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สามปีก่อน เงินถวายสะบาโตที่สิบสามไดน้ าไป
ช่วยสรา้งหอพกัส าหรบัเด็กชายและเด็กหญิงที่
โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสนากาแลนดใ์นดีมาปรูร์ฐันากา
แลนด ์อินเดีย เด็กๆ จะไดฟั้งเร่ืองต่างๆ จากดีมาปูร์
ดว้ยในไตรมาสนี ้

เงินถวำยของท่ำนท ำงำน 
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อารดัน่าวยัสิบส่ีปีสงัเกตเห็นว่าเพื่อนร่วมชัน้เรียน
เกรดแปดคนหนึ่งของเธอที่อยู่ในหอพักหญิงดว้ยกันมี
ปัญหาเก่ียวกับการหายใจเมื่อเปล่ียนเป็นช่วงฤดูหนาว
หรืออากาศเย็นลง 

เพื่อนร่วมชัน้ของเธอ โจทซาน่ามีปัญหาเก่ียวกับ
การหายใจเวลาที่ฤดูหนาวเปล่ียนเป็นฤดูใบไม้ผลิ 
และพวกดอกไมเ้ร่ิมเบ่งบาน 

โจทซาน่าเป็นโรคหอบหืด 

แมว้่าโจทซาน่าจะใชส้เปรยพ์่นส าหรบัหอบหืด
และกินยาทุกวนั เธอยงัคงมีปัญหาในการหายใจ
เวลาอากาศเปล่ียนแปลง อารดัน่ารูสึ้กเศรา้เพราะ
เธอกับโจทซาน่าเป็นเพื่อนกัน อารดัน่ามาจาก
ครอบครวัแอ๊ดเวนตีส ขณะที่ครอบครวัของโจทซาน่า
นบัถือศาสนาซึ่งไม่ไดน้มสัการพระเจา้ 

คืนหนึ่งเมื่อโจทซาน่าก าลงักินยา อารดัน่า
ตดัสินใจพูดกับเธอเก่ียวกับพระเจา้ เธอนั่งลงข้าง
เตียงของโจทซาน่า 

"เธอควรอธิษฐานและอ่านพระคมัภีร"์ เธอกล่าว โจทซาน่า
คิดสักครู่ "ตกลงฉันจะลอง" เธอกล่าว แลว้เด็กหญิงทัง้สองก็
เขา้นอน คืนต่อมา อารดัน่าเห็นโจทซาน่านั่งบนเตียงของเธอ
และก าลงัอ่านพระคมัภีรท์ี่ก าลงัเปิดอยู่ในมือของเธอ อารดั
น่ารูสึ้กมีความสขุที่ไดเ้ห็นเพื่อนของเธอก าลงัอ่านพระคมัภีร ์ 
เธอตดัสินใจว่านี่คงเป็นเวลาที่ดีที่จะมีนมัสการเย็นของตวั

เธอเอง เธอไปที่เตียงของตวัเองและอ่านบทหนึ่งจากพระ
คมัภีร ์แลว้เขา้นอน 

หลงัจากนัน้ อารดัน่าเห็นโจทซาน่าอ่านพระคมัภีรท์ุกคืน 
เธอเห็นโจทซาน่าอธิษฐานทุกคืนดว้ย ไม่ว่าจะนั่งบนเตียง
หรือคุกเข่าขา้งเตียงของเธอ คืนหนึ่ง อารดัน่าเสนอใหท้ัง้
สองคนอธิษฐานดว้ยกัน พวกเขาคุกเข่าลงและโจทซาน่า
เร่ิมอธิษฐานก่อน “พระบิดาผู้สถิตบนสวรรค ์ขอบคุณ
ส าหรบัวนันี ้ขอบคุณส าหรบัการปกป้องเราจากภยัอนัตราย 
ขอทรงสถิตอยู่กับพ่อแม่ของเราซ่ึงอยู่ห่างไกลจากเรา ขอ
ทรงสถิตอยู่กับเรา ช่วยใหเ้ราเรียนหนังสือไดดี้ในชัน้เรียน 
ทรงสถิตอยู่กับผูอ้  านวยการและคุณครูของเรา สถิตอยู่กับ
ลกูดว้ย โปรดประทานก าลังให้ลกูในการอ่านพระคัมภีรแ์ละ 
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ช่วยให้ลกูหายจากโรคในการหายใจ โปรดอยู่กับเรา
ขณะที่เรานอนหลงั ในนามพระเยซูเจา้ อาเมน” 

แลว้อารดัน่าอธิษฐานต่อ “พระบิดาผู้ทรงสถิตใน
สวรรค ์ขอทรงสถิตอยู่กับโจทซาน่า ช่วยใหเ้ธอได้
ติดตามหนทางของพระองคแ์ละสถิตอยู่กับครอบครัว
ของเธอและครอบครบัของลกูดว้ย” 

หลงัจากเวลาผ่านไป อารดัน่าสังเกตุเห็นว่าโจทซา
น่าไดใ้หพ้ระเจา้เป็นหลักใหญ่ในชีวิตของเธอ เธอ
อธิษฐานตอนมือ้อาหารและก่อนท าการบา้นและก่อน
สอบ 

สขุภาพของเธอก็ดีขึน้ดว้ย โรคหอบหืดของเธอไม่
กวนใจเธอมากนกั และคุณหมอบอกว่าเธอสามารถลด
ยาลงได ้โจทซาน่าเล่าข่าวดีใหอ้ารดัน่าฟังอย่างต่ืนเตน้ 

“ฉันดีใจมากเลยที่หมอลดยาให้ฉัน” เธอกล่าว “ฉัน
รูสึ้กเหนื่อยกับการกินยามากเลย” 

“พระเจา้ทรงช่วยใหเ้ธอลดยาลงได”้ อารัดน่ากล่าว 

อารดัน่าไดอ้ธิษฐานเผ่ือเพื่อนของเธอทุกคืน และ
เธอขอบพระคุณพระเจ้าส าหรบัการสดบัฟังค าอธิษฐาน
ของเธอ 

ปัจจุบนัโจทซาน่าไม่ไดเ้รียนโรงเรียนเดียวกับอารดั
น่าแลว้ แต่อารดัน่าไม่ไดลื้มเธอ อารัดน่ายงัคงอธิษฐาน
ทุกคืนเผ่ือเพื่อนที่ดีของเธอใหไ้ดม้อบหวัใจใหกั้บพระ
เยซ ู

“พระเจา้ ขอทรงช่วยเธอใหห้ายจากอาการป่วย
เก่ียวกับการหายใจไม่ว่าเธอจะก าลงัเรียนอยู่ที่ใดก็
ตาม” เธออธิษฐาน “ช่วยใหเ้ธอยงัคงเดินไปบนทางของ
พระองคเ์พื่อว่าเธอจะไดพ้บกับพระองคใ์นสวรรค”์ 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะน าไปช่วยสรา้งโบสถ์ใหม่ในอมัริตสารเ์พื่อแทนที่
โบสถเ์ก่า ซึ่งมีคนมานมัสการจนลน้โบสถ ์นี่คือโบสถท์ี่
อารดัน่าไปนมสัการทุกสะบาโตตอนที่เธอยงัไม่ไดเ้รียน
ที่วิทยาลัยอินเตอรเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในรูรคี์ เมือง
ที่ตัง้อยู่ห่างจากอัมริตสารไ์ป 25 กิโลเมตร อยู่ทาง 

  

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาอมัริตสารซ์ึ่งอยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย 
ใกลก้ับชายแดนปากีสถาน บนแผนท่ี 

➢ รูไ้หมว่าชื่อของอารดัน่า มีความหมายว่า “สรรเสริญ” 
เธอเป็นอย่างชื่อของเธอเลย 

➢ รูไ้หมว่าเมื่อไม่นานมานีอ้ารดัน่าเพ่ิงจะกลายเป็นเด็ก
ก าพรา้คนหน่ึงหลงัจากท่ีแม่ของเธอเสียชีวิตจาก
โรคเบาหวาน 

➢ รูไ้หมว่าค าอธิษฐานท่ีอารดัน่าอธิษฐานใหเ้พ่ือนของเธอ
ท่ีว่า “โปรดช่วยใหเ้ธอเดินไปตามทางของพระองคเ์พ่ือ
ว่าเธอจะไดพ้บกับพระองคใ์นสวรรค”์ เป็นค าอธิษฐาน
เดียวกันกับท่ีแม่ของเธอเองเคยอธิษฐานเผ่ือเธอ แม่
ของเธอบอกลูกสาวว่าแม่หวงัว่าลูกจะมอบหวัใจใหก้ับ
พระเยซูในวนัหน่ึงและเขา้ร่วมกับโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ด
เวนตีส 

➢ โปรดอธิษฐานเผ่ืออารดัน่าขณะท่ีเธอคิดตดัสินใจเร่ือง
ส าคญันี ้อธิษฐานเผ่ือเพ่ือนของเธอโจทซาน่าใหไ้ดรู้จ้ัก
พระเจา้เช่นกัน 

➢ อารดัน่ามีขอ้ความพิเศษส าหรบัเด็กๆ ท่ีไดฟั้งเร่ืองของ
เธอ เธอบอกว่า “ฉันอยากให้ทุกคนอธิษฐานต่อพระเจา้
ทุกวนัและอ่านพระคมัภีรทุ์กวัน” 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเคยอธิษฐานเผ่ือเพ่ือนสกัคนใหไ้ด้
ไปสวรรคห์รือไม่ ท้าทายใหพ้วกเขาอธิษฐานเผ่ือเพ่ือน
สกัคนในแต่ละวนั 

➢ ดูคลิปของอารดัน่าไดท่ี้:                               

https://youtu.be/FIlFl-3ERu4 

 

 

 

 

 

 

ตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย ขอบคุณส าหรบัการ
วางแผนที่จะถวายดว้ยใจกวา้งขวางเพื่ออารัดน่าจะ
ไดน้มสัการในโบสถใ์หม่ที่สวยงาม 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

https://youtu.be/FIlFl-3ERu4
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รูคีเสียใจมาก เธอแต่งงานมานานสามปีและยงัไม่มีลกู
เลยสักคน  

เธอและสามี ดีปัก ไดไ้ปพบแพทย ์และพวกเขา
อธิษฐานต่อพระไมแ้ละหินมากมาย พวกเขาท าทุกอย่างที่
พวกเขาคิดได ้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึน้ 

วนัหนึ่ง หญิงวยั 75 ปี คนหนึ่งช่ือชากินนาไดม้าเยี่ยม
สมาชิกในครอบครวัซ่ึงอาศยัอยู่ในบา้นเดียวกันกับรูคี เธอ
ไดยิ้นว่ารูคีอยากจะมีลูกจึงบอกกับรูคีว่า 

“ฉันเชื่อในพระเยซู ผูท้รงเป็นพระเจา้เที่ยงแท”้ ชากินนา
กล่าว “ขอให้ฉันไดอ้ธิษฐานเผ่ือเธอนะ” 

รูคีไม่เคยไดยิ้นเก่ียวกับพระเยซู แต่เธอยินดีที่มีใครบาง
คนตอ้งการอธิษฐานเผ่ือเธอ “ฉันตอ้งการค าอธิษฐานของ
คุณค่ะ” เธอกล่าว “ฉันแต่งงานมาสามปีแลว้และเราไม่มี
ลกูเลย” 

“เด็กๆ เป็นมรดกของพระเจา้” ชากินนาบอกรูคีและ
เชิญเธอใหคุ้กเข่าลงบนพืน้เพื่ออธิษฐาน รูคีเคยคุกเข่าต่อ 

พระเจา้ที่ท าจากไมแ้ละหิน เธอจึงทรุดตวัลงขา้งชากินนา 
“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ โปรดใหท้อ้งของรูคีไดเ้กิดผลเพราะใน
สดุดี 127:3 ทรงสัญญาว่า “บุตรทัง้หลายเป็นมรดกจาก
พระเยโฮวาห”์ ชากินนาอธิษฐาน สปัดาหต่์อมาชากินนา
กลบัมาอธิษฐานกับรูคีอีก เธอมาอีกครัง้สปัดาหต่์อมา
หลงัจากนัน้ “เธอรูอ้ะไรไม๊ เธอก็ควรอธิษฐานเองดว้ยนะ” 
ชากินนากล่าว “เธอควรมีความเชื่อในพระเยซูเหมือนที่     
อบัราฮมัมี” 

“อบัรา..ใครคะ” รูคีถาม เธอไม่เคยไดยิ้นเร่ืองอบัราฮมั 

ชากินนาเล่าเร่ืองที่อบัราฮัมและซาราหอ์ธิษฐานส าหรบั
เร่ืองลูก พระเจา้ทรงตอบค าอธิษฐานของพวกเขาโดยให้ซา
ราหม์ีบุตรชายเมื่อตอนเธออายุ 90 ปี 

รูคีคิด “วา้ว ถา้พระเจ้าสามารถประทานบุตรใหซ้าราห์
ตอนที่เธออายุมากขนาดนัน้ได ้พระองคก็์สามารถประทาน
ใหฉั้นเช่นกัน ฉันเพิ่ง 24 เอง” 

รูคีเร่ิมอธิษฐานทุกวนัเร่ืองลูก “พระเยซู พระองคท์รง  
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ประทานลูกใหกั้บซาราห ์โปรดประทานลกูใหข้า้
พระองคด์ว้ย” เธออธิษฐาน 

วนัหนึ่งชากินนาเล่าเร่ืองที่ฮนันาหไ์ดอ้ธิษฐาน
ของบุตรและพระเจา้ทรงประทานซามเูอลใหเ้ธอ 
ความเชื่อของรูคีเพิ่มขึน้อีกเมื่อไดฟั้งเร่ือง เธอคิด “ถา้
พระเจา้สามารถประทานบุตรใหซ้าราหแ์ละฮนันาห ์
พระองคก็์สามารถประทานลกูใหฉั้นไดเ้ช่นกัน” 

