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 ขา้แต่พระเป็นเจา้ ในขณะที่ลูกก าลงัเขียนบทสวดบทนี ้อีกไม่ก่ีวนัก็จะเป็นวนัที่ 25 ธ.ค. 2022 ซึ่งเป็นวนัที่คนทั่วโลก
เรียกว่าวนัครสิตม์าส เป็นวนัที่มีความหมายต่างกันส าหรบัคนต่างกนั คนสว่นใหญ่ทั่วโลกอาจจะมองวนันีเ้ป็นวนัที่ซือ้ของขวญั
ใหก้นัและกนั แต่ส  าหรบัครสิตชน วนัครสิตม์าสน่าจะมีความหมายมากและลกึซึง้กว่านัน้ 
 ลกูขอเขียนเก่ียวกับเรื่องราวชีวิตจรงิของครอบครวัหนี่งในศตวรรษที่ 19 ที่เป็นที่มาของเพลงๆ หนึ่งที่มีชื่อว่า It is well 
with my soul เป็นเพลงที่โลกตะวันตกมักจะเปิดฟังกันในช่วงเทศกาลคริสตม์าสนี ้ที่บรรยายถึงความเชื่อความศรทัธาของ
ครอบครวัหนึ่ง ที่ไม่แพป้ระสบการณข์องโยบในพันธสญัญาเดิมเลย แมจ้ะประสบกบัชะตากรรมที่รา้ยแรงเกินมนษุยป์ถุชุนทั่วไป
จะรบัได ้
 ในวนัที่ 21 พ.ย. 1873 ทนายชื่อดงัชาวอเมรกิันผูห้นึ่งชือ Mr. Horatio Spafford เป็น Presbyterian ที่มีความเชื่อความ
ศรทัธาในองคพ์ระเจา้อย่างยิ่ง อาศยัอยู่เมืองชิคาโก ไดส้ง่ภรรยาชื่อนาง Anna พรอ้มบุตรสาว 4 คน อาย ุ11 9 5 และ 2 ขวบไป
บนเรือโดยสารชื่อ S.S. Ville de Havre โดยมีจุดหมายปลายทางคือ กรุงปารีส ตอนแรกผูเ้ป็นบิดาจะเดินทางไปกับครอบครัว
ดว้ย แต่ติดภาระทางธุรกิจ จึงรบัปากครอบครวัว่าจะตามไปเร็วที่สุด สองปีก่อนไดเ้กิดเพลิงไหมท้ี่ถิ่นอาศัยของพวกเขาและ
ครอบครวัไดร้บัผลกระทบกระเทือนหนกั Mr. Spafford จึงจัดทริปนีเ้พื่อใหภ้รรยาและลูกๆ ไดไ้ปผ่อนคลายและตัวเองก็จะไป
รว่มฉลองครสิตม์าสกบัพวกเขาในอีกเดือนต่อมา 
 เพียงหนึ่งวนัหลงัจากออกเดินทาง เรือโดยสารของพวกเขาไดช้นเขา้กับเรืออีกล าหนึ่ง ภายในเวลาเพียง 12 นาที เรือ
โดยสารล านัน้ที่มีผูโ้ดยสารถึง 313 คนก็อปัปางและจมลง 
 ลูกสาว 2 คนโตถูกกระแสน า้กระชากไปต่อหนา้ต่อตา Anna พยายามจับมือลูกสาวคนที่สามและกอดลูกน้อยวยั 2 
ขวบไว ้แต่ในที่สดุ เด็กหญิงทัง้สองก็ถกูกระแสน า้อนัเชี่ยวกรากดดูแยกจากมารดาไป Anna เองก็หมดสติไป มารูต้วัอีกทีก็ทราบ
ว่าตัวเองรอดเพราะไดไ้ปเกาะติดกับไมแ้ผ่นหนึ่งและมีคนมาช่วยเหลือเธอในที่สุด เมื่อผูร้อดชีวิตไดไ้ปถึง เมือง Wales นาง 
Anna ส่งโทรเลขบอกสามีว่า “Saved alone” เธอไม่เห็นความหมายในการมีชีวิตต่อและจะฆ่าตวัตาย ในคืนนัน้เอง เธอไดย้ิน
เหมือนมีเสียงพูดเขา้ไปในสมองเธอว่า “You are spared for a purpose, Anna.  You have a work to do.” นาง Anna ไดส้ติ
และมีความเชื่อว่านั่นคือ พระสรุเสียงของพระเจา้ที่ตรสักบัเธอ 
 Mr. Spafford เองก็รีบขึน้เรือและตามไปหาภรรยา เมื่อเรือที่เขาโดยสารอยู่มาถึงจดุที่เรือ S.S. Ville de Havre อปัปาง
และเป็นที่ๆ ลกูสาวทัง้ 4 ของเขาน่าจะจมอยู่กน้ทะเลจดุนัน้ เขาบอกกบัตวัเองว่า “I must not lose faith.” เขาเลือกที่จะมองขึน้
บนฟ้า แทนที่จะมองลงขา้งล่างและพูดประโยคนีว่้า “It is well with my soul.” ซึ่งต่อมาเขาเองก็ไดแ้ต่งเป็นเพลงจนเป็นที่รูจ้ัก
กนัทั่วโลก 



