกวาดอร์ ในปี 1995
เรื่องราวของดอนเป็ นเรื่องราวของการอดทนรอคอย ความหวัง และการหนุนใจ

เรื่องราวพันธกิจ : สิ่ งทีน่ ่ ากลัวบนภูเขา
โดย เบฟ เบอร์เบ

มิชชันนารี ดอน ค็อก ตื่นมาร้องด้วยความตกใจ! มีบางอย่างผิดปกติ เขาหนาวและหิ ว
และยังมีเสี ยงยุงบินรอบหัวของเขา เขาเรี ยกความทรงจํากลับมาทันใด
เมื่อวานนี้เองที่เขาเข้าไปในเมืองเพื่อไปพบคนที่สนใจจะซื้ อรถยนต์ของเขา
ชายสองคนและหญิงหนึ่งคนพบกับเขาและถามขอลองขับก่อนตัดสิ นใจซื้ อ ดอนตกลงให้ลอง
แต่เมื่อพวกเขาขับรถออกไปนอกเมือง ดอนรู้ได้วา่ เขาทําสิ่ งที่ผดิ พลาดไปแล้ว
พวกเขารับชายอีกสองคนข้างทาง และกลายเป็ นห้าคนต่อเขาคนเดียว
ตอนนี้ดอนอยูใ่ นป่ าฝนทึบสักหนึ่งในเทือกเขาแอนดีสของเอกวาดอร์
เขาอยูห่ ่างไกลจากบ้านของเขาในกีโต ภรรยาของเขา เชอรี ล และลูกชายทั้งสี่
เขาจําได้วา่ เดินทางมาเป็ นระยะไกลจนมาถึงที่นนั่
เดินกระโผลกกระเผลกขึ้นลงภูเขาและผ่านพุม่ ไม้หนา เขาได้แผลฟกชํ้า ขีดข่วน และหนาวมาก
ชายสองคนในกลุ่มโจรลักพาตัวเขาคอยเฝ้ าเขาอยูใ่ นตอนนี้ จากสิ่ งที่เขาจะบอกได้
เขาอยูบ่ นไม้กระดานเก่าผุพงั โดยมีโจรลักพาตัวเขานอนอยูข่ า้ งใต้
เขาดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหัวเพื่อกันยุงที่กาํ ลังหิ ว
โจรลักพาตัวเขาบอกว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ครอบครัวเขาจ่ายเงินค่าไถ่หา้ แสนดอลล่าร์
เขารู ้วา่ ภรรยาเขาไม่มีเงินมากขนาดนั้น หรื อแม้แต่คริ สตจักรนาซารี นในการจ่ายค่าไถ่
เขาสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้น
หลายวันผ่านไป ดอนหวังว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือ แต่ตน้ ไม้สูงได้บงั ที่หลบภัยนี้ไว้
ในช่วงสัปดาห์แรก ดอนใช้อาวุธเพียงสองชิ้นที่เขามี คือ อธิ ษฐานและพระคัมภีร์ฉบับกระเป๋ า ทุกเช้า
เขาจะอธิ ษฐานเสี ยงดังที่สุดเท่าที่จะดังได้ ในช่วงกลางวัน
เขาอ่านพระคัมภีร์ออกเสี ยงดังเพื่อที่โจรลักพาตัวจะได้ยนิ
พระวจนะของพระเจ้าได้เข้าไปในหูและความคิดของพวกเขา
เมื่อกลางวันสิ้ นสุ ดและกลางคืนอันหนาวเหน็บมาเยือน
ดอนขดตัวใต้ผา้ ห่มและอธิ ษฐานด้วยคําอธิษฐานที่เขาเคยเรี ยนเมื่อเป็ นเด็ก
“ตอนนี้ขา้ พระองค์จะนอนลง ขอพระองค์ทรงโปรดรักษาวิญญาณจิตของข้าพระองค์
หากข้าพระองค์ตอ้ งตาย...” เขาทําดีทีสุดแล้ว จิตใจของเขามีสันติสุข
มีอาวุธอีกชิ้นที่ใช้เพื่อช่วยดอน – คําอธิ ษฐานของพี่นอ้ งนาซารี นนับล้านคนทัว่ โลก
เมื่อพวกเขาอธิ ษฐาน พระเจ้าปกป้ องดอนจากความเจ็บป่ วย –
แม้วา่ เขาจะหนาวเหน็บจากอากาศบนเทือกเขา หิ ว กระหาย
และเผชิญกับความทรมานและอาจเสี ยชีวติ ได้

พระเจ้ายังได้ช่วยเชอรี ลและลูกชายของเขาในยามยากลําบากนี้อีกด้วย
และพระเจ้าได้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการหาเบาะแส นักเจรจาที่พดู คุยกับโจรลักพาตัว
และตํารวจที่แกะรอยโทรศัพท์ที่นาํ ไปหาโจรลักพาตัวได้
คําอธิษฐานของคนของพระเจ้าเป็ นฤทธิ์เดชในการช่วยเหลือดอน ค็อกซ์!
ไม่นาน เมื่อตํารวจและนักสื บรู ้วา่ ดอนถูกพาตัวไปที่ไหน
พวกเขาก็ข้ ึนรถและเดินทางไปยังที่หลบภัยในภูเขาเพื่อช่วยเหลือ
เขาปี นขึ้นบนเขาที่สูงชันและเส้นทางที่อนั ตรายเพื่อสะกดรอยตามโจรลักพาตัว ในที่สุด
พวกเขาก็มาถึงพื้นที่ที่โจรลักพาตัวดอนขังเขาไว้
ในเทือกเขานั้น ท้องฟ้ ามืดเร็ ว โจรลักพาตัวดอนที่เฝ้ าดอนนั้นได้เข้านอนแล้ว ไม่กี่นาที
ตํารวจได้กระโดดคร่ อมเขาและปั ดปื นสั้นของเขาออกไป ในเวลาเดียวกัน
ตํารวจรี บมาหาดอนตะโกนว่า “มิสเตอร์ ค็อกซ์ พวกเราเป็ นตํารวจ คุณปลอดภัยแล้ว!”
“มีคนมาช่วยเราแล้ว!” ดอนคิด “เราไม่ตอ้ งตายอยูบ่ นภูเขานี้แล้ว!”
การลักพาตัวจบแล้ว มิชชันนารี ดอน ค็อกซ์เป็ นอิสระแล้ว
เครื่ องบินได้พาวีรบุรุษดอน ค็อกซ์กลับถึงสนามบิน โอ’แฮร์ในชิคาโกวันที่ 25 ธันวาคม 1995
ซึ่ งเป็ นวันคริ สต์มาส ดอนออกจากเครื่ องบินเป็ นคนแรก เขาโผเข้ากอดภรรยาของเขา
เชอรี ลและลูกทั้งสี่ คือ ฟิ ล, แมท, พอล, และไมค์ น่าแปลกประหลาดที่หลังจากที่อยูใ่ นภูเขา
เขายังมีเงินเหลือในกระเป๋ า 400 ดอลล่าร์ โจรลักพาตัวไม่เคยหาเงินนี้พบ ที่สาํ คัญยิง่ กว่า เขาเป็ นอิสระ
เขาได้รับความอบอุ่น และเขาได้กลับบ้าน! นี่เป็ นคริ สต์มาสที่ดีที่สุดในชีวติ ของเขา!

สู่ การอภิปราย

หลังจากอ่านเรื่ องของดอน ค็อกซ์แล้ว ให้ถามคําถามต่อไปนี้ :
1. ช่วงที่ดอน ค็อกซ์ถูกพาตัวไปโดยโจรลักพาตัว เด็ก ๆ
ว่าเขาจะคิดว่าพระเจ้าทรงลืมเขาแล้วหรื อเปล่า?
2. สองสิ่ งที่ดอนทําเพื่อแสดงว่าเขาใว้วางใจในพระเจ้าคืออะไร?
(การอธิ ษฐานและอ่านพระคัมภีร์)
3. การอธิ ษฐานแทนผูอ้ ื่นคืออะไร? (การอธิษฐานในนามของผูอ้ ื่น หรื อเพื่อบุคคลอื่น)
4. เมื่อเด็ก ๆ มีปัญหา ถ้าเรารู ้วา่ มีคนอธิษฐานเผือ่ เราจะเป็ นการช่วยเราหรื อไม่?
5. เด็ก ๆ รู ้จกั คนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในตอนนี้หรื อไม่? เราอธิษฐานเผื่อเขาได้หรื อไม่?
จะเป็ นการดีอย่างไรถ้าเราบอกคนนั้นว่าเรากําลังอธิ ษฐานเผือ่ เขา?

(จะเป็ นการหนุนใจเขาที่เขาได้รู้วา่ คุณมีส่วนในการอธิ ษฐานเผือ่
เพื่อช่วยให้เขาได้เข้มแข็งขึ้นในความเชื่อ)
ใช้เวลาในการอธิ ษฐานเผือ่ ผูอ้ ื่น บอกเด็ก ๆ
ว่าเขาไม่จาํ เป็ นต้องใช้ชื่อเจาะจงก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม ยํ้าเตือนเด็ก ๆ
ให้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการตอบคําอธิ ษฐานและการตอบคําอธิ ษฐานของดอน ค็อกซ์ หนุนใจให้เด็ก
ๆ อธิ ษฐานเผือ่ ผูอ้ ื่นทุกวันเป็ นประจํา
บอกเด็ก ๆ ว่า พวกเขาแต่ละคนจะได้ทาํ หนังสื อเล่มเล็ก ๆ ที่มีเรื่ องราวของดอน ค็อกซ์
แจกแผ่นกิจกรรม 8 ให้เด็ก ๆ ตัดหนังสื ออกมา
แสดงตัวอย่างในการพับหนังสื อออกเป็ นสามพับโดยเริ่ มจากซ้ายมือเมื่อทําให้เป็ นหกหน้า หน้าแรก
(หน้าปก) ให้เด็ก ๆ เขียนหัวเรื่ องว่า สิ่ งที่น่ากลัวบนภูเขา ในหน้า 5 และ 6
ให้เขียนเลขหน้าและเขียนคําว่า: การช่วยเหลือ การกลับบ้าน จากนั้นให้เด็ก ๆ ระบายสี ตัดออกจากกัน
และติดกาวให้ถูกลําดับหน้า
ต่อไปนี้เป็ นลําดับของคําที่ใช้ในหนังสื อเล่มเล็ก :
1. สิ่ งที่น่ากลัวบนภูเขา
2. การลักพาตัว
3. ที่หลบภัยบนภูเขา
4. การอธิ ษฐาน
5. การช่วยเหลือ
6. การกลับบ้าน
หนุนใจเด็ก ๆ ให้นาํ หนังสื อเล่มเล็กกลับบ้านเพื่อแบ่งปันให้คนอื่น ๆ
และเพื่อยํ้าเตือนพวกเขาถึงความสําคัญของการอธิ ษฐาน

ช่ วงอธิษฐาน

บอกเด็ก ๆ ว่า มีไม่ บ่อยครั้ งนักทีเ่ ราจะได้ ยนิ เรื่องการลักพาตัวมิชชันนารี เหมือนเรื่องของดอน
ค็อกซ์ แต่ เรื่องราวของวีรบุรุษมิชชั นนารีน้ันมีเกิดขึน้ ทุกวัน
เราจําต้ องอธิษฐานต่ อเนื่องเผื่อสํ าหรับคนทีไ่ ด้ รับความทุกข์ และอยู่ในสถานการณ์ ยากลําบาก ในทุกปี
คริสตจักรนาซารีนได้ จัดวันอธิษฐานเผือ่ สํ าหรับคริสเตียนทีถ่ ูกข่ มเหง
ทุกคนได้ รับการหนุนใจให้ เข้ าร่ วมในการอธิษฐาน

