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 เหตุุการณ์์ 
อัันเป็็นการเปิ็ดเผย   

ของปี็ 1829   
หน�า 12

ล้กพื่กิารู้ของดฉัินพื่รู้�อม่รัู้บ 
บัพื่ติศิม่าหรืู้อไม่่?  

หน�า 18

โรู้คแพื่�อาหารู้: ที่ำาให�ศาสึนจักัรู้ 
เป็็นสึถานที่ี�ป็ลอดภียัม่ากขึ�น  

หน�า 22

นิยาม่โดยความ่สึาม่ารู้ถ  
ไม่่ใช่่ความ่พื่กิารู้  

หน�า 28
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โอ่กแลนดท์าวนชิ์พ  

 เพื่นซิึลเวเนีย สึหรัู้ฐอเม่ริู้กา 
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โอ่กแลนดท์าวนชิ์พ  

 เพื่นซิึลเวเนีย สึหรัู้ฐอเม่ริู้กา 

 เร่ยนร้่เพิ�มเติ์มเก่�ยวกบัสถุานท่�ทางประวติั์ศาสต์ร์ขอ่งศาสนจกัรไดท่้� 
  history   .ChurchofJesusChrist   .org  

บา้นหลงัน่�  ณ์ สถุานท่�ฟ่ื้� นฟื้ฐ่านะป่โรหิต์เป็น 
บา้นขอ่งโจเซูฟื้กบัเอ่ม็มาท่�สร้างข้�นใหม่ใน 
ฮาร์โมน่ย ์ปัจจ่บนัเร่ยกวา่โอ่กแลนดท์าวนชิ์พ

ประธีานรัสเซูลล ์เอ่ม็. เนลสนัอ่่ทิศ 
สถุานท่�ฟ่ื้� นฟื้ฐ่านะป่โรหิต์

2015

สร้างอ่น่สรณ์์สถุาน ณ์ สถุานท่� 
แห่งน่� เพ่�อ่เป็นเก่ยรติ์แก่การฟ่ื้� นฟื้ ่
ฐานะป่โรหิต์

1960

ยอ่ห์นผู้่ถุ้วายบพัติ์ศมาประสาทฐานะ 
ป่โรหิต์แห่งอ่าโรนบนโจเซูฟื้ สมิธีและ 
อ่อ่ลิเวอ่ร์ คาวเดอ่ร่ ต่์อ่มาเปโต์ร ยากอ่บ  
และยอ่ห์นประสาทฐานะป่โรหิต์ 
แห่งเมลค่เซูเดคบนทั�งสอ่งคน

1829

ป่ท่�เอ่ม็มา เฮล (ต่์อ่มาแต่์งงานกบั 
โจเซูฟื้ สมิธี) เกิดในฮาร์โมน่ย์

1804

การเปิดเผู้ยท่�ไดรั้บในฮาร์โมน่ย ์ 
เพนซิูลเวเน่ย ซู้� งรวมอ่ย่ใ่น 
พระคมัภ่ร์หลกัคำาสอ่นและ 
พนัธีสญัิญิา

15

เปอ่ร์เซ็ูนต์โ์ดยประมาณ์ 
ขอ่งพระคมัภ่ร์มอ่รมอ่น 

แปลในบา้นขอ่ง 
โจเซูฟื้กบัเอ่ม็มา

ไมล ์(260 กิโลเมต์ร)  
จากสถุานท่�ฟ่ื้� นฟื้ฐ่านะ 

ป่โรหิต์ไปถุ้งพระวหิาร 
พอ่ลไมรา นิวยอ่ร์ก

70

160

วอ่ร์ดและสาขา รวมทั�ง 
สาขาซูสัเควฮนันาในสเต์ค 
สแกรนต์นั เพนซิูลเวเน่ย

10



2 เล่ยโฮนา

 การู้ติดัสิึนใจัเรืู้�องบัพื่ติศิม่า

    เ ม่�อ่เร็วๆ น่� ดิฉันักบัสาม่พยายามต์ดัสิน 
ใจวา่ล่กชายวยัเจด็ขวบขอ่งเราพร้อ่มรับ 

บพัติ์ศมาหร่อ่ไม่ เขาเป็นโรคอ่อ่ทิซู้ม เราจ้ง 
ไม่แน่ใจวา่เขาเขา้ใจพอ่จะรับผู้ดิชอ่บการ 
ต์ดัสินใจครั� งน่�หร่อ่ไม่ ในหนา้ 18 ท่าน 
จะไดอ่้่านหลายสิ�งท่�เราพิจารณ์าขณ์ะ 
พยายามทำาการต์ดัสินใจใหถุ้่กต์อ้่ง

  ในฐานะผู้่เ้ช่�ยวชาญิดา้นความพิการ 
ขอ่งศาสนจกัร ดิฉันัร้่วา่คนพกิารท่�ด่มากๆ  
หลายคนปรารถุนาจะร้่ส้กไดรั้บการยอ่ม 
รับท่�โบสถุ ์เราพด่กบัพ่�นอ้่งชายหญิิงท่ก 
คนขอ่งเราผู้่พ้ิการแบบใดแบบหน้�งและ 
กบัครอ่บครัวขอ่งพวกเขาวา่เรารักท่าน  
เราต์อ้่งการท่าน และเราประสงคจ์ะเร่ยน 
ร้่วธ่ิีปฏิิบติั์ศาสนกิจต่์อ่ท่านไดด่้ข้�น

  หลายบทความในฉับบัน่� ช่วยใหเ้ราเขา้ 
ใจความพิการและวธ่ิีท่�เราจะส่งเสริมให ้
ยอ่มรับความพิการเป็นส่วนหน้�งมากข้�น 
ในวอ่ร์ดและช่มชนขอ่งเรา:

    •    หนา้ 28: เอ่ล็เดอ่ร์พอ่ล บ่. ไพเพอ่ร์ 
แห่งสาวกเจด็สิบและเมลิสซูา ภรรยา 
ท่าน ม่บ่ต์รพกิาร ทั�งสอ่งใหค้วาม 

หวงัและกำาลงัใจแก่บิดามารดา
    •    หนา้ 21: ทา้ยบทความขอ่งดิฉันั  

ท่านจะพบแนวคิดเก่�ยวกบัวธ่ิีอ่ำานวย 
ความสะดวกใหส้มาชิกพิการได ้
ด่ข้�นในบทเร่ยนและการเร่ยกใน 
ศาสนจกัร

    •    หนา้ พ16: บิดามารดาสามารถุใช ้
เร่�อ่งน่� ใน เพ่ื่�อนเด็ก็  ช่วยใหบ่้ต์ร 
ธิีดาเห็นต์วัอ่ยา่งขอ่งการเป็นเพ่�อ่น 
กบัคนพิการ

    ขณ์ะท่�ท่านอ่่านฉับบัน่�  พ้งจดจำาวา่  
“ค่าขอ่งจิต์วญิิญิาณ์ยิ�งใหญ่ิในสายพระ 
เนต์รขอ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้” ( หลกัคำาสอ่นและ 
พนัธีสญัิญิา 18:10 ) เราสามารถุช่วยส่ง 
เสริมสภาพแวดลอ้่มท่�ม่ความรักและการ 
ยอ่มรับกนัในบา้นและในศาสนจกัรทั�งน่�  
เพ่�อ่ใหท่้กคนท่�อ่ยากมาและเป็นเหม่อ่น 
พระเยซู่ม่โอ่กาสนั�น

  ดว้ยความรัก
  เคท่ เอ่ด็นา สต่์ด
  ผู้่เ้ช่�ยวชาญิดา้นความพิการ แผู้นก

ฐานะป่โรหิต์และครอ่บครัว 

 การู้ป็ฏิิบัติศิาสึนกจิั 
ผ่่านการู้ป็รู้ะชุ่ม่ 

ศีลรู้ะลกึ

8

 การู้จัดัการู้โรู้คแพื่� 
อาหารู้ที่ี�โบสึถ์

  โด็ย ลิิซา แอนน์ ธอมพ์ื่สััน

22
 ความ่ติ�องการู้พื่เิศษ 

บที่เรีู้ยนพื่เิศษ
  เอล็ิเด็อร์์พื่อลิ บีี. 

ไพื่เพื่อร์์แลิะเมลิิสัซา 
ทีี. ไพื่เพื่อร์์

28

 บที่บาที่สึำาคญัของ 
ฐานะปุ็โรู้หิติในการู้ฟืื้� นฟ้ื้
เอล็ิเด็อร์์แกรี์ย์ อี. สัตีเวนสััน

12
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  5   การู้ฟืื้� นฟ้ื้ฐานะปุ็โรู้หิติแห่งอาโรู้น

    6   ภีาพื่แห่งศรัู้ที่ธา
   ลนีิ อ้อลิาอ้

  ลิน่เคยต่์อ่ส่ก้บัความร้่ส้กโกรธี แต่์พระกิต์ติ์ค่ณ์ขอ่งพระเยซู่คริสต์ช่์วยใหเ้ธีอ่
เปล่�ยนความโกรธีเป็นสนัติ์

    8   หลกัธรู้รู้ม่ของการู้ป็ฏิบิตัิศิาสึนกจิั
  การู้ป็ฏิิบัติิศาสึนกจิัผ่่านการู้ป็รู้ะชุ่ม่ศีลรู้ะลกึ

  การประช่มศ่ลระล้กใหโ้อ่กาสเราเช่�อ่มสมัพนัธ์ีและปฏิิบติั์ศาสนกิจต่์อ่ผู้่อ่้่�น

    12   บที่บาที่สึำาคญัของฐานะปุ็โรู้หิติในการู้ฟืื้� นฟ้ื้
   โด็ย เอล็ิเด็อร์์แกรี์ย์ อี. สัตีเวนสััน
   เพราะการนำาฐานะป่โรหิต์กลบัมาแผู้น่ดินโลก การฟ่ื้� นฟื้จ้่งเกิดข้�นได้

    18   ล้กพื่กิารู้ของดฉัินพื่รู้�อม่รัู้บบัพื่ติศิม่าหรืู้อไม่่?
   โด็ย เคทีี เอด็็นา สัตีด็
   ล่กชายขอ่งเราจะอ่ายค่รบแปดขวบ แต่์เราจะแน่ใจไดอ้่ยา่งไรวา่เขาพร้อ่มรับ
บพัติ์ศมา?

    22   การู้จัดัการู้โรู้คแพื่�อาหารู้ที่ี�โบสึถ์
   โด็ย ลิิซา แอนน์ ธอมพ์ื่สััน
   บางครั� งเราใชอ้่าหารเพ่�อ่แสดงความรัก แต่์ในกรณ่์ขอ่งคนท่�แพอ้่าหาร 
ร่นแรง การ์ไม่มี  อ่าหารเป็นการแสดงความรักไดเ้ช่นกนั

    28   ความ่ติ�องการู้พื่เิศษ บที่เรีู้ยนพื่เิศษ
   เอล็ิเด็อร์์พื่อลิ บีี. ไพื่เพื่อร์์แลิะเมลิิสัซา ทีี. ไพื่เพื่อร์์
   บ่ต์รสาวขอ่งเราม่ความต์อ้่งการพิเศษ เราไดเ้ร่ยนร้่จากเธีอ่มากกวา่ท่�เราคิด

    32   เสีึยงวสุิึที่ธิช่นยุคสุึดที่�าย
 คร่คนหน้�งไดย้นิเส่ยงขอ่งศาสดาพยากรณ์์ในสถุานท่�คาดไม่ถุ้ง ชายคนหน้�ง 
เล่อ่กระหวา่งงานอ่าช่พขอ่งเขากบัพระกิต์ติ์ค่ณ์ สาม่ภรรยาค่่หน้�งสวดอ่อ้่น 
วอ่นขอ่ใหบ่้ต์รท่�ยงัไม่เกิดปลอ่ดภยั การไปเยอ่่นพระวหิารทำาใหช้ายคนหน้�ง 
เปิดใจ

    36   บ�านเรู้า ครู้อบครัู้วเรู้า
  ของขวญัแห่งความ่รัู้ก

   โด็ย เฟธ เอสั. วตัสััน
   ขณ์ะสาม่ใหพ้รฐานะป่โรหิต์แก่บ่ต์รสาวต์วันอ้่ยขอ่งเราอ่ยา่งอ่่อ่นโยน  
ดิฉันัเห็นความรักขอ่งพระบิดาบนสวรรคเ์ป็นขอ่งขวญัิท่�ทรงมอ่บใหเ้รา

    38   จังติาม่เรู้าม่า: พื่รู้ะคมั่ภีร์ีู้ม่อรู้ม่อน
 บทความรายสปัดาห์เหล่าน่�จะช่วยสนบัสน่นการศ้กษาพระคมัภ่ร์มอ่รมอ่น 
ขอ่งท่านเด่อ่นน่�  

 คนหนุ่ม่สึาว 

   42   
การู้ใช่� ชี่วติิช่่วงออกเดที่  อ่าจน่ากลวั— 
แต่์ไม่จำาเป็นต์อ้่งเป็นเช่นนั�น อ่่านเร่�อ่ง 
ต่์างๆ จากหน่่มสาวคนอ่่�นๆ ท่� นำาเอา 
ความ่เครีู้ยดออกจัากการู้หาค่้นิรัู้นดร์ู้   
ไดส้ำาเร็จ

 เยาวช่น 

   50  
 เร่ยนร้่เก่�ยวกบั ป็รู้ะวตัิขิององค์การู้ 
เยาวช่นหญงิ   

 เดก็   

เพ่ื่�อนเด็ก็ 
  เรีู้ยนรู้้� เกี�ยวกับ  เอ่บิชและ 

 พื่บเพื่ื�อนๆ  จากเยอ่รมน่

 ภีาพื่ป็ก
  แก่ท่ีานเพ่ื่�อนผู้้� ร่์วมรั์บีใช้� ทัี�งหลิาย 

ของข�าพื่เจ้�า  โดย ลินดา เคอ่ร์ล่ย ์
คริสเต์น็เซ็ูน และไมเคิล มาลม์

เร่�อ่งสั�น

หม่วดต่ิางๆ

สึารู้บัญ

ความช่วยเหล่อ่สำาหรับ จ้งตามเร์ามา 
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บที่ความ่ดจิัทิี่ลัเท่ี่านั�นของเดอืนม่ถุินายน

 ติดิต่ิอเรู้า

  ส่งคำาถุามและคำาติ์ชมขอ่งท่านมาท่�  
liahona@ ChurchofJesusChrist .org

  ส่งเร่�อ่งราวขอ่งท่านมาท่�  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
หร่อ่ส่งไปรษณ่์ยม์าท่�: 
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
  Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA 

เลยีโฮนาดจิัทิี่ลั

 ค�นหาเพื่ิ�ม่เติมิ่

  ในแอ่ปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิต์ติ์ค่ณ์และท่�   
 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   ท่านสามารถุ:

    •  หาฉับบัปัจจ่บนั

    •  คน้พบเน่�อ่หาดิจิทลัเท่านั�น

    •  คน้หาฉับบัท่�ผู้า่นมา

    •  ส่งเร่�อ่งราวและคำาติ์ชมขอ่งท่าน

    •  บอ่กรับเป็นสมาชิกหร่อ่บอ่กรับเป็นสมาชิกเพ่�อ่ 
เป็นขอ่งขวญัิ

    •  ยกระดบัการศ้กษาดว้ยเคร่�อ่งม่อ่ดิจิทลั

    •  แบ่งปันบทความและวดิ่ทศันท่์�ช่�นชอ่บ

    •  ดาวนโ์หลดหร่อ่พิมพบ์ทความ

    •  ฟัื้งบทความท่�ท่านช่�นชอ่บ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอป็พื่ลเิคชั่นคลงัค�นคว�า
พื่รู้ะกติิติคุิณ

 การู้วางใจัในความ่ป็รู้ะที่บัใจัครัู้�งที่ี�สึอง 
และในการู้นำาที่างของพื่รู้ะวญิญาณ
   โด็ย มารี์ เนทีซ์เลิอร์์
   หญิิงสาวคนหน้�งในอ่อ่สเต์รเล่ยเล่าวา่ 
การใหโ้อ่กาสครั� งท่�สอ่งแก่คนๆ หน้�ง 
ทำาใหช่้วติ์เธีอ่ต่์างจากเดิมโดยสิ�นเชิง

 เขาติ�องการู้พื่รู้ฐานะปุ็โรู้หิติ 
ผ่ม่จัะที่ำาได�หรืู้อ?
   โด็ย โอเด็ลิ จ้อห์นสััน
   ชายหน่่มคนหน้�งเล่าวา่เขาเอ่าชนะความ
กลวัเร่�อ่งการใหพ้รฐานะป่โรหิต์อ่ยา่งไร

 สิึ�งที่ี�ความ่พื่กิารู้ของบุติรู้สึาวสึอนผ่ม่ 
เกี�ยวกบัพื่รู้ะคุณ
   โด็ย เจ้ฟฟรี์ย์   เอสั. แมค็เคลิลินั
   ค่ณ์พอ่่คนหน้�งใหข้อ้่คิดล้กซู้�งวา่พระค่ณ์ 
ขอ่งพระเยซู่คริสต์ใ์หค้วามหวงัแก่เขา 
ในสภาวการณ์์ต่์างๆ อ่ยา่งไร

การู้เป็็นโสึดเติอืนใจัให�ดฉัินวางใจัแผ่น 
ทัง้หมด ที่ี�พื่รู้ะผ้่�เป็็นเจั�าที่รู้งวางไว�ให�ดฉัิน
   โด็ย คริ์สัตินา คอทีเทีอร์อลิล์ิ
   หญิิงสาวคนหน้�งเล่าวา่เธีอ่พบความหวงั
ใหม่สำาหรับช่วติ์ต์นเอ่งอ่ยา่งไรในเม่�อ่สิ�ง
ต่์างๆ ไม่ไดเ้ป็นไปต์ามแผู้นท่�วางไว้
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 นิต์ยสารนานาชาติ์ขอ่งศาสนจกัรขอ่ง 
พระเยซู่คริสต์แ์ห่งวส่ิทธิีชนยค่ส่ดทา้ย  
ฉับบัพิมพภ์าษาไทย 
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นิวแมน, เอ่เดร่ยน โอ่ชวา, ไมเคิล ท่. ริงวด่, 
เวร์ิน พ่. สแต์นฟิื้ลล ์

 ผ้่�อำานวยการู้บริู้หารู้:  ริชาร์ด ไอ่. ฮ่ต์นั 

 ผ้่�อำานวยการู้ฝ่่ายนิติยสึารู้ศาสึนจักัรู้:  
อ่ลัเลน   อ่าร์. ลอ่ยบอ่ร์ก 

 ผ้่�จัดัการู้ฝ่่ายธุรู้กจิั:  การ์ฟื้ แคนนอ่น 
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การ์เรต์ต์ ์  เอ่ช. การ์ฟื้, จอ่น ไรอ่นั เจนเซ็ูน, 
แอ่รัน จอ่ห์นสนั, ชาร์ลอ่ต์ต์ ์ลาร์คาบาล, 
ไมเคิล อ่าร์. มอ่ร์ริส, อ่่ริค บ่. เมอ่ร์ดอ่กค,์ 
โจชวั   เจ. เพอ่ร์ก่ย,์ แจน พินโบโรห์, 
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 เพื่่�อเรียีนรี้�เพื่่�มเติม่เกี่ี�ยวกี่บักี่ารี 
ฟ่ื้�นฟ้ื้ฐานะปุุโรีหิต่ิและบทบาท 
จำำาเป็ุนของฐานะปุุโรีหิต่ิใหิ�ดู ้
บทความของเอ็ลเดูอรีแ์กี่รียี ์อี. 
สติเีวนสันเรี่�อง “ บทบาทสำาคญั
ของฐานะปุุโรีหิต่ิในกี่ารีฟ่ื้�นฟ้ื้ ” 
ในหิน�า 12

 “เสม่อ่นจากท่ามกลางนิรันดร,  
 สุึรู้เสีึยงของพื่รู้ะผ้่�ไถ่รัู้บสัึ�ง 
ป็ลอบป็รู้ะโลม่เรู้า, ขณะที่ี�ม่่าน 
เปิ็ดและเที่พื่ของพื่รู้ะผ้่�เป็็นเจั�า,  
ห่อหุ�ม่ด�วยรัู้ศม่ภีีาพื่ลงม่า,   
และมอ่บข่าวสารท่�รอ่คอ่ย 
ดว้ยใจจดจ่อ่, และกญ่ิแจทั�ง 
หลายขอ่งพระกิต์ติ์ค่ณ์แห่ง 
การกลบัใจ ป่ติ์นกั! พิศวงนกั!  
ประหลาดใจนกั!”

ออลเิวอร์ู้ คาวเดอรีู้ ใน โจัเซึฟื้ สึม่ธิ—
ป็รู้ะวตัิ ิ1:71 หม่ายเหตุิ; เน�นติวัเอน

  วีดิ็ทัีศน์พื่ร์ะคัมภีีร์์ไบีเบิีลิแสัด็ง 
ภีาพื่ยอห์นผู้้�ถวายบัีพื่ติศมาให�  
บัีพื่ติศมาพื่ร์ะเยซ้คริ์สัต์ 

  ออลิิเวอร์์ คาวเด็อรี์อย้่กับีโจ้เซฟ  
สัมิธในปีี 1836 ด็�วยเม่�อกญุแจ้ 
ฐานะปุีโร์หิตได็�รั์บีการ์ฟ่� นฟ้ใน 
พื่ร์ะวิหาร์เคิร์์ทีแลินด์็ 

  แม่นำ�าซัสัเควฮันนาทีี�ฮาร์์โมนีย์  
เพื่นซิลิเวเนียใกลิ�สัถานทีี� 
ซ่�งโจ้เซฟ สัมิธกับีออลิิเวอร์์ 
คาวเด็อรี์รั์บีบัีพื่ติศมาเม่�อวนัทีี� 
15 พื่ฤษภีาคม ค.ศ. 1829

การฟ่ื้� นฟื้ฐ่านะป่โรหิต์แห่งอ่าโรน

 “ผู้้�ส่งสารซู้�งมาเยอ่่น 

เราในโอ่กาส 

น่�และประสาท 

ฐานะป่โรหิต์น่�  

แก่เรา, กล่าววา่ ชื่�อของท่ี่านคอื 

ยอห์น, คนเดยีวกบัที่ี�เรีู้ยกว่า 

ยอห์นผ้่�ถวายบัพื่ติศิม่าในภีาค 

พื่นัธสัึญญาใหม่่,  และวา่ท่าน 

กระทำาภายใต์ก้ารนำาขอ่งเปโต์ร,  

ยากอ่บ และยอ่ห์น, ผู้่ถุ่้อ่กญ่ิแจ 

ทั�งหลายขอ่งฐานะป่โรหิต์แห่ง 

เมลค่เซูเดค”

   โจัเซึฟื้ สึม่ธิ ใน  โจัเซึฟื้ สึม่ธิ— 
ป็รู้ะวตัิ ิ1:72; เน�นติวัเอน
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  ลนีิ อ้อลิาอ้
  ซาไวอี ซามวั

 ลนี่เคยติอ่ส้�กี่บัความรี้�สึกี่โกี่รีธและความใจำรี�อน 
ของเธอ แติเ่ม่�อเธอกัี่บสามเีข�ารีว่มศาสนจำกัี่รี 
ของพื่รีะเยซู้ครีส่ติแ์หิง่วสุ่ทธช่นยคุสุดูท�าย  
ลนี่รี้�สึกี่วา่ความรี้�สึกี่เหิลา่นั�นหิายไปุเม่�อเธอ 
ดูำาเน่นชีวต่ิติามพื่รีะกี่ต่ิติค่ณุ
   เลสึล ีนิลส์ึสัึน, ช่่างภีาพื่ 

ภีาพื่แห่งศรัู้ที่ธา

  ดิฉันัเริ�มศ้กษาพระกิต์ติ์ค่ณ์และเร่ยนร้่ผู้า่น 
คำาสอ่นขอ่งศาสนจกัรวา่พระเยซู่ทรงรักเดก็ๆ  
พระอ่งคท์รงเมต์ต์าพวกเขาเสมอ่

  ดิฉันัเริ�มพยายามเป็นเหม่อ่นพระเยซู่มากข้�น  
ต์อ่นน่� ดิฉันัพยายามรักสมาชิกท่กคนในครอ่บ 
ครัวมากข้�น ใชเ้วลากบัพวกเขามากข้�นและใช ้
เวลาเร่ยนร้่ถุ้งความต์อ้่งการขอ่งพวกเขามากข้�น  
เราอ่่านพระคมัภ่ร์เป็นครอ่บครัวและสวดอ่อ้่น 
วอ่นดว้ยกนัท่กค่น

  ต์อ่นน่�ใจดิฉันัอ่่อ่นลงมาก ดิฉันัร้่ส้กม่ความ 
รัก สนัติ์ และความส่ขมากข้�นในบา้นเม่�อ่เราทำา 
ต์ามคำาสอ่นขอ่งพระเยซู่คริสต์ ์ดิฉันัสำาน้กค่ณ์ 
ต่์อ่พระกิต์ติ์ค่ณ์ท่�ช่วยใหดิ้ฉันัเร่ยนร้่วธ่ิีเป็น 
ภรรยา มารดา และค่ณ์ยา่ค่ณ์ยายท่�ด่ข้�น  



 ค�นคว�าเพื่ิ�ม่เติมิ่

     ด่ขอ้่ม่ลเพิ�มเติ์มเก่�ยวกบัเสน้ทาง 
แห่งศรัทธีาขอ่งลิน่และภาพถุ่าย 
เพิ�มเติ์มในคลงัคน้ควา้พระกิต์ติ์ค่ณ์ 
หร่อ่ฉับบัอ่อ่นไลนข์อ่งบทความ 
น่� ท่�   ChurchofJesusChrist   .org/ 
 go/   6206 

     อ่่านท่�เอ่ล็เดอ่ร์น่ล แอ่ล. แอ่นเดอ่ร์
เซ็ูนสอ่นวา่ความรักท่�เราม่ต่์อ่ 
พระเจา้ดลใจเราใหเ้ป็นคนด่ข้�น 
อ่ยา่งไร:   ChurchofJesusChrist 
 .org/   go/   6207     



8 เล่ยโฮนา

     ก ารประชุมุศีีลระลกึเป็นเวลาสำำาหรบัการบำารงุเลี �ยงทางวญิญาณ 
และการไตรต่รองส่ำวนตวัเกี�ยวกบัพระผู้้�ชุ่วยให�รอดและการชุดใชุ� 
ของพระองค์ ์ขณะรบัส่ำวนศีีลระลึกแตล่ะสัำปดาห ์เราจรรโลงใจกัน  
(ด ้ หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 84:110 ) แตบ่างค์นในวอรด์และ 

สำาขาของเรามาพร�อมภาระอนัหนักหน่วงหรอืไมม่าเลย
  ตอ่ไปนี�เป็นโอกาสำเล็กๆ น�อยๆ ให� ใชุ�ชัุ�วโมงศัีกดิ�สิำทธิ�นั�นปฏิบัิตศิีาสำนกิจ 

ตอ่ผู้้�อื�นและทำาให�เกดิการเปลี�ยนแปลงที�ดี ในชีุวติพวกเขา

   ช่่วยที่ำาให�การู้ป็รู้ะชุ่ม่ศีลรู้ะลกึดขีึ�นสึำาหรัู้บคนที่ี�ท่ี่านป็ฏิิบัติศิาสึนกจิั
  ขั �นแรกในการฝึึกปฏิบัิตศิีาสำนกิจค์อืทำาค์วามร้�จกับคุ์ค์ลหรอืค์รอบค์รวั 

และค์วามต�องการของพวกเขา อาจมหีลายวธิทีี�ทา่นสำามารถชุ่วยทำาให�การประชุมุ 
ศีีลระลกึของพวกเขาเป็นประสำบการณ์นมสัำการที�ดขีึ �นโดยเพยีงแค์เ่รยีนร้� 
เกี�ยวกบัพวกเขามากขึ �น

การ์ปีร์ะชุ้มศีลิร์ะล่ิกให�โอกาสัเช่้�อมสััมพื่ันธ์ 
แลิะปีฏิิบัีติศาสันกิจ้ต่อผู้้�อ่�น

 หลกัธรู้รู้ม่ของการู้ป็ฏิิบัติศิาสึนกจิั

  การปฏิิบติั์ศาสนกิจ 
ผู้า่นการประช่ม 
ศ่ลระล้ก 
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10 เล่ยโฮนา

  สำำาหรบัมนิดี � มารดาสำาวของลก้แฝึดวยัหดัเดนิ ค์วามพยายามอยา่งเรยีบงา่ย 
ของซิิสำเตอรผ์ู้้�ปฏิบัิตศิีาสำนกจิของเธอทำาให�ประสำบการณ์ในการประชุมุศีีลระลกึ 
ทกุสัำปดาหข์องเธอเกดิค์วามแตกตา่งอย่างมาก

  “เพราะตารางงานของสำาม ีดฉัิันจงึต�องพาลก้สำาวฝึาแฝึดมาโบสำถ์เองทกุ 
อาทติย”์ มนิดี �อธบิาย “ดฉัิันหนักใจจรงิๆ ที�ต�องพยายามทำาให�ลก้แฝึดวยัหดัเดนิ 
อย้นิ่�งได�ตลอดการประชุมุศีีลระลกึ แตซิ่ิสำเตอรผ์ู้้�ปฏิบิตัศิีาสำนกิจของดฉัิัน 

รบัภาระชุ่วยเหลือดฉัิัน
  “เธอนั�งกบัเราและชุ่วยดฉัิันดแ้ล 

ลก้สำาวทกุอาทติย ์การมเีธอนั�งอย้ ่
ใกล�ๆ  สำำาค์ญัตอ่ดฉัิันมากและทำาให� 
ดฉัิันค์ลายกงัวลได�จรงิๆ ในชุ่วงที� 
ลก้แผู้ลงฤทธิ�หรอืวุน่วาย ดฉัิันค์ดิ 
วา่เธอค์งไมร่้�วา่การกระทำาของเธอมี
ผู้ลตอ่ดฉัิันมากเพยีงใดในชุ่วงเวลา

นี�ของชีุวติ เธอมองเห็นค์วามต�องการของค์ณุแมว่ยัสำาวอยา่งดฉัิันที�เต็มไปด�วย 
ค์วามวติกกงัวล และเธอชุ่วยทำาให� โบสำถเ์ป็นสำถานที�สำงบสุำขสำำาหรบัเราทกุค์น”              

 แนวคดิที่ี�จัะช่่วยเหลอืผ้่�ม่คีวาม่ติ�องการู้เฉพื่าะด�าน
   •    หาร่อ่กบัผู้่น้ำาโควรัมเอ่ล็เดอ่ร์และผู้่น้ำาสมาคมสงเคราะห์เก่�ยวกบัความ

ต์อ้่งการขอ่งสมาชิก
   •    ผู้่น้ ำาวางแผู้นคำาปราศรัยในการประช่มศ่ลระล้กเพ่�อ่ช่วยต์อ่บรับความ 

ต์อ้่งการขอ่งสมาชิก หากคนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจจะไดป้ระโยชนจ์าก 
การฟัื้งข่าวสารเร่�อ่งใดเร่�อ่งหน้�ง จงบอ่กใหผู้้่น้ำาขอ่งท่านทราบ

   •    หากท่านร้่วา่ความพิการหร่อ่โรคแพอ้่าหารทำาใหบ้างคนไม่ไดรั้บพร 
ขอ่งศ่ลระล้ก ขอ่รายละเอ่่ยดจากพวกเขาและสิ�งท่�จะอ่ำานวยความ 
สะดวกไดเ้พ่�อ่ปรับปร่งประสบการณ์์ในการนมสัการขอ่งพวกเขา  
บอ่กขอ้่ม่ลน่� กบัผู้่น้ำาขอ่งท่าน 1 

   •    หากคนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจหร่อ่คนท่�ท่านร้่จกัป่วยอ่ย่บ่า้น ไม่วา่จะ 
ถุาวรหร่อ่ชั�วคราว ใหถุ้ามอ่ธิีการวา่จะใหศ่้ลระล้กพวกเขาท่�บา้นได ้
หร่อ่ไม่ ท่านอ่าจจะจดบนัท้กระหวา่งการประช่มศ่ลระล้กและแบ่งปัน 
ใหพ้วกเขาทางโทรศพัท ์ผู้า่นอ่่เมล หร่อ่ดว้ยต์นเอ่ง

   •    หากคนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจม่ล่กเลก็ ท่านสามารถุใหค้วามช่วยเหล่อ่
พวกเขาระหวา่งการประช่มศ่ลระล้ก

   •    หากคนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจมาการประช่มศ่ลระล้กไม่บ่อ่ย พยายาม 
เขา้ใจและคิดหาวธ่ิีท่�ท่านจะช่วยได ้หากพวกเขาต์อ้่งการรถุรับส่ง 
ท่านอ่าจเอ่่�อ่เฟ่ื้� อ่ขบัรถุรับส่ง หากพวกเขาร้่ส้กวา่ครอ่บครัวไม่สนบั
สน่น ท่านอ่าจจะชวนพวกเขามานั�งกบัท่าน ท่านจะเช่�อ่เชิญิเป็นพิเศษ 
เพ่�อ่ช่วยใหพ้วกเขาร้่ส้กวา่เราต์อ้่นรับและต์อ้่งการใหพ้วกเขาเขา้ร่วม 
การประช่มศ่ลระล้ก

 จัำาไว�ว่าการู้กรู้ะที่ำาที่ี�เรีู้ยบง่ายม่ผี่ลม่ากม่าย
  เมื�อพด้เรื�องการปฏิบิตัศิีาสำนกิจ ซิิสำเตอรจ์นี บ.ี  

บงิแฮม ประธานสำมาค์มสำงเค์ราะหส์ำามญัสำอนวา่  
“บางค์รั �งเราค์ดิวา่เราต�องทำาสิำ�งใหญ่โตและเกง่กาจ 
จงึจะ ‘นับ’ เป็นการรบัใชุ�เพื�อนบ�านของเรา ทวา่การ 
กระทำาที�เรยีบงา่ยของการรบัใชุ�สำามารถส่ำงผู้ลอนัลกึซึิ �ง 
ตอ่ผู้้�อื�น—และตวัเราเอง” 2 

  ในวอรด์เล็กๆ แหง่หนึ�งในเบลเยียม เอวติามกัจะ 
เอื �อเฟืื้�อแปลให�ผู้้�มาเยอืนและสำมาชิุกที�พด้ภาษา 

สำเปนในระหวา่งการประชุมุของศีาสำนจกัร ค์รั �งหนึ�ง 
เอวติาได�ร้�จกักับค์นหนึ�งจากสำาธารณรฐัโดมินิกนัที� 
กำาลงัเรยีนร้�เกี�ยวกบัศีาสำนจกัร เขาร้�ภาษาองักฤษบ�าง  
แตภ่าษาสำเปนเป็นภาษาแมข่องเขา เอวติาจงึชุ่วย 
แปลให�เขาอยา่งเงยีบๆ ในการประชุมุศีีลระลึกเพื�อให� 
เขาร้�สึำกอุน่ใจมากขึ �น

  “บางค์รั �งการแปลจะทำาให�วนัสำะบาโตของดฉัิันวุน่ 
วายสัำกหน่อย” เอวติากลา่ว “แตก่ารทำาตามการกระตุ�น 
เตอืนให�ถามค์นอื�นๆ วา่พวกเขาต�องการลา่มหรอืไม ่
ทำาให�ดฉัิันร้�สึำกถึงปีตแิละอบอุน่ใจที�ร้�วา่ตวัเอง 
สำามารถชุ่วยให�พวกเขาร้�สึำกถึงพระวญิญาณและมี 
ค์วามสุำขกบัการประชุมุของพวกเขา”
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สำาคญัที�ติ�องแน่ใจำวา่ทกุี่คนที�เข�า 

รีว่มกี่ารีปุรีะชุมศลีรีะลกึี่รี้�สึกี่ถึงึ 
กี่ารีติ�อนรีบัและไดู�รีบักี่ารีบำารีงุ 
เลี �ยงทางวญ่ญาณ

 แนวคดิที่ี�จัะช่่วยเหลอืผ่่านการู้กรู้ะที่ำาที่ี�เรีู้ยบง่าย
   •    พด่ค่ยกบัผู้่น้ำาขอ่งท่านเพ่�อ่ใหร้่้วา่ใครอ่าจต์อ้่ง 

การใหรั้บใชเ้ป็นพิเศษในระหวา่งการประช่ม 
ศ่ลระล้ก หร่อ่หากท่านร้่วา่ม่คนท่�ต์อ้่งการ 
ท่านต์อ้่งแน่ใจวา่ผู้่น้ำาขอ่งท่านทราบเร่�อ่งน่�

   •    นั�งเง่ยบๆ ขณ์ะรอ่การประช่มเริ�ม น่�จะช่วย  
“ใจท่�ชอ่กชำ�าและวญิิญิาณ์ท่�โศกเศร้าขอ่ง 
ผู้่ค้นรอ่บขา้ง” 3  ผู้่ต้์อ้่งการสนัติ์ส่ขท่�มาจาก 
ความคารวะในสถุานท่�ศกัดิ� สิทธิี�

   •    ในวนัอ่าทิต์ยอ์่ดอ่าหาร ท่านอ่าจจะอ่่ทิศการ 
อ่ดอ่าหารและการสวดอ่อ้่นวอ่นขอ่งท่านให ้
คนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจผู้่อ้่าจต์อ้่งการ 
การปลอ่บโยนมากเป็นพิเศษ

   •    สวดอ่อ้่นวอ่นใหร้่้วา่ม่ใครจะไดป้ระโยชน ์
จากท่านถุา้ท่านนั�งขา้งๆ หร่อ่นั�งใกลพ้วกเขา 
ระหวา่งการประช่มศ่ลระล้กหร่อ่ไม่ หร่อ่ม่ 
วธ่ิีอ่่�นท่�ท่านจะช่วยไดห้ร่อ่ไม่

 แนวคดิที่ี�จัะป็ฏิิบัติ ิ
ศาสึนกจิัต่ิอสึม่าชิ่กใหม่่ 
หรืู้อสึม่าชิ่กที่ี�กลบัม่า

   •    เม่�อ่ท่านจะเป็นผู้่ ้
พด่ในการประช่ม
ศ่ลระล้ก ท่านอ่าจจะชวนเพ่�อ่นๆ ครอ่บครัว และคนอ่่�นๆ มาฟัื้ง 
ข่าวสารขอ่งท่าน

   •    ท่านสามารถุมอ่งหาและต์อ้่นรับคนท่�นั�งอ่ย่ค่นเด่ยวหร่อ่คนท่�อ่าจ 
ต์อ้่งการความช่วยเหล่อ่ ถุามวา่ท่านจะนั�งดว้ยไดไ้หมหร่อ่ชวน 
พวกเขามานั�งกบัท่าน

   •    เม่�อ่จบการประช่ม ท่านอ่าจจะชวนคนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจและ 
คนอ่่�นๆ มากิจกรรมศาสนจกัรครั� งต่์อ่ไป ไปพระวหิาร หร่อ่ไป 
งานสงัสรรค์

   •    หากคนท่�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจเขา้ร่วมการประช่มศ่ลระล้กแต่์ไม่ได ้
มาการประช่มระยะหน้�งแลว้ ท่านสามารถุถุามวา่พวกเขาม่คำาถุาม 
เก่�ยวกบัสิ�งท่�สอ่นหร่อ่ไม่ บอ่กพวกเขาวา่พวกเขาถุามท่านได ้
ท่กเม่�อ่หากม่คำาศพัท ์เร่�อ่งราว หร่อ่หลกัคำาสอ่นท่�พวกเขาไม่เขา้ใจ  
ท่านสามารถุคน้หาคำาต์อ่บดว้ยกนัหากจำาเป็น  ◼
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 การู้ป็รู้ะชุ่ม่ศีลรู้ะลกึสึาม่ารู้ถเป็็นสึถานที่ี�ติ�อนรัู้บทุี่กคน
  ประธานโจเซิฟื้ ฟิื้ลดงิก ์สำมธิ (1876–1972) สำอนวา่ “การประชุมุศีีล 

ระลกึเป็นการประชุมุศัีกดิ�สิำทธิ�ที�สุำดและบรสุิำทธิ�ที�สุำดของการประชุมุทั �ง 

หมดของศีาสำนจกัร” 4  เพราะเหตนีุ�จงึสำำาค์ญัที�ต�องทำาให�แน่ใจวา่ทกุค์นที�เข�า 

รว่มการประชุมุศีีลระลกึร้�สึำกถึงการต�อนรบัและได�รบัการบำารงุเลี �ยงทาง 
วญิญาณ—โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งสำมาชิุกใหม่หรอืสำมาชิุกที� ไม่ได�เข�ารว่มมา 
ระยะหนึ�งแล�ว

  เมราเนียจากนิวเซิาทเ์วลส์ำ ออสำเตรเลยีเป็นเพื�อนกับสำตรคี์นหนึ�งที�กำาลงั 

เรยีนร้�เกี�ยวกบัศีาสำนจกัรในวอรด์ของเธอ “เธอกลายเป็นเพื�อนรกัค์นหนึ�ง 

ของดฉัิันตอนนี�” เมราเนียกลา่ว “ดฉัิันชุอบนั�งกับเธอในการประชุมุศีีลระลกึ 
ทกุอาทติย ์และถามเธอเสำมอวา่เป็นอยา่งไรบ�างและมอีะไรที�ดฉัิันจะชุ่วยเธอ 
ได�บ�าง” ไมน่านหลังจากนั�นเพื�อนของเมราเนียก็รบับพัตศิีมา ค์วามพยายาม 
ของสำมาชิุกวอรด์กบับรรยากาศีที�อบอุน่ในการประชุมุศีีลระลกึมบีทบาท 
สำำาค์ญัมากในการตดัสิำนใจของเธอ 
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         เ มื�อถงึเดอืนเมษายนปี 1829 โจเซิฟื้ สำมธิได�รบัการเยอืนจากสำวรรค์ม์าแล�วเกอืบหนึ�ง 
ทศีวรรษ พระบดิาและพระบตุรทรงปรากฏิตอ่ทา่นในปี 1820 ในป่าใกล�บ�านเมื�อทา่นอายุ  
14 ปี (ด ้โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ1:5–17)1  การเยอืนค์รั �งแรกของเทพโมโรไนเกิดขึ �นในปี 

