
เราเป็นพระหัตถ์
ของพระเจ้า  

หน้า 8, 12, 20

พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงใช ้ท่าน ได้
อยา่งไร หนา้ 28

การสนบัสนุนเดก็ท่ีทางบา้นไม่
สนบัสนุนเร่ืองพระกิตติคุณ หนา้ 40

ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย • มิถุนายน 2019



ศาสนจกัร 
อยูท่ี่น่ี
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แมเ้มืองเหมืองแร่อยา่งตซัโกเดออลาร์กอน 
ในรัฐเกร์เรโร เม็กซิโกไดช่ื้อว่าเป็นหน่ึงใน 
pueblos magicos (เมืองท่ีมีมนตข์ลงั) ของ
ประเทศ แต่ก็มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตเคร่ือง
เงิน สถาปัตยกรรมอาณานิคมสเปน และ
ความสวยงามของชนบทแวดลอ้มดว้ย เมือง
อยูแ่ถบภูมิประเทศท่ีมีหินมากและถนนลาด
ชนัไม่เรียบ จุดสังเกตใหญ่ท่ีสุดของเมืองคือ
โบสถซ์านตาปริสกาของศตวรรษท่ี 18

ตซัโกเป็นท่ีตั้งสาขาตซัโกของศาสนจกัร
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ย
ดว้ย ซ่ึงประชุมกนัทุกวนัอาทิตยใ์นอาคาร
หลงัหน่ึงบน avenida de los Plateros (ถนน
สายหลักของช่างเงิน) สาขาน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของสเตคอีกวาลา เม็กซิโก มีวิสุทธิชนยคุ
สุดทา้ยเขา้ร่วมประชุม 1,987 คน ศาสนจกัร
ในเม็กซิโกมีสมาชิกมากกว่า 1.4 ลา้นคน 
คณะเผยแผ่ 34 แห่ง และพระวิหาร 13 แห่ง 
เม็กซิโกเป็นท่ีตั้งของศูนยฝึ์กอบรมผูส้อน
ศาสนาเม็กซิโกซ่ึงเป็นเอม็ทีซีใหญ่สุดอนัดบั
สองของศาสนจกัรดว้ย ศูนยส์ามารถรองรับผู ้
สอนศาสนาไดค้ร้ังละ 1,000 กว่าคน

สมาชิกหา้คนแรกในเมก็ซิโกรับบพัติศมา
ในปี 1876

เมก็ซิโกเป็นประเทศแรกนอกสหรัฐท่ีมี 
100 สเตค

พระวหิารเมก็ซิโกซิตี เมก็ซิโกเป็นพระวหิาร
แห่งแรกในเมก็ซิโกและไดรั้บการอุทิศใน
ปี 1983 พระวหิารท่ีไดรั้บการอุทิศล่าสุดคือ
พระวหิารตีฮวันา เมก็ซิโก ไดรั้บการอุทิศใน
ปี 2015 ศาสนจกัรประกาศสร้างพระวหิาร
ปวยบลา เมก็ซิโกเม่ือเดือนตุลาคมปี 2018

เม่ือประธานฮาเวร์ิด ดบัเบิลย.ู ฮนัเตอร์ 
(1907–1995) ไปเยอืนเมก็ซิโกในปี 1994 
ท่านก่อตั้งสเตคเมก็ซิโกซิตี กอนเตรรัส 
สเตคท่ี 2,000 ของศาสนจกัร
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การปฏิบติัศาสนกิจของเราจะ 
ช่วยผู้อืน่เยยีวยา 

ได้หรือไม่
วั นอาทิตยว์นัหน่ึง ดิฉนัก�าลงันัง่ไตร่ตรองอยูใ่นการประชุม 

ศีลระลึกเม่ืออ่านในพระคมัภีร์วา่เราตอ้งท�างานท่ีพระผูช่้วยให ้
รอดทรงท�า (ดู 3 นีไฟ 27:21) ดิฉนันึกในใจ “งานของพระคริสต์
บนแผน่ดินโลกคืออะไร” ดิฉนันึกถึงสองส่ิงหลกัคือ การรับใช้
และการเยยีวยา การรับใชดิ้ฉนัท�าได ้แต่การเยยีวยาเล่า

การเยยีวยาเป็นแนวความคิดท่ีดิฉนัไตร่ตรองบ่อยคร้ัง ดิฉนัเคย
รับการผา่ตดัมาแลว้ 16 คร้ังในชีวติและตอ้งท�าการเยยีวยา เยอะ
มาก! แต่ดิฉนัสงสยัวา่ดิฉนัจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสตแ์ละช่วย
ผูอ่ื้นเยยีวยาไดอ้ยา่งไร แน่นอนวา่ดิฉนัไม่ไดมี้พลงัเยยีวยาเหมือน
พระองค ์ถา้เช่นนั้นพระองคท์รงตอ้งการใหดิ้ฉนัท�าการเยยีวยาให้
พระองคบ์นแผน่ดินโลกอยา่งไร ดิฉนัจะท�าอะไร ได้ บา้ง

ขณะไตร่ตรองวา่ผูอ่ื้นเคยช่วยดิฉนัเยยีวยาอยา่งไร ดิฉนันึกถึง
งานอนัเหลือเช่ือของการเยยีวยา—การปลอบโยน การรับใช ้และ
การปฏิบติัศาสนกิจ—ท่ีผูอ่ื้นเคยท�าใหดิ้ฉนัในชีวติ ดว้ยการมุ่ง
ปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นในวธีิท่ีพระเจา้จะทรงท�า แนวความคิด 
น้ีของการช่วยผูอ่ื้นเยยีวยาจึงเป็นแนวความคิดท่ีมีพลงั เราทุกคน
ประสบความทุกขใ์นช่วงการเดินทางของเราบนแผน่ดินโลก 
ดว้ยเหตุน้ีหลายคนจึงมีความเจบ็ป่วยทางกายหรือจิตใจหรือ
ก�าลงัทนทุกขท์างวญิญาณ เราทุกคนลว้นตอ้งการการ
เยยีวยา ตามท่ีดิฉนัอธิบายในบทความของดิฉนั (หนา้ 
20) และตามท่ีเอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นสอน
ในบทความของท่าน (หนา้ 12) เราทุกคนสามารถมี
ส่วนในการปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นในวธีิท่ีจะช่วย
พวกเขาเยยีวยา

ขอแสดงความนบัถือ
เมอร์ริลี โบแยค็

ช่วยให้ผู้อืน่ได้รับการ
เยยีวยาจากพระเจ้า
โดย เมอร์ริลี บราวน์  
โบแยค็

20

การเป็นสานุศิษย์ที่
พระองค์ทรงน�า
อธิการดีน เอม็. เดวีส

28

ปฏิบัตศิาสนกจิในวธีิ
ทีศั่กดิ์สิทธ์ิกว่า
เอล็เดอร์นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น

12

การปฏิบัตศิาสนกจิ 
คอืการมองเห็น 
ผู้อืน่ดงัทีพ่ระผู้ 
ช่วยให้รอดทรง 
มองเห็น

8
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5 การเรียกของบิดา
อ่านค�าสอนท่ีช่ืนชอบเก่ียวกบัการเป็นบิดาจากพระคมัภีร์และศาสดาพยากรณ์

6 ภาพแห่งศรัทธา:  
รอดริโก ควนิตานิลลา—เมืองบลัปาราอีโซ ประเทศชิลี

8 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ:  
การปฏิบติัศาสนกิจคือการมองเห็นผูอ่ื้นดงัท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงมองเห็น

12 ปฏบัิตศิาสนกจิในวธีิทีศั่กดิ์สิทธ์ิกว่า
โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
ขณะท่านมองหาวธีิปฏิบติัศาสนกิจ พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงน�าท่านไปหาบุตรและ
ธิดาของพระองค์

20 ช่วยให้ผู้อืน่ได้รับการเยยีวยาจากพระเจ้า
โดย เมอร์ริลี บราวน์ โบแยค็
เรียนรู้วธีิท่ีเราสามารถช่วยคนท่ีก�าลงัประสบความทุกข์

24 พรของการพึง่พาตนเอง:  
ดอกไมแ้ละความมัน่คงทางการเงิน
โดย เมเชล วอลล์

26 บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่:  
มารธากบัมารีย์
โดย คามิลล์ ฟรองค์ โอลสัน

28 การเป็นสานุศิษย์ทีพ่ระองค์ทรงน�า
โดย อธิการดีน เอม็. เดวีส
พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงน�าทางท่านขณะท่านหมายมัน่เป็นสานุศิษยข์องพระองค์

32 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ชัว่ขณะของความเขา้ใจชดัเจนท่ีเปล่ียนชีวติเขา ความตระหนกัวา่เธอเป็นผูส้อน
ศาสนามาตลอด การเดินทางท่ีน�าเขามาสู่ศาสนจกัร ค�าพดูท่ีท�าใหป้ระจกัษพ์ยาน
ของเธอเขม้แขง็

36 ส่ิงทีเ่ราเช่ือ:  
เราเช่ือในการเป็นคนดีพร้อม—ในพระคริสต์

38 บ้านเรา ครอบครัวเรา:  
ตุก๊แก จ้ิงหรีด และเวลากบัลกู
โดย แนนซี โธมสั

40 การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็:  
เม่ือบิดาหรือมารดาหรือทั้งบิดามารดาไม่มาโบสถ์
โดย คาร์เมล นูเวลล์

คนหนุ่มสาว

42 
เมือ่ใดจะมบุีตร มีก่ีคน และวธีิรับมือ
เม่ือ ส่ิงต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน เป็น
ค�าถามบางขอ้ท่ีท่านอาจ
มีไดข้ณะท่าน วางแผน
ให้ครอบครัวท่าน อ่าน
ประสบการณ์ส่วนตวัจาก
หนุ่มสาวคนอ่ืนๆ ในหมวด
ของเดือนน้ี

เยาวชน

51 
เรียนรู้วธีิ ตั้งเป้าหมาย
ทีส่มเหตุสมผล พบ
สันตสุิข ผา่นแผนแห่งความรอด 
และเลิก เสียสมาธิเพราะอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ ในบทความของ
เดือนน้ี

เดก็
คน้หาวธีิ ผูกมติรเพือ่นใหม่ และช่วย
เพ่ือนเก่า เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบั พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ 
และดูวา่เกิดอะไรข้ึน
กบัการเยอืนบราซิล
ของเอล็เดอร์คุก

ภาพปก
การปลดปล่อย  
โดย เจเนดี เพจ

เร่ืองสั้น

หมวดต่างๆ

สารบัญ



4 เลียโฮนา

บทความดจิทิลัเท่าน้ัน

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี 
 liahona@ldschurch.org

ส่งเร่ืองราวส่งเสริมศรัทธาของท่านมาท่ี  
liahona.lds.org หรือส่งไปรษณียม์าท่ี
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ
ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้และท่ี  
liahona .lds .org ท่านสามารถท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .lds .org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้า

ท่านก�าลงัเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ทุกวนัหรือไม่
โดยศูนย์การพ่ึงพาตนเอง
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีประโยชนใ์นตวั รวมถึงการ 
ป้องกนัอลัไซเมอร์และท�าใหสุ้ขภาพจิตดีข้ึนดว้ย

ในทีสุ่ดกไ็ด้ไปพระวหิาร
โดย ราโมนา มอร์ริส
หญิงสาวคนหน่ึงจากประเทศบาร์เบโดสเล่าเร่ืองการ 
เตรียมตวัของเธอและในท่ีสุดกไ็ดไ้ปพระวหิาร
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มถุินายน 2019 ปีที ่25 เล่มที ่6
เลยีโฮนา 18606 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัส เซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: ไบรอนั เค. แอชตนั, แรนดลัล ์เค. 
เบนเนตต,์ เบคก้ี เครเวน, ชาราน 
ยแูบง, คริสตีนา บี. ฟรังโค, โดนลัด ์แอล. 
ฮอลลส์ตรอม, แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์, เอริค 
ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, ลินน ์จี. รอบบินส์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน
งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: เมอร์ริซ่า  
เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์,  
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เม่ือท่านตอ้งการก�าลงัใจเลก็ๆ 
นอ้ยๆ ใหดู้ข่าวสารเหล่าน้ีหน่ึง
เร่ือง:
•  ลกูา 15:20–24
•  ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั,  

“บิดา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
93–97

•  แอล. ทอล เพอร์รีย,์ “ความ
เป็นพอ่ การเรียกนิรันดร์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 85–89

•  “การเรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิของ
บิดาและมารดา,” บทท่ี 15 
ใน ค�าสอนของประธาน
ศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ 
เบน็สัน

•  “รักท่ีบา้น,” บทท่ี 14 ใน  
ค�าสอนของประธานศาสนา
จักร: ฮาโรลด์ บี. ลี (2000)

“การเรียกของบิดาเป็นนิรันดร์และความส�าคญัอยู่เหนือกาลเวลา”
ค�ำสอนของประธำนศำสนจักร: เอสรำ แทฟท์ เบ็นสัน (2014), 194

ค�าสอนท่ีเราช่ืนชอบ

บางประการเก่ียว

กบัการเป็นบิดา
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ภาพแห่งศรัทธา

รอดริโก ควนิตานิลลา
เมืองบัลปาราอีโซ ประเทศชิลี

เมือ่อุบัตเิหตจุำกกำรก่อสรำ้งท�ำให้รอดริโก  
ควนิตำนิลลำเดนิไม่ได ้เขำจึงไม่สำมำรถท�ำงำน
เป็นช่ำงบัดกร—ีหรอืส่ิงอืน่ๆ อีกมำกมำยไดอ้ีก 
แตเ่ขำตดัสินใจเดนิหน้ำดว้ยศรทัธำ โดยวำงใจ
ในแผนของพระบิดำบนสวรรคส์�ำหรบัเขำและ
ครอบครวั
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

เม่ือเกิดเร่ืองเลวร้ายบางอยา่งกบัเรา เรา
สามารถตอบสนองไม่ทางใดกท็างหน่ึง เราจะ
โกรธพระผูเ้ป็นเจา้และออกจากศาสนจกัรโดย
ไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนจกัรอีก หรือเราจะคุกเข่า 
สวดออ้นวอน และเติบโตต่อไป

ผมไม่ไดสู้ญเสียศรัทธา ทั้งไม่ไดถ้ามตนเอง
วา่ “ท�าไมเกิดเร่ืองแบบน้ีกบัผม” ผมไม่ยอมไป
ตามถนนสายนั้น

เม่ือการทดลองเกิดข้ึนกบัเรา ผมรู้วา่พระ
บิดาในสวรรคท์รงจดัหาหนทางใหเ้ราผา่น
การทดลองนั้น ขณะท่ีผมพกัฟ้ืน การมีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูด่ว้ยเป็นเร่ืองส�าคญั 
ผมตอ้งหาอาชีพใหม่ใหต้วัเอง ผมจึงสวด
ออ้นวอนขอการน�าทางจากพระวญิญาณ  
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอบผม

ผมอยากจะพดูกบัผูป้ระสบอุบติัเหตุหรือ
เหตุการณ์ท่ีเปล่ียนชีวติวา่ “สถานการณ์จะ
ยาก แต่จงอยูใ่นศาสนจกัร” อยูก่บัพระกิตติคุณ 
ชีวติยากข้ึนหากไม่มีพระกิตติคุณ ทุ่มเทความ
พยายามใหม้ากเท่าท่ีจะมากได ้พระบิดาบน
สวรรคจ์ะทรงท�าส่วนท่ีเหลือ”

ค้นหาเพิม่เตมิ

ดูวา่ลิบูเลตสเว กอฟรีย ์มอคกาเทิลจาก
แอฟริกาใตว้างใจพระผูเ้ป็นเจา้และเดิน
หนา้พร้อมกบัความพิการของเขาได้
อยา่งไรท่ี lds .org/ go/ 6196

เรียนรู้เก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลคนพิการ
ของศาสนจกัรท่ี lds .org/ go/ 9184

ท่านสามารถหาภาพแห่งศรัทธาเพิ่ม
เติมท่ี lds .org/ go/ 18
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ใ นการพยายามปฏิบัตศิาสนกิจเฉกเช่น
พระผู้ช่วยให้รอด เราอาจถูกขอให้ปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่คนที่ตา่งจากเรา เป็นการให้

โอกาสเราเรยีนรูแ้ละเตบิโต
ความแตกตา่งทางวฒันธรรม การศึกษา 

เชือ้ชาต ิเศรษฐกิจ อายุ พฤตกิรรมใน
อดตีหรอืปัจจุบัน หรอืความแตกตา่งอื่นๆ 
สามารถท�าให้เราตดัสินคนบางคนก่อนจะ
รูจ้ักพวกเขาดว้ยซ�า้ การตดัสินล่วงหน้าเช่น
น้ีเป็นเหตใุห้เกิดอคต ิและพระผู้ช่วยให้รอด

ทรงเตอืนให้หลีกเลี่ยง (ด ู1 ซามูเอล 16:7; 
ยอห์น 7:24)

เราจะมองขา้มความแตกตา่งและมองเห็น
ผูอ้ืน่ดงัทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงมองเห็นไดห้รอื
ไม ่เราสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะรกัผูอ้ืน่อยา่งท่ีพวก
เขาเป็นและอยา่งทีพ่วกเขาจะเป็นไดอ้ยา่งไร

ทอดพระเนตรและทรงรัก
พระคมัภีร์ ไบเบิลเล่าเรือ่งคุน้หูของ

เศรษฐีหนุ่มผู้ถามวธิี ไดร้บัชีวตินิรนัดรว์า่ 

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

การปฏิบติัศาสนกิจ
คือการมองเห็นผูอ่ื้น  
ดงัทีพ่ระผู้ช่วยให้
รอดทรงมองเห็น
พระเยซูทรงใช้เวลามากกับคนท่ีดตู่างจากคนอ่ืน พระองค์ทรงเห็นศักยภาพ
อันสูงส่งของพวกเขา
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“พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน ทรงเอ็นดเูขา แล้วตรสัวา่ท่าน
ยังขาดอยู่อย่างหน่ึง จงไปขายบรรดาส่ิงของที่ท่านมีอยู่ แจกจ่าย
ให้กับคนยากจน ท่านจึงจะมีทรพัย์สมบัติ ในสวรรค ์แล้วจงกลับ
มาตดิตามเรา” (มาระโก 10:21)

เมื่อเอ็ลเดอรเ์อส. มารก์ พอลเมอรแ์ห่งสาวกเจ็ดสิบศึกษา
พระคมัภีรข์้อน้ีหลายปีก่อน ดา้นใหม่ของเรือ่งน้ีมีความหมายตอ่
ท่านทันที

“‘พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน ทรงเอ็นดเูขำ’
“ขณะไดย้ินถ้อยค�าเหล่าน้ี มโนภาพที่ชัดเจนของข้าพเจ้า

คอืพระเจ้าทรงหยุดและ ทอดพระเนตรด ูชายหนุ่มคนน้ี ทอด
พระเนตรด—ูดลูึกเข้าไปในจิตวญิญาณของเขา ทรงตระหนัก
ในคณุงามความด ีและศักยภาพของเขา รวมทัง้ส่ิงที่เขาตอ้งการ
ที่สุดดว้ย

“จากน้ันเป็นถอ้ยค�าทีเ่รยีบงา่ย—พระเยซ ูทรงเอ็นดเูขำ 
พระองคท์รงรูสึ้กรกัและเมตตาชายหนุ่มทีด่คีนน้ีมาก และ เพรำะ 
ความรกัน้ีและ ดว้ย ความรกัน้ี พระเยซจูงึทรงขอจากเขามากขึน้ 
ขา้พเจา้นึกภาพวา่ชายหนุ่มคนน้ีจะรูสึ้กอยา่งไร คงเหมอืนถกูห่อ
หุม้ไวด้ว้ยความรกัน้ันแมข้ณะมผีูข้อใหท้�าบางอยา่งทีย่ากทีสุ่ด 
เช่น การขายทกุส่ิงทีม่แีลว้แจกจา่ยใหแ้กค่นยากจน . . .

“[ข้าพเจ้าถามตนเองวา่] ‘ท�าอย่างไรข้าพเจ้าจึงจะมีความรกั
เหมือนพระครสิตเ์พื่อให้ [ผู้อื่น] รูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าผ่านข้าพเจ้าและปรารถนาจะเปลี่ยนแปลง’ ท�าอย่างไรข้าพเจ้า
จึงจะ มองด ู[คนรอบข้าง] ในวธิีเดยีวกันกับที่พระเจ้าทอด
พระเนตรดเูศรษฐีหนุ่ม โดยมองดวูา่จรงิๆ แล้วพวกเขาคอืใคร
และพวกเขาสามารถเป็นใคร แทนที่จะดวูา่พวกเขาท�าหรอืไม่ท�า
ส่ิงใด ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ไดอ้ย่างไร” 1
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ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
ท่านตอ้งมองใครต่างจากเดิม ท่านจะท�าอะไรเพื่อเปล่ียนวธีิท่ีท่าน
มองพวกเขา

ส่
วน

ห
นึ่

งจ
าก
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พ
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ญิ

งที่
ได้

รับ
กา

รรั
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า 
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ย 
เจ

. เ
คิร์

ก 
ริช

าร์
ดส์

ท�าความรู้จกัพวกเขา 
พยายามท�าความรู้จักผู้คนให้มากกว่ารายละเอียดเพียงผิวเผิน 
รับรู้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและความพยายาม
ที่จริงใจ (ดูความช่วยเหลือได้จากบทความหลักธรรมของการ
ปฏิบัติศาสนกิจเดือนสิงหาคม 2018 เรื่อง “สร้างความสัมพันธ์
ที่มีความหมาย”)

ส�ารวจตนเอง 
เอาใจใส่การตดัสินที่ท่านอาจจะท�าอย่างตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ จด
สมมตฐิานที่ท่านท�าเกี่ยวกับผู้อื่นและพยายามเข้าใจวา่เหตใุด
ท่านรูสึ้กกับพวกเขาแบบน้ัน

อย่าตดัสิน 
ตระหนักวา่สภาวการณ์ ไม่ไดก้�าหนดคณุคา่ของแตล่ะบุคคล 
เอาใจเขามาใส่ ใจเราและพิจารณาวา่ท่านตอ้งการให้คนๆ หน่ึง
มองท่านอย่างไรถ้าท่านอยู่ ในสภาวการณ์เดยีวกัน การแยกการ
เลือกและพฤตกิรรมของคนๆ หน่ึงออกจากคณุคา่ในตวัและ
ศักยภาพอันสูงส่งของพวกเขาจะช่วยให้เรามองเห็นพวกเขาดงัที่
พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงมองเห็น

สวดอ้อนวอนให้รักพวกเขา 
สวดอ้อนวอนให้พวกเขาเป็นประจ�าโดยเอ่ยช่ือและสวดอ้อนวอน
ขอความอดทนเพื่อพัฒนามิตรภาพที่แท้จรงิ ใครค่รวญการรบัใช้
ของท่านรว่มกับการสวดอ้อนวอน มีช่องวา่งระหวา่งส่ิงที่ท่านท�า
อยู่กับส่ิงที่พวกเขาตอ้งการจรงิๆ หรอืไม่

ฝึกมองเห็นผู้อืน่
การเรยีนรูท้ี่จะมองเห็นผู้อื่นดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอง

เห็นก่อเกิดผลดมีากมาย ตอ่ไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะบางประการที่
สามารถช่วยเราไดเ้มื่อเราท�าให้บรรลุเป้าหมายน้ี

พระเยซูทรงใช้เวลากับชนทุกชัน้: คนมั่งมี คนยากจน ผู้
ปกครอง และคนธรรมดาทั่วไป พระองคม์ักจะทรงเป็นเหยื่อ
การตดัสินที่ ไม่ถูกตอ้งของผู้อื่นเมื่อพวกเขาเห็นพระองคแ์ละ
สภาวการณ์ที่ดตู�า่ตอ้ยหรอืยากจนของพระองค ์“ท่านไม่มีความ
งาม . . . ซ่ึงจะให้เราพึงปรารถนา ท่านถูกดหูมิ่นและเราไม่ได้
นับถือท่าน” (อิสยาห์ 53:2–3)
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วสัิยทศัน์ทีเ่หมอืนพระคริสต์
พี่น้องสตรคีนหน่ึงเล่าเรือ่งของการฝึกมองเพื่อนบ้านดว้ย

สายตาแบบพระครสิตด์งัน้ี
“จูเลีย (นามสมมต)ิ อาศัยอยู่ ใกล้บ้านดฉัินและดเูหมือนไม่มี

เพื่อนเลย เธอดหูงุดหงิดโมโหตลอดเวลา แม้จะเป็นเช่นน้ันแต่
ดฉัินก็ตดัสินใจเป็นเพื่อนกับเธอ ไม่ ใช่แคเ่พื่อนปกตธิรรมดา แต่
เป็นเพื่อนแท้ ดฉัินพูดกับเธอทุกครัง้ที่เห็นเธอและแสดงความ
สนใจในส่ิงที่เธอท�า ดฉัินสรา้งสายสัมพันธ์มิตรภาพกับเธอทีละ
นิด ซ่ึงท�าให้เกิดปีติ ในใจดฉัิน

“วนัหน่ึง ดฉัินตดัสินใจไปเยี่ยมจูเลียและถามเธอเรือ่งที่เธอ
ตดัสินใจไม่ไปโบสถ์

“ดฉัินทราบวา่เธอไม่มีครอบครวัหรอืญาตอิยู่ ใกล้ๆ น้องชาย
คนเดยีวที่อยู่ ไกลตดิตอ่กับเธอปีละครัง้ทางโทรศัพท์ ขณะฟัง
เธอระบายความคบัข้องใจ ความโกรธ และความขมขื่นเกี่ยว
กับครอบครวัเธอและศาสนจักร ความรูสึ้กสงสารและความรกั
ตอ่พี่น้องสตรคีนน้ีแรงกล้ามากจนมิอาจปฏิเสธได ้ดฉัินรูสึ้กถึง
ความเจ็บปวดและความคบัข้องใจของเธอ ดฉัินเข้าใจวา่ชีวติเธอ
เงียบเหงาเพียงใด ประหน่ึงไดย้ินค�าพูดเบาๆ ข้างหลังดฉัินวา่ 
‘ฉันก็รกัเธอ รกัและเคารพเธอ’

“ดฉัินน่ังฟังจนเธอไมม่อีะไรจะพดู ดฉัินรูสึ้กรกัและสงสารเธอ พี่
น้องสตรคีนน้ีไม่เคยรูเ้ลยวา่การไดร้บัความรกัน้ันเป็นอยา่งไร ดฉัิน
เขา้ใจเธอลึกซึง้ขึน้ทันท ีดฉัินขอบคณุเธอทีย่อมใหด้ฉัินพดูคยุดว้ย 
และดฉัินลาเธอดว้ยการสวมกอด ดว้ยความรกัและความเคารพทีม่ี
ตอ่เธอ เธอจะไม่มีวนัรูว้า่ดฉัินตืน้ตนัเพยีงใดกบัการเยีย่มเยยีนคราว

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการตอ้นรับดว้ยความยนิดีมากข้ึน:

•  อ่าน “เราท�าไดดี้กวา่น้ี: ตอ้บรับผูอ่ื้นเขา้ฝงู”  
ใน เลียโฮนา กนัยายน 2017

•  ดูผูน้ �าศาสนจกัรอธิบายหลกัธรรมเหล่าน้ีท่ี  
lds .org/ go/ 61911

แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้น
ปฏิบติัศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้ราท่ี liahona .lds .org และคลิก 
“Submit an Article or Feedback”

น้ัน พระบิดาบนสวรรคท์รงเปิดตาดฉัินและสอนดฉัินวา่ดฉัิน
สามารถรกัดว้ยความสงสารมากขึน้ได ้ดฉัินตัง้ใจแน่วแน่วา่จะไม่
เพยีงเป็นเพือ่นเธอเทา่น้ันแตเ่ป็นครอบครวัของเธอดว้ย”

การไดร้บัเชิญให้เข้าไปในชีวติของใครสักคนเป็นเรือ่ง
ศักดิสิ์ทธิ์ เราสามารถฝึกท�าเช่นน้ันดว้ยการสวดอ้อนวอน ความ
อดทน ความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ และดว้ยวสัิยทัศน์ที่
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้ ◼

อ้างองิ
 1. เอส. มารก์ พอลเมอร,์ “พระเยซูทอดพระเนตรดคูนน้ัน ทรงเอ็นดเูขา,” 

เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 115.
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หนังสือช่ือ The Narcissism Epidemic เริม่ดว้ยตวัอย่างเกินจรงิของวฒันธรรมอเมรกิา
สมัยใหม่ดงัน้ี

“ ในรายการเรยีลิตีท้ีว ีหญิงสาวคนหน่ึงที่วางแผนจัดงานเลีย้งวนัเกิดครบ 16  

ปีตอ้งการให้กัน้ถนนสายหลักเพื่อวงโยธวาทิตจะสามารถน�าเธอเดนิบนพรมแดงเข้าไปใน
งานเลีย้งได ้หนังสือช่ือ My Beautiful Mommy อธิบายเรือ่งการท�าศัลยกรรมตกแตง่ให้เด็กที่
คณุแม่ของพวกเขาก�าลังจะรบัการผ่าตดั ‘เปลี่ยนโฉมคณุแม่’ ตามสมัยนิยม สมัยน้ีอาจมี
การวา่จ้างปาปารซัซ่ีตวัปลอมให้ตามไปแอบถ่ายรปูท่านเมื่อท่านออกนอกบ้านตอนกลางคนื
—ถึงขนาดวา่ท่านสามารถน�านิตยสารคนดงัตวัปลอมกลับบ้านได้ โดยมีภาพถ่ายเหล่าน้ันขึน้
ปก เพลงยอดนิยมประกาศโดยไม่มีค�าพูดประชดประชันแตอ่ย่างใดวา่ ‘ฉันเช่ือวา่โลกควร
หมุนรอบตวัฉัน!’ . . . เด็กน้อยใส่ผ้ากันเป้ือนที่ปักค�าวา่ ‘นางแบบแนวหน้า’ . . . และดดูจุก
นม ‘กากเพชร’ ขณะพ่อแม่อ่านเพลงกล่อมเด็กสมัยใหม่จาก This Little Piggey Went to Prada 
(เจ้ำหมูน้อยไปรำ้นปรำดำ)1

ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์เราปฏิเสธความคดิที่วา่ชีวติเราล้วนเกี่ยวข้องกับตวั
เรา แตเ่ราท�าตามพระผู้ช่วยให้รอดผู้ตรสัวา่

“ถ้ามี ใครตอ้งการเป็นใหญ่ ในพวกท่าน คนน้ันจะตอ้งเป็นผู้ปรนนิบัตขิองท่าน
“และถ้าใครตอ้งการจะเป็นนาย คนน้ันจะตอ้งเป็นทาสของพวกท่าน
“. . . บุตรมนุษย์ . . . ไม่ไดม้าเพื่อรบัการปรนนิบัต ิแตม่าเพื่อปรนนิบัตคินอื่น และให้ชีวติ

ของท่านเป็นคา่ไถ่คนจ�านวนมาก” (มัทธิว 20:26–28)

โดย เอล็เดอร์ 
นีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

ข้าพเจ้าสัญญาวา่เมื่อท่านรกัพระผู้เป็นเจ้าสุดหัวใจและ
สวดอ้อนวอนขอให้เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระองค ์
พระเจ้าจะทรงวางบุตรธิดาที่พิเศษของพระองค์ ไว้ ในเส้น
ทางของท่าน

ปฏิบัตศิาสนกจิ 
ในวธีิท่ีศกัด์ิสิทธ์ิกวา่
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เราเห็นคา่พระด�ารสัของพระองคท์ี่วา่
“เรารกัพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรกักันและกันดว้ย

อย่างน้ัน” (ยอห์น 13:34; ด ูยอห์น 15:12 ดว้ย)
“จงเลีย้งดลููกแกะของเราเถิด . . . จงดแูลแกะของเราเถิด” 

(ยอห์น 21:15, 16)
“เมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูก�าลังพี่น้องทัง้หลายของท่าน” 

(ลูกา 22:32)
“ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้ก�าลังเข่าที่

อ่อนล้า” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 81:5)
ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่างการปฏิบัตศิาสนกิจแบบพระครสิตท์ี่เกิด

ขึน้ในหมู่สมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า นักศึกษาคนหน่ึงที ่

มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ เขียนเมื่อไม่นานมาน้ีวา่
“ดฉัินก�าลังประสบช่วงที่ล�าบากมาก วนัหน่ึงดฉัินทุกข์ ใจมาก

และเกือบจะรอ้งไห้ ดฉัินทูลวงิวอนและสวดอ้อนวอนในใจขอให้
มีพลังก้าวเดนิตอ่ไป ในทันใดน้ัน เพื่อนรว่มห้องส่งข้อความมา
แสดงความรกัตอ่ดฉัิน เธอแบ่งปันพระคมัภีรข์้อหน่ึงและแสดง
ประจักษ์พยาน น่ันท�าให้ดฉัินเกิดพลัง ความอบอุ่นใจ และความ
หวงัอย่างมากในช่ัวขณะของความสิน้หวงั”

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันความคดิบางประการที่หวงัวา่จะเสรมิวธิี
ปฏิบัตศิาสนกิจที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วของท่านตอ่กัน ประเด็นแรก
ของข้าพเจ้าคอื จงจดจ�าพระบัญญัตขิ้อแรกก่อนท่านจะใช้ข้อสอง 
ชายหนุ่มคนหน่ึงมาหาพระผู้ช่วยให้รอดและทูลถามวา่

“ทา่นอาจารย ์ในธรรมบญัญตัน้ัิน พระบัญญตัขิอ้ไหนส�าคญัทีสุ่ด?
“พระเยซูทรงตอบเขาวา่ จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ย

สุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุดความคดิของท่าน
“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญัอันดบัแรก
“ข้อที่สองก็เหมือนกันคอืจงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” 

(มัทธิว 22:36–39)
ท่านจะสามารถน�าวธิีที่ศักดิสิ์ทธิ์กวา่มาใช้รกัเพื่อนบ้านของ

ท่าน ดแูลและปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่นไดด้เีพียงใดน้ันจะขึน้อยู่
กับวา่ท่านรกัษาพระบัญญัตขิ้อแรกเข้มแข็งเพียงใด

การปฏิบัตศิาสนกจิอกีแบบหน่ึง
มีของขวญัล�า้คา่หาใดเสมอเหมือนของการปฏิบัตศิาสนกิจ

ที่มาจากผู้รกัพระผู้เป็นเจ้าสุดหัวใจของเขา ผู้หนักแน่น มั่นคง 
แน่วแน่ และไม่หวัน่ไหวในศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละใน
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู (ด ูเอเฟซัส 3:17; โคโลสี 1:23; 
1 นีไฟ 2:10; โมไซยาห์ 5:15; แอลมา 1:25; 3 นีไฟ 6:14) และผู้
รกัษาพระบัญญัตอิย่างครบถ้วน