ให้ ระลึกหัวข้ อเหล่ านีเ้ มื่อเราอธิษฐานเผือ่ ผู้คนในเอกวาดอร์ :

หัวข้ ออธิษฐาน
• อธิ ษฐานเผื่อให้ทุกคนได้ยน
ิ ได้ฟังข่าวประเสริ ฐ
• อธิ ษฐานให้คริ สตจักรเติบโตขึ้น
• ขอให้พระเจ้าช่วยเหลือเด็กชายและเด็กหญิงในโรงเรี ยน ในคริ สตจักร
และที่บา้ นในประเทศเอกวาดอร์
• อธิ ษฐานเผื่อสําหรับมิชชันนารี ที่รับใช้ในเอกวาดอร์
• ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่เราได้รับ
ขอให้เด็ก ๆ เขียนหัวข้ออธิ ษฐานลงไปและติดกาวไว้บนว่าวคําอธิ ษฐาน

บทที่ 9: บราซิล
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงวิธีการที่สร้างสรรค์ในการประกาศข่าวประเสริ ฐ

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• บราซิ ลเป็ นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับห้าของโลก
มีเนื้อที่กว่าครึ่ งในทวีปอเมริ กาใต้
• บราซิ ลมีสถิติเป็ นแชมป์ ฟุตบอลโลกมากกว่ามากกว่าประเทศใด ๆ
้ นนอนบนเปล
• ในป่ าดิบชื้ นอเมซอน ผูค
• บราซิ ลมีป่าดิบชื้ นที่ใหญ่ที่สุดในโลก
้ นที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณป่ าดิบชื้นอเมซอนได้รับการเรี ยกชื่อว่าเป็ นชาวอเมซอน
• ผูค
• เด็กชาวอเมซอนชอบเล่นในป่ าดิบชื้ นซึ่ งมีปลาโลมาสี น้ าํ เงิน ปลาปิ รันยา
และงูอนาคอนด้าที่ทาํ อันตรายถึงตายได้

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
สร้างบรรยากาศแบบป่ าดิบชื้ นด้วยใบพืชจริ งหรื อของเลียนแบบก็ได้ เมื่อเด็ก ๆ เข้ามาในห้องเรี ยน
เปิ ดแผ่นซี ดีที่เป็ นเสี ยงสัตว์ในป่ า หรื อเสี ยงนํ้าไหลหลากหรื อนํ้าตก บนกระดาษแผ่นใหญ่
ใช้ฟองนํ้าชุบสี เหลือง สี เขียว และสี ฟ้าเพื่อทําลวดลายที่หลากหลาย หลังจากที่ภาพแห้ง
ให้ตดั ใบไม้เพื่อทําเป็ นขอบของบอร์ ด ติดพื้นบอร์ ดด้วยกระดาษสี เขียว และเขียนว่า
“ป่ าดิบชื้นอเมซอน” จัดแสดงภาพสัตว์ นก ปลา แมลงต่าง ๆ และดอกไม้ซ่ ึ งพบได้ในป่ าดิบชื้น (ใช้
Google ค้นหาคําว่า “Amazon rain forest animals” หรื อค้นหาจากหนังสื อในห้องสมุด)
หากเป็ นได้ให้จดั วางเปลญวนไว้ดว้ ย ติดกระดาษสี น้ าํ เงินบนพื้นเพื่อทําเป็ นแม่น้ าํ อเมซอน ให้เด็ก ๆ
นัง่ ริ ม “ฝั่งแม่น้ าํ ” เมื่อพวกเขาเข้ามาเรี ยน
จาก 62 เมืองที่แม่น้ าํ อเมซอนไหลผ่าน มี 10 เมืองที่มีถนนเข้าถึง แต่อีก 52
เมืองมีเพียงทางนํ้าเท่านั้น มีชุมชนกว่า 20,000 ชุมชนที่ข่าวประเสริ ฐยังเข้าไม่ถึง ศจ.มานูเอล ลิมา
มิชชันนารี จากประเทศบราซิ ล เป็ นศิษยาภิบาลคริ สตจักรในเซา เปาโลกว่า 24

ปี และภายหลังได้รับการทรงเรี ยกให้ไปประกาศและตั้งคริ สตจักรใหม่ในอเมซอน ในที่สุด
ก็มีเงินพอที่จะซื้ อเรื อ โดยครึ่ งหนึ่งของเงินนั้นมาจากคริ สตจักรในบราซิ ล เรื อมีชื่อว่า Jesus the Hope
(พระเยซูผเู ้ ป็ นความหวัง)
ได้พาทีมฉายภาพยนตร์ พระเยซูและทีมแพทย์และสถานีวทิ ยุซ่ ึ งได้กระจายข่าวประเสริ ฐออกไปยังผูค้ น
นับพัน
ก่อนเริ่ มเรี ยน ตัดแผ่นป้ ายเป็ นรู ปเรื อหกลําและเขียนข้อมูลเบื้องต้นลงไปในแต่ละลํา
บอกเด็ก ๆ ว่า บนแผนทีเ่ ราจะเห็นได้ ว่าบราซิลมีขนาดใหญ่ มากแค่ ไหน
มันกินเนือ้ ทีเ่ กือบครึ่งหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้ บราซิลมีพนื้ ทีป่ ่ าดิบชื้นทีก่ ว้างใหญ่ที่สุดในโลก
ผู้คนทีอ่ าศัยอยู่ในป่ าดิบชื้นนี้ถูกเรียกว่ า ชาวอเมซอน
ให้ เราลองคิดดูว่าการใช้ ชีวติ อยู่ในป่ าดิบชื้นอเมซอนนั้นเป็ นอย่างไร
ถ้ าเราเป็ นชาวอเมซอน
เด็กอาจมีบ้านทีท่ าํ ด้ วยไม้ ผูกติดเข้ าด้ วยกันโดยใช้ เถาวัลย์ หรือสร้ างด้ วยไม้ กระดานทีไ่ ม่ ทาสี
แม่ อาจทําขนมปั งให้ กิน และพ่ อก็อาจชอบการล่าสั ตว์โดยใช้ ธนู
อาหารกลางวันของเราก็อาจเป็ นลิงตัวอ้ วนทีท่ าํ ให้ สุกบนกระดองของตัวนิ่ม
ถามเด็ก ๆ ว่า เราจะได้ รับการสอนหนังสื ออย่ างไร บอกเด็ก ๆ ว่า ถ้ าเราเป็ นเด็กอเมซอน
เราก็จะเรียนหนังสื อผ่ านทางวิทยุ จากนั้นเราก็จะไปเล่นในป่ าดิบชื้นทีม่ ีปลาโลมาสี ชมพู ปลาปิ รันยา
และงู
อนาคอนดา
ถามเด็ก ๆ ว่า ถ้ าเราไม่ สบายเราจะไปทีไ่ หน? บอกเด็ก ๆ ว่า
ในป่ าอเมซอนอาจไม่ มีหมอหรือคลินิกใกล้เคียง
หมอมิชชั นนารีอาจเดินทางด้ วยเรือตามแม่ นํา้ อเมซอนเพือ่ ดูแลและแบ่ งปันความรักของพระเจ้ า
ทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศบราซิ ลโดยอ่านออกเสี ยงข้อมูลที่ติดอยูก่ บั เรื อ
ทํา Rain Stick
ก่อนเริ่ มเรี ยน ตัดกระดาษวงกลมไว้สาํ หรับท่อที่จะให้เด็กแต่ละคน ทําตัวอย่างของ rain stick
ทดลองโดยใช้วสั ดุต่าง ๆ ใส่ เข้าไปในท่อเพื่อให้ได้เสี ยงที่ชอบ
1. ร่ างวงกลมด้านล่างของแกนกระดาษชําระ
2. วาดวงกลมให้มีขนาดใหญ่กว่าวงกลมแรก 1 นิ้ว
3. ตัดวงกลมใหญ่ออกมาทําเป็ นต้นแบบ

4. นําต้นแบบมาตัดเป็ นวงกลมเพื่อปิ ดปลายทั้งสองด้าน
5. ตัดตรงจากขอบด้านนอกของวงกลมแต่ละอันเข้ามาหนึ่ งนิ้ ว โดยตัดห่ างกันประมาณครึ่ งนิ้ว
บอกเด็ก ๆ ว่า ในป่ าดิบชื้นอเมซอนนั้นมีฝนตกทุกวัน วันนีเ้ ราจะทําอุปกรณ์ ทาํ เสี ยงฝนตก
rain
sticks
เป็ นเครื่องยํา้ เตือนเพือ่ ขอบคุณพระเจ้ าสํ าหรับป่ าดิบชื้นและอธิษฐานเผือ่ ชาวอเมซอนทีอ่ าศัยอ
ยู่ทนี่ ั่น
แจกอุปกรณ์และให้เด็ก ๆ ทําอุปกรณ์เสี ยงฝนตก rain stick ดังนี้
1. ปิ ดปลายท่อด้านหนึ่งด้วยแผ่นวงกลมโดยพับส่ วนลิ้นที่อยูเ่ หนือขอบและติดลงไปด้วยเทปกาว
2. ขยํากระดาษฟอยล์ตามยาวและใส่ เข้าไปในท่อ
3. เติมวัสดุที่ทาํ ให้เกิดเสี ยงลงไป หนึ่งในสี่ ถึงหนึ่งในสอง (เมล็ดถัว่ แห้ง ข้าว ฝักถัว่ )
4. ปิ ดปลายท่ออีกด้านหนึ่ง แล้วตกแต่ง
5. พลิกกลับปลายท่อของอุปกรณ์เสี ยงฝนตก rain stick ช้า ๆ เพื่อฟังเสี ยง “ฝน”

เรื่องราวพันธกิจ : ได้ รับการปลดปล่ อย
โดย แครอล แอนน์ อีบาย

บอกเด็ก
ๆ
ว่า
อาจารย์ มานูเอล
ลิมาเป็ นมิชชั นนารีจากประเทศบราซิล
เขาเดินทางไปโดยทางเรื อทีช่ ื่ อว่ า
Jesus
the
Hope
เพือ่ ไปยังหมู่บ้านเล็ก
ๆ
ตามฝั่งแม่ นํา้ ดําในป่ าอเมซอน
เรื่องราวนีจ้ ะบอกว่ าอาจารย์ มานูเอลได้ ช่วยเหลือครอบครัวทีต่ ้ องการความหวังอย่างไร
ความมืดได้ปกคลุมป่ าดิบชื้นเมื่อเรื อที่ชื่อ Jesus the Hope ล่องไปตามทะเลดํา
เซา
เซบัสติอูคือปลายทาง
ทีมพันธกิจได้เคยมาเยีย่ มที่นี่มาก่อนกับเรื อที่นาํ ทีมมาฉายภาพยนตร์ พระเยซู
ทีมแพทย์
และการกระจายเสี ยงเรื่ องข่าวประเสริ ฐทางวิทยุ
เรื อได้นาํ ความหวังไปสู่ พ้ืนที่ที่โดดเดี่ยวในอเมซอน ชีวติ ได้เปลี่ยนไปและมีคริ สตจักรใหม่เกิดขึ้น
ตอนนั้นเป็ นเวลาตีหนึ่งเมื่ออาจารย์มานูเอลและทีมงานได้ลงจากเรื อและย้ายไปนัง่ เรื อพาย
เมื่อเขาเดินทางผ่านแม่น้ าํ ที่ปกคลุมไปด้วยหมอก
พวกเขามีเพียงแสงไฟที่บอกปลายทาง
–
ไฟฉายที่ผคู ้ นบนฝั่งที่รอคอยพวกเขาถือไว้เพื่อนําทาง
“อาจารย์ดูสิ” หนึ่งในทีมงานกระซิ บ “จระเข้!”

