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สุาขาคาร์ืเมีนตั�งอยู่่�บันเกาะโบัฮอลในสุเตคตกับีัลารัืนและเป็ัน
หน้�งในทีำ�ปัรืะชุมี 11,227227 แห�งในฟิิลิปัปิันส์ุ ต�อไปันี� เป็ันข�อเทำจ็ิ
จิริืงบัางปัรืะการืเกี�ยู่วกบััศาสุนจิกัรืในฟิิลิปัปิันส์ุ:

ปัรืะเทำศทีำ�ห�าในศาสุนจิกัรืทีำ�มีี 
สุเตคถ้ึง 100100 สุเตค2017

ตั�งสุเตคแรืก1973

จิำานวนบัพัติศมีาสุ่งสุุดืเมืี�อเทีำยู่บักบัั
ปัรืะเทำศอื�นในโลก

1969

จิดัืตั�งคณะเผยู่แผ�แห�งแรืก1967

สุเตคและ 6767 ทำ�องถิึ�น

785,164

พรืะวหิารืทีำ�เปิัดืทำำาการื,  
กำาลงัก�อสุรื�าง 11,  
ปัรืะกาศสุรื�าง 44

1

สุมีาชิกศาสุนจิกัรื  
(11 คนในปัรืะชากรืทุำก 134134 คน)

คณะเผยู่แผ�

ศน่ยู่ฝ้์ึกอบัรืมีผ่ �สุอนศาสุนา
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เรีืยู่นร่ื�เพิ�มีเติมีเกี�ยู่วกบััศาสุนจิกัรืในทีำ�ต�างๆ  
ไดื�ทีำ� historyhistory.ChurchofJesusChristChurchofJesusChrist.orgorg/GlobalHistoriesGlobalHistories



 สุ�วนหน้�งของครือบัครัืวนิรัืนดืร์ื

 จิ ากปัรืะสุบัการืณ์สุ�วนตวัและการืรัืบัใช�ของดิืฉันัในฝึ� ายู่ปัรืะธานสุมีาคมีสุงเครืาะห์สุามีญั  
ดิืฉันัไดื�เห็นดื�วยู่ตนเองว�าคนจิำานวนมีากในโลกไมี�ไดื�อยู่่�ในสุถึานการืณ์ครือบัครัืวทีำ�สุมีบ่ัรืณ์

แบับั อนัทีำ�จิริืง ดิืฉันัแน�ใจิว�าไมี�มีีใครือยู่่�ในสุถึานการืณ์นั�น! หลกัการืทีำ�บัรืรืยู่ายู่ไว�ใน “ครือบัครัืว:  
ถึ�อยู่แถึลงต�อโลก” เตือนให�เรืาน้กถ้ึงครือบัครัืวนิรัืนดืร์ืทีำ�รัืกกนัซ้�งเรืาเป็ันคนของครือบัครัืวนั�นอยู่่�
แล�ว ถึ�อยู่แถึลงสุอนว�าเรืาทุำกคนเป็ันสุ�วนหน้�งของครือบัครัืวพรืะผ่ �เป็ันเจิ�าและเตือนเรืาว�า ไมี�ว�า
สุถึานการืณ์ครือบัครัืวเรืาบันโลกนี� เป็ันเช�นไรื เรืาแต�ละคนแวดืล�อมีไปัดื�วยู่พี�น�อง

    •    เพรืาะเรืาทุำกคนเป็ันมีนุษยู่ที์ำ�ไมี�สุมีบ่ัรืณ์แบับั สุถึานการืณ์ครือบัครัืวเรืาจ้ิงไมี�มีีวนัสุมีบ่ัรืณ์
แบับัในชีวตินี�  แต�พรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดืทำรืงสุามีารืถึจิดัืเตรีืยู่มีการืเยู่ยีู่วยู่าให�เรืา ใน  หน�า 26  ดิืฉันั
แบั�งปัันว�างานพรืะวหิารืนำาการืเยู่ยีู่วยู่าของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�ามีาให�ครือบัครัืวดิืฉันัทำั�งสุองดื�าน
ของมี�านอยู่�างไรื

    •    การืเรีืยู่นร่ื�มีากข้�นเกี�ยู่วกบััหลกัธรืรืมีในถึ�อยู่แถึลงจิะช�วยู่ทำ�านเพิ�มีพลงัศรัืทำธาของทำ�านและ
คนรือบัข�าง ไมี�ว�าสุภาวการืณ์ครือบัครัืวทำ�านเป็ันอยู่�างไรื บัทำความีทีำ�เริื�มีใน  หน�า 12  อาจิ
ทำำาให�ทำ�านไดื�แนวคิดืสุำาหรัืบัปัรืะยู่กุตใ์ช�ค ำาสุอนเหล�านี�กบััชีวติทำ�าน

    พรืะบิัดืาพรืะมีารืดืาบันสุวรืรืคข์องเรืาทำรืงรัืกเรืา บุัตรืธิดืาของพรืะองค ์และพรืะบิัดืาบันสุวรืรืค์
ของเรืาทำรืงมีีแผนให�เรืาแต�ละคน นั�นหมีายู่ความีว�าพรืะองคท์ำรืงมีีแผนให�ทำ�าน ขอให�เดิืนเข�าใกล�
พรืะองคด์ื�วยู่ศรัืทำธาต�อไปั จิงช�วยู่สุมีาชิกครือบัครัืวนิรัืนดืร์ืของทำ�านตลอดืทำางกลบััไปัหาพรืะองค ์
พรืะองคจ์ิะทำรืงแบั�งปัันความีหวงัและการืเยู่ยีู่วยู่าตลอดืการืเดิืนทำางของทำ�าน และวนัหน้�ง เรืาแต�ละ
คนจิะมีีโอกาสุกลบััไปับั�านนิรัืนดืร์ืบันสุวรืรืคที์ำ�สุมีบ่ัรืณ์แบับั

  ขอพรืะผ่ �เป็ันเจิ�าทำรืงอวยู่พรืทำ�านและทำำาให�ทำ�านเข�มีแขง็

  ซิสุเตอร์ืเรืยู่น์า ไอ. อะบ่ัร์ืโต

  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�สุองในฝึ� ายู่ปัรืะธานสุมีาคมีสุงเครืาะห์สุามีญั

 การปฏิิบััตศิาสนกจิผู้�าน  
 จงตามเรามา

8

ฉัันจะพูดค่ยกบััลูักๆ อย�างไรเก่�ยว
กบััความสำาคญั่ข้องทึั�งหญ่งิแลัะชุาย?

24

ปาฏิิหาริย์ข้องการเยย่วยาผู้�าน
ศาสนพธ่ิพระวหิาร
  เรย์์นา ไอ. อะบููร์โต

26

 การเห็นตวั
ทึ�านเองใน
ถ้้อยแถ้ลังเร่�อง
ครอบัครัว

12
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  5   จะเกดิอะไรข้ึ�นถ้้าครอบัครัวฉัันไม�เป็นแบับัน่�?

    6   ภาพแห�งศรัทึธา
   เควนิกบััเคนดืรืา เฮนเดือร์ืสุนั

  พรืะผ่ �เป็ันเจิ�าทำรืงนำาทำางครือบัครัืวเฮนเดือร์ืสุนัให�พบัพรืะกิตติคุณผ�าน 
การืกรืะตุ�นเตือนจิากพรืะวญิญาณบัริืสุุทำธิ�

    8   หลักัธรรมข้องการปฏิบัิัตศิาสนกจิ
   การืปัฏิิบัติัศาสุนกิจิผ�าน จงตามเรามา 

  จงตามเรามา  จิดัืทำำาข้�นเพื�อช�วยู่ให�แต�ละบุัคคลในวอร์ืดื ครือบัครัืว และ 
ชั�นเรีืยู่นเป็ันหน้�งเดีืยู่วกนัและปัฏิิบัติัศาสุนกิจิต�อกนั

    12   การเห็นตวัทึ�านเองในถ้้อยแถ้ลังเร่�องครอบัครัว
  แหล�งข�อมีล่ทีำ�จิะช�วยู่ให�ทำ�านเข�าใจิและปัรืะยู่กุตใ์ช�ถึ�อยู่แถึลงเรืื�องครือบัครัืวไดื�
ดีืยู่ิ�งข้�น

    24   ฉัันจะพูดค่ยกบััลูักๆ อย�างไรเก่�ยวกบััความสำาคญั่ข้องทึั�งหญ่งิแลัะชุาย?
  เคลด็ืลบััเก�าข�อทีำ�จิะช�วยู่ให�ทำ�านสุอนลก่ๆ ว�าหญิงและชายู่ควรืไดื�รัืบัคุณค�าและ
ความีเคารืพอยู่�างเทำ�าเทีำยู่มีกนั

    26   ปาฏิหิาริย์ข้องการเยย่วยาผู้�านศาสนพธ่ิพระวหิาร
   โดย์ เรย์์นา ไอ. อะบููร์โต
   ซิสุเตอร์ือะบ่ัร์ืโตแบั�งปัันวธีิทีำ�งานพรืะวหิารืเยู่ยีู่วยู่าครือบัครัืวเธอและวธีิทีำ� 
พรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดืทำรืงสุามีารืถึเยู่ยีู่วยู่าเรืาแต�ละคน

    32   เส่ยงวส่ิทึธิชุนย่คส่ดท้ึาย
  คร่ืคนหน้�งไดื�รัืบัการืดืลใจิให�สุอนต�างออกไปั จิดืหมีายู่ไดื�รัืบัคำาตอบัโดืยู่ไมี�
ไดื�สุ�ง อุบัติัเหตุทำางรืถึยู่นตข์องพี�ชายู่สุอนเกี�ยู่วกบััความีรัืกของพรืะบิัดืาบัน
สุวรืรืค ์คุณแมี�คนหน้�งกบัับุัตรืชายู่สุรื�างความีสุมัีพนัธ์โดืยู่การือ�านพรืะคมัีภีร์ื
มีอรืมีอนดื�วยู่กนั

    36   จงตามเรามา: พระคมัภร์่มอรมอน
  ใช�บัทำความีรืายู่สุปััดืาห์เหล�านี�ยู่กรืะดืบััการืศ้กษาพรืะคมัีภีร์ืมีอรืมีอนของทำ�าน
ในเดืือนนี�

    40   สม่ดบัันทึกึการประชุ่มใหญ่�ข้องฉััน:   การประชุ่มใหญ่�สามญั่ 
เดืือนเมีษายู่นปีั 2020 

