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หลักสูตรสําหรับผูใหญ/อนุชน
งานพันธกิจเพือ
่ ชีวต
ิ – กลุม
 คนที่ถก
ู ลืม
พระเยซูทรงเรียกเราใหทําตามแบบอยางพระองค
โดยทางคําสอนพระองคทรงเปนแบบในการดําเนินชีวิตดวยการหวงใยคนทุ
กคนและทรงเรียกใหเรากระทําเชนนั้นดวย งานพันธกิจเพื่อชีวิตบอกใหรู,
ดลใจ, และเกี่ยวของกับคุณและคนอื่น ๆ
ในคริสตจักรเพราะเปนงานพันธกิจโลกของพระเจา
คนที่ประเมินคาไมได – สภาพที่เปนจริงของการคามนุษย
หลายครั้งเรามองขามผูคนรอบขางเรา
ไมใหความสําคัญเหมือนที่พระเยซูทรงใหความสําคัญ
ทําไมเราตองติดปายราคาบนคนนั้นซึ่งเขามีคามากกวาที่เราคิด?
คุณเคยรูสึกวามีบางคนที่ติดปายราคาบนตัวคุณ
ซึ่งทําใหคุณรูสึกไรคาบางหรือไม?
จุดไฟสองทาง – ความสําคัญของการศึกษาของเด็ก
คุณเคยสงสัยหรือไมวาถาไมมีการศึกษา ชีวิตจะเปนอยางไร?
ความสามารถในการอานและเขียนไดเปดโอกาสที่คนอีกมากมายในโลกไม
มีโอกาสไดรับ
คุณจะแบงปนชีวิตและจุดไฟใหแกคนเหลานั้นที่ดําเนินอยูในความมืดหรือไ
ม?
ตามแบบพระฉายของพระเจา – ชนเผาโปกอมชิ (Poqomchi) ในกัวเตมาลา
มีหลายคนในพวกเราที่รูสึกวาถูกทอดทิ้งและถูกลืม
เราเจ็บปวดและไมมีใครเห็น คุณไดลืมหรือละเลยเพื่อนบานหรือเปลา?
เราสามารถเรียนรูที่จะรักคนที่ถูกลืมและระลึกถึงพวกเขา
“ความพอเพียง” คืออะไร – สภาพทีแ
่ ทจริงของความหิวโหยและยากจน
ความยากจนและขัดสนนั้นเปนผลจากการอยูในโลกที่ลมลงในความบาป
คนยากจนในชุมชนของเราถูกลืมเนื่องจากพวกเขามี แตมีไม “เพียงพอ”
หรือไม? เราจําเปนตองยึดกับแนวคิดของคําวา “เพียงพอ”
เพื่อที่เราจะจัดหาใหแกคนเหลานั้นที่ขัดสนในสังคมได
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การประกาศ
เราจะประกาศแกผูอื่นไดอยางไร? คนเหลานั้นที่เราลืมนั้น
เปนเพราะเราคิดวาพวกเขาจะตอบสนองตอขาวประเสริฐตามวิธีที่เราไดประ
กาศตามรูปแบบที่สืบทอดกันหรือใชหรือไม?
นี่เปนหนาที่รับผิดชอบของเราที่ตองเรียนรูวาการประกาศเกิดขึ้นไดหลาย ๆ
วิธีและการที่เราจะสามารถบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องพระคริสตในวิธีที่พวกเข
าเกี่ยวของไดอยางไร
ภาวะวิกฤต
รักเพื่อนบานของเราหมายถึงการชวยเหลือพวกเขาในยามวิกฤต
ภาวะวิกฤตไดสรางโอกาสพิเศษใหสําแดงความรักของพระเจาใหแกผูอื่นเพื่
อที่พวกเขาจะไดรับรูวาพวกเขาไมไดถูกลืม
คริสตจักรนาซารีนไดมอบโอกาสมากมายใหแกคนทุกวัยในการชวยเหลือใ
นยามที่มีภาวะวิกฤต
ปจจัยตาง ๆ
มีบางสิ่งที่นาตื่นเตนเกิดขึ้นเมื่อกลุมคนมารวมกันดวยเหตุผลเดียวกันเพื่อ
สําแดงอาณาจักรของพระเจา ปจจัยตาง ๆ
นี้ชวยใหเราไดสนับสนุนงานพันธกิจของนาซารีนในทางที่มีประสิทธิภาพแ
ละใหโอกาสผูคนไดเขามามีสวนในงานของอาณาจักรพระเจาอยางมีนัยสํา
คัญ
ปจจัยที่ 1 – โครงการพัฒนาการศึกษาของผูน
 าํ (Leadership Education
and Advancement)
หลักการนี้ไดเสนอใหเด็ก ๆ
ที่จบการศึกษาจากโครงการอุปการะเด็กจากพันธกิจเมตตานาซารีน
(Nazarene Compassionate Ministries Child Sponsorship)
ไดมีโอกาสศึกษาตอ
พี่นองในที่ประชุมสามารถใหโอกาสที่ยิ่งใหญแกคนหนุมสาวเหลานี้ในก
ารเรียนรู หาเลี้ยงชีพ และเลี้ยงดูครอบครัวตลอดชวงชีวิตของพวกเขา
ปจจัยที่ 2 – ชนเผาโปกอมชิในกัวเตมาลา – กลุม
 ชนที่ถูกลืม
เปนเวลากวาหลายทศวรรษที่คริสตจักรนาซารีนทํางานในกัวเตมาลา
เพื่อ “สรางสาวกใหเปนเหมือนพระคริสต”
แตชนเผาที่อยูใกลเคียงที่ชื่อวา โปกอมชิ
ถูกมองขามอยางไมตั้งใจจากคริสตจักรของพวกเราเองและกลุมงานพัน
ธกิจคริสเตียนอื่น ๆ
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ชนเผาโปกอมชิตองการทรัพยากรเพื่อใชในการเรียนรูถึงความรักของพ
ระเจา เพื่อเติบโตในฝายวิญญาณ และสรางสาวก
ปจจัยที่ 3 – ฉันเปนคนหนึ่ง –
แสวงหาคนที่หลงหายดวยความรักของพระเจา
“ฉันเปนคนหนึ่ง”
ไดใหโอกาสพิเศษผานทางการฉายภาพยนตพระเยซู (JESUS Film
Harvest Partners)
ซึ่งไดเชื้อเชิญใหผูคนไดเขามามีสัมพันธภาพสวนตัวกับพระคริสต
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บทที่ 1: คนทีม
่ ค
ี า – สภาพที่แทจริงของการคามนุษย
วัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจวา .....
1.
2.
3.
4.

การคามนุษยคืออะไร
การคามนุษยเกิดขึ้นที่ไหน ทั้งในทองถิ่นและสากล
ทําไมจึงมีการคามนุษย
เราจะทําอยางไรกับการคามนุษยนี้

การเตรียมการสอน
กอนเริ่มบทเรียน
ใหติดบทความเกี่ยวกับการคามนุษยของพันธกิจเมตตานาซารีนหรือ
Nazarene Compassionate Ministries (NCM)
ไวในหองโถงเพื่อใหสมาชิกไดอานเมื่อเดินเขามา
(บทความเหลานี้และแหลงขอมูลออนไลนนั้นหาไดตามเวบไซดตอไปนี้)
เวบไซดเกี่ยวกับการคามนุษย :
Human Trafficking Web Sites:
The Polaris Project: For a World Without Slavery
http://www.polarisproject.org
Hands of Hope: To Abolish Human Trafficking (Wesleyan Denomination)
http://www.wesleyan.org/ww/opportunities/hope
คนหาขอมูลเกี่ยวกับ “การคามนุษย” หรือ “การคาทาส”
ในหองสมุดหรือบนอินเตอรเน็ต
คุณควรคนหาองคกรที่ทํางานเพื่อตอสูกับโศกนาฏกรรมนี้
บทความเกี่ยวกับการคามนุษย : (ผูแปล –
บทความดานลางนี้มีแตภาษาอังกฤษ ใหลองคนหาในภาษาของคุณเอง
โดยเลือกบทความยอยที่เหมาะสม)
“การหาประโยชนจากเรื่องเพศ : เหยื่อผูบริสุทธิ์ (Sexual Exploitation:
Preying on the Innocent)” โดย สเตเฟน กัวเบอรโต
http://www.ncm.org/pdf/NCM_Magazine_Spring2009.pdf
“ความเปนจริงของการคามนุษยเด็ก (The Reality of Child Trafficking)” โดย
เฮดิ เฮอรมานน
http://www.ncm.org/pdf/NCMagazine_spring08.pdf
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ทําสําเนาเอกสารขอมูล (จากทายบทเรียน)
และแจกใหแกผูที่เขามาเรียน
การนําเสนอบทเรียน
อานและใครครวญคํากลาวตอไปนี้ “เหมือนวา พระเยซูพยายามตรัสวา
‘เจาและเราประเมินคาคนไมเหมือนกัน
เจามองปายราคาและสถานะทางสังคม แตเราดูที่เรื่องราว สัมพันธภาพ
อัญมณีล้ําคาในบุตรของพระเจาในแตละคน’”
อภิปราย
 คุณคิดวาสังคมของเราตีคาของคนแตกตางจากวิธีการคิดของพระเยซูห
รือไม? ถาใช ขอใหบอกวาแตกตางกันอยางไร?
 สิ่งที่คุณคิดวาสิ่งจําเปนที่ตองมีเพื่อปดชองวางนี้คืออะไร?
คํากลาวอางอิงอีกตอนที่วา :
“และทั้งหมดที่พระองคประสงคใหเราไดเขาใจคือวาเราถูกซื้อดวยราคาสูง
– สูงคายิ่งนัก แทจริงแลว แตละคนมีคามากซึ่งสิ่งนี้ไดลบลางภาพอื่น ๆ
ทั้งสิ้น...ปายราคาหลุดออกเพื่อการดี
ทําใหเราเทาเทียมและมีคุณคามากมาย”
อภิปราย
 คุณเคยมีความรูสึกวา “ดอยคา” กวาคนอื่นหรือไม? ถาเคย
อยากใหคุณไดมีโอกาสแบงปนใหเพื่อนในกลุมไดฟงไดหรือไม?
 การที่พระคริสตไดซื้อคุณและตอนนี้คุณก็มีคามากมายนั้นหมายความวา
อยางไร?
 คุณจะสามารถแสดงตัวอยางของความจริงที่ไดรับการปลดเปลื้องนี้แกผู
อื่นไดอยางไร?
คํากลาวอางอิงที่สาม :
“งานพันธกิจเพื่อชีวิตของคุณคือการแยกเอาทัศนคติในใจของทานที่เปนสา
เหตุใหทานตีราคาสิ่งตาง ๆ ซึ่งไมควรมีการตีราคา
และประเมินคาตามวิธีของทานเอง”
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อภิปราย
 วิธีที่สังคมสมัยใหมตีราคาบนสิ่งที่ไมควรมีการตีราคาคืออะไร?
 วิธีที่คุณสามารถแสดงใหคนอื่น ๆ ไดเห็นความจริง นั่นคือ
พระเจาผูประทานคุณคาใหไดอยางไร?

เรือ
่ งราวพันธกิจ 1 : ภัตตาคารอาหารอินเดีย
เดวิท แบทสโตน ผูซึ่งเปนนักเขียนที่โดดเดนในเรื่องการคามนุษย
กําลังเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารอินเดียในซาน
ฟรานซิสโก ที่จริงแลว
เขาและภรรยารับประทานอาหารที่นั่นเปนประจํามาเปนเวลาหลายปแลว
แตสิ่งที่เขาไมเคยรูนั่นคือพนักงานทุกคนในภัตตาคารนี้เปนทาสที่มาจากอิน
เดีย เจาของภัตตาคารนี้ทําธุรกิจหลายอยาง
และเขายังเปนเจาของอพารทเมนอีกหลายแหง
เจาของภัตตาคารจะเดินทางไปอินเดีย
แลวเขาก็จะพาคนจากอินเดียวกลับมาที่อเมริกาเพื่อทํางานในภัตตาคารขอ
งเขา คนงานทั้งชายและหญิงไมจํากัดวัย ซึ่งเขาไดพากลับมานั้น
เขาก็บังคับใหทํางานในภัตตาคารและพักในอพารทเมนของเขา
เพื่อใหถูกตองตามกฎหมายในอเมริกา เขาจายคาจางใหคนเหลานั้น
ทุกอยางดูเปนปกติจากภายนอก อยางไรก็ตาม
พนักงานถูกบังคับใหจายคาเชาคืนทุกบาททุกสตางคจากที่พวกเขาไดมาจา
กภัตตาคาร และยังมียามเฝาหนาประตูอพารทเมนดวย
เรื่องนี้ไดรับการเปดเผย
เมื่อหญิงสองคนในอพารทเมนที่หมดสติจากกาซคารบอนมอนน็อกไซด
หนึ่งในเพื่อนรวมหองไดเรียกเจาของบานเชา แนนอน
นั่นคือเจาของภัตตาคาร เขามาพรอมดวยกลุมผูชาย
พวกเขามวนหญิงสองคนไวในพรม ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู
และพาพวกเขาออกมายังรถตูที่จอดรออยู
คนที่เดินถนนมองเห็นกลุมผูชายวางหญิงสาวไวในรถตูและพยายามบังคับใ
หเพื่อนรวมหองอีกคนหนึ่งเขาไปในรถตูดวย
คนที่เดินถนนนั้นไดขอใหคนที่ผานมาเรียกตํารวจ
กําลังเสริมมาถึงที่นั่นและจับกุมกลุมผูชาย
แตไมทันเวลาสําหรับหนึ่งในหญิงสาว
ซึ่งไดเสียชีวิตในเวลาตอมาที่โรงพยาบาล
การจับกุมไดเปดเผยถึงสภาพที่เปนจริงของการคามนุษยซึ่งเจาของภัตต
าคารไดกระทําการ ภัตตาคารและธุรกิจอื่น ๆ
อีกหลายอยางและอพารทเมนนั้นเต็มไปดวยทาสจากอินเดีย
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นั่นเปนสภาพที่แทจริง เดวิท
แบทสโตนและภรรยาเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารที่ภัตตาคารแหง
นั้นเปนเวลาหลายปและไมเคยคิดเลยวาพนักงานทุกคนนั้นตกเปนทาสและไ
มมีเสรีภาพ
การอภิปรายเรือ
่ ง “ภัตตาคารอาหารอินเดีย”
 การตอบสนองแรกของคุณที่มีตอสภาพที่แทจริงนี้คืออะไร?
 การไดฟงเรื่องนี้ทําใหคุณคิดถึงสถานที่ที่คุณอาจเคยไป (ภัตตาคาร
ฯลฯ) ซึ่งอาจมีสิ่งคลายกันนี้เกิดขึ้นบางหรือไม?
 ในฐานะเราที่เปนคริสเตียน เราจะจัดการปญหารายแรงนี้ไดอยางไร?
“เหลานีเ้ ปนลูก ๆ ของใครบางคน”
เหตุใดจึงมีการยกลูกของตนเองใหคนอืน
่ ?
 บอยครั้ง
ที่มีบางคนไดรูจักกับครอบครัวเด็กไดเสนอการศึกษาและการจางงานใหเ
ด็ก
เพื่อเด็กจะไดประสบความสําเร็จในชีวิตและสงเงินกลับมาใหครอบครัว
พวกเด็ก ๆ ยอมเอาพาสปอรตใหและพอแมก็ลงชื่อมอบบุตรให
 ในทางกลับกัน “นักคามนุษย” ควบคุมเอกสารตาง ๆ,
การซื่อสารโดยภาษา (หรือถาไมรูภาษา), งาน, รางกาย, และความกลัว
เขาทารุณและทําใหเด็กกลัวแลวจึงเขาควบคุมชีวิตเด็ก
นักคามนุษยไดทําลายจุดประสงคของเด็กและบางครั้งยังขูฆาญาติของเ
ด็กดวย
 บางครั้งครอบครัวยินยอมมอบเด็กใหเมื่อบุคคลหรือครอบครัวจําเปนตอง
การเงินดวน
แตละคนหรือครอบครัวถูกบังคับใหตองทํางานเพื่อใหไดเงินที่เล็กนอยม
ากหรือไมสามารถจายเงินกูกอนเล็ก ๆ ได
หนี้ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากกวาจํานวนเงินที่นักคามนุษยจายให
จากนั้น ทาสก็ตกหลุมโดยหมดหวังที่จะปลดหนี้นั้น
(ที่มา : Nazarene Compassionate Ministries)

การคามนุษยคอ
ื อะไร?
 สหประชาชาติไดใหความหมายของการคามนุษยวาหมายถึง “การจัดหา
การขนสง การสงตอ
การจัดใหอยูอาศัยหรือรับไวซึ่งบุคคลดวยวิธีการขูเข็ญหรือดวยการใช
กําลัง หรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ดวยการลักพาตัว
ดวยการฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจโดยมิชอบ
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หรือมีการใชหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมข
องบุคคลผูมีอํานาจควบคุมบุคคลอื่น”
การคามนุษยเปนการคุกคามที่รายแรงตอความเปนมนุษย
การคามนุษยเปนการปฏิบัติตอมนุษยเปนเหมือนสิ่งของ
การคามนุษยเปนการอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของการเปนทางสมัยใหม
การคามนุษยนั้นเปลี่ยนไปจากในอดีต
แตมันเปนสภาพที่เปนจริงอันเลวรายในสมัยของเราและอนาคต
การคามนุษยทําใหเหยื่อติดกับในการขายบริการทางเพศ (โสเภณี)
ใชแรงงานในโรงงานนรก เปนคนใชในบาน กอสราง
และการเกษตรกรรม และอื่น ๆ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการคามนุษย


ผูคนราว 12 ถึง 27
ลานคนถูกจับจากการถูกใชแรงงานในรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด



ผูคนจํานวน 600,000 ถึง 800,000 คนถูกคาขามชาติ และมีคนจํานวน



17,500 คนถูกพาไปขายแรงงานในสหรัฐอเมริกา
เกือบสามในสี่ของเหยื่อจะเปนผูหญิง
กึ่งหนึ่งของคนที่ถูกใชแรงงานเยี่ยงทาสนั้นเปนเด็ก



(ที่มา : http://www.freedomcenter.org/slavery-today/)

เรือ
่ งราวพันธกิจ 2: เรือ
่ งของเทเรซา
เทเรซาเปนเหยื่อการแสวงประโยชนทางเพศ
เรื่องทั้งหมดเริ่มตนขึ้นเมื่อวันหนึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมปลายคนหนึ่ง
“เขามาตีสนิท” กับเธอและอาสาพาเธอไปสงที่บาน
ชายคนนั้นบอกวาจะไปบานของลุงเพราะวาตองไปเอาของกอนกลับบาน
เมื่อชายนั้นเชิญเธอเขาไปดานใน
เทเรซารูสึกระแวงบางอยางแตก็ไมไดคิดอะไร
เมื่อเขาไปดานในมีกลุมผูชายมอมยาเธอ ขมขืนหมูเธอ และบันทึกวีดีโอไว
เมื่อชายเหลานั้นขูเธอวาจะนําเรื่องนี้ไปบอกคนอื่น ๆ เธอก็รูสึกกลัวมาก
เทเรซาเปนคนที่ศรัทธาในคาทอลิก
ดังนั้นเธอจึงมีความกลัวที่จะโดนเปดเผย
เทเรซาตกเปนทาสในบานเกิดของเธอเอง
เธอกลับมานอนบนที่นอนของตนเองทุกคืนเปนเวลาสามป
หนึ่งในกลุมผูชายนั้นจะโทรเรียกเธอตอนเที่ยงคืน
พวกเขาบอกใหเธอหลบออกมาขางนอกและพวกเขาจะรับเธอและพาเธอไป
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หา “จอหน” (ชายที่จา ยเงินเพื่อซื้อบริการเธอ)
เธอจะอยูกับจอหนและจะกลับมายังบานของเธอในเวลาเกือบเชา
สิ่งนี้ดําเนินไปตลอดระยะเวลาสามป ผลการเรียนของเทเรซาก็ตกลง
พฤติกรรมของเธอเปลี่ยนไป แตไมมีใครสังเกตเห็น
ในที่สุดเทเรซาก็มาถึงจุดที่เพียงพอที่เธอจะสามารถหลุดพนไปได
ตอนนี้เธอไดเดินทางไปที่ตาง ๆ และบอกเลาเรื่องราวของเธอ
เรื่องนี้เกิดขึ้นราวสามสิบปที่ผานมา
เราอาจคิดวาการคามนุษยนั้นเปนปญหาใหม แตมันไมใชเลย
โลกของเรากําลังตระหนักมากขึ้นถึงสภาพที่แทจริงที่นากลัวนี้
อภิปรายเรือ
่ งของ “เทเรซา”
 คุณเคยคิดหรือไมวาสิ่งที่คลายกันนี้จะเกิดขึ้นในเมืองของคุณเอง?
 จากเรื่องนี้ สิ่งที่รบกวนใจคุณมากที่สุดคืออะไร?
 คุณคิดวายุทธวิธีของมิจฉาชีพสําเร็จผลไดอยางไร?
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ
 ในระดับสากล เด็กจํานวนหนึ่งลานคนไดเขาสูการคาทางเพศทุกป
(ยูนิเซฟ)


จํานวนเงินที่เกิดจากการคาทางเพศของโลกในทุกปนั้นมีมูลคาราว 7
พันลาน จนถึง 19 พันลานดอลลาร (INTERPOL)

ทําไมจึงมีการตกเปนทาสในเรือ
่ งเพศ?





อุปทานและอุปสงค : 80
เปอรเซ็นของการคามนุษยนั้นเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศ
(สหประชาชาติ)
เปนธุรกิจที่ไดกําไรงามและมีความเสี่ยงของการถูกดําเนินคดีต่ํา
หลายประเทศยอมใหโสเภณีอยูในประเทศโดยถือวาเปนเรื่องธุรกิจที่ถูก
ตองตามกฎหมาย

ถาม
 คุณเคยรูจักหรือพบกับคนที่
o มีทรัพยสมบัติเพียงเล็กนอยหรือไมมีเลย?
o ไมสามารถใชจายเงินทองของเขาหรือเธอได?
o มักมีคนที่ออกหนาพูดแทนเสมอ ๆ?
o ขาดอาหาร?
 สิ่งที่เปนเครื่องหมายอื่น ๆ ถึงการคามนุษยที่อยูรอบ ๆ เรามีอะไรบาง?
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คริสตจักรนาซารีนควรทําอยางไรตอสถานการณน?
ี้
หนึ่งในวิธีที่สําคัญในการปองกันการแสวงหาประโยชนจากเด็กก็คือการ
ลงทุนใหแกเด็ก
คริสตจักรนาซารีนทําการเพื่อปองกันเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนอยา
งเฉพาะเจาะจงสองวิธีการหลักคือ :
1. การใหความรูแ
 ละตระหนักถึงสมาชิกในทองถิน
่
ถึงคาของเด็กและความไมยุติธรรมซึ่งมีผลตอชีวิตของเด็ก ๆ
o

o

2.

การใหความรูใ
 นระดับฆราวาส :
การใหความรูเกี่ยวของกับการรับรูของคริสตจักรในระดับฆราวาสแล
ะการเตรียมพรอม
รวมถึงการใหความรูและฝกฝนสําหรับกลุมฆราวาสในเรื่องปญหากา
รแสวงประโยชนจากเด็ก
โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนทํางานกับเด็กอยางเจาะจง
การใหความรูใ
 นระดับที่สงู กวา :
โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตดานการพัฒนาเด็กแบบองครวม
(Holistic Child Development Graduate Certificate program)
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ไดเริ่มขึ้นที่พระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียแปซิฟค (Asia-Pacific
Nazarene Theological Seminary - APNTS) ในกรุงมะนิลา
ประเทศฟลิปปนส
และไดรับพัฒนาในระหวางการจัดสัมมนาทั่วลาตินอเมริกา
โครงการนี้มีจุดประสงคเพื่อจัดหาผูนํา อาจารยสอน
ผูแทนทางดานกฎหมายเด็ก ผูฝกหัด และศิษยาภิบาลที่มีของประทาน
ทักษะ
และความสามารถในการดูแลเด็กแบบองครวมทั้งในและนอกคริสตจั
กร

การปองกัน – และฟน
 ฟู – ใหความสําคัญตอแผนงานพัฒนาเด็ก
ทํางานเจาะจงรวมกับคริสตจักรทองถิ่นในพื้นที่ที่เด็กอยูในจุดเสี่ยงตอกา
รถูกแสวงหาประโยชน สิ่งนี้เปนการเสนอการปกปองสําหรับเด็ก ๆ
อีกทั้งเปนสถานที่อบรมเลี้ยงดูและเปนที่ปลอดภัยเมื่อเด็ก ๆ
ไดรับประสบการณจากการเอารัดเอาเปรียบ ในเวลานี้
แผนงานเหลานี้กําลังเปนรูปเปนรางขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค
o

โครงการพัฒนาทักษะ : พระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียแปซิฟค
(Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary - APNTS)
ยังไดริเริ่มโครงการซึ่งจัดเตรียมการฝกสําหรับผูใหคําปรึกษาใหแกเ
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o

ด็กที่ตกเปนเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชนไดอยางเกิดผลทั้งใน
คริสตจักรของตนเองหรือในศูนยกลางชุมชน ยิ่งกวานั้น
โครงการนี้ทํางานกับกลุมอนุชนที่ไมไดเรียนหนังสือซึ่งอาจเสี่ยงตอก
ารถูกแสวงหาประโยชน และจัดฝกทักษะดานคอมพิวเตอร
ทักษะการใชชีวิตประจําวัน และคานิยมฝายวิญญาณ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหสงอีเมลมาที่ stepup@apnts.org
Heavenly Grace Home : HG Home
ไดเริ่มขึ้นโดยนายแพทยทานหนึ่งพรอมดวยภรรยาในพมาเพื่อทําเป
นสถานที่ปลอดภัยใหแกเด็ก ๆ
ที่ถูกทิ้งและชวยเหลือจากการถูกใชแรงงาน
ตกเปนเหยื่อการแสวงหาประโยชน
(ในตะเข็บชายแดนระหวางพมาและไทย)
และการขายบริการทางเพศ
บานหลังนี้เดิมที่รับเฉพาะเด็กหญิงและถูกเรียกวา HG Girls Home
แตเนื่องดวยไมมีสถานที่และโครงการสําหรับเด็กชายที่ไดรับผลจาก
ปญหาตาง ๆ เหลานั้นเชนกัน บานแหงนี้จึงไดเปลี่ยนโครงการในป
2005 และเปลี่ยนชื่อบานเปน HG Home
บานแหงนี้ไดจัดเตรียมที่อยูที่ปลอดภัย การใหคําปรึกษา
การอบรมเลี้ยงดู การฝกใชทักษะชีวิต
การชวยและสอนดานการศึกษา อาหารประจําวัน
การพัฒนาฝายวิญญาณ และการบริการดานสุขภาพใหแกเด็ก ๆ

คริสตจักรนาซารีนเชื่อวาเด็ก ๆ
นั้นมีความสําคัญตอพระเจาและไดรับสิทธิพิเศษในอาณาจักรของพระองค
เราเชื่อวาพระเจาสั่งใหเราดูแลเด็กทุกคน – รัก อบรมเลี้ยงดู ปกปอง
สงเสริม แนะนํา และชวยเหลือพวกเขา
นี่เปนแผนการของพระเจาซึ่งเราตองนําใหเด็ก ๆ
มาถึงความรอดและเติบโตขึ้นในพระคุณ
การทําในสิง่ ทีส
่ าํ คัญ (เขาไปมีสว
 น!):




คิดใครครวญขอพระธรรมเหลานี้ : ยากอบ 1:27, มัทธิว 18:1-6, มาระโก
10:13-15, และลูกา 10:25-37
คําแนะนําจาก ดาเรล แม็คเลิรน
ศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีนและผูจัดการโครงการวาดวยการคามนุษ
ยของ Concerned Women for America แหงรัฐเท็กซัส :
o กาวออกมาจากกลองและเขาไปมีสวนในชีวิตของผูคนรอบตัวคุณ
หวงใยผูอื่น
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o
o

o

o
o
o

มองไปรอบตัวและรับรูตัวบงชี้ถึงการเปนทาสในสมัยใหม
ปองกันการคามนุษย
หลายสิ่งที่เราซื้อนั้นอาจทําดวยฝมือของคนที่ถูกใชแรงงาน
เผยแพรขอความเกี่ยวกับสภาพที่แทจริงของการแสวงหาประโยชนจ
ากมนุษยดวยกัน
เริ่มที่พักอันปลอดภัยโดยผานทางคริสตจักรที่ซึ่งจะชวยใหผูคนอยูได
เขาไปเปนอาสาสมัครซึ่งชวยเหลือผูคนออกจากการคาทาส
สนับสนุนงานพันธกิจซึ่งชวยแตละคนใหหลุดจากการเสพติดเรื่องเพ
ศ ในขณะที่เราไมสามารถทําทุกสิ่งใหทุกคนได
แตเราสามารถทําบางสิ่งใหบางคนได

บทสรุป
ปจจุบันมีเหยื่อการคามนุษยราว 27 ลานคนในโลก
และการคามนุษยนี้กําลังเติบโตขึ้น!
การคานี้เปนดานที่อันตรายตอโลกยุคโลกาภิวัตซึ่งมีการใชประโยชนและข
มเหงผูคอยโอกาสอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่งความพอใจและประโยชนสวนต
น
ขนาดและการแพรไปของการกระทําผิดนี้เปนปญหาที่ควรไดรับการเตือน
ในฐานะคริสเตียน
เราตองเรียนรูเกี่ยวกับการคามนุษยเพื่อเราจะสามารถยืนหยัดกับพี่นองของเ
ราที่มีประสบการณของการบีบบังคับนี้
การตกเปนทาสถูกทําลายลงเมื่อเราเริ่มเขาไปมีสวนในชีวิตผูคนที่เปนเพื่อน
บานของเราและทั่วโลก
หัวขอสําคัญสําหรับการอธิษฐาน
 อธิษฐานเผื่อเด็กและผูใหญที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
อธิษฐานใหพวกเขาไดรับการชวยเหลือและปกปอง
อธิษฐานสําหรับการดูแลและปลอบประโลม
 อธิษฐานใหพระเจาทรงอวยพรพี่นองในที่ประชุมใหมีหัวใจที่เปยมดวยเ
มตตาตอคนเหลานั้นที่เปนเหยื่อการคามนุษยทั้งที่บานและอื่น ๆ ทั่วโลก



เลือกพื้นที่เจาะจงในโลกและอธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ในพื้นที่นั้น :
ในศรีลังกา บอยครั้งที่เด็ก ๆ
กลายเปนเหยื่อของการแสวงหาประโยชนในดานเพศโดยทางเพื่อน ๆ
หรือญาติ ๆ
ความแพรหลายของเด็กชายที่ขายบริการที่นี้นั้นเกี่ยวพันอยางมากกับนั
กทองเที่ยวชาวตางชาติ
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มีเด็กชาวเนปาลราว 12,000 คน สวนใหญเปนเด็กหญิง
ตกเปนเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชนจากการคาทางเพศในแตละป
ทั้งในเนปาลหรือตามสถานขายบริการในอินเดียและในประเทศอื่น ๆ



ในการสัมภาษณเด็กหญิงที่คาประเวณีในแทนซาเนียราว 84
เปอรเซ็นตไดถูกทํารายรางกาย ถูกขมขืน
และทรมานโดยเจาหนาที่ตํารวจและ ซันกุ ซันกุ (ยามของหมูบาน)








มีอยางนอยรอยละ 60 เปอรเซ็นตที่ไมมีที่อยูเปนหลักแหลง
เด็กหญิงบางคนเริ่มออกไปเปนเด็กทํางานบานโดยไดรับคาตอบแทนใน
รูปอื่น
ในเอลซัลวาดอร
หนึ่งในสามของเด็กที่หาเงินจากการคาประเวณีที่มีอายุระหวาง 14-17
ปนั้นเปนเด็กชาย
ในเวียดนาม ความยากจน การศึกษานอย
และครอบครัวที่ไมสมบูรณนั้นพบวาเปนสาเหตุหลักของการใชประโยช
นจากเรื่องเพศในเด็ก
สิบหกเปอรเซ็นตของเด็กที่ถูกสัมภาษณนั้นไมรูหนังสือ
สามสิบแปดเปอรเซ็นตไดศึกษาแคเพียงระดับพื้นฐาน
สวนอีกหกสิบหกเปอรเซ็นตบอกวาไมมีกําลังพอในการจายคาเลาเรียนใ
นโรงเรียน
มีเด็กขายบริการทางเพศกวา 60,000 คนในฟลิปปนส
ตัวแทนหนวยงานสังคมสงเคราะหของเม็กซิโกไดรายงานวามีเด็กมากก
วา 16,000 คนเขาไปมีสวนในการขายบริการทางเพศ
พื้นที่ที่เปนจุดหมายของนักทองเที่ยวนั้นมีจํานวนของเด็กที่ขายบริการท
างเพศสูงที่สุด



ในลิทัวเนีย 20 ถึง 50
เปอรเซ็นตของผูที่ขายบริการทางเพศนั้นเชื่อวาเปนเยาวชน
ซึ่งอาศัยอยูในหอพักเด็ก บางคนที่มีอายุ 10 ถึง 12
ปมักถูกพาตัวไปแสดงในภาพยนตรลามก

(รวบรวมขอมูลจาก Women Trafficking and Child Labor Eradication Foundation (WOTCLEF)
ใน “Facts on Commercial Sexual Exploitation of Children” (PDF), International Labor
Organization (ILO) 2004. ขอมูลนี้หาไดจาก http://www.wotclef.org.)
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เอกสารขอมูลเบือ
้ งตน

คนทีด
่ เู หมือนไรคา – สภาพทีแ
่ ทจริงของการคามนุษย
เรือ
่ งจริง
เทเรซา เปนวัยรุนที่ถูกหลอกใหตกไปเปนทาสโดยเพื่อนรวมโรงเรียน
แมวาเธอจะดําเนินชีวิตตอในบานเกิดของเธอเอง
เธอกลับถูกบังคับใหขายบริการทางเพศแบบลับ ๆ เปนเวลากวาสามป
ในเมืองใหญ ๆ
คนยายถิ่นจากอินเดียถูกใชประโยชนและบังคับใหทํางานในภัตตาคารและ
อาศัยอยูในอพารทเมนทที่มีการคุมกันแนนหนา
มีลูกคามาทานอาหารที่ภัตตาคารทุกวัน
แตไมมีใครที่รูเลยวาพนักงานในรานนั้นถูกใชแรงงานเยี่ยงทาส
เรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน


ราว 12-27 ลานคนถูกพบวาถูกใชแรงงานเยี่ยงทาส



ประชากร 600,000 ถึง 800,000 เปนเหยื่อการคามนุษยขามชาติ



และมีกวา 17,500 คนที่ถูกพาเขาสูสหรัฐอเมริกา
เหยื่อสามจากสี่คนนั้นเปนผูหญิง
กึ่งหนึ่งของทาสใชแรงงานในสมัยใหมนี้เปนเด็ก



รับรูใ
 นสัญญาณตาง ๆ
คนที่อาจเปนเหยื่อของการคามนุษยไดหากเขา :
 ดูเหมือนจะอยูภายใตการควบคุมของใครบางคน
ซึ่งจะอยูภายใตการดูแลนั้นตลอดเวลา
 ไมสามารถยายไปอยูที่ใหมหรือลาออกจากงานได
 ไมสามารถใชจายเงินของตนเองไดหรืออาจถูกควบคุมการใชเงินโดยใ
ครบางคน
 ไมสามารถจัดการเอกสารสวนตัวหรือเอกสารการเดินทางเองได
 ทํางานหนักหลายชั่วโมงเพื่อคาตอบแทนเพียงเล็กนอยหรือไมไดเลย
 อาศัยอยูกันอยางหนาแนนในพื้นที่คับแคบหรืออาศัยอยูกับนายจาง
 มีรอยแผลหรือบาดแผลที่มองเห็นได (เชน รอยบาดเจ็บ ฟกช้ํา
หรือน้ํารอนลวก) ไมไดรับการรักษาจากโรคหรือการติดเชื้อตาง ๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.salvationarmyusa.org/trafficking.
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การเขาไปมีสว
 นรวม
มองหาหนวยงานทองถิ่นซึ่งทานสามารถเขาไปเปนอาสาสมัคร
แลวเรียนรูเกี่ยวกับการคามนุษยและวิธีหยุดการคามนุษย
ดาวนโหลดแหลงขอมูลการอธิษฐานและอดอาหาร :
http://www.salvationarmy.org/usn/geographiclisting.pdf
คําอธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค
เรารูวาแตละคนนั้นพระองคทรงสรางใหมีคามากตอพระองค
มีคายิ่งซึ่งพระองคไดทรงประทานพระบุตรของพระองคมาเพื่อพวกเรา
เราขอการยกโทษสําหรับในหลาย ๆ
ครั้งที่ขาพระองคปฏิบัติตอคนอื่นเหมือนพวกเขาไมมีคา
ขอทรงโปรดสงพระวิญญาณของพระองคและพระบุตรมาเพื่อปลอบประโลม
หลุดพน และรักษาผูคนทั่วโลกที่ตกเปนทาส
ขอทรงประทานสติปญญาแกพวกขาพระองคในการทําลายปอมปราการขอ
งโลกซึ่งทําใหเกิดการเปนทาสขึ้น เราอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน
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***บทที่

2: จุดไฟสองทาง – ความสําคัญของการศึกษาของเด็ก
วัตถุประสงค

เพื่อทําความเขาใจวา ...
1.
2.
3.

ทําไมการขาดการศึกษาจึงเปนปญหาสําหรับเด็กมากมายในโลก
สิ่งใดที่สามารถพัฒนาขึ้นโดยผานทางการศึกษาสําหรับเด็กชายและเด็ก
หญิง
จะเขาไปมีสวนในการพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กไดอยางไรบาง

การเตรียมการสอน
แจกขอพระคัมภีรเปนภาษาอื่น ๆ
โดยเลือกภาษาที่คนสวนใหญในที่ประชุมไมรูจัก
คุณสามารถหาขอพระคัมภีรที่แปลเปนหลายภาษาไดบนเวบไซด
ใหรวมคําถามหลาย ๆ
ขอไวกับขอพระคัมภีรเพื่อใหแตละกลุมไดตอบคําถาม คําถามที่ใชอาจเปน
“ขอพระคัมภีรนี้อยูตอนไหนในพระคัมภีร?” หรือ
“หัวเรื่องของพระคัมภีรขอนี้คืออะไร?”
ย้ําเตือนผูเรียนวาเด็กที่ขาดการศึกษาที่ดีนั้นบอยครั้งจะพบวาบางครั้งพว
กเขาก็อยูในสถานการณที่คลายคลึงกันนี้เมื่อเด็ก ๆ
ไมสามารถอานหรือเขียนได
บทเรียนนี้จะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาการศึกษาใหแกเด็กที่ยา
กจนทั่วโลกและการทํางานของคริสตจักรนาซารีนในเรื่องนี้
อานขอพระธรรมตอไปนี้ : มัทธิว 5:14-16; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-7;
สุภาษิต 31:8; ลูกา 18:16
เอกสารขอมูลเบือ
้ งตน
ทําสําเนาเอกสารขอมูลเบื้องตนในตอนทายของบทเรียนนี้เพื่อแจกใหแต
ละคน
การนําเสนอบทเรียน
อานคํากลาวนี้ออกเสียง :
“สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากและเปนเปาหมายที่สําคัญของพระเจาซึ่งยอนกลับไปนั
บแตแสงสวางฉายแสงเริ่มแรกในการทรงสราง
นําเอาความสวางมาสองไปในที่มืด...เราทุกคนเปนผูนําความสวางออกไป
และงานของเราก็คือการเลียนแบบสิ่งที่พระเจาทรงกระทําในแรกเริ่มโดยกา
รนําความสวางแทนที่ความมืด ความวุนวาย และความไมมีระเบียบ”
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อภิปราย :
 “แสง” ที่เราสงผานออกไปเพื่อแบงปนใหผูคนนี้เปนแสงประเภทใด?
 คนที่ตองการแสงนี้มากที่สุดคือใคร?
คํากลาวที่สอง : “การเปนผูสงผานแสงนั้นไมไดหมายความวาตองอยู ณ
จุดที่มันถูกจุดขึ้น
แตการเปนผูสงผานแสงนั้นหมายความวาคุณมองหาคนเหลานั้นที่อยูในคว
ามมืด ความวุนวายและคุณก็ไดเขาไปในนั้น”
อภิปราย :
 เมื่อเราเปนพระกายของพระคริสต
เปนไปไดหรือไมที่เราไมเคยออกไปจาก ณ “จุดที่เกิดแสง” เลย? ถาใช
ขออธิบาย?
 ตัวอยางของการมองหา “คนเหลานั้นที่อยูในความมืดและความวุนวาย”
มีอะไรบาง?
คํากลาวที่สาม :
“เมื่อคุณตัดสินใจลงทุนดานการศึกษาใหแกเยาวชนในโลกนี้
คุณกําลังสรางอิทธิพลซึ่งคุณไมสามารถเขาใจไดทั้งหมด...สองแสงในที่แล
ะในวิธีที่คุณไมเคยคาดคิด”
อภิปราย :
 คุณเคยเปนพยานถึงการพัฒนาดานการศึกษาในชีวิตของเยาวชนที่เสี่ย
งตอการถูกมองวาดอยคาหรือไม? ถาเคย ขอใหอธิบาย
 คุณสามารถฉายแสงผานทางการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตของเด็กหรือวัยรุ
นไดมากเพียงใด?

เรือ
่ งราวพันธกิจ : การใหการศึกษาแกเด็ก
เปนรากฐานสําหรับผูน
 าํ ในอนาคต
(การสัมภาษณ สเตเฟน กัวเบอรโต)
สเตเฟน กัวเบอรโตมาจากฟลิปปนส
และไดกลายเปนผูประสานงานโครงการพัฒนาของพันธกิจเมตตานาซารีน
(Nazarene Compassionate Ministries) ในสหรัฐอเมริกา
และปจจุบันเปนผูประสานงานภาคสนามดานยุทธศาสตรสําหรับเขตพื้นที่รอ
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บฟลิปปนสซึ่งรวมเอาพื้นที่ของ ชุก, กวม, ปาเลา, ฟลิปปนส, โปนาเป,
และไซปน ขออาสาสมัครสองคนอานบทของผูบรรยายและสเตเฟน
ผูบรรยาย :
ขอชวยบอกเลาเรื่องปญหาที่ครอบครัวของคุณตองเผชิญเมื่อคุณเปนเด็ก
และเหตุใดการศึกษาจึงสําคัญตอคุณและมันมีอิทธิพลตอชีวิตคุณอยางไร
บาง
สเตเฟน : ผมขอเลาเรื่องในชวงวัยเด็กของผม ผมเติบโตขึ้นในสลัมใน
เมโทร มะนิลา
พอแมผมไมไดเรียนหนังสือซึ่งมันจะชวยใหพอแมมีชีวิตที่ดีในเมโทร
มะนิลา ...
แตพวกเขาก็ลงเอยดวยการอยูในสลัม...เพราะวาพวกเขาตองประสบกับค
วามยากจน พอแมบอกผมวาการศึกษาจะเปนสิ่งตน ๆ ที่ผมจะตองได
ดังนั้นการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับผมเพราะการศึกษาไดเตรียม
ใหเราไดเผชิญหนากับชีวิต
การศึกษาชวยในการตัดสินใจที่สําคัญในชีวิต อีกทั้ง
สําหรับผมการศึกษาเปนการขจัดวงจรความยากจนเพราะวาการศึกษาให
อํานาจแกมนุษย การศึกษาใหแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและเกี่ยวกับโลกดวย
ผูบรรยาย : มีเด็กราว 332 ลานคนทั่วโลกที่ไมไดสมัครเรียนในโรงเรียน
...การเขาเรียนและการเขาถึงการศึกษาขั้นต่ํานั้นเชื่อมโยงไปสูความยาก
จนโดยตรง
การศึกษาที่คุณไดรับเมื่อเปนเด็ก...ไดทําใหเกิดสิ่งที่แตกตางในชีวิตของ
คุณอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตของพอแมคุณ?
สเตเฟน : พอแมผมทํางานหนักเพื่อใหผมไดไปโรงเรียน
และการศึกษาจึงไดทําใหผมเปนผมในทุกวันนี้
ผมเรียนจบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนคริสเตียน
ผูบรรยาย :
คุณลักษณะของการศึกษาที่คุณไดรับเมื่อตอนเปนเด็กคืออะไร?
และสิ่งนี้ไดเตรียมทางไวสําหรับคุณในวันนี้ไดอยางไร?
สเตเฟน :
ผมรูสึกถึงสิทธิพิเศษที่ไดรับการศึกษาในสภาพแวดลอมของคริสเตียน...
คริสตจักรเปนผูจัดเตรียม...การศึกษาที่มีคุณภาพในราคาไมแพง...อีกทั้ง
คริสตจักรยังไดฝกผมเพื่อเตรียมใหผมในการใชชีวิต...เพราะวาพอแมผ
มตองทํางานหนักเพื่อใหผมไดเรียนหนังสือ ดังนั้นโครงการอุปการะเด็ก
(Child Sponsorship)
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จึงไดเขามาและใหการดูแลและชวยเหลือพอแมผมในการสนับสนุนดานก
ารศึกษาจนในที่สุดพอผมก็ไดงานทํา
ผูบรรยาย : คน ๆ หนึ่งจะทําใหเกิดความแตกตางในชีวิตของเด็ก ๆ
ในการจัดหาการศึกษาและรากฐานของชีวิตอยางเหมาะไดอยางไร?
สเตเฟน : หนึ่งคือโดยทางโครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship)
ผูคนสามารถเขามามีสวนรวมกับเราโดยการแบงปน เงิน 25
ดอลลารตอเดือนจะชวยใหเด็กไดสําเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแ
ละมัธยมศึกษา
เงินสวนนี้จะนําไปซื้ออุปกรณการเรียนสําหรับเด็ก...หากเด็กนั้นเขาอยูใน
โครงการพัฒนาเด็ก
เงินสวนนี้ก็จะนําไปใชในโครงการเรียนพิเศษของเด็ก
อภิปรายเกีย
่ วกับ “การใหการศึกษาแกเด็ก
เปนรากฐานสําหรับผูน
 าํ ในอนาคต”
 การขาดการเขาถึงทางการศึกษาและไมไดเรียนในโรงเรียนทําใหเกิดค
วามยากจนไดอยางไร?
 นอกเหนือจากโครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship) แลว
ยังมีสิ่งอื่นที่เราจะชวยในการฝกฝนดานการศึกษาใหแกเด็กที่ตองการไ
ดอีกอยางไรบาง?

“การศึกษาสรางชีวิต”

การศึกษาที่เหมาะสมสามารถพัฒนาความเปนอยูที่ดข
ี องเด็กไดอยางไรบาง
?
 การศึกษาชวยลดความยากจน เมื่อผูคนไดเรียนหนังสือ
พวกเขาก็จะสามารถหารายไดและเลี้ยงดูครอบครัวไดมากกวา
 การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาดานสุขภาพ
หยุดยั้งการแพรกระจายของโรคเอดส
และทําใหครอบครัวสามารถรับมือกับโรคภัยไดดีกวา
 ในแตละปของการเรียนในระดับขั้นตนนั้นเปนการเพิ่มคาแรงที่จะไดรับใ
นอนาคตราว 5 ถึง 15
เปอรเซ็นตสําหรับเด็กชายและอาจมากกวานั้นสําหรับเด็กหญิง
สําหรับปการศึกษาแตละปของการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่เพิ่มมานั้น
คาแรงของแตละคนจะเพิ่มขึ้นราว 15 ถึง 25 เปอรเซ็นต
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ผลลัพธเมื่อเด็กไมไดรับการศึกษาคืออะไร?
 ไมมีประเทศใดที่ประสบผลสําเร็จอยางตอเนื่องและมีการเติบโตดานเศรษ
ฐกิจอยางรวดเร็วโดยไมมีผูที่สามารถอานออกเขียนไดอยางนอย 40
เปอรเซ็นต




หากไมมีการศึกษา ผูปวยโรคเอดสรายใหมราว 7
ลานคนจะไมไดรับการปองกันในทศวรรษถัดไป
หากไมมีโรงเรียน เด็ก ๆ
ก็จะลงเอยดวยการทํางานเลี้ยงดูครอบครัวหรืออยูบานเพื่อเลี้ยงนองหรือ
สมาชิกครอบครัวที่ปวย

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับศึกษาของเด็กทั่วโลก


ปจจุบัน มีเด็กจํานวน 75 ลานคนที่ไมไดไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน



เด็กกวา 50
เปอรเซ็นตที่เกิดจากแมที่รูหนังสือจะมีชีวิตผานชวงหาปแรกไปได



ในเวลานี้ เด็ก 250 ลานคนทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว



60 เปอรเซ็นตของเด็กที่ไมเขาโรงเรียนนั้นเปนเด็กหญิง
กึ่งหนึ่งของเด็กที่ไมไดเขาโรงเรียนในโลกนั้นอาศัยอยูในชุมชนซึ่งใชภ
าษาที่บานแตกตางจากภาษาที่ใชในโรงเรียน



(ขอมูลจาก : http://www.campaignforeducation.org/en/ why-education-for-all/millionsmissout/)

ทําไมเด็กมากมายจึงขาดการศึกษา?
 พวกเขาไมมีกําลังสําหรับใชจายในการไปโรงเรียน (คาเลาเรียน
คาธรรมเนียม เครื่องแบบ หนังสือเรียน ฯลฯ)
 พวกเขาอาศัยอยูในชนบทที่ซึ่งไมมีโรงเรียน
 พวกเขาอยูในพื้นที่ที่มีการปะทะกัน
ซึ่งพวกเขาอพยพจากบานเกิดมาเพื่อหาที่หลบภัยและบางครั้งก็ถูกบังคับ
ใหสูไมวาพวกเขาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับเหตุผลเบื้องหลังสงครา
มก็ตาม
ถาม
 ทําไมคริสเตียนจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือดานอาหาร เสื้อผา
และการศึกษาแกเด็กที่ยากจนทั่วโลก?
 พระเยซูทรงรูสึกเชนไรกับเด็ก ๆ?
 วิธีการที่คุณเคยเห็นคริสเตียนชวยเหลือเด็ก ๆ
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากลนั้นมีอะไรบาง?
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มีพื้นที่ใกลเคียงที่ที่ประชุมของคุณสามารถทําบางอยางไดมากกวานี้หรือ
ไม? ที่ไหน?