อ.มานูเอลเห็นตาของจระเข้บนผิวนํ้า
มันส่ องประกายเหมือนบอลไฟในยามคํ่าคืน
เขาหายใจและอธิ ษฐานเมื่อเขาและทีมพยายามเข้าฝั่ง
โดยแสงของไฟฉาย
พวกเขาเดินไปตามทางเพื่อไปบ้านของ บาร์ นูเบและภรรยา ซานดร้า ซึ่ งเป็ นเจ้าของบ้าน
“ยินดีตอ้ นรับครับ อาจารย์!” บาร์ นูเบร้องออกมาด้วยรอยยิม้ แห่งความยินดี
ทีมพันธกิจได้เข้าไปในบ้านเล็ก ๆ ที่มีพอ่ แม่และลูก ๆ แปดคนนอนหลับอยู่
เช้าวันต่อมา อาจารย์มานูเอลตื่นขึ้นจากการที่ได้ยนิ เสี ยงต่าง ๆ ในป่ า ลิงกําลังคุยจ้อกัน
และนกกําลังส่ งเสี ยงร้อง ซานดร้าเสริ ฟขนมปั งและนมให้แก่ทีม เธอมองไปที่ลูก ๆ และบอกว่า
“ไปที่อื่นก่อนตอนที่แขกยังกินอยู”่
เมื่อเด็ก ๆ ไปข้างนอก ทีมงานก็นึกขึ้นได้วา่ ถ้าพวกเขาไม่เหลือเศษขนมปั งไว้บนจาน พวกเด็ก ๆ
ก็จะไม่มีกินเลย
อาจารย์สาํ รวจในตอนกลางวันขณะที่พวกเขาเดินรอบ
ๆ
บ้าน
เขาก็เกิดความเศร้าในใจเมื่อเขามองไปที่ไม้กระดานที่ไม่ได้ทาสี
ชิ้นส่ วนกระป๋ องที่นาํ มาทําหลังคา
และเฟอร์ นิเจอร์ ราคาถูกในบ้าน ครอบครัวนี้มีวถิ ีชีวติ ที่เรี ยบง่าย ไม่มีไฟฟ้ า มีน้ าํ เพียงเล็กน้อย
และไม่มีอาหารกิน
หนึ่งในทีมได้แสดงความเห็นว่า
“อาจารย์ครับ
พวกเขายากจนมาก
แต่พวกเขากลับดูมีความสุ ขมาก”
อาจารย์มานูเอลตอบ “ใช่แล้ว ยกเว้น เอลซิเล และ เอลซิเมเร ลูกสาวสองคนของเขา
ผมสงสัยว่าทําไมพวกเขาจึงดูเศร้าสร้อย”
คืนนั้น
ครอบครัวนี้ และเพื่อนบ้านได้มารวมตัวกันที่สถานนมัสการเล็กที่อยูใ่ กล้
ๆ
ในระหว่างการนมัสการ
ลูกสาวสองคนของพวกเขาก็เริ่ มสั่นและทําเสี ยงแปลก
ๆ
ชายหลายคนช่วยกันพาพวกเขาออกไปจากสถานนมัสการ
“อาจารย์
ช่วยลูกสาวผมด้วย”
พ่อได้ร้องขอ “พวกเธอมีพฤติกรรมที่แปลก
พวกเธอมักร้องไห้และดูโกรธกริ้ ว ขอช่วยพวกเธอด้วย!”
อาจารย์มานูเอลได้ไปเยีย่ มบางคนในหมู่บา้ นในวันถัดมา
เขาถามคนในหมู่บา้ นว่า
“ทําไมเด็กสาวสองคนนี้ถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้? มีอะไรทําให้พวกเขาเศร้า?”
หนึ่งในผูน้ าํ หมู่บา้ นได้กล่าวว่า
“เราคิดว่าการอธิษฐานของพวกเธอเป็ นเหตุ
พวกเธออธิ ษฐานแปดชัว่ โมงทุกวัน! พวกเธอรบกวนวิญญาณคนตายในสุ สานด้านหลังคริ สตจักร”
อาจารย์มานูเอลเข้าใจแล้วว่าผูค้ นกลัววิญญาณร้ายและอํานาจของซาตาน
เขากลับไปหาทีมและบอกว่า

“เราต้องอธิ ษฐานอดอาหารเพื่อให้พระเจ้าสถิตในสถานที่น้ ีและเพื่อให้ซาตานพ่ายแพ้ไป
ผมเชื่อว่าซาตานได้ใช้อาํ นาจของมันทรมานหญิงสองคนนี้
ซาตานได้พยายามทําลายสิ่ งที่ดีของที่นี่
แต่พระเจ้าประสงค์จะทําสิ่ งที่ยอดเยีย่ มในที่น้ ี”
อาจารย์มานูเอลได้ไปหาหญิงทั้งสองและขออธิษฐานเผือ่
ในตอนแรกพวกเธอก็ตื่นกลัว
แต่พวกเธอก็คุกเข่ากับเขาเมื่อเขาเทใจให้พระเจ้า
พระเจ้าทรงตอบคําอธิ ษฐาน
พวกเธอได้รับการปลดปล่อยและมอบชีวติ ให้แก่พระเยซูคริ สต์
พวกเธอเป็ นไทและตอนนี้มีความเชื่อเข้มแข็งและมีความชื่นชมยินดีในหัวใจ
ตอนนี้บาร์ นูเบและซานดร้าก็มีลูกแปดคนที่มีความสุ ขและมีรอยยิม้ บนใบหน้า
เรื อได้นาํ พระเยซู
ผูเ้ ป็ นความหวัง และพระองค์จะไม่ทรงทอดทิง้ พวกเขาเลย

สู่ การอภิปราย

บอกเด็ก
ๆ
ว่า
สํ าหรับผู้คนในอเมซอนแล้ว
แม่ นํา้ คือชีวติ
หมู่บ้านริมแม่ นํา้ ส่ วนใหญ่ เข้ าถึงได้ โดยทางเรือเท่ านั้น
อาจารย์ มานูเอล
ลิมารู้สึกถึงการทรงเรี ยกให้ ไปอเมซอนเพือ่ ช่ วยเหลือไม่ เพียงแต่ ผู้ที่ทนทุกข์ ทางร่ ายกายเท่ านั้น
แต่ ฝ่ายวิญญาณด้ วย
เขาฝันว่ าจะมีเรือซึ่งนําเขาไปรั บใช้ ในหมู่บ้านเหล่ านี้
ในเวลาทีเ่ หมาะสม
มีการระดมเงินทุนได้ เพียงพอสํ าหรับการซื้อเรือล่องแม่ นํ้า
มันมีชื่อว่า Jesus the Hope
พระเยซู กไ็ ด้ ทาํ พระราชกิจจากเรือด้ วยเหมือนกัน ลูกา 5:3 ได้ กล่ าวว่ า “แล้วพระองค์ (พระเยซู )
ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้น”
เรือที่นําทีมฉายภาพยนตร์ พระเยซู
ทีมแพทย์
และวิทยุกระจายเสี ยง
ได้ เตรียมวิธีการแบ่ งปันข่ าวประเสริ ฐทีส่ ร้ างสรรค์
ถามเด็ก
ๆ
ว่า
มีทางใดอีกบ้ างทีข่ ่ าวประเสริ ฐจะถูกเผยแผ่ออกไป? (คําตอบที่เป็ นไปได้ : โทรทัศน์ ซีดี การสอน
เทศนา ร้องเพลง ทีมเพื่อการก่อสร้างและเป็ นพยาน (Work & Witness) เครื่ องมือเพื่อการประกาศ เช่น
EvangeCube, Evangelism Ball ฯลฯ)
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 9 และบอกให้เด็ก ๆ ขีดลากเส้นเชื่อมจุดเพื่อทําเป็ นภาพเรื อที่ชื่อว่า Jesus the
Hope สังเกตว่าชื่อของเราเขียนเป็ นภาษาโปรตุเกสซึ่ งเป็ นภาษาประจําชาติของบราซิ ล จากนั้นให้เด็ก
ๆ ระบายสี เรื อที่นาํ อาจารย์มานูเอลและทีมไปยังป่ าอเมซอนเพื่อแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐ

ช่ วงอธิษฐาน

ก่อนเริ่ มชั้นเรี ยน ไปที่ www.worldmissionbroadcast.org และตรวจสอบกับประธาน NMI
เกี่ยวกับการถวายของ พันธกิจวิทยุทวั่ โลก (World Mission Broadcast)
บอกเด็ก
ๆ
ว่า
เราได้ เรี ยนหลายสิ่ งเกี่ยวกับบราซิล
แต่ หนึ่งในสิ่ งทีส่ ํ าคัญทีส่ ุ ดทีเ่ ราต้ องระลึกไว้นั่นคือพระเยซูได้ นําความหวังไปสู่ ผ้คู นที่หิวกระหาย
ให้ เราอธิษฐานเผือ่ อาจารย์ มานูเอลและทีมงานทีร่ ับใช้ ไปกับเรือ
Jesus
the
Hope
อธิษฐานให้ มีเด็กชายและเด็กหญิงพร้ อมทั้งครอบครัวต้ อนรับพระเยซู
เราสามารถสร้ างการเปลีย่ นแปลงได้ โดยการอธิษฐาน
และยังสามารถสร้ างการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยการให้
ในเวลาไม่ กสี่ ั ปดาห์ ข้างหน้ า
เขาสามารถหยอดเงินถวายลง “กล่ องธนาคาร” ของเรา เงินถวายนีจ้ ะช่ วย พันธกิจวิทยุทวั่ โลก (World
Mission Broadcast)ในการนําข่ าวประเสริฐไปสู่ ป่าในอเมซอนและทัว่ ทั้งบราซิลโดยทางรายการวิทยุ
วิทยุสามารถไปในทีซ่ ึ่งมิชชั นนารีไม่ สามารถไปได้ และพระเยซูกส็ ามารถตรัสในหัวใจของผู้คนได้
ติดหัวข้ออธิ ษฐานเผื่อสําหรับอาจารย์มานูเอลและทีมไว้บนว่าวคําอธิ ษฐาน

บทที่ 10: โบลิเวีย
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าข่าวประเสริ ฐนั้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อแบ่งปันให้แก่ทุกคน