 คนหนุ�มีสุาว

42 
  เรืาแต�ละคนปัรืะสุบั ปัญ่หาส่ข้ภาพ 
จติข้องเรา  แต�เรืาไมี�ต�องปัรืะสุบัตามี 
ลำาพงั เรืาสุามีารืถึ ตดิต�อคนอ่�นๆ แลัะ 
พระผูู้้ชุ�วยให้รอด   
เพื�อขอความีรัืก  
ความีสุมัีพนัธ์  
และความีเข�มี
แขง็ อ�านวธีิทีำ�
คนหนุ�มีสุาว
ติดืต�อขอความี
ช�วยู่เหลือในยู่ามี
ปัรืะสุบัปััญหา

เยู่าวชน

 เดืก็  

 เพื�อนเดืก็  
 ทำ�านสุามีารืถึ  
 ฟัิงศาสดาพยากรณ์์
สมยัโบัราณ์แลัะสมยั
ปัจจ่บััน  สุอนเรืื�อง
พรืะเยู่ซ่คริืสุต์

 ภาพปก
  ภาพถึ�ายู่โดืยู่  โคดีืยู่ ์เบัลล ์

เรืื�องสุั�น

หมวดต�างๆ

สุารืบัญั

การืสุนบััสุนุน จงตามเรามา 

เตรีืยู่มีพรื�อมี
สุำาหรัืบัการื

ปัรืะชุมีใหญ�และ
จิดืบันัท้ำกโดืยู่ใช�

 สม่ดบันัทึกึการ
ประชุ่มใหญ่�สามญั่

บทแทรก เลยีโฮนา

คู่มอืแนะแนวการ เตรียมและเรียนรู้จาก การประชุมใหญ่ สามญั

สมุดบันทกึ  การประชมุใหญส่ามญั

เดอืน:

ปี:

ประธานเนลัสัน

แนวทาง  ขั้้�นตอน 
ในการร้กษา  

สุุขั้ภาพจิิต  
ขั้องท่าน



4 เลียู่โฮนา

ตดิต�อเรา
  อีเมีลคำาถึามีและคำาติชมีของทำ�านมีาทีำ�  
liahona@ChurchofJesusChrist.org

  สุ�งเรืื�องรืาวของทำ�านมีาทีำ� liahona.Churchof
JesusChrist.org  หรืือสุ�งไปัรืษณียู่ม์ีาทีำ�: 
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

ค้นหาเพิ�มเตมิ
  ในแอปัพลิเคชนัคลงัค�นคว�าพรืะกิตติคุณและทีำ�  
 liahona  .ChurchofJesusChrist  .org   ทำ�าน
สุามีารืถึทำำาดืงันี�

    •   หาฉับับััปััจิจุิบันั

    •   ค�นพบัเนื�อหาดิืจิิทำลัเทำ�านั�น

    •   ค�นหาฉับับััทีำ�ผ�านมีา

    •   สุ�งเรืื�องรืาวและคำาติชมีของทำ�าน

    •   บัอกรัืบัเป็ันสุมีาชิกหรืือบัอกรัืบัเป็ันสุมีาชิกเพื�อเป็ัน
ของขวญั

    •   ยู่กรืะดืบััการืศ้กษาดื�วยู่เครืื�องมืีอดิืจิิทำลั

    •   แบั�งปัันบัทำความีและวดิีืทำศันที์ำ�ชื�นชอบั

    •   ดืาวนโ์หลดืหรืือพิมีพบ์ัทำความี

    •   ฟัิงบัทำความีทีำ�ทำ�านชื�นชอบั

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปพลัเิคชัุนคลังัค้นคว้าพระกติตค่ิณ์

 ภาวะมบ่่ัตรยากเสริมสร้างประจกัษ์์
พยานข้องดฉัิันเก่�ยวกบััถ้้อยแถ้ลัง
เร่�องครอบัครัวอย�างไร
   โดย์ เซเรนา แคสเตลโล
   สุมีาชิกคนหน้�งเล�าเรืื�องเหลือเชื�อของ
เธอเกี�ยู่วกบััภาวะมีีบุัตรืยู่ากและการืรัืบั
บุัตรืบุัญธรืรืมี เธอแบั�งปัันว�าการืทำดืลอง
ใหญ�ทีำ�สุุดืทำั�งหลายู่เสุริืมีสุรื�างศรัืทำธา
ของเธออยู่�างไรื

 ดฉัิันยอมรับัในทึ่�ส่ดว�าดฉัิันเป็นโรค
ซึิมเศร้า พระเยซูิคริสต์ทึรงชุ�วยดฉัิัน
ออกจากความมด่
   โดย์ นีไฟ ทัังกาลิน
   หญิงสุาวคนหน้�งจิากฟิิลิปัปิันส์ุเล�า
ปัรืะสุบัการืณ์การืเยู่ยีู่วยู่าความีเจิบ็ั
ปั� วยู่ทำางจิิตของเธอ

เลัย่โฮนาดจิทิึลัั

บัทึความดจิทิึลััเทึ�านั�นข้องเดอ่นกนัยายน

 ดฉัิันเลัอ่กทึ่�จะอยู� ต�อไปน่�เป็นวธ่ิทึ่�
ทึ�านสามารถ้ชุ�วยให้คนบัางคนอยู�ต�อ
เชุ�นกนั
   โดย์ แชนเทัลล์ เอเวอรีย์์
   หญิงสุาวทีำ�เป็ันโรืคซ้มีเศรื�าแบั�งปััน
ข�อคิดืของเธอเกี�ยู่วกบััการืช�วยู่ให�ผ่ �อื�น
เลือกชีวติแทำนทีำ�จิะเลือกการืฆ่�าตวัตายู่
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จิะเกิดือะไรืข้�นถึ�าครือบัครัืวฉันัไมี�เป็ันแบับันี�?

 อ้างองิ
    1.   นีีล แอล. แอนีเดอร์เ์ซ็็นี,  

“ดวงตาแห่ง่ศร์ทัธา,”  
 เลียีโฮนา,  พ.ย. 2019, 36.

     2.   เปร์ยีบเทยีบกับั ร์ชิาร์ด์ จี.ี 
สก็ัอตต,์ “ความสุขจีากักัาร์
ดำาเนิีนีชีวติตามแผนีแห่่ง
ความสุขอนัียิ�งให่ญ่่,”  
 เลียีโฮนา,  ม.ค. 1997, 87. 
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 เริ่่�มตั้้ �งแตั้ ่ หน้า 12  สมาช่ิก
แลีะผู้้น้ำาศาสนจ้ักริ่แบ่่งปัน
ว่า่ถ้อ้ยแถ้ลีงเริ่่�องคริ่อบ่คริ่ว้่
นำาทางพว่กเขาอยา่งไริ่

 เ รืาสุำาน้กคุณอยู่�างยู่ิ�ง
ต�อศาสุดืาพยู่ากรืณ์
และอคัรืสุาวกทีำ�มีี
ชีวติอยู่่�ผ่ �ออก  
“ครือบัครัืว:  
ถึ�อยู่แถึลงต�อ

โลก” เมืี�อ 25 ปีัก�อน  
ถึ�อยู่แถึลงสุอนหลกัคำา
สุอนนิรัืนดืร์ืเกี�ยู่วกบัั
ครือบัครัืวและรืะบุัหลกั
ธรืรืมีทีำ�ชีวติแต�งงานและ
ครือบัครัืวซ้�งปัรืะสุบัความี
สุำาเร็ืจิดืำาเนินตามี

  แมี�กรืะนั�นบัางคนอาจิ
สุงสุยัู่ว�าจิะปัรืะยู่กุตใ์ช�
ถึ�อยู่แถึลงกบััพวกเขาอยู่�างไรื
ในเมืี�อ “ปัรืะสุบัการืณ์ปััจิจุิบันั
ของพวกเขาไมี�สุอดืคล�อง
ทำั�งหมีดืกบััถึ�อยู่แถึลงเรืื�อง
ครือบัครัืว” 1 

  เอล็เดือร์ืริืชาร์ืดื จีิ. สุกอ็ตต ์ 
(1928–2015) แห�งโควรัืมีอคัรื
สุาวกสิุบัสุองพด่ืเรืื�องนี� ใน
การืปัรืะชุมีใหญ�สุามีญั โดืยู่
ให�กำาลงัใจิดืงันี�  “แมี�ว�าสุ�วน

สุำาคญัของ [แผนแห�งความี
สุุข] ไมี�บัรืรืลุในชีวติทำ�าน

ตอนนี�  แต�จิะเป็ันของทำ�าน
ในเวลาทีำ�เหมีาะสุมีของ

พรืะเจิ�า ข�าพเจิ�าสุญัญา
กบััทำ�านเช�นกนัว�า

ทำ�านสุามีารืถึมีีการื
เติบัโตและความี
สุุขอยู่�างมีากเวลา
นี� ในสุภาวการืณ์
ปััจิจุิบันัของทำ�าน  

ในฐานะธิดืาหรืือ
บุัตรืของพรืะผ่ �เป็ัน

เจิ�า จิงดืำาเนินชีวติตามี
แผนทุำกสุ�วนให�ดีืทีำ�สุุดืเทำ�า
ทีำ�ทำ�านจิะสุามีารืถึทำำาไดื�” 2   ◼
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  เควนิกบััเคนดรา เฮนเดอร์สัน
  รัฐนอร์ทัแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

 ตั้อนแริ่กเคนดริ่าตั้อ่ตั้า้นที�เคว่น่สนใจั
ศาสนจัก้ริ่ เว่ลีานี�เม่�อนึกยอ้นกลีบ้่ไป  
พว่กเขาเห็นว่า่พริ่ะเจัา้ทริ่งนำาทางพว่กเขา 
ท้ �งค้่ ใหม้าพบ่พริ่ะกต่ั้ตั้ค่ณุ
   เลัสลั ่นิลัส์สัน, ชุ�างภาพ 

ภาพแห�งศรัทึธา

   เควนิ:
              ผมีบัอกพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคว์�าผมียู่อมีทำำาทุำก

อยู่�างถึ�าพรืะองคท์ำรืงยู่อมีให�ผมีร่ื�เสุ�นทำางทีำ�ทำรืง
ต�องการืให�ผมีเดิืน เมืี�อผมีคิดืเรืื�องบัพัติศมีา ผมี
ร่ื�สุ้กเหมืีอนลมีพดัืผ�านผมีไปัอยู่�างรืวดืเร็ืว พรืะ
วญิญาณบัริืสุุทำธิ� ทำรืงกำาลงับัอกผมีว�า “นี�คือสิุ�ง
ทีำ�เจิ�าต�องทำำา”
               เคนดรา:

           ดิืฉันัลงัเลนิดืหน�อยู่เมืี�อเรืากำาหนดืวนับัพัติศ
มีา ผ่ �สุอนแวะมีาเยู่ี�ยู่มี และเรืาคุยู่กนัเรืื�องนี�

  สุุดืทำ�ายู่ ดิืฉันัถึามีอาร์ืยู่นันาลก่สุาวว�า “หน่
อยู่ากรัืบับัพัติศมีาหรืือเปัล�า?”