คริสตจักรนาซารีนไดปฏิบัตอ
ิ ยางไรเรือ
่ งนี?
้
คริสตจักรนาซารีนไดใหคํามั่นในการสนับสนุนสําหรับเด็กทั่วโลก
สิ่งนี้กระทําผานทาง โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกศิษยาภิบาล (Pastors’
Children Education) และโครงการพัฒนาเด็ก (Child Development Centers)
ของเราที่มีอยูทั่วโลก
โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกศิษยาภิบาล (Pastors’ Children Education)
นั้นไดจัดหาการสนับสนุนรายเดือนสําหรับสิ่งจําเปนการในเรียนของเด็ก
เชน การชวยเหลือในการจายคาเลาเรียน คาหนังสือเรียน
คาอุปกรณการเรียน และ/หรือเครื่องแบบนักเรียน
ยิ่งไปกวานั้นโครงการพัฒนาเด็ก (Child Development Centers) กวา 100
แหงทั่วโลกไดจัดการนมัสการและบทเรียนพระคัมภีร การอบรมสั่งสอน
การฝกอบรมทางวิชาการที่เปนทางการ (ในบางกรณี) การฝกทักษะ
กิจกรรมสันทนาการ คายฤดูรอน และกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
อีกทั้งยังไดจัดเตรียมการตรวจสุขภาพและตรวจฟนเปนประจําอีกดวย
นอกจากนั้น ศูนยนี้ยังไดจัดเตรียมการเรียนพระคัมภีร ประชุมผูปกครอง
และจัดการดานศีลธรรม ปจจุบันมีเด็กมากกวา 13,500 คนใน 80
ประเทศที่เขาสมัครในโครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship)
ซึ่งจัดเตรียมการศึกษาและการพัฒนาให
องครวมขององคกรที่เขาถึงการพัฒนาเด็กไดมองหาการจัดการปญหาชี
วิตของเด็ก ๆ ในดานฝายรางกาย อารมณ ความสัมพันธ สติปญญา
และฝายวิญญาณ โครงการพัฒนาเด็ก (Child Development)
ไดวิธีการที่หลากหลายในการชวยเหลือใหการศึกษาและพัฒนาเด็ก ๆ
ใหมีสุขภาพดี
เติบโตขึ้นเปนผูใหญที่พึ่งพาไดและกระตือรือรนในการรับใชพระเจา
คริสตจักรนาซารีนยังไดเริ่มตนโครงการใหมที่ชื่อวาโครงการพัฒนากา
รศึกษาของผูนํา (Leadership Education and Advancement Program) หรือ
LEAP
เพื่อชวยเหลือดานทุนการศึกษาตอเนื่องภายหลังจากจบการศึกษาระดับมัธย
มศึกษาตอนปลายสําหรับเด็กที่ไดรับการสนับสนุนมาจากโครงการอุปการะเ
ด็ก (Child Sponsorship)
และไดแสดงแบบอยางความสามารถในการเปนผูนํา
การทําในสิง่ ทีส
่ าํ คัญ (เขาไปมีสว
 น!)
 เพิ่มการตระหนัก พูดคุยกับครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน
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และเพื่อนรวมงานเกี่ยวกับการขยายการศึกษาออกไปในพื้นที่ของคุณแ
ละในระดับสากล
การใหทุนการศึกษาเด็กผานทางองคกร เชน พันธกิจเมตตานาซารีน
(Nazarene Compassionate Ministries) ซึ่งชวยเหลือเด็ก ๆ
ในการจายคาใชจายในโรงเรียนและมองหาการชวยเหลือแบบองครวม
ไปที่ http://www.cs.ncm.org สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแลว
มีเยาวชนหลายคนไมมีโอกาสเรียนตอ
ชวยเหลือใหเยาวชนเหลานี้ไดศึกษาตอโดยผานทางโครงการพัฒนากา
รศึกษาของผูนํา (Leadership Education and Advancement Program) หรือ
LEAP ของนาซารีน (ดูหลักการและเหตุผลของ LEAP และไปที่
http://www.ncm.org/leap สําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

บทสรุป
การศึกษาเปนเครื่องมือเพื่อขจัดความยากจน
เมื่อแตละคนไดรับโอกาสในการเรียนรูชีวิตขั้นพื้นฐานและทักษะในการอา
นเขียนแลว เศรษฐกิจจะเติบโตขึ้นเร็วกวาและอัตราความยากจนจะลดลง
เมื่อผูคนไปโรงเรียนพวกเขาไดรับโอกาสที่ดีเยี่ยมในการหาเงินและเลี้ยงดูค
รอบครัว
หัวขอสําคัญสําหรับการอธิษฐาน










อธิษฐานสําหรับเด็กที่ไดรับทุนการศึกษาจํานวน 10,600
คนผานทางพันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene Compassionate Ministries)
และผูที่ใหทุนการศึกษาดวย
อธิษฐานใหพระเจาใสภาระใจผูคนมากขึ้นสําหรับเด็กที่ตองการทุนการ
ศึกษาอีก 2,500 คน
อธิษฐานสําหรับการศึกษาที่ตอเนื่องและการสรางสาวกเด็กและคนหนุมทั่
วโลก
อธิษฐานใหพระเจาทรงชวยเหลือพวกเขาใหเติบโตขึ้นเปนคริสเตียนที่ใ
นที่สุดจะเลี้ยงดูลูก ๆ ของตนเองตามวิถีทางของพระคริสต
อธิษฐานใหพระเจาทรงอวยพรพี่นองในที่ประชุมดวยใหมีหัวใจที่มีเมตต
าตอเด็ก ๆ และคนหนุมทั้งที่บานเกิดและทั่วโลก
หัวขอเจาะจงสําหรับพี่นองของนาซารีนและสถาบันการศึกษา :
อธิษฐานเผื่อสถาบันการศึกษาของนาซารีน (โรงเรียนพระคัมภีร
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และพระคริสตธรรม)
ในการเตรียมนักศึกษาสูการเปนผูนํา
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อธิษฐานเมื่อพวกเขาเขารวมในคริสตจักรทองถิ่นและครอบครัวในการส
รางความรับผิดชอบในการเตรียมเพื่อเปนผูรับใชเต็มเวลาและฆราวาส
สรางเด็กและเยาวชนในรุนถัดไปไดมีความรูทางดานพระคัมภีรและศาส
นศาสตรและเพื่อเรียนรูถึงความทาทายที่ไมไดคาดหวังสําหรับการประก
าศ การสรางสาวก และการเปลี่ยนแปลงในสังคม









อธิษฐานเผื่องานพันธกิจของคริสตจักรที่มีตอเด็ก ๆ อธิษฐานใหพี่นอง :
จัดเตรียมงานพันธกิจที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลตอเด็กทั้งในดานราง
กาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ
สื่อสารในฐานะของคริสเตียนในปญหาความอยุติธรรมทางสังคมในปจจุ
บันซึ่งมีผลตอเด็ก
เชื่อมโยงเด็กเขาสูหัวใจของงานมิชชั่นและงานพันธกิจแหงความเชื่อ
สรางเด็ก ๆ ใหเปนสาวกและสอนพวกเขาใหสรางผูอื่นตอไป
เตรียมพอแมในการใหการอบรมในดานฝายจิตวิญญาณของเด็ก ๆ
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เอกสารขอมูลเบือ
้ งตน

จุดไฟสองทาง – ความสําคัญของการศึกษาของเด็ก
เรือ
่ งจริง
สเตเฟน
กัวเบอรโตเปนเด็กที่เกิดในฟลิปปนสเมื่อครอบครัวเขาไดยายเขาเมืองเพื่อห
างานที่ดีกวา แตเพราะวาพอแมไมไดเรียนหนังสือ
พวกเขาจึงไมไดงานที่เงินเดือนดี ๆ ไมชาพวกเขาก็ไปอาศัยในสลัม
โดยทางโครงการใหทุนการศึกษาเด็ก
สเตเฟนและพี่นองไดเรียนหนังสือที่โรงเรียน
ผลจากการที่สเตเฟนสําเร็จการศึกษาที่สูงกวา
เขาไดไดรับเปนผูประสานงานการใหทุนการศึกษาเด็กของ Nazarene
Compassionate Ministries
และปจจุบันเขาเปนผูประสานงานภาคสนามดานยุทธศาสตรสําหรับพื้นที่รอ
บฟลิปปนสซึ่งรวมถึง ชุก, กวม, ปาเลา, ฟลิปปนส, โปนาเป, และไซปน
เรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน


เด็กกวา 75 ลานคนทั่วโลกไมไดรับการศึกษาในโรงเรียน



กวา 60 เปอรเซ็นตของเด็กที่ไมไดไปโรงเรียนเปนเด็กผูหญิง
เด็กหลายคนที่ไมไดเรียนเนื่องจากไมสามารถจายคาเลาเรียนไดหรือสถ
านที่ที่พวกเขาอยูนั้นไมมีความแนนอนเนื่องจากความขัดแยงภายในพื้น
ที่
ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ํานั้นประกอบดวยผูใหญที่ไมสามาร
ถอานออกเขียนไดเปนประชากรสวนใหญของประเทศ





หนาทีร่ ับผิดชอบของเราคืออะไร?


ในมัทธิว 19:14 พระเยซูตรัสวา “จงยอมใหเด็กเล็ก ๆ เขามาหาเรา
อยาหามเขาเลย
เพราะวาชาวแผนดินสวรรคเปนของคนเชนเด็กเหลานั้น”



ยากอบ 2:15-17
“ถาพี่นองชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนุงหมและอาหารประจําวัน
และมีคนใดในพวกทานกลาวแกเขาวา ‘เชิญไปเปนสุขเถิด
ขอใหอบอุนเถิด’ และไมไดใหสิ่งที่เขาขัดสนนั้น จะเปนประโยชนอะไร
ความเชื่อก็เชนเดียวกัน ถาไมประพฤติตามก็ไรผล”
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สูการปฏิบต
ั ิ
 องคกรมากมาย
รวมทั้งคริสตจักรนาซารีนมีงานพันธกิจดานการศึกษาสําหรับเด็กที่ไมเอ
ากําไร Nazarene Compassionate Ministries (NCM)
ไดใหทุนการศึกษาเด็กมากกวา 13,000 คนใน 80 ประเทศ








ศูนยพัฒนาเด็ก 100 แหงของ NCM ไดสอนในดานฝายวิญญาณ,
การศึกษา, และกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
โครงการ Pastor’s Children Education ไดจัดหาคาเลาเรียน,
อุปกรณการเรียน, และเครื่องแบบใหแกเด็กในพื้นที่ตาง ๆ ของโลก
โครงการ LEAP ใหมของ NCM
ไดใหผูถวายมีสวนในการใหทุนการศึกษาแกเด็กที่เปนแบบอยางที่ตองก
ารจะศึกษาตอไปในระดับที่สูงกวา
เพื่อขอมูลเพิ่มเติมหรือมีสวนรวม ไปที่ http://www.ncm.org/leap

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค
เราขอบคุณที่พระองคทรงเปนพระเจาไมใหเราทุกคนทุกวัยไดมีคาในสายพ
ระเนตรของพระองค รวมทั้งเด็ก ๆ ดวย
เราทูลขอพระองคทรงนําและเตรียมคริสตจักรของพระองคใหเห็นคุณคาขอ
งเด็กโดยการจัดหาวิธีการที่หลากหลายเพื่อนําเด็กที่ถูกเอาเปรียบเหลานั้นใ
หมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียน อีกทั้ง
ขอทรงโปรดสําแดงวิธีการที่เราจะสามารถเขาเปนสวนหนึ่งในการใหการศึ
กษาแกเด็ก ๆ ในบานเมือง, คริสตจักร, และชุมชนของเราดวย อาเมน
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บทที่ 3: ตามแบบพระฉายของพระเจา –
ชนเผาโปกอมชิในกัวเตมาลา
วัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจวา ...
1.
2.
3.
4.

ชนเผาโปกอมชิคือใคร
พวกเขาอาศัยอยูที่ใด
ทําไมชนกลุมนี้จึงถูกมองขาม
คริสตจักรนาซารีนไดเขาถึง “ชนเผาที่ถูกลืม” นี้ไดอยางไร

การเตรียมการสอน
จัดของวางไวบนโตะเล็ก ๆ ในหอง เมื่อเริ่มตน
แลวเชิญคนที่มีวันเกิดอยูในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนใหอ
อกมาและเพลิดเพลินกับอาหาร
ในขณะเดียวกันก็ทําตัวใหยุงสําหรับบทเรียน
พูดคุยกับคนที่กําลังกินอาหารวาง แตมองขามคนอื่น ๆ ที่อยูในหอง
ในที่สุดจึงบอกใหทุกคนหาที่นั่ง
จากนั้นถามคนที่ไมไดกินอาหารวางวาพวกเขารูสึกอยางไรเมื่อถูกมองขาม
และลืมไป ถามอีกกลุมวาเขารูสึกอยางไรที่ไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ
ในบทเรียนนี้จะใหความสําคัญในหัวขอเกี่ยวกับคนที่ถูกลืม
โดยเฉพาะอยางยิ่งชนเผาในกัวเตมาลาที่เรียกวา โปกอมชิ
ทําสําเนาเอกสารขอมูลเบื้องตน ซึ่งอยูทายบทเรียนและแจกใหแกผูเรียน
การนําเสนอบทเรียน
อานออกเสียงและพิจารณาคํากลาวที่วา : “ในวันหนึ่งพระเยซูถูกถามวา

‘ใครคือเพื่อนบานของขาพเจา?’

พระองคทรงตอบโดยเลาเรื่องของชาวสะมาเรียผูใจดี”
อภิปราย



ในชีวิตของคุณ คนที่พระเยซูบอกวาเปนเพื่อนบานของคุณคือใคร?
บางครั้ง เพื่อนบานเหลานี้ไดกลายเปน “คนที่ถูกลืม” ไดอยางไร?

คํากลาวที่สองวา : “ตองมั่นใจวาเพื่อนบานของเราสบายดี
ใหเอาตัวของเราเขาไปอยูในสถานการณนั้น
ตั้งใจวาฉันจะสามารถแบงปนความชื่นชมยินดีแหงการเยียวยาและการทรง
ไถ เหมือนเชนที่เราแบงปนในความเศราในชวงเหตุการณในอดีต”
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อภิปราย




การเอาตัวเราเขาไปอยูในสถานการณของเพื่อนบานหมายความวาอยาง
ไร?
ขอใหคุณบอกเลาเรื่องเมื่อคุณไดแบงปนความชื่นชมยินดีในการเยียวยา
และการทรงไถใหแกเพื่อนบานที่อยูในความทุกขอยางไร?

คํากลาวที่สาม : “โลกนี้เต็มไปดวยคนที่ถูกลืม
ไมใชเพราะวาพระเจาทรงลืมโลกนี้
แตเพราะวาเราลืมความหมายของการเปนพระฉายของพระองค
เราลืมในการมองเขาไปในความเจ็บปวดและการมองเห็นพระพักตรที่แทจริ
งของพระเจา
เราลืมที่จะรักเพื่อนบานของเราดวยหัวใจที่เปยมดวยเมตตาซึ่งพรอมจะอยูเ
คียงขางในความทุกขของพวกเขา”
อภิปราย



เราจะเปนพระฉายของพระเจาไดอยางไร?
จะเปนอยางไรเมื่อเราดําเนินชีวิตดวยความรักดั่งเชนพระคริสตที่มีตอคว
ามทุกขของเพื่อนบานของเรา?

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ผูค
 นทีถ
่ ก
ู ลืมทั่วโลกและเพือ
่ นบานเรา
(ขอคนอานเปนผูบรรยายและมิชชันนารีสองคน)

ผูบรรยาย : ขออธิบายใหฟงหนอยวา “กลุมคนที่ยังไมไดรับการเขาถึง”
นั้นคือกลุมใด
มิชชันนารี :
คําจํากัดความที่เราตั้งใจใชสําหรับกลุมคนที่ยังเขาไมถึงนั้นคือกลุมชนเ
ผาภาษาทีย
่ ังไมมีคริสตจักรที่เคลื่อนไหวเขมแข็งพอในการประกาศใหแ
กชนทั้งเผา...ซึ่งอาจมีคนมากมายที่ยังเขาไมถึงทั้งในเมืองหรือชุมชน...
.พวกเขา [เพียงแค]
ไมมีคนในกลุมที่แบงปนขาวประเสริฐในแบบที่พวกเขาสามารถเขาใจไ
ดอยางชัดเจน
ผูบรรยาย :
ขอชวยแบงปนใหเราฟงวาคริสตจักรนาซารีนไดเขาถึงกลุมคนเหลานั้น
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกอยางไรบาง
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มิชชันนารี : เราอยูในภูมิภาคซึ่งมีคนที่ยังเขาไมถึงกวา 60 เปอรเซ็นต ...
เรากําลังทํางานกับกลุมคนที่ยังเขาไมถึงจํานวนมาก ... ในปที่ผานมานี้
เราไดชวยสรางกลุมคนใหมในประเทศโดยการทํางานในสิ่งที่เราอาจเรี
ยกวาเมืองทางผาน คนเหลานี้ไดพัฒนาความสัมพันธ
ทํางานแบบมียุทธวิธี และพระเจาทรงเปดประตูใหพวกเขา ... อีกทั้ง
เรายังทํางานสรางคนพื้นเมืองในการเขาถึงประเทศอยางสรางสรรคใน
ภูมิภาคนี้ในไมชา ...
ผมหวังวาผมจะสามารถเปดเผยเกี่ยวกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น
และในการเพิ่มคนที่จะเขาไปในพื้นที่ที่ซึ่งมีคนที่ยังเขาไมถึง
อีกทั้งเรายังไดพัฒนารายการวิทยุและเครื่องมืออื่น ๆ สําหรับพวกเขา
หนึ่งในสิ่งเหลานั้นที่เรารูสึกตื่นเตนและไดเห็น ...
คือการเขาถึงผูคนผานทางการมีสัมพันธภาพในแตละวัน –
เพื่อนบานที่มาจากกลุมคนที่เขาไมถึง เรานวดไหลกับพวกเขาทุกวัน ...
เมื่อเราทําเชนนั้น
เราจะเห็นผูคนอยากรูวาเราเปนใครและสิ่งที่เราเชื่อและการนําเขาหาพ
ระคริสต
เรากําลังพยายามทําสิ่งนี้ใหเปนที่แพรหลายกวางขวางในทุกประเทศ
ในแถบภูมิภาคของเรา เมืองตาง ๆ มากกวา 100
เมืองในภูมิภาคของเราที่มีประชากรมากกวาหนึ่งลานคนแตมีคริสเตียน
นอยกวาสามเปอรเซ็นต
หนึ่งในวิธีการสําหรับเราในการเขาไปคือพี่นองนาซารีนเริ่มตนทําการใ
นพื้นที่เหลานี้ในอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ การแพทย อาจารยสอน –
โดยทั่วไปแลวอาชีพใด ๆ ก็ได –
จากนั้นรับใชพระเจาและดําเนินชีวิตในชุมชนและสานสัมพันธกับเพื่อน
บาน
ผูบรรยาย :
เหตุใดคริสตจักรจึงตองใชแนวทางใหมในการเขาถึงกลุมคนที่ยังไมมีก
ารเขาถึง?
มิชชันนารี :
เหตุผลหนึ่งคือความเรงดวนของงานและจํานวนผูคนที่มากขึ้นอยางรวด
เร็ว ... มีหลายประเทศที่ไมยอมรับวีซาสําหรับมิชชันนารี
หรือในหลายกรณี
พวกเขาไมยอมรับวีซาสําหรับองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร (NGO)
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ผูบรรยาย : สิ่งที่คน ๆ
หนึ่งที่อยูในเมืองของตนเองทําเพื่อสรางความสัมพันธที่ขามวัฒนธรรมคื
ออะไร?
มิชชันนารี : ประการแรก สิ่งที่ตองทําคือการเอาชนะความกลัว
และกุญแจหลักคือความรัก สิ่งที่ตรงขามความรักไมใชความเกลียด
แตเปนความกลัว เราจําตองมองคนใหเปนคน
จากนั้นกาวไปในอีกระดับหนึ่ง เชิญพวกเขามาทานกาแฟ ชา
เชิญพวกเขาเขามาในบาน เมื่อคุณเริ่มคุนเคยกับพวกเขา
ความกลัวก็จะหายไป
อภิปรายเกีย
่ วกับ “ผูคนที่ถูกลืมทัว
่ โลกและเพือ
่ นบานเรา”






คําจํากัดความของมิชชันนารีเกี่ยวกับกลุมที่ยังเขาไมถึงไดทําใหทานปร
ะหลาดใจหรือไม?
เหตุใดมิชชันนารีอนุรักษนิยมจึงมีวิธีการที่ใชไมไดผลในหลายพื้นที่ใน
ภูมิภาคแถบนี้?
ขอใหบอกถึงกลุมคนที่ยังเขาไมถึงในหมูเพื่อนบานหรือชุมชนของคุณเอ
งไดหรือไม?

ชนเผาโปกอมชิคอ
ื ใคร?








ชนเผาโปกอมชิเปนหนึ่งใน 23
ชนพื้นเมืองที่สืบทอดมาจากเผามายันในกัวเตมาลา
มีชนเผาโปกอมชิราว 50,000 ถึง 100,000 คน
จึงทําใหพวกเขาเปนหนึ่งในกลุมชนพื้นเมืองที่เล็กที่สุดและไดรับการพัฒ
นานอยที่สุดในประเทศ
คนสวนใหญในชนเผานี้มีอาชีพเปนชาวนา เด็ก ๆ
เผาโปกอมชิไมไดเขาโรงเรียนจนจบเกรดหก
พวกเขาเปนกลุมที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตรที่ดําเนินชีวิตอยูดวยความเกรง
กลัวตอการพิพากษาจากพระเจาหรือเทพเจาที่พวกเขานับถือ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับชนเผาโปกอมชิ







มีอัตราการเสียชีวิตของผูเปนแมมากที่สุดในประเทศ
พวกเขาอาศัยอยูทางตอนใตของ อัลตา เวราปาส ประเทศกัวเตมาลา
อัตราการรูหนังสือ – ภาษาสเปน : 15 เปอรเซ็นต ภาษาโปกอมชิ : 1
เปอรเซ็นต
35 เปอรเซ็นตของชนเผานี้มีชีวิตที่ยากจนมาก
เหตุใดชนเผาโปกอมชิจึงถูกมองวาเปน “กลุมคนที่ถูกลืม”?
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เปนเวลาหลายทศวรรษที่คริสตจักรนาซารีนไดรับใชทามกลางกลุมคนที่
พูดภาษาสเปนและชนพื้นเมืองดั้งเดิมอื่น ๆ ในกัวเตมาลา
แตชนเผาโปกอมชิดูเหมือนถูกทิ้งเนื่องดวยความแตกตางทางภาษา
อีกทั้ง
ชนเผาโปกอมชิยังประสบกับความคับของใจเพราะวาพวกเขาไมมีเครื่องมือ
ทางศาสนาในภาษาของพวกเขาเลย
ศิษยาภิบาลตองอานพระคัมภีรเปนภาษาสเปนใหที่ประชุมและจึงมีลามแ
ปลเปนภาษาโปกอมชิ
ถาม






เคยมีสักครั้งในชีวิตที่คุณรูสึกวาถูกมองขามไปหรือไม?
แลวคุณปฏิบัติตัวอยางไร?
คุณเคยไปในสถานที่ที่คุณไมเขาใจในภาษาที่ผูคนรอบขางคุณกําลังพูด
หรือไม? ในเวลานั้นคุณมีอารมณความรูสึกเชนไร?
ใหลองคิดถึงคนที่คุณเคยเดินผานไปมาเปนประจําทุกวัน แตไมได “มอง”
จริง ๆ วามีบางหรือไม?

คริสตจักรนาซารีนปฏิบต
ั ต
ิ อ
 ชนเผาโปกอมชิที่ถูกลืมนีอ
้ ยางไร?
แทจริงแลว
คริสตจักรนาซารีนไดเริ่มตนแปลพระคัมภีรเปนภาษาโปกอมชิมานานกวา
30 ปแลว ในป 1983 พระคัมภีรใหมไดถูกแปลเสร็จสมบูรณ อยางไรก็ตาม
ในป 2000
รัฐบาลกัวเตามาลาไดวางมาตรฐานการเขียนตัวหนังสือสําหรับภาษาของช
นเผามายัน ดังนั้น จึงมีความตองการแปลพระคัมภีรขึ้นใหมดวย
ในเดือนตุลาคม 2009
พระคัมภีรฉบับแปลเปนภาษาโปกอมชิทั้งพระคัมภีรเดิมและใหมไดเสร็จสมบู
รณ
และการเฉลิมฉลองการมอบถวายพระคัมภีรไดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
มิชชันนารีอาสาสมัครอลิสสาและจิโอวานนิ
มอนเตรโรโซไดแสดงความคิดเห็นวา
“ชางเปนสิ่งที่อัศจรรยที่ไดเห็นคนนับพันรองไหตื้นตันในพระผูเปนเจาและร
องทูลขอดวยความหวังสําหรับวันใหมของชนเผาโปกอมชิ”
เมื่อพระคัมภีรไดรับการแปลเสร็จสมบูรณแลว
จึงไดเคลื่อนไปสูการแปลภาพยนตรพระเยซูเปนภาษาโปกอมชิดวย
เนื่องดวยอัตราการรูหนังสือต่ําของชนเผานี้
ภาพยนตรจึงเปนเครื่องมือในการประกาศและสรางสาวกที่มีประสิทธิภาพสํา
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หรับชนเผาโปกอมชิ ดวยเหตุนี้ ผูแปลพระคัมภีร – ทีมพี่นอง –
ไดเห็นดวยอยางกระตือรือรนในการทําการแปลบทภาพยนตร
แทนที่จะใชการพากยเสียงแบบเต็มรูปแบบ
ก็ใชการบรรยายดวยผูบรรยายคนเดียว
สิ่งนี้ชวยลดคาใชจายและลดระยะเวลาในการทําภาพยนตรในภาษาที่มีผูใ
ชนอยได
ตอนนี้ชนเผาโปกอมชิมีเครื่องมือของคริสเตียนที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งชวยใหพวกเขาเติบโตในพระเจาได
(Source: NCN News, October 8, 2009)

การทําในสิง่ ทีส
่ าํ คัญ (เขาไปมีสว
 น!) :








ไตรตรองขอพระธรรมเหลานี้ : โยชูวา 1:9, สดุดี 107:1, สุภาษิต 3:5-6,
สดุดี 46:10, อิสยาห 40:31, มัทธิว 25:40, 45, และสดุดี 119:105
หนุนใจคริสตจักรใหรวมในหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับชนเผาโปกอมชิ
ที่พบใน พันธกิจเพื่อชีวิต
ตัดสินใจเลือกที่จะกลาวทักทายอยางจริงใจกับคนที่คุณอาจไมเคยมองใ
นตลอดชีวิตที่ผานมาของเขา
บางทีอาจเปนคนที่ทําความสะอาดสํานักงานของคุณหรือคนตัดหญาของ
คุณ
ใหมาดูกันวาถอยคําที่เต็มดวยความกรุณาจะทําที่สิ่งแตกตางไดอยางไร
ลองคิดถึงการรวมในงานพันธกิจผานทาง Jesus Film Harvest Partners
ไปที่ http://www.JFHP.org (สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

บทสรุป
พระเจาทรงหวงใยผูคน – ทุกสีผิด รูปราง ขนาด และในที่ตาง ๆ บนโลก
ในฐานะคริสเตียนเราจําตองมีจุดมุงหมายในการออกจากการเปนกบในกะล
าเพื่อมองหาคนที่ถูกมองขามรอบตัวเรา คนที่สงของชําใหเรา?
คนที่สงจดหมายใหเรา? คนทําความสะอาดโตะอาหารที่ภัตตาคาร?
คนที่ตองการเพียงรอยยิ้มและคําทักทาย?
พระคริสตทรงเลือกที่จะมองดูและรูจักคนเหลานั้นที่อยูรอบกายพระองค
พระองคทรงกินรวมกับพวกเขาที่บาน
พระองคทรงสนทนากับพวกเขาตามถนน
พระองคทรงสอนพวกเขาจากไหลเขา
ใครที่เรานึกถึงในวันนี้บาง?
หัวขอสําหรับการอธิษฐาน


ขอบคุณพระเจาสําหรับคนมากมายที่ทํางานอยางเหน็ดเหนื่อยเพื่อทําให
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การแปลพระคัมภีรและบทภาพยนตรเรื่องพระเยซูเปนภาษาโปกอมชิได
สําเร็จ อธิษฐานขอพระเจาทรงอวยพรงานของพวกเขา
อธิษฐานใหพระเจายกชูผูนําคริสเตียนที่เขมแข็งในทามกลางชนเผาโป
กอมชิเพื่อชวยในการฝกและสรางสาวกรุนตอไปดวย
อธิษฐานใหพระเจาสําแดงถึงที่ที่มีคนที่ถูกลืมอาศัยอยูและการที่เราจะนํา
ขาวประเสริฐไปถึงคนเหลานั้นไดอยางไร
ขอพระเจาเปดตาของทานใหเห็นคนที่อยูรอบขางทานที่อาจถูกมองขาม
ไป
จากนั้นถามพระเจาวาคุณจะสามารถแสดงความเมตตาตอคนเหลานั้นได
อยางไร
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เอกสารขอมูลเบือ
้ งตน

ตามแบบพระฉายของพระเจา – ชนเผาโปกอมชิในกัวเตมาลา
มีคนที่ไมอยูในสายตาของเราบางหรือไม?
ฉันจําหนาตาของแคชเชียรที่รานขายของไดหรือไม?
ฉันผานบานของเพื่อนบานทุกวัน แตไมรูจักชื่อของเพื่อนบานเลยหรือไม?
เมื่อฉันคิดถึงเกี่ยวกับผูคนที่พระคริสตทรงมอบชีวิตใหนั้น
ฉันลืมใครบางคนไปหรือไม?
เรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน










ชนเผาโปกอมชิเปนชนเผาเมืองที่สืบเชื้อสายจากชนเผามายันในกัวเตม
าลา
ชนเผาโปกอมชิราว 140,000
คนเปนหนึ่งในกลุมชนที่เล็กที่สุดและไดรับการพัฒนานอยที่สุดในประเท
ศ
ชนเผาโปกอมชิมีอาชีพสวนใหญเปนชาวนา; 35
เปอรเซ็นตมีชีวิตอยางยากจนขนแคน
เด็กสวนใหญไมไดเรียนจนจบเกรดหก
อัตราการอานออกเขียนไดในภาษาสเปนมี 15 เปอรเซ็นต
ชนเผาโปกอมชิเชื่อในไสยศาสตรและเกรงกลัวการพิพากษาจากเทพเจ
า

เหตุใดชนเผาโปกอมชิจึงถูกลืม?






เปนเวลามากกวา 100
ปที่คริสตจักรนาซารีนไดรับใชในกัวเตมาลาแกผูคนที่ใชภาษาสเปนและ
กลุมชนพื้นเมืองอื่น ๆ แตชนเผาโปกอมชิพูดภาษาถิ่นที่ไมเปนที่รูจัก
พวกเขาไมมีคัมภีรทางศาสนา
หรือพระคัมภีรที่เปนภาษาของพวกเขาเอง
เนื่องดวยปญหาทางดานภาษา
การรับใชทางดานจิตวิญญาณและการเห็นอกเห็นใจตอชนเผาโปกอมชิ
จึงไมเกิดผล

การระลึกถึงชนเผาโปกอมชิ



ในป 2009 พระคัมภีรทั้งเลมไดถูกแปลเปนภาษาถิ่นของชนเผาโปกอมชิ
ภาพยนตร พระเยซู
ที่ไดรับการบันทึกพรอมกับคําบรรยายภาษาโปกอมชิ ไดเสร็จสิ้นในป
2009 ดวยเชนกัน
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เครื่องมือเหลานี้จะชวยเปดประตูใหคนมากมายไดทํางานกับกลุมคนที่ถู
กลืมนี้

การเขามีสว
 น



เริ่มเขาหาผูคนที่ “ถูกลืม” ในสภาพแวดลอมรอบขางคุณ
อธิษฐานสําหรับ JESUS Film Harvest Partners Ministry Trip (www.JFHP.org)

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค
เราขอบคุณพระองคที่แมวาเราไมรูหรือไมไดรักพระองคเนื่องดวยความบาป
ของเรา แตพระองคไมเคยลืมพวกเราเลย
ขอบคุณสําหรับการสงพระบุตรของพระองคลงมาเพื่อนําการคืนดีมา
เรารองทูลขอใหพระองคไดเรียกและสงผูเชื่อที่จะรับใชในทามกลางชนเผา
โปกอมชิ
ขอทรงยกชูผูนําที่เขมแข็งในทามกลางชนเหลานี้เพื่อจะฝกและสรางสาวกใ
นรุนถัดไป เพื่อขยายอาณาจักรของพระองคทามกลางชนเผาโปกอมชิ
ขอทรงเปดตาเราใหมองเห็นผูคนที่เรามองขาม
เพื่อเราจะไดแบงปนความรักของพระองคกับพวกเขาเหมือนที่พระองคทรงแ
บงปนความรักของพระองคใหแกเรา อาเมน
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บทที่ 4: “ความพอเพียง” คืออะไร? –
สภาพทีแ
่ ทจริงของความหิวโหยและยากจน
วัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจวา ...
1.
2.
3.
4.

ความยากจนและความขัดสนนั้นเปนผลมาจากการมีชีวิตที่ลมลงในความ
บาปของโลก
ถาเปนชนชาติแหงความเชื่อ
เมื่อนั้นเราก็เปนบุตรของอับราฮัมและเปนพระพรของพระเจาแกโลก
ใครที่เปนสวนหนึ่งของชุมชนเราอยางแทจริง
เราจําเปนตองคิดเกี่ยวกับแนวคิด “ความพอเพียง” ดังนั้น
เพื่อเราจะไดจัดหาใหสําหรับคนเหลานั้นที่ขัดสนในชุมชนของเรา

การเตรียมการสอน
เตรียมสวนผสมเพื่อทํา UNIMIX และเสริฟกอนเริ่มบทเรียน UNIMIX เปน
“โจก” ที่เต็มไปดวยสารอาหารซึ่งใชเสริฟในสถานที่เชน คายผูลี้ภัย
และชวยใหงายตอการดูดซึมในระบบการยอยของเด็กที่ขาดสารอาหาร
สวนผสมของ UNIMIX ประกอบดวย (คิดเปนเปอรเซ็นต) ธัญญาพืช
(หรือขาวโพด) 30 เปอรเซ็นต, น้ํามัน 10 เปอรเซ็นต, นมผง 10 เปอรเซ็นต
(หรือ อาจใชนมสดแทนได), ถั่ว (บด หรือ ปนละเอียด), และน้ําตาล 10
เปอรเซ็นต
การนําเสนอบทเรียน
อาน ปฐมกาล 3:1-13 บอกวา
“อาดัมและเอวาตองการบางสิง่ ทีไ
่ มใชมไ
ี วสาํ หรับพวกเขา
ความเห็นแกตว
ั นีไ
้ ดนาํ ไปสูการลมลงในความบาปของมนุษย”
อภิปรายเกีย
่ วกับ “ความหิวโหยและความยากจน”
1.
2.

สิ่งที่เปนสาเหตุทําใหเราส่ําสมของเพื่อตัวเราเองมากเกินกวาที่เราจําเปน
คืออะไร?
ใน ลูกา 10:27-37 พระเยซูทรงบอกใหเราหวงใยเพื่อนบานของเรา
เมื่อทรงถูกถามวาใครคือเพื่อนบาน
พระองคทรงตอบดวยเรื่องราวของชาวสะมาเรียผูใจดี
บอยครั้งเมื่อเราใชคําวา “ชุมชน” เมื่อพูดถึงเพื่อนบานของเรา
เมื่อเราใชคํา ๆ นี้ กลุมคนที่อยูในชุมชมของเรานั้นคือกลุมใด?
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3.

4.

5.

อาน กิจการ 2:42-47
สิ่งที่คริสตจักร/ชุมชมจําเปนตองกาวออกไปเพื่อสําแดงความรักความเม
ตตาของพระคริสตตามที่พบในพระธรรมตอนนี้คืออะไร?
สิ่งที่ยากที่สุดในการทําสิ่งนี้คืออะไร?
ในอพยพบทที่ 16
ชนชาติอิสราเอลไมไดรับอนุญาตใหเก็บอาหารไวคางคืน
เวนแตคืนวันที่หกของสัปดาห ในวันนั้น
พวกเขาเก็บสะสมอาหารใหพอสําหรับกินสองวันและจากนั้นในวันที่เจ็ด
จะไมมีการเก็บอาหารเลย
เพราะวันที่เจ็ดถือเปนวันสะบาโตเปนวันพักผอน
คําสั่งของพระเจาในที่นี้ไดใหคําจํากัดความของสิ่งที่เรียกวา
“ความพอเพียง” ใหแกชาวอิสราเอล
เราจะตัดสินใจวาสิ่งใดเปน “ความพอเพียง”
สําหรับเราในวันนี้ไดอยางไร?

ทําสําเนาเอกสารขอมูลเบื้องตน (ในตอนทายของบทเรียน)
และแจกใหกับที่ประชุม

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ถิน
่ ของโครงกระดูก
มาซิโอ บารโบซา มาจากคริสตจักรนาซารีนนีลโอโพลิส
ซึ่งอยูใกลเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ไดบอกเลาเรื่องราวตอไปนี้
คริสตจักรนีลโอโพลิสมีพันธกิจทองถิ่นในพื้นที่ยากจนที่เรียกวา
เอสเควโต ซึ่งเปนสถานที่ที่รูจักกันในทองถิ่นวาเปน “โครงกระดูก”
ในเอสเควโต คนสวนใหญมีชีวิตอยูโดยอาศัยกองขยะและหาของรีไซเคิล
รายไดในแตละวันของพวกเขาราว ๆ 100 เรียล
แตคนสวนใหญก็ใชจายสําหรับซื้อยาเสพติดวันละ 80-90 เรียล
สถานที่นี้เปนที่รูจักในเรื่องวัฒนธรรมของการเสพยา
แมแตในทามกลางเด็ก ๆ ที่นี่ไมมีคริสตจักรหรือการสนับสนุนใด ๆ ดังนั้น
คริสตจักรนีโอโพลิสจึงเขาไปและเริ่มการประกาศและทํางานดานสังคมเพื่อ
ชวยเหลือผูคนในความตองการทางดานรางกายและอารมณ
พี่นองจากคริสตจักรไดชวยเหลือผูคนที่อาศัยอยูในเอสเควโตเพื่อมาถึงพระเ
ยซูโดยทางพระคัมภีรและโดยการพัฒนาดานความสัมพันธระหวางกัน
เอสเควโต – โครงกระดูก –
ไดชื่อนี้เนื่องจากมีคนมากมายในเมืองนี้ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดซึ่งทุกวันจะ
มีคนเสียชีวิตเปนจํานวนมาก
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ภาระใจของคริสตจักรที่มีตอเอสเควโตเริ่มตนในหัวใจของศิษยาภิบาลค
ริสตจักรนีลโอโพลิสซึ่งตระหนักวาที่นั่นมีชื่อเสียงในดานการใชมนตดําวูดูซึ่
งทําใหบางคนสัมผัสไดถึงการกดขี่ในฝายวิญญาณ
อีกทั้งเขายังไดตระหนักวา ในขณะที่ผูคนมีโอกาสสงลูก ๆ
ใหไปโรงเรียนในชุมชน
แตโรงเรียนก็เปดเรียนเพียงครึ่งวันและมีการเรียนการสอนนอยมาก
ศิษยาภิบาลไดแบงปนภาระใจนี้กับคริสตจักร
แลวพี่นองในคริสตจักรก็ไดเขามามีสวนในเอสเควโต
คริสตจักรในสหรัฐอเมริกาไดมีสวนในการจัดหาสิ่งของ
และเวลานี้ไดมีคริสตจักรเกิดขึ้นในชุมชนแหงนี้
ทุกวันเสารคริสตจักรนีโอโพลีสจะไปที่คริสตจักรเอสเควโตและมอบถุงสิ่งขอ
ง, จัดการศึกษาพระคัมภีรฤดูรอน,
หรือการนมัสการที่ตอบความตองการทางดานสังคมและทางกาย
โดยการนมัสการคริสตจักรแหงนี้เติบโตขึ้นและมีสมาชิก 45 คน
ผูคนจากนีลโอโพลีสไดไปที่เอสเควโตเปนประจําทุกวัน, ทุกสัปดาห,
และทุกเดือน
คริสตจักรนีลโอโพลีสไดสรางโรงเรียนที่ไมเสียคาใชจายขึ้นในเอสเควโตเ
นื่องดวยประชาชนไมสามารถจายคาเลาเรียนได
ดวยเหตุที่วัฒนธรรมของเอสเควโตมีรากฐานอยูบนกองขยะ
ผูคนที่อาศัยอยูที่นี่จึงไมมีความเขาใจเรื่องสุขภาพพื้นฐานและการรักษาควา
มสะอาด ดังนั้น
พี่นองจากนีลโอโพลีสจึงไดสอนทักษะการดูแลบานขั้นพื้นฐานให
พี่นองคริสตจักรนีลโอโพลีสไดสอนผูคนที่นั่นเกี่ยวกับผลกระทบของยาเสพ
ติด
นี่เปนงานพันธกิจที่ยุงยากและอันตรายเพราะวาผูที่ไดรับผลประโยชนจากก
ารเสพติดนี้ตอตานงานพันธกิจนี้อยางรุนแรง
โดยทางงานพันธกิจในเอสเควโต
มีหญิงคนหนึ่งที่ตอนรับพระเยซูไดรับการจางใหทําความสะอาดอาคารโดย
คริสตจักรในนีลโอโพลีส
สวนหญิงอีกคนหนึ่งในเอสเควโตไดตอนรับพระเยซูในวันที่พวกเขาไดเฉลิ
มฉลองการเปดคริสตจักร
พวกพี่นองในคริสตจักรไดคนพบวาเธอเปนครูที่ยอดเยี่ยม
และตอนนี้เธอไดสอนในโรงเรียนดวยความมานะ
คริสตจักรเอสเควโตปจจุบันมีกําลังในการจางคนงานอีกคนที่จะทําอาหารใ
หแกเด็กนักเรียน – อาหารเชา, กลางวัน, และอาหารเย็น
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เมื่อถามวาอะไรที่เปนสาเหตุใหคริสตจักรในนีลโอโพลีสไดเริ่มตนและคง
อยูในงานพันธกิจนี้
มารซิโอกลาววานั่นเปนเพราะการสัตยซื่อตอพระบัญชาของพระเจาที่ใหเรา
รักเพื่อนบาน อีกทั้ง คริสตจักรยังไดสรางขึ้นบนนิมิตของมิชชันนารี
มีผูคนที่ตองการอาหารฝายวิญญาณและฝายรางกาย
ดังนั้นคริสตจักรจึงไดจัดหาทั้งสองสิ่งให
มันจะไมเปนประโยชนหากบอกผูคนวาพระเยซูสามารถหยุดยั้งความทุกขไ
ด แตเรากลับไมทําสิ่งที่จะทําใหน้ําพระทัยของพระองคสําเร็จตามที่กลาว
ผูคนไมจําตองเพียงแตไดฟงวาพระเจานั้นแตกตาง แตพวกเขาตองได เห็น
วาพระองคทรงแตกตางและผูที่ติดตามพระองคนั้นไดเชื่อฟงและทําตามในก
ารหยุดยั้งความทุกขของเพื่อนบาน
อภิปรายเรือ
่ ง “ถิน
่ ของโครงกระดูก” :


สาเหตุของความยากจนคืออะไร? (สงคราม, ความแหงแลง,
การลนของประชากร, การตกงาน, สัดสวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น, ผูอพยพ,
การเจ็บปวยทางจิต ฯลฯ)







ปฏิกิริยาแรกเมื่อทานไดฟงถึงสภาพที่แทจริงของความยากจนในเอสเคว
โตคืออะไร?
เรื่องราวและสิ่งที่คริสตจักรนีลโอโพลีสไดทํานั้นกําลังย้ําเตือนคุณในเรื่อ
งราวคลายคลึงกันที่คุณเคยไดยินจากชุมชนคริสเตียนอื่น ๆ อยางไร?
เราในฐานะคริสเตียนจะสามารถมีสวนในการชวยบรรเทาความยากจนใ
นโลกเราและชุมชนของเราไดอยางไร?

“คนทีเ่ รียกวาคนยากจนคือใคร?”
ทุกคนเห็นดวยวาคนที่ไมสามารถหาเลี้ยงตนเองไดนั้นเราเรียกวาคนยา
กจน แตมีคําจํากัดความมากมายเกี่ยวกับความยากจน
ในการพูดคุยระดับโลก
“...ความยากจนไมไดหมายถึงแตเพียงการถูกคุกคามดานการมีชีวิตทางกา
ยภาพเทานั้น (การเปนอยูขัดสน)
แตยังรวมสถานการณที่ผูคนไมสามารถมีการดํารงชีวิตตามมาตรฐานตามป
กติในสังคมของพวกเขา และไมสามารถเขาสูมาตรฐานนั้นได” (Engbersen,
1999)


จากคําจํากัดความนี้
สิ่งจําเปนดานการเงินเพื่อมีสวนอยางเต็มที่ในสังคมนั้นจะแตกตางจากวั
ฒนธรรมตอวัฒนธรรม
สิ่งจําเปนดานการเงินสําหรับบางคนในการเขามีสวนรวมในสังคมของเร
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าคืออะไร?
ในสังคม มีความจําเปนมากกวาอาหาร, เสื้อผา,
ที่อยูอาศัยในการเขาในสังคม
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ทําใหเราเทาเทียมกับสังคมของเรานั้นคืออะไร
?
ดานอารมณและวัตถุที่เปนตัวแทนพื้นฐานของมาตรฐานการอยูอาศัยใน
สังคมคืออะไรบาง? (การศึกษาที่เหมาะสม, การสื่อสารที่ทันสมัย,
และเทคโนโลยี เชน โทรทัศน, โทรศัพท, และคอมพิวเตอร)
กิจกรรมหรือทรัพยสมบัติที่คุณรูสึกวาเกินกวา “การมีสวนอยางสมบูรณ”
ในสังคมของเราคืออะไร? (กิจกรรมพักผอนหยอนใจที่ราคาแพง,
ภัตตาคารระดับหาดาว,
เสื้อผาเครื่องประดับมากมายที่มากเกินความจําเปนสําหรับเรา ฯลฯ)

ความยากจนคืออะไร?
จัดวางอาหารไวบนโตะเพื่อแสดงตัวอยางสิ่งที่ครอบครัวยากจนในสังคม
คุณใชรับประทานกัน
ใหขอสังเกตวาอาหารที่มีแตไขมันและขาดสารอาหารบอยครั้งที่สิ่งนี้เปนอา
หารหลักสําหรับคนยากจน ผลไมสด, ผักสด,
และเนื้อนั้นแพงมากกวาและพวกเขาไมสามารถหามา
อธิบายใหกลุมฟงวาหลายครั้งคนที่ยากจนนั้นจะมีน้ําหนักเกินเนื่องดวยอ
าหารที่มีไขมันสูงและอาหารราคาถูกที่มีแตแปง
เพราะการกินเพื่อสุขภาพนั้นอาจมีราคาที่แพงกวา!
เมื่อพยายามใหนิยามของความยากจนโดยการนิยามจากรายไดที่ทําได
นั้นไดทําใหเกิดปญหามากมาย ประการแรก
การเขามีสวนในสังคมอยางสมบูรณมีการผันผวนอยางกวางขวางทั้งในภูมิ
ภาคและวัฒนธรรม คําที่วา “เขามีสวนอยางสมบูรณ” หรือ “จําเปน”
นั้นเปดกวางในการใหคํานิยาม พระเยซูทรงตีความคําเหลานี้วาอยางไร?
เมื่อมีการเมืองเขามาเกี่ยวของ
การใหคําจํากัดความของความยากจนอยางงาย ๆ
นั้นอาจมีความหมายมากกวาผูคนที่ถูกนิยามวายากจน ประการสุดทาย
เปนการยากที่จะบอกวาสินคาหรือบริการใดที่เปนสิ่งจําเปนจริง ๆ
ในสังคมที่พัฒนาแลว
อภิปราย
ขออาสาสมัคร หรือเลือกบางคนจากที่ประชุมลวงหนา ถามคนนั้นวา
“ถาคุณรูสึกวาคุณมีความตองการสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานโดยที่ไมตองใชเงินซื้
อเพื่อใหไดมา คุณจะพยายามเอาสิ่งนั้นมาไดอยางไร?”
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สิ่งนี้ลงเอยดวยทางเลือกอันดับตน ๆ คือ
“การขอจากชุมชนแหงความเชื่อของพวกเรา” ไดอยางไร?








ตั้งคําถามเกี่ยวกับการใหคําจํากัดความของความตองการ
เราจะใหคําจํากัดความของ “ความตองการของชุมชม” วาอยางไร?
ถาเราหวงใยสมาชิกในชุมชนของเราโดยการตรวจสอบใหแนใจวาทุกค
นไดรับสิ่งที่ตองการเพียงพอ
เราจะทํางานรวมกันเพื่อใหสิ่งนี้สําเร็จไดอยางไร?
แนวทางปฏิบัติที่เราจําเปนตองทําเพื่อใหผูคนไดมีโอกาสรองขอความชว
ยเหลือเมื่อพวกเขาขัดสนคืออะไร?
หนาที่ความรับผิดชอบของพวกเราที่เหลือคืออะไร?
เราจะทํางานรวมกันเพื่อใหแนใจวาพี่นองในชุมชนไดรับในสิ่งที่จําเปนแ
ลวอยางไร?
เราจะขออนุญาตและเริ่มตนสอบถามเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและควา
มตองการของพวกเขาหรือไม?

คริสตจักรนาซารีนมีปฏิกิรย
ิ าอยางไรในเรือ
่ งนี้
คริสตจักรนาซารีนตั้งขึ้นบนหลักการของหัวใจสําหรับคนยากจนในพื้น
ที่ชนบท และคนอื่น ๆ ที่อยูในโลก* ในวันนี้
ที่ใดที่คุณไดพบพี่นองนาซารีนรับใชในทามกลางคนเหลานั้นที่ขัดสน
คุณก็จะไดพบการรวมตัวกันทางประวัติศาสตรของคริสตจักรของเราอยางแ
ทจริง ในคริสตจักรทองถิ่นทั่วโลก เราหวงใยคนเหลานั้นในชุมชนของเรา
คริสตจักรทองถิ่นสามารถมีสวนกับพันธกิจเมตตานาซารีน
เพื่อชวยเหลือชุมชนอยางฉับไวและมากกวา นี่เปนวิธีการบางอยางที่ทํา:
 งานพันธกิจเพื่อหนังสือ (Books in Mission)
บริหารจัดการโดยวรรณกรรมนาซารีนทั่วโลก (Global Nazarene
Publications)
ที่รับการถวายสําหรับหนังสือเพื่อใชในการฝกอบรมและแตงตั้งศิษยาภิบ
าลทองถิ่น, การประกาศและจัดกิจกรรมภายนอก,
และการทําพันธกิจกับเด็ก ๆ
 ในทามกลางความพยายามมากมาย โครงการอุปการะเด็ก
ของนาซารีนไดสรางศูนยสําหรับเด็กที่ไมมีที่อาซัย ซึ่งไดเรียกวา “Street
Kids’ Center” ขึ้นในเมืองอันตานานาริโว, มาดากัสการ
เพื่อใหการศึกษา, โภชนาการ,
และการบริการทางการแพทยแกประชากรกลุมใหญที่อาศัยอยูริมถนน

คริสตจักรทองถิ่นไดคนพบความตองการในชุมชน
บางคริสตจักรใหยืมใชสถานที่เพื่อเปนศูนยเยาวชนและสถานที่ประชุม
สําหรับตํารวจในทองถิ่น, ศูนยประสานงาน, สภาเทศบาล,
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และแมแตชมรมทํางานที่ซึ่งผูที่อยูในชุมชนสามารถผอนคลายหรือไดพู
ดคุยเกี่ยวกับความเชื่อและชีวิตในแบบที่ไมมีการขูเข็ญกัน
เรื่องราวที่คลายกันนี้ไดเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลานับรอย ๆ
ครั้งในคริสตจักรนาซารีนในทั่วโลก
* ดูงานเขียนของ Carl Banks ใน Phineas Bresee: His Life in Methodism, the Holiness
Movement, and the Church of the Nazarene, Beacon Hill Press, Kansas City, 1995.