ข้าพเจ้าขอให้บรบิทบางอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้ว คนรุน่ลูกรุน่
หลานทั่วโลกก�าลังสูญเสียศรทัธาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูญ
เสียความเช่ือของตนในศาสนา เมื่อข้าพเจ้าส�าเรจ็การศึกษาจาก 

บีวายยูในปี 1975 จ�านวนคนหนุ่มสาว (อายุ 18 ถึง 24 ปี) ที่นับถือ
ศาสนามีเกือบ 90 เปอรเ์ซ็นต ์ปัจจุบันอยู่ที่ 66 เปอรเ์ซ็นต ์“คน
หนุ่มสาวหน่ึงในสามไม่นับถือศาสนาใด” 2

ในปี 2001 โรเบิรต์ ซี. ฟูลเลอรนั์กวชิาการศาสนาเขียนหนังสือ
เล่มหน่ึงช่ือ Spiritual, But Not Religious (เน้นจิตวญิญำณแต่ไม่
นับถือศำสนำ)3 แนวโน้มที่จะฝักใฝ่ทางวญิญาณโดยไม่เกี่ยวข้อง
กับองคก์รศาสนาอย่างเป็นกิจลักษณะอาจจะจรงิเมื่อ 20 ปีก่อน 
แตป่ัจจุบันน้ีไม่เป็นอย่างน้ันแล้ว เวลาน้ีคนหนุ่มสาวในสหรฐั
สวดอ้อนวอนน้อยลง เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าน้อยลง เช่ือในพระ
คมัภีร์ ไบเบิลน้อยลง และเช่ือในพระบัญญัตน้ิอยลง 4 เป็นความ
ไรเ้ดยีงสาที่จะเช่ือวา่แนวโน้มของโลกไม่สามารถมีอิทธิพลตอ่เรา
ทุกคน—แม้แตค่นที่ทรงเลือกไว้

การดแูลผู้อื่นทัง้ทางกายและทางอารมณ์เรยีกรอ้งใจที่ละเอียด
อ่อนและไม่เห็นแก่ตวั การดแูลดงักล่าวเป็นส่วนส�าคญัของพระ ภา
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กิตตคิณุ คนดทีัง้ผู้เช่ือและไม่เช่ือท�าการดแูลน้ีทัง้ในและนอกศาสนจักร คนดี
มีน� ้าใจมีอยู่มากมายทั่วโลก เราสามารถเรยีนรูจ้ากพวกเขา

แตก่บัสมาชิกทีเ่ปลีย่นใจเลือ่มใสศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 

ยุคสุดท้ายแล้วน่ีการปฏิบัตศิาสนกิจอีกแบบหน่ึง ในฐานะสานุศิษย์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด เรามี โอกาสให้ปฏิบัตศิาสนกิจในวธิีที่จะช่วยกันไม่ ให้ศรทัธา
ของเพื่อนคลอนแคลน ที่เตอืนสตเิพื่อนรว่มห้องอย่างอ่อนโยนวา่การอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนทุกวนัท�าให้เกิดปาฏิหารยิ์จรงิๆ และแสดงให้สมาชิกวอรด์เห็น
วา่มาตรฐานของศาสนจักรไม่ ใช่แคก่ฎแตเ่ป็นวธิีท�าให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า
เสมอและเกิดความสุข

คนที่มีจิตใจดสีามารถช่วยคนบางคนปะยางรถ พาเพื่อนบ้านไปพบแพทย์ 
รบัประทานอาหารกลางวนักับคนเศรา้หมอง หรอืยิม้และกล่าวทักทายเพื่อ
ท�าให้วนัน้ันเบิกบานมากขึน้ แตผู่้ท�าตามพระบัญญัตขิ้อแรกจะเพิ่มเตมิการรบั
ใช้ที่ส�าคญัเหล่าน้ีอย่างเป็นธรรมชาต ิโดยให้ก�าลังใจคนที่รกัษาพระบัญญัติได้
เป็นอย่างดแีละให้ค�าปรกึษาที่ชาญฉลาดเพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาของคนที่ก�าลัง
สูญเสียศรทัธาหรอืตอ้งการให้ช่วยน�ากลับเข้ามาอยู่บนเส้นทางที่เคยเดนิ

ข้าพเจ้าท้าทายท่านให้พยายามปฏิบัตศิาสนกิจตอ่กันทางวญิญาณมากขึน้ 
การปฏิบัตศิาสนกิจทางวญิญาณเริม่ไดด้ว้ยการอบคกุกีห้รอืเล่นบาสเกตบอล
ดว้ยกัน แตสุ่ดท้ายแล้ว วธิีปฏิบัตศิาสนกิจที่ศักดิสิ์ทธิ์กวา่น้ีเรยีกรอ้งให้เปิดใจ

ท่านและศรทัธาของท่าน กล้าส่งเสรมิการเตบิโต
ดา้นบวกที่ท่านเห็นในเพื่อน พูดถึงข้อกังวลเกี่ยวกับ
ส่ิงที่ท่านเห็นและรูสึ้กวา่ไม่สอดคล้องกับการเป็น
สานุศิษย์

ขอให้เราอย่าคดิวา่ตนชอบธรรม แตข่อให้เรา
กล้าหาญทางวญิญาณในการปฏิบัตศิาสนกิจในวธิีที่
ศักดิสิ์ทธิ์กวา่ โดยเฉพาะการเสรมิสรา้งศรทัธาของผู้
อื่น เพื่อจุดประกายความคดิของท่าน ลองพิจารณา
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึน้ไดเ้หล่าน้ี:

•  ท่านสังเกตเห็นเพื่อนคนหน่ึงใช้เวลาเล่นเกม
บนสมารท์โฟนมากเกินไปและไม่คอ่ยรว่ม
สนทนาเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตตคิณุ

•  ท่านรูสึ้กวา่สมาชิกวอรด์คนหน่ึงอาจมีปัญหา
เรือ่งส่ือลามก

•  เพื่อนๆ ของท่านใช้เวลามากกับการถ่ายรปู
และโพสตร์ปูตวัเองที่เกือบจะดไูม่สุภาพ

•  ท่านสังเกตเห็นคนบางคนที่ดเูหมือนจะเคย
ชอบพูดคยุเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนแต่
เดีย๋วน้ีไม่พูดถึงเลย

•  ทา่นสังเกตเห็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครวัทีดู่
เหมอืนจะเคยชอบไปพระวหิารแตเ่ดีย๋วน้ีไม่ไป

•  ท่านสังเกตเห็นเพื่อนคนหน่ึงที่เคยพูด
ดว้ยศรทัธาเกี่ยวกับค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์แตเ่ดีย๋วน้ีวพิากษ์วจิารณ์

•  ทา่นรูจ้กัอดตีผูส้อนศาสนาคนหน่ึงที่ ไมส่นใจจะ
สวมเสือ้ผา้ใหส้ะทอ้นถงึพนัธสัญญาพระวหิาร

•  ท่านสังเกตเห็นสมาชิกวอรด์คนหน่ึงหาเหตุ
ไปที่อื่นในวนัอาทิตย์แทนที่จะไปโบสถ์

•  ท่านรูสึ้กวา่เพื่อนคนหน่ึงเริม่ไม่ซ่ือสัตย์ ใน
เรือ่งเล็กๆ น้อยๆ

•  ทา่นรูจ้กัคนทีม่แีสงสวา่งในดวงตาหลงักลบั
จากงานเผยแผ ่แตเ่ดีย๋วน้ีแสงน้ันเลอืนหายไป

•  ท่านมีเพื่อนคนหน่ึงที่ล้อเลียนเรือ่งศักดิสิ์ทธิ์
•  ท่านมีเพื่อนคนหน่ึงที่ความท้อแท้เรือ่งการ

ออกเดทท�าให้คดิวา่ “พระผู้เป็นเจ้าไม่รกัฉัน”
•  ท่านเห็นศรทัธาของเพื่อนไดร้บัผลจากความมี

คา่ควรแบบครึง่ๆ กลางๆ และตอ้งกลับใจ
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ท่านนึกภาพสถานการณ์เหล่าน้ีหรอืสถานการณ์คล้ายกันออก
หรอืไม่ มีช่ือใครเข้ามาในความคดิท่านหรอืไม่ อัครสาวกเปาโล
กล่าววา่ “เราไม่ไดต้อ่สู้กับเน้ือหนังและเลือด แตต่อ่สู้กับพวก
ภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอ�านาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพใน
ยุคมืดน้ี ตอ่สู้กับพวกวญิญาณช่ัวในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:12) 
ความจ�าเป็นเรง่ดว่นที่สุดอย่างหน่ึงทั่วโลกคอืการมีศรทัธามากขึน้
ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์
และเต็มใจท�าตามพระบัญญัตมิากขึน้

การปฏิบัตศิาสนกจิต่อคนๆ หน่ึง
ถ้าเราท�าตามแบบแผนของพระผู้ช่วยให้รอด การปฏิบัติ

ศาสนกิจส่วนใหญ่ของเราจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจจากคน
หน่ึงไปอีกคนหน่ึง พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียที่
บ่อน� ้าว่า

“ทุกคนที่ดืม่น� ้าน้ีจะกระหายอีก
“แต่คนที่ดื่มน� ้าที่เราจะให้กับเขาน้ันจะไม่มีวันกระหายอีก

เลย . . .
“นางทูลพระองคว์า่ ท่านเจ้าคะ ขอน� ้าน้ันให้ดฉัินเถิด เพื่อ

ดฉัินจะได้ ไม่กระหายอีก . . .
“[เธอทูลตอ่จากน้ันวา่] ดฉัินทราบวา่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา 

เมื่อพระองคเ์สด็จมา พระองคจ์ะทรงชีแ้จงทุกส่ิงแก่เรา
“พระเยซูตรัสกับนางว่า เราผู้ที่พูดกับเธอเป็นผู้น้ัน” 

(ดู ยอห์น 4:13–15, 25–26)
แม้ ในขณะประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซู พระองคย์ัง

ทรงปฏิบัตศิาสนกิจตอ่คนๆ หน่ึง
ไม่เหมือนการเปลี่ยนยางรถ ประสบการณ์การปฏิบัตศิาสนกิจ 

แคค่รัง้เดยีวจะไม่แก้ปัญหาทางวญิญาณ จะตอ้งใช้เวลา การ
สนทนา และประสบการณ์การให้ก�าลังใจที่จะช่วยสรา้งศรทัธาขึน้
ใหม่ จะมาเหมือนหยาดน� ้าคา้งจากสวรรคม์ากกวา่มารวดเดยีวจาก
ท่อดบัเพลิง ท่านตอ้งปฏิบัตศิาสนกิจครัง้แล้วครัง้เล่าขณะช่วยให้
คนบางคนกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด
และการชดใช้ของพระองคอ์ีกครัง้

เพื่อปฏิบัตศิาสนกิจในวธิีของพรเจ้า เราตอ้งไดร้บัความช่วย
เหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันพูด
เรือ่งน้ีอย่างมีพลังในระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 
2018 “ ในวนัข้างหน้า เราจะรอดทางวญิญาณไม่ไดห้ากปราศจาก
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอดเวลา ทัง้น�าทาง  
ชีท้าง และปลอบโยน” 5

ประธานเนลสันเพิ่มเตมิวา่ “ข้าพเจ้าขอให้ท่านเพิ่มพูนความ
สามารถทางวญิญาณปัจจุบันในการรบัการเปิดเผยส่วนตวั” 6 
ท่านแนะน�าให้เราสวดอ้อนวอน ฟัง จดความคดิของเรา และ
ลงมือปฏิบัติ

เราจะประยุกต์ ใช้ส่ิงน้ีกับการปฏิบัตศิาสนกิจในวธิีที่ศักดิสิ์ทธิ์
กวา่ไดห้รอืไม่ ขอให้เราสวดอ้อนวอน ฟัง บันทึกความคดิของเรา 
และลงมือปฏิบัตเิกี่ยวกับคนที่เราสามารถปฏิบัตศิาสนกิจตอ่พวก
เขาได้

สวดอ้อนวอนขอให้มี โอกาสสรา้งศรทัธาในผู้อื่น ใช่วา่ทุกคน 
ที่ท่านช่วยจะเป็นคนที่ท่านรูจ้ัก เมื่อพระเยซูทรงปฏิบัตศิาสนกิจ 

ตอ่หญิงม่ายชาวนาอิน พระองคท์รงอยู่ระหวา่งทางไปเมืองน้ัน 
แตพ่ระองคท์รงเห็นเธอ ทรงสงสารเธอ และทรงท�าให้บุตร
ชายของเธอฟ้ืนจากความตาย การปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์
เปลี่ยนชีวติเธอ (ด ูลูกา 7:11–15)

สวดอ้อนวอนขอให้ โอกาสการปฏิบัตศิาสนกิจมาถึงท่าน ฟัง 
จดความคดิของท่าน แล้วลงมือปฏิบัตทิันทีเมื่อเจอผู้คน

ข้าพเจ้าสะเทือนใจเสมอกับเสียงรอ้งของผู้เขียนสดดุ ี“มอง
ทางขวาข้าพระองค ์. . . ไม่มี ใครเหลียวแลข้าพระองค ์ข้า
พระองค์ ไม่มีที่หลบภัย ไม่มี ใคร [ชายหรอืหญิงคนใด] ห่วงใยข้า
พระองค”์ (สดดุ ี142:4) ขอให้เราช่วยคนที่รูสึ้กแบบน้ี
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จดัสรรเวลาให้พระวญิญาณ
เพื่อไดร้บัความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์ เราตอ้งเตรยีมความคดิและจิตใจเราให้
พรอ้ม ในรุน่เรา เราตอ้งการวนัิยและความยับยัง้
ช่ังใจในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี อดมั อัลเทอร์
พูดไว้ ในหนังสือของเขาช่ือ Irresistible เกี่ยวกับ
พฤตกิรรมเสพตดิเทคโนโลยีและส่ือสังคม เขาอ้าง
ค�าพูดของเกรก ฮอชมุธหน่ึงในวศิวกรก่อตัง้อิน
สตาแกรมผู้แสดงความเห็นวา่ “ยังมีแฮชเท็กอื่นให้
คลิกเสมอ พอคลิกก็คล้ายแฮชแท็กจะมีชีวติขึน้มา
เหมือนส่ิงมีชีวติและคนเราจะถูกครอบง�าได”้ 7

คณุอัลเทอรเ์พิ่มเตมิวา่ “อินสตาแกรมเหมือน
แพลตฟอรม์ส่ือสังคมอีกมากมายคอืคลิกอ่านได ้
ไม่สิน้สุด เฟซบุ๊กมีฟีดไม่รูจ้บ Netflix เลื่อนให้ด ู
ซีรยี์ตอนตอ่ไปโดยอัตโนมัต ิแอปพลิเคชัน Tinder 
กระตุน้ให้ผู้ ใช้ปัดไปคน้หาตวัเลือกที่ดกีวา่ . . . ทรสิ
ทาน แฮรร์สิ ‘นักจรยิธรรมดา้นการออกแบบ’ กล่าว
วา่ปัญหาไม่ไดอ้ยู่ที่คนขาดพลังควบคมุตนเอง แต่
อยู่ที่ ‘มีคนเป็นพันบนอีกดา้นหน่ึงของจอที่งานของ
พวกเขาคอืท�าลายการควบคมุตนเองที่คณุมี” 8

คณุอลัเทอรก์ลา่วตอ่ไปวา่ “ ไลคบ์นเฟซบุก๊และ
อนิสตาแกรมท�าใหค้ณุรูสึ้กดทีางระบบประสาท 
เหมอืนเป็นรางวลัของการแขง่เกม World of 
Warcraft หรอืเห็นผู้ ใช้ทวตีเตอรห์ลายพนัคนแบง่
ปันทวตีหน่ึงของทา่น คนทีส่รา้งและผลติเทคโนโลยี 
เกม และประสบการณ์เชิงโตต้อบลว้นเก่งมากกบัส่ิง
ทีพ่วกเขาท�า พวกเขาท�าการทดสอบหลายพนัครัง้
กบัผู้ ใช้หลายลา้นคนเพือ่ใหรู้ว้า่การปรบัเปลีย่นใดได้
ผลและไม่ไดผ้ล—สีพืน้ แบบอกัษร และโทนเสียง
ใดดงึดดูมากทีสุ่ดและชวนหงดุหงดิน้อยทีสุ่ด เมือ่
ประสบการณ์พฒันาขึน้ก็จะกลายเป็นเวอรช่ั์นที่ ใช้
เป็นอาวธุและตา้นไมอ่ยู ่ในปี 2004 เฟซบุก๊เป็นส่ิง
บนัเทงิใจ แตป่ัจจบุนัเป็นส่ิงเสพตดิ” 9

เพื่อให้พระวญิญาณสถิตกับเรา เราตอ้งรู้
กาลเทศะ เรยีนรูว้า่ตอ้งวางสมารท์โฟนของท่าน 
ก�าหนดเวลาที่ท่านตัง้ใจจะไม่ ใช้เทคโนโลยี

ในระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือน
เมษายน 2018 ประธานเอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

รักษาการประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “มีผู้คนมากเกินไปที่
ปล่อยให้ตนเองใช้ชีวิตเกือบทัง้หมดกับการออนไลน์ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย
—จอที่ส่องแสงบนใบหน้าพวกเขาทัง้วันทัง้คืนพร้อมการเสียบหูฟังซ่ึง
สกัดกัน้พวกเขาออกจากเสียงสงบแผ่วเบาของพระวิญญาณ ถ้าเราไม่หา
เวลาถอดหูฟัง เราอาจพลาดโอกาสที่จะได้ยินสุรเสียงของพระองค์ผู้ตรัส
ว่า ‘จงน่ิงเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า’ [สดุดี 46:10] ไม่มีอะไรผิดที่เรา
ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า 
แต่เราต้องฉลาดในการใช้ส่ิงเหล่าน้ี” 10

การเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กนั
สมัยข้าพเจ้าเรยีนปรญิญาตรทีี่บีวายยู นอกจากเคธีภรรยาข้าพเจ้าผู้ซ่ึง

อิทธิพลนิรนัดรข์องเธอไม่อาจวดัไดแ้ล้ว เพื่อนรว่มห้องสองคน—คนหน่ึง
ก่อนข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาและอีกคนหลังข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนา—ก่อ
รา่งสรา้งฐานทางวญิญาณให้ข้าพเจ้าอย่างมาก คนหน่ึงคอืรดี รอบิสัน ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์ที่บีวายยูสาขาพฤตกิรรมองคก์ร ข้าพเจ้าพบเขาในช่วงเป็นผู้สอน
ศาสนา และเราเป็นเพื่อนรว่มห้องหลังจากน้ัน ความเครง่ครดัของรดีในการท�า
ตามพระบัญญัต ิความรกัที่เขามีตอ่ศาสดาพยากรณ์ และประจักษ์พยานอันไม่
ส่ันคลอนของเขาในพระผู้ช่วยให้รอดท�าให้ข้าพเจ้าและทุกคนที่อยู่รอบข้างเขา
เข้มแข็ง เขายังคงเป็นแบบอย่างส�าหรบัข้าพเจ้าตลอด 45 ปีที่ผ่านมา



18 เลียโฮนา

เพื่อนรว่มห้องอีกคนที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงคอื 
เทอรเ์รล เบิรด์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ ในเซนตจ์อรจ์ รฐั 
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ข้าพเจ้าพบเทอรเ์รลสมัยเรยีน
มัธยมปลายดว้ยกันในเมืองโปคาเทลโล รฐัไอดาโฮ 
สหรฐัอเมรกิา แม้จะเล่นบาสเกตบอลดว้ยกัน แต่
มิตรภาพของเราเกิดขึน้ขณะข้าพเจ้าสังเกตวฒุิ
ภาวะทางวญิญาณของเขา เขาจะแบ่งปันข้อคดิทาง
วญิญาณที่มีและหลักธรรมของชีวติที่เขาก�าลังอ่าน
และเรยีนรูอ้ย่างตรงไปตรงมา ข้าพเจ้าประหลาดใจ
ที่ ไดย้ินส่ิงเหล่าน้ีจากเด็กหนุ่มอายุ 17 ปี เราตดัสิน
ใจพักห้องเดยีวกันที่บีวายยู

สมัยน้ันเราไม่มีคอมพิวเตอร์ มีแต่เครื่องพิมพ์
ดีด เทอร์เรลจะน�าข้อพระคัมภีร์ที่มีความหมาย

ต่อเขาและค�าพูดอ้างอิงที่บ่มเพาะอุปนิสัยมาพิมพ์แล้วเก็บไว้ ในกล่อง
เล็กๆ เพื่อเขาจะหยิบออกมาอ่านได้บ่อยๆ ไม่ ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะมีข้อพระ
คัมภีร์และค�าพูดอ้างอิงมากกว่าหน่ึงพันข้อ ซ่ึงเขาจะท่องจ�าหลายข้อ ถึงแม้
ข้าพเจ้าจะท�างาน—ท�าความสะอาดห้องสมุดทุกเช้าตัง้แต่ตีส่ีถึงเจ็ดโมงเช้า
—และเรียนทุกวิชา แต่พอเห็นเทอร์เรลท�าแบบน้ันข้าพเจ้าจึงเริ่มสร้างกล่อง
ไฟล์ของตัวเองบ้าง

น่ีเป็นข้อความอ้างอิงตอนหน่ึงที่ข้าพเจ้ายังจ�าไดจ้ากเมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว:

จิตใจเป็นนำยทีม่ีอ�ำนำจเสกสรรและสรำ้งเสรมิ
มนุษย์คอืจิตใจ และเขำใช้จิตใจไม่จบสิน้
จิตใจเป็นเครือ่งมือของควำมคดิและหล่อหลอมเจตจ�ำนง
ก่อเกิดควำมสุขนับพันและควำมทุกข์นับพัน :—
ใจคดิอย่ำงไร เหตทุีเ่กิดขึน้ก็เป็นไปอย่ำงน้ัน
สภำพแวดล้อมคอืกระจกเงำของตวัตน 11

แน่นอนวา่ข้าพเจ้าจ�าพระคมัภีรอ์ันเป่ียมดว้ยพลังอย่างข้อน้ีไดด้ว้ย
“เราเป็นชีวติและการเป็นขึน้จากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวติอีกแม้วา่เขา

จะตายไป
“และทุกคนที่มีชีวติและวางใจในเราจะไม่ตายเลย” (ยอห์น 11:25–26)
เทอรเ์รลช่วยเหลือข้าพเจ้าสมัยเป็นนักศึกษาปีหน่ึงที่บีวายยูให้ ใส่ค�าในพระ

คมัภีรแ์ละค�าคมตา่งๆ ไว้ ในจิตใจซ่ึงมีอิทธิพลตอ่ข้าพเจ้าตลอดชีวติ ข้าพเจ้า
ขอบคณุรดี รอบิสัน และเทอรเ์รล เบิรด์ที่ดแูลข้าพเจ้าทางวญิญาณในช่วงเวลา
ส�าคญัของชีวติ

ตอ่ไปน้ีเป็นบทกวทีี่แตง่โดยโธมัส แอล. เคย์เพื่อนบ้านของข้าพเจ้า:

ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบัคนทัง้หลำยผู้บรรเทำทุกข์คลำย
ส�ำหรบัผู้ห่วงใยอย่ำงแท้จรงิ
ผู้ โอบกอดคนอ่อนแอ
ผู้เผือ่แผ่ควำมห่วงใยในค�ำสวดอ้อนวอน
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบัผู้ ไดย้ินเสียงหัวใจ
และฟังเสียงถัอยค�ำทีบ่รรยำย
ผู้รูว้ำ่สีหน้ำหรอืสัมผัสทีอ่่อนโยนน้ันไซร้
มีควำมหมำยมำกกวำ่ส่ิงใดในโลก
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบัผู้ช่วยยกมือทีอ่่อนแรง
และเสรมิควำมเข้มแข็งให้เข่ำทีอ่่อนล้ำ
ผู้ออกไปฟ้ืนฟูจิตวญิญำณให้แกรง่กล้ำ
ในกำรปฏิบัตศิำสนกิจอย่ำงเงียบๆ 12

มติรสหายทีร่กัและเพือ่นสานุศิษยท์ัง้หลาย ขา้พเจา้ขอเป็นพยานยนืยนัตอ่
ทา่นวา่ขา้พเจา้รูว้า่พระผูช่้วยใหร้อดทรงพระชนม ์พระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์ 
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พระองคท์รงชีน้�างานศักดิสิ์ทธิน้ี์ ประธานเนลสันเป็นศาสดาพยากรณ์ทีพ่ระองค์
ทรงเจมิไวบ้นแผ่นดนิโลก เวลาของเราบนแผน่ดนิโลกมคีวามส�าคญัช่ัวนิรนัดร์

ข้าพเจ้าสัญญาวา่เมื่อท่านรกัพระผู้เป็นเจ้าสุดหัวใจ สวดอ้อนวอนขอให้เป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระองค ์ปฏิบัตติอ่แตล่ะบุคคล เสรมิสรา้งความ
สามารถที่จะรบัเปิดเผย และวางใจในอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระเจ้า
จะทรงวางบุตรธิดาที่พิเศษไว้ ในเส้นทางของท่าน และท่านจะกลายเป็นเทพ
ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจของพวกเขา เป็นพรแก่พวกเขาช่ัวนิรนัดร ์ท่านจะปฏิบัติ
ศาสนกิจในวธิีที่ศักดิสิ์ทธิ์กวา่

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ส่ิงน้ีส�าคญัตอ่ท่านขณะท่านเดนิตามเส้นทาง
ส�าคญัที่สุดน้ีของความเป็นมรรตยัตอ่ไป ข้าพเจ้าให้ค�าพยานที่หนักแน่นและ
แน่นอนแก่ท่านถึงพระผู้ช่วยให้รอดและคณุคา่นิรนัดรข์องท่าน พระองคจ์ะ
เสด็จมาอีกครัง้และจะทรงโอบกอดท่านในฐานะบุตรธิดาของพระองค ์ในฐานะ
สานุศิษย์ของพระองค ์◼
จำกค�ำปรำศรยักำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณเรือ่ง “วธิีปฏิบัตศิำสนกิจทีศ่กัดิสิ์ทธิ์ขึน้”  

ทีม่หำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์ วนัที ่10 เมษำยน ค.ศ. 2018
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โดย เมอร์ริล ีบราวน์ โบแยค็

วั  นอาทิตย์วนัหน่ึงดฉัินอ่านพระคมัภีร ์“ตามจรงิแล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า,  
น่ีคอืกิตตคิณุของเรา; และเจ้ารูส่ิ้งที่เจ้าจะตอ้งท�าในศาสนจักรของเรา; เพรำะงำนที่
เจ้ำเห็นเรำท�ำมำแล้วเจ้ำจงท�ำดว้ย” (3 นีไฟ 27:21; เน้นตวัเอน)

ดฉัินคดิในใจวา่ “งานของพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลกมีอะไรบ้าง” หลักๆ แล้วดฉัินคดิ
วา่มีสองอย่างคอื การรบัใช้และการเยียวยา การรบัใช้ดฉัินท�าได ้แตก่ารเยียวยาเล่า ดฉัินไม่

ช่วยใหผู้อ่ื้นไดรั้บการ 
เยยีวยาจากพระเจา้
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สามารถเยียวยาผู้อื่นไดแ้น่นอน— 
หรอืดฉัินท�าได้

เมื่อเรว็ๆ น้ีดฉัินอยู่ระหวา่งพักฟ้ืน
จากการผ่าตดัที่ตามมาดว้ยอาการแพ้
รนุแรง ดฉัินนึกถึงคนที่เคยช่วยดฉัิน
ในขัน้ตอนการเยียวยาทันที และราย
ช่ือของพวกเขายาวเหยียด ถ้าพวกเขา
ช่วยดฉัินเยียวยาได ้ดฉัินจะเยียวยา
คนอื่นแบบเดยีวกันไม่ไดห้รอื

เราแตล่ะคนสามารถเรยีนรูศิ้ลปะของผู้เยียวยา 1 เราแวดล้อม
ไปดว้ยคนที่ประสบความเจ็บป่วยทางรา่งกาย จิตใจ และวญิญาณ
ผู้จะไดร้บัพรจากความช่วยเหลือของเรา

เยีย่มคนเจบ็ป่วย
โมไซยาห์ 4:26 กล่าววา่ “ข้าพเจ้าอยากให้ท่านมอบทรพัย์สิน

ของท่านแก่คนจน, ทุกคนตามทรพัย์สินที่ตนมี, เป็นตน้วา่เลีย้ง
อาหารคนหิวโหย, ให้เสือ้ผ้าคนเปลือยเปล่า, เยี่ยมคนเจ็บป่วย
และให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์คนเหล่าน้ัน, ทัง้ฝ่าย
วญิญาณและฝ่ายโลก, ตามความตอ้งการของพวกเขา”

ความเจ็บป่วย—ไม่วา่ทางรา่งกาย จิตใจ หรอืวญิญาณ—ท�าให้
รูสึ้กโดดเดีย่วมาก ผู้คนใช้เวลาอยู่คนเดยีวหลายช่ัวโมงในห้อง
นอนหรอืห้องผู้ป่วยที่ โรงพยาบาลขณะพยายามฟ้ืนฟูตนเอง และ
น่ันท�าให้วญิญาณพวกเขาหดหู่ ไดง้่าย เมื่อความมืดย่างกรายเข้า
มา การมาเยือนของเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัที่ห่วงใยจะน�า
ความสวา่งเข้ามาในชีวติพวกเขา

วธิ ีทีเ่ราเยีย่มคนเจ็บป่วยส�าคญัเช่นกัน สตรหีลายท่านตอบ
ค�าถามของดฉัินทีว่า่คนอืน่เคยช่วยใหพ้วกเขาผา่นขัน้ตอนการ
เยยีวยาอยา่งไร จดูจีากรฐัแอริโซนา สหรฐัอเมรกิาบอกวา่ “การฟัง . . . 
ช่วยไดม้ากในยามทกุข ์ฟังและ ไม ่ตดัสิน” การฟังอยา่งอดทน จรงิใจ 
และดว้ยความรกัเป็นแรงหนุนท่ีมคีา่ตอ่คนท่ีก�าลังพยายามเยยีวยา

ลินดาจากรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิาบอกวา่การเยี่ยมของเพื่อน
ช่วยเธออย่างไร “ดฉัินจ�าคนพิเศษเหล่า
น้ันในชีวติได—้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
ฟังจรงิๆ และถ่ายทอดค�าแนะน�าที่ ไพเราะ
ของพระวญิญาณ หลังจากเป็นม่ายเมื่อ
อายุ 30 ปีและอยู่กับลูกอายุยังน้อยห้า
คน ดฉัินรูสึ้กถึงความรกัของพระบิดาบน

สวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดลึกซึง้ขึน้เพราะคาเรน็เพื่อนที่ดขีอง
ดฉัิน เธอรบัรูเ้สมอและมี ‘หูที่คอยฟัง’ ตลอดเวลา ดฉัินไม่เคย
รูสึ้กโดดเดีย่วเพราะเธอเตอืนดฉัินเสมอให้นึกถึงความผูกพันอัน
สวยงามที่ดฉัินมี ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้า”

บราเดอร์และซิสเตอร์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจสามารถแสดงศิลปะ
ของผู้เยียวยาน้ีได้ การรับรู้ความต้องการของผู้ก�าลังประสบ
ความทุกข์เป็นเรื่องส�าคัญ บางครัง้ควรเยี่ยมไม่นานเพราะพวก
เขาเหน่ือยมาก บางคราวพวกเขาเหงาและเบื่อ พวกเขาอาจ
ต้องการให้เยี่ยมนานขึน้ การรับรู้บุคลิกภาพของพวกเขาเป็น
เรื่องส�าคัญเช่นกัน บางคนต้องการความเป็นส่วนตัวและอยู่
เงียบๆ ขณะที่คนอื่นต้องการปฏิสัมพันธ์และการสนับสนุน
อย่างมาก เราควรพิจารณาความต้องการของพวกเขาก่อนแล้ว
จึงยื่นมือช่วยเหลือตามน้ัน

แบกภาระของกนัและกนั
แอลมาพูดถึงข้อผูกมัดของเราในการท�าตามแบบอย่างของ

พระผู้ช่วยให้รอดไวน่้าฟังที่สุดเมื่อเขาถามผู้เช่ือในพระคมัภีร ์

มอรมอนวา่พวกเขาเต็มใจ “เข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า, และ
เรยีกวา่เป็นผู้คนของพระองค,์ และเต็มใจจะแบกภาระของกัน
และกัน, เพื่อมันจะไดเ้บา” หรอืไม่ ( โมไซยาห์ 18:8)

เราแตล่ะคนแบกภาระหลายแบบ ภาระเหลา่น้ีจดัการไดย้ากทีสุ่ด
เมือ่เราป่วยหรอืก�าลงัตอ่สู้กบัความเจ็บป่วยทางจติหรอืความยุง่ยาก

เราฝึกศิลปะของผู้เยียวยา
เมื่อเราช่วยน�าพรแห่งการ
เยียวยาของพระเจ้าไปให้ผู้
ก�าลังประสบความเจ็บป่วย
ทางรา่งกาย จิตใจ และ
วญิญาณ
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ทางวญิญาณ หน่ึงในศิลปะของผูเ้ยยีวยาคอืช่วยแบก
ภาระของผู้อ่ืนเมือ่พวกเขาก�าลงัประสบความทกุข์

แชนนอนจากรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาแบ่งปัน
วา่เพื่อนบ้านช่วยเธออย่างไร “วนัที่เราฝังลูกชายตวั
น้อยของเรา เรากลับจากสุสานมาพบวา่เพื่อนบ้าน
รวมตวักันจัดสวนให้เราใหม่ ในช่วงที่เราอยู่งาน
ศพ พวกเขาปลูกไม้พุ่ม ไม้ ใหญ่ และดอกไม้สวยๆ 
ให้เรา และปลูกหญ้าให้ ใหม่ ช่วงที่เราโศกเศรา้สุด
พรรณนา การแสดงความรกัและความสนับสนุน
ของพวกเขาเริม่ขัน้ตอนเยียวยาให้เรา เตอืนสติ
เราวา่ความรกัและชีวติด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดรท์ุกปีที่
สวนสวยของเรากลับมามีชีวติอีกครัง้ [น่ัน] เป็น
ประสบการณ์เชิงสัญลักษณ์และศักดิสิ์ทธิ์อย่าง
แท้จรงิที่เราจะไม่มีวนัลืม”