  เธอตอบัว�า “แมี�คะ หน่พรื�อมีเมืี�อแมี�พรื�อมี”
   ทีำ�บัพัติศมีาของอาร์ืยู่นันา เธอหลั�งนำ�าตา

แห�งความีสุุข เมืี�อดิืฉันัเห็นเธอ ดิืฉันัคิดืว�า  
ฉัันอย์ู�ในทีั�ซ่�งต้องอย์ู�
   เควนิ:

  ผมีร่ื�ว�าพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคท์ำรืงนำาพรืะ
กิตติคุณมีาให�ครือบัครัืวเรืาเพรืาะทำรืงรัืกและ
ทำรืงห�วงใยู่เรืามีาก

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ
      อ�านเรืื�องรืาวการืเปัลี�ยู่นใจิเลื�อมีใสุ 

ของครือบัครัืวเฮนเดือร์ืสุนัและ 
ภาพถึ�ายู่เพิ�มีเติมีในคลงัค�นคว�าพรืะ 
กิตติคุณหรืือฉับับััออนไลนข์อง 
บัทำความีนี� ทีำ�   ChurchofJesus 
Christ .org/ go/ 9206

      เรีืยู่นร่ื�จิากเอล็เดือร์ืดีืเทำอร์ื เอฟิ.  
อุคทำด์ือร์ืฟิว�าพรืะวญิญาณจิะทำรืง 
นำาทำางเรืาทุำกคนไปัสุ่�แสุงสุว�างและ 
ความีจิริืงไดื�อยู่�างไรืทีำ�   Churchof 
JesusChrist .org/ go/ 9207



8 เลียู่โฮนา

         ไ มว่า่ท่านีอย่่กับัคร์อบคร์วั เป็นีคร์ห่่ร์อืนัีกัเร์ยีนีในีห่อ้งเร์ยีนีโร์งเร์ยีนี
วนัีอาทิตย์ ห่ร์อือย่่ที� โร์งเร์ยีนี ที�ทำางานี ห่ร์อืที� ใดก็ัตาม จังตั้ามเริ่ามา  
เปิดโอกัาสมากัมายให่ป้ฏิิบตัศิาสนีกัจิีตอ่ผ้่อื�นี แมก้ัร์ะนัี�นี กัาร์สอนีก็ั  

“เป็นีมากักัวา่กัาร์นีำาสนีทนีาวนัีอาทติย ์เกัี�ยวขอ้งกับักัาร์ปฏิบิตัศิาสนีกัจิี
ดว้ยความร์กััและกัาร์อวยพร์ผ่อื้�นีดว้ยพร์ะกัติตคิณุ” 1 

   การเชุ่�อมสัมพนัธ์กบัันักเร่ยน
  เมื�อโอเฟเลีย เทร์โฮ เด กัาร์เ์ดนัีสไดร้์บัเร์ยีกัให่ส้อนีคนีห่นุ่ีมสาวในี

วอร์ด์เม็กัซิ็โกัซิ็ตขีองเธอ เธอร์่สึ้กัวา่กัาร์มคีวามสัมพนัีธแ์นีบแน่ีนีกับั
นัีกัเร์ยีนีโร์งเร์ยีนีวนัีอาทติยแ์ตล่ะคนีของเธอจีะทำาให่เ้ธอสามาร์ถสอนี
และเสร์มิสร์า้งความเขม้แข็งให่พ้วกัเขาไดม้ากัขึ �นี

  “ถา้ดฉัิันีไมม่คีวามสัมพนัีธแ์นีบแน่ีนีกับันัีกัเร์ยีนีและถา้พวกัเขาไม ่
ร์่สึ้กัวา่ดฉัิันีร์กััพวกัเขา พวกัเขาอาจีไมเ่ชื�อเมื�อดฉัิันีสอนีชั�นีเร์ยีนีห่ร์อื
แสดงปร์ะจีกััษ์์พยานี” เธอกัลา่ว “พวกัเขาอาจีร์่สึ้กัวา่ดฉัิันีเป็นี แค ่  
คร์โ่ร์งเร์ยีนีวนัีอาทติย”์

  แตซิ่็สเตอร์ก์ัาร์เ์ดนัีสจีะพัฒนีาความสัมพนัีธเ์ช่นีนัี�นีไดอ้ยา่งไร์ถา้
เธอสอนีแคค่ร์ั �งเดยีวทุกัสองสัปดาห่?์ เธอพบคำาตอบผา่นีเทคโนีโลย ี 
กัาร์ใช้แอปพลเิคชันี WhatsApp  ทางโทร์ศัพทม์อืถอืทำาให่เ้ธอกับั
นัีกัเร์ยีนีตดิตอ่กันัีไดท้กุัวนัีผา่นีขอ้ความตวัห่นัีงสือกับัขอ้ความเสียง  
เดี�ยวนีี� ทกุัวนัีกัอ่นีบทเร์ยีนีโร์งเร์ยีนีวนัีอาทิตยค์ร์ั �งตอ่ไป อาสาสมคัร์
ของชั �นีเร์ยีนีจีะส่งพร์ะคมัภีรี์ข์อ้ห่นึี�งจีากับทเร์ยีนีคร์ั �งตอ่ไปให่ส้มาชิกั
ชั �นีเร์ยีนีคนีอื�นีๆ พร์อ้มข้อคดิส่วนีตวัที�เกัี�ยวขอ้ง ห่ลงัจีากัอา่นีขอ้พร์ะ
คมัภีรี์แ์ละข้อคดิ สมาชิกัชั �นีเร์ยีนีจีะตอบดว้ยขอ้คดิของพวกัเขาเอง

หลักัธรรมข้องการปฏิิบััตศิาสนกจิ

การืปัฏิิบัติัศาสุนกิจิผ�าน  
 จงตามเรามา 

 จีงตามเร์ามา  จัะช่ิว่ยทา่นสริ่า้งคว่ามเปลีี�ยนแปลีงที�ดี
ใหก้บ้่ผู้้อ้่�นไดอ้ยา่งไริ่?
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การืปัฏิิบัติัศาสุนกิจิผ�าน  
 จงตามเรามา 
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  “เมื�อพวกัเขาอา่นีพร์ะคมัภีรี์ ์พวกัเขาส่ง
ห่น้ีายิ �มเพื�อให่ด้ฉัิันีร์่ว้า่พวกัเขาไดอ้า่นีห่ร์อื
ศึกัษ์าพร์ะคมัภีรี์แ์ลว้และพวกัเขามขีอ้คดิ
เกัี�ยวกับัข้อนัี�นี” ซิ็สเตอร์ก์ัาร์เ์ดนัีสกัลา่ว เมื�อ
ถงึเวลาเร์ยีนีบทเร์ยีนีวนัีอาทิตยถ์ดัไป นัีกัเร์ยีนี
ก็ัพร์อ้มจีะมีส่วนีร์ว่ม

  กัาร์ตดิตอ่ร์ายวนัีเช่นีนีี�เป็นีพร์แกัเ่ด็กัห่นุ่ีม
คนีห่นึี�งที�พอ่แม่ไมแ่ข็งขนัีในีศาสนีจีกััร์

  “ดฉัิันีชอบเมื�อเห็่นีเขามาโบสถเ์พร์าะร์่ว้า่
กัวา่จีะมาโบสถ์ ไดเ้ขาตอ้งปร์ะสบความทา้ทาย
ห่ลายอย่าง” ซิ็สเตอร์ก์ัาร์เ์ดนัีสกัลา่ว “ดฉัิันี
แน่ีใจีวา่พร์ะคมัภีรี์ก์ับัข้อคดิที�เพื�อนีร์ว่มชั �นีส่ง
ให่ก้ันัีและพร์ะคมัภีรี์ก์ับัข้อคดิที�เขาส่งเมื�อถงึ
ตาเขาทำาให่เ้ขาเขม้แข็งขึ �นีมากั”

  ซิ็สเตอร์ก์ัาร์เ์ดนัีสกัล่าววา่กัาร์ปฏิบัิตศิาสนี
กัจิีผา่นีพร์ะคมัภีรี์์ ไม่ไดห้่ยดุที�บทเร์ยีนีวนัี
อาทติยแ์ละกัาร์เชื�อมตอ่ร์ายวนัีเกัี�ยวกับัพร์ะ
คมัภีรี์ข์องชั �นีเร์ยีนี

  “กัาร์เตร์ยีมของดฉัิันีร์วมถงึกัาร์สวด
ออ้นีวอนีให่นั้ีกัเร์ยีนีดว้ย” เธอกัลา่ว “ดฉัิันี

คดิถงึพวกัเขาไมเ่ฉัพาะวนัีอาทติยแ์ตท่กุัวนัี
ของสัปดาห่เ์ช่นีกันัี พวกัเขาแตล่ะคนีมคีวาม
ตอ้งกัาร์เฉัพาะตวัตา่งกันัี แตล่ะคนีเป็นีลก่ั
ของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ ดฉัิันีนึีกัถงึพวกัเขาขณะ
เตร์ยีมบทเร์ยีนี”

  และเมื�อเธอสอนี เธอฟัง—ทั �งนัีกัเร์ยีนีของ
เธอและพร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ�

  “คร์ค่อืพร์ะวญิ่ญ่าณ” ซึ็�งเธอไดย้นิีบอ่ยๆ ในี
เสียงของนัีกัเร์ยีนี “ดฉัิันีตอ้งเอาใจีใส่เพร์าะ
สิ�งที�พวกัเขาพด่คอืกัาร์เปิดเผยที�พร์ะวญิ่ญ่าณ
ปร์ะทานีแกัพ่วกัเขา”

    ชัุ�นเร่ยนข้องเรา “เหมอ่นยามคำ�าทึ่�บ้ัาน”
  คาร์ล์า กัต่เิออร์เ์ร์ซ็ ออร์เ์ตกัา กัอร์์ โดบาร์่สึ้กั

ไดร้์บัพร์ที�เป็นีสมาชิกัในีชั�นีเร์ยีนีโร์งเร์ยีนีวนัี
อาทติยข์องซิ็สเตอร์ก์ัาร์เ์ดนัีสเพร์าะสภีาพ
แวดลอ้มที� ให่ก้ัาร์บำาร์งุเลี �ยงและกัาร์ปฏิบิตัิ
ศาสนีกัจิีของชั �นีเร์ยีนี คาร์ล์าถือวา่สภีาพ
แวดลอ้มเช่นีนัี�นีเกิัดจีากัปัจีจียัห่ลายอยา่ง  
อาทิ

