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ศาสนจักัรอย่้ที่ี�นี�

ป่ีร่ัอาโปีลิส  
 อุรุกวยั 
เอลซา คาสติุลโล เด ไอคาร์ัด่ และห้ลานช่ายของเธอมกัจะช่อบิ
ไปีเดินเล่นท่ี่�ช่ายห้าดใกล�บิ�าน ในภาพถ่่ายน่�  พวกเขาแสดงสิ�งท่ี่�
ช่าวอ่ร่ักวยัรัักมากสามอยา่ง ได�แก่ ครัอบิครััว ฟุุตบอล (fútbol )  
และช่ายห้าด ช่าวอ่ร่ักวยัห้ลายครัอบิครััวม่ป่้ียา่ตุายายช่่วยด้แล
ห้ลาน ในอ่ร่ักวยั ศาสนจกัรัม่:

 การเลืี�ยงด้เดก็
  ในเมืองห้ลวงของมอนเตุวเิดโอ แอนเดร่ัย รัอดริักเ้อซม่ห้น�าท่ี่�
ด้แลล้กสาวแบิเบิาะของเธอขณะท่ี่�มาร์ัคอส ซอร์ัมาน่ สาม่ของ
เธอจะเล่นกบัิล้กๆ คนอื�น “ศาสดาพยากรัณ์ท่ี่�ม่ช่่วติุอย้ส่อนเรัาวา่
พอ่แม่ม่ความรัับิผู้ดิช่อบิอนัศกัดิ� สิที่ธิ� ในการัด้แลล้กๆ” เธอกล่าว
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สมาชิ่ก 107,103 

กล่่มการัปีรัะช่่ม 134 

คณะเผู้ยแผู้ ่2 พรัะวหิ้ารั 1



  “อย่า่กังัวลใจเลย่ เพราะเมื่่�อส่ิ่�งทั้ั �งหลาย่ทั้ั �งปวงเหลา่น้ี้�จะบังัเกัด่ขึ้้ �นี้  
เจา้จะร้ว้า่สัิ่ญญาซ้ึ่�งทั้ำาไวก้ับััเจา้จะเกัด่สัิ่มื่ฤทั้ธิผ่ล”
     หลักัคำำ�สอนแลัะพันัธสัญญ� 45:35   
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การวางใจคำำาสััญญา 
ของพระผู้้�ช่่วยให้�รอด

ขอต�อนรับส่้นิตยสารฉบับนี�
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 เรัาท่ี่กคนม่ปัีญห้าในช่่วติุ บิางปัีญห้าเป็ีนเรืั�องเลก็และเกิดข้�นเพ่ยง
ช่ั�วครัาว ในขณะท่ี่�บิางปัีญห้าม่ความสำาคญัและอย้น่าน ในช่่วงท่ี่�เกิด
เรืั�องที่�าที่ายเห้ล่าน่�  เพื�อนท่ี่�ม่ลกัษณะเห้มือนพรัะคริัสตุจ์ะช่่วยให้�เรัาร้ั�ส้ก
เป็ีนท่ี่�รัักและเข�มแขง็ข้�น

  ในห้น�า 32 ท่ี่านจะได�พบิกบัิเฮเธอร์ัเพื�อนรัักคนห้น้�งของฉันัซ้�งที่ำาให้�
ฉันัเข�มแขง็ข้�นด�วยความรัักฉันัมิตุรัท่ี่�ม่มานานกวา่ห้ลายที่ศวรัรัษ เธอ
เป็ีนผู้้ �ห้ญิงท่ี่�ม่ศรััที่ธาแรังกล�า ไม่ปีล่อยให้�เรืั�องที่�าที่ายในช่่วติุ เช่่น การั
ตุ่อส้�กบัิโรัคอมัพาตุสมองของเธอในแตุ่ละวนั ที่ำาให้�ความห้วงัของเธอ
ลดลงห้รืัอขดัขวางการัที่ำางานท่ี่�ด่ของเธอได�เลย เธอเป็ีนเพ่ยงห้น้�งในพ่�
น�องของเรัาอ่กห้ลายคนท่ี่�แม�วา่แพที่ยจ์ะวนิิจฉัยัวา่เธอม่ความบิกพร่ัอง
บิางอยา่งที่างการัแพที่ย ์แตุ่กส็ามารัถ่สรั�างอาณาจกัรัของพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�า
ด�วยวธ่ิท่ี่�ที่รังพลงั

  ฉันัได�ยนิเฮเธอร์ัเป็ีนพยานถ้่งความวางใจท่ี่�เธอม่ตุ่อคำาสญัญาจาก
พรัะผู้้ �ช่่วยให้�รัอดห้ลายครัั� ง ข�อความนั�นด้เห้มือนจะยิ�งด้งด้ดใจเป็ีน
พิเศษในช่่วงเที่ศกาลอ่สเตุอร์ัป่ีน่�  ซ้� งเชื่�อเชิ่ญให้�เรัาแตุ่ละคนห้ยด่และ
ไตุร่ัตุรัองถ้่งสิ�งท่ี่�เป็ีนไปีได�เพรัาะพรัะเยซ้คริัสตุ ์ความรัักของพรัะองค์
สามารัถ่เปีล่�ยนแปีลงการัตุ่อส้�ดิ�นรันของเรัาให้�กลายเป็ีนบินัไดหิ้น  
เพรัาะการัช่ดใช่�ของพรัะองคจ้์งไม่ม่ความเจบ็ิปีวด ความป่ีวยไข� ห้รืัอ
ข�อจำากดัในเรืั�องความสามารัถ่ใดท่ี่�พรัะองคไ์ม่เข�าพรัะที่ยั พรัะองค์
ปีรัะที่านการัเยย่วยาท่ี่�สมบ้ิรัณ์ นั�นคือป่ีติุท่ี่�เรัาเฉัลิมฉัลองในวนัอ่สเตุอร์ั

  ด�วยความรััก

  เมริัสซา วดิดิสนั
  ผู้้ �ช่่วยบิรัรัณาธิการับิริัห้ารัแอปี Gospel Living 



4 เล่ยโฮนา

     6   พื�นฐานพรัะกิตุติุค่ณ
  พระเยซู้คริสต์ที่รงช่่วยให�เรารอดจัาก
บาป็แลืะความตาย

    8   การแสวงหาความบริบ้รณ์ของพระคริสต์
   โดย เอล็เดอร์ัเจฟุฟุร่ัย์   อาร์ั. ฮอลแลนด์
   ฤด้กาลอ่สเตุอร์ัป่ีน่�  ท่ี่านจงเข�าใกล�พรัะ
เยซ้คริัสตุแ์ละปีรัะสบิกบัิสนัติุส่ขของ
พรัะองค์

    12   เสียงวสุิที่ธิีช่นยุคสุดที่�าย
  เรืั�องรัาวเก่�ยวกบัิศรััที่ธาจากสมาชิ่กที่ั�วโลก

    16   การัรัวมคน
  วธีิีที่ี�จัะไม่ป็ล่ือยให�คนโสดอย่้คนเดยีว
   โดย เจคอบ คอล

     22   ความต่างที่ี�ชั่ดเจันระหว่างพระผู้้�ช่่วยให�
รอดกบัป็ฏิิปั็กษ์์
   โดย แคธร่ัน โที่มืสั
   การัได�เห็้นความแตุกตุ่างรัะห้วา่งพรัะ
คริัสตุก์บัิซาตุานช่่วยให้�เรัาซาบิซ้� งใน 
ความรัักของพรัะผู้้ �ช่่วยให้�รัอด

  l iahona   .ChurchofJesusChrist    .org    | facebook.com/l iahona   | แอปีพลิเคช่นัคลงัค�นคว�าพรัะกิตุติุค่ณ

 พรัะผู้้้ที่รังปรัะสิที่ธิ�
ศรััที่ธา  โดย เจ. 
อลนั บิาร์ัเรัตุตุ์

ห้น�าปีก

บิที่ความพิเศษ

    30   ห้ลกัธรัรัมของการัปีฏิิบิติัุศาสนกิจ
  การป็ฏิิบัตศิาสนกจิัต่อผู้้�พกิาร

    32   ศรัที่ธีาในทุี่กระดบัความสามารถ
   โดย เมืริัสซา วิิดดิสัน
   ท่ี่กคนม่ความสามารัถ่เฉัพาะตุวัท่ี่�จะช่่วย
สรั�างอาณาจกัรัของพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�า

    36   ส้งวยัอยา่งม่ศรััที่ธา
  ในขณะที่ี�ด้แลืผู้้�อื�น ขอให�ด้แลืตนเองเช่่น
กนั
   โดย โคจิ โอคุมืรุัะ

     38   สำาห้รัับิบิิดามารัดา
  การสอนเกี�ยวกบัการเอาช่นะผู่้านพระ
เยซู้คริสต์

    40   การเป็็นบิดามารดาด�วยศรัที่ธีาในโลืกยุค
ปั็จัจุับันที่ี�มกีารเป็ลืี�ยนแป็ลืง
   โดย เดน่ส ดนัลอ็ป
   แนวคิดสามปีรัะการัท่ี่�ม่พื�นฐานจากพรัะ
กิตุติุค่ณเพื�อช่่วยให้�บิิดามารัดาเป็ีนผู้้ �นำา 
ที่างบ่ิตุรัของตุน

  “เรัาตุ�องไม่ปีล่อยให้�
ความกงัวลที่างโลก
ที่ำาให้�เรัาห้นัเห้จาก
การัเชื่�อฟัังพรัะเจ�า”

   —เอล็เดอร์ัฮานส์ ท่ี่.  
บ้มื แห่้งสาวิกัเจด็สิบ  
ห้น้า 18 
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นิตุยสารัฉับิบัิที่างการัของ
ศาสนจกัรัของพรัะเยซ้
คริัสตุแ์ห่้งวส่ิที่ธิช่นยค่
ส่ดที่�าย

สารบัญ

สารบัญ

ฝ่่ายป็ระธีานส้งสุด: รััสเซลล ์เอม็. เนลสนั, 
ดลัลิน เอช่. โอค๊ส์, เฮนร่ัย ์บ่ิ. อายริังก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รััสเซลล ์บิลั-
ลาร์ัด, เจฟัฟัร่ัย ์อาร์ั. ฮอลแลนด,์ ด่เที่อร์ั เอฟั.  
อ่คที่ด์อร์ัฟั, เดวดิ เอ. เบิดนาร์ั, เควนทิี่น แอล.  
ค่ก, ด่. ที่อดด ์คริัสที่อฟัเฟัอร์ัสนั, น่ล แอล.  
แอนเดอร์ัเซ็น, โรันลัด ์เอ. รัาสแบินด,์ แกร่ัย ์ 
อ่. สตุ่เวนสนั, เดล จ่. เรันลนัด,์ เกอร์ัริัที่ 
ดบัิเบิิลย.้ กอง, อ้ลิส์เสส ซวาเรัส

บรรณาธิีการ: แรันด่ ด่. ฟัังก์

ที่ี�ป็รึกษ์า: เบิคก่�  เครัเวน, แช่รัอน ยแ้บิงค,์ คริัสตุ่นา  
บ่ิ. ฟัรัังโค, วอลเตุอร์ั เอฟั. กอนซาเลซ, แลร์ัร่ัย ์เอส.  
เคเช่อร์ั, แจน อ่. นิวแมน, เอเดร่ัยน โอช่วา, ไมเคิล  
ท่ี่. ริังวด้, เวร์ิัน พ่. สแตุนฟิัลล์

ผู้้�อำานวยการบริหาร: ริัช่าร์ัด ไอ. ฮ่ตุนั

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายนิตยสารศาสนจักัร: อลัเลน อาร์ั.  
ลอยบิอร์ัก

ผู้้�จัดัการฝ่่ายธุีรกจิั: การ์ัฟั แคนนอน

บรรณาธิีการบริหาร: อดมั ซ่. โอลสนั

ผู้้�ช่่วยบรรณาธิีการบริหาร: ไรัอนั คารัร์ั

ผู้้�ช่่วยฝ่่ายพมิพ์เผู้ยแพร่: เอนิช่ ซ่. ดาวลิา

งานผู้ลืติ: ไอรัา เกลน็ อะแดร์ั, จ้ล่ เบิอร์ัเดตุตุ,์  
โฮเซ ช่าเวซ, ไบิรัอนั ดบัิเบิิลย.้ ก่กิ, จินน่ เจ.  
นิลสนั, มาริัสสา เอม็. สมิธ

งานก่อนพมิพ์: โจช่วั เดนนิส, แอมมอน  
แฮร์ัริัส

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายจัดัพมิพ์: สตุ่เวน ท่ี่. ล้วสิ

ผู้้�อำานวยการจัดัจัำาหน่าย: เนลสนั กอน-
ซาเลส

เลย่โฮนา (ISSN 0853- 2513) นิตุยสารัรัาย
เดือนอตัุรัาค่าสมาชิ่กในปีรัะเที่ศไที่ยป่ีละ  
125 บิาที่ ห้รืัอฉับิบัิละ 15 บิาที่ สมคัรั
สมาชิ่กผู้า่นตุวัแที่นนิตุยสารัของวอร์ัด/สาขา  
ห้รืัอสมคัรัด�วยตุนเองผู้า่นแอปี Distribution 

งานเขยีนแลืะงานบรรณาธิีการ: เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิัดส์,  
แมที่ธิว ด่. ฟัลิตุตุนั, การ์ัเรัตุตุ ์เอช่. การ์ัฟั, จอน ไรัอนั เจนเซ็น,  
แอรััน จอห์้นสนั, ช่าร์ัลอตุตุ ์ลาร์ัคาบิาล, ไมเคิล อาร์ั. มอร์ัริัส, อ่ริัค  
บ่ิ. เมอร์ัดอกค,์ โจช่วั เจ. เพอร์ัก่ย,์ แจน พินโบิโรัห์้, ริัช่าร์ัด เอม็.  
รัอมน่ย,์ มินด่ เซล้, ลอร่ั ฟั้ลเลอร์ั โซซา, เช่เคลล ์วอร์ัดเลย,์  
มาริัสซา วดิดิสนั

ผู้้�อำานวยการฝ่่ายศิลืป์็: แที่ดด ์อาร์ั. พ่เตุอร์ัสนั

งานออกแบบ: จ่นเนตุตุ ์แอนดร้ัวส์, เฟัย ์พ่. แอนดรััส, แมนด่ เบิน็ที่-์
ล่ย,์ ซ่. คิมบิลัล ์บิอที่ที่,์ โธมสั ไช่ลด,์ โจช่วั เดนนิส, เดวดิ กร่ัน,  
คอลล่น ฮิงคล่์ย,์ เอริัค พ่. จอห์้นเซ็น, ซ้ซาน ลอฟัเกร็ัน, สกอ็ตุตุ ์เอม็.  
มอย, อเลน่ เรัเกอห์้, มาร์ัค ดบัิเบิิลย.้ โรับิิสนั, เค. นิโคล วอลเคน- 
ฮอร์ัสตุ์

ผู้้�ป็ระสานงานที่รัพย์สินที่างปั็ญญา: โคลเลตุตุ ์เนเบิเกอร์ั อ้น่

ผู้้�จัดัการฝ่่ายผู้ลืติ: แอมมอน แฮร์ัริัส
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      จงตามืเรัามืา 

    18   เอาช่นะความกงัวลืที่างโลืก
   โดย เอล็เดอร์ัฮานส์ ท่ี่. บ้มื
   พรัจะรัอผู้้ �ท่ี่�ให้�พรัะบิิดาบินสวรัรัคม่์ความ
สำาคญัตุ่อช่่วติุของพวกเขาเป็ีนอนัดบัิแรัก

    25   สตุร่ัยค่แรักของการัฟืั� นฟั้ : 
  เจันชื่�นช่มยนิดตีลือดการเดนิที่าง
  ครัั� งห้น้�งในช่่วติุของเจน แมนนิง เจมส์

    26   ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 30–44
  บิที่ความรัายสปัีดาห์้ท่ี่�ส่งเสริัมการัศ้กษา
ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญาของท่ี่าน

      คนห้น่่มสาว

    42   เข�มแขง็ไว�เมื�อคนที่ี�ท่ี่านรักออกจัาก
ศาสนจักัร
   โดย เฟุรัเดอริักั เฮกัเนอร์ั ออ็ดกัาร์ัด
   สิ�งท่ี่�ผู้มได�เร่ัยนร้ั�เมื�อน�องช่ายของผู้มห้นั
ห้ลงัให้�ศาสนจกัรั

    46   การเป็ลืี�ยนแป็ลืงที่ี�ได�รับการดลืใจัต่องาน 
เผู้ยแผู่้ศาสนาเป็็นพรให�ครอบครัวของฉัน
   โดย ลารัา อกััสตินา เชฟุส์
   พรัะบิิดาบินสวรัรัคท์ี่รังได�ยนิคำาสวด
อ�อนวอนของเรัาและที่รังช่่วยให้�เรัาแบ่ิง
ปัีนพรัะกิตุติุค่ณ

    48   เพิ�มเตมิสำาหรับท่ี่าน!
  ด้วา่ม่บิที่ความดิจิที่ลัใดบิ�างท่ี่�รัวมอย้ใ่น
บิที่ความสำาห้รัับิคนห้น่่มสาวของเดือนน่�

      ห้น�าแที่รักจากภาค

  พบิบิที่ความท่ี่�เก่�ยวข�องกบัิภาคของท่ี่าน 
ในศาสนจกัรัแที่รักอย้ห่้น�ากลางของ  
 เลย่โฮนา 

    บิที่ความดิจิที่ลัเท่ี่านั�น

  บิที่ความตุ่อไปีน่� ม่อย้ใ่นนิตุยสารัฉับิบัิ
เดือนน่� ท่ี่�คลงัค�นคว�าพรัะกิตุติุค่ณ:

       ผู้้�ให�การด้แลื? จังด้แลืตนเองด�วย
   โดย โคจิ โอคุมืรุัะ
   ฉับิบัิเพิ�มเติุมของบิที่ความน่�อย้ใ่นห้น�า 36

       การป็ระชุ่มใหญ่สามญัมผีู้ลืต่อการ
เป็ลืี�ยนใจัเลืื�อมใสของฉัน
   โดย เอมื ่ฟุอสเตอร์ั

        เรียนร้�จัากวสุิที่ธิีช่นยุคแรก: พกัความ
กงัวลืที่างโลืกไว�ก่อน
   โดย แมืที่ธิวิ   กัอดฟุร่ัย์

 เชื่�อมต่อเพิ�มขึ�น
  ค�นห้านิตุยสารัในร้ัปี
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         เ ร�กลั�่วถึงึพัระเยซูคูำรสิต์์ ในฐ�นะ
พัระผูู้�ช่่วยให�รอดของเร� เพัร�ะ
พัระองคำท์รงจ่่�ยร�คำ�คำ�่บ�ปของ

เร�แลัะเอ�ช่นะอำ�น�จ่แหง่คำว�มต์�ย  
พัระองคำท์รงช่่วยให�เร�รอด! ก�รเสีย
สลัะของพัระองคำเ์พั่�อเร� ซึู�งเรยีกว�่ก�ร
ช่ดใช่� เป็นเหต์กุ�รณ์์สำ�คำญัที�สุดที�เคำย
เกดิขึ �น เพัร�ะพัระองคำ ์คำว�มต์�ยจ่งึ
ไม่ ใช่่จ่ดุจ่บ เพัร�ะพัระองคำ ์เร�จ่งึได�
รบัก�รอภัยับ�ปของเร� กลับัม�สะอ�ด
อกีคำรั �ง แลัะเต์บิโต์ขึ �นในแต์ล่ัะวนั

   พระเยซู้คริสต์ที่รงเป็็นพระบุตร
หัวปี็

  กอ่นเร�ม�แผู้น่ดนิโลัก เร�อ�ศััยอยู่
กบัพัระบดิ�พัระม�รด�บนสวรรคำ ์ ใน
ฐ�นะพัระบตุ์รหัวปี พัระเยซูคูำรสิต์์
ทรงช่่วยสร��งโลักอันงดง�มนี�ขึ �นม�  
พัระองคำท์รงได�รบัเลัอ่กเป็นพัระผูู้�ช่่วย
ให�รอดของเร�แลัะทรงยนิดปีระสูต์บิน
แผู้น่ดนิโลักเพั่�อส�ม�รถึเป็นต์วัอย�่ง
ที�สมบรูณ์์แบบ ทรงสอนพัระกติ์ต์คิำณุ์
ของพัระองคำ ์แลัะทรงทำ�ก�รช่ดใช่�เพั่�อ
เร�ให�สำ�เรจ็่          

 พระเยซู้คริสต์ที่รงเอาช่นะ
ความตาย

  หลัังจ่�กสวดอ�อนวอนในเกทเสมนี 
พัระเยซูทูรงถูึกทรยศั ถูึกจ่บักมุ  
แลัะถูึกพิัพั�กษ�ประห�รชี่วติ์ด�วย
ก�รต์รงึก�งเขน ถึึงแม�พัระองคำท์รง
มเีดช่�นุภั�พัทั�งปวง แต์พ่ัระเยซูทูรง
ยอมให�พัระองคำเ์องสิ�นพัระช่นม์บน
ก�งเขน ผูู้�ต์ดิต์�มของพัระองคำว์�งพัระ
วรก�ยไว� ในอุโมงคำด์�วยคำว�มรกั พัวก
เข�ไม่ได�ต์ระหนักว�่แม�พัระวรก�ยจ่ะ
สิ�นพัระช่นม์ ไปแลั�ว แต์ว่ญิญ�ณ์ของ
พัระองคำย์งัคำงมพีัระช่นมชี์่พัอยู่ในโลัก
วญิญ�ณ์ ส�มวนัต์อ่ม� พัระเยซูฟู่ื้�น
คำน่พัระช่นมอี์กคำรั �งแลัะเสด็จ่ไปเยี�ยม
พัวกเข�เพั่�อพัสูิจ่น์ว�่พัระองคำท์รง
เอ�ช่นะคำว�มต์�ยได� นี�ทำ�ให�ก�รช่ดใช่�
เสรจ็่สมบรูณ์์ เพัร�ะพัระเยซูฟู่ื้�นคำน่
พัระช่นม ์เร�แต์ล่ัะคำนจ่งึจ่ะมีชี่วติ์อีก
คำรั �งหลัังจ่�กที�เร�ต์�ยแลั�ว

 พระเยซู้คริสต์ที่รงจ่ัายค่าบาป็
แที่นเรา

  เม่�อพัระเยซูคูำรสิต์ท์รงทร�บว�่จ่ะ
สิ�นพัระช่นม์ ในไม่ช่�� พัระองคำจ์่งึเสด็จ่
ไปที�สวนเกทเสมนีเพั่�อสวดอ�อนวอน 
ระหว�่งที�ทรงสวดอ�อนวอนอยูนั่�น  
พัระองคำท์รงเริ�มจ่�่ยร�คำ�คำ�่บ�ปแทน
เร� พัระองคำท์รงยนิดทีนทกุขเวทน�
เพั่�อเร�จ่ะไมต่์�องทนทกุขเวทน� ถึ��เร�
กลับัใจ่ เม่�อเร�หนัหลังัให�บ�ปของเร�
แลัะต์ดิต์�มพัระผูู้�ช่่วยให�รอดแทน เร�
จ่ะพับกับก�รให�อภัยัแลัะก�รเยยีวย�  
เพัร�ะมพีัระผูู้�ช่่วยให�รอด เร�จ่งึ
ส�ม�รถึก��วหน��ท�งวญิญ�ณ์ได� ใน
ชี่วติ์นี�แลัะมชีี่วติ์นิรนัดรก์บัพัระบดิ�
บนสวรรคำข์องเร�

พระเยซู้คริสต์ที่รงช่่วยให�เรารอดจัากบาป็แลืะความตาย

พื�นฐานพระกติตคุิณ

เพรัาะกัารัเส่ยสละของพรัะองค์ เรัาทุี่กัคนจึงมืโ่อกัาสพบสันติสุขและป่ตินิรัันดร์ั
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 ถ�อยคำาที่ี�ต�องจัดจัำา
  เรัาห้วงัวา่ท่ี่านจะม่ความส่ขกบัิการั
เร่ัยนร้ั�เรืั�องการัช่ดใช่�ของพรัะเยซ้
คริัสตุ ์ในนิตุยสารัฉับิบัิน่� ม่ค ำาอื�นๆ ท่ี่�
เก่�ยวข�องกบัิคำาพรัะกิตุติุค่ณดงัน่� :

  พรัะคุณ:  ความช่่วยเห้ลือห้รืัอความ
เข�มแขง็ท่ี่�ปีรัะที่านแก่เรัาผู้า่นการั
ช่ดใช่�ของพรัะเยซ้คริัสตุ ์(ด้  ห้น�า 10 )

  กัารัรัับใช้เป็นผู้้้สอนศาสนาเตม็ื
เวิลา:  เมื�อสมาชิ่กศาสนจกัรัได�รัับิ
มอบิห้มายให้�ละทิี่�งช่่วติุปีรัะจำาวนัและ
ที่ำางานพรัะกิตุติุค่ณท่ี่กวนัในช่่วงเวลา
ห้น้�ง (ด้  ห้น�า 21 )

  ปฏิิปักัษ์์:  อ่กชื่�อห้น้�งของซาตุาน 
ซ้�งเป็ีนมารั (ด้  ห้น�า 22 )

 ในพระคมัภีร์ีบอกเรื�องราวการ
ช่ดใช่�ของพระผู้้�ช่่วยให�รอดไว�
อย่างไร?

  พัระเยซูทูรงทนทกุขต์์อ่คำว�มเจ็่บ
ปวด คำว�มป่วยไข� แลัะก�รล่ัอลัวงทุก
อย�่ง เพัร�ะพัระองคำท์รงรู�จ่กัเร�อย�่ง
แท�จ่รงิ พัระองคำจ์่งึทรง “ช่่วย” เร�ได�  
(ด ู แอลัม� 7:11–12 )

  พัระผูู้�ช่่วยให�รอดเข��พัระทยัคำว�ม
โศักเศัร��แลัะคำว�มทุกข์ ใจ่ของเร�  
(ด ู อสิย�ห ์53:2–5 )

  พัระผูู้�เป็นเจ่��ทรงส่งพัระเยซูมู�
ช่่วยให�เร�รอดเพัร�ะพัระผูู้�เป็นเจ่��
ทรงรกัเร�ทกุคำน (ด ู ยอหน์ 3:16–17 )

  พัระเยซูทูรงสวดอ�อนวอนเพั่�อ
บรรด�ผูู้�ต์ดิต์�มของพัระองคำ ์ซึู�งรวม
ถึงึพัวกเร� ให� ได�รบัก�รคำุ�มคำรองจ่�ก
คำว�มชั่�วร��ย รวมถึึงให�กลั�ยเป็นหนึ�ง
เดยีวกบัพัระองคำแ์ลัะพัระบดิ�บน
สวรรคำ ์(ด ู ยอหน์ 17 )

  พัระผูู้�ช่่วยให�รอดทรงเช่่ �อเชิ่ญให�
เร�ต์ดิต์�มพัระองคำแ์ลัะกลับัไปยังที�
ประทบัของพัระองคำ ์(ด ู หลักัคำำ�สอน
แลัะพันัธสัญญ� 19:16–19, 23–24  
 132:23 )

 ความหมายของวนัคริสต์มาส
แลืะอสีเตอร์

  หลั�ยพั่ �นที�ของโลักเฉลิัมฉลัอง
วนัหยุดสองวนัที�ช่่วยให�เร�ระลักึถึงึ
ก�รช่ดใช่�ของพัระเยซูคูำรสิต์ ์ในช่่วง
คำรสิต์ม์�ส เร�จ่ดจ่ำ�ด�วยคำว�มสำ�นึก
คำณุ์ว�่พัระเยซูทูรงเต็์มพัระทยัรบั
พัระพัันธกจิ่ในก�รเสด็จ่ม�ยังแผู้น่ดนิ
โลักแม�ว�่ก�รนั�นจ่ะรวมถึงึคำว�มทกุข์
ทรม�นแลัะก�รสิ�นพัระช่นมเ์พั่�อเร�  
ส่วนอสีเต์อรจ์่ะเป็นก�รฉลัองชั่ยช่นะ
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คำว�มต์�ย ซึู�งทำ�ให�เร�มคีำว�มหวงั
สำ�หรบัอน�คำต์แหง่ปีต์นิิรนัดร์
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         ข� �พัเจ่��ขอเสนอคำว�มคำดิสองส�มประก�รเกี�ยวกบัก�ร
คำ�นห�ส่วนต์วัที�แต์ล่ัะท�่นจ่ะทำ�ในก�รเส�ะห�ขน�ด  
“คำว�มบรบิรูณ์์” ของพัระคำรสิต์ ์(ด ู เอเฟื้ซัูส 4:13 ) 

ข��พัเจ่��หวงัว�่คำว�มคำดิเหลั�่นี�จ่ะมคีำ�่ต์อ่ท�่นบ��งในชี่วติ์
ท�่นแลัะในสภั�วก�รณ์์ซึู�งท�่นอยู่

  บ�งท�่นอยู่ ในที�ซึู�งท�่นต์�องก�รอยู ่หรอ่อย่�งน�อยก็รู�ว�่
ท�่นต์�องก�รให�ชี่วติ์ท่�นไปที� ใด บ�งท�่นเหมอ่นจ่ะมพีัร
ม�กม�ยแลัะมกี�รเลัอ่กที�ดมี�กอยูข่��งหน�� อีกหลั�ยท�่น
รู�สึกบ�งคำรั �งแลัะด�วยเหต์ผุู้ลับ�งอย่�งว�่โช่คำดนี�อยกว�่แลัะ
มเีส�นท�งดงึดดูใจ่อยูข่��งหน��น�อยกว�่

  แต์่ไมว่�่ท�่นไปที� ใดแลัะไมว่�่ท�่นฟันฝ่่�คำว�มท��ท�ย
เพั่�อไปให�ถึงึที�นั�นอย�่งไร ข��พัเจ่��ขอให�ท�่นม�ห�พัระผูู้�

ช่่วยให�รอดพัระเยซูู
คำรสิต์ ์อนัเป็นก��ว
สำ�คำญัม�กก��วแรกใน
ก�รไปให�ถึงึจ่ดุหม�ย
ส่วนต์วัของท�่น ใน
ก�รคำ�นห�คำว�มสุขแลัะ
คำว�มเข�มแข็งของต์วั
ท�่น แลัะในก�รบรรลุั
จ่ดุหม�ยแลัะคำว�ม
สำ�เรจ็่สูงสุดของท�่น  

(ด ู 1   นีไฟื้ 10:18 ;  2   นีไฟื้ 26:33 ;  ออมไน 1:26 ;  หลักัคำำ�สอน
แลัะพันัธสัญญ� 18:11 )