เธอเร่ิมอ่านพระคัมภีรด์ว้ยตวัเธอเอง เธอยงัคง
อธิษฐานต่อไป หนึ่งปีผ่านไป สองปีผ่านไป สามปี
ผ่านไป ส่ีปีผ่านไป รูคียงัคงอธิษฐานและอ่านพระ
คมัภีรต่์อไป 

วนัหนึ่ง เธอรูสึ้กมีอะไรบางอย่างไม่ปกติในทอ้ง
ของเธอ เธอรีบไปหาหมอ และหมอบอกว่าเธอ
ตัง้ครรภ ์รูคีขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยความดีใจและ
โทรศพัทบ์อกข่าวดีของเธอกับชากินนา 

“ฉันก าลงัจะมีลกูค่ะ” เธอตะโกน 

“พระเยซูทรงตอบค าอธิษฐานของเรา” ชากินนา
กล่าว 

รูคีไดใ้หก้ าเนิดลกูสาวคนหนึ่งช่ือว่าแคช หนึ่งปี
ต่อมาเธอมีลูกอีกคน 

ทุกวนันีรู้คีมีความสขุกับการน าลกูสองคนของ
เธอไปโบสถเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสอมัริตสารท์ุกวนั
สะบาโต 

“พระเยซูทรงมีฤทธานุภาพกว่าส่ิงอื่นใดในโลก” 
เธอกล่าว  

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยสรา้งโบสถ์ใหม่แทนที่โบสถเ์ก่าที่  

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาอมัริตสารซ์ึ่งอยูทางตะวนัตกเฉียงเหนือของอินเดีย 

อยู่ใกลก้ับชายแดนปากีสถาน บนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าท าไมเร่ืองถึงชื่อว่า “ซาราหแ์ห่งอินเดีย” 

ลองทบทวนเร่ืองของอบัราฮัมและซาราหด์ู ทา้ทาย

เด็กๆ ไม่ใหย้อมแพต้่อการอธิษฐานเผ่ือส่ิงต่างๆ ท่ี

ส าคญั 

➢ พิจารณาค าแนะน าของรูคีท่ีมีใหก้ับเด็กๆ ท่ีสงสยัว่า

ท าไมค าอธิษฐานของพวกเขาถึงดูเหมือนไม่ไดร้บั

ค าตอบ “จงเช่ือในพระเจา้และมีความเช่ือในพระเยซู” 

เธอกล่าว “พระองคท์รงเป็นผูจ้ัดเตรียมของเด็กๆ 

เหมือนกับท่ีพระคมัภีรไ์ดก้ล่าวว่า ‘บุตรทัง้หลายเป็น

มรดกจากพระเยโฮวาห’์” 

 

 

 

 

มีผูค้นมานมัสการจนลน้ในอมัริตสาร ์โบสถแ์ห่งนีคื้อโบสถท์ี่รูคี
และลกูๆ ไปนมัสการ ขอบคุณส าหรบัการวางแผนถวายดว้ยใจ
กวา้งกวางเพื่อว่ารูคีและลูกๆ จะไดน้มัสการในโบสถ์ใหม่ที่
สวยงาม 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

ต านานเล่าขานกันว่าอัครสาวกโธมัสไดป้ระกาศข่าวประเสริฐไปยังผูค้นในอินเดียและก่อตัง้โบสถค์ริส
เตียนเนสโทเรียนขึน้ที่ทางใต ้ตามหลกัฐานในประวัติศาสตรบ์่งชีว้่ามีคริสเตียนเกิดขึน้ในอินเดียตัง้แต่
ศตวรรษที่ส่ี 
ยงัไม่เป็นที่ประจกัษ์ว่าการสอนของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสไดเ้ขา้ไปสู่อินเดียครัง้แรกเมื่อใดหรือมีการ

ประกาศเร่ิมขึน้เมื่อใด แต่ในปี ค.ศ.1890 เอส.เอ็น. แฮสเคลและ พี.ที. มาแกน ไดเ้ดินทางจากกัลกัตตา
ไปบอมเบยใ์นการเดินทางส ารวจงานมิชชั่นรอบโลกของพวกเขา
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รถบัสขนาดใหญ่วิ่งไปตามถนนที่ขรุขระบนภูเขาในคืน
ที่มืดมดิ 

เสียงดนตรีแบบอินเดียจากวิทยุของคนขบัรถดงัทั่วทัง้
รถบัส ผูโ้ดยสารมากมายนอนหลบัอย่างสบาย 

แต่เด็กชายคนหนึ่งวัย 11 ปีที่ชื่อว่าเซนทก์ลบัยงัต่ืนอยู่ 
เขาและคนอื่นๆ บนรถบัสเพิ่งเสร็จจากการเป็น
อาสาสมคัรที่งานออกหน่วยสขุภาพหนึ่งสปัดาหท์ี่หมู่บา้น
ห่างไกลของอินเดีย เซนทเ์ห็นคนป่วยมากมายไดร้บัการ
ช่วยเหลือทางการแพทยโ์ดยไม่เสียค่าใชจ้่าย เขายงัเด็ก
เกินไปที่จะเป็นหมอ แต่เขามีความสขุกับการไดช้่วยงาน
ต่างๆ และเล่นกับเด็กๆ ที่ป่วย ตอนนีร้ถบัสก าลงัน ากลุ่ม
อาสาสมคัรไปยังสถานีรถไฟเพื่อกลบับา้น 

มีบางคนพูดขึน้ “หยุดรถดว้ย ลาวิเนียเมารถ เธอก าลงั
จะอาเจียนแลว้” 
นั่นเป็นความจริง ทนัทีที่คนขบัหยุดรถบสั ลาวิเนียวัย 

20 ปีไดอ้าเจียนเอาทุกอย่างที่อยู่ในกระเพาะของเธอ
ออกมา 

ความจริง ก็ไม่ใช่ลาวิเนียเพียงคนเดียวที่เผชิญกับ
อาการเมารถ ตอนนีทุ้กคนต่ืนและรูสึ้กอยากจะ

อาเจียน แต่กลุ่มไม่มีเวลาใหส้ าหรบัการป่วย พวกเขา
ตอ้งเดินทางอีกหา้ชั่วโมงเพื่อไปยังสถานีรถไฟให้
ทนัเวลา 
หมอที่ดูแลกลุ่มไม่ตอ้งการใหค้นที่รูสึ้กเมารถหยุด

รถเพื่ออาเจียนอีก เขาจึงเอายาแกเ้มารถออกมาจาก
ชุดปฐมพยาบาลและส่งใหทุ้กคน รถบัสกลบัเขา้สู่การ
เดินทางบนถนนที่เวียนวนอีกครัง้ 
ตอนนีดู้เหมือนเวลาจะผ่านไปเร็วมาก บางคนพูด

ขึน้ว่า “เราควรจะตอ้งไปเร็วกว่านี ้ไม่งัน้เราคงจะตก
รถไฟแน่” 
ผูโ้ดยสารคนนัน้พูดถูก กลุ่มจะตอ้งไปถึงที่สถานี

รถไฟก่อนที่รถไฟของพวกเขาจะออก คนขบัรถบัส
ตระหนกัถึงความเร่งด่วนนี ้และเขาก็เร่งความเร็วมาก
ขึน้ แต่ดูเหมือนเวลาก็วิ่งเร็วขึน้เท่าๆ กันกับรถบสั 

แย่หน่อยตรงที่รถบสัออกจากหมู่บา้นห่างไกลนัน้
ชา้ไปหน่อย และการหยุดเพื่อใหค้นเมารถอาเจียนก็
เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ชา้ไปอีก มนัดูเหมือนว่าจะ
เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะไปให้ถึงสถานีรถไฟไดต้รงเวลา 

พ่อของเซนทต์รวจดูตารางเวลาออกของรถไฟจาก  
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ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ รูไ้หมว่าคนท่ีเขียนเร่ืองนีค้ือ เดซี่ จุล ซ่ึงเป็นแม่ของ
เซนท ์ช่ือต่างๆ ถูกเปล่ียนเพ่ือความปลอดภัยของ
การท างานเป็นอาสาสมคัรรบัใชใ้นพืน้ท่ีเปราะบาง
ของโลก  

➢ ภาพประกอบของเร่ืองนีแ้สดงถึงภาพเด็กหญิงคน
หน่ึงท่ีไดร้บัการช่วยเหลือดา้นการแพทยท่ี์หน่วย
แพทยซ์ึ่งเซนทแ์ละพ่อแม่ของเขาไปเป็นอาสาสมคัร 

 

 

 

ในโทรศพัทม์ือถือของเขา แอพลิเคชั่นแสดงใหเ้ห็นว่า
รถไฟจะออกตรงเวลา 

“แปลกนะ” เขากล่าว “ปกติรถไฟมกัจะออกสาย
เสมอเลยนะ แต่ครัง้นีร้ถไฟจะออกตรงเวลา” 

พ่อของเซนทล์องดูในโทรศพัทม์ือถือของเขาใหม่
อีกครัง้ และตรวจดูและตรวจดูตารางเวลารถไฟอีก
รอบ เขาดูเสียใจกับสถานการณท์ี่เกิดขึน้ “เราอาจจะ
ตกรถ” เขากล่าวอย่างเศรา้ๆ 

ตอนนีทุ้กคนกังวลกันหมด ไม่มีใครนอนหลบัได้
ลง 

ในตอนนัน้ เซนทพ์ูดขึน้ว่า 
“รถไฟจะตอ้งรอพวกเรา” เขากล่าว 

พวกผูใ้หญ่ไม่เห็นดว้ย 

 

“ลกูรูใ้ช่ไม๊ เซนทว์่าแอพลิเคชั่นนีท้ี่ใชติ้ดตาม
ตารางเวลาของรถไฟน่ะไม่เคยผิดเลย”แม่ของเขา
กล่าว “ดงันั้นรถไฟอาจจะออกไปก่อนที่เราจะไปถึง
สถานี” 

“ไม่ครบัแม่” เซนทยื์นยนั “พระเจา้จะหยุดรถไฟไว้
ใหเ้รา” 

รถบัสไปถึงสถานีรถไฟชา้ไป 30 นาที ทุกคนกังวล
กับสถานการณท์ี่แสนเศรา้นี ้พ่อของเซนทแ์ละผูช้ายอีก
คน โรชาน ไปดูว่ากลุ่มจะตอ้งรออีกนานแค่ไหนเพื่อจะ
ขึน้รถไฟขบวนถัดไป แต่ทนัใดนัน้ทัง้สองรีบวิ่งกลบัมา 

“เฮ ้ทุกคน” พ่อของเซนทต์ะโกน “รถไฟยงัไม่ออกไป 
เร็วเขา้” 

ไม่มีเวลาส าหรบัความดีใจแลว้ ทุกคนรีบหยิบ
กระเป๋าของตัวเองและวิ่งใหเ้ร็วที่สดุเท่าที่จะเร็วไดเ้พื่อ
ไปยงัชานชาลาตรงที่รถไฟก าลงัรอออก วินาทีที่ทุกคน
เขา้ไปในรถไฟได ้ท่ามกลางเสียงหอบจากการวิ่ง เซนท์
กระซิบว่า “แม่ครบั ผมบอกแลว้ว่าพระเจา้จะหยุดรถไฟ
ใหเ้รา” 

แลว้เขาก็ยิม้กวา้งใหแ้ม่ ตอนที่ทุกคนกังวลเร่ืองของ
รถไฟ เซนทร์ะลึกไดว้่าพระบิดาผูส้ถิตบนสวรรคข์องเขา
ทรงตอบค าอธิษฐานเสมอ และเขาจึงอธิษฐาน 

 

ขอบคุณส าหรบัเงินถวายงานมิชชั่นของเด็กๆ ซึ่ง
ไดช้่วยเด็กๆ อย่างเซนทไ์ดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับพระเยซูและ
พลงัอ านาจของการอธิษฐาน 

 
 

การเร่ิมงานอย่างเป็นทางการในอินเดียตามที่บอกเล่ากันมาก็คือ ปี ค.ศ.1893 เมื่อ
วิลเล่ียม เลนเคอร ์และ เอ.ที.สตรุป บรรณากรสองคนจากสหรัฐอเมริกาไดไ้ปยังมดั
ราสและเร่ิมขายหนงัสือแอ๊ดเวนตีสในรูปแบบที่ตอ้งสมัครเป็นสมาชิกใหกั้บกลุ่มคน
พูดภาษาองักฤษที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม เลนเคอรไ์ด้
รายงานว่ามีกลุ่มแอ๊ดเวนตีสที่ก าลงัท างานอยู่อีกในหลายเมืองของอินเดียเช่นกัน  
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อานุชา นาแกปปา อายุสิบส่ีปี น า้ตาไหลเมื่อเธอพูด
ถึงพ่อ 

เหตุผลก็เพราะว่าพ่อโกรธมากที่เธอมาเป็นคริสเตียน 
เขามุ่งมั่นที่จะท าใหเ้ธอเปล่ียนใจ 

ปัญหาเร่ิมขึน้เมื่อปีที่แลว้ เมื่อเพื่อนบา้นเซเว่นธเ์ดย์
แอ๊ดเวนตีสคนหนึ่งไดแ้นะน าใหแ้ม่ไดรู้จ้ักกับพระเยซู 

“การไหว้รูปเคารพนัน้ไม่ถูกตอ้ง” เพื่อนบา้นคนนัน้
บอก “คุณควรจะตอ้งมอบใจของคุณให้กับพระเยซู” 

หลงัจากฟังเพื่อนบา้นคนนัน้ขอใหเ้ธอยอมรบัพระเยซู
หลายครัง้แลว้ แม่จึงเร่ิมไปโบสถแ์อ๊ดเวนตีสในหมู่บา้น
ของเธอ เธอพาลกูสาวของเธอไปกับเธอดว้ย และ
เด็กหญิงสนุกกับการรอ้งเพลง 