    •    กัาร์เตร์ยีม: กัาร์แบง่ปันีพร์ะคมัภีรี์แ์ละ
ขอ้คดิช่วยนัีกัเร์ยีนีเตร์ยีมมาเร์ยีนีคร์ั �งตอ่
ไป “พร์ะคมัภีรี์ร์์ายวนัีบำาร์งุเลี �ยงเร์าและ
ขยายความร์่ข้องเร์า” เธออธบิาย

    •    กัาร์มีส่วนีร์ว่ม: “เร์าทุกัคนีพ่ด นีี�ทำาให่้
ดฉัิันีร์่จ้ีกััเพื�อนีร์ว่มชั �นีลกึัซึ็ �งขึ �นี เห่มอืนี
เป็นีเพื�อนีเป็นีพี�น้ีองกันัี”

    •    ความร์กัั: “ซิ็สเตอร์ก์ัาร์เ์ดนัีสจีบัมอืคณุ 
ชั �นีเร์ยีนีของเร์าร์่สึ้กัเห่มอืนียามคำ�าที�บา้นี 
มพีี�น้ีองห่ลายคนี มนัีพิเศษ์มากั”

    •    พร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ�: “เร์ามคีวามสบาย
อกัสบายใจีและความสามคัคี ในีชั �นีเร์ยีนี
เพร์าะเร์ามคีวามเขา้ใจีและคดิตร์งกับั
พร์ะวญิ่ญ่าณ”

    •    ปร์ะจัีกัษ์์พยานี: “จังตั้ามเริ่ามา  ไดช่้วยให่้
ดฉัิันีพร์อ้มแบง่ปันีปร์ะจีกััษ์์พยานี ดฉัิันี
มคีวามร์่ลึ้กัซึ็ �งขึ �นีเกัี�ยวกับัพร์ะคมัภีรี์ ์
มอร์มอนีและพร์ะคมัภีรี์์ ไบเบลิ นัี�นีทำาให่้
ดฉัิันีสามาร์ถแบง่ปันีสิ�งที�กัำาลงัเร์ยีนีร์่ก้ับั
เพื�อนีร์ว่มชั �นีที� โร์งเร์ยีนีและคนีที�ทำางานี”

“เม่�อพว่กเขาอ่าน
พริ่ะคม้ภีีริ่ว์่น้น้�น  
พว่กเขาส่งหน้า
ย่ �มเพ่�อให้ดฉ้่ันริ่้ว้่า่
พว่กเขาอา่นแล้ีว่”
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      การปฏิิบััตศิาสนกจิตามความต้องการ
ทึางวญิ่ญ่าณ์

  เมื�อเกัร์กักัับนิีคกั ีคร์สิเตนีเซ็็นีจีากั
เคนีทกัักั ีสห่ร์ฐัอเมร์กิัาอา่นีเกัี�ยวกับั
พนัีธสัญ่ญ่าอับร์าฮัมในีพร์ะคมัภีรี์ก์ับั
บตุร์ชายสามคนี พวกัเขาพบวา่ยากั
จีะอธบิายให่บุ้ตร์ชายเขา้ใจี พวกัเขา
จีงึตดัสินีใจีกัับคร์อบคร์วัให่แ้ตล่ะคนี
ศึกัษ์าพนัีธสัญ่ญ่าอับร์าฮัมดว้ยตนีเอง
แลว้แบง่ปันีสิ�งที�พบ

  “เร์าไดค้วามเห็่นีที�น่ีาสนีใจีบาง
อยา่ง” เกัร์กักัลา่ว “ลก่ัชายวยัแปด
ขวบของเร์าเร์ยีนีร์่ว้า่อบัร์าฮัมเคยชื�อ
วา่อบัร์าม ชื�อของทา่นีเปลี�ยนีเป็นีอบั
ร์าฮัมเพร์าะทา่นีทำาสัญ่ญ่ากับัพร์ะเจีา้
วา่จีะทิ �งบาปและดำาเนิีนีชีวติอย่าง
ชอบธร์ร์ม ผมแปลกัใจีมากัที�เขาคดิ
แบบนัี�นีได”้

  พวกัเขาทกุัคนีเร์ยีนีร์่สิ้�งให่ม่ๆ  
และมกีัาร์สนีทนีาที�ดี ในีเร์ื�องที�วา่
พนัีธสัญ่ญ่าอับร์าฮัมคอือะไร์และมี
ความห่มายตอ่วสุิทธชินียคุสุดทา้ยในี
ปัจีจีบุนัีอยา่งไร์

  “เร์าเคยให่อ่้านีวนีไปและผลดั 
กันัีอ่านีเมื�อเร์าศึกัษ์าพร์ะคมัภีรี์์ ในี 
คร์อบคร์วั” นิีคกีักัลา่ว “จังตั้ามเริ่ามา   
ถก่ัออกัแบบไว้ ให่ส้อนีโดยพร์ะ
วญิ่ญ่าณไดม้ากัขึ �นี ตอนีนีี�เมื�อเร์า
ศึกัษ์าดว้ยกัันี ดฉัิันีร์่สึ้กัถงึกัาร์กัร์ะตุน้ี
เล็กัๆ จีากัพร์ะวญิ่ญ่าณให่ก้ัาร์สนีทนีา
ของเร์าดำาเนิีนีไปตามแนีวทางที�เป็นี
ความตอ้งกัาร์ของคร์อบคร์วัเร์า”

 นอกห้องเร่ยน

  “คนเหล�านั�นทีำ�มีอบัให�ทำ�านด่ืแลล�วนเป็ันบุัตรืธิดืาของพรืะบิัดืาบัน
สุวรืรืค ์และพรืะองคท์ำรืงทำรืาบัว�าพวกเขาต�องการือะไรืและจิะทำรืง
ช�วยู่พวกเขาให�ดีืทีำ�สุุดือยู่�างไรื พรืะผ่ �เป็ันเจิ�าจิะทำรืงนำาทำางทำ�านผ�านพรืะ
วญิญาณบัริืสุุทำธิ� เมืี�อทำ�านเตรีืยู่มีและขณะทีำ�ทำ�านกำาลงัสุอน พรืะองคจ์ิะ
ทำรืงเปิัดืเผยู่สิุ�งทีำ�ทำ�านควรืพด่ืและสิุ�งทีำ�ทำ�านควรืทำำา”

  จงตามเรามา—สำำาหรับโรงเรียนวันัอาทิติย์: พระคัมัภีร์ีมอรมอน 2020 (2019), หน้า v 

 แบั�งปันประสบัการณ์์ข้องทึ�าน
  สุ�งปัรืะสุบัการืณ์การืปัฏิิบัติัศาสุน
กิจิของทำ�านต�อผ่ �อื�นหรืือผ่ �อื�นปัฏิิบัติั
ศาสุนกิจิต�อทำ�านมีาให�เรืา ไปัทีำ�  liahonaliahona 
 .ChurchofJesusChristChurchofJesusChrist   .orgorg   และคลิก 
 “SubmitSubmit anan ArticleArticle oror FeedbackFeedback”

  กัาร์ใช้ จังตั้ามเริ่ามา  ไม่เพยีงช่วย
ให่ค้ร์อบคร์วัของพวกัเขามส่ีวนีร์ว่ม
และสนีใจีศึกัษ์าพร์ะกัติตคิณุเป็นี
คร์อบคร์วัมากัขึ �นีเทา่นัี�นี แตช่่วยให่้
เกัร์กักับันิีคกัปีฏิบิตัศิาสนีกัจิีตาม
ความตอ้งกัาร์ทางวญิ่ญ่าณของลก่ัๆ  
ดว้ย

  “จังตั้ามเริ่ามา  ช่วยดฉัิันีสอนีลก่ัๆ” 
นิีคกักีัลา่ว “ช่วยดฉัิันีจีดักัาร์กับัความ
ทา้ทายตา่งๆ ที�มกีับัลก่ัๆ บางคร์ั �งดว้ย  
ดฉัิันีร์่สึ้กัเป็นีห่นึี�งเดยีวกันัีกับัพร์ะ
วญิ่ญ่าณมากัขึ �นี ตั �งใจีฟังมากัขึ �นี  
และไดร้์บักัาร์กัร์ะตุน้ีเตอืนีให่ร้์่ว้า่จีะ
ช่วยลก่ัแตล่ะคนีไดอ้ยา่งไร์”

  เกัร์กัชอบที� จังตั้ามเริ่ามา  ช่วย
ให่้คร์อบคร์ัวสนีทนีาพร์ะกัิตติคุณ
กัันีนีานีขึ �นี “ล่กัชายของเร์าทุกัคนีมี
ความร์่้ ในีพร์ะกัิตติคุณต่างกัันี” เขา
กัล่าว“จังตั้ามเริ่ามา  เตร์ียมทางไว้ ให่้
เร์าช่วยพวกัเขาแต่ละคนีเร์ียนีร์่้ตาม
ความต้องกัาร์ของตนี กัาร์เห็่นีพวกั
เขาร์ักัพร์ะกัิตติคุณมากัขึ �นีและเฝ้้า
ด่พวกัเขาคิดห่าวิธีปร์ะยุกัต์ ใช้ความ
ร์่้พร์ะกัิตติคุณในีชีวิตนัีบเป็นีพร์
อย่างยิ�ง” ◼
     อ้างองิ
    1.   จีงตามเร์ามา—สำาห่ร์บัโร์งเร์ยีนีวนัีอาทติย:์ 

พร์ะคมัภีรี์ม์อร์มอนี 2020  (2019), 19.