  ทั �งหมดนั�นจ่ะเป็นของท�่นถึ��คำำ�ต์อบของคำำ�ถึ�ม “เจ่��

 โดย เอล็ืเดอร์
เจัฟฟรีย์   อาร์. 
ฮอลืแลืนด์

  แห่้งโควรััม 
อคัรัสาวกสิบิสอง  

ก�รแสวงห�
คำว�มบรบิรูณ์์
ของพัระคำรสิต์์

เทั้ศกัาลอ้สิ่เตอรป้์น้ี้� ขึ้อ
ใหท้ั้า่นี้ทั้ำาส่ิ่�งจำาเป็นี้เพ่�อ
ไปหาพระเย่ซ้ึ่ครส่ิ่ตแ์ละ
แสิ่วงหาสุิ่รเส้ิ่ย่งทั้้�รบััรอง
สัิ่นี้ตสุ่ิ่ขึ้ขึ้องพระองค์

ไปไหนหรอ่?” (  โมเสส 4:15 ) คำอ่ “ ไมว่�่พัระองคำอ์ยูท่ี� ใด  
ข��พัระองคำจ์่ะไปที�นั�น พัระเจ่��ข��”

  ชี่วติ์เป็นเร่�องท��ท�ย เร�มคีำว�มเจ็่บปวด คำว�มเสียใจ่  
แลัะปัญห�จ่รงิๆ ที�ต์�องผู้�่นพั�นไปให� ได� เร�มคีำว�มผู้ดิหวงั
แลัะคำว�มโศักเศัร�� คำว�มสุขแลัะคำว�มทุกขทุ์กรปูแบบ แต์่
พัระะเจ่��แลัะศั�สด�พัย�กรณ์์พัดูให�กำ�ลังัใจ่ม�กพัอเกี�ยว
กบัวธิเีผู้ชิ่ญปัญห�เหล่ั�นั�นที�บนัทกึเท�่ใดก็ไม่หมด

   “เรามอบสันตสุิขไว�กบัพวกท่ี่าน”
  คำำ�อวยพัรของพัระผูู้�ช่่วยให�รอดที�ประท�นแกเ่หลั�่ส�วก

ของพัระองคำเ์ม่�อใกลั�ถึึงเวลั�ที�พัระองคำจ์่ะทรงประสบ
คำว�มเจ็่บปวดรวดร��วของเกทเสมนีแลัะคำลััว�รเีป็นคำำ�พัดู
สะเท่อนอ�รมณ์์ที�สุด คำน่นั�น คำน่ของคำว�มทกุขเวทน�ใหญ่
หลัวงที�สุดเท�่ที�เคำยเกดิขึ �นในโลักหรอ่จ่ะเกดิขึ �น พัระผูู้�
ช่่วยให�รอดต์รสัว�่ “เร�มอบสันต์สุิขไว�กบัพัวกท�่น สันต์สุิข
ของเร�ที� ให�กบัท่�น    .   .   .  อย�่ให� ใจ่ของท�่นเป็นทกุข ์อย�่
กลัวัเลัย” ( ยอหน์ 14:27 )

  มุมมองของช่วีติ์เช่่นนี�ช่่�งน่�ทึ�งเหลัอ่เกินในย�มปวดร��ว
ที�สุด! พัระองคำต์์รสัเช่่นนั�นได�อย�่งไรขณ์ะทรงเผู้ชิ่ญสิ�งที�
ทรงทร�บว�่กำ�ลังัเผู้ชิ่ญอยู?่ พัระองคำต์์รสัเช่่นนั�นได�เพัร�ะ
ศั�สนจ่กัรแลัะพัระกิต์ต์คิำณุ์ของต์อนจ่บที�มคีำว�มสุขเป็น
ของพัระองคำ!์ สำ�หรบัเร� ชั่ยช่นะนั�นได�ม�แลั�ว พัระองคำม์ี
ส�ยพัระเนต์รย�วไกลั พัระองคำเ์ข��พัระทยัเหต์กุ�รณ์์ที�จ่ะ
เกดิขึ �น

  อย�่งไรก็ด ีข��พัเจ่��คำดิว�่พัวกเร�บ�งคำนยงัคำงมคีำำ�สอน   อย่
ากั

ลวิ
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ต์กทอดจ่�กกลัุม่พัวิรติ์นัหลังเหลัอ่อยูที่�บอก
ว�่ไมถ่ึกูต์�องด�วยประก�รทั �งปวงที�จ่ะรบัก�ร
ปลัอบโยนแลัะคำว�มช่่วยเหลัอ่ ที�บอกว�่เร�คำวร
ทนทกุขก์บับ�งสิ�งบ�งอย�่งต์ลัอดเวลั� ข��พัเจ่��
ยอมรบัว�่ก�ร “มี ใจ่ [ร่�นเรงิ]” ( ยอห์น 16:33 ) 
ขณ์ะแสวงห�ให� “เต็์มถึงึขน�ดคำว�มบรบิรูณ์์
ของพัระคำรสิต์”์ ( เอเฟื้ซัูส 4:13 ) อ�จ่เป็นพัระ
บญัญตั์ทิี�แม�แต์่ ในใจ่วสุิทธชิ่นยคุำสุดท��ยที�
ซู่�อสัต์ยก็์แทบไมเ่ช่่�อฟัง แลัะแน่นอนว�่ไมม่ี
สิ�งใดทำ�ให�พัระเจ่��ผูู้�มพีัระทยัเปี� ยมด�วยพัระ
เมต์ต์�ทกุข์ ใจ่ม�กเท�่ก�รไมม่ี ใจ่ร่�นเรงิ

  ถึงึแม�ข��พัเจ่��จ่ะกงัวลัม�กถึ��บ�งช่่วงบ�ง
ต์อนในชี่วติ์ของลักูคำนหนึ�งของข��พัเจ่��ลัำ�บ�ก
แสนส�หสั หรอ่ไมม่คีำว�มสุข หรอ่ไมเ่ช่่�อฟัง  
แต์ข่��พัเจ่��จ่ะเสียใจ่ม�กกว�่นั�นแน่นอนถึ��
รู�สึกว�่ในเวลั�เช่่นนั�นลักูไมว่�งใจ่ให�ข��พัเจ่��
ช่่วยหรอ่คำดิว�่คำว�มสนใจ่ของเข�ไมส่ำ�คำญั
ต์อ่ข��พัเจ่��หรอ่ไมป่ลัอดภัยัในคำว�มดแูลัของ
ข��พัเจ่��

  ในคำว�มคำดิเดยีวกนันั�นข��พัเจ่��เช่่�อมั�นว�่
ไมม่ี ใคำรในพัวกเร�รู� ได�ว�่พัระทยัของพัระผูู้�
เป็นเจ่��พัระบดิ�หรอ่พัระบตุ์รของพัระองคำ์

พัระผูู้�ช่่วยให�รอดของโลักเป็นแผู้ลัลึักเพัยีงใด
เม่�อพัระองคำท์รงพับว�่ผูู้�คำนไมรู่�สึกเช่่�อมั�นใน
ก�รดแูลัของพัระองคำห์รอ่ไมม่ั�นใจ่ในพัระหตั์ถึ์
ของพัระองคำห์รอ่ไมว่�งใจ่ในพัระบญัญตั์ขิอง
พัระองคำ ์เพั่�อนทั�งหลั�ย เพัร�ะเหต์ผุู้ลันั�น
เหต์ผุู้ลัเดยีว เร�จ่งึมหีน��ที�ร่�นเรงิ!

    “พระคุณ [ของพระองค์] กเ็พยีงพอ”
  อกีคำำ�แนะนำ�หนึ�งเกี�ยวกบัก�รแสวงห�พัระ 

คำรสิต์แ์ลัะขน�ดคำว�มบรบิรูณ์์ของพัระองคำ ์
เกดิขึ �นหลังัจ่�กพัระเยซูทูรงแสดงป�ฏิหิ�รยิ ์
ของก�รเลัี �ยงอ�ห�รคำน 5,000 คำนจ่�กขนมปัง 
ห��ก�อนกบัปลั�สองต์วั (ด ู มทัธวิ 14:13–21 )  
(แต์อ่ย�่กงัวลัว�่พัระคำรสิต์จ์่ะไมเ่หลัอ่ป�ฏิหิ�รยิ์
ไว�ช่่วยท�่น) “พัระคำณุ์ของพัระองคำก็์เพัยีง 
พัอ” [ 2   โคำรนิธ ์12:9 ] นั�นเป็นบทเรยีนนิรนัดร ์
ท�งวญิญ�ณ์ของป�ฏิหิ�รยินี์� พัระองคำท์รง 
มพีัรม�กม�ยให�ทุกคำนแลัะเหลัอ่เต็์มๆ อกี
หลั�ยต์ะกร��! จ่งเช่่�อแลัะพัอใจ่กบัข�อเสนอของ
พัระองคำเ์ร่�อง “อ�ห�รแหง่ชี่วติ์”! [ ยอห์น 6:35 )

  หลังัจ่�กพัระเยซูทูรงเลัี �ยงฝู่งช่น พัระองคำ์
ทรงให�พัวกเข�แยกย��ยกนัไปแลัะทรงบอกให�

 อย่า่กังัวลวา่พระ
ครส่ิ่ตจ์ะไมื่เ่หลอ่
ปาฏิห่ารย่่์ ไวช่้่วย่
ทั้า่นี้ “พระคณุ  
[ขึ้องพระองค]์  
ก็ัเพย้่งพอ”
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เหล่ั�ส�วกลังเรอ่ห�ปลั�ข��มไปอีกฝั่� งของทะเลัก�ลัลิั ีจ่�กนั�นพัระองคำ ์ 
“เสด็จ่ขึ �นไปบนภัเูข�ต์�มลัำ�พังัเพั่�ออธษิฐ�น” ( มทัธวิ 14:23 )

  ต์อนที�เหลั�่ส�วกเริ�มออกเรอ่ก็ดกึม�กแลั�ว แลัะคำน่นั�นมพีั�ย ุลัมคำง
แรงม�กต์ั �งแต์ต่์�น เพัร�ะลัม ส�วกเหลั�่นี�จ่งึไม่ได�ก�งใบเรอ่แต์่ ใช่� ไม�
กรรเชี่ยงอย�่งเดยีว—แลัะคำงจ่ะต์กีรรเชี่ยงอยูอ่ย่�งนั�น

  เร�รู�เพัร�ะ “เม่�อเวลั�ใกลั�รุง่เช่�� [ย�มที�สี�]” ( มทัธวิ 14:25 )—ร�วๆ  
ต์สี�มถึงึหกโมงเช่��—พัวกเข�เพัิ�งไปได� ไมก่ี�กิ โลัเมต์ร (ด ูยอหน์ 6:19) 
ต์อนนั�นเรอ่ต์ดิอยู่ ในพั�ยุที�รนุแรงม�ก

  แต์พ่ัระคำรสิต์ท์รงคำอยดแูลัพัวกเข�เช่่นเคำย เม่�อเห็นพัวกเข�เดอ่ด
ร�อน พัระผูู้�ช่่วยให�รอดทรงดำ�เนินก��วย�วๆ ข��มคำลั่�นไปที�เรอ่ทนัทเีพั่�อ
ช่่วยเหลัอ่พัวกเข�

    “อย่ากลืวัเลืย”
  ในชั่�วขณ์ะของคำว�มกลัวัสุดขดี เหลั�่ส�วกมองเห็นร�่งๆ หนึ�งในช่ดุ

เส่�อคำลัมุย�วพัลัิ �วไหวในคำว�มมด่เดนิต์รงม�ห�พัวกเข�บนสันคำลั่�น พัวก
เข�ร�องออกม�ด�วยคำว�มหว�ดกลัวัเม่�อมองเห็น พัลั�งคำดิว�่นั�นคำอ่ภัตู์ผู้ี
ที�เดนิบนคำลั่�น ต์อนนั�น—เม่�อทะเลัดเูหมอ่นกว��งใหญ่ไพัศั�ลัแลัะเรอ่
ของพัวกเข�ลัำ�เล็ักม�ก—มีสุรเสียงแหง่สันต์สุิขจ่�กพัระอ�จ่�รยฝ่์่�พั�ยุ
แลัะคำว�มมด่ม�รบัรองกบัพัวกเข�ในที�สุด “นี� เร�เอง อย�่กลัวัเลัย”  
( มทัธวิ 14:27 )

  เร่�องร�วพัระคำมัภัรีเ์ต์อ่นใจ่เร�ว�่ในก�รม�ห�พัระคำรสิต์ ์แสวงห�
คำว�มบรบิรูณ์์ของพัระองคำ ์หรอ่ในก�รเสด็จ่ม�ห�เร�เพั่�อนำ�คำว�ม
บรบิรูณ์์นั�นม�ให�เร� ก��วแรกอ�จ่ทำ�ให�เร�เต็์มไปด�วยคำว�มรู�สึกบ�ง 
อย�่งที�เหมอ่นคำว�มหว�ดกลัวัม�ก ไมค่ำวรเป็นเช่่นนั�น แต์บ่�งคำรั �งเป็น  
คำว�มย�อนแย�งที�สำ�คำญัม�กอย�่งหนึ�งของพัระกติ์ต์คิำณุ์คำอ่ในวสัิยทศััน์
อนัน�อยนิดของมนุษย์ เร�มกัจ่ะหนีจ่�กแหลัง่คำว�มช่่วยเหลัอ่แลัะคำว�ม
ปลัอดภัยัที�มอบให�เร�

  ไมว่�่จ่ะด�วยเหต์ผุู้ลัใดก็ต์�ม ข��พัเจ่��เคำยเห็นผูู้�สนใจ่หนีก�รบพััต์ศิัม� 
เคำยเห็นเอ็ลัเดอรห์นีก�รเรยีกเป็นผูู้�สอนศั�สน� เคำยเห็นคำูร่กัหนีก�ร 
แต์ง่ง�น เคำยเห็นสม�ชิ่กหนีก�รเรยีกที�ท��ท�ย แลัะเคำยเห็นผูู้�คำนหนีก�ร
เป็นสม�ชิ่กของศั�สนจ่กัร

  บอ่ยเหลัอ่เกินที�เร�หนีสิ�งที�จ่ะช่่วยให�เร�รอดแลัะปลัอบประโลัมเร�  
บอ่ยเหลัอ่เกินที�เร�เห็นคำำ�มั�นสัญญ�ในพัระกติ์ต์คิำณุ์เป็นอะไรที�น่�กลัวั
แลั�วผู้ลัะไป

  เอ็ลัเดอรเ์จ่มส์ อ.ี ทลััเมจ่ (1862–1933) กลั�่วว�่ “ ในชี่วติ์ผูู้� ใหญ่ทุก
คำนจ่ะมปีระสบก�รณ์์คำลั��ยๆ ก�รต์อ่สู�ของนักเดนิท�งที�ถึกูกระหนำ��
ด�วยลัมพั�ยทุี�พัดัสวนม�แลัะทะเลัอนับ��คำลัั�ง บอ่ยคำรั �งคำำ��คำน่ของคำว�ม
ลัำ�บ�กแลัะอนัต์ร�ยล่ัวงม�น�นม�กแลั�วกว�่ผูู้�ช่่วยชี่วติ์จ่ะปร�กฏิต์วั  
แลัะบอ่ยเหลัอ่เกินที�เข��ใจ่ผู้ดิคำดิว�่คำว�มช่่วยเหลัอ่ต์อนนั�นมคีำว�มน่�
กลััวม�กกว�่ [แต์]่ สุรเสียงของพัระผูู้�ปลัดปลัอ่ยม�ถึงึ [ส�วกเหลั�่นี�] 

ท�่มกลั�งผู้น่นำ ��อันบ��คำลัั�งฉันใด ยอ่มม�ถึงึทกุ
คำนที�ต์ร�กต์รำ�ในศัรทัธ�ฉันนั�น— ‘นี� เร�เอง  
อย�่กลัวัเลัย’” 1 

    มาหาพระองค์
  เร่�องดมี�กๆ เกี�ยวกบัคำำ�เชิ่ญช่วนคำรั �งนี� ให�รบั

พัระผูู้�ช่่วยให�รอด ม�ห�พัระองคำ ์แลัะดำ�เนิน
ต์�มขน�ดคำว�มบรบิรูณ์์ของพัระองคำ ์คำอ่ใคำรๆ  
ก็ทำ�ได� ไม่ได�หม�ยคำว�มว�่ทกุคำนที�ท�่นรู�จ่กั
ต์�องก�รรกัษ�พัระบญัญตั์ ิหรอ่ทกุคำนที�ท�่นพับ
โดยบงัเอิญจ่ะรกัษ�พัระบญัญตั์ ิแต์ห่ม�ยคำว�ม
ว�่ก�รรกัษ�พัระบญัญตั์อิยู่ ในวสัิยที�ทำ�ได� โดย
ไมต่์�องมขีองประท�นหรอ่มรดกพัเิศัษใดๆ

  ข��พัเจ่��วงิวอนขอให�ศัรทัธ�ของเร� “ส่อง
แสง เจ่ดิจ่�� บรสุิทธิ� แลัะทนท�น” ขอให�เร�  
“นำ� [พัระคำรสิต์]์ เข��ม�ในวฒันธรรมทกุต์�ร�ง
นิ�ว [ของเร�]” 2  แลัะขอให�ขน�ดของพัระคำรสิต์์
โต์เต็์มที� ในชี่วติ์เร� (ด ู เอเฟื้ซัูส 4:13 )

  ชี่วติ์จ่ะท��ท�ยท�่น คำว�มยุง่ย�กจ่ะเกดิขึ �น  
หวัใจ่จ่ะแหลักสลั�ย คำนที�รกัจ่ะต์�ยจ่�ก ฉะนั�น
ไมว่�่ท�่นจ่ะไปที� ใด จ่งทำ�สิ�งจ่ำ�เป็นเพั่�อไปห�
พัระคำรสิต์ก์อ่น จ่ำ�ไว�ว�่คำว�มทกุขเวทน�แลัะ
ก�รฟ่ื้�นคำน่พัระช่นมข์องพัระองคำท์ำ�ให�เร�มี
ชั่ยช่นะเหน่อคำว�มย�กลัำ�บ�กแลัะคำว�มต์�ย  
จ่งทำ�พัันธสัญญ�ของท�่นกบัพัระองคำแ์ลัะ
รกัษ�พัันธสัญญ�เหลั�่นั�นขณ์ะเดนิท�ง

  ในคำว�มออ่นแอทั�งหมดของข��พัเจ่�� ซึู�ง
ข��พัเจ่��ยอมรบัอย�่งไมล่ังัเลั ข��พัเจ่��ปร�รถึน�
ให�เร�บรรลุั “ถึึงขน�ดคำว�มบรบิรูณ์์ของพัระ
คำรสิต์”์ ข��พัเจ่��ต์�องก�รม�ห�พัระองคำ ์ข��พัเจ่��
ต์�องก�รให�พัระองคำม์�ห�ข��พัเจ่��ห�กเป็นไปได� 
แลัะข��พัเจ่��ต์�องก�รให�ทุกท่�นได�พัรนั�น ◼
     จากัคำาปราศรยั่กัารใหข้ึ้อ้คด่ทั้างวญ่ญาณสิ่ำาหรบััคนี้หนุ่ี้มื่สิ่าว
หลาย่ภูม้ื่ภู่าคเร่�อง “ โตเต็มื่ถึง้ขึ้นี้าดความื่บัรบ่ัร้ณ์ขึ้องพระ
ครส่ิ่ต”์ ในี้สิ่แตนี้ฟอรด์ แคลฟ่อรเ์น้ี้ย่ สิ่หรฐัอเมื่รก่ัาเมื่่�อวนัี้ทั้้�  
9 กุัมื่ภูาพนัี้ธิ ์ค.ศ. 2020

     อ�างองิ
 1. James E. Talmage, Jesus the Christ (1916), 337.
 2. Eric Metaxas, Bonhoeffer: Pastor, Martyr, Prophet, Spy 

(2010), 248.
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 ฉัันกับส�มอียู่ ในวอรด์เดยีวกนักบั
แมผูู่้�เปรยีบเสมอ่นน�งฟื้� �ของฉัน  

ทกุวนัอ�ทิต์ย ์ในฐ�นะสม�ชิ่กฝ่่�ย
ประธ�นสม�คำมสงเคำร�ะห ์ฉันจ่ะนั�ง
ด��นหน��ห�องสม�คำมสงเคำร�ะห์ โดย
หนัหน��เข��ห�พัี�น�องสต์ร ีแมข่องฉัน
นั�งอยูแ่ถึวหน��ที�เดมิเสมอ

  ฉันช่อบดกู�รต์อบรบัของแมต่์อ่บท
เรยีนแลัะรบัฟังคำว�มคำดิเห็นของท�่น 
หลัังจ่�กก�รประช่มุแต์ล่ัะคำรั �ง ท�่นจ่ะ
หอมแก�มแลัะบบีมอ่ฉัน แมส่นิทกบั
ฉัน ฉันจ่งึเสียใจ่ม�กเม่�อท�่นสิ�นชี่วติ์
อย�่งกะทนัหนั

  เก�าอี�ที่ี�ว่างเป็ล่ืาของแม่
   โดย แคที่เธอร่ัน แมก็เดอร์ัมอ็ตุตุ,์ ยท้ี่าห์้ สห้รััฐอเมริักา  

  หลังัจ่�กพัธีิศัพัของท�่น อ�รมณ์์
ของฉันก็ยงัออ่นไหวอยู ่เม่�อถึึงวนั
อ�ทติ์ย ์ส�มขีองฉันถึ�มว�่ฉันจ่ะไป
โบสถึ์ โดยที�เข�ไม่ได� ไปด�วยได� ไหม  
ก�รเรยีกของเข�ทำ�ให�เข�ห่�งจ่�ก
วอรด์ของเร�บอ่ยคำรั �ง

  “ฉันจ่ะไมเ่ป็นไรต์ร�บใดที� ไม่ได�
เห็นเก��อี �ที�ว�่งเปลั�่ของแม”่ ฉันพัดู  
“ฉันไมรู่�ว�่ฉันจ่ะมองเห็นเก��อี �ที�ว�่ง
เปลั�่ต์วันั�นแลัะคำวบคำมุอ�รมณ์์ ไว� ได�
หรอ่ไม”่

  ส�มขีองฉันแนะนำ�ให�ฉันพัย�ย�ม
ไมม่องเก��อี �ต์วันั�น ฉันสัญญ�ว�่จ่ะ
ทำ�ให�ดทีี�สุด

  ทกุคำนในโบสถ์ึต์�่งให�ก�รสนับสนุน
แลัะคำว�มรกั เม่�อถึึงเวลั�ไปสม�คำม
สงเคำร�ะห์ ฉันนั�งอยูห่น��ห�องแต์ก็่
มองไปที�พั่ �น

  อย่�งไรก็ต์�ม เม่�อบทเรยีนเริ�มต์�น
ขึ �น ฉันก็อดไม่ได�ที�จ่ะมองต์รงไปที�

เสียงวสุิที่ธิีช่นยุคสุดที่�าย

ทั้กุัวนัี้อาทั้ต่ย์่ทั้้�สิ่มื่าคมื่สิ่งเคราะห์ แมื่ข่ึ้องฉัันี้จะนัี้�งอย่้แ่ถึวหน้ี้าท้ั้�เดม่ื่เสิ่มื่อ

จ่ดุเดมิของแม ่ฉันคำ�ดว�่จ่ะได�เห็น
เก��อี �ที�ว�่งเปลั�่ของท�่น แต์ฉั่นกลับั
เห็นซิูสเต์อรผ์ูู้�ปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่นั�งอยู่
แทน เธอยิ �มให�ฉัน ฉันรู�สึกโลัง่ใจ่แลัะ
ซู�บซึู�งในคำว�มเมต์ต์�ของเธอ ฉัน
ส�ม�รถึประชุ่มต์อ่ไปได� โดยไม่ ให�
คำว�มโศักเศัร��คำรอบงำ� หลังัจ่�กก�ร
ประชุ่ม ฉันขอบคำณุ์เธอ

  “ก�รได�เห็นเก��อี �ที�ว�่งเปลั�่ของ
แมเ่ป็นสิ�งหนึ�งที�ฉันรู�ว�่วนันี�ฉันไม่
ส�ม�รถึรบัมอ่ได� เธอรู� ได�อย�่งไร?”  
ฉันถึ�มเธอ

  “ต์อนที�ฉันเดนิเข��ม�ในห�องวนันี�  
ฉันรู�สึกว�่ก�รได�เห็นเก��อี �ที�ว�่งเปลั�่
ของแมค่ำงเป็นเร่�องย�กสำ�หรบัคำณุ์” 
เธอต์อบ “ฉันจ่งึต์ดัสินใจ่นั�งต์รงนั�น”

  ก�รกระทำ�ด�วยคำว�มเมต์ต์�มคีำว�ม
หม�ยต์อ่ฉันม�กกว�่ที�เธอรู� ฉันรู�สึก
ขอบคำณุ์ที�เธอเป็นหนึ�งเดยีวกนักบั
ก�รกระต์ุ�นเต์อ่นของพัระวญิญ�ณ์  
ฉันรู�ว�่แม�แต์ก่�รกระทำ�เล็ักน�อยก็ยงั
มผีู้ลัต์อ่ก�รเยยีวย�ให�แก่ผูู้�ที�เร�ปฏิบิตั์ิ
ศั�สนกจิ่ ฉันเช่่�อว�่นี�คำอ่วธิทีี�พัระผูู้�
ช่่วยให�รอดจ่ะให�เร�ปฏิบัิต์ศิั�สนกจิ่
ต์อ่กนั ◼   ภา
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 ค�นคว�าเพิ�มเตมิ

    •   อ่านเรืั�องรัาวของโจซ่ได�ท่ี่� 
 ChurchofJesusChrist.org/go/42113    

 บัางทั้ก้ัารเรย้่กัขึ้องฉัันี้ในี้
โลกัน้ี้�อาจเป็นี้กัารดแ้ลผ้้
ทั้้� ไมื่ม่ื่แ้มื่ห่รอ่อย่้ห่า่งไกัล
จากัแมื่่

  ฉัันี้เคย่ร้ส้้ิ่กัเศรา้ทั้้�เป็นี้
โสิ่ดและอย่ากัมื่ล้ก้ัขึ้อง
ตนี้เอง แตก่ัารเป็นี้มื่ารดา
เป็นี้กัารเรย้่กัพเ่ศษทั้้�พระ
ผ้เ้ป็นี้เจา้ประทั้านี้แก่ัสิ่ตร้
ทั้กุัคนี้ ทั้า่นี้อาจไมื่ม่ื่ล้ก้ั
ขึ้องตนี้เอง แตท่ั้า่นี้ยั่ง
สิ่ามื่ารถึเป็นี้แมื่่ได ้ 

  โจัซีู เดลืกาด�า 
ตรินิแดด
  โคตา คนิาบาล้ื มาเลืเซีูย
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     รั ะหว�่งก�รสัมภั�ษณ์์ ขณ์ะที�ผู้มรบัใช่� ในฝ่่�ยประธ�น 
โคำวรมัเอ็ลัเดอร ์ผู้มถึ�มเพั่�อนสม�ชิ่กโคำวรมัคำนหนึ�งว�่

เข�เคำยรู�สึกแลัะทำ�ต์�มก�รกระต์ุ�นเต์อ่นท�งวญิญ�ณ์หรอ่ 
ไม ่เข�คำดิอยูค่ำรูห่นึ�งแลัะเลั�่ประสบก�รณ์์

  บ�่ยวนัหนึ�ง ขณ์ะที�เข�ลั��งจ่�นอยู ่เข�รู�สึกอย่�งแรงกลั��
ว�่จ่ะต์�องไปเคำ�ะประต์ขูองเพั่�อนบ��น เข�ไมเ่ข��ใจ่ว�่ทำ�ไม  
แต์ก่�รกระต์ุ�นเต์อ่นนั�นมพีัลังัอย�่งฉับพัลันั เข�หยุดสิ�งที�
กำ�ลัังทำ�อยูแ่ลัะเดนิออกม�ทนัที

  เข�ม�ถึงึหน��ประต์ขูองเพั่�อนบ��นโดยที� ไมรู่�ว�่จ่ะทำ�หรอ่
พัดูอะไรแลั�วก็เคำ�ะประต์ ูไมม่ี ใคำรข�นรบั เข�เคำ�ะอกีคำรั �ง  
ยงัไม่มี ใคำรข�นรบั เม่�อคำดิว�่คำงไมม่ี ใคำรอยูบ่��น เข�จ่งึหนั
หลัังกลับัไป แต์แ่ลั�วเข�ก็รู�สึกถึงึก�รกระต์ุ�นเต์อ่นอกีคำรั �ง

  เข�เดนิกลับัไปที�ประต์แูลัะพัดูเพัยีงว�่ “ซิูสเต์อรค์ำรบั 
ผู้มรกัคำณุ์” แลั�วก็เดนิจ่�กไป

  เข�คำดิว�่ประสบก�รณ์์นี� ไมธ่รรมด� แลัะ 
เข�รู�สึกอ�ยเล็ักน�อย ผู้มบอกเข�ว�่พัระผูู้�
เป็นเจ่��ไม่ทรงบอกเหต์ผุู้ลัของก�รกระ
ต์ุ�นเต์อ่นแกเ่ร�เสมอไป แต์เ่ร�ก็ ไมค่ำวร
รู�สึกเขนิอ�ยที�จ่ะทำ�ต์�มก�รกระต์ุ�นเต์อ่น
นั�น บร�เดอรค์ำนนี�ย��ยออกไปหลังัก�ร
สัมภั�ษณ์์ของเร�ไม่น�น

  “ซิูสเตอร์ครับ ผู้มรักคุณ”
   โดย บิิล แมก็กรัอว,์ โอคลาโฮมา สห้รััฐอเมริักา  

  ในระหว�่งก�รประช่มุอดอ�ห�รแลัะแสดงประจ่กัษ์
พัย�นในอกีหนึ�งปีต์อ่ม� มซิีูสเต์อรค์ำนหนึ�งที�ผู้มไม่รู�จ่กั
เดนิออกม�แสดงประจ่กัษ์พัย�นของเธอ เธออธิบ�ยพัร�อม
กบัร�องไห�ว�่เธอเคำยอยูห่�่งจ่�กศั�สนจ่กัรไปหลั�ยปี แลัะ
ระหว�่งนั�นเธอรู�สึกหดหูจ่่นรู�สึกว�่ไมส่�ม�รถึดำ�เนินชี่วติ์ 
ต์อ่ไปได�อีก

  “พัระบดิ�บนสวรรคำ ์ห�กพัระองคำด์ำ�รงอยูจ่่รงิแลัะรกัลักู
จ่รงิ” เธอสวดอ�อนวอน “ช่่วยบอกให�ลักูเข��ใจ่ด�วยเถึดิ!”