เมื่อแพทย์วนิิจฉัยวา่ดฉัินเป็นมะเรง็เตา้นม 
ดฉัินก�าลังรบัใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์และ
ลงสมัครรบัเลือกตัง้ซ่อมของสภาเทศบาล สามีดฉัิน
ตกงาน และเราประสบการทดลองแสนสาหัสอีก
มากมายในช่วงน้ัน ที่ปรกึษาของดฉัินตัง้ใจ “แบก
ภาระของกันและกัน” และช่วยแจกจ่ายภาระที่ดฉัิน
แบกอยู่ อธิการรบัท�าความรบัผิดชอบบางอย่างของ
ดฉัิน สามีดฉัินรบัหน้าที่หลายอย่างที่บ้านและท�า
อาหาร ดฉัินรูสึ้กถึงความมีน� ้าใจของพวกเขาอย่าง
ยิ่งที่เห็นวา่พวกเขาไม่ไดเ้อาภาระของดฉัินไปแต่ ใช้
ศิลปะของผู้เยียวยาช่วยแบ่งเบา

ปลอบโยน
แอลมาสอนเช่นกันวา่ผู้ตดิตามพระครสิต ์“เต็มใจที่จะโศกเศรา้กับ

คนที่ โศกเศรา้; แท้จรงิแล้ว, และปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน” 
( โมไซยาห์ 18:9)

การปลอบโยนหมายรวมถึงความเอาใจใส่ ความกรณุา ความอาทร ความ
ห่วงใย ความรกั และจิตกุศล คอืการโอบผู้เจ็บป่วยหรอืคนมีทุกข์ ไว้ ในอ้อม
แขนแห่งความรกัเพื่อช่วยพวกเขาเผชิญความทุกข์ของตน

ลแูอน (นามสมมต)ิ ประสบปัญหาทางวญิญาณและทางศีลธรรม เธอครุน่คดิ
ถงึประสบการณ์ของเธอกบัคนทีป่ลอบโยนเธอ “พวกเขามองข้ามตวัตนปัจจบุนั
ของดฉัินและเห็นศักยภาพทีห่วงัวา่จะดขีองดฉัิน ศักยภาพทีจ่ะเป็นคนดยีิง่
ขึน้ ฉลาดขึน้ และออ่นโยนมากขึน้ ดฉัินหวนนึกถงึอดตีของตนเองและบางครัง้
รูสึ้กไมส่บายใจกบัความละอายใจคอ่นขา้งมากเพราะความเขลาของดฉัิน—ความ
อบัอายคอ่นขา้งมากเพราะการลว่งละเมดิและความบาปหนาของตนเอง แต่
ความเจ็บแปลบของความละอายใจและความอบัอายมกัจะตามมาดว้ยพมิเสน
ที่ ใช้เยยีวยา น่ันก็คอืพระคณุ ความเมตตา การใหอ้ภยั และความรกั เมือ่ดฉัิน
เห็นคนรอบขา้งโปรยปรายส่ิงเหลา่น้ันใหด้ฉัิน ความเจ็บแปลบก็หายไป ดฉัิน

เห็นพวกเขาก�าลงัช่วยดฉัิน
เยยีวยา ถา้จะพดูใหถ้กูตอ้งกวา่
น้ันคอืพวกเขาก�าลงัสรา้งสภาพ
แวดลอ้มทีป่ลอดภัยรอบตวั
ดฉัิน—รงัไหมของพระคณุ—
เพือ่ใหพ้ระผูช่้วยใหร้อดพระผู้
เช่ียวชาญการเยยีวยาทรงท�างาน
กบัดฉัินได ้ทรงเปลีย่นแปลง
ดฉัิน ทรงเปลีย่นใจดฉัิน”

ส่วนส�าคญัของการปลอบโยนคนเจ็บป่วยคอืการให้พวกเขาหันไปหาพระผู้
เช่ียวชาญการเยียวยา ซาบรนิาจากรฐัยูทาห์กล่าววา่ “ ไม่มีการเยียวยาใดดีไปกวา่
การเยียวยาของคนที่ช่วยให้ท่านคน้หาหรอืกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า น่ันอาจจะ
เป็นเครือ่งเตอืนใจให้ท่านนึกถึงส่ิงที่ท่านรูแ้ล้ว—วา่ท่านก�าลังพยายามมากเกิน
จ�าเป็น ท�าทุกอย่างดว้ยตนเอง และไม่พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าเลย”

การปลอบโยนคนเจ็บป่วยและช่วยให้พวกเขาคดิบวกตอ้งอาศัยความรูสึ้ก
ไวตอ่พระวญิญาณ มีอยู่ช่วงหน่ึงในชีวติที่ดฉัินนอนไม่เต็มอิ่มนานหลายเดอืน 
มักจะนอนหลับๆ ตืน่ๆ คนืละสองถึงสามช่ัวโมง ดฉัินรูสึ้กวติกกังวลมากและ
เหน่ือยล้า ดฉัินไปพบแพทย์หลายคนแต่ไม่เกิดประโยชน์อันใด ในที่สุด เพื่อน

เราเป็นพระหัตถ์
ของพระเจ้า

“พระคริสตท์รง
ทราบวธีิปฏิบติั
ศาสนกิจต่อผูอ่ื้น
อยา่งสมบูรณ์แบบ 

เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดทรงยืน่พระหตัถ์
ออกไป ผลกคื็อผูท่ี้พระองคส์มัผสัจะ
ไดรั้บการยกระดบัจิตใจและเป็นผูท่ี้
ประเสริฐข้ึน เขม้แขง็ข้ึน และดีข้ึน

“ถา้เราเป็นพระหตัถข์องพระองค ์
เราจะไม่ท�าเช่นนั้นหรือ”

เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง “เจ้าคอืมอืของเรา” เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2010, 88

“พวกเขาก�าลังสรา้งสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยรอบตวั
ดฉัินเพื่อให้พระผู้ช่วยให้รอด
พระผู้เช่ียวชาญการเยียวยา
ทรงท�างานกับดฉัินได”้
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คนหน่ึงบอกดฉัินให้ ไปพบแพทย์วสุิทธิชนยุคสุดท้ายผู้วนิิจฉัยอาการของ
ดฉัินไดถู้กตอ้งทันที แตส่ิ่งที่เขาพูดตอ่จากน้ันท�าให้ดฉัินประหลาดใจ  
“เมอรร์ลิี ส่ิงส�าคญัที่สุดที่คณุตอ้งท�าคอืให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยคลายความ
วติกกังวลของคณุ” จากน้ันเขากระตุน้ให้ดฉัินตรกึตรอง “พระครสิตผ์ู้ทรง
ชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก” เป็นเวลาสัน้ๆ ทุกวนั

ดฉัินพยายามตรกึตรองสองสามครัง้แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็ แตด่ฉัิน
ตอ้งการการเยียวยาอย่างยิ่ง วนัรุง่ขึน้ ดฉัินตรกึตรองถ้อยค�าอันทรงพลังน้ี
อย่างเงียบๆ “เรามอบประจักษ์พยานของเราถึงความจรงิในพระชนม์ชีพ
อันหาที่เปรยีบมิไดข้องพระองคแ์ละพระบารมีอันหาที่สุดมิไดข้องการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค”์ 2 ดฉัินรูสึ้กตืน่เตน้
ขณะเริม่ไตรต่รองประจักษ์พยานของพระผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่และรูว้า่ดฉัิน
พบการปลอบโยนและสันตสุิขในจิตวญิญาณของตนแล้ว

ใส่ใจ
ขณะศึกษาพระคมัภีรเ์พื่อเลียนแบบพระเยซูในงานการเยียวยาของ

พระองค ์เราอ่านพบวา่พระเยซูทรงท�าส่ิงหน่ึงซ�า้แล้วซ�า้เล่า น่ันคอื 
พระองคท์รงใส่พระทัยคนรอบข้าง

พระครสิตท์รงสังเกตผู้คน พระองคต์รสักับหญิงชาว
สะมาเรยีแม้จะมีข้อห้ามทางวฒันธรรม พระองคท์รงใช้
เวลาให้พรเด็ก พระองคเ์สวยกับพวกคนเก็บภาษีและ
คนบาป ทรงปฏิบัตศิาสนกิจตอ่คนโรคเรือ้นและคนที่
สังคมไม่ยอมรบั พระองค์ ใส่พระทัยแตล่ะคน

ในฐานะผู้ตดิตามพระครสิตท์ี่หมายมั่นเรยีนรูศิ้ลปะ
ของผู้เยียวยาจากพระองค ์เราสามารถเริม่มองคน
ดว้ยพระเนตรของพระครสิต ์เราสามารถใช้เวลากล่าว
ทักทาย ยิม้ ถามสารทุกข์สุกดบิของพวกเขา เราอาจ
ไม่รูว้า่ความพยายามของเราอาจเป็นพิมเสนที่ ใช้รกัษา
คนรอบข้างเราผู้ โดดเดีย่ว หดหู่ เจ็บป่วย อ่อนแอ หรอื
ประสบความทุกข์ แม้แตก่ารแสดงความรกัแบบเรยีบ
ง่ายก็สามารถมีอิทธิพลอันทรงพลังได้

เมื่อเราท�างานของพระครสิตแ์ละมีส่วนรว่มในการ
เยียวยาผู้อื่น พรมากมายจะหลั่งไหลมา ดงัที่พระครสิต์
ตรสั “ซ่ึงพวกท่านไดท้�ากับคนใดคนหน่ึงที่เล็กน้อย
ที่สุดในพี่น้องของเราน้ี ก็เหมือนท�ากับเราดว้ย” (มัทธิว 
25:40) แดพ่ระองคผ์ู้ทรงเยียวยาเราแตล่ะคน แด่
พระองคผ์ู้ทรงโอบเราไว้ ในพระพาหุแห่งความรกัของ
พระองคบ์่อยเกินกวา่เราจะรู ้แดพ่ระองคผ์ู้ทรงมอบ
พิมเสนแห่งการชดใช้ของพระองค์ ให้รกัษาเรา เรา
สามารถมอบความพยายามเล็กๆ น้อยๆ ของเราให้ช่วย
เยียวยาพี่น้องชายหญิงของเรา น่ีคอืศิลปะของผู้เยียวยา
อย่างแท้จรงิ ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ
อ้างองิ
 1. ด ู“พระเจ้าขอข้าตามพระองค”์ เพลงสวด บทเพลงที่ 106.
 2. “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก,” 

เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, ปกหน้าดา้นใน.
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ความจรงิที่วา่ดฉัินไม่ได้
ส�าเรจ็การศึกษาจาก
มหาวทิยาลัยรบกวน
จิตใจดฉัินเสมอ ดฉัินรู้
วา่ถ้ามีส่ิงใดเกิดขึน้กับ

สามี ดฉัินไม่พรอ้มจะจุนเจือครอบครวั
แตแ่ล้วเรือ่งไม่คาดคดิก็เกิดขึน้ ดฉัิน

ไดร้บัโทรศัพท์ที่ท�าให้อกส่ันขวญัแขวน
และชีวติเปลี่ยนแปลงอย่างมาก

“ โทร 911!” สามีดฉัินตะโกนบอกดว้ย
ความเจ็บปวด “ผมตดิอยู่ ใตร้ถไถ!”

ดฉัินโทรขอความช่วยเหลือแล้วรบีบึ่ง
ไปยังที่ดนิที่เขาก�าลังปรบัพืน้ที่ ผ่านรถ
ฉุกเฉินยาวเหยียดบนถนนลูกรงัจนถึง
ที่ดนิของเราในเมืองพีรดิจ์ รฐัอารค์นัซอ 
สหรฐัอเมรกิา แบรร์ยี์ยังมีชีวติอยู่ แตเ่ขา
ตดิอยู่ ใตเ้ครือ่งยนตข์องรถไถที่พลิกคว�า่

เจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินใช้เครือ่งไฮดรอลิก 
ช่วยยกรถไถขึน้และดงึแบรร์ยี์ออกมา  
ขาของเขาที่แช่ ในน� ้ามันดเีซลหักหลายที่  
เขาถูกส่งไปศนูย์อุบัตเิหตทุันทีและไดร้บั
พรฐานะปุโรหิตที่น่ันก่อนเข้าเอกซเรย์ขา

เราประหลาดใจที่กระดกูไม่หักสักชิน้ 
แตด่า้นหลังของขาข้างหน่ึงเป็นแผลไหม้
รนุแรงเพราะน� ้ามันดเีซล การบาดเจ็บ
จากการถูกกดทับท�าให้ ไตของเขาเป็นพิษ 
ชีวติเขาอยู่ ในอันตราย

พระเจ้าทรงเพิ่มสมรรถภาพของดฉัิน ขยายความสามารถของ
ดฉัิน และทรงท�าให้ดฉัินประสบความส�าเรจ็มากยิ่งกวา่ที่ดฉัินจะ
ท�าไดด้ว้ยตนเอง

พรของการพึง่พาตนเอง

ดอกไมแ้ละความมัน่คงทางการเงิน
โดย เมเชล วอลล์
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หลังจากแบรร์ยี์อยู่ ในโรงพยาบาลห้าวนั 
ระดบัพิษในเลือดก็เริม่ลด ตามดว้ยการ
เปลี่ยนผ้าปิดแผล การปลูกถ่ายหนัง การ
ผ่าตดั และการบ�าบัดดว้ยออกซิเจนความ
ดนัสูงนานหลายเดอืน ทันทีที่แบรร์ยี์รูสึ้ก
ดพีอ เขาก็เริม่ท�างานขายจากบ้าน

“ไม่มใีครอยากจ้างดฉัิน”
ประสบการณ์ครัง้น้ีท�าให้รูท้ันทีวา่ตอ้ง

เปลี่ยน ขณะที่ดฉัินใช้เวลาสองสามปีตอ่
จากน้ันคดิใครค่รวญวา่จะท�าอะไรถ้าดฉัิน
สูญเสียแบรร์ยี์ ดฉัินท�างานอาสา เข้ารว่ม
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร และสมัครงาน
นอกเวลาหลายงานรว่มดว้ย แตด่ฉัินไม่มี
ทักษะที่ตลาดตอ้งการ และไม่มี ใครอยาก
จ้างดฉัิน

เราอาศัยอยู่ที่ฟารม์แห่งหน่ึง มีที่
ส�าหรบัเลีย้งสัตว์ ได้ ไม่มาก ดฉัินจึงเริม่
คน้ควา้เรือ่งการท�าฟารม์เป็นอาชีพ วนั
หน่ึงความคดิเรือ่งดอกไม้ก็เข้ามา หลัง
จากคน้ควา้เรือ่งการท�าฟารม์ดอกไม้ ดฉัิน
ตดัสินใจลองท�าด ูดฉัินไปรว่มการสัมมนา
ส�าหรบัคนปลูกดอกไม้และเตรยีมเปลี่ยน
ที่เลีย้งสัตวเ์ป็นแปลงปลูก จากน้ันใน
เดอืนพฤศจิกายน ปี 2016 ดฉัินลงช่ือเข้า
ชัน้เรยีนการพึ่งพาตนเองเพื่อเรยีนรูว้ธิี
เริม่และขยายธุรกิจของตนเอง

ร้านดอกไม้ของเราเอง
หลักสูตร 12 สัปดาห์ตรงกับที่ดฉัิน

ตอ้งการพอด ีดฉัินมีแผนธุรกิจพืน้ฐาน

และมีความคดิสนุกๆ มากมาย แตข่าด
การจัดการอย่างเป็นระบบ ความคดิตา่งๆ 
ที่ดฉัินไม่เคยพิจารณามาก่อนเกิดขึน้
ในชัน้เรยีน ดฉัินลงมือท�าทีละอย่าง เมื่อ
ดฉัินปลูกดอกไม้และขายดอกไม้ปีแรก 
ข้อเสนอแนะและหลักธรรมที่ดฉัินเรยีนรู้
ในชัน้ช่วยไดม้าก:

•  ดฉัินพบสินเช่ือธุรกิจดอกเบีย้ต�า่
•  ดฉัินขยายตลาดไปถึงตลาด

เกษตรกรและรา้นดอกไม้
•  ดฉัินจัดงานหลายครัง้ที่ฟารม์ของ

เราเพื่อขยายบรกิารของดฉัิน

ปลายปี 2017 หลังจากท�าฟารม์ปีแรก 
ดฉัินรูว้า่การขายให้รา้นดอกไม้ ใช้เวลา
มากเกินไป “จะเป็นอย่างไรถ้าดฉัินเปิด
รา้นดอกไม้ของตนเอง” ดฉัินสงสัย รา้น
ดอกไม้ ในท้องถิ่นปิดไปแล้ว และตกึหลัง
น้ันกลายเป็นสถานที่ ไม่น่ามอง ดฉัิน
กับสามีจึงซือ้ตกึหลังน้ัน ซ่อมแซม และ
เปิดรา้นดอกไม้ที่ขายงานศิลปะและงาน
ฝีมือท้องถิ่นดว้ย นอกจากน้ีดฉัินยังได้
เปิดธุรกิจให้เช่าตน้ไม้และออกแบบไม้
ประดบัภายในดว้ย

ดฉัินขายดอกไม้ผา่นรา้นของเราและที่
รา้นกาแฟ รา้นบตูกิ และซุม้ทีส่นามบนิทอ้ง
ถิน่ดว้ย ดฉัินเก็บเกีย่วส่ิงทีต่อ้งการทุกวนั

พระเจ้าสนพระทยั
ดฉัินมีประจักษ์พยานวา่พระเจ้าสน

พระทัยธุรกิจของดฉัิน พระองคท์รงช่วย

ดฉัินสรา้งความมั่นคงทางการเงินให้
ตนเอง และ สรา้งงานนอกเวลาให้สตรี
หลายคนที่ตอ้งการท�างานตามเวลาที่
ยืดหยุ่นไดแ้ละให้นักศึกษาที่ท�างานหาราย
ไดเ้ป็นทุนเล่าเรยีน บุตรสาวคนหน่ึงของ
เราบรหิารฟารม์ดอกไม้ และบุตรชายสอง
คนของเราท�างานฟารม์หลายอย่าง รวม
ทัง้ช่วยสรา้งเรอืนกระจกดว้ย แบรร์ยี์ช่วย
งานตอนเย็นและวนัหยุดสุดสัปดาห์ โดย
ท�างานที่ตอ้งยกของหนักๆ

เราทุกคนสนับสนุนกันและท�างานดว้ย
กัน น่ีเป็นพรส�าหรบัทุกคนที่เกี่ยวข้อง 
ดฉัินมีงานยุ่งตลอดเวลาแตย่ังมีเวลาให้
ครอบครวั การเรยีกของศาสนจักร หน้าที่
ปฏิบัตศิาสนกิจ และงานอาสา

การท�างานตัง้แตเ่วลาเพาะเมล็ดหรอื
เหง้าไปจนถึงเวลาเสนอขายดอกไม้ ให้
ลูกคา้ท�าให้ดฉัินรูสึ้กประสบความส�าเรจ็
มาก ดฉัินไม่สงสัยเลยวา่พระเจ้าทรงขยาย
ความสามารถของดฉัินและทรงท�าให้
ดฉัินประสบความส�าเรจ็มากยิ่งกวา่ที่ดฉัิน
จะท�าไดด้ว้ยตนเอง ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัอำรค์นัซอ 
สหรฐัอเมรกิำ
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ครัง้หน่ึงเมื่อคนมากมายในเยรซูาเล็ม
แสดงความสับสนตอ่พระอัตลักษณ์

ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูทรงสอนวา่ 
“ถ้าใครตัง้ใจประพฤตติามพระประสงค์
ของพระองค ์คนน้ันก็จะรูว้า่ค�าสอนน้ีมา
จากพระเจ้าหรอืวา่เราพูดตามใจชอบเอง” 
(ยอห์น 7:17) ถ้าเราตอ้งการท�ามากกวา่
เรยีนรูห้ลักค�าสอนและเรยีนรูว้า่พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นใครและกลายเป็นสานุศิษย์
ของพระองค ์เราตอ้งเปลี่ยนศรทัธาของ
เราเป็นการปฏิบัต ิเรือ่งราวของมารธากับ
มารยี์แสดงให้เห็นวา่มีวธิีรบัใช้พระผู้ช่วย
ให้รอดในชีวติเรามากกวา่หน่ึงวธิี

ไม่นานหลังจากค�าเทศนาน้ี พระเยซู
และสาวกบางคนของพระองค์ ไปบ้านของ 
มารธาในเบธานีเพื่อสอนพระกิตตคิณุ 
มารธาท�าความรบัผิดชอบพืน้ฐานของการ
เป็นเจ้าบ้านที่มีมารยาท อาจจะจัดเตรยีม
อาหารและที่พักให้แขก ส่วนมารยี์น้องสาว
ของเธอน่ังอยู่แทบพระบาทพระเยซูและ
ฟังพระองคต์รสั (ด ูลูกา 10:38–42) วธิี
รบัใช้พระอาจารย์ที่ตา่งกันของพี่น้องคูน้ี่
สอนให้เราเคารพและให้เกียรตคินที่แสด 
งความเป็นสานุศิษยต์า่งกนัออกไป ค�าสอน 

ของพระเยซูในเรือ่งน้ีแสดงให้เห็นมุม 
มองของพระองคเ์ช่นกันวา่สตรมีีอิสระที ่
จะเลือกวธิีรบัใช้และวธิีแสดงความเป็น 
สานุศิษย์เช่นเดยีวกับบุรษุ

การรับใช้ผ่านการให้
ลูกาบันทึกอุปมาเรือ่งชาวสะมาเรยีใจดี

ก่อนที่เขาจะแนะน�าให้รูจ้ักมารธากับมารยี์  
ในเรือ่งน้ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้เรา
แสดงความเมตตาตอ่ผู้อื่น เช่นให้อาหาร 
ที่พัก และดแูลคนขัดสน (ด ูลูกา 10:30–
37) ความพยายามของมารธาในการ 
“ปรนนิบัต”ิ (ลูกา 10:40) บ่งบอกถึงการ
ยอมรบัและการตคีวามหลักธรรมน้ีของ
เธอวา่เธอเปลี่ยนศรทัธาเป็นการปฏิบัติ

พระเยซูทรงด�าเนินพระชนม์ชีพใน
การรบัใช้เพื่อแสดงแบบอย่างของค�าสอน
ที่วา่ผู้เป็นใหญ่ที่สุดจะปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
ผู้อื่น (ด ูมัทธิว 20:26–28; ลูกา 22:26–27)  
มารธาตอบรบัดว้ยความปรารถนาจะรบั
ใช้พระองค ์เรือ่งราวของมารธากับมารยี์
แสดงให้เห็นสตรสีองคนผู้เป็นตวัอย่าง 
ของความเช่ือและการเป็นสานุศิษย์ที่แท ้
จรงิผ่านการรบัใช้และการเรยีนรู ้เฉกเช่น 

มารธาแสดงความรกัตอ่พระครสิตผ์่าน 
การรบัใช้ เราสามารถรบัใช้คนรอบข้างที ่
มีศนูย์รวมอยู่ ในความรกัของเราตอ่พระ 
ผู้ช่วยให้รอดและความเต็มใจของเราที ่
จะเรยีนรูแ้ละท�าตามพระกิตตคิณุของ 
พระองค์

เมื่อเรารบัใช้ เราพึงจดจ�าวา่มีอีกหลาย
วธิี ให้รบัใช้และเราตอ้งไม่ตดัสินผู้มีส่วน
ในการรบัใช้เหล่าน้ัน เมื่อมารธา “วุน่วาย
อย่างมาก” (ลูกา 10:40) ปฏิกิรยิาของเธอ
น�าไปสู่ความขัดแย้งและคกุคามไมตรจีิต
จากการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอด

ถึงแม้มารธาจะตอ้นรบัขับสู้และรบัผิด
ชอบ แตค่วามที่งานยุ่งเธอจึงวุน่วายไป
หมด เธอบ่นกับพระเยซูวา่ “องคพ์ระผู้
เป็นเจ้า พระองค์ ไม่สนพระทัยหรอืที่น้อง
สาวของข้าพระองคป์ล่อยให้ข้าพระองค์
ปรนนิบัตอิยู่คนเดยีว? ขอพระองคส่ั์งน้อง
ให้มาช่วยข้าพระองคด์ว้ย” (ลูกา 10:40) 
ค�าทักท้วงของเธอบอกเป็นนัยวา่เธอเข้าใจ
วา่เธอรบัใช้อยู่คนเดยีว เธอมองไม่เห็นวธิี
รบัใช้ของผู้อื่นในขณะน้ันที่ตา่งจากเธอ 
รวมถึงการรบัใช้ของมารยี์และพระผู้ช่วย 
ให้รอดดว้ย มารธาแสดงให้เห็นหลักธรรม 

บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่

มารธากบั
มารีย์
โดย คามลิล์ ฟรองค์ โอลสัน

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณภาควชิาพระคมัภีร์
โบราณ มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

ไม่วำ่เรำจะเลือกรบัใช้วธิี ใด ส�ำคญั
ทีเ่รำตอ้งยอมรบัและท�ำตำมพระ
ครสิตสุ์ดใจสุดจิตของเรำ
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ของการให้แตด่ว้ยเจตคตทิี่ ไม่ โน้มน�าพระ 
วญิญาณ ในชีวติเราทุกวนัน้ี เราสามารถ 
แสดงความรกัตอ่ผู้อื่นโดยการกระท�า  
และ เจตคตขิองเราไดเ้ช่นกัน

การรับใช้ผ่านการรับ
พระเยซูทรงยอมรบัความพยายามของ 

มารธาท่ีจะรับใช้และความหงุดหงิดของ
เธอด้วยพระสุรเสียงเชิงตักเตือนว่า  
“มารธา มารธาเอ๋ย เธอกระวนกระวายใจ
และร้อนใจหลายอย่างเหลือเกิน” (ลูกา 
10:41) พระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด
มิได้มุ่งหมายจะลดคุณค่าของวิธีที่มารธา 
เลือกแสดงความโอบอ้อมอารีแต่เพื่อ
ยอมรับสิทธิ์ที่มารีย์จะรับใช้ผ่านการฟัง
และการเรียนรู้ การกระท�าของมารีย ์
แสดงให้เราเห็นว่าทุกคนที่ปรารถนาจะ 

ติดตามพระองค์ล้วนมีอิสระที่จะเลือก 
วิธีรับใช้ของตน

มารยี์ยอมให้พระผู้ช่วยให้รอดรบัใช้เธอ 
โดยรบัพระวจนะของพระองค ์แบบอย่าง 
ของเธอแสดงให้เห็นวา่เราสามารถแสดง 
ความรกัตอ่พระผู้ช่วยให้รอดผ่านการน่ัง 
แทบพระบาทพระองคเ์พื่อเรยีนรูแ้ละ 
เตบิโตในพระวญิญาณ

ส่ิงทีจ่�าเป็นน้ันมเีพยีงส่ิงเดยีว
พระด�ารสัตอบขอ้ขดัแยง้ของมารธา

แสดงใหเ้ห็นวา่ “ส่ิงทีจ่�าเป็นน้ันมเีพยีงส่ิง
เดยีว” (ลกูา 10:42) บอกเป็นนัยถงึพลงัอนั
ลกึซึง้ของความเรยีบงา่ย แต ่เรยีบงำ่ย มี
ความหมายตา่งกนัไปส�าหรบัเราแตล่ะคน  
มาตรฐานของ “ส่ิงทีจ่�าเป็น” ไม่ไดอ้ยู่ ในส่ิง 
ทีเ่ราท�าแตอ่ยู่ ในเจตนาของเรา ไมว่า่เราจะ 

เลอืกรบัใช้วธิี ใด ส่ิงส�าคญัคอืการยอมรบัและ 
ท�าตามพระครสิตด์ว้ยสุดใจสุดจติของเรา

อาจจะเป็นวา่การรบัใช้ “แบบมารธา”  
อาจดทีี่สุดในบางขณะ ส่วนเวลาอื่นดู
เหมือนจะเสนอให้ “ตอบรบัแบบมารยี์”—
หรอือาจไม่มีเวลาใดเหมาะกับการรบัใช้ทัง้
สองประเภท เราสามารถรบัตวัอย่างของ 
มารธากับมารยี์ ไว้ ในชีวติเราและทูลขอ
การน�าทางจากพระวญิญาณเพื่อจะรบัใช้
ในวธิีที่ดทีี่สุด

ขอให้เรามองดเูจตคตขิองเราขณะรบั
ใช้ ในวธิีที่เราเลือก โดยจดจ�าวา่ความเช่ือ
มั่นของเราในการตดิตามพระองคเ์ป็นส่ิง
ส�าคญัที่สุด ขอให้เราพบตนเองอยู่แทบ
พระบาทพระผู้ช่วยให้รอดเสมอ ◼
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ข้ าพเจ้าตอ้งการตัง้ค�าถามสองข้อที่ตวัข้าพเจ้าเองตอ้งการ
ค�าตอบเมื่ออายุยังน้อย

หน่ึง ถ้าท่านอุทิศชีวติแดก่ารรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า 
พระองคจ์ะทรงน�าก้าวเดนิของท่านและใช้ท่านเพื่อจุดประสงค์
อันชอบธรรมของพระองคห์รอืไม่ สอง ถ้าท่านเลือกตดิตามพระผู้
ช่วยให้รอดและเดนิในเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์ พระเจ้าจะ
ทรงดแูลท่าน น�าทางท่าน อวยพรท่าน และท�าให้ท่านเป่ียมดว้ย
วญิญาณของปีตแิละสัมฤทธิผลขณะทรงใช้ท่านเพื่อจุดประสงค์
ของพระองคห์รอืไม่

พีน้่องท่ีรกั ถ้าท่านถวายใจแดพ่ระผูช่้วยใหร้อดและมุง่มัน่เดนิ
ดว้ยศรทัธาและความเห็นใจบนเส้นทางทีพ่ระองคท์รงบัญชา ขา้พเจา้
รูว้า่พระเจา้จะทรงใช้ท่านในวธิทีีท่า่นนึกภาพไมอ่อกในเวลาน้ี

“แตฉั่นไม่ ใช่คนพิเศษ” ท่านกล่าว “ฉันอยู่ระดบัปานกลางใน
ทุกๆ ดา้น ฉันไม่ฉลาด ไม่มีวาทศิลป์ ไม่ไดแ้ตง่ตวัด ีหรอืแม้ ไม่
ไดป้ระพฤตดิเีป็นพิเศษ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใช้ฉันไดอ้ย่างไร”

นับตัง้แตก่าลเริม่ตน้ พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเอือ้มไป
หาคนที่อยู่ระดบัปานกลางและทรงใช้พวกเขาเพื่อจุดประสงค์
ของพระองค ์อัครสาวกเปาโลเขียนถึงท่านวนัน้ี เฉกเช่นที่เขา
เขียนถึงชาวโครนิธ์สมัยโบราณวา่ 

“พระเจ้าไดท้รงเลือกพวกที่ โลกถือวา่โง่เพื่อท�าให้พวกมีปัญญา
อับอาย และไดท้รงเลือกพวกที่ โลกถือวา่อ่อนแอเพื่อท�าให้พวกที่
แข็งแรงอับอาย

โดย อธิการ 
ดนี เอม็. เดวสี

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายอธิการควบคุม

ถ้าท่านจะพยายามเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระผู้ช่วยให้รอดที่รกัของเรา  

พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรคจ์ะทรงน�าทางท่าน

“พระเจ้าไดท้รงเลือกพวกที่ โลกถือวา่ต�า่ตอ้ยและดหูมิ่นและ
เห็นวา่ไม่ส�าคญัเพื่อท�าลายส่ิงซ่ึงโลกเห็นวา่ส�าคญั

“เพื่อไม่ ให้มนุษย์สักคนหน่ึงโอ้อวดเฉพาะพระพักตรพ์ระเจ้า
ได”้ (1 โครนิธ์ 1:27–29)

เมื่อถึงเวลาที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของ
พระองคบ์นแผ่นดนิโลก ท่านคดิวา่เหตใุดพระองคท์รงเลือกเด็ก
หนุ่มต�า่ตอ้ยดอ้ยการศึกษา

ท่านคดิวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังกับเกษตรกรช่ือกิเดโอน
ให้ส่งทหารกลับบ้านจนกวา่จะเหลือเพียง 300 คนให้เผชิญหน้า
ศัตรนัูบไม่ถ้วน (ด ูผู้วนิิจฉัย 7:1–25)

ท่านคดิวา่เหตใุดพระผู้ช่วยให้รอดทรงเลือกชาวประมงเป็น
หัวหน้าอัครสาวกและน�าศาสนจักรหลังจากพระองคเ์สด็จไปแล้ว 
(ด ูมัทธิว 16:18)

หน่ึง เพราะ “พระยาเวห์ ไม่ไดท้อดพระเนตรเหมือนที่
มนุษย์ด ูเพราะมนุษย์ดทูี่รปูรา่งภายนอก แตพ่ระยาห์เวห์ทอด
พระเนตรจิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)

สอง เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถน�าดนิเหนียวที่ต�า่ตอ้ย
ที่สุดมาป้ันเป็นผลงานชิน้เอก โดยแท้แล้ว “ถ้าพระเจ้าทรงอยู่
ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได?้“ ( โรม 8:31)

สาม พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกคนอ่อนแอเพื่อจะไม่มีสักคนพูด
โอ้อวดไดว้า่ “ฉันท�าส่ิงน้ีดว้ยความสามารถของฉันเอง”

เมื่อเปโตรชาวประมงที่ต�า่ตอ้ยพาผู้เช่ือกลุ่มเล็กเข้ามา

การเป็นสานุศิษย์ 
ท่ีพระองคท์รงน�า
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ในศาสนจักรที่ยิ่งใหญ่และน�าพวกเขา พวกเขาเปล่งเสียง
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อกลุ่มคน 300 คนรบชนะกองทหารหลายพันนาย พวกเขา
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อเด็กชายแดนคนหน่ึงวางคนัไถมาแปลข้อความที่สรา้งแรง
บันดาลใจและเปลี่ยนชีวติมากที่สุดนับตัง้แตพ่ระคมัภีร์ ไบเบิล 
ผู้คนไม่ไดป้ลาบปลืม้ในสตปิัญญาของมนุษย์แต่ ในเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์ ไม่ทรงตอ้งการให้ท่านมีก�าลังมาก ปราด
เปรือ่ง หรอืพูดเก่ง พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านน้อมจิตใจเข้าหา
พระองคแ์ละมุ่งถวายเกียรตพิระองค์ โดยรบัใช้พระองคแ์ละยื่น
มือช่วยเหลือคนรอบข้างดว้ยความเห็นใจ

การปฏิบัตขิองพระวญิญาณศักดิ์สิทธ์ิ
เรือ่งที่สองที่ข้าพเจ้าตอ้งการให้ท่านเข้าใจชัดเจนคอืถ้าท่าน

จะตดิตามพระผู้เป็นเจ้าในความจรงิและพลัง พระองคจ์ะทรง
อวยพรท่านในวธิีที่ท่านไม่สามารถเข้าใจได ้

