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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 3 ตลุาคม 2020 

การแสวงหาพระเจ้าเท่ียงแท้ 

 

เล่าโดย  จายาชลีา เวนคาเทช วยั 34 ปี...ประเทศอนิเดยี  

 

         เกา้ปีทีแ่ลว้ จายาชีลา มชีวีติอยูใ่นความยากจนสุดๆ ในแถบชนบทภาคใตต้อนกลางของประเทศ

อนิเดยี  

         สามขีองเธอคอื เวนคาเทช มอีาชพีเป็นช่างปนู อสิระ บางทงีานกข็าดช่วง ส่วนจายาชลีาเป็น

แมบ่า้นดแูลลกู 2  คน ลกูชายอาย ุ4 ปี ลกูสาว 2 ปี ครอบครวัฐานะลาํบาก  โดยเฉพาะเมือ่ เวนคาเทช ไมม่ี

งานทาํตดิต่อกนัหลายวนั  ทุกวนัจายาชลีา จะกม้กราบรปูภาพของเทพเจา้ทีค่รอบครวักราบไหวซ้ึง่ตัง้ไวบ้น

หิง้บชูาในหอ้งนอน 

          ขณะทีก่ําลงัหลบัตา จายาชลีา อธษิฐานวา่ “โปรดประทานอาหารใหค้รอบครวัของเราในวนัน้ีดว้ย  

วนัน้ีเราไมม่เีงนิเหลอือยูเ่ลย โปรดประทานใหเ้รามอีาหารรบัประทานอยา่งน้อยกห็น่ึงวนั ” 

          วนัรุง่ขึน้เป็นวนัศุกร ์เวนคาเทช ยงัหางานทาํไมไ่ด ้สองสามภีรรยา พากนัอดอาหารจากดวง 

อาทติยข์ึน้จนอาทติยต์กดนิ ในระหว่างนัน้ทัง้สองพากนักราบรปูภาพของรปูเคารพ และอธษิฐานของาน ขอ

อาหาร ปรากฏว่าไมค่าํตอบจากเทพทีส่องสามภีรรยากราบไหว ้ จนในทีสุ่ดสองสามภีรรยาพดูปรบัทุกขก์นั

ว่า เมือ่เทพเจา้ทีเ่ราเคารพบชูาไมต่อบคาํภาวนาของเรา ใหเ้ราลองไปหา “พระ” หรอื “เทพ” องคใ์หมก่นั

ดกีว่า  

         จายาชลีา พดูขึน้ว่า “วนัก่อนเพื่อนบา้นทีเ่ป็นครสิเตยีน เป็นพยานว่า พระเจา้ที่เธอเชื่อตอบคาํ

อธษิฐานเธอ ทาํใหช้วีติของเธอไมค่่อยจะลาํบากเหมอืนเมือ่ก่อน” สามบีอกว่า “ถา้เป็นจรงิอยา่งนัน้ ใหเ้ราไป

หาพระเจา้ของครสิตเตยีนกนัเถอะ” 

         ดงันัน้ในวนัอาทติยน์ัน้ สองสามแีละภรรยา และลกูทัง้สองไดไ้ปนมสัการพระเจา้ทีโ่บสถใ์นวนั

อาทติย ์ ทัง้สองไดข้อศษิยาภบิาลอธษิฐานเผื่อ เวนคาเทช ใหม้งีานช่างปนูทาํ นบัเป็นการอศัจรรย ์กว็่าได ้

สองวนัต่อมาสมาชกิในโบสถค์นหน่ึงตอ้งการสรา้งรัว้อฐิบลอ็ค และจา้งใหเ้วนคาเทชไปทาํงาน ต่อจากนัน้มี

งานเขา้มาต่อเน่ือง สองสามภีรรยาจงึไมต่อ้งอดอยากเหมอืนทีผ่่านๆ มา             

         ต่อมาอกีหลายเดอืน จายาชลีาซึง่ตัง้ครรภอ์ยูก่่อนแลว้ครบกําหนดคลอด เธอคลอดลกูคนทีส่าม

ออกมา เป็นทารกเพศหญงิ  ทารกทีค่ลอดออกมาน้ําหนกัน้อยเกนิไป ตอ้งนําเขา้ตูอ้บ สองสามภีรรยา 

และศษิยาภบิาลต่างช่วยการอธษิฐาน  ขอใหท้ารกมน้ํีาหนกัเพิม่ขึน้สู่น้ําหนกัปกต ิในทีสุ่ดทารกมน้ํีาหนกั

เพิม่ขึน้ตามลาํดบั จนออกจากตูอ้บ และนํากลบับา้นได ้สองสามภีรรยาเชื่อว่าพวกเขาไดพ้บพระเจา้เทีย่ง

แลว้ ในเวลาต่อมาเมือ่ลกูคนหน่ึงคนใดเจบ็ป่วย สองสามภีรรยา และศษิยาภบิาลจะช่วยกนัอธษิฐาน และ

เดก็ๆ ไมต่อ้งไปโรงพยาบาล 

         สองปีต่อมาศษิยาภบิาลไดเ้สยีชวีติลง ทาํให ้จายาชลีาเศรา้ใจมาก เพราะทีผ่่านมาเธอจะขอให้   

ศษิยาภบิาลอธษิฐานเพื่อความตอ้งของเธอทุกอยา่ง ส่วนทีโ่บสถผ์ูป้กครองสองคนต่างอยากจะเป็นผูนํ้า  ทาํ

ใหจ้ายาชลีานําพระคมัภรีข์ ึน้มาอ่าน  เน่ืองจากเธอเรยีนหนงัสอืมาเพยีงสีปี่ และแทบไมไ่ดอ่้านหนงัสอืหลงั

จากนัน้  จายาชลีาหยบิพระคมัภรีข์ ึน้มาอ่าน และคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัพระเยซ ู ขณะทีเ่ธออ่านพระคมัภรีใ์น
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บ่ายวนัหน่ึง เธอรูส้กึประหลาดใจทีไ่ดท้ราบว่าพระเยซทูรงเขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโต ไมใ่ช่ในวนั

อาทติย ์ เมือ่เธอและครอบครวัไปทีโ่บสถใ์นวนัอาทติยถ์ดัมา  จายาชลีาไดเ้อ่ยถามศษิยาภบิาลคนใหมท่ีพ่ ึง่

ไดร้บัการแต่งตัง้ว่า 

         “อาจารยค์่ะ ในพระคมัภรีฉ์นัได้อ่านพบว่าวนับรสิุทธิข์องพระเจา้คอืวนัสะบาโต  และพระเยซทูรง

เขา้ไปในธรรมศาลาในวนัสะบาโต  ซึง่กค็อืวนัเสาร ์ เหตุใดโบสถข์องเราจงึนมสัการในวนัอาทติย์คะ" 

         ศษิยาภบิาลดสูหีน้า และน้ําเสยีงไมช่อบคาํถามของเธอเลย โดยเฉพาะเป็นคาํถามมาจากคนทีม่พีืน้

ทางการศกึษาน้อย 

         “ดเูธอน่าจะถูกผรีา้ยเขา้สงิ”  เขาออกปากไมน่่าฟัง “รูไ้วด้ว้ยว่าพระเยซทูรงยกเลกิพระบญัญตัไิปทัง้

หมดแลว้...อยา่เป็นกงัวลในเรือ่งน้ีเลย” 

         จายาชลีายอมรบัในคาํตอบ  ในวนัอาทติยห์น่ึงในชัว่โมงศกึษาพระคมัภรี ์ก่อนชัว่โมงเทศนา เป็น

รายการทีนํ่าเสนอโดยเยาวชน มเีดก็หญงิอาย ุ12  ขวบ ยนืขึน้ท่องพระบญัญตัสิบิประการไดอ้ยา่ง

คล่องแคล่ว จายาชลีา ไดย้นิเดก็คนนัน้ท่องพระบญัญตัขิอ้ที ่4 ชดัเจน “จงระลกึถงึวนัสะบาโต ถอืเป็นวนั

บรสิุทธิ”์ (อพยพ 20:8) และต่อมาศษิยาภบิาลกล่าวยกยอ่งทีเ่ดก็หญงิคนนัน้ทีท่่องพระบญัญตัสิบิประการได้

อยา่งครบถว้น  จายาชลีานึกสงสยัเหตุใดศษิยาภบิาลจงึใหค้วามสาํคญักบัพระบญัญตัสิบิประการ ทัง้ๆ ที่

พระเยซทูรงยกเลกิไปแลว้ 

         ในไมน่านต่อมา จายาชลีาไดไ้ปทีบ่า้นของศษิยาภบิาล และเหน็พระบญัญตัสิบิประการบน

แผ่นกระดาษแขง็แขวนอยูบ่นผนงับา้น  จายาชลีารูส้กึสบัสน เหตุใดศษิยาภบิาลจงึแขวนพระบญัญตัสิบิ

ประการไวท้ีบ่า้นของเขา ถา้หากพระบญัญตัเิหล่านัน้ไมต่อ้งถอืปฏิบตัอิกีต่อไป ในเยน็วนันัน้จายาชลีาได้

อธษิฐานเป็นครัง้แรกในชวีติว่า “โอ..พระเยซ ูโปรดสาํแดงใหข้า้พระองคใ์นความจรงิเรือ่งวนัสะบาโตดว้ย ว่า

พระองคไ์ดท้รงยกเลกิจรงิหรอืไม่”  

         ในคนืนัน้เอง จายาชลีาไดฝั้นไป เธอฝันว่าไดเ้ขา้วิง่แขง่ขนักบัเพื่อนๆ กลุ่มหน่ึง ขณะทีเ่ธอออกวิง่

ไดไ้มไ่กล มคีนหน่ึงไดเ้รยีกใหเ้ธอหยดุวิง่ และออกจากการแขง่ขนั จายาชลีาครุน่คดิในเรือ่งความฝันว่า 

หมายความว่าอยา่งไรจนนอนไมห่ลบั  จายาชลีาจงึลุกขึน้อธษิฐาน “โอ..พระเยซขูา้พระองคฝั์นว่าไดเ้ขา้วิง่

แขง่ขนั และมคีนเรยีกใหห้ยดุวิง่  ความฝันน้ีมคีวามหมายวา่อยา่งไร ขา้พระองคไ์มท่ราบว่าจะไปทศิทาง

ไหน โปรดสาํแดงเสน้ทางใหข้า้พระองคด์ว้ย” 

         ไมก่ีว่นัต่อมา จายาชลีาไดร้บัการตดิต่อจากญาตคินหน่ึง ซึง่ไมไ่ดพ้บหน้ากนันานถงึเจด็ปี เขา 

บอกกบัเธอว่า เขาไดเ้ขา้รว่มกบัครสิตจกัรทีถ่อืรกัษาพระบญัญตัสิบิประการ ซึง่แน่นอนรวมไปถงึพระ

บญัญตัทิีว่่าดว้ยเรือ่งวนัสะบาโต 

          จายาชลีาและครอบครวัจงึไปนมสัการทีโ่บสถก์บัญาตคินนัน้ในวนัสะบาโต จายาชลีา และสาม ีและ

ลกูๆ ไดร้บัรูค้วามจรงิเรือ่งวนัสะบาโตของพระเจา้ ต่อมาไมน่านทัง้สองจึงขอรบับพัตศิมา  ทุกวนัน้ีจายาชลีา 

ไดก้ลายเป็นสมาชกิทีส่ตัยซ์ื่อของครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี  พระเจา้ทรงอวยพรใหค้รอบครวัของ  

จายาชลีา  ทัง้สองไดส้รา้งบา้นหลงัใหมซ่ึง่มขีนาดใหญ่ขึน้ และต่อมาครอบครวัไดต้ดัสนิใจใหม้กีารนมสัการ

ในบา้น เรยีกว่า “โบสถใ์นบา้น” เหมอืนสมยัของอคัรทตู  เมือ่เรว็ๆ น้ีมชีาวบา้นไดถ้วายจติใจใหพ้ระเจา้และ

รบับพัตศิมาเขา้เป็นสมาชกิของโบสถใ์นบา้น แห่งน้ี 15 คน 
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         จายาชลีาเชื่อว่าพระเจา้ทรงตอบคาํอธษิฐานของเธอ โดยแสดงใหเ้หน็ทางสู่ครสิตจกัรเทีย่งแทผ้่าน

การเป็นพยานจากญาตขิองเธอ ทีไ่ดพ้บความจรงิเรือ่งวนัสะบาโตก่อน 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยสรา้งอาคารโบสถส์องหลงั

ในเมอืงเบงกาลรู ูซึง่อยูใ่กลบ้า้นของจายาชลีา ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กคนทีม่สี่วนช่วยพนัธกจิของ

พระเจา้ในประเทศอนิเดยี...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซู

ครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ 

• มกีารเล่ากนัอยา่งเป็นประเพณวี่า อคัรทตูโธมสั ไดเ้ดนิทางมาเผยแพรพ่ระกติตคิุณในประเทศอนิเดยี 

และไดส้ถาปนาครสิตจกัรเนสโตเรยีน ครสิเตยีน ขึน้ในภาคใตข้องอนิเดยี โดยมหีลกัฐานบ่งบอกว่า 

ศาสนาครสิตเ์ขา้มาในประเทศอนิเดยีตัง้แต่ศตวรรษทีส่ ี ่  

• ไมม่หีลกัฐานแน่ชดั ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีเขา้มาในประเทศอนิเดยีเมือ่ไร แต่มบีนัทกึว่า 

อาจารย ์เอส.เอน็. แฮสเคลล ์และ อาจารย ์พ.ีท.ี มาแกน  ระหว่างการเดนิทางสาํรวจมชิชนันารไีปทัว่

โลก ไดเ้ดนิทางมาถงึประเทศอนิเดยี ในปี ค.ศ. 1890 ไดเ้ดนิและทาํการประกาศจากเมอืงกลักตัตา ไป

ยงัเมอืงบอมเบย ์
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 10 ตลุาคม 2020 

คณุจะมีชีวิตอยู่ต่อไป 

 

เล่าโดย  คเูบรา วยั 31 ปี...ประเทศอินเดีย 

 

         คุณพ่อคุณแมข่องผมเตบิโตขึน้ในหมูบ่า้นของพืน้ทีภ่าคกลางของประเทศอนิเดยี  ทัง้สองไมไ่ดม้า

จากพืน้เพของครสิเตยีน หลงัจากทีท่ ัง้สองไดแ้ต่งงานกนั พวกเขายา้ยเขา้ไปอาศยัอยูใ่นเมอืงใหญ่ คอืเมอืง 

“เบงกาลรู”ู เมอืงทีคุ่ณพ่อของผมทาํงานเป็นนายรอ้ยตํารวจ         

         คุณแมต่ัง้ครรภล์กูคนแรก ซึง่เป็นการตัง้ครรภท์ี่มปัีญหา นายแพทยต์อ้งทาํการผ่าตดัคลอด แพทย์

ทีท่าํคลอดบอกว่า คุณแมอ่าจไมร่อด 

         เครอืญาตทุิกคนรูส้กึเศรา้ใจ  พวกเขารกัและสงสารเดก็ทารกทีจ่ะขาดแมต่ัง้แต่ยงัแบเบาะ คนไข้

ผูห้ญงิในโรงพยาบาลคนหน่ึงพดูกบัแมแ่ละพ่อว่า “พวกคุณจะใหเ้ดก็ทารกแก่ฉนั และฉนัจะเลีย้งดอูยา่งดไีด้

ไหม”  

         แพทยท์ีก่ารผ่าตดัคลอดพดูขึน้ว่า ในเมือ่ผูแ้มจ่ะไมอ่ยู ่คุณจะใหผ้มรบัเอาลกูของพวกเป็นบุตรบุญ

ธรรมของผมจะไดไ้หม”   

         แต่นางพยาบาลคนหน่ึงชื่อซาราล่า เธอเป็นครสิเตยีน ไดใ้หก้ําลงัใจผูเ้ป็นมารดาของทารก 

ว่า “อยา่หมดความหวงั” 

         “มพีระเจา้องคห์น่ึง ชื่อว่าพระเยซู....ถา้คุณเชื่อในพระเยซูครสิต ์ทุกสิง่ทุกอยา่งจะเรยีบรอ้ย” 

         คุณแมข่องผมตอบว่า “ฉนัยงัไมรู่จ้กัพระเจา้ของคุณ” และพดูขอรอ้งว่า “คุณจะอธษิฐานเผื่อฉนัและ

เดก็ทารกจะไดไ้หม” 

         พดูเสรจ็คุณแมรู่ส้กึอ่อนเพลยีมากและหลบัไป เป็นการหลบัลกึหลายชัว่โมง เมือ่นางพยาบาลเหน็

เช่นนัน้เธอวางมอืบนศรีษะของคุณแม ่และกม้ศรีษะลงอธษิฐานขอพระเยซทูรงเมตตาใหคุ้ณแมห่ายป่วย 

และสุขภาพค่อยแขง็แรงขึน้ 

         หลงัคุณแมห่ลบัลกึไปเกอืบ 10 ชัว่โมง เมือ่คุณแมต่ื่นขึน้ เธอรูส้กึในอํานาจของการอธษิฐาน เธอ

รูส้กึมกีําลงัขึน้ จนทาํใหห้ลายคนแปลกใจ อาการป่วยไข ้และการอ่อนเพลยีของคุณแมด่ขีึน้ตามลาํดบั ในแต่

ละวนัทีผ่่านไป คุณแมต่ระหนกัว่าการอธษิฐานไดช่้วยชวีติของเธอไว้ 

        เมือ่คุณแมห่ายป่วย และออกจากโรงพยาบาลพรอ้มทารก คุณแมต่ดัสนิใจจะไปนมสัการพระเจา้ แต่

เธอไมท่ราบว่าจะไปนมสัการทีโ่บสถแ์ห่งไหน เพราะในเมอืงเบงกาลรู ูมโีบสถข์องหลายครสิตจกัรตัง้อยู ่คุณ

พ่อตดัสนิใจพาคุณแมต่รงไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี แมว้่าเขาไมใ่ช่ผูท้ีม่คีวามเชื่อในพระเยซ ู ทัง้น้ี

เพราะเพื่อนคนหน่ึงเคยแนะนําไวก่้อนหน้าน้ีว่า ถา้เพื่อนจะรบัเชื่อเป็นครสิเตยีน ใหเ้พื่อนไปทีโ่บสถเ์ซเว่นธ์

เดยแ์อ๊ดเวนตสี เพราะโบสถแ์อ๊ดเวนตสี เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัรเดยีว ทีเ่ชื่อในพระเยซ ูและในพระคมัภรีท์ัง้

เล่ม 

         เมือ่ผมเตบิโตขึน้ คุณพ่อบอกกบัผมอยา่งมัน่ใจว่า “ใหล้กูไปนมสัการทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี 

แลว้ลกูจะทราบว่า น่ีเป็นโบสถท์ีส่อนความจรงิเรือ่งพระเจา้ และนมสัการในวนับรสิุทธิแ์ห่งเดยีว ” 
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         ในช่วง 14 ปีหลงัจากการแต่งงาน คุณแมใ่หก้ําเนิดบุตรอยา่งไมม่ปัีญหาอกี 7 คนรวมทัง้ผมเป็น 8 

คน ปัจจบุนัลกูคนโตสุดของเธอเป็นประธานของคอนเฟอเรนซใ์นประเทศอนิเดยี บุตรคนทีส่องเป็นศษิยาภิ-

บาลในประเทศไอรแ์ลนด ์ บุตรชายคนทีส่ามเป็นศาสนาจารยใ์นเมอืงเบงกาลรู ู บุตรสาวสามคนเป็นครสูอน

ในโรงเรยีน และบุตรสองคนสุดทา้ยเป็นสมาชกิอาสาทีเ่ขม้แขง็ และกระตอืรอืลน้ ผมเองเป็นลกูคนสุดทอ้ง 

         ขอทบทวนเรือ่งของคุณแมอ่กีครัง้ คุณแมเ่กอืบตายเมือ่เธอมลีกูคนแรก แต่ผ่านความเชื่อและการ

อธษิฐาน เธอมชีวีติอยูต่่อ และใหก้ําเนิดบุตร 8 คนทีทุ่กคนเป็นแอ๊ดเวนตสีทีส่ตัยซ์ื่อ และคุณแมไ่ดก้ลายเป็น

คุณยาย และคุณยา่ชื่อ กามาแลมมา อาย ุ72 ปี (ของหลานๆ 8 คน) 

        เมือ่ผมเตบิโตขึน้ คุณแมจ่ะเตอืนใจผมเสมอดว้ยพระวจนะของพระเจา้ว่า “ผูห้ญงิจะลมืบุตรของนาง

ทีย่งักนินมอยู ่และไมส่งสารบุตรจากครรภข์องนางไดห้รอื และถงึแมว้่าคนเหล่านน้ีจะลมืได ้แต่เราจะไมล่มื

เจา้” (อสิยาห ์49:15)   

        เพราะว่าความเชื่อของคุณแม ่ครอบครวัใหญ่ของผมกําลงัดาํเนินตามพระเยซเูจา้ทุกวนั 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยสรา้งอาคารโบสถ ์

สองหลงัในเมอืงเบงกาลรู ูเมอืงที ่คเูบราและคุณแมข่องเขาอาศยัอยู ่ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านที่

วางแผนจะถวายปัจจยัดว้ยใจเอือ้อารใีนวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  

        ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน และครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซูครสิต์...อาเมน 

  

ข้อมลูด่วน 

• ประเทศอนิเดยี ประชากรพดูภาษาองักฤษมากเป็นอนัดบัสอง รองจากสหรฐัเมรกิาประมาณ 10% พดู

ภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่ว และจะมคีนพดูภาษาองักฤษไดเ้ก่ง เพิม่ขึน้เป็น 40% ในอกี 10 ปีขา้งหน้า  