  ทนัใดนั�น เธอก็ ได�ยนิเสียงเคำ�ะประต์ ูจ่�กนั�นก็ ได�ยนิ 
อกีคำรั �งหนึ�ง เม่�อเธอไมต่์อบ เธอก็ ได�ยนิเสียงพัดูว�่  
“ซิูสเต์อรค์ำรบั ผู้มรกัคำณุ์”

  เธอกลั�่วว�่รู�สึกได�ถึึงคำว�มรกัที�ทว่มท�น แลัะเธอก็พับ
คำว�มเข�มแข็งในก�รเผู้ชิ่ญกบัชี่วติ์อนัวุน่ว�ยของเธออกีคำรั �ง 

เธอบอกว�่สิ�งต์�่งๆ ยงัไมด่ ีแต์ชี่่วติ์ของเธอกำ�ลังัดขีึ �น
  ผู้มไม่ได�มส่ีวนในประสบก�รณ์์นี� แต์ผู่้มก็ยงั

ได�รบัพัร ผู้มรบัรู�ว�่ก�รกระทำ�ด�วยศัรทัธ�
สองประก�รที�ดเูหมอ่นจ่ะไมเ่กี�ยวข�อง

กนัได�แสดงให�เห็นว�่พัระบดิ�บน
สวรรคำข์องเร�ทรงรู�จ่กัเร�ทุกคำน  
แลัะทรงเรยีกเร�ให�ทำ�ต์�มก�ร 
กระต์ุ�นเต์อ่นเพั่�อช่่วยเหลัอ่บตุ์รธิด� 
ของพัระองคำ ์ผู้มซู�บซึู�งแลัะช่่�นช่ม

คำว�มรู�นี� ◼  

เราไมื่ค่วรร้ส้้ิ่กัอาย่ทั้้�จะกัระทั้ำาตามื่กัารกัระตุน้ี้เตอ่นี้
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     ผู้มรบัใช่�ง�นเผู้ยแผู้่ ใน
เนเธอรแ์ลันดแ์ลัะเบลัเยยีมม�

เป็นเวลั�กว�่หนึ�งปีแลั�วในต์อนที�
ประธ�นคำณ์ะเผู้ยแผู้ข่องผู้มโทรม�
เพั่�อแจ่�งว�่ผู้มกำ�ลังัจ่ะย��ยไปเขต์ใหม่

  ท�่นบอกผู้มว�่กำ�ลังัจ่ะไปที� ไหน
แลัะคำูข่องผู้มจ่ะเป็นใคำร จ่�กนั�นก็
ขอบคำณุ์ผู้มสำ�หรบัคำว�มเต็์มใจ่ที�จ่ะ
รบัใช่� ผู้มเคำยหวงัว�่จ่ะไปเขต์อ่�น แต์่
ผู้มเดนิท�งข��มประเทศัไปยงัเขต์
ใหม่ของผู้มแลัะทำ�อย�่งดทีี�สุดเพั่�อให�
ล่ัมต์นเองแลัะไปทำ�ง�น

  ต์ั �งแต์ว่นิ�ทแีรกที�ผู้มม�ถึงึ ผู้ม
สงสัยว�่ทำ�ไมผู้มจึ่งได�รบัมอบหม�ยให�
ไปที�นั�น วนัหนึ�ง คำูข่องผู้มบอกว�่เร�มี
นัดกบัสต์รทีี�แข็งขนัน�อยคำนหนึ�งจ่�ก
เปอร์ โต์ริโก เธอพูัดได�เฉพั�ะภั�ษ�
สเปนเท�่นั�น โช่คำดทีี�คำูข่องผู้มพูัด
ภั�ษ�สเปนได� เพัร�ะผู้มพูัดไม่ได�อยู่
แลั�ว!

  เม่�อถึงึเวลั�นัดหม�ย ในขณ์ะที�คำู่
ของผู้มพัดูกบัซิูสเต์อรท์�่นนั�น ผู้ม
ก็แคำย่ิ �มแลัะพัยกัหน�� ก่อนที�จ่ะให�
ข�่วส�รของเร� คำูข่องผู้มถึ�มซิูสเต์อร์
ว�่มพีัระคำมัภีัรม์อรมอนในภั�ษ�ดทัช์่
ที�ผู้มจ่ะใช่�ดตู์�มหรอ่ไม ่วนันั�นเร�ให�
พัระคำมัภัรีเ์ลัม่สุดท��ยของเร�ไปกอ่น
หน��นั�นแลั�ว เธอจึ่งหยิบหนังส่อเลัม่
หนึ�งม�จ่�กชั่ �นบนสุด

  คำูข่องผู้มเปิดพัระคำมัภัรีแ์ลัะ 
อ�่นปกหน�� เข�มองผู้มแลั�วถึ�มว�่  
“คำณุ์รู�จ่กัคำนนี�หรอ่เปลั�่”

  ด�วยเหตุผู้ลืบางอย่าง
   โดย แมตุตุ ์มอร์ัเรัลล,์ ยท้ี่าห์้ สห้รััฐอเมริักา  

  เข�ให�ผู้มดปูกหน��ซึู�งมปีระจ่กัษ์
พัย�นที�เขยีนโดยเอ็ลัเดอรม์อรเ์รลัล์ัอกี
คำนหนึ�ง ผู้มจ่ำ�ที�อยูที่�ต์ดิกบัข�อคำว�ม
นั�นได�

  เม่�อหลั�ยปีกอ่น ลักูพีั�ลักูน�องของ
ผู้มเคำยรบัใช่�เป็นผูู้�สอนศั�สน�ที�วอรด์
ของซิูสเต์อรท์�่นนี� ในเปอร์ โต์ริโก เม่�อ
เข�แลัะคำูข่องเข�รู�ว�่เธอกำ�ลังัจ่ะย��ย
ไปเนเธอรแ์ลันด ์พัวกเข�จ่งึให�พัระ
คำมัภัรีม์อรมอนฉบบัภั�ษ�ดทัช์่พัร�อม
กบัเขยีนประจ่กัษ์พัย�นให�เธอ

  หลังัจ่�กอ�่นประจ่กัษ์พัย�นของ
ลักูพัี�ลักูน�อง ผู้มรู�สึกถึึงก�รกระต์ุ�น
เต์อ่นอย�่งแรงกลั�� “เจ่��ม�ที�นี�ด�วย
เหต์ผุู้ลับ�งอย�่ง” ดเูหมอ่นพัระ
วญิญ�ณ์ต์รสั “มีผูู้�คำนในเขต์นี�ที�กำ�ลังั
รอให�เจ่��พั�พัวกเข�ไปสู่พัระกิต์ต์คิำณุ์”

  เม่�อเร�อธบิ�ยว�่เอ็ลัเดอรค์ำนที�เขยีน
ประจ่กัษ์พัย�นเป็นลักูพีั�ลักูน�องกบั
ผู้ม ซิูสเต์อรท์�่นนี�บอกว�่เธอรู�สึกว�่
พัระผูู้�เป็นเจ่��ทรงกำ�ลังัเอ่ �อมไปห�เธอ
เพั่�อแสดงให�เห็นว�่พัระองคำท์รงรกัเธอ
ม�กเพัยีงใดแลัะอย�กให�เธอกลับัไป
โบสถ์ึ

  พัระบดิ�บนสวรรคำท์รงรกัเร�แลัะ
ทรงต์�องก�รอวยพัรเร� บ�งคำรั �งในวธิี
ที�เร�คำ�ดไมถึ่ึง ผู้มรู�สึกนอบน�อมถึอ่ม
ต์นที� ได�เป็นเคำร่�องมอ่ในพัระหตั์ถึข์อง
พัระเจ่��เพั่�อเป็นพัรแกชี่่วติ์ของซิูส
เต์อรท์�่นนี� ◼     

พระบัด่าบันี้สิ่วรรคท์ั้รงรกััเราและทั้รงตอ้งกัาร
อวย่พรเรา บัางครั �งอย่้่ ในี้รป้แบับัทั้้�เราคาดไมื่ถ่ึง้
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16 เล่ยโฮนา

การรวมคน

ต่อไปน่�เป็น
คำาแนะนำาบาง
ปรัะกัารัท่ี่�จะช่วิย
ให้้ท่ี่านและวิอร์ัด
ของท่ี่านสามืารัถ
ช่วิยให้้สมืาชิกั
โสดร้้ัสึกัสบายใจ
มืากัขึ�นเมืื�ออย้่ใน
โบสถ์

       โดย เจัคอบ คอลื

     “เ ม่�อเร�เริ�มก�รประชุ่มวอรด์คำรั �งต์อ่ไป โปรดย��ยไปนั�งกบั
คำรอบคำรวัของท่�น”

  คำว�มคำดิเห็นแบบนี�มกัทำ�ให�ผู้มผู้งะนิดหน่อย ใน
ฐ�นะช่�ยโสดที�เป็นสม�ชิ่กศั�สนจ่กัร ผู้มคำวรจ่ะนั�งที� ไหน?  
บ�งคำรั �งผู้มรู�สึกว�่คำนอ่�นไมรู่�ว�่ผู้มคำวรจ่ะนั�งต์รงไหนหรอ่
เป็นส่วนหนึ�งหรอ่ไม ่ในฐ�นะคำรอบคำรวัพัระกติ์ต์คิำณุ์ เร�จ่ะ
ทำ�อะไรได�บ��งเพั่�อช่่วยให�ทกุคำนรู�สึกว�่ได�รบัก�รต์�อนรบัแลัะ
มส่ีวนรว่ม ไม่ว�่พัวกเข�จ่ะแต์ง่ง�นหรอ่ไมก็่ต์�ม? ต์อ่ไปนี�
เป็นแนวคำดิส�มประก�รที�อ�จ่ช่่วยได�

   ที่บที่วนนิสัยของวอร์ด
  พัระกติ์ต์คิำณุ์ที� ได�
รบัก�รฟ่ื้�นฟูื้ช่่วยให�

เร�เข��ใจ่หลักัคำำ�
สอนอนังดง�ม

วธ่ิท่ี่�จะ ไม่ป็ล่ือย
ให�คนโสด  
อย้ ่คนเดยีว 
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เกี�ยวกบัคำรอบคำรวันิรนัดร ์แต์ผู่้ม
เห็นว�่นิสัยท�งวฒันธรรมบ�งอย่�งที�
แวดลั�อมหลักัคำำ�สอนทำ�ให�คำนที�ยงัไม่
แต์ง่ง�นรู�สึกเหมอ่นเป็นสม�ชิ่กช่�ย
ขอบของศั�สนจ่กัร

  เช่่น ผู้มเข��รว่มวอรด์ที�ขอให�เฉพั�ะ
คำูแ่ต์ง่ง�นสวดอ�อนวอนเปิดแลัะสวด
อ�อนวอนปิดที�ก�รประช่มุ ผู้มได�ยิน
สม�ชิ่กวอรด์แสดงคำว�มกงัวลัเม่�อช่�ย
โสดได�รบัก�รเรยีกในฝ่่�ยอธกิ�ร ก�ร 
กระทำ�เล็ักๆ น�อยๆ เหลั�่นี�แลัะอ่�นๆ  
ส�ม�รถึสร��งอุปสรรคำท�งอ�รมณ์์ให�
แกผูู่้�ที�ยงัไมแ่ต์ง่ง�นก่อนที�พัวกเข�จ่ะ
รู�สึกสบ�ยใจ่เม่�ออยู่ ในโบสถึ์

  มพีัฤต์กิรรมใดบ��งที�ท�่นหรอ่วอรด์
ของท่�นส�ม�รถึเปลัี�ยนเพั่�อรวมผูู้�คำน
ได�ม�กขึ �น? อ�จ่เป็นคำำ�ถึ�มที�ดเีพั่�อให�
ฝ่่�ยอธกิ�รหรอ่สภั�วอรด์พัจิ่�รณ์�

    ขอให�ระวงัเรื�องการกดีกนัคนโดย 
ไม่ตั�งใจั

  บ�งคำรั �งแม�แต์ค่ำนในกลัุม่ของพัวก
เร�ที�คำดิว�่เร�รวมกันเป็นหนึ�งเดยีวก็
ส�ม�รถึกดีกนัคำนโดยไม่ได�ต์ั �งใจ่ เช่่น  
เม่�อผู้มรบัใช่�ต์ำ�แหน่งผูู้�นำ�บรบิ�ลั ผู้ม
มกัจ่ะพัลั�ดก�รประก�ศัในระหว�่ง
ชั่�วโมงที�สองของก�รประช่มุศั�สนจ่กัร  
เม่�อผู้มบอกผูู้�นำ�เกี�ยวกบัเร่�องนี� เข�
พัดูว�่ “แต์ภ่ัรรย�คำณุ์ไม่ได�ยินก�ร
ประก�ศัที�สม�คำมสงเคำร�ะหห์รอ่?”

  ต์อนนั�นผู้มก็แคำห่วัเร�ะ แต์ก่�ร
ต์อบสนองของคำนดคีำนนี�แสดงถึงึ
ทศัันคำต์ทิี�แยกผู้มออกไป เร�มองว�่
เพั่�อนสม�ชิ่กศั�สนจ่กัรของเร�เป็น
ส่วนหนึ�งของ “วอรด์คำรอบคำรวั” ที�
สร��งขึ �นจ่�กผูู้�ช่�ยกับผูู้�หญงิที�แต์ง่ง�น
แลั�วแลัะมลีักูใช่่ไหม? หรอ่เร�มองอกี
ฝ่่�ยว�่เป็นส่วนหนึ�งของ “คำรอบคำรวั
วอรด์” ที�ประกอบด�วยบคุำคำลัที�หว่งใย
แลัะเสรมิสร��งคำว�มเข�มแข็งให�อีกฝ่่�ย
หนึ�ง? มมุมองทั �งสองมคีำว�มสำ�คำญั 
แม�เร�จ่ะรู�ว�่มคีำรอบคำรวัต์�่งๆ ในวอรด์

ของเร� แต์เ่ร�ก็ยงัส�ม�รถึทำ�คำว�ม
รู�จ่กักบัแต์ล่ัะบคุำคำลัแบบปัจ่เจ่กเพั่�อรู�
สภั�วก�รณ์์ คำว�มสนใจ่ คำว�มต์�องก�ร
ของพัวกเข� แลัะอ�จ่ป� องกนัก�รผู้ลักั
คำนอ่�นออกไปโดยไมเ่จ่ต์น�

    ขยายแวดวงครอบครัวของท่ี่าน
  หลังัจ่�กสม�ชิ่กฝ่่�ยอธกิ�รท่�นนั�น

เชิ่ญคำรอบคำรวัต์�่งๆ ม�นั�งด�วยกนัใน
ระหว�่งก�รประชุ่มวอรด์ มบี�งคำนม�
แต์ะไหลัผู่้ม

  “ฉันคำดิว�่คำณุ์คำงอยู่ ในคำรอบคำรวั
ของฉันในชั่�วโมงถัึดไป” ซิูสเต์อร์ ใจ่ดี
ท�่นหนึ�งบอกพัร�อมกบัเช่่ �อเชิ่ญให�ผู้ม
ไปนั�งกบัส�มแีลัะลูักๆ ของเธอ ผู้ม
รู�สึกขอบคำณุ์คำนอย�่งเธอที�แสดงให�
เห็นว�่พัวกเข�ห่วงใยผู้มแลัะอย�ก
ให�ผู้มรู�สึกได�รบัก�รต์�อนรบั อีกคำน
หนึ�งเป็นอธกิ�รที�มกัเช่่ �อเชิ่ญผู้มไป
กจิ่กรรมย�มคำำ��ที�บ��นประจ่ำ�สัปด�ห์
กบัคำรอบคำรวัของเข�ป็นประจ่ำ�

  ใคำรบ��งที�จ่ะได�รบัประโยช่น์จ่�ก
ก�รที�คำรอบคำรวัของท่�นขย�ยแวดวง
มติ์รภั�พั? คำว�มพัย�ย�มของท�่นไม่
จ่ำ�เป็นต์�องสมบรูณ์์แบบ ก�รเช่่ �อเชิ่ญ
ธรรมด�ก็ส�ม�รถึสร��งคำว�มแต์กต์�่ง
ได�จ่รงิๆ

    วสุิที่ธิีช่นโสด: ขุมพลืงัที่ี�ที่รงอำานาจั 
เพื�อสิ�งดีๆ

  ผู้มมีชี่วติ์ที�เต็์มไปด�วยคำว�ม
สัมพันัธที์�มคีำว�มหม�ยม�กม�ย แต์่
ผู้มก็มช่ี่วงเวลั�ม�กม�ยของคำว�มเดยีว

ด�ยแลัะเปลัี�ยวเหง�ซึู�งผู้มต์�องก�ร
คำว�มสัมพัันธม์�กขึ �น จ่�กก�รสนทน�
ของผู้มกบัวสุิทธชิ่นคำนอ่�นๆ ที�ยงัไม่
แต์ง่ง�น ผู้มเช่่�อว�่คำว�มรู�สึกเหลั�่นี�
เป็นเร่�องปกต์ิ

  อย�่งไรก็ต์�ม ผู้มพัย�ย�มที�จ่ะ
ไมรู่�สึกเสียใจ่กบัต์วัเอง เร�ผูู้�ที� ไม่ ได�
แต์ง่ง�นส�ม�รถึเป็นขมุพัลังัที�ทรง
อำ�น�จ่เพั่�อสิ�งดีๆ  ในชี่วติ์คำนอ่�นได� เร�
ส�ม�รถึช่่วยเสรมิคำว�มเข�มแข็งให�
กบัเพั่�อนๆ คำรอบคำรวัที�เร�รกั แลัะทั �ง
วอรด์แลัะสเต์คำ ศั�สนจ่กัรต์�องก�ร
พัวกเร�! เร�ไม่คำวรลัะทิ �งคำว�มรบัผู้ดิ
ช่อบในก�รเช่่�อมต์อ่ไว�กบัผูู้�อ่�น เร�
ส�ม�รถึแนะนำ�ต์วัเองที�วอรด์ของเร� 
อ�ส�รบัใช่� แลัะบอกสิ�งที�เร�ต์�องก�รได�

  ช่่วงเวลั�ที�เปล่ั�เปลัี�ยวจ่ะเกดิขึ �นไม่
ว�่เร�จ่ะอยูที่� ไหนในชี่วติ์หรอ่มีคำว�ม
สัมพัันธแ์บบใด (หรอ่ไมม่ก็ีต์�ม) ยิ�ง
เร�อยู่ ใกลั�กบัพัระบดิ�บนสวรรคำแ์ลัะ
รู�สึกถึึงคำว�มรกัของพัระองคำม์�ก
เท�่ใด เร�ก็จ่ะยิ�งมพีัลังัในก�รทำ�สิ�งที�
ด ีห�คำว�มสุข แลัะเช่่�อมต์อ่กบัพัี�น�อง
ของเร�ม�กขึ �นเท�่นั�น  ◼
      ผ้เ้ขึ้ย้่นี้อาศยั่อย่้่ ในี้แอละแบัมื่า สิ่หรฐัอเมื่รก่ัา     

 แต่ลืะอย่างคุ�มค่า

  “เรัาไม่ควรัถ้่กจดัปีรัะเภที่วา่
แตุ่งงานแล�วห้รืัอโสด แตุ่ควรั
ตุรัะห้นกัวา่เป็ีนสมาชิ่กศาสนจกัรั 
แตุ่ละคนควรัได�รัับิความสนใจเช่่น
เด่ยวกนั การัเอาใจใส่แบิบิเด่ยวกนั  
และม่โอกาสในการัรัับิใช่�เห้มือน
กนั”
   ป็ระธีานกอร์ดอน   บี. ฮิงค์ลืย์ี (1910–2008),  
“A Conversation with Single Adults”  
 Ensign,   พ.ย. 1997, 18. 
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  ข้้าพเจ้้าใช้้เวลาตลอดบ่่ายป่ั่�นจ้ก่รยาน
ไปั่หลายที่่�เพ่�อหางานที่ำา 
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 เอ�ช่นะ  
  ความกงัวลที่างโลก

          แ ม�เม่�อเร�ได�รบัสัญญ�พัรม�กม�ย แต์ถ่ึ��เร�หว่ง
คำว�มกังวลัท�งโลักแทนที�จ่ะหว่งพัระประสงคำข์อง
พัระเจ่�� เร�จ่ะสูญเสียพัรเหลั�่นั�น เห็นได�ชั่ดจ่�ก

ประสบก�รณ์์ของช่�ยคำนหนึ�งในยคุำแรกของก�รฟ่ื้�นฟูื้
  เจ่มส์ โคำวลิัลัเ์ป็นบ�ทหลัวงของนิก�ยหนึ�งน�น 40 ปีแต์่

หลัังจ่�กได�ยนิพัระกิต์ต์คิำณุ์ที� ได�รบัก�รฟ่ื้�นฟูื้ เข� “ทำ�พัันธ
สัญญ�กบัพัระเจ่��ว�่เข�จ่ะเช่่�อฟังพัระบญัญตั์ิ ใดก็ต์�มที�
พัระเจ่��จ่ะประท�นแก่เข�ผู้�่นโจ่เซูฟื้ศั�สด�พัย�กรณ์์”  
( หลัักคำำ�สอนแลัะพันัธสัญญ� 39 , หัวบทของภั�คำ) พัระเจ่��
รบัสั�งผู้�่นโจ่เซูฟื้ให� โคำวลิัลั ์“สดบัฟังเสียงของเร�, ซึู�งกลั�่ว
แกเ่จ่��ว�่: จ่งลักุขึ �นแลัะรบับพััต์ศิัม�, แลัะลั��งบ�ปของเจ่��
เสีย, โดยเรยีกห�น�มของเร�, แลัะเจ่��จ่ะได�รบัพัระวญิญ�ณ์
ของเร�, แลัะพัรสำ�คำญัยิ�งนักอย่�งที�เจ่��ไมเ่คำยพับเห็นม�
กอ่น” ( หลักัคำำ�สอนแลัะพันัธสัญญ� 39:10 )

  แต์่ไม่น�นโคำวลิัลัก็์ “ปฏิเิสธคำำ�ของพัระเจ่��, แลัะกลัับไปห�
หลักัธรรมแลัะผูู้�คำนเดมิๆ” ( หลักัคำำ�สอนแลัะพันัธสัญญ�  
40 , หวับทของภั�คำ) พัระเจ่��ต์รสัถึงึโคำวลิัลัว์�่ “เข�รบัพัระคำำ�
ด�วยคำว�มยนิด,ี แต์ซู่�ต์�นล่ัอลัวงเข�ทนัท;ี แลัะคำว�มกลััว
ก�รขม่เหงแลัะคำว�มกังวลัท�งโลักทำ�ให�เข�ปฏิเิสธพัระคำำ�”  
( หลักัคำำ�สอนแลัะพันัธสัญญ� 40:2 ) เพัร�ะหว่งคำว�มกงัวลั
ท�งโลัก โคำวลิัลัจึ์่งสูญเสียพัรที�พัระเจ่��ทรงสัญญ�กับเข�

   ข�าพเจั�าควรอย่้หรือไป็?
  ในชี่วติ์ข��พัเจ่��เอง ข��พัเจ่��เรยีนรู�ว�่เร�ต์�องไมป่ลัอ่ยให�

คำว�มกงัวลัท�งโลักทำ�ให�เร�หนัเหจ่�กก�รเช่่�อฟังพัระเจ่��  

 โดย เอล็ืเดอร์
ฮานส์ ที่.ี บ้ม

  แห่้งสาวกเจด็สิบิ  

ความื่กังัวลทั้างโลกัตอ้งไมื่ท่ั้ำาใหเ้ราหนัี้เหจากักัารเช่่�อฟังพระวจนี้ะขึ้องพระผ้เ้ป็นี้เจา้

 หลืกัคำาสอนแลืะพนัธีสัญญา 37–40

ข��พัเจ่��เต์บิโต์ในคำรอบคำรวัที�ดเียี�ยมแลัะรกักนั บ��นที�พัอ่
แมส่อนเร�เป็นอย�่งดี ในพัระกติ์ต์คิำณุ์ คำว�มรกัที�พัวกท�่น
มตี์อ่เร�สะท�อนคำว�มรกัที�พัระบดิ�บนสวรรคำท์รงมตี์อ่ลักูๆ  
ของพัระองคำ์

  เม่�ออ�ย ุ16 ปีมคีำนช่วนข��พัเจ่��ไปทำ�ง�นที�ฟื้�รม์ปศัสัุต์ว์
แหง่หนึ�งในสหรฐั ด�วยคำว�มหวงัว�่สักวนัจ่ะสร��งบ��นของ
ต์วัเองที�นั�นได� นั�นทำ�ให�ข��พัเจ่��สนใจ่เพัร�ะเนเธอรแ์ลันด์
บ��นเกดิของข��พัเจ่��เป็นประเทศัเล็ักๆ ที�มคีำนอยูแ่ออดั

  อนัที�จ่รงิ บรรพัช่นฝั่� งบดิ�ข��พัเจ่��ทกุคำนมคีำว�ม
ปร�รถึน�คำลั��ยกนัคำอ่ไปอยูอ่กีที�หนึ�ง พัวกท�่นย��ยไป
อนิโดนีเซีูยซึู�งเคำยเป็นอ�ณ์�นิคำมของเนเธอรแ์ลันด ์
ข��พัเจ่��เข��ใจ่ถึอ่งแท�ว�่เพัร�ะอะไร ในอินโดนีเซีูยอ�ก�ศัด ี 
ทวิทัศัน์สวยง�ม แลัะมีที�ว�่งเหลัอ่เฟ่ื้อ ข��พัเจ่��มยีีนช่อบ
เดนิท�งเหมอ่นที�สร��งแรงบันด�ลัใจ่ให�บรรพัช่น ข��พัเจ่��
คำวรออกจ่�กประเทศับ��นเกิดไปคำ�นห�คำว�มสำ�เรจ็่แลัะผู้จ่ญ
ภัยัด�วยหรอ่ไม?่

  ระหว�่งต์ดัสินใจ่ คำณุ์พ่ัอย่�นจ่ดหม�ยฉบบัหนึ�งที� โดโน
แวน แวนแดม ประธ�นคำณ์ะเผู้ยแผู่้ของพัวกท�่นเขยีนถึงึ
ท�่นกบัพีั�ส�วของท�่นเม่�อหลั�ยปีกอ่นให�ข��พัเจ่�� ประธ�น
แวนแดมขอให�พัวกท�่นอยู่ ในเนเธอรแ์ลันดแ์ลัะสร��ง
ศั�สนจ่กัรที�นั�น คำณุ์พ่ัอบอกข��พัเจ่��ว�่ท�่นต์ดัสินใจ่ทำ�
อย�่งนั�น แลัะเน่�องจ่�กช่่�อคำรอบคำรวับมูมีอยู่ ในจ่ดหม�ย 
ต์อนนี�ก็ถึึงต์�ข��พัเจ่��ที�จ่ะทร�บว�่ต์�องทำ�อะไร

  ในหลั�ยปีหลังัสงคำร�มโลักคำรั �งที�สอง สม�ชิ่กศั�สนจ่กัร
จ่ำ�นวนม�กอพัยพัไปอเมรกิ�แลัะแคำน�ด� ก�รอพัยพั  ภา
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ดำ�เนินต์อ่เน่�องในทศัวรรษ 1970 ทั �งที�ผูู้�นำ�ศั�สนจ่กัร
สนับสนุนให�สม�ชิ่กอยู่ ในประเทศัของต์นแลัะเสรมิสร��ง
ศั�สนจ่กัรในที�ที�ต์นอยู ่ข��พัเจ่��ต์ดัสินใจ่รว่มกบัก�รสวด
อ�อนวอนว�่จ่ะอยูต่์อ่แลัะสร��งศั�สนจ่กัรในเนเธอรแ์ลันด ์
โดยไมเ่ข��ใจ่ถึอ่งแท�ว�่จ่ะมคีำว�มหม�ยอะไรในอน�คำต์

    การตดัสินใจั การตดัสินใจั
  เม่�อข��พัเจ่��เรยีนจ่บมธัยมปลั�ยในปลั�ยทศัวรรษ 1970 

เศัรษฐกจิ่ในเนเธอรแ์ลันดป์ั� นป่วน อตั์ร�ก�รว�่งง�นสูงม�ก 
โดยรวมแลั�วสถึ�นก�รณ์์คำอ่นข��งแย ่คำนที�เรยีนจ่บต์ดัสินใจ่
ลัำ�บ�กว�่จ่ะทำ�อะไรต์อ่

  คำณุ์พัอ่ข��พัเจ่��กำ�ลังัรบัใช่�เป็นประธ�นส�ข� ท�่นสนทน�
กบัข��พัเจ่��บ�งคำรั �งบ�งคำร�วถึงึคำว�มเป็นไปได�ของก�รรบั
ใช่�ง�นเผู้ยแผู้เ่ต็์มเวลั� จ่ะดแีน่นอนถึ��ได�รบัใช่� ข��พัเจ่��ต์ั �ง
ต์�รอโอก�สนี�ม�ทั �งชี่วติ์

  แต์ข่��พัเจ่��มองไมเ่ห็นว�่ก�รรบัใช่�ง�นเผู้ยแผู้จ่่ะช่่วย
ข��พัเจ่��ห�เลัี �ยงคำรอบคำรวัในอน�คำต์ได�อย่�งไร ต์ั �งแต์เ่ด็ก
ข��พัเจ่��มีคำว�มปร�รถึน�แรงกลั��ม�ต์ลัอดว�่สักวนัจ่ะพับรกั
ของชี่วติ์แลัะสร��งคำรอบคำรวัด�วยกนั

  ต์อนนั�นข��พัเจ่��อ�ยุ 17 ปี แลัะไมท่ร�บจ่ะทำ�อะไรต์อ่
ด ีข��พัเจ่��จ่งึเริ�มเรยีนต์อ่ แต์ห่ลั�ยสัปด�หห์ลังัจ่�กนั�น
ข��พัเจ่��พับว�่ก�รเรยีนส�ข�นี�จ่ะไมท่ำ�ให�ข��พัเจ่��มคีำว�มสุข  
ข��พัเจ่��มีคำำ�ถึ�มว�่ก�รเรยีนจ่ะทำ�ให�ข��พัเจ่��มงี�นมั�นคำง
หรอ่เปลั�่ ข��พัเจ่��คำดิจ่ะเลักิเรยีน

  คำณุ์พัอ่คำณุ์แม่ไม่มคีำว�มสุขกบัคำว�มคำดินี� พัวกท�่นบอก
ว�่ข��พัเจ่��จ่ะเลักิเรยีนได�ต์อ่เม่�อมงี�นทำ� พัวกท�่นอ�จ่จ่ะ
คำดิว�่ข��พัเจ่��จ่ะไมม่วีนัห�ง�นได�เพัร�ะวกิฤต์กิ�รเงนิ  