ในปี 2006 ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) และ
ฝ่ายประธานสูงสุดตดัสินใจวา่จะมีพระวหิารในซานซัลวาดอร ์
เอลซัลวาดอร ์เราไปดทูี่ดนิหลายแห่ง รวมถึงที่แปลงหน่ึงตรงที่
เคยเป็นใจกลางเมือง ขณะขับรถจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง ดเูหมือน
ไม่เหมาะสักแห่ง

ในทีสุ่ดเราก็ผา่นยา่นก�าลงัพฒันาทางฝ่ังตะวนัตกของเมอืง 
ขา้พเจา้รูสึ้กบางอยา่งในยา่นน้ันและเดนิวนรอบๆ บรเิวณน้ัน ที่
แหง่หน่ึงมกี�าแพงลอ้มรอบและน่าสนใจเป็นพเิศษ ขา้พเจา้ตดิตอ่
เจา้ของและไดร้บัค�าตอบวา่ทีต่รงน้ันไมข่าย ขา้พเจา้จงึกลับบ้าน

แตศ่าสดาพยากรณ์บอกวา่จะสรา้งพระวหิารในซานซัลวาดอร ์ 
ข้าพเจ้าจึงกลับไปดทูี่อื่น ข้าพเจ้าถูกดงึดดูให้ ไปยังที่ดนิซ่ึงมี
ก�าแพงอีกครัง้ และข้าพเจ้าตดิตอ่อีก พวกเขาพูดเหมือนเดมิวา่ที่
ตรงน้ันไม่ขาย

ขา้พเจา้กลบับา้นอกีครัง้แต่ไมส่ามารถสลดัความรูสึ้กวา่ทีด่นิ
ตรงน้ีเป็นบรเิวณทีค่วรจะสรา้งพระวหิาร ขา้พเจา้ตดิตอ่ครอบครวั
น้ันและถามวา่พวกเขาจะพบขา้พเจา้สักครัง้ได้ ไหม พวกเขา 
ตอบตกลง ขา้พเจา้เดนิทางไปซานซัลวาดอรอ์กีครัง้พรอ้มกับ 
โรเบริต์ ฟอกซ์เพือ่นและเจา้หน้าที่ ในแผนกอสังหารมิทรพัยข์อง
ศาสนจกัร เช้าวนัน้ันเราคกุเขา่สวดออ้นวอนในหอ้งขา้พเจา้ก่อน
เริม่ตน้วนัและทลูขอความช่วยเหลอืจากพระเจา้

ขณะขับรถผ่านประตเูข้าบ้าน แทบจะเหมือนก�าลังเข้าสวน
ศักดิสิ์ทธิ์ มีตน้ไม้และดอกไม้ เสียงหนวกหูจากดา้นนอกหยุดอยู่
ที่ประต ูคณุมิเกล ดเูอนาส น้องชายของเขา กับบุตรชายสองคน
ของมิเกลรอเราอยู่ พวกเขาทักทายเราและพาเราเข้าไปในบ้านที่
ตกทอดมาจากบรรพบุรษุ—ซ่ึงใหญ่โตกวา้งขวาง

เราบอกพวกเขาวา่เรามาที่น่ีตามการมอบหมายจากประธาน
ศาสนจักรของเรา ท่านตอ้งการให้พรประเทศน้ีและสมาชิก
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ศาสนจักรโดยการสรา้งพระวหิารที่น่ี ข้าพเจ้าให้ดภูาพพระวหิาร
หลายแห่ง ข้าพเจ้าบอกวา่เรารูสึ้กวา่ที่ของพวกเขา บ้านที่ตกทอด
มาจากบรรพบุรษุ เป็นที่ที่เหมาะสม

ไม่แปลกเมื่อพวกเขาปฏิเสธอีกครัง้ แต่เราต้องพยายาม  
เป็นเวลาเกือบช่ัวโมงที่เราพยายามท�าทุกวิถีทาง เช่น ขอซือ้
ทันทีเดี๋ยวน้ัน แลกทรัพย์สิน และเสนอทางเลือกอื่นที่เรา
นึกออก แต่พวกเขายืนกรานความตัง้ใจเดิมและปฏิเสธข้อ
เสนอทัง้หมด

เราท�าทุกอย่างที่ท�าไดแ้ล้ว เราเตรยีมแล้ว เราท�าดทีี่สุดเท่าที่
เรารูแ้ล้ว แตน่ั่นยังไม่พอ

ใจข้าพเจ้าเต็มไปด้วยการสวดอ้อนวอนอย่างเร่งด่วน 
“ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้พวกข้าพระองค์รู้ว่าจะพูดหรือ
ท�าอะไร”

ปรากฏชัดในที่สุดวา่การเดนิทางของเราไรผ้ล ดเูหมือนวา่ไม่มี
อะไรเปลี่ยนใจพวกเขาได ้แตข่ณะที่เราเตรยีมจะออกมา มีบาง
อย่างเกิดขึน้ พระวญิญาณของพระเจ้าเข้ามาในห้อง แจ่มแจ้ง
ชัดเจน ทุกคนในห้องรูสึ้ก น่ันเป็นประสบการณ์แรงกล้าที่สุดทาง
วญิญาณครัง้หน่ึงที่ข้าพเจ้าเคยรูสึ้ก

มิเกล ดเูอนาสไม่ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักร เขาเริม่รอ้งไห้ คณุ
ดเูอนาสเหลียวมองน้องชายและพูดวา่ “ถ้าเราขายบ้านที่ตกทอด
มาจากบรรพบุรษุไม่ได ้เราจะขายที่ที่ดทีี่สุดของเราฝ่ังตรงข้าม
ถนนได้ ไหม”

น้องชายตอบรบั จากน้ันเราคยุกันเรือ่งที่อีกแปลงหน่ึง พวก
เขาเป็นเจ้าของที่หลายรอ้ยเอเคอรบ์นถนนสายหลักตรงข้ามบ้าน
ที่ตกทอดจากบรรพบุรษุ ตรงกลางของที่แปลงน้ันล�า้ออกมานอก
ถนนเล็กน้อยเพื่อให้รถทุกคนัที่สัญจรไปมาเห็นพระวหิาร

พวกเขาเสนอให้สรา้งพระวหิารของพระเจ้าบนที่แปลงน้ัน 
น่ันเป็นปาฏิหารยิ์อย่างแท้จรงิ นับจากวนิาทีน้ัน พรของพระเจ้า
เข้ามาตามล�าดบั วนัที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ประธานเฮนรยี์ บี. 
อายรงิก์ เวลาน้ันเป็นที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด อุทิศ
พระวหิารเพื่อการรบัใช้พระเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระวหิารที่สวยงามท�าให้เนินเขาของ
ซานซัลวาดอรส์ง่างามไม่ ใช่เพราะส่ิงที่บราเดอรฟ็์อกซ์หรอื
ข้าพเจ้าพูดหรอืท�าแตอ่ย่างใด พระวหิารตัง้อยู่ที่น่ันวนัน้ีเพราะ
การปฏิบัตอิันทรงพลังของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

พระบิดาผู้ทรงเป่ียมด้วยพระเมตตาของเรา
ถ้าพระเจ้าสนพระทัยพอจะส่งพระวญิญาณของพระองคม์า

ท�าให้เราไดส้ถานที่สรา้งพระวหิาร ท่านไม่คดิหรอืวา่พระองคจ์ะ
ทรงส่งพระวญิญาณของพระองคม์าเตรยีมใจท่านและน�าทางก้าว
เดนิของท่าน

ท่านมีคา่มากกวา่ที่ดนิอย่างมิอาจพรรณนาได ้ท่านเป็นบุตร
ธิดาที่รกัของพระบิดานิรนัดรข์องท่าน ท่านเป็นหน่อเน้ือเชือ้ไข
ของพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาล!

ท่านไม่คดิหรอืวา่พระองคท์รงห่วงใยท่าน ท่านไม่คดิหรอืวา่
พระองคจ์ะทรงใช้ท่านและทรงอวยพรท่านในวธิีที่น่ายินดเีกิน
กวา่ท่านจะจินตนาการได้

พระคมัภีรบ์อกเราวา่ถ้าเรา “วางใจในพระเจ้าดว้ยสุดใจ [ของ
เรา] และอย่าพึ่งพาความรอบรูข้อง [เรา] เอง” ถ้าในทุกวธิีของเรา 
เรา “ยอมรบัรูพ้ระองค ์. . . พระองคจ์ะทรงกระท�าให้วถิี [ของเรา] 
ราบรืน่” (สุภาษิต 3:5–6)

กษัตรยิเ์บ็นจามนิสรปุขา่วสารทีข่า้พเจา้ประสงคจ์ะฝากทา่นไว้
อยา่งสมบรูณ์ เขากลา่ววา่ “ขา้พเจา้ปรารถนาใหท้า่นพจิารณาถงึสภาพ
อนัเป็นพรและเป็นสุขของคนทีร่กัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้. 
เพราะดเูถดิ, พวกเขาไดร้บัพรในทกุส่ิง, ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ; 
และหากพวกเขายนืหยดัอยา่งซ่ือสัตยจ์นกวา่ชีวติจะหาไมแ่ลว้พวก
เขาจะไดร้บัเขา้สู่สวรรค,์ เพือ่โดยการน้ันพวกเขาจะพ�านักอยูก่บัพระ
ผูเ้ป็นเจา้ในสภาพแหง่ความสุขอนัไมรู่จ้บ” (โมไซยาห ์2:41)

ขา้พเจา้เปลง่เสียงสรรเสรญิและเป็นพยานถงึความจรงิน้ี ข้าพเจา้
เป็นพยานวา่ขา้พเจา้เห็นพรทีพ่ระผู้เป็นเจา้ทรงสัญญาไวเ้กิด 
สัมฤทธผิลครัง้แลว้ครัง้เลา่ในชีวติขา้พเจา้เองและในชีวติคนมากมาย

ข้าพเจ้าสัญญาวา่ถ้าท่านจะน้อมจิตใจท่านเข้าหาพระบิดาใน
สวรรค ์ถ้าท่านจะรกัและตดิตามพระเยซูครสิตอ์ย่างสมบูรณ์มาก
ขึน้ทุกวนั ถ้าท่านจะแบ่งเบาภาระและยกมือคนรอบข้างที่ก�าลัง
ล�าบากดว้ยความเห็นใจและความกรณุา ถ้าท่านจะหมายมั่นเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระผู้ช่วยให้รอดที่รกัของเรา พระเจ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรคจ์ะทรงน�าทางท่าน พระองคจ์ะทรงใช้ท่าน
เพื่อจุดประสงคอ์ันล�า้เลิศของพระองค ์พระองคจ์ะทรงอวยพร
ท่านในวธิีที่ท่านนึกภาพไม่ออก ◼

จำกค�ำปรำศรยัให้ข้อคดิทำงวญิญำณเรือ่ง “พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงใช้ท่ำน พระ
ผู้เป็นเจ้ำจะทรงอวยพรท่ำน” ทีม่หำวทิยำลัยบรคิมั ยังก์ วนัที ่3 พฤศจิกำยน 
ค.ศ. 2015
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

สมัยเป็นวยัรุน่ ผมดือ้มาก และ
ประพฤตติรงข้ามกับที่ผมไดร้บั

การอบรมเลีย้งดมูา ผมเริม่ดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์เมื่ออายุ 13 ปี และผมดืม่ทุก
วนัหยุดเสารอ์าทิตย์ตอนเรยีนมัธยมปลาย
ปีสุดท้าย

ผมเข้าโบสถ์เป็นครัง้คราวเพื่อลดการ 
ทะเลาะกับพ่อแม่ แตผ่มจะหลับตลอด 
การประชุมศีลระลึกแล้วออกไปชายหาด 
ก่อนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ ถ้าจะพูดวา่พ่อ 
แม่ไม่มีความสุขกับพฤตกิรรมของผม 
ก็ยังน้อยกวา่ความเป็นจรงิ น่ายกย่อง 
ตรงที่พวกท่านเคารพสิทธิ์เสรขีองผม 
ระหวา่งกระตุน้ให้ผมด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุอย่างตอ่เน่ือง แตผ่มก็ยัง
ไม่มีเจตนาจะแข็งขันในศาสนจักร และ
แน่นอนวา่ผมไม่เห็นงานเผยแผ่ ใน
อนาคตของผม

หลังเรยีนจบมัธยมปลาย ผมเข้าเรยีน
มหาวทิยาลัยชุมชนและยังดือ้เหมือนเดมิ  

การเปลีย่นแปลงในใจ การเปลีย่นเพือ่น
แตด่กึคนืหน่ึง ผมจ�าไดว้า่ก�าลังนอนอยู่
บนโซฟาพลางสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของ
ตนเอง ผมอยากแตง่งานกับผู้หญิงแบบ
ไหน ถ้าผมหันหลังให้พระเจ้า ผมจะพบ
ทางกลับหรอืเปล่า การตดัสินใจเหล่าน้ี
ส�าคญัก็จรงิ แต่ไม่ไดจู้งใจให้ผมเปลี่ยน

ไม่นานหลังจากน้ัน ผมไปรว่มงานเลีย้ง
ที่สวนหลังบ้านของเพื่อนคนหน่ึง มีเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์กับกองไฟกลางแจ้งดว้ย 
หลังจากคยุเล่นกับเพื่อนๆ ช่ัวประเดีย๋ว 
ผมปลีกตวัออกมาครูห่น่ึงและหลับตา

เมื่อผมลืมตาอีกครัง้ ผมเข้าใจชัดเจน
ทันที ผมดเูพื่อนๆ ท�าส่ิงโง่เขลาและไม่
เห็นตนเองเป็นพวกเดยีวกับกลุ่มน้ันอีก 
ผมออกมาและตดัสินใจเลิกดืม่ เลิกไปงาน
เลีย้ง น่ันหมายความวา่ผมจะตอ้งเปลี่ยน
กลุ่มเพื่อนซ่ึงไม่ง่ายเลย แตผ่มเปลี่ยน

การตดัสินใจเหล่าน้ันเป็นพรแก่ชีวติ
ผม ผมรบัใช้งานเผยแผ่ ในท้ายที่สุดและ
ท�าการเรยีกมากมาย ส�าคญัที่สุดคอืผม

แตง่งานกับผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมในพระวหิาร 
ส่ิงน้ีน�าไปสู่พรประเสรฐิสุดของชีวติ

เมื่อไม่นานมาน้ีผมอ่านเรือ่งการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาและพวก
บุตรของโมไซยาห์ (ดู โมไซยาห์ 27) วธิีที่
พวกเขาประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้
ในใจ (ดู แอลมา 5:12–14) ส่วนหน่ึงเกิด
ขึน้เพราะค�าสวดอ้อนวอนที่ซ่ือสัตย์ของ
บิดาของแอลมา จากน้ันผมคิดถึงพ่อแม่
ของผมและตระหนักวา่ตลอด 30 ปีที่ผ่าน
มา ประสบการณ์ของผมที่งานเลีย้งวนั
น้ันเป็นผลโดยตรงจากค�าสวดอ้อนวอน
ของพวกท่าน

เวลาน้ีผมเป็นพ่อของลูกที่ชอบขัดขืน 
ผมพบตนเองอยู่ ในสถานการณ์คล้ายกับ
บิดาของแอลมาและพ่อแม่ของผม แต่
ขณะเปรยีบพระคมัภีรก์ับตวัผม ผมมี
ศรทัธาและความหวงัวา่วนัหน่ึงลูกของผม
จะประสบการเปลี่ยนแปลงในใจเช่นกัน ◼
สงวนนาม, รัฐแคลฟิอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ท่ี
งำนเลีย้ง ผม
ดเูพือ่นๆ ท�ำ

ส่ิงโง่เขลำและไม่
เห็นตนเองเป็น
พวกเดยีวกับกลุ่ม
น้ันอีก
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หลายปีที่ดฉัินฝันอยากรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลา แตเ่มื่อกลับบ้าน

หลังจากเรยีนจบมหาวทิยาลัย ดฉัินเห็น
วา่ครอบครวัตอ้งพึ่งพาอาศัยดฉัินมาก 
สุขภาพของคณุพ่อไม่ด ีและครอบครวั
ตอ้งการความช่วยเหลือดา้นการเงิน 
ในฐานะลูกคนโต ดฉัินรูสึ้กวา่ควร
อยู่ช่วยทางบ้าน พระบิดาบน
สวรรคป์ระทานพรให้ดฉัินได้
งานที่ด ีแม้ ไดค้า่จ้างไม่มาก 
แตก็่พอประทังชีวติ

เมื่อมีคนถามเรือ่งการรบั
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลา ดฉัินตอบวา่ดฉัินจะ
รบัใช้ แตทุ่กครัง้ที่ตอบ
แบบน้ี คณุแม่จะมอง
ดฉัินดว้ยสายตาตืน่เตน้
ระคนเศรา้ใจ ดฉัินรูว้า่ถ้า
ดฉัินขอไป ท่านจะตกลง
และเก็บความหวัน่วติก
เกรงจะสูญเสียรายไดข้อง
ครอบครวัไว้ ในใจอย่างเงียบๆ

สองสามปีผ่านไป ผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควรคนหน่ึง
ขอดฉัินแตง่งานกับเขาในพระ
วหิาร ดฉัินตกลง และตอ่มาเราได้
รบัพรให้มีบุตรสามคน—หญิงสองชาย
หน่ึง ปีติ ใหญ่หลวงที่สุดประการหน่ึงของ
เราคอืเมื่อบุตรชายไปเป็นผู้สอนศาสนา 
วญิญาณของความอบอุ่นใจและสันตสุิข
อยู่ ในบ้านเราเต็มเป่ียม ดเูหมือนวา่ความ
ปรารถนาจะเป็นผู้สอนศาสนาของดฉัิน
เป็นจรงิแล้วส่วนหน่ึง

ดิฉันตื่นเต้นเมื่อลูกสาวคนโตบอกว่า
เธออยากรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเช่น

กัน ทุกสัปดาห์ ในสนามเผยแผ่เธอ
ส่งเรื่องราวการท�างานของเธอมาให้
ดิฉัน ประจักษ์พยานของเธอเป็น

แรงบันดาลใจให้ดิฉันและท�าให้ดิฉัน
เป่ียมด้วยวิญญาณผู้สอนศาสนา ดิฉัน

สวดอ้อนวอนขอโอกาสเป็นผู้สอน
ศาสนาทุกวัน

วันหน่ึง ดิฉันได้รับการดลใจให้
ถามเพื่อนคนหน่ึงผ่านข้อความ
ส่วนตัวทางส่ือสังคมว่าเธอสนใจ
จะพบกับผู้สอนศาสนาหรือไม่ 
เธอตอบว่า “สนใจ!” ดิฉันกรอก
แบบฟอร์มแนะน�ารายช่ือผู้สนใจ
ออนไลน์บน LDS.org และไม่
นานผู้สอนศาสนาก็เริ่มสอน
เธอ เธอเข้าร่วมศาสนจักรภายใน
สามเดือน ลูกๆ ของเธอตามมา

หลังจากน้ันไม่กี่เดือน ดิฉันเชือ้
เชิญให้เพื่อนอีกหลายคนฟังผู้สอน

ศาสนาตามที่พระวิญญาณทรงน�า
ดิฉัน เมื่อลูกสาวกลับบ้าน ดิฉันรู้สึก

ว่าดิฉันรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาครบ 
18 เดือนด้วย

พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบความ
ปรารถนาของใจดฉัินและทรงทราบวา่
อะไรดทีี่สุดส�าหรบัดฉัินกับครอบครวั 
ดฉัินขอบพระทัยที่พระองคท์รงเห็นชอบ
กับความปรารถนาจะรบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาซ่ึงอยู่ ในใจดฉัินมานาน ◼
จนี แดเนียล ดารอย, รัฐออนแทรีโอ 
แคนาดา

ความฝันอยากเป็นผู้สอนศาสนาเป็นจริงในทีสุ่ด

ก ำรอ่ำนเรือ่งรำวของลูกสำว
จำกงำนเผยแผ่ของเธอท�ำให้

ดฉัินเป่ียมดว้ยวญิญำณผู้สอน
ศำสนำ ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้
มี โอกำสเป็นผู้สอนศำสนำและ
รูสึ้กไดร้บักำรกระตุน้เตอืนให้ส่ง
ข้อควำมถึงเพือ่น
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ส์หลายเดอืนหลังจากผมรบับัพตศิมา ออสวลัโด  
น้องชายผมเข้ารว่มอีกนิกายหน่ึงและมี

ส่วนรว่มแข็งขันในที่ประชุมของนิกายน้ัน แตผ่ม
ตอ้งการให้ออสวลัโดรูว้า่ส่ิงที่ผมรูเ้ป็นความจรงิ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผมตอ้งการให้เขาเช่ือมโยงกับถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์

แต่ละเดือน เมื่อผมได้รับนิตยสาร เลียโฮนำ 
ผมจะแบ่งปันให้กับออสวัลโด ผมแนะน�าว่าบาง
หัวข้อในนิตยสารจะช่วยเขาเตรยีมส�าหรับการ
ประชุมในศาสนจักรของเขา ผมดี ใจเมื่อเขา
ยอมรับค�าแนะน�า หลายปีผ่านไป ผมเสียใจที่เห็น
ว่าน้องชายจะไม่ยอมรับพระกิตติคุณที่ ได้รับการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์

เช้าวนัหน่ึงออสวลัโดบอกครอบครวัเราวา่เขา
ก�าลังวางแผนจะออกจากบ้านของเราในเอกวาดอร์
และเดนิทางไปสวติเซอรแ์ลนด ์เขายอมรบัพรจาก
ผมในวนัที่เขาออกเดนิทาง น่ันเป็นช่ัวขณะที่ผม
ตืน้ตนัใจเพราะพระวญิญาณทรงกระซิบตอ่ใจผม
วา่การเดนิทางครัง้น้ีจะน�าออสวลัโดเข้ามาใกล้พระ
ผู้ช่วยให้รอดและศาสนจักรของพระองคม์ากขึน้

ในสวติเซอรแ์ลนด ์ออสวลัโดพบผูส้อนศาสนา
และในทีสุ่ดก็เชิญพวกเขาไปบา้น ตลอดช่วงเวลา
น้ันเขาสรา้งความสัมพนัธฉั์นเพือ่นสนิทกบัผูส้อน

ศาสนา แตเ่ขาบอกผมวา่ถา้ผูส้อนศาสนาพดูเรือ่ง
บพัตศิมา เขาจะไมต่อ้นรบัพวกเขาอกี ลองนึกภาพ
ความประหลาดใจและปีตขิองผมเมือ่ผมไดร้บั
อเีมลจากเขาบอกวา่เขาจะรบับพัตศิมา ผมเข้ารว่ม
ศาสนจกัรในปี 1981 ออสวลัโดรบับัพตศิมาในอีก 20 
ปีตอ่มาในเดอืนพฤษภาคม ปี 2001 เขาไดร้บัเอ็น
ดาวเมน้ท์ ในเดอืนกรกฎาคม ปี 2002 และรบัการ
ผนึกกบัภรรยาของเขาในเดอืนกมุภาพนัธ ์ปี 2003

เมื่อออสวลัโดกลับไปเอกวาดอร ์เขาแสดง
ประจักษ์พยานในการประชุมศีลระลึก เขาพูดดว้ย
น� ้าตาคลอวา่ “พี่ชายผมแบ่งปันถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์กับผม ถ้อยค�าเหล่าน้ีสรา้งแรงบันดาลใจ
ให้ผมขณะผมเตรยีมการประชุมในโบสถ์ที่ผมเข้า
รว่มตอนน้ัน และคนจ�านวนมากไดร้บัการส่ังสอน
แบบน้ี ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เปลี่ยนชีวติผม 
ผมรูผ้่านถ้อยค�าเหล่าน้ันวา่พระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตอ์ยู่บนแผ่นดนิโลกในความสมบูรณ์อีก
ครัง้พรอ้มดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจ”

ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2011 ผมกับออสวลัโดรบั
การผนึกกับพ่อแม่ของเราในพระวหิารไกวย์อากิล 
เอกวาดอร ์ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เป็นพรแก่
ครอบครวัผมช่ัวนิรนัดร ์◼
ฟรานซิสโก ดบัเบิลยู. เฟียร์โร, ลมิา เปรู

การเดนิทาง 30 ปีไปพระวหิาร

ก่อนน้องชำยผม
ไปสวติเซอร์

แลนด ์พระวญิญำณ
ทรงกระซิบตอ่ใจผม
วำ่กำรเดนิทำงครัง้น้ี
จะน�ำเขำให้ ใกล้ชิด
พระผู้ช่วยให้รอด
และศำสนจักรของ
พระองค์



ดิฉันสงสัยเมื่อผู้สอนศาสนาสอนดฉัิน
เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธและพระคมัภีรม์อ

รมอน ความคดิแรกของดฉัินคอืโจเซฟ  
สมิธก็เหมือนผู้ที่อยากเป็น “ศาสดา
พยากรณ์” อีกหลายๆ คนที่อาจจะน�า
หนังสือเท็จมาให้ชาวโลกเพราะอยากรวย 
มีช่ือเสียง หรอืเป็นวรีบุรษุ

ดฉัินไม่คดิจะอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
แตเ่มื่อเวลาผ่านไปมิตรภาพของผู้สอน
ศาสนาและความกระตอืรอืรน้ของพวกเขา
ตอ่พระกิตตคิณุท�าให้ดฉัินอยากรูข้่าวสาร
ของพวกเขามากขึน้

ขณะอ่านข้อที่ผู้สอนศาสนาให้อ่านใน
พระคมัภีรม์อรมอน ดฉัินพบค�าเชือ้เชิญ
ของโมโรไนให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าดว้ย
ความจรงิใจ เจตนาแท้จรงิ และศรทัธา
ในพระครสิตว์า่พระคมัภีรม์อรมอนจรงิ
หรอืไม่ (ด ูโมโรไน 10:4–5) ดฉัินคดิวา่ 
“ ใครจะกล้าท้าเราให้ทูลถามพระผู้เป็น
เจ้าดว้ยเจตนาแท้จรงิและความจรงิใจวา่

ผู้เป็นมรณสักขแีละประจกัษ์พยานของดฉัิน
พระคมัภีรม์อรมอนจรงิหรอืไม่ถ้าเขารูว้า่
หนังสือเป็นของปลอม”

ตอ่จากน้ันวนัหน่ึงผูส้อนศาสนาอธบิาย
วา่โจเซฟ สมธิกบัไฮรมัพีช่ายถกูสังหารเป็น
มรณสักขเีพราะประจกัษ์พยานของพวก
ทา่น ความคดิหน่ึงเกดิขึน้กบัดฉัินทนัที
วา่พวกทา่นจะไมมี่วนัยอมสละชีวติตนเอง
เพือ่ส่ิงทีพ่วกทา่นรูว้า่ไมจ่รงิ ขณะน้ันความ
รูสึ้กอบอุน่เหมอืนไฟทีก่�าลงัลกุไหมแ้ผซ่่าน
ทัว่ตวัดฉัิน น่ันคอืพยานของพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิยื์นยนัตอ่ใจดฉัินวา่โจเซฟ สมธิ
เป็นศาสดาพยากรณ์ทีแ่ทจ้รงิ เพราะพยาน
น้ีดฉัินจงึรบับพัตศิมาและการยนืยนั

ดฉัินนึกถงึประสบการณ์น้ีในอกี 25 ปี
ตอ่มาเมือ่อา่นค�าพดูของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์
อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โควรมัอคัรสาวกสิบสอง 
ในค�าพดูน้ันเอ็ลเดอรฮ์อลแลนดถ์ามวา่ใน
ช่วงวกิฤตของมรณสักข ีโจเซฟกบัไฮรมั 
จะสบประมาทพระผูเ้ป็นเจา้โดยเอาชีวติ 
เกยีรตยิศ และความรอดนิรนัดรข์องพวก

ทา่นไปยดึตดิกบัพระคมัภรีที์พ่วกทา่นรูว้า่
ไมจ่รงิอยูอ่กีหรอื

“พวกท่ำนจะไม่ท�ำเช่นน้ัน!” เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนดก์ล่าว “พวกท่านยอมตายดกีวา่
ปฏิเสธที่มาอันศักดิสิ์ทธิ์และความจรงิ 
นิรนัดรข์องพระคมัภีรม์อรมอน” 1

ค�าพูดของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนดม์ีความ
หมายตอ่ดฉัินมากและเสรมิสรา้งประจักษ์
พยานของดฉัินในศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธและพลังของพระคมัภีรม์อรมอน

ดฉัินส�านึกคณุตอ่ศาสดาพยากรณ์โจ
เซฟ สมิธ ท่านน�าพระคมัภีรม์อรมอนออก
มาและยอมสละชีวติเพื่อเป็นพยานของ
พระเยซูครสิต ์พระคมัภีรม์อรมอนท�าให้
ดฉัินรูเ้รือ่งการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า
และความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่ดฉัิน ◼
ซันจู คมิ เมอร์, รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา

อ้างองิ
 1. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ความปลอดภัย

ให้จิตวญิญาณ,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2009, 109.
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เ มือ่ดฉัินเรยีนรูว้ำ่โจเซฟ สมิธกับ 
ไฮรมัพีช่ำยถูกสังหำรเป็นมรณสักขี 

พระวญิญำณทรงยืนยันกับดฉัินวำ่
พวกท่ำนจะไม่มีวนัสละชีวติตนเอง
เพือ่ส่ิงทีรู่ว้ำ่ไม่จรงิ
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เราเช่ือในการเป็น
คนดีพร้อม—ในพระคริสต์

ส่ิงทีเ่ราเช่ือ

ร ะหวา่งการเทศนาบนภูเขา พระเยซู
ประทานพระบัญชาที่ท้าทายให้เราดี

พรอ้ม (ด ูมัทธิว 5:48) แตเ่พราะเราทุกคน
จะท�าผิดแน่นอน พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงคาด
หวงัให้เรารกัษาพระบัญญัตขิ้อน้ีอย่างไร เมื่อ
เรามีความเข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับความคาด
หวงัของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัเรา เราจะรูว้า่
ศาสดาพยากรณ์โมโรไนหมายถึงอะไรเมื่อ
ท่านกล่าววา่เราสามารถ “ดพีรอ้มในพระ
ครสิต”์ ได ้(ด ูโมโรไน 10:32–33)

ดพีร้อมหมายความว่าอย่างไร
“ค�าภาษากรกีส�าหรบั ดพีรอ้ม แปลไดว้า่ 

‘สมบูรณ์แบบ เสรจ็สมบูรณ์ พัฒนาเต็มที่’  
( ใน มัทธิว 5:48, footnote b) พระผู้ช่วยให้
รอดทรงขอให้เราสมบูรณ์แบบ เสรจ็สมบูรณ์ 
พัฒนาเต็มที่—รบัการท�าให้ดพีรอ้มใน
คณุธรรมและคณุลักษณะที่พระองคแ์ละ
พระบิดาในสวรรคท์รงเป็นแบบอย่าง” 1

“ความดพีรอ้มที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ตัง้ความหวงัไวก้ับเราเป็นยิ่งกวา่การกระท�า
ที่ ไรค้วามผิดพลาด ความดพีรอ้มเป็นความ
คาดหวงันิรนัดรท์ี่พระเจ้าตรสัไว้ ในการสวด
อ้อนวอนพระบิดาครัง้ใหญ่—วา่ขอให้เราไดร้บั
การท�าให้ดพีรอ้มและสามารถอยู่กับพระองค์
ในนิรนัดรข้างหน้า” 2

“ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระเยซูมิได้ทรงมี
เจตนาให้ค�าเทศนาของพระองค์ ในเรื่องน้ี
เป็นพระด�ารัสต�าหนิติเตียนจุดอ่อนของเรา 
ไม่เลย ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระองค์ทรงมีเจตนา
ให้เป็นค�าสรรเสริญพระคุณลักษณะและ
พระอัตลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
นิรันดร์และส่ิงที่เราจะบรรลุได้กับพระองค์
ในนิรนัดร” 3 ◼

อ้างองิ
 1. เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กอง, “เป็นคนดพีรอ้มในพระ

ครสิต,์” เลียโฮนำ, ก.ค. 2014, 45.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความดพีรอ้มเป็น 

กระบวนการตอ่เน่ือง,” เลียโฮนำ, ม.ค. 1996, 95.
 3. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เพราะฉะน้ันพวก

ท่านจงเป็นคนดพีรอ้ม—ในที่สุด,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2017, 41.