 การปฏิิบััตศิาสนกจิผู้�าน 
จงตามเรามา 
  ต�อไปันี� เป็ันแนวคิดืบัางปัรืะการื
สุำาหรัืบัใช�  จงตามเรามา  ขณะทำ�าน
พยู่ายู่ามีปัฏิิบัติัศาสุนกิจิต�อมิีตรืสุหายู่
หรืือเพื�อนบั�าน

    1.   แบั�งปัันสิุ�งทีำ�ทำ�านกำาลงัทำำากบัั  
 จงตามเรามา  และวธีิทีำ�ทำ�าน
ศ้กษาพรืะคมัีภีร์ื

    2.   แบั�งปัันบัางสิุ�งทีำ�ทำ�านกำาลงัเรีืยู่น
ร่ื�จิากพรืะคมัีภีร์ื

    3.   เชื�อเชิญคนทีำ�ทำ�านปัฏิิบัติัศาสุน
กิจิให�แบั�งปัันบัางสิุ�งทีำ�พวกเขา
กำาลงัเรีืยู่นร่ื�หรืือวธีิทีำ�พวกเขา
ศ้กษา

    4.   ใช�  จงตามเรามา  กบััพวกเขาและ
ศ้กษาดื�วยู่กนั

    5.   ด่ืวดิีืทำศันพ์รืะคมัีภีร์ืมีอรืมีอน
ดื�วยู่กนั

    6.   เล�าเรืื�องหน้�งจิากพรืะคมัีภีร์ื 
มีอรืมีอน

    7.   แจิกหนงัสืุอ  จงตามเรามา   
ให�พวกเขาหรืือช�วยู่พวกเขา
ดืาวนโ์หลดืแอปัพลิเคชนัคลงั
ค�นคว�าพรืะกิตติคุณและเรีืยู่นร่ื�
วธีิใช�

    8.   แบั�งปัันและสุนทำนางานศิลป์ั
บัางชิ�นใน  จงตามเรามา 
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1. เราแต�ลัะคนเป็นส�วนหนึ�งข้องครอบัครัว
นิรันดร์ทึ่�มจ่่ดประสงค์อนัสูงส�ง

ไมว่า่คร์อบคร์วัเร์าบนีแผน่ีดนิีโลกัจีะเป็นีอยา่งไร์ เร์า
แตล่ะคนีเป็นี “ปิยบตุร์ห่ร์อืปิยธิดาทางวญิ่ญ่าณของ

พร์ะบดิาพร์ะมาร์ดาบนีสวร์ร์ค”์ ผ่ท้ร์งร์กััเร์า ในีฐานีะ
ส่วนีห่นึี�งของคร์อบคร์วันิีร์นัีดร์ ์จีดุปร์ะสงคอ์นัีส่งส่งของ

เร์าคอืเพื�อ “พฒันีาไปส่่ความดพีร์อ้ม และในีที�สุดจีะบร์ร์ลถึุงจีดุ
ห่มายปลายทางแห่ง่สวร์ร์คข์องเร์า เป็นีทายาทแห่ง่ชีวตินิีร์นัีดร์”์  
(ห่ากัไมม่หี่มายเห่ตอุื�นีไว ้ขอ้ความอา้งองิมาจีากั “คร์อบคร์วั: 
ถอ้ยแถลงตอ่โลกั”)

       ขณะที�สภีาว่การิ่ณ์คริ่อบ่คริ่ว้่ของทุกคน
จัะแตั้กตั้า่งก้นไป ไมท่างใดก็ทางหนึ�ง  

“คริ่อบ่คริ่ว้่: ถ้อ้ยแถ้ลีงตั้อ่โลีก” มหีลีก้
ธริ่ริ่มน่ริ่น้ดริ่ที์� ใหอุ้ดมคตั้เ่พ่�อเป็นเป้า
หมายของเริ่าขณะพยายามที�จัะบ่ริ่ริ่ลีุ
ศก้ยภีาพอ้นส้งส่งของเริ่า หน้าตั้อ่ไปนี�

ปริ่ะกอบ่ดว้่ยข้อคด่ลีกึซึึ้ �งที�สามาริ่ถ้ช่ิว่ย
ใหเ้ริ่าเขา้ใจัหล้ีกธริ่ริ่มที� ไดร้ิ่บ้่การิ่ดลีใจั
ของถ้อ้ยแถ้ลีงเริ่่�องคริ่อบ่คริ่ว้่ดขีึ �น หาก

เริ่าปริ่ะยกุตั้์ ใช้ิหลีก้
ธริ่ริ่มเหลีา่นี�ตั้าม
สภีาว่การิ่ณ์ของเริ่า
โดยสุดคว่ามสามาริ่ถ้  
เริ่าจัะไดร้ิ่บ้่พริ่ขณะ
มุง่หน้าส่้ชีิว่ต่ั้น่ริ่น้ดริ่ ์                                              

 เราท่ึกคนมล่ักัษ์ณ์ะแลัะจ่ดหมาย
ปลัายทึางแห�งสวรรค์
  “พร์ะวญิ่ญ่าณนัี�นีเป็นีพยานีร์ว่มกับั
จีติวญิ่ญ่าณของเร์าวา่ เร์าเป็นีลก่ัของ
พร์ะเจีา้

  “และถา้เร์าเป็นีลก่ัแลว้ เร์าก็ัเป็นี
ทายาท คอืเป็นีทายาทของพร์ะเจีา้ 
และเป็นีทายาทร์ว่มกับัพร์ะคร์สิต”์  
(  โร์ม 8:16–17 )

 เราท่ึกคนเป็นบ่ัตร
ธิดาข้องพระบัิดา
พระมารดาบันสวรรค์
  “เรืา เป็็น  บุัตรืธิดืา— 

เป็ันลก่ของครือบัครัืวทีำ�น�าท้ำ�งและของพรืะบิัดืา
พรืะมีารืดืาบันสุวรืรืค!์ เรืาคงน้กออกแมี�จิะเลือน
รืางเตม็ีทีำถ้ึงตอนทีำ�เรืาเคยู่อยู่่�ในฐานะบุัตรืและธิดืา
ในบั�านบันสุวรืรืคก์บััพรืะบิัดืาพรืะมีารืดืาผ่ �ทำรืง
ร่ื�จิกัและทำรืงรัืกเรืา”

   ประธานเฮนร่ย์   บั่. อายริงก์, ทึ่�ปรึกษ์าทึ่�สองในฝ่� ายประธานสูงส่ด, 
“ครอบัครัว,” เลียีโฮนา,  ต.ค. 1998, 15.
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 การเห็น 
ตวัทึ�านเอง   
ในถึ�อยู่แถึลงเรืื�อง
ครือบัครัืว
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 พระผูู้้เป็นเจ้าประทึานครอบัครัวแก�เราเพ่�อชุ�วยให้
เรากลับััไปหาพระองค์
  “แมี�ครือบัครัืวบันแผ�นดิืนโลกจิะห�างไกลความีดีืพรื�อมี  
แต�กใ็ห�โอกาสุดีืทีำ�สุุดืแก�ล่กพรืะผ่ �เป็ันเจิ�าทีำ�จิะไดื�รัืบัการื
ต�อนรัืบัสุ่�โลกพรื�อมีความีรัืกแบับัเดีืยู่วบันแผ�นดิืนโลก
ทีำ�ใกล�เคียู่งกบััความีรัืกทีำ�เรืาร่ื�สุ้กในสุวรืรืค—์ความีรัืก
ของพ�อแมี� ครือบัครัืวยู่งัเป็ันวธีิทีำ�ดีืทีำ�สุุดืทีำ�จิะรัืกษาและ
สืุบัทำอดืคุณธรืรืมีจิริืยู่ธรืรืมีและหลกัธรืรืมีทีำ�แทำ�จิริืงซ้�ง
เป็ันสิุ�งเหมีาะสุมีทีำ�สุุดืทีำ�จิะนำาเรืากลบััสุ่�ทีำ�ปัรืะทำบััของ
พรืะผ่ �เป็ันเจิ�า”

   ประธานเฮนร่ย์ บั่. อายริงก์, “การรวบัรวมครอบัครัวข้องพระผูู้้เป็นเจ้า,”  
 เลียีโฮนา,  พ.ค. 2017, 20. 

 ครอบัครัวสนับัสน่นความ
ก้าวหน้า
  “ความีก�าวหน�าสุ�วนบุัคคลไดื�รัืบั
การืสุนบััสุนุนในครือบัครัืว ซ้� ง
เป็ัน ‘ศน่ยู่ก์ลางต�อแผนของพรืะ
ผ่ �สุรื�างเพื�อจุิดืหมีายู่ปัลายู่ทำาง 
นิรัืนดืร์ืของลก่ๆ ของพรืะองค’์  
บั�านคือห�องทำดืลองความีรัืกและ
การืรัืบัใช�ของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�า”

   ประธานรัสเซิลัล์ั เอม็. เนลัสัน, ประธาน
ข้องศาสนจกัรข้องพระเยซูิคริสต์แห�ง 
วส่ิทึธิชุนย่คส่ดท้ึาย, “ความรอดแลัะความ
สูงส�ง,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2008, 8. 

 เราสามารถ้เร่ยนรู้ได้ไม�ว�าสถ้านการณ์์
ครอบัครัวเราจะเป็นอย�างไร
  “ความีจิริืงคือว�าสุมีาชิกศาสุนจิกัรืสุ�วนใหญ�
ไมี�ไดื�ดืำาเนินชีวติในสุถึานการืณ์ครือบัครัืวทีำ�ดีื
พรื�อมี ดิืฉันัไมี�แน�ใจิว�า มีใครบู้าง  ดืำาเนินชีวติใน
ครือบัครัืวทีำ�ดีืพรื�อมีตามีอุดืมีคติแบับันั�น แล�วเรืา
จิะเน�นเรืื�องนี�ไปัดื�วยู่เหตุใดื? เพรืาะ ครอบัครัวคอ่
จ่ดหมายปลัายทึางข้องเรา  และเรืาอยู่่�บันโลกนี�
เพื�อเรีืยู่นร่ื�ทำกัษะของความีสุมัีพนัธ์ในครือบัครัืว
ทีำ�แน�นแฟิ� น ไมี�ว�าสุถึานการืณ์ของเรืาเองจิะเป็ัน
เช�นใดื  .   .   .

  “ .   .   .    พรืะเจิ�าทำรืงเห็นทำ�าน  .   .   .  ถึ�าทำ�าน
วางใจิชีวติของทำ�านไว�กบััพรืะองค ์พรืะหตัถึ์
ของพรืะองคจ์ิะนำาทำางทำ�านในทุำกก�าวของ
เสุ�นทำางจินกรืะทำั�งทำ�านมีีความีสุุขและมีีสุนัติ
กบััทุำกความีปัรืารืถึนาของใจิทำ�าน”
   ซิิสเตอร์แชุรอน ยูแบังค์, ทึ่�ปรึกษ์าทึ่�หนึ�งในฝ่� ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั่, “A Letter to a Single Sister,” Ensign,  
Oct. 2019, 40, 41 ; เน้นตวัเอน. 

