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ข๎อแนะนําสําหรับบทเรียนอนุชน
หากคริสตจักรของทํานมีบทเรียนมิชชันของอนุชนแยกจากผู๎
ใหญํ ก็ให๎ใช๎บทเรียนของผู๎ใหญํเป็นหลัก
แตํควรประยุกต๑เนื้อหาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของอนุชน
พึงระลึกวําการเรียนเรื่องมิชชันคือวิธีการที่สําคัญในการฝึกอบรม
อนุชน
ข๎อแนะนําบางประการในการวางแผนบทเรียนเกี่ยวกับมิชชัน
สําหรับชัน
้ อนุชน:
1. ให๎อนุชนมีสํวนรํวมมากเทําที่จะเป็นไปได๎
ยิ่งขอให๎อนุชนมีสํวนรํวมมากเทําใด การเข๎ารํวมและ
ความสนใจของอนุชนก็จะมาขึ้นเทํานั้น
หากเป็นได๎ควรให๎อนุชนทุกคนมีสํวนรํวม
2. มอบหมายความรับผิดชอบกํอนเวลาเรียนอยํางน๎อยหนึ่งสัป
ดาห๑ ให๎กําลังใจผู๎มีสํวนรํวมให๎ทําดีที่สุดเพื่อพระเจ๎า
การจําบนจะดีกวําการอําน
แตํการอํานก็ดีกวําไมํมีสํวนรํวมเลย
3. ขอให๎ผู๎มีของประทานด๎านดนตรีได๎เสนอเพลงพิเศษ
โดยชํวยเขาให๎เลือกเพลงที่เหมาะสม
4. ให๎อนุชนทําหรือชํวยเตรียมอุปกรณ๑ที่จะใช๎ในบทเรียน
อนุชนสามารถหาข๎อมูลเพิ่มเติมได๎จากอินเตอร๑เน็ต
แล๎วแบํงป๓นกับกลุํมผู๎ใหญํและในกลุํมอนุชนเอง
5. ขอให๎อนุชนชํวยประชาสัมพันธ๑การประชุมมิชชันโดยทําแผํ
นประกาศ หรือสร๎างสื่ออื่นเพื่อประชาสัมพันธ๑
6. แตํละเดือนขอให๎อนุชน 1-2 คนรํวมแสดงในบทเรียน
ควรแตํงกายให๎เหมาะสมกับเรื่อง
อนุชนสามารถเป็นตัวแสดงในชั้นผู๎ใหญํและเด็กด๎วยก็ได๎
เรื่องของมิชชันนารีควรนําเสนอเหมือนเจ๎าตัวเลําเอง
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7. ควรทบทวนบทเรียนที่ผํานมาทุกครั้ง (ทุกเดือน)
เพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนจําได๎วําเคยเรียนเรื่องใดมาบ๎าง
ควรมีการแขํงขันกันระหวํางกลุํมเพื่อวัดผลการเรียนเรื่องมิ
ชชันที่ผํานมาตลอดทั้งปี
8. แจกหัวข๎ออธิษฐานหรือหัวข๎าการตอบสนองให๎อนุชนลํวงห
น๎า เพื่อชํวยให๎เขามีเวลาเตรียมคําพูด
สําหรับคนที่ไมํมั่นใจในการอธิษฐานออกเสียงก็ให๎เขียนคํา
อธิษฐานไว๎อํานได๎
พึงระลึกเสมอวํา
มิชชันนารีสว
ํ นใหญํได๎รบ
ั การทรงเรียกเมือ
่ ยังเป็นเด็กหรืออ
นุชน
ขอให๎พระวิญญาณบริสท
ุ ธิใ
์ ช๎บทเรียนเหลํานีใ
้ นการสัมผัสจิ
ตใจของอนุชน
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บทที่ 1
ภาวะวิกฤต โรคเอดส๑ระบาด คริสตจักรแหํงการตอบสนอง
เอลเลน เกลี่ เดคเกอร๑
จุดประสงค๑
เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับโรคเอดส๑ให๎เกิดขึ้นทั่วโลกแ
ละเพื่อให๎เกิดแรงจูงใจในการเข๎ารํวมพันธกิจโรคเอดส๑ผํานทางการอธิษฐา
น การแสดงออก และออกไปประกาศ

เนือ
้ หาบทเรียน
เอดส๑เป็นป๓ญหาสุขภาพใหญํสําหรับโลกในทุกวันนี้
และยังคงเป็นป๓ญหาด๎านวิญญาณที่ท๎าทายให๎คริสตจักรเผชิญหน๎า
ขณะนี้เราดูแลผู๎ปุวยเอดส๑นับล๎านคนในชุมชนเดียวกันคือที่ๆ
คริสจักรตั้งอยูํ ความหวังของพวกเขาอยูํในมือของเรา
ในการอธิษฐานของเรา ในทรัพยากรของเรา
และการเป็นพยานชีวิตคริสเตียนของพวกเรา
โรคเอดส๑ติดเชื้อจากเลือด แพรํเชื้อเร็วกวําที่นักวิชาการจะนึกถึง
เอดส๑ทําให๎คนเสียชีวิตถึง 240,000 รายและมีผู๎ติดเชื้อใหมํถึง 420,000
รายทั่วโลกในทุกๆ เดือน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างพันธุกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อก็ทําให๎เกิด
การเปลียนแปลงสายพันธุ๑ของเชื้อใหมํไปอีก 10 สายพันธุ๑
ในซาฮาราน แอฟริกา เอดส๑ฆําคนมากกวําสงคราม ความกันดาร
และภัยธรรมชาติ และโรคอื่นๆ รวมกัน HIV/AIDS
เอดส๑แตกตํางจากเชื้อโรคอื่นๆ ที่เคยพบมาในโลก
มันเป็นทูตนําความตายมาสูํชาวแอฟริกันประมาณ 30 ล๎านคน
มันคือสิ่งที่โหดร๎ายที่ฝ๓งและซํอนอยูํในคนนานนับปีและแพรํเชื้อไปยังคนอื่
นๆ กํอนที่จะเหยื่อจะหมดสภาพและตายลง
มันเป็นต๎นเหตุที่ทําลายเศรษฐกิจโดยการฆําประชากรคุณภาพของแอฟริก
าลง ทั้งพํอแมํของเด็กเล็กๆ และผู๎ที่ทํางานมีรายได๎
สถานการณ๑โรคเอดส๑ถูกทําให๎ร๎ายแรงขึ้นโดยความยากจน
วัฒนธรรมของชนเผํา สถานภาพต่ําต๎อยของผู๎หญิง ขาดการศึกษา
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พฤติกรรมที่ไมํถูกต๎อง การเป็นโสเภณี สงครามกลางเมือง
และแรงงานตํางด๎าว

ภาวะวิกฤต
 ประเทศสูญเสียประชากรที่ดีที่สุดและฉลาดที่สุด













ประชากรมากกวํา 8000 คนเสียชีวิตลงทุกวันจากเชื้อ HIV
เอดส๑
จํานวนเด็กกําพร๎าเกิดจากโรคเอดส๑เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
มีเด็กกําพร๎าจากโรคเอดส๑มากวํา 15 ล๎านคนทั่วโลก ร๎อยละ 90
อยูํในประเทศแอฟริกา
เด็กกําพร๎าเหลํานี้เสียงตํอภาวะขาดสารอาหาร
การกดขี่ขํมเหง การกดขี่ทางเพศ และติดเชื้อเอดส๑
ระบบการศึกษาอยูํในภาวะวิกฤต
เด็กนักเรียนหนึ่งล๎านคนของแอฟริกันสูญเสียคุณครูของเขาจา
กการติดเชื้อเอดส๑ในปี 2004
ระบบสุขภาพย่ําแยํ
เศรษฐกิจของประเทศสูญเสียคํารักษาพยาบาลสูงมาก
ประชาชนธรรมดาไมํสามารถตรวจหาเชื้อเอดส๑ได๎
ความอดอยากเพิ่มมากขึ้น
อาหารที่มีประโยชน๑นั้นเหมาะสําหรับผู๎ติดเชื้อเอดส๑
แตํประชาชนที่ยากจนนั้นแทบจะไมํมีอาหารเพียงพอ
และถูกโรคเอดส๑กลืนกินอยํางรวดเร็วเมื่อเกษตรกรนั้นปุวยล๎มปุ
วยลงและครอบครัวของเขาต๎องใช๎เวลาในการดูแลคนที่เจ็บปุว
ยเหลํานี้แทนการเพาะปลูก
ประชากรรุํนตํอไปจะลดจํานวนลง เด็กมากกวํา 4
ล๎านคนตายด๎วยโรคเอดส๑ และมีผู๎ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง 1400
คนตํอวัน
เอดส๑ทําให๎ประชาชาติอํอนแอลงและความปลอดภัยทั่วโลกมีน๎
อยลง
ทหารที่เจ็บปุวยนั้นไมํสามารถปกปูองประเทศหรือทําให๎เกิดสัน
ติสุขได๎
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เศรษฐกิจได๎รับผลกระทบเพราะประชากรทํางานได๎ล๎มปุวยลง
การจะรักษาเสถียรภาพของโลกนี้ได๎เราจําเป็นต๎องทํางานรํวม
กันและทําให๎ประชากรที่เหลือเข๎มแข็งขึ้น

ความท๎าทาย
ด๎านจิตวิญญาณ
บางคนยังเชื่อวําโรคเอดส๑นั้นคือการโจมตีจากวิญญาณชั่ว
หมอผีสามารถรักษาโรคเอดส๑ได๎โดยการใช๎มีดที่ไมํสะอาดกรีดลงไปที่รําง
กายผู๎ปุวยเพื่อขับไลํวิญญาณชั่วออกไป
นาซารีนตอบสนอง โดยการดํารงชีวิตอยํางบริสุทธิ์ NCM
(สมาพันธ๑ให๎ความชํวยเหลือนาซารีน)
ฝึกอบรมศาสนาจารย๑และสํงผู๎นําไปที่แซมเบีย
และคริสตจักรนาซารีนแตํละแหํงได๎พัฒนาทีมงานอาสาสมัครไปเยี่ยมและ
อธิษฐานเผื่อคนปุวยและนําประชาชนเหลํานั้นมาสูํพระคริสต๑
บาทหลวงบาคาซา ผู๎ประสานงาน NCM
ของแซมเบียเริ่มทําพันธกิจเอดส๑ในการเทศนาทุกครั้ง สมาคม NCM
ของแซมเบียบางสํวนตั้งคติพจน๑ไว๎วํา "เปูาหมายของเราคือรักพวกเขา
หํวงใยพวกเขา
และประกาศเรื่องราวของพระเยซูกับเขากํอนที่พวกเขาจะตายด๎วยโรคเอด
ส๑ เราเชื่อวําโดยพระเยซู ความหวังของพวกเรา
จะนํามาซึ่งความพ๎นทุกข๑ในวินาทีสุดท๎ายตํอผู๎ที่เชื่อ"
ความอับอาย
การติดเชื้อเอดส๑ทําให๎ผู๎ปุวยถูกครอบครัวและเพื่อนทอดทิ้ง
ในบางวัฒนธรรมไมํอนุญาตหญิงติดเชื้อให๎นมบุตรของเธอเพื่อไมํให๎เชื้อแ
พรํไปสูํทารก
สํวนเด็กที่เป็นกําพร๎าจากโรคเอดส๑มักถูกหมางเมินและเยาะเย๎ยถากถาง
คริสตจักรได๎ให๎ความจริงและรักอยํางไมํมีเงื่อนไขตํอผู๎ที่ติดเชื้อและไ
ด๎รับผลกระทบจากโรคเอดส๑ เราเรียนรู๎ที่จะต๎อนรับเขาด๎วยการอ๎าแขนรับ
ค๎นหาพื้นที่พันธกิจให๎กับพวกเขา โอบกอดให๎กําลังใจพวกเขา
และแสดงความรักตํอเขา
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หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลโดยชมชุนในมาลาวีนั้นดูแลผู๎ปุวยด๎วยความรัก
และความเห็นอกเห็นใจดังเชํนพระเยซูคริสต๑
สาระสําคัญเรือ
่ งเพศ
เอดส๑เป็นเรื่องท๎าทายด๎านคุณธรรมสําหรับเราอยํางยิ่ง
สืบเนื่องมาจากข๎อเท็จจริงของ UN ในปี 2004
มากกวําครึ่งหนึ่งของผู๎ที่ติดเชื้อเอดส๑ประมาณ 14,000
คนเป็นผู๎ติดเชื้อเอดส๑ที่มีอายุต่ํากวํา 25 ปี
"คริสตจักรต๎องเป็นพระคําของพระเจ๎าในเรื่องนี้ บาทหลวงมอนเต ครี
ประธานเอ็นวายไอกลําว
"ดังที่เราชํวยคนหนุํมสาวของเราให๎ค๎นพบและอ๎าแขนรับความจริง
และความบริสุทธิ์เที่ยงแท๎
เพื่อพวกเขาจะได๎เข๎าใจถึงชีวิตที่เที่ยงแท๎โดยพระเจ๎าผู๎ทรงเกียรติโดยทาง
เลือกของเรา
พฤติกรรมทางเพศของเราก็จะต๎องถูกต๎องและเป็นไปโดยบริสุทธิ์
การฝึกอบรมเกี่ยวกับเอดส๑กลายมาเป็นสํวนหนึ่งของคํายและคนหนุํม
สาวทั่วโลก "ผู๎ชายเสนอสิ่งนี้ให๎ฉัน"
เด็กสาวประเทศคองโกเลําประสบการณ๑ของเธอให๎ฟ๓ง
"เขาเสนอที่จะจํายคําเทอมและซื้อเสื้อผ๎าให๎ฉัน
และฉันก็จําสิ่งที่ไปประชุมเรื่องเอ็นวายไอเอดส๑ได๎
และฉันก็ปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ๑กํอนแตํงงาน ฉันตอบปฏิเสธเขาไป และ
1 เดือนจากนั้นพระเจ๎าก็ทรงจัดเตรียม และฉันก็ได๎กลับไปโรงเรียนอีกครั้ง
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ในหลายๆ ประเทศ
ญาติพี่น๎องของหญิงมํายนั้นยึดเอาทรัพย๑สมบัติของสามีไปหมด
ทิ้งให๎เธอสิ้นเนื้อประดาตัว
จึงต๎องตัดสินใจที่จะขายรํางกายของเธอเพื่อประทังชีวิต
เอ็นซีเอ็มในอินเดียเริ่มต๎นกลุํมชํวยเหลือตนเองจํานวน 330
กลุํมเพื่ออบรมหญิงสาวกวําพันคนให๎สามารถตัดเย็บเสื้อผ๎า พิมพ๑ดีด
รวมถึงผลิตเทียนและสบูํ พวกเธอเรียนรู๎เกี่ยวกับการบริหารการเงิน
หลักการทําธุรกิจ
การเงินในชุมชนและสารอาหารเพื่อพวกเธอจะได๎หาเงินมาพอเพียงตํอกา
รเลี้ยงชีพ
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ความเหลือ
่ มล้าํ ทางเพศ
ผู๎หญิงจํานวนมากได๎รับความทนทุกข๑ทรมานจากโรคเอดส๑เพราะการทําแ
ท๎งและการดูแลที่ผิดวิธี คริสตจักรได๎สอนถึงความเสมอภาคในพระคริสต๑
"ไมํวําจะเป็นผู๎ชายหรือผู๎หญิง"
เอ็นซีเอ็มแอฟริกาได๎อบรมหญิงสาวนาซารีนจํานวน 400
คนเพื่อให๎เป็นผู๎นําตามพระคัมภีร๑และหลักการเรื่องเพศ
ข๎อดีและข๎อเสียของวัฒนธรรมท๎องถิ่น ประเด็นเรื่องเพศ
และความผิดทางอาชญากรรม การศึกษาเรื่องเพศ การสร๎างผลิตผล
ความปลอดภัยเรื่องอาหาร
และแนวทางในการเสริมสร๎างพลังให๎กับผู๎หญิงในการปูองกันตนเองจากก
ารทารุณทางเพศ
กลุํมสตรีแตํละกลุํมสามารถทําแผนการทํางานได๎สําเร็จในการผึกอบรมแล
ะให๎การศึกษาแกํสตรีคนอื่นๆ ในประเทศบ๎านเกิดของพวกเขา
การดูแลเด็กกําพร๎า มีเด็กกําพร๎าเพิ่มมากขึ้นเรื่องๆ และเด็กในกลุํมเสี่ยง
น๎อยกวําร๎อยละ 10
ของเด็กกําพร๎าหรือเด็กที่ได๎รับเชื้อเอดส๑ได๎รับสวัสดิการหรือการบริการสา
ธารณะ ประมาณการณ๑ได๎วํามีเด็กกวํา 50
ล๎านคนที่เป็นกําพร๎าในซาฮาราน ประเทศแอฟริกาในปี 2010
นาซารีนในสาธารณรัฐคองโกได๎ชํวยเหลือเด็กที่เป็นกําพร๎าจากโรคเอดส๑โ
ดยให๎พวกเขาเลี้ยงแกะและเป็ด ทําสวน
และเข๎าเรียนในระดับประถมศึกษา
คริสจักรนาซารีนในโงมาดูแลเด็กกําพร๎ากวํา 300 คน ซึ่งเด็ก 130
คนได๎รับเชื้อเอดส๑
นาซารีนในคาการามาเปิดชั้นวิชาชีพที่เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับเด็กนับร๎
อย
คริสตจักรแอฟริกันได๎พยายามดูและเด็กกําพร๎านับพันในชุมชนของพวกเ
ขา
การให๎ความดูแล มีเด็กถึง 8,000
คนกลายมาเป็นเด็กกําพร๎าเนื่องจากโรคเอดส๑ทุกวัน ประชากรกวํา 1,000
ต๎องกลายมาเป็นผู๎อุปการะ ซึ่งผู๎อุปการะเหลํานี้มีทั้งตัวเด็กด๎วยกันเอง
ปูุยําตายายที่สูงอายุ ปูา อา ลุง หรืออยูํในอุปการะของ
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ศิษยาภิบาล
เอ็นซีเอ็มต๎องการชํวยเหลือผู๎อุปการะมากกวําเริ่มต๎นที่ตัวเด็กกําพร๎าเ
อง ด๎วยทุนทรัพย๑จํานวนมาก
เอ็นซีเอ็มชํวยเหลือคริสตจักรและผู๎อุปการะโดยการจัดหาเมล็ดพันธุ๑และเค
รื่องมือในการทําสวน รวมถึงการอบรมในการหารายได๎
คริสตจักรเงนดานาซารีนในราวันดาชํวยผู๎อุปการะถึง 70
คนในการดูและเด็กกําพร๎าและแมํมําย 250 คนที่เป็นผลมาจากโรคเอดส๑
พวกเขาปลูกถั่วและมันสัมปะหลัง เลี้ยงแกะและเป็ด
และให๎การศึกษาแบบคริสเตียนใต๎ต๎นไม๎ถึง 2 ชั้นเรียน
คริสตจักร
มีเพียงคริสตเตียนที่ให๎ความหวังของพระผู๎ชํวยให๎รอดผู๎ทรงไถํบาปใ
ห๎เรา รักเรา และประทานชีวิตนิรันดร๑
คริสตจักรมีถ๎อยคําบริสุทธิ์ที่สอนให๎บังคับใจตนเองกํอนที่จะแตํงงานและมี
ความเชื่อในชีวิตแตํงงาน เรามีผู๎นําและระบบพื้นฐานในการอบรม
และความเห็นอกเห็นใจตํอผู๎ปุวย เด็กกําพร๎า และผู๎อุปการะ
คริสตจักรนาซารีนเข๎าถึงชุมชนและหลายๆ
บ๎านรอบโลกด๎วยความหวังและความรักในพระคริสต๑

เรื่องราวหกเรือ
่ งทีค
่ ริสตจักรนาซารีนทําให๎เกิดความแตกตําง
1.
นาซารีนเคนยาปลูกสวนผักและสอนเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารและทักษะใน
การทําธุรกิจให๎กับเด็กกําพร๎า 1,200 คน
เอ็นซีเอ็มจัดหาชั้นสําหรับไกํที่จะออกไขํเพื่อเนอาหารสําหรับเด็กกําพร๎า
ผู๎อุปการะสํวนใหญํและเด็กกําพร๎าได๎รับการเปลี่ยนแปลงใหมํโดยคริสตจัก
รท๎องถิ่นและกลายมาเป็นคริสเตียน
2. ศิษยาภิบาลเยี่ยมผู๎ปุวย
ในซวาสิแลนด๑บาทหลวงพาโตพาเบญจามินผู๎ปุวยเอดส๑อายุ 38
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ปีมาสูํพระเจ๎า คําพยานของเบญจามินนําเพื่อนรํวมงานมาสูํพระคริสต๑
ที่งานศพของเบญจามินน๎องชายของเขากลายมาเป็นคริสเตียน
3. คนจนหลายคนให๎ก๎อนหินแกํคนตายถือเอาไว๎ขณะที่เขาเสียชีวิต
ก๎อนหินเหลํานี้กลายมาเป็นสมบัติของเด็กที่ยังมีชีวิตอยูํและทําให๎เด็กๆ
เหลํานั้นมีความเชื่อมั่นวํา "พํอแมํของเธอถือก๎อนหินนี้"
เอ็นซีเอ็มต๎องการสร๎างงานเขียนของความทรงจําให๎กับเด็กกําพร๎าและใสํก
ลํองไว๎เพื่อที่จะเขียนถึงความทรงจําของพวกเขาที่มีตํอพํอแมํ
ซึ่งเป็นสมบัติแหํงความรักชิ้นสุดท๎ายที่จะชํวยเด็กกําพร๎าจากเอดส๑
ที่จะให๎ความรักนั้นทําให๎พวกเขาผํานพ๎นความเศร๎าโศกและความสูญเสียไ
ปได๎
ศิษยาภิบาลสํวนใหญํในมณฑลยํอยซาฮารานนําเด็กกําพร๎าจากโรคเอดส๑
กลับบ๎านด๎วย
หลังจากที่บาทหลวงเมนยาแหํงประเทศอูกันดาทําพิธีศพของหญิงคนหนึ่ง
ลูกๆ ของเธอทั้ง 4 คนก็ตามเขากลับบ๎าน พวกเขาเหลํานี้ไมํมีที่จะไป
ศิษยาภิบาลมาร๑กและมากาเร็ต คิลบาดาโว
เลี้ยงดูเด็กกําพร๎าจากโรคเอดส๑ถึง 22 คน
5. ซันนี่
เป็นหญิงสาวที่ตั้งท๎องและสิ้นเนื้อประดาตัวคนหนึ่งในประเทศไทย
เธอได๎รับเชื้อเอดส๑จากสามีของเธอ
ไมํมีใครต๎องการแม๎แตํจะซื้ออาหารให๎เธอเพราะเธอติดเชื้อเอดส๑
ซันนี่ได๎พบกับ "ชีวิตใหมํเพื่อคนไทย"
กลุํมพันธกิจเพื่อผู๎ปุวยเอดส๑ของนาซารีน
เธอได๎ดูภาพยนตร๑เกี่ยวกับพระเยซูและต๎อนรับพระคริสต๑
ขณะนี้ซันนี่ได๎บอกกับผู๎ปุวยเอดส๑คนอื่นๆ วํา "เราเป็นคนที่มีคุณคํา
เราไมํต๎องอยูํคนเดียวเพราะความรักของพระเจ๎ายิ่งใหญํที่มีตํอเรา"
(*ชื่อถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นความลับ)
6. ในเดือนพฤษภาคม 2006
นักศึกษามหาวิทยาลัยนาซารีนใต๎ได๎ทําสวนในซวาซิแลนด๑เพื่อชํวยให๎ผู๎ปุ
วยโลกเอดส๑มีอาหารเลี้ยงดูพวกเขาและครอบครัว
กลุํมหนึ่งอาบน้ําและโชลมน้ํามันลงบนผิวที่แห๎งผากและแตกระแหง
รวมถึงทําความสะอาดเสื้อผ๎าและที่นอนให๎กับโยเซฟ ผู๎ปุวยเอดส๑ที่อยูํลําพัง
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นักศึกษาคนอื่นๆ
ร๎องเพลงและอธิษฐานให๎กับเด็กทารกที่ปุวยด๎วยโรคเอดส๑ในสถานรับเลี้ยง
เด็ก

การนําเสนอ : ความมืดมิดสูแ
ํ สงสวําง
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
การนําเสนอนี้เน๎นที่การทํางานของนาซารีนรอบโลกผู๎ที่ทําให๎เกิดคว
ามแตกตํางแกํชีวิตของผู๎ที่ได๎รับเชื้อเอดส๑
เริ่มต๎นบทเรียนโดยการหรี่แสงในห๎องลงสร๎างพื้นที่มืด
ให๎แตํละคนนําเสนอเรื่องราวหรือสถิติจากความท๎าทายและการเป็นสํวนหนึ่
งของคริสตักรในบทเรียนนี้ และจุดเทียน วางเทียนไว๎รอบๆ
ห๎องดังเชํนพระเจ๎าทํางานผํานทางคริสตจักรนาซารีนและบอกวําห๎องนี้สวํ
างขึ้นด๎วยเรื่องราวแตํละเรื่อง
และจบลงด๎วยการแจกเทียนให๎กับทุกคนที่ขึ้นมานําเสนอผู๎ที่สัญญาวําจะ
ทําบางสิ่งบางอยํางที่เกี่ยวกับวิกฤตการณ๑โรคเอดส๑
ไมํวําจะเป็นการอธิษฐาน การให๎เวลาหรือเงิน ให๎เพลงสุดท๎ายคือ
"จงถือเทียนไว๎" หรือเพลงที่เกี่ยวกับพระเจ๎านําแสงสวํางมายังโลกนี้
ทางเลือกที่ 2 : "พลังเป็นหนึ่ง"
นําเสนอวิกฤตการณ๑เอดส๑โลก บอกเลําเรื่องราวที่รวบรวมมาได๎
เมือ
่ วิกฤตการณ๑โรคเอดส๑สํงผลกระทบตํอคนนับล๎าน
ซึ่งแตํละคนและทุกคนมีความสําคัญและเป็นสิ่งพิเศษตํอพระเจ๎า
เลําเรื่องราวตํอไปนี้จากแตํละกลุํมของคริสตจักรและแบํงป๓นวําคริสตจักรไ
ด๎ให๎ความชํวยเหลืออยํางไร
เรื่องราวตํอไปนี้อาจจะถูกเลําโดยคนแรกของกลุํม
เรื่องที่ 1 เรื่องเด็กกําพร๎าที่เลําวําได๎รับการศึกษาเพราะคริสตจักรท๎องถิ่นและเอ็นซีเ
อ็มจัดหาลูกไกํในเคนยา
เรื่องที่ 2 - เลําเรื่องของน๎องชายเบญจามิน
ผู๎ที่เลําวําเขาได๎มาต๎อนรับพระคริสต๑ตอนงานศพของพี่ชาย
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เพราะเขาได๎เห็นวําพี่ชายของเขาได๎รับความรักอยํางไมํมีเงื่อนไขโดย
อ.พาโตและคริสตจักรของเขาอยํางไร
เรือํงที่ 3 แบํงบันทัศนคติของศิษยาภิบาลที่รับเด็กกําพร๎าจากโรคเอดส๑มาเลี้ยงดูเป็น
จํานวนมาก
และศิษยาภิบาลก็สงสัยวําเขาและเธอเลี้ยงดูแตํละคนมาได๎อยํางไร
เรือํงที่ 4 - ผู๎หญิงที่เป็นตัวแทนของซันนี่และเลําเรื่องราวของเธอ
ให๎นําเสนอเรื่องราวเหลํานี้อยํางสร๎างสรรค๑
อธิบายวําถึงแม๎เราจะไมํสามารถชํวยคนนับล๎าน
แตํเราก็สามรถสร๎างความแตกตํางให๎เกิดขึ้นในแตํละคนได๎
ในตอนท๎ายของบทเรียนแจกสายรัดข๎อมือสีขาว (มีขายที่
www.one.org) และแนบไปกับโน๎ตที่เขีนวํา
"ถึงฉันเป็นเพียงแคํคนหนึ่งคน แตํฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น
ฉันไมํสามารถทําอะไรได๎ทุกอยําง แตํฉันก็ทําอะไรบางอยํางได๎"
บอกเลําเรื่องราวความแตกตํางที่คนหนึ่งคนสามารถทําอะไรได๎ในโลกแหํง
ความเจ็บปวดนี้ โดยเฉพาะอยํางยิ่งคนที่กําลังเจ็บปุวยด๎วยโรคเอดส๑
อภิปรายและอธิบายในกิจกรรม

การตอบสนอง
 อธิษฐานถึงคนที่เสียชีวิตด๎วยโรคเอดส๑
ผู๎ที่พบกับพระคริสต๑และการให๎อภัย
 อธิษฐานถึงเด็กนับล๎านที่สูญเสียพํอแมํของพวกเขาด๎วยโรคเอดส๑
และผู๎ที่กําลังดิ้นรนตํอสู๎เพื่อความอยูํรอดอธิษฐานถึงคนกําลังจะสละชี
วิตของพวกเพื่อที่จะได๎เรียนรู๎วําพระเจ๎ารักเขา
 อธิษฐานเผื่อถึงสุขภาพ อารมณ๑
และการศึกษาที่จําเป็นสําหรับเด็กที่กําพร๎าด๎วยโรคเอดส๑
 ความต๎องการของผู๎ที่อยูํในภาวะวิกฤติจากเอดส๑นั้นมีมาก
คุณสามารถตั้งกลุํมขึ้นในคริสตจักรของคุณเพื่อให๎การศึกษา
เพื่อรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปของโรคเอดส๑ที่กําลังลุกลาม
ติดตํอกับเอ็นซีเอ็มสําหรับข๎อมูลเพิ่มเติมที่จําเป็นและแนวทางที่สามา
รถให๎การชํวยเหลือได๎ที่เวปไซต๑ www.ncm.org
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หรือเขียนจดหมายไปที่ NCM, 6401 The Paseo, Kansas City,
MO 64131-1213, U.S.A. หรือโทร 816-333-7000 ตํอ 2509
 ติดตามสถานการณ๑ภาวะวิกฤตของเชื้อ HIV และโรคเอดส๑
สถิติลําสุดจะค๎นหาได๎ที่ www.unaids.org
 ติดตํอสื่อท๎องถิ่นเพื่อชักจูงพวกเขาให๎นําเสนอรายงานเกี่ยวกับ HIV
เอดส๑ หรือติดตํอได๎ที่ศูนย๑เตือนภัยโรคเอดส๑ที่ www.aidsaction.org
ซึ่งเป็นที่ที่สามารถติดตํอกับหนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่นได๎งําย
 ดูดีวีดีสารคดีเกี่ยวกับโรคเอดส๑ในซวาซิแลนด๑ที่ชื่อวํา "เดียร๑
ฟรานซิส" (www.dearfrancis.org)
 เข๎ารํวมงานเอดส๑โลก (วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี)
เตรียมตัวด๎วยความรักในการต๎อนรับคนที่ติดเชื้อเอดส๑มาสูํคริสตจักร
ของคุณ เข๎ารํวมในพันธกิจยุวชน
หรือทํางานและเข๎ารํวมคํายที่กําลังจะทําพันธกิจตํอเด็กกําพร๎าจากโร
คเอดส๑หรือผู๎ปุวยเอดส๑
บริจาคให๎กับพันธกิจโรคเอดส๑ผํานทางพันธกิจน้ําใจนาซารีน
(www.ncm.org)

บทที่ 2
จากความสิน
้ หวังสูอ
ํ ส
ิ รภาพ - การฟืน
้ ฟูในยูเครน
จูดี้ เวกแมน
จุดประสงค๑
เรียนรู๎วําคริสตจักรนาซารีนนั้นกําลังตํอสู๎กับป๓ญหาการติดยาเสพติดซึ่งเป็
นป๓ญหาใหญํในยูเครนด๎วยขําวดีจากพระเยซู

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
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ยูเครนหนึ่งใน 13
ประเทศในกลุํมเครือรัฐเอกราชที่เคยอยูํใต๎การปกครองของโซเวียตตั้งอยูํ
ทางตะวันออกของยุโรป ยูเครนเคยเป็นรัฐอิสระจนกระทั่งปี 1991
จึงมาตกอยูํภายใต๎การปกครองของโซเวียต การนับถือศาสนาถูกสั่งห๎าม
ผู๎เชือ
่ ถูกขังคุก บางคนถูกประหารชีวิต
คริสตจักรรัสเซียนออโธดอกซ๑เป็นกลุํมคริสเตียนที่ใหญํที่สุดในยูเครนและ
กํอตั้งขึ้นมานับกวําพันปีมาแล๎ว
คริสจักรนาซารีนตั้งขึ้นในยูเครนเมื่อปี 1991
เป็นคริสตจักรแรกในกรุงคาวีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของวินนิสตา
ศูนย๑กลางของนาซารีนจัดกิจกรรมฟื้นฟู
และมีสารคดีพิเศษลงในชํองโทรทัศน๑ของยูเครน
ด๎วยการเติบโตของกิจกรรมฟื้นฟูนี้ ทําให๎เกิดคริสตจักรใหมํ 24
แหํงเกิดขึ้นในยูเครนตั้งแตํปี 2002
ป๓ญหายาเสพติดในรัฐในเครือเอกภพ
 มีผู๎ปุวยเป็นแอลกอฮอล๑ลิซึ่มมากกวําร๎อยละ 50
ของประชากรชายรัสเซียและยูเครน
และการเมาในที่สาธารณะก็เป็นเรื่องปกติ
 สถานรับเลี้ยงเด็กกําพร๎าเต็มไปด๎วยเด็กที่เป็นเหยื่อเนื่องจากได๎รับแอ
ลกอฮอล๑ขณะอยูํในครรภ๑
 จํานวนของผู๎ที่ลงทะเบียนใช๎ยา
ทั้งที่ถูกจับและเข๎ารักษาในโรงพยาบาลพุํงขึ้นเป็น 400
เปอร๑เซนต๑ภายใน 10 ปีหลังการลํมสลายของคอมมิวนิสต๑
 ฝิ่นเป็นยาที่ใช๎กันทั่วไปมากที่สุด
แตํมีการใช๎เฮโรอีนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว
 เด็กหนุํมสาวมองวําการใช๎ยาเป็นการแสดงให๎เห็นวําพวกเขานั้นเป็น
อิสระ
ป๓จจัยทีน
่ าํ ไปสูํปญ
๓ หายาเสพติดของรัฐในเครือเอกภพ
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 กฏของคอมมิวนิสต๑ทําให๎เกิดความทนทุกข๑ทรมาณ
ป๓จเจกบุคคลมีสิทธิ์เพียงน๎อยนิด ไมํสามารถเป็นเจ๎าของอะไรได๎
และไมํมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ
 เมื่อลัทธิคอมมิวนิสต๑ลํมสลายลง (1990-91) ประชาชนรู๎สึกไร๎ที่พึ่ง
บางคนไมํได๎เรียนหนังสือ






อํานไมํออกเขียนไมํได๎เพราะสังคมของพวกเขาล๎าหลังไปถึง 50 ปี
รัฐบาลเป็นเจ๎าของเครื่องมือและเครื่องจักรที่ยึดมาได๎จากทรัพย๑สินสํ
วนบุคคล จึงไมํมีธุรกิจสํวนตัวของประชากร
คนรุํนเกําไมํมีรูปแบบในการจัดการกับลูกหลานของพวกเขา
แนวทางเกําๆ หายไป แตํไมํมีแนวทางใหมํๆ เข๎ามา
หลายคนไมํรู๎สึกถึงประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมที่จะต๎องสร๎างขึ้นมา
พวกเขารู๎สึกหดหูํใจกับอดีตและมองไมํเห็นถึงอนาคต
คอมมิวนิสต๑พยายามที่จะล๎มล๎างศาสนาที่เป็นวัฒนธรรมอันเข๎มแข็ง
ทํามกลางความสิ้นหวังของพวกเขา
หลายคนจึงหันหน๎าเข๎าหาเหล๎าและยา
และสิ่งเหลํานี้ก็แพรํระบาดไปทั่วประเทศ
พวกเขาขโมยสิ่งของจากครอบครัวและเพื่อนเพื่อหายาเสพติดมาเสพ

วัยรุํนและผู๎ใหญํในยูเครนกําลังมองหาความหวังและเปูาหมาย
พวกเขาหันหน๎าออกจากเหล๎าและยาเสพติดที่เคยทําลายชีวิตและความสัม
พันธ๑ของพวกเขา พระเยซูได๎ให๎อภัยและความสดใสก็เริ่มต๎นขึ้น
คริสตจักรนาซารีนได๎พัฒนาศูนย๑ฟื้นฟูเพื่อจัดหา
รองรับและให๎คําแนะนําแกํผู๎คนที่กําลังจะได๎รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเย
ซู
การเกิดขึน
้ ของศูนย๑ฟน
ื้ ฟูในยูเครน
โรมาอยูํในคุกเมื่อแมํของเขาถูกปล๎น แทง
และฆําโดยคนที่กําลังหาเงินไปซื้อยา
เป็นเรื่องที่นําตกใจมากเมื่อพบวําผู๎ที่ทําความผิดนั้นคือเพื่อนของเขาที่เขาเ
คยแนะนําให๎รู๎จักกับยาเสพติด
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โรมาหันหน๎าเข๎าหาพระเจ๎าทํามกลางความปวดร๎าว
โรมาเป็นแบ๏บติสท๑เมื่อตอนที่เขาอยูํในคุก
หลังจากได๎รับการชํวยกู๎ในขณะที่เขาอยูํในคุก
โรมาเข๎ารํวมกลุํมฟื้นฟูกลุํมเล็กๆ
ที่ที่เขาได๎รับการพัฒนาโดยโปรแกรมฟื้นฟู 8 ขั้นตอน
หลังจากที่เริ่มติดตํอกับคริสตจักรนาซารีน
โรมาได๎นําตัวเองเข๎ารํวมกับนาซารีนและนําผู๎ติดยาเข๎ามาสูํ
โปรแกรมฟื้นฟู 8 ขั้นตอน
และขณะนี้โปรแกรมก็ถูกนํามาใช๎ในศูนย๑บําบัดในยูเครน
ด๎วยความเป็นผู๎นําของเขา ประสบการณ๑ที่มีในโลกของยาเสพติด
และความปรารถนาอยํางแรงกล๎าในการฟื้นคืนชีวิตที่ลํมสลายกลับคืนมาโ
ดยพระเยซูทําให๎เขาเป็นคนที่มีคําในการทํางานเป็นทีม
มิชชันนารีบ๏อบ
สกินเนอร๑ฝ๓นวํานาซารีนจะสนับสนุนโปรแกรมบําบัดมากวํา 20 ปีมาแล๎ว
ความหวังนี้เริ่มต๎นทําให๎เป็นจริงขึ้นโดยโรมาและโอกซามาที่จัดทําแผนงา
นและย๎ายไปที่เมืองวินนิซตา ตึกหลายชั้นถูกซื้อมาในปี 2001
และงานที่หลากหลายรวมถึงทีมพยานได๎สร๎างจิตวิญญาณของคริสตจักรขึ้
นมาและครัวที่ชั้นสองก็ถูกปรับปรุงขึ้นมาใหมํ
นํามาซึ่งออฟฟิศและพื้นที่ในการพักอาศัยสําหรับศูนย๑บําบัดวินนิซตา
สมาชิกคริสตจักรใหมํๆ ในเมืองใกล๎ๆ กับวินนิซตากลายมาเป็น
ศิษยาภิบาลโดยผู๎ที่เคยติดเชื้อที่ผํานการบําบัด 8 ขั้นตอนของโรมา
และได๎รับการเรียกให๎มาเป็นผู๎ประกาศพระคําพระเจ๎า
โปรแกรม 8 ขั้นตอนที่ใช๎ในกลุํมเครือรัฐเอกราช
สันติสข
ุ โดยพระเจ๎า
1. พระเจ๎า ข๎าพระองค๑อํอนแอ
2. พระเจ๎า ชํวยข๎าพระองค๑
3. พระเจ๎า รับข๎าพระองค๑ไว๎
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ระหวํางกิจกรรมแรกนี้ผู๎ปุวยมักจะอยากออกจากโปรแกรมและท๎อแท๎
กับตัวเอง โดยปกติแล๎วผู๎เข๎ารับการบําบัด 10-12
คนจะผํานในขัน
้ ตอนแรกได๎ และ 10 คนในนี้จะผํานโปรแกรมนี้ภายใน 4
เดือนครึ่ง ผู๎เข๎ารํวม 6 ใน 7 คนจะถูกเรียกเข๎ามาในงานพันธกิจ
ปรมาณครึ่งหนึ่งของผู๎ที่เข๎ามาที่ศูนย๑ฟื้นฟูนาซารีนถูกเรียกเข๎ามาในงานพั
นธกิจและชํวยประกาศประคําของพระเจ๎า
สันติสข
ุ ในตนเอง
4. พระเจ๎าขอชําระข๎าพระองค๑
5. พระเจ๎าสร๎างความเข๎มแข็งและทดสอบข๎าพระองค๑