“การเขา้ใจความ
รักแห่งการชดใชท่ี้
พระผูช่้วยใหร้อด

ประทานใหอ้ยา่งเผือ่แผส่ามารถปลด
ปล่อยเราจากความคาดหวงัเร่ืองความ
ดีพร้อมท่ีเรายดัเยยีดใหต้นเอง ทั้งท่ี
คลาดเคล่ือนและเกินจริง”

เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กองแห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง, “เป็นคนดพีร้อมในพระคริสต์,” เลยีโฮนา, 
ก.ค. 2014, 42.
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ส่ิงทีพ่ระผู้เป็นเจ้า
ทรงคาดหวงั
“ปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือน
พระผูเ้ป็นเจา้ทุกอยา่ง . . . และรักพระผู ้
เป็นเจา้ดว้ยสุดพลงั, ความนึกคิด, และ
พละก�าลงัของท่าน” (โมโรไน 10:32)

กลบัใจดว้ยศรัทธาในพระเยซูคริสตเ์ม่ือ
เราท�าผดิ

รักษาพนัธสญัญาหรือสญัญาท่ีเราท�าไว้
กบัพระผูเ้ป็นเจา้

ท�าสุดความสามารถเพื่อรักษาพระ
บญัญติัตลอดชีวติเรา

“จงด�าเนินต่อไปดว้ยความอดทน
จนกวา่เจา้จะไดรั้บการท�าใหดี้พร้อม” 
(หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 67:13)
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ส่ิงทีพ่ระผู้เป็นเจ้า
ไม่ ทรงคาดหวงั
เป็นคนดพีร้อม เดีย๋วน้ี! อย่าท�าผดิ

เป็นทุกข์กบัเจตคตขิองความ
สมบูรณ์แบบ

ท�างานยุ่งตลอดเวลา—ท�าแต่งาน
ไม่เล่น

ต�าหนิตนเองเพราะไม่ก้าวหน้า

พยายาม “หา [ทางเข้าสวรรค์] 
ให้ได้”
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ดั ลลินลูกชายของดฉัินรกัสัตวเ์ลือ้ย
คลานมาตลอด แตด่ฉัินไม่ชอบสัตว์

พวกน้ัน เขาไดร้บัอนุญาตให้เลีย้งสัตว์
เลือ้ยคลานตวัหน่ึงโดยมีเงื่อนไขวา่ไม่วา่
เขาจะเลือกเลีย้งอะไร สัตวต์วัน้ันตอ้งอยู่
ในท่อเครือ่งดดูฝุ่นไดเ้ผื่อมันออกจากกรง
ตอนเขาอยู่ที่ โรงเรยีน เราไปดหูลายชนิด 
ตัง้แตก่บจนถึงอีกัวนา ก่อนจะตดัสิน
ใจเลีย้งตุก๊แกเสือดาวผิวลื่นนุ่มเหมือน
ก�ามะหยี่สองตวัช่ือฟัซกับไดแอน

เพื่อนใหม่สองตวัน้ีมาอยู่กับครอบครวั
เราเมื่อดลัลินอายุเจ็ดขวบ แง่มุมหน่ึงของ
การเลีย้งตุก๊แกที่ดฉัินไม่คาดคดิคอืตอ้งให้
มันกินจิง้หรดี—จิง้หรดีเป็นๆ—สัปดาห์
ละครัง้ หลายปีที่ดลัลินกับดฉัิน “ ไป
ซือ้จิง้หรดีดว้ยกัน” การเดนิทางไม่คอ่ย
สะดวกนักเพราะปกตจิะรบีไปตอนดกึ
ก่อนรา้นปิด

ไดแอนมีชีวติเพียงสามปี แตฟ่ัซมี
ชีวตินานหลายปี สุขภาพดแีละมีความสุข 
จนถงึปลายปีสุดทา้ยเมือ่ดลัลนิเรยีนมธัยม

ตุ๊กแก จิง้หรีด  
และเวลากบัลกู
โดย แนนซี โธมสั

บ้านเรา ครอบครัวเรา

หน่ึงปีตอ่มา เมือ่ดลัลนิไปเป็นผูส้อน
ศาสนา ดฉัินท�าความสะอาดช่องแช่แข็ง
และพบฟัซอยูด่า้นหลงั ยงัหอ่สองชัน้ไว้
เหมอืนเดมิ เน่ืองจากดฉัินก�าลงัเตรยีมของ
ส่งใหด้ลัลนิ ดฉัินจงึคดิวา่คงจะสนุกถา้ส่ง
การทดลองน้ีไปใหเ้ขาดว้ย ดฉัินเอาฟัซใส่
กลอ่งอยา่งระมัดระวงั หอ่ดว้ยกระดาษลาย
จดุขาวด�า แลว้ซ่อนไว้ ในหอ่ของของดลัลนิ 
พรอ้มกบัขอ้ความทีอ่า่นไดว้า่ “มขีองให้ลกู
ประหลาดใจอยู่ ในห่อ” จากน้ันดฉัินก็เฝ้า
รอค�าตอบของเขาอยา่งใจจดใจจอ่

“ผมคดิถงึตุก๊แกตวัน้ันเพราะแมส่่ง
มา” เขาเขยีน “แต่ไม่ไดค้ดิถงึตุก๊แกมาก
เทา่กบัตอนทีเ่ราขบัรถไปซือ้จิง้หรดีและท�า
ธรุะอืน่ๆ ดว้ยกนัทกุอาทติย ์ไดฟ้ังความคดิ 
เรือ่งเลา่ และประจกัษ์พยานของแมข่ณะ
อยู่ ในรถ น่ันเป็นขอ้อา้งทีด่ทีีจ่ะได้ ไปและ
พดูคยุกบัแม ่(ผมพดูไมม่าก แตผ่มฟัง)”

การซือ้จิง้หรีด ใครจะรู้ พ่อแม่อย่าง
เราไม่สามารถก�าหนดเวลามีอิทธิพลต่อ
ลูกได้เสมอไป เวลาเช่นน้ันเกิดขึน้บ่อย

ปลาย เขาไดร้บัมอบหมายให้ท�าการสาธิต
ในวชิาฝึกพูดตอ่หน้าสาธารณชน เขาขอ
ความเห็นจากดฉัินกับสามี เราแนะน�าให้
เขาพูดเรือ่งตุก๊แกเสือดาวเพราะเขารูเ้รือ่ง
น้ีมากแล้วและสามารถน�าฟัซไปให้ชัน้
เรยีนดไูด ้แตจ่ากน้ันดลัลินบอกเราวา่ฟัซ
ตายแล้ว

“ลูกพูดจรงิหรอื ตายเมื่อไหร”่ ดฉัิน
ถามเพราะไม่เช่ือหูตวัเอง

ดลัลินบอกเราวา่ฟัซตายเมื่อสัปดาห์
ก่อน

“มันอยู่ ในห้องของผม แต่ไม่ตอ้งห่วง
ครบั มันไม่เหม็น ผมห่อไวส้องชัน้”

หลังจากเห็นเราประหลาดใจ ดลัลินจึง
อธิบายวา่ “ผมก�าลังท�าการทดลอง—ผม
อยากเห็นมันย่อยสลาย”

การทดลองของดลัลินกลับกลายเป็น
วา่เขาท�ามากกวา่ดมูันย่อยสลาย เขาหยุด
กระบวนการน้ันโดยเอาฟัซไปแช่ช่อง
แข็งเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วเอาออกมา
ละลายน� ้าแข็งและปล่อยให้ย่อยสลายตอ่

ดฉัินไม่นึกวำ่สัตวเ์ลือ้ยคลำนจะมีผลยั่งยืนตอ่ควำมสัมพันธ์ของดฉัินกับลูกชำย
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ครัง้ อาจจะเวลาท่ีเราพาลูกเข้านอนตอน
กลางคืน น่ังกระเช้าไฟฟ้าด้วยกัน หรือ
แค่น่ังรถไปท�าธุระ เราต้องใช้เวลากับลูกๆ 
ของเรา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงแบบอย่าง
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของการใช้เวลากับเด็กๆ 
หลังจากทรงสอนชาวนีไฟมาทัง้วนั พระ
ครสิตท์รงบัญชาผู้คนให้พาเด็กเล็กๆ มา
หาพระองค ์พระองคท์รงคกุเข่าท่ามกลาง 
เด็กๆ และสวดอ้อนวอน หลังจากสวดภา
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อ้อนวอน พระองคท์รงกันแสง หลังจาก
น้ัน “พระองคท์รงพาเด็กเล็ก ๆ ของพวก
เขามา, ทีละคน, และประทานพรให้พวก
เขา, และทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิดา
เพื่อพวกเขา” (3 นีไฟ 17:21)

เด็กเหลา่น้ันรูว้า่พระเยซทูรงรกัพวก
เขา พระองคเ์ต็มพระทยัใช้เวลากบัพวก
เขา ทรงฟังพวกเขา ทรงสวดออ้นวอนให้
พวกเขา และประทานพรใหพ้วกเขา คนที่
เห็นเหตกุารณ์น้ีเป่ียมดว้ยพลงัจนเรือ่งราว

บนัทกึวา่ “ดวงตาไมเ่คยเห็น, ทัง้หูไมเ่คย
ไดย้นิ, เรือ่งส�าคญัยิง่และน่าอศัจรรยเ์ช่น
น้ันมากอ่น, เมือ่เราเห็นและไดย้นิพระเยซู
รบัส่ังกบัพระบดิา” (3 นีไฟ 17:16)

อทิธพิลท่ีพระเยซูครสิตท์รงมตีอ่เด็ก
เหลา่น้ันคงอยูห่ลายช่ัวคน เมือ่เราทุม่เทเวลา
และความสนใจใหเ้ด็กๆ แมเ้ราจะอยูกั่บพวก
เขาแคต่อนซือ้จิง้หรดี แตห่วงัวา่อิทธพิลของ
เราจะคงอยู่หลายช่ัวคนเช่นกนั ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัเมน สหรฐัอเมรกิำ
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ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเตบิใหญ่
ในบา้นทีท่า่นรกัและเคารพบดิามารดา 

ทวา่เมื่อยังเด็กท่านไปโบสถ์ โดยไม่มีบิดา
หรอืมารดาไปดว้ย และท่านรูสึ้กปรารถนา
จะไดร้บัการผนึกกับครอบครวัของท่าน
ในพระวหิาร 1 แต่ไม่มีเด็กคนใดตอ้งเดนิ
บนเส้นทางพันธสัญญาตามล�าพัง ความ
รกัและความห่วงใยของครอบครวัและ
สมาชิกวอรด์สามารถเตมิช่องวา่งให้เด็ก
ที่ทางบ้านไม่สนับสนุนเรือ่งพระกิตตคิณุ 
สุดท้ายแล้ว ค�าสอนพระกิตตคิณุที่ดงีาม
และประสบการณ์ดีๆ  ที่บ้านและที่ โบสถ์
จะสามารถช่วยให้เด็กทุกคนรูสึ้กถึงความ
รกัของพระบิดาบนสวรรค์

ส�าหรับบิดามารดาทีม่าโบสถ์โดยไม่มคู่ี
สมรสมาด้วย

1. แบ่งปันพรของการด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณ ช่วยให้บุตรธิดาของ
ท่านเห็นวา่การด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุท�าให้เกิดสันตสุิข—และยก
ภาระ อธิบายสาเหตทุี่ท่านเลือกมีส่วน
รว่มในศาสนจักร โดยไม่พูดให้รา้ยบิดา
หรอืมารดาที่เลือกไม่มาโบสถ์ แบ่งปัน
ความรูสึ้กของท่านวา่การรกัษาพันธ
สัญญาบัพตศิมาให้ความอบอุ่นใจและ
การน�าทางแก่ท่านอย่างไร

2. ปลูกฝังเจตคติท่ีดี ช่วยให้บุตรธิดา
เห็นความดีงามในครอบครวัของตน 
ท่านสามารถช่วยให้พวกเขาเห็นความ
ดีงามในครขูองศาสนจักร ผู้น� า และ
สมาชิกวอรด์ พูดคุยเกี่ยวกับส่ิงที่บุตร

เม่ือบิดาหรือมารดาหรือ 
ทั้งบิดามารดาไม่มาโบสถ์
โดย คาร์เมล นูเวลล์

การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็

ธิดาของท่านเรยีนรูท้ี่ โบสถ์ อย่าคิดมาก
เกี่ยวกับความอ่อนแอหรอืค�าพูดที่ ไม่
ระวงัของผู้อื่น แต่จงพูดสรา้งสรรค์
และแสดงให้เห็นวา่ท่านเต็มใจเรยีนรู้
จากผู้อื่น

3. จัดการอารมณ์ด้านลบ ช่วยให้บุตร
ธิดาเข้าใจอารมณ์ดา้นลบ เช่น ความ
กลัว ความเหงา ความผิดหวงั และ
ความโกรธ จากน้ันท่านจะช่วยให้พวก
เขาจัดการกับอารมณ์ของตนผ่าน

การวาดภาพ การเล่น หรอืการพูด
คยุ เมื่อจ�าเป็นท่านสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากมืออาชีพไดเ้ช่นกัน การ
เยียวยาใจที่บาดเจ็บจะช่วยให้ทุกคน
รบัความรูสึ้กทางวญิญาณง่ายขึน้และมี
ประสบการณ์ที่ โบสถ์ดขีึน้

4. ขอความช่วยเหลือเม่ือจ�าเป็น หาก
ท่านต้องการความช่วยเหลือ อย่ารอให้
คนเสนอ บางครัง้ผู้น� าศาสนจักรและ
สมาชิกวอร์ดอาจไม่สังเกตเห็นความ

การพูดคยุกบัเดก็เกีย่วกบัความดงีามทีพ่วกเขาประสบพบเห็นทีบ้่านและทีโ่บสถ์จะช่วยให้พวก
เขารู้สึกถงึความรักของพระบิดาบนสวรรค์
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ต้องการหรือพวกเขาอาจลังเลไม่กล้า
ช่วยโดยไม่เชิญ หากบุตรธิดาต้องการ
พร พึงพิจารณาร่วมกับการสวด
อ้อนวอนว่าใครสามารถช่วยได้แล้วขอ 
พิจารณาด้วยว่าท่านจะช่วยใครได้บ้าง

ส�าหรับผู้ใหญ่ทุกคน
1. สงัเกตและรกัเด็กท่ี ไม่มีบิดาหรอื

มารดาหรอืทัง้บิดามารดามาโบสถ์
ด้วย รูจ้ักช่ือของพวกเขา ทักทาย
ดว้ยความอบอุ่นและความกรณุา อย่า
ตดัสินเกี่ยวกับสภาวการณ์ของพวกเขา 
และอย่าซักถามเกี่ยวกับบิดามารดาที่
ไม่ ไดม้าดว้ย เมื่อเด็กรูสึ้กถึงความรกัที่
จรงิใจจากเพื่อนสมาชิกศาสนจักร พวก
เขาจะผ่อนคลาย เรยีนรู ้และรูสึ้กถึง
พระวญิญาณมากขึน้

2. รูส้กึไวต่อความต้องการพิเศษ เมื่อ
เด็กมาโบสถ์ โดยไม่มีบิดาหรอืมารดา
หรอืทัง้บิดามารดามาดว้ย จงค�านึงวา่
ค�าสอนหรอืกิจกรรมน้ันๆ จะมีผลตอ่
พวกเขาอย่างไร ในบทเรยีนเรือ่งพร
ฐานะปุโรหิต ให้สอนวา่ทุกคนสามารถ
รบัพรเหล่าน้ีได ้ถ้ากิจกรรมเกี่ยวข้อง
กับบิดามารดา ให้บิดามารดาทุกคนมี
ส่วนรว่มกิจกรรม จงค�านึงถึงเด็กที่อาจ
มีความรูสึ้กอ่อนไหวในวนัพิเศษเช่นวนั
พ่อหรอืวนัแม่

3. ช่วยให้พวกเขารกัและท�าให้
ครอบครวัของพวกเขาเข้มแข็ง สอน
เด็กวา่ครอบครวัไดร้บัแตง่ตัง้จากพระ
ผู้เป็นเจ้า 2 กระตุน้ให้พวกเขาช่ืนชม

ส�าหรับเดก็
ใน เพ่ือนเดก็:
•  ประสบการณ์วยัเดก็ของ

ประธานเนลสนั: “กตญัญู
ต่อบิดามารดา” (มิถุนายน 
2019 หนา้ พ2)

•  “บทใหม่” (มิถุนายน 2019 
หนา้ พ4)

•  “วนัพอ่ในอนาคตคร้ังแรก
ของสตีเวน” (เลียโฮนา, 
มิ.ย. 2015, หนา้ 72)
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ส�าหรับเยาวชน
ใน เลียโฮนา:
•  “ชีวติคือการวิง่มาราธอน” 

(เม.ย. 2019 หนา้ 54)

ความดงีามในครอบครวัของตน งาน
ประวตัคิรอบครวัจะช่วยให้เด็กตระหนัก
วา่ครอบครวัของพวกเขาเริม่ตน้ก่อนพวก
เขาเกิด การท�างานประวตัคิรอบครวัจะ
ท�าให้พวกเขา “มีความสนิทสนมและปีติ
มากขึน้ในครอบครวั” 3

4. สอนหลักค�าสอนท่ีแท้จรงิให้พวกเขา 
สิทธิ์เสรเีป็นหลักค�าสอนส�าคญัในแผน
แห่งความรอด บุตรธิดาไม่ตอ้งรบัผิด
ชอบการเลือกและบาปของบิดามารดา 
(ด ูโมเสส 6:54) ปัญหาของบิดามารดา
ไม่ ใช่ความผิดของบุตรธิดาอีกทัง้บุตร
ธิดาไม่มีหน้าที่แก้ ไข การรูเ้ช่นน้ีจะช่วย
ให้บุตรธิดากังวลน้อยลงกับส่ิงที่พวกเขา
ไม่สามารถเปลี่ยนไดแ้ละซาบซึง้ตอ่พร
ประจ�าวนัมากมายของครอบครวั

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่ปรกึษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดสอนวา่ “พระ
บิดาบนสวรรคท์รงห่วงใยในการรวบรวม
และอวยพรครอบครวัของพระองคท์ัง้หมด 
แผนของพระองคจ์ึงให้ โอกาสลูกแตล่ะคน
ที่จะยอมรบัหรอืปฏิเสธการเชือ้เชิญ และ
ครอบครวัคอืหัวใจของแผนน้ี” 4 ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ

อ้างองิ
 1. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“การเปิดเผยส�าหรบั

ศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรบัชีวติเรา,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 93–96.

 2. ด ู“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2017, 145.

 3. เควนทิน แอล. คกุ, “ปีตขิองงานประวตัิ
ครอบครวั,” เลียโฮนำ, ก.พ. 2016, 27.

 4. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “การรวบรวมครอบครวัของ
พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2017, 20–21.



42 เลียโฮนา

คร้ังล่าสุดท่ีแผนของท่านลม้เหลวคือ
เม่ือใด สปัดาห์ท่ีแลว้หรือเปล่า แผน
ของดิฉนัลม้เหลวเช่นกนั ไม่วา่แผน
ของเราสมบูรณ์แบบเพียงใด การ
เปลีย่นแปลงอย่างคาดไม่ถงึตลอดชีวติ 

ดูเหมือนจะเกิดข้ึนกบัทุกคน ดิฉนัไม่เคยคิดวา่จะแทง้ส่ี
คร้ังระหวา่งบุตรสองคน แต่ดิฉนัแทง้ เม่ือแผนท่ีวางไว้
ร่วมกบัการสวดออ้นวอนท�าใหเ้ราประหลาดใจอยา่ง
คาดไม่ถึง—หรือพงัครืนพร้อมกนั—เราท�าอะไร ใน
ประเดน็น้ี คนหนุ่มสาวจากหลากหลายสภาวการณ์ได้
แบ่งปันค�าตอบของค�าถามน้ีท่ีพวกเขาพบเม่ือแผนของ
ครอบครัวพวกเขาไม่เป็นไปตามแผน

ส�าหรับดิฉนักบัสามี การแทง้บุตรปิดกั้นทางเดิน
ของเราและท�าใหใ้จเราแตกสลาย (ดูหนา้ 44) ส�าหรับ
แคเธอรีนกบัสามีเธอ การแทรกผา่นความคิดเห็นของ
โลกมาหาสุรเสียงของพระเจา้เป็นอุปสรรคในเสน้ทาง
ของพวกเขา (ดูหนา้ 48)

ในบทความดิจิทลัเท่านั้น คริสตินาพดูถึงความ
กลวัและความลงัเลของเธอเก่ียวกบัการเป็นมารดา 
และไบรอนัอธิบายโดยละเอียดวา่การเคล่ือนก�าลงัพล

ทางทหารท�าใหแ้ผนครอบครัวของเขากบัภรรยาแทบ
หยดุชะงกัอยา่งไร สาวโสดช่ือเคธีใหข้อ้คิดเก่ียวกบั
อตัลกัษณ์นิรันดร์ของบิดามารดา

ไม่วา่ท่านจะรอบุตรเพื่อเป็นพรแก่ครอบครัวท่าน 
มีบุตรมากกวา่ท่ีวางแผนไวแ้ต่แรก หรือเพียงแค่รอ
แต่งงาน ส่ิงหน่ึงท่ีแน่นอนคือ พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมแีผนทีส่มบูรณ์แบบ พระองคท์รงน�าทางและ
ค�้าจุนเราเป็นรายตวัขณะท่ีเราหมายมัน่ท�าใหค้วาม
ประสงคข์องเราสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์อง
พระองค์

ไม่วา่ผลจะออกมาอยา่งไร ความปรารถนาจะน�า
บุตรธิดาเข้ามาในโลกนี ้จะท�าใหเ้รามีมุมมองลึกซ้ึงข้ึน
เก่ียวกบัแผนแห่งควมสุขของพระบิดาบนสวรรค ์ไม่
วา่ครอบครัวท่านจะอยูใ่นช่วงใด ขณะท่านอ่านเร่ือง
ราวของเรา ดิฉนัหวงัอยา่งจริงใจวา่พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงน�าทางท่านใหไ้ดค้วามเขา้ใจหรือค�า
ตอบท่ีจะช่วยท่านระหวา่งทางได้

ขอใหอ่้านอยา่งมีความสุข!

แผนทีส่มบูรณ์แบบ
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ค�าแนะน�าทีด่ทีีสุ่ด . . .

คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดท่ี
พวกเขาเคยได้รับเก่ียวกับการมีบตุรดงันี้

“เม่ือเราแต่งงานใหม่ๆ ครูท่ียอดเยีย่ม
คนหน่ึงกล่าววา่การแต่งงานเป็นการ
ตดัสินใจระหวา่งคุณ คู่สมรส และ
พระเจา้ เขาเตือนเราวา่คนทัว่ไปมกั
พดูวา่การแต่งงานเป็นเร่ืองระหวา่ง
สามีภรรยาไม่เก่ียวกบัพระเจา้ การให้
พระเจา้อยูใ่นการตดัสินใจของเราเป็น
พรแก่เรามากเกินจะกล่าว”
—บอนนี คอร์นิค รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

“อยา่รอใหถึ้ง ‘เวลาเหมาะ’ จึงจะมีบุตร
—เพราะคุณจะรอไปตลอดกาล”
—แอนนี ฮอลล์, ควนีส์แลนด์ ออสเตรเลยี

“อยา่กงัวลกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนพดู! นัน่เป็น
เร่ืองระหวา่งคุณ คู่สมรส กบัพระบิดา
บนสวรรค”์
—คูลานี วอลเตอร์ส, ออกแลนด์ นิวซีแลนด์

อะไรเป็นค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดท่ีท่านเคยได้
รับเก่ียวกับการเอาชนะความยากล�าบาก 
ส่งค�าตอบของท่านมาท่ี liahona .lds .org 
ก่อนวนัท่ี 30 มิถนุายน ค.ศ. 2019

มาเรียนนา วอน แบรชต์ เบิก
บานกบัเวลาครอบครัว เสียง
เพลง และแสงแดด เธอเป็น
คนมิชิแกน สหรัฐอเมริกาโดย
ก�าเนิด ท่ีนัน่ดวงอาทิตยม์กัไม่ส่องแสง เธอจึง
รู้วา่แสงสวา่งของพระคริสตส์ามารถท�าใหว้นั
ของเราสดใส ไม่วา่เมฆจะหนาเพียงใดกต็าม

แคเธอรีน รามเิรซ เดอ ปิเนดา 
มาจากมานากวั นิการากวั และ
เขา้ร่วมศาสนจกัรเม่ืออาย ุ18 ปี 
เธอศึกษาวธีิสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศและท�างานเป็นครู
โรงเรียนประถม เธอกบัสามีรับการผนึกใน
พระวหิารกวัเตมาลาซิตี กวัเตมาลา และมีบุตร
ท่ีน่ารักสามคน

เคธี ซู เอม็บลย์ี คิดวา่โลกเตม็
ไปดว้ยคนดีๆ ท่ีควรแบ่งปัน
เร่ืองราวของพวกเขา เธอศึกษา
วารสารศาสตร์และภาษาสเปน 
พร้อมกบัมีเป้าหมายเร่ือง #sharegoodness 
(แบ่งปันความดี)

ไบรอนั มอร์ริลล์ ภรรยากบับุตร
สาวสองคนของเขาอยูท่ี่ฐานทพั
เรือนอร์ฟอลค์ในรัฐเวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา เรือเอกไบรอนั
ท�างานเป็นเจา้หนา้ท่ีการบินกองทพัเรือบน 
E- 2 Hawkeye

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือ
ไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียว
กบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ หาก
ตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน! 
ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี 
liahona .lds .org

คนหนุ่มสาว

เกีย่วกบัผู้เขยีนหมวดคนหนุ่มสาว

44 รอตรงแยกไฟแดงของชีวติ

โดย มาเรียนนา วอน แบรชต์

48 ได้รับพรให้มบุีตร

โดย แคเธอรีน รามิเรซ เดอ ปิเนดา

อตัลกัษณ์นิรันดร์ของเราในฐานะ
บิดามารดา
โดย เคธี ซู เอม็บลีย์

ความต้องการของกองทพัเรือ— 
และครอบครัวเรา
โดย ไบรอนั มอร์ริลล์

เอาชนะความกลวัเร่ืองการมบุีตร
โดย คริสตินา ครอสแลนด์

ดจิทิลัเท่าน้ัน

ในหมวดนี้

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน

•  ท่ี liahona .lds .org

•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคน
หนุ่มสาวในคลงัคน้ควา้)

•  ท่ี facebook.com/liahona

คริสตนิา ครอสแลนด์ เพิ่งส�าเร็จ
การศึกษาจากมหาวทิยาลยั
บริคมั ยงัก ์เธอใชเ้วลาวา่งอ่าน
และรวบรวมหนงัสือส�าหรับ
หอ้งสมุดในฝันของเธอ เวลาน้ีเธอกบัสามี
ชอบอยูบ่า้นใหม่ในเทก็ซสั สหรัฐอเมริกากบั
ทารกเพศหญิงของพวกเขา
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รอตรงแยก
ไฟแดง

ของชีวติ

คนหนุ่มสาว

การแท้งบุตรครัง้แล้ว
ครัง้เล่าเหมือนเจอ
แยกไฟแดงตดิๆ  
กันในชีวติดฉัิน  
แตเ่มื่อดฉัินหันไป
หาพระเจ้า ดฉัินพบ
วา่การสูญเสียแตล่ะ
ครัง้มาควบคูก่ับ
สันตสุิข มุมมอง  
และการเตบิโต
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โดย มาเรียนนา วอน แบรชต์

นิ้
วมือของดิฉนัจบัพวงมาลยัแน่นขณะจอ้งไฟแดงดว้ยความร้อนใจ เม่ือไฟเปล่ียน

เป็นสีเขียว ดิฉนัเร่งรถไปขา้งหนา้เพียงเพื่อเจอแยกไฟแดงท่ีดูเหมือนไม่ส้ิน

สุดอีกคร้ัง ดิฉนัยงัตอ้งใชเ้วลาอีก 10 นาทีกวา่จะไดไ้ปเรียนกบัซิสเตอร์ผูส้อน

ศาสนา ซ่ึงคิดวา่เร่ิมไปแลว้ 5 นาที ถา้ดิฉนัเป็นแม่ท่ีฉลาดกวา่น้ี ดิฉนัคงคาดเดาไดว้า่

ลกูสาวท่ีอายเุกือบสามขวบจะอารมณ์เสียนาน 15 นาทีขณะออกจากบา้น แต่ดิฉนัไม่

ฉลาด โลกจะหมุนต่อไปถา้ดิฉนัไปสาย แต่เพราะดิฉนัก�าลงัพยายามท�าส่ิงท่ีดี ดิฉนัไม่

สมควรไดไ้ฟเขียว บ้าง หรอกหรือ ขณะรอตรงแยกไฟแดงอีกแยกหน่ึงอยา่งหงุดหงิด 

ดิฉนัรู้สึกไดว้า่ความหงุดหงิดก�าลงัจะกลายเป็นความโกรธ “ฉนัก�าลงัพยายามท�าส่ิงท่ี

ดี พยายามท�าดีท่ีสุด! ความช่วยเหลือท่ีฉนัตอ้งการอยูท่ี่ไหน”

ยีสิ่บเดือนก่อนหนา้น้ี ดิฉนัพบตนเองก�าลงัถามค�าถามคลา้ยกนัในสถานการณ์

คลา้ยกนัเพียงแต่อยูใ่นสถานท่ีซ่ึงมีความเงียบสงบและเงียบสงดัไม่มีแยกไฟแดง

ในป่าศกัด์ิสิทธ์ิ ในพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก ใบไมก้�าลงัผลิพอดีบนก่ิงสีน�้าตาลรอบ

ตวัดิฉนั ตน้ไมสี้เขียวตน้เลก็ๆ ท่ีงอกข้ึนมาใหม่ทัว่ผนืดินดูเหมือนจะท�าใหอ้ากาศ

สดช่ืน ดิฉนัไดย้นิแต่เสียงลมโชยเบาๆ เสียงเดินย �า่ของเรา และเสียงฝีเทา้ของดิฉนั

—ไม่มีรถ ไม่มีถนน ไม่มีการสนทนาเสียงดงั แมจ้ะเงียบสงดั แต่ความคิดดิฉนัเตม็ไป

ดว้ยค�าถามและความไม่แน่ใจ ดิฉนักบัแลนซ์สามีรอนานถึง 72 ชัว่โมงเพื่อใหแ้พทย์

โทรแจง้ผลอุลตราซาวดแ์ละผลตรวจเลือดในนาทีสุดทา้ย ดิฉนัตอ้งการค�าตอบและค�า

ปลอบใจอยา่งยิง่

ได้รบัการปลอบโยน
“พระเจ้าเสดจ็มาเยือนพวกท่านด้วยพระวิญญาณของพระองค์, และตรัสกับพวก

ท่าน: จงสบายใจเถิด. และพวกเขากส็บายใจ” (แอลมา 17:10)

ดิฉนัพบวา่ตนเองก�าลงัจอ้งมองแปลงดอกไมห้นา้หนาวนอกพระวหิารพอลไมรา  

นิวยอร์ก ความคิดดิฉนัวนเวยีนอยูก่บัค �าถามท่ีวา่ “ถา้ดิฉนัสูญเสียลูกในครรภค์ร้ัง

น้ี เป็นเพราะอะไร แลว้จะท�าอยา่งไร” พระเจา้ตรัสกบัความคิดดิฉนัอยา่งอ่อนโยน

เหมือนลมโชยรอบตวัดิฉนัเพื่อใหก้ารปลอบโยนท่ีดิฉนัโหยหา ดิฉนัไม่ตอ้งการให้

แพทยบ์อกอีก ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัจะสูญเสียลกูในครรภค์ร้ังน้ี แต่ดิฉนัเขา้ใจอยา่งรวดเร็ว

วา่จิตวญิญาณดวงนอ้ยน้ีอยูใ่นพระหตัถอ์นัเป่ียมดว้ยรักและสมบูรณ์แบบของพระ

บิดาบนสวรรค ์ทนัใดนั้น ความส้ินหวงัท่ีอดัแน่นถกูแทนท่ีดว้ยสนัติสุขซ่ึงประคบั

ประคองดิฉนัตลอดหลายสปัดาห์และหลายเดือนต่อมา
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รอไฟเขียว
“ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�าหรับหลายวิธีท่ีพระเจ้าเสดจ็

เยือนข้าพเจ้าด้วยพระผู้ปลอบโยนเม่ือข้าพเจ้าต้องการ

สันติสุข แต่พระบิดาในสวรรค์ของเราไม่ได้ทรงห่วงใย

เฉพาะความสบายใจของเราเท่าน้ัน แต่ทรงห่วงใยความ

ก้าวหน้าของเรามากกว่า” 1 —ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

หลายวนัหลงัจากไปเยอืนพอลไมรา ดิฉนัแทง้บุตร

ดว้ยใจท่ีบอบช�้า แมค้วามรู้สึกสนัติสุขยงัคงประคบั

ประคองดิฉนั แต่ดิฉนัรู้สึกอ่อนแอทางร่างกายและ

อารมณ์จากความสูญเสียและไม่พร้อมรับการรอคอยท่ี

ตามมา ดิฉนัรอผลจากหอ้งทดลองก่อนซ่ึงระบุวา่เป็น

ครรภไ์ข่ปลาอุกบางส่วนและพบเห็นนอ้ยมาก ต่อจาก

นั้นกร็อผลเลือดรายสปัดาห์ รายสองสปัดาห์ และราย

เดือนเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสญัญาณของมะเร็ง แมจ้ะรอ

นานหลายเดือน แต่ดิฉนักบัแลนซ์ไดเ้ห็นพระหตัถข์อง

พระเจา้ปลอบโยนและปลอบใจเราตลอดช่วงเวลานั้น 

ครรภไ์ข่ปลาอุกบางส่วนไม่มีผลถาวร และหลงัจากหก

เดือนแพทยบ์อกวา่เราจะลองมีลกูอีกคนกไ็ด ้ดิฉนักลบั

มาอยูบ่นเสน้ทางสู่ความกา้วหนา้ในชีวติ ในท่ีสุดไฟก็

เปล่ียนจากสีแดงเป็นสีเขียว

แต่ภายในสามเดือนและการตรวจเลือดอีกหลาย

คร้ังหลงัจากนั้น ดิฉนัแทง้อีกคร้ัง—คราวน้ีแทง้ก่อน

คริสตม์าสสปัดาห์เดียว อีกสามเดือนผา่นไปและความ

หวงัพุง่พรวดหลงัจากผลตรวจครรภเ์ป็นบวกอีกคร้ัง แต่

แทง้ในอีกหน่ึงสปัดาห์ต่อมา—แยกไฟแดงอีกคร้ัง

ทดสอบศรทัธา
“แม้เราจะมีศรัทธาแรงกล้า แต่ภเูขาหลายลกูจะไม่

เคล่ือน . . . หากตัดการตรงกันข้ามท้ังหมดออก หากน�า

เอาโรคภยัไข้เจบ็ท้ังหมดออกไป เม่ือน้ันจุดประสงค์

เบือ้งต้นในแผนของพระบิดาย่อมล้มเหลว” 2  

—เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

ดิฉนัตั้งครรภอี์กคร้ัง และวนัครบก�าหนดคลอดจะ

อยูร่าวๆ คริสตม์าสถดัไป ดิฉนัมีความรู้สึกดีกบัการตั้ง

ครรภค์ร้ังน้ี เราเห็นการเตน้ของหวัใจจากอุลตราซาวด์

แต่เน่ินๆ และรู้วา่สมาชิกครอบครัวก�าลงัสวดออ้นวอน

ใหเ้รา วนัหน่ึงขณะท่ีเรานัง่อยูใ่นหอ้งเอน็ดาวเมน้ทใ์น

พระวหิาร ดิฉนัมีความคิดท่ีชดัเจนวา่ “ถา้ดิฉนัตอ้งสูญ

เสียลกูในครรภค์ร้ังน้ี ศรัทธาของดิฉนัจะยงัแรงกลา้

เหมือนเดิมหรือเปล่า จะแรงกลา้เหมือนเดิมแน่นอน 

แต่ดิฉนัจะไม่แทง้อีกแน่นอนเพราะคร้ังน้ีดิฉนัพร้อม

ยอมรับพระประสงคข์องพระเจา้ไม่วา่เร่ืองอะไร”

แมจ้ะมีเจตคติในเชิงบวก แต่หลายสปัดาห์ต่อ

มาดิฉนัเห็นสญัญาณ ไปอุลตราซาวด ์และเร่ิม

กระบวนการอนัแสนเจบ็ปวดท่ีดิฉนัคุน้เคย ศรัทธา

ของดิฉนัไม่แรงกลา้เหมือนท่ีคาดไว ัค �าตอบท่ีประคบั

ประคองดิฉนัตลอดการแทง้บุตรคร้ังก่อนๆ เหมือนจะ

ไม่พออีกต่อไป คล่ืนของความสลดหดหู่เร่ิมถาโถม 

ดิฉนัรู้สึกชอกช�้า วา่งเปล่า และเหมือนถกูทรยศเลก็ 
นอ้ย ดิฉนักบัสามีไม่ใช่คู่เดียวท่ีรอคอยพระเจา้  