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• ในโบลิเวีย มีผค
ู ้ นหลากหลายกลุ่ม ซึ่ งรวมถึงชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผ่าไอมาราด้วย
• ชาวโบลิเวียมากมายกราบไหว้ธรรมชาติซ่ ึ งเราเรี ยกว่า วิญญาณนิ ยม (Animisms)
• ตัวลามาเป็ นสัตว์สายพันธุ ์เดี ยวกับอูฐ แต่ไม่มีโหนกบนหลัง
• นกแร้งคอนเดียนเป็ นนกประจําชาติโบลิเวีย มันเป็ นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตะวันตก
• พื้นที่ราบสู งของโบลิเวียบนเทือกเขาแอนดีสเรี ยกว่า อัลติพลาโต (Altiplano)
• โบลิเวียและเปรู แบ่งแนวชายฝั่งของทะเลสาบติติกากา
เป็ นทะเลสาบที่มีความสู งที่สุดและมีความลึกเพียงพอที่จะเดินเรื อสําหรับท่องเที่ยว

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
จัดมุมห้องให้ดูเหมือนสถานี วทิ ยุกระจายเสี ยง สร้างห้องเล็ก ๆ สําหรับผูป้ ระกาศสองคนโดยตัด
“หน้าต่าง” จากกล่องขนาดใหญ่ เช่นกล่องตูเ้ ย็น ปิ ดด้านนอกกล่องด้วยกระดาษสี ดาํ
หรื อจะทาสี ดว้ ยสี ดาํ ก็ได้ ภายในห้องนั้น วางเก้าอี้สองตัวและไมโครโฟนสองอัน
หากเป็ นได้ให้ยมื วิทยุเครื่ องเก่ามาจัดวาง เล่นเพลงของคริ สเตียนเมื่อเด็กเข้ามาในห้อง
แขวนโปสเตอร์ ท่องเที่ยวของโบลิเวียไว้
มิชชันนารี ที่ไปโบลิเวียทํางานกับประชากรที่ได้ชื่อเป็ นคาทอลิกกว่า 95
เปอร์ เซ็นของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ชื่อคาทอลิกมากมายได้ผสมเอาความเชื่อและพิธีกรรมของวิญญาณนิยมเข้ามาด้วย
วิญญาณนิยมเป็ นความเชื่ อว่ามีวญ
ิ ญาณอยูใ่ นธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ ภูเขา และแม่น้ าํ
ภายหลังเข้าร่ วมพิธีมิซซา ชาวโบลิเวียก็จะถวายเครื่ องเซ่นแก่วญ
ิ ญาณในธรรมชาติระหว่างทางกลับบ้าน
บางคนอาจนําขนมปั งและนํ้าองุ่นที่ใช้ในการระลึกถึงการสวรรคตของพระเยซูไปกราบไหว้วญ
ิ ญาณใน
ธรรมชาติดว้ ย

คนเหล่านี้มีความเชื่อในศาสนา และกระนั้นยังหลงไป พวกเขาเกรงกลัววิญญาณ
ดังนั้นพวกเขาจําเป็ นต้องรักษาความสัมพันธ์กบั พระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริ สต์
ความเชื่อนี้เป็ นสิ่ งที่ได้รับการแบ่งปั นเพราะว่าข่าวประเสริ ฐนั้นเป็ นของคนทุกคน
บอกเด็ก ๆ ว่า โบลิเวียเป็ นประเทศในอเมริกาใต้ มีชายแดนติดห้ าประเทศ : ปารากวัย อาร์ เจนติน่า
ชิ ลี เปรู และบราซิล ชี้ตาํ แหน่งประเทศเหล่านี้บนแผนที่
บอกเด็ก ๆ ว่า โบลิเวียมีภูมิประเทศที่แตกต่ างกันสามแบบ –
เขตเทือกเขาแอนดีสทีม่ ีเขตที่ราบสู งซึ่งมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของโลกทีเ่ รียกว่า อัลติพลาโน
เขตป่ าดิบชื้นในลุ่มนํา้ อเมซอน และเขตที่ราบลุ่ม
ชี้บอกตําแหน่งของทะเลสาบติติกากาบนแผนที่ บอกเด็ก ๆ ว่า
โบลิเวียและเปรูมีชายแดนติดกับทะเลสาบติติกากา ซึ่งเป็ นทะเลสาบทีม่ ีขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดในอเมริกาใต้
ทีร่ ะดับสู งกว่ านํา้ ทะเล 12,000 ฟุต มีทะเลสาบทีใ่ หญ่ทสี่ ุ ดทีม่ ีความลึกมากพอในเดินเรือได้
บอกเด็ก ๆ ว่า โบลิเวียเป็ นบ้านของคนหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผ่าไอมารา
บอกเด็ก ๆ ว่า ชนเผ่ าไอมารามีชีวติ ในอัลติพลาโนซึ่งมีสภาพพืน้ ทีท่ ไี่ ม่ อาํ นวย
พวกเขาปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์ ซึ่งผู้คนส่ วนใหญ่ในโบลิเวียปลูกพืชและเลีย้ งสั ตว์
ตัวลามาทีเ่ ป็ นสั ตว์ สายพันธุ์เดียวกับอูฐนั้นเป็ นสั ตว์ที่เลีย้ งกันในโบลิเวีย
ลามามีราคาดีจากขนทีน่ ุ่มซึ่งนําไปใช้ ทาํ เสื้อผ้ า ผ้ าห่ ม และพรม
บอกเด็ก ๆว่า คริสตจักรนาซารีนในโบลิเวียมีมากกว่า 250 แห่ งซึ่งมีสมาชิกรวมกันกว่า 12,000 คน
อีกทั้งยังมีโรงเรียนพระคัมภีร์นาซารีนอยู่ใน ลาปาซ หนึ่งในสองเมืองหลวงของโบลิเวีย

เรื่องราวพันธกิจ : คําสาปของกบสามตัว

โดย จีนา เกรท พอทเทนเจอร์
บอกเด็ก ๆ ว่า ลินดา สพับดิงรับใช้ เป็ นมิชชั นนารีพยาบาลในโบลิเวีย
ซึ่งเธอได้ แบ่ งปันความเชื่ อในพระคริสต์ กบั ผู้คนทีเ่ ชื่อในวิญญาณนิยม
โรซาเดินมุ่งหน้าไปยังก๊อกนํ้าของหมู่บา้ น
โดยถือถังนํ้าและฮัมเพลงที่เธอได้เรี ยนจากคริ สตจักรนาซารี น
เด็กสาววัย 16
ปี ได้เดินผ่านร้านขายของชําที่ซ่ ึ งเจ้าของร้านและภรรยาจะฉี ดยาและจ่ายยาให้แก่คนในหมู่บา้ น
แต่พวกเขาไม่ได้รับการฝึ กมาโดยตรง

ร้านค้าเป็ นเพียงแห่งเดียวที่คนในหมู่บา้ นจะได้รับการรักษาพยาบาล
กระทัง่ มีคลินิกนาซารี นมาเปิ ดบนถนนลูกรังที่เลยลงไป
ภรรยาเจ้าของร้านออกมาเพื่อเทนํ้าสกปรกใส่ พุม่ ไม้ โรซายิม้ แต่หญิงนั้นถลึงตาใส่ เธอ
“เฮ้” ภรรยาเจ้าของร้านเรี ยกโรซา “บอกหญิงมิชชันนารี คนนั้นให้กลับไปในที่ที่เธอมาด้วย
เราไม่ตอ้ งการคลินิกอีกแห่งที่นี่”
รอยยิม้ หายไปจากใบหน้าของโรซาเมื่อเธอรี บเดินหนีไป หลังจากที่เติมนํ้าเต็มถังแล้ว
เธอแบกนํ้าอย่างระมัดระวังไปที่คลินิกนาซารี น เมื่อเธอไขประตูเธอต้องอ้าปากค้าง
มีกบตัวใหญ่นอนหงายท้องบนพื้นหญ้า ท้องอันขาวของมันชี้ข้ ึนฟ้ าและคอมันเปิ ดออก
“โอ ไม่นะ!” โรซาร้อง
“เกิดอะไรขึ้น?” มีเสี ยงถามจากหญิงที่อยูด่ า้ นหลังเธอ
โรซาหันมามองลินดา สพัลดิง มิชชันนารี พยาบาลที่ดูแลคลินิกนาซารี น
“คุณถูกคําสาป ซิ นยอรา ลินดา! คนที่ส่งกบตัวนี้มาจะส่ งกบมาให้อีกสองตัว
เมื่อคุณได้รับกบตัวที่สาม คุณจะตาย
หนูคิดว่าเป็ นฝี มือของภรรยาเจ้าของร้านขายของชําที่ใช้คาํ สาปกับคุณ! เธอไม่ชอบคลินิกของคุณ
บางทีคุณคงต้องปิ ดคลินิกซะ!”
“ทุกอย่างจะเรี ยบร้อย” ลินดาบอก พร้อมกับหยิบถังนํ้าและพาโรซาเข้าไปด้านใน
“เธอจําตอนที่เธอขอให้พระเยซูยกโทษบาปให้ได้หรื อไม่?”
โรซาพยักหน้า
ลินดายิม้ “พระเยซูทรงมีฤทธิ์ เดชเหนือคําสาปใด ๆ
ฉันรู้วา่ ครอบครัวของเธอและอีกหลายคนเชื่อว่ามีวิญญาณในต้นไม้ สัตว์ และในธรรมชาติ
แต่พระเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่ งบนโลก รวมทั้งกบตัวนั้นด้วย
นัน่ หมายความว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงมีฤทธิ์ เหนื อทุกสิ่ งนั้นและก็มีฤทธิ์ เหนือคําสาปด้วยเช่นกัน
พระองค์จะทรงปกป้ องพวกเรา เธอเชื่อว่าสิ่ งนี้เป็ นความจริ งหรื อไม่?”
โรซาหายใจเข้าลึก และคิดระยะหนึ่ง สันติสุขได้เข้ามาสู่ เธอ
“ให้เราอธิ ษฐานร่ วมกันและขอให้พระเยซูปกป้ องเราจากคําสาป” ลินดาเสนอ
“ตกลง” โรซาบอก
“พระเยซู” ลินดาเริ่ มอธิ ษฐาน
“โรซาและข้าพระองค์รู้วา่ พระองค์ทรงเป็ นจอมเจ้านายเหนือแผ่นดินโลก