พ่อไม่อยากไปโบสถกั์บแม่และอานุชา และที่เลวรา้ย
ย่ิงกว่าคือ เขามุ่งมั่นที่จะหยุดแม่และอานุชาในการไป
โบสถ ์พ่อชีไ้ปที่รูปเคารพที่ท าดว้ยไมแ้ละหินทัง้ 20 รูป 

“พระของเราไดช้่วยเรามาหลายปี” พ่อกล่าว “พระ
ของเราไดดู้แลและปกป้องเรา ท าไมพวกเธอถึงอยากจะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปโบสถเ์พื่อนมัสการพระเจา้อื่นอีก” 
แม่ไม่พูดอะไร อานุชาก็ไม่พูดอะไร ไม่มีอะไรที่พวก

เขาจะพูดเพื่อท าใหพ้่อใจเย็นลงได ้เมื่อพ่อเห็นว่าพวก
เขายงัคงไปโบสถ ์เขาพูดไม่ดีกับแม่ พ่อตีอานุชาดว้ย 
พรอ้มกับพูดว่าเธอเป็นเด็กไม่เชื่อฟัง 

เพื่อนบา้นคนอื่นๆ ลอ้เลียนอานุชาและแม่ ซึ่งย่ิงท า
ใหเ้ร่ืองเลวรา้ยลงไปอีก 

“พวกเธอนมสัการพระของเรามาตั้งนาน” คนหนึ่ง
กล่าว “เกิดอะไรขึน้ที่ท าใหพ้วกเธอถึงตอ้งไปนมัสการ
พระเจา้ของคริสเตียนดว้ย” 

แมแ้ต่ปโุรหิตในหมู่บา้นที่ไม่ใช่คริสเตียนก็เยาะเยย้
พวกเขา 

เมื่อทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไม่สามารถเลวรา้ยลง
กว่านีไ้ดอ้ีกแลว้ พ่อประสบอุบติัเหตุรา้ยแรง พ่อก าลงัขี่
จกัรยานบนถนนที่มีรถคบัคั่ง แลว้รถบรรทุกคนัหนึ่งได้
ชนเขา เขาตอ้งเขา้โรงพยาบาลดว้ยสภาวะวิกฤติ 

“มีเพียงพระเจา้เท่านัน้ที่จะช่วยเขาได”้ หมอบอกกับ
แม ่ 
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แม่และอานุชาอธิษฐานต่อพระเยซูเพื่อช่วยชีวิต
ของพ่อ เพื่อนแอ๊ดเวนตีสก็อธิษฐานดว้ย 

คุณหมอตอ้งประหลาดใจที่พ่อดีขึน้และสามารถ
กลบับา้นไดภ้ายในเวลาสามสปัดาห ์พ่อกระอกั
กระอ่วนใจที่ไดร้บัรูว้่าพระเจา้แห่งฟ้าสวรรคไ์ด้
ช่วยชีวิตของเขาไว ้แต่ไม่ชา้ความโกรธของเขาก็
กลบัมาอีก และเขาสั่งใหแ้ม่กับอานุชาหยุดไปโบสถ ์
แม่และอานุชาตอ้งแอบออกจากบา้นในเชา้วนัสะบา
โต 

ปีนีอ้านุชาสามารถย้ายไปเรียนที่โรงเรียนประจ า
แอ๊ดเวนตีส เธอรูสึ้กดีใจที่เธอสามารถนมัสการพระ
เยซูไดโ้ดยไม่ตอ้งถูกด่าว่าหรือทุบตี เธอไดร้บัพระ
คมัภีรเ์ป็นของตวัเองที่โรงเรียน เมื่อเธอกลบับา้น
ในช่วงวนัหยุด เธออ่านพระคัมภีรใ์หเ้พื่อนๆ ของเธอ
ฟัง เธอไดส้อนเพื่อนหลายคนใหอ้ธิษฐาน เหนือส่ิง
อื่นใด เธออยากจะอ่านพระคมัภีรแ์ละอธิษฐานกับ
พ่อ เธอขอใหเ้ด็กๆ ทั่วโลกโปรดอธิษฐานเผ่ือพ่อของ
เธอเพื่อจะไดรู้จ้กักับพระเจา้เที่ยงแทด้ว้ย  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยโรงเรียนของอานุชา โรงเรียน
มธัยมเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสภาษาองักฤษในอาซมั 
นาการ ์ซึ่งอยู่ในรฐัคารน์าตากาของอินเดีย เพื่อสรา้ง 

 

  

 

 

 

 

แมจ้ะถือว่าวัวเป็นสตัว ์           
ศกัสิทธิ์ และเป็นเร่ืองผิด     
กฎหมายที่จะฆ่าพวกมนั แต่คน
อินเดียก็ยงัใชน้มจากววั นมที่มีใน
อินเดียส่วนใหญ่จากไดม้าจาก
ควาย 

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาอาซมั นาการ ์บนแผนท่ี 

➢ อินเดียเป็นหน่ึงในประเทศประชาธิปไตยท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในโลก 

➢ ดว้ยจ านวนประชาส่วนใหญ่ของอินเดียนับถือศาสนา
ฮินดู ส่งผลให ้30-40 เปอรเ์ซ็นตข์องประชากรเป็น
มงัสวิรตัิ 

➢ อินเดียเป็นประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษในการพูดมาก
ท่ีสุดเป็นอันดบัสองของโลก รองมาจากสหรฐัอเมริกา
ประชากรประมาณ 10 เปอรเ์ซ็นตข์องอินเดีย
สามารถพูดภาษาองักฤษไดค้ล่องแคล่ว และคาดว่า
จะมีจ านวนเพ่ิมขึน้เป็นส่ีเท่าภายในทศวรรษหนา้ 

 

 

ชัน้เรียนใหม่สองหอ้งเพื่อเด็กๆ จ านวนมากขึน้จะ
สามารถมีโอกาสไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับพระเจา้เที่ยงแท ้
ขอบคุณส าหรบัการวางแผนที่จะถวายดว้ยใจ
กวา้งขวาง 
 

โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหน่ึงทีโ่รงเรียนของอานุชา 
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ตอนที่บีแมกชีอายุ 10 ปี เธอปฏิเสธที่จะอธิษฐานต่อ
พระต่างๆ ของพ่อแม่อย่างกลา้หาญ 

เร่ืองเร่ิมตน้ขึน้เมื่อบีแมกชีกลบัจากโรงเรียนประจ า        
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสมาที่บา้นในช่วงวนัหยุด เธอดีใจ
มากที่ไดเ้จอกับพ่อแม่หลงัจากที่ห่างกันไปหลายเดือน ใน
ตอนเชา้บีแมกชีต่ืนขึน้และไปอาบน า้ แลว้แม่ไดเ้รียกเธอ
ไปที่ศาลเจ้าของครอบครวัเพื่อนมัสการพระต่างๆ ของ
พวกเขา ตรงศาลเจ้ามีภาพของพระต่างๆ ที่ท าจากหินหก
ภาพ ภาพเหล่านัน้ถูกแขวนต ่าๆ บนก าแพงบา้น ใตภ้าพ
เหล่านัน้เป็นชัน้ไมท้ี่มีตะเกียง ธูปหอมและแป้งสีแดงเพื่อ
ใชป้้ายที่หนา้ผาก 

บีแมกชเีขา้ไปใกลภ้าพเหล่านัน้อย่างไม่ค่อยเต็มใจ 
พ่อและแม่ไดน้ั่งขัดสมาธิอยู่บนพืน้แลว้ พรอ้มกับ
นอ้งสาววยั 9 ปีของบีแมกชี พ่อสั่งระฆงัเล็กๆ เพื่อบอก
ว่าเวลาในการอธิษฐานเร่ิมขึน้แลว้ พ่อและแม่เร่ิมสวดใน
นามของพระองคห์นึ่ง พวกเขาไม่ไดห้ลบัตา 

แม่เห็นบีแมกชียืนอยู่ แม่จึงหยุดสวดแลว้บอกกับ
เด็กหญิงว่า “นั่งลงกับเรานี่” 
บีแมกชีปฏิเสธ “หนูไม่อยากท าส่ิงเหล่านีค่้ะ” เธอกล่าว 

แม่มองดว้ยความโกรธ แม่รูว้่าบีแมกชีไดเ้รียนรู้
เก่ียวกับพระเยซูที่โรงเรียนประจ าแอ๊ดเวนตีสเป็นเวลาห้า
ปีแลว้ แม่รูว้่าที่โรงเรียนมีการนมัสการตอนเชา้ซึ่งเด็กๆ จะ
นมสัการพระเยซูแทนพระต่างๆ ตามประเพณีวฒันธรรม
เดิม แม่ไม่สนใจว่าบีแมกชีจะนมสัการพระเยซูที่โรงเรียน 
“ตอนที่ลกูอยู่ที่โรงเรียน ลูกเป็นเหมือนพวกคริสเตียนได”้ 
แม่กล่าว “แต่เมื่อลกูกลบับา้น ลกูตอ้งท าอย่างที่เราท า
กัน” 
บีแมกชียงัคงปฏิเสธ คราวนีแ้ม่โกรธจดั แลว้หนัไปที่

นอ้งสาวของบีแมกชี “อธิษฐานเผ่ือตวัเองและพี่สาวของ
ลกูดว้ย” แม่ตะคอก 

บีแมกชีแอบย่องออกไปอีกหอ้งขณะที่ครอบครัวของ
เธออธิษฐาน หลงัอธิษฐานเสร็จ แม่ตามหาบีแมกชีและ  
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ควำมจริงน่ำรู้ 
➢ หาอาซมั นาการบ์นแผนท่ี 

 

 

 

 

 

ตีเธอที่ไม่เชื่อฟัง 
บีแมกชีอธิษฐานอย่างสงบขอการช่วยเหลือจาก

พระเยซู 
วนัต่อมา แม่เรียกใหบ้ีแมกชีอธิษฐานกับครอบครัว 

อีกครัง้ที่บีแมกชีปฏิเสธ และอีกครัง้ที่เธอถูกลงโทษ 

เร่ืองเกิดขึน้เช่นเดิมอีกในวนัต่อไปและต่อไปตลอด
ฤดูรอ้นนัน้ บีแมกชีไม่เปล่ียนใจ เธอปฏิเสธที่จะ
อธิษฐานต่อรูปเคารพ 

ในที่สดุปีการศึกษาใหม่ก็เร่ิมตน้ขึน้และเธอได้
กลบัไปที่โรงเรียนประจ าแอ๊ดเวนตีส เธอดีใจที่ได้
กลบัไปอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆ ของเธอและคุณครูที่ใจดี 
เธอดีใจที่เธอจะไม่ตอ้งถูกตีจากการปฏิเสธไม่อธิษฐาน
ต่อรูปเคารพ เหนือส่ิงอื่นใด เธอดีใจที่สามารถนมัสการ
พระเยซูไดอ้ย่างเสรี เธอเล่าให้ผูดู้แลเด็กหญิงฟังว่าเกิด
อะไรขึน้ในช่วงปิดฤดูรอ้นนัน้ ผู้ดูแลเด็กหญิงภูมิใจ 

 

ในการยืนหยดัเพื่อพระเยซูของบีแมกชี  
ในการนมสัการเช้าวนัต่อมา ผูดู้แลเด็กหญิงกล่าว

ว่าในพระคมัภีรพ์ระเจา้ทรงใหเ้กียรติผูท้ี่ปฏิเสธที่จะ
อธิษฐานต่อพระอื่นๆ 

“รูปเคารพท าจากไมแ้ละหินที่ไม่มีชีวิต” เธอกล่าว 
“เรามีเพียงพระเจา้องคเ์ดียวผูท้รงเป็นพระผู้สรา้งของ
เราและไม่ใช่พระต่างๆ ซาตานก าลงัพยายาม
หลอกลวงเราดว้ยรูปเคารพ” 
บีแมกชีเขา้ใจว่าพระเจ้าจะตอ้งภูมิใจในตัวเธอและ

เธอเคยตดัสินใจแลว้ที่จะไม่นมสัการรูปเคารพอีก 
และเธอก็ไม่ไดน้มสัการ ทุกวนันีเ้ธออายุ 15 ปีแลว้
และยงัคงปฏิเสธที่จะอธิษฐานต่อพระต่างๆ ที่บา้น 
แม่ไม่โกรธแลว้และยังเร่ิมอธิษฐานต่อพระเยซูดว้ย
บางครัง้ บีแมกชีหวังว่าแม่จะอธิษฐานต่อพระเยซู
เพียงผูเ้ดียวเท่านัน้ในวนัหนึ่ง 
“พระยูทรงเป็นพระเจา้เที่ยงแท”้ เธอกล่าว  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสนี ้
จะน าไปช่วยโรงเรียนของบีแมกชี โรงเรียนมธัยมปลาย
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสองักฤษในอาซมั นาการ ์ในรฐั
คารน์าตาของอินเดีย เพื่อสรา้งหอ้งเรียนใหม่สองหอ้ง
เพื่อว่าเด็กๆ อีกจ านวนมากขึน้จะไดเ้รียนรูว้่าพระเยซู
ทรงเป็นพระเจา้เที่ยงแท้ 

 

โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหน่ึงทีโ่รงเรียนของบีแมกชี 

 

 

 

อาหารอินเดียเป็นที่นิยมไปทั่วโลกแต่มี
ความหลากหลายมากขึน้อยู่กับแต่ละพืน้ที่ ซึ่ง
ความหลากหลายนีไ้ม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นใน
รา้นอาหารนอกประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีเฉพาะ
อาหารซึ่งเป็นที่รูจ้ักกันดี เช่น ดลั ซาโมซา 
นานและไก่ทนัดูรี 



13 

“พระเยซูทรงเป็นพระเจา้เที่ยงแท”้ ครูกล่าวที่หน้า
หอ้ง 
คารธ์ิควยัสิบเอ็ดปีหนัไปหาเพื่อนๆ ที่นั่งใกล้ๆ  กับเขา

ในการนมสัการเช้าที่โรงเรียนประจ าเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสในอาซมั นาการ ์ประเทศอินเดีย 