สันติสข
ุ ตํอผูอ
๎ น
ื่
6. พระเจ๎าสอนให๎ข๎าพระองค๑รู๎จักรัก
ขั้นตอนนี้ใช๎เวลานานที่สุดในการฟื้นฟูผู๎ติดยาเสพติด
ชีวิตกํอนหน๎านี้ของพวกเขาได๎เลือกทางที่เห็นแกํตัวมากที่สุด
ความงดงามของพระเจ๎าเปลี่ยนแปลงพวกเขาให๎มุํงเน๎นที่ความต๎องการขอ
งผู๎อื่น
ดําเนินอยูใ
ํ นสันติสข
ุ
7. พระเจ๎าทรงทําให๎ข๎าพระองค๑สมบูรณ๑แบบ
8. ขอพระเจ๎าทรงใช๎ข๎าพระองค๑
เป็นเรื่องที่ไมํนําแปลกใจเลยที่ผู๎ที่ผํานหลักสูตรจากศูนย๑บําบัดอุทิศชี
วิตของพวกเขาเต็มเวลาในการทําพันธกิจให๎สําเร็จในสองชั้นตอนสุดท๎าย
ของหลักสูตร
มิชชันนารีบ๏อบ สกินเนอร๑กลําววํา
"ศูนย๑บําบัดนั้นเป็นอนาคตในการจัดหาศิษยาภิบาลสําหรับยูเครน"
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ศูนย๑บาํ บัดตัง้ อยูใ
ํ นเซลิเซํจด
ั กิจวัตรประจําวันดังตํอไปนี้
- อธิษฐานเช๎า
- นมัสการ
- ทํางาน
- เข๎าชั้นเรียน
- ทําการบ๎าน
- อธิษฐาน
- นมัสการ
ไมํใชํเรื่องบังเอิญที่ศูนย๑บําบัดอุทิศเวลาในทุกเช๎าและเย็นในการอธิษ
ฐานและนมัสการ
คริสเตียนใหมํได๎เรียนรู๎ถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาผํานทางพระกํา
ลังของพระเจ๎าและการยื่นมือเข๎าชํวยเหลือ
หนึ่งในสมาชิกคริสตจักรให๎การสนับสนุนโดยการเป็นเจ๎าภาพในการประชุ
มนมัสการทุกคืนวันศุกร๑
เพราะเจ๎าเป็นคําตอบการอธิฐานให๎กับคนของพระองค๑
คําพยานจากศูนย๑บาํ บัด
เซอร๑เกย๑ - พํอของผมถูกฆําตายบนถนนเมื่อตอนผมอายุ 3 ขวบ
แมํของผมเลี้ยงดูผมมาด๎วยตัวของเธอเอง เมื่อตอนที่ผมอยูํชั้น ป.1
ชื่อของผมถูกลงในบัญชีดําของเด็กหนีเรียนและไมํเชื่อฟ๓ง
ผมเริ่มต๎นสูบบุหรี่และขโมยของ ผมถูกไลํออกจากงานหลายๆ
ทีห
่ ลังจากที่จบมัธยมปลายและไลํออกจากวิทยาลัยหลายครั้ง
การเรียนของผมจบลงที่สถาบันแหํงหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่คณะบดีของวิทยาลัยกับ
ผมนั่งสูบยาด๎วยกัน
และการเสพยาครั้งแรกของผมก็ครอบงําผมโดยสิ้นเชิง
ผมโกหกแมํและสามีใหมํของเธอและขโมยของจากบ๎านของตัวเอง
ในนรกของยาเสพติด ผมหาความชํวยเหลือจากโรงพยาบาล หมอ
และผู๎หญิง
ผมพบตัวเองกําลังติดยาและทําร๎ายจิตใจของตนเองขณะที่อยูํในสถานพัก
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พิง วันหนึ่งคริสเตียนได๎มาที่สถานพักพิง
ผู๎ที่เคยติดยามากํอนด๎วยตนเองบอกผมถึงวิธีการเป็นอิสระ
ผมแทบไมํเชื่อวําผู๎ที่ติดฝิ่นจะสามารถเลิกได๎
ผมไปที่ศูนย๑บําบัดในวานิซตาที่พวกเขาบอก ผมผอมมาก
และครอบครัวรวมถึงเพื่อนของผมก็ตัดขาดจากผมกํอนที่จะเข๎ารับการบําบั
ด ตอนนี้พระเยซูชํวยผม
ผมมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นและมีความสัมพันธ๑ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อน
ผู๎ที่เห็นถึงความอัศจรรย๑และไมํคิดวําสิ่งนี้จะเป็นไปได๎
ตอนนี้ตอนที่ผมอายุ 25 ปี
ผมรับใช๎คริสตจักรนาซารีนในศูนย๑บําบัดและฟื้นฟูผู๎ติดยาวินิซตา
ผมชํวยคนที่รู๎สึกเจ็บปวดดังที่ผมเคยเป็น
ผมต๎องการที่จะทําสิ่งนี้เพราะผมรักพระเจ๎าและต๎องการที่จะเลี้ยงดูแกะของ
พระองค๑ พระองค๑เรียกผมมาเพื่อสิ่งนี้
อองเดรย๑ - ถึงแม๎วําผมจะสูบกัญชาตั้งแตํอายุ 11 ปี
แตํพบก็อยูต
ํ ิดในสิบอันดับแรกของการแขํงกีฬาทุกครั้ง
ตํอมาผมไปเที่ยวที่ดิสโก๎คลับกับผู๎ชายที่แกํกวําและใช๎ยาแอลเอสดี ยาอี
และยาระงับประสาท ผมเริ่มทําลายชีวิตตัวเองและหยุดการแขํงขันกีฬา
ผมถูกไลํออกจากโรงเรียนและเริ่มต๎นโกหกและขโมยของเพื่อนําเงินมาใช๎
ยา
กลุํมเพื่อนที่โรงเรียนและผมปลอมแปลงเอกสารและต๎มตุ๐นบริษัทหลายๆ
แหํง และตอนนี้ผมก็มีป๓ญหากับตํารวจอยํางหนัก
การถูกปฏิเสธจากญาติทําให๎ผมไมํมีที่จะอยูํ
ผมถูกนําไปอยูํในสถานพักพิงถึง 4 ครั้ง
พํอของผมเห็นสัญลักษณ๑การให๎ความชํวยเหลือ "ชํวยผู๎ติดยาและติดเหล๎า"
คนจากคริสตจักรอธิบายถึงรายละเอียด
พํอของผมจึงมาที่สถานพักพิงและบอกผมวําศูนย๑บําบัดนาซารีนคือโอกาส
สุดท๎ายของผม พํอและผมจึงไปที่คริสตจักรในทันที
และชีวิตใหมํในพระเจ๎าของผมก็เริ่มต๎นขึ้นในวันนั้น
ภายใน 6
สัปดาห๑หลังจากที่พระเจ๎าประทานทุกสิ่งที่ผมเสียไปกลับคืนมา
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ตอนนี้ผมมีเปูาหมายใหมํในชีวิตของผมและฝ๓นถึงอนาคตใหมํในพระคริส
ต๑และ "พระองค๑ก็จะเติมเต็มสิ่งเหลํานี้ให๎" (มัทธิว 6:33)
โอลยา ฉันเกิดขึ้นมาในครอบครัวชาวยูเครนธรรมดาๆ
จบจากโรงเรียนในระดับเกียรตินิยม และเข๎าเรียนในมหาวิทยาลัย
ฉันเริ่มต๎นใช๎เวลาชํวงกลางคืนของฉันในดิสโก๎
ฉันไมํคิดวํามันจะเป็นเรื่องสําคัญตรงไหนที่สามีของฉันใช๎ยา
หลังจากคลอดลูกของเรา ฉันพยายามที่จะชํวยสามีของฉันให๎เลิกใช๎ยา
แตํของบางอยํางก็เริ่มต๎นหายออกจากบ๎านเรา
เขาขายของของเราเพื่อนําเงินมาใช๎ยา
ในที่สุดสามีของฉันก็ก็ชักชวนฉันโดยการยื่นเข็มฝิ่นให๎ฉัน
ยาเสพติดเริ่มต๎นทําลายชีวิตของฉัน
ทุกๆ วันฉันคิดแตํวํา "ฉันจะไปหาเงินจากไหนเพื่อหายาสําหรับวันนี้"
ฉันทิ้งสามีของฉัน
ฉันถึงขนาดขายของขวัญวันเกิดของลูกสาวฉันเพื่อนําเงินไปซื้อยา
เจ๎าหน๎าที่ให๎ฉันออกไปอยูํนอกบ๎านถึง 3 สัปดาห๑
หลังจากการบําบัดยาฉันได๎ปลอดยาได๎แคํหนึ่งเดือนและเริ่มอยูํในวงเวียน
ของยานานถึง 9 ปี ทั้งเจอตํารวจและคุก เมื่อฉันออกจากคุก
ฉันก็ออกไปหายาเพิ่มขึ้นแทนที่จะไปหาลูกสาว
ในที่สุดเพื่อนของฉันก็เลําให๎ฟ๓งถึงการอัศจรรย๑ของพระเจ๎าวําปลดป
ลํอยยาออกจากชีวิตเธอได๎อยํางไร
เธอเคยเป็นผู๎อํานวยการของศูย๑บําบัดในโครอสเต
เธอแนะนําให๎ฉันให๎ของขวัญแกํลูกสาวโดยการไปที่ศูนย๑บําบัดเพื่อนําแมํที่
นํารักของเธอกลับคืนมา
ฉันเลือกทางเลือกของตัวเองโดยการเดินไปสูํแสงสวําง
ฉันต๎อนรับพระเยซูพระผู๎ชํวยให๎รอดของฉันและเข๎าสูํศูนย๑บําบัดโครอสเต
หลังการบําบัด
ฉันกลับไปที่เมืองของฉันด๎วยความปรารถนาอยํางแรงกล๎าที่จะชํวยเหลือเ
ด็กผู๎หญิงและหญิงสาวผู๎ที่ตกอยูํในสถานการณ๑เดียวกันที่ฉันเคยพบ
พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันอยํางสมบูรณ๑แบบ
พระองค๑ให๎ความหวังแกํฉัน
และความสัมพันธ๑ของฉันกับลูกสาวก็กลับมาอีกครั้ง
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ฉันรู๎วําพระเจ๎าต๎องการฉันเพื่อที่จะไปทํางานในศูนย๑บําบัด
ฉันไมํเสียใจเลยที่ตัดสินใจ สํานึกผิด และอุทิศชีวิตให๎กับพระเยซูคริสต๑

การนําเสนอ "การเย็บผ๎าปูทน
ี่ อนชิน
้ เล็กๆ เข๎าด๎วยกัน"
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
แจกดินสอสีหรือปากกาและกระดาษให๎แตํละคน
ดังที่บทเรียนได๎นําเสนอไป ให๎ทุกคนรวมกันสร๎างชิ้นสํวนของผ๎าหํม
แตํละรูปวาดแทนแตํละสํวนของบทเรียน จากข๎อความของโปรแกรม 8
ขั้นตอน ให๎วาดภาพที่บรรยายถึงการให๎อภัยแกํผู๎ที่ติดยา
เขียนชื่อของผู๎ที่ผํานการบําบัดและคนที่กําลังออกไปโน๎มน๎าวคนเหลํานั้นเ
พื่อชํวยพวกเขา
ให๎ใช๎กระดาษแทนผ๎าหํม
แจกปากกาและเศษผ๎าหํมสี่เหลี่ยมเพื่อแทนบทเรียนแตํละบทเรียน
ขอให๎ใครก็ได๎เย็บผ๎าเหลํานั้นเข๎าด๎วยกัน
ทําผ๎าหํมที่สามารถสํงไปที่ยูเครน
อีกแนวคิดหนึ่งคือให๎แตํละคนอธิบายถึงเรื่องราวของเซอร๑เก
อองเดรย๑ โอลยา และโรมา
ให๎แตํละคนสวมผ๎าหํมที่ทําจากผ๎าหรือกระดาษและมัดผ๎านั้นไว๎ด๎วยเชือกร
อบๆ คอของพวกเขา
ชิ้นกระดาษแตํละชิ้นถูกแปะเข๎าไว๎ด๎วยกันเป็นผนังบนกระดานขนาดใหญํ
หน๎าห๎องเพื่อให๎ผู๎ที่ออกมาอธิษฐานจําได๎
ทางเลือกที่ 2 ขัน
้ ตอนในการฟืน
้ ฟู
นํากลํองรองเท๎าแปดกลํองมารวมกัน
เขียนหมายเลขของขั้นตอนในการบําบัดที่แตํละสํวนของกลํอง
ตั้งบันไดขนาดใหญํไว๎หน๎าห๎อง
วางกลํองลงที่ขั้นบันไดนั้นตามลําดับหมายเลขเพื่อแสดงถึงโปรแกรมในกา
รบําบัด 8 ขั้นตอนที่พัฒนาขึ้นโดยโรมา รวมถึงเรื่องราวของเซอร๑เก
ออเดรย๑ โอลา และโรมา
ตามที่เราได๎พูดถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูเมื่อเขาติดตามพระเยซูเพื่อให๎อภัยบ
าปแกํพวกเขา
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หมายเหตุ
เวลานี้อาจจะเป็นเวลาที่ดีในการบอกถึงความต๎องการรองเท๎าในเครือรัฐเอ
กราช โครงการนี้เป็นโครงการหมายเลข เอซีเอ็ม 1725 เพื่อรองเท๎า เงิน
15 ดอลลําร๑สหรัฐสามารถซื้อรองเท๎าได๎หนึ่งคูํ
คนจํานวนมากในเครือรัฐนี้มีรองเท๎าใสํเพียงแคํคูํเดียวเทํานั้น
โครงการนี้เชื้อเชิญให๎แตํละคนมอบเงิน 50
เซ็นต๑ตํอรองเท๎าแตํละคูํที่ตนเองมีอยูํ
จะเก็บเงินบริจาคใสํไว๎ในกลํองรองเท๎า
เมนูอาหาร
ไกํคาวีฟ ชื่อนี้มาจากชื่อของเมืองหลวงในยูเครนคือเมืองคาวีฟ
ความหลากหลายของเมนูนี้ทําให๎กลายเป็นอาหารยอดนิยมไปเทําโลก
ไกํคาวีฟ
- เนื้ออกไกํไมํติดกระดูก ไมํติดหนัง 4 ชิ้น
- เนยเหลว 4 ช๎อนชา
- ใบพลาสลี่สด หรือใบกุ๏ยชําย 4 ช๎อนชา
- พริกไทย 1/4 ช๎อนชา
- เกลือ 1/4 ช๎อนชา
- ไขํไกํตีให๎เข๎ากัน 2 ฟอง
- ขนมป๓งปุน 1/2 ถ๎วย
- แปูง 1/4 ถ๎วย
ผสมใบพลาสลี่และหรือใบกุ๏ยชํายด๎วยเกลือ พริกไทย
และเนยละลาย แยกทั้ง 4 ชิ้นออกจากกันและแชํจนแข็ง
หํออกไกํด๎วยกระดาษไขและทุบจนกระทั่งไกํหนา 1/4 นิ้ว
วางแตํละชิ้นลงบนเนยเหลว
โดยให๎สํวนผสมอยูํตรงกลางตรงสํวนที่แบนของออกไกํ
หํอไกํโดยให๎เนยอยูํภายในอกไกํ
นําไกํไปชุบแปูงและชุบไขํไกํจากนั้นจึงนําไปคลุกกับขนมป๓งปุน
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วางไกํลงในจานที่ทาน้ํามันไว๎ ปิดฝาและอบเป็นเวลา 45 นาทีที่อุณหภูมิ
350 องศา และเปิดฝาออกจากนั้นอบตํออีก 15 นาที เสิร๑ฟได๎ 4 ที่

หมายเหตุ
ชาวยูเครนนิยมเสิร๑ฟอาหารกับมันบดและถั่วเขียวกับอาหารจานหลัก
แอปเปิ้ลทรีต
- ไขํไกํตี 2 ฟอง
- นม 1 ถ๎วย
- ผงฟู 1 ช๎อนชา
- เกลือ 1/2 ช๎อนชา
- แปูง 2 ถ๎วย
- แอปเปิ้ลขนาดกลาง 4 ลูก
- น้ํามันพืชสําหรับทอด
แกะแกนกลาง ปอกเปลือกแอปเปิ้ลและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
ผสมสํวนผสมตํางๆ เข๎าด๎วยกัน คนให๎เข๎ากัน ตั้งน้ํามันในกะทะให๎ร๎อน
ตักแอปเปิ้ลที่ผสมแล๎วหนึ่งช๎อนเต็มลงในน้ํามัน
ทอดให๎เหลืองสุกทั้งสองด๎าน พักลงในกระดาษซับ และโรยด๎วยน้ําตาล
สําหรับ 6-8 ที่

การตอบสนอง
ให๎เวลาแกํผู๎อธิษฐานแบํงออกเป็นกลุํมยํอย
ขอบคุณพระเจ๎าสําหรับการปลดปลํอยของพระองค๑และขอกําลังจากพระอง
ค๑ในการดําเนินชีวิตของผู๎ติดยาเสพติดในยูเครนและผู๎ติดยาเสพติดทั่วโลก
แจกการ๑ดเปลําเพื่อให๎แตํละคนเขียนข๎อความสั้นๆ
เขียนข๎อความให๎กําลังใจกับผู๎ที่รับการรักษารวมถึงให๎กําลังใจแกํผู๎นําในศู
นย๑บําบัดในยูเครน สํงการ๑ดเหลํานี้ไปที่
21050
Ivan Luch
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10 Sverdlova
Vinnitsa, Ukraine
21050
ศูนย๑บําบัดอาจจะต๎องใช๎สิ่งของเหลํานี้ บูทสีดําและเสื้อคลุม
ยีนส๑สีดํา สมุดโน๎ต ปากกาลูกลื่นอยํางดี ชักชวนให๎กลุํมยํอย
(กลุํมชั้นเรียนวันอาทิตย๑ เรียนพระคัมภีร๑ กลุํมอธิษฐาน)
รวบรวมของเหลํานี้และสํงพัสดุไปรษณีย๑ไปตามที่อยูํข๎างต๎น
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บทที่ 3
สันติสข
ุ และการปกปูองในยามถูกกดขีข
่ ม
ํ เหง
ลิน ดิโดมินิซิส
จุดประสงค๑
เพื่อบอกเลําเรื่องราวของมิชชันนารีนาซารีนผู๎ได๎รับความทุกข๑ยากจ
ากการถูกกดขี่ขํมเหง ในอดีตที่ผํานมา
เพื่อหนุนใจให๎พวกเราอธิษฐานเผื่อในด๎านความปลอดภัยของมิชชันนารี
ผู๎ที่กําลังรับใช๎อยูํในทุกวันนี้

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
ตั้งแตํที่พระคริสต๑ถูกตรึงบนกางเขน
คริสเตียนประมาณ
70
ล๎านคนยอมมอบชีวิตของพวกเขามากกวําที่จะปฏิเสธความเชื่อของพวกเข
า
ในศตวรรษที่
20
มีคริสเตียนมากกวํา
40
ล๎านคนที่ถูกฆําและทุกข๑ทรมานเพื่อพระคริสต๑
มีคริสเตียนกวําพันล๎านคนที่อาศัยอยูํในประเทศที่ถูกจํากัดเสรีภาพทางศาส
นาของพวกเขา
และในปี 1998 มีคริสเตียนมากกวํา 156,000
รอบโลกถูกฆําและทนทุกข๑ทรมานเพื่อพระคริสต๑
“จงระลึกถึงคําที่เราได๎กลําวแกํทํานทั้งหลายแล๎ววํา
“บําวมิได๎เป็นใหญํกวํานาย”
ถ๎าเขาขํมเหงเรา
เขาก็จะขํมเหงทํานทั้งหลายด๎วย” (ยอห๑น.15:20)
เมื่อพูดถึงคําวํา
การกดขี่ขํมเหง
ทําให๎เรานึกถึงภาพของความทรมาน,
ความกลัว
และความตาย
หลายคนต๎องการที่จะเชื่อวําการถูกกดขี่ขํมเหงนั้นเกิดขึ้นเฉพาะกับคนที่เร
าไมํเคยรู๎จักหรือไมํเคยเห็นที่อยูํในประเทศที่หํางไกล
หลายคนเชื่อวําการถูกกดขี่ขํมเหงนั้นถูกกําหนดไว๎สําหรับยุคสุดท๎าย
และจะไมํเกิดขึ้นกับพวกเรา
แตํอยํางไรก็ตามคริสเตียนในยุคแรกก็ได๎รู๎ถึงการกดขี่ขํมเหงแล๎ว
จากหลักฐานทางพระคัมภีร๑ที่พูดถึงเรื่องการตายของสตีเฟุนโดยการถูกหิน
ขว๎าง และการกดขี่ขํมเหงคริสเตียนจากเซาโล ในพระธรรมกิจการบทที่
7 และ 8
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ไมํใชํแคํความเจ็บปวด,
ความทรมาน
และความตาย
ที่คนของพระเจ๎าจะต๎องเจอ
แตํการกดขี่ขํมเหงนั้นยังรวมถึงการสูญเสียอิสรภาพ,
ถูกตัดขาดจากการงานและคนที่รัก,
อนาคตที่ไมํแนํนอน
และการถูกตัดขาดจากความต๎องการขั้นพื้นฐานของชีวิต
ซึ่งสิ่งเหลํานี้คือการกดขี่ขํมเหงที่มิชชันนารีนาซารีนและสมาชิกนาซารีนที่
สัตย๑ซื่อทั่วโลกจะต๎องเผชิญ

เอเวอลิน วิธฮอฟฟ์ และเจอราดีน แชพเพิล
ในระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 เอเวอลิน วิธฮอฟฟ์ และเจอราดีน
แชพเพิล
อาร๑.เอ็น.
ได๎เดินทางไปอินเดียเพื่อจะทํางานที่โรงพยาบาลโรนัลด๑เมโมเรียล
ระหวํางเดินทางไปอินเดียพวกเขาแวะที่มะนิลาและพวกเขาถูกกักขังอยูํภา
ยในกําแพงของมหาวิทยาลัยเกํา ๆ ในกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส๑ กับ
อีก
3,700
คนจากฝุายแอไลด๑
เป็นเวลา
37
เดือน
ที่พวกเขาจะต๎องอดทนกับความเจ็บปุวยและความหิวโหยที่คํายซานโตโท
มาสอินเทิร๑นเม๎นท๑ที่ประเทศฟิลิปปินส๑ หลังจากที่พวกเขาถูกปลํอยตัวในปี
1945
ดร.
วิธฮอฟฟ์
และพยาบาลแชพเพิล
ได๎ลงบทความเรื่องราวของเขาเกี่ยวกับความยากลําบาก,
การถูกพราก
และการชํวยเหลือของพระเจ๎า

ในหนังสือที่ชื่อวํา

“3

ปีกับการถูกกักขังในซานโตโทมัส”
และแม๎วําการถูกจองจํานั้นจะทําร๎ายสุขภาพรํางกายของพวกเขา แตํวําทั้ง
ดร.
วิธฮอฟฟ์
และนางพยาบาลแช็พเพิล
ก็ยังคงรับใช๎ในอินเดียภายหลังสงคราม

แมรี่ สก็อต
3 ปี ในชํวงของสงครามโลกครั้งที่ 2
แมรี่
สก็อต
เริ่มมีสํวนรับผิดชอบในด๎านการสอน
ในทามมิ่ง
ประเทศจีน
วันหนึ่งทหารได๎แจ๎งให๎เหลํามิชชันนารีเก็บข๎าวของ
เพราะพวกเขาต๎องย๎ายออกภายใน 2 ชั่วโมง แมรี่จึงเก็บเสื้อผ๎า, ที่นอน
และเครื่องพิมพ๑ดีด
เธอและมิชชันนารีผู๎หญิงคนอื่น
ๆ
ถูกพาขึ้นรถบรรทุกของทหาร
และถูกพาไปยังเม็นโนไนท๑
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บ๎านของหญิงโสดในตัวเมือง
มีผู๎หญิงจํานวน
13
คน
แออัดกันอยูํในบ๎านนั้นที่สร๎างสําหรับ 3-4 คน
2-3
อาทิตย๑ตํอมา
กลุํมของแมรี่ถูกสํงไปที่ป๓กกิ่ง
ไปยังออเรียนทัลมิชชันนารีโซไซตี้
ประมาณ
6
เดือน
พวกเขาถูกบังคับให๎อยูํแตํภายในบริเวณกําแพงเมืองเทํานั้น
จากนั้นก็มีคําสั่งใหมํออกมาให๎มิชชันนารีรีบเก็บของและถูกบังคับให๎เดินเป็
นขบวนไปยังทางรถไฟเฉินเม็น
พวกเขาขึ้นรถไฟชั้น 3 ซึ่งแนํนขนัด
ที่มีเพียงม๎านั่งทําจากไม๎และแข็ง
เพื่อเดินทางไปยังเทียนซิน
และที่นั่นพวกเขาก็เปลี่ยนขบวนรถไฟอีกคันเพื่อไปยังรถบัสที่รออยูํ
และสุดท๎ายก็ถูกพาไปยังเมืองบอลฟิลด๑
พวกเขาได๎อํานกฎคํายและลงทะเบียนสําหรับที่พักชั่วคราวสําหรับพวกเขา
คํายนี้จะเป็นบ๎านของพวกเขาไปอีก 2 ปีครึ่ง
“บ๎าน”
ถูกล๎อมรอบด๎วยกําแพงสูง
8
ฟุต
เหลํามิชชันนารีต๎องนอนกับพื้นใน
2-3
คืนแรก
เพื่อรอจนกวํากระเป๋าและที่นอนของพวกเขาจะมาถึง
บ๎านพักนั้นแออัด,
ขาดแคลนในเรื่องสุขอนามัย
แถมยังต๎องตํอสู๎กับพวกตัวแมลงในที่นอนอยูํตลอด
การจัดระเบียบหน๎าที่ในคํายเริ่มขึ้นทันที
ซึ่งงานแรกคือการทําความสะอาดสถานีพันธกิจนี้
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของการสุขาภิบาลและการจัดระเบียบของโรงพยา
บาล และคลินิก/โรงพยาบาลได๎ดําเนินการภายใน 8 วัน มีเด็กจํานวน
400
คน
ในคํายที่จะต๎องได๎รับการรักษา
ชีวิตในคํายก็เริ่มมีระบบระเบียบขึ้นทีละน๎อย
หลังจาก
3
ปีครึ่งของการตํอสู๎และความยากลําบาก
ชัยชนะก็มาถึงนักโทษเหลํานี้
เสียงเชียร๑ดังไปรอบคําย
เมื่อเครื่องบินมาถึง
ผู๎คนก็รีบวิ่งออกมาข๎างนอกเพื่อโบกผ๎าปูที่นอน,
ผ๎าหํม
และผ๎าเช็ดตัว
นักกระโดดรํมก็โดดลงมาจากเครื่องบินเพื่อให๎ความชํวยเหลือ
แมรี่คือหนึ่งในนักโทษคนสุดท๎ายที่ได๎ออกมา
เธอระลึกถึงประสบการณ๑อันยากลําบากในจีนที่ได๎สร๎างความทรงจําและม
อบรางวัลอันล้ําคําให๎กับเธอ แมรี่กลําววํา “เธอจะไมํยอมรับเงินจํานวน 1
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ล๎านดอลลําร๑ หรือจะไมํยอมให๎เงินจํานวนห๎าเซนท (ประมาณ 1 บาท)
แกํใคร
เพื่อแลกกับประสบการณ๑นั้น
ถ๎าหากวําไมํได๎เป็นหน๎าที่หรือน้ําพระทัยของพระเจ๎า”
งานที่ยอดเยี่ยมของแมรี่
สก็อต
มิชชันนารีผู๎รับใช๎
รวมถึงหน๎าที่ความรับผิดชอบในประเทศจีนตอนเหนือ
คือการทํางานที่ประเทศจีนทางตอนเหนือชํวง
3
ปีครึ่ง
และจากนั้นก็เป็นงานพันธกิจในประเทศจีนตอนใต๎
จนกระทั่งถูกบังคับให๎ออกไปโดยคอมมิวนิสต๑
ในปี
1950
เธอได๎รับเลือกให๎เป็นเลขานุการผู๎บริหารของสมาคมมิชชันนารีสตรีนานา
ชาติ
(ซึ่งป๓จจุบันคือพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล)
สําหรับคริสตจักรนาซารีนเธอได๎รับใช๎อยํางเต็มความสามารถจนกระทั่งปี
1975

อาร๑แมน ดอล และ ฮิวจ๑ ฟริเบิรก
๑
อาร๑แมน ดอล ถูกจับในประเทศโมแซมบิก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
1975
และฮิวจ๑
ฟริเบิร๑ก
ก็ถูกจําคุกในวันถัดมา
รัฐบาลใหมํสงสัยวําพวกเขา
2
คนเป็นคนของรัฐบาลเดิม
แม๎วําเขาจะอยูํในตึกเดียวกันในเมืองมาปูโต
แตํอาร๑แมนและฮิวจ๑
ก็มีโอกาสได๎เห็นหน๎ากันแคํบางครั้งบางคราวในระหวํางชํวงอาทิตย๑แรกข
องการถูกจับกุมเทํานั้น
และพวกเขาก็ไมํได๎รับอนุญาตให๎พูดคุยกันในระหวํางนั้นอีกด๎วย
สุดท๎ายอาร๑แมนถูกสํงตัวไปยังห๎องด๎านลํางพร๎อมกับฮิวจ๑และนักโทษ
คนอื่น
ๆ
พวกเขาถูกสอบถามเกี่ยวกับองค๑กร,
การเงิน,
งานวรรณกรรมและงานการสํงเสริมด๎านคริสตจักร
วันหนึ่งพวกเขาพบออแกนอยูํในห๎อง อาร๑แมนจึงเลํนและผู๎ชายคนอื่น ๆ
ก็ร๎องเพลงด๎วยกัน
สุดท๎ายแล๎วมีผู๎ถูกกักขังจํานวน
35
คนที่ได๎ยินถึงขําวประเสริฐแล๎ว
และได๎สามัคคีธรรมรํวมกันอยํางมีความสุข
วันพฤหัสบดีที่หดหูํวันหนึ่ง
นักโทษทั้งหมดถูกขังให๎อยูํในห๎องขังเดี่ยวของพวกเขา
ประมาณ 4
ชั่วโมงผู๎คุมก็เข๎าไปยังห๎องขังทีละห๎อง
ทีละห๎อง
และสั่งให๎พวกเขาสํงหนังสือ,
พระคัมภีร๑
และเงินทั้งหมดมาให๎เขา
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ขอบคุณพระเจ๎าที่ฮิวจ๑ได๎เก็บพระคัมภีร๑ใหมํของเขาซํอนไว๎ในกลํอง
และพวกผู๎ชายก็ได๎ผลัดกันอําน
อาร๑แมนได๎เลําเรื่องเกี่ยวกับการถูกคุมขังของเขาในจดหมายที่เขาเขี
ยนถึงพอลไลน๑ภรรยาของเขา
จดหมายลับได๎ถูกลักลอบออกไปจากคุก
บางฉบับก็ถูกเขียนลงบนเศษกระดาษชิ้นเล็ก ๆ ใสํลงไปในหลอดยาสีฟ๓น
เขาเขียนถึงความเจ็บปวดร๎ายแรงจากการถูกแยกจากคนที่รัก
และการได๎รับรู๎วําครอบครัวต๎องตกอยูํในความกระวนกระวายอยํางใหญํห
ลวง
ขณะที่อาร๑แมนและฮิวจ๑ถูกจับกุมตัวไป
ความตึงเครียดในประเทศยิ่งทวีขึ้นเมื่อข๎าราชการระดับสูงคนหนึ่งถูกลอบ
สังหาร
การบุกเข๎าจับกุมของทหารทําให๎มีนักโทษเพิ่มมากขึ้น
และจากนั้นการประชุมอธิษฐานก็ถูกห๎าม
การนําจดหมายออกจากคุกก็เป็นเรื่องยากขึ้นด๎วย
เนื่องจากนักโทษจะถูกตรวจตั้งแตํหัวจรดเท๎า
หลังจาก
8
เดือนในเรือนจํา
ฮิวจ๑และมิชชันนารีคนอื่น
ๆ
ก็ถูกปลํอยตัว
สํวนอาร๑แมนได๎รับแจ๎งวํา
เขายังคงต๎องทํางานตํอไปเพื่อจะได๎ถูกปลํอยตัว
แตํก็ไมํมีวี่แวว
อาร๑แมนกังวลวําการปลํอยตัวของฮิวจ๑จะกระทบกระเทือนจิตใจของพอลไ
ลน๑
เขาจึงเขียนจดหมายบอกให๎เธอเข๎มแข็ง
เวลาผํานไปและอาร๑แมนก็ยังคงอยูํในเรือนจํา
วันครบรอบแตํงงานของดอล
ผํานมาและผํานไป
1
ปี
อาร๑แมนถูกย้ําเตือนถึงการทรงสถิตอยูํด๎วยของพระเจ๎า
ขณะที่เขาอํานถึงความเมตตาและการพิพากษาที่กําลังจะมาถึงของพระเจ๎า
ในอิสยาห๑.50:7-8
ในเดือนมิถุนายน ปี 1976 ฮิว ได๎รับการต๎อนรับด๎วยเสียงเชียร๑,
เสียงปรบมืออันดังลั่น,
ด๎วยน้ําตาแหํงความขอบคุณ
และการยืนต๎อนรับอยํางอุํนหนาฝาคั่ง เมื่อเขาถูกแนะนําตัวตํอผู๎แทนของ
สมัชชาสากล
และเพื่อน
ๆ
ในดักลาส,
เท็กซัส
การถูกปลํอยตัวของเขาคือคําตอบของคําอธิษฐาน
และนาซารีนก็สัญญาที่จะอธิษฐานเผื่อสําหรับอาร๑แมน ดอล ตํอไป
ในขณะเดียวกันอาร๑แมนยังคงที่จะเขียนโน๎ตและจดหมายลับตํอไป
เขาหาเวลาที่จะฟ๓งวิทยุในเรือนจํา
และเขาก็ทําตาม

วันหนึ่งเขาก็ได๎ยินเพลง “นับพระพร”
เขาเขียนจดหมายถึงพอลไลน๑วํา
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“ถ๎าพวกเขาคิดวําพวกเขาจะหยุดฉัน
พวกเขาคิดผิด
ตรงข๎ามฉันกลับยิ่งรู๎สึกเข๎มแข็งในฝุายวิญญาณและรํางกายมากขึ้นกวําเดิ
ม
และฉันตัดสินใจที่จะรับใช๎พระเจ๎ามากขึ้นและตํอสู๎กับมารซาตานมากกวําเ
ดิมที่เคยผํานมา”
บํายวันหนึ่งของวันที่
17
กันยายน
1976
สถานทูตอเมริกาได๎แจ๎งแกํอาร๑แมนวําเขาจะได๎รับการปลํอยตัว
จดหมายที่อาร๑แมนได๎เขียนเมื่อเร็ว ๆ นี้จะเป็นฉบับสุดท๎ายที่เขาจะเขียน
อาร๑แมนหวังแคํเพียงวําจะมีเพียงกลุํมเล็ก ๆ เทํานั้นที่มาทักทายเขาในวันที่
19
กันยายน
เมื่อเขามาถึงนิวยอร๑ก
แตํตรงกันข๎ามเขากลับได๎รับการต๎อนรับอยํางยิ่งใหญํและยินดีปรีดา
ภรรยาและครอบครัวของเขาพร๎อมด๎วยฮิวจ๑และ
เอเวอลิน
ฟริเบิร๑ก
และเพื่อนนาซารีนคนอื่น
ๆ
อีก
300
คน
และเจ๎าหน๎าที่คริสตจักรมาต๎อนรับเขาพร๎อมกับร๎องเพลง
ขณะที่เขาเดินลงมาจากเครื่องบิน
โฮเวิร๑ด
คัลเบิร๑ทซัน
เพื่อนมิชชันนารีกลําววํา
“เพื่อนมิชชันนารีคนนี้ของผมคือคําพยานที่พิเศษตํอพระสัญญาของพระเจ๎
า
ในอิสยาห๑.40:21-31
เวลาหลายเดือนในเรือนจําได๎มอบความกล๎าหาญให๎แกํเขา
คําพยานตํอความยิ่งใหญํของพระเจ๎าของเขาได๎สํงผลให๎กับคนหนุํมสาวที่
จะยินดีมอบถวายตัวในการเป็นมิชชันนารี
ทั้ง
ๆ
ที่รู๎แนํวําพวกเขาจะต๎องเผชิญกับความเสี่ยงตําง ๆ”

ดอน ค๏อกซ๑
ใครจะรู๎บ๎างวําการกระทําที่งําย

ๆ

ในการนํารถไปแสดงในงานนั้นจะสํงผลร๎ายแรงได๎?
มิชชันนารีดอน
ค๏อกซ๑
ทํางานอยูํที่ สํานักงานภาคพื้น ในคิโตประเทศเอกวาดอร๑
ในตําแหนํงเจ๎าหน๎าที่การเงินและนักบริหารธุรกิจ
มีผู๎ชาย
3
คนแตํงกายดีและพูดจาสุภาพมาเพื่อจะดูรถ
และดูเหมือนวําเป็นลูกค๎าที่ถูกต๎องตามกฎหมาย
ในระหวํางการทดลองขับรถ
ซึ่งดอนก็อยูํในรถด๎วย
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คนขับก็ขับรถด๎วยความเร็วออกไปไกลจากออฟฟิศและได๎จอดรับผู๎ชายอีก
3
คนขึ้นมาในรถ
ดอนถูกผลักไปนั่งข๎างหลังรถซึ่งขณะนั้นเขาก็กําลังไมํสบายอยูํด๎วย
และเขาก็รู๎ความจริงที่วําเขากําลังถูกลักพาตัว ดอนถูกพาไปที่ปุาแอนดีน
และให๎เดินนําหน๎าพวกโจรลักพาตัวไป
ไมํนานทางเดินก็หายไป
พวกเขาเดินผํานพงหญ๎าหนาทึบ
ประมาณ
4
ชั่วโมงที่พวกเขาต๎องเดินสูงขึ้นและสูงขึ้นจนหมดแรง
กระทั่งพวกเขามาถึงพื้นที่โลํงบนยอดเขา
ดอดถูกผลักให๎ไปอยูํบนพื้น
เช๎าถัดมาเขาก็ได๎ทานแคํกาแฟกับขนมป๓ง 1 ชิ้น
จากนั้นผู๎ชาย 2
คนก็พาเขาลงมาอยูํที่พื้นตรงไหลํเขา และทิ้งเขาไว๎ที่นั่น
เมื่อมาถึงจุดหมายปลายทาง
ดอนก็รู๎วําเสื้อโค๎ทและผ๎าหํมที่เขามีนั้นไมํเพียงพอที่จะปกปูองเขา
เพราะยุงที่นั่นทําร๎ายเขาอยํางมาก
โจรคนหนึ่งเห็นใจและให๎เสื้อเชิ้ตแกํเขาเพื่อจะปกปูองศีรษะของเขาได๎
เขาต๎องอาศัยอยูํกับยุงที่ทั้งตอมและกัดเขาวันแล๎ววันเลํา
ขณะที่ แซรอล ภรรยาของดอน
ได๎รับโทรศัพท๑เรียกคําไถํ
ซึ่งพวกโจรได๎เรียกถึง
500,000
ดอลลํา
ดอนถึงกับตะลึงเมื่อรู๎ขําววําพวกเขาต๎องการเงินจํานวนครึ่งล๎านดอลลํา
และเขาก็ไมํรู๎จักใครที่จะมีเงินมากขนาดนี้ เพราะเขาต๎องการที่จะตํอสู๎กับ
“จิตใจที่ขลาดกลัว” ดอนจึงขอที่จะอธิษฐานดัง ๆ ซึ่งพวกเขาก็ยินยอม
คําอธิษฐานของเขาดังไปทั่วปุา
จากนั้นดอนก็รวบรวมความกล๎าที่จะขอพระคัมภีร๑และพวกนั้นก็มอบให๎เขา
หลายอาทิตย๑ผํานไป
ขณะที่คริสตจักรได๎พยายามหาอิสรภาพให๎แกํดอน
มีผู๎เจรจาตํอรองคนหนึ่งจากแคนซัสซิตี้ได๎มาเพื่อจะรับโทรศัพท๑ของผู๎ร๎าย
ยิ่งไปกวํานั้นบริษัททีใ
่ ห๎คําปรึกษาเกี่ยวกับการเผชิญกับสภาวะวิกฤตินานา
ชาติได๎สํงผู๎แทนมา
ข๎อมูลทุกอยํางที่ดอนได๎มีโอกาสสํงมาเป็นหลักฐานให๎ครอบครัวรู๎วํา
สถานการณ๑ของเขาเป็นอยํางไรรํวมทั้งสุขภาพของเขาด๎วย
ครอบครัวของดอนนั้นกระวนกระวายใจและนอนไมํหลับอยูํหลายคืน
ขณะเดียวกันพวกเขาและสมาชิกนาซารีน
คนอื่น
ๆ
รอบโลก
ได๎อธิษฐานเผื่อและคาดหวังการกลับมาอยํางปลอดภัยของดอน
แซรอล
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และลูก
ๆ
ได๎รับคําแนะนําให๎กลับมาที่อเมริกา
แม๎วําเธอจะเข๎าใจถึงความต๎องการที่จะปกปูองครอบครัวให๎ปลอดภัย แตํ
แซรอล ก็ยังคงทรมานกับความรู๎สึกที่วําเธอกําลังละทิ้งดอน อยํางไรก็ตาม
พระเจ๎าทรงสถิตอยูํกับเขา
และสุดท๎ายการชํวยกู๎ก็มาถึงในวันคริสตมาส
เมื่อตํารวจพบที่ตั้งคํายของผู๎ลักพาตัวดอน
และได๎นําเขากลับลงมาจากภูเขา
เค๎นท๑
ชวานซ๑
ตีพิมพ๑ประสบการณ๑อันยากลําบากของดอน
ลงในหนังสือพันธกิจของNMIที่ชื่อ “Shouts at Sunrise” ในปี 2006-07

การนําเสนอ “บทเรียนเรือ
่ งการจัดเตรียมของพระเจ๎า”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
1. จัดห๎องเรียน, เลือกวิธีที่จะนําเสนอข๎อมูลบทเรียน :
ก. ครูนําเสนอบทเรียน หรือ
ข. นักเรียนรายงานปากเปลํา หรือ
ค. พิมพ๑ข๎อมูลเตรียมไว๎เป็นหนังสือเรียน
2. แบํงกลุํมนักเรียนและขอความชํวยเหลือจากนักเรียนให๎มีสํวนรํวมที่จ
ะตกแตํงสถานที่ในคริสตจักรหรือในห๎องเรียน
แตํต๎องแนํใจวํามีอุปกรณ๑เพียงพอสําหรับแตํละกลุํม
ก.
ภูมิศาสตร๑
วาดและระบายสีแผนที่ของพื้นที่ที่เหตุการณ๑เหลํานี้เกิดขึ้น
ข. การเขียน เขียนหัวข๎อขําวเกี่ยวกับแตํละเหตุการณ๑
ค. ศิลปะ ทําใบประกาศเกี่ยวกับแตํละเรื่อง
ง.
ปูายประกาศ
ทําปูายเกี่ยวกับคําหนึ่งคําที่บรรยายถึงเรื่องแตํละเรื่องได๎ดีที่สุด
จ. โคลง/กลอน เขียนกลอนเกี่ยวกับการกดขี่ขํมเหงและความหวัง
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ฉ. จิตรกรรมฝาผนัง ใช๎กระดาษขนาดใหญํ
วาดภาพและระบายสีเพื่อทําเป็นภาพวาดบนฝาผนัง
วําพระเจ๎าทรงทํางานของพระองค๑อยํางไร
ช. ศิลปะ ทําที่คั่นหนังสือ หรือแมํเหล็กติดตู๎เย็น
ซ. ดนตรี สอนนักเรียนในกลุํมร๎องเพลงที่เกี่ยวกับงานพันธกิจ
ทางเลือกที่ 2 : “อิสรภาพ !” – คําพยานชีวต
ิ
1. เปิดเพลง
“พระคุณพระเจ๎า” หรือเพลงที่เหมาะสม
2. การนําเข๎าสูํบทเรียน
ยํอหน๎าที่ 1 ของเนื้อหาบทเรียน
3. คําแนะนําเพิ่มเติม วันนี้เราจะมาฟ๓งคําพยานเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ๎า
และการชํวยเหลือในสภาวการณ๑ที่ยากลําบาก
พระองค๑ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค๑ที่วํา
พระองค๑ไมํเคยละทิ้งหรือทอดทิ้งเรา
4. คําพยาน
ดอน ค๏อกซ๑
5. เพลง
6. คําพยาน

-

“พระเจ๎าทรงเป็นผู๎เลี้ยง” หรือเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสม
ดร.เอเวอลิน วิธฮอฟฟ์

7. เพลง
8. คําพยาน

-

“เดินกับพระเยซู” หรือเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสม
อาร๑แมน ดอล