1823 ตามด�วยการเยอืนปีละค์รั �งซึิ�งระหวา่งนั�นโมโรไนสำอนและแนะนำาโจเซิฟื้จนถึงปี 1827 
เมื�อท่านได�รบับนัทกึโบราณที�เขยีนไว�บนแผู้น่จารกึซึิ�งจะกลายเป็นพระค์มัภรีม์อรมอน  

(ด ้โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ1:30–54)
  อยา่งไรก็ตาม เป็นเวลา 18 เดอืนหลงัจากได�รบัแผู้น่จารกึ โจเซิฟื้แปลบนัทกึลำาบากมาก 

เพราะการกอ่กวนจากค์นในท�องที� การเปลี�ยนค์นจดค์ำาแปลหลายค์รั �ง และการส้ำญเสีำย 
ต�นฉับบับางส่ำวน ชุ่วงนั�นโจเซิฟื้ท�อแท�และเจ็บปวด (ด ้โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ1:58–62; 
หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 3)

  แตท่กุอยา่งเปลี�ยนไป ในเดอืนเมษายนปี 1829 เมื�อค์รส้ำอนหนังสืำอชืุ�อออลิเวอร ์ค์าวเดอรี
มาเป็นค์นจดค์ำาแปลเต็มเวลาให� โจเซิฟื้ ส่ำงผู้ลให�การแปลพระค์มัภรีม์อรมอนตอ่จากนั�นเรว็
ขึ �นมาก

  หลังจากใชุ�เวลาไปมากในชุ่วงฤดใ้บไม�รว่งปี 1828 ทำาฟื้ารม์ของทา่นในฮาร์ โมนีย ์เพนซิิลเวเนีย 
เพื�อหาเลี �ยงค์รอบค์รวั โจเซิฟื้หนักลบัมาเอาใจใส่ำเต็มที�ตอ่การแปลพระค์มัภรีม์อรมอน 

ในปี 1829 เอ็มมา ภรรยาของโจเซิฟื้กบัแซิมวิเอลน�องชุายของท่านทำาหน�าที�เป็นค์นจด 
ค์ำาแปลในชุ่วงสัำ�นๆ ระหวา่งนั�นออลเิวอร ์ค์าวเดอรพีกัอย้ท่ี�บ�านบดิามารดาของโจเซิฟื้  
สำมธิในนิวยอรก์

  พอทราบเรื�องแผู้น่จารกึและการแปล ออลเิวอรเ์กดิค์วามสำนใจและปรารถนาจะร้�วา่สิำ�งเหล่า 
นี�มาจากพระผู้้�เป็นเจ�าหรอืไม ่“ค์นืหนึ�งหลงัจากเข�านอนเขาทล้ถามพระเจ�าเพื�อร้�วา่สิำ�งเหลา่
นี�จรงิหรอืไม”่ โจเซิฟื้บนัทกึ “และพระเจ�าทรงแสำดงให�ประจกัษ์ตอ่เขาวา่จรงิ” 2 

 โดย เอล็เดอร์ู้ 
แกรีู้ย์ อ.ี สึติเีวนสัึน

  แห่งโควรัม 
อ่คัรสาวกสิบสอ่ง บทบาทสำาคญั 

ของฐานะปุุ โรีห่ิติ   

ในการฟ่ื้� นฟื้่

หากไมน่ำาฐานะปุโรหติกลบัมาแผู้น่ดนิโลก การฟืื้�นฟ้ื้ค์งเกดิ
ขึ �นไม่ได�
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  ออลเิวอรเ์ดนิทาง 140 ไมล ์(225 กิโลเมตร) มาพบโจเซิฟื้ที�ฮาร์ โมนียท์นัท ี 
ออลเิวอรเ์ป็นค์ำาตอบการสำวดอ�อนวอนของโจเซิฟื้ สำองวนัหลงัจากพบกันใน
เดอืนเมษายน การแปลพระค์มัภรีม์อรมอนดำาเนินตอ่ไปอยา่งรวดเรว็จนเกอืบ
เสำรจ็สำมบร้ณ์อยา่งน่าประหลาดในวนัทำางานประมาณ 60 ถงึ 65 วนั การแปล
ทั �งหมดเสำรจ็สำมบร้ณ์ราววนัที� 30 มถินุายน

  ศีาสำดาพยากรณ์โจเซิฟื้อาจเห็นวา่งานทั �งหมดของทา่นใกล�เสำรจ็สำมบร้ณ์ 
โดยทำาตามค์ำาสัำ�งของทต้สำวรรค์์ ให�แปลและจดัพมิพบ์นัทกึโบราณ เวลานั�นทา่น 
ศีาสำดาพยากรณ์ ไม่ร้�วา่ทา่นยงัทำางานไมเ่สำรจ็แตเ่พิ�งเริ�มบทบาทพื �นฐานของ 

ทา่นในการฟืื้�นฟ้ื้พระกติตคิ์ณุ 
ของพระเยซิค้์รสิำต์

  มเีพยีงไมก่ี�เหตกุารณ์ในประวตัิ
ศีาสำตรส์ำำาค์ญัเทยีบเทา่สิำ�งที�เกดิขึ �น 

ในฤดใ้บไม�ผู้ลปีิ 1829 ออลเิวอรพ์ด้ 
ถงึชุ่วงเวลาอนัน่าทึ�งนี�ของการฟืื้�นฟ้ื้ 

วา่เขา “จะไมม่วีนัลืมเวลาเหล่านั�น 
เลย” (  โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ1:71   
หมายเหต)ุ นอกจากปาฏิหิารยิข์อง 
การแปลพระค์มัภรีม์อรมอนแล�ว 

ไมน่านนักเหลา่เทพมาปรากฏิและประสำาทสิำทธอิำานาจฐานะปุโรหติให� โจเซิฟื้กบั 
ออลเิวอร ์ชุ่วงการเปิดเผู้ยนี�ของการแปลและการฟืื้�นฟ้ื้เปลี�ยนทศิีทางและขยาย 

ทศัีนะของโจเซิฟื้และป้ทางให�จดัตั �งศีาสำนจกัรอย่างเป็นทางการในอีกหนึ�งปีตอ่มา

   การู้ฟืื้� นฟ้ื้ฐานะปุ็โรู้หิติแห่งอาโรู้น
  ขณะแปลพระค์มัภรีม์อรมอน โจเซิฟื้และออลเิวอรพ์บข�อค์วามหลายข�อเกี�ยว 

กบับพัตศิีมาและสิำทธอิำานาจ โจเซิฟื้ทราบมากอ่นแล�ววา่ “พระเจ�า [จะ] ทรง 
มอบฐานะปุโรหิตศัีกดิ�สิำทธิ� ให�บางค์น” 3  วนัที� 15 พฤษภาค์ม ค์.ศี. 1829 โจเซิฟื้ 
กบัออลเิวอรป์ลกีตวัเข�าไปในที�เงยีบสำงดัในสำวนเมเปิลใกล�บ�านเพื�อ “สำวดอ�อน 
วอนทล้ถามพระเจ�าเกี�ยวกบัพระประสำงค์ท์ี�ทรงมตีอ่ข�าพเจ�า”4

  ขณะสำวดอ�อนวอน สุำรเสีำยงของพระผู้้� ไถร่บัสัำ�งปลอบประโลมทา่นทั �งสำอง “ขณะ 
ที�มา่นเปิดและเทพของพระผู้้�เป็นเจ�า, ห่อหุ�มด�วยรศัีมภีาพลงมา, และมอบขา่ว 
สำารที�รอค์อยด�วยใจจดจอ่, และกุญแจทั �งหลายของพระกติตคิ์ณุแหง่การกลับใจ”  
(  โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ1:71  หมายเหต)ุ เทพแนะนำาตวัทา่นวา่ค์อืยอหน์ “ค์นเดยีว 
กบัที�เรยีกวา่ยอหน์ผู้้�ถวายบพัตศิีมาในภาค์พันธสัำญญาใหม,่ และวา่ทา่นกระทำา 
ภายใต�การนำาของเปโตร, ยากอบ และยอหน์” (  โจเซิฟื้ สำมิธ—ประวตั ิ1:72 )

  โจเซิฟื้กบัออลิเวอรค์์กุเขา่ขณะยอห์นผู้้�ฟืื้�นค์นืชีุวติแล�ววางมอืบนศีีรษะ 
ทา่นทั �งสำองและประสำาทฐานะปุโรหติแหง่อาโรน “ซึิ�งถอืกญุแจทั �งหลายแหง่ 
การปฏิบัิตขิองเหล่าเทพ, และของพระกติตคิ์ณุแหง่การกลบัใจ, และของ 
บพัตศิีมาโดยลงไปในนำ �าทั �งตวัเพื�อการปลดบาป” (  โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ1:69 ; 
ด ้ หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 13:1  ด�วย) ทา่นทั �งสำองได�รบัสัำญญาวา่จะ 

ประสำาทสิำทธอิำานาจฐานะปุโรหติให�พวกทา่นเพิ�ม 
เตมิ “ ในเวลาที�ถก้ต�อง” โจเซิฟื้ถก้กำาหนดให�เป็น  
“เอ็ลเดอรค์์นแรกของศีาสำนจกัร, และ เขา (ออลเิวอร ์ 
ค์าวเดอร)ี ค์นที�สำอง” (  โจเซิฟื้ สำมธิ—ประวตั ิ
1:72 ) ยอหน์บอกท่านทั �งสำองให�บพัตศิีมากนั—
โจเซิฟื้ให�บพัตศิีมาออลเิวอรก์อ่น จากนั�นออลเิวอร ์
ให�บพัตศิีมาโจเซิฟื้

  วนันั�นทั �งสำอง “ ไปที�นำ �า” รมิฝั่� งแมน่ำ �าซัิสำเค์วฮันนา 
เพื�อรบับพัตศิีมา และ “ถก้บังค์บัให�เก็บค์วามลบั 
เรื�องการที� [พวกทา่น] ได�รบัฐานะปุโรหติและรบั 
บพัตศิีมา, เนื�องจากวญิญาณของการขม่เหงซึิ�งแสำดง 
ตนให�ประจกัษ์แล�วในละแวกนั�น” (  โจเซิฟื้ สำมิธ— 
ประวตั ิ1:74 ) แมน่ำ �าสำายนั�นเป็นเสำ�นทางหลกัสำำาหรบั 
การพาณิชุยแ์ละการค์มนาค์มในชุ่วงนำ �าขึ �นเมื�อฤด ้
ใบไม�ผู้ลทิี�มเีรอืสัำญจรไปมาไมข่าดสำาย เป็นไปได�วา่ 
โจเซิฟื้กบัออลเิวอรร์อจนหลงัจากตะวนัตกดนิหรอื 
ฉัวยโอกาสำขณะกระแสำนำ �าขึ �นและพบสำถานที�เงยีบ 
สำงบบนที�ราบซึิ�งนำ �าทว่มถงึ 5 

นอกี่จำากี่ปุาฏิห่ิารีย่ข์องกี่ารีแปุล 
พื่รีะคมัภีรีีม์อรีมอนแล�ว ไม่นาน 
เหิลา่เทพื่ก็ี่มาปุรีากี่ฏิและ 
ปุรีะสาทส่ทธอ่ำานาจำฐานะ 
ปุุโรีหิต่ิใหิ� โจำเซูฟื้กี่บัออล่เวอรี์
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  หลังจากให�บัพตศิีมากนั โจเซิฟื้แตง่ตั �งออลเิวอรส่้์ำฐานะปุโรหติแหง่อาโรน  
ตอ่จากนั�นออลเิวอรแ์ตง่ตั �งโจเซิฟื้ตามที�เทพบญัชุา ประธานโจเซิฟื้ ฟิื้ลดงิก ์ 
สำมธิสำอนวา่จำาเป็นต�องยนืยนัการแตง่ตั �งค์รั �งแรกที� ได�รบัภายใต�มอืยอหน์ผู้้�ถวาย 
บพัตศิีมาอีกค์รั �งหลงัทั �งสำองรบับพัตศิีมาเพื�อ “ผนึกี่  พรเหลา่นั�นอีกค์รั �งตาม 
ลำาดบัที�ถก้ต�อง” 6 

    การู้ฟืื้� นฟ้ื้ฐานะปุ็โรู้หิติแห่งเม่ลคเีซึเดค
  เรามรีายละเอียดน�อยกวา่เกี�ยวกบัการเยอืนของเปโตร ยากอบ และยอห์นตอ่ 

โจเซิฟื้และออลิเวอรเ์พื�อฟืื้�นฟ้ื้ฐานะปุโรหติแหง่เมลค์เีซิเดค์ การตคี์วามไปตา่งๆ  
นานาตามเรื�องราวจากค์วามทรงจำาทำาให�ค์ดิวา่เหตกุารณ์น่าจะเกดิในชุ่วงฤด ้
ใบไม�ผู้ลปีิ 1829 น่าจะปลายเดอืนพฤษภาค์มหรอืมถินุายนจนถึงอกีหลายเดอืน 
หลังจากนั�น 7  โจเซิฟื้และออลเิวอร์ ไมเ่ค์ยระบวุนัที�เปโตร ยากอบ และยอหน์ 
มาปรากฏิเหมือนระบุวนัที�ยอหน์ผู้้�ถวายบพัตศิีมาฟืื้�นฟ้ื้ฐานะปุโรหติแหง่อาโรน  
เป็นเพราะตอนแรกๆ พวกทา่นอาจไมเ่ข�าใจถอ่งแท�ถงึลกัษณะแท�จรงิของฐานะ 
ปุโรหติหรอืการแบง่ฐานะปุโรหติ ค์วามเข�าใจของโจเซิฟื้เรื�องฐานะปุโรหติเพิ�ม 
ขึ �นทลีะเล็กละน�อย

  ตั �งแตปี่ 1830 ถงึปี 1835 ทา่นได�รบัค์วามกระจา่งเรื�องตำาแหน่งฐานะปุโรหติ  
และมีการจัดตั �งโค์วรมั สำภา ฝ่ึายประธาน และฝ่ึายอธิการ แม�แต่ค์ำาวา่  
 ฐานะปุุโรีหิต่ิแหิง่เมลคเีซูเดูค  ก็ ไม่ ใชุ�เป็นชืุ�อสำำาหรบั “ฐานะปุโรหติระดบัส้ำง”  
หรอื “ฐานะปุโรหิตที�เหนือกวา่” ( หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 107:9 ;  84:19 )  
จนถึงปี 1835 (ด ้ หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 107:2–4 )

  แต่โจเซิฟื้ให�รายละเอยีดค์รา่วๆ เกี�ยวกบัสำถานที� ในปี 1842 ทา่นจำาได�วา่ได�ยนิ
 “เสีำยงของเปโตร, ยากอบ, และยอหน์ในแดนทรุกนัดารระหวา่งฮาร์ โมนีย ์ .   .   .  
กบัโค์ลสำวลิล ์ .   .   .  บนฝั่� งแมน่ำ �าซัิสำเค์วฮันนา, โดยประกาศีตนวา่ค์รอบค์รองกุญแจ
ของอาณาจกัร” ( หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 128:20 )

  นี�บอกเป็นนัยวา่การฟืื้�นฟ้ื้ฐานะปุโรหติแหง่เมลค์เีซิเค์ดเกดิขึ �นที� ใดที�หนึ�ง 

ในระยะ 28 ไมล ์(45 กิโลเมตร) ของถนนระหวา่งบ�านสำมธิในฮาร์ โมนีย ์ 
เพนซิิลเวเนียกบัเมืองโค์ลสำวลิล ์นิวยอรก์ที�ค์รอบค์รวัโจเซิฟื้ ไนทอ์าศัียอย้ ่ค์รอบ 
ค์รวัไนทเ์ป็นสำมาชิุกศีาสำนจกัรรุน่แรกๆ และเป็นเพื�อนที�ภกัดตีอ่โจเซิฟื้ สำมธิ  
พวกเขาจดัหากระดาษและสิำ�งจำาเป็นอื�นๆ ให� ในชุ่วงแปลพระค์มัภรีม์อรมอน 
และตอ่มาเป็นแกนหลกัของสำาขาโค์ลสำวลิลข์องศีาสำนจกัร

  นอกจากรบัฐานะปุโรหิตแหง่เมลค์เีซิเดค์จากเปโตร ยากอบ และยอห์นแล�ว 
โจเซิฟื้กบัออลิเวอรย์งัได�รบัแตง่ตั �ง “เป็นอคั์รสำาวก, และพยานพเิศีษ” 
ของพระเจ�า ( หลักค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 27:12 ) และได�รบักญุแจที�จำาเป็นตอ่ 
การเริ�มต�นสำมยัการประทานค์วามสำมบร้ณ์แหง่เวลา บดันี�ทั �งสำองมสิีำทธอิำานาจ 
ในการประกอบศีาสำนพธิฐีานะปุโรหติทั �งหมด รวมถงึการมอบของประทานแหง่
พระวญิญาณบรสุิำทธิ�

  อกีทั �งได�รบั “กญุแจทั �งหลายของพรทางวญิญาณทั �งปวงของศีาสำนจกัร”  
( หลักค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 107:18 ) ซึิ�งจำาเป็นตอ่การจดัตั �งศีาสำนจกัรใน 

เดอืนเมษายนปี 1830 และได�รบัการเปิดเผู้ยให� 
ฟืื้�นฟ้ื้สิำ�งทั �งปวงตามลำาดบัที�ถก้ต�อง พรทางวญิญาณ 

ประจกัษ์ชัุดผู้า่นปาฏิหิารยิ ์การเยยีวยา และ 
ศีาสำนพธิทีี�ประกอบโดยผู้้�มีสิำทธอิำานาจฐานะปุโรหิต  
ในปี 1836 ทต้สำวรรค์ม์ามอบกุญแจฐานะปุโรหิต 
เกี�ยวกบัการรวบรวมอสิำราเอลและงานพระวหิาร  
(ด ้ หลกัค์ำาสำอนและพันธสัำญญา 110 )

    นัยของการู้ฟืื้� นฟ้ื้ฐานะปุ็โรู้หิติ
  ประธานเดวดิ โอ. แมค์เค์ย ์(1873–1970) สำอนวา่ 

ลกัษณะเดน่ที�สุำดของศีาสำนจกัรที� ได�รบัการฟืื้�นฟ้ื้ 

ของพระผู้้�ชุ่วยให�รอดค์อื “สิำทธอิำานาจจากสำวรรค์ด์�วย 
การเปิดเผู้ยโดยตรง” 8  หากไม่นำาฐานะปุโรหติกลบัมา 
แผู้น่ดนิโลก การฟืื้�นฟ้ื้ค์งเกดิขึ �นไม่ได�  ฐานะปุโรหิต 
ให�อำานาจประกอบศีาสำนพธิแีละจดัเตรยีมกรอบ 
โค์รงสำร�างสำำาหรบัการปกค์รองศีาสำนจกัรของพระเจ�า 
บนแผู้น่ดนิโลก

  โจเซิฟื้จดัตั �งศีาสำนจกัรอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที�  
6 เมษายน ค์.ศี. 1830 จดัตั �งฝ่ึายประธานส้ำงสุำดและ
โค์วรมัอคั์รสำาวกสิำบสำองตลอดชุ่วงไมก่ี�ปีตอ่จากนั�น  โจ้
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กี่ารีฟ่ื้�นฟ้ื้ฐานะปุุโรีห่ิติเป็ุนหิวัใจำของ 

กี่ารีทรีงเรียีกี่โจำเซูฟื้ สมธ่เป็ุนศาสดูา 
พื่ยากี่รีณ์คนแรีกี่ของสมยักี่ารีปุรีะทานนี�



16 เล่ยโฮนา

   ภายใต�การกำากบัดแ้ลของประธานศีาสำน
จกัร มกีารมอบหมายกุญแจฐานะปุโรหติ 
ให�ผู้้�นำาระดบัท�องที�ทั�วโลกเพื�อให�พระ 
กติตคิ์ณุ “รดุไปถงึสุำดแดนแผู้น่ดนิโลก”  
( หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 65:2 )

  การฟืื้�นฟ้ื้ฐานะปุโรหิตเป็นหวัใจของ 
การทรงเรยีกโจเซิฟื้ สำมธิเป็นศีาสำดา 
พยากรณ์ค์นแรกของสำมยัการประทาน 
นี� ในค์ำาปรารภของพระค์มัภรีห์ลกัค์ำา 
สำอนและพนัธสัำญญา พระเจ�าทรงอธิบายวา่ “ดงันั�น, เรา พระเจ�า,  
โดยร้�ภยัพบิตัซึิิ�งจะเกดิขึ �นกบัผู้้�อย้อ่าศัียของแผู้น่ดนิโลก,  
จงึเรยีกหาผู้้�รบัใชุ�ของเรา โจเซิฟื้ สำมธิ, จเ้นียร,์ และพด้กบัเขาจาก 
สำวรรค์,์ และให�บัญญตัเิขา” ( หลักค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 1:17 )

  กอ่นการเยอืนของยอหน์ผู้้�ถวายบพัตศิีมาในเดอืนพฤษภาค์ม 
ปี 1829 โจเซิฟื้จดจ่อกบัการแปลพระค์มัภรีม์อรมอน เนื�อง 
ด�วยการฟืื้�นฟ้ื้ฐานะปุโรหติแหง่อาโรนและฐานะปุโรหติแหง่ 
เมลค์เีซิเดค์ ทา่นจงึตระหนักวา่การเรยีกของท่านมมีากกวา่ 
นั�นมาก การได�รบัสิำทธอิำานาจจากสำวรรค์เ์ตรยีมโจเซิฟื้ให�พร�อม 
แบกรบัค์วามรบัผู้ดิชุอบของท่านมากขึ �นในฐานะ “ผู้้�หยั�งร้�,  
ผู้้�แปล, ศีาสำดาพยากรณ์, [และ] อคั์รสำาวกของพระเยซิค้์รสิำต”์  
( หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 21:1 )

  เอ็ลเดอร์ โรเบริต์ ด.ี เฮลส์ำ (1932–2017) แหง่โค์วรมัอคั์รสำาวก 
สิำบสำองอธบิายวา่ชีุวติเราจะเป็นอยา่งไรหากปราศีจากฐานะปุโรหติ  
“หากอำานาจฐานะปุโรหิตไมอ่ย้บ่นแผู้น่ดนิโลก ปฏิปิักษ์ค์งจะตระ
เวนไปทั�วและค์รอบงำาไมห่ยดุยั �ง จะไมม่ขีองประทานแหง่พระวญิ
ญาณบรสุิำทธิ�นำาทางและให�ค์วามกระจา่งแกเ่รา ไมม่ศีีาสำดาพยา
กรณ์พด้ในพระนามของพระเจ�า ไมม่พีระวหิารที�เราสำามารถทำาพนัธ
สัำญญาศัีกดิ�สิำทธิ�นิรนัดร ์ไมม่สิีำทธอิำานาจในการให�พรหรอืให�บพัตศิีมา  
เยยีวยาหรอืปลอบโยน หากปราศีจากอำานาจฐานะปุโรหติ  
‘ทั �งแผู้น่ดนิโลกจะร�างลงสิำ�น’ (ด ้ หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 
2:1–3 ) จะไมม่คี์วามสำวา่ง ไมม่คี์วามหวงั—มเีพยีงค์วามมดื” 9 

  การได�รบัศีาสำนพธิฐีานะปุโรหติเป็นหวัใจสำำาค์ญัตอ่งานของ 
พระเจ�าในการ “ทำาให�เกิดค์วามเป็นอมตะและชีุวตินิรนัดรข์อง 
มนุษย”์ (  โมเสำสำ 1:39 ) บพัตศิีมาและการยนืยนั เอ็นดาวเม�นท ์
พระวหิาร และการผู้นึกเพื�อกาลเวลาและนิรนัดรล�วนจำาเป็นตอ่ 
ค์วามรอดของเรา ค์วามสำามารถในการผู้ก้และผู้นึกค์รอบค์รวัใน 
พระวหิารสำำาหรบัค์นทั �งสำองด�านของม่านเกดิขึ �นได�ผู้า่นสิำทธ ิ
อำานาจและกุญแจฐานะปุโรหติตามการกำากบัดแ้ลของประธาน 
ศีาสำนจกัรเทา่นั�น

    การู้ฟืื้� นฟ้ื้ต่ิอเนื�อง
  สิำทธอิำานาจฐานะปุโรหติจะเป็นแรง 

บนัดาลใจให�ทา่นมส่ีำวนรว่มในการฟืื้�น 
ฟ้ื้ศีาสำนจกัรอยา่งตอ่เนื�องได�อยา่งไร?  
เราอาจไมร่้�วา่อนาค์ตข�างหน�าจะเกดิอะ ไร
ขึ �นบ�าง แตท่ี�แน่ๆ ค์อืการฟืื้�นฟ้ื้ดำาเนิน 

ตอ่เนื�อง พระเจ�าไม่ได�ทรงเปิดเผู้ย 
หลกัค์ำาสำอนหรอืศีาสำนพธิทีกุอยา่งหรอื 
ประทานค์ำาแนะนำาทั �งหมดแก่ โจเซิฟื้ 

ในป่าศัีกดิ�สิำทธิ�ผู้า่นโมโรไนบนค์าโมราหห์รอืที�การประชุมุจัด 
ตั �งศีาสำนจกัร การฟืื้�นฟ้ื้ไม่ได�เกดิขึ �นค์รั �งเดยีว แตพ่ระเจ�าทรงเปิด 
เผู้ยสิำ�งตา่งๆ “บรรทดัมาเตมิบรรทดั” ( 2 นีไฟื้ 28:30 ) ตอ่โจเซิฟื้ 
เฉักเชุ่นพระองค์ย์งัทรงเปิดเผู้ยตอ่ศีาสำดาพยากรณ์ของพระองค์ ์
ในปัจจบุนัตามจดุประสำงค์แ์ละจังหวะเวลาของพระองค์์

  ศีาสำดาพยากรณ์ตอ่เนื�องกันมาตั �งแตส่ำมยัของโจเซิฟื้ สำมธิเป็น 
ต�นมาได�พด้แทนพระเจ�าและยงัค์งทำาให�เราร้�พระประสำงค์ข์อง 
พระองค์ ์ศีาสำดาพยากรณ์เห็นภาพกว�างกวา่เราและได�รบัค์ำาแนะนำา 
เฉัพาะเจาะจงสำำาหรบัค์วามท�าทายในสำมยัของพวกทา่น ประธาน 
รสัำเซิลล์ เอ็ม. เนลสัำนประกาศีวา่เราทกุค์นเป็น “พยานถงึขั �น 
ตอนการฟืื้�นฟ้ื้ หากท่านค์ดิวา่ศีาสำนจกัรได�รบัการฟืื้�นฟ้ื้สำมบ้รณ์ 
แล�ว ทา่นเห็นเพยีงแค์เ่ริ�มต�น มอีกีมากจะตามมา” 10 

    การู้ฟืื้� นฟ้ื้และท่ี่าน
  ขอให�เราแตล่ะค์นเต็มใจมส่ีำวนรว่มในการฟืื้�นฟ้ื้พระกติตคิ์ณุ 

อยา่งตอ่เนื�องโดยน�อมรบัและปฏิบัิตสิิำ�งที� ได�เปิดเผู้ยตอ่ศีาสำดา 

พยากรณ์สำมยัปัจจบุนัด�วยค์วามกระตอืรอืร�น ตวัอยา่งเชุ่นการดำา 
เนินชีุวติตามกฎที�ส้ำงกวา่และศัีกดิ�สิำทธิ�กวา่ของการปฏิบิตัศิีาสำน
กจิตอ่พี�น�องชุายหญงิของเรา 11  และขอให�เราแตล่ะค์นพบปีตอินั 
ยั�งยืนของพระกติตคิ์ณุผู้า่นแผู้นงานที�มบี�านเป็นศีน้ยก์ลางและ 
ศีาสำนจกัรสำนับสำนุนเพื�อเรยีนร้�หลกัค์ำาสำอน เสำรมิสำร�างศีรทัธา  
รกัษาพระบญัญตั ิและส่ำงเสำรมิการนมสัำการส่ำวนตวัมากขึ �น รวม 
ถงึยามค์ำ�าที�บ�านเพื�อตอบสำนองค์วามต�องการของบุค์ค์ลและ 
ค์รอบค์รวั 12 

  เราสำามารถเตรยีมรบัการเสำด็จมาค์รั �งที�สำองของพระผู้้�ชุ่วยให� 
รอดได� โดยเรง่การรวบรวมอสิำราเอลทั �งสำองด�านของมา่น 13  เรา 
สำามารถทำาให�วนัสำะบาโตเป็นวนัปีตยินิดมีากขึ �นทั �งในการประชุมุ 
นมสัำการวนัอาทิตยแ์ละที�บ�าน 14  เราสำามารถดำารงตนสำอดค์ล�องกับ 
พระวญิญาณบรสุิำทธิ�มากขึ �นโดยทำางานทางวญิญาณที�จำาเป็นตอ่ 
การได�รบัการเปิดเผู้ยส่ำวนตวัทกุวนั 15 

ขอใหิ�เรีาแติล่ะคนเต็ิมใจำ 
มส่ีวนรีว่มในกี่ารีฟ่ื้�นฟ้ื้ 

พื่รีะกี่ต่ิติค่ณุอยา่งติอ่เน่�อง 

โดูยน�อมรีบัและปุฏิบ่ตัิส่่�งที� 

ไดู�เปุ่ดูเผยติอ่ศาสดูา 
พื่ยากี่รีณ์สมยัปัจำจุำบนัดู�วย 

ความกี่รีะติอ่รีอ่รี�น
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  ข�าพเจ�าเป็นพยานวา่สำวรรค์ย์งัเปิดเหมอืนเดมิและมอีกีมากจะตามมาขณะ 
พระเจ�าทรงเตรยีมเราให�พร�อมรบัวนัอนัน่าตื�นเต�นเบื �องหน�า การฟืื้�นฟ้ื้ฐานะ 

ปุโรหติชุ่วยให�บุตรธดิาของพระผู้้�เป็นเจ�าได�ประกอบและรบัศีาสำนพธิแีหง่ 
ค์วามรอด ให�อำานาจศีาสำดาพยากรณ์ ผู้้�หยั�งร้� และผู้้�เปิดเผู้ยยคุ์ปัจจบุนักำากับ 
ดแ้ลอาณาจกัรของพระเจ�า

  พรนับไม่ถ�วนเกดิขึ �นกบัศีาสำนจกัรและสำมาชิุกทกุวนัเพราะการเข�าถงึ 
ฐานะปุโรหิตของพระเจ�า ขอให�เราแสำดงค์วามสำำานึกค์ณุทุกวนัตอ่การปรากฏิ 
ของยอห์นผู้้�ถวายบพัตศิีมาและของเปโตร ยากอบ และยอหน์ และตอ่การนำา 
ฐานะปุโรหิตแหง่อาโรนและฐานะปุโรหติแหง่เมลค์เีซิเดค์กลับมาในสำมยัการ 
ประทานสุำดท�ายและท�ายที�สุำดนี�เพื�อเตรยีมรบัการเสำด็จกลับของพระเจ�าและ 

พระผู้้�ชุ่วยให�รอดของเรา แม�พระเยซิค้์รสิำต ์ ◼
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ลก่พกิารขอ่งดิฉันั 
พร้อ่มรับบพัติ์ศมา 
หร่อ่ไม่?
ใกล�ถงึวนัเกดิปีที�แปดของลก้ชุายเรา  
แตเ่ราจะแน่ใจได�อยา่งไรวา่เขาพร�อมรบั 
บพัตศิีมา?
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      โดย เคที่ ีเอด็นา สึติดี

      เ ดวดิล้กชุายของเราจะค์รบแปดขวบอีกไม่ถึงปี ดิฉััน 
กับสำามีต�องการให�เขาพร�อมทำาพันธสัำญญาศัีกดิ�สิำทธิ� 
แห่งบัพติศีมา นั�นหมายถึงการทำาสิำ�งต่างๆ อย่างเชุ่น  

อ่านพระค์ัมภีรม์อรมอน ศึีกษาพันธสัำญญาบัพติศีมา และ 
ทบทวนค์ำาถามสัำมภาษณ์บัพติศีมา เราทำาทั �งหมดนี�มา 
แล�วกับพี�สำาวของเดวดิ แต่เดวดิเป็นเด็กออทิสำติก ด�วย 
เหตุนี�การตัดสิำนใจวา่เขาค์วรรบับัพติศีมาหรอืไม่จึงไม ่
ง่ายสำำาหรบัเรา

  ใชุ่ เราร้�วา่ต�องทำาอะไรเพื�อชุ่วยเขาเตรยีม สิำ�งที�เราเฝึ� า 

ถามตลอดการเตรยีมนี�ค์อื เดวดิ ควรี  รบับพัตศิีมาหรอืไม?่  
เขาพร�อมไหม? เขาจำาเป็นต�องรบับพัตศิีมาหรอืไม?่ เขาเข�า 
ใจไหมวา่เขาจะทำาค์ำามั�นสัำญญาอะไรบ�าง? เราจะร้�แน่แก ่
ใจได�อยา่งไรวา่เรากำาลงัทำาสิำ�งที�ถก้ต�อง?

  เหมือนพอ่แมจ่ำานวนมากที�มลีก้พกิาร ค์ำาถามเหลา่นี�
นำาเราไปบนเสำ�นทางของการแสำวงหาค์วามเข�าใจอนัลึกซึิ �ง
เกี�ยวกบัหลักค์ำาสำอนและการเปิดเผู้ยส่ำวนตวั

   รู้ะหว่างวยัที่ี�รัู้บผ่ดิช่อบได�กบัการู้รัู้บผ่ดิช่อบได�
   หลักค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 68:27  อา่นวา่ “และลก้ๆ 

ของพวกเขาพึงรบับพัตศิีมาเพื�อการปลดบาปของพวกเขา
เมื�ออายุแปดขวบ, และรบัการวางมอื”

  หากเราอาศัียพระค์มัภรีข์�อนี�ข�อเดยีว เราค์งสำรปุวา่เด็กแปด 
ขวบทุกค์นพร�อมรบับพัตศิีมา แตพ่ระค์มัภรีส์ำอนเชุ่นกันวา่

  “เด็กเล็กๆ ได�รบัการไถ ่ .   .   .  ผู้า่นพระองค์เ์ดยีวที�ถอื 
กำาเนิดของเรา;

  “ดงันั�น, พวกเขาทำาบาปไม่ได�  .   .   .  จนกวา่พวกเขาเริ�ม 
ร้�จกัรบัผู้ดิชุอบตอ่เรา” ( หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 
29:46–47 ; ด ้ โมโรไน 8:7–22  ด�วย)

  ดฉัิันกับสำามจีะเข�าใจได�อยา่งไรวา่เดวดิร้�จกัรบัผู้ดิชุอบ
หรอืไม?่ เราค์�นหาตอ่ไป

  เราเรยีนร้�จากนโยบายศีาสำนจกัรวา่การรบัผิู้ดชุอบได�ของ 
แตล่ะบคุ์ค์ลขึ �นอย้กั่บค์วามปรารถนาและระดบัค์วามเข�า 
ใจของเขา ถ�าเดวดิมคี์า่ค์วรและปรารถนาจะรบับพัตศิีมา  
และแสำดงให�เห็นวา่เขาสำามารถรบัผู้ดิชุอบได� เราไมค่์วร 
ขดัขวางไม่ ให�เขารบับพัตศิีมา

  เราเรยีนร้�เชุ่นกันวา่ถ�าค์วามพกิารของเดวดิทำาให�เขาม ี
ค์วามสำามารถทางปัญญาเทา่เด็กเล็ก เขาจะไมอ่ย้่ ในภาวะ 
ที�ต�องรบัผู้ดิชุอบและไมจ่ำาเป็นต�องรบัศีาสำนพธิแีหง่ 
ค์วามรอด (ด ้ค้ม่อ่เลม่ 1: ปุรีะธานสเติคและอธก่ี่ารี  [2010],  
16.1.8; หากมขี�อสำงสัำยเกี�ยวกบันโยบายศีาสำนจกัรสำมาชิุก 
สำามารถปรกึษากบัอธกิารของพวกเขา)

  ค์วามสำามารถทางปัญญาของเดวดิค์อ่นข�างธรรมดา แต ่
ดฉัิันก็ยงัสำงสัำยวา่เดวดิอย้่ ในระดบัที�เหมาะสำมของค์วามรบั 
ผู้ดิชุอบได�หรอืไม ่ดฉัิันยังค์งค์�นหารว่มกบัการสำวดอ�อน 
วอนและหวงัการนำาทางที�จะทำาให�ดฉัิันเกิดสัำนติ

    ความ่พื่กิารู้และความ่ไรู้� เดยีงสึา
  ดฉัิันร้�จกัพอ่แมบ่างค์นที�มลีก้พกิารผู้้� ได�รบัค์วามปลอบ 

ประโลมใจอย่างมากจากการอ่านวา่ค์นที�ผู้า่นค์วามเป็น 
มรรตยัโดยไมร่้�จกัรบัผู้ดิชุอบจะยงัค์งสำภาพไร�เดยีงสำา  
“เด็กเล็กๆ ทั �งหมดมชีีุวติอย้่ ในพระค์รสิำต ์ .   .   .  เพราะพลัง 
แหง่การไถ่มาส่้ำพวกเขาทั �งปวงที� ไมม่กีฎ;  .   .   .  และกบัค์น 
เชุ่นนั�นบพัตศิีมาไมม่ผีู้ลเลย” (  โมโรไน 8:22 )

  ศีาสำดาพยากรณ์โจเซิฟื้ สำมธิอธบิายสำภาพของเด็กที�ตาย 
และไมร่้�จกัรบัผู้ดิชุอบวา่ “และข�าพเจ�ามองเห็นด�วยวา่เด็กทกุ 
ค์นผู้้�ที�ตายกอ่นถึงวยัที�รบัผู้ดิชุอบได� ล�วนรอดในอาณาจักร   ภา
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ซีิเลสำเชีุยลแหง่สำวรรค์”์ ( หลักค์ำาสำอนและพันธสัำญญา 137:10 )
  ดฉัิันร้�วา่สำำาหรบับคุ์ค์ลเหลา่นี�บพัตศิีมาไมจ่ำาเป็นใน 

ชีุวตินี� ดฉัิันร้�เชุ่นกนัวา่พระผู้้�เป็นเจ�าจะทรงชุ่วยให�เราร้�วา่ 
อะไรจะดทีี�สุำดสำำาหรบัเดวดิ

    แสึวงหาการู้นำาที่างจัากสึวรู้รู้ค์
  ค์นพกิารมช่ีุวงค์วามสำามารถกว�างมาก ค์นพกิารจำานวน 

มากมีระดบัสำตปิัญญาเกนิแปดขวบและอาจจะรบั 
บพัตศิีมาและการยนืยนัได�ถ�าพวกเขาร้�จกัรบัผู้ดิชุอบ (ด ้ 
 ค้ม่อ่เล่ม 1,  16.3.5) แตอ่กีหลายค์นจะรบัผู้ดิชุอบไม่ได�  
ดฉัิันร้�วา่ดฉัิันกบัสำามสีำามารถปรกึษากบัลก้ชุายของเรา  
กบัพระผู้้�เป็นเจ�า และกบัอธกิารของเราผู้้�ยืนเป็น  
“ผู้้�พพิากษาในอิสำราเอล” เพื�อชุ่วยทำาการตดัสิำนใจด�วย 
การดลใจเกี�ยวกบัค์วามพร�อมรบับพัตศิีมาของเดวดิ  
(ด ้ หลกัค์ำาสำอนและพนัธสัำญญา 107:76 )

  ถ�อยค์ำาเหล่านี�จากแอลมาทำาให�ดฉัิันมสัีำนตสุิำขมาก  
“และบัดนี�, เมื�อทา่นปรารถนาจะเข�ามาส่้ำค์อกของพระผู้้�เป็น 
เจ�า, และเรยีกวา่เป็นผู้้�ค์นของพระองค์ ์ .   .   .  ทา่นมอีะไรขดั 
ข�องเล่าที�จะรบับพัตศิีมาในพระนามของพระเจ�า, เพื�อเป็น 
พยานตอ่พระพกัตรพ์ระองค์ว์า่ทา่นเข�ามาในพนัธสัำญญา 
กบัพระองค์,์ วา่ทา่นจะรบัใชุ�พระองค์แ์ละรกัษาพระบญัญตั ิ
ของพระองค์,์ เพื�อพระองค์จ์ะเทพระวญิญาณของพระ 
องค์ล์งมาให�ท่านให�มากมายยิ�งขึ �น?” (  โมไซิยาห์ 18:8, 10 )

  หลงัจากการเตรยีมทั �งหมดของเรา บทเรยีนทั �งหมดของ 
เราที�บ�านและในปฐมวยั ดฉัิันเริ�มถามค์ำาถามที�ร้�วา่อธกิาร 
จะถามเดวดิในการสัำมภาษณ์บพัตศิีมา

  บางค์รั �งค์ำาตอบของเขาแสำดงให�เห็นวา่เข�าใจ แตบ่างค์รั �ง 
เขาไมท่ราบวา่จะตอบอยา่งไร ดฉัิันเริ�มสำงสัำยวา่เรากำาลงั 
ทำาสิำ�งที�ถก้ต�องหรอืไม่

  ในที�สุำดพระวญิญาณทรงกระซิิบตอ่ใจดฉัิันวา่ “ทำาไม 
เจ�าไมถ่ามเดวดิวา่เขาค์ดิอยา่งไร?”

  ดฉัิันหนัไปถามเดวดิวา่ “เดวดิ ลก้อยากรบับพัตศิีมา 
หรอืเปลา่?”