ลกูสาวบอกเราบ่อยๆ วา่เธออยากมีนอ้งชายหรือนอ้ง

สาวมาก ใจเราเจบ็ปวดแทนเธอเช่นกนั เม่ือดิฉนัเปล่ียน

อารมณ์ท่ีเปราะบางเป็นการสวดออ้นวอนพระเจา้ดว้ย

ศรัทธาแรงกลา้ ดิฉนัไดรั้บพยานชดัเจนอีกคร้ังวา่พระ

บิดาบนสวรรคท์รงรับรู้ความเจบ็ปวดและสภาวการณ์

ของดิฉนัและพระองคท์รงรักดิฉนั ถึงแมส้ภาวการณ์

ของดิฉนัยงัเหมือนเดิม แต่ประสบการณ์ท่ีสวยงามเรียบ

ง่ายคร้ังน้ีท�าใหภ้าระของดิฉนัเบาลงอยา่งน่าอศัจรรย ์

ท�าใหดิ้ฉนัสามารถเผชิญและรู้สึกมีความสุขขณะ

ด�าเนินชีวติต่อไปในแต่ละวนั ไม่วา่อนาคตจะเป็นเช่น

ไร ดิฉนัจะรู้สึกดี

เม่ือผลตรวจดีเอน็เอกลบัมาในอีกหลายเดือนต่อมา

พร้อมค�าตอบวา่ดิฉนัไม่ไดแ้ทง้เพราะกรรมพนัธ์ุ เรา

รู้สึกสบัสนอีกคร้ังเก่ียวกบัจุดประสงคข์องอุปสรรค

เหล่าน้ีในชีวติเรา ดิฉนัพยายามสุดความสามารถเพื่อตดั

ความปรารถนาออกไปและยอมใหค้วามประสงคข์อง

ดิฉนัเป็นไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ แต่ในช่วง

ยากๆ นั้นใจดิฉนัอยากร้องออกมาวา่ “ฉนัควรจะเรียน

รู้อะไรจากส่ิงน้ี ฉนัก�าลงัพยายามท�าส่ิงท่ีดี! ความช่วย

เหลือท่ีฉนัตอ้งการอยูท่ี่ไหน”
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เปล่ียนปฏิกิรยิาของดิฉัน
“ยาก เกิดข้ึนเสมอ! เราทุกคนมีความท้าทาย   

ส่ิงท่ีเปล่ียน คือปฏิกิริยาของเราต่อความยาก” 3  

—เอล็เดอร์สแตนลีย์ จี. เอลลิส

แปดเดือนหลงัจากแทง้บุตรส่ีคร้ังและหลายสปัดาห์หลงัจากขบัรถดว้ยความเครียด

เพื่อไปพบซิสเตอร์ผูส้อนศาสนา ดิฉนัรอตรงแยกไฟแดงอยา่งสงบระหวา่งทางกลบั

บา้นเม่ือค�าตอบมา ขณะมองดูรถท่ีจอดขา้งๆ ดิฉนัและรถท่ีก�าลงัแล่นไปตามถนนตรง

หนา้ ดิฉนัเขา้ใจมุมมองนิรันดร์ของชีวติ ดิฉนัตระหนกัทนัทีวา่ทั้งหมดท่ีส�าคญัใน

การเดินทางของดิฉนัคือดิฉนัอยูบ่นเสน้ทางท่ีจะน�าดิฉนักลบัไปบา้นบนสวรรค ์ไม่วา่

ดิฉนัรอตรง “แยกไฟแดง” ก่ีคร้ังกไ็ม่มีผลต่อจุดหมายของดิฉนั วธีิตอบรับของดิฉนั

ต่างหากท่ีมีผล

ดิฉนัเร่ิมเห็นคุณค่าแยกไฟแดงทุกแยกในชีวติ ทั้งไฟจริงและไฟสมมติ แทนท่ีจะ

ปล่อยเวลาใหเ้สียปล่า แต่ละแยกกลายเป็นโอกาสใหไ้ดค้วามอดทนและเกิดมุมมอง

ท่ีมาจากการรอคอยเท่านั้น เช่นเดียวกบัไฟจราจรสีแดงอยูค่นละทิศคู่กบัไฟสีเขียว 

ดิฉนัพบวา่ทุกแยกไฟแดงของชีวติดิฉนัเปิดช่องใหเ้ติบโต โดยไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นไป

ตามแผนท่ีดิฉนัวางแผนไวต้อนนั้น แทนท่ีจะคิดมากกบัความผดิหวงั ดิฉนัเร่ิมเบิก

บานในโอกาสกา้วหนา้ท่ีเหตุการณ์ไม่คาดฝันใหม้าทุกคร้ัง

มุ่งไปท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
“ค�าถามส�าคัญท่ีต้องไตร่ตรองคือ ‘เราวางศรัทธาของเราไว้ท่ีไหน’ ศรัทธาของเรา

มุ่งไปท่ีการได้บรรเทาความเจบ็ปวดและความทุกข์ หรือมุ่งให้ความส�าคัญอย่างแน่ว

แน่ในพระผู้ เป็นเจ้าพระบิดาและแผนอันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์และในพระเยซูคริสต์

และการชดใช้ของพระองค์” 4 —เอล็เดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม

สองปีอนัยาวนานหลงัจากแทง้คร้ังแรก ดิฉนัใหก้�าเนิดลกูชายท่ีน่ารักสุขภาพดี ใน

เวลาก่อนถึงวนัอนัน่ายนิดีนั้นส�าหรับครอบครัวเรา ดิฉนัตระหนกัวา่พระเยซูคริสต์

มิไดท้รงทนทุกขเ์พื่อขจดัความทุกขท์ั้งหมดออกจากชีวติดิฉนั แต่ทรงทนทุกขเ์พื่อ

ใหดิ้ฉนัเขม้แขง็ข้ึนและเติบโตจากความทา้ทายท่ีดิฉนัประสบ แมช่้วงของความสูญ

เสียอนัน่าเศร้าและหลายเดือนของการรอคอยยงัคงเจบ็ปวดเม่ือนึกถึง แต่กก็ลายเป็น

สมบติัล�้าค่าในชีวติดิฉนั ในช่วงเวลาศกัด์ิสิทธ์ิเหล่านั้น ดิฉนัไดเ้ขา้ใจวา่พระผูช่้วย

ใหร้อดทรงทราบความทุกขส่์วนตวัของดิฉนั พระองคท์รงช่วยเหลือดิฉนัในวธีิท่ี

พระองคผ์ูท้รงทราบความเศร้าส่วนตวัของดิฉนัเท่านั้นจะช่วยได ้แมก้ารตรงกนัขา้ม

ในชีวติเราดูเหมือนจะขดัขวางแผนความกา้วหนา้ของเราบ่อยคร้ัง แต่พระเจา้ทรงใช้

การตรงกนัขา้มนั้นผลกัดนัเราไปขา้งหนา้สู่ปลายทางท่ีสูงกวา่—นัน่คือการรู้จกัและ

อยูใ่นความรักของพระองค ์◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

อ้างองิ
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48 เลียโฮนา

ได้รับพรให้มบุีตร
โดย แคเธอรีน รามเิรซ เดอ ปิเนดา

น่ี
คนสุดทา้ยหรือเปล่า” เม่ือดิฉนัตั้งครรภ์

คร้ังท่ีสาม ดิฉนัมีบุตรสองคนอายตุ �่า

กวา่หา้ขวบอยูแ่ลว้ คนทัว่ไปจึงมกัจะ

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัลกูๆ ของดิฉนั “น่ีคน

สุดทา้ยหรือเปล่า” “คุณไม่คิดหรือวา่เร็วเกิน

ไป” “คุณจะท�าอยา่งไรกบัลกูสามคน” เป็น

ค�าถามท่ีดิฉนัไดย้นิเป็นประจ�า แมจ้ะเขา้ใจได ้

แต่คนในประเทศของดิฉนัมกัจะมีบุตรเพียง

คนเดียวหรือสองคนเพราะปัญหาเศรษฐกิจ 

ส่ิงท่ีพวกเขาไม่รู้คือเม่ือดิฉนักบัสามีออกเดท 

เราคุยกนัวา่เราอยากมีบุตรก่ีคนและจะมีเม่ือ

ใด การวางแผนครอบครัวเป็นการตดัสินใจ

ท่ีส�าคญัและจริงจงัส�าหรับเรา น่ีจึงเป็นการ

ตดัสินใจระหวา่งเราสองคนโดยแสวงหา

การน�าทางจากพระผูเ้ป็นเจา้ตลอดเวลา เรา ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ยตู

ชา
 โ

คเ
ท

ส

ฟังพระวญิญาณแทนท่ีจะฟังเสียงคนรอบขา้ง 

และเราไดรั้บพรใหมี้บุตร

เม่ือพระเจา้ทรงท�าพนัธสญัญากบัอบัราฮมั  

พระองคท์รงสญัญาวา่เขาจะมีลกูหลาน

มากมาย (ดู ปฐมกาล 17:5–6; 22:17) จาก

พระคมัภีร์ขอ้นั้น เราเขา้ใจวา่กบัพระบิดาบน

สวรรค ์การมีบุตรเป็นพรประเสริฐสุดประการ

หน่ึงท่ีเราจะไดรั้บ ลกูหลานของเราท�าใหเ้รา

เขา้ใจความรักของพระบิดาบนสวรรคดี์ข้ึน

และพฒันาศกัยภาพอนัสูงส่งนิรันดร์ของเรา 

เม่ือท่านมีบุตร ท่านไม่เพียงช่วยใหว้ญิญาณ

เหล่านั้นในโลกก่อนเกิดไดม้าแผน่ดินโลก

และรับร่างกายเท่านั้น แต่ท่านมีสิทธิพิเศษใน

การสอนพระกิตติคุณใหพ้วกเขาดว้ย ดิฉนัเช่ือ

วา่ชีวติมีไม่ก่ีส่ิงท่ีเตรียมเราใหพ้ร้อมรับชีวติ 

นิรันดร์มากกวา่การมีบุตร ครอบครัวเราเป็นท่ี

คนหนุ่มสาว

คนทั่วไปสงสัยที่เรา
มีบุตรเพิ่ม แตลู่ก
หลานของเราท�าให้
เราเข้าใจความรกั
ของพระบิดาบน
สวรรคด์ขีึน้และ
พัฒนาศักยภาพอัน
สูงส่งของเรา
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ซ่ึงเราฝึกประยกุตใ์ชคุ้ณลกัษณะของพระเจา้

ไดดี้ท่ีสุด เพราะดิฉนัเป็นแม่ ดิฉนัจึงระลึกได้

ทุกวนัวา่การอยูใ่กลชิ้ดพระบิดาบนสวรรค์

ส�าคญัเพียงใด ดิฉนัสวดออ้นวอนตลอดเวลา

ทูลขอการน�าทาง ความเขม้แขง็ ความอดทน 

และขอบพระทยัพระองคส์�าหรับพรมากมาย

ท่ีมาพร้อมกบัการมีบุตร

การเป็นบิดามารดาเป็นประสบการณ์

เปล่ียนชีวติท่ีเตม็ไปดว้ยความทา้ทายบางอยา่ง

แต่ปีติมากมาย ทุกคร้ังท่ีดิฉนัฟังลกูสาวคนโต

ร้องเพลงปฐมวยั หรือดูลกูชายอายสุองขวบ

พยายามหลบัตาระหวา่งสวดออ้นวอนเป็น

ครอบครัว หรือเม่ือดิฉนัอุม้ลกูชายวยัแบเบาะ

ใหห้ลบัในออ้มแขน ดิฉนัรู้สึกวา่ใจดิฉนัเป่ียม

ปีติสุดพรรณนา ลกูๆ ของเราเป็นเช้ือเพลิงท่ี

ท�าใหเ้ราอดทนจนถึงท่ีสุดไม่วา่จะเจอความ

ทา้ทายมากเพียงใดในชีวติ 

ดิฉนัขอบพระทยัพระบิดา

บนสวรรคอ์ยา่งยิง่ท่ีประทาน

โอกาสใหดิ้ฉนัไดเ้ป็นมารดาของลกูๆ

ดิฉนัรู้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรักเรา 

ดิฉนัรู้สึกถึงความรักของพระองคใ์นช่วงเวลา

หวานช่ืนเลก็ๆ นอ้ยๆ เหล่านั้นซ่ึงเป่ียมดว้ย

ความสุขอนัย ัง่ยนืและในช่วงการทดลองดว้ย 

พระองคท์รงส่งพระบุตรของพระองคพ์ระ

เยซูคริสตม์าแสดงใหเ้ราเห็นทางกลบัไปบา้น

บนสวรรคข์องเรา ดิฉนัรักครอบครัวของ

ดิฉนั และรู้วา่ครอบครัวสามารถอยูด่ว้ยกนั

ชัว่นิรันดร์ ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในมานากวั นิการากวั



โรงเรียนทีผ่ม
เรียนตอนนี ้
มีสมาชิกนอ้ยมาก จึงส�าคญัท่ีตอ้ง
ด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของผม
เพราะนัน่เป็นวธีิเดียวท่ีแสงพระ
กิตติคุณจะส่องผา่นผมเพื่อใหผู้ไ้ม่
เป็นสมาชิกไดพ้บทางสู่ศาสนจกัรใน
ท่ีสุด อาจไม่ใช่เวลาน้ี แต่สกัวนัพวก
เขาจะนึกถึงเดก็หนุ่มแปลกหนา้คน
น้ีท่ีไม่ด่ืมชาเยน็และกาแฟ ไม่สบถ 
และเป็นสมาชิกของศาสนจกัร สกัวนั
แบบอยา่งของผมอาจจะน�าพวกเขา
ไปยงัท่ีซ่ึงพวกเขาตอ้งไป

เราจะโดดเด่นและแตกต่างไดย้าก 
เราหยอ่นมาตรฐานง่ายมาก แบบอยา่ง
และการสวดออ้นวอนของครอบครัว
ผมท�าใหผ้มด�าเนินชีวติต่อไปได้
ตลอดวนั การสวดออ้นวอนเตือนผม
ใหรั้กษามาตรฐาน

อยา่สงสยัแมช้ัว่อึดใจเดียววา่ส่ิง
ท่ีคุณท�าอยูน่ั้นไม่ถกูตอ้ง คนทัว่ไป
พยายามเสมอท่ีจะท�าใหคุ้ณรู้สึกไม่ดี
ต่อส่ิงท่ีคุณไม่ท�า คุณอาจจะไม่เท่ นัน่
ไม่เป็นไร พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูคริสตท์รงเห็นวา่คุณเท่เพราะ
รักษามาตรฐาน คุณจะตระหนกัใน
ท่ีสุดวา่ส่ิงท่ีคุณท�าตอนน้ีท�าใหคุ้ณมี
ความสุข นัน่คือปีติอนัย ัง่ยนืท่ีมาจาก
การรักษามาตรฐานของคุณ จงด�าเนิน
ต่อไป ด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของ
คุณต่อไป!

นาธาน โอ.,  
มะนิลา ฟิลิปปินส์
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52 การเตรียมชีวติ:  
ตั้งเป้าหมายสมเหตุ 
สมผลทีท่่านบรรลุได้
โดย ชาเคลล ์วอร์ดลีจ

54 การเข้าใจแผนแห่งความ
รอดท�าให้ผมมสัีนตสุิข
โดย แนนซ์ เรโกลด ์เจ. มิคาบานี

56 ชาวกาลลิี
โดย บรีแอนนา คอลล ์เฮอร์เบิร์ต

60 ค�าถามและค�าตอบ:  
ฉันจะป้องกนัไม่ให้อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ท�าให้ฉันเสียสมาธิ
ทีโ่บสถ์และเซมนิารีได้อย่างไร”

62 ห้องสนทนา

64 ปัจฉิมวาทะ:  
“อย่ากลวัเลย เราอยู่กบัเจ้า”
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

ในหมวดนี้
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โดย เชเคลล์ วอร์ดลจี
นิตยสารศาสนจกัร

ท่านต้องการปรับปรุง เก่งทักษะอย่างหน่ึงมากขึน้  
และเรียนรู้บางอย่างใหม่หมดหรือไม่ ท่านน่าจะ

ต้องต้ังเป้าหมายบางอย่างเพ่ือจะไปถึง

ตั้งเป้าหมาย 
สมเหตุสมผล  

ท่ีทา่นบรรลไุด ้

การเตรียมชีวติ

บ างคร้ังเราจดเป้าหมายยาว

เหยยีดและพยายามอยา่งหนกั

เพ่ือใหบ้รรลุ แต่แลว้กลื็มหรือ

เลิกท�า ฟังคุน้ๆ ไหมคะ ท�าไมเป็นแบบ

นั้นทั้งท่ีเราตอ้งการเปล่ียนและดีข้ึน บาง

คร้ังเราไม่สามารถท�าตามเป้าหมายท่ีเรา

ตั้งไวไ้ด ้ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัวา่เป้าหมาย

ของเราสมเหตุสมผลเพียงใดและเรา

เตม็ใจท�ามากเพียงใด

•  จดเป้าหมายของท่าน เกบ็เป้าหมายไวใ้นท่ีซ่ึงท่านเห็น

ไดทุ้กวนั! ไม่วา่จะติดไวบ้นบอร์ดในหอ้งนอน ในตู้

เกบ็ของท่ีโรงเรียน หรือแมแ้ต่ในโทรศพัท ์และทบ

ทวนบ่อยๆ ยิง่ท่านนึกถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ท่านจะยิง่

ท�าต่อไปจนบรรลุเป้าหมาย

•  ตั้งเป้าหมายหลายด้าน มุ่งเสริมสร้างชีวติท่านหลายๆ 

ดา้น ไม่ใช่ดา้นเดียว พระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นแบบ

อยา่งท่ีดีพร้อม “พระเยซูเจริญข้ึนในดา้นสติปัญญา

และดา้นร่างกาย เป็นท่ีชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้และ

ต่อหนา้คนทั้งหลายดว้ย” (ลกูา 2:52) นัน่คือพระองค์

ทรงเติบโตทางจิตใจ ร่างกาย สงัคม และวญิญาณ ท่าน

สามารถตั้งเป้าหมายแบบเดียวกนั การรู้วา่เป้าหมาย

ของท่านก�าลงัช่วยใหท่้านเป็นคนดีข้ึนจะผลกัดนัให้

ท่านท�าตามเป้าหมายเหล่านั้นอยา่งต่อเน่ือง

ต่อไปน้ีเป็นเกร็ดความรู้เก่ียวกบัวธีิตั้งเป้าหมายท่ีสมเหตุสมผล
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เป้าหมายส�าคญัทีสุ่ด

“การ หวนคืน สู่ท่ีประทบัของพระผู ้
เป็นเจา้และการ ได้รับ พรนิรันดร์ท่ีมา
จากการท�าและรักษาพนัธสญัญาเป็นเป้า
หมายส�าคญัท่ีสุดสองอยา่งท่ีเราตั้งได”้
ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด รักษาการประธานโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง “หวนคนืและได้รับ” การประชุมใหญ่
สามญัเดอืนเมษายน 2017

•  เฉพาะเจาะจง ถา้ท่านมีเป้าหมายวา่ “เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ “ 

นัน่เป็นเป้าหมายสมเหตุสมผล แต่ไม่เฉพาะเจาะจง ท่าน

ตอ้งการเรียนรู้เร่ืองใด เคร่ืองดนตรีช้ินใหม่ สูตรอาหาร

สูตรใหม่ หรืออาจจะเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ท่ีท�าดว้ยกนั 

ใหเ้จาะจงวา่ท่านตอ้งการบรรลุเป้าหมายในเร่ืองใด!

•  ตั้งเป้าหมายระยะส้ัน ท่านสามารถตั้งเป้าหมายหลกัให้

ตนเอง แต่เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น ท่านตอ้งตั้งเป้า

หมายรองเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายหลกั โดยพ้ืนฐานแลว้

ท่านตอ้งมีแผน ตวัอยา่งเช่น ท่านตอ้งการวิง่มาราธอนปี

น้ี เพ่ือใหส้ามารถวิง่ได ้26 ไมล ์(42 กิโลเมตร) ท่านตอ้ง

เร่ิมทีละนิด ตั้งเป้าหมายวิง่สปัดาห์ละสามส่ีไมล ์และเพ่ิม

ระยะทางชา้ๆ ทุกสปัดาห์ เม่ือเราวางแผนเพ่ือบรรลุเป้า

หมาย พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยใหเ้ราประสบผลส�าเร็จ 

(ดู สุภาษิต 16:9)

•  จดัสรรเวลาท�าตามเป้าหมายของท่าน เพราะชีวติยุง่มาก 

เราจึงลืมเป้าหมายไดง่้ายระหวา่งไปโรงเรียน ท�างาน อยู่

กบัเพ่ือนและครอบครัว แต่ถา้ท่านจดัเวลาไวท้ �าตามเป้า

หมายในแต่ละวนั แต่ละสปัดาห์ หรือบ่อยเท่าท่ีท่านอยาก

ท�า ท่านจะท�าไดต่้อเน่ืองมากข้ึน

•  อย่าท�ามากเกนิไป อยา่ตั้งเป้าหมายมากจนท่านจ�าส่ิงท่ี

วางแผนไวไ้ดไ้ม่หมด ถา้ท่านเร่ิมกบัเป้าหมายส�าคญัเพียง

สองขอ้แทนท่ีจะท�า 40 ขอ้รวดเดียว ท่านจะรู้สึกหนกัใจ

นอ้ยลงและมัน่ใจมากข้ึนขณะพยายามบรรลุเป้าหมาย เรา

ตอ้งท�าทุกส่ิง “ดว้ยปัญญาและระเบียบ; เพราะไม่จ�าเป็นท่ี

คนจะวิง่ไปเร็วเกินก�าลงัของตน.” (โมไซยาห์ 4:27) และ

เม่ือท่านบรรลุเป้าหมายหน่ึงขอ้ ท่านจะบรรลุอีกหน่ึงขอ้

ไดแ้น่นอน! เร่ืองเลก็น�าไปสู่เร่ืองใหญ่ ◼
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ไ 
ม่ก่ีปีก่อน ในวนัครบรอบแต่งงานของ

คุณพอ่คุณแม่ แพทยว์นิิจฉยัวา่คุณแม่

ผมเป็นมะเร็งตบัอ่อนระยะท่ี 4 ผลซีที

สแกนแสดงวา่มะเร็งของท่านลุกลามและ

ร่างกายเส่ือมสภาพ ตอนนั้นเองท่ีผมรู้วา่คุณ

แม่จะอยูอี่กไม่นาน

ผมไม่พร้อมรับเร่ืองน้ี ผมเห็นล่วงหนา้วา่

ชีวติจะเป็นอยา่งไรถา้ไม่มีคุณแม่ ทุกอยา่ง

มืดมน หม่นหมอง และโศกเศร้า ไม่มีปีติหรือ

เสียงหวัเราะอีกเลย—ไม่มีออ้มกอดท่ีอบอุ่น

จากคุณแม่คอยปลอบโยนผม ดูเหมือนไม่มี

ชีวติอีกเลย

หลายเดือนผา่นไปและร่างกายของคุณแม่

อ่อนแอลงเร่ือยๆ แต่ส่ิงท่ีท�าใหผ้มอศัจรรย์

ใจท่ีสุดคือความปรารถนาของท่านท่ีจะไป

โบสถ ์มีส่วนร่วมในการศึกษาพระคมัภีร์กบั

ครอบครัวทุกวนั สอนบทเรียนท่ีการสงัสรรค์

ในครอบครัว และหวัเราะกบัเรา

วนัหน่ึงผมถามท่านวา่ “คุณแม่ไม่เคยถาม

พระบิดาบนสวรรคเ์ลยหรือครับ ไม่เคยสงสยั

เลยหรือครับวา่ท�าไม คุณแม่ ตอ้งเป็นมะเร็ง” ภา
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เม่ือแพทย์วินิจฉัย
ว่าคุณแม่ผมเป็น
มะเร็งระยะสุดท้าย 
ผมเห็นแต่ความ
เศร้าในอนาคต
ของผม และจาก
น้ันท่านแสดง
ประจักษ์พยาน
เก่ียวกับแผนแห่ง
ความรอด

การเขา้ใจ  
แผนแห่ง
ความรอด  
ท�าใหผ้มมีสนัติสุข
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คุณแม่ยิม้และแบ่งปันประจกัษพ์ยานของท่าน

เก่ียวกบัแผนแห่งความรอด ท่านบอกผมวา่ผม

ตอ้งเขา้ใจแผนแห่งความรอดจึงจะรู้สึกมีความ

สุขอยา่งแทจ้ริง ท่านพดูวา่ถา้ผมเขา้ใจวา่ผมมา

จากไหน จุดประสงคข์องเราในชีวติน้ีคืออะไร 

และเราจะไปท่ีไหน ผมจะเขา้ใจวา่เราจะอยู่

ดว้ยกนัตลอดไป ผมจะไม่มีวนัสูญเสียท่าน

แน่นอน ท่านกระตุน้ใหผ้มเตรียมเป็นผูส้อน

ศาสนาต่อและแบ่งปันพระกิตติคุณของพระ

เยซูคริสตแ์ละแผนแห่งความรอดกบัผูอ่ื้นเพื่อ

พวกเขาจะไดรั้บพรแห่งการปลอบโยนและ

ความสุขเช่นกนั

ผมทราบดีวา่ท่านพดูถกู ท�าไมผมตอ้งกลวั

จะสูญเสียท่านบนโลกน้ีถา้ผมรู้วา่ตราบใดท่ี

ผมรักษาพนัธสญัญาและท�าตามพระประสงค์

ของพระบิดา ผมจะพบท่านในชีวติหนา้

แน่นอน ผมรู้สึกสงบ

ครู่ต่อมา ท่านกส้ิ็นใจ ช่วงพิธีเปิดใหเ้ขา้

เคารพศพคุณแม่—การเฉลิมฉลองชีวติท่ีเรา

จดัก่อนฝังท่าน—แมจ้ะยากและผมเศร้า แต่

ทุกอยา่งสงบ ผมรู้ไดว้า่คุณแม่ยงัอยู ่แมแ้ต่คน

รอบขา้งกดู็เหมือนไดรั้บการหนุนใจไปดว้ย 

ผมรู้วา่ผมก�าลงัรู้สึกถึงพรแทจ้ริงของการ

เขา้ใจแผนของพระผูเ้ป็นเจา้

ต่อมา เม่ือถึงเวลาน�าคุณแม่ไปสุสาน เดก็

ชายคนหน่ึงเดินมาหาผมและถามวา่ท�าไม

ผมไม่ร้องไห ้ผมจ�าไดว้า่ก่อนหนา้นั้นผมคิด

อยา่งไรเก่ียวกบัการเสียชีวติของคุณแม่และ

ผมเห็นแต่ความเศร้าเสียใจมาก ผมยิม้และยอ่

ตวัลงไปเท่าระดบัตวัเขา ผมบอกเขาวา่ “อา

รู้วา่อาจะไดเ้จอคุณแม่อีกถา้อาท�าตามพระ

บญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ต่อไป” เดก็ชายคน

นั้นยิม้ตอบ ผมรู้วา่เขารู้สึกถึงสนัติสุขอยา่ง

เดียวกบัท่ีผมก�าลงัรู้สึก

คุณแม่จากไปแลว้ แต่ความมืดมน

หม่นหมองและความโศกเศร้าท่ีผมคิดวา่จะ

อยูเ่ตม็ชีวติผมตอนน้ีไม่มีแลว้ ผมกล่าวลาคุณ

แม่และบอกท่านวา่เราจะพบกนัอีกในชีวติ

หนา้ ผมรู้สึกสบายใจแมจ้ะสูญเสีย นัน่คือพร

ท่ีมาจากการเขา้ใจแผนแห่งความรอด ◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัชีวติ

หลงัความตายไดจ้ากการอ่าน

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา

ภาค 76 ซ่ึงพระเจา้ตรัสถึงคน

ท่ีไดรั้บอาณาจกัรซีเลสเชียล 

เทอร์เรสเตรียล และทีเลสเชียล

เป็นมรดก พระองคท์รงเปรียบ

รัศมีภาพของอาณาจกัรเหล่า

นั้นกบัดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ 

และดวงดาว
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บรีแอนนา คอลล์ เฮอร์เบิร์ต
นิตยสารศาสนจกัร

ขณะพระผูช่้วย
ใหร้อดประทบั
บนแผน่ดินโลก 

พระองคท์รงสอนและ
ปฏิบติัศาสนกิจต่อคน
มากมาย น่ีเป็นบางส่วน
ของคนท่ีพระเยซูคริสต์
ทรงปฏิบติัศาสนกิจใน
กาลิลี คนเหล่าน้ีจะพดู
อะไรถา้พวกเขาเล่าเร่ือง
ราวของตนเองท่ีพบใน
พระคมัภีร์ได ้ต่อไปน้ีเป็น
แนวคิดบางประการ

เดก็หนุ่ม: ผมเคย

ไดย้นิเร่ืองพระเยซู

คริสตแ์ละปาฏิหาริย์

ท่ีทรงท�าต่อคนเจบ็ป่วย 

ดงันั้นเม่ือพระองคเ์สดจ็มาทิเบเรียส ผมจึง

ไปสมทบกบัฝงูชนท่ีติดตามพระองค ์พวก

เรามีเยอะมาก ราว 5,000 คน ผมมีขนมปังหา้

กอ้นกบัปลาสองตวั พระเยซูคริสตท์รงรับไป

อวยพร น่าอศัจรรยท่ี์ทุกคนไดกิ้นอาหารท่ี

ผมมี แต่ไม่จบแค่นั้น เม่ือทุกคนอ่ิมแลว้ เหล่า

สาวกเกบ็รวบรวมส่วนท่ีเหลือ ได ้12 กระบุง

เตม็ (ดู ยอห์น 6:5–14)

เดก็: หนูก�าลงัยนือยู่

ใกลพ้ระเยซูคริสตแ์ละ

อคัรสาวกของพระองค ์

เหล่าอคัรสาวกก�าลงัเถียง

กนับางเร่ือง และพระเยซูคริสตต์รัสถามเก่ียว

กบัเร่ืองนั้น เหล่าอคัรสาวกเงียบกริบ ไม่มี

ใครพดูเพราะพวกเขาก�าลงัเถียงกนัวา่ใคร

ในพวกเขาจะไดเ้ป็นใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัร

สวรรค ์จากนั้นพระผูช่้วยใหร้อดทรงใหห้นู

เขา้มาใกล ้หนูยนือยูท่่ามกลางอคัรสาวก และ

พระองคท์รงกอดหนู พระองครั์บสัง่กบัเหล่า

อคัรสาวกวา่คนท่ีนอบนอ้มถ่อมตนเหมือน

เดก็เลก็ๆ คนนั้นเป็นใหญ่ท่ีสุดในอาณาจกัร

สวรรค ์(ดู มาระโก 9:33–37; มทัธิว 18:1–5)

ชาว  

กาลลิี
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ข้าราชการ: ตอนนั้น

ผมอยูท่ี่คานา ลกูชาย

ผมในคาเปอรนาอุมก�า

ลงัจะตาย ผมไดย้นิวา่พระ

เยซูทรงอยูแ่ถวนั้น ผมจึงไปหาพระองค ์เม่ือ

ไปถึง ผมทูลขอใหพ้ระองคเ์สดจ็ไปคาเปอร

นาอุมเพื่อรักษาลูกชายผม พระองครั์บสัง่ให้

ผมกลบับา้นเพราะลกูชายผมมีชีวติอยู ่ผมเช่ือ

พระองค ์เม่ือกลบัถึงบา้น พวกคนรับใชอ้อก

มาตอ้นรับผม พวกเขาบอกวา่ลกูชายผมยงัมี

ชีวติอยู ่ผมถามพวกเขาวา่เขาเร่ิมดีข้ึนตอนก่ี

โมง พวกเขาตอบวา่เม่ือวานน้ีเวลาบ่ายโมง 

นัน่เป็นเวลาเดียวกบัท่ีพระคริสตรั์บสัง่วา่

ลกูชายของผมมีชีวติอยู!่ (ดู ยอห์น 4:46–53)

มารีย์ชาวมกัดาลา:  

พระเยซูคริสตท์รง

ขบัไล่ผเีจด็ตนออก

จากตวัดิฉนั ดิฉนัติดตาม

พระองคเ์ม่ือพระองคท์รงเดินทางไปสัง่สอน

พระกิตติคุณตามหมู่บา้นต่างๆ (ดู ลกูา 8:1–3) 

เม่ือพระคริสตท์รงถกูตรึงกางเขน ดิฉนัอยู่

ท่ีกางเขน (ดู ยอห์น 19:25) ดิฉนัไปเยีย่ม

อุโมงคท่ี์วางพระศพของพระเยซู ดิฉนัเป็นคน

แรกท่ีเห็นพระองคห์ลงัจากพระองคฟ้ื์นคืน

พระชนม ์ตอนแรกดิฉนัคิดวา่พระองคเ์ป็น

คนท�าสวน แต่เม่ือพระองคท์รงเรียกช่ือดิฉนั 

ดิฉนัรู้วา่นัน่คือพระผูช่้วยใหร้อดของดิฉนั 

(ดู ยอห์น 20:11–16)

ผู้ชาย: ผมป่วยเป็น

อมัพาต ผมจึงเดินไม่

ได ้หน�าซ�้ ายงัมีอาการ

สัน่ท่ีควบคุมไม่ได ้นัน่แย่

มาก เพื่อนๆ ไดย้นิวา่พระเยซูคริสตท์รงสอน

อยูท่ี่บา้นหลงัหน่ึง พวกเขารู้วา่พระองคจ์ะ

ทรงช่วยเหลือผมได ้จึงพยายามพาผมไปหา

พระองค ์บา้นมีผูค้นแออดัยดัเยยีด พวกเขาจึง

ตดัสินใจหยอ่นผมลงทางหลงัคา พวกเขาเปิด

หลงัคาแลว้หยอ่นผมลงมาตรงหนา้พระเยซู

คริสต ์เม่ือพระองคท์รงเห็น พระองครั์บสัง่วา่

บาปของผมไดรั้บการอภยัแลว้ ทรงบอกให้

ผมลุกข้ึนและยกแคร่เดินไป ผมท�าตาม— 
ทุกคนประหลาดใจ! (ดู มาระโก 2:1–12)
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แม่ม่ายชาวนาอนิ: 