9. ข๎อพระคัมภีร๑ -

อิสยาห๑.50:7-8

10. คําพยาน

แมรี่ สก็อต

-

11. เพลง “เพราะพระองค๑ทรงอยูํ” หรือเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสม
12. ชํวงเวลาแหํงการอธิษฐานและการผูกพันอุทิศตัว
ทางเลือกที่ 3 : “ผูร๎ อดชีวิต – รูปแบบของนาซารีน”
บทเรียนนี้จะแนะนํามิชชันนารีผู๎ได๎รับความทุกข๑ยากลําบากและการ
กดขี่ขํมเหง ซึ่งหํางไกลจากบ๎านของตน
เลือกตัวแทน
5
คน
อยํางรอบคอบที่จะออกมาแสดงเป็นมิชชันนารีที่มีเรื่องราวของเขาปรากฏอ
ยูํในบทเรียน
ให๎ผู๎แสดงเขียนสิ่งที่แตํละคนจะต๎องเผชิญออกมา
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และมิชชันนารีก็จะเลําเรื่องราวด๎วย
หรืออาจจะให๎เลํนละครโดยมีผู๎บรรยายอํานเรื่องจากบทเรียน

ตัวอยําง
1. อาร๑แมน ดอล
แตํงกายในชุดนักโทษ,
เขียนจดหมายลงบนเศษกระดาษ และม๎วนใสํลงในหลอดยาสีฟ๓น
2. แมรี่ สก็อต เรํงรีบที่จะเก็บกระเป๋าและเครื่องพิมพ๑ดีด,
รีบวิ่งออกจากฝูงชน, มีแมลงชุกชุมไปทั่ว, เดินทางโดยรถไฟชั้น 3
3. ดอน ค๏อกซ๑
นั่งอยูํบนเชิงผา,
ตํอสู๎กับยุงพร๎อมด๎วยเสื้อที่นํามาปิดศีรษะไว๎,
อธิษฐานเสียงดังอยูํกับผู๎คุมในปุา

การตอบสนอง
1. ทําที่คั่นหนังสือ
หรือแมํเหล็ก
เพื่อไว๎เตือนใจให๎อธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่เผชิญการกดขี่ขํมเหงในทุ
กวันนี้
2. หาข๎อมูลของประเทศที่ถูกจํากัดด๎านศาสนาจากอินเทอร๑เน็ต
และอํานให๎ที่ประชุมฟ๓ง แบํงป๓นข๎อมูลให๎บางคน
3. พูดคุยกับศิษยาภิบาลของคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได๎ที่คริสตจักรของ
คุณจะให๎การสนับสนุนวันแหํงการระลึกถึงการขํมเหง
4. หนุนใจให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในวันอธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่ถูกขํมเหง
นานาชาติ ในวันอาทิตย๑ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

36

บทที่ 4
เรือ
่ งราวของการถูกกดขีข
่ ม
ํ เหง
เกล สอว๑รี
จุดประสงค๑
- เพื่อที่จะเข๎าใจวําการกดขี่ขํมเหงนั้น ยังคงกําลังเกิดขึ้นในโลก
และคริสตจักรนาซารีนกําลังตอบสนองตํอความท๎าทายนี้อยํางไร
- เพื่อที่จะมีความรู๎สึกรํวมตํอความเจ็บปวดของพี่น๎องคริสเตียนผู๎ที่อ
ยูํในครอบครัวของพระเจ๎าของเรา
- เพื่อที่จะมีสํวนรํวมในการยืนหยัดในความถูกต๎องของพี่น๎องที่มีคว
ามเชื่อในพระเจ๎าทั่วโลก
- เพื่อที่จะหนุนใจและชํวยเหลือพวกเขาผํานทางคําอธิษฐานวิงวอน

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
ในปี 1996 มีผู๎เชื่อมากกวํา 160,000
คนที่ถูกฆําหรือทุกข๑ทรมานเพื่อพระคริสต๑ ในศตวรรษที่20 (World
Mission Digest) มีผู๎ที่ถูกขํมเหงเกือบถึง 100 ล๎านคน ในศตวรรษที่ 20
มีผู๎ถูกขํมเหงเพราะความเชื่อในพระคริสต๑จํานวนมากกวําคนที่เสียชีวิตใน
สงครามที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในศตวรรษเดียวกัน (James and Marti
Hefley, By Their Blood, and U.S.House Resolution. ScrippsHoward News Service, Septermber 28,1996 จากสถิติของ WEF
Religious Liberty Commission)
การถูกกดขี่ขํมเหงของคริสเตียนนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากที่จะรับรู๎รั
บฟ๓ง, เป็นเรื่องยากที่จะใครํครวญถึง
และเจ็บปวดมากเมื่อคุณอธิษฐานร๎องทูลขออยํางจริงจัง
แตํในความเจ็บปวดนั้นก็มีชัยชนะ
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เรื่องตํอไปนี้อาจจะทําให๎คุณกลัว, ร๎องไห๎
หรืออยํางน๎อยก็รู๎สึกไมํสบายใจ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งถ๎าคุณตระหนักวํานี่คือเรื่องจริง
และเป็นประสบการณ๑ที่คล๎าย ๆ กัน
และบางครั้งอาจจะร๎ายแรงกวําซึ่งเกิดขึ้นอยูํในโลกของเรา
เรื่องราวเหลํานี้เป็นเรื่องของครอบครัวนาซารีนของเรา
คุณควรจะขอบพระคุณพระเจ๎าสําหรับพี่น๎องของคุณในความพากเพียรตํอ
ความเชื่อของพวกเขา
การกดขี่ขม
ํ เหงเป็นเรื่องจริงและเกิดขึน
้ แกํนาซารีน
ฉันได๎วางโทรศัพท๑และนั่งในความเงียบ
เมื่อฉันได๎คุยกับศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่มีสมาชิกคนหนึ่งที่คิดวําการถู
กขํมเหงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราไมํควรวิตกกังวล
เมื่อศิษยาภิบาลของเขาได๎แบํงป๓นเพื่อให๎อธิษฐานเผื่อ
และหลังจากนั้นฉันก็ได๎รับโทรศัพท๑จากศิษยาภิบาลอีกหลายคนในทํานองเ
ดียวกันนี้
มีหลายเหตุผลวําทําไมผู๎คนอาจจะไมํเข๎าใจถึงวัตถุประสงค๑ของการกดขี่ขํ
มเหง นี่เป็นเพียงบางตัวอยําง
 เป็นเวลาหลายปีทก
ี่ ารกดขีข
่ ํมเหงไมํได๎ถูกพูดถึง
เป็นเรื่องจริงที่วําไมํมีใครอยากที่จะได๎ยินเกี่ยวกับเรื่องไมํดี
แตํอยํางไรก็ตามเมื่อไมํกี่ปีมานี้
พระกายของพระคริสต๑ได๎มองเห็นวํามีความต๎องการที่จะต๎องเปิดเผยเ
รื่องราวเกี่ยวกับการทนทุกข๑ของผู๎ที่เชื่อไมํได๎รับการเปิดเผย
อันเนื่องจากความปลอดภัยของพวกเขาเอง
แตํถึงอยํางไรการเปิดเผยเรื่องนี้ก็
เพื่อพวกเราจะสามารถชํวยเหลือพวกเขาผํานคําอธิษฐานและการแส
ดงออกของพวกเรา
 บํอยครัง้ ทีเ่ ราคิดวําคนอืน
่ ๆ
ดําเนินชีวิตและนมัสการพระเจ๎าเหมือนกับที่พวกเราทํา

จริง ๆ

แล๎วพวกเราไมํรู๎มากพอเกี่ยวกับความยุํงยากในเรื่องกฏหมายและศา
สนา ซึ่งสํงผลกระทบตํอพี่น๎องในเพระคริสต๑ของพวกเรา
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 การกดขี่ขม
ํ เหงมาจากแหลํงตําง ๆ เชํนความเชื่อในศาสนา
รัฐบาล ผูก
๎ อ
ํ การร๎าย และกลุํมตําง ๆ ทีก
่ ําลังเกิดขึน
้
 พวกเราอยากจะให๎คุณได๎พบกับพี่น๎องของพวกเราบางคนที่อยูํ
ในสถานการณ๑อันยากลําบาก
ลองจินตนาการภาพครอบครัวขึ้นเองในความคิดของคุณจากเรื่องรา
วที่จะเลําตํอไปนี้
เรื่องราวเหลํานี้ถูกสํงมาจากทั่วโลก
ซึ่งไมํได๎พูดถึงชื่อและประเทศไว๎เพื่อความปลอดภัย
ซึ่งบางคนอาจจะไมํได๎ถูกขํมเหงแล๎วเพื่อวําเราจะสรรเสริญพระเจ๎า
แตํอยํางไรก็ตามคนทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวแทนของเรื่องราวอื่น
ๆ
ดังนั้นคุณไมํจําเป็นจะต๎องรู๎ชื่อของคริสตจักรที่ถูกขํมเหงเพื่อจะอธิษฐานเผื่
อ คุณต๎องการแคํเพียงใจปรารถนาที่จะอธิษฐานเผื่อ

ประเทศที่ 1
นิโคลัย
(นามสมมุติ),
เด็กหนุํมวัยเพียง
24
ปี
ซึ่งเป็นบุคคลที่ชีวิตของเขาในอดีตเต็มไปด๎วยความขมขื่นและได๎เจอกับคว
ามโหดร๎าย
เขาเป็นคนหนึ่งตํอต๎านรัฐบาลในพื้นที่ของเขา
เพราะพวกรัฐบาลขํมเหงคริสเตียน
และเขาเป็นคนที่ฉลาด
เขามาจากกลุํมผู๎ที่ตํอต๎านรัฐบาล
เขาเคยมีประสบการณ๑ในการถูกตี
ถูกจําคุก
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไมํหยุดในการดําเนินชีวิตในความเชื่อตํอไป
เป็นที่โจษขานกันวําครอบครัวของนิโคลัยนั้นยังคงติดตํอกับกลุํมที่ตํ
อต๎านรัฐบาลกลุํมอื่นๆ
อยํางเป็นการลับด๎วยซึ่งคอยวางแผนเพื่อตํอต๎านสังคม
ซึ่งการกระทํานี้ยังทําตํอเนื่องซึ่งยังได๎รับการสนับสนุนจากครอบครัวด๎วย
ผู๎นําที่อยูํในพื้นที่ของนิโคลัยได๎ปรึกษากันและตัดสินใจวํามันถึงเวลา
ที่จะหยุดสิ่งเหลํานี้ได๎แล๎ว
สมมุตว
ิ ําคุณเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถแตํมีตราประทับในหนังสือ
เดินทางของเขาวํา
เขาเป็นผู๎ตํอต๎านรัฐบาล
นี่เป็นสาเหตุที่เด็กหนุํมที่มีความสามารถอยํางเขาไมํสามารถเข๎าเรียนตํอใ
นมหาวิทยาลัยได๎
และนี่คือชีวิตของนิโคลัย
หลาย
ๆ
ครั้งที่เด็กหนุํมคนนี้ถูกเรียกตัวให๎ไปที่ออฟฟิศของคณบดีที่มหาวิทยาลัยเพื่
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อที่จะพบกับตํารวจ
เพื่อพูดคุยกับเขา
และพยายามให๎เขากลัวด๎วยการขํมขูํของตํารวจ
แนํนอนนิโคลัยเป็นคริสเตียนที่ถูกขํมเหงและได๎รับการตํอต๎านจากรัฐ
บาล
นักศึกษาอายุ
24
ปีคนนี้มีความกล๎าหาญที่จะเผชิญหน๎ากับผู๎ที่กลําวหาเขา
และพูดอยํางตรงไปตรงมาตํอคําขํมขูํของพวกที่ตํอต๎านเขาวํา
“คุณได๎ขํมขูํ,
ทําร๎าย,
และคุมขังคริสเตียนในครอบครัวของผม
ซึ่งพวกคุณบางคนอาจจะได๎ฆําไปแล๎ว
แตํคุณไมํสามารถเปลี่ยนใจของพวกเขาได๎
และผมก็ไมํมีทางชํวยคุณ
อยากทําอะไรก็เชิญ”
สิ่งที่นิโคลัยได๎ยืนยันถึงความเชื่อนี้
เป็นเหตุให๎สถานการณ๑ในประเทศของเขาเปลี่ยนแปลง
ในเวลานั้นมีการประชุมใหญํของวัยรุํน
และมีวัยรุํนหลายคนได๎รับเชื่อในพระคริสต๑.
หลังจากจบการศึกษาด๎านการชํางและวิศวกรโยธา
นิโคลัยได๎เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรแหํงหนึ่งที่เติบโตและในขณะเดียว
กันเขาก็ทํางานในสาขาที่เขาเรียนมาด๎วย.
จากคริสตจักรแมํที่นิโคลัยเป็นศิษยาภิบาล
ได๎มีคริสตจักรที่เข๎มแข็งเกิดขึ้นในหมูํบ๎านใกล๎เคียงมากมาย
นิโคลัยไมํได๎อยูํเพียงลําพัง มีศิษยาภิบาล 3 คนและฆราวาสอีก 6
คนที่อยูํในห๎องนั่งเลํนด๎วยกัน
ซึ่งแตํละคนก็แบกภาระเพื่อพระคริสต๑และเพื่อชุมชนของพวกเขา
พวกเขาเป็นคณะกรรมการองค๑การบริหารของคริสตจักรนาซารีนในประเ
ทศนี้
การทุํมเทของพวกเขานั้นถือวําเป็นสิ่งที่มีคุณคํามาก
เชํนถึงแม๎วําพวกเขาไมํสามารถที่จะเข๎าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือไมํสามา
รถได๎รับปริญญาได๎
และครอบครัวของพวกเขาจะได๎รับการขํมเหงจากรัฐบาลและจากตํารวจ
และคนหนุํมสาวพวกนี้กําลังอยูํในวัยทํางานและมีครอบครัว
แตํพวกเขาก็ยังปรารถนาในการรับใช๎พระเจ๎าด๎วยชีวิตของเขา
หลายคนยังคงยืนยันในการรับใช๎พระเจ๎าในพื้นทีน
่ ี้ถึงแม๎วําพวกเขาจะได๎รั
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บโอกาสในการรับใช๎พระเจ๎าในทวีปยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไมํคํอยได๎รับการขํ
มเหง
แนํทีเดียวคนรุํนนิโคลัยได๎มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนความจริงให๎แ
พรํไปในประเทศโดยการอุทิศตนของพํอและลุงของเขา
ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังมีนิมิตในการที่จะรํวมมือกับนาซารีนเพื่อที่จะหายุทธ
วิธีในการที่จะใช๎ในอนาคตเพื่อที่จะยกยํองพระนามของพระเจ๎า

ประเทศที่ 2
คุณหมอผู๎มีชื่อเสียงคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในสามของแพทย๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการแพทย๑ในประเทศข
องเขา
ได๎รับการฝึกฝนในวิชาเฉพาะทางของเขาจากสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุด
ตํอมาสิ่งที่ไมํคาดคิดก็เกิดขึ้น
คุณหมอทํานนี้ได๎เรียนรู๎ถึงพลังการรักษาของพระเยซูคริสต๑
หลังจากที่ได๎ต๎อนรับพระเยซูคริสต๑เป็นพระผู๎ชํวยให๎รอด
คุณหมอได๎ถูกปลดออกจากงานด๎านการแพทย๑ของเขา
และเขาต๎องทํางานกับชนชั้นต่ํา
จากนั้นพระเจ๎าก็ทรงตรัสแกํคุณหมอ/กรรมกรคนนี้
และเรียกให๎เขาเป็นศิษยาภิบาลของนาซารีน
คุณหมอ/กรรมกร/ศิษยาภิบาล
ได๎รับการแตํงตั้งเมื่อเร็ว
ๆ
นี้
และรับใช๎พระเจ๎าอยํางแรงกล๎า

ประเทศที่ 3
อังคารวันหนึ่ง
มีนายทหารคนหนึ่งใสํชุดทหารเดินเข๎ามาที่การประชุมอธิษฐานของคริสต
จักรนาซารีน เคาะประตูเสียงดังและต๎องการที่จะรู๎วําใครเป็นผู๎นํา
ศิษยาภิบาลยื่นมือของเขาออกอยํางประหมําและเชิญนายทหารคนนี้
ให๎นั่งลง
เพื่อคนในกลุํม
20
คนจะฟ๓งเขา
ขณะที่ศิษยาภิบาลสัมผัสมือของเขา
สีหน๎าของนายทหารก็เปลี่ยนไป
เขากลําววํา
“ศิษยาภิบาล,
คุณคือคนของพระเจ๎า
เมื่อผมสัมผัสมือของคุณ
ผมเกือบจะถูกบังคับให๎ก๎มลงกับพื้นด๎วยพลังที่เหนือธรรมชาติ
ผมมาเพื่อจะฆําคุณ
แตํได๎โปรดทํานศิษยาภิบาล
ขอโปรดที่จะอธิษฐานเผื่อผม
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มันเป็นสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญํที่วันหนึ่งได๎กลายมาเป็นสมาชิกในคริสตจักรข
องคุณ”
เขาได๎เขียนชื่อของเขาลงในกระดาษมอบให๎แกํศิษยาภิบาลและจากไป
ศิษยาภิบาลมองออกไปนอกคริสตจักรและเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งเต็ม
ไปด๎วยทหาร
ไมํต๎องสงสัยเลยวําพวกเขาคือผู๎ตํอสู๎กองโจรและมาเพื่อที่จะลอบสังหารศิษ
ยาภิบาล แตํแผนการณ๑ของเขาก็ถูกเปลี่ยน
วันนั้นคริสตจักรมีการประชุมอธิษฐานที่ดีที่สุดเทําที่เคยมีมา
ศิษยาภิบาลและผู๎เข๎ารํวมขอบคุณพระเจ๎าสําหรับการปกปูองพวกเขาจากป
ระสบการณ๑ที่เลวร๎าย พวกเขาได๎เห็นวําพระวจนะของพระเจ๎านั้นเป็นจริง
“พระเจ๎าทรงอยูํรอบประชากรของพระองค๑ ตั้งแตํเวลานี้สืบตํอไปเป็นนิตย๑”
(สดุดี.125:2ข)
จากสถิติได๎แสดงให๎เห็นวํา
จากปี
มีคริสตจักรแหํงการประกาศในพื้นที่นั้นมากกวํา
300
และในปี 2003 มีศิษยาภิบาลถึง 44 คนที่ถูกลอบสังหาร
* * *
ในเดือนมีนาคม

2005

ซึ่งอยูํในพื้นที่นั้น

2003-2006
แหํงที่ถูกปิด

ศิษยาภิบาลคนหนึ่งในเมืองอื่น
ได๎พบซองจดหมายอยูํที่ข๎างประตู

เขาฉีกซองออกและเริ่มอํานจดหมาย
ซึ่งเขาต๎องประหลาดใจเมื่อเขาสังเกตเห็นวํามันมาจากกลุํมผู๎กํอการกบฏ
ซึ่งได๎ขํมขูํผู๎คนนับพัน
ในจดหมายกลําววํา

ถึงประชากรของ คริสตจักรแหํงการประกาศด๎วยความจริงใจ
เราขอแจ๎งให๎คุณทราบวําพวกเราทราบเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับพวกคุณ
พวกเราไมํต๎องการที่จะใช๎ความรุนแรง
พวกเราเป็นครอบครัวใหญํและคุณก็ได๎ยินเรื่องราวของพวกเราซึ่งมี
อยูํทั่วโลก นี่คือคําสั่งให๎คุณย๎ายออกจากคริสตจักรของคุณ
ถ๎าคุณไมํตอบรับตามนี้ พวกเราก็จะไมํรับผิดชอบตํอผลที่จะเกิดขึ้น
กลุํมผู๎กํอการกบฏ
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ศิษยาภิบาลและครอบครัวของเขาก็รู๎สึกกลัวขึ้นมาทันที
แตํอยํางไรก็ตาม
จดหมายนี้เป็นเหตุผลที่ทําให๎ต๎องแสวงหาพระเจ๎าโดยคําอธิษฐาน
คริสตจักรได๎เริ่มการประชุมอธิษฐานตี

5

ของทุกวัน

และมีการอดอาหารอธิษฐานในทุกวันเสาร๑
มากกวํา

1

ปีผํานไป

ตั้งแตํที่ศิษยาภิบาลถูกขํมขูํ

คริสตจักรไมํได๎ย๎ายไปที่ไหน
และศิษยาภิบาลก็เชื่อวําคริสตจักรจะอยูํที่นั่น
โดยพระเจ๎าผู๎เป็นแสงไฟในทํามกลางชํวงเวลาที่มืดมิด
พระเจ๎าทรงระลึกถึงความสัตย๑ซื่อและความเชื่อของประชากรของพระองค๑
พวกเขาอยูํในชํวงของการฟื้นฟูและคริสตจักรก็เติบโตและเข๎มแข็งมากขึ้น

ประเทศที่ 4
ฉันตกใจที่ได๎ยินเสียงโทรศัพย๑ถึงแม๎วําจะอยูํทํามกลางเสียงของการเ
ดินทางบนถนนที่ขรุขระ

เพื่อจะไปภาคกลางของประเทศ

ในขณะที่เดินทางนั้นฉันได๎ผํานผู๎หญิงคนหนึ่งที่กําลังขนน้ํา
มีวัวที่ลากเกวียนที่บรรทุกของมากมาย และรถเมล๑ที่มีคนแนํน
พวกเราเห็นวําสีหน๎าของผู๎นําซีดลงขณะที่เขากําลังฟ๓งโทรศัพย๑
จากนั้นเขาก็บอกขําวซึ่งทําให๎พวกเราช็อค
25

คน

คือผู๎แทนการประชุมสมัชชา

รวมถึงศิษยาภิบาลและลูกชายวัยรุํนของเขา

ได๎ถูกจับโดยฝุายตรงข๎าม

พวกเขาถูกทุบตี,

พวกเขามีโทรศัพท๑เครื่องเดียวที่ใช๎ได๎
ถึงกระนั้นก็ยังถูกริบโทรศัพย๑เมื่อฝุายตรงข๎ามรู๎วําพวกเขาใช๎ติดตํอกับบุคค
ลภายนอก
เมื่อพวกเรามาถึงจุดหมายปลายทางของเรา
พวกเรารู๎มากขึ้นเล็กน๎อยเกี่ยวกับการชํวยเหลือหรือสถานการณ๑ของศิษยา
ภิบาล,

ลูกชายของเขา,

คนและผู๎หญิง

1

และผู๎นําคนอื่นอีก
คน

2

คน

เป็นผู๎ชาย

1

วําได๎ถูกจับเข๎าคุก

พวกเขาถูกกลําวหาวําใช๎กําลังขํมขูํให๎ผู๎คนเปลี่ยนศาสนามาเชื่อพระคริสต๑
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และปฏิญาณตนเป็นคริสเตียน
มีพวกผู๎นํากลุํมหนึ่งที่เราไมํทราบได๎จับผู๎นําของนาซารีนและคนที่เดินทาง
ไปด๎วยกันอีก 21 คนที่มาจากหมูํบ๎านแหํงหนึ่งด๎วย
พวกเราอธิษฐานกันอยํางไมํหยุด
และร๎องทูลพระเจ๎าอยํางเรํงดํวนที่จะทรงนําทีมงานของพวกเราออกจากแผ
นการณ๑ชั่วร๎าย, ที่จะปกปูองรักษาชีวิตของพวกเขา
และเสริมกําลังความเชื่อของพวกเขา พวกเราโทรหาภรรยาของ
ศิษยาภิบาลและให๎เธอรับรู๎ถึงความหํวงใยของเรา
แม๎วําเธอจะต๎องลําบากในการที่จะเข๎าใจภาษาของพวกเราก็ตาม
เธอร๎องไห๎คร่ําครวญและพวกเราก็โศกเศร๎าไปกับเธอและลูกสาวของเธอ
พวกเราเปลี่ยนแปลงเวลาในการประชุมสมัชชาเพื่อความปลอดภัย,
เขาคิดวําฝุายตรงข๎ามได๎ข๎อมูลเพื่อที่จะโจมตีในที่ประชุมสมัชชาได๎
ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเวลา
และการเทศนาให๎สั้นที่สุดเทําที่จะทําได๎เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ซึ่งการประชุมนี้ใช๎เวลาไมํถึง 2 ชั่วโมงและทุกคนก็ออกจากบริเวณนั้น
ระหวํางชั่วโมงแหํงความยากลําบากซึ่งยืดเยื้ออยูํเป็นวัน
พวกเราเฝูามองสถานการณ๑และวางแผน

สุดท๎ายผู๎นํา

ๆ
4

คนก็ได๎รับการปลํอยตัว
และพวกเราได๎เรียนรู๎ถึงการถูกขํมเหงของพวกเขา

หลายวันตํอมา

เราได๎ทราบวําตัวแทนอีก 21 คน – ปราศจากเงิน, อาหาร, หรือที่กําบัง
ได๎กลับบ๎านของพวกเขาซึ่งอยูํหํางไกลหลายกิโลเมตร
เมื่อพวกเราถามศิษยาภิบาลวํา
ลูกชายของเขาอดทนตํอการถูกกดขี่นี้ได๎อยํางไร
ศิษยาภิบาลได๎ตอบอยํางนิ่ง

ๆ

วํา

“ตอนนี้ลูกชายของผมได๎รู๎แล๎ววําพระเจ๎าทรงเรียกเขาเพื่อที่จะเทศนา
ขณะที่พวกเรากําลังถูกลงโทษอยูํในเรือนจํา
เขาปรารถนาที่จะวางชีวิตของเขาเพื่อพระคริสต๑และเพื่อกางเขน
44

เขาปรารถนาจะแบํงป๓นความรักของพระเยซูกับผู๎คนที่ยังอยูํในความมืดแล
ะยังไมํเชื่อ

เชํนพวกนั้นที่จับและปฏิบัติไมํดีตํอเรา

ความเชื่อของเขาก๎าวหน๎ามากกวําที่ผมจะสามารถจินตนาการได๎”

ประเทศที่ 5
คุณอัลฟา

(นามสมมุติ)

เป็นผู๎ที่รับเชื่อในปี

1986

และเป็นผู๎ที่มีอายุมากที่สุดที่กลุํมผู๎เชื่อที่มีชีวิตอยูํ
เมื่อประเทศของเขาถูกทําลายโดยสงครามภายใน
ซึ่งระหวํางนั้นผู๎ที่ยึดอํานาจได๎
ก็ทําการขํมเหงคริสเตียนตามรายชื่อที่เขามีอยูํในมือ
โดยการทําร๎ายและฆํา
ในจําพวกนี้มีคริสเตียนที่รอดชีวิตมาได๎แคํสามคนเทํานั้น
และมีสองคนที่รอดชีวิตได๎อพยพไปอยูํที่ประเทศอื่น
ดังนั้นผู๎รอดชีวิตและได๎อาศัยอยูํในประเทศเดิมก็มีแตํอัลฟาเทํานั้นโดยการ
ซํอนตัวไมํให๎ใครเห็น
เมื่อ

2-4

ปีผํานไปคุณอัลฟาก็เริ่มที่จะประกาศขําวประเสริฐในหมูํบ๎านของเขา
และเขาได๎กลายเป็นผู๎นําคริสตจักรตามบ๎าน
เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด๎านการพูดเพราะเขาเป็นผู๎นําที่ทําให๎สมาชิกได๎รั
บความปลอดภัย
เขาเป็นคนที่มีน้ําใจกับทุกคนที่ต๎องการความชํวยเหลือจากเขา
ในปี

2005

เขาเริ่มพันธกิจของเขาโดยเริ่มต๎นจากการเป็นอาจารย๑เพื่อที่จะให๎การอบร
มศิษยาภิบาลในที่ตําง

ๆ

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ทําให๎เขาได๎พบปะและสามัคคีธรรมกับคนจากหลาย
ๆ ประเทศ และคําพูดของเขานั้นก็หนุนใจนักศึกษาของเขาทุกคน
แตํในปี 2005 สุขภาพของเขาเริ่มไมํดีและเขาเสียชีวิตในปีเดียวกัน
ถึงแม๎วําหมูํบ๎านของเขาไมํได๎เป็นคริสเตียนทั้งหมดแตํพวกเขาก็ยินดีที่จะดู
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แลและรับผิดชอบคําใช๎จํายของคุณอัลฟา
พวกนักศึกษาของเขาก็มีการถวายเงินเพื่อที่จะมอบให๎กับครอบครัวของเข
าด๎วย

เพื่อเป็นทุนที่จะชํวยเหลือการลงทุนของครอบครัวของเขา

ลูกของเขาทั้งสองคนก็ได๎รับการชํวยเหลือจากโครงการพันธกิจเมตตาด๎วย
ยังมีการเฉลิมฉลองและกลําวถึงความซื่อสัตย๑ของเขาในการเป็นพยานรวม
ถึงพันธกิจของเขาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น เมื่อเขาเสียชีวิตมีคนรับเชื่อ 100
คนและมี 30 ที่เข๎ารํวมสมัคคีธรรมในคริสตจักรตามบ๎าน

ประเทศที่ 6
คริสตจักรนาซารีนแหํงหนึ่งเติบโตขึ้นจากการศึกษาพระคัมภีร๑ในปี
2001

เป็นชุมชนที่

4

เทํานั้นที่มีการประชุมนมัสการของนาซารีนทํามกลางผู๎คน

8

ล๎านคนในประเทศที่ยากลําบาก
ในปีแรก

ๆ

ที่มีการขํมเหงอยํางรุนแรงนั้นก็เนื่องมาจากการสอนในเรื่องของความบริสุ
ทธิ์

ซึ่งทําให๎บางกลุํมรับไมํได๎

ในปี

2002

มีการสร๎างคริสตจักรที่มีอาคารและมีหลังคาซึ่งทํามาจากต๎นหญ๎าจึงทําให๎อ
าคารคริสตจักรนั้นถูกเผาจากคนในชุมชน
และผู๎นําของคริสตจักรนาซารีนถูกจับเพราะคําสอนที่เกี่ยวกับความบริสุทธิ์
วําเป็นคําสอนเทียมเท็จ
นาซารีนไมํได๎รับอนุญาติให๎ฝ๓งศพในสุสานของชุมชน
สัตว๑เลี้ยงของพวกเขาก็ถูกกีดกันจากฝูงสัตว๑เลี้ยงของชุมชน
รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคก็ถูกกีดกันด๎วย
ผู๎นํามิชชันนารีหลายคนเริ่มที่จะทํางานกับองค๑การใหมํอีกครั้งหนึ่ง
ในเดือนกุมภาพันธ๑ 2004
มีคนหนึ่งจากประเทศนั้นได๎รับการเลือกให๎เป็นประธานองค๑การบริหารฯ
ในปีนี้เป็นวันที่มืดมนที่สุดในการถูกขํมเหงของผู๎เชื่อเหลํานั้น
ผู๎ประกาศในลัทธิอื่นๆ เยาะเย๎ยนาซารีนด๎วยคําพูดที่วํา
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“จะไมํมีนาซารีนอีกตํอไป มิชชันนารีของพวกเขาถูกพาไปหมดแล๎ว”
ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2004
การศึกษาได๎ขยายไปสูํศิษยาภิบาลและประธานองค๑การบริหาร
และเริ่มฝึกฝนพวกเขาในหลักการของการขยายคริสตจักร
ผลที่ได๎คือการทํางานอันยิ่งใหญํของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเวลา 18
เดือนอันสั้น !
คริสตจักรเริ่มในปี

2001

และมีตึกใหมํเกิดขึ้นเมื่อเร็ว

และกลายเป็นคริสตจักรแมํในชุมชนนั้น
ๆ

นี้จากการบริจาคของชุมชน

วันนี้ในพื้นที่นั้นมีคริสตจักร ถึง 105 แหํง และมีคริสตจักรสมบูรณ๑ 20 แหํง
ถ๎าอยํางนั้นการขยายและเติบโตของคริสตจักรแหํงความบริสุทธิ์มีลัก
ษณะเป็นอยํางไร? จิตวิญญาณกําลังได๎รับการชํวยกู๎ในแตํละวัน,
ชีวิตกําลังได๎รับการเปลี่ยนแปลงไปอยํางสิ้นเชิง
ชีวิตที่เคยติดแอลกอฮอล๑หรือยาเสพติดกําลังได๎รับการฟื้นฟูให๎พ๎นจากจาก
พฤติกรรมที่ไมํดี
ซึ่งบางคนกําลังจะกลายมาเป็นศิษยาภิบาลศาสนาเทียมเท็จที่ไมํมีคนไปนมั
สการที่คริสตจักร
ภรรยาไมํถูกทําร๎ายอีกตํอไปและเงินในครอบครัวก็ไมํถูกใช๎อยํางเปลําประ
โยชน๑ เด็ก ๆ หลายคนก็กําลังที่จะไปโรงเรียนเป็นครั้งแรก
เพราะมีเงินที่จะจํายคําเทอม
เราสรรเสริญพระเจ๎าสําหรับการทํางานของพระองค๑ในเมืองนี้
เราจะทําอะไรได๎บา๎ ง ?
 คิดถึงเกี่ยวกับคนเหลํานี้ที่ถูกกดขี่ขํมเหง,

ฟ๓งเรื่องราวของพวกเขา

และ เห็นอกเห็นใจพวกเขา อธิษฐานเผื่อสําหรับพวกเขา
 เลําเรื่องราวเหลํานี้ให๎กับคนอื่นฟ๓ง
เกี่ยวกับความสัตย๑ซื่อของพวกเขาตํอพระเจ๎าและตํอคริสตจักร
และเกี่ยวกับความอยุติธรรมที่พวกเขาประสบ
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 สนับสนุนพวกเขาโดยการเขียนหนังสือถึงเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ,
ทํางานรํวมกับคริสตจักรอื่น

ๆ

ในพื้นที่ของคุณ

และติดตํอกับองค๑กรตําง

ๆ

ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการหาข๎อมูลของคริสเตียนที่ถูกขํมเหง

การนําเสนอ “อธิษฐานเผือ
่ สําหรับคริสตจักรที่ถก
ู กดขีข
่ ํมเหง”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
เตรียมการอธิษฐานชํวงเย็นสําหรับวันอธิษฐานสากลเพื่อการอธิษฐา
นเผื่อคริสตจักรที่ถูกกดขี่ขํมเหง
(จัดขึ้นทุกวันอาทิตย๑ที่สองของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี)
ในการรํวมมือของทั่วโลกในเทศกาลแหํงการอธิษฐานทําให๎เรามีสํวนรํวมใ
นการอธิษฐานเผื่อผู๎ที่ถูกขํมเหงได๎
จัดเตรียมหัวข๎ออธิษฐานเผื่อสําหรับการถูกกดขี่ขํมเหง
ทางเลือกที่ 2 “อัลบั้มรูปครอบครัว”
ให๎
2
คน
(ไมํจํากัดอายุ)
ดูอัลบั้มรูปภาพเกํา
ๆ
ขณะที่พวกเขากําลังเปิดดู ให๎ตัวแทนก๎าวออกมาและเลําเรื่องราวของทั้ง 6
ประเทศ
แม๎วําคริสตจักรของคุณจะเป็นกลุํมเล็ก
ๆ
แตํก็สามารถจัดกิจกรรมนี้ได๎
โดยใช๎คนอยํางน๎อย
7
คน
(หรืออาจจะน๎อยกวํา
ถ๎าให๎บางคนเลํามากกวํา
1
เรื่อง)
หนุนใจให๎ทุกคนมีสํวนรํวม
ทางเลือกที่ 3 “ความเชือ
่ ของคุณหนักแนํนเพียงใด ?”
แบํงกลุํมออกเป็นกลุํม
ๆ
ละไมํเกิน
8
คนให๎คนหนึ่งเขียนความคิดของกลุํมและอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อของพว
กเขาหนักแนํนเพียงไร
ให๎ใช๎เวลาเพียงเล็กน๎อยสําหรับแตํละคนเพื่อทุกคนสามารถแบํงป๓นได๎
ให๎ตัวแทนอํานกิจการ.12:1-19
จากนั้น
ให๎อภิปรายเรื่องเกี่ยวกับวําเขามีความรู๎สึกอยํางไรถ๎าเขาเป็น
ปีเตอร๑,
โรดา,
หรือคนอื่น
ๆ
ในกลุํมอธิษฐาน
ใช๎เวลาประมาณ
7
นาทีสําหรับสํวนนี้
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แจกเรื่องให๎แตํละกลุํม
ๆ
กลุํมละ
2
เรื่อง
และให๎พวกเขาอภิปรายวําพวกเขาจะตอบสนองอยํางไร
ถ๎าพวกเขาเป็นบุคคลในเรื่อง ให๎เวลาประมาณ 7 นาทีสําหรับสํวนนี้
รวมกลุํมให๎เป็นกลุํมเดียวอีกครั้งและเปรียบเทียบการอภิปราย

การตอบสนอง
 ใครํครวญถึงข๎อพระคัมภีร๑ที่เกี่ยวกับการกดขี่ขํมเหงตํอไปนี้ :
- ฮีบรู.13:3
- ยอห๑น.15:20
- 1 โครินทร๑.12:26
- กิจการ.11:19-26
- มัทธิว.25:31-46
- กิจการ.12:1-19
 แบํงชํวงเวลาในการนมัสการของคุณ
เพื่อเน๎นย้ําถึงวันอธิษฐานสากลเพื่อการอธิษฐานเผื่อคริสตจักรที่ถูกก
ดขี่ขํมเหง ในวันอาทิตย๑ที่สองของเดือนพฤศจิกายน
 จัดชํวงเวลาของการอธิษฐานเผื่อสําหรับคริสเตียนที่ถูกกดขี่ขํมเหง
 หาแหลํงข๎อมูลเตรียมไว๎ให๎แกํกลุํมของคุณ
เพื่อที่พวกเขาจะได๎อํานเรื่องราวเกี่ยวกับคริสเตียนที่ถูกกดขี่ขํมเหงอ
ยูํทั่วโลกในทุกวันนี้
 อธิษฐานเผื่อสําหรับการปกปูองของพระเจ๎าที่จะมาเหนือผู๎นําของนา
ซารีนที่กําลังรับใช๎อยูํในพื้นที่อันตราย
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บทที่ 5
การอธิษฐานวิงวอนเพือ
่ ผูอ
๎ น
ื่ เป็นสิ่งสําคัญ
เมลินดา วูล๑ฟ มิลเลอร๑
จุดประสงค๑
เพื่อจะเข๎าใจในความท๎าทายของการอธิษฐานโดยเฉพาะเพื่อความต๎
องการของมิชชั่นนารีและงานพันธกิจได๎ดียิ่งขึ้น
เพื่อกระตุ๎นให๎มีการอธิษฐานที่มีวัตถุประสงค๑และได๎มีสํวนในการประชุมอธิ
ษฐาน

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
พันธกิจของคริสตจักรนาซารีนในกวํา 151 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งอิรักและซานซิบาร๑ได๎เพิ่มมาในปี 2006 ในปีนั้นเอง
มีมิชชันนารีประมาณกวํา 800 คน (ซึ่งรวมอาสาสมัครจํานวน 293
คนด๎วย) ในคริสตจักรของนาซารีน มิชชันนารีเหลํานี้มาจากกวํา 35
แหํง
มิชชันนารีสํวนใหญํจะกลับไปเยี่ยมประเทศบ๎านเกิดเพื่อไปทํางานที่ได๎รับม
อบหมาย (formerly called deputation) ในทุกสองหรือสามปี
ในชํวงเวลานี้เองที่พวกเขาจะได๎พบกับครอบครัวของพวกเขา ในปี 2006
ผู๎คนกวํา 6,000
คนได๎รับข๎อมูลเครือขํายอธิษฐานเพื่อพันธกิจของนาซารีน (PML)
ทางอีเมลทุกวันอังคารและวันศุกร๑
เครือขํายอธิษฐานของนาซารีน (PML)
นี้เป็นแหลํงที่รวมหัวข๎ออธิษฐานเพื่อมิชชั่นนารีของนาซารีน,
ผู๎ทํางานในพันธกิจตําง ๆ , และภาระใจตํองานพันธกิจโลก
เมื่อผู๎คนอธิษฐานเผื่อตามหัวข๎อที่มีใน PML
ก็เป็นการทําให๎พวกเขาได๎ฝึกในการอธิษฐานเผื่อผู๎อื่นด๎วย
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มิชชันนารีต๎องเผชิญหน๎ากับสิ่งท๎าทายที่แตกตํางกันไป
แม๎วําการดํารงชีวิตในประเทศซึ่งไมํใชํประเทศบ๎านเกิดและการทํางานพัน
ธกิจที่ข๎ามวัฒนธรรมนั้นจะได๎รับคําตอบแทน
แตํก็นํามาซึ่งความนํากลัวและการหมดกําลังได๎เชํนกัน
ในหลายครั้งที่มิชชันนารีมีป๓ญหาทางด๎านสุขภาพ
จากการที่ต๎องอยูํหํางไกลจากครอบครัว
มิชชันนารีต๎องอาศัยคําอธิษฐานของครอบครัวในคริสตจักรที่จะเป็นสํวนชํ
วยเหลือพวกเขาในชํวงเวลาที่มีป๓ญหาและอันตราย
ในขณะที่ต๎องเผชิญกับการท๎าทายตําง ๆ
มิชชันนารีได๎รับการปลอบประโลมจากการที่ได๎รับรู๎วําบรรดาเพื่อนและคร
อบครัวได๎มีสํวนในการอธิษฐานวิงวอนเพื่อพวกเขาและอธิษฐานขอตํอพระ
บิดา
แมรีและเมแกน โจนส๑
เมแกน โจนส๑ อายุ 19 ปี เป็นลูกสาวของเอลดอนและแมรี โจนส๑
มิชชันนารีในเคนยํา ได๎มีป๓ญหาทางสุขภาพในชํวงปลายปี 2005
บรรดาหมอในเคนยําได๎แนะนําให๎พาเธอไปยังแอฟริกาใต๎
ที่ซึ่งมีความก๎าวหน๎าทางการแพทย๑ ในเดือนมกราคม 2006
แมรีและเมแกนเตรียมตัวในการเดินทางจากเคนยําไปยังแอฟริกาใต๎
แมรีได๎สํงอีเมลเพื่อขอการอธิษฐานเผื่อไปยัง
องค๑การพันธกิจนาซารีนระหวํางประเทศ (Nazarene Missions
International - NMI) ซึ่งมีสํานักงานอยูํที่แคนซัสซิตี้
เพื่อขอให๎มีการอธิษฐานเผื่อเมแกน
หัวข๎ออธิษฐานนี้ได๎ถูกบรรจุในเครือขํายอธิษฐาน
และครอบครัวนาซารีนทั่วโลกได๎มีสํวนในการวิงวอนเพื่อเมแกนรํวมกัน
ในตอนที่แมรีได๎สํงหัวข๎อขอการอธิษฐานเผื่อนั้น
ครอบครัวโจนส๑ยังไมํรู๎วําจะต๎องการคําอธิษฐานอยํางมากอยํางไร
ในระหวํางทางไปสนามบิน
เมแกนและแมรีต๎องเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับอุบัติเหตุรถยนต๑ซึ่งชนรถยนต๑หลาย
คัน
ชายคนหนึ่งในรถยนต๑ที่อยูํในรถอีกคันได๎เสียชีวิตและมีหลายคนได๎รับบา
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ดเจ็บสาหัส ขอบคุณพระเจ๎าที่แมรีและเมแกนไมํได๎รับบาดเจ็บ
พวกเขาได๎สํงอีเมลไปยังสํานักงาน NMI ทันที
เพื่อขอบคุณพระเจ๎าสําหรับการทรงปกปูอง,
ขอบคุณสําหรับคําอธิษฐานเผื่อ,
และขอให๎อธิษฐานเผื่อครอบครัวของชายที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุด๎วย