  เขามองหน�าดฉัิันและตอบวา่ “ค์รบั!”
  เมื�อดฉัิันถามเขาวา่ทำาไมเขาอยากรบับพัตศิีมา 

เขาตอบวา่ “เพื�อเป็นเหมอืนพระเยซิ”้
  ดฉัิันทว่มท�นไปด�วยสัำนตสุิำขและการนำาทาง ดฉัิันร้�ทนั 

ทวีา่แม�เดวดิไมเ่ข�าใจค์ำาถามทุกข�ออยา่งสำมบร้ณ์ แตเ่ขา 
พร�อมรบับพัตศิีมาและการยนืยนั เขาร้�สิำ�งที�ต�องร้� และสำำาค์ญั 
ที�สุำดค์อืเขารบัร้�วา่เขามคี์วามปรารถนาจะเข�าอาณาจกัร 
ของพระผู้้�เป็นเจ�าผู้า่นบพัตศิีมา

  วันที�เดวิดรับบัพติศีมาและการยืนยันเป็นสำมาชิุก 
ศีาสำนจักรของพระเยซิ้ค์รสิำต์แห่งวสุิำทธิชุนยุค์สุำดท�ายเป็น 
วันที�เปี� ยมด�วยค์วามรัก มิตรภาพ และสัำนติสุำข ห�อง 
เต็มไปด�วยค์รอบค์รัว สำมาชิุกวอร์ด เพื�อนนักเรียน และ
แม�กระทั�งค์รจ้ากโรงเรยีนของเดวดิ แบบอย่างของเดวดิ 
ในวันที�เขาเลือกติดตามพระเยซิ้และรับบัพติศีมา 
เป็นแบบอย่างที�ส่ำงผู้ลดีต่อค์นมากมาย ค์รอบค์รัวเรา 
เข�มแข็งขึ �นเพราะเรามี โอกาสำเรียนร้�ว่าพระราชุกิจของ 
พระผู้้�เป็นเจ�าจะปรากฏิผู้่านเดวดิบุตรชุายของเราอย่างไร 
(ด้  ยอห์น 9:3 ) ◼
    ผ้�เขยีนอาศยัอย้่ ในยท้าหิ ์สหิรีฐัอเมรีก่ี่า      



   1.    อย่ากลวัที่ี�จัะถาม่คำาถาม่  บางครั� งเรากลวัท่� 
จะพด่ถุ้งความต่์าง แต่์เม่�อ่ท่านถุามคำาถุาม 
ดว้ยความเคารพ บ่คคลนั�นจะรับร้่วา่ท่าน 
ปรารถุนาจะเขา้ใจสภาวการณ์์ขอ่งพวกเขา 
อ่ยา่งจริงใจ ถุามคำาถุามดว้ยความรัก เช่น “ฉันั 
จะช่วยทำาใหป้ระสบการณ์์ขอ่งค่ณ์ท่�โบสถุ ์
ม่ความหมายมากข้�นไดอ้่ยา่งไร?” สมาชิก 
พิการและครอ่บครัวขอ่งพวกเขามกัเป็น 
แหล่งขอ้่มล่ท่�ด่ท่�ส่ดในเร่�อ่งความพกิารขอ่ง 
พวกเขาและจะบอ่กท่านไดว้า่ต์อ้่งช่วยอ่ะไร

    2.     ช่่วยให�ผ้่�อื�นเข�าใจั  หลงัจากปร้กษากบัสมาชิก 
พิการแลว้ ใหส้นทนากบัพวกเขาวา่พวก 
เขาอ่ยากใหท่้านบอ่กอ่ะไรกบัผู้่อ่้่�น จากนั�น 
เม่�อ่เห็นเหมาะสมจงช่วยใหผู้้่น้ำาวอ่ร์ดและ 
สมาชิกคนอ่่�นๆ เขา้ใจความพิการและความ 
ต์อ้่งการขอ่งบ่คคลนั�น การทำาเช่นน่�จะ 
ช่วยใหผู้้่อ่้่�นเห็นใจและเขา้ใจมากข้�น อ่่กทั�ง 
เกิดแรงบนัดาลใจใหร้่้วธ่ิีช่วยเหล่อ่

   3.   อำานวยความ่สึะดวก  ม่การปรับเปล่�ยนแบบ 
เร่ยบง่ายหลายอ่ยา่งท่�ท่านสามารถุทำาไดเ้พ่�อ่ 
ส่งเสริมการเร่ยนร้่และใหท่้กคนม่ส่วน 
เก่�ยวขอ้่ง รวมถุ้งการใหเ้วลาเพิ�มเพ่�อ่ต์อ่บคำา 
ถุาม ใชว้ดิ่ทศันท่์�ม่ค ำาบรรยายภาพแบบปิด  
ใหค้นท่�ไดย้นิหร่อ่มอ่งเห็นจำากดันั�งต์รงท่� 

ซู้� งพวกเขาจะไดย้นิหร่อ่เห็นชดัข้�น และใช ้
ส่�อ่หลายประเภทนำาเสนอ่บทเร่ยน ท่าน 
สามารถุปร้กษากบัผู้่เ้ช่�ยวชาญิความพิการ 
ขอ่งวอ่ร์ดหร่อ่สเต์คเก่�ยวกบัการอ่ำานวย 
ความสะดวกเฉัพาะดา้นท่�ท่านสามารถุทำาได้

   4.   สึรู้�างโอกาสึให�รัู้บใช่�   พบปะพด่ค่ยกบัคน 
พิการและผู้่ด่้แลเพ่�อ่ใหท้ราบวา่พวกเขาม่ 
ทกัษะและพรสวรรคอ์่ะไรบา้ง จากนั�นให ้
สวดอ่อ้่นวอ่นหาวธ่ิีใหพ้วกเขารับใชอ้่ยา่งม่ 
ความหมาย ท่กคนม่บางอ่ยา่งท่�สามารถุเอ่่�อ่ 
ประโยชนต่์์อ่งาน

   5.   เอื�อม่ออกไป็ด�วยความ่รัู้ก  จงพยายามเล่ยน 
แบบการเปิดใจยอ่มรับในคำาพด่ขอ่งเอ่ล็เดอ่ร์ 
เจฟื้ฟื้ร่ย ์อ่าร์. ฮอ่ลแลนด ์“ในฐานะ 
สมาชิกขอ่งศาสนจกัร เราต่์างกอ็่ย่ใ่นการเดิน 
ทางครั� งน่�   .   .   .  ไม่วา่สภาวการณ์์ขอ่งท่าน 
จะเป็นเช่นไร เรายนิด่ต์อ้่นรับท่าน” (“สิ�ง 
ท่�ขา้พเจา้ประสงคจ์ะใหส้มาชิกใหม่ท่กคน 
ทราบ—และท่กคนท่�เป็นสมาชิกมานาน 
พ้งจดจำา,” เลีิยโฮนา,  ต์.ค. 2006, หนา้ 10)  
แหล่งช่วยสำาคญัิท่�ส่ดในบรรดาแหล่งช่วย 
ทั�งหมดขอ่งศาสนจกัรมกัจะเป็นบ่คคล 
ท่�ปฏิิบติั์ศาสนกิจต่์อ่กนัดว้ยความรักและ 
มิต์รภาพ  

เรู้าจัะช่่วยสึม่าชิ่กพื่กิารู้ได�อย่างไรู้?

เม่�อ่ผู้่น้ำาทำาต์ามแบบอ่ยา่งขอ่งพระผู้่ช่้วยใหร้อ่ดดว้ยความรักในการช่วยใหผู้้่อ่้่�นร้่ส้กวา่ต์นไม่ถุ่กก่ด 
กนั สมาชิกพิการและครอ่บครัวขอ่งพวกเขาจะร้่ส้กถุ้งความรักขอ่งพระอ่งคแ์ละเขา้ใจความสำาคญัิ 
ขอ่งต์นในพระกายขอ่งพระคริสต์ ์(ด่  1 โครินธ์ี 12:12, 18 ) ขณ์ะท่านนำาและรับใช ้พ้งพิจารณ์าดงัน่�
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การจดัการ  

 โรู้คแพื่�อาหารู้   
ท่�โบสถุ์

      โดย ลซิึา แอนน์ ธอม่พ์ื่สัึน

     กิจกรรมเยาวชุนในค์นืที�หนาวเหน็บของเดอืนมกราค์มปี 2017 
เปลี�ยนค์รอบค์รวัโซิเรนสัำนไปตลอดกาล แทนเนอรบ์ตุรชุาย 
ของเทอรร์ยีก์บัเจนิลนิอาย ุ14 ปี กจิกรรมรวมใกล�จบ ผู้้�นำาค์น 

หนึ�งกำาลงัเลี �ยงอาหารวา่งปิดท�าย แทนเนอรแ์พ�ถั�วลสิำง ค์ว�าค์กุกี �ชิุ �น 

หนึ�งมากนิ เขาไม่ค์วรกนิ นั�นมนัค์กุกี �เนยถั�ว
  “ปกตเิขาจะระวงัมาก” เทอรร์ยีบ์อก
  แทนเนอรก์ลบัถงึบ�านได�—บ�านของเขาอย้่ ไม่ ไกลจากอาค์าร 

ประชุมุ แตเ่ขาหมดสำตทินัทหีลงัจากมาถงึ เขาหยดุหายใจ นักปฏิบิตั ิ
การฉุักเฉิันการแพทย์และเจ�าหน�าที�ห�องฉุักเฉิันส้ำ�สุำดฝีึมอืเพื�อเขา 
แตน่่าเสีำยดายที�ค์วามพยายามของพวกเขาไร�ผู้ล

  แทนเนอรเ์สีำยชีุวติค์นืนั�นเพราะแพ�อาหาร

   ปั็ญหาที่ั�วโลก
  เด็กราวห�าเปอรเ์ซ็ินตท์ั�วโลกแพ�อาหาร 1  ในสำหรฐัผู้้� ใหญป่ระมาณ 

สีำ�เปอรเ์ซ็ินตแ์ละเด็กมากถึงแปดเปอรเ์ซ็ินตเ์ป็นโรค์ภม้แิพ� 2   
และมจีำานวนใกล�เค์ยีงกันในยโุรปและประเทศีแถบเอเชีุยบาง 
ประเทศี 3  ในวอรด์ของผู้้� ใหญ่ 200 ค์น ประมาณ 8 ค์นเป็นโรค์ 
ภม้แิพ� และในปฐมวยัของเด็ก 50 ค์น 4 ค์นเป็นโรค์ภม้แิพ�

  อาหารมากกวา่ 170 ชุนิดมสีำารที�อาจก่อภม้แิพ� แต่ ในสำหรฐั  
“อาหารกลุม่เสีำ�ยง 8 ชุนิดหลกั” ที�กอ่ภม้แิพ� ได�แก ่นม ไข ่ถั�วลสิำง  
ถั�วที�เตบิโตบนดนิ ข�าวสำาล ีถั�วเหลอืง ปลา และสัำตวน์ำ �าเปลอืกแข็ง 4  
ในระดบัภม้ภิาค์ อาหารอื�นที�ตดิอนัดบัมสีำารก่อภม้แิพ�ส้ำงสุำดได�แก่  
ถั�วหวัชุ�างในอนิเดยี โซิบะในเกาหลี ใต�และญี�ปุ่น และไขม่ดทาง 
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ภาค์เหนือของประเทศีไทย นมววัและไขอ่ย้่ ในกลุม่อาหารที�พบวา่ 
กอ่ภม้แิพ�มากที�สุำดในโลกมาตลอด 5 

  อาการแพ�เกดิขึ �นเมื�อระบบภม้คิ์ุ�มกนัของรา่งกายมปีฏิกิริยิารนุ 
แรงตอ่สำารอาหารที�รา่งกายรบัร้�วา่เป็นภยัค์กุค์าม อาการแพ�รนุแรง 
ที�สุำดค์อืแอนาฟิื้แล็กซิิสำ  ซึิ�งค์อืการตอบสำนองแบบเฉีัยบพลนัรนุ 
แรงจนอาจถงึแกค่์วามตาย 6  อาการตา่งๆ ได�แก ่ค์วามร้�สึำกค์ล�ายเข็ม 
ทิ�มหรอืค์นัในปาก การบวมของรมิฝีึปาก ใบหน�า ลิ �น หรอืส่ำวนอื�น 
ของรา่งกาย ค์ลื�นไสำ�หรอือาเจยีน หายใจตดิขดั ชีุพจรเต�นเรว็ 
และเวยีนศีีรษะ และช็ุอก 7 

  “ที�ร�ายแรงพอกนั หรอือาจจะร�ายแรงกวา่ค์อืมคี์นสำมอง 
ขาดเลือดหรอืหวัใจล�มเหลวในโบสำถ์” ดร. โจนาธาน โอลสัำน 
แพทยผ์ู้้�เชีุ�ยวชุาญด�านโรค์ภม้แิพ�และสำมาชิุกของศีาสำน
จกัรชีุ �แจง “ค์นที�มอีาการแพ�จะเสีำยชีุวติเรว็กวา่ค์นที�หวัใจ 

ล�มเหลว”
  ถงึแม�การบำาบดัอาจได�ผู้ลในอนาค์ต แตป่ัจจบุนัไมม่วีธิ ี

ใดรกัษาโรค์แพ�อาหารได� มาตรฐานการดแ้ลยงัเหมอืน 
เดมิค์อื “การหลกีเลี�ยงสำารกอ่ภม้แิพ� รบัร้�และรกัษา 
แอนาฟิื้แล็กซิิสำ” ดร. โอลสัำนกลา่ว

    อาหารู้คอืความ่รัู้ก
  บอ่ยค์รั �งอาหารเป็นส่ำวนสำำาค์ญัของการชุมุนุม เป็นตวัแทนของ 

วฒันธรรม ประเพณี และวนัหยดุ เราใชุ�อาหารเพื�อให�พลงังาน 
แกร่า่งกาย แต่ ใชุ�บำารงุเลี �ยงจติวญิญาณ แสำดงค์วามรกัค์วาม
หว่งใย และลอ่ใจผู้้�ค์นให�มาชุมุนุมและตดิตอ่กนัด�วย

  ไมม่ทีี� ใดเป็นจรงิเชุ่นนี�มากไปกวา่ในศีาสำนจกัร มกีารแจกขนมใน 
ชัุ �นเรยีนเพื�อให�กำาลงัใจผู้้�เข�ารว่มหรอืเสำรมิบทเรยีน การนำาอาหารมา 
รบัประทานรว่มกนั การแขง่ทำาอาหาร และกจิกรรมอื�นๆ เป็นเหตใุห� 

วสุิำทธชิุนมาชุมุนุมกนัและพบปะสัำงสำรรค์ ์เราทำาอาหารให�ค์ณุแม ่
ค์นใหมแ่ละงานศีพอนัเป็นการรบัใชุ�ด�วยนำ �าใสำใจจรงิ  เราวางขนมไว� 
ตรงบนัไดหน�าบ�านเพื�อบอกวา่เราค์ดิถงึค์ณุ

  แม�แตพ่ระผู้้�ชุ่วยให�รอดก็ทรงเลี �ยงอาหารค์น 5,000 ค์นที�มา 
ชุมุนุมกนัเพื�อฟังพระองค์ส์ำอน 8 

  ตวัอยา่งเหลา่นี�ชุ่วยแสำดงให�เห็นวา่เหตใุดโรค์แพ�อาหารจงึ 
จดัการได�ยากและบางค์นไมเ่ข�าใจ แม�กระทั�ง—และโดยเฉัพาะ 
อยา่งยิ�ง—ที� โบสำถ ์บอ่ยค์รั �งอาหารค์อืค์วามรกั แตถ่�าสำมาชิุกวอรด์ 
มองวา่โรค์แพ�อาหารเป็นโอกาสำให�ปฏิบิตัศิีาสำนกิจ ดงันั�นการ 

 “คนท่ี่�ม่ีอาการแพ้้จะเสีย่ช่ีวิติเรว็ิ
กวิา่คนท่ี่�หััวิใจล้้มีเหัล้วิ”
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อำานวยค์วามสำะดวกให�กบัค์นที�เป็นภม้แิพ�และแม� กี่ารีไมม่อีาหิารี   
เป็นการแสำดงค์วามรกัได�เชุ่นกนั

    การู้ที่ำาให�ศีลรู้ะลกึศักดิ�สิึที่ธิ�—และป็ลอดภียั
  เอ็ลเดอรเ์จฟื้ฟื้รยี ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โค์วรมัอคั์ร 

สำาวกสิำบสำองกล่าววา่ “ศีีลระลกึแหง่พระกระยาหาร 
ของพระเจ�าเป็นศีน้ยร์วมที�ศัีกดิ�สิำทธิ�ที�ยอมรบัของ 

ประสำบการณ์นมสัำการประจำาสัำปดาหข์องเรา  .   .   .
  “ .   .   .  ชัุ�วโมงที�พระเจ�าทรงแตง่ตั �งนี�เป็นชัุ�วโมง 

ศัีกดิ�สิำทธิ�ที�สุำดของสัำปดาห์ของเรา” 9 
  แตด่งัที�ระบไุว� ในแนวทางซึิ�งศีาสำนจกัรจดัพมิพเ์มื�อ 

เรว็ๆ นี�เกี�ยวกบัโรค์แพ�อาหารและการอบรมเรื�องการปน 

เปื�อนข�ามในอาหารวา่ “ โรค์แพ�อาหารและปฏิกิริยิาตอ่ 
อาหารสำามารถมผีู้ลกระทบอย่างมาก  .   .   . ตอ่ค์วามมั�นค์ง 
ทางอารมณ์ของบคุ์ค์ลนั�นและค์วามสำามารถในการเข�ารว่ม 
การประชุมุและกิจกรรมตา่งๆ ของศีาสำนจกัร” 10 

 แนวทางเกี�ยวกบัโรค์แพ�อาหารของศีาสำนจกัรค์รอบค์ลมุค์ำาแนะนำา 
เกี�ยวกบัการจัดเตรยีมขนมปังศีีลระลกึที�ปลอดภัยและวธิหีลกีเลี�ยง 

การปนเปื�อนจากการสัำมผู้สัำบนโตะ๊ศีีลระลึก (ดข้�อมล้โดยละเอยีดที� 

  disability   .ChurchofJesusChrist   .org  ) การปฏิบิตัติามแนวทางเหลา่ 
นี�จะทำาให�ประสำบการณ์ศีีลระลึกปลอดภยัสำำาหรบัสำมาชิุกส่ำวนใหญ่

  สำมาชิุกที�เป็นโรค์ภม้แิพ�สำามารถพด้ค์ยุกบัอธกิาร 
เรื�องการปรบัเปลี�ยนให�เหมาะสำมสำำาหรบัศีีลระลกึ  

สำมาชิุกอาจจดัเตรยีมขนมปังปลอดสำารกอ่ภม้แิพ�
ใส่ำถงุพลาสำตกิที�ปิดผู้นึกไว� ให�ตนเอง

  นอกจากนี�ค์รอบค์รวัที�แพ�อาหารยงัประสำบค์วาม 
ท�าทายด�วยเมื�อค์นอื�นนำาอาหารหรอืขนมเข�ามาใน 
การประชุมุศีีลระลึก เพราะอาการแพ�บางอยา่งเกดิ 
ขึ �นได�จากการเพยีงแค์ห่ายใจหรอืการสัำมผู้สัำสำารกอ่ 
ภม้แิพ� ค์รอบค์รวัที�แพ�อาหารจงึต�องค์อยย�ายที�นั�ง 
ในการประชุมุศีีลระลกึโดยสำลับที�นั�งหรอืย�ายไป 
นั�งในห�องโถงเมื�อมคี์นกินอาหาร 

  ในการประชุุมอบรมเดอืนเมษายนปี 2015 ประ
ธานเอ็ม. รสัำเซิลล ์บลัลารด์รกัษาการประธานโค์วรมัอคั์รสำาวกสิำบ
สำองแนะนำาวา่ “เป� าหมายหลกัของเราค์อืให�ทกุค์นมปีระสำบการณ์
ทางวญิญาณและมศีีรทัธาเข�มแข็งขึ �นในพระบดิาบนสำวรรค์แ์ละ
พระเจ�าพระเยซิค้์รสิำตผ์ู้า่นการถือปฏิบิตัวินัสำะบาโต” ทา่นเพิ�ม
เตมิวา่ “เราค์าดหวงัให�เก็บโทรศัีพทม์อืถอื ไอแพด เกม และอาหาร
ไว�กอ่นเพื�อกนัหนึ�งชัุ�วโมงอนัลำ �าค์า่จาก 168 ชัุ�วโมงในสัำปดาห์ ไว�
สำำาหรบัการประชุมุศีีลระลึกที�อทุศิีแดพ่ระบดิาบนสำวรรค์แ์ละพระ

สีมีาชิีกท่ี่�เป็็นโรคภููมิีแพ้้สีามีารถพู้ดคุย
กับผูู้้นำาเก่�ยวิกับที่างเลื้อกท่ี่�ป็ล้อดภัูย 
สีำาหัรบัขนมีปังศีล่้ระลึ้กของพ้วิกเขา



บตุรที�รกัของพระองค์พ์ระเจ�าพระเยซิค้์รสิำต”์ 11 
  ด�วยเหตผุู้ลตา่งๆ นานา ใชุ่วา่ทกุค์นจะสำามารถตดัอาหารออกได� ในระหวา่ง 

การประชุมุที� โบสำถ ์แตด่�วยกำาหนดเวลาที�สัำ �นลง เราอาจจะทำาตามค์ำาแนะนำา 

นี�ของประธานบลัลารด์และประเมนิวา่ทา่นจำาเป็นต�องนำาอาหารเข�ามาในการ 
ประชุมุศีีลระลกึหรอืไม่

    แบกภีารู้ะของกนัและกนั
  แม�ผู้ลกระทบทางกายของโรค์แพ�อาหารจะรนุแรง แตผู่้ลกระทบทางวญิญาณ 

ลกึซึิ �งพอกนั—ทั �งดแีละไมด่ี
  บตุรสำาวของฟื้รานเซิสำกาแพ�นมอย่างรนุแรง ขณะบตุรสำาวของเธออย้่ ในปฐม 

วยั ค์รค้์นหนึ�งชุอบนำาค์พัเค์�กที�ทำาเองมาชัุ �นเรยีนสำำาหรบัวนัเกิด ฟื้รานเซิสำกา 
จงึเสำนอวา่เธอจะนำาค์พัเค์�กที�ปลอดภยัมาให�ทกุค์รั �งที�มวีนัเกิด แตค่์รป้ฏิเิสำธข�อ 
เสำนอและส่ำงเด็กหญงิวยัหกขวบไปนั�งในห�องโถงแทนเมื�อเธอแจกขนมวนัเกิด

  “นี�ส่ำงผู้ลเสีำยหลายระดบั” ฟื้รานเซิสำกาเล่า “แทนที�จะสำอนเด็กค์นอื�นๆ ให� ‘เป็น 

เหมอืนพระเยซิ’้ และใส่ำใจมากพอจะไมก่ดีกนัใค์ร ค์รก้ลบัสำอนพวกเขาให�กดีกนั”
  การไมก่ดีกนัและการกดีกนัเป็นหวัข�อปกตทิี�ต�องมเีมื�อพด้กบัค์รอบค์รวัที�แพ� 

อาหาร บตุรชุายวยัเก�าขวบของซิินเทยีแพ�ถั�วลสิำงและถั�วที�เตบิโตบนดนิ เขาตั �ง 
ใจจะไปเข�าค์า่ยกลางวนั แตต่อนเชุ�าของวนัเข�าค์า่ย ผู้้�นำาโทรมาขอไม่ ให�เขาเข�า 
รว่ม เพราะไมส่ำามารถรองรบัโรค์ภม้แิพ�ของเขาได�

  “ดฉัิันวางสำายและร�องไห�สำะอกึสำะอื �น” ซิินเทยีเลา่ “หลั�งนำ �าตาด�วยค์วามเสีำย 
ใจอยา่งสุำดซึิ �งแทนลก้ชุายตวัน�อยผู้้�ถก้กดีกนัอกีค์รั �ง”

  เค์ท ีเอ็ดนา สำตดี ผู้้�จดัการที�เชีุ�ยวชุาญด�านค์วามพกิารสำำาหรบัศีาสำนจกัรกล่าว 
วา่ “พระผู้้�ชุ่วยให�รอดจะทรงละแกะ 99 ตวัออกไปตามหาหนึ�งตวั เราต�องจดจำา 
ตวัอยา่งนั�น—มองหาและนึกถงึแกะตวันั�น”

    เรู้าช่่วยได�
  สำมาชิุกที�แพ�อาหารและค์รอบค์รวัวอรด์ของพวกเขาทำาได�หลายอย่างเพื�อ 

แสำดงค์วามรกัและทำาให�การมส่ีำวนรว่มในศีาสำนจกัรปลอดภยัและไม ่
กดีกนัใค์ร

  ครีอบครีวัที�แพื่�อาหิารีจำะทำาอะไรีไดู�บ�าง? 
  ค์รอบค์รวัที�แพ�อาหารสำามารถอธบิายค์วามจำาเป็น

ของพวกเขาให�กบัผู้้�นำาและค์ร—้สืำ�อสำารอกีค์รั �งเมื�อ
เปลี�ยนผู้้�นำาและค์ร ้พวกเขาสำามารถเสำนอวา่จะจดัหา
อาหารที�ปลอดภัยมาให�พร�อมทั �งชุ่วยวางแผู้นรายการ

 คำาถามีท่ี่�ต้องถามีเมืี�อวิางแผู้น 
กิจกรรมีหัรอืบที่เรย่น

   1.   การม่อ่าหารในบทเร่ยนหร่อ่กิจกรรมจะ 
สนบัสน่นข่าวสารขอ่งฉันัหร่อ่ไม่ หร่อ่จะ 
ด้งความสนใจอ่อ่กจากข่าวสารขอ่งฉันั?  
ฉันัจะต์ดัอ่าหารอ่อ่กจากบทเร่ยนหร่อ่
กิจกรรมไดห้ร่อ่ไม่?

   2.   ถุา้อ่าหารเป็นส่วนสำาคญัิขอ่งกิจกรรม  
ฉันัจะด่แลคนแพอ้่าหารไดอ้่ยา่งไร? ม่ 
อ่าหารอ่่�นใหเ้ล่อ่กท่�จะช่วยใหบ้รรล่จ่ด 
ประสงคข์อ่งฉันัขณ์ะท่กคนท่�เก่�ยวขอ้่ง 
ปลอ่ดภยัหร่อ่ไม่? ฉันัจะขอ่ใหแ้ต่์ละ 
คนหร่อ่บิดามารดาจดัเต์ร่ยมอ่าหารวา่ง 
ท่�ปลอ่ดภยัหร่อ่ช่วยฉันัพบทางเล่อ่กท่� 
ปลอ่ดภยัไดห้ร่อ่ไม่?

   3.   ถุา้ไม่ม่วธ่ิีจดัเต์ร่ยมบางอ่ยา่งท่�ท่กคนรับ 
ประทานได ้ฉันัจะจดัเต์ร่ยมอ่ยา่งอ่่�นทด 
แทนใหค้นแพอ้่าหารไดห้ร่อ่ไม่? ฉันัจะ 
ประสานงานโดยต์รงกบัคนแพอ้่าหารได ้
หร่อ่ไม่เพ่�อ่วางแผู้นท่�ทำาใหพ้วกเขาร้่ส้ก 
สบายใจ?
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อาหารและกจิกรรม พวกเขาสำามารถให�การอบรมเรื�องการชุ่วย
ชีุวติแบบง่ายและแผู้นฉุักเฉิัน พวกเขาจะเข�าใจเมื�อสำมาชิุกแสำดง
ค์วามกลัวหรอืมขี�อสำงสัำย แตพ่วกเขาจะให�ค์วามร้�แกส่ำมาชิุกอย่าง

อดทนและชุ่วยกนัหาทางเลอืกที�ปลอดภยัและไมก่ดีกนัใค์ร พวก
เขาค์วรขอให�มีการรองรบัโรค์นี�ตามสำมค์วรที�วอรด์สำามารถทำาให�
ได�และสำนับสำนุนได�

  สมาช่กี่วอรีด์ูจำะทำาอะไรีไดู�บ�าง? 
  สำมาชิุกวอรด์จะพยายามเข�าใจสำถานการณ์ของบุค์ค์ลนั�นได�  

สำมา ชิุกวอรด์ค์วรทำาตามค์ำาแนะนำาของบิดามารดาเกี�ยวกบัการ
ให�อาหารเด็ก หากอาหารจำาเป็นตอ่กจิกรรมหรอืบทเรยีน ค์รแ้ละ
ผู้้�นำาสำามารถถามบคุ์ค์ลนั�นและบดิามารดาวา่อาหารจะปลอดภยั
หรอืไม ่สำมาชิุกวอรด์สำามารถเชิุญบคุ์ค์ลและบดิามารดามารว่ม
แก� ไขปัญหาเมื�อสำถานการณ์เรยีกร�อง

  ซิซ้ิานน์แพ�อาหารหลายอยา่ง เธอซิาบซึิ�งใจเป็นพเิศีษกบัค์วาม 
ละเอยีดอ่อนของปุโรหิตในวอรด์ขณะพวกเขาเตรยีมศีีลระลกึ  
“ดฉัิันร้�สึำกอ่อนน�อมถอ่มตนมากเพราะเยาวชุนชุายทำาให�ดฉัิันรบั
ศีีลระลึกได�ปลอดภัย” เธอกลา่ว

  วนัอาทติยว์นัหนึ�ง พวกเขาไม่ได�ส่ำงผู้า่นศีีลระลกึให�เธอ เพราะ
ปุโรหติที�เตรยีมศีีลระลกึสัำงเกตเห็นวา่ขนมปังของเธอถก้ปนเปื�อน 

โดยขนมปังชิุ�นอื�นบนโตะ๊
  “พวกเขาพบดฉัิันหลงัการประชุมุศีีลระลกึ อธบิายวา่เกดิอะไรขึ �น  

และบอกดฉัิันวา่พวกเขาได�รบัอนุญาตเป็นพเิศีษจากอธกิารให�
ปฏิบัิตศีิีลระลกึให�ดฉัิันในห�องเรยีน” ซิซ้ิานน์กลา่ว “ดฉัิันร�องไห�

ขณะพวกเขาให�พรและส่ำงผู้า่นศีีลระลกึในห�องเล็กๆ นั�น ดฉัิัน
ร้�สึำกถึงค์วามรกัของพระผู้้�ชุ่วยให�รอดแรงกล�ามากและพระองค์์
ทรงทราบวา่ดฉัิันตอ่ส้ำ�กบัค์วามท�าทายนี�มากเพยีงใด”

  “การแสำดงให�เห็นวา่เต็มใจทำาให�สำภาพ
แวดล�อมที� โบสำถป์ลอดภยัสำำาหรบัค์นที�แพ�
รนุแรงเป็นการแสำดงให�เห็นเชุ่นกันวา่เต็มใจ
แบกภาระของกนัและกัน” ซิซ้ิานน์กลา่ว

  เวลานี�บตุรสำาวของฟื้รานเซิสำกาอย้่ ใน
เยาวชุนหญงิ ประธานเยาวชุนหญงิของเธอ
ร้�สึำกถึงการกระตุ�นเตอืนให�ชุ่วยแบง่เบาภาระ
ของค์รอบค์รวันี� “ดฉัิันร้�สึำกเหมอืนเราต�องทำา

สิำ�งที�จำาเป็นเพื�อให�แน่ใจวา่เธอไมถ่ก้บังค์บัให�เลอืกระหวา่งค์วาม
ปลอดภยักบัการนมสัำการ” เธอกล่าว   “ดฉัิันสำวดอ�อนวอนเกี�ยวกบั
วธิทีี�เราต�องเผู้ชิุญสำถานการณ์นี�และร้�สึำกเชืุ�อมั�นวา่เราต�องอ�าแขน
รบัค์รอบค์รวันี�และทำาให�แน่ใจวา่ไมม่ี ใค์รกดีกนัพวกเขา”

  ผู้้�นำาเยาวชุนยอมรบัค์วามท�าทายให�วางแผู้นการประชุมุใหญ่
เยาวชุนข�ามค์นืที�บตุรสำาวของฟื้รานเซิสำกาจะเข�ารว่มได�อยา่ง
ปลอดภยั ฟื้รานเซิสำกาชุ่วยวางแผู้นรายการอาหารและซืิ�ออาหาร
 เยาวชุนชุายชุ่วยกนัล�างกะทะก�นแบนโดยฉีัดนำ �าแรงดนัส้ำงกอ่น

“พ้ระผูู้้ช่ีวิยให้ัรอดจะที่รงล้ะแกะ 99 ตัวิ 
ออกไป็ตามีหัาหันึ�งตัวิ จำาไวิว้ิา่ต้องมีอง 
หัาแล้ะนึกถึงแกะตัวินั�น”
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นำามาใชุ�ประกอบอาหาร
  “นั�นวเิศีษมาก!” ฟื้รานเซิสำกากลา่ว “ดฉัิัน

ร�องไห�และร้�สึำกถงึค์วามรกัของพระผู้้�เป็นเจ�าผู้า่น
ค์วามมีนำ �าใจและไม่กดีกนัใค์รของพวกเขา บตุร
สำาวของดฉัิันร้�สึำกเชุ่นกนั”

    งานของพื่รู้ะผ้่�เป็็นเจั�าเป็็นที่ี�ป็รู้ะจักัษ์
  ค์รอบค์รวัของแทนเนอรร์้�สึำกถงึปาฏิหิารยิ์ ใหญน่�อยหลายค์รั �ง

ตั �งแตส้่ำญเสีำยบุตรชุาย พวกเขาหวงัการรบัร้�ถงึโรค์แพ�อาหารมาก
ขึ �นค์อืปาฏิหิารยิห์นึ�งในนั�น

  “ ไม่ ใชุ่วา่เด็กที�เป็นโรค์ภม้แิพ�ขาดค์วามรบัผู้ดิชุอบ ไม่ ใชุ่วา่
พวกเขาไมเ่อาใจใส่ำ แตพ่วกเขาเป็นเด็ก” เทอรร์ยี์
 บดิาของแทนเนอรก์ลา่ว “ ไมร่ะวงัแค์ว่นิาทเีดยีว
ก็เกดิเรื�องได�”

  แตก่ารปฏิบิตัศิีาสำนกจิจะชุ่วยค์ุ�มค์รองพวกเขา  
“การปฏิบิตัศิีาสำนกจิโดยนิยามหมายถึงการเอาใจ
ใส่ำค์วามต�องการของผู้้�อื�น” ดร. โอลสัำนกลา่ว “ทกุ
อยา่งเกี�ยวกบัศีาสำนจกัรมฐีานบนค์วามต�องการ
ของค์นค์นนั�นและการตอบสำนองค์วามต�องการ
ทางวญิญาณและทางรา่งกายของเขา”

  แชุรอน ยแ้บงค์ท์ี�ปรกึษาที�หนึ�งในฝ่ึายประธาน 

สำมาค์มสำงเค์ราะหส์ำามญัสำอนวา่ “พระค์รสิำตร์บัสัำ�ง 
กบัชุาวนีไฟื้อย่างออ่นโยนวา่ ‘เราสัำ�งวา่ ไม่ ใหิ�ผ้� ใดูใน 
พื่วกี่เจำ�า  จากไป’  .   .   .  ข�อกำาหนดที� ไมแ่ปรเปลี�ยนของ 
สำานุศิีษยช์ุาวค์รสิำตแ์ละวสุิำทธชิุนยคุ์สุำดท�ายค์อืจง
แสำดงรกัแท�ตอ่กนั” 12 

  สำำาหรบัฟื้รานเซิสำกา หลงัจากพยายามเข�าใจวา่เหตใุดบตุรของ
เธอจงึประสำบค์วามท�าทายเรื�องแพ�อาหาร เธอค์ดิได�วา่ “บางค์รั �ง
พระผู้้�เป็นเจ�าทรงรกัษาผู้้�พกิารเพื�อแสำดงให�เห็นงานอนัน่าชืุ�นชุม
ยนิดขีองพระองค์ ์และบางค์รั �งทรงยอมให�บางค์นพกิารเพราะ
ทรงต�องการให�งานของพระองค์แ์สำดงให�ประจกัษ์ ในวธิทีี�ผู้้�อื�น
ปฏิบิตัติอ่บุค์ค์ลนั�น พระผู้้�เป็นเจ�าทรงเปิดโอกาสำให�เราทกุค์น
เรยีนร้�ที�จะแสำดงนำ �าใจและเรยีนร้�ที�จะเป็นเหมอืนพระองค์์ โดย
ยอมให�ตวัเราเป็นปาฏิหิารยิส์ำำาหรบัค์นทกุขย์าก”  ◼ 
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 ครีอบครีวั ครี ้และผ้�นำาจำะช่วยกี่นัทำาใหิ�ศาสนจำกัี่รีเป็ุนสถึานที�ปุลอดูภียัมากี่ขึ �นเพื่่�อใหิ�ทกุี่
คนเรียีนรี้�และเติบ่โติ



เราขอ่แบ่งปันบางอ่ยา่งท่�เราได้

เร่ยนร้่จากประสบการณ์์ขอ่ง

เรากบัโดราบ่ต์รสาวท่�ม่ความ

ต์อ้่งการพิเศษ โดยหวงัและสวด

อ่อ้่นวอ่นวา่ความคิดและคำาพด่

ขอ่งเราจะเป็นพรแก่ใครบางคน

ท่�อ่ย่ใ่นสถุานการณ์์คลา้ยกนั
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         หลงัจากโดราบตุรสำาวของเราเกดิจากการผู้า่ค์ลอด เราร้� 
วา่เธอมบีางอยา่งที�แตกตา่งจากปกต ิแตจ่นกระทั�งเธอ 
ถก้นำาตวัส่ำงโรงพยาบาลอย่างเรง่รบีจากการตรวจสุำขภาพ 

ของแพทย์ ในอีกสำามสัำปดาหต์อ่มาเราจงึเริ�มเข�าใจวา่การเกิดของ 
เธอจะเปลี�ยนชีุวติค์รอบค์รวัเรา

  หลายสัำปดาห์และหลายเดอืน 
ตอ่จากนั�นสำภาพการณ์เปลี�ยนไป 
มาอย่างรนุแรงทำาให�เรามทีั �งค์วาม 
หวงัค์วามกลัวขณะแพทยผ์ู้้�เชีุ�ยว 
ชุาญพยายามวนิิจฉััยอาการของ 
โดรา ทฤษฎี ใหม่แตล่ะทฤษฎทีำา 
ให�เกดิค์วามกังวลตา่งกนัไป

  “ โอ� ได� โปรดอยา่เป็น อยา่งนั�น   
เลย เราทนส้ำญเสีำยเธอไม่ได�แน่ 
นอน” เราพด้เมื�อได�ฟังการวนิิจฉััย 
ที�อาจเป็นไปได� “ถ�าเป็น อยา่งนี�  
 เราไมแ่น่ใจวา่จะรบัมอืกบัมนัได� 
อยา่งไร” เราพด้เมื�อได�ยนิอกี 
การวนิิจฉััยหนึ�ง

  การวนิิจฉััยเป็นดาบสำองค์ม  
สำามารถให�ข�อยุตแิละชุ่วยให�เรา 
เข�าใจวา่อนาค์ตจะเป็นอยา่งไร แต ่

 โดย เอล็เดอร์ู้พื่อล   บี. ไพื่เพื่อร์ู้

  แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ
  และโดย เม่ลสิึซึา ที่.ี ไพื่เพื่อร์ู้

ความต์อ้่งการพิเศษ  

สำามารถทำาให�เกดิค์วามค์าดหวงัหรอืกำาหนดขดีจำากดัที�อาจไมเ่ป็น 
จรงิได�เชุ่นกัน ในกรณีของเรา เราดี ใจที�หลงัจากทฤษฎแีละการ 
ทดสำอบทั �งหมดแล�ว ค์ณะแพทย์ ไม่ได� ให�การวนิิจฉััยจำาเพาะ 
เจาะจงสำำาหรบัโดรา

  “รา่งกายเธอปกตทิกุอยา่ง”  
พวกเขาบอกเรา “แตเ่ธอทรมาน 
จากค์วามตงึตวัของกล�ามเนื�อตำ�า
และอาการชัุก”

  เรามชีีุวติอย้ก่บัค์ำาพด้ประโยค์ 
นั�นตลอด 28 ปีที�ผู้า่นมา—ค์วาม 
ไมแ่น่นอน ค์วามสำลับซัิบซิ�อน  
ค์วามท�าทาย ปีตแิละค์วามเป็นไป 
ได� เราไมท่ราบวา่อนาค์ตข�างหน�า 
จะเป็นอย่างไร แตเ่ราไมเ่ค์ยร้�สึำก
ถก้จำากัดด�วยการวนิิจฉััยจำาเพาะ
เจาะจงของแพทย์

 บทเร่ยนพิเศษ
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 เราชอบนิิยามโดราด้วย 
ความสามารถของเธอไม่ใช่ด้วย
ขดีจำำากัดัของเธอ



30 เล่ยโฮนา

   นิยาม่คนที่ี�ม่คีวาม่ติ�องการู้พื่เิศษ
  ค์ำาถามที�มคี์นถามเราบ่อยที�สุำดตลอดหลายปีเกี�ยวกบัโดราค์อื  

“เธอเป็นอะไร?” และ “เธอพกิารตรงไหน?” ปกตเิราจะตอบทำานอง 
วา่ “เธอไม่พด้ ไมเ่ดนิถ�าไมชุ่่วย ไมก่นิหรอืไมแ่ตง่ตวัเอง แตเ่ธอ 
เป็นมากกวา่นั�นมาก”

  เราได�เรยีนร้�วา่ต�องไม่นิยามตวัเธอด�วยค์วามไมส่ำามารถหรอืขดี
จำากดัของเธอ แตเ่ราชุอบนิยามตวัเธอด�วยค์วามสำามารถของเธอ

  ตวัอยา่งเชุ่น โดรายิ �มได� รอยยิ �มของเธอทำาให�ค์นรอบข�างยิ �ม
ตาม ค์นแปลกหน�าโดยสิำ�นเชิุงถามเราที�สำนามบนิวา่พวกเขาจะขอ
ถา่ยรป้กบัโดราได�หรอืไมเ่พราะพวกเขาตื �นตนักบัรอยยิ �มที�สำวา่ง
สำดใสำของเธอ

  เธอกอดค์นอื�นเป็น ถ�าท่านโชุค์ดพีอจะได�การสำวมกอดจาก
โดรา นั�นจะเปลี�ยนชีุวติทา่น ค์รั �งหนึ�งตอนเรากำาลงัเดนิออกจาก
งานกีฬา โดราผู้า่นชุายจรจดับนทางเท�าและยื�นแขนไปกอดเขา
ทนัท ีเห็นได�ชัุดจากสีำหน�าของเขาวา่การสำวมกอดของเธอเป็นสิำ�ง
อศัีจรรยท์ี�สุำดอย่างหนึ�งที�เขาประสำบวนันั�น

  โดราชุ่วยให�ทา่นร้�สึำกวา่มคี์นรกัทา่น หากโดราสำบตาท่านแม�วนิาที
เดยีว ทา่นจะร้�สึำกถงึค์วามรกัและค์วามน่ารกัที�อาจทำาให�ทา่นนำ �าตา
ค์ลอ ด�วยของประทานอันน่าอศัีจรรยเ์หลา่นั�น เหตใุดเราจงึต�องนิยาม

วา่เธอเป็นค์น “พกิาร” หรอื “ทพุพลภาพ” เลา่? เธอเป็นอทิธพิลดตีอ่
หลายร�อยชีุวติโดยเป็นแบบที�เธอเป็นและทำาสิำ�งที�เธอทำา

    ที่ลีะวนั
  เป็นเรื�องงา่ยที�บดิามารดาจะหนักใจเมื�อตระหนักวา่บตุรธดิาจะ 

พึ�งพาอาศัียพวกเขาชัุ�วชีุวติ พวกเขาร้�สึำกหนักใจมากขึ �นไปอกีเมื�อ 

บตุรค์นนั�นต�องได�รบัค์วามชุ่วยเหลอืทางรา่งกาย อารมณ์ และอาจจะ 
ทางการแพทยต์ลอดเวลา การป� อนอาหาร แตง่ตวั อาบนำ �า ดแ้ล  
และชุ่วยเหลือเด็กค์นหนึ�งทกุวนัเหมอืนจะเป็นภเ้ขาที�ส้ำงและชัุน 
เกนิกวา่จะปีนไหว

  ในชุ่วงเวลาเหลา่นั�น สำำาค์ญัที� 
ต�องก�าวถอยหลังและพด้วา่ “ฉััน 
แค์ต่�องทำาสิำ�งนี�วนันี�” เราพบวา่ 

การจดจ่อเฉัพาะค์วามต�องการ
และโอกาสำของแตล่ะวนัดเ้หมอืน
จะทำาให�เราจดัการกับภาระนั�นได�
งา่ยขึ �น เราสำามารถใชุ�ชีุวติทลีะวนั
 เราสำามารถมองหาปีตแิละการ
เตบิโตที�มากบัวนันั�น

    สึาม่ารู้ถขยายได�
  วญิญาณแตล่ะดวงที�ถก้ส่ำงมา 

โลกนี�สำามารถ “ขยาย” ได� 1  พระ 
องค์ท์รงค์าดหวงัให�เราทกุค์นใชุ�
สิำทธิ�เสำรตีามระดบัค์วามสำามารถ
ของเรา เราผู้้�ดแ้ลมหีน�าที�ชุ่วย
เหลือค์นที�อย้ภ่ายใต�การดแ้ลของ
เราให�เตบิโตและก�าวหน�าทาง

 เรืู้อนรู่้างที่ี�อ่อนแอ จุัดหม่ายอนัส้ึงส่ึง

 “การบรรล่จ่ดหมายอ่นัส่งส่งไม่จำาเป็น 
ต์อ้่งม่ร่างกายท่�สมบ่รณ์์แบบ อ่นัท่�จริง
วญิิญิาณ์ท่�ล ำ�าเลิศบางวญิิญิาณ์อ่ย่ใ่นเร่อ่น
ร่างท่�อ่่อ่นแอ่ คนท่�ประสบความทา้ทาย
ทางกายมกัม่พลงัยิ�งใหญ่ิทางวญิิญิาณ์— 

เพราะพวกเขาไดรั้บความทา้ทาย บ่คคลเช่นนั�นม่สิทธิี� ไดรั้บ 
พรท่กประการท่�พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงเต์ร่ยมไวใ้หบ่้ต์รธิีดาท่� 
ซู่�อ่สตั์ยแ์ละเช่�อ่ฟัื้งขอ่งพระอ่งค”์

   ป็รู้ะธานรัู้สึเซึลล์ เอม็่. เนลสัึน, “รู่้างกายของท่ี่าน:  
ของป็รู้ะที่านอนังดงาม่ที่ี�พื่งึหวงแหน,” เลียีโฮนิา,  สึ.ค. 2019, หน�า 53.
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รา่งกาย อารมณ์ และวญิญาณตามระดบัค์วามสำามารถของพวก
เขา นั�นสำามารถหมายถงึการชุ่วยให�พวกเขามีโอกาสำรบัใชุ�—เชุ่น
โดราให�การสำวมกอดหรอืรอยยิ �ม ทั �งยงัหมายถงึการชุ่วยให�พวกเขา
ใชุ�และหากทำาได� ให�ขยายค์วามสำามารถทางกายและใจของพวก
เขาผู้า่นการบำาบดัและกจิกรรม

  ขณะทำาเชุ่นนั�นเราต�องอย้ก่บัค์วามเป็นจรงิ ถ�าเราท�อแท�อย้ร่ำ�าไป  
แสำดงวา่เราพยายามทำาให�ก�าวหน�าเรว็เกนิไป พระเจ�าทรงสำามารถชุ่วย 
เหลอืเราและนำาทางเราผู้า่นพระวญิญาณของพระองค์์ ให�ทำาสิำ�งเหลา่
นั�นที�ทำาได�และเหมาะสำม ในบางกรณีพระองค์จ์ะประทานปาฏิหิารยิ์
แกเ่รา แม�อาจจะดเ้หมอืนเล็กน�อย

  เราจะจำาไว�ตลอดไปเมื�อผู้้�เชีุ�ยวชุาญด�านศัีลยกรรมกระดก้ชัุ �นแนว 
หน�าบอกเราวา่โดราจะไมม่วีนัเดนิ แตห่ลงัจากสำวดอ�อนวอนและทำา 
งานหนักมาหลายปี ตอนนี� โดราเดนิได�ด�วยค์วามชุ่วยเหลือ อาการ
โดยรวมของเธอไม่เปลี�ยน แตพ่ระเจ�าประทานปาฏิหิารยิเ์ล็กๆ แก่
เราเพื�อชุ่วยให�เธอเตบิโตและพบค์วามเบกิบานใจในชีุวติมากขึ �น

    ศรัู้ที่ธาว่าจัะไม่่หาย
  เป็นธรรมดาที�จะถามวา่ ทำาไม?  เมื�อเด็กที�ลำ �าค์า่และมคี์วามท�า 

ทายค์นหนึ�งถก้ส่ำงมาให�ค์รอบค์รวัเรา เป็นธรรมดาที�ศีรทัธาของ 
เรานำาเราให�ทล้ถามพระผู้้�เป็นเจ�า 
วา่จะทรงรกัษาให�หายหรอืจะทรง 
นำาเอาอาการนั�นออกไปได�หรอื 
ไม ่เรามีศีรทัธาแน่นอนวา่พระผู้้� 
เป็นเจ�าทรงสำามารถรกัษาบตุรสำาว 
ของเรา แตพ่ระองค์ท์รงทำาให� 
เห็นชัุดเจนเชุ่นกนัวา่พระองค์ ์
ไมป่ระสำงค์จ์ะทำาเชุ่นนั�นตอนนี�

  พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงมจีดุ 
ประสำงค์ข์องพระองค์เ์องที�ส่ำงโดรา 
มาให�เรา และพระองค์จ์ะทรงรกัษา 
เธอ—หากพระองค์ท์รงประสำงค์ ์
และเมื�อพระองค์ท์รงประสำงค์จ์ะ 
ทำาเชุ่นนั�น วนันั�นอาจไมเ่กดิขึ �น 
จนกวา่จะถงึเวลาของการรกัษา 
ค์รั �งสุำดท�าย—การฟืื้�นค์นืชีุวติ การ 
ยอมรบัพระประสำงค์ข์องพระผู้้�
เป็นเจ�าที�วา่บตุรธดิาที�ลำ �าค์า่เหลา่

นี�จะไมห่ายตอนนี�ต�องใชุ�ศีรทัธามากเทา่ๆ กับการเชืุ�อวา่พระองค์์
ทรงสำามารถรกัษาพวกเขาตอนนี� ได� โดราถก้ส่ำงมาให�เราอยา่งมจีดุ
ประสำงค์ ์และเราร้�สึำกวา่ต�องไมสื่ำบเสำาะให�ร้�วา่ ทำาไม  แต่ ให�ทล้ถาม
วา่พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงประสำงค์์ ให�เราเรยีนร้� อะไรี  

  “การถามวา่ทำาไมเกดิเรื�องแบบนี�กบัฉััน? ทำาไมฉัันต�องทกุขแ์บบ 
นี� ตอนนี�? ฉัันทำาอะไรลงไปถงึได�เป็นแบบนี�? จะทำาให�ทา่นอบัจน 

หนทาง” เอ็ลเดอรร์ชิุารด์   จ.ี สำก็อตต ์(1928–2015) แหง่โค์วรมัอคั์ร  
สำาวกสิำบสำองกล่าว แทนที�จะถามเชุ่นนั�น ทา่นกล่าว “ค์วรถามวา่ฉััน 
ต�องทำาอะไร? ฉัันต�องเรยีนร้�อะไรจากประสำบการณ์นี�?  .   .   .  เมื�อทา่น 
สำวดอ�อนวอนด�วยค์วามเชืุ�อมั�นจรงิ  ๆวา่ ‘ โปรดให�ข�าพระองค์ท์ราบพระ 
ประสำงค์ข์องพระองค์’์ และ ‘ขอให�เป็นไปตามนำ �าพระทยัของพระ 
องค์เ์ถดิ’ ทา่นกำาลงัอย้่ ในจดุแข็งแกรง่ที�สุำดที�จะได�รบัค์วามชุ่วยเหลือ 
ส้ำงสุำดจากพระบดิาที�รกัของท่าน” 2 

  บางค์รั �งเรานึกถงึบดิามารดาของบตุรเหลา่นั�นที�พระผู้้�ชุ่วยให� 
รอดทรงรกัษาในชุ่วงการปฏิบิตัศิีาสำนกิจมรรตยัของพระองค์ ์บางท ี
บดิามารดาเหลา่นั�นอาจสำงสัำยเหมอืนเราวา่บตุรของพวกเขาถก้ส่ำง 
มาให�พวกเขาด�วยจดุประสำงค์์ ใด หลังจากพระผู้้�ชุ่วยให�รอดทรง
รกั ษาพวกเขาแล�ว บดิามารดาจะเข�าใจวา่พระองค์จ์ะทรงแสำดง
เดชุานุภาพการรกัษาและค์วามเป็นพระเจ�าไม่ได�หากไม่มี ใค์รให�

รกัษา เรามศีีรทัธาวา่เวลาของ
การรกัษาจะมาถงึบตุรธดิาทกุ
ค์นของพระผู้้�เป็นเจ�าแน่นอน 3 

  เราตั �งตารอวนันั�น  ◼ 

เราผู้่ด่้แลม่หนา้ท่�ช่วยเหล่อ่คน

ท่�อ่ย่ภ่ายใต์ก้ารด่แลขอ่งเราให้

เติ์บโต์และกา้วหนา้ทางร่างกาย

 อ่ารมณ์์ และวญิิญิาณ์ต์ามระดบั

ความสามารถุขอ่งพวกเขา

 อ�างองิ
    1.   ศีาสำดาพยากรณ์โจเซิฟื้ สำมธิสำอนวา่  

“จติใจและวญิญาณทั �งหมดที�พระ
ผู้้�เป็นเจ�าส่ำงมาในโลกล�วนขยายได�”  
(คำาสอนของปุรีะธานศาสนาจำกัี่รี: 
โจำเซูฟื้ สมธ่  [2007]   หน�า 225)

     2.   ด ้รชิุารด์จ.ี สำก็อตต,์ “จงวางใจ 
ในพระเจ�า” เลยีโฮนา,  ม.ค์. 1996, 
หน�า  17.

     3.   ดค้์วามเข�าใจลกึซึิ �งเกี�ยวกบั 
การม ี“ศีรทัธาวา่จะไมห่าย,”  
ได�จากเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ยอมรบั
พระประสำงค์แ์ละจังหวะเวลา 
ของพระเจ�า,” เลยีโฮนา,   
สำ.ค์. 2016, หน�า 16–23. 
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             ว ั  นหนึ�งดฉัิันตื�นแตเ่ชุ�าเพื�อเตรยีมตวั
ไปทำางาน ถงึแม�ปกตดิฉัิันจะรกังาน

ค์รข้องดฉัิัน แตร่้�สึำกไม่สำบาย อยากค์ลาน
กลบัเข�าไปอย้่ ใต�ผู้�าหม่และแสำร�งทำาเป็นวา่
ได�เวลานอนอกีค์รั �ง

  เมื�อมาถงึโรงเรยีนมธัยมปลาย ดฉัิัน
พยายามทำาใจให�พร�อมทำางาน ดฉัิันร้�วา่อกี
ไมน่านต�องสำอนวชิุาค์ณิตศีาสำตร ์แตร่้�สึำก
ใจหดห้แ่ละสำมองตื �อ อารมณ์ค์วามร้�สึำกลบ
ไปหมด

  ดฉัิันตดัสิำนใจไปเข�าห�องนำ �ากอ่นสำอน  
บางค์รั �งจะมคี์นตดิใบปลวิไว� ในห�องนำ �า
เพื�อให�นักเรยีนและเจ�าหน�าที�ร้�ข�อมล้บาง
อยา่ง จากหางตา ดฉัิันเห็นใบปลวิใบหนึ�ง
ดงึดด้ค์วามสำนใจของดฉัิัน ใบปลวิใบนั�น

มคี์ำาพด้ที�ดเีขยีนไว�วา่ “ถ�าท่านต�องการให�
ค์วามสำวา่งแก่ ใค์ร ทา่นต�องทำาให�ตวัเอง
สำวา่งไสำวเสีำยกอ่น” 1  ดฉัิันประหลาดใจที�
เห็นวา่ค์ำาพด้นี�มาจากประธานโธมสัำ เอสำ. 
มอนสัำน (1927–2018)

  ดฉัิันไมค่์ดิวา่จะเห็นค์ำาพด้จากศีาสำดา 
พยากรณ์ของพระผู้้�เป็นเจ�าอย้บ่นผู้นังของ 
โรงเรยีน ดฉัิันอาศัียอย้่ ในเมอืงเล็กๆ ใน
เพนซิิลเวเนีย สำหรฐัอเมรกิา และแน่ใจวา่
ดฉัิันเป็นสำมาชิุกศีาสำนจกัรของพระเยซิ้
ค์รสิำตแ์หง่วสุิำทธชิุนยคุ์สุำดท�ายค์นหนึ�งใน
จำานวนไมก่ี�ค์น หรอือาจจะเป็นค์นเดยีว  
ดฉัิันร้�วา่ดฉัิันเป็นหนึ�งในไมก่ี�ค์นที�จะ
เข�าใจค์วามสำำาค์ญัของถ�อยค์ำาของประธาน
มอนสัำน—บรุษุที�ดฉัิันสำนับสำนุนมาหลาย

ปีในฐานะศีาสำดาพยากรณ์ ดฉัิันร้�สึำกวา่
ขา่วสำารนี�มี ไว� ให�ดฉัิัน ทำาให�ดฉัิันใจออ่นลง
และอารมณ์ดขีึ �น ใจดฉัิันเปี� ยมด�วยค์วาม
สำำานึกค์ณุตอ่ประจกัษ์พยาน และค์วามรกั
ของพระบดิาบนสำวรรค์์ โอบล�อมดฉัิัน

  ดฉัิันอยากจะดงึใบปลวิออกจากผู้นังและ 
เก็บใส่ำกระเป๋าทั �งวนัไว�หนุนใจตนเอง แต่
ดฉัิันฉุักค์ดิได� ประธานมอนสัำนไม่ได�เป็น
ศีาสำดาพยากรณ์สำำาหรบัดฉัิันและสำมาชิุกค์น 
อื�นๆ ของศีาสำนจกัรเทา่นั�น—แตท่า่นเป็น
ศีาสำดาพยากรณ์สำำาหรบัค์นทั �งโลก ถ�อยค์ำา
ของท่าน เหมอืนถ�อยค์ำาของประธานรสัำเซิลล ์ 
เอ็ม. เนลสัำนในปัจจบุนัซึิ�งมี ไว�สำำาหรบั 
ทกุค์น ถ�อยค์ำาของศีาสำดาพยากรณ์ชุ่วยและ 
หนุนใจ ทกุี่คน  ที�จะฟังพวกทา่น ดฉัิันใชุ� 
โทรศัีพทถ์า่ยภาพค์ำาพด้นั�นและปล่อย
ใบปลวิไว�ที�เดมิเผู้ื�อมี ใค์รต�องการค์ำาพด้นั�น

  ดฉัิันขอบพระทยัพระบดิาบนสำวรรค์ท์ี�
ทรงตดิขา่วสำารนี� ไว� ในเสำ�นทางของดฉัิัน  
ดฉัิันต�องการให�แสำงสำวา่งแกผู่้้�อื�น การเชืุ�อ
ฟังและการใกล�ชิุดกบัพระผู้้�ชุ่วยให�รอดจะ
ทำาให�ดฉัิันสำวา่งไสำวแม� ในวนัที�ค์วามมดื
ต�องการทำาให�ดฉัิันหลงทาง  ◼
   แคเธอรีู้น เฟื้อร์ู้เกสัึน เพื่นซิึลเวเนีย
 สึหรัู้ฐอเม่ริู้กา

     อ�างองิ
    1.   โธมสัำ เอสำ. มอนสัำน, “เพราะข�าพเจ�าเค์ย

ตาบอด แตบ่ดันี�ข�าพเจ�ามองเห็นแล�ว,” 
เลยีโฮนา,  ก.ค์. 1999, หน�า 76.
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 ถ�อยคำาของศาสึดาพื่ยากรู้ณ์สึำาหรัู้บทุี่กคน

เสีึยงวสุิึที่ธิช่นยุคสุึดที่�าย

ดูฉั่ันไมค่ดู่วา่จำะเห็ินคำาพื่ดู้จำากี่ศาสดูาพื่ยากี่รีณ์ของพื่รีะผ้�เป็ุนเจำ�าอย้บ่นผนังของโรีงเรียีน
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     ไ มน่านหลังจากได�รบัวา่จ�างให�เป็นผู้้�ชุ่วย 
ผู้้�อำานวยการหอสำมดุใหญแ่หง่หนึ�ง ผู้มกบั 

ทมีเริ�มโค์รงการแปลงหนังสืำอ 37,000 เลม่ 
เป็นดจิทิลั วนัหนึ�งหวัหน�างานเรยีกผู้ม 
เข�าไป ในห�องทำางานของเขา

  “เอดอ้ารด์” เขาพด้ “มคี์นเชิุญผู้มไปนำา 
เสำนอโค์รงการแปลงหนังสืำอเป็นดจิทิลัของ 
เราในสำหรฐัและขอข�อมล้เพิ�มเตมิเพื�อใชุ� 
ในการทำางานนี� พวกเขาขอให�ผู้มพาผู้้�รว่ม 
งานที� ไว� ใจได� ไปด�วยค์นหนึ�ง ผู้มมคี์วาม 
เชืุ�อมั�นในตวัค์ณุแต่ไมเ่ชืุ�อมั�นในศีาสำนจกัร 
ของค์ณุ ถ�าค์ณุยอมทิ �งค์วามเชืุ�อของค์ณุ  
ค์ณุไปกบัผู้มได�”

  ผู้มยังไม่ได�พด้อะไรเขาก็บอกให�ผู้ม 
พจิารณาเรื�องนี�แล�วให�ผู้มออกจากห�อง

  ค์ำ�าวนันั�นผู้มบอกภรรยาวา่เกดิอะไรขึ �น  
เธอให�กำาลงัใจผู้มให�มีศีรทัธา วนัรุง่ขึ �นผู้ม 
บอกหวัหน�างานวา่ผู้มจะเชืุ�อของผู้มตอ่ไป  
เขาโกรธและพด้วา่เขาจะเดนิทางค์นเดยีว

  หนึ�งปีตอ่มาผู้มมีโอกาสำเดนิทางไปฝึรั�ง
เศีสำเพื�อรบัการอบรมเรื�องการบรหิารจดัการ  
การจดัหาหนังสืำอ และการหาทุนเข�าห�องสำมดุ  
ผู้มเพยีงแตต่�องได�รบัอนุมตัจิากหวัหน�า 
งาน เขาบอกวา่เขาจะอนุมตัติอ่เมื�อผู้มละทิ �ง 
ค์วามเชืุ�อของผู้ม ผู้มปฏิเิสำธอกีค์รั �ง จากนั�น 
เขาก็ฉีักเอกสำารและปาใส่ำหน�าผู้ม ตอ่มา 
ไมน่านหวัหน�างานเดนิมาหาผู้มอกีค์รั �ง

  “ผู้มจะเดนิทางอกีค์รั �ง” เขาบอก “ค์ณุ 
ไปกบัผู้มได�นะ แตเ่งื�อนไขยงัเหมอืนเดมิ  
ผู้มจะไม่มวีนัเดนิทางไปกบัสำมาชิุก
ศีาสำนจกัรของค์ณุ”

 “ผ่ม่จัะไม่่ป็ฏิิเสึธความ่เชื่�อของผ่ม่”

  “ผู้มจะไมป่ฏิเิสำธค์วามเชืุ�อของผู้ม” ผู้ม 
ตอบ เขาเดนิจากไป โดยไมพ่ด้สัำกค์ำา  
ไมน่านเขาก็เริ�มพด้เรื�องผู้มกบัเพื�อนรว่ม
งานของผู้ม

  “ผู้มให� โอกาสำเขาหลายค์รั �ง” เขาพด้  
“แตเ่ขาเสีำยโอกาสำทั �งหมดเพราะค์วามเชืุ�อ
แบบไมล่มืหล้มืตาของเขา เขาเป็นค์นโง”่

  ผู้มตกเป็นเป� าของการเยาะเย�ยถากถาง 
ในที�ทำางานตั �งแตนั่�นเป็นต�นมา ผู้มร้�สึำก 
หมดกำาลงัใจ ค์ำ�าวนัหนึ�งขณะหมกมุน่กับ 
ปัญหานี� ผู้มเปิดพระค์มัภรี์ ไบเบลิและอา่น  
“ถ�าตาข�างขวาของท่านทำาให�ตวัทา่นหลง 
ผู้ดิ จงค์วกัออกทิ �งเสีำย เพราะวา่ถงึจะเสีำย 
อวยัวะอยา่งหนึ�งก็ดกีวา่ตวัทา่นจะต�องลง
นรก” ( มทัธวิ 5:29 )

  ถ�าพระเจ�าตรสัำวา่เราค์วรกำาจดับางสิำ�งเพื�อ 
ชุ่วยให�ตวัเรารอด ทำาไมผู้มยงัทำางานที�เป็น 
อนัตรายตอ่ค์วามผู้าสุำกทางวญิญาณของ
ผู้มเลา่? วนัตอ่มาผู้มยื�นจดหมายลาออก ภา
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ผมติกี่เป็ุนเปุ� าของกี่ารีเยาะเย�ยถึากี่ถึางในที�ทำางาน ทำาไมผมยังทำางานที� 
เป็ุนอนัติรีายติอ่ความผาสุกี่ทางวญ่ญาณของผมเล่า?

  วนันี�ผู้มปลื �มปีติ ในการเลอืกของผู้ม  
ด�วยค์วามกล�าหาญและศีรทัธาในพระเยซิ ้
ค์รสิำต ์ผู้มเผู้ชิุญการลบหล้่ ในที�ทำางาน 
และการวา่งงานชัุ�วค์ราว ตอนนี�งานใหม ่
ให� โอกาสำที�ผู้มไมเ่ค์ยมมีากอ่น พระ 
เจ�าทรงอวยพรผู้มและผู้มขอบพระทยั 
สำำาหรบัพระเมตตาและค์วามรกัที�ทรง 
มตีอ่ผู้ม  ◼ 
   เอด้อาร์ู้ด งนิด้, คาโติะคา  
สึาธารู้ณรัู้ฐป็รู้ะช่าธิป็ไติยคองโก
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     ซู าราหภ์รรยาผู้มตั �งค์รรภ ์24 สัำปดาห์เมื�อ 
เธอเริ�มเจ็บมาก ผู้มให�พรเธอแล�วออก 

ไปทำางาน ผู้มยงัอย้ท่ี�ทำางานเมื�อเธอโทรเรยีก
ผู้มให�กลบับ�านมารบัเธอไป โรงพยาบาล

  “ลก้ของค์ณุจะเกดิแล�ว” เจ�าหน�าที�บอก
เราเมื�อเรามาถงึ เนื�องจากซิาราห์ตั �งค์รรภ์ ได�
เพยีง 24 สัำปดาห์ โอกาสำที�เด็กจะรอดชีุวติ
มากที�สุำดค์อืการผู้า่ค์ลอดฉุักเฉิัน

  “ภรรยาค์ณุจะได� ไมท่กุขท์รมานกบัค์วาม 
เค์รยีดอีก” แพทย์บอกผู้ม “ยงัไงเธอก็เสีำย 
ลก้แน่นอน”

  ผู้มกบัซิาราหค์์ยุกนัและสำวดอ�อนวอนเกี�ยว 
กบัสิำ�งที�แพทย์บอกเรา เราร้�สึำกวา่ถ�ามี โอกาสำ
ที�ลก้เราจะรอด เราต�องใชุ� โอกาสำนั�น เราเค์ย
ประสำบภาวะมีบตุรยาก เทย์เลอรล์ก้ชุายค์น 
โตของเราเป็นบตุรบญุธรรม เมื�อซิาราห์ตั �ง 
ค์รรภห์ลังจากรบัเทยเ์ลอร์ ได�สำองปี เราร้�สึำกวา่ 
นั�นค์อืปาฏิหิารยิ ์ตอนนี�เราต�องการปาฏิหิารยิ ์
ค์รั �งที�สำอง

  ค์ร้ห่นึ�งตอ่มา แพทยเ์ฉัพาะทางมาบอกเรา 
วา่ “ผู้มค์ดิวา่เราอาจมเีวลาพาภรรยาค์ณุไป โรง 
พยาบาลเด็กในเมอืงเอลแพโซิ เทกซัิสำที�นั�น 
มอีปุกรณ์พร�อมดแ้ลเด็กค์ลอดกอ่นกำาหนด 
และเด็กที�ป่วยขั �นวกิฤต ิเด็กจะมีโอกาสำรอด
ที�นั�น!”

 เรู้าติ�องการู้ป็าฏิิหาริู้ย์ครัู้�งที่ี�สึอง

  รถพยาบาลบึ�งออกจากโรงพยาบาลท�องถิ�น 
พาซิาราห์ ไป โรงพยาบาลเด็กที�อย้ห่า่งออก 
ไป 45 นาที ผู้มขบัรถตามไปตดิๆ พลาง 
สำวดอ�อนวอนทล้ขอให�พระเจ�าประทาน
ปาฏิหิารยิแ์กเ่รา ผู้มสัำญญากบัพระองค์ว์า่จะ
อย้บ่นเสำ�นทางพระกติตคิ์ณุและพยายามเป็น
ค์นดขีึ �น

  ที� โรงพยาบาล ผู้มบอกแพทย์ ในหอบรบิาล
ทารกแรกเกิดวา่ “เราร้�วา่เรามปีาฏิหิารยิค์์รั �ง
หนึ�งแล�วกบัการตั �งค์รรภข์องภรรยาผู้ม ตอน
นี�เราค์าดหวงัอกีค์รั �ง”

  การเกดิราบรื�น และลก้น�อยของเรารอดชีุวติ  
หลงัจากใชุ�เวลาสีำ�เดอืนค์รึ�งในหอบรบิาล 

ทารกแรกเกดิ เราพาแชุนนากลับบ�าน เราได�รบั 
ปาฏิหิารยิค์์รั �งที�สำอง จำรีง่ๆ  ไมก่ี�ปีตอ่มา เราได�รบั 
ปาฏิหิารยิอ์กีค์รั �ง—พระเจ�าประทานลก้แฝึด 
แกเ่รา

  แชุนนามีไอค์วิตำ�าเล็กน�อย และเธออย้่ ใน 
เก�าอี �เข็น แตเ่ธอเต็มไปด�วยค์วามรา่เรงิเบกิ
บาน ค์ดิบวกเสำมอ และเป็นเพื�อนกับทกุค์น 
เธอชุอบเล่าให�ค์ณุฟังเกี�ยวกบัวนัของเธอ  
และเธอตื�นเต�นกับชีุวติ เธอทำาให�เรายิ �มตลอด 
เวลาและสำอนให�เรามคี์วามสุำข เรารกัเธอและ 
สำำานึกค์ณุสำำาหรบัเธอ แชุนนาเป็นพรจรงิๆ  ◼ 
   ดาเนียล เพื่ย์น นิวเม่ก็ซิึโก สึหรัู้ฐอเม่ริู้กา
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เรีาเคยมปีุาฏ่ิหิารีย์่ครีั �งหินึ�งแล�วกี่บักี่ารีติั �งครีรีภีข์องภีรีรียาผม  
ติอนนี�เรีาติ�องกี่ารีปุาฏิห่ิารีย่อ์กีี่ครีั �ง
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 โอเพ่ื่นเฮาส์ึพื่รู้ะวหิารู้เปิ็ดใจัผ่ม่
เม่�อปุรีะกี่าศเรี่�องโอเพื่น่เฮาส์พื่รีะวห่ิารีผมรี้�สึกี่ปุรีะหินึ�งพื่รีะเจำ�าทรีงกี่ำาลงั 

เช่ �อเช่ญผมเป็ุนส่วนติวัใหิ�เข�าไปุ ในพื่รีะน่เวศน์ของพื่รีะองค์

     ผู้มรบับพัตศิีมาเมื�ออาย ุ15 ปี ค์นส่ำวน 
ใหญ่ไมเ่ข�าใจศีาสำนาใหมข่องผู้ม บาง 

ค์นรวมทั �งเพื�อนๆ ของผู้มถงึกับหวัเราะ 
เยาะการตดัสิำนใจเข�ารว่มศีาสำนจกัรของผู้ม  
พอ่แมข่องผู้มไม่ได�เป็นสำมาชิุกศีาสำนจกัร 
ผู้มจงึไม่ได�รบัการสำนับสำนุนจากพวกทา่น

  ด�วยเหตนีุ�ผู้มจงึไป โบสำถต์อ่เนื�องลำาบาก 
และดำาเนินชีุวติตามพระกติตคิ์ณุได�ยาก 
เมื�อถงึอายรุาว 19 ปี ผู้มเลกิไป โบสำถ์

  สิำบปีตอ่มา ผู้มได�ยนิวา่จะสำร�างพระวหิาร 
ในเอลซัิลวาดอร ์ผู้มประหลาดใจที� ได�ยนิ 
วา่จะสำร�างพระนิเวศีน์ของพระเจ�าในประ
เทศีของผู้ม! สีำ�ปีตอ่มา พระวหิารซิานซัิล 
วาดอร ์เอลซัิลวาดอรส์ำร�างเสำรจ็สำมบร้ณ์  
และประกาศีวา่จะมีโอเพน่เฮาส์ำพระวหิาร  
เมื�อผู้มทราบวา่โอเพน่เฮาส์ำจะเปิดโอกาสำ 
ให�ผู้มได�เข�าพระวหิาร ผู้มร้�สึำกประหนึ�งพระ 
เจ�าทรงเชืุ �อเชิุญผู้มเป็นส่ำวนตวัให�เข�าไป 
ในพระนิเวศีน์ของพระองค์์

  วนัที�ผู้มเดนิเข�าพระวหิารเป็นวนัที�ดทีี� 

สุำดวนัหนึ�งของชีุวติผู้ม ในชุ่วงโอเพน่เฮาส์ำ  
ผู้มเรยีนร้�มากขึ �นเกี�ยวกบัสิำ�งที�เกดิขึ �นใน 

พระวหิารที� ได�รบัการอทุศิี ผู้มเรยีนร้�เชุ่นกนั 
เกี�ยวกับพนัธสัำญญาศัีกดิ�สิำทธิ�ที�แตล่ะค์นทำา 

กบัพระผู้้�เป็นเจ�าในพระวหิาร
  ขณะเดนิเข�าไปดแ้ตล่ะห�องของพระ 

วหิาร ผู้มร้�สึำกถึงการประทับของพระผู้้�เป็น 
เจ�า ผู้มร้�สึำกสำงบ การไปเยือนพระวหิารทำาให� 
ผู้มปรารถนาจะกลับมาโบสำถ์และดำาเนิน 
ชีุวติตามพระกติตคิ์ณุอกีค์รั �ง เมื�อทราบวา่ 
ผู้มสำามารถมส่ีำวนในงานสำำาค์ญัยิ�งของพระ 
ผู้้�เป็นเจ�า ผู้มจงึอยากทำางานพระวหิารให� 
บรรพชุนและใชุ�ฐานะปุโรหติ

  ประสำบการณ์ในพระวหิารวนันั�นเปลี�ยน 
ผู้ม ตอนนี�ผู้มชุ่วยสำมาชิุกในวอรด์เตรยีม 
ตวัเข�าพระวหิารและชุ่วยเหลอืพวกเขาทำา 
ประวตัคิ์รอบค์รวัเพื�อพวกเขาจะทำางาน 
พระวหิารให�บรรพชุนได�

  ไมส่ำายเกนิไปที�จะกลบัมาโบสำถ ์ไมส่ำายเกิน 
ไปที�จะทำาด ีด�วยค์วามรกัอนัไมม่ขีอบเขต 
ของพระเจ�า พระองค์จ์งึทรงอย้ก่บัเราเสำมอ  
พระวหิารเป็นสำถานที�ซึิ�งทำาให�เราเป็นหนึ�ง 

เดยีวกนักับพระองค์แ์ละทำาให�เรากลบัไปอย้่
กบัพระองค์์ ในวนัหน�า  ◼ 
   ริู้คาร์ู้โด ม่าติาโม่รู้อสึ อาวาช่าป็าน  
เอลซัึลวาดอร์ู้
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     ดิฉัันเป็นสำมาชิุกใหม่ของศีาสำนจกัร 
ภรรยาที�เพิ�งแตง่งาน และตอนนี�เป็นค์ณุ 

แมม่อืใหม่วนันั�นเป็นวนัอาทิตยอ์ดอาหาร  
และลก้สำาวตวัน�อยของเรากำาลงัจะได�รบั 
การตั �งชืุ�อให�พร ดฉัิันไมเ่ค์ยเห็นการให�พร 
ทารกมากอ่นเพราะเราอย้่ ในวอรด์ที�มคี์รอบ 
ค์รวัหนุ่มสำาวไม่มาก ดฉัิันจงึไมท่ราบจะ 
ค์าดหวงัอะไร แตร่้�สึำกโดยพระวญิญาณวา่ 
นี� เป็นเรื�องสำำาค์ญัและพเิศีษมาก

  สำามดีฉัิันอุ�มลก้สำาวตวัน�อยของเราอย่าง
ระมดัระวงัและผู้้�ดำารงฐานะปุโรหติที�น่านับ 
ถอืค์นอื�นๆ เข�ามาสำมทบ ค์วามหวานชืุ�น 
ของพระวญิญาณทำาให�ดฉัิันเปี� ยมปีต ินำ �าตา 
ดฉัิันไหลอาบแก�มและค์วามประทับใจมาก 
มายหลายเรื�องเข�ามาในค์วามค์ดิดฉัิัน ดฉัิันร้� 
วา่ดฉัิันเพิ�งเริ�มมองเห็นอยา่งลกึซึิ �งถงึของ 
ประทานอันงดงามแหง่ค์วามรกัที�พระบดิา 
บนสำวรรค์ป์ระทานแก่เรา—ฐานะปุโรหติ

  เมื�อผู้้�สำอนศีาสำนาสำอนบทสำนทนา ดฉัิัน 
สัำมผู้สัำได�วา่พวกเขาร้�สึำกเป็นเกยีรตอิยา่ง 
ยิ�งที� ได�ดำารงฐานะปุโรหติ ดฉัิันเค์ยได�ยนิ 
เชุ่นนั�นในค์ำาพด้และค์ำาสำวดอ�อนวอนของ 
พวกเขา รวมถงึตอนที�พวกเขาให�พรดฉัิัน 
เพื�อเอาชุนะค์วามท�าทายในเรื�องพระค์ำา 
แหง่ปัญญา ดฉัิันร้�สึำกวา่มอืพวกเขาที�วาง 
อยา่งแผู่้วเบาบนศีีรษะดฉัิันเริ�มสัำ�นขณะ 
พวกเขาพด้ถ�อยค์ำาที�ดฉัิันร้�วา่มาจากพระ 
เจ�า—ถ�อยค์ำาแหง่ค์วามรกัและการเยยีวยา

  ไมน่านดฉัิันก็รบับพัตศิีมา และมอืผู้้� 
ดำารงฐานะปุโรหติวางบนศีีรษะดฉัิันอกีค์รั �ง  
ดฉัิันได�รบัการยืนยนัเป็นสำมาชิุกศีาสำนจกัร 
ของพระเจ�า และพวกเขาประสำาทของ 
ประทานแหง่พระวญิญาณบรสุิำทธิ� ให�ดฉัิัน  
ดฉัิันสำะอาดและเกดิใหม ่ดฉัิันร้�สึำกถึงพลงั 
ของฐานะปุโรหติทั�วรา่งและเป็นค์รั �งแรก 
ในชีุวติที�ดฉัิันร้�จกัปีติ

  หลงัจากรบับพัตศิีมาไมน่าน ดฉัิันกับ 
สำามแีตง่งานกัน บดิามารดาของเขาเป็น 
สำมาชิุกศีาสำนจกัรและบ�านของเขามพีระ 
กติตคิ์ณุเป็นศีน้ยก์ลาง แตด่ฉัิันร้�วา่ประจักษ์ 
พยานของเขาหยั�งรากไมล่กึพอ แตด่ฉัิัน 
ไมห่ว่ง ศีรทัธาเริ�มแรกของดฉัิันเปี� ยมล�น 
ด�วยการมองโลกในแงด่ ีดฉัิันจะรกัเขา  
อดทน และสำวดอ�อนวอน

  ในชุ่วงหลายเดอืนที�ดฉัิันตั �งค์รรภล์ก้ 
ค์นแรก ดฉัิันร้�สึำกเหมอืนค์ณุแมท่ั�วไป ค์อื  
ใกล�ชิุดกบัลก้น�อย เต็มไปด�วยค์วามประ
หลาดใจกับชีุวติใหม่ ในตวัดฉัิัน เมื�อลก้สำาว 
ของเราเกดิ ค์วามผู้ก้พันกับเธอกลายเป็น 
สำายสัำมพนัธแ์หง่ค์วามรกัที�แน่นแฟื้� น 
และหวานชืุ�น

  แตด่ฉัิันเป็นหว่งสำามี เขาไม่ได�มพีร 
ของค์วามใกล�ชิุดสำนิทสำนมกบัลก้สำาวเหมอืน 
ดฉัิัน แน่นอนวา่เขารกัเธอ แตด่ฉัิัน 
สำงสัำยและกงัวลวา่ค์วามผู้ก้พันแนบแน่น 
ระหวา่งเขากับเธอจะพฒันาหรอืไม ่ดฉัิัน 

  ขอ่งขวญัิแห่งความรัก
   โดย เฟื้ธ เอสึ. วตัิสัึน  

บ�านเรู้า ครู้อบครัู้วเรู้า

ขณะสามี ใหิ�พื่รีบตุิรีสาวแรีกี่เกี่ดู่ของเรีา ดูฉั่ันเรี่�มมองเห็ินอยา่งลกึี่ซึู �งถึึงของปุรีะทาน
แหิง่ความรีกัี่ของพื่รีะบดู่าบนสวรีรีค—์ฐานะปุุโรีหิต่ิ

กงัวลขณะใชุ�เวลาให�นมเธอ อาบนำ �าให�เธอ  
และอุ�มเธอ ส่ำวนสำามี ใชุ�เวลาส่ำวนใหญ่
ทำางานหาเลี �ยงค์รอบค์รวั

  ตอนนี�สำองสำามสัำปดาหห์ลงัจากเธอเกิด  
เราอย้่ ในห�องนมัสำการ ปาฏิิหารยิเ์กดิขึ �นตอ่ 
หน�าตอ่ตาดฉัิันและในใจดฉัิัน สำามทีี� ไม ่
ค์อ่ยมั�นใจยิ �มให�พี�น�องชุายในวงกลมอย่าง
นอบน�อม แววตาของเขามปีระกายแหง่
ค์วามสุำขและนำ �าตา ค์วามรกัและการ
สำนับสำนุนหลั�งไหลจากพี�น�องชุายเหลา่นั�นมา
ถงึเขาเป็นการตอบแทนขณะพวกเขาวางมอื
บนบา่ของกันและกนัและชุ่วยประค์องล้ก
น�อยของเรา ยนืกนัเป็นวงเล็กๆ แผู้ค่์ลมุด�วย
ค์วามรกัที�บรสุิำทธิ�และศัีกดิ�สิำทธิ� ขณะสำามี
เริ�มให�พร ดฉัิันได�ยนิเสีำยงเขาสัำ�นเค์รอื ดฉัิัน
ร้�วา่เขากำาลงัร้�สึำกถึงเดชุานุภาพของพระเจ�า
และเกยีรตขิองการดำารงฐานะปุโรหติ

  ดฉัิันร้�สึำกถึงค์วามรกัอนัยิ�งใหญท่ี�เพิ�มพ้น 
ขึ �นมาในตวัเขาสำำาหรบัลก้สำาวตวัน�อยของ 
เรา และร้�วา่เขาพยายามมากเพื�อเตรยีมตวั 
ให�พรที�พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงประสำงค์ ์
จะมอบให�เธอ ปีตขิองดฉัิันเต็มเปี� ยมเมื�อ 
ตระหนักแน่ชัุดวา่เวลานี�เขาร้�สึำกผู้ก้พนัแนบ 
แน่นกบัลก้สำาวของเรา ค์วามผู้ก้พันที� ไม ่
มวีนัเสืำ�อมค์ลาย

  ผู้า่นมาหลายปีแล�วตั �งแตป่ระสำบการณ์ 
นั�น ดฉัิันเป็นพยานและร้�สึำกนับค์รั �งไม ่
ถ�วนถึงพลงัและค์วามสำวยงามของฐานะ 
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ปุโรหติที� ใชุ� ในหลายๆ ด�าน หลายๆ ที� เพื�อ 

บตุรธดิาจำานวนมากของพระบิดาบนสำวรรค์ ์ 
ดฉัิันได�เห็นการมอบศีาสำนพธิแีหง่ค์วาม
รอดและใจที�อิ�มเอิบ ดฉัิันสัำงเกตเห็นการ
ชุำาระให�สำะอาด การเยยีวยา การปลอบโยน  
และการสำอน ดฉัิันเห็นและร้�สึำกวา่ภาระ
ถก้ยกออกไป

  ดฉัิันร้�วา่ตนเองยงัไมเ่ข�าใจอย่างถอ่งแท� ภา
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ถงึค์วามสำงา่งามของฐานะปุโรหติ แตท่กุ 
ค์รั �งที�เห็นการให�พรทารก ดฉัิันจะเต็มไป 
ด�วยค์วามพศิีวงเหมือนที�ร้�สึำกระหวา่งการให� 
พรลก้ค์นแรกของดฉัิัน ดฉัิันพศิีวงตอ่ 
ค์วามรกัที�พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงแสำดง
ให�เห็นโดยทรงแบง่ปันเดชุานุภาพของ
พระองค์์ ให�กบัเรา และดฉัิันเปี� ยมด�วย
ค์วามสำำานึกค์ณุสุำดพรรณนาตอ่ประจกัษ์

พยานที�ดฉัิันมี ในพระองค์ ์พระบตุร
ที�รกัของพระองค์ ์และพระกติตคิ์ณุอัน
สำวยงามที� ได�รบัการฟืื้�นฟ้ื้ของเรา  ◼ 
   ผ้�เขยีนอาศยัอย้่ ในยท้าหิ ์สหิรีฐัอเมรีก่ี่า
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คำาถาม่ของแอลม่าจัะช่่วยให�เรู้า
เติบิโติที่างวญิญาณได�อย่างไรู้?

 ฉันติ�องเป็ลี�ยนแป็ลงอะไรู้บ�าง?
  ขณะทา่นอา่น  แอลมา 5:7–13  

ให�ดว้า่แอลมาสำอนอะไรเกี�ยว 
กบัวธิทีี�เราสำามารถเปลี�ยน 
แปลงและมาใกล�พระค์รสิำต ์
มากขึ �น พจิารณาวา่ทา่น 
จะเปลี�ยนอะไรได�บ�างและ 
วางแผู้นทำาตามนั�น

 พื่รู้ะเจั�าป็รู้ะที่าน 
พื่รู้แก่ฉันอย่างไรู้?

  แอลมาเชืุ �อเชิุญให�ผู้้�ค์นจด 
จำาด�วยวา่พระเจ�าทรงปลดปล่อย 
บรรพบรุษุของพวกเขาอย่างไรและ 
ทำาให�พวกเขานึกถงึการเปลี�ยน 
ใจเลื�อมใสำของตน ท่านอาจ 
จะเขยีนเรื�องราวการเปลี�ยน 
ใจเลื�อมใสำของท่านเพื�อ 
จดจำาวา่พระเจ�าประทาน 
พรแกท่า่นอย่างไร  
ทา่นสำามารถอ่านเรื�อง 
ราวการเปลี�ยนใจ 
เลื�อมใสำของบรรพชุน 
หรอืสำมาชิุกศีาสำนจกัร
รุน่แรกๆ ได�เชุ่นกัน

  “ค์งเป็นสิำ�งวเิศีษถ�า 
วสุิำทธชิุนยคุ์สุำดท�าย
ทกุค์นร้�เรื�องราวการ
เปลี�ยนใจเลื�อมใสำของ
บรรพชุนพวกเขา  .   .   .  เรา
แตล่ะค์นจะได�รบัพรอยา่งมากถ�า
เราร้�เรื�องราวแหง่ศีรทัธาและการ
เสีำยสำละซึิ�งนำาบรรพบรุษุของเรา
มาส่้ำศีาสำนจกัรของพระเจ�า” 2 

 แอลมา 5–7   
มิถุ่นายน 1–7
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      ฉันที่ำาได�แค่ไหนแล�ว?  แ อลมาถามค์ำาถามผู้้�ค์น 
แหง่เซิราเฮ็มลา 36  
ข�อเพื�อชุ่วยให�พวก 

เขาประเมนิค์วามก�าวหน�าทาง 
วญิญาณของตน ประธานเอ็ม.  
รสัำเซิลล์ บลัลารด์ รกัษาการ 
ประธานโค์วรมัอคั์รสำาวกสิำบสำอง 
อธบิายวา่การประเมนิทาง 
วญิญาณมีประโยชุน์ ทา่นกลา่ว 
วา่ “เพื�อเป็นแนวทางสำำาหรบั  
[การประเมิน] นี� ข�าพเจ�าชุอบ 
อา่นและไตรต่รองถ�อยค์ำา 
สำะท�อนแนวค์ดิซึิ�งพบใน 
แอลมาบทที�ห�า” 1 
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การู้พื่ฒันาให�ม่ใีจัอ่อนโยนช่่วยให�
เรู้าได�ความ่รู้้�ที่างวญิญาณอย่างไรู้?

 ภา
พ

ป
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กอ่
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โด
ย 

เบ
น็

 ไ
ซู

มอ่
น

เซู
น

 แอลมา 8–12   
มิถุ่นายน 8–14

 การู้สึนที่นา
   •    อ่มิวเลค็ม่ลกัษณ์ะนิสยัอ่ยา่ง 

ไร? ท่านจะพฒันะลกัษณ์ะ
นิสยัอ่นัด่ขอ่งเขาไดอ้่ยา่งไร?

   •    หากท่านกำาลงัหาคำาต์อ่บให้
ค ำาถุามท่�เฉัพาะเจาะจง ท่าน
จะทำาอ่ะไรไดบ้า้งเพ่�อ่จะรับ
การเปิดเผู้ยจากพระบิดาบน
สวรรคไ์ดง่้ายข้�น?

   •    เม่�อ่ท่านเล่อ่กม่ใจอ่่อ่นโยน
และเช่�อ่ฟัื้ง พระเจา้ทรงม่
พรอ่ะไรเต์ร่ยมไวใ้หท่้าน
และครอ่บครัว?

 อม่วิเลค็และผ้่�คน
แห่งแอม่นัไนฮาห์

  อมวิเล็ค์เชืุ�อวา่แอลมาเป็น
ศีาสำดาพยากรณ์ของพระ
ผู้้�เป็นเจ�า (ด ้ แอลมา 8:20 ) 
เมื�อเทพบอกให�เขายอมให� 
แอลมาเข�ามาในบ�านของเขา  
เขาเลอืกเชืุ�อฟัง (ด ้ แอลมา  
10:8 ) เขาตอบรบัการเรยีกของ 
พระผู้้�เป็นเจ�าให�สัำ�งสำอนพระ
กติตคิ์ณุเชุ่นกนั (ด ้ แอลมา  
8:29–30 ) แตค่์นอื�นๆ ใน
เมอืงปฏิเิสำธแอลมาและไม่
ยอมเชืุ�อ

 พื่รู้ของใจัที่ี�อ่อนโยน

  เพราะอมวิเล็ค์ยอมรบัพระ
วจนะของพระผู้้�เป็นเจ�า  
เขาจงึได�รบัพรด�วยค์วามร้�
ทางวญิญาณ เขา “เปี� ยมไป
ด�วยพระวญิญาณบรสุิำทธิ�”  
( แอลมา 8:30 ) เขาได�รบัประ
จกัษ์พยานถงึเดชุานุภาพของ
พระผู้้�เป็นเจ�า (ด ้ แอลมา  
10:5 ) และเขาร้�แม�กระทั�ง
ค์วามค์ดิของค์นที�พยายาม
หลอกเขา (ด ้ แอลมา 10:17 ) 
ทา่นสำามารถเลือกยอมรบั
พระค์ำาของพระผู้้�เป็นเจ�า
และรบัพรของพระองค์์ ได�
เชุ่นกนั

 ผ่ลของใจัที่ี�แขง็กรู้ะด�าง

  เพราะผู้้�ค์นแหง่แอมนัไน
ฮาหท์ำาใจแข็งกระด�างตอ่ค์ำา 
สำอนของแอลมา พวกเขาจงึ
ส้ำญเสีำยพรอนัลำ �าค์า่ พวกเขา
ไมม่คี์วามร้�เรื�องปาฏิหิารยิ์
ของพระผู้้�เป็นเจ�า (ด ้ แอลมา  
9:5 ) และพวกเขาได�รบั 
การเตอืนวา่พระผู้้�เป็นเจ�าจะ
ทรงทำาลายพวกเขาและพวก
เขาจะไม่ได�อาณาจกัรของ
พระองค์เ์ป็นมรดก  
(ด ้ แอลมา 9:12 )

มื�อแอลมาสัำ�งสำอนพระ 
กติตคิ์ณุในแอมนัไนฮาห ์ 
ค์นส่ำวนใหญป่ฏิเิสำธทา่น  

แตอ่มวิเล็ค์ฟังและเชืุ�อ ค์วาม
แตกตา่งระหวา่งอมวิเล็ค์กบั
ค์นอื�นๆ ในแอมันไนฮาหแ์สำดง
ให�เราเห็นผู้ลของการมี ใจออ่น
โยนหรอืใจแข็งกระด�างตอ่เรื�อง
ของพระผู้้�เป็นเจ�า ( ด ้แอลมา  
12:10 ) ทา่นสำามารถเลอืกมี
ใจออ่นโยนได�

เ 



ศาสึนพื่ธีิแห่งความ่รู้อด 
นำาฉันไป็หาพื่รู้ะคริู้สึต์ิอย่างไรู้? แอลมา 13–16  

มิถุ่นายน 15–21

 อ�างองิ
    1.   บอยด ์เค์. แพค์เกอร,์  “The Only True 

Church,”  Ensign, Nov. 1985, 82. 

   กลบัใจั
  การกลับใจหนัใจเราไปหาพระผู้้�ชุ่วยให�รอด ศีาสำนพธิี
แหง่ค์วามรอดทำาให�ค์วามค์ดิเราจดจอ่กบัพระค์รสิำต ์
และพระค์ณุของพระองค์ท์ั �งนี�เพื�อเราสำามารถกลบัไป 
หาพระองค์์ ได� (ด ้ แอลมา 13:16 )

    รัู้บ
  พระเจ�าทรงจดัเตรยีมศีาสำนพธิแีหง่ค์วามรอดเพื�อให� 
เราประสำบ “เดชุานุภาพของพระค์รสิำตท์ี�ส่ำงผู้ลส่้ำค์วาม 
รอด” ( แอลมา 15:6 )

  ทา่นเค์ยรบัศีาสำนพธิแีหง่ค์วามรอดใดบ�าง และ 
ศีาสำนพธิเีหลา่นั�นนำาทา่นเข�าใกล�พระผู้้�ชุ่วยให�รอด 
มากขึ �นอย่างไร?

 เติรีู้ยม่
  พระเจ�าทรงเรยีกและทรงเตรยีมแอลมากบัอมวิเล็ค์ให� 
พร�อมสำอนพระบัญญตัขิองพระองค์ ์(ด ้ แอลมา 13:3 ) ทั �งสำอง  
“ ได�รบัแตง่ตั �งด�วยศีาสำนพธิอีนัศัีกดิ�สิำทธิ�” ( แอลมา 13:8 ) 
พระองค์ป์ระทานศีาสำนพธินีี�และศีาสำนพธิอีื�นๆ เพื�อให�เรา
ร้�วา่จะมองหาแหล่งใดเพื�อการปลดบาปของเรา (ด ้ แอลมา 
13:16 ) ศีาสำนพธิทีั �งหมดนำาเราไปหาพระเยซิค้์รสิำต์

  ทา่นจะเตรยีมรบัศีาสำนพธิแีหง่ค์วามรอดของ 
พระกติตคิ์ณุได�อย่างไร?

“ค์วามประพฤตดิทีี�ปราศีจาก 
ศีาสำนพธิแีหง่พระกติตคิ์ณุจะไม่ไถห่รอืทำาให� 

มนุษยชุาตส้ิำงส่ำง” 1 
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 แอลมา 17–22   
มิถุ่นายน 22–28

ฉันจัะลงม่อืที่ำาที่นัที่ ี
ด�วยศรัู้ที่ธาได�อย่างไรู้?

ก ารลงมือทำาทนัทดี�วยศีรทัธา 
ของเอบชิุในพระค์มัภรี ์
มอรมอนแสำดงให�เห็นวา่ 

ศีรทัธาจะชุ่วยนำาผู้้�อื�นมาหาพระ 
ค์รสิำต์ ได�อยา่งไร พจิารณาวา่เอบชิุ 
“เปลี�ยนใจเลื�อมใสำมาหาพระเจ�า” 
อย่างเต็มที�อยา่งไร ( แอลมา 19:16 )

 การู้สึนที่นา
  ท่านจะเสริมสร้างศรัทธีาขอ่ง 
ท่านในพระเจา้ไดอ้่ยา่งไร 
ทั�งน่� เพ่�อ่ท่าน และคนอ่่�นๆ  
จะร้่ส้กม่พลงัลงม่อ่ทำาทนัท่ 
อ่ยา่งเต์ม็ท่�ต์ามพระประสงค ์
ขอ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้? ภา
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เธอรู้้�

ศีรทัธาของเอบชิุแรงกล�ามากจนเมื�อเธอเห็นวา่ 
ค์นในบ�านของลาโมไนล�มอย้ก่บัพื �น เธอจงึ “ร้�วา่เป็น 
เดชุานุภาพของพระผู้้�เป็นเจ�า” ( แอลมา 19:17 ) 
ทา่นจะสำร�างศีรทัธาของทา่นเชุ่นเดยีวกบัเอบชิุ 
เพื�อร้�จกัเดชุานุภาพของพระผู้้�เป็นเจ�าได�อยา่งไร?

เธอวิ�งออกไป็

ทนัททีี�เอบชิุรบัร้�ถงึเดชุานุภาพของพระผู้้�เป็นเจ�า เธอ “วิ�ง 
จากบ�านหนึ�งไปอีกบ�านหนึ�ง” และบอกให�ผู้้�ค์นมาดป้าฏิหิารยิ ์ 
( แอลมา 19:17 ) ศีรทัธาของเธอให�พลงัเธอลงมอืทำาทนัท ีมีด�าน 
ตา่งๆ ของพระกิตตคิ์ณุที�ทา่นกำาลงัเดนิแทนที�จะวิ�งไปทำา 
ตามพระประสำงค์ข์องพระผู้้�เป็นเจ�าด�วยศีรทัธาหรอืไม?่

เธอจับัม่อืคนอื�นๆ

เอบชิุ “จบัมอืของราชิุนี” ด�วยศีรทัธาวา่นั�นจะทำาให�ราชิุนี
ยนืได� ( แอลมา 19:29 ) เธอทำาสิำ�งที�ดเ้หมอืนเป็นไป ไม่ได�
เพราะเธอมศีีรทัธาในพระผู้้�เป็นเจ�า ทา่นจะเสำรมิสำร�างศีรทัธา
ของทา่นในพระผู้้�เป็นเจ�าและทำาสิำ�งที�เป็นไป ไม่ได� ในชีุวติ
ทา่นให�สำำาเรจ็ได�อยา่งไร?



42 เล่ยโฮนา

  วธ่ิีใดจะช่วยใหท่้านเอ่าชนะความสงสยัเก่�ยวกบัศาสนจกัรไดด่้ท่�ส่ด?  
ส่งคำาต์อ่บขอ่งท่านมาท่�    liahona   .ChurchofJesusChrist   .org    ก่อ่นวนัท่� 30 มิถุ่นายน 2020

 พระเจา้ทรงสญัิญิาวา่ “พระค่ณ์ [ขอ่งพระอ่งค]์ เพ่ยงพอ่สำาหรับคนอ่่อ่นโยน”  
( อ่่เธีอ่ร์ 12:26 ) ถุอ้่ยคำาเหล่าน่�ควรใหค้วามหวงัและความอ่่่นใจแก่เราท่กคนท่�เป็น 
หน่่มสาวโสด โดยเฉัพาะอ่ยา่งยิ�งเม่�อ่มาถุ้งการหาค่่นิรันดร์ สาน่ศิษยท่์�วางใจ 

พระคริสต์ม์กัเปิดใจมอ่งหาความรัก แต่์กลบัผู้ดิหวงัเม่�อ่ไม่สมหวงัหร่อ่หง่ดหงิดกบัความ
ประพฤติ์ไม่ด่ขอ่งคนท่�พวกเขาอ่อ่กเดทดว้ย การมอ่งหาค่่ครอ่งสามารถุก่อ่ใหเ้กิดความกลวั  
ความโกรธี ความขมข่�น และความเคร่ยด โดยเฉัพาะอ่ยา่งยิ�งถุา้หาอ่ย่ห่ลายป่จนเลยวนัแต่์ง
งานท่�พวกท่านคาดหวงัไว!้

  แต่์ท่านคงน้กภาพอ่อ่ก อ่ารมณ์์เหล่าน่�ไม่ใช่สิ�งท่�พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ราร้่ส้ก 
ต์ลอ่ดเวลาขณ์ะทำาต์ามพระบญัิชาใหแ้ต่์งงานและเล่�ยงด่ครอ่บครัวท่�ม่ความส่ขและ 
ชอ่บธีรรม อ่นัท่�จริง พื่รู้ะผ้่�เป็็นเจั�าที่รู้งติ�องการู้ให�เรู้ารู้้� สึึกเบิกบานใจั  ในระหวา่งหาค่่!

  โดยม่สิ�งน่�ในใจบทความในหมวดน่� จ้งอ่อ่กแบบมาเพ่�อ่ช่วยท่าน เอาความ่เครีู้ยดออกจัาก 
การู้หาค่้นิรัู้นดร์ู้ของท่ี่าน ท่านจะพบหลายเร่�อ่งเก่�ยวกบั วธีิก�าวหน�าในชี่วติิ  โดยไม่คำาน้ง 
ถุ้งสถุานภาพสมรสขอ่งท่านและ คำาแนะนำาที่ี�สึาม่ารู้ถช่่วยเติรีู้ยม่ท่ี่าน  สำาหรับการแต่์งงาน 
ดว้ยความรัก น่าทะน่ถุนอ่ม และหยั�งรากล้กในทา้ยท่�ส่ด

  ขณ์ะท่านมอ่งหาคนท่�จะใหท่้านหมดใจขณ์ะท่านใหเ้ขาหมดใจ ขอ่ใหใ้ชเ้วลาสกัคร่่อ่่าน 
บทความเหล่าน่�  ผู้มสญัิญิาวา่บทความหน้�งในนั�นจะทำาใหท่้านร้่ส้กด่ข้�นและช่วยใหท่้าน 
วางใจวา่ พื่รู้ะคุณของพื่รู้ะผ้่�ช่่วยให�รู้อดเพื่ยีงพื่อสึำาหรัู้บท่ี่านจัริู้งๆ 

  ขอ่แสดงความนบัถุ่อ่
  แลนดอ่น ฮอ่วส์

คนหนุ่ม่สึาว

ม่องหาค่้ครู้อง—
และพื่รู้ะคุณของพื่รู้ะผ้่�ช่่วยให�รู้อด

 แบ่งปั็นเรืู้�องรู้าวของท่ี่าน
  ท่านม่ประสบการณ์์ท่�จะแบ่งปันหร่อ่ไม่?  
หร่อ่ท่านต์อ้่งการเห็นบทความเก่�ยวกบัหวั 
ขอ้่ใดหวัขอ้่หน้�งหร่อ่ไม่? หากต์อ้่งการ 
เราอ่ยากฟัื้งเร่�อ่งราวจากท่าน! ท่านสามารถุ 
ส่งบทความหร่อ่คำาติ์ชมขอ่งท่านมา 
ไดท่้�    liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  

 ดจิัทิี่ลัเท่ี่านั�น

    10 ข�อที่ี�ติ�องถาม่ค่้ครู้องใน 
อนาคติของท่ี่าน
    วางใจัในความ่ป็รู้ะที่บัใจัครัู้�งที่ี�สึอง
และในการู้นำาที่างของพื่รู้ะวญิญาณ
   โดย มาร่ เนต์ซ์ูเลอ่ร์

     การู้เป็็นโสึดเติอืนใจัให�ดฉัินวางใจั 
แผ่น ทัง้หมด  ที่ี�พื่รู้ะผ้่�เป็็นเจั�าที่รู้ง 
วางไว�ให�ดฉัิน
   โดย คริสติ์นา คอ่ทเทอ่ร์รอ่ล

     เกร็ู้ดความ่รู้้�  7 ข�อสึำาหรัู้บ 
การู้รัู้กษาความ่สัึม่พื่นัธ์รู้ะยะไกล  

 ในหม่วดนี�

    44   เอาความ่กดดนัออกจัาก 
การู้หาค่้นิรัู้นดร์ู้
   โดย โดมินิกา สโต์อิ่กา

     48   เรีู้ยนรู้้�ที่ี�จัะม่คีวาม่สุึข 
ขณะเป็็นโสึด
   โดย แลนดอ่น ฮอ่วส์   



 มิถุ่นายน 20202020 43

ภา
พ

ถุา
ยจ

าก
 G

ET
TY

 IM
AG

ES



44 เล่ยโฮนา

คนหนุ่ม่สึาว
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เอ่า  

 ความ่กดดนั   
อ่อ่กจากการหาค่่นิรันดร์

 ศ าสนจกัรในโปแลนดเ์ลก็มาก จริงๆ แลว้กเ็ลก็ท่กท่�ในยโ่รปต์ะวนัอ่อ่ก เรามกัจะม่สมาชิกวยั 
เราไม่มากในประเทศขอ่งเราทั�งประเทศ วอ่ร์ดหร่อ่สเต์คขอ่งเรายิ�งไม่ต์อ้่งพด่ถุ้ง โชคด่ท่�จดั
การประช่มใหญ่ิสำาหรับหน่่มสาวโสดท่กป่ในยโ่รปหลายประเทศ

  ศาสนจกัรไม่จำาเป็นต์อ้่งจดัการประช่มใหญ่ิเหล่าน่� เพ่�อ่ช่วยท่านหา “ค่่ท่�เหมาะ” กบัท่าน แต่์ส่วน
ใหญ่ิจดัเพ่�อ่ช่วยใหค้นหน่่มสาวผู้ก่มิต์รกบัเพ่�อ่นใหม่ท่�ม่ความเช่�อ่เหม่อ่นกนัและเพิ�มพลงัศรัทธีา

ขอ่งพวกเขาโดยพด่ค่ยกบัคนอ่่�นๆ เก่�ยวกบัประสบการณ์์ทางวญิิญิาณ์ขอ่งต์น

   เน�นม่ติิรู้ภีาพื่
  ระหวา่งการประช่มใหญ่ิครั� งหน้�งในโปแลนดป่์ 2010 ดิฉันัพบราด่ เขามาจากโรมาเน่ย 

เราค่ยกนัสั�นๆ แต่์ไม่นานเขากไ็ปเป็นผู้่ส้อ่นศาสนาและเสน้ทางขอ่งเราไม่บรรจบกนัอ่่ก 
เลยจนถุ้งการประช่มใหญ่ิ YSA  ในอ่่กสามป่ต่์อ่มา ท่�นั�นเราม่เวลาทำาความร้่จกักนันิด 

หน่อ่ย แต่์ดิฉันักำาลงัจะไปเป็นผู้่ส้อ่นศาสนาในอ่่กหน้�งเด่อ่น ราด่อ่วยพรดิฉันัใหพ้บ 
กบัสิ�งด่ๆ และพด่วา่ “ติ์ดต่์อ่กนัเร่�อ่ยๆ นะ” ดิฉันัไม่คิดเลยวา่เขาจะติ์ดต่์อ่มา แต่์เขา 

ทำา เขาเข่ยนจดหมายถุ้งดิฉันัต์ลอ่ดช่วงท่�ดิฉันัเป็นผู้่ส้อ่นศาสนา ไม่ม่เร่�อ่งรักๆ 
ใคร่ๆ ในจดหมายขอ่งเขา แต่์เขากลายเป็นเพ่�อ่นรักคนหน้�งขอ่งดิฉันั ดิฉันัชอ่บ

ท่�เขาใหเ้ก่ยรติ์ดิฉันัและงานเผู้ยแผู้ศ่าสนาโดยทั�วไป
  เม่�อ่ดิฉันักลบับา้น ราด่กบัดิฉันัต่์�นเต์น้มากท่�จะไดท้ำาความร้่จกักนัอ่ยา่ง 

ด่—ในท่�ส่ดเรากส็ามารถุทำาใหเ้กิดข้�นไดห้ลงัจากผู้า่นไปนานหลายป่! 
เราเล่อ่กสถุานท่�พบกนัท่�เราทั�งค่่จ่ายไหว (ซู้� งต์อ่นนั�นค่อ่เบลเยย่ม) เพ่�อ่ 

ใชเ้วลาดว้ยกนั เราค่ย ค่ย และค่ยมากข้�น
  เราไม่กดดนัความสมัพนัธ์ีขอ่งเรา เราเนน้สร้างมิต์รภาพและแค่ 

ทำาความร้่จกักนั เรามกัจะสน่กกนัมาก แต่์การสนทนาขอ่งเราม่ 

 โดย โดม่นิิกา สึโติอกิา
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ความหมายและล้กซู้� งมากเช่นกนัเก่�ยวกบัเร่�อ่งต่์างๆ 
ท่�สำาคญัิท่�ส่ด มิต์รภาพแน่นแฟ้ื้นข้�นเร่�อ่ยๆ เราสไกพค่์ยกนั 
เก่อ่บท่กวนั และเราเริ�มสวดอ่อ้่นวอ่นดว้ยกนัท่กค่น จนเรา 
เริ�มไปเยอ่่นประเทศขอ่งกนัและกนัท่กๆ สอ่งสามเด่อ่น

    “เรู้าม่าสึวดอ�อนวอนเรืู้�องนี�กนัเถอะ”
  หลงัจากนั�นระยะหน้�ง ดิฉันัเริ�มร้่ส้กกงัวลใจเพราะร้่ส้ก 

เหม่อ่นมิต์รภาพขอ่งเรากำาลงัพฒันาเป็นอ่ะไรบางอ่ยา่งท่� 
มากกวา่นั�น แต่์เขามาจากโรมาเน่ย! ดิฉันัไม่ต์อ้่งการม่ความ 
สมัพนัธ์ีระยะไกลเพราะความสมัพนัธ์ีสามารถุนำาไปส่่ 
การแต่์งงาน ซู้�งหมายความวา่เราคนใดคนหน้�งจะต์อ้่ง 
ยา้ยไปอ่่กประเทศหน้�ง ดิฉันัร้่ส้กไม่พร้อ่มจะทำาเช่นนั�น

  วนัหน้�งเม่�อ่ดิฉันัร้่ส้กกงัวลใจเป็นพิเศษ ราด่เต่์อ่นดิฉันั 
ใหน้้กถุ้งหลกัธีรรมขอ้่หน้�งท่�ม่พลงัแต่์เร่ยบง่าย เขาพด่ 
วา่ “เรามาสวดอ่อ้่นวอ่นเก่�ยวกบัความสมัพนัธ์ีขอ่งเรากนั 
เถุอ่ะแลว้ด่วา่เราร้่ส้กอ่ยา่งไร”

  ดิฉันัไม่ทราบวา่ทำาไมก่อ่นหนา้น่� ดิฉันัไม่คิดจะสวดอ่อ้่น
วอ่นเก่�ยวกบัความสมัพนัธ์ีขอ่งเรา แต่์นั�นเป็นคำาแนะนำาท่�ด่ท่�
ส่ดท่�ดิฉันัไดรั้บต์อ่นนั�น ดิฉันัจ้งสวดอ่อ้่นวอ่นขอ่การนำาทาง

  และไม่คาดวา่จะไดค้ ำาต์อ่บใดๆ ท่�เฉัพาะเจาะจงในขณ์ะนั�น 
แต่์ต์ดัสินใจทำาความร้่จกัราด่ต่์อ่ไปเหม่อ่นเดิม ดิฉันัหวงัวา่ 
พระบิดาบนสวรรคจ์ะประทานคำาเต่์อ่นถุา้ดิฉันัไม่ควรสานต่์อ่  
แต่์เม่�อ่เวลาผู้า่นไป คำาต์อ่บท่�ดิฉันัขอ่กม็า จ้ริ์งๆ  ดิฉันัพด่ค่ย 
กบัครอ่บครัวและเพ่�อ่นๆ เร่�อ่งราด่และในการพด่ค่ยท่กครั� ง 
ดิฉันัไดรั้บการยน่ยนัวา่กำาลงัไปถุก่ทาง

  ไม่นานดิฉันักต็์ระหนกับางอ่ยา่งท่�แปลก ค่นหน้�งหลงัจาก 
พด่ค่ยกนัทางสไกพก์บัราด่ดว้ยด่อ่่กครั� ง ดิฉันัพด่กบัต์วั 
เอ่งวา่ “เขาเป็นเพ่�อ่นสนิทท่�ส่ดเท่าท่�ฉันัเคยม่จริงๆ ฉันัอ่ยาก 
เป็นเพ่�อ่นกบัเขาต์ลอ่ดไป!” ต์อ่นนั�นเอ่งท่�ดิฉันัร้่ต์วั เส่ยง 
หน้�งในความคิดต์อ่บรับความเห็นขอ่งดิฉันัทนัท่ “ถุา้อ่ยา่ง 

นั�นกต็์อ้่งแต่์งงานกบัเขา!” ดิฉันัร้่วา่พระบิดาบน 
สวรรคแ์ยม้พระสรวลใหก้บัความสมัพนัธ์ีขอ่งดิฉันักบั 
ราด่ ดิฉันัไดเ้ห็นวา่เขาเป็นเพ่�อ่นสนิทท่�ส่ดและเรา 
จะม่ความส่ขดว้ยกนัได้

    เอาความ่กดดนัออกจัากการู้หาค่้ครู้อง
  ดิฉันัจ้งยา้ยไปโรมาเน่ยและแต่์งงานกบัราด่ ดิฉันั

ไม่เคยคิดมาก่อ่นวา่จะลงเอ่ยในโรมาเน่ย แต่์เรา 
แต่์งงานกนัมาไดส่้�ป่แลว้ต์อ่นน่�  และเราม่ลก่สาวท่� 

น่ารักช่�อ่อ่าม่เล่ย
  ดิฉันัร้่วา่ค่ณ์คิดอ่ะไรอ่ย่—่ค่ณ์คิดวา่ดิฉันักแ็ค่สาว 

โสดอ่่กคนท่�พบ “ค่่แท”้ ในการประช่มใหญ่ิ YSA  และท่ก 
อ่ยา่งราบร่�นโดยไม่ต์อ้่งพยายาม ไม่จริงเลย เหต่์ผู้ลท่�ดิฉันั

เล่าเร่�อ่งน่� ค่อ่เพ่�อ่ใหค่้ณ์เลิกกดดนัต์วัเอ่งใหห้าค่่นิรันดร์แต่์
ใหพ้ระผู้่เ้ป็นเจา้นำาทางค่ณ์

  ดิฉันัไปการประช่มใหญ่ิ YSA  เพ่�อ่หาสาม่อ่ยา่งนั�น 
หร่อ่? เปล่า

  ดิฉันัคิดหร่อ่วา่ผู้่ช้ายคนหน้�งท่�ดิฉันัพบท่�นั�นจะ 
กลายเป็นสาม่ขอ่งดิฉันั? กไ็ม่เชิง

  แต่์ดิฉันัเอ่าความกดดนัอ่อ่กจากการหาคนท่�ดิฉันั 
อ่ยากแต่์งงานดว้ย และดิฉันัไปการประช่มเหล่าน่� เพ่ยง 
เพ่�อ่เช่�อ่มสมัพนัธ์ีกบัคนอ่่�นๆ และสร้างมิต์รภาพ—ซู้�ง
ราด่กบัดิฉันัทำาแบบนั�นต์ั�งแต่์ต์น้

  การกดดนัใหห้าค่่นิรันดร์เร็วท่�ส่ดเกิดข้�นจริงบาง 
ครั�ง แต่์ม่เวลาไม่จำากดัในเร่�อ่งความสมัพนัธ์ีนิรันดร์  

ไม่ม่ความจำาเป็นต์อ้่งเคร่ยดกบัเร่�อ่งน่�  ช่วติ์ไม่เก่�ยวกบั 
การแต่์งงาน แต่์เก่�ยวกบัการเป็นคนในแบบฉับบัท่�ด่ท่� 

ส่ดและใหพ้ระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงดำาเนินแผู้นขอ่งพระอ่งคใ์น 
ช่วติ์เรา ใช่ เราท่กคนควรอ่อ่กมาร่วมกิจกรรม พบปะผู้่ค้น 

หาเพ่�อ่นใหม่ และอ่อ่กจากม่มท่�เราค่น้เคย แต่์เราควรทำาเช่น 
นั�นดว้ยความคิดวา่ “ฉันัจะไดส้น่กและพบเพ่�อ่นด่ๆ หลาย 

คน” แทนท่�จะคิดวา่ “ฉันัต์อ้่งเปิดห่เปิดต์ามอ่งหา ‘คนนั�น’ 
ไม่อ่ยา่งนั�นจะทำาใหแ้ผู้นช่วติ์ขอ่งฉันัเส่ยหมด!”

ช่วติ์ไม่เก่�ยวกบัการแต่์งงาน 
แต่์เก่�ยวกบัการเป็นคนใน 
แบบฉับบัท่�ด่ท่�ส่ดและให ้

พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงดำาเนินแผู้น
ขอ่งพระอ่งคใ์นช่วติ์เรา



 โดมินิิกัา สโตอิกัา  เป็ีนคุณแม่ทีี�มี 
ทัีศนะเชิ้งบีวกในการ์พื่ัฒนาตนเอง 
เธอช้อบีทีำาอาหาร์ เต�นร์ำา แลิะทีำาให�  
คนหัวเร์าะ เธอเขียนบีลิอ็กวิถีชี้วิต 
ช้อบีการ์ตัด็ต่อภีาพื่ ขี�จั้กร์ยาน 
แลิะใช้� เวลิาอย้่บีนภีเ้ขา

  สิ�งหน้�งท่�ราด่บอ่กดิฉันัเม่�อ่เราหมั�นกนัค่อ่ถุ้งแมเ้ขา 
จะร้่ส้กเคร่ยดนิดๆ เม่�อ่อ่ย่ใ่กลผู้้่ห้ญิิงท่�เขาชอ่บ แต่์ 
เขาไม่ร้่ส้กแบบนั�นกบัดิฉันั เขาบอ่กวา่เพราะมิต์รภาพ 
ขอ่งเรา เขาจ้งร้่ส้กผู้อ่่นคลายและเหม่อ่นเขาจะเป็น 
ต์วัขอ่งต์วัเอ่งไดต้์ลอ่ดเวลา

  เพราะฉัะนั�นจงมอ่งหาคนด่ใหอ้่ย่ร่อ่บขา้งค่ณ์และ 
ม่ความส่ขกบัจ่ดท่�ค่ณ์อ่ย่ต่์อ่นน่�  เพราะจริงๆ แลว้เม่�อ่ 
ใดท่�ค่ณ์เลิกเคร่ยด เล่อ่กสร้างมิต์รภาพและฝ้กรักต์วั
ค่ณ์และจ่ดท่�ค่ณ์อ่ย่ ่เม่�อ่นั�นช่วติ์จะเบิกบานข้�นมาก 

    วางใจัในแผ่นของพื่รู้ะผ้่�เป็็นเจั�าสึำาหรัู้บ 
อนาคติของเรู้า

  ราด่กบัดิฉันัไม่ด่พร้อ่ม เราไม่มอ่งหาคน “ด่พร้อ่ม” 
—เราแค่เป็นต์วัเรา สิ�งท่�ดิฉันัสงัเกต์ค่อ่ต์วัต์นจริงๆ
 ขอ่งค่ณ์และวธ่ิีท่�ค่ณ์ดำาเนินช่วติ์ค่อ่สิ�งท่�ม่เสน่ห์มาก
ท่�ส่ดต่์อ่คนอ่่�น เม่�อ่ค่ณ์พยายามติ์ดต์ามพระเยซู่คริสต์ ์
ค่ณ์จะด้งด่ดคนท่�กำาลงัทำาส่ดความสามารถุเพ่�อ่ติ์ดต์าม
พระอ่งคเ์ช่นกนั

  ดิฉันัเร่ยนร้่ดว้ยวา่เม่�อ่เราเป็นคนด่ข้�นและม่ศรัทธีา 
เต์ม็เป่� ยมวา่พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงเป็นผู้่ด่้แล เราจะอ่ญัิเชิญิ 
พระหตั์ถุข์อ่งพระอ่งคเ์ขา้มาในช่วติ์เรา—และเม่�อ่ 
เรารับร้่พระหตั์ถุข์อ่งพระอ่งค ์เราไม่ต์อ้่งกลวัอ่นาคต์ 
จงจำาสิ�งท่�พระเจา้ทรงสอ่นน่ไฟื้ “และเราจะเป็นความ
สวา่งขอ่งเจา้ในแดนท่รกนัดารดว้ย; และเราจะเต์ร่ยม 
ทางขา้งหนา้เจา้, หากเป็นไปวา่เจา้จะรักษาบญัิญิติั์ 
ขอ่งเรา; ดงันั�น, ต์ราบเท่าท่�เจา้จะรักษาบญัิญิติั์ขอ่งเรา 
เราจะนำาเจา้ไปส่่ดินแดนท่�สญัิญิาไว;้ และเจา้จะร้่วา่ 
โดยเราท่�นำาเจา้ไป” ( 1   น่ไฟื้ 17:13 )

  ไม่สมควรท่�เราจะกดดนัต์นเอ่งต์ลอ่ดเวลาใหบ้รรล่ 
ความคาดหวงัหร่อ่เร่�อ่งสำาคญัิบางอ่ยา่งในกรอ่บเวลา 
ท่�เรากำาหนด โดยแทแ้ลว้เวลาขอ่งพระบิดาบน 
สวรรคต่์์างจากเวลาขอ่งเรา—เวลาเป็นนิรันดร์ พระอ่งค ์
ทรงม่แผู้นใหเ้ราสมหวงัในพรท่กประการท่�เราแสวง 

หา และเม่�อ่ใดท่�เราทำาส่ดความสามารถุเพ่�อ่วางใจ 
แผู้นขอ่งพระอ่งคแ์ละสมหวงัในสภาวการณ์์ใดกต็์าม
ท่�เราอ่ย่ ่เม่�อนั�น  เราจะพบความส่ขท่�แทจ้ริง แผู้นขอ่ง
พระอ่งคจ์ะด่กวา่แผู้นท่�เราม่ใหต้์วัเราเสมอ่  ◼  
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คนหนุ่ม่สึาว

ผู้มร้่ต์วัวา่ 
ผู้มเขา้ใจเร่�อ่ง 

การอ่อ่กเดทผู้ดิ

         “ที่ำาไมคนอ่่�นอ่อ่กเดทแลว้สน่ก?”
  “ทำาไมผู้มไม่ไดแ้ต่์งงาน?”
  “ผู้มผู้ดิปกติ์ต์รงไหน?”

  หน่่มสาวโสดส่วนใหญ่ิอ่าจจะถุามคำาถุามเหล่าน่�กบัต์วัเอ่งอ่ยา่งนอ้่ยหน้�ง 
ครั� ง! ความทา้ทายขอ่งการหาค่่นิรันดร์สามารถุทำาลายศรัทธีาและความหวงัแม้
แต่์ขอ่งวส่ิทธิีชนยค่ส่ดทา้ยท่�อ่่ทิศต์นมากท่�ส่ด และใช่ ในกรณ่์ขอ่งผู้มกเ็ช่นกนั 
การอ่อ่กเดทยากเป็นพิเศษ

 โดย แลนดอน ฮอว์สึ

 เรีียนร้ี�ที่ี�จะมีคีวามีสุุข   
ขณะเป็็นโสุด
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  การแต่์งงานด่เหม่อ่นเป็นการผู้จญิภยัครั� งใหญ่ิสำา
หรับผู้มเสมอ่ และผู้มต์ั�งต์ารอ่มาต์ั�งแต่์อ่ายย่งันอ้่ย แต่์
ผู้มทอ้่แทเ้ม่�อ่ด่เหม่อ่นผู้มลม้เหลวกบัการอ่อ่กเดทใน
ช่วงเร่ยนมหาวทิยาลยั ถุ้งแมจ้ะเคยอ่อ่กเดทหลายครั� ง 
ม่ความสมัพนัธ์ีท่�จริงจงัหลายครั� ง พบผู้่ห้ญิิงท่�น่าสน 
ใจและประสบความสำาเร็จ แต่์ผู้มไม่ไดแ้ต่์งงาน และ
สำาหรับผู้ม ความสมัพนัธ์ีท่�ลม้เหลวเหล่านั�นเหม่อ่น 
เป็นสญัิญิาณ์บ่งบอ่กวา่ผู้มม่ปมดอ้่ยและขาดเสน่ห์

  ความร้่ส้กท่�ผู้มม่ต่์อ่ความเป็นโสดขอ่งต์วัเอ่งแยล่ง 
เร่�อ่ยๆ หลงัจากเลิกกบัแฟื้นอ่่กสอ่งสามคนเม่�อ่ผู้มเริ�ม 
ประกอ่บอ่าช่พ ง่ายสำาหรับผู้มท่�จะถุามวา่ผู้มผู้ดิปกติ์
ต์รงไหนและคนอ่่�นท่กคนท่�แต่์งงานเป็นคนปกติ์ 
อ่ยา่งไร ปิต่์พรขอ่งผู้มกบัพรฐานะป่โรหิต์หลายครั� ง
บอ่กชดัแน่นอ่นวา่ในช่วติ์น่�ผู้มจะไดรั้บการผู้น้กกบั
สต์ร่ท่�ชอ่บธีรรม แลว้ทำาไมไม่เกิดข้�น?

  ผู้มเริ�มสงสยั “ผู้มไดท้ำาบางอ่ยา่งท่�ทำาใหแ้ผู้นขอ่ง
พระผู้่เ้ป็นเจา้เส่ยหร่อ่เปล่า?”

  ในท่�ส่ด หลงัจาก “ต่์อ่ส่”้ ต่์อ่พระพกัต์ร์พระผู้่เ้ป็น 
เจา้มาหลายป่ผู้า่นการสวดอ่อ้่นวอ่น การศ้กษา 
พระคมัภ่ร์ และการเขา้พระวหิาร ผู้มไดรั้บการเปิดเผู้ย 
เก่�ยวกบัสถุานการณ์์ขอ่งผู้มผู้า่นเพ่�อ่นและท่�ปร้กษา 
ขอ่งผู้มช่�อ่แบรด (นามสมมติ์) ในช่วงปร้กษาครั� งหน้�ง 
ขอ่งเรา เขาพด่วา่ “ความส่ขขอ่งค่ณ์ข้�นอ่ย่ก่บัค่ณ์—
ไม่ใช่คนอ่่�น เม่�อ่ค่ณ์ม่ความส่ขขณ์ะเป็นโสด ค่ณ์จะ 
ม่ความส่ขไดท่้กสภาวการณ์์” ประธีานรัสเซูลล ์เอ่ม็. 
เนลสนัสอ่นทำานอ่งเด่ยวกนัวา่ “ป่ติ์ท่�เราร้่ส้กแทบ 
ไม่เก่�ยวกบัสภาพการณ์์ในช่วติ์แต่์เก่�ยวขอ้่งอ่ยา่งยิ�งกบั 
สิ�งท่�เราใหเ้ป็นศน่ยก์ลางในช่วติ์” (ด่ “ป่ติ์และการ 
อ่ย่ร่อ่ดทางวญิิญิาณ์,” เลีิยโฮนา,  พ.ย. 2016, หนา้ 82)

  ม่มมอ่งทั�งหมดขอ่งผู้มเปล่�ยนไปเม่�อ่พระวญิิญิาณ์
ทรงจาร้กถุอ้่ยคำาเหล่าน่�ไวใ้นจิต์วญิิญิาณ์ผู้ม และผู้ม
ต์ระหนกัวา่ท่�ผู้า่นมาผู้มอ่อ่กเดทเพ่�อ่ใหบ้รรล่ความ
ต์อ้่งการอ่ยา่งหน้�ง—ในกรณ่์ขอ่งผู้มค่อ่ต์อ้่งการ
แต่์งงานเพ่ยงเพ่�อ่จะไม่ต์อ้่งอ่ย่ค่นเด่ยว

  วธ่ิีคิดแบบน่�จะไม่พาไปพบค่่ท่�รักกนัชั�วนิรันดร์! 
พระเจา้ทรงสอ่นผู้มอ่ยา่งอ่่อ่นโยนผู้า่นแบรดวา่แผู้น
ขอ่งพระอ่งคส์ำาหรับบ่ต์รธิีดาพระอ่งคไ์ม่ใช่เพ่�อ่ให ้
พวกเขาแต่์งงานโดยยด้ความต์อ้่งการหร่อ่แรงกดดนั
ทางวฒันธีรรรมหร่อ่ความกลวัเป็นหลกั การแต่์งงาน

ยด้ความรักเหม่อ่นพระคริสต์เ์ป็นหลกั จากนั�นพระอ่งคท์รงสอ่นผู้มวา่สถุานภาพ
ไม่แต่์งงานขอ่งผู้มสามารถุสอ่นผู้มต่์อ่ไปใหด้ำาเนินช่วติ์และแสวงหาการแต่์งงาน
โดยยด้ความรักอ่นับริส่ทธิี� เป็นหลกัไม่ใช่ความสะดวก ใหแ้สวงหาการแต่์งงาน 
ดว้ยเหต่์ผู้ลท่�ถุ่กต์อ้่ง

  ผู้มไดเ้ร่ยนร้่ความจริงสามประการผู้า่นประสบการณ์์น่� ท่�ผู้มน้กถุ้งท่กครั� ง 
เม่�อ่ร้่ส้กทอ้่กบัการอ่อ่กเดท:

   1.   คุณค่าของคุณไม่่ขึ�นอย่้กบัสึถานภีาพื่สึม่รู้สึของคุณ  อิ่สยาห์สอ่นวา่  
“ความคิด [ขอ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้] ไม่ใช่ความคิด [ขอ่งเรา]” ( อิ่สยาห์ 55:8 ) 
ผู้มคิดวา่การเป็นโสดสะทอ้่นใหเ้ห็นวา่ผู้มไม่ม่ค่ณ์ค่า แต่์พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรง
ช่วยใหผู้้มเห็นวา่การเป็นโสดกำาลงัเต์ร่ยมผู้มสำาหรับการแต่์งงานท่�ด่กวา่ผู้ม
จะม่ไดห้ากผู้มแต่์งงานต์ามต์ารางเวลาขอ่งผู้ม การเป็นโสดไม่ไดเ้ก่�ยวกบั 
ค่ณ์ค่าขอ่งผู้มแต่์อ่ยา่งใด

   2.   การู้เติรีู้ยม่พื่รู้�อม่ที่ำาให�ความ่วติิกกงัวลหม่ดไป็  พระเจา้รับสั�งกบัเราวา่  
“หาก [เรา] พร้อ่ม [เรา] จะไม่กลวั” ( หลกัคำาสอ่นและพนัธีสญัิญิา 38:30 ) 
การแสวงหาแลว้ทำาต์ามพระประสงคข์อ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้ช่วยใหผู้้มปล่อ่ยวาง
ความกลวัและความทอ้่แทท่้�เคยม่เก่�ยวกบัสถุานภาพสมรสขอ่งผู้ม ทั�งยงั 
ช่วยใหผู้้มจดจ่อ่กบัการเต์ร่ยมต์วัรับสิ�งใดกต็์ามท่�อ่าจเกิดข้�นในอ่นาคต์ดว้ย

   3.   ม่คีวาม่เบิกบานใจัในการู้เป็็นโสึด  การเป็นโสดเป็นพรใหผู้้มม่โอ่กาสท่�น่า 
ต่์�นเต์น้ในการเดินทาง กา้วหนา้ในอ่าช่พการงาน และม่ทางรับใชใ้นศาสนจกัร  
แมใ้นส่วนล้กผู้มยงัปรารถุนาจะแต่์งงานและม่บ่ต์ร แต่์พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรง 
ช่วยใหผู้้มเห็นวา่ม่สิ�งต่์างๆ ใหท้ำามากเหล่อ่เกินในอ่าณ์าจกัรขอ่งพระอ่งค ์
เวลาน่�ไม่วา่ผู้มม่ค่่อ่ย่เ่ค่ยงขา้งหร่อ่ไม่ม่กต็์าม

    ผู้มยงัไม่ไดแ้ต่์งงาน! ภรรยาผู้มยงัไม่ปรากฏิต์วัต์อ่นน่� ท่�ผู้มม่ม่มมอ่งเปล่�ยนไป 
เก่�ยวกบัการอ่อ่กเดทและการแต่์งงาน ผู้มร้่วา่ผู้มจะยงัทอ้่แทบ้างครั� งกบัการอ่อ่กเดท 
ในอ่นาคต์ แต่์ความกลวัและความวติ์กกงัวลมากมายเก่�ยวกบัสถุานภาพสมรส 
ขอ่งผู้มหายไปแลว้ ต์อ่นน่�ผู้มร้่วา่เป็นโสดกไ็ม่เป็นไรต์ราบใดท่�พระเจา้และผู้มช่วย 
กนัทำาใหบ้รรล่สญัิญิาและพรนิรันดร์ท่�พระอ่งคท์รงทำาไวก้บัผู้ม—ทั�งใน 
ความเป็นมรรต์ยัและในนิรันดร  ◼

     แลีนิดอนิ ฮอว์ส  เป็ีนนักวางผู้งัเม่องทีี�ช้อบีเดิ็นทีางไปีทัี�วโลิก รั์ก
งานเขียนทีี�ดี็ หนังส่ัอดี็ๆ แลิะการ์สัำาร์วจ้โลิก ท่ีานจ้ะพื่บี 
เขาได็�ทีี�ห�องสัมดุ็ในที�องทีี� ก ำาลิงัเชี้ยร์์ทีีมของเขาทีี�สันาม 
เบีสับีอลิ หร่์อบีนถนนในเขตทุีร์กันด็าร์กำาลิงัหาสัถานทีี�สัวยๆ ทีี�
ไม่มีใคร์คิด็จ้ะมอง



 โฟื้โฟื้อา ว.ี  (ซูา้ย) อ่าย ่18 ป่

  เอต้ิอาเล ว.ี  (ขวา) อ่าย ่16 ป่ ซูาไวอ่่ ซูามวั

  ในครอ่บครัวเรา ท่กคนช่วยเหล่อ่กนั

  โฟื้โฟื้อา:  ครอ่บครัวเราเช่�อ่เร่�อ่งการทำางานดว้ยกนั ดิฉันั 
กบัเอ่ต่์อ่าเลนอ้่งชายช่วยกนัเกบ็ฟ่ื้นมาก่อ่ไฟื้เพ่�อ่ทำาอ่าหาร 
เราช่วยทำาอ่าหารขายดว้ย ดิฉันัจำาไดว้า่ครั� งหน้�งเม่�อ่ครอ่บ 
ครัวเราม่เงินไม่พอ่จ่ายค่านำ�าแพงลิ�ว เราท่กคนจ้งทำาส่วน 
ขอ่งเราเพ่�อ่ช่วย พ่�สาวขอ่งดิฉันัขายบาร์บ่คิว ดิฉันักบัเอ่ต่์อ่า 
เลเกบ็มะพร้าวและอ่าหารอ่่�น แลว้กช่็วยขายอ่าหาร เพราะ 
ครอ่บครัวทำางานหนกัและวางใจพระผู้่เ้ป็นเจา้เราจ้งม่นำ�า 
ใชอ่้่กครั� ง

  เอต้ิอาเล:  พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงช่วยผู้มท่กเร่�อ่งในช่วติ์ พระอ่งค ์
ประทานความเขม้แขง็และทรงอ่วยพรผู้มท่กวนั ผู้มชอ่บ 
อ่ย่ใ่นซูามวั ท่�น่�สงบมาก สิ�งท่�ผู้มใฝ่ฝันมากท่�ส่ดค่อ่รับใชง้าน 
เผู้ยแผู้เ่ต์ม็เวลา! ผู้มอ่ยากถุวายเวลาสอ่งป่แด่พระผู้่เ้ป็นเจา้
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เยาวช่น

    52   ได�รัู้บป็รู้ะจักัษ์พื่ยานที่ั�วโลก

   โดย วลิเมอ่ร์ อ่มายา ม่นอ่ซู

     54   วนัครู้บรู้อบ 150 ปี็ของ 
องค์การู้เยาวช่นหญงิ

   โดย ซิูสเต์อ่ร์บอ่นน่� เอ่ช. 
คอ่ร์ดอ่น

     58   องค์การู้เยาวช่นหญงิ:  
ฉลอง 150 ปี็

   โดย อ่แมนดา ดนัน์

     62   คำาถาม่และคำาติอบ:  
 โรู้คซึึม่เศรู้�า การู้เหยยีดสีึผ่วิ

    64   ปั็จัฉิม่วาที่ะ:   รัู้บใช่�ด�วยกนั
ด�วยอำานาจัฐานะปุ็โรู้หิติ

   โดย ประธีานเอ่ม็. รัสเซูลล์
 บลัลาร์ด   

ในหม่วดนี�
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      โดย วลิเม่อร์ู้ อม่ายา ม้่นอซึ

      ผมเกิดในสเปนและอ่าศยัอ่ย่ท่่�นั�นแปดป่ เราไม่ค่อ่ยไดไ้ป 
โบสถุผ์ู้มจ้งไม่ไดรั้บบพัติ์ศมาเม่�อ่อ่ายแ่ปดขวบ แต่์ผู้ม 

อ่ยากรับมาก วนัหน้�งผู้มถุามค่ณ์พอ่่ค่ณ์แม่วา่ทำาไมเราไม่ 

ไปโบสถุอ่์่กและทำาไมผู้มไม่ไดรั้บบพัติ์ศมา

  ขณ์ะอ่ธิีบายใหพ้วกท่านฟัื้งวา่ผู้มปรารถุนาจะรับบพัติ์ศมา 

พวกท่านสะเท่อ่นใจ และเราเริ�มไปโบสถุอ่์่กครั�ง เราร้่ส้กด่ ค่ณ์แม่ 
เป็นแบบอ่ยา่งท่�ด่และเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้้ม ท่านม่ประจกัษ ์

พยานเขม้แขง็และอ่่านพระคมัภ่ร์บ่อ่ยๆ 

  ต่์อ่มาเรายา้ยไปเวเนซู่เอ่ลาบา้นเกิดขอ่งค่ณ์พอ่่ผู้ม เราอ่ย่ท่่�นั�น 
สอ่งป่ และเพราะปัญิหาเศรษฐกิจ เราจ้งประสบความทา้ทาย 

มากมาย แต่์ม่สิ�งด่ๆ เกิดข้�นดว้ย ผู้มชอ่บอ่าหารท่�นั�น  
และครอ่บครัวผู้มท่�นั�นอ่ยากพบผู้ม พวกเขาเป็นคนอ่่อ่นนอ้่มมาก  
เราท่กคนไปโบสถุด์ว้ยกนัและร้่ส้กถุ้งพระวญิิญิาณ์

  ถุ้งแมเ้ราจะไปโบสถุแ์ละผู้มร้่ส้กถุ้งพระวญิิญิาณ์ แต่์ผู้มร้่วา่ 

ผู้มกบัครอ่บครัวขาดบางอ่ยา่ง ผู้มร้่ส้กจริงๆ วา่เราต์อ้่งไดรั้บการ 

ผู้น้กเป็นครอ่บครัวนิรันดร์ เชา้วนัอ่าทิต์ยว์นัหน้�ง อ่ธิีการเช่�อ่เชิญิ 
ใหท่้กคนในท่�ประช่มอ่่านพระคมัภ่ร์มอ่รมอ่นก่อ่นสิ�นป่ ผู้มร้่วา่น่� 
จะช่วยใหผู้้มกบัค่ณ์พอ่่ค่ณ์แม่ดำาเนินช่วติ์ต์ามพระกิต์ติ์ค่ณ์ขอ่งพระ 

เจา้อ่ยา่งเต์ม็ท่�มากข้�น เม่�อ่เราอ่่านพระคมัภ่ร์มอ่รมอ่น พระผู้่ช่้วยให ้

รอ่ดเริ�มประทานความร้่และพรแก่เรามากข้�นท่ละนิด เราอ่่านพระคมัภ่ร์ 
ต่์อ่เน่�อ่งเป็นประจำา

 ได้ร้ับัปรัะจักัษ์พ์ยาน   
ทั่่�วโลก

ภาพประกอ่บโดย พอ่ล่น เกรยส์นั
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  ไม่นานผู้มกรั็บบพัติ์ศมา ผู้มร้่ส้กถุ้งพระวญิิญิาณ์ไดจ้ริงๆ ในช่วติ์ผู้ม 

และค่ณ์พอ่่ค่ณ์แม่ร้่ส้กเช่นกนั ประจกัษพ์ยานขอ่งผู้มเริ�มเติ์บโต์ข้�น  
เรายา้ยไปฟื้ลอ่ริดา สหรัฐอ่เมริกา เราต์อ้่งเปล่�ยนแปลงและเส่ยสละ 

หลายอ่ยา่งอ่่กครั� ง เหม่อ่นต์อ่นท่�เราอ่อ่กจากสเปน แต่์ประจกัษพ์ยาน 
ขอ่งเรากำาลงัเขม้แขง็ข้�น เราไปโบสถุท่์กสปัดาห์และอ่่านพระคมัภ่ร์ 
อ่ย่เ่สมอ่

  หลงัจากพยายามมาก อ่่านพระคมัภ่ร์มาก สวดอ่อ้่นวอ่น และ 

เล่อ่กสิ�งท่�ถุก่ต์อ้่งแลว้ เราต์อ้่งการผู้น้กเป็นครอ่บครัวนิรันดร์ เราพด่ 
ค่ยกบัอ่ธิีการ และถุ้งแมจ้ะใชเ้วลาพอ่สมควร แต่์วนันั�นมาถุ้งใน 
ทา้ยท่�ส่ด เราต่์�นเต์น้มากท่�จะไดเ้ขา้ไปในพระวหิาร

  ผู้มต์อ้่งทำาบพัติ์ศมาขณ์ะรอ่ค่ณ์พอ่่ค่ณ์แม่ทำางานพระวหิาร 

ขอ่งท่านใหเ้สร็จ ผู้มร้่ส้กเหม่อ่นไดรั้บบพัติ์ศมาอ่่กครั� ง ผู้มม่ความ 
ส่ขจริงๆ ท่�ไดช่้วยผู้่ค้นอ่่กดา้นหน้�งขอ่งม่าน ต์อ่นน่�ผู้มกบัครอ่บ 

ครัวไปพระวหิารท่กสปัดาห์ ผู้มทำาบพัติ์ศมาเป็นประจำาเพราะผู้ม 

ชอ่บช่วยงานท่�นั�น ผู้มด่ใจท่�ไดรั้บการผู้น้กชั�วนิรันดร์ในพระวหิารกบั 
ค่ณ์พอ่่ค่ณ์แม่และม่โอ่กาสอ่ย่ก่บัพวกท่านต์ลอ่ดไป  ◼

   ผู้้้ เขยีนิอาศััยอย้่ในิยท้าห์ สหรัฐอเมริกัา         

นี�ค่อเร่์�องร์าวทีี�ว่าผู้มเข�าร่์วมศาสันจั้กร์แลิะคร์อบีครั์ว 
ผู้มกลิายเป็ีนคร์อบีครั์วแขง็ขนัในพื่ร์ะกิตติคุณอย่างไร์
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พื่ร์ะบิีด็าบีนสัวร์ร์ค์ทีร์งมี 
งานสัำาคัญยิ�งให� ท่ีานทีำา 

ในการ์เตรี์ยมรั์บีการ์เสัด็จ็้ 
มาครั์�งทีี�สัองของ 

พื่ร์ะผู้้�ช่้วยให�ร์อด็ของเร์า
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 โดย ซิึสึเติอร์ู้บอนนี� เอช่. คอร์ู้ดอน
  ประธีานเยาวชนหญิิงสามญัิ

 วน่ครบรอบ  
150 ปีี   

ขององค์การู้เยาวช่นหญงิ

         ขณ์ะน้กถุ้งสิ�งอ่ศัจรรยท์ั�งหมดท่�พระบิดาบน 
สวรรคท์รงทำาเพ่�อ่บ่ต์รธิีดาขอ่งพระอ่งค ์

ใจดิฉันัเต์ม็ไปดว้ยความพิศวงและความ 

สำาน้กค่ณ์ท่�พระเจา้ทรงรักธิีดาขอ่งพระอ่งคม์ากเหล่อ่ 

เกิน พระอ่งคท์รงรักท่าน!

  และเพราะพระอ่งคท์รงรักท่าน 150 ป่ท่�แลว้พระ 

อ่งคจ้์งทรงดลใจใหผู้้่น้ำาศาสนจกัรจดัต์ั�งอ่งคก์ารเยาวชน 
หญิิงเพ่�อ่ช่วยใหท่้านเป็นคนในแบบท่�พระผู้่เ้ป็น 

เจา้ทรงต์อ้่งการใหท่้านเป็น ศาสดาพยากรณ์์บริคมั 

ยงัก ์(1801–1877) กระต่์น้ใหเ้ราเสริมสร้างประจกัษ ์

พยานขอ่งเราโดยดำาเนินช่วติ์ต์ามพระกิต์ติ์ค่ณ์ “ธิีดา 

ร่่นเยาวข์อ่งอิ่สราเอ่ลจำาเป็นต์อ้่งม่ประจกัษพ์ยาน 

จริงๆ ถุ้งความจริง  .   .   .  ขา้พเจา้ประสงคใ์หเ้ดก็สาว 

ขอ่งเราไดค้วามร้่ในพระกิต์ติ์ค่ณ์มาดว้ยต์นเอ่ง” 1  

ท่านกล่าวเช่นกนัวา่ “เราไดป้ระจกัษพ์ยานจากเทา้ 

มากกวา่จากเข่า” 2 

  อ่งคก์ารเยาวชนหญิิงปรับมาต์ลอ่ดหลายป่ต์ามความ 

ต์อ้่งการขอ่งยค่สมยั ถุ้งแมจ้ะปรับเปล่�ยนโปรแกรม 

แต่์วตั์ถุ่ประสงคข์อ่งโปรแกรมสำาหรับเยาวชนหญิิง 

ไม่เปล่�ยน—ค่อ่การช่วยใหท่้านม่ประจกัษพ์ยานจริงๆ  

และเดินหนา้ต่์อ่ไปดว้ยศรัทธีาบนเสน้ทางพนัธี

สญัิญิา เม่�อ่ท่านร้่วา่ท่านเป็นใครและลงม่อ่ทำาดว้ย 

ศรัทธีา ท่านจะไดรั้บพรท่�พระบิดาบนสวรรคท์รง 

เต์ร่ยมไวใ้หท่้าน

   ชั้ ั�นเรีัยนเยาวชั้นหญิิง 
ตลอด้หลายปีทีี่�ผ่่านมา

   เม่�อ่เริ�มอ่งคก์ารเยาวชนหญิิงครั� งแรก 

เราเร่ยกอ่งคก์ารน่�วา่ “Retrenchment Association” 
โดยม่เป้าหมาย “ปรับปร่งในท่กสิ�งท่�ด่และสวยงาม” 

ราวช่วงต์น้ทศวรรษ 1900 อ่งคก์ารดงักล่าวกลายเป็น 

 Young Ladies’ Mutual Improvement Association 

และไม่นานชั�นเร่ยนกม่็เยาวชนหญิิงอ่าย ่12 ป่ ถุ้ง 24 

ป่ ช่�อ่ชั�นเร่ยนเปล่�ยนไปต์ลอ่ดหลายป่ ม่ชั�น Camp 
Fire Girls, Beehives, Guardians และ Gleaners 

ดว้ย ขณ์ะท่�ศาสนจกัรเติ์บโต์และเยาวชนหญิิงประช่ม 

กนัในประเทศอ่่�นและภาษาอ่่�น พวกเธีอ่ทำาส่ดความ 

สามารถุเพ่�อ่ปรับต์วั อ่าทิ ช่�อ่ Mia Maid (ยว่นาร่) 
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กลายเป็น “ Rosenmädchen ” (สาวกห่ลาบ) 

ในภาษาเยอ่รมนั

  ปัจจ่บนัม่เยาวชนหญิิงเก่อ่บท่กประเทศ

 ชั�นเร่ยนจ้งจดัต์ามความต์อ้่งการขอ่งแต่์ละ

วอ่ร์ดหร่อ่สาขา และท่กชั�นใชช่้�อ่เหม่อ่นกนั

ค่อ่เยาวชนหญิิง

   ขอ้่กำาหนดสำาหรับโปรแกรมเยาวชน 

หญิิงเปล่�ยนมาต์ลอ่ดหลายป่เช่นกนั  

ขวาม่อ่เป็นขอ้่กำาหนดบางขอ้่

                              โปรัแกรัมเด้ก็และเยาวชั้น
  ขณ์ะท่านมอ่งด่ขอ้่กำาหนดเหล่าน่�ผู้า่นดวง 

ต์าทางวญิิญิาณ์ ท่านจะสงัเกต์เห็นวา่ม่แนว 

คิดเหม่อ่นกนั อ่ด่ต์และปัจจ่บนัมารวมกนั 

พร้อ่มเพร่ยงกนัช่วยใหเ้ยาวชนหญิิงเขา้ใกล ้

พระเยซู่คริสต์ม์ากข้�น และพฒันาทาง 
วญิิญิาณ์ สติ์ปัญิญิา สงัคม และร่างกาย

  ในป่ 2019 ศาสนจกัรเริ�มนำาโปรแกรม 
พฒันาต์นเอ่งแบบใหม่มาใชเ้พ่�อ่เชิญิชวนให ้

ท่านพ้�งพาต์นเอ่งและพ้�งพาพระผู้่ช่้วยใหร้อ่ด 

ดว้ย โดยเช่�อ่เชิญิใหท่้านแสวงหาพระวญิิญิาณ์ 
บริส่ทธิี� และต์ั�งเป้าหมายขอ่งท่านเอ่งขณ์ะ 
ท่านพยายามเป็นเหม่อ่นพระผู้่ช่้วยใหร้อ่ด 

พระเยซู่คริสต์ม์ากข้�น! ดิฉันัชอ่บความไวว้าง 
ใจท่�แสดงใหเ้ห็นในต์วัท่าน เยาวชนหญิิงท่� 

ยอ่ดเย่�ยมขอ่งศาสนจกัรขอ่งพระเยซู่คริสต์ ์

แห่งวส่ิทธิีชนยค่ส่ดทา้ย

  ฝ่ายประธีานชั�นเร่ยน—เพ่�อ่นวยัเด่ยวกบั

ท่านผู้่ไ้ดรั้บการเร่ยกและการวางม่อ่มอ่บ 

หนา้ท่�ใหว้างแผู้นดำาเนินโปรแกรมเยาวชน

หญิิงจะนำาท่านดว้ยการสนบัสน่นจากฝ่าย 

อ่ธิีการและฝ่ายประธีานเยาวชนหญิิงขอ่งท่าน  

ปัจจ่บนัเยาวชนหญิิงกวา่คร้� งลา้นคนทั�วโลก

ม่เพ่�อ่นวยัเด่ยวกนัเป็นผู้่น้ำาพวกเธีอ่!

  เยาวชนหญิิงท่กคนเป็นหน้�งเด่ยวกนัผู้า่น

สาระสำาคญัิ ซู้� งรวมถุ้งหลกัธีรรมพ่�นฐานต่์อ่

ไปน่� : ท่านเป็นธิีดาท่�รักขอ่งพระบิดามารดา

บนสวรรค ์ท่านเป็นสาน่ศิษยใ์นพนัธีสญัิญิา  ภา
พ
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 ในปี็ 1915:

 •    ฝ้กใส่บงัเห่ยนและขบัรถุมา้

 •    ท่อ่งจำาขอ้่ความพระคมัภ่ร์

 ติั�งแต่ิที่ศวรู้รู้ษ 
1940 ถงึ 

ที่ศวรู้รู้ษ 1960:

 •    เพิ�มความเช่�อ่มั�นในต์นเอ่งโดย

ทำาใหต้์นม่อิ่ริยาบถุท่�ด่ (นั�ง ยน่ 

และเดิน)

 •    ฝ้กความส่ภาพอ่นัเป็นเคร่�อ่งหมาย 

ขอ่งสต์ร่

 ในที่ศวรู้รู้ษ
 1980:

 •    อ่่านจ่ลสารผู้่ส้อ่นศาสนาสอ่งเล่ม

และสอ่นสิ�งท่�ท่านเร่ยนร้่ใหก้บั

เพ่�อ่นหร่อ่ญิาติ์คนหน้�ง

 •    ฝ้กสมรรถุภาพทางกายอ่ยา่งนอ้่ย

วนัละ 30 นาท่ สปัดาห์ละหา้วนั

เป็นเวลาสามสปัดาห์

 ในปี็ 2009:

 •    ศ้กษาความสำาคญัิขอ่งความบริส่ทธิี�

ทางเพศและค่ณ์ธีรรม

 •    อ่่านพระคมัภ่ร์มอ่รมอ่นจนจบ

เล่ม จดความคิดขอ่งท่านลงใน

บนัท้กส่วนต์วั

• แนะนำาโปรแกรมใหม่ในปี็ 2020:
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ขอ่งพระเยซู่คริสต์ ์ท่านแสวงหาและทำาต์าม

การเปิดเผู้ยส่วนต์วัท่�ผู้า่นมาทางพระวญิิญิาณ์

บริส่ทธิี�  และท่านเป็นพยานท่�ส่อ่งสวา่งขอ่ง 

พระผู้่เ้ป็นเจา้ขณ์ะท่านพากเพ่ยรเป็นเหม่อ่น 

พระผู้่ช่้วยใหร้อ่ดขอ่งเรา พระเยซู่คริสต์ ์และ

ปฏิิบติั์ศาสนกิจต่์อ่ผู้่อ่้่�นในพระนามอ่นั 

ศกัดิ� สิทธิี� ขอ่งพระอ่งค์

    เรัารักัและตอ้งการัที่่าน!
  ในฐานะธิีดาท่�รักขอ่งพระบิดาบนสวรรค์

ผู้่ท้รงพระชนมแ์ละทรงรักท่าน พระอ่งค ์

ทรงเต์ร่ยมท่านอ่ยา่งด่ยิ�งใหพ้ร้อ่มเป็น “ผู้่ช่้วย

ใหร้อ่ดบนเขาไซูอ่นั” 3  ดงัท่�ประธีานรัสเซูลล ์

เอ่ม็. เนลสนักล่าว “ศาสดาพยากรณ์์แต่์ละ 

ท่านไดพ้ด่ถุ้งยค่สมยั ของเร์า  เม่�อ่อิ่สราเอ่ลจะ 

ถุ่กรวบรวมและโลกจะพร้อ่มรับการเสดจ็มา 

ครั�งท่�สอ่งขอ่งพระผู้่ช่้วยใหร้อ่ด ลอ่งน้กด่! จาก 
บรรดาคนทั�งหมดท่�เคยอ่ย่บ่นแผู้น่ดินโลก 

เร์า  เป็นคนท่�ม่ส่วนร่วมในงานรวบรวม 

ครั� งส่ดทา้ยท่�สำาคญัิยิ�งน่� ” 4 

  น่�เป็นคำาเช่�อ่เชิญิอ่นัศกัดิ� สิทธิี� ใหม่้ส่วน 

ร่วมในงานพระวหิารและประวติั์ครอ่บครัว  

รับใชใ้นต์ำาแหน่งผู้่น้ำา ปฏิิบติั์ศาสนกิจ 

ต่์อ่เพ่�อ่นพ่�นอ้่งสต์ร่ และแบ่งปันประจกัษ ์

พยานขอ่งท่านใหก้บัครอ่บครัวและมิต์ร 

สหาย เรารักท่าน และเราต์อ้่งการท่าน!

  เพ่�อ่นท่�รักทั�งหลาย พระบิดาบนสวรรค ์
ทรงม่งานสำาคญัิยิ�งใหท่้านทำาในการเต์ร่ยมรับ

การเสดจ็มาครั� งท่�สอ่งขอ่งพระผู้่ช่้วยให ้
รอ่ดขอ่งเราพระเยซู่คริสต์!์ ท่านเป็นส่วน 

สำาคญัิขอ่งงานนั�น พระอ่งคท์รงรักท่าน ทรง

ต์อ้่งการใหท่้านม่ส่วนในงานขอ่งพระอ่งค์

 ทรงวางใจท่าน!

  ดิฉันัเพิ�มศรัทธีาและความวางใจขอ่งดิฉันั 
ในต์วัท่านเขา้กบัศรัทธีาและความวางใจขอ่ง 

ศาสดาพยากรณ์์ท่�รักขอ่งเรา ประธีานเนลสนั  

ผู้่ป้ระกาศวา่ “ท่านเป็นหน้�งในบรรดาคนด่ท่� 

ส่ดท่�พระเจา้ เคย  ส่งมายงัโลกน่�  ท่านม่สมรรถุ

ภาพท่�จะฉัลาดมากกวา่ ม่ปัญิญิามากกวา่  

และม่อิ่ทธิีพลต่์อ่โลกมากกวา่คนร่่นก่อ่น!” 5 

  ดิฉันัสวดอ่อ้่นวอ่นขอ่ใหถุ้อ้่ยคำาในสาระ 

สำาคญัิเยาวชนหญิิงฝังล้กในใจท่านและเขา้ร่วม 

โปรแกรมใหม่ดว้ยความกระต่์อ่ร่อ่ร้น โดย 

นอ้่มรับท่กโอ่กาสท่�จะทำาใหท่้านเขา้ใกล ้

พระผู้่ช่้วยใหร้อ่ดมากข้�นและเร่ยนร้่จากพระ 
อ่งคม์ากข้�น จงเป็นคนในแบบท่�พระอ่งคท์รง 
ต์อ้่งการใหท่้านเป็น ดิฉันัร้่วา่เม่�อ่ทำาเช่นน่�   

ช่วติ์ท่านจะเต์ม็ไปดว้ยโอ่กาสใหแ้บ่งปัน 

แสงสวา่งและความรักขอ่งพระอ่งคก์บั 

ครอ่บครัว มิต์รสหาย และท่กคนรอ่บต์วัท่าน

 ขณ์ะท่านพากเพ่ยรทำาต์ามพระอ่งค ์ประจกัษ์

พยานขอ่งท่านจะมั�นคงและไม่หวั�นไหว  ◼

     อ�างองิ
    1.   บริคมั ยงัก,์ ใน   A Century of Sisterhood: 

Chronological Collage, 1869–1969 (1969), 8. 
     2.   บริคมั ยงัก,์ ใน  Susa Young Gates, History 

of the Young Ladies’ Mutual Improvement 
Association of the Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints from November 1869 to 
June 1910 (1911), 9. 

     3.   เควนทิน แอ่ล. ค่ก, การประช่มใหญ่ิสามญัิ  
เม.ย. 2014 (เลีิยโฮนา,  พ.ค. 2014, หนา้ 48).

     4.   รัสเซูลล ์เอ่ม็. เนลสนั, “ความหวงัอิ่สราเอ่ล”  
(การใหข้อ้่คิดทางวญิิญิาณ์สำาหรับเยาวชนทั�ว
โลก, 3 มิถุ่นายน,  2018), หนา้ 8,  HopeofIsrael 
 .ChurchofJesusChrist  .org .

     5.   รัสเซูลล ์เอ่ม็. เนลสนั, “ความหวงัขอ่งอิ่สราเอ่ล,” 
หนา้ 16–17.         
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โดย อแม่นดา ดนัน์
นิต์ยสารศาสนจกัร

     ป่
น่�อ่งคก์ารเยาวชนหญิิงจะอ่ายค่รบ 150 ป่และไดเ้วลาฉัลอ่ง! สำารวจ 

ขอ้่เทจ็จริงเหล่าน่� เพ่�อ่ด่วา่อ่งคก์ารม่ววิฒันาการอ่ยา่งไรต์ั�งแต่์ป่  
1870 จนถุ้งปัจจ่บนั เยาวชนเหม่อ่นๆ ท่านกำาลงัทำาอ่ะไรเพ่�อ่ม่ 

ส่วนร่วมในอ่งคก์ารเยาวชนหญิิงปัจจ่บนั และท่านไดแ้รงบนัดาลใจอ่ยา่ง 

ไรจากสต์ร่ในประวติั์ศาสต์ร์ผู้่แ้สดงความกลา้หาญิและศรัทธีา

 อ่งคก์าร 
เยาวชนหญิิง
ฉลอง 150 ปี็

1870–1920

   ชื่�อ:  Young Ladies’ Mutual 
Improvement Association  

เปล่�ยนเป็น Young Women’s 

Mutual Improvement 
Association  ในป่ 1934  5 

1920–1970

 การู้ป็รัู้บป็รุู้งและการู้ให� 
รู้างวลั:  การใหร้างวลัโกลเดน้ 

กล่นเนอ่ร์ถุ่อ่เป็นความสำาเร็จ 

ส่งส่ดท่�เยาวชนหญิิงจะไดรั้บใน

โปรแกรมน่�

  ชื่�อ:  จดัต์ั�งแผู้นกหญิิงสาวขอ่ง  
 Ladies’ Cooperative 

Retrenchment Association  

อ่ยา่งเป็นทางการเม่�อ่วนัท่� 

27 พฤษภาคม ค.ศ. 1870 

ภายใต์ก้ารกำากบัด่แลขอ่งบริคมั 

ยงัก ์1  เปล่�ยนช่�อ่เป็น Young 

Ladies’ Mutual Improvement 
Association  ในป่ 1877  2 

  การู้จัดัรู้ะบบและชั่�นเรีู้ยน:  

ต์ั�งโปรแกรมเดก็สาวชั�นดร่ณ่์เป็น

โปรแกรมฤด่ร้อ่นสำาหรับเดก็

สาวอ่าย ่14 ป่ข้�นไป

  การู้จัดัรู้ะบบและชั่�นเรีู้ยน:   

ม่สอ่งชั�นค่อ่เดก็สาวชั�นดร่ณ่์สำาหรับ 
เดก็สาวท่�อ่ายน่อ้่ยกวา่ และชั�น 
กล่นเนอ่ร์สำาหรับเดก็สาวท่�อ่าย ่

มากกวา่ อ่ายท่่�เขา้โปรแกรมเปล่�ยน 

จาก 14 ป่เป็น 12 ป่ ในป่ 1950 

เริ�มชั�นยว่นาร่  

   การู้ป็รัู้บป็รุู้งและการู้ให� 
รู้างวลั:  จดัพิมพค่่์ม่อ่ดร่ณ่์ในป่  

1915 โดยวางแนวทางการปรับ 

ปร่งต์นเอ่งเจด็ “ดา้น” ไดแ้ก่ 

ศาสนา บา้น ส่ขภาพ ศิลปะพ่�น

บา้น กิจกรรมกลางแจง้ ธ่ีรกิจ 

และการบำาเพญ็ิประโยชน ์3 

   นิติยสึารู้และวารู้สึารู้:   

จดัพิมพ ์วาร์สัาร์ของเยาวช้นหญิง   

ฉับบัแรกในป่ 1889  4  Mutual Im
provement Association  (หร่อ่ 

เอ่ม็ไอ่เอ่) ในหลายทอ้่งท่�ผู้ลิต์หนงั

ส่อ่พมิพท่์�เข่ยนดว้ยลายม่อ่เพ่ยง 

หน้�งหร่อ่สอ่งฉับบัใหเ้ดก็สาวเวย่น

กนัอ่่าน
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    การู้ป็รัู้บป็รุู้งและการู้ให� 
รู้างวลั:  เริ�มใชโ้ปรแกรมและ 
เหร่ยญิต์ราความกา้วหนา้ส่วนบ่คคล 

ในป่ 1977 เพิ�มค่ณ์ค่าเยาวชน 
หญิิงแห่งศรัทธีา ธีรรมชาติ์แห่ง

สวรรค ์ค่ณ์ค่าส่วนบ่คคล ความร้่ 

การเล่อ่กและความรับผู้ดิชอ่บ  

งานด่ และความซู่�อ่สตั์ยใ์นป่  

1987  8  และเพิ�มค่ณ์ค่าแห่ง 
ความบริส่ทธิี� ในป่ 2008  9 

   นิติยสึารู้และวารู้สึารู้:  
นิต์ยสาร   New Era  สำาหรับเยาว

ชนเริ�มจดัพิมพเ์ป็นภาษาอ่งักฤษ 
ในป่ 1971 และ เลีิยโฮนา  จดัทำา 

บทความใหเ้ยาวชนหลายภาษา 10 

1970–2019

 ชื่�อ:  Young Women’s Mutual 
Improvement Association   

เปล่�ยนเป็นอ่งคก์ารเยาวชน 

หญิิงในป่ 1974  7 

 การู้จัดัรู้ะบบและชั่�นเรีู้ยน:   

ภายในป่ 1972 อ่งคก์ารเยาวชน 

หญิิงม่สามชั�นเร่ยนไดแ้ก่ 

ดร่ณ่์ (อ่าย ่12–13 ป่) ยว่นาร่ 

(อ่าย ่14–15 ป่) และกล่สต์ร่ 

(อ่าย ่16–17 ป่) ต์ั�งแต่์ต์น้ป่ 2019 

เยาวชนหญิิงเขา้ชั�นดร่ณ่์ในเด่อ่น 
มกราคมขอ่งป่ท่�พวกเธีอ่อ่าย ่

ครบ 12 ป่

 นิติยสึารู้และวารู้สึารู้:   

 วาร์สัาร์ของเยาวช้นหญิง   

รวมเล่มกบันิต์ยสาร 

 Improvement Era  
สำาหรับเยาวชนท่กคน 

ในป่ 1929  6 
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 ข�อเที่จ็ัจัริู้งที่ี�น่าสึนุก       

 อ�างองิ
    1.   ด่ “Timeline of Young 

Women History,” history.
ChurchofJesusChrist.org/
landing/abrieftimelineof
youngwomenhistory. 

     2.   ด่ “Young Women’s Timeline,” 
 Mormon Women’s Studies 
Resource, Harold B. Lee Library, 
Brigham Young University, 
Provo, Utah, mormonwomen.
lib.byu.edu/youngwomens
portal/youngwomentimeline. 

     3.   ด่ “History of Young Women 
Recognition,” history.
ChurchofJesusChrist.org. 

     4.   ด่ “Young Women’s Timeline.” 
     5.   ด่ “Young Women’s Timeline.” 
     6.   ด่ “Young Women’s Timeline.” 
     7.   ด่ “Young Women’s Timeline.” 
     8.   ด่ “Young Women’s Timeline.” 
     9.   ด่ “New Young Women 

Value: Virtue,” Dec. 9, 2008, 
thechurchnews.com. 

     10.   ด่ “Young Women’s Timeline.” 
     11.   ด่ ChildrenAndYouth.

ChurchofJesusChrist.org. 
     12.   ด่ “History of Young Women 

Recognition.” 
     13.   ด่ “History of Young Women 

Recognition.” 
     14.   ด่ “Young Women Classes and 

Symbols,” ChurchofJesusChrist
.org/young women/personal 
progress.

     15.   ด่ “History of Young Women 
Recognition.” 

     16.   ด่ “The Annual Report of the 
Church,”  Ensign , July 1972, 
131–33. 

     17.   ด่ “Worldwide Statistics,” 
newsroom.ChurchofJesusChrist
.org/facts and statistics.

  ชื่�อ:  ช่�อ่ยงัคงเหม่อ่นเดิมค่อ่

อ่งคก์ารเยาวชนหญิิง

   การู้จัดัรู้ะบบและชั่�นเรีู้ยน:  

จดัชั�นเร่ยนในแต่์ละวอ่ร์ด 
หร่อ่แต่์ละสาขาต์ามความต์อ้่ง 

การและใชช่้�อ่เหม่อ่นกนัวา่ 

“เยาวชนหญิิง” (ต์วัอ่ยา่งเช่น 

“เยาวชนหญิิงอ่าย ่12 ป่” 

“เยาวชนหญิิงอ่าย ่12–15 ป่” 

หร่อ่เร่ยกเพ่ยง “เยาวชนหญิิง” 

ถุา้ท่กคนประช่มดว้ยกนั)  

2020

 นิติยสึารู้และวารู้สึารู้:  

นิต์ยสาร  New Era  สำาหรับเยาวชน 

ใกลถุ้้งวนัครบรอ่บ 50 ป่  ◼

 การู้ป็รัู้บป็รุู้งและการู้ 
ให�รู้างวลั:  โปรแกรมเดก็และ 

เยาวชนเขา้มาแทนโปรแกรม 

ความกา้วหนา้ส่วนบ่คคล โปร 

แกรมใหม่ส่งเสริมโอ่กาสให้

แต่์ละคนเติ์บโต์ในดา้นต่์างๆ 

ขอ่งการพฒันาต์นเอ่ง การเร่ยน 

พระกิต์ติ์ค่ณ์ การรับใชแ้ละ 

กิจกรรม 11 

 1.  ค่่ม่อ่ดร่ณ่์ป่ 1915 ยอ่มใหเ้ยาวชน 
หญิิงเล่อ่กโครงการต่์างๆ  
จากต์วัเล่อ่กกวา่ 300 ต์วัเล่อ่ก โครง 
การเหล่านั�นบางโครงการไดแ้ก่ 

การด่แลรังผู้้�งต์ลอ่ดฤด่ การด่แล 
บา้นไม่ใหม่้แมลงวนัเป็นเวลา 

สอ่งสปัดาห์ หร่อ่การขจดั 
วชัพ่ชจากท่�ดินอ่ยา่งนอ้่ย 

คร้� งเอ่เคอ่ร์ 12 
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  ก่อ่นจบโครงการ เฮเวน็ร้่ส้กเช่�อ่มั�นวา่เธีอ่สามารถุรับใช ้“หน่เร่ยน 
ร้่จากโครงการน่�วา่หน่ช่วยไดม้ากท่เด่ยวถุา้หน่พยายามทำาส่ดความ 

สามารถุ หน่ร้่ส้กเห็นใจคนท่�หน่กำาลงัช่วยเช่นกนั ซู้�งช่วยทำาใหห้น่ร้่ส้ก 

ใกลชิ้ดพระผู้่ช่้วยใหร้อ่ดมากข้�น และร้่ส้กไดบ้า้งวา่พระอ่งคท์รงร้่ส้ก

ต่์อ่เราอ่ยา่งไร”

  ขณ์ะท่�เราฉัลอ่งวนัครบรอ่บอ่งคก์ารเยาวชนหญิิง เราแต่์ละคน 

สามารถุจดจำาวา่เราเป็นแบบอ่ยา่งขอ่งพระคริสต์ ์เช่นเด่ยวกบัเฮเวน็  

เราช่วยเหล่อ่คนอ่่�นๆ ไดม้ากเม่�อ่เราพยายามส่ดความสามารถุเพ่�อ่ 

รับใชด้งัท่�พระอ่งคจ์ะทรงรับใช ้   ◼

    มืือทีั่�ช่ว่ยเหลือ 
ของเฮเว็น
    เ ฮเวน็อ่าย ่14 ป่จากยท่าห์ สหรัฐอ่เมริกาต์ดัสินใจฉัลอ่งการเป็น

เยาวชนหญิิงในศาสนจกัรโดยรับใชผู้้่อ่้่�น

  “เริ�มจากความคิดเลก็ๆ” เธีอ่กล่าว “ค่ณ์ล่งขอ่งหน่ไปทำางานมน่ษย

ธีรรมในบงักลาเทศและไดร้่้เก่�ยวกบัความยากลำาบากขอ่งคนท่�นั�น 

หน่อ่ยากช่วยพวกเขา—หน่จ้งด่ในแอ่ปพลิเคชนั JustServe  และคิด 

จะทำาถุ่งใส่ขอ่งบริจาคใหผู้้่ล่้�ภยัท่�นั�น”

  เฮเวน็รวบรวมขอ่งบริจาคท่�โรงเร่ยน สร้างเพจ GoFundMe  และ 

ถุ้งกบัเทถุงัขยะใหเ้พ่�อ่นบา้นเพ่�อ่ช่วยระดมเงินทำาถุ่งบริจาค “หน่เทถุงั 

ขยะประมาณ์ 22 ถุงัและถุงัร่ไซูเคิล 11 ถุงัท่กวนัจนัทร์และวนัอ่งัคาร”  

เธีอ่กล่าว “ปกติ์หน่ใชเ้งินท่�หาไดจ่้ายค่าโปรแกรมคณ์ะนกัร้อ่งประสาน 

เส่ยงขอ่งหน่และเกบ็ไวเ้ป็นผู้่ส้อ่นศาสนา แต่์หน่ต์ดัสินใจใชเ้งิน 

เด่อ่นนั�นช่วยซู่�อ่ขอ่งแทน”

  จากนั�นเฮเวน็กอ็่อ่กไปซู่�อ่วสัด่ท่กอ่ยา่งท่�ต์อ้่งใชท้ ำาถุ่งบริจาค รวม

ทั�งถุ่งเทา้ ถุ่งม่อ่ ผู้า้พนัคอ่ และหมวก เธีอ่จดัขอ่งใส่ถุ่งแต่์ละถุ่ง 
แลว้ติ์ดต่์อ่กบัผู้่อ้่ ำานวยการขอ่ง Lifting Hands International  เพ่�อ่ 

ประสานงานเร่�อ่งการมอ่บถุ่งบริจาคในบงักลาเทศ

  “การจดัขอ่งเป็นช่ดใชเ้วลามากท่�ส่ดในโครงการขอ่งหน่ แต่์ท่กครั� ง 
ท่�หน่ใส่ขอ่งชิ�นหน้�งในถุ่งบริจาค หน่ร้่วา่ถุ่งนั�นจะไปถุ้งคนต์กท่กข ์
ไดย้ากและจะเป็นพรแก่พวกเขาไปอ่่กนาน”

 5.   สมาชิกภาพโดยรวมขอ่งศาสนจกัร 
เพิ�มจากประมาณ์ 110,000 

คนในป่ 1870  16  เป็น 
16 ลา้นกวา่คนราวป่ 
2020  17 —ลอ่งคิดด่วา่ 
เวลาน่�ม่เยาวชนหญิิง 

อ่ย่ท่ ั�วโลกก่�คน!

 4.   ระหวา่งทศวรรษ 1940 ถุ้ง 1960 
เยาวชนหญิิงจะไดต้์ราสญัิ
ลกัษณ์์ท่�พวกเธีอ่เยบ็ไวบ้น 
ผู้น่ผู้า้สกัหลาดเร่ยกวา่  
 bandelo  ซู้�งพวกเธีอ่ 
สะพายพาดอ่ก ขอ้่กำาหนด 
หน้�งขอ้่เพ่�อ่จะไดต้์รา 
สญัิลกัษณ์์ค่อ่ “พยายาม 
นอ่นหลบัใหค้รบเกา้ 
ชั�วโมงท่กค่นในเด่อ่นน่�” 15 

 3.   ช่�อ่ดร่ณ่์ 
(Beehive )  
มาจากผู้่บ่้ก 
เบิกท่�เห็นรัง 
ผู้้�งเป็นสญัิลกัษณ์์ขอ่งการทำา 
งานและความสามคัค่ปรอ่งดอ่ง 
ยว่นาร่ (Mia Maid ) มาจาก MIA  
ต์วัยอ่่ขอ่ง Mutual Improvement 
Association   ช่�อ่กล่สต์ร่ (Laurel ) 
หมายถุ้งมาลยัสวมศ่รษะซู้�งหมาย
ถุ้งเก่ยรติ์ยศและความสำาเร็จ 14 

 2.   เดก็สาวชั�นดร่ณ่์ร่่นแรกๆ สวม 
เคร่�อ่งแบบท่�แต่์ละสมาคมใน

ทอ้่งท่�อ่อ่กแบบ และในป่ 
1922 ส่ทางการขอ่ง 
 Mutual Improvement 
Association  ค่อ่ส่ทอ่ง 
กบัส่เข่ยว 13 
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         ช่วนพื่วกเขาม่าอย่้กบัคุณ
  ชวนพวกเขามาทำากิจกรรม 

สน่ก  ๆกบัค่ณ์ อ่ยา่ทอ้่ถุา้พวกเขา 

ไม่ต์อ่บสนอ่งในแบบท่�ค่ณ์ 

ต์อ้่งการ บางครั�งแค่ชวนมาทำา 
บางสิ�งบางอ่ยา่งหร่อ่แค่ร้่วา่ค่ณ์ต์อ้่งการอ่ย่ก่บั 

พวกเขากจ็ะทำาใหพ้วกเขาอ่ารมณ์์ด่ข้�น

   อลีสีซา เอฟ. อาย ุ16 ปีี วอชิงตันิ สหรัฐอเมริกัา

คำาถาม่ &   คำาติอบ

     ป็ลอบใจัพื่วกเขา
  เม่�อ่ผู้มอ่ย่ก่บัเพ่�อ่นท่�ซู้มเศร้า 

ผู้มไม่มอ่งวา่ปัญิหาขอ่งพวก 

เขาเป็นเร่�อ่งเลก็นอ้่ย แต่์ผู้มช่วย 

แบ่งเบาความยากลำาบากขอ่ง 

พวกเขา ผู้มพยายามปลอ่บใจและรักพวกเขา  

ผู้มเปิดโอ่กาสใหพ้วกเขาระบายความคบัขอ้่งใจ

   อังโบ เค. อาย ุ18 ปีี ไอวอรีโคสต์

     อย่าป็ล่อยให�ติวัคุณซึึม่เศรู้�าติาม่พื่วกเขา
  วธ่ิีช่วยเหล่อ่พวกเขาและต์วัค่ณ์ไดด่้ท่�ส่ดค่อ่ 

ความจริงใจ พด่สิ�งท่�ท ำาใหค่้ณ์เบิกบานใจ ถุา้ค่ณ์ 
กำาลงัม่ปัญิหากบัการอ่ย่อ่่ยา่งม่ความส่ข จงให้

พวกเขาร้่วา่ค่ณ์อ่ย่ท่่�นั�นเพ่�อ่พวกเขา แต่์จงด่ 
แลต์นเอ่ง ค่ณ์โอ่เคด่กวา่ค่ณ์ซู้มเศร้าต์าม

   คริา ดบัเบิลีย.้ อาย ุ16 ปีี แคนิซัส สหรัฐอเมริกัา

ฉันจัะช่่วยเหลอืเพื่ื�อนที่ี�
เหม่อืนจัะซึึม่เศรู้�าได�อย่างไรู้?

 “ท่ีานจ้ะตอบีสันอง 
ได็�ดี็ทีี�สุัด็อย่างไร์เม่�อ 
ท่ีานหร่์อคนทีี�ท่ีานรั์ก 
เผู้ชิ้ญความที�าทีายทีาง
จิ้ตใจ้หร่์อทีางอาร์มณ์? 
เหน่อสิั�งอ่�นใด็ จ้งอย่า 
ส้ัญเสีัยศรั์ทีธาในพื่ร์ะ 
บิีด็าในสัวร์ร์ค์ผู้้�ทีร์ง 
รั์กท่ีานมากกว่าท่ีาน 
จ้ะเข�าใจ้ได็�    .   .   .

  “ .   .   .    ไม่ว่าท่ีานจ้ะให�  
อะไร์ได็�หร่์อไม่ได็�ก ็
ตาม ท่ีานสัามาร์ถกล่ิาว 
คำาสัวด็อ�อนวอนแลิะ 
ให�  ‘ความรั์กทีี�ไม่ 
เสัแสัร์� ง’ ได็�” 
   ด้ เอล็เดอร์ู้เจัฟื้ฟื้รีู้ย์   อาร์ู้. ฮอลแลนด์  
แห่งโควรัู้ม่อคัรู้สึาวกสิึบสึอง,  
“เหม่อืนภีาช่นะแติก,” เลียีโฮนิา,   
พื่.ย. 2013, หน�า 40, 41. 
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     คดิบวก
  ค่ณ์สามารถุคิดบวกไดแ้มจ้ะ 

อ่ย่ก่บัเพ่�อ่นท่�ด่ซู้มเศร้าโดย 

น้กถุ้งเร่�อ่งด่  ๆท่�ค่ณ์เคยประสบ 

หร่อ่จะประสบอ่่กไม่นาน 

ในช่วติ์ค่ณ์ แค่น้กถุ้งสิ�งท่�ค่ณ์เห็นค่ณ์ค่า เช่น 

ประสบการณ์์สน่กๆ

   ลีค้ พี.ี อาย ุ14 ปีี นิิวเม็กัซิโกั สหรัฐอเมริกัา

     เติอืนให�พื่วกเขานึกถงึสิึ�งดีๆ
  เม่�อ่ผู้มม่เพ่�อ่นท่�ซู้มเศร้า ผู้มพยายามพด่ค่ยกบั 

พวกเขาเก่�ยวกบัสิ�งท่�พวกเขาสนใจเพ่�อ่จะให ้
พวกเขาน้กถุ้งเร่�อ่งด่  ๆเก่�ยวกบัช่วงเวลาหร่อ่ 

ช่วติ์ขอ่งพวกเขา บางครั�งผู้มจะพยายามทำาให ้
พวกเขาหวัเราะหร่อ่ชมเชยพวกเขาเพ่�อ่ทำาให ้

พวกเขาร้่ส้กด่ บางครั�งกข็อ่ใหพ้วกเขาทำาสิ�ง 
สำาคญัิบางอ่ยา่งเพ่�อ่ใหร้่้วา่พวกเขาม่จ่ดประสงค์

   คาร์สันิ ด.ี อาย ุ15 ปีี เทกัซัส สหรัฐอเมริกัา

     หมายเหตบุีร์ร์ณาธิการ์: ข�อเสันอแนะในทีี�นี�เป็ีน 
ปีร์ะโยช้น์แต่อาจ้ไม่ช่้วยทัีนทีีหร่์อไม่ทีำาให�บีาง 
คนหายซ่มเศร์� า ความช่้วยเหล่ิอจ้ากผู้้� เชี้�ยวช้าญใน 
วิช้าชี้พื่อาจ้จ้ำาเป็ีนในกร์ณีทีี�ซ่มเศร์� ารุ์นแร์ง               

    ศาสึนจักัรู้ม่จุีัดยนือะไรู้เกี�ยวกบั 
การู้เหยยีดผ่วิ?
    เราเช่�อ่วา่พระผู้่เ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระบิดาขอ่งมน่ษยท่์กคนและ “พระอ่งคไ์ม่ทรงปฏิิเสธี 

ผู้่ใ้ดท่�มาหาพระอ่งคเ์ลย, ไม่วา่ดำาและขาว  .   .   .  ; และท่กคนเหม่อ่นกนัหมดสำาหรับ 

พระผู้่เ้ป็นเจา้” ( 2   น่ไฟื้ 26:33 ) เพราะท่กคนเท่าเท่ยมกนัต่์อ่พระพกัต์ร์พระผู้่เ้ป็น 

เจา้ เราจ้งเช่�อ่วา่ไม่ม่ใครอ่า้งไดว้า่ต์นเหน่อ่กวา่คนอ่่�นเพราะภมิ่หลงัทางเช่�อ่ชาติ์หร่อ่ 

เผู้า่พนัธ์่ีขอ่งพวกเขา นอ่กจากน่� เราเช่�อ่ดว้ยวา่เป็นบาปถุา้เราด่ถุก่เหยย่ดหยามผู้่อ่้่�น 

หร่อ่เล่อ่กปฏิิบติั์เพราะเช่�อ่ชาติ์ขอ่งพวกเขา

  ศาสดาพยากรณ์์และอ่คัรสาวกยค่ปัจจ่บนัประณ์ามการเหยย่ดผู้วิโดยใชค้ ำาท่� 

น่าจะร่นแรงท่�ส่ด ต์วัอ่ยา่งเช่น

   •    ประธีานกอ่ร์ดอ่น บ่. ฮิงคล่์ย ์(1910–2008) “ใครกต็์ามท่�พด่จาเหยย่ดหยามชน 

ชาติ์อ่่�นจะนบัวา่ต์นเป็นสาน่ศิษยท่์�แทจ้ริงขอ่งพระคริสต์ ์หร่อ่ถุ่อ่วา่ประพฤติ์ต์น 

สอ่ดคลอ้่งกบัคำาสอ่นขอ่งศาสนจกัรขอ่งพระคริสต์ไ์ม่ได”้ 1 

   •    ประธีานเอ่ม็. รัสเซูลล ์บลัลาร์ด รักษาการประธีานโควรัมอ่คัรสาวกสิบสอ่ง 

“เราจำาต์อ้่งโอ่บกอ่ดล่กๆ ขอ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้อ่ยา่งเห็นอ่กเห็นใจและขจดัอ่คติ์ 

รวมทั�งการเหยย่ดผู้วิ การเหยย่ดเพศ และการเหยย่ดสญัิชาติ์” 2 

   •    ประธีานดลัลิน เอ่ช. โอ่ค๊ส์ ท่�ปร้กษาท่�หน้�งในฝ่ายประธีานส่งส่ด “การเหยย่ดผู้วิ 

น่าจะเป็นต์น้ต์อ่ขอ่งอ่คติ์ท่�ค่น้เคยกนัมากท่�ส่ดในท่กวนัน่�  และขอ่ใหเ้ราท่กคน 

กลบัใจในเร่�อ่งนั�น” 3 

      อ�างองิ
    1.   กอ่ร์ดอ่น บ่. ฮิงคล่์ย,์ “ต์อ้่งการความเมต์ต์ามากข้�น,” เลีิยโฮนา,  พ.ค. 2006, หนา้ 74.
     2.   เอ่ม็. รัสเซูลล ์บลัลาร์ด,  “เดินทางต่์อ่ไป!” เลีิยโฮนา,  พ.ย. 2017, หนา้ 106.
     3.   ดลัลิน   เอ่ช. โอ่ค๊ส์, “เหต่์ใหเ้ฉัลิมฉัลอ่ง,” เลีิยโฮนา,    ธี.ค. 2018, หนา้ 49.

ท่านิคดิอย่างไร?

อ่่เมลคำาต์อ่บขอ่งท่านและภาพความละเอ่่ยดส่ง
หากท่านประสงคม์าก่อ่น 15 กรกฎาคม 2020 
ท่�   liahona@   ChurchofJesusChrist   .org 

 อาจ้มีการ์แก�ไขความยาวหร่์อความชั้ด็เจ้นของคำาตอบี 
ทีี�ส่ังมา คำาตอบีทีี�พิื่มพ์ื่เผู้ยแพื่ร่์มีเจ้ตนาจ้ะช่้วยแลิะ 
สัะที�อนมมุมอง ไม่ถ่อเป็ีนการ์ปีร์ะกาศหลิกัคำาสัอน 
อย่างเป็ีนทีางการ์ของศาสันจั้กร์

“ฉันจัะเอาภีาษาไม่่สึะอาดที่ี�ฉัน
ได�ยนิออกจัากความ่คดิฉันได�
อย่างไรู้?”
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         หลายป่ก่อ่นขา้พเจา้กบับาร์บาราภรรยาแหงนมอ่งด่ทอ้่งฟ้ื้ายามราต์ร่ดว้ยความพิศวง ดาว

หลายลา้นดวงด่สวา่งไสวสวยงามเป็นพิเศษ จากนั�นขา้พเจา้เปิดพระคมัภ่ร์ไข่ม่กอ่นัลำ�าค่า

และอ่่านสิ�งท่�พระเจา้พระผู้่เ้ป็นเจา้ต์รัสกบัโมเสส “และโลกส่ดท่�จะคณ์านบัเราสร้างไว;้ 

และเราสร้างโลกเพ่�อ่จ่ดประสงคข์อ่งเราเอ่งดว้ย; และโดยพระบ่ต์ร, ซู้� งค่อ่พระอ่งคเ์ด่ยวท่�ถุ่อ่กำาเนิด

ขอ่งเรา, เราสร้างโลก” ( โมเสส 1:33 )

  อ่ ำานาจท่�สร้างฟ้ื้าสวรรคแ์ละแผู้น่ดินโลกค่อ่ฐานะป่โรหิต์ แหล่งกำาเนิดขอ่งอ่ำานาจฐานะป่โรหิต์น่�
ค่อ่พระผู้่เ้ป็นเจา้ผู้่ท้รงฤทธีาน่ภาพและพระบ่ต์รขอ่งพระอ่งค ์พระเยซู่คริสต์ ์เป็นอ่ำานาจท่�พระผู้่ช่้วย

ใหร้อ่ดทรงใชท้ำาปาฏิิหาริย ์ทำาการชดใชอ้่นัไม่ม่ขอ่บเขต์ และเอ่าชนะความต์ายทางร่างกายผู้า่นการ

ฟ่ื้� นค่นพระชนม์

  ในแผู้นขอ่งพระบิดาบนสวรรค ์ชายม่หนา้ท่�เฉัพาะต่์อ่การปฏิิบติั์หนา้ท่�ฐานะป่โรหิต์ แต่์พวก 

เขาไม่ใช่ฐานะป่โรหิต์ สำาคญัิอ่ยา่งยิ�งท่�เราต์อ้่งเขา้ใจวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงเต์ร่ยมทางให ้

บ่ต์รธิีดาท่กคนขอ่งพระอ่งคไ์ดรั้บพรและไดรั้บการเสริมสร้างโดยอ่ำานาจฐานะป่โรหิต์

  อ่ำานาจฐานะป่โรหิต์เด่ยวกนัน่� ท่�สร้างโลก กาแลก็ซู่ และจกัรวาลสามารถุเป็นและควรเป็นส่วน

หน้�งในช่วติ์เราท่�จะปลอ่บโยน เสริมสร้าง และเป็นพรแก่ครอ่บครัว มิต์รสหาย และเพ่�อ่นบา้นขอ่ง

เรา—กล่าวอ่่กนยัหน้�งค่อ่ การทำาสิ�งต่์างๆ ท่�พระผู้่ช่้วยใหร้อ่ดจะทรงทำาหากพระอ่งคท์รงปฏิิบติั์

ศาสนกิจท่ามกลางเราในวนัน่�  (ด่  หลกัคำาสอ่นและพนัธีสญัิญิา 81:5 )

  จ่ดประสงคห์ลกัขอ่งอ่ำานาจฐานะป่โรหิต์น่� ค่อ่ใหพ้ร ทำาใหบ้ริส่ทธิี�  และชำาระลา้งต์วัเราเพ่�อ่จะ 
สามารถุอ่ย่ด่ว้ยกนักบัครอ่บครัวเราในท่�ประทบัขอ่งพระบิดาพระมารดาบนสวรรคต์์ลอ่ดกาล ในวธ่ิีน่�   

ชาย หญิิง และเดก็ท่กคน—ไม่วา่สภาวการณ์์ขอ่งเราจะเป็นเช่นไร—จะสามารถุม่ส่วนในงานอ่นัน่า 

อ่ศัจรรยข์อ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้และพระเยซู่คริสต์ ์(ด่  โมเสส 1:39 ) และไดรั้บพรขอ่งฐานะป่โรหิต์

  ขอ่ใหเ้ราม่ปัญิญิาและพยายามเสริมสร้างช่วติ์เราเอ่ง ช่วติ์ครอ่บครัวขอ่งเรา และศาสนจกัรขอ่ง 

พระเยซู่คริสต์แ์ห่งวส่ิทธิีชนยค่ส่ดทา้ยผู้า่นอ่ำานาจฐานะป่โรหิต์ขอ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้  ◼
   จำากัคำาปีราศัรัยกัารปีระชุมใหญ่่สามัญ่เดอืนิเมษายนิ 2013  

รัู้บใช่�ด�วยกนัด�วย
อำานาจัฐานะปุ็โรู้หิติ

 โดย ป็รู้ะธานเอม็่. รัู้สึเซึลล์ บัลลาร์ู้ด
  รักษาการประธีานโควรัมอ่คัรสาวกสิบสอ่ง

ปั็จัฉิม่วาที่ะ
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บุคคลจัากพื่รู้ะคมั่ภีร์ีู้ม่อรู้ม่อน

ม่ช่วติ์อ่ย่ ่ 

 ก่อนการู้ป็รู้ะส้ึติขิอง
พื่รู้ะคริู้สึต์ิ  ประมาณ์ 90 ป่

 เป็ลี�ยนใจัเลื�อม่ใสึพื่รู้ะกติิติคุิณ  
เพราะ “นิมิต์อ่นัน่าท้�งขอ่งบิดานาง”  

( แอ่ลมา 19:16 )

หญิิงชาวเลมนัท่� 

รัู้บใช่�รู้าชิ่นี 

การกระทำาอ่นัเป่� ยมดว้ย
ศรัทธีาขอ่งนางช่วยทำาให้

 ช่าวเลม่นัจัำานวนม่าก
เป็ลี�ยนใจัเลื�อม่ใสึ 

 เกบ็เรืู้�องศรัู้ที่ธาของเธอไว�
เป็็นความ่ลบั   

จนถุ้งเวลาท่�เหมาะสม

เอบิช่



 รู้้� สึึกเครีู้ยดกบั 
การู้เป็็นโสึดหรืู้อไม่่?

   อ่่านประสบการณ์์จากหน่่มสาวคนอ่่�นๆ  
เก่�ยวกบัวธ่ิีเอ่าความเคร่ยดอ่อ่กจาก 

การหาค่่นิรันดร์ขอ่งพวกเขา

42

   เยาวชนหญิิง

   ฉลอง 150 ปี็

54, 58
     เยาวชน

   ช่่วยเพื่ื�อนที่ี�ซึึม่เศรู้�า

62
     เดก็

   เล่นเกม่จับัค่้ 
พื่รู้ะคมั่ภีร์ีู้ม่อรู้ม่อน

 พ12

 เหตุุการณ์์ 
อัันเป็็นการเปิ็ดเผย   

ของปี็ 1829   



ห
มว

ดเ
พ

่�อ่น
เด

ก็ข
อ่ง

 เลิ
ยโ

ฮน
า  

จดั
พ

ิมพ
โ์ด

ยศ
าส

น
จกั

รข
อ่ง

พ
ระ

เย
ซู

คริ
ส

ต์แ์
ห่

งว
สิ่

ท
ธีช

น
ยค่

ส่
ดท

า้ย

 เร่ยนร้่เก่�ยวกบั  
 เอบิชั้! 
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 ปีระจัก่ษ์พ์ยาน   
และ  

 พระคม่ืภีีรม์ือรมือน

จัากฝ่่ายป็รู้ะธานส้ึงสุึด
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 โดย ป็รู้ะธาน 
เฮนรีู้ย์ บี. อายริู้งก์
  ท่�ปร้กษาท่�สอ่งใน
ฝ่ายประธีานส่งส่ด 

ดูดัูแปุลงจำากี่ “พื่รีะคมัภีรีีม์อรีมอนเป็ุนเครี่�อง
นำาทางส่วนติวั,” เลยีโฮนา,  กี่.ย. 2010, หิน�า 4–6.

 แตล่ะค์รั �งที�ข�าพเจ�าอา่นพระค์มัภีร ์
มอรมอนแม�เพยีงไม่กี�บรรทัด

  ข�าพเจ�าร้�สึำกประจกัษ์พยานเข�มแข็งขึ �น
  วา่พระค์มัภีรเ์ล่มนี�จรงิ

  พระเยซิค้์อืพระค์รสิำต ์และ
  เราสำามารถตามพระองค์ก์ลบับ�านได�

  สำำาหรบัข�าพเจ�า พระค์มัภีรเ์ล่มนี� 
เป็นหนังสืำอยอดเยี�ยมที�สุำด

  เป็นพระค์ำาของพระผู้้�เป็นเจ�า          
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 ป็รู้ะจักัษ์พื่ยานของท่ี่านเอง

  ประจกัษพ์ยานเป็นความร้่ส้กท่�ด่จากพระวญิิญิาณ์บริส่ทธิี�ทรงบอ่กท่านวา่บางอ่ยา่งเป็นความจริง ท่านไม่เดก็
เกินกวา่จะม่ประจกัษพ์ยาน ต์ดัแถุบส่แต่์ละชิ�นอ่อ่กและใส่ไวใ้นภาชนะเพ่�อ่ท่านจะสามารถุเล่อ่กไดว้นัละชิ�น  

เม่�อ่ท่านร้่ส้กถุ้งประจกัษพ์ยานหน้�งในใจ ใหบ้อ่กใครสกัคน!         

ข�าพื่เจั�ารู้้� สึึกถงึพื่รู้ะวญิญาณบริู้สุึที่ธิ�เม่ื�อ   .   .   .

ขา้พเจา้สวดอ่อ้่นวอ่น
พระบิดาบนสวรรค์

ขา้พเจา้น้กถุ้ง 
พระวหิาร

ท่านเคยร้่ส้กถุ้งประจกัษ์
พยานจากพระวญิิญิาณ์

บริส่ทธิี� เม่�อ่ใด?

ขา้พเจา้ช่วยเหล่อ่ 
ผู้่อ่้่�น

 ร้อ่งเพลง “ฉันัร้่ส้กถุ้งความรักขอ่งพระผู้่ช่้วย”  
(หนังส่ัอเพื่ลิงสัำาหรั์บีเด็ก็,  หนา้ 42–43)

 ร้อ่งเพลง “เกทเสมน่”  

(เลีิยโฮนา  ม่.ค. 2018 หนา้ 74–75)

 ด่ภาพพระวหิาร
 ฟัื้งคำาพด่ขอ่งประธีานรัสเซูลล ์   เอ่ม็. เนลสนั

 ด่ภาพพระเยซู่ หร่อ่ด่วดิ่ทศัน ์พระคมัภ่ร์ไบเบิลเก่�ยวกบัพระอ่งค์

 สวดอ่อ้่นวอ่นพระบิดาบนสวรรคแ์ละฟัื้ง
ความร้่ส้กจากพระวญิิญิาณ์บริส่ทธิี�

 “จงด่�มดำ�าพระวจนะขอ่งพระคริสต์;์  .   .   .  พระวจนะขอ่ง 
พระคริสต์จ์ะบอ่กท่กสิ�งท่�ท่านควรทำา” ( 2 น่ไฟื้ 32:3) 
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คำาสวดออ้นวอนของเคลลี

        เ ค์ลลีกบัค์ณุแม ่
เดนิไปถงึอาค์าร 

ศีาสำนจกัรและ 
มองดร้อบๆ อาค์าร 
สำวย มตี�นปาลม์ 
โอนเอนอย้ด่�านนอก 
ป� ายบนอาค์ารเขยีนวา่  
“ศีาสำนจกัรของพระเยซิ ้
ค์รสิำตแ์หง่วสุิำทธิชุนยคุ์ 
สุำดท�าย” ในสำามภาษาได�แก ่
มาเลย ์จนี และอังกฤษ!

  เค์ลลรี้�เกี�ยวกับพระเยซิค้์รสิำต์ ไมม่าก 
นัก เธอไมเ่ค์ยไปโบสำถม์ากอ่น ลซ่ิิาเพื�อน 
ของค์ณุแมม่าโบสำถ์ที�นี�  เธอชุวนเค์ลลกีบัค์ณุแมม่าด�วย

  ขณะพวกเขาเดนิเข�าข�างใน ค์นที�นั�นยิ �มและกล่าว 
ทกัทาย ทกุค์นน่ารกัมาก เค์ลลกีบัค์ณุแมเ่ดนิตาม  
ลซ่ิิาขึ �นบนัไดไปห�องใหญ่ ลซ่ิิาบอกวา่ห�องนี�เรยีกวา่ 
ห�องนมัสำการ

  เค์ลลนัี�งเก�าอี �แถวหนึ�งข�างๆ ค์ณุแมก่บัลซ่ิิาและไม ่
นานโบสำถ์ก็เริ�ม เธอฟังเพลง เธอชุอบค์วามร้�สึำกที� ได�จาก 
เพลงแม� ไมร่้�เนื�อร�องก็ตาม

  เมื�อจบการประชุมุ ผู้้�หญงิค์นหนึ�งขึ �นไปกลา่วค์ำาสำวด 
อ�อนวอน เค์ลลมีองไปรอบๆ ขณะทกุค์นกอดอกและ 
หลบัตา เธอร้�สึำกดมีากในใจด�วย ค์วามร้�สึำกนั�น คอ่  อะไร? 
มนัตา่งจากที�เธอเค์ยร้�สึำก!

  ขณะพวกเขาออกจากโบสำถ์ เค์ลลบีอกค์ณุแมเ่กี�ยวกบั
ค์วามร้�สึำกที�เธอมรีะหวา่งการสำวดอ�อนวอน

  “อ�อ” ค์ณุแมพ่ด้ “แม่ไมร่้�สึำกพเิศีษอะไรเลย”
  แต่เค์ลลียังค์งนึกถึงค์วามร้�สึำกที� โบสำถ์ เธอชุอบ 

การสำวดอ�อนวอน และเธอชุอบฟังเรื�องพระเยซิ้
  “ผู้้�สำอนศีาสำนาจะสำอนหน้ได� ไหมค์ะ?” เค์ลลีถามค์ณุ

แม ่“หน้อยากเรยีนร้�มาก
ขึ �น”

  “ถ�าล้กอยากเรยีน ก็ดนีะ” ค์ณุ
แมต่อบ

  ผู้้�สำอนศีาสำนาสำอนให�เค์ลลรี้�วธิสีำวดอ�อนวอน 
และวธิอีา่นพระค์มัภรี ์พวกเธอสำอนเกี�ยวกบัพระเยซ้ิ 
และสำอนวา่พระองค์ท์รงรกัเราอยา่งไร เค์ลลชีุอบสิำ�งที� 
เธอกำาลงัเรยีนร้�

  วนัหนึ�งผู้้�สำอนศีาสำนาท�าทายเธอเป็นพเิศีษ
  “หน้จะลองสำวดอ�อนวอนระหวา่งสัำปดาหนี์� ไหม?” 

เอ็ลเดอรพ์ารค์์เกอรถ์าม
  จนถงึตอนนั�นเค์ลลีเค์ยสำวดอ�อนวอนกับผู้้�สำอน 

ศีาสำนาเทา่นั�น แตเ่ธออยากลองสำวดอ�อนวอนด�วยตนเอง 
เธอร้�วา่พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงฟังเสำมอ และพระองค์ ์
ทรงต�องการได�ยนิจากเธอ

  “หน้จะทำาค์ะ่” เธอสัำญญา
  วนัรุง่ขึ �นที� โรงเรยีนเป็นวนัพเิศีษ เค์ลลจีะประกวด 

ร�องเพลง! เธอฝึึกร�องเพลงจนีเพราะๆ เพลงหนึ�งมา 
แล�ว การเรยีนโน�ตและเสีำยงส้ำงตำ�าทั �งเพลงเป็นงานยาก! 
เธอฝึึก ฝึึก และฝึึก

  ตอนนี� ได�เวลาแสำดงแล�ว เค์ลลรี้�สึำกประหมา่ เธอ  ภา
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 โดย ลอรีู้ ฟ้ื้ลเลอร์ู้ โซึซึา
  นิต์ยสารศาสนจกัร

  (เร่ยบเร่ยงต์ามเร่�อ่งจริง)



ดงึภาพพระเยซิท้ี� ใส่ำไว� ในกระเป๋าชุดุนักเรยีนเชุ�านั�น
ออกมา เธอตดัสิำนใจสำวดอ�อนวอนเหมอืนผู้้�สำอนศีาสำนา
ทำาให�ด ้“พระบดิาบนสำวรรค์ ์ขอทรงชุ่วยให�ข�าพระองค์์
หายประหมา่ด�วยเถดิ” เธอทล้พระองค์ ์“ ในพระนาม
ของพระเยซิค้์รสิำต ์เอเมน”

  จากนั�นเค์ลลก็ีก�าวขึ �นเวที เธอจ�องมองผู้้�ฟังและ 
กรรมการ เธอนึกถงึภาพพระเยซิใ้นกระเป๋าและร้�สึำกดี

ขึ �นบ�างนิดหน่อย เธอส้ำดลมหายใจลึกและเริ�มร�องเพลง
  เธอร�องทกุค์ำาเหมอืนที�ฝึึกมา ขณะร�องโน�ตสุำดท�าย 

และโค์�งค์ำานับ เค์ลลรี้�วา่พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงได�ยนิ 
ค์ำาสำวดอ�อนวอนของเธอและชุ่วยเหลือเธอ

  เค์ลลีเดนิยิ �มลงจากเวที เธอแทบอดใจรอบอกผู้้�สำอน 
ศีาสำนาไม่ไหววา่เกดิอะไรขึ �น! เธอร้�วา่เธอต�องการสำวด
อ�อนวอนตอ่ไปทกุวนั ●        

 มิถุ่นายน 2020 2020 พPPPP
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สวส่ดี 
จัาก  
เยอรมืนี !

เยอ่รมน่ม่ปราสาทประมาณ์ 20,000  
หลงั หลายหลงัอ่ายห่ลายร้อ่ยป่ ปราสาทท่�
ม่ช่�อ่เส่ยงแห่งน่� เร่ยกวา่นอ่ยชวานสไต์น์

กะหลำ�าปล่ดอ่ง  
ไสก้รอ่ก และ  

  Spätzle   (ก๋วยเต่์�ยว)  
เป็นอ่าหารยอ่ดนิยม 

ในเยอ่รมน่

ม่พระวหิารสอ่งแห่งในเยอ่รมน่  
แห่งหน้�งอ่ย่ใ่นไฟื้รบ่ร์ก และอ่่กแห่งอ่ย่ใ่น 
แฟื้รงกเ์ฟิื้ร์ต์ท่�เดก็ชายคนน่�อ่ย่ ่ป้ายเข่ยนวา่  

“Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der  
Letzten Tage”   (พระวหิารขอ่งศาสนจกัรขอ่ง 

พระเยซู่คริสต์แ์ห่งวส่ิทธิีชนยค่ส่ดทา้ย) เดก็หญิิงและเดก็ชาย
ชอ่บเขา้ร่วมปฐมวยั

 เยอรู้ม่นี  หร่อ่ ด็อยช์้ลินัด์็ เป็น 
ประเทศหน้�งทางต์อ่นกลางขอ่งยโ่รป 
ม่ป่าไมแ้ละแม่นำ�า ภเ่ขาและหาดทราย 

หม่่บา้นและเม่อ่งใหญ่ิ เดก็ราว 13 
ลา้นคนอ่าศยัอ่ย่ใ่นเยอ่รมน่

 สวสัดี้ เรัาชั้่�อ 
มารัโ์กกบัเปาโล  เชั้ญิิร่ัวมเดิ้นที่างไป เย่อนเยอรัมนีกบัเรัา!                 
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ท่ี่านม่าจัากเยอรู้ม่นีหรืู้อไม่่?  
ช่่วยเขยีนบอกเรู้าที่!ี 

เรู้าอยากฟัื้งเรืู้�องรู้าวจัากท่ี่าน!

พื่บเพื่ื�อนบางคนของเรู้าจัากเยอรู้ม่นี!

 เร่�อ่งโปรดขอ่งหน่ในพระคมัภ่ร์ 
มอ่รมอ่นค่อ่เม่�อ่พระคริสต์เ์สดจ็เยอ่่น 
และสอ่นผู้่ค้น หน่ต์อ้่งการทำาต์าม
พระบญัิญิติั์ขอ่งพระคริสต์ท่์�ทรง 
หา้มต์ดัสิน ยิ�งอ่่านคำาสอ่นขอ่งพระผู้่ ้
ช่วยใหร้อ่ด หน่ยิ�งร้่ส้กถุ้งความรัก
และสนัติ์ส่ขขอ่งพระอ่งค์
   ลเีลยี เอ. อายุ 10 ขวบ  
ฟื้รัู้งโกเนีย เยอรู้ม่นี 

 ผู้มร้่วา่ถุา้ผู้มรักษาพระบญัิญิติั์ ผู้ม 
จะม่ความเช่�อ่มั�นและความมั�นใจใน 
การอ่ย่บ่นเสน้ทางท่�นำาไปหาพระ
ผู้่เ้ป็นเจา้ ผู้มร้่ไดเ้สมอ่วา่ผู้มทำาสิ�ง
ถุ่กต์อ้่งเม่�อ่ผู้มร้่ส้กถุ้งพระวญิิญิาณ์
บริส่ทธิี�
   คาเลบ็ เอ. อายุ 12 ขวบ  
ฟื้รัู้งโกเนีย เยอรู้ม่นี 

ภา
พ

ป
ระ

กอ่
บ

โด
ย 

เค
ท่

 แ
มค็

ด่;
 ภ

าพ
ถุา

ยเ
ดก็

ชา
ยห

น
า้ป้

าย
พ

ระ
วหิ

าร
แฟื้

รง
กเ์

ฟื้
ร์ต์

 เย
อ่ร

มน่
โด

ย 
เฟื้

อ่ร์
น

นั
ดา

 ร่
ดล

อ่ฟื้
ฟื้

;  
 ST

O
C

K
 P

H
O

T
O

G
R

A
P

H
Y
  โ

ดย
 A

D
O

B
E

S
T

O
C

K
  แ

ละ
 G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S
 เม่�อ่ไปโรงเร่ยนประถุม 

วนัแรก เดก็แต่์ละคน 
จะไดเ้ป้ กล่อ่งดินสอ่  
และ “กรวยโรงเร่ยน” 

(  Schultüte   หร่อ่  Zuckertüte   ) 
เต์ม็ไปดว้ยขนมและ 
ขอ่งขวญัิเลก็ๆ นอ้่ยๆ

ขอบคุณุทีี่�สำารัวจั 

เยอรัมนีกบัเรัา  

แลว้พบกนัใหม่!

เยอ่รมน่ม่ช่�อ่เส่ยงเร่�อ่งต์ลาด 
คริสต์ม์าส หลายครอ่บครัวชอ่บด่

ไฟื้สวยๆ และกินขนมอ่ร่อ่ยๆ!

น่�เป็น ค่้ม่อของเด็ก็  
ในภาษาเยอ่รมนั เดก็ๆ ใน 

เยอ่รมน่ใชห้นงัส่อ่เล่มน่� เร่ยนร้่ 
และเติ์บโต์ ท่านกำาลงัใชค่่้ม่อ่ 

ขอ่งท่านในท่�ซู้� งท่านอ่ย่อ่่ยา่งไร?
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      “พื่รีะวญ่ญาณบรีสุ่ทธ่�  .   .   .  จำะทรีงแสดูงแก่ี่ทา่นถึงึส่�งทั �ง
ปุวงที�ทา่นควรีทำา” ( 2   นีไฟื้ 32:5 )

    โรบนิจ�องมองสำระวา่ยนำ �า เขาพยายามไมค่์ดิวา่เขาต�อง
วา่ยไกลแค์่ไหน สำำาค์ญัที�สุำดค์อืต�องได�ตราสัำญลกัษณ์ 

ตราสัำญลักษณ์  seepferdchen   (ม�านำ �า) จะแสำดงให�ทกุค์น 
ในเยอรมนีเห็นวา่เขาร้�วธิวีา่ยทั �งหมดด�วยตนเอง

  ฉัันทำาไดู�!  โรบนิค์ดิ เขาส้ำดลมหายใจลึกและกระโดด
  ตม้!
  นำ �าเย็นทำาให�ร้�สึำกดมีากในวนัที�อากาศีร�อนขนาดนั�น
  วา่ยไปุทลีะเมติรี  ค์ณุพอ่บอกเขาไว� อยา่คดู่วา่ยที

เดูยีวทั �ง 25 เมติรี 
  โรบนิก�มศีีรษะให�ตำ�าไว� เขาเค์ลื�อนไหวแขนขาในทา่ที�

เขาฝึึกมาตลอดหลายเดอืน เขาเงยหน�าขึ �นมาส้ำดอากาศี
ทกุสำองสำามวนิาที

  เติะเท�า จำ�วง เติะเท�า จำ�วง 
  ทันใดนั�น ค์ร้สำอนว่ายนำ �าก็เป่านกหวีด โรบินเงย 

หน�าด�วยค์วามประหลาดใจ
  “ทำาได�ดมีาก” ค์รชุ้ม
  เขาทำาได�แล�ว!
  โรบนิหวัเราะและตลีงักาฉัลองใต�นำ �าสำองสำามค์รั �ง  

เขาเป็นม�านำ �า!

  เมื�อโรบนิถึงบ�าน เขารบีไปหาค์ณุพอ่
  “พอ่ค์รบั ดนี้� !”
  ค์ณุพอ่ของโรบนิวางค์�อน ค์ณุพอ่

ยิ �มกว�างทนัททีี�เห็นตราสัำญลกัษณ์ 
  seepferdchen   

  “ค์รั �งแรกก็ได�แล�วหรอื?” ค์ณุพอ่
กอดโรบนิเต็มแรง “ลก้อยากทำา 
อะไรฉัลอง?”

  โรบนิค์ดิสัำกค์ร้ ่“สิำ�งที�ผู้มอยากทำา
จรงิๆ ค์อืไปสำระกับพอ่ ผู้มอยากให�
พอ่เห็นวา่ผู้มทำาอะไรได�บ�าง”

  ค์ณุพอ่ยิ �มกว�างขึ �นอีก “นั�น  
จะเป็นการฉัลองสำำาหรบัเราสำองค์น 
เราจะไปทนัททีี�พอ่มเีวลา”

  โรบนิชัุกกำาปั� นด�วยค์วามสำะใจ 
เขาแทบอดใจรอให�เย็บเตราม�านำ �าตดิ

 ภา
พ

ป
ระ

กอ่
บ

โด
ย 

มา
ร์ค

   โ
รบิ

ส
นั

วา่ยเหมืือน  
 มืา้นำ �า 

 โดย เดวดิ ดกิสัึน
  นิต์ยสารศาสนจกัร
  (เร่ยบเร่ยงต์ามเร่�อ่งจริง)
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ชุดุวา่ยนำ �าของเขาและไปวา่ยนำ �ากบัพอ่ไม่ไหว
  หลายวันผู้่านไป โรบินถามเรื�องสำระว่ายนำ �าอย้่เนืองๆ  

แต่มักจะมีบางอย่างทำาให� ไป ไม่ ได� ด้เหมือนค์ุณพ่อจะ
งานยุ่งตลอด

  เชุ�าวนัหนึ�งโรบนิค์กุเขา่สำวดอ�อนวอนข�างเตยีง ตอน 
ท�ายการสำวดอ�อนวอน เขาเพิ�มอกีหนึ�งอยา่ง

  “ โปรดประทานเวลาพเิศีษให�ค์ณุพอ่เพื�อเราจะได� ไป 
สำระวา่ยนำ �าด�วยกนั ในพระนามของพระเยซิค้์รสิำต ์เอเมน”

  เมื�อโรบนิลมืตา เขาได�ยนิค์ณุพอ่เค์าะประต้
  “เราไปสำระวา่ยนำ �ากนัเถอะ พอ่อยากเห็นลก้วา่ย!”
  โรบนิประหลาดใจมาก “พอ่ค์รบั! พอ่ค์งไมเ่ชืุ�อแน่เลย

 ผู้ม เพื่่�งสวดูอ�อนวอน  ขอให�พอ่มเีวลาเพิ�มเพื�อเราจะได�
ไปด�วยกนั”

  ค์ณุพอ่กอดอกและพิงประต ้“นั�นไมน่่าสำนใจ 
หรอกหรอื?  พื่อ่  เพิ�งได�ยนิขา่วสำารเบาๆ และชัุดเจน 
จากพระวญิญาณบรสุิำทธิ�วา่พอ่ต�องพาลก้ไปสำระวา่ยนำ �า 
ฟังดแ้ล�วเราน่าจะไปกนั!”

  ไปแล�วดมีากๆ โรบนิวา่ย 25 เมตรให�ค์ณุพอ่ดโ้ดยไม ่
หยดุ ค์ณุพอ่ประทบัใจ โรบนิประทบัใจกับการตลีงักาใต�นำ �า 
ของค์ณุพอ่ ค์ณุพอ่ตลีงักาตดิตอ่กันได�ห�าค์รั �ง!

  “ผู้มดี ใจที�พระบดิาบนสำวรรค์ป์ระทานเวลาพเิศีษให�
พอ่วนันี�” โรบนิพด้

  “ที�จรงิ” ค์ณุพอ่พด้ “พ่อค์ดิวา่พอ่ปลอ่ยให�ตวัเองยุง่ 
มากเกนิไป พอ่ค์ดิวา่พระวญิญาณบรสุิำทธิ�ทรงเตอืน 
พอ่วา่เราต�อง จำดัู  เวลาให�กนั ล้กค์ดิอยา่งนั�นหรอืเปลา่? 
พอ่สัำญญาวา่จะทำาส่ำวนของพอ่”

  โรบนิยิ �ม “ผู้มด�วยค์รบั!”
  ค์ณุพอ่ยิ �มจนตาหยี “อีกอยา่ง พอ่เค์ยบอกหรอืเปลา่วา่

พอ่ไมเ่ค์ยแพ�ตอนเล่นสำาดนำ �า?”
  โรบนิยิ �มตอบ “ยงัไมห่มดวนัค์รบั!” ●         
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 เรืู้�องนี�เกดิขึ�นในเยอรู้ม่นี อ่าน 
เพื่ิ�ม่เติมิ่เกี�ยวกบัเยอรู้ม่นีใน  
 หน�า พื่6–พื่7 
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เติ์มภาพใหค้รบ
เรืู้�องสึนุก
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เราสำามารถใชุ�สีำ�วธิตีอ่ไปนี�เชิุญชุวนให�ผู้้�อื�นเรยีนร้�เกี�ยวกับพระกิตตคิ์ณุ 
วาดภาพในชุ่องวา่งเพื�อเตมิภาพในแตล่ะแถวให�ค์รบ

บอกใครู้บางคนว่าพื่รู้ะผ้่�เป็็น
เจั�าและพื่รู้ะเยซ้ึที่รู้งรัู้กพื่วก
เขาเพื่ยีงใด

สึอนเพื่ลงป็ฐม่วยัเพื่ลงโป็รู้ด 
ของท่ี่านให�กบัเพื่ื�อนคนหนึ�งและ 
รู้�องด�วยกนั

ช่วนเพื่ื�อนคนหนึ�งม่าฟัื้ง
ท่ี่านเป็็นผ้่�พ้ื่ดในป็ฐม่วยั

แบ่งปั็นนิติยสึารู้  
 เพีื�อนิเดก็ั  
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        เ มื�ออายุน�อย 
กวา่นี� ผู้มเป็น 

โรค์ผู้วิหนัง ทกุวนั 
ผู้มสำวดอ�อน 
วอนขอให�พระบดิา 
บนสำวรรค์ท์รง 
รกัษาผู้ม ผู้มเรยีนร้�

วา่ต�องอดทน และหลงัจากนั�นห�า 
ปีผู้มหาย ผู้มร้�วา่พระบดิาบนสำวรรค์ ์
ทรงได�ยนิค์ำาสำวดอ�อนวอนของผู้ม
   จ้ัยงั เค. อายุ 12 ขวบ คยอ็งก ีเกาหลใีติ�                        

ใหด้แูลว้บอก
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 หน้ชุอบเลี �ยง 
แมลงกิ�ง 

ไม� มแีมลงตวั 
หนึ�งป่วยมาก หน้ 
สำวดอ�อนวอน 
ขอให�มนัหายป่วย 
เชุ�าวนัรุง่ขึ �นหน้ 

มองเข�าไปในกรงและเห็นวา่มนัดขีึ �น 
หน้ร้�วา่พระบดิาบนสำวรรค์ท์รงได�ยนิ 
ค์ำาสำวดอ�อนวอนของหน้
   ที่าห์นี ซีึ. อายุ 8 ขวบ เวลลงิตินั นิวซีึแลนด์ 

 น้องสำาวของ 
เพื�อนผู้ม 

กลวัสุำนัข เมื�อม ี
สุำนัขเข�ามาใกล� 
เรา ผู้มทำาเสีำยงไล ่
สุำนัขเพื�อเธอจะ 
ได� ไมก่ลวั

   ไฮรัู้ม่ เอฟื้. อายุ 7 ขวบ ม่าป้็โติ โม่ซัึม่บิก 

 เ มื�อหน้ไปโรงเรยีน นักเรยีนบางค์นชุอบเรื�องผู้ ีพวกเขา 
เลา่เรื�องหนึ�งให�หน้ฟัง และเรื�องนั�นเริ�มหลอนหน้ตอน 

กลางค์นื ค์นืหนึ�งหน้ตดัสิำนใจสำวดอ�อนวอนขอพระบิดา 
บนสำวรรค์ช่์ุวยให�หน้เลกิค์ดิเรื�องนั�นและพระองค์ท์รง 
ชุ่วยให�หน้นอนหลบัทกุค์นื ตอนนั�นเองที�หน้ร้�วา่หน้ 
สำามารถสำวดอ�อนวอนพระองค์์ ได�ทกุที�และทุกเวลา
   เอนาเรู้ล ที่.ี อายุ 11 ขวบ อ้ลานบาติอร์ู้ ม่องโกเลยี 

 คณุพอ่ของผู้มเป็นโรค์หลอดเลอืด 
สำมองและเข�าโรงพยาบาลเมื�อผู้มอาย ุ

เจ็ดขวบ ทา่นยงัอย้่ ในโรงพยาบาลเมื�อ 
ผู้มอายคุ์รบแปดขวบ ผู้มตดัสิำนใจรอ 
จนกวา่ค์ณุพอ่ออกจากโรงพยาบาลจึง 
จะรบับพัตศิีมาและการยนืยนั วนันั�น 

เป็นวนัที�ผู้มมคี์วามสุำขมากที�สุำดวนัหนึ�ง
   วลิเลยีม่ เอม็่. อายุ 9 ขวบ ควนีส์ึแลนด์

 ออสึเติรู้เลยี 

ม่เิกล ที่.ี อายุ 7 ขวบ นวยโวเลออน เม่ก็ซิึโก

“เดก็ๆ ที่ั�วโลก”  
อเลก็เซีึย ดบัเบิลย้. อายุ 10 ขวบ  
เฮเรู้เดยี คอสึติาริู้กา
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          1.   ต์ดักระด่ม “ไม่ใช่ฉันั!” ดา้นซูา้ยและการ์ดใน 
 หนา้ พ15  อ่อ่ก อ่ยา่ต์ดัภาพดา้นขวาอ่อ่ก

    2.   วธ่ิีเล่นค่อ่เล่อ่กการ์ดหน้�งใบจากหนา้ พ15 อ่ยา่ให ้
ใครเห็นการ์ดท่�ท่านเล่อ่ก! คนท่�เหล่อ่ในกล่่มจะ 
พยายามคิดใหอ้่อ่ก

    3.   กล่่มจะด่ภาพในหนา้ พ13 เพ่�อ่คิดใหอ้่อ่กวา่ใครค่อ่
คนในการ์ดล้กลบัใบนั�น จากนั�นพวกเขาจะผู้ลดักนั
ถุามคำาถุามใช่หร่อ่ไม่ใช่เก่�ยวกบัลกัษณ์ะขอ่งคนใน
การ์ดหร่อ่สิ�งท่�คนนั�นทำา

    4.   เม่�อ่กล่่มทราบบางอ่ยา่งท่�พอ่จะทำาใหร้่้วา่บ่คคลล้ก 
ลบัเป็นใคร พวกเขาสามารถุใชก้ระด่ม “ไม่ใช่ฉันั!”  
ปิดภาพท่�ต์ดัทิ�งไป ต์วัอ่ยา่งเช่น ถุา้พวกเขาถุามวา่  
“คนขอ่งค่ณ์ม่ผู้มส่นำ�าต์าลใช่ไหม?” และคนท่�เล่อ่ก 
การ์ดต์อ่บวา่ไม่ใช่ พวกเขาจะวางกระด่ม “ไม่ใช่ฉันั!”  
บนท่กคนท่�ม่ผู้มส่นำ�าต์าล

    5.   หลงัจากคิดอ่อ่กแลว้วา่บ่คคลล้กลบันั�นเป็นใคร ให้
อ่่านเร่�อ่งราวจากการ์ดใหก้ล่่มฟัื้ง จากนั�นเล่นต่์อ่ 
โดยหยบิกระด่มบนภาพอ่อ่กมาใหห้มดและใหค้น
หน้�งเล่อ่กการ์ดใบใหม่                                   

ฉ่ันเป็ีนใคร?
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เกมืนี�ใช่เ้ลน่กบ่ครอบครว่หรือ 

เพื�อนๆ ทั่า่นบอกช่ื�อคนจัาก 

หน่งสือของแอลมืาไดกี้�คน?

 ข�อแนะนำา:  ก่อ่นเริ�มเกม ท่านอ่าจจะอ่่าน 
อ่อ่กเส่ยง  หนา้ พ15  ทั�งหมดเพ่�อ่ใหท่้กคนจำา 
เร่�อ่งราวได!้

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!

 ไม่่ใช่่  
ฉัน!
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 แอ่ลมาผู้่บ่้ต์ร  แอ่มนั

 กษตั์ริยล์าโมไน

 ราชิน่

 เอ่บิช  แอ่รัน

 ชาวแอ่นไท 
 น่ไฟื้ ล่ไฮ

 คอ่ริฮอ่ร์

 อ่แมลิไคยาห์  แม่ทพัโมโรไน  หญิิงรับใช้  นกัรบหน่่ม
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       “ท่านทั �งหิลายจำงเป็ุนนำ �าหินึ�งใจำเดูยีวกี่นั เห็ินอกี่ 
เห็ินใจำกี่นั” ( 1   เปุโติรี 3:8 )

    จั ่สำตนิลก้ชุายของเราโตมากบัโรค์ที�รกัษายาก บางค์รั �ง 
เขาอ่อนแอมาก เขามกัจะทำาหลายๆ อยา่งเหมอืนค์น

อื�นไม่ได�แม�จะพยายามแล�วก็ตาม เขาร้�วา่การไมเ่หมอืน
ค์นอื�นทำาให�ร้�สึำกอย่างไร

  วนัหนึ�งจัสำตนิกบัเพื�อนๆ เลน่เกมด�วย
กนั พวกเขาต�องใชุ�แขนเดาะบอลไม ่
ให�ตกพื �น เด็กหญงิค์นหนึ�งที�มาเลน่ 
ด�วยแขนหกั

  เราจะพด้ก็ ได�วา่ “ โอเค์ เราทุกค์น 
เลน่ ส่ำวนเธอดเ้ฉัยๆ ก็พอ”

  แตจ่สัำตนิกลบัพด้วา่ “ฉัันมคี์วามค์ดิดีๆ  อยา่งหนึ�ง เรา
ทกุค์นจะใชุ�แขนข�างเดยีวเล่น” ทกุค์นใชุ�แขนข�างเดยีว 
เลน่เกม รวมทั�งเด็กหญงิที� ใส่ำเฝืึอก ไมม่ี ใค์รถก้ทิ �ง

  จสัำตนิเป็นพระเอกของข�าพเจ�า เขามองดค้์นอื�นๆ 
เสำมอและค์ดิวา่ พื่วกี่เขารี้�สึกี่อยา่งไรี?  จสัำตนิป่วยเกอืบ 
ตลอดชีุวติ แตเ่ขามคี์วามสุำขเพราะเขาชุ่วยเหลือค์นอื�น
และทำาตามพระเยซิค้์รสิำต์

  เราทกุค์นมคี์วามท�าทาย แตเ่รามมีากมายให�สุำขใจ 
จงทำาสิำ�งที�ทา่นทำาได� วางใจพระผู้้�เป็นเจ�า ค์วามสุำขส้ำงสุำด
ไม่ได�เกดิจากการนึกถึงแตต่นเองแตเ่กิดจากการนึกถงึ
ผู้้�อื�น ●        

ไม่ืมีืใครถูกูทิั่ �ง
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 โดย เอล็เดอร์ู้ 
แกรีู้ย์ บี. เซึบิน
  แห่งสาวกเจด็สิบ 

จัากเพื่ื�อนถงึเพื่ื�อน
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ฉ่ันเป็ีนใคร?—เลือกการด์หน่�งใบ
ใช้� การ์์ด็เหล่ิานี�เล่ินเกมใน หน� า พื่12–พื่13

 ฉันัเปล่�ยนใจเล่�อ่มใส 
พระผู้่เ้ป็นเจา้เม่�อ่หลายป่ 

ก่อ่นต์อ่นท่�บิดาขอ่งฉันัเห็นนิมิต์ 
ขณ์ะทำางานใหก้ษตั์ริยล์าโมไน  
ฉันัช่วยใหห้ลายคนเร่ยนร้่เก่�ยว 
กบัเดชาน่ภาพขอ่งพระผู้่เ้ป็นเจา้

เอบิช่

 เม่�อ่ฉันัเร่ยนพระ 
กิต์ติ์ค่ณ์ ฉันัเห็นนิมิต์ 

ฉันัเห็นพระเยซู่! ฉันัแบ่งปันประ
จกัษพ์ยานกบับิดาขอ่งฉันัและช่วย 
เหล่อ่ผู้่ส้อ่นศาสนาอ่อ่กจากเร่อ่นจำา

กษตัิริู้ย์ลาโม่ไน

 ฉันัพยายามโนม้นา้วผู้่ ้
คนใหเ้ช่�อ่วา่ไม่ม่พระ 

เยซู่อ่ย่จ่ริงและต์อ้่งการขอ้่พิส่จน ์
วา่ม่พระผู้่เ้ป็นเจา้ จ่่ๆ ฉันักพ็ด่ไม่ 
ไดแ้ละไม่ไดย้นิ!

คอริู้ฮอร์ู้

 บิดาขอ่งฉันัซู้�งเป็น 
ศาสดาพยากรณ์์ต์ั�งช่�อ่ 

ฉันัต์ามท่าน ฉันักบัเพ่�อ่นๆ เล่อ่ก 
ทำาไม่ด่ แต่์พวกเรากลบัใจหลงั 
จากนั�นและเป็นผู้่ส้อ่นศาสนา

แอลม่าผ้่�บุติรู้

 พวกเราเคยเป็นชาว 
เลมนัท่�ต่์อ่ส่ม้ามาก แต่์

เราต์ดัสินใจติ์ดต์ามพระผู้่เ้ป็นเจา้ 
เราจ้งฝังอ่าวธ่ีสงครามและสญัิญิา
จะไม่ต่์อ่ส่อ่้่ก

ช่าวแอนไที่- นีไฟื้- ลไีฮ

 ฉันัเป็นบ่ต์รคนหน้�ง 
ขอ่งโมไซูยาห์ ระหวา่ง 

ทำางานเผู้ยแผู้ ่ฉันัปกป้อ่งฝง่สตั์ว ์
ขอ่งกษตั์ริยล์าโมไน ฉันัสอ่น 
กษตั์ริยล์าโมไนและราชิน่ 
เก่�ยวกบัพระกิต์ติ์ค่ณ์

แอม่นั

 ฉันัปกป้อ่งสาม่เม่�อ่คน 
อ่่�นคิดวา่เขาต์ายแลว้ 

หลงัจากฉันัเร่ยนร้่เก่�ยวกบัพระผู้่ ้
เป็นเจา้ เอ่บิชสาวใชข้อ่งฉันัช่วย 
ใหฉ้ันัยน่และสอ่นคนอ่่�นๆ

รู้าชิ่นี

 ฉันัเป็นแม่ทพัขอ่งกอ่ง
ทพัชาวน่ไฟื้แต่์ฉันัไม่

ชอ่บทำาร้ายผู้่ค้น ฉันัทำาธีงแห่งเสร่
ภาพเพ่�อ่เต่์อ่นใหผู้้่ค้นน้กถุ้งสิ�ง 
สำาคญัิท่�ส่ดท่�พวกเขาต์อ้่งปกป้อ่ง

แม่่ที่พัื่โม่โรู้ไน

 เราเร่ยนร้่เก่�ยวกบั 
ศรัทธีาจากมารดาขอ่งเรา 

เม่�อ่เราต์อ้่งปกป้อ่งครอ่บครัว เราวาง 
ใจวา่พระผู้่เ้ป็นเจา้จะทรงช่วยเหล่อ่ 
เรา และพระอ่งคท์รงช่วยเหล่อ่!

นักรู้บหนุ่ม่

แอรัู้น

 ฉันัเป็นบ่ต์รคนหน้�ง 
ขอ่งโมไซูยาห์ ขณ์ะเป็น 

ผู้่ส้อ่นศาสนาฉันัสอ่นบิดามารดา 
ขอ่งกษตั์ริยล์าโมไน จากนั�นพวก 
เขาต์ั�งกฎค่ม้ครอ่งผู้่ส้อ่นศาสนาใน 
แผู้น่ดินขอ่งพวกเขา

อแม่ลไิคยาห์

 ฉันัอ่ยากเป็นกษตั์ริย ์
มาก! ฉันัวางยาพิษหวั

หนา้ชาวเลมนัและยด้กอ่งทพัขอ่ง
เขา ฉันัพยายามโนม้นา้วผู้่ค้นให ้
ต่์อ่ส่แ้ละทำาร้ายกนั

หญงิรัู้บใช่�

 เม่�อ่ม่คนทำาร้ายฉันั  
ฉันักลา้พอ่จะบอ่กใคร

บางคนเก่�ยวกบัเร่�อ่งน่�และขอ่ความ 
ช่วยเหล่อ่ ฉันัทำางานกบัแม่ทพั 
โมโรไนเพ่�อ่ค่ม้ครอ่งผู้่ค้นขอ่งเขา
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     โดย รีเบคกัา ไรซ์ เบอร์คนิิ
 (เร่ยบเร่ยงต์ามเร่�อ่งจริง)

   “มีหิลายส่�งสารีพื่นัที�มอ่ฉััน 
ติ�องทำา” (หนังสืำอเพลงสำำาหรบั 
เด็ก,  หิน�า 126)

    เ ชุ�าวนัเสำารเ์อลย่ีอตวัอย้ห่น�า 
ประตฟุ้ื้ตบอลพร�อมกระโดด 

ปัดลก้ เขากระโดดพุ่งตวักนั 
ฟุื้ตบอลไม่ ให�เข�าประต ้แต ่
มนัยาก! กอ่นจบการแขง่ขนั 
ลก้บอลเฉีัยดผู้า่นมือเขา ทำาให� 
อกีทมีได�ค์ะแนน! ทมีของ 
เอลแีพ� เขาเสีำยใจมาก

  วนัรุง่ขึ �นที� โบสำถ ์เอลเีดนิเข�าไปในชัุ�นเรยีนปฐมวยัชุ�าๆ 
ขณะยงัค์งร้�สึำกเศีร�าใจ

  เอลเีห็นเค์ทเพื�อนของเขาอย้น่อกห�องเรยีน ค์ณุแมข่อง 
เค์ทดนัเก�าอี �เข็นสีำชุมพข้องเค์ทเข�ามาในห�อง เธอกอด 
เค์ทกอ่นไปชัุ�นเรยีนของเธอเอง

  “สำวสัำด ีเค์ท” เอลทีกัทาย
  เค์ทตอบหรอืโบกมอืตอบไม่ได� แตเ่ธอจะมองตรงไปที�

ดวงตาเอลีเสำมอ เขาจึงร้�วา่เธอได�ยนิเขา
  ปกตเิค์ทจะยิ �มเมื�อเอลทัีกทาย แตว่นันี� ไมย่ิ �ม   เคทเศรี�า 

หิรีอ่?  เอลสีำงสัำย ผมรี้�วา่เศรี�าเป็ุนอยา่งไรี  เขายังเศีร�าไม ่
หายที� ไม่ได�กนัล้กเข�าประตจ้งึทำาให�อกีทมีชุนะ

  เอลนัี�งข�างฮวนกับมาเค์ลลเ์มื�อซิิสำเตอรย์งักเ์ริ�มชัุ �น 
เรยีน จากนั�นเค์ทก็ร�องไห�กระซิิกๆ บางค์รั �งเค์ทจะอย้นิ่�ง
ไม่ได�เพราะเจ็บตามตวั

  “เค์ท วนันี�หน้เจ็บหรอืจะ๊?” ซิิสำเตอรย์งักถ์าม
  เค์ทเริ�มร�องไห�
  “เพลงปฐมวยัอาจจะชุ่วยได�” ซิิสำเตอรย์งักบ์อก

  ชัุ �นเรยีนเริ�มร�องเพลง เค์ทรกั 
ดนตร ีปกตเิธอจะทำาเสีำยง 
ร�องตามอยา่งมคี์วามสุำข แตว่นันี�
เค์ทเอาแตร่�องไห�

  เรีาจำะช่วยใหิ�เคทรี้�สึกี่ดูขีึ �นไดู� 
อยา่งไรี?  เอลสีำงสัำย

  จากนั�นก็มคี์วามค์ดิหนึ�งแวบ 
เข�ามา “ผู้มร้�ค์รบั!” เอลบีอก 
ซิิสำเตอรย์งัก ์“ผู้มจะดนัเก�าอี �เข็น 
ของเค์ทนิดๆ”

  เอลเีห็นค์ณุแมข่องเค์ทดนั 
เก�าอี �เข็นของเธอเบาๆ เมื�อต�องการทำาให�เค์ทร้�สึำกดขีึ �น 
เขารบีไปหาเค์ทและเริ�มขยบัเก�าอี �เข็นไปมาชุ�าๆ

  เค์ทหยดุร�องไห�
  “ตาฉัันทำาบ�างได� ไหม?” ฮวนถาม
  “ฉัันด�วย!” มาเค์ลลบ์อก
  ขณะซิิสำเตอรย์งักส์ำอนบทเรยีน เอลกัีบเพื�อนๆ 

ผู้ลดักันดนัเก�าอี �เข็นของเค์ท เค์ทยิ �ม ดเ้หมอืน 
ทั �งห�องแจม่ใสำขึ �น

  เมื�อจบชัุ�นเรยีนทกุค์นยิ �ม
  “การชุ่วยเค์ททำาให�ผู้มมคี์วามสุำข” เอลบีอก
  “ดี ใจด�วยจ�ะ” ซิิสำเตอรย์งักพ์ด้ “นั�นทำาให�พระ 

บดิาบนสำวรรค์ม์คี์วามสุำขเหมอืนกัน พระองค์์
ทรงรกัเค์ทและต�องการให�เธอร้�สึำกดขึี �น  
บางค์รั �งเราต�องเป็นผู้้�ชุ่วยของพระองค์”์

  เอลมีองเค์ท “เธอชุ่วยฉัันเหมือนกัน” เขา
บอกเค์ท “ทกุค์รั �งที�เธอยิ �ม”

  เค์ทยิ �มกว�าง

มืือทีั่�  ช่ว่ยเหลือ  ของเอลี

ภาพประกอ่บโดย เมลิสซูา แมนวลิล์
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  “เราผู้ก่มิต์รกบัคนท่�เรารับใช ้
โดยผู้า่นความเมต์ต์าและ 
การรับใชท่้�จริงใจ”

   ป็รู้ะธานเอม็่. รัู้สึเซึลล์ บัลลาร์ู้ด, รัู้กษาการู้
ป็รู้ะธานโควรัู้ม่อคัรู้สึาวกสิึบสึอง, “พื่บ 
ปี็ติผ่ิ่านการู้รัู้บใช่�ด�วยความ่รัู้ก,” เลียีโฮนิา,  
พื่.ค. 2011, หน�า 61. 

  ขณะเอลกีลบับ�านหลังเลกิโบสำถ ์ 
เขาร้�สึำกอบอุ่นเทา่ๆ กบัตอนอย้ส่ำนาม 
ฟุื้ตบอลในวนัที�มแีดดสำดใสำของฤด้
ร�อน ผมอาจำจำะรีบัล้กี่ฟุื้ติบอลทั �งหิมดู

ไม่ไดู�  เขาค์ดิ แติผ่มยงัสามารีถึ 
ใช�มอ่ช่วยเหิล่อคนอ่�นๆ ไดู�  ●

   ผ้�เขยีนอาศยัอย้่ ในยท้าหิ ์ 
สหิรีฐัอเมรีก่ี่า            
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พระเยซูทูั่รงรก่ทั่กุคน!
คม่วาที่ะ
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Guia para Crianças
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       โดย เฟื้อร์ู้นันดา จั.ี อายุ 10 ขวบ 
ป็ารู้านา บรู้าซิึล

      หน้อยากทำาอาหารให�เกง่ขึ �น 
เมื�อหน้ได� ค้ม่อ่ของเด็ูกี่  หน้

จงึตั �งเป� าหมายทำาอาหารกบัค์ณุ
พอ่ ทกุค์รั �งที�ค์ณุพอ่ทำาอาหาร 
หน้จะดแ้ละเห็นวา่มนัเทม่าก 
หน้อยากฝึึกทำาอาหารเหมอืนทา่น

  ค์ณุพอ่กับหน้ไปซืิ�อเค์รื�องปรงุ 
ที�ร�าน จากนั�นค์ณุพอ่ก็สำอนหน้ตาม 
ขั �นตอนทลีะขั �นเพื�อเปลี�ยนแป� งเป็น
เค์�กที�สำวยงาม ตอ่มาทา่นสำอนหน้ 
ทำาอาหารอื�นด�วย

  การทำาเป� าหมายนี�ชุ่วยให�หน้สำนิทกบั
ค์ณุพอ่มากขึ �น หน้ชุอบใชุ�เวลากบัทา่น! 
ทา่นเป็นค์รท้ี�เกง่มาก สิำ�งหนึ�งที�ทา่นสำอน 
หน้ค์อืเมื�อเราทำาอาหาร หน้จะพะวง 
อย่้กบัโทรศัีพทม์อืถอืไม่ได�!

  ตอนนี�เมื�อหน้นึกถงึการทำาอาหาร  
ค์วามร้�สึำกที�เกิดขึ �นทนัทคี์อืค์วามเบกิบาน 
ใจ เพราะหน้ชุอบทำาอาหาร! เป� าหมาย 
นี�ไมเ่พยีงชุ่วยให�หน้ได�ทำาสิำ�งที�หน้รกัเทา่ 
นั�นแตเ่ตบิโตทางวญิญาณด�วย หน้ชุอบ
ที� ได�เลอืกเป� าหมายของหน้เอง พระ 
บดิาบนสำวรรค์ท์รงต�องการชุ่วยหน้ทำาเป� า
หมายนี�เพราะพระองค์ท์รงต�องการให� 
หน้พฒันาพรสำวรรค์ ์พระองค์ท์รงต�อง 
การชุ่วยหน้เพราะทรงทราบวา่เป� าหมาย
นั�นทำาให�หน้มคี์วามสุำข ●

เป้ีาหมืายการทั่ำาอาหารของหนู
เดก็และเยาวช่น
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 ขอ่ใหค่้ณ์พอ่่ค่ณ์แม่หร่อ่
คนท่�ค่ณ์ช่�นชมสอ่นสิ�ง 
ใหม่ๆ ใหก้บัค่ณ์!

 ค้่มอืของเดก็ั   
สึาม่ารู้ถช่่วยท่ี่าน 
ติั�งเป็� าหม่าย 
เข�าใกล�พื่รู้ะ 
เยซ้ึม่ากขึ�น
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เอบิช่แบง่ป่ีนพระกิตติคณุ
เรืู้�องรู้าวในพื่รู้ะคมั่ภีร์ีู้

หญงิค์นหนึ�งชืุ�อเอบชิุทำางานให�กษัตรยิ ์เธอเชืุ�อในพระผู้้�เป็นเจ�า ค์นส่ำวนใหญ ่

รอบข�างเธอไม่เชืุ�อในพระผู้้�เป็นเจ�า  วนัหนึ�งเธอเห็นผู้้�สำอนศีาสำนาชืุ�อแอมนั 

สำอนกษัตรยิก์บัราชิุนีเกี�ยวกับพระผู้้�เป็นเจ�าและพระเยซิค้์รสิำต์
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เมื�อกษัตรยิก์บัราชิุนีเรยีน 
ร้�เกี�ยวกับพระกติตคิ์ณุ 
พวกเขามีค์วามสุำขมาก! 
จนพวกเขาล�มลงและไม่ 
ขยบัเขยื �อน เอบชิุร้�วา่พวก 
เขากำาลงัร้�สึำกถึงอำานาจ 
ของพระผู้้�เป็นเจ�า

เธอต�องการให�ทกุค์นเรยีนร้�เกี�ยวกบั 
พระผู้้�เป็นเจ�า เธอจึงวิ�งจากบ�านหนึ�งไป

อกีบ�านหนึ�งและบอกให�ผู้้�ค์นมาด ้
สิำ�งที�เกิดขึ �น
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หลังจากฝ้ึงชุนมารวมตวักัน 
เอบชิุชุ่วยให�ราชิุนีลกุขึ �นยนื จากนั�นราชิุนี

ก็ชุ่วยให�กษัตรยิล์กุขึ �นยืน พวกเขาเริ�ม 
สำอนพระกติตคิ์ณุให�ผู้้�ค์น
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ฉัันสำามารถเป็นเหมอืนเอบิชุ ฉัันสำามารถชุ่วยให�ค์นอื�นๆ 
เรยีนร้�เกี�ยวกบัพระบิดาบนสำวรรค์แ์ละพระเยซิค้์รสิำต ์●

 อา่นเรี่�องนี� ใน  แอลมา 18–19 



 มิถุ่นายน 2020 2020 พ2323

หน�ารู้ะบายสีึ

เอบิช่มีืศรท่ั่ธาในพระผูเ้ป็ีนเจัา้
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ท่านจะช่วยใหผู้้่ค้นเร่ยนร้่เก่�ยวกบัพระผู้่เ้ป็นเจา้ไดอ้่ยา่งไร?



 เร่ยน บิดามารดาท่กท่าน
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หาเลยีโฮนาที่ี�ซ่ึอนอย่้ข�างใน!

 ภีาพื่ป็ก  เพีื�อนิเดก็ั  
  ภาพประกอ่บโดย ดิลล่น มาร์ช

 วธีิส่ึงงานศิลป็ะหรืู้อป็รู้ะสึบการู้ณ์ของบุติรู้ธิดาม่าให� เลียีโฮนิา 
  ไปท่�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   และคลิก “Submit an Article or Feedback”   
หร่อ่อ่่เมลมาใหเ้ราท่�  liahona@   ChurchofJesusChrist   .org   พร้อ่มระบ่ช่�อ่นามสกล่ขอ่ง 
บ่ต์รธิีดา อ่าย ่เม่อ่งท่�อ่ย่ ่และคำาอ่น่ญิาต์น่�  “ขา้พเจา้ [ใส่ช่�อ่ขอ่งท่าน] อ่น่ญิาต์ให ้
ศาสนจกัรขอ่งพระเยซู่คริสต์แ์ห่งวส่ิทธิีชนยค่ส่ดทา้ยใชสิ้�งท่�บ่ต์รธิีดาขอ่งขา้พเจา้ 
ส่งมาในนิต์ยสารศาสนจกัร บนเวบ็ไซูต์ศ์าสนจกัรและแพลต์ฟื้อ่ร์มส่�อ่สงัคม 
และอ่าจจะใชใ้นอ่่ปกรณ์์อ่่�นๆ ขอ่งศาสนจกัร” เรารอ่ฟัื้งเร่�อ่งราวจากท่าน!

สึารู้บัญ

     พื่2    จากฝ่ายประธีานส่งส่ด: ประจกัษพ์ยาน 
และพระคมัภ่ร์มอ่รมอ่น

    พื่  4   ค ำาสวดอ่อ้่นวอ่นขอ่งเคลล่

      พื่6   สวสัด่จากเยอ่รมน่!

    พื่  8   วา่ยเหม่อ่นมา้นำ�า!

     พื่ 10   เร่�อ่งสน่ก: เติ์มภาพใหค้รบ

     พื่ 11   ใหด่้แลว้บอ่ก

     พื่ 12   ฉันัเป็นใคร?

     พื่ 14   เพ่�อ่นถุ้งเพ่�อ่น: ไม่ม่ใครถุ่กทิ�ง

   พื่ 15   ฉันัเป็นใคร?—เล่อ่กการ์ดหน้�งใบ

     พื่ 16   ม่อ่ท่�ช่วยเหล่อ่ขอ่งเอ่ล่

     พื่ 18   คมวาทะ

     พื่ 19   เป้าหมายการทำาอ่าหารขอ่งหน่

     พื่ 20   เร่�อ่งราวพระคมัภ่ร์: เอ่บิชแบ่งปัน 
พระกิต์ติ์ค่ณ์

     พื่ 23   หนา้ระบายส่: เอ่บิชม่ศรัทธีาใน 
พระผู้่เ้ป็นเจา้

 เดูอ่นนี�เรีาจำะอา่นเรี่�องรีาวของผ้�สอนศาสนาอยา่งเช่น 
แอลมาผ้�บุติรี เอบช่ และพื่วกี่บุติรีของโมไซูยาหิ ์ทา่นอาจำจำะใช� 
 เกี่มในหิน�า พื่12–13  หิรีอ่ เรี่�องเลา่ในหิน�า พื่20  เพื่่�อพื่ดู้คยุกี่นั 
เกี่ี�ยวกี่บัชายหิญง่เหิล่านี�จำากี่พื่รีะคมัภีีรีม์อรีมอน พื่วกี่เขาแติล่ะ
คนแบง่ปันพื่รีะกี่ต่ิติค่ณุในวธ่ทีี�ติา่งกี่นั ครีอบครีวัทา่นจำะแบง่ปัน
พื่รีะกี่ต่ิติค่ณุไดู�อยา่งไรี? จำดูเปุ� าหิมายเผยแผศ่าสนาหินึ�งข�อที�จำะ
ลองทำาเดูอ่นนี�—ทา่นอาจำจำะลอกี่แนวคดู่ที�ทา่นช่�นชอบจำากี่  พื่10

  แบง่ปันติอ่ไปุ!
   เพ่ื่�อนเด็ูกี่ 