ข��พัเจ่��ใช่�เวลั�ต์ลัอดบ�่ยปั� นจ่กัรย�นไปหลั�ยที� จ่นม�พับ
บรษัิทหนึ�งที�จ่��งข��พัเจ่��ให�ทำ�ง�นในโกดงัสินคำ��ของพัวก
เข�

    แผู้นของข�าพเจั�า
  ถึึงแม�จ่ะได�ต์ำ�แหน่งชั่�วคำร�ว แต์ข่��พัเจ่��มแีผู้น ข��พัเจ่��

จ่ะเป็นต์ำ�รวจ่ ก�รทำ�ง�นให�รฐับ�ลัจ่ะเป็นวธิทีี�มั�นคำงในก�ร
ห�เลัี �ยงคำรอบคำรวัในอน�คำต์แลัะทกุอย�่งจ่ะออกม�ดี

  ข��พัเจ่��จ่ำ�วนัที� ไปสอบเข��โรงเรยีนต์ำ�รวจ่ได� ข��พัเจ่��นั�ง
รถึไฟื้ต์อนเช่��ต์รูแ่ลัะใช่�เวลั�ทั �งวนัทำ�ก�รสอบทกุประเภัท  
เม่�อหมดวนัข��พัเจ่��ถึกูเรยีกเข��ไปในห�องทำ�ง�น พัวกเข�
บอกว�่ข��พัเจ่��สอบผู้�่นหมดแลัะอย�กได�ต์วัข��พัเจ่��แต์่
เพัร�ะข��พัเจ่��อ�ยุ 17 ปี จ่งึเด็กไป แลัะบอกให�ข��พัเจ่��ม�ลัอง 
อกีคำรั �งปีหน��

  โลักพัังทลั�ยแลัะข��พัเจ่��คำดิต์ลัอดท�งกลับับ��น “ทำ�
อะไรต์อ่ด?ี” ที�บ��นคำณุ์พัอ่ฟังคำว�มคำบัข�องใจ่ของข��พัเจ่��
แลัะเสนอต์วัให�พัร ข��พัเจ่��คำ�ดหวงัให�พัระเจ่��บอกว�่ทกุ
อย�่งจ่ะออกม�ดแีลัะโรงเรยีนต์ำ�รวจ่จ่ะรบัข��พัเจ่��เหมอ่น
เกดิป�ฏิหิ�รยิ ์แต์พ่ัระเจ่��กลับับอกข��พัเจ่��ว�่ถึ��ข��พัเจ่��จ่ะ
เลัอ่กให�พัระองคำม์�กอ่น ข��พัเจ่��จ่ะมอี�ห�รบนโต์ะ๊เสมอ
แลัะมีร�ยได�จ่นุเจ่อ่คำรอบคำรวัในอน�คำต์แน่นอน

    แผู้นที่ี�ดกีว่า
  ข��พัเจ่��ได�รบัคำำ�ต์อบในก�รสวดอ�อนวอนว�่ก�รให�พัระเจ่��

ม�กอ่นหม�ยคำว�มว�่ข��พัเจ่��ต์�องรบัใช่�ง�นเผู้ยแผู่้เต็์มเวลั�  
ข��พัเจ่��ต์ั �งใจ่ม�ต์ลัอดว�่จ่ะรบัใช่�แต์่ไม่เห็นว�่ขั �นต์อนหนึ�ง
จ่ะนำ�ไปสู่อกีขั �นต์อนหนึ�งอย�่งไร ต์อนนี�ข��พัเจ่��รู�แลั�วว�่ 

องักฤษ์

พระวหิาร
ลือนดอน 
องักฤษ์

ลือนดอน

อสีต์แองเกลืยี
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ก�รรบัใช่�ง�นเผู้ยแผู้เ่ป็นสิ�งที�ข��พัเจ่��จ่ะทำ� แลัะอย�กทำ�
ทนัททีี�ทำ�ได�

  สมยันั�นคำ�่ใช่�จ่�่ยสำ�หรบัง�นเผู้ยแผู้ค่ำอ่ 10,000 กลิัเดอร์
ต์�มคำ�่เงินเนเธอรแ์ลันดส์มยักอ่นหรอ่เท�่กบัคำ�่จ่��งหนึ�งปี 
ข��พัเจ่��ทำ�ง�นในโกดงัสินคำ��ต์�มเดมิแลัะร�วฤดรู�อนปี  
1981 ข��พัเจ่��มเีงิน 10,000 กลิัเดอร ์แลัะอ�ยคุำรบ 18 ปี
พัอด ีคำณุ์พัอ่ซึู�งเป็นประธ�นส�ข�บอกว�่ข��พัเจ่��อ�ยนุ�อย
ไปสำ�หรบัง�นเผู้ยแผู้ ่ประธ�นท�องถึิ�นแลัะประธ�นคำณ์ะ
เผู้ยแผู้ก็่บอกเช่่นนั�น เวลั�นั�นท�่นต์�องอ�ยุ 19 ปี แต์่ ในวนั
เกดิปีที� 18 ข��พัเจ่��ไปพับแพัทยแ์ลัะทนัต์แพัทยด์�วยต์วัเอง
แลัะให�พัวกเข�กรอกข�อมลูัส่วนของต์นในใบสมัคำรเป็นผูู้�
สอนศั�สน�ของข��พัเจ่��

  ข��พัเจ่��จั่ดก�รให�ผูู้�นำ�สัมภั�ษณ์์แลัะส่งใบสมคัำร จ่�กนั�น
ก็รอ ข��พัเจ่��ไมท่ร�บว�่คำณุ์พ่ัอซึู�งเป็นประธ�นส�ข�ได�รบั
จ่ดหม�ยฉบบัหนึ�ง ใบสมคัำรถึกูส่งคำน่ให�ท�่นพัร�อมกบัแจ่�ง
ว�่ข��พัเจ่��อ�ยุน�อยไป แต์ท่�่นยงัไมอ่ย�กบอกข��พัเจ่�� ด�วย
เหต์นีุ�จ่งึเก็บจ่ดหม�ยไว� ในกระเป๋�สูทของท่�นหลั�ยสัปด�ห์
โดยไม่ ให�ข��พัเจ่��รู� โช่คำดทีี�ระหว�่งนั�นท�่นได�รบัจ่ดหม�ย
แจ่�งอกีฉบบัหนึ�ง บอกว�่ในบ�งสถึ�นก�รณ์์เจ่��หน��ที�ชั่ �น
ผูู้� ใหญ่ยนิดี ให�เย�วช่นไปก่อนเวลั�เม่�อพัวกเข�เต์รยีมต์วัดี
แลั�ว ไมน่�นข��พัเจ่��ก็ ได�รบัเรยีกให�รบัใช่� ในคำณ์ะเผู้ยแผู้่
องักฤษ ลัอนดอนอสีต์ ์ง�นเผู้ยแผู้ก่ลั�ยเป็นพัรต์ลัอดชี่วติ์

    พรจัากพระเจั�า
  ส�มเดอ่นหลังักลับัจ่�กง�นเผู้ยแผู้ ่ข��พัเจ่��พับรกัของ

ชี่วติ์ ปีต์อ่ม�เร�แต์ง่ง�นแลัะผู้นึกกนัในพัระวหิ�รลัอนดอน  
องักฤษ เศัรษฐกิจ่ยังไมด่ ีแต์ข่��พัเจ่��มงี�นทำ�ต์ลัอดแลัะห�

เลัี �ยงคำรอบคำรวัได� มอี�ห�รบนโต์ะ๊แลัะมีหลังัคำ�คำลัมุศีัรษะ
เสมอ

  พัระคำมัภัรีข์�อนี�กลั�ยเป็นข�อโปรดของข��พัเจ่��สมยัเป็นผูู้�
สอนศั�สน� “ต์ร�บเท�่ที�ลักูจ่ะรกัษ�พัระบญัญตั์ขิองพัระผูู้�
เป็นเจ่��ลักูจ่ะรุง่เรอ่งอยู่ ในแผู่้นดนิ” ( แอลัม� 36:1 ) ข��พัเจ่��
ต์ดัสินใจ่ทำ�สิ�งที�คำณุ์พัอ่ทำ�โดยมพีัระคำมัภัรีข์�อนี�เป็นเคำร่�อง
นำ�ท�ง คำอ่อยู่ ในเนเธอรแ์ลันดแ์ลัะสร��งศั�สนจ่กัรในแผู้น่
ดนิเกดิ

  ปัจ่จ่บุนัส�ข�เล็ักๆ ที�ข��พัเจ่��เต์บิโต์ม�เป็นวอรด์ที�
หลั�นๆ ของเร�ช่อบม�รวมกนัในปฐมวยัใหญ่ๆ กบัเพั่�อน
ม�กม�ยหลั�ยคำน ลักูช่�ยเร�มอี�ชี่พัที�ดแีลัะมีอ�ห�รบนโต์ะ๊  
ข��พัเจ่��มองเห็นว�่ก�รต์ดัสินใจ่ของข��พัเจ่��มผีู้ลัต์อ่คำนรุน่
หลังัผูู้�ปร�รถึน�จ่ะให�พัระเจ่��ม�กอ่นเช่่นกนัในชี่วติ์พัวกเข�

  ข��พัเจ่��สำ�นึกคำณุ์ที� ได�เรยีนรู�แต์เ่นิ�นๆ ในชี่วติ์ว�่ก�ร
ต์ดัสินใจ่ที�ถึกูต์�องที�สุดคำอ่ก�รเอ�ช่นะคำว�มกงัวลัท�งโลัก
แลัะให�พัระบดิ�บนสวรรคำม์�กอ่น พัระองคำป์ระท�นพัรที�
ข��พัเจ่��จ่ะไมม่วีนัรู�ถึ��ไมต่์ดัสินใจ่แบบนั�น ◼                  

  ครอบ่คร่วข้องเอ็ลเดอร์และซิิสเตอร์บู่มในป่ั่ 2019 
ต่�งแต่น่�นม่หลานสาวอ่กคนเกดิ เนเธีอร์แลืนด์

เบรดา
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      โดย แคธีรีน โที่มสั

  เซมินาร่ัและสถ่าบินั

      พัิจ่�รณ์�ถึงึคำว�มยิ�งใหญข่องของขวญัที�พัระผูู้�ช่่วย
ให�รอดประท�นแก่บตุ์รธดิ�ของพัระผูู้�เป็นเจ่��เม่�อ
พัระองคำเ์ต็์มพัระทยัยอมทำ�ให�แผู้นของพัระบดิ�

เกดิสัมฤทธิผู้ลั ในสภั�ก่อนเกดิ เม่�อพัระบิด�บนสวรรคำข์อง
เร�ต์รสัว�่ “เร�จ่ะส่งใคำรไปเลั�่? ” พัระผูู้�ช่่วยให�รอดทรงต์อบ
อย�่งออ่นน�อมว�่ “ข��พัระองคำอ์ยูท่ี�นี� , ขอทรงส่งข��พัระองคำ์
ไปเถึดิ” ( อับร�ฮััม 3:27 ) แลัะทรงประก�ศัต์อ่ไปว�่ “พัระบดิ�,  
ขอให�บงัเกิดขึ �นต์�มพัระประสงคำข์องพัระองคำเ์ถึดิ, แลัะให�
รศััมภีั�พัเป็นของพัระองคำต์์ลัอดก�ลั” (  โมเสส 4:2 )

  เพัร�ะคำว�มรกัของพัระองคำท์ี�มตี์อ่เร�ทำ�ให�พัระเยซูู
คำรสิต์ท์รงเสนอต์นเป็นพัระผูู้�ช่่วยให�รอดของเร� 1  อย�่งไร
ก็ต์�ม ก�รต์อบสนองของซู�ต์�นต์อ่แผู้นของพัระบิด�เป็น
คำว�มเห็นแกต่์วั ถึงึแม�เข�จ่ะอ��งว�่เข�จ่ะ “ ไถึม่นุษยช่�ต์ิ
ทั �งปวง” (ด ู โมเสส 4:1 ) แต์เ่ข�ก็ ไมอ่�ส�เป็นผูู้�ช่่วยให�เร�
รอด เข�ไมส่นใจ่ที�จ่ะทนทกุขห์รอ่ต์�ยเพั่�อใคำร เข�จ่ะไม่
หลัั�งเลัอ่ดสักหยดของเข�เพั่�อเร� เข�ต์�องก�รรศััมภีั�พั 
เกยีรต์ ิแลัะอำ�น�จ่ของพัระผูู้�เป็นเจ่��โดยไมสู่ญเสียอะไรเลัย 
 .   .   .  เข�จ่ะอยูสู่งสุด แลัะไมม่ี ใคำรก��วหน��ได�” 2 

ความตุ่างท่ี่�ช่ดัเจนรัะห้วา่ง  

 พัระผูู้�ช่่วยให�รอดกับปฏิปิักษ์  

กัารเปรย้่บัเทั้ย้่บัความื่แตกัตา่งระหวา่งพระเย่ซึ่ ้
ครส่ิ่ตก์ับััซึ่าตานี้จะช่่วย่ใหเ้ราซึ่าบัซ้ึ่ �งในี้พระพนัี้ธิกัจ่ 

ขึ้องพระผ้ช่้่วย่ใหร้อดและรกััทั้กุัส่ิ่�งย่่�งกัวา่เดม่ื่

  ในท�งต์รงกนัข��ม ทกุสิ�งที�พัระเยซูคูำรสิต์ท์รงทำ�แลัะ
จ่ะทำ�นั�นเป็นแรงจู่งใจ่จ่�กคำว�มรกัที�สมบรูณ์์แบบของ
พัระองคำที์�ทรงมตี์อ่เร� (ด ู 2 นีไฟื้ 26:24 ) แลัะคำว�ม
ต์�องก�รที�จ่ะยกยอ่งพัระบดิ�บนสวรรคำ ์(ด ู ยอหน์ 8:28–29 ) 
เป็นคำว�มออ่นน�อมถึอ่มต์นแลัะแรงบันด�ลัใจ่เม่�อคำดิว�่  
“พัระเยซูคูำรสิต์ท์รงเปี� ยมด�วยคำว�มรกัลัำ ��ลึักขณ์ะทรงทน
ต์อ่คำว�มเจ็่บปวด คำว�มโหดร��ย แลัะคำว�มอยตุ์ธิรรมที�เร�
ไมอ่�จ่เข��ใจ่ได� เพัร�ะคำว�มรกัที�มตี์อ่เร� พัระองคำจ์่งึทรง
เอ�ช่นะอปุสรรคำที� ไมอ่�จ่เอ�ช่นะได�ด�วยวธิอ่ี�น  .   .   .  เพั่�อ 
เร�จ่ะเอ�ช่นะคำว�มเจ็่บปวด คำว�มโหดร��ย แลัะคำว�ม 
อยตุ์ธิรรมของโลักนี� ได� อกีทั �งช่่วยเหลัอ่ ให�อภัยั แลัะเป็นพัร 
เช่่นกนั” 3  โอ ช่่�งแสนอัศัจ่รรย์ ใช่่ไหมที�เร�ร�องเพัลังว�่  
“ โอ ช่่�งแสนอัศัจ่รรย ์พัระองคำท์รงหว่งใยฉัน แม�ว�ยชี่วนั
ทรงยอม” 4 

  ในพัระคำมัภัรีม์กี�รเปรยีบเทยีบม�กม�ยระหว�่งพัระ
อปุนิสัยของพัระเยซูคูำรสิต์ก์บัปฏิปิักษ์ ก�รต์รวจ่สอบก�ร
เปรยีบเทยีบนั�นช่่วยให�เร�เข��ใจ่ขอบเขต์คำว�มรกัที�สมบรูณ์์
แบบของพัระผูู้�ช่่วยให�รอดของเร�        
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 ซูาตาน  พระเยซู้คริสต์

 “มารั ด่จ สิงโตคำาราม  เดินวนเวย่นเท่ี่�ยวเสาะห้าคนท่ี่�มนั
จะกดักินได�” ( 1 เปีโตุรั 5:8 ) และ “ข้�นไปี ลงมา, เท่ี่ยว

ไปีเท่ี่ยวมาอย้ใ่นแผู้น่ดินโลก, โดยห้มายมั�นจะที่ำาลายจิตุ
วญิญาณมน่ษย”์ ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 10:27 )

 “เรัาเป็ีน คนเลืี�ยงแกะที่ี�ด ี คนเล่�ยงแกะท่ี่�ด่ยอ่มสละช่่วติุของตุน
เพื�อฝง้แกะ  .   .   .  และเรัาสละช่่วติุเพื�อฝง้แกะ  .   .   .  เรัาสละช่่วติุ

ของเรัาเพื�อจะรัับิช่่วติุนั�นคืนมาอ่ก ไม่ม่ใครัชิ่งช่่วติุไปีจากเรัาได�  
แตุ่เรัาสละช่่วติุตุามท่ี่�เรัาตุั�งใจเอง” ( ยอห์้น 10:11, 15, 17–18 )

 “เขากบิฏิตุ่อเรัา, โดยกล่าววา่, ป็ระที่านเกยีรตขิองพระองค์ให�
ข�าพระองค์เถดิ,  ซ้� งคืออำานาจของเรัา; และเขาที่ำาให้�ไพร่ัพล
ของสวรัรัคห์้น้�งในสามส่วนห้นัห้ลงัให้�เรัาด�วย เพรัาะสิที่ธิ�

เสร่ัของพวกเขา” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 29:36 )

 “เรัาไม่ได�ที่ำาอะไรัตุามใจช่อบิ พรัะบิิดาที่รังสอนเรัา  .   .   .  
เรัาที่ำาตุามช่อบิพรัะที่ยัของพรัะองคเ์สมอ  .   .   .  เราถวาย
พระเกยีรตแิด่พระบิดาของเรา   .   .   .  เรัาไม่ได�แสวงห้า

เก่ยรัติุของเรัาเอง” ( ยอห์้น 8:28–29, 49–50 )

 เขา “แพร่งานแห่งความมืด  และความน่าชิ่งช่งัตุลอด
ที่ั�วผู้นืแผู้น่ดิน, จนเขาลากเอาผู้้ �คนลงไปีส่้ความพินาศ

สิ�น, และไปีส่้นรักอนัเป็ีนนิจ” ( ฮ่ลามนั 6:28 )

 “เรัาเป็ีน ความสว่างของโลืก  คนท่ี่�ตุามเรัามาจะไม่ตุ�องเดิน
ในความมืด แตุ่จะม่ความสวา่งแห่้งช่่วติุ” ( ยอห์้น 8:12 )

 เขา “ห้มายมั�นจะที่ำาลายสิที่ธิ� เสร่ัของมน่ษย,์”  
( โมเสส 4:3)  และ “แสวงหาเพื�อจัะให�มนุษ์ย์ที่ั�งป็วง 

เศร�าหมอง  เห้มือนตุวัเขา” ( 2 น่ไฟั 2:27 )

 “เรัามาเพื�อพวกเขาจะได�ช่่วติุและจะได�อยา่งครับิ 
บิริับ้ิรัณ์” ( ยอห์้น 10:10 ) และ “ ปีรัะกาศอิสรัภาพ 

แก่พวกเช่ลย ปีรัะกาศแก่คนตุาบิอดวา่จะได�เห็้นอ่ก  
ปีล่อยผู้้ �ถ้่กบ่ิบิบิงัคบัิให้�เป็ีนอิสรัะ” ( ล้กา 4:18 )
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ขอให�เร� “พิันิจ่พิัเคำร�ะหพ์ัระคำณุ์อนัยั�งยน่ [ของพัระผูู้�ช่่วยให�รอด] พัระเมต์ต์�อันไร�ขดีจ่ำ�กดั [ของพัระองคำ]์” 
อย�่งสมำ��เสมอแลัะช่่�นช่มคำว�มจ่รงิที�ว�่เพัร�ะพัระองคำ ์“เร�จ่งึได�รบัของขวญัแหง่ชี่วติ์ชั่�วนิรนัดร”์ 5  ◼ 

 เขา “ไม่คำ�าจุันล้ืกๆ ของเขา  ในวนัส่ดที่�าย” ( แอลมา 30:60 )  
“ปี�อยอคนเห้ล่านั�น, และนำาพวกเขาไปีจนเขาลากเอาจิตุวญิญาณ
คนเห้ล่านั�นลงนรัก” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 10:26 ) “จน
เขาจบัิพวกน่�ไว�ด�วยโซ่อนัน่าพรัั�นพร้ังของเขา” ( 2 น่ไฟั 28:22) 

 “เรัาอย้ท่่ี่ามกลางเจ�า, และเป็ีน ผู้้�วงิวอนพระบิดาแที่นเจั�า ”  
( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 29:5 ) “แม�พรัะเยซ้

คริัสตุ,์ ผู้้ �วงิวอนแที่นเจ�า, ผู้้ �ร้ั�ความอ่อนแอของ
มน่ษยแ์ละร้ั�วา่จะช่่วยคนเห้ล่านั�นท่ี่�ถ้่กล่อลวงได�

อยา่งไรั” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 62:1 )

 “เขา ยั�วยุใจัมนุษ์ย์  ให้�ขดัแย �งด�วยความโกรัธ” ( 3 น่ไฟั  
11:29 ) และเขา “ปีล่กปัี�นคนเห้ล่านั�นส่้ความช่ั�วช่�าสามานย์

ให้�ตุ่อตุ�านสิ�งท่ี่�ด่” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 10:20 )

 “เรัามอบิสนัติุส่ขไว�กบัิพวกท่ี่าน สันตสุิขของเราที่ี�
ให�กบัท่ี่านนั�น  เรัาไม่ได�ให้�อยา่งท่ี่�โลกให้� อยา่ให้�ใจ

ของท่ี่านเป็ีนท่ี่กข ์อยา่กลวัเลย” ( ยอห์้น 14:27 )

 เขา “ที่ำาให้�ความคิดของคนท่ี่�ไม่เชื่�อมืดมนไปี” ( 2 โคริันธ์  
4:4)  “คิดจะม่อำานาจเห้นือปีรัะจกัษพ์ยานของเจ�า” ( ห้ลกั

คำาสอนและพนัธสญัญา 10:33 ) และ “มาและ นำาแสงสว่าง
แลืะความจัริงไป็ ” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 93:39 )

 “ห้ากเจ�าจะถ่าม, เจ�าจะได�รัับิการัเปิีดเผู้ยมาเติุมการัเปิีด
เผู้ย, ความร้ั�มาเติุมความร้ั�, เพื�อเจ�าจะร้ั�ความล่�ลบัิและสิ�งท่ี่�
ส่งเสริัมความสงบิส่ข—สิ�งนั�นท่ี่�นำามาซ้�งป่ีติุ, สิ�งนั�นท่ี่�นำา
มาซ้�งนิรัันดรัแห่้งช่่วติุ ฉัะนั�น, คนท่ี่�ขาดปัีญญา, กใ็ห้�เขา
ขอจากเรัา, และ เราจัะให�เขาด�วยใจักรุณา  และห้าตุำาห้นิ

เขาไม่ ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 42:61, 68 )
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     เ จ่น แมนนิง เจ่มส์เหน่�อยกับก�ร 
เดนิ แต์เ่ธอปฏิเิสธที�จ่ะหยดุเดนิ
  ลักูช่�ยคำนโต์ของเธอ ซิูลัเวสเต์อร ์ 

โต์พัอที�จ่ะเดนิข��งๆ เกวยีน แต์่ไซู
ลั�ส ลักูน�อยของเธอที�เกดิระหว�่ง
ท�งยงัคำงต์�องให�เธออุ�ม เร่�องนี�เกดิ
ขึ �นในปี 1847 แลัะหลังัจ่�กนั�นไม่
น�นคำรอบคำรวัเจ่มส์ก็จ่ะม�อยู่ ใน
กลุ่ัมผูู้�บกุเบกิแรกที�ม�ถึงึหบุเข�เกรท
ซูอลัทเ์ลัคำ

  ก�รเดนิท�งไกลัไม่ ใช่่เร่�องแปลัก
สำ�หรบัเจ่น

  เม่�อสี�ปีกอ่น คำรอบคำรวัของเธอออก
จ่�กบ��นในเมอ่งฝั่� งต์ะวนัออกเพั่�อ
สมทบกบัวสุิทธชิ่นในนอวซึูู�งอยูร่มิ
ช่�ยแดนต์ะวนัต์ก ก�รเดนิท�งคำวรใช่�
เวลั�เพัยีงสองส�มวนัท�งแมน่ำ �� แต์่
เน่�องจ่�กเวลั�นั�นคำนผู้วิดำ�หลั�ยคำน
เป็นท�สในสหรฐั คำรอบคำรวัเจ่นจ่งึ
ต์�องแสดงเอกส�รต์�่งๆ เพั่�อพิัสูจ่น์
อสิรภั�พัของพัวกเข�อยูบ่่อยคำรั �ง แลัะ
บ�งแหง่มกีฎหม�ยที�เข�มงวดป� องกนั
ไม่ ให�คำนผู้วิสีเดนิท�งผู้�่นพั่ �นที�นั�น  
รวมถึงึเก็บคำ�่ธรรมเนียมคำนลัะ 500 
ดอลัลั�ร์ ในก�รเดนิท�งผู้�่น

  อ�จ่เป็นเพัร�ะคำ�่ธรรมเนียมอันโหด

ร��ยเช่่นนี�หรอ่อคำต์อิ่�นๆ ลักูเรอ่แมน่ำ ��
จ่งึปฏิเิสธที�จ่ะพั�เจ่นแลัะสม�ชิ่กใน
คำรอบคำรวัเดนิท�งให� ไกลักว�่นี� ด�วย
คำว�มมุง่มั�น พัวกเข�ทิ �งข��วของ
ม�กม�ยแลัะเดนิเท��พัร�อมกบัสิ�งของ
เท�่ที�จ่ะบรรทุกไปได�

  คำรอบคำรวัของเจ่นเดนิไกลักว�่ 800 
ไมลั ์(1,287 กม.) พัวกเข�เดนิผู้�่นวนั
ที�อบอ��วแลัะคำน่เดอ่นมด่ เม่�อพัวก
เข�เดนิทะลัปุ่� นอนอยู่ ใต์�ท�องฟื้� �ที�
เปิดโลัง่ เม่�อพัวกเข�ต์่�น เส่ �อผู้��ของ
พัวกเข�ข�วโพัลันด�วยนำ ��คำ��งแข็ง

  “เร�เดนิจ่นรองเท��ข�ดไมม่ชิี่ �นด ี 
จ่นเท��ของเร�เริ�มเจ็่บ แต์ก แลัะเลัอ่ด
ไหลั” เจ่นจ่ำ�ได�ว�่ “ .   .   .  เร�ขอให�พัระ
ผูู้�เป็นเจ่��พัระบดิ�ผูู้�เป็นนิรนัดรท์รง

  เจนชื่�นช่มยนิด่
ตุลอดการัเดินที่าง
  เรัามืค่วิามืมืุ่งมืั�นท่ี่�จะเดินที่างไป
จนถึงจุดห้มืายด้วิยศรััที่ธาเช่นเดย่วิ
กัับเจน แมืนนิง เจมืส์ห้รืัอไม่ื?

สตรียุคแรกของการฟื� นฟ้

รกัษ�เท��ของเร� แลัะคำำ�สวดอ�อนวอน
ของเร�ก็ ได�รบัคำำ�ต์อบ” 1 

  ระหว�่งอดทนกบัก�รเดนิท�งอนั
แสนทรหดนี� เจ่นร�องเพัลังสวดกบัพัอ่
แมพี่ั�น�องของเธอเพั่�อสรรเสรญิพัระผูู้�
เป็นเจ่�� สุดท��ย หลังัจ่�กเดนิไปเกอ่บ
ส�มเดอ่น พัวกเข�ก็ม�ถึึงนอว ูหลั�ย
ปีต์อ่ม� เม่�อวสุิทธชิ่นผูู้�เปี� ยมศัรทัธ�
ออกเดนิท�งข��มที�ร�บ เจ่นเป็นหนึ�ง
ในผูู้�บกุเบกิกลัุม่แรกที�เริ�มเดนิบนเส�น
ท�งนั�น ◼

     อ�างองิ
 1. “The Autobiography of Jane Manning James,” 

history.ChurchofJesusChrist.org/article/jane- 
manning- james- life- sketch.
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โจัเซูฟ สมธิีสอนอะไรเกี�ยวกบั
ความตายแลืะการฟื� นคืนชี่วติ?

         โ จ่เซูฟื้ สมิธเรยีนรู�ผู้�่น
ก�รเปิดเผู้ยว�่ทุกคำน
ที�ต์�ยจ่ะฟ่ื้�นคำน่ชี่วติ์

แลัะมชีี่วติ์อกีคำรั �งเพัร�ะ
พัระเยซูคูำรสิต์ ์(ด ู หลักัคำำ�
สอนแลัะพันัธสัญญ�  
29:26 ) ต์อ่ไปนี�เป็นหลักัคำำ�
สอนที�มคีำว�มหวงัซึู�งท�่น
แบง่ปัน           

 อ�างองิ
    1.   คำาสิ่อนี้ขึ้องประธิานี้ศาสิ่นี้าจกััร: โจเซึ่ฟ สิ่มื่ธ่ิ   (2007), 191 ดเูพัิ�มเต์มิ  

“คำรอบคำรวั: ถึ�อยแถึลังต์อ่โลัก”   ChurchofJesusChrist   .org 
     2.   คำาสิ่อนี้: โจเซึ่ฟ สิ่ม่ื่ธิ   191.
     3.   คำาสิ่อนี้: โจเซึ่ฟ สิ่ม่ื่ธิ  186.
     4.   คำาสิ่อนี้: โจเซึ่ฟ สิ่ม่ื่ธิ  186 .

 ความตายเป็็นส่วนหนึ�งของแผู้นของ
พระผู้้�เป็็นเจั�า
  “มนัยากท่ี่�ข�าพเจ�าจะม่ช่่วติุอย้บ่ินแผู้น่ดินโลก
และเห็้น [พ่�น�องของข�าพเจ�า คือ อลัวนิ และ
ดอน คาร์ัลอส]  .   .   .  ถ้่กพรัากจากเรัาในวยัห้น่่ม
ของพวกเขา  .   .   .  แตุ่ข�าพเจ�าที่รัาบิวา่เรัาควรั
นิ�งเส่ยและร้ั�วา่นั�นมาจากพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าและก�ม
ห้น�าที่ำาตุามพรัะปีรัะสงคข์องพรัะองค”์ 2 

 การสนที่นา
  ค ำาสญัญาของการัฟืั� นคืนช่่วติุ
ที่ำาให้�ท่ี่านม่ความห้วงัและสนัติุ
อยา่งไรั ท่ี่านจะแบ่ิงปัีนความ
จริังเห้ล่าน่�กบัิผู้้ �อื�นอยา่งไรั?