ประเด็นการอธิษฐาน (ชํวงการตอบสนอง) ใช๎เวลาสักครูํอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีของนาซารีนในทั่วโลกที่จะได๎รั
บความปลอดภัย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งมิชชันนารีที่ต๎องเดินทางเป็นประจําในงานพันธกิ
จรับใช๎
อธิษฐานให๎พระเจ๎าประทานความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับกา
รทํางานพันธกิจของมิชชันนารีทั่วโลก
และอธิษฐานเผื่อสุขภาพของเมแกนด๎วย

ในบางครั้ง การอธิษฐานเผื่อนั้นอาจไมํเจาะจงก็ได๎ เชํน
เราอธิษฐานเผื่อความปลอดภัยของมิชชันนารีนาซารีนทั่วโลก
มิชชันนารีต๎องประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม,
มีป๓ญหาในเรื่องของภาษาและความขัดแย๎ง,
และบางครั้งก็ต๎องเผชิญกับอันตราย
ซึ่งเราอาจจะไมํรู๎วําเหตุใดเราจึงต๎องอธิษฐานเผื่อสําหรับความปลอดภัยขอ
งมิชชันนารี แตํคําอธิษฐานเผื่อของเรานั้นก็ยังเป็นสิ่งสําคัญ
คําอธิษฐานนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นเรํงดํวน
พระเจ๎าทรงฟ๓งทุกคนในคําอธิษฐานและมิชชันนารีก็วางใจในพระเจ๎า
จอร๑จ และ แนนซี่ มิลเลอร๑
เดือนกุมภาพันธ๑ 2006 จอร๑จ มิลเลอร๑ มิชชันนารีที่เกาะโซโลมอน
เป็นสิ่งที่เตือนถึงความสําคัญของการอธิษฐานสนับสนุนงานของครอบครัว
นาซารีน ในเวลาตีสาม จอร๑จถูกปลุกจากเสียงกริ่งประตูหลังที่ดังขึ้น
เขาได๎มองไปรอบบ๎านและพบวําทุกอยํางเรียบร๎อยดี เมื่อเขาตื่นแล๎ว
จอร๑จได๎เปิดคอมพิวเตอร๑เพื่อเช็คอีเมลและเฝูาเดี่ยว
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ในขณะนั้นเองเขาก็ได๎ยินเสียงจากนอกบ๎าน
เขาจึงได๎เดินไปยังประตูเพื่อตรวจดูด๎านนอก
แล๎วก็ทําการล็อคประตูเพื่อความปลอดภัยของภรรยา คือ แนนซี่
และแขกของพวกเขา
ชายสวมหน๎ากากสองคนเผชิญหน๎ากับจอร๑จที่นอกบ๎านและบอกเขาวํ
าจะเอาเงิน พวกเขาสั่งให๎จอร๑จปลดล็อคประตูเพื่อเข๎าไปในบ๎าน
เพื่อที่พวกเขาจะเข๎าไปยํองเบาเอาของในบ๎าน
จอร๑จเริ่มเดินเข๎าไปในบ๎านเพื่อเข๎าไปเอาเงินสดที่มีเพียงเล็กน๎อย
แตํจอร๑จก็รู๎สึกการที่พระวิญญาณให๎หยุดไมํให๎เปิดประตูเข๎าไปในบ๎าน
โจรทั้งสองขูํที่จะฟ๓นเขาด๎วยมีดตัดกิ่งไม๎ (มีดขนาดใหญํ)
หนึ่งในสองได๎โยนเหวี่ยงชแลงมาที่จอร๑จ
พวกโจรได๎ฟ๓นเข๎าที่แขนของจอร๑จสามแผล แตํเป็นแผลที่ไมํใหญํ
จากนั้นก็ได๎โยนก๎อนหินก๎อนใหญํใสํจอร๑จ แตํเขาก็ไมํได๎รับบาดเจ็บสาหัส
หนึ่งในแขกของจอร๑จได๎เบี่ยนเบนความสนใจของพวกโจรและทําให๎พวกโ
จรวิ่งหนีไป จอร๑จรีบวิ่งไปเปิดประตูเข๎าไปในบ๎าน
ในขณะที่พวกโจรวิ่งหนีไปนั้นได๎ขว๎างหินเข๎าใสํรถยนต๑ของมิลเลอร๑และ
ทําให๎กระจกหน๎าแตก
ขอบคุณสําหรับการปกปูองของพระเจ๎า จอร๑จ
ได๎ไปที่คอมพิวเตอร๑ของเขาทันทีและสํงอีเมลไปยังคนที่อธิษฐานเผื่อ
ขอบคุณสําหรับการสัตย๑ซื่อในการอธิษฐานของพวกเขา


ประเด็นอธิษฐาน (ชํวงการตอบสนอง) - จัดการกับคอมพิวเตอร๑,
หรือนาฬิกาปลุกที่ใช๎ในการเตือนคุณในการอธิษฐานเผื่อมิชชันนารี
ในเวลาที่เจาะจงในวันนั้น หรือเขียนโน๎ตไว๎ในพระคัมภีร๑,
หน๎าตู๎เย็น, หรือที่หน๎าป๓ดรถยนต๑

มิชชันนารีมักจะกลําววํา
“พวกเราประทับใจในการสนับสนุนของทํานเป็นอยํางมาก การ๑ด,
จดหมาย, อีเมล,
และกลํองของขวัญนั้นได๎หนุนใจและเป็นประโยชน๑ตํอพวกเรามาก
แตํอยํางไรก็ตามเหนือสิ่งอื่นใด เราขอการอธิษฐานเผื่อจากทําน
เราให๎ความสําคัญตํอการอธิษฐานวําเป็นการยกให๎แกํพระเจ๎า”
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เกร็ก และ เอมี่ ครอฟฟอร๑ด (ไฮติ)
ในขณะที่เกร็กและเอมี่ ครอฟฟอร๑ด กําลังเรียนที่โรงเรียนสอนภาษา
พวกเขาได๎รับจดหมายที่สอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่เพิ่มผํานมา
ไมํนาน
ผู๎เขียนจดหมายได๎แบํงป๓นวําพระเจ๎าได๎ปลุกให๎เธอตื่นขึ้นในตอนกลางคืน
และเธอก็ได๎อธิษฐานเผื่อครอบครัวครอฟฟอร๑ด
ซึ่งเธอสงสัยวํามีเหตุการณ๑อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของครอบครัวครอฟฟอร๑ดซึ่
งทําให๎เธอต๎องอธิษฐานเผื่อ เอมี่จึงได๎เขียนตอบกลับไปวํา
“ถึง ลิบบี้,
ขอบคุณสําหรับคําอธิษฐานเผื่อ คําอธิษฐานนั้นเกิดผล
ทําให๎ไมํมีเรื่องใด ๆ เกิดขึ้น”
(จากหนังสือ Jagged Edge of Somewhere, ของ เอมี่
ครอฟฟอร๑ด)
มิชชันนารีและผู๎นําในคริสตจักรนาซารีนนั้นบํอยครั้งก็ไมํได๎ตระหนั
กถึงอันตรายที่ต๎องประสบในชีวิตพื้นฐานประจําวัน อยํางไรก็ตาม
พระเจ๎าก็ทรงสัตย๑ซื่อในการตอบคําอธิษฐานของผู๎ที่วิงวอนเพื่อมิชชันนารี
หลายครั้งพระเจ๎าทรงเลือกที่จะตอบคําอธิษฐานในแบบที่นําอัศจรรย๑ยิ่ง
ทีบี ลูเบริสเซ (ไฮติ)
ทีบี ลูเบริสเซ ศิษยาภิบาลในไฮติและเลขานุการสํวนกลางของไฮติ
ต๎องพบกับเหตุร๎ายที่ไมํคาดฝ๓นในชํวงเย็นของวันที่ 22 กุมภาพันธ๑ 2006
ลูเบริสเซถูกลักพาตัวในขณะที่กําลังเดินทางกลับจากการประชุมอธิษฐานที่
คริสตจักร เมื่อขําวการลักพาตัวนี้ไปถึงสํานักงานในแคริเบียน จอห๑น
ซมี ผู๎อํานวยการเขตได๎ติดตํอไปยัง NMI
เพื่อขอให๎ใสํหัวข๎ออธิษฐานเผื่อลูเบริสเซไว๎กับเครือขํายอธิษฐานด๎วย 24
ชั่วโมงตํอมากํอนที่หัวข๎ออธิษฐานจะถูกสํงออกไป
เขาก็ได๎รับการปลํอยตัวโดยไมํได๎รับบาดเจ็บใด ๆ
ซึ่งแทบจะเป็นไปไมํได๎เลยสําหรับผู๎ลักพาตัวที่จะปลํอยตัวประกันมาไปลักษ
ณะนี้ ในวันอาทิตย๑ตํอมา สมาชิกคริสตจักรของทํานกวํา 100
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คนได๎มาอยํางล๎นหลาม และผู๎คนกวํา 900
คนได๎มาเพื่อฟ๓งเรื่องราวของทําน! ความเป็นจริงในการทรงเรียกของทําน
ทํานได๎ใช๎โอกาสนี้ในการประกาศพระกิตติคุณ
และผู๎คนที่หลงหายนั้นได๎เลือกที่จะติดตามพระเจ๎านับแตํวันนั้น
เรารับใช๎พระเจ๎าผู๎ยังทรงกระทําการอยํางอัศจรรย๑!


ประเด็นอธิษฐาน (ชํวงการตอบสนอง) - ไฮติ
เป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
ที่ซึ่งมีผู๎เชื่อในคริสตจักรนาซารีนมากกวําประเทศใด ๆ – ประมาณ
96,000 คน แตํเป็นที่นําเศร๎าใจที่
ผู๎เชื่อชาวไฮติจะต๎องรับมือกับความวุํนวาย,
ความไมํสงบทางการเมือง, และสถานการณ๑ความรุนแรง
ในชํวงเวลาที่ตึงเครียดในไฮติ
บรรดามิชชันนารีจะถูกอพยพออกจากไฮติไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย
ในระหวํางเหตุการณ๑ที่ไมํสงบในไฮตินี้
ขอให๎อธิษฐานเผื่อเพื่อความปลอดภัยของผู๎เชื่อชาวไฮติด๎วย

หากต๎องการข๎อมูลเกี่ยวกับเครือขํายอธิษฐานของ NMI
หรือต๎องการรับข๎อมูลหัวข๎ออธิษฐานทางอีเมลล๑ซึ่งจะถูกสํงมาทุกวันอังคาร
และวันศุกร๑ คุณสามารถเข๎าไปเยี่ยมได๎ที่เวบไซด๑ :
www.nazarenemissions.org/pml

การนําเสนอ : “บันทึกประจําวันของเรือเอกซะเมลเซ็นบาก”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
ในเช๎าวันอาทิตย๑ (หรือชํวงเช๎าของวันธรรมดา)
นําการอธิษฐานในกลุํมอธิษฐาน แบํงป๓นเกี่ยวกับบทเรียนภายในกลุํม
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเป็นพยานที่เกี่ยวกับคําอธิษฐาน
และใช๎เวลาที่จะอธิษฐานรํวมกัน


ข๎อเสนอแนะเพื่อการเกิดผลในชํวงของการอธิษฐาน :
ให๎แตํละคนอธิษฐานเผื่อตามหัวข๎อที่ถูกเสนอมาคนละประโยค
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อธิษฐานเผื่อในหัวข๎อที่มีในเครือขํายอธิษฐาน (PML)
หรืออธิษฐานเผื่อสําหรับมิชชันนารีในโครงการสายสัมพันธ๑แหํงรัก (
LINKS) หรือมิชชันนารีที่มาจากเมืองของคุณ

ติดตํอประธานเขตของ NMI เพื่อรายชื่อที่อยูํ
ซึ่งมีชื่อและพื้นที่ที่มิชชันนารีที่รับใช๎อยูํ (ไมํใชํที่อยูํ)
ให๎แบํงรายชื่อออกเป็นสํวนยํอย ๆ จัดเป็นกลุํมเล็ก ๆ
โดยให๎รายชื่อของมิชชั่นนารีที่แบํงยํอยนั้น
ให๎ทุกกลุํมอธิษฐานเผื่อมิชชันนารีแตํละคนรวมทั้งครอบครัวของพวก
เขาด๎วย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมอธิษฐาน
ก็รวมกันที่ร๎านเบเกอรี่หรือไมํก็ร๎านอาหารเพื่อรับประทานอาหารเช๎ารํวมกั
นและเป็นเวลาแหํงการสานสัมพันธ๑กัน


ทางเลือกที่ 2 : เกมส๑ใบ๎คาํ
แบํงออกเป็นสองกลุํม
แจกกระดาษที่เขียนคําตามด๎านลํางให๎กับแตํละทีม
ให๎มีคนที่ผลัดกันขึ้นมาเป็น “ผู๎ใบ๎คํา”
ในขณะที่คนที่เหลือในทีมจะต๎องทายคํา
จุดประสงค๑ของเกมส๑นี้ก็เพื่อให๎ผู๎ใบ๎ใบ๎คําให๎แกํทีมโดยห๎ามพูดคําที่ขีดเส๎น
ใต๎ไว๎, หรือสํวนใดสํวนหนึ่งของคําที่ขีดเส๎นใต๎,
หรือแม๎แตํคําที่อยูํใต๎คําที่ขีดเส๎นใต๎ คนใบ๎คําห๎ามพูดวํา
“ออกเสียงเหมือน” หรือแม๎แตํสะกดคํา
ผู๎ใบ๎สามารถใช๎การเคลื่อนไหวของมือในการใบ๎คําได๎
อธิษฐาน
พูดคุย
การสื่อสาร
พระเจ๎า
การร๎องขอ
ถาม

คริสตจักรที่ถูกขํมเหง
ความเชื่อ
การถูกจองจํา
ความตาย
คริสเตียน
พฤศจิกายน

เครือขํายอธิษฐาน
วันอังคาร
วันศุกร๑
คําขอ
อีเมล
โทรศัพท๑
56

มิชชั่นนารี
การทรงเรียก
เกี่ยวกับมนุษย๑
โลก
ข๎ามวัฒนธรรม
งานพันธกิจรับใช๎

หน๎าตําง 10/40
โลก
ประเทศ
เส๎นละติจูด
ยังเข๎าไมํถึง
พระกิตติคุณ

การเข๎าหาอยํางสร๎างสรรค๑
ไวตํอความรู๎สึก
อันตราย
การประกาศ
มิชชั่นนารี
ประเทศ

หลังจากการเลํนเกมส๑ ให๎ทุกคนมารวมกันเป็นกลุํมใหญํ
เลําเรื่องราวของการอธิษฐาน 2 – 3 เรื่องจากในสํวนเบื้องหลังบทเรียน
อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีในโครงการสายสัมพันธ๑แหํงรัก ( LINKS)
แจกการ๑ดขนาด 3” x 5” ให๎แตํละคน แล๎วให๎แตํละคนเขียนข๎อความสั้น ๆ
ถึงครอบครัวมิชชันนารี
บอกบรรดามิชชันนารีวําพวกเขาได๎รับการอธิษฐานเผื่อใน (วันที่/เวลา)
ใสํซองใหญํและทําการปิดผนึกสํงให๎แกํมิชชันนารีในโครงการสายสัมพัน
ธ๑แหํงรัก ( LINKS) ของคุณ

การตอบสนอง
 ดูประเด็นการอธิษฐานในบทเรียน
 เข๎าเวบไซด๑ของ NMI เพื่อเปิดหน๎าเครือขํายอธิษฐาน (Prayer
Mobilization Line - PML) ที่ www.nazarenemissions.org/pml
พิมพ๑หัวข๎ออธิษฐานและแบํงให๎แกํชั้นเรียนพระคัมภีร๑หรือในกลุํมเล็ก
ๆ (แปลเป็นภาษาไทย หากจําเป็น)
 ให๎ความสําคัญกับ สัปดาห๑แหํงการอธิษฐานโลกของนาซารีน
(Nazarene World Week of Prayer) ขออนุญาตใช๎ห๎องในคริสตจักรให๎เป็นห๎องอธิษฐาน
ใช๎ห๎องนี้เพื่อการอธิษฐาน 20
นาทีกํอนที่จะเริ่มการนมัสการในชํวงสัปดาห๑แหํงการอธิษฐานโลกข
องนาซารีน (สัปดาห๑ของวันศุกร๑แรกของเดือนมีนาคม)
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เตรียมเพลงเบา ๆ
และหัวข๎ออธิษฐานให๎แกํผู๎ที่เข๎ามาอธิษฐานในชํวงสัปดาห๑ที่พิเศษนี้
รวม วันอธิษฐานโลก (วันศุกร๑แรกของเดือนมีนาคม),
สัปดาห๑แหํงการอธิษฐานโลกของนาซารีน
ให๎เป็นเวลาแหํงการจํานนในการอธิษฐานอดอาหารและนํามาซึ่งการ
ฟื้นฟู
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บทที่ 6
สิ่งทีไ
่ มํควรใสํ...หรือพูด...หรือกระทํา!
มาริลิน วิลลิส-ไกรเดอร๑
จุดประสงค๑
เพื่อที่จะเข๎าใจความท๎าทายตําง ๆ ที่มิชชันนารีต๎องประสบ
และเพื่ออธิษฐานเผื่อมิชชันนารีที่จะเรียนรู๎วัฒนธรรมใหมํนั้น
เพื่อตระหนักถึงประสบการณ๑ของผู๎คนที่ย๎ายเข๎ามาอยูํในวัฒนธรรมของพว
กเรา
และเพื่อสนับสนุนชํวยเหลือให๎คนเหลํานั้นปรับตัวเข๎าสูํวิถีชีวิตแบบใหมํได๎

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
คริสตจักรได๎รับมอบหมายให๎ “ออกไปทั่วโลก”
ซึ่งหมายถึงในทุกศตวรรษ, ทุกประเทศ, และทุกวัฒนธรรม
พระคัมภีร๑ได๎กลําววํา
บารนาบัสและเปาโลถูกสํงไปโดยคริสตจักรในอันทิโอก,
ฟิลิปประกาศแกํชาวสะมาเรีย
ความแตกตํางทางวัฒนธรรมได๎ทําให๎เกิดความหลากหลายและนําตื่นเต๎น
สําหรับการทํางานของคริสตจักร :
ความแตกตํางเหลํานั้นนํามาซึ่งความท๎าทายเมื่อผู๎คนที่มีวัฒนธรรมตําง ๆ
พยายามที่จะทํางานรํวมด๎วยกัน
นักสังคมวิทยากลําววํา “ไมํมีคําวํา ‘แนํนอน’ ในวัฒนธรรม” สํวนที่
“แนํนอน” ของชีวิตนั้นคือสํวนที่ท๎าทายที่ใหญํที่สุดที่ต๎องเผชิญ :
การปฏิบัติและการตอบสนองที่ไมํได๎ถูกเขียนออกมาเป็น “กฏ”
ที่วําด๎วยพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับวัฒนธรรมนั้น ๆ
ในแตํละสังคมก็มีการพัฒนาการปฏิสัมพันธ๑ที่แตกตํางกันไป
จึงเป็นการยากที่จะแย๎งวําวัฒนธรรมหนึ่งดีกวําอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้น
59

ความคาดหวังที่มีคือการที่ผู๎คนเข๎าไปสูํวัฒนธรรมใหมํนั้นจะสามารถเรียนรู๎
วิธีการปฏิบัติได๎
การสื่อสารกัน, ความเข๎าใจ, การยอมรับ,
และเจตนาที่ดีถูกหยิบยื่นและได๎รับการยอมรับในการปฏิสัมพันธ๑กันในวัฒ
นธรรม
ในขณะที่แนวคิดเกี่ยวกับความมีและไมํมีจริยธรรมในวัฒนธรรมนั้นสามาร
ถรวมเข๎ากับการปฏิบัติตามแนวทางของคริสเตียนได๎
ความไมํมีจริยธรรมนั้นควรจะถอนออกไปหรือรับการเปลี่ยนแปลงใหมํ
การปฏิสัมพันธ๑ที่เกิดผลในตํางวัฒนธรรมนั้นต๎องการ การไวตํอความรู๎สึก,
สติป๓ญญา, การมองไกล, และมีอารมณ๑ขัน
แนํนอน ฉันจะมาตรงเวลา :
สิ่งแรกที่เรียนรู๎ในวัฒนธรรมใหมํก็คือการเข๎าใจเกี่ยวกับเรื่องเวลา
การสนทนาที่คล๎ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นทั่วโลก
“การประชุมจะเริ่มต๎นในเวลา 9.00 น. งั้นเราบอกคนในหมูํบ๎าน ก.
ให๎มีถึงที่นี่ตอน 8.00 น. และหมูํบ๎าน ข. 8.30 น. หมูํบ๎าน ค.
ก็บอกเวลาที่เริ่มจริงเลย สํวนหมูํบ๎าน ง. อาจจะมาไมํตรงเวลา
ถ๎างั้นให๎เราบอกเป็นเวลา 7.00 น. ก็แล๎วกัน
ซึ่งพวกเขาก็อาจจะมาถึงในตอนบําย”
ในขณะที่บางวัฒนธรรมคํอนข๎างจะมีความยืดหยุํนในเรื่องของเวลา
“หยุดและเริ่ม”
แตํในอีกหลายวัฒนธรรมก็มักจะถือเรื่องของการตรงตํอเวลา
การใช๎เวลาสําหรับการนมัสการนั้นก็หลากหลายเชํนกัน
หลายคริสตจักรในอเมริกาเหนือและยุโรปชอบที่จะใช๎เวลาในการนมัสการ
ประมาณ 60-75 นาที
ในขณะที่อเมริกาใต๎และแอฟริกันมักจะมีการประชุมที่ยาวนานราว 2-4
ชั่วโมง
แนํนอน ฉันใช๎เวลาอยํางฉลาด :
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ไมํเสมอไปสําหรับคนทํางานที่จะเข๎าใจวิธีที่คนอื่น ๆ
ใช๎เวลาของพวกเขา
ผู๎นําทํานหนึ่งได๎กลําวถึงมิชชันนารีผู๎ที่มีเจตนาดีและทํางานหนักวํา :
“มิชชันนารีของเรานั้นเป็นคนที่ดี
มีสํวนในการสร๎างและรํวมในงานพันธกิจการฉายภาพยนตร๑ ‘พระเยซู’
และทํางานได๎ดีเยี่ยม เขามักจะยุํงตลอดเวลาและไมํคํอยได๎อยูํกับที่
แตํเขาไมํสามารถพัฒนาผู๎นําได๎เลย เพราะการที่ไมํมีเวลา
เขาทําให๎ทุกสิ่งเป็นไปด๎วยดี แตํหากคุณต๎องการที่จะสร๎างใครสักคน
คุณจะต๎องใช๎เวลากับพวกเขา
คุณจะต๎องหนุนใจและแสดงให๎พวกเขารู๎วําจะพัฒนาขึ้นได๎อยํางไร
ในฐานะผู๎นํา
หลายครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกวําที่จะใช๎เวลาในการรับเรื่องราวของผู๎คนแท
นที่จะบอกวําพวกเขาควรจะทําอะไร”
มิชชันนารีจากโลกตะวันตกมักจะรู๎สึกตกใจบํอยครั้งเมื่อชีวิตในวัฒน
ธรรมใหมํนั้นไมํมีการทําอะไรในชํวงบําย
ในขณะที่พวกเขานําจะนอนกลางวันหรือไมํก็ดื่มชาพร๎อมสนทนาเบา ๆ
ในแตํละวัฒนธรรมได๎ให๎คุณคําตามกฏมารยาททางสังคมของพวกเขาเอง
ซึ่งดูเป็นสิ่งที่ปกติธรรมดา
บํอยครั้งที่มิชชันนารีต๎องเรียนรู๎ประโยคที่สําคัญที่วํา “เมื่ออยูํในโรม
จะทําเหมือนที่คนโรมทํา” ในภาษาอังกฤษ หรือ
“เข๎าเมืองตาหลิ่วต๎องหลิ่วตาตาม” ในภาษาไทย
แนํนอน ฉันรูว
๎ าํ จะต๎อนรับผู๎มาเยีย
่ มอยํางไร :
การเรียนแสดงให๎เห็นวําเราสื่อสารถ๎อยคํากับบุคคลอื่นโดยใช๎ทําทาง
และการเคลื่อนไหวกวํา 50 – 90 เปอร๑เซ็นต๑ ยกตัวอยํางเชํน
การทักทายกันซึ่งมีความหลากหลายในแตํละสังคม
อาจเป็นได๎ที่อาจกลายเป็นการกีดกันการเข๎ากับวัฒนธรรมกํอนที่จะได๎พูดอ
อกมาเป็นคํา
มิชชันนารีกลําววํา “เมื่อเป็นเด็ก ข๎าพเจ๎าถูกสอนให๎เคาะประตูกํอน,
ไมํเดินเข๎าไปในบ๎านกํอนจะได๎รับเชิญ,
และไมํนั่งในบ๎านกํอนที่จะได๎รับเชิญเชํนกัน
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แตํผู๎คนในวัฒนธรรมใหมํของข๎าพเจ๎านั้นไมํมีการเคาะประตู
พวกเขาจะสํงเสียงวํา ‘ก๏อก ก๏อก’ เมื่อข๎าพเจ๎าเปิดประตู
พวกเขาก็จะเดินเข๎ามาในบ๎าน แตํหากประตูคับแคม
พวกเขาก็จะเบียดตัวผํานข๎าพเจ๎า เข๎าไปนั่ง และมองมาที่ข๎าพเจ๎า
รอคอยให๎ข๎าพเจ๎าเข๎าไปทักทายแตํละคนด๎วยการจับมือและมีการไตํถามส
ารทุกข๑ของคนในครอบครัว”
“พวกเขาคิดวํามิชชันนารีนั้นไมํมีมารยาทและไมํมีความอดทนเลย
เพราะวํามิชชันนารีจะเคาะประตูและกลําววํา ‘สวัสดี’
แล๎วก็ทําการคุยธุระที่หน๎าประตู พวกเขาจะงุนงงกับวิธีการเข๎าหาแบบนี้
ซึ่งต๎องใช๎เวลาสักระยะกวําที่จะเคยชิน”
มิชชันนารีได๎เรียนรู๎วําการทักทายที่เหมาะสมในแตํละสํวนของโลกนั้
น รวมถึงการก๎มหัว, จับมือ, การกลําว “สวัสดี” อยํางสุภาพ,
การกอดและการหอมแก๎มกัน, หรือการวางมือขวาบนไหลํซ๎ายของแขก
การทักทายที่เหมาะสมในวัฒนธรรมใหมํนั้นเป็นมากกวําการเรียนพูดวํา
“ยินดีที่ได๎พบคุณ” ในภาษาถิ่น
แนํนอน ฉันรูว
๎ าํ ผูค
๎ นนัน
้ สําคัญกวํางาน :
สิ่งที่ยากในการปรับตัวสําหรับมิชชันนารีที่มาจากสังคมที่ให๎ความสํา
คัญของงานและเวลา
ก็คือการเข๎าใจถึงความจําเป็นในการสร๎างความสัมพันธ๑
ผู๎นําในท๎องถิ่นอธิบายวํา
“พวกเราเป็นพวกให๎ความสําคัญกับการสร๎างสัมพันธ๑
และไมํใชํพวกบ๎างาน
บางครั้งผู๎คนมักจะให๎ความสําคัญกับงานมากกวําการสร๎างความสัมพันธ๑
และความแตกตํางนี้เองที่ทําให๎เกิดป๓ญหา เมื่อมีคนมาเยี่ยมข๎าพเจ๎า
ข๎าพเจ๎าอาจจะยุํงมาก มีรายงานที่ต๎องทําให๎เสร็จ จดหมายที่ต๎องเขียน
และโทรศัพท๑สําคัญที่ต๎องติดตํอ แตํข๎าพเจ๎าก็จะเอางานเหลํานี้วางไว๎
เพื่อที่จะได๎มีเวลาพูดคุยกับแขก
โดยที่ข๎าพเจ๎าอาจจะใช๎เวลาในชํวงกลางคืนในการทํางานเหลํานั้นแทน
แตํข๎าพเจ๎าก็ยังมีความสุขเพราะข๎าพเจ๎าได๎สร๎างความสัมพันธ๑ขึ้น
บางครั้งการที่เป็นมิชชันนารีในลักษณะที่ให๎ความสําคัญกับงานอาจจะรู๎สึก
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ไมํมีความสุขเพราะวํารายงานก็เสร็จไมํทัน
หรือมีหลายสิ่งที่นําจะทําเสร็จไปแล๎วหากไมํมีผู๎คนมาหา”
“นี่เป็นสิ่งที่เราจะได๎รับความกดดันในงาน แตํสําหรับเรา
การสร๎างความสัมพันธ๑เป็นสิ่งที่สําคัญมากกวํา นั่นเป็นเหตุผลวําทําไม
การเยี่ยมเยียนกันในแอฟริกา
ผู๎มาเยี่ยมจะไมํถามวําแขกต๎องการกาแฟหรือไมํ
แตํเจ๎าของบ๎านจะเสริฟกาแฟให๎แกํผู๎มาเยี่ยมโดยอัตโนมัติ
การที่ไมํยอมรับกาแฟนั้นอาจหมายถึงการปฏิเสธตัวเจ๎าของบ๎านอีกด๎วย
แตํในวัฒนธรรมตะวันตกจะถามผู๎มาเยี่ยมวํา ‘จะรับกาแฟหรือไมํ?’
แทนที่จะนํามาให๎เลย ซึ่งชาวแอฟริกันสํวนมากก็จะตอบวํา ‘ไมํเป็นไร
ขอบคุณคํะ/ครับ’ ด๎วยความเกรงใจเจ๎าของบ๎าน
เมื่อเจ๎าของบ๎านไมํเสริฟกาแฟให๎นั้นกลับเป็นป๓ญหาสําหรับพวกเรา
(ที่มาจากแอฟริกา) เพราะมันเป็นเรื่องของการสร๎างความสัมพันธ๑”
แนํนอน ผูน
๎ าํ ถูกเลือกและทําหน๎าทีไ
่ มํใชํมาจากความนิยมชมชอบเทํานัน
้

:
การปกครองดูแลคริสตจักรของนาซารีนนั้นสะท๎อนถึงรากฐานในรูป
แบบของคณะบุคคลในอเมริกา
และชัดเจนในความหนักแนํนในวัฒนธรรม
นอกเหนือจากความสามารถและประสบการณ๑นั้น
ความสัมพันธ๑กันในเครือญาติจะเป็นป๓จจัยในการพิจารณาผู๎นําในวัฒนธร
รมอื่น ๆ ที่ซึ่งครอบครัวและความสัมพันธ๑นั้นสําคัญยิ่งกวําการปฏิบัติงาน
ดังนั้น การเลือกผู๎นําขึ้นมากลับกลายเป็นสิ่งที่ท๎าทาย
ในหลายครั้ง
คนทํางานในคริสตจักรนั้นถูกเลือกจากคนในวัฒนธรรมนั้นซึ่งยกพวกเขา
ขึ้นเป็นหัวหน๎า ซึ่งผู๎นําที่คาดหวังที่จะได๎รับการยอมเชื่อฟ๓งจากผู๎ตาม
นับแตํที่สังคมได๎สอนพวกเขาวํา “ความรู๎นั้นมีอํานาจ”
ผู๎นําเหลํานี้เชื่อวําพวกเขาจะต๎องเก็บความรู๎ทั้งหมดที่มีไว๎(ไมํแบํงป๓นความ
รู๎ที่มีอยูํให๎กับผู๎อื่น)เพื่อที่คนที่ติดตามพวกเขาจะไมํมีอํานาจกวํา
มิชชันนารีได๎กลําวอธิบายวํา
“พวกเราพยายามที่จะชํวยผู๎นําคริสตจักรในท๎องถิ่นที่จะเข๎าใจวําพวกเขาไ
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มํควรยึดติดในอํานาจหรือความรู๎
ซึ่งทําให๎การสนทนากลายเป็นสิ่งที่ถูกเว๎นไป
พวกเราได๎หนุนใจให๎พวกเขาคิดวํา ‘ความรู๎ มี อํานาจ ยิ่ง แบํงป๓น มาก
คุณยิ่ง ได๎รับ มาก’ นี่เป็นแนวคิดที่ท๎าทายอยํางมาก”
ผู๎นําทํานหนึ่งสังเกตุวํา
“คณะผู๎ดูแลคริสตจักรนาซารีนในแอฟริกานั้นให๎ความสําคัญและมีความเป็
นประชาธิปไตยเป็นอยํางมาก
แตํความเป็นประชาธิปไตยนั้นไมํได๎หมายถึงแคํการเลือกตั้งและตําแหนํงเ
ทํานั้น ข๎าพเจ๎าเชื่อในระบบที่เราใช๎อยูํ อีกทั้ง ข๎าพเจ๎าเชื่อวํา
วิธีการสรรหาคน, การอยูํรํวมกัน, และการตัดสินใจตามแบบของแอฟริกัน
“อู บูน ทู” ควรจะพื้นฐานในการดูแลคริสตจักรด๎วย”
ทุกคนถูกทําให๎ตระหนักถึงความรับผิดชอบสํวนตัวในการมีสํวนรํวมในการ
ตัดสินใจ ซึ่งนี่จะต๎องเป็นไปตามวัฒนธรรมของแอฟริกันด๎วย”
แนํนอน พวกเราต๎องการผูด
๎ แ
ู ลทีฉ
่ ลาด :
การที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับความแตกตํางทางด๎านการเงินและทรัพยากรที่
มีนั้นเป็นการตํอสู๎ดิ้นรน
การเพิ่มการผสมผสานในวัฒนธรรมนั้นได๎เพิ่มความท๎าทาย
ดังที่จะเห็นได๎จากตัวอยํางดังนี้ :
มิชชันนารี ก. กลําววํา
“หากเราต๎องการให๎คริสตจักรที่นี่เป็นคริสตจักรนาซารีนที่แท๎จริง
เราจําเป็นที่จะต๎องเตรียมสิ่งของให๎พวกเขาเพื่อที่จะสามารถเข๎ารํวมได๎ใน
ทุกงานรับใช๎ที่มี เราจะต๎องให๎ในสิ่งที่พวกเขาต๎องการ”
มิชชันนารี ข. กลําววํา “เราไมํควรจะสร๎างคริสตจักรที่นี่
ในขณะที่ผู๎คนยังไมํสามารถมีสํวนชํวยเหลือได๎
เราควรจะให๎สิ่งของที่จําเป็นแกํพวกเขาและให๎พวกเขาเสนองานพันธกิจที่เ
หมาะสมกับวัฒนธรรมและสถานการณ๑ของพวกเขาแทน”
มิชชันนารี ค. กลําววํา เราไมํควรที่จะให๎แตํสิ่งของผู๎คนตลอดเวลา
เราควรจะให๎สิ่งที่ใช๎ในการฝึกฝนพวกเขาที่จะพัฒนาตนเองขึ้น
เราจะต๎องยกพวกเขาขึ้น ไมํใชํเอาแตํหยิบยื่นให๎อยํางเดียว”
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ผู๎นําท๎องถิ่นกลําววํา
“เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะรู๎วําอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทํา”
พวกเราหลายคนตระหนักถึงความรู๎สึกอยํางแรงกล๎าถึงสิ่งที่เหมาะสม
และไมํเหมาะสมที่ถูกกําหนดขึ้นโดยวัฒนธรรม
มันเป็นไปไมํได๎ที่บทเรียนหนึ่งนั้นจะนํามาซึ่งความเข๎าใจในมุมมองของมิช
ชันนารีที่ต๎องเผชิญในงานพันธกิจที่ตํางวัฒนธรรมหรือหลากหลายวัฒนธ
รรม
และสนับสนุนในคําอธิษฐานของพวกเขาในทุํงนาที่หลากหลายวัฒนธรรม
ในโลกได๎ทุกคน

การนําเสนอ : “มองจากมุมมองของฉัน”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
“มองจากมุมมองของฉัน” (เดินด๎วยรองเท๎าของฉัน)
มาจากวลีที่กลําววํา “เดินทางไกลด๎วยรองเท๎าของฉัน
(เพื่อคุณจะได๎เข๎าใจฉัน)” ในบทเรียนนี้เราจะมองวัฒนธรรมตําง ๆ
เพื่อการปฏิบัติที่เหมาะสม เลือกหัวข๎อ (ในสํวนของ “แนํนอน”
ที่เลือกเพื่อทําการนําเสนอ)
เพื่ออธิบายถึงประเพณีหรือมุมมองที่ได๎อภิปรายไว๎ในแตํละสํวนนั้น
คุณและผู๎นําเสนอแตํละคนควรจะสวมแวํนตาที่ดูใหญํ เป็นพลาสติก
เพื่อชํวยในการถํายทอดตามหัวข๎อ “มองจากมุมมองของฉัน”
ถวายทรัพย๑ลงในกลํองใสํแวํนตา
การนําเสนอ


ชั้นวางนําเสนอ :
วางแวํนสายตาและแวํนกันแดดที่หลากหลายรูปแบบ, ขนาด,
และสีสันไว๎บนโต๏ะ เขียนปูายขนาดใหญํไว๎กลางโต๏ะวํา
คุณ
เห็นใน
มุมมองของฉันหรือไมํ?
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(วันที่ / เวลา)
ตัวเลือกเพิ่มเติม : “แนํนอน!”
ในการนําเสนอบทเรียนนี้ จะมาจากรายการโชว๑ในอเมริกาเหนือ”
ซึ่งเป็นละครสั้นที่แสดงให๎เห็นถึงสิ่งที่ท๎าทายเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ผู๎รํวมแสดง : นักแสดง 3 คนที่มีบทพูดของตนเอง และพิธีกรหนึ่งคน
อุปกรณ๑สนับสนุน : กระดาษบอกคิวที่เขียนคําวํา “แนํนอน!”
พิธก
ี ร : ขอต๎อนรับสูํรายการ “แนํนอน!”
วันนี้บรรดานักแสดงของเราจะมาจําลองสถานการณ๑ซึ่งเกิดขึ้นในวัฒ
นธรรมที่แตกตํางกัน ในงานพันธกิจรับใช๎ที่ “การทําสิ่งที่ถูกต๎อง”
นั้นถูกควบคุมโดยวัฒนธรรมท๎องถิ่น ไมํมี อะไรที่ “แนํนอน”
การปฏิบัติที่เหมาะสมสําหรับวัฒนธรรมหนึ่งนั้นอาจจะใชํไมํได๎ในอีก
วัฒนธรรมหนึ่ง ให๎เรามาเริ่มต๎น
ดิฉัน/ผมจะแนะนํานักแสดงทั้งสามของเราที่จะทําหน๎าที่
(แนะนํานักแสดงที่เลือกไว๎กํอนแล๎วจากที่ประชุม)
พิธก
ี ร : ในสถานการณ๑มีหัวข๎อวํา “แนํนอน ฉันจะมาตรงเวลา”
พร๎อมหรือยังครับ/คํะ ทํานผู๎ชม? (ชูกระดาษบอกคิดที่บอกวํา
“แนํนอน!” ขึ้นมา)
ผู๎ชม : แนํนอน!
พิธก
ี ร : หากการประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. คุณควรจะมาถึงกี่โมง?
นักแสดง 1 : เราจะประกาศเวลาการเริ่มประชุมกี่โมงดี?
นักแสดง 2 : เราควรจะบอกพี่น๎องทางใต๎วําการประชุมเริ่มต๎น 8.00 น.
ทางตะวันออก 8.30 น. ทางเหนือบอกเวลาจริงที่เริ่ม
และทางตะวันตกอาจจะมาไมํตรงเวลา เอาเป็นวําให๎มาเวลา 7.00 น.
ก็แล๎วกัน ซึ่งพวกเขานําจะมาทันชํวงอาหารกลางวัน
นักแสดง 3 : อยํางน๎อยเราก็รู๎แล๎ววําทุกคนจะอยูํที่นี่ในเวลาอาหารกลางวัน
ผู๎ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) : แนํนอน!
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พิธก
ี ร : สถานการณ๑ตํอไปคือ “จะต๎อนรับผู๎ที่มาเยี่ยมอยํางไร”
ทํานผู๎ชมพร๎อมมั้ยครับ/คํะ?
ผู๎ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) : แนํนอน!
พิธก
ี ร:
นักแสดงของเราจะแสดงให๎ดูวําจะต๎อนรับผู๎มาเยี่ยมอยํางสุภาพได๎อยํ
างไร
นักแสดง 1 และ 2 (พวกเขาจะพูดประโยคนี้) : ก๏อก! ก๏อก!
นักแสดง 3 (เปิดประตู)
นักแสดง 1 และ 2
(ทั้งสองเดินผํานหน๎าเจ๎าของบ๎านเข๎าและนั่งโดยไมํพูดอะไร)
นักแสดง 3 (จับมือทักทายแขกทั้งสองพร๎อมคําทักทาย) : สวัสดี
สบายดีมั้ย? ดีใจที่พวกคุณมาที่นี่ พํอแมํเป็นอยํางไรบ๎าง?
พวกคุณสบายดีหรือไมํ? แล๎วลูก ๆ เป็นอยํางไรบ๎าง?
น๎องสาวสุขภาพแข็งดีนะ?
นักแสดง 3 : จะรับกาแฟมั้ยครับ/คํะ?
นักแสดง 1 : ไมํเป็นไร ขอบคุณครับ/คํะ
นักแสดง 2 : ขอบคุณ แตํไมํดีกวํา
นักแสดง 3 (ออกไปจากห๎อง)
นักแสดง 1 : คุณเห็นนั่นไหม? เขาเดินออกไป!
แตํไมํได๎เอากาแฟมาให๎เราเลย! มารยาทของเขาหายไปไหน?
นักแสดง 2 : แตํพวกเราบอกเขาไปวํา “ไมํเอา” นี่
นักแสดง 1 : มันก็จริงนะ ที่ฉันบอกวํา “ไมํเอา” ก็เพราะเกรงใจ
แตํไมํได๎หมายความวําฉันไมํอยากได๎กาแฟนี่นา ในความจริงแล๎ว
กาแฟนําจะดีสําหรับชํวงเวลาตอนนี้! (สั่นหัว)
ฉันคิดอะไรไมํออกแล๎ว .... ที่นี่มันชํางแตกตํางเหลือเกิน
ผู๎ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) : แนํนอน!
พิธก
ี ร : สถานการณ๑ตํอไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกคน
ทํานผู๎ชมพร๎อมมั้ยครับ/คํะ?
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ผู๎ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) : แนํนอน!
นักแสดง 1 : เราต๎องการคนขับรถโรงเรียน
จําเป็นที่จะต๎องเป็นคนที่มีใบรับรองและความสามารถสําหรับงานนี้
นักแสดง 2 : ลูกพี่ลูกน๎องของฉันนําจะเหมาะกับงานนี้นะ!
เขาเป็นคนตลกและต๎องการที่จะรับใช๎ในคริสตจักร
เขาเรียนขับรถโรงเรียนได๎แนํ
นักแสดง 3 : เพื่อนบ๎านของฉันไปคริสตจักรที่ตั้งอยูํบนถนนเส๎นนี้
แตํเขามีประสบการณ๑ในการขับรถประจําทางเป็นเวลาหลายปี
นักแสดง 1 : งั้นดีละํ ฉันคิดวําเรานําจะจ๎างเพื่อนบ๎านของคุณ—
นักแสดง 2 : แตํลูกพี่ลูกน๎องของฉันก็สามารถเรียน...
นักแสดง 1 :
คุณคิดวําลูกพี่ลูกน๎องจะยินดีที่จะมาสอนในชั้นเรียนรวีวารศึกษาไหม
?
นักแสดง 2 : อือ .. นั่นนําจะเป็นสิ่งที่ดีกวํา
ผู๎ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) : แนํนอน!
พิธก
ี ร : ในสถานการณ๑สุดท๎ายนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร๎างคริสตจักร
นักแสดง 1 : ให๎เราสร๎างคริสตจักรที่สามารถจุคนได๎ 2,000 คน
พร๎อมด๎วยระบบเสียงและโรงยิมที่ดี
นักแสดง 2 : แตํในหมูํบ๎านของเรามีคนเพียงแคํ 400 คนเทํานั้นนะ!
นักแสดง 3 : เรา จําเป็น
ที่จะสร๎างคริสตจักรตามขนาดของสมาชิกในท๎องถิ่นจะสามารถชํวยไ
ด๎
เราสามารถที่จะเตรียมสิ่งที่จําเป็นและให๎พวกเขาเลือกสิ่งเหมาะสมกับ
พวกเขาที่สุด
นักแสดง 1 : เราอาจจะไมํต๎องเอาสิ่งของให๎พวกเขาทั้งหมดก็ได๎
บางทีเรานําจะเตรียมสิ่งที่จะฝึกให๎พวกเขาพัฒนาพวกเขาขึ้นมา
นักแสดง 2 : บางทีพวกเขาอาจจะต๎องการคนที่ชํวยยกพวกเขาขึ้น
ไมํใชํหยิบยื่นให๎อยํางเดียวเทํานั้น
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นักแสดง 3 : เป็นสิ่งที่ยากเหลือเกินที่จะรู๎วํา อะไรเป็นสิ่งที่ ดีทส
ี่ ด
ุ
แตํพวกเขาก็ต๎องการคริสตจักร!
พิธก
ี ร : อยํางที่ทํานผู๎ชมได๎เห็น
ผู๎รับใช๎พระเจ๎าจําเป็นที่จะต๎องมีสติป๓ญญาในการทําพันธกิจในวัฒน
ธรรมที่ตํางออกไป
เราหวังเป็นอยํางยิ่งวําบทเรียนและละคนนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอทําน
ผู๎ชม (พูดตามกระดาษบอกคิว) : แนํนอน!

การตอบสนอง










วางแผนจัดงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ผู๎คนสามารถจัดแสดงสิ่งที่เป็น
วัฒนธรรมตกทอดที่พิเศษของแตํละคน
ตรวจสอบความเป็นไปได๎ในการเริ่มหรือการสนับสนุนการสอนภาษา
ของคุณให๎แกํคนตํางแดนที่เข๎ามาในวัฒนธรรมของคุณ
เชิญผู๎ที่เพิ่งเข๎ามาในประเทศของคุณให๎แบํงป๓นสิ่งที่ท๎าทายสําหรับเข
าหรือเธอ ที่ต๎องประสบเมื่อเข๎ามาอยูํในประเทศ
เข๎าเรียนภาษาที่ไมํใชํภาษาของเราและเรียนรู๎วัฒนธรรมของพวกเข
าให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎
เข๎าสูํโปรแกรมการเดินทางเป็นพยานหรือทํางาน หากเป็นไปได๎
หรือเชิญบางคนที่เคยมีประสบเชํนนั้นมาแบํงป๓นมุมมองที่ได๎รับจากก
ารทํางานในวัฒนธรรมที่ตํางไป
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บทที่ 7
การทํางานกับชนพืน
้ เมืองนาวาโฮ
ทอม และ เฟิร๑น ไครเดอร๑
จุดประสงค๑
เพื่อแสดงวิธีที่พระเจ๎าทรงใช๎คริสตจักรนาซารีนในการนําพระกิตติคุ
ณไปยังชนพื้นเมืองนาวาโจ

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
ชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นเป็นชนพื้นเมืองที่มีประชากรมากที่สุด
(มากกวํา 300,000 คน) ในบรรดาชนพื้นเมืองอื่น ๆ ในอเมริกาเหนือ
ชนพื้นเมืองนาวาโฮนี้เป็น “ชนพื้นเมืองที่อยูํในชนพื้นเมือง”
อาศัยในพื้นที่กวํา 26,000 ตารางไมล๑ใน ยูทาร๑, อาริโซนํา,
และนิวแม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
การคงอยูํของชนพื้นเมืองนาวาโจนั้นอยูํล๎อมรอบด๎วยชนพื้นเมืองอื่นของอเ
มริกา
การคงอยูํของชนพื้นเมืองโฮปินั้นถูกล๎อมรอบโดยการคงอยูํของชนพื้นเมือ
งนาวาโจอยํางสิ้นเชิง เมืองหลวงของชนพื้นเมืองนาวาโฮคือ วินโดว๑ ร็อค
มลรัฐอาริโซนํา
กํอนชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2
ภาษานาวาโจเป็นภาษาที่เป็นเพียงภาษาพูด แตํในสงครามครั้งที่ 2
นั้นภาษานี้ได๎ถูกสร๎างให๎เป็นรหัสลับซึ่งญี่ปุนไมํสามารถที่จะถอดรหัสได๎
ผู๎ที่ใช๎รหัสภาษานาวาโจนั้นประจําการอยูํในทุกสํวนที่มีการสู๎รบหลักในสง
ครามโลกครั้งที่ 2
สํวนสําคัญในโครงสร๎างสังคมของชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นคือ
กลุํมคนที่มีสิ่งที่เหมือนกัน โดยมีประมาณ 60
กลุํมของกลุํมคนที่มีสิ่งที่เหมือนกัน
สมาชิกของแตํละกลุํมนี้เกิดขึ้นจากทางฝ๓่งมารดาของพวกเขา
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ในปี 2005
สํานักงานชนพื้นเมืองอเมริกาตะวันตกเฉียงใต๎ของคริสตจักรนาซารีนมีรา
ยชื่อของสมาชิกคริสตจักรกวํา 1,559 คน
คําคมของชนพืน
้ เมืองนาวาโฮ
“ถึงนาวาโฮ เวลาวิ่งไป ซึ่งทําให๎หยุดไมํได๎
ความแนํนอนของเวลาเป็นสิ่งสําคัญเพียงเล็กน๎อย”
-- ผู๎นํา/นายทหาร ในพื้นที่ของนาวาโฮ
“สวนองุํนที่เต็มไปด๎วยหินนั้นไมํได๎ต๎องการคําอธิษฐาน
แตํต๎องการใช๎ขวาน”
- สุภาษิตของชาวอินเดียแดง นาวาโฮ
“คุณไมํสามรถปลุกคนที่แกล๎งหลับให๎ตื่นได๎”
-- สุภาษิตของชาวอินเดียแดง นาวาโฮ
“ไมํมีอะไรที่มีวาทศิลป์เหมือนกับหางของงูหางกระดิ่ง”
-- สุภาษิตของชาวอินเดียแดง นาวาโฮ
“ความคิดเราก็เป็นเหมือนลูกศร เมื่อปลํอยออกไป มันก็จะไปยังเปูาหมาย
จงปกปูองมันให๎ดี เกรงวําวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นเหยื่อของมันเสียเอง”
-- สุภาษิตของชาวอินเดียแดง นาวาโฮ
“ฉันเคยไปยังที่สุดปลายของแผํนดินโลก
ฉันเคยไปยังที่สุดปลายของนํานน้ํา
ฉันเคยไปยังที่สุดปลายของท๎องฟูา
ฉันเคยไปยังที่สุดปลายของภูเขา
แตํฉันไมํพบวําจะไมํมีสิ่งใดเลยที่ไมํสามารถเป็นเพื่อนฉันได๎”
-- สุภาษิตของชาวอินเดียแดง นาวาโฮ
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ประวัตศ
ิ าสตร๑ตอนต๎น
คริสตจักรนาซารีนได๎จัดความสําคัญเกี่ยวกับการทําพันธกิจทั่วโลกใ
นชํวงต๎นของยุคนั้นไว๎เป็นอันดับต๎น ๆ ดร.ฟีนีอัส เอฟ เบรซี
ผู๎กํอตั้งคริสตจักรนาซารีนได๎ให๎ความสําคัญอยํางมากในพันธกิจที่เปี่ยมไป
ด๎วยความรักและการเข๎าถึงคนยากไร๎ในลอสแองเจอลิส
มลรัฐแคลิฟอร๑เนียในชํวงต๎นปี 1900 ในปี 1920
นาซารีนได๎เข๎าหากลุํมชนดั้งเดิมที่อาศัยอยูํในอเมริกา นั่นคือ
ชนพื้นเมืองของอเมริกา ในชํวงกลางของปี 1940 เขตอินเดียแดงอเมริกาเหนือก็ได๎ถูกตั้งขึ้น มีคริสตจักรที่ตั้งอยูํใน โอกลาโฮมา,
นิวแม็กซิโก, อาริโซนํา, และแคริฟอร๑เนีย
และงานนี้ยังคงเจริญเติบโตตํอไป
แฟรงค๑ อี. พอล – ผูน
๎ าํ ทางการศึกษาและการเมือง และศิษยาภิบาล
จากการได๎รับเลือกให๎เป็นผู๎กลําวสุนทรพจน๑ในวันจบการศึกษามัธย
มปลายที่รามาห๑ นิวแม็กซิโก แฟรงค๑ อี. พอล
ได๎รับการหนุนใจให๎ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีก
สํานักงานจัดหางานที่ได๎รับการสนับสนุนจากกรมแรงงานอินเดียวแดงได๎ห
างานให๎แฟรงค๑ อี. ซึ่งเป็นงานที่ทําในชํวงกลางคืน
และอยูํหํางออกไปไมํกี่ไมล๑จาก วิทยาลัยพาซาดีนา
( Pasadena) ป๓จจุบันได๎ย๎ายที่ตั้งและเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัย
พอยท๑โลมา นาซารีน (Point Loma Nazarene) ในแคลิฟอร๑เนีย แฟรงค๑
อี. ได๎เข๎าเรียนในชํวงกลางวัน
เขาได๎ย๎ายจากบ๎านเกิดนาวาโจของเขามาทางตะวันตก
เชํนเดียวกับเด็กทั่วไป แฟรงค๑ อี.
ได๎เรียนเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนจากมิชชันนารีของนาซารีน
ตํอมาเขาได๎เข๎ารํวมคริสตจักร รามา นาวาโจ ซึ่งเป็นของนาซารีน
ในชั้นเรียนในวิทยาลัย ชั้นเรียนศาสนาศาตร๑ของ ดร. เอช. ออร๑ตัน
ได๎ทําให๎เกิดการปลุกในความคิดของแฟรงค๑ เขาได๎กลําววํา
“ฉันต๎องค๎นหาคําตอบของชีวิตให๎ได๎”
“ข๎าพเจ๎าเริ่มต๎นพิจารณาในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของอินเดียแดง
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นาวาโจที่ข๎าพเจ๎าได๎เติบโตมา เชํนเดียวกับวัฒนธรรมอื่น
จุดประสงค๑ของชีวิตคืออะไร? ชีวิตเราสิ้นสุดที่ไหน? อะไรเป็นเรื่องจริง?
อะไรที่ไมํจริง?”
การทํางานในชํวงหยุดภาคฤดูร๎อนที่สํานักงานใหญํของชนนาวาโฮที่เมือง
วินโดว๑ ร็อค มลรัฐอาริโซนํา
ได๎จุดประกายความสนใจของแฟรงค๑เกี่ยวกับการเมือง
ในเวลาไมํนั้น
หลังจากที่แฟรงค๑ได๎เป็นนักศึกษาชนพื้นเมืองคนแรกที่จบการศึกษาที่วิทย
าลัย พาสาดีนา(Pasadena)
เขาก็เริ่มต๎นทํางานให๎บริการสาธารณะให๎แกํ สํานักงานเขตของนาวาโฮ
(Navajo Nation)
เขากลําววําการที่เขาเป็นรู๎จักในคริสตจักรนาซารีนในแตํเดิมนั้นเป็นการจั
ดเตรียมให๎มีความปรารถนาที่จะปรนนิบัติผู๎อื่น เขากลําววํา
“หากไมํใชํการทําเพื่อคริสตจักร
ข๎าพเจ๎าอาจจะดําเนินชีวิตตามความพอใจของตนเอง
ทํางานเพื่อเงินและทรัพย๑สินตําง ๆ
แตํข๎าพเจ๎าได๎เรียนรู๎ถึงการชํวยเหลือผู๎อื่น”
ในปี 1979
แฟรงค๑ได๎รับเลือกให๎เป็นรองประธานกรรมการของสํานักงานเขตนาวาโฮ
(Navajo Nation) ในชํวงที่เขาดํารงตําแหนํงรองประธานกรรมการนั้น
มีคริสเตียนจากนาซารีน (รวมทั้งศิษยาภิบาล)
ได๎รับเลือกให๎ดํารงตําแหนํงเป็นกรรมการของสํานักงานเขตนาวาโฮ
ซึ่งเป็นสํวนที่เกี่ยวกับการออกบัญญัติตําง ๆ ของนาวาโฮ ปี 1992-1996
แฟรงค๑ได๎ดํารงตําแหนํงเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติในนิวแม็กซิโก
อีกทั้งยังได๎ดูแลคริสตจักรไพน๑ ฮิลล๑ (Pine Hill Church) นิวแม็กซิโก
เป็นเวลากวํา 12 ปี
ครอบครัวเนลส๑ – จากคนเลี้ยงแกะเป็นครอบครัวแหํงการรับใช๎
ไอรีน เนลส๑ เติบโตขึ้นในกลุํมของอินเดียแดงนาวาโฮ ได๎ยินจูเนียร๑
ลูกชายที่กําลังชํวยเธอทํางานที่คอกแกะ พูดกับเธอวํา “แมํครับ
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จําตอนที่ปูาบอกให๎ผมไปเรียนรวีที่คริสตจักรนาซารีนได๎ไหม?
ผมชอบมาก ๆ เลย ครูรวีบอกผมวํา พระเยซูรักผม
และพระองค๑ก็ต๎องการให๎ผมรักพระองค๑ด๎วย
ผมได๎มอบหัวใจให๎กับพระเยซูแล๎ว และพระองค๑ก็รักแมํด๎วยนะ
แมํต๎องการอธิษฐานขอให๎พระเยซูยกโทษความผิดบาปของแมํและให๎พระ
องค๑มาเป็นเพื่อนไหม?”
คําพูดของจูเนียร๑ได๎แตะในสํวนลึกในจิตใจของไอรีน – ในการเป็นที่รัก,
เป็นเพื่อนของพระเยซู, และเพื่อรู๎ถึงสันติสุขในพระเจ๎า
ในเวลาตํอมา เรนา
ลูกสาวของไอรีนไมํสบายขณะเรียนที่โรงเรียนประจําและต๎องรักษาตัวที่โร
งพยาบาล
ไอรีนได๎ขอให๎หมอประจําชนพื้นเมืองทําการสวดมนต๑และร๎องเพลงสวดตํอ
พระเจ๎าที่ไมํรู๎จัก อยํางไรก็ตาม
ผลการเอ็กซเรย๑ได๎แสดงให๎เห็นถึงความเจ็บปุวยที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งต๎องได๎รับการผําตัดในไมํช๎า
หมอประจําชนพื้นเมืองได๎ทําให๎เธอผิดหวัง
ขณะที่เธอนั่งข๎างเตียมของเรนา
ไอรีนได๎นึกถึงคําสนทนาที่ได๎เคยคุยกับจูเนียร๑
แล๎วเธอจึงได๎มอบชีวิตของเธอตํอพระเยซู
พระเยซูไมํได๎กลายเป็นเพียงเพื่อนของเธอเทํานั้น
แตํพระองค๑ยังได๎ทรงสําแดงพระองค๑เป็นแพทย๑ผู๎รักษาด๎วย
การเอ็กซเรย๑ตํอมาแสดงให๎เห็นวําไมํมีความเจ็บปุวยใด ๆ นั่นคือ
เรนาได๎หายจากอาการปุวยแล๎ว
จูเนียร๑รู๎สก
ึ ตื่นเต๎นกับขําวที่ได๎รับเกี่ยวกับแมํที่ได๎ต๎อนรับพระเยซู
เขาจึงได๎กระตุ๎นวํา “ให๎พวกเราอธิษฐานเผื่อพํอกัน”
ผํานไปเดือนแล๎วเดือนเลํา ชีวิตที่ติดสุราของรอยยังคงมีอยูํ
เขาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมํไปที่คริสตจักรนาซารีนในเมืองดิลคอนตามที่
ไอรีนและจูเนียร๑ชวน อยํางไรก็ตาม คืนหนึ่ง
ประตูคริสตจักรเปิดออกในระหวํางชํวงที่มีการนมัสการฟื้นฟูอยูํ
ไอรีนและลูก ๆ
ได๎ยินเสียงฝีเท๎าสะดุดและต๎องประหลาดใจที่เห็นรอยผู๎ที่ติดสุรานั้นเดินโซเ
ซไปยังด๎านหน๎าธรรมมาสน๑และคุกเขําลง ด๎วยการร๎องไห๎อยํางมากมาย
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เขาได๎ร๎องออกมาวํา
“ข๎าพระองค๑ต๎องการพระเจ๎าของภรรยาและข๎าพระองค๑ต๎องการความชํวยเ
หลือ! ในขณะที่ผู๎คนกําลังอธิษฐานเผื่อเขานั้นเอง
รอยได๎สารภาพความผิดบาปและมอบชีวิตของเขาให๎แกํพระเจ๎า
ครอบครัวเนลส๑นั้นจึงไมํเหมือนเดิมอีกตํอไป จากปูาสูํหลายชาย สูํแมํ
สูํลูกชายและสูํพํอ -ทุกชีวิตได๎รับการเปลี่ยนแปลงใหมํในความรักของพระเจ๎า
ครอบครัวเนลส๑ -- 40 ปีตอ
ํ มา :
 ปูาและไอรีนยังคงนําผู๎คนมารู๎จักพระเจ๎า
 รอยได๎เป็นศิษยาภิบาลและเทศนาตราบจนสิ้นชีวิต
เขาได๎ไปอยูํกับพระเจ๎าในเดือนพฤศจิกายน 2005
 จอห๑น ลูกชาย เป็นผู๎ดูแลเขตนาวาโฮ ตัง
้ แตํชํวงต๎นปี 1985
จนกระทั่งมีการรวมเขตอินเดียแดงนาวาโฮ ฝ๓่งตะวันตกเฉียงใต๎ในปี
2003 ซึ่งกลายมาเป็นเขตชนพื้นเมืองอเมริกันฝ๓่งตะวันตกเฉียงใต๎
ซึ่งมีคริสตจักรอยูํใน
นิวแม็กซิโก, อาริโซนํา, และแคริฟอร๑เนีย
 ป๓จจุบัน จอห๑น เนลส๑
เป็นผู๎นําที่ดีของคริสตจักรนาซารีนในชุมชนพื้นเมืองนาวาโจและคริ
สตจักรนาซารีน
ของชนพื้นเมืองอื่น ๆ ในอเมริกา
 วินเซนด๑ ลูกชาย เป็นศิษยาภิบาลที่ ฟอเรสต๑ เลค อาริโซนํา
ซึ่งเป็นคริสตจักรของนาซารีน เป็นเวลากวํา 5 ปี
ในเขตชนพื้นเมืองอเมริกาฝ๓่งตะวันตกเฉียงใต๎
 เฮอร๑แมนน๑ ลูกชาย เป็นศิษยาภิบาลที่ รามาห๑ นิวแม็กซิโก
ซึ่งเป็นคริสตจักรของนาซารีน เป็นเวลากวํา 10 ปี
ในขณะเดียวกันก็ได๎นํากลุํมอนุชนวันรุํนเดินทางทําพันธกิจในแม็กซิ
โก, เยอรมัน, และแคนนาดา เขาได๎เทศนาในทั้งสามประเทศ
เขารู๎สึกถึงการทรงเรียกให๎ทําพันธกิจกับชนพื้นเมืองอเมริกาที่อาศัย
อยูํในแคนนาดาและเขาก็ได๎รับการถวายสิ่งของตําง ๆ
เพื่อใช๎ในงานรับใช๎ที่นั่น
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กาเบรียล เป็นลูกชายของเฮอร๑แมน ซึ่งกําลังเรียนในระดับวิทยาลัย
รู๎สึกถึงการทรงเรียกสูํงานพันธกิจรับใช๎
ลูกสะใภ๎ทั้งสองคนได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นมัคนายกในคริสตจักรนา
ซารีน

แอนน๑ อี. ยัสซี – ลํามแปล, ผูน
๎ ําฝุายวิญญาณ
แอนน๑ อี. ยัสซี ชอบที่จะไปคํายกับคุณยําของเธอ
ที่ซึ่งผู๎เชื่อมาประชุมรํวมกันนี้ดูมีความสุขกันมาก
เธอประทับใจที่เห็นผู๎คนจํานวนมากอดอาหารอธิษฐานเผื่อเพื่อน ๆ
และครอบครัว ในไมํช๎าชีวิตของปูาและญาติ ๆ
ของเธอก็เปลี่ยนแปลงและได๎รับการรักษา
เธอต๎องการไปที่ชั้นเรียนพระคัมภีร๑และคริสตจักรทุกวันอาทิตย๑
แตํวําพํอที่ติดสุราของเธอคงไมํอนุญาตเป็นแนํ
แตํแอนน๑ก็ไมํได๎หมดกําลังใจในการที่ต๎องการมีชีวิตอยูํเพื่อพระเจ๎าและมีชี
วิตที่มีความสุขเชํนเดียวกับคริสเตียนคนอื่น ๆ ที่ได๎ไปคริสตจักร
บางครั้งคูํสามีภรรยามิชชันนารีก็มาเยี่ยมพํอแมํของแอนน๑ที่บ๎านและ
พาลํามแปลมา เพื่อแบํงป๓นพระกิตติคุณ
แอนน๑พูดได๎ทั้งภาษานาวาโจและภาษาอังกฤษ
และมีอยูํครั้งหนึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได๎เน๎นย้ําเธอวําเธอควรจะเป็นลํามแ
ปล พระเจ๎าได๎ใช๎เธอในการเป็นลํามแปลเป็นเวลาหลายปี
แอนน๑ได๎เข๎าเรียนที่โรงเรียนในอัลบูเควอร๑คิ (Albuquerque)
ในนิวแม็กซิโก
เธอรํวมนมัสการที่คริสตจักรนาซารีนซึ่งเป็นคริสตจักรที่ชีวิตของเธอได๎ถูก
สร๎างขึ้น เมื่อแอนน๑ย๎ายไปที่ กัลอัพ (Gallup) ในนิวแม็กซิโก
เธอได๎เป็นสํวนหนึ่งของคริสตจักร Twin Buttes
ซึ่งเธอได๎รับใช๎โดยการเป็นลํามแปลตํอ
เมื่อมองย๎อนกลับไปในชีวิตของเธอ
แอนน๑เห็นถึงการที่พระเจ๎าทรงได๎ทรงนําเธอ
เชํนเดียวกับที่ผู๎เขียนพระธรรมสดุดีได๎เขียนวํา
“พระวจนะของพระองค๑เป็นโคมสําหรับเท๎าของข๎าพระองค๑และเป็นความสวํ
76

างแกํมรรคาของข๎าพระองค๑” (สดุดี 119:105)
จะมีใครบอกได๎หรือไมํวํามีชีวิตกี่ชีวิตที่ประทับใจในงานรับใช๎ของแอนน๑ใ
นการเป็นครูสอนชั้นเรียนพระคัมภีร๑, คณะกรรมการ, ลํามแปล,
และผู๎นําฝุายวิญญาณในชํวงเวลาเกือบ 20 ปีนี้?
หลุยส๑ ดอดสัน – จากผูข
๎ ํมเหง เป็นศิษยาภิบาล
หลุยส๑ ดอดสัน
เติบโตขึ้นในชุมชนของชนพื้นเมืองนาวาโจในอาริโซนํา
หลังจากที่เข๎าเรียนที่โรงเรียนของอินเดียแดงในอาริโซนําและโอเรกอน
เขาก็ได๎เข๎าไปอยูํในกองทัพ เมื่ออยูํในกองทัพ
เขาก็เป็นคนที่ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอร๑ เมื่อกลับมายังอาริโซนํา
เขาก็ได๎ทํางานให๎กับฝุายเรํงรัดหนี้สิน
ซึ่งทําให๎เขาต๎องอยูํหํางกับภรรยาและลูก ๆ เขาจมสูํความตกต่ํา,
ดื่มมากขึ้น, และในที่สุดเขาก็สูญเสียทั้งการงานและครอบครัว
ตํอมา หลุยส๑ แตํงงานกับ เอตตา
แมํของเขาได๎เป็นคริสเตียนจากการประกาศของอัลวินและมาร๑จี โซ
ซึ่งอยูํเมืองข๎าง ๆ หลุยส๑ยังคงดื่มอยํางหนักและเริ่มขํมเหงเอตตา เธอ,
ลูกชายสองคน,
และลูกสาวจึงเก็บผ๎าหํมและอาหารเพื่อที่วําพวกเขาจะได๎หนีออกไปข๎างนอ
กกํอนที่หลุยส๑จะกลับมาบ๎าน
หลายครั้งที่คนทั้งสี่ใช๎เวลายามค่ําคืนที่คอกแกะหรือเดินกวํา 5
ไมล๑เพื่อไปยังบ๎านแมํของเอตตา เพื่อหลีกหนีจากความรุนแรงของหลุยส๑
การดื่มของหลุยส๑เริ่มลดลงเมื่อบรรดาเพื่อนและครอบครัวเริ่มหนีหายจากก
ารที่เขาติดการดื่มอยํางหนัก
มีครั้งหนึ่งเมื่อหลุยส๑รักษาตัวอยูํที่โรงพยาบาล อัลวินและมาร๑จี โซ
ได๎มาเยี่ยมเขาและได๎ทิ้งข๎อพระคัมภีร๑ที่ขีดเส๎นใต๎ไว๎ให๎เขาอําน
หลุยส๑จึงได๎อํานข๎อความนั้นและเมล็ดแหํงพระกิตติคุณก็ได๎ถูกหวํานในชีวิ
ตของเขา
หลุยส๑และเอตตาก็ได๎เริ่มมองหาความชํวยเหลือจากหมอประจําชนพื้นเมือง
นาวาโจและการใช๎ต๎นกระบองเพชรในการรักษา
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(ต๎นกระบองเพชนนี้เป็นยาที่ใช๎ในการประชุมในกลุํมคนนาวาโฮ
มีฤทธิ์ทําให๎ประสาทหลอน)
หลังจากนั้นหลุยส๑และเอตตาก็ได๎เข๎าชั้นเรียนพระคัมภีร๑เป็นครั้งคราว
ในที่สุดเอตตาและลูก ๆ ก็ได๎เข๎ารํวมการประชุมของคริสตจักรนาซารีน
ในปี 1982 หลุยส๑และดีออน ลูกชาย
ได๎ต๎อนรับพระเยซูที่การประชุมที่คํายแหํงหนึ่ง
ครอบครัวของพวกเขาก็ได๎รับการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง
หลุยส๑เริ่มต๎นการเป็นอาสาสมัครในคริสตจักรโดยใช๎ความสามารถในด๎าน
ชํางไม๎ของเขา และสามปีตํอมาเขาก็ได๎กลายเป็นผู๎เลี้ยง
หลังจากการเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรชอนโตกวํา 10 ปี ป๓จจุบัน หลุยส๑
เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรทวิน ฮิลส๑
คริสตจักรทั้งสองนั้นเป็นคริสตจักรที่อยูํในพื้นที่ชนพื้นเมืองนาวาโฮที่อยูํใน
อาริโซนา
ดีออนนั้นก็มีสํวนรํวมกับคริสตจักรของชนพื้นเมืองที่ตั้งอยูํใกล๎กับฟาร๑มิงตั
น นิวแม็กซิโก
ชีวิตของพวกเขาเหลํานี้ได๎รับการเปลี่ยนแปลง
จากการที่มีคนที่มีความกล๎าที่จะขยายเขตแดนงานพันธกิจสูํวัฒนธรรมที่มี
ความแตกตําง สูํผู๎คนที่มีขนบธรรมเนียมที่แตกตําง
จากการที่พวกเขานําคนมาเชื่อได๎หนึ่งคน ซึ่งหนึ่งคนนี้ก็นําคนอื่น ๆ มา
ป๓จจุบันการประชุมคริสตจักรในเขตของชนพื้นเมืองนาวาโฮนั้นมีศิษยาภิบ
าลที่เป็นชนพื้นเมืองนาวาโฮทั้งหมด

การนําเสนอ : “การเลําเรือ
่ งรอบกองไฟ”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
ภาษานาวาโฮเป็นภาษาพูด และการเลําเรื่องก็เป็นที่นิยมในอดีต
วางแผนโดยจัดการนําเสนอเป็นเหมือนการจัดรอบกองไฟหรือหน๎าเตาผิง
ขอ “คนเลําเรื่อง” 4
คนที่จะเลําเรื่องราวที่เกี่ยวกับชนพื้นเมืองนาวาโจแตํละคนที่อยูํในเบื้องหลั
งบทเรียน
รวมทั้งการเลําเรื่องจากคําถามและสิ่งที่จําเป็นของบทเรียนการเฝูาเดี่ยวแล
ะอธิษฐานที่มีใน “การตอบสนอง” และจากแหลํงตํอไปนี้ :
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หนังสือ : Snowbound (หนังสือพันธกิจมิชชั่นเด็กปี 2005)
เขียนโดย Wes Eby และ Our Original Citizens
(หนังสือพันธกิจมิชชั้นผู๎ใหญํปี 1971) เขียนโดย Clara Verner
เวบไซด๑ : www.nazarenemissions.org,
www.navajocentral.org, www.discovernavajo.com,
www.indianschool.org (Sun Valley Indian School), www,nmtc.us/
(Nazarene Mission Traing Ceter)
ร๎องเพลงตํอไปนี้ และเสริฟสตูว๑เนื้อแกะกับขนมปิ้งของนาวาโฮ
(ดูได๎จากสํวนผสมด๎านลําง)
“ฉันตัดสินใจแล๎วจะตามพระเยซู”
Shi k’ad Jesus bikee’ yishaal doo,
Shi k’ad Jesus bikee’ yishaal doo,
Shi k’ad Jesus bikee’ yishaal doo,
T’aa’ ei dooda, T’aa’ ei dooda.

ซี คาด จีซัส บี-เคย๑ ยิซ-ซาท โด
ซี คาด จีซัส บี-เคย๑ ยิซ-ซาท โด
ซี คาด จีซัส บี-เคย๑ ยิซ-ซาท โด
ทา ไอ โด-ดา ทา ไอ โด-ดา

วิธีการออกเสียง :
Shee kahd Jesus bee-kay yish-ahlth doh

ชี คาด จีซัส บี-เคย๑ ยิช-ชาท๑ โด
(ร๎องซ้ําอีกสองรอบ)
tah ay doh-dah, tah ay doh-dah

ทา ไอ โด-ดา, ทา ไอ โด-ดา
ทางเลือกเพิ่มเติม : “คํายนัดพบพร๎อมอาหารเย็นนัง่ บนพืน
้ ”
การจัดประชุมคํายนัดพบนั้นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการประก
าศทํามกลางกลุํมชนพื้นเมืองอเมริกัน
เป็นการเข๎ารํวมของบรรดาชนพื้นเมืองที่มีความแตกตํางกัน
ผู๎ที่เข๎ารํวมจะมีสํวนรํวมไมํวําจะในการเป็นพยาน, ร๎องเพลง,
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หรือแบํงป๓นพระกิตติคุณ
ชนพื้นเมืองอเมริกันสํวนใหญํอาศัยอยูํในบริเวณที่โดดเดี่ยวและอยูํหํางไก
ลคริสตจักร
การรับประทานอาหารเย็นด๎วยกันบนพื้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เกิดขึ้นบํอยเชํนเ
ดียวกับเหตุการณ๑อื่น ๆ ในสังคม
ทาโก๎ของนาวาโจนั้นได๎กลายสิ่งที่นิยมกัน
ทาโก๎ของนาวาโจนี้เป็นอยํางไร? ทาโก๎นี้จะมีขนมป๓งปิ้งที่ทําเอง
ราดด๎วยสํวนผสมของหน๎าทาโก๎ที่เป็นที่นิยม
แล๎วมันมีหน๎าตาไมํเหมือนทาโก๎ทั่วไปหรือ!!
วางแผนจัดการประชุมโดยใช๎เพลงแหํงชีวิตคริสเตียนและคําพยาน
หากเป็นไปได๎ ให๎จัดในลักษณะเหมือนคําย มีม๎านั่ง, ผ๎าหํม,
พัดลมตั้งโต๏ะ, มีขี้เลื่อยบนพื้น (อาจจะใช๎ในโรงยิม, ศูนย๑รวมครอบครัว,
หรือที่จอดรถด๎านนอกในการจัดให๎เป็นเหมือนคํายนัดพบและ
“รับประทานอาหารเย็นบนพื้นรํวมกัน”) ขอให๎คน 4
คนที่จะเป็นพยานจากเบื้องหลังบทเรียน,
ใช๎บทเรียนการเฝูาเดี่ยวที่เตรียมไว๎, ถวายทรัพย๑เพื่อโรงเรียน Sun
Valley Indian หรือ Native Mission Training Center
แล๎วเพลิดเพลินกับทาโก๎ของนาวาโฮและ “รับประทานอาหารเย็นบนพื้น”
รํวมกัน
สตูวเ๑ นือ
้ แกะ
 ขาหน๎าสํวนบนหรือขาหลังสํวนบนของแกะ 1 ชิ้น
 มันฝรั่ง หั่นเป็นคําขนาดพอรับประทาน
 ผักคื่นชําย หั่น
 แครอท หั่น
 หัวหอม สับ (จะใสํหรือไมํก็ได๎)
ผสมสํวนผสมทั้งหมดในหม๎อทําสตูว๑ เติมน้ําและต๎ม
ตามธรรมเนียมแล๎ว จะไมํเติมเกลือในขณะที่กําลังต๎มอยูํ
แตํจะใสํเพิ่มเมื่อตักใสํถ๎วยแล๎ว
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ขนมป๓งปิง้ ของนาวาโฮ
สํวมผสมที่ผสมเข๎าด๎วยกัน :
 แปูง 3 ถ๎วยตวง



ผงฟู 1½ ช๎อนโต๏ะ
เกลือ 1 ช๎อนชา

เติม :
น้ํา 1 ถ๎วยตัวเพื่อทําเป็นสํวนโด (เติมน้ําเพิ่ม ½ - 1
ถ๎วยตวงหากจําเป็น)
คลึงหรือตีเบา ๆ เพื่อให๎แปูงเป็นแผํนบาง
(เชํนเดียวกันอาหารแม็กซิกัน) และวางลงบนกระทะที่ร๎อนที่มีน้ํามันอยูํ
ใช๎เวลาทอดไมํกี่วินาที กลับด๎านแห๎ง
และตักออกเมื่อเป็นแปูงเป็นสีน้ําตาลอํอน
ซับน้ํามันบนกระดาษและเก็บไว๎ให๎อุํน
แปูงนี้รับประทานพร๎อมกับสตูว๑เนื้อแกะ
ทาโก๎นาวาโฮ
ขนมป๓งปิ้ง – ดูสํวนผสมด๎านบน
ถั่ว Pinto จํานวนหนึ่ง, ผงเครื่องเทศทาโก๎เนื้อ, ผักกาดฉีก,
มะเขือเทศหั่นเต๐า, หัวหอมหั่น, ชีสขูดฝอย, พริกเขียวหั่น,
ผลมะกอกดําหั่น, ผง Salsa, ซาวด๑ครีม, และ guacamole
(สํวนผสมดั้งเดิมประกอบด๎วยผลอะโวคาโด, เกลือ, มะเขือเทศ, พริก,
หัวหอม, กระเทียม, พริกไทยดํา ฯลฯ)
การตอบสนอง
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ถวายทรัพย๑เพื่อ Sun Valley Indian School หรือ Native Mission
Training Center
วางแผนจัดงานซึ่งเชิญคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกตํางมารํวมกันในคริส
ตจักร
วางแผนวิธีการที่จะเข๎าถึงความต๎องการของวัฒนธรรมที่มีอยูํในพื้นที่
(ชั้นเรียนภาษา, งานเฉลิมฉลอง)
วางแผนการเดินทางเพื่อทํางานและเป็นพยานที่ Sun Valley Indian
School, Native Mission Training Center, หรือ the Southwest
Native American District
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บทที่ 8
การเรียนด๎านศาสนศาสตร๑ในภาคพืน
้ เอเชีย-แปซิฟค
ิ
ลิซํา เลห๑แมน
จุดประสงค๑
เพื่ออธิบายถึงความท๎าทายของการเรียนศาสนศาสตร๑ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค
การท๎าทายซึ่งคริสตจักรนาซารีนต๎องพบเจอโดยทั่วไป

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (Southeast

Asia Nazarene Bible College - SEANBC) เปิดอยํางเป็นทางการในปี
1998 ศจ. เคนท๑ เพลตัน ได๎เป็นผู๎อํานวยการตั้งแตํปี 2003
สิ่งที่ไมํเหมือนวิทยาลัยทั่วไป คือ การที่ SEANBC
ทําหน๎าที่เป็นเครือขํายของศูนย๑ฝึกอบรมในแถบบริเวณเอเชียแปซิฟิคด๎วย
ป๓จจุบันมีศูนย๑กลางอยูํทั้งในประเทศไทย, พมํา, และกัมพูชา
การสอนศาสนศาสตร๑ของนาซารีนนั้นเริ่มต๎นขึ้นในประเทศไทยในปี
1994 วิทยาลัยศาสนศาสตร๑เริ่มกํอตั้งขึน
้ ในปี 1953
ใช๎เพื่อการศึกษาและฝึกอบรมของคริสตจักรนาซารีนในออสเตรเลียและนิวซีแล
นด๑ ในชํวงปี 2005 มีนักศึกษาเต็มเวลาทั้งสิ้น 27 คน
และนักศึกษาบางเวลาอีกกวํา 170 คน ศจ.บรูซ อัลเดอร๑
ได๎ดํารงตําแหนํงประธานของวิทยาลัยศาสนศาสตร๑นาซารีนในเมืองบริสเบน
ประเทศออสเตรเลีย ตั้งแตํปี 1999
อาจารย๑ผู๎สอนใน 5 สถาบันจากทั้งหมด 13
สถาบันในแถบเอเชียแปซิฟิคนั้น ทําการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได๎แกํ

Asia-Pacific Nazarene Theological Seminary (กรุงมะนิลา
ประเทศฟิลิปปินส๑), Nazarene Theological College (เมืองบริสเบน

ประเทศออสเตรเลีย), South Pacific Nazarene Theological College

(ฟิจ)ิ , Luzon Nazarene Bible College (บาเกียว ประเทศฟิลิปปินส๑), and
Visayan Nazarene Bible College (เซบู ประเทศฟิลิปปินส๑)

ทั้ง 13
83

สถาบันนี้ มีนักศึกษากวํา 98 เปอร๑เซ็นต๑ (มากกวํา 5,020 คน)
นั้นเป็นนักศึกษาที่ไมํได๎ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํ มีนักศึกษาเพียง 30
คนที่ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํ

สิ่งที่เป็นป๓ญหาท๎าทายในการศึกษาที่ขา๎ มวัฒนธรรม
คุณอาจจะต๎องเกี่ยวข๎องซึ่งจะเป็นป๓ญหากับการศึกษาที่ข๎ามวัฒนธรรม
เมื่อคุณ :
 อยูํในห๎องสมุดที่เต็มไปด๎วยหนังสือที่มีชื่อเรื่องและหัวข๎อเขียนเป็นภาษาที่
คุณไมํสามารถอํานได๎
 อยูํในชั้นเรียนที่บรรยายถึงธรรมชาติของพระเจ๎าในภาษาที่ปราศจากถ๎อ
ยคําแหํงความรัก
 กําลังนําเสนอการอภิปรายถึงการดลใจของพระคัมภีร๑ในชั้นเรียนโดยคุณ
ใช๎ภาษาที่ สอง กับกลุํมนักศึกษาที่ใช๎ภาษานั้นเป็นภาษาที่ สาม
 กําลังสอนวิชาการเทศนาให๎กับชั้นเรียนศิษยาภิบาลที่กระตือรือร๎นซึ่งมีคว
ามชื่นชอบในหนังสืออธิบายพระคัมภีร๑ที่เป็นภาษาที่ สาม
ของพวกเขาเทํานั้น
ในเอเชียแปซิฟิค มีนักศึกษากวํา 670
คนที่กําลังศึกษาศาสนศาสตร๑ในระดับปริญญาตรีและปริญญาด๎านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข๎องกันนี้เป็นภาษาอังกฤษ แตํมีเพียง 30
คนเทํานั้นที่ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํของพวกเขา สํวนนักศึกษาที่อีกกวํา
4,380
คนนั้นเรียนในภาษาแมํของตนเองหรือในชั้นเรียนที่ภาษาอังกฤษไมํใชํภาษาที่
สอง มีอาจารย๑สอนหลายคนทําการสอนโดยใช๎ภาษาที่สอง

เรื่องของดาเนียล
(1) จากภูเขาสูห
ํ มูบ
ํ า๎ น
ดาเนียล ชัชวาลพิมล เกิดในครอบครัวคริสเตียนในประเทศพมํา
พวกเขาต๎องอพยพเข๎ามาในประเทศไทยเนื่องมีการขํมเหงคริสเตียนที่นั่น
ในขณะที่เขายังเป็นเด็ก
ดาเนียลได๎ปฏิญาณวําเขาจะรับใช๎พระเจ๎าตราบชีวต
ี ที่เขามีอยูํหากพระเจ๎าจะรั
กษาเขาให๎หายจากความเจ็บปุวยที่เขาเป็นอยูํ
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พระเจ๎า ได๎ทําการ รักษาดาเนียล เขาจึงได๎เริ่มเข๎าในชั้นเรียนพระคัมภีร๑
(ซึ่งใช๎ภาษาลาหูํ*) หลังจากจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เขาจะพูดภาษาไทยเฉพาะเมื่ออยูํในชั้นเรียนเทํานั้น
แตํดาเนียลก็พยายามที่จะเข๎าศึกษาตํอในวิทยาลัยพระคริสตธรรม
แตํทางสถาบันยังไมํสามารถรับเขาเข๎าศึกษาได๎เพราะอายุยังไมํถึง 18 ปี
ดาเนียลมอบ
ชีวิตเพื่อการรับใช๎พระเจ๎า คืนนั้นเขาจึงได๎อธิษฐานโดยมีคําถามเหลํานี้ คือ
อายุของเขาเป็นอุปสรรคในการเตรียมเข๎าสูํการรับใช๎พระเจ๎าหรือ?
ป๓ญหาความจํากัดในการใช๎ภาษาของเขานั้นเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งในการเตรียม
สูํการรับใช๎หรือ?
ดาเนียลร๎องวิงวอนตํอพระเจ๎าที่พระองค๑จะทรงจัดหนทางให๎แกํเขาที่จะเรียนเพื่
อเข๎าสูํงานพันธกิจ
เช๎าวันตํอมา
หนึ่งในอาจารย๑ของวิทยาลัยพระคริสตธรรมได๎บอกเป็นภาษาไทยวํา “ดาเนียล
ทางเราได๎ตัดสินใจที่จะขอสัมภาษณ๑คุณวันนี้และให๎โอกาสคุณที่จะได๎ทําการสอ
บเข๎าเรียนในวิทยาลัยของเรา” อาจารย๑ทํานนั้นยังพูดตํอไปอีกวํา
“หากคุณผํานการสอบได๎เราก็จะให๎คุณเข๎าเรียน
แตํหากคุณไมํผํานคุณก็จะต๎องกลับบ๎าน”
ดาเนียลยังคงจดจําประสบการณ๑ในการสอบวันนี้ได๎เป็นอยํางดี
เขาเป็นนักศึกษาคนสุดท๎ายที่ทําข๎อสอบเสร็จและสอบสัมภาษณ๑
ดาเนียลไมํสงสัยเลยวําเขาจะต๎องเป็น 1 ใน 20 คนที่สอบเข๎าเรียนตํอได๎
ในที่สุดการประกาศก็มาถึงมีรายชื่อของนักศึกษาที่สอบผําน 20 คน
ชื่อของดาเนียลเป็นชื่อที่เพิ่มขึ้นมาพิเศษ— นั่นคือ ลําดับที่ 21!
เขาจึงได๎สรรเสริญพระเจ๎าทันทีสําหรับการที่พระองค๑ทรงตอบคําอธิษฐานของเ
ขาอีกครั้งหนึ่ง
* ทีมงานแปลภาษาลาหูํของแผนกวรรณกรรมของนาซารีน ( Nazarene

World Mission Literature)
นั้นเป็นทีมที่ปฏิบัติงานมากที่สุดในการแปลสื่อเป็นภาษาลาหูํในป๓จจุบัน
ได๎มีการเขียนหรือแปลมากกวํา 30 เลํมนับแตํปี 1998

(2) การทํางานหนักและความเชือ
่ ที่เคลือ
่ นภูเขา
ดาเนียลได๎รับความลําบากในขณะที่เรียนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมจากก
ารที่ :
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เนื้อหาที่ใช๎ในการเรียนนี้เขียนขึ้นสําหรับนักศึกษาที่อายุมากกวําเขา
ชั้นเรียนนี้ทําการสอนเป็นภาษาไทย (ภาษาที่ 2 ของเขา)
และภาษาอังกฤษ (ภาษาที่ 3 ของเขา)
อาจารย๑ผู๎สอนสํวนใหญํสอนโดยใช๎ภาษาที่ 2 ของ ผู๎สอน
ในห๎องสมุดไมํมีหนังสือที่เขียนเป็นภาษาลาหูํ
ซึ่งเป็นภาษาบ๎านเกิดของเขา
ดาเนียลได๎พบวําภาษาไทยมีคําศัพท๑ที่เฉพาะเจาะจงมากสําหรับการบอก
ถึงความคิดที่หลากหลายมากกวําภาษาของเขา คือ ภาษาลาหูํ
อาจารย๑ผู๎สอนอาจจะสอนวํา พระเยซูทรง “ไถ” ความบาปของเรา

แทนที่จะบอกวํา “ไถํ” แกํนักศึกษา!
ด๎วยความผิดพลาดทีม
่ ักจะเกิดขึ้นได๎เมื่อผูส
๎ อนพยายามสื่อสารด๎วยภาษาที่เป็นภ
าษาที่สองหรือภาษาที่สาม
หลังจาก 3 ปีที่ของการศึกษาพระคัมภีร๑เป็นภาษาไทยที่เชียงใหมํ
ดาเนียลได๎สมัครเข๎าเรียนที่
วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (SEANBC)
ดาเนียลจบการศึกษาในปี 2001
ดาเนียลก็ได๎เข๎าไปมีสํวนรับผิดชอบในการเดินทางไปยังหมูํบ๎านในชนบทในทา
งตอนเหนือของประเทศไทยเพื่อจัดการฉายภาพยนตร๑เกี่ยวกับ พระเยซู
ในระหวํางการเดินทางอันเชื่องช๎าผํานหมูํบ๎านบนภูเขานั้น
ดาเนียลก็ได๎รับขําววําพํอของเขานอนใกล๎สิ้นลมอยูํที่โรงพยาบาล
ทั้งการเดินทางของดาเนียลไปโรงพยาบาลที่แสนจะลําบาก
อาการที่ทรุดลงของพํอหมายถึงการที่ดาเนียลจะไมํได๎มีโอกาสพูดแม๎แตํคําคําเดี
ยวกับพํอกํอนที่ทํานจะสิ้นลมหายใจ
ดาเนียลกลัววําในระหวํางการเดินทางนี้เขาจะพลาดสิ่งที่สําคัญไป
การรับใช๎พระเจ๎าจะต๎องเสียราคามากเพียงนี้เชียวหรือ?
ดาเนียลถามแมํของเขาวํา “พํอมีคําสุดท๎ายพูดถึงผมหรือเปลํา?”
“พํอต๎องการให๎ลูกรับใช๎พระเจ๎า”
แมํของดาเนียลได๎ให๎ความเชื่อมั่นแกํดาเนียล
หัวใจของดาเนียลเปี่ยมไปด๎วยความยินดีจากการที่พํอเขานั้นเห็นด๎วยในการรับ
ใช๎พระเจ๎าของเขา
ในเวลาเดียวกันนั้นเอง
ดาเนียลก็ตระหนักวําเขามีความรับผิดชอบใหมํที่เพิ่มขึ้นที่มต
ี ํอครอบครัว
เขาจะทําหน๎าที่แทนพํอในการดูแลบรรดาน๎องชายและน๎องสาวได๎อยํางไร?
เขาจะสํงน๎อง ๆ ในเข๎าเรียนได๎อยํางไร?
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เขาจึงได๎นําความกระวนกระวายนี้ทูลตํอพระเจ๎า “พระองค๑เจ๎าข๎า
ขอทรงโปรดดูแลครอบครัวของข๎าพเจ๎า ให๎พวกเขาที่จะมีความเป็นที่อยูํดี
และขอทรงจัดเตรียมสิ่งที่จําเป็นให๎แกํพวกเขาด๎วย”
พระเจ๎าทรงตอบคําอธิษฐานด๎วยการให๎บรรดาคริสเตียนจัดหาสิ่งของที่จําเป็นใ
ห๎แกํบรรดาพี่น๎องของดาเนียลเพื่อที่พวกเขาจะได๎ศึกษาจนจบ

(3) การรักษาสมดุลความรับผิดชอบทีม
่ ีตํอครอบครัวและงานพันธกิจ
ป๓จจุบันดาเนียลเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรนาซารีน ในหนึ่งสัปดาห๑
ดาเนียลจะนําการนมัสการในเย็นวันพุธ, สอนอํานและเขียนภาษาลาหูํ
ซึ่งมีคนทุกวัยเรียนรํวมกัน, สอนชั้นเรียนพระคัมภีร๑,
และสอนชั้นเรียนวิชาสํารวจพระคัมภีรเ๑ ดิม เชํนเดียวกับ
วิชาการเทศนาให๎แกํศิษยาภิบาลในหมูํบ๎าน อีกทั้ง
ดาเนียลยังมีหน๎าที่ในองค๑การบริหารฯภาคเหนือของประเทศไทยด๎วย
ซึ่งรวมถึงการเป็นเลขานุการองค๑การฯ, ประธานรวีประจําองค๑การบริหารฯ ,
และเป็นกรรมการบ๎านพักเด็กชาวเขาที่แมํแตง
นอกจากนั้นดาเนียลยังรับผิดชอบอยํางดีในฐานะการเป็นสามีของคุณศรี
วิมล และเป็นพํอของลูกในวัยอนุบาล คือ บอมเบย๑ และ ทาทาน
ภรรยาของดาเนียลจบการศึกษาจากโรงเรียนแมํแตง และกํอนที่ลูกสาวตัวน๎อย
คือ ทาทาน จะคลอดนั้น
คุณศรีวิมลก็ได๎เรียนที่ศูนย๑การเรียนภาคขยายของวิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซ
ารีนตะวันออกเฉียงใต๎
คุณศรีวิมลจะต๎องรักษาสมดุลในการทําหน๎าที่เป็นทั้งแมํและผู๎ดูแลครอบค
รัว กับความรับผิดของการเป็นนักศึกษา
เมื่อวิชาที่เปิดสอนนั้นเป็นไปตามหลักสูตร มีหลายวิชาที่จะต๎องเรียนในชํวง
สัปดาห๑ที่ 6 ถึงสัปดาห๑ที่ 8 เมื่อเธอสามารถพาลูก ๆ
ของเธอและอยูํบ๎านเด็กชาวเขาแมํแตง บางครั้ง บอมเบย๑ก็จะนั่งอยูํข๎าง ๆ
เธอในขณะที่เธอกําลังเรียนอยูํในชั้นเรียน
สํวนดาเนียลถึงแม๎จะมีงานยุํงในหมูํบ๎าน
ก็ยังคงยืนยันที่จะหาเวลาที่จะอยูํรํวมกันกับครอบครัวในชํวงที่คุณศรีวิมลยังเรีย
นอยูํที่แมํแตง ความรับผิดชอบตํอครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเขา
และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท๎าทายสําหรับเขาที่จะต๎องรักษาสมดุลในความรับผิดชอบตําง
ๆ ที่เขาต๎องดูแล

ความท๎าทายของการสอนและจัดการบริหารในการศึกษาทีข
่ ๎ามวัฒนธรรม
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บรรดาผู๎สอนและผู๎จด
ั การบริหารในพื้นที่สํวนใหญํในโลกนั้นยังคงมีสิ่งที่
ท๎าทายในการศึกษาศาสนศาสตร๑
บางประเทศที่มั่งคั่งก็ต๎องการหลักสูตรทางวิชาการที่เป็นไปตามกฏข๎อบังคับของ
รัฐบาลซึ่งกําหนดให๎ที่สาธารณะและสถานศึกษาที่จะมีการทําประกันหนี้สิน -มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงในการบํารุงรักษาอาคาร
จากภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้
ศูนย๑การศึกษาศาสนศาสตร๑จะต๎องทําตามเพื่อให๎เกิดความนําเชื่อถือซึ่งในสําหรั
บบางพื้นที่ในโลกนั้นกลับต๎องการเจ๎าหน๎าที่ในการบริหารมากกวําความเป็นไป
ทางด๎านการเงิน
บรูซ อัลเดอร๑ ผู๎ประสานงานกลยุทธ๑ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด๑
และประธานของวิทยาลัยศาสนศาสตร๑ในบริสเบน ออสเตรเลีย
มีประสบการณ๑เชํนเดียวกันนี้เมื่อเขากําลังมองหาความเชื่อถือจากนานาชาติ
บํอยครั้งที่กระบวนการนี้ต๎องการการวางแผนที่รัดกุมในหลักสูตรวิชาและการเลื
อกอาจารย๑ผู๎สอนที่มก
ี ารรับรอง
การเลือกหนังสือที่ใช๎ในการเรียนก็เป็นสิ่งที่ยาก
หนังสือหลายเลํมที่สอนเกี่ยวกับหลักข๎อเชื่อนั้นก็ได๎รับการตีพิมพ๑เมือ
่ หลายปีมาแ
ล๎ว
หนังสือเหลํานี้เขียนประเด็นซึ่งมีความหมายแกํเฉพาะคนที่อยูํในทางอเมริกาตอ
นเหนือเทํานั้น
ตัวอยํางที่นําเสนอก็กลับดูคลุมเครือมากกวําจะเป็นแนวคิดที่ชัดเจนสําหรับพื้นที่
อื่น ๆ ของโลก การจัดหาผู๎สอนนั้นก็เป็นกระบวนการที่ซับซ๎อนเป็นอยํางมาก
ไมํวําจะเป็นในลักษณะสอนบางวิชาหรือเต็มเวลาก็ตาม
ผู๎สอนจําเป็นที่จะต๎องได๎รับการรับรองเชํนเดียวกับมีเวลาที่เพียงพอในการเตรีย
มเอกสารการเดินทางและอาจจะต๎องย๎ายครอบครัวมาด๎วย หากจําเป็น
การทําให๎ความเชื่อถือและสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู๎สอนนั้นอาจจะใช๎เวลา 6-12
เดือนในการวางแผนกํอนที่จะเริ่มมีการเปิดสอนในวิชาใหมํนั้น
เคนท๑ เพลตัน
ผู๎อํานวยการของวิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
และผู๎ชํวยผู๎ประสานงานกลยุทธ๑ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
รู๎วําในบางแหํง
การสอนศาสนศาสตร๑นั้นจะถูกสอนด๎วยภาษาอื่นมากกวําภาษาอังกฤษ
การวางแผนหลักสูตรและการเลือกผู๎สอนนั้นอาจกลายเป็นสํวนที่ยากเนื่องจากอุ
ปสรรคในเรื่องของภาษา
มันไมํใชํเป็นสิ่งที่งํายในการเลือกหนังสือที่เหมาะสมและอยูํในหลักข๎อเชื่อเพียงเ
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พื่อให๎รู๎วํายังไมํมีหนังสือเลํมใดที่แปลออกมาเป็นภาษาของผู๎เรียนเลย
ผู๎สอนที่ใช๎ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแมํยังต๎องการลํามแปลที่สามารถแปลแนวคิด
ทางศาสนศาสตร๑ได๎อยํางชัดเจนถูกต๎องด๎วย
ผู๎พูดภาษาท๎องถิน
่ นั้นอาจจะขาดประสบการณ๑หรือความเข๎าใจเกี่ยวกับเนื้อหาข
องวิชา
ไมํวําจะเป็นการสอนในเมืองใหญํ หรือในหมูํบ๎านเล็ก
สิ่งที่จําเป็นอยํางยิ่งในด๎านการศึกษาศาสนศาสตร๑ของประเทศใหมํเหลํานี้
คือการฝึกผู๎นําคริสตจักรท๎องถิ่นและคณะอาจารย๑ในพื้นที่
ผู๎ให๎การศึกษาเหลํานี้จําเป็นที่จะต๎องสามารถเขียนและอภิปรายประเด็นทางศาส
นศาสตร๑, พระคัมภีร๑,
และงานพันธกิจตามบริบทของแตํละวัฒนธรรมซึ่งซับซ๎อนได๎ ในบางแหํง
การฝึกอบรมนี้สามารถเป็นไปได๎จากการรํวมมือกับกลุํมอื่นที่เข๎ามาในประเทศนั้
น ๆ ยาวนานกวํา แตํในที่อื่น ๆ
คริสตจักรนาซารีนสามารถริเริม
่ การเติบโตของการฝึกอบรมในทุกระดับได๎ –
จากการพัฒนาด๎านการเป็นผู๎นําในคริสตจักรท๎องถิ่นเพื่อเตรียมเข๎าสูํการศึกษา
ที่มีวุฒิการศึกษา

การนําเสนอ : “บันไดแหํงการเรียนรู”๎
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
ให๎ใช๎บันไดสําหรับเป็นอุปกรณ๑ในการสอน
ทําปูายทีเ่ ขียนป๓ญหาตามรายการที่อยูํในหัวข๎อ
“สิ่งที่เป็นป๓ญหาในการศึกษาที่มีลักษณะของการข๎ามวัฒนธรรม”
จากเบื้องหลังบทเรียน ซึ่งรวมถึง :
การเรียนโดยใช๎ภาษาที่สองหรือภาษาทีส
่ าม,
การรักษาสมดุลในความรับผิดชอบตํอครอบครัวและการศึกษา,
การสอนโดยใช๎ภาษาที่สอง, และการหาทุนเพื่อการได๎รับการยอมรับ
เลือกคนที่นําเสนอด๎วยความตื่นเต๎นมาชํวยในการนําเสนอสิ่งที่เป็นป๓ญหา
ให๎ผู๎นําเสนอแตํละคนวางปูายไว๎ในแตํละขั้นบันไดเพื่ออธิบายถึงอุปสรรคป๓ญหา
ที่พวกเขาจะมากลําวแบํงป๓น แบํงผู๎เรียนออกเป็นกลุํมอธิษฐานกลุํมเล็ก ๆ

ทางเลือก : “นีค
่ อ
ื การปฏิบัติทส
ี่ มดุล”
บทเรียนนี้ได๎เน๎นในด๎านตําง ๆ
ของชีวิตที่ต๎องการความสมดุลในการเกี่ยวข๎องกับการศึกษาที่ข๎ามวัฒนธรรม
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ขอบางคนที่สามารถทําการรักษาสมดุลในด๎านตําง ๆ มาเพื่อชํวยคุณ –
ไมํวําจะเป็น นักยิมนาสติกที่สามารถยืนบนกระดานทรงตัว,
คนที่สามารถเลี้ยงช๎อนบนจมูก, คนที่สามารถยืนขาเดียวได๎เป็นเวลานาน,
คนที่สามารถหมุนจานหรือลูกบอลสองมือพร๎อมกันได๎,
หรือบางคนที่เลี้ยงสมุดได๎ เป็นต๎น
ขอให๎เขาเหลํานั้นชํวยในการนําเสนอบทเรียน
ให๎คนเหลํานั้นที่สามารถทําสมดุลกับสิ่งของได๎มายืนด๎านหน๎าห๎อง
ถามที่ประชุมวํา “มีใครบอกได๎หรือไมํวํา คนที่ยืนอยูํนี้มีอะไรที่เหมือนกัน?”
หลังจากที่เฉลยแล๎วก็ให๎แตํละคนทําการแสดงการทําสมดุลตามที่ได๎เตรียมไว๎
แตํละคนจะนําเสนอคนละเล็กน๎อยจากเบื้องหลังบทเรียน
การบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ท๎าทายในการศึกษาซึ่งจะต๎องได๎รับการทําให๎สมดุล
หากผู๎นําเสนอสามารถทําการนําเสนอในขณะที่กําลังทําการรักษาสมดุลสิ่งของ
อยูํก็จะดียิ่ง!

การเพิ่มความแตกตําง :
จัดเรียงสิ่งของที่ไมํเทํากันซึ่งอาจจะทําให๎สมดุลได๎หากระมัดระวังในการวางหรื
อซ๎อนกัน
เพิ่มด๎วยการให๎กระดาษแผํนใหญํที่มีรายการของสิ่งที่เป็นป๓ญหาท๎าทายในการ
ศึกษา ในขณะที่แตํละคนได๎นําเสนอป๓ญหาท๎าทายนี้
ให๎พวกเขาเพิ่มสิ่งของซ๎อนขึ้นไป
กลุํมของคุณจะลุ๎นมากเมื่อเวลาที่คุณนําเสนอเสร็จแล๎วทําการวางสิ่งของซ๎อนตํอ
ข๎างบนอีก

การตอบสนอง




มีสํวนในการถวายเพื่อเป็นทุนการศึกษาให๎แกํนักศึกษาพระคัมภีร๑ NMI
ทุนการศึกษานี้ชํวยนักศึกษาที่มีความจําเป็นในการเข๎าศึกษาในโรงเรียน
ศาสนศาสตร๑ เพือ
่ ที่พวกเขาจะได๎สําเร็จการศึกษาโดยที่ไมํมีหนี้สิน
ถวายทรัพย๑เพื่อโครงการ “หนังสือสําหรับศิษยาภิบาล”
ซึ่งใช๎เพื่อการพัฒนาแหลํงข๎อมูล (Wesleyan Holiness resources)
สําหรับศิษยาภิบาลในภาษาของพวกเขาเอง



ติดตํอกรรมการด๎านการศึกษานานาชาติ (International Borad of

Education) และสอบถามเกี่ยวกับการให๎ทุนการศึกษา
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ติดตํอหนังสือในสํวนของพันธกิจ (World Mission Literature

Department) ที่ศน
ู ย๑พันธกิจสากลนาซารีน (Nazarene Global
Ministry Center) และหาวํามีหนังสือเลํมใดที่เป็นที่ต๎องการ
แล๎วถวายหนังสือที่ต๎องการนี้ไมํวําจะเป็นที่ใช๎แล๎วหรือหนังสือใหมํก็ได๎
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บทที่ 9
ชนะใจพวกเขา, ปลูกพวกเขา, สร๎างพวกเขาให๎เติบโต
สิง่ ท๎าทายในการทําให๎คริสตจักรเติบโต
เด็บบี้ ฮ๏อฟเฟอร๑เบิร๑ท

จุดประสงค๑
เพื่อเข๎าใจถึงความสัตย๑ซื่อของพระเจ๎าในการชํวยเหลือให๎คริสตจักรเติบโ
ต เชํนเดียวกับผู๎คนในแคมปินัส ประเทศบราซิล
ที่ได๎สร๎างคริสตจักรใหมํและจุดประกายงานพันธกิจใหมํโดยการนําของ
อากุยอา วัลวัสโซรา (Aguiar Valvassoura)

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
ที่ตั้งของประเทศบราซิล : ตะวันออกเฉียงใต๎ในทวีปอเมริกาใต๎
มีชายแดนติดกับมหาสมุทรแอตแลนติคในทางตะวันออก
ประเทศบราซิลมีชายแดนติดตํอกับทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต๎ ยกเว๎น ชิลี
และเอกวาดอร๑

เมืองหลวง : บราซิลลํา มีประชากร 4 ล๎านคน
ขนาดของประเทศ : 3.3 ล๎านตารางไมล๑ ;
มีขนาดพื้นที่และประชากรมากเป็นอันดับ 5 ของโลก

กลุํมชน :


54 เปอร๑เซ็นต๑ (95 ล๎านคน) -- มีเชื้อสายมาจากยุโรป



45 เปอร๑เซ็นต๑ (80 ล๎านคน) – ลูกหลานของชาวแอฟริกัน



น๎อยกวํา 1 เปอร๑เซ็นต๑ (700,000 คน) –
ชาวอินเดียวแดงในแถบลุํมแมํน้ําอะเมซอน

ศาสนา :


73.6 เปอร๑เซ็นต๑ – โรมันคาทอลิก (แตํเพียงในนาม)



15.4 เปอร๑เซ็นต๑ – โปรเตสแตนท๑
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1.3 เปอร๑เซ็นต๑ – เชื่อเรื่องวิญญาณ



0.3 เปอร๑เซ็นต๑ – บันตู/วูดู



1.8 เปอร๑เซ็นต๑ – อืน
่ ๆ

ภาษา : ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ;
ประเทศบราซิลประกาศเอกราชเป็นทางการจากโปรตุเกสในวันที่ 7
กันยายน 1822 นอกจากนั้นยังมีการใช๎ภาษาสเปน, ภาษาอังกฤษ,
และภาษาฝรั่งเศสด๎วย

คริสตจักรนาซารีน
เข๎าไปในประเทศบราซิลในปี 1958
สถิติ


จํานวนเขต : 15



จํานวนคริสตจักร : 257



จํานวนสมาชิก : 63,586



ผู๎ปกครองที่ได๎รับการแตํงตั้ง : 217



ผู๎รับใช๎ที่ได๎รับอนุญาต : 344

เมื่อพูดถึง “กาแฟ” คุณจะคิดถึงประเทศอะไร? โคลัมเบียหรือ?
ให๎เดาอีกครั้ง! บราซิล เป็นประเทศที่สํงออกกาแฟมากที่สุดในโลก
เมื่อได๎ยินเกี่ยวกับ “ฟุตบอลโลก”
ชื่อประเทศอะไรที่ผด
ุ ขึ้นมาในหัวของคุณ? นําจะเป็น บราซิล ใชํไหม?
เมื่อพูดถึงคริสตจักรนาซารีนที่ใหญํที่สุดในโลกลํะ ก็คิดถึง บราซิล!
มีสมาชิกทั้งหมด 7,150 คน คริสตจักร Campinas Central
ในเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล เป็นคริสตจักรนาซารีนที่ใหญํที่สุดในโลก

คริสตจักรแคมปินส
ั – คริสตจักรแมํ
ศิษยาภิบาลอากุยอา วัลวัสโซรา (Aguiar Valvassoura)
เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรแหํงนี้มากกวํา 27 ปี
ซึ่งเป็นชํวงที่คริสตจักรเติบโตจากสมาชิก 300 คน เป็น 7,000 คน
มีการจัดประชุมนมัสออนไลน๑และออกอากาศทางโทรทัศน๑และวิทยุในกวํา 98
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เมือง, การประกาศในมหาวิทยาลัย, และการประกาศข๎างถนน
เหลํานี้เป็นตัวอยํางงานพันธกิจกวํา 40
พันธกิจที่ได๎รับการสนับสนุนโดยสมาชิกในคริสตจักร คริสตจักรนี้ใช๎หัวข๎อวํา
“ครอบครัวทํานคือความใสํใจของพวกเรา”
คริสตจักรแคมปินัสทํางานพันธกิจเพื่อเข๎าถึงความต๎องการของสมาชิก
แตํก็ได๎เน๎นเรื่องของการเข๎าถึงทั้งชาย, หญิง, และเด็ก ด๎วยพระกิตติคุณ
ศิษยาภิบาลวัลวัสโซราได๎พบวํา
วิธีที่ดีที่สุดในประกาศก็คือการสร๎างคริสตจักรใหมํ จากการที่ได๎พยายาม
“หลายร๎อยวิธี” เพื่อนําพระกิตติคุณไปยังผู๎คนที่หลงหาย
ทํานพบวํารายการและวิธีการตําง ๆ ได๎ประสบความสําเร็จเพียงบางสํวน
แตํเขากลําววําหากไมํมีการเริม
่ ตั้งคริสตจักรใหมํ
“คุณจะไมํมีอะไรทีจ
่ ะลงมือกระทําเลย” หลายปีที่แสดงให๎เขาเป็นวํา
ในแตํละครั้งเมื่อคริสตจักรท๎องถิ่นได๎สร๎างคริสตจักรแหํงใหมํ หรือ
มีสํวนในการชํวยสร๎างคริสตจักรแหํงใหมํนั้น
ก็เป็นเหมือนตัวแทนของอาณาจักรที่ยั่งยืนของพระเจ๎าที่ได๎ถูกนํามาวางในวัฒน
ธรรม ในบริเวณนัน
้ จึงกลายเป็นพื้นที่แหํงการนําวิญญาณ
เขาไมํได๎เชื่อหรือสอนวํา การสร๎างคริสตจักรใหมํเป็น เพียง
วิธีการเดียวในการประกาศ แตํเขาได๎พบวํามันเป็นวิธีการ ทีด
่ ีที่สุด
ในการประกาศ
ศิษยาภิบาลวัลวัสโซรารู๎สึกวําการสร๎างคริสตจักรแหํงใหมํนั้นเป็นการกระ
ทําที่สําคัญที่สุดที่คริสตจักรท๎องถิ่นสามารถทําได๎
วงจรของกระบวนการเป็นดังนี้ : คริสตจักรหนึ่งสร๎างอีกคริสตจักรหนึ่ง,
แล๎วคริสตจักรใหมํนน
ั้ ก็สร๎างคริสตจักร,
และในที่สุดคริสตจักรใหมํนั้นก็จะชํวยสร๎างขึ้นอีกคริสตจักรหนึ่ง ดังนั้น
คริสตจักรแคมปินัสได๎สร๎างคริสตจักรมาแล๎วกวํา 24 คริสตจักร
และมีสํวนในการสร๎างกวํา 30 แหํง
หากจะถามวําเขากังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสมาชิกให๎แกํคริสตจักรใหมํห
รือไมํ ศิษยาภิบาลวัลวัสโซรากลับกลําววํา “ไมํเลย เราได๎ ให๎ สมาชิก
ในฐานะที่เป็นคริสตจักรแมํ นั่นเป็นสิ่งที่แมํทํา— แมํเป็นผู๎ให๎ และไมํรับ
พร๎อมที่จะให๎ ทุกครัง้ ที่เราสร๎างคริสตจักรในเมือง เรามีสมาชิกที่ออกไป 50,
80, หรือ 100 คน แตํเราได๎สมาชิกเพิม
่ 1,000 ในแตํละปี ดังนั้น
เป็นเหมือนการถวายสิบลดสมาชิก ซึ่งเป็นไปตามพระคัมภีร๑ในการถวายสิบลด
พวกเขาได๎ชํวยคริสตจักรใหมํหลายอยําง
บางครั้งเราชํวยพวกเขาในการซื้ออุปกรณ๑ หลาย ๆ
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ครั้งเราชํวยพวกเขาในกระบวนการกํอสร๎างหรือวัสดุกํอสร๎างที่จําเป็น
นี่เป็นสํวนทั้งสิ้นของสิ่งที่ใช๎ในการสร๎างคริสตจักรใหมํ”
มีโปรแกรมการออกทํางานพันธกิจข๎างนอกและพันธกิจใหมํ ๆ
ที่จัดขึ้นโดยคริสตจักรแคมปินัสนั้นเป็นเชํนกับการตอบสนองตํอความต๎องการนั้
นได๎ประจักษ๑แกํบรรดาเพื่อนบ๎านในเซาเปาโล ที่ไร๎บ๎าน ANA (Nazarene

Association of Assistance) ได๎ถูกกํอตั้งขึ้นในปี 1985 เพื่อดูแลเด็กป๓จจุบัน
มีเด็กวัยรุํนกวํา 250 คนที่มีพื้นเพที่ถูกดูหมิ่นหรือถูกทอดทิ้งนั้นได๎รับความรัก,
การหนุนใจ, อาหาร, การดูแลสุขภาพ,
และการสอนเรื่องของพระเจ๎าในการสร๎างและดูแลของ Campinas Central

Nazarenes รัฐบาลประเทศบราซิลได๎ยกยํอง ANA
จากการที่ทํางานเพื่อชุมชนอยูํบํอยครั้ง
ในชํวงตลอดเกือบ 27 ปี ดร.อากุยอา
วัลวัสโซราได๎นําคริสตจักรแคมปินัสในเมืองเซาเปาโลเป็นอยํางดี สํวนภรรยา
ลูเซียก็ได๎นําการพัฒนาแกํ Excola Jaime Kratz (โรงเรียน James Kratz
ซึ่งตั้งชื่อตามมิชชั่นนารี เจมส๑ คราสซ๑)
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สอนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งได๎กํอตั้งเมื่อ 15 ที่ผํานมา
ได๎ถูกจัดวางให๎อยูํในระดับท๏อป 10 ของเมืองที่มีประชากร 1.2 ล๎านคน
เป็นที่ยอมรับในด๎านวิชาการ มีผู๎ที่สมัครเข๎าเรียนในปี 2006 กวํา 1,000 คน
ทั้ง Escola Jaime Kratz และ ANA
ได๎เป็นที่ยกยํองนับถือในเมืองนี้อยํางมาก
เมื่อไมํนานมานี้เอง
คริสตจักรแคมปินัสได๎ถวายที่ดินซึ่งจะใช๎ในการทําการสร๎างสถาบันการศึกษาแ
หํงใหมํในระดับที่สูงขึ้นไปอีก นั่นคือ วิทยาลัยนาซารีนในบราซิล (Brazil

Nazarene College)
ดร. ลาซาโร อากุยอา วัลวัสโซรา
อากุยอา วัลวัสโซรา และพี่น๎องทั้ง 10
นั้นเกิดในครอบครัวที่อพยพเข๎ามาในตอนกลางของบราซิล เมื่อเขาอายุ 15
อากุยอาก็ได๎จากครอบครัวเกษตรกรรมเพื่อเข๎าไปในเมือง
เขาฝ๓นที่จะได๎เรียนในระดับสูง, ได๎เป็นแชมป์ฟุตบอล, และร่าํ รวย
อากุยอาเริ่มการเรียนในด๎านการบัญชีและธุรกิจ
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เขาอยูํหํางไกลจากครอบครัว—หํางไกลจากการควบคุมของพํอ
เขาได๎เชําบ๎านของหญิงคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรนาซารีนที่ตั้งใหมํ
อากุยอาได๎เข๎ารํวมคริสตจักรโปรเตสแตนท๑เป็นครั้งแรกในปี 1963
ซึ่งกํอนหน๎านี้เขาไมํเคยได๎ยินพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต๑เลย
การร๎องเพลงนมัสการและการอธิษฐานอยํางเรําร๎อนตํอพระเจ๎านั้นเป็นสิ่งที่ดูเห
มือนเขาจะไมํเคยพบเจอมากํอน 6 เดือนตํอมา อากุยกาในวัย 17
ปีได๎ต๎อนรับพระเยซูที่คํายของนาซารีน ในเวลาตํอมา
ในการประชุมอธิษฐานโต๎รุํงในคืนวันเสาร๑
พระเจ๎าได๎เติมเต็มเขาด๎วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเจ๎าได๎ทรงเรียกเขาเข๎าสูํงานพันธกิจ
เขาเป็นคนแรกในครอบครัวคาทอลิกที่เป็นโปรเตสแตนท๑
ถึงแม๎วําบรรดาญาติจะสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงอยํางมากมายในชีวิตของเขา
และได๎ฟ๓งคําพยานในพระคุณของพระเจ๎าแล๎วก็ตาม
บรรดาญาติก็ยังรู๎สึกไมํพอใจเป็นอยํางมาก
อากุยอาได๎แตํงงานกับ ลูเซีย หญิงสาวที่มาจากคริสตจักนิโลโปลิส เกือบ
40 ปีที่ผํานมา
ศิษยาภิบาลวัลวัสโซรายังคงชื่นชมในสติป๓ญญาและการไวตํอความรู๎สึกของลูเ
ซีย และได๎กลําววําเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขา

มิชชันนารีทเี่ ป็นแบบอยําง
ในปี 1964 จิม
คราทซ๑ได๎เป็นศิษยาภิบาลใหมํของคริสตจักรนาซารีนในแคมปินัส
เขาได๎ทําพิธีบัพติสมาให๎แกํอากุยอา วัลวัสโซรา
ทั้งสองมีความสัมพันธ๑ที่แนํนแฟูนตํอกัน
ศจ.คราทซ๑มีผลตํอชีวิตของอากุยอาอยํางมากจากการที่เขาใช๎เวลาในการสร๎าง
, อบรม, และสอนเด็กหนุํมคนนี้ พื้นเพจากการเป็นทหารของจิม คราทซ๑
และความเป็นนักดนตรีที่มีระเบียบวินัยได๎ชํวยให๎มีการจัดการที่เป็นระเบียบและ
ได๎จัดระเบียบในชีวิตของอากุยอาด๎วยเชํนกัน สามปีตํอมา ภายใต๎การดูแลของ
ศจ.คราทซ๑
อากุยอาได๎มีสํวนในการสอนชั้นเรียนพระคัมภีร๑ให๎แกํผู๎เข๎ามาสัมมนาในเมือง
ริโอ เดอ จา เนโร
การตํอต๎านจากครอบครัวยังคงมีตํอไปจากการที่ไมํมีคนในครอบครัวของเขาเข๎
ารํวมในพิธีจบการศึกษาที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมนาซารีนเลย
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ชัค เกตส๑ และ บ๏อบ คอลลินส๑
ก็เป็นมิชชันนารีที่เป็นแบบอยํางคริสเตียนอยํางดีให๎แกํอากุยอา
ในชํวงเวลาที่เขาเป็นเด็ก อยูํภายใต๎การดูแลของ ดร.เกตส๑ อากุยอา
ได๎เห็นบุคลิกของความสุภาพซึ่งเสริมชีวต
ิ ของเกตส๑
ศิษยาภิบาลวัลวัสโซรากลําววําไมํมีใครที่เขารู๎จักที่จะปฏิบัตต
ิ อ
ํ คนด๎วยความรัก
และหํวงใยได๎เทํากับที่ ชัคเกตส๑ได๎ทํา
ศิษยาภิบาลอากุยอาได๎กลําวถึง บ๏อบ คอลลินส๑วํา “บ๏อบ
คอลลินส๑มีใจที่บริสุทธิ์ยิ่งกวําใคร ๆ ที่ข๎าพเจ๎ารูจ
๎ ัก
ข๎าพเจ๎าไมํเคยได๎ยินคําวิจารณ๑ใด ๆ จากเขาเลย
ไมํแม๎แตํคําที่บิดเบือนหรือคําด๎านลบเลย”
จากอิทธิพลของมิชชันนารีทั้งสามนี้เองที่ได๎ป๓้นแตํงชีวิตให๎แกํศิษยาภิบาลซึ่งทํา
ให๎เขาได๎ให๎คําปรึกษาแกํบรรดาคนที่อยูํภายใต๎เขา

เส๎นทางการเพิ่มพูนในงานพันธกิจของ ดร.วัลวัสโซรา
จากการทํางานพันธกิจของ ศจ.วัลวัสโซราในเมืองริโอ
คนหนุํมกวําร๎อยคนได๎รับความรอดและได๎รับการทรงเรียกในการรับใช๎เต็มเวลา
ป๓จจุบัน มีบางคนที่สอนที่วิทยาลัยพระคริสตธรรมที่เมืองแคมปินัส สํวนคนอื่น ๆ
ก็เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรนอกประเทศบราซิล
เด็กหนุํมคนหนึ่งที่ได๎รับความรอดที่เมืองริโอ คือ เกรัลโด นูนส๑
ดร.นูนส๑เป็นประธานผู๎กํอตั้งวิทยาลัยนาซารีนในบราซิลแหํงใหมํ
จากการที่ศิษยาภิบาลอากุยอาได๎ให๎เจ๎าหน๎าที่คริสตจักรมีสํวนในงานของ
คริสตจักร เขาได๎เป็นที่ปรึกษาและให๎การอบรมสั่งสอนพวกเขา
ด๎วยประสบการณ๑ที่เคยมีกับ เจมส๑ คราทศ๑
ศิษยาภิบาลอากุยอาไมํได๎ทําเพียงแตํสอนเทํานั้น
แตํเขาแสดงให๎ผู๎ชํวยได๎รู๎วําจะรับใช๎พระเจ๎าได๎อยํางไร
เขาได๎ให๎วางใจพวกเขาและมอบหมายความรับผิดชอบให๎ “ถ๎าเป็น จิมส๑
คราทส๑ จะบอกวํา ‘ไปทําเลย’ แล๎วเขาก็จะชํวยเหลือคุณให๎ทําให๎ถูกต๎อง”
และด๎วยการกระทําเดียวกันนั้น ศิษยาภิบาลอากุยอาได๎ฝึกผู๎นําในทุกระดับ
บรรดาเจ๎าหน๎าที่คริสตจักรสํวนใหญํในป๓จจุบันเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรให
ญํและสนับสนุนผู๎นําในพื้นที่อื่น ๆ ด๎วย
เมื่อได๎รับเชิญให๎รับผิดชอบในตําแหนํงผู๎ดูแลองค๑การบริหารฯในประเทศ
บราซิล
ศิษยาภิบาลวัลวัสโซราก็ตกลงโดยมีเงื่อนไขวําเขาจะสามารถรับผิดชอบในฐาน
ะศิษยาภิบาลได๎ตํอไป เขาได๎รับใช๎ทั้งการเป็นผู๎ดูแลองค๑การบริหารฯ
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และศิษยาภิบาลเป็นเวลากวํา 16 ปี ในชํวงเวลา 10 ปี
เขาได๎จัดพบปะกับบรรดาศิษยาภิบาลที่อยูํในองค๑การฯนั้นทุกสัปดาห๑
บรรดาศิษยาภิบาลได๎พูดคุย, แลกเปลี่ยนความคิด, และฟ๓งศิษยาภิบาล
วัลวัสโซราที่พูดถึงงานพันธกิจในถ๎อยคําของพระเจ๎าแกํพวกเขา โดยปกติ
ศิษยาภิบาลหลายคนจะอยูํหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อพูดคุยเป็นสํวนตั
วกับผู๎นําฝุายวิญญาณของเขา ผลที่ตามมาคือ
การมีทีมศิษยาภิบาลที่เข๎มแข็งในองค๑การฯ มหาวิทยาลัยพอยท๑ โลมา นาซารีน
( Point Loma Nazarene) ได๎มอบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตให๎แกํวัลวัสโซรา
แตํวัลวัสโซราต๎องการให๎เรียกเขาวํา “ศิษยาภิบาล”
มากกวํา
เขาได๎รับใช๎ในหลาย ๆ ด๎าน เขาเป็นผู๎ดแ
ู ลเขต Brazil Sudeste Paulista,
บริหารดูแลในเขนต และเป็นกรรมกรรมการทั่วไป

การนําเสนอ : “อากุยอา วัลวัสโซรา คือใคร?”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
นําเสนอบทเรียนนี้ในลักษณะของการจัดการสัมภาษณ๑ศิษยาภิบาลอากุย
อา วัลวัสโซราและภรรยา ลูเซีย
หัวข๎อในแตํละหัวข๎อยํอยนั้นสามารถเป็นคําถาม เชํน “คริสตจักรแมํ”
คืออะไร?
มีอะไรเกิดขึ้นกับคริสตจักรแคมปินัสในการขยายพระกิตติคุณออกไป?
ขอคนที่จะเป็นผู๎สัมภาษณ๑ และเป็นศิษยาภิบาลอากุยอา
ให๎สําเนาของคําถามและคําตอบ (จากเนื้อหาในเบื้องหลังบทเรียน)
กํอนลํวงหน๎าเพื่อที่จะได๎คุ๎นเคย
การจัดฉากสามารถทําเป็นห๎องถํายทอดโทรทัศน๑ที่ปูายที่บอกชื่อชํอง,
ชื่อสถานี, และชื่อรายการ มีเก๎าอี้ 3 ตัว, โต๏ะ, และไมรโครโฟน
ถ๎ามีคนถือกล๎องถํายด๎วยก็จะเป็นการเพิ่มบรรยากาศขึ้นอีก