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

    •    อ�านสิุ�งทีำ�มีารืดืาตวัคนเดีืยู่วเรีืยู่นร่ื�เกี�ยู่ว
กบััความีพยู่ายู่ามีรัืกษา “ครือบัครัืว
นิรัืนดืร์ื” กบััล่กๆ หลงัจิากการื
หยู่�ารื�างทีำ�บัั�นทำอนจิิตใจิ: เข�าไปัทีำ� 
 ChurchofJesusChrist   .org/   go/   92014 

2. ครอบัครัวมรรตยัข้องเราชุ�วยให้เราบัรรลั่
จ่ดหมายปลัายทึางนิรันดร์ข้องเรา

พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ปร์ะทานีคร์อบคร์วัแกัเ่ร์าเพื�อช่วยให่เ้ร์าเร์ยีนีร์่แ้ละเตบิโต
ขณะเร์าพยายาม “พฒันีาไปส่่ความดพีร์อ้ม” และร์บัชีวตินิีร์นัีดร์เ์ป็นี
มร์ดกั “คร์อบคร์วัเป็นีศน่ีย์กัลางตอ่แผนีของพร์ะผ่ส้ร์า้ง” และแม้จีะ
ไมม่คีร์อบคร์วัใดดพีร์อ้ม พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ทร์งสามาร์ถช่วยเร์าให่พั้ฒนีา
ขึ �นีดว้ยคร์อบคร์วัที�เร์ามี



 กนัยู่ายู่น 20202020 15

มคีวามสัมพนัีธ์ ในีคร์อบคร์วัมากัมายที�อาจีเป็นีสิ�งที�อย่่ ในี
ความพทัิกัษ์์อนัีศักัดิ�สิทธิ� พี�ชายน้ีองชาย พี�สาวน้ีองสาว  
ลงุป้าน้ีาอา ลก่ัพี�ลก่ัน้ีอง ญ่าตเิกัี�ยวดองจีากักัาร์สมร์ส  
และอื�นีๆ อาจีมอิีทธพิลตอ่กันัีอยา่งไมเ่ห่มอืนีใคร์ “ญ่าตพิี�
น้ีองควร์ให่ค้วามช่วยเห่ลอืเมื�อจีำาเป็นี” กัาร์ส่งเสร์มิความ
ผก่ัพนัีในีคร์อบคร์วัเห่ลา่นีี�อาจีนีำามาซึ็�งความช่วยเห่ลอืที�
จีำาเป็นีและกัลายเป็นีความสัมพนัีธ์ที�ทร์งคณุคา่ได้

 ครอบัครัวดฉัิันดพ่อสำาหรับั
พระประสงค์ข้องพระองค์
   โดืยู่ มิีแรืนดืา กอแบัทำซ์, รัืฐยู่ท่ำาห์ 
สุหรัืฐอเมีริืกา
   คร์อบคร์วัดฉัิันีไม่ ใช่แบบที�ทา่นี 
จีะเร์ยีกัวา่คร์อบคร์วั “ ในีอุดมคต”ิ 
พอ่แมด่ฉัิันีแยกัทางกันัีเมื�อ
ดฉัิันีอายุยา่งเขา้ 11 ขวบ ดงันัี�นี
ดฉัิันีจีงึไดร้์บักัาร์เลี �ยงดโ่ดยคณุ
แมต่วัคนีเดยีวที�ทำางานีห่นัีกั
และอทุศิตนี ในีกัาร์ปร์ะชมุศีล
ร์ะลกึั ดฉัิันีร์่สึ้กัเห่มอืนีถก่ัมอง
วา่เป็นีคร์อบคร์วัที� ไมป่กัติ

  สมยัเป็นีวยัร์ุน่ี ดฉัิันีจีำาไดว้า่นัี�งเร์ยีนีบท
เร์ยีนีเร์ื�อง “คร์อบคร์วั: ถอ้ยแถลงตอ่โลกั” 
ร์่สึ้กัเต็มตื �นีขึ �นีมาเมื�อฟังผ่น้ีำาเยาวชนีแสดง
ปร์ะจัีกัษ์์พยานีเร์ื�องคร์อบคร์วัและเร์ิ�มไดร้์บั
ปร์ะจัีกัษ์์พยานีของตนีเองวา่คร์อบคร์วัเล็กัๆ  
ของดฉัิันีก็ัไดร้์บัความเห็่นีชอบจีากัสวร์ร์ค์
และสามาร์ถให่ท้กุัสิ�งที�จีำาเป็นีแกัด่ฉัิันีได้
ขณะอย่่ ในีโลกัมร์ร์ตยันีี�

  แม้มคีวามร์่เ้ช่นีนัี�นี ดฉัิันียงัร์่สึ้กักัลวัมากั
ที�จีะเขา้ชั �นีเร์ยีนีคร์อบคร์วันิีร์นัีดร์์ ในีอกีัสอง
สามปีตอ่มาที�มห่าวทิยาลยับร์คิมั ยงักั ์ดฉัิันี
ไมต่อ้งกัาร์นัี�งเร์ยีนีไปทกุัชั �นีเร์ยีนีเพื�อฟังเร์ื�อง
คร์อบคร์วัของดฉัิันีที� “ดอ้ยกัวา่อดุมคต”ิ  
แตอ่าจีาร์ย์ของดฉัิันีเร์ิ�มชั �นีเร์ยีนีแร์กัดว้ย
ขอ้ความนีี� “เร์าสั�งสอนีอดุมคตแิตด่ำาเนิีนีชีวติ
ในีความเป็นีจีร์งิและพึ�งพากัาร์ชดใช้ของพร์ะ
ผ่ช่้วยให่ร้์อดเพื�อทดแทนีส่วนีตา่ง”

  ดฉัิันีร์่ว้า่คร์อบคร์วัเป็นีศน่ีย์กัลางตอ่แผนี
ของพร์ะบดิาบนีสวร์ร์ค ์แมแ้ตค่ร์อบคร์วัที�ดอ้ย
กัวา่อุดมคต ิตามปร์ะสบกัาร์ณ์วยัร์ุน่ีของดฉัิันี  
ก็ัช่วยให่เ้ร์าเร์ยีนีร์่แ้ละเตบิโตได ้พร์ะผ่ช่้วยให่้
ร์อดพร์ะองคเ์องก็ัทร์งไดร้์บักัาร์เลี �ยงดจ่ีากัพอ่
เลี �ยงบนีแผน่ีดนิีโลกั ดฉัิันีสำานึีกัคณุอยา่งยิ�ง
ที�พร์ะเยซ็ค่ร์สิตจ์ีะทร์งร์บัคร์อบคร์วัที� “ ไม่ ใช่
คร์อบคร์วัอดุมคต”ิ ของเร์าไดแ้ละทร์งทำาให่้
คร์อบคร์วัเช่นีนัี�นีเพยีงพอตอ่กัาร์ทำาให่พ้ร์ะ
ปร์ะสงคข์องพร์ะองคเ์กัดิสัมฤทธิผลเพื�อเร์า 

 เราสามารถ้ได้รับัพรจากครอบัครัวจากทึั�งสองด้านข้องม�าน
  “เมืี�อข�าพเจิ�าพด่ืว�าครือบัครัืว ข�าพเจิ�าไมี�ไดื� [เพียู่ง] หมีายู่ถ้ึงมีโน
ทำศันย์ู่คุใหมี�เกี�ยู่วกบััพ�อแมี�ล่ก ข�าพเจิ�าใช�ค ำานี�แบับัทีำ�พรืะเจิ�าทำรืง
ใช� เป็ันคำาทีำ�มีีความีหมีายู่เดีืยู่วกบััวงศาคณาญาติหรืือครือบัครัืว
ทีำ�มีีคนหลายู่รุื�น เพรืาะทุำกคนมีีครือบัครัืว แผนของพรืะบิัดืาบัน
สุวรืรืคส์ุำาหรัืบับุัตรืธิดืาของพรืะองคมี์ีศน่ยู่ร์ืวมีอยู่่�ทีำ�ครือบัครัืว
ลกัษณะนี�—มีีล่กหลานทีำ�ด้ืงความีเข�มีแขง็มีาจิากบัรืรืพชนยู่�อน
กลบััไปัหลายู่รุื�นและมีีบิัดืามีารืดืาทีำ�หมีายู่มีั�นเป็ันพรืแก�ล่กหลาน
หลายู่รุื�นทีำ�จิะมีาถ้ึง”

   เอล็ัเดอร์แบัรดลัย์่ ด.่ ฟิอสเตอร์ แห�งสาวกเจด็สิบั, “Gathering, Healing, and Sealing 
Families,”  กลั�าวคำาปราศรัยทึ่�การประชุ่มใหญ่�ประวตัคิรอบัครัว RootsTech   
ในซิอลัท์ึเลัคซิิต่�, ยูทึาห์, สหรัฐอเมริกา, เม่�อวนัทึ่� 14 ก.พ. 2015.

3. “ครอบัครัว” อาจมค่วามหมาย
มากกว�าพ�อแม�ลูัก



 ทึ�านสามารถ้เป็นพรแก�ครอบัครัวทึ�าน
ได้ในหลัายวธ่ิ
   โดืยู่ ซิสุเตอร์ืแชรือน ยู่แ่บังค ์ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�หน้�งใน
ฝึ� ายู่ปัรืะธานสุมีาคมีสุงเครืาะห์สุามีญั
   พร์ะคมัภีรี์เ์ต็มไปดว้ยแบบอยา่งของ
ชายห่ญ่งิผ่ช้อบธร์ร์มที�ทำาให่เ้กัดิกัาร์
เปลี�ยนีแปลงที�สำาคญั่ในีชีวติของญ่าตพิี�น้ีอง
ตนี อับร์าฮัมผ่เ้ป็นีลงุทำาให่ชี้วติของโลท
เปลี�ยนีแปลง โยเซ็ฟแห่ง่อยีปิตช่์วยให่พ้ี�
น้ีองชายและคร์อบคร์วัของพวกัเขาร์อด  
ในีฐานีะผ่้ ให่ญ่ ่พี�น้ีองมาร์ยีแ์ละมาร์ธ์าเป็นี
พร์แกัก่ันัีและเป็นีพร์แกัล่าซ็าร์สัน้ีองชาย
ของพวกัเธอ ร์ธ่ ในีฐานีะลก่ัสะใภี ้สนัีบสนุีนี
นีาโอมแีละจีากันัี�นีไดร้์บัพร์นิีร์นัีดร์เ์ป็นีกัาร์
ตอบแทนีจีากัคำาแนีะนีำาของนีาโอม ีเอลี
ซ็าเบธและมาร์ยีส์นัีบสนุีนีกันัีและกันัีในี
ฐานีะลก่ัพี�ลก่ัน้ีองในีกัาร์ตั �งคร์ร์ภีท์ี�ตอ้ง
ฟันีฝ่้าสภีาพแวดล้อมที�ทา้ทาย แมแ้ต่ โซ็ร์มั  
ผ่้ ไมม่คีวามสัมพนัีธท์างสายเลอืด ยงัให่ ้
ความช่วยเห่ลอืที�ซื็�อสัตยแ์กันี่ีไฟซึ็�งทำาให่้
เขาและลก่ัๆ ไดร้์บักัาร์อปุถมัภีร์์าวกับัเป็นี
คร์อบคร์วัเดยีวกันัี กัาร์มองคร์อบคร์วัให่้
กัวา้งกัวา่เดมิเช่นีนีี�เป็นีสิ�งสำาคญั่ยิ�งตอ่ห่ลาย
คนีที�มมีากัมายที�จีะให่แ้ตร่์่สึ้กัไมเ่กัี�ยวขอ้ง
เพร์าะพวกัเขาไม่มคีร์อบคร์วัของตนีเอง
ตามตอ้งกัาร์