 ความตายเป็็นเรื�องชั่�วคราว
  “บิรัรัดาญาติุและมิตุรัสห้าย [ของเรัา] ถ้่ก
แยกจากร่ัางกายเพ่ยงช่่วงสั�นๆ เท่ี่านั�น” 3 

อสีเต์อร์
 29 ม่นาคม–4 เมษายน

 คนช่อบธีรรมไม่จัำาเป็็นต�องกลืวั
  “เรัาม่เห้ตุ่ผู้ลท่ี่�จะม่ความห้วงัอนัส้งส่ดและ
การัปีลอบิปีรัะโลมสำาห้รัับิคนตุายของเรัาไม่
วา่จะเป็ีนใครักต็ุามบินแผู้น่ดินโลก” 4 

 มคีวามหวงัแม�ในความอาลืยั
  “ใจผู้มอาลยัคนท่ี่�ถ้่กพรัากไปีจากเรัากจ็ริัง  
แตุ่ไม่สิ�นห้วงั เพรัาะผู้มจะได�พบิพวกเขา
อ่กครัั� งและอย้ก่บัิพวกเขา” 1 
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พระผู้้�เป็็นเจั�าที่รงอวยพร 
คนที่ี�รับใช่�พระองค์อย่างไร?

         หลังัจ่�กถึกูเรยีกให�
จ่�กคำรอบคำรวัเพั่�อ
รบัใช่�ง�นเผู้ยแผู้ ่ 

โทมสั บ.ี ม�รช์่ได�รบัสัญญ�
พัรม�กม�ยสำ�หรบัก�รเสีย
สลัะที�เข�ทำ�เพั่�อรบัใช่�  
(ด ู หลักัคำำ�สอนแลัะพันัธ
สัญญ� 31:2, 5, 7 )

  นอกจ่�กบร�เดอรม์�รช์่
แลั�ว หลั�ยคำนได�รบัพัร
เน่�องจ่�กพัวกเข�พัย�ย�ม 
จ่ะกอ่ต์ั �งศั�สนจ่กัรที� ได�รบั
ก�รฟ่ื้�นฟูื้ของพัระเจ่��ทั�วโลัก  
ต์วัอย�่งหนึ�งคำอ่โยฮัันน์แลัะ
เทเรเซีูย ฮูัเบอร ์ซึู�งช่่วยกอ่
ต์ั �งศั�สนจ่กัรในออสเต์รยี
ช่่วงต์�นทศัวรรษ 1900            

 อ�างองิ
    1.   ด ู“ส�ข�แรกในออสเต์รยี” 

 ChurchofJesusChrist.org/study/
history/global- histories  

 การสนที่นา
  พรัะเจ�าที่รังอวยพรัท่ี่านและ
ครัอบิครััวของท่ี่านอยา่งไรั 
เมื�อท่ี่านรัับิใช่�พรัะองค?์

 หลักัคำำ�สอนแลัะ
พัันธสัญญ� 30–36

 5–11 เมษายน

 ศรัที่ธีาในใบหน�าของ
ความทุี่กข์
  เมื�อครัอบิครััวฮ้เบิอร์ัรัับิบิพั
ติุศมาเข�าส่้ศาสนจกัรัและออก
จากนิกายคาที่อลิก ศาสนาท่ี่�
โดดเด่นของออสเตุร่ัย ปัีญห้า
ที่างสงัคมและกฎห้มายเกิด
ข้�นมากมาย เมื�อผู้้ �คนร้ั�วา่ล้กๆ  
ครัอบิครััวฮ้เบิอร์ัไม่ได�เข�า
ร่ัวมการัสารัภาพผู้ดิ พวกเขาข้่
วา่จะนำาเดก็ออกจากบิ�านของ
พวกเขา บิางคนถ้่งกบัิบิอกให้�
เที่เรัเซ่ยทิี่�งโยฮนัน์

 พรแลืะโอกาสใหม่ๆ
  ห้ลงัจากสงครัามโลกครัั� งท่ี่�
ห้น้�ง ข�อจำากดัที่างศาสนาท่ี่�
ผู้า่นมาที่ลายลง ที่ำาให้�ผู้้ �คนใช่�
ศรััที่ธาอยา่งอิสรัะมากข้�น  
พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าที่รังเฝ�ามอง
ครัอบิครััวฮ้เบิอร์ัขณะท่ี่�พวก
เขายงัคงแบ่ิงปัีนพรัะกิตุติุค่ณ
ตุ่อไปี และในไม่ช่�ากเ็กิดสา
ขาเลก็ๆ ท่ี่�เริั�มปีรัะช่่มกนัใน
ย่ �งฉัางของครัอบิครััวฮ้เบิอร์ั  
โยฮนันไ์ด�รัับิการัเร่ัยกให้�รัับิ
ใช่�เป็ีนปีรัะธานสาขาคนแรัก
ในออสเตุร่ัย เขารัับิใช่�เป็ีน
เวลา 25 ป่ี 1 

  โยฮ่ันน์และเที่เรเซ่ิย ฮัเูบ่อร์พร้อมด้วยลกูๆ ข้องพวกเข้าใน
ช่้วงปั่ระมาณป่ั่ 1898 

  บ่่นที่กึสมาชิ้กภาพข้องโยฮ่ันน์ ฮัเูบ่อร์ 

  พธ่ิีนม่สการวสุิที่ธิีช้นยคุสุดท้ี่ายคร่�งแรกในออสเตร่ยจ้ด่ข้ึ�นใน
ยุ้งฉางข้องครอบ่คร่วฮัเูบ่อร์ ตามที่่�เห็นในภาพ   ล่า
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พระผู้้�เป็็นเจั�าที่รงรวบรวมเราอย่างไร?

         พัระผูู้�ช่่วยให�รอด
ทรงบญัช่�ให�เร�  
“เป็นนำ ��หนึ�งใจ่

เดยีวกนั” พัระองคำต์์รสัว�่  
“ห�กเจ่��ไมเ่ป็นนำ ��หนึ�งใจ่
เดยีวกนัเจ่��ก็มิ ใช่่ของเร�”  
( หลัักคำำ�สอนแลัะพันัธ
สัญญ� 38:27 ) วธิหีนึ�งที�เร�
จ่ะเป็นนำ ��หนึ�งใจ่เดยีวกนั
คำอ่ก�รรวมต์วักัน

  ประธ�นเฮันรยี ์บ.ี อ�ย
รงิก ์ที�ปรกึษ�ที�สองใน
ฝ่่�ยประธ�นสูงสุด
สอนว�่ “พัระบิด�
บนสวรรคำท์รง
ต์�องก�รรวบรวม
แลัะอวยพัร
คำรอบคำรวั
ของพัระองคำ์
ทั �งหมด” 1   
นี�คำอ่ส�มวธิทีี�
เร�ส�ม�รถึรวม
กนัแลัะเป็นหนึ�ง
เดยีวกนัด�วยศัรทัธ�          

 1. รวมตวักนัในที่ี�เดยีว
  ในยค่แรักๆ ของการัฟืั� นฟั้ พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าที่รังบิญัช่าให้�วส่ิที่ธิ
ช่นของพรัะองค ์“รัวมเข�ามาในสถ่านท่ี่�แห่้งห้น้�ง  .   .   .  เพื�อ
เตุร่ัยมใจพวกเขาให้�พรัักพรั�อมถ่�วนท่ี่กสิ�ง” ( ห้ลกัคำา
สอนและพนัธสญัญา 29:8 )

  วส่ิที่ธิช่นยค่ส่ดที่�ายในยค่แรักจะมารัวมตุวักนัใน
ห้ลากห้ลายพื�นท่ี่� เช่่น โอไฮโอ มิสซ้ร่ั อิลลินอยส์  
ยท้ี่าห์้ และองักฤษ การัรัวมตุวักนัช่่วยให้�สมาชิ่ก
แขง็แกร่ังข้�นและเป็ีนการัสรั�างศาสนจกัรั

 อ�างองิ
    1.   เฮันรยี ์บ.ี อ�ยรงิก,์ “ก�รรวบรวม

คำรอบคำรวัของพัระผูู้�เป็นเจ่��,”  
 เล้ย่โฮนี้า,  พั.คำ. 2017, 20–21.

     2.   เดลั จ่.ี เรนลันัด,์ “ประวตั์ิ
คำรอบคำรวัแลัะง�นพัระวหิ�ร:  
ก�รผู้นึกแลัะก�รเยยีวย�,”  
 เล้ย่โฮนี้า,  พั.คำ. 2018, 49 .

 การสนที่นา
  ท่ี่านได�รัับิพรัอะไรับิ�างจาก
การัรัวมตุวักบัิวส่ิที่ธิช่นอื�นๆ? 
ท่ี่านได�รัับิพรัจากการัช่่วยพรัะ
ผู้้ �เป็ีนเจ�ารัวบิรัวมบ่ิตุรัธิดาของ
พรัะองคอ์ยา่งไรั?

 2. การรวมกนัในที่ี�ซึู�งท่ี่านอย่้
  เมื�อเวลาผู้า่นไปี ผู้้ �นำาศาสนจกัรัเริั�มสนบัิสน่นให้�สมาชิ่กมา

รัวมตุวักนัและสรั�างศาสนจกัรัในบิ�านเกิดของพวกเขา ไม่วา่
สมาชิ่กจะมารัวมกนัท่ี่�ไห้นกต็ุาม พวกเขาสามารัถ่เข�าร่ัวม
การัรัวมตุวักนัของอิสรัาเอลท่ี่�กรัะจดักรัะจาย พรัะเจ�าที่รัง
ปีรัะกาศวา่ “เรัาม่งานสำาคญัยิ�งเกบ็ิ
สะสมไว�, เพรัาะอิสรัาเอลจะได�รัับิ

การัช่่วยให้�รัอด” ( ห้ลกัคำาสอนและ
พนัธสญัญา 38:33 )

 3. การรวมกนัที่ั�งสองด�านของม่าน
  พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าที่รังเร่ัยกเรัา “เพื�อที่ำาให้�เกิดการัรัวม
กนัของผู้้ �ท่ี่�เรัาเลือกไว�”  (ห้ลกัคำาสอนและพนัธ
สญัญา 29:7 ) ซ้� งรัวมถ้่งผู้้ �ท่ี่�เรัารัวมผู้า่นงานเผู้ยแผู้่
ศาสนาและผู้้ �ท่ี่�เรัารัวมอ่กด�านห้น้�งของม่าน เอล็
เดอร์ัเดล จ่. เรันลนัดแ์ห่้งโควรััมอคัรัสาวกสิบิสอง  
สอนวา่ “เมื�อเรัารัวบิรัวมปีรัะวติัุครัอบิครััวและไปี
พรัะวหิ้ารัแที่นบิรัรัพช่นของเรัา พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าจะ
ที่รังที่ำาให้�พรัท่ี่�สญัญาไว�  .   .   .  เกิดข้�นพรั�อมกนัที่ั�ง
สองด�านของม่าน” 2 

 หลักัคำำ�สอนแลัะ
พันัธสัญญ� 37–40

 12–18 เมษายน
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เราจัะเป็็นเหมือน 
เอด็เวร์ิด พาร์ที่ริดจ์ั ได�อย่างไร?

         เ อ็ดเวริด์ พั�รท์รดิจ่ ์
เป็นอธกิ�รคำนแรกของ
ศั�สนจ่กัรของพัระเยซูู

คำรสิต์ท์ี� ได�รบัก�รฟ่ื้�นฟูื้ ด�วย
ประจั่กษ์พัย�นอันมั�นคำง
ของเข� เข�เต็์มใจ่เสียสลัะ
ทกุอย�่งที�เข�มแีลัะอดทน
ต์อ่คำว�มย�กลัำ�บ�กเร่�อย
ม�เพัร�ะเข�รู�ว�่ศั�สนจ่กัร
เป็นคำว�มจ่รงิ          

 เขาเป็็นคนอย่างไร?
  พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าตุรััสวา่ “ห้วัใจ [ของเอด็เวร์ิัด] พิศ่ที่ธิ� ตุ่อเรัา,  
เพรัาะเขาเป็ีนเห้มือนกบัินาธานาเอลในสมยัโบิรัาณ, ซ้� งใน
ตุวัเขาไม่ม่มารัยา” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 41:11 ) 
ห้มายความวา่เอด็เวร์ิัดไม่ม่ความปีรัารัถ่นาท่ี่�จะห้ลอก
ลวงห้รืัอคดโกงผู้้ �อื�น ความตุั�งใจของเขาบิริัส่ที่ธิ�  เห้ตุ่ใด
ค่ณสมบิติัุน่� จ้งม่ความสำาคญัท่ี่�ผู้้ �นำาศาสนจกัรัพ้งม่?

 อ�างองิ
    1.   เอ็ดเวริด์ พั�รท์รดิจ์่  

จ่ดหม�ยถึงึเพั่�อนแลัะ
เพั่�อนบ��นที�เพันสวลิัลั ์ 
  Messenger and 
Advocate  ม.คำ. 1835, 61 .

 การสนที่นา
  ที่ำาไมเอด็เวร์ิัด พาร์ัที่ริัดจจ้์ง
ที่นตุ่อความยากลำาบิากได�
มากมายเช่่นน่� ? แบิบิอยา่งของ
เขาจะช่่วยเรัาได�อยา่งไรัเมื�อ
เรัารัับิใช่�พรัะเจ�า?

 เขาเสียสลืะอะไรบ�าง?
  เมื�อเอด็เวร์ิัดเข�าร่ัวมศาสนจกัรั ครัอบิครััวของบิิดาปีฏิิเสธเขา  
ในฐานะอธิการั เขาจดัการัเรืั�องที่รััพยสิ์นท่ี่�ได�รัับิการัอ่ทิี่ศ
ถ่วายของวส่ิที่ธิช่น เขายงัตุ�องเส่ยสละที่รััพยสิ์นของตุนเอง
ด�วย (ด้  ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 41:9 ) และเผู้ชิ่ญความ
ยากจนแสนสาห้สักบัิครัอบิครััวของเขา เขาถ้่กรัาดด�วยยาง
มะตุอยและขนนก ถ้่กข่มเห้ง และถ้่กจองจำาเพรัาะศรััที่ธา
ของเขา ถ้่งแม�ผู้้ �นำาศาสนจกัรับิางคนจะปีฏิิเสธความเชื่�อ แตุ่
เขายงัคงยด้มั�นในศรััที่ธา เขารัับิใช่�พรัะเจ�าด�วยกำาลงัที่ั�งห้มด
ท่ี่�เขาม่ตุรัาบิจนสิ�นช่่วติุเมื�ออาย ่46 ป่ี (ด้  ห้ลกัคำาสอนและ
พนัธสญัญา 124:19 )

 หลักัคำำ�สอนแลัะ
พัันธสัญญ� 41–44

 19–25 เมษายน

 “ตุั�งแตุ่ผู้มละทิี่�งเรืั�องที่างโลก เรืั�องไรั�สารัะและ
ของเล่นแห่้งเวลาและสมัผู้สั และเตุม็ใจท่ี่�จะรััก
และรัับิใช่�พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าด�วยส่ดใจของผู้ม และม่
พรัะวญิญาณบิริัส่ที่ธิ� ของพรัะองคค์อยนำาที่าง  
จิตุใจของผู้มกพ็องโตุอยา่งตุ่อเนื�องเพื�อคอยรัับิ
สิ�งตุ่างๆ จากพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าจนกวา่รััศม่ท่ี่�ไม่อาจ
อธิบิายได�จะปีรัากฏิตุ่อห้น�าผู้ม” 1 
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         ก �รปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่ต์อ่เพั่�อนแลัะ
เพั่�อนบ��นผูู้�พักิ�รอ�จ่ดนู่�กลัวั  

แม�ว�่เร�จ่ะต์�องก�รช่่วยเหลัอ่เหมอ่น
พัระคำรสิต์ ์แต์บ่�งคำรั �งเร�ไมแ่น่ใจ่ว�่
จ่ะทำ�อย�่งไร

  ขณ์ะพักัอยู่ ในเมอ่งนิวคำ�น�น คำอน
เนต์ทคิำตั์ สหรฐัอเมรกิ� คำรอบคำรวั
ทอมป์สันได�รบัพัรให�มแีฝ่ดหญงิ เม่�อ
เด็กหญงิทั �งสองเกดิกอ่นกำ�หนดแลัะ
มอี�ก�รด�วน์ซิูนโดรม วอรด์ของพัวก
เข�เข��ม�ช่่วยเหลัอ่ สนับสนุนพัวกเข�
ในช่่วงที�เด็กทั �งสองเข��รบัก�รผู้�่ต์ดั
หวัใจ่แบบเปิดแลัะพักัรกัษ�ต์วัที� โรง
พัย�บ�ลัหลั�ยเดอ่น คำว�มต์�องก�ร
บ�งอย�่งเหล่ั�นี� ในช่่วงแรกอ�จ่มอง
เห็นได�ง่�ย สม�ชิ่กคำอยจั่ดอ�ห�ร ดแูลั
เด็ก ทำ�คำว�มสะอ�ดบ��น ช่่วยเหลัอ่
เร่�องคำรสิต์ม์�ส แลัะอ่�นๆ

  แต์ค่ำว�มช่่วยเหลัอ่ด�วยคำว�มรกัไม่
ได�สิ �นสุดลังเม่�อเด็กๆ เต์บิโต์ขึ �นแลัะ
คำว�มจ่ำ�เป็นของพัวกเข�เริ�มชั่ดเจ่น
น�อยลัง เพั่�อนที�รกั ผูู้�นำ� บร�เดอรแ์ลัะ
ซิูสเต์อรผ์ูู้�ปฏิบิตั์ศิั�สนกิจ่พัย�ย�ม
ปรกึษ�กบัคำรอบคำรวัทอมป์สันว�่พัวก
เข�จ่ะช่่วยเหลัอ่ได�อย�่งไร

  “เพั่�อนถึ�มฉันว�่อะไรเป็นสิ�งที�ย�ก” 
ซิูสเต์อรท์อมป์สันพัดู “ฉันบอกว�่วนั
อ�ทติ์ยเ์ป็นวนัที�ย�กลัำ�บ�กเพัร�ะฉัน
กบัส�มมีกัจ่ะยุง่อยูก่บัก�รเรยีกของเร�
แลัะต์�องทิ �งให�ลักูส�วคำนโต์ดแูลัอยูค่ำน
เดยีว เพั่�อนของฉันเสนอจ่ะรบัดแูลัคำู่
แฝ่ดทกุวนัอ�ทติ์ยสั์กสองส�มชั่�วโมง
ทนัท ีเธอทำ�เช่่นนั�นหลั�ยเดอ่น”

  เม่�อเด็กแฝ่ดเข��สู่ช่่วงวยัรุน่ เหล่ั�
ผูู้�นำ�ก็มกันั�งคำยุกบัพัอ่แมเ่พั่�อว�งแผู้น
กจิ่กรรมที�พัวกเข�มส่ีวนรว่มได�แลัะ
ทำ�ให�ฝ่�แฝ่ดรู�สึกสนุกสน�นเช่่นเดยีว
กบัเด็กส�วคำนอ่�น เพั่�อนอกีคำนเช่่ �อ
เชิ่ญเด็กส�วม�ที�บ��นของเธอเพั่�อที�
คำรอบคำรวัทอมป์สันจ่ะได�มส่ีวนรว่มใน
ก�รซู�อมร�องเพัลังประส�นเสียง

  หลังัจ่�กคำรอบคำรวัทอมป์สันย��ยไป 
ที�ยทู�ห ์คำูส่�มภีัรรย�หนึ�งได�รบัมอบ
หม�ยให�ปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่ต์อ่คำรอบคำรวั 
ของพัวกเข� “พัวกเข�มักถึ�มกอ่นไป
เยี�ยมว�่คำว�มต์�องก�รของเร�คำอ่อะไร 
แลัะข�อคำว�มประเภัทใดที�จ่ะเหม�ะกบั
คำรอบคำรวัของเร�ม�กที�สุด” ซิูสเต์อร ์
ทอมป์สันกลั�่ว “พัวกเข�ใช่�เวลั�ใน
ก�รทำ�คำว�มรู�จ่กักบัสม�ชิ่กทุกคำนใน

หลืกัธีรรมของการป็ฏิิบัตศิาสนกจิั

การป็ฏิิบัตศิาสนกจิัต่อผู้้�พกิาร
อย่ากัลวัิท่ี่�จะช่วิยเห้ลือและเร่ัยนร้้ัว่ิาท่ี่านจะช่วิยได้อย่างไรั

คำรอบคำรวั ซึู�งเป็นสิ�งสำ�คำญัเพัร�ะพัี�
น�องของคำนที�มคีำว�มต์�องก�รพัเิศัษ
มกัถูึกมองข��ม” คำูส่�มภีัรรย�มักจ่ะ
เช่่ �อเชิ่ญคำูแ่ฝ่ดให�ม�ทำ�กจิ่กรรมพัเิศัษ
เพั่�อให�คำรอบคำรวัทอมป์สันได�พักัผู้อ่น

  ซิูสเต์อรท์อมป์สันจ่ะแนะนำ�บร�
เดอรแ์ลัะซิิูสเต์อรผ์ูู้�ปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่
ว�่อย�่กลัวัที�จ่ะถึ�มพัอ่แมข่องคำูแ่ฝ่ด
ว�่สิ�งที�ย�กสำ�หรบัพัวกเข�คำอ่อะไร
แลัะจ่ะให�คำว�มช่่วยเหลัอ่อย่�งไร “แคำ่
ย่�นมอ่ออกไป ยิ�งทำ�คำว�มรู�จ่กัคำนนั�น
ม�กเท�่ใด คำณุ์ก็จ่ะยิ�งเข��ใจ่วธิปีฏิบิตั์ิ
ศั�สนกจิ่ต์อ่พัวกเข�ม�กขึ �นเท�่นั�น”        กล
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 แหล่ืงช่่วยเหลืือที่ี�มปี็ระโยช่น์
    1.   เร่ัยนร้ั�เพิ�มเติุมเก่�ยวกบัิปีรัะสบิการัณ์

ของผู้้ �ด้แลใน “ความตุ�องการัพิเศษ  
บิที่เร่ัยนพิเศษ” เลย่โฮนา  มิถ่่นายน  
2020, 28–31

    2.   พิจารัณา  3 น่ไฟั 22:13  “และล้กห้ลาน 
ทัี่�งห้มืด  ของเจ�าจะได�รัับิการัสอนโดย
พรัะเจ�า” (เน�นตุวัเอน) เพรัาะเห้ตุ่ใด
ท่ี่านจ้งคิดวา่พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าที่รังรัวมคำา  
 ทัี่�งห้มืด  ไว�ในนั�น? สิ�งน่� ม่ความห้มาย
ตุ่อท่ี่านอยา่งไรัเมื�อท่ี่านปีฏิิบิติัุศาสน
กิจตุ่อบ่ิตุรัธิดาของพรัะองค?์

3. Disability.ChurchofJesusChrist.org  
ม่ข�อม้ลจำานวนมากใน 10 ภาษา  

 คำาแนะนำาสำาหรับการป็ฏิิบัตศิาสนกจิัต่อผู้้�พกิารแลืะครอบครัวของพวกเขา

    1.   ทำ�คำว�มรู�จ่กักบับคุำคำลัในฐ�นะบคุำคำลัโดยแยกจ่�กคำว�มพักิ�รของพัวก
เข� ถึ�มว�่พัวกเข�ต์�องก�รให�คำณุ์รู�อะไรเกี�ยวกบัพัวกเข� พัวกเข�สนใจ่
อะไร?

    2.   พูัดคำยุกบัพัวกเข�ในลักัษณ์ะที�คำณุ์จ่ะพัดูคำยุกบัผูู้�อ่�นในรุน่ร�วคำร�วเดยีว 
กนักบัพัวกเข� อย่�ลัม่แสดงคำว�มเคำ�รพัผู้�่นนำ ��เสียงแลัะก�รกระทำ� 
ของคำณุ์ อย�่ลัม่พัดูคำยุกบัพัวกเข�โดยต์รง

    3.   อย่�เพักิเฉยต์อ่ผูู้�พักิ�ร ยอมรบัแลัะรวมพัวกเข�เป็นส่วนหนึ�ง ปรกึษ�กบั
สม�ชิ่กแลัะคำรอบคำรวัของพัวกเข�เกี�ยวกบัวธิทีี�พัวกเข�อ�จ่อย�กมส่ีวน
รว่มแลัะรบัใช่�

    4.   สำ�หรบัผูู้�พักิ�รที�อ�ยยุงัน�อย ก�รพัดูสิ�งต์�่งๆ เช่่น “เล่ั�เร่�องเดวดิให�ฉัน
ฟังหน่อยสิ” ช่่วยให�คำรอบคำรวัส�ม�รถึแบง่ปันสิ�งที�พัวกเข�รู�สึกสบ�ยใจ่
ได�

    5.   ก�รเสนอที�จ่ะใช่�เวลั�รว่มกบัเด็กพักิ�รส�ม�รถึทำ�ให�บดิ�ม�รด�ของพัวก
เข�ได�มเีวลั�หยุดพักัเพั่�อหนัไปสนใจ่ลักูคำนอ่�นๆ หรอ่ดแูลัคำว�มต์�องก�ร 
อ่�นๆ แลัะยงัช่่วยสร��งคำว�มเข��ใจ่เร่�องของภั�ระที�ผูู้�ดแูลัต์�องแบกรบัอีก
ด�วย

    6.   เร�ส�ม�รถึให�คำว�มช่่วยเหลัอ่ได�แม�ว�่ท�่นจ่ะไม่ได�อยูต่์รงนั�นด�วยต์นเอง 
ข�อคำว�มให�กำ�ลังัใจ่หรอ่เสียงที�เป็นมติ์รมคีำว�มหม�ยม�ก ท�่นยงัส�ม�รถึ
ซู่�อสินคำ��ออนไลัน์สำ�หรบัวนัเกดิหรอ่คำว�มต์�องก�รอ่�นๆ ได�อกีด�วย ◼   
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 ป็ฏิิบัตศิาสนกจิัด�วยความรัก
  ประธ�นฆวน เมดนิ�กำ�ลังัรบัใช่� ในฐ�นะประธ�นส�ข�

เป็นคำรั �งที�สอง แต์ป่ระสบก�รณ์์นี�คำอ่นข��งแต์กต์�่งออก 
ไป คำร�วนี�เข�ไมส่�ม�รถึมองเห็นผูู้�ที�เข�ปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่
ให� “ผู้มสูญเสียก�รมองเห็นไปทลีัะนิด แต์ผู่้มไม่ได�สูญเสีย
คำว�มส�ม�รถึในก�รรบัใช่�ที�พัระผูู้�เป็นเจ่��ทรงเสนอให�ผู้ม 
ทำ�เสมอ” ประธ�นเมดนิ�กลั�่วจ่�กที�บ��นของเข�ในเมอ่ง
ซูอนร� เม็กซิูโก “ก�รที�ผู้มส�ม�รถึปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่ต์อ่พีั�
น�องของผู้มได�เป็นเกยีรต์อิย�่งหนึ�ง”

  ในช่่วงก�รแพัรร่ะบ�ดของโคำวดิ- 19 ประธ�นเมดนิ�
โทรศััพัทห์�สม�ชิ่กแต์ล่ัะคำนในส�ข�ของเข�เพั่�อดวู�่พัวก

 ศัรทัธ�  ในทกุระดบั
คำว�มส�ม�รถึ
 โดย เมริสซูา วดิดสัิน

  ผู้้ �ช่่วยบิรัรัณาธิการับิริัห้ารั แอปี  Gospel Living 

แ ต์ล่ัะคำนบนแผู้น่ดนิโลักมจี่ดุแข็งแลัะจ่ดุ
ออ่นที�แต์กต์�่งกนั รวมถึึงคำว�มส�ม�รถึ
แลัะข�อจ่ำ�กดั บทคำว�มนี�ประกอบด�วย

สม�ชิ่กส�มคำนของศั�สนจ่กัรซึู�งดำ�เนินชี่วติ์ด�วย
สภั�พัที�ท�งก�รแพัทย์ ให�คำำ�นิย�มว�่เป็นผูู้�พิัก�ร  
ง�นดขีองพัวกเข�พัสูิจ่น์ให�เห็นว�่ โดยเฉพั�ะอย�่ง
ยิ�งเม่�อเป็นเร่�องของก�รต์ดิต์�มพัระผูู้�ช่่วยให�รอด  
พัวกเข� สิ่ามื่ารถึ  ส�ม�รถึช่่วยสร��งอ�ณ์�จ่กัรของพัระองคำ ์ส�ม�รถึสร��งคำว�ม
แต์กต์�่ง แลัะส�ม�รถึเป็นแบบอย�่งให�ผูู้�อ่�นปฏิบิตั์ติ์�มได�อย�่งแน่นอน

เราทุั้กัคนี้สิ่ามื่ารถึช่่วย่สิ่รา้ง
อาณาจกััรขึ้องพระผ้เ้ป็นี้เจา้
ในี้รป้แบับัทั้้�พ่เศษสุิ่ดและ
ทั้รงพลงั

 ฆวน เมดนิา
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เข�เป็นอย�่งไรบ��ง เข�บอกว�่สิ�งนี� ไมเ่พัยีง
แต์ช่่่วยคำนอ่�นๆ เท�่นั�น แต์ย่งัช่่วยให�เข�
รู�สึกเคำรยีดแลัะหดหูน่�อยลังด�วย  
“ ไมว่�่ใคำรจ่ะปฏิบัิต์ศิั�สนกจิ่ต์อ่ผู้มหรอ่ว�่
ผู้มจ่ะปฏิบิตั์ศิั�สนกิจ่ต์อ่ผูู้�อ่�น ก็เป็นก�ร
ปฏิบัิต์ศิั�สนกิจ่นั�นแหลัะที�ทำ�ให�ผู้มได�
รู�จ่กัคำว�มรกัที�แท�จ่รงิของพัระเยซูคูำรสิต์”์

  ประธ�นเมดนิ�กลั�่วว�่เข�ช่อบทำ�ง�น
กบัสม�ชิ่กที�เพัิ�งรบับพััต์ศิัม�โดยเฉพั�ะ  
“คำณุ์ส�ม�รถึเห็นคำว�มแต์กต์�่งที�ชั่ดเจ่น
ระหว�่งชี่วติ์ของพัวกเข�ทั �งกอ่นแลัะ
หลัังบพััต์ศิัม�” เข�กล่ั�ว “คำว�มรกั
เปลีั�ยนแปลังพัวกเข�”