“ไม่ใช่ เขาไม่ใช่พระเจา้เที่ยงแท”้ เขากระซิบ “พระ
ต่างๆ ของเราต่างหากเป็นพระเที่ยงแท”้ 
เด็กชายคนอื่นๆ พยกัหนา้เบาๆ อย่างเห็นดว้ยกับเขา

แต่ไม่กลา้จะพูดออกมาดงัๆ เพราะกลวัจะถูกท าโทษ 
ใครที่ไม่ตัง้ใจฟังในการนมสัการจะไม่ไดร้บัประทาน
อาหารเชา้ และพวกเขาอยากจะรบัประทานข้าวตม้
อพัม่าอนัแสนอร่อย 

คุณครูสังเกตเห็นว่าคารธ์ิคก าลงักระซิบกระซาบ
อะไรอยู่ เธอจึงหยุดพูด 

“คารธ์ิคพูดอะไรอยู่หรือคะ” เธอถาม 

เด็กชายปฏิเสธที่จะตอบ 

ครูหนัไปที่พวกเด็กชายที่นั่งใกลเ้ขา “คารธ์ิคพูดอะไร
หรือคะ” เธอถาม 

หลงัจากอึกอกักันอยู่สกัพกั เด็กชายคนหนึ่งพูดขึน้ 

“คารธ์ิคไม่เห็นดว้ยที่ว่าพระเยซูเป็นพระเจา้เที่ยงแท้
ครบั” เขากล่าว คุณครูไม่ไดพู้ดอะไรต่อแลว้กลบัไปพูด
ส าหรบัการนมัสการต่อไป 

แต่หลงัการนมสัการเสร็จ คารธ์ิคไม่ไดร้บัอนุญาตให้
รบัประทานอาหารเช้าเพราะรบกวนการนมสัการ แมว้่า
เขาไม่ชอบที่ตอ้งถูกท าโทษ แต่เขายงัคงก่อกวนการ
นมสัการต่อไปทัง้ช่วงเชา้และช่วงเย็น 

เพื่อจะเขา้ใจว่าท าไมเด็กชายถึงก่อกวนการ
นมสัการ เด็กๆ ตอ้งเขา้ใจบางอย่างถึงชีวิตที่บา้นของ
เขา คารธ์ิคเติบโตขึน้ในหมู่บา้นแห่งหนึ่งของอินเดียซึ่ง
ไม่มีโรงเรียนสอนเป็นภาษาองักฤษ ดงันัน้เมื่อเขาอายุ 

11 ปี แม่ของเขาจึงส่งเขามายงัโรงเรียนประจ าแอ๊ดเวน
ตีสซึ่งอยู่ห่างจากบา้นประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อเรียน
ภาษาองักฤษ 

คารธ์ิคไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน และเขาไม่ชอบ
โรงเรียนคริสเตียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงรายการ
นมสัการทัง้หลาย 

แต่วนัสะบาโตหนึ่ง เขาไดฟั้งค าเทศนาหนึ่งซ่ึง
สมัผสัใจของเขา นกัเทศนเ์รียกพระเยซูว่าเป็นพระเจา้  

  นมัสกำรส่ิงชั่วร้ำย 
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เที่ยงแทผู้ซ้ึ่งช่วยผูค้นจากความผิดพลาดของพวกเขา 
คารธ์ิคอยากจะรูม้ากขึน้ และคุณครูไดม้อบพระ
คมัภีรภ์าคพนัธสญัญาใหม่เล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งใหเ้ขา 
เขาเร่ิมอ่านสองสามขอ้ในแต่ละวนัและอธิษฐาน 

แต่แลว้เร่ืองแย่ๆ ก็เร่ิมเกิดขึน้ คารธ์ิคล่ืมลม้คาง
แตกขณะที่เล่นอยู่ขา้งนอก หลงัจากนัน้ตอ้งไป
โรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดไสเ้ล่ือน เขาสงสยัว่าพระที่ท า
จากหินต่างๆ ของครอบครวัของเขาก าลงัลงโทษเขา
ที่ไปอธิษฐานต่อพระเยซูหรือเปล่า 

ตอนใกลปิ้ดภาคเรียน เขาลม้ขณะที่กระโดดเล่น
ที่ก าแพงโรงเรียน ขาทัง้สองขา้งของเขาบาดเจ็บ
อย่างมาก เขาตอ้งไปโรงพยาบาลอีกครัง้ 

เขาบอกว่าเขาไม่อยากไปที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส
นัน้อีกแลว้ 

“ผมจะไม่กลบัมาที่นี่” เขายืนกรานกับแม่ “มีแต่
เร่ืองแย่ๆ เกิดขึน้ที่นั่น” 

แต่แม่อยากใหเ้ขากลบัไป แม่อยากจะส่งนอ้งสาว
ของเขาไปที่โรงเรียนนัน้ดว้ย 

คุณครูพูดกับเด็กชาย 

“ครูอยากใหเ้ธอกลบัมาเรียนนะ” ครูกล่าว “มา
เถอะแลว้ส่ิงต่างๆ จะตอ้งดีขึน้” 

คารธ์ิคกลบัไปเมื่อเร่ิมปีการศึกษาใหม่พรอ้มกับ
นอ้งสาวตวันอ้ยของเขา เขาสญัญาว่าจะทดลองกับ
พระเยซูอีกครัง้ 

 

  

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาอาซมั นาการบ์นแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาคิดว่าส่ิงไม่ดีต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับ

คารธ์ิคนัน้เป็นเพราะเขาอ่านพระคมัภีรห์รือเปล่า ถาม

ดูว่าแลว้ท าไมส่ิงไม่ดีต่างๆ ถึงเกิดขึน้ ค าตอบท่ีเป็นไป

ได ้เช่น “เขาไม่ระวงัตวั” หรือ “ซาตานอยากจะท าให้

เขาทอ้ใจกับการอ่านพระคมัภีร”์ 

 

 

 

 

“ผมจะอ่านพระคมัภีรม์ากขึน้และติดสนิทกับ 
พระเจา้มากขึน้” เขาบอกกับคุณครู “ผมอยากจะยืน
หยดัเพื่อพระเยซูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้และเพื่อ
ครอบครวัของผมจะไดรู้จ้กัพระองค”์ 



ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยโรงเรียนของคารธ์ิค โรงเรียน
มธัยมเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสองักฤษในอาซมั นาการ ์
รฐัคารน์าตากา ประเทศอินเดีย เพื่อสรา้งหอ้งเรียน
ใหม่สองหอ้ง 

 

โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหน่ึงทีโ่รงเรียนของคาร์ธิค

บงัคาลอรเ์ป็นซิลิคอนวัลเลย์
ของอินเดีย มีบริษัทหลากหลาย
ชาติก่อตั้งศูนยก์ลางธุรกิจของ
พวกเขาที่นี่ ส่งผลใหเ้กิดการ
หลั่งไหลเขา้มาของวิศวกรดา้นไอ
ที และมีการโยกยา้ยเขา้ไปใน
เมือง 
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รชัมีวัยสิบส่ีปีไม่ชอบอยู่บา้นตามล าพงักับคุณยาย
ในเมืองไบฮองกัล เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งทางตอนใตข้อง
อินเดียกลาง 

เมื่อไหร่ก็ตามที่แม่กา้วออกจากบา้นเพื่อไปซือ้
อาหารหรือเย่ียมเพื่อนบา้น คุณยายจะตอ้งเดินมาหา
รชัมีทนัที 

“หลานก าลงัละทิง้พระต่างๆ ของบรรพบุรุษของเรา
และจะไปเชื่อพระเจ้าที่ไม่รูจ้กั” ยายตะโกน 

คุณยายไม่เขา้ใจว่าท าไมแม่ถึงเร่ิมพารชัมีไป
โบสถค์ริสเตียนทุกสปัดาหห์ลังจากไดเ้รียนรูจ้ักพระ
เยซูจากเพื่อนบา้นคนหนึ่ง คุณยายนมสัการพระต่างๆ 
ที่ท าจากหินและไม ้ยายไม่เชื่อในพระเยซู ยายไม่พูด
อะไรเวลาที่แม่อยู่บา้น แต่ทนัทีที่แม่ออกไป ยายจะ
ตะโกนว่ารชัมีที่ไปโบสถ์ 

“มีวดัเล็กๆ ใกลบ้า้นของเรา” ยายกล่าว “หลาย
สามารถไปนมสัการที่นั่นแทนที่จะไปโบสถค์ริสเตียน” 

รชัมีพยายามอธิบายว่าโบสถค์ริสเตียนนัน้ดีนะ 

“ยายจะตะโกนใส่หนูท าไมคะ” เธอถาม “ถา้ยาย
ไปโบสถ์กับเรา ยายจะเขา้ใจ” 

รชัมีไม่เคยเล่าใหแ้ม่ฟังเร่ืองที่โดนตะโกนต่อว่า 
เธอไม่ไดก้ลวัคุณยาย แต่เธอไม่อยากสรา้งปัญหาใน
ครอบครวั 

วนัหนึ่ง เสียงคุณยายเร่ิมหายไป ยายพูดไดแ้ค่
เบาๆ ยายไม่สามารถส่งเสียงดังตะโกนใส่รชัมีในเร่ือง
การไปโบสถ์ได ้แต่ยายก็ยังคงโกรธอยู่ 

“แมว้่าหลานจะละทิง้พระต่างๆ ของเรา แต่พระ
ต่างๆ ของเราจะไม่ละทิง้หลาน” ยายกระซิบดว้ย
ความโกรธ 

ไม่มีใครกังวลเร่ืองที่เสียงของยายหายไป ทุกคน
คิดว่ามนัจะกลบัมาไดเ้อง รชัมีไดส้มคัรเขา้เรียนที่
โรงเรียนประจ าของเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสและไดจ้าก
บา้นไปเพื่อศึกษาเล่าเรียน 

แต่เมื่อเธอกลบัมาที่บา้นในช่วงปิดเทอมในอีกส่ี
เดือนต่อมา เสียงของคุณยายหายไปอย่างสมบูรณ์ 
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คุณยายไม่สามารถพูดไดเ้ลย เวลาที่ยายตอ้งการ
อะไรบางอย่าง ยายตอ้งท าท่าภาษาใบด้ว้ยมือ 

รชัมีมีความสขุที่ยายไม่สามารถตะโกนต่อว่าได้
อีกต่อไป แต่เธอก็รูสึ้กเสียใจกับการไม่มีเสียงของยาย 

คุณแม่กังวลมาก “เราควรจะตอ้งไปโรงพยาบาล
กัน” แม่กล่าว 

คุณหมอบอกว่าคุณยายจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ผ่าตดัเพื่อซ่อมแซมกล่องเสียงของเธอ ตอนนีคุ้ณยาย
รูสึ้กกลัว คุณยายไม่อยากรบัการผ่าตดั รชัมีอยากจะ
ช่วย และเธอก็ระลึกถึงความเชื่อกันเขม้แข็งของคุณ
ยายที่มีต่อพระต่างๆ ซึ่งท ามาจากหินและไมข้องคุณ
ยายได ้

“ท าไมคุณยายไม่อธิษฐานต่อพระต่างๆ ของยาย
เพื่อช่วยรกัษายายล่ะคะ” เธอแนะน า “แลว้ยายก็จะ
ไดไ้ม่ตอ้งรบัการผ่าตัดไง” 

คุณยายไดอ้ธิษฐานต่อพระต่างๆ ของยายมา
หลายเดือนแลว้ ยายเขา้ใจว่าพระต่างๆ ของยายคง
จะไม่มีอ านาจพอ ยายจึงไม่สามารถพูดกับรชัมีได ้
ดงันัน้ยายจึงไดแ้ค่ยิม้ 

แม่บอกกับเพื่อนๆ ที่โบสถ์ถึงการผ่าตัดที่ก าลงัจะ
มาถึง และพวกเขาไดอ้ธิษฐานเผ่ือคุณยาย โบสถ์
ต่างๆ ในส่วนอื่นของอินเดียไดยิ้นข่าวเร่ืองการผ่าตดั
และไดร่้วมอธิษฐานดว้ย รัชมีอธิษฐานกับคุณยาย 

“พระเจา้ที่รัก โปรดช่วยให้คุณยายสามารถหยุด
นมสัการรูปเคารพต่างๆ และเชื่อในพระเยซู พระเจา้
เที่ยงแทด้ว้ย” เธออธิษฐาน 

น า้ตาไหลอาบแกม้ของคุณยายขณะที่ยายฟังค า
อธิษฐานนัน้ 

หลงัการผ่าตัด คุณหมอประกาศว่าการผ่าตัด
ส าเร็จดว้ยดี สามเดือนต่อมาคุณยายกลบัไปที่บา้น
และสามารถพูดได ้

คุณยายไม่ตะโกนต่อว่าที่รัชมีไปโบสถใ์นทุกวนัสะ
บาโตอีกต่อไป คุณยายไม่พยายามโนม้นา้วให้รชัมี
กลบัมานมสัการพระต่างๆ ของครอบครัวอีกต่อไป 

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาอาซมั นาการแ์ละไบฮองกัลบนแผนท่ี 

 

 

 

 

 

ดว้ย คุณยายกลบัไปโบสถ์กับรัชมีและแม่ในทุกๆ วนั
สะบาโต คุณยายไดม้อบหัวใจของเธอกับพระเยซูใน
หนึ่งเดือนต่อมาหลงัการผ่าตัด 

“ฉันสรรเสริญพระเจา้” รัชมีกล่าว “ปัจจุบนันีคุ้ณ
ยายไปโบสถ์กับเราทุกวนัสะบาโต ก่อนหนา้นีเ้ราเคย
ตอ้งคอยหลบซ่อนจากคุณยายเพื่อไปโบสถ ์แต่ทุก
วนันีคุ้ณยายไปโบสถ์กับเราดว้ย”  