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

    •    อ�านวธีิทีำ�ความีผก่พนัของสุตรีืคนหน้�งมีี
ต�อบัรืรืพชนผ�านปัรืะวติัครือบัครัืวช�วยู่
เสุริืมีสุรื�างความีเข�มีแขง็ให�เธอจิากเรืื�อง  
“พลงัของศรัืทำธาและเรืื�องรืาวครือบัครัืว,”  
 เลีย์โฮนา,  ก.ยู่. 2018, 36–39

 4. 
ทึ�านสามารถ้ทึำาให้เกดิการเปลั่�ยนแปลัง
ในการเริ�มต้นหร่อการนำาครอบัครัว 
นิรันดร์กลับััมา    

 จงทึำาส่ดความสามารถ้ พระผูู้้เป็นเจ้าจะทึรงดูแลั
ส�วนทึ่�เหลัอ่เอง
  “คำาสุญัญาของข�าพเจิ�าคือสุญัญาทีำ�สุมีาชิกโควรัืมีอคัรืสุาวก
สิุบัสุองทำ�านหน้�งเคยู่ให�ไว�กบััข�าพเจิ�า ข�าพเจิ�าบัอกเขาว�า
เพรืาะการืเลือกทีำ�บัางคนในครือบัครัืวเรืาทำำา ข�าพเจิ�าจ้ิง
สุงสุยัู่ว�าเรืาจิะไมี�ไดื�อยู่่�ดื�วยู่กนัในโลกทีำ�จิะมีาถ้ึง เขาตอบั
เทำ�าทีำ�ข�าพเจิ�าจิำาไดื�ว�า ‘คุณกงัวลผดิืเรืื�อง คุณดืำาเนินชีวติ
ให�ค่�ควรืกบััอาณาจิกัรืซีเลสุเชียู่ลกพ็อ และสุถึานการืณ์
ในครือบัครัืวคุณจิะดีืยู่ิ�งกว�าทีำ�คุณคิดื’

  ข�าพเจิ�าเชื�อว�าเขาต�องการืให�ความีหวงัทีำ�มีีความี
สุุขนี�กบััเรืาในความีเป็ันมีรืรืตยัู่ ผ่ �ไดื�ทำำาสุุดืความี
สุามีารืถึเพื�อให�ตนเองและคนในครือบัครัืว
ค่�ควรืกบััชีวตินิรัืนดืร์ื ข�าพเจิ�าทำรืาบัว�าแผน
ของพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคเ์ป็ันแผนแห�งความี
สุุข ข�าพเจิ�าเป็ันพยู่านว�าแผนของพรืะองค์
ทำำาให�เรืาแต�ละคนผ่ �ทีำ�ทำ ำาสุุดืความีสุามีารืถึ
ไดื�รัืบัการืผน้กในครือบัครัืวตลอดืไปั”
   ประธานเฮนร่ย์ บั่. อายริงก์, “บ้ัานทึ่�พระวญิ่ญ่าณ์ข้อง
พระเจ้าสถ้ติอยู�,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2019, 25.

“ศาสนีพธีิและพันีธสัญ่ญ่าศักัดิ�สิทธิ�ที�มอีย่่ ในีพร์ะวหิ่าร์อนัี
ศักัดิ�สิทธิ�ทำาให่เ้กัดิความเป็นีไป ไดส้ำาห่ร์บัแตล่ะบคุคลที�จีะ
กัลบัไปยังที�ปร์ะทับของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้และเพื�อคร์อบคร์วัจีะ
ร์วมกันัีเป็นีห่นึี�งเดยีวชั�วนิีร์นัีดร์”์ น่ีาเสียดายที�บางคร์ั �งกัาร์
แตง่งานีสิ�นีสุดลง คร์อบคร์วัแตกัแยกั ห่ร์อืห่ว่งโซ่็ ในีสายโซ่็
ของคร์อบคร์วันิีร์นัีดร์ข์าดไป โดยผ่านี “ศาสนีพิธีและพันีธ
สัญ่ญ่าศักัดิ�สิทธิ�” เห่ลา่นีี� ทำาให่ ้“เป็นีไป ไดส้ำาห่ร์บัแตล่ะ
บคุคลที�จีะกัลบัไปยังที�ปร์ะทับของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้” โดยไม่
คำานึีงถึงสภีาวกัาร์ณ์ของคร์อบคร์วัพวกัเขา ดว้ยความช่วย
เห่ลอืของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ โดยกัาร์ทำาและร์กััษ์าพนัีธสัญ่ญ่า
ศักัดิ�สิทธิ�เห่ลา่นัี�นีจีนีสุดความสามาร์ถจีะช่วยให่ท่้านีสร์า้ง 
ฟื�นีฟ่ ห่ร์อืเสร์มิสร์า้งคร์อบคร์วัท่านีได ้โดยห่วงัวา่สักัวนัีห่นึี�ง
คร์อบคร์วัจีะเป็นีห่นึี�งเดยีวกันัีชั�วนิีร์นัีดร์
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 สิ�งน่�เริ�มต้นได้ (หร่อเริ�มต้นอ่ก 
ครั�ง) ทึ่�ตวัทึ�าน!
  “สุำาหรัืบัทำ�านทีำ�ปัรืะสุบักบััความี 
ปัวดืรื�าวใจิของการืหยู่�ารื�างใน 
ครือบัครัืวทำ�านหรืือเจิบ็ัปัวดืทีำ� 
ความีไว�วางใจิถึก่ล�วงละเมิีดื  
โปัรืดืจิำาไว�ว�าสิุ�งนี� เริื�มีต�นทีำ�ตวั 
ทำ�าน! ห�วงโซ�หน้�งข�อในสุายู่โซ� 
ของรุื�นทำ�านอาจิจิะขาดืสุะบัั�น แต� 
ห�วงโซ�ทีำ�ชอบัธรืรืมีอื�นๆ และ 
สิุ�งทีำ�ยู่งัคงอยู่่�ในสุายู่โซ�กมี็ีความี 
สุำาคญัชั�วนิรัืนดืร์ื ทำ�านสุามีารืถึ 
เพิ�มีพลงัให�สุายู่โซ�ของทำ�านและ 
แมี�แต�ช�วยู่ซ�อมีแซมีห�วงโซ�ทีำ�หกั  
งานนั�นจิะสุำาเร็ืจิไปัทีำละงาน”

   เอล็ัเดอร์เดวดิ   เอ. เบัดนาร์แห�งโควรัม 
อคัรสาวกสิบัสอง, “ A Welding Link  ”  
(การให้ข้้อคดิทึางวญิ่ญ่าณ์สำาหรับัคนหน่�ม 
สาวทึั�วโลัก, 10 ก.ย. 2017), broadcasts 
.ChurchofJesusChrist.org.

 5. การแต�งงานคอ่การเป็นห้่นส�วนทึ่�เร่ยก
ร้องศรัทึธาแลัะการสวดอ้อนวอน   

ถอ้ยแถลงเร์ื�องคร์อบคร์วัยนืียนัีวา่สามแีละภีร์ร์ยา “มีห่น้ีาที�ช่วย
เห่ลอืกันัีในีฐานีะเป็นีหุ่น้ีส่วนีเทา่ๆ กันัี” แตก่ัาร์เป็นีหุ่น้ีส่วนีที�แท้
จีร์งิในีชีวติแตง่งานีอาจีเป็นีเร์ื�องท้าทาย กัาร์เลี �ยงด ่วฒันีธร์ร์ม กัาร์ 
ศึกัษ์า สภีาวกัาร์ณ์ดา้นีกัาร์เงนิี ปร์ะสบกัาร์ณ์และเร์ื�องอื�นีๆ อาจีม ี
ผลตอ่วธิทีี�เร์าจีะสร์า้งความสัมพนัีธแ์ละวธิทีี�เร์าจีะบร์หิ่าร์คร์อบคร์วั
ของเร์า ถอ้ยแถลงสอนีวา่ “กัาร์แตง่งานีและคร์อบคร์วัที�ปร์ะสบ 
ความสำาเร์จ็ี” ไดร้์บักัาร์สถาปนีาดว้ยศร์ทัธา กัาร์สวดออ้นีวอนี กัาร์ 
กัลบัใจี กัาร์ให่อ้ภียั ความเคาร์พ ความร์กัั และห่ลักัธร์ร์มอื�นีๆ ขณะ
เร์าปร์กึัษ์าห่าร์อืและทำางานีดว้ยกันัีเพื�อตอบร์บัสภีาวกัาร์ณ์ของเร์า
แตล่ะคนี

 สามภ่รรยาเป็นห้่นส�วนเทึ�าๆ กนั
  “สุามีีภรืรืยู่าเป็ันหุ�นสุ�วนเทำ�าๆ กนั พวกเขามีีความีแตก
ต�างแต�มีีความีรัืบัผดิืชอบัทีำ�สุอดืคล�องกนั ภรืรืยู่าจิะให�
กำาเนิดืบุัตรื ซ้� งเป็ันพรืแก�ทำั�งครือบัครัืว สุามีีจิะรัืบัฐานะ
ปุัโรืหิตซ้�งเป็ันพรืแก�ทำั�งครือบัครัืว แต�ในสุภาครือบัครัืว  
สุามีีภรืรืยู่าเป็ันหุ�นสุ�วนเทำ�าๆ กนัในการืตดัืสิุนใจิเรืื�อง
สุำาคญัทีำ�สุุดื พวกเขาตดัืสิุนใจิว�าจิะสุอนและอบัรืมีลก่
อยู่�างไรื จิะใช�จิ�ายู่เงินอยู่�างไรื พวกเขาจิะอยู่่�ทีำ�ไหน และ
การืตดัืสิุนใจิอื�นๆ อีกมีากมีายู่เกี�ยู่วกบััครือบัครัืว โดืยู่ทำำา
สิุ�งเหล�านี� รื�วมีกนัหลงัจิากแสุวงหาการืนำาทำางจิากพรืะเจิ�า 
เปั� าหมีายู่คือครือบัครัืวนิรัืนดืร์ื”

   เอล็ัเดอร์เควนทึนิ แอลั. ค่กแห�งโควรัมอคัรสาวกสิบัสอง,  
“พระเจ้าเป็นแสงฉััน,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2015, 64.