เราวางใจให้พระองค์ขอทรงปกป้ องเราจากคําสาปนี้
และเราขอพระองค์ทรงเปลี่ยนจิตใจของคนนั้นที่สาปคลินิกแห่งนี้ดว้ ย”
โรซาอธิ ษฐานเพิ่มเติม “พระเยซู ขอบคุณที่ทรงนําซิ นยอรา ลินดา มาหาพวกเรา
เธอได้ช่วยเหลือคนมากมายที่เจ็บป่ วย ขอบคุณสําหรับการปกป้ อง”
“อาเมน” ลินดาและโรซาพูดพร้อมกัน
“งั้น เราไปทํางานกัน!” ลินดาบอก
เช้าวันต่อมาเมื่อโรซามาถึงคลินิก เธอพบกบนอนหงายท้องอีกตัวหนึ่งอยูถ่ ดั จากประตู
เมื่อลินดามาถึง โรซาร้องไห้ “มันเป็ นตัวที่สอง! ถ้าพวกเขาเอาตัวที่สามมาวันพรุ่ งนี้ คุณก็จะตาย!”
ลินดายํ้าเตือนโรซาถึงพระสัญญาของพระเยซู
และพวกเขาก็อธิ ษฐานเผื่อสําหรับเจ้าของร้านและภรรยาให้ได้ตอ้ นรับพระเยซู
ในวันที่สาม โรซาคาดว่าจะได้พบกบตัวสุ ดท้ายในคลินิก
หลังจากที่เธอใช้ชีวติ อยูภ่ ายใต้ความกลัววิญญาณในธรรมชาติ
เธอยังต้องพยายามเชื่ อในการปกป้ องของพระเจ้า เธอมองหากบตัวสุ ดท้ายไปรอบ ๆ คลินิก
มีเสี ยงที่นุ่มนวลของใครบางคนพูดว่า “โรซา เธอกําลังทําอะไร?”
โรซาหัวเราะอย่างเริ งร่ า “ไม่มีกบ ซิ นยอรา! ไม่มีกบ! พระเยซูทรงปกป้ องเรา เหมือนที่คุณบอก!”
โรซาเหลือบมองไปที่ร้านขายของชําที่ซ่ ึ งภรรยาเจ้าของร้านกําลังตากผ้าเช็ดตัวบนกําแพง
ภรรยาเจ้าของร้านหยุดเมื่อเห็นโรซามองและรี บเข้าไปด้านใน
“บางทีเราน่าจะเชิญเจ้าของร้านและภรรยามาที่คริ สตจักรด้วยนะ” โรซาบอกกับลินดา
“นัน่ เป็ นความคิดที่ดี” ลินดาเห็นด้วย “ให้เราไปที่ร้านขายของชําและกล่าว ‘สวัสดี’
พวกเขาหลังคลินิกปิ ดกัน บางทีเราอาจเป็ นเพื่อนกันได้”
ภายหลังจากประสบการณ์น้ ี ความเชื่อในพระเยซูของโรซาได้เข้มแข็งขึ้น
ลินดาและครอบครัวของโรซาได้กลายมาเป็ นเพื่อนกับเจ้าของร้านขายของชําและภรรยา หลายปี ต่อมา
โรซาได้ฝึกอบรมเพื่อเป็ นนางพยาบาลที่โรงพยาบาลเมโธดิสท์
โรซายังคงเป็ นเพื่อนกับลินดาซึ่ งได้ไปจากโบลิเวียเพื่อทํางานพันธกิจของมิชชันนารี ที่ได้รับมอบหมาย

สู่ การอภิปราย

ให้เด็ก ๆ อ่านกิจการ 10:34-35 ออกเสี ยงพร้อมกัน บอกเด็ก ๆ ว่า
ข้ อพระธรรมนีบ้ อกเราว่ าพระเจ้ าต้ องการให้ คนทุกคนจากทุกชนชาติได้ มีสัมพันธภาพกับพระองค์ ผ่าน
ทางพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซู คริสต์ แม้ แต่ เมื่อโรซายังเชื่อในเรื่องวิญญาณ

พระเจ้ าก็ทรงมีภาระใจกับเธอและต้ องการให้ เธอได้ รับความรอด
เมื่อผู้คนขอให้ พระเยซูเข้ ามาเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด พระองค์ กท็ รงยอมรับทุกคน –
ไม่ สําคัญว่ าพวกเขาเป็ นใครหรือพวกเขาทําอะไรผิด
เมื่อเราแบ่ งปันความเชื่ อของเรากับคนทีเ่ ราพบ เหมือนโรซา และการส่ งมิชชันนารีไปทัว่ โลก
เหมือนลินดา สพัลดิง เราก็ทําให้ การต้ อนรับพระเยซูของผู้คนนั้นเป็ นไปได้
พระองค์ ทรงปลดปล่ อยพวกเขาให้ เป็ นอิสระจากความกลัวในวิญญาณชั่ วและคําสาปแช่ ง
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 10 บอกเด็ก ๆ ว่า
ในภาพของชายและหญิงจากประเทศโบลิเวียนซึ่งเป็ นกลุ่มชนพืน้ เมืองที่เรียกว่าไอมารานั้นมีตัวเลขซ่ อ
นอยู่ คนกลุ่มนี้อาศัยบนที่ราบสู งของเทือกเขาแอนดีส
เสื้อผ้าของเผ่ าไอมารามีสีสันสดใสและเข้ ากับชี วติ บนภูเขา
มันเพิม่ สี สันให้ แก่ ภูมิประเทศบนที่ราบสู งนั้น
ปกติผ้ ชู ายจะสวมผ้ าคลุมทีม่ ีรูตรงกลางสํ าหรับสวมศีรษะทับเสื้อและกางเกง
หมวกถักทีม่ ีปีกปิ ดหูช่วยให้ หูพวกเขาอบอุ่น หมวกขนสั ตว์ อาจสวมทับหมวกไหมพรม
พวกผู้หญิงสวมหมวกขนสั ตว์ และผ้ าคลุมไหล่ เพือ่ ความอบอุ่น
กระโปรงของพวกเธอมีสีสันทีป่ ระกอบด้ วยสี ส้ม สี ม่วง สี แดง และสี ฟ้า
บอกเด็ก ๆ ให้ลากจุดเชื่ อมโดยเรี ยงตามลําดับตัวเลข โดยเริ่ มจากเลข 1
แล้วจึงระบายสี ภูมิประเทศและเสื้ อผ้าของเผ่าไอมารา

ช่ วงอธิษฐาน

ยํ้าเตือนให้เด็ก ๆ อธิ ษฐานสําหรับคริ สตจักรนาซารี นในโบลิเวีย
มิชชันนารี และศิษยาภิบาลและผูน้ าํ ที่ประกาศข่าวประเสริ ฐกับผูค้ นที่ตอ้ งการเป็ นอิสระจากความกลัวใ
นวิญญาณชัว่ ให้เด็ก ๆ เขียนหัวข้ออธิ ษฐานลงในกระดาษและติดเข้ากับว่าวคําอธิษฐาน

บทที่ 11: อาร์ เจนตินา
วัตถุประสงค์

เพื่อท้าทายให้เด็ก ๆ อธิ ษฐานเผือ่ ผูอ้ ื่นอย่างเฉพาะเจาะจงและเสมอต้นเสมอปลาย

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• บัวโนส ไอเรส เป็ นเมืองหลวงของอาร์ เจนตินา เป็ นที่รู้จก
ั ในนาม “ปารี สแห่งอเมริ กาใต้”
• ชาสมุนไพรที่เรี ยกว่า “มาเต” เป็ นเครื่ องดื่มประจําชาติอาร์ เจนตินา
• กูโช (Goucho) เป็ น “คาวบอย”
ชาวอาร์ เจนตินาที่อาศัยและทํางานในทุ่งเลี้ยงวัวซึ่ งเป็ นทุ่งกว้างที่มีแต่ตน้ ไม้ใหญ่ (พัมพุส pampas)
• ในแต่ละปี นกเพนกวินกว่า 500,000 ตัวจะเดินทางมายังแนวชายฝั่งแอตแลนติกเพื่อวางไข่
่ ูกพบในอาร์ เจนตินา
• ซากไดโนเสาร์ ที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดที่มีชื่อเสี ยงซึ่ งยังหลงเหลืออยูถ
กระดูกของอาร์ เจนติโนซอรัสได้ถูกค้นพบในปี 1988
• นํ้าตกอีกูโซเป็ นนํ้าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
อาร์ เจนตินาเป็ นประเทศที่โดดเด่นในความแตกต่างของอากาศและลักษณะทางภูมิประเทศ
ประเทศนี้ได้รับอิทธิ พลจากทางยุโรปมาก, และใช้ภาษาสเปนในการพูดคุย
เมื่อมิชชันนารี อธิ ษฐานเผื่อเพื่อนบ้านและเพื่อน ๆ, การให้ความกรุ ณาและการแบ่งปั นของขวัญเล็ก ๆ
น้อย ๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่ดีมากกว่าการพูด พระเจ้าตรัสภายในหัวใจของผูค้ น ช่วยเด็ก ๆ
ค้นหาสิ่ งที่พวกเขาจะสามารถมีส่วนในงานของพระเจ้าเมื่อเขาอธิ ษฐานเผื่อผูอ้ ื่นอย่างสมํ่าเสมอ
ตกแต่งห้องเป็ นแบบเขตร้อนชื้นหรื อป่ าที่มีนกและสัตว์ต่าง ๆ (นกเงือกและลิง)
ไว้บนกําแพงทางด้านเหนื อ, ติดภาพภูเขานํ้าแข็งไว้บนกําแพงทางใต้,
ภาพเทือกเขาไว้บนกําแพงทางตะวันตก,
และภาพเมืองและชายหาดที่มีนกเพนกวินและปลาวาฬไว้บนกําแพงทางตะวันออก

จัดวางอาหารเช่น ตอร์ ตีญ่า แผ่นทาโก้ ถัว่ ข้าว ชา พาสต้า เนื้อวัว ไส้กรอกโปแลนด์ ปลา ผัก
พิซซ่าแบบบางกรอบ ขนมปั งฝรั่งเศส ครี มคาราเมล ถ้าคุณอยูท่ างเหนื อ
ให้สวมเสื้ อผ้าที่ตรงข้ามกับฤดูกาลปั จจุบนั เช่น ถ้าเป็ นฤดูหนาวให้ใส่ เสื้ อผ้าฤดูร้อน
แสดงหมวกแบบต่าง ๆ เช่น หมวกคาวบอย หมวกทรงกลม ผ้าโพกหัว และหมวกปี กกว้าง
อย่าลืมจัดลูกฟุตบอลไว้เพื่อแสดงถึงกีฬาประจําชาติดว้ ย
จัดเก้าอี้หนั หน้าไปทางทิศใต้ โดยจัดแถวละ 3 ถึง 5 ตัว
ทั้งสองฝั่งโดยเว้นช่องว่างตรงกลางไว้เพื่อทําให้เป็ นที่นงั่ บนเครื่ องบินขนาดใหญ่
ก่อนเริ่ มบทเรี ยน เตรี ยมของว่าง “บนเครื่ อง” ทาแยมคาราเมลบนขนมปั งฝรั่งเศสหัน่ สไลด์
จัดวางขนมปั งและถ้วยชาบนถาดเสริ ฟ
เตรี ยมให้เด็กเข้าสู่ การเดินทางบนเครื่ องบิน ชี้ประเทศเป้ าหมายบนแผนที่ คือ อาร์ เจนตินา
ให้เด็ก ๆ “ขึ้นเครื่ อง” และนัง่ ประจําที่ ถ้าคุณอยูท่ างเหนื อ บอกเด็ก ๆ
ว่าในอาร์ เจนตินาฤดูจะตรงข้ามกับของเรา บอกผูโ้ ดยสารว่า บวน ดีอา คํานี้มีความหมายว่า
“สวัสดีตอนเช้า” หรื อ “สวัสดี”
บอกเด็ก ๆ ว่า ขอต้ อนรับสู่ สายการบินอาร์ เจนตินา เที่ยวบิน 101
หวังว่าท่านผู้โดยสารจะได้ รับความเพลิดเพลิน เพือ่ ให้ การเดินทางของท่านสะดวกยิง่ ขึน้
ทางเราขอนําเสนอของว่ าง “บนเครื่อง” คือ ขนมปังทาด้ วยแยมคาราเมลและนํา้ ชา
หลังจากที่เก็บถ้วยกาแฟและของว่างที่เหลือ ให้ผโู ้ ดยสารรู ้วา่ คุณจะแสดงสถานที่ที่น่าสนใจ
โดยพวกเขาสามารถมองออกไป “นอกหน้าต่าง” เมื่อพวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทาง
ชี้ให้ดูภาพบนผนังหรื อโปสเตอร์บนผนังเมื่อคุณบอกว่า เมื่อเรา “บินข้ ามไปอาร์ เจนตินา”
เราจะได้ เห็นเทือกเขาแอนดีสทางด้ านตะวันตกของหน้ าต่ าง มองไปทางด้ านหลังเป็ นทิศเหนือ
เราจะเห็นนํา้ ตกอีกูโซซึ่งมันถูกล้ อมรอบด้ วยป่ า
ตอนนีเ้ ราจะบินตรงไปอยู่เหนือพืน้ ที่หญ้าและฟาร์ มของอาร์ เจนตินา
อีกทั้งยังมีการขุดซากไดโนเสาร์ ทดี่ ําเนินการในตอนกลางของประเทศ ตรงไปด้ านหน้ าเป็ นทิศใต้
เป็ นธารนํา้ แข็งและสุ ดปลายทางหลวงสายแพนอเมริกัน เมื่อเราร่ อนลง
จะสั งเกตเห็นปลาวาฬและนกเพนกวินอยู่ใกล้ กบั หาดทางตะวันออกของมหาสมุทรแอตแลนติก
สุ ดท้ าย ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ เราจะเห็นสนามบินนานาชาติทเี่ ราจะลงจอดในบัวโนส ไอเรส
เมืองหลวงของอาร์ เจนตินา ซึ่งมีผู้คนกว่า 13 ล้ านคนอาศัยอยู่
ขอบคุณผูโ้ ดยสารสําหรับการเดินทางที่มีความสุ ขและสําหรับการใส่ ใจที่ดี
ขอให้ผโู้ ดยสารทุกท่านพึงพอใจเมื่อท่านได้ท่องเที่ยวและเรี ยนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับอาร์เจนตินา