 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยโรงเรียนของรชัมี โรงเรียนมธัยม
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสองักฤษในอาซมั นาการ ์รัฐ
คารน์าตากา รฐัหนึ่งของประเทศอินเดีย เพื่อช่วย
สรา้งหอ้งเรียนใหม่สองหอ้ง เพื่อว่าจะมีเด็กๆ อีก
จ านวนมากขึน้จะสามารถเรียนรูจ้กักับพระเยซูได ้

รชัมีมีความสขุกับการเรียนที่โรงเรียน 

“เรามีการนมัสการทัง้ช่วงเชา้และช่วงเย็นใน
หอพกัของเรา” เธอกล่าว “ฉันขอบคุณพระเจา้
ส าหรบัโรงเรียนแห่งนีซ้ึ่งไดเ้ป็นแสงสว่างใหกั้บคน
มากมายรวมทัง้ตัวฉันดว้ย ฉันอยากจะมอบหวัใจ
ของฉันใหกั้บพระเยซูตลอดไป” 

 

โดย มีนา พราบฮาคาร์ ครูคนหน่ึงทีโ่รงเรียนของรชัมี 
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แพทยคิ์ดว่าเรนิตาไม่น่าจะมีชีวิตรอดต่อไปได ้

เด็กหญิงวัย 13 ปีหมดสติ และหัวใจของเธอแทบ
จะไม่ท างาน ตอนที่เธอนอนรกัษาตัวอยู่ใน
โรงพยาบาลที่บังคาลอร ์ประเทศอินเดีย 

“เธออาจจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ก็ได”้ แพทยบ์อกกับ
พ่อแม่ของเธอ “แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สดุเท่าที่
เราจะท าได”้ 
แอ๊ดเวนตีสประมาณ 100 คนจากโบสถข์องเรนิ

ตาไดรี้บมาที่โรงพยาบาล พวกเขาปลอบประโลมใจ
พ่อแม่นอกหอ้งไอซียูที่ซึ่งเรนิตานอนอยู่บนเตียง 
สมาชิกโบสถห์ลายคนคุกเข่าลงบนพืน้ที่เย็นยะเยือก
ของโรงพยาบาลและอธิษฐาน คนอื่นๆ กลบัไปที่
โบสถเ์พื่ออธิษฐาน 

วนัต่อมา ศาสนาจารยแ์ละสมาชิกโบสถจ์ากโบสถ์
แอ๊ดเวนตีสทัง้ 15 แห่งในบงัคาลอรไ์ดม้าที่
โรงพยาบาลเพื่ออธิษฐานใหเ้รนิตา ในหมู่คน
เหล่านัน้มีนา้ของเรนิตาอยู่ดว้ย ชื่อว่ารูธ แมร่ี เธอมี
ความเชื่อในพระเจา้อย่างมาก 

“หมอท างานของหมอไปนะคะ” รูธ แมร่ีบอกกับ
แพทย ์“พระเจา้ของฉันจะดูแลทุกอย่าง” 

แพทยไ์ม่เชื่อในพระเจา้และเขาดูร าคาญกับค าพูด
ของรูธ แมร่ี 

เพื่อนๆ ของเรนิตาอธิษฐานกันที่โรงเรียน ครูใหญ่
จดักลุ่มนกัเรียนหมนุเวียนกันอธิษฐานเพื่อเรนิตา 

วนัที่สาม แพทยย์งัคงไม่แน่ใจว่าเรนิตาจะมีชีวิต
ต่อไปไดไ้หม อย่างไรก็ตาม รูธ แมร่ี ไม่สงสยัเลย 

“หมอท างานของหมอนะคะ” เธอกล่าว “พระ
เจา้ของฉันจะดูแลทุกส่ิงทุกอย่าง” 

คราวนีแ้พทยร์  าคาญจริงๆ เขาสงสยัว่ารูธ แมร่ีมี
ความวางใจอย่างมากในพระเจา้ที่มองไม่เห็นไดอ้ย่างไร 

สมาชิกโบสถย์งัคงอธิษฐานต่อไป ส่ีวนัผ่านไป หา้
วนั สิบวนั วนัที่สิบเอ็ด เรนิตาลืมตาขึน้ 

รูธ แมร่ีผูซ้ึ่งอดอาหารและอธิษฐานเป็นเวลา 10 วนั
ดีใจมาก 

“หมอท างานของหมอต่อไปนะคะ” เธอบอกแพทย ์
“พระเจา้ของฉันจะดูแลทุกส่ิงทุกอย่าง” 
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ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาบงัคาลอรบ์นแผนท่ี 

 

 

 

 

 

แพทยรู์สึ้กย่ิงกว่าร  าคาญ เขารูสึ้กโกรธเล็กนอ้ย 

เรนิตาค่อยๆ แข็งแรงมากขึน้ ในวนัที่สิบหา้ 
แพทยต์ดัสินใจท าการผ่าตดัเล็กที่ล าคอของเธอเพื่อ
ช่วยใหเ้ธอสามารถรบัประทานไดดี้ขึน้ รูธ แมร่ีไม่
ค่อยชอบความคิดนัน้ 

“เธอรอ้งเพลงให้กับพระเจา้ในโบสถ”์ รูธ แมร่ี
บอกหมอ “ถา้หมอท าแบบนัน้ เธออาจจะไม่มีเสียง
รอ้งเพลง” 

แพทยต์ดัสินใจรอ วนัต่อมา เขาไม่อยากจะเชื่อ
สายตาตวัเอง เรนิตาดีขึน้มากจนไม่จ าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการผ่าตัด 

แพทยห์นัไปหารูธ แมร่ี “คุณพูดถึงพระเจ้าของ
คุณบ่อย” เขากล่าว “ตอนนีผ้มเห็นแลว้ว่าพระเจ้า
ไดช้่วยเรนิตาไว ้จงขอบคุณพระเจา้ของคุณเถิด” 

ขา่วการหายอย่างอศัจรรยข์องเรนิตาไดแ้พร่
สะพดัไปทั่วทั้งโรงพยาบาล ผูป่้วยคนอื่นและ  

ครอบครวัของพวกเขาประหลาดใจที่ไดเ้ห็นการ
ตอบค าอธิษฐานอย่างอศัจรรยน์ี ้และหลายคน
ไดม้าขอใหอ้ธิษฐานเผ่ือ 

เย็นวนันัน้ เรนิตาไดย้า้ยออกมาอยู่ในวอรด์
ธรรมดาทั่วไปของโรงพยาบาล หนึ่งเดือนต่อมา เธอ
สามารถออกจากโรงพยาบาลได ้หลงัจากนัน้เธอได้
ไปเย่ียมเยียนโบสถ์ทัง้ 15 แห่งในบงัคาลอรแ์ละ
แบ่งปันค าพยานของเธอ 

“ฉันก าลงัยืนอยู่ต่อหนา้ทุกท่านเป็นเช่นค า
พยานที่มีชีวิต” เธอกล่าว “โดยผ่านทางพระคุณของ
พระเจา้เท่านัน้ที่ท าให้ฉันไดร้บัชีวิตกลบัคืนมา 
ขอบคุณแต่ละคนและทุกคนส าหรบัค าอธิษฐานของ
ท่าน หากปราศจากค าอธิษฐาน ฉันก็ไม่มีตวัตน 
ดว้ยค าอธิษฐานทุกส่ิงทุกอย่างก็เป็นไปได”้ 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ะน าไปช่วยสรา้งอาคารหลงัใหม่ให้กับโบสถเ์ซ
เว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสซาวานาการ ์ทามิล ของเรนิตาซึ่ง
อยูใ่นบงัคาลอร ์ประเทศอินเดีย อาคารปัจจุบนัเก่า
มากและก าลงัจะพงั รวมทัง้จ านวนสมาชิกของโบสถ์
ก็มากเกินกว่าขนาดของอาคารแลว้ ขอบคุณส าหรบั
การวางแผนถวายเพื่อโบสถแ์ห่งนีด้ว้ยใจกวา้งขวาง 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 

 

ขบวนรถสายด่วนชีวิต หรือขบวนรถด่วนจีแวน เรคา เป็นรถไฟพยาบาลซึ่งวิ่งในอินเดีย
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1991 เป็นรายการประกาศส าหรบัพืน้ที่ห่างไกลที่ยากจะเขา้ถึง ที่ซึ่งบริการ
ดา้นการแพทยย์ังไปไม่ถึง โดยใชก้ารเดินทางผ่านทางรางรถไฟของอินเดีย รถไฟมีหอ้งผ่าตดั
สองหอ้งพรอ้มกับโต๊ะหา้โต๊ะ มีเตียงส าหรบันอนพักฟ้ืนติดตัง้ไวห้กเตียง รถไฟยงัมีหอ้งตรวจ
ตา เกา้อีท้  าฟัน หอ้งแลปและหอ้งเอ็กซเรยด์้วย มีพืน้ที่ส าหรบัเจ้าหนา้ที่ โดยมีหอ้งครวัหนึ่ง
หอ้งและหอนอนพกัพรอ้มเตียงนอน 12 เตียง เจา้หนา้ที่สามารถท าหตัถการผ่าตัดกระดูก
และสายตา หรือศลัยกรรมส าหรบัเคสเพดานโหว่และแผลไฟไหมไ้ดด้ว้ย 
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พ่อและแม่นั่งลงกับริชออนเพื่อคุยเร่ืองของเล่นของ
เขาเมื่อพวกเขาตอ้งย้ายจากเมืองใหญ่มายงับา้นเล็กๆ 
ติดกับภูเขาในประเทศอินเดีย 

“ลกูไม่จ าเป็นจะตอ้งมีพวกของเล่นใหญ่ๆ พวกนัน้
แลว้” พ่อกล่าว “ลกูก าลังจะตอ้งยุ่งกับการท าส่ิงต่างๆ 
อย่างอื่นมากกว่าเล่นกับของเล่นพวกนี”้ 

แม่พูดถึงเด็กๆ ที่อาศยัอยู่ในหมู่บา้นใกลกั้บบา้น
ใหม่ของพวกเขา 

“เด็กๆ ในหมู่บา้นยากจนและไม่มีของเล่นดีๆ 
เหมือนกับลกู” แม่กล่าว “ท าไมลูกไม่บริจาคของเล่นชิน้
ใหญ่ๆ ของลกูใหพ้วกเขาล่ะ” 

ริชออนเป็นเด็กชายที่เชื่อฟัง และเขาไม่ว่าอะไรกับ
การบริจาคของเล่นของเขา เขาบริจาคของเล่นใหกั้บ
เด็กชายและเด็กหญิงในหมู่บา้น เด็กๆ ในหมู่บา้น
ต่ืนเตน้กับของขวัญเหล่านี ้พวกเขาไม่เคยมีของเล่นที่
ดีๆ แบบนีเ้ป็นของตวัเองมาก่อนเลย ริชออนดีใจที่เห็น
พวกเขามีความสขุ มนัรูสึ้กดีที่ไดท้ าอะไรบางอย่างดีๆ 
เพื่อคนอื่น ขณะที่เวลาผ่านไป ริชออนเห็นไดว้่าที่พ่อกับ
แม่พูดไวน้ัน้เป็นความจริง เขายุ่งมากจริงๆ เขาเรียน  

ภาษาองักฤษ ฮินดี และภาษาอื่นๆ กับแม่ พ่อสอน 
คณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์เขาเรียนโรงเรียนบา้น 
เวลาที่ริชออนไม่ตอ้งเรียน เขาท างานในสวนของ
ครอบครวั ปลูกตน้ไม ้ถอนวชัพืชและเก็บขา้วโพด 
มะเขือเทศและผลผลิตอื่นๆ ทุกวนัเขาจะท่องขอ้พระ
คมัภีรส์ามขอ้ หลงัจากผ่านไปสองสามเดือน เขา
สามารถท่องจ าไดห้ลายบท เช่น สดุดี 23, สดุดี 51, 
สดุดี 91, ยอหน์ 1, ยอหน์ 2 และฮีบรู 11 ริชออนไม่มี
เวลามากนกัในการเล่นกับของเล่นชิน้เล็กๆ ของเขา 
ดงันัน้เขาจึงบริจาคบางส่วนใหกั้บเด็กๆ ในหมู่บา้นอีก 

เด็กๆ ในหมู่บา้น โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ กลายเป็น
เพื่อนๆ ของริชออนอย่างรวดเร็ว ตอนแรกพวกเขา
ชอบริชออนเพราะริชออนใหข้องเล่นพวกเขา แต่เมื่อ
พวกเขาเร่ิมรูจ้กัริชออน จึงเห็นว่าเขาเป็นเด็กชายที่ใจ
ดี สภุาพ พวกเขาชอบไปที่บา้นของริชออนที่อยู่ขา้ง
ภูเขานอกหมู่บา้น 

ริชออนชอบเล่นกับเด็กๆ ในหมู่บา้น บางครัง้พวก
เขาเล่นกับของเล่นเก่าของริชออน แต่ส่วนใหญ่พวก
เขาเล่นสมมติุว่าอยู่ในโบสถกั์น  
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เห็นไหมว่าเด็กๆ ในหมู่บา้นไม่ใช่คริสเตียน พ่อ
แม่ของพวกเขาก็ไม่ใช่คริสเตียน พวกเขาไม่รูอ้ะไร
เก่ียวกับพระเจา้ผูท้รงสรา้งโลกหรือพระเยซูผูท้รง
สิน้พระชนมเ์พื่อไถ่บาปของผูค้นเลย พวกเขาไม่รู้
อะไรเลยเก่ียวกับการอธิษฐานต่อพระเจ้า 

แต่ดว้ยการเล่นโบสถ ์ริชออนไดส้อนเด็กๆ 
เก่ียวกับพระเยซู เด็กๆ จะนั่งกันบนพืน้ดินขณะที่ริ
ชออนเล่าเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับอาดัมและเอวา เรือโน
อาห ์เดวิดและโกลิอทั และเร่ืองดาเนียลในถ า้สิงโต
ใหพ้วกเขาฟัง เขาเล่าใหพ้วกเขาฟังถึงการ
สิน้พระชนมข์องพระเยซูบนกางเขนเพื่อประทาน
ชีวิตนิรนัดรใ์หกั้บทุกคนที่เชื่อในพระองค ์เขาชวนให้
พวกเด็กๆ อธิษฐานต่อพระเยซู เขาขอใหเ้ด็กๆ ยืน
ขึน้ แลว้ริชออนก็แสดงใหพ้วกเขาดูว่าจะอธิษฐาน
อย่างไร 
“พระเจา้ที่รัก” เขากล่าว “ขอบพระคุณส าหรับ