 เราต้องแสวงหาการนำาทึางสำาหรับัสถ้านการณ์์
พเิศษ์เฉัพาะข้องครอบัครัวเราเอง
  “เรืามีีแบับัแผนจิากสุวรืรืคที์ำ�จิะทำำาตามีดืงัทีำ�มีีโครืง
รื�างไว�ใน ‘ครือบัครัืว: ถึ�อยู่แถึลงต�อโลก’ แต�เรืาร่ื�ว�า
ความีเป็ันมีรืรืตยัู่อาจิซบััซ�อน  .   .   .

  “ทำนัทีำทีำ�ทำ�านร่ื�พรืะปัรืะสุงคข์องพรืะเจิ�า  
ทำ�านสุามีารืถึเดิืนหน�าดื�วยู่ศรัืทำธาเพื�อบัรืรืลุจุิดื
ปัรืะสุงคส์ุ�วนตวัของทำ�าน พี�น�องสุตรีืคนหน้�ง
อาจิไดื�รัืบัการืดืลใจิให�ศ้กษาต�อและเข�าโรืงเรีืยู่น
แพทำยู่เ์พื�อเธอจิะมีีผลใหญ�หลวงต�อผ่ �ปั� วยู่และสุ�ง
เสุริืมีงานวจิิยัู่ดื�านการืแพทำยู่ ์สุำาหรัืบัพี�น�องสุตรีื
อีกคนหน้�ง การืดืลใจิอาจินำาเธอให�สุละทุำนเข�า
เรีืยู่นสุถึาบันัมีีชื�อและเริื�มีครือบัครัืวเร็ืวกว�าคน
ทำั�วไปัในรุื�นนี� เพื�อให�เธอมีีผลใหญ�หลวงชั�วนิ
รัืนดืร์ืต�อลก่ๆ ของเธอเวลานี�

  “เป็ันไปัไดื�หรืือทีำ�สุตรีืผ่ �มีีศรัืทำธาคล�ายู่กนัสุอง
คนจิะไดื�รัืบัคำาตอบัต�างกนัสุำาหรัืบัคำาถึามีพื�น
ฐานเดีืยู่วกนั? แน�นอน! สิุ�งทีำ�เหมีาะกบััสุตรีืคน
หน้�งอาจิไมี�เหมีาะกบััอีกคนหน้�ง นั�นคือสุาเหตุทีำ�
เรืาไมี�ควรืสุงสุยัู่การืเลือกของกนัและกนัหรืือการื
ดืลใจิเบืั�องหลงัการืเลือกเหล�านั�น”
   ประธานเอม็. รัสเซิลัล์ั บััลัลัาร์ด, รักษ์าการประธานโควรัมอคัรสาวกสิบั
สอง, “Women of Dedication, Faith, Determination, and Action”   
(คำาปราศรัยทึ่�การประชุ่มใหญ่�สตร่มหาวทิึยาลัยับัริคมัยงัก์,  
1 พฤษ์ภาคม 2015),  womensconference   .byu   .edu  .

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

  เรีืยู่นร่ื�เพิ�มีเติมีเกี�ยู่วกบััสิุ�งทีำ�เรืาทำำาไดื�เพื�อเสุริืมีสุรื�าง
ความีเข�มีแขง็ให�กบััครือบัครัืวเรืา
      •    อ�านหรืือชมี “เป็ันหน้�งเดีืยู่วกนัในการืทำำางานของ

พรืะผ่ �เป็ันเจิ�าให�สุำาเร็ืจิ,” โดืยู่ จีิน บีั. บิังแฮมี,  
การืปัรืะชุมีใหญ�สุามีญัเดืือนเมีษายู่น 2020

 6. 
ศักยภาพข้องการเป็นบัดิามารดาเป็น
ส�วนหนึ�งในแผู้นข้องพระผูู้้เป็นเจ้าเพ่�อ 
ทึ่�เราจะเป็นเหมอ่นพระองค์      

วธิหี่นึี�งที�เร์าจีะเป็นีเห่มอืนีพร์ะบดิาพร์ะมาร์ดาบนีสวร์ร์คข์อง
เร์ามากัขึ �นีไดค้อืโดยกัาร์มปีร์ะสบกัาร์ณ์กัาร์เป็นีบดิามาร์ดา
ดว้ยตนีเอง “พร์ะบญั่ญ่ตัขิอ้แร์กัที�พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ปร์ะทานีแกั่
อาดมัและเอวาเกัี�ยวขอ้งกับัศักัยภีาพของคนีทั�งสองที�จีะเป็นี
บดิามาร์ดาในีฐานีะสามแีละภีร์ร์ยา” แม้กัาร์แตง่งานีมีลก่ัจีะ
ไมเ่กัดิขึ �นีเสมอไปตามแผนีของเร์า แตนั่ี�นีไม่ไดห้่มายความ
วา่สิ�งนัี�นีไม่ไดเ้ป็นีส่วนีห่นึี�งในีแผนีของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ สำาห่ร์บั
พวกัเร์าห่ลายคนี กัาร์เตร์ยีมพร์อ้มดว้ยศร์ทัธาและกัาร์ร์อคอย
พร์ะเจีา้เป็นีส่วนีสำาคญั่ของกัาร์เป็นีเห่มอืนีพร์ะองค์

 อย�ากลัวัการเป็นบัิดามารดา
  “หลายู่ปีัก�อน ลก่สุาวของเรืาทีำ�เพิ�งแต�งงานและสุามีีเธอ
ถึามีซิสุเตอร์ืรืาสุแบันดืก์บััข�าพเจิ�าดื�วยู่คำาถึามีสุำาคญั
มีากทีำ�สุ�งผลต�อชีวติว�า ‘ยู่งัจิะปัลอดืภยัู่และฉัลาดืหรืือ
ไมี�ทีำ�จิะให�เดืก็เกิดืมีาในโลกทีำ�เรืาอาศยัู่อยู่่�นี� ทีำ�ด่ืเหมืีอน
จิะน�าหวาดืกลวัและชั�วรื�ายู่’

  “ .   .   .  เรืาตอบัพวกเขาว�า ‘แน�นอน ยู่ิ�งกว�าโอเค
เสีุยู่อีก’  .   .   .

  “ .   .   .  ใช� เรืาอยู่่�ในเวลาทีำ�น�ากลวั แต�เมืี�อเรืาอยู่่�บัน
เสุ�นทำางพนัธสุญัญา เรืาไมี�ต�องกลวั ข�าพเจิ�าอวยู่พรื
ทำ�านว�าเมืี�อทำ�านไมี�กลวั ทำ�านจิะไมี�กงัวลใจิกบััยู่คุ
สุมียัู่ทีำ�เรืาอยู่่�หรืือความีกงัวลใจิทีำ�เกิดืข้�น”
   เอล็ัเดอร์โรนัลัด์ เอ. ราสแบันด์แห�งโควรัมอคัรสาวกสิบัสอง,  
“อย�ากงัวลัใจเลัย,” เลียีโฮนา,  พ.ย. 2018, 18, 21.
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 บัางครั�งเราต้องรอในศรัทึธา
  “ข�าพเจิ�าขอกล�าวคำาปัลอบัโยู่นต�อความีร่ื�สุ้ก  .   .   .  ของ
ทุำกทำ�านทีำ�อยู่่�ในศาสุนจิกัรืนี�  พี�น�องสุตรีืจิำานวนมีากโศก
เศรื�าเสีุยู่ใจิเพรืาะไมี�ไดื�รัืบัพรืเรืื�องลก่  .   .   .  จิงซื�อสุตัยู่ ์ 
และหากทำ�านไมี�ไดื�รัืบัพรืเรืื�องลก่ในเวลานี�  ทำ�านจิะไดื�
รัืบัหลงัจิากนี� ”

   ประธานบัริคมั ยงัก์ (1801–1877), ใน  Journal of Discourses,   8:208.

 การมบ่่ัตรยากแลัะครอบัครัว
วอร์ดข้องเรา
   โดืยู่ จิอห์น แมีคมีลัลิน, แอลเบัอร์ืตา  
แคนาดืา
   เจีนีนีี ภีร์ร์ยาผมและผมตอ้งกัาร์
มลีก่ัห่ลายคนีมาโดยตลอด โดย
ตลอดจีร์งิๆ แตห่่ลงัจีากัพยายาม
อย่ห่่ลายปี เร์าพบขอ้จีำากัดัทางกัาร์
แพทยค์อืกัาร์มบีตุร์ยากั

  ช่วงแร์กั เร์าสวดออ้นีวอนีมากั  
ทกุัคนืีเร์าจีะกัมุมอืกันัีและขอให่้
พร์ะบดิาบนีสวร์ร์คป์ร์ะทานีพร์ให่้
เร์ามลีก่ัที�เร์าไดเ้ตร์ยีมพร์อ้มที�จีะ
มมีาตลอดชีวติ เร์าอดอาห่าร์ทกุั
เดอืนีและบางคร์ั �งมากักัวา่นัี�นี ทกุั
เดอืนีที� ไมม่กีัาร์ตั �งคร์ร์ภีเ์ร์าร์่สึ้กั

ยากัลำาบากัมากัขึ �นีทกุัที ไม่เพยีงไมม่ลีก่ัให่เ้ร์าร์กัั 
แตด่เ่ห่มอืนีวา่จีะไมม่คีำาตอบคำาสวดออ้นีวอนีของ
เร์าเลย ทำาให่ร้์่สึ้กัเห่มอืนีกับัวา่พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ทร์ง
ไดย้นิีเร์าท่ลขอสิ�งที�เร์าตอ้งกัาร์มาตลอดชีวติแต่
พร์ะองคท์ร์งปฏิเิสธ

  เร์าเร์ิ�มสงสัยความมคีา่ควร์ของเร์า เป็นี
เร์ื�องงา่ยที�จีะเชื�อวา่พร์ะองคท์ร์งเก็ับลก่ัๆ ทาง
วญิ่ญ่าณของพร์ะองค์ ไวเ้พื�อให่้ ไปเกิัดในีคร์วั
เร์อืนีที�ซื็�อสัตยก์ัวา่เร์า

  กัาร์ไป โบสถ์กัลายเป็นีเร์ื�องยากั เป็นีเร์ื�องยากัที�
จีะฟังวา่คนีอื�นีๆ ไดร้์บัคำาตอบกัาร์สวดออ้นีวอนี
อยา่งไร์ และพร์ะบิดาบนีสวร์ร์คท์ร์งร์กััพวกