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ป้ซูานเป็นบ�านของสู้เต่คหน่�งใน 12 สู้เต่คในเกาหลีี่ใต่� คณะ
เผยแผแ่ห่งหน่�งมี่สู้ำานกังานใหญ่่อย้ใ่นป้ซูาน ต่่อไปนี� เป็น
ข�อเท่จ็ัจัริืงบางปรืะการืเกี�ยวกบัศาสู้นจักัรืในเกาหลีี่ใต่�:

ศน้ยป์รืะวติั่
ครือบครัืว

ที่�ปรืะชุม่

88,418
สู้เต่ค 5 ท่�องถิิ่�น 
4 คณะเผยแผ่

พรืะวหิารื (โซูลี่)

ผ้ �สู้อนศาสู้นาอยา่งเป็นท่างการื1956   ก ุ่ม่แ กื

12

พิม่พพ์รืะคมั่ภีีร์ืม่อรืม่อนเป็น
ภีาษาเกาหลีี่ครัื� งแรืก1967

ต่ั�งสู้เต่คแรืก1973
อุทิ่ศพรืะวหิารืโซูลี่1985
พรืะคมั่ภีีร์ืม่อรืม่อนภีาษา
เกาหลีี่ครืบหน่�งลี่�านเล่ี่ม่1991

คณะนกัรื�องปรืะสู้านเสีู้ยงชาว
เกาหลีี่ใต่�มี่สู่้วนร่ืวม่ในวดิีท่ศัน์
เพลี่งสู้วดเพลี่งสุู้ดท่�ายในการื
ปรืะชุม่ใหญ่่สู้าม่ญั่เดือนเม่ษายน
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การืป� องกนัการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่

 ใ นความ่สู้มั่พนัธ์ิที่�ดี ผ้ �คนขอโท่ษถิ่�าพวกเขาพด้
แลี่ะท่ำาไม่่ดี แลี่ะพ่�งพลี่งัการืชดใช�ของพรืะผ้ �ช่วย

ให�รือดให�ช่วยพวกเขาปรัืบปรุืงแก�ไขแลี่ะกลี่บัใจั
 แต่่ในสู้ถิ่านการืณ์ที่�ไม่่ดี ผ้ �คนยงัคงปฏิิบติั่ต่่อผ้ �อื�น
อยา่งไรื�เม่ต่ต่าแลี่ะความ่สู้มั่พนัธ์ิเหล่ี่านั�นสู้าม่ารืถิ่
กลี่ายเป็นการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่

  “[การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่แลี่ะอื�นๆ] ความ่ผดิเหล่ี่า
นั�นไม่่มี่ที่�ในอาณาจักัรืของพรืะผ้ �เป็นเจั�า” ปรืะธิานรัืสู้
เซูลี่ลี่ ์เอม็่. เนลี่สู้นัสู้อน (“ท่รัืพยส์ู้ม่บติั่ท่างวญิ่ญ่าณ” 
การืปรืะชุม่ใหญ่่สู้าม่ญั่ ตุ่ลี่าคม่ 2019) บท่ความ่หลี่าย
ต่อนในนิต่ยสู้ารืศาสู้นจักัรืเดือนนี�จัะช่วยเรืาจัำาแนก
แยกแยะแลี่ะจัดัการืแก�ไขการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่:

    •    ในบท่ความ่ของผม่หน�า 18 ผม่พด้ถ่ิ่งลี่กัษณะ
ของการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่แลี่ะรืะบุแหล่ี่งช่วย
บางแหล่ี่งที่�จัะช่วยให�ท่่านหรืือคนร้ื�จักัรัืบร้ื�แลี่ะ
เยยีวยาความ่สู้มั่พนัธ์ิที่�มี่การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่

    •    ในหน�า 58 เดก็สู้าววยัรุ่ืนคนหน่�งเล่ี่า
ปรืะสู้บการืณ์ที่�เธิอถิ่้กกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ท่าง
เพศเมื่�อเป็นเดก็ วธีิิที่�เธิอสู้าม่ารืถิ่พบพลี่งัแลี่ะ
กลี่�าพด้ออกม่า เธิอขอความ่ช่วยเหลืี่อจัาก
ผ้ �ใหญ่่ที่�ไว�ใจัแลี่ะพรืะผ้ �ช่วยให�รือด

 การปฏิิบัติ
ศาสนกจิิผู้�าน
โปรแกรมเด็ก็

และเยีาวชุน

8

 ตั�งมัน่บนศิลาแห�งการเปิด็
เผู้ยี
  โดย เอ็ล็เดอ็ร์์ลอ็ว์์เร์นซ์์ อี็. 
คอ็ร์์บริ์ดจ์์

24

 อคัรสาวก
แบ�งปัน
ข�าวสารแห�ง
ความหวงั

12
 ใจิหลายีด็วงถู้กทำิม่

แทำงเป็นแผู้ลลกึ: เข้าใจิ
การกระทำำาทำาร่ณกรรม

ในครอบครัว
  โดย เจ์สััน บี. ไว์ทิิงก์์

18

•  ใน เพ่ือ็นเดก็์ เดือนนี�หน�า พ12 ท่่านจัะพบ
กิจักรืรืม่การืเขียนที่�จัะช่วยสู้นท่นาเรืื�อง “การื
พด้ปฏิิเสู้ธิ” กบับุต่รืธิิดาของท่่าน ท่่านอาจัจัะใช�
กิจักรืรืม่นี� เป็นพื�นฐานสู้ำาหรัืบบท่เรีืยนยาม่คำ�าที่�
บ�านเรืื�องการืป� องกนัการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่

    •    การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ท่างอารืม่ณ์เป็น
อนัต่รืายเช่นเดียวกบัการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่
ปรืะเภีท่อื�นๆ อ่าน “การืรัืบร้ื�ถ่ิ่งการืกรืะท่ำา
ท่ารุืณกรืรืม่ท่างอารืม่ณ์” ในฉบบัดิจิัท่ลัี่เพื�อ
เรีืยนร้ื�สู้ญั่ญ่าณเตื่อนห�าข�อแลี่ะวธีิิขอความ่
ช่วยเหลืี่อ

    ถิ่�าท่่านถิ่้กท่ำารื�าย ท่่านสู้าม่ารืถิ่หนัม่าขอการืนำา
ท่างแลี่ะการืเยยีวยาจัากพรืะผ้ �เป็นเจั�า แลี่ะขอความ่
ช่วยเหลืี่อจัากคนที่�ไว�ใจัด�วย พรืะเจั�าเข�าพรืะท่ยัสิู้�งที่�
เรืาร้ื�สู่้ก แลี่ะจัะท่รืงนำาท่างเรืาสู่้้ความ่ปลี่อดภียัแลี่ะ
ปีติ่เมื่�อเรืาหนัม่าหาพรืะองค์

ขอให�เรืาร้ื�สู่้กถ่ิ่งความ่รัืกของพรืะผ้ �เป็นเจั�าแลี่ะ
ติ่ดต่่อกบัพรืะองคทุ์่กวนั

  ดรื. เจัสู้นั ไวทิ่งก์
  คณะชีวติ่ครือบครัืว ม่หาวทิ่ยาลี่ยับริืคมั่ยงัก์
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  5   การรับร้้เร่ืองการกระทำำาทำาร่ณกรรม

    6   ภาพแห�งศรัทำธา
  ซูากิอซู้ากบัซูาโลี่เต่ ม่าอิวรีิืวรีิื
  ครือบครัืวม่าอิวรีิืวรีิื`ดำาเนินชีวติ่ด�วยปีติ่แลี่ะจุัดปรืะสู้งคทุ์่กวนัท่ั�งที่�บุต่รืสู้อง
คนสิู้�นชีวติ่

    8   หลกัธรรมของการปฏิบิตัศิาสนกจิิ
  การืปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัผา่นโปรืแกรืม่เดก็แลี่ะเยาวชน
  ท่่านไม่่จัำาเป็นต่�องอายตุ่ ำ�ากวา่ 18 ปีจ่ังจัะใช�โปรืแกรืม่เดก็แลี่ะเยาวชนช่วยท่่าน
ในการืพยายาม่ปฏิิบติั่ศาสู้นกิจั

    12   อคัรสาวกแบ�งปันข�าวสารแห�งความหวงั
  วธีิิอย้ใ่กลี่�ชิดกบัพรืะผ้ �เป็นเจั�า ปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัด�วยความ่รัืก แลี่ะเดินหน�าต่่อไป
อยา่งอดท่นในช่วงเกิดโรืครืะบาด

    18   ใจิหลายีด็วงถู้กทำิม่แทำงเป็นแผู้ลลกึ: เข้าใจิการกระทำำาทำาร่ณกรรมใน
ครอบครัว
   โดย เจ์สััน บี. ไว์ทิิงก์์
   รัืบร้ื�การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ห�าแบบ พบความ่หวงัแลี่ะการืเยยีวยา

    24   ตั�งมัน่บนศิลาแห�งการเปิด็เผู้ยี
   โดย เอ็ล็เดอ็ร์์ลอ็ว์์เร์นซ์์ อี็. คอ็ร์์บริ์ดจ์์
   การืค�นหาความ่จัริืงเริื�ม่ด�วยการืหาคำาต่อบให�แก่คำาถิ่าม่หลี่กั

    30   เสียีงวส่ิทำธิชุนย่ีคส่ด็ท้ำายี
  ครือบครัืวหน่�งพบสู้นัติ่แลี่ะปีติ่ในพรืะวหิารื; จิั�กซูอวใ์ห�การืเยยีวยา; ชายคน 
หน่�งได�โอกาสู้อ่านพรืะคมั่ภีีร์ืม่อรืม่อนครัื�งที่�สู้อง; ชายหนุ่ม่คนหน่�งเข�าใจัจุัด
ปรืะสู้งคข์องบพัติ่ศม่าของเขา

    34   จิงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน
  ใช�บท่ความ่รืายสู้ปัดาห์เหล่ี่านี�ยกรืะดบัการืศ่กษาพรืะคมั่ภีีร์ืม่อรืม่อนของท่่าน
ในเดือนนี�

    38   อาคารประชุ่ม—สถูานทำีแ่ห�งความคารวะและการนมสัการ
   โดย อ็ธิิก์าร์ดีน เอ็ม็. เดวี์สั
   อาคารืปรืะชุม่ของท่่านเป็นสู้ถิ่านศกัดิ� สิู้ท่ธิิ� ที่�ให�โอกาสู้ท่่านได�ร้ื�สู่้กถ่ิ่งพรืะ
วญิ่ญ่าณแรืงกลี่�าม่ากข่�นในชีวติ่ท่่าน 

 คนหน่�มสาว

44
  การืเสู้พติ่ดสู้าม่ารืถิ่เป็นสู้ายโซู่ที่�ถ่ิ่วง
เรืา เรืาจัะ พบอสิรภาพเมือ่เราตดิ็ต�อ
กบัพระผู้้้ชุ�วยีให้รอด็ของเรา  ผ้ �ท่รืงรัืก
เรืาแม่�ในความ่อ่อนแอแลี่ะการืต่่อสู้้�
ของเรืา

 เยีาวชุน

52
  ไม่่วา่ท่่านต่่อสู้้�กบัการืรัืบใช� 
ปรืะจัำาวนั การืเยยีวยาจัากการื 
กรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ สุู้ขภีาพจิัต่ หรืือ 
แค่การืพด้
ชื�อเต่ม็่ของ
ศาสู้นจักัรื
 ทำ�านไม�โด็ด็
เด็ีย่ีว 

 เด็ก็

   เพ่ือ็นเดก็์
 เรีืยนร้ื�เรืื�อง ส�วนสิบ  แลี่ะวธีิิช่วยให�
ครือบครัืวท่่าน ด็ำาเนินชีุวติมคีวาม
ส่ขมากขึ�น 

 ภาพปก
  ภีาพถ่ิ่ายจัาก Getty Images

สู้ารืบญั่
หม่วดต่่างๆ

เรืื�องสู้ั�น

การืสู้นบัสู้นุน  จ์งตามเร์ามา



4 เลีี่ยโฮนา

บท่ความ่ดิจิัท่ลัี่เท่่านั�นของเดือนตุ่ลี่าคม่

 ติ่ดต่่อเรืา
  อีเม่ลี่คำาถิ่าม่แลี่ะคำาติ่ชม่ของท่่านม่าที่�    
liahona@ChurchofJesusChrist.orgliahona@ChurchofJesusChrist.org

  สู่้งเรืื�องรืาวของท่่านม่าที่�  
liahona.ChurchofJesusChrist.orgliahona.ChurchofJesusChrist.org  
หรืือสู่้งไปรืษณียม์่าที่�: 
Liahona,Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีีโฮนาด็จิิทิำลั

 ค�นหาเพิ�ม่เติ่ม่
  ในแอปพลิี่เคชนัคลี่งัค�นคว�าพรืะกิต่ติ่คุณแลี่ะที่�  
 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  ท่่านสู้าม่ารืถิ่
ท่ำาดงันี�

    •   หาฉบบัปัจัจุับนั

    •   ค�นพบเนื�อหาดิจิัท่ลัี่เท่่านั�น

    •   ค�นหาฉบบัที่�ผา่นม่า

    •   สู่้งเรืื�องรืาวแลี่ะคำาติ่ชม่ของท่่าน

    •   บอกรัืบเป็นสู้ม่าชิกหรืือบอกรัืบเป็นสู้ม่าชิกเพื�อ
เป็นของขวญั่

    •   ยกรืะดบัการืศ่กษาด�วยเครืื�องมื่อดิจิัท่ลัี่

    •   แบ่งปันบท่ความ่แลี่ะวดิีท่ศันที์่�ชื�นชอบ

    •   ดาวนโ์หลี่ดหรืือพิม่พบ์ท่ความ่

    •   ฟัังบท่ความ่ที่�ท่่านชื�นชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org

 37 วธีิศึกษาพระคมัภร์ี
   โดย มาริ์สัซ์า วิ์ดดิสััน
   ถิ่�าท่่านไม่่ชอบอ่าน ลี่องศ่กษาพรืะ
กิต่ติ่คุณด�วยวธีิิใดวธีิิหน่�งต่่อไปนี�แท่น

 การรับร้้การกระทำำาทำาร่ณกรรมทำาง
อารมณ์
   โดย นานัน ทิอ็ลลีย์
   ผ้ �ให�ค ำาปร่ืกษาจัากศน้ยใ์ห�ค ำาปร่ืกษา
ครือบครัืวบอกวธีิิรัืบร้ื�แลี่ะจัดัการืแก�ไข
การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ท่างอารืม่ณ์ใน
ความ่สู้มั่พนัธ์ิของท่่าน

facebook .com/ liahona แอปพลิี่เคชนัคลี่งัค�นคว�าพรืะกิต่ติ่คุณ

ต่ลาคม 2020 ปีทำี ่26 เล�มทำี ่10
เลยีีโฮนา 16725 425
นิต่ยสู้ารืนานาชาติ่ของศาสู้นจักัรืของ 
พรืะเยซู้คริืสู้ต่แ์ห่งวสุิู้ท่ธิิชนยคุสุู้ดท่�าย  
ฉบบัพิม่พภ์ีาษาไท่ย

ฝ่� ายีประธานส้งส่ด็: รัืสู้เซูลี่ลี่ ์เอม็่. เนลี่สู้นั,  
ดลัี่ลิี่น เอช. โอค๊ส์ู้, เฮนรีืย ์บี. อายริืงก์
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ผู้้้ละเมดิ็มกัเร่ิมด้็วยีการ
ล�วงลำ�าขอบเขตส�วนตวั

  การืท่ารุืณกรืรืม่เกิดข่�น
เมื่�อมี่การืลี่ะเมิ่ดขอบเขต่
อยา่งรื�ายแรืงในพฤติ่กรืรืม่
แลี่ะภีาษาที่�เหม่าะสู้ม่ต่่อ
ผ้ �อื�น ผ้ �ลี่ะเมิ่ดอาจัเพิกเฉย
ต่่อขอบเขต่สู่้วนต่วัโดย
สิู้�นเชิงหรืือเริื�ม่ด�วยการื
ลี่ะเมิ่ดที่ลี่ะน�อยเพื�อท่ำาให�
เหยื�อคุ �นเคย

ผู้้้ละเมดิ็มกัมองหาคนทำี่
เปราะบาง

  ผ้ �ลี่ะเมิ่ดค�นหาผ้ �ที่�อาจั
ไม่่อย้ใ่นสู้ภีาพที่�ให�ความ่
ยนิยอม่ได�หรืือไม่่สู้าม่ารืถิ่
ปกป� องต่นเอง

 ผู้้้ละเมดิ็มกัพยีายีามแยีก
เหยีือ่ให้อย้ี�คนเด็ยีีว

  โดยใช�การืแยกให�อย้่
คนเดียวหรืือการืข่ม่ข้่ ผ้ �
ลี่ะเมิ่ดม่กัหาวธีิิกนัเหยื�อ
จัากการืขอความ่ช่วย
เหลืี่อ

ผู้้้ละเมดิ็มกัค�อยีๆ พยีายีามสร้างความไว้วางใจิก�อนการกระทำำาทำาร่ณกรรม
  สิู้�งงนี� เรีืยกวา่คือ “การืเต่รีืยม่เหยื�อ” ซู่� งม่กัเกิดข่�นกบัเยาวชนแลี่ะเดก็ พฤติ่กรืรืม่

เต่รีืยม่เหยื�ออาจัรืวม่ถ่ิ่งการืขอเวลี่าอย้ก่นัต่าม่ลี่ำาพงั การืกรืะตุ่�นให�เกบ็เป็นความ่ลี่บั 
การืสู้นท่นาเรืื�องท่างเพศ หรืือให�ด้สืู้�อลี่าม่กหรืือเริื�ม่การืสู้มั่ผสัู้ร่ืางกายกบัเดก็

       แ ม่�เรืาท่ั�งหม่ดหวงัวา่ทุ่กคนจัะปฏิิบติั่ต่่อกนัด�วยความ่เคารืพ แต่่
บางคนกลี่บัพยายาม่สู้รื�างความ่เจับ็ปวดแก่ผ้ �อื�นหรืือควบคุม่ผ้ �อื�น
 พฤติ่กรืรืม่ที่�อนัต่รืายแบบนั�นเรีืยกวา่การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ นี�เป็นสิู้�งที่�ต่รืง
กนัข�าม่กบัพรืะกิต่ติ่คุณของพรืะเยซู้คริืสู้ต่ ์ซู่� งสู้อนให�เรืารัืกกนัแลี่ะปฏิิบติั่ต่่อ

ผ้ �อื�นดงัที่�เรืาต่�องการืให�ผ้ �อื�นปฏิิบติั่ต่่อเรืา (ด้  ม่ทั่ธิิว 7:12 ;  ยอห์น 13:4 ;  หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะ
พนัธิสู้ญั่ญ่า 121:36-37)
             

การรับร้้เร่ืองการกระทำำาทำาร่ณกรรม
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การกระทำำาทำาร่ณกรรมท่ำกร้ปแบบมสัีญญาณบางอยี�าง
เหมอืนกนั ต�อไปนี�เป็นวธีิห้าประการทำีจ่ิะเฝ้่าด้็เพือ่ชุ�วยี

ป้องกนัหรือหย่ีด็การกระทำำาทำาร่ณกรรม:

 เหยีือ่มกัถู้กทำาร่ณกรรม
โด็ยีคนทำีพ่วกเขาร้้จิกั

  ผ้ �ลี่ะเมิ่ดอาจัเป็นญ่าติ่
หรืือคนที่�พวกเขาเคยพบ
ม่าก่อน นี�ไม่่ใช่จัะแนะนำา
วา่เรืาควรืรืะวงัทุ่กคนที่�เรืา
ร้ื�จักั แต่่เรืาสู้าม่ารืถิ่สู้งัเกต่— 
แลี่ะสู้อนให�ลี่ก้ของเรืา
สู้งัเกต่—สู้ญั่ญ่าณอีกสีู้�
ปรืะการื
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  ซัากอ้ิซัากบัซัาโลเต  
มาอวิรีิวรีิ
  ซู์ว์า ฟิิจิ์

 ดิฉัิันแทบไม่อ่ยากเช่ื่�อว่า่ดิฉัิันจะพบสัันติิ
และคว่าม่สุัขในบา้นม่าอวิ่ริีวี่ริี ีทั �งที�บตุิรีสัอง
คนของพว่กเขาสิั�นชีื่ว่ติิไปแล้ว่ แติพ่ว่กเขา
ยงัดิำาเนินชีื่ว่ติิดิว้่ยปีติแิละจดุิปรีะสังคท์กุว่นั
   เลสล ีนิลส์สัน ชุ�างภาพ 

ภาพแห�งศรัทำธา

   ซัาโลเต:
  สู้องปีหลี่งัจัากเอซูาลี่ก้ชายเรืาสิู้�นชีวติ่

เพรืาะม่ะเร็ืงปอด เอซูาลีี่นลี่ก้สู้าวของเรืากสิ็ู้�น
ชีวติ่เพรืาะเยื�อหุ�ม่สู้ม่องอกัเสู้บ ในพรืะวหิารื
 ดิฉนัร้ื�สู่้กถ่ิ่งการืกรืะตุ่�นเตื่อนแรืงกลี่�าให�พด้
คุยกบัซิูสู้เต่อร์ืผ้ �สู้อนศาสู้นาอาวโุสู้ที่�นั�น เธิอ
สู้้ญ่เสีู้ยบุต่รืสู้องคนเมื่�อหลี่ายปีก่อนเช่นกนั
 เธิอบอกดิฉนัวา่ “ถิ่�าคุณท่ำาให�บ�านเป็นสู้ถิ่านที่�
ศกัดิ� สิู้ท่ธิิ�  คุณจัะร้ื�สู่้กได�วา่ลี่้กของคุณอย้ที่่�นั�น”

  นั�นกลี่ายเป็นเป� าหม่ายของเรืา เรืาท่ำา
ทุ่กอยา่งเพื�อท่ำาให�บ�านของเรืาเป็นสู้ถิ่านที่�
ศกัดิ� สิู้ท่ธิิ�  เรืาต่�องการืร้ื�สู่้กวา่พวกเขาอย้ใ่กลี่�ๆ
     ซัากอ้ิซัา:

  สุู้ดท่�ายแลี่�วปรืะสู้บการืณ์ของการืสู้้ญ่เสีู้ย
เอซูากบัเอซูาลีี่นท่ำาให�ครือบครัืวเรืาสู้นิท่กนั
ม่ากข่�น เรืาปร่ืกษาหารืือกบัลี่้กคนอื�นๆ  เรืา
เข�าพรืะวหิารืเป็นครือบครัืว เรืาใช�ชีวติ่เรีืยบ
ง่ายที่�สุู้ดแลี่ะเลืี่อกความ่กต่ญั่ญู้ทุ่กวนั ขณะพด้
คุยกนัวา่การืผน่กเป็นครือบครัืวในพรืะวหิารื
หม่ายความ่วา่อยา่งไรื การืผน่กนั�นมี่ความ่
หม่ายต่่อเรืาม่ากข่�น ท่ั�งหม่ดนี�ท่ำาให�เรืาร้ื�สู่้ก 
จ์ริ์งๆ  วา่ลี่้กเรืาอย้ที่่�นั�น  

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
ด้ข�อม่้ลี่เพิ�ม่เติ่ม่เกี�ยวกบัเสู้�นท่างศรัืท่ธิา
ของซูากิอซู้ากบัซูาโลี่เต่ รืวม่ท่ั�งภีาพถ่ิ่าย
เพิ�ม่เติ่ม่ในคลี่งัค�นคว�าพรืะกิต่ติ่คุณ
หรืือฉบบัออนไลี่นข์องบท่ความ่นี� ที่� 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 10206

เอล็ี่เดอร์ืโรืนลัี่ด ์เอ. รืาสู้แบนดแ์บ่งปัน
วธีิิท่ำาให�บ�านเรืาแขง็แกร่ืงเพื�อเป็นสู้ถิ่าน
ที่�แห่งความ่รัืกแลี่ะความ่คุ�ม่ครืองท่าง
วญิ่ญ่าณที่� ChurchofJesusChrist .org/ 
go/ 10207
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         โ อกาสให้ป้ฏิบิัตัิศิาสนกิจมีมีีากมีายผ่า่นโปรแกรมี
เด็็กและเยาวชน ท่า่นอาจจะมีเีด็็กห้รอืเยาวชนของ
ท่่านเองท่ี�บัา้น ท่า่นอาจจะเป็นผ่้น้ำาในโปรแกรมีห้รอื

ปฏิบิัตัิศิาสนกิจติอ่ครอบัครวัท่ี�มีเีด็็กและเยาวชน ห้รอื
ท่า่นอาจจะ บงัเอญิรี้จ้กั  เด็็กและเยาวชนบัางคน (ท่ี�น่าจะ
ครอบัคลมุีถึงึพวกเราท่ั �งห้มีด็) ไมีว่า่สถึานการณ์์ของท่่าน
เป็นเช่นไร มีหี้ลายวธีิี ให้้ ใช้ โปรแกรมีห้รอืห้ลกัธีรรมีในนั�น
เป็นพรแกชี่วติิผ่้อ้ื�น

   พฒันาตวัเราไปด้็วยีกนั
  ห้วัใจของโปรแกรมีเด็็กและเยาวชนคอืมีุง่เน้นเรื�องการ 

พยายามีเป็นเห้มีอืนพระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ผ้้่ท่รงปฏิบิัตัิศิาสน
กจิอยา่งสมีบัร้ณ์์แบับัให้ม้ีากขึ �นท่กุวนั ห้ลายคนท่ี�เขา้รว่มี 

หลกัธรรมของการปฏิิบัตศิาสนกจิิ

การีเช่ื่ �อเชิื่ญให้ผู้้้อ้่�นเติบิโติและช่ื่ว่ยเห้ลอ่พว่กเขา
ติลอดิทางคอ่แกน่แทข้องการีปฏิิบตัิศิาสันกจิ

 ภีา
พ

ถิ่า
ยโ

ดย
 ท่

อม่
 ก

ารื
เน

อรื

 โปรแกรมเด็ก็
และเยีาวชุน

โปรแกรมีได็เ้รยีนร้ว้า่ยิ�งท่่านกา้วห้น้าในด็า้นติา่งๆ 
ของชีวติิมีากเพยีงใด็ ท่่านยิ�งพรอ้มีช่วยเห้ลอืห้รอื
ปฏิบิัตัิศิาสนกิจติอ่ผ่้อื้�นมีากเพยีงนั�น

  แติก่บััโปรแกรมีเด็็กและเยาวชน การเป็นพรแก่
ผ่้อื้�นไม่ีติอ้งรอจนกวา่ท่่านเรยีนร้บ้ัางอยา่ง การลงมีอื
เรยีนร้จ้ะให้้ โอกาสปฏิบิัตัิศิาสนกิจในติวัมีนัเอง

  สำาห้รบััเยาวชนชายชื�อพรอเฟ็็ท่ที่�อย้่ ในกานา  
การติั �งเป้าห้มีายในโปรแกรมีเด็็กและเยาวชนวา่
จะฝึึกเล่นเปียโนเป็นเพยีงจดุ็เริ�มีติน้เท่่านั�น  
“เป้าห้มีายของผ่มีคอืช่วยให้ค้นอื�นๆ ร้สิ้�งที่�ผ่มี
กำาลงัเรยีนร้”้ พรอเฟ็็ท่กลา่ว  

  ถึึงแมีเ้ขายังไม่ีได็เ้ป็นครส้อน แติเ่ป้าห้มีาย
ของเขากลายเป็นอะไรบัางอย่างให้ญ่่กวา่ที่�เขาเคย

การืปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัผา่น  
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จนิตินาการไวม้ีาก เวลานี�มีนัีกเรยีนมีาเรยีนเปียโนขา้งๆ  
พรอเฟ็็ท่ในอาคารประชมุี 50 คน ใครสอนพรอเฟ็็ท่และ
นักเรยีนอกี 50 คนนั�น? อเล็กซานเด็อร ์เอ็มี. และเคลวนิ  
เอ็มี. ท่ั �งค้อ่ายุ 13 ปี “เราติอ้งการแสด็งนำ �าใจติอ่คนอื�นๆ” 
เคลวนิกลา่ว

  สัปด็าห์้ละสามีวนัเยาวชนสองคนนี�จะสอนเปียโนพื�นฐาน

ให้ทุ้่กคนที่�มีาเรยีนโด็ยไมีค่ดิ็เงนิ มีปีระโยชน์อกีอยา่งห้นึ�ง
จากการสอนเปียโน นักเรยีนที่�ร้จ้กัศาสนจกัรผ่า่นการเรยีน
เปียโนห้ลายคนศึกษาพระกติิติคิณุ์ติอ่จากนั�นและติดั็สินใจ
รบัับัพัติศิมีา

  เมีื�อเราพยายามีปรบััปรงุตินเอง เราจะสามีารถึปฏิบิัตัิิ
ศาสนกจิติอ่ผ่้อื้�นได็้ โด็ยเชื �อเชิญ่ให้พ้วกเขามีารว่มีกบััเรา

  ภีาพถ่ิ่ายโดย ไอแซูค ดาร์ืโก- อาชีม่พอง 

  ภีาพถ่ิ่ายโดย อเลี่ก็ซูานเดอร์ื เค. โบเต่ง 
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    ส้ตรการปฏิิบัตศิาสนกจิิทำีป่ระสบผู้ลสำาเร็จิ
  ในฐานะประธีานปฐมีวยัสเติค ซาบัรนิา สิโมีเอส เด็อสุ  

ออกสัโติจากกร้ตีิบีัา บัราซิลเห็้นมีาแลว้วา่ด็า้นการพฒันา
ตินเองของโปรแกรมีเป็นพรแกเ่ด็็กและเยาวชนในสเติค 
อยา่งไร แติเ่ธีอเห็้นวธิีี ใช้สิ�งท่ี�เธีอเรยีนร้เ้กี�ยวกบััการพฒันา
ตินเองในงานมีอบัห้มีายของเธีอในฐานะซิสเติอรผ์่้ป้ฏิบิัตัิิ
ศาสนกจิมีาห้ลายวธีิีเช่นกนั

  “เมีื�อด็ฉัิันพฒันาพรสวรรค”์ ซิสเติอรอ์อกสัโติกลา่ว  
“ด็ฉัิันสามีารถึใช้พรสวรรคนั์�นเป็นพรแกค่นท่ี�ด็ฉัิันปฏิบิัตัิ ิ
ศาสนกจิ”

  ซิสเติอรอ์อกสัโติสอนวธิีที่ำาขนมีท่รฟั็เฟิ็ลช็อกโกแลติ
ให้พ้ี�น้องสติรคีนห้นึ�งท่ี�เธีอได็ร้บััมีอบัห้มีาย ติอนนี�พี�
น้องสติรคีนนั�นท่ำาขนมีท่รฟั็เฟิ็ลขายเพื�อช่วยเสรมิีราย
ได็ข้องครอบัครวั “ห้ลายเด็อืนติอ่มีา ด็ฉัิันได็ร้บััพรเมีื�อพี�
น้องสติรอีกีคนสอนด็ฉัิันท่ำาขนมีปังนำ �าผ่ึ �งท่ี�ด็ฉัิันขายได็”้  
ซิสเติอรอ์อกสัโติกลา่ว “การพฒันาและแบัง่ปัน
พรสวรรคข์องเราสามีารถึเป็นพรแกชี่วติิกนัและกนั
และท่ำาให้ค้วามีสัมีพนัธีฉั์ันพี�น้องสติรผี่้ป้ฏิบิัตัิศิาสนกจิ
แน่นแฟ้็นขึ �น” ◼   ภีา

พ
ถิ่า

ยโ
ดย

 โ
จัน

าสู้
 เรื

บิ
กคี
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 ทำลีะคน

  “ต่รืาสู้ญั่ลี่กัษณ์ของ
ศาสู้นจักัรืที่�แท่�จัริืงแลี่ะ
ดำารืงอย้ข่องพรืะเจั�าคือ 
การืพยายาม่ปฏิิบติั่ศาสู้น
กิจัอยา่งมี่รืะเบียบแลี่ะถิ่ก้
ทิ่ศท่างต่่อบุต่รืธิิดาแต่่ลี่ะ
คนของพรืะผ้ �เป็นเจั�าแลี่ะ
ครือบครัืวของพวกเขา  
เพรืาะนี�เป็นศาสู้นจักัรืของ
พรืะองค ์เรืาในฐานะผ้ �รัืบ
ใช�ของพรืะองคจ์ัะปฏิิบติั่ต่่อ
คนหน่�งดงัที่�พรืะองคท์่รืง
ปฏิิบติั่”
   ประธานรัสเซัลล์ เอม็. เนลสัน, “การ
ปฏิิบัตศิาสนกจิิด้็วยีพลงัและสิทำธิ
อำานาจิของพระผู้้้เป็นเจ้ิา,” เลียีโฮนา , 
พ.ค. 2018, 69.

 แบ�งปันประสบการณ์
ของทำ�าน

  สู่้งปรืะสู้บการืณ์เมื่�อท่่าน
ปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัต่่อผ้ �อื�นหรืือ
ผ้ �อื�นปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัต่่อ
ท่่านม่าให�เรืา ไปที่�  liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org   
แลี่ะคลิี่ก “Submit an Article 
or Feedback” 

 โปรแกรมเด็ก็และเยีาวชุนจิะชุ�วยีทำ�าน
ปฏิิบัตศิาสนกจิิได้็อยี�างไร?

   1.1.   ชุวนคนอืน่ๆ เข้าร�วมโปรแกรมเด็ก็และเยีาวชุน 
  ท่่านสู้าม่ารืถิ่ชวนครือบครัืวของเดก็แลี่ะเยาวชนที่�ท่่านปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัเข�าร่ืวม่
โปรืแกรืม่เดก็แลี่ะเยาวชน พวกเขาอาจัสู้นใจัเข�าร่ืวม่ด�านกิจักรืรืม่ การืพฒันาต่นเอง  
หรืือแม่�กรืะท่ั�งการืศ่กษาพรืะกิต่ติ่คุณของโปรืแกรืม่ (ด้ข�อม่้ลี่เพิ�ม่เติ่ม่เกี�ยวกบัการื
ปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัผา่น จ์งตามเร์ามา  ที่� “การืปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัผา่น จ์งตามเร์ามา ” ใน 
 เลียโฮนา  เดือนกนัยายน 2020)

   2.2.   สนับสน่นเป้าหมายีของพวกเขา 
  ในฐานะบรืาเดอร์ืแลี่ะซิูสู้เต่อร์ืผ้ �ปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัต่่อครือบครัืวที่�มี่เยาวชน ท่่านอย้ใ่น
ต่ำาแหน่งที่�ต่�องสู้นบัสู้นุนเป� าหม่ายที่�พวกเขาอาจัจัะท่ำาในโปรืแกรืม่เดก็แลี่ะเยาวชน  
แม่�เป� าหม่ายของพวกเขาเป็นเรืื�องสู่้วนต่วั แต่่ถิ่�าท่่านร้ื�วา่พวกเขาสู้นใจัอะไรื ท่่าน
ยอ่ม่เสู้นอความ่ช่วยเหลืี่อได�หลี่ายวธีิิ อาจัจัะช่วยในร้ืปของการืหาอุปกรืณ์ศิลี่ปะ 
ที่�พวกเขาม่องหา เป็นผ้ �ต่ดัสิู้นคุกกี� ที่�พวกเขาท่ำา หรืือเป็นพี�เลีี่�ยงในด�านที่�ท่่านมี่ 
ความ่ร้ื� ท่่านร้ื�วธีิิเปลีี่�ยนนำ�าม่นัเครืื�องหรืือไม่่? ร้ื�วธีิิปะชุนเสืู้�อผ�าที่�ขาดหรืือไม่่?  
ท่่านเชี�ยวชาญ่การืสู้มั่ภีาษณ์งานหรืือไม่่? ท่่านสู้าม่ารืถิ่เสู้นอต่วัแบ่งปันความ่ร้ื�หรืือ
ท่กัษะที่�ท่่านมี่ถิ่�าพวกเขาสู้นใจั

   3.3.   ชุวนคนอืน่ๆ มาเป็นส�วนหน่ึงของการพฒันาตนเองของทำ�าน 
  การืพฒันาต่นเองไม่่ได�สู้งวนไว�สู้ำาหรัืบเดก็แลี่ะเยาวชนเท่่านั�น ท่่านสู้าม่ารืถิ่เข�าร่ืวม่
โปรืแกรืม่ได�ไม่่วา่จัะอายเุท่่าใด เมื่�อท่่านใช�เวลี่าพฒันาด�านวญิ่ญ่าณ สู้งัคม่ ร่ืางกาย  
แลี่ะสู้ติ่ปัญ่ญ่าในชีวติ่ท่่าน ท่่านจัะพรื�อม่ปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัต่่อแต่่ลี่ะบุคคลี่ม่ากข่�น ไม่่
วา่ท่่านพบใครื เช่นเดียวกบัพรือเฟ็ัท่ในกานา ท่่านสู้าม่ารืถิ่เป็นพรืแก่ผ้ �อื�นได�โดย
ชวนพวกเขาม่าร่ืวม่กบัท่่าน ไม่่วา่จัะเป็นการืจัดัสู้อนเปียโน เข�าคลี่าสู้ออกกำาลี่งักาย  
หรืือเรีืยนภีาษาด�วยกนั

   4.4.   ตั�งเป้าหมายีการปฏิิบัตศิาสนกจิิ 
  ท่่านอาจัจัะใช�เวลี่าปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัทุ่กวนั อาจัจัะสู่้งข�อความ่หรืือแวะไปด้วา่เป็น
อยา่งไรืบ�างหรืือนดัเจัอกนั อาจัจัะใช�เวลี่าจัดวนัเกิดของคนที่�ท่่านปฏิิบติั่ศาสู้นกิจั
ไว�ในปฏิิทิ่นหรืือติ่ดต่าม่พวกเขาบนสืู้�อสู้งัคม่เพื�อด้วา่พวกเขาสู้นใจัอะไรืหรืือช่วง
นี�พวกเขาท่ำาอะไรื แม่�แต่่การืใช�เวลี่าห�านาที่คิดวา่พวกเขาต่�องการือะไรืกส็ู้าม่ารืถิ่
ดลี่ใจัให�เกิดแนวคิดที่�จัะท่ำาให�เกิดการืเปลีี่�ยนแปลี่งในท่างที่�ดีข่�น
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        ใ 
นการติอบัสนองไวรสัท่ี�แพรร่ะบัาด็ไปทั่�วโลก เจา้ห้น้าที่�ห้า้มีการชุมีนุมี
สาธีารณ์ะและด็ำาเนินแผ่นการกกัติวั สถึานศึกษาปิด็ ผ่้น้ำ าท่างศาสนา
ยกเลกิการประชมุีท่ี� โบัสถึ ์และผ้้่ออกนอกเคห้สถึานติอ้งสวมี
ห้น้ากากป้องกนั

  ไขห้้วดั็ให้ญ่ท่่ี�เริ�มีระบัาด็รนุแรงมีากในปีกอ่นปี 1919 ท่ำาให้ม้ีผ้้ี่เสียชีวติิ
ห้ลายสิบัลา้นคน 1  ประธีานฮีีเบัอร ์เจ. แกรนท่ ์(1856–1945) ศาสด็า
พยากรณ์์คนให้มีข่องศาสนจกัรได็ร้บััการวางมีอืมีอบัห้น้าที่� ในเด็อืน
พฤศจกิายนปี 1918 แติ่ไมี่ได็ร้บััการสนับัสนุนจนถึึงเด็อืนมีถุิึนายนปี 
1919 เพราะศาสนจกัรเลื�อนการประชุมีให้ญ่่สามีญั่เด็อืนเมีษายนออกไป

  ระห้วา่งการปฏิบิัตัิศิาสนกิจของประธีานแกรนท่ห์้ลังช่วงวนัท่า้ท่าย
เห้ลา่นั�นและวนัอื�นๆ ท่า่นให้ค้ำาแนะนำาที่�เห้มีาะกบััสมัียของเราเมีื�อ
ท่า่นกล่าววา่ “เรามีาโลกนี�เพื�อรบััความีร้ ้ปัญ่ญ่า และประสบัการณ์์ เพื�อ
เรยีนร้บ้ัท่เรยีน รบััความีเจ็บัปวด็ อด็ท่นกบััการลอ่ลวง และมีชัียเห้นือ
ชีวติิท่ี�ติายได็”้ จากความีร้ท้่ี�ท่า่นได็ร้บััผ่า่นการท่ด็สอบัอนัห้นักห้น่วง
ของประสบัการณ์์ส่วนติวั ท่า่นเสรมิีวา่ “ขา้พเจา้  .   .   .  ร้ว้า่ในช่วงเวลา
แห้ง่ความียากลำาบัาก วสุิท่ธีชินยคุสุด็ท่า้ยจะได็ร้บััการปลอบัโยน พร 
และการปลอบัขวญั่อย่างท่ี�คนอื�นไมี่ได็ร้บัั!” 2 

  ใน “ช่วงเวลาแห้ง่ความียากลำาบัาก” ณ์ ปัจจบุันัของเราที่�มีี ไวรสัโคโรนา
สายพนัธีุ์ ให้มี ่เราด็งึการปลอบัโยนและการปลอบัขวญั่มีาจากพระกติิติคิณุ์
ท่ี� ได็ร้บััการฟื็�นฟ้็ของพระเยซค้รสิติ ์ความีร้ข้องเราท่ี�วา่พระบัดิ็าบันสวรรค์
ท่รงรกับัตุิรธีดิ็าของพระองคแ์ละวา่พระองคท์่รงเรยีกศาสด็าพยากรณ์์และ
อคัรสาวกในสมัียของเราให้น้ำาท่างเราผ่า่นมีรสุมีของความีเป็นมีรรติยันับัเป็น
พรให้ญ่ห่้ลวง

ผู้้้นำา
ศาสันจักรี

ให้้ข้อคดิิลึก
ซึ �งเกี�ยว่กับการี

อย้่ ใกล้ชิื่ดิพรีะผู้้้
เป็นเจ้า การีปฏิิบัติิ
ศาสันกิจดิว้่ยคว่าม่
รีกั และการีเดินิ
ห้น้าติอ่ไปอย่าง
อดิทนในช่ื่ว่งเกิดิ
โรีครีะบาดิ

 ขา่วสารแห้ง่
ความีห้วงั 

อคัรืสู้าวกแบ่งปัน  
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  จากคำาแนะนำาท่ี� ให้ร้ะห้วา่งการ
สัมีภาษณ์์เมีื�อเรว็ๆ นี� สมีาชิกโควรมัีอัคร
สาวกสิบัสองห้ลายท่า่นเติอืนใจเราวา่เรา
สามีารถึร้สึ้กปีติแิละนึกถึงึอนาคติด็ว้ย
ความีห้วงัไมีว่า่รอบัติวัเราจะเกดิ็อะไรขึ �น
ก็ติามี 3 

   งานเจิริญก้าวหน้า
  เอ็ลเด็อรบ์ัรซ้ อาร.์ แมีคคองก ี(1915–

1985) เคยเปรยีบัศาสนจกัรกบัั “กองคาราวาน
กองให้ญ่”่ ท่ี�เคลื�อนไปข้างห้น้าแมีม้ีกีารติอ่ติา้น 4  
เอ็ลเด็อรเ์ด็วดิ็ เอ. เบัด็นารถ์ึอืวา่กองคาราวานขบัั
เคลื�อนไปข้างห้น้าอย่างมีั�นคงเพราะการเติรยีมี
พรอ้มีท่ี� ได็ร้บััการด็ลใจของศาสนจกัรและประวตัิิ
กบััความียากลำาบัากของศาสนจกัร

  “‘มืีอท่ี� ไมีส่ะอาด็ไมีส่ามีารถึห้ยดุ็ยั �งความี
กา้วห้น้าของงานนี� ได็’้ 5  และไมีม่ีี โรคระบัาด็ใด็จะ
ห้ยดุ็ยั �งความีกา้วห้น้าของงานนี� ได็เ้ช่นกนั”  
ท่า่นกล่าว “ท่า่มีกลางความีท่า้ท่ายทั่ �งห้มีด็ที่�เรา
ประสบัเวลานี�เกี�ยวกบััไวรสัด็งักลา่ว งานเจรญิ่
กา้วห้น้า  .   .   .  เราไมีท่่ราบัวา่จะใช้เวลานานเท่่าใด็  
แติเ่ราจะเอาชนะ และเราอาจมีรีป้แบับัชีวติิอยา่ง
ท่ี�เราร้้ ไมีเ่ห้มีอืนเด็มิีอีก แติก่ารปรบััติวัและการ
เปลี�ยนแปลงมีากมีายเห้ลา่นั�นจะเอื �อประโยชน์
อยา่งยิ�ง”

  เอ็ลเด็อรเ์ควนท่นิ แอล. คกุกลา่ววา่การเติรยีมี
พรอ้มีท่ี� ได็ร้บััการด็ลใจของศาสนจกัรวมีถึึง
ติวัอย่างท่ี�มีาท่นัท่ว่งท่เีช่น การเน้นให้ถื้ึอปฏิบิัตัิ ิ
วนัสะบัาโติ การเสรมิีสรา้งความีเขม้ีแข็งให้ ้
โควรมัีฐานะปุโรห้ติิแห้ง่เมีลคเีซเด็คและสมีาคมี
สงเคราะห้ ์การเปลี�ยนเป็นการปฏิบิัตัิศิาสนกจิ  
การแนะนำาให้้ ใช้ จงติาม่เรีาม่า  วดี็ทิ่ศัน์พระคมัีภรี ์
มีอรมีอน และโปรแกรมีเด็็กและเยาวชน

“เราจะมีองย้อนกลับัไปและเห็้นวา่นี� เป็นเวลา
พื �นฐานของการเติรยีมีพรอ้มี ไมี่ ใช่แคสิ่�งท่ี�เราติอ้ง
อด็ท่น” ท่่านกล่าว

  ประธีานเอ็มี. รสัเซลล ์บัลัลารด์็ รกัษาการ
ประธีานโควรมัีอัครสาวกสิบัสองเห็้นด็ว้ย แมีจ้ะปิด็

พระวหิ้ารและอาคารประชุมีชั�วคราว แติส่มีาชิก
ศาสนจกัรมีเีครื�องมีอืท่างวญิ่ญ่าณ์ที่�พวกเขา
จำาเป็นติอ้งใช้เพื�อจะยงัเด็นิห้น้าติอ่ไป

  ประธีานบัลัลารด์็จำาได็ว้า่ท่่านร้สึ้กอยา่งไรติอน
กลบััจากโบัสถ์ึมีาบัา้นวนัที่� 7 ธัีนวาคมี ค.ศ. 1941 
และท่ราบัวา่เพริล์ฮีารเ์บัอรถ้์ึกโจมีติแีละสห้รฐั
กำาลงัจะถ้ึกด็งึเขา้ส่้สงครามีโลกครั �งที่�สอง เห้มืีอน
คนมีากมีายในปัจจบุันั ท่่านกงัวลกบััอนาคติและ
สงสัยวา่ท่่านจะห้มีด็อนาคติห้รอืไมี่

  “แตินั่�นไมีเ่กดิ็ขึ �น” ท่่านกลา่ว เสรชีนของโลก
ชนะสงครามีครั �งนั�นฉัันใด็ โลกจะชนะสงครามี
กบััไวรสัโคโรนาฉัันนั�น “ท่กุอยา่งจะด็เีมีื�อเราห้นัใจ
ไปห้าพระบัดิ็าในสวรรคข์องเรา มีองพระองคแ์ละ
พระผ้้่ช่วยให้ร้อด็ในฐานะพระผ้้่ ไถึข่องมีวลมีนุษย์”  
ท่่านกลา่ว

  อกีวธีิีห้นึ�งที่�ศาสนจกัรเด็นิห้น้าติอ่ไปคอืผ่า่น 
งานเผ่ยแผ่ศ่าสนา ซึ�งกำาลงัขานรบััสภาพของโลก 
ที่�เปลี�ยนแปลง เอ็ลเด็อรด์็เีท่อร ์เอฟ็. อคุท่ด์็อรฟ์็ 
กลา่ววา่ผ่้น้ำาศาสนจกัรศึกษาวธิีแีบัง่ปันพระกติิติคิณุ์ 
วธีิี ให้มีม่ีาติลอด็กอ่นโควดิ็เริ�มีท่ำาให้ง้านเผ่ยแผ่่
ศาสนาห้ยดุ็ชะงกัด็ว้ยซำ �า การห้ยดุ็ชะงกันั�นรวมีถึงึ
การส่งผ่้ส้อนศาสนาห้ลายพันคนกลบััประเท่ศบัา้น
เกดิ็ การปลด็บัางคนกอ่นกำาห้นด็ และการมีอบั
ห้มีายให้มี่ ให้บ้ัางคน

  “ โควิด็-19 เร่งให้้เราคิด็เกี�ยวกับัเรื�องนี�เร็วขึ �น
มีากและเปิด็ติาเรา” ท่่านกล่าว ด็้วยเห้ติุนี�  
เท่คโนโลยีและสื�อสังคมีจึงกำาลังเปิด็ประติ้ที่�

 การีปิดิพรีะว่หิ้ารี “จดัิเติรียีม่โอกาสัอนั
น่าพศิว่งให้เ้รียีนรี้ม้่ากขึ �นเกี�ยว่กบัการี
คน้คว่า้ปรีะว่ตัิคิรีอบครีวั่ การีทำาดิชัื่นี  
และว่ธิีเีติรียีม่ช่ื่�อห้ลายๆ ช่ื่�อไว่ร้ีอรีบัว่นัที�
ปรีะติพ้รีะว่หิ้ารีจะเปิดิอกีครีั �ง”  

—เอ็ลเดิอรีเ์ดิว่ดิิ เอ. เบดินารี์
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เคยปิด็เพราะชุมีชนมีีรั �วรอบัขอบัชิด็และติึกรามีบั้านช่องท่ี�เรา
เข้าไปไมี่ ได็้

  “งานเผ่ยแผ่ศ่าสนาจะยังเด็นิห้น้าติอ่ไปแมีม้ีี โรคระบัาด็” เอ็ลเด็อร์
อคุท์่ด็อรฟ์็เสรมิี “เรายงัคงเรยีนร้ว้ธิีปีรบััปรงุงานเผ่ยแผ่ศ่าสนา 
ติอนนี�และสำาห้รบััอนาคติ พระเจา้ท่รงสัญ่ญ่าจะเรง่งานของพระองค์
เพื�อเป็นพรแกบ่ัตุิรธีดิ็าท่กุคนของพระผ่้เ้ป็นเจา้ (ด็ ้ ห้ลักคำาสอนและ
พนัธีสัญ่ญ่า 88:73 ) ข้าพเจา้ร้สึ้กวา่เราอย้ก่ลางของกระบัวนการนี�ขณ์ะ
ด็ำาเนินชีวติิฟันฝ่ึาช่วงเวลาท้่าท่ายนี� ผ่้ส้อนศาสนาท่ี�ลำ �าคา่ของเราเป็น
ผ่้บุ้ักเบักิในสมียัของเรา กำาลงัสรา้งท่างของการแบัง่ปันขา่วสารพระ
กติิติคิณุ์ในวธิีี ให้มีท่่ี�เห้มีาะกบััสภาวการณ์์ของเราท่ั �งนี�เพื�อศาสนจกัร
ของพระเยซค้รสิติจ์ะยังคง ‘กลิ �งออกไป, จนเต็ิมีท่ั �งแผ่น่ด็นิโลก’”  
( ห้ลักคำาสอนและพนัธีสัญ่ญ่า 65:2 )

  โอกาสให้มี่ๆ  ให้แ้บัง่ปันพระกติิติคิณุ์ไมี่ ใช่สิ�งเด็ยีวที่�เปิด็อย้ ่ใจกำาลงั
เปิด็เช่นกนัเพราะเวลายากๆ มัีกท่ำาให้ผ้่้ค้นถึอ่มีลงและห้นัไปห้าพระผ้้่
เป็นเจา้ เอ็ลเด็อรด์็.ี ท่อด็ด็ ์ครสิท่อฟ็เฟ็อรสั์นกลา่ว

  “พวกเขาเปิด็กวา้งมีากขึ �นอกีนิด็กับัการคดิ็วา่ ‘ฉัันอาจติอ้งการบัาง
อยา่งนอกเห้นือจากบัญั่ชีธีนาคารก็ ได็ ้ชีวติิอาจมีมีีากกวา่ที่�ฉัันเป็นมีา’” 
ท่า่นกลา่ว

  เอ็ลเด็อรค์รสิท่อฟ็เฟ็อรสั์นกระติุน้สมีาชิกศาสนจกัรให้ม้ีองห้าโอกาส 
เผ่ยแผ่ศ่าสนา เช่น แบัง่ปันขา่วสารและมีมีีเกี�ยวกบััพระกติิติคิณุ์ผ่า่น 
สื�อสังคมี สื�อสารกับัผ่้ส้อนศาสนาเต็ิมีเวลาเกี�ยวกบััการช่วยผ่ก้มีติิรคนที่� 

พวกเขาสอนออนไลน์ และติดิ็ติอ่อย้เ่สมีอกบััคนท่ี�พวกเขาไมีส่ามีารถึ 
เจอบัอ่ยๆ ได็้

    การเว้นระยีะห�างทำางสังคมและการเว้นระยีะห�างทำางวญิญาณ
  อกีวธิีหี้นึ�งท่ี�ศาสนจกัรเด็นิห้น้าติอ่ไปคอืผ่า่นการติอบัสนองท่าง

วญิ่ญ่าณ์ของวสุิท่ธิีชนยุคสุด็ท่า้ยติอ่ความีท้่าท่ายชั�วคราวเช่นโควดิ็-19  

เพื�อป้องกนัเราท่างรา่งกาย เราเพิ�มีระยะห้า่ง
ท่างกายจากคนอื�น แติเ่พื�อป้องกนัเราท่าง
วญิ่ญ่าณ์ เราเขา้ใกลพ้ระบัดิ็าในสวรรคข์องเรา
และพระบุัติรของพระองคม์ีากขึ �น การระบัาด็
ของโควดิ็-19 ท่ำาให้ส้มีาชิกศาสนจกัรจำานวน
มีากมีีโอกาสเพิ�มีความีปลอด็ภยัท่างวญิ่ญ่าณ์
ให้ต้ินเองมีากขึ �นโด็ยท่ำาติามีคำาแนะนำาของ
ประธีานรสัเซลล์ เอ็มี. เนลสันให้ฟ้ังพระเจา้

  “พระบัดิ็าของเราท่รงท่ราบัวา่เมีื�อเรา
แวด็ลอ้มีไปด็ว้ยความีร้สึ้กไมีแ่น่ใจและความี
กลวั สิ�งที่�จะช่วยเรามีากที่�สุด็คอืฟังพระบัตุิร
ของพระองค”์ ประธีานเนลสันกลา่วระห้วา่ง
การประชุมีให้ญ่่สามีญั่เด็อืนเมีษายน 2020  
ท่่านเสรมิีวา่ “ขณ์ะท่ี�เราห้มีายมีั�นเป็น
สานุศิษยข์องพระเยซค้รสิติ ์เราติอ้งพยายามี
ติั �งใจ ฟังพรีะองค ์ มีากขึ �น ติอ้งใช้ความี
พยายามีอย่างมีสีติแิละสมีำ�าเสมีอที่�จะท่ำาให้ชี้วติิ
ประจำาวนัของเราเต็ิมีไปด็ว้ยพระวจนะ คำาสอน 
และความีจรงิของพระองค”์ 6 

  แมีเ้ราไม่ียนิด็กีบััการระงบััการประชมุีของ
ศาสนจกัรชั�วคราว การปิด็พระวหิ้าร ห้รอืการ
ติกงาน แติก่ารใช้เวลามีากขึ �นที่�บัา้นท่ำาให้เ้รามี ี 
“ โอกาสคดิ็เรื�องการติื�นมีาห้าพระผ่้เ้ป็นเจา้”  
(ด็ ้ แอลมีา 5:7 ) เอ็ลเด็อรค์กุกลา่ว “บัางท่ี
เห้ติกุารณ์์เมีื�อเรว็ๆ นี�อาจเป็นนาฬิกิาปลกุท่าง
วญิ่ญ่าณ์ให้เ้ราจด็จอ่กบััสิ�งเห้ลา่นั�นที่�สำาคญั่
ที่�สุด็ ถึา้เช่นนั�น การมีุง่เน้นสิ�งที่�เราสามีารถึ
ท่ำาให้ด้็พีรอ้มีในชีวติิเราและวธีิีที่�เราสามีารถึ
เป็นพรแกชี่วติิผ่้อื้�นขณ์ะเราติื�นมีาห้าพระผ่้้
เป็นเจา้และเด็นิติามีเส้นท่างพนัธีสัญ่ญ่าจะ
เป็นพรให้ญ่่ห้ลวงในช่วงเวลานี�”

  เอ็ลเด็อรเ์จฟ็ฟ็รยี ์อาร.์ ฮีอลแลนด็เ์สรมิีวา่  
“เวลาเช่นนั�นเชื �อเชิญ่ให้เ้ราสำารวจจติิวญิ่ญ่าณ์
เราเพื�อด็ว้า่เราชอบัสิ�งที่�เราเห็้นห้รอืไมี ่นั�นเป็น
เวลาที่� [เรา] คดิ็วา่จรงิๆ แล้ว [เรา] เป็นใคร
และอะไรสำาคญั่จรงิๆ”

  เวลาเช่นนั�นเชื �อเชิญ่ให้เ้ราเพิ�มีพ้นศรทั่ธีา 
การรบััใช้ และความีกติญั่ญูข้องเราเช่นกนั โด็ย ภีา
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กระติุน้เติอืนเราให้ ้“พจิารณ์าการพึ�งพาพระผ่้เ้ป็นเจา้ 
และพรจากพระองคท์่ี�เรามีกัไมีเ่ห็้นคณุ์คา่” เอ็ล
เด็อรฮ์ีอลแลนด็ก์ลา่ว “เรามีหี้น้าท่ี�ติอ้งสำานึกคณุ์ 
ติอ่พระบิัด็าในสวรรคม์ีากขึ �นอกีนิด็ ขอบัพระทั่ย 
พระองคม์ีากขึ �นอกีห้น่อย และมีแีนวโน้มีจะจด็จำา 
มีากขึ �นอกีเล็กน้อยวา่ปัญ่ห้ามีากมีายได็ร้บััการ 
แก้ ไขเพราะพระผ่้เ้ป็นเจา้ เห้ลา่เท่พ สัญ่ญ่าแบับั 
พนัธีสัญ่ญ่า และการสวด็ออ้นวอน”

  ติรงศน้ยก์ลางความีสำานึกคณุ์ของเราคอืพรของ
การจด็จำาวา่ “พระเจา้ท่รงเมีติติาลก้ห้ลานมีนุษย์
เพยีงใด็, นับัแติก่ารสรา้งอาด็มัีแมีล้งมีาจนถึึงเวลา [นี�]”  
(  โมีโรไน 10:3 ) สมีาชิกโควรมัีอคัรสาวกสิบัสองกลา่ว
วา่เมีื�อใด็ก็ติามีท่ี�ท่า่นติอ้ง “ห้ลบัภยัในเคห้สถึาน” เรา
สามีารถึท่ำาติามีแบับัอย่างของนีไฟ็กับัแอลมีาโด็ยจด็จำาวา่  
“[เรา] ได็ว้างใจ” พระองค ์พระผ่้ช่้วยให้ร้อด็พระเยซ้
ครสิติ ์“จะยังท่รงปลด็ปลอ่ย [เรา]” ( 2 นีไฟ็ 4:19 ; 
แอลมีา 36:27 ) และเราสามีารถึจด็จำาติามีที่�อคัรสาวก
เปาโลสอนวา่ ไมีม่ีสิี�งใด็ “จะให้เ้ราขาด็จากความีรกัของ
พระครสิติ์ ได็”้ (ด็ ้ โรมี 8:35 )

  พระเจา้พระเยซค้รสิติท์่รง “เป็นท่ี�ลี �ภยัสุด็ท่า้ยของ
เรา” (ด็ ้ สด็ดุ็ ี61:1–4 ) เอ็ลเด็อรฮ์ีอลแลนด็ก์ลา่ว “ ไมี่
วา่เกิด็อะไรขึ �น เราจะไมีม่ีวีนัขาด็จากความีรกัของพระ
ผ่้ช่้วยให้ร้อด็และความีเป็นเพื�อนของพระองค ์แมีเ้รา
ไมีร่บััร้ ้ณ์ ติอนนั�น พระวญิ่ญ่าณ์ไมี่ได็ถ้้ึกสกดั็กั �นโด็ย
ไวรสัห้รอืโด็ยพรมีแด็นระห้วา่งประเท่ศห้รอืโด็ยการ
คาด็การณ์์ท่างการแพท่ย”์

    “ทำำาส่ิงด็ีๆ  ”
  เมีื�อเรว็ๆ นี�ขณ์ะอา่นรายงานห้นึ�งจากคณ์ะ

กรรมีการศาสนจกัร เอ็ลเด็อรค์รสิท่อฟ็เฟ็อรสั์นเป็น
ห้ว่งผ่ลกระท่บัท่ี� “การถึก้บังัคบััให้ต้ิดั็ขาด็จากสังคมี
ภายนอก” จะมีตีิอ่สมีาชิกโสด็ของศาสนจกัร—ทั่�งส้ง
วยัและเยาวว์ยั

  “การถึก้บังัคบััให้ต้ิดั็ขาด็จากสังคมีภายนอกจะท่ำาให้้
เกดิ็ความีเห้งา และความีเห้งาจะมีผี่ลลบัท่างรา่งกาย
และสุขภาพจิติ” ท่า่นกลา่ว “เพื�อลด็ผ่ลกระท่บัด็งั
กลา่ว ผ้้่สนับัสนุนด็า้นสาธีารณ์สุขบัางคนเสนอให้ผ้้้่
ประสบัความีเห้งามีองห้าวธิี ี‘ท่ำาสิ�งด็ีๆ ’ ให้้ ใครบัางคน”

  วสุิท่ธีชินยคุสุด็ท่า้ยสามีารถึห้าวธีิีรบััใช้ ช่วย
เห้ลอื และเกื �อกล้ผ่้อื้�น โด็ยเฉัพาะคนห้งอยเห้งา  
เอ็ลเด็อรค์รสิท่อฟ็เฟ็อรสั์นกลา่ว และสมีาชิกท่ี�
ห้งอยเห้งาผ่้ร้บััใช้คนอื�นๆ สามีารถึลด็ความีร้สึ้ก
โด็ด็เด็ี�ยวของตินได็้

  “มีุง่เน้นการปฏิบิัตัิศิาสนกิจ” ท่่านกลา่ว  
“มีมีีากมีายที่�เราท่ำาให้กั้นได็เ้พื�อจะมีคีวามีร้สึ้ก 
สนิท่สนมีและความีเป็นพี�น้อง นี� เป็นเวลาท่ี� โคว
รมัีเอ็ลเด็อรแ์ละสมีาคมีสงเคราะห์้จะติั �งสติิ ให้ด้็ ี
และจัด็ห้าแติสิ่�งที่�จดั็ติั �งพวกเขาให้ม้ีาท่ำาเป็นการ 
เฉัพาะเท่่านั�น”

  แท่นที่�จะส่งขอ้ความีให้้ ใครบัางคนเป็นประจำา  
ท่่านเสนอ “ขา้พเจา้คดิ็วา่จะด็มีีากถึา้โท่รห้าใคร
บัางคนโด็ยใช้เท่คโนโลยีเกา่แกที่่�เรยีกวา่โท่รศัพท่ ์ 
แค่ โท่รไปคยุและปฏิสัิมีพนัธี ์ให้พ้วกเขาได็ย้นิ
เสียง”

  การพยายามีห้ยบิัยื�นสิ�งเล็กๆ น้อยๆ ให้ผ้้้่อื�น
จะส่งผ่ลให้ญ่่ห้ลวง ท่ำาให้ว้นัของใครบัางคนสวา่ง
ขึ �นในแบับัที่�เราอาจไมีร่้ ้“การปฏิบิัตัิศิาสนกิจของ
เราจำาเป็นมีากกบััคนที่�อย้่ โด็ด็เด็ี�ยว” เอ็ลเด็อรค์กุ
กลา่ว

  เอ็ลเด็อรฮ์ีอลแลนด็แ์นะนำาวา่ “เราควรอทุ่ศิ
ส่วนห้นึ�งของวนัเพื�อสื�อสารกบััคนที่�ติอ้งการกำาลงั
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ใจ เราได็ก้ำาลงัใจแน่นอนจากการท่ำาเช่นนั�น  
ด็ว้ยเห้ตินีุ�ท่กุคนจงึ ‘ถึก้ยกขึ �น’ ( 3 นีไฟ็ 27:14, 
15 ) ด็งัพระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ติรสัวา่พระบัดิ็าท่รงส่ง
พระองคม์ีาแผ่น่ด็นิโลกให้ท้่ำาเช่นนั�น”

  อกีวธิีหี้นึ�งท่ี�เราสามีารถึยกติวัเราและผ่้อ้ื�น
ขึ �นคอืเติรยีมีรบััวนัท่ี�พระวหิ้ารเปิด็อีกครั �ง  
การปิด็พระวหิ้าร—ไมีว่า่จะเพราะโรคระบัาด็  
การปรบััปรงุ ห้รอืการท่ำาความีสะอาด็—“เปิด็
โอกาสอนัน่าพิศวงให้เ้รยีนร้ม้ีากขึ �นเกี�ยวกบััการ
คน้ควา้ประวตัิคิรอบัครวั การท่ำาด็ชันี และวธิีี
เติรยีมีชื�อห้ลายๆ ชื�อไวร้อวนัท่ี�ประติพ้ระวหิ้าร
จะเปิด็อกีครั �ง” เอ็ลเด็อรเ์บัด็นารก์ลา่ว

  ไมีว่า่พระวหิ้ารจะเปิด็ห้รอืปิด็ เอ็ลเด็อรเ์บัด็
นารเ์สรมิี สมีาชิกของศาสนจกัรจะยงัพยายามี 
มีคีา่ควรและมีี ใบัรบััรองพระวหิ้ารท่ี�เป็น 
ปัจจบุันั

    บทำเรียีนทำีพ่ระเจ้ิาทำรงต้องการให้เราเรียีนร้้
  ติามีท่ี�เอ็ลเด็อรเ์บัด็นารชี์ �ให้เ้ห็้น แม้ี ไมีม่ีี ใคร

อยากเลอืกประสบักับัการระบัาด็ของโควดิ็-19  
แติภ่ยัพบิัตัิยิคุสุด็ท่า้ยเกดิ็กบััเราแน่นอน

  “ด็ว้ยมุีมีมีองนิรนัด็รท์่ี�พระกติิติคิณุ์ท่ี� ได็ร้บัั
การฟื็�นฟ้็ให้เ้ราและพระคณุ์ท่ี�มีาจากการชด็ใช้

ของพระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ เราสามีารถึเรยีนร้จ้ากความียากลำาบัากของความี
เป็นมีรรติยัที่�เติรยีมีเราให้พ้รอ้มีรบััพรแห้ง่นิรนัด็ร” ท่่านกลา่ว “เราติอ้ง
สวด็ออ้นวอน เราติอ้งแสวงห้า เราติอ้งท้่ลขอ เราติอ้งมีตีิาด็แ้ละมีหี้ฟ้ัง  
แติเ่ราจะได็ร้บััพรอยา่งน่าทึ่�งให้เ้รยีนร้บ้ัท่เรยีนที่�จะเป็นพรแกเ่ราเวลานี�
และติลอด็ไป”

  แมีจ้ะมีผี่ลกระท่บัรา้ยแรงติอ่ครอบัครวัทั่�วโลก แติ่ โควดิ็-19 สอน
ผ่้ค้นให้ห่้้วงใยผ่้อื้�นมีากขึ �น ประธีานบัลัลารด์็กลา่ว

  “เรากำาลงัติระห้นักวา่ครอบัครวัเรามีคีา่เพยีงใด็ เพื�อนบัา้นของเรามีคีา่
เพยีงใด็ และเพื�อนสมีาชิกในศาสนจกัรมีคีา่เพยีงใด็” ท่่านกลา่ว “มีบีัท่
เรยีนที่�เรากำาลงัเรยีนร้ต้ิอนนี�ที่�จะท่ำาให้เ้ราเป็นคนด็ขีึ �น”

  และเมีื�อมีรสุมีปัจจบุันัพดั็ผ่า่น เราคาด็ห้วงัอะไรติอ่จากนั�นได็บ้ัา้ง?  
การท่ด็ลองคลา้ยกนัจะมีาอกี เอ็ลเด็อรอ์คุท่ด์็อรฟ์็กลา่ว บัตุิรธิีด็าของ
พระผ่้เ้ป็นเจา้ทั่ �งในและนอกศาสนจกัรจะยงัประสบัความีท้่าท่าย

  “เราอย้่ ในยคุที่�เราติอ้งเรยีนร้”้ ท่่านกลา่ว และบัท่เรยีนสำาคญั่ท่ี�สุด็ท่ี�
เราจะเรยีนร้้ ได็ค้อื คำาติอบัของความีท่า้ท่ายที่�กำาลงัมีาเป็นคำาติอบัของ
ความีท่า้ท่ายปัจจบุันัเช่นกนั คำาติอบันั�นคอื พระกติิติคิณุ์ของพระเยซ้
ครสิติ์

  เพราะวสุิท่ธีชินยคุสุด็ท่า้ยมีพีระกติิติคิณุ์ที่� ได็ร้บััการฟื็�นฟ้็ของพระ
เยซค้รสิติ ์เอ็ลเด็อรฮ์ีอลแลนด็ก์ลา่ว พวกเขาจงึสามีารถึฝึึกคดิ็บัวกและ
มีองบัวก โด็ยท่ำาให้ด้็ทีี่�สุด็และเชื�อสิ�งที่�พระเจา้ติรสัเมีื�อพระองคต์ิรสัวา่  

“ ให้เ้ราท่ำาสิ�งทั่ �งปวงที่�อย้่ ในอำานาจของเราอยา่งรื�นเรงิเถิึด็; และจากนั�น
ขอให้เ้รายืนนิ�ง, ด็ว้ยความีมีั�นใจอยา่งที่�สุด็, เพื�อเห็้นความีรอด็แห้ง่พระผ่้้
เป็นเจา้, และเพื�อพระองคจ์ะท่รงเผ่ยพระพาห้ขุองพระองค”์ ( ห้ลกัคำา
สอนและพันธีสัญ่ญ่า 123:17 )

  “มีมีีากมีายให้เ้บักิบัานใจขณ์ะที่�เราขัด็เกลาศรทั่ธีาของเรา วางใจ
พระเจา้มีากขึ �น และด็ป้าฏิหิ้ารยิแ์ห้ง่การปลด็ปลอ่ยของพระองค”์ 
เอ็ลเด็อรฮ์ีอลแลนด็ก์ลา่ว  ◼
     อ้างองิ
    1.   ด็ ้William   G. Hartley, “The Church Grows in Strength,” Ensign,  Sept. 1999, 35. 
     2.   คำาสัอนของปรีะธีานศาสันาจกัรี: ฮีีเบอรี ์เจ. แกรีนท ์ (2002), 48.
     3.   ด็ ้รสัเซลล ์เอ็มี. เนลสัน, “ปีติแิละการอย้ร่อด็ท่างวญิ่ญ่าณ์,”   เลยีโฮีนา,  พ.ย. 2016, 82.
 4. Bruce R. McConkie, “The Caravan Moves On,” Ensign, Nov. 1984, 85.
 5. Joseph Smith, in History of the Church, 4:540.
     6.   รสัเซลล ์เอ็มี. เนลสัน, “ฟังพระองค,์”     เลยีโฮีนา,  พ.ค. 2020, 89.

การีพยายาม่ห้ยบิย่�นสิั�งเล็กๆ  
น้อยๆ ให้ผู้้้อ้่ �นจะส่ังผู้ลให้ญ่
ห้ลว่ง ทำาให้ว้่นัของใครีบางคน
สัว่า่งขึ �นในแบบที�เรีาอาจไม่่รี้ ้ 
“การีปฏิบัิติศิาสันกจิของเรีา
จำาเป็นม่ากกับคนที�อย้่โดิดิเดิี�ยว่”  
— เอ็ลเดิอรีเ์คว่นทนิ แอล. คกุ
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ใจห้ลายด็วงถึ้กท่ิ�มีแท่งเป็น
แผ่ลลึก: เข้าใจการกระท่ำา
ท่ารณุ์กรรมีในครอบัครวั

      โด็ยี ด็ร. เจิสัน บี. ไวทำงิก์
  คณะชีวติ่ครือบครัืว ม่หาวทิ่ยาลี่ยับริืคมั่ยงัก์

      เ มีื�อไมีน่านมีานี�ผ่มีได็ร้บััโท่รศัพท่จ์ากพอ่ท่ี� ใจสลาย 
คนห้นึ�ง เจนนา (นามีสมีมีติ)ิ ลก้สาวของเขาไปอย้ ่
ท่ี�วทิ่ยาลยั มีแีฟ็น และความีสัมีพันธีข์องพวกเขา 

กา้วห้น้าเรว็มีาก เจคแฟ็นห้นุ่มีของเธีอเรง่แติง่งานและ 
จำากดั็การติดิ็ติอ่สื�อสารของเจนนากบััพอ่แมีข่องเธีอ เจน
นาขอโท่ษพอ่แมี ่โด็ยอธีบิัายวา่นั�นเป็นเพราะเจครกัเธีอ 
มีากและปรารถึนาจะใช้เวลาฉัันสามีภีรรยา

  ครอบัครวัของเจนนาเป็นกงัวลเมีื�อพบัวา่เจคเคยมีี
ภรรยากบััลก้ท่ี�เขาไมี่ได็บ้ัอกเจนนา พวกเขาจึงโท่รห้า
ภรรยาเก่าของเจค เธีอบัอกวา่เจคมีอีารมีณ์์น่ากลวัและ
ขี �ห้งึ เจคโกรธีเป็นฟื็นเป็นไฟ็เมีื�อท่ราบัเรื�องนี� เขาพ้ด็วา่
พอ่แมีข่องเจนนา “ชอบับังการ” และอ้างติอนท่ี�พอ่แมี่ไมี่
พอใจคำาพด้็ลอ้เลน่เชิงเสียด็สีของเขาเกี�ยวกบััสติปิัญ่ญ่า
ของเจนนา เจคยืนกรานเชิงแด็กด็นัให้เ้จนนาติดั็สินใจ
ติดั็ขาด็กบััพอ่แมีเ่อง พอ่แมีข่องเจนนาสิ�นห้วงัเมืี�อเธีอไมี่
รบััโท่รศัพท่แ์ละไมีต่ิอบัขอ้ความีของพวกเขา

  ท่กุคนติอ้งการครอบัครวัท่ี�มีคีวามีสุข แติแ่มีเ้มืี�อพวก
เขาพยายามีด็ำาเนินชีวติิติามีพระกติิติคิณุ์ ความีสัมีพนัธี์

ก็ท่ำาให้เ้กดิ็ความีเจ็บัปวด็ได็ ้ความีท่า้ท่ายบัางอยา่งเกดิ็
จากความีเขา้ใจผ่ดิ็และความีรา้วฉัานในครอบัครวั แติ่ ใน
บัา้นที่�ด็ ีพวกเขาขอโท่ษเมีื�อมีพีฤติกิรรมีไมีเ่ห้มีาะสมีและ
แก้ ไขรอยรา้ว ส่วนในสถึานการณ์์ที่� ไมีด่็จีะมีคีวามีเกรี �ยว
กราด็ห้รอืการปฏิบิัตัิิไม่ีด็เีกดิ็ขึ �นติอ่เนื�องจนกลายเป็นการ
กระท่ำาท่ารณุ์กรรมี

   การกระทำำาทำาร่ณกรรมในบ้านและพระกติตค่ิณ
  “ทา่นทำาให้้ ใจภรีรียาผู้้ล้ะเอียดิออ่นของทา่นชื่อกชื่ำ �าและ

ส้ัญเสีัยคว่าม่ไว่ว้่างใจจากลก้ๆ ของทา่น” ( เจคอบ 2:35 ) 
  การกระท่ำาท่ารณุ์กรรมีประกอบัด็ว้ยการกระท่ำาท่ี�เจตินา

จะท่ำารา้ยห้รอืควบัคมุี ประกอบัด็ว้ยพฤติกิรรมีประเภท่
ห้นึ�งที่�อาจรวมีถึงึการปล่อยปละละเลย การใช้อำานาจบัาติร
ให้ญ่่ การวพิากษ์วจิารณ์์ด็ว้ยคำาพ้ด็ และความีรนุแรงท่าง
รา่งกายห้รอืความีรนุแรงท่างเพศ 1  น่าเสียใจที่�พฤติกิรรมี
ท่ารณุ์กรรมีเกิด็ขึ �นทั่�วไป โด็ยนักวชิาการบัางคนคาด็วา่
เด็็กห้นึ�งในสี�ของโลกถ้ึกท่ารณุ์ท่างรา่งกาย ท่างเพศ ห้รอื
ท่างอารมีณ์์ 2  ผ่้้ ให้ญ่่มีอีตัิราติกเป็นเห้ยื�อส้งเช่นกนั ผ้้่ห้ญ่งิ
ประมีาณ์ 1 ใน 4 และผ้้่ชายประมีาณ์ 1 ใน 10 ประสบั
ความีรนุแรงท่างรา่งกายจากค้ส่มีรส ภีา
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รีป้แบบที� ไม่ด่ิเีกดิิขึ �นไดิ้ ในคว่าม่สััม่พนัธีท์กุรีป้แบบ  

การีรีบัรี้ร้ีป้แบบเห้ลา่นี�สัาม่ารีถเปิดิโปงการีกรีะทำาทารีณุกรีรีม่ห้รีอ่ห้ยดุิยั �งกอ่นเรีิ�ม่
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  การกระท่ำาท่ารณุ์กรรมีเกิด็ขึ �นได็้ ใน
ความีสัมีพนัธีท์่กุรป้แบับั ชายและห้ญิ่ง
เป็นผ่้ก้ระท่ำาผ่ดิ็ได็ทั้่ �งค้ ่แติผ่่้ช้ายมีแีนว
โน้มีชอบับังการ ใช้ความีรนุแรงท่าง
รา่งกายและท่างเพศแสนสาห้สั  
และผ่้ห้้ญ่งิมีแีนวโน้มีถ้ึกค้ส่มีรสคกุคามี 
ครอบังำา และท่ำารา้ยอยา่งรนุแรง 3 

  การกระท่ำาท่ารณุ์กรรมีท่ำาลายจติิ
วญิ่ญ่าณ์ของท่ั �งผ่้ท้่ำาผ่ดิ็และเห้ยื�อ และ
ติรงขา้มีกับัคำาสอนของพระผ่้ช่้วยให้้
รอด็ ศาสด็าพยากรณ์์สมัียปัจจบุันักลา่ว
ไวว้า่คนท่ี� “ท่ำารา้ยค้ค่รองห้รอืบัตุิรธิีด็า  
 .   .   .  วนัห้นึ�งเขาจะยนืชี �แจงติอ่พระ
พกัติรพ์ระผ่้เ้ป็นเจา้” 4  ผ่้ก้ระท่ำาท่ารณุ์
กรรมีมีกัเมีนิเฉัยห้รอืใช้ห้ลกัธีรรมีแห้ง่
พระกติิติคิณุ์เพื�อจดุ็ประสงคข์องติน  
ติวัอยา่งเช่น ผ่มีให้ค้ำาปรกึษาสามีภีรรยา
ค้ห่้นึ�งท่ี�สามีมีีคีวามีสัมีพนัธีท์่างใจกบัั
ห้ญ่งิอื�นและผ่ลาญ่เงนิออมีของพวกเขา
ไปกบััการพนัน แท่นที่�จะขอโท่ษ  
เขากลบัักด็ด็นัภรรยาให้้ ให้อ้ภยัเขาและ
ยนืกรานวา่เธีอมี ี“บัาป ให้ญ่่ห้ลวงกวา่”  
ถึา้เธีอไมี่ ให้อ้ภยัเขา เขาไม่ีสนใจความี
เจ็บัปวด็ของเธีอและอ้างวา่เขาถ้ึกติอ้ง
กบััพระผ่้เ้ป็นเจา้ไมีอ่ยา่งนั�นเขาคงไม่ี
เป็นเจา้ห้น้าท่ี�พระวหิ้าร เมีื�อภรรยาเขา
พด้็คยุกบััผ่้น้ำ าศาสนจกัร เขาท่ำาให้ก้าร
ท่รยศของตินกลายเป็นเรื�องเล็กและ 

ห้าวา่เธีอกงัวลเกนิ 
เห้ติ ุโด็ยพ้ด็วา่เธีอมีี
ภาวะซึมีเศรา้ สามีี

กำาลงัปฏิเิสธี “ห้ลักธีรรมีของ  .   .   .  ความี
เคารพ ความีรกั [และ] ความีเห็้นอก
เห็้นใจ” 5  และปฏิบิัตัิิไม่ีด็ตีิอ่ภรรยา การ
พยายามีด็ำาเนินชีวติิติามีห้ลกัธีรรมีพระ
กติิติคิณุ์ของเธีอจะไมีแ่กป้ัญ่ห้าท่ี�เขากอ่
เราแติล่ะคนสามีารถึอะลุม่ีอลว่ยให้กั้บั
พฤติกิรรมีที่� ไมีด่็ ีมีลีกัษณ์ะบัางอยา่งท่ี�
พบัเห็้นทั่�วไป ในการกระท่ำาท่ารณุ์กรรมี
ท่กุรป้แบับั ยิ�งท่ำาแบับันี�รนุแรงและถึี�  
ความีสัมีพนัธีจ์ะยิ�งแยล่ง รป้แบับัการ 
กระท่ำาท่ารณุ์กรรมีห้า้อยา่งติอ่ไปนี�จะช่วย 
ให้ท่้่านรบััร้พ้ฤติกิรรมีที่� ไมีด่็ี ในติวัท่า่น 
และผ้้่อื�น 

   1. การกระทำำาทำี�โหดร้าย
  “เขาใช้ื่ลิ �นของเขาในการีล่อลว่ง พษิง้

รีา้ยอย้่ ใติร้ีมิ่ฝีีปากของเขา  .   .   .  ปากของ
พว่กเขาเต็ิม่ไปดิว้่ยคำาแช่ื่งดิา่อนัขม่ข่�น” 
(  โรีม่ 3:13–14 ) 

  ชายคนห้นึ�งมีาพบัผ่มีเพื�อรบััการ
บัำาบัดั็ขดั็กบััความีประสงคข์องภรรยาผ่้้
เยย้ห้ยนัที่�เขา “ติอ้งการความีช่วยเห้ลอื”  
ที่� โบัสถ์ึเธีอเป็นมีติิรและจรงิใจ แติ่
ที่�บัา้นความีเย็นชาของเธีอปวด็แสบั
เห้มีอืนแส้ห้วด็ เธีอวพิากษ์วจิารณ์์ราย
ได็ข้องเขาและเรยีกอาชีพสอนของ
เขาวา่เป็น “งานของผ่้ห้้ญิ่ง” เธีอบัอก
ลก้ชายเธีอวา่ “แมีห่้วงัวา่ลก้จะไม่ีกลาย
เป็นคนขี �ขลาด็ติาขาวเห้มีอืนพอ่” และ
โท่รศัพท่ห์้าคณุ์แม่ีของเธีอท่กุวนัซึ�ง
ระห้วา่งนั�นเธีอจะด็ถ้ึก้สามีขีองพวกเธีอ

 “เสีู้ยงที่�แสู้ดงปรืะจักัษ์
พยานอยา่งจัริืงใจั กล่ี่าวคำา
สู้วดอ�อนวอนอยา่งแรืงกลี่�า  
แลี่ะรื�องเพลี่งสู้วดแห่งไซู
อนั  อาจัเป็น  เสีู้ยงเดียวกบั
ที่�ดุด่าวา่กล่ี่าวแลี่ะวพิากษ์
วจิัารืณ์ ก่อความ่อ่ดอดัด้
หมิ่�น ท่ำาให�เจับ็ปวดแลี่ะ
ท่ำาลี่ายวญิ่ญ่าณของต่นเอง
แลี่ะผ้ �อื�นในการืกรืะท่ำา
เช่นนั�น ‘คำาสู้รืรืเสู้ริืญ่แลี่ะ
คำาแช่งด่าออกม่าจัากปาก
เดียวกนั’ ยากอบร้ื�สู่้กเศรื�า
สู้ลี่ด ‘พี�น�องของข�าพเจั�า  
[ท่ั�งชายแลี่ะหญิ่ง] อยา่ 
ให�เป็นอยา่งนั�น’ [ ยากอบ  
3:10]
   เอล็เด็อร์เจิฟฟรีย์ี   อาร์. ฮอลแลนด์็  
แห�งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง  
“ลิ�นของเทำพ,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2007, 20

 ค้นคว้าเพิม่เตมิ
  ผู้้้นำาจิะพบความชุ�วยีเหลอืในการจิดั็การกบัการกระทำำาทำาร่ณกรรมในแหล�ง
ชุ�วยีผู้้้นำาและพนักงานทำี ่ ChurchofJesusChrist   .org   ผู้้้นำาและคร้ท่ำกคนของ
เด็ก็หรือเยีาวชุนควรรับการอบรมเร่ือง “การค้่มครองเด็ก็และเยีาวชุน” ให้
ครบภายีในเด็อืนทำีไ่ด้็รับการเรียีก การอบรมมอีย้ี�ทำี ่ ChurchofJesusChrist 
 .org/   callings/   church   - safety   - and   - health 
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121:17 ) เขาไมีเ่พยีงส่งเสรมิีเรื�องเท็่จของตินเท่่านั�นแติ่ไม่ีพอใจความี
จรงิด็ว้ย 7 

    3. ข้้อแก้ตััว
  “ยอม่รีบัคว่าม่ผู้ดิิพลาดิของลก้และคว่าม่ผู้ดิินั�นที�ลก้ทำาไป”  

( แอลม่า 39:13 ) 
  คนออ่นน้อมีถ่ึอมีตินร้สึ้กเสียใจที่�ท่ำารา้ยผ่้อื้�น กลบััใจ และท่ำาด็ขีึ �น  

คนที่�กระท่ำาท่ารณุ์กรรมีขัด็ขนืเสียงรอ้งของมีโนธีรรมีด็ว้ยขอ้แกต้ิวั  
ติามีที่�ผ่้เ้ขา้รว่มีการวจิยัคนห้นึ�งของผ่มีจำาได็ ้“ผ่มีร้สึ้กแยม่ีากกบััการ 
กระท่ำาท่ารณุ์ท่างรา่งกาย แติต่ิอ่มีาผ่มีจะคดิ็วา่จะไมีเ่กดิ็ขึ �นถึา้เธีอจะ 
แคห่้บุัปาก” “ โท่มีนัส [ของเขา] ห้าใช่เพื�อการกลบััใจ” ( มีอรมีอน  
2:13 ) แท่นที่�จะกลบััใจ เขากลับัโกรธีแคน้และโท่ษคนอื�น

  ในการบัำาบััด็ ผ่มีเคยบัอกภรรยาคนห้นึ�งวา่ผ่มีไมี่เคยเห็้นเธีอ
แสด็งความีเสียใจติามีพระประสงค์ของพระเจ้าท่ี�เธีอวพิากษ์วจิารณ์์
สามีีมีาห้ลายปี คำาติอบัของเธีอไมี่ ใช่ความีเสียใจแติ่เป็นความีโกรธี
 “อ๋อ นี� เป็นอีกอย่างท่ี�ด็ิฉัันจะไมี่ท่ำา!” คนกระท่ำาท่ารณุ์กรรมีปฏิิเสธี
ความีรบััผ่ิด็ชอบั ขี �โมีโห้ และเข้าข้างติัวเอง พวกเขาขุ่นเคืองง่ายกับั
เรื�องเล็กๆ น้อยๆ

ให้ก้นัฟัง คนชอบัวพิากษ์วจิารณ์์ร้สึ้ก
วา่การท่ำาให้เ้กิด็ความีเจ็บัปวด็เป็นเรื�อง
สมีควรแลว้และ “ชอบัให้ค้นอื�นๆ ท่น
ท่กุข”์ ( ห้ลกัคำาสอนและพันธีสัญ่ญ่า  
121:13 ) สมีาชิกครอบัครวัเห้ลา่นี�ฝ่ึาฝืึน
พระบัญั่ชาของพระเยซท้่ี�วา่ “อยา่
พพิากษา” และ “อยา่ติดั็สินลงโท่ษ”  
( ล้กา 6:37 ) เมีื�อพวกเขาด็แ้คลน แสด็ง
ความีรงัเกยีจ ห้รอืเห้ยยีด็ห้ยามี

    2. การหลีอกลีวง
  “ทา่นถก้ครีอบงำาดิว้่ยว่ญิญาณที�พด้ิ

เท็จ, และทา่นไม่เ่อาใจใส่ัพรีะว่ญิญาณ
ของพรีะผู้้เ้ป็นเจา้” ( แอลม่า 30:42 ) 

  การห้ลอกลวงพบัเห็้นท่ั�วไปในการ 
กระท่ำาท่ารณุ์กรรมีเมีื�อผ่้ก้ระท่ำาผ่ดิ็กลบั
เกลื�อนการกระท่ำาของติน โท่ษคนอื�น  
และบัดิ็เบัอืนคำาพด้็ นี�ท่ำาให้เ้ห้ยื�อสับัสน  
ติามีท่ี�ผ่้เ้ขา้รว่มีการวจิยัของผ่มีคนห้นึ�ง
อธิีบัายวา่ “[สามีดี็ฉัิันจะ] สติแิติกแลว้
ก็ขอโท่ษ และพด้็ติอ่จากนั�นวา่ ‘ยังไงก็
ความีผ่ดิ็ของคณุ์อย้ด่็’ี  .   .   .  พด้็แบับันั�น
ไปเรื�อยๆ จนด็ฉัิันเริ�มีเชื�อ” 6  การปฏิเิสธี
ความีจรงิเช่นนี�ของอกีฝ่ึายเรยีกวา่การ
ลา้งสมีอง และนั�นท่ำาให้เ้ห้ยื�อสับัสนและ
ไมีม่ีั�นใจกบััความีจำาและความีเห็้นของ
ติน การลา้งสมีองเห้มีอืนการห้ลอกลวง
แบับัอื�นคอืใช้เพื�อคมุีการสนท่นาและ
ท่ำาการเสแสรง้

  คนท่ี�กระท่ำาท่ารณุ์กรรมีผ่้อ้ื�นไมี ่
ยอมีรบััอยา่งห้นักแน่นวา่ตินท่ำารา้ยผ่้อ้ื�น 
แติม่ีกัจะอ้างวา่ตินเป็นเห้ยื�อ เมีื�อเจน
นาแสด็งความีไมีส่บัายใจท่ี�เจควพิากษ์ 
วจิารณ์์พอ่แม่ีเธีอ เขาโกรธีและยืนกราน 
วา่เธีอ “ด็ห้้มีิ�น” เขา เจคอย้่ ในกลุม่ี  
“คนเห้ลา่นั�นท่ี�ป่าวรอ้งการลว่งละเมีดิ็ 
 .   .   .  และพวกเขาเองเป็นลก้ของความีไมี่
เชื�อฟัง” ( ห้ลกัคำาสอนและพนัธีสัญ่ญ่า 
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    4. ความจองหอง
  “จงถอ่ว่า่คนอ่�นดิกีว่า่ติวั่ดิว้่ยใจถอ่ม่” ( ฟีีลปิปี 2:3 ) 
  ความีจองห้องรวมีถึงึการห้ลงติวัเองและเอาติวัเอง

เป็นท่ี�ติั �ง ชายคนห้นึ�งติะคอกใส่ภรรยากบััลก้ท่กุครั �งที่�
เขาคดิ็วา่คนเห้ลา่นั�น “ ไมีเ่คารพ” เขา ถึา้ความีเห็้นของ
คนเห้ลา่นั�นไมีต่ิรงกับัของเขา แสด็งวา่กำาลงั “ห้มีิ�น” เขา  
ห้รอื “ ไมีเ่ชื�อฟัง” ความีจองห้องคอืชิงด็ชิีงเด็น่ จอ้งจะ 
ใช้อำานาจและเอาชนะ ในท่างกลบัักนั ครอบัครวัที่�ด็จีะ
รว่มีมีอืกนั มีดี็ลุยภาพของความียุติธิีรรมี และสมีาชิก  
“ปฏิบิัตัิติิอ่กันอยา่งเท่ี�ยงธีรรมี” ( 4 นีไฟ็ 1:2 ) ค้ส่มีรสควร
เป็นหุ้น้ส่วนเท่า่ๆ กัน 8  แติล่ะฝ่ึายมีสิีท่ธีิ�พด้็และความี
เห็้นของพวกเขามีคีา่

    5. การควบคมุ
  “เม่่�อเรีา  .   .   .  ใช้ื่การีคว่บคมุ่ห้รีอ่อำานาจการีปกครีอง

ห้รีอ่การีบงัคบัจิติว่ญิญาณของลก้ห้ลานม่นุษย,์  .   .   .  
สัว่รีรีคย์อ่ม่ถอนติวั่” ( ห้ลกัคำาสัอนและพนัธีสััญญา 
121:37 ) 

  แมีเ้ราเห็้นคา่ของสิท่ธีิ�เสร ีแติน่่าแปลกท่ี�บัอ่ยครั �ง
สมีาชิกครอบัครวับัอกกันบัอ่ยเห้ลอืเกนิวา่ติอ้งคดิ็  

ร้สึ้ก และท่ำาอยา่งไร บัางคนถึึงกบััควบัคมุีผ่า่นการขม่ี
ขวญั่ การท่ำาให้อ้าย การถึอนความีรกั ห้รอืการขม่ีข้ ่สามีี
คนห้นึ�งมีคีวามีคาด็ห้วงัติายติวัวา่ภรรยาควรเติรยีมี
อาห้ารเช้าท่กุวนัติามีเวลา ท่ำาติามีที่�เขาขอ และฟัง  
“ขอ้กงัวล” ของเขาซึ�งมีกัเกี�ยวกบััวธีิีที่�เธีอจะปรบััปรงุได็้
ด็ขีึ �น เขาสอนเธีอเรื�องการใช้จา่ยและโกรธีถ้ึาเธีอไมีต่ิอบั
ขอ้ความีของเขาท่นัท่ี

  มีารด็าอกีคนห้นึ�งแสด็งความีผ่ดิ็ห้วงัทุ่กครั �งที่�ลก้สาว
วยัรุน่ท่ำาห้น้าเศรา้ห้รอืไมีด่็ำาเนินชีวติิติามีมีาติรฐานของ
มีารด็า ถึา้ไมีบ่ัรรลุความีคาด็ห้วงั ห้รอืถึา้สามีเีธีอแสด็ง
ความีกงัวล เธีอจะปฏิบิัตัิติิอ่ท่กุคนอยา่งเย็นชา

     ความหวงัและการเยียีีวยีา
  “เรีาไดิย้นิคำาอธีษิฐานของเจา้แลว้่ เรีาไดิเ้ห็้นนำ �าติาของ

เจา้แลว้่ ดิสิ้ั เรีาจะรีกัษาเจา้” ( 2 พงศก์ษัติรียิ ์20:5 ) 
  ถึงึแม้ีการกระท่ำาท่ารณุ์กรรมีท่ำาให้้ ใจสลาย แติก่าร

เปลี�ยนแปลงเกิด็ขึ �นได็เ้สมีอ เห้ยื�อสามีารถึติดิ็ติอ่แห้ลง่ช่วย
ท่างวญิ่ญ่าณ์และจากผ้้่เชี�ยวชาญ่ และแสวงห้าพลังการชด็ใช้
ของพระผ้้่ช่วยให้ร้อด็เพื�อเยียวยาบัาด็แผ่ลของพวกเขา  
ขอความีช่วยเห้ลอืได็ท้่ี�  abuse   .ChurchofJesusChrist   .org  
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  คนท่ี�เคยกระท่ำาท่ารณุ์กรรมีติอ้งกลบััใจและขอความีช่วยเห้ลอื  
ซึ�งเรยีกรอ้งให้้ ไป “ส่้ห้ว้งลกึแห้ง่ความีถึอ่มีติน” ( 3 นีไฟ็ 12:2 )  
และยอมีรบััผ่ดิ็ชอบัพฤติกิรรมีท่ั �งห้มีด็ของติน การเปลี�ยนแปลง
ใช้มีากกวา่คำาสัญ่ญ่าระยะสั�นและความีพยายามีเพยีงผ่วิเผ่นิ ความี
เจ็บัปวด็ของการกลับัใจจรงิจะบับีัคั �นจติิวญิ่ญ่าณ์ และบัางคนจะไมี่
ยอมีกลบััใจ ซึ�งท่ำาให้เ้ห้ยื�อติอ้งอย้ก่บััการติดั็สินใจยากๆ วา่จะป้องกนั
ติวัเองอย่างไร 9 

  พระบัดิ็าบันสวรรคท์่รงห้ว่งใยเราเห้มีอืนบัดิ็าท่ี�กลดั็กลุม้ีคนห้นึ�ง
โท่รมีาห้าผ่มีเรื�องบัตุิรสาวของเขา ความีรกัของพระผ่้เ้ป็นเจา้  
“กวา้งประด็จุอนันติกาล” (  โมีเสส 7:41 ) และท่รงเจ็บัปวด็สุด็แสนเมีื�อบัตุิร
ธีดิ็าของพระองคท์่ำารา้ยกนั ในการสนท่นาท่ี�ออ่นโยนกบััเอโนค พระองคท์่รง
กนัแสง “พี�น้องเห้ลา่นี�ของเจา้; พวกเขาคอืห้ตัิถึศิลป์จากมีอืเราเอง,  .   .   .    
และ [เรา] ให้บ้ัญั่ญั่ติิไวด้็ว้ย, วา่พวกเขาจะรกักนั,  .   .   .  แติด่็เ้ถิึด็, พวกเขา
ปราศจากความีรกั, และพวกเขาเกลยีด็ชังสายโลห้ติิของตินเอง” (  โมีเสส
 7:32–33 ) มีกีารรำ�าไห้้ ในสวรรคแ์ละบันแผ่น่ด็นิโลกเมีื�อรา่งกายและจติิ
วญิ่ญ่าณ์บัาด็เจ็บั ท่วา่ด็ว้ยความีออ่นน้อมีถึอ่มีติน เด็ชานุภาพของพระผ่้เ้ป็น
เจา้ และความีช่วยเห้ลอืเมีื�อจำาเป็นจากผ่้เ้ชี�ยวชาญ่ การห้ยดุ็พฤติกิรรมีที่�เป็น
ภยัและสรา้งบัา้นท่ี�มีศัีกด็ิ�ศร ีความีปลอด็ภัย และความีรกัยอ่มีเกดิ็ขึ �นได็ ้◼
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 ค้นคว้าเพิม่เตมิ
  เพือ่หาข้อม้ลเพิม่เตมิหรือ
ตดิ็ต�อผู้้้เช่ีุยีวชุาญและแหล�ง
ชุ�วยีอืน่ ให้เข้าเวบ็ไซัต์
การกระทำำาทำาร่ณกรรม
ของศาสนจิกัรทำี ่  abuse 
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         ง านมีอบัห้มีายส่วนห้นึ�งของขา้พเจา้เมีื�อครั �งเป็นเจา้ห้น้าที่�ชั �นผ่้้ ให้ญ่่
ไมีก่ี�ปีกอ่นคอือา่นสื�อสิ�งพมิีพ์จำานวนมีากที่�ติอ่ติา้นศาสนจกัรของ
พระเยซค้รสิติแ์ห้ง่วสุิท่ธีชินยคุสุด็ท่า้ย ศาสด็าพยากรณ์์โจเซฟ็ สมิีธี  

พระคมัีภรีม์ีอรมีอน และเห้ติกุารณ์์ของการฟื็�นฟ้็ ติั �งแติเ่ปลี�ยนงานมีอบั
ห้มีายนั�น ขา้พเจา้ไมี่ได็ก้ลับัไปเกลือกกลิ �งอย้่ ในปลกันั�นอกี

  การอา่นสื�อสิ�งพมิีพเ์ห้ลา่นั�นมีกัท่ำาให้ข้า้พเจา้ร้สึ้กห้ด็ห้้ ่และวนัห้นึ�งความี
ร้สึ้กมีดื็มีนเป็นแรงบันัด็าลใจให้ข้้าพเจา้เขยีนติอบัโติค้ำาติอ่ติา้นทั่�งห้มีด็นั�น  
ขา้พเจา้ประสงคจ์ะแบัง่ปันความีคดิ็บัางประการที่�ขา้พเจา้บันัท่กึวนันั�นและ
ถึงึแมีข้า้พเจา้เขยีนเพื�อประโยชน์ของตินเอง แติห่้วงัวา่จะช่วยท่่านเช่นกนั

   เราจิะตั�งมัน่อย้ี�เป็นนิตย์ีหรือไม�?
  ศาสด็าพยากรณ์์ด็าเนียลกลา่ววา่ในวนัเวลาสุด็ท่า้ย “พระเจา้แห้ง่ฟ้็า

สวรรคจ์ะท่รงสถึาปนาราชอาณ์าจกัรห้นึ�งซึ�งไมีม่ีวีนัถ้ึกท่ำาลาย ห้รอืถ้ึกมีอบั
ให้ช้นชาติอิื�น ราชอาณ์าจักรนั�นจะท่ำาให้ร้าชอาณ์าจกัรเห้ลา่นี�ทั่ �งห้มีด็แติก
เป็นชิ�นๆ จนพนิาศไป และราชอาณ์าจักรนั�นจะติั �งมีั�นอย้เ่ป็นนิติย”์  
( ด็าเนียล 2:44 )

  อาณ์าจักรของพระผ่้เ้ป็นเจา้คอืศาสนจกัรของพระเยซค้รสิติแ์ห้ง่วสุิท่ธิีชน
ยคุสุด็ท่า้ย ซึ�งจะ “ติั �งมีั�นอย้เ่ป็นนิติย”์ คำาถึามีคอื ท่า่นและขา้พเจา้จะติั �งมีั�น
ห้รอื “[เรา] จะจากไปด็ว้ยห้รอื?” ( ยอห้น์ 6:67 ) และถึา้เราจากไป เราจะไปท่ี� ใด็?

 โด็ยีเอล็เด็อร์ 
ลอว์เรนซ์ั อ.ี  
คอร์บริด็จ์ิ

  สู้ม่าชิกเกียรืติ่คุณ
แห่งสู้าวกเจัด็สิู้บ
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ต่ั�งม่ั�นบน  

เรีาสัาม่ารีถห้าคำาติอบให้กั้บคำาถาม่ที�สัำาคญัที�สุัดิโดิยติั �งอย่้
บนศลิาแห้ง่การีเปิดิเผู้ย
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    การหลอกลวงเป็นเคร่ืองหมายีของสมยัีเรา
  เมีื�อพระเจา้ท่รงอธิีบัายเครื�องห้มีายการ

เสด็็จมีาของพระองคแ์ละจดุ็จบัของโลก  
พระองคต์ิรสัห้ลายอย่าง รวมีท่ั �งสงครามีและ
ขา่วลอืเรื�องสงครามี ประชาชาติลิกุขึ �นติอ่ส้้
ประชาชาติ ิความีอด็อยาก โรคระบัาด็ แผ่น่
ด็นิไห้ว และเครื�องห้มีายอกีมีากมีาย รวมีท่ั �ง
เครื�องห้มีายนี� “เพราะในวนัเวลาเห้ลา่นั�น [วนั
เวลานี�] จะเกดิ็พระครสิติป์ลอมีท่ั �งห้ลายด็ว้ย,  
และศาสด็าพยากรณ์์ปลอมีท่ั �งห้ลาย, และจะ
แสด็งเครื�องห้มีายอศัจรรยแ์ละการอันน่าพศิวง,  
ถึึงขนาด็, ท่ี�วา่, ห้ากเป็นไป ได็,้ พวกเขาจะ
ห้ลอกลวงแมีผ้่้ท้่ี�ท่รงเลอืกไว,้ ซึ�งเป็นผ่้ท้่ี�ท่รง
เลอืกไวต้ิามีพันธีสัญ่ญ่า” (  โจเซฟ็ สมิีธี—มีทั่ธีวิ 
1:22 ;  มีทั่ธีวิ 24:24 )

  ขา้พเจา้ไม่ีแน่ใจท่ั �งห้มีด็ท่ี�ขอ้แมีนี้�ห้มีายถึงึ  
“ห้ากเป็นไป ได็,้ พวกเขาจะห้ลอกลวงแม้ีผ่้ท้่ี�
ท่รงเลอืกไว”้ แติข่า้พเจา้คดิ็วา่อย่างน้อยน่าจะ
ห้มีายความีวา่ทุ่กคนในสมัียของเราจะประสบั
ความีท่า้ท่าย

  มีคีนห้ลอกลวงมีากมีาย และสเปกติรมัี
ของการห้ลอกลวงกวา้ง ปลายด็า้นห้นึ�งของ
สเปกติรมัีเราพบัคนโจมีติกีารฟื็�นฟ้็ ศาสด็า
พยากรณ์์โจเซฟ็ สมิีธี และพระคมัีภรีม์ีอรมีอน 
ถึดั็มีาเราเห็้นคนเห้ลา่นั�นท่ี�เชื�อในการฟื็�นฟ้็แติ่
อา้งวา่ศาสนจกัรขาด็ติกบักพรอ่งและห้ลงท่าง  
อกีห้ลายคนอ้างวา่เชื�อในการฟื็�นฟ้็แติร่้สึ้กผ่ดิ็
ห้วงักับัห้ลกัคำาสอนท่ี�ขดั็กบััเจติคติเิลื�อนลอย
ของยุคเรา คนท่ี� ไมีม่ีสิีท่ธีอิำานาจอา้งวา่มีนิีมีติิ  
ความีฝัน และการเสด็็จเยอืนเพื�อแก้ ไข
ศาสนจกัร นำาเราไปท่างท่ี�ส้งขึ �น ห้รอืเติรยีมี
ศาสนจกัรให้พ้รอ้มีรบััจุด็จบัของโลก อกีห้ลาย
คนถ้ึกวญิ่ญ่าณ์เท็่จห้ลอก

  ท่ี�ปลายอกีด็า้นของสเปกติรมัีเรามีาถึงึ

จกัรวาลของสิ�งที่�ท่ำาให้เ้ขว ไม่ีเคยมีข้ีอมีล้ข่าวสาร ขอ้มีล้ผิ่ด็ๆ ขอ้มีล้
เท็่จ สินคา้ อปุกรณ์์ เกมี ท่างเลือก ที่� ให้้ ไป สิ�งที่� ให้ด้็ ้และสิ�งที่� ให้ท้่ำา
จะด็งึเวลาและความีสนใจของเราออกจากสิ�งสำาคญั่ที่�สุด็มีากไปกวา่
ยคุนี� ทั่ �งห้มีด็นั�นและมีากกวา่นั�นถ้ึกเผ่ยแพรท่่นัควนัทั่�วโลกโด็ยสื�อ
อเิล็กท่รอนิกส์ นี� เป็นยคุของการห้ลอกลวง

    ความร้้สำาคญัยีิง่
  ความีจรงิเปิด็ท่างให้เ้ราเห็้นชัด็เพราะความีจรงิคอื “ความีร้ถึ้ึงสิ�งท่ั �ง

ห้ลายด็งัที่�เป็นอย้,่ และด็งัที่�เป็นมีา, และด็งัที่�จะเป็น” ( ห้ลักคำาสอน
และพันธีสัญ่ญ่า 93:24 ) ความีร้ส้ำาคญั่ยิ�งติอ่การห้ลกีเลี�ยงการห้ลอกลวง
 แยกแยะความีจรงิกบััความีเท็่จ  เห็้นท่างชัด็และพบัท่างเลี�ยงอนัติราย
ของยคุสมียัเรา

  ศาสด็าพยากรณ์์โจเซฟ็ สมีธิีกลา่ววา่ “ความีร้จ้ำาเป็นติอ่ชีวติิและ
ความีเป็นเห้มีอืนพระผ่้เ้ป็นเจา้  .   .   .  ความีร้ค้อืการเปิด็เผ่ย จงฟังเถึดิ็  .   .   .  
กญุ่แจสำาคญั่คอืความีร้เ้ป็นพลงัอำานาจของพระผ่้เ้ป็นเจา้ที่�นำาไปส่้ความี
รอด็” 1 

  คนทั่�วไปพ้ด็วา่ “คุณ์ควรซื�อติรงติ่อความีเชื�อของคุณ์” แม้ีจะจรงิ  
แติท่่่านจะด็กีวา่สิ�งที่�ท่่านร้้ ไมี่ ได็ ้พวกเราส่วนให้ญ่่กระท่ำาโด็ยยดึ็ความี
เชื�อของเรา โด็ยเฉัพาะสิ�งที่�เราเชื�อวา่จะเป็นประโยชน์ติอ่เรา ปัญ่ห้าคอื
บัางครั �งเราผ่ดิ็

  บัางคนอาจเชื�อในพระผ้้่เป็นเจา้และเชื�อวา่สื�อลามีกไมีด่็ ีแติก็่ยงัคลกิ
เขา้เวบ็ัไซติสื์�อลามีก โด็ยเชื�ออยา่งผ่ดิ็ๆ วา่พวกเขาจะมีคีวามีสุขมีากขึ �น
ถึา้ท่ำาอยา่งนั�นห้รอืพวกเขาอด็คลกิไม่ีได็ห้้รอืพวกเขาไมี่ได็ท้่ำารา้ยใคร  
พวกเขาแคผ่่ดิ็

  อกีห้ลายคนอาจเชื�อวา่โกห้กไม่ีด็แีติก็่ยงัโกห้กเป็นบัางครั �ง โด็ยเชื�อ
อยา่งผ่ดิ็ๆ วา่ไมีร่้ค้วามีจรงิจะด็กีวา่สำาห้รบััพวกเขา พวกเขาแคผ่่ดิ็

  บัางคนอาจเชื�อและแม้ีถึึงกบััร้ว้า่พระเยซค้อืพระครสิติแ์ติก็่ยงัปฏิเิสธี
พระองค ์ไมี่ ใช่แคค่รั �งเด็ยีวแติส่ามีครั �งเพราะความีเชื�อผ่ดิ็ๆ วา่ท่ำาให้้
ฝ้ึงชนพอใจจะด็กีวา่ เป โติรไมี่ ใช่คนชั�ว ขา้พเจา้ไมีม่ีั�นใจด็ว้ยซำ �าวา่เขา
ออ่นแอ เขาแคผ่่ดิ็ (ด็ ้ มีทั่ธีวิ 26:34, 69–75 )

  เมีื�อเรากระท่ำาไมีด่็ ีเราอาจคดิ็วา่เราเป็นคนไมีด่็ ีทั่ �งที่� ในความีจรงิเรา
แคผ่่ดิ็ ความีท่า้ท่ายไมี่ ใช่การปิด็ช่องวา่งระห้วา่งการกระท่ำากบััความีเชื�อ 
แติค่วามีท่า้ท่ายคอืการปิด็ช่องวา่งระห้วา่งความีเชื�อของเรากับัความีจรงิ

  เราปิด็ช่องวา่งนั�นอยา่งไร? เราห้ลกีเลี�ยงการห้ลอกลวงอยา่งไร?



    คำาถูามหลกัและคำาถูามรอง
  มีคีำาถึามีห้ลักและคำาถึามีรอง เริ�มีโด็ยติอบั

คำาถึามีห้ลกักอ่น คำาถึามีห้ลกัมีคีวามีสำาคญั่
ท่ี�สุด็ คำาถึามีห้ลักมีเีพยีงไมีก่ี�ขอ้ ขา้พเจา้จะ
กลา่วถึงึสี�ขอ้:

    1.   มีพีระผ้้่เป็นเจา้ผ่้ท้่รงเป็นพระบัดิ็าของเรา
ห้รอืไม่ี?

    2.   พระเยซค้รสิติท์่รงเป็นพระบัตุิรของพระ
ผ่้เ้ป็นเจา้ พระผ้้่ช่วยให้ร้อด็ของโลกห้รอื
ไมี?่

    3.   โจเซฟ็ สมีธิีเป็นศาสด็าพยากรณ์์ห้รอืไมี?่
    4.   ศาสนจกัรของพระเยซค้รสิติแ์ห้ง่วสุิท่ธีิ

ชนยคุสุด็ท่า้ยเป็นอาณ์าจกัรของพระผ่้้
เป็นเจา้บันแผ่น่ด็นิโลกห้รอืไมี?่

    เมีื�อเท่ยีบักนัแลว้ คำาถึามีรองมีมีีากมีายไม่ีจบั
สิ�น คำาถึามีรองรวมีถึงึคำาถึามีเกี�ยวกบััประวตัิ ิ
ศาสนจกัร การแติง่ภรรยาห้ลายคน ผ่้เ้ป็นลก้ 
ห้ลานชาวแอฟ็รกิากับัฐานะปุโรห้ติิ สติรกีบัั 
ฐานะปุโรหิ้ติ การแปลพระคมัีภรีม์ีอรมีอน พระ 
คมัีภรี์ ไขม่ีกุอนัลำ �าคา่ ด็เีอ็นเอกบััพระคมัีภรี ์
มีอรมีอน การแติง่งานกับัเพศเด็ยีวกนั เรื�องราว 
ติา่งกนัของนิมีติิแรก และอื�นๆ

  ถึา้ท่า่นติอบัคำาถึามีห้ลกั เท่า่กบััท่า่นติอบั
คำาถึามีรองไปด็ว้ย ไม่ีเช่นนั�นคำาถึามีรองจะด็้
เห้มีอืนไมีส่ำาคญั่ ติอบัคำาถึามีห้ลัก และท่า่นจะ
สามีารถึรบััมีอืกบััสิ�งท่ี�ท่า่นเขา้ใจและสิ�งท่ี�ท่า่น
ไมีเ่ขา้ใจ กบััสิ�งท่ี�ท่า่นเห็้นด็ว้ยและสิ�งท่ี�ท่า่นไมี่
เห็้นด็ว้ยโด็ยไมีอ่อกจากศาสนจกัร

    วธีิเรียีนร้้จิากสวรรค์
  มีวีธีิีเรยีนร้ห้้ลายวธีิี รวมีทั่�งวธีิีเชิงวทิ่ยาศาสติร ์เชิงวเิคราะห์้ เชิงวชิาการ  

และวธีิีจากสวรรค ์ทั่ �งสี�วธีิีจำาเป็นติอ่การร้ค้วามีจรงิ ทั่ �งห้มีด็เริ�มีแบับั
เด็ยีวกนัคอืเริ�มีด็ว้ยคำาถึามี คำาถึามีมีคีวามีสำาคญั่ โด็ยเฉัพาะคำาถึามีห้ลกั

  วธีิีเรยีนร้จ้ากสวรรคร์วมีองคป์ระกอบัติา่งๆ ของวธีิีอื�นเขา้ด็ว้ยกนัแติ่
สุด็ท่า้ยแลว้เห้นือกวา่วธีิีอื�นทั่ �งห้มีด็โด็ยการเขา้ถึึงอำานาจแห้ง่สวรรค ์ 
ท่า้ยที่�สุด็แลว้เรื�องของพระผ่้เ้ป็นเจา้ร้้ โด็ยพระวญิ่ญ่าณ์ของพระผ่้เ้ป็น
เจา้ซึ�งปกติจิะเป็นสุรเสียงสงบัแผ่ว่เบัา พระเจา้ติรสัวา่ “พระผ่้เ้ป็น 
เจา้จะประท่านความีร้แ้กเ่จา้โด็ยพระวญิ่ญ่าณ์ศักด็ิ�สิท่ธิี�ของพระองค,์  
แท่จ้รงิแล้ว, โด็ยของประท่านแห้ง่พระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�ซึ�งไมีอ่าจพ้ด็ถึึงได็”้  
( คพ. 121:26 )

  อคัรสาวกเปาโลสอนวา่เราจะร้เ้รื�องของพระผ่้เ้ป็นเจา้ไมี่ได็เ้วน้แติ่
โด็ยผ่า่นพระวญิ่ญ่าณ์ของพระผ่้เ้ป็นเจา้เท่่านั�น (ด็ ้ 1 โครนิธี ์2:9–11 ; ด็ ้
 Joseph Smith Translation,   1   Corinthians  2:11  ด็ว้ย) เขากลา่ววา่ “แติค่น
ท่ั�วไปจะไม่ีรบััสิ�งเห้ลา่นี�ซึ�งเป็นของพระวญิ่ญ่าณ์แห้ง่พระเจา้ เพราะวา่
เขาเห็้นวา่เป็นเรื�องโง”่ เราเห็้นเช่นนั�นท่กุวนั เปาโลกล่าวติอ่ “เพราะจะ
เขา้ใจสิ�งเห้ลา่นี� ได็ก็้ติอ้งวนิิจฉััยโด็ยพึ�งพระวญิ่ญ่าณ์” ( 1 โครนิธี ์2:14 )

  ในบัรรด็าปัญ่ห้าทั่�งห้มีด็ที่�ท่่านพบัเจอในชีวติิ มีหี้นึ�งปัญ่ห้าอย้เ่ห้นือ

1
2

3
4
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ปัญ่ห้าอื�นท่ั �งห้มีด็และ
เขา้ใจน้อยท่ี�สุด็ สภาพ
แยท่่ี�สุด็ของมีนุษย์ ไม่ี ใช่
ความียากจน ความีเจ็บัป่วย 
ความีเห้งา การกระท่ำาท่ารณุ์กรรมี ห้รอื
สงครามี—แมีส้ภาพเห้ลา่นั�นจะน่ากลัวก็ติามี  
สภาพแยท่่ี�สุด็ของมีนุษยท์่ี�พบัเห็้นมีากท่ี�สุด็  
คอืการติายท่างวญิ่ญ่าณ์ คอืการถึก้แยกจากท่ี�
ประท่บััของพระผ่้เ้ป็นเจา้ และในชีวติินี�  
ท่ี�ประท่บััของพระองคค์อืพระวญิ่ญ่าณ์ห้รอื
เด็ชานุภาพของพระองค์

  ติรงกันขา้มี สภาพด็ที่ี�สุด็ของมีนุษย์ ไมี่ ใช่
ความีรำ�ารวย ชื�อเสียง บัารมี ีสุขภาพด็ ีเกยีรติิ
ของมีนุษย ์ห้รอืความีมีั�นคง สภาพด็ที่ี�สุด็ของ
มีนุษยค์อืการได็ร้บััประสาท่อำานาจจากสวรรค์
 คอืการเกิด็ให้มี ่มีขีองประท่านและความีเป็น
เพื�อนของพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ� ซึ�งเป็นบัอ่เกดิ็
ของความีร้ ้การเปิด็เผ่ย พลัง ความีชัด็เจน
 ความีรกั ปีติ ิสันติ ิความีห้วงั ความีมีั�นใจ 
ศรทั่ธีา และสิ�งด็อีื�นๆ แท่บัท่กุอยา่ง

  พระเยซต้ิรสัวา่ “องคผ์่้ช่้วยคอืพระวญิ่ญ่าณ์
บัรสุิท่ธิี�  .   .   .  จะท่รงสอนพวกท่า่นท่กุสิ�ง”  
( ยอห้น์ 14:26 ) อำานาจนี�ท่ำาให้เ้รา “ร้ค้วามีจรงิ 
ของทุ่กเรื�อง” (  โมีโรไน 10:5 ) “แสด็งแก ่[เรา]  
ถึงึสิ�งท่ั �งปวงท่ี� [เรา] ควรท่ำา” ( 2   นีไฟ็ 32:5 ) คอื 
แห้ล่ง “นำ �าด็ำารงชีวติิ” ท่ี�พุง่ขึ �นส่้ชีวติินิรนัด็ร ์ 
( ยอห้น์ 7:38 ; ด็ข้้อ 37 ด็ว้ย)

  จงจา่ยราคาใด็ก็ติามีท่ี�ท่า่นติอ้งจา่ย แบัก
ภาระใด็ก็ติามีท่ี�ท่า่นติอ้งแบัก และท่ำาการเสีย
สละใด็ก็ติามีท่ี�ท่า่นติอ้งท่ำาเพื�อให้้ ได็ร้บััและ
รกัษาวญิ่ญ่าณ์และอำานาจของพระวญิ่ญ่าณ์
บัรสุิท่ธิี� ไว้ ในชีวติิท่า่น สิ�งด็ที่กุอยา่งขึ �นอย้ก่บัั
การได็ร้บััและรกัษาอำานาจของพระวญิ่ญ่าณ์
บัรสุิท่ธิี� ไว้ ในชีวติิท่า่น

    “ส่ิงซ่ึังไม�จิรรโลงใจิ”
  ฉัะนั�น อะไรคอืความีห้ด็ห้้ท่่ี�ขา้พเจา้ร้สึ้กเมืี�อ

ห้ลายปีกอ่นขณ์ะอา่นสื�อสิ�งพิมีพท์่ี�ติอ่ติา้นเรา? บัาง
คนจะพด้็วา่ความีห้ด็ห้้ค่อืผ่ลของอคติทิ่างความีเชื�อ ซึ�ง

คอืนิสัยชอบัเลอืกเฉัพาะสิ�งเห้ลา่นั�นท่ี�สอด็คล้องกบััสมีมีติฐิาน
และความีเชื�อของเรา ความีคดิ็วา่ทุ่กอยา่งท่ี�คนเชื�อและสอนกนัมีาอาจจะ
ผ่ดิ็ โด็ยเฉัพาะอยา่งยิ�งห้ากไมีม่ีอีะไรท่ี�ด็กีวา่นั�นเขา้มีาแท่นความีคดิ็นั�น นับั
วา่เป็นความีคดิ็ท่ี�ชวนห้ด็ห้้แ่ละรบักวนจติิใจอยา่งแท่จ้รงิ

  แติค่วามีห้ด็ห้้ที่่�ขา้พเจา้ประสบัขณ์ะฟังเสียงคนประสานเสียงติอ่
ติา้นศาสด็าพยากรณ์์โจเซฟ็ สมีธิีและการฟื็�นฟ้็ศาสนจกัรของพระเยซ้
ครสิติแ์ห้ง่วสุิท่ธีชินยคุสุด็ท่า้ยอยา่งผ่ดิ็ๆ ติา่งจากนั�น ความีห้ด็ห้้ด่็งักลา่ว
ไมี่ ใช่อคติทิ่างความีเชื�อ และไม่ี ใช่ความีกลวัวา่จะเกดิ็ขอ้ผ่ดิ็พลาด็ แติ่
คอืการไมีม่ีพีระวญิ่ญ่าณ์ของพระผ่้เ้ป็นเจา้ คอืสภาพของมีนุษยเ์มีื�อ  
“ถึก้ทิ่ �งให้อ้ย้่ โด็ด็เด็ี�ยว” [ ห้ลักคำาสอนและพันธีสัญ่ญ่า 121:38 ] คอืความี
ห้ด็ห้้ข่องความีมีดื็และ “อาการเงยีบังนัของความีคดิ็” ( ห้ลกัคำาสอนและ
พนัธีสัญ่ญ่า 9:9 ; ด็ข้้อ 8 ด็ว้ย)

  พระเจา้ติรสัวา่
  “และสิ�งซึ�งไมีจ่รรโลงใจมิีได็ม้ีาจากพระผ่้เ้ป็นเจา้, และเป็นความีมืีด็.
  “สิ�งซึ�งมีาจากพระผ่้เ้ป็นเจา้เป็นความีสวา่ง; และคนที่�รบััความีสวา่ง, 

และด็ำาเนินอย้ก่บััพระผ่้เ้ป็นเจา้ติอ่ไป, รบััความีสวา่งมีากขึ �น; และความี
สวา่งนั�นเจดิ็จา้ยิ�งขึ �นๆ จนถึึงวนัที่�สมีบัร้ณ์์” ( ห้ลักคำาสอนและพนัธี
สัญ่ญ่า 50:23–24 )

  การเปิด็เผ่ยจากพระวญิ่ญ่าณ์ของพระผ่้เ้ป็นเจา้เขา้มีาแท่นอคติทิ่าง 
ความีเชื�อเพราะการเปิด็เผ่ยไมี่ได็ต้ิั �งอย้บ่ันห้ลกัฐานเท่่านั�น ขา้พเจา้ใช้ 
เวลาชั�วชีวติิพยายามีฟังพระด็ำารสัของพระเจา้และฝึึกรบััร้แ้ละท่ำาติามี 
พระวญิ่ญ่าณ์ของพระผ่้เ้ป็นเจา้ วญิ่ญ่าณ์อนัเกี�ยวขอ้งกบััเสียงชั�วท่ี� โจมีติ ี
ศาสด็าพยากรณ์์โจเซฟ็ สมีธิี พระคมัีภรีม์ีอรมีอน และการฟื็�นฟ้็ไมี่ ใช่ 
วญิ่ญ่าณ์ของความีสวา่ง ความีร้แ้จง้ และความีจรงิ ขา้พเจา้ร้้ ไมีม่ีาก แติ ่
ขา้พเจา้ร้จ้กัสุรเสียงของพระเจา้ และสุรเสียงของพระองค์ ไมีอ่ย้่ ในเสียง 
ชั�วนั�น

  ติรงขา้มีโด็ยสิ�นเชิงกบััความีห้ด็ห้้แ่ละอาการเงยีบังนัอันน่าเบัื�อห้น่าย
ของความีคดิ็ที่�กระจายทั่�วห้นองนำ �าของความีสงสัยคอืวญิ่ญ่าณ์ของความี
สวา่ง ความีร้แ้จง้ สันติ ิและความีจรงิที่�อย้่ ในเห้ติกุารณ์์ติา่งๆ และห้ลกั
คำาสอนอนัรุง่โรจน์ของการฟื็�นฟ้็ โด็ยเฉัพาะพระคมัีภรีที์่�เปิด็เผ่ยติอ่โลก
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ผ่า่นศาสด็าพยากรณ์์โจเซฟ็ สมีธิี แคอ่า่นพระ
คมัีภรีแ์ละถึามีติวัท่า่นเองและท่ล้ถึามีพระผ่้้
เป็นเจา้วา่พระคมัีภรีเ์ป็นคำาโกห้ก ห้ลอกลวง 
และติบัติาห้รอืเป็นความีจรงิ

    ทำ�านจิะเรียีนร้้ความจิริงโด็ยีการตดั็ออกไม�ได้็
  คนท่ี�กลวัวา่ศาสนจกัรอาจไมีจ่รงิจะใช้เวลา

และความีสนใจของพวกเขาเด็นิลยุห้นองนำ �า
ของคำาถึามีรอง พวกเขาพยายามีเรยีนร้ค้วามี
จรงิอยา่งผ่ดิ็ๆ โด็ยใช้ขั �นติอนของการติดั็ออก  
โด็ยพยายามีติดั็ความีสงสัยออกห้มีด็ ความีคดิ็
นั�นไม่ีด็เีลย จะไม่ีมีวีนัได็ผ้่ล

  มีคีำาอา้งและความีเห็้นนับัไมีถ่ึว้นถึก้ห้ยบิัยก
มีาแยง้กบััความีจรงิ แติล่ะครั �งท่ี�ท่า่นกม้ีห้าคำา
ติอบัให้กั้บัคำาอา้งห้นึ�งท่ี�ติอ่ติา้นเรา พอเงยห้น้า  
ท่า่นจะเห็้นอกีคำาอา้งห้นึ�งจอ้งห้น้าท่า่นอย้ ่ 
ขา้พเจา้ไม่ีได็บ้ัอกวา่ท่า่นควรเอาห้น้ามีดุ็ท่ราย
ไมีร่บััร้ ้แติข่า้พเจา้กำาลงับัอกวา่ท่า่นสามีารถึใช้
เวลาชั�วชีวติิกม้ีห้าคำาติอบัให้ท้่กุคำาอา้งท่ี�ห้ยบิัยก
มีาติอ่ติา้นศาสนจกัรแติจ่ะไมีม่ีวีนัร้ค้วามีจรงิท่ี�
สำาคญั่ท่ี�สุด็

  คำาติอบัของคำาถึามีห้ลักไมี่ได็ม้ีาจากการติอบั
คำาถึามีรอง มีคีำาติอบัให้ก้บััคำาถึามีรอง แติท่่า่น
จะพส้ิจน์แงบ่ัวกโด็ยห้กัลา้งแงล่บัท่กุขอ้ไมี่ได็ ้ 
ท่า่นจะพส้ิจน์วา่ศาสนจกัรจรงิโด็ยห้กัลา้งท่กุ
คำาอา้งท่ี�ติอ่ติา้นศาสนจกัรไมี่ได็ ้กลยทุ่ธีนั์�นมีี
ช่องโห้ว ่สุด็ท่า้ยแลว้ติอ้งมีหี้ลกัฐานยนืยนั และ
กบััเรื�องของพระผ่้เ้ป็นเจา้ ในท่ี�สุด็และโด็ยแท่้
แลว้ห้ลกัฐานยนืยนัมีาโด็ยการเปิด็เผ่ยผ่า่น
วญิ่ญ่าณ์และอำานาจของพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�

  พระเยซต้ิรสัถึามีเห้ลา่สาวกวา่
  “แลว้พวกท่า่นวา่เราเป็นใคร?
  “ซีโมีนเปโติรท่ล้ติอบัวา่ พระองคท์่รง

เป็นพระครสิติพ์ระบุัติรของพระเจา้ผ่้ท้่รง
พระชนมีอ์ย้่

  “พระเยซต้ิรสักับัเขาวา่ ซีโมีนบัตุิรโยนาห้์
เอย๋ ท่า่นก็เป็นสุขเพราะวา่มีนุษยม์ีิได็แ้จง้

ความีนี�แกท่่่าน แติพ่ระบัดิ็าของเราผ้้่ท่รงสถิึติในสวรรคท์่รงแจง้ให้้
ท่ราบั

  “ .   .   .  ท่่านคอืเปโติร และบันศิลานี�เราจะสรา้งครสิติจกัรของเราไว ้และ
พลงัแห้ง่ความีติายจะมีชัียติอ่ครสิติจกัรนั�นห้ามีิได็”้ ( มีทั่ธีวิ 16:15–18 ; 

ด็ ้ ขอ้ 13–14  ด็ว้ย)
  ศาสนจกัรของพระเยซ้

ครสิติต์ิั �งอย้บ่ันศิลาแห้ง่การ
เปิด็เผ่ย และพลังแห้ง่ความี
ติายจะมีชัียติอ่ศาสนจกัร
ห้ามีิได็ ้ท่่านและขา้พเจา้คอื
ศาสนจกัร เราติอ้งติั �งอย้บ่ัน
ศิลาแห้ง่การเปิด็เผ่ย และแมี้
เราไม่ีร้ค้ำาติอบัของท่กุคำาถึามี  
แติเ่ราติอ้งร้ค้ำาติอบัของ
คำาถึามีห้ลกั ถ้ึาเราร้ ้พลงัแห้ง่
ความีติายจะมีชัียติอ่เราไมี่ได็้
และเราจะติั �งมีั�นเป็นนิติย์

    ตั�งมัน่บนศิลาแห�งการเปิด็เผู้ยี
  มีพีระผ่้เ้ป็นเจา้ในสวรรค์

ผ่้ท้่รงเป็นพระบัดิ็านิรนัด็ร์
ของเรา พระเยซค้รสิติท์่รง
เป็นพระบัตุิรของพระผ่้ ้

เป็นเจา้ พระผ่้้ ไถ่ึของโลก โจเซฟ็ สมิีธีเป็นศาสด็าพยากรณ์์ของพระ 
ผ่้เ้ป็นเจา้ผ่้ว้างรากฐานสำาห้รบััการฟื็�นฟ้็อาณ์าจกัรของพระผ่้เ้ป็นเจา้  
ศาสนจกัรของพระเยซค้รสิติแ์ห้ง่วสุิท่ธีชินยคุสุด็ท่า้ยคอือาณ์าจกัรของ
พระผ่้เ้ป็นเจา้บันแผ่น่ด็นิโลก ข้าพเจา้ร้ทั้่ �งห้มีด็นี� โด็ยประสบัการณ์์ของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ร้้ โด็ยห้ลกัฐาน และห้ลักฐานมีล้ีนเห้ลอื ขา้พเจา้ร้้ โด็ย
การศึกษา และแน่นอนที่�สุด็คอืขา้พเจา้ร้้ โด็ยวญิ่ญ่าณ์และอำานาจของ
พระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธิี�

  ด็ว้ยเห้ตินีุ�ขา้พเจา้จงึร้ทุ้่กอยา่งที่�จำาเป็นติอ้งร้เ้พื�อติั �งมีั�นเป็นนิติย ์ 
ขอให้เ้ราติั �งมีั�นบันศิลาแห้ง่การเปิด็เผ่ย โด็ยเฉัพาะเกี�ยวกบััคำาถึามีห้ลกั  
ถึา้เราติั �งมีั�น เราจะติั �งมีั�นเป็นนิติยแ์ละไม่ีมีวีนัจากไป  ◼
    จากคำาปรีาศรียัให้ข้อ้คดิิทางว่ญิญาณเรี่�อง “Stand Forever”  ที�ม่ห้าว่ทิยาลยับรีคิมั่ยงักเ์ม่่�อว่นัที�  

22 ม่กรีาคม่ ค.ศ. 2019

     อ้างองิ
    1.   คำาสัอนของปรีะธีานศาสันาจกัรี:โจเซฟี สัม่ธิี  (2007), 286.             
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เธิอยงัเป็นของเรืา
วนิาอิซีู ม่ากา นาเควเรื, ลี่้โต่กา ฟิัจิั

ดิฉัิันกับสัาม่ีจะรีบัการีผู้นึก แติศ่าสันพิธีีศกัดิิสิ์ัทธีิ์นี� ให้ญ่กว่า่
เรีาสัองคนม่าก
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     หลงัจากห้วงัและรอลก้มีาเจ็ด็ปี
 ด็ฉัิันกบััสามีีได็รับััพรในท่ี�สุด็

ด็ว้ยการมีลีก้สาวคนห้นึ�ง อลเิซียเป็น
แสงสวา่งของชีวติิเรา แติเ่ธีอมีชีีวติิอย้่
เพยีงห้้าเด็อืนก่อนเสียชีวติิด็ว้ยโรค
ปอด็บัวมี

  นั�นเป็นประสบัการณ์์สาห้สัท่ี�สุด็
ของชีวติิด็ฉัิัน ท่กุๆ วนัด็ฉัิันจะกลบัั
จากท่ี�ท่ำางานมีานั�งรอ้งไห้ท้่ี�บัา้น ญ่าติิๆ   
สามีมีีานั�งให้ก้ำาลงัใจด็ฉัิันบัอ่ยๆ ด็ฉัิัน
สวด็ออ้นวอนขอลก้อกีคน แติ่ไมีม่ี ี
ด็ฉัิันเศรา้มีากจนท่ำาอะไรไมีถ่ึก้

  ญ่าติิๆ  สามีเีริ�มีกระติุน้ให้ด้็ฉัิันกบัั
สามีเีด็นิท่างไปรบััการผ่นึกท่ี�พระวหิ้าร
ซว้า ฟิ็จ ิเราไม่ีเคยไปพระวหิ้าร และ
เราติดั็สินใจวา่นี� เป็นวธิีดี็ที่ี�สุด็ท่ี�เราจะ
พบัความีห้วงัและการเยยีวยา

  ไมีม่ีอีะไรจะเติรยีมีด็ฉัิันให้พ้รอ้มีรบัั 
ความีร้สึ้กวนันั�นได็!้ ด็ฉัิันร้ว้า่ด็ฉัิันกับั 
สามีจีะได็ร้บััการผ่นึกด็ว้ยกนัชั�วนิรนัด็ร ์ 
ความีร้นี้�ท่ำาให้ด้็ฉัิันเปี� ยมีด็ว้ยความี 
สำานึกคณุ์และความีรกั แติด่็ฉัิันไมี ่
เคยเขา้ใจวา่ศาสนพธิีศัีกด็ิ�สิท่ธีิ�นี� ให้ญ่ ่
กวา่เราสองคนมีาก

  ท่ี�พระวหิ้าร ด็ฉัิันเรยีนร้ว้า่อลเิซีย 
ผ่นึกกบััเราได็ ้ด็ฉัิันห้ลั�งนำ �าติา 
ด็ว้ยความียนิด็เีมีื�อร้ห้้ลักคำาสอนอนั
ศักด็ิ�สิท่ธีิ�นี� ลก้สาวของเราจะเป็นของ
เราชั�วนิรนัด็ร!์ ด็ฉัิันเป็นพยานวา่พระ
ผ่้เ้ป็นเจา้ท่รงเติรยีมีทุ่กสิ�งท่ี�จำาเป็น

ติอ่ความีสุขของเราไว้ ในพระนิเวศน์
ศักด็ิ�สิท่ธีิ�ของพระองค์

  ในช่วงห้ลายปีห้ลงัจากนั�น ด็ฉัิันกบัั
สามีีได็ร้บััพรด็ว้ยการมีลีก้ชายคนห้นึ�ง
กบััลก้บัตุิรธีรรมีสามีคน แติเ่ราจะไม่ีมีี
วนัลมืีอลิเซีย เพราะศาสนพธีิีของพระ
วหิ้าร ลก้สาวของเราจงึเป็นส่วนห้นึ�ง
ของครอบัครวัเราติลอด็ไป

  เมีื�อด็ฉัิันพบัคนที่�ส้ญ่เสียลก้ ด็ฉัิัน
ร้สึ้กเจ็บัปวด็ไปกบััพวกเขา แติด่็ฉัิันร้้
เช่นกันวา่ความีเจ็บัปวด็นี� ไมี่ ใช่ที่�สุด็  
การส้ญ่เสียอลเิซียเช่นเด็ยีวกบััการ

เสียีงวส่ิทำธิชุนย่ีคส่ด็ท้ำายี

ประสบัการท่ด็ลองอื�นท่ำาให้ด้็ฉัิันร้ว้า่
พระผ่้เ้ป็นเจา้ท่รงอย้ที่่�นั�นเพื�อด็ฉัิัน  
เมีื�อด็ฉัิันท่อ้แท่ห้้รอืบัน่ห้ลายเรื�อง  
ด็ฉัิันร้ว้า่พระผ่้เ้ป็นเจา้ท่รงอย้ท่่ี�นั�น
เสมีอ

  ด็ฉัิันร้ว้า่ด็ฉัิันจะได็พ้บัอลเิซียอกี
ครั �ง และความีจรงินั�นยงัคงท่ำาให้ด้็ฉัิัน
กบััสามีเีปี� ยมีด็ว้ยปีติอินัลกึซึ �ง  ◼



              ดิฉัันเคยคดิ็เสมีอวา่ติวัเองเป็นคนสุขภาพด็ ีด็ฉัิันจงึ
ติกใจเมีื�อติื�นเช้าวนัห้นึ�งและร้สึ้กเห้มีอืนอกถึก้บับีัแรง

มีากจนแท่บัจะระเบัดิ็ ด็ฉัิันถึก้นำาติวัส่งโรงพยาบัาลท่นัท่ ี
แติห่้ลงัจากติรวจห้ลายชั�วโมีง แพท่ย์ ไมีพ่บัปัญ่ห้า พวกเขา
ส่งด็ฉัิันกลบัับัา้นท่ั �งท่ี�ด็ฉัิันยังร้สึ้กปวด็จนท่นไมี่ไห้ว ความี
ท่รมีานนานเจ็ด็เด็อืนของการไปพบัแพท่ยต์ิามีนัด็ การอย้่
โรงพยาบัาล และความีเจ็บัปวด็ท่ี�สุด็เท่า่ท่ี�ด็ฉัิันเคยร้สึ้กใน
ชีวติิจงึเริ�มีขึ �น

  ด็ฉัิันเริ�มีซึมีเศรา้ ด็ฉัิันติอ้งพกัการเรยีนมีห้าวทิ่ยาลยั
และยา้ยกลบััไปอย้กั่บัพอ่แมี ่ด็ฉัิันไมีส่ามีารถึออกไปกบัั
เพื�อนๆ ได็ ้เจ็บัเกนิกวา่จะท่ำางานอด็เิรกใด็ๆ ด็ฉัิันร้สึ้กวา่ท่กุ
อยา่งท่ี�ด็ฉัิันสนใจ—ความีมีุง่มีาด็ปรารถึนาของด็ฉัิัน  
ความีสัมีพนัธีข์องด็ฉัิัน พรสวรรคข์องด็ฉัิัน—พงัท่ลาย  
และติอนนี�ชิ �นส่วนคนเด็มิีของด็ฉัิันด็เ้ห้มีอืนจะกลบััมีา
เห้มีอืนเด็มิีไมี่ได็ ้และด็ฉัิันเริ�มีสงสัยวา่พระบัดิ็าบันสวรรค์
ท่รงยอมีให้สิ้�งนี�เกดิ็กบััด็ฉัิันได็อ้ยา่งไร? พระองค์ ไมีท่่รงรกั
ด็ฉัิันห้รอื?

  ห้ลงัจากไปพบัแพท่ยต์ิามีนัด็อกีครั �งด็ว้ยความีผ่ดิ็ห้วงั 
และความีเจ็บัปวด็ ท่ั �งห้มีด็ท่ี�ด็ฉัิันอยากท่ำาคอืขด็ติวัเป็น 
ล้กบัอลแลว้รอ้งไห้ ้แติเ่มีื�อกลบััถึงึบัา้น ด็ฉัิันเห็้นของ 

แปลกติาอย้น่อกชานบัา้น เป็นกลอ่งรองเท่า้เกา่ๆ ขาด็ๆ  
มีกีระด็าษเท่ปแปะทั่บัและจ่าห้น้าถึึงด็ฉัิัน

  จด็ห้มีายบันกลอ่งเผ่ยให้ร้้ว้า่พสัด็มุีาจากเพื�อนคนห้นึ�ง
ของด็ฉัิัน เธีอได็ย้นิวา่ด็ฉัิันป่วยและติอ้งการให้ก้ำาลังใจ เมีื�อ
เปิด็กลอ่งด็ฉัิันพบัโฟ็มีสังเคราะห้ชิ์ �นเล็กๆ เต็ิมีกลอ่ง มีนั
เป็นจิ�กซอวที์่�ท่ำาให้ด้็ฉัิันโด็ยเฉัพาะ

  ขณ์ะติอ่จิ�กซอว ์ด็ฉัิันเริ�มีรอ้งไห้ ้จิ�กซอวต์ิอ่เป็นชื�อของ
ด็ฉัิัน ห้อ้มีล้อมีไปด็ว้ยขอ้ความีแสด็งความีรกัและกำาลงัใจ
 ด็ฉัิันร้สึ้กวา่ชิ �นส่วนที่�กระจดั็พลดั็พรายของติวัด็ฉัิันติอน
นี�ถ้ึกติอ่เขา้ด็ว้ยกนัขณ์ะด็ฉัิันประกอบัภาพที่�เป็นของขวญั่
จากเพื�อน

  ไมีน่านติอ่มีา ด็ฉัิันเริ�มีกนิยาลด็อาการและช่วยแพท่ย์
ท่ำาการวนิิจฉััย ด็ฉัิันมีอีาการที่�เป็นกนัน้อยมีากแติร่กัษาได็ ้
และด็ฉัิันกลับัมีาใช้ชีวติิได็ต้ิามีปกติเิมีื�อได็ย้าถ้ึกโรค

  แมีร้า่งกายจะห้ายด็ ีแติด่็ฉัิันร้ว้า่ด็ฉัิันจะไมีม่ีวีนัลมืีสิ�งท่ี�
ได็เ้รยีนร้ ้เพราะของขวญั่ที่�น่ารกัของเพื�อน ด็ฉัิันจงึร้ว้า่เธีอ
รกัด็ฉัิันและร้ว้า่พระบัดิ็าบันสวรรค์ ไมีท่่รงลมืีด็ฉัิัน ห้ลัง
จากร้สึ้กกระจดั็พลดั็พรายนานห้ลายเด็อืน เพราะความีมีี
นำ �าใจของเพื�อนและความีรกัของพระบัดิ็าในสวรรค ์ด็ฉัิันจงึ
ห้ายเป็นปกติอิกีครั �ง  ◼

 พรืะองคท์่รืงต่่อดิฉนัเข�าด�วยกนั
   อลี่ายนา ดนัน,์  รัืฐยท้่าห์ สู้หรัืฐอเม่ริืกา

   เพ่�อนของดิฉัิันไดิย้นิว่า่ดิฉัิันป่ว่ยจงึส่ังจิ�กซอว่ท์ี�เขาทำาให้้ 
ดิฉัิันโดิยเฉัพาะ
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     หลายปีกอ่น ผ่มีได็ร้บััห้นังสือเลม่ี
สีนำ �าเงินมีตีิวัห้นังสือสีท่องอย้่

บันปกจากผ้้่สอนศาสนาท่ี�รบััใช้บัรเิวณ์
ฐานท่พัท่ี�ผ่มีกำาลงัฝึึกงานในกองท่พั
เรอืสห้รฐั

  เมีื�อผ่มีเริ�มีอา่น มีคีนบัอกผ่มีวา่มีนั
ไมีจ่รงิเพราะลอกมีาจากพระคมัีภรี์
ไบัเบัลิ นี�ท่ำาให้ผ้่มีสงสัยความีจรงิของ
ห้นังสือ แติผ่่มียงัเก็บัไว ้ผ่มีอ่านนิด็
เด็ยีว ใส่ไวก้น้ถึงุผ่า้ใบั แลว้ลมืีสนิท่

  ปีกวา่ติอ่มีา ผ่มีติดั็สินใจท่ำาความี
สะอาด็ถึงุผ่า้ ผ่มีพบัห้นังสือเลม่ีนั�น
แติ่ไมีส่นใจจะอา่นอกี ผ่มีจึงโยนท่ิ �ง  
แติผ่่า่นมีาได็พ้กัห้นึ�ง ผ่มีอยากร้ม้ีาก
ขึ �นวา่อะไรอย้่ ในห้นังสือเล่มีสีนำ �าเงนิติวั

 “คุณมี่หนงัสืู้อเล่ี่ม่สีู้นำ�าเงิน 
ต่วัหนงัสืู้อสีู้ท่องหรืือเปล่ี่า?”
   ไม่เคิลี่ เจัคอบสู้นั,  รัืฐออริืกอน สู้หรัืฐอเม่ริืกา

   ห้ลงัจากโยนห้นังส่ัอทิ �งไดิพ้กัห้นึ�ง  
ผู้ม่อยากรี้ว้่า่อะไรีอย้่ ในนั�น
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ห้นังสือสีท่อง ติอนนี�ผ่มีเชื�อวา่ความี
ร้สึ้กนี�มีาจากพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธิี�  
“ซึ�งนำาให้ท้่ำาด็”ี ( ห้ลักคำาสอนและ 
พนัธีสัญ่ญ่า 11:12 )

  ในปี 2005 เพื�อนให้มีค่นห้นึ�งชวน
ผ่มีไปฟังผ่้ส้อนศาสนา ติอนแรกผ่มี
มีคีำาถึามีและสงสัยสิ�งที่�พวกเขาสอน 
แติผ่่้ส้อนศาสนาเชื�อมีั�นและให้้คำาติอบั
ท่ี�ผ่มีเขา้ใจ

  เมีื�อผ่มีติระห้นักวา่ผ่้ส้อนศาสนา
เห้ลา่นี�เห้มีอืนคนที่�ผ่มีเคยพบัเมีื�อ
ห้ลายปีกอ่น ผ่มีจงึถึามีพวกเขาอยา่ง
อยากร้ว้า่ “คณุ์มีหี้นังสือเลม่ีสีนำ �าเงนิ
ติวัห้นังสือสีท่องห้รอืเปล่า?”

  “ครบัั เรามี!ี” ผ่้ส้อนศาสนาคนห้นึ�ง
ติอบั “เรยีกวา่พระคมัีภรีม์ีอรมีอน 

ครบัั!”
  ผ่มีติื�นเติน้ที่�จะมีพีระ

คมัีภรีม์ีอรมีอนอกีครั �ง อัน
ที่�จรงิผ่มีติื�นเติน้มีาก

จนผ่มีอ่านมีากกวา่ห้นึ�งครั �งในเวลาไมี่
ถึึงสองสัปด็าห้!์ เมีื�อผ่มีอา่นและสวด็
ออ้นวอน ผ่มีร้ว้า่นี� เป็นพระวจนะของ
พระผ่้เ้ป็นเจา้

  เอ็ลเด็อรร์เ้บัน ว.ี อลัลิโยด็์
แห้ง่สาวกเจ็ด็สิบัพ้ด็บัางอยา่งใน
การประชุมีให้ญ่่สามีญั่ที่�เชื�อมีโยง
ประสบัการณ์์ของผ่มีกับัพระคมัีภีร์
มีอรมีอนวา่ “ผ่้อ่้านที่� ให้ค้ำามีั�นสัญ่ญ่า
วา่จะศึกษา [พระคมัีภรีม์ีอรมีอน] 
อยา่งจรงิใจด็ว้ยวญิ่ญ่าณ์แห้ง่การสวด็
ออ้นวอนจะไมีเ่พยีงเรยีนร้เ้กี�ยวกบััพระ
ครสิติเ์ท่่านั�น แติจ่ะเรยีนร้ ้จาก  พระ
ครสิติด์็ว้ย—โด็ยเฉัพาะอยา่งยิ�งถึา้
พวกเขาติดั็สินใจที่�จะ ‘ลองอานุภาพ
แห้ง่พระวจนะ’ [ แอลมีา 32:5 ] และ
ไมีด่็ว่นปฏิเิสธีเพราะความีไมีเ่ชื�อด็ว้ย
อคติจิากสิ�งที่�คนอื�นพ้ด็เกี�ยวกบััเรื�องท่ี�
พวกเขาไมีเ่คยอ่าน” 1 

  การอา่นพระคมัีภรีม์ีอรมีอน การ
สวด็ออ้นวอน และการวางใจพระ
วญิ่ญ่าณ์ท่ำาให้ผ้่มีเห็้นสิ�งสำาคญั่ยิ�งเกดิ็
ขึ �นในชีวติิผ่มี ◼

    อ้างองิ
    1.   รเ้บัน ว.ี อลัลิโยด็,์ “คน้พบัด็ว้ยพลงัของพระ

คมัีภรีม์ีอรมีอน,” เลยีโฮีนา,  พ.ย. 2019, 37.
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     สู้มียัเป็นเด็็กอย้่ ในชนบัท่ของ
ไท่เป ไติห้้วนั ผ่มีไมีเ่คยร้เ้กี�ยว

กบััผ่้ส้อนศาสนา ด็ว้ยเห้ตินีุ�ครั �งแรก
ท่ี�ผ่มีติดิ็ติอ่กับัพวกเขา ผ่มีจึงอยากร้้
ขา่วสารของพวกเขา เรยีนได็้ ไมีน่าน
ผ่มีก็อยากท่ำาติามีคำาสอนของพวกเขา
และนำาพระกิติติคิณุ์มีาปฏิบิัตัิิ ในชีวติิ 
ผ่มีร้สึ้กวา่นี� เป็นวธีิีท่ี�ผ่มีจะพบัวา่มีพีระ
ผ่้เ้ป็นเจา้จรงิห้รอืไม่ี

  ผ่มีเรยีนพระกิติติคิณุ์และพระ
บััญ่ญ่ตัิทิ่ี�พวกเขาสอนภายในห้นึ�ง
เด็อืนกอ่นบัพัติศิมีา สันติสุิขเกดิ็กบัั
ผ่มีผ่า่นการสวด็อ้อนวอน ผ่มีได็ร้บัั
การเปิด็เผ่ยส่วนติวัจากการศึกษาพระ
คมัีภรี ์และผ่มีไมีเ่คยขาด็การประชมุี
ของศาสนจกัร ผ่มีติดั็สินใจวา่ผ่มีควร
รบัับััพติศิมีา

  ความีท้่าท่ายครั �งให้ญ่ท่่ี�สุด็ท่ี�ผ่มี
ประสบัเวลานั�นคอืปัญ่ห้าท่ี�เกดิ็ขึ �น
ในความีสัมีพนัธีข์องผ่มีกับัเพื�อนบัาง
คนเพราะพวกเขาไม่ีเห็้นด็ว้ยท่ี�ผ่มี
เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบััศาสนจกัร ผ่มีสวด็
ออ้นวอนมีากเกี�ยวกบััปัญ่ห้าเห้ลา่นี� 
แติค่วามีสัมีพนัธีข์องเรามีแีติจ่ะแยล่ง

  ผ่มีชวนเพื�อนๆ มีาบัพัติศิมีา แติ่
พวกเขาไมีส่นใจคำาชวนของผ่มี ผ่มี 
ไมีท่่ราบัจะท่ำาอย่างไรด็ ีกอ่นบัพัติศิ
มีา ผ่มีนั�งอย้ค่นเด็ยีวบันโซฟ็าในห้อ้ง
โถึงของโบัสถึ ์พลางสวด็ออ้นวอนขอ
ให้เ้พื�อนๆ ปรากฏิติวัอย่างน่าอัศจรรย์
เพื�อผ่มีจะได็บ้ัอกพวกเขาเกี�ยวกบััการ
เปลี�ยนแปลงในท่างด็ที่ี�ผ่มีท่ำาในชีวติิ

จุัดปรืะสู้งคข์องบพัติ่ศม่าของผม่
ฮงเหร่ืยธิง, เมื่องนิวไท่เป ไต่�หวนั

ก่อนบัพติศิม่า ผู้ม่นั�งอย้่คนเดิยีว่และสัว่ดิอ้อนว่อน
ขอให้้เพ่�อนๆ ปรีากฏิติวั่อย่างน่าอัศจรีรีย์

ผ่มี และพิส้จน์ให้พ้วกเขาเห็้นวา่ผ่มี
ติดั็สินใจถ้ึกติอ้งโด็ยรบัับัพัติศิมีา

  เพื�อนๆ ไม่ีปรากฏิติวั แติข่ณ์ะผ่มี
ระบัายความีในใจติอ่พระผ่้เ้ป็นเจา้  
ผ่มีร้สึ้กบัางอยา่ง ณ์ จดุ็นั�น ผ่มีร้สึ้ก
ถึงึความีรกัอันยิ�งให้ญ่่จากพระบัดิ็าบัน
สวรรค ์ผ่มีร้ว้า่พระองคท์่รงอย้ที่่�นั�น
และท่รงฟังคำาสวด็ออ้นวอนของผ่มี
จรงิๆ

  เด็มิีที่ผ่มีอยากรบัับัพัติศิมีาเพยีง
เพราะสิ�งอศัจรรยทั์่ �งห้มีด็ที่�เกดิ็ขึ �นใน
ชีวติิผ่มี แติต่ิอนนั�นเองที่�ผ่มีเขา้ใจจดุ็

ประสงคข์องบัพัติศิมีาของผ่มี
  ความีร้สึ้กที่�ผ่มีได็ร้บััเห้มีอืนเป็น

สุรเสียงของพระเจา้ติรสัอยา่งอ่อน
โยนกบััผ่มีโด็ยติรงวา่ “เจา้ไมีจ่ำาเป็น
ติอ้งพส้ิจน์อะไรกบััใคร เจา้เพยีงติอ้ง
พส้ิจน์ติอ่เราวา่เจา้เต็ิมีใจมีาห้าเราและ
ซื�อสัติยต์ิอ่พระกติิติคิณุ์ของเราติลอด็
ชีวติิที่�เห้ลอืของเจา้”  ◼
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เราจิะประสบเด็ชุาน่ภาพการ
รักษาของพระคริสต์ได้็อยี�างไร?3   นีไฟ็ 17–19

การสนทำนา
•  ถึ้าท่่านอย้่ ในบัรรด็าชาว

นีไฟ็ ท่่านจะท่้ลขอให้้
พระผ่้้ช่วยให้้รอด็ท่รง
รกัษาอะไร? ท่่านจะท่้ล
พระองคว์า่อย่างไร?

•  ท่่านจะมีาห้าพระครสิติ์
เห้มีือนชาวนีไฟ็และ
ประสบัความีรกัและ
เด็ชานุภาพการรกัษา
ของพระองค์ ในชีวติิท่่าน
ได็อ้ย่างไร?

•  ท่่านเคยร้สึ้กถึึงความีรกั
ของพระผ่้้ช่วยให้้รอด็
เมีื�อใด็? ท่่านร้สึ้กถึึงความี
รกันั�นอย่างไร?

  กา
รืรื
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า  

โด
ย 

เจั
. เ

คิรื
ก 

รืช
ารื

ดสู้

 (28 กนัยายน–11 ตุ่ลี่าคม่)

 •   การืข่ม่เหง
ท่างศาสู้นา  
(ด้  3   นีไฟั 1:9 )

 •   ภียัธิรืรืม่ชาติ่
รืะหวา่งความ่
มื่ดสู้าม่วนั  
(ด้  3   นีไฟั 8 )

 •   ความ่
รืะสู้ำ�ารืะสู้าย
ของบ�านเมื่อง  
(ด้  3   นีไฟั 
7:1–4 )

 •   ความ่ชั�วรื�าย
แลี่ะความ่น่า
ชิงชงั (ด้  
 3   นีไฟั 2:3 ; 
 7:7 )

 •   การืแบ่ง
ชนชั�น  
(ด้  3   นีไฟั 
6:10–14 )

 •   สู้งครืาม่ (ด้  
 3   นีไฟั 2:17 )

 การปฏิิบัตศิาสนกจิิของพระคริสต์ต�อชุาวนีไฟ
  เมื่�อพรืะผ้ �ช่วยให�รือดท่รืงปรืากฏิต่่อชาวนีไฟั พรืะองคท์่รืงเชื�อเชิญ่ทุ่กคนที่� “รัืบทุ่กข์
ด�วยปรืะการืใดๆ” ( 3   นีไฟั 17:7 ) ให�ออกม่ารัืบการืรัืกษา พรืะองคมิ์่เพียงเชื�อเชิญ่ชาว
นีไฟัที่�มี่การืท่ดลี่องใหม่่ๆ เท่่านั�น แต่่ท่รืงเชื�อเชิญ่ชาวนีไฟัผ้ �มี่บาดแผลี่ท่ั�งม่องเห็น
แลี่ะม่องไม่่เห็นม่าต่ลี่อดชีวติ่ด�วย พรืะเยซู้คริืสู้ต่ท์่รืงรัืกษา “ทุ่กคน” ( 3 นีไฟั 17:9 ) 
แลี่ะปฏิิบติั่ศาสู้นกิจัต่่อพวกเขา “ที่ลี่ะคน” ( 3 นีไฟั 17:21 )

 การทำด็ลองของชุาวนีไฟ
  มี่ความ่ชุลี่มุ่นวุน่วายหลี่ายท่ศวรืรืษก่อนพรืะเยซู้เสู้ดจ็ัม่า ชาวนีไฟัอดท่นต่่อ:

ใ นการปฏิบิัตัิศิาสนกิจ
ของพระเยซค้รสิติ์
ติอ่ชาวนีไฟ็ พระองค์

ท่รงแสด็งความีรกัยิ�งให้ญ่่
และเด็ชานุภาพการรกัษา
ของพระองคต์ิอ่ทุ่กคนท่ี�มีา
ห้าพระองค ์เราเรยีนร้อ้ะไร
ได็บ้ัา้งจากประสบัการณ์์
ของชาวนีไฟ็กบััพระผ้้่ช่วย
ให้ร้อด็?
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ฉันจิะสวด็อ้อนวอนตามทำี่
พระผู้้้ชุ�วยีให้รอด็ทำรงสอนได้็

อยี�างไร?

อ้างองิ
    1.   ด็ ้เด็วดิ็   เอ. เบัด็นาร,์ “สวด็ออ้นวอน

เสมีอ,” เลยีโฮีนา,  พ.ย. 2008, 54.
     2.   ด็ ้โธีมีสั เอส. มีอนสัน, “เป้าห้มีาย

สามีขอ้ท่ี�นำาท่างท่่าน,” เลยีโฮีนา,  
พ.ย. 2007, 152.

     3.   คำาสัอนของปรีะธีานศาสันจกัรี:  
ฮีาเว่ริีด์ิ ดิบัเบลิย.้ ฮัีนเติอรี ์ (2015), 
230.

 4. Dallin H. Oaks, “The Language of 
Prayer,” Ensign, May 1993, 17.

 5. ด็ ้บัอยด็ ์เค. แพคเกอร,์ “การสวด็
อ้อนวอนและการกระติุน้เติอืน,” 
เลียโฮีนา, พ.ย. 2009, ห้น้า 56.

 3   นีไฟ็ 17–19

 การสนทำนา
  พรืะผ้ �ช่วยให�รือด ศาสู้ดา
พยากรืณ์ แลี่ะอคัรืสู้าวกยคุ
สุู้ดท่�ายสู้อนอะไรือีกเกี�ยว
กบัการืสู้วดอ�อนวอน? คำา
สู้อนเหล่ี่านี�จัะช่วยให�ค ำาสู้วด
อ�อนวอนของท่่านมี่ความ่
หม่ายต่่อท่่านม่ากข่�นได�
อยา่งไรื?

 ภีา
พ

ป
รืะ

กอ
บ

โด
ย 

เจั
.   เ

บ
ธิ 

เจั
พ็

สู้
นั

 (28 กนัยายน–11 ตุ่ลี่าคม่)

ส่ิงทำีพ่ระผู้้้ชุ�วยีให้รอด็ทำรงสอน

สู้วดอ�อนวอนให�ผ้ �อื�น (ด้  3   นีไฟั
 17:14, 17, 21 ; ด้  3   นีไฟั 18:23  ด�วย)

“เฝ� าด้แลี่ะสู้วดอ�อนวอน
เสู้ม่อ” ( 3   นีไฟั 18:15 )

“จังสู้วด
อ�อนวอนใน
ครือบครัืวของ
เจั�า” ( 3   นีไฟั  
18:21 ; ด้  3  
นีไฟั 17:3   
ด�วย)

อยา่เพิ�ม่คำาพด้
ม่ากม่าย  
(ด้  3   นีไฟั 19:24 ;  
ด้  3   นีไฟั 13:7  ด�วย)

“จังสู้วดอ�อนวอน
ต่่อไป” ( 3   นีไฟั  
19:26)

ส่ิงทำีศ่าสด็าพยีากรณ์ ผู้้้หยีัง่ร้้ และ
ผู้้้เปิด็เผู้ยีย่ีคส่ด็ท้ำายีสอน

“การืสู้วดอ�อนวอนให�ผ้ �อื�นด�วยสุู้ดพลี่งัของจิัต่
วญิ่ญ่าณเรืาจัะเพิ�ม่ความ่สู้าม่ารืถิ่ของเรืาในการื

ได�ยนิแลี่ะเอาใจัใสู่้ต่่อสุู้รืเสีู้ยงของพรืะเจั�า” 1 

“ถิ่�าเรืาสู้วดอ�อนวอนด�วยความ่
ต่ั�งใจัจัริืงแลี่ะจัากใจัจัริืง เรืาจัะได�

รัืบพรืที่�จั ำาเป็นแลี่ะความ่ช่วยเหลืี่อ
ที่�ต่�องการืเพื�อปรืะสู้บความ่สู้ำาเร็ืจั

ในการืเดินท่างอนัยากลี่ำาบาก
แลี่ะท่�าท่ายเป็นบางครัื� งนี� ที่�เรืา

เรีืยกวา่ความ่เป็นม่รืรืต่ยั” 2 

“ถิ่�าท่่านจัะ  .   .   .  มี่สู่้วน 
ร่ืวม่ในการืสู้วดอ�อน 

วอนเป็นครือบครัืว
ทุ่กวนั  .   .   .  ท่่านจัะ
ได�รัืบพรืที่�พรืะเจั�า

ท่รืงสู้ญั่ญ่าไว�ใน
การืเลีี่�ยงด้ลี่้กหลี่าน

ที่�ชอบธิรืรืม่” 3 

“คำาสู้วดอ�อนวอน
ของเรืาควรืเรีืยบ
ง่าย ต่รืงไปต่รืง

ม่า แลี่ะจัริืงใจั” 4 

“สู้วดอ�อนวอนบ่อยๆ
 สู้วดอ�อนวอนในความ่

คิด ในใจัท่่าน คุกเข่า
สู้วดอ�อนวอน การืสู้วด
อ�อนวอนเป็นกญุ่แจัให�

ต่วัท่่านไขเข�าสู้วรืรืค ์ 
ลี่้กบิดอย้ด่�านท่่าน” 5 

         เ มืี�อพระครสิติเ์สด็็จ
เยอืนชาวนีไฟ็ 
พระองคท์่รงสวด็ 

ออ้นวอนกับัพวกเขา 11  
ครั �ง พระองคท์่รงสอนพวก 
เขาผ่า่นพระด็ำารสัและ 
แบับัอยา่งของพระองคว์า่ 
พวกเขาควรสวด็อ้อนวอน 
อยา่งไร ศาสด็าพยากรณ์์  
ผ่้ห้้ยั�งร้ ้และผ่้เ้ปิด็เผ่ยยุค
สุด็ท่า้ยยงัคงสอนสิ�งท่ี� 
พระผ้้่ช่วยให้ร้อด็ท่รงสอน 
เกี�ยวกบััการสวด็อ้อนวอน  
ติวัอยา่งมีดี็งันี�:



36 เลีี่ยโฮนา

เรามสี�วนร�วมใน “งานน�าอศัจิรรย์ี” 
ของพระเจ้ิาอยี�างไร?

         เ รื�องห้นึ�งในห้ลายๆ
 เรื�องท่ี�พระผ่้ช่้วย
ให้ร้อด็ท่รงสอน

ชาวนีไฟ็คอืเรื�องการ
รวบัรวมีอสิราเอลและ
ท่รงบัญั่ชาให้พ้วกเขา
ศึกษาพระคมัีภรีแ์ละ
จด็บันัท่กึ เราจะท่ำาติามี
คำาสอนเห้ลา่นี� ได็อ้ย่างไร
ในปัจจุบันั?

           

 3   นีไฟ็ 20–26 

 อ้างองิ
    1.   รสัเซลล ์เอ็มี. เนลสัน “ความีห้วงัอสิราเอล” (การให้ข้อ้คดิ็ท่าง

วญิ่ญ่าณ์สำาห้รบััเยาวชนท่ั�วโลก 3 มีถิึนุายน  2018), 8  HopeofIsrael 
 .ChurchofJesusChrist   .org  .
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 (12–18 ตุ่ลี่าคม่) 

 ค้นหาศาสด็าพยีากรณ์
  พระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ท่รงบัญั่ชาให้ช้าวนีไฟ็ “คน้ห้าศาสด็าพยากรณ์์”  

( 3 นีไฟ็ 23:5 ) เรามีี โอกาสได็ย้นิศาสด็าพยากรณ์์ที่�มีชีีวติิอย้แ่ละ
ผ่้น้ำ าศาสนจกัรท่่านอื�นพ้ด็ในการประชุมีให้ญ่่สามีญั่

    •    ท่่านจะท่ำาอะไรได็บ้ัา้งเพื�อได็ป้ระโยชน์จากการประชุมีให้ญ่่
สามีญั่มีากขึ �น?

    •    การ “คน้ห้าศาสด็าพยากรณ์์” ช่วยเราอย่างไรในการรวบัรวมี
อสิราเอล?

 ร�วมงาน
  พระเยซ้ครสิติท์่รงพยากรณ์์ถึึง “งานน่าอศัจรรย”์ ในยคุ

สุด็ท่า้ย (ด็ ้ 3   นีไฟ็ 21:9 ) งานนั�นคอืการรวบัรวมีอสิราเอล  
ประธีานรสัเซลล์ เอ็มี. เนลสันเรยีกการรวบัรวมีนี�วา่เป็น  
“สิ�งสำาคญั่ท่ี�สุด็ที่�เกดิ็ขึ �นบันแผ่น่ด็นิโลกในปัจจุบันั” และ
กลา่ววา่ “ถึา้ท่่านเลอืก ถึา้ท่่านติอ้งการ ท่า่นสามีารถึเป็น
ส่วนสำาคญั่ของงานนี�” 1 

    •    ท่า่นกับัครอบัครวัจะเรยีนร้ม้ีากขึ �นเกี�ยวกบััการรวบัรวมี
อสิราเอลและมีส่ีวนรว่มีมีากขึ �นได็อ้ยา่งไร?

 จิด็บันทำกึ
  พระเยซท้่รงบัญั่ชาเห้ลา่สาวกชาวนีไฟ็ ให้จ้ด็บันัท่กึคำาสอนของ

พระองคแ์ละคำาพยากรณ์์ของแซมิีวเอลชาวเลมัีน (ด็ ้ 3 นีไฟ็ 23:4, 
6–13 ) ในท่ำานองเด็ยีวกนั เราสามีารถึจด็บันัท่กึประสบัการณ์์ชีวติิ
เราเพื�อช่วยเราและสอนคนอื�นๆ

    •    ท่่านมีปีระสบัการณ์์ท่างวญิ่ญ่าณ์ในอด็ตีิที่� ไมี่ได็บ้ันัท่กึไวห้้รอืไมี?่
    •    ท่่านจะบันัท่กึสิ�งที่�พระผ่้เ้ป็นเจา้ท่รงกำาลงัสอนท่่านได็อ้ยา่งไร?
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เปลีย่ีนใจิเลือ่มใสอยี�างแท้ำจิริง
หมายีความว�าอยี�างไร? 3   นีไฟ็ 27 – 4   นีไฟ็

 การสนทำนา
    •    เปรีืยบเที่ยบความ่สุู้ขของ

ชาวนีไฟัที่�ชอบธิรืรืม่กบั
ความ่ทุ่กขเ์มื่�อพวกเขา
ไม่่ชอบธิรืรืม่ ไต่ร่ืต่รือง
ความ่แต่กต่่างแลี่ะหาวธีิิที่�
ท่่านจัะเปลีี่�ยนใจัเลืี่�อม่ใสู้
พรืะเจั�าม่ากข่�น

    •    ท่่านจัะเลืี่อกหน่�งอยา่งที่�
ท่่านสู้าม่ารืถิ่ปรัืบปรุืงให�ดี
ข่�นในชีวติ่ท่่านได�หรืือไม่่?

    •    สิู้�งเหล่ี่านี�จัะท่ำาให�ท่่าน
สู้นิท่กบัเพื�อนๆ ครือบครัืว  
แลี่ะพรืะเจั�าม่ากข่�นได�
อยา่งไรื? ภีา

พ
ป

รืะ
กอ

บ
โด

ย 
จัอ

ช 
แบ

ลี่ค็

 (19–25 ตุ่ลี่าคม่) 

ความส่ขและความเป็นหน่ึงเด็ยีีวกนั
ชาวนีไฟ็มีีความีสุขและเป็นห้นึ�ง

เด็ยีวกันผ่่านการกระท่ำาท่ี�ชอบัธีรรมีของ
พวกเขา (ด็ ้4 นีไฟ็ 1:2–15)

• พวกเขายุติธิีรรมีและมีีนำ �าใจติอ่กัน
•  พวกเขาท่ำาติามีพระบััญ่ญ่ัติขิองพระ

ครสิติ์
•  พวกเขาอ่อนน้อมีถึ่อมีตินในการอด็

อาห้ารและการสวด็อ้อนวอน

 ความท่ำกข์และการแบ�งแยีก
  น่าเสียด็ายที่�ช่วงเวลาเห้ล่านั�นของความีเป็นห้นึ�ง

เด็ยีวกนัและความีสุขไมีค่งอย้ต่ิลอด็ไป ชาวนีไฟ็ห้ยดุ็ 
เชื�อฟังพระบัญั่ญ่ตัิขิองพระผ่้เ้ป็นเจา้ในท่า้ยท่ี�สุด็  
(ด็ ้ 4 นีไฟ็ 1:24–31 ) ด็ว้ยเห้ตินีุ�:

    •    พวกเขาจึงกลายเป็นคนเห็้นแกต่ิวัและจองห้อง
    •    พวกเขาสรา้งศาสนจกัรของตินเองเพื�อผ่ล

ประโยชน์ท่างการเงนิ
    •    พวกเขาปฏิเิสธีศาสนจกัรของพระครสิติ์

 ห้ลงัจากพระผ่้ช่้วย
ให้ร้อด็ท่รงปรากฏิ
ติอ่ชาวนีไฟ็  

พวกเขาประสบัความีเป็น
ห้นึ�งเด็ยีวกันและสันติสุิข
ราว 200 ปีเพราะพวกเขา  
“เปลี�ยนใจเลื�อมีใสมีาส่้
พระเจา้” ( 4 นีไฟ็ 1:2 )

    มีตีิวัอย่างการกระท่ำาท่ี�
ชอบัธีรรมีอะไรอีกบัา้งของ
ชาวนีไฟ็? ท่า่นสามีารถึอ่าน  
 4 นีไฟ็ 1:2–15  และเติมิี
ติวัอยา่งท่ี�พบัเพิ�มีลงใน
ช่องวา่ง:
    •    __________________

__________________
__________________
__________________

    •    __________________
__________________
__________________
__________________
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 โด็ยี อธิการ 
ด็นี เอม็. เด็วสี

  ที่�ปร่ืกษาที่�หน่�ง
ในฝ่ายอธิิการื
ควบคุม่

พรีะว่ญิญาณของพรีะเจา้อย้่ ในอาคารีปรีะชื่มุ่ของเรีาและจะทรีง
ดิลใจเรีาขณะที�เรีาปรีะพฤติติินดิว้่ยคว่าม่คารีว่ะติอ่พรีะองค์

อาคารประชมุี— 
 สถึานท่ี�  แห้ง่  
ความีคารวะ   
และ การนมีสัการ 

          เพื�อนรว่มีงานท่ี�ซื�อสัติยค์นห้นึ�งเคยเลา่ประสบัการณ์์ให้ข้้าพเจา้ฟังเมีื�อเขาท่ำางาน
มีอบัห้มีายให้เ้ก็บัเกา้อี �และเก็บักวาด็ท่ำาความีสะอาด็ศน้ยส์เติคห้ลงัการประชุมีให้ญ่่
สเติค ห้ลงัจากท่ำาห้น้าท่ี�เห้ลา่นี� ได็ ้30 นาที่ เขาพบัวา่เขาเป็นคนสุด็ท่า้ยที่�ยงัอย้่ ใน
อาคาร แท่นท่ี�จะร้สึ้กวา่อย้ค่นเด็ยีวแลว้ติอ้งรบีัออกไป เขากลับัสังเกติวา่ความีร้สึ้ก
สงบัแบับัเด็ยีวกบััท่ี�เขาร้สึ้กระห้วา่งการประชุมีให้ญ่่ยงัอย้ก่บััเขาและเพิ�มีขึ �นด็ว้ยซำ �า

  เมีื�อเขาท่ำางานมีอบัห้มีายเสรจ็เรยีบัรอ้ยและออกจากอาคารประชมุี เขาเจอ
สมีาชิกคนห้นึ�งท่ี�ด็เ้ห้มีอืนจะจอ้งมีองเขาติาไม่ีกะพรบิั โด็ยท่ราบัด็วีา่เพื�อนขา้พเจา้
ท่ำาอะไรมีา สมีาชิกคนนี�จงึจบััมีอืเขาและพ้ด็วา่ “บัราเด็อร ์พระเจา้ท่รงเห็้นสิ�งเล็กๆ  
น้อยๆ เห้ลา่นี�ท่ี�คณุ์ท่ำาให้พ้ระองค ์ พระองคท์่อด็พระเนติรลงมีาและยิ �มีให้ก้บััสิ�ง
เห้ลา่นั�น”

  ห้ลายปีติอ่มีาขณ์ะรบััใช้เป็นอธีกิาร เพื�อนคนเด็ยีวกนันี�พบัวา่ติวัเขาอย้ค่นเด็ยีว
อกีครั �งในอาคารประชมุีวอรด์็ของเขา ห้ลังจากปิด็ไฟ็ ในห้อ้งนมีสัการ เขาอย้ต่ิอ่คร้่
ห้นึ�งขณ์ะแสงจนัท่รส่์องผ่า่นห้น้าติา่งมีายงัแท่่นพ้ด็

  เขาเกดิ็ความีร้สึ้กสงบัท่ี�คุน้เคยอกีครั �ง เขานั�งลงใกล้ด็า้นห้น้าของห้อ้งนมีสัการ
และใครค่รวญ่ช่วงเวลาศักด็ิ�สิท่ธีิ�นับัครั �งไม่ีถ้ึวนที่�เขาเคยประสบัในห้อ้งนั�น—ห้ลาย
ครั �งเขาเห็้นปุโรห้ติิฉีักขนมีปังท่ี� โติะ๊ศีลระลึก ห้ลายครั �งเขาร้สึ้กวา่พระวญิ่ญ่าณ์
ศักด็ิ�สิท่ธีิ�สถึติิกบััเขาขณ์ะเขาพด้็ที่�การประชุมีให้ญ่่วอรด์็ พธีิีบัพัติศิมีาที่�เขาด็ำาเนิน
การประชมุี เพลงไพเราะของคณ์ะนักรอ้งประสานเสียงที่�เขาได็ย้นิ และประจักษ์
พยานมีากมีายจากสมีาชิกวอรด์็ที่�ท่ำาให้เ้ขาซาบัซึ�งใจอยา่งยิ�ง ขณ์ะนั�งอย้ค่นเด็ยีวใน
ห้อ้งนมีสัการมีดื็ๆ ห้อ้งนั�น เขาร้สึ้กวา่ประสบัการณ์์เห้ลา่นี�มีผี่ลติอ่ชีวติิเขาและชีวติิ
ของสมีาชิกวอรด์็อย่างลน้เห้ลอื เขากม้ีศีรษะด็ว้ยความีสำานึกคณุ์อยา่งสุด็ซึ �ง

  เพื�อนขา้พเจา้ได็ร้บััการสอนอยา่งฉัลาด็และถ้ึกติอ้งวา่สถึานศักด็ิ�สิท่ธิี�ที่�สุด็บัน
แผ่น่ด็นิโลกคอืพระวหิ้ารและบัา้น แติป่ระสบัการณ์์สองครั �งข้างติน้ท่ำาให้เ้ขาเขา้ใจ
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ความีศักด็ิ�สิท่ธิี�ของอาคารประชมุีของเราเช่น
กัน เพราะอุท่ิศโด็ยผ่้้มีีอำานาจฐานะปุ โรหิ้ติ  
อาคารประชุมีเห้ลา่นี�จงึกลายเป็นสถึานท่ี�ซึ�ง
พระเจา้ท่รงห้ลั�งเท่การเปิด็เผ่ยบันผ่้ค้นของ
พระองคแ์ละซึ�ง “พลงัอำานาจของความีเป็น
เห้มีอืนพระผ้้่เป็นเจา้จงึแสด็งให้ป้ระจักษ์” 
ผ่า่นศาสนพธีิีท่ี�เกดิ็ขึ �นท่ี�นั�น (ด็ ้ ห้ลกัคำาสอน
และพนัธีสัญ่ญ่า 84:20 )

  อาคารประชมุีรวมีกบัับัา้นท่ำาให้เ้กดิ็ปีติทิ่ี�
สัญ่ญ่าไวว้า่วสุิท่ธิีชนท่ี�ซื�อสัติยจ์ะได็ป้ระสบัใน
วนัสะบัาโติ อาคารประชมุีกลายเป็นสถึานท่ี�
ท่ำาให้้ ใจของสมีาชิกท่ี�มีานมีสัการเป็นห้มี้ค่ณ์ะ  
“ผ่ก้พนักนัไว้ ในความีเป็นห้นึ�งเด็ยีวและใน
ความีรกัท่ี�มีตีิอ่กัน” (  โมีไซยาห้ ์18:21 ) และ
ติอ่พระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ เพื�อให้เ้ราแสด็งความี
สำานึกคณุ์และเคารพอยา่งเห้มีาะสมีติอ่การ
ห้ลั�งเท่พรท่างวญิ่ญ่าณ์ท่ี�มีาถึงึเราผ่า่นอาคาร
ประชมุีของเรา เราควรเขา้ไป ในสถึานนมีสัการ
เห้ล่านี�ด็ว้ยเจติคติขิองความีคารวะอย่างลกึซึ �ง
และจรงิใจ

    ความหมายีของความคารวะ
  ในวฒันธีรรมีปัจจบุันัของศาสนจกัร คำาวา่ คว่าม่คารีว่ะ  กลายเป็นคำา

ท่ี�มีคีวามีห้มีายเห้มีอืนกบััคำาวา่ เงยีบ  แมีเ้สียงแผ่ว่เบัาเห้มีาะกบััห้อ้ง
นมีสัการของเราอยา่งยิ�ง แติม่ีมุีมีองจำากดั็เช่นนี�ของความีเคารพไม่ีได็้
ให้้ความีห้มีายครบัถึว้นของคำาด็งักลา่ว คว่าม่คารีว่ะ  เขยีนติามีคำากรยิา
ภาษาลาตินิ  revereri   ซึ�งห้มีายถึึง “ยำาเกรง” 1  เราจะห้าคำามีาบัรรยายความี
ร้สึ้กของจติิวญิ่ญ่าณ์เราได็อ้ยา่งลกึซึ �งมีากขึ �นเมีื�อเราติรกึติรองสิ�งท่ี�พระ
ผ่้ช่้วยให้ร้อด็ท่รงท่ำาเพื�อเราได็ห้้รอืไมี?่

  ขา้พเจา้นึกถึึงเนื�อรอ้งของเพลงสวด็ไพเราะที่�เรารอ้งขณ์ะอย้่ ในห้อ้ง
นมีสัการ: “ฉัันเฝ้ึาพศิวงติอ่ความีรกัพระเยซใ้ห้ฉั้ัน” 2  ความีร้สึ้กสำานึก
คณุ์อยา่งสุด็ซึ �ง การสรรเสรญิ่ และความีพศิวงเป็นเนื�อแท่ข้องความี
คารวะ และบัอกเป็นนัยให้เ้ราห้ลีกเลี�ยงรป้แบับัภาษาห้รอืพฤติกิรรมีท่ี�
อาจท่ำาให้ค้วามีร้สึ้กเห้ลา่นั�นในติวัเราห้รอืผ่้อื้�นลด็ลง

    อาคารประชุ่มและวนัสะบาโต
  จากการเปิด็เผ่ยยคุปัจจบุันั เราร้ว้า่ส่วนสำาคญั่ของการนมีสัการในวนั

สะบัาโติคอื “ ไปยงับัา้นแห้ง่การสวด็ออ้นวอนและถึวายศีลระลึก [ของ
เรา] ในวนัศักด็ิ�สิท่ธิี� [ของพระเจา้]” ( ห้ลกัคำาสอนและพันธีสัญ่ญ่า 59:9 ) 
“บัา้นแห้ง่การสวด็ออ้นวอน” ที่�เราไปรวมีกันในวนัสะบัาโติคอือาคาร
ประชมุีศักด็ิ�สิท่ธิี�ของเรา
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  ประธีานรสัเซลล ์เอ็มี. เนลสันได็ช่้วยให้เ้ราเขา้ใจความีเกี�ยวขอ้ง 
ระห้วา่งความีคารวะติอ่พระผ่้ช่้วยให้ร้อด็กบััความีร้สึ้กท่ี�เรามีตีิอ่วนัสะบัา
โติด็ขีึ �น ประธีานเนลสันเลา่ประสบัการณ์์ของท่า่นเองเมีื�อพ้ด็ถึึงการให้้
เกยีรติวินัสะบัาโติด็งันี� “ขา้พเจา้เรยีนร้จ้ากพระคมัีภรีว์า่ความีประพฤติิ
และเจติคติขิองข้าพเจา้เกี�ยวกบััวนัสะบัาโตินั�นเป็น ห้ม่ายสัำาคญั  
ระห้วา่งขา้พเจา้กบััพระบัดิ็า” 3 

  ความีประพฤติแิละเจติคติขิองเราเกี�ยวกบััวนัสะบัาโติเป็นห้มีาย
สำาคญั่ของความีภักด็ตีิอ่พระเจา้ฉัันใด็ ความีประพฤติ ิเจติคติ ิและแมี้
กระท่ั�งรป้แบับัการแติง่กายของเราขณ์ะอย้่ ในบัา้นแห้ง่การสวด็ออ้นวอน
ของพระองคจ์ะบ่ังบัอกระด็บััความีคารวะท่ี�เราร้สึ้กติอ่พระผ่้ช่้วยให้ร้อด็
ฉัันนั�น

    อาคารประชุ่มและศาสนพธีิ
  เอ็ลเด็อรเ์จฟ็ฟ็รยี ์  อาร.์ ฮีอลแลนด็แ์ห้ง่โควรมัีอคัรสาวกสิบัสองได็้

ขยายความีเขา้ใจของเราในเรื�องนี� โด็ยประกาศวา่
  “นอกจากจัด็สรรเวลาให้ก้บััการสอนพระกิติติคิณุ์ที่�มีบีัา้นเป็น

ศน้ยก์ลางมีากขึ �นแลว้ พธิีวีนัอาท่ติิยท์่ี�ปรบััให้มีข่องเรา  .   .   .  เน้นยำ �าวา่
ศีลระลกึแห้ง่พระกระยาห้ารของพระเจา้เป็นจดุ็โฟ็กสัอันศักด็ิ�สิท่ธิี�ของ
ประสบัการณ์์นมัีสการประจำาสัปด็าห์้ของเราเช่นกัน เราพงึจด็จำาเป็น
ส่วนติวัเท่า่ท่ี�จะจด็จำาได็ว้า่พระครสิติสิ์�นพระชนมีจ์ากพระท่ยัที่�แติก
สลายโด็ยท่รงแบักรบัับัาปและโท่มีนัสของครอบัครวัมีนุษยทั์่ �งปวงแติ่
เพยีงผ่้เ้ด็ยีว

  “เนื�องจากเรากอ่ให้เ้กิด็ภาระอนัถึึงแกค่วามี
ติายนั�น เราจึงติอ้งเคารพช่วงเวลาเช่นนั�น” 4 

  สำาคญั่ที่�ติอ้งจด็จำาวา่สถึานที่�ซึ�งกำาห้นด็ไว้
สำาห้รบััช่วงเวลาสำาคญั่ที่�สุด็นี�ของการเคารพ
พระผ่้ช่้วยให้ร้อด็คอืห้อ้งนมีสัการในอาคาร
ประชุมี นอกจากความีคารวะที่�เราร้สึ้กระห้วา่ง
ศาสนพธีิีศีลระลึกประจำาสัปด็าห้แ์ล้ว ความี
ร้สึ้กคารวะและความีเคารพของเราเพิ�มีขึ �น
ด็ว้ยเมีื�อเราพจิารณ์าศาสนพธีิีฐานะปุโรห้ติิ
และพรอื�นๆ ที่�ด็ำาเนินในอาคารประชมุี รวมีถึงึ
การติั �งชื�อและให้พ้รเด็็ก บัพัติศิมีาและการ
ยนืยนั การแติง่ติั �งฐานะปุโรหิ้ติ และการวางมืีอ
มีอบัห้น้าที่�สำาห้รบััการเรยีกติา่งๆ ศาสนพธิีแีละ
พรแติล่ะอยา่งนี�สามีารถึนำาการห้ลั�งเท่พระ
วญิ่ญ่าณ์ศักด็ิ�สิท่ธิี�มีาด็ว้ยถึา้ผ่้ม้ีส่ีวนรว่มีและผ่้้
เขา้รว่มีประชุมีมีาด็ว้ยเจติคติขิองความีคารวะ

    อาคารประชุ่มและการนมสัการ
  วนัสะบัาโติให้้ โอกาสเราได็น้มีสัการพระเจา้

ระห้วา่งศึกษาที่�บัา้นและระห้วา่งการประชมุี
ศีลระลึกและการประชุมีอื�นๆ ติั �งแติย่คุแรกสุด็
ของศาสนจกัร วสุิท่ธีชินมีคีวามีสุขกบััการมีา
พบัปะกนัและสรา้งความีสัมีพนัธีฉั์ันพี�น้อง  
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อาคารประชมุีของเราถึก้ออกแบับัให้ม้ีพีื �นท่ี�
รองรบัักจิกรรมีเช่นนั�นระห้วา่งสัปด็าห้ ์เราติอ้ง
ไมีม่ีองขา้มีจุด็ประสงคเ์บัื �องติน้ของสิ�งอำานวย
ความีสะด็วกเห้ลา่นี�ซึ�งก็คอืเป็นสถึานนมีสัการ

  การนมีสัการและความีคารวะเกี�ยวขอ้งกนั
มีาก “เมีื�อเรานมัีสการพระผ่้เ้ป็นเจา้ เราเขา้เฝ้ึา
พระองคด์็ว้ยความีรกั ความีถึอ่มีติน และความี
เคารพเท่ดิ็ท่น้ เรายอมีรบััพระองคเ์ป็นกษัติรยิ์
ผ่้ท้่รงอำานาจ พระผ้้่สรา้งจกัรวาล และพระบัดิ็า
ผ่้ท้่รงเปี� ยมีด็ว้ยความีรกัอยา่งห้าท่ี�สุด็มีิได็”้ 5 

  ด็ว้ยเห้ตินีุ�จดุ็ประสงคส์ำาคญั่นี�ของการ
นมีสัการจึงควรมีผี่ลติอ่ความีประพฤติขิองเรา
ในอาคารประชมุีแมีเ้มีื�อเราเขา้รว่มีกจิกรรมี
ท่างสังคมีห้รอืนันท่นาการ เราควรด็แ้ลอาคาร
ประชมุีเป็นอยา่งด็เีพื�อลด็ความีไมีเ่ป็นระเบัยีบั  
ขยะ ห้รอืความีเสียห้ายติอ่ส่วนใด็ก็ติามีอัน

เนื�องจากกจิกรรมีศาสนจกัร และควรท่ำาความีสะอาด็ห้รอืซ่อมีท่นัท่ี ใน
กรณี์เกิด็ความีเสียห้าย

  เราจะสอนให้เ้ด็็กและเยาวชนแสด็งความีคารวะและด็แ้ลอาคาร
ประชมุีไม่ีเฉัพาะการประชมุีวนัอาท่ติิยเ์ท่่านั�น การมีส่ีวนรว่มีของสมีาชิก
ในการท่ำาความีสะอาด็อาคารประชมุี—โด็ยเฉัพาะอยา่งยิ�งการมีส่ีวนรว่มี
ของบัดิ็ามีารด็าและบัตุิร—เป็นวธีิีพฒันาความีคารวะติอ่สถึานศักด็ิ�สิท่ธีิ�
ของเราได็เ้ป็นอยา่งด็ ีติามีที่�เห็้นจากประสบัการณ์์ของเพื�อนขา้พเจา้ใน
การเก็บักวาด็ท่ำาความีสะอาด็ศน้ยส์เติคห้ลงัการประชุมีให้ญ่่สเติค การ
ด็แ้ลอาคารประชมุีเป็นวธีิีนมีสัการวธีิีห้นึ�งและอัญ่เชิญ่พระวญิ่ญ่าณ์ของ
พระเจา้

    อาคารประชุ่มและพระผู้้้ชุ�วยีให้รอด็
  ภายใติก้ารกำากบััด็แ้ลของประธีานเนลสัน เราพยายามีมีากเพื�อให้้

แน่ใจวา่ไมีม่ีกีารติดั็ชื�อพระเยซค้รสิติอ์อกเมีื�อเราพ้ด็ถึงึศาสนจกัรของ
พระองค ์ในท่ำานองเด็ยีวกนั เราติอ้งไมีย่อมีให้น้ำาพระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ออก
จากศน้ยก์ลางการนมีสัการของเรา—รวมีทั่�งสถึานนมีสัการของเราด็ว้ย
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  เราคุน้ชินกบััการเรยีกพระวหิ้ารวา่เป็นพระ
นิเวศน์ของพระเจา้ซึ�งเป็นชื�อเรยีกท่ี�ถึก้ติอ้ง
และสำาคญั่ แติเ่ราอาจลืมีไปวา่อาคารประชมุี
แติล่ะแห้ง่ของเราอุทิ่ศโด็ยผ่้ม้ีอีำานาจฐานะ
ปุโรหิ้ติให้เ้ป็นสถึานท่ี�ซึ�งพระวญิ่ญ่าณ์ของ
พระเจา้สถิึติอย้แ่ละท่ี�ลก้ๆ ของพระผ่้เ้ป็นเจา้— 
ท่ั �งคนในและคนนอกศาสนจกัร—จะได็ม้ีา  
“ส่้ความีร้ถ้ึงึพระผ่้้ ไถึข่องติน” (  โมีไซยาห์้  
18:30)

  โครงการท่ี�ประกาศเมีื�อเรว็ๆ นี� ให้ต้ิกแติง่
อาคารประชุมีด็ว้ยงานศิลป์ท่ี�แสด็งภาพของ
พระผ้้่ช่วยให้ร้อด็และเห้ติกุารณ์์ศักด็ิ�สิท่ธีิ�
แห้ง่พระชนมีชี์พมีรรติยัและห้ลงัมีรรติยัของ
พระองคด์็ว้ยความีเคารพกำาห้นด็ขึ �นเพื�อด็งึ
สายติา ความีคดิ็ และใจเรามีาใกล้พระองค์
มีากขึ �น เมีื�อท่า่นเขา้บ้ัานแห้ง่การสวด็ออ้นวอน
เห้ล่านี�เพื�อรว่มีการประชมุีและกจิกรรมี เรา

ขอเชิญ่ชวนท่่านด็ว้ยความีรกัให้ห้้ยุด็สังเกติและติรกึติรองภาพวาด็ท่ี�
ศักด็ิ�สิท่ธิี�สวยงามีเห้ลา่นี� มีองด็ภ้าพเห้ลา่นั�นกบััลก้ๆ ของท่่าน และให้้
พวกเขาร้สึ้กวา่อยากนมีสัการและแสด็งความีคารวะติอ่พระผ่้เ้ป็นเจา้
มีากขึ �น

  ฮีาบัากกุศาสด็าพยากรณ์์ในพนัธีสัญ่ญ่าเด็มิีประกาศวา่ “แติพ่ระ
ยาห้เ์วห์้สถิึติในพระวหิ้ารบัรสุิท่ธิี�ของพระองค ์จงให้ท้่ั�วทั่ �งแผ่น่ด็นิโลก
สงบันิ�งติอ่พระพกัติรพ์ระองคเ์ถิึด็” ( ฮีาบัากกุ 2:20 ) ขอให้เ้ราจด็จำาวา่
พระวญิ่ญ่าณ์ของพระเจา้สถิึติในอาคารประชมุีของเราและจะแผ่ซ่่าน
เขา้มีาในใจเราแติล่ะคนจนถึงึระด็บััที่�เราประพฤติติินด็ว้ยความีคารวะ
ติอ่พระองค์
     อ้างองิ
 1. “Revereri,” Lexico Powered by Oxford, lexico.com.
     2.   “ฉัันเฝ้ึาพศิวง,” เพลงสัว่ดิ,  บัท่เพลงท่ี�  89.
     3.   รสัเซลล ์เอ็มี. เนลสัน, “สะบัาโติคอืวนัปีติยินิด็,ี” เลยีโฮีนา,  พ.ค. 2015, 130.
     4.   เจฟ็ฟ็รยี ์อาร.์ ฮีอลแลนด็,์ “จงด็พ้ระเมีษโปด็กของพระเจา้,” เลยีโฮีนา,  พ.ค. 2019, 45.
     5.   ด็นี เอ็มี. เด็วสี, “พรของการนมัีสการ,”   เลยีโฮีนา,    พ.ย. 2016, 94.

 การีดิแ้ลอาคารี
ปรีะชุื่ม่เป็นว่ธิีี
นม่สััการีว่ธิีหี้นึ�ง
และอญัเชิื่ญพรีะ
ว่ญิญาณของ
พรีะเจา้

 ภีา
พ

ถิ่า
ยสู้

ต่รื
ท่

ำาค
วา

ม่สู้
ะอ

าด
ป

รืะ
ต่ 

โด
ย 

เด
วดิ

 เฮ
น

รืย
 ์เม่

เรื
ดิธิ

 ภีา
พ

ถิ่า
ยค

น
กำ า

ลี่งั
ออ

กจั
าก

อา
คา

รื 
โด

ย 
ม่สู้

ซู
โม่

 ค
รืสู้

กิโ
อน



44 เลีี่ยโฮนา

 หาบท่ความ่เหล่ี่านี�แลี่ะบท่ความ่อื�น:
   •    ที่�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  
    •    ใน  YA Weekly  (ใต่�หม่วดคนหนุ่ม่

สู้าวในคลี่งัค�นคว�าพรืะกิต่ติ่คุณ)

 คุณหรืือคนที่�คุณรัืกติ่ดอย้ใ่นวงจัรืของการืท่ำาผดิ กลี่บัใจั ต่ั�งใจัใหม่่ แลี่ะท่ำา
ผดิอีกครัื� งหรืือไม่่? หนุ่ม่สู้าวที่�ยอดเยี�ยม่จัำานวนม่ากที่�ผม่ท่ำางานด�วยขณะ
รัืบใช�เป็นอธิิการืวอร์ืดหนุ่ม่สู้าวโสู้ดติ่ดอย้ใ่นวงจัรืเดียวกนั    แต่่หลี่ายคนพบ
อิสู้รืภีาพผา่นการืชดใช�ของพรืะเยซู้คริืสู้ต่เ์ช่นกนั  ข่าวสู้ารืเรืื�องการืเสู้พติ่ดใน
หม่วดของเดือนนี�ให�ข�อคิดที่�จัะช่วยให�พบอิสู้รืภีาพ—สู้ำาหรัืบต่วัคุณเองแลี่ะ
คนอื�นๆ

  สิู้�งสู้ำาคญั่ที่�สุู้ดที่�เรืาควรืจัำาคือ  เรืาทุ่กคนเป็นบุต่รืธิิดาที่�รัืกของพรืะบิดาบน
สู้วรืรืค ์ เอล็ี่เดอร์ืดีเท่อร์ื เอฟั. อุคท่ด์อร์ืฟัสู้อนวา่ “[พรืะผ้ �เป็นเจั�า] ไม่่ท่รืงรือ 
ให�ท่่านเอาชนะความ่อ่อนแอแลี่ะนิสู้ยัที่�ไม่่ดีก่อนแลี่�วค่อยรัืกท่่าน พรืะองค์
ท่รืงรัืกท่่านวนันี�ด�วยความ่เข�าพรืะท่ยัถ่ิ่องแท่�ถ่ิ่งการืต่่อสู้้�ดิ�นรืนของท่่าน    .   .   .   
พรืะองคท์่รืงท่รืาบวา่ท่่านเกิดความ่เสีู้ยใจัเมื่�อท่่านท่ำาไม่่ได�หรืือลี่�ม่เหลี่ว  
 กรืะนั�นพรืะองคย์งัท่รืงรัืกท่่าน ” (“การืดำาเนินชีวติ่อยา่งเบิกบานในพรืะ
กิต่ติ่คุณ,” เลียโฮนา,  พ.ย. 2014, 123; เน�นต่วัเอน)

  ในท่างกลี่บักนั ซูาต่านจัะพยายาม่ท่ำาให�คุณเชื�อวา่คุณอย้น่อกเหนือแลี่ะพ�น
จัากความ่รัืกของพรืะบิดาบนสู้วรืรืคแ์ลี่ะเดชานุภีาพของพรืะผ้ �ช่วยให�รือดใน
การืเปลีี่�ยนแปลี่งแลี่ะชำารืะคุณให�สู้ะอาด ซูาต่านจัะพยายาม่ท่ำาให�คุณอย้ใ่น
วงัวนของความ่อบัอายแลี่ะการืรัืงเกียจัต่วัเอง แต่่อยา่เชื�อคำาโกหกของเขา

  จังหนัไปพ่�งพรืะบิดาบนสู้วรืรืคแ์ท่น  อยา่กลี่วั  ที่�จัะเปิดใจักบัอธิิการืหรืือ
ปรืะธิานสู้าขาแลี่ะคนอื�นๆ ที่�รัืกคุณ ขณะอ่านเรืื�องรืาวแห่งความ่หวงัจัากหนุ่ม่
สู้าวคนอื�นๆ ที่�ได�รัืบผลี่จัากการืเสู้พติ่ด จังท่ำาต่าม่การืกรืะตุ่�นเตื่อนที่�คุณได�รัืบ  
 จังอดท่นกบัต่วัคุณเอง จัดจัำาธิรืรืม่ชาติ่อนัสู้้งสู่้งของคุณ ใช�ชีวติ่ในแต่่ลี่ะวนั
ให�ดีที่�สุู้ด แลี่ะเชื�อในเดชานุภีาพการืเยยีวยาของพรืะเยซู้คริืสู้ต่ ์ พรืะองคแ์ลี่ะ
แหล่ี่งช่วยม่ากม่ายจัะช่วยให�เรืาพบอิสู้รืภีาพที่�เรืาปรืารืถิ่นา  อยา่ยอม่แพ�

  เพื�อนของคุณ
  ริืชาร์ืด ออสู้ท่เ์ลี่อร์ื

คนหน่�มสาว

ค่ณจิะพบอสิรภาพ

 แบ�งปันเร่ืองราวของทำ�าน
  ท่่านมี่เรืื�องรืาวดีๆ ที่�อยากแบ่งปันหรืือ
ไม่่? หรืือท่่านต่�องการืเห็นบท่ความ่
เกี�ยวกบัหวัข�อใดหวัข�อหน่�งหรืือไม่่?  
หากต่�องการื เรืาอยากฟัังเรืื�องรืาว
จัากท่่าน! ท่่านสู้าม่ารืถิ่สู่้งบท่ความ่
หรืือคำาติ่ชม่ของท่่านม่าได�ที่�  liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org  

  ในหมวด็นี�

    44  การเสพตดิ็เหมอืนการกบฏิ
หรือไม�?
   โดย เดสู้ติ่นี ยาร์ืโบรื

     48  คำาแนะนำา 7 ข้อสำาหรับเอาชุนะ
การตดิ็ส่ือลามก
   โดย ริืชาร์ืด   ออสู้ท่เ์ลี่อร์ื

       ด็จิิทิำลัเทำ�านั�น

    การให้กำาลงัใจิค่ณแม�ของด็ฉัินบน
หนทำางไปส้�การเลกิเหล้าของทำ�าน
   โดย ออนนาสู้ต่าเซีูย โคลี่    
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46 เลีี่ยโฮนา

การืเสู้พติ่ดเป็นเหมื่อน 
การืกบฏิหรืือไม่่?

       โด็ยี เด็สตนีิ ยีาร์โบร

      ใ 
นโลี่กที่�ต่กแลี่�วของเรืา การืเสู้พติ่ดเป็นสู้ภีาพ
ความ่จัริืงที่�น่าท่�อแท่�ใจัแลี่ะเปลีี่�ยนชีวิต่คนบาง
คน เมื่�อเรืาใช�บางสิู้�งม่ากเกินไปหนีชีวิต่ เช่น  
อาหารื ยาต่าม่แพท่ยส์ู้ั�ง สืู้�อสู้ังคม่ การืนินท่า  
สืู้�อลี่าม่ก การืโกหก การืพนนั หรืือแม่�กรืะท่ั�ง

การืออกกำาลี่งักายเรืาจัะพบวา่ต่นเองติ่ดอย้ใ่นวงจัรืเสู้พ
ติ่ดได�โดยง่าย

  เมื่�อดิฉนัเห็นคนรือบข�างที่�ดีแลี่ะน่ารัืกต่่อสู้้�กบัการืเสู้พ
ติ่ด—ไม่่ใช่แค่ยอม่จัำานนต่่อการืเลืี่อกผดิเท่่านั�น—ดิฉนัเปิด
อ่านพรืะคมั่ภีีร์ืแลี่ะค�นคว�าข�อม่้ลี่ปัจัจุับนัเกี�ยวกบัการืเสู้พ
ติ่ดเพื�อจัะเข�าใจัแรืงขบัแลี่ะแรืงกรืะตุ่�นท่างรืะบบปรืะสู้าท่
ได�ม่ากข่�น

   วชัุพชืุของการเสพตดิ็
  การืหาหนท่างจัดัการืกบัการืเสู้พติ่ดจัะเหมื่อนกบัการื

ด้แลี่สู้วน เรืาไม่่กำาจัดัวชัพืชครัื� งเดียวแลี่ะคาดวา่จัะหม่ด  
เรืาร้ื�วา่วชัพืชจัะโผล่ี่ข่�นม่าอีก เรืาจ่ังถิ่อนวชัพืชอยา่ง
รืะม่ดัรืะวงัเป็นปรืะจัำาเพื�อป� องกนัพืชที่�เรืาปลี่้ก

  ถิ่�าเรืากำาลี่งัต่่อสู้้�กบัการืเสู้พติ่ด เรืาอาจัท่�อใจัเมื่�อเรืากลี่บั
ไปเสู้พอีกหลี่งัจัากกลี่บัใจัแลี่ะขอความ่ช่วยเหลืี่อ เรืาอาจั

คนหน่�มสาว

การืเข�าใจัการืเสู้พติ่ดดีข่�นจัะช่วยให�เรืาวางใจัวา่ 
สู้กัวนัพรืะเจั�าจัะท่รืงปลี่ดปล่ี่อยเรืาจัากพนัธินาการื

ปรืะหลี่าดใจัแลี่ะท่�อใจัที่�การืล่ี่อลี่วงเหล่ี่านี�แรืงกลี่�าเป็น
พิเศษหลี่งัจัากช่วงสุู้ขม่ากหรืือเศรื�าม่ากของชีวติ่เรืา  
(เช่นเดียวกบัวชัพืชโต่เร็ืวม่ากหลี่งัฝนต่กใหม่่ๆ หรืือพายุ
กรืะหนำ�า)

    การเสพตดิ็เมือ่เปรียีบกบัการจิงใจิกบฏิ
  ดิฉนัพบวา่ซูาต่านใช�การืเสู้พติ่ดเป็น “เครืื�องพิสู้้จัน”์  

วา่เรืาปรืารืถิ่นาความ่ชั�วม่าแต่่กำาเนิด วา่เรืาถิ่้กชะต่ากำาหนด
ม่าต่ั�งแต่่ต่�น หรืือพรืะเจั�าท่รืงหม่ดหวงัในต่วัเรืาแลี่�ว ม่ารื
ใช�ความ่อบัอายม่าท่ำาให�เรืาท่�อแท่� โดยชี�ให�เห็นวา่ไม่่วา่เรืา
กลี่บัใจักี�ครัื� ง การืล่ี่อลี่วงกย็งัโผล่ี่ม่า

  มี่เหตุ่ผลี่ม่ากม่ายวา่ท่ำาไม่คนมี่แนวโน�ม่ติ่ดสิู้�งเสู้พติ่ด 
แต่่การืเสู้พติ่ดม่กัเริื�ม่ด�วยการืพยายาม่สู้นอง “ความ่ต่�องการื
ในสู่้วนล่ี่กที่�ไม่่ได�รัืบการืต่อบสู้นอง” 1  ด�วยเหตุ่นี�แม่�การื
กบฏิ สัามาร์ถ  นำาไปสู่้้การืเสู้พติ่ดแลี่ะการืเสู้พติ่ด สัามาร์ถ   
ก่อให�เกิดบาป แต่่การืเสู้พติ่ดม่กัถิ่้กหวา่นหรืือขยายใน
ความ่อ่อนแอม่ากกวา่การืจังใจักบฏิ 2 

  ขอบพรืะท่ยัที่�เรืาร้ื�วา่ความ่อ่อนแอจัะเปิดโอกาสู้ให�เรืา
ได�เรีืยนร้ื�เกี�ยวกบัพรืะคุณแลี่ะพฒันาศรัืท่ธิาอนัล่ี่กซู่� งใน
เดชานุภีาพการืเยยีวยาของพรืะเยซู้คริืสู้ต่์ 3 
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    จิงสบายีใจิเถูดิ็
  ถิ่�าคุณกำาลี่งัต่่อสู้้�กบัการืเสู้พติ่ด จัำาไว�วา่ด�วยความ่ช่วย

เหลืี่อของพรืะเจั�า เวลี่านี�สู้าม่ารืถิ่เป็นเหมื่อนดินอุดม่
สู้ำาหรัืบบ่ม่เพาะคุณลี่กัษณะเหมื่อนพรืะคริืสู้ต่ ์เมื่�อคุณเพิ�ม่
ความ่อ่อนน�อม่ถ่ิ่อม่ต่น คุณจัะสู้าม่ารืถิ่เรีืยนร้ื�ความ่อดท่น 
ความ่เห็นอกเห็นใจั ความ่อดกลี่ั�น แลี่ะความ่อ่อนโยน

  เข�าพบผ้ �นำาฐานะปุโรืหิต่ของคุณแลี่ะคนที่�สู้าม่ารืถิ่ช่วย
เหลืี่อได� แลี่ะใช�เครืื�องมื่อม่ากม่ายที่�พรืะบิดาบนสู้วรืรืค์
ท่รืงจัดัเต่รีืยม่ไว�ช่วยให�คุณพบอิสู้รืภีาพ จังพ่�งพาพรืะเจั�า  
ขณะที่�คุณท่ำาต่าม่พรืะองคอ์ยา่งพากเพียรืคุณจัะสู้าม่ารืถิ่
เปลีี่�ยนความ่ท่�าท่ายที่�ท่ำาให�ท่�อใจัแลี่ะหม่ดกำาลี่งัใจัเป็น
โอกาสู้อนัเปี� ยม่ด�วยพลี่งัสู้ำาหรัืบการืขดัเกลี่าท่างวญิ่ญ่าณ 4 

  วสุิู้ท่ธิิชนยคุสุู้ดท่�ายชาวออสู้เต่รืเลีี่ยยคุแรืกคนหน่�ง
กล่ี่าวเมื่�อเปรีืยบเที่ยบอดีต่กบัปัจัจุับนัของเธิอวา่ “ชีวติ่ใน
อดีต่ของดิฉนั [เป็น] ดงวชัพืช แท่บไม่่มี่ดอกไม่�ปกคลุี่ม่ใน
ดงนั�น [แต่่] ต่อนนี�วชัพืชหายไปหม่ดแลี่�ว แลี่ะดอกไม่�งอก
ข่�นม่าในที่�ของม่นั” 5 

  เมื่�อคุณกบัดิฉนักำาจัดัวชัพืชในสู้วนของเรืาอย้เ่สู้ม่อแลี่ะ
หนัไปหาพรืะเจั�าในการืท่ดลี่องของเรืา เรืาจัะได�รัืบสู้ญั่ญ่า
ที่�ปรืะท่านแก่ผ้ �คนของแอลี่ม่าวา่ “จังสู้บายใจัเถิิ่ด, เพรืาะ
ในวนัพรุ่ืงเรืาจัะปลี่ดปล่ี่อยเจั�าออกจัากความ่เป็นท่าสู้”  
( โม่ไซูยาห์ 24:16 )

  จังกำาจัดัวชัพืชต่่อไป—ผลี่เกบ็เกี�ยวยอ่ม่คุ�ม่ค่า!  ◼

    ผูู้� เขีียนอ็าศััยอ็ยู�ในรั์ฐเทิก์ซั์สั สัหรั์ฐอ็เมริ์ก์า
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    จินกว�าจิะปลด็ปล�อยีจิากความเป็นทำาส
  เรืาพบข�อคิดในการืหาท่างจัดัการืแลี่ะหนีพ�นกบัดกัของ

การืเสู้พติ่ดจัากคนสู้องกลุ่ี่ม่ในพรืะคมั่ภีีร์ืม่อรืม่อน คือผ้ �คน
ของลิี่ม่ไฮกบัผ้ �คนของแอลี่ม่า

  ท่ั�งสู้องกลุ่ี่ม่อย้ใ่นความ่เป็นท่าสู้นานพอสู้ม่ควรื พวก
เขาต่รืะหนกัวา่ “ไม่่มี่ท่างใดที่�พวกเขาจัะปลี่ดปล่ี่อยต่นเอง
ออกจัาก” การืเป็นเชลี่ย ( โม่ไซูยาห์ 21:5 ) ท่ั�งสู้องกลุ่ี่ม่หนั
ไปขอความ่ช่วยเหลืี่อจัากพรืะเจั�าเมื่�อถ่ิ่งเวลี่า

  ผ้ �คนของลิี่ม่ไฮอย้ใ่นความ่เป็นท่าสู้เพรืาะเหตุ่ของการื
ล่ี่วงลี่ะเมิ่ด พวกเขาสู้้�รืบกบัผ้ �กดขี�พวกเขาด�วย “โท่สู้ะ” 
สู้าม่ครัื� งโดยไม่่ขอความ่ช่วยเหลืี่อจัากพรืะเจั�า พวกเขาแพ�
ท่ั�งสู้าม่ครัื� ง เมื่�อพวกเขาเริื�ม่อ่อนน�อม่ถ่ิ่อม่ต่น “พรืะเจั�าท่รืง
เชื�องช�าที่�จัะฟัังเสีู้ยงรื�องของพวกเขา  .   .   .  [แต่่พรืะองค]์ ทิร์ง   
ฟัังเสีู้ยงรื�องของพวกเขา, แลี่ะท่รืงเริื�ม่ท่ำาให�ใจัชาวเลี่ม่นั
อ่อนลี่งจันพวกเขาเริื�ม่ผอ่นปรืนสู้มั่ภีารืะของคนเหล่ี่านั�น”  
( โม่ไซูยาห์ 21:15 ; เน�นต่วัเอน) พวกเขาได�รัืบพรืเพรืาะ
ความ่อ่อนน�อม่ถ่ิ่อม่ต่นที่�เพิ�ม่ข่�น แต่่ “พรืะเจั�ายงัไม่่ท่รืง
เห็นสู้ม่ควรืที่�จัะปลี่ดปล่ี่อยพวกเขาออกจัากความ่เป็นท่าสู้”  
จันกวา่จัะผา่นไปรืะยะหน่�ง

  ผ้ �คนของแอลี่ม่าอย้ใ่นความ่เป็นท่าสู้ท่ั�งที่�ชอบธิรืรืม่ แต่่
พวกเขา “ทุ่่ม่เท่ใจัของต่นแด่ [พรืะผ้ �เป็นเจั�า]” แม่�ท่รืงท่รืาบ
ความ่ปรืารืถิ่นาที่�ชอบธิรืรืม่ของพวกเขา แต่่พรืะผ้ �เป็นเจั�า
ท่รืงให�เวลี่ารืะหวา่งการืเป็นเชลี่ยกบัการืปลี่ดปล่ี่อยพวกเขา  
ขณะพวกเขาพ่�งพาพรืะองคต่์่อไป พรืะองคท์่รืงสู้ญั่ญ่าจัะ  
“ให�สู้มั่ภีารืะซู่�งวางอย้บ่นบ่าเจั�าเบาลี่งด�วย, แม่�จันเจั�าหา
ร้ื�สู่้กไม่่วา่ม่นัอย้บ่นหลี่งัเจั�า, แม่�ขณะที่�เจั�า [ยงั] อย้ใ่นความ่
เป็นท่าสู้” หลี่งัจัากนั�นพวกเขา “ยอม่รัืบอยา่งชื�นบานแลี่ะ
ด�วยความ่อดท่นต่่อพรืะปรืะสู้งคท์่ั�งหม่ดของพรืะเจั�า”  
( โม่ไซูยาห์ 24:12, 14, 15 )

  ท่ั�งสู้องกลุ่ี่ม่ได�รัืบการืปลี่ดปล่ี่อยในที่�สุู้ด แลี่ะเรืาได�รัืบ
สู้ญั่ญ่าเช่นกนัวา่ถิ่�าเรืาหนัไปหาพรืะเจั�าในพนัธินาการืของ
เรืา เรืา “จัะยนืเป็นพยานให� [พรืะองค]์ ต่่อจัากนี�ไป” แลี่ะจัะ  
“ร้ื�อยา่งแน่นอนวา่, พรืะเจั�าพรืะผ้ �เป็นเจั�า, ม่าเยอืนผ้ �คน  
[ของพรืะองค]์ ในความ่ทุ่กขข์องพวกเขา” (โม่ไซูยาห์ 
24:14)—แลี่ะการืเสู้พติ่ดของพวกเขา!
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ค ำาแนะนำา 77 ข�อสู้ำาหรัืบ
เอาชนะการืติ่ดสืู้�อลี่าม่ก

       โด็ยี ริชุาร์ด็   ออสท์ำเลอร์

      เ มื่�อผม่ได�รัืบการืวางมื่อม่อบ
หน�าที่�เป็นอธิิการืคนใหม่่
ของวอร์ืดหนุ่ม่สู้าวโสู้ด มี่
หนุ่ม่สู้าวโสู้ดนั�งเรีืยงแถิ่วอย้่
นอกปรืะต้่ห�องท่ำางานของ

ผม่ขณะรือพบผม่ ท่ายสิู้ครัืบวา่เรืา
สู้นท่นาเรืื�องอะไรืในการืสู้มั่ภีาษณ์
ครัื� งแรืกนั�น?

  สืู้�อลี่าม่ก
  แลี่ะเป็นเวลี่าสู้าม่ปีติ่ดต่่อกนัที่�

การืพยายาม่ช่วยคนหนุ่ม่สู้าวเอาชนะ
นิสู้ยัเสู้พติ่ดเป็นปรืะเดน็ใหญ่่ใน 
การืเรีืยกของผม่ ด�วยเหตุ่นี�ผม่จ่ังร้ื� 
วา่ผม่ต่�องเรีืยนร้ื�ให�ม่ากเท่่าที่�จัะม่าก 
ได� ผม่อดอาหารื สู้วดอ�อนวอน เข�า
พรืะวหิารื ปร่ืกษากบัผ้ �นำาคนอื�นๆ  
ท่บท่วนแหล่ี่งช่วยท่ั�งหม่ดที่�มี่ เข�า
ชั�นเรีืยนบำาบดัการืเสู้พติ่ด แลี่ะเรีืยน
ร้ื�จัากคนที่�พยายาม่หาวธีิิบำาบดั ผม่
ต่�องการืแบ่งปันความ่คิดอนัเปี� ยม่
ด�วยความ่หวงับางอยา่งเกี�ยวกบัสิู้�งที่�
ผม่ได�เรีืยนร้ื�  ลี่า
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ในการืท่ำางานกบัหนุ่ม่สู้าวโสู้ดที่�กำาลี่งัพยายาม่เอาชนะ
การืใช�สืู้�อลี่าม่กต่าม่แรืงกดดนั ผม่พบคำาแนะนำาบาง
ปรืะการืที่�คุณอาจัพบวา่เป็นปรืะโยชนเ์ช่นกนั

  1. ร้้ว�าค่ณเป็นล้กของพระ
บิด็าพระมารด็าบนสวรรค์
ผู้้้ทำรงรักค่ณ

  ถิ่�าคุณกำาลี่งัพยายาม่เอาชนะ
การืติ่ดสืู้�อลี่าม่ก คุณอาจัจัะร้ื�สู่้ก
เหมื่อนกำาลี่งัออกห่างจัากพรืะบิดา
บนสู้วรืรืคเ์พรืาะคุณคิดวา่คุณไม่่
ค่้ควรืกบัความ่รัืกหรืือความ่ช่วย
เหลืี่อจันกวา่คุณจัะแก�ไข นี�ต่รืงกบั
ที่�ซูาต่านต่�องการื—คุณปลีี่กต่วัออก
จัากทุ่กคนที่�รัืกคุณโดยคิดวา่คุณ
สู้าม่ารืถิ่เอาชนะสืู้�อลี่าม่กได�เองแลี่ะ
เมื่�อนั�นคุณถ่ิ่งจัะค่้ควรืกบัความ่รัืก

  เพรืาะธิรืรืม่ชาติ่อนัสู้้งสู่้งของ
คุณ คุณจ่ังค่้ควรืเสู้ม่อกบัการืได�รัืบ
ความ่หวงั การืดลี่ใจั แลี่ะการืเปิด
เผยสู่้วนต่วัจัากพรืะบิดาบนสู้วรืรืค์
แลี่ะเดชานุภีาพการืเยยีวยาของพรืะ
เยซู้คริืสู้ต่เ์พื�อเอาชนะสืู้�อลี่าม่ก 1  อยา่
ออกห่างจัากพรืะองคห์รืือจัากคน
ที่�รัืกคุณ
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   2. เอาความอายีออกไป
  ผม่เรีืยนร้ื�วา่การืเอาความ่อายออกไปสู้ำาคญั่ยิ�งต่่อการืเอาชนะสืู้�อ

ลี่าม่ก ความ่อายคือความ่ร้ื�สู่้กเหมื่อนคุณท่อดอาลี่ยั หม่ดสู้ภีาพ  
หรืือเป็นคนเลี่ว การืเชื�อความ่คิดเหล่ี่านี� ที่�ท่ ำาลี่ายต่วัคุณจัะท่ำาให�
คุณติ่ดอย้ใ่นวงจัรืเสู้พติ่ดอย้อ่ยา่งนั�น การืร้ื�สู่้กผดิกบัสิู้�งที่�คุณท่ำา
เป็นสู่้วนหน่�งของขั�นต่อนการืกลี่บัใจั แลี่ะสู้าม่ารืถิ่ช่วยคุณเปลีี่�ยน
พฤติ่กรืรืม่ แต่่ความ่อายท่ำาให�คุณร้ื�สู่้กเหมื่อนคุณนิสู้ยัไม่่ดีแลี่ะคุณ
อย้น่อกเหนือความ่ช่วยเหลืี่อจัากพรืะผ้ �ช่วยให�รือด 2 

  พรืะบิดาบนสู้วรืรืคท์่รืงต่�องการืให�คุณมี่ความ่หวงัเต่ม็่ที่�ในพรืะ
เยซู้คริืสู้ต่แ์ลี่ะพรืแห่งการืชดใช�ของพรืะองค ์ความ่อายท่ำาให�คุณ
อย้ใ่นวงัวนของการืโกหกแลี่ะการืรัืงเกียจัต่วัเอง โปรืดเลีี่�ยงถิ่นน
ของความ่อาย

   3. อยี�าด็�วนใชุ้การตตีราว�า “การเสพตดิ็”
  หลี่ายคนตี่ต่รืาวา่ต่น “เสู้พติ่ด” สืู้�อลี่าม่ก ผม่เตื่อนให�คุณรืะวงั

การืตี่ต่รืาอยา่งไม่่ถิ่้กต่�อง เยาวชนคนหนุ่ม่สู้าวสู่้วนใหญ่่ที่�ต่่อสู้้�
กบัสืู้�อลี่าม่ก ไม�ได�  เสู้พติ่ดจัริืงๆ 3  แลี่ะการืตี่ต่รืาอยา่งไม่่ถิ่้กต่�อง
ท่ำาให�หยดุใช�สืู้�อลี่าม่กยากข่�นไปอีกเพรืาะความ่อาย ความ่หวงัที่�
ลี่ดลี่ง แลี่ะการืรัืงเกียจัต่นเองที่�ใช�สืู้�อลี่าม่ก

   4. สร้างแผู้นป้องกนัตนเองเป็นลายีลกัษณ์อกัษร
  แผนป� องกนัต่นเองเป็นเอกสู้ารืสู้าม่สู่้วนที่�สู้าม่ารืถิ่ช่วยคุณ

เอาชนะสืู้�อลี่าม่ก
  สั�ว์นท่ีิ 1  รืะบุต่วักรืะตุ่�น การืถิ่ก้กรืะตุ่�นเป็นก�าวแรืกในวงจัรืที่�

ชกันำาให�ด้สืู้�อลี่าม่ก
  มี่ต่วักรืะตุ่�นหลี่ายแบบ

    •    ตามสถูานการณ์:  สู้ภีาพแวดลี่�อม่ที่�ก่อให�เกิดต่วักรืะตุ่�น
เนื�องจัากความ่คิดหรืือพฤติ่กรืรืม่ที่�ผา่นม่า (เช่น อย้ใ่นห�อง
เดียวกนัหรืือในเวลี่าใดเวลี่าหน่�งของวนั)

    •    ความเครียีด็/ความวติกกงัวล/ความเหงา/เหต่การณ์ทำีเ่จิบ็
ปวด็:  อารืม่ณ์หรืือสู้ถิ่านการืณ์ยากๆ ที่�กรืะตุ่�นให�คุณหนัไป
หาสืู้�อลี่าม่กเพื�อหนีแลี่ะจัดัการืกบัความ่ร้ื�สู่้กเหล่ี่านี�

    •    ตามการเห็น:  การืเห็นอะไรืบางอยา่งที่�ไม่่ลี่าม่กแต่่กรืะตุ่�น
อารืม่ณ์ท่างสืู้�อสู้งัคม่ ภีาพยนต่ร์ื ภีาพถ่ิ่าย ฯลี่ฯ

      สั�ว์นท่ีิ 2:  วางแผนวธีิิลี่ดต่วักรืะตุ่�น
  ต่วัอยา่งเช่น ถิ่�าคุณมี่ต่วักรืะตุ่�นต่าม่สู้ถิ่านการืณ์เช่นร้ื�สู่้กอ่อนแอ

ต่อนด่ก การืปิดโท่รืศพัท่ ์30 นาที่ก่อนเข�านอนหรืือการืหลี่บัโดย
ไม่่เอาโท่รืศพัท่ไ์ว�ในห�องจัะช่วยได� ถิ่�าสืู้�อลี่าม่กเป็นวธีิิที่�คุณใช�
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เผชิญ่กบัความ่ร้ื�สู่้กยากๆ ให�หาวธีิิที่�ดีกวา่นั�นจัดัการืกบัอารืม่ณ์เหล่ี่านี�  การื
ออกกำาลี่งักายแลี่ะการืรัืกษาด�วยยาจัะช่วยคุณลี่ดรืะดบัความ่เครีืยดหรืือ
ความ่วติ่กกงัวลี่ได�หรืือไม่่? การืออกไปกบัเพื�อนๆ หรืือการืลี่งท่ะเบียนเรีืยน
ชั�นเรีืยนสู้ถิ่าบนัจัะลี่ดความ่เหงาได�หรืือไม่่? พิจัารืณาวา่คุณกำาลี่งัต่่อสู้้�กบั
อะไรืแลี่ะท่างเลืี่อกใดจัะเป็นปรืะโยชนต่์่อคุณ

  อีกท่ั�ง อยี�าด้็ถู้กเคร่ืองมอืทำางวญิญาณ  การืสู้วดอ�อนวอน การืศ่กษา
พรืะคมั่ภีีร์ื การืรัืบใช� การืเข�าร่ืวม่ปรืะชุม่ที่�โบสู้ถิ่ ์แลี่ะการืเข�าพรืะวหิารืเป็น
เครืื�องมื่ออนัท่รืงพลี่งัที่�สู้ำาคญั่ยิ�งต่่อการืลี่ดต่วักรืะตุ่�นแลี่ะช่วยให�คุณอย้อ่ยา่ง
เข�ม่แขง็

  สั�ว์นท่ีิ 3:  วางแผนวา่จัะท่ำาอะไรืเมื่�อคุณถิ่ก้กรืะตุ่�น ให�เขียนแผนออกม่า
หลี่ายๆ ขั�นสู้ำาหรัืบต่วักรืะตุ่�นแต่่ลี่ะอยา่ง

  ต่วัอยา่งเช่น เมื่�อคุณถิ่ก้กรืะตุ่�น คุณจัะปิดโท่รืศพัท่ท์่นัที่ สู่้งข�อความ่หรืือ
โท่รืหาใครืบางคน ไปเดินเล่ี่นหรืือออกกำาลี่งักาย อ่านพรืะคมั่ภีีร์ืม่อรืม่อน 
หรืือท่ำาอะไรืกไ็ด�ที่�จัะช่วยคุณเบนความ่คิด

  จัดขั�นต่อนที่�ได�ผลี่กบัคุณ! บางครัื� งต่วักรืะตุ่�นจัะผา่นไปโดยไม่่ต่�องผา่น
ขั�นต่อนวางแผนป� องกนัแต่่อยา่งใด แต่่ขั�นต่อนของคุณจัะช่วยด่งคุณออก
จัากชั�วขณะนั�น ท่นัที่ที่�ต่วักรืะตุ่�นผา่นไป ให�อปัเดต่แผนป� องกนัของคุณวา่

อะไรืได�ผลี่แลี่ะจัะปรัืบให�มี่ปรืะสิู้ท่ธิิภีาพม่ากข่�นในครัื� ง
ต่่อไปได�อยา่งไรื เกบ็แผนไว�ในที่�ซู่� งคุณม่องเห็นทุ่กวนั

   5. เข้าใจิการพลาด็พลั�งกบัการกลบัมาทำำาซัำ�า
  การืพลี่าดพลี่ั�งคือคุณผดิพลี่าด แต่่คุณกลี่บัต่วัท่นั

แลี่ะใช�ความ่ผดิพลี่าดนั�นเป็นปรืะสู้บการืณ์เรีืยนร้ื�เพื�อ
ปรัืบปรุืงแผนป� องกนัของคุณ การืกลี่บัม่าท่ำาซูำ� าคือคุณ
เลิี่กพยายาม่ ถิ่ลี่ำาล่ี่ก แลี่ะไม่่สู้นใจั

  จังร้ื�วา่การืพลี่าดพลี่ั�งเป็นสู่้วนหน่�งของการืปรัืบปรุืง
แผนป� องกนัของคุณ อยา่สู้รุืปวา่คุณหม่ดหนท่างก�าวหน�า
หรืือท่ั�งหม่ดที่�คุณท่ำาไปแลี่�วนั�นสู้้ญ่เปล่ี่า—เพรืาะไม่่สู้้ญ่
เปล่ี่า จังม่องไปข�างหน�าด�วยเจัต่คติ่เชิงบวกแลี่ะร้ื�วา่เข�า
ใกลี่�การืบำาบดัข่�นไปอีกหน่�งวนั

  เมื่�อคุณพลี่าดพลี่ั�ง ให�ถิ่าม่ต่วัคุณวา่

    •    เกิดอะไรืข่�น?
    •    ท่ำาไม่ต่วักรืะตุ่�นนี� จ่ังต่่างจัากร้ืปแบบอื�น?
    •    พกันี� คุณเครีืยดหรืือไม่่? คุณร้ื�สู่้กท่างอารืม่ณ์

อยา่งไรื?
    •    การืไม่่ศ่กษาพรืะคมั่ภีีร์ืช่วงรืะยะเวลี่าหน่�งท่ำาให�

คุณอ่อนแอหรืือไม่่?
    •    ช่วงนี� คุณออกกำาลี่งักายไม่่ม่ากใช่ไหม่?
    •    มี่บางอยา่งในแผนป� องกนัของคุณที่�ไม่่ช่วยเลี่ย

หรืือไม่่?
    •    ครืาวหน�าคุณจัะท่ำาอะไรืต่่างจัากเดิม่ได�บ�าง?

      จัดสิู้�งที่�คุณกำาลี่งัเรีืยนร้ื�แลี่ะท่ำาต่่อไป!
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   6. เช่ืุอในเด็ชุาน่ภาพการเยียีีวยีาของพระผู้้้
ชุ�วยีให้รอด็

  พรืะเยซู้คริืสู้ต่ท์่รืงสู้าม่ารืถิ่ช่วยคุณได�ในขั�นต่อนการื 
กลี่บัใจัที่�เกิดข่�น แลี่ะท่รืงมี่เดชานุภีาพในการืท่ำาให�คุณ 
บรืรืลุี่ผลี่สู้ำาเร็ืจัขณะพยายาม่เอาชนะสืู้�อลี่าม่ก พรืะองค์
เข�าพรืะท่ยัวา่คุณร้ื�สู่้กอยา่งไรืแลี่ะท่รืงรือรัืบภีารืะนั�น
ไปจัากคุณ อยา่คิดวา่การืหนัไปหาพรืะองคเ์พิ�ม่ภีารืะ
ให�พรืะองค ์พรืะองคท์่รืงจ่ัายรืาคาให�คุณแลี่�ว จังท่ำาให�
ดีที่�สุู้ด ม่าใกลี่�พรืะผ้ �ช่วยให�รือดม่ากข่�น แลี่ะท้่ลี่ขอให�
พรืะองคท์่รืงช่วยคุณเยยีวยา เปลีี่�ยนความ่ปรืารืถิ่นาของ
คุณ แลี่ะปรืะท่านความ่เข�ม่แขง็ให�คุณม่ากข่�นเพื�อเดิน
หน�าต่่อไป

  ดงัที่�เอล็ี่เดอร์ือลิ้ี่ส์ู้เสู้สู้ ซูวาเรืสู้แห่งโควรัืม่อคัรืสู้าวก
สิู้บสู้องสู้อน: “ขณะที่�เรืาเพียรืพยายาม่ต่่อไปเพื�อเอาชนะ
ความ่ท่�าท่าย พรืะผ้ �เป็นเจั�าจัะท่รืงอวยพรืเรืาด�วยของ
ปรืะท่านแห่งศรัืท่ธิาที่�จัะรัืบการืเยยีวยาแลี่ะของปรืะท่าน
แห่งการืท่ำาสิู้�งอศัจัรืรืย ์พรืะองคจ์ัะท่รืงท่ำาเพื�อเรืาในสิู้�งที่�
เรืาไม่่สู้าม่ารืถิ่ท่ำาเองได�” 4 

   7. อยี�าทำำาส่ิงนี�ตามลำาพงั
  การืเชื�อม่สู้มั่พนัธ์ิแลี่ะการืผก้มิ่ต่รืจัะท่ำาให�คุณมี่

พลี่งัแลี่ะช่วยให�คุณปรืะสู้บความ่สู้ำาเร็ืจั คุณควรืมี่คนที่�
สู้าม่ารืถิ่ช่วยให�คุณรัืบผดิชอบต่วัเองต่่อไปแลี่ะช่วยเหลืี่อ
คุณท่ั�งในวนัดีที่�สุู้ดแลี่ะวนัแยที่่�สุู้ดของคุณ พวกเขาควรื
สู้นบัสู้นุนคุณโดยไม่่ต่ดัสิู้น แลี่ะคุณจัะให�การืสู้นบัสู้นุน
พวกเขาแบบเดียวกนั จังขอคำาแนะนำาจัากผ้ �นำาศาสู้นจักัรื
หรืือสู้ม่าชิกครือบครัืว แลี่ะหากจัำาเป็น นกับำาบดัหรืือ
ผ้ �ให�ค ำาปร่ืกษาด�านสุู้ขภีาพจิัต่สู้าม่ารืถิ่ช่วยคุณค�นพบ
เหตุ่ผลี่ที่�แฝงอย้เ่ช่นกนัวา่ท่ำาไม่คุณมี่ปัญ่หากบัสืู้�อลี่าม่ก

    จิำาไว้ว�าค่ณจิะเป็นพ�อแม�และผู้้้นำาในอนาคต
  คุณเป็นรุ่ืนแรืกที่�กำาลี่งัหาท่างรัืบมื่อกบัการืเข�าถ่ิ่งสืู้�อลี่าม่กวนัลี่ะ 24 

ชั�วโม่งสู้ปัดาห์ลี่ะ 7 วนั ผม่เชื�อวา่ความ่ท่�าท่ายนี�จัะข่�นถ่ิ่งจุัดสู้้งสุู้ดในรุ่ืนคุณ
เพรืาะคุณจัะมี่เครืื�องมื่อที่�ดีกวา่แลี่ะมี่ปัญ่ญ่านำาคนอื�นๆ ออกห่างหรืือออก
จัากกบัดกันี� เมื่�อคุณเป็นพอ่แม่่แลี่ะผ้ �นำาในวนัหน�า “พรืะบิดาบนสู้วรืรืคมิ์่ได�
ท่รืงวางเรืาไว�บนแผน่ดินโลี่กเพื�อให�ลี่�ม่เหลี่วแต่่เพื�อให�ปรืะสู้บความ่สู้ำาเร็ืจั
อยา่งสู้ม่เกียรืติ่” 5 

  ถ่ิ่งแม่�ค ำาแนะนำาเหล่ี่านี�จัะช่วยได�ขณะที่�คุณพยายาม่เอาชนะสืู้�อลี่าม่ก  
แต่่อยา่กลี่วัเมื่�อต่�องหนัไปขอความ่ช่วยเหลืี่อจัากแหล่ี่งอื�น เสู้�นท่างการืบำาบดั
ของทุ่กคนต่่างกนั จังหาสิู้�งที่�ช่วยคุณ อยา่ยอม่แพ� ค่อยๆ ท่ำาไปที่ลี่ะวนั  
คุณท่ำาได� คุณท่ำาได�แน่นอน (ด้  ฟีัลิี่ปปี 4:13 ) แลี่ะคุณจัะกลี่ายเป็นคนที่�
ควรืจัะเป็น ◼
    ผูู้� เขีียนอ็าศััยอ็ยู�ในรั์ฐยทูิาห์ สัหรั์ฐอ็เมริ์ก์า

     อ้างองิ
    1.   ซิสเติอรจ์อย ด็.ี โจนส์อธิีบัายความีแติกติา่งระห้วา่งคณุ์คา่กบััความีมีคีา่ควรใน  

“คณุ์คา่เกนิกวา่จะวดั็ได็,้” เลยีโฮีนา,  พ.ย. 2017, 14.
     2.   ด็ ้เวนด็ยี ์อลุรชิ, “การเป็นคนออ่นแอไมี่ ใช่บัาป,” เลยีโฮีนา,  เมี.ย. 2015, 23;  

“Shame versus Guilt: Help for Discerning God’s Voice from 
Satan’s Lies” (digital- only article), Ensign, Jan. 2020.

     3.   ด็ ้ด็ลัลนิ เอช. โอค๊ส์, “ห้ลดุ็พน้จากกบััด็กัของสื�อลามีก,”  
 เลยีโฮีนา,  ติ.ค. 2015, 52. ประธีานโอค๊ส์พด้็ถึงึการ
แยกแยะระด็บััติา่งๆ ของความีเกี�ยวขอ้งกับัสื�อลามีก:  
“(1) พบัเห็้นโด็ยไมีต่ิั �งใจ (2) ใช้เป็นครั �งคราว 
(3) ใช้ถึี�มีาก และ (4) ใช้แบับัควบัคมุีไมี่ได็ ้(เสพติดิ็)”  
จะช่วยได็ถ้ึา้รบััร้ว้า่ไมี่ ใช่ท่กุคนท่ี� ใช้สื�อลามีกจะ  
“เสพติดิ็” มีคีวามีห้วงัสำาห้รบััการเอาชนะสื�อ
ลามีก ไมีว่า่คณุ์เกี�ยวขอ้งระด็บััใด็

     4.   อล้ส์ิเสส ซวาเรส, “แบักกางเขนของเรา,”  
 เลยีโฮีนา,  พ.ย. 2019, 114.

 5. Richard G. Scott, “Learning to Recognize 
Answers to Prayer,” Ensign,  
Nov. 1989, 30.
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     54   การรับใชุ้ประจิำา
วนัของมาร์ธา

   โดย แซูม่ ลี่อฟักรืาน

     58   วธีิทำีด่็ฉัินพบการเยียีีวยีา 
จิากการกระทำำาทำาร่ณ
กรรมทำางเพศ

   สู้งวนนาม่

     62   คำาถูาม &  คำาตอบ  :วธีิจิดั็การ 
กบัความเหงา? ฉันจิะ 
รับใชุ้งานเผู้ยีแผู้�ทำั�งทำีม่ี
ปัญหาส่ขภาพจิติได้็หรือ?

    64   ปัจิฉิมวาทำะ  :ความหวงัของเรา  
ความสว�างของเรา  
ความเข้มแขง็ของเรา

   โดย เอล็ี่เดอร์ืโรืนลัี่ด ์เอ.  
รืาสู้แบนด์

     65   ผู้้้คนจิากพระคมัภร์ี 
มอรมอน  :พีชุ่ายีของเจิเร็ด็

 เยีาวชุน

สารบัญ

58

  เมือ่ผู้มได้็รับการ
วางมอืมอบหน้าทำี ่  
ให�รัืบใช�เป็นผ้ �สู้อนศาสู้นาเต่ม็่เวลี่าในคณะเผยแผ่
แคลิี่ฟัอร์ืเนีย ซูานเบอร์ืนาดิโน ครือบครัืวผม่อย้ที่่�
นั�นด�วย ภีาพนี� เป็นภีาพผม่กำาลี่งักอดน�องชายคน
หน่�งของผม่หลี่งัจัากได�รัืบการืวางมื่อม่อบหน�าที่�  
กวา่จัะม่าถ่ิ่งจุัดนี�ลี่ ำาบากไม่่น�อย แต่่ผม่สู้ำาน่กคุณ
ต่่อการืเปลีี่�ยนแปลี่งที่�ผม่เห็นในต่วัผม่แลี่ะใน
ครือบครัืวผม่

  สู้ม่ยัเรีืยนม่ธัิยม่ปีที่�ห�าถ่ิ่งปีที่�หก ผม่ปรืะสู้บ
อุบติั่เหตุ่รืถิ่ชน ก่อนนั�นผม่แค่ไม่่ท่ำาสิู้�งที่�ควรืท่ำา 
แต่่หลี่งัจัากอุบติั่เหตุ่ครืาวนั�น ท่ศันะของผม่เปลีี่�ยน
ไปโดยสิู้�นเชิง ชีวติ่ผม่คงจัะจับต่อนนั�นแลี่ะต่รืงนั�น  
แลี่ะผม่ไม่่ต่�องการืให�ชีวติ่จับแบบนั�น อธิิการืช่วย
ด่งผม่ม่าอย้บ่นเสู้�นท่างที่�ถิ่้กต่�อง คือ อ่านพรืะ
คมั่ภีีร์ืม่อรืม่อนทุ่กวนัแลี่ะเต่รีืยม่รัืบใช�งานเผยแผ่

  กรีืฑาเป็นกีฬาแลี่ะความ่หลี่งใหลี่ของผม่  
หลี่งัจัากอุบติั่เหตุ่ ผม่ไม่่ได�ลี่งแข่งฤด้กาลี่นั�น  
แลี่ะผม่สู้งสู้ยัวา่ผม่เหลืี่ออะไรืบ�าง แต่่ผม่หนัไป
หาพรืะเจั�า แลี่ะเมื่�อท่ำาเช่นนั�น ผม่ได�ลี่งแข่งอีกครัื� ง
ในปีต่่อม่า ยงัมี่ความ่ลี่ำาบาก แต่่สิู้�งที่�เปลีี่�ยนไปคือ
แท่นที่�จัะท่ำาเพื�อต่นเอง ผม่ท่ำาเพื�อพรืะเจั�า

  แค่เห็นวา่พรืม่าจัากความ่สู้ม่บ้รืณ์ของพรืะ
กิต่ติ่คุณม่ากเพียงใดกเ็ปลีี่�ยนผม่แลี่�ว ผม่ต่�องการื
กรืะจัายความ่สุู้ขแลี่ะปีติ่ท่ั�งหม่ดที่�ได�รัืบไปท่ั�วโลี่ก  
ผม่ต่�องการืให�ผ้ �คนมี่ปีติ่ที่�ผม่มี่ทุ่กวนัเพรืาะพรืะ
กิต่ติ่คุณ แลี่ะสู้าเหตุ่ที่�ผม่รัืบใช�งานเผยแผคื่อช่วย  
“ท่ำาให�เกิดความ่เป็นอม่ต่ะแลี่ะชีวติ่นิรัืนดร์ืของ
ม่นุษย”์ ( โม่เสู้สู้ 1:39 )

   การ์เร็ตต์ ด็บัเบลิย้ี. อาย่ี 18 ปี,  
นอร์ืท่แคโรืไลี่นา สู้หรัืฐอเม่ริืกา
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 การืรัืบใช�ปรืะจัำาวนั  ของม่าร์ืธิา
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      โด็ยี แซัม ลอฟกราน
  นิต่ยสู้ารืศาสู้นจักัรื

      ม่ าร์ืธิาอาย ุ11 ขวบ ม่าจัาก
โปรืตุ่เกสู้ แลี่ะเหมื่อนเดก็
ผ้ �หญิ่งหลี่ายคนที่�อายรุุ่ืน

รืาวครืาวเดียวกบัเธิอ เธิอชอบใช�
เวลี่ากบัเพื�อนๆ กินอาหารื แลี่ะเล่ี่น
ตุ่ก๊ต่า เธิอชอบใช�เวลี่ากบัคุณแม่่
ของเธิอด�วย แต่่การือย้ก่บัคุณแม่่
หม่ายความ่วา่ม่าร์ืธิามี่ชีวติ่ต่่างจัาก
เดก็คนอื�นเลี่ก็น�อย

  โซูเนียคุณแม่่ของม่าร์ืธิาเกิด
ม่าพรื�อม่ภีาวะบกพร่ืองด�านการื
เคลืี่�อนไหวท่ำาให�เธิอเดินลี่ำาบาก  
เธิอไม่่ได�เป็นอมั่พาต่ท่ั�งต่วั แต่่เธิอ
ต่�องใช�อุปกรืณ์ช่วยเดินไปม่าใน
บ�าน เธิอไม่่สู้าม่ารืถิ่แต่่งต่วัเอง อาบ
นำ�าเอง หรืือเข�านอนเองได� นี�ท่ ำาให�
เธิออย้ค่นเดียวลี่ำาบาก ม่าร์ืธิาได�รัืบ
ใช�โซูเนียม่าหลี่ายปีแลี่�วโดยช่วยเธิอ
ท่ำาสิู้�งที่�เธิอท่ำาเองไม่่ได�

  “หน้ท่ำาให�บริืเวณบ�านสู้ะอาดอย้่
เสู้ม่อเพื�อคุณแม่่จัะเดินไปม่าสู้ะดวก
ข่�น” ม่าร์ืธิากล่ี่าว “หน้พกัเล่ี่นเป็น
ช่วงๆ ด�วยเพื�อจัะได�มี่เวลี่าม่าด้วา่
คุณแม่่ต่�องการืความ่ช่วยเหลืี่อหรืือ
เปล่ี่า ถิ่�าหน้เล่ี่นอย้แ่ลี่ะท่่านเรีืยก  
หน้จัะรีืบไปเพรืาะอาจัเป็นเรืื�องเร่ืง
ด่วน”

  แต่่โซูเนียพยายาม่ท่ำาให�ม่าร์ื
ธิามี่ชีวติ่ปกติ่เท่่าที่�เธิอจัะท่ำาได� ถิ่�า
โซูเนียไม่่ต่�องการืความ่ช่วยเหลืี่อ
ใดๆ เธิอจัะให�ม่าร์ืธิามี่เวลี่าเล่ี่นกบั
เพื�อนๆ

 การืรัืบใช�ปรืะจัำาวนั  ของม่าร์ืธิา
คุณแม�คนนี�ก์ับลกู์สัาว์พยายามมาก์เพ่ือ็ 

ดำาเนินชีีวิ์ตตามพร์ะกิ์ตติคุณด�ว์ยกั์น และมาร์์ธิา 
สัามาร์ถดำาเนินชีีวิ์ตตามนั�นได�โดยรั์บใชี�  

คุณแม�ขีอ็งเธิอ็ในวิ์ธีิท่ีิไม�เหมือ็นใคร์

ภีา
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ถิ่า
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   ด็ำาเนินชีุวติตามศรัทำธาของพวกเธอ
  ม่าร์ืธิามี่โอกาสู้ดำาเนินชีวิต่ต่าม่พรืะกิต่ติ่คุณทุ่กวนัโดยรัืบใช�

คุณแม่่ของเธิอ เธิอมี่ความ่รัืบผิดชอบหลี่ายอยา่งที่�เดก็ท่ั�วไปไม่่มี่  
เช่น เธิอตื่�นแต่่เช�าม่าช่วยคุณแม่่เต่รีืยม่ต่วัท่ำางานก่อนไปโรืงเรีืยน  
ถิ่�าไม่่มี่ม่าร์ืธิาช่วย โซูเนียจัะไม่่สู้าม่ารืถิ่เดินไปม่าหรืือไปท่ำางาน
ทุ่กวนัได�

  ม่าร์ืธิากบัโซูเนียไปโบสู้ถิ่ด์�วยกนั โซูเนียรัืบบพัติ่ศม่าเมื่�อเธิอ 
อายแุปดขวบ ด�วยเหตุ่นี�ม่าร์ืธิาจ่ังเติ่บโต่ม่าในศาสู้นจักัรื โซูเนีย 
สู้อนม่าร์ืธิาทุ่กวนัเกี�ยวกบัความ่สู้ำาคญั่ของพรืะกิต่ติ่คุณ วธีิิหน่�งที่� 
เธิอสู้อนคือมี่ภีาพพรืะเยซู้คริืสู้ต่ห์ลี่ายภีาพในบ�าน

  “ดิฉนัร้ื�วา่พรืะผ้ �เป็นเจั�าท่รืงพรืะชนม่ ์แลี่ะพรืะเยซู้คริืสู้ต่มี์่อย้ ่
จัริืง” โซูเนียกล่ี่าว “แลี่ะดิฉนัต่�องการืให�ทุ่กคนที่�ม่าบ�านดิฉนั 
ร้ื�วา่ศรัืท่ธิาสู้ำาคญั่ต่่อดิฉนัม่าก สู้ำาคญั่เช่นกนัที่�ดิฉนัจัะสู้อนม่าร์ืธิา 
เรืื�องนี� เพื�อให�เธิอโต่ม่ากบัความ่ร้ื�เกี�ยวกบัพรืะเยซู้คริืสู้ต่”์

  ม่าร์ืธิารัืบสิู้�งที่�คุณแม่่สู้อนแลี่ะยงัคงเรีืยนพรืะกิต่ติ่คุณม่ากข่�น
ด�วยต่วัเธิอเอง วธีิิหน่�งที่�เธิอชอบเรีืยนร้ื�คืออ่านพรืะคมั่ภีีร์ื ซู่� งช่วย
ให�เธิอมี่ความ่สู้มั่พนัธ์ิกบัพรืะบิดาบนสู้วรืรืคแ์ลี่ะพรืะผ้ �ช่วยให�
รือดแน่นแฟั� นข่�น “ขณะอ่านพรืะคมั่ภีีร์ื หน้ร้ื�สู่้กวา่พรืะคริืสู้ต่ท์่รืง
อย้ข่ �างๆ หน้” เธิอกล่ี่าว

    พบการปลอบประโลม
  ถ่ิ่งแม่�การืมี่ความ่รัืบผดิชอบม่ากขนาดนั�นจัะยากลี่ำาบาก แต่่

การืไปโบสู้ถิ่ทุ์่กสู้ปัดาห์ช่วยให�ม่าร์ืธิาพบการืปลี่อบปรืะโลี่ม่
ที่�ต่�องการืเพื�อช่วยคุณแม่่ได�ต่่อไป “เมื่�อพวกเขากล่ี่าวคำาสู้วด
อ�อนวอนต่อนเริื�ม่แลี่ะจับการืปรืะชุม่ศีลี่รืะล่ี่ก หน้ร้ื�สู่้กสู้งบม่าก”  
เธิอกล่ี่าว “เมื่�อหน้อย้ที่่�นั�น บางครัื� งหน้ร้ื�สู่้กเหมื่อนพรืะบิดาบน
สู้วรืรืคก์ำาลี่งับอกวา่หน้เป็นคนดีแลี่ะหน้ต่�องเป็นคนดีต่่อไปเพื�อ
ช่วยคุณแม่่”
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  เมื่�อใดกต็่าม่ที่�เธิอร้ื�สู่้กแบบนี�  เธิอจัะสู้ำาน่กวา่คุณแม่่ของเธิอมี่
บุญ่คุณต่่อเธิอม่ากเพียงใด เธิอร้ื�สู่้กวา่พรืะบิดาบนสู้วรืรืคท์่รืงสู่้ง
เหล่ี่าเท่พม่าปรืะคองเธิอ “หน้คิดวา่พรืะองคท์่รืงท่ำาให�หน้มี่แรืง
ตื่�น มี่ความ่สุู้ข แลี่ะภีมิ้่ใจักบัคุณแม่่ที่�หน้มี่” ม่าร์ืธิากล่ี่าว

  บท่เรีืยนบท่หน่�งที่�โซูเนียกบัม่าร์ืธิาได�เรีืยนร้ื�ด�วยกนัคือชีวติ่ 
ไม่่ง่ายหรืือไม่่สู้ม่บ้รืณ์แบบ—สู้ำาหรัืบใครืกต็่าม่ โซูเนียบอกวา่  
“ไม่่มี่ความ่ยากลี่ำาบากใดท่ำาให�ดิฉนัเศรื�า ดิฉนัร้ื�วา่พรืะผ้ �เป็นเจั�า
ปรืะท่านเลืี่อดเนื�อแลี่ะกรืะด้กแบบนี�ให�ดิฉนัเพรืาะดิฉนัเป็นคน
พิเศษ แลี่ะพรืะผ้ �เป็นเจั�าท่รืงบอกวา่ดิฉนัท่ำาได� ดิฉนัท่ำาสุู้ดความ่
สู้าม่ารืถิ่ ดิฉนัท่ำาม่ากข่�นได� แต่่วนันี� ดิฉนัร้ื�สู่้กดีกบัต่วัเอง ดิฉนั
ภีมิ้่ใจักบัสิู้�งที่�ท่ ำา สิู้�งที่�มี่ แลี่ะสิู้�งที่�จัะท่ำาวนัพรุ่ืงนี� ”

  ม่าร์ืธิาต่รืะหนกัเช่นกนัวา่ทุ่กอยา่งจัะจับลี่งด�วยดีแม่�ชีวติ่จัะยาก
บางครัื� งขณะที่�เธิอด้แลี่คุณแม่่ เธิอเห็นวา่ทุ่กคนมี่ความ่ท่�าท่ายต่่าง
กนั “ไม่่มี่ชีวติ่ใครืสู้ม่บ้รืณ์แบบ” เธิอกล่ี่าว แต่่แม่�จัะมี่ความ่ท่�าท่าย
สู่้วนต่วั แต่่ม่าร์ืธิายงัพบสิู้�งดีๆ ในทุ่กสู้ถิ่านการืณ์—ความ่สู้มั่พนัธ์ิ
ที่�เธิอมี่กบัคุณแม่่เป็นต่วัอยา่งหน่�ง “คุณแม่่มี่ข�อจัำากดัท่างกาย แต่่
ท่่านปรืาดเปรืื�องม่ากท่างใจัแลี่ะท่างอารืม่ณ์ เรืาเป็นเพื�อนที่�ดีต่่อ
กนัม่าก”

    มองไปข้างหน้า
  แลี่�วอนาคต่ของม่าร์ืธิากบัโซูเนียจัะเป็นอยา่งไรื? ม่าร์ืธิา 

กล่ี่าววา่ “หน้อยากอย้ใ่กลี่�คุณแม่่ แลี่ะแน่นอนวา่หน้อยาก 
แต่่งงาน มี่ลี่้ก แลี่ะมี่ครือบครัืว แต่่ในอนาคต่ ถิ่�าท่ำาได� หน้อยาก 
ซืู�อบ�านให�ท่ั�งครือบครัืวหน้แลี่ะคุณแม่่เพรืาะหน้ไม่่อยากอย้ห่่าง 
ท่่านแม่�แต่่วนัเดียว!

  โซูเนียร้ื�สู่้กดีกบัอนาคต่เช่นกนัแลี่ะจัะสู้ำาน่กคุณต่ลี่อดไป
สู้ำาหรัืบความ่เป็นเพื�อนแลี่ะความ่รัืกของม่าร์ืธิา “สุู้ดยอดม่ากที่�มี่
ลี่้กสู้าวน่ารัืก ดีม่ากๆ ที่�มี่ม่าร์ืธิาในชีวติ่ดิฉนั เธิอเป็นของขวญั่จัาก
พรืะผ้ �เป็นเจั�า พรืะองคท์่รืงเต่รีืยม่ม่าร์ืธิาให�ม่าอย้ก่บัดิฉนัที่�นี�”  ◼



ดิฉัันเคยอ็ยู�ก์ับฝัันร์� าย แต�ต�อ็มา 
ดิฉัันเรี์ยนรู์� ว์�าในชี�ว์งมืดมิด 

ท่ีิสุัด ดิฉัันสัามาร์ถพ่่งพาพร์ะ 
ผูู้�ชี�ว์ยให�ร์อ็ดขีอ็งดิฉัันได�
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      สงวนนาม

      ฝัันรื�ายเริื�ม่ข่�นเมื่�อดิฉนัอายเุพียงเจัด็ขวบแลี่ะคุณแม่่แต่่งงานใหม่่ เรืาชอบพอ่เลีี่�ยงคน
ใหม่่ม่าก เขาใจัดีแลี่ะเข�ากบัครือบครัืวเรืาได�ดี ดิฉนัร้ื�สู่้กปลี่อดภียัจัริืงๆ เมื่�ออย้ใ่กลี่�เขา 
ทุ่กอยา่งดีจันกรืะท่ั�งวนัหน่�ง เมื่�อทุ่กคนมี่งานยุง่ เขากรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ดิฉนัท่างเพศ

  ดิฉนัไม่่เข�าใจัสิู้�งที่�เขาท่ำากบัดิฉนั ดิฉนัร้ื�สู่้กหวาดผวา สู้บัสู้น แลี่ะอายม่าก แต่่ดิฉนักลี่วัเกิน
กวา่จัะบอกใครืๆ ดิฉนัคิดวา่ม่นัจัะท่ำาลี่ายความ่สุู้ขที่�เพิ�งเกิดข่�นในครือบครัืวแลี่ะจัะไม่่มี่ใครื
เชื�อดิฉนัแน่นอน ดิฉนัจ่ังต่ดัสิู้นใจัอย้เ่งียบๆ

  เขาท่ำารื�ายดิฉนัครัื� งนั�นครัื� งเดียว แต่่ความ่ท่รืงจัำาเรืื�องการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ท่ำาให�จิัต่ใจั
ดิฉนัหนกัอ่�งเสู้ม่อ ดิฉนัหวาดรืะแวงม่ากกลี่วัจัะมี่คนเห็นความ่เจับ็ปวดของดิฉนัแลี่ะเผยความ่
ลี่บัม่ากจันดิฉนัพยายาม่ปกปิดความ่จัริืงด�วยการืเป็นเพื�อนที่�ดีกบัพอ่เลีี่�ยงของดิฉนั เขาใจัดีต่่อ
ดิฉนัม่ากเป็นพิเศษ แลี่ะดิฉนัเริื�ม่ชอบเขาอีกครัื� ง

  แต่่สู้ถิ่านการืณ์กลี่บัแยล่ี่ง เมื่�อคุณแม่่เริื�ม่ท่ำางานต่อนกลี่างคืน พอ่เลีี่�ยงเริื�ม่กรืะท่ำาท่ารุืณ
กรืรืม่ดิฉนัเป็นปรืะจัำา ดิฉนัร้ื�สู่้กขาดที่�พ่�ง ดิฉนัอยากพด้ออกม่า แต่่พอ่เลีี่�ยงของฉนัเป็นที่�ชื�น 
ชอบของคนอื�น แลี่ะดิฉนัคิดวา่ทุ่กคนจัะเข�าข�างเขา ด�วยเหตุ่นี�  คืนหน่�งเมื่�ออย้ค่นเดียว ดิฉนัจ่ัง 
ท้่ลี่ขอพรืะผ้ �เป็นเจั�าให�ท่รืงช่วยดิฉนัรัืกษาความ่ลี่บัของต่น

   การพ้ด็ออกมา
  วนัหน่�งการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่หยดุลี่งในท่�ายที่�สุู้ด ดิฉนัไม่่ท่รืาบสู้าเหตุ่ แม่�เขาจัะไม่่ท่ำารื�าย

ดิฉนัอีก แต่่ดิฉนัร้ื�สู่้กวา่ต่วัเองสู้กปรืกแลี่ะลี่ะอายใจั ดิฉนัเกลีี่ยดต่วัเอง บางครัื� งถ่ิ่งกบัคิดวา่
ความ่ต่ายจัะง่ายกวา่ความ่เป็นจัริืงหรืือเปล่ี่า ดิฉนัยงัอยากจัะพด้ออกม่า แต่่กลี่วัสิู้�งที่�จัะเกิดข่�น
เมื่�อพด้ความ่จัริืง

  จัากนั�นในวนัอาทิ่ต่ยว์นัหน่�งที่�โบสู้ถิ่เ์มื่�อดิฉนัอาย ุ14 ปี ดิฉนัฟัังบท่เรีืยนเกี�ยวกบัการืต่ดัสิู้น
ใจัเรืื�องสู้ำาคญั่ คร้ืกรืะตุ่�นให�เรืาอดอาหารืแลี่ะสู้วดอ�อนวอน แลี่ะสู้ญั่ญ่าวา่พรืะผ้ �เป็นเจั�าจัะท่รืง
เพิ�ม่พลี่งัให�เรืาท่ำาสิู้�งถิ่้กต่�อง หลี่งัเลิี่กโบสู้ถิ่ ์ดิฉนัครุ่ืนคิดเกี�ยวกบัสิู้�งที่�เธิอพด้ ดิฉนัสู้งสู้ยัวา่ถิ่�า
ดิฉนัท้่ลี่ขอ พรืะผ้ �เป็นเจั�าจัะท่รืงช่วยให�ดิฉนัพด้ออกม่าจัริืงหรืือ?

  วนัรุ่ืงข่�นดิฉนัอดอาหารืเพื�อขอให�กลี่�าบอกคุณแม่่เรืื�องการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ ดิฉนัไม่่
สู้าม่ารืถิ่จัดจ่ัอรืะหวา่งเรีืยนเพรืาะม่วัแต่่คิดวา่คุณแม่่จัะมี่ปฏิิกิริืยาอยา่งไรื พอถ่ิ่งบ�าน ดิฉนัร้ื�สู่้ก
ไม่่สู้บายม่าก ดิฉนัสู้วดอ�อนวอนขอพลี่งัอีกครัื� ง แต่่ร้ื�สู่้กไม่่พรื�อม่จัะบอกคุณแม่่

วิิธีทีีี่�ดิิฉัันพบการเยีียีวิยีา  
 จ์าก์ก์าร์ก์ร์ะทิำา 

ทิารุ์ณก์ร์ร์มทิางเพศั
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  ค ำ�าวนันั�นดิฉนัไปหาคุณแม่่ขณะ
ท่่านกำาลี่งัท่ำาอาหารืคำ�า ดิฉนัไม่่ท่รืาบ
จัะพด้อะไรื แต่่เมื่�อม่องต่าท่่าน ดิฉนั
พบวา่ต่นกลี่�าจัะเริื�ม่พด้ พอเริื�ม่พด้ ทุ่ก
อยา่งที่�ดิฉนัปกปิดไว�หลี่ายปีพรัื�งพร้ื
ออกม่า

  คุณแม่่กบัดิฉนันั�งอย้บ่นโซูฟัาแลี่ะ
รื�องไห�ด�วยกนั หลี่งัจัากนั�นเรืาติ่ดต่่อ
ปรืะธิานสู้าขาแลี่ะโท่รืแจั�งต่ำารืวจั พอ่
เลีี่�ยงของดิฉนัต่�องรัืบผดิชอบต่่อสิู้�งที่�
เขาท่ำากบัดิฉนั แลี่ะดิฉนัได�รัืบความ่
คุ�ม่ครืองที่�ดิฉนัต่�องการืคือดิฉนัจัะไม่่
ต่�องเจัอเขาอีก

    เส้นทำางส้� การเยีียีวยีา
  รืะหวา่งนั�น ม่นัยากที่�จัะเล่ี่า 

ปรืะสู้บการืณ์ซูำ� าๆ กบัเจั�าหน�าที่�แลี่ะ 
มี่เพื�อนๆ คอยถิ่าม่วา่พอ่เลีี่�ยงดิฉนั 
อย้ที่่�ไหน แต่่ด�วยการืสู้นบัสู้นุนของ 
ครือบครัืว ดิฉนัจ่ังไม่่โดดเดี�ยวอีก เรืา
ช่วยกนัต่ั�งหวัข�อใหม่่ให�ครือบครัืววา่  
“ข�าพเจั�าเผชิญ่ได�ทุ่กอยา่งโดย
พรืะองคผ์้ �ท่รืงเสู้ริืม่กำาลี่งัข�าพเจั�า”  
( ฟีัลิี่ปปี 4:13 ) ญ่าติ่ๆ ของเรืาให�ความ่
รัืกแลี่ะการืสู้นบัสู้นุนเช่นกนั แลี่ะเรืา
เริื�ม่เยยีวยาด�วยกนัเรืื�อยม่า

  คุณแม่่กบัดิฉนัรัืบคำาปร่ืกษาจัาก
ผ้ �เชี�ยวชาญ่ซู่�งช่วยได�ม่าก! ผ้ �ให�ค ำา
ปร่ืกษาของดิฉนัคือสิู้�งที่�ฉนัต่�องการื
พอดี เธิอช่วยให�ดิฉนัเข�าใจัอารืม่ณ์
ท่ั�งหม่ดที่�ดิฉนักำาลี่งัร้ื�สู่้กแลี่ะช่วย
ดิฉนัจัดัการืกบัความ่ท่รืงจัำาที่�เลี่วรื�าย  
ดิฉนัไม่่ร้ื�ต่วัม่าก่อนวา่ดิฉนัเจับ็ปวด
ม่ากเพียงใดจันกรืะท่ั�งดิฉนัเริื�ม่ร้ื�สู่้กดี
อีกครัื� ง

  ดิฉนัไม่่คิดวา่ความ่เจับ็ปวดจัะหาย
ไปเพียงเพรืาะพด้ออกม่า แต่่ดิฉนัไม่่

ท่รืาบเช่นกนัวา่จัะต่�องใช�เวลี่า (แลี่ะความ่
อดท่น) ม่ากเท่่าใดจ่ังจัะหายเป็นปกติ่  
ดิฉนัร้ื�สู่้กไรื�ค่าม่านานม่าก ดิฉนัต่�องฝ่กรัืก
ต่วัเองอีกครัื� ง

  ดิฉนัพบความ่สู้งบม่ากที่�สุู้ดเมื่�อหนั
ไปหาพรืะผ้ �ช่วยให�รือดแลี่ะพรืะบิดาบน
สู้วรืรืคข์องดิฉนั การืรัืบร้ื�วา่ท่ั�งสู้องพรืะ
องคท์่รืงท่รืาบ ดี  วา่ดิฉนัร้ื�สู่้กอยา่งไรื
ท่ำาให�ดิฉนัมี่พลี่งัแลี่ะความ่หวงั ดิฉนัพ่�งพา
พรืะองคใ์นช่วงมื่ดมิ่ดที่�สุู้ด ความ่ท่รืงจัำา
เริื�ม่เลืี่อนหายไปต่าม่กาลี่เวลี่า แลี่ะดิฉนั
ร้ื�สู่้กสู้งบจัริืงๆ ผา่นความ่รัืกของพรืะผ้ �
ช่วยให�รือด

  สู่้วนที่�คุ �ม่ค่าม่ากที่�สุู้ดสู่้วนหน่�งของ
ขั�นต่อนการืเยยีวยาคือการืรัืบร้ื�วา่ดิฉนั
มี่อนาคต่ที่�สู้ดใสู้ แน�นอ็น  เมื่�อดิฉนัถิ่ก้
กรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ ดิฉนัน่กภีาพการืมี่ชีวติ่
ปกติ่ไม่่ออก ดิฉนัร้ื�สู่้กท่อดอาลี่ยัในชีวติ่  
แต่่โดยผา่นความ่ช่วยเหลืี่อแลี่ะการืเยยีวยา  
ดิฉนัพบหลี่ายสิู้�งให�ต่ั�งต่ารือ ดิฉนัเริื�ม่เล่ี่า
เรืื�องรืาวของต่นให�หญิ่งสู้าวคนอื�นๆ ที่�
ก ำาลี่งัเจับ็ปวดฟัังแลี่ะแม่�ถ่ิ่งกบัต่ดัสิู้นใจั

รัืบใช�งานเผยแผด่�วย การืแบ่งปัน
ปรืะจักัษพ์ยานกบัคนอื�นๆ ท่ำาให�ดิฉนั
เข�ม่แขง็

  ดิฉนัไม่่ยอม่ให�สิู้�งที่�พอ่เลีี่�ยงท่ำา
ม่ากำาหนดชีวติ่ดิฉนั เขาเปลีี่�ยนชีวติ่
ดิฉนัต่ลี่อดกาลี่แต่่ดิฉนัเลืี่อกใช�
ปรืะสู้บการืณ์นั�นช่วยเหลืี่อคนอื�นๆ  
บางวนัยงัยาก แต่่พรืะเจั�าท่รืงท่ำาให�
ดิฉนัเข�ม่แขง็ผา่นทุ่กอยา่ง แลี่ะดิฉนัร้ื�
วา่พรืะองคจ์ัะท่รืงช่วยเหลืี่อดิฉนัต่่อ
ไป ดิฉนัเปลีี่�ยนจัากเหยื�อเป็นผ้ �รือด
ชีวติ่  ◼
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    ถู้าทำ�านเป็นเหยีือ่ของการกระทำำาทำาร่ณกรรม
     การกระทำำาทำาร่ณกรรมคอือะไร?

  การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่คือการืปฏิิบติั่ที่�ไม่่ดีหรืือปล่ี่อยปลี่ะลี่ะเลี่ยผ้ �อื�น (เช่นเดก็  
คนแก่ คนพิการื หรืือใครืกต็่าม่) อนัก่อให�เกิดอนัต่รืายท่างร่ืางกาย อารืม่ณ์ หรืือท่าง
เพศ การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ขดักบัคำาสู้อนของพรืะผ้ �ช่วยให�รือด

  “จุัดยนืของศาสู้นจักัรืคือจัะไม่่ยอม่ให�เกิดการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ทุ่กร้ืปแบบ”  
(  General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints  (  General Handbook: Serving in The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints  [2020], [2020], 

38.6.2 )38.6.2 ) การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ลี่ะเมิ่ดกฎของพรืะผ้ �เป็นเจั�าแลี่ะอาจัเป็นการืลี่ะเมิ่ด
กฎหม่ายของสู้งัคม่ด�วย

    ร้ปแบบต�างๆ ของการกระทำำาทำาร่ณกรรม
  การกระทำำาทำาร่ณกรรมทำางร�างกายี:  พฤติ่กรืรืม่ก�าวรื�าวหรืือรุืนแรืงที่�บุคคลี่หน่�ง

จังใจักรืะท่ำาต่่ออีกบุคคลี่หน่�งอนัสู่้งผลี่ให�ร่ืางกายบาดเจับ็
  การกระทำำาทำาร่ณกรรมทำางเพศ:  กิจักรืรืม่หรืือการืติ่ดต่่อท่างเพศที่�ไม่่พ่งปรืะสู้งค ์

โดยผ้ �กรืะท่ำาผดิใช�กำาลี่งั ท่ำาการืข่ม่ข้่ หรืือเอาเปรีืยบเหยื�อที่�ไม่่สู้าม่ารืถิ่ให�การืยนิยอม่  
กิจักรืรืม่ท่างเพศท่ั�งหม่ดรืะหวา่งผ้ �ใหญ่่กบัเดก็ถืิ่อเป็นการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่แม่�จัะ
ยนิยอม่กต็่าม่

  การกระทำำาทำาร่ณกรรมทำางวาจิาหรือทำางอารมณ์:  ร้ืปแบบพฤติ่กรืรืม่ซู่�งบุคคลี่
หน่�งจังใจัโจัม่ตี่ใครืบางคนซูำ� าๆ โดยไม่่ถิ่้กเนื�อถิ่้กต่วั เช่น วาจัาเกรีื� ยวกรืาด การืข่ม่
ขวญั่ การืใช�เล่ี่ห์เหลีี่�ยม่ หรืือการืท่ำาให�ขายหน�า อนัเป็นเหตุ่ให�เกิดความ่ร้ื�สู่้กด�อย
ค่าแลี่ะศกัดิ� ศรีืน�อยลี่ง แม่�ไม่่ถิ่้กเนื�อถิ่้กต่วั แต่่การืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่แบบนี�ท่ำาลี่าย
ความ่ผาสุู้กท่างใจัแลี่ะท่างอารืม่ณ์ท่ั�งหม่ดของบุคคลี่

    วธีิขอความชุ�วยีเหลอื
  พรืะเจั�าท่รืงคาดหวงัให�เรืาท่ำาสุู้ดความ่สู้าม่ารืถิ่เพื�อป� องกนัการืกรืะท่ำาท่ารุืณ

กรืรืม่ต่ลี่อดจันคุ�ม่ครืองแลี่ะช่วยเหลืี่อผ้ �ต่กเป็นเหยื�อของการืกรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่  
ไม่่มี่ใครืถิ่้กคาดหวงัให�อดท่นต่่อพฤติ่กรืรืม่ท่ารุืณกรืรืม่ ไม่่วา่จัะเกิดข่�นต่อนนี�หรืือ
นานม่าแลี่�ว ท่่านสู้าม่ารืถิ่หาแหล่ี่งช่วยท่่านได�ที่�  abuse   .ChurchofJesusChrist   .org abuse   .ChurchofJesusChrist   .org 

 ขอความช่ว่ยเหลืือทันัทีั
  “ถิ่�าท่่านถิ่ก้กรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่อย้ใ่น

ขณะนี�หรืือเคยถิ่ก้กรืะท่ำาท่ารุืณกรืรืม่ใน

อดีต่ จังรืวบรืวม่ความ่กลี่�าเพื�อแสู้วงหา

ความ่ช่วยเหลืี่อ  .   .   .  จังแสู้วงหาการื

คำ�าจุันจัากคนที่�ท่่านไว�ใจัได� อธิิการืหรืือ

ปรืะธิานสู้เต่คของท่่านสู้าม่ารืถิ่ให�ค ำา

แนะนำาอนัลี่ำ�าค่าแก่ท่่านแลี่ะช่วยเหลืี่อ

ท่่านในการืติ่ดต่่อเจั�าหน�าที่�รัืฐ  .   .   .  อยา่

กลี่วั—เพรืาะความ่กลี่วัคือเครืื�องมื่อที่�

ซูาต่านจัะใช�ท่ำาให�ท่่านทุ่กขท์่รืม่านต่่อ

ไป พรืะเจั�าจัะท่รืงช่วยเหลืี่อท่่าน  

แต่่ท่่านต่�องเอื�อม่ออกไปขอความ่ช่วย

เหลืี่อนั�น”

   เอล็เด็อร์ริชุาร์ด็   จิ.ี สกอ็ตต์ แห�งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง, “เยียีีวยีาผู้ลร้ายีแรงของการกระทำำา
ทำาร่ณกรรม,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2008, 51.
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         พฒันาพรืสู้วรืรืคข์องคุณ
  ผม่หายเหงาโดยพฒันา

พรืสู้วรืรืคข์องผม่ไม่่วา่จัะ

เป็นการืเล่ี่นดนต่รีื ท่ำางาน

อดิเรืก ฯลี่ฯ ท่ั�งหม่ดนี� ช่วย

หนัเหจัากความ่ร้ื�สู่้กเหงา แลี่ะม่กัจัะหายเหงา

เป็นปลิี่ดทิ่�ง อีกท่ั�งจัะท่ำาให�คุณได�พบคนที่�มี่

ความ่สู้นใจัเหมื่อนคุณด�วย

   สตีัเวน เอช. อาย ุ12 ปีี, นิวเม็กซิิโก สหรัฐอเมริกา

คำาถูาม & คำาตอบ

     แสู้วงหาความ่สู้วา่ง
  ดิฉนัแสู้วงหาการืสู้นบัสู้นุน  

กำาลี่งัใจั แลี่ะความ่รัืกของ 

พรืะบิดาบนสู้วรืรืคแ์ลี่ะพรืะ 

วญิ่ญ่าณบริืสุู้ท่ธิิ� เพื�อให�ดิฉนัมี่ 

ความ่สู้งบสุู้ข ความ่หวงั แลี่ะความ่เข�ม่แขง็ 

เมื่�อต่ร่ืกต่รือง สู้วดอ�อนวอน แลี่ะอ่านพรืะ 

คมั่ภีีร์ื ต่าม่ที่�กล่ี่าวใน  3 นีไฟั 11:11  พรืะเยซู้ 

คริืสู้ต่ท์่รืงเป็น “ความ่สู้วา่งแลี่ะชีวติ่ของโลี่ก”  

พรืะองคเ์สู้ดจ็ัม่าขจัดัความ่มื่ดท่ั�งหม่ด

   แอนเดรีย บี. อาย ุ18 ปีี, ซูิเลียี เวเนซุิเอลีา

     ติ่ดต่่อกบัเพื�อนๆ แลี่ะครือบครัืว
  เมื่�อดิฉนัร้ื�สู่้กเหงา ดิฉนัชอบติ่ดต่่อกบัเพื�อนๆ  

แลี่ะครือบครัืว นั�นท่ำาให�ดิฉนัร้ื�สู่้กมี่ความ่สุู้ข 
จัริืงๆ ดิฉนัม่องด้พรืในชีวติ่แลี่ะขอบพรืะท่ยั 

พรืะบิดาบนสู้วรืรืคส์ู้ำาหรัืบพรืม่ากม่ายที่� 

พรืะองคป์รืะท่านให�ดิฉนัแลี่�ว!

   ทำลัีลี ีเอ็น. อาย ุ16 ปีี, รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

ฉันจิะ
หายี
เหงาได้็
อยี�างไร?

 “คว์ามเจ์บ็ปว์ดขีอ็ง 
คว์ามเหงาดเูหมือ็น 
จ์ะเป็นสั�ว์นหน่่งขีอ็ง 
ปร์ะสับก์าร์ณ์มร์ร์ตัย  
แต�พร์ะเจ์�าด�ว์ยพร์ะ 
เมตตาขีอ็งพร์ะอ็งค์ 
ทิร์งเตรี์ยมทิางให�  
เร์าไม�ต�อ็งเผู้ชิีญกั์บ 
คว์ามทิ�าทิายขีอ็งชีีวิ์ต 
มร์ร์ตัยตามลำาพัง 
   .   .   .  เรืา  ได�รั์บสััญญา 
ถ่งคว์ามเป็นเพ่ือ็นท่ีิ 
ยัง่ยืนขีอ็งสัมาชิีก์อ็งค์ 
ท่ีิสัามในพร์ะผูู้� เป็นเจ์�า
สัามพร์ะอ็งค์และด�ว์ย 
เหตนีุ�จ่์งมีสิัทิธิิพิเศัษ 
ขีอ็งก์าร์ได�รั์บก์าร์เปิด 
เผู้ยสัำาหรั์บชีีวิ์ตเร์าเอ็ง  
เร์า ไม่่  โดดเด่ียว์!”
   เชุอร์รี แอล. ด็วิ อด็ตีทำีป่รึกษาในฝ่� ายี
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั  
“เราไม�ได้็อย้ี�อยี�างโด็ด็เด็ีย่ีว,” เลียีโฮนา,  
ม.ค. 1999, 111, 112
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     จัดจัำาแผนของพรืะผ้ �เป็นเจั�า
  ร้ื�วา่โดยผา่นแผนของพรืะผ้ �

เป็นเจั�า เรืาไม่่จัำาเป็นต่�องร้ื�สู่้ก

เหงา พรืะวญิ่ญ่าณบริืสุู้ท่ธิิ�

สู้ถิิ่ต่กบัเรืาต่ลี่อดเวลี่า แลี่ะ

พรืะผ้ �เป็นเจั�าท่รืงร้ื�วา่เรืากำาลี่งัต่่อสู้้�กบัอะไรื  

พรืะเจั�าท่รืงปรืะสู้บการืท่ดลี่องแลี่ะการืต่่อสู้้�

ดิ�นรืนทุ่กอยา่งที่�คุณพบเจัอ สิู้�งสู้ำาคญั่ที่�สุู้ด

อยา่งหน่�งที่�เรืาร้ื�สู่้กในความ่เป็นม่รืรืต่ยัคือ

ความ่สุู้ข แต่่เรืาจัะมี่ความ่สุู้ขไม่่ได�หากไม่่มี่

ความ่เศรื�า (ด้  2   นีไฟั 2:11 ) จังสู้วดอ�อนวอน

พรืะผ้ �เป็นเจั�าแลี่ะท้่ลี่ขอความ่ช่วยเหลืี่อ 

พรืะองคจ์ัะไม่่ท่รืงท่ำาให�เรืาผดิหวงั

   บร็อค เอส. อาย ุ17 ปีี, รัฐยทูำาห์ สหรัฐอเมริกา

     วางใจัพรืะเจั�า
  การืออกจัากบ�านม่าเป็นผ้ �สู้อนศาสู้นาที่�

บรืาซิูลี่ยากม่าก ผม่แท่บจัะพด้ภีาษาไม่่ได�เลี่ย!  

แต่่ผม่ได�เรีืยนร้ื�วา่ถิ่�าคุณมี่พรืะวญิ่ญ่าณของ

พรืะเจั�าสู้ถิิ่ต่อย้ด่�วย คุณไม่่มี่วนัร้ื�สู่้กเหงา  

พรืะองคท์่รืงร้ื�จักัคุณแลี่ะจัะท่รืงช่วยเหลืี่อคุณ

เสู้ม่อ จังวางใจัพรืะองค!์

   เอ็ลีเดอร์โจเซิฟ โทำเลีน อาย ุ20 ปีี,  
คณะเผยแผ่บราซิิลี กมัปีีนัส

อาจัมี่การืแก�ไขความ่ยาวหรืือความ่ชดัเจันของ
คำาต่อบที่�สู่้งม่า คำาต่อบที่�พิม่พเ์ผยแพร่ืมี่เจัต่นาจัะ
ช่วยแลี่ะสู้ะท่�อนมุ่ม่ม่อง ไม่่ถืิ่อเป็นการืปรืะกาศ
หลี่กัคำาสู้อนอยา่งเป็นท่างการืของศาสู้นจักัรื
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     ถู้าฉันมปัีญหาส่ขภาพจิติ ฉันจิะยีงัรับใชุ้
งานเผู้ยีแผู้�ได้็หรือไม�?
    ได� ทุ่กคนที่� “มี่ความ่ปรืารืถิ่นาจัะรัืบใช�พรืะผ้ �เป็นเจั�า เจั�ากไ็ด�รัืบเรีืยกม่ายงังาน”  

(หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 4:3)เรืารัืบใช� ท่ีิใด  สู้ำาคญั่น�อยกวา่เรืารัืบใช� อ็ย�างไร์ 

 แลี่ะใครืกต็่าม่ที่�คิดจัะรัืบใช�งานเผยแผจ่ัะต่�องคำาน่งถ่ิ่งสุู้ขภีาพท่างร่ืางกายแลี่ะ

จิัต่ใจัของต่น

  ถิ่�าท่่านมี่ความ่ปรืารืถิ่นาจัะรัืบใช�งานเผยแผ ่ให�พด้คุยกบัอธิิการืของท่่าน เขา

จัะช่วยท่่านเริื�ม่ขั�นต่อนการืสู้ม่คัรื สู่้วนหน่�งของขั�นต่อนนั�นรืวม่ถ่ิ่งการืปร่ืกษา

แพท่ยแ์ลี่ะผ้ �เชี�ยวชาญ่คนอื�นๆ ต่ลี่อดจันผ้ �นำาศาสู้นจักัรืแลี่ะบิดาม่ารืดา การืปร่ืกษา

กบับุคคลี่เหล่ี่านี�ไม่่ใช่เพื�อปรืะเมิ่นวา่ท่่าน “ดีพอ” สู้ำาหรัืบพรืะเจั�าหรืือไม่่แต่่เพื�อ

พิจัารืณาท่างเลืี่อกที่�ดีที่�สุู้ดสู้ำาหรัืบการืรัืบใช�ของท่่าน

  ก์าร์เรี์ยก์  ให�รัืบใช�จัะม่าถ่ิ่งคนที่�ปรืารืถิ่นาจัะรัืบใช� งานมอ็บหมาย  ให�ท่่านรัืบ

ใช�ที่�ใดที่�หน่�งหรืือในด�านใดด�านหน่�งจัะข่�นอย้ก่บัองคป์รืะกอบหลี่ายอยา่ง คน

ที่�มี่ปัญ่หาสุู้ขภีาพ (รืวม่ถ่ิ่งสุู้ขภีาพจิัต่) บางครัื� งได�พยายาม่ปิดบงัข�อม่้ลี่นี� ในขั�น

ต่อนการืสู้ม่คัรื โดยคิดวา่จัะช่วยให�พวกเขาได�รัืบงานม่อบหม่ายที่�ต่�องการื แต่่ถิ่�า

ท่่านซืู�อสู้ตั่ยอ์ยา่งสู้ม่บ้รืณ์เกี�ยวกบัปรืะวติั่การืรัืกษาของท่่าน (รืวม่ถ่ิ่งสุู้ขภีาพจิัต่) 

พรืะเจั�าจัะท่รืงอวยพรืท่่าน พรืะองคท์่รืงคาดหวงัให�ท่่านท่ำาสุู้ดความ่สู้าม่ารืถิ่เพื�อ

ปรัืบปรุืงสุู้ขภีาพของท่่าน แลี่ะการืรัืกษาสู่้วนใหญ่่ของท่่านที่�บ�านสู้าม่ารืถิ่รัืกษาต่่อ

ในสู้นาม่เผยแผไ่ด�

   ด้ข�อม่้ลี่เพิ�ม่เติ่ม่เกี�ยวกบัสุู้ขภีาพจิัต่ได�ที่�  mentalhealth   .ChurchofJesusChrist   .org mentalhealth   .ChurchofJesusChrist   .org 
  ด้ข�อม่้ลี่เพิ�ม่เติ่ม่เกี�ยวกบังานเผยแผ ่รืวม่ถ่ิ่งการืรัืบใช�งานเผยแผไ่ด�ที่�  ChurchofJesusChrist ChurchofJesusChrist 
 .org/   callings/   missionary .org/   callings/   missionary  

ท่ำานคดิอย่างไร?

“ฉนัควรืท่ำาอยา่งไรืถิ่�าฉนักลี่บั
ใจัแลี่�วแต่่เลิี่กคิดถ่ิ่งสิู้�งที่�ท่ ำา
ผดิไปแลี่�วไม่่ได�?”

สู่้งคำาต่อบของท่่าน แลี่ะภีาพความ่
ลี่ะเอียดสู้้งต่าม่ความ่ปรืะสู้งคข์องท่่าน
ม่าก่อน 1515 พฤศจิักายน 20202020 ที่�  liahonaliahona 
.ChurchofJesusChristChurchofJesusChrist .orgorg (คลิี่ก “Submit“Submit anan 
ArticleArticle oror Feedback”Feedback”).
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         เ มื่�อข�าพเจั�าได�รัืบแต่่งต่ั�งเป็นอคัรืสู้าวก ปรืะธิานโธิม่สัู้ เอสู้. ม่อนสู้นั (1927–2018) ซู่� งเป็น
ที่�รัืกยิ�งกล่ี่าววา่ข�าพเจั�าต่�องเป็นพยานพิเศษถ่ิ่งพรืะนาม่ของพรืะเยซู้คริืสู้ต่ไ์ปท่ั�วโลี่ก  
ข�าพเจั�าไม่่ได�รัืบหน�าที่�นั�นอยา่งผวิเผนิ ข�าพเจั�ามุ่่งม่ั�นศ่กษาพรืะคมั่ภีีร์ื โดยค�นหาพรืะนาม่

แลี่ะพรืะสู้ม่ญั่ญ่านาม่ของพรืะเจั�า ท่ั�งหม่ดนี� ที่�ข�าพเจั�าจัะแบ่งปันกบัท่่านม่าจัากข�อพรืะคมั่ภีีร์ืที่�
เตื่อนให�ข�าพเจั�าจัดจัำาวา่ความ่หวงัของเรืาอย้ใ่นพรืะองค์

  พรืะองคท์่รืงเป็นความ่หวงัแห่งอิสู้รืาเอลี่ ( เยเรืมี่ย ์17:13 ) ดาวปรืะจัำารุ่ืงอนัสู้ดใสู้ ( ววิรืณ์  
22:16 ) พรืะเม่ษบาลี่ผ้ �ปรืะเสู้ริืฐ ( หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 50:44 ) ที่�ปร่ืกษา ( อิสู้ยาห์ 9:6 ;  
 2   นีไฟั 19:6 ) องคส์ู้นัติ่รืาช (    อิสู้ยาห์ 9:6 ;  2 นีไฟั 19:6 ) พรืะผ้ �ช่วยก้� ( โรืม่ 11:26 ) ความ่สู้วา่ง
ของโลี่ก ( ยอห์น 8:12 ) แลี่ะม่หาปุโรืหิต่แห่งบรืรืดาสิู้�งปรืะเสู้ริืฐซู่�งม่าถ่ิ่งแลี่�ว ( ฮีบร้ื 9:11 ) 
พรืะองคท์่รืงอานุภีาพที่�จัะช่วยให�รือด ( แอลี่ม่า 34:18 ;  หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 133:47 ) 
แลี่ะพรืะองคท์่รืงมี่เดชานุภีาพท่ั�งม่วลี่ ( หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 61:1 )

  อิท่ธิิพลี่ รือยปรืะท่บั แลี่ะขอบเขต่ของพรืะคริืสู้ต่ค์รือบคลุี่ม่ท่ั�งหม่ด พรืะองคท์่รืงอย้ที่่�นั�น
เมื่�อเรืาลี่งัเลี่แลี่ะพยายาม่ก�าวไปข�างหน�า ถิ่�าเรืาก�าวพลี่าด “แสู้งสู้วา่ง [ของพรืะองค]์ ซู่� งสู่้องใน
ความ่มื่ด” ( หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 6:21 ) จัะสู้วา่งเจิัดจั�ากวา่เดิม่ พรืะองคท์่รืงรัืกเรืาท่ั�งใน
เวลี่าสู้วา่งที่�สุู้ดแลี่ะมื่ดที่�สุู้ดของเรืา

  การืเป็นสู้านุศิษยข์องพรืะเยซู้คริืสู้ต่ไ์ม่่ใช่การืคาดเดา รือยพรืะบาท่พรืะองคท์่ำาเครืื�องหม่าย
เสู้�นท่างไว�ชดัเจัน เมื่�อเรืาเดินต่าม่พรืะองค ์เรืาจัะรัืกสิู้�งที่�พรืะองคท์่รืงรัืก เมื่�อเรืาต่่อพนัธิสู้ญั่ญ่า
กบัพรืะองคทุ์่กสู้ปัดาห์ขณะรัืบสู่้วนศีลี่รืะล่ี่กอนัศกัดิ� สิู้ท่ธิิ�  เรืาจัะเข�าใจัม่ากข่�นวา่พรืะองคท์่รืง
เป็นพรืะผ้ �ไถ่ิ่ของโลี่ก ( หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 93:9 ) พรืะวญิ่ญ่าณแห่งความ่จัริืง ( หลี่กัคำา
สู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 93:9 ) แลี่ะพรืะวาท่ะ ( หลี่กัคำาสู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 93:8 )

  เพื�อนที่�รัืกท่ั�งหลี่าย นั�นคือพรืะผ้ �ช่วยให�รือดที่�ข�าพเจั�าร้ื�จักั รัืก แลี่ะเคารืพสุู้ดหวัใจั ข�าพเจั�า
แสู้ดงปรืะจักัษพ์ยานจัากสู่้วนล่ี่กของจิัต่วญิ่ญ่าณถ่ิ่งพรืะองค ์พรืะคุณความ่ดีแลี่ะพรืะเม่ต่ต่า
ของพรืะองค ์พรืะองคท์่รืงสู้ญั่ญ่าวา่ “เจั�าเป็นเพื�อนของเรืา, แลี่ะเจั�าจัะมี่ม่รืดกกบัเรืา” ( หลี่กัคำา
สู้อนแลี่ะพนัธิสู้ญั่ญ่า 93:45 )

  พรืะเยซู้คริืสู้ต่ท์่รืงเป็นคำาต่อบให�กบัปัญ่หาแลี่ะความ่ท่�าท่ายอนัเป็นสู่้วนหน่�งของปรืะสู้บ
การืณ์ม่รืรืต่ยันี� เสู้ม่อ ในการืเข�าใจัพรืะพนัธิกิจัแลี่ะพรืะกิต่ติ่คุณของพรืะองค ์ความ่รัืกที่�เรืามี่ต่่อ
พรืะองค ์ความ่เชื�อแลี่ะความ่วางใจัในพรืะองคจ์ัะท่ำาให�เรืามี่พลี่งั ◼
   จ์าก์ก์าร์ถ�ายทิอ็ดยามคำา่กั์บเจ์�าหน�าท่ีิชัี�นผูู้�ใหญ�สัำาหรั์บนัก์ก์าร์ศ่ัก์ษาศัาสันาเม่ือ็ว์นัท่ีิ 8 ก์.พ. 2019

ความหวงัของเรา ความสว�าง
ของเรา ความเข้มแขง็ของเรา

 โด็ยี เอล็เด็อร์โรนัลด์็   เอ. ราสแบนด์็
  แห่งโควรัืม่อคัรืสู้าวกสิู้บสู้อง

ปัจิฉิมวาทำะ
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ผู้้้คนจิากพระคมัภร์ีมอรมอน

เห็น นิมติอนัน�าอศัจิรรย์ี   
ซู่� งบนัท่่กไว�ในสู่้วนที่�ปิดผน่กของ

แผน่จัาร่ืก (ด้  อีเธิอร์ื 4:4–5 )

พด้กบัพรืะเยซู้คริืสู้ต่ ์ 

 ตรงหน้า   
(ด้  อีเธิอร์ื 3:13–20 )

ท้่ลี่ขอให�พรืะเจั�าท่รืงสู้มั่ผสัู้
ก�อนหิน 16 ก�อนเพื�อ  

 ทำำาให้เรือท้ำองแบนสว�าง

 นำาครอบครัว
และเพือ่นๆ   

จัากหอบาเบลี่ม่า 
แผน่ดินที่�สู้ญั่ญ่าไว�

พี�ชายีของเจเร็ดิ
ต่่อเรืือท่�องแบน  

 ข้ามมหาสม่ทำร 

 “คนร�างใหญ�และมพีลงั,   
แลี่ะเป็นที่�โปรืดปรืานม่ากของ

พรืะเจั�า” ( อีเธิอร์ื 1:34 )



 คนหน่�มสาว

   ท่่านหรืือคนร้ื�จักัต่่อสู้้�กบัการื
เสู้พติ่ดหรืือไม่่? มี่ความ่หวงั

สู้ำาหรัืบการืเปลีี่�ยนแปลี่ง

44

มาปีหน้า

นิต่ยสู้ารืศาสู้นจักัรืสู้ำาหรัืบ
เยาวชนแลี่ะเดก็!

สู้ม่คัรืสู้ม่าชิกที่�  
store.ChurchofJesusChrist.org  

หรืือที่�ศน้ยห์นงัสืู้อ

เดก็แลี่ะวยัรุ่ืน

   การป้องกนัและเยียีีวยีา 
การกระทำำาทำาร่ณกรรม

  58, พ12
     เยาวชน

   ส่ขภาพจิติและผู้้้หวงัเป็น 
ผู้้้สอนศาสนา

63
      บิดาม่ารืดา

การสอนเร่ืองส�วนสิบ

 พ16, พ18
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 พรืะเยซู้เสู้ดจ็ัเยอืน
เดก็ๆ ในพรืะ

คมั่ภีีร์ืม่อรืม่อน
  ด้หน�า พ2020–พ2222
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พ2 เพื�อนเดก็

ศีีลระลึกและฉััน
จิากฝ่� ายีประธานส้งส่ด็

 โด็ยี ประธาน 
ด็ลัลนิ   เอชุ. โอ๊คส์
  ที่�ปร่ืกษาที่�หน่�งในฝ่าย
ปรืะธิานสู้้งสุู้ด

น่กถ่ิ่งพรืะเยซู้แลี่ะสู้ญั่ญ่าวา่จัะรืะล่ี่ก
ถ่ิ่งพรืะองคต์่ลี่อดเวลี่า

ศีลระลึกเป็นส่วนสำาคญั่ท่ี�สุด็ของการประชมุีศีลระลกึ เมีื�อเรารบััศีลระลกึ เราสัญ่ญ่าวา่ 
จะระลึกถึงึพระผ่้ช่้วยให้ร้อด็ติลอด็เวลา เพื�อท่ำาให้้ศีลระลกึพเิศษ เรา ...

                ศีลระลึกช่วยให้เ้ราร้สึ้กถึงึพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�  
ช่วยให้เ้ราอย้บ่ันเส้นท่างกลบััไปบ้ัานบันสวรรคข์องเรา ●

    ดิดัิแปลงจาก “การีปรีะชื่มุ่ศลีรีะลกึและพธิีศีลีรีะลกึ,” เลยีโฮีนา,  พ.ย. 2008, 21–25

แต่่งกายเพื�อแสู้ดงวา่เรืา
ให�เกียรืติ่ศีลี่รืะล่ี่ก

นั�งเงียบๆ  
ก่อนการืปรืะชุม่เริื�ม่

รื�องเพลี่งสู้วดศีลี่รืะล่ี่ก
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 การแสด็งความรักต�อพระเยีซ้ั
  เราสามีารถึแสด็งความีรกัติอ่พระเยซไ้ด็้ โด็ยแสด็งความี

คารวะระห้วา่งศีลระลกึ ท่่านท่ำาอะไรระห้วา่งศีลระลกึ?

น่กถ่ิ่งเรืื�องรืาวเกี�ยวกบัพรืะเยซู้ สู้วดอ�อนวอนพรืะบิดาบนสู้วรืรืค์

น่กถ่ิ่งเพลี่งสู้วดที่�ท่่านโปรืดปรืานนั�งเงียบๆ
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พกักลางวินัทีี่�
หงอยีเหงา

 โด็ยี สเตซีั ลนิน์ แคร์รอลล์
  (เรีืยบเรีืยงต่าม่เรืื�องจัริืง)

       “พรีะว่ญิญาณนั�นกรีะซิบดิว้่ยเสีัยงนุ่ม่นว่ลแผู้ว่่เบา” 
(ห้นังสือเพลงสำาห้รบััเด็็ก,  56)

    คาลเีด็นิเขา้ไป ในห้อ้งอาห้ารกลางวนัและ
มีองไปรอบัๆ เด็็กอื�นๆ กำาลงัวิ�งไปห้าเพื�อน

และนั�งรวมีกลุม่ีกนัท่ี� โติะ๊ ห้อ้งจอ้กแจก้จอแจด็ว้ย
เสียงพด้็คยุกนัอยา่งติื�นเติน้และหั้วเราะกนัอยา่ง
มีคีวามีสุข เพิ�งเป็นวนัท่ี�สองของโรงเรยีน แติด่็้
เห้มีอืนท่กุคนมีคีนนั�งด็ว้ยยกเวน้คาลี

  เธีอบีับัท่ี�จบัักลอ่งอาห้ารกลางวนัและเด็นิไปที่�
โติะ๊ติวัห้นึ�ง “ฉัันนั�งขา้งเธีอได็ห้้รอืเปลา่?”  
คาลีถึามี

  เด็็กผ้้่ห้ญ่งิผ่มีเปียยาวสีนำ �าติาลเงยห้น้า เธีอท่ำา
เสียงห้งดุ็ห้งดิ็และส่ายห้น้า “ ไมี่ได็ ้มีคีนนั�งแลว้”  
เธีอติอบั
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  “ โอเค” คาลย้ีายไปที่�นั�งวา่งอกีที่�ห้นึ�งและวางกลอ่ง
อาห้าร

  “นั�งติรงนี� ไมี่ได็!้ ฉัันจองแล้ว” เด็็กผ้้่ชายสวมีเสื�อ
ลายสีเขยีวพด้็ เขาผ่ลักกลอ่งอาห้ารของคาลลีงไปบัน
พื �น เพื�อนของเขาท่กุคนห้วัเราะ

  คาลก้ีมีลงเก็บักลอ่งอาห้ารของเธีอขึ �นมีาอกีครั �ง เธีอ
เด็นิขา้มีห้้องไปนั�งที่� โติะ๊วา่งติวัห้นึ�ง เธีอเห็้นคนท่ี�อย้่
แถึวบ้ัานเธีอและพยายามีโบักมีอื แติเ่ขามีองไปท่างอื�น 
คาลหี้น้านิ�ว ท่ำาไมีไมีม่ีี ใครอยากเป็นเพื�อนเธีอ?

  คาลก้ีมีมีองอาห้ารของเธีอ  
เธีอร้สึ้กไมีอ่ยากกิน
แลว้ เธีอเช็ด็นำ �าติา  
ปิด็กลอ่งอาห้าร  
และเด็นิออกไป

คาลีแคอ่ยีากมีีเพ่�อน
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  ท่กุคนเลน่กบััเพื�อนๆ อย้แ่ลว้ คาลนัี�งอย้ค่น
เด็ยีวบันมีา้นั�งติวัห้นึ�งและด็เ้ด็็กคนอื�นๆ เล่นกนั
สนุกสนานโด็ยไมีม่ีเีธีอ แลว้คาลก็ีสังเกติเห็้นเด็็ก
ผ่้ช้ายอายเุท่า่เธีอนั�งอย้ค่นเด็ยีวบันสนามีห้ญ้่า เขา
สวมีเสื�อสีเห้ลอืงด็า่งๆ และผ่มีของเขาเสยไปด็า้นห้ลงั

  คาลมีีองห้า่งๆ เธีอเห็้นเด็็กผ่้ห้้ญ่งิกลุม่ีห้นึ�งจากชั �น
ของเธีอกำาลงัเล่นเกมีบัอลกนัอย้ ่เธีออยากให้พ้วกเขา
ชวนเธีอไปเล่นด็ว้ย

  คาลมีีองด็เ้ด็็กผ้้่ชายคนนั�นอกีครั �ง เขานั�งคอติก 
และกำาลงัเด็็ด็ห้ญ่า้รอบัเท่า้ คาลจีำาสิ�งท่ี�คณุ์แมีพ่ด้็บัาง
ครั �งได็:้ ม่องห้าเด็ิกที�ห้งอยเห้งา 

  คาลหี้น้านิ�ว เธีอ  ก็เห้งาเห้มีอืนกนั ไม่ีมีี ใคร
พยายามีเป็นเพื�อน เธีอ !

  แติแ่ลว้คาลก็ีนึกถึงึติอนท่ี�เธีอรบัับัพัติศิมีาปีท่ี�แลว้  
เธีอสัญ่ญ่าจะฟังพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ� พระวญิ่ญ่าณ์
บัรสุิท่ธีิ�อาจจะกำาลงัช่วยให้เ้ธีอจำาท่ี�คณุ์แมีบ่ัอกเธีอได็ ้ 
พระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�อาจจะกำาลงัพยายามีบัอกเธีอให้้
เลน่กบััเด็็กผ้้่ชายท่ี� ใส่เสื �อสีเห้ลอืงคนนั�น

  คาลถีึอนห้ายใจและลกุขึ �นยนื ความีร้สึ้กอบัอุน่
แผ่ซ่่านในใจเธีอ เธีอเด็นิไปนั�งบันห้ญ่า้ขา้งๆ  
เด็็กผ่้ช้าย

  “ห้วดั็ด็”ี เธีอท่กัท่าย

  “ห้วดั็ด็”ี เขาติอบัเสียงอ้อี้ �
  “เธีอชอบัสีอะไร?”
  “อืมี  .   .   .  สีเขยีว”
  “ด็จีงั ฉัันชอบัสีชมีพ”้ คาลบีัอก “เธีอมีสัีติวต์ิวั

โปรด็ห้รอืเปลา่?”
  เด็็กผ้้่ชายนั�งติวัติรงขึ �นอีกห้น่อยและมีองเธีอ  

“มี ีฉัันชอบัได็โนเสารม์ีาก”
  “ฉัันก็ชอบั ติวัโปรด็ของฉัันคอืไท่รเซอราท็่อปส์”
  เด็็กชายยิ �มี
  จากนั�นเสียงกระด็ิ�งก็ด็งั คาลลุีกขึ �นยนืและ

โบักมีอืลา เธีอยิ �มีขณ์ะเด็นิกลบััเขา้ห้้องเรยีนคน
เด็ยีว เธีออาจจะไมีม่ีเีพื�อนที่�ด็ทีี่�สุด็ แติเ่ธีอร้สึ้กมีี
ความีสุขโด็ยร้ว้า่เธีอท่ำาให้้ช่วงพกัของบัางคนด็ขีึ �น
บัา้ง ●

   ผู้้เ้ขยีนอาศยัอย้่ ในยท้าห้ ์สัห้รีฐัอเม่รีกิา            
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 ผม่ต่�องรีืบไปโรืงเรีืยน แต่่มี่ความ่ร้ื�สู่้กวา่ควรืไปหยบิถุิ่งม่นัฝรัื�งท่อดที่�บ�านก่อน หลี่งัอาหารืกลี่างวนั ดร้ืวเ์พื�อนผม่ด้หน�าเศรื�าๆ  ผม่ถิ่าม่วา่มี่อะไรืหรืือเปล่ี่า เขาต่อบวา่เขาลืี่ม่เอาอาหารืกลี่างวนัม่า ผม่จัำาได�วา่มี่ม่นัฝรัื�งท่อด  ผม่จ่ังเอาให�เขา ดร้ืวพ์ด้วา่ “นั�นเป็นสิู้�งที่�ดีที่�สุู้ดที่�ฉนัเคยได�รัืบที่�โรืงเรีืยน”
   เด็อร์แฮม เอม็. อาย่ี 11 ขวบ, รัฐย้ีทำาห์ สหรัฐอเมริกา
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สวิสัดีิ
จาก  

 มีาดิากสัการ!์ 

 มาด็ากสัการ์  เป็นเกาะ 
นอกฝั�งท่ะเลี่ต่ะวนัออก 

ของแอฟัริืกา มี่พืชแลี่ะสู้ตั่ว ์
ม่ากม่ายหลี่ายชนิดที่�เรืาไม่่ 

พบที่�ใดในโลี่ก—เช่น 
ลีี่เม่อร์ืหางแหวนต่วันี� !

ศาสู้นจักัรืยงัเลี่ก็ในม่าดากสัู้การ์ื  
แต่่กำาลี่งัเติ่บโต่! เวลี่านี� มี่  
14 วอร์ืดแลี่ะ 26 สู้าขาที่�นั�น

เดก็ผ้ �ชายเหล่ี่านี� ช่วยกนัแบกถิ่งันำ�าให�ครือบครัืว
พวกเขา ท่่านช่วยครือบครัืวท่่านอยา่งไรื?

สวสัด็ ีเรา
ช่ืุอมาร์โกกบั

เปาโล

เราจิะเด็นิทำางไปรอบ 
โลกเพือ่เรียีนร้้เกีย่ีวกบั 
ล้กๆ ของพระผู้้้เป็นเจ้ิา  

เชิุญร�วมเด็นิทำางไปเยีอืน
มาด็ากสัการ์กบัเรา!
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ทำ�านมาจิากมาด็ากสัการ์หรือไม�?  
ชุ�วยีเขยีีนบอกเราทำ!ี  

เราอยีากฟังเร่ืองราวจิากทำ�าน!

พบเพือ่นบางคนของเราจิาก
มาด็ากสัการ์!

 ผม่ร้ื�วา่พรืะเยซู้คริืสู้ต่ท์่รืงเป็น
พรืะผ้ �ช่วยให�รือดของเรืา 

   นาธาน อาย่ี 7 ขวบ,  
จิงัหวดั็อนัตานานาริโว  
มาด็ากสัการ์

 รัืสู้เซูลี่ลี่ ์เอม็่. เนลี่สู้นัเป็น
ศาสู้ดาพยากรืณ์ของพรืะผ้ �
เป็นเจั�า

   โนเมนา อาย่ี 6 ขวบ,  
จิงัหวดั็อนัตานานาริโว  
มาด็ากสัการ์
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Namana!

มี่กิ�งก่าหลี่ายชนิดอย้ใ่น
ม่าดากสัู้การ์ืม่ากกวา่ที่�อื�น

ใดในโลี่ก!

ขอบค่ณทำีส่ำารวจิ
มาด็ากสัการ์กบั
เรา แล้วพบกนั

ใหม�!

ต่�นเบาบบัใหญ่่
ม่ห่ม่าเหล่ี่านี�
เกบ็นำ�าไว�ใน

ลี่ำาต่�นได�ม่ากถ่ิ่ง 
120,000 ลิี่ต่รื!

คำาวา่ “เพื�อน”  
ในภีาษา 
ม่าลี่ากาซีูคือ  
  namananamana   ถิ่�าท่่าน 
พบเพื�อนใหม่่ใน 
ม่าดากสัู้การ์ื  
ท่่านจัะบอก 
อะไรืพวกเขา?

คนจัำานวนม่ากใน
ม่าดากสัู้การ์ืกินข�าววนัลี่ะ
สู้องถ่ิ่งสู้าม่มื่�อ บางครัื� งกิน
กบัผกั ถิ่ั�ว หรืือเนื�อ
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        ฟ าเนวาม่องออกนอกหน�าต่่างด้ถิ่นน
พลุี่กพล่ี่านนอกบ�าน เขาเห็นคนลี่ากรืถิ่

เขน็ผกั ข�าว เสืู้�อผ�า แลี่ะสิู้นค�าอื�นๆ ม่าขาย เขา
ได�ยนิเสีู้ยงแต่รืรืถิ่แลี่ะเสีู้ยงสุู้นขัเห่า จัากนั�น
กไ็ด�ยนิเสีู้ยงอีกเสีู้ยงหน่�ง

  “แม่่ครัืบ มี่คนเคาะปรืะต้่!” ฟัาเนวารื�องบอก  
คุณแม่่เปิดปรืะต้่ ชายหนุ่ม่สู้องคนสู้วม่เสืู้�อเชิ�ต่
แลี่ะผก้เน็กไท่ยนือย้บ่นบนัไดหน�าปรืะต้่บ�าน  

ฟัาเนวาไม่่เคยเห็นคนแต่่งต่วัแบบนี�ในลี่ะแวก
บ�านของเขาในม่าดากสัู้การ์ืม่าก่อน

  “เรืาเป็นผ้ �สู้อนศาสู้นาจัากศาสู้นจักัรืของพรืะ
เยซู้คริืสู้ต่แ์ห่งวสุิู้ท่ธิิชนยคุสุู้ดท่�ายครัืบ” คน
หน่�งพด้ “เรืาสู้อนผ้ �คนเกี�ยวกบัพรืะเยซู้ เรืาจัะ
แบ่งปันข่าวสู้ารืกบัคุณได�ไหม่ครัืบ?”

  ฟัาเนวาตื่�นเต่�นเมื่�อคุณแม่่เชิญ่พวกเขาเข�าม่า
ในบ�าน ท่ั�งครือบครัืวม่ารืวม่กนัฟัังเกี�ยวกบัพรืะ
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ผู้้ �สอนศีาสนา
ช่�อฟาเนวิา

 โด็ยี มาริสซัา วดิ็ด็สัิน
  นิต่ยสู้ารืศาสู้นจักัรื

  (เรีืยบเรีืยงต่าม่เรืื�องจัริืง)



เยซู้คริืสู้ต่แ์ลี่ะวธีิิการืที่�ศาสู้นจักัรืของพรืะองค์
อย้บ่นแผน่ดินโลี่กอีกครัื� ง

  หลี่งัจัากวนันั�น ผ้ �สู้อนศาสู้นาม่า
เยี�ยม่ครือบครัืวของฟัาเนวาหลี่าย
ครัื�ง พวกเขานำาหนงัสืู้อเล่ี่ม่หน่�งม่า
ให�ชื�อวา่ เร่ื์อ็งร์าว์จ์าก์พร์ะคัมภีีร์์
มอ็ร์มอ็น  ฟัาเนวาชอบอ่านหนงัสืู้อ
เล่ี่ม่นั�นกบัครือบครัืวของเขา!

  สััก์ว์นัผู้มจ์ะเป็นผูู้�สัอ็นศัาสันาและ
แบ�งปันพร์ะคัมภีีร์์มอ็ร์มอ็นให� กั์บคนอ่ื็นๆ  
ฟัาเนวาพด้กบัต่วัเอง

  เมื่�อผ้ �สู้อนศาสู้นาม่าอีกครัื� ง พวกเขา
สู้อนวธีิิสู้วดอ�อนวอนให�กบัครือบ
ครัืวของฟัาเนวา ฟัาเนวาเรีืยนร้ื�วา่
เขาสู้าม่ารืถิ่พด้คุยกบัพรืะบิดาบน
สู้วรืรืคไ์ด�ทุ่กที่�ทุ่กเวลี่า

  สััก์ว์นัผู้มจ์ะเป็นผูู้�สัอ็นศัาสันาและ
สัอ็นผูู้�คนเก่ี์ยว์ก์ับก์าร์สัว์ดอ็�อ็นว์อ็น   
ฟัาเนวาคิด

  วนัหน่�งผ้ �สู้อนศาสู้นามี่คำาถิ่าม่สู้ำาคญั่
ข�อหน่�ง

  “คุณจัะท่ำาต่าม่แบบอยา่งของ
พรืะเยซู้คริืสู้ต่แ์ลี่ะรัืบบพัติ่ศม่า
ไหม่ครัืบ?” ผ้ �สู้อนศาสู้นาคน
หน่�งถิ่าม่

  ฟัาเนวาร้ื�สู่้กมี่ความ่สุู้ขในใจั “ครัืบ!”  
เขาต่อบ

  “ครัืบ (ค่ะ)!” พี�ชายเขากบัคุณแม่่ต่อบ
  คุณพอ่พด้วา่ท่่านยงัไม่่พรื�อม่รัืบบพัติ่ศม่า แต่่

ท่่านไม่่วา่อะไรืถิ่�าคนอื�นในครือบครัืวจัะรัืบ
บพัติ่ศม่า แลี่ะพวกเขาจ่ังรัืบบพัติ่ศม่า! ผ้ �สู้อน
ศาสู้นาคนหน่�งที่�สู้อนฟัาเนวาเกี�ยวกบัพรืะเยซู้
เป็นคนให�บพัติ่ศม่าเขา

  สััก์ว์นัผู้มจ์ะเป็นผูู้�สัอ็นศัาสันาและชี�ว์ยให�ผูู้�
อ่ื็นได�รั์บบัพติศัมา  ฟัาเนวาคิด

  สู่้วนดีที่�สุู้ดสู่้วนหน่�งของการืเป็น
สู้ม่าชิกศาสู้นจักัรืคือการืไปปฐม่วยั  
ฟัาเนวาชอบกิจักรืรืม่แลี่ะการื
พบเพื�อนใหม่่ๆ แต่่สิู้�งที่�เขาชอบ
ม่ากกวา่ท่ั�งหม่ดคือการืรื�องเพลี่ง

ปฐม่วยั วนัอาทิ่ต่ยว์นัหน่�งใน
ปฐม่วยั พวกเขารื�องเพลี่งเกี�ยวกบัการื

แบ่งปันพรืะกิต่ติ่คุณ
  “ฉนัอยากเป็นผ้ �สู้อนศาสู้นาโดยเร็ืว” 

ฟัาเนวารื�อง “ฉนัไม่่รีืไม่่รือจันฉนัเติ่บ
ใหญ่่”

  ผู้มสัามาร์ถเร่ิ์มทิำางานเผู้ยแผู้� 
ศัาสันาได�ตั�งแต�ตอ็นนี�  ฟัาเนวา 
ต่รืะหนกั ผู้มไม�ต�อ็งร์อ็ให� ถ่งว์นันั�น! 
  นบัจัากนั�นเป็นต่�นม่า ฟัาเนวา 

ม่องหาวธีิิที่�เขาสู้าม่ารืถิ่แบ่งปันพรืะ
กิต่ติ่คุณ เขาพยายาม่เป็นแบบอยา่งที่�ดี ชวน

คนม่าโบสู้ถิ่ ์แลี่ะช่วยเหลืี่อเพื�อนบ�านของ
เขา หลี่งัจัากนั�นไม่่กี�ปี เขามี่อายมุ่าก

พอจัะไปช่วยผ้ �สู้อนศาสู้นาสู้อน
คนในเมื่องของเขา อีกไม่่กี�ปีต่่อ
ม่า เขารัืบใช�งานเผยแผ—่พบคน
ใหม่่ๆ แลี่ะแบ่งปันพรืะกิต่ติ่คุณดงั

ที่�ผ้ �สู้อนศาสู้นาเคยแบ่งปันกบัเขา ●         
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 “ผู้มใชุ้เวลากบัผู้้้สอนศาสนามากกว�าทำำาอยี�างอืน่” ฟาเนวากล�าว  
เขาได้็รับเรียีกให้รับใชุ้เป็นผู้้้สอนศาสนาในมาด็ากสัการ์ประเทำศ
บ้านเกดิ็ของเขา
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คมวาทำะ

        ท่่านอาจัไม่่เห็น  
 เหล่ี่าเท่พ  แต่่เท่พเหล่ี่านั�น

จัะคอย ช่วยเหลืี่อท่่าน          
 ด็ดั็แปลงจิากประธานเอสรา แทำฟท์ำ เบ็นสัน (1899–1994),  
“To the Children of the Church,” Ensign, May 1989, 83.
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        เชเล็็ม, โฮซูู, ม่อา, แล็ะรธู ซู่. อายุ 5 ขวบ 8 
ขวบ 6 เดื้อน แล็ะ 3 ขวบ, ดู้รงัโก เม็กซู่โก   
ชอบัด็ก้ารประชุมีให้ญ่ส่ามัีญ่ท่ี�บัา้น นั�น
เป็นการประชุมีให้ญ่ค่รั �งพเิศษ!

ให �ดิแ้ล �วิบอก

 แอนเนล็ล็า, รธู, ซูาราห์์ แล็ะซูาม่รา เค. อายุ 8, 2, 6 แล็ะ  
6 ขวบ, ล่็ตโตรอล็ เบน่น  ชอบัด็ก้ารประชมุีให้ญ่ส่ามีญั่ด็ว้ย
กนัเป็นครอบัครวั

 เ มีื�อห้น้ด็ก้ารประชมุีให้ญ่ส่ามีญั่ ห้น้ 
เรยีนร้ว้า่โจเซฟ็ สมิีธีแปลพระคมัีภรี ์

มีอรมีอนอยา่งไรเพื�อให้เ้รามีพีระคำาของพระ 
ผ่้เ้ป็นเจา้ พระคมัีภรีม์ีอรมีอนสอนห้น้ 
เกี�ยวกับัพระเยซค้รสิติ์
   ชุาลอม เอ. อาย่ี 6 ขวบ, แคว้นด็าการ์ เซัเนกลั

  กาเบรียีล เอฟ. อาย่ี 10 ขวบ,  
มนัีสเจิเรียีส บราซิัล

 ผู้มีชอบัเพลงของ 
คณ์ะนักรอ้งประ

สานเสียงแท่เบัอรน์า
เคลิ ผ่มีร้สึ้กสงบัท่กุ 
ครั �ง
   จิาเร็ด็ บี. อาย่ี 7 ขวบ,  
นอร์มงัด็ ีฝ่ร่ังเศส

การืปรืะชุม่ใหญ่่สู้าม่ญั่คือเดือนนี� ! ต่่อไปนี� เป็นสิู้�งที่�เดก็บาง
คนชื�นชอบเกี�ยวกบัการืปรืะชุม่ใหญ่่

  อสิะเบลลา บี. อาย่ี 5 ขวบ,  
กวัเตมาลา กวัเตมาลา

  ไอล์ซีั เอน็. อาย่ี 5 ขวบ,  
นวยีโวเลออน เมก็ซิัโก
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พ้ดิปฏิิเสธี ฟังการปฏิิเสธี
       พรืะบิดาบนสู้วรืรืคท์่รืงรัืกเรืาแลี่ะท่รืงต่�องการืให�เรืาปลี่อดภียั! การืปฏิิเสู้ธิเมื่�อเรืาต่�องปฏิิเสู้ธิแลี่ะ

การืเคารืพผ้ �อื�นเมื่�อพวกเขาบอกเรืาวา่ไม่่เป็นวธีิิที่�เรืาสู้าม่ารืถิ่รัืกษาต่วัเรืาแลี่ะผ้ �อื�นให�ปลี่อดภียั           

 บางครั�งทำ�านต้อง
ปฏิิเสธอยี�างส่ภาพ

 บางครั�งทำ�านต้อง
ปฏิิเสธหนักแน�นขึ�น
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ต่อนนี� ถ่ิ่งต่าท่่านแลี่�ว! 
สู้ม่ม่ติ่ท่่านต่�องปฏิิเสู้ธิอยา่ง
สุู้ภีาพ ท่่านจัะพด้อยา่งไรื?

“ไม่่ครัืบ ขอบคุณ  
ขอเป็นนำ�าเปล่ี่าแท่น

ได�ไหม่ครัืบ?”

ต่อนนี� ถ่ิ่งต่าท่่านแลี่�ว! 
สู้ม่ม่ติ่ท่่านต่�องปฏิิเสู้ธิ
หนกัแน่นข่�น ท่่านจัะ

พด้อยา่งไรื?

“ฉนัไม่่อยากด้!  
เรืาไม่่ควรืด้”
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พ้ดิปฏิิเสธี ฟังการปฏิิเสธี
       พรืะบิดาบนสู้วรืรืคท์่รืงรัืกเรืาแลี่ะท่รืงต่�องการืให�เรืาปลี่อดภียั! การืปฏิิเสู้ธิเมื่�อเรืาต่�องปฏิิเสู้ธิแลี่ะ

การืเคารืพผ้ �อื�นเมื่�อพวกเขาบอกเรืาวา่ไม่่เป็นวธีิิที่�เรืาสู้าม่ารืถิ่รัืกษาต่วัเรืาแลี่ะผ้ �อื�นให�ปลี่อดภียั           

บางครั�งมคีนบอกเราว�า
ไม�เพือ่ชุ�วยีให้เราอย้ี�อยี�าง
ปลอด็ภยัีและมส่ีขภาพด็ี

 บางครั�งมคีนบอกเราว�า
ไม�เมือ่พวกเขาร้้สึกไม�

สบายีใจิ

 จัะท่ำาอยา่งไรืถิ่�าคนไม่่ฟัังเมื่�อท่่านบอก
วา่ไม่่? จัะท่ำาอยา่งไรืถิ่�าพวกเขาท่ำารื�าย
ท่่านหรืือท่ำาบางอยา่งไม่่ดีกบัท่่าน?

Ì	เด็นิห�างออกไปถู้าทำ�านทำำาได้็

Ì	บอกผู้้้ใหญ�ทำีท่ำ�านไว้ใจิว�าเกดิ็อะไรขึ�น

Ì	จิำาไว้ว�าน่ันไม�ใชุ�ความผู้ดิ็ของทำ�าน

Ì	ไม�ว�าเกดิ็อะไรขึ�น จิงร้้ว�าพระบิด็าบนสวรรค์
และพระเยีซ้ัคริสต์ทำรงรักทำ�านเสมอ!

ต่อนนี� ถ่ิ่งต่าท่่านแลี่�ว! 
สู้ม่ม่ติ่ท่่านต่�องปฏิิเสู้ธิ
หนกัแน่นข่�น ท่่านจัะ

พด้อยา่งไรื?

ต่อนนี� ถ่ิ่งต่าท่่านแลี่�ว! 
สู้ม่ม่ติ่ผ้ �ใหญ่่คนหน่�งบอก

ท่่านวา่ไม่่แลี่ะท่่านไม่่
ชอบ ท่่านควรืท่ำาอยา่งไรื?

“เสีู้ยใจัด�วย คุณไป
ไม่่ได� ไม่่ปลี่อดภียั”

ต่อนนี� ถ่ิ่งต่าท่่านแลี่�ว! 
สู้ม่ม่ติ่มี่คนบอกให�ท่่าน
หยดุท่ำาบางอยา่ง ท่่าน

ควรืท่ำาอยา่งไรื?

“หยดุ! ฉนัไม่่
ชอบเกม่นี� ”
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       “จงรี่�นเรีงิเถดิิ, เพรีาะเรีาจะนำาทางเจา้ไป”  
( ห้ลกัคำาสัอนและพนัธีสััญญา 78:18 )

    ยี้เด็นิออกจากโรงเรยีนกวด็วชิาขึ �นไปบันท่างเท่า้
ท่ี�พลกุพลา่น ในสมีองของเขาเต็ิมีไปด็ว้ยขอ้มีล้

คณิ์ติศาสติรจ์ากชั �นเรยีนพเิศษห้ลงัเลกิเรยีน มีแีติค่น
ถึอืรม่ีและรบีัไป ฝึนเม็ีด็ให้ญ่ก่ำาลงัติกห้นัก และถึนน
เปียกชุ่มี

  ลนิเพื�อนของยเ้ด็นิมีาขา้งๆ เขา “เธีอ 
น่าจะโท่รบัอกให้ค้ณุ์พอ่เธีอมีารบัันะ”  
ลนิบัอก “ครซ้างบัอกวา่นำ �ากำาลงัท่ว่มีเมืีอง 
บัางจดุ็” 

  “ฉัันกลบัับัา้นเองได็”้
  “แติด่็น้ำ �าสิ!” ลนิบัอก พลางชี �ให้ด้็้

นำ �าท่ี�กำาลงัไห้ลพลั�กๆ ลงไป ในท่อ่
  ยม้ีคีวามีร้สึ้กขบัขันอย้ค่ร้ห่้นึ�ง  

ลนิพด้็ถึก้ห้รอืเปลา่? เขา  
 น่าจะ  โท่รบัอกให้ค้ณุ์
พอ่ขบััรถึมีารบัักลับั

โที่รหาคณุพ่อ
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ถ �าผู้มีปั�นเร็วิๆ ยีคิ้ดิ ผู้มีจะ
ถึงบ �านกอ่นน�า้ที่ว่ิมีถนน

 โด็ยี จ้ิล ีคอร์เนเลยีีส- หวง
  (เรีืยบเรีืยงต่าม่เรืื�องจัริืง)
  ผ้ �เขียนอาศยัอย้ใ่นยท้่าห์ สู้หรัืฐอเม่ริืกา
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บัา้นกอ่นนำ �าท่ว่มีถึนน แติเ่ขากบััคณุ์พอ่ท่ะเลาะกนั
เมีื�อคนื และยยั้งโกรธีไม่ีห้าย เขาไมีอ่ยากขอให้ค้ณุ์
พอ่ช่วย

  ยป้ลด็โซ่จกัรยานและบัอกลาลนิ ถา้ปั่� นเรีว็่ๆ   
เขาคดิ็ ผู้ม่คงกลบัถงึบา้นกอ่นนำ �าทว่่ม่ถนน 

  เขาปั� นเรว็มีาก แติ่ไมีน่านมีอืก็เย็น เสื �อผ่า้เปียก
โชก และเขาห้มีด็แรง อีกครั �งท่ี�เขาคดิ็จะโท่รห้า
คณุ์พอ่ ความีร้สึ้กนั�นจากพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�ห้รอื
เปล่า? ผ้้่สอนศาสนาท่ี� ให้บ้ัพัติศิมีาเขาบัอกวา่พระ
วญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�จะท่รงเป็นผ้้่นำาท่างเขา ยช้ำาเลอืง
มีองฟ้็า ท่อ้งฟ้็ามีดื็ครึ �มีจนเขามีองไมีเ่ห็้นยอด็ติกึ 
แติเ่ขายงัโกรธีคณุ์พอ่ไมีห่้าย

  ยเ้มีนิความีร้สึ้กนั�นและปั� นติอ่ นำ �าส้งขึ �นจน
เจา้ของรา้นรวงติา่งๆ ปิด็รา้นกนัห้มีด็ ผ่้ค้นขนยา้ย
ขา้วของขึ �นท่ี�ส้ง ยเ้ห็้นแม่ีคนห้นึ�งด็นัเรอืพลาสติกิ
ลำาเล็กท่ี�ลก้สองคนของเธีอนั�งอย้ล่ยุนำ �าท่ว่มีไป

  ติอนนี�นำ �าเลยขอ้เท่า้ของยแ้ลว้ และเขาปั� นติอ่ไมี่
ไห้ว เขาลงมีาเข็นจกัรยาน ติอนนี�จะโท่รห้าคณุ์พอ่ก็
ไมีน่่าจะทั่นแลว้ และฝึนยังติกไมีห่้ยดุ็ ฟ้็ารอ้งครั�น
ครนืและฟ้็าแลบัแปลบัปลาบัอย้เ่ห้นือเขา ยร้้สึ้กกลวั  
และเห้นื�อยมีาก! เขามีองไปข้างห้น้า บัา้นยงัอย้อี่ก
ไกล เขาไม่ีควรเมีนิพระวญิ่ญ่าณ์บัรสุิท่ธีิ�เพยีงเพราะ
การทุ่ม่ีเถึยีงท่ี� ไรส้าระ

  ยห้้ยดุ็สวด็อ้อนวอนสั�นๆ เขาอาจไมี่ได็ย้นิเสียงติวั
เองท่า่มีกลางเสียงฝึนและฟ้็ารอ้ง แติเ่ขาร้ว้า่พระ
บัดิ็าบันสวรรคท์่รงได็ย้นิเขา

“พระบัิด็าบันสวรรค”์ ย้สวด็อ้อนวอน “ โปรด็ช่วยให้้
ข้าพระองคก์ลับัถึึงบั้านอย่างปลอด็ภัยด็ว้ยเถึิด็” เมีื�อ
เขาสวด็อ้อนวอนจบั เขาร้สึ้กมีีแรงมีากพอจะไปติอ่

ย้เห็้นบั้านบันเนินของเขาในท่ี�สุด็ ย้เด็นิขึ �นเนิน
อย่างเมีื�อยล้า ห้นาว และรองเท่้าห้ายไปข้างห้นึ�ง เขา
เห็้นคณุ์พ่อรออย้่นอกบั้าน ท่่านรบีัลงเนินมีาห้าเขา นำ �า
กระจุยกระจายขณ์ะท่่านวิ�ง

เมีื�อคณุ์พ่อมีาถึึงย้ ท่่านโอบักอด็เขา “พ่อเป็นห้่วง
มีาก!” คณุ์พ่อพ้ด็ “ล้กน่าจะโท่รห้าพ่อ!”

“ผ่มีคดิ็วา่เราโกรธีกัน” ย้กล่าว
“พ่อไมี่เคยโกรธีจนไมี่ช่วยล้ก” คณุ์พ่อกล่าว จากนั�น

ท่่านก็เข็นจักรยานของย้ขึ �นเนิน
แมี้ฟ้็าจะรอ้งกึกก้องระห้วา่งติกึส้งท่ั �งห้ลายและฝึน

เท่ลงมีาอย่างห้นัก แติย่้ก็ยังร้สึ้กอบัอุ่นใจ เขาร้สึ้กสงบั
และปลอด็ภัยขณ์ะเด็นิติามีคณุ์พ่อกลับับั้าน ●
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  “พรืะบิดาในสู้วรืรืคท์่รืงท่รืาบ
วา่ในความ่เป็นม่รืรืต่ยัเรืาจัะ
เผชิญ่ความ่ท่�าท่าย    .   .   .  เพื�อม่อบ
พลี่งัท่างโลี่กแลี่ะการืนำาท่างจัาก
สู้วรืรืคแ์ก่เรืา พรืะองคป์รืะท่าน
พรืะวญิ่ญ่าณศกัดิ� สิู้ท่ธิิ� ” 

   เอล็เด็อร์โรนัล เอ. ราสแบนด์็แห�งโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง, “ให้พระวญิญาณทำรงนำา”  
 เลียโฮนา, พ.ค. 2017, 93
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เปโซสว่ินสิบ

        โ 
ซูเฟีัยตื่�นแต่่เช�า วนันี�พิเศษม่าก เธิอจัะไปขายนำ�า
ม่ะนาวต่รืงที่�คุณลุี่งคุณป� าขายของมื่อสู้อง คุณแม่่

ท่ำานำ�าม่ะนาวเหยอืกใหญ่่ให�เธิอ
  โซูเฟีัยท่ำาป� าย เขียนวา่ “นำ�าม่ะนาว!” เป็นต่วัหนงัสืู้อ

สีู้สู้�ม่เหลืี่อง เธิอติ่ดป� ายไว�ที่�โต่ะ๊ต่วัเลี่ก็ๆ แลี่�วนั�งรือ
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 โด็ยี อลนั อวิาน ร้ซั ออนตเิวโรส
  (เรีืยบเรีืยงต่าม่เรืื�องจัริืง)
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  ไม่่นานกมี็่ผ้ �ชายคนหน่�งเดินม่า “ซืู�อ
แก�วหน่�งได�ไหม่จ๊ัะ?” เขาถิ่าม่ เขาใสู่้เงิน
เปโซูจัำานวนหน่�งในขวดโหลี่ของเธิอ

  “ได�ค่ะ!” โซูเฟีัยต่อบ เธิอริืนนำ�าม่ะนาว
ให�เขาหน่�งแก�ว

  คนเริื�ม่ท่ยอยม่าด้สิู้นค�ามื่อสู้อง พวกเขา
ท่ยอยซืู�อนำ�าม่ะนาวแสู้นอร่ือย เช�าวนันั�น
ผา่นไปอยา่งมี่ความ่สุู้ข ไม่่นานนำ�าม่ะนาว
กห็ม่ด

  โซูเฟีัยเขยา่ขวดโหลี่ เงินเปโซูดงักริื�งๆ  
เธิอมี่เยอะม่าก!

  “เก่งจังัเลี่ย” คุณพอ่บอก
  โซูเฟีัยไม่่เคยมี่เงินม่ากเท่่านี�ม่าก่อน  

“หน้จัะซืู�อโยโย!่”
  คุณพอ่ยิ�ม่ “ลี่้กร้ื�หรืือเปล่ี่าวา่พอ่กบัแม่่

ท่ำาอะไรืเมื่�อเรืาได�เงินม่า?”
  โซูเฟีัยสู่้ายหน�า

  “เรืาจ่ัายสู่้วนสิู้บ” คุณพอ่บอก “พรืะ
บิดาบนสู้วรืรืคป์รืะท่านทุ่กสิู้�งทุ่กอยา่งให�
เรืา พรืะองคท์่รืงขอให�เรืาคืนให�พรืะองค์
นิดหน่อย เรืาจ่ัายสู่้วนสิู้บเพรืาะเรืารัืก
พรืะองค”์

  โซูเฟีัยยิ�ม่ เธิอต่�องการืแสู้ดงให�พรืะบิดา
บนสู้วรืรืคเ์ห็นวา่เธิอรัืกพรืะองคเ์ช่นกนั

  คุณพอ่ช่วยโซูเฟีัยนบัเงินเปโซูของเธิอ 
ทุ่กครัื� งที่�เธิอนบัถ่ิ่ง 10 เธิอจัะเอาหน่�ง 
เปโซูใสู่้ซูอง คุณพอ่ช่วยเธิอเขียนต่วัเลี่ข 
บนกรืะดาษสีู้ขาวแผน่เลี่ก็ๆ พวกเขานำา
กรืะดาษนั�นใสู่้ซูองพรื�อม่เงินเปโซู จัาก
นั�นกปิ็ดผน่ก โซูเฟีัยจัะนำาซูองนั�นไปให�
อธิิการืวนัพรุ่ืงนี� ที่�โบสู้ถิ่์

  “ลี่้กร้ื�สู่้กยงัไง?” คุณพอ่ถิ่าม่โซูเฟีัย
  “มี่ความ่สุู้ขม่ากค่ะ! แลี่ะหน้ยงัมี่เงินซืู�อ

โยโยด่�วย” เธิอร้ื�สู่้กวา่พรืะบิดาบนสู้วรืรืค์
ท่รืงมี่ความ่สุู้ขกบัการืเลืี่อกของเธิอ

   ผู้้เ้ขยีนอาศยัอย้่ ในชิื่ว่าว่า เม็่กซิโก
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เวลี่าจ่ัายสู่้วนสิู้บ
เร่ืองสน่ก

 ภีา
พ

ป
รืะ

กอ
บ

โด
ย 

ท่
อม่

 ช
าย

ด์

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5

5

5
5

5

5

5
5

5

5

10
10 10

10 10
10

10

10

10

10

10
105

5
5

1

1

1

1

1

พรอ้มีจะท่ำาบัางอยา่งที่�ยากขึ �นอีกนิด็ห้รอืเปลา่? บัวกเงนิด็า้นลา่ง  
แลว้ระบัายสีจำานวนเห้รยีญ่ท่ี�ท่า่นจะจา่ยเป็นส่วนสิบั (จำาไวว้า่ท่กุ 10 เห้รยีญ่ท่่านจะจ่ายห้นึ�งเห้รยีญ่)

        พระบัดิ็าบันสวรรคท์่รงขอให้เ้ราจ่ายส่วนสิบั นั�น
ห้มีายถึงึการถึวายห้นึ�งในสิบัของเงนิท่ี�เราได็ร้บัั 

ท่า่นสามีารถึใช้ห้น้านี�ฝึึกจา่ย!

  นับัเห้รยีญ่ ทุ่กครั �งที่�นับัถึงึ 10 ให้้ระบัายสีห้นึ�งเห้รยีญ่ 
เห้รยีญ่ที่�ระบัายคอืเห้รยีญ่ที่�ท่่านจะจา่ยเป็นส่วนสิบั!
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      “เรียีนจากเรีา  .   .   .  และจติิใจของพว่กทา่นจะไดิห้้ยดุิพัก” 
( ม่ทัธีวิ่ 11:29 )

    ชายคนห้นึ�งท่ี�ขา้พเจา้ท่ำางานให้น้ำาพระคมัีภรีม์ีอร
มีอนมีาให้ข้้าพเจา้เลม่ีห้นึ�ง แติข่า้พเจา้ไมี่ได็อ้า่นจน 

เกอืบัสองปี วนัอาท่ติิยว์นัห้นึ�ง ขา้พเจา้ห้ยบิัพระคมัีภรี ์
มีอรมีอนและไปถึงึท่างรถึไฟ็นอกเมีอืงท่ี�ขา้พเจา้อาศัย 
อย้่ ในซิมีบับััเว ข้าพเจา้นั�งลงและเริ�มีอา่น

  ติอนแรกไมีค่อ่ยเขา้ใจ แติข่า้พเจา้อา่นประจกัษ์พยาน
ของโจเซฟ็ สมิีธีซำ �าห้ลายครั �ง ถึอ้ยคำาของท่า่นสัมีผ่สัใจ
ขา้พเจา้

  ติอ่มีามีคีนชวนขา้พเจา้ไป โบัสถึ ์ติอนแรกขา้พเจา้
อดึ็อดั็ ก็เลยนั�งอย้แ่ถึวห้ลงั แติเ่มีื�อคนเริ�มีแบัง่

ปันประจกัษ์พยานเกี�ยวกบััพระ

การแบง่ปัน 
พระกิตติคณุ
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 โด็ยี เอล็เด็อร์เอด็็เวร์ิด็ ด้็เบ
  แห่งสู้าวกเจัด็สิู้บ 

ผ่้ช่้วยให้้รอด็พระเยซค้รสิติแ์ละพระคมัีภรีม์ีอรมีอน 
ขา้พเจา้ร้สึ้กด็มีีากๆ ในใจ

  ไมีน่านห้ลงัจากนี� ผ่้ส้อนศาสนามีาแถึวบ้ัานขา้พเจา้  
ขา้พเจา้รบัับััพติศิมีาอกีไมีน่าน ห้ลายปีติอ่มีา ขา้พเจา้
ได็ร้บััเกียรติิ ให้้รบััใช้เป็นผ่้ส้อนศาสนาและแบัง่ปันพระ
กติิติคิณุ์ให้้กับัคนมีากมีาย

  ศาสนจกัรเติบิัโติมีากในซิมีบับััเว แติย่งัมีอีกีมีากท่ี�
เราท่ำาได็เ้พื�อแบัง่ปันพระกิติติคิณุ์ไมีว่า่เราอย้ที่่� ใด็ โด็ย
ผ่า่นการสวด็ออ้นวอน การศึกษาพระคมัีภรี ์และยามี
คำ�าที่�บัา้น ท่่านสามีารถึท่ำาให้้ประจกัษ์พยานของท่า่น
เติบิัโติและอย้่ ใกลชิ้ด็พระบัดิ็าบันสวรรค ์ 
ประจกัษ์พยานของท่่านจะเป็นพรแก่ชีวติิ
ของคนมีากมีายทั่�วโลก ●
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ผู้้ �คนทีี่�เปี� ยีมีดิ �วิยีศีรทัี่ธีา
ติดิตามีพระเยีซ้

เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

เมื่�อพรืะเยซู้เสู้ดจ็ัเยอืนชาวนีไฟัพรืะองคท์่รืงสู้อน 
พวกเขาเกี�ยวกบับพัติ่ศม่าแลี่ะวธีิิรัืบศีลี่รืะล่ี่ก  

พรืะองคท์่รืงจัดัต่ั�งศาสู้นจักัรื  ภีา
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พรืะเยซู้ปรืะท่านพรื
เดก็แต่่ลี่ะคน เหล่ี่า
เท่พม่า! พรืะเยซู้ท่รืง
รัืกษาผ้ �คนแลี่ะท่รืง
สู้วดอ�อนวอนให�พวก
เขา จัากนั�นพรืะองค์
เสู้ดจ็ักลี่บัสู้วรืรืค์

หลี่งัจัากพรืะเยซู้เสู้ดจ็ัไปแลี่�ว ผ้ �คนท่ำา
สิู้�งที่�พรืะองคท์่รืงสู้อนต่่อไป ทุ่กคน
ท่ำางานด�วยกนัแลี่ะแบ่งปันสิู้�งที่�มี่เพื�อ
จัะไม่่มี่คนใดยากจัน ผ้ �นำาศาสู้นจักัรืให�
พรืคนที่�เจับ็ป่วย
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แท่นที่�จัะท่ะเลี่าะกนั 
พวกเขาเลืี่อกที่�จัะกลี่ม่
เกลีี่ยวกนั ทุ่กคนท่ำา
ต่าม่พรืะบญั่ญ่ติั่ของ
พรืะผ้ �เป็นเจั�า แลี่ะ
พวกเขามี่ความ่สุู้ขเป็น
เวลี่านาน!
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ชีวติ่ฉนัจัะมี่ความ่สุู้ขม่ากข่�นเมื่�อฉนัท่ำาต่าม่พรืะบญั่ญ่ติั่ของ
พรืะผ้ �เป็นเจั�า ฉนัสู้าม่ารืถิ่แบ่งปันสิู้�งที่�มี่ให�กบัผ้ �อื�น  
ฉนัสู้าม่ารืถิ่ช่วยให�ผ้ �คนอย้ก่นัด�วยความ่สู้นิท่สู้นม่ ●

 อา่นเรี่�องนี� ใน  3 นีไฟี 17  จนถงึ  4   นีไฟี 1 
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หน้าระบายีสี

ผู้้ �คนดิ�าเนินชวิีิตอยีา่ง
มีีควิามีสขุ
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ท่่านจัะท่ำาอะไรืได�บ�างเพื�อ
ช่วยให�ครือบครัืวท่่านมี่
ความ่สุู้ข?



เรีืยน บิดาม่ารืดาทุ่กท่่าน
        เด็็กท่กุคนควรได็ร้บััความีคุม้ีครองและการด็แ้ล พระเยซท้่รงเป็นแบับั
อยา่งเรื�องนี� ในพระคมัีภรีม์ีอรมีอนโด็ยท่รงให้พ้รเด็็กแติล่ะคนและสวด็
ออ้นวอนให้้พวกเขา (ด็ ้ ห้น้า พ20–พ23 ) เราจะเป็นพรและคุม้ีครองเด็็กท่ี�
เราร้จ้กัได็อ้ยา่งไร? ติอ่ไปนี�เป็นแนวคดิ็บัางประการ

    •    เราสามีารถึคุม้ีครองพวกเขาท่างรา่งกายและสอนพวกเขาให้้เคารพ
รา่งกายของผ่้อื้�น ( ห้น้า พ12–พ13 )

    •    เราสามีารถึช่วยคุม้ีครองพวกเขาท่างวญิ่ญ่าณ์โด็ยกระติุน้พวกเขาให้ร้บัั
ศีลระลกึ ( ห้น้า พ2–พ3 )

    •    เราสามีารถึสอนพวกเขาให้้ขอความีช่วยเห้ลอืเมีื�อติอ้งการ  
( ห้น้า พ14–พ15 )

    ท่า่นอาจจะเลือกอา่นขา่วสารติอ่ไปนี�ด็ว้ยกันเป็นครอบัครวัห้นึ�งเรื�อง 
ท่ำาให้บ้ัตุิรธีดิ็าของท่่านร้ว้า่ท่่านรกัพวกเขามีากเท่่าใด็!

  เรารกัท่า่น
  เพ่ื่�อนเด็็ก 

 ส� งงานศิลปะหรือประสบการณ์ของบ่ตรธิด็ามาให้ เลีียโฮนา 
ที่� liahona .ChurchofJesusChrist .org liahona .ChurchofJesusChrist .org แลี่ะคลิี่ก “Submit an Article or Feedback”“Submit an Article or Feedback” หรืือ
อีเม่ลี่ม่าให�เรืาที่� liahona@ ChurchofJesusChrist .orgliahona@ ChurchofJesusChrist .org พรื�อม่รืะบุชื�อนาม่สู้กลุี่ของบุต่รื
ธิิดา อาย ุเมื่องที่�อย้ ่แลี่ะคำาอนุญ่าต่นี�  “ข�าพเจั�า [ใสู่้ชื�อของท่่าน] อนุญ่าต่ให�ศาสู้นจักัรื
ของพรืะเยซู้คริืสู้ต่แ์ห่งวสุิู้ท่ธิิชน
ยคุสุู้ดท่�ายใช�สิู้�งที่�บุต่รืธิิดาของ
ข�าพเจั�าสู่้งม่าในนิต่ยสู้ารืศาสู้นจักัรื
 บนเวบ็ไซูต่ศ์าสู้นจักัรืแลี่ะ
แพลี่ต่ฟัอร์ืม่สืู้�อสู้งัคม่ แลี่ะอาจัจัะ
ใช�ในอุปกรืณ์อื�นๆ ของศาสู้นจักัรื” 
เรืารือฟัังเรืื�องรืาวจัากท่่าน!
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 หาเลยีีโฮนาทำีซ่ั�อนอย้ี�ข้างใน!

 ภาพปก เพ่ื่�อนเด็็ก  
  ภีาพปรืะกอบโดย จิัม่ แม่ดเซ็ูน

  สารบัญ

     พ 2   จัากฝ่ายปรืะธิานสู้้งสุู้ด: ศีลี่รืะล่ี่กแลี่ะฉนั

     พ 4   พกักลี่างวนัที่�หงอยเหงา

     พ 6   สู้วสัู้ดีจัากม่าดากสัู้การ์ื!

     พ 8   ผ้ �สู้อนศาสู้นาชื�อฟัาเนวา

     พ 10   คม่วาท่ะ

     พ 11   ให�ด้แลี่�วบอก

     พ 12   พด้ปฏิิเสู้ธิ ฟัังการืปฏิิเสู้ธิ

     พ 14   โท่รืหาคุณพอ่

     พ 16   เปโซูสู่้วนสิู้บ

     พ 18   เรืื�องสู้นุก: เวลี่าจ่ัายสู่้วนสิู้บ

     พ 19   เพื�อนถ่ิ่งเพื�อน: การืแบ่งปันพรืะกิต่ติ่คุณ

     พ 20   เรืื�องรืาวในพรืะคมั่ภีีร์ื: ผ้ �คนที่�เปี� ยม่ด�วย
ศรัืท่ธิาติ่ดต่าม่พรืะเยซู้

     พ 23   หน�ารืะบายสีู้: ผ้ �คนดำาเนินชีวติ่อยา่งมี่
ความ่สุู้ข   


