ข่ำวพันธกิจเด็ก
สำนักงำนภำคเอเชียใต้

เงินถวำยของท่ำนทำงำน

สามปี ก่อน เงินถวายสะบาโตที่สิบสามได้นาไป
ช่วยสร้างหอพักสาหรับเด็กชายและเด็กหญิงที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสนากาแลนด์ในดีมาปูรร์ ฐั นากา
แลนด์ อินเดีย เด็กๆ จะได้ฟังเรื่องต่างๆ จากดีมาปูร์
ด้วยในไตรมาสนี ้
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อารัดน่าวัยสิบสี่ปีสงั เกตเห็นว่าเพื่อนร่วมชัน้ เรียน
เกรดแปดคนหนึ่งของเธอที่อยู่ในหอพักหญิงด้วยกันมี
ปั ญหาเกี่ยวกับการหายใจเมื่อเปลี่ยนเป็ นช่วงฤดูหนาว
หรืออากาศเย็นลง
เพื่อนร่วมชัน้ ของเธอ โจทซาน่ามีปัญหาเกี่ยวกับ
การหายใจเวลาที่ฤดูหนาวเปลี่ยนเป็ นฤดูใบไม้ผลิ
และพวกดอกไม้เริ่มเบ่งบาน
โจทซาน่าเป็ นโรคหอบหืด
แม้ว่าโจทซาน่าจะใช้สเปรย์พ่นสาหรับหอบหืด
และกินยาทุกวัน เธอยังคงมีปัญหาในการหายใจ
เวลาอากาศเปลี่ยนแปลง อารัดน่ารู ส้ ึกเศร้าเพราะ
เธอกับโจทซาน่าเป็ นเพื่อนกัน อารัดน่ามาจาก
ครอบครัวแอ๊ดเวนตีส ขณะที่ครอบครัวของโจทซาน่า
นับถือศาสนาซึ่งไม่ได้นมัสการพระเจ้า
คืนหนึ่งเมื่อโจทซาน่ากาลังกินยา อารัดน่า
ตัดสินใจพูดกับเธอเกี่ยวกับพระเจ้า เธอนั่งลงข้าง
เตียงของโจทซาน่า

"เธอควรอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร"์ เธอกล่าว โจทซาน่า
คิดสักครู่ "ตกลงฉันจะลอง" เธอกล่าว แล้วเด็กหญิงทัง้ สองก็
เข้านอน คืนต่อมา อารัดน่าเห็นโจทซาน่านั่งบนเตียงของเธอ
และกาลังอ่านพระคัมภีรท์ ี่กาลังเปิ ดอยู่ในมือของเธอ อารัด
น่ารูส้ ึกมีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนของเธอกาลังอ่านพระคัมภีร์
เธอตัดสินใจว่านี่คงเป็ นเวลาที่ดีที่จะมีนมัสการเย็นของตัว
เธอเอง เธอไปที่เตียงของตัวเองและอ่านบทหนึ่งจากพระ
คัมภีร์ แล้วเข้านอน
หลังจากนัน้ อารัดน่าเห็นโจทซาน่าอ่านพระคัมภีรท์ ุกคืน
เธอเห็นโจทซาน่าอธิษฐานทุกคืนด้วย ไม่ว่าจะนั่งบนเตียง
หรือคุกเข่าข้างเตียงของเธอ คืนหนึ่ง อารัดน่าเสนอให้ทงั้
สองคนอธิษฐานด้วยกัน พวกเขาคุกเข่าลงและโจทซาน่า
เริ่มอธิษฐานก่อน “พระบิดาผู้สถิตบนสวรรค์ ขอบคุณ
สาหรับวันนี ้ ขอบคุณสาหรับการปกป้องเราจากภัยอันตราย
ขอทรงสถิตอยู่กับพ่อแม่ของเราซึ่งอยู่ห่างไกลจากเรา ขอ
ทรงสถิตอยู่กับเรา ช่วยให้เราเรียนหนังสือได้ดีในชัน้ เรียน
ทรงสถิตอยู่กับผูอ้ านวยการและคุณครูของเรา สถิตอยู่กับ
ลูกด้วย โปรดประทานกาลังให้ลกู ในการอ่านพระคัมภีรแ์ ละ
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ช่วยให้ลกู หายจากโรคในการหายใจ โปรดอยู่กับเรา
ขณะที่เรานอนหลัง ในนามพระเยซูเจ้า อาเมน”
แล้วอารัดน่าอธิษฐานต่อ “พระบิดาผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์ ขอทรงสถิตอยู่กับโจทซาน่า ช่วยให้เธอได้
ติดตามหนทางของพระองค์และสถิตอยู่กับครอบครัว
ของเธอและครอบครับของลูกด้วย”
หลังจากเวลาผ่านไป อารัดน่าสังเกตุเห็นว่าโจทซา
น่าได้ให้พระเจ้าเป็ นหลักใหญ่ในชีวิตของเธอ เธอ
อธิษฐานตอนมือ้ อาหารและก่อนทาการบ้านและก่อน
สอบ
สุขภาพของเธอก็ดีขนึ ้ ด้วย โรคหอบหืดของเธอไม่
กวนใจเธอมากนัก และคุณหมอบอกว่าเธอสามารถลด
ยาลงได้ โจทซาน่าเล่าข่าวดีให้อารัดน่าฟั งอย่างตื่นเต้น
“ฉันดีใจมากเลยที่หมอลดยาให้ฉัน” เธอกล่าว “ฉัน
รูส้ ึกเหนื่อยกับการกินยามากเลย”
“พระเจ้าทรงช่วยให้เธอลดยาลงได้” อารัดน่ากล่าว
อารัดน่าได้อธิษฐานเผื่อเพื่อนของเธอทุกคืน และ
เธอขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับการสดับฟั งคาอธิษฐาน
ของเธอ
ปั จจุบนั โจทซาน่าไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกับอารัด
น่าแล้ว แต่อารัดน่าไม่ได้ลืมเธอ อารัดน่ายังคงอธิษฐาน
ทุกคืนเผื่อเพื่อนที่ดีของเธอให้ได้มอบหัวใจให้กับพระ
เยซู
“พระเจ้า ขอทรงช่วยเธอให้หายจากอาการป่ วย
เกี่ยวกับการหายใจไม่ว่าเธอจะกาลังเรียนอยู่ที่ใดก็
ตาม” เธออธิษฐาน “ช่วยให้เธอยังคงเดินไปบนทางของ
พระองค์เพื่อว่าเธอจะได้พบกับพระองค์ในสวรรค์” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะนาไปช่วยสร้างโบสถ์ใหม่ในอัมริตสาร์เพื่อแทนที่
โบสถ์เก่า ซึ่งมีคนมานมัสการจนล้นโบสถ์ นี่คือโบสถ์ที่
อารัดน่าไปนมัสการทุกสะบาโตตอนที่เธอยังไม่ได้เรียน
ที่วิทยาลัยอินเตอร์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในรูรค์ ี เมือง
ที่ตงั้ อยู่ห่างจากอัมริตสาร์ไป 25 กิโลเมตร อยู่ทาง
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ใกล้กับชายแดนปากีสถาน บนแผนที่
รูไ้ หมว่าชื่อของอารัดน่า มีความหมายว่า “สรรเสริญ”
เธอเป็ นอย่างชื่อของเธอเลย
รูไ้ หมว่าเมื่อไม่นานมานีอ้ ารัดน่าเพิ่งจะกลายเป็ นเด็ก
กาพร้าคนหนึ่งหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวาน
รูไ้ หมว่าคาอธิษฐานที่อารัดน่าอธิษฐานให้เพื่อนของเธอ
ที่ว่า “โปรดช่วยให้เธอเดินไปตามทางของพระองค์เพื่อ
ว่าเธอจะได้พบกับพระองค์ในสวรรค์” เป็ นคาอธิษฐาน
เดียวกันกับที่แม่ของเธอเองเคยอธิษฐานเผื่อเธอ แม่
ของเธอบอกลูกสาวว่าแม่หวังว่าลูกจะมอบหัวใจให้กับ
พระเยซูในวันหนึ่งและเข้าร่วมกับโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ด
เวนตีส
โปรดอธิษฐานเผื่ออารัดน่าขณะที่เธอคิดตัดสินใจเรื่อง
สาคัญนี ้ อธิษฐานเผื่อเพื่อนของเธอโจทซาน่าให้ได้รูจ้ ัก
พระเจ้าเช่นกัน
อารัดน่ามีขอ้ ความพิเศษสาหรับเด็กๆ ที่ได้ฟังเรื่องของ
เธอ เธอบอกว่า “ฉันอยากให้ทุกคนอธิษฐานต่อพระเจ้า
ทุกวันและอ่านพระคัมภีรท์ ุกวัน”
ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเคยอธิษฐานเผื่อเพื่อนสักคนให้ได้
ไปสวรรค์หรือไม่ ท้าทายให้พวกเขาอธิษฐานเผื่อเพื่อน
สักคนในแต่ละวัน
ดูคลิปของอารัดน่าได้ที่:
https://youtu.be/FIlFl-3ERu4

ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ขอบคุณสาหรับการ
วางแผนที่จะถวายด้วยใจกว้างขวางเพื่ออารัดน่าจะ
ได้นมัสการในโบสถ์ใหม่ที่สวยงาม
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
4

รูคีเสียใจมาก เธอแต่งงานมานานสามปี และยังไม่มีลกู
เลยสักคน
เธอและสามี ดีปัก ได้ไปพบแพทย์ และพวกเขา
อธิษฐานต่อพระไม้และหินมากมาย พวกเขาทาทุกอย่างที่
พวกเขาคิดได้ แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้
วันหนึ่ง หญิงวัย 75 ปี คนหนึ่งชื่อชากินนาได้มาเยี่ยม
สมาชิกในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับรูคี เธอ
ได้ยินว่ารูคีอยากจะมีลูกจึงบอกกับรู คีว่า
“ฉันเชื่อในพระเยซู ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้” ชากินนา
กล่าว “ขอให้ฉันได้อธิษฐานเผื่อเธอนะ”
รูคีไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระเยซู แต่เธอยินดีที่มีใครบาง
คนต้องการอธิษฐานเผื่อเธอ “ฉันต้องการคาอธิษฐานของ
คุณค่ะ” เธอกล่าว “ฉันแต่งงานมาสามปี แล้วและเราไม่มี
ลูกเลย”
“เด็กๆ เป็ นมรดกของพระเจ้า” ชากินนาบอกรูคีและ
เชิญเธอให้คุกเข่าลงบนพืน้ เพื่ออธิษฐาน รูคีเคยคุกเข่าต่อ
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พระเจ้าที่ทาจากไม้และหิน เธอจึงทรุ ดตัวลงข้างชากินนา
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดให้ทอ้ งของรูคีได้เกิดผลเพราะใน
สดุดี 127:3 ทรงสัญญาว่า “บุตรทัง้ หลายเป็ นมรดกจาก
พระเยโฮวาห์” ชากินนาอธิษฐาน สัปดาห์ต่อมาชากินนา
กลับมาอธิษฐานกับรูคีอีก เธอมาอีกครัง้ สัปดาห์ต่อมา
หลังจากนัน้ “เธอรูอ้ ะไรไม๊ เธอก็ควรอธิษฐานเองด้วยนะ”
ชากินนากล่าว “เธอควรมีความเชื่อในพระเยซูเหมือนที่
อับราฮัมมี”
“อับรา..ใครคะ” รู คีถาม เธอไม่เคยได้ยินเรื่องอับราฮัม
ชากินนาเล่าเรื่องที่อบั ราฮัมและซาราห์อธิษฐานสาหรับ
เรื่องลูก พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐานของพวกเขาโดยให้ซา
ราห์มีบุตรชายเมื่อตอนเธออายุ 90 ปี
รูคีคิด “ว้าว ถ้าพระเจ้าสามารถประทานบุตรให้ซาราห์
ตอนที่เธออายุมากขนาดนัน้ ได้ พระองค์ก็สามารถประทาน
ให้ฉันเช่นกัน ฉันเพิ่ง 24 เอง”
รูคีเริ่มอธิษฐานทุกวันเรื่องลูก “พระเยซู พระองค์ทรง

ประทานลูกให้กับซาราห์ โปรดประทานลูกให้ขา้
พระองค์ดว้ ย” เธออธิษฐาน
วันหนึ่งชากินนาเล่าเรื่องที่ฮนั นาห์ได้อธิษฐาน
ของบุตรและพระเจ้าทรงประทานซามูเอลให้เธอ
ความเชื่อของรูคีเพิ่มขึน้ อีกเมื่อได้ฟังเรื่อง เธอคิด “ถ้า
พระเจ้าสามารถประทานบุตรให้ซาราห์และฮันนาห์
พระองค์ก็สามารถประทานลูกให้ฉันได้เช่นกัน”
เธอเริ่มอ่านพระคัมภีรด์ ว้ ยตัวเธอเอง เธอยังคง
อธิษฐานต่อไป หนึ่งปี ผ่านไป สองปี ผ่านไป สามปี
ผ่านไป สี่ปีผ่านไป รูคียงั คงอธิษฐานและอ่านพระ
คัมภีรต์ ่อไป
วันหนึ่ง เธอรูส้ ึกมีอะไรบางอย่างไม่ปกติในท้อง
ของเธอ เธอรีบไปหาหมอ และหมอบอกว่าเธอ
ตัง้ ครรภ์ รูคีขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความดีใจและ
โทรศัพท์บอกข่าวดีของเธอกับชากินนา
“ฉันกาลังจะมีลกู ค่ะ” เธอตะโกน
“พระเยซูทรงตอบคาอธิษฐานของเรา” ชากินนา
กล่าว
รูคีได้ให้กาเนิดลูกสาวคนหนึ่งชื่อว่าแคช หนึ่งปี
ต่อมาเธอมีลูกอีกคน
ทุกวันนีร้ ูคีมีความสุขกับการนาลูกสองคนของ
เธอไปโบสถ์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอัมริตสาร์ทุกวัน
สะบาโต
“พระเยซูทรงมีฤทธานุภาพกว่าสิ่งอื่นใดในโลก”
เธอกล่าว 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยสร้างโบสถ์ใหม่แทนที่โบสถ์เก่าที่
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อยู่ใกล้กับชายแดนปากีสถาน บนแผนที่
➢ ถามเด็กๆ ว่าทาไมเรื่องถึงชื่อว่า “ซาราห์แห่งอินเดีย”

ลองทบทวนเรื่องของอับราฮัมและซาราห์ดู ท้าทาย
เด็กๆ ไม่ให้ยอมแพ้ต่อการอธิษฐานเผื่อสิ่งต่างๆ ที่
สาคัญ
➢ พิจารณาคาแนะนาของรูคีที่มีให้กับเด็กๆ ที่สงสัยว่า

ทาไมคาอธิษฐานของพวกเขาถึงดูเหมือนไม่ได้รบั
คาตอบ “จงเชื่อในพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซู”
เธอกล่าว “พระองค์ทรงเป็ นผูจ้ ัดเตรียมของเด็กๆ
เหมือนกับที่พระคัมภีรไ์ ด้กล่าวว่า ‘บุตรทัง้ หลายเป็ น
มรดกจากพระเยโฮวาห์’”

มีผคู้ นมานมัสการจนล้นในอัมริตสาร์ โบสถ์แห่งนีค้ ือโบสถ์ที่รูคี
และลูกๆ ไปนมัสการ ขอบคุณสาหรับการวางแผนถวายด้วยใจ
กว้างกวางเพื่อว่ารูคีและลูกๆ จะได้นมัสการในโบสถ์ใหม่ที่
สวยงาม
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ตานานเล่าขานกันว่าอัครสาวกโธมัสได้ประกาศข่าวประเสริฐไปยังผูค้ นในอินเดียและก่อตัง้ โบสถ์คริส
เตียนเนสโทเรียนขึน้ ที่ทางใต้ ตามหลักฐานในประวัติศาสตร์บ่งชีว้ ่ามีคริสเตียนเกิดขึน้ ในอินเดียตัง้ แต่
ศตวรรษที่สี่
ยังไม่เป็ นที่ประจักษ์ว่าการสอนของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสได้เข้าไปสู่อินเดียครัง้ แรกเมื่อใดหรือมีการ
ประกาศเริ่มขึน้ เมื่อใด แต่ในปี ค.ศ.1890 เอส.เอ็น. แฮสเคลและ พี.ที. มาแกน ได้เดินทางจากกัลกัตตา
ไปบอมเบย์ในการเดินทางสารวจงานมิชชั่นรอบโลกของพวกเขา
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รถบัสขนาดใหญ่วิ่งไปตามถนนที่ขรุขระบนภูเขาในคืน
ที่มืดมิด
เสียงดนตรีแบบอินเดียจากวิทยุของคนขับรถดังทั่วทัง้
รถบัส ผูโ้ ดยสารมากมายนอนหลับอย่างสบาย
แต่เด็กชายคนหนึ่งวัย 11 ปี ที่ชื่อว่าเซนท์กลับยังตื่นอยู่
เขาและคนอื่นๆ บนรถบัสเพิ่งเสร็จจากการเป็ น
อาสาสมัครที่งานออกหน่วยสุขภาพหนึ่งสัปดาห์ที่หมู่บา้ น
ห่างไกลของอินเดีย เซนท์เห็นคนป่ วยมากมายได้รบั การ
ช่วยเหลือทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เขายังเด็ก
เกินไปที่จะเป็ นหมอ แต่เขามีความสุขกับการได้ช่วยงาน
ต่างๆ และเล่นกับเด็กๆ ที่ป่วย ตอนนีร้ ถบัสกาลังนากลุ่ม
อาสาสมัครไปยังสถานีรถไฟเพื่อกลับบ้าน
มีบางคนพูดขึน้ “หยุดรถด้วย ลาวิเนียเมารถ เธอกาลัง
จะอาเจียนแล้ว”
นั่นเป็ นความจริง ทันทีที่คนขับหยุดรถบัส ลาวิเนียวัย
20 ปี ได้อาเจียนเอาทุกอย่างที่อยู่ในกระเพาะของเธอ
ออกมา
ความจริง ก็ไม่ใช่ลาวิเนียเพียงคนเดียวที่เผชิญกับ
อาการเมารถ ตอนนีท้ ุกคนตื่นและรูส้ ึกอยากจะ
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อาเจียน แต่กลุ่มไม่มีเวลาให้สาหรับการป่ วย พวกเขา
ต้องเดินทางอีกห้าชั่วโมงเพื่อไปยังสถานีรถไฟให้
ทันเวลา
หมอที่ดูแลกลุ่มไม่ตอ้ งการให้คนที่รูส้ ึกเมารถหยุด
รถเพื่ออาเจียนอีก เขาจึงเอายาแก้เมารถออกมาจาก
ชุดปฐมพยาบาลและส่งให้ทุกคน รถบัสกลับเข้าสู่การ
เดินทางบนถนนที่เวียนวนอีกครัง้
ตอนนีด้ ูเหมือนเวลาจะผ่านไปเร็วมาก บางคนพูด
ขึน้ ว่า “เราควรจะต้องไปเร็วกว่านี ้ ไม่งนั้ เราคงจะตก
รถไฟแน่”
ผูโ้ ดยสารคนนัน้ พูดถูก กลุ่มจะต้องไปถึงที่สถานี
รถไฟก่อนที่รถไฟของพวกเขาจะออก คนขับรถบัส
ตระหนักถึงความเร่งด่วนนี ้ และเขาก็เร่งความเร็วมาก
ขึน้ แต่ดูเหมือนเวลาก็วิ่งเร็วขึน้ เท่าๆ กันกับรถบัส
แย่หน่อยตรงที่รถบัสออกจากหมู่บา้ นห่างไกลนัน้
ช้าไปหน่อย และการหยุดเพื่อให้คนเมารถอาเจียนก็
เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ชา้ ไปอีก มันดูเหมือนว่าจะ
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะไปให้ถึงสถานีรถไฟได้ตรงเวลา
พ่อของเซนท์ตรวจดูตารางเวลาออกของรถไฟจาก

ควำมจริงน่ำรู้
➢ รูไ้ หมว่าคนที่เขียนเรื่องนีค้ ือ เดซี่ จุล ซึ่งเป็ นแม่ของ

เซนท์ ชื่อต่างๆ ถูกเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของ
การทางานเป็ นอาสาสมัครรับใช้ในพืน้ ที่เปราะบาง
ของโลก

➢ ภาพประกอบของเรื่องนีแ้ สดงถึงภาพเด็กหญิงคน

หนึ่งที่ได้รบั การช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่หน่วย
แพทย์ซึ่งเซนท์และพ่อแม่ของเขาไปเป็ นอาสาสมัคร

ในโทรศัพท์มือถือของเขา แอพลิเคชั่นแสดงให้เห็นว่า
รถไฟจะออกตรงเวลา
“แปลกนะ” เขากล่าว “ปกติรถไฟมักจะออกสาย
เสมอเลยนะ แต่ครัง้ นีร้ ถไฟจะออกตรงเวลา”
พ่อของเซนท์ลองดูในโทรศัพท์มือถือของเขาใหม่
อีกครัง้ และตรวจดูและตรวจดูตารางเวลารถไฟอีก
รอบ เขาดูเสียใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ “เราอาจจะ
ตกรถ” เขากล่าวอย่างเศร้าๆ
ตอนนีท้ ุกคนกังวลกันหมด ไม่มีใครนอนหลับได้
ลง
ในตอนนัน้ เซนท์พูดขึน้ ว่า
“รถไฟจะต้องรอพวกเรา” เขากล่าว
พวกผูใ้ หญ่ไม่เห็นด้วย

“ลูกรู ใ้ ช่ไม๊ เซนท์ว่าแอพลิเคชั่นนีท้ ี่ใช้ติดตาม
ตารางเวลาของรถไฟน่ะไม่เคยผิดเลย”แม่ของเขา
กล่าว “ดังนั้นรถไฟอาจจะออกไปก่อนที่เราจะไปถึง
สถานี”
“ไม่ครับแม่” เซนท์ยืนยัน “พระเจ้าจะหยุดรถไฟไว้
ให้เรา”
รถบัสไปถึงสถานีรถไฟช้าไป 30 นาที ทุกคนกังวล
กับสถานการณ์ที่แสนเศร้านี ้ พ่อของเซนท์และผูช้ ายอีก
คน โรชาน ไปดูว่ากลุ่มจะต้องรออีกนานแค่ไหนเพื่อจะ
ขึน้ รถไฟขบวนถัดไป แต่ทนั ใดนัน้ ทัง้ สองรีบวิ่งกลับมา
“เฮ้ ทุกคน” พ่อของเซนท์ตะโกน “รถไฟยังไม่ออกไป
เร็วเข้า”
ไม่มีเวลาสาหรับความดีใจแล้ว ทุกคนรีบหยิบ
กระเป๋ าของตัวเองและวิ่งให้เร็วที่สดุ เท่าที่จะเร็วได้เพื่อ
ไปยังชานชาลาตรงที่รถไฟกาลังรอออก วินาทีที่ทุกคน
เข้าไปในรถไฟได้ ท่ามกลางเสียงหอบจากการวิ่ง เซนท์
กระซิบว่า “แม่ครับ ผมบอกแล้วว่าพระเจ้าจะหยุดรถไฟ
ให้เรา”
แล้วเขาก็ยิม้ กว้างให้แม่ ตอนที่ทุกคนกังวลเรื่องของ
รถไฟ เซนท์ระลึกได้ว่าพระบิดาผูส้ ถิตบนสวรรค์ของเขา
ทรงตอบคาอธิษฐานเสมอ และเขาจึงอธิษฐาน 
ขอบคุณสาหรับเงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ ซึ่ง
ได้ช่วยเด็กๆ อย่างเซนท์ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเยซูและ
พลังอานาจของการอธิษฐาน

การเริ่มงานอย่างเป็ นทางการในอินเดียตามที่บอกเล่ากันมาก็คือ ปี ค.ศ.1893 เมื่อ
วิลเลี่ยม เลนเคอร์ และ เอ.ที.สตรุป บรรณากรสองคนจากสหรัฐอเมริกาได้ไปยังมัด
ราสและเริ่มขายหนังสือแอ๊ดเวนตีสในรูปแบบที่ตอ้ งสมัครเป็ นสมาชิกให้กับกลุ่มคน
พูดภาษาอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม เลนเคอร์ได้
รายงานว่ามีกลุ่มแอ๊ดเวนตีสที่กาลังทางานอยู่อีกในหลายเมืองของอินเดียเช่นกัน
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อานุชา นาแกปปา อายุสิบสี่ปี นา้ ตาไหลเมื่อเธอพูด
ถึงพ่อ
เหตุผลก็เพราะว่าพ่อโกรธมากที่เธอมาเป็ นคริสเตียน
เขามุ่งมั่นที่จะทาให้เธอเปลี่ยนใจ
ปั ญหาเริ่มขึน้ เมื่อปี ที่แล้ว เมื่อเพื่อนบ้านเซเว่นธ์เดย์
แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งได้แนะนาให้แม่ได้รูจ้ ักกับพระเยซู
“การไหว้รูปเคารพนัน้ ไม่ถูกต้อง” เพื่อนบ้านคนนัน้
บอก “คุณควรจะต้องมอบใจของคุณให้กับพระเยซู”
หลังจากฟั งเพื่อนบ้านคนนัน้ ขอให้เธอยอมรับพระเยซู
หลายครัง้ แล้ว แม่จึงเริ่มไปโบสถ์แอ๊ดเวนตีสในหมู่บา้ น
ของเธอ เธอพาลูกสาวของเธอไปกับเธอด้วย และ
เด็กหญิงสนุกกับการร้องเพลง
พ่อไม่อยากไปโบสถ์กับแม่และอานุชา และที่เลวร้าย
ยิ่งกว่าคือ เขามุ่งมั่นที่จะหยุดแม่และอานุชาในการไป
โบสถ์ พ่อชีไ้ ปที่รูปเคารพที่ทาด้วยไม้และหินทัง้ 20 รูป
“พระของเราได้ช่วยเรามาหลายปี ” พ่อกล่าว “พระ
ของเราได้ดูแลและปกป้องเรา ทาไมพวกเธอถึงอยากจะ
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ไปโบสถ์เพื่อนมัสการพระเจ้าอื่นอีก”
แม่ไม่พูดอะไร อานุชาก็ไม่พูดอะไร ไม่มีอะไรที่พวก
เขาจะพูดเพื่อทาให้พ่อใจเย็นลงได้ เมื่อพ่อเห็นว่าพวก
เขายังคงไปโบสถ์ เขาพูดไม่ดีกับแม่ พ่อตีอานุชาด้วย
พร้อมกับพูดว่าเธอเป็ นเด็กไม่เชื่อฟั ง
เพื่อนบ้านคนอื่นๆ ล้อเลียนอานุชาและแม่ ซึ่งยิ่งทา
ให้เรื่องเลวร้ายลงไปอีก
“พวกเธอนมัสการพระของเรามาตั้งนาน” คนหนึ่ง
กล่าว “เกิดอะไรขึน้ ที่ทาให้พวกเธอถึงต้องไปนมัสการ
พระเจ้าของคริสเตียนด้วย”
แม้แต่ปโุ รหิตในหมู่บา้ นที่ไม่ใช่คริสเตียนก็เยาะเย้ย
พวกเขา
เมื่อทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเลวร้ายลง
กว่านีไ้ ด้อีกแล้ว พ่อประสบอุบตั ิเหตุรา้ ยแรง พ่อกาลังขี่
จักรยานบนถนนที่มีรถคับคั่ง แล้วรถบรรทุกคันหนึ่งได้
ชนเขา เขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยสภาวะวิกฤติ
“มีเพียงพระเจ้าเท่านัน้ ที่จะช่วยเขาได้” หมอบอกกับ
แม่

แม่และอานุชาอธิษฐานต่อพระเยซูเพื่อช่วยชีวิต
ของพ่อ เพื่อนแอ๊ดเวนตีสก็อธิษฐานด้วย
คุณหมอต้องประหลาดใจที่พ่อดีขึน้ และสามารถ
กลับบ้านได้ภายในเวลาสามสัปดาห์ พ่อกระอัก
กระอ่วนใจที่ได้รบั รูว้ ่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้
ช่วยชีวิตของเขาไว้ แต่ไม่ชา้ ความโกรธของเขาก็
กลับมาอีก และเขาสั่งให้แม่กับอานุชาหยุดไปโบสถ์
แม่และอานุชาต้องแอบออกจากบ้านในเช้าวันสะบา
โต
ปี นีอ้ านุชาสามารถย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประจา
แอ๊ดเวนตีส เธอรู ส้ ึกดีใจที่เธอสามารถนมัสการพระ
เยซูได้โดยไม่ตอ้ งถูกด่าว่าหรือทุบตี เธอได้รบั พระ
คัมภีรเ์ ป็ นของตัวเองที่โรงเรียน เมื่อเธอกลับบ้าน
ในช่วงวันหยุด เธออ่านพระคัมภีรใ์ ห้เพื่อนๆ ของเธอ
ฟั ง เธอได้สอนเพื่อนหลายคนให้อธิษฐาน เหนือสิ่ง
อื่นใด เธออยากจะอ่านพระคัมภีรแ์ ละอธิษฐานกับ
พ่อ เธอขอให้เด็กๆ ทั่วโลกโปรดอธิษฐานเผื่อพ่อของ
เธอเพื่อจะได้รูจ้ กั กับพระเจ้าเที่ยงแท้ดว้ ย 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนของอานุชา โรงเรียน
มัธยมเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสภาษาอังกฤษในอาซัม
นาการ์ ซึ่งอยู่ในรัฐคาร์นาตากาของอินเดีย เพื่อสร้าง

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาอาซัม นาการ์ บนแผนที่
➢ อินเดียเป็ นหนึ่งในประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุด

ในโลก

➢ ด้วยจานวนประชาส่วนใหญ่ของอินเดียนับถือศาสนา
ฮินดู ส่งผลให้ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเป็ น

มังสวิรตั ิ

➢ อินเดียเป็ นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดมาก

ที่สุดเป็ นอันดับสองของโลก รองมาจากสหรัฐอเมริกา
ประชากรประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของอินเดีย
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว และคาดว่า
จะมีจานวนเพิ่มขึน้ เป็ นสี่เท่าภายในทศวรรษหน้า

ชัน้ เรียนใหม่สองห้องเพื่อเด็กๆ จานวนมากขึน้ จะ
สามารถมีโอกาสได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเจ้าเที่ยงแท้
ขอบคุณสาหรับการวางแผนที่จะถวายด้วยใจ
กว้างขวาง
โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหนึ่งทีโ่ รงเรียนของอานุชา

แม้จะถือว่าวัวเป็ นสัตว์
ศักสิทธิ์ และเป็ นเรื่องผิด
กฎหมายที่จะฆ่าพวกมัน แต่คน
อินเดียก็ยงั ใช้นมจากวัว นมที่มีใน
อินเดียส่วนใหญ่จากได้มาจาก
ควาย
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ตอนที่บีแมกชีอายุ 10 ปี เธอปฏิเสธที่จะอธิษฐานต่อ
พระต่างๆ ของพ่อแม่อย่างกล้าหาญ
เรื่องเริ่มต้นขึน้ เมื่อบีแมกชีกลับจากโรงเรียนประจา
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสมาที่บา้ นในช่วงวันหยุด เธอดีใจ
มากที่ได้เจอกับพ่อแม่หลังจากที่ห่างกันไปหลายเดือน ใน
ตอนเช้าบีแมกชีตื่นขึน้ และไปอาบนา้ แล้วแม่ได้เรียกเธอ
ไปที่ศาลเจ้าของครอบครัวเพื่อนมัสการพระต่างๆ ของ
พวกเขา ตรงศาลเจ้ามีภาพของพระต่างๆ ที่ทาจากหินหก
ภาพ ภาพเหล่านัน้ ถูกแขวนต่าๆ บนกาแพงบ้าน ใต้ภาพ
เหล่านัน้ เป็ นชัน้ ไม้ที่มีตะเกียง ธูปหอมและแป้งสีแดงเพื่อ
ใช้ป้ายที่หน้าผาก
บีแมกชีเข้าไปใกล้ภาพเหล่านัน้ อย่างไม่ค่อยเต็มใจ
พ่อและแม่ได้น่งั ขัดสมาธิอยู่บนพืน้ แล้ว พร้อมกับ
น้องสาววัย 9 ปี ของบีแมกชี พ่อสั่งระฆังเล็กๆ เพื่อบอก
ว่าเวลาในการอธิษฐานเริ่มขึน้ แล้ว พ่อและแม่เริ่มสวดใน
นามของพระองค์หนึ่ง พวกเขาไม่ได้หลับตา
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แม่เห็นบีแมกชียืนอยู่ แม่จึงหยุดสวดแล้วบอกกับ
เด็กหญิงว่า “นั่งลงกับเรานี่”
บีแมกชีปฏิเสธ “หนูไม่อยากทาสิ่งเหล่านีค้ ่ะ” เธอกล่าว
แม่มองด้วยความโกรธ แม่รูว้ ่าบีแมกชีได้เรียนรู ้
เกี่ยวกับพระเยซูที่โรงเรียนประจาแอ๊ดเวนตีสเป็ นเวลาห้า
ปี แล้ว แม่รูว้ ่าที่โรงเรียนมีการนมัสการตอนเช้าซึ่งเด็กๆ จะ
นมัสการพระเยซูแทนพระต่างๆ ตามประเพณีวฒ
ั นธรรม
เดิม แม่ไม่สนใจว่าบีแมกชีจะนมัสการพระเยซูที่โรงเรียน
“ตอนที่ลกู อยู่ที่โรงเรียน ลูกเป็ นเหมือนพวกคริสเตียนได้”
แม่กล่าว “แต่เมื่อลูกกลับบ้าน ลูกต้องทาอย่างที่เราทา
กัน”
บีแมกชียงั คงปฏิเสธ คราวนีแ้ ม่โกรธจัด แล้วหันไปที่
น้องสาวของบีแมกชี “อธิษฐานเผื่อตัวเองและพี่สาวของ
ลูกด้วย” แม่ตะคอก
บีแมกชีแอบย่องออกไปอีกห้องขณะที่ครอบครัวของ
เธออธิษฐาน หลังอธิษฐานเสร็จ แม่ตามหาบีแมกชีและ

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาอาซัม นาการ์บนแผนที่

ตีเธอที่ไม่เชื่อฟั ง
บีแมกชีอธิษฐานอย่างสงบขอการช่วยเหลือจาก
พระเยซู
วันต่อมา แม่เรียกให้บีแมกชีอธิษฐานกับครอบครัว
อีกครัง้ ที่บีแมกชีปฏิเสธ และอีกครัง้ ที่เธอถูกลงโทษ
เรื่องเกิดขึน้ เช่นเดิมอีกในวันต่อไปและต่อไปตลอด
ฤดูรอ้ นนัน้ บีแมกชีไม่เปลี่ยนใจ เธอปฏิเสธที่จะ
อธิษฐานต่อรูปเคารพ
ในที่สดุ ปี การศึกษาใหม่ก็เริ่มต้นขึน้ และเธอได้
กลับไปที่โรงเรียนประจาแอ๊ดเวนตีส เธอดีใจที่ได้
กลับไปอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ ของเธอและคุณครูที่ใจดี
เธอดีใจที่เธอจะไม่ตอ้ งถูกตีจากการปฏิเสธไม่อธิษฐาน
ต่อรูปเคารพ เหนือสิ่งอื่นใด เธอดีใจที่สามารถนมัสการ
พระเยซูได้อย่างเสรี เธอเล่าให้ผดู้ ูแลเด็กหญิงฟั งว่าเกิด
อะไรขึน้ ในช่วงปิ ดฤดูรอ้ นนัน้ ผู้ดูแลเด็กหญิงภูมิใจ

ในการยืนหยัดเพื่อพระเยซูของบีแมกชี
ในการนมัสการเช้าวันต่อมา ผูด้ ูแลเด็กหญิงกล่าว
ว่าในพระคัมภีรพ์ ระเจ้าทรงให้เกียรติผทู้ ี่ปฏิเสธที่จะ
อธิษฐานต่อพระอื่นๆ
“รูปเคารพทาจากไม้และหินที่ไม่มีชีวิต” เธอกล่าว
“เรามีเพียงพระเจ้าองค์เดียวผูท้ รงเป็ นพระผู้สร้างของ
เราและไม่ใช่พระต่างๆ ซาตานกาลังพยายาม
หลอกลวงเราด้วยรูปเคารพ”
บีแมกชีเข้าใจว่าพระเจ้าจะต้องภูมิใจในตัวเธอและ
เธอเคยตัดสินใจแล้วที่จะไม่นมัสการรูปเคารพอีก
และเธอก็ไม่ได้นมัสการ ทุกวันนีเ้ ธออายุ 15 ปี แล้ว
และยังคงปฏิเสธที่จะอธิษฐานต่อพระต่างๆ ที่บา้ น
แม่ไม่โกรธแล้วและยังเริ่มอธิษฐานต่อพระเยซูดว้ ย
บางครัง้ บีแมกชีหวังว่าแม่จะอธิษฐานต่อพระเยซู
เพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ ในวันหนึ่ง
“พระยูทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้” เธอกล่าว 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะนาไปช่วยโรงเรียนของบีแมกชี โรงเรียนมัธยมปลาย
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอังกฤษในอาซัม นาการ์ ในรัฐ
คาร์นาตาของอินเดีย เพื่อสร้างห้องเรียนใหม่สองห้อง
เพื่อว่าเด็กๆ อีกจานวนมากขึน้ จะได้เรียนรูว้ ่าพระเยซู
ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้
โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหนึ่งทีโ่ รงเรียนของบีแมกชี

อาหารอินเดียเป็ นที่นิยมไปทั่วโลกแต่มี
ความหลากหลายมากขึน้ อยู่กับแต่ละพืน้ ที่ ซึ่ง
ความหลากหลายนีไ้ ม่ได้สะท้อนให้เห็นใน
ร้านอาหารนอกประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีเฉพาะ
อาหารซึ่งเป็ นที่รูจ้ ักกันดี เช่น ดัล ซาโมซา
นานและไก่ทนั ดูรี
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นมั ส กำรสิ่ ง ชั่ ว ร้ ำ ย
“พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้” ครูกล่าวที่หน้า
ห้อง
คาร์ธิควัยสิบเอ็ดปี หนั ไปหาเพื่อนๆ ที่น่งั ใกล้ๆ กับเขา
ในการนมัสการเช้าที่โรงเรียนประจาเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสในอาซัม นาการ์ ประเทศอินเดีย
“ไม่ใช่ เขาไม่ใช่พระเจ้าเที่ยงแท้” เขากระซิบ “พระ
ต่างๆ ของเราต่างหากเป็ นพระเที่ยงแท้”
เด็กชายคนอื่นๆ พยักหน้าเบาๆ อย่างเห็นด้วยกับเขา
แต่ไม่กล้าจะพูดออกมาดังๆ เพราะกลัวจะถูกทาโทษ
ใครที่ไม่ตงั้ ใจฟั งในการนมัสการจะไม่ได้รบั ประทาน
อาหารเช้า และพวกเขาอยากจะรับประทานข้าวต้ม
อัพม่าอันแสนอร่อย
คุณครูสังเกตเห็นว่าคาร์ธิคกาลังกระซิบกระซาบ
อะไรอยู่ เธอจึงหยุดพูด
“คาร์ธิคพูดอะไรอยู่หรือคะ” เธอถาม
เด็กชายปฏิเสธที่จะตอบ
ครูหนั ไปที่พวกเด็กชายที่น่งั ใกล้เขา “คาร์ธิคพูดอะไร
หรือคะ” เธอถาม
หลังจากอึกอักกันอยู่สกั พัก เด็กชายคนหนึ่งพูดขึน้
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“คาร์ธิคไม่เห็นด้วยที่ว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้
ครับ” เขากล่าว คุณครูไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วกลับไปพูด
สาหรับการนมัสการต่อไป
แต่หลังการนมัสการเสร็จ คาร์ธิคไม่ได้รบั อนุญาตให้
รับประทานอาหารเช้าเพราะรบกวนการนมัสการ แม้ว่า
เขาไม่ชอบที่ตอ้ งถูกทาโทษ แต่เขายังคงก่อกวนการ
นมัสการต่อไปทัง้ ช่วงเช้าและช่วงเย็น
เพื่อจะเข้าใจว่าทาไมเด็กชายถึงก่อกวนการ
นมัสการ เด็กๆ ต้องเข้าใจบางอย่างถึงชีวิตที่บา้ นของ
เขา คาร์ธิคเติบโตขึน้ ในหมู่บา้ นแห่งหนึ่งของอินเดียซึ่ง
ไม่มีโรงเรียนสอนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนัน้ เมื่อเขาอายุ
11 ปี แม่ของเขาจึงส่งเขามายังโรงเรียนประจาแอ๊ดเวน
ตีสซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อเรียน
ภาษาอังกฤษ
คาร์ธิคไม่ได้เป็ นคริสเตียน และเขาไม่ชอบ
โรงเรียนคริสเตียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการ
นมัสการทัง้ หลาย
แต่วนั สะบาโตหนึ่ง เขาได้ฟังคาเทศนาหนึ่งซึ่ง
สัมผัสใจของเขา นักเทศน์เรียกพระเยซูว่าเป็ นพระเจ้า

เที่ยงแท้ผซู้ ึ่งช่วยผูค้ นจากความผิดพลาดของพวกเขา
คาร์ธิคอยากจะรูม้ ากขึน้ และคุณครูได้มอบพระ
คัมภีรภ์ าคพันธสัญญาใหม่เล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งให้เขา
เขาเริ่มอ่านสองสามข้อในแต่ละวันและอธิษฐาน
แต่แล้วเรื่องแย่ๆ ก็เริ่มเกิดขึน้ คาร์ธิคลื่มล้มคาง
แตกขณะที่เล่นอยู่ขา้ งนอก หลังจากนัน้ ต้องไป
โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดไส้เลื่อน เขาสงสัยว่าพระที่ทา
จากหินต่างๆ ของครอบครัวของเขากาลังลงโทษเขา
ที่ไปอธิษฐานต่อพระเยซูหรือเปล่า
ตอนใกล้ปิดภาคเรียน เขาล้มขณะที่กระโดดเล่น
ที่กาแพงโรงเรียน ขาทัง้ สองข้างของเขาบาดเจ็บ
อย่างมาก เขาต้องไปโรงพยาบาลอีกครัง้
เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
นัน้ อีกแล้ว
“ผมจะไม่กลับมาที่นี่” เขายืนกรานกับแม่ “มีแต่
เรื่องแย่ๆ เกิดขึน้ ที่น่นั ”
แต่แม่อยากให้เขากลับไป แม่อยากจะส่งน้องสาว
ของเขาไปที่โรงเรียนนัน้ ด้วย
คุณครูพูดกับเด็กชาย
“ครูอยากให้เธอกลับมาเรียนนะ” ครูกล่าว “มา
เถอะแล้วสิ่งต่างๆ จะต้องดีขนึ ้ ”
คาร์ธิคกลับไปเมื่อเริ่มปี การศึกษาใหม่พร้อมกับ
น้องสาวตัวน้อยของเขา เขาสัญญาว่าจะทดลองกับ
พระเยซูอีกครัง้

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาอาซัม นาการ์บนแผนที่
➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาคิดว่าสิ่งไม่ดีต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับ

คาร์ธิคนัน้ เป็ นเพราะเขาอ่านพระคัมภีรห์ รือเปล่า ถาม
ดูว่าแล้วทาไมสิ่งไม่ดีต่างๆ ถึงเกิดขึน้ คาตอบที่เป็ นไป
ได้ เช่น “เขาไม่ระวังตัว” หรือ “ซาตานอยากจะทาให้
เขาท้อใจกับการอ่านพระคัมภีร”์

“ผมจะอ่านพระคัมภีรม์ ากขึน้ และติดสนิทกับ
พระเจ้ามากขึน้ ” เขาบอกกับคุณครู “ผมอยากจะยืน
หยัดเพื่อพระเยซูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ และเพื่อ
ครอบครัวของผมจะได้รูจ้ กั พระองค์” 


ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนของคาร์ธิค โรงเรียน
มัธยมเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอังกฤษในอาซัม นาการ์
รัฐคาร์นาตากา ประเทศอินเดีย เพื่อสร้างห้องเรียน
ใหม่สองห้อง
โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหนึ่งทีโ่ รงเรียนของคาร์ธิค

บังคาลอร์เป็ นซิลิคอนวัลเลย์
ของอินเดีย มีบริษัทหลากหลาย
ชาติก่อตั้งศูนย์กลางธุรกิจของ
พวกเขาที่นี่ ส่งผลให้เกิดการ
หลั่งไหลเข้ามาของวิศวกรด้านไอ
ที และมีการโยกย้ายเข้าไปใน
เมือง
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รัชมีวัยสิบสี่ปีไม่ชอบอยู่บา้ นตามลาพังกับคุณยาย
ในเมืองไบฮองกัล เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของ
อินเดียกลาง
เมื่อไหร่กต็ ามที่แม่กา้ วออกจากบ้านเพื่อไปซือ้
อาหารหรือเยี่ยมเพื่อนบ้าน คุณยายจะต้องเดินมาหา
รัชมีทนั ที
“หลานกาลังละทิง้ พระต่างๆ ของบรรพบุรุษของเรา
และจะไปเชื่อพระเจ้าที่ไม่รูจ้ กั ” ยายตะโกน
คุณยายไม่เข้าใจว่าทาไมแม่ถึงเริ่มพารัชมีไป
โบสถ์คริสเตียนทุกสัปดาห์หลังจากได้เรียนรูจ้ ักพระ
เยซูจากเพื่อนบ้านคนหนึ่ง คุณยายนมัสการพระต่างๆ
ที่ทาจากหินและไม้ ยายไม่เชื่อในพระเยซู ยายไม่พูด
อะไรเวลาที่แม่อยู่บา้ น แต่ทนั ทีที่แม่ออกไป ยายจะ
ตะโกนว่ารัชมีที่ไปโบสถ์
“มีวดั เล็กๆ ใกล้บา้ นของเรา” ยายกล่าว “หลาย
สามารถไปนมัสการที่น่นั แทนที่จะไปโบสถ์คริสเตียน”
รัชมีพยายามอธิบายว่าโบสถ์คริสเตียนนัน้ ดีนะ
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“ยายจะตะโกนใส่หนูทาไมคะ” เธอถาม “ถ้ายาย
ไปโบสถ์กับเรา ยายจะเข้าใจ”
รัชมีไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเรื่องที่โดนตะโกนต่อว่า
เธอไม่ได้กลัวคุณยาย แต่เธอไม่อยากสร้างปั ญหาใน
ครอบครัว
วันหนึ่ง เสียงคุณยายเริ่มหายไป ยายพูดได้แค่
เบาๆ ยายไม่สามารถส่งเสียงดังตะโกนใส่รชั มีในเรื่อง
การไปโบสถ์ได้ แต่ยายก็ยังคงโกรธอยู่
“แม้ว่าหลานจะละทิง้ พระต่างๆ ของเรา แต่พระ
ต่างๆ ของเราจะไม่ละทิง้ หลาน” ยายกระซิบด้วย
ความโกรธ
ไม่มีใครกังวลเรื่องที่เสียงของยายหายไป ทุกคน
คิดว่ามันจะกลับมาได้เอง รัชมีได้สมัครเข้าเรียนที่
โรงเรียนประจาของเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสและได้จาก
บ้านไปเพื่อศึกษาเล่าเรียน
แต่เมื่อเธอกลับมาที่บา้ นในช่วงปิ ดเทอมในอีกสี่
เดือนต่อมา เสียงของคุณยายหายไปอย่างสมบูรณ์

คุณยายไม่สามารถพูดได้เลย เวลาที่ยายต้องการ
อะไรบางอย่าง ยายต้องทาท่าภาษาใบ้ดว้ ยมือ
รัชมีมีความสุขที่ยายไม่สามารถตะโกนต่อว่าได้
อีกต่อไป แต่เธอก็รูส้ ึกเสียใจกับการไม่มีเสียงของยาย
คุณแม่กังวลมาก “เราควรจะต้องไปโรงพยาบาล
กัน” แม่กล่าว
คุณหมอบอกว่าคุณยายจาเป็ นต้องได้รบั การ
ผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมกล่องเสียงของเธอ ตอนนีค้ ุณยาย
รูส้ ึกกลัว คุณยายไม่อยากรับการผ่าตัด รัชมีอยากจะ
ช่วย และเธอก็ระลึกถึงความเชื่อกันเข้มแข็งของคุณ
ยายที่มีต่อพระต่างๆ ซึ่งทามาจากหินและไม้ของคุณ
ยายได้
“ทาไมคุณยายไม่อธิษฐานต่อพระต่างๆ ของยาย
เพื่อช่วยรักษายายล่ะคะ” เธอแนะนา “แล้วยายก็จะ
ได้ไม่ตอ้ งรับการผ่าตัดไง”
คุณยายได้อธิษฐานต่อพระต่างๆ ของยายมา
หลายเดือนแล้ว ยายเข้าใจว่าพระต่างๆ ของยายคง
จะไม่มีอานาจพอ ยายจึงไม่สามารถพูดกับรัชมีได้
ดังนัน้ ยายจึงได้แค่ยมิ ้
แม่บอกกับเพื่อนๆ ที่โบสถ์ถึงการผ่าตัดที่กาลังจะ
มาถึง และพวกเขาได้อธิษฐานเผื่อคุณยาย โบสถ์
ต่างๆ ในส่วนอื่นของอินเดียได้ยินข่าวเรื่องการผ่าตัด
และได้ร่วมอธิษฐานด้วย รัชมีอธิษฐานกับคุณยาย
“พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยให้คุณยายสามารถหยุด
นมัสการรูปเคารพต่างๆ และเชื่อในพระเยซู พระเจ้า
เที่ยงแท้ดว้ ย” เธออธิษฐาน
นา้ ตาไหลอาบแก้มของคุณยายขณะที่ยายฟั งคา
อธิษฐานนัน้
หลังการผ่าตัด คุณหมอประกาศว่าการผ่าตัด
สาเร็จด้วยดี สามเดือนต่อมาคุณยายกลับไปที่บา้ น
และสามารถพูดได้
คุณยายไม่ตะโกนต่อว่าที่รัชมีไปโบสถ์ในทุกวันสะ
บาโตอีกต่อไป คุณยายไม่พยายามโน้มน้าวให้รชั มี
กลับมานมัสการพระต่างๆ ของครอบครัวอีกต่อไป

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาอาซัม นาการ์และไบฮองกัลบนแผนที่

ด้วย คุณยายกลับไปโบสถ์กับรัชมีและแม่ในทุกๆ วัน
สะบาโต คุณยายได้มอบหัวใจของเธอกับพระเยซูใน
หนึ่งเดือนต่อมาหลังการผ่าตัด
“ฉันสรรเสริญพระเจ้า” รัชมีกล่าว “ปั จจุบนั นีค้ ุณ
ยายไปโบสถ์กับเราทุกวันสะบาโต ก่อนหน้านีเ้ ราเคย
ต้องคอยหลบซ่อนจากคุณยายเพื่อไปโบสถ์ แต่ทุก
วันนีค้ ุณยายไปโบสถ์กับเราด้วย” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยโรงเรียนของรัชมี โรงเรียนมัธยม
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสอังกฤษในอาซัม นาการ์ รัฐ
คาร์นาตากา รัฐหนึ่งของประเทศอินเดีย เพื่อช่วย
สร้างห้องเรียนใหม่สองห้อง เพื่อว่าจะมีเด็กๆ อีก
จานวนมากขึน้ จะสามารถเรียนรู จ้ กั กับพระเยซูได้
รัชมีมีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียน
“เรามีการนมัสการทัง้ ช่วงเช้าและช่วงเย็นใน
หอพักของเรา” เธอกล่าว “ฉันขอบคุณพระเจ้า
สาหรับโรงเรียนแห่งนีซ้ ึ่งได้เป็ นแสงสว่างให้กับคน
มากมายรวมทัง้ ตัวฉันด้วย ฉันอยากจะมอบหัวใจ
ของฉันให้กับพระเยซูตลอดไป”
โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหนึ่งทีโ่ รงเรียนของรัชมี
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แพทย์คิดว่าเรนิตาไม่น่าจะมีชีวิตรอดต่อไปได้
เด็กหญิงวัย 13 ปี หมดสติ และหัวใจของเธอแทบ
จะไม่ทางาน ตอนที่เธอนอนรักษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลที่บังคาลอร์ ประเทศอินเดีย
“เธออาจจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได้” แพทย์บอกกับ
พ่อแม่ของเธอ “แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สดุ เท่าที่
เราจะทาได้”
แอ๊ดเวนตีสประมาณ 100 คนจากโบสถ์ของเรนิ
ตาได้รีบมาที่โรงพยาบาล พวกเขาปลอบประโลมใจ
พ่อแม่นอกห้องไอซียูที่ซึ่งเรนิตานอนอยู่บนเตียง
สมาชิกโบสถ์หลายคนคุกเข่าลงบนพืน้ ที่เย็นยะเยือก
ของโรงพยาบาลและอธิษฐาน คนอื่นๆ กลับไปที่
โบสถ์เพื่ออธิษฐาน
วันต่อมา ศาสนาจารย์และสมาชิกโบสถ์จากโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสทัง้ 15 แห่งในบังคาลอร์ได้มาที่
โรงพยาบาลเพื่ออธิษฐานให้เรนิตา ในหมู่คน
เหล่านัน้ มีนา้ ของเรนิตาอยู่ดว้ ย ชื่อว่ารูธ แมรี่ เธอมี
ความเชื่อในพระเจ้าอย่างมาก
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“หมอทางานของหมอไปนะคะ” รูธ แมรี่บอกกับ
แพทย์ “พระเจ้าของฉันจะดูแลทุกอย่าง”
แพทย์ไม่เชื่อในพระเจ้าและเขาดูราคาญกับคาพูด
ของรูธ แมรี่
เพื่อนๆ ของเรนิตาอธิษฐานกันที่โรงเรียน ครูใหญ่
จัดกลุ่มนักเรียนหมุนเวียนกันอธิษฐานเพื่อเรนิตา
วันที่สาม แพทย์ยงั คงไม่แน่ใจว่าเรนิตาจะมีชีวิต
ต่อไปได้ไหม อย่างไรก็ตาม รูธ แมรี่ ไม่สงสัยเลย
“หมอทางานของหมอนะคะ” เธอกล่าว “พระ
เจ้าของฉันจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง”
คราวนีแ้ พทย์ราคาญจริงๆ เขาสงสัยว่ารูธ แมรี่มี
ความวางใจอย่างมากในพระเจ้าที่มองไม่เห็นได้อย่างไร
สมาชิกโบสถ์ยงั คงอธิษฐานต่อไป สี่วนั ผ่านไป ห้า
วัน สิบวัน วันที่สิบเอ็ด เรนิตาลืมตาขึน้
รูธ แมรี่ผซู้ ึ่งอดอาหารและอธิษฐานเป็ นเวลา 10 วัน
ดีใจมาก
“หมอทางานของหมอต่อไปนะคะ” เธอบอกแพทย์
“พระเจ้าของฉันจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง”

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาบังคาลอร์บนแผนที่

แพทย์รูส้ ึกยิ่งกว่าราคาญ เขารู ส้ ึกโกรธเล็กน้อย
เรนิตาค่อยๆ แข็งแรงมากขึน้ ในวันที่สิบห้า
แพทย์ตดั สินใจทาการผ่าตัดเล็กที่ลาคอของเธอเพื่อ
ช่วยให้เธอสามารถรับประทานได้ดีขนึ ้ รูธ แมรี่ไม่
ค่อยชอบความคิดนัน้
“เธอร้องเพลงให้กับพระเจ้าในโบสถ์” รูธ แมรี่
บอกหมอ “ถ้าหมอทาแบบนัน้ เธออาจจะไม่มีเสียง
ร้องเพลง”
แพทย์ตดั สินใจรอ วันต่อมา เขาไม่อยากจะเชื่อ
สายตาตัวเอง เรนิตาดีขนึ ้ มากจนไม่จาเป็ นต้อง
ได้รบั การผ่าตัด
แพทย์หนั ไปหารูธ แมรี่ “คุณพูดถึงพระเจ้าของ
คุณบ่อย” เขากล่าว “ตอนนีผ้ มเห็นแล้วว่าพระเจ้า
ได้ช่วยเรนิตาไว้ จงขอบคุณพระเจ้าของคุณเถิด”
ข่าวการหายอย่างอัศจรรย์ของเรนิตาได้แพร่
สะพัดไปทั่วทั้งโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยคนอื่นและ

ครอบครัวของพวกเขาประหลาดใจที่ได้เห็นการ
ตอบคาอธิษฐานอย่างอัศจรรย์นี ้ และหลายคน
ได้มาขอให้อธิษฐานเผื่อ
เย็นวันนัน้ เรนิตาได้ยา้ ยออกมาอยู่ในวอร์ด
ธรรมดาทั่วไปของโรงพยาบาล หนึ่งเดือนต่อมา เธอ
สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ หลังจากนัน้ เธอได้
ไปเยี่ยมเยียนโบสถ์ทงั้ 15 แห่งในบังคาลอร์และ
แบ่งปั นคาพยานของเธอ
“ฉันกาลังยืนอยู่ต่อหน้าทุกท่านเป็ นเช่นคา
พยานที่มีชีวิต” เธอกล่าว “โดยผ่านทางพระคุณของ
พระเจ้าเท่านัน้ ที่ทาให้ฉันได้รบั ชีวิตกลับคืนมา
ขอบคุณแต่ละคนและทุกคนสาหรับคาอธิษฐานของ
ท่าน หากปราศจากคาอธิษฐาน ฉันก็ไม่มีตวั ตน
ด้วยคาอธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็ นไปได้” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ ะนาไปช่วยสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโบสถ์เซ
เว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสซาวานาการ์ ทามิล ของเรนิตาซึ่ง
อยูใ่ นบังคาลอร์ ประเทศอินเดีย อาคารปั จจุบนั เก่า
มากและกาลังจะพัง รวมทัง้ จานวนสมาชิกของโบสถ์
ก็มากเกินกว่าขนาดของอาคารแล้ว ขอบคุณสาหรับ
การวางแผนถวายเพื่อโบสถ์แห่งนีด้ ว้ ยใจกว้างขวาง
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี

ขบวนรถสายด่วนชีวิต หรือขบวนรถด่วนจีแวน เรคา เป็ นรถไฟพยาบาลซึ่งวิ่งในอินเดีย
ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1991 เป็ นรายการประกาศสาหรับพืน้ ที่ห่างไกลที่ยากจะเข้าถึง ที่ซึ่งบริการ
ด้านการแพทย์ยังไปไม่ถึง โดยใช้การเดินทางผ่านทางรางรถไฟของอินเดีย รถไฟมีหอ้ งผ่าตัด
สองห้องพร้อมกับโต๊ะห้าโต๊ะ มีเตียงสาหรับนอนพักฟื ้ นติดตัง้ ไว้หกเตียง รถไฟยังมีหอ้ งตรวจ
ตา เก้าอีท้ าฟั น ห้องแลปและห้องเอ็กซเรย์ด้วย มีพนื ้ ที่สาหรับเจ้าหน้าที่ โดยมีหอ้ งครัวหนึ่ง
ห้องและหอนอนพักพร้อมเตียงนอน 12 เตียง เจ้าหน้าที่สามารถทาหัตถการผ่าตัดกระดูก
และสายตา หรือศัลยกรรมสาหรับเคสเพดานโหว่และแผลไฟไหม้ได้ดว้ ย
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พ่อและแม่น่งั ลงกับริชออนเพื่อคุยเรื่องของเล่นของ
เขาเมื่อพวกเขาต้องย้ายจากเมืองใหญ่มายังบ้านเล็กๆ
ติดกับภูเขาในประเทศอินเดีย
“ลูกไม่จาเป็ นจะต้องมีพวกของเล่นใหญ่ๆ พวกนัน้
แล้ว” พ่อกล่าว “ลูกกาลังจะต้องยุ่งกับการทาสิ่งต่างๆ
อย่างอื่นมากกว่าเล่นกับของเล่นพวกนี”้
แม่พูดถึงเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นใกล้กับบ้าน
ใหม่ของพวกเขา
“เด็กๆ ในหมู่บา้ นยากจนและไม่มีของเล่นดีๆ
เหมือนกับลูก” แม่กล่าว “ทาไมลูกไม่บริจาคของเล่นชิน้
ใหญ่ๆ ของลูกให้พวกเขาล่ะ”
ริชออนเป็ นเด็กชายที่เชื่อฟั ง และเขาไม่ว่าอะไรกับ
การบริจาคของเล่นของเขา เขาบริจาคของเล่นให้กับ
เด็กชายและเด็กหญิงในหมู่บา้ น เด็กๆ ในหมู่บา้ น
ตื่นเต้นกับของขวัญเหล่านี ้ พวกเขาไม่เคยมีของเล่นที่
ดีๆ แบบนีเ้ ป็ นของตัวเองมาก่อนเลย ริชออนดีใจที่เห็น
พวกเขามีความสุข มันรู ส้ ึกดีที่ได้ทาอะไรบางอย่างดีๆ
เพื่อคนอื่น ขณะที่เวลาผ่านไป ริชออนเห็นได้ว่าที่พ่อกับ
แม่พูดไว้นนั้ เป็ นความจริง เขายุ่งมากจริงๆ เขาเรียน
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ภาษาอังกฤษ ฮินดี และภาษาอื่นๆ กับแม่ พ่อสอน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เขาเรียนโรงเรียนบ้าน
เวลาที่ริชออนไม่ตอ้ งเรียน เขาทางานในสวนของ
ครอบครัว ปลูกต้นไม้ ถอนวัชพืชและเก็บข้าวโพด
มะเขือเทศและผลผลิตอื่นๆ ทุกวันเขาจะท่องข้อพระ
คัมภีรส์ ามข้อ หลังจากผ่านไปสองสามเดือน เขา
สามารถท่องจาได้หลายบท เช่น สดุดี 23, สดุดี 51,
สดุดี 91, ยอห์น 1, ยอห์น 2 และฮีบรู 11 ริชออนไม่มี
เวลามากนักในการเล่นกับของเล่นชิน้ เล็กๆ ของเขา
ดังนัน้ เขาจึงบริจาคบางส่วนให้กับเด็กๆ ในหมู่บา้ นอีก
เด็กๆ ในหมู่บา้ น โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ กลายเป็ น
เพื่อนๆ ของริชออนอย่างรวดเร็ว ตอนแรกพวกเขา
ชอบริชออนเพราะริชออนให้ของเล่นพวกเขา แต่เมื่อ
พวกเขาเริ่มรูจ้ กั ริชออน จึงเห็นว่าเขาเป็ นเด็กชายที่ใจ
ดี สุภาพ พวกเขาชอบไปที่บา้ นของริชออนที่อยู่ขา้ ง
ภูเขานอกหมู่บา้ น
ริชออนชอบเล่นกับเด็กๆ ในหมู่บา้ น บางครัง้ พวก
เขาเล่นกับของเล่นเก่าของริชออน แต่ส่วนใหญ่พวก
เขาเล่นสมมุติว่าอยู่ในโบสถ์กัน

เห็นไหมว่าเด็กๆ ในหมู่บา้ นไม่ใช่คริสเตียน พ่อ
แม่ของพวกเขาก็ไม่ใช่คริสเตียน พวกเขาไม่รูอ้ ะไร
เกี่ยวกับพระเจ้าผูท้ รงสร้างโลกหรือพระเยซูผทู้ รง
สิน้ พระชนม์เพื่อไถ่บาปของผูค้ นเลย พวกเขาไม่รู้
อะไรเลยเกี่ยวกับการอธิษฐานต่อพระเจ้า
แต่ดว้ ยการเล่นโบสถ์ ริชออนได้สอนเด็กๆ
เกี่ยวกับพระเยซู เด็กๆ จะนั่งกันบนพืน้ ดินขณะที่ริ
ชออนเล่าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับอาดัมและเอวา เรือโน
อาห์ เดวิดและโกลิอทั และเรื่องดาเนียลในถา้ สิงโต
ให้พวกเขาฟั ง เขาเล่าให้พวกเขาฟั งถึงการ
สิน้ พระชนม์ของพระเยซูบนกางเขนเพื่อประทาน
ชีวิตนิรนั ดร์ให้กับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ เขาชวนให้
พวกเด็กๆ อธิษฐานต่อพระเยซู เขาขอให้เด็กๆ ยืน
ขึน้ แล้วริชออนก็แสดงให้พวกเขาดูว่าจะอธิษฐาน
อย่างไร
“พระเจ้าที่รัก” เขากล่าว “ขอบพระคุณสาหรับ
การเป็ นเพื่อนที่ดีที่สดุ ของเรา โปรดช่วยให้เราให้
เป็ นเด็กดี ในนามพระเยซูเจ้า อาเมน”
เด็กๆ คนอื่นเริ่มพูดตามคาอธิษฐานของริชออน
พวกเขาเล่าเรื่องต่างๆ ในพระคัมภีรใ์ ห้พ่อแม่ฟัง
แล้วมีพ่อแม่บางคนได้มาถามพ่อแม่ของริชออนถึง
เรื่องของพระเยซูมากขึน้
ริชออนไม่มีเวลาสาหรับวีดีโอเกมหรือโทรทัศน์
เขาไม่ได้เล่นเฟสบุ๊คหรืออินสตาแกรม เขาแทบจะ
ไม่ได้เล่นของเล่นเล็กๆ ที่เหลืออยู่ในบ้านด้วย เขายุ่ง

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หารัฐคาร์นาตากาของอินเดียบนแผนที่ ริชออนอาศัย

อยู่ในชนบทบริเวณแถบภูเขาในรัฐนี ้
➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะสามารถเป็ นมิชชันนารี

เหมือนริชออนได้อย่างไร คาตอบที่เป็ นไปได้ เช่น
บริจาคของเล่น หรือใช้เวลาในการอธิษฐานมากขึน้
และพูดคุยเรื่องพระคัมภีรก์ ับเพื่อนๆ
➢ ท้าทายเด็กๆ ให้ลองทาเหมือนริชออนและท่องจาข้อ

พระคัมภีรอ์ ย่างน้อยสามข้อในทุกวัน
➢ หนุนใจเด็กๆ ให้ทางานในสวนและปลูกต้นไม้อาจจะ

เป็ นในร่มหรือกลางแจ้ง เอลเลน ไวท์ ได้เขียนไว้
เกี่ยวกับการพบกับพระเจ้าในการทาสวนในหนังสือ
“Child Guidance” บทที่เจ็ด ในหัวข้อบทเรียนที่
นาไปปฏิบตั ิได้จริงจากหนังสือแห่งธรรมชาติ สามารถ
อ่านในภาคภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ที่:
https://m.egwwritings.org/en/book/8.215#215

➢ ดูคลิปของพ่อของริชออน ซึ่งชื่อว่าวิลเบอร์ได้ที่:
https://youtu.be/3vKLFWHBzcE

มากกับการเป็ นมิชชันนารีเพื่อพระเยซู

บังคาลอร์เป็ นแหล่งนา้ สาหรับใช้ในเมืองซึ่งมา
จากทะเลสาบมากกว่า 25 แห่ง ซึ่งเป็ นที่พกั ผ่อน
หย่อนใจแสนสงบเงียบ ทะเลสาปเหล่านีเ้ ป็ นบ้าน
ของระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ของพืชและสัตว์
ประกอบด้วยลิลลี่, ไก่ฟ้าหางจาคาน่า, นกทอผ้า,
นกกระเต็นและเฟิ รน์
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พ่อเป็ นห่วงอนุโรดวัย 11 ปี แม้ว่าเด็กชายจะเรียน
จบเกรดเจ็ดแล้วก็ตาม แต่เขาก็ผ่านแต่ละชัน้ มาอย่าง
ยากเย็น เขายังไม่สามารถอ่านคาในภาษาอังกฤษได้
อ่านได้แค่ภาษาฮินดี
พ่อสังเกตุเห็นว่าศาสนาจารย์เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวน
ตีสที่อยู่ในเมืองของพวกเขา เมืองคาซีปุระ มีลูกชาย
สองคนซึ่งได้คะแนนสูงเป็ นอันดับต้นๆ ที่โรงเรียน
ประจาแอ๊ดเวนตีสในพาราณสี ที่อยู่ห่างออกไป 60
กิโลเมตร
“ลูกชายของผมเรียนได้แย่ครับ” พ่อบอกกับศาสนา
จารย์ “เขาไม่สนใจเรื่องเรียนเลย” ศาสนาจารย์มี
ความคิดหนึ่ง “ลองส่งลูกชายของคุณไปโรงเรียนแอ๊ด
เวนตีสไหมครับ” เขากล่าว
พ่อไม่ได้เป็ นคริสเตียน แต่เขาเห็นดีดว้ ยกับ
คาแนะนานัน้ ในเวลาต่อมาวันเดียวกันนัน้ เขาได้บอก
แผนนีก้ ับลูกชายของเขา
อนุโรดไม่อยากไปโรงเรียนที่ไหน แต่เขารูส้ ึกเบื่อ
มาก เขาอยากเจออะไรใหม่ๆ เขาจึงพอใจกับการที่พ่อ
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ธั น วาคม

ได้วางแผนส่งเขาไปโรงเรียนประจา
แต่เมื่ออนุโรด พ่อแม่ของเขาและศาสนาจารย์ไปถึง
ที่โรงเรียน พวกเขาเพิ่งรู ว้ ่าหอพักเต็ม หอพักชายทั้ง 80
เตียงเต็มหมด หอพักหญิงซึ่งมีหอ้ งสาหรับเด็กหญิง 40
คนก็เต็มเช่นกัน อนุโรดมองไปที่พ่อแม่ของเขา สงสัยว่า
จะทายังไงดี พ่อแม่ของเขามองไปที่ศาสนาจารย์ สงสัย
ว่าจะทายังไงดี ศาสนาจารย์ไม่รูว้ ่าจะมองไปที่ใครดี ไม่
มีใครรูว้ ่าจะทายังไงดี อนุโรดต้องอยู่ที่หอพักถ้าเขาจะ
เรียนที่โรงเรียนนี ้ เขาไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บา้ นแล้ว
เดินทางไปกลับโรงเรียนโดยใช้เวลาสามชั่วโมงทุกวันได้
อนุโรดผิดหวังมาก เขาหวังว่าจะมีชีวิตใหม่ แต่
ตอนนีด้ ูเหมือนว่าเขาจะต้องกลับไปใช้ชีวิตเดิมๆ อีก
เป็ นครัง้ แรกที่เขาอธิษฐาน เขาไม่รูจ้ กั พระเจ้า แต่เขาคิด
ว่าเขาจะลองพูดกับพระองค์ดู เขาอธิษฐานขณะที่ยืน
อยู่ดา้ นนอกของหอพัก
“พระเจ้า ผมอยากจะเรียนที่นี่จริงๆ” เขากล่าว
มันเป็ นคาอธิษฐานง่ายๆ เขาไม่เคยขออะไรจาก
พระเจ้า เขาแค่บอกกับพระเจ้าถึงความปรารถนาที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ จากใจของเขา

ขณะที่อนุโรด พ่อแม่ของเขาและศาสนาจารย์
สงสัยว่าจะทายังไงดี ครูที่โรงเรียนคนหนึ่งได้ยิน
เกี่ยวกับสถานการณ์นี ้ เธอจึงมาหาเด็กชายผูโ้ ดด
เดี่ยวคนนี ้
“ทาไมเธอไม่มาอยู่กับครูที่บา้ นของครู ล่ะ” เธอ
กล่าว
อนุโรดไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เขาได้ยิน
“ผมอยู่กับครูได้ไม๊ครับ” เขาถามพ่อแม่ของเขา
อนุโรดดีใจมากเมื่อพ่อแม่ของเขาอนุญาต พระเจ้า
ทรงฟั งคาอธิษฐานของเขา
เย็นวันนัน้ เขารูส้ ึกไม่มีความสุขหลังจากที่พ่อกับ
แม่กลับไปแล้ว เป็ นครัง้ แรกที่เขาต้องอาศัยอยู่ห่าง
จากบ้าน นา้ ตาไหลอาบแก้มของเขา และเขาได้
อธิษฐานอีกเป็ นครัง้ ที่สอง ขณะคุกเข่าลงข้างเตียง
ของเขา เขากล่าวว่า “พระเจ้าครับ พระองค์ทรงเป็ น
ครูของผม โปรดทรงนาผมด้วย”
อนุโรดชอบโรงเรียนใหม่ของเขา เขาชอบเรียนรูจ้ าก
พระคัมภีรแ์ ละเขามีความสุขกับการอ่านสดุดีและ
สุภาษิตเป็ นพิเศษ เป็ นครัง้ แรกที่เขาได้คะแนนสูงมาก
ที่สดุ เท่าที่เคยเรียนมา เขารูว้ ่านั่นเป็ นเพราะพระเจ้า
ทรงช่วยให้เขามีคะแนนที่ดีขนึ ้ พระเจ้าทรงกาลังตอบ
คาอธิษฐานของเขาที่จะทรงเป็ นครูของเขา เขาได้
มอบหัวใจของเขาให้กับพระเยซู
ทุกวันนี ้ อนุโรดอายุ 19 ปี แล้ว และตื่นเต้นกับการ

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาคาซีปุระและพาราณสีบนแผนที่
➢ ดูคลิปของอนุโรด ได้ที่ :
https://youtu.be/9WRw3qFIn74

ได้เรียนรูถ้ ึงแผนการของพระเจ้าที่ทรงมีสาหรับเขา
ในอนาคนข้างหน้า เขาไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะ
เรียนจบชัน้ เรียนต่างๆ ในโรงเรียนได้ และเพิ่งปี นีท้ ี่เขา
ได้เรียนจบช่วงชัน้ มัธยมแล้ว
“แผนการของเรานัน้ จากัด” เขากล่าว “แต่พระเจ้า
ทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะสามารถ
จินตนาการได้ และพระองค์ทรงพร้อมที่จะนาเรา” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ ะนาไปช่วยสร้างหอพักใหม่แห่งหนึ่งที่
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพาราณสี เพื่อว่าจะมี
ห้องเพิ่มมากขึน้ สาหรับเด็กๆ ที่จะเข้ามาเรียนรูจ้ าก
ครูที่ดีที่สดุ นั่นก็คือ พระเยซู

สัญลักษณ์ประจาชาติของอินเดียคือ
เสือเบงกอลที่ใกล้จะสูญพันธุแ์ ล้ว
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วันหยุดช่วงฤดูรอ้ นเพิ่งเริ่มต้นขึน้ และแอ็บอีเชควัย
12 ปี ก็มีความสุขกับการได้กลับจากโรงเรียนประจามา
อยู่ที่บา้ น
แต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึน้
วันหยุดช่วงฤดูรอ้ นสี่วนั ผ่านไป แอ็บอีเชคกาลังเล่น
บอลกับมาฮีมา น้องสาววัย 11 ปี ของเขาที่ระเบียงหน้า
บ้าน ตอนนัน้ เวลาประมาณสี่โมงเย็น เกือบจะถึงเวลา
อาหารเย็น
หลังจากเตะบอลออกไป แอ็บอีเชคล้มลงบนพืน้
และตัวของเขาสั่นอย่างรุนแรง มือทัง้ สองข้างของเขา
หงิกงอ และนา้ ลายฟูมปาก
มาฮีมากรีดร้องและวิ่งไปหาแม่ในครัว
“มาเร็วค่ะ มาเร็ว” เธอตะโกน “มาดูว่าเกิดอะไรขึน้ ”
แม่วิ่งมาที่ระเบียงและเห็นลูกชายของเธอหมดสติ
และนอนสั่นอยู่บนพืน้ แม่รอ้ งไห้ออกมา พยายาม
รวบรวมความคิด เธอโทรศัพท์ไปยังโทรศัพท์มือถือของ
สามี
“แอ็บอีเชคเดินไม่ได้พูดก็ไม่ได้” แม่กล่าว “โปรดรีบ
กลับมาบ้านด้วยค่ะ”
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พ่อทางานเป็ นคนสอนพระคัมภีร์ และเขากาลังนา
กลุ่มประชุมอธิษฐานในเมือง เขารีบกลับบ้าน มาถึง
บ้านในอีกสองชั่วโมงต่อมา ในระหว่างนัน้ แม่อมุ้
แอ็บอีเชคขึน้ มา ทัง้ ที่ยงั หมดสติและพาเขาไปที่เตียง
ของเขา เวลาต่อมาเด็กชายได้สติอีกครัง้ แต่เขา
เคลื่อนไหวไม่ได้ และนั่นคือสภาพตอนที่พ่อกลับมาถึง
บ้าน
โรงพยาบาลของรัฐปิ ดในเวลากลางคืน และพ่อไม่มี
เงินพอที่จะพาลูกไปยังโรงพยาบาลเอกชน ครอบครัว
จะต้องคอยจนเช้าเพื่อพาแอ็บอีเชคไปหาหมอ
พ่อและแม่วางมือของพวกเขาลงบนศีรษะของลูก
ชายของพวกเขาและอธิษฐาน แม่รอ้ งไห้ มาฮีมายืนอยู่
ใกล้ๆ และฟั ง
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งทุก
อย่าง” พ่ออธิษฐาน “พระองค์ทรงรู ถ้ ึงความเจ็บป่ วยที่
ไม่ทราบสาเหตุนี ้ ข้าพระองค์รูแ้ น่ว่าพระองค์สามารถ
รักษาลูกชายของข้าพระองค์ได้”
ในตอนเช้า พ่อและแม่พาแอ็บอีเชคไปโรงพยาบาล
คุณหมอได้ส่งตรวจทุกอย่าง และพบว่ามีเนือ้ งอกขนาด

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาพาราณสีบนแผนที่
➢ รูไ้ หมว่าคุณพ่อของแอ็บอีเชคมีชื่อว่า

ราเจช เชาด์ฮารี เขาคือคนที่ถ่ายรูปคู่กับลูกชาย
ของเขา
➢ ดูคลิปของแอ็บอีเชคได้ที่ :
https://youtu.be/ajHhmwR7Lhw

เล็กอยู่ในสมองของแอ็บอีเชค เนือ้ งอกเป็ นสาเหตุทา
ให้เขาหมดสติที่ระเบียง หมอให้ยาสาหรับ 15 วัน
“ถ้ายาได้ผล ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย” หมอกล่าว
“แต่ถา้ ไม่ เขาจาเป็ นจะต้องรับการผ่าตัด”
คืนนัน้ ที่บา้ น ครอบครัวอธิษฐานเผื่อแอ็บอีเชค
“พระเจ้า โปรดช่วยให้ยารักษาลูกชายของเราได้ดว้ ย”
พ่อกล่าว
สมาชิกโบสถ์อธิษฐานเผื่อแอ็บอีเชค พ่อติดต่อ
เพื่อนๆ ของแอ็บอีเชคที่โรงเรียนประจา และพวกเขา
ก็อธิษฐานเผื่อด้วย ทุกคนอธิษฐานตลอดเวลา 15
วันต่อมา
เมื่อถึงวันที่ 15 ครอบครัวกลับไปพบหมอ
“เขาเป็ นยังไงบ้างครับ” หมอถาม
“เขาดีขนึ ้ มากครับ” พ่อกล่าว
“มาลองส่งตรวจกันดูว่าเนือ้ งอกเป็ นยังไงบ้าง”
หมอกล่าว
หมอส่งตรวจและเขาไม่พบร่องรอยของเนือ้ งอก
เลย เขาตกใจ
“นี่เป็ นไปได้ไง” เขาถาม
เขาให้ยาแอ็บอีเชคอีก 15 วันและบอกกับพ่อว่า
“ถ้าลูกชายของคุณปกติดีหลังจากนี ้ เขาก็ไม่
จาเป็ นต้องรับการผ่าตัด เขาแค่จาเป็ นต้องรับยา
ต่อไปอีกหนึ่งปี ”

พ่อและแม่ดีใจมากที่เนือ้ งอกหายไป มันคือการ
อัศจรรย์! ทัง้ ครอบครัวสรรเสริญพระเจ้าที่บา้ น
“ขอบพระคุณพระเจ้า” พ่ออธิษฐาน
ครอบครัวยังคงอธิษฐานต่อไปทุกวันเผื่อเด็กชาย
สมาชิกโบสถ์อธิษฐานเช่นกัน แอ็บอีเชคกลับไปโรงเรียน
ประจาหลังช่วงวันหยุดฤดูรอ้ น และเพื่อนร่วมชัน้ ของเขา
อธิษฐานเผื่อเขา
หนึ่งปี ผ่านไป คุณหมอนัดตรวจอีกครัง้ ผลแสดง
ออกมาว่าไม่มีเนือ้ งอกแล้ว “ไม่มีอะไรเลย” หมอกล่าว
“เขาปกติดีแล้ว”
ครอบครัวดีใจมาก พระเจ้าทรงสาแดงการอัศจรรย์
ยิ่งใหญ่
แต่น่นั ยังไม่จบ เพื่อนบ้านที่ไม่เชื่อในพระเยซูได้ยินเรื่อง
การอัศจรรย์นีแ้ ละได้ขอให้พ่อของแอ็บอีเชคอธิษฐานเผื่อ
พวกเขา พวกเพื่อนบ้านเคยล้อเลียนแอ็บอีเชคและ
ครอบครัวของเขาที่พวกเขาเป็ นคริสเตียน แต่ทัศนคติของ
พวกเขาได้รบั การเปลี่ยนแปลง พวกเขากลายเป็ นเพื่อน
สนิทกันและพวกเขาอยากจะมอบหัวใจของพวกเขาให้กับ
พระเยซู
แอ็บอีเชครูส้ ึกขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับสุขภาพที่ดี
เขาดีใจที่พระเจ้าทรงตอบคาอธิษฐาน และเขาดีใจที่พระ
เจ้าสามารถใช้ความเจ็บป่ วยของเขาเพื่อช่วยให้เพื่อน
บ้านทัง้ หลายได้เรียนรู จ้ กั พระองค์ เขาอยากจะเป็ น
มิชชันนารีเหมือนพ่อของเขา “หลังจากฉันเรียนจบ ฉัน
อยากจะทางานเพื่อพระเจ้า” เขากล่าว”ฉันจะแบ่งปั น
เรื่องราวของฉันกับทุกคนที่ยงั ไม่รูจ้ ักพระคริสต์” 


ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ ะนาไปช่วยสร้างหอพักใหม่หนึ่งแห่งที่โรงเรียนของ
แอ็บอีเชค โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสพาราณสี
เพื่อว่าจะมีเด็กๆ อีกจานวนมากขึน้ ที่จะสามารถได้
เรียนรูเ้ กี่ยวกับพระเยซู
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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มาริลีนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
ดังนัน้ เธอจึงไม่เคยมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับการรักษาวัน
สะบาโต แต่เธอต้องสอบครัง้ สุดท้ายนอกโรงเรียนกับ
การสอบของรัฐบาล เมื่อเธอไปลงทะเบียนสอบ เธอ
พบว่ามีการสอบหนึ่งต้องทาการสอบในวันสะบาโต
เท่านัน้ มาริลีนไม่รูจ้ ะทาอย่างไรดี
คุณครูที่มีเมตตาคนหนึ่งที่ศูนย์การสอบของรัฐได้มี
ทางออกให้ เธอแนะนาให้มาริลีนแวะมาที่ศูนย์การสอบ
ของรัฐก่อนไปโบสถ์ในวันสะบาโตสักสองสามนาที แล้ว
เธอก็แค่มาเขียนชื่อลงในกระดาษข้อสอบแล้วค่อย
กลับไปโบสถ์
“การสอบนีเ้ ป็ นการสอบทางเลือก ดังนัน้ หนูจะไม่มี
ปั ญหาอะไรเลยหากสอบตกในการสอบนี”้ คุณครูกล่าว
“แต่หนูตอ้ งทาการสอบ ดังนัน้ หนูก็แค่มาเขียนชื่อ แล้ว
ค่อยกลับไปที่โบสถ์”
ความคิดนัน้ ช่างน่าสนใจ มาริลีนต้องสอบเพื่อจะได้
เลื่อนระดับชัน้ ต่อไป แต่เธอรู ส้ ึกว่ายังไงมันก็ไม่ถูกต้อง
นักกับการไปที่ศูนย์สอบในวันสะบาโต แม้จะแค่ไป
เขียนชื่อของเธอก็ตาม
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“มันไม่ได้ต่างกันเลยระหว่างการไปสอบในวัน
สะบาโตกับการไปที่ศูนย์สอบเพื่อเขียนชื่อของฉันใน
วันสะบาโต” มาริลีนกล่าว “แม้ว่าฉันจะต้องตกปี นี ้
ฉันก็จะรักษาวันสะบาโต”
มาริลีนทาการสอบอื่นๆ ทัง้ หมดและได้รบั คะแนนที่
ดี แต่เธอไม่ไปสอบในวันสะบาโต และผลก็คือ เธอไม่
สามารถเลื่อนชัน้ ได้ เธอต้องเรียนซา้ ชัน้ ในปี การศึกษา
หน้า
พ่อดีใจที่มาริลีนเลือกที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและ
สะบาโตของพระองค์ พ่อรูว้ ่ามาริลีนรู ส้ ึกอย่างไร ก่อน
หน้านีห้ ลายปี ตอนที่พ่อเองยังเรียนอยู่ เขาเคยต้อง
เรียนซา้ ชัน้ เช่นกัน เพราะเขาปฏิเสธที่จะไปทาการ
สอบในวันสะบาโต แต่พ่อเป็ นกังวลว่ามาริลีนอาจจะ
ต้องเผชิญกับปั ญหาวันสะบาโตแบบเดียวกันอีกในปี
ถัดไป
พ่อพามาริลีนไปยังสถานที่เงียบๆ เพื่อพูดคุย พ่อ
เตือนความจากับเธอว่าพ่อเองก็เคยต้องเรียนซา้ ชัน้
เพราะการสอบในวันสะบาโต “พระเจ้ารักลูก และ
พระองค์ทรงมีความสามารถไม่จากัดที่จะช่วยลูกๆ
ของพระองค์” พ่อกล่าว

มาริลีนจับมือของพ่อไว้ขณะที่พ่อพูด แล้วเธอก็
พูดบ้าง
“พ่อคะ ไม่ตอ้ งกังวล” เธอกล่าว “เมื่อคืน หนู
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับประสบการณ์นี”้ คาพูด
ของเธอทาให้พ่อประหลาดใจ เธอพูดต่อ
“ตอนที่หนูยงั เล็ก หนูได้ยินข่าวพันธกิจมากมาย
เกี่ยวกับเด็กชายและเด็กหญิงที่ตอ้ งผ่านช่วงเวลา
ยากลาบากเพราะพวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะละเมิดวัน
สะบาโต” เธอกล่าว “หนูชื่นชมพวกเขา ตอนนีพ้ ระ
เจ้าทรงประทานโอกาสให้หนูไม่ใช่เพียงแค่ชื่นชมกับ
การตัดสินใจของพวกเขา แต่ได้ลองมันด้วยตัวเอง
มันเป็ นความเจ็บปวดที่แสนหวานค่ะ” พ่อไม่
สามารถทนเงียบต่อไปได้อีก
“มาริลีน นี่คือการสูญเสียที่ได้ประโยชน์” เขา
กล่าว
เธอพยักหน้าเห็นด้วย
“หนูมีความสุขมากกว่าผิดหวังค่ะ” เธอกล่าว
“ขอบคุณค่ะพ่อ ที่แสดงให้หนูเห็นถึงความสาคัญ
ของสะบาโตของพระเจ้า” พ่อและมาริลีนคุกเข่าลง
ขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน พวกเขาเชื่อว่า
ประสบการณ์นนั้ คือของขวัญจากพระเจ้า
ปี นี ้ มาริลีนต้องเรียนซา้ ชัน้ เธอไม่ได้กังวลว่าจะ
เกิดอะไรขึน้ กับการสอบครัง้ สุดท้ายของเธอ ทั้งหมด
ที่เธอต้องการจะทาคือเชื่อฟั งพระเจ้า และเธอเชื่อว่า
พระองค์จะกระทาส่วนที่เหลือ 
สามปี ก่อน ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาดิมาปูร ์ ประเทศอินเดีย บนแผนที่
➢ ถามเด็กๆ ว่าทาไมมาริลีนและพ่อถึงเห็นว่าการทดลอง

เป็ นเหมือน “ความเจ็บปวดที่แสนหวาน” (คาตอบที่
เป็ นไปได้คือ การทดลองได้ให้โอกาสมาริลีนได้แสดงถึง
ความรักของเธอที่มีต่อพระเจ้าโดยการสัตย์ซื่อ) ผูส้ อน
สามารถอธิบายสถานการณ์ให้เด็กๆ ฟั งแบบนี:้ ถาม
เด็กๆ ว่าพวกเขาแสดงความรักต่อพ่อแม่ของเขา
อย่างไร (คาตอบที่เป็ นไปได้ เช่น กอดและหอม ช่วย
ทางานบ้าน ให้ของขวัญ และเชื่อฟั ง) ถามเด็กๆ ว่า
เด็กๆ จะสามารถแสดงความรักต่อพระเยซูได้อย่างไร
พระองค์ทรงตอบคาถามนีใ้ น ยอห์น 14:15 “ถ้าพวก
ท่านรักเรา ท่านจะเชื่อฟั งสิ่งที่เราบัญชา”
➢ รูไ้ หมว่าผูเ้ ขียนเรื่องนีค้ ือพ่อของมาริลีน ชื่อว่าโดร์โม คา

เมย์ ซึ่งเป็ นผูน้ าคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในรัฐนากาแลนด์
ประเทศอินเดีย ซึ่งรวมทัง้ ดิมาปูรด์ ว้ ย

สิบสามได้นาไปช่วยสร้างหอพักสาหรับเด็กชายและ
เด็กหญิงที่โรงเรียนของมาริลีน โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
นากาแลนด์ ในดิมาปูร์ ประเทศอินเดีย ขอบคุณสาหรับ
การช่วยเหลือให้โรงเรียนได้ขยายเพื่อเด็กๆ จานวนมากขึน้
จะสามารถได้เรียนรู จ้ กั พระเจ้าและสะบาโตของพระองค์
โดย โดร์โม คาเมย์

นากาแลนด์เป็ นเมืองหลวงของนก
เหยี่ยวของโลก ในเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ.2013 ทีมนักชีววิทยานานาชาติ
นับนกเหยี่ยวอามูรท์ ี่เข้ามาตรงที่พกั
ใกล้กับวอคฮา ในนากาแลนด์ในคืน
หนึ่งได้มากกว่า 1 ล้านตัวเลยทีเดียว
26
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แฮงเบ ปอยเรง เริ่มสูบบุหรี่ตอนที่เขาอายุ 12 ปี เขา
ลองสูบบุหรี่มวนแรกขณะที่กาลังมีความสุขกับวันหยุด
ช่วงฤดูรอ้ นที่บา้ นในหมู่บา้ นของเขาซึ่งอยู่ทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของอินเดีย
หมู่บา้ นตัง้ อยู่บนภูเขา และอากาศก็เย็น แม้จะเป็ น
ฤดูรอ้ น แฮงเบกาลังสวมเสือ้ กันหนาวเพื่อให้อบอุ่น
ขณะที่เขาและเพื่อนที่อายุ 18 ปี คนหนึ่งชื่อว่า ลุคอีลงุ
กาลังนั่งเล่นกันอยู่ในกระท่อมร้าง พูดคุยเรื่องไร้สาระ
ลุคอีลงุ จุดบุหรี่
“ลองนี่ดู” ลุคอีลงุ กล่าว พร้อมยื่นบุหรี่ที่จุดแล้วให้
“การสูบบุหรี่จะช่วยให้นายอุ่น”
แฮงเบรับบุหรี่จากเพื่อนของเขาอย่างไม่ลงั เล เขาไม่
เคยสูบ และไม่รูว้ ่าจะสูบอย่างไร ควันบุหรี่รสชาติขื่นคอ
แล้วเขาก็ไอ
เขาไม่อยากสูบแล้ว เขาจึงยื่นบุหรี่กลับไปให้เพื่อน
ของเขา ลุคอีลุงรับกลับโดยไม่พูดอะไร
สัปดาห์ต่อมา แฮงเบออกไปปิ กนิกข้างนอกกับ
เพื่อนอีกห้าคน เมื่อไปถึงทุ่งหญ้าใกล้กับแม่นา้ เพื่อนๆ
27

ธั น วาคม

เริ่มสูบบุหรี่ แฮงเบมองไปรอบๆ และเห็นว่าทุกคนกาลัง
สูบบุหรี่ เขารู ส้ ึกแปลกแยก เขานึกถึงรสชาติแย่ๆ ของ
บุหรี่ แต่เขาก็อยากเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เขาจึงขอบุหรี่
มวนหนึ่ง
แต่ครัง้ นี ้ แฮงเบตัดสินใจที่จะฉลาดหน่อย เขาไม่
อยากไอและดูโง่ ดังนัน้ เขาจึงแกล้งสูบโดยที่ไม่ได้ดูด
ควันเข้าไปในปอดของเขา ดูเหมือนว่าไม่มีใครสังเกตุ
เห็นว่าเขากาลังแกล้งสูบ เขารูส้ ึกมีความสุขที่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม
แฮงเบแกล้งสูบบุหรี่ในการรวมตัวกับเพื่อนๆ ครัง้ อื่น
อีก ในไม่ชา้ เขาก็ไม่ตอ้ งเสแสร้างอีกต่อไป เขาพบว่า
เป็ นเรื่องง่ายที่จะสูบบุหรี่
หลังวันหยุดช่วงฤดูรอ้ นจบลง แฮงเบกลับไปที่
ดิมาปูรเ์ พื่อไปอยู่กับพี่สาวของเขาและเรียนที่โรงเรียน
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เขาได้เพื่อนใหม่หลายคนที่ไม่ใช่
เพื่อนโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส เพื่อนๆ เหล่านัน้ สูบบุหรี่ และ
เขาก็ร่วมด้วยกับพวกเขา เขาอยากจะเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม

แต่ที่โรงเรียน เขาได้ฟังว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อ
สุขภาพของเขา เขาคิดจะเลิกสูบ แต่เขาก็ติดเสียแล้ว
เขารูส้ ึกไม่สบายและกระสับกระส่ายทุกครัง้ ที่เขา
พยายามจะเลิกสูบบุหรี่
แฮงเบจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อสูบบุหรี่ เพื่อนๆ ของ
เขาไม่สามารถให้บุหรี่ฟรีกับเขาได้ทุกครัง้ ดังนัน้ เมือ่
พี่สาวของเขาให้เงินไปซือ้ อาหารที่โรงเรียน เขาจะใช้
มันไปกับการซือ้ บุหรี่แทน แฮงเบเริ่มใช้เวลากับ
เพื่อนๆ ของเขามากขึน้ และไม่ทาการบ้านของเขาเลย
ด้วย กลับไปที่หมู่บา้ น พ่อแม่ของเขาพบว่าเขาเรียน
ได้แย่มากที่โรงเรียน พวกเขาจึงตัดสินใจส่งเขาให้ไป
พักที่หอพักที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแทน ด้วยความหวัง
ว่าผูด้ ูแลเด็กชายที่หอพักจะช่วยกระตุน้ ให้เขาทา
การบ้าน
แฮงเบไม่อยากไปอยู่หอพัก แต่เขาไม่มีทางเลือก
คราวนีเ้ ขามีปัญหาแล้ว เขาไม่สามารถสูบบุหรี่ใน
โรงเรียนได้ แต่เขาก็ไม่สามารถเลิกได้ เขาตัดสินใจซือ้
หมากฝรั่งยาสูบ โดยยังคงใช้เงินที่พี่สาวให้มาสาหรับ
ซือ้ อาหารไปซือ้ สิ่งเหล่านัน้
เขาเคีย้ วหมากฝรั่งยาสูบได้ไม่นาน เพื่อนคนหนึ่ง
จับได้และรายงานกับคุณครู ผูด้ ูแลเด็กชายเรียกเขา
ไปที่หอ้ งทางานของผูด้ ูแล
“เมื่อไหร่ก็ตามที่นกั เรียนรู ส้ ึกอยากสูบหรือทาสิ่งไม่
ดีอย่างอื่น นักเรียนสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าได้
นะ” ครูผดู้ ูแลกล่าว “นักเรียนยังสามารถมาหาครูที่นี่
ได้ดว้ ย และครู จะพยายามช่วย” ครู ผดู้ ูแลอธิษฐาน
กับเขา
แฮงเบชอบการอธิษฐาน และเขาตัดสินใจที่จะ
พยายามอธิษฐานด้วยตัวเขาเอง เขาเหนื่อยกับการ
ถูกควบคุมโดยการติดบุหรี่ของเขา เขารู ส้ ึกหิวด้วย
เพราะเขาได้ใช้เงินจานานมากสาหรับที่ควรจะซือ้
อาหารไปกับบุหรี่
หลังจากนัน้ เมื่อเขารู ส้ ึกอยากสูบบุหรี่ เขา
อธิษฐาน “พระเจ้าที่รกั โปรดช่วยลูกเอาชนะ

ควำมจริงน่ำรู้
➢ หาดิมาปูร ์ บนแผนที่

ก่อนสะบำโตที่ 13
➢ ส่งข้อความเตือนผูป
้ กครองถึงรายการและหนุนใจให้

เด็กๆ นาเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของพวกเขามา
ถวายในวันที่ 26 ธันวาคม เตือนใจทุกคนว่าเงิน
ถวายงานมิชชั่นของพวกเขาเป็ นของขวัญเพื่อ
ประกาศพระวจนะของพระเจ้าไปทั่วโลก และหนึ่งใน
สี่ของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามของเขาจะส่งตรงไป
ช่วยโครงการทัง้ 11 โครงการในสานักงานภาคเอเชีย
ใต้ ดูโครงการต่างๆ ได้ที่ปกหลังในส่วนของแผนที่

➢ ผูบ
้ รรยายไม่จาเป็ นต้องจาเรื่องทัง้ หมด แต่เขาหรือ

เธอควรจะทาความคุน้ เคยกับเรื่องเพียงพอที่จะเล่า
เรื่องได้เหมือนกับไม่ได้เป็ นการอ่าน หรืออาจจะให้
เด็กๆ แสดงตามเรื่อง เล่นเป็ นตัวแฮงเบ ลุคอีลุงและ
ผูด้ ูแลหอพัก

➢ ก่อนหรือหลังเล่าเรื่อง ใช้แผนที่แสดงให้ดูประเทศอ

อินเดีย ซึ่งจะได้รบั เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนี ้ อธิบายคร่าวๆ ว่าสถานที่แต่ละแห่งจะได้รบั
ประโยชน์อย่างไรจากเงินถวายของเรา

การทดลองในเรื่องการสูบบุหรี่นีไ้ ปให้ได้ดว้ ย”
เขาอธิษฐานด้วยคาอธิษฐานีท้ ุกครัง้ ที่เขาอยากจะ
สูบบุหรี่
“พระเจ้าที่รัก โปรดช่วยลูกเอาชนะการทดลองใน
เรื่องการสูบบุหรี่นีไ้ ปให้ได้ดว้ ย” เขากล่าว
เขาอธิษฐานในห้องที่หอพักของเขา
บางครัง้ เขาปี นบันไดขึน้ ไปบนหลังคาของหอพัก
เด็กชายเพื่ออธิษฐาน และในบางครัง้ เขาก็ขอให้ผู้ดูแล
อธิษฐานเผื่อเขา
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สามเดือนผ่านไปแล้วนับตั้งแต่ที่แฮงเบสูบบุหรี่
ครัง้ สุดท้าย เขายังคงถูกทดลองทุกวัน และเขาคิด
ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาไม่ควรจะไปเริ่ม
พฤติกรรมแย่ๆ แบบนี ้ แต่เขาก็ดีใจที่พระเจ้าทรง
ประทานกาลังให้เขาเพิ่มขึน้ ในทุกเวลาเพื่อต่อต้าน
การทดลองที่คอยทาร้ายร่างกายและจิตใจของเขา
เขาอยากจะเตือนเด็กคนอื่นๆ ว่าอย่าทดลองสูบ
บุหรี่เลยแม้แต่ครัง้ เดียว
“เราอาจจะคิดว่าเรามีความสุขเวลาเราสูบบุหรี่”
เขากล่าว “แต่ความสุขที่แท้จริงนัน้ มาจากการอ่าน
พระคัมภีรแ์ ละอธิษฐานต่างหากล่ะ” 
ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสาม
ปี ก่อนได้นาไปช่วยสร้างหอพักชายที่แฮงเบพักอยู่ใน
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในดิมาปูร์ ประเทศ
อินเดีย เงินถวายยังนาไปช่วยสร้างหอพักหญิงด้วย
แฮงเบรูส้ ึกขอบคุณสาหรับหอพักใหม่เพราะนั่นเป็ น
สถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบกาลังให้เขาในการหยุด
สูบบุหรี่
เช่นเดียวกับที่เด็กชายเด็กหญิงทั่วโลกได้ถวาย
เงินถวายเพื่อช่วยโรงเรียนของแฮงเบสร้างหอพัก
ชายและหญิงเมื่อสามปี ก่อน วันนีเ้ ด็กๆ ก็สามารถ
ช่วยเด็กๆ ที่โรงเรียนอื่นๆ ในอินเดียด้วยเงินถวายสะ
บาโตที่สิบสามของเด็กๆ เช่นกัน ขอบคุณสาหรับ
การถวายเงินถวายสะบาโตที่สิบสามด้วยใจ
กว้างขวาง!
โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี
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แฮงเบ ปอยเรง แสดงภาพสถานทีบ่ นหลังคาหอพักชายที่
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในดิมาปูร์ ประเทศอินเดีย ที่
ซึ่งเขาได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพือ่ ช่วยให้เขาเอาชนะการเสพติด
บุหรี่ของเขา

โครงกำรสะบำโตที่สิบสำมในอนำคต
เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสถัดไปจะนาไปช่วยสานักงานภาคยูโร-เอเชีย:
▪
สร้างอาคารสองชัน้ สาหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม บนพืน้ ที่ของ
มหาวิทยาลัยแอ๊ดเวนตีสเซาสกี ในแถบทูลา ประเทศรัสเซีย
▪
สร้างอาคารสามชัน้ สาหรับเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม บนพืน้ ที่ของ
ศูนย์การศึกษาชัน้ สูงแอ๊ดเวนตีสสาหรับชาวยูเครน ในบูชา ประเทศยูเครน