การทําในสิง่ ทีส
่ าํ คัญ (เขาไปมีสว
 น!) :








เพื่อเรียนรูถึงแนวคิดของคําวา “พอเพียง”
ทาทายพี่นองในกลุมของคุณใหขายหรือแจกจายของใชที่ไมจําเปน
สํารองเงินไวสมทบทุนใหแกพันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene
Compassionate Ministry Center) (ดูที่ http://www.ncm.org)
บริจาคอาหารแหง และ/หรือ
สละเวลาใหแกครัวของชุมชนหรือธนาคารอาหาร
เลี้ยงอาหารและเชิญพี่นองรวมทานอาหารกลางวันชุดขาวและถั่วเพื่อสง
เสริมการตระหนักถึงความอดอยากทั่วโลกและเพิ่มความเขาใจซึ่งคนมา
กมายในโลกไมเคยกินอาหารที่หรูหราเลย
ขอการถวายสมทบเพื่อหยุดความอดอยาก
จัดการอดอาหารสําหรับคริสตจักร
หรือแบงปนเรื่องการอดอาหารในกลุมเล็ก ๆ หรือชั้นเรียนรวี
งดเวนของหวาน, งดเวนอาหารจําพวกแปง, หรือจะอดอาหารทั้งวัน
ลองคิดดูวามีผูคนทั่วโลกจํานวนเทาไรที่ไดกินอาหารเพียงวันละมื้อตอวั
นและคนอีกมากมายก็ไมมีอะไรกินเลย (ดู
www.fastforchange.ca/fast_for_change.aspx หรือ
www.30hourfamine.org/naz/ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม)

บทสรุป
การใสใจผูอื่นเราไมจําเปนตองใหเฉพาะสิ่งของเทานั้น
แตเรายังสามารถอุทิศชีวิตเพื่อพวกเขาไดดวย
บางครั้งการรับรูถึงความตองการของผูคนก็เปนเพียงการรับรูเกี่ยวกับมนุษย
ธรรมเทานั้น
ในขณะที่อยูในวงการคริสเตียน
บอยครั้งเราก็ยอมใหคนที่เราวางใจใหคําแนะนําสําหรับการเติบโตในฝายวิ
ญญาณ แตเราจะไมยอมใหคนอื่น ๆ ชวยเรากําหนดสิ่งที่ “พอเพียง”
ในชีวิตของเรา
จนกวาเราจะเริ่มทํางานรวมกันเพื่อกําหนดมาตรฐานที่เหมาะสมของการอา
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ศัยอยูในชุมชน และการจัดสรรสวนที่เกินออกไปอยางไร
เราไมสามารถบอกวาเราไมไดอยูในชุมชนอยางแทจริงได
หัวขอสําหรับการอธิษฐาน






อธิษฐานสําหรับชุมชนแหงความเชื่อทั่วโลก
เพื่อที่เราจะมีการปฏิบัติตอคนที่ขัดสนรอบขางเราโดยการเปลี่ยนแปลงม
าตรฐานของสิ่งที่ “พอเพียง” ในชีวิตของเรา
อธิษฐานใหคริสเตียนไดเขาใจและยอมรับบทบาทที่ไดรับเปนเชนพระพ
รของพระเจาตอโลก
อธิษฐานใหคริสเตียนทุกแหงที่จะมีความกลาที่จะยอมใหคนหนึ่งบอกเลา
ชีวิตใหเราไดฟง ไมวาจะเปนเรื่องการเงินและทรัพยสิน,
ซึ่งเมื่อรวมกันเราอาจไดใสใจคนเหลานั้นที่ยังขัดสนอยู
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ขอมูลเบื้องตน

“ความพอเพียง” คืออะไร? –
สภาพทีแ
่ ทจริงของความหิวโหยและยากจน
เรือ
่ งจริง
คริสตจักรนาซารีนนีลโอโพลีส ซึ่งอยูใกลเมืองริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล
ไดเปดงานพันธกิจในเมืองเอสเควโตซึ่งเต็มไปดวยยาเสพติด
ผูคนอาศัยอยูและหารายไดจากกองขยะ
คริสตจักรไดสรางโรงเรียนที่ไมตองเสียคาเลาเรียน มีการสรางงาน
และในชั้นนเรียนสอนเรื่องสุขภาพเบื้องตนและการทํารักษาความสะอาด
ซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการใชยากเสพติดดวย
งานพันธกิจนี้ไดชวยเหลือใหผูอาศัยไดเรียนรูทักษะการพัฒนาสุขภาพ
และมีการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู
เรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน





ประชากรโลก 1.4 พันลานคนหรือ 26 เปอรเซ็นต มีรายไดนอยกวา 1.25
ดอลลารสหรัฐตอวัน ตามรายงานของธนาคารโลกป 2008
30
เปอรเซ็นตของเด็กที่เสียชีวิตในโลกนั้นเนื่องดวยสาเหตุจากการขาดสาร
อาหาร ตามรายงานขององคการอนามัยโลกป 2008
ในประเทศที่พัฒนาแลว
บอยครั้งที่อาหารราคาถูกก็จะเปนอาหารที่มีคุณคานอยดวย
ซึ่งสรางปญหาดานสุขภาพใหแกครอบครัวและคนที่มีรายไดนอยเปนอย
างมาก

หนาทีร่ ับผิดชอบของเราคืออะไร?
“เพราะวาเมื่อเราหิวทานทั้งหลายก็ไดจัดใหเรากิน
เรากระหายน้ําทานก็ใหเราดื่ม เราเปนแขกแปลกหนาทานก็ตอนรับเราไว”
(มัทธิว 25:35)
การเขามีสว
 น




พันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene Compassionate Ministries)
ไดมีโครงการมากมายซึ่งแตละคนและคริสตจักรสามารถเขามามีสวนได
เชน โครงการอุปการะเด็ก ขุดบอน้ําสะอาด โครงการเพื่อการกูยืมเงิน
และการชวยเหลือภัยพิบัติ ไปเยี่ยมไดที่ www.ncm.org
บริจาคอาหารแหงและของใชสวนตัวใหแกงานพันธกิจหองครัวหรือที่ลี้ภั
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ยของคนเมือง
อาสาสมัครทํางานในโรงอาหารทองถิ่นหนึ่งวันหรือสองครั้งตอเดือน
อดอาหารหนึ่งสัปดาห
และถวายเงินใหแกการกุศลทองถิ่นหรือระดับนานาชาติเพื่อเลี้ยงผูอดอย
าก
เขารวมใน 30 Hour Famine (www.30hourfamine.org/naz)

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค
เราขอบคุณที่พระองคทรงสําแดงใหเราไดเห็นความรักของพระองคที่มีตอค
นยากจนและคนอดอยาก
เราทูลขอพระองคทรงโปรดใหคนทั่วโลกมีการตอบสนองตอคนเหลานั้นที่ขั
ดสนโดยดําเนินชีวิตใหเปนไปตามน้ําพระทัยพระองค
ขอทรงโปรดใหเราไดเขาใจถึงสิ่งที่ “พอเพียง” สําหรับเรา
โปรดประทานภาระที่จะไดเปนพระพรใหแกโลกนี้ ในพระนามพระเยซู
อาเมน
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บทที่ 5: การประกาศ
วัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจวา ...
1.
2.
3.

การประกาศสามารถเกิดขึ้นในวิธีการที่แตกตางกันออกไป
การประกาศเปนวิธีการที่สําคัญซึ่งเปนเหตุใหคนอื่นอยากเปนเหมือนคุณ
เราจําเปนตองเตรียมสูการแบงปนถึงความหวังในพระคริสตของเรา

การเตรียมการสอน
ขอพระคัมภีรที่เกี่ยวของ – มัทธิว 5:14-16; เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-7;
สุภาษิต 31:8; ลูกา 18:16
การนําเสนอบทเรียน
ใหผูเรียนในกลุมของคุณอานขอพระธรรมขางตน
อภิปราย








ใครครวญคําแนะนําของพระเยซูที่มีใหแกเหลาสาวกวาพวกเขาจะรวมกั
บพระองคในการหาคนดั่งหาปลา ขอใหบอกถึงความซับซอน
การวางแผน และการดูแลรักษาซึ่งชาวประมงเหลานี้นาจะคุนเคย
สิ่งเหลานี้ตีความตามคําเชื้อเชิญพระเยซูไดอยางไร?
ในการรับรูวานี่เปนพระคําของพระคริสต
สิ่งนี้ไดบอกอะไรเราเกี่ยวกับพระเจา? (คําตอบที่เปนไปได –
พระองคทรงตรัสดวยภาษาของพวกเรา
พระองคทรงใชสิ่งเราที่รูเพื่อสอนในสิ่งใหม
พระองคทรงหวงใยคนเหลานั้นที่ยังไมรูจักพระองค)
หลายปกอนสมัยของพระเยซูคริสต
ชาวกรีกไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจในวิธีการโนมนาวผูคน
ปจจุบันคํานิยามเดียวกันนี้ไดถูกนํามาใชในทักษะดานการฝกอบรม
การโฆษณา และการตลาด การโฆษณาที่ไดผลที่สุดคือการ
“บอกปากตอปาก” บางคนชอบบอกคนอื่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ไวใจได
ดูเหมือนพวกเราสวนใหญมีบางครั้งก็พึงพอใจกับผลิตภัณฑซึ่งเราตองบ
อกใหคนอื่นรู
ผลิตภัณฑที่คุณชอบใชมากและคุณตองบอกคนอื่นเกี่ยวผลิตภัณฑคืออะ
ไร?
สิ่งไหนที่คุณจะเชื่อมากกวา –
เมื่อคนที่คุณไมรูจักพยายามโนมนาวใจคุณในบางอยาง หรือ
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เมื่อคนที่คุณไวใจพยายามโนมนาวใจคุณ?
โดยพื้นฐาน
การประกาศเปนการโนมนาวใจผูคนใหยอมรับวามีวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี
กวา
ซึ่งคือการยอมรับชีวิตที่พระคริสตประทานใหซึ่งเปนชีวิตที่เหนือกวาการ
ใชชีวิตเพื่อตนเอง
บางครั้งพระเจาทรงใชเราใหโนมนาวคนที่ไมคุนเคยโดยผานทางความ
จริงใจของเรา
แมวาบอยครั้งคําพยานเปนการผานทางการปฏิสัมพันธกับคนที่เขามาทํา
ความรูจักกับเราในชีวิตประจําวัน
ไมสําคัญวาเราถามเขาใหมาเปนคริสเตียนกี่ครั้ง
แตสิ่งที่พวกเขาไดยินคือ “คุณอยากเปนเหมือนฉันหรือไม?”
เราดําเนินชีวิตของเราในการแสดงตนเองตอคนไมเชื่อและทําความรูจัก
พวกเขาหรือยัง?
คนเหลานั้นมองเห็นอะไรในชีวิตของเราที่จะทําใหชีวิตของพวกเขาดีขึ้น
ได?

เรือ
่ งราวพันธกิจ : การโนมนาวดวยความรัก
สเตฟาน ทิบิ พรอมดวยภรรยา แซนดราเปนมิชชันนารีใน Réunion
ซึ่งเปนเกาะที่เปนสวนหนึ่งของทวีปแอฟริกา
สเตฟานเติบโตขึ้นในครอบครัวที่ไมเปนคริสเตียน
วันหนึ่งขณะที่เขากําลังดูหนังเรื่อง The Mission
สเตฟานไดรับการเราใจจากเรื่องราวของชายที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงดวยค
วามรักและเปนสาวกของพระคริสต เมื่อสเตฟานไดยินขอพระธรรมจาก 1
โครินธ 13 “ความรักนั้นก็อดทนนาน และกระทําคุณให...”
เขาเฝาคิดถึงขอพระธรรมนี้ซ้ําแลวซ้ําอีก
โดยไมรูวาขอความนี้มาจากที่ไหน
การคนหาของเขาไดนําเขามาที่รานหนังสือที่ซึ่งเขาและพอคานึกไดในที่สุ
ดวานั่นเปนขอความที่มาจากพระคัมภีร ในวันนั้น
สเตฟานไดรับในพระคําซึ่งนําเขามาสูพระคริสต
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเจาทรงทําในชีวิตของเขา
สเตฟานไดบอกทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดคนพบ
เขาตระหนักวาถาเขารักเพื่อนบานของเขา
เขาก็จําเปนตองบอกถอยคําแหงการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้กับเขา
งานของเขาในแอฟริกา
สเตฟานไดเรียนรูวาการสื่อสารตามวัฒนธรรมของเพื่อนบานนั้นเปนสิ่งจําเป
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น ในฝรั่งเศสเมื่อสเตฟานพยายามบอกบางคนถึงเรื่องพระคริสต คน ๆ
นั้นก็จะบอกกลับมาอยางตรงไปตรงมาวาเขาไมสนใจที่จะฟง
แตในแอฟริกา
ธรรมเนียมการปฏิบัติในการปฏิบัติตอผูอื่นนั้นตองสุภาพและใหความเคารพ
เสมอ ดวยเหตุนี้ ผูคนมักตอบวา “ใช” ในทุกคําถามเสมอ
“ปมน้ํามันไปทางตะวันออกใชหรือเปลา?”
“ใช”
“ปมน้ํามันไปทางเหนือใชหรือเปลา?”
“ใช”
คําตอบนี้ไมไดโกหก เพราะวาไมวาคุณจะเดินทางไปทางใด
ในที่สุดคุณก็จะไปถึงปมน้ํามันอยูดี
ดังนั้นเราจึงจําเปนตองระมัดระวังในการตั้งคําถาม
ถาคุณตองการไปปมน้ํามันอยางรวดเร็ว คุณตองถามวา
“ถาจะไปถึงปมน้ํามันใหเร็วที่สุดตองไปทางไหน?”
เมื่อรับใชกับคนที่ไมเปนคริสเตียน
สเตฟานเชื่อวาเราจําตองถามคําถามที่ตรงประเด็นกับผูฟง ในกรณีนี้
นั่นหมายความถึงการตั้งคําถามเปดมากกวาคําถามที่ตองการคําตอบวา
“ใช” หรือ “ไมใช” ตัวอยางของคําถามประเภทนี้คือ :
“ทําไมคุณจึงไดสนใจความเชื่อของคริสเตียน?”
วิธีการในการแบงปนขาวประเสริฐนั้นมีหลากหลายวิธี
และการแบงปนถอยคําของแตละคนนั้นขึ้นอยูกับสถานการณ
มีครั้งหนึ่งสเตฟานตองการประกาศกับเด็กหนุมคนหนึ่งที่เขาคุนเคย
เนื่องดวยเด็กหนุมคนนี้รูวาสเตฟานทําเอกสารบางอยาง –
บทความเกี่ยวกับความเชื่อของคริสตจักรนาซารีน –
สเตฟานถามเด็กหนุมคนนั้นใหอานดูเพื่อตรวจสอบวามันถูกตอง
ในขณะที่ทั้งสองคนอานบทความไปดวยกัน
สเตฟานก็ไดอธิบายหลักการพื้นฐานใหแกเด็กหนุม
เมื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับการแบงปนเรื่องพระคริสตใหแกเพื่อนที่มีความเ
ชื่อตางกัน
สเตฟานอธิบายวาเปนสิ่งสําคัญที่ตองมองหาหัวใจที่รับการเปลี่ยนแปลงกอ
นที่จะคาดหวังใหพวกเขาดําเนินชีวิตตามหลักการของชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
การบอกใหผูคนเปลี่ยนแปลงวิธีการแตงตัวหรือการประพฤติไมสามารถทําไ
ดกอนที่ฤทธิ์เดชแหงการเปลี่ยนแปลงของพระเจาจะทําการในชีวิตของพวก
เขาเสียกอน
ถาคุณมีโอกาสเล็กนอยในการพูดคุยถึงรายละเอียดของชีวิตใหม
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ตองแนใจวาคน ๆ นั้นมีพระคัมภีร
เพื่อที่เขาจะไดเขาสูฤทธิ์แหงการเปลี่ยนแปลงผานทางพระคัมภีร
เมื่อถามวาคน ๆ หนึ่งจะเตรียมสําหรับการแบงปนความเชื่อไดอยางไร
สเตฟานบอกวาเขารูสึกวาจําเปนที่ตองมีการทองจําขอพระคัมภีรเพื่อการพู
ดคุยไดดีกวา
วิธีที่เหลาสาวกกลุมแรกแบงปนขาวประเสริฐก็โดยการเลาเรื่องเกี่ยวกับพระเ
ยซู นี่เปนวิธีที่คริสตจักรในยุคแรกรับขาวประเสริฐ
ในการบอกเลาเรื่องราวของพระคริสตในแอฟริกา
เรื่องราวชีวิตของพระองคควรตองไดอยูในความทรงจําเพื่อที่การบอกเลาเรื่
องราวที่ไมสลับซับซอน
ซึ่งการเปดพระคัมภีรและพยายามอานขอที่ไมคุนเคยนั้นพระเจาไมสามารถ
ใชเปนพยานอยางเกิดผลได
อภิปรายเกีย
่ วกับ “การโนมนาวดวยความรัก”




สเตฟาน ทิบิ
ใหคําแนะนําวาการบอกเรื่องราวของพระคริสตที่มีประสิทธิผลนั้นจะเกิด
ขึ้นไมไดถาเราไมพูดกับพวกเขาดวยภาษาตามวัฒนธรรมของพวกเขา
ระบุความแตกตางทางวัฒนธรรมในชุมชนของคุณจากทั้งมุมมองทางเชื้
อชาติและมุมมองทั่วไป
คุณจําเปนตองแปลความถอยคําและความเชื่อของคุณเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิผลกับวัฒนธรรมนั้นอยางไร?
คุณมีปฏิกิริยาตอคําแนะนําของสเตฟานที่วาเราไมสามารถบอกเรื่องราวเ
กี่ยวกับพระคริสตใหคนอื่นไดอยางมีประสิทธิผลถาเราไมจดจําขอพระคั
มภีรไวอยางไรบาง?

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการประกาศ :







มีเพียง 7 เปอรเซ็นตของผูที่มารวมในคริสตจักรใหมเปนผูที่ยังไมเชื่อ *
47
เปอรเซ็นตของผูที่มาเยี่ยมคริสตจักรครั้งแรกนั้นเปนเพราะไดรับเชิญจา
กบางคน *
ทาทีของผูที่ยังไมเชื่อนั้นไมเกี่ยวพันกับสถานที่ที่พวกเขาอาศัย เพศ
หรือเบื้องหลังทางวัฒนธรรมของพวกเขา **
คนที่ไมเชื่อนั้นมีความกังวลสําหรับลูก ๆ มากกวาตัวพวกเขาเอง **

*Myths and facts about evangelism and church growth. (n.d.). retrieved from [web]:
http://www.uscongregations.org/growth.htm
**Berry, R. (2010). Surprises about unchurched people. Retrieved from [web]:
http://www.navigators.org/us/ministries/ethnic/ca/articles/Together%20Newsletters/items/Surpri
ses%20About%20Unchurched%20People
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อภิปราย
คุณทํางานประกาศกับคนที่ยังไมเปนคริสเตียนใชหรือไม?
 คุณเปนเพื่อนกับคนที่ยังไมเปนคริสเตียนหรือไม?
ถาเปนความจริงที่คนอื่นจะรูจักเราผูซึ่งเปนของพระคริสตโดยทางความ
รักของเรา เมื่อนั้นทั้งสองคําถามนี้มีคําตอบเดียวกัน








สิ่งนี้ไดเปลี่ยนแปลงความเขาใจของคุณเกี่ยวกับการประกาศอยางไร
หรือมีความยากเพียงใด?
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณเกี่ยวกับการสนับสนุนคน
อื่นที่ทํางานรับใชขามวัฒนธรรมอยางไร?
เราจะไดรับความไวใจจากคนที่เราคุนเคยเพื่อที่เขาจะยอมใหเรามีอิทธิพ
ลในชีวิตเขาไดอยางไร?

ปฏิกริ ย
ิ าของคริสตจักรนาซารีนเปนอยางไร?
จากในชวงแรกนับแตมีองคกรนี้ขึ้นมา
คริสตจักรนาซารีนไดมองเห็นการประกาศเปนเหตุผลหลักนับแตที่มีองคกรเ
กิดขึ้น
กวารอยศตวรรษที่ผานมาสิ่งนี้ไดปรากฏออกมาใหเห็นไดในหลายทาง
ปจจุบันเรามีงานที่กําลังทําอยางตอเนื่องกวา 156
ประเทศในการเผยแพรขาวประเสริฐเรื่องพระคริสต,
สรางสังคมขึ้นในพื้นที่เหลานั้น ในสังคมของคริสตจักรนาซารีน
มีการเขาถึงผูหลงหายในหลากหลายทาง เชน มีโครงการเพื่อสังคม,
มิตรภาพระหวางบุคคล, การเขาถึงเปนกลุม
การดําเนินชีวิตดวยความรักตอพระเจานั้นแยกออกมาจากนิยามของผูที่ติด
ตามพระคริสตไมได
การประกาศรวมทุกที่เราเปนในฐานะคริสเตียนและในฐานะขององคกร
การทําในสิง่ ทีส
่ าํ คัญ (เขาไปมีสว
 น!)
ถาคุณยังไมอยูในจุดที่คุณมีการปฏิสัมพันธกับคนที่ไมเปนคริสเตียนมาก
มาย หาทางที่จะใหมีการปฏิสัมพันธ เชน อาสาชวยเหลือในงานตาง ๆ
ของชุมชน เชน การสนับสนุนหองสมุดทองถิ่น หรือ ศูนยชุมชน
ระมัดระวังการทํางานกับคนเหลานั้นที่เปนกลุมที่แตกตางทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่เปนปฏิปกษกับคริสเตียน
บทสรุป
การประกาศเปนการสําแดงพระคริสตใหแกคนที่ยังไมเปนคริสเตียน
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เราไมมีหนาที่เปลี่ยนใจพวกเขา – ซึ่งนั่นเปนหนาที่รับผิดชอบของพระเจา
แตเราจําเปนตองเชื่อฟงในการดําเนินชีวิตตามแบบคริสเตียน
เพื่อคนอื่นจะไดเห็นผลในชีวิตของเราและตองการเขามาอยูในสันติสุขที่เห็
นไดนั้น
หัวขอสําคัญในการอธิษฐาน




อธิษฐานสําหรับมิชชันนารีนาซารีนทั่วโลกที่ทํางานในหลายรูปแบบเพื่อ
สําแดงความรักของพระเจา
อธิษฐานใหคริสเตียนในชุมชนของคุณยอมรับเปาหมายหลักในชีวิตเปน
การดําเนินชีวิตดวยความรักของพระเจาเพื่อใหทุกคนไดเห็น
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เอกสารขอมูลเบือ
้ งตน

บทที่ 5 : การประกาศ
เรือ
่ งจริง
จากที่เติบโตมาจากครอบครัวที่ไมเปนคริสเตียน สเตฟาน ทิบิ
ไดดูภาพยนตรเรื่อง The Mission
และไดรับการเราใจจากการพรรณนาถึงชายที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงโดยค
วามรักใหกลายมาเปนสาวกของพระคริสต
ซึ่งสเตฟานก็ไดกลายมาเปนผูเชื่อในพระองคเชนกัน
เขารักพระเจามากจนเขาอยากจะบอกผูคนที่จะฟงเรื่องราวของพระเยซู
และพระเจาทรงเรียกสเตฟานใหเปนมิชชั่นนารี
ในขณะที่รับใชอยูในแอฟริกา
สเตฟานไดเรียนรูการบอกเรื่องราวของความหวังในพระคริสตในวิธีที่เขากั
นกับผูคนในวัฒนธรรมที่เขาอยู
เรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน







มีเพียง 7 เปอรเซ็นตของผูที่มารวมคริสตจักรใหมเปนผูที่ยังไมเชื่อ *
47
เปอรเซ็นตของผูที่มาเยี่ยมคริสตจักรครั้งแรกนั้นเปนเพราะไดรับคําเชิญ
จากบางคน; 6 เปอรเซ็นตมาคริสตจักรครั้งจากการโฆษณา
จุดแข็งที่ทํานายถึงการเติบโตของคริสตจักร คือ :
การใสใจในวัยรุนและเด็ก, การตอนรับคนใหม,
ผูรับใชที่มีสวนรวมในชีวิตของพี่นองในที่ประชุม
38
เปอรเซ็นตของคนใหมไมมีการติดตามผลภายหลังการมาเยี่ยมคริสตจักร
ครั้งแรก

ที่มา : http://www.uscongregations.org/growth

หนาทีร่ ับผิดชอบของเราคืออะไร
“แตขอบพระคุณพระเจา
ผูทรงนําเราเสมอมาโดยพระคริสตดวยความมีชัย
และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแหงความรูของพระองคใหปรากฏดวยตัวเร
าทุกแหง
เพราะวาเราเปนกลิ่นอันหอมหวานที่พระคริสตถวายพระเจาในหมูคนที่กําลั
งจะรอด และคนที่กําลังประสบความนาศ” (2 โครินธ 2:14-15)
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การเขามีสว
 น





เปนมิตรกับคนที่ยังไมเปนคริสเตียน ไมวาจะเปนที่ทํางาน, โรงเรียน,
องคการ, หรือชมรม ถาคุณไมรูจักคนที่ไมเปนคริสเตียนเลย
ใหเขาไปมีสวนในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อจะไดพบเจอคนเหลานั้น
จากนั้นใหรักเขาเหมือนที่พระเยซูทรงรัก
เขารวมในทีมประกาศที่คริสตจักร
อธิษฐานประจําทุกวันเพื่อคนเหลานั้นที่ยังไมรูจักพระคริสตซึ่งอยูรอบขา
งคุณ
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดสําแดงคนนั้นที่พระองคทรงกําลังทําการ
เพื่อที่คุณจะไมพลาดโอกาสในการแบงปนเรื่องพระเยซูใหพวกเขา

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค
บางครั้งเราจําเปนตองไดรับการย้ําเตือนวาคนเหลานั้นที่ไมรูจักพระองคจะถู
กแยกจากพระองคนิรันดร
นอกเสียจากวาเขาจะมีโอกาสไดยินไดฟงเกี่ยวกับความรักที่ยิ่งใหญของพร
ะองค
เราอาจไมเขาใจวาเหตุใดพระองคจึงไดทรงเลือกใชเราในการแบงปนขาว
ประเสริฐใหแกโลก แตเราขอรับหนาที่อยางจริงจัง
ขอโปรดเราใจเราในที่และคนที่พระองคไดทรงสําแดงตนและเตรียมพรอมเ
ราในโอกาสที่จะอยูรวมกับพระองคโดยเปนเกลือและแสงสวางทามกลางคน
เหลานั้นที่กําลังตายไปจากพระองค อาเมน
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บทที่ 6: ภาวะวิกฤต
วัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจวา ...
1. การรักเพื่อนบานนั้นหมายถึงการชวยเหลือในชวงเวลาที่เขายากลําบาก
2. ความยากลําบากไดสรางโอกาสพิเศษในการสําแดงความรักของพระเจา
3. คริสตจักรนาซารีนมีโครงการที่กําลังดําเนินการอยูมากมายทั่วโลกซึ่งเรา
สามารถมีสวนรวมได
การเตรียมการสอน






คนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตเพื่อเตือนความจําถึงจํานวนภาวะวิกฤตที่เกิด
ขึ้นในโลกในชวง 12 เดือนที่ผานมา ใหสังเกตในเรื่องแผนดินไหว,
การฆาตกรรม, โคลนถลม, ไฟไหมปา, ผูกอการราย, และเหตุการณอื่น
ๆ ที่พี่นองจดจําได
ดาวนโหลดสําเนานิตยสาร NCM ฉบับลาสุดที่
http://www.ncm.org/magazine/
และอานทบทวนเพื่อใชเปนสื่อที่มีศักยภาพในการเนนในบทเรียน
ขอพระธรรมที่เกี่ยวของ : ลูกา 10:35-37; ยากอบ 1:27

การนําเสนอบทเรียน
ถามผูเรียนในกลุมใหบอกถึงภัยพิบัติขนาดใหญที่พวกเขาจดจําในชวงห
ลายปที่ผานมา
อภิปรายถึงโศกนาฏกรรมที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นทุกวันจนมาถึงจุดที่ยากที่จะจ
ดจําเหตุการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน
เวนแตวาโศกนาฏกรรมเหลานั้นจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนที่เรารูจัก
ในชวงเวลาที่เจ็บปวด สัญชาติญาณแรกของเราคือการปลอยโฮ
และเมื่อมาถึงจุดอิ่มตัว
สัญชาติญาณที่สองมักจะเปนการวางใจในผูที่คอยดูแลที่จัดหาสิ่งตาง ๆ
ใหเมื่อเราเจ็บปวด
การระลึกถึงวิกฤติการณครั้งใหญที่เราไดพูดคุยกันเมื่อไมกี่นาทีนี้
ภาพจากขาวที่คุณจดจําไดซึ่งอาจเปนพระเจาหรือคนของพระเจาที่จัดหาสิ่ง
ที่จําเปนใหแกคนเหลานั้น?
คุณระลึกถึงคนที่เปนเหยื่อน้ําทวมซึ่งติดอยูในบานหรือในรถบางหรือไม?
คุณระลึกถึงภาพของการบรรเทาภัยพิบัติในรูปแบบของที่พักพิง,
การรักษาทางการแพทย, การทําความสะอาดซากปรักหักพังหรือไม?
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เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นที่ใดในโลกก็ตาม
นั่นเปนอีกโอกาสหนึ่งสําหรับคนของพระเจาในการสําแดงความรักของพระ
องคใหแกมนุษยชาติผานทางการใหการชวยเหลือ
ในทางกลับกัน มีคนที่แสดงความเห็นบนบอรดในอินเตอรเน็ตวา :
“พระเจาไมไดทําใหเกิดความแตกตางใด ๆ
ทุกสิ่งก็จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมแมไมมีพระเจา ดังนั้นในการบอกวา
‘พระเจาอยูดวยกับเราในยามยากลําบาก’ นั้นไรความหมาย
พระเจานําการเปลี่ยนแปลงที่เปนศูนยมายังชีวิตมนุษยหรือสถานการณที่เป
นอันตรายและไมอาจควบคุมของโลกซึ่งเราอาศัยอยูและจักรวาลที่เราอยู”1
ในเมื่อเรารูวาพระเจาไมตองการใหเราตอสูเพื่อพระองคโดยการเผชิญห
นากับความคิดเชนนี้ เพราะมันนําปญหาในทางปฏิบัติมาสูคริสเตียน
เราจะปฏิบัติอยางไรเพื่อสําแดงความรักของพระเจาในชวงที่โลกเผชิญวิกฤ
ติ?
ทาทีของคริสเตียนที่ทําลายจุดประสงคของพระคริสตในระหวางโศกนาฏกร
รมคืออะไร?
Maxwell, I. (2010, Jan. 14). Retrieved from:
http://www.amazon.co.uk/tag/religion/forum/ref=cm_cd_search_res_ti?_encoding=UTF8&cdFor
um=Fx24A4CS3HPMJLK&cdMsgNo=12&cdPage=1&cdSort=oldest&cdThread=Tx2BQB144V
UHYI3&cdMsgID=Mx19ZP22WD4F9LR#Mx19ZP22WD4F9LR
1

เรือ
่ งราวพันธกิจ : การตอบสนองดวยความรัก
อานบทสรุปของการสัมภาษณ แลรี่ โบลลินเจอร
ผูอํานวยการพันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene Compassionate Ministries)
ใหผูเรียนไดฟง
ไมวาจะจริงหรือไมก็ตาม
ดูเหมือนวาจํานวนของวิกฤติการณในโลกนี้มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
คริสตจักรนาซารีนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนสําคัญในการชวยเหลือชวงที่เกิด
วิกฤติเนื่องดวยคริสตจักรนาซารีนเปนองคกรที่มีอยูทั่วโลกมากกวา 156
ประเทศ ดังนั้นเมื่อพันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene Compassionate
Ministries) (NCM) เขาชวยเหลือนั้น
ไมไดหมายความวาเปนการสงคนจากประเทศหนึ่งไปชวยเหลือยังอีกประเท
ศหนึ่ง แต NCM
จัดการพื้นที่เปาหมายโดยระดมพี่นองในทองถิ่นพื้นที่เปาหมาย
เมื่อเราอยูในจุดที่เหมาะสม นี่จะเปนหนาที่ที่เราทํา
ไมวาเรากําลังเผชิญวิกฤติการณที่มากมายเปนทวีคูณในพื้นที่ที่แตกตางกัน
หรือไม
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เราไดมีสวนรวมกับผูนําคริสตจักรทองถิ่นที่นั่นในการระดมพี่นองเพื่อการช
วยเหลือ

เหตุใดความรักจึงเปนจุดแข็งในความพยายามขององคกร?

ความรักนั้นมาจากประวัติศาสตรทางพระคัมภีร
และยังเชื่อมตอกับรากฐานขององคกรของเราอยางลึกซึ้ง จอหน
เวสเลยนั้นมีภาระตอคนยากจนอยางลึกซึ้ง
ซึ่งไดมีสวนผลักดันผูนําคริสตจักรนาซารีน พันธกิจมากมายของ ฟเนียส
เบรซี
ในชนบทของลอสแองเจลลีสและการดําเนินการโดยคริสตจักรของเราในเว
ลานั้นไดเนนไปที่ความยุติธรรมทางสัมคมใหแกคนยากจน
เราไดรับมรดกในการดําเนินชีวิตโดยยึดตามองคกรของเรา
ความยุติธรรมทางสังคมเปนศูนยกลางในการมีอยูของพวกเรา

แมแตชื่อขององคกร คือ นาซารีน
ก็มาจากขอเท็จจริงที่วาพระเยซูทรงมาจากเมืองนาซาเร็ธ
ถาเราเขาใจสิ่งที่สืบทอดมาของนาซารีน
เราจะตระหนักวาในการติดตามพระเยซูนั้นเปาหมายหลักของเราคือการทํา
งานพันธกิจกับคนขัดสนและถูกกดขี่

การชวยเหลือเมือ
่ ไมนานมานีข
้ องคริสตจักรนาซารีนคืออะไร?
การชวยเหลือนี้เปนอยางไร
ยกตัวอยางเชนในเหตุการณแผนดินไหวในเฮติในป 2010?
การชวยเหลือเริ่มตนเหมือนที่เปน คือจากพี่นองนาซารีนในทองถิ่น –
ซึ่งพี่นองเหลานี้ก็เปนเหยื่อของแผนดินไหวดวย –
ที่ไดไปถึงความตองการที่อยูรอบ ๆ ตัวพวกเขา เราไดพบผูประสานงาน
NCM ชาวเฮติ วอลแลร ปแอร นอกถนน
กําลังแจกจายน้ําและสิ่งของเพื่อชวยเหลือ
นี่เปนแบบอยางที่ยอดเยี่ยมวาเหตุใดองคกรนาซารีนจึงเกิดผลในชวงเว
ลาวิกฤติ เพราะวาเรามีอยูทั่วโลก
เรามีผูคนมากมายในพื้นที่ที่ใหการชวยเหลือ
ในเฮติที่เดียวเรามีพี่นองนาซารีน 120,000 คนใน 555 คริสตจักร องคกรอื่น
ๆ ตองระดมคนและดําเนินการกวาที่พวกเขาจะเดินทางไปถึงพื้นที่ภัยพิบัติ
แตนาซารีนสามารถระดมคนไดทันทีในพื้นที่ภัยพิบัติ
เนื่องดวยเราสามารถเขาอยูในพื้นที่ภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว
บอยครั้งจึงมีคริสเตียนจากองคกรอื่น ๆ มาเขารวมงานกับเรา
ในเฮติเรามีพี่นองถวายเครื่องบินและนักบินเพื่อนําคนงานบรรเทาทุกขในท
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องถิ่น
จากหัวใจหนึ่งสูหัวใจหนึ่งนั้นตองการชวยเหลือแตไมมีคนที่อยูในทองถิ่นนั้
น
ดังนั้นพวกเขาจึงทํางานผานพี่นองนาซารีนและมิชชันนารีในเฮติในการให
การชวยเหลือทางการแพทย องคกรอื่น ๆ
ตองการแจกจายสิ่งของแตไมมีสถานที่ที่จัดสง
ดังนั้นเราจึงไดจัดการการรับสิ่งของเหลานั้น
นี่เปนสิ่งอัศจรรยในการอยูในพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งไดเปนโอกาสใหคริสตจักรใน
การเปนทอพระพรของพระเจา

การชวยเหลือในพืน
้ ทีอ
่ น
ื่ ๆ ของโลกเปนอยางไรบาง?

อีกตัวอยางหนึ่งนั้นเปนเรื่องของสึนามิที่เกิดขึ้นในเอเชียเมื่อไมกี่ปที่ผาน
มา ถาคุณจําได คลื่นสึนามิโจมตีหลายสิบประเทศในโลก
คริสตจักรนาซารีนมีคริสตจักรตั้งอยูในบางประเทศเหลานี้
เปนการนาชื่นชมถึงการที่คริสตจักรรวมตัวกันในแตละโศกนาฏกรรมที่เกิด
ขึ้น
มันอาจเกิดขึ้นแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความเติบโตของคริสตจักรและคริสเตี
ยนในพื้นที่เหลานั้น ตัวอยางเชน ในชวงที่เกิดสึนามิ
องคกรนาซารีนในเขตอินเดียไดรวมตัวกันในทันที
แตในอินโดนีเซีย
ที่ซึ่งประชากรนั้นเปนผูคนที่มีความเชื่อที่แตกตางออกไปเกือบทั้งหมด
จึงมีพี่นองนาซารีนเพียงจํานวนเล็กนอยซึ่งมีปฏิกิริยาทางวัฒนธรรมที่แตกต
างตอภัยพิบัติ
งานของพวกเราในอินโดนีเซียจะเปนการประกาศเปนสวนใหญ
และคริสเตียนวัยรุนนั้นกลัวการเขาไปของเกี่ยวกับคนเหลานั้นเนื่องดวยควา
มกลัวอันตรายตอชีวิต
เราไดเรียนรูจากสถานการณและดําเนินการโครงการโดยใชพื้นฐานดานกา
รศึกษา และพี่นองในคริสตจักรที่นั่นก็มีการตอบสนองอยางดีเยี่ยม
พวกเขายังไดพัฒนาความสัมพันธไดอยางเกิดผลซึ่งเมื่อมีแผนดินไหวเกิดขึ้
นในปถัดมา
คริสตจักรเหลานั้นก็พรอมที่จะระดมพลเพื่อชวยเหลือชุมชนกอนที่เราจะติด
ตอไปหาพวกเขา

เหตุใดขาวประเสริฐวาดวยความรักของพระคริสตจงึ ไดรับการสําแดงอยาง
ดีในชวงภาวะวิกฤติเมื่อเทียบกับในชวงปกติของชีวต
ิ ?

สิ่งนี้เปนการเตือนเกี่ยวกับเรื่องราวของชายที่ตาบอดแตกําเนิด
ประชาชนไดถามพระเยซูวาใครที่ไดทําบาปหรือเปนเหตุใหชายนี้ตาบอดแ
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ตกําเนิด
พระเยซูยอนกลับคําถามจากการพิพากษาไปสูการนําเสนอพระคุณของพระ
เจา ดังนั้นเมื่อพระองคทรงรักษาชายนั้น พระองคจึงสามารถตรัสไดวา
“แตเขาเกิดมาตาบอดเพื่อใหพระราชกิจของพระเจาปรากฏในตัวเขา”
(ยอหน 9:2-3)
ในชวงเวลาแหงภัยพิบัติเมื่อคริสตจักรมีทาทีที่ถูกตอง
สิ่งเดียวกันนี้ก็จะเกิดขึ้น
เราไมจําเปนตองนั่งลงและปกปองพระเจาหรือแกตางใหวาเหตุใดสิ่งรายจึงเ
กิดขึ้น ไมวาในสถานการณใด
เมื่อคริสเตียนตอบสนองดวยความรักและคุณ
เราจะสามารถแสดงใหเห็นความดีของพระเจา
และผูคนจะสามารถรักและยกยองพระองคเพราะเราที่พระเจาทรงสราง
อภิปรายเกีย
่ วกับ “การตอบสนองดวยความรัก”





มรดกของคริสตจักรนาซารีนนั้นอยูบนพื้นฐานของการแสดงความรักขอ
งพระเจาผานทางความยุติธรรมทางสังคมและการประกาศถึงความบริสุท
ธิ์
สิ่งที่คุณเห็นคริสตจักรไดดําเนินตามสิ่งนี้ซึ่งเห็นไดในปจจุบันคือดานใด
?
อธิบายเมื่อคุณรูสึกวาสิ่งที่คุณทําในชวงภาวะวิกฤตนั้นเปลาประโยชน
มีทางใดที่องคกรไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงและทางออกสําหรับภาวะวิก
ฤตที่ชวยใหคุณเขาใจวาเราสามารถเขาไปมีสวนในทุกดานของชวงเวล
าที่ขัดสนได?

ใหเขาชมเวบไซดของพันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene Compassionate
Ministries)
เพื่อมองหาโครงการซึ่งคริสตจักรนาซารีนไดเขารวมในระดับสากล
ในฤดูรอนป 2010 โครงการเหลานี้ไดถูกเขียนขึ้นตามจํานวนพื้นที่ในโลก:
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แอฟริกา – 19

ตะวันออกกลาง – 9

เอเชีย –แปซิฟค – 12
แคริบเบียน – 11
เครือรัฐเอกราช – 14
ยุโรป – 5

อเมริกาใต – 7
เอเชียใต – 16
สหรัฐอเมริกา/แคนาดา – 4

เม็กซิโก/อเมริกากลาง – 4
บางโครงการไดรวมเอาถึงการจัดเตรียมการเดินทาง ศูนยพัฒนาเด็ก
เครื่องทําอิฐบล็อก การสนับสนุนเด็กกําพรา บอน้ํา โครงการสําหรับผูลี้ภัย
ศูนยเด็กริมถนนมาดากัสกา เรือหาปลาเซา โตเม
การบรรเทาทุกขจากแผนดินไหว ฟนฟูและปองกันการเสพติด
โครงการสะพานโยมา การบรรเทาสาธารณภัยแหงหมูเกาะโซโลมอน
การปองกันการติดเชื้อเอดส โครงการอาหารกลางวัน
โครงการกอสรางหลังพายุเฮอรริเคน โครงการรองเทา
โครงการสําหรับผูสูงอายุ งานพันธกิจในเรือนจํา การฝกอบรมภาคฤดูรอน
และอื่น ๆ อีกมากมาย
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบรรเทาทุกขในเฮติ :










ในหนึ่งวัน อาสาสมัครของ NCM รวมกันเพื่อขนอาหารมากกวา 38,000
ปอนด
ความพยายามนี้ไดรวมการประสานงานของคริสตจักรของชาวเฮติอีกกวา
20 แหงในการเขาถึงผูคน 5,000 คน
คริสตจักรนาซารีนในเฮติไดเปนศูนยฝกอบรมการใหคําปรึกษาเพื่อเตรียม
พี่นองในการใหคําปรึกษาสําหรับผูที่โศกเศราและไดรับกระทบทางดานจิต
ใจ
NCM ไดซื้อขาวสาร น้ํามัน และปลาจํานวน 115,000
ชุดเพื่อแจกจายในเขตพื้นที่ทั้ง 6 เขตของนาซารีน
กอนเหตุการณแผนดินไหว NCM ไดเริ่มปฏิบัติการเจาะน้ําในเฮติ
นับแตเกิดแผนดินไหว
จึงไดมีการขยายกําลังในการซื้ออุปกรณเพื่อเพิ่มขนาดบอน้ําขึ้นอีก

การทําในสิง่ ทีส
่ าํ คัญ (เขาไปมีสว
 น!):
มีโครงการของนาซารีนมากมายทั่วโลกซึ่งไดทาทายใหผูคนไดรับรู
ติดตามสิ่งที่กําลังดําเนินไปและรับรูวาคุณจะใหการชวยเหลือไดอยางไร

สมัครรับนิตยสาร NCM รายสามเดือน (ที่ : http://www.ncm.org/magazine/)
ทําความคุนเคยกับเวบไซด http://www.ncm.org
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับโครงการที่กําลังดําเนินอยูและโครงการใหมที่คุณสามารถเ
ขาไปมีสวนได
บทสรุป
พี่นองนาซารีนนับพันทั่วโลกไดระดมกําลังกันทุกวันเพื่อหาทางชวยเหลือใ
นการบรรเทาทุกขใหแก เพื่อนบาน อยารอจนภัยพิบัติมาถึงจะเขามามีสวน
วิกฤติการณตาง ๆ เกิดขึ้นทุกวัน และ NCM และ พันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล
(Nazarene Missions International)
ยินดีที่จะชวยใหคุณเขามามีสวนในการเปนสวนหนึ่งที่หยิบยื่นความรักของพร
ะเจาใหแกผูอื่น
หัวขอสําคัญในการอธิษฐาน



อธิษฐานเผื่อแตละคนที่ทํางานเพื่อบรรเทาทุกขใหแกผูคนที่อยูในยามวิกฤติ
อธิษฐานใหพระเจาดลใจพวกเราใหเขามีสวนในโครงการซึ่งเราไดมีภาระใ
จตามที่พระเจาทรงประทานใหผานทางองคการเชน
พันธกิจเมตตานาซารีน (NCM) และพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล (NMI)
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เอกสารขอมูลเบือ
้ งตน

ภาวะวิกฤต
เรือ
่ งจริง
เมื่อมกราคม 2010
แผนดินไหวทําใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงที่เมืองปอรโตแปรง
ประเทศเฮติ เครือขายของคริสตจักรนาซารีน 550
แหงไดอยูที่นั่นเพื่อชวยเหลือแลว สวน NCM
ชวยเหลือคริสตจักรเหลานั้นในการจัดหาสิ่งจําเปน
สงการบรรเทาทุกขทางการแพทย อาหาร น้ํา เสื้อผา
และสิ่งของสุขอนามัยสวนตัว
เรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน
โดยผานทาง NCM คริสตจักรนาซารีนไดใหการชวยเหลือในพื้นที่กวา 156
แหงทั่วโลก:











โครงการกอสรางอาคารภายหลังเกิดพายุเฮอริเคน
พันธกิจกับผูลี้ภัย
การขุดเจาะบอน้ําสะอาด
ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติดและเหลา
การปองกันโรคเอดส
พันธกิจในเรือนจํา
การฝกอบรมภาคฤดูรอน
การบรรเทาทุกขจากแผนดินไหว น้ําทวม สึนามิ,
และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ
ฯลฯ

หนาที่ความรับผิดชอบของเราคืออะไร?
เมื่อคริสเตียนมีการตอบสนองตอผูคนที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติ
เราก็ไดสําแดงความรักและความดีของพระเจาใหแกคนเหลานั้น
การเขามีสว
 น




จัดการในคริสตจักร กลุมยอย กลุมเด็กหรืออนุชนในการรวบรวมถุงยังชีพ
(http://nazarenemissions.org/10218/story.aspx)
ถาคุณสามารถอาสาเขาชวยบรรเทาทุกขในระยะเวลาสั้น ๆ ได
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ใหลงชื่อสมัครไวกับ การตอบสนองการบรรเทาทุกขของนาซารีน
(Nazarene Disaster Response, NDR) : ndr@nazarene.org
สําหรับคนที่ไดรับการฝกทางการแพทยสามารถรวมในทีมบรรเทาทุกขทาง
การแพทยโดยผานทางองคการเกี่ยวกับสุขภาพนาซารีน ( Nazarene Medical
Organization, NMO) : http://www.ncm.org/act/healthcare/join
มีสวนในโครงการบรรเทาทุกขหรือคนหาวิธีการในการรับใช :
http://www.ncm.org/give/ncm/

อธิษฐาน
พระบิดาในสวรรค บางครั้งเรารูสึกกังวลกับขาวรายในที่เกิดในแตละวัน
เราขอบคุณพระองคสําหรับขาวประเสริฐที่นํามาซึ่งการเยียวยาใหแกโลก
และเรายังไดรับสิทธิพิเศษที่พระองคไดเลือกที่จะทําการผานเรา
ประชากรของพระองค เพื่อนําการบรรเทาทุกขทั้งในดานรางกาย อารมณ
และวิญญาณใหแกคนเหลานั้นที่ทนทุกขจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นรอบโลกของเ
รา
ขอทรงโปรดสําแดงโอกาสที่พระองคจะทรงประทานใหแกเราในการปรนนิบัติ
รับใชดวยความรักและคนเหลานั้นที่ขัดสนและเราใจใหเราที่จะปฏิบัติดวย
อาเมน
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ปจจัยที่ 1 หลักการของ พันธกิจเพือ
่ ชีวต
ิ :
โครงการพัฒนาการศึกษาของผูน
 าํ
การเตรียมการสอน
คําสั่ง – อธิบายคราว ๆ ถึงความสําคัญของการศึกษาในทั่วโลก










คนทุกคนสมควรไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ แตปจจุบันยังมีเด็กราว 75
ลานคนและผูใหญ 774 ลานคนที่เสียโอกาสนี้ไป
เด็กและผูใหญสวนใหญที่ไมไดรับการศึกษานั้นมาจากประเทศที่ยากจนที่สุ
ดในโลก
การศึกษาชวยลดความยากจน เมื่อผูคนไปโรงเรียน
พวกเขาจะสามารถหารายไดไดมากกวาและเลี้ยงดูครอบครัวไดในที่สุด
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาดานสุขภาพ
หยุดยั้งการแพรโรคเอดส และรับมือกับโรคภัยไดดีกวา
คนทุกคน ไมสําคัญวาพวกเขาจะเกิดที่ไหน
สมควรไดรับโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพ

(Information adapted from http://www.campaignforeducation.org/en/ why-education-forall/millionsmissout/)

การนําเสนอบทเรียน
ปจจุบันมีเด็กมากกวา 13,500 คนใน 80
ประเทศที่เขาศึกษาในโครงการอุปการะเด็ก (Child sponsorshi
ของพันธกิจเมตตานาซารีน (Nazarene Compassionate Ministries)
มีการแนะนําและสงเสริมการพูดคุยกันระหวางเด็กและผูอุปการะดวย
โครงการนี้วางแผนเพื่อชวยเหลือใหทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทั่วโล
ก โครงการการศึกษาและพัฒนาผูนํา (Leadership Education and
Advancement)
นี้เปนโครงการทุนการศึกษาซึ่งใหทุนแกเด็กที่เปนแบบในการเปนผูนําในการไ
ดโอกาสเขาศึกษาตอและรับการอบรมดานการเปนผูนํา
พันธกิจเมตตานาซารีน
ไดแลเห็นอนาคตซึ่งเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยไดรับการอุปการะจะกลายเปนผูนํานาซ
ารีนที่มีประสิทธิภาพและใชการได
โดยการใชของประทานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมใหแกอาณาจักรของพระเจา
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อภิปราย : (เปนประโยชนสําหรับกลุมเล็ก ๆ)








เรารูวาในพระคัมภีรมีเขียนไววาใหเราหวงใยคนเหลานั้นที่ขัดสน
คุณคิดวาเหตุใดคริสเตียนมากมายจึงไดหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบนี้?
พูดคุยเกี่ยวกับความรูสึกของพระเยซูใหเด็ก ๆ
ฟงและไตรตรองถึงความรูสึกของคริสเตียนในปจจุบันวาเปนอยางไร
วิธีการที่คริสเตียนไดเขาถึงเด็ก ๆ
ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับสากลที่คุณเคยเห็นมีอะไรบาง?
คุณแตละคน และคริสตจักรของคุณจะเขาไปมีสวนชวยเหลือเด็ก ๆ
ไดอยางไรบาง?

วิธีการในทางปฏิบัตท
ิ ี่พน
ี่ อ
 งในคริสตจักรของคุณสามารถเขาไปมาสวนรวมได
1.