การตอบสนอง




อธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลอากุยอา วัลวัสโซราและภรรยา ลูเซีย
สําหรับการทํางานในบราซิลในมุมมองใหมํของการจัดการบริหารนี้
อธิษฐานเผื่อคริสตจักรแคมปินัส
เพื่อการที่พันธกิจที่เข๎าถึงความต๎องการของครอบครัวและผูค
๎ นที่เดินเ
ข๎ามาในคริสตจักรในแตํละสัปดาห๑
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อธิษฐานเผื่อวิทยาลัยนาซารีนในบราซิล ที่จะเปิดทําการปีแรก
ลงทะเบียนออนไลน๑เพื่อรับข๎อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยแหํงใหมํนี้
เขียนอีเมลถึง dhofferbert@fnb.com.br
เขียนถึง ฮอฟเฟอร๑เบิร๑ท ที่อยูํที่วิทยานาซารีนในบราซิล
เกี่ยวกับความเป็นไปได๎ในการพาทีมงานและเป็นพยานที่จะไปชํวยใน
การสร๎างมหาวิทยาลัยแหํงใหมํนี้
จดจําที่จะอธิษฐานเผื่อประเทศบราซิลทุกครั้งที่คุณดื่มกาแฟ
อาสาเป็นครูสอนในแผนกรวีฯ
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ๑กับบรรดาเด็กในคริสตจักรของคุณ
อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีทั่วโลก
ที่พระเจ๎าจะทรงมอบอํานาจให๎พวกเขาที่จะเป็นแบบอยํางที่เกิดขึ้นและ
เป็นที่ปรึกษาแกํผู๎คนที่พวกเขาทํางานพันธกิจด๎วย
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บทที่ 10
การกํอสร๎างสูงํ านพันธกิจ
จอห๑น วิลค็อกส๑
จุดประสงค๑
เพื่อรูจ
๎ ักประวัติศาสตร๑และเงินสนับสนุนอันยาวนานของเงินเพื่อการสร๎าง
คริสตจักร (อลาบัสเตอร๑) และทีมอาสาสมัครเพื่อการกํอสร๎างและการประกาศ
(Work and Witness) ให๎ดียิ่งขึ้น
เพื่อกระตุ๎นความปรารถนาที่จะมีสํวนในการถวายเพื่อการสร๎างคริสตจักร(อลาบั
สเตอร๑) และ/หรือ การมีประสบการณ๑ในการทํางานหรือเป็นพยาน

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา
เอลิซาเบ็ธ เวนนัม เป็นคนที่พระเจ๎าได๎ทรงใช๎เธอ
ทําให๎มีการถวายของอลาบัสเตอร๑ในคริสตจักรนาซารีน
 100 เปอร๑เซ็นต๑ของเงินถวายอลาบัสเตอร๑นั้นใช๎ในการกํอสร๎างอาคาร
 กวํา 7,300 อาคารถูกกํอสร๎างขึ้นด๎วยเงินจากอลาบัสเตอร๑ในชํวงเวลา
56 ปีที่ผํานมา
 พระเจ๎าทรงใช๎ พอล
กาเมิร๑ทเฟลเดอร๑ในการนําทีมอาสาสมัครเพื่อการกํอสร๎างและการประกา


ศ ( Work and Witness) สูํคริสตจักรนาซารีน
ผู๎คนมากกวํา 150,000
คนมีสํวนในการเดินทางกับทีมอาสาสมัครเพื่อการกํอสร๎างและการประกา



ศ ( Work and Witness) นับแตํปี 1974
กวํา 5,000
ของการอุทิศทํางานอยํางหนักที่ซึ่งรับการสนับสนุนจากผู๎มีสํวนในทีมอาส



าสมัครเพือ
่ การกํอสร๎างและการประกาศ ( Work and Witness)
คริสตจักรท๎องถิ่นจะต๎องจําย 100
เปอร๑เซ็นต๑ของเงินทุนเพื่อการประกาศทั่วโลกเพื่อการสํงทีมอาสาสมัครเพื่

100

อการกํอสร๎างและการประกาศ ( Work and Witness)
ที่เหมาะสมออกไป
การถวายอลาบัสเตอร๑ – เงินทุนเพือ
่ สิง่ จําเป็นในการกํอสร๎าง
ในหลายหมูํบ๎านและชุมชนทั่วโลก มีสิ่งกํอสร๎างประเภทเดียวที่พบเห็นได๎
– บ๎าน ซึ่งผู๎อาศัยใช๎เป็นที่พักอาศัย
แตํไมํมีอาคารเรียนหรือโรงพยาบาลหรือคริสตจักรที่ใช๎ในการเรียน,
รักษาพยาบาล, และนมัสการ ในปี 1948
คริสตจักรนาซารีนได๎เริ่มต๎นเพื่อการเปลีย
่ นแปลงนี้
เอลิซาเบ็ธ เวนนัม
ได๎รับเชิญให๎มีสํวนในการชํวยกันพัฒนาพันธกิจผํานทางเงินทุนที่มาจาก

Women’s Foreign Missionary Society (WFMS ป๓จจุบันคือ NMI
หรือพันธกิจนาซารีนมิชชั่นสากล)
เพื่อความต๎องการในการกํอสร๎างในงานพันธกิจในที่ตําง ๆ
ระหวํางโดยสารอยูํบนรถไฟเพื่อกลับจากการประชุมคณะกรรมมายังบ๎าน
พระเจ๎าได๎ทรงให๎แนวคิดเกี่ยวกับ กลํองถวายเพื่อการสร๎างคริสตจักร
(อลาบัสเตอร๑) การถวายที่มาจากพระธรรมลูกา 7:37
ซึ่งได๎บรรยายถึงการที่หญิงคนหนึ่ง “ถือผอบน้ํามันหอม (ภาษาอังกฤษใช๎คําวํา
alabaster jar of perfume)
มายืนอยูํข๎างหลังใกล๎พระบาทของพระองค๑ร๎องไห๎น้ําตาไหลเปียกพระบาทเอาผ
มเช็ดจุบพระบาทของพระองค๑มากและเอาน้ํามันนั้นชโลม”
แผนของเธอก็คือการแจกจํายกลํองถวายอลาบัสเตอร๑ให๎แกํสมาชิกของ

WFMS แตํละคนเพื่อให๎มีสํวนในการออมถวาย
ในทุกเดือนกุมภาพันธ๑และกันยายนกลํองถวายเหลํานี้จะถูกนํามาที่คริสตจักรเพื่
อ “เปิดกลํอง”
เงินถวายทั้งหมดที่ได๎จะถูกใช๎เพื่อการกํอสร๎างอาคารในงานพันธกิจ
และ/หรือเพื่อซื้อที่ดน
ิ เพื่องานพันธกิจเทํานั้น
ไมํเคยมีแนวคิดใดที่ได๎รับการยอมรับนํามาใช๎อยํางกระตือรืนร๎นเทํากับแนวคิด
นี้ “ยอมทิ้งสิ่งที่ต๎องการเพื่อสิ่งที่จําเป็น”
เป็นสโลแกนของการถวายเพื่อการสร๎างคริสตจักร (อลาบัสเตอร๑) และใน 1
ปีแรกนั้นก็มีเงินถวายถึง 63,998$
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นับแตํปี 1949 ได๎มีการถวายอลาบัสเตอร๑กวํา 112 แหํง
บํอยครั้งที่คริสตจักรท๎องถิ่นจะเตรียมกลํองสี่เหลี่ยมไว๎ตามสถานที่สาธารณะขอ
งนาซารีนที่ซึ่งผู๎คนจะมีสํวนในการถวายทั้งเหรียญและธนบัตรเพื่อการกํอสร๎างเ
ป็นพิเศษ เงินที่ได๎จากการถวายนี้จะใช๎ในการซื้อที่ดิน และ/หรือ
กํอสร๎างคริสตจักร, โรงเรียน, โรงพยาบาล, คลีนิค, ศูนย๑ประสานงาน,
ที่พักศิษยาภิบาล, พลับพลา, วิทยาลัยพระคริสตธรรม, สถานที่จัดคําย,
และบ๎านพักมิชชั่นนารี กวํา 149 ประเทศ นั่นหมายถึงมีโครงการเฉลี่ย 2.5
โครงการในทุก ๆ สัปดาห๑ตลอด 56 ปี!
บางทีคุณบางคนอาจจะกําลังนั่งหรือยืนอยูํในอาคารที่ได๎รับการสร๎างจากเงินถว
ายของอลาบัสเตอร๑กเ็ ป็นได๎
ที่มาดากัสการ๑และโมซัมบิค มีการ “ถวายตบโต๏ะ” เพื่ออลาบัสเตอร๑
ในขณะที่ผู๎คนเอาเงินถวายออกจากกลํองของพวกเขาที่ด๎านหน๎า
พวกเขาก็จะตบโต๏ะ เพื่อแสดงวําไมํมีอะไรเหลืออยูํในมือของพวกเขา
การกระทําอยํางนี้ทําให๎เกิดเสียงดังและกระตุ๎นให๎หลายคนกลับเข๎าไปอยูํ
ในแถว
พวกเขาได๎ดึงเอาเงินสดหรือเหรียญเงินที่จําเป็นในการซื้ออาหารหรือเครื่องใช๎
ออกมา ทั้งครอบครัวได๎กลับเข๎าสูํแถวเพื่อการถวาย
ไมํเพียงแตํเพื่อการถวายอลาบัสเตอร๑เทํานั้น
แตํเพื่อให๎พระเจ๎าทุกสิ่งที่พวกเขามีใน กระเป๋าใสํเงิน หรือถุงก็ตาม
บํอยครั้งที่คนเหลํานั้นที่ให๎ทั้งหมดดูจะมีความสุขที่สุด ไมํมก
ี ารเอากลับคืนมา,
ไมํมีการวิตกถึงการที่พวกเขาถวายทั้งหมด
แตํกลับมีแตํการเต๎นรําด๎วยความชื่นชมยินดีตามทางเดินระหวํางที่นั่งจากการที่
ได๎รู๎วํา ผู๎คนจะได๎มีคริสตจักรหรือคลีนิค
จากเงินที่พวกเขาได๎ถวายทั้งสิ้นให๎แกํพระเจ๎า
ทีมอาสาสมัครเพื่อการกํอสร๎างและการประกาศ ( Work and Witness)
ได๎มีสํวนชํวยเหลือในการสร๎างอาคารด๎วยเงินถวายอลาบัสเตอร๑เป็นเวลาหลาย
ปี การสร๎างห๎องเรียนให๎แกํวิทยาลัยพระคริสตธรรมใน เมาท๑ ฮาเกน,
ปาป๓วนิวกีนี, ซึ่งได๎รับเงินสนับสนุนบางสํวนจากการถวายอลาบัสเตอร๑
อาคารหลังแรกที่สร๎างในมาดากัสการ๑นั้นถูกสร๎างโดยทีมเพื่อการกํอสร๎างและก
ารประกาศ( Work and Witness) จากแคลิฟอร๑เนียเหนือ
โดยได๎รับเงินถวายอลาบัสเตอร๑ในโครงการนี้ 4,000$
อาคารคริสตจักรในตาท๑เลกัวห๑ มลรัฐโอกลาโฮมา
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(ซึ่งทํางานกับชาวอินเดียแดงอเมริกัน)
ได๎รับการปรับปรุงโดยใช๎เงินสนับสนุนจากอลาบัสเตอร๑
ทีมอาสาสมัครเพือ
่ การกํอสร๎างและการประกาศ( Work and Witness)
ทีมเพื่อการกํอสร๎างและการประกาศ( Work and Witness)
นี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวแหํงความสําเร็จที่ยิ่งใหญํของคริสตจักรนาซารีน
ซึ่งเริ่มต๎นในปี 1974
และภายในทศวรรษก็ได๎กลายเป็นสิ่งที่ชํวยในการขับเคลื่อนมากที่สุด
ทีมเพื่อการกํอสร๎างและการประกาศ( Work and Witness)
เป็นทีมของชํางกํอสร๎างที่ถูกสํงไปชํวยในงานพันธกิจ WFMS หรือ NMI
ซึ่งเป็นแขนของงานพันธกิจในคริสตจักรนั้นเป็นกลุํมเฉพาะของผู๎หญิงเทํานั้น
ซึ่งในปี 1952 จึงได๎เปิดให๎ผู๎ชายเข๎ามาเป็นสมาชิกได๎ 20 ปีตอ
ํ มา พอล
กาเมอร๑เฟลเดอร๑ได๎ชายคนแรกที่ได๎รับเลือกให๎เป็นคณะกรรมการ
เขาได๎รับมอบหมายให๎พัฒนาโปรแกรมสําหรับผู๎ชายในคริสตจักร
ในเดือนมกราคม 1974 พอลและเพื่อนอีก 5
คนจากโอไฮโอได๎ใช๎เงินของตนเองในการเดินทางไปยังปานามาเพื่อจัดการปร
ะกาศที่นั่น ชายทั้ง 6
คนนี้ได๎เห็นความขาดแคลนคริสตจักรและคลีนิคและความต๎องการที่พักสําหรับ
ศิษยาภิบาลและมิชชั่นนารี
จากประสบการณ๑ที่ได๎รับนี้เองได๎นําความคิดมาสูํกลุํมผู๎ชายที่จะทําโครงการกํอ
สร๎างให๎สําเร็จในขณะที่อยูํในชํวงการทํางานพันธกิจ
ในปี 1976 จึงได๎กํอตั้งขึ้นเป็นทีมที่จะออกไปในพื้นที่ตําง ๆ
สิ่งที่กระตุ๎นเรํงพวกเขาคือการที่เกิดเหตุแผํนดินไหวครั้งร๎ายแรงขึ้นที่กัวเตมาลา
ร๑ในตอนต๎นปีนั้น คริสตจักรนาซารีนหลายแหํงถูกทําลาย
และพวกเขาก็มีความต๎องการอยํางสูง ดังนั้นเพื่อตอบสนองในความต๎องการนั้น
ทีมสนับสนุนทีมการกํอสร๎างและการประกาศ( Work and Witness)
ดูเหมือนจะอยูํในแถบแคริบเบียน, แม็กซิโก,
และอเมริกากลางซึ่งการเดินทางในแถบนี้มีคําใช๎จํายน๎อยกวําการเดินทางไปยัง
สํวนอื่น ๆ ของโลก แตํไมํช๎าทีมนี้ก็เริ่มเดินทางไกลออกไปยังสถานที่ไกลขึ้น
เชํน แอฟริกา, ยุโรป, เอเชีย, และแปซิฟค
ิ ใต๎
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ป๓จจุบัน ราว 1/5 ของสมาชิกในทีมกํอสร๎างและการประกาศ( Work and

Witness) นั้นเป็นผู๎หญิง พวกเขาตอกตะปู, ลากรถเข็น, ลําเลียงก๎อนอิฐ,
เลื่อยไม๎, ทาสีผนัง, ติดตั้งทํอปะปา, เย็บผ๎า, และทําอาหาร
ปกติในทีมจะมีสมาชิก 20 คน ซึ่งรวมวัยรุน
ํ 2 คน ในบางเมือง เชํนที่
แอตแลนติคกลาง ได๎สนับสนุนวัยรุํนในการเดินทางเป็นทีม อาสาสมัครนี้
(Work and Witness)
เชํนเดียวกันที่คริสตจักรท๎องถิ่นได๎สํงทีมอนุชนอาสาสมัตร Work and

Witness ในการชํวยเหลือในเหตุการณ๑พายุเฮอร๑ริเคนแคทรินํา
คริสตจักรท๎องถิ่นได๎ใช๎จําย 100
เปอร๑เซ็นต๑ในงานที่ได๎รับมอบหมายให๎แกํ

โครงการเพื่อการประกาศทั่วโลกWorld Evanvelism Fund (WEF)
ในปีกํอนหน๎าที่จะสํงทีมอาสาสมัคร Work and Witness ออกไป
สํวนสําหรับเขตในการสํงทีม จะต๎องจําย 90
เปอร๑เซ็นต๑ให๎แกํโครงการเพื่อการประกาศทั่วโลก WEF ของเขตนั้น ๆ
ทีมอาสาสมัคร Work and Witness ได๎ปฏิรูปงานพันธกิจในหลาย ๆ
คริสตจักร สมาชิกของทีมอาสาสมัคร Work and Witness
ได๎รับการทรงเรียกจากพระเจ๎าให๎เป็นมิชชั่นนารี
ตึกอาคารทั่วโลกจะถูกใช๎เป็นสถานที่ศึกษาพระคัมภีร๑, สถานที่ทางการแพทย๑,
และสถานที่ในการประกาศ
จากการที่ทีมรับใช๎ฆราวาสและศิษยาภิบาลได๎รับใช๎พระเจ๎าในทางที่เป็นรูปธรร
มนี้เอง
ทีมอาสาสมัคร Work and Witness
ได๎ทํางานรํวมกับโครงการถวายเพื่อการสร๎างคริสตจักร
(อลาบัสเตอร๑)ได๎เป็นอยํางดี แนวคิดของอลาบัสเตอร๑นั้นมีสําหรับผู๎หญิง
ในขณะที่ทีมอาสาสมัคร Work and Witness นั้นสําหรับผูช
๎ าย
ชํางเป็นแนวคิดที่นําประทับใจยิ่งในการที่พระเจ๎าให๎ผู๎หญิงทีจ
่ ะหาทุนเพื่อการส
ร๎างอาคารในขณะที่แนวคิดของผู๎ชายนั้นเข๎ากันได๎อยํางสมบูรณ๑กับโครงการถ
วายเพื่อการกํอสร๎าง (อลาบัสเตอร๑) และการกํอสร๎างอาคาร
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เรือ
่ งจากผูเ๎ ขียน -- อลาบัสเตอร๑ และทีม อาสาสมัครWork and Witness
จับมือกัน
ในเดือนมิถุนายน 1994 ทีมอาสาสมัคร Work and Witness
จากแคลิฟอร๑เนียร๑เหนือได๎เดินทางไปยังปุาในปาป๓วนิวกีนี
เราทํางานและวางแผนและออมเงินของพวกเราเป็นเวลากวํา 3
ปีเพื่อให๎การเดินทางนี้เป็นไปได๎
หลังจากการบินกวํา 11 ชั่วโมงไปยังออสเตรเลีย แวะพักอีก 8 ชั่วโมง
แล๎วจึงใช๎เวลาบินอีก 90 นาทีเพื่อไปยังเมืองพอร๑ตมอร๑สบี
ที่ศุลกากรได๎ยึดอาหารของทีมเกือบทั้งหมดที่จะนําเข๎าไปปาป๓วนิวกีนี
หลังจากชํวงเวลาการนมัสการและขอบพระคุณพระเจ๎าในเช๎าวันอาทิตย๑ที่ดี
พวกเราถูกพาไปชมพื้นปูคอนกรีตสี่เหลี่ยมขนาดใหญํและขรุขระ
งานของพวกเราคือการสร๎างอาคารห๎องเรียนในชํวงแปดวันทํางาน
พวกเราไมํจําเป็นต๎องกังวลเกี่ยวกับอาหารที่ถูกยึดไป
พวกเรามีอาหารให๎กินอยํางอิ่มหนํา รวมถึง
ของหวานและน้ําสับปะรดที่พระเจ๎าทรงปลูก
วันอาทิตย๑ตํอมา พวกเราเข๎ารํวมทีมในการเดินทางและนมัสการในปุา
อาคารนมัสการนั้นเป็นแบบงําย แตํแข็งแรง ปูายบริสุทธิ์แดํพระเจ๎า
“Holiness unto the Lord” นั้นเห็นได๎อยํางเดํนชัด
การร๎องเพลงอยํางมีชีวิตชีวาและเต็มด๎วยราศีนั้นดังมาจากด๎านใน
เมื่อเรานั่งลงบนพื้นเสื่อที่ทอจากใบไม๎
พระวิญญาณบริสุทธิไ
์ ด๎เสด็จมาและทํางานในพวกเขาซึ่งไมํเข๎าใจในภาษาที่ใช๎
ในการนมัสการเลย คําเทศนาในวันนั้นมาจาก พระธรรมโรมบทที่ 8
เป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาอื่นซึ่งนับเป็นคําเทศนาที่ดีที่สุดที่ข๎าพเจ๎าเคยได๎ยิน
แม๎ข๎าพเจ๎าไมํเข๎าใจในภาษานั้นก็ตาม!!
เป็นสิ่งที่นําอัศจรรย๑ยิ่งที่เห็นการจัดทีมของพระเจ๎า เรามีชํางไม๎,
ชํางทาสี,
และชํางไฟฟูาในการสร๎างห๎องเรียนและสํานักงานให๎เสร็จได๎ภายในเพียง 7
วันทํางานเทํานั้น เมื่อนักศึกษามาถึงและเห็นอาคารใหมํนี้
พวกเขาก็เปลํงเสียงด๎วยความยินดีและโหํร๎อง พวกเราก็ทําอยํางนั้นเชํนกัน
ไมํมีอะไรที่จะเป็นแรงบันดาลใจได๎เหมือนเชํนรอยยิ้มของชาวปาป๓วนิวกีนี้ที่ได๎ยิ
นเรื่องจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง! เมื่อพวกเขาร๎องวําบริสุทธิ์แดํพระเจ๎า
“Holiness unto the Lord” ในภาษาอังกฤษผสมนั้น
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ข๎าพเจ๎าแนํใจวําข๎าพเจ๎ากําลังได๎ยินเสียงของทูตสวรรค๑ร๎องเพลงอยูํภายในกําแ
พงไม๎อัดและหลังคารอนอลูมิเนียม
ในระหวํางพิธีมอบถวายอาคารในวันศุกร๑นั้น แกรี่ กลาสโค
ซึ่งเป็นมิชชั่นนารีได๎ขอบคุณทีมงานซึ่งได๎มาเพื่อชํวยในการกํอสร๎าง
สิ่งที่เขาได๎กลําวตํอมานั้นทําให๎พวกเขาประหลาดใจและตื่นเต๎นเป็นอยํางยิ่ง
เขาได๎ขอบคุณบรรดาเด็กชายและเด็กหญิง, วัยรุํนอนุชน, บรรดาแมํและพํอ,
บรรดาผู๎สงู อายุที่ได๎ถวายเงินเข๎าสูํอลาบัสเตอร๑
ข๎าพเจ๎าไมํรู๎เลยวํามีเงินจํานวน 5,000$ ในกองทุนอลาบัสเตอร๑
ที่ถูกนํามาใช๎ในโครงการของพวกเราในการสร๎างอาคารนี้ซึ่งจะใช๎ได๎อีกเป็นเว
ลาหลายปี
เมื่อนึกถึงความสัพพัญ๒ูของพระเจ๎า
ผู๎ซึ่งเริ่มต๎นกระบวนการเพิ่มพูนทรัพย๑เพือ
่ การกํอสร๎างจากคนรุํนหนึ่ง
และในอีกรุํนหนึ่งในการสํงทีมที่จะออกไปทําการกํอสร๎างด๎วยทรัพย๑ของโครงก
ารถวายเพื่อการกํอสร๎างคริสตจักร (อลาบัสเตอร๑)
สําหรับผู๎เชือ
่ หลายคนนั้นการทรงเรียกนั้นก็คือการอยูํใน “ทีมอาสาสมัคร Work

and Witness”
ข๎าพเจ๎าหวังเป็นอยํางยิ่งวําคําตอบของคุณจะเป็นคําตอบเดียวกันกับของข๎าพเจ๎
าที่วํา “ข๎าพระองค๑อยูํที่นี่ โปรดสํงข๎าพระองค๑ไปเถิด!”

การนําเสนอ : “ขอให๎เดินทางโดยสวัสดิภาพ – BON VOYAGE”
สิง่ ทีต
่ อ
๎ งเตรียมและนําเสนอ
เชิญคนในคริสตจักรหรือในเขตของคุณที่รํวมอยูํในทีมอาสาสมัครเพือ
่ กา
รกํอสร๎างและการประกาศ ( Work and Witness)
ที่จะแบํงป๓นประสบการณ๑การเตรียมตัวและทํางานให๎แกํกลุํมของคุณ
ขอให๎เขาที่จะนํากระเป๋าเดินทางและตัวอยําง “รายการสิ่งที่ต๎องทํา”
และทําซ้ําในบางขั้นตอนในการวางแผนเดินทางออกนอกประเทศ
ซึ่งจะมีรายละเอียดข๎อมูลเหลํานี้ :
 ตารางการเดินทางของเครื่องบิน ซึ่งรํวมถึงสายการบินตําง ๆ ในประเทศ
 คําใช๎จํายในการเดินทาง (การเดินทางทางอากาศ, คําประกัน, คําที่พัก,
คํายานพาหนะ, คําอาหาร, คําการเยี่ยมชม, คําเข๎าเมือง, คํารถโดยสาร,
คํารับประทานอาหารเย็นข๎างนอก ฯลฯ )
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กิจวัตรประจําวันที่ทําในวันทํางาน



งานที่ได๎รับมอบหมาย : เครื่องมือที่ใช๎ในการทํางาน
พาสปอร๑ต, วีซํา, แบบฟอร๑มตําง ๆ, และเงิน -- ซึ่งทําการ
“แลกเปลี่ยนเงินตรา”
สิ่งของจําเป็น
การทําอาหาร อุปกรณ๑ในการทําอาหาร, เตรียมอาหาร,
และความรับผิดชอบในการทําความสะอาด
การประชุมเฝูาเดี่ยวประจําวัน
(มีหลายทีมที่มีการประชุมนี้ทั้งในตอนเช๎าและในตอนเย็น)
หัวหน๎าคนงานและงานที่มอบหมาย
ความเป็นมาของประเทศ, วัฒนธรรม, ภาษา, สิ่งที่ควรและไมํควรทํา
การแตํงกายของทีม รวมทั้งการซักผ๎า
ยาที่จําเป็น รวมทั้งชุดปฐมพยาบาลเบื้องต๎น
ความจํากัดของกระเป๋าเสื้อผ๎า ทั้งขนาด, น้ําหนัก, และปริมาณ



รูปการเดินทางที่นําเสนอในคอมพิวเตอร๑ หรือ โทรทัศน๑ ( PowerPoint,














DVD หรือ VHS)
หลังจากเสร็จการนําเสนอด๎านบนแล๎ว เสริฟอาหารมื้อเล็ก ๆ
“ต๎อนรับสูํประเทศของเรา” ซึ่งมักจะถูกเสริฟให๎แกํทีมอาสาสมัคร Work and

Witness อาหารนัน
้ อาจจะมี ข๎าว หรือ ถั่ว, เนื้อกระป๋อง, ผักสดตําง ๆ,
และขนมป๓ง มีเพียงบรรทัดฐานที่ต๎องทําคืออาหารทุกอยํางนั้นต๎องเป็น

อาหารจานเดียว ไมํใชํอาหารชุด พํอครัวของทีมอาสาสมัคร Work and

Witness
นั้นมีความหลากหลายในการทําอาหารและบํอยครั้งที่ไมํได๎ใช๎สํวนผสมที่หลาก
หลายมากนัก
ถวายทรัพย๑ในหมวกชํางกํอสร๎าง
ปิดการประชุมด๎วยการอธิษฐานเผื่อทีมอาสาสมัครเพื่อการกํอสร๎างและการประก
าศ( Work and Witness) ที่ยังทํางานและที่กําลังเตรียมตัวเดินทางในอนาคต
ตัวเลือกเพิม
่ เติม : “พูดวําอะไรนะ?”
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พยายามสนทนาในภาษาใหมํที่เป็นสิ่งที่ท๎าทายสําหรับการเดินทางของที
มอาสาสมัคร Work and Witness
บางครั้งการพูดคุยมักถูกทอนด๎วยการผสมคําและต๎องใช๎คําใบ๎
ให๎กลุํมของคุณได๎มีประสบการณ๑ในการสื่อสารโดยไมํพูดออกมาเป็นประโยค
โดยอาจจะทําในรูปแบบของเกมส๑คําใบ๎หรือรูปภาพ
ในการใช๎รูปแบบเกมส๑คําใบ๎ คนนั้นจะแสดงทําทางโดยไมํพูดคําหรือวลีใด ๆ
นี่เป็นบางวลีและคําถามที่พบได๎ในชํวงการเดินทางทํางานของทีมอาสาสมัคร

Work and Witness :
ขอดูพาสปอร๑ตด๎วยครับ/คํะ?

เย็นนี้มีอาหารอะไร?

มีใครอยากจะทาสีบา๎ ง?

เฮ๎ พวกเธอ! ไปทํางานได๎แล๎ว!

มีสัมภาระมากเกินไป!
อยําดื่มน้ํานั้นนะ

เราไปซื้อของกินเถอะ
เวลาอาบน้ําสองนาที

เอากระดาษชําระสํวนตัวไปด๎วยนะ!
หยุดกรนซะทีได๎มั้ย!
มีใครอยากแลกเงินบ๎าง?
เที่ยวบินนี้อีกนานมั้ย?

เริ่มงานแตํเช๎า
ที่นี่มีแมงมุมหรือเปลํา?
กาแฟเสร็จรึยัง?

การตอบสนอง
ในเดือนกุมภาพันธ๑และกันยายนเป็นเวลาที่มีการรวบรวมเงินถวายเพื่อกา
รกํอสร๎างคริสตจักร (อลาบัสเตอร๑)
คริสตจักรทั่วโลกได๎ทําการถวายอลาบัสเตอร๑เป็นเวลากวํา 56 ปี
ลองเอาแนวคิดสักหนึ่งแนวคิดตํอไปนี้ไปใช๎ในคริสตจักรของคุณ :
(1) ป๓จจุบันมีกลํองถวายอยูํสองแบบในการถวายเพื่อการกํอสร๎างคริสตจักร
(อลาบัสเตอร๑) : กลํองกระดาษถวายของคริสตจักรและอลาบัสเตอร๑
ซึ่งแตํละกลํองสามารถทําฐานออกมาตามรูปแบบนี้ : ใช๎อิฐบล็อค
วางสี่ก๎อนแรกที่ฐาน แล๎วจึงวางสามก๎อนซ๎อนทับ, แล๎วก็สองก๎อน หนึ่งก๎อน
นี่จะทําให๎เกิดเป็นปิรามิดที่มีรูเหลื่อมกันไปถึงด๎านลําง
วางกระดาษที่ตัดได๎ขนาดสําหรับฐานซึ่งจะทําให๎กลับเหมือนเดิมได๎กลังจากเ
อาเงินถวายออกมาจากกลํองถวาย
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(2)
ใช๎รถเข็นขนดินเป็นกลํองถวายอลาบัสเตอร๑โดยมีอุปกรณ๑กํอสร๎างอื่นพิงกับร
ถขนดินนี้ หรือจะใสํไว๎ข๎างในก็ได๎
พื้นที่วํางภายในรถเข็นนี้เป็นที่สําหรับใสํเงินถวายเข๎าไป
(3)
ในหลายคริสตจักรมีกลํองเพื่อการถวายเหลํานี้ในแตํละอาทิตย๑เป็นเวลาสองเ
ดือน ดังนั้น ผู๎คนจะมีโอกาสที่จะจดจําในการถวายนั้น เอาเงินถวายออก
(ไมํวําจะเป็นกระป๋องสี, กลํองใสํเครื่องมือ, หมวกกํอสร๎าง, กลํองอลาบัสเตอร๑
ฯลฯ ก็ตาม) ในทุกสัปดาห๑
(4) วางกลํองไม๎ขีดที่วํางเปลําไว๎ด๎านหน๎า
(สามารถใช๎ขวดน้ําอัดลมเปลําสองขวดก็ได๎)
เพื่อใช๎เป็นการแขํงขันระหวํางเด็กและผูใ
๎ หญํ, ผู๎ชายหรือผูห
๎ ญิง,
วัยรุํนหรือเด็ก ฯลฯ
มีหลายหนทางที่จะเข๎าไปมีสํวนในโครงการอาสาสมัคร Work and

Witness นี้ คริสตจักรท๎องถิ่นของคุณสามารถสนับสนุนในการเดินทาง หรือ
เข๎ารํวมกันภายในเขตหรือคริสตจักรอื่น ๆ
ในการวางแผนการเดินทางทั้งในหรือนอกประเทศ การมีโครงการอาสาสมัคร

Work and Witness
นั้นจะทําให๎เกิดการหนุนใจกระตุ๎นให๎เกิดการมีสํวนรํวมในโครงการใหญํตํอไป
ได๎
ในคริสตจักรที่ไมํมีกําลังเพียงพอที่จะจัดแผนการเดินทางไปตํางประเทศก็สามา
รถจัดการโดยการทําการเช็ดกระจกหน๎าตํางที่โรงเรียนมัธยมในท๎องถิ่นก็ได๎
การเป็นพยานเพื่อพระคริสต๑นี้จะถูกเสริมสร๎างให๎เข๎มแข็งขึ้นในชุมชน
ที่ประชุมก็จะมีประสบการณ๑แหํงความสุข, ทํางาน, และทําให๎เกิดทีมอาสาสมัคร

Work and Witness ขึ้นในท๎องถิ่นของคุณ
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บทที่ 11
กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวกลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีเ่ ยรูซาเล็ม –
การเข๎าถึงพืน
้ ทีห
่ น๎าตําง 10/40
เวส อีบี
จุดประสงค๑
เพื่อเรียนรู๎จักกลุํมเคลื่อนไหวที่ชื่อวํา กลับบ๎านเกิดสูํเยรูซาเล็ม
และการเข๎าถึงผู๎คนในพื้นที่หน๎าตําง 10/40

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา


ประเทศจีน – มีประชากร หนึ่งพันสามร๎อยล๎านคน –
ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก อินเดีย –











ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรมากกวํา 1 พันล๎านคน –
ซึ่งได๎รับการคาดการณ๑วําในอนาคตอาจจะมีประชากรมากกวําจีนได๎
ประเทศจีนมีขนาดพืน
้ ที่เป็นอันดับ 2 ของโลก
หากนับในสํวนที่เป็นพื้นดินเทํานั้น ในทางตรงกันข๎าม
หากนับสํวนที่เป็นพื้นดินและน้ํา ประเทศแคนนาดาก็มีพื้นที่ที่ใหญํกวํา
ประเทศที่มีคริสเตียนน๎อยกวํา 50 เปอร๑เซ็นต๑, มีการประกาศน๎อยนั้น
ตั้งอยูํในพื้นที่หน๎าตําง 10/40
ชนชาติหุยในประเทศจีน ซึ่งมีจํานวนประชากรกวํา 10.6 ล๎านคน
เป็นกลุํมคนที่ใหญํที่สุดที่ยังไมํได๎รับการเข๎าถึง
ชนชาติหุยนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่
แม๎วําพวกเขาจะมีหน๎าตาเหมือนชาวจีนและพูดภาษาจีน
แตํพวกเขามีวัฒนธรรมที่ใกล๎ชิดกับทางตะวันออกกลาง
กรุงป๓กกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน
จะเป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬาโอลิมปิคในปี 2008
พลุ ถูกประดิษฐ๑ขึ้นโดยชาวจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล๎ว
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บางที วําวอันแรกของโลกถูกชักขึ้นในประเทศจีน
การจดบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรมาจากประเทศจีน 200
ปีกํอนคริสตกาล

กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวกลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีเ่ ยรูซาเล็ม คืออะไร?
กลุํมกลับสูํบ๎านเกิดที่เยรูซาเล็ม (BTJ) เป็นกลุํมองค๑กรอิสระ
เคลื่อนไหวโดยชนท๎องถิ่นซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศจีนในปี 1940
กลุํมนี้ไมํได๎เป็นลักษณะขององค๑กร แตํเป็นนิมิต
นิมิตในการประกาศแกํทุกประเทศในเส๎นทางที่อยูํระหวํางประเทศจีนและอิสราเ
อล ซึ่งเป็นดินแดนพื้นที่ที่ให๎กําเนิดศาสนาที่ยิ่งใหญํของโลก 3 ศาสนาคือ
อิสลาม, พุทธ และฮินดู กวํา 50 ประเทศที่อยูํในนิมิตของ
กลุํมเคลื่อนไหวนี้สํวนใหญํอยูํในบริเวณหน๎าตําง 10/40 เปูาหมายสูงสุดของ
กลุํมนี้คือการทําให๎พระมหาบัญชาสําเร็จโดยการสํงมิชชั่นนารีออกไป
100,000 คน
ในขณะที่ชื่อกลับสูํบ๎านดั้เยรูซาเล็ม
ทําให๎ผู๎คนคิดวําพวกเขามีเปูาหมายเพื่อประกาศในเยรูซาเล็มหรืออิสราเอล
แตํนี่ไมํใชํเปูาหมายของกลุํมนี้
แตํเป็นกลุํมคนที่ยังเข๎าไมํถึงที่อาศัยในพื้นที่ดินแดนระหวํางประเทศจีนและเยรู
ซาเล็ม – และไกลออกไป การเดินทางตามเส๎นทางสายไหม
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีการค๎าขายจากตะวันออกกลางมาสูํประเทศจีน และมีคนกวํา
500 กลุํมหรือเผําที่ยังไมํได๎รับการเข๎าถึง
กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวของกลุม
ํ กลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีเ่ ยรูซาเล็ม นั้นเริม
่ ต๎นได๎อยํางไร?
เจมส๑ ฮัดสัน เทเลอร๑ ที่สอง
ซึ่งเป็นหลานชายของมิชชั่นนารีผู๎บุกเบิกประเทศจีนที่ยิ่งใหญํ คือ ฮัดสัน
เทเลอร๑
ได๎มายังตอนกลางของประเทศจีนและกํอตั้งสถาบันพระคริสตธรรมตะวันตกเฉีย
งเหนือ (NBI) ในปี 1940 กลุํมนักศึกษาของ NBI
รู๎สึกถึงการทีพ
่ ระเจ๎าทรงเรียกพวกเขาที่จะขยายการประกาศออกไป
การทรงเรียกนั้นชัดเจนมากในการประกาศแกํมุสลิม, พุทธ,
และกลุํมชาวจีนที่อาศัยกระจัดกระจายอยูํในทางตะวันตกของประเทศจีนและตล
อดทางจนถึงกรุงเยรูซาเล็ม
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กลุํมคริสเตียนนี้ นําโดย อ.มาร๑ค หมํา ซึ่งเป็นผู๎ชํวยอาจารย๑ใหญํของ

NBI อ.มาร๑ค หมําเป็นพยานวํา ในเย็นวันหนึ่ง
พระเจ๎าได๎ทรงตรัสกับทํานให๎ไปยังมณฑลซินเจียง
ซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือที่มีขนาดพื้นที่ใหญํที่สุดในประเทศจีน
ในขณะที่มีชาวมุสลิมกวํา 2 ใน 3 และยังมีกลุํมชนชาวพุทธที่เรํรํอนที่ใหญํที่สุด
อ.มาร๑ค หมําไมํอยากไปที่มณฑลซินเจียงเลย
แตํการทรงเรียกของพระเจ๎านั้นชัดเจนนัก
ในปี 1943 อ.มาร๑ค หมําได๎รู๎วํายังมีคนอืน
่ ๆ
อีกหลายคนที่ได๎รับการทรงเรียกให๎ไปยังซินเจียง อ.มาร๑คได๎พบกับคนเหลํานั้น
และพวกเขาก็เริ่มอธิษฐานสําหรับงานที่พระเจ๎าได๎มอบหมายนี้
พวกเขาเลือกใช๎ชื่อการเทศนาพระกิตติคุณในทุกที่ “Preach Everywhere

Gospel Band”
แตํเหลําบรรดามิชชัน
่ นารีเห็นวําควรจะใช๎ชื่อเป็นภาษาอังกฤษวํา “Back to

Jerusalem Evangelistic
Band”หรือหนทางการประกาศพระกิตติคุณสูํเยรูซาเล็ม (BJEB) อ.มาร๑ค
หมําและคนอื่น ๆ
ได๎ปฏิญาณที่จะไปยังมณฑลทั้งเจ็ดในทางตะวันตกของประเทศจีนและประเทศ
อื่น ๆ ด๎วย
กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวของกลุม
ํ กลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีเ่ ยรูซาเล็ม
นีด
้ าํ เนินการเพือ
่ จุดประสงค๑ของพวกเขาอยํางไร?
อ.หมําได๎รับเลือกให๎เป็นผู๎นําของ กลุํม (BJEB)
ด๎วยความรับผิดชอบที่มีในสถาบันพระคริสตธรรม
ทํานไมํเคยเว๎นวํางในฐานะที่เป็นนักประกาศ
ทํานเดินทางไปทั่วประเทศจีนเพือ
่ หาอาสาสมัครและเชื้อเชิญให๎คริสตจักรเหลํา
นั้นอธิษฐานเผื่อกลุํมนี้ ( BJEB)
ในปี 1947 อ.หมําได๎สํงอาสาสมัครกลุํมแรกจํานวน 7 คน เป็นชาย 2
คนและหญิง 5 คน ไปยังซินเจียง การเดินทางของพวกเขานั้นยาวนาน,
ยากลําบาก, และมีป๓ญหามากมาย กํอนที่กลุํมอาสาสมัครนี้จะไปถึงจุดหมาย
กลุํมคอมมิวนิสต๑ก็ได๎มีชัยในประเทศจีน ซึ่งทําให๎คริสเตียนต๎องหลบซํอน
หลังจากหลายเดือนของการถูกขํมเหงและความยากลําบาก นิมิตของ
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กลุํมBJEB (หนทางการประกาศสูํกรุงเยรูซาเล็ม) ก็ดูเหมือนจะคํอย ๆ
เลือนหายไป นับแตํต๎นปี 1950 จนถึง 1980 นิมิตนี้ดูเหมือนวําจะหายไปสิ้น
กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวกลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีก
่ รุงเยรูซาเล็ม กลับมารวมกันใหมํได๎อยํางไร?
หนึ่งในกลุํมผู๎นําในชํวงต๎นของกลุํมนี้ ( BTJ) คือ ไซมอน เซา
เชํนเดียวกับผู๎นําคนอื่น ๆ เขาถูกจับและถูกคุมขังโดยกลุํมคอมมิวนิสต๑
เขาได๎รับการตัดสินจําคุก 40 ปี และภรรยาเขาก็ถูกจองจําเชํนกัน
และเสียชีวิตในเวลาไมํกี่ปีตํอมา ขณะที่อยูํในที่คุมขังนั้น
ไซมอนยังคงอธิษฐานตํอพระเจ๎าให๎พระองค๑ทรงให๎คริสเตียนชาวจีนที่จะมีนิมิต
ของ กลุํม BTJ เมื่อเขาได๎รับการปลํอยตัวในปี 1983
เขาไมํมีทั้งเงินและครอบครัว
บรรดาคริสเตียนที่ได๎ยินเรื่องราวของเขาได๎ดูแลเขาอยํางดี
พระเจ๎าได๎ทรงใช๎เขาในการนําคนกลุํมรุํนใหมํอธิษฐานและสนับสนุนนิมิตของก
ลุํม BTJ
ป๓จจุบน
ั กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวกลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีก
่ รุงเยรูซาเล็ม
มีการเคลือ
่ นไหวอยํางไรบ๎าง?
คริสตจักรบ๎านกวํา 100 คริสตจักรในประเทศจีนมีสํวนสนับสนุนกลุํม BTJ
มีคริสตจักรบ๎านหลัก 6-7 คริสตจักร
บ๎านที่เป็นเครือขํายเบื้องหลังสนับสนุนนิมิตของกลุํม BTJ
และมีเครือขํายผู๎เชือ
่ กวํา 1 ล๎านคน
กลุํมนี้เน๎นไปที่การสํงคนงานออกไปเพื่อทําให๎นิมิตสําเร็จ “มิชชั่นนารี”
จากกลุํม BTJ หลายคนกําลังไปและกําลังทํางานอยูํในพื้นที่
พวกเขาไมํเห็นวําสิ่งนั้นจะเป็นอุปสรรคในการทําพันธกิจ
แตํกลับเป็นสิ่งที่ชํวยให๎พวกเขาได๎วีซําและได๎รับอนุญาตให๎เข๎าประเทศอื่น ๆ
ได๎ ในขณะที่มีความท๎าทายในเรื่องของจํานวนนั้น
กลับชํวยให๎พวกเขาประเมินวํา มีมิชชั่นนารีกวํา 1,500
คนถูกสํงออกไปโดยคริสตจักรบ๎านในประเทศจีนแล๎ว
แตํคริสเตียนชาวจีนก็ตระหนักวําพวกเขาไมํสามารถทําให๎นิมิตนี้สําเร็จไ
ด๎โดยพวกเขากลุํมเดียว พวกเขามองหาผู๎รํวมงานจากคริสเตียนทั่วโลก
พวกเขารู๎วําพวกเขาจะต๎องทําการฝึกอบรมมิชชั่นนารีในการทําพันธกิจที่ข๎ามวั
ฒนธรรมเพื่อให๎เกิดประสิทธิผลในการทํางานกับคนจากกลุํมอื่น ๆ ด๎วย
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การจัดอบรมสัมมนา, ใช๎ DVD และวีดีโอ
ได๎ถูกขยายออกในทํามกลางเครือขํายคริสตจักรบ๎าน
คริสเตียนชาวจีนรู๎ถึงผลจากการทํางานประกาศให๎สําเร็จวําอาจนํามาซึ่ง
การถูกขํมเหงและทรมาน แตํพวกเขาก็ยินดีที่จะทนทุกข๑เพื่อเห็นแกํพระคริสต๑
คริสเตียนชาวจีนกวําร๎อยคนถูกขํมเหงในความเชื่อนั้น
บทบาทของคริสตจักรนาซารีน คืออะไร?
คริสตจักรนาซารีนได๎ตระหนักถึงความสําคัญของกลุํมเคลื่อนไหว
หรือกลุํม BTJ สามารถเป็นสํวนที่นําการเข๎าถึงพื้นที่หน๎าตําง 10/40 ได๎
คริสตจักรได๎สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุํม Back to Jerusalem
โดยการเริ่มต๎นการอธิษฐาน
นาซารีนชํวยเหลือด๎วนการฝึกอบรมศิษยาภิบาลและฆราวาสให๎มีประสิทธิภาพใ
นการเป็นพยานเมื่อพระเจ๎าทรงเรียกให๎พวกเขาออกสูํงานรับใช๎