เรื่องราวพันธกิจ : แม่ ของฉันและมิชชันนารี

โดย แอน รู ดีน
บอกเด็ก ๆ ว่า เรื่องนีไ้ ด้ บอกเราถึงการทีพ่ ระเจ้ าทรงนําสองครอบครัวมาอยู่ร่วมกัน –
ครอบครัวหนึ่งต้ องการเพือ่ น ส่ วนอีกครอบครัวหนึ่งต้ องการพระคริสต์
ผมชื่อมานูเอล ผมอายุนอ้ ยเกินกว่าที่จะจดจําการย้ายบ้านจากเปรู ไปอาร์ เจนตินา
แต่สิ่งที่ผมจําได้คือการเติบโตขึ้นที่ดา้ นหลังของร้านที่ซ่ ึ งเราอาศัยอยู่
พ่อทํางานในร้านขายกระดาษทราย สี ตู ้ เก้าอี้ และโต๊ะไม้
แม่ไม่ได้ไปข้างนอก นอกจากไปซื้ อของชํา แม่ดูเศร้า ๆ ผมคิดว่าแม่ไม่มีเพื่อน
ผมรู ้เพราะผมก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกัน ผมโดดเดี่ยวและเบื่อมาก ๆ
แม้วา่ ผมจะมีเจ้าสุ นขั ร็ อดไวเลอร์ สองตัวเป็ นเพื่อนแล้วก็ตาม
วันหนึ่ง มีหญิงผมสี บลอนด์ ตาสี ฟ้า และผิวขาวเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับเด็กผูช้ ายผมสี
บลอนด์ ผมแอบมองออกไปจากด้านหลังห้องและได้ยนิ หญิงนั้นถามพ่อผมว่า
“คุณรู ้จกั ครอบครัวที่มาจากเปรู มีหมาสองตัวและเด็กชายอายุไล่เลี่ยกับลูกชายฉันหรื อเปล่า?”
พ่อผมบอกหญิงนั้นว่าเป็ นพวกเราเอง ผมไม่เคยลืมรอยยิม้ บนใบหน้าของเธอเลย
การได้พบกับหญิงนั้นและลูกชายได้เปลี่ยนแปลงอนาคตของครอบครัวเรา
พวกเขาเป็ นชาวต่างชาติที่มาอาร์ เจนตินา เหมือนพวกเรา และพวกเขาต้องการเพื่อนเหมือนพวกเราด้วย
ผมพบว่าหญิงคนนั้นเป็ นมิชชันนารี จากคริ สตจักรนาซารี น แอนนาและลูกชาย
จอร์ แดนมาหาเราบ่อย ๆ บางครั้งแม่ก็ได้พดู คุยกับเธอ แต่ส่วนใหญ่ แม่จะอายที่จะบอกสวัสดี
แม้กระนั้นแม่ก็ยงั ดูเศร้า เมื่อมิชชันนารี มา แม่จะยิม้ มากกว่า อย่างไรก็ตามพวกเขาเข้าใจกัน
แม้วา่ ภาษาสเปนของแอนนาอาจยังไม่ดีนกั
เมื่อมิชชันนารี ได้เชิญเราไปที่บา้ นทานอาหารกลางวันในเดือนธันวาคม แม่ตอบรับ
อาหารนั้นแตกต่าง แต่แน่นอนผมชอบเล่นในสระนํ้าขนาดเล็กกับจอร์ แดน แท้จริ งแล้ว
ผมตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อเราได้รับเชิญไปที่บา้ น ผมไม่เข้าใจสิ่ งที่จอร์ แดนพูดในภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตาม เราไม่มีปัญหาในการเล่นด้วยกัน
ผมจําวันที่แอนนามาพร้อมกับจานกลมที่มีขนมสี น้ าํ ตาลวางอยูบ่ นนั้น
เธอบอกว่ามันคือคุกกี้ช็อกโกแลตชิป ผมไม่เคยกินช็อกโกแลตชิปมาก่อน โอ! มันช่างอร่ อยเสี ยจริ ง!

เมื่อครอบครัวของจอร์ แดนเชิ ญพวกเราไปที่คริ สตจักร
เราพบว่ามันแตกต่างจากคริ สตจักรที่เราเคยไป ผูค้ นยกมือขึ้นและร้องเพลงด้วยรอยยิม้ บนใบหน้า
ไม่นานหลังจากการไปคริ สตจักรของจอร์ แดน แม่พาผมไปดูหนังที่บา้ นเพื่อน
หนังนั้นเกี่ยวกับเรื่ องราวของพระเยซู
ผมร้องไห้เมื่อผมเห็นพวกเขาตรึ งพระเยซูและทําให้พระองค์สิ้นพระชนม์ หลังจากหนังจบ
มีคนเชื้อเชิญให้พวกเขาขอให้พระเยซูยกโทษความผิดและเชิญพระองค์เข้ามาในหัวใจ
แม่ของผมไม่ได้ตอบสนองแต่ผมเห็นนํ้าตาของแม่
ไม่กี่วนั ต่อมา แม่ไปเยีย่ มแอนนา ผมประหลาดใจว่าทําไมแม่ไม่พาผมไปด้วย
ไม่ชา้ ผมก็ได้คน้ พบ
แม่ไม่เศร้าอีกต่อไป แม่บอกผมว่าแม่ได้ตอ้ นรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ผมไม่รู้วา่ มันหมายความว่าอะไร แต่ผมรู ้วา่ แม่มีความสุ ข แม่กอดผมและร้องเพลงให้ผมฟังมากขึ้น
และแม่ก็อ่านหนังสื อที่พิเศษให้ผมฟังบ่อย ๆ
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น มันเป็ นข่าวดีสาํ หรับผม ผมไปเรี ยนรวีกบั จอร์ แดนเกือบทุกอาทิตย์
เราได้เล่นเกมส์สนุก ๆ ทํากิจกรรม และฟังเรื่ องเล่า ผมชอบร้องเพลงและเรี ยนรู ้เรื่ องของพระเยซูมาก
ในที่สุดผมจึงได้เข้าใจว่าทําไมแม่จึงไม่เศร้าอีกแล้ว
แม่ชอบแบ่งปั นเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอให้เพื่อน ๆ และครอบครัวฟัง
และผมก็รู้วา่ พระองค์ทรงทําเช่นนั้น พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวติ ผมด้วย
ถ้าเพื่อนมิชชันนารี แอนนายังอยูท่ ี่นี่
ก็จะได้พบว่าแม่ของผมไม่เอาแต่ซ่อนตัวอยูห่ ลังห้องของร้านเฟอร์ นิเจอร์ ของเรา
แต่แอนนาจะพบแม่จดั ร้าน ยิม้ และพร้อมที่จะสวมกอด!
ผมมีความสุ ขมากที่แอนนาและจอร์ แดนมาหาในวันนั้น
ผมมีความสุ ขมากกว่าที่พวกเขาอธิ ษฐานเผื่อเราและแบ่งปั นคุกกี้ช็อกโกแลตชิปให้
พวกเขาไม่เคยหยุดอธิ ษฐานเผือ่ เรา และพระเจ้าไม่เคยหยุดทํางานในชีวติ ของเรา

สู่ การอภิปราย

ถามเด็ก ๆ ว่า ของขวัญเล็ก ๆ น้ อย ๆ
ทีเ่ ราสามารถมอบให้ แก่ เพือ่ นใหม่ หรือเพือ่ นบ้ านซึ่งจะช่ วยให้ เราเป็ นเพือ่ นและแบ่ งปันข่ าวประเสริฐได้
มีอะไรบ้ าง?

บอกเด็ก ๆว่า ตลอดบทเรียนนี้ เราจะเน้ นไปทีค่ วามสํ าคัญของการอธิษฐานเผือ่ คนอื่น
บางครั้งเราต้ องอธิษฐานเผือ่ บางคนเป็ นเวลานานเพือ่ ให้ เขารู้จักพระเยซู
บางครั้งเราไม่ ต้องอธิษฐานเป็ นเวลานาน
พระเจ้ าต้ องการให้ เราอธิษฐานต่ อเนื่องสํ าหรับคนอื่นและเพือ่ จะได้ ร้ ูว่าพระองค์ ทรงตอบคําอธิษฐานอย่
างสั ตย์ ซื่อ เพือ่ ช่ วยยํา้ เตือนเราในสิ่ งนี้ เราจะเล่นเกมอาร์ เจนไตน์ กนั เด็ก ๆ
อาจเคยเล่ นเกมส์ นี้และรู้ จักเกมส์ นีใ้ นชื่ ออืน่ วันนี้ เราจะเล่ นเกมส์ นีโ้ ดยใช้ คําว่า “อธิษฐาน อธิษฐาน
พระเจ้ าตอบ”
ให้เด็ก ๆ นัง่ เป็ นวงกลม
เลือกเด็กหนึ่งคนให้เดินรอบวงกลมด้านนอกโดยเอามือแตะบ่าแต่ละคนในวง
ในขณะที่เดินรอบวงกลม ให้เด็ก พูดคําว่า “อธิษฐาน” ซํ้าไปเรื่ อย ๆ
เมื่อเด็กที่เดินนอกวงแตะบ่าคนที่นง่ั ในวงคนใดแล้วบอกว่า “พระเจ้าตอบ”
ให้เด็กคนนั้นยืนขึ้นและวิง่ ไล่เด็กที่แตะบ่ารอบวง
พยายามไล่จบั ให้ได้ก่อนที่เขาจะวิง่ เข้ามานัง่ ในที่วา่ งในวงกลม เกมส์ดาํ เนินต่อไปเมื่อมีคนเดินรอบวง
แตะบ่าแต่ละคนและบอกว่า “อธิษฐาน” หลังจบเกมส์ให้เด็กพูดพร้อมกันว่า “อธิษฐาน อธิษฐาน
พระเจ้าตอบ”
ก่อนเริ่ มชั้น ตัดแผ่นกิจกรรมที่ 11 ส่ วน “ก” ออกจากส่ วน “ข”
ถามเด็ก ๆ ว่า เครื่องดื่มที่ผู้คนนิยมดื่มกันมากทีส่ ุ ดในเมืองทีเ่ ราอยู่คืออะไร? ให้เด็กได้ตอบ
บอกเด็ก ๆ ว่า ในอาร์ เจนตินาแทบทุกคนดื่มมาเต้ มันเป็ นชาสมุนไพรเครื่องดื่มประจําชาติ
ในการเตรี ยมทํามาเต้ เทใบชาป่ นลงในถ้ วยมาเต้
จากนั้นตามด้ วยนํา้ ร้ อนกระทัง่ ใบชาลอยขึน้ มา เพือ่ ทีจ่ ะดื่มนํา้ ชาอันแสนอร่ อย
และเพือ่ จะไม่ กนิ เอาใบชาเข้ าไป จึงใช้ หลอดทําด้ วยโลหะทีม่ ีตะแกรงกรองทีด่ ้ านหนึ่ง
แต่ เพราะรสสมุนไพรธรรมชาติมีรสขม ผู้คนมากมายจึงชอบใส่ นํา้ ตาลลงไป
การดื่มมาเต้ เป็ นประสบการณ์ ทไี่ ม่ เหมือนใคร
มาเต้ เพียงถ้ วยเดียวและหลอดเดียวนั้นถูกกินร่ วมกันในท่ ามกลางเพือ่ นฝูง เมื่อนํา้ หมด
ก็จะเติมนํา้ ลงไปและส่ งต่ อให้ คนถัดไป กระบวนการนีไ้ ด้ เวียนไปหลายรอบ นั่งเป็ นวง พูดคุย
และดื่มมาเต้ น้ ันเป็ นมาตรฐานาทางวัฒนธรรมและการแสดงออกของมิตรภาพทีม่ ีต่อเพือ่ นเก่าและใหม่
บอกเด็ก ๆ ว่า ถ้ วยมาเต้ น้ันมีทุกแบบและขนาด มันทําจากนํา้ เต้ า ไม้ เซรามิค และกีบเท้ าวัว
มันมีรูปแบบต่ าง ๆ มากมาย แสดงภาพ (จากอินเตอร์เน็ตหรื อหนังสื อในห้องสมุด) ถ้าเป็ นได้

บอกเด็ก ๆ ว่า เหมือนถ้ วยมาเต้ ทแี่ ตกต่ างกัน พระเจ้ าก็สร้ างเราแต่ ละคนให้ แตกต่ างกัน
พระองค์ รู้ ว่าเราต้ องการพระองค์ ไม่ ว่าเราจะมาจากทีไ่ หน หรืออยู่ในสถานการณ์ เช่ นไร
พระเจ้ าต้ องการเข้ ามาช่ วยเรา พระเจ้ าต้ องการให้ เราห่ วงใยผู้อนื่ ด้ วย
พระองค์ ต้องการให้ เราอธิษฐานเผือ่ พวกเขาและยืน่ มือไปให้ พวกเขา
ขอให้เด็ก ๆ
คิดถึงคนสองสามคนที่พวกเขารู ้สึกอยากอธิ ษฐานเผื่ออย่างสมํ่าเสมอจนกว่าพวกเขาจะได้มารู ้จกั พระเย
ซูเป็ นการส่ วนตัว แจกแผ่นกิจกรรมที่ 11ก ให้เด็ก ๆ
และบอกให้เขียนชื่อของคนเหล่านั้นบนเส้นที่อยูบ่ นถ้วยมาเต้ ให้เวลาเด็ก ๆ
ในการตกแต่งถ้วยแล้วจึงตัดถ้วยออก แนะนําให้เด็ก ๆ
วางถ้วยไว้ในพระคัมภีร์หรื อในห้องเพื่อยํ้าเตือนให้อธิ ษฐานเผือ่ สําหรับผูอ้ ื่นด้วยความมัน่ ใจว่าพระเจ้าจ
ะทรงตอบ
ในการทบทวนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาร์ เจนตินา แจกแผ่นกิจกรรม 11ข ให้เด็ก ๆ
ลากเส้นจับคู่ขอ้ มูลที่อยูใ่ นถ้วยกับภาพบนแผนที่

ช่ วงอธิษฐาน

บอกเด็ก ๆ ว่า เมื่อเรา “เดินทาง” ผ่านอาร์ เจนตินา
เราได้ เรียนรู้ สิ่งทีน่ ่ าสนใจมากมายเกีย่ วกับประเทศและผู้คน
เราได้ รู้ ว่ามิชชั นนารีอธิษฐานอย่ างเฉพาะเจาะจงและสมํ่าเสอมสํ าหรับผู้คนทีพ่ วกเขาไปรับใช้
และเราได้ เห็นถึงของขวัญแห่ งมิตรภาพที่ทาํ ให้ การแบ่ งปันข่ าวประเสริฐนั้นเป็ นไปได้
ให้เด็ก ๆ เขียนหัวข้ออธิ ษฐานเผือ่ สําหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ
แล้วนําไปติดกับว่าวคําอธิ ษฐาน

บทที่ 12: ปารากวัย
วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ
เข้าใจถึงความสําคัญสําหรับมิชชันนารี ในการแบ่งปันข่าวประเสริ ฐในภาษาถิ่นของผูค้ นที่พวกเขารับใช้

เบื้องหลังบทเรียน

ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
• บางครั้ง ปารากวัยรู ้จก
ั กันในฐานะ “หัวใจแห่งอเมริ กาใต้” เนื่องจากตั้งอยูก่ ลางทวีปอเมริ กาใต้
• ภาษาสเปนและกวารานิ เป็ นสองภาษาราชการที่ใช้ในปารากวัย
• คาปิ บารา เป็ นหนูยกั ษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด อาศัยอยูใ่ นปารากวัยและยาวถึงสี่ ฟุตครึ่ ง
• แม่น้ าํ ที่ใหญ่เป็ นอันดับเจ็ดของโลก คือ แม่น้ าํ ปารานา
ซึ่ งไหลผ่านตามแนวชายแดนระหว่างปารากวัยและอาร์ เจนตินา
• อิไตปู เป็ นสถานที่หรื อเครื่ องนํ้าประปาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
• “บาบิคิวที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จัดทําขึ้นในปารากวัยในปี 2008 ในเวลา 6 ชัว่ โมง คน 30,000
คนกินบาบีคิวที่มีน้ าํ หนักมากกว่า 30 ตัน

การนําเสนอบทเรียน

บทนํา
อนาคอนด้าเป็ นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พบมากในป่ าของปารากวัย
งูน้ ีมีสีน้ าํ ตาลเขียวมีวงกลมสี ดาํ บนหลัง เพื่อทําให้เห็นเด่นชัดขึ้นเกี่ยวกับปารากวัย ให้เด็ก ๆ
ทําห่วงโซ่กระดาษด้วยสี เขียวและดําเพื่อแขวนไว้ในห้อง จากการที่ปารากวัยเป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ น
“หัวใจของอเมริ กาใต้” ให้ตกแต่งกระดานบอร์ดด้วยขอบรู ปหัวใจ บนบอร์ด
ตกแต่งด้วยภาพธงชาติปารากวัย และ/หรื อ แผนที่ประเทศ ทําบาบีคิวบนเตาย่างเมื่อเด็ก ๆ
เดินเข้ามาในห้อง ในระหว่างบทเรี ยน ให้เด็ก ๆ ได้ชิมบาบีคิว
การประกาศข่าวประเสริ ฐเป็ นงานที่สาํ คัญที่สุดของมิชชันนารี เพื่อทําเช่นนั้น
พวกเขาจําเป็ นต้องเข้าใจวัฒนธรรมและภาษาของคนที่พวกเขาไปรับใช้
คนที่พวกเขาไปรับใช้ดว้ ยนั้นจําต้องเข้าใจในสิ่ งที่เขาพูดด้วย
ประสบการณ์ของอาสาสมัครมิชชันนารี นาซารี น เท็ดและซาราห์

วอจท์จะแสดงให้เห็นถึงความยากลําบากและความยินดีที่พบในการเรี ยนภาษาอื่น
นี่เป็ นขั้นแรกของการบอกเรื่ องราวของพระเยซูแก่ผอู้ ื่น
บอกเด็ก ๆ ว่า บทเรียนวันนี้เกีย่ วกับปารากวัย
ให้ เราเริ่มด้ วยข้ อมูลเบือ้ งต้ นเกีย่ วกับประเทศนีด้ ้ วยกัน
คุณอาจพิมพ์ขอ้ มูลเบื้องต้นบนกระดาษรู ปหัวใจและให้เด็กอ่านออกเสี ยง
บอกเด็ก ๆ ว่า เมื่อคุณได้ เรียนรู้ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
กวารานิเป็ นหนึ่งในสองภาษาราชการของปารากวัย มีหลายประเทศทีม่ ีภาษาพูดมากกว่ าหนึ่งภาษา
ดังนั้น เมื่อมิชชั นนารีเดินทางไปยังประเทศอืน่
บางครั้งจึงจําเป็ นทีจ่ ะต้ องเรี ยนภาษามากกว่ าหนึ่งภาษาเพือ่ ทีพ่ วกเขาจะสามารถทํางานประจําวันและป
ระกาศข่ าวประเสริ ฐได้
ภาษาถิ่นของคน ๆ หนึ่งนั้น (ภาษาพูดทีใ่ ช้ ในประเทศ) เป็ นทีร่ ้ ูจักว่าเป็ น “ภาษาแม่ ”
เมื่อมิชชั นนารีไปในประเทศอืน่ พวกเขาพูดภาษาของประเทศนั้นเมื่อไปในทีส่ าธารณะ
แต่ ส่วนใหญ่ เมื่ออธิษฐานก็ปรารถนาทีจ่ ะพูดเป็ น “ภาษาแม่ ” เพราะว่าเป็ นสิ่ งทีแ่ ตะต้ องใจ
นี่เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้ “ภาษาแม่ ” เป็ น “ภาษาใจ” ของพวกเขา
ให้ เราเรียนคําบางคําในภาษากวารานิ
ซึ่งชาวปารากวัยใช้ พูดราวสี่ ในห้ าของประชากรปารากวัยทั้งหมด ภาษานีเ้ ป็ น “ภาษาใจ”
อย่ างแท้ จริงสํ าหรับคนส่ วนใหญ่ ทอี่ าศัยอยู่ในประเทศนีท้ เี่ รียกกันว่า “หัวใจของอเมริกาใต้ ”
แจกแผ่นกิจกรรมที่ 12 ให้เด็กใช้สีต่าง ๆ
ลากเส้นและจับคู่หวั ใจคําในภาษาของตนเองกับคําในภาษากวารานิในหัวใจ
จากนั้นให้อ่านภาษากวารานิ แต่ละคําและให้เด็ก ๆ พูดตาม ให้เด็ก ๆ จับคู่กนั ฝึ กพูดคําใหม่น้ นั
หลังจากฝึ กออกเสี ยงคําในภาษากวารานิแล้ว
ให้พดู คุยว่าเหตุใดจึงเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะสื่ อสารกับผูอ้ ื่นในภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
ให้ เรามาเรียนคําบางคําในภาษากวารานิ ซึ่งใช้ พูดกันกว่ าสี่ ในห้ าของประชากรทั้งประเทศ
ภาษาอังกฤษ
(คําแปล)
กวารานิ
การออกเสี ยง
Hello
สวัสดี
Mga’eichapa
อําไบอีชาพะ
Good-bye
ลาก่อน
Jajohech apeve
ฮาฮอยชาเปเว
Yes
ใช่
Hee
เฮ
No
ไม่
Nahaniri
นานีเดรี
Please
ได้โปรด
Ikatupa
อีคาตูพา

Thank you

ขอบคุณ

Aguijetaite

อาวีคะไดเต

เรื่องราวพันธกิจ :
พูดอย่ างไงก็แสดงความหมายที่สําคัญ

โดย แมท ไพรซ์
บอกเด็ก ๆ ว่า
เป็ นสิ่ งสํ าคัญสํ าหรับมิชชันนารีทจี่ ะเข้ าใจเมื่อแบ่ งปันข่ าวประเสริฐให้ แก่ผ้คู นต่ างวัฒนธรรม
400 กว่าปี ที่ผา่ นมา
บาทหลวงชาวยุโรปที่อาศัยอยูใ่ นป่ าของปารากวัยได้เริ่ มทําภาษากวารานิให้ออกมาเป็ นภาษาเขียน
ไม่กี่ปีต่อมา บาทหลวงอีกรู ปหนึ่งจึงได้จดั ทําพจนานุกรม หนังสื อไวยากรณ์
และคู่มือการสร้างสาวกในภาษากวาวานิ เครื่ องมือเหล่านี้ยงั เป็ นประโยชน์ในทุกวันนี้
พวกมันช่วยให้ความเชื่อคริ สเตียนวางรากในปารากวัย
ในปี 1968 ทีมพันธกิจของคริ สตจักรนาซารี นได้เริ่ มต้นคริ สตจักรเล็กแห่งหนึ่ง ฮวน
กาเซี ยได้มอบหัวใจของเขาให้แก่พระคริ สต์และมอบชีวติ ในการรับใช้ในฐานะหนึ่งในศิษยาภิบาลกลุ่ม
แรกจากปารากวัย นับแต่น้ นั กระทัว่ เดี๋ยวนี้
คริ สตจักรนาซารี นในปารากวัยได้ประกาศข่าวประเสริ ฐต่อไปยังคนรุ่ นปั จจุบนั
พระเจ้าทรงใช้มิชชันนารี หลายคนมาประกาศข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระเยซูคริ สต์
มิชชันนารี ท่านแรกมาถึงในยุคปี 1980 – จากอังกฤษหนึ่งคนและจากสหรัฐอเมริ กาอีกหลายคน ในยุคปี
1990 ราโมนและบลาซา เซี ยราได้มาจากเปอร์ โตริ โกในฐานะมิชชันนารี ในปารากวัย
เท็ดและซาราห์ได้เรี ยนรู้วา่ เป็ นการยากเพียงใดในการพูดคุยด้วยภาษาใหม่ในขณะที่กาํ ลังเรี ยนภาษา
นั้นอยู่ ครั้งหนึ่งเท็ดได้พยายามอธิ บายให้เพื่อนคนหนึ่งฟั งถึงวิธีการทําถัว่ เม็กซิ กนั เป็ นอาหารเย็น
เขาบอกเธอว่าเขาเตรี ยมและบดถัว่ ก่อนเติม “เซเอเต” ลงไป เธอก็ถามผมซํ้าแล้วซํ้าอีกในสิ่ งที่เขาบอก
เมื่อเขาบอก เธอก็เริ่ มหัวเราะคิกคัด เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ รอบโต๊ะ แทนที่จะพูดว่า เขาเติม “อาเซเอเต”
ซึ่ งหมายถึง “นํ้ามันทําอาหาร” เขาได้บอกว่าเขาเติม “เซเอเต” เล็กน้อย ซึ่ งหมายถึง “เจ็ด” เพื่อน ๆ
ได้แซวเขาตลอดคืนนั้น แนะนําว่าอาหารจานนั้นน่าจะเติม “โอโช” ซึ่ งหมายถึง “แปด” หรื อ “นูเอเว”
ซึ่ งหมายถึง “เก้า” มากกว่า

อีกครั้งหนึ่ง ซาราห์กาํ ลังเรี ยนบทเรี ยนเรื่ องความรักของคริ สเตียนให้แก่กลุ่มเด็ก ๆ
เธอพูดภาษาสเปนโดยมีล่ามแปลเป็ นภาษากวารานิ เมื่อเธอพูดเกี่ยวกับความรัก
เด็กก็มองอย่างเฉยเมยและสับสน พวกเขาไม่เข้าใจคําว่ารักในภาษาสเปนซึ่ งคือ “อาโมร์ ”
เธอต้องอธิ บายโดยใช้คาํ อื่น ๆ
อีกหลายคําก่อนที่พวกเด็กจะเข้าใจความหมายของคําที่เธอพยายามอธิ บาย
เท็ดและซาราห์รู้จกั ภาษาสเปนเพียงไม่กี่คาํ ก่อนที่จะไปปารากวัย
พวกเขามีครู สอนที่ช่วยเขาในการเรี ยนภาษาใหม่
พวกเขาพบว่าเป็ นการจําเป็ นในการฝึ กพูดภาษาในขณะที่พยายามเรี ยนรู ้ดว้ ย
อีกทั้งพวกเขายังได้เรี ยนรู ้วา่ บางครั้งผูค้ นอาจหัวเราะคุณ เมื่อพวกคุณพูดผิด
แต่ให้พยายามต่อไปกระทัง่ พูดได้อย่างถูกต้อง
มิชชันนารี จาํ เป็ นต้องเข้าใจว่า ไม่ใช่ทาํ งานให้สาํ เร็ จไปแต่ละวันเท่านั้น แต่เพื่อบอกคนอื่น ๆ
ถึงเรื่ องพระเยซู มิชชันนารี มีเป้ าหมายเดียว นัน่ คือ เพื่อประกาศความรักและข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระเยซู
เท็ดและซาราห์ วอจท์ได้เรี ยนรู ้บทเรี ยนโดยตรงในฐานะอาสาสมัครมิชชันนารี ในปารากวัย
ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เมื่อมิชชันนารี พยายามเรี ยน “ภาษาใจ” ของคน
แต่มนั ก็เป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการแบ่งปันข่าวประเสริ ฐเรื่ องความรอดโดยทางพระเยซูคริ สต์กบั ผูค้ นที่
พวกเขาไปรับใช้ดว้ ย

สู่ การอภิปราย

ถามเด็ก ๆ ว่า ทําไมจึงเป็ นสิ่ งสํ าคัญในการเรียนรู้ ภาษาของผู้คนทีพ่ วกเขาไปรับใช้ ด้วย?
สิ่ งทีเ่ ท็ดและซาราห์ วอจท์ ทําเพือ่ ช่ วยพวกเขาในการเรียนภาษาคืออะไร?
ก่อนเริ่ มชั้น ให้เลือกคําสิ บคําจากบทเรี ยนและเขียนบทกระดาน (เช่น : กวารานิ มิชชันนารี
อาสาสมัคร ภาษา การสื่ อสาร หัวใจ แม่น้ าํ ปารากวัย ตะกร้า บาบีคิว อนาคอนดา ตัวอักษร หนูยกั ษ์
ฯลฯ)
บอกเด็ก ๆ ว่า เด็ก ๆ ได้ เรี ยนรู้ ถึงความสํ าคัญของภาษาทีใ่ ช้ ในการประกาศข่ าวประเสริฐ
คําหนึ่งคําทีเ่ ราตั้งใจจะพูดอาจเป็ นความหมายของคําอีกคําหนึ่งได้
บางครั้งการพูดคุยสื่ อสารก็เป็ นเหมือนสิ่ งทีเ่ ข้ าใจยาก
วันนีเ้ ราสามารถทบทวนคําที่สําคัญทีเ่ ราได้ เรียนในบทเรียนวันนีโ้ ดยทําปริศนาค้ นหาคํา
พูดคุยเกี่ยวกับคําศัพท์เหล่านั้น จากนั้นก็แจกกระดาษและให้เด็ก ๆ
ทําปริ ศนาค้นหาคําโดยวางคําที่มีในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงในช่องสี่ เหลี่ยมบนกระดาษ

เมื่อวางทุกคําเข้าที่แล้ว บอกให้เด็ก ๆ เติมตัวอักษรในช่องสี่ เหลี่ยมที่วา่ งด้วยตัวอักษรใด ๆ
ที่พวกเขาเลือก จากนั้นให้เด็ก ๆ แลกคําปริ ศนาและวงกลมคําที่ซ่อนอยู่

ช่ วงอธิษฐาน

ยํ้าเตือนเด็ก ๆ ว่าปารากวัยเป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ น “หัวใจแห่งอเมริ กาใต้”
เพราะว่าตั้งอยูท่ างตอนกลางทวีปอเมริ กาใต้ บนแผนที่ช้ ีให้ดูประเทศรอบปารากวัยซึ่ งได้เรี ยนไป คือ
อาร์ เจนตินา โบลิเวีย และบราซิ ล รวมทั้งชี้ตาํ แหน่งประเทศเม็กซิ โก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส คอสตาริ กา
โคลัมเบีย เปรู และเอกวาดอร์
ทบทวนหัวข้ออธิ ษฐานสําหรับประเทศเหล่านี้
ให้เด็กแต่ละคนตัดกระดาษเป็ นรู ปหัวใจขนาดใหญ่และเขียนหัวข้ออธิษฐานลงไป
ติดหัวใจเหล่านี้ไว้บนบอร์ ดของห้อง ยํ้าเตือนเด็ก ๆ ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคน
ขอให้พวกเขาอธิ ษฐานเผื่อสําหรับมิชชันนารี และศิษยาภิบาลที่แบ่งปั นความรักของพระเจ้าในประเทศใ
นเม็กซิ โก/อเมริ กากลาง และอเมริ กาใต้
ให้เด็ก ๆ อธิ ษฐานเผือ่ สําหรับมิชชันนารี ที่กาํ ลังเรี ยนภาษาใหม่อยู่
มิชชันนารี และอาสาสมัครที่รับใช้อยูใ่ นปารากวัย
และมิชชันนารี ที่กาํ ลังจะถูกส่ งมาจากปารากวัยและประเทศอื่น ๆ
ให้เด็ก ๆ เขียนหัวข้ออธิ ษฐานลงในหัวใจเล็ก ๆ ติดไว้ที่วา่ วคําอธิษฐาน และให้เด็ก ๆ
นําว่าวคําอธิ ษฐานกลับบ้านไปด้วย หนุนใจให้เด็ก ๆ
จัดวางว่าวไว้เพื่อเป็ นเครื่ องยํ้าเตือนให้อธิ ษฐานสําหรับคนเหล่านั้นที่แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐและสําหรับค
นเหล่านั้นที่ได้ฟัง