2.

3.

ใหความรูเพื่อความรูความเขาใจที่เพิ่มขึ้น : พูดคุยกับเพื่อน เพื่อนบาน
และเพื่อนรวมงานเกี่ยวกับความจําเปนทางดานการศึกษาในทั่วโลก
แบงปนเกี่ยวกับโครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship)
และโครงการการศึกษาของผูนําในระดับสูงขึ้น (Leadership Education and
Advancement) ของพันธกิจเมตตานาซารีน (NCM) ถึงวิธีการชวยเหลือ
ใหความรูโดยการหาทุนสนับสนุนชวยเหลือ
มีการขายหนังสือลดราคาหรือจัดการประมูล
ใหทั้งคริสตจักรมีสวนรวมและอธิบายวาการสนับสนุนของพวกเขานั้นจะชว
ยใหเด็กไดรับการศึกษาที่ดี
ลงทุนใหแกเด็ก
ก. คุณสามารถอุปการะเด็กเดือนละ 25 ดอลลารสหรัฐ
โครงการอุปการะเด็ก
เปนความเกี่ยวของกันระหวางคุณกับเด็กที่ขัดสน
การใหทุนการศึกษาของคุณเปนการจัดเตรียมโอกาสสําหรับการศึกษา
การพัฒนาทางสังคมและกายภาพ และการเติบโตฝายวิญญาณ
กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงในโครงการพัฒนาเด็กของเรานี้รวมถึงการสอน
พิเศษทางวิชาการ ฝกฝนทักษะ การตรวจรางกายและฟน
การพัฒนาฝายวิญญาณโดยการเรียนพระคัมภีรและนมัสการ
การประชุมผูปกครอง
คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธกับเด็กที่คุณอุปการะไดโดยการเขีย
นจดหมายไปหาและรับจดหมายจากเด็ก
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อุปการะเด็กวันนี้! คุณสามารถทําโดยทางออนไลนไดที่
http://www.cs.ncm.org
ข. โดยทางโครงการการศึกษาของผูนําในระดับที่สูงขึ้น (Leadership
Education and Advancement)
เด็กที่ไดรับทุนที่จบการศึกษาซึ่งแสดงความสามารถในการเปนผูนําและเ
ลือกที่จะศึกษาตอในประเทศของตนเองไดรับการชวยเหลือผานทุนการ
ศึกษานี้
ดวยการชวยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน
เด็กสามารถเติบโตขึ้นมาเปนผูนําของนาซารีนในอนาคตได!
ขอมูลเพิ่มเติม ไปที่ http://www.ncm.org/give/childdevelopment/leap/
บทสรุป
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการตอสูความยากจน
เมื่อแตละคนไดรับโอกาสในการเรียนรูชีวิตเบื้องตนและทักษะการอานเขียน,
เศรษฐกิจเติบโตเร็วขึ้นและอัตราความยากจนลดลง เมื่อคนไดไปโรงเรียน
เขาก็เตรียมโอกาสที่ดีกวาในการหาเลี้ยงชีพและดูแลครอบครัว
หัวขอสําหรับการอธิษฐาน






อธิษฐานใหพระเจายกชูผูคนสําหรับเด็กจํานวน 2,500
คนที่ยังคงตองการการอุปการะ
อธิษฐานสําหรับการศึกษาอยางตอเนื่องและการสรางสาวกของเด็กและเยา
วชนในทั่วโลก ชวยพวกเขาใหเติบโตขึ้นเปนผูใหญในความเชื่อ เลี้ยงดูลูก
ๆ ตามวิธีการของพระคริสต
อธิษฐานใหพระเจาทรงอวยพรที่ประชุมใหมีหัวใจแหงความเมตตาตอเด็ก ๆ
และเยาวชน ทั้งที่บานและทั่วโลก

หัวขอเจาะจงสําหรับพีน
่ องนาซารีนและสถาบันการศึกษา :




อธิษฐานเผื่อสําหรับสถาบันการศึกษาของคริสตจักรนาซารีน
(โรงเรียนพระคัมภีร วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และพระคริสตธรรม)
ใหเปนสถานที่เพื่อเตรียมนักเรียนสูการเปนผูนํา
อธิษฐานเผื่อสําหรับงานพันธกิจตอเด็กในทองถิ่นของพี่นองในคริสตจักร
อธิษฐานใหพวกเขา :
o จัดเตรียมงานพันธกิจที่มีประสิทธิภาพและเขาไดกับเด็กในทุกดาน –
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o

o
o
o

ดานกาย ดานจิตใจ ดานอารมณ ดานสังคม และดานจิตวิญญาณ
สื่อสารในฐานะของคริสเตียนในปญหาความยุติธรรมทางสังคมในปจจุบั
นซึ่งมีผลตอเด็ก
เชื่อมโยงเด็กเขาสูหัวใจของงานมิชชั่นและงานพันธกิจแหงความเชื่อ
สรางเด็ก ๆ ใหเปนสาวกและสอนพวกเขาใหสรางผูอื่นตอไป
เตรียมพอแมในการใหการอบรมในดานฝายวิญญาณของเด็ก ๆ
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ปจจัยที่ 2 หลักการของ พันธกิจเพือ
่ ชีวต
ิ :
ชนเผาโปกอมชิในกัวเตมาลา-กลุม
 ชนทีถ
่ ก
ู ลืม
การเตรียมการสอน
ติดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชนเผาโปกอมชิ (จากบทเรียนประกอบ)
ไวบนบอรดของคริสตจักรหรือในแผนประชาสัมพันธของคริสตจักรกอนประมา
ณสองถึงสามสัปดาห
การนําเสนอบทเรียน
1.

แนวคิดในการเกริ่นนํา
ก. กลาวทักทายโดยใชคําที่ไมถูกตอง
ขอแสดงใหดูถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นสําหรับชนเผาโปกอมชิเมื่อนั่งอยูในก
ารนมัสการซึ่งไมไดใชภาษาหลักของพวกเขา
วันนัน
้ ผมมะเขือเทศพีน
่ องในพระนามกลวยของพระเยซูลล
ิ ลี่
ผมมีขา วเกีย
่ วกับสับปะรดสําหรับตนชบา
เพราะวาพระเจาทรงโลกแตง
จนไดซุกน
ี ก
ี่ ุหลาบองคเดียวของพระองค
เพือ
่ ทุกคนที่ผักขมในพระองค
มันฝรัง่ จะไมพน
ิ าศแตมีชว
ี ต
ิ แหงแตงโม
คุณรูหรือไมวา ผมกําลังพูดอะไร? คุณอาจเขาใจบางสวน
สิง่ ทีผ
่ มพยายามจะพูดก็คือ :
วันนี้
ผมขอกลาวทักทายพีน
่ อ
 งในพระนามอันบริสุทธิข
์ องพระเยซูคริสต
ผมมีขา วดีมาบอก “เพราะวาพระเจาทรงรักโลก
จนไดประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค
เพือ
่ ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนัน
้ จะไมพน
ิ าศ แตมช
ี ีวต
ิ นิรันดร”
ข. ถามคําถามตอไปนี้
มีกี่คนในพวกคุณที่เปนเจาของในสิ่งตอไปนี้ :
o
o
o

พระคัมภีร?
หนังสือเฝาเดี่ยว?
หนังสือเฝาเดี่ยวมากกวาหนึ่งเลม?
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เมื่อไมนานนี้ชนเผาโปกอมชิยังไมมีพระคัมภีรที่เสร็จสมบูรณเพราะวายังไม
ไดรับการแปลเปนภาษาของพวกเขาเอง
ถาพระคัมภีรไมไดแปลเปนภาษาอังกฤษ
พระคัมภีรภาษากรีกจะเปนประโยชนกับเราไดอยางไร?
และจะเปนอยางไรหากเวลาเดียวที่คุณจะสามารถไดฟงพระคําของพระเจาคือ
ที่คริสตจักรซึ่งพระคัมภีรถูกอานโดยลามแปล?
เปนการยากที่จะเชื่อวาโลกที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีนั้นคนกลุมหนึ่ง
กลับไมมีพระคัมภีรในภาษาของพวกเขาเอง คนเหลานี้ถูกลืมอยางแทจริง
2.

นําเสนอภาพ “กลุมชนที่ถูกลืม : ชนเผาโปกอมชิในกัวเตมาลา” ดวย
PowerPoint หากเปนได

3.

แบงปนขอมูลเบื้องหลังของชนเผาโปกอมชิ :
o

o

o

o

o

o

o

o

เปนเวลาหลายทศวรรษที่คริสตจักรนาซารีนไดทํางานในกัวเตมาลาเพื่อ
“สรางสาวกใหเปนเหมือนพระคริสต”
แตชนเผาโปกอมชิกลับถูกมองขามไปอยางไมตั้งใจอยูบอยครั้ง
ชนเผาโปกอมชิเปนหนึ่งในกลุมชนพื้นเมืองที่สืบเชื้อสายเผามายันในกัว
เตมาลา
พวกเขาเปนกลุมชนที่มีขนาดเล็กที่สุดและไดรับการพัฒนานอยที่สุดในป
ระเทศ
พื้นที่ที่ชนเผาโปกอมชิอาศัยอยูถูกจัดอันดับเรื่องความยากจนที่มีมากที่สุ
ดเปนอันดับสอง
อาชีพหลักของพวกเขาคือทํานา ปลูกขาวโพด
ซึ่งเปนอาหารหลักของพวกเขา อาหารอื่น ๆ รวมถึง ถั่ว ไก ไกงวง
และพริก
พวกผูหญิงทอผาดวยกี่ทอผาที่มีมาเปนเวลาหลายศตวรรษ
อีกทั้งพวกเธอยังทําผลผลิตจากดอกโคมที่มีในทองถิ่น
เด็ก ๆ เผาโปกอมชิสวนใหญไมไดเขาเรียนจนจบเกรดหก
พวกเด็กถูกจํากัดดวยสิ่งอํานวยทางการศึกษาและผลกระทบทางการเงิน
ดานการศึกษา “ที่สูงกวา” สําหรับครอบครัวของพวกเขา
ชนเผาโปกอมชิเปนกลุมชนที่ศรัทธาในความเชื่อซึ่งมีชีวิตอยูดวยความเ
กรงกลัวการพิพากษาจากพระเจาหรือจากเทพเจาอื่น ๆ ที่พวกเขาเชื่อ
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ตามทีม
่ ช
ิ ชันนารี จิโอวานนิ มอนเตรโรโซไดบอก
อุปสรรคดังกลาวนีย
้ ังคงอยู :
o

o

o

o

4.

คริสตจักรนาซารีนทําอยางไรสําหรับเรื่องนี้?
o

o

o

o

o
o

5.

โดยทั่วไปพวกเขารูสึกวาพวกเขาถูกทิ้งหรือถูกมองขามจากองคกรคริสเ
ตียน
ชนเผาโปกอมชิตองประสบกับความคับของใจเพราะพวกเขาไมมีพระคัม
ภีรในภาษาของพวกเขาเอง
ศิษยาภิบาลอานพระคัมภีรฉบับภาษาสเปนใหที่ประชุมแลวจึงมีลามแปลเ
ปนภาษาโปกอมชิ
หากถามวาสิ่งใดที่ทําใหชนเผาโปกอมชิแตกตางจากชนกลุมอื่น
พวกเขาก็จะตอบวา “ภาษาของเรา –
ภาษาของเราแสดงถึงความเปนโปกอมชิ”
ในยุคป 1970 มิชชันนารีนาซารีน เบ็ตตี้และวิลเลี่ยม
เซดาทไดเริ่มฝกอบรมทีมแปลพระคัมภีรภาษาโปกอมชิในเมืองแทคติค
ประเทศกัวเตมาลา โฮเซ มาเรีย เกจ เปนหนึ่งในสมาชิกทีมแปล ในชวง
20 ปที่ผานมา เขาและลูกสาว อเดลีนา
ไดเปนหัวหนาที่แปลสําหรับโครงการแปลพระคัมภีรภาษาโปกอมชิ
ซึ่งตอนนี้ประสานงานผานสมาคมพระคริสตธรรมแหงกัวเตมาลา
สิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดความยุงยากคือ ในป 2000
รัฐบาลกัวเตมาลาไดมีมติในเรื่องมาตรฐานตัวหนังสือเขียนสําหรับภาษา
มายัน พระคัมภีรฉบับแปลนี้จึงจําเปนตองมีการตรวจแกไข
เดือนตุลาคม 2009
พระคัมภีรทั้งเลมในฉบับสมบูรณไดเสร็จสิ้นและสงเขาไปตีพิมพ
จากการมีพระคัมภีรฉบับแปลเปนภาษาโปกอมชิ
ประตูไดเปดออกเพื่อการพัฒนาดานการประกาศและเครื่องมือในการสร
างสาวก
การแปลนี้ไดทําใหภาพยนตรพระเยซูเปนเครื่องมือในการประกาศอยาง
แรกซึ่งไดรับการแปลเปนภาษาโปกอมชิ
ชนเผาโปกอมชิไดขอสื่อตาง ๆ ที่แปลเปนภาษาของพวกเขาเองมากขึ้น
แผนการในอนาคตไดชี้ใหเห็นถึงความปรารถนาในการสรางเขตโปกอ
มชิขึ้นสําหรับคริสตจักรนาซารีน

วิธีการในทางปฏิบัตท
ิ ี่พน
ี่ อ
 งในคริสตจักรของคุณสามารถเขาไปมาสวนรวม
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ได
ชนเผาโปกอมชิตองการสื่อในการเรียนรูเกี่ยวกับความรักของพระเจา
เพื่อเติบโตในการเดินไปกับพระคริสต และเพื่อสรางผูอื่น
คุณสามารถมีสวนสนับสนุนงานนี้โดยการอธิษฐาน สรางสาวก ถวาย
และใหความรู
ก. การอธิษฐาน






อธิษฐานเผื่อสําหรับผูนําและมิชชันนารีในกัวเตมาลาในขณะที่พวกเ
ขากําลังทํางานกับพี่นองชนเผาโปกอมชิ
อธิษฐานเผื่อสําหรับหัวใจของชนเผาโปกอมชิใหตอนรับความรักขอ
งพระเจา
อธิษฐานเผื่อสําหรับผูเชื่อใหมที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อ

ข. การสรางสาวก




วางแผนเดินทางไปกับทีมฉายภาพยนตพระเยซู
เพื่อฉายภาพยนตรแกชนเผาโปกอมชิ
วางแผนเดินทางกับทีมการกอสรางและการเปนพยาน
เพื่อสรางคริสตจักร

ค. การถวาย



ถวายเพื่อชวยในการพัฒนาสื่ออื่น ๆ ใหเปนภาษาโปกอมชิ
อุปการะเด็กใน อัลตา เวราปาซ ประเทศกัวเตมาลา
(ที่ซึ่งชนเผาโปกอมชิอาศัยอยู)

ง. ใหความรู




6.

บอกคนอื่น ๆ
เกี่ยวกับชนเผาโปกอมชิและมองหาคนที่อาจถูกลืมในรอบขางคุณใน
ทุกวัน
สวมเสื้อผาเกา ๆ แลวไปนั่งเงียบ ๆ
ในที่สาธารณะเปนเวลาสามสิบนาที
นับจํานวนคนที่สงสายตาใหกับคุณ

คําถามเพื่อการพูดคุย (เปนประโยชนสําหรับกลุมเล็ก ๆ)
o
o
o

การที่ถูกทอดทิ้งทําใหรูสึกอยางไร?
คุณจะรูสึกอยางไรหากคุณมักโดนมองขามไปเสมอ?
คนที่เรามักมองขามไปบอย ๆ เปนใครบาง? (คําตอบที่เปนได – นักการ
พนักงานโรงแรม พนักงานเสริฟในภัตตาคาร ฯลฯ)
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7.

สิ่งจําเปนสําหรับชนเผาโปกอมชิ
เมื่อถามถึงสิ่งที่จําเปนสําหรับพวกเขาในอันดับตน ๆ
ชนเผาโปกอมชิตองการสิ่งตอไปนี้ :
o

o

o

งานเขียน – หนังสือเรียน หนังสือสอนการสรางสาวก
บทเพลงชีวิตคริสเตียน และหนังสือตาง ๆ ในภาษาโปกอมชิ
เครื่องมือการฝกอบรม –
อุปกรณที่จะชวยในการเตรียมการฝกผูนําสําหรับฆราวาส ผูรับใช
และผูกอตั้งคริสตจักร
โครงการกอสรางอาคาร – ทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work &
Witness) เปนที่ตองการในการชวยเหลือชนเผาโปกอมชิ
 สําหรับรายการโครงการและขอมูลเพิ่มเติม ใหไปที่
http://www.livingmission.com
 หาขอมูลไดที่ www.jfhp.org

สิง่ จําเปนทีย
่ งิ่ ใหญสาํ หรับชนเผาโปกอมชิ
สิ่งจําเปนสําหรับชนเผาโปกอมชิจะไดรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอด
ระยะเวลา
ของขวัญที่เปนสิ่งจําเปนสําหรับชนเผาโปกอมชิจะไดรับการบริหารจัดการโดย
ผูประสานดานยุทธศาสตรภาคสนามเม็กซิโกและอเมริกากลาง
เพื่อเขาถึงความตองการของชนเผาโปกอมชิ
บทสรุป
เราไดรับพระมหาบัญชาในมัทธิว 27:10 ให “ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ”
คริสตจักรนาซารีนไดนําพระมหาบัญชานี้มาใชมากกวา 100 ป
พระเยซูทรงจดจําผูคนที่เรามองขาม
แหลงอางอิง : Giovanni and Alissa Monterroso—Missionaries on the Mexico and Central America
Region Fact source http://www.pokomchihope.org/
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ปจจัยที่ 3 หลักการของ พันธกิจเพือ
่ ชีวต
ิ :
ฉันเปนคนหนึ่ง : แสวงหาผูท
 ี่หลงหายดวยความรักของพระเจา
หลักการ “ฉันเปนคนหนึ่ง”
เปนลักษณะของงานที่กําลังเกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งไดเชิญชวนผูคนใหเขามามีสัมพั
นธภาพกับพระคริสต

วัตถุประสงค
เพื่อทําความเขาใจวา ...
1.
2.
3.
4.

ผูคนมีความสําคัญตอพระเจา
คนนับพันลานยังไมรูเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู
พระเจาตองการใชเราในการเขาถึงคนที่หลงหายนั้นดวยความรักของพระอ
งค
คุณสามารถสรางวันนี้ที่แตกตางได

การเตรียมการสอน
สี่ถงึ หกสัปดาหกอ
 นทีจ
่ ะมีการสอนบทเรียน :
เชิญใหแตละคนไดมีโอกาสแบงปนคําพยานสวนตัวในทุกสัปดาห
ใหพวกเขาเริ่มตนคําพยานดวยประโยควา : “ฉันชื่อ ......
ฉันเปนคนหนึ่งที่พบพระคริสต ....”
แลวจบดวยการบอกวาพวกเขาพบพระคริสตไดอยางไร
โดยมีความยาวไมนอยกวา 50 คํา
อีกทั้งนี่ยังเปนทางเลือกในการใชในวันงาน โดยคุณสามารถเชิญคนอื่น ๆ
มาเพื่อเสริมและรวมงาน
สองหรือสามสัปดาหลว
 งหนา :
เลือกวิธีการที่มองเห็นไดและสรางสรรคเพื่อเปนตัวแทนของกลุมคนที่หลงห
ายในโลก ใชสิ่งของ 275 ชิ้นเพื่อเปนตัวแทนของผูคนกวา 2.75
พันลานคนที่ยังไมไดรับการเขาถึง ของแตละชิ้นเปนตัวแทนของคน 10
ลานคน ทางเลือกสําหรับเปนแนวคิด :


จัดวางสิ่งของและกระปุกพรอมดวยแผนกระดาษและปากกาที่วางไวขาง
กัน ติดปายไวใกล ๆ วา “สิ่งนี้เปนตัวแทนของอะไร?
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เขียนชื่อและคําตอบที่คุณเดาไวบนแผนกระดาษและวางไวในกระปุก”
ใหมีคนที่ตรวจคอยตรวจดูคําตอบและใสแผนกระดาษนั้นไวในกระปุกเ
หมือนเดิมในชวงกอนที่จะถึงวัน ผูชนะจะไดรับรางวัลเล็ก ๆ
วางลูกอม 275 เม็ดไวในกระปุก
ลูกอมแตละเม็ดเปนตัวแทนของคนที่ยังไมไดรับการเขาถึง 10 ลานคน
สีสันที่หลากหลายของลูกอมเปนตัวแทนของความหลากหลายของกลุมค
น ขอใหผูเรียนไดเดาจํานวนของลูกอมในกระปุกวามีกี่เม็ด
ใหของขวัญแกคนที่เดาจํานวนไดถูกตองหรือใกลเคียงที่สุดในวันที่สอน
เรื่องนี้
ลูกโปงหลากสีสันจํานวน 275 ลูก
จัดวางขนมปง dinner roll ไวในตะกราพรอมดวยปายเขียนวา
“ชวยแบงปนขนมปงแหงชีวิตดวย!”
ตกแตงตนคริสตมาสดวยเครื่องประดับ 275 ชิ้น
ใหแตละคนชวยถวายคนละ 3.00
ดอลลารสหรัฐสําหรับของประดับแตละชิ้น
แลวเอากลับบานเพื่อใชเปนสิ่งย้ําเตือนใหอธิษฐานเผื่อสําหรับคน 10
ลานคน เงิน 3.00 ดอลลารสหรัฐจะสงไปให JESUS Film Harvest Partners
(JFHP) เพื่อชวยใหผูคนไดพบพระเยซู
วางถวยกาแฟซอนกัน 275 ใบไวบนโตะ
ใชวิธีการสรางสรรคของคุณเอง

รานกาแฟ
หลายสัปดาหกอ
 นวันงาน (ระยะเวลาขึ้นอยูกับสถานที่จัดงาน) –
วางแผนสําหรับการเริ่มตนรานกาแฟ
เลือกรานกาแฟในพื้นที่สําหรับงานนี้เปนสวนตัวหรือจัดหองในคริสตจักรใ
หเปนรานกาแฟซึ่งมีโตะ, เกาอี้, และบารกาแฟ
วางแผนสําหรับงานเลี้ยงกาแฟและเชิญนักดื่มกาแฟในกลุมเพื่อทําสวนผส
มพิเศษของตนเอง ผูรวมงานสามารถโหวตสําหรับกาแฟที่พวกเขาชอบ
เชิญนักดนตรีในคริสตจักรเพื่อเลนตรีสไตลรานกาแฟ หรือทําใหเปนคืน
“Open Mic Night” ที่ทุกคนสามารถมีสวนในวงได
คุณอาจจะพบวาบางคนมีของประทานที่ซอนอยู
หรือคุณอาจไดผลลัพธที่สนุนสนาน เชิญอนุชนหรือเด็ก ๆ
รองเพลงหรือแสดงละคร นอกจากวาคุณใช “Open Mic Night”
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ตองตรวจสอบวาใครที่จะมารองเพลงบาง
สามสัปดาหกอนวันงาน –
ถามขอการถวายถวยกาแฟขนาดใหญจากรานกาแฟ –
บางถวยจะใชเพื่อการผานถุงถวาย และถวยอื่น ๆ ที่มีฝาไวสําหรับเด็ก ๆ
เดินรวบรวมเงินถวาย
สองสัปดาหกอนวันงาน – ใหถวยกาแฟแกเด็ก ๆ
เพื่อรวงรวมเงินถวายสําหรับชวยเหลือในการเขาถึงคนที่หลงหาย
ขอมูลทางประวัติศาสตรไดชี้ใหเห็นวาการลงทุน 3
ดอลลารสหรัฐในงานของพระเจาผานทาง JESUS Film Harvest
Partners (JFHP) นั้น สามารถนําคนมาถึงพระเยซูไดหนึ่งคน
คาใชจายเฉลี่ยตกอยูที่ 3 ดอลลารสหรัฐ
สัปดาหของวันงาน :
1.
2.

3.
4.

ตกแตงและจัดรานกาแฟ
พิจารณารายชื่อคนที่จะเขารวมในรานกาแฟ – ดนตรี, การแสดง, ฯลฯ
– และกําหนดรายการ รายการไมจําเปนตองพิมพออกมา
เพียงแตทําใหแนใจวาจะไมมีชองวางระหวางผูมีสวนรวม
เตือนใหเด็ก ๆ นําถวยกาแฟคืนมาดวย
ระดมกําลังผูชวยในการอานคําพยานของทีมจากบทเรียนในวันจัดงาน

วันงาน :
1.
2.
3.
4.

จัดแสดงเวบไซด (http://www.worldometers.info/population/)
จอเพื่อนําเสนอ หากเปนได
มีพิธีหรือขบวนในชวงที่เด็ก ๆ นําถวยกาแฟพรอมเงินถวายออกมา
รับการถวายในถวยกาแฟที่ไดรับจากรานกาแฟ
ใหถวยกาแฟแตละคนเพื่อใชเปน “กระปุกออมสิน”
เพื่อใชเก็บเงินทอนเพื่อเปนของขวัญประจําเดือนของพวกเขา

การนําเสนอบทเรียน
1. เชิญแตละคนใหมาแบงปนคําพยานสวนตัวในงาน
ใหพวกเขาเริ่มตนคําพยานดวยประโยควา : “ฉันชื่อ ________
ฉันเปนคนหนึ่งที่ไดพบพระคริสต ....”
จบตอนทายดวยการเลาวาพวกเขาพบพระคริสตไดอยางไร
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2.

ใหมีความยาวไมนอยกวา 50 คํา
อธิบายถึงสภาพของคนเหลานัน
้ ทีไ
่ มรจ
ู ักพระเยซูคราว ๆ
“คุณคงเปนสิ่งของจํานวน 275 ชิ้น (ลูกอม, ลูกโปง, ขนมปงมวน)
แตละคนเปนตัวแทนของคน 10 ลานคน สิ่งของเหลานี้เปนตัวแทนของคน
2.75 พันลานคนที่ยังไมไดรับการเขาถึง”
“โครงการโยชูวาไดใหคําจํากัดความของคนที่ยังเขาไมถึงวาเปน
‘กลุมคนที่ไมไดอยูในสังคมที่มีคริสเตียนซึ่งมีอุปกรณในการประกาศที่เพียง
พอสําหรับคนกลุมนี้’ คนเหลานี้มีชื่อและจิตวิญญาณ
คนที่ไมไดตอนรับพระคริสตจะหลงหายชั่วนิรันดร”
(ถาเขาไปที่เวบไซด Worldometers
“ตัวเลขที่เห็นบนหนาจอแสดงถึงการเพิ่มของประชากรโลกอยางตอเนื่อง
ตัวเลขนี้และรายการตาง ๆ
ไดแสดงใหเห็นถึงผูคนที่กําลังรอคอยโอกาสในการตอนรับพระคริสต
แมวามีคนนับลานที่ไดตอนรับพระเยซู แตยังก็มีอีกราว 41
เปอรเซ็นตของประชากรโลกที่ยังไมไดตอนรับพระคริสตเปนการสวนตัว
พวกเราแสดวงหาวิธีการที่จะเขาถึงอีกหนึ่งประเทศ, หนึ่งกลุมชน,
และหนึ่งคน”)

3.

แบงปนเกีย
่ วกับประวัติของ JESUS Film Harvest Partners
ซึ่งเปนวิธีหนึ่งที่คริสตจักรนาซารีนชวยในการเขาถึงคนที่หลงหายใน
“อีกหนึ่งประเทศ” ผานทางการฉายภาพยนตรพระเยซู ในป 1997
แคมพัสครูเสดไดติดตอ ดร.หลุยส บัสเทิล ซึ่งตอมาไดเปนผูอํานวยการของ
World Mission (ปจจุบันคือ Global Mission)
เกี่ยวกับการรวมมือในการฉายภาพยนตรพระเยซูใหคนทั่วโลก
นาซารีนไดรับเลือกเนื่องจากการมีมิชชั่นนารีที่เขมแข็ง
จากการมีคนอยูแลวในพื้นที่ในการเขาถึงคนที่หลงหาย,
การสรางผูเชื่อใหม, และการเริ่มตนคริสตจักรใหม
ดร.บัสเทิลไดเห็นโอกาสในการทํางานรวมกัน
ขอตกลงไดมีขึ้นที่สํานักงาน Campus crusade JESUS film Project
ในซาน คลีเมนเต แคลิฟอรเนีย ในเดือนสิงหาคม 1997
นี่เปนการรวมมือกันครั้งแรกในการใชภาพยนตรเรื่องพระเยซู
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ซึ่งไมเคยมีองคการใด ๆ
อุทิศใหกับการทําภาพยนตรพระเยซูเพื่อใชเปนยุทธวิธีหลักในการประกาศ
มากอนเลย
ขอตกลงนี้เปนกาวแรกของยุทธวิธีเพื่อการประกาศที่มีประสิทธิภาพเทาที่เค
ยเกิดขึ้นโดยคริสตจักรนาซารีน
JESUS Film Harvest Partners
เปนผลจากการรวมมือและเปนแขนของพระกายของพระคริสตของนาซารีน
ในการใชภาพยนตรพระเยซูและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการประกาศ,
ติดตามผล, พัฒนาคริสตจักร, ฝกอบรมผูนํา, และการสรางศิษยาภิบาล
ขอมูลเบื้องตนเกีย
่ วกับภาพยนตรพระเยซู









ตามหลักของพระกิตติคุณลูกา
ภาพยนตรพระเยซูไดรับการสนับสนุนดานการเงินโดยแคมพัสครูเสดฟอรไ
ครสอินเตอรเนชั่นเนลในป 1978
ภาพยนตรชุดนี้ไดบรรยายเรื่องราวของพระเยซูไดอยางถูกตองแมนยําที่สุด
เทาที่เคยมีมา
ถอยคําทุกคําที่พระเยซูกลาวนั้นนํามาจากพระคัมภีรโดยตรง
ผูคนไดยินพระกิตติคุณในภาษาของพวกเขาเอง
เพราะวาภาพยนตรนี้ไดรับการแปลมากกวา 1,090 ภาษา
แตละภาษาที่แปลขึ้นใหมไดทําใหความรักของพระเยซูไดรับการแบงปนออ
กไปยังคนอีกกลุมเพิ่มขึ้น
ริค วาเรน ผูเขียนหนังสือ ชีวิตที่เคลื่อนไปดวยวัตถุประสงค
“ภาพยนตรพระเยซูเปนเครื่องมือการประกาศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในป
ระวัติศาสตร”

แบงปนเกีย
่ วกับงานของ JESUS Film Harvest Partners






ทีม JESUS Film Harvest Partners
ประกอบดวยคนสามถึงหาชนชาติที่นําภาพยนตรพระเยซูในภาษาของพวก
เขาเองไปฉายใหแกคนในวัฒนธรรมของพวกเขา
งานนี้ทําการทั่วโลกโดยทีมพี่นองนาซารีนมากกวา 300
ทีมและทําการในมากกวา 100 ประเทศ
ทีมสวนใหญทํางานในหมูบานหรือพื้นที่หนึ่ง ๆ เปนเวลาหนึ่งเดือน
ฉายภาพยนตรพระเยซูหลายรอยครั้ง, ติดตามผลผูที่มาชม
ในบางพื้นที่นั้นหางไกลและไมมีไฟฟาใช ทีมงานตองใชเครื่องปนไฟ,
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โซลารเซลล, และอุปกรณดามหมุนมือเพื่องานพันธกิจ อุปกรณตาง ๆ
สําหรับทีมถูกสงมาโดยกลุมคนที่เดินทางรวมไปดวยเพื่อมั่นใจวาสิ่งของตาง
ๆ ขนสงมาอยางปลอดภัย คริสตจักร, ครอบครัว, หรือกลุมอื่น ๆ
อาจจัดหาทุนใหและจัดสงไปยังประเทศที่สําคัญ
ประชากรสองในสามของโลกไมสามารถอาน
ศิษยาภิบาลมากมายไมอานหนังสือ
และพวกเขาตองการเครื่องมือสําหรับการเรียนรูที่ใชการพูด JESUS Film
Harvest Partners
ทํางานรวมกับกลุมงานพันธกิจหลายแหงเพื่อแบงปนความรักของพระเจากั
บคนที่หลงหายเหลานั้น กลุมงานหลายกลุมไดสนับสนุนเครื่องมือ เชน
EvangeCube, เครื่อง Proclaimer, และ evangelism soccer ball
ภาพยนตรพระเยซูและเครื่องมืออื่น ๆ
ไดสรางขึ้นมาเพื่อการเก็บเกี่ยวและเพิ่มพูนคําพยานแหงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

เรือ
่ งราวพันธกิจ : คําพยานจากทีม
แบงปนคําพยานตอไปนี้โดยเลือกบางอันหรือทั้งหมด
ระบุตัวคนที่จะอานโดยใชผูอานที่มีความเหมาะสมทั้งอายุและเพศ

งานพันธกิจเรือนจํา – เคนยา (ภูมิภาคแอฟริกา)

“นักโทษที่ถูกตัดสินวาผิดจริงไดนําการนมัสการและสรรเสริญพระเจา”
สมาชิกคนหนึ่งในทีมที่เคนยากลาว
“เราไดรับสิทธิพิเศษในการรับใชกับนักโทษในเรือนจําทองถิ่น
มันเปนประสบการณที่สรางการกระตุนเมื่อหนึ่งในนักโทษ คือ มิสเตอรอาลี
ไดอธิบายถึงการสอบสวนอยางทารุณและเหตุผลที่เขาถูกคุมขัง
ขณะเมื่อเราจัดวางอุปกรณและฉายภาพยนตร
มิสเตอรไดรับการเคลื่อนไหวอยางมาก
เขาเปนพยานวาถาเขารูจักพระคริสตกอนหนานี้เขาอาจเลือกในทําในสิ่งที่ดีกว
านี้
พวกเราไดบอกเขาวาความหวังในพระคริสตมีอยูเสมอเมื่อเรายอมรับพระองคเ
ปนพระผูเปนเจาและผูชวยใหรอด กอนที่เราจะออกมาจากเรือนจํา
มิสเตอรอาลีก็ไดเปนผูเชื่อใหมในพระคริสต
ปจจุบันเขาไดนําทีมนมัสการและสรรเสริญในเรือนจํา
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จากคําพยานของมิสเตอรอาลีและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไดทําใหนักโทษมากมายเ
ริ่มเห็นแสงของพระคริสต”

พวกเขาจะมา – ฟลิปปนส (ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟค)

“พระเจาไดสัญญากับมิสเตอรรูดี้” สมาชิกคนหนึ่งในทีมที่ฟลิปปนส
“เราขอบคุณพระเจาสําหรับการเตรียมสถานที่เพื่อการฉายภาพยนตรเรื่องพระเ
ยซู
พระองคทรงเตรียมหัวใจของผูคนและทรงเรียกมาเพื่อปรนนิบัติรับใชพระองค
ดวยสภาพทางอากาศและอุปสรรคดานความเชื่อ
พระเจาทรงตรัสกับพวกเขาในวิธีที่พิเศษ หลังจากชมภาพยนตร
มิสเตอรรูดี้ไดเปนพยานวาพระเจาทรงตรัสผานพระคําของพระองค คืนหนึ่ง
มิสเตอรรูดี้กําลังอานพระคัมภีรและเขาไดรับถอยคําจากพระเจาวา
‘วันหนึ่งพวกเขาจะมาหาเจา’ สรรเสริญพระเจา
พระองคทรงทําใหสัญญาของพระองคสําเร็จโดยการมาของทีมฉายภาพยนตร
32 คนที่มาในพื้นที่! ปจจุบันมิสเตอรรูดี้นําการศึกษาพระคัมภีรที่บานของเขา”

เปลี่ยนแปลงเมื่ออายุ 12 ป – สาธารณรัฐโดมินิกัน (ภูมิภาคแคริบเบียน)
“ผมชื่อ โฮเซ ผมอายุ 12 ป ผมอยากเลาเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของผม
แตผมไมรูจะบอกยังไง มันเปนสิ่งที่พิเศษมาก
ผมรูสึกวาพระเยซูกําลังแตะตองหัวใจของผมและนําเอาสิ่งที่ไมดีออกไป
ผมเปนไทในพระเยซู ”

ไมมีการผีเขาอีกตอไป – บังคลาเทศ (ภูมิภาคยูเรเซีย)

“เราสัมผัสไดวาเธอถูกผีเขา” สมาชิกทีมในบังคลาเทสกลาว
“ภรรยาของรอบนอนไมหลับ เธอตื่นขึ้นและกรีดรอง, ตัวสั่นเทา, รองไห,
และทําเสียงบนพึมพํา เราวางมือบนเธอและเจิมเธอดวยน้ํามัน
เราสั่งใหผีรายออกไปจากตัวภรรยาของรอบในพระนามอันทรงฤทธิ์ พระเยซู
เราอธิษฐานเผื่อเธอตอเนื่องไปอีกสามวัน ในวันที่สามร็อบมาหาเราและบอกวา
‘พระเยซูไดรักษาภรรยาของผมอยางสิ้นเชิง พระเยซูทรงเปนพระเจาแทจริง!
ผมเลาเรื่องใหคนอื่น ๆ ไดฟงถึงสิทธิอํานาจของพระองค
และพวกเขาก็สนใจจะติดตามพระเยซู
ภรรยาผมและผมไดตัดสินใจจะรับใชพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดและพระผูเ
ปนเจา’ จากผลของการรักษาที่อัศจรรยนี้ มีชายหญิงอีก 20
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คนไดกลับใจเชื่อในพระเยซูพระผูเปนเจา
คริสตจักรใหมไดเกิดขึ้นและพระนามของพระเจาไดรับการยกยองสรรเสริญ! ”

หางไกลเหลือเกิน – กัวเตมาลา (ภูมิภาคเม็กซิโก/อเมริกากลาง)

“ผมขอบคุณพระเปนเจาสําหรับทีมฉายภาพยนตรพระเยซูที่มาอยูกับพวกเร
าในชุมชน” เซบัสเตียนกลาว
“แทบจะไมมีคนมายังหมูบานของเราเพราะเราอยูหางไกลและยากตอการเขาถึ
ง ในทํานองเดียวกัน
ผมก็รูสึกวาผมหางไกลจากพระเปนเจาและไมสามารถเขาถึงพระองคได
อยางไรก็ตามเมื่อผมไดชมภาพยนตรพระเยซู ผมก็เริ่มคิดเกี่ยวกับชีวิตของผม
คนในทีมไดเขามาพูดกับผมเรื่องพระเยซู และตอนนี้ผมเชื่อในพระคริสตแลว
ผมจะดําเนินชีวิตเพื่อพระผูเปนเจาจนตราบชีวิตจะหาไม”

หัวใจของพอ – เปรู (ภูมิภาคอเมริกาใต)
“ผมชื่อ เยรโซ และผมอายุ 18 ป แมของผมรูจักพระเจามานานแลว
แตพอของผมยัง พอไมยอมใหพวกเราไปโบสถ
บอยครั้งพอแมมักทะเลาะกันดวยเรื่องนี้ แตเมื่อไมนานมานี้พอก็ยอมใจออน
และก็ยอมใหพวกเราไปโบสถ
เมื่อเราไดขาววาจะมีการฉายภาพยนตรเรื่องพระเยซู
เราขอใหพี่นองในคริสตจักรเชิญพอใหไปดูภาพยนตรจอใหญในชุมชนของพ
วกเรา
พอของผมไปดูดวยและเราทุกคนก็ไดตอนรับพระคริสตเขาในชีวิตและเปนครอ
บครัวของพระเจา”

เสียงของคุณปู – การฉายภาพยนตรใหแกอินเดียนแดงผาซูนิ
(ภูมิภาคอเมริกา/แคนาดา)

“เราตั้งที่ฉายภาพยนตรที่สํานักงานใหญของชนเผาซูนิบนถนนสายหลัก”

ทีมงานในเม็กซิโกกลาว “มีรถยนตวิ่งผานถนนเสนนี้มากมาย และเรามีคน 80100 คนในรถยนตกําลังชมเรื่องราวของพระเยซูในภาษาซูนิ
ชายหนุมคนหนึ่งชื่อ ไมเคิล ไดหยุดเพื่อแบงปนเรื่องราวของเขา
เขาบอกวาเขาไดยินเสียงของปูขณะที่เขากําลังผานไป
สิ่งนี้ไดทําใหเขาสนใจจากการที่ปูของเขาไดไปอยูบนสวรรคแลว
เขาบอกกับเราวาปูของเขาไดเลาเรื่องของภาพยนตรพระเยซูในภาษาซูนิ
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แตยังไมเคยดู เราสรรเสริญพระเจาที่ชายหนุมคนนี้ไดยินเสียงของปูของเขา
เราอธิษฐานใหไมเคลที่จะไดยินเสียงของพระบิดาในสวรรคเชนกัน”
1.

คําถามสําหรับการพูดคุย (ทางเลือก)
(คําถามเหลานี้เปนประโยชนสําหรับการพูดคุยในกลุมเล็ก ๆ
ไมมีคําตอบที่ “ถูกตอง”
แตเปาหมายก็เพื่อใหพี่นองไดคิดเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ)










2.

อานมัทธิว 28:18-20:
ทําไมคริสเตียนมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือชาย, หญิง, และเด็ก
ๆ ทั่วลาไดรูจักพระคริสต
อานกิจการ 1:7-9: พูดคุยเกี่ยวกับเยรูซาเล็มของคุณ (กลุมเพื่อนของคุณ,
ครอบครัว, และคริสตจักร), แควนยูเดีย (พื้นที่ทางภูมิศาสตรเล็ก ๆ),
สะมาเรีย (วัฒนธรรมอื่น), และสุดปลายแผนดินโลก (ทั้งโลก)
อานมัทธิว 18:10-14:
ความรูสึกของพระเยซูที่มีตอผูคนที่ยังไมรูจักพระองคเปนอยางไร?
คุณเคยเห็นคริสเตียนเขาถึงคนที่หลงหายทั้งในทองถิ่นและระดับสากลใ
นทางใดบาง?
การปฏิบัติที่คุณและพี่นองในทองถิ่นของคุณสามารถเพิ่มการรับรูเกี่ยวกั
บวิธีการแบงปนพระคริสตในชุมชนทองถิ่นของคุณและทั่วโลกคืออะไร?

วิธีปฏิบัตท
ิ พ
ี่ น
ี่ องสามารถเขามีสว
 นได
เราไดรับพระมหาบัญชาในมัทธิว 28:19 ให
“ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวก”
คริสตจักรนาซารีนไดดําเนินตามพระมหาบัญชานี้มามากกวา 100 ป และ
JESUS Film Harvest Partners
ไดอยูเคียงขางผูคนหลายรอยคนในการแสวงหาการเขาถึงคนเหลานั้นในวั
ฒนธรรมของเขาโดยผานทางภาพยนตรพระเยซูและเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสามารถชวยไดดวยการอธิษฐาน, สรางสาวก, การให,
และการหาความรู
ก. อธิษฐาน & สรรเสริญ (การอิษฐาน)
อธิษฐานเผื่อสําหรับคนที่หลงหายและผูเชื่อใหม
 JESUS Film Harvest Partners
ไดแบงปนเรื่องราวชีวิตที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงและหัวขออธิษฐานเผื่
อประจําสัปดาหผานทางหนังสือพิมพอีเมล Prayer & Praise สมัครไดที่
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http://www.JFHP.org/email/subscribe.cfm?Email=PrayerandPraise
o สงตอจดหมายนี้ใหคนอื่น ๆ
ที่มีใจสําหรับผูคนที่ยังไมไดตอนรับพระคริสต
o แบงปนหัวขออธิษฐานในการประชุมอธิษฐานประจําสัปดาห
o ใชเรื่องราวหนึ่งเรื่องเปนการเปดเรื่องในชั้นเรียนรวี
o แบงปนเรื่องใหแกเด็ก ๆ แสดงประเทศบนแผนที่
และเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
อธิษฐานสําหรับครอบครัวของทีมงานทั่วโลกที่แบงปนภาพยนตรพระ
เยซูและเผชิญหนากับความตายและการขมเหง
อธิษฐานสําหรับผูเชื่อใหมที่จะเติบโตเขมแข็งในความเชื่อ
ตระหนักตอเหตุการณและปญหาของโลกที่มีผลตอทีมและผูเชื่อใหม
อานบทความและเรื่องราวขาวสารเกี่ยวกับพวกเขา สมัคร NCN News
ไดที่ http://www.ncnnews.com/nphweb/html/ncn/subscribe.jsp และ
Engage Magazine (http://www.nazarene.org/subscriber.aspx)
เพื่ออานขาวสารปจจุบัน

พูดคุยกับครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนบาน,
และพี่นองเกี่ยวกับคนที่หลงหายเหลานั้น
ข. ออกไปและสั่งสอนชนทุกชาติ (สรางสาวก)




รวมมือกับ JESUS Film Ministry Trip เพื่อไปในประเทศ
ในการเดินทางนี้
คุณจะมีสวนในการใชภาพยนตรพระเยซูกับคนเหลานั้นที่กําลังหาท
างเขาถึงผูคนในวัฒนธรรมของพวกเขาเอง, ไดเฝาดู,
และชวยพวกเขาในการฉายภาพยนตรเรื่องพระเยซู

มองเห็นการเก็บเกี่ยวผลแรก – ซึ่งไมเคยเหมือนเดิม!
http://www.JFHP.org/getinvolved/ministrytrips.cfm
 มองคนที่จะสรางและขอใหบางคนสรางทานขึ้นมา
ค. ลงทุนในจิตวิญญาณ (การให)
(หากคุณมีผูชวยที่บอกเลาคําพยานของทีมงานนี้
พวกเขาก็จะชวยไดในสิ่งดังตอไปนี้ เริ่มตนดวยขอสอง
ผูชวยแตละยืนและบอกขอความที่นําไปใชกับคําพยานที่พวกเขาอาน)


ถวาย 30 ดอลลารตอในพันธกิจการฉายภาพยนตรพระเยซู
ตามประวัติศาสตรไดชี้ใหเห็นวาคน 10
คนจะตัดสินใจตอนรับพระเยซู การถวาย 3
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ดอลลารจะชวยใหคนหนึ่งคนไดพบพระเยซู
 ชวงเวลาหนึ่งของป สถานที่เทศนาใหมของนาซารีนจะเกิดขึ้น
 นักโทษไดกลายเปนผูนํานมัสการ
 สัญญาของพระเจาไดรับการสําแดง
 เด็กอายุ 12 ป
เลือกการตอนรับพระคริสตกอนความยากลําบากของโลก
 หญิงถูกผีเขาไดรับการปลดปลอยจากการผูกมัดในความมืด
 สถานที่เขาถึงยากและผูคนเขาถึงยากจะไดเห็นแสงของพระเยซู
 หัวใจที่แข็งกระดางจะออนลงตอพระกิตติคุณ
 เสียงของพระเจาจะมีคนไดยิน ชวยในการเก็บเกี่ยววันนี้
ถวายแตละวันเล็กนอย
ง. การทําดวยตนเอง (การหาความรู)


เขาไปในชุมชนของคุณ ใชเครื่องมืออุปกรณที่มีจัดเตรียมไวที่
http://www.JFHP.org/diy/index.cfm
เพื่อหายุทธวิธีในการเขาถึงผูคนในชุมชนของคุณ
อานเรื่องราวความสําเร็จที่คริสตจักรอื่น ๆ
ไดทํากับเพื่อนบานของพวกเขาดวยความรักของพระเจา



ภายหลังการสอนหลักการ “ฉันเปนคนหนึ่ง” นั้นใหใชกิจการ 1:8
เปนพื้นฐานสําหรับการทําแผนระยะยาวในการประกาศ
เนนไปยังกลุมคนที่แตกตางกันไปในแตละไตรมาส
o เยรูซาเล็ม
เลือกวิธีอยางนอยหนึ่งวิธีในการแบงปนเรื่องพระคริสตกับเยรูซาเ
ล็มของคุณ (ครอบครัวและคริสตจักรทองถิ่น)
ยุทธวิธีที่ 1: ใช EvangeCube กับเพื่อน ๆ
และครอบครัวเพื่อพูดถึงความรักของพระเจา
หาขอมูลเพิ่มเติมที่ www.JFHP.org ในสวนของ Resources
 ยุทธวิธีที่ 2: เลนฟุตบอลโดยใช evangelism soccer ball
และอธิบายความหมายของแตละสี หาขอมูลเพิ่มเติมที่
www.JFHP.org ในสวนของ Resources
 ยุทธวิธีที่ 3:
จัดเวลาพูดคุยกับเพื่อนหรือคนที่เรารักที่จะไมไดตอนรับพระค
ริสตและแบงปนคําพยาน
แควนยูเดีย
เลือกอยางนอยหนึ่งวิธีในการแบงปนเรื่องพระเยซูกับยูเดียของคุ


o
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ณ (เพื่อนบาน, เมือง, และจังหวัด) ไปที่ www.JFHP.org ในสวน
“Do It yourself”
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในยุทธวิธีเพื่อการประกาศตามรายกา
รดานลาง
ยุทธวิธีที่ 1: โรงเรียนพระคัมภีรภาคฤดูรอน (VBS)
และชมรมพระคัมภีรที่สวนหลังบาน
 ยุทธวิธีที่ 2: ยุทธวิธี Pre-VBS
 ยุทธวิธีที่ 3: การติดตอกันสวนบุคคล (Series of Personal
Contacts)
 ยุทธวิธีที่ 4: ตะกราตอนรับ
 ยุทธวิธีที่ 5: การจัดงานเหมือนงานวัด
 ยุทธวิธีที่ 6: บารบีคิว
 ยุทธวิธีที่ 7: สมาชิกที่เฉื่อยชา
 ยุทธวิธีที่ 8: กลุมตามบาน
 ยุทธวิธีที่ 9: การสอนภาษาตางประเทศ
 ยุทธวิธีที่ 10: การจัดสงอาหารสําหรับชุมชน
แควนสะมาเรีย
เลือกอยางนอยหนึ่งวิธีในการแบงปนเรื่องพระเยซูกับสะมาเรียขอ
งคุณ (วัฒนธรรมอื่น)


o

ยุทธวิธีที่ 1: หาและทํางานกับผูลี้ภัย
 ยุทธวิธีที่ 2:
เปดชั้นเรียนภาษาหรือคนหาสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเขา
ทั่วแผนดินโลก
เลือกอยางนอยหนึ่งวิธีในการแบงปนเรื่องพระเยซูจนสุดปลายแผ
นดินโลก


o



ยุทธวิธีที่ 1: เขารวมในการเดินทางรับใชรวมกับผูเชื่อคนอื่น ๆ
ไปรวมกับทีมฉายภาพยนตรพระเยซูเพื่อแบงปนความรักของ
พระเจาใหแกผูหลงหาย ไปที่ www.JFHP.org ในสวนของ
“Get Involved” สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

ยุทธวิธีที่ 2:
สนับสนุนทางดานการเงินใหแกผูทํางานที่กําลังบอกผูคนเกี่ยว
กับพระเยซูอยางขันแข็ง
แนวทางอื่น


o
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สอนเกี่ยวกับ “ฉันเปนคนหนึ่ง” กับพี่นองของคุณเปนระยะ
อัพเดทการสอนเมื่อผูเชื่อใหมไดเริ่มเขามามีสวนในคริสตจักร
ของคุณ
ทํา PowerPoint สอนเรื่อง “ฉันเปนคนหนึ่ง” (ถาเหมาะสม)
ถัดจากรูปแบบของ “ฉันเปนคนหนึ่ง”
นั้นใหเวนวางดานขางไวเปนเปาหมายสําหรับการเติมชื่อของ
คนใหม ๆ ที่จะมาบอกวา “ฉันเปนคนหนึ่ง!”
ใชสถานที่จัดงานประจําปของผูเชื่อ ใช “ฉันเปนคนหนึ่ง”
หรือ PowerPoint
เพื่อแสดงและใหแตละคนมีสวนในการแบงปนคําพยาน