ลกูชายของดิฉนัเพิ่ง

ส้ินใจ ดิฉนัสูญเสีย

สามีไปแลว้ ดิฉนัโศก

เศร้ามาก แมจ้ะมีคนอยูด่ว้ยมากมาย แต่ดิฉนั

ไม่สามารถหยดุร้องไหไ้ด ้ขณะท่ีเราหามศพ

ของลกูชายดิฉนัไปนอกประตูเมือง ชายคน

หน่ึงเดินมาหาดิฉนั ชายคนนั้นคือพระเยซู

คริสต ์พระองคท์รงสงสารดิฉนัและรับสัง่

วา่อยา่ร้องไห ้จากนั้นพระองคเ์สดจ็เขา้ไป

หาลกูชายของดิฉนั คนท่ีหามเขายนืน่ิง พระ

เยซูรับสัง่ใหล้กูชายดิฉนัลุกข้ึน และเขาลุก

ข้ึน! เขานัง่และเร่ิมพดู เขาเดินมาหาดิฉนั 

เขามีชีวติอีกคร้ัง! เราทุกคนสรรเสริญพระผู ้

เป็นเจา้และรู้วา่มีศาสดาพยากรณ์ท่ียิง่ใหญ่

ท่ามกลางพวกเรา (ดู ลกูา 7:11–17)

แม่ยายของ 
ซีโมนเปโตร: 

ดิฉนัป่วยหนกั มีไข้

สูง เม่ือพระเยซูคริสต์

ทรงทราบเร่ืองน้ี พระองคเ์สดจ็มาหาดิฉนั 

ทรงจบัมือพยงุใหดิ้ฉนัลุกข้ึน ดิฉนัหายไข้

ทนัที ดิฉนัรู้สึกดีจนปรนนิบติัคนรอบขา้งได ้

(ดู มาระโก 1:29–31)

นางสะโลเม: ดิฉนั

เป็นภรรยาของเศเบดี 

และเป็นมารดาของ

ยากอบกบัยอห์นอคัรสา

วกของพระเยซูคริสต ์ดิฉนัติดตามและรับใช้

พระองคข์ณะพระองคป์ระทบัในกาลิลี ดิฉนั

อยูท่ี่กลโกธาเม่ือพระองคท์รงถกูตรึงกางเขน 

(ดู มาระโก 15:37–41) ดิฉนัน�าเคร่ืองหอม

ไปท่ีอุโมงคเ์พื่อชโลมพระศพ แต่พอไปถึง 

พระองคไ์ม่อยูท่ี่นัน่แลว้ ดิฉนัเห็นชายสวม

ชุดคลุมยาวสีขาวแทน ตอนแรกดิฉนักลวั แต่

เขาบอกวา่ไม่ตอ้งกลวั เขากล่าววา่พระเยซู

คริสตท์รงฟ้ืนคืนข้ึนมาแลว้และดิฉนัควร

บอกเหล่าอคัรสาวก (ดู มาระโก 16:1–8)
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ธัสเดอสั ยูดาส: ผม

เป็นอคัรสาวกของ

พระคริสต ์วนัหน่ึงเม่ือ

พระองคท์รงก�าลงัสอน

เรา—พระองคท์รงสอนบ่อยๆ—พระองค์

รับสัง่วา่พระองคจ์ะไม่อยูบ่นแผน่ดินโลก

อีกนานมาก พระองครั์บสัง่ใหเ้รารักษาพระ

บญัญติัและรักพระองค ์พระองคจ์ะเสดจ็มา

แสดงองคใ์หป้ระจกัษต่์อเรา พระองคต์รัส

วา่พระองคจ์ะทรงส่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

มาช่วยใหเ้ราระลึกถึงส่ิงท่ีทรงสอนเราแลว้ 

(ดู ยอห์น 14:19–27) ◼

ฟีลปิ: ผมเป็นอคัร

สาวกคนหน่ึงของพระ

เยซู พระองคท์รงส่งเรา

ไปสัง่สอนพระกิตติคุณ 

รับสัง่ใหเ้ราตั้งใจหาแกะท่ีหลงหายของ

อิสราเอล พระองคป์ระทานพลงัอ�านาจใหเ้รา

รักษาคนเจบ็ป่วย ท�าใหค้นโรคเร้ือนสะอาด 

ท�าใหค้นตายคืนชีพ และขบัมารร้าย พระองค์

รับสัง่ไม่ใหน้�าเงินหรือเส้ือผา้ไปดว้ย แต่

ทรงเตือนเราวา่เราจะถกูข่มเหง แต่เราวางใจ

พระองคเ์พราะเรารู้วา่ถา้เราอดทนจนกวา่

ชีวติจะหาไม่เราจะรอด (ดู มทัธิว 10:1–10, 

17–18, 22–23)

มารีย์: ดิฉนัไดย้นิ

เร่ืองพระเมสสิยาห์ผู ้

จะเสดจ็มา และไม่คาด

คิดวา่จะเป็นส่วนหน่ึง

ของเร่ืองน้ี ดิฉนัหมั้นหมายกบัโยเซฟแลว้

เม่ือทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงบอกดิฉนัวา่ดิฉนัจะ

ใหก้�าเนิดเดก็คนหน่ึงซ่ึงจะเป็นพระบุตรของ

พระผูเ้ป็นเจา้และตั้งช่ือพระองคว์า่พระเยซู 

(ดู ลกูา 1:26–38) และพระเมสสิยาห์เสดจ็

มาจริงๆ ดิฉนัใหก้�าเนิดพระองคใ์นคอกสตัว ์

บรรดาคนเล้ียงแกะและนกัปราชญม์าเขา้

เฝ้าพระองคแ์ละถวายของขวญัแด่พระองค ์

(ดู มทัธิว 2:1–12; ลกูา 2:1–20) โยเซฟกบั

ดิฉนัเล้ียงดูพระองค ์แต่พระองคท์รงท�าให้

เราประหลาดใจเสมอ คร้ังหน่ึงพระองคท์รง

หายไปสามวนั จนเราพบพระองคท่ี์พระ

วหิาร บรรดาปรัชญาเมธีก�าลงัฟังและซกัถาม

พระองค ์(ดู ลกูา 2:40–52)
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ค�าถาม & ค�าตอบ

“ฉันจะป้องกนัไม่ให้อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส์ท�าให้ฉันเสีย
สมาธิทีโ่บสถ์และ
เซมนิารีได้อย่างไร”

ถ้าไม่เห็น กไ็ม่นึกถงึ
เม่ือเร็วๆ น้ีดิฉนัสงัเกตนิสยั

การใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

ของตนเองระหวา่งกิจกรรม

ศาสนจกัรและกิจกรรม

เยาวชน กลายเป็นนิสยัไปแลว้ ทุกคร้ังท่ีเห็น

โทรศพัท ์ดิฉนัเป็นตอ้งหยบิข้ึนมาดูทนัทีวา่

มีแจง้เตือนหรือขอ้ความใหม่ๆ หรือไม่ วธีิ

แกห้รือ ซ่อนโทรศพัทไ์ม่ใหต้วัเองเห็น ไม่

วา่จะอยูใ่นกระเป๋า ใตเ้กา้อ้ี หรือแมแ้ต่อยูก่บั

เพื่อน—ถา้ดิฉนัไม่เห็นโทรศพัท ์ดิฉนัจะไม่

ถกูล่อลวงใหใ้ช้
ทารีน เอ็ม. อาย ุ15 ปี รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เตรียมอุปกรณ์มอืถอืเพือ่
ให้เสียสมาธิน้อยลง
เตรียมอุปกรณ์มือถือแบบ

เดียวกบัท่ีคุณเตรียมจิตใจและ

ร่างกายใหพ้ร้อมส�าหรับวนั

สะบาโต ปิดเสียงแจง้เตือนบนโทรศพัทมื์อถือ

ระหวา่งชั้นเรียน คุณอาจจะใส่แอปพลิเคชนั

คลงัคน้ควา้แยกจากแอปอ่ืนเผือ่วา่ถา้คุณตอ้ง

ใชพ้ระคมัภีร์หรือโนต้บุก๊ แอปเหล่าน้ีจะไม่

ท�าใหคุ้ณเสียสมาธิ
เดลกมูาร์ เอส. อาย ุ21 ปี เมืองเซาเปาล ูบราซิล
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“อุปกรณ์มือถืออย่าง
เช่นสมาร์ทโฟนเป็น
พร แต่สามารถท�าให้
เราเสียสมาธิจนไม่
ได้ยิน ‘เสียงสงบแผ่ว
เบา’ เช่นกัน อุปกรณ์
เหล่านีต้้องเป็นทาส
เรา ไม่ใช่นายเรา . . .

“ . . . เม่ือสมาร์ท
โฟนเร่ิมแทรกแซง
ความสัมพันธ์ของ
เรากับเพ่ือนๆ และ
ครอบครัว—ท่ี
ส�าคัญกว่าน้ันคือ
กับพระผู้ เป็นเจ้า—
เราต้องเปล่ียน”
ประธานเอม็.รัสเซลล์ บัลลาร์ด รักษา
การประธานโควรัมอคัรสาวกสิบ
สอง “จงน่ิงเถดิและรู้ว่าเราคอืพระผู้
เป็นเจ้า” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณ
ระบบการศึกษาของศาสนจกัร
ส�าหรับคนหนุ่มสาว, 4 พ.ค., 2014), 
broadcasts .lds .org



สวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลอื
ดิฉนัมองหาพระวญิญาณโดยสวดออ้นวอน 

น่ีช่วยใหดิ้ฉนัสามารถเลิกใชอุ้ปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัสะบาโตและระหวา่ง

เรียนเซมินารี เม่ือใดกต็ามท่ีดิฉนัสวด

ออ้นวอนถึงพระบิดาบนสวรรคแ์ละอ่าน

พระคมัภีร์มอรมอน ดิฉนัจะไดรั้บวธีิเลิกใช้

อุปกรณ์เหล่าน้ี
ดเีซเร เอ็ม. อาย ุ18 ปี เขตกอร์โม ไอวอรีโคสต์

อย่าลมืพระคมัภร์ีทีพ่มิพ์เป็นเล่ม!
การใชอุ้ปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ศึกษาพระ

กิตติคุณยอ่มท�าได ้แต่บางคร้ังกใ็ชม้ากเกิน

ไป เพื่อป้องกนัไม่ใหคุ้ณเสียสมาธิ ลองใช้

พระคมัภีร์ท่ีพิมพเ์ป็นเล่มดู พระเจา้จะทรง

น�าทางคุณ คุณจะเรียนรู้มากยิง่ข้ึนและรู้สึก

ถึงพระวญิญาณ
อายยานา เอ. อาย ุ13 ปี ลากนูา ฟิลปิปินส์

วางลง
ท่ีโบสถ ์ผมปิดเสียงโทรศพัทแ์ละเกบ็ไวใ้น

กระเป๋ากางเกงเวน้แต่จะใชห้าพระคมัภีร์ ใน

ช่วงศีลระลึก ผมไม่ใชเ้ลย ผมเกบ็ใหพ้น้มือ

เพื่อหลีกเล่ียงการล่อลวงใหใ้ช้
วลิเลยีม ดบัเบิลย.ู อาย ุ17 ปี รัฐเวอร์จเินีย 
สหรัฐอเมริกา

ฉันควรพูดอะไรเมือ่เพือ่นๆ ซักถามความเช่ือของ
เราเกีย่วกบัการแต่งงานและครอบครัว

ใน “ครอบครัว: ถอ้ยแถลงต่อโลก” ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบ

สองประกาศวา่ “การแต่งงานระหวา่งชายและหญิงไดรั้บแต่งตั้งจากพระผูเ้ป็นเจา้

และวา่ครอบครัวเป็นศนูยก์ลางต่อแผนของพระผูส้ร้างเพื่อจุดหมายปลายทาง 

นิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค”์ (familyproclamation .lds .org)

ถอ้ยแถลงดงักล่าว “เป็นค�าแถลงความจริงนิรันดร์” ท่ีมาตาม “ขั้นตอนการเปิด

เผย“ และไม่ใช่ “แค่ค�าแถลงนโยบาย” (ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, “แผนและถอ้ยแถลง,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2017, 30, 29) ท่านสามารถแบ่งปันความเช่ือส่วนตวัของท่านไดว้า่

เป็นดงันั้น และท่านสามารถแบ่งปันพรท่ีความจริงเหล่าน้ีน�ามาใหท่้าน

ในการตอบค�าถามของผูอ่ื้น เราพึงหลีกเล่ียงการคิดวา่ตวัดีกวา่คนอ่ืนหรือ

ขดัแยง้ เราควรพยายามรักพวกเขา คนท่ีเปิดใจและจริงใจสมควรไดรั้บค�าตอบ

ท่ีจริงใจ แต่ถา้เห็นชดัวา่คนนั้นไม่จริงจงั แค่ตอ้งการเยย้หยนัหรือดูแคลนความ

เห็นของท่าน หรือถา้พวกเขาแค่ตอ้งการหาเร่ืองทะเลาะ ทางท่ีดีจงหลีกเล่ียงการ

สนทนาเช่นนั้น (ดู มทัธิว 7:6)

ท่านคดิอย่างไร ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตามความประสงค์
ของท่านมาก่อน 15 กรกฎาคม 2019 ท่ี liahona .lds .org  
(คลิก “Submit an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการ
ประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

“ฉันจะคดิบวกเมือ่อยู่รอบๆ เพือ่นทีดู่เหมอืนจะซึม
เศร้าได้อย่างไร”

เจาะประเด็น
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ห้องสนทนา

ฉันจะพร้อมต่อ
ต้านการล่อลวงได้
อย่างไร

1. สงบน่ิง  

การใชเ้วลาเงียบๆ 

ไตร่ตรองและ

ใคร่ครวญจะช่วย

ใหท่้านไดย้นิ

พระวญิญาณ 

(ดู สดุดี 46:10)

2. กลบัใจ  

การกลบัใจท�าให้

ท่านสะอาดเพ่ือพระ

วญิญาณจะสามารถ

เป็นเพื่อนของท่านได ้

(ดู แอลมา 34:36)

3. ศึกษา 

 เม่ือท่านรู้พระวจนะ

ของพระเจา้ ท่าน

จะรับรู้สุรเสียงของ

พระองคไ์ดง่้ายข้ึน 

(ดู หลกัค�าสอนและ

พนัธสญัญา 1:38)

“ท่านสามารถเรียนรู้วธีิท�าตามการน�าทางท่ี

ดีท่ีสุดในบรรดาการน�าทางทั้งปวง—นัน่คือ

สุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ นัน่

คือการเปิดเผยส่วนตวั มีขั้นตอนซ่ึงเราสามารถ

ใชเ้ตรียมรับมือกบัอนัตรายทางวญิญาณ”
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ (1924- 2015) ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, 

“จระเข้ทางวญิญาณ,” Ensign, May 1976, 31.

เห็นเจา้หนา้ท่ีต�ารวจ ผมวิง่จนหมดแรงและหายใจแทบ

ไม่ออกขณะขอความช่วยเหลือจากเขา เม่ือชายกลุ่มนั้น

เห็นผมคุยกบัเจา้หนา้ท่ีต�ารวจ พวกเขาหยดุไล่ผมและ

เดินจากไป เพื่อใหแ้น่ใจวา่ผมปลอดภยั เจา้หนา้ท่ีต�ารวจ

จึงเดินไปส่งผมท่ีบา้น

คืนนั้นผมครุ่นคิดถึงการกระตุน้เตือนท่ีผมไดรั้บ ผม

รู้สึกสงบท่ีรู้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยเหลือผม 

ผมกล่าวค�าสวดออ้นวอนขอบพระทยัส�าหรับการน�า

ทางของพระองค ์ผมรู้วา่ถา้เราเช่ือฟังสุรเสียงของพระ

วญิญาณ เราจะปลอดภยั

มาร์ติน เอส., ปวยร์โตมาดรีน อาร์เจนตินา

วิง่!
ค�่าวนัหน่ึงผมก�าลงัเดินกลบับา้น ผมเดินมาไดไ้ม่ก่ีช่วง

ถนนจากจุดท่ีผมพบกบัเพื่อนบางคนก่อนหนา้นั้น แต่

ตอนน้ีมืดสนิท ผมแทบมองไม่เห็นทางท่ีผมเดินอยู่

ผมสงัเกตเห็นชายหนุ่มสามคนก�าลงัตามผมมา ผม

เร่ิมเดินเร็วข้ึนเพื่อใหห่้างจากพวกเขาและพวกเขายงัตาม

ไม่เลิกรา ผมรู้สึกวติกอยา่งยิง่ จากนั้นความคิดท่ีชดัเจน

กเ็ขา้มา นัน่คือ วิง่! ผมเร่ิมวิง่ข้ึนเนิน เนินชนัมาก แต่ผม

รู้สึกถึงพละก�าลงัท่ีไม่ใช่ของผม เกินก�าลงัของผม

พวกเขาวิง่ตามมาติดๆ  ผมไม่ทราบจะท�าอะไรต่อ 

ความคิดท่ีชดัเจนเขา้มาอีกคร้ัง บอกผมใหว้ิง่ลงไปตาม

ทางแคบๆ เม่ือลงไปทางนั้น ผมประหลาดใจมาก ผม



 มิถุนายน 2019 63

จากถกูเตะเป็นเมตตา
ดิฉนักบัคุณแม่ก�าลงัยนืต่อแถวจ่ายค่าของช�า แถวแน่น

มาก คุณแม่จึงตอ้งโนม้ตวัขา้มเดก็ผูช้ายตวันอ้ยท่ีอยู่

ขา้งหนา้เราเพ่ือจ่ายค่าของ เดก็คนน้ีเร่ิมเตะท่าน เขาเตะ

ท่านคร้ังท่ีสอง ท่านถอยทนัทีและพดูวา่ “ช่วยหยดุเตะ

ดว้ยนะคะ”

คุณแม่ของเดก็เหลียวมามองและบอกคุณแม่วา่เป็น

ความผิดของท่านท่ีถูกเตะ เธอพดูจาเหยยีดหยามเรา

สารพดั ดิฉนัเร่ิมจอ้งหนา้เธอขณะเธอเหลียวกลบัมา

มองและหยาบคายใส่แคชเชียร์ดว้ย! ดิฉนัท�าเหมือน

ใจเยน็ แต่ในใจร้อนรุ่ม นัน่ท�าใหดิ้ฉนัรู้สึกแย ่ดิฉนัรู้วา่

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่ความผิดของคุณแม่หรือของดิฉนั แต่

ดิฉนัยงัรู้สึกไม่ดี

เม่ือเรากลบัถึงบา้น ดิฉนัเขา้ไปในหอ้งนอนและหยบิ

พระคมัภีร์ออกมา หลงัจากอ่านไปไดห้น่ึงนาที ดิฉนั

รู้สึกวา่ตอ้งสวดออ้นวอน ดิฉนัแทบไม่รู้สึกอยากสวด

ออ้นวอน แต่ดิฉนัคุกเข่าและเร่ิมสวดออ้นวอน ในท่ีสุด

ดิฉนักส็วดออ้นวอนใหผู้ห้ญิงคนนั้นท่ีปฏิบติัต่อเราแย่

มาก ความรู้สึกสงบท่ีดิฉนัเคยรู้สึกกลบัเขา้มาอีกคร้ัง 

ดิฉนัไม่มีความรู้สึกโกรธในใจอีกเลย ดิฉนัรู้สึกรัก

เทเรซา จ.ี, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

การต่ืนนอนเป็นความรับผดิ 
ชอบของดิฉนั
วนัอาทิตยคุ์ณแม่มกัจะปลุกดิฉนัเพื่อดิฉนัจะไดเ้ตรียมไปโบสถแ์ละไปถึงก่อนการ

ประชุมเร่ิม แต่วนัอาทิตยว์นัหน่ึงคุณแม่ไม่ปลุกดิฉนั ดิฉนัต่ืนเองและสงัเกตวา่

ดิฉนัไม่ไดย้นิเสียงเตรียมตวัไปโบสถต์ามปกติของครอบครัว ดิฉนัมองดูนาฬิกา

อยา่งหงุดหงิดและรู้ตวัวา่ดิฉนัสายไปคร่ึงชัว่โมง ดิฉนัพลาดศีลระลึกแลว้ และอาจ

จะพลาดโรงเรียนวนัอาทิตยด์ว้ย

ดิฉนัรู้สึกสับสนและถูกทอดท้ิง ท�าไมคุณแม่ไม่ปลุกดิฉนัเชา้น้ี ท่านปลุกดิฉนั

ทุกคร้ังน่ีนา แต่ดิฉนันึกข้ึนไดว้า่น่ีไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณแม่ท่ีตอ้งปลุก

ดิฉนัเพ่ือใหดิ้ฉนัไปโบสถท์นั—น่ีเป็นความรับผิดชอบของดิฉนัเอง ดิฉนัไดท้�า

พนัธสัญญากบัพระบิดาบนสวรรค ์และการรักษาพนัธสัญญาเป็นความรับผิด

ชอบของดิฉนั

สายวนันั้นคุณแม่แสดงความเห็นท่ีไม่ปลุกดิฉนัใหไ้ปโบสถ ์ท่านบอกวา่ท่าน

จะไม่ปลุกอีก ดิฉนัควรพยายามต่ืนเองและมีประจกัษพ์ยานของตนเอง

ระหวา่งสปัดาห์นั้น ดิฉนัคิดวา่จะอาศยัประจกัษพ์ยานของพอ่แม่ตลอดไปไม่

ได ้ดิฉนัควรพยายามมากข้ึนเพื่อท�าใหป้ระจกัษพ์ยานของตนเองเขม้แขง็ นบัจาก

นั้นเป็นตน้มา ดิฉนัพยายามต่ืนแต่เชา้ทุกวนัอาทิตยเ์พื่อจะไดไ้ปโบสถท์นัและรับ

ศีลระลึก ดิฉนัก�าลงัฝึกพึ่งพาตนเองทางวญิญาณ

ลอีา อัลเวส, เซอารา บราซิล
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ผู ้ น�าทางทหารท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงเคยกล่าวไวอ้ยา่ง

เฉียบคมวา่ “อยา่รับค�าแนะน�า [เพราะ] ท่านกลวั” 1

ขณะพิจาณาส่ิงท่ีก�าลงัเกิดข้ึนรอบตวัเราทุกวนัน้ี 

เราอาจพบเหตุผลมากมายใหก้ลวั ลงัเล และสงสยัวา่ส่ิง

ต่างๆ ในชีวติเราจะเป็นอยา่งท่ีเราหวงัไวน้านแลว้หรือไม่

บางท่านอาจสงสยัหรือขาดความเช่ือมัน่วา่ตน

สามารถประสบความส�าเร็จทางโลกและทางวญิญาณได้

ไหม บางทีท่านอาจสงสยัวา่ค�าสญัญาของพระะเจา้เร่ือง

การสนบัสนุนและการน�าทาง—ซ่ึงท่านรับรู้และเห็น

อยา่งง่ายดายในชีวติของคนอีกมากมาย—จะประจกัษช์ดั

ในชีวติท่านหรือไม่ ท่านอาจไม่มัน่ใจเร่ืองการแสวงหา

โอกาสเพราะท่านไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดล่วงหนา้วา่

จะมีอะไรเกิดข้ึนบา้ง และดว้ยเหตุน้ีท่านจึงลงัเลไม่กลา้

เร่ิมเดินกา้วแรกบนเสน้ทางนั้น หรือท่านอาจเป็นห่วงวา่

จะท�าผดิพลาดจนไม่ปฏิบติัดว้ยศรัทธาและไม่มุ่งหนา้ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงท�าใหค้วามลม้เหลวท่ีท่านกลวัมีโอกาสเป็น

ไปไดม้ากข้ึน

อยา่รับค�าแนะน�าเพราะเรากลวัหมายความวา่เราไม่

ยอมใหค้วามกลวัและความไม่มัน่ใจก�าหนดวถีิชีวติของ

เรา ส่งผลลบต่อเจตคติและพฤติกรรมของเรา มีอิทธิพล

อยา่งไม่สมควรต่อการตดัสินใจในเร่ืองส�าคญัๆ หรือ

บิดเบือนหรือท�าใหเ้ราหนัเหจากทั้งหมดท่ีเป็นคุณธรรม 

งดงาม หรือกล่าวขวญักนัวา่ดีในโลกน้ี อยา่รับค�าแนะน�า

เพราะเรากลวัหมายความวา่ศรัทธาในพระเจา้พระเยซู

คริสตล์บลา้งความกลวัของเราและเรามุ่งหนา้ดว้ยความ

แน่วแน่ในพระองค ์อยา่รับค�าแนะน�าเพราะเรากลวั

หมายความวา่เราวางใจในการน�าทาง การรับรอง และ

“อย่ากลัวเลย  
เราอยู่กับเจ้า”

โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ
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จงัหวะเวลาของพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติเรา ขา้พเจา้สญัญา

วา่เราแต่ละคนสามารถรับพรและจะไดรั้บพรดว้ยการน�า

ทาง ความคุม้ครอง และปีติอนัย ัง่ยนืเม่ือเราเรียนรู้วา่ตอ้ง

ไม่รับค�าแนะน�าเพราะเรากลวั

เม่ือเราใชศ้รัทธาในพระคริสตแ์ละวางใจในค�าสญัญา

ของพระองค ์เราจะสามารถเดินเขา้ไปในความมืดดว้ย

ความมัน่ใจอยา่งยิง่วา่เสน้ทางของเราจะสวา่ง—อยา่ง

นอ้ยกไ็กลพอจะกา้วต่อไป—จากนั้นกก็า้วต่อไป—และ

กา้วต่อไป

โจเซฟ สมิธประกาศวา่ “เราไม่มีส่ิงใดตอ้งกลวัถา้เรา

ซ่ือสตัย”์ 2

ประธานโธมสั เอส. มอนสนั (1927–2018) แนะน�า

วา่ “อยา่กลวั จงร่ืนเริงเถิด อนาคตของท่านสดใสเท่า

ศรัทธาของท่าน” 3

เม่ือท่านเผชิญอนาคตดว้ยศรัทธา พระผูช่้วยใหร้อด

จะทรงไปเบ้ืองหนา้ท่าน จะทรงอยูท่างขวามือและทาง

ซา้ยของท่าน และพระวญิญาณของพระองคจ์ะอยูใ่นใจ

ท่าน (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 84:88) ในความ

พยายามอนัชอบธรรมทั้งหมดของท่านและตลอดวนั

เวลาทั้งหมดของชีวติท่าน ◼

จากค�าปราศรัยให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลยับริคมั  
ยงัก์–ฮาวาย วนัที ่15 ธันวาคม ค,ศ, 2012

อ้างองิ
 1. ใน Mary Anna Jackson, Memoirs of Stonewall Jackson 

(1895), 264.
 2. The Personal Writings of Joseph Smith, ed. Dean C. 

Jessee, rev. ed. (2002), 338.
 3. โธมัส เอส. มอนสัน “จงรืน่เรงิเถิด,” การประชุมใหญ่

สามัญเดอืนเมษายน 2009.
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เป็น กองหลงั ของ
ทีมฟุตบอลโรงเรียน

มธัยมปลาย

แต่งงานกับซูซาน 
รอบินสันในปี  

1975 ใน  

พระวหิาร
ซอลท์เลค

รับใช้  

งานเผยแผ่ 
ในเยอรมนี

ตอนใต้

เกิดใน  

เมอืงแซนลแีอนโดร 
รัฐแคลฟิอร์เนีย  
วนัท่ี 15 มิถนุายน  
ค.ศ. 1952

ได้รับการสนับสนุน
เป็นสมาชิก  

โควรัมอคัร
สาวกสิบสอง  

วนัท่ี 7 ตลุาคม  
ค.ศ. 2004

รับใช้เป็นอธิการบดีของ 

บีวายยู–ไอดาโฮ  
ต้ังแต่ปี 1997 ถึง 2004

มี บุตรชายสามคน

ส�าเร็จการศึกษาจาก  

มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

ได้รับปริญญาเอก  
สาขาพฤติกรรมองค์กรจาก

มหาวิทยาลยัเพอร์ดู

สมยัยงัเดก็ท่าน  

ช่วย
ครอบครัว

บรรจุผลไม้
ใส่ขวดโหล  
ท่านพูดติดตลก
ว่าท่านกินผลไม้
มากกว่าท่ีเหลือ

ใส่ขวดโหล

เป็น  

อาจารย์  
ท่ีมหาวิทยาลยั

เทกซัสเทคและ
มหาวิทยาลยั

แห่งอาร์คันซอ

พบภรรยาท่ีการแข่งขนัแฟลก็ฟุตบอล  

เธอท�าให้ท่านประทบัใจ  
เม่ือเธอรับลกูบอลของท่านได้

หน่ึงในเพลงสวดท่ี
โปรดปรานคือ  

“พระผู้ไถ่แห่ง
อสิราเอล”  
(เพลงสวด บทเพลงท่ี 5)

เดวิด เอ. เบดนาร์เอ
ล็เ

ดอ
ร์
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พ2 เพื่อนเดก็

คณุทวดทัง้แปดคนของข้าพเจ้าเข้ารว่มศาสนจักรใน
ยุโรป พวกท่านซ่ือสัตย์มากในศาสนจักร หลังจาก

น้ัน บรรพชนบางคนของข้าพเจ้าไม่ด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุ เพราะเหตน้ีุคณุพ่อคณุแม่ข้าพเจ้าจึงไม่
ได้ ไปโบสถ์บ่อยนักเมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก

ข้าพเจ้ารกัคณุพ่อคณุแม่ พวกท่านสอนบทเรยีน
ส�าคญัมากให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบคณุพวกท่านได้
ไม่มากพอส�าหรบับ้านที่มีความสุขของเรา ถึงแม้จะ
เป็นเด็กแตข่้าพเจ้าก็รูว้า่ยังขาดอะไรบางอย่างเพราะ
ครอบครวัเราไม่ได้ ไปโบสถ์บ่อยนัก วนัหน่ึงข้าพเจ้าขึน้
รถรางไปรา้นหนังสือเพื่อหาหนังสือเกี่ยวกับศาสนจักร 
ข้าพเจ้าชอบเรยีนพระกิตตคิณุ

เมื่อข้าพเจ้าเรยีนเรือ่งพระค�าแห่งปัญญา ข้าพเจ้ารู้
วา่พ่อแม่ไม่ด�าเนินชีวติตามที่พระค�าแห่งปัญญาสอน 
แตข่้าพเจ้าตอ้งการให้พวกท่านด�าเนินชีวติตามน้ัน!” 

วนัหน่ึงข้าพเจ้าจึงทุบขวดเหล้าทุกขวดในบ้านบนพืน้
คอนกรตี! ข้าพเจ้าคดิวา่คณุพ่อจะลงโทษ แตท่่านไม่
พูดเรือ่งน้ีสักค�า

ขณะเตบิใหญ่ ข้าพเจ้าเรยีนพระกิตตคิณุอยู่เสมอ 
ข้าพเจ้าเริม่เข้าใจแผนอันสวยงามของพระบิดา
บนสวรรค ์ข้าพเจ้ารบับัพตศิมาเมื่ออายุ 16 ปี ช่วง
ครสิตม์าสข้าพเจ้ามักจะพูดกับตนเองวา่ “ฉันไม่อยาก
ไดข้องขวญัอีกแล้ว! ฉันแคอ่ยากผนึกกับพ่อแม่ ในพระ
วหิาร” ข้าพเจ้ารอหลายปีกวา่ฝันน้ันจะเป็นจรงิ เมื่อ
คณุพ่อคณุแม่อายุเลย 80 ปี ในที่สุดเราก็ ไดผ้นึกเป็น
ครอบครวั! ข้าพเจ้ารูสึ้กปีตอิย่างยิ่งในวนัน้ัน แตล่ะวนั 
ข้าพเจ้ายังคงรูสึ้กมีความสุขที่พวกท่านไดผ้นึกดว้ยกัน
และข้าพเจ้าไดผ้นึกกับพวกท่าน ●

ดดัแปลงจำก “กำรเปิดเผยส�ำหรบัศำสนจักร กำรเปิดเผยส�ำหรบัชีวติเรำ,” กำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนเมษำยน 2018

กตญัญูต่อบิดามารดา
จากฝ่ายประธานสูงสุด
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ท่านเคยตอ้ง
รอใหเ้ร่ืองดีบาง

อยา่งเกิดข้ึนหรือไม่ 
ท่านจะช่วยอะไรได้

บา้งขณะรอ

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน
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“ระบายความในใจตอ่

พระบิดาบนสวรรคข์องทา่น 

หนัไปขอค�าตอบและการ

ปลอบโยนจากพระองค”์ 

หน้าระบายสี

—ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน
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หนังสือเพือ่เธอจะไดเ้ห็นทกุ
เช้าเมือ่ตืน่นอน

เธอไดย้ินเสียงสูดจมูก
และเห็นคณุแม่น� ้าตาคลอ

“หนูรกัแม่นะคะ” ซาราห์
บอกพลางเอาแขนโอบเอว
มารดาและกอดท่านแน่น

“แม่ก็รกัลูกจ้ะ”
วนัเสารก์่อนโรงเรยีนเปิด 

คณุแม่กับซาราห์สวมเสือ้
ผ้าเก่าๆ ย้ายเฟอรนิ์เจอร์ ไป
ไวก้ลางห้องของซาราห์ และ

คอ่ยๆ กดลูกกลิง้ทาสีลงในถาด
ที่มีสีเหลือง หลังจากน้ันไม่
นาน ผนังก็เป็นสีเหลือง—
รวมทัง้ใบหน้าและเสือ้ผ้าของ
พวกเธอดว้ย!

“เหมือนกับลูกถูกแดด
ส่องทั่วตวั” คณุแม่พูดพรอ้ม
กับหัวเราะ ภา
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บท ใหม่
โดย เจน แมค็ไบรด์ 
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“พรมำกมำยเหล่ำน้ีท�ำให้ฉันขอบพระทัยที่
เป็นตวัฉัน” (Children’s Songbook, 11)

ซาราห์ก�าลังแกะกล่องใน
ห้องเมื่อคณุแม่เดนิ

เข้ามา
“เราทาผนังเป็นสีเหลืองได้

ไหมคะ” เธอถามคณุแม่
พวกเธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่

บ้านหลังใหม่ ซาราห์ ไดเ้ลือก
ผ้าคลุมเตยีงและม่านให้
ห้องใหม่ของเธอแล้ว!