การเป็นเพื่อนที่ดีที่สดุของเรา โปรดช่วยใหเ้ราให้
เป็นเด็กดี ในนามพระเยซูเจา้ อาเมน” 
เด็กๆ คนอื่นเร่ิมพูดตามค าอธิษฐานของริชออน 

พวกเขาเล่าเร่ืองต่างๆ ในพระคมัภีรใ์หพ้่อแม่ฟัง 
แลว้มีพ่อแม่บางคนไดม้าถามพ่อแม่ของริชออนถึง
เร่ืองของพระเยซูมากขึน้ 

ริชออนไม่มีเวลาส าหรบัวีดีโอเกมหรือโทรทัศน ์
เขาไม่ไดเ้ล่นเฟสบุ๊คหรืออินสตาแกรม เขาแทบจะ
ไม่ไดเ้ล่นของเล่นเล็กๆ ที่เหลืออยู่ในบา้นดว้ย เขายุ่ง 

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หารฐัคารน์าตากาของอินเดียบนแผนท่ี ริชออนอาศยั
อยู่ในชนบทบริเวณแถบภูเขาในรฐันี ้ 

➢ ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาจะสามารถเป็นมิชชันนารี
เหมือนริชออนไดอ้ย่างไร ค าตอบท่ีเป็นไปได ้เช่น 
บริจาคของเล่น หรือใชเ้วลาในการอธิษฐานมากขึน้
และพูดคุยเรื่องพระคมัภีรก์ับเพ่ือนๆ 

➢ ทา้ทายเด็กๆ ใหล้องท าเหมือนริชออนและท่องจ าขอ้
พระคมัภีรอ์ย่างนอ้ยสามขอ้ในทุกวนั  

➢ หนุนใจเด็กๆ ใหท้ างานในสวนและปลูกตน้ไมอ้าจจะ
เป็นในร่มหรือกลางแจง้ เอลเลน ไวท ์ไดเ้ขียนไว้
เกี่ยวกับการพบกับพระเจา้ในการท าสวนในหนังสือ 

“Child Guidance” บทท่ีเจ็ด ในหวัขอ้บทเรียนท่ี
น าไปปฏิบตัิไดจ้ริงจากหนังสือแห่งธรรมชาติ สามารถ
อ่านในภาคภาษาองักฤษออนไลนไ์ดท่ี้:  
https://m.egwwritings.org/en/book/8.215#215  

➢ ดูคลิปของพ่อของริชออน ซ่ึงชื่อว่าวิลเบอรไ์ดท่ี้: 

https://youtu.be/3vKLFWHBzcE 

 

 

มากกับการเป็นมิชชนันารีเพื่อพระเยซู 

 

บงัคาลอรเ์ป็นแหล่งน า้ส าหรบัใชใ้นเมืองซึ่งมา
จากทะเลสาบมากกว่า 25 แห่ง ซึ่งเป็นที่พกัผ่อน
หย่อนใจแสนสงบเงียบ ทะเลสาปเหล่านีเ้ป็นบา้น
ของระบบนิเวศนข์นาดใหญ่ของพืชและสตัว์
ประกอบดว้ยลิลล่ี, ไก่ฟ้าหางจาคาน่า, นกทอผา้, 
นกกระเต็นและเฟิรน์ 

 

https://m.egwwritings.org/en/book/8.215#215
https://youtu.be/3vKLFWHBzcE
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พ่อเป็นห่วงอนุโรดวยั 11 ปี แมว้่าเด็กชายจะเรียน
จบเกรดเจ็ดแลว้ก็ตาม แต่เขาก็ผ่านแต่ละชัน้มาอย่าง
ยากเย็น เขายงัไม่สามารถอ่านค าในภาษาองักฤษได ้
อ่านไดแ้ค่ภาษาฮินดี 

พ่อสงัเกตุเห็นว่าศาสนาจารยเ์ซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวน
ตีสที่อยู่ในเมืองของพวกเขา เมืองคาซีปุระ มีลูกชาย
สองคนซึ่งไดค้ะแนนสงูเป็นอนัดบัตน้ๆ ที่โรงเรียน
ประจ าแอ๊ดเวนตีสในพาราณสี ที่อยู่ห่างออกไป 60 

กิโลเมตร 
“ลกูชายของผมเรียนไดแ้ย่ครบั” พ่อบอกกับศาสนา

จารย ์“เขาไม่สนใจเร่ืองเรียนเลย” ศาสนาจารยม์ี
ความคิดหนึ่ง “ลองส่งลกูชายของคุณไปโรงเรียนแอ๊ด
เวนตีสไหมครบั” เขากล่าว 

พ่อไม่ไดเ้ป็นคริสเตียน แต่เขาเห็นดีดว้ยกับ
ค าแนะน านัน้ ในเวลาต่อมาวนัเดียวกันนัน้ เขาไดบ้อก
แผนนีกั้บลกูชายของเขา 

อนุโรดไม่อยากไปโรงเรียนที่ไหน แต่เขารูสึ้กเบื่อ
มาก เขาอยากเจออะไรใหม่ๆ เขาจึงพอใจกับการที่พ่อ 

ไดว้างแผนส่งเขาไปโรงเรียนประจ า 

แต่เมื่ออนุโรด พ่อแม่ของเขาและศาสนาจารยไ์ปถึง
ที่โรงเรียน พวกเขาเพิ่งรูว้่าหอพกัเต็ม หอพกัชายทั้ง 80 

เตียงเต็มหมด หอพกัหญิงซึ่งมีหอ้งส าหรบัเด็กหญิง 40 

คนก็เต็มเช่นกัน อนุโรดมองไปที่พ่อแม่ของเขา สงสัยว่า
จะท ายงัไงดี พ่อแม่ของเขามองไปที่ศาสนาจารย ์สงสัย
ว่าจะท ายังไงดี ศาสนาจารยไ์ม่รูว้่าจะมองไปที่ใครดี ไม่
มีใครรูว้่าจะท ายงัไงดี อนุโรดตอ้งอยู่ที่หอพกัถ้าเขาจะ
เรียนที่โรงเรียนนี ้เขาไม่สามารถอาศัยอยู่ที่บา้นแลว้
เดินทางไปกลบัโรงเรียนโดยใชเ้วลาสามชั่วโมงทุกวนัได้ 

อนุโรดผิดหวงัมาก เขาหวงัว่าจะมีชีวิตใหม่ แต่
ตอนนีดู้เหมือนว่าเขาจะตอ้งกลบัไปใชช้ีวิตเดิมๆ อีก 
เป็นครัง้แรกที่เขาอธิษฐาน เขาไม่รูจ้กัพระเจา้ แต่เขาคิด
ว่าเขาจะลองพูดกับพระองคดู์ เขาอธิษฐานขณะที่ยืน
อยู่ดา้นนอกของหอพัก 

“พระเจา้ ผมอยากจะเรียนที่นี่จริงๆ” เขากล่าว 

มนัเป็นค าอธิษฐานง่ายๆ เขาไม่เคยขออะไรจาก
พระเจา้ เขาแค่บอกกับพระเจา้ถึงความปรารถนาที่
ย่ิงใหญ่ที่สดุจากใจของเขา  

 

 

  5 ธันวาคม  
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ขณะที่อนุโรด พ่อแม่ของเขาและศาสนาจารย์
สงสยัว่าจะท ายงัไงดี ครูที่โรงเรียนคนหนึ่งไดยิ้น
เก่ียวกับสถานการณน์ี ้เธอจึงมาหาเด็กชายผูโ้ดด
เด่ียวคนนี ้
“ท าไมเธอไม่มาอยู่กับครูที่บา้นของครูล่ะ” เธอ

กล่าว 
อนุโรดไม่อยากจะเชื่อส่ิงที่เขาไดยิ้น 

“ผมอยู่กับครูไดไ้ม๊ครบั” เขาถามพ่อแม่ของเขา 
อนุโรดดีใจมากเมื่อพ่อแม่ของเขาอนุญาต พระเจ้า

ทรงฟังค าอธิษฐานของเขา 

เย็นวนันัน้ เขารูสึ้กไม่มีความสขุหลงัจากที่พ่อกับ
แม่กลบัไปแลว้ เป็นครัง้แรกที่เขาตอ้งอาศยัอยู่ห่าง
จากบา้น น า้ตาไหลอาบแกม้ของเขา และเขาได้
อธิษฐานอีกเป็นครัง้ที่สอง ขณะคุกเข่าลงขา้งเตียง
ของเขา เขากล่าวว่า “พระเจา้ครบั พระองคท์รงเป็น
ครูของผม โปรดทรงน าผมดว้ย” 
อนุโรดชอบโรงเรียนใหม่ของเขา เขาชอบเรียนรูจ้าก

พระคมัภีรแ์ละเขามีความสขุกับการอ่านสดุดีและ
สภุาษิตเป็นพิเศษ เป็นครัง้แรกที่เขาไดค้ะแนนสงูมาก
ที่สดุเท่าที่เคยเรียนมา เขารูว้่านั่นเป็นเพราะพระเจา้
ทรงช่วยใหเ้ขามีคะแนนที่ดีขึน้ พระเจา้ทรงก าลงัตอบ
ค าอธิษฐานของเขาที่จะทรงเป็นครูของเขา เขาได้
มอบหวัใจของเขาให้กับพระเยซู 
ทุกวนันี ้อนุโรดอายุ 19 ปี แลว้ และต่ืนเตน้กับการ  

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาคาซีปุระและพาราณสีบนแผนท่ี 

➢ ดูคลิปของอนุโรด ไดท่ี้ : 
https://youtu.be/9WRw3qFIn74 

 

 

 

 

 

ไดเ้รียนรูถึ้งแผนการของพระเจา้ที่ทรงมีส าหรบัเขา
ในอนาคนขา้งหนา้ เขาไม่เคยคาดคิดว่าตัวเองจะ
เรียนจบชัน้เรียนต่างๆ ในโรงเรียนได ้และเพิ่งปีนีท้ี่เขา
ไดเ้รียนจบช่วงชัน้มธัยมแลว้ 

“แผนการของเรานัน้จ ากัด” เขากล่าว “แต่พระเจา้
ทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะสามารถ
จินตนาการได ้และพระองคท์รงพรอ้มที่จะน าเรา”  

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตร
มาสนีจ้ะน าไปช่วยสรา้งหอพักใหม่แห่งหนึ่งที่
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสพาราณสี เพื่อว่าจะมี
หอ้งเพิ่มมากขึน้ส าหรบัเด็กๆ ที่จะเขา้มาเรียนรูจ้าก
ครูที่ดีที่สดุ นั่นก็คือ พระเยซู 

 

สญัลกัษณป์ระจ าชาติของอินเดียคือ 
เสือเบงกอลที่ใกลจ้ะสูญพนัธุแ์ลว้ 

https://youtu.be/9WRw3qFIn74
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  12 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัหยุดช่วงฤดูรอ้นเพิ่งเร่ิมตน้ขึน้ และแอ็บอีเชควัย 
12 ปีก็มีความสขุกับการไดก้ลบัจากโรงเรียนประจ ามา
อยู่ที่บา้น 

แต่แลว้ก็มีบางอย่างเกิดขึน้ 

วนัหยุดช่วงฤดูรอ้นส่ีวนัผ่านไป แอ็บอีเชคก าลงัเล่น
บอลกับมาฮีมา นอ้งสาววยั 11 ปีของเขาที่ระเบียงหนา้
บา้น ตอนนัน้เวลาประมาณส่ีโมงเย็น เกือบจะถึงเวลา
อาหารเย็น 

หลงัจากเตะบอลออกไป แอ็บอีเชคลม้ลงบนพืน้ 
และตวัของเขาสั่นอย่างรุนแรง มือทัง้สองขา้งของเขา
หงิกงอ และน า้ลายฟูมปาก 

มาฮีมากรีดรอ้งและวิ่งไปหาแม่ในครวั 

“มาเร็วค่ะ มาเร็ว” เธอตะโกน “มาดูว่าเกิดอะไรขึน้” 
แม่ว่ิงมาที่ระเบียงและเห็นลกูชายของเธอหมดสติ

และนอนสั่นอยู่บนพืน้ แม่รอ้งไหอ้อกมา พยายาม
รวบรวมความคิด เธอโทรศพัทไ์ปยงัโทรศพัทม์ือถือของ
สามี 

“แอ็บอีเชคเดินไม่ไดพู้ดก็ไม่ได”้ แม่กล่าว “โปรดรีบ
กลบัมาบา้นดว้ยค่ะ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ่อท างานเป็นคนสอนพระคัมภีร ์และเขาก าลงัน า
กลุ่มประชุมอธิษฐานในเมือง เขารีบกลบับา้น มาถึง
บา้นในอีกสองชั่วโมงต่อมา ในระหว่างนัน้ แม่อุม้                
แอ็บอีเชคขึน้มา ทัง้ที่ยงัหมดสติและพาเขาไปที่เตียง
ของเขา เวลาต่อมาเด็กชายไดส้ติอีกครัง้ แต่เขา
เคล่ือนไหวไม่ได ้และนั่นคือสภาพตอนที่พ่อกลบัมาถึง
บา้น 

โรงพยาบาลของรฐัปิดในเวลากลางคืน และพ่อไม่มี
เงินพอที่จะพาลกูไปยงัโรงพยาบาลเอกชน ครอบครัว
จะตอ้งคอยจนเชา้เพื่อพาแอ็บอีเชคไปหาหมอ 

พ่อและแม่วางมือของพวกเขาลงบนศีรษะของลกู
ชายของพวกเขาและอธิษฐาน แม่รอ้งไห ้มาฮีมายืนอยู่
ใกล้ๆ  และฟัง 

“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงทราบทุกส่ิงทุก
อย่าง” พ่ออธิษฐาน “พระองคท์รงรูถึ้งความเจ็บป่วยที่
ไม่ทราบสาเหตุนี ้ขา้พระองครู์แ้น่ว่าพระองคส์ามารถ
รกัษาลูกชายของขา้พระองคไ์ด”้ 

ในตอนเชา้ พ่อและแม่พาแอ็บอีเชคไปโรงพยาบาล 
คุณหมอไดส่้งตรวจทุกอย่าง และพบว่ามีเนือ้งอกขนาด  
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ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาพาราณสีบนแผนท่ี 

➢ รูไ้หมว่าคุณพ่อของแอ็บอีเชคมีชื่อว่า                                           

ราเจช เชาดฮ์ารี เขาคือคนท่ีถ่ายรูปคู่กับลูกชาย

ของเขา   

➢ ดูคลิปของแอ็บอีเชคไดท่ี้ : 
https://youtu.be/ajHhmwR7Lhw 

 

 

 

 

เล็กอยู่ในสมองของแอ็บอีเชค เนือ้งอกเป็นสาเหตุท า
ใหเ้ขาหมดสติที่ระเบียง หมอใหย้าส าหรบั 15 วนั 

“ถา้ยาไดผ้ล ทุกอย่างก็จะเรียบรอ้ย” หมอกล่าว 
“แต่ถา้ไม่ เขาจ าเป็นจะตอ้งรบัการผ่าตดั” 

คืนนัน้ที่บา้น ครอบครวัอธิษฐานเผ่ือแอ็บอีเชค 
“พระเจา้ โปรดช่วยให้ยารกัษาลูกชายของเราไดด้ว้ย” 
พ่อกล่าว 

สมาชิกโบสถอ์ธิษฐานเผ่ือแอ็บอีเชค พ่อติดต่อ
เพื่อนๆ ของแอ็บอีเชคที่โรงเรียนประจ า และพวกเขา
ก็อธิษฐานเผ่ือดว้ย ทุกคนอธิษฐานตลอดเวลา 15 

วนัต่อมา 
เมื่อถึงวนัที่ 15 ครอบครวักลบัไปพบหมอ 

“เขาเป็นยงัไงบา้งครบั” หมอถาม 

“เขาดีขึน้มากครบั” พ่อกล่าว 

“มาลองส่งตรวจกันดูว่าเนือ้งอกเป็นยงัไงบา้ง” 
หมอกล่าว 

หมอส่งตรวจและเขาไม่พบร่องรอยของเนือ้งอก
เลย เขาตกใจ 

“นี่เป็นไปไดไ้ง” เขาถาม 

เขาใหย้าแอ็บอีเชคอีก 15 วนัและบอกกับพ่อว่า 
“ถา้ลกูชายของคุณปกติดีหลงัจากนี ้เขาก็ไม่
จ าเป็นตอ้งรบัการผ่าตดั เขาแค่จ าเป็นตอ้งรบัยา
ต่อไปอีกหนึ่งปี” 

พ่อและแม่ดีใจมากที่เนือ้งอกหายไป มนัคือการ
อศัจรรย!์ ทัง้ครอบครวัสรรเสริญพระเจา้ที่บา้น 
“ขอบพระคุณพระเจา้” พ่ออธิษฐาน 

ครอบครวัยังคงอธิษฐานต่อไปทุกวนัเผ่ือเด็กชาย 
สมาชิกโบสถอ์ธิษฐานเช่นกัน แอ็บอีเชคกลบัไปโรงเรียน
ประจ าหลงัช่วงวนัหยุดฤดูรอ้น และเพื่อนร่วมชัน้ของเขา
อธิษฐานเผ่ือเขา 
หนึ่งปีผ่านไป คุณหมอนดัตรวจอีกครัง้ ผลแสดง

ออกมาว่าไม่มีเนือ้งอกแลว้ “ไม่มีอะไรเลย” หมอกล่าว 
“เขาปกติดีแลว้” 
ครอบครวัดีใจมาก พระเจา้ทรงส าแดงการอัศจรรย์

ย่ิงใหญ่ 
แต่นั่นยงัไม่จบ เพื่อนบา้นที่ไม่เชื่อในพระเยซูไดยิ้นเร่ือง

การอศัจรรยน์ีแ้ละไดข้อใหพ้่อของแอ็บอีเชคอธิษฐานเผ่ือ
พวกเขา พวกเพื่อนบา้นเคยลอ้เลียนแอ็บอีเชคและ
ครอบครวัของเขาที่พวกเขาเป็นคริสเตียน แต่ทัศนคติของ
พวกเขาไดร้บัการเปล่ียนแปลง พวกเขากลายเป็นเพื่อน
สนิทกันและพวกเขาอยากจะมอบหัวใจของพวกเขาใหกั้บ
พระเยซู 
แอ็บอีเชครูสึ้กขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัสขุภาพที่ดี 

เขาดีใจที่พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐาน และเขาดีใจที่พระ
เจา้สามารถใชค้วามเจ็บป่วยของเขาเพื่อช่วยใหเ้พื่อน
บา้นทัง้หลายไดเ้รียนรูจ้กัพระองค ์เขาอยากจะเป็น
มิชชนันารีเหมือนพ่อของเขา “หลงัจากฉันเรียนจบ ฉัน
อยากจะท างานเพื่อพระเจา้” เขากล่าว”ฉันจะแบ่งปัน
เร่ืองราวของฉันกับทุกคนที่ยงัไม่รูจ้ักพระคริสต”์ 



 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาส
นีจ้ะน าไปช่วยสรา้งหอพักใหม่หนึ่งแห่งที่โรงเรียนของ
แอ็บอีเชค โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสพาราณสี 
เพื่อว่าจะมีเด็กๆ อีกจ านวนมากขึน้ที่จะสามารถได้
เรียนรูเ้ก่ียวกับพระเยซู 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

https://youtu.be/ajHhmwR7Lhw
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  19 ธันวาคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาริลีนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส 
ดงันัน้เธอจึงไม่เคยมีปัญหาใดๆ เก่ียวกับการรกัษาวนั
สะบาโต แต่เธอตอ้งสอบครัง้สดุทา้ยนอกโรงเรียนกับ
การสอบของรัฐบาล เมื่อเธอไปลงทะเบียนสอบ เธอ
พบว่ามีการสอบหนึ่งตอ้งท าการสอบในวนัสะบาโต
เท่านัน้ มาริลีนไม่รูจ้ะท าอย่างไรดี 

คุณครูที่มีเมตตาคนหนึ่งที่ศูนยก์ารสอบของรฐัไดม้ี
ทางออกให ้เธอแนะน าใหม้าริลีนแวะมาที่ศูนยก์ารสอบ
ของรฐัก่อนไปโบสถใ์นวนัสะบาโตสกัสองสามนาที แลว้
เธอก็แค่มาเขียนชื่อลงในกระดาษขอ้สอบแลว้ค่อย
กลบัไปโบสถ์ 

“การสอบนีเ้ป็นการสอบทางเลือก ดังนัน้หนูจะไม่มี
ปัญหาอะไรเลยหากสอบตกในการสอบนี”้ คุณครูกล่าว 
“แต่หนูตอ้งท าการสอบ ดงันัน้หนูก็แค่มาเขียนชื่อ แลว้
ค่อยกลบัไปที่โบสถ”์ 

ความคิดนัน้ช่างน่าสนใจ มาริลีนตอ้งสอบเพื่อจะได้
เล่ือนระดบัชัน้ต่อไป แต่เธอรูสึ้กว่ายงัไงมนัก็ไม่ถูกตอ้ง
นกักับการไปที่ศูนยส์อบในวนัสะบาโต แมจ้ะแค่ไป
เขียนชื่อของเธอก็ตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

“มนัไม่ไดต่้างกันเลยระหว่างการไปสอบในวนั    
สะบาโตกับการไปที่ศูนยส์อบเพื่อเขียนชื่อของฉันใน
วนัสะบาโต” มาริลีนกล่าว “แมว้่าฉันจะตอ้งตกปีนี ้
ฉันก็จะรกัษาวนัสะบาโต” 
มาริลีนท าการสอบอื่นๆ ทัง้หมดและไดร้บัคะแนนที่

ดี แต่เธอไม่ไปสอบในวนัสะบาโต และผลก็คือ เธอไม่
สามารถเล่ือนชัน้ได ้เธอตอ้งเรียนซ า้ชัน้ในปีการศึกษา
หนา้ 
พ่อดีใจที่มาริลีนเลือกที่จะสตัยซ์ื่อต่อพระเจา้และ

สะบาโตของพระองค ์พ่อรูว้่ามาริลีนรูสึ้กอย่างไร ก่อน
หนา้นีห้ลายปี ตอนที่พ่อเองยงัเรียนอยู่ เขาเคยตอ้ง
เรียนซ า้ชัน้เช่นกัน เพราะเขาปฏิเสธที่จะไปท าการ
สอบในวนัสะบาโต แต่พ่อเป็นกังวลว่ามาริลีนอาจจะ
ตอ้งเผชิญกับปัญหาวนัสะบาโตแบบเดียวกันอีกในปี
ถัดไป 

พ่อพามาริลีนไปยังสถานที่เงียบๆ เพื่อพูดคุย พ่อ
เตือนความจ ากับเธอว่าพ่อเองก็เคยตอ้งเรียนซ า้ชัน้
เพราะการสอบในวนัสะบาโต “พระเจา้รกัลกู และ
พระองคท์รงมีความสามารถไม่จ ากัดที่จะช่วยลกูๆ 
ของพระองค”์ พ่อกล่าว   
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มาริลีนจบัมือของพ่อไวข้ณะที่พ่อพูด แลว้เธอก็
พูดบา้ง 

“พ่อคะ ไม่ตอ้งกังวล” เธอกล่าว “เมื่อคืน หนู
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรบัประสบการณน์ี”้ ค าพูด
ของเธอท าใหพ้่อประหลาดใจ เธอพูดต่อ 

“ตอนที่หนูยงัเล็ก หนูไดยิ้นข่าวพนัธกิจมากมาย
เก่ียวกับเด็กชายและเด็กหญิงที่ตอ้งผ่านช่วงเวลา
ยากล าบากเพราะพวกเขาไม่ตอ้งการที่จะละเมิดวนั
สะบาโต” เธอกล่าว “หนูชื่นชมพวกเขา ตอนนีพ้ระ
เจา้ทรงประทานโอกาสใหห้นูไม่ใช่เพียงแค่ช่ืนชมกับ
การตัดสินใจของพวกเขา แต่ไดล้องมนัดว้ยตัวเอง 
มนัเป็นความเจ็บปวดที่แสนหวานค่ะ” พ่อไม่
สามารถทนเงียบต่อไปไดอ้ีก 

“มาริลีน นี่คือการสูญเสียที่ไดป้ระโยชน”์ เขา
กล่าว  

เธอพยกัหนา้เห็นดว้ย 

“หนูมีความสขุมากกว่าผิดหวงัค่ะ” เธอกล่าว 
“ขอบคุณค่ะพ่อ ที่แสดงใหห้นูเห็นถึงความส าคญั
ของสะบาโตของพระเจา้” พ่อและมาริลีนคุกเข่าลง
ขอบคุณพระเจา้ดว้ยกัน พวกเขาเชื่อว่า
ประสบการณน์ัน้คือของขวัญจากพระเจา้ 

ปีนี ้มาริลีนตอ้งเรียนซ า้ชัน้ เธอไม่ไดกั้งวลว่าจะ
เกิดอะไรขึน้กับการสอบครัง้สดุทา้ยของเธอ ทั้งหมด
ที่เธอตอ้งการจะท าคือเชื่อฟังพระเจา้ และเธอเชื่อว่า
พระองคจ์ะกระท าส่วนที่เหลือ  

สามปีก่อน ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่ 
  

 

 

 

 

 

 

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาดิมาปูร ์ประเทศอินเดีย บนแผนท่ี 

➢ ถามเด็กๆ ว่าท าไมมาริลีนและพ่อถึงเห็นว่าการทดลอง
เป็นเหมือน “ความเจ็บปวดท่ีแสนหวาน” (ค าตอบท่ี
เป็นไปไดค้ือ การทดลองไดใ้หโ้อกาสมาริลีนไดแ้สดงถึง
ความรกัของเธอท่ีมีต่อพระเจา้โดยการสตัยซ์ื่อ) ผูส้อน
สามารถอธิบายสถานการณใ์หเ้ด็กๆ ฟังแบบนี:้ ถาม
เด็กๆ ว่าพวกเขาแสดงความรกัต่อพ่อแม่ของเขา
อย่างไร (ค าตอบท่ีเป็นไปได ้เช่น กอดและหอม ช่วย
ท างานบา้น ใหข้องขวญั และเชื่อฟัง) ถามเด็กๆ ว่า
เด็กๆ จะสามารถแสดงความรกัต่อพระเยซูไดอ้ย่างไร 
พระองคท์รงตอบค าถามนีใ้น ยอหน์ 14:15 “ถา้พวก
ท่านรกัเรา ท่านจะเชื่อฟังส่ิงท่ีเราบญัชา”  

 

➢ รูไ้หมว่าผูเ้ขียนเร่ืองนีค้ือพ่อของมาริลีน ช่ือว่าโดรโ์ม คา
เมย ์ซ่ึงเป็นผูน้ าคริสตจักรแอ๊ดเวนตีสในรฐันากาแลนด ์
ประเทศอินเดีย ซ่ึงรวมทัง้ดิมาปูรด์ว้ย 

 
 

 