ใครเป็นผูน
๎ าํ กลุม
ํ เคลือ
่ นไหวของกลุม
ํ กลับสูบ
ํ า๎ นเกิดทีเ่ ยรูซาเล็ม ?
ในขณะที่พระเจ๎าทรงให๎ผู๎คนมากมายที่มีสํวนในการผลักดันกลุํม BTJ
ไมํวําจะเป็น อ.หมํา และ ไซมอน เซา
ชื่อของผู๎นํากลุํมนี้ของคริสตจักรในประเทศจีนในป๓จจุบันนั้นไมํสามารถพิมพ๑ออ
กมาด๎วยเหตุผลความปลอดภัย แตํเรามีเรื่องราวของผู๎หนึ่งที่เป็นที่รู๎จักกันดี
ยูน, บุรษ
ุ จากสวรรค๑
ชายหนุํมอายุ 16 ปี ยูนมองดูพํอของเขาที่กําลังจะตายเพราะมะเร็ง
แมํของเขาเพิ่งจะต๎อนรับพระเยซูโดยการประกาศของมิชชั่นนารีเมื่อไมํนานมา
นี้ได๎อธิษฐานขอพระเจ๎าที่จะทรงรักษาสามีของเธอ
ในวันตํอมาชายนั้นก็มีอาการดีขึ้น
และเป็นผลให๎ทั้งครอบครัวหันมาเชื่อพระเจ๎า
จากการที่ครอบครัวยูนไมํมีพระคัมภีร๑เป็นของตนเอง
ยูนเริ่มอธิษฐานและอดอาหารเพื่อที่จะมีพระคัมภีร๑สักเลํมหนึ่ง
วันหนึ่งมีคนแปลกหน๎าสองคนนําพระคัมภีร๑มาให๎พวกเขาที่บา๎ น
และหนึ่งในนั้นบอกวําพระเจ๎าได๎บอกพวกเขาให๎เอาพระคัมภีร๑มาให๎ยูน
ชายหนุํมกระหายในพระคําของพระเจ๎า เขาอํานพระธรรมจนจบทั้งเลํม
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เขาทํองจําพระคัมภีร๑ 1 บทตํอ 1 วัน ภายใน 28 วัน
เขาก็จําพระธรรมมัทธิวได๎จนหมด
จากการเชื่อฟ๓งในการทรงเรียกให๎ออกเทศนา
ยูนได๎ไปยังเมืองที่เขาไมํเคยรู๎จักมากํอน
ผู๎คนที่นั่นได๎ยินเรื่องราวของการที่ยูนได๎พระคัมภีรม
๑ า
และพวกเขาก็อธิษฐานขอให๎เขาที่จะมายังหมูํบ๎านของพวกเขาด๎วย
ผู๎คนได๎มารวมตัวกันเพื่อฟ๓งเขา แตํยูนไมํรู๎วําจะเทศนาอยํางไร ดังนั้น
เขาจึงได๎ทํองพระธรรมมัทธิวให๎พวกเขาฟ๓ง
พระวิญญาณบริสุทธิไ
์ ด๎ลงมาเหนือผู๎คน
และพวกเขาก็ได๎สารภาพและต๎อนรับพระเยซูเป็นพระผู๎ชํวยให๎รอดของพวกเขา
ยูนและเพื่อนรํวมงานของเขาเริ่มต๎นสิ่งที่เรียกวํา “พันธกิจหลบหลีก”
พวกเขาไมํสามารถอยูํสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได๎เป็นเวลานาน
ตั้งแตํที่การเทศนาพระกิตติคุณในจีนนั้นถือเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย
ไมํวําพระเจ๎าจะทรงนําเขาไปที่ใด ยูนก็จะไปและเทศนา
และมีผู๎คนมากมายได๎รับความรอด
ยูนใช๎เวลา 23 ปีในการทํางานพันธกิจในประเทศจีน
แตํในชํวงนั้นเองเขาก็ถูกจับและถูกจองจํา 3 ครั้ง รวมทั้งหมดเป็นเวลา 7 ปี
ประสบการณ๑ในชํวงที่ถูกจองจํานั้น
เขาถูกโบยตีและทรมานด๎วยกระบองไฟฟูาซ้ําแล๎วซ้ําเลํา
เขาถูกเตะและถูกเหยียบ, ถูกทรมานด๎วยเข็มที่ทิ่งแทงลงไปที่เล็บ,
และถูกเยาะเย๎ยจากเหลําผู๎ถูกคุมขังคนอื่น ๆ
เขาถูกใสํกุญแจมือและย๎ายที่คุมขังอยํางรีบร๎อนทําให๎กุญแจมือบาดข๎อมือเขาจ
นเห็นถึงกระดูก
ในการถูกจองจําครั้งที่ 3 นั้นนับเป็นชํวงเวลาที่มืดของชีวิต
บรรดาผู๎คม
ุ นักโทษได๎ตกลงที่จะทําให๎เขาไมํสามารถหลบหนีออกไปได๎ ดังนั้น
พวกเขาจึงได๎ทุบตีขาของยูนจนกระทั่งกระดูกแตก ผู๎คุมยังคงตีเขาตํอไป แม๎วํา
ยูนจะอยูํในสภาพเหมือนคนพิการก็ตาม วันหนึ่ง โดยทางพระคําของพระเจ๎า
พระเจ๎าได๎สั่งให๎เขาหนีออกจากเรือนจําที่เรียกได๎วําเป็นที่มีระบบความปลอดภัย
มากที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 1997 ยูนก็เดินออกจากที่คุมขัง
ผํานบรรดาผู๎คุมได๎อยํางนําอัศจรรย๑
ยูนไมํเคยประกาศนอกประเทศจีน แตํปจ
๓ จุบัน
เขาอาศัยอยูํในเยอรมันและเดินทางไปทั่วโลก
และพูดเป็นตัวแทนของคริสตจักรในประเทศจีน
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(เรื่องราวของ ยูน นํามาจากเวบไซด๑

www.songsofscripture.com/Brother-Yun.html)

การนําเสนอ : “วําว และ ยูน”
สิง่ ทีต
่ อ
๎ งเตรียมและนําเสนอ
อธิบายรายละเอียดของบทเรียนโดยการใช๎วําวเพื่อเป็นเกียรติแกํชาวจีน
ผู๎ได๎ประดิษฐ๑วําว
การจัดตกแตํงสถานที่ด๎วยวําวไมํวําจะเป็นด๎านในหรือด๎านนอกก็เป็นสิ่งที่ทําให๎
นําดูยิ่งขึ้น
ทําวําวขึ้นมา 6 ตัว
ด๎านหลังของวําวให๎ติดกระดาษที่มีรายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนจากหัวข๎อคํา
ถามทั้ง 6 คําถามในเนื้อหาบทเรียน โดยติด 1 หัวข๎อคําถามตํอวําว 1 ตัว
หลังจากเกริ่นนําบทเรียนแล๎ว
เชิญตัวแทนที่จะออกมาถือวําวและอํานข๎อมูลที่อยูํด๎านหลังวํา
(เลือกคนที่มีทักษะการอํานที่ดี)
จากนั้นเลําเรื่องราวของ ยูน
หรืออาจจะให๎ผู๎ชายสักคนที่จะเลําเรื่องราวโดยเรียบเรียงเป็นคําพูดของเขาเอง
หากเป็นไปได๎อาจจะให๎แตํงกายเป็นแบบชาวจีนในชนบท
ตัวเลือกเพิม
่ เติม –
จัดการการสอนบทเรียนในลักษณะของการสามัคคีธรรมกันรับประทานอาหารจี
น อาจจะเป็นอาหารอยํางเชํน ซุป หรือไขํม๎วน หรือ
อาหารที่ประดิษฐ๑ประดอยอยํางดีด๎วยหลากหลายประเภท
อยําลืมที่จะมีน้ําชาและคุ๏กกี้เสี่ยงทายด๎วย เตรียมตะเกียบให๎ทุกคน
สร๎างบรรยากาศด๎วยโคมไฟและดอกไม๎ของจีน
ในระหวํางการรับประทานอาหาร (หรือหลังจากรับประทานอาหาร)
ก็ทําการสรุปเนื้อหาบทเรียน แล๎วทําการอธิษฐานปิด

การตอบสนอง
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บทเรียนนี้เป็นการเชื้อเชิญให๎คริสเตียนที่จะมีสํวนในการอธิษฐานวิงวอนเ
พื่อกลุํมเคลื่อนไหว BTJ ดังนั้น ให๎อธิษฐานเน๎นสําหรับ :
 การประสานงานระหวํางคริสตจักรในประเทศจีนและคริสตจักรในประเท
ศฝ๓่งตะวันตกในการนําพระกิตติคุณกลับไปสูํเยรูซาเล็ม
 การทรงเรียกผู๎นําที่จะมีสํวนในโครงการและอุปกรณ๑ตําง ๆ
ในการฝึกอบรมงานพันธกิจข๎ามวัฒนธรรม
 ชายหญิงชาวจีนที่พระเจ๎าทรงเรียกเข๎าสูง
ํ านรับใช๎ที่ข๎ามวัฒนธรรม
ไมํวําจะเป็นคนที่กําลังเตรียมตัวอยูํหรือกําลังปฏิบัติงานอยูํก็ตาม
 การปกปูองสําหรับคนเหลํานั้นที่รับใช๎พระเจ๎า
อีกทั้งให๎พระคุณและสันติสุขเกิดขึ้นแกํบรรดาคนที่ถูกขํมเหงเพื่อพระเจ๎า
ด๎วย
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บทที่ 12
การเข๎าถึงแหลมแอฟริกา ทีเ่ ต็มไปด๎วยการชํวยกู๎ให๎รอด
เวส อีบาย
จุดประสงค๑
เพื่อเรียนรู๎ถึงการที่เรื่องราวของพระเจ๎าเข๎าถึงผู๎คนมากมายในเขตแหลม
แอฟริกาที่เต็มไปด๎วยการได๎รับการชํวยกู๎ให๎รอดได๎อยํางไร

เนือ
้ หาบทเรียน
บทนํา









แหลมแอฟริกา (HOA)
เป็นแหลมอยูํทางฝ๓่งชายตะวันออกของแอฟริกาที่ยื่นออกสูํมหาสมุทรอินเ
ดีย แหลมนี้ยังถูกเรียกวํา ชายฝ๓่งโซมาเลีย
แหลมแอฟริกานี้เป็นการเรียกดินแดนที่กว๎างใหญํซึ่งมีประเทศ เอธิโอเปีย,
เอริเทรีย, โซมาเลีย, สาธารณรัฐจิบูติ, และซูดาน
ตั้งอยูํทางเหนือของเส๎นศูนย๑สูตร
แหลมแอฟริกานี้มีลักษณะเหมือนนอร๑ของสัตว๑
ซึ่งนําจะดูคล๎ายนอร๑ของแรด
ในขณะที่ซูดานมีขนาดพื้นที่ใหญํกวําเอธิโอเปีย 2 เทํา
แตํเอธิโอเปียกลับมีประชากรมากกวําซูดานถึงเกือบ 2 เทํา
มีภาษาที่ใช๎ในเอธิโอเปียกวํา 200 ภาษา
มีสายพันธุ๑ของสัตว๑เลี้ยงลูกด๎วยนมตําง ๆ กวํา 220
สายพันธุ๑ในแหลมแอฟริกา
รวมถึงการคุกคามที่อาจทําให๎เกิดการสูญพันธุ๑ได๎
อีกทั้งในแหลมแอฟริกานี้จะมีงูอีกกวํา 90
สายพันธุ๑ซึ่งพบได๎เฉพาะในแถบนี้เทํานั้น

สําหรับคริสตจักรนาซารีน พื้นที่แหลมแอฟริกาได๎รวมเอาประเทศตําง ๆ
ที่อยูํในแอฟริกา พื้นที่งานหลักของนาซารีนจะอยูํในเอธิโอเปียและซูดาน
มิชชั่นนารี ฮาร๑มอน ชเมลเซนบาค
ได๎สํารวจแหลมแอฟริกาเพื่อสร๎างคริสตจักรนาซารีน มิชชั่นนารี อัลและ คิตตี้
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โจนส๑ ซึ่งรับใช๎อยูํที่ประเทศเคนยํา ก็ได๎รับมอบหมายให๎ไปยังเอธิโอเปียในปี
1994 และอัลก็ยังคงสํารวจดินแดนแถบนี้อยูํ
เมื่อครอบครัวโจนส๑ออกจากแอฟริกา โฮวี่และเบเวอรี่ ชู๎ท
ก็ได๎รับมอบหมายให๎มายังแหลมแอฟริกา
พวกเขามาถึงดินแดนนี้ในวันคริสตมาส ปี 1997 โดยพักอาศัยอยูํในเอธิโอเปีย

กลยุทธ๑ตําง ๆ
เมื่อครอบครัวชู๎ทมาถึง
งานในแหลมแอฟริกานี้ยังเป็นแคํเพียงระยะเริ่มต๎นเทํานั้น –
มีคริสตจักรเดียวและมีสมาชิกเพียงไมํกี่คน จากการเริ่มเรียนภาษา โฮวี่
ชู๎ทเริ่มต๎นหาหนทางที่ดีที่สุดในการขยายและทําให๎คริสตจักรเติบโต
ด๎วยความที่มีพื้นฐานเป็นวิศวกรและนักธุรกิจ
โฮวี่ได๎ใช๎ความรู๎และประสบการณ๑ของเขาในการฝึกอบรมศาสนศาสตร๑,
พัฒนาแผนการฝึกอบรมศิษยาภิบาลในท๎องถิ่น
อีกทั้งเขายังเป็นนักเรียนของคริสตจักรในท๎องถิ่นนั้น
เพื่อเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนาในดินแดนแหลมแอฟริกานี้
จากการสํารวจและแสวงหาสติป๓ญญาจากพระเจ๎า
ศจ.ชู๎ทได๎ตัดสินใจวําจําเป็นที่จะต๎องมีการสอนหลักข๎อเชื่อเกีย
่ วกับความบริสุทธิ์
และกลยุทธ๑การสร๎างคริสตจักร เมื่อเวลาลํวงเลยมา
สิ่งนี้ได๎พิสูจน๑ให๎เห็นถึงความสําเร็จากการที่บรรดาศิษยาภิบาลและอาจารย๑ที่ได๎
ถูกสอนทั้งหลักข๎อเชื่อและวิธีการสร๎างคริสตจักร
การศึกษาพระคัมภีรเ๑ ป็นหมือนตัวเรํงในการเริ่มต๎นการสร๎างคริสตจักรให
มํ
ครอบครัวนาซารีนได๎นําการเรียนพระคัมภีร๑ไปสูํครอบครัวทีไ
่ มํเป็นคริสเตียน,
และคนอื่น ๆ ก็ได๎รับเชิญให๎เข๎ามารํวมกลุํมด๎วย ภายในไมํกี่สัปดาห๑
ก็มีผู๎เข๎ารํวมมากเป็นทวี ตํอมา
ผู๎ฝึกอบรมและนักประกาศจะมาเพื่อชํวยในการสอน ตํอจากนั้น
ภาพยนตร๑เรื่อง พระเยซู ก็จะถูกฉายในหมูํบ๎าน
การศึกษาพระคัมภีรก
๑ ็จะเป็นสํวนสําคัญในการฝึกอบรมผู๎เชื่อใหมํเหลํานี้
ในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจจะเร็วกวํานัน
้ คริสตจักรก็จะถูกสร๎างขึ้น
กุญแจหลักอีกประการในการกํอตั้งคริสตจักรนั้นคือการฝึกอบรมผู๎นําอยํา
งเพียงพอ ภายใต๎การนําของ ศจ.ชู๎ท
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ระบบการให๎คําปรึกษาได๎รับการพัฒนาขึ้น ทํานจัดให๎มีการประชุมผู๎นําขึ้น 3
ครั้งตํอปี
และอยูํกับผู๎ดูแลเขตเป็นระยะเวลาหนึ่งเพือ
่ หนุนใจและให๎คําปรึกษาในเรื่องควา
มความบริสุทธิ์และการตั้งคริสตจักร โดยมีระดับการให๎ปรึกษาคือ
ผูด
๎ แ
ู ลระดับให๎คาํ ปรึกษาแกํผน
ู๎ าํ โซน ผูน
๎ าํ โซนให๎คาํ ปรึกษาแกํผู๎นาํ ในพืน
้ ที่
ผูน
๎ าํ ในพื้นที่ให๎คาํ ปรึกษาศิษยาภิบาล ศิษยาภิบาลให๎คาํ ปรึกษาแกํผู๎นาํ ฆราวาส

ผลทีไ
่ ด๎รบ
ั
พระเจ๎ากําลังใช๎คนของพระองค๑ให๎เข๎าถึงผู๎คนมากมายด๎วยถ๎อยคําที่เต็มไ
ปด๎วยการชํวยกู๎ให๎รอดของพระองค๑ในแหลมแอฟริกา
ตํอไปนี้เป็นสํวนหนึ่งของรายงานที่ ศจ.ชูท
๎ เขียนในปีเดือนเมษายน 2006 :
ข๎าพเจ๎าไมํทราบวําจะบอกอยํางไรถึงสิ่งที่ข๎าพเจ๎าได๎เป็นพยานในชํ
วง 9 วันสุดท๎าย
ข๎าพเจ๎าเพิ่งกลับมาจากทางใจกลางทางใต๎ของเอธิโอเปีย
ที่ซึ่งข๎าพเจ๎าได๎เป็นประจักษ๑พยานถึงการเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญํของพระเจ๎
าในแบบที่ข๎าพเจ๎าไมํเคยพบเห็นมากํอนเลยในชีวิต
ในเวลาหนึ่งพวกเรากําลังวางยุทธวิธีที่จะทําให๎มีการเคลื่อนไหวใน
การตั้งคริสตจักร
สิ่งที่ข๎าพเจ๎าได๎พบเห็นในดินแดนแถบนี้นั้นไมํมีอะไรมากไปกวํา
การอัศจรรย๑ที่เกิดขึน
้ อยํางแท๎จริง
คริสตจักรกําลังตั้งอีกหลายคริสตจักรและคริสตจักรเหลํานี้ก็กําลังสร๎างอีก
หลายคริสตจักร
ข๎าพเจ๎าอาจไปเยี่ยมคริสตจักรหนึ่งและพบวําคริสตจักรแหํงนี้มีอายุยังไมํ
ครบปีเลย
หลังจากนั้นก็ไปยังอีกคริสตจักรหนึ่งและพบวําคริสตจักรแหํงนี้กํอตั้งโดย
คริสตจักรที่ข๎าพเจ๎าไปเยี่ยมมากํอนหน๎านี้
หลังจากนั้นก็ไปยังอีกคริสตจักรหนึ่งที่ข๎าพเจ๎าพบวํากํอตั้งโดยคริสตจักร
ที่ถก
ู กํอตั้งขึ้นโดยคริสตจักรแรกที่ข๎าพเจ๎าไปเยี่ยม
คริสตจักรแรกนั้นได๎กลายเป็นคริสตจักรแมํแม๎จะมีอายุยังไมํถึงปีก็ตาม
เมื่อปีที่แล๎ว ในเขตนี้มีคริสตจักรเกิดขึ้นใหมํกวํา 100 คริสตจักร
ในปีนี้พวกเขาก็ทําการตั้งคริสตจักรใหมํอีก 100 คริสตจักรภายใน 6
เดือน และนี่ไมํรวมถึง การศึกษาพระคัมภีร๑ในคริสตจักรอีก 50
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แหํงที่ได๎กลายมาเป็นคริสตจักรในภายหลัง
เมื่อถามผู๎นําวําพวกเขาจะตั้งคริสตจักรใหมํในชํวง 12
เดือนนี้อีกกี่คริสตจักร และพวกเขาก็จะตอบด๎วยความมั่นใจวํา “1,000
คริสตจักร” นี่เป็นเพียงแคํใน 1 เขตเทํานัน
้
ในซูดาน มีผู๎คนกวําพันคนต๎อนรับพระเยซูเป็นพระผู๎ชํวย
เราคาดหวังวําจะมีอยํางน๎อย 500 คริสตจักรเกิดขึ้นในซูดานภายในปีนี้
แตํคริสตจักรนาซารีนในแหลมแอฟริกาเชื่อวําพวกเขาจะสามารถตั้งคริส
ตจักรใหมํได๎อีก 1,000 คริสตจักร เราไมํได๎หมายถึงคริสตจักรทั่ว ๆ ไป
แตํหมายถึงคริสตจักรที่บริสุทธิ์
การอัศจรรย๑ที่ยิ่งใหญํในวันเพนเทคอสที่มีผู๎คนกลับใจ 3,000
คนในวันเดียว แตํสําหรับพวกเขา บางครั้งมีผู๎คนกวํา 20,000
คนที่กําลังอธิษฐานขอการยกโทษในความผิดบาปในวันเดียว
พวกเราเชื่อวําพระเจ๎าจะทําให๎พระมหาบัญชาของพระองค๑สําเร็จในแหล
มแอฟริกาในคนรุํนนี้อยํางแนํนอน
ในการประชุมแหํงความบริสุทธิ์ปี 2006
มีชายคนหนึ่งมาจากซูดานได๎มาถึงในการประชุมวันเสาร๑กลางคืน
เขาได๎เดินทางด๎วยเท๎ามากวํา 13 วัน 13 คืน ในระหวํางการเดินทาง
เขาได๎ทําสิ่งเดียวกับที่เขาทําในพื้นที่ของเขา นั่นคือ
ใช๎เวลาในการประกาศและได๎ตั้งคริสตจักรขึ้น 2 คริสตจักร
เขาได๎รายงานวําป๓จจุบันมีคริสตจักรนาซารีนกวํา 500
คริสตจักรในแถบของเขา
ในการประชุมเขตสํวนกลางภาคใต๎ (เอธิโอเปีย) ที่มีขึ้นในเดือนตุลาคม
2006 ผู๎คนเฉลิมฉลองให๎แกํการตั้งคริสตจักร 408 คริสตจักรใน 1 ปี
ซึ่งทําให๎มีคริสตจักรรวมทั้งหมด 632 คริสตจักร อีกทั้งยังได๎กลําวรายงานวํา
มีศิษยาภิบาลที่ได๎รับการอบรมอีก 1,000 คน และ
มีการจัดการประชุมสัมมนาเรื่องความบริสุทธิ์ประจําเดือนอีกกวํา 100 ครั้ง
มีเขตใหมํ ๆ เกิดขึ้นในการประชุมนี้
เปูาหมายสําหรับคริสตจักรใหมํในปีถัดไปคือ 100
คริสตจักรสําหรับเขตใหมํที่เกิดขึ้นมา และ 1,000
คริสตจักรสําหรับเขตสํวนกลางภาคใต๎

การฉายภาพยนตร๑ พระเยซู
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ในปีที่ผํานมา
ผู๎นําคริสตจักรในแหลมแอฟริกาได๎เป็นพยานถึงจํานวนของผู๎คนที่ต๎อนรับพระเ
ยซูโดยผํานทางภาพยนตร๑ พระเยซู ในเวลาไมํกี่เดือนมีผู๎ได๎ชมภาพยนตร๑กวํา
650,000 คน มิชชัน
่ นารีเทอร๑รี่ บาร๑คเกอร๑
ซึ่งเป็นผู๎ประสานงานการฉายภาพยนตร๑ พระเยซู ในแอฟริกาได๎รายงานวํา
“มีการอัศจรรย๑เกิดขึน
้ ซึ่งพวกเราไมํเคยประสบมากํอนในชีวิต
ผู๎คนทุกคนในหมูํบ๎านมาเพื่อชมภาพยนตร๑ และ ทุกคน
ได๎ยอมจํานนมอบชีวิตให๎แกํพระเยซู นี่เป็นเวลาแหํงการเก็บเกี่ยวแล๎ว”
จากรายงานที่เปิดเผยถึงจํานวนตัวเลขของผู๎คนที่นําอัศจรรย๑ใจยิ่งนัก
ในการฉายภาพยนตร๑เดือนธันวาคม 2005 มีผู๎เข๎าชมกวํา 15,000
คนและทุกคนก็ได๎ตัดสินใจที่จะต๎อนรับพระเยซู ในวันตํอมา ก็มีคนอีก 25,000
คนที่ได๎ชมภาพยนตร๑และทุกคนก็ตัดสินใจรับเชื่อ
ในวันตํอมาก็มีคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นอีก 20,000 คน
ศจ.บาร๑คเกอร๑ได๎รายงานวํา “ผู๎นําในพื้นที่ได๎กลําววํา
ตั้งแตํคริสตจักรนาซารีนได๎นําแสงสวํางมาสูํพื้นที่แหํงนี้
เขาใครํขอร๎องให๎ทก
ุ คนที่จะรํวมกับคริสตจักรนี้ในการประกาศเรื่องพระเยซู”
จากนั้นผู๎นําทํานนี้ก็ได๎ทําการจัดสรรที่ดน
ิ สําหรับคริสตจักร
เป็นผลให๎เกิดมีคริสตจักรนาซารีนเกิดขึ้น 2 คริสตจักร คริสตจักรแรกมีสมาชิก
1,200 คน และอีกคริสตจักรมี 600 คน
ความท๎าทายที่ยิ่งใหญํที่สุดที่แหํงความสําเร็จคือ
ประสิทธิภาพในการติดตามผลและให๎การอบรมแกํผู๎เชื่อใหมํ

ชนเผําเมอร๑ซี
จากเรื่องราวที่นําตื่นเต๎นมากมายในแหลมแอฟริกา โฮวี่ ชู๎ท
ได๎รับเรื่องราวนี้จากชนเผําเมอร๑ซีในเอธิโอเปีย
ซึ่งเป็นกลุํมคนที่ยังไมํได๎รับการเข๎าถึง กลุํมที่ใหญํที่สุดมีประมาณ 18,000 คน
ผู๎หญิงของเผํานี้เป็นที่รู๎จักกันถึงการที่มักจะใสํแผํนกลมไว๎ที่ริมฝีปากและหู
หลังจากที่โฮวี่ได๎มีโอกาสเข๎าไปเยี่ยมกลุํมชนเผํานี้เมื่อหลายปีที่ผํานมา
เขาได๎อธิษฐานตํอพระเจ๎าที่พระองค๑จะให๎ยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนําพระ
กิตติคุณเข๎าถึงชนเผําเมอร๑ซีนี้
จากการที่ชนเผําเมอร๑ซีเชื่อในวิญญาณที่อยูํในธรรมชาติ พวกเขานับถือสิ่งตําง
ๆ ในธรรมชาติวําเป็นพระเจ๎าและนมัสการต๎นไม๎, ก๎อนหิน, พระอาทิตย๑ ฯลฯ
ชนเผํานี้เป็นชนเผําที่ยากมากในการประกาศ
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ปี 2004
โฮวี่และเพื่อนรํวมทีมได๎มาเยี่ยมชนเผําเมอร๑ซีอีกครั้งและกลับไปด๎วยภาระใจอยํ
างมากในการประกาศแกํพวกเขา แตํสิ่งที่พวกเขาไมํรู๎เลยนั่นก็คือ เซนาบู
ซึ่งเป็นชายเผําเมอร๑ซี และเป็นผู๎นํานักรบของเผํา
ซึ่งได๎รับขําวถึงการมาเยี่ยมของพวกเขา
เซนาบูนี้ได๎ไปเรียนที่โรงเรียนในเมืองและได๎เป็นคริสเตียนที่นั่น
เซนาบูได๎ไปหา อาดาโมห๑ ผู๎นําของคริสตจักรนาซารีนในโซนนั้น
และถามเกี่ยวกับคนผิวขาวผู๎มาเยี่ยม
อาดาโมห๑ได๎บอกวําพวกเขาเป็นมิชชั่นนารีมาจากคริสตจักรนาซารีน
เซนาบูได๎บอกกับอาดาโมห๑วําเขาได๎ต๎อนรับพระเยซูกํอนหน๎านี้
แตํตอนนี้เขาได๎ละทิ้งความเชื่อไปเสียแล๎ว
อาดาโมห๑ได๎พัฒนาความสัมพันธ๑กับเซนาบูที่จะแนบแนํนขึ้นและในไมํช๎าก็ได๎
นําเขากลับมาหาพระเจ๎าอีกครัง้
ในเดือนเมษายน 2005 โฮวี่และคนอื่น ๆ
ได๎เดินทางอีกครั้งหนึ่งไปหาเผําเมอร๑ซี
เซนาบูได๎พบพวกเขาและได๎พาพวกเขาไปยังหมูํบ๎านของเขาเพื่อทําการฉายภา
พยนตร๑เรื่อง พระเยซู จากการชํวยเหลือของเซนาบูในการเป็นลํามแปล
ผู๎นําหมูํบ๎านก็อนุญาตให๎ฉายภาพยนตร๑ได๎
แม๎วําหมูํบ๎านนี้จะเป็นเพียงหมูํบ๎านเล็ก ๆ มีประชากรเพียง 150 คน
แตํทุกคนก็มีรํวมในการชม
ผู๎คนชื่นชอบในภาพยนตร๑นี้เพราะการที่พวกเขาไมํเคยดูภาพยนตร๑หรือโทรทัศ
น๑มากํอน เหมือนถูกตรึงอยูํกับ “ภาพที่เคลื่อนไหว”
พวกเขาสนใจไปยังภาพที่หน๎าจอภาพยนตร๑
โฮวี่กลําววํา
พระเจ๎าได๎ดลใจให๎ทีมของเขาที่จะฉายภาพยนตร๑เกี่ยวกับในพระคริสตธรรมคัม
ภีร๑เดิมกํอน และนั่นก็พิสูจน๑วําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด
กํอนที่จะถึงฉากการตรึงบนไม๎กางเขน
ผู๎นําหมูํบ๎านก็ได๎ยืนขึ้นและทําการประกาศ โดยมีเนื้อหาดังนี้ :
“เดี๋ยวนี้ พวกเรารู๎แล๎ววํามีพระเจ๎า
อีกทั้งพวกเรายังรู๎อีกวําพระเจ๎าเป็นผู๎ที่สร๎างพวกเรา
เราไมํเคยรู๎เรือ
่ งนี้มากํอนเลย
เราได๎เห็นวําในภาพยนตร๑มีผลไม๎มากมายในสวน (สวนเอเดน)
พวกเราก็ปลูกพืชผักมากแตํกลับเกิดผลน๎อยเหลือเกิน พวกเราเป็นเหมือนอาดัม
ผู๎ซึ่งถูกขับไลํออกจากสวน เรามีชีวิตเหมือนเชํนสัตว๑
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เราเดินด๎วยรํางที่เปลือยเปลําตํอหน๎ากันและกัน
ฝูงวัวของเราก็กําลังอยูํทุํงหญ๎า
เราควรจะออกไปและนําฝูงวัวกลับมายังบ๎านของพวกเรา
เราไมํจําเป็นต๎องดูอะไรเพิ่มอีกแล๎วในภาพยนตร๑ เพียงแตํบอกพวกเราวํา
พวกเราควรจะทําอยํางไร?”
ภาพยนตร๑นั้นจึงถูกกรอเดินหน๎าอยํางรวดเร็วไปยังชํวงการถูกตรึงบนไม๎
กางเขนและการเป็นขึ้นจากความตาย โฮวี่ได๎กลําววํา นี่เป็นภาพยนตร๑
พระเยซู ที่สั้นที่สุดที่พวกเราเคยฉายมา เมื่อถึงชํวงเวลาที่เชิญชวนให๎มารับเชื่อ
ผู๎นําหมูํบ๎านและคนอื่น ๆ อีก 18 คน
ได๎ก๎าวออกมาด๎านหน๎าและอธิษฐานขอรับการชํวยกู๎ให๎รอดจากพระเจ๎า
เซนาบูยังคงอยูํที่หมูํบ๎านเกิดของเรา และคริสตจักรก็ถูกตั้งขึ้นที่นั่น –
สถานที่ที่พระเจ๎าไมํเคยเป็นที่รู๎จักมากํอน
นับแตํนั้น การเคลื่อนไหวในการตั้งคริสตจักรก็ได๎เริ่มต๎นขึ้นในชนเผํานี้
ในเวลาประมาณ 18 เดือน มีคริสตจักร 8
แหํงเกิดขึ้นในทํามกลางชนเผําเมอร๑ซี

การนําเสนอ : “กุญแจสูก
ํ ารเติบโต”
สิ่งที่ต๎องเตรียมและนําเสนอ
ในการเตรียมบทเรียนนี้ ให๎ทําตามตํอไปนี้ : จากในหัวข๎อ “กลยุทธ๑ตําง
ๆ” ให๎ทําการเลือกประโยคที่เป็น “กุญแจ”
ที่นําไปสูํการเติบโตของคริสตจักรในแหลมแอฟริกา (HOA) ตัวอยํางเชํน
“เป็นนักเรียนของคริสตจักรในท๎องถิ่นนั้น
เพื่อเรียนรู๎เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนา” และ
“สอนหลักข๎อเชื่อเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และกลยุทธ๑การสร๎างคริสตจักร” เป็นต๎น
ให๎ทําสําเนาในสํวนนี้ ตัดแตํละประโยคออก และติดปูายรูปกุญแจขนาดใหญํ
ติดกุญแจเหลํานี้ไว๎หน๎าห๎อง, หรืออาจจะบนพวงกุญแจขนาดใหญํ
(ที่ทําจากที่แขวนเสื้อโค๎ท), หรือจะติดไว๎บนบอร๑ดที่มีตะขออยูํ
แล๎วก็ทําการมอบหมายให๎สักคนในการเลําเรื่องราวของชนเผําเมอร๑ซีโดยเรียบเ
รียงเป็นคําพูดของตนเอง
หลังจากนําเสนอในสํวนบทนําแล๎ว ให๎บอกวํา “ตอนนี้
พวกเราจะได๎เรียนรู๎ถึงกุญแจที่สําคัญในความสําเร็จของคริสตจักรในแหลมแอ
ฟริกา”
ขอให๎ผู๎เรียนบางคนออกมาด๎านหน๎า เอากุญแจไป
และอํานให๎ทุกคนฟ๓ง อาจมีการบอกรายละเอียดข๎อมูลเพิ่มเติมเมื่อจําเป็น
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ตํอไป ให๎พูดที่ในหัวข๎อ ผลที่ได๎รับ
ที่รวมเอาเรื่องเกี่ยวกับการฉายภาพยนตร๑ พระเยซู ด๎วย
นําเสนอในสํวนนี้ด๎วยวิธีการที่ตื่นเต๎นที่จะชํวยให๎ผู๎ฟ๓งรู๎สึกตื่นเต๎นกับสิ่งที่กําลังเ
กิดขึ้นขณะนี้ที่แหลมแอฟริกา
จากนั้นก็เชิญคนที่เตรียมตัวในการเลําเรือ
่ งเกี่ยวกับชนเผําเมอร๑ซีออกมา
ปิดการประชุมด๎วยการอธิษฐาน โดยเน๎นไปที่ : (1)
การสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ๎าสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในแหลมแอฟริกา (2)
อนาคต
ซึ่งพระเจ๎าจะชํวยให๎คนของพระองค๑บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ในการนําคนมาถึงค
วามรอด
ทางเลือกเพิม
่ เติม : “ฟุตบอลของชาวแอฟริกา”
จากการที่กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาสุดโปรดของแอฟริกา
(เชํนเดียวกับประเทศสํวนใหญํทั่วโลก)
ให๎จัดให๎มีทีมสองทีมในการแขํงขันฟุตบอลนี้
ซึ่งอาจจะเป็นการแขํงขันระหวําง : ผู๎หญิง และ ผู๎ชาย; วัยกลางคน และ วัยรุํน;
ชั้นเรียนพระคัมภีรส
๑ องชั้น; เจ๎าหน๎าที่คริสตจักร และ สมาชิกฆราวาส เป็นต๎น
แตํละทีมต๎องมีจํานวนคนเทํากัน ประมาณ 3-6 คน
ขึ้นอยูํกับขนาดของแตํละกลุํม
ทําสําเนาของเนื้อหาบทเรียนและมอบให๎แกํแตํละทีมเพื่อที่ “ได๎อําน”
กํอนที่จะมีการเรียน
เตรียมกระดานจดคะแนนโดยใช๎กระดาษโปสเตอร๑ขนาดใหญํ,
กระดานดํา, หรือกระดานไวท๑บอร๑ดก็ได๎
วาดรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญํให๎เป็นลักษณะของสนามฟุตบอลโดยมีประตู ที่เป็น
“กลํอง” หรือ “ตาขําย” ในแตํละด๎านของสนาม
วาดเส๎นกลางสนามเพื่อบอกให๎รู๎วําเป็นกึ่งกลางสนาม
เตรียมธงชาติขนาดเล็กหรือธงสามเหลี่ยมจํานวน 2 อัน
(หรือจะเป็นธงที่ติดไว๎กับไม๎จิ้มฟ๓นก็ได๎) ให๎ธงหนึ่งอันแกํแตํละทีม
ชื่อของทีมควรจะเป็น เอธิโอเปีย และ ซูดาน
สองประเทศที่อยูํในบทเรียนของเรา ติดธงนั้นลงบนสนามฟุตบอลโดยใช๎เทป
หรืออุปกรณ๑ที่ใช๎ในการติดและสามารถดึงออกได๎งําย
ในการนําเสนอบทเรียน ให๎ตั้งคําถามจากเนื้อหาในบทเรียน
โยนเหรียญเพื่อหาวําทีมใดจะได๎เลํนกํอน
สลับกันเลํนระหวํางสองทีมในการตอบคําถาม
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ให๎แตํละทีมจัดลําดับสมาชิกในการตอบคําถามเอง
คําตอบที่ถูกต๎องจะทําให๎ธงของทีมเคลื่อนไปด๎านหน๎าเพื่อเข๎าหาประตู
ตอบคําถามถูก 3 ครัง้ นับเป็น 1 ประตู และทีมก็จะได๎รับ 1 คะแนน
ในชํวงถวายทรัพย๑ ประกาศผลการแขํงขัน “ฟุตบอล”
หรือเชื้อเชิญให๎มีการถวาย การถวายทรัพย๑นี้จะใช๎เพื่องานพันธกิจตําง
ๆ (เชํน การถวายเพื่อการสร๎างคริสตจักร(อลาบัสเตอร๑),
พันธกิจเมตตานาซารีน(compassionate ministries)
บทเรียนเป็นบทเรียนที่มีชีวิตชีวา
และบรรยากาศการเรียนควรจะเป็นในลักษณะของการเฉลิมฉลอง
สร๎างสรรค๑ให๎ดูนําตืน
่ เต๎นให๎มากที่สุดเทําที่จะสามารถจะทําได๎
สถานที่จัดนําจะเป็นในห๎องโถงใหญํของคริสตจักร, ศูนย๑กิจกรรม,
หรือแม๎แตํในโรงยิมก็ได๎ ตั้งให๎มีโค๎ชประจําทีม
หากมีวัยรุํนหรือเด็กโตในคริสตจักร
ก็สามารถให๎ชํวยในการเป็นเชียร๑ลีดเดอร๑ก็ได๎
เริ่มต๎นบทเรียนด๎วยการกลําววํา “สวัสดีครับ/คํะ แฟน ๆ กีฬาทุกคน
ทุกคนพร๎อมที่จะพบกับความตื่นเต๎นตํอไปนี้หรือยัง?
พวกเราคงจะรู๎วําในการเลํนฟุตบอลนั้น จะทําคะแนนได๎ก็ด๎วยการเตะลูกบอล
หรือ “โหมํง” ให๎เข๎าไปยังประตูของฝุายตรงข๎าม แตํเกมส๑ในวันนี้ จะเป็น เกมส๑
‘ที่ใช๎หัว’ ซึ่งหัวจะใช๎เพื่อการทําคะแนน ไมํมีการเตะใด ๆ ทัง้ สิ้น”
จากนั้นทําการแนะนําแตํละทีมรวมทั้งโค๎ช (และเชียร๑ลีดเดอร๑)
ให๎มีการเชียร๑และสนับสนุนแตํละทีม และให๎ของรางวัลแกํผู๎เลํนทุกคน

การตอบสนอง








ใช๎อินเตอร๑เน็ตหรือหนังสือเอ็นไซโคพีเดียร๑เพื่อเรียนรู๎เพิม
่ เติมเกี่ยวกับแห
ลมแอฟริกา (Horn of Africa) และชนเผําเมอร๑ซี (Mursi)
ฉายภาพยนตร๑ พระเยซู ที่คริสตจักรหรือที่บ๎าน โดยเชิญเพื่อน ๆ
ที่ยังไมํเป็นคริสเตียนและเพื่อนบ๎านที่จะมาชมด๎วยกัน
อธิษฐานเผื่อ อ.ชู๎ท, มิชชั่นนารีคนอื่น ๆ,
และผู๎นําคริสตจักรในแหลมแอฟริกาในการเป็นผู๎นําและสนับสนุนดูแลคริ
สตจักร
อธิษฐานเผื่อผู๎คนมากมายที่มาหาพระเยซูในแหลมแอฟริกาที่จะได๎รับการ
อบรมสั่งสอนอยํางมีประสิทธิภาพ
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