• อุตสาหกรรมการสื่อสารของประเทศอนิเดยีเตบิโตไวทีสุ่ดในโลก ในปี 2017 ประเทศอนิเดยีมจีาํนวน 

“สมารท์โฟน” มากกว่าสหรฐัอเมรกิา  เป็นรองเฉพาะประเทศจนี 

• ประเทศอนิเดยีเป็นประเทศปกครองดว้ยระบอบประชาธปิไตยใหญ่ทีสุ่ดในโลก  

• ประเทศอนิเดยีมสีุเหรา่มากทีสุ่ดในโลก ทีก่ําลงัใชก้ารอยู ่300,000  แห่ง มากกว่าประเทศมสุลมิประเทศ

อื่นๆ ทัง้หมด  

• รฐัเบงกาลรู ูมทีะเลสาปมากกว่า 25 แห่ง ซึง่มน้ํีาจดืเพยีงพอสาํหรบัอุปโภค และบรโิภค เป็น 

สถานทีส่งบเงยีบ เหมาะสาํหรบัการพกัพ่อนหยอ่นใจ  เป็นสภาพแวดลอ้มทีเ่ตม็ไปดว้ยพชื และสตัว ์

เฉพาะถิน่ เช่นนกน้ําหลายชนิด รวมทัง้นกกระเดน็ และใบเฟรนิหลากชนิด  

• ในปี 1905 เบงกาลรูเูป็นเมอืงแรกทีไ่ดร้บัพลงังานไฟฟ้าในอนิเดยี โรงไฟฟ้าพลงัน้ําน้ีมชีื่อว่า “ชวิานาซา

มตุรา” ซึง่ตัง้อยู่ฝัง่ของแมน้ํ่าคาเวร ิ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 17 ตลุาคม 2020 

ทารกอศัจรรย์ 

 

เล่าโดย  นีแลม ดาริล โยชูวา วยั 34 ปี, ดาริล วยั 39 ปี และเนสฮวน วยั 3 ปี...ประเทศอินเดีย 

 

         หลงัจากทีแ่ต่งงานกนัได ้2 ปี นีแลม บอกกบัสามคีอื ดาเรียล ผูเ้ป็นสามวี่า “ใหเ้ราถามแพทยด์ี

ไหมว่า เหตุใดเราจงึไมม่บุีตร” 

         ดาเรยีล ผูเ้ป็นสามบีอกกบันีแลม ผูเ้ป็นภรรยาว่า  ใหเ้ราอธษิฐานทลูขอจากพระเจา้ก่อนอยา่งจรงิจงั

สกัสามเดอืนก่อนดไีหม  ถา้คุณไมต่ัง้ครรภ ์เราจงึค่อยไปขอความช่วยเหลอืจากแพทย ์ และขอบคุณพระเจา้

ในกลางเดอืนทีส่าม นีแลม เริม่ทราบว่าเธอตัง้ครรภ ์เมือ่ไปตรวจทีโ่รงพยาบาลแพทยใ์หก้ารยนืยนัว่า นีแลม

ตัง้ครรภจ์รงิ สองสามภีรรยาดใีจมากทีจ่ะมพียานรกัคนแรก พากนัคุกเขา่อธษิฐานขอบพระคุณพระเจา้ทีท่รง

ตอบคาํอธษิฐานของพวกเขา 

         นีแลม ฝากครรภไ์วก้บัแพทยท์ีโ่รงพยาบาล  พอไปตรวจครรภใ์นอกีหา้เดอืนต่อมา  แพทยบ์อก

กบันีแลมว่า ทารกในครรภข์องเธอไมเ่ตบิโตเท่าทีค่วร ทัง้ดาเรยีล และนีแลม ต่างรูส้กึเป็นกงัวล 

มาก แต่แพทยบ์อกว่า ไมต่อ้งเป็นห่วง “หมอจะสัง่ยาใหไ้ปรบัประทานเพื่อบาํรุงครรภ ์ซึง่จะช่วยใหท้ารกมี

น้ําหนกัเพิม่ขึน้” 

         เมือ่นีแลมไปตรวจครรภค์รัง้ต่อไป  น้ําหนกัของมารดาเพิม่ขึน้ แต่น้ําหน้กของทารกในครรภไ์ม่

เพิม่ขึน้เท่าทีค่วร กุมารแพทยไ์ดพ้ดูใหก้ําลงัใจสองสามภีรรยา และสัง่ให้กลบัมาตรวจครรภอ์กีในสาม

สปัดาห ์

          ในการตรวจภรรคค์รัง้ต่อไป จากการตรวจทางรงัษวีทิยา แพทยไ์ดบ้อกว่า “มบีางสิง่ผดิปกต ิฉนัไม่

แน่ใจว่าเดก็จะรอดหรอืไม ่”  แพทยห์ญงิทีเ่ป็นผูด้แูลครรภข์องนีแลม กล่าวอยา่งเป็นกงัวลว่า เราอาจ

จาํเป็นตอ้งทาํแทง้ใหนี้แลม  ดาเรยีลและนีแลม สองสามภีรรยา ขอเวลาอกีหน่ึงสปัดาห ์ทัง้สองเดนิทางกลบั

บา้นดว้ยหวัใจแทบแตกสลาย ดาเรยีลไดอ้ธษิฐานต่อพระเจา้ว่า “โอ...พระบดิา เราทัง้สองไดท้าํงานรบัใช้

พระองค ์โปรดแสดงใหข้า้พระองคท์ัง้สองเหน็ว่าเราควรจะทาํสิง่ใด” 

         ดาเรยีลโทรเรยีกน้องฝาแฝด ผูซ้ึง่เป็นกุมารแพทย ์หรอืหมอเดก็ในโรงพยาบาลอกีแห่งหน่ึงห่างไกล

ออกไปในประเทศอนิเดยี  แพทยผ์ูเ้ป็นน้องแนะนําใหพ้ีช่ายพาพีส่ะใภภ้รรยาไปตรวจเชค็ทีโ่รงพยาบาลอื่น  

เพื่อใหแ้พทยก์ารวนิิจฉยัว่าพดูเหมอืนกนัไหม เมือ่ดาเรยีลพาภรรยาไปตรวจครรภท์ีโ่รงพยาบาลแห่งใหม ่ 

แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีโ่รงพยาบาลแห่งใหมท่าํการวนิิจฉยัพดูว่า  “เดก็ทารกในครรภข์องนีแลมดตูวัเลก็ไปบา้ง  

แต่ไมน่่าจะถงึขัน้เป็นอนัตราย”  แพทยค์นนัน้กล่าวสรปุว่า “ใหเ้ราตรวจเชค็เดก็ในครรภอ์กีครัง้ในสาม

สปัดาหข์า้งหน้านะครบั”          

           ดาเรยีลเอ่ยถามแพทยต์รงๆ ว่า เรามโีอกาสมากเท่าไร 

           แพทยห์ญงิตอบว่า  “คุณทาํงานเป็นศาสนาจารย ์เป็นผูร้บัใชพ้ระเจา้ คุณเชื่อในการอธษิฐานกใ็ห้

คุณอธษิฐานอยา่งหนกั  เพราะพระหตัถข์องพระเจา้มพีลงัอํานาจ” 

         แพทยไ์ดส้ัง่ใหฉ้นันอนในโนโรงพยาบาล แพทยใ์หก้ารดแูลฉนัอยา่งใกลช้ดิ เจา้หน้าทีข่อง 

โรงพยาบาลเขา้มาเชค็ครรภข์องฉนัแทบจะทุกชัว่โมง ในคนืนัน้นายแพทยค์นหน่ึงทีก่ําลงัมารบัการฝึกเป็น
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แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญไดเ้ขา้มาเยีย่มเรา  เขาพดูทกัทายว่า “ดเูหมอืนคุณทัง้คู่เป็นคู่สามภีรรยาทีม่คีวามสุขมาก

นะครบั” แลว้เขาพดูต่อว่า “มอีะไรทาํใหพ้วกคุณเป็นกงัวล”  เราบอกถงึปัญหาทีเ่ราเผชญิอยูก่บัเขา 

         เขาบอกกบัเราว่า เขาเกดิมาในครอบครวัทีไ่มเ่ป็นครสิเตยีน และเขาไดร้บัเชื่อเป็นครสิเตยีนใน

ขณะทีศ่กึษาในโรงเรยีนแพทยปี์สาม”....เขาพดูขอเราว่า  “ขอใหผ้มอธษิฐานเผื่อพวกคุณนะครบั” เราทัง้สอง

ยนิด ี และผงกศรีษะเกอืบพรอ้มกนั 

          แพทยค์นนัน้กม้ศรีษะลงแลว้อธษิฐานว่า  “พระบดิาเจา้ พระองคท์รงฤทธิย์ ิง่ใหญ่ พระองคท์รงสัง่ให้

ดวงอาทติยห์ยดุอยูก่บัทีใ่นสมยัของโยชวูาได ้พระองคส์ามารถทาํการอศัจรรยใ์หก้บัครอบครวัของผูร้บัใช้

พระองคค์รอบครวัน้ีไดแ้น่ ขอพระองคท์รงพระเมตตาดว้ยเถดิ” 

         คาํอธษิฐานของนายแพทยค์นนัน้ ทาํใหส้องสามภีรรยามกีําลงัใจขึน้มาอกีครัง้หน่ึง มคีวามเชื่อมัน่

ว่าพระเจา้จะทรงทาํบางอยา่ง 

         สองวนัต่อมา แพทยบ์อกดว้ยความห่วงใยว่า “ทารกตวัเลก็กว่าปกต.ิ..แต่อยา่กงัวลไป เราจะ 

ทาํหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ด” 

         เดก็ทารกคลอดออกมาในเชา้วนัสะบาโต  เป็นเพศชายน้ําหนกัเพยีง 680 กรมั แพทยห์ญงิทีท่าํ

คลอดรูส้กึดใีจมากทีท่ารกรอ้งไหอ้อกมา  และเธอวางเดก็ไวใ้นตูอ้บสาํหรบัทารก ทีน้ํ่าหนกัน้อยหรอืมคีวาม

ไมส่มบรูณ์บางประการ แพทยห์ญงิไมท่ราบว่าจะหนุนใจสองสามภีรรยาอยา่งไรด ีเธอจงึเพยีงพดูว่า “เรา

กําลงัทาํดทีีสุ่ด” 

         เมือ่ขา่วการคลอดทารกของภรรยาศษิยาภบิาลแพรอ่อกไป นกัศกึษาแพทยก์ลุ่มหน่ึงทีเ่ป็นแอ๊ดเวน-

ตสีจากวทิยาลยัแพทยศ์าสตรใ์นตวัเมอืงนัน้ไดเ้ดนิทางมาเยีย่ม และรอ้งเพลงใหเ้ราฟังในบ่ายวนัสะบาโต ทาํ

ใหส้าม ีและภรรยารูส้กึมคีวามยนิดเีป็นอนัมาก 

         ตวัแทนนกัศกึษาแพทยพ์ดูว่า เป็นทีน่่าสงสารทีเ่หน็ทารกตวัเลก็ๆ มสีายระโยงระยาง และเราไม่

อาจสมัผสัเขาได ้สิง่ทีเ่ราทาํไดค้อืการรอ้งเพลง และการอธษิฐาน 

         ก่อนกลุ่มนกัศกึษาจะจากไป  มคีนหน่ึงพดูว่า “แลว้พวกเราจะอธษิฐานเผื่อนะครบั” อกีคนพดูว่า 

“อยา่ไดเ้ป็นกงัวลนะครบั พระเจา้จะดแูลเดก็ทารก และคุณทัง้สอง” 

         ในวนัทีส่ามหลงัคลอด น้ําหนกัทารกจาก 680 กรมั ลดเหลอื 600 กรมั แพทยท์ีท่าํคลอดบอกว่าบาง

ทเีราตอ้งทาํการผ่าตดัทารก เพื่อช่วยชวีติของเขาไว ้ แต่มนักเ็ป็นการเสีย่งมาก ...ต่อมาแพทยท์ีส่องสามี

ภรรยารูจ้กัจากโรงพยาบาลอื่นไดม้าเยีย่ม และอธษิฐานเผื่อว่า... 

         “โอ..องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ขา้พระองคไ์มท่ราบว่าทารกคนน้ีจะสามารถมชีวีติรอดต่อไปไดห้รอืไม ่ถา้

เป็นไปตามน้ําพระทยัของพระองค ์  ขอทรงทาํการอศัจรรยช่์วยชวีติของทารกน้อยไวด้ว้ยเถดิ ขอทุกสิง่ให้

เป็นไปตามน้ําพระทยัของพระองค”์ 

         ในวนัถดัมา ทารกมน้ํีาหนกัเพิม่ขึน้  10 กรมั ทุกวนัหลงัจากวนันัน้เดก็ทารกมน้ํีาหนกัเพิม่ขึน้ทุกวนั 

เมือ่เดก็ทารกหนกั 1600  กรมัในอกีสามเดอืนต่อมา แพทยก์อ็นุญาตใหผู้เ้ป็นแมนํ่าทารกกลบัไปเลีย้งดทูี่

บา้นไดด้ว้ยตวัเอง 

          หลายสปัดาหต่์อมานายแพทยแ์อ๊ดเวนตสีคนหน่ึงไดม้าเยีย่ม ทีบ่า้นของดาเรยีล และนีแลม เขา

กล่าวว่า “ทารกคนน้ีรอดไดเ้ป็นผลมาจากการอธษิฐานของทุกคน ทีอ่ธษิฐานเผื่อเดก็ทารกคนน้ี น่ีเป็นการ

อศัจรรยโ์ดยแท”้ 
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           ดาเรยีล และนีแลม ตัง้ชื่อเดก็ทารกคนน้ีว่า  “นีสะฮาน” ซึง่หมายถงึการอศัจรรยใ์นภาษาฮบีรู ในวนั

อุทศิถวายเดก็ทารกทีโ่บสถ ์ทัง้สองถวายทารกใหท้าํงานเป็นศาสนาจารยเ์หมอืนพ่อของเขา เมือ่เขาเตบิโต

ขึน้ และพวกเขาอ่าน พระธรรม สดุด ี150:6 ในวนัอุทศิถวายบุตร ซึง่มขีอ้ความว่า “จงใหทุ้กสิง่ทีห่ายใจ

สรรเสรญิพระยาหเ์วห์” ซึง่หมายความว่า ทุกลมหายใจเขา้ออกของเดก็ทารก (ทีไ่ดร้บัชื่อว่า “นีสะฮาน”)  

เป็นพยานว่า เขาสรรเสรญินามของพระผูช่้วยใหร้อด 

       เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปเป็นกองทุนสรา้งโบสถส์องหลงัใน 

เมอืงเบงกาลรู ูซึง่เป็นเมอืงทีด่าเรยีลและนีแลม อาศยัและทาํงานอยู ่ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กที่ที่

วางแผนจะถวายเงนิเป็นจาํนวนพเิศษเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศอนิเดยี ขอพระบดิาเจา้ทรงอวย

พระพรแด่ทุกท่าน...ในนามพระครสิตเจา้...อาเมน 

               

ข้อมลูด่วน         

• ประเทศอนิเดยี อยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ จากปี ค.ศ. 1858 จนกระทัง่ไดร้บัเอกราชในปี ค.ศ. 

1947  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 24 ตลุาคม 2020 

การเยียวยามาจากเบือ้งบน 

 

เล่าโดย  แซนดพี พ.ี คอลคาร ์วยั 35 ปี, แรมยา วยั 29 ปี และ อาอุส วยั 7 ปี...ประเทศอนิเดยี 

 

         ครสูตรสีอนในโรงเรยีนของรฐัแห่งหน่ึงขอพบสองสามีภรรยา ทีม่าบรรยายเรือ่งสุขภาพทีโ่รงเรยีนที่

เธอสอนอยู ่ 

         “คุณแมส่ามขีองฉนัตอ้งทนทุกขเ์จบ็ปวดจากโรคเจบ็หลงัมาหลายปี ... คุณทัง้สองมวีธิกีารรกัษาโรค

สาํหรบัเธอบา้งไหม” ครคูนนัน้ชื่อว่า “เออีชา” ไดเ้ชญิผูบ้รรยายเรือ่งสุขภาพสองสามภีรรยาไปทีบ่า้นคุณ

แมส่ามขีองเธอ  สองสามภีรรยา คอื “แซนดีพ” และ “แรมยา” พึง่เรยีนสาํเรจ็แพทยศ์าสตร ์ และเปิด

สมัมนาสุขภาพในโรงเรยีนแห่งน้ีเป็นครัง้แรก สองสามภีรรยาตัง้ใจว่าการเปิดสมัมนาสุขภาพ เช่นน้ี เพื่อ

ช่วยส่งเสรมิการเยยีวยาด้วยธรรมชาตบิาํบดั โดยวางรากฐานจากพระคมัภรี ์และหนงัสอืของเอลเลน จี.ไวท้ ์

สองสามภีรรยาหวงัว่าจะเปิดสมัมนาสุขภาพเช่นน้ีไปทัว่ประเทศอนิเดยี  

         สองสามภีรรยาพบกบัสตรสีูงอาย ุซึง่เป็นคุณแมส่ามขีองครูเออชีา ชื่อ “ชแูบนก”ี นอนอยูบ่นเตยีง  

เธอไดใ้ชเ้งนิไปเป็นจาํนวนมากเพื่อการรกัษาอาการเจบ็หลงั แต่ดเูหมอืนช่วยอะไรไมไ่ด ้ตอนน้ีเธอนอนตดิ

เตยีง ไมส่ามารถยนืขึน้ หรอืเดนิได ้และเธออาศยัอยูใ่นบา้นตามลาํพงั ลกูสะใภท้ีเ่คยอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัน้ี 

และเป็นผูด้แูลเธอ  ไดย้า้ยออกไปพรอ้มกบัสาม ีและหลานชาย เพราะพวกเขาเหน็ดเหน่ือยท้อใจกบัการ

ดแูลคนป่วยตดิเตยีง  

         แซนดพี เชค็ดซูองใส่ยาซองโตของ “ชแูบนก”ี มยีาจากคลนิิก หรอืรา้นขายยาหลายชนิด ส่วนแรม-

ยา เชค็ดขูวดยาน้ําหลายประเภท สองสามภีรรยามองดหูน้ากนั ในลกัษณะจนปัญญา ไมท่ราบจะเริม่ตน้

รกัษา “ชแูบนก”ี อยา่งไรด ีพวกเขาพงึสาํเรจ็การศกึษา และไมเ่คยพยายามรกัษาโรคดว้ยวธิธีรรมชาตกิบั

กรณเีจบ็ป่วยรา้ยแรงเช่นกรณน้ีีมาก่อน ...พวกเขาพากนัอธษิฐาน 

         หลงัอธษิฐานเสรจ็ แซนดพี บอกกบัหญงิสงูอายวุ่า “คุณตกลงจะหยดุรบัประทานยาทุกอยา่งตลอด

หา้วนัน้ีจะไดไ้หม” 

          ชแูบนก ีตอบตกลง ดงันัน้การบาํบดัอาการเจบ็หลงัไดเ้ริม่ขึน้  “แรมยา” ไดเ้ริม่ตน้ดว้ยวธิี

กายภาพบาํบดัดว้ยการประคบดว้ยน้ํารอ้น และน้ําเยน็สลบักนั และแซนดพีจะทาํการบาํบดัดว้ยการนวด

ตามตวัทัง้ตวั เน้นไหล่หลงัในตอนเชา้ และตอนเยน็... แรมยา ไดไ้ปเลอืกซือ้ผกัสดหลายชนิด หลากสสีนั 

และผลไมส้ดชนิดต่างๆ นํามาปัน่โดยแยกผกั และผลไมจ้ากกนั และให ้“ชแูบนก”ี ผูส้งูอายดุื่มน้ําผกัสดปัน่  

และผลไมส้ดปัน่วนัละหลายแกว้ สาํหรบัเป็นอาหารหลกัของมือ้อาหารสามมือ้ต่อวนั 

         ในวนัทีส่ามตอนเยน็ ชแูบก ีลุกขึน้ยนืไดอ้ยา่งชา้ๆ และค่อยๆ เดนิไดเ้องหลายกา้วอยา่งทุลกัทุเล

นบัเป็นการเดนิไดค้รัง้แรกหลงัจากนอนอยูบ่นเตยีงมาหลายเดอืน ชแูบนกีรอ้งไหอ้อกมาดว้ยความตื่นเตน้ดี

ใจ 

          ชแูบนก ีพดูระบายออกมาว่า “ลกูชายและลกูสะใภข้องฉนั ไดป้ล่อยฉนัไวต้ามลาํพงั ปล่อยใหฉ้นั

ตาย ไมด่แูลฉนัอกีต่อไป เพราะฉนัป่วยเดนิไมไ่ด้ มนัเป็นภาระหนกัแก่พวกเขา ” 
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          แซนดพี ใหค้าํแนะนําว่า “ใหคุ้ณป้าอธษิฐานต่อพระเจา้ แลว้พระองคจ์ะบนัดาลใหพ้วกเขากลบัมา

อยูด่ว้ยกนัเหมอืนเดมิ” 

         ชแูบนก ี ไมใ่ช่ครสิเตยีน บา้นของเธออยูใ่นชุมชน ทีต่่อตา้นผูท้ีเ่ป็นครสิเตยีน เพราะเมือ่คน 

ในชุมชนเหน็ใครถอืพระคมัภรีเ์ขา้มา กพ็ดูจา หรอืหรอืสรา้งความยุง่ยากใหบ้างประการ  

         แซนดพี อธษิฐานและใหช้แูบนก ีและใหพ้ระคมัภรีเ์ล่มหน่ึงในภาษาทอ้งถิน่ของเธอเอง 

         “ใหคุ้ณอ่านพระคมัภรีเ์ล่มน้ีวนัละหน่ึงหน้าทุกวนั แลว้อธษิฐานต่อพระเยซู...แลว้พระเยซจูะดลใจให้

ลกูชาย-ลกูสะใภ ้และหลานชายของคุณกลบัมาหาคุณทีบ่า้นหลงัน้ี” 

         หลงัการใหก้ารเยยีวยารกัษาผูเ้ป็นแมย่า่ ของลกูสะใภไ้ดห้า้วนั แมย่า่ หรอืชแูบนก ีไมม่อีาการ

เจบ็ปวดอกีต่อไป เรยีกไดว้่าชแูบนกหีายจากโรคปวดหลงัไปอยา่งปลดิทิง้ 

สบิวนัต่อมา ชแูบนกโีทรหา แซนดพี พดูว่า  “คุณหมอ....หมอบอกใหฉ้นัอ่านพระคมัภรีทุ์กวนั และ

อธษิฐานทุกวนั และลกูชายของฉนัจะกลบัมาบา้น” ผูส้งูอายบุอก “แต่มนัยงัไมเ่กดิขึน้ ตอนน้ีกเ็ป็นวนัทีส่บิ

แลว้” 

เมือ่แซนดพีเดนิทางเยีย่มชแูบนกี เขาไดท้ราบว่า ชแูบนกไีดอ่้านพระคมัภรีว์นัละสามหน้า ตอนเชา้

หน่ึงหน้า  ตอนเทีย่งหน่ึงหน้า และตอนเยน็อกีหน่ึงหน้า เหมอืนกบัว่า เธอฟังคาํสัง่ของหมอ เธอหวงัทีจ่ะเรง่

ใหพ้ระเจา้ตอบคาํอธษิฐานของเธอ 

อยา่งไรกด็หีลงัจากนัน้สามวนั ผูเ้ป็นลกูสะใภไ้ดส้่งขา่วสารใหแ้ซนดพี “ตอนน้ีฉนักลบัมาอาศยัอยู่

กบัแมย่า่แลว้  

ทัง้ครอบครวัมาอยูร่วมกนัอยา่งอบอุ่น ทุกวนัน้ี ชแูบนก ีอ่านพระคมัภรีเ์ป็นประจาํ เธอส่งขอ้พระ

คมัภรีท์ีเ่ธออ่านใหก้บัแซนดพี และแรมยาดว้ย 

แซนดพี และแรมยา มคีวามยนิด ีและมกีําลงัใจขึน้มาก แซนดพีกล่าวกบัภรรยาว่า “น่ีเป็นการ

เริม่ตน้ทีด่ขีองเรา คนไขค้นแรกนอนตดิเตยีง ลุกขึน้เดนิเหนิไดอ้ยา่งปกต ิทัง้ๆ ทีต่อนแรกเราไมท่ราบจะให้

การเยยีวยาอยา่งไร การเรยีนรูว้ชิาการแพทยม์าเป็นหลกัการพืน้ฐาน และเมือ่พระเจา้ทรงนําใหก้ารเยยีวยา

แบบการอศัจรรยเ์กดิขึน้ได้"” 

แซนดพี นึกถงึถอ้ยคาํของ เอลเลน จ.ีไวท้ ์ซึง่กล่าวว่า “พระเจา้ทรงเรยีกใหท้าํการประกาศพระ-

กติตคิุณ พรอ้มกนัไปกบัการรกัษาทางการแพทย ์ และใหก้ารศกึษาดา้นการปฏบิตัดิว้ยการศกึษาเรือ่ง

สุขภาพ” ซึง่นางเอลเลน จ.ี ไวท้ ์กล่าวต่อไปว่า “ขณะทีแ่พทยร์กัษาโรคฝ่ายรา่งกาย พระเจา้ทรงทาํงานกบั

ดวงใจของคนป่วยพรอ้มกนัไป” 

สว่นหน่ึงของเงนิถวายของสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําช่วยสรา้งโบสถส์องหลงัในเมอืง

ใหญ่ ชื่อเมอืงเบงกาลรู ูเมอืงทีอ่ยูใ่กลท้ีสุ่ด กบัทีแ่ซนดพีและแรมยาอาศยัอยูก่บับุตรชายอาย ุ7 ขวบชื่อ    

อายสุ ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลกทีถ่วายทรพัยเ์พื่อช่วยพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศอนิเดยี...ขอ

พระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่าน ทีม่ใีจเอือ้เฟ้ือ...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้..อาเมน 

 

 

 

 



 
 

13 

 

ท่ีตัง้ของพนัธกิจ         

• งานของพระเจา้ เริม่ตน้ในปี 1893 เมือ่ วลิเลีย่ม เลนเคอร ์และ เอ.ท.ี สทรพุ บรรณกรสองท่านเดนิทาง

จากสหรฐัอเมรกิา และลงทีเ่มอืงมทัราส  และเริม่ทาํการขายหนงัสอืท่ามกลางผูท้ีพ่ดูภาษาองักฤษตาม

เมอืงใหญ่ของประเทศอนิเดยี และเชญิใหพ้วกเขาสมคัรรบันิตยสาร อยา่งไรกด็ ีเลนเคอร ์รายงานว่าได้

พบชาวแอ๊ดเวนตสีจาํนวนมาก ทีท่าํงานตามเมอืงต่างๆ ของประเทศอนิเดยี     

• ประเทศอนิเดยีไมม่กีฎหมายบอกว่า  ศาสนาใดเป็นศาสนาประจาํชาต ิประชาชนมเีสรภีาพ 

จะนบัถอืศาสนาใดกไ็ดอ้ยา่งเสร ีอยา่งไรกต็ามประเทศอนิเดยีเป็นแหล่งเกดิของศาสนาใหญ่ 4  

ศาสนา ซึง่เป็นศาสนาหลกัคอื (1) ศาสนาฮนิด ู(2) ศาสนาพุทธ (3) ศาสนาสกิข ์ และ (4)   

ศาสนาเชน ประชากรของประเทศอนิเดยี ถอืศาสนาฮนิด ูประมาณ 80% นอกนัน้ 20% ถอืศาสนาที่

กล่าวมาทัง้สามศาสนา  รวมทัง้ศาสนาอสิลาม และศาสนาครสิต ์ซึง่มแีหล่งกําเนิดมาจากทีอ่ื่น  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 31 ตลุาคม 2020 

ความฝันท่ีลืมไม่ลงสองเร่ือง 

 

เล่าโดย  รศัม ีราว ิชนัดรา วยั 32 ปี...ประเทศอนิเดยี 

 

         รศัมี เกดิในครอบครวัทีไ่มใ่ช่ครสิเตยีน เธอเป็นบุตรสาวคนโต และมน้ีองสาวอกีหา้คน ขณะทีเ่ป็น

วยัรุน่ รศัม ีมคีวามสนใจในชวีติครสิเตยีน รศัมไีดรู้จ้กักบั ราวิ ชายหนุ่มแอ๊ดเวนตสีผ่านการแนะนําของ

เพื่อน ทัง้สองคบหากนัไมน่านต่างกต็กหลุมรกักนัและกนั  รศัม ีและราวไิดม้อบถวายดวงใจของพวกเขาให้

พระเยซ ูไมน่านต่อมาทัง้สองไดแ้ต่งงานกนั 

         หลงัจากแต่งงาน  เขาใชช้วีติรว่มกนัอยา่งมคีวามสุขเป็นเวลาสามเดอืน  จากนัน้รศัมลีม้ป่วย 

เธอมอีาหารเวยีนศรีษะ และอาเจยีน ในช่วงกลางวนั พ่อและแมข่องรศัมคีดิว่าผรีา้ยไดเ้ขา้สงิรา่งของรศัม ี

เพราะรศัมรีบัเชื่อเป็นครสิเตยีน และหนัหลงัใหศ้าสนาของพ่อแม ่อยา่งไรกด็ ีคุณพ่อของรศัม ีแนะว่า “ลกู

ตอ้งเชญิศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสีใหม้าอธษิฐานเผื่อลกูโดยเฉพาะ”  

         ราว ิพารศัม ี ไปทีบ่า้นของศาสนาจารยใ์นเมอืงเบงกาลรู ุและศาสนาจารยไ์ดว้างมอืบนศรีษะของ

รศัม ีและทาํการอธษิฐาน “โอพระบดิา ขอทรงสถติอยูก่บัรศัมใีนการดาํเนินชวีติครสิเตยีน โปรดใชเ้ธอใน

พนัธกจิของพระองค ์และขอทรงขบัไล่อํานาจของผรีา้ยออกจากรศัมตีลอดไป”  

         เมือ่กลบัมาทีบ่า้น สามนีอนหลบัอยา่งสนิท แต่รศัมกีลบัถูกรบกวนดว้ยการฝันรา้ย รศัม ีฝันเหน็ชาย

ใส่ชุดสดีาํกลุ่มหน่ึงเขา้ลอ้มตวัเธอไว ้คนหน่ึงมรีา่งสงูใหญ่กว่าคนอื่นๆ เขารอ้งตะโกนใส่รศัม ีใชม้อืขา้งหน่ึง

จบัมอืของรศัมไีว ้แลว้ชีม้อือกีขา้งไปยงัชายอกีคนทีม่ใีบหน้าโกรธและรปูรา่งสงูเช่นกนั 

         ชายทีจ่บัมอืเธอไวต้ะโกนใส่เธอว่า “ทาํไมเธอไปทีโ่บสถแ์อ๊ดเวนตสี  ชายคนนัน้เป็น “พระ” ของเธอ

ตลอดมา  เจา้ตอ้งกลบัมานมสัการเขา และหนัหลงัใหพ้ระเยซู” 

          รศัมเีล่าความฝันของเธอว่า  “ฉนัรูส้กึกลวั ไมก่ลา้มองใบหน้าชายทีม่อีารมณ์โกรธจดัคนนัน้ .. ฉนักม้

ศรีษะลงและรอ้งไห”้ 

         สกัครูห่น่ึงต่อมา ใครคนหน่ึงสวมชุดสขีาวเดนิเขา้มาหาฉนัจากทางดา้นหลงั และวางมอืบน 

บ่าทัง้สองขา้งของฉนั  ฉนัไมก่ลา้หนัไปมองหน้าของเขา  คงมองเหน็แต่ชุดสขีาวทีเ่ขาสวมใส่ ฉนัรูส้กึอบอุ่น

ใจจากการสมัผสัของเขา  ซึง่ช่างนุ่มนวลและแผ่วเบายิง่ 

          แลว้ชายผูส้วมชุดสขีาวพดูกบัฉนัว่า “อยา่กลวัเลย  เราจะอยูก่บัเจา้”  น้ําเสยีงนัน้ไพเราะและ

อ่อนโยน  ชายในชุดขาวบอกฉนัต่อว่า  เจา้มองดใูบหน้าของชายในชุดดาํส ิ ตอนน้ีเขาถอยห่างออกไปจาก

เจา้แลว้  ฉนัเงยหน้าเหน็ใบหน้าของชายในชุดสดีาํเตม็ไปดว้ยความเกรีย้วโกรธ  เขาจอ้งหน้าอยา่งอาฆาต

แต่ทาํรา้ยฉนัไมไ่ด ้ เพราะเกรงในอํานาจของชายในชุดขาว  

         เชา้วนัรุง่ขึน้ รศัมกีล่าวว่า  “ฉนั และราว ิผูเ้ป็นสาม ีเดนิทางไปทีบ่า้นของศาสนาจารยอ์กีครัง้หน่ึง 

และฉนัไดเ้ล่าความฝันใหเ้ขาฟัง ศาสนาจารยอ์ธบิายว่า 

         “ชายทีส่วมชุดขาวคอืพระเยซ ู พระองคไ์ดย้นิคาํอธษิฐานของเรา  และทรงเสดจ็มาช่วยคุณ”  

ศาสนาจารยบ์อกใหฉ้นั และสามกีม้ศรีษะลง  แลว้เขาอธษิฐานขอบคุณพระเยซทูีท่รงเสดจ็มาช่วยฉนัและขอ

พระองคท์รงสถติอยูก่บัฉนัและสามตีลอดไป 
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           ศาสนาจารยแ์นะนําใหฉ้นั และสาม ีอธษิฐานเสมอทัง้เชา้และเยน็  และอ่านพระคมัภรีด์ว้ยทุกวนั 

นบัแต่วนันัน้มาฉนัไมรู่ส้กึวงิเวยีน และอาเจยีนอกี ฉนัรูต้วัว่าฉนัตอ้งเปลีย่นแปลงตวัฉนั และดาํเนินชวีติ

ใกลช้ดิพระเจา้ยิง่ขึน้  แต่มนัไมไ่ดเ้กดิขึน้โดยทนัท ี ก่อนการแต่งงานฉนัเป็นคนทีด่ือ้ร ัน้มากแมว้่าฉนัจะ

ถวายจติใจใหพ้ระเยซ ูและไดร้บับพัตศิมาแลว้ พืน้ฐานและวฒันธรรมดัง้เดมิของฉนัยงัเหลอือยูใ่นจติใจ  

อยา่งเช่นฉนักลบัไปรว่มในพธิเีลีย้งฉลองทางศาสนากบัครอบครวัของฉนั อกีอยา่งฉนัยงัไมเ่ขา้ใจใน

ความสาํคญัของวนัสะบาโตเพยีงพอ  แต่ภายหลงัทีฉ่นัไดฝั้นเหน็มารรา้ยทีม่าในรปูคนสวมใส่ชุดดาํ   และ

เหน็พระเยซูทีม่าดว้ยชุดสขีาวแลว้  รวมทัง้ทีร่าว ิสาม ีและศาสนาจารยอ์ธษิฐานเผื่อฉนั  ทาํใหฉ้นัมคีวาม

ตัง้ใจจะเลกิบางสิง่บางอยา่งในชวีติทีไ่มถู่กตอ้งกบัการดาํเนินชวีติครสิเตยีน และฉนัไดห้ยดุการทาํสิง่ทีไ่ม่

ถูกตอ้งในวนัสะบาโต วนับรสิุทธิข์องพระเจา้ 

         ต่อมาในคนืหน่ึงฉนัฝันในครัง้ทีส่อง  ฉนัมองไมเ่หน็ตวั  แต่ฉนัจาํน้ําเสยีงไดว้่าเป็นเสยีงของพระเยซู

ผูส้วมชุดสขีาว ทีส่มัผสั และพดูกนัฉนัในความฝันครัง้ก่อน  เสยีงนัน้นุ่มนวลมาก ทรงบอกกบัฉนัว่า “อยา่ทาํ

ความบาป หาไมแ่ลว้จะตอ้งไปยนืขึน้ในวนัพพิากษา” แมจ้ะเป็นคาํสัง่เดด็ขาด แต่ฉนัไมรู่ส้กึกลวั หากแต่มี

กําลงัใจเขม้แขง็ขึน้ เพราะฉนัคดิว่าพระองคท์รงรกัห่วงใยฉนั และพระองคจ์ะทรงประทานกําลงัใหฉ้นัทาํตาม

คาํสัง่ของพระองคไ์ด ้

         ฉนัตื่นกลางดกึ สามพีลอยตื่นดว้ย  ฉนัจงึเล่าความฝันใหเ้ขาฟัง... เขาออกความเหน็ว่า “นัน่จะ 

ตอ้งเป็นเสยีงของพระวญิญาณบรสิุทธิ”์  เขาสรปุว่า “ผรีา้ย หรอื ซาตานจะไมพ่ดูถงึการพพิากษา 

แน่นอน....แต่น้ีไปคุณตอ้งระมดัระวงัตวัยิง่ขึน้ในการคดิ หรอืการทาํสิง่ใดๆ ทีไ่มเ่ป็นไปตามน้ําพระทยัของ

พระเจา้ ” 

         นบัตัง้แต่นัน้มาฉนัอ่านพระคมัภรีทุ์กวนั และอธษิฐานบ่อยครัง้ขึน้  ฉนัมองสาํรวจชวีิตของตวัเอง 

ฉนัมองเหน็ว่าตวัฉนัยงับกพรอ่งหลายอยา่ง ฉนัจงึอธษิฐานอยา่งเจาะจง  ขอพระเจา้ทรงช่วยใหฉ้นัเลกิพดู 

และเลกิทาํในสิง่ดงักล่าว ทีส่าํคญั ฉนัและสามไีดอ่้านพระคมัภรี ์ และอธษิฐานรว่มกนัทุกวนั  เราไปนมสัการ

ทีโ่บสถด์ว้ยกนัทุกวนัสะบาโต  และไดเ้ขา้รว่มกบัโครงการเอือ้มออกไปเพื่อการประกาศพระกติตคิุณของ

โบสถด์ว้ย   

         ปัจจบุนัฉนัมบุีตรชายสองคน อาย ุ10 ขวบ และอาย ุ 6  ขวบ พวกเขาเล่นดนตร ีและรอ้งเพลงใน

โบสถ ์ฉนัเองทาํงานในหน่วยราชการ ไดห้ยดุงานในวนัสะบาโต และไปทาํงานชดเชยในวนัอาทติย ์ฉนัมี

ความปรารถนาจะเป็นพยานใหก้บัคนทีย่งัไมเ่ป็นครสิเตยีน ฉนัรูส้กึทีเ่พื่อนรว่มงานของฉนัสองคนได้

แสดงออกว่าพวกเขาสนใจในพระกติตคิุณ และเริม่มานมสัการทีโ่บสถ ์ 

         ฉนัขอบคุณพระเจา้ทีป่ระทานความฝันใหฉ้นัสองครัง้ ผ่านทางความฝัน ฉนัตระหนกัว่าพระเยซ ู

ทรงอยูก่บัฉนัเสมอ ความฝันไดท้าํใหฉ้นัถวายตวัแด่พระครสิตอ์ยา่งหมดสิน้ 

            ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งโบสถส์องแห่งในเมอืง 

เบงกาลรู ูขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลกทีไ่ดก้ําลงัวางแผนทีจ่ะถวายอยา่งมใีจเอือ้เฟ้ือเพื่อพนัธกจิของ

พระเจา้ในประเทศอนิเดยี...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้นัธกจิของพระเจา้ในประเทศของท่านเช่นกนั ...ใน

นามพระเยซคูรสิต์เจา้..อาเมน 
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ท่ีตัง้พนัธกิจ 

• ในปี 1915  มกีารเปิดศูนยฝึ์กอบรมในเมอืงโคอมิบาทอร ์ในภาคใตข้องอนิเดยี ซึง่อยูใ่นรฐัทมัมลิ-นาด ู

ในอกี 27 ปีต่อมา โรงเรยีนแห่งน้ีไดย้า้ยไปทีเ่มอืงบงักาลอร ์และจากนัน้ยา้ยไปยงัทีต่ ัง้ปัจจบุนัในเมอืง

ปเูน (หรอืปนูา)  

• ศูนยฝึ์กฯไดก้ลายเป็นโรงเรยีนและไดเ้ปลีย่นชื่อหลายครัง้: จากชื่อเดมิเป็น “วทิยาลยัสไปเซอร”์  

ใน ปี 1937 เพื่อเป็นการใหเ้กยีรตแิก่ อาจารยว์ลิเลีย่ม สไปเซอร ์ซึง่เป็นมชิชนันารรีุน่บุกเบกิ 

ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น “วทิยาลยัมชิชนันาร ”ี ในปี 1943  แลว้เปลีย่นเป็น “วทิยาลยัสไปเซอร ์ 

เมมมอเรยีม” ในปี 1955 และทา้ยสุดไดร้บัสถานะเป็น “มหาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีสไปเซอร”์ 

 ในปี 2014 ซึง่ปีน้ีเป็นปีที ่99 หลงัจากโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัแห่งน้ีไดถู้กตัง้ขึน้ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 7 พฤศจิกายน 2020 

ได้รบัการช่วยให้รอดจากบ่อน้ํา 

 

เล่าโดย  ชลีามา โดไรราช วยั 29 ปี...ประเทศอนิเดยี 

 

          สามขีอง ชีลามา เป็นทุกขท์รมานจากโรคมะเรง็กระเพาะอาหารขัน้สุดทา้ยมาหลายเดอืน และเขา

เสยีชวีติลงในโรงพยาบาลเมือ่อายเุพยีง 30 ปีเท่านัน้ 

          ปล่อยใหภ้รรยาคอื ชลีามา อายเุพยีง 20 ปี และลกูชายอาย ุ5 ปีไวเ้ผชญิชวีติตามลาํพงัในหมู่บา้น 

เบลลาร ีอยูห่่างจากเมอืงเบงกาลรู ูไปทางทศิเหนือ 185 กโิลเมตร ความทุกขย์ากและสบัสนทาํให้ชลีามา 

ตดัสนิใจปลดิชวีติตนเอง เธอถอดสรอ้ยคอทองคาํ ต่างหทูองคาํ และแหวนประดบัจมกูออก และมอบใหก้บั

พีส่าว โดยบอกกบัพีส่าวว่า “ฉนัฝากราจูนะ ฉนัจะเดนิทางไปหาเพื่อน เพื่อหาลู่ทางทาํมาหากนิ  เมือ่ฉนั

กลบัมา ฉนัจะมารบัของพวกน้ี และลกูชายของฉนั โดยไมบ่อกแผนรา้ยใหพ้ีส่าวทราบแต่อยา่งใด  

         หลงัจากเธอเดนิเทา้ไปยงัหมูบ่า้นแห่งหน่ึงซึง่อยูห่่างไปประมาณสามกโิลเมตร เธอเจอบ่อน้ําแห่ง

หน่ึง  ชลีามามองไปรอบๆ ไมเ่หน็ชาวบา้นคนใด เธอจงึกระโดดลงไปในบ่อน้ําเพื่อฆา่ตวัตาย อยา่งไรกด็ใีน

เวลาไมก่ีน่าทต่ีอมา ชาวบา้นคนหน่ึงมาตกัน้ําทีบ่่อน้ํา เธอหยอ่นโรยถงัน้ําลงไปสาวน้ําขึน้มา ปรากฏว่าถงั

น้ําไปสมัผสัอะไรดา้นล่าง เมือ่เธอมองดดูีๆ  เหน็คนหน่ึงนอนลอยตวัอยูบ่นน้ํา เธอตกใจส่งเสยีงโหวกเหวก 

เรยีกชาวบา้นคนอื่นใหม้าช่วย ผูช้ายคนหน่ึงใชเ้ชอืกผกูเอว แลว้ใหเ้พื่อนๆ ค่อยหยอ่นตวัลง และอุม้รา่งที่

หมดสตใิส่แปลนอน และชาวบา้นช่วยกนัดงึรา่งของชลีามาขึน้จากบ่อน้ํา  

         ชาวบา้นบางคนก่อกองไฟห่างจากบ่อออกไป  และเปลีย่นเสือ้ผา้แหง้ให้ชลีามา ประมาณเกอืบครึง่

ชัว่โมงต่อมา ชลีามารูส้กึตวั มองเหน็คนยนือยูร่อบตวัเธอ พวกเขามสีหีน้าโกรธ คนหน่ึงด่าว่า  “ถา้เธออยาก

ตาย ทาํไมไมไ่ปกระโดดน้ําฆา่ตวัตายทีห่มูบ่า้นของเธอ ทาํไมมาทาํใหบ่้อน้ําของเราสกปรก และสรา้งความ

ยุง่ยากใหพ้วกเรา  มคีนหน่ึงจาํเธอไดร้อ้งเรยีกชื่อเธอ อ๋อ เธอคอืชลีามา นัน่เอง สามขีองเธอพึง่ตายเมือ่สอง

อาทติยท์ีแ่ลว้ เธอมลีกูชายคนหน่ึงน่ี  เธอเป็นแมท่ีใ่จรา้ยมาก สามตีาย ลกูกก็ําพรา้พ่อ  ตอนน้ีถา้เธอตายก็

จะกําพรา้แมอ่กีคน เธอเป็นคนใจดาํ  ไมส่งสารลกูชายหรอือยา่งไร แน่นอนเธอยากจน ไมม่ทีางออกอยา่ง

น้อยกข็อทานไปก่อน สกัวนัคงจะหาลู่ทางไดห้รอก คนแขนขาดทุีกอยา่งอยา่คดิสัน้เลย ทางออกมอียูเ่สมอ

....จากนัน้พวกเขานําชลีามา ไปส่งทีบ่า้นพีส่าวทีห่มูบ่า้นของเธอ 

         ชลีามา ไมต่อ้งการจะอยูก่บัพีส่าวซึง่มฐีานะลาํบากอยูแ่ลว้ เธอตอ้งการมชีวีติใหม ่หน่ึงเดอืน

หลงัจากเหตุการณ์น้ี  ชลีามา ซือ้ตัว๋รถไฟ และเดนิทางไปเมอืงเบงกาลรู ูทีส่ถานีรถไฟผูค้นเหน็ชลีามาและ

ลกูชายทีน่่าสงสาร แต่ไมม่ใีครพอจะช่วยได ้ พวกคนขายของ หรอืคนขีส่ามลอ้เครือ่งรบัจา้งแนะนําให้       

ชลีามาเดนิทางกลบัหมูบ่า้นของเธอ อยา่งน้อยกม็ญีาตพิี่น้องอยูท่ีน่ัน่ 

         คนหน่ีงบอกว่า อยูใ่นเมอืงใหญ่ไมป่ลอดภยั เธออายยุงัไมม่ากสกัวนัคงไดแ้ต่งงานใหม ่อยูท่ี ่

เมอืงใหญ่ไมป่ลอดภยั แต่ชลีามาตัง้ใจจะไมก่ลบัหมูบ่า้น ในทีสุ่ดคนขีส่ามลอ้เครือ่งรบัจา้งรบัอาสา 

ไปส่งเธอทีโ่บสถค์รสิตห์ลงัใหญ่ฟร ี  
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         ชลีามา นัง่อยูห่น้าโบสถ ์เธอรอ้งไห ้และอธษิฐานต่อพระทีเ่ธอนบัถอืใหช่้วยเหลอื ไมห่่างจากทีเ่ธอ

นัง่ เธอไดภ้าพของพระเยซบูนแผ่นโปสการดต์กอยูบ่นพืน้  เธอไมใ่ช่ครสิเตยีนแต่เคยเหน็รปูพระเยซ ูและ

จาํไดว้่าเป็นรปูของพระองคแ์น่  

         ชลีามา พดูกบัรปูภาพของพระเยซวู่า “ขอพระองคช่์วยเราสองแมล่กูดว้ยเถดิ”   

         ไมน่านต่อมา มผีูห้ญงิคนหน่ึงเดนิออกมาจากขา้งโบสถ ์นําเอาขา้วสวย และแกงกะหรีใ่หเ้ธอและลกู

ชายรบัประทาน 

        ชลีามา บอกกบัผูห้ญงิทีนํ่าขา้วมาใหร้บัประทานว่า  “ฉนัเป็นมา่ย สามพีึง่ตายไมน่าน โปรดหางาน

ใหฉ้นัทาํดว้ย” 

         ผูห้ญงิคนนัน้ตอบว่า เราช่วยคนไวม้าก ตอนน้ีเราไมม่งีาน และไมม่ทีีพ่กัดว้ย ใหเ้ธอกลบั 

หมูบ่า้นเถอะ ถา้ไมม่คี่ารถไฟฉนัจะซือ้ตัว๋รถไฟใหเ้ธอกบัลกูกลบัไปวนัพรุง่น้ีกไ็ด้.... 

         เมือ่ชลีามา ไดย้นิเช่นนัน้ เธอรูส้กึหมดหวงั จงึรอ้งไหอ้อกมาดงัๆ หลายคนทีผ่่านไปมา หยดุฟังดว้ย

ความสงสาร และความอยากรูอ้ยากเหน็  มผีูห้ญงิคนหน่ึงเมือ่ไดฟั้งเรือ่งของชลีามาแลว้รูส้กึสงสารเธอมาก  

เธอไดนํ้าชลีามาไปทีบ่า้นของเธอ และช่วยหางานเป็นคนทาํสะอาดบา้น โดยทาํงานบา้นสามหลงัในหน่ึง

สปัดาห ์บา้นหลงัหน่ึงทาํงานวนัเดยีว บา้นอกีสองหลงั ทาํสะอาดบา้นสปัดาหล์ะสองวนั  ซึง่เมือ่ชลีามาไปทาํ

สะอาดบา้นเธอจะนําลกูชายไปดว้ยเสมอ         

         ชลีามา ไดไ้ปทาํสะอาดบา้นหลงัหน่ึง ซึง่สามเีจา้บา้นเป็นศาสนาจารยเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี วนั

หน่ึงศาสนาจารยเ์อ่ยถามชลีามาว่าเธออ่านหนงัสอืไดห้รอืเปล่า เมือ่ชลีามาบอกว่าเธอไมเ่คยไปโรงเรยีนเลย 

ศาสนาจารยไ์ดส้อนหนงัสอืใหช้ลีามา ทัง้สองไดก้ลายเป็นเพื่อนทีด่ต่ีอกนั และไมน่านต่อมาชลีามาอ่าน

หนงัสอืได ้ศาสนาจารยไ์ดม้อบพระคมัภรีใ์หช้ลีามาเล่มหน่ึง  และชวนให้เธอไปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนัสะบา-

โตดว้ยกนักบัครอบครวัของเขา หลายเดอืนต่อมา ชลีามาไดม้อบถวายจติใจให้กบัพระเจา้ดว้ยการรบับพัตศิ-

มา 

         สองปีต่อมา ศาสนาจารยไ์ดถู้กยา้ยไปทาํงานทีเ่มอืงมมุไบ  (หรอือกีชื่อเรยีกว่า “บอมเบย”์ ) 

ศาสนาจารยท์ีย่า้ยมาอยูใ่หมไ่ดช่้วยหางานใหช้ลีามาเป็นผูด้แูลหอพกัหญงิที ่“โรงเรยีนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน-

ตสีสเปนเซอรโ์รด” ชลีามาไดท้าํงานเป็นแมบ่า้นของหอพกัโรงเรยีนดงักล่าวตดิต่อกนันานถงึ 34 ปี จน

เกษยีณอายเุมือ่ปี ค.ศ. 2004 

         ชลีามา พดูเป็นพยานเสมอว่า “ฉนัมคีวามสุข ฉนัมาจากพืน้เพทีไ่มม่อีะไร  และพระเจา้ทรงแสดงให้

ฉนัว่าเหน็ว่า  ฉนัควรจะเดนิไปทางไหน โดยทรงนําฉนัไปยงัโบสถข์องพระองค ์ฉนัสรรเสรญิพระเจา้ทีท่รง

อวยพระพรให ้ชวีติของฉนัอยูด่มีสีุขไดก้เ็พราะพระองค์” 

          ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปสรา้งอาคารโบสถห์ลงัใหม ่

เพื่อรองรบัจาํนวนสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ของโบสถ์กนันาดา เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่ตัง้อยูใ่นเมอืงเบงกาลรู”ู 

ประเทศอนิเดยี ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีว่างแผนจะช่วยพนัธกจิของพระเจา้ทีป่ระเทศอนิเดยี ...

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหพ้นัธกจิของพระเจา้ในประเทศของท่านดว้ยเช่นกนั...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้..

อาเมน 
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ข้อมลูด่วน: 

• ประเทศอนิเดยีมถีนนเป็นเครอืขา่ยโยงใย รวมกนัยาวกว่า 3 ลา้นกโิลเมตร นบัเป็นเครอืขา่ยถนนใหญ่

เป็นรองกแ็ต่สหรฐัอเมรกิา 

• ระหว่างช่วงการแต่งงาน ชาวอนิเดยี จะมกีารประดบัดว้ยดอกดาวเรอืง สเีหลอืงอรา่มเตม็ไปหมด 

ดอกไมช้นิดน้ีคอืสญัลกัษณ์ของความสุข และความโชคด ี  

• พืน้ที ่เบงกาลรู ูเป็นหุบเขาแห่งเหมอืงแร ่“ซลิคิอน” มบีรษิทัของนานาชาตเิขา้มาทาํธุรกจิในเมอืงน้ีมาก

เป็นพเิศษ  เป็นผลทาํใหว้ศิวกรดา้น ไอ.ท.ี จาํนวนไมน้่อยหลัง่ไหลเขา้มาทาํงานกนัเป็นจาํนวนมาก

เช่นกนั 

• ขบวนรถด่วน “จแีวน เรก็ฮา” หรอื “รถด่วนวถิชีวีติ” เป็นโรงพยาบาลเคลื่อนทีบ่นขบวนรถไฟ ออก

เดนิทางไปจอดเป็นจดุๆ ยงัชนบททีห่่างไกล ณ สถานทีไ่มม่กีารบรกิารดา้นการแพทยเ์พยีงพอ รถไฟ

ขบวนน้ีมหีอ้งผ่าตดัสองหอ้ง  มโีต๊ะผ่าตดั 2 ตวั  มโีต๊ะตรวจวนิิจฉยัโรค 3 ตวั มเีตยีงคนไขใ้น 5 เตยีง มี

หอ้งพกัฟ้ืน 1 หอ้ง รถไฟ มหีอ้งของจกัษุแพทย ์ มโีต๊ะทาํฟัน สาํหรบัแผนกทนัตกรรม  มหีอ้งแลบ

สาํหรบัตรวจเชือ้ และมหีอ้งเอก็เรย ์ มหีอ้งสาํหรบัเตยีงพกัสาํหรบัหมอ และพยาบาล  ตลอดจน

เจา้หน้าทีท่างการแพทยร์วม 12 เตยีง มหีอ้งครวั มแีพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นกระดกู และปาก ห ูคอจมกู 

ซึง่ใหบ้รกิารผ่าตดัปากแหว่ง เพดานโหว่  และแพทยท์ีใ่หก้ารรกัษาโรคต่างๆ เช่น ลมบา้หม ู

โรงพยาบาลเคลื่อนทีร่ถไฟ ใหบ้รกิารตรวจประเมนิผลสุขภาพทัว่ไป  ทัง้ออกไปบรรยาย หรอืจดัสมัมนา

เพื่อส่งเสรมิดา้นสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรูใ้นเรือ่งโภชนาการ และการดูแลสุขภาพโดยทัว่ไป  

เช่นทราบว่าอะไรคอือาหารบาํรุงทีด่ ี อะไรคอืโรคขาดอาหาร  ซึง่เป็นปัญหามากสาํหรบัเดก็ๆ และ

ประชาชนทีย่ากจนทีอ่าศยัในชนบทห่างไกล 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 14 พฤศจิกายน 2020 

เสียงท่ีเบาๆ ในเวลาท่ีเงียบสงบ 

 

เล่าโดย  วลิเบอร ์เพยีรา วยั 44 ปี...ประเทศอนิเดยี 

 

        วิลเบอร ์เพียรา ไดข้บัรถไปกบัญาตผิู้น้องคนหน่ึง ซึง่เขาไมไ่ดพ้บหน้ามาเป็นเวลา 30 ปีแลว้ 

         พวกเขากําลงัเดนิทางไปรว่มงานแต่งงานของญาตใินภาคกลางตอนล่างของประเทศอนิเดยี ขณะ

เดนิทางภรรยาของ วลิเบอร์โทรเขา้มาถามว่า การเดนิทางของเขาเป็นอยา่งไร 

        “ดมีาก ขอบคุณพระเจา้” วลิเบอร ์พดูตอบภรรยาทางมอืถอื ญาตขิองวลิเบอรท์ีน่ัง่มาดว้ยกนั 

ชื่อ “วอลเตอร”์ มองวลิเบอร ์ดว้ยความประหลาดใจ เมือ่ไดย้นิญาตพิดูคาํว่า “ขอบคุณพระเจา้” วอลเตอร ์

ถามวลิเบอรว์่า  “คุณไปนมสัการพระเจา้ทีโ่บสถไ์หนหรอื”  

         วลิเบอรอ์ธบิายว่า  “ผมไปโบสถข์องครสิตใ์นวนัอาทติย ์ มาตัง้แต่เรยีนหนงัสอืในโรงเรยีนของครสิต ์

แต่ตอนน้ีผมไมเ่ชื่อในคาํสอนของครสิตจกัรหลายขอ้” 

          วลิเบอรพ์ดูต่อว่า “ในพระคมัภรีส์อนว่า “หา้มมพีระเจา้อืน่ใดนอกเหนือจากเรา...หา้มทาํรปูเคารพ

สาํหรบัตน” (พระบญัญตั ิ10 ประการ) แต่ครสิตจกัรยงักราบไหวน้มสัการรปูเคารพแมพ่ระมารยี ์ และรปู

เคารพของนกับุญต่างๆ ตอนน้ีผมกําลงัแสวงหาความจรงิ” 

          “พีไ่มต่อ้งเป็นกงัวล” วอลเตอรก์ล่าว “พีเ่ขา้ใกลก้บัความจรงิแลว้ สกัวนัหน่ึงพระเจา้จะทรงนําพีไ่ปสู่

ครสิตจกัรแทจ้รงิของพระองค์” 

         ทีง่านมงคลสมรส อาหารในงานเลีย้งประกอบขึน้ดว้ยอาหารประเภทมงัสวริตั ิ วลิเบอรท์ีห่วงัจะได้

รบัประทานอาหารหรูๆ  อรอ่ยๆ  เหมอืนงานแต่งงานอื่นๆ ทีเ่ขาเคยไป แต่งานน้ีเขาไมเ่หน็เน้ือหมเูลย เขา

รูส้กึผดิหวงัมาก 

         เมือ่กลบัไปถงึบา้น  วลิเบอรเ์ริม่แสวงหาความจรงิทีเ่ขาหวงัจะไดพ้บต่อ  เขาไปเยีย่มสถานที ่

ทีไ่มใ่ช่เป็นครสิเตยีนในเมอืงเบงกาลรู ูทีเ่ขาอาศยัอยู ่แต่เขายงัไมพ่บพระเจา้ 

         วลิเบอร ์ค่อนขา้งแน่ใจว่า โบสถท์ีเ่ขารูจ้กั และไปนมสักการเป็นประจาํในวนัอาทติย ์ไม่ไดถ้อืปฏบิตัิ

ตามพระคมัภรีห์ลายขอ้ ในวนัเสาร ์เขาบอกภรรยา คอื แนนซี่ว่า พรุง่น้ีผมจะไมไ่ปนมสัการกบัคุณนะ  และ

จะไมไ่ปนมสัการโบสถน้ี์ตลอดไป  เพราะมคีาํสอนหลายขอ้นํามาจากความเชื่อ ของผูไ้มเ่ชื่อในพระเจา้เทีย่ง

แท ้

         เยน็วนันัน้ แนนซี่โทรเรยีกสมาชกิในครอบครวัของเธอ  ใหโ้ทรมาชวนวลิเบอรใ์หไ้ปนมสัการที่

โบสถทัง้ครอบครวัเหมอืนอยา่งทีเ่คยทาํ  แต่วลิเบอรอ์ธบิายกบัสมาชกิครอบครวัของเธออยา่งทีเ่ขาไดพ้ดู

กบัแนนซีว่่า โบสถท์ีค่รอบครวันมสัการอยูไ่มถ่อืตามคาํสอนของพระคมัภรี์ อยา่งไรกด็ ีจนถงึวนันัน้วลิเบอร์

ยงัคน้หาโบสถท์ีถ่อืตามพระคมัภรีทุ์กขอ้ไมเ่จอ 

         ในตอนเชา้วนัอาทติย ์เขายงัตรกึตรองว่า  เขาจะไปนมสัการโบสถไ์หนดี ขณะทีเ่ขาเดนิไปที ่

รา้นคา้เพื่อซือ้กลางวนั ..ทนัใดนัน้เหมอืนเขาไดย้นิเสยีงผูช้ายกระซบิทีข่า้งหบูอกว่า โทรไปหาญาต ิทีช่ื่อ

วอลเตอรส์”ิ 

         วลิเบอรไ์มค่่อยเชื่อสิง่ทีห่ขูองเขาไดย้นิ  เมือ่รบักล่องอาหารแลว้กเ็ดนิต่อไปเรือ่ยๆ 



 
 

21 

 

         มเีสยีงกระซบิเขา้มาเป็นครัง้ทีส่องว่า “โทรไปหาญาตขิองเจา้ส”ิ 

         ครัง้น้ีเสยีงชดัเจนมาก วลิเบอรห์ยดุเดนิ...เขาลว้งกระเป๋ากางเกง หยบิมอืถอืออกมาและโทรหา  

วอลเตอร ์จากนัน้เขาระบายความหนกัใจใหญ้าติฟังว่า เขาไมล่งรอยกบัแนนซี่ ภรรยาของเขาในเรือ่งความ

เชื่อ แลว้เขาไดถ้ามว่าวอลเตอรไ์ปนมสัการทีโ่บสถไ์หน  

“ผมไปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” วอลเตอรต์อบ 

วลิเบอรเ์คยเหน็ป้ายชื่อ “โบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” อยูบ่่อยๆ แต่เขาไมท่ราบเกีย่วกบัหลกัขอ้

เชื่อของโบสถแ์ห่งน้ีเลย 

         วอลเตอรช์วนวลิเบอรศ์กึษาพระคมัภรีด์ว้ยกนัสามครัง้ในระหว่างอาทติย ์และในวนัเสาร ์วลิเบอร ์

ไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีแห่งหน่ึงซึง่นมสัการเป็นภาษาองักฤษ ปรากฏว่าวลิเบอรช์ื่น

ชอบชัว่โมงศกึษาบทเรยีนวนัสะบาโตซึง่ใหเ้วลาในการถาม-ตอบ  เวลาในการเป็นพยาน  และการแบ่งปัน

ดว้ย         

         แนนซีต่่อตา้นความเชื่อใหมข่องวลิเบอร ์และเธอพดูต่อตา้นสามไีมเ่วน้แต่ละวนั แต่ในขณะเดยีวกนั

เธอเฝ้าดดูว้ยความประหลาดใจในรปูแบบชวีติของเขาทีเ่ปลีย่นไป เธอชอบที่สามหียดุสบูบุหรี ่หยดุดื่ม

เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล  เธอรูส้กึแปลกใจทีส่ามตีื่นแต่เชา้ตรูเ่ตรยีมอาหารสาํหรบัวนัสะบาโต  เธอไมเ่ขา้ใจ

ว่าเหตุใดเขาหยดุรบัประทานไขไ่ก่  และนมเนย แต่ยงัใหข้องพวกนัน้แก่ลกูชายซึง่ยงัเลก็ของพวกเขา 

         วลิเบอรอ์ธบิายใหภ้รรยาฟังว่า เขาตอ้งการถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้ในการกระทาํของเขาทุก

อยา่ง อนัรวมไปถงึการถอืรกัษาวนัสะบาโต  และการปฏบิตัต่ิอรา่งกายของเขา ซึง่เป็นวหิารของพระเจา้ 

แนนซีต่อ้งยอมรบัว่าสุขภาพของเขาดกีว่าสุขภาพของเธอมาก เพราะเธอเองมอีาการปวดคอเรือ้รงัมานาน 

         เมือ่ครสิตจกัรแอ๊ดเวนตสีไดจ้ดัใหม้คีลนิิกตรวจสุขภาพฟร ีวลิเบอรไ์ดช้วนแนนซีใ่หไ้ปกบัเขา และ

เธอไดเ้รยีนรูบ้างสิง่เพื่อการมสีุขภาพด ีเธอรูส้กึประทบัใจมาก เมือ่แพทยบ์รรยายถงึการเชื่อมโยงระหว่าง

รา่งกาย  และสุขภาพฝ่ายจติวญิญาณ น่ีเป็นแนวคดิใหมส่าํหรบัเธอ เมือ่กลบับา้นเยน็วนันัน้ แนนซี่โทรไป

เล่าใหเ้พื่อนหลายคนฟังเกีย่วกบัคลนิิกน้ี 

         ในวนัสะบาโตถดัไป เธอบอกยงัไมพ่รอ้มสาํหรบัคาํเชญิใหไ้ปทีโ่บสถ ์แต่อนุญาตใหส้ามนํีาลกูชาย

ไปโบสถใ์นวนัสะบาโตไดเ้ป็นครัง้แรก ปรากฏว่าเดก็ชายชอบรายการโรงเรยีนวนัสะบาโตสาํหรบัเดก็ และ

ชอบฟังการเล่าเรือ่งสาํหรบัเดก็ดว้ย หลงัจากนัน้เป็นการรบัประทานอาหารเพื่อการสงัสรรค ์ในเยน็วนันัน้

เดก็ชายเล่าสิง่ต่างๆ ใหคุ้ณแมข่องเขาฟังอยา่งกระตอืรอืรน้ ความอยากรูอ้ยากเหน็ของแนนซี่เพิม่ขึน้ และ

เธอขอใหม้ใีครสอนพระคมัภรีใ์หเ้ธอ เมือ่เธอไดเ้รยีนเกีย่วกบัวนัสะบาโตในช่วงศกึษาพระคมัภรี ์และเมือ่

ไดร้บัทราบว่าวนัสะบาโตมคีวามสาํคญัสาํหรบัพระเจา้ และผูต้ดิตามพระองคเ์ช่นนัน้ แนนซี่ประกาศตวัรบั

เอาความเชื่อน้ีโดยทนัท ี

         แนนซีเ่ป็นพยานว่า “ฉนัจะไมท่าํงานในวนัสะบาโตอกีต่อไป แมว้่าการถอืรกัษาวนัสะบาโต 

จะทาํใหฉ้นัตอ้งตกงานกต็าม” 

         ปัจจบุนั วลิเบอรแ์ละแนนซี ่ทาํงานเป็นเป็นเจา้หน้าทีด่า้นการแพทยเ์ตม็เวลา ทัง้สองมหีน้าทีใ่ห้

การศกึษาแก่ผูค้นเกีย่วกบัการมสีุขภาพดใีนประเทศอนิเดยี “เราเอือ้มออกไปยงัผูค้นทีม่คีวามตอ้งการ และ

สอนพวกเขาเกีย่วกบัหลกัการสุขภาพ  และเชื่อมโยงพวกเขากบัผูเ้ยยีวยาองคแ์ทจ้รงิ” วลิเบอรก์ล่าว 

         เงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  จะนําไปใชใ้นการก่อสรา้งอาคารโบสถส์องหลงัใน
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เมอืงเบงกาลรู ูเมอืงใหญ่ทีอ่ยูใ่กลท้ีท่ ีว่ลิเบอรอ์าศยัอยูก่บัครอบครวัของเขา ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์ก

ท่านทัว่โลก ทีม่แีผนถวายเงนิถวายเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ดว้ยใจเอือ้าร.ี..ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้ก

ท่าน ทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย....ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ในประเทศอนิเดยี มหีนงัสอืพมิพร์ายวนักว่า 4,700 ฉบบั ซึง่มมีากกว่า 300 ภาษา ออกจาํหน่ายทุกวนั 

• สญัลกัษณ์ประจาํชาตขิองประเทศอนิเดยีคอือนัตรายของ “เสอืเบงกอล”  

• ระหว่างช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง โดมของทชัมาฮาลถูกปิดไวด้ว้ยนัง่รา้นทาํดว้ยไมไ้ผ่เพื่อพรางตาจาก

เครือ่งบนิทิง้ระเบดิของศตัร ู
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 21 พฤศจิกายน 2020 

การโจมตีสามครัง้ขณะท่ีศึกษาพระคมัภีร์ 

 

เล่าโดย  อลักา มทัท ูวยั 36 ปี...ประเทศอนิเดยี 

  

         อาจารยแ์ซมสนั กําลงัสอนพระคมัภรี ์จากพระธรรมววิรณ์ใหก้บั อลักา และสมาชกิครอบครวั 14 

คน ของเธอ ภายในหอ้งนอนขนาดใหญ่ในบา้นของพวกเขาในเมอืงอมัรติสาร ์ประเทศอนิเดยี  

         อาจารยย์นือยูท่ีป่ลายสุดของหอ้ง มอืถอืพระคมัภรี ์ขณะทีเ่ขากําลงัพดูกบัสมาชกิในครอบครวั ซึง่

บา้งกน็ัง่บนเตยีงนอน บา้งกน็ัง่บนพืน้หอ้ง  

         อาจารยอ่์านขอ้พระคมัภรี ์ววิรณ์ 12:9 “พญานาคใหญ่ตวันัน้คอืงดูกึดาํบรรพ ์ทีเ่ขาเรยีกนัว่ามาร 

และซาตาน ผูล้่อลวงมนุษยท์ัง้โลก มนัถูกโยนลงมาทีแ่ผ่นดนิโลก และเหล่าบรวิารของมนัถูกโยนลงมากบัมนั

ดว้ย”  

         คุณพ่อของสามขีองอลักา ชื่อ ชาชิพพลั  ปรงิตวัยนืขึน้จากพืน้หอ้ง และเดนิเขา้ไปหาอาจารยด์ว้ยสี

หน้า แววตาทีดุ่ดนั 

         ชาชพิพลั พดูขึน้อยา่งขงึขงัว่า “ทาํคุณมาพดูเรือ่งของพระเยซู...รูห้รอืเปล่าว่าผมมอีํานาจควบคุม

โลกน้ีอยูใ่นมอื” 

         อาจารยแ์ซมสนัรูส้กึไดท้นัทวี่า พญามารเขา้สงิชายผูน้ี้ และพยายามขูใ่หเ้ขาตกใจกลวั และหนีไป 

เขาจาํขอ้พระคมัภรี ์1 ยอหน์ 4:4 ซึง่กล่าวว่า “ท่านอยูฝ่่ายพระเจา้ และชนะพวกเขาแลว้ เพราะว่าพระองคผ์ู้

ทรงอยูใ่นพวกท่านยิง่ใหญ่กว่าผูท้ีอ่ยูใ่นโลก”  

          อาจารยแ์ซมสนับอกกบัครอบครวัว่า “อยา่กลวัเลย...ใหเ้ราคุกเขา่พรอ้มกนัตรงทีแ่ต่ละคนอยู ่และ

ผมจะอธษิฐาน” แลว้อาจารยแ์ซมสนัเริม่อธษิฐาน.... 

         ทุกคนคุกเขา่ลง แต่ชาชพิพลัปฏเิสธที่จะคุกเขา่ ซํ้าตะโกนเสยีงดงัต่อไป อาจารยแ์ซมสนัเอือ้มมอืไป

วางบนศรีษะของชายสงูอาย ุและจอ้งมองตรงไปทีด่วงตาของเขา 

         อาจารยแ์ซมสนัพดูตรงๆ ว่า “คุณคอืพญามาร ซึง่ไดแ้พแ้ก่พระเยซไูปแลว้ เมือ่พระเยซทูรง

สิน้พระชนมบ์นคาลว์าร .ี..ผมเองไดถู้กชาํระลา้งแลว้โดยพระโลหติของพระเยซู...คุณไมม่อีํานาจเหนือผม  

และเพื่อนๆ ของผมซึง่อยูท่ีน่ี่  ผูซ้ึง่กําลงัอธษิฐานกบัผม  พระเยซทูรงอยูป่ระทบัอยูท่ีน่ี่ พระวญิญาณบรสิุทธิ ์

ไดเ้สดจ็ลงมาสวมทบัพวกเรา เพื่อเอาชนะพญามาร...ในนามของพระเยซ ูและโดยพระโลหติของพระองค ์ 

เจา้จงออกมาจากชายผูน้ี้ และไปเสยีใหพ้น้” 

         ชาชพิพลั ยอ่ตวัลง พดูชา้ๆ และพดูอยา่งสงบ ในทีสุ่ด ชาชพิพลัพดูออกมาว่า “ขอบคุณพระ- 

เยซ”ู  พญามารไดอ้อกจากชาชพิพลัแลว 

         อาจารยแ์ซมสนั พดูขึน้ดงัๆ ว่า “อาเมน สรรเสรญิพระเจา้”....แลว้เขาพดูต่อว่า ใหเ้ราเริม่ตน้ 

รอ้งเพลงอกีครัง้หน่ึง แลว้เขาขึน้เพลง “พระเจา้แสนด.ี..” 

         หน่ึงสปัดาหผ์่านไป อาจารยแ์ซมสนั สอนพระคมัภรีต่์อ และอ่านพระธรรมววิรณ์ 12:11 “พวก 

เขาชนะมารดว้ยพระโลหติของพระเมษโปดก” 
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         ขณะทีเ่ขาพดูถอ้ยคาํเหล่านัน้ ลกูชายคนโตของอลักา ชื่อจอหน์ อาย ุ16 ปี อา้ปากทาํเสยีงคาํราม

เหมอืนเสยีงสงิโต จากนัน้เขาครางเหมอืนเสยีงลา และเห่าเหมอืนเสยีงสุนขัตวัหน่ึง และส่งเสยีงฟ่อๆ 

เหมอืนง ู

         “ขา้ไมต่อ้งการใหศ้าสนาจารยม์าทีน่ี่ และอธษิฐาน” เขาพดู “อยา่ออกชื่อพระเยซใูนบา้นของขา้” 

         อาจารยแ์ซมสนัรูส้กึไดว้่า น่ีเป็นพญามาร  ซึง่ไดคุ้กคามพวกเขาเมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ และมนัได้

กลบัมาดว้ยพลงัเสรมิแขง็แกรง่กว่าเดมิ 

         อาจารยป์ระกาศว่า “อยา่ไดรู้ส้กึกลวั ใหอ้ดอาหาร และอธษิฐาน” 

          นบัแต่วนันัน้ ทัง้ครอบครวัทาํการอดอาหาร และอดน้ําระหว่างช่วงกลางวนัเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนั 

ในวนัที ่3 เป็นวนัศุกรต์อนเยน็ ศาสนาจารยก์ลบัมาทีบ่า้นของอลักา เพื่อทาํการสอนพระคมัภรี ์จอหน์ซึง่ 3 

วนัก่อนก่อกวนดว้ยการทาํเสยีงสตัวป์ระเภทต่างๆ มใีบหน้ายิม้แยม้แจม่ใส และคุกเขา่รว่มกบัสมาชกิ

ครอบครวัคนอื่นๆ ตอนทีอ่ธษิฐาน เขาไมท่าํเสยีงของสตัวช์นิดต่างๆ อกี เขาค่อยๆ เอือ้มมาจบัมอืของ

ศาสนาจารย ์ใหไ้ปวางบนศรีษะของเขา 

        เขาพดูกบัศาสนาจารยว์่า “โปรดอธษิฐานเผื่อผมดว้ยครบั..ผมรูส้กึว่ารา่งกายอ่อนแอ และดวงใจของ

ผมรูส้กึวา่มอีะไรทีห่นกัๆ กดทบัไว ้และผมรูส้กึปวดศรีษะดว้ย” 

         อาจารยแ์ซมสนัอธษิฐานเผื่อเขา และจอหน์ไมเ่คยอา้ปากคาํรามเสยีงสตัวร์า้ยทีน่่ากลวั และน่า

ราํคาญอกีต่อไป ทีผ่่านมาถอืว่าเป็นครัง้สุดทา้ย 

         ในสปัดาหต่์อมา อาจารยแ์ซมสนั อ่านเกีย่วกบัการทีค่รสิเตยีนตอ้งเตรยีมความพรอ้มเพื่อต่อตา้น

พญามาร จากพระธรรม เอเฟซสั 6:10-18 ขณะทีอ่าจารยอ่์านขอ้พระคมัภรี ์สามขีองอลักาชื่อ “สุรนิเดอร”์ 

หนัหน้าไปทางจอหน์ และส่งเสยีงคาํรามขึน้ แลว้พดูว่า “เหล่าพญามารทีเ่คยสงิอยูก่บัแกตอนน้ีอยูท่ีไ่หน...

บอกใหก้ไ็ดต้อนน้ีเหล่าพญามารอยูก่บัขา้ ” 

         ทนัใดนัน้อาจารยแ์ซมสนัเชญิใหส้มาชกิทัง้ครอบครวัคุกเขา่ลง และอธษิฐานรว่มกนั หลงัการ

อธษิฐาน อาจารยไ์ดข้อใหพ้วกเขาเปิดพระคมัภรี ์อ่าน พระธรรมสดุด ีบทที ่23 และ บทที ่91 

         “น่ีจะเป็นครัง้สุดทา้ยของพญามาร” อาจารยป์ระกาศ   หลงัจากนัน้อาจารยไ์ดนํ้าครอบครวัรอ้งเพลง

ดว้ยกนั “มพีระเยซอูยูใ่นบา้นของฉนั บา้นฉนัมคีวามสุข” 

        สุรนิเดอร ์รว่มในการรอ้งเพลง  พญามารไดอ้อกจากรา่งของเขาไปแลว้ และไมย่อ้นกลบัมาทีบ่า้น

ของพวกเขาอกีเลย  

         อลักา และครอบครวัของเธอ ไดเ้ดนิทางมายาวไกลจากชีวติดัง้เดมิของพวกเขา จากศาสนาดัง้เดมิ

ของโลกศาสนาหน่ึง  พวกเขายงัตอ้งเรยีนรูเ้กีย่วกบัพระคุณ และความชอบธรรมของพระเยซ ู 

         อลักา ไดก้ล่าวขอรอ้งว่า ขอโปรดไดอ้ธษิฐานเผื่อครอบครวัของฉนั โดยเฉพาะคุณแมข่องฉนั ขอให้

ท่านรบัเอาความรอดในพระเยซดูว้ยอกีคนหน่ึง 

        ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี จะนําไปช่วยสรา้งโบสถห์ลงัใหมใ่หใ้หญ่

กว่าเดมิ เพื่อแทนทีโ่บสถห์ลงัเก่าทีเ่ลก็ แออดั และทรดุโทรมมาก โบสถแ์ห่งใหมน้ี่จะตัง้อยูท่ีเ่มอืงฮมัรทิซาร ์

ประเทศอนิเดยี ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีม่แีผนจะถวายเพื่อพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศ

อนิเดยีในไตรมาสน้ี ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน...ในนามพระเยซคูรสิต์เจา้..อาเมน 
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ข้อมลูด่วน 

• ปันจาบเป็นรฐัหน่ึงของอนิเดยี ตัง้อยูต่ดิเขตแดนของประเทศปากสีถาน ถอืเป็นรฐัซึง่หวัใจของชาว

อนิเดยีทีถ่อืศาสนาสกิข ์

• อมัรทิซาร ์เป็นทีรู่จ้กัในฐานะเป็นแหล่งอุตสาหกรรม จาํพวกเฟอรนิ์เจอรท์ีท่าํจากไม ้อนัรวมไปถงึ

กระดานหมากรกุ และตวัหมากรกุเอง 

• รฐัปันจาบ มาจากคาํในภาษาเปอรเ์ซยีสองคาํ “ปัน” แปลว่า “หา้” และ จาบ แปลว่า “แมน้ํ่า” แปลรวมกนั

ว่า “ดนิแดนแห่งแมน้ํ่าหา้สาย” (ซึง่มแีมน้ํ่าบสี ์แมน้ํ่าชนีบั แมน้ํ่าเจลมั แมร่าว ิ และแมน้ํ่าซสัเลจ)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 

 

ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 28 พฤศจิกายน 2020 

หมอผไีม่อาจรกัษาโรคของตนเองได้ 

 

เล่าโดย  บากชิา ซงิห ์วยั 70 ปี...ประเทศอนิเดยี 

  

         บากิชา ซิงห ์ ใชช้วีติของเขานมสัการตน้ไมศ้กัดสิทิธต่์างๆ และเขากราบไหวร้ปูเคารพหลายอยา่ง 

ซึง่ตัง้อยูบ่นแท่นบชูาในบา้นของเขา  

         บากชิา เชื่อในฤทธิอ์ํานาจของเทพเจา้หลายองค ์และเชื่อว่าเทพเหล่านัน้ทาํใหเ้ขามฐีานะดี ในฐานะ

หมอผปีระจาํหมูบ่า้นมนัดรชุิรมิรา คนป่วยทยอยกนัเดนิทางมาเพื่อขอใหห้มอผรีกัษโรคให ้และมบีางคน

หายจากโรคทีเ่ป็นอยู ่ คนป่วยเหล่านัน้ หรอืญาตคินป่วยจะจา่ยค่ารกัษาใหก้บับากชิา จนทาํใหเ้ขามฐีานะดี

ขึน้ ทุกสิง่ทุกอยา่งทีเ่ขาตอ้งการไดม้าโดยไมย่าก  แต่สิง่ทีข่าดไปคอืสนัตสิุขในดวงจติของเขา 

         อยูม่าวนัหน่ึง บากชิา เกดิลม้ป่วย  เขารูส้กึเวยีนศรีษะ และอาเจยีนต่อเน่ือง ต่อมาเกดิอาการปวด

ศรีษะเพิม่เขา้มาอกี  บากชิาจงึประกอบพธิ ีและออ้นวอนเทพบางองคท์ีเ่ขาเชื่อ ใหช่้วยรกัษาโรคใหก้บัเขา  

เวทมนตรท์ีเ่คยใชใ้นการรกัษาโรคใหค้นอื่น ตอนน้ีกไ็มบ่งัเกดิผล  เขาไมอ่าจรกัษาโรคของเขาเองได ้ใน

ทีสุ่ดเขาตดัสนิไปรบัการรกัษาจากแพทยท์ีโ่รงพยาบาล  ซึง่เขาใชเ้งนิไปจาํนวนไมน้่อย  แต่ไมม่แีพทยค์น

ไหนรกัษาโรคของเขาใหห้ายได ้บากชิาจงึรูส้กึทอ้ใจมาก เขาพดูกบัสมาชกิครอบครวัว่า  “พ่อกําลงัจะตาย

ในอกีไมน่านน้ี”  การป่วยของเขา  และการทีเ่ขารกัษาตวัเองไมห่าย ทาํใหบ้ากชิาพดูกบัผูค้นทีม่าหาว่า “ผม

ไมอ่าจรกัษาโรคใหคุ้ณไดอ้กีต่อไปแลว้”      

         วนัหน่ึงลกูชายคนโตของเขาไดโ้ทรไปหา ผูป้ระกาศกติตคิุณรุน่บุกเบกิคนหน่ึง ของครสิตจกัร       

เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสีในหมูบ่า้นใกลเ้คยีง และขอใหเ้ขาอธษิฐานเผื่อคุณพ่อของเขา อาจารยแ์ซมสนั 

เดนิทางมาทีบ่า้นของบากชิา  แต่บากชิาปฏเิสธทีจ่ะพดูคุยกบัศาสนาจารย์ 

         บากชิาพดูกบัศาสนาจารยว์่า “ผมไมต่อ้งการการอธษิฐาน เวทมนตรข์องหมอผมีพีลงัอํานาจ

มากกว่าพระเจา้ของคุณ” 

         อาจารยแ์ซมสนั  ไมร่บัฟัง  เขายนือธษิฐานทีห่น้าบา้นของบากชิา และอธษิฐานเผื่อเขาตรงนัน้เอง  

         หลงัจากวนันัน้อาการป่วยไขข้องบากชิากลบัทรดุหนกักว่าเดมิ และเขาถกูนําตวัส่งโรงพยาบาล

เมอืงจาแลนดฮ์าร ์ ซึง่มปีระชากรหน่ึงลา้นคน อยูห่่างออกไปโดยทางรถยนตป์ระมาณ 90 นาท ีแพทยท์ี่

โรงพยาบาลไดต้รวจวนิิฉยับากชิา และไดพ้บว่าบากชิาเป็นเน้ืองอกในสมอง 

         แพทยบ์อกว่าทางเดยีวทีจ่ะรกัษาโรคน้ีไดค้อืตอ้งผ่าตดัสมอง เอากอ้นเน้ืองอกออกมา  เมือ่บากชิา

ถามถงึค่าผ่าตดั  รวมทัง้การพกัฟ้ืนหลงัจากผ่าตดั บากชิาได้ยนิตวัเลขแลว้ตกใจ เพราะเขาทราบดวี่าเขามี

เงนิอยูเ่พยีงครึง่จาํนวนสาํหรบัการผ่าตดัและการพกัฟ้ืน ส่วนอกีครึง่จาํนวนทีเ่ขาเคยม ีเขาไดใ้ชไ้ปในการ

รกัษาตวัในโรงพยาบาลเป็นเดอืนก่อนหน้าน้ี แต่ไมห่ายจากโรค น่ีเขาจะทาํอยา่งไรด ีจงึจะมเีงนิสาํหรบัการ

ผ่าตดั และการพกัฟ้ืน       

         อาจารยแ์ซมสนัไดข้า่วว่า บากชิาเขา้โรงพยาบาลอกีจงึเดนิทางไปเยีย่ม บากชิารูว้่าตนสิน้หวงั แต่

พอเหน็อาจารยแ์ซมซนัเขา้มา กว็างท่า และพดูกบัแพทยว์่า 

         “มาแลว้ไง พระเยซ ูผูท้ีจ่ะรกัษาผม”  



 
 

27 

 

        อาจารยแ์ซมสนั ขออนุญาตจากแพทย์ว่า “ผมขออนุญาตอธษิฐานเผื่อคนป่วยจะไดไ้หมครบั” เมือ่

แพทยบ์อกว่าไมข่ดัขอ้ง อาจารยแ์ซมสนั กม้หน้าลง และอธษิฐานเผื่อบากชิาดว้ยหยดน้ําตาในดวงตาของ

เขา 

        “โอพระบดิาเจา้ทีร่กั ในนามของพระเยซโูปรดรกัษา บากชิาใหห้ายโรคดว้ยเถดิ เพื่อเขาจะได้

สรรเสรญิพระนามของพระองค ์ ทลูขอในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน” ...จากนัน้เขาลากลบัไป 

         ในวนัรุง่ขึน้แพทยส์ัง่ใหม้กีารตรวจสมองของบากชิาอกีครัง้หน่ึง  แพทยค์นนัน้มองไมเ่หน็รอ่งรอย

ของเน้ืองอกในสมองของบากชิา  เขาจงึเชญิผูเ้ชีย่วชาญโรคเกีย่วกบัสมองอกีคนใหม้าตรวจ เพื่อใหเ้กดิ

ความแน่ใจ  แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญคนทีส่องมองไมเ่หน็เน้ืองอกในสมองเช่นกนั  แพทยค์นแรกทีไ่ดย้นิคาํ

อธษิฐานของอาจารยแ์ซมสนั จาํไดว้่าอาจารยอ์ธษิฐานขอใหบ้ากชิาหายเป็นปกต ิเขาคดิๆ แลว้ยิง่รูส้กึทึง่ 

         เขาอุทานออกมาว่า  “เน้ืองอกมะเรง็หายไปไหน เขาเอ่ยถามบากชิาว่า  คุณเชื่อในพระเจา้องคไ์หน

กนั” 

         บากชิา ยิม้อยา่งมคีวามชื่นชมยนิด ี เขาตอบคาํถามค่อนขา้งยาว .... 

         “ผมเป็นหมอผรีบัรกัษาคนไขม้ากกว่า 20 ปี แต่อาจารยส์อนศาสนาครสิตค์นน้ี ไดอ้ธษิฐาน และได้

แนะนําใหผ้มเชื่อในพระเยซู...ตอนน้ีผมเชื่อในองคพ์ระเยซอูยา่งสนิทใจ พระองคท์รงเป็นผูร้กัษาโรคของผม

ผ่านการอธษิฐานของอาจารยแ์ซมสนั” 

        ในวนัสะบาโตต่อมา บากชิาเดนิทางมาพบกบัอาจารยแ์ซมสนัทีโ่บสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

ซึง่ตัง้อยูใ่นหมูบ่า้นใกลเ้คยีง เมือ่พบกบัอาจารยแ์ซมสนั  อดตีหมอผบีากชิาพดูขึน้ว่า 

         “พระเยซขูองอาจารยไ์ดร้กัษาผมใหห้ายจากโรครา้ย” 

          เมือ่บากชิา เดนิทางกลบัไปทีบ่า้นของเขา เขาบอกเรือ่งราวทัง้หมด ทีเ่ขาหายจากโรคไดอ้ยา่งไรกบั

ครอบครวัของเขา และบอกพวกเพื่อนบา้นของเขา  โดยบอกว่า..... 

         “ผมไดร้บัการรกัษาใหห้ายจากโรค และบัดน้ีผมไดถู้กช่วยใหร้อดพน้จากอํานาจการควบคุมของวชิา

หมอผ ี และเวทมนตรข์องผม  และผมจะไปนมสัการทีโ่บสถ ์ ผมขอถอืโอกาสน้ีเชญิชวนคุณทัง้หลายใหไ้ป

นมสัการทีโ่บสถด์ว้ยเช่นกนั” 

         เพราะการเป็นพยานของบากชิา ทาํใหห้ลายคนเดนิทางไปทีโ่บสถใ์นวนัสะบาโต ประมาณ 50 คน

เขา้รว่มชัน้ศกึษาพระคมัภรี ์และจาํนวนครึง่หน่ึงรบับพัตศิมาในเดอืนกนัยายน 2018  รวมทัง้บากชิา และ

สมาชกิในบา้นของบากชิาอกี 3 คน ส่วนคนอื่นๆ กําลงัศกึษาพระคมัภรี ์ และมคีนเขา้มารว่มศกึษาพระ-

คมัภรีเ์พิม่ขึน้ตามลาํดบั 

         ทุกวนัน้ี บากชิาเป็นสมาชกิทีเ่ขม้แขง็ของโบสถ์ 

         บากชิา ฝากคาํขอรอ้งมายงัพีน้่องในพระครสิตทุกท่านว่า “โปรดอธษิฐานเผื่อผมดว้ย ขอพระผู ้

เป็นเจา้ทรงช่วยใหผ้มเขม้แขง็ และสตัยซ์ื่อต่อพระเจา้ตลอดไป  จนกว่าจะถงึวนัเสดจ็กลบัมาของพระองค์”  

         ในทีสุ่ด บากชิานําสมาชกิครอบครวั และเพื่อนๆ มาศกึษาพระคมัภรี ์และรบับพัตศิมาจาํนวนถงึ 50 

คน ซึง่อาจารยแ์ซมสนั และอาจารยม์าสชิ อาจารยจ์ากหมูบ่า้นใกลเ้คยีง มาเป็นผูป้ระกอบพธิรีบับพัตสิมา

ใหก้บัผูเ้ชื่อใหม ่ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะนําไปช่วยสรา้งโบสถห์ลงั

ใหม ่เพื่อทดแทนโบสถห์ลงัเก่าทีเ่ลก็ เก่าแก่ และคบัแคบในเมอืงอมัรทิซาร ์...ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์ก
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ท่านทีว่างแผนจะถวายทรพัยด์ว้ยความเอือ้อารใีนไตรมาสน้ี ของพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน ทลูของ

ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• เมอืงอมัรทิซาร ์เป็นสถานทีต่ ัง้ของ “ฮารแ์มนเดอร ์ซาฮบิ” สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องผูน้บัถอืศาสนาสกิข ์ 

เป็นสถานทีผู่แ้สวงบุญเดนิทางมากราบไหวน้มสัการ พระวหิารหลงัเดมิไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ในปี 1570 

โดย พระบรมคร ูกูร ูแรม ดาส ใน ปี ค.ศ. 1570 และในปี 1830 พระมหาราชา รนัจติ สงิข ์ไดท้าํการ

ปฏสิงัขรณ์ดว้ยการครอบส่วนทีเ่ป็นโดมดว้ยทองคาํหนกั 100 กโิลกรมั หลงัจากนัน้พระวหิารแห่งน้ีเป็น

ทีรู่จ้กัในชื่อ “สวอน แมนเดอร ์หรอืพระวหิารทองคาํ” 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 5 ธนัวาคม 2020 

สิงโตอยู่ในบ้าน 

 

เล่าโดย  แซมสนั กูแลม มาสหิ ์อาย ุ48 ปี...ประเทศอนิเดยี 

  

         กแูลม มาสิห์  มคีาํถามหลายขอ้ทีอ่ยากจะถามเกีย่วกบัพระเจา้ 

         ขณะทีเ่ขากาํลงัเป็นเดก็ชาย  พ่อเขาไดพ้าเขาเดนิทางไปรว่มในพธิทีางศาสนาอาทติยห์น่ึง 2 วนั 

วนัหน่ึง คุณพ่อพาเขาไปยงัสถานทีน่มสัการตามธรรมเนียมดัง้เดมิ ส่วนในวนัอาทติยค์ุณพ่อพาเขาไป

นมสัการตามโบสถค์รสิเตยีนต่างๆ หมนุเวยีนกนัไป 

         คุณพ่อไมอ่าจตดัสนิใจไดว้่าจะนมสัการ “พระ” หรอื “เทพ” องคใ์ด ครัง้หน่ึงเมือ่กําลงัอ่านหนงัสอื

ศกัดิส์ทิธิ ์คุณพ่ออุทานออกมาว่า “ดเูหมอืนพระเยซถููกกล่าวถงึมากครัง้กว่าผูเ้ผยพระวจนะของเราเอง... 

เหตุใดจงึเป็นเช่นนัน้” 

         ครอบครวัของเราไดส้รา้งศาสนาแห่งอุดมคตขิองครอบครวัขึน้เอง โดยการนําเอาคาํสอนทีป่ระทบัใจ

ของธรรมเนียมประเพณ ีและคาํสอนส่วนหน่ึงของครสิเตยีนมารวมเขา้ดว้ยกนั  

         ขณะทีกู่แลมเตบิโตขึน้ เขาค่อยๆ ชื่นชอบในคาํสอนของครสิเตยีนมากกว่า และมากกว่าตามลาํดบั 

แต่เขาตอ้งการทราบมากขึน้   เขาตอ้งการไดเ้หน็พระพกัตรข์องพระเยซดูว้ยสายตาของเขาเอง  

         เขาอธษิฐานว่า  “โอ..องคพ์ระเยซ ูขา้พระองคต์อ้งการเหน็พระองคต่์อพระพกัตรต์รงๆ ขอทรงโปรด

กรณุาใหเ้ป็นไปดว้ยเถดิ” 

         ตอนทีเ่ขาเริม่โตเป็นหนุ่ม เขาตดัสนิใจแยกออกจากครอบครวั และไปสรา้งกระท่อมอยา่งงา่ยๆ  ขึน้

ทีน่อกหมูบ่า้นเชควอล ..เขาตอ้งการศกึษาพระคมัภรีต์ามลาํพงัสกัสองหรอืสามสปัดาห์” 

         ชาวบา้นแถบนัน้ไมใ่ช่ครสิเตยีน พวกเขาเชื่อถอืโชคลาง และเชื่อในผสีางเทวดา และเชื่อในไสย

ศาสตร ์พวกเขาสงัเกตว่ากูแลมเป็นคนมคีวามเมตตากรณุา เมือ่เขาเหน็คนเจบ็ป่วยในหมูบ่า้นเขาจะไป

อธษิฐานเผื่อ ขอพระเจา้ทรงรกัษาคนป่วยใหห้ายจากโรค พวกชาวบา้นเรยีกชื่อเล่นของเขาว่า “ชายผู้

บรสิุทธิ”์  

         ชาวบา้นใหก้ารนบัถอืกูแลมในฐานะเป็นผูบ้รสิุทธิ ์ จนมบีางคนมาทีก่ระท่อมของเขาในตอนเชา้

พรอ้มอาหาร บางคนมาเยีย่มเขาในตอนเยน็  

         ในกระท่อมแห่งนัน้ กูแลมใชเ้วลาอยา่งมากในการอธษิฐาน และการศกึษาพระคมัภรี ์เขาศกึษาพระ -

ธรรมดาเนียล และพระธรรมววิรณ์ 

          เขาอธษิฐานทลูขอพระเยซทูรงสาํแดงองคแ์ก่เขาในความฝัน หรอืในนิมติอยูทุ่กวนั “โอ องคพ์ระผู้

เป็นเจา้ ขา้พระองคป์ระสงคจ์ะไดพ้บพระองค์...โปรดเปิดเผยพระองคแ์ก่ขา้พระองคด์ว้ยเถดิ”      

         คนืวนัหน่ึง หลงัการอธษิฐาน เขาอ่านพระคมัภรี ์ขณะทีเ่ขานัง่อยูบ่นพืน้ดนิทีอ่ดัแน่น  เขารูส้กึได้ว่า

มใีครเขา้มาอยูใ่นกระท่อม  เมือ่เงยหน้าขึน้เขาเหน็สงิโตตวัใหญ่ตวัหน่ึงยนืตรงหน้า ขณะทีเ่ขามองดสูงิโต

ดว้ยความหวาดกลวัสุดขดี สงิโตตวันัน้ค่อยๆ คูต้วัลง และจอ้งมองดเูขา 

         กูแลมพยายามตัง้สตคิ่อยคลานถอยหลงัออกห่างสงิโต  พลนัเขาไดย้นิสงิโตพดูกบัเขาดว้ยน้ําเสยีง

ฟังชดัเจนว่า 
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         “อยา่กลวัเลย จงเอามอืทัง้สองของเจา้ลบูสงิโตไปตามตวั จากหวัจนถงึหาง” 

          “ขา้พระองคค์งไมก่ลา้ทีจ่ะทาํเช่นนัน้” กูแลมพดูออกมาดว้ยน้ําเสยีงสัน่ๆ “สงิโตจะฆา่ขา้พระองค”์ 

         “แต่เจา้เฝ้าอธษิฐานจะไดเ้หน็เรามใิช่หรอื”  มเีสยีงตอบมา 

         “ขา้พระองคอ์ธษิฐานขอไดเ้หน็พระพกัตรข์องพระเยซู” กูแลมพดูออกมา 

         “พระเยซกูค็อืสงิโตแห่งตระกูลยดูาห์” เสยีงพดูอธบิายความหมาย “จงเอามอืลบูสงิโตส”ิ 

         กูแลมไดอ่้านเกีย่วกบัพระเยซวู่าทรงเป็นสงิหแ์ห่งตระกูลยดูาห ์ใน ววิรณ์ 5:5 กูแลมยงัไมห่าย 

ตกใจกลวั แต่เขากไ็มก่ลา้ทีจ่ะไมเ่ชื่อฟัง  เขาเอือ้มมอือนัสัน่เทา และค่อยๆ ลบูหวัของสงิโต ส่วนสงิ- 

โตกไ็มเ่คลื่อนไหวใดๆ อยา่งชา้ๆ กูแลมเอามอืลบูสงิโตจากหวัถงึหางตามทีไ่ดร้บัคาํสัง่  จากนัน้เขาค่อยๆ

ลุกขึน้แลว้กา้วถอยหลงัห่างสงิโตออกมา ..ทนัใดนัน้สงิโตลุกขึน้ยนืใชห้างกลดัแกว่งพืน้กระท่อมมฝีุ่ นฟุ้งขึน้  

แลว้สงิโตเดนิอยา่งชา้ๆ ออกจากกระท่อมไปสู่ความมดืของยามคํ่าคนื 

          ในตอนเชา้ตรู ่ชาวบา้นบางคนเดนิมายงักระท่อมของกูแลมพรอ้มกบัอาหารเชา้ พวกผูห้ญงิเดนิ

มาแลว้หยดุกกึ เมือ่พวกเธอเหน็รอยเทา้ของสงิโต พวกเธอวางถาด หรอืตะกรา้ใส่อาหารไวบ้นพืน้ แลว้วิง่วิง่

กลบัไปยงัหมูบ่า้น 

         พวกเธอประกาศว่า “ชายบรสิุทธิไ์ดต้ายแลว้ ...เขาถูกสงิโตฆา่แลว้ พวกผูห้ญงิรอ้งบอกผู ้

คน พวกเราเหน็รอยเทา้ของสงิโตจากชายป่าเดนิเขา้ไปในกระท่อมของชายผูบ้รสิุทธิ ”์ 

        พวกผูช้ายในหมูบ่า้นพากนัวิง่ออกไปทีก่ระท่อม  และพวกเขาพบกูแลมนัง่บนพืน้กระท่อม กําลงั

อ่านพระคมัภรี ์ กูแลมไมข่ยบัตวัไปไหนหลงัจากทีส่งิโตเดนิจากไป  เมือ่ชาวบา้นไดฟั้งกูแลมเล่าเรือ่ง

ทัง้หมดใหฟั้ง  พวกเขาต่างรูส้กึอศัจรรยใ์จ  และต่างขอรอ้งใหกู้แลมสอนเรือ่งพระเยซแูก่พวกเขา 

         ต่อมากูแลมไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัวนัสะบาโต และเขาไดก้ลายเป็นศาสนาจารยใ์นครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดย์

แอ๊ดเวนตสี ในไมน่านต่อมาเมือ่มผีูร้บับพัตศิมาสู่ครสิตจกัรมากขึน้  อาจารยก์ูแลมจงึไดส้รา้งโบสถข์ึน้ใน

หมูบ่า้นของเขาเอง  เพื่อใชเ้ป็นสถานทีน่มสัการพระเจา้  

         ดาราม คอ็ท แบก๊กา ซึง่อาศยัอยูเ่ขตภาคเหนือของประเทศอนิเดยี มบุีตรชายหา้คน  และ

บุตรสาวสองคน และเขาเสยีชวีติในปี ค.ศ. 1999 ขณะทีม่อีายไุด ้ 90 ปี 

         บุตรชายคนเลก็สุด ชื่อ แซมสนั อาย ุ48 ปี ซึง่เขาสรรเสรญิพระเจา้ตลอดชวีติ สาํหรบัประสบการณ์ 

การทีไ่ดเ้หน็ ไดพ้ดูคุย กบัพระเยซซูึง่มาในรา่งสงิหแ์ห่งตระกูลยดูาห์ 

         “พระเจา้จะทรงเตมิเตม็ใหก้บัความปรารถนาในดวงใจของเรา”  

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัทีส่บิสามของไตรมาสน้ีจะนําไปช่วยสรา้งโบสถห์ลงัใหม ่เพื่อทดแทน

โบสถห์ลงัเก่าทีเ่ลก็ เก่าแก่ และคบัแคบในเมอืงอมัรทิซาร ์..สถานที ่ทีแ่ซมสนั กูแลม มาสงิหไ์ดท้าํงานรบัใช้

เป็นศษิยาภบิาล..ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่านทีว่างแผนจะถวายทรพัยด์ว้ยความเอือ้อารใีนไตรมาสน้ี 

ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรใหทุ้กท่าน ทูลของในนามพระครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ชื่อ “อนิเดยี” ไดร้บัจากชื่อของแมน้ํ่า “อนิดสั”  ประมาณ 3300 ปี ก่อน ค.ศ. เดมิผูค้นตัง้ถิน่ฐานในพืน้ที่

อนัอุดมแห่ง “หุบเขาอนิดสั” ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของอนิเดยียคุใหม ่ซึง่ทาํใหอ้นิเดยีเป็นประเทศเก่าแก่ทีสุ่ด  

และมคีวามศวิไิลซต่์อเน่ืองใหญ่ทีสุ่ด  
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• ประเทศอนิเดยีมรีะบบไปรษณยีใ์หญ่ทีสุ่ดในโลก มสีาขาทีท่าํการไปรษณยีม์ากกว่า 150,000 แห่ง 

ขนาดประมาณสามเท่าของประเทศจนี  และมไีปรษณยีล์อยน้ําใน “ทะเลสาปดลัเลค” ในรฐัศรนีาการ ์ซึง่

ตัง้อยูบ่นเรอืบา้น อนัเป็นหน่ึงของดวงตราไปรษณยีท์ีม่ผีูส้ะสม  และเกบ็ไว้ในพพิธิภณัฑ ์(ดวงตรา

ไปรษณยี)์  

• ฝีมอืการทาํอาหารของชาวอนิเดยีเป็นทีนิ่ยมไปทัว่โลก แต่ความหลากหลายในเมนูอาหารอาจแตกต่าง

กนัไปในแต่ละทอ้งที ่ ความแตกต่างน้ีบ่อยครัง้ไมส่ะทอ้นใหเ้หน็ภตัตาคารทัง้หลายทีต่ ัง้อยูน่อกประเทศ

อนิเดยี ขณะทีเ่มนูอาหารคํ่าอนัเป็นทีรู่จ้กัดทีีล่กูคา้คาดหวงันัน้มอียูห่ลากหลาย อยา่งเช่น ดลั ซาโมซ่า 

นาอนั และไก่ทนัดอร ิ 
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 5 ธนัวาคม 2020 

เดินทางไปรอบโลกเพ่ือจะพบพระคริสต์ 

 

เล่าโดย  บรเิจสห ์คมูาร ์อาย ุ27 ปี...ประเทศอนิเดยี 

  

         บิริเจสห ์คมูาร ์พบว่าตวัเองไมม่งีานทาํในกรงุจาการต์า เมอืงหลวงของประเทศอนิโดนีเซยี   

         “จะตอ้งมงีานอะไรใหฉ้นัทาํบา้งส”ิ บรเิจสห ์หนุ่มวยั 23 ปี ชาวอนิเดยีพดูกบัเพื่อนชาวอนิเดยี ซึง่ให้

ทีพ่กัแก่เขา “เพื่อนช่วยหางานใหเ้ราจะไดไ้หม” 

          บรเิจสห ์ไดเ้ดนิทางออกมจากประเทศอนิเดยี ดว้ยความหวงัจะหางานทาํ  เพื่อจะส่งเงนิไปจา่ยหน้ี 

ทีบ่ดิา-มารดาของเขาไดย้มืเงนิจากเพื่อนๆ มา ในปี 2014 เพื่อส่งใหเ้ขาเรยีนระดบัมหาวทิยาลยั แต่เงนิที่

ยมืมาหมดก่อนทีเ่ขาจะเรยีนจบไดร้บัใบปรญิญา และตอนน้ีผูท้ีใ่หกู้้ยมืเงนิตอ้งการเงนิจาํนวนนัน้คืน 

         เพื่อนของบรเิจสหไ์ม่รูว้่าจะหางานใหบ้รเิจสหไ์ดจ้ากทีไ่หน  แต่เขาไดแ้นะนําบรเิจสหใ์หรู้จ้กักบัคน

คนหน่ึงทีจ่ะช่วยทาํใหเ้ขา้เป็นผูอ้พยพไปอยูอ่เมรกิาได ้แต่ตอ้งจา่ยเงนิจาํนวน 2,000 เหรยีญอเมรกินั 

ตอนน้ีบรเิจสห ์มเีงนิตดิกระเป๋าทัง้หมด 1,000 เหรยีญ (ประมาณสามหมืน่กว่าบาท) และเขาตอ้งการส่งเงนิ

ทีม่อียูไ่ปใหบ้ดิา-มารดานําไปใชห้น้ี แต่เขาใหเ้หตุผลว่าเขาสามารถทาํงานหาเงนิไดม้ากขึน้ในฐานะผู้อพยพ 

เขาจงึส่งเงนิใหน้ายหน้าและสญัญาว่าจะเดนิทางบนเรอืไปยงัสหรฐัอเมรกิาภายในหน่ึงสปัดาห์  

         อกีหกเดอืนต่อมา บรเิจสหไ์ดข้ึน้เรอืเดนิทะเลเก่าๆ ขนาดเลก็ทีช่ายฝัง่ของกรงุจาการต์า มชีาว

อนิเดยี 19 คนรวมทัง้บรเิจสห ์มชีาวเนปาล 16 คน และมชีาวอนิโดนีเซยี 2 คนเป็นคนควบคุมเรอืลาํนัน้ 

นบัเป็นการเดนิทางทีน่่ากลวัมาก เพราะหลงัจากนัน้ 2 วนั อาหารไดห้มด และหลงัจากนัน้อกี 2 วนั น้ําดื่มก็

หมด  บรเิจสหต์อ้งรองน้ําฝนเพื่อจะประทงัชวีติ และในวนัที ่7 กปัตนัเตอืนว่าน้ําใกลจ้ะหมดแลว้ 

         หลายชัว่โมงต่อมา ไดเ้ริม่เหน็พืน้ดปีรากฎขึน้ทีข่อบฟ้า เรอืไดเ้ขา้จอดเทยีบท่า ผูโ้ดยสารและลกูเรอื

ถูกควบคุมตวัทนัท ีพวกเขาไดม้าถงึเกาะแยพ ประเทศไมโครนีเซยี 

         บรเิจสห ์และคนอื่นๆ ถูกควบคุมตวัทีท่่าเรอืเป็นเวลาหกเดอืน เจา้หน้าที ่เอฟ.บ.ีไอ. ไดส้อบสวน

พวกเขาแต่ละคน  ระหว่างนัน้มบีาทหลวง  หรอืเหล่าศาสนาจารยจ์ากครสิตจกัรต่างๆ  นําอาหาร และ

สิง่จาํเป็นอื่นๆ มาใหผู้ถู้กกกัตวัระหว่างการสอบสวน พวกเขาพดูเกีย่วกบัพระเยซู.. บรเิจสหไ์มเ่คยไดย้นิ

เรือ่งของพระเยซมูาก่อน  แต่เขากไ็มค่่อยสนใจเพราะสิง่ทีเ่ขาตอ้งการคอื เขาตอ้งการสถานะเป็นผูอ้พยพ  

ขณะทีเ่จา้หน้าทีข่องเกาะไมโครนีเซยีตอ้งการเนรเทศเขากลบัประเทศอนิเดยี 

         หลายเดอืนผ่านไป จาํนวนบาทหลวง และศาสนาจารย ์หรอืครสิเตยีนผูม้จีติอาสากค็่อยๆ หายหน้า

ไป เหล่าเจา้หน้าทีไ่ดใ้หผ้า้ใบกนัน้ําเพื่อทาํเตน็ทใ์ชเ้ป็นทีอ่าศยั  อาหารทีท่างการจดัหาใหก้ข็าดแคลน บริ

เจสหส์ญูเสยีความหวงัไปทัง้หมด ต่อมาวนัหน่ึงอาจารย์ คารีมีโน ไอฟาไดม้าเยีย่มหนุ่มชาวต่างชาตทิีถู่ก

กกัตวัไว ้ พรอ้มกบัตูค้อนเทนเนอรข์นาดใหญ่  บรเิจสห ์และชายหนุ่มทีถ่กูกกัตวัพากนัรอ้งไห ้เมือ่พวกเขา

มองเหน็ตูค้อนเทนเนอรม์อีาหาร และเสือ้ผา้อยูเ่ตม็ อาจารย์คารมีโีน มาเยีย่มกลุ่มผูถู้กกกัตวัอยา่งสมํ่าเสมอ  

และพวกคนหนุ่มทีด่เูหมอืนไรซ้ึง่ความหวงัได้มารวมตวักนั เพื่อฟังสิง่ทีอ่าจารยค์ารมีโีนพดูใหฟั้ง  

         วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงในกลุ่มทีถู่กกกักนัตวัถามอาจารยค์ารมีโีนว่า เหตุใดอาจารยย์งัมาช่วยดแูลพวก

เรา ขณะทีบ่าทหลวง  และอาจารยค์นอื่นๆ ปล่อยเราใหเ้ป็นไปตามยถากรรม”     
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เขาตอบว่า “เพราะว่าพระเยซทูรงรกัพวกคุณมากกว่าผมรกัพวกคุณเสยีอกี...พระองคท์รงพยายาม

ช่วยคุณใหร้อด พระองคพ์ยายามช่วยพวกคุณให้พบกบัอสิระภาพ”  อาจารยค์ารมีโีนตอบคาํถาม เมือ่คน

หนุ่มในกลุ่มถามว่า  อาจารยส์งักดัครสิตจกัรไหน เขาตอบว่า “ครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” มชีายหนุ่ม

ผูถู้กกกัตวับางคนถามอาจารยว์่า อาจารยไ์ดเ้งนิมาจากไหนมาซือ้อาหาร และเสือ้ผา้ไดม้ากมายอยา่งน้ี  

ตอนแรกๆ อาจารยไ์มต่อบตรงๆ  

ในทีสุ่ดอาจารยต์อบว่า มกีลุ่มครสิเตยีนบางกลุ่มบรจิาค รวมทัง้เขากไ็ดอ้อกเงนิเดอืนสมทบดว้ย  

อาจารยบ์อกว่าเขายนิดอีดมือ้ กนิมือ้ แต่ให้เหล่าผูถู้กกกัตวัไดก้นิอิม่เขากพ็อใจแลว้  เหล่าผูถู้กกกัตวัไดย้นิ

เช่นนัน้ บางคนรูส้กึตืน้ตนัใจอยา่งยิง่ ในวนันัน้หนุ่มๆ ชาวเนปาล 9 คนไดถ้วายดวงใจของพวกเขาแก่พระ-

เจา้  พวกเขาช่วยกนักางเตน้ทพ์เิศษขึน้หลงัหน่ึง เพื่อใชเ้ป็นทีน่มสัการพระเจา้ และผูท้ีไ่ดถ้วายดวงใจแก่

พระเจา้เริม่ถอืรกัษาวนัสะบาโตตัง้แต่นัน้มา  

         บรเิจสหไ์ดส้งัเกตว่า ชาวเนปาลทีก่ลบัใจใหมม่อีะไรเปลีย่นแปลงท่ามกลางพวกเขา พวกเขาทีเ่คย

แยง่ขนมปังกบัชาวอนิเดยี ตอนน้ีพวกเขามท่ีาทเีป็นมติร และรูจ้กัการแบ่งปัน ในวนัสะบาโตวนัหน่ึง ชาว

เนปาลเชญิบรเิจสหไ์ปรว่มนมสัการทีเ่ตน็ท ์ ในเตน็ทเ์ขาพบชาวเนปาล 9 คนใหก้ารตอ้นรบัเขา และ

อธษิฐานเผื่อเขา รวมไปถงึการอธษิฐานเผื่อครอบครวัทางบา้น  และอนาคตของเขาดว้ย  บรเิจสหร์ูส้กึผ่อน

คลายเมือ่อยูท่่ามกลางคนเหล่านัน้  เขายอมรบัเอาพระคมัภรัท์ีช่าวเนปาลคนหน่ึงยืน่ให ้เพื่อให้เขาใชอ่้าน 

และใชเ้ป็นคู่มอืการอธษิฐาน 

         เพื่อนชาวเนปาลคนหน่ึงบอกเขาว่า ถา้เขาอธษิฐานออกพระนามของพระเยซ ู พระเจา้จะทรงตอบ

คาํอธษิฐานของเขา บรเิจสหต์ดัสนิใจอธษิฐาน  เขาอธษิฐานวา่ “โอ พระบดิา โปรดรบัเอาภาระ และความ

หนกัใจของขา้พระองคไ์ปจากขา้พระองคด์ว้ยเถิด.. ขา้พระองคท์ลูขอในพระนามของพระเยซคูรสิต์..อาเมน” 

        เมือ่เขาอธษิฐาน  เขาลมืตา เขารูส้กึเหมอืนนัง่เครือ่งบนิบนทอ้งฟ้า เขาหยบิเอาเสน้เชอืกทีห่อ้ย

เครือ่งรางของขลงัออกจากคอของเขา  แลว้เดนิไปทีท่ะเลซึง่อยูไ่มไ่กลและโยนเครือ่งรางเหล่านัน้ลงไปใน

ทะเล  บดัน้ีเขาไดต้ดัสนิใจทีจ่ะตดิตามพระเยซตูลอดไป 

        ต่อมาเขายืน่ความจาํนงกบัทางการ ขอยกเลกิการยืน่ขอเป็นชาวอพยพ  และขอใหท้างการเนรเทศ

เขากลบัประเทศอนิเดยี  ภายในสองสปัดาหห์ลงัจากนัน้  ทางการไมโครนีเซยีนไดซ้ื่อตัว๋เครือ่งบนิให้     บริ

เจสหบ์นิกลบัประเทศอนิเดยี  เครือ่งบนิลงที ่“นิวเดล”ี เมอืงหลวงของประเทศอนิเดยี  สรปุแลว้บรเิจสหไ์ด้

ใชเ้วลาในต่างประเทศสองปีครึง่  ตลอดเวลาดงักล่าวเขาหางานทาํไมไ่ด ้ เขาจงึไมม่รีายรบัเป็นจาํนวนเงนิ  

แต่สิง่ทีเ่ขาไดร้บัคอืชวีติชัว่นิรนัดรใ์นองคพ์ระเยซ ูและต่อมาไดเ้ป็นผูร้บัใชพ้ระเยซโูดยตรง  ถา้เขายงัอยู่

ประเทศอนิเดยีในเวลาสองปีครึง่นัน้ เขาอาจไดเ้รยีนจบจากมหาวทิยาลยั แต่อาจไมไ่ดร้บัเชื่อในพระเยซู

ตลอดไป 

        ปัจจบุนั บรเิจสหท์าํงานเป็นอาจารยส์อนศาสนาในโครงการ “ผูป้ระกาศรุน่บุกเบกิ” และขณะเดยีวกนั

เป็นนกัศกึษา คณะศาสนศาสตร ์ทีม่หาวทิยาลยัแอ๊ดเวนตสีสไปเซอร ์ในช่วงทีเ่ป็นนกัศกึษา เขาไดส้อนพระ

คมัภรีใ์หผู้ส้นใจหลายคน ถงึตอนน้ีม ี4 คนไดร้บับพัตศิมา ขณะทีอ่กีหลายคนกําลงัเตรยีมตวัเพื่อการรบั  

บพัตศิมาครัง้ต่อไป...ขณะทีห่น้ีทีบ่ดิา-มารดายมืเป็นทุนในการศกึษาของบรเิจสห ์คุณพ่อไดช้ดใชเ้งนิกูไ้ป

ทัง้หมดแลว้ ตัง้แต่บรดิเจสหถ์ูกกกัตวัทีเ่กาะยพั ประเทศไมโครนีเซยี 



 
 

34 

 

         บรเิจสห ์ยงัคงตดิต่อกบัเพื่อนชาวเนปาลทีเ่คยอยูด่ว้ยทีเ่กาะยพั ทัง้หมดยงัคงเป็นครสิเตยีนเซ

เว่นธ-์เดยแอ๊ดเวนตสีทีส่ตัยซ์ื่อ  ชาวอนิเดยีคนหน่ึงทีถู่กกกัตวัทีเ่กาะยพั ทีไ่ดก้ลบัใจเชื่อในพระเยซยูงัคง

เป็นชาวแอ๊ดเวนตสีทีส่ตัยช์ื่อ ขณะทีเ่พื่อนๆ ชาวอนิเดยีคนอื่นๆ ทีอ่ยูใ่นกลุ่มไมส่ามารถตดิต่อได ้ บรดิเจสห์

เป็นพยานเสมอเมือ่มโีอกาส  เขากล่าวว่า “พระเจา้ทรงช่วยผมใหร้อดเมือ่ผมไมม่อีะไรเลย” 

         ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  จะนําไปเป็นกองทุนสรา้งหอพกัใหม ่

ใหก้บั “โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีวารานาส”ิ ซึง่ไดถู้กใชเ้ป็นหอ้งพกัแก่ บรเิจสห ์และหนุ่มสาวคนอื่นๆ ในการ

เตรยีมตวัเป็นผูป้ระกาศรุน่บุกเบกิ (ก่อนทีบ่รดิเจสหจ์ะไดท้าํงาน และต่อมาไดศ้กึษาต่อทีม่หาวทิยาลยัสไป-

เซอร)์ ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตทุ์กท่าน ผูท้ีม่สี่วนในการถวายทรพัยเ์พือ่พนัธกจิของพระเจา้ในประเทศ

อนิเดยี...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแก่ทุกท่าน...ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ในปี 2018  ชาวเมอืงแห่งรฐัวารานาส ิประเทศอนิเดยีไดร้บัความทุกขย์ากอนัเน่ืองมาจากภยัแลง้

ตดิต่อกนั พวกเขาไดจ้ดัใหม้พีธิแีต่งงานของกบพลาสตกิสองตวัขึน้ เพื่อทาํใหเ้ทพของศาสนาฮนิดอูงค์

หน่ึง ซึง่เป็นเทพเจา้แห่งฝน ประทานฝนใหต้กลงมา  ตามตํานานเทพอนิทราของศาสนาฮนิด ูกล่าวไว้

ว่า ถา้กบทีอ่ยูต่ามธรรมชาตทิาํการแต่งงานกนั  ตามมาดว้ยพธิแีต่งงานของมนุษยส์ามารถทาํใหฝ้นตก

ลงมาได ้
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 19 ธนัวาคม 2020 

เรียนรู้ท่ีจะรกั 

 

เล่าโดย  แอนจล์นีา ซงิห์ วยั 25 ปี...ประเทศอนิเดยี 

  

         แอนจลี์นา ตอนอาย ุ14  ปี เธอมคีวามทรงจาํทีไ่มด่เีกีย่วกบัผูท้าํงานในตําแหน่งศษิยาภบิาล  หรอื

ศาสนาจารย ์

         ในปีนัน้ มารดาของแอนจล์นีาป่วยดว้ยโรคเกีย่วกบัไต และถุงน้ําดอีกัเสบ  นอนพกัรกัษาตวัในโรง-

พยาบาลของรฐัแห่งหน่ึง ซึง่อยูไ่กลออกไป ปล่อยให้แอนจล์นีาอยูบ่า้นกบัน้องชายวยั 10  ขวบชื่อ “โรชนิ” 

ซึง่บา้นของพวกเขาอยูท่ีเ่มอืงโกรคัเปอร์  สองพีน้่องไปโรงเรยีนเดยีวกนัตามปกต ิโดยมญีาติๆ  ทีม่บีา้นอยู่

ในละแวกเดยีวกนัช่วยดแูลเดก็ทัง้สอง  เพราะผูเ้ป็นพ่อไปเฝ้าแมท่ีโ่รงพยาบาล 

         ในอกียีส่บิวนัต่อมา แอนจล์นีาลม้ป่วย และถูกนําส่งทีโ่รงพยาบาลทีต่วัเมอืง ขณะทีคุ่ณแมไ่ปรกัษา

ตวัทีศู่นยก์ารแพทยอ์ยูห่่างออกไป  พวกญาตบิางคนผลดักนัไปเยีย่มแอนจล์นีาบา้ง แต่ไมม่ใีครเดนิทางไป

เยีย่มคุณแมเ่ลย แมแ้ต่พีน้่องครสิเตยีน และศาสนาจารย ์...  ตลอดหลายปีทีผ่่านมาทัง้ครอบครวัไปนมสัการ

ทีโ่บสถว์นัอาทติยแ์ห่งหน่ึง ในช่วงทีคุ่ณแมเ่ดนิทางไปรกัษาตวัเป็นเดอืน ไมม่สีมาชกิ หรอืศษิยาภบิาลคน

ไหนเดนิไปเยีย่มเลย  อาจเป็นเพราะโรงพยาบาลแห่งนัน้อยูห่่างออกไปถงึ ประมาณ 100 กโิลเมตร...      

         แอนจล์นีารกัษาตวัในโรงพยาบาล 10 วนัพอด ีกห็ายเป็นปกต ิ เป็นวนัเดยีวกนักบัทีแ่พทยใ์หคุ้ณ

แมก่ลบับา้นไดพ้อด ี คุณพ่อจงึขบัรถพาคุณแมม่ารบัแอนจล์นีาทีโ่รงพยาบาลประจาํเมอืง และเดนิทางกลบั

บา้นพรอ้มกนั    

         ในเวลาไมน่าน คณุแมไ่ดเ้ล่าใหแ้อนจล์นีาฟังว่าตลอดเวลา 30 วนัทีแ่มน่อนรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล 

ไมม่สีมาชกิ หรอืศษิยาภบิาลคนใดเดนิทางไปเยีย่ม...น่ีเป็นสาเหตุใหญ่ทีแ่อนจล์น่ีาไมช่อบพีน้่องครสิเตยีนที่

โบสถ ์และโดยเฉพาะศษิยาภบิาลทีย่นืขึน้เทศนาว่า   “พระเจา้ทรงรกัเรา และทรงประสงคใ์หเ้รารกัซึง่กนั

และกนั...เหตุใดจงึไม่มใีครแสดงความรกั และห่วงใยไปเยีย่มคุณแมท่ีน่อนป่วยในโรงพยาบาลบา้ง เมือ่

แอนจล์นีาคดิในเรือ่งน้ีขึน้มา เธอบอกว่าจะไมไ่ปโบสถถอ์กีต่อไป  และเมือ่แอนจล์นีาไดย้นิใครเอ่ยถงึ 

“ศาสนาจารย ์หรอื ศษิยาภบิาลคนใด เธอจะรูส้กึอารมณ์เสยีขึน้มาทนัที” 

         หลายปีผ่านไป คุณป้าหรอืพีส่าวของคุณแมโ่ทรศพัทม์าว่า “หลานรูห้รอืเปล่าว่า ในเมอืงของเรามี

โบสถข์องครสิตจกัรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี” คุณป้าถาม แลว้พดูต่อว่า “ศาสนาจารยโ์บสถเ์ขามาเยีย่มป้าที่

บา้นดว้ย ป้าอยากใหห้ลานมาเจอกบัอาจารยห์น่อย” 

         แอนจล์นีาไมช่อบศาสนาจารยอ์ยูแ่ลว้จงึตอบไปว่า “หนูไมไ่ปค่ะ หนูไม่ชอบศาสนาจารย”์ 

 สองสามวนัผ่านไป คุณป้าไดโ้ทรชวนแอนจล์นีาอกี แต่เธอกป็ฎเิสธทีจ่ะไป 

        ต่อมาคุณป้าโทรมาแจง้ขา่วรา้ยว่าคุณลุง หรอืสามขีองเธอไดเ้สยีชวีติ จงึอยากเชญิทัง้ครอบครวัไป

ในงานศพ  คุณป้าไดข้อใหแ้อนจล์นีาส่งขา่วใหศ้ษิยาภบิาลประจาํโบสถ์แอ๊ดเวนตสีมาในงานศพเพื่อ

อธษิฐานใหค้รอบครวัของคุณป้าดว้ย แอนจล์นีาจงึจาํเป็นตอ้งโทรไปเชญิศาสนาจารย ์ อาจารยป์ระดพี สงิห ์

ไดอ้ธษิฐานเผื่อคุณป้า และครอบครวั ทีต่อ้งเสยีหวัหน้าครอบครวัไป รวมทัง้ไดก้ล่าวหนุนใจครอบครวัจาก

พระวจนะของพระเจา้ 
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           คุณแมข่องแอนจล์นีา รูส้กึชอบอาจารยป์ระดพี จงึเชญิใหอ้าจารยไ์ปเยีย่มทีบ่า้น ทัง้แมแ่ละพ่อมี

คาํถามมากมายอยูใ่นหวั ทัง้สามใชเ้วลาถงึสามชัว่โมงในการสนทนา หลงัจากทัง้สามไดอ้ธษิฐานรว่มกนัแลว้ 

แมก่บัพ่อไดข้อใหอ้าจารยม์าเยีย่มอกีในวนัถดัไป ซึง่อาจารยก์ไ็ดม้าตามคาํเชญิและก่อนจะลาจากกนั 

อาจารยไ์ดเ้ชญิครอบครวัของเราไปนมสัการในวนัสะบาโตดว้ย 

         ในวนัสะบาโตถดัมา คุณพ่อ-คุณแม ่และโรชนิ (น้องชายของแอนจล์นีา) ไดไ้ปนมสัการทีโ่บสถใ์นวนั

สะบาโตตามทีถู่กเชญิ  พวกเขามคีวามรูส้กึในความแตกต่างเกีย่วกบัโบสถ ์และพวกเขาขอให้อาจารยส์อน

พระคมัภรีใ์ห ้ หลงัจากนัน้สามเดอืน ทัง้สามไดเ้ขา้สู่พธิบีพัตศิมา แต่แอนจล์นีา ยงัปฏเิสธทีจ่ะเขา้รว่มกบั

ครสิตจกัร 

         หลงัจากพธิบีพัตศิมา ศาสนาจารยม์าทีบ่า้น และสอนพระคมัภรีต่์อสปัดาหล์ะครัง้ เมือ่ศาสนาจารย์

มาสอนพระคมัภรี ์แอนจล์นีาจะเขา้ไปอกีหอ้งหน่ึงและปิดประตูหอ้ง เธอจะรอจนกว่าอาจารยจ์ะสอนพระ-

คมัภรีเ์สรจ็  และเดนิทางกลบั เธอจงึจะออกจากหอ้ง อยา่งไรกด็ ีการสอนพระคมัภรี์ การถามคาํถาม และ

คาํตอบทีอ่าจารยป์ระดพีให ้แอนจล์นีาซึง่อยูใ่นหอ้งไดย้นิไดฟั้งทุกอยา่ง และแมแ้ต่ไดฟั้งคาํอธษิฐานดว้ย 

         เวลาผ่านไปปีครึง่ วนัหน่ึงแอนจล์นีา พดูโพล่งออกมาว่า “หนูตอ้งการศกึษาพระคมัภรีข์อโทรเรยีก 

อาจารยป์ระดพี และนดัเวลาใหห้นูดว้ย”  

         ทุกคนในบา้นรูส้กึงงงนั คุณแมอุ่ทานออกมาว่า  “สิง่น้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร”  พวกเราไดอ้ธษิฐานเผื่อ

แอนจล์นีา ตลอดหน่ึงปีครึง่ทีผ่่านมา...” 

         ศาสนาจารยย์งัคดิว่าแอนจล์นีาพดูเล่นๆ แต่เมือ่เขามาตามนดั แอนจล์นีาตัง้ใจศกึษาพระคมัภรี์

จรงิๆ  เมือ่ไมเ่ขา้ใจตอนไหนกจ็ะถามอยา่งใครรู่ ้ในปี 2017 แอนจล์นีาไดม้อบถวายดวงใจของเธอใหพ้ระ-

เยซคูรสิต ์

         สามเดอืนหลงัการรบับพัตศิมา  แอนจล์นีาพดูในสิง่ทีท่าํให้พ่อกบัแมป่ระหลาดใจมาก เธอพดูว่า  

“หนูตอ้งการแต่งงานกบัศาสนาจารย์...หนูอยากเป็นภรรยาของศาสนาจารย์” 

         พ่อกบัแมรู่ส้กึเป็นกงัวลมาก ศาสนาจารยค์นทีม่าสอนพระคมัภรีย์งัเป็นโสดกจ็รงิ แต่ไมท่ราบว่าเขา

จะตอบอยา่งไร  เมือ่พ่อกบัแมม่โีอกาส  แมไ่ดเ้อ่ยถามอาจารยป์ระดพีอยา่งระมดัระวงัเรือ่งคู่ครองของเขา  

อาจารยป์ราดพี ตอบว่า  “ผมไดอ้ธษิฐานขอพระเจา้ใหพ้บกบัผูห้ญงิทีจ่ะมาเป็นคู่ชวีติ ตลอดสามปีทีผ่่านมา  

ผมเคยคดิถงึ แอนจล์นีาเหมอืนกนั  แต่ไมค่ดิวา่จะเป็นไปได ้ เพราะเธอไมค่่อยชอบศาสนาจารย ์ แต่ถา้

แอนจล์นีา มคีวามประสงคต์ามทีเ่ธอกล่าวจรงิๆ  ผมกย็นิดอียา่งยิง่ครบั”  เขาเปิดใจพรอ้มกบัเปิดปากยิม้

กวา้ง 

         ทุกอยา่งลงตวั อาจารยป์ระดพี และแอนจล์นีา เขา้สู่พธิมีงคลสมรสในเดอืนตุลาคม ปี 2018 ปัจจบุนั

แอนจล์นีาทาํงานเป็นนางพยาบาล  และเป็นมคันายกิาของโบสถท์ีส่ามขีองเธอทาํงานเป็นศษิยาภบิาลใน

เมอืงโกรคัเพอร ์ แอนจล์นีารูส้กึดใีจทีพ่ระเจา้ทรงใช้เธอใหนํ้าผูค้นมาเชื่อในพระเจา้  ทีผ่า่นมาเธอไดนํ้า

เพื่อน และญาติๆ  มารบับพัตศิมาแลว้หา้คน หลงัจากทีพ่วกเขามองเหน็การเปลีย่นแปลงในตวัของแอนจล์-ี

นา 

         แอนจล์นีา กล่าวถงึสามวี่า  “เดีย๋วน้ี ฉนัยอมรบัว่าศาสนาจารยเ์ป็นคนดจีรงิๆ ฉนัรกัศาสนาจารย ์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สามขีองฉนัเอง”        
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         แอนจล์นีา รกัการศกึษาของครสิเตยีนดว้ย  หลงัจากที่เธอไดก้ลายเป็นชาวแอ๊ดเวนตสี เธอเดนิทาง

ไปเยีย่มโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีซึง่ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงวารานาส ิและไดเ้หน็พวกเดก็ๆ กําลงัศกึษาพระคมัภรี ์เธอ

รูส้กึประทบัใจมาก และพดูส่งเสรมิใหพ้วกญาติๆ  ส่งเดก็ๆ ของพวกเขาไปลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนแอ๊ด-

เวนตสีทีม่หีอพกั  ทีผ่่านมา เธอส่งเสรมิใหเ้ดก็ๆ ไปเรยีนในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแลว้ 6 คน 

         เงนิถวายส่วนหน่ึงของวนัสะบาโตทีส่บิสาม จะถูกส่งไปเป็นกองทุนส่งเสรมิใหเ้ดก็ๆ ในครอบครวั

แอ๊ดเวนตสีทีย่ากจน  ใหส้่งเดก็ๆ ของพวกเขาไปเขา้เรยีนในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสี ขอบคุณพีน้่องในพระ-

ครสิตทุ์กท่าน ทีว่างแผนช่วยงานดา้นการศกึษาในประเทศอนิเดยี ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรแด่ทุกท่าน...

ในนามพระเยซูครสิตเ์จา้...อาเมน 

 

ข้อมลูด่วน 

• ศูนยก์ลางศาสนาในประเทศอนิเดยี  คอืเมอืงวารานาส ิซึง่ถอืว่าเป็นเมอืงบรสิุทธิท์ีสุ่ด ท่ามกลางเมอืง

บรสิุทธิเ์จด็เมอืง (แซพตา พรู)ิ ในศาสนาฮนิด ูและศาสนาเชน และอนิเดยี มบีทบาทสาํคญัในการ

พฒันาขึน้ของศาสนาพุทธ  
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ข่าวพนัธกิจประจาํวนัสะบาโตท่ี 26 ธนัวาคม 2020 

การขดัขวางโดยคณุปู่  

 

เล่าโดย  คาเซล คนัโนจยิา วยั 14 ปี...ประเทศอนิเดยี 

 

          คุณปู่ เป็นคนมใีจเมตตา  และความกรณุา คุณปู่ เล่าเรือ่งใหห้ลานสาวอาย ุ 5 ขวบ ชื่อ คาเซล ฟัง 

บ่อยครัง้ บางครัง้คุณปู่ เล่นของเล่นเดก็บนพืน้หอ้งกบัหลานชายวยั 3 ขวบทีช่ื่อ นีชนัท ์ 

         แต่ทุกสิง่ทุกอยา่งเปลีย่นไปหลงัจากทีคุ่ณปู่ ไดร้บัอุบตัเิหตุ  คุณปู่ ลื่นล้มบนพืน้ ขณะทีเ่ขาเดนิกลบั

บา้นจากตลาดขายอาหารในหมูบ่า้นนาโอโรลล ิในประเทศอนิเดยี คุณปู่ พยงุตวัลุกขึน้ไดอ้ยา่งยากลาํบาก 

แต่ทีร่า้ยกว่า คอืนิสยักรณุาปราณ ีและชอบพดูคุยกบัหลานตวัเลก็ๆ อยา่งมคีวามสุขไดห้ายไปอยา่งสิน้เชงิ 

เมือ่คุณปู่ ไมพ่อใจนีชนัท ์คุณปู่ จะส่งเสยีงดงั โบกมอืปฏเิสธเมือ่เดก็ชายอยากจะเล่นกบัคุณปู่ เหมอืนในวนั

ก่อน  เมือ่หลานสาวคอื คาเซลมาขอใหคุ้ณปู่ เล่านิทานใหฟั้ง ปู่ จะโยนกอ้นหนิใส่เธอ บางครัง้คุณปู่ วิง่ไป

รอบๆ บา้น บางวนักปี็นขึน้หลงัคาบา้น และกระโดดลงมา จากนัน้ปีนขึน้ไปบนหลงัคาอกี และกระโดดลงมา

... บางคราวคุณปู่ จะรอ้งครวญครางไมว่่าจะเป็นกลางวนัหรอืกลางคนื ดเูหมอืนทุกคนจะกลวัคุณปู่  และไม่

กลา้เขา้ใกล ้ แมแ้ต่คณุยา่กไ็มก่ลา้เขา้ใกลคุ้ณปู่  เป็นบางครัง้ 

         คุณพ่อ คุณแมพ่าคุณปู่ ไปรบัการตรวจจากแพทย ์ทีโ่รงพยาบาลใหญ่ในตวัเมอืง แต่ดเูหมอืนไม ่

บงัเกดิผลอะไร คุณพ่อพาคุณปู่ ไปหาหมอผ ีผูซ้ึง่สญัญาจะประกอบพธิไีล่วญิญาณชัว่รา้ยหลายตนออกไป 

พวกเขาซือ้ยามาใหคุ้ณปู่ รบัประทาน  แต่กไ็มช่่วยใหคุ้ณปู่ มอีารมณ์ดเีหมอืนเมือ่ตอนทีคุ่ณปู่ ยงัไมห่กลม้ 

         คาเซล รูส้กึเศรา้ใจและหงดุหงดิ เธอไมไ่ดฟั้งเรือ่งสนุกๆ จากคุณปู่ อกีต่อไป  คุณพ่อ คุณแม ่และ

คุณยา่ต่างกร็ูส้กึเสยีใจ พวกเขารูส้กึตกใจทีคุ่ณปู่ เอือ้มมอืไปควา้รปูเคารพทีส่กดัจากกอ้นศลิาบนหิง้บชูา 

แลว้ขวา้งมายงัทศิทางทีล่กูหลานเดนิออกไปนอกบา้น ดทีีร่ปูเคารพไมโ่ดนใครเขา้ 

         คุณแมอุ่ทานออกมาว่า เหตุใดเทวรปูของเราไมช่่วยรกัษาโรคอารมณ์คา้งของคุณปู่     

         ฝ่ายคุณพ่อตัง้ขอ้สงัเกตว่า  “เหตุใดเทพทีส่งิถถติอยูใ่นรปูเคารพไมป้่องกนัตวัเอง ปล่อยใหคุ้ณปู่ จบั

รปูเคารพ  และนําออกไปขวา้งนอกบา้นได้”  

         คุณยา่พดูอยา่งมเีหตุผลว่า  เราจะตอ้งตดัสนิใจทาํบางสิง่มากกว่าทีจ่ะคอยพึง่พาในเทพเจา้ของเรา

อยา่งเดยีว 

         สิง่ทีเ่กดิขึน้ทาํใหค้รอบครวัสญูเสยีความเชื่อในรปูเคารพ เทพเจา้ของพวกเขา พวกเขามองหา

วธิกีารเยยีวยา และในทีสุ่ดครอบครวัตดัสนิใจยา้ยจากหมูบ่า้นเขา้ไปอาศยัอยูใ่นเมอืงใหญ่ คอืเมอืงวารานาสิ

และมองหาทางเยยีวยาอารมณ์ผดิปกตขิองคุณปู่   ส่วนเดก็หญงิคาเซล มคีวามยนิดทีีไ่ดย้า้ยจากหมูบ่า้น 

เขา้มาอาศยัอยูใ่นหอ้งเช่ากบัคุณพ่อ คุณแม ่คุณปู่ คุณยา่ และน้องชายของเธอในตวัเมอืง  คาเซลหวงัว่าคุณ

ปู่ จะไดร้บัการรกัษาใหห้ายจากอารมณ์หงดุหงดิ ชอบด่าว่าลกูหลาน  เพื่อคุณปู่ จะได้เล่าเรือ่งสนุกๆ ใหเ้ธอ

ฟังไดอ้กีเหมอืนในอดตี 

         คุณพ่อ และคุณแมเ่ปิดรา้นซกัรดีเสือ้ผา้ ซึง่ทัง้สองช่วยกนัทัง้เรือ่งการซกั และการรดี พวกเขาปลกี

เวลาพาคณุปู่ ไปหาแพทยต์ามโรงพยาบาลหลายแห่ง 
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         เชา้วนัอาทติยว์นัหน่ึง คณุพอ่และคุณแมต่ดัสนิใจไปนมสัการทีโ่บสถค์รสิเตยีนแห่งหน่ึง  คุณแม่

กล่าวว่า ลกูคา้ทีนํ่าเสือ้ผา้มาซกัรดี พดูคะยัน้คะยอว่า  พระเจา้ของครสิเตยีนสามารถรกัษาโรคของคุณปู่ ได ้

โดยการขอใหศ้าสนาจารยอ์ธษิฐานทลูขอการเยยีวยาจากพระเจา้ของเขา คุณพ่อ และคุณแมไ่มใ่ช่ครสิเตยีน 

แต่พวกเขาเตม็ใจทีจ่ะอธษิฐานต่อพระเจา้องคใ์หม ่ถา้นัน่จะเป็นการช่วยคุณปู่ ได ้คุณแมพ่ดูว่า คาเซลและ 

น้องอายยุงัน้อยเกนิไปทีจ่ะไปโบสถ ์ทัง้สองจะตอ้งอยูท่ีบ่า้นกบัคุณปู่ และคุณยา่ 

          หลงัจากโบสถเ์ลกิ คุณพ่อ และคุณแมก่ลบัมาบา้น คุณแมไ่ดบ้อกกบัคณุยา่ว่า ศาสนาจารยไ์ด้

อธษิฐานเพื่อคุณปู่  และทุกคนในครอบครวั ดงันัน้พวกเขาจะกลบัไปทีโ่บสถอ์กีในวนัอาทติยห์น้าเพือ่ขอให้

ศาสนาจารยอ์ธษิฐานเผื่อคุณปู่ มากขึน้ 

         ปัญหาเกดิขึน้อยา่งไมค่าดฝัน เจา้ของหอ้งเช่าไมพ่อใจทีค่ณุพ่อ และคุณแมไ่ปเชื่อพึง่ใหพ้ระเยซู

ช่วยรกัษาคุณปู่   เขาโกรธมากและขบัไล่ใหค้รอบครวัยา้ยออกไปจากหอ้งเช่า 

         “พวกคุณสามารถจะไปโบสถ ์และรบัเชื่อในพระเยซไูด ้แต่พวกคุณไมส่ามารถพกัอาศยัในหอ้งของ

ผมไดใ้นเวลาเดยีวกนั” 

         เมือ่พวกเขาไมส่ามารถหาห้องเช่าราคาถูกได ้พวกเขาพากนัอพยพกลบัไปยงับา้นเดมิของพวกเขา

ในหมูบ่า้น 

         คุณพ่อ และคุณแมรู่ส้กึทอ้ถอย เพราะว่าพวกเขาเริม่มคีวามรกัในองคพ์ระเยซ ูแต่ไมม่โีบสถใ์น

หมูบ่า้นเลย  พวกเขามารวมตวักนัเพื่อนมสัการพระเยซทุูกวนั และคุณพ่ออธษิฐานว่า “โอ พระผูเ้ป็นเจา้ 

พระองคท์รงเป็นพระเจา้แห่งความรกั โปรดแสดงใหข้า้พระองคท์ัง้หลายทราบว่า ควรจะมุง่หน้าไปทางใด” 

         ในเชา้วนัเสารห์น่ึง คุณแมแ่ว่วไดย้นิเสยีงดนตรอีนัไพเราะลอยมากบัสายลม คุณแมก่า้วออกไปที่

สนามหญา้หน้าบา้น และไดม้องเหน็ว่ามคีนกลุ่มหน่ึงกําลงัรอ้งเพลงครสิเตยีนอยูใ่นบา้นหลงัหน่ึงซึง่อยูต่รง

ขา้มถนนกบับา้นของพวกเขา 

       “มอีะไรเกดิขึน้ตรงโน้น” คุณแมเ่อ่ยถามเพื่อนบา้นคนหน่ึง 

        “พวกเขากําลงันมสัการ”  เพื่อนบา้นตอบ 

         “เราไมเ่คยเหน็ผูค้นนมสัการทีบ่า้นหลงันัน้มาก่อน” คุณแมอ่อกความเหน็ และถามว่า 

         “เหตุใดพวกเขาไมน่มสัการในวนัอาทติย”์ 

         “ฉนักไ็มท่ราบเหมอืนกนั”  เพื่อนบา้นตอบ   “แต่เป็นการนมสัการประเภทใดประเภทหน่ึงกําลงั

ดาํเนินไป”        

        ในอกีครูต่่อมา เพื่อนบา้นอกีคนหน่ึงเดนิออกจากบา้นของเธอ ไดฟั้งคาํสนทนาโตต้อบของคุณแม ่

และเพื่อนบา้น 

        ผูม้าใหมก่ล่าวว่า “มาส ิฉนัจะพาพวกคุณไปที่บา้นหลงันัน้” เพื่อนบา้นทีม่าใหมช่ื่อ จริา ซึง่ต่อมาคุณ

แมไ่ดท้ราบว่าเธอเป็นครสิเตยีนเซเวน่ธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตสี 

        เมือ่ จริา แนะนําคุณแมใ่หรู้จ้กักบั ศาสนาจารยแ์อ๊ดเวนตสี ซึง่เอ่ยปากเชือ้เชญิให้เธอรว่มนมสัการ

กบัคนอื่นๆ ซึง่เป็นโบสถอ์ยูใ่นบา้น  เธอตอบตกลง แต่กย็งัแครงใจว่า เหตุใดพวกเขานมสัการในวนัเสาร ์ 

ไมใ่ช่วนัอาทติย ์

         ในตอนสิน้สุดการนมสัการ  คุณแมเ่อ่ยถามศาสนาจารยว์่า  ครสิเตยีนอื่นๆ ลว้นนมสัการในวนั

อาทติย ์เหตุใดโบสถข์องอาจารยน์มสัการในวนัเสาร์” 
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         อาจารยไ์ดต้อบว่า  “ผมจะแสดงใหคุ้ณไดเ้หน็จากขอ้พระคมัภรี์” ศาสนาจารยต์อบ 

         อาจารยจ์งึนดัหมายวนั เวลา กบัครอบครวัของคุณแม ่ และในสปัดาหน์ัน้เอง คุณพ่อ คุณแม ่

และคุณยา่ เริม่ศกึษาพระคมัภรี ์ เริม่ตน้จากการเนรมติสรา้งโลก  และพระเจา้ทรงตัง้วนัทีเ่จด็ไวเ้ป็น 

วนับรสิุทธิ ์ เป็นวนัสาํหรบัการพกัผ่อน และการนมสัการพระองค์... ต่อมาไมน่านทัง้สามชวีติไดถ้วายดวงใจ

ของพวกเขาใหแ้ก่พระเจา้ 

         น่าเสยีใจเพยีงประการเดยีว คอื คุณปู่ ไดต้ายจากไปดว้ยสาเหตุการป่วยไข ้ระหว่างทีค่รอบครวั

กําลงัศกึษาพระคมัภรี ์

         ขณะทีค่าเซล ไมเ่คยไดย้นิคุณปู่ เล่าเรือ่งทีน่่าตื่นเตน้  คอืเรือ่งเล่าทีม่าจากพระคมัภรี ์ซึง่มน้ํีาหนกั

กว่าเรือ่งใดๆ ทีคุ่ณปู่ เคยเล่า ปัจจบุนัคาเซล อาย ุ14 ปี และไดศ้กึษาพระคมัภรีก์บัน้องชายคอื นีชนัท ์อาย ุ

12 ปี ทัง้สองไดล้งทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีนมธัยมแบบมหีอพกัในเมอืงวารานาส ิซึง่โรงเรยีนแห่งน้ีจะไดร้บั

ส่วนหน่ึงของเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  เพื่อนําไปขยายหอพกัชาย-หญงิใหส้ามารถรบั

นกัเรยีนไดม้ากขึน้ 

         คาเซลกล่าวเป็นพยานว่า “หนูชอบการรอ้งเพลง  ชอบการศกึษาพระคมัภรี ์และการอธษิฐาน 

ในโรงเรยีน ถา้โรงเรยีนของเรามทีีพ่กัสาํหรบันกัเรยีนชาย-หญงิมากขึน้ พวกเรากจ็ะไดช้ื่นชมยนิดีทีจ่ะมี

นกัเรยีนมารอ้งเพลงจาํนวนทีม่ากขึน้ ไดศ้กึษาพระคมัภรีช์ ัน้ใหญ่ขึน้  และอธษิฐานแบ่งกลุ่มไดม้ากกลุ่มขึน้ ” 

         ขอบคุณพีน้่องในพระครสิตท์ัว่โลก ทีไ่ดถ้วายเงนิถวายในวนัสะบาโตทีส่บิสาม เพื่อช่วยใหเ้ดก็หญงิ

เช่น “คาเซล” ในโรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีแห่งเมอืงวารานาส ิและเดก็ชาย-หญงิคนอื่นๆ อกีจาํนวนมากจาก

โครงการการถวายทรพัยใ์นวนัสะบาโตทีส่บิสามของไตรมาสน้ี  คอืในวนัน้ี ขอบพระคุณพีน้่องทุกท่าน ทีใ่ห้

การช่วยเหลอืโครงการอนัเป็นพนัธกจิของพระเจา้ในประเทศอินเดยี เพื่อพวกเขาจะไดร้บัฟังเรือ่งการ

เปลีย่นแปลงชวีติ เมือ่พวกเขาไดส้มัผสัความรกัของพระเยซใูนสถาบนัการศกึษาของพระองคใ์นขณะทีพ่วก

เขายงัเป็นเดก็...ขอพระเจา้ทรงอวยพระพรทุกท่านทีม่น้ํีาใจสาํหรบัพนัธกจิของพระเจา้ในครัง้น้ี ...ขอพระ

บดิาทรงอวยพระพรทุกท่าน รามทัง้ครอบครวัของท่านดว้ย...ในนามพระเยซูครสิต์เจา้...อาเมน 

 

 
 

 

 