“ ไดน้ะ” คณุแม่ตอบ  
“สีเหลืองเป็นสีที่มีความสุข”

ซาราหว์างหนังสือสามส่ีเลม่
ไวบ้นชัน้เล็กๆ ขา้งเตยีง ช่วง
น้ีคณุแมรู่สึ้กไมม่ ีควำมสุข 
เทา่ใดนักตัง้แตค่ณุพอ่
เสียชีวติในอบุตัเิหต ุ
ซาราหค์อ่ยๆ วางภาพ
โปรดของคณุพอ่ไว้ ใกล้ๆ  
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ซาราห์เอาใจใส่เป็นพิเศษ
ตอ่ค�าวา่ บทใหม ่เธอชอบ
อ่านและตืน่เตน้เสมอที่
จะไดเ้ริม่อ่านบทใหม่ ใน
หนังสือ

เช้าวนัรุง่ขึน้ซาราหก์บั 
คณุแม่ไปโบสถ ์หลงัการ

ประชุมศีลระลกึคณุแมช่่วย 
ซาราหห์าหอ้งปฐมวยั เด็กหญิงคน 

หน่ึงในห้องยิม้ให้เธอและกลา่วสวสัดี
“เธอน่ังที่น่ีไดน้ะถ้าอยากน่ัง” เธอพูด

พลางเอามือตบเก้าอีว้า่งข้างๆ เธอ
“ขอบใจนะ” ซาราห์พูด “ฉันช่ือซาราห์ ฉันมาใหม่”
“ฉันช่ือเมโลดี ้ฉันมาใหม่เหมือนกัน! น่ีเป็นอาทิตย์ที่

สองของฉัน”
ไม่นานเมโลดีก้ับซาราห์ก็คยุกับเด็กปฐมวยัคนอื่นๆ 

ครขูองพวกเธอใจดมีาก
“หวงัวา่โรงเรยีนจะดแีบบน้ี!” ซาราห์คดิขณะเข้านอน

คนืน้ัน
วนัรุง่ขึน้ ซาราห์น่ังรถโดยสารไปโรงเรยีนใหม่ของ

เธอ เธอตืน่เตน้ที่ ไดเ้ห็นเด็กบางคนจากปฐมวยัในชัน้
ประถมสามของเธอ

“ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค”์ ซาราห์สวด
อ้อนวอนในใจขณะรบัประทานอาหารกลางวนักับเพื่อน
ใหม่ “บางที ในที่สุดบทน้ีน่าจะเป็นบทที่ด”ี ●

ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัโคโลรำโด สหรฐัอเมรกิำ

ซาราห์หัวเราะคกิคกั 
“คณุแม่ก็เหมือนกับกล้วย
ระเบิดใกล้ๆ หนู!”

พวกเธอยังคงหัวเราะ
ขณะท�าความสะอาด แต่
รอยยิม้ของซาราห์จางลง
เมื่อเธอนึกถึงการไปปฐมวยั
พรุง่น้ีและไปโรงเรยีนมะรนืน้ี

“หนูกังวลเรือ่งโบสถ์กับ
โรงเรยีนใหม่” เธอบอกคณุแม่ขณะ
ช่วยกันล้างแปรงทาสี ในอ่าง “หนูไม ่
รูจ้ักครหูรอืเด็กหรอืใครเลย”

คณุแม่ปิดน� ้าและดงึซาราห์เข้ามากอด
“หนูจะมีเพื่อนจ้ะ หนูมีจิตใจด ีน่ันจะดงึคนอื่นมาหา

หนู เป็นตวัของตวัเองให้ด ีแล้วเพื่อนๆ จะมา”
ซาราห์รูสึ้กดขีึน้บ้าง แตก็่ยังกังวลใจ
“หนูอยากให้พ่ออยู่ที่น่ีจะได้ ให้พรหนู” เธอบอก 

“เหมือนที่ท่านเคยให้พรหนูก่อนหนูไปโรงเรยีน”
คณุแม่เงียบไปหน่ึงนาที “คณุลุงไวแอตไงจ๊ะ” ท่าน

บอก “แม่แน่ใจวา่ท่านยินดจีะให้พรหนู”
ซาราห์พยักหน้า พรอาจจะช่วยได้
คืนน้ัน คุณลุงของซาราห์วางมือบนศีรษะเธอ

เพื่อให้พร
“ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง

ดแูลท่านขณะทา่นเริม่ตน้บทใหมน้ี่ในชีวติ” ท่านกลา่ว 
“พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้ท่านโดดเดีย่ว”ภา
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เอ็ลเดอรค์กุเยือนบราซลิ

อัครสาวกเดินทางไปทั่วโลก

เม่ือเราเป็น
แสงสวา่ง เรา
เป็นอิทธพิล
ให ้โลกดีขึน้ 

พวกท่านไปเยอืนเบโลโอรีซอนตีเมืองใหญ่เมืองหน่ึง ช่ือ
เมืองนั้นหมายถึง “ขอบฟ้าแสนงาม” เอล็เดอร์คุกกล่าว

วา่ตะวนัตกดินท่ีนัน่สวยท่ีสุดเท่าท่ีท่านเคยเห็นมา!

เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุกและซิสเตอร์ 
แมรีย ์คุกไปบราซิลเพื่อเยีย่มสมาชิก
ของศาสนจกัร พวกท่านไปสอนและ
แบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์
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ท่านจะเป็นแสงสวา่งท่ีบา้น ในละแวก
บา้น และท่ีโรงเรียนไดอ้ยา่งไร

เอล็เดอร์และซิสเตอร์คุกไปศนูยฝึ์กอบรม
ผูส้อนศาสนาดว้ย ผูส้อนศาสนาแบ่งปัน

แสงสวา่งของพระเยซูคริสตทุ์กวนั!

ท�าตะเกียง

เดก็ๆ มีความสุขมากท่ีไดพ้บ
อคัรสาวกของพระผูเ้ป็นเจา้!

มองตะวนัตกดนิ
ใชเ้วลามองและช่ืนชมตะวนัตกดิน
เหมือนท่ีเอล็เดอร์คุกท�า วาดภาพ
ตะวนัตกดินท่ีท่านเห็น จากนั้น

ใหนึ้กถึงเพื่อนร่วมชั้น เพื่อนบา้น 
หรือสมาชิกครอบครัวคนหน่ึงท่ี
ตอ้งการเพื่อน ท�าใหว้นัพวกเขา
สดใสโดยใหดู้ภาพวาดของท่าน

1. ใชท่ี้เจาะรูหรือดินสอเจาะรูใหท้ัว่ถว้ย เจาะรูกน้
ถว้ยหรือตดัปลายถว้ยออก (ขอใหผู้ใ้หญ่ช่วย)

2. ตกแต่งถว้ยตามตอ้งการ จากนั้นใหว้างไฟฉาย
หรือแท่งเรืองแสงไวใ้ตถ้ว้ย

3. ปิดไฟและดูตะเกียงเรืองแสง!

เกร็ดน่ารู้: ถา้ท่านไม่มีถว้ยกระดาษ ท่านสามารถ
มว้นกระดาษสีน�้าตาลแลว้ติดเทปขอบกระดาษให้
ต่อกนั

ถ้วยกระดาษ
ทีเ่จาะรูหรือดนิสอปลายแหลม
ไฟฉายหรือแท่งเรืองแสง
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โดย โจชัว เจ. เพอร์คย์ี
นิตยสารศาสนจกัร

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“เรำชอบอยู่ ในปฐมวยั เรำมีควำมสุขทีค่ณุมำ”  
(Children’s Songbook, 256)

เ มื่อเอียนตืน่ เขาไดย้ินคณุแม่รอ้งเพลง เพลงน้ันคอื 
“ฉันรูสึ้กถึงความรกัของพระผู้ช่วย” น่ันเป็นเพลง

ปฐมวยัเพลงโปรดของเอียน เขาเริม่รอ้งตาม
“ลูกตืน่แล้ว!” เธอพูด เธอยิม้และน� ้าตาคลอ เอียน

เห็นคณุพ่อน่ังข้างๆ เธอ ท่านดมูีความสุขดว้ย
“แมร่อ้งเพลงโปรดของลกูให้ลกูฟังทุกวนั” คณุแม่บอก
เอียนยิม้ตอบ—แตเ่จ็บศีรษะ ที่จรงิเขาเจ็บทัง้ตวั โดย

เฉพาะที่ขา
เขาคอ่ยๆ มองไปรอบๆ เขาไม่ไดอ้ยู่ที่บ้าน เขาก�าลัง

นอนอยู่บนเตยีงเหล็กในห้องแปลกๆ ห้องหน่ึง จากน้ัน
เขาก็เห็นพยาบาลและเตยีงใกล้ๆ อีกหลายเตยีง “น่ีตอ้ง
เป็นโรงพยาบาลแน่เลย” เขาคดิ

“เกิดอะไรกับผม” เขาถาม
คณุแม่ท�าหน้าเศรา้ “ลูกประสบอุบัตเิหตจุ้ะ” ประตู

เหล็กตกใส่ลูก ลูกอยู่ โรงพยาบาลมาสองอาทิตย์แล้ว แต่
ลูกจะไม่เป็นอะไร”

สองสัปดาห์! “วา้ว นอนนานมากเลย” เอียนคดิ เรือ่ง
สุดท้ายที่เขาจ�าไดค้อือยู่ที่ โบสถ์ก�าลังฝึกโปรแกรม
ปฐมวยั . . .

ไม่นะ! โปรแกรม!
“ผมพลาดโปรแกรมปฐมวยัหรอืครบั” เอียนถาม เขา

ตัง้ตารอมานาน! เขาชอบรอ้งเพลงกับเพื่อนๆ
คณุแม่ยิม้และส่ายหน้า “ ไม่หรอกจ้ะ ลูกไม่ไดพ้ลาด 

วอรด์ตดัสินใจเลื่อนไปก่อนจนกวา่ลูกจะตืน่ ลูกจะไดเ้ข้า
รว่มไงจ๊ะ”

“จรงิหรอืครบั”
“จรงิครบั” คณุพ่อตอบ “เด็กปฐมวยัทุกคนขอให้

อธิการรอ พวกเขาตอ้งการให้ลูกอยู่ที่น่ัน พวกเขารูว้า่ลูก
ตืน่เตน้มากปีน้ี”

เอียนมีความสุขที่เขาจะไดอ้ยู่ ในโปรแกรมปฐมวยั
เหมือนเดมิ แตเ่ขาตอ้งดขีึน้ก่อน และน่ันใช้เวลานาน 
เขาตอ้งอยู่ โรงพยาบาลอีกสักพัก จนเมื่อเขาไดก้ลับบ้าน 
เขายังเดนิหรอืเล่นไม่ได้

แตเ่พื่อนๆ มาเยี่ยมเขา เอียนถามพวกเขาเรือ่ง

รอเอียน
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“เกิด
อะไรกบัผม”  
เอียนถาม



 มิถุนายน 2019 พ9

โรงเรยีนและโบสถ์ เพื่อนๆ จะถามเอียนวา่จะกลับ
ไปเมื่อไร

“ยังไปไม่ไดจ้นกวา่ขาจะดขีึน้” เขาจะบอกเพื่อนๆ 
“ฉันยังเดนิไม่ได”้

เดอืนตลุาคมเปลีย่นเป็นเดอืนพฤศจกิายน และเอยีน 
ค่อยๆ ดีขึน้ วันหน่ึงเพื่อนๆ ชวนเขาไปดูภาพยนตร ์
เรือ่งหน่ึง คณุพ่อคณุแม่ของเอียนช่วยพาเขาไปที่น่ัน

“ขายังเจ็บอยู่หรอืเปล่า” ชายส์เพื่อนของเอียนถาม
“เจ็บอยู่” เขาตอบ “แตด่ขีึน้ทุกวนั”
“จะเดนิไดอ้ยู่หรอืเปล่า” ชายส์ถาม
“ ไม่รูน้ะ” เอียนตอบ
“มา ลองเดนิด”ู ชายส์บอก เธอช่วยให้เขาลุกขึน้ยืน 

เอียนวางเท้าอย่างระมัดระวงั เขาเคลื่อนตวัไปข้างหน้า 
เขายังยืนอยู่! น่ันเป็นก้าวแรกของเขาในรอบหน่ึงเดอืน
ที่ผ่านมา! ทุกคนปรบมือภา
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เดก็ผู้ชายในเร่ืองนีอ้าศัยอยู่ในสาธารณรัฐโดมนิิกนั  
อ่านบทความต่อไปเพือ่เรียนรู้เกีย่วกบัประเทศนี!้

“น่ีหมายความวา่เธอจะกลับไปโบสถ์ ได”้ ชายส์พูด
และเธอพูดถูก อีกไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา ขาของเอียน

ก็หายเจ็บ แพทย์เอาเฝือกขาออกและใส่เครือ่งพยุง
ขาแทน เมื่อถึงวนัอาทิตย์ซ่ึงเป็นวนัส�าหรบัโปรแกรม
ปฐมวยั

ระหวา่งการประชุมศีลระลึก เอียนเดนิไปหน้าห้อง
นมัสการพรอ้มกับเพื่อนๆ เขายืนตวัตรงและยิม้ให้คณุ
พ่อคณุแม่ ระหวา่งรอ้งเพลง เขารอ้งดงัเท่าที่จะดงั
ได ้เมื่อถึงควิของเขา เขายืนที่ ไมโครโฟนและแบ่งปัน
ประจักษ์พยาน เขารูสึ้กขอบคณุเพื่อนๆ ปฐมวยั เขาดี ใจ
ที่ ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมปฐมวยั ●
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เดก็จ�านวนมากในสาธารณรัฐ
โดมินิกนัชอบเล่นเบสบอล เป็นกีฬา

ยอดนิยมในประเทศน้ี

เราก�าลงัมาเยือน
สาธารณรฐัโดมินิกนั 
เชญิมารว่มกบัเรา!

ในสาธารณรัฐโดมินิกนั 
พวกเขาพูดภาษาสเปน เด็ก 
ชายคนน้ีถือ el Libro de  

Mormón—พระคมัภีร์ 
มอรมอน

สวสัดีค่ะ!  
ฉันช่ือมาร์ โก  

น่ีเปาโลน้องชาย
ของฉัน

สวสัดี 
จาก 

สาธารณรฐั 

โดมินิกนั!

สาธารณรัฐโดมินิกนัอยูใ่นแคริบเบียน 
อยูบ่นเกาะเดียวกนักบัประเทศเฮติ 
ประชากรประมาณ 10 ลา้นคนอาศยัอยูใ่น
สาธารณรัฐโดมินิกนั มีสมาชิกศาสนจกัร
ราว 130,000 คน

สาธารณรัฐ
โดมินิกนั

ซานโตโดมงิโก



 มิถุนายน 2019 พ11

ประชาชนในสาธารณรัฐโดมินิกนักิน
ผกัและผลไมเ้ขตร้อนเยอะมาก  

เดก็ผูช้ายเหล่าน้ีก�าลงัด่ืมน�้ามะพร้าว!
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สาธารณรัฐโดมินิกนัมีพระวหิารแห่งเดียวในซานโต
โดมิงโก ตวัหนงัสือเขียนวา่ “Santidad al Señor: 

La Casa del Señor” หมายถึง “ศกัด์ิสิทธ์ิแด่พระเจา้: 
พระนิเวศนข์องพระเจา้”

ขอบคณุท่ีส�ารวจ
สาธารณรฐัโดมินิกนักบั
เรา! ตอนนีเ้ราจะออกไป

ผจญภยัตอ่!

“หนูชอบช่วยเดก็เลก็ใน
ปฐมวยัเม่ือพวกเขาเสียงดงั 
หนูเขียนเพลงบนแผน่กระดาษ
และช่วยพวกเขาร้องเพลง หนู
ช่วยใหพ้วกเขาเขา้ใจเม่ือเรา
อ่านพระคมัภีร์”
แอมเบอร์ โอ. อายุ 11 ขวบ สาธารณรัฐ
โดมนิิกนั

พบเพือ่นบางคนจาก
สาธารณรัฐโดมนิิกนั!

“ผมรักพระเยซูคริสต ์และ
ผมรู้สึกใกลชิ้ดพระองคม์าก 
ผมรักเพลงสวดและเพลง
ปฐมวยัดว้ย”
เอยีน อาร์. อายุ 8 สาธารณรัฐโดมนิิกนั

ปีท่ีแลว้ศาสดาพยากรณ์มาเยอืนสาธารณรัฐ
โดมินิกนัและพดูกบัผูค้นเป็นภาษาสเปน

ท่านมาจาก
สาธารณรัฐ

โดมนิิกนัหรือไม่ 
ช่วยเขยีนบอกเราท!ี 

เราอยากฟังเร่ือง
ราวจากท่าน!
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1. สมาชิกองค์หน่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ 
หมายความวา่พระองคท์รงท�างานกับพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตเ์พื่อช่วยเรา บางครัง้เรยีกพระองคว์า่
พระวญิญาณเพราะพระองค์ ไม่ทรงมีรา่งกาย

2. ของประทานท่ีมาพรอ้มบัพติศมา หลังขึน้จากน� ้า ท่านจะ
ไดร้บัพรพิเศษเรยีกวา่ “การยืนยัน” ซ่ึงเชือ้เชิญให้ท่านรบั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

3. ค�าสญัญาจากพระบิดาบนสวรรค์ เมื่อท่านรบัศีลระลึก 
ท่านสัญญาวา่จะตดิตามพระเยซูเสมอ พระบิดาบนสวรรค์
ทรงสัญญาเป็นการตอบแทนวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
อยู่กับท่าน

เหมือน ผ้าห่ม อุ่นๆ  
ห่มใจท่าน พระองค์

ทรงสามารถปลอบโยน
ท่านเมื่อท่านรูสึ้กเศรา้

หรอืกลัว

เหมือน สญัญาณเตือนภัย  
ที่คอยเตอืนท่านให้ระวงั

อันตราย พระองคท์รงสามารถ
น�าท่านออกห่างจากส่ิงที่จะ

ท�าให้ท่านบาดเจ็บ

เหมือน คร ูผู้อ่อนโยน 
พระองคท์รงสามารถบอก

ท่านไดว้า่อะไรจรงิและ
ช่วยให้ท่านจ�าส่ิงที่ ได้

เรยีนรู้ ไปแล้ว

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็น . . .
โดย มาริสซา วดิดสัิน

นิตยสารศาสนจกัร
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1. สมาชิกองค์หน่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ 
หมายความวา่พระองคท์รงท�างานกับพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตเ์พื่อช่วยเรา บางครัง้เรยีกพระองคว์า่
พระวญิญาณเพราะพระองค์ ไม่ทรงมีรา่งกาย

2. ของประทานท่ีมาพรอ้มบัพติศมา หลังขึน้จากน� ้า ท่านจะ
ไดร้บัพรพิเศษเรยีกวา่ “การยืนยัน” ซ่ึงเชือ้เชิญให้ท่านรบั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

3. ค�าสญัญาจากพระบิดาบนสวรรค์ เมื่อท่านรบัศีลระลึก 
ท่านสัญญาวา่จะตดิตามพระเยซูเสมอ พระบิดาบนสวรรค์
ทรงสัญญาเป็นการตอบแทนวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
อยู่กับท่าน

เหมือน ผู้สง่สาร จากพระบิดาบนสวรรค ์
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถช่วยให้ท่าน
รูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจ

ส่ิงที่พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านรู้
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เหมือน เพ่ือนสนิท ที่ตอ้งการอยู่กับท่าน
ตลอดเวลา! ท่านอัญเชิญพระองค์ ให้สถิตกับ

ท่านโดยเลือกท�าส่ิงที่ดี

เหมือน ป้าย บอกให้
ท่านรูว้า่จะไปทางใด 
เมื่อท่านท�าการเลือก 
พระองคท์รงสามารถ
ช่วยให้ท่านอยู่บนเส้น

ทางสู่ชีวตินิรนัดร์

ในพระคมัภร์ี:
ยอห์น 14:26
กาลาเทีย 5:22
2 นีไฟ 31:17–18
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 130:22

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็น . . .
โดย มาริสซา วดิดสัิน

นิตยสารศาสนจกัร
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วธิีหน่ึงที่ดฉัินเอาชนะความอายของตนเองคอืการ
ช่วยเหลือที่ โบสถ์ เริม่จากปฐมวยั ดฉัินแบ่งปันข้อ
พระคมัภีร์ ในช่วงเวลาแบ่งปัน ดฉัินอ่านออกเสียงใน
ชัน้เรยีน ดฉัินรูสึ้กมั่นใจมากขึน้ทีละน้อย ช่วยให้ดฉัิน
ยืนหยัดในความเช่ือของตน

เมื่อดฉัินเรยีนอยู่ชัน้ประถมส่ีหรอืห้า ครอบครวั
เราย้ายไปอยู่รฐัแมรแิลนด ์สหรฐัอเมรกิา ที่ โรงเรยีน
มีสมาชิกของศาสนจักรไม่มาก ดฉัินมีทัง้เพื่อนที่เป็น
สมาชิกศาสนจักรและเพื่อนที่ ไม่เป็น

เมื่อดฉัินเป็นวยัรุน่ เพื่อนบางคนท�าส่ิงที่ขัดกับ
มาตรฐานของดฉัิน แตพ่วกเขาไม่ไดพ้ยายามให้ดฉัิน
ท�าตาม ดฉัินขอบคณุที่เพื่อนๆ เคารพความเช่ือของ
ดฉัิน บางครัง้ดฉัินรูสึ้กโดดเดีย่วเพราะไม่สามารถ
ท�าทุกอย่างที่เพื่อนท�า แตด่ฉัินรูสึ้กดเีสมอกับการท�า
ตามมาตรฐานของดฉัิน ดฉัินตดัสินใจจะด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม ประจักษ์
พยานของดฉัินเข้มแข็งขึน้ในปฐมวยัและที่การ
สังสรรค์ ในครอบครวั ดฉัินทราบวา่ดฉัินเป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้า

หลายปีตอ่มา ดฉัินพบวา่เพื่อนที่ โรงเรยีนสองคน
เข้ารว่มศาสนจักร ดฉัินมีความสุขมาก! พวกเขา

บอกดฉัินวา่การเฝ้ามองดฉัินด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุเมื่อเรายังเด็กช่วยให้พวกเขาตดัสินใจ

ฟังผู้สอนศาสนา
เพื่อนรุน่เยาวท์ี่รกัทัง้หลาย ท่านเป็นลูก

ของพระบิดาบนสวรรคข์องเรา เมื่อท่านจดจ�า
ความจรงิอันส�าคญัน้ี ทุกวนั การด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุจะง่ายขึน้ ● ภา
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โดย เบคกี ้เครเวน
ท่ีปรึกษาท่ีสองใน

ฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามญั

“ยืนเป็นพยำนเกีย่วกับพระผู้เป็นเจ้ำทุกเวลำ”  
( โมไซยำห์ 18:9)

คุณพ่อของดฉัินเป็นทหาร เราจึงย้ายบ่อยมากเมื่อดฉัิน
ยังเด็ก เรือ่งยากที่สุดเรือ่งหน่ึงเกี่ยวกับการย้ายคอืการ

จากเพื่อนๆ ไป ดฉัินมีปัญหาเรือ่ง
การผูกมิตรเพื่อนใหม่เพราะดฉัิน

ขีอ้าย ขอบคณุคนที่เป็นมิตร
เสมอในโรงเรยีนและปฐมวยั  

ที่ โบสถ์ ไม่ส�าคญัวา่เราแตก
ตา่งกันเพียงใด 

เราทุกคนเป็น
เพื่อนกัน

ด�าเนินชีวติ  
ตามมาตรฐาน 

ของดิฉนั
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ฉนัสามารถเตรียมตวัไปพระวหิารไดต้ั้งแต่เด๋ียวน้ี

ฉันสามารถ มีน� ้าใจ

ฉนัสามารถอ่าน  
ดู และฟังส่ิงท่ีดี

ฉันสามารถแสดง 
ความเคารพ 

ตอ่พระผูเ้ป็นเจา้ 
ผูอื้น่ และตนเอง

ฉนัสามารถ
แต่งกายและ
ประพฤติตน  

สุภาพ
เรียบร้อย

ฉนัสามารถ รักษาจิตใจ และร่างกาย  ให้มสุีขภาพดี
ฉันสามารถ เชือ่ฟัง 

บิดามารดาและ  

ชว่ยเหลือ 
ครอบครัวของฉัน

ฉนัสามารถท�า

ส่ิงท่ีช่วยใหฉ้นั

ระลึกถึงพระ

เยซูคริสตใ์น

วนัสะบาโต

ฉนัสามารถ
พดูถึงพระผู ้
เป็นเจา้ ด้วย
ความคารวะ

ฉนัสามารถ 

ซ่ือสัตย์
ฉนัสามารถ กลบัใจ และ
พยายามอีกคร้ังเม่ือฉนั

ท�าผดิบางอยา่ง

ฉนั
สามารถ 

ฟัง  
พระ

วิญญาณ

บริสุทธิ์

ฉันสามารถ
มองหา  

เพ่ือนท่ีดี

ฉันสามารถใช ้ 

ค�าพูดทีด่ี



พ16 เพื่อนเดก็
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พระเยซูทรงรักฉนั ฉนัสามารถเรียนรู้ท่ี
จะท�าตามพระองคที์ละเลก็ละนอ้ย
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ท่ีโรงเรยีน 
หนูสังเกต

เห็นขยะอยู่บน
สนามเด็กเล่น 
หนูจึงถามครู
ใหญ่วา่หนูจะ
เก็บขยะกับ

เพื่อนได้ ไหม หนูดี ใจที่หนูก�าลัง
เป็นพลเมืองดี

เอลเลยี ด.ี อายุ 10 ขวบ กรุงบาเดนิ เวอิร์ท
เทมแบร์ก เยอรมนี

ใหด้แูลว้บอก
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เฟรานม ีเอฟ. อายุ 8 ขวบ เมอืงลากอส ไนจเีรีย

ฟิลปิ ดบัเบิลยู. อายุ 8 ขวบ เมอืงแลงคาเชอร์ องักฤษ

ผมตัง้ตารอ
รบัฐานะ

ปุโรหิตและไป
พระวหิารเพื่อรบั
บัพตศิมาแทน
สมาชิก
ครอบครวัที่คณุ

แม่กับผมหาช่ือได!้

บริคมั ดบัเบิลยู. อายุ 11 ขวบ  
เมอืงวกิตอเรีย ออสเตรเลยี

หนูเล่นกับ
เพื่อนที่เหงา

อเลก็ซิส เอช. อายุ 7 
ขวบ รัฐโนวาสโกเชีย 
แคนาดา

หนูชอบ
เรยีนเรือ่ง

พระเยซู หนู
ขอบพระทัย
ส�าหรบัการเสีย
สละที่พระองค์
ทรงท�าเพื่อเรา

ซารา ด.ี อายุ 6 ขวบ เมอืงริอูกรันดดูีซูล 
บราซิล

หนูช่วยคณุแม่ดแูลน้อง
ชายที่เพิ่งเกิด

ซาแมนธา เอส. อายุ 8 ขวบ  
กรุงเบอร์ลนิ เยอรมนี



กลา่ว
ทกัทาย
ฮาลิม!
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โดย เคธี ริชีย์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ท่ำนทัง้หลำยไดร้บัเปล่ำๆ ก็จงให้เปล่ำๆ” (มัทธิว 10:8)

ท่ี โรงเรยีนเช้าวนัน้ัน มารค์สัเห็นเด็กชายคนใหม่เดนิ
เข้ามาในห้องเรยีน

“สวสัดทีุกคน” ครเูบกเคอรก์ล่าวขณะทุกคนเงียบลง 
“น่ีฮาลิม เขาเป็นนักเรยีนใหม่ ที่จรงิเขาเพิ่งมาประเทศ
ของเรา”

ฮาลิมมองพืน้ตลอดเวลาขณะที่เขากล่าวสวสัด ี
มารค์สัคดิวา่เสียงของเขาฟังแปรง่ๆ ครเูบกเคอรพ์ูดตอ่

“เราดี ใจมากที่เขาอยู่ที่น่ีและเขาจะเป็นส่วนหน่ึงของ
ชัน้เรยีนเรา ครหูวงัวา่เราทุกคนจะช่วยกันตอ้นรบัเขา”

ขณะที่ครเูบกเคอรบ์อกฮาลิมวา่จะน่ังตรงไหน มารค์สั
คดิวา่เขาจะรูสึ้กกลัวเพียงใดถ้าตอ้งย้ายไปอยู่ประเทศ
ใหม่และโรงเรยีนใหม่

หลังจากพวกเขากินอาหารวา่งช่วงเช้า ครเูบกเคอร ์
บอกทุกคนวา่ครมูีบางอย่างให้พวกเขาประหลาดใจ 
มารค์สัน่ังตวัตรงเพื่อจะไดเ้ห็นส่ิงที่ครหูยิบออกมาจาก
กระเป๋า เป็นถังเล็กๆ ครเูริม่แจกให้ทุกคนในชัน้

“พวกเราแตล่ะคนมีถังจินตนาการในตวัเรา” เธอพูด
ขณะยื่นถังสีเหลืองให้มารค์สั “คนอื่นเตมิถังของเรา

เมื่อพวกเขาท�าส่ิงดีๆ  ให้เรา และเราสามารถ
เตมิถังของคนอื่นได้ โดยท�าดตีอ่พวกเขา 

ตวัอย่างเช่น เมื่อคณุแม่กอดหนู ท่าน
ก�าลังเตมิถังของหนู เมื่อหนูพูดดีๆ  กับ
บางคน หนูก�าลังเตมิถังของพวกเขา”

มารค์สัมองดคูาเล็บเพื่อนสนิทของ
เขา คาเล็บไดถ้ังสีเหลืองดว้ย!

“สัปดาห์น้ี เราจะเก็บถังเหล่าน้ีไวบ้น
โตะ๊ของเราเพื่อเราจะเขียนข้อความดีๆ  ให้

กันได”้ ครเูบกเคอรก์ล่าว เธอพับกระดาษ
แผ่นเล็กหย่อนลงในถังใบหน่ึง “และน่ันจะช่วย

ให้เรานึกถึงถังจินตนาการที่ทุกคนมีอยู่ข้างใน เรา
ตอ้งมีน� ้าใจเพื่อเราจะเป็นคนเตมิถังให้เต็ม”

มารค์สัดงึกระดาษออกมาแผ่นหน่ึงและนึกถึงส่ิงที่
เขาจะเขียนให้คาเล็บได ้อย่างเช่น คาเล็บเล่นกีฬาเก่ง 
แตจ่ากน้ันเขาก็มองดฮูาลิม ฮาลิมห่อไหล่เหมือนก�าลัง
เศรา้

มารค์สัสงสัยวา่ฮาลิมมีเพื่อนสนิทในที่ซ่ึงเขาเคยอยู่
หรอืเปล่า เขาคงไม่อยากกล่าวลาเพื่อนและกลัวที่ตอ้ง
ย้ายมาอยู่ ไกลขนาดน้ี

มารค์สัมองดกูระดาษเปล่าบนโตะ๊ของเขา เขาคดิออก
แล้วก็เขียน

“ฮาลิม
ยินดตีอ้นรบัสู่ โรงเรยีนของเรา เราเล่นดว้ยกันตอนพัก

ไดน้ะถ้านายอยากเล่น ฉันจะเป็นเพื่อนนาย และฉันเช่ือ
วา่คาเล็บจะเป็นเพื่อนนายดว้ย

จาก มารค์สั”
แล้วเขาก็พับกระดาษหย่อนลงในถังของฮาลิม ฮาลิม

ยิม้ มารค์สัรูสึ้กอบอุ่นและสุขใจ เขาชอบเป็นคนเตมิถัง
ให้เต็ม! ●

ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัไอดำโฮ สหรฐัอเมรกิำ

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

อา
ดมั

 ค
อฟ

อร์
ด

เราสามารถมคีวามกรุณาได้

“เราแต่ละคนสามารถพฒันาความกรุณา
ฉนัพี่นอ้งท่ีบา้น ท่ีโรงเรียน ท่ีท�างาน 
หรือเวลาเล่น”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “These . . . Were Our 
Examples,” Ensign, Nov. 1991, 62.
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พระเยซูทรง 
สอนเร่ืองศีลระลึก

เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

ก่อนพระเยซูสิน้พระชนม์ พระองคเ์สวยอาหารมือ้พิเศษกับเหล่าสาวกของ
พระองค ์อาหารมือ้น้ีเรยีกวา่พระกระยาหารมือ้สุดท้าย
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พระเยซูทรงหักขนมปังและทรง
อวยพร แล้วส่งให้เหล่าสาวกของ

พระองค ์พระองคท์รงขอให้
พวกเขารบัประทานเพื่อช่วย
ให้พวกเขาระลึกถึงพระองค์

พระเยซูทรงหยิบถ้วยส่ง
ให้เหล่าสาวกของพระองค ์

รบัส่ังให้พวกเขาดืม่เพื่อช่วย
ให้พวกเขาระลึกถึงพระองค์
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พระเยซูและ
เหล่าสาวกของ

พระองคร์อ้ง
เพลงสวดดว้ย

กันดว้ย
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ฉันสามารถระลึกถึงพระเยซูได้ โดยรบัศีลระลึกทุกสัปดาห์
ดงัที่พระองคท์รงขอให้เราท�า ●

อ่ำนส่ิงทีพ่ระเยซูทรงสอนใน  
มัทธิว 26:26–28; 1 โครนิธ์ 11:24–25
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หน้าระบายสี
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พระเยซูประทานศีลระลึกแก่เรา



หลายครอบครวั ไม่มีบิดาและมารดาที่ ไดร้บัการผนึกใน
พระวหิาร ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเตบิใหญ่ ในครอบครวัเช่นน้ัน 
ไม่วา่สถานการณ์ของครอบครวัเราเป็นเช่นไร เราสามารถสอนบุตรธิดา
ให้ตัง้ตารอพรมากมายของพระวหิารได ้และเราสามารถช่วยพวกเขาท�า
ประวตัคิรอบครวัเพื่อให้บรรพชนของเราไดร้บัพรเหล่าน้ันเช่นกัน ท่าน
สามารถอ่านใน หน้า พ2 วา่ประธานเนลสันรอครอบครวัท่านรบัการผนึก
ในพระวหิารอย่างไร

กรณุาเขียนมาบอกให้เรารูว้า่ครอบครวัท่านใช้เรือ่งราวและกิจกรรมใน 
เพือ่นเด็ก เดอืนน้ีอย่างไร

ดว้ยความรกั
เพือ่นเด็ก

ป.ล. ถ้าท่านไม่มีเด็กที่บ้าน ขอให้แบ่งปัน เพือ่นเด็ก กับคนที่มี

New Friend

50 E. North Temple St.,  
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150 USA
liahona@ldschurch.org

เรียน บิดามารดาทุกท่าน

สารบัญ

พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: กตญัญูต่อบิดามารดา

พ4 บทใหม่

พ6 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก: เอล็เดอร์คุก
เยอืนบราซิล

พ8 รอเอียน

พ10 สวสัดีจากสาธารณรัฐโดมินิกนั!

พ12 พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็น . . .

พ14 ด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของฉนั

พ15 ฉนัสามารถเลือกส่ิงดีได้

พ16 โปสเตอร์คมวาทะ: พระเยซูทรงรักฉนั

พ17 ใหดู้แลว้บอก

พ18 กล่าวทกัทายฮาลิม!

พ20 เร่ืองราวในพระคมัภีร์: พระเยซูทรงสอนเร่ือง
ศีลระลึก

พ23 หนา้ระบายสี: พระเยซูประทาน
ศีลระลึกแก่เรา©
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย เชน เคลสเตอร์