  เม่�อถึ�มถึงึคำว�มท��ท�ยที�ต์�องเผู้ชิ่ญ  
ประธ�นเมดนิ�ไม่ได�กลั�่วถึงึคำว�ม
บกพัรอ่งท�งส�ยต์�ของเข�เลัย เข�กลับั
แสดงคำว�มคำดิเห็นเกี�ยวกบัคำนที� ไม่
ส�ม�รถึเข��รว่มก�รประช่มุศีัลัระลักึใน
แต์ล่ัะสัปด�ห ์รวมถึงึวธิทีี�เข�ต์�องก�รให�
คำนเหลั�่นั�นรู�ว�่มคีำนคำดิถึงึพัวกเข�ม�ก
เพัยีงใด

  “พัรยิ�งใหญท่ี�สุดที�ผู้มได�รบัคำอ่ชี่วติ์ผู้ม
เปลีั�ยนไปด�วยพัระกิต์ต์คิำณุ์” เข�กลั�่ว  
“ก�รต์�บอดไม่ได�เปลัี�ยนแปลังสิ�งนั�นเลัย” ภา
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 นำาคนนับร�อยไป็ที่ี�พระวหิาร
  มสีถึ�นที�เพัยีงไมก่ี�แหง่ที�เฮัเธอร ์นิลัสัน

อย�กอยูน่อกจ่�กพัระวหิ�ร
  “ที�นี� เป็นสถึ�นที�วเิศัษเพัร�ะเป็นพัระ

นิเวศัของพัระเจ่��” เธอพัดู พัระวหิ�ร
ลัอสแองเจ่ลัสิ แคำลัฟิื้อรเ์นียเป็นสถึ�นที� โปรดปร�นของเธออย�่ง
ม�กเน่�องจ่�กเป็นสถึ�นที�ซึู�งเธอรบัใช่�ง�นเผู้ยแผู้ ่ง�นศั�สนพัธิี
ส่วนใหญ่ที�เธอทำ�เสรจ็่สมบรูณ์์ในพัระวหิ�รนั�นเพั่�อสม�ชิ่กใน
คำรอบคำรวัของเธอเอง

  “ฉันไม่เคำยได�พับปู่ของฉัน แต์ฉั่นรู�จ่กัท่�นในพัระวหิ�ร”  
เธอกลั�่ว

  ก�รดำ�เนินชี่วติ์กบัสมองพักิ�รทำ�ให�ชี่วติ์ลัำ�บ�กในหลั�ยด��น  
ซิูสเต์อรนิ์ลัสันกลั�่วว�่บ�งคำรั �งเธอรู�สึกท�อใจ่ในสิ�งที�เธอไม่
ส�ม�รถึทำ�ได�เพัร�ะคำว�มบกพัรอ่งที�มมี�แต์ก่ำ�เนิด เช่่น ขบัรถึ
หรอ่วิ�งไปรอบๆ ต์กึ แต์ค่ำว�มไว�ว�งใจ่ในแผู้นของพัระผูู้�เป็นเจ่��
ทำ�ให�เธอมคีำว�มหวงัม�กกว�่สิ �นหวงั เธอจ่ำ�วนัเวลั�ที�เธอเรยีน
รู�เกี�ยวกบัก�รฟ่ื้�นคำน่ชี่วติ์คำรั �งแรกได�อย�่งชั่ดเจ่น เม่�อเธออ�ยุ
หกขวบ คำรอบคำรวัวสุิทธชิ่นยคุำสุดท��ยรบัอุปก�ระเธอเป็นบตุ์ร
บญุธรรม

 เฮัเธีอร์ นิลส่น
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 บ่ริดเจ้อร์ พอนส์

     เผู้ยแพร่ความมั�นใจัแลืะกำาลืงัใจั
  เม่�อบรดิเจ่อร ์พัอนส์เริ�มเฝ่� �รอที�จ่ะช่่วยให�พัรศีัลัระลึัก ก็เกดิมบี�ง

สิ�งที�เข�กำ�ลังักลัวั นั�นคำอ่ก�รอ�่นแลัะจ่ดจ่ำ�คำำ�สวดอ�อนวอนศีัลัระลักึ  
บรดิเจ่อรม์คีำว�มบกพัรอ่งในก�รเรยีนรู�ซึู�งก�รอ�่นแลัะก�รสะกดคำำ� 
เป็นสิ�งที�ทำ�ได�ย�ก

  “ผู้มพัย�ย�มอย�่งหนักที�จ่ะเป็นนักอ่�นที�ด ีแต์ผู่้มก็ยงัรู�สึก
ประหม่�เม่�อต์�องอ�่นออกเสียงให�คำนฟังเป็นกลัุม่” บรดิเจ่อรก์ลั�่ว  
“เม่�อผู้มประหม่� ผู้มก็จ่ะอ�่นผู้ดิ ซึู�งทำ�ให�ผู้มยิ�งประหม่�ขึ �นไปอกี”

  บรดิเจ่อรแ์ลัะแม่ของเข�พิัมพ์ับทสวดศีัลัระลึักที�อ�่นง�่ยกว�่เดมิ  
โดยใช่�ขน�ดต์วัอกัษรที� ใหญ่ขึ �นแลัะแยกออกเป็นวลัสัี�นๆ หลังัจ่�ก
ฝึ่กฝ่นหลั�ยคำรั �ง เข�ก็ส�ม�รถึทอ่งคำำ�สวดอ�อนวอนได� โดยไม่มขี�อผู้ดิ
พัลั�ด

  “ก�รส�ม�รถึเอ�ช่นะคำว�มท��ท�ยในก�รอ่�นต์อ่หน��คำนกลัุม่ใหญ่
ได�อ�จ่ไม่ ใช่่เร่�องใหญ่สำ�หรบัคำนจ่ำ�นวนม�ก แต์ส่ำ�หรบัผู้มแลั�วถึอ่ว�่
สำ�คำญั” บรดิเจ่อรก์ล่ั�ว

  คำว�มพัย�ย�มพัเิศัษของเข�ทำ�ให�คำนอ่�นๆ 
ได�รบัพัรอย�่งไมค่ำ�ดคำดิ หลังัจ่�กก�รประชุ่ม  
สม�ชิ่กวอรด์หลั�ยคำนม�ห�เข�แลัะกล่ั�ว
ว�่ก�รพัดูอย�่งช่��ๆ แลัะต์ั �งใจ่ของเข�ช่่วย
ให�พัวกเข�มุง่คำว�มสนใจ่ไปที�พัระวญิญ�ณ์
ระหว�่งก�รสวดอ�อนวอนอนัศัักดิ�สิทธิ�นั�น  
นอกจ่�กนี� ในขณ์ะที�ช่่วยให�ผูู้�นำ�เข��ใจ่คำว�ม

  “สิ�งที�ฉันทำ�ไม่ได� ในเวลั�นี� ฉันจ่ะ
ส�ม�รถึทำ�ได� ในภั�ยหลังัเพัร�ะก�รช่ดใช่�
ของพัระเยซูคูำรสิต์”์ เธอเป็นพัย�น

  ในขณ์ะเดยีวกัน ซิูสเต์อรนิ์ลัสันก็ยงัคำง 
ช่่วยให�พัระผูู้�เป็นเจ่��ช่่วยจ่ติ์วญิญ�ณ์อ่�น 
ให�รอดด�วยก�รใช่�พัรสวรรคำข์องเธอทำ�ง�น 
ด��นประวตั์คิำรอบคำรวั เธอคำ�นคำว��แลัะช่่วย 
เหลัอ่ทำ�ศั�สนพัธีิได�อย�่งคำรบถึ�วนเพั่�อผูู้�คำน
หลั�ยร�อยคำนทั �งในคำรอบคำรวับญุธรรมแลัะ 
คำรอบคำรวัที�แท�จ่รงิของเธอ เม่�อวนัที�ย�ก 
ลัำ�บ�กม�ถึงึ เธออ่�นปิต์พุัรของเธอ ซึู�ง
ช่่วยฟ่ื้�นฟูื้ศัรทัธ�แลัะเต์อ่นให�เธอมองคำว�ม
ท��ท�ยในปัจ่จุ่บนัด�วยมมุมองนิรนัดร์

  ซิูสเต์อรนิ์ลัสันกลั�่วว�่เธอหวงัว�่ทุกคำนที�
อ�่นบทคำว�มนี�จ่ะรู�ว�่พัวกเข�เป็นที�รกัม�ก
เพัยีงใด “ถึ��มีข�อคำว�มหนึ�งที�ฉันอย�กจ่ะ
แบง่ปันก็คำอ่คำณุ์ไม่ได�อยูค่ำนเดยีว แม�ว�่จ่ะ
รู�สึกเป็นแบบนั�นในบ�งคำรั �งก็ต์�ม พัระบิด�
บนสวรรคำท์รงรกัคำณุ์ คำณุ์เป็นบตุ์รธดิ�ของ
พัระองคำ”์
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 คำาถามแลืะคำาตอบ
   พระกติตคุิณสอนอะไรเกี�ยวกบัความพกิาร?

  ในยค่โบิรัาณ พรัะเยซ้ที่รังช่่�แจงวา่การัม่ความบิกพร่ัองที่างร่ัางกาย
ไม่ได�เป็ีนผู้ลมาจากบิาปีห้รืัอการัลงโที่ษใดๆ จากพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�า  
(ด้  ยอห์้น 9:1–3)  ศาสดาพยากรัณ์และอคัรัสาวกยค่ปัีจจ่บินัเน�นวา่ผู้้ �คน
ท่ี่�ม่ความห้ลากห้ลาย รัวมถ้่งความสามารัถ่ท่ี่กรัะดบัิ ม่ความสำาคญัและ
จำาเป็ีนตุ่อศาสนจกัรั “เรัาตุ�องการัพรัสวรัรัคแ์ละม่มมองพิเศษของท่ี่าน”  
เอล็เดอร์ัด่เที่อร์ั เอฟั. อ่คที่ด์อร์ัฟั แห่้งโควรััมอคัรัสาวกสิบิสองกล่าว  
“ความห้ลากห้ลายของแตุ่ละบ่ิคคลและห้ม่้คนที่ั�วโลกคือจ่ดแขง็ของ
ศาสนจกัรัน่� ” 1 

    ฉันเป็็นผู้้�นำา คุณมคีำาแนะนำาใดบ�างสำาหรับการให�ผู้้�คนที่ี�มคีวาม
บกพร่องที่างร่างกายเป็็นส่วนหนึ�ง?

  กล่าวตุ�อนรัับิผู้้ �พิการัเช่่นเด่ยวกบัิท่ี่�ท่ี่านจะที่ำาตุ่อสมาชิ่กในกล่่มการั
ปีรัะช่่มของท่ี่าน พบิกบัิพวกเขาและผู้้ �ด้แลของพวกเขาตุามความเห้มาะ
สม ที่ำาความร้ั�จกักบัิพวกเขา เร่ัยนร้ั�เก่�ยวกบัิพรัสวรัรัคข์องพวกเขา และ
ให้�รัะบ่ิวธ่ิการัท่ี่�พวกเขาจะสามารัถ่รัับิใช่�ศาสนจกัรัได�ร่ัวมกบัิการัสวด
อ�อนวอน เร่ัยนร้ั�ความตุ�องการัของพวกเขา ช่่วยพวกเขาสรั�างสมัพนัธ์
กบัิผู้้ �อื�นและส่งเสริัมบิรัรัยากาศการัม่ส่วนร่ัวมและความเห็้นอกเห็้นใจ
ในครัอบิครััววอร์ัดของค่ณ แที่นท่ี่�จะมองวา่การัอำานวยความสะดวก
ให้�พวกเขาเป็ีนภารัะ มองคำาขอรั�องเห้ล่าน่� เป็ีนการัเชื่�อเชิ่ญให้�เร่ัยนร้ั�วธ่ิ
การัเข�าถ้่งบ่ิตุรัธิดาของพรัะบิิดาบินสวรัรัคใ์ห้�ได�มากยิ�งข้�น บ่ิอยครัั� งท่ี่�
การัอำานวยความสะดวกให้�คนห้น้�งคนกลายเป็ีนพรัแก่ช่่วติุของผู้้ �คน
จำานวนมาก

    ล้ืกของฉันมคีวามพกิาร มแีหล่ืงข�อม้ลืที่ี�สามารถช่่วยฉันแลืะครอบครัว
หรือไม่?

  บิางวอร์ัดห้รืัอสเตุคม่ผู้้ �เช่่�ยวช่าญด�านความท่ี่พพลภาพซ้�งม่การัเร่ัยก
เพื�อช่่วยเห้ลือผู้้ �พิการัและครัอบิครััวของพวกเขา

    อ�างองิ
    1.   ดเีทอร ์  เอฟื้. อคุำทด์อรฟ์ื้, “เชิ่ญม�รว่มกบัเร�,” เลย้่โฮนี้า,  พั.ย. 2013, 23.  

ท��ท�ยของเข� บรดิเจ่อรย์งัได�เรยีนรู�ว�่ช่�ย
หนุ่มคำนอ่�นในสเต์คำก็ต์�องก�รคำว�มช่่วยเหลัอ่ 
ที�คำลั��ยคำลังึกนั คำว�มกลัวัก�รอ�่นส่งผู้ลักระ
ทบต์อ่ก�รมีส่วนรว่มศั�สนจ่กัรแลัะคำว�มมั�นใจ่
ของพัวกเข�ในก�รเต์รยีมรบัใช่�ง�นเผู้ยแผู้่
ศั�สน� เวลั�นี�คำรอบคำรวัพัอนส์แบง่ปันแหลัง่
ข�อมลูัก�รอ่�นกบัผูู้�อ่�นเม่�ออยู่ ในวสัิยที�ทำ�ได�

  บรดิเจ่อรก์ลั�่วว�่เข�หวงัว�่คำนจ่ะต์ระหนัก
ได�ม�กขึ �นว�่ก�รอ่�นของคำนเร�ไมส่�ม�รถึ
สะท�อนระดบัสต์ปิัญญ�ของพัวกเข� เข�ยงัได�
แบง่ปันคำำ�พูัดให�กำ�ลังัใจ่เหลั�่นี�แกผูู่้�ที�กำ�ลังัมี
คำว�มท��ท�ยเร่�องก�รอ�่นเช่่นเข� “คำณุ์ไม่ได�
เป็นคำนเดยีว แลัะคำณุ์ ก็ั  ฉลั�ด”

    สร�างไซูอนัร่วมกนั
  พัระคำมัภีัรส์อนว�่ทกุคำนได�รบัของประท�น

ฝ่่�ยวญิญ�ณ์จ่�กพัระผูู้�เป็นเจ่�� (ด ู หลักัคำำ�สอน
แลัะพันัธสัญญ� 46:11 ) ซึู�งรวมถึงึผูู้�คำนที�มี
คำว�มส�ม�รถึทุกระดบั เช่่น วนัหนึ�งเร�อ�จ่จ่ะ
ได�เรยีนรู�คำำ�สวดอ�อนวอนภั�ษ�มอ่ของพีั�น�องเร�
ที� ไมส่�ม�รถึพูัดได� ซึู�งสวดอ�อนวอนให�เร�หรอ่
ส่วนหนึ�งที�สำ�คำญัของพัระวญิญ�ณ์ที�พัวกเข�
เช่่ �อเชิ่ญม�ยังบ��นของเร�

  เร�มี โอก�สที�จ่ะสร��งไซูอนัรว่มกนัต์อ่ไปโดย
มส่ีวนรว่มต์�มคำว�มส�ม�รถึที�เร�หยบิย่�นให�  
ต์อ่เม่�อ ทั้กุัคนี้  มส่ีวนรว่มแลัะได�รบัก�รช่่�นช่ม
เท�่นั�นที�จ่ะทำ�ให�คำรอบคำรวัศั�สนจ่กัรของเร�
สมบูรณ์์แบบ ◼   
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     ผู้มเต์บิโต์ในคำรอบคำรวัที�มสี�มรุน่ ได�แก ่ปู่ย�่ต์�ย�ย พัอ่แม ่น�องช่�ยสอง
คำน แลัะป� �หนึ�งคำน ทกุคำนอ�ศััยอยู่ ใต์�ช่�ยคำ�เดยีวกนั ย�ยของผู้มดแูลั

ป� �ของผู้มซึู�งมปีัญห�ทั �งท�งด��นสต์ปิัญญ�แลัะอ�รมณ์์ หลังัจ่�กย�ยสิ�นชี่วติ์  
แมข่องผู้มก็รบัผู้ดิช่อบดแูลัป� �ทกุอย�่งแลัะดแูลัท�่นที�บ��นทั �งกลั�งวนัแลัะ
กลั�งคำน่

  ในที�สุดป� �ก็ย��ยไปอยูท่ี�ศันูย์ ในช่มุช่น แม�จ่ะอยู่ ไกลัออกไปม�ก แต์แ่มก็่ ไป
เยี�ยมท่�นเป็นประจ่ำ� หลังัจ่�กแมข่องผู้มสิ�นชี่วติ์ ผู้มก็กลั�ยเป็นคำนที�คำอย
ช่่วยเหลัอ่ป� �เป็นหลักั ผู้มเริ�มเข��ใจ่ว�่แมทุ่ม่เทเพัยีงใด ผู้มยังรู�สึกซู�บซึู�งเป็น
อย�่งม�กสำ�หรบัคำนที�เอ�ใจ่ใส่ดแูลัป� �ของผู้ม

   ความเหนื�อยลื�าของผู้้�ด้แลื
  ประสบก�รณ์์ของคำรอบคำรวัผู้มช่่วยให�ผู้มเข��ใจ่ว�่ผูู้�ดแูลัต์�องเผู้ชิ่ญกบัคำว�ม

ท��ท�ยที�หลั�กหลั�ย คำว�มคำ�ดหวงัท�งวฒันธรรม คำว�มสัมพัันธก์บัคำรอบคำรวั  
คำว�มพัร�อมสำ�หรบัสิ�งอำ�นวยคำว�มสะดวก ทั �งหมดนี�อ�จ่ส่งผู้ลัต์อ่ผูู้�ดแูลั แต์ม่ี
คำว�มท��ท�ยอย่�งหนึ�งที�ผูู้�ดแูลัทกุคำนจ่ะต์�องเผู้ชิ่ญ ณ์ จ่ดุใดจ่ดุหนึ�ง นั�นคำอ่
คำว�มเหน่�อยลั�� โดยเฉพั�ะอย่�งยิ�งในกรณี์ที�ผูู้�สูงอ�ยคุำนหนึ�งกำ�ลัังดแูลัผูู้�สูง
อ�ยอุกีคำนหนึ�ง ซึู�งโดยปกต์คิำอ่ก�รที�คำูส่มรสคำนหนึ�งจ่ะดแูลัอกีคำนหนึ�ง อนัที�
จ่รงิ ผู้ลัง�นวจิ่ยับอกว�่ผูู้�ดแูลัที�มอี�ยุ 66–96 ปีซึู�งกำ�ลังัเผู้ชิ่ญกบัคำว�มเคำรยีดมี
คำว�มเสี�ยงที�จ่ะเสียชี่วติ์สูงกว�่ผูู้�ที� ไม่ ใช่่ผูู้�ดแูลัอยู ่63 เปอรเ์ซ็ูนต์์ 1 

    พระบัญญตัขิ�อแรกแลืะข�อที่ี�สอง
  อนัที�จ่รงิ เร�ส�ม�รถึเรยีนรู�ที�จ่ะให�ก�รดแูลัเหมอ่นพัระคำรสิต์์ โดยก�รศึักษ�

พัระบญัญตั์ขิ�อแรกแลัะข�อที�สองที�สำ�คำญัยิ�ง
  “พัระเยซูทูรงต์อบเข�ว�่ จ่งรกัองคำพ์ัระผูู้�เป็นเจ่��ของท�่นด�วยสุดใจ่ของ

ท�่นด�วยสุดจิ่ต์ของท�่น แลัะด�วยสุดคำว�มคำดิของท�่น
  “นั�นแหลัะเป็นพัระบัญญตั์ขิ�อสำ�คำญัอนัดบัแรก
  “ข�อที�สองก็เหมอ่นกัน คำอ่ จ่งรกัเพั่�อนบ��นเหมอ่นรกัต์นเอง” ( มทัธวิ  

22:37–39)
  ในสองข�อนี� ผู้มเช่่�อว�่พัระเจ่��ทรงกำ�ลังัมอบแนวท�งที�เป็นประโยช่น์ต์อ่ผูู้�

ดแูลัเป็นพัเิศัษ ก่อนอ่�น จ่งรกัพัระเจ่�� อย่�ลัะเลัยเร่�องง�่ยๆ ที�ช่่วยเต์มิพัลังั
ของท่�นท�งวญิญ�ณ์ สวดอ�อนวอน อ�่นพัระคำมัภัรี ์คำ�นห�สันต์ิ ในใจ่ท�่น รบั
รู�ถึึงพัลังัแลัะคำว�มเข�มแข็งของคำว�มรกัที�พัระบดิ�บนสวรรคำท์รงมตี์อ่ท�่น

  ขณะด้แลืผู้้�อื�น ขอให�ด้แลืตนเอง
เช่่นกนั
   โดย โคจั ิโอคุมุระ  

ส้งวยัอย่างมศีรัที่ธีา

“ท่ี่านต้องมืเ่ชื�อเพลิง
ในถงัก่ัอนจึงจะให้้
เชื�อเพลิงแก่ัผู้้้อื�นได้” 
เอล็เดอร์ัเจฟุฟุร่ัย์ อาร์ั.  
ฮอลแลนด์



 เมษายน 20212021 37

 แบ่งบันกบัเรา
  ท่ี่านเป็ีนผู้้ �ด้แลใช่่ห้รืัอไม่? สิ�งใดท่ี่�ช่่วย
ให้�ท่ี่านรัักษาศรััที่ธาและพลงัของท่ี่าน
ให้�แขง็แกร่ัง? แบ่ิงปัีนความคิดและ
ปีรัะสบิการัณ์ของท่ี่านท่ี่�  facebook.com/
liahona 
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  ท�่นอ�จ่เปี� ยมด�วยคำว�มรกัสำ�หรบั
เพั่�อนบ��นของท�่นแลั�วซึู�งในกรณี์นี�
คำอ่บุคำคำลัที�ท�่นดแูลั แต์ท่�่นรกัต์วัเอง
อย�่งถึกูต์�องด�วยหรอ่ไม?่

    ความสัมพนัธ์ีต่างตอบแที่น
  จ่�กประสบก�รณ์์ของผู้มทั �งใน

ฐ�นะที�ปรกึษ�แลัะในคำรอบคำรวั ผู้ม
พับว�่ผูู้�ดแูลัมกัรู�สึกว�่พัวกเข�ต์�องทำ�
ทกุอย�่งด�วยต์วัเอง นั�นไมจ่่รงิเลัย ผูู้�
ดแูลัที� ไมย่อมรบัคำว�มช่่วยเหลัอ่มัก  
“หมดแรง” เม่�อถึงึจ่ดุหนึ�ง พัวกเข�
ต์�องยอมให�ผูู้�อ่�นช่่วยเหลัอ่พัวกเข�  
พัวกเข�ต์�องปรกึษ�คำรอบคำรวั เพั่�อน  
แลัะผูู้�ปฏิบิตั์ศิั�สนกจิ่ แลัะผูู้�นำ�วอรด์
หรอ่ส�ข� ผูู้�ที�ต์�องก�รช่่วยเหลัอ่ผูู้�ดแูลั
ต์�องเคำ�รพัคำว�มต์�องก�รของผูู้�ดแูลั
เพั่�อเป็นพัรแลัะเฝ่� �ดคูำนที�เข�รกั

  ต์อ่ไปนี�คำอ่ร�ยก�รบ�งส่วนที�อ�จ่
เป็นประโยช่น์ต์อ่ก�รสนทน�รว่มกนั:

    •   สม�ชิ่กในคำรอบคำรวัส�ม�รถึขอรบั
ก�รสนับสนุนอะไรได�บ��ง?

    •   สิ�งใดที�จ่ะเปิดโอก�สให�ผูู้�ดแูลัได�พักั
สักสองส�มน�ทหีรอ่แม�กระทั�งหนึ�ง
หรอ่สองชั่�วโมง?

    •   ก�รเยี�ยมมปีระโยช่น์ม�กน�อยเพัยีง
ใด? ก�รเยี�ยมแบบไหน?

    •   ผูู้�ดแูลัจ่ะห�เวลั�ต์อ่พันัธสัญญ�ด�วย
ก�รเข��พัระวหิ�ร ไปโบสถ์ึ แลัะรบั
ศีัลัระลักึได�อย�่งไร?

    •   ผูู้�ดแูลัจ่ะได�รบัประโยช่น์จ่�กก�รแคำ่
ได�พูัดคำยุกบัใคำรสักคำนอย่�งไร?

    •   มคีำว�มต์�องก�รก�รช่่วยเหลัอ่เกี�ยว
กบัอ�ห�ร ก�รเดนิท�งขนส่ง หรอ่
โคำรงก�รจ่�กภั�คำรฐัหรอ่ไม?่
    ห�กท�่นเป็นผูู้�ดแูลั ขอให�นึกถึึงคำำ�

แนะนำ�นี�จ่�กเอ็ลัเดอรเ์จ่ฟื้ฟื้รยี ์อ�ร.์  
ฮัอลัแลันดแ์หง่โคำวรมัอัคำรส�วกสิบ
สอง

  “สำ�หรบัท่�นที�มุง่มั�นต์ั �งใจ่แบก
ภั�ระของกนัแลัะกัน สิ�งสำ�คำญัคำอ่ท�่น
จ่ะต์�องปลักุใจ่ต์นเองอกีคำรั �งแลัะให�
กำ�ลังัใจ่ต์นเองเม่�อคำนอ่�นคำ�ดหวงัจ่�ก
ท�่นม�กแลัะเอ�จ่�กท�่นไปม�กเช่่น
กนั ไมม่ี ใคำรเข�มแข็งถึึงขน�ดไมเ่คำย
รู�สึกเหน็ดเหน่�อยหรอ่หงดุหงดิหรอ่ไม่
ยอมรบัว�่ต์�องดแูลัต์นเอง    .   .   .

  “ผูู้�ดแูลัต์�องมคีำนดแูลัด�วย ท�่นต์�อง
มเีช่่ �อเพัลังิในถัึงกอ่นจ่งึจ่ะให�เช่่ �อเพัลังิ
แกผูู่้�อ่�นได�” 2  ◼
     ผ้เ้ขึ้ย้่นี้อาศยั่อย่้่ ในี้จังหวดัย่ามื่านี้าช่่ ญ้�ปุ่นี้
    สำาห้รัับิเคลด็ลบัิและข�อม้ลเพิ�มเติุม โปีรัดด้
บิที่ความน่� ในฉับิบัิท่ี่�ยาวข้�นในแอปี  Gogspel 
Library  ห้รืัอท่ี่�   liahona   .ChurchofJesusChrist   .org 

      อ�างองิ
 1. Richard Schulz and Scott R. Beach, 

“Caregiving as a Risk Factor for Mortality: 
The Caregiver Health Effects Study,” Journal 
of the American Medical Association, vol. 282, 
no. 23 (Dec. 15, 1999), 2215–19.

     2.   เจ่ฟื้ฟื้รยี ์อ�ร.์ ฮัอลัแลันด,์ “แบกภั�ระของกนัแลัะ
กนั,” เล้ย่โฮนี้า,  ม.ิย. 2018, 29–30.     

 เรื�องที่ี�ควรคำานึง
  ท่ี่านร้ั�จกัใครับิ�างท่ี่�เป็ีนผู้้ �ด้แล? ท่ี่านจะ
เสริัมสรั�างพวกเขาในเดือนน่�ได�อยา่งไรั?
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 เรียน บิดามารดาทุี่กท่ี่าน
  นิต์ยส�รฉบบัเดอ่นนี�รวมหวัข�อสำ�คำญั เช่่น พัระเยซูคูำรสิต์แ์ลัะก�ร

ช่ดใช่�ของพัระองคำ ์ก�รเอ�ช่นะคำว�มกงัวลัท�งโลัก แลัะก�รปฏิบิตั์ศิั�สน
กจิ่เม่�อท�่นหรอ่เพั่�อนเป็นผูู้�พักิ�ร ใช่�บทคำว�มที�อยู่ ในร�ยก�รด��นลั�่ง
แลัะรปูภั�พัเพั่�อเปิดก�รสนทน�กับคำรอบคำรวัของท�่นแลัะช่่วยให�พัวก
เข�เข��ใจ่เร่�องเหลั�่นี� รวมถึงึแงม่มุอ่�นๆ เกี�ยวกบัพัระกติ์ต์คิำณุ์ที� ได�รบัก�ร
ฟ่ื้�นฟูื้ของพัระเยซูคูำรสิต์ ์   

 การสนที่นาพระกติตคุิณ

   มุ่งไปั่ที่่�พระคริสต์
  ในช่่วงเทศัก�ลัอีสเต์อรปี์นี� เร�ส�ม�รถึเน�นคำว�มสำ�คำญัของพัระผูู้�ช่่วยให�

รอดแลัะก�รพัลีัพัระช่นม์ชี่พัเพั่�อก�รช่ดใช่�ของพัระองคำเ์พั่�อเร�ได�ม�กขึ �น  
ใช่� “พั่ �นฐ�นพัระกติ์ต์คิำณุ์” ในหน�� 6 แลัะบทคำว�มของเอ็ลัเดอรเ์จ่ฟื้ฟื้รยี ์ 
อ�ร.์ ฮัอลัแลันด ์ในหน�� 8 เพั่�อสอนลักูๆ ของท�่นเกี�ยวกบัสิ�งที�พัระเยซูู
คำรสิต์ท์รงทำ�ให�ท�่นแลัะพัวกเข� ท�่นส�ม�รถึสร��งร�ยก�รวธิทีี�แบบอย�่ง 
คำำ�สอน พัระช่นมชี์่พั ก�รสิ�นพัระช่นม ์ก�รช่ดใช่� แลัะก�รฟ่ื้�นคำน่พัระช่นม์
ของพัระคำรสิต์เ์ป็นพัรแกท่�่นแลัะคำรอบคำรวัของท�่นในวนันี�ด�วยกนั เพิั�ม
ประสิทธภิั�พัก�รสนทน�ของท�่นด�วยบทคำว�มในหน�� 22 เกี�ยวกบัคำว�ม
แต์กต์�่งที�ชั่ดเจ่นระหว�่งพัระผูู้�ช่่วยให�รอดกบัซู�ต์�น

  ลัองคำดิห�วธิทีี�ทำ�ให�คำรอบคำรวัของท�่นส�ม�รถึทำ�บ�งสิ�งที�เหมอ่นพัระ
คำรสิต์์ ในช่่วงเทศัก�ลัอีสเต์อรนี์�

    เอาช้นะความกง่วลที่างโลก
  พัระประสงคำข์องพัระเจ่��คำวรมคีำว�มสำ�คำญัต์อ่เร�ม�กกว�่คำว�มกงัวลัท�ง

โลัก อ�่นบทคำว�มในหน�� 18 จ่�กเอ็ลัเดอรฮ์ั�นส์ ท.ี บมู แลัะสนทน�รว่มกนั
เป็นคำรอบคำรวัเกี�ยวกบัคำำ�ถึ�มเหลั�่นี�: คำว�มกงัวลัท�งโลักเร่�องใดเป็นอปุสรรคำ
สำ�หรบัท่�น? ท�่นจ่ะสนใจ่พัระประสงคำข์องพัระเจ่��ม�กขึ �นได�อย�่งไร? ท่�น
เคำยมปีระสบก�รณ์์คำลั��ยกับเอ็ลัเดอรบ์มูหรอ่ไม?่ ท�่นเรยีนรู�อะไร?

    ความพกิารและการปั่ฏิิบ่่ติศาสนกจิ้
  อ�่นบทคำว�มในหน�� 30 แลัะ 32 ดงึแนวคำดิหลักัที�เหม�ะสมกับลักูๆ ของ

ท�่นม�กที�สุด ห�กบุคำคำลัในคำรอบคำรวัของท�่นมคีำว�มพักิ�ร ขอให�มุง่เน�นไป
ยงัสิ�งที�เข�ทำ�ได� ห�กท�่นปฏิบัิต์ศิั�สนกจิ่กบัผูู้�พักิ�ร ให�สนทน�ว�่หลักัธรรม
เหล่ั�นี�อ�จ่เปลัี�ยนวธิทีี�จ่ะช่่วยบคุำคำลันั�นได�อย่�งไร

การัสอนเก่�ยวกบัิการัเอาช่นะ
ผู้า่นพรัะเยซ้คริัสตุ์

สำาหรับบิดามารดา

    การสน่บ่สนุน จังตามเรามา 
  ดหูน�� 25 สำ�หรบัเร่�องร�วสั�นๆ จ่�ก

ชี่วติ์ของเจ่น แมนนิง เจ่มส์ สต์รผีูู้�
เปี� ยมศัรทัธ�แหง่ก�รฟ่ื้�นฟูื้ในยุคำแรก

  ดเูน่�อห�หน�� 26 เพั่�อก�รสนับสนุน
ประจ่ำ�สัปด�หส์ำ�หรบัก�รศึักษ�  
 จงตามื่เรามื่า  ของคำรอบคำรวัท�่น 

 สนุกกบัการศึกษ์าเป็็นครอบครัว

   เป็ั่นนำ�าหนึ�งใจ้เดย่วกน่
   หลกััคำาสิ่อนี้และพนัี้ธิสัิ่ญญา  

38:24–31
  ใน  หลัักคำำ�สอนแลัะพัันธสัญญ� 38:27  

พัระผูู้�ช่่วยให�รอดต์รสัว�่“เร�กลั�่วแกเ่จ่��,  
จ่งเป็นนำ ��หนึ�งใจ่เดยีวกนั; แลัะห�กเจ่��
ไมเ่ป็นนำ ��หนึ�งใจ่เดยีวกนัเจ่��ก็มิ ใช่่ของ
เร�” เร�ได�รบัก�รกระต์ุ�นให�เป็นหนึ�งเดยีว
เพั่�อเร� “จ่ะได�หนีพั�นอำ�น�จ่ของศััต์ร”ู  
( หลัักคำำ�สอนแลัะพัันธสัญญ� 38:31)

    1.   ยน่ด�วยกนัที�กลั�งห�อง
    2.   เลัอ่กหนึ�งคำนเพั่�อเดนิผู้�่นไปม� 

ระหว�่งกลัุม่
    3.   ทำ�แบบนี�อกีคำรั �ง แต์ค่ำร�วนี� ให�ยน่ใกลั�

กนัม�กขึ �นเป็นกลัุม่ เช่่�อมต์อ่แขน
แลัะมอ่เข��ด�วยกนัห�กทำ�ได�

    การสนทนา:  เร�ได�รบัก�รปกป� องจ่�ก
อทิธพิัลัภั�ยนอกม�กขึ �นอย�่งไรเม่�อเร�
ยน่อยู่ ใกลั�กนัแลัะแข็งแกรง่ม�กขึ �น?  
คำว�มเป็นหนึ�งเดยีวกนัม�กขึ �นช่่วย
ปกป� องเร�อย�่งไร?  

   สิ่นัี้บัสิ่นุี้นี้แนี้วคด่โดย่ เบัรน็ี้ดา สิ่เลด   
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Learn about im
portant people in Church history! Cut out the cards, fold on 

the dotted line, and tape them
 closed. 

•  She joined the Church in Connecticut.

•  Her family walked more than 800 miles 

(1287 km) to join the Saints in Nauvoo. 

When their feet bled, they prayed to be 

heald, and God answered their prayers.

•  Joseph Smith said she had great faith.

•  Even though she faced many challenges, 

she was faithful to the gospel all her life.

•  When he first read the Book of Mormon, he 

couldn’t stop. He read it all day and all night.

•  He served missions in Canada, England, 

Chile, and islands in the South Pacific.

•  He wrote hymns we still sing today, like “Jesus, 

Once of Humble Birth” (Hymns, no. 196).

•  He was one of the first Apostles called in the 

restored Church.

“We went  . . . rejoicing, singing 

hymns, and thanking God.”
James Goldberg, “The Autobiography of Jane Manning 

James,” Church History, December 11, 2013,  

history.ChurchofJesusChrist.org.

“The Spirit of the Lord was 

upon me, and I knew . . . the 

Book [of Mormon] was true.”
Autobiography of Parley P. Pratt, 1938, 37.

PARLEY P. PRATT

JANE MANNING JAMES

1822–1908

1807–1857

IL
L
U

S
T

R
A

T
IO

N
S

 B
Y

 B
R

O
O

K
E

 S
M

A
R

T

C H U R C H  H I S T O R Y  C A R D S

Learn about im
portant people in Church history! Cut out the cards, fold on 

the dotted line, and tape them
 closed. 

•  She joined the Church in Connecticut.

•  Her family walked more than 800 miles 

(1287 km) to join the Saints in Nauvoo. 

When their feet bled, they prayed to be 

heald, and God answered their prayers.

•  Joseph Smith said she had great faith.

•  Even though she faced many challenges, 

she was faithful to the gospel all her life.

•  When he first read the Book of Mormon, he 

couldn’t stop. He read it all day and all night.

•  He served missions in Canada, England, 

Chile, and islands in the South Pacific.

•  He wrote hymns we still sing today, like “Jesus, 

Once of Humble Birth” (Hymns, no. 196).

•  He was one of the first Apostles called in the 

restored Church.

“We went  . . . rejoicing, singing 

hymns, and thanking God.”
James Goldberg, “The Autobiography of Jane Manning 

James,” Church History, December 11, 2013,  

history.ChurchofJesusChrist.org.

“The Spirit of the Lord was 

upon me, and I knew . . . the 

Book [of Mormon] was true.”
Autobiography of Parley P. Pratt, 1938, 37.

PARLEY P. PRATT

JANE MANNING JAMES

 เมษายน 20212021 39

 ในนิตยสาร เพ่�อความเข้้มแข้ง็ข้อง
เยาวช้น  เดือนนี�

   “ฉันลื�มเหลืวที่ี�จัะเป็็นคนลื�มเหลืวอย่างไร”
  เป็ีนเรืั�องง่ายท่ี่�เรัาจะเป็ีนท่ี่กขเ์มื�อคิดวา่

ตุนเองล�มเห้ลว แตุ่เมื�อเรัานำาพรัะเจ�าเข�า
มาเก่�ยวข�องในแผู้นของเรัา กเ็ป็ีนไปีไม่
ได�ท่ี่�เรัาจะล�มเห้ลว! แบ่ิงปัีนบิที่ความน่�
กบัิครัอบิครััวของท่ี่านและพด้ค่ยถ้่งวธ่ิวดั
ความสำาเร็ัจ
    บุคคลืสำาคญัในป็ระวตัศิาสนจักัร

  เร่ัยนร้ั�เพิ�มเติุมเก่�ยวกบัิฟ่ับ่ิ คาร์ัเตุอร์ั  
ผู้้ �ซ้� งออกจากบิ�านและครัอบิครััวมาร่ัวม
ศาสนจกัรัในรััฐโอไฮโอเมื�อป่ี 1830

 ใน เพ่�อนเดก็  ของเดือนนี�

   ความช่่วยเหลืือสำาหรับ จ้งตามเรามา 
  อ่านเรืั�องรัาวพรัะคมัภ่ร์ัของผู้้ �อ่านร่่ัน

เยาวใ์นเดือนน่� เพื�อเร่ัยนร้ั�เก่�ยวกบัิผู้้ �สอน
ศาสนากล่่มแรักในสมยัการัปีรัะที่านน่�

    ความหมายที่ี�แที่�จัริง
ของอสีเตอร์

  อ่านด้วา่อิสซาเบิลลา
พบิการัปีลอบิปีรัะโลม
อยา่งไรัห้ลงัจากน�อง
ช่ายของเธอสิ�นช่่วติุ
    ผู้้�บุกเบิกใน
แอฟริกาใต�

  เร่ัยนร้ั�เก่�ยวกบัิ  
จ้เล่ย มาวมิเบิลา  
ผู้้ �นำาช่่มช่น นกัที่ำา

   คำาถามและคำาตอบ่
  แบ่ิงปัีนกบัิล้กวยัร่่ันของท่ี่านถ้่งคำา

แนะนำาเก่�ยวกบัิวธ่ิรัักษาความคิดให้�
สะอาดจากอิที่ธิพลเชิ่งลบิท่ี่�อย้ร่ัอบิตุวั
พวกเขา นอกจากน่� ในบิที่ความน่�ยงัม่
ค ำาถ่ามเก่�ยวกบัิกฎการัอ่ทิี่ศถ่วายและผู้ล 
กรัะที่บิท่ี่�ม่ตุ่อเรัาแตุ่ละคนเป็ีนการัส่วนตุวั
    “ภีาพความเป็็นหนึ�งเดยีวกนัที่ี�สมบ้รณ์
แบบ”

  บิที่ความน่�จะสอนวา่เรัาแตุ่ละคนม่
ลกัษณะเฉัพาะตุวัอยา่งไรัและเรัาจะมา
รัวมตุวักนัด�วยเจตุคติุของความเป็ีนห้น้�ง
เด่ยวกนัและความรัักได�อยา่งไรั 

สวน และผู้้ �เปีล่�ยนใจเลื�อมใสท่ี่�เป่ี� ยม
ศรััที่ธาท่ี่�เลือกความรัักแที่นความขมขื�น
ในช่่วงความไม่สงบิในบิ�านเมือง
    กลื�ารับใช่�

  อ่านวา่การัรัับิใช่�ช่่วยเดก็ช่ายจาก
บิรัาซิลให้�ได�รัับิปีรัะจกัษพ์ยานวา่เรัา
ท่ี่กคนเป็ีนบ่ิตุรัธิดาของพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าได�
อยา่งไรั นอกจากน่� ท่ี่านยงัช่่วยเห้ลือล้กๆ  
ของท่ี่านที่ำา “คำาที่�าร่ัวมมือร่ัวมใจ” ใน
เดือนน่�ได�!
    การ์ดป็ระวตัศิาสนจักัร

  ใช่�บิตัุรัของเดือนน่�สอนล้กๆ เก่�ยวกบัิ
เจน แมนนิง เจมส์ และพาร์ัล่ย ์พ่. แพรัที่ที่ ์
รัวมที่ั�งบิที่บิาที่ของพวกเขาในการัฟืั� นฟั้ 
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      โดย เดนีส ดนัลือ็ป็

      วั  ยเด็กของฉันเป็นข�อพัสูิจ่น์ถึงึอิทธพิัลัอนัทรงพัลังัที�ผูู้� ใหญ่ช่�ว
คำรสิต์ค์ำนหนึ�งส�ม�รถึมตี์อ่ชี่วติ์ของเด็กได� แมข่องฉันสิ�นชี่วติ์
เม่�อฉันอ�ย ุ4 ขวบ แลัะย�ยของฉันช่่วยดแูลัฉันกบัพีั�น�อง  

ท�่นเข��โบสถึข์องกองทัพัก�รไถึบ่�ป (Salvation Army ) ท�่นสอนให�
เร�สวดอ�อนวอน รกัศััต์รขูองเร� แลัะปฏิบิตั์ติ์อ่ผูู้�อ่�นอย�่งมเีมต์ต์�  
ก�รนำ�ท�งของท�่นในช่่วงปีที�สำ�คำญัเพัยีงไมก่ี�ปี ได�ว�งร�กฐ�นให�ท�ง
เล่ัอกในอน�คำต์ของฉัน

  ปัจ่จุ่บนัฉันใช่�เวลั�ม�กกว�่ 40 ปีในก�รเป็นแมแ่ลัะอ�ชี่พัดแูลัเด็ก  
ฉันเห็นคำณุ์คำ�่แลัะบรรทดัฐ�นของสังคำมว�่ต์รงข��มกบัคำำ�สอนของ
พัระผูู้�ช่่วยให�รอดม�กขึ �น คำว�มชั่�วร��ยดเูหมอ่นจ่ะมอิีทธพิัลักบัทุกสิ�ง
ต์ั �งแต์ห่นังส่อแลัะดนต์รีไปจ่นถึงึภั�ษ�ในชี่วติ์ประจ่ำ�วนั แต์เ่ร�ไม่
จ่ำ�เป็นต์�องรู�สึกหนักใจ่ พัระเจ่��จ่ะทรงนำ�ท�งให�เร�รู�วธิสีอน ปกป� อง  
แลัะเสรมิสร��งคำว�มเข�มแข็งให�ลักูๆ ของเร�ในสภั�พัแวดลั�อมท�ง
วฒันธรรมในปัจ่จุ่บนันี� ต์อ่ไปนี�คำอ่บทเรยีนเฉพั�ะเจ่�ะจ่งส�มเร่�องที�
ฉันเรยีนรู�ซึู�งอ�จ่ช่่วยคำรอบคำรวัของท�่นได�ด�วย

   1. มุ่งเน�นสัมพนัธีภีาพ ไม่ใช่่แค่กฎ
  เม่�อโต์ขึ �นโดยไมม่ ี“คำรอบคำรวัที�สมบรูณ์์แบบ” เป็นแบบอย�่ง  

ฉันจ่งึมกัจ่ะสงสัยต์วัเองแลัะคำว�มส�ม�รถึในก�รเลัี �ยงลักู คำำ�พัดู
จ่�กเอ็ลัเดอรเ์จ่ฟื้ฟื้รยี ์อ�ร.์ ฮัอลัแลันดแ์หง่โคำวรมัอคัำรส�วกสิบสอง
ทำ�ให�ฉันรู�สึกสบ�ยใจ่ “ห�กท�่น .   .   .  รกัพัระผูู้�เป็นเจ่��แลัะพัย�ย�ม
ทกุวถิึที�งที�จ่ะดำ�เนินชี่วติ์ต์�มพัระกติ์ต์คิำณุ์ด�วยต์นเอง .   .   .  ห�กท�่น
พัย�ย�มเป็นบดิ�ม�รด�ที�ดทีี�สุดเท�่ที�จ่ะส�ม�รถึเป็นได� ท่�นก็ได�
ทำ�ทกุสิ�งที�มนุษยส์�ม�รถึทำ�ได�แลัะสิ�งทั �งหมดนี�ที�พัระผูู้�เป็นเจ่��ทรง
คำ�ดหวงัให�ท�่นทำ�” 1  ก�รทำ�ให�ดทีี�สุดของเร�จ่ำ�เป็นต์�องได�รบัคำว�ม
ช่่วยเหลัอ่จ่�กพัระผูู้�ช่่วยให�รอด แลัะห�กมช่ี่วงเวลั�ในประวตั์ศิั�สต์ร์
ที�พัอ่แมจ่่ำ�เป็นต์�องพัึ�งพั�พัระองคำ ์นั�นก็คำอ่ต์อนนี�!

  แทนที�จ่ะกงัวลัเกี�ยวกับกฎระเบยีบม�กม�ยแลัะว�่ลักูๆ ของเร�จ่ะทำ�
ต์�มได�อย�่งสมบรูณ์์แบบหรอ่ไม ่เร�ส�ม�รถึมุง่เน�นที�ก�รสร��งคำว�ม
สัมพันัธก์บัพัวกเข�แลัะพัระผูู้�ช่่วยให�รอด ศั�สด�พัย�กรณ์์ที�เร�รกั

การเป็็นบิดามารดาด�วยศรัที่ธีาในโลืก
ยุคปั็จัจุับันที่ี�มกีารเป็ลืี�ยนแป็ลืง
ทั้า่นี้สิ่ามื่ารถึมื่อ้ท่ั้ธิพ่ลอนัี้ทั้รงพลงัตอ่ลก้ัขึ้องทั้า่นี้ได้ ไม่ื่วา่สัิ่งคมื่จะสิ่อนี้พวกัเขึ้าอย่่างไร

 ประธ�นรสัเซูลัลั ์เอ็ม. เนลัสันกลั�่วว�่ “อย�่
พัย�ย�มคำวบคำมุลักูๆ แต์จ่่งฟังพัวกเข� ช่่วยให�
พัวกเข�เรยีนรู�พัระกติ์ต์คิำณุ์ สร��งแรงบนัด�ลัใจ่ 
แลัะนำ�พัวกเข�ไปสู่ชี่วติ์นิรนัดร ์ท�่นเป็นต์วัแทน
ของพัระผูู้�เป็นเจ่��ในก�รดแูลัลักูๆ ที�พัระองคำ์
ทรงฝ่�กฝั่งไว�กบัท�่น ให�อทิธิพัลัของพัระองคำ์
อยู่ ในใจ่ท�่นเม่�อท่�นสอนแลัะชั่กช่วน” 2  จ่�ก
ประสบก�รณ์์ของฉัน คำำ�แนะนำ�นี�เป็นคำว�มจ่รงิ

    2. สนุกไป็ด�วยกนั
  วธิหีนึ�งที�เร�สร��งคำว�มสัมพัันธก์บัลักูๆ ของ

เร�คำอ่ก�รทำ�กจิ่กรรมคำรอบคำรวั ซึู�งมกัเป็นช่่วง
เวลั�ที�เรยีบง�่ย เช่่น ก�รเดนิเลัน่หรอ่รบัประ
ท�นฟิื้ช่แอนดชิ์่ปที�ช่�ยห�ด ลักูๆ ของเร�รู�ดวี�่
เร�ช่อบใช่�เวลั�กบัพัวกเข�ม�ก

  เร�พัย�ย�มฟังลักูๆ ของเร�เพั่�อให�พัวกเข� 
รู�สึกสบ�ยใจ่ที�จ่ะพัดูคำยุกบัเร�เกี�ยวกบัปัญห�
ของพัวกเข� เม่�อเกดิเร่�องท��ท�ยในคำรอบคำรวั
เร�จ่ะนั�งคำยุกบัลักูๆ เพั่�อพัดูคำยุถึึงคำว�มกงัวลั 
ของเร� รบัฟังคำำ�ต์อบจ่�กพัวกเข� แลัะพัย�ย�ม 
ต์ดัสินใจ่รว่มกนั

    3. กำาหนดแบบอย่างการดำาเนินชี่วติตามพระ
กติตคุิณ

  ฉันไม่ได�เป็นสม�ชิ่กศั�สนจ่กัรต์อนที�ลักูๆ  
ของฉันยงัเป็นเด็ก ฉันต์�องใช่�เวลั� 18 ปีใน
ก�รต์ดัสินใจ่รบับพััต์ศิัม� แต์ส่�มขีองฉันเป็น
สม�ชิ่ก เข�ช่่วยให�ลักูๆ ของเร�สร��งคำว�ม
สัมพัันธก์บัพัระบดิ�บนสวรรคำผ์ู้�่นก�รสวด
อ�อนวอนกบัคำรอบคำรวั ก�รศึักษ�พัระคำมัภีัร ์ 
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แลัะก�รสังสรรคำ์ ในคำรอบคำรวั เร�อยูห่่�งไกลั
จ่�กคำำ�ว�่สมบรูณ์์แบบ แต์ส่�มขีองฉันก็ยงัทำ�
ต์อ่แลัะอดทน

  ฉันเช่่�อว�่แบบอย�่งก�รดำ�เนินชี่วติ์ต์�ม 
พัระกติ์ต์คิำณุ์ของส�มฉัีนมอีทิธพิัลัต์อ่ลูักๆ ของ 
เร�ม�กที�สุด ลักูๆ เห็นเข�อ�่นพัระคำมัภัรี ์สวด
อ�อนวอน แลัะเข��โบสถึ ์แม�จ่ะทำ�คำนเดยีว
ก็ต์�ม สิ�งนี�มผีู้ลัม�กกว�่สิ�งที�เร�สอนกนัอย�่ง
จ่รงิจ่งัม�ก

  แม�ว�่ท�่นจ่ะไมม่สีภั�พัแวดลั�อมแบบ
คำรอบคำรวัที�สมบรูณ์์แบบ แต์ท่�่นก็ยงัส�ม�รถึ
ให�ก�รนำ�ท�งแกล่ักูๆ ของท่�นได� อย่�เสียกำ�ลังัใจ่

    เราสามารถเริ�มวนันี�
  ในฐ�นะพัอ่แม ่สุดท��ยพัวกเร�แต์ล่ัะคำนจ่ะต์�องปลัอ่ยให�ลักูของเร�

ไป โดยเช่่�อใจ่ว�่พัวกเข�จ่ะต์ดัสินใจ่เองได� หวงัว�่ในต์อนนั�นเร�จ่ะรู�สึก
มั�นใจ่กบัคำำ�พัดูของศั�สด�พัย�กรณ์์โจ่เซูฟื้ สมธิ: “ผู้มสอนหลักัก�รที�ถึกู
ต์�องแกพ่ัวกเข� แลัะให�พัวกเข�ปกคำรองต์นเอง” 3  เร�ส�ม�รถึเริ�มต์�นวนั
นี�เพั่�อเป็นแหล่ังคำำ�แนะนำ�พัระกติ์ต์คิำณุ์แกล่ักูๆ ของเร�ไม่ว�่โลักรอบต์วั
เร�จ่ะสอนอะไรแกพ่ัวกเข�บ��ง ◼
     ผ้เ้ขึ้ย้่นี้อาศยั่อย่้่ ในี้ออสิ่เตรเลย้่ตะวนัี้ตกั ออสิ่เตรเลย้่

     อ�างองิ
    1.   เจ่ฟื้ฟื้รยี ์อ�ร.์ ฮัอลัแลันด,์ “เพัร�ะเธอเป็นแม,่”   เลย้่โฮนี้า  ก.คำ. 1997, 44.
     2.   รสัเซูลัลั ์เอ็ม. เนลัสัน, “คำว�มรอดแลัะคำว�มสูงส่ง,” เลย้่โฮนี้า,  พั.คำ. 2008, 11.
     3.   คำาสิ่อนี้ขึ้องประธิานี้ศาสิ่นี้าจกััร: โจเซึ่ฟ สิ่มื่ธ่ิ  (2007), 307.     
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เข�มแขง็ไว�เมื�อคนท่ี่�ท่ี่านรััก
ออกจากศาสนจกัรั
ผู้มร้ั�ส้กช่็อคมากเมื�อน�องช่ายของผู้มตุดัสินใจลาออกจาก
ศาสนจกัรั แตุ่ผู้มพบิวธ่ิท่ี่�จะรัักษาความสมัพนัธ์ท่ี่�เป่ี� ยมด�วย
ความรัักและที่ำาให้�ปีรัะจกัษพ์ยานของผู้มยงัคงแขง็แกร่ัง

นั�นผู้มจ้งไม่เข�าใจวา่ที่ำาไมการัค่ยกบัิน�องช่ายของผู้ม
เก่�ยวกบัิเรืั�องเห้ล่าน่� จ้งยากกวา่มาก แตุ่มนักเ็ป็ีนเช่่น
นั�น ศรััที่ธาของผู้มถ้่กที่�าที่ายในร้ัปีแบิบิให้ม่ ในงาน
เผู้ยแผู้ข่องผู้ม ความที่�าที่ายคือการัที่ำางานห้นกั สน่ก
ท่ี่กวนั และม่ศรััที่ธาวา่ท่ี่กสิ�งจะออกมาด่ แตุ่กบัิน�อง
ช่ายผู้ม ผู้มกลบัิร้ั�ส้กแตุกตุ่างไปีอยา่งสิ�นเชิ่ง

  งานเผู้ยแผู้ข่องผู้มสอนให้�ผู้มถ่ามคำาถ่ามท่ี่�สรั�าง
แรังบินัดาลใจและถ่ามเพื�อที่ำาความเข�าใจ แตุ่ผู้มไม่
เคยร้ั�จกัคนท่ี่�ผู้มสอนในงานเผู้ยแผู้ล่่วงห้น�า ความ
สมัพนัธ์เด่ยวท่ี่�ผู้มม่กบัิพวกเขาคือสอนและช่่วยให้�
พวกเขาใกล�ชิ่ดกบัิพรัะคริัสตุม์ากข้�น ผู้มร้ั�จกัน�องช่าย
ของผู้มมาตุลอดช่่วติุ และผู้มไม่เคยพยายามช่่วยให้�
เขาใกล�ชิ่ดกบัิพรัะคริัสตุม์ากข้�นเลย

  ผู้มจำาได�วา่เรัาเคยค่ยกนัวนัห้น้�งตุอนท่ี่�ผู้มถ่ามเขา
เก่�ยวกบัิศาสนจกัรั เขาบิอกวา่เขาไม่ม่ปีรัะจกัษพ์ยาน
เก่�ยวกบัิคำาสอนบิางอยา่ง ถ่�านั�นเป็ีนคนท่ี่�ผู้มพบิใน
การัรัับิใช่�งานเผู้ยแผู้ ่ผู้มกค็งจะตุอบิด�วยความเคารัพ
และยอมรัับิวา่เขาแค่ยงัไม่พรั�อมในขณะนั�น และ
บิางท่ี่ผู้้ �สอนศาสนาคนอื�นๆ อาจสอนพวกเขาในภาย
ห้ลงั แตุ่เพรัาะผู้มรัักน�องช่ายผู้ม จ้งยากท่ี่�จะแสดง
ความเข�าใจในรัะดบัิเด่ยวกนั ผู้มแค่อยากให้�เขาร้ั�ใน

       โดย เฟรเดอริก เฮกเนอร์ ออ็ดการ์ด

        มกลบัิบิ�านจากงานเผู้ยแผู้ไ่ม่นานตุอนท่ี่�
พอ่แม่บิอกผู้มวา่น�องช่ายอาย ่19 ป่ีของ
ผู้มไม่อยากไปีโบิสถ่อ่์กตุ่อไปี ผู้มตุกใจ
มาก ผู้มไม่เคยคิดเลยวา่น�องช่ายของผู้ม
จะออกจากศาสนจกัรั

  ผู้มจำาได�วา่ส่งอ่เมลถ้่งเขาเก่�ยวกบัิห้วัข�อพรัะ
กิตุติุค่ณขณะท่ี่�ผู้มอย้ใ่นงานเผู้ยแผู้แ่ละถ่ามเขาวา่เขา
ตุ�องการัรัับิใช่�งานเผู้ยแผู้ห่้รืัอไม่ เขาไม่เคยแน่ใจ  
และเมื�อมองย�อนกลบัิไปีท่ี่�อ่เมลเห้ล่าน่�  ผู้มพบิวา่ม่
สญัญาณบิอกวา่เขาไม่มั�นใจในพรัะกิตุติุค่ณ

  ผู้มเริั�มน้กถ้่งสิ�งอื�นๆ ท่ี่�ตุอนนั�นผู้มสามารัถ่ที่ำาได�
แตุ่ไม่ได�ที่ำา และผู้มกต็ุั�งค ำาถ่ามวา่ที่ำาไมสิ�งน่� จ้งเกิดข้�น
ในตุอนน่�  ผู้มไม่พอใจเพรัาะผู้มอยากให้�เขาม่ปีรัะจกัษ์
พยานด�วยตุวัของเขาเอง แตุ่ผู้มเองกต็ุรัะห้นกัวา่ผู้ม
อาจตุ�องการัอยา่งนั�นเพื�อตุวัของผู้มเช่่นกนั ผู้มอยาก
ให้�เขาไปีโบิสถ่ก์บัิผู้มและไปีรัับิใช่�งานเผู้ยแผู้เ่พื�อท่ี่�เรัา
จะได�พด้ค่ยเก่�ยวกบัิปีรัะสบิการัณ์ของเรัาด�วยกนั  
ดงันั�นจ้งเป็ีนเรืั�องที่�าที่ายสำาห้รัับิผู้มเมื�อเขาไม่ตุ�องการั
อะไรัเห้ล่านั�นเลย

  ตุอนนั�นผู้มเพิ�งใช่�เวลาสองป่ีในการัรัับิใช่�งาน
เผู้ยแผู้โ่ดยการัพด้ถ้่งศาสนาและความเชื่�อกบัิผู้้ �คน ดงั

 ผู้
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สิ�งท่ี่�ผู้มร้ั� รัวมถ้่งร้ั�ส้กถ้่งพรัะวญิญาณเด่ยวกนัและความรััก
จากพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าอยา่งท่ี่�ผู้มได�สมัผู้สั เป็ีนเรืั�องยากสำาห้รัับิ
ผู้มท่ี่�จะยอมรัับิวา่เขาไม่ได�เลือกพรัะกิตุติุค่ณ

  ผู้มใช่�เวลารัะยะห้น้�งในการัที่ำาความค่�นเคยกบัิ
สถ่านการัณ์น่�  แตุ่ตุอนน่� เป็ีนเวลาเกือบิสองป่ีห้ลงัจากท่ี่� 
ผู้มกลบัิมาจากการัรัับิใช่�งานเผู้ยแผู้ ่ความสมัพนัธ์ของผู้ม
กบัิน�องช่ายกย็งัคงด่อย้ ่เรัาไม่ได�พด้ถ้่งพรัะกิตุติุค่ณมาก
นกั แตุ่เรัาพด้ถ้่งเรืั�องอื�นๆ แที่น ผู้มยงัอยากให้�เรัาเชื่�อใน
พรัะกิตุติุค่ณเห้มือนกนั แตุ่เรัากม่็สิ�งอื�นๆ ท่ี่�เห้มือนกนัอย้่
แล�ว เรัายงัไปีเท่ี่�ยวและที่ำากิจกรัรัมตุ่างๆ ร่ัวมกนั และผู้มก็
รัักเขาในแบิบิท่ี่�เขาเป็ีนเพรัาะเขาเป็ีนคนท่ี่�ด่มาก

   สิ�งที่ี�ผู้มเรียนร้�
  ตุลอดช่่วงเวลาน่� ม่บิางสิ�งท่ี่�ผู้มได�เร่ัยนร้ั�ซ้� งอาจเป็ีน

ปีรัะโยช่นห์้ากค่ณกำาลงัตุ่อส้�กบัิการัท่ี่�คนท่ี่�ค่ณรัักออก
จากศาสนจกัรั เพื�อช่่วยให้�ค่ณไม่เพ่ยงรัักษาความสมัพนัธ์
ท่ี่�ด่กบัิพวกเขาไว� แตุ่ยงัรัักษาปีรัะจกัษพ์ยานของค่ณให้�
แขง็แกร่ังในช่่วงเวลาที่�าที่ายที่างวญิญาณสำาห้รัับิค่ณอ่ก
ด�วย

    •    จ ำาไว�วา่ท่ี่กคนม่อิสรัภาพของตุนเองและไม่ใช่่ความ
ผู้ดิของค่ณห้ากม่ใครัสกัคนออกจากศาสนจกัรั

    •    กรัะช่บัิความสมัพนัธ์ของค่ณกบัิพวกเขา แสดง
ความรัักกบัิพวกเขาเสมอ พยายามอยา่ยอมให้�ความ
สมัพนัธ์ของพวกเขากบัิศาสนจกัรัส่งผู้ลกรัะที่บิตุ่อ
ความสมัพนัธ์ของค่ณกบัิพวกเขา

    •    ใช่�เวลาที่ำาสิ�งตุ่างๆ ท่ี่�ที่ั�งค่้ชื่�นช่อบิร่ัวมกนั

    •    แม�วา่ค่ณจะไม่สามารัถ่ตุดัสินใจให้�คนอื�นได� แตุ่ค่ณ  
 สามืารัถ  เป็ีนแบิบิอยา่งและสนบัิสน่นพวกเขาได� 

    •    สวดอ�อนวอนเก่�ยวกบัิสถ่านการัณ์ดงักล่าว พรัะบิิดาบิน
สวรัรัคท์ี่รังร้ั�จกับ่ิตุรัธิดาของพรัะองค ์เพรัาะฉัะนั�นค่ณจ้ง
มั�นใจได�วา่พรัะองคจ์ะที่รังร้ั�วธ่ิท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ดท่ี่�จะช่่วยให้�ค่ณผู้า่น
พ�นเรืั�องน่�ไปีได�

    •    ค�นคว�าพรัะคมัภ่ร์ั ตุวัอยา่งจากพรัะคมัภ่ร์ัช่่วยผู้มได�มาก และ
ผู้มตุรัะห้นกัวา่สถ่านการัณ์ของผู้มค่อนข�างปีกติุ แม�แตุ่ใน
พรัะคมัภ่ร์ักม่็ห้ลายครัอบิครััวท่ี่�ม่คนไม่เชื่�อห้รืัอแม�กรัะที่ั�ง
ตุ่อตุ�านศาสนจกัรั แตุ่ครัอบิครััวของพวกเขายงัคงแสดงความ
รัักตุ่อพวกเขา

    •    พด้ค่ยอยา่งเปิีดเผู้ยถ้่งความร้ั�ส้กของค่ณกบัิสมาชิ่กใน
ครัอบิครััวท่ี่�แขง็ขนัในพรัะกิตุติุค่ณ พวกเขาอาจม่ความคิดท่ี่�
คล�ายกนั และพวกเขาอาจตุ�องการัคนท่ี่�จะแบ่ิงปัีนด�วยได� จง
ช่่วยเห้ลือซ้�งกนัและกนั

    •    ส่ดที่�ายน่�  อยา่ละเลยความเข�มแขง็ที่างวญิญาณของตุนเอง

      การที่ำาให�ป็ระจักัษ์์พยานของคุณเข�มแขง็อย่้เสมอ
  การัท่ี่�คนใกล�ตุวัค่ณออกจากศาสนจกัรัอาจเป็ีนเรืั�องที่�าที่ายตุ่อ

ศรััที่ธาของค่ณ โดยเฉัพาะห้ากผู้้ �ท่ี่�ออกจากศาสนจกัรัเป็ีนคนท่ี่�
ค่ณชื่�นช่มในสภาพแวดล�อมพรัะกิตุติุค่ณ ค่ณอาจจะเริั�มสงสยับิาง
อยา่งเก่�ยวกบัิปีรัะจกัษพ์ยานของค่ณ ผู้มร้ั�วา่ผู้มตุ�องตุ่อส้�กบัิคำาถ่าม
เลก็น�อยเมื�อน�องช่ายของผู้มออกจากศาสนจกัรั แตุ่นั�นคือเห้ตุ่ผู้ล
วา่ที่ำาไมการัด้แลตุวัเองและปีรัะจกัษพ์ยานของค่ณจ้งม่ความสำาคญั
มาก ห้ากค่ณสรั�างและคงปีรัะจกัษพ์ยานของตุวัค่ณเองไว� ค่ณจะ
ไม่จำาเป็ีนตุ�องกลวัวา่คนอื�นจะตุดัสินเลือกอะไรั

  จำาไว�วา่เรัาท่ี่กคนม่แนวโน�มตุ่อการัท่ี่�ศรััที่ธาเรัาจะอ่อนกำาลงั
ลงห้ากเรัาไม่พยายามเสริัมสรั�าง ผู้้ �คนส่วนให้ญ่ไม่ได�เปีล่�ยนจาก
ความเข�มแขง็วนัห้น้�งและออกจากศาสนจกัรัในวนัร่่ังข้�น แตุ่ถ่�าค่ณ
ลืมที่ำาสิ�งเลก็ๆ เพื�อเสริัมสรั�างปีรัะจกัษพ์ยานท่ี่กวนั ค่ณอาจพบิวา่
ตุนเองกำาลงัเดินไปีไกลและออกห่้างจากพรัะกิตุติุค่ณโดยไม่ร้ั�ตุวั  
การัย�อนกลบัิไปีพื�นฐานตุ่างๆ เช่่น การัศ้กษาพรัะคมัภ่ร์ั การัสวด
อ�อนวอนในแตุ่ละวนั การักรัะที่ำาแห่้งศรััที่ธาและการันมสัการัจะม่
อิที่ธิพลอยา่งมากตุ่อปีรัะจกัษพ์ยานของค่ณ

  เห้นือสิ�งอื�นใด ห้ากการัท่ี่�คนท่ี่�ค่ณรัักออกจากศาสนจกัรัส่งผู้ล 
กรัะที่บิตุ่อปีรัะจกัษพ์ยานของค่ณ และที่ำาให้�ค่ณสงสยัห้รืัอม่คำาถ่าม 
ในใจ จงจำาคำาแนะนำาท่ี่�ช่าญฉัลาดในการั “สงสยัความสงสยัของ
ท่ี่านก่อนท่ี่�ท่ี่านจะสงสยัศรััที่ธาของท่ี่านเอง”1  และในการั “ยึดมืั�น
สิ�งท่ี่�ท่ี่านร้้ัอย้่แล้วิ ” 2 

 การักรัะที่ำาเลก็ๆ ด�วยศรััที่ธา
และการันมสัการัอาจม่
อิที่ธิพลอยา่งมากตุ่อ 
ปีรัะจกัษพ์ยานของท่ี่าน
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    พยายามฟังพระองค์อย่้เสมอ
  ผู้มคิดวา่การัท่ี่�ผู้้ �ให้ญ่วยัห้น่่มสาวม่แผู้นสำาห้รัับิช่่วติุพวก

เขาเป็ีนสิ�งสำาคญั เช่่น การัร้ั�วา่พวกเขาตุ�องการัไปีท่ี่�ไห้นและ
ตุ�องการัที่ำาอะไรั แตุ่เรัาตุ�องไตุร่ัตุรัองและรัวมพรัะเจ�าไว�ใน
แผู้นเห้ล่านั�น รัวมถ้่งในช่่วติุปีรัะจำาวนัของเรัาด�วย เป็ีนเรืั�อง
ยากท่ี่�จะที่ำาเพรัาะเรัาม่ห้น�าท่ี่�รัับิผู้ดิช่อบิอื�นๆ อ่กมากมายใน
แตุ่ละวนั แตุ่เรัาสามารัถ่ห้าเวลาให้�พรัะบิิดาบินสวรัรัคแ์ละ
พรัะเยซ้คริัสตุไ์ด�เสมอ และห้ากเรัาที่ำาเช่่นนั�น เรัากจ็ะที่นตุ่อ
พายแ่ห่้งช่่วติุได�เสมอ ผู้มน้กถ้่งพรัะคมัภ่ร์ัใน  โรัม 8:31  “ถ่�า
พรัะเจ�าที่รังอย้ฝ่่ายเรัา ใครัจะขดัขวางเรัาได�?”

  ปีรัะธานรััสเซลล ์เอม็. เนลสนัสอนวา่ในอนาคตุ เรัา
จะไม่สามารัถ่เอาตุวัรัอดที่างวญิญาณห้ากปีรัาศจากพรัะ
วญิญาณและการัได�รัับิการัเปิีดเผู้ยส่วนตุวัสำาห้รัับิช่่วติุเรัา
เอง3  ผู้มร้ั�อย้เ่สมอวา่การัได�รัับิการัเปิีดเผู้ยส่วนตุวัม่ความ
สำาคญั แตุ่ผู้มกไ็ม่ได�พยายามอยา่งส่ดความสามารัถ่ท่ี่�จะ
แสวงห้า ผู้มร้ั�วา่ผู้มสามารัถ่ที่ำาได�ด่ข้�นในการัอญัเชิ่ญพรัะ
วญิญาณเข�ามาในช่่วติุของผู้มในแตุ่ละวนั

  การัได�รัับิการัเปิีดเผู้ยส่วนตุวัม่คำาอธิบิายอย้ใ่นตุวั คือ
เป็ีนส่วนตุวั และเรัาจะเริั�มเร่ัยนร้ั�ได�วา่พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าตุรััสกบัิ
เรัาอยา่งไรัโดยขอให้�พรัะองคท์ี่รังช่่วยให้�เรัารัับิร้ั�ส่รัเส่ยง

และพรัะห้ตัุถ่ข์องพรัะองคใ์นช่่วติุเรัา พรัะองคท์ี่รังเป็ีนคร้ัท่ี่�ด่
ท่ี่�ส่ด

  เรัาไม่สามารัถ่ควบิค่มการักรัะที่ำาของผู้้ �อื�นได�เสมอไปี โดย
เฉัพาะอยา่งยิ�งเมื�อเป็ีนเรืั�องท่ี่�เก่�ยวกบัิการัสรั�างความแขง็แกร่ัง
ให้�ศรััที่ธาของเรัาห้รืัอการัดำาเนินช่่วติุตุามพรัะกิตุติุค่ณ แตุ่ผู้ม
ร้ั�วา่แม�คนท่ี่�เรัารัักท่ี่�ส่ดในโลกจะม่ปัีญห้าเก่�ยวกบัิศรััที่ธา เมื�อ 
เรัาให้�ความสำาคญักบัิพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�ามาเป็ีนอนัดบัิห้น้�ง ที่ำาตุาม 
พรัะปีรัะสงคข์องพรัะองค ์และพยายามฟัังพรัะองค ์เรัาจะได�รัับิ 
พรัด�วยคำาตุอบิ ด�วยปีรัะจกัษพ์ยานท่ี่�เข�มแขง็ และการัเปิีดเผู้ย
ที่างวญิญาณวา่เรัาจำาเป็ีนตุ�องติุดตุามพรัะองคต่์ุอไปี ◼

      เฟรเดอริก เฮักเนอร์ อ็อดการ์ด  อาย ุ22 ป่ อย้่
ในอาลบอร์ักั เดนมืาร์ักั เขารัับใช้งานเผู้ยแผู่้ใน
เบอร์ัมิืงแฮมื อังกัฤษ์ ปัจจุบันเขากัำาลงัศึกัษ์า
แพที่ย์ศาสตร์ั ชอบวิิที่ยาศาสตร์ัและกัารัแก้ั
ปัญห้า เขาชื�นชอบกัารัใช้เวิลากัับครัอบครััวิและ
ไปโบสถ์
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 กรัะช่บัิความ
สมัพนัธ์ของ
ท่ี่านกบัิพวก
เขา แสดง
ความรัักกบัิ
พวกเขาเสมอ
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 การเป็ลืี�ยนแป็ลืงที่ี�ได�รับการดลืใจั   
ตุ่องานเผู้ยแผู้ศ่าสนาเป็ีนพรั
ให้�แก่ครัอบิครััวของฉันั

       โดย ลืารา อกสัตนิา เช่ฟส์

      ฉัั
 นเป็ีนสมาชิ่กศาสนจกัรั
แปีดป่ีแล�ว ซ้� งเป็ีนพรั�อม
กบัิพอ่และน�องสาวของ
ฉันัสองคน นบัิตุั�งแตุ่
เป็ีนสมาชิ่ก ฉันัได�เห็้น

พรัท่ี่�วเิศษส่ดท่ี่�พรัะบิิดาบินสวรัรัค์
ที่รังเตุร่ัยมไว�เพื�อช่่วติุและครัอบิครััว
ของฉันั พรัะกิตุติุค่ณเป็ีนพรัแก่ช่่วติุ
และช่่วยให้�ฉันัค�นพบิความส่ขท่ี่�ฉันั
กำาลงัมองห้า!

  เมื�อฉันัเริั�มอ่านพรัะคมัภ่ร์ัมอรัมอน 
ครัั� งแรัก เรืั�องรัาวเก่�ยวกบัินิมิตุของ 
ล่ไฮเก่�ยวกบัิตุ�นไม�แห่้งช่่วติุที่ำาให้�
ฉันัร้ั�ส้กปีรัะที่บัิใจ (ด้  1 น่ไฟั 8: 11 ) 
ฉันัเชื่�อมโยงได�เพรัาะฉันัตุ�องการั
ให้�ที่ั�งครัอบิครััวและท่ี่กคนท่ี่�ฉันัรััก
สามารัถ่ลิ�มรัสผู้ลไม�ของตุ�นไม�ตุ�น
นั�นและร้ั�ส้กถ้่งความรัักของพรัะผู้้ �
เป็ีนเจ�าในช่่วติุพวกเขา

  ด�วยเห้ตุ่น่�ฉันัจ้งเตุร่ัยมตุวัท่ี่�จะรัับิ
ใช่�งานเผู้ยแผู้เ่ตุม็เวลาและได�รัับิมอบิ
ห้มายให้�ที่ำางานในกวัเตุมาลา ซิตุ่ 
ปีรัะเที่ศกวัเตุมาลา

คนหนุ่มสาว

การัเปีล่�ยนแปีลงใน 
การัสื�อสารัรัะห้วา่ง
ผู้้ �สอนศาสนากบัิ
ครัอบิครััวของ 
พวกเขาช่่วยให้�ฉันั
แบ่ิงปัีนความจริัง
เก่�ยวกบัิพรัะกิตุติุค่ณ
กบัิแม่ของฉันั

  ในรัะห้วา่งงานเผู้ยแผู้ข่องฉันั ฉันัได�เห็้นผู้้ �คนมากมาย
เปีล่�ยนแปีลงไปีในที่างท่ี่�ด่เพรัาะพรัะกิตุติุค่ณ และที่ำาให้�
ห้วัใจฉันัเป่ี� ยมด�วยป่ีติุในท่ี่กๆ วนั แตุ่ท่ี่กครัั� งท่ี่�ฉันัและค่้
ตุ�องสอนครัอบิครััว ฉันัน้กถ้่งครัอบิครััวของตุนเอง โดย
เฉัพาะแม่ซ้�งไม่ได�เป็ีนสมาชิ่กศาสนจกัรั ท่ี่กวนัเตุร่ัยมตุวั  
ฉันัพยายามกรัะตุ่�นท่ี่านผู้า่นอ่เมลเพื�อให้�ไปีพบิปีะกบัิผู้้ �
สอนศาสนา ฉันัสวดอ�อนวอนขอให้�พรัะบิิดาบินสวรัรัค์
ที่รังเตุร่ัยมใจของท่ี่านให้�พรั�อมรัับิพรัะกิตุติุค่ณ

   โอกาสท่� ได้้รบัการด้ลใจ
  ตุอนนั�นฉันัยงัคงรัับิใช่�งานเผู้ยแผู้เ่มื�อเกิดการั

เปีล่�ยนแปีลงท่ี่�ได�รัับิการัดลใจในการัสื�อสารัรัะห้วา่งผู้้ �
สอนศาสนากบัิครัอบิครััวของพวกเขา1  เมื�อฉันัได�ยนิข่าว
ครัั� งแรัก พรัะวญิญาณบิอกให้�ฉันัที่รัาบิวา่น่�เป็ีนโอกาส
ท่ี่�จะเชื่�อเชิ่ญแม่ของฉันัให้�มาเร่ัยนร้ั�เพิ�มเติุมเก่�ยวกบัิพรัะ
กิตุติุค่ณ ฉันัร้ั�ส้กถ้่งป่ีติุอยา่งมากกบัิการัเปีล่�ยนแปีลงและ
ความร้ั�ส้กนั�น ในรัะห้วา่งสปัีดาห์้นั�น ฉันัขอให้�พรัะเจ�า
ที่รังช่่วยให้�ฉันัร้ั�วา่พรัะองคจ์ะให้�แบ่ิงปัีนอะไรักบัิค่ณแม่

  เมื�อถ้่งวนัเตุร่ัยมและฉันัเห็้นแม่ของฉันัผู้า่นห้น�าจอ
คอมพิวเตุอร์ั ฉันัร้ั�ส้กวา่เรัาควรัสวดอ�อนวอน ฉันับิอก
ความร้ั�ส้กนั�นกบัิท่ี่าน และท่ี่านเห็้นด�วย รัะห้วา่งการั
สนที่นาที่างวด่ิโอ ฉันัอธิบิายข่าวสารัห้ลกัท่ี่�ฉันัพยายาม
จะแบ่ิงปัีนในฐานะผู้้ �สอนศาสนาวา่พรัะกิตุติุค่ณของพรัะ
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เยซ้คริัสตุไ์ด�รัับิการัฟืั� นฟั้ ฉันัเป็ีนพยานด�วยส่ดใจของฉันัวา่ฉันัร้ั�วา่
น่�คือความจริัง ฉันัยงัได�เชื่�อเชิ่ญท่ี่านให้�สวดอ�อนวอนและท้ี่ลถ่าม
พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าถ้่งสิ�งเห้ล่าน่� เพื�อให้�ท่ี่านร้ั�ด�วยตุวัท่ี่านเอง เรัาจบิการั
สนที่นาด�วยการัสวดอ�อนวอนท่ี่�ท่ี่านเป็ีนคนสวด เรัาที่ั�งค่้ร้ั�ส้กถ้่ง
พรัะวญิญาณอยา่งแรังกล�าจนเส่ยดแที่งใจเรัา ห้ลงัจากค่ยกนั ฉันัก็
ส่งท่ี่�อย้ติุ่ดตุ่อไปียงัผู้้ �สอนศาสนาในพื�นท่ี่�ของท่ี่าน

  ฉันัรัออยา่งกรัะวนกรัะวายใจท่ี่�จะฟัังคำาตุอบิจากท่ี่านอ่กครัั� งใน
สปัีดาห์้ห้น�า เห้มือนกบัิท่ี่�เรัาที่ำาครัั� งแรัก เรัาเริั�มการัสนที่นาที่าง
วด่ิโอด�วยการัสวดอ�อนวอน จากนั�นฉันักฟั็ังพรัะวญิญาณเพื�อให้�ร้ั�
วา่จะแบ่ิงปัีนอะไรักบัิท่ี่าน เรัาที่ำาอยา่งน่�อย้ห่้ลายสปัีดาห์้ และใน
ท่ี่�ส่ด ฉันัปีรัะห้ลาดใจมากเมื�อท่ี่านเริั�มพบิกบัิผู้้ �สอนศาสนา และ
ฉันัสงัเกตุเห็้นแววตุาท่ี่�ตุ่างจากเดิมในดวงตุาของท่ี่าน

    พระบิด้าบนสวรรค์์สามารถทำาปาฏิิหารย์ิ์ผ่่านเรา
  ตุอนท่ี่�ฉันักลบัิบิ�าน ฉันักบัิแม่ไปีเร่ัยนบิที่สนที่นากบัิผู้้ �สอน

ศาสนาของท่ี่านด�วยกนั ในบิที่เร่ัยนห้น้�ง ท่ี่านยิ�มและบิอกถ้่งความ
ปีรัารัถ่นาท่ี่�จะที่ำาพนัธสญัญากบัิพรัะเจ�า ฉันัตุกใจมากท่ี่�ได�ยนิวา่
ท่ี่านได�รัับิคำาตุอบิแล�ววา่พรัะกิตุติุค่ณเป็ีนความจริัง! และอ่กครัั� ง
ท่ี่�ที่ั�งห้�องเตุม็เป่ี� ยมด�วยพรัะวญิญาณและเป็ีนพยานตุ่อใจเรัาวา่เรัา
กำาลงัรัับิร้ั�ความจริัง

  เพ่ยงไม่ก่�สปัีดาห์้ห้ลงัจากกลบัิบิ�าน ฉันัได�เห็้นห้น้�งในสิ�ง
มห้ศัจรัรัยท่์ี่�ยิ�งให้ญ่ท่ี่�ส่ดในงานเผู้ยแผู้ข่องฉันั แม่ของฉันัเข�าส่้นำ� า
บิพัติุศมาและได�ที่ำาพนัธสญัญากบัิพรัะบิิดาบินสวรัรัค์

  นำ� าตุาไห้ลอาบิแก�มของฉันัตุอนท่ี่�เห็้นท่ี่านลงไปีในนำ�า เมื�อฉันั
กอดท่ี่านห้ลงัจากนั�น เรัาที่ั�งค่้ร้ั�ส้กตืุ�นตุนัมาก แตุ่ส่วนให้ญ่เรัาร้ั�ส้ก
ถ้่งความรัักท่ี่�พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าที่รังม่ตุ่อเรัา ท่ี่านมองเข�าไปีในดวงตุา
ของฉันัแล�วพด้วา่ “แม่ร้ั�ส้กเห้มือนพรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าที่รังกอดแม่และ
ตุ�อนรัับิแม่ แม่ร้ั�วา่พรัะองคท์ี่รังรัอแม่อย้”่

  เอล็เดอร์ัด่เที่อร์ั เอฟั. อ่คที่ด์อร์ัฟัแห่้งโควรััมอคัรัสาวกสิบิสอง
สอนวา่บิางครัั� งงานเผู้ยแผู้ศ่าสนากส็ามารัถ่สำาเร็ัจได�เมื�อท่ี่าน  
“เข�าใจวา่ไม่ใช่่งานของท่ี่านท่ี่�จะเปีล่�ยนใจเลื�อมใสผู้้ �คน” นั�นคือ
บิที่บิาที่ของพรัะวญิญาณบิริัส่ที่ธิ�  บิที่บิาที่ของท่ี่านคือแบ่ิงปัีนสิ�งท่ี่�
อย้ใ่นใจและดำาเนินช่่วติุสอดคล�องกบัิความเชื่�อของท่ี่าน

  “จงดำาเนินตุามเส�นที่างน่�  พรัะผู้้ �เป็ีนเจ�าจะที่รังที่ำาปีาฏิิห้าริัยผ์ู้า่น
ท่ี่านเพื�อเป็ีนพรัแก่บ่ิตุรัธิดาอนัลำ�าค่าของพรัะองค”์2 

  เมื�อฉันัได�ฟัังแม่ของฉันั ปีรัะจกัษพ์ยานของฉันัเข�มแขง็ข้�น และ
ตุอนนั�นฉันักร้็ั�ด�วยส่ดใจของฉันัวา่พรัะบิิดาบินสวรัรัคท์ี่รังได�ยนิ
คำาสวดอ�อนวอนของเรัาและที่รังสามารัถ่ช่่วยให้�เรัาแบ่ิงปัีนผู้ลของ
ตุ�นไม�ตุ�นนั�นกบัิผู้้ �อื�นได� โดยเฉัพาะกบัิครัอบิครััวของเรัาเอง  ◼

     ลารา อกส่ตินา เช้ฟส์  อาย ุ22 ป่จากับัวิโนสไอเรัส 
อาร์ัเจนตินา เธอชอบฟัุงเพลง เล่นเป่ยโน และใช้เวิลา
กัลางแจ้ง เธอสุขใจกัับกัารัไปเย่�ยมืชมืสถานท่ี่�โปรัด
ของเธอ ซึ�งคือพรัะวิิห้ารั

     อ�างองิ
    1.   ด ู “Missionaries Now Have More Options to Communicate with 

Families,”  15 กุมภั�พันัธ ์2019 ที�  newsroom.ChurchofJesusChrist.org
     2.   ดเีทอร ์เอฟื้. อคุำทด์อรฟ์ื้, “ง�นเผู้ยแผู้ศ่ั�สน�: แบง่ปันสิ�งที�อยู่ ในใจ่ท�่น,”  

 เลย้่โฮนี้า,  พั.คำ. 2019, 17.  
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เพิ�มเตมิสำาหรับท่ี่าน!

คนหนุ่มสาว

 ท่ี่านสามารัถ่ค�นห้าบิที่ความเพิ�มเติุมโดยเฉัพาะ
สำาห้รัับิคนห้น่่มสาวใน เลย่โฮนา  ฉับิบัิเดือนเมษายน
ในร้ัปีแบิบิดิจิที่ลัได�ในคลงัค�นคว�าพรัะกิตุติุค่ณ (ท่ี่� 
 ChurchofJesusChrist.org  ห้รืัอในแอปีพลิเคช่นัมือถื่อ)

  ในเดือนน่� ท่ี่านจะได�พบิกบัิบิที่ความเพิ�มเติุมเก่�ยว
กบัิการัท่ี่�คนท่ี่�ท่ี่านรัักออกจากศาสนจกัรั การัรัักผู้้ �ท่ี่�ม่
ความเชื่�อแตุกตุ่างจากท่ี่าน และความเข�มแขง็ในศรััที่ธา
ของท่ี่านเมื�อท่ี่านเป็ีนสมาชิ่กศาสนจกัรัเพ่ยงคนเด่ยวใน
ครัอบิครััว

   บิที่ความดิจิที่ลั

    ท่ี่านเป็็นสมาชิ่กศาสนจักัรเพยีงคนเดยีวในครอบครัว
หรือไม่? ท่ี่านไม่โดดเดี�ยว

   ใจัของฉันเป็ลืี�ยนไป็อย่างไรเมื�อน�องช่ายของฉันออก
จัากศาสนจักัร
  โดย อันยา ดอ็กัก์ั มืาเท่ี่ยเซน, แฮฟุนาร์ัฟุเจเรัอร์ั ไอซ์
แลนด์ 

      คนห้น่่มสาวรัายสปัีดาห์้

  ท่ี่านยงัสามารัถ่ค�นห้าบิที่ความให้ม่ๆ ท่ี่กสปัีดาห์้ได�
ในคนห้น่่มสาวรัายสปัีดาห์้ซ้�งอย้ใ่นห้มวดคนห้น่่มสาว
ของคลงัค�นคว�าพรัะกิตุติุค่ณ (ใน  ChurchofJesusChrist.
org  แอปีพลิเคช่นัมือถื่อ)



นี�คำอ่บ�งคำนที� ได�เห็นพัระเจ่��หลังัจ่�กพัระองคำท์รงพัชิิ่ต์
คำว�มต์�ย ก�รรู�ว�่ผูู้�อ่�นเห็นพัระผูู้�ช่่วยให�รอดผูู้�ฟ่ื้�นคำน่
พัระช่นมเ์สรมิสร��งศัรทัธ�ของท�่นในพัระองคำอ์ย�่งไร?  
ประสบก�รณ์์ท�งวญิญ�ณ์เร่�องใดที�ยน่ยนัแกท่�่นถึึง 
คำว�มจ่รงิเกี�ยวกบัก�รฟ่ื้�นคำน่พัระช่นมข์องพัระองคำ?์
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ยุคปั็จัจุับัน (ตั�งแต่ที่ศวรรษ์ 1820 เป็็นต�นไป็)

อนาคต

 มารีย์ ช่าวมกัดาลืา  และ
ห้ญิงอื�นท่ี่�ส่สาน (ด้  มทัี่ธิว 
28:5, 9 ;  ยอห์้น 20:1–18 )

  ผู้้�คนที่ี�เมืองอาดมั- ออนได- อาห์มนั   
(ด้  ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 27:5–14 ;  116:1 )

  ผู้้�ที่ี�อย่้ในเยร้ซูาเลืม็ใหม่  ในอเมริักา  
(ด้  ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 45:66–67 )

  ช่าวยวิในเยร้ซูาเลืม็  (ด้  ห้ลกัคำาสอนและ 
พนัธสญัญา 45:48, 51–53 ) 

 ที่ั�งโลืก  ณ การัเสดจ็มาครัั� งท่ี่�สอง 
(ด้  ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา  
101:23)

  2 กัันยายน 1898

  ป็ระธีานลือเรนโซู สโนว์   
ในพรัะวหิ้ารัซอลที่เ์ลค 

    ฤด้ใบไม้ืผู้ลิ ป่ 1820

  โจัเซูฟ สมธิี  ในนิวยอร์ัก  
(ด้  โจเซฟั สมิธ—ปีรัะวติัุ 1:16- 20 )

      16 กัมุืภาพันธ์ 1832

  โจัเซูฟ สมธิี แลืะซิูดนีย์ ริกดนั  ในไฮรััม 
โอไฮโอ (ด้  ห้ลกัคำาสอนและพนัธสญัญา 76:19–24 )

      3 เมืษ์ายน 1836

  โจัเซูฟ สมธิี แลืะออลืเิวอร์ คาวเดอรี   
ในพรัะวหิ้ารัเคิร์ัที่แลนด ์(ด้  ห้ลกัคำาสอนและ 
พนัธสญัญา 110:1–10 )   

 พระองค์ที่รงฟื� น
  ผู้้ �ท่ี่�เคยเห็้นและจะได�เห็้น 
พรัะคริัสตุผ์ู้้ �ฟืั� นคืนพรัะช่นม์

   เหล่ืาสาวก  ในกาลิล่ (ด้  ยอห์้น 20:24–29  )

  มากกว่า 500 คน  พรั�อมกนั (ด้  1 โคริันธ์ 15:6 )

  ช่าวนีไฟป็ระมาณ 2,500 คน  ท่ี่�พรัะวหิ้ารัใน
แผู้น่ดินอ่ดมมั�งคั�ง (ด้  3 น่ไฟั 11:10–17 )

  10 เผู่้าที่ี�หายไป็  ของอิสรัาเอล (ด้  3 น่ไฟั 17:4 )



     ความรัักของพรัะ 
ผู้้ �ช่่วยให้�รัอด

   ความแตกต่างระหว่าง
พระผู้้�ช่่วยให�รอดกบัมาร

22
     สมาชิ่กผู้้ �พิการั
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ของพระผู้้�เป็็นเจั�า
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     ผู้้ �ด้แล
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