 ต่อมาในปีค.ศ. 1881 ครอบครวัเขายา้ยไปอยู่เมืองเยรูซาเล็ม นาง Anna ใหก้ าเนิดบตุรชาย แต่ก็มีอายุไดเ้พียง 3 ขวบ
ก็ตายไป คงเหลือแต่ลกูสาวอีก 2 คน ที่เธอใหก้ าเนิดต่อมา นาง Anna เท่ากบัไดส้ญูเสียบตุรไปทัง้หมด 5 คน จากจ านวน 7 คน 
7 ปีหลงัจากไปตัง้รกรากที่เมืองเยรูซาเล็ม หวัหนา้ครอบครวัก็ตายจากไปอีก นาง Anna มีทุกเหตผุลที่จะยอมแพต้่อชีวิต แต่เธอ
ไม่ยอม เธอเชื่อมั่นว่า พระเจา้ทรงมีแผนงานส าหรบัเธอ 
 ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 1 เธอและบุตรสาวคนโตที่ชื่อว่า Bertha ไดต้ั้ง Soup Kitchen เพื่อใหอ้าหารแก่ผู้ที่
ตอ้งการอาหารและช่วยปฐมพยาบาลทหารที่บาดเจ็บ มีอยู่คืนหนึ่ง มีชายหญิงคู่หนึ่งมีทารกนอ้ยติดมาดว้ย มาเคาะประตเูพื่อ
ขอพักอาศัยเพราะหาที่พกัอื่นไม่ได ้นาง Annaและลกูสาวรูส้ึกว่าครอบครวันีช้่างเหมือนครอบครวัศักด์ิสิทธิ์ในพระคมัภีรอ์ะไร
เช่นนัน้ จึงรบัทัง้ครอบครวัเขา้มาพกัในบา้น ปรากฎว่าเชา้วนัรุ่งขึน้ ผูเ้ป็นแม่ก็ไดส้ิน้ใจไป Bertha ตดัสินใจรบัเลีย้งเด็กทารกคน
นัน้ โดยตัง้ชื่อใหว่้า Noel  
 จากจุดนั้นเอง นาง Anna และลูกสาวก็ได้รับเด็กๆ เข้ามาอุปการะอีกหลายคน จนต่อมาก็ไดส้รา้งเป็น Children 
Center โดยใชช้ื่อครอบครวั Spafford เป็นชื่อของศูนยแ์ละเป็นศูนยท์ี่ช่วยเหลือเด็กๆ ชาวปาเลสไตนท์ี่ East Jerusalem ที่มี
ชื่อเสียงจนถึงทกุวนันี ้
 ลกูน าเรื่องราวของครอบครวั Spafford มาเขียนถวายแด่พระองคใ์นเทศกาลฉลองพระครสิตสมภพนี ้เพราะสปิรติแห่ง
คริสตม์าสคือ ความรกั ความหวัง และการให้ ซึ่งครอบครวัของนาง Anna มีทั้ง 3 อย่างนี ้และเกินกว่าอีกมากมาย และใน
หลายๆ ประเทศทางโลกตะวนัตกก็น าเพลง “It is well with my soul.” มาบรรเลงกนั อีกทัง้ประสบการณข์องนาง Anna ก็ท าให้
ลกูอดไม่ไดท้ี่จะคิดถึงสิ่งที่ลกูเองไดป้ระสบมา 
 การไดย้ินเสียงที่ดเูหมือนจะพดูเขา้ไปในสมองว่า “พระเจา้มีงานใหเ้จา้ท า” ในคืนที่ชีวิตดเูหมือนจะไม่มีอะไรเหลือที่จะ
อยู่ต่อแลว้ การพลิกฟ้ืนจิตใจตวัเองใหเ้ขม้แข็งและสูต้่อเพื่อที่จะคน้หางานที่พระเจา้ทรงตอ้งการใหท้ า การก่อตัง้ Soup Kitchen 
และเม่ือคน้พบว่าพนัธกิจที่พระเจา้ทรงมอบใหท้ านัน้คืออะไร ก็ท างานนัน้ถวายแด่พระองคท์ัง้ครบ 
 นาง Anna ไดก้า้วขา้มความทุกขค์วามเจ็บปวดในชีวิต ซึ่งมากมายกว่าลกูหลายรอ้ยหลายพนัเท่า โดยไม่ละทิง้ความ
เชื่อในพระองค ์เธอน าความรกัไปรกัษาแผลผู้ที่บาดเจ็บ เธอน าความหวงัไปใหผู้ท้ี่ทอ้แท ้และเธอใหอ้าหารแก่เด็กๆ ที่หิวโหย นี่
คือสิ่งที่พระเจา้ผูท้รงยอมลงมาบงัเกิดเป็นมนษุยต์อ้งการใหเ้รามนษุยป์ฏิบตัิต่อเพื่อนมนษุยด์ว้ยกนั  
 ขอพระองคโ์ปรดประทานพระพรอนัอดุมแก่ลกูและครอบครวัและต่อเนื่องตลอดไป เพื่อที่ลกูและครอบครวัจะสามารถ
รบัใชพ้ระองคไ์ดอ้ย่างครบครนัตามที่ตัง้ใจไวเ้ทอญ 
 

“ท่านจะตัง้ครรภ์และให้ก าเนิดบุตรชายคนหน่ึง ท่านจะตัง้ช่ือเขาว่าเยซู เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 
และพระเจ้าผู้สูงสุดจะทรงเรียกเขาเป็นบุตรของพระองค์” ลูกา 1:31-32 
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