บทสรุป
เรามองหาวิธีการเขาถึงประเทศ, กลุมคน, และบุคคลเพิ่มมากขึ้น มีคนราว
2.75 พันลานคนที่ยังไมรูจักพระเยซู 6,642 กลุมที่ยังไมเคยไดยินชื่อพระเยซู
คนเหลานี้ตองการโอกาสในการเลือก ในฐานะสาวกของพระคริสต
คุณไดรับพระมหาบัญชาใหชวยคนที่หลงหายใหพบพระผูชวยใหรอด
เมื่อมีการเกิดทุกครั้ง ก็มีวิญญาณใหม ๆ
ที่กําลังรอคอยการบอกเลาเรื่องของพระคริสต
หัวขอสําคัญสําหรับการอธิษฐาน
ใชหัวขออธิษฐานนี้ในการอธิษฐานปดหรือในรายการหัวขออธิษฐาน







อธิษฐานเผื่อสําหรับคนเหลานั้นที่กําลังรอคอยการไดพบพระเยซู
อธิษฐานเผื่อสําหรับเด็กและผูใหญที่เปนผูเชื่อใหมในพระคริสต
แตถูกครอบครัวของพวกเขาที่มีความเชื่อแตกตางปฏิเสธ
อธิษฐานใหพระเจาปกปองทีมงาน JESUS Film Harvest Partners
ที่กําลังออกไปหาผูคนดวยความรักของพระเจา
อธิษฐานใหพระเจาประทานหัวใจรักเมตตาใหแกพี่นองในคริสตจักรในการ
เขาถึงคนที่หลงหายทั้งที่บานและทั่วโลก
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บทเรียนสําหรับเด็ก
บทที่ 1: เม็กซิโก, อเมริกากลาง, และอเมริกาใต
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ
ไดเรียนรูถึงการทํางานรวมกันของคริสเตียนจากตางวัฒนธรรมและทีมเพื่อการ
กอสรางและเปนพยาน (Work & Witness) เพื่อพัฒนาความสัมพันธ
ทําโครงการใหสําเร็จ และแบงปนพระกิตติคุณ

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน











ภาษาสเปนเปนภาษาหลักที่ใชพูดกันในเม็กซิโก อเมริกากลาง
และอเมริกาใต สวนภาษาโปรตุเกสเปนภาษาที่ใชพูดกันในบราซิล
อาหารเม็กซิกันเปนที่นิยมทั่วโลก
ทางหลวงสายแพนอเมริกา ซึ่งตัดผาน เม็กซิโก อเมริกากลาง
และอเมริกาใต ถือวาเปนทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก
แมน้ําอะเมซอนในอเมริกาใตเปนแมน้ําสายที่ยาวที่สุดในโลก
โดยเริ่มจากเทือกเขาในเปรูและไหลผานประเทศบราซิล
ซึ่งมีปากแมน้ํากวาง 200 ไมล
เทือกเขาแอนดีสที่ทอดแนวยาวในอเมริกานั้นเปนเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโล
ก เทือกเขาแอนดีสทอดผานเจ็ดประเทศ : เวเนซูเอลา โคลัมเบีย เอกวาดอร
เปรู โบลิเวีย ชิลี และอารเจนตินา
อะนาคอนดา ซึ่งเปนงูที่ยาวที่สุดในโลก พบไดในอเมริกาใตเทานั้น

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
จัดบรรยากาศเพื่อสะทอนถึงวัฒนธรรมของเม็กซิโก อเมริกากลาง
และอเมริกาใต รวมถึงความรูสึกทุกอยาง
ตกแตงหองดวยพริกหยวกและหมวกปกกวางแบบเม็กซิโก
ติดแผนที่และโปสเตอรทองเที่ยว เปดเพลงใหไดบรรยากาศของดินแดนแถบนี้
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เลือกอาหาร เชน มันฝรั่งแผน และซัลซา (salsa) หรือ กัวคาโมเล
(guacamole) ใหเด็ก ๆ ดูเปนตัวอยาง เตรียมหนังสือใหเด็ก ๆ อาน
และจัดวางสิ่งของจากหลากหลายประเทศ เชน ผาคลุมไหล
เครื่องใหจังหวะรูปรางเหมือนน้ําเตา (maracas), ตะกรา และธงชาติเล็ก ๆ
ทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
เปนพันธกิจรับใชที่พี่นองในคริสตจักรนาซารีนออกไปทั่วโลกเพื่อชวยเหลือผูค
น ทีมนี้อาจตองเขาไปเกี่ยวของกับการเดินทางโดยเครื่องบิน การลองเรือ
การเดินทางโดยรถไฟ หรือการไตขึ้นไปบนถนนที่เต็มไปดวยฝุน
ทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness) นี้จะสรางความสัมพันธ
– ทํางานหนักรวมกัน กินอาหารรวมกัน หัวเราะรวมกัน,
และนมัสการพระเจารวมกัน ทีมเพื่อการประกาศและการกอสราง (Work &
Witness) จะสรางอาณาจักรของพระเจา – เยี่ยมเยียน เปนพยาน รองเพลง
เลนดนตรี เทศนา อธิษฐาน และฉายภาพยนตรเรื่อง พระเยซู
ทีมนี้จะสรางอาคาร – คริสตจักร โรงเรียน คลินิก บานเรือน
และสถานที่ตั้งแคมป ประกาศและการกอสรางของทีมนี้
เปนงานพันธกิจการรับใช!
เตรียมบทเรียนโดยถายเอกสารขอมูลเบื้องตน
ตัดและติดกาวขอมูลเบื้องตนแตละขอบนกระดาษสี
และเตรียมขอมูลเบื้องตนใหเด็กอยางนอยคนละ 1 ขอ
ใสขอมูลเบื้องตนไวในตะกราเพื่อใหเด็กมาเลือกในภายหลัง ถาเปนไปได
ใหหารูปภาพที่สอดคลองกับขอมูลเบื้องตนนั้นดวย
กอนเลาเรื่องราวพันธกิจ ถามเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ
รูอ
 ะไรเกีย
่ วกับเม็กซิโก/อเมริกากลาง และอเมริกาใตบาง?
เราจะเรียกภูมภ
ิ าคนี้วา MAC และ SAM ในบทเรียนนี้ เด็ก ๆ
คิดถึงอะไรเมือ
่ ไดยน
ิ ชือ
่ เม็กซิโก/อเมริกากลาง และอเมริกาใต?
ในขณะที่เด็กรวมกันตอบคําถาม เขียนคําตอบลงบนกระดาน
แสดงแผนที่และอธิบายวาคุณจะสอนเกี่ยวกับภูมิภาคแถบนี้ในปนี้ ใหเด็ก ๆ
เลือกขอมูลเบื้องตนจากตะกราและอานออกเสียง แสดงภาพในขณะที่เด็ก ๆ
กําลังอาน ทําตอไปเรื่อย ๆ จนกวาจะอานขอมูลเบื้องตนครบหมดทุกขอ
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บอกเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ จะไดเรียนรูส
 งิ่ ทีน
่ า สนใจมากมายเกีย
่ วกับ MAC และ
SAM ตอไปนี้เปนสิง่ ที่เราจะเรียนรูเกีย
่ วกับภูมภ
ิ าคนี้ คือ ประเทศ 11
ประเทศในภูมภ
ิ าคนี้ อาหารทีผ
่ ค
ู นชอบกิน สิง่ ทีเ่ ด็ก ๆ ชอบเลน
สัตวทอ
ี่ าศัยอยูใ
 นบริเวณนี้
ที่ที่มช
ิ ชั่นนารีและศิษยาภิบาลไดรับใชและสิง่ ที่พวกเขาทํา
เขียนชื่อทั้ง 11 ประเทศที่จะเรียนดวยกันบนกระดาษสี –
หนึ่งประเทศตอหนึ่งแผน แบงเด็ก ๆ ออกเปนกลุมเล็ก ๆ
ผสมกันทั้งเด็กโตและเด็กเล็ก คว่ํากระดาษที่เขียนชื่อประเทศไวลงบนโตะ
ใหแตละกลุมผลัดกันเปดแผนกระดาษที่คว่ํานั้นและอานชื่อประเทศ
จากนั้นใหหาและชี้บอกตําแหนงของประเทศนั้นบนแผนที่ บอกเด็ก ๆ วา
คริสตจักรนาซารีนมีคริสตจักรในประเทศทั้งหมดเหลานี้
และเหลานีเ้ ปนประเทศทีเ่ ราจะเรียนรูกันในปนี้ ใหเด็ก ๆ
เอาแผนกระดาษที่มีชื่อประเทศกลับคนละแผน ถามีเด็กมากกวา 11 คน
ใหทําใหครบตามจํานวนเด็ก
แจกแผนกิจกรรมที่ 1 “การเดินทางบนทางหลวงสายแพนอเมริกา”
ทบทวนชื่อประเทศและชี้บอกตําแหนง ในขณะที่เด็ก ๆ เติมอักษรในชองวาง

เรือ
่ งราวพันธกิจ : คาลอสและโรบิน ราดิ –
มิชชันนารีใน MAC และ SAM
โดย เวส อีบาย
บอกเด็ก ๆ วา
เรือ
่ งราวในวันนีเ้ กี่ยวกับคูส
 ามีภรรยาทีเ่ ปนมิชชันนารีในประเทศอารตินา
แมวา ทัง้ สองจะเกิดในคนละประเทศ
แตพระเจาทรงใชทงั้ สองทํางานเปนทีมเพือ
่ เผยแพรพระกิตติคุณทั้งใน MAC
และ SAM
“บรูโน มานี่หนอย มาดูแผลบนตัวคาลอสซิ!” นางราดิบอก
“มีแผลอยูเต็มตัวเลย เราตองพาคาลอสไปหาหมอเดี๋ยวนี้”
ศจ.ราดิ มองไปที่ลูกชาย “ผมเห็นดวยกับคุณ” เขากลาว “ไปกันเลย!
ผมจะอุมเขาไปที่รถเอง”
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หมอบอก ศจ. และนาง ราดิ วา “ลูกชายของคุณแพกํามะถันในดิน
และเขาอาจเสียชีวิตได ผมแนะนําวาคุณตองยายออกไปจากที่นั่น
เพื่อที่คาลอสจะมีอาการดีขึ้น”
ครอบครัวราดิอาศัยอยูที่ทางตอนเหนือของประเทศอารเจนตินาที่ซึ่ง
ศจ.ราดิเปนศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนาซารีนที่นั่น
แตครอบครัวราดิไดทําตามคําแนะนําของหมอและยายไปเปนศิษยาภิบาลที่เมือ
งอื่น คาลอสไดรับการรักษาทางการแพทยและมีอาการดีขึ้น
คาลอสเกิดและเติบโตในประเทศอารเจนตินาพรอมกับพี่สาว 3 คน
คาลอสอายุได 4 ขวบเมื่อ
เขาตอนรับพระเยซู “เพราะวาผมยังเด็กมาก” คาลอสบอก
“พระเจาก็ไดชวยผมใหรอดจากชีวิตแหงบาป
ผมขอบคุณพระเจาที่ดึงผมจากการกระทําในสิ่งที่ไมดี”
เมื่อคาลอสเปนวัยรุน เขาไดพบทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work &
Witness)
“ผมเห็นคนเหลานี้ใชเวลาและเงินเพื่อชวยคริสตจักรของเราซึ่งเขาเดินทางเปน
ระยะทางกวาครึ่งโลก ผมซาบซึ้งใจมาก” เขากลาว
“ผมบอกพระเจาวาผมจะใชชีวิตผมในการชวยสรางอาณาจักรของพระองค”
นี่เปนการทรงเรียกคาลอสเขาสูงานพันธกิจการรับใช
***

“โรบิน อยากมีนองสาวหรือเปลา?” แมของเขาถาม
“นองสาวหรือ?” โรบินถาม “งั้นก็สนุกสิ! หนูก็จะมีเพื่อนเลนดวย”
“พอกับแมจะรับเด็กทารกผูหญิงชาวเปรูมาเปนลูก นองชื่อ เชริ”
พอแมของโรบิน คือ ศจ.โรเบิรตและนอรมา บรูนซัน
เปนมิชชันนารีในเปรูและคอสตาริกามาเปนเวลาหลายป
โรบินเกิดในขณะที่ครอบครัวเธออยูในเปรู เมื่อโรบินอายุไดหาขวบ
เชริก็ไดเขามาอยูในครอบครัวของเธอ
โรบินบอกวาการเติบโตขึ้นในเปรูนั้นเปนชีวิตที่นาสนใจ
“อาหารโปรดของฉันคือ เซวีเช (ceviche) ซึ่งเปนปลาดิบราดน้ํามะนาว
แลวฉันก็ชอบ ชิชา โมราดา (chichi morada)
ซึ่งทําจากเจลาตินจากขาวโพดแดงหรือมวง
และฉันก็ยังชอบอาหารนี้จนทุกวันนี้”
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โรบินไดตอนรับพระคริสตเมื่ออายุไดสี่ขวบ โรบินกลาววา
“ฉันชอบไปโบสถและชื่นชอบกับกิจกรรมฝายวิญญาณ”
หนึ่งป ที่ครอบครัวบรูนซันกลับไปอเมริกาในชวงที่กลับบาน
พอแมของโรบินไดไปแบงปนในคริสตจักรตาง ๆ
เพื่อชวยใหผูคนไดรับรูเกี่ยวกับการรับใชของพวกเขา “เย็นวันหนึ่ง
พอของฉันเทศนาในการประชุมแหงหนึ่ง” โรบินกลาว
“และฉันก็เปนคนแรกที่กาวออกไปที่ธรรมาสน เมื่ออายุหกขวบ
ฉันรูสก
ึ ถึงการทรงเรียกของพระเจาใหฉันเปนมิชชันนารี เมื่อเปนวัยรุน
ฉันก็เขาใจการทรงเรียกของพระเจามากขึ้น
ฉันปรารถนาจะชวยสรางอาณาจักรของพระองคใหเติบโตขึ้น”
***

คาลอสเติบโตในอารเจนตินา
สวนโรบินเปนลูกของมิชชันนารีที่เติบโตในเปรูและคอสตาริกา
คาลอสและโรบินพบกันที่ ซาน อันโตนิโอ, เท็กซัส
ในการประชุมใหญของนาซารีน หลังการประชุมใหญ
คาลอสไดกลับไปอารเจนตินา
และโรบินไดเขาศึกษาในวิทยาลัยในโอกลาโฮมา ทั้งสองอีเมลหากัน
และระหวางนั้นเพวกเขาก็ตกหลุมรักกันและกัน
ทั้งสองแตงงานกันในอีกหนึ่งปตอมาในแคนซัส
คูแตงงานใหมนี้เชื่อวาพระเจาไดทรงเรียกพวกเขาใหรับใชดวยกันในงานมิช
ชั่น คาลอสและโรบินเปนมิชชันนารีมาเปนเวลา 10 ปแลวในตอนนี้
และมีลูกสาว 3 คน ชื่อวา นิโคล, นาตาลี, และนาตาชา
ในตอนแรก ครอบครัวราดิ
รับใชที่สาธารณรัฐโดมินิกันในแถบแคริบเบียนสองป
พวกเขาชวยทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
เพื่อสรางคริสตจักรนาซารีนกวา 60 แหง บานเรือน
และสถานที่ตั้งแคมปซึ่งถูกทําลายจากพายุเฮอรริเคน
ครอบครัวราดิรับใชในประเทศกัวเตมาลาสี่ป
พวกเขาทํางานกับคริสตจักรตาง ๆ
และคนหนุมในการสนับสนุนงานมิชชั่นทั่วโลก
เวลานี้พวกเขาอาศัยอยูในอารเจนตินา ที่ซึ่งพวกเขาเขาไปมีสวนในงานตาง ๆ
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หนึ่งในงานเหลานั้นคือ การที่คาลอสไดชวยทีมประกาศและการกอสราง
ซึ่งมาที่อารเจนตินา ครอบครัวราดิไดเปนมิชชันนารีใน MAC และ SAM
อยางแทจริง
สูการอภิปราย
บอกเด็ก ๆ วา เราจะเลน “ฟุตบอล”
เพือ
่ ทบทวนเรือ
่ งราวของคาลอสและโรบิน ราดิ แบงเด็กออกเปนสองทีม :
เม็กซิโก และ บราซิล นอกเหนือจากคําถามตัวอยางแลว
ใหเขียนคําถามของทานเองและรวมขอมูลเบื้องตนดวย
คําตอบที่ถูกตองในแตละขอเทากับได 1 ประตู ขอใหเด็ก ๆ
เขียนคะแนนไวบนกระดาน
คําถามตัวอยาง :
1. คาลอส ราดิเกิดที่ไหน? (อาเจนรตินา)
2. ทําไมคาลอสตองไปโรงพยาบาลเมื่อตอนเปนเด็ก? (เขาแพกา
ํ มะถันในดิน)
3. คาลอสมีอาการดีขึ้นไดอยางไร? (พอแมของเขายายไปอยูเ มืองอืน
่ )
4. พอของคาลอสทํางานอะไร? (เปนศิษยาภิบาลคริสตจักรนาซารีน)
5. คาลอสสนใจในงานมิชชั่นไดอยางไร?
(เขาเห็นทีมประกาศและการกอสราง)
6. โรบิน ราดิ เกิดที่ไหน? (เปรู)
7. พอแมของโรบินทํางานอะไร? (ทั้งสองเปนมิชชันนารี)
8. สิ่งที่พอแมของโรบินทําใหโรบินมีความสุขคืออะไร?
(ทัง้ สองไดรับเด็กหญิงบุญธรรมใหมาเปนนองสาวของโรบิน)

ทีมเพือ
่ การกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness): คืออะไร?
เขียนงานตาง ๆ ของทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
ในกระดาษการดหนึ่งอยางตอหนึ่งไป (งานตาง ๆ นี้ รวมถึง: สรางคริสตจักร
สรางคลินิก สรางโรงเรียน สรางบาน ทุบอาคาร จัดการพื้นที่วาง
สอนชั้นเรียนรวีฯ เทศนาในคริสตจักร ฉายภาพยนตร พระเยซู แจกใบปลิว
คริสเตียน รองเพลงนําในประชุมนมัสการ จัดการศึกษาพระคัมภีรตอนปดเทอม
หรือ การศึกษาพระคัมภีรที่บาน เชื้อเชิญผูคนมาคริสตจักร
ทํางานในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา สอนภาษา นําคณะนักรองเด็ก ฯลฯ)
แลวทําการซอนการดไวรอบหอง
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ถามเด็ก ๆ วาทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
หมายความวาอะไร? ใหเด็ก ๆ ไดบอกในสิ่งที่พวกเขารู จากนั้นบอกเด็ก ๆ วา
ในเรือ
่ งของคาลอสและโรบิน ราดิ เด็ก ๆ
ไดเรียนรูอ
 ะไรเกี่ยวกับทีมเพือ
่ การกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
บาง? (คาลอสไดเจอกับทีมเพื่อการประกาศและการกอสราง เมื่อเขาเปนวัยรุน
และเปนผลใหเกิดการทางเรียกเขาสูงานมิชชั่น
ครอบครัวราดิเกี่ยวของกับทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน
ในฐานะมิชชันนารีในแถบคาริบเบียนและปจจุบันพวกเขาอยูในอเมริกากลาง)
บอกเด็กวาคุณไดซอนการดที่เขียนงานตาง ๆ
ของทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน ไว ขอใหเด็ก ๆ ชวยกันหาการด
จากนั้นใหเด็ก ๆ ไดอานออกเสียง พูดคุยเกี่ยวกับงานตาง ๆ
ของทีมเพื่อการประกาศและการกอสราง และชวยทําใหเด็ก ๆ
เขาใจวามีงานหลากหลายประเภทที่สามารถทําไดในการมาของทีมเพื่อการกอ
สรางและเปนพยาน
บอกเด็ก ๆ วา
คนทีเ่ ดินทางรวมไปกับทีมนัน
้ ก็เหมือนเปนมิชชันนารีในระยะเวลาสัน
้ ๆ
พวกเขาไปเพือ
่ ชวยผูค
 นใหรจ
ู ักความรักของพระเยซู
ภายหลังจากนําเสนอบทเรียน วางแผนงานงาย ๆ
ของทีมเพื่อการประกาศและการกอสราง สําหรับเด็ก ๆ เชน
รวบรวมสิ่งของสําหรับคนยากจน กวาดใบไม หรือชวยผูสูงอายุ
หรือคนปวยทําความสะอาด ชวยเสริฟอาหาร

ชวงอธิษฐาน
ยกชูวาวขึ้นมาและบอกเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ ใน MAC และ SAM
นัน
้ ชอบการเลนวาว และในกัวเตมาลา
ทุกวันที่หนึง่ ของเดือนพฤศจิกายนเปนวันสําหรับเทศกาลการเลนวาว
ในบราซิล คนทุกวัยสนุกสนานกับการเลนวาว
บอกเด็ก ๆ วา วันนี้เราจะทําวาวแหงคําอธิษฐานเพือ
่ ใชในตลอดทัง้ ป
เมือ
่ เราไดเรียนรูในแตละประเทศ
เราก็จะเขียนคําอธิษฐานเผือ
่ ไวเตือนเราไดอธิษฐานเผือ
่ สําหรับผูคนในภูมภ
ิ าค
MAC และ SAM เราจะอธิษฐานเผือ
่ เขาเรื่องอะไรบาง? เมื่อเด็ก ๆ
เสนอหัวขออธิษฐาน เขียนหัวขอนั้นไวบนกระดาน
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ชวยเด็ก ๆ เตรียมวาว ใหเด็ก ๆ ตัดกระดาษขนาด 12” x 18”
เปนรูปรางวาวขนาดใหญ จากนั้นใหติดเทปกาวไวทายวาวเพื่อเตรียมทําหาง
จากกระดาษที่เหลือ ใหเด็ก ๆ ตัดเปนรูปรางเหมือนเนคไท
แลวเขียนหัวขออธิษฐานที่บนกระดานลงไป แลวติดกระดาษไวทําเปนหางวาว
นําเด็กอธิษฐาน หนุนใจเด็ก ๆ
ใหกลาวคําอธิษฐานตามหัวขอที่พวกเขาไดเขียนลงไปบนวาว
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บทที่ 2: เม็กซิโก
วัตถุประสงค
เพื่อสอนเด็ก ๆ
วาแผนการของพระเจาที่มีตอคนของพระองคก็คือการทํางานรวมกันในการรับ
ใชผูอื่น

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน










ชายแดนระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกมีระยะทางยาว 1,900
ไมล
ศิลปวัตถุของชนเผามายันและแอชเทคสามารถพบไดที่เม็กซิโกในปจจุบัน
ดนตรีมาริอาคี (Mariachi) มีตนกําเนิดมาจากเม็กซิโก
วงดนตรีสวนใหญประกอบดวย นักรอง ไวโอลิน ทรัมเปต และกีตาร
กีฬาที่เปนที่นิยมอันดับสอง รองจากกีฬาฟุตบอลในเม็กซิโกคือ การสูวัว
เม็กซิโก ซิตี้
เปนเมืองหลวงของเม็กซิโกและเปนหนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดในโลก
พิงาตา (piñata) เปนโมบายรูปดาว
และเปนตัวแทนของดวงดาวแหงเมืองเบธเลเฮม

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
คริสตจักรนาซารีนในพื้นที่ตามแนวชายแดนไดชวยเหลือคริสตจักรทางเห
นือของเม็กซิโกและตะวันตกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกาเพื่อสรางและพัฒนาคริส
ตจักรและผูนําไปยังเมืองที่พระกิตติคุณยังเขาไปไมถึงของเมืองตามชายแดนทั้
งสองฝง
งานนี้เปนการผสมทีมงานจากคริสตจักรในสหรัฐอเมริกาและทีมจากทางเหนือ
ของเม็กซิโก
กอนเริ่มชั้น เขียนขอมูลเบื้องตนบนกระดาษการด
ติดการดแตละใบบนเทปผายน และติดเทปผายนพรอมการดบน พิงาตา
(piñata)
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ขอใหเด็ก ๆ บอกตําแหนงของเม็กซิโกในแผนที่โลก บอกเด็ก ๆ วา
เม็กซิโกมีชายแดนทางใตตด
ิ ทวีปอเมริกากลาง ทางเหนือติดสหรัฐอเมริกา
ใจกลางเม็กซิโกเปนเทือกเขา, มีทะเลทรายทางตอนเหนือ และปาทางตอนใต
มีภูเขาไฟหลายลูกในเม็กซิโก แตมีเพียงไมกี่ลูกที่ยงั ประทุอยู
ชาวเม็กซิโกสวนใหญมีทงั้ ที่เปนชาวสเปนและชนพืน
้ เมืองอเมริกันซึง่ มาจากกลุ
มชนพืน
้ เมืองในสมัยโบราณ เชน ชาวมายาและแอชเทค
เม็กซิโกเปนสถานทีย
่ อดนิยมของนักทองเทีย
่ วที่มาเพือ
่ ชมหาดทรายทีส
่ วยงาม
ผูคนที่เปนมิตร, และซากปรักหักพังของอารยธรรมเผามายาโบราณ
โชว พิงาตา ใหดูแลวบอกวา
พิงาตาเปนเครื่องหมายที่เปนที่ยอมรับและนิยมของงานเฉลิมฉลองเม็กซิกน
ั
ซึ่งเปนสีสน
ั และเกี่ยวกับงานเทศกาล ใหเราใช
พิงาตาเพือ
่ เรียนรูเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเม็กซิโก
ขออาสาสมัครใหดึงเทปผายนออกอยางระมัดระวังและอานออกเสียงขอมูลเบื้อ
งตน
กอนเลาเรื่อง ใหใชตัวตอจิ๊กซอวเพื่อชวยใหเด็ก ๆ
ไดเขาใจวาการทํางานเปนทีมเพื่อใหบรรลุผลนั้นเปนอยางไร
เตรียมตัวตอจิ๊กซอวใหพอเพื่อใหเด็ก ๆ ทําเสร็จภายในเวลาไมนาน
โดยการแบงเด็กออกเปนสองกลุม
และใหตัวตอครึ่งหนึ่งกับทีมหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งกับอีกทีมหนึ่ง
ใหแตละทีมนั่งอยูปลายโตะคนละดานแลวจึงใหพวกเขาเริ่ม
หลังจากที่ทั้งสองทีมพยายามตอตัวตอที่มีเพียงครึ่งเดียว
และเริ่มรูวาพวกเขามีจํานวนตัวตอไมครบทุกชิ้น จึงขอใหเด็ก ๆ
บอกวิธีที่พวกเขาจะตอใหเสร็จโดยการทํางานรวมกันไดอยางไร เมื่อเด็ก ๆ
ตอตัวตอเสร็จแลว ใหเด็ก ๆ พูดขอพระธรรมใน ฟลิป 1:4-5 พรอมกัน
บอกเด็ก ๆ วา เมือ
่ เราทํางานรับใชเพียงลําพัง
บางครัง้ ก็ไมมีประสิทธิภาพเทากับเมือ
่ เราทํางานรวมกันเพือ
่ ไปใหถงึ เปาหมายเ
ดียวกัน
ขอใหเด็กชวยบอกวิธท
ี ี่คริสเตียนทํางานรวมกันเพือ
่ แบงปนพระกิตติคุณ
(คําตอบที่อาจเปนได : คริสตจักรจัดถุงยังชีพใหแก พันธกิจเมตตานาซารีน
(Nazarene Compassionate Ministries) เพื่อนําไปแจกจาย การจากเด็ก ๆ
ในคายฤดูรอ
 น( VBS mission offerings)
เพื่อนําไปซื้อเครื่องมือเพื่อการประกาศใหกับทีมฉายภาพยนตรพระเยซู
ชวยทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
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ทําโครงการพันธกิจใหสําเร็จ
และคริสตจักรรวบรวมการถวายอลาบัสเตอรเพื่อชวยในการสรางคริสตจักร
โรงเรียน และอาคารตาง ๆ ทั่วโลก
มิชชันนารีทํางานรวมกับผูนําคริสตจักรในประเทศตาง ๆ
เพื่อเริ่มคริสตจักรและเตรียมการฝกผูนําเปนศิษยาภิบาล)

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ชวงพักฤดูรอ
 นทีแ
่ ตกตาง
โดย จีนา เกรท พอทเทนเจอร
เปาหมายของคริสตจักรตามแนวชายแดน
คือการเปนสวนหนึ่งของผูเชื่อในการทํางานกับคริสตจักร
การรับใชนี้มีผลตอชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูทั้งสองฟากของชายแดนเม็กซิโกแ
ละสหรัฐอเมริกา
“ไดเวลาไปทํางานที่คริสตจักรแลว” อ.มารตินบอก
“แต พอ นี่เปนเชาวันจันทรนะ!” ยูวีเออรวัย 11 ปทวง
“และนี่ก็เปนชวงพักฤดูรอนของพวกเรา!” มีซาเอล วัย 12 ปพูดเสริม
พอจึงยิ้ม และบอกวา “เรามีคนมาชวยทํางานวันนี้ พวกลูก ๆ
จะแปลกใจวางานจะคืบหนาไปขนาดไหนเมื่อมีทีมงานเล็ก ๆ”
มีซาเอลและยูวีเออรชําเลืองมองกันขามโตะ
“ใครจะมาชวย?” ยูวีเออรถาม
“อนุชนจากโอไฮโอ” พอตอบ
“พวกเขาจะมาชวยเราในงานสวนของพื้นที่ชายแดน
ทีมมิชชั่นของนาซารีนและคริสตจักรตาง ๆ
ของทั้งสองฟากชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกทํางานรวมกันในงานรับใชนี้
อนุชนเหลานี้ตองไปที่ เมืองฆูอาเรส เม็กซิโก
แตวาของที่จะใชในโครงการยังมาไมถึง พวกเขาจึงมาชวยพวกเราใน เอล
ปาโซ เท็กซัส”
เมื่อ อ.มารตินและลูก ๆ มาถึงที่คริสตจักร
พวกเขาก็ทักทายกับพวกผูใหญและวัยรุน
“ขอบคุณทุกคนที่มา!” อ.มารตินบอกกับกลุม
“อนุชนหลายคนอาจไมยอมสละเวลาชวงพักฤดูรอนในการทํางานใหคริสตจักร
ไกลจากบานหลายรอยไมลแบบนี้”
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“ฉันก็คงจะไมทําเหมือนกัน”
มีซาเอลพึมพัมกับยูวีเออรซึ่งเอาขอศอกมากระทุงเขา
เขาถลึงตาใสมีซาเอลในขณะที่เธอลูบสีขาง
หลังจากอธิษฐาน ทีมงานไดแบงออกเปนกลุมเล็กและเริ่มทํางาน
บางคนถือแปรงและกระปองสี บางคนถือถังขยะ
และบางคนถือกรรไกรเพื่อใชตัดแปรง
“พอบอกวาพวกเราตองชวยเพวกเขา แตเรายังไมรูจักพวกเขาเลย”
มีซาเอลบน
ยูวีเออรมองดูอนุชนหญิงสามคนที่กําลังเก็บขยะ
เธอจึงมองไปที่มีซาเอลและยักไหล จากนั้นก็เดินไปรวมกับพวกเธอ
“หนูชื่อ ยูวีเออร ขอหนูชวยไดมั้ยคะ?”
“แนนอนจะ!” หนึ่งในกลุมพูดและยื่นถุงมือคูหนึ่งใหเธอ
“เราจะทํางานเสร็จเร็วขึ้นหากมีคนมาชวยเพิ่มอีกคน ฉันชื่ออแมนดา”
“ฉันชื่อ จิล และนี่ เจนนิเฟอร” อนุชนหญิงคนที่สองบอก
ในขณะที่กลุมผูหญิงทํางานรวมกัน
พวกเธอก็ไดแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับพี่นอง
หัวเราะในความเหมือนกันของครอบครัวของพวกเธอ
“เราทําเสร็จหรือยัง?” ยูวีเออรถามในขณะที่มองไปรอบ ๆ
“หนูคิดวามันอาจตองใชเวลาทั้งวัน!”
“ฉันคิดวาเรามีอีกสิ่งที่ตองทํา” เจนนิเฟอรบอก “มากับเราสิ ยูวีเออร”
กลุมผูหญิงเดินไปดานหนาคริสตจักรที่มีอนุชนบางคนกําลังทาสีกําแพงดาน
นอก ถัดไปนั้น มีซาเอลก็ยืนอยูใกลกับอนุชนชายคนหนึ่ง
“พี่ ๆ กําลังทําอะไร?” ยูวีเออรถาม
“เรากําลังทาสีอยู เธอตองรอดูนะ” มีซาเอลบอก
ยูวีเออร และเพื่อนใหมรีบวิ่งเขาไปดานใน
“โอ” ยูวีเออรพูดแบบหอบ ๆ “นี่ดูดีขึ้นเยอะเลย”
“ฉันชอบทาสี! เรามาชวยกันทําเถอะ” จิลบอก
“พวกพี่ ๆ นี่แปลกคนจัง!” ยูวีเออรแหย
“ใชเวลาในชวงพักฤดูรอนเพื่อทํางานที่คริสตจักรของเรา”
“มันสนุกนะ” เจนนิเฟอรบอกในขณะที่กําลังจุมแปรงลงในไปสี
“คริสเตียนตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน”
เพื่อนใหมของยูวีเออรและมีซาเอลมาทํางานที่คริสตจักรทุกเชา
และเมื่อสิ้นสุดสัปดาหมาถึง ภาพอาทิตยสีแดง สีเหลือง
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สีสมอันงดงามก็ไดถูกวาดไวที่ดานหนาคริสตจักร พุมไมก็ถูกตัดแตง
และสถานที่ที่เคยมืดและไมนาเขาก็กลับสดใสและรื่นเริง
เมื่อกลุมอนุชนบอกลา
ยูวีเออรและกลุมผูหญิงทั้งสามไดแลกเปลี่ยนอีเมลกัน
“ใชแลว นี่มันสนุกมาก!” มีซาเอลบอกเมื่อเขาเขามารวมกับกลุมผูหญิง
“ขอบคุณสําหรับการชวยเหลือ
เราคงไมสามารถทําสิ่งเหลานี้ไดจนเสร็จถาไมมีพวกพี่”
กลุมผูหญิงไดสวมกอดเพื่อนใหมของพวกเธอแลวจึงขึ้นไปบนรถ
ทีมรับใชก็ไดโบกมือลา
สูการอภิปราย
ใชเวลาสักครูพูดคุยกันในคําถามตอไปนี้ :






งานอะไรที่ทีมจากโอไฮโอทําที่คริสตจักรของยูวีเออรและมีซาเอล?
สิ่งนี้ไดชวยเหลือครอบครัวของอ.มารตินอยางไรบาง?
เหตุใดพระเจาจึงตองการใหคริสเตียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน?
Border Initiative คืออะไร?
เราจะเขามีสวนรวมกับคนอื่น ๆ ในงานรับใชไดอยางไร?

แจกแผนกิจกรรมที่ 2 แลวบอกใหเด็ก ๆ วงกลมรูปที่แสดงถึงการที่เด็ก ๆ
ทํางานรวมกันเปนทีม (หองเก็บอาหาร, ขายขนม, ศูนยผูสูงอายุ) ขอใหเด็ก ๆ
บอกวาทําไมพวกเขาถึงเลือกวงกลมภาพนั้น
ใหการพูดคุยนี้นําไปสูการระดมสมองถึงวิธีการที่เด็ก ๆ
ในชั้นจะมีสวนในโครงการงานรับใชในคริสตจักรหรือในชุมชน
คิดแนวคิดของเด็ก ๆ ไวบนกระดาน
พูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเหลานี้กับผูรับใชและผูปกครองเด็ก ติดตอสวนตาง ๆ
ที่จําเปน, วางตารางแผนงาน, และชวยเด็ก ๆ ในการเตรียมตัวไปรับใช

ชวงอธิษฐาน
บอกเด็ก ๆ วา
เรือ
่ งราววันนี้ไดพด
ู เกี่ยวกับทีมรับใชทไ
ี่ ดชว
 ยศิษยาภิบาลและครอบครัวทําควา
มสะอาดและทาสีคริสตจักร โดยการทํางานรวมกันเปนทีม
พวกเขาก็สามารถทํางานใหสาํ เร็จไดในเวลาอันสั้น
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สิง่ นี้ทาํ ใหศษ
ิ ยาภิบาลมีเวลามากขึน
้ ในการเลีย
้ งดูพน
ี่ อ
 งและแบงปนพระกิตติคุ
ณของพระเจาในชุมชน
มิชชันนารีในเม็กซิโกและผูน
 าํ คนอื่น ๆ
ซึ่งไดชว
 ยในโครงการคริสตจักรในพืน
้ ทีเ่ ขตชายแดน
ตองการการอธิษฐานเผือ
่ จากเรา ใหเราอธิษฐานเผือ
่ พวกเขา
และผูคนทีอ
่ ยูทา มกลางพวกเขา
นําเด็ก ๆ อธิษฐาน ขออาสาสมัครมาอธิษฐานออกเสียง จากนั้นจึงใหเด็ก ๆ
ทากาวติดคําอธิษฐานของพวกเขาไวบนวาวแหงคําอธิษฐาน
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บทที่ 3: กัวเตมาลา
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ
ไดเขาใจวาพระเจาทรงทําการผานคริสเตียนเพื่อชวยเหลือหญิงมายและเด็กกํา
พราอยางไร

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน









กัวเตมาลาตั้งอยูในทวีปอเมริกากลางระหวางทะเลแคริบเบียนและมหาสมุท
รแปซิฟก
กัวเตมาลาถูกเรียกวา “ดินแดนแหงฤดูใบไมผลิตลอดป”
ดอกไมประจําชาติกัวเตมาลาคือดอกกลวยไมมอนญา บลังกา
(กลวยไมดินสีขาว)
นกเควตวอลที่มีสีสันสดใสนั้นเปนนกประจําชาติของกัวเตมาลา
แมวากัวเตมาลาจะเปนประเทศเล็ก ๆ แตมีภูเขาไฟถึง 38 ลูก
กัวเตมาลาซิตี้ เปนเมืองหลวงของกัวเตมาลา

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
พระเจาไดบอกพวกเราชัดเจนในพระคําของพระองคที่ใหเราดูแลเด็กกําพร
าและหญิงมาย
ซึ่งดวยความรักและภาระใจตอคนเหลานั้นไดหนุนใจใหเราทําในสิ่งที่เปนมาก
กวาการอธิษฐานและคําพูดหนุนใจ
เราตองใหสิ่งจําเปนในชีวิตไมวาที่ไหนหรือเมื่อใดเทาที่เราสามารถทําได
ศูนยลี้ภัยสําหรับเด็กซึ่งเริ่มตนโดยคริสตจักรนาซารีนในหมูบานหางไกลในเมื
อง ซาน มีเกล ชีกา (San Miguel Chicaj) ในกัวเตมาลา ชื่อวา “โอกา เดล
นีนโย (Hogar del Niño)”
งานพันธกิจนี้ชวยเหลือเด็กกําพราและหญิงมายโดยใหของใชพื้นฐานที่จําเปน
ในชีวิตและจัดหาโอกาสสําหรับการเขาโรงเรียน, การฝกอบรมภาคฤดูรอน
และคําสอนทางศาสนา
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ในการเตรียมหองเรียน ตกแตงดวยสีเขียว เพราะกัวเตมาลาถูกเรียกวาเปน
“ดินแดนแหงฤดูใบไมผลิตลอดป” แขวนปายที่เขียนไววา
“ขอตอนรับสูสวนกัวเตมาลาของเรา” นําเอาตนไม, พุมไมเล็ก ๆ
และตนไมของจริงหรือเลียนแบบมาวาง หาของอื่น ๆ
ที่พบไดในสวนมาวางเพิ่มเติม เชน มานั่ง, รมกลางแจง, หรือแมแตน้ําพุ
ทําดอกไมกระดาษ แลวติดขอมูลเบื้องตนไวบนดอกไมนั้น
แลวติดดอกไมนั้นไวบนกระดาน
แนะนําบทเรียนโดยการชี้ตําแหนงของประเทศกัวเตมาลาบนแผนที่
บอกเด็ก ๆ วา กัวเตมาลาตัง้ อยูในทวีปอเมริกากลาง
เปนประเทศทีส
่ วยงามซึ่งมีประชากร 13 ลานคน อุณหภูมิตลอดทัง้ ปอยูท
 ี่ 70
องศาฟาเรนไฮน (21 องศาเซลเซียส) ทําใหมีอากาศแบบสวนขนาดใหญ
หากเด็ก ๆ ไดไปทีน
่ น
ั่ เด็ก ๆ
ตองไปเยีย
่ มชมซากปรักหักพังของอารยธรรมมายาโบราณซึง่ มีอายุหลายพันป
ลองแกง ปนภูเขาไฟ วายน้าํ ในทะเลสาบแคริบเบียน
นัง่ เรือบนทะเลสาบอาติลน
ั (Atitlan) หนึง่ ในทะเลสาบที่สวยทีส
่ ุดในโลก
และซือ
้ ของทีร่ ะลึกและงานฝมอ
ื ในตลาดเปด เด็ก ๆ
สามารถไปเยีย
่ มชมปารอนชืน
้ และชมนกหลากสีสน
ั ลิงสไปเดอร อีกว
ั นา
และเสือดาวจากัวร
แจกดอกไมที่มีขอมูลเบื้องตนจากกระดาน และขอใหเด็ก ๆ
ชวยอานออกเสียง

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ความฝนของโฮเซ
โดย เบฟ เบอรเบ
บอกเด็ก ๆ วา
เรือ
่ งราวของโฮเซและโรเบอโตเปนเรือ
่ งราวจริงของเด็กสองคนที่เปนกําพราซึ่
งมีอายุ 5 และ 7 ปในกัวเตมาลา
ชางเปนโชคสําหรับพวกเขาทีโ่ ครงการอุปการะเด็ก (Child Sponsorship)
ไดมาชวยพวกเขา
วินาทีที่โฮเซไดเลี้ยวตรงหัวมุมและมองเห็นบานของเขา
เขารับรูไดวามีบางสิ่งเกิดขึ้น
มีคนมากมายที่หนาชานบานพูดคุยกระซิบกระซาบ
โรเบอโตนองชายของเขากําลังรองไห โฮเซสงสัยวาพอของเขา
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ซึ่งไดทิ้งแมไปเมื่อนานมาแลว ไดกลับมา แตถาเปนเชนนั้นจริง
โรเบอโตคงไมรองไหหรอก มีบางอยางเลวรายไดเกิดขึ้น
โฮเซรูสึกถึงมือที่แตะไหลเขาอยางออนโยน เขาจึงหันไปมอง ศจ.ตอเรส
ศิษยาภิบาลของคริสตจักรเล็ก ๆ ใกลบานเขา “โฮเซ” ศจ.ตอเรส เริ่มพูด
“มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในขณะที่แมของเธอกําลังปนตนแอปเปลเพื่อเก็บผลนั้น
แมเธอไดตกลงมาและหัวฟาดพื้น
บาดแผลรายแรงมากและเธอก็ไมหายใจแลว ฉันเสียใจมาก”
โฮเซดึงตัวออกจากแขนของศจ.ตอเรสและวิ่งอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดไป
ยังสถานที่ลับในปาใกล ๆ
หลายสัปดาหตอมา โฮเซและโรเบอโตก็ไดไปอยูกับตายาย
หางออกไปหลายไมลจากบานเกาของพวกเขา
แมวาสองพี่นองจะเศราอยางมาก
แตพวกเขาก็รูวาพวกเขาไดมาอยูกับคนสองคนที่รักพวกเขา
แตชีวิตก็ไมไดงายเลย
โฮเซและโรเบอโตตองนอนบนพื้นกับเศษผาหมไมกี่ผืนเพื่อกําจัดความหนาวเห
น็บยามค่ําคืน บอยครั้งพวกเขาตองไปนอนในขณะที่ทองยังหิว
เสื้อผาก็ใชจนเกา และพวกเขาก็ไมมีรองเทา
โฮเซชวยงานในบานโดยแบกฟนสําหรับใชกับเตา, ตักน้ําเขาบาน,
และชวยคุณยายทําอาหาร
โฮเซไมเคยไปโรงเรียน เขาไดยินเด็ก ๆ
คนอื่นพูดถึงเรื่องโรงเรียนและเขาก็ฝนอยากที่จะไปโรงเรียนดวย
แตเขารูวาบางทีสิ่งนั้นอาจไมเกิดขึ้น
เพราะตายายของเขาไมมีเงินพอสงเสียเขาไปโรงเรียน
วันหนึ่งเมื่อโฮเซกลับมาจากตกปลา เขามองเห็นรถจอดหนาบานเขา
เขาถลาเขาบานและฟงการสนทนาที่มาจากหองครัว เขาแอบมองอยูที่มุมหอง
และเขาเห็น ศจ.ตอเรส เพื่อนของเขา
“อาจารยครับ อาจารยครับ!” โฮเซรองไห รีบวิ่งไปหาเขา
ศจ.ตอเรสโอบแขนรอบโฮเซและกอดเขา “โฮเซ
ฉันมาเพื่อบอกเธอและตายายถึงขาวที่นาตื่นเตน เมื่อไมกี่วันที่ผานมา
มีกลุมของศิษยาภิบาลและผูนําทองถิ่นมาบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องศูนยลี้ภัยสําหรับ
เด็กที่ชื่อวา โอกา เดล นีนโย ศูนยนี้สรางโดยคริสตจักรนาซารีนในยุคป 1980
ศูนยนี้ดูแลและใหการศึกษาสําหรับเด็กกําพราเนื่องจากการสูรบกันแบบกองโจ
ร”
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ศจ.ตอเรสยิ้มและพูดตอวา “ตอมา
งานพันธกิจของศูนยฯไดขยายออกรองรับหญิงมายและเด็กกําพราที่อาศัยอยูใ
นหมูบานใกลเคียง อีกทั้งพวกเขายังเริ่มตนโครงการอุปการะเด็ก
ทําใหตอนนี้เด็กที่กําพราก็สามารถใชชีวิตกับครอบครัวของเขาและไดรับการช
วยเหลือในสิ่งที่จําเปนจากศูนยฯได”
“โฮเซ
คนที่บอกฉันเกี่ยวกับศูนยฯนี้ไดเอารายชื่อเด็กที่ถูกเลือกใหเขาโครงการอุปกา
ระเด็กมาใหฉันดู และมีชื่อของเธออยูในนั้น! และของโรเบอโตดวย!”
ตาของโฮเซเปดกวาง “แลวมันหมายความวาอะไรครับอาจารย?”
“มันหมายความวา ตายายของเธอจะไดรับอาหาร, เสื้อผา, รองเทา,
และที่นอนสําหรับเธอและนองชาย”
โฮเซฉีกยิ้มกวางเมื่อนึกถึงอาหารที่มีเพียงพอ, รองเทาและเสื้อผาดี ๆ
ที่สวมใส, และแมแตเตียงของเขาเอง!
โฮเซเห็นรอยยิ้มและน้ําตาบนใบหนาของตายาย
พวกเขาดูเหมือนวาภาระอันหนักอึ้งไดถูกยกออกไปจากบา
โฮเซไมเขาใจทุกอยาง แตในทันใดนั้น
เขาก็กระโดดขึ้นและเปลงเสียงรองวา “อาจารยครับ!
นั่นหมายความวาผมอาจไดไปโรงเรียนสักวันหนึ่งใชไหมครับ?”
“ใชแลว โฮเซ และคาเลาเรียน หนังสือ ชุดนักเรียน
และอุปกรณการเรียนก็จะไดรับดวย” ศจ.ตอเรสกลาวเพิ่มเติม “ที่โรงเรียน
เธอจะไดเรียนทักษะตาง ๆ ที่ชวยใหเธอไดเริ่มตนธุรกิจ หรือ
เธออาจไดรับการฝกการเปนชางไม ชางกอสราง เกษตรกร เย็บปก
และทําขนมปง นี่จะชวยเธอหารายไดเสริมได อีกทั้ง
เธอยังไดรับแบงปนคําหนุนใจจากเพื่อนใหมจากนาซารีนที่นี่ซึ่งพวกเขาจะนําเ
ธอในการเรียนพระคัมภีรเพื่อชวยใหเธอไดเติบโตขึ้นในฝายวิญญาณ”
ในตอนนี้น้ําตาไดไหลพรากจากตาของโฮเซ และเขาก็ไมไดปดมันออก
ความฝนของโฮเซกําลังจะเปนจริงแลว และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น!
สูการอภิปราย
เพื่อเปนการทบทวนเรื่องของโฮเซ ใหพูดคุยโดยใชถอยคําตอไปนี้กับเด็ก
ๆ (เสนอโดย แคทอรีน คริสเตนเซน) จากนั้นอานในพระธรรมยากอบ 1:27
1.
2.

เด็ก ๆ คิดวาโฮเซรูสึกอยางไรเมื่อเห็นคนมากมายมาที่บานเขา?
เด็ก ๆ เคยมีเหตุการณที่นาเศราหรือนากลัวเกิดขึ้นกับตนเองหรือไม? ถามี
เด็ก ๆ รูสึกอยางไร?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

เด็ก ๆ คิดวาโฮเซและโรเบอโตรูสึกอยางไรที่ตองไปอยูกับตายาย?
เด็ก ๆ คิดวาการที่ไมมีเตียงนอนหรืออาหารที่เพียงพอจะเปนอยางไร? เด็ก
ๆ เคยหิวจัดหรือไม? แลวรูสึกอยางไร?
เด็ก ๆ คิดวาการไมไดไปโรงเรียนจะเปนอยางไร?
เด็กบอกไดหรือไมวาจะเปนอยางไรถาไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือได?
เด็ก ๆ คิดวาโฮเซรูสึกอยางไรเมื่อไดยินขาวที่ ศจ.ตอเรส มาบอก?
พระเยซูทรงรูสึกอยางไรกับเด็ก ๆ ที่เปนเหมือนโฮเซและโรเบอโต?
เด็ก ๆ คิดวาจะสามารถชวยเด็ก ๆ
ที่เปนเหมือนโฮเซและโรเบอโตไดอยางไรบาง?

บอกเด็ก ๆ วา เรือ
่ งราวในวันนี้ เด็ก ๆ
ไดเรียนรูว
 า โฮเซและโรเบอโตไดกลายเปนเด็กกําพราจากสถานการณทอ
ี่ ยูน
 อ
กเหนือการควบคุมของพวกเขา เด็ก ๆ
จะรูสึกอยางไรถาเหตุการณนี้เกิดขึน
้ กับตัวเอง?
เมือ
่ เรารับรูไ
 ดถงึ ความรูส
 ึกเศราและความทุกขของคนอื่น
เมือ
่ นัน
้ เราก็มีใจทีอ
่ ยากจะชวยเขา
วาดตารางเปนสองคอลัมน คอลัมนแรกเขียนวา “สิ่งที่ทําเพื่อหญิงมาย”
และอีกคอลัมนเขียนวา “สิ่งที่ทําเพื่อเด็กกําพรา” บอกใหเด็ก ๆ
ฟงถึงหญิงมายและเด็กกําพราที่อยูในพื้นที่หรือที่เขารวมในคริสตจักร ใหเด็ก
ๆ ชวยกันหาวิธีชวยเหลือพวกเขา จากรายการที่เขียนมานั้น
ใหเลือกมาทําหนึ่งโครงการ
กอนเริ่มบทเรียน ใหเตรียม อีแวนโกลฟ (EvangeGlove ถุงมือเพื่อการประกาศ) เพื่อใชสวมในชวงการสอน
ใชคําแนะนําตามแผนกิจกรรมที่ 3 เพื่อเปนแนวทาง
ผูสอนจําตองถายเอกสารแผนกิจกรรมที่ 3, สีเทียนหรือปากกาสี, กรรไกร,
เทปกาวสองหนา, และถุงมือเล็ก ๆ ไวใหเด็กแตละคนดวย (1 ชุดตอเด็ก 1 คน)
บอกเด็ก ๆ วา
โครงการอุปการะเด็กนี้เปนความหวังสําหรับเด็กกําพราและบรรดาแม ๆ
พวกเขาไมเพียงแตไดรับอาหารและเสื้อผา
แตพวกเขายังไดไปโรงเรียนและไดรับการดูแลดานสุขภาพ อีกทั้ง เด็ก ๆ
ยังไดเรียนรูฝ
 า ยวิญญาณอีกดวย เครือ
่ งมือทีเ่ รียกวา
อีแวนโกลฟนี้ใชในทีมพันธกิจเพือ
่ ชวยใหเด็ก ๆ ไดรจ
ู ักพระเยซู
วันนีเ้ ราจะมาทําถุงมือ อีแวนโกลฟเปนของตนเองและเรียนรูใ
 นการใชกับเพือ
่ น
ๆ
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แสดงถุงมือตัวอยางที่เตรียมไว
แสดงตัวอยางการใชโดยกํามือกอนเพื่อไมใหเด็กเห็นสัญลักษณตาง ๆ
เมื่อคุณกลาวถึงสัญลักษณแตละอัน ใหชูนิ้วที่เปนสัญลักษณนั้นขึ้นมา
เมื่อมือแบออกหมดแลว
เปดพระคัมภีรและแบงปนความหมายของสัญลักษณนั้น
แจกแผนกิจกรรมที่ 3 และพูดคุยซึ่งรวมถึงบทพูดสําหรับแตละสัญลักษณ
ใหเด็ก ๆ ระบายสีและตัดสัญลักษณที่ดานลางกระดาษตามเสน
จากนั้นก็นําเทปกาวติดดานหลังของสัญลักษณแตละอัน แจกถุงมือใหเด็ก ๆ
ใสพรอมกับติดสัญลักษณลงไปตามถุงมือตัวอยาง
ใหเด็ก ๆ ใชบทพูดและฝกใชถุงมือกับเพื่อนเปนคู หนุนใจใหเด็ก ๆ
ทองจําบท
หมายเหตุจากผูเขียน : อีแวนโกลฟ ประดิษฐขึ้นโดย โอดีลี ไดแอส
ครูรวีในประเทศเอลซัลวาดอร

ชวงอธิษฐาน
1.

กอนเริ่มชั้น เขียนขอพระคัมภีรไวบนกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 4x4 นิ้ว
“อยาทุกขรอนในสิ่งใด ๆ เลย
แตจงทูลเรื่องความปรารถนาของทานทุกอยางตอพระเจา” (ฟลิปป 4:6)

2.

ใตขอพระคัมภีรใหเขียนวา :
อธิษฐานเผื่อสําหรับ –
 การปกปองของพระเจาสําหรับเด็กกําพราและหญิงมาย
 การทรงนําของพระเจาสําหรับผูนําในงานพันธกิจ
 เงินทุนสําหรับการศึกษาและการฝกหัดอาชีพของเด็ก
ใหเด็ก ๆ เปดพระคัมภีรฟลิปป 4:6 และอานพรอมกัน ขอใหเด็ก ๆ
ติดกระดาษคําอธิษฐานไวที่วาวคําอธิษฐานเพื่อย้ําเตือนพวกเขาใหอธิษฐาน
เผื่อหญิงมายและเด็กกําพรา

3.
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บทที่ 4: ฮอนดูลส
ั
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็กพัฒนาความรูสึกในความรักเมตตาตอคนขัดสน
และเพื่อเตรียมโอกาสที่เด็ก ๆ จะไดทําในสิ่งที่ชวยเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูอื่น

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน











ฮอนดูรัสเปนที่รูจักในชื่อ สาธารณรัฐกลวย
เนื่องจากกลวยที่สงออกมีคุณภาพและมีปริมาณที่เยอะ
ชาวอินเดียแดงเผามายาอาศัยอยูที่ฮอนดูรัสและไดสรางเมืองที่มีปรามิดและ
วิหารอันใหญโต
กลวยทอดเปนอาหารโปรดในฮอนดูรัสและมีการรับประทานมากที่สุด
ฟุตบอล หรือ ซอคเกอร เปนกีฬาประจําชาติ
ผูชายทุกวัยจะเลนฟุตบอลโดยเลนแมแตกับเทาเปลา
นกมาคอรวเปนนกประจําชาติ เปนสัญลักษณของพระอาทิตย
และขนเจ็ดสีของนกมาคอรวเปนตัวแทนของสายรุง
คริสโตเฟอร โคลัมบัสเปนผูตั้งชื่อประเทศฮอนดูรัส
เพราะนานน้ําที่ลึกนอกอาว และมีความหมายวา “ความลึก”

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
ในการจัดหองสําหรับบทเรียน
วางขยะที่สะอาดที่สามารถนํามาใชใหมไดไวที่มุมหอง เชน กลองกระดาษ,
กระสอบทราย, ขวดพลาสติก, กระดาษฟอยล, ลวดมัด, หลอด,
และเศษผาที่ฉีกขาด รวมเอาสิ่งของหลากหลายทั้งขนาดใหญและเล็ก
ในสวนอื่น ๆ ของหอง สรางบรรยากาศแบบรอนชื้นดวยตนไม
บนกระดานใหใชกระดาษตัดเปนแถบยาวเพื่อสรางเปนบันไดขึ้นปรามิด
จัดวางตะกราและเครื่องดินเผาที่มีผลผลิตจากฮอนดูรัส เชน กลวย มะพราว
มันฝรั่ง มะมวง มะละกอ อโวคาโด ถั่ว ขาว น้ําตาล อาหารเม็กซิกัน
และเมล็ดกาแฟ หั่นผลไมเพื่อใหเด็ก ๆ ไดชิมในภายหลัง
และอยาลืมจัดวางลูกฟุตบอลไวดวย
108

หลายครอบครัวในฮอนดูรัสนั้นยากจน พอแมไมสามารถซื้อรองเทา
ชุดนักเรียน หรืออุปกรณการเรียนใหลูก ๆ ได
เด็กมากมายหิวโหยและเจ็บปวย
เพราะพวกเขามีอาหารเพียงนอยนิดและการดูแลสุขภาพที่ต่ํา
พี่นองนาซารีนบางคนมักจัดประชุมกันที่บานหรือในสวนเพราะพวกเขาไมสาม
ารถหาซื้ออาคารได ทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน(Work & Witness)
ไดไปชวยสรางคริสตจักรและโรงเรียน ชวยงานในคลินิก
และจัดการเรียนพระคัมภีรภาคฤดูรอน
ชี้ไปยังกองขยะที่อยูมุมหอง บอกเด็ก ๆ วา
ลองสมมติวา เรายากจนมากซึง่ ครอบครัวของเราไมมีที่ใหนอนยกเวนที่ทงิ้ ขยะ
ของเมือง บานของเราสรางมาจากไมเกาผุ ๆ กระดาษแข็ง
ขวดพลาสติกและเหล็กเปนสนิม
เด็กอยูบา นทีพ
่ น
ื้ สกปรกและหองน้าํ ก็คอ
ื ตนไมในปารอบ ๆ ตัว
พอแมไมรห
ู นังสือ ไมมีแมแตทักษะที่ตอ
 งใชในการทํางาน เด็ก ๆ
จําตองชวยครอบครัวใหอยูร อดจากสิง่ ของที่หาไดจากกองขยะ ทุก ๆ
วันพอแมไปหาขยะทีน
่ าํ มาใชใหมหรือขายได เด็ก ๆ
มองหาเศษอาหารและเสือ
้ ผาเกา ๆ และขาดเพือ
่ นํามาใส
หรือพยายามหาของเลนหรือใชในบาน นีเ่ ปนวิถช
ี ว
ี ต
ิ ที่เปนตัง้ แตเกิด
หยิบสิ่งของจากกองขยะและขอใหเด็ก ๆ
บอกวาพวกเขาจะนําของเหลานี้ไปใชไดอยางไรบาง (ทําเปนของเลน เสื้อผา
ถวยชาม เฟอรนิเจอร) จากนั้นใหแบงเด็กออกเปนกลุมเล็ก ๆ
ใหแตละกลุมชวยเลือกของจากกองขยะและใชเทปติดเพื่อสรางเปนของใชใน
บานหรือของเลน หลังจากผานไป 10
นาทีใหเด็กมารวมกันและใหแตละกลุมนําเสนอวาพวกเขานําสิ่งของเหลานั้นไ
ปใชอยางไรบาง
บอกเด็ก ๆ วา เราไดเพลิดเพลินกับการสรางของใชจากขยะแลว
แตการตองพึง่ พาขยะเพื่อใหมช
ี ว
ี ิตรอดในโลกนัน
้ ไมใชเรือ
่ งสนุกเลย
การอาศัยอยูในทีท
่ ิ้งขยะนั้นเปนอันตรายและไมถูกสุขลักษณะ
้ ะพูดถึงครอบบางครอบครัวที่มช
ี ว
ี ต
ิ แบบนี้ –
เรือ
่ งราวในวันนีจ
จนกระทัง่ สามีภรรยาของนาซารีนคูหนึง่ ไดเห็นถึงความขัดสนของพวกเขาและ
ไดทาํ บางสิง่ บางอยาง
พระเจาตองการใหเรามีสข
ุ ภาพแข็งแรงและไดเรียนหนังสือที่ดี
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เพือ
่ ทีเ่ ราจะสามารถหารายไดใชจา ยสําหรับคาบาน อาหาร
และเสื้อผาที่จาํ เปนได

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ความหวังในฮอนดูรัส
โดย อันเน รูเดน ตามคําบอกเลาของ ไบรอัน รูอารค
เฮคเตอรและโรสแมรี่ไดนําความหวังไปสูครอบครัวในเมือง โคคอล
กราเซียส ประเทศฮอนดูรัส
พวกเขาไดแบงปนความรักของพระเจาดวยความเมตตา
และพวกเขาก็ไดนําการเปลี่ยนแปลงมาสูหลายชีวิต
ที่ทิ้งขยะของเมืองโคคอล กราเซียส
ซึ่งไดสรางขึ้นเมื่อหลายปกอนเมื่อบริษัทกําจัดขยะไดเริ่มการจัดทิ้งขยะโดยไม
ไดรับอนุญาตจากผูนําของเมือง
หลายครอบครัวที่ยากจนเริ่มมองหารายไดจากขยะ หาของที่นํามาใชใหมได
อาหารสําหรับกิน และของเอาไปขาย เชน เหล็กและผาตาง ๆ
ครอบครัวเหลานี้พึ่งพาขยะเพื่อความอยูรอด กระปอง ไมอัด
และกระดาษแข็งถูกใชทําเปนบาน ในพื้นที่หนึ่ง ๆ มี 70
ครอบครัวที่อาศัยอยูในบริเวณที่ทิ้งขยะในบานที่ทําจากขยะและพื้นที่เปนดินโ
คลน
คนสวนใหญที่อยูที่เมืองโคคอล
กราเซียสไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือได เด็ก ๆ
ก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและเติบโตขึ้นจากกองขยะที่ใชเปนอาหารและที่
พักอาศัย เด็ก ๆ ไมรูจักเรื่องของสุขอนามัย
เพราะเขาสกปรกและเจ็บปวยอยูบอย ๆ มีเด็กมากมายที่เสียชีวิต โคคอล
กราเซียสเปนสถานที่ที่ไมเหมาะและเปนอันตรายตอการพักอาศัย
เฟลิซีเอโน และ เบตตี้ ไดอาศัยอยูที่โคคอล กราเซียสเปนเวลานาน
นับเปนเพียงไมกี่คนในเมืองที่ไดเรียนอานหนังสือ
พวกเขาเปนเจาของรานคาเพียงแหงเดียวในบริเวณนั้น แตการที่มีหลานถึง 12
คนตองเลี้ยงทําใหพวกเขามีปญหาในการหาเงินเลี้ยงชีพดวย
วันหนึ่ง สามีภรรยานาซารีนไดนําความหวังมาใหครอบครัวเหลานี้
เฮกเตอรและโรสแมรี่เปนสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนที่อยูใกลเมืองเปอรโต
โคเตส พวกเขาบรรจุซีเรียลและนม
แลวมุงหนามายังเมืองทิ้งขยะนี้เพื่อเลี้ยงอาหารเด็ก ๆ
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ภาพที่เขาเห็นไดทําใหหัวใจเขาแทบสลาย เด็ก ๆ ที่มอมแมม
หิวโหยกําลังเดินผานกองขยะ หลายคนมีแผนติดเชื้อและเปนโรคผิวหนัง
เฮกเตอรและโรสแมรี่รูสึกรักและสงสารเด็ก ๆ
ซึ่งทําใหเขากลับมาที่นี่ทุกสัปดาหพรอมซีเรียลและนม
ไมชา
เฮกเตอรและโรสแมรี่ก็เริ่มตระหนักวาการเลี้ยงอาหารเด็กนี้ไมเพียงพอ
ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มงานพันธกิจในวิธีอื่น ๆ
พวกเขาสอนเด็กและพอแมถึงเรื่องพื้นฐานการดําเนินชีวิต เชน
การลางมือและซักเสื้อผา การแปรงฟน และอานหนังสือ
ทั้งสองเริ่มชั้นเรียนรวี โดยสอนเด็ก ๆ
และพอแมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจา มีเด็กหลายรอยคนมารวมในชั้น
รวมทั้งหลานของเบ็ตตี้และเฟลิซีเอโนดวย ในที่สุด
เบ็ตตี้ก็ไดมาชั้นเรียนพรอมกับหลานของเธอ และที่นั่นเธอไดตอนรับพระเจา
จากนั้นสามีเธอก็เริ่มมาเขารวม และเขาก็ไดตอนรับพระเจาดวย
ไมนานเฟลิซีเอโนและเบ็ตตี้ก็รูสึกถึงการทรงเรียกใหรับใชในทามกลางเพื่อนบ
าน
เฟลิซีเอโนและเบ็ตตี้ใชเวลา 4
ปในงานรับใชที่เฮกเตอรและโรสแมรีไดเริ่มตนไว
เฟลิซีเอโนและเบ็ตตี้ไดรับความวางใจและนับถือจากเพื่อนบาน ในที่สุด
เฟลิซีเอโนก็ไดกลายเปนตัวแทนของผูวาการเมืองโคคอล กราเซียส
เขาทํางานใหรัฐบาลในการจัดหาบานใหมเพื่อนําหลายครอบครัวออกมาจากเ
ขตที่ทิ้งขยะของเมืองโคคอล กราเซียส
เปนครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเหลานั้น พวกเขาไดอาศัยอยูในบานจริง
ๆ ที่ทําจากอิฐบล็อก ยานใหมของพวกเขาถูกเรียกวา “ลา เอสเปรันซา (La
Esperanza)” ซึ่งหมายความวา “ความหวัง”
ผูคนที่นี่ยังตองการการศึกษาและทักษะตาง ๆ
ที่จะทําใหพวกเขาไดงานเพื่อนํามาเลี้ยงครอบครัว อยางไรก็ตาม
ในตอนนี้แตละครอบครัวไดมีโอกาสเริ่มตนชีวิตใหมในบานหลังใหมนี้
เบ็ตตี้และเฟลิซีเอโนก็ไดยายไปที่ ลา เอสเปรันซาดวย
พวกเขายังคงเลี้ยงอาหารเด็ก
และจัดชั้นเรียนรวีในบานของพวกเขาจนคริสตจักรนาซารีนถูกสรางขึ้น
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ปจจุบัน มีคริสตจักรนาซารีน คลินิก โรงเรียนประถมของรัฐบาล
และโรงเรียนเพาะชางในบริเวณยานนั้น มีทีมการกอสรางและเปนพยาน
(Work & Witness)
หลายทีมจากสหรัฐอเมริกาที่ทํางานเคียงขางคนงานทองถิ่นเพื่อทําใหสิ่งเหลา
นี้เกิดขึ้น
เบ็ตตี้เชื่อในงานพันธกิจดานการเรียนรวีฯ
เธอและสามีของเธอขอบคุณพระเจาทุกวันใหสงคนที่หวงใยในพวกเขาใหมาแ
บงปนความรักของพระเจาและบอกเขาเหลานั้นวาพระองคทรงสามารถเปลี่ยน
แปลงชีวิตของพวกเขาได
ความหวังสําหรับฮอนดูรัสมายังพวกเขาเมื่อมีคนอื่น ๆ
ชวยเหลือพวกเขาในเรื่องสิ่งจําเปนพื้นฐาน จากนั้นชวยพวกเขาใหมีทักษะตาง
ๆ และความรูที่พวกเขาจําเปนตองชวยเหลือตนเอง
คนรุนใหมในฮอนดูรัสในตอนนี้สามารถหาวิธีที่ทําใหมีชีวิตที่ดีกวาได
เขาเยี่ยมชม www.cocalgracias.org
ชมภาพและคลิปของงานพันธกิจปจจุบันในโคคอล กราเซียส
สูการอภิปราย
เขาเวปไซด www.cocalgracias.org
เพื่อชมภาพและคลิปงานปจจุบันที่ทําในโคคอล กราเซียส บนกระดาน
ใหเขียนทุกสิ่งทุกอยางที่เฮกเตอรและโรสแมรี่
และเบ็ตตี้และเฟลิซีเอโนและคริสตจักรนาซารีนไดทําเพื่อผูคนในโคคอล
กราเซียส : เตรียมซีเรียลและนมใหเด็ก ๆ สอนการลางมือและซักผา
การแปรงฟน อานหนังสือ
ทํางานรวมกับผูนําของรัฐบาลในการสรางบานจากอิฐบล็อคในยานใหมที่เรียก
วา ลา เอสเปรันซา สรางโรงเรียนประถม โรงเรียนเพาะชาง
คริสตจักรนาซารีน และคลินิก
สอนถึงเรื่องความรักของพระเจาและสิ่งที่พระองคสามารถเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ของพวกเขาได
ระดมสมองกับเด็ก ๆ หาวิธีที่พวกเขาสามารถชวยคนอื่น ๆ
ในชุมชนและทั่วโลก พูดคุยหาแนวคิดแตละคนและเปนกลุม
และเขียนสิ่งเหลานั้นไวบนกระดาน แจกแผนกิจกรรมที่ 4 และบอกใหเด็ก ๆ
ตัดรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญตามคําสั่ง ใหเด็ก ๆ
พับกระดาษสี่เหลี่ยมตามตัวอยางที่แสดงใหทีละขั้นตอน
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จากนั้นก็พูดถึงคําแนะนําในการใชสิ่งนี้เลนเปนเกมสที่ชื่อวา
“เปดประตูสูการรับใช” แบงชั้นเรียนออกเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 2 ถึง 4 คน
แลวใหเลือกผูนําของแตละกลุม
หลังจากที่แตละกลุมไดใชเวลาในการพูดคุยถึงคําถามตาง ๆ
ใหพวกเขามารวมกันและแบงปนคําตอบที่ได ย้ําเตือนเด็ก ๆ
วาการรับใชผูอื่นนั้นเปนทางหนึ่งในการรับใชพระเยซู
บอกเขาวาพวกเขาไมเด็กเกินไปที่จะนําความแตกตางไปสูชุมชนหรือโลก
หากเปนได
ใหเลือกแนวคิดโครงการสําหรับชั้นเรียนและเริ่มวางแผนในรายละเอียดกับเด็ก
ๆ และผูปกครอง

ชวงอธิษฐาน
ใหเด็ก ๆ มารวมกันเพื่อการอธิษฐานและแบงกลวยที่หั่นแลวแบงไว
ขอใหเด็ก ๆ อธิษฐานเผื่อสําหรับเด็ก ๆ
ในฮอนดูรัสทุกครั้งเมื่อเวลาที่พวกเขากินผลไม ย้ําเด็ก ๆ
ใหขอบคุณสําหรับการศึกษาที่พวกเขาไดรับและโอกาสที่ไดจัดเตรียมไว
ขออาสาสมัครอธิฐานเผื่อ...
 เด็ก ๆ ใหไดเขาเรียนและรับการศึกษาที่ดี
 ครอบครัวหลายครอบครัวจะพบวิธีหยุดวงจรแหงความยากจน
 พอแมที่อยูใน ลา เอสเปรันซาจะเรียนรูทักษะใหมเพื่อใชในการทํางาน
 คริสตจักรนาซารีนจะนําสิ่งที่แตกตางเขาไปสูยานที่พวกเขาอาศัยอยูตอไป
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บทที่ 5 : คอสตาริกา
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็กตระหนักวามิชชันนารีในปจจุบันไดรับการทรงเรียกและถูก
สงออกไปจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลก

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน











คอสตาริกากินขาวและถั่วเปนประจําแทบทุกวัน
เนื่องจากคอสตาริกามีฝนตกชุก ผูคนจึงมีคําที่ใชอธิบายฝนตกนี้วา
“ขนแมว” ซึ่งหมายถึง ฝนที่ออนนุมและเบา
มีพืชและสัตวหลากหลายสายพันธในแตละตารางไมลมากกวาพื้นที่ใด ๆ
ในประเทศอื่น
สวนอีกัวนาในคอสตาริกาสรางขึ้นเพื่อทําการวิจัยและพิทักษอีกัวนาและผืน
ปาที่พวกมันอาศัย
คอสตาริกาเปนสวนหนึ่งของ “วงแหวนแหงไฟ”
เปนบริเวณที่เปนที่ตั้งของภูเขาไฟสวนใหญอยูบริเวณริมมหาสมุทรแปซิฟค
ในพื้นที่ชนบทของคอสตาริกา
ผูคนมากมายยังคงเดินทางดวยมาเทียมเกวียน

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
จัดบรรยากาศหองเรียน
สรางศูนยขอมูลทางการทองเที่ยวเพื่อบรรยายถึงความเฟองฟูของอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวในคอสตาริกา
ติดโปสเตอรทองเที่ยวสถานที่ที่นาสนใจในประเทศคอสตาริกา เชน
ปาฝนและเทือกเขาซึ่งเปนที่ไตเขา หาดทรายพักผอน
แนวปะการังเขตรอนเหมาะแกการดําน้ํา
หรือคลื่นที่เหมาะแกการเลนกระดานโตคลื่น
จัดแสดงโบวชัวรการทองเที่ยวคอสตาริกา จัดวางตนไมเขตรอนชื้น และ/หรือ
ดอกไมไวที่ศูนยขอมูลทางการทองเที่ยว
จัดเตรียมตะกราที่มีผลไมเขตรอนและเตรียมไวใหเด็ก ๆ ไดชิมดวย
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เปนเวลากวารอยปที่คริสตจักรนาซารีนไดสงมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และอังกฤษไปยังพื้นที่ตาง ๆ ในโลกมากกวา 50 แหง
ปจจุบันมีคนหนุมจากประเทศเหลานั้นที่ไดตอนรับขาวประเสริฐและไดรับการท
รงเรียกจากพระเจาใหเปนมิชชันนารี
คอสตาริกาเปนแบบอยางถึงการที่มิชชันนารีจากประเทศที่แตกตางกันทั้งเชื้อช
าติและวัฒนธรรมไดทํางานรวมกันเพื่อแบงปนขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
และนําผูคนกลับใจตอนรับพระคริสต
บอกตําแหนงของประเทศคอสตาริกาที่อยูในอเมริกากลางบนแผนที่
จากนั้นพูดคุยเกี่ยวกับรูปภาพในศูนยขอมูลทางการทองเที่ยวในภูมิประเทศแห
งนี้ บอกเด็ก ๆ วา
ผูคนชอบไปเที่ยวที่คอสตาริกาเพราะวาเปนสถานที่ทส
ี่ วยงาม
พวกเขามีพาหนะที่แตกตางกันมากมาย ในเมือง ผูค
 นใชรถประจําทาง แท็กซี่
และรถยนต แตในชนบท ผูคนขี่มา
และยังมีคนอีกมากมายทีย
่ งั ใชมาเทียมเกวียนอยู
บอกเด็ก ๆ วา
เรือ
่ งราวในวันนีเ้ กิดขึ้นทีโ่ รงเรียนพระคัมภีรใ
 นเมืองซานโฮเซ
ประเทศคอสตาริกา
อีกว
ั นาและลูกของมิชชันารีพรอมดวยการจินตนาการในการแนะนําเราถึงควา
มแตกตางในเชือ
้ ชาติและวัฒนธรรมทามกลางมิชชันนารีในโรงเรียน
เรือ
่ งราวพันธกิจ : หาบานใหมใหอิกกิ
โดย แครอล แอน อีบาย
“วู! นั่นเกือบไปแลว!” เคลี่
เวบบกระโดดลงจากจักรยานและวิ่งไปหาอิกกิในขณะที่กําลังวิ่งลงรู “เอาละ
อิกกิ! เจาตองหาบานใหมแลวละ”
เคลี่ไดยินเสียงกรีดรองเมื่อเธอกําลังปนจักรยานรอบสถานที่ที่เธออยู
จากนั้นเธอก็เห็นผูหญิงสองคนจากที่ทีมการกอสรางและเปนพยาน (Work &
Witness) วิ่งไปที่มีการกอสรางกันอยูและตะโกนวา “ชวยดวย!
มีสัตวหนาตาประหลาดอยูตรงนั้น!”
เคลี่รูวาพอจะบอกคนพวกนั้นวาไมตองตกใจ
พออธิบายวาอีกัวนาชื่ออิกกิเปนสัตวเลี้ยงของโรงเรียนและมันไมทํารายใคร
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“อิกกิ ออกมา!” เคลี่รองบอก อิกกิไดออกมาจากรูอยางชา ๆ
“อิกกิ เราไปเที่ยวรอบโรงเรียนกันเถอะ หรือเจาสามารถเลือกที่อยากจะไป
ผูคนที่นี่มาจากประเทศตาง ๆ กินอาหารไมเหมือนกัน และมีประเพณีที่ตางกัน
เธอจะไดเห็นสิ่งที่เธอจะชอบมากที่สุด”
เคลี่เลือกบานของ รูธี คอรโดวา กอน เพราะเธอรูวารูธีกําลังสอนอยู
“มาถึงแลว รูธีมาจากประเทศเปรู” เคลี่อธิบาย
ในขณะที่พวกเขาเคลื่อนเขาทางประตูหลัง “รูธีมาที่โรงเรียนนี้เมื่อยังเปนวัยรุน
และพระเจาเรียกเธอใหเปนมิชชันนารี เธอไปสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาตอ
ในขณะที่อยูที่สหรัฐ
เธอรับใชในคริสตจักรที่ใชภาษาสเปนและเปนกองบรรณาธิการภาษาสเปนที่
สํานักงานใหญของคริสตจักรนาซารีน (ปจจุบันคือ Global Ministries
Center) และเธอยังรับใชเปนศิษยาภิบาลเด็กอีกดวย”
เคลี่บอกตอไปวา “รูธีบอกวาอาหารโปรดของเธอคือ เซบิเช
ฉันวาตองมีเหลืออยูบนชั้นวางอาหารบางหรอกนา” อิกกิมองหา
แตสิ่งที่มันมองเห็นคือชามที่ใสปลาดิบหมักกับมะนาว หัวหอม และพริก
อิกกิยืดหัวขึ้น “ฉันไมรูหรอนะเคลี่ บานของรูธีดีมาก
แตฉันคอนขางกังวลใจเกี่ยวกับปลา!
จะเปนยังไงหากรูธีเกิดอยากกินอีกัวนาขึ้นมาละ?”
“โอ อิกกิ ไมตองกังวลหรอก รูธีรักสัตวทุกประเภท มาเถอะ
เราไปเยี่ยมบานอื่นกัน”
“นี่เปนบานของ ครอบครัวเฟอรนันเดซ” เคลี่บอก
“พวกเขามาจากอารเจนตินา ในอเมริกาใต พวกเขารับใชที่นั่น 14 ป
แตพวกเขามาอยูที่คอสตาริกานี้ได 13 ปแลว
ดร.เฟอรนันเดซเปนผูอํานวยการโรงเรียน
และภรรยาของเขาก็เปนอาจารยสอน”
“ดร.เฟอรนันเดซบอกฉันวาเมื่อตอนทานเปนเด็ก
มีมิชชันนารีมาจากทั้งสหรัฐอเมริกาหรือไมก็อังกฤษ
แตปจจุบันคริสตจักรนาซารีนมีมิชชันนารีมาจากเชื้อชาติตาง ๆ กวา 34
เชื้อชาติ ทําไมนะเหรอ แมแตที่นี่ในโรงเรียนของเรา
เราก็มีมิชชันนารีจากเม็กซิโก เอล ซัลวาดอร นิคารากัว ปานามา และเปรู
อารเจนตินา และสหรัฐอเมริกา
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เจาจะเห็นไดวาผูคนจากอารเจนตินาและสหรัฐอเมริกามักพูดเสียงดัง
และคนที่มาจากคอสตาริกาและอเมริกากลางสวนใหญมักเงียบ ๆ”
อิกกิยกหัวขึ้น “ฉันชอบความเงียบ บางทีเรานาจะไปตอนะ”
“ก็ได งั้นไปบานฉันดีกวา”
“ทําไมเธอถึงมาอยูที่คอสตาริกาละ เคลี่?”
“พอแมของฉันตอบสนองตอการทรงเรียกของพระเจาใหเปนมิชชันนารี
และนั่นหมายความถึงทั้งครอบครัวดวย ฉันชอบคอสตาริกามาก
พอของฉันเปนผูประสานงานการประกาศในคอสตาริกา ปานามา
และนิคารากัว แมเปนผูประสานงานดานการอุปการะเด็ก
และเราเรียนภาษาสเปนอยางหนัก เธอรูมั้ย
คอสตาริกากินขาวและถั่วเกือบทุกวัน? พี่ชายและฉันชอบกินเปนอาหารเชา”
เสียงเหาทําใหอิกกิกระโดดผลุง “นั่นเสียงอะไร?”
“ออ นั่น ตาวนี่ หมาของฉันเอง” เคลี่ตอบ
อิกกิกระโดดขึ้นไปบนโตะ “โอ เคลี่
ฉันไมคิดวาการอยูที่นี่เปนความคิดที่ดีหรอกนะ
ตาวนี่อาจอยากกินฉันเปนมื้อเที่ยงเมื่อไรก็ได เราไปกันดีกวา”
อิกกิโผไปที่ประตูอยางรวดเร็วพรอมดวยเคลี่ที่ปดประตูตามหลัง “แตอิกกิ
เธอตองหาบานใหมนะ”
ทันใดนั้น อิกกิหยุด “เคลี่ ดูที่อาคารหลังใหมที่ทีมประกาศและกอสราง
กําลังสรางซิ! เธอเห็นทอน้ําขนาดใหญนั้นไหม? นั่นจะเปนบานไดอยางดี
และฉันสัญญาวาจะไมทําใหพวกผูหญิงกลัว!
ขอบคุณสําหรับการพาเที่ยวและบอกเลาเรื่องราวของมิชชันนารีจากทั่วโลกที่
ทํางานที่โรงเรียนพระคัมภีรแหงนี้”
สูการอภิปราย
บอกเด็ก ๆ วา เนื่องจากคอสตาริกามีฝนตกชุก
ผูคนจึงมีคาํ ทีแ
่ ตกตางกันในการพรรณนาถึงฝนนี้ เชน “ขนแมว” ซึง่ หมายถึง
ฝนทีอ
่ อ
 นนุม
 และเบา
ฝนทีต
่ กอยางอุดมสมบูรณทาํ ใหผน
ื ดินอุดมสมบูรณมีปา หนาแนนที่สุด
ปาไมเหลานี้เปนบานของสัตวปา นานาชนิด แทจริงแลว
ในคอสตาริกามีพช
ื และสัตวหลากหลายสายพันธุม
 ากกวาประเทศใด ๆ
หนึง่ ในสัตวเหลานั้นก็คือ กิง้ กาอีกว
ั นา
สัตวประเภทนีใ
้ กลสญ
ู พันธุใ
 นบางประเทศในอเมริกากลางและในบางประเทศก็
ไดสญ
ู พันธุไ
 ปแลว
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แตในคอสตาริกาไดมีการสรางสวนอีกว
ั นาขึน
้ มาเพือ
่ ทําการวิจย
ั และพิทักษอีกั
วนาและผืนปาทีพ
่ วกมันอาศัยอยู
แจกแผนกิจกรรมที่ 5 และอธิบายคําสั่ง คุณตองใชสีเทียนหรือปากกาเมจิก
กรรไกร และกาว ขออาสาสมัครชวยบอกชื่อสัตว
และจากนั้นใหเด็กทําแผนกิจกรรมใหเสร็จ ย้ําเด็ก ๆ ในเรื่องตอไปนี้:
พระเจาทรงรักสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไมวาเล็กหรือใหญ
มิชชันนารีไดแบงปนความจริงขอนี้แกผูคนที่พวกเขาไปรับใชและสอนวาพระเ
จาทรงรักพวกเขาและทรงหวงใยพวกเขาเหมือนที่พระองคทรงหวงใยสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดที่ทรงสราง

สัตวตาง ๆ ในแผนกิจกรรม : 1. นกเงือก, 2. อีกัวนา, 3. ลิงสไปเดอร, 4.
กบตนไม, 5. งูเหลือม, 6. เตาทะเล

ชวงอธิษฐาน
กอนเริ่มชั้น เตรียมกระดาษที่มีชื่อของมิชชันนารีในคอสตาริกา
ชื่อของมิชชันนารีคนหาไดใน www.nazarene.org คลิกที่ “missions”
จากนั้นไปที่ “Missionary Profiles” (ทางขวามือของหนา) “Mexico/Central
America” และ “View printable list of missionaries”
บอกเด็ก ๆ วา
เราไดรูวา คอสตาริกาเปนสถานที่ที่สวยงามและมีวัฒนธรรมทีน
่ า สนใจ
อีกทัง้ เรายังไดรว
ู า มิชชันนารีไดมาจากหลายประเทศทั่วโลกเพือ
่ บอกผูคนถึงเรื่
องพระเยซู
อาน 1 พงศาวดาร 16:24 บอกเด็ก ๆ วา
ใหเรามีอธิษฐานเผือ
่ มิชชันนารีที่กําลังแบงปนความรักและฤทธิเ์ ดชของพระเย
ซูใหแกผูคน
ใหเราอธิษฐานเผือ
่ ชาวคอสตาริกาและเพื่อใหพระเจาสรางอาณาจักรของพระ
องคในประเทศคอสตาริกาตอไป
บอกชื่อมิชชันนารีที่รับใชอยูในคอสตาริกาใหเด็ก ๆ ฟง
ขออาสาสมัครอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีคนละ 1 ประโยค
จากนั้นคุณก็อธิษฐานปด
แจกวาวคําอธิษฐานและใหเด็ก ๆ ติดกระดาษคําอธิษฐานลงไป
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บทที่ 6: โคลัมเบีย
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ
ไดรูวามีหลายวิธีที่จะไดรับการสรางเปนสาวกและไปสรางผูอื่นตอไป

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน









โคลัมเบียเปนประเทศผูผลิตกาแฟที่ใหญที่สุดเปนอันดับสองของโลก
ชาวโคลัมเบียชื่นชอบการรับประทานอาหารที่มีมดยาง
บางคนบอกวามีรสชาติเหมือนขาวโพดคั่วอบเนย
แตบางคนก็บอกวารสชาติเหมือนเบคอน
แหลงมรกตที่มากที่สุดในโลกอยูที่เหมืองในโคลัมเบีย
ชาวโคลัมเบียชอบกีฬา โดยเฉพาะฟุตบอลและการสูวัว
โคลัมเบียไดรับการตั้งชื่อตามนักสํารวจชาวยุโรปที่ชื่อ คริสโตเฟอร
โคลัมบัส
หนึ่งในคริสตจักรนาซารีนที่ใหญที่สุดในโลกอยูในประเทศโคลัมเบีย

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
โคลัมเบียเปนหนึ่งในประเทศผูผลิตมรกต ดอกไม
และเมล็ดกาแฟที่ใหญที่สุด ใหติดปายไวที่มุมหองเขียนวา “รานกาแฟ”
ตกแตงปายดวยสีเขียว จัดวางแจกันดอกไม
ถุงกาแฟหรือดวยกาแฟที่มีเมล็ดกาแฟอยู และเครื่องทํากาแฟ
ตมกาแฟที่ไมมีคาเฟอีน (Decaf coffee) เมื่อเด็ก เขามาในหอง
เสริฟกาแฟมอคคา ลาเตที่ไมมีคาเฟอีน ในสวนผสม นม ½,
กาแฟที่สกัดคาเฟอีนออก ½, และน้ําเชื่อมช็อกโกแลต
หรือจะเสริฟกาแฟสกลัดคาเฟอีนออกโดยใสนมขนหวานก็ได –
ซึ่งเครื่องดื่มที่ชาวโคลัมเบียทําจะเปนกาแฟดําเขม
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ลา คาซา เดอ โอราซีโอน – ในภาษาสเปนหมายถึง “นิเวศอธิษฐาน” –
คริสตจักรนาซารีนในคาลิ ประเทศโคลัมเบีย เริ่มขึ้นในป 1985 มีผูเชื่อเพียง 5
คน โดยรวม ศจ.อเดลเบอรโตและนิเนเย เฮเรรา ซึ่งเปนผูรับใชที่นั่นดวย
ปจจุบันมีสมาชิกกวา 8,000
คนเขารวมการนมัสการหลายรอบในชวงสุดสัปดาห ยุทธวิธีนี้งาย ๆ ก็คือ
การสรางสาวกโดยการอธิษฐาน การสรางสาวกไมใชสําหรับผูใหญเทานั้น
เด็ก ๆ ก็มีสวนในการสรางสาวกดวย พวกเขาไดรบ
ั การเลี้ยงดูในความเชื่อ
และในทางกลับกัน เด็ก ๆ ไดชวยใหครอบครัวและเพื่อน ๆ มาเปนสาวกดวย
สถานนมัสการแหงนี้ใชคริสตจักรบานในการสรางสาวกในบริเวณใกลเคียง
งานรับใชของพวกเขาไดรับการอาบชโลมดวยคําอธิษฐานที่ตอเนื่องโดยการเ
ติมเต็มในพระวิญญาณของคริสเตียนในคริสตจักรนาซารีน
เขียนขอมูลเบื้องตนแตละขอบนกระดาษและวางไวในถวยกาแฟ
ถายเอกสารแผนกิจกรรมที่ 6 – ใหพอสําหรับเด็กทุกคน
แจกแผนกิจกรรมที่ 6 และบอกเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ
มีเวลาหนึง่ นาทีทจ
ี่ ะหาและตามรอยคริสตจักรแตละแหงซึง่ ซอนอยูในภาพในห
นานี้ หลังจากผานไปหนึง่ นาที ใหเด็ก ๆ
บอกจํานวนคริสตจักรที่พวกเขาคนพบ
บอกเด็ก ๆ วา
คริสตจักรเปนสถานทีท
่ ี่คนของพระเจามารวมตัวกันเพือ
่ นมัสการพระเจา
รองเพลง ฟงคําเทศนา อธิษฐาน อานและศึกษาพระคัมภีร
ใหเราดูในแผนกิจกรรมอีกครัง้ เด็ก ๆ เห็นอาคารอืน
่ ๆ
ที่จะนํามาใชทาํ กิจกรรมเหลานีไ
้ ดหรือไม? ชวยเด็ก ๆ หาโรงเรียน กระทอม
และบาน ชี้ใหเด็ก ๆ
เห็นวาสถานที่เหลานี้สามารถใชเปนสถานที่นัดพบสําหรับคริสตจักรและผูคนทั่
วโลกไดใชสถานที่เหลานี้เปนเหมือนคริสตจักร
บอกเด็ก ๆ วา สิง่ ทีส
่ าํ คัญกวาอาคารก็คอ
ื คนที่มารวมที่นน
ั่
คนเหลานัน
้ เปนพระกายของพระคริสต
และพวกเขาเปนคนทีท
่ ํางานรับใชคริสตจักร : เทศนา สัง่ สอน เยี่ยมผูปวย
ชวยผูข
 ัดสน
หนึง่ ในงานทีส
่ าํ คัญของคริสตจักรคือการเตรียมบรรยากาศทีผ
่ ูคนสามารถ
พบพระเจาในการอธิษฐาน พระเยซูตรัสวา
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“นิเวศของเราเขาจะเรียกวาเปนนิเวศอธิษฐานสําหรับประชาชาติทงั้ หลาย”
(มาระโก 11:17ก) “นิเวศอธิษฐาน” เปนคําอธิบายถึงคริสตจักรในอีกทางหนึง่
ชี้ประเทศโคลัมเบียในแผนที่
ขออาสาสมัครออกมาเลือกขอมูลเบื้องตนจากถวยกาแฟและอานออกเสียง
บอกเด็ก ๆ วา
เรือ
่ งราววันนีจ
้ ะพูดถึงการทีพ
่ ระเจาทํางานผานหญิงชาวโคลัมเบียทีอ
่ ยูในไมอ
ามีใ
่ นการนํานักโทษมาเชือ
่ ในพระเจา

เรือ
่ งราวพันธกิจ : การสรางสาวกและเกาอีท
้ ว
ี่ า งเปลา
โดย ลีเลียนา วารกาส ตามคําบอกเลาของ แมท ไพรซ
ลิเลียนารูสึกกลัวเมื่อเธอเริ่มประกาศครั้งแรกกับนักโทษที่ชื่อ เฟลิกซ
“ฉันไมเคยพบชายคนนี้มากอน แตในใจบอกใหฉันคุยกับเขาเรื่องพระเจา”
ลีเลียนาทบทวนความทรงจํา
ตอนแรก เฟลิกซโกรธ เขาบอกวา “ถาคุณมาที่นี่เพื่อบอกเรื่องของพระเจา
ก็ใหกลับไปซะ”
แตลิเลียนาก็บอกเรื่องของพระเจาใหเขา เธอไปเยี่ยมเขาทุก ๆ
แปดวันในเรือนจํา มิตรภาพของพวกเขาเติบโตขึ้น
และไมนานลิเลียนายอมรับวาเธอตกหลุมรักเขา สิ่งนี้ทําใหเธอกลัว
เปนเวลาหกเดือนที่ลิเลียนาปฏิเสธที่จะไปเยี่ยมเฟลิกซ
เธอเริ่มอธิษฐานอดอาหารและถามพระเจาถึงสิ่งที่เธอควรทํา
วันหนึ่ง ลิเลียนาเปดพระคัมภีรใน กิจการ 9:13-15
ดูเหมือนพระเจาจะตรัสตอบเธอผานพระคัมภีรตอนนี้วา “จงไปเถิด
เพราะวาคนนั้นเปนภาชนะที่เราไดเลือกสรรไว”
สิ่งนี้ชวยใหลิเลียนาตระหนักวาเธอตองรวมในแผนงานการชวยใหรอดของพร
ะองคกับเฟลิกซ ดังนั้นเธอจึงกลับไปที่เรือนจํา
หลังจากนั้นไมนาน
ลิเลียนาและเฟลิกซไดแตงงานกันโดยอนุศาสนาจารยในเรือนจํา
ทุกครั้งที่ลิเลียนามาเยี่ยมเฟลิกซเธอจะบอกวา “พระเยซูรักคุณ”
และเฟลิกซก็จะตอบวา “ผมไมเชื่อในพระเจา” แตลิเลียนาก็ไมยอมแพ
เธอเชื่อวาพระเจาจะเปลี่ยนใจเฟลิกซได
ไมนาน เฟลิกซก็ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจําและถูกสงกลับโคลัมเบีย
เขาตัดสินใจวาการแตงงานของลิเลียนานั้นคงไปไมรอด เขาจึงไดทิ้งเธอไป
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แตเธอก็ตามเขาไปโคลัมเบีย เฟลิกซบอกเธอวา
“เธอไมมีธุระอะไรตองอยูที่โคลัมเบีย กลับไปสหรัฐอเมริกาเสียเถอะ”
“มีเพียงกําลังในพระเจา” ลิเลียนาบอก “ที่ทําใหฉันอยูกับเฟลิกซ”
เฟลิกซบอกลิเลียนาใหเลิกไปคริสตจักร
เขาเสนอเงินใหเธอถาเธอจะลืมเรื่องของพระเจาและไปปารตี้กับเขา
เธอไมฟงเฟลิกซ แตกลับอธิษฐานเผื่อเขาตอไป
วันหนึ่ง ลิเลียนาไดพบคริสตจักรนาซารีนคาลิ
ซึ่งเธอไดพบกับหญิงคนหนึ่งที่หนุนใจเธอใหตอสูในชีวิตแตงงานตอไป
หญิงนั้นย้ําเตือนลิเลียนาวาพระเยซูทรงหวงใยทั้งเธอและเฟลิกซและคริสตจักร
จะอธิษฐานเผื่อพวกเขา
ลิเลียนาเขารวมนมัสการกับคริสตจักรคาลิ ทุกครั้งที่เธอไปคริสตจักร
เธอจะจองที่นั่งถัดจากเธอไว ถามีคนมาถามเพื่อนั่งที่เกาอี้ตัวนั้น เธอจะบอกวา
“ขอโทษคะ นี่เปนที่สําหรับสามีฉัน”
จากนั้นเธอก็อธิษฐานวาเขาจะมาสักวันหนึ่ง
เฟลิกซยังคงปฏิเสธพระเจาตอไป คืนหนึ่งเขาทาลิเลียนาวา
“ผมอยากรูวาพระเจาของเธอนั้นมีฤทธิ์อํานาจเหมือนอยางที่เธอบอกจริง ๆ”
ลิเลียนาอธิษฐานวา “พระเจา
โปรดสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระองคและความรักที่ทรงมีตอเขาดวย”
ในวันถัดมา เฟลิกซไดถามขอเบอรโทรศัพทของศิษยาภิบาล ตอนแรก
ลิเลียนากลัววาเฟลิกซจะทําอะไร
แตเธอไดอธิษฐานขอใหพระเจาสําหรับฤทธิ์อํานาจและความรักที่มีตอเฟลิกซ
ตอนนี้เธอจึงตองวางใจในพระเจา ดังนั้น เธอจึงไดใหเบอรโทรศัพทเขา
หลังจากที่เฟลิกซไดโทรศัพทไป
เขาก็ไปพบกับศิษยาภิบาลเปนเวลายาวนานในคืนนั้น
เมื่อเฟลิกซกลับมาบาน ลิเลียนาเจอเขาที่ประตู
เธอมองที่เขาและเห็นน้ําตาไหลลงมาบนใบหนาเขา
เขาขอใหลิเลียนายกโทษใหเขาและบอกวา
“ตอนนี้พระเจาของเธอก็เปนพระเจาของผม ผมตองการทิ้งชีวิตเกา
ใหเรามาเริ่มตนชีวิตใหมดวยกันนะ”
ลิเลียนาขอบคุณสําหรับการตอบคําอธิษฐาน ปจจุบันเธอเปนพยานวา
“เรามีฤทธิ์เดชของพระเจา – พระเจาผูทรงสามารถกระทําไดทุกสิ่ง
เราตองเชื่อในพระองค มอบหัวใจใหพระองคอยางหมดใจ
และวางใจในพระเจา หากไมมีพระเจา เราทําอะไรไมไดเลย
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พระองคทรงมหัศจรรย
มีเพียงพระเจาเทานั้นที่สามารถทําสิ่งนี้ในชีวิตของเฟลิกซ
ปจจุบันเฟลิกซและลิเลียนารับใชพระเจาอยูในประเทสเอลกวาดอร
สูการอภิปราย
พูดคุยกันดวยคําถามตอไปนี้ :
1. ลิเลียนาเปนผูสรางสาวกอยางไร?
2. ใหเด็ก ๆ คิดถึงคนที่เด็ก ๆ อยากพาเขามาคริสตจักรและเด็ก ๆ
ก็ที่จะอยากเก็บที่วางไวใหเขา?
3. ปจจุบันเฟลิกซและลิเลียนากําลังสรางคนอื่น ๆ ใหเปนสาวกอยูที่ไหน?
บอกเด็ก ๆ วา สมาชิกคริสตจักรนาซารีน คาซา เดอ โอราซีโอน ในคาลิ
โคลัมเบีย ไดอธิษฐานเผือ
่ ทุกเกาอีใ
้ นคริสตจักรกอนการประชุมสุดสัปดาห
ทุกเชาวันอังคารพวกเขาจะรวมกันอธิษฐานกอนทํางานและไปโรงเรียน
วันพุธ สมาชิกจะใชเวลาอธิษฐานอดอาหารดวยกันตลอดทัง้ วัน
พวกเขาลงชือ
่ อธิษฐานกันคนละสองชั่วโมง มีสมาชิกคริสตจักรอืน
่ ๆ
ทั่วโลกไดเขารวมการอธิษฐานอดอาหารแบบเดียวกันนี้ 24 ชัว
่ โมง
สองวันตอสัปดาห
ใชคําถามตอไปนี้เพื่อนําสูการพูดคุยเกี่ยวกับฤทธิ์เดชของคําอธิษฐานที่ทําใ
หเกิดสาวกและคริสตจักรที่เติบโต
1.

2.

3.

รูปแบบการอธิษฐานที่คริสตจักรสามารถจัดไดมีอะไรบาง?
(การอธิษฐานลูกโซ การประชุมอธิษฐาน กลุมอธิษฐาน เดินอธิษฐาน
การอธิษฐานอดอาหาร การอธิษฐานมื้อเชา จัดใหมีหองอธิษฐาน ฯลฯ
(หากคริสตจักรของคุณไมไดเริ่มตนในการอธิษฐานเหลานี้
คุณอาจตองอธิบายใหเด็ก ๆ ฟง บางทีเด็ก ๆ
อาจอยากเริ่มการอธิษฐานเหลานี้เอง)
คุณคิดวาการอธิษฐานชวยใหคริสตจักรเติบโตไดอยางไร?
(เนนในแผนการของพระเจา
ทําใหผูคนสามารถแสวงหาและรูจักน้ําพระทัยของพระเจา
เนนในเรื่องการเติบโตฝายวิญญาณ ฯลฯ)
คุณสามารถมีสวนในงานพันธกิจการอธิษฐานไดอยางไรบาง?

บอกเด็ก ๆ วา แมวา เราจะยังเปนเด็ก
แตเราก็สามารถเติบโตในฝายวิญญาณและมีอิทธิพลตอบางคนได
คริสตจักรนาซารีน คาซา เดอ
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โอราซีโอนไดแสดงใหเห็นถึงความจริงเดียวกันนี้
คริสตจักรนี้เริม
่ ตนดวยสมาชิกเพียงไมกี่คน
และไดเติบโตเปนคริสตจักรที่มส
ี มาชิกกวา 8,000 คน ใหลองคิดสิง่ ตอไปนี:้
หากคริสเตียนทุกคนนําคนมาเชือ
่ หนึง่ คนในแตละปและสรางคนนั้นใหเปนสาว
กในแบบเดียวกัน ก็จะใชเวลา 35 ปในการนําคนทัง้ โลกมาเชือ
่ พระเจา!
นัน
่ เปนการทวีคูณ! ใหเราตามรอยแบบอยางของคริสตจักรคาซา เดอ
โอราซีโอนและออกไปนําคนในโลกมาถึงพระคริสต

ชวงอธิษฐาน
แบงปนหัวขออธิษฐานตอไปนี้ จากนั้นใหเด็ก ๆ
ใชหนึ่งในทาทีของการอธิษฐาน (คุกเขา ยืน นั่ง) และอธิษฐานหนึ่งประโยค







อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลและคนงานในคริสตจักร
อธิษฐานเผื่อคนที่กําลังไดรับการฝกใหขึ้นมาเปนศิษยาภิบาล
อธิษฐานเผื่อคนที่ตองการไดฟงเรื่องของพระเยซูพระผูชวยใหรอด
อธิษฐานเผื่อผูเจ็บปวยและตองการการรักษา
อธิษฐานเผื่อคริสตจักรในโคลัมเบียใหเติบโตขึ้น
อธิษฐานขอใหพระเจาเรียกผูคนในโคลัมเบียลุกขึ้นรับใชพระเจาในฐานะมิ
ชชันนารีในที่ตาง ๆ ทั่วโลกในการประกาศขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
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บทที่ 7 : เปรู
วัตถุประสงค
เพื่อชวยเด็ก ๆ ใหเรียนรูวาขาวประเสริฐไดไปสูผูคนในโลกที่เขาถึงไดยาก
โดยใชความรักของพระเยซูไดอยางไร

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน










เปรูเปนที่อยูของอาณาจักรอินคาโบราณ
มาชู ปชู (Machu Picchu)
เปนซากปรักหักพังโบราณของอินคาอยูในเทือกเขาแอนดีส
ซึ่งเปนที่ดึงดูดของนักทองเที่ยวที่มาที่เปรู
แมน้ําอะเมซอนเริ่มตนจากประเทศเปรู
พันธกิจของนาซารีนทํางานกับชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผาอากัวรูนาที่อยูบริเ
วณแมน้ํามารอูนโยน ซึ่งเปนหนึ่งในตนน้ําของแมน้ําอเมซอน
อีกีโตส เปนเมืองที่อยูในปาอเมซอน
และเปนเมืองที่ใหญที่สุดในโลกที่สามารถเขาถึงไดโดยทางเครื่องบินและเรื
อเทานั้น
มีงานเฉลิมฉลองมากกวา 3,000 ครั้งเกิดขึ้นในเปรูแตละป
สวนใหญเกี่ยวของกับศาสนา

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
ใชพื้นที่สวนหนึ่งในหองทําเปนปา ใชศิลปวัตถุ
และ/หรือตนไมจริงเพื่อทําเปนปาทึบ วางตุกตาสัตวยัดนุนเชน ลิง นก
สัตวเลื้อยคลาน ฯลฯ ไวบนตนไมและพืชตาง ๆ ใหเด็ก ๆ
นั่งลงบนพื้นที่นี้เมื่อคุณเลาเรื่องเกี่ยวกับ เกรก การแมน เมื่อเด็กเขามาในหอง
เปดเพลงเบา ๆ หรือเสียงสัตวในปา
ทําหองใหมืดลงเพื่อใหเขากับบรรยากาศปา
พระเจาเรียกบางคนใหเปนพยานฝายพระองคในพื้นที่ที่หางไกลทุกแหงบน
โลก เชนในปาของเปรูที่ซึ่งแลรี่และแอดดี้ การแมนไดรับใชเปนเวลามากกวา
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40 ป พวกเขาดูแลครอบครัวในปาซึ่งเปนพื้นที่หางไกล
พวกเขาเจอกับความยากลําบากและการขมเหง แตครอบครัวการแมนก็อดทน
และพระเจาทรงสัตยซื่อในพระสัญญาที่ใหพวกเขาไปและอยูดวยกับเขา
อาณาจักรของพระองคไดสรางขึ้นในปาของประเทศเปรู
กอนเริ่มชั้นเรียน เขียนขอมูลเบื้องตนหกขอไวบนกระดาษขอละแผน
บอกเด็ก ๆ วา วันนี้เราจะเรียนรูจ
 ักประเทศเปรู ประเทศในอเมริกาใต
ชี้ตําแหนงประเทศเปรูบนแผนที่
จากนั้นจึงหยิบขอมูลเบื้องตนขึ้นมาครั้งละหนึ่งขอ
และขออาสาสมัครอานออกเสียง (เตรียมชวยเด็กในการออกเสียง)
บอกเด็ก ๆ วา หนึง่ ในวิธท
ี ผ
ี่ ูคนเดินทางเขาไปในปาของเปรูคอ
ื ทางแมนา้ํ
พวกเขาใชแมนา้ํ เปนเหมือนถนน ในเปรู
ผูคนมากมายเดินทางโดยใชเรือแคนนู
พวกเขาใชพายเพือ
่ ใหเรือเคลือ
่ นทีใ
่ นน้าํ ในวันนี้
เราจะมีการแขงขันกันในแมนา้ํ มารอน
ู โยนซึง่ เปนแมนา้ํ สายสําคัญในเปรู
มันเปนหนึง่ ในแมนา้ํ ที่ใหญซงึ่ ไหลลงสูแ
 มนา้ํ อเมซอน
บอกตําแหนงแมน้ํานี้บนแผนที่
แบงเด็ก ๆ ออกเปนสองทีมและใหไมพายกับคนแรกของแถว บอกเด็ก ๆ วา
เราจะมาดูกันวาเด็ก ๆ จําขอมูลเบื้องตนไดมากแคไหนกัน
ใหมีรายการของขอมูลเบื้องตนจากบทเรียนกอนหนานี้ดวย ถาเด็ก ๆ
ตอบไดถูกตอง ก็จะสามารถสงไมพายใหคนทีอ
่ ยูถัดไปในทีมได
แตถา ตอบไมถูกไมพายก็จะอยูท
 ี่เดิมและพยายามอีกครัง้ เมือ
่ ถึงรอบของตน
ทีมทีส
่ ง ไมพายไปไดไกลทีส
่ ุดจะเปนผูช
 นะ ใหรางวัลกับแตละทีม
บอกเด็ก ๆ วา เรือ
่ งราวในวันนี้เปนเรือ
่ งของเกรก
ลูกของมิชชันนารีที่เติบโตขึ้นในปาของเปรูพรอมดวยพอแมของเขา

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ชีวต
ิ ในปาของลูกมิชชันนารี
โดย เวส อีบาย
“เกรก นี่ไสเดือนตัวอวนนาหม่ํา” รัสตี้บอก
“นี่อาจทําใหจับปลาดุกตัวใหญได”
“นี่ไสเดือนเปนโขยงเลย” เกรกบอก
ในขณะที่เขาขุดดินโคลนดวยมีดมูเชเต (มีดขนาดใหญคลายดาบ)
“เราจะจับปลาไดเยอะแนวันนี้”
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“ฉันคิดวาเรามีไสเดือนพอแลว” รัสตี้บอก “ใหเราไปที่แมน้ํากัน”
“เกรกและพี่ชายชื่นชอบการขุดหาไสเดือนเพื่อทําเปนเหยื่อตกปลา
จากการเปนลูกมิชชันนารีในปาของเปรู ทําใหพวกเขาชอบชีวิตที่ไรกังวล”
พี่นองมุงหนาไปยังตนไมริมฝงแมน้ํามารอูนโยน “นี่เปนจุดที่ยอดเยี่ยม”
เกรกบอก “ดูสิวาเราจะจับอะไรไดบาง”
พวกเขามัดสายเบ็ดกับกิ่งไมและโยนตะขอที่มีไสเดือนลงไปในน้ํา
“ตอนนี้เราไปวายน้ําได ใครไปถึงคนสุดทายเปนลิง”
เกรกบอกในขณะที่เขากระโจนลงไปกอน
เมื่อพวกเขามองไปที่สายเบ็ด ถาสายเบ็ดยังหยอนอยู
พวกเขารูวาพวกเขายังไมไดปลา
แตถาสายเบ็ดตึงนั่นหมายความวาปลาติดเบ็ด
พวกเขาจะหยุดวายน้ําเพื่อไปเอาปลาออกจากเบ็ดแลวจึงใสเหยื่อใหมอีก
จากนั้นพวกเขาก็จะพุงลงแมน้ํา
หลังจากผานไปหนึ่งชั่วโมง เกรกบอกวา “ผมหิวแลว
เราไปหาจับลูกออดกันเถอะ”
เกรกและรัสตี้เจอแองน้ําเล็ก ๆ ที่มีลูกออดอยูเต็มไปหมด
ทั้งสองตักลูกออดขึ้นมาดวยมือแลวหอดวยใบไม
จากนั้นก็กอกองไฟและยางลูกออดกิน
“นี่อรอยมาก!” รัสตี้เสริม “เราไปจับมาเพิ่มกันอีกดีกวา”
เด็กชายทั้งสองจึงไปหาลูกออดเพิ่มอีก
***

วันนี้เกรกจะมาบอกกับเด็ก ๆ วา “นั่นเปนชีวิตในวัยเด็กของผม”
เกรกอายุสี่ปเมื่อพอแมของเขา คือ แลรี่และแอดดี้
การแมนยายไปที่เปรูในฐานะมิชชันนารี ดร.แลรี่
การแมนรูสึกไดวาพระเจาทรงเรียกทานใหเปนมิชชันนารีกับผูคนในปาของเป
รู เขายายไปที่นั่นพรอมดวยภรรยาและลูก ๆ ทั้งสามคนคือ รัสตี้ เกรก
และแคนดี้
“ทิม นองชายคนเล็กของเราเกิดที่เปรู” เกรกบอก
“ผมเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนที่มีความรักและหวงใย
เมื่อถึงเวลาไปโรงเรียน! ผมเขาเรียนที่โรงเรียนประจํา
ผมรูเสมอวาพระเจาอยากใหผมเปนบุตรของพระองค
ผมขอใหพระองคเขามาในชีวิตของผมมากกวาหนึ่งครั้ง”
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วันคริสตมาสปหนึ่งเมื่อเกรกกลับมาจากโรงเรียน
เขารูวาเขาไมไดดําเนินชีวิตเปนที่พอพระทัย
“ในบานของเราใจกลางปาอเมซอนใกลแมน้ํามารอูนโยน” เกรกบอก
“ผมคุกเขาขางโซฟาและขอพระเยซูยกโทษบาปผิดและเขามาในชีวิต
นี่เปนหนึ่งในวันหยุดคริสตมาสที่ยอดเยี่ยมที่สุดของผม”
ปจจุบันเกรกรับใชในคริสตจักรนาซารีน เขาดูแลคริสตจักรในแคลิฟอเนีย
เขายังคงรักในงานมิชชั่นและเดินทางไปเปรูเพื่อเยี่ยมเยียนพี่นอง
อีกทั้งเขายังไดนําทีมประกาศและการกอนสราง เขาไปในปาดวย
ศจ.เกรก การแมนและภรรยา เลสลี่มีลูกสาวสองคน คือ อูบรีและสเปนเซอร
ครอบครัวเขารักประเทศเปรู เชนเดียวกับตัวเขา
และพวกเขาก็ไปเยี่ยมเปรูหลายครั้ง
ในปหนึ่ง เกรกและลูกสาวทั้งสองไดปนจักรยานเปนระยะทางไกลในเปรู
“เราเริ่มปนจากเมืองชิเคลียโย ทางตอนเหนือของเปรูใกลมหาสมุทรแปซิฟค”
เกรกบอก “เราปนขึ้นและขามเทือกเขาแอนดีสและลงเขาไปในปา
เราหยุดที่นิว โฮริซอน
ซึ่งเปนศูนยงานมิชชั่นของนาซารีนซึ่งพอแมไดอยูท่ีนี่เปนเวลานานหลายป
เปนการเดินทางเปนระยะทาง 300 ไมล และใชเวลา 5 วัน
วัตถุประสงคของการปนจักรยานก็เพื่อหาทุนใหแกโรงเรียนพระคัมภีรสองแหง
ในเปรู หนึ่งในนั้นตั้งอยูในปา”
“งานพันธกิจมิชชั่นเปนของคนทุกคน” ศจ.การแมนกลาว
“ฤดูรอนแทบทุกป
ลูกสาวของเราจะมีสวนในโครงการงานมิชชั่นบางอยางเสมอ
ผมจะไมหยุดสนับสนุนงานมิชชั่น เพราะมันเปนสิ่งที่ผมปรารถนาในหัวใจ”
สูการอภิปราย
บอกเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ รูห
 รือไมวา ทําไมลูก ๆ ของ ศจ.เกรก การแมน คือ
อูบรีและสเปนเซอรถงึ ชอบไปประเทศเปรู? เด็ก ๆ
อยากเปนลูกมิชชันนารีทอ
ี่ ยูในปาของเปรูหรือไม? เพราะอะไร?
หลังจากที่เด็ก ๆ ตอบคําถาม บอกเด็ก ๆวา
มิชชันนารีตอ
 งเรียนรูใ
 นการยอมรับวัฒนธรรมของผูค
 นทีต
่ นไปรับใช
ครอบครัวการแมนยอมรับวัฒนธรรมของเปรู
สิง่ นี้ทาํ ใหเปนไปไดสาํ หรับพวกเขาในการเปนพยานตอผูคนถึงเรือ
่ งพระเยซูค
ริสตและนําคนมากมายมาตอนรับพระเยซูพระผูช
 ว
 ยใหรอด
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ใชแผนกิจกรรมที่ 7 เพื่อชวยใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูขอพระคัมภีร
“และทานทั้งหลายจะเปนพยานฝายเรา ในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแควนยูเดีย
แควนสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผนดินโลก” (กิจการ 1:8) กอนเริ่มเรียน
ใหเขียนขอพระคัมภีรไวบนกระดาษขนาดใหญหรือกระดาษแข็ง
บอกเด็ก ๆ วา หนึง่ ในสถานทีใ
่ นเปรูทผ
ี่ ูคนนิยมไปคือ มาชู ปชู
สถานทีน
่ ี้เปนหนึง่ ในบานของชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผาอินคาที่อยูใ
 นเปรูเมือ
่ ห
ลายรอยปที่ผา นมา มาชู ปชส
ู รางติดเทือกเขา ผูคนปลูกพืชแบบขัน
้ บันได
นี่ทาํ ใหยากตอคนภายนอกหรือศัตรูทจ
ี่ ะเขาถึงพวกเขา
ถือขอพระคัมภีรขึ้นและบอกวา พระคัมภีรน
 ี้เปนถอยคําของพระเยซู
อานขอพระคัมภีรออกเสียง พูดคุยถึงความหมายของเยรูซาเล็ม ยูเดีย
สะมาเรีย และที่สุดปลายแผนดินโลก ใหเด็ก ๆ
อานพระคัมภีรออกเสียงพรอมกันสองครั้ง
จากนั้นขออาสาสมัครหนึ่งหรือมากกวานั้นใหทองขอพระธรรม
แจกแผนกิจกรรมที่ 7 และอธิบายคําสั่งใหเด็ก ๆ กอนเริ่มทํา
หนุนใจใหเด็กนําขอพระธรรมนี้กลับบานและทองจํา

ชวงอธิษฐาน
บอกเด็ก ๆ วา ผูคนทีอ
่ าศัยอยูใ
 นปาของเปรูอยูหา งไกลจากเมืองมาก
บอยครัง้ พวกเขาอาศัยอยูกน
ั เอง ชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผาอินคาสราง มาชู
ปชู อยูบนเทือกเขาเพือ
่ ไมใหมใ
ี ครเขาถึงพวกเขาได
แตไมมีทไ
ี่ หนทีพ
่ ระเจาไปไมได
พระเจาไดยน
ิ คําอธิษฐานของผูค
 นไมวา พวกเขาจะอยูทไ
ี่ หนในโลก
ถามเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ
มีหัวขออะไรทีอ
่ ยากอธิษฐานเผือ
่ สําหรับผูคนในปาของเปรู? ใหแนวทางเด็ก
ๆ ในการอธิษฐานเผื่อ :
ผูคนที่จะตอนรับพระเยซูเปนผูชวยใหรอด
 ความปลอดภัยของมิชชันนารีที่เดินเขาไปในปา
 ทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน (Work & Witness)
ในการชวยสรางคริสตจักรในปาของเปรู
นําเด็กในชวงการอธิษฐาน
หนุนใจใหเด็กบางคนกลาวคําอธิษฐานหนึ่งประโยค ใหเด็ก ๆ
เขียนหัวขอคําอธิษฐานของพวกเขาและติดไวที่วาวคําอธิษฐาน
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บทที่ 8: เอกวาดอร
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ
ไดคนพบวาพระเจาทรงทํางานผานการอธิษฐานในการปกปองและชวยเหลือมิ
ชชันนารีในสถานการณที่อันตรายไดอยางไร

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน











เอกวาดอรเปนคําในภาษาสเปนหมายความวา เสนศูนยสูตร
เกาะกาลาปาโกส ตั้งอยูนอกอาวเอกวาดอร
ซึ่งเปนที่อาศัยของสัตวที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากที่สุดในโลก
เพนกวินที่อาศัยอยูนอกอาวเอกวาดอรเปนเพนกวินเพียงกลุมเดียวที่พบไดท
างเหนือเสนศูนยสูตร
หนึ่งในสัตวบนเกาะกาลาปาโกสที่เปนที่รูจักมากที่สุด คือ
เตายักษกาลาปาโกส ซึ่งเปนชื่อของเกาะ
ตัวลามะเปนสายพันธุเดียวกับอูฐ
ซึ่งถูกเลี้ยงไปเอกวาดอรเพื่อใชเปนพาหนะ และไวเพื่อเฝาฝูงสัตว
เอกวาดอรไดรับการขนานนามวา “ตรงกลางของโลก”
เพราะวามีเสนศูนยสูตรพาดผาน

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
ปูโตะดวยผาหมหลากสีของชนเผาอินเดียแดง
จัดวางรูปภาพที่เปนสัญลักษณของเอกวาดอร เชน ภูเขาไฟ ภาพเทือกเขา,
ภาพพฤกษชาติและสัตวทองถิ่น รวมถึงหาดทรายที่สวยงาม
ติดหัวขอไวบนบอรดวา – การสํารวจเอกวาดอร
ติดแผนที่เอกวาดอรไวบนพื้นสีเหลือง สีน้ําเงินเขม
และสีแดง(สีธงชาติเอกวาดอร) เตรียม “หีบสมบัติ”
เพื่อใชเปนหนึ่งในกิจกรรมบทเรียน (ใชกลองเครื่องประดับ
กลองรองเทาที่ตกแตงแลว หรือกลองของขวัญ)
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ติดปายไวที่มุมหนึ่งของหองเขียนวา “มุมอธิษฐาน” เตรียมโตะและเกาอี้
บนโตะนั้นใหวางตะกราคําอธิษฐานสําหรับใหเด็ก ๆ
ไดเลือกเมื่อเขามาอธิษฐาน วางกระดาษและดินสอไวบนโตะเพื่อที่เด็ก ๆ
จะสามารถเพิ่มคําอธิษฐานของพวกเขาลงในตะกราดวย
กอนเริ่มชั้นเรียน
เขียนขอมูลเบื้องตนทั้งหกขอไวบนกระดาษยาวขอละหนึ่งแผนและเอาแตละขอ
ใสไวในซองจดหมายที่เขียนดานนอกวา “สํารวจเอกวาดอร”
เขียนหมายเลขของซอง 1-6 แลวติดซองจดหมายไวบนกระดาน
เขียนตัวเลขไวบนกระดาษเล็ก ๆ เพื่อทําเปนสลากแลวใสลงไปในหีบสมบัติ
ถามเด็ก ๆ วา คําวา “สํารวจ” หมายความวาอยางไร?
(การคนหาขอมูลที่ไมเคยรูมากอน หรือการเดินทางไปเพื่อคนหาสิ่งใหม)
บอกเด็ก ๆ วา วันนี้เราจะมาสํารวจประเทศเอกวาดอรกัน
เราจะไดเรียนรูสงิ่ ที่นา สนใจเกีย
่ วกับประเทศนี้
ใหเรามาดูประเทศเอกวาดอรบนแผนทีโ่ ลก
ใหสังเกตวาประเทศเอกวาดอรอยูในทวีปอเมริกาใตและมีชายแดนติดกับประเ
ทศโคลัมเบียและเปรู แตก็ติดกับมหาสมุทรแปซิฟคดวย ชี้ไปที่เมืองกีโต
เมืองหลวงของประเทศ
บอกเด็ก ๆ วา ประเทศเอกวาดอรไดรับการตัง้ ชื่อตามเสนสมมติทพ
ี่ าดผาน
มีใครรูบา งวาเสนสมมตินี้เรียกวาอะไร? (เสนศูนยสต
ู ร
พาดผานตรงกลางของโลก แบงเปนซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต)
มีอนุสาวรียตงั้ อยูบนเสนศูนยสต
ู รในประเทศเอกวาดอร
สถานทีน
่ ี้เปนที่ดงึ ดูดของนักทองเที่ยว
ถาเรายืนอยูที่เสนศูนยสูตรในเวลาเทีย
่ งจะไมเห็นเงาของเราเลย
ตอนนี้ ใหเราคนหาขอมูลบางอยางเกีย
่ วกันเอกวาดอรกน
ั
ขออาสาสมัครหกคนมาจับฉลากจากหีบสมบัติทีละคน
ใหแตละคนอานขอมูลเบื้องตนในซองจดหมายตามหมายเลขที่จับได
บอกเด็กวาการสํารวจประเทศเอกวาดอรของเราเพิ่งเริ่มตน
มิชชันนารีทุกคนเปนวีรบุรุษ
พวกเขาเดินทางไปยังดินแดนที่ไมรูจักและสถานที่ที่อันตรายเพื่อทําตามการทร
งเรียกของพระเจา วีรบุรุษของเราในบทเรียนนี้คือ ดอน ค็อกซ
ซึ่งถูกลักพาตัวในขณะที่รับใชอยูในเอกวาดอร
เรื่องราวของเขาเปนหนึ่งในการอดทนรอคอยและความหวังและความสัตยซื่อข
องพระเจา
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ผูเชื่อทั่วโลกไดแบงปนภาระใจเกี่ยวกับการถูกลักพาตัวของดอนและยกเสียงเป
นเสียงเดียวในการอธิษฐาน เมื่อเกิดความเปนหนึ่งเดียวกัน
คริสตจักรก็มาถึงจุดที่ดีที่สุดและแตละคนเขมแข็งในความเชื่อขึ้น
ซึ่งเปนเพราะประสบการณการสรางความเชื่อนี้เองที่ทําใหเรื่องราวของดอนคว
รไดรับการบอกเลา
บอกเด็ก ๆ วา นีเ่ ปนเรือ
่ งจริงของ ดอน ค็อกซ วีรบุรษ
ุ มิชชันนารี
ดอนถูกลักพาตัวขณะที่รับใชอยูใ
 นเมืองกีโต ประเทศเอกวาดอร ในป 1995
เรือ
่ งราวของดอนเปนเรือ
่ งราวของการอดทนรอคอย ความหวัง
และการหนุนใจ

เรือ
่ งราวพันธกิจ : สิ่งทีน
่ า กลัวบนภูเขา
โดย เบฟ เบอรเบ
มิชชันนารี ดอน ค็อก ตื่นมารองดวยความตกใจ! มีบางอยางผิดปกติ
เขาหนาวและหิว และยังมีเสียงยุงบินรอบหัวของเขา
เขาเรียกความทรงจํากลับมาทันใด
เมื่อวานนี้เองที่เขาเขาไปในเมืองเพื่อไปพบคนที่สนใจจะซื้อรถยนตของเขา
ชายสองคนและหญิงหนึ่งคนพบกับเขาและถามขอลองขับกอนตัดสินใจซื้อ
ดอนตกลงใหลอง แตเมื่อพวกเขาขับรถออกไปนอกเมือง
ดอนรูไดวาเขาทําสิ่งที่ผิดพลาดไปแลว พวกเขารับชายอีกสองคนขางทาง
และกลายเปนหาคนตอเขาคนเดียว
ตอนนี้ดอนอยูในปาฝนทึบสักหนึ่งในเทือกเขาแอนดีสของเอกวาดอร
เขาอยูหางไกลจากบานของเขาในกีโต ภรรยาของเขา เชอรีล และลูกชายทั้งสี่
เขาจําไดวาเดินทางมาเปนระยะไกลจนมาถึงที่นั่น
เดินกระโผลกกระเผลกขึ้นลงภูเขาและผานพุมไมหนา เขาไดแผลฟกช้ํา
ขีดขวน และหนาวมาก
ชายสองคนในกลุมโจรลักพาตัวเขาคอยเฝาเขาอยูในตอนนี้
จากสิ่งที่เขาจะบอกได
เขาอยูบนไมกระดานเกาผุพังโดยมีโจรลักพาตัวเขานอนอยูขางใต
เขาดึงผาหมขึ้นคลุมหัวเพื่อกันยุงที่กําลังหิว
โจรลักพาตัวเขาบอกวาเขาจะไดรับการปลอยตัวหลังจากที่ครอบครัวเขาจายเงิ
นคาไถหาแสนดอลลาร เขารูวาภรรยาเขาไมมีเงินมากขนาดนั้น
หรือแมแตคริสตจักรนาซารีนในการจายคาไถ เขาสงสัยวาจะเกิดอะไรขึ้น
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หลายวันผานไป ดอนหวังวาเขาจะไดรับการชวยเหลือ
แตตนไมสูงไดบังที่หลบภัยนี้ไว ในชวงสัปดาหแรก
ดอนใชอาวุธเพียงสองชิ้นที่เขามี คือ อธิษฐานและพระคัมภีรฉบับกระเปา
ทุกเชา เขาจะอธิษฐานเสียงดังที่สุดเทาที่จะดังได ในชวงกลางวัน
เขาอานพระคัมภีรออกเสียงดังเพื่อที่โจรลักพาตัวจะไดยิน
พระวจนะของพระเจาไดเขาไปในหูและความคิดของพวกเขา
เมื่อกลางวันสิ้นสุดและกลางคืนอันหนาวเหน็บมาเยือน
ดอนขดตัวใตผาหมและอธิษฐานดวยคําอธิษฐานที่เขาเคยเรียนเมื่อเปนเด็ก
“ตอนนี้ขาพระองคจะนอนลง
ขอพระองคทรงโปรดรักษาวิญญาณจิตของขาพระองค
หากขาพระองคตองตาย...” เขาทําดีทีสุดแลว จิตใจของเขามีสันติสุข
มีอาวุธอีกชิ้นที่ใชเพื่อชวยดอน –
คําอธิษฐานของพี่นองนาซารีนนับลานคนทั่วโลก เมื่อพวกเขาอธิษฐาน
พระเจาปกปองดอนจากความเจ็บปวย –
แมวาเขาจะหนาวเหน็บจากอากาศบนเทือกเขา หิว กระหาย
และเผชิญกับความทรมานและอาจเสียชีวิตได
พระเจายังไดชวยเชอรีลและลูกชายของเขาในยามยากลําบากนี้อีกดวย
และพระเจาไดชวยเจาหนาที่ในการหาเบาะแส
นักเจรจาที่พูดคุยกับโจรลักพาตัว
และตํารวจที่แกะรอยโทรศัพทที่นําไปหาโจรลักพาตัวได
คําอธิษฐานของคนของพระเจาเปนฤทธิ์เดชในการชวยเหลือดอน ค็อกซ!
ไมนาน เมื่อตํารวจและนักสืบรูวาดอนถูกพาตัวไปที่ไหน
พวกเขาก็ขึ้นรถและเดินทางไปยังที่หลบภัยในภูเขาเพื่อชวยเหลือ
เขาปนขึ้นบนเขาที่สูงชันและเสนทางที่อันตรายเพื่อสะกดรอยตามโจรลักพาตัว
ในที่สุด พวกเขาก็มาถึงพื้นที่ที่โจรลักพาตัวดอนขังเขาไว
ในเทือกเขานั้น ทองฟามืดเร็ว
โจรลักพาตัวดอนที่เฝาดอนนั้นไดเขานอนแลว ไมกี่นาที
ตํารวจไดกระโดดครอมเขาและปดปนสั้นของเขาออกไป ในเวลาเดียวกัน
ตํารวจรีบมาหาดอนตะโกนวา “มิสเตอร ค็อกซ พวกเราเปนตํารวจ
คุณปลอดภัยแลว!”
“มีคนมาชวยเราแลว!” ดอนคิด “เราไมตองตายอยูบนภูเขานี้แลว!”
การลักพาตัวจบแลว มิชชันนารี ดอน ค็อกซเปนอิสระแลว
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เครื่องบินไดพาวีรบุรุษดอน ค็อกซกลับถึงสนามบิน โอ’แฮรในชิคาโกวันที่
25 ธันวาคม 1995 ซึ่งเปนวันคริสตมาส ดอนออกจากเครื่องบินเปนคนแรก
เขาโผเขากอดภรรยาของเขา เชอรีลและลูกทั้งสี่คือ ฟล, แมท, พอล, และไมค
นาแปลกประหลาดที่หลังจากที่อยูในภูเขา เขายังมีเงินเหลือในกระเปา 400
ดอลลาร โจรลักพาตัวไมเคยหาเงินนี้พบ ที่สําคัญยิ่งกวา เขาเปนอิสระ
เขาไดรับความอบอุน และเขาไดกลับบาน!
นี่เปนคริสตมาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา!
สูการอภิปราย
หลังจากอานเรื่องของดอน ค็อกซแลว ใหถามคําถามตอไปนี้ :
1.
2.
3.
4.
5.

ชวงที่ดอน ค็อกซถูกพาตัวไปโดยโจรลักพาตัว เด็ก ๆ
วาเขาจะคิดวาพระเจาทรงลืมเขาแลวหรือเปลา?
สองสิ่งที่ดอนทําเพื่อแสดงวาเขาใววางใจในพระเจาคืออะไร?
(การอธิษฐานและอานพระคัมภีร)
การอธิษฐานแทนผูอื่นคืออะไร? (การอธิษฐานในนามของผูอื่น
หรือเพื่อบุคคลอื่น)
เมื่อเด็ก ๆ มีปญหา
ถาเรารูวามีคนอธิษฐานเผื่อเราจะเปนการชวยเราหรือไม?
เด็ก ๆ รูจักคนที่ตองการความชวยเหลือในตอนนี้หรือไม?
เราอธิษฐานเผื่อเขาไดหรือไม?
จะเปนการดีอยางไรถาเราบอกคนนั้นวาเรากําลังอธิษฐานเผื่อเขา?
(จะเปนการหนุนใจเขาที่เขาไดรูวาคุณมีสวนในการอธิษฐานเผื่อ
เพื่อชวยใหเขาไดเขมแข็งขึ้นในความเชื่อ)

ใชเวลาในการอธิษฐานเผื่อผูอื่น บอกเด็ก ๆ
วาเขาไมจําเปนตองใชชื่อเจาะจงก็ไดแลวแตความเหมาะสม ย้ําเตือนเด็ก ๆ
ใหขอบคุณพระเจาสําหรับการตอบคําอธิษฐานและการตอบคําอธิษฐานของดอ
น ค็อกซ หนุนใจใหเด็ก ๆ อธิษฐานเผื่อผูอื่นทุกวันเปนประจํา
บอกเด็ก ๆ วา พวกเขาแตละคนจะไดทําหนังสือเลมเล็ก ๆ
ที่มีเรื่องราวของดอน ค็อกซ แจกแผนกิจกรรม 8 ใหเด็ก ๆ ตัดหนังสืออกมา
แสดงตัวอยางในการพับหนังสือออกเปนสามพับโดยเริ่มจากซายมือเมื่อทําใหเ
ปนหกหนา หนาแรก (หนาปก) ใหเด็ก ๆ เขียนหัวเรื่องวา สิ่งที่นากลัวบนภูเขา
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ในหนา 5 และ 6 ใหเขียนเลขหนาและเขียนคําวา: การชวยเหลือ การกลับบาน
จากนั้นใหเด็ก ๆ ระบายสี ตัดออกจากกัน และติดกาวใหถูกลําดับหนา
ตอไปนี้เปนลําดับของคําที่ใชในหนังสือเลมเล็ก :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สิ่งที่นากลัวบนภูเขา
การลักพาตัว
ที่หลบภัยบนภูเขา
การอธิษฐาน
การชวยเหลือ
การกลับบาน

หนุนใจเด็ก ๆ ใหนําหนังสือเลมเล็กกลับบานเพื่อแบงปนใหคนอื่น ๆ
และเพื่อย้ําเตือนพวกเขาถึงความสําคัญของการอธิษฐาน

ชวงอธิษฐาน
บอกเด็ก ๆ วา มีไมบอ
 ยครัง้ นักที่เราจะไดยน
ิ เรือ
่ งการลักพาตัวมิชชันนารี
เหมือนเรือ
่ งของดอน ค็อกซ
แตเรือ
่ งราวของวีรบุรษ
ุ มิชชันนารีนน
ั้ มีเกิดขึ้นทุกวัน
เราจําตองอธิษฐานตอเนือ
่ งเผือ
่ สําหรับคนที่ไดรับความทุกขและอยูใ
 นสถานกา
รณยากลําบาก ในทุกป
คริสตจักรนาซารีนไดจด
ั วันอธิษฐานเผือ
่ สําหรับคริสเตียนที่ถก
ู ขมเหง
ทุกคนไดรบ
ั การหนุนใจใหเขารวมในการอธิษฐาน
ใหระลึกหัวขอเหลานี้เมื่อเราอธิษฐานเผือ
่ ผูคนในเอกวาดอร :
หัวขออธิษฐาน







อธิษฐานเผื่อใหทุกคนไดยินไดฟงขาวประเสริฐ
อธิษฐานใหคริสตจักรเติบโตขึ้น
ขอใหพระเจาชวยเหลือเด็กชายและเด็กหญิงในโรงเรียน ในคริสตจักร
และที่บานในประเทศเอกวาดอร
อธิษฐานเผื่อสําหรับมิชชันนารีที่รับใชในเอกวาดอร
ขอบคุณพระเจาสําหรับพระพรที่เราไดรับ
ขอใหเด็ก ๆ เขียนหัวขออธิษฐานลงไปและติดกาวไวบนวาวคําอธิษฐาน
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บทที่ 9: บราซิล
วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็ก ๆ ตระหนักถึงวิธีการที่สรางสรรคในการประกาศขาวประเสริฐ

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน









บราซิลเปนประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับหาของโลก
มีเนื้อที่กวาครึ่งในทวีปอเมริกาใต
บราซิลมีสถิติเปนแชมปฟุตบอลโลกมากกวามากกวาประเทศใด ๆ
ในปาดิบชื้นอเมซอน ผูคนนอนบนเปล
บราซิลมีปาดิบชื้นที่ใหญที่สุดในโลก
ผูคนที่อาศัยอยูบริเวณปาดิบชื้นอเมซอนไดรับการเรียกชื่อวาเปนชาวอเมซ
อน
เด็กชาวอเมซอนชอบเลนในปาดิบชื้นซึ่งมีปลาโลมาสีน้ําเงิน ปลาปรันยา
และงูอนาคอนดาที่ทําอันตรายถึงตายได

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
สรางบรรยากาศแบบปาดิบชื้นดวยใบพืชจริงหรือของเลียนแบบก็ได
เมื่อเด็ก ๆ เขามาในหองเรียน เปดแผนซีดีที่เปนเสียงสัตวในปา
หรือเสียงน้ําไหลหลากหรือน้ําตก บนกระดาษแผนใหญ ใชฟองน้ําชุบสีเหลือง
สีเขียว และสีฟาเพื่อทําลวดลายที่หลากหลาย หลังจากที่ภาพแหง
ใหตัดใบไมเพื่อทําเปนขอบของบอรด ติดพื้นบอรดดวยกระดาษสีเขียว
และเขียนวา “ปาดิบชื้นอเมซอน” จัดแสดงภาพสัตว นก ปลา แมลงตาง ๆ
และดอกไมซึ่งพบไดในปาดิบชื้น (ใช Google คนหาคําวา “Amazon rain
forest animals” หรือคนหาจากหนังสือในหองสมุด)
หากเปนไดใหจัดวางเปลญวนไวดวย
ติดกระดาษสีน้ําเงินบนพื้นเพื่อทําเปนแมน้ําอเมซอน ใหเด็ก ๆ นั่งริม “ฝงแมน้ํา”
เมื่อพวกเขาเขามาเรียน
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จาก 62 เมืองที่แมน้ําอเมซอนไหลผาน มี 10 เมืองที่มีถนนเขาถึง แตอีก 52
เมืองมีเพียงทางน้ําเทานั้น มีชุมชนกวา 20,000
ชุมชนที่ขาวประเสริฐยังเขาไมถึง ศจ.มานูเอล ลิมา
มิชชันนารีจากประเทศบราซิล เปนศิษยาภิบาลคริสตจักรในเซา เปาโลกวา 24
ปและภายหลังไดรับการทรงเรียกใหไปประกาศและตั้งคริสตจักรใหมในอเมซอ
น ในที่สุด ก็มีเงินพอที่จะซื้อเรือ
โดยครึ่งหนึ่งของเงินนั้นมาจากคริสตจักรในบราซิล เรือมีชื่อวา Jesus the
Hope (พระเยซูผูเปนความหวัง)
ไดพาทีมฉายภาพยนตรพระเยซูและทีมแพทยและสถานีวิทยุซึ่งไดกระจายขาว
ประเสริฐออกไปยังผูคนนับพัน
กอนเริ่มเรียน
ตัดแผนปายเปนรูปเรือหกลําและเขียนขอมูลเบื้องตนลงไปในแตละลํา
บอกเด็ก ๆ วา บนแผนทีเ่ ราจะเห็นไดวา บราซิลมีขนาดใหญมากแคไหน
มันกินเนือ
้ ที่เกือบครึง่ หนึง่ ของทวีปอเมริกาใต
บราซิลมีพน
ื้ ที่ปา ดิบชืน
้ ที่กวางใหญทส
ี่ ด
ุ ในโลก
ผูคนทีอ
่ าศัยอยูใ
 นปาดิบชืน
้ นี้ถูกเรียกวา ชาวอเมซอน
ใหเราลองคิดดูวา การใชชีวต
ิ อยูในปาดิบชืน
้ อเมซอนนั้นเปนอยางไร
ถาเราเปนชาวอเมซอน
เด็กอาจมีบา นที่ทาํ ดวยไมผูกติดเขาดวยกันโดยใชเถาวัลยหรือสรางดวยไมกร
ะดานทีไ
่ มทาสี แมอาจทําขนมปงใหกน
ิ
และพอก็อาจชอบการลาสัตวโดยใชธนู
อาหารกลางวันของเราก็อาจเปนลิงตัวอวนที่ทาํ ใหสุกบนกระดองของตัวนิม
่
ถามเด็ก ๆ วา เราจะไดรับการสอนหนังสืออยางไร บอกเด็ก ๆ วา
ถาเราเปนเด็กอเมซอน เราก็จะเรียนหนังสือผานทางวิทยุ
จากนัน
้ เราก็จะไปเลนในปาดิบชืน
้ ที่มีปลาโลมาสีชมพู ปลาปรน
ั ยา และงู
อนาคอนดา
ถามเด็ก ๆ วา ถาเราไมสบายเราจะไปทีไ
่ หน? บอกเด็ก ๆ วา
ในปาอเมซอนอาจไมมีหมอหรือคลินิกใกลเคียง
หมอมิชชันนารีอาจเดินทางดวยเรือตามแมนา้ํ อเมซอนเพือ
่ ดูแลและแบงปนควา
มรักของพระเจา
ทบทวนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศบราซิลโดยอานออกเสียงขอมูลที่ติด
อยูกับเรือ
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ทํา Rain Stick
กอนเริ่มเรียน ตัดกระดาษวงกลมไวสําหรับทอที่จะใหเด็กแตละคน
ทําตัวอยางของ rain stick ทดลองโดยใชวัสดุตาง ๆ
ใสเขาไปในทอเพื่อใหไดเสียงที่ชอบ
รางวงกลมดานลางของแกนกระดาษชําระ
2. วาดวงกลมใหมีขนาดใหญกวาวงกลมแรก 1 นิ้ว
3. ตัดวงกลมใหญออกมาทําเปนตนแบบ
4. นําตนแบบมาตัดเปนวงกลมเพื่อปดปลายทั้งสองดาน
5. ตัดตรงจากขอบดานนอกของวงกลมแตละอันเขามาหนึ่งนิ้ว
โดยตัดหางกันประมาณครึ่งนิ้ว
บอกเด็ก ๆ วา ในปาดิบชืน
้ อเมซอนนัน
้ มีฝนตกทุกวัน
1.

วันนีเ้ ราจะทําอุปกรณทําเสียงฝนตก rain sticks
เปนเครือ
่ งย้าํ เตือนเพือ
่ ขอบคุณพระเจาสําหรับปาดิบชืน
้ และอธิษฐานเผือ
่ ชาวอเ
มซอนทีอ
่ าศัยอยูทน
ี่ น
ั่
แจกอุปกรณและใหเด็ก ๆ ทําอุปกรณเสียงฝนตก rain stick ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ปดปลายทอดานหนึ่งดวยแผนวงกลมโดยพับสวนลิ้นที่อยูเหนือขอบและติด
ลงไปดวยเทปกาว
ขยํากระดาษฟอยลตามยาวและใสเขาไปในทอ
เติมวัสดุที่ทําใหเกิดเสียงลงไป หนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสอง (เมล็ดถั่วแหง ขาว
ฝกถั่ว)
ปดปลายทออีกดานหนึ่ง แลวตกแตง
พลิกกลับปลายทอของอุปกรณเสียงฝนตก rain stick ชา ๆ เพื่อฟงเสียง
“ฝน”

เรือ
่ งราวพันธกิจ : ไดรบ
ั การปลดปลอย
โดย แครอล แอนน อีบาย
บอกเด็ก ๆ วา อาจารยมานูเอล ลิมาเปนมิชชันนารีจากประเทศบราซิล
เขาเดินทางไปโดยทางเรือทีช
่ ื่อวา Jesus the Hope เพือ
่ ไปยังหมูบา นเล็ก ๆ
ตามฝง แมนา้ํ ดําในปาอเมซอน
เรือ
่ งราวนีจ
้ ะบอกวาอาจารยมานูเอลไดชว
 ยเหลือครอบครัวทีต
่ อ
 งการความหวัง
อยางไร
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ความมืดไดปกคลุมปาดิบชื้นเมื่อเรือที่ชื่อ Jesus the Hope
ลองไปตามทะเลดํา เซา เซบัสติอูคือปลายทาง
ทีมพันธกิจไดเคยมาเยี่ยมที่นี่มากอนกับเรือที่นําทีมมาฉายภาพยนตรพระเยซู
ทีมแพทย และการกระจายเสียงเรื่องขาวประเสริฐทางวิทยุ
เรือไดนําความหวังไปสูพื้นที่ที่โดดเดี่ยวในอเมซอน
ชีวิตไดเปลี่ยนไปและมีคริสตจักรใหมเกิดขึ้น
ตอนนั้นเปนเวลาตีหนึ่งเมื่ออาจารยมานูเอลและทีมงานไดลงจากเรือและยา
ยไปนั่งเรือพาย เมื่อเขาเดินทางผานแมน้ําที่ปกคลุมไปดวยหมอก
พวกเขามีเพียงแสงไฟที่บอกปลายทาง –
ไฟฉายที่ผูคนบนฝงที่รอคอยพวกเขาถือไวเพื่อนําทาง
“อาจารยดูสิ” หนึ่งในทีมงานกระซิบ “จระเข!”
อ.มานูเอลเห็นตาของจระเขบนผิวน้ํา
มันสองประกายเหมือนบอลไฟในยามค่ําคืน
เขาหายใจและอธิษฐานเมื่อเขาและทีมพยายามเขาฝง โดยแสงของไฟฉาย
พวกเขาเดินไปตามทางเพื่อไปบานของ บารนูเบและภรรยา ซานดรา
ซึ่งเปนเจาของบาน
“ยินดีตอนรับครับ อาจารย!” บารนูเบรองออกมาดวยรอยยิ้มแหงความยินดี
ทีมพันธกิจไดเขาไปในบานเล็ก ๆ ที่มีพอแมและลูก ๆ แปดคนนอนหลับอยู
เชาวันตอมา อาจารยมานูเอลตื่นขึ้นจากการที่ไดยินเสียงตาง ๆ ในปา
ลิงกําลังคุยจอกัน และนกกําลังสงเสียงรอง
ซานดราเสริฟขนมปงและนมใหแกทีม เธอมองไปที่ลูก ๆ และบอกวา
“ไปที่อื่นกอนตอนที่แขกยังกินอยู”
เมื่อเด็ก ๆ ไปขางนอก
ทีมงานก็นึกขึ้นไดวาถาพวกเขาไมเหลือเศษขนมปงไวบนจาน พวกเด็ก ๆ
ก็จะไมมีกินเลย
อาจารยสํารวจในตอนกลางวันขณะที่พวกเขาเดินรอบ ๆ บาน
เขาก็เกิดความเศราในใจเมื่อเขามองไปที่ไมกระดานที่ไมไดทาสี
ชิ้นสวนกระปองที่นํามาทําหลังคา และเฟอรนิเจอรราคาถูกในบาน
ครอบครัวนี้มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย ไมมีไฟฟา มีน้ําเพียงเล็กนอย
และไมมีอาหารกิน
หนึ่งในทีมไดแสดงความเห็นวา “อาจารยครับ พวกเขายากจนมาก
แตพวกเขากลับดูมีความสุขมาก”
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อาจารยมานูเอลตอบ “ใชแลว ยกเวน เอลซิเล และ เอลซิเมเร
ลูกสาวสองคนของเขา ผมสงสัยวาทําไมพวกเขาจึงดูเศราสรอย”
คืนนั้น
ครอบครัวนี้และเพื่อนบานไดมารวมตัวกันที่สถานนมัสการเล็กที่อยูใกล ๆ
ในระหวางการนมัสการ ลูกสาวสองคนของพวกเขาก็เริ่มสั่นและทําเสียงแปลก
ๆ ชายหลายคนชวยกันพาพวกเขาออกไปจากสถานนมัสการ
“อาจารย ชวยลูกสาวผมดวย” พอไดรองขอ “พวกเธอมีพฤติกรรมที่แปลก
พวกเธอมักรองไหและดูโกรธกริ้ว ขอชวยพวกเธอดวย!”
อาจารยมานูเอลไดไปเยี่ยมบางคนในหมูบานในวันถัดมา
เขาถามคนในหมูบานวา “ทําไมเด็กสาวสองคนนี้ถึงมีพฤติกรรมอยางนี้?
มีอะไรทําใหพวกเขาเศรา?”
หนึ่งในผูนําหมูบานไดกลาววา “เราคิดวาการอธิษฐานของพวกเธอเปนเหตุ
พวกเธออธิษฐานแปดชั่วโมงทุกวัน!
พวกเธอรบกวนวิญญาณคนตายในสุสานดานหลังคริสตจักร”
อาจารยมานูเอลเขาใจแลววาผูคนกลัววิญญาณรายและอํานาจของซาตาน
เขากลับไปหาทีมและบอกวา
“เราตองอธิษฐานอดอาหารเพื่อใหพระเจาสถิตในสถานที่นี้และเพื่อใหซาตานพ
ายแพไป ผมเชื่อวาซาตานไดใชอํานาจของมันทรมานหญิงสองคนนี้
ซาตานไดพยายามทําลายสิ่งที่ดีของที่นี่
แตพระเจาประสงคจะทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมในที่นี้”
อาจารยมานูเอลไดไปหาหญิงทั้งสองและขออธิษฐานเผื่อ
ในตอนแรกพวกเธอก็ตื่นกลัว
แตพวกเธอก็คุกเขากับเขาเมื่อเขาเทใจใหพระเจา
พระเจาทรงตอบคําอธิษฐาน
พวกเธอไดรับการปลดปลอยและมอบชีวิตใหแกพระเยซูคริสต
พวกเธอเปนไทและตอนนี้มีความเชื่อเขมแข็งและมีความชื่นชมยินดีในหัวใจ
ตอนนี้บารนูเบและซานดราก็มีลูกแปดคนที่มีความสุขและมีรอยยิ้มบนใบหนา
เรือไดนําพระเยซู ผูเปนความหวัง และพระองคจะไมทรงทอดทิ้งพวกเขาเลย
สูการอภิปราย
บอกเด็ก ๆ วา สําหรับผูคนในอเมซอนแลว แมนา้ํ คือชีวิต
หมูบา นริมแมนา้ํ สวนใหญเขาถึงไดโดยทางเรือเทานัน
้
อาจารยมานูเอล
ลิมารูส
 ก
ึ ถึงการทรงเรียกใหไปอเมซอนเพือ
่ ชวยเหลือไมเพียงแตผูที่ทนทุกขทา
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งรายกายเทานัน
้ แตฝา ยวิญญาณดวย
เขาฝนวาจะมีเรือซึง่ นําเขาไปรับใชในหมูบา นเหลานี้ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
มีการระดมเงินทุนไดเพียงพอสําหรับการซือ
้ เรือลองแมนา้ํ มันมีชอ
ื่ วา Jesus
the Hope พระเยซูกไ
็ ดทาํ พระราชกิจจากเรือดวยเหมือนกัน ลูกา 5:3
ไดกลาววา “แลวพระองค (พระเยซู) ทรงนัง่ ลงสอนประชาชนจากเรือนัน
้ ”
เรือที่นาํ ทีมฉายภาพยนตรพระเยซู ทีมแพทย และวิทยุกระจายเสียง
ไดเตรียมวิธก
ี ารแบงปนขาวประเสริฐทีส
่ รางสรรค ถามเด็ก ๆ วา
มีทางใดอีกบางทีข
่ า วประเสริฐจะถูกเผยแผออกไป? (คําตอบที่เปนไปได :
โทรทัศน ซีดี การสอน เทศนา รองเพลง ทีมเพื่อการกอสรางและเปนพยาน
(Work & Witness) เครื่องมือเพื่อการประกาศ เชน EvangeCube,
Evangelism Ball ฯลฯ)
แจกแผนกิจกรรมที่ 9 และบอกใหเด็ก ๆ
ขีดลากเสนเชื่อมจุดเพื่อทําเปนภาพเรือที่ชื่อวา Jesus the Hope
สังเกตวาชื่อของเราเขียนเปนภาษาโปรตุเกสซึ่งเปนภาษาประจําชาติของบราซิ
ล จากนั้นใหเด็ก ๆ
ระบายสีเรือที่นําอาจารยมานูเอลและทีมไปยังปาอเมซอนเพื่อแบงปนขาวประเส
ริฐ

ชวงอธิษฐาน
กอนเริ่มชั้นเรียน ไปที่ www.worldmissionbroadcast.org
และตรวจสอบกับประธาน NMI เกี่ยวกับการถวายของ พันธกิจวิทยุทั่วโลก
(World Mission Broadcast)
บอกเด็ก ๆ วา เราไดเรียนหลายสิง่ เกีย
่ วกับบราซิล
แตหนึง่ ในสิง่ ทีส
่ าํ คัญที่สุดที่เราตองระลึกไวนน
ั่ คือพระเยซูไดนาํ ความหวังไปสู
ผูคนที่หว
ิ กระหาย
ใหเราอธิษฐานเผือ
่ อาจารยมานูเอลและทีมงานทีร่ ับใชไปกับเรือ Jesus the
Hope อธิษฐานใหมเี ด็กชายและเด็กหญิงพรอมทัง้ ครอบครัวตอนรับพระเยซู
เราสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงไดโดยการอธิษฐาน
และยังสามารถสรางการเปลีย
่ นแปลงไดดว
 ยการให
ในเวลาไมกี่สัปดาหขา งหนา เขาสามารถหยอดเงินถวายลง “กลองธนาคาร”
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ของเรา เงินถวายนีจ
้ ะชวย พันธกิจวิทยุทั่วโลก (World Mission
Broadcast)ในการนําขาวประเสริฐไปสูปา ในอเมซอนและทัว
่ ทัง้ บราซิลโดยทา
งรายการวิทยุ วิทยุสามารถไปในที่ซงึ่ มิชชันนารีไมสามารถไปได
และพระเยซูก็สามารถตรัสในหัวใจของผูค
 นได
ติดหัวขออธิษฐานเผื่อสําหรับอาจารยมานูเอลและทีมไวบนวาวคําอธิษฐาน
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บทที่ 10: โบลิเวีย
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ
เขาใจวาขาวประเสริฐนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อแบงปนใหแกทุกคน

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน









ในโบลิเวีย มีผูคนหลากหลายกลุม
ซึ่งรวมถึงชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผาไอมาราดวย
ชาวโบลิเวียมากมายกราบไหวธรรมชาติซึ่งเราเรียกวา วิญญาณนิยม
(Animisms)
ตัวลามาเปนสัตวสายพันธุเดียวกับอูฐ แตไมมีโหนกบนหลัง
นกแรงคอนเดียนเปนนกประจําชาติโบลิเวีย
มันเปนนกที่มีขนาดใหญที่สุดในโลกตะวันตก
พื้นที่ราบสูงของโบลิเวียบนเทือกเขาแอนดีสเรียกวา อัลติพลาโต (Altiplano)
โบลิเวียและเปรูแบงแนวชายฝงของทะเลสาบติติกากา
เปนทะเลสาบที่มีความสูงที่สุดและมีความลึกเพียงพอที่จะเดินเรือสําหรับทอง
เที่ยว

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
จัดมุมหองใหดูเหมือนสถานีวิทยุกระจายเสียง สรางหองเล็ก ๆ
สําหรับผูประกาศสองคนโดยตัด “หนาตาง” จากกลองขนาดใหญ
เชนกลองตูเย็น ปดดานนอกกลองดวยกระดาษสีดํา หรือจะทาสีดวยสีดําก็ได
ภายในหองนั้น วางเกาอี้สองตัวและไมโครโฟนสองอัน
หากเปนไดใหยืมวิทยุเครื่องเกามาจัดวาง
เลนเพลงของคริสเตียนเมื่อเด็กเขามาในหอง
แขวนโปสเตอรทองเที่ยวของโบลิเวียไว
มิชชันนารีที่ไปโบลิเวียทํางานกับประชากรที่ไดชื่อเปนคาทอลิกกวา 95
เปอรเซ็นของประชากรทั้งหมด อยางไรก็ตาม
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ผูเชื่อคาทอลิกมากมายไดผสมเอาความเชื่อและพิธีกรรมของวิญญาณนิยมเขา
มาดวย วิญญาณนิยมเปนความเชื่อวามีวิญญาณอยูในธรรมชาติ เชน ตนไม
สัตว ภูเขา และแมน้ํา ภายหลังเขารวมพิธีมิซซา
ชาวโบลิเวียก็จะถวายเครื่องเซนแกวิญญาณในธรรมชาติระหวางทางกลับบาน
บางคนอาจนําขนมปงและน้ําองุนที่ใชในการระลึกถึงการสวรรคตของพระเยซู
ไปกราบไหววิญญาณในธรรมชาติดวย
คนเหลานี้มีความเชื่อในศาสนา และกระนั้นยังหลงไป
พวกเขาเกรงกลัววิญญาณ
ดังนั้นพวกเขาจําเปนตองรักษาความสัมพันธกับพระเจาโดยทางความเชื่อในพ
ระคริสต
ความเชื่อนี้เปนสิ่งที่ไดรับการแบงปนเพราะวาขาวประเสริฐนั้นเปนของคนทุกค
น
บอกเด็ก ๆ วา โบลิเวียเปนประเทศในอเมริกาใต มีชายแดนติดหาประเทศ :
ปารากวัย อารเจนตินา ชิลี เปรู และบราซิล ชี้ตําแหนงประเทศเหลานี้บนแผนที่
บอกเด็ก ๆ วา โบลิเวียมีภม
ู ิประเทศทีแ
่ ตกตางกันสามแบบ –
เขตเทือกเขาแอนดีสที่มีเขตทีร่ าบสูงซึง่ มีขนาดใหญเปนอันดับสองของโลกทีเ่ รี
ยกวา อัลติพลาโน เขตปาดิบชืน
้ ในลุม
 น้าํ อเมซอน และเขตทีร่ าบลุม

ชี้บอกตําแหนงของทะเลสาบติติกากาบนแผนที่ บอกเด็ก ๆ วา
โบลิเวียและเปรูมช
ี ายแดนติดกับทะเลสาบติติกากา
ซึ่งเปนทะเลสาบทีม
่ ข
ี นาดใหญที่สุดในอเมริกาใต ที่ระดับสูงกวาน้าํ ทะเล
12,000 ฟุต มีทะเลสาบทีใ
่ หญที่สุดที่มีความลึกมากพอในเดินเรือได
บอกเด็ก ๆ วา โบลิเวียเปนบานของคนหลากหลายกลุม
รวมทั้งชนพื้นเมืองอินเดียแดงเผาไอมารา บอกเด็ก ๆ วา
ชนเผาไอมารามีชว
ี ต
ิ ในอัลติพลาโนซึง่ มีสภาพพืน
้ ทีท
่ ี่ไมอาํ นวย
พวกเขาปลูกพืชและเลี้ยงสัตว
ซึ่งผูคนสวนใหญในโบลิเวียปลูกพืชและเลีย
้ งสัตว
ตัวลามาที่เปนสัตวสายพันธุเ ดียวกับอูฐนัน
้ เปนสัตวที่เลีย
้ งกันในโบลิเวีย
ลามามีราคาดีจากขนที่นุมซึง่ นําไปใชทาํ เสือ
้ ผา ผาหม และพรม
บอกเด็ก ๆวา คริสตจักรนาซารีนในโบลิเวียมีมากกวา 250
แหงซึง่ มีสมาชิกรวมกันกวา 12,000 คน
อีกทัง้ ยังมีโรงเรียนพระคัมภีรน
 าซารีนอยูใ
 น ลาปาซ
หนึง่ ในสองเมืองหลวงของโบลิเวีย
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เรือ
่ งราวพันธกิจ : คําสาปของกบสามตัว
โดย จีนา เกรท พอทเทนเจอร
บอกเด็ก ๆ วา ลินดา สพับดิงรับใชเปนมิชชันนารีพยาบาลในโบลิเวีย
ซึ่งเธอไดแบงปนความเชือ
่ ในพระคริสตกบ
ั ผูคนทีเ่ ชือ
่ ในวิญญาณนิยม
โรซาเดินมุงหนาไปยังกอกน้ําของหมูบาน
โดยถือถังน้ําและฮัมเพลงที่เธอไดเรียนจากคริสตจักรนาซารีน
เด็กสาววัย 16
ปไดเดินผานรานขายของชําที่ซึ่งเจาของรานและภรรยาจะฉีดยาและจายยาใ
หแกคนในหมูบาน แตพวกเขาไมไดรับการฝกมาโดยตรง
รานคาเปนเพียงแหงเดียวที่คนในหมูบานจะไดรับการรักษาพยาบาล
กระทั่งมีคลินิกนาซารีนมาเปดบนถนนลูกรังที่เลยลงไป
ภรรยาเจาของรานออกมาเพื่อเทน้ําสกปรกใสพุมไม โรซายิ้ม
แตหญิงนั้นถลึงตาใสเธอ
“เฮ” ภรรยาเจาของรานเรียกโรซา
“บอกหญิงมิชชันนารีคนนั้นใหกลับไปในที่ที่เธอมาดวย
เราไมตองการคลินิกอีกแหงที่นี่”
รอยยิ้มหายไปจากใบหนาของโรซาเมื่อเธอรีบเดินหนีไป
หลังจากที่เติมน้ําเต็มถังแลว เธอแบกน้ําอยางระมัดระวังไปที่คลินิกนาซารีน
เมื่อเธอไขประตูเธอตองอาปากคาง มีกบตัวใหญนอนหงายทองบนพื้นหญา
ทองอันขาวของมันชี้ขึ้นฟาและคอมันเปดออก
“โอ ไมนะ!” โรซารอง
“เกิดอะไรขึ้น?” มีเสียงถามจากหญิงที่อยูดานหลังเธอ
โรซาหันมามองลินดา สพัลดิง มิชชันนารีพยาบาลที่ดูแลคลินิกนาซารีน
“คุณถูกคําสาป ซินยอรา ลินดา! คนที่สงกบตัวนี้มาจะสงกบมาใหอีกสองตัว
เมื่อคุณไดรับกบตัวที่สาม คุณจะตาย
หนูคิดวาเปนฝมือของภรรยาเจาของรานขายของชําที่ใชคําสาปกับคุณ!
เธอไมชอบคลินิกของคุณ บางทีคุณคงตองปดคลินิกซะ!”
“ทุกอยางจะเรียบรอย” ลินดาบอก
พรอมกับหยิบถังน้ําและพาโรซาเขาไปดานใน
“เธอจําตอนที่เธอขอใหพระเยซูยกโทษบาปใหไดหรือไม?”
โรซาพยักหนา
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ลินดายิ้ม “พระเยซูทรงมีฤทธิ์เดชเหนือคําสาปใด ๆ
ฉันรูวาครอบครัวของเธอและอีกหลายคนเชื่อวามีวิญญาณในตนไม สัตว
และในธรรมชาติ แตพระเจาทรงสรางทุกสรรพสิ่งบนโลก รวมทั้งกบตัวนั้นดวย
นั่นหมายความวาพระผูเปนเจาผูทรงมีฤทธิ์เหนือทุกสิ่งนั้นและก็มีฤทธิ์เหนือคําส
าปดวยเชนกัน พระองคจะทรงปกปองพวกเรา
เธอเชื่อวาสิ่งนี้เปนความจริงหรือไม?”
โรซาหายใจเขาลึก และคิดระยะหนึ่ง สันติสุขไดเขามาสูเธอ
“ใหเราอธิษฐานรวมกันและขอใหพระเยซูปกปองเราจากคําสาป”
ลินดาเสนอ
“ตกลง” โรซาบอก
“พระเยซู” ลินดาเริ่มอธิษฐาน
“โรซาและขาพระองครูวาพระองคทรงเปนจอมเจานายเหนือแผนดินโลก
เราวางใจใหพระองคขอทรงปกปองเราจากคําสาปนี้
และเราขอพระองคทรงเปลี่ยนจิตใจของคนนั้นที่สาปคลินิกแหงนี้ดวย”
โรซาอธิษฐานเพิ่มเติม “พระเยซู ขอบคุณที่ทรงนําซินยอรา ลินดา
มาหาพวกเรา เธอไดชวยเหลือคนมากมายที่เจ็บปวย
ขอบคุณสําหรับการปกปอง”
“อาเมน” ลินดาและโรซาพูดพรอมกัน
“งั้น เราไปทํางานกัน!” ลินดาบอก
เชาวันตอมาเมื่อโรซามาถึงคลินิก
เธอพบกบนอนหงายทองอีกตัวหนึ่งอยูถัดจากประตู
เมื่อลินดามาถึง โรซารองไห “มันเปนตัวที่สอง!
ถาพวกเขาเอาตัวที่สามมาวันพรุงนี้ คุณก็จะตาย!”
ลินดาย้ําเตือนโรซาถึงพระสัญญาของพระเยซู
และพวกเขาก็อธิษฐานเผื่อสําหรับเจาของรานและภรรยาใหไดตอนรับพระเยซู
ในวันที่สาม โรซาคาดวาจะไดพบกบตัวสุดทายในคลินิก
หลังจากที่เธอใชชีวิตอยูภายใตความกลัววิญญาณในธรรมชาติ
เธอยังตองพยายามเชื่อในการปกปองของพระเจา
เธอมองหากบตัวสุดทายไปรอบ ๆ คลินิก
มีเสียงที่นุมนวลของใครบางคนพูดวา “โรซา เธอกําลังทําอะไร?”
โรซาหัวเราะอยางเริงรา “ไมมีกบ ซินยอรา! ไมมีกบ!
พระเยซูทรงปกปองเรา เหมือนที่คุณบอก!”
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โรซาเหลือบมองไปที่รานขายของชําที่ซึ่งภรรยาเจาของรานกําลังตากผาเ
ช็ดตัวบนกําแพง
ภรรยาเจาของรานหยุดเมื่อเห็นโรซามองและรีบเขาไปดานใน
“บางทีเรานาจะเชิญเจาของรานและภรรยามาที่คริสตจักรดวยนะ”
โรซาบอกกับลินดา
“นั่นเปนความคิดที่ดี” ลินดาเห็นดวย “ใหเราไปที่รานขายของชําและกลาว
‘สวัสดี’ พวกเขาหลังคลินิกปดกัน บางทีเราอาจเปนเพื่อนกันได”
ภายหลังจากประสบการณนี้ ความเชื่อในพระเยซูของโรซาไดเขมแข็งขึ้น
ลินดาและครอบครัวของโรซาไดกลายมาเปนเพื่อนกับเจาของรานขายของชํา
และภรรยา หลายปตอมา
โรซาไดฝกอบรมเพื่อเปนนางพยาบาลที่โรงพยาบาลเมโธดิสท
โรซายังคงเปนเพื่อนกับลินดาซึ่งไดไปจากโบลิเวียเพื่อทํางานพันธกิจของมิชชั
นนารีที่ไดรับมอบหมาย
สูการอภิปราย
ใหเด็ก ๆ อานกิจการ 10:34-35 ออกเสียงพรอมกัน บอกเด็ก ๆ วา
ขอพระธรรมนี้บอกเราวาพระเจาตองการใหคนทุกคนจากทุกชนชาติไดมส
ี ัมพั
นธภาพกับพระองคผา นทางพระบุตรของพระองค คือ พระเยซูคริสต
แมแตเมือ
่ โรซายังเชือ
่ ในเรือ
่ งวิญญาณ
พระเจาก็ทรงมีภาระใจกับเธอและตองการใหเธอไดรับความรอด
เมือ
่ ผูคนขอใหพระเยซูเขามาเปนพระผูช
 ว
 ยใหรอด
พระองคกท
็ รงยอมรับทุกคน –
ไมสาํ คัญวาพวกเขาเปนใครหรือพวกเขาทําอะไรผิด
เมือ
่ เราแบงปนความเชือ
่ ของเรากับคนทีเ่ ราพบ เหมือนโรซา
และการสงมิชชันนารีไปทัว
่ โลก เหมือนลินดา สพัลดิง
เราก็ทาํ ใหการตอนรับพระเยซูของผูคนนัน
้ เปนไปได
พระองคทรงปลดปลอยพวกเขาใหเปนอิสระจากความกลัวในวิญญาณชัว
่ และ
คําสาปแชง
แจกแผนกิจกรรมที่ 10 บอกเด็ก ๆ วา
ในภาพของชายและหญิงจากประเทศโบลิเวียนซึง่ เปนกลุมชนพืน
้ เมืองทีเ่ รียกว
าไอมารานัน
้ มีตว
ั เลขซอนอยู คนกลุมนีอ
้ าศัยบนทีร่ าบสูงของเทือกเขาแอนดีส
เสือ
้ ผาของเผาไอมารามีสส
ี น
ั สดใสและเขากับชีวต
ิ บนภูเขา
มันเพิม
่ สีสน
ั ใหแกภูมป
ิ ระเทศบนที่ราบสูงนัน
้
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ปกติผช
ู ายจะสวมผาคลุมที่มรี ต
ู รงกลางสําหรับสวมศีรษะทับเสือ
้ และกางเกง
หมวกถักทีม
่ ีปกปดหูชว
 ยใหหพ
ู วกเขาอบอุน

หมวกขนสัตวอาจสวมทับหมวกไหมพรม
พวกผูห
 ญิงสวมหมวกขนสัตวและผาคลุมไหลเพือ
่ ความอบอุน

กระโปรงของพวกเธอมีสส
ี น
ั ที่ประกอบดวยสีสม สีมว
 ง สีแดง และสีฟา
บอกเด็ก ๆ ใหลากจุดเชื่อมโดยเรียงตามลําดับตัวเลข โดยเริ่มจากเลข 1
แลวจึงระบายสีภูมิประเทศและเสื้อผาของเผาไอมารา

ชวงอธิษฐาน
ย้ําเตือนใหเด็ก ๆ อธิษฐานสําหรับคริสตจักรนาซารีนในโบลิเวีย
มิชชันนารีและศิษยาภิบาลและผูนําที่ประกาศขาวประเสริฐกับผูคนที่ตองการเป
นอิสระจากความกลัวในวิญญาณชั่ว ใหเด็ก ๆ
เขียนหัวขออธิษฐานลงในกระดาษและติดเขากับวาวคําอธิษฐาน
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บทที่ 11: อารเจนตินา
วัตถุประสงค
เพื่อทาทายใหเด็ก ๆ
อธิษฐานเผื่อผูอื่นอยางเฉพาะเจาะจงและเสมอตนเสมอปลาย

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน











บัวโนส ไอเรส เปนเมืองหลวงของอารเจนตินา เปนที่รูจักในนาม
“ปารีสแหงอเมริกาใต”
ชาสมุนไพรที่เรียกวา “มาเต” เปนเครื่องดื่มประจําชาติอารเจนตินา
กูโช (Goucho) เปน “คาวบอย”
ชาวอารเจนตินาที่อาศัยและทํางานในทุงเลี้ยงวัวซึ่งเปนทุงกวางที่มีแตตนไ
มใหญ (พัมพุส - pampas)
ในแตละปนกเพนกวินกวา 500,000
ตัวจะเดินทางมายังแนวชายฝงแอตแลนติกเพื่อวางไข
ซากไดโนเสารที่มีอายุเกาแกมากที่สุดที่มีชื่อเสียงซึ่งยังหลงเหลืออยูถูกพบใ
นอารเจนตินา กระดูกของอารเจนติโนซอรัสไดถูกคนพบในป 1988
น้ําตกอีกูโซเปนน้ําตกที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับสองของโลก

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
อารเจนตินาเปนประเทศที่โดดเดนในความแตกตางของอากาศและลักษณะ
ทางภูมิประเทศ ประเทศนี้ไดรับอิทธิพลจากทางยุโรปมาก,
และใชภาษาสเปนในการพูดคุย
เมื่อมิชชันนารีอธิษฐานเผื่อเพื่อนบานและเพื่อน ๆ,
การใหความกรุณาและการแบงปนของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ
นั้นเปนสิ่งที่ดีมากกวาการพูด พระเจาตรัสภายในหัวใจของผูคน ชวยเด็ก ๆ
คนหาสิ่งที่พวกเขาจะสามารถมีสวนในงานของพระเจาเมื่อเขาอธิษฐานเผื่อผูอื่
นอยางสม่ําเสมอ
ตกแตงหองเปนแบบเขตรอนชื้นหรือปาที่มีนกและสัตวตาง ๆ
(นกเงือกและลิง) ไวบนกําแพงทางดานเหนือ,
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ติดภาพภูเขาน้ําแข็งไวบนกําแพงทางใต,
ภาพเทือกเขาไวบนกําแพงทางตะวันตก,
และภาพเมืองและชายหาดที่มีนกเพนกวินและปลาวาฬไวบนกําแพงทางตะวันอ
อก
จัดวางอาหารเชน ตอรตีญา แผนทาโก ถั่ว ขาว ชา พาสตา เนื้อวัว
ไสกรอกโปแลนด ปลา ผัก พิซซาแบบบางกรอบ ขนมปงฝรั่งเศส ครีมคาราเมล
ถาคุณอยูทางเหนือ ใหสวมเสื้อผาที่ตรงขามกับฤดูกาลปจจุบัน เชน
ถาเปนฤดูหนาวใหใสเสื้อผาฤดูรอน แสดงหมวกแบบตาง ๆ เชน
หมวกคาวบอย หมวกทรงกลม ผาโพกหัว และหมวกปกกวาง
อยาลืมจัดลูกฟุตบอลไวเพื่อแสดงถึงกีฬาประจําชาติดวย
จัดเกาอี้หันหนาไปทางทิศใต โดยจัดแถวละ 3 ถึง 5 ตัว
ทั้งสองฝงโดยเวนชองวางตรงกลางไวเพื่อทําใหเปนที่นั่งบนเครื่องบินขนาดให
ญ
กอนเริ่มบทเรียน เตรียมของวาง “บนเครื่อง”
ทาแยมคาราเมลบนขนมปงฝรั่งเศสหั่นสไลด
จัดวางขนมปงและถวยชาบนถาดเสริฟ
เตรียมใหเด็กเขาสูการเดินทางบนเครื่องบิน ชี้ประเทศเปาหมายบนแผนที่
คือ อารเจนตินา ใหเด็ก ๆ “ขึ้นเครื่อง” และนั่งประจําที่ ถาคุณอยูทางเหนือ
บอกเด็ก ๆ วาในอารเจนตินาฤดูจะตรงขามกับของเรา บอกผูโดยสารวา บวน
ดีอา คํานี้มีความหมายวา “สวัสดีตอนเชา” หรือ “สวัสดี”
บอกเด็ก ๆ วา ขอตอนรับสูส
 ายการบินอารเจนตินา เทีย
่ วบิน 101
หวังวาทานผูโ ดยสารจะไดรับความเพลิดเพลิน
เพือ
่ ใหการเดินทางของทานสะดวกยิง่ ขึน
้ ทางเราขอนําเสนอของวาง
“บนเครื่อง” คือ ขนมปงทาดวยแยมคาราเมลและน้าํ ชา
หลังจากที่เก็บถวยกาแฟและของวางที่เหลือ
ใหผูโดยสารรูวาคุณจะแสดงสถานที่ที่นาสนใจ
โดยพวกเขาสามารถมองออกไป “นอกหนาตาง”
เมื่อพวกเขาไปถึงจุดหมายปลายทาง
ชี้ใหดูภาพบนผนังหรือโปสเตอรบนผนังเมื่อคุณบอกวา เมือ
่ เรา
“บินขามไปอารเจนตินา”
เราจะไดเห็นเทือกเขาแอนดีสทางดานตะวันตกของหนาตาง
มองไปทางดานหลังเปนทิศเหนือ
เราจะเห็นน้าํ ตกอีกโู ซซึ่งมันถูกลอมรอบดวยปา
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ตอนนีเ้ ราจะบินตรงไปอยูเหนือพืน
้ ที่หญาและฟารมของอารเจนตินา
อีกทัง้ ยังมีการขุดซากไดโนเสารทด
ี่ าํ เนินการในตอนกลางของประเทศ
ตรงไปดานหนาเปนทิศใต
เปนธารน้าํ แข็งและสุดปลายทางหลวงสายแพนอเมริกัน เมือ
่ เรารอนลง
จะสังเกตเห็นปลาวาฬและนกเพนกวินอยูใ
 กลกับหาดทางตะวันออกของมหาสมุ
ทรแอตแลนติก สุดทาย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
เราจะเห็นสนามบินนานาชาติทเี่ ราจะลงจอดในบัวโนส ไอเรส
เมืองหลวงของอารเจนตินา ซึ่งมีผูคนกวา 13 ลานคนอาศัยอยู
ขอบคุณผูโดยสารสําหรับการเดินทางที่มีความสุขและสําหรับการใสใจที่ดี
ขอใหผูโดยสารทุกทานพึงพอใจเมื่อทานไดทองเที่ยวและเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกั
บอารเจนตินา

เรือ
่ งราวพันธกิจ : แมของฉันและมิชชันนารี
โดย แอน รูดีน
บอกเด็ก ๆ วา
เรือ
่ งนีไ
้ ดบอกเราถึงการทีพ
่ ระเจาทรงนําสองครอบครัวมาอยูร ว
 มกัน –
ครอบครัวหนึง่ ตองการเพือ
่ น สวนอีกครอบครัวหนึง่ ตองการพระคริสต
ผมชื่อมานูเอล
ผมอายุนอยเกินกวาที่จะจดจําการยายบานจากเปรูไปอารเจนตินา
แตสิ่งที่ผมจําไดคือการเติบโตขึ้นที่ดานหลังของรานที่ซึ่งเราอาศัยอยู
พอทํางานในรานขายกระดาษทราย สี ตู เกาอี้ และโตะไม
แมไมไดไปขางนอก นอกจากไปซื้อของชํา แมดูเศรา ๆ
ผมคิดวาแมไมมีเพื่อน ผมรูเพราะผมก็ไมมีเพื่อนเหมือนกัน
ผมโดดเดี่ยวและเบื่อมาก ๆ
แมวาผมจะมีเจาสุนัขร็อดไวเลอรสองตัวเปนเพื่อนแลวก็ตาม
วันหนึ่ง มีหญิงผมสีบลอนด ตาสีฟา
และผิวขาวเดินเขามาในรานพรอมกับเด็กผูชายผมสี
บลอนด ผมแอบมองออกไปจากดานหลังหองและไดยินหญิงนั้นถามพอผมวา
“คุณรูจักครอบครัวที่มาจากเปรู
มีหมาสองตัวและเด็กชายอายุไลเลี่ยกับลูกชายฉันหรือเปลา?”
พอผมบอกหญิงนั้นวาเปนพวกเราเอง
ผมไมเคยลืมรอยยิ้มบนใบหนาของเธอเลย
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การไดพบกับหญิงนั้นและลูกชายไดเปลี่ยนแปลงอนาคตของครอบครัวเรา
พวกเขาเปนชาวตางชาติที่มาอารเจนตินา เหมือนพวกเรา
และพวกเขาตองการเพื่อนเหมือนพวกเราดวย
ผมพบวาหญิงคนนั้นเปนมิชชันนารีจากคริสตจักรนาซารีน
แอนนาและลูกชาย จอรแดนมาหาเราบอย ๆ บางครั้งแมก็ไดพูดคุยกับเธอ
แตสวนใหญ แมจะอายที่จะบอกสวัสดี แมกระนั้นแมก็ยังดูเศรา
เมื่อมิชชันนารีมา แมจะยิ้มมากกวา อยางไรก็ตามพวกเขาเขาใจกัน
แมวาภาษาสเปนของแอนนาอาจยังไมดีนัก
เมื่อมิชชันนารีไดเชิญเราไปที่บานทานอาหารกลางวันในเดือนธันวาคม
แมตอบรับ อาหารนั้นแตกตาง
แตแนนอนผมชอบเลนในสระน้ําขนาดเล็กกับจอรแดน แทจริงแลว
ผมตื่นเตนทุกครั้งเมื่อเราไดรับเชิญไปที่บาน
ผมไมเขาใจสิ่งที่จอรแดนพูดในภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตาม
เราไมมีปญหาในการเลนดวยกัน
ผมจําวันที่แอนนามาพรอมกับจานกลมที่มีขนมสีน้ําตาลวางอยูบนนั้น
เธอบอกวามันคือคุกกี้ช็อกโกแลตชิป ผมไมเคยกินช็อกโกแลตชิปมากอน โอ!
มันชางอรอยเสียจริง!
เมื่อครอบครัวของจอรแดนเชิญพวกเราไปที่คริสตจักร
เราพบวามันแตกตางจากคริสตจักรที่เราเคยไป
ผูคนยกมือขึ้นและรองเพลงดวยรอยยิ้มบนใบหนา
ไมนานหลังจากการไปคริสตจักรของจอรแดน
แมพาผมไปดูหนังที่บานเพื่อน หนังนั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู
ผมรองไหเมื่อผมเห็นพวกเขาตรึงพระเยซูและทําใหพระองคสิ้นพระชนม
หลังจากหนังจบ
มีคนเชื้อเชิญใหพวกเขาขอใหพระเยซูยกโทษความผิดและเชิญพระองคเขามา
ในหัวใจ แมของผมไมไดตอบสนองแตผมเห็นน้ําตาของแม
ไมกี่วน
ั ตอมา แมไปเยี่ยมแอนนา
ผมประหลาดใจวาทําไมแมไมพาผมไปดวย ไมชาผมก็ไดคนพบ
แมไมเศราอีกตอไป
แมบอกผมวาแมไดตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
ผมไมรูวามันหมายความวาอะไร แตผมรูวาแมมีความสุข
แมกอดผมและรองเพลงใหผมฟงมากขึ้น
และแมก็อานหนังสือที่พิเศษใหผมฟงบอย ๆ
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ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น มันเปนขาวดีสําหรับผม
ผมไปเรียนรวีกับจอรแดนเกือบทุกอาทิตย เราไดเลนเกมสสนุก ๆ ทํากิจกรรม
และฟงเรื่องเลา ผมชอบรองเพลงและเรียนรูเรื่องของพระเยซูมาก
ในที่สุดผมจึงไดเขาใจวาทําไมแมจึงไมเศราอีกแลว
แมชอบแบงปนเกี่ยวกับการที่พระเจาทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตเธอใหเพื่อน ๆ
และครอบครัวฟง และผมก็รูวาพระองคทรงทําเชนนั้น
พระองคทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตผมดวย
ถาเพื่อนมิชชันนารีแอนนายังอยูที่นี่
ก็จะไดพบวาแมของผมไมเอาแตซอนตัวอยูหลังหองของรานเฟอรนิเจอรของเร
า แตแอนนาจะพบแมจัดราน ยิ้มและพรอมที่จะสวมกอด!
ผมมีความสุขมากที่แอนนาและจอรแดนมาหาในวันนั้น
ผมมีความสุขมากกวาที่พวกเขาอธิษฐานเผื่อเราและแบงปนคุกกี้ช็อกโกแลตชิ
ปให พวกเขาไมเคยหยุดอธิษฐานเผื่อเรา
และพระเจาไมเคยหยุดทํางานในชีวิตของเรา
สูการอภิปราย
ถามเด็ก ๆ วา ของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ
ที่เราสามารถมอบใหแกเพือ
่ นใหมหรือเพือ
่ นบานซึง่ จะชวยใหเราเปนเพือ
่ นและ
แบงปนขาวประเสริฐไดมอ
ี ะไรบาง?
บอกเด็ก ๆวา ตลอดบทเรียนนี้
เราจะเนนไปที่ความสําคัญของการอธิษฐานเผือ
่ คนอืน
่
บางครัง้ เราตองอธิษฐานเผือ
่ บางคนเปนเวลานานเพือ
่ ใหเขารูจ
 ก
ั พระเยซู
บางครัง้ เราไมตอ
 งอธิษฐานเปนเวลานาน
พระเจาตองการใหเราอธิษฐานตอเนือ
่ งสําหรับคนอืน
่ และเพือ
่ จะไดรว
ู า พระองค
ทรงตอบคําอธิษฐานอยางสัตยซื่อ เพือ
่ ชวยย้าํ เตือนเราในสิง่ นี้
เราจะเลนเกมอารเจนไตนกน
ั เด็ก ๆ
อาจเคยเลนเกมสนแ
ี้ ละรูจ
 ักเกมสนี้ในชือ
่ อืน
่ วันนี้
เราจะเลนเกมสนโี้ ดยใชคาํ วา “อธิษฐาน อธิษฐาน พระเจาตอบ”
ใหเด็ก ๆ นั่งเปนวงกลม
เลือกเด็กหนึ่งคนใหเดินรอบวงกลมดานนอกโดยเอามือแตะบาแตละคนในวง
ในขณะที่เดินรอบวงกลม ใหเด็ก พูดคําวา “อธิษฐาน” ซ้ําไปเรื่อย ๆ
เมื่อเด็กที่เดินนอกวงแตะบาคนที่นั่งในวงคนใดแลวบอกวา “พระเจาตอบ”
ใหเด็กคนนั้นยืนขึ้นและวิ่งไลเด็กที่แตะบารอบวง
พยายามไลจับใหไดกอนที่เขาจะวิ่งเขามานั่งในที่วางในวงกลม
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เกมสดําเนินตอไปเมื่อมีคนเดินรอบวง แตะบาแตละคนและบอกวา “อธิษฐาน”
หลังจบเกมสใหเด็กพูดพรอมกันวา “อธิษฐาน อธิษฐาน พระเจาตอบ”
กอนเริ่มชั้น ตัดแผนกิจกรรมที่ 11 สวน “ก” ออกจากสวน “ข”
ถามเด็ก ๆ วา เครือ
่ งดืม
่ ที่ผค
ู นนิยมดื่มกันมากที่สุดในเมืองทีเ่ ราอยูคอ
ื อะไร?
ใหเด็กไดตอบ บอกเด็ก ๆ วา ในอารเจนตินาแทบทุกคนดื่มมาเต
มันเปนชาสมุนไพรเครือ
่ งดื่มประจําชาติ
ในการเตรียมทํามาเต เทใบชาปนลงในถวยมาเต
จากนัน
้ ตามดวยน้าํ รอนกระทัง่ ใบชาลอยขึ้นมา เพือ
่ ทีจ
่ ะดื่มน้าํ ชาอันแสนอรอย
และเพือ
่ จะไมกน
ิ เอาใบชาเขาไป
จึงใชหลอดทําดวยโลหะที่มต
ี ะแกรงกรองที่ดา นหนึง่
แตเพราะรสสมุนไพรธรรมชาติมีรสขม ผูค
 นมากมายจึงชอบใสนา้ํ ตาลลงไป
การดืม
่ มาเตเปนประสบการณทไ
ี่ มเหมือนใคร
มาเตเพียงถวยเดียวและหลอดเดียวนัน
้ ถูกกินรวมกันในทามกลางเพือ
่ นฝูง
เมือ
่ น้าํ หมด ก็จะเติมน้าํ ลงไปและสงตอใหคนถัดไป
กระบวนการนีไ
้ ดเวียนไปหลายรอบ นัง่ เปนวง พูดคุย
และดื่มมาเตนั้นเปนมาตรฐานาทางวัฒนธรรมและการแสดงออกของมิตรภาพที่
มีตอ
 เพือ
่ นเกาและใหม
บอกเด็ก ๆ วา ถวยมาเตนั้นมีทุกแบบและขนาด มันทําจากน้าํ เตา ไม
เซรามิค และกีบเทาวัว มันมีรูปแบบตาง ๆ มากมาย แสดงภาพ
(จากอินเตอรเน็ตหรือหนังสือในหองสมุด) ถาเปนได
บอกเด็ก ๆ วา เหมือนถวยมาเตทแ
ี่ ตกตางกัน
พระเจาก็สรางเราแตละคนใหแตกตางกัน พระองครว
ู า เราตองการพระองค
ไมวา เราจะมาจากทีไ
่ หน หรืออยูในสถานการณเชนไร
พระเจาตองการเขามาชวยเรา พระเจาตองการใหเราหวงใยผูอ
 น
ื่ ดวย
พระองคตอ
 งการใหเราอธิษฐานเผือ
่ พวกเขาและยืน
่ มือไปใหพวกเขา
ขอใหเด็ก ๆ
คิดถึงคนสองสามคนที่พวกเขารูสึกอยากอธิษฐานเผื่ออยางสม่ําเสมอจนกวาพว
กเขาจะไดมารูจักพระเยซูเปนการสวนตัว แจกแผนกิจกรรมที่ 11ก ใหเด็ก ๆ
และบอกใหเขียนชื่อของคนเหลานั้นบนเสนที่อยูบนถวยมาเต ใหเวลาเด็ก ๆ
ในการตกแตงถวยแลวจึงตัดถวยออก แนะนําใหเด็ก ๆ
วางถวยไวในพระคัมภีรหรือในหองเพื่อย้ําเตือนใหอธิษฐานเผื่อสําหรับผูอื่นดว
ยความมั่นใจวาพระเจาจะทรงตอบ
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ในการทบทวนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอารเจนตินา แจกแผนกิจกรรม 11ข
ใหเด็ก ๆ ลากเสนจับคูขอมูลที่อยูในถวยกับภาพบนแผนที่

ชวงอธิษฐาน
บอกเด็ก ๆ วา เมือ
่ เรา “เดินทาง” ผานอารเจนตินา
เราไดเรียนรูส
 งิ่ ทีน
่ า สนใจมากมายเกี่ยวกับประเทศและผูค
 น
เราไดรูวา มิชชันนารีอธิษฐานอยางเฉพาะเจาะจงและสม่าํ เสอมสําหรับผูคนทีพ
่
วกเขาไปรับใช
และเราไดเห็นถึงของขวัญแหงมิตรภาพที่ทาํ ใหการแบงปนขาวประเสริฐนัน
้ เป
นไปได
ใหเด็ก ๆ เขียนหัวขออธิษฐานเผื่อสําหรับครอบครัวและเพื่อน ๆ
แลวนําไปติดกับวาวคําอธิษฐาน
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บทที่ 12: ปารากวัย
วัตถุประสงค
เพื่อชวยใหเด็ก ๆ
เขาใจถึงความสําคัญสําหรับมิชชันนารีในการแบงปนขาวประเสริฐในภาษาถิ่น
ของผูคนที่พวกเขารับใช

เบื้องหลังบทเรียน
ขอมูลเบื้องตน










บางครั้ง ปารากวัยรูจักกันในฐานะ “หัวใจแหงอเมริกาใต”
เนื่องจากตั้งอยูกลางทวีปอเมริกาใต
ภาษาสเปนและกวารานิเปนสองภาษาราชการที่ใชในปารากวัย
คาปบารา เปนหนูยักษที่มีขนาดใหญที่สุด
อาศัยอยูในปารากวัยและยาวถึงสี่ฟุตครึ่ง
แมน้ําที่ใหญเปนอันดับเจ็ดของโลก คือ แมน้ําปารานา
ซึ่งไหลผานตามแนวชายแดนระหวางปารากวัยและอารเจนตินา
อิไตปู เปนสถานที่หรือเครื่องน้ําประปาที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก
“บาบิคิวที่ใหญที่สุดในโลก” จัดทําขึ้นในปารากวัยในป 2008 ในเวลา 6
ชั่วโมง คน 30,000 คนกินบาบีคิวที่มีน้ําหนักมากกวา 30 ตัน

การนําเสนอบทเรียน
บทนํา
อนาคอนดาเปนงูที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก พบมากในปาของปารากวัย
งูนี้มีสีน้ําตาลเขียวมีวงกลมสีดําบนหลัง
เพื่อทําใหเห็นเดนชัดขึ้นเกี่ยวกับปารากวัย ใหเด็ก ๆ
ทําหวงโซกระดาษดวยสีเขียวและดําเพื่อแขวนไวในหอง
จากการที่ปารากวัยเปนที่รูจักวาเปน “หัวใจของอเมริกาใต”
ใหตกแตงกระดานบอรดดวยขอบรูปหัวใจ บนบอรด
ตกแตงดวยภาพธงชาติปารากวัย และ/หรือ แผนที่ประเทศ
ทําบาบีคิวบนเตายางเมื่อเด็ก ๆ เดินเขามาในหอง ในระหวางบทเรียน ใหเด็ก
ๆ ไดชิมบาบีคิว
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การประกาศขาวประเสริฐเปนงานที่สําคัญที่สุดของมิชชันนารี
เพื่อทําเชนนั้น
พวกเขาจําเปนตองเขาใจวัฒนธรรมและภาษาของคนที่พวกเขาไปรับใช
คนที่พวกเขาไปรับใชดวยนั้นจําตองเขาใจในสิ่งที่เขาพูดดวย
ประสบการณของอาสาสมัครมิชชันนารีนาซารีน เท็ดและซาราห
วอจทจะแสดงใหเห็นถึงความยากลําบากและความยินดีที่พบในการเรียนภาษา
อื่น นี่เปนขั้นแรกของการบอกเรื่องราวของพระเยซูแกผูอื่น
บอกเด็ก ๆ วา บทเรียนวันนีเ้ กี่ยวกับปารากวัย
ใหเราเริ่มดวยขอมูลเบื้องตนเกีย
่ วกับประเทศนี้ดว
 ยกัน
คุณอาจพิมพขอมูลเบื้องตนบนกระดาษรูปหัวใจและใหเด็กอานออกเสียง
บอกเด็ก ๆ วา เมือ
่ คุณไดเรียนรูข
 อ
 มูลเบือ
้ งตน
กวารานิเปนหนึง่ ในสองภาษาราชการของปารากวัย
มีหลายประเทศที่มภ
ี าษาพูดมากกวาหนึง่ ภาษา ดังนัน
้
เมือ
่ มิชชันนารีเดินทางไปยังประเทศอืน
่
บางครัง้ จึงจําเปนทีจ
่ ะตองเรียนภาษามากกวาหนึง่ ภาษาเพือ
่ ที่พวกเขาจะสามา
รถทํางานประจําวันและประกาศขาวประเสริฐได
ภาษาถิ่นของคน ๆ หนึง่ นั้น (ภาษาพูดที่ใชในประเทศ) เปนทีร่ จ
ู ก
ั วาเปน
“ภาษาแม” เมือ
่ มิชชันนารีไปในประเทศอืน
่
พวกเขาพูดภาษาของประเทศนัน
้ เมื่อไปในทีส
่ าธารณะ
แตสว
 นใหญเมื่ออธิษฐานก็ปรารถนาทีจ
่ ะพูดเปน “ภาษาแม”
เพราะวาเปนสิง่ ทีแ
่ ตะตองใจ นีเ่ ปนสิง่ ที่ทาํ ให “ภาษาแม” เปน “ภาษาใจ”
ของพวกเขา
ใหเราเรียนคําบางคําในภาษากวารานิ
ซึ่งชาวปารากวัยใชพูดราวสีใ
่ นหาของประชากรปารากวัยทัง้ หมด ภาษานี้เปน
“ภาษาใจ”
อยางแทจริงสําหรับคนสวนใหญทอ
ี่ าศัยอยูในประเทศนี้ที่เรียกกันวา
“หัวใจของอเมริกาใต”
แจกแผนกิจกรรมที่ 12 ใหเด็กใชสีตาง ๆ
ลากเสนและจับคูหัวใจคําในภาษาของตนเองกับคําในภาษากวารานิในหัวใจ
จากนั้นใหอานภาษากวารานิแตละคําและใหเด็ก ๆ พูดตาม ใหเด็ก ๆ
จับคูกันฝกพูดคําใหมนั้น
หลังจากฝกออกเสียงคําในภาษากวารานิแลว
ใหพูดคุยวาเหตุใดจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะสื่อสารกับผูอื่นในภาษาที่พวกเขาเขาใจ
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ใหเรามาเรียนคําบางคําในภาษากวารานิ
ซึ่งใชพด
ู กันกวาสี่ในหาของประชากรทัง้ ประเทศ
ภาษาอังกฤษ
Hello
Good-bye
Yes
No
Please
Thank you

(คําแปล)
สวัสดี
ลากอน
ใช
ไม
ไดโปรด
ขอบคุณ

กวารานิ
Mga’eichapa
Jajohech apeve
Hee
Nahaniri
Ikatupa
Aguijetaite

การออกเสียง
อําไบอีชาพะ
ฮาฮอยชาเปเว
เฮ
นานีเดรี
อีคาตูพา
อาวีคะไดเต

เรือ
่ งราวพันธกิจ : พูดอยางไงก็แสดงความหมายทีส
่ าํ คัญ
โดย แมท ไพรซ
บอกเด็ก ๆ วา
เปนสิง่ สําคัญสําหรับมิชชันนารีทจ
ี่ ะเขาใจเมื่อแบงปนขาวประเสริฐใหแกผค
ู นต
างวัฒนธรรม
400 กวาปที่ผานมา
บาทหลวงชาวยุโรปที่อาศัยอยูในปาของปารากวัยไดเริ่มทําภาษากวารานิใหอ
อกมาเปนภาษาเขียน ไมกี่ปตอมา บาทหลวงอีกรูปหนึ่งจึงไดจัดทําพจนานุกรม
หนังสือไวยากรณ และคูมือการสรางสาวกในภาษากวาวานิ
เครื่องมือเหลานี้ยังเปนประโยชนในทุกวันนี้
พวกมันชวยใหความเชื่อคริสเตียนวางรากในปารากวัย
ในป 1968
ทีมพันธกิจของคริสตจักรนาซารีนไดเริ่มตนคริสตจักรเล็กแหงหนึ่ง ฮวน
กาเซียไดมอบหัวใจของเขาใหแกพระคริสตและมอบชีวิตในการรับใชในฐานะ
หนึ่งในศิษยาภิบาลกลุมแรกจากปารากวัย นับแตนั้นกระทั่วเดี๋ยวนี้
คริสตจักรนาซารีนในปารากวัยไดประกาศขาวประเสริฐตอไปยังคนรุนปจจุบัน
พระเจาทรงใชมิชชันนารีหลายคนมาประกาศขาวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริ
สต มิชชันนารีทานแรกมาถึงในยุคป 1980 –
จากอังกฤษหนึ่งคนและจากสหรัฐอเมริกาอีกหลายคน ในยุคป 1990
ราโมนและบลาซา
เซียราไดมาจากเปอรโตริโกในฐานะมิชชันนารีในปารากวัย
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เท็ดและซาราหไดเรียนรูวาเปนการยากเพียงใดในการพูดคุยดวยภาษาให
มในขณะที่กําลังเรียนภาษานั้นอยู
ครั้งหนึ่งเท็ดไดพยายามอธิบายใหเพื่อนคนหนึ่งฟงถึงวิธีการทําถั่วเม็กซิกันเปน
อาหารเย็น เขาบอกเธอวาเขาเตรียมและบดถั่วกอนเติม “เซเอเต” ลงไป
เธอก็ถามผมซ้ําแลวซ้ําอีกในสิ่งที่เขาบอก เมื่อเขาบอก เธอก็เริ่มหัวเราะคิกคัด
เชนเดียวกับคนอื่น ๆ รอบโตะ แทนที่จะพูดวา เขาเติม “อาเซเอเต” ซึ่งหมายถึง
“น้ํามันทําอาหาร” เขาไดบอกวาเขาเติม “เซเอเต” เล็กนอย ซึ่งหมายถึง “เจ็ด”
เพื่อน ๆ ไดแซวเขาตลอดคืนนั้น แนะนําวาอาหารจานนั้นนาจะเติม “โอโช”
ซึ่งหมายถึง “แปด” หรือ “นูเอเว” ซึ่งหมายถึง “เกา” มากกวา
อีกครั้งหนึ่ง
ซาราหกําลังเรียนบทเรียนเรื่องความรักของคริสเตียนใหแกกลุมเด็ก ๆ
เธอพูดภาษาสเปนโดยมีลามแปลเปนภาษากวารานิ
เมื่อเธอพูดเกี่ยวกับความรัก เด็กก็มองอยางเฉยเมยและสับสน
พวกเขาไมเขาใจคําวารักในภาษาสเปนซึ่งคือ “อาโมร”
เธอตองอธิบายโดยใชคําอื่น ๆ
อีกหลายคํากอนที่พวกเด็กจะเขาใจความหมายของคําที่เธอพยายามอธิบาย
เท็ดและซาราหรูจักภาษาสเปนเพียงไมกี่คํากอนที่จะไปปารากวัย
พวกเขามีครูสอนที่ชวยเขาในการเรียนภาษาใหม
พวกเขาพบวาเปนการจําเปนในการฝกพูดภาษาในขณะที่พยายามเรียนรูดวย
อีกทั้งพวกเขายังไดเรียนรูวาบางครั้งผูคนอาจหัวเราะคุณ เมื่อพวกคุณพูดผิด
แตใหพยายามตอไปกระทั่งพูดไดอยางถูกตอง
มิชชันนารีจําเปนตองเขาใจวา ไมใชทํางานใหสําเร็จไปแตละวันเทานั้น
แตเพื่อบอกคนอื่น ๆ ถึงเรื่องพระเยซู มิชชันนารีมีเปาหมายเดียว นั่นคือ
เพื่อประกาศความรักและขาวประเสริฐเรื่องพระเยซู เท็ดและซาราห
วอจทไดเรียนรูบทเรียนโดยตรงในฐานะอาสาสมัครมิชชันนารีในปารากวัย
ความเขาใจผิดเกิดขึ้นไดเมื่อมิชชันนารีพยายามเรียน “ภาษาใจ” ของคน
แตมันก็เปนวิธีที่ดีที่สุดในการแบงปนขาวประเสริฐเรื่องความรอดโดยทางพ
ระเยซูคริสตกับผูคนที่พวกเขาไปรับใชดวย
สูการอภิปราย
ถามเด็ก ๆ วา
ทําไมจึงเปนสิง่ สําคัญในการเรียนรูภ
 าษาของผูคนทีพ
่ วกเขาไปรับใชดว
 ย?
สิง่ ทีเ่ ท็ดและซาราห วอจททาํ เพือ
่ ชวยพวกเขาในการเรียนภาษาคืออะไร?
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กอนเริ่มชั้น ใหเลือกคําสิบคําจากบทเรียนและเขียนบทกระดาน (เชน :
กวารานิ มิชชันนารี อาสาสมัคร ภาษา การสื่อสาร หัวใจ แมน้ํา ปารากวัย
ตะกรา บาบีคิว อนาคอนดา ตัวอักษร หนูยักษ ฯลฯ)
บอกเด็ก ๆ วา เด็ก ๆ
ไดเรียนรูถงึ ความสําคัญของภาษาทีใ
่ ชในการประกาศขาวประเสริฐ
คําหนึง่ คําที่เราตัง้ ใจจะพูดอาจเปนความหมายของคําอีกคําหนึง่ ได
บางครัง้ การพูดคุยสือ
่ สารก็เปนเหมือนสิง่ ทีเ่ ขาใจยาก
วันนีเ้ ราสามารถทบทวนคําทีส
่ าํ คัญทีเ่ ราไดเรียนในบทเรียนวันนีโ้ ดยทําปริศนา
คนหาคํา
พูดคุยเกี่ยวกับคําศัพทเหลานั้น จากนั้นก็แจกกระดาษและใหเด็ก ๆ
ทําปริศนาคนหาคําโดยวางคําที่มีในแนวตั้ง แนวนอน
และแนวทแยงในชองสี่เหลี่ยมบนกระดาษ เมื่อวางทุกคําเขาที่แลว บอกใหเด็ก
ๆ เติมตัวอักษรในชองสี่เหลี่ยมที่วางดวยตัวอักษรใด ๆ ที่พวกเขาเลือก
จากนั้นใหเด็ก ๆ แลกคําปริศนาและวงกลมคําที่ซอนอยู

ชวงอธิษฐาน
ย้ําเตือนเด็ก ๆ วาปารากวัยเปนที่รูจักวาเปน “หัวใจแหงอเมริกาใต”
เพราะวาตั้งอยูทางตอนกลางทวีปอเมริกาใต
บนแผนที่ชี้ใหดูประเทศรอบปารากวัยซึ่งไดเรียนไป คือ อารเจนตินา โบลิเวีย
และบราซิล รวมทั้งชี้ตําแหนงประเทศเม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส
คอสตาริกา โคลัมเบีย เปรู และเอกวาดอร
ทบทวนหัวขออธิษฐานสําหรับประเทศเหลานี้
ใหเด็กแตละคนตัดกระดาษเปนรูปหัวใจขนาดใหญและเขียนหัวขออธิษฐานลง
ไป ติดหัวใจเหลานี้ไวบนบอรดของหอง ย้ําเตือนเด็ก ๆ
วาพระเจาทรงรักมนุษยทุกคน
ขอใหพวกเขาอธิษฐานเผื่อสําหรับมิชชันนารีและศิษยาภิบาลที่แบงปนความรัก
ของพระเจาในประเทศในเม็กซิโก/อเมริกากลาง และอเมริกาใต
ใหเด็ก ๆ อธิษฐานเผื่อสําหรับมิชชันนารีที่กําลังเรียนภาษาใหมอยู
มิชชันนารีและอาสาสมัครที่รับใชอยูในปารากวัย
และมิชชันนารีที่กําลังจะถูกสงมาจากปารากวัยและประเทศอื่น ๆ
ใหเด็ก ๆ เขียนหัวขออธิษฐานลงในหัวใจเล็ก ๆ ติดไวที่วาวคําอธิษฐาน
และใหเด็ก ๆ นําวาวคําอธิษฐานกลับบานไปดวย หนุนใจใหเด็ก ๆ
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จัดวางวาวไวเพื่อเปนเครื่องย้ําเตือนใหอธิษฐานสําหรับคนเหลานั้นที่แบงปนขา
วประเสริฐและสําหรับคนเหลานั้นที่ไดฟง
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