สิบสามไดน้ าไปช่วยสรา้งหอพักส าหรบัเด็กชายและ
เด็กหญิงที่โรงเรียนของมาริลีน โรงเรียนแอ๊ดเวนตีส                 
นากาแลนด ์ในดิมาปูร ์ประเทศอินเดีย ขอบคุณส าหรบั       
การช่วยเหลือใหโ้รงเรียนไดข้ยายเพื่อเด็กๆ จ านวนมากขึน้
จะสามารถไดเ้รียนรูจ้กัพระเจ้าและสะบาโตของพระองค์ 
 

โดย โดร์โม คาเมย์ 

นากาแลนดเ์ป็นเมืองหลวงของนก
เหยี่ยวของโลก ในเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ.2013 ทีมนกัชีววิทยานานาชาติ
นบันกเหยี่ยวอามรูท์ี่เขา้มาตรงที่พกั
ใกลกั้บวอคฮา ในนากาแลนดใ์นคืน
หนึ่งไดม้ากกว่า 1 ลา้นตวัเลยทีเดียว 
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แฮงเบ ปอยเรง เร่ิมสบูบุหร่ีตอนที่เขาอายุ 12 ปี เขา
ลองสบูบุหร่ีมวนแรกขณะที่ก าลงัมีความสขุกับวนัหยุด
ช่วงฤดูรอ้นที่บา้นในหมู่บา้นของเขาซ่ึงอยู่ทางตะวนั 
ออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

หมู่บา้นตัง้อยู่บนภูเขา และอากาศก็เย็น แมจ้ะเป็น
ฤดูรอ้น แฮงเบก าลังสวมเสือ้กันหนาวเพื่อใหอ้บอุ่น
ขณะที่เขาและเพื่อนที่อายุ 18 ปีคนหนึ่งช่ือว่า ลคุอีลงุ
ก าลงันั่งเล่นกันอยู่ในกระท่อมรา้ง พูดคุยเร่ืองไรส้าระ 

ลคุอีลงุจุดบุหร่ี 
“ลองนี่ดู” ลคุอีลงุกล่าว พรอ้มย่ืนบุหร่ีที่จุดแลว้ให ้

“การสบูบุหร่ีจะช่วยใหน้ายอุ่น” 
แฮงเบรบับุหร่ีจากเพื่อนของเขาอย่างไม่ลงัเล เขาไม่

เคยสบู และไม่รูว้่าจะสบูอย่างไร ควนับุหร่ีรสชาติขื่นคอ 
แลว้เขาก็ไอ 

เขาไม่อยากสบูแลว้ เขาจึงย่ืนบุหร่ีกลบัไปใหเ้พื่อน
ของเขา ลคุอีลุงรบักลบัโดยไม่พูดอะไร 

สปัดาหต่์อมา แฮงเบออกไปปิกนิกขา้งนอกกับ
เพื่อนอีกหา้คน เมื่อไปถึงทุ่งหญา้ใกลกั้บแม่น า้ เพื่อนๆ 

 

เร่ิมสบูบุหร่ี แฮงเบมองไปรอบๆ และเห็นว่าทุกคนก าลงั
สบูบุหร่ี เขารูสึ้กแปลกแยก เขานึกถึงรสชาติแย่ๆ ของ
บุหร่ี แต่เขาก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เขาจึงขอบุหร่ี
มวนหนึ่ง 

แต่ครัง้นี ้แฮงเบตดัสินใจที่จะฉลาดหน่อย เขาไม่
อยากไอและดูโง่ ดงันัน้เขาจึงแกลง้สบูโดยที่ไม่ไดดู้ด
ควนัเขา้ไปในปอดของเขา ดูเหมือนว่าไม่มีใครสังเกตุ
เห็นว่าเขาก าลังแกลง้สบู เขารูสึ้กมีความสขุที่ไดเ้ป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

แฮงเบแกลง้สบูบุหร่ีในการรวมตัวกับเพื่อนๆ ครัง้อื่น
อีก ในไม่ชา้เขาก็ไม่ตอ้งเสแสรา้งอีกต่อไป เขาพบว่า
เป็นเร่ืองง่ายที่จะสบูบุหร่ี 

หลงัวนัหยุดช่วงฤดูรอ้นจบลง แฮงเบกลับไปที่             
ดิมาปรูเ์พื่อไปอยู่กับพี่สาวของเขาและเรียนที่โรงเรียน         
เซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีส เขาไดเ้พื่อนใหม่หลายคนที่ไม่ใช่
เพื่อนโรงเรียนแอ๊ดเวนตีส เพื่อนๆ เหล่านัน้สบูบุหร่ี และ
เขาก็ร่วมดว้ยกับพวกเขา เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม  

 

 

  26 ธันวาคม  
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แต่ที่โรงเรียน เขาไดฟั้งว่าการสบูบุหร่ีไม่ดีต่อ
สขุภาพของเขา เขาคิดจะเลิกสบู แต่เขาก็ติดเสียแลว้ 
เขารูสึ้กไม่สบายและกระสบักระส่ายทุกครัง้ที่เขา
พยายามจะเลิกสบูบุหร่ี 
แฮงเบจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อสบูบุหร่ี เพื่อนๆ ของ

เขาไม่สามารถใหบุ้หร่ีฟรีกับเขาไดทุ้กครัง้ ดังนัน้เมือ่
พี่สาวของเขาใหเ้งินไปซือ้อาหารที่โรงเรียน เขาจะใช้
มนัไปกับการซือ้บุหร่ีแทน แฮงเบเร่ิมใชเ้วลากับ
เพื่อนๆ ของเขามากขึน้และไม่ท าการบา้นของเขาเลย
ดว้ย กลบัไปที่หมู่บา้น พ่อแม่ของเขาพบว่าเขาเรียน
ไดแ้ย่มากที่โรงเรียน พวกเขาจึงตัดสินใจส่งเขาใหไ้ป
พกัที่หอพกัที่โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสแทน ดว้ยความหวัง
ว่าผูดู้แลเด็กชายที่หอพักจะช่วยกระตุน้ใหเ้ขาท า
การบา้น 

แฮงเบไม่อยากไปอยู่หอพกั แต่เขาไม่มีทางเลือก 
คราวนีเ้ขามีปัญหาแลว้ เขาไม่สามารถสบูบุหร่ีใน
โรงเรียนได ้แต่เขาก็ไม่สามารถเลิกได ้เขาตดัสินใจซือ้
หมากฝรั่งยาสบู โดยยังคงใชเ้งินที่พี่สาวใหม้าส าหรบั
ซือ้อาหารไปซือ้ส่ิงเหล่านัน้ 

เขาเคีย้วหมากฝรั่งยาสบูไดไ้ม่นาน เพื่อนคนหนึ่ง
จบัไดแ้ละรายงานกับคุณครู ผูดู้แลเด็กชายเรียกเขา
ไปที่หอ้งท างานของผูดู้แล 

“เมื่อไหร่ก็ตามที่นกัเรียนรูสึ้กอยากสบูหรือท าส่ิงไม่
ดีอย่างอื่น นกัเรียนสามารถอธิษฐานต่อพระเจา้ได้
นะ” ครูผูดู้แลกล่าว “นกัเรียนยงัสามารถมาหาครูที่นี่
ไดด้ว้ย และครูจะพยายามช่วย” ครูผูดู้แลอธิษฐาน
กับเขา 
แฮงเบชอบการอธิษฐาน และเขาตัดสินใจที่จะ

พยายามอธิษฐานดว้ยตวัเขาเอง เขาเหนื่อยกับการ
ถูกควบคุมโดยการติดบุหร่ีของเขา เขารูสึ้กหิวดว้ย 
เพราะเขาไดใ้ชเ้งินจ านานมากส าหรบัที่ควรจะซือ้
อาหารไปกับบุหร่ี 
หลงัจากนัน้ เมื่อเขารูสึ้กอยากสบูบุหร่ี เขา

อธิษฐาน “พระเจา้ที่รกั โปรดช่วยลูกเอาชนะ  

ควำมจริงน่ำรู้ 

➢ หาดิมาปูร ์บนแผนท่ี 

ก่อนสะบำโตท่ี 13 

➢ ส่งขอ้ความเตือนผูป้กครองถึงรายการและหนุนใจให้
เด็กๆ น าเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามของพวกเขามา
ถวายในวันท่ี 26 ธันวาคม เตือนใจทุกคนว่าเงิน
ถวายงานมิชช่ันของพวกเขาเป็นของขวญัเพ่ือ
ประกาศพระวจนะของพระเจา้ไปทั่วโลก และหน่ึงใน
ส่ีของเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามของเขาจะส่งตรงไป
ช่วยโครงการทัง้ 11 โครงการในส านักงานภาคเอเชีย
ใต ้ดูโครงการต่างๆ ไดท่ี้ปกหลงัในส่วนของแผนท่ี  

➢ ผูบ้รรยายไม่จ าเป็นตอ้งจ าเร่ืองทัง้หมด แต่เขาหรือ
เธอควรจะท าความคุน้เคยกับเร่ืองเพียงพอท่ีจะเล่า
เร่ืองไดเ้หมือนกับไม่ไดเ้ป็นการอ่าน หรืออาจจะให้
เด็กๆ แสดงตามเร่ือง เล่นเป็นตวัแฮงเบ ลุคอีลุงและ
ผูดู้แลหอพกั 

➢ ก่อนหรือหลงัเล่าเร่ือง ใชแ้ผนท่ีแสดงใหดู้ประเทศอ
อินเดีย ซ่ึงจะไดร้บัเงินถวายสะบาโตท่ีสิบสามในไตร
มาสนี ้อธิบายคร่าวๆ ว่าสถานท่ีแต่ละแห่งจะไดร้บั
ประโยชนอ์ย่างไรจากเงินถวายของเรา  

การทดลองในเร่ืองการสบูบุหร่ีนีไ้ปใหไ้ดด้ว้ย”  
เขาอธิษฐานดว้ยค าอธิษฐานีทุ้กครัง้ที่เขาอยากจะ

สบูบุหร่ี 
“พระเจา้ที่รัก โปรดช่วยลกูเอาชนะการทดลองใน

เร่ืองการสบูบุหร่ีนีไ้ปให้ไดด้ว้ย” เขากล่าว 
เขาอธิษฐานในหอ้งที่หอพกัของเขา 

บางครัง้ เขาปีนบนัไดขึน้ไปบนหลงัคาของหอพกั
เด็กชายเพื่ออธิษฐาน และในบางครัง้เขาก็ขอใหผู้้ดูแล
อธิษฐานเผ่ือเขา  
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สามเดือนผ่านไปแลว้นบัตั้งแต่ที่แฮงเบสบูบุหร่ี
ครัง้สดุทา้ย เขายงัคงถูกทดลองทุกวนั และเขาคิด
ว่าถา้ยอ้นเวลากลบัไปไดเ้ขาไม่ควรจะไปเร่ิม
พฤติกรรมแย่ๆ แบบนี ้แต่เขาก็ดีใจที่พระเจา้ทรง
ประทานก าลงัใหเ้ขาเพิ่มขึน้ในทุกเวลาเพื่อต่อตา้น
การทดลองที่คอยท ารา้ยร่างกายและจิตใจของเขา 

เขาอยากจะเตือนเด็กคนอื่นๆ ว่าอย่าทดลองสบู
บุหร่ีเลยแมแ้ต่ครัง้เดียว 

“เราอาจจะคิดว่าเรามีความสขุเวลาเราสบูบุหร่ี” 
เขากล่าว “แต่ความสขุที่แทจ้ริงนัน้มาจากการอ่าน
พระคมัภีรแ์ละอธิษฐานต่างหากล่ะ” 

 

ส่วนหนึ่งของเงินถวายสะบาโตที่สิบสามเมื่อสาม
ปีก่อนไดน้ าไปช่วยสรา้งหอพกัชายที่แฮงเบพักอยู่ใน
โรงเรียนเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสในดิมาปูร ์ประเทศ
อินเดีย เงินถวายยงัน าไปช่วยสรา้งหอพกัหญิงดว้ย 
แฮงเบรูสึ้กขอบคุณส าหรบัหอพกัใหม่เพราะนั่นเป็น
สถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบก าลงัใหเ้ขาในการหยุด
สบูบุหร่ี 
เช่นเดียวกับที่เด็กชายเด็กหญิงทั่วโลกไดถ้วาย

เงินถวายเพื่อช่วยโรงเรียนของแฮงเบสรา้งหอพกั
ชายและหญิงเมื่อสามปีก่อน วนันีเ้ด็กๆ ก็สามารถ
ช่วยเด็กๆ ที่โรงเรียนอื่นๆ ในอินเดียดว้ยเงินถวายสะ
บาโตที่สิบสามของเด็กๆ เช่นกัน ขอบคุณส าหรบั
การถวายเงนิถวายสะบาโตที่สิบสามดว้ยใจ
กวา้งขวาง! 

 

โดย แอนดรูว์ แมคเชสนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แฮงเบ ปอยเรง แสดงภาพสถานทีบ่นหลงัคาหอพกัชายที่
โรงเรียนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ในดิมาปรู์ ประเทศอินเดีย ที่
ซึ่งเขาไดอ้ธิษฐานต่อพระเจา้เพือ่ช่วยใหเ้ขาเอาชนะการเสพติด
บุหรี่ของเขา 



 

โครงกำรสะบำโตที่สิบสำมในอนำคต 

เงินถวายสะบาโตที่สิบสามในไตรมาสถัดไปจะน าไปช่วยส านกังานภาคยูโร-เอเชีย:  

▪ สรา้งอาคารสองชัน้ส าหรบัเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียนประถม โรงเรียนมธัยม บนพืน้ที่ของ
มหาวิทยาลยัแอ๊ดเวนตีสเซาสกี ในแถบทูลา ประเทศรสัเซีย 
▪ สรา้งอาคารสามชัน้ส าหรบัเด็กก่อนวยัเรียน โรงเรียนประถม โรงเรียนมธัยม บนพืน้ที่ของ
ศูนยก์ารศึกษาชัน้สูงแอ๊ดเวนตีสส าหรบัชาวยูเครน ในบูชา ประเทศยูเครน   



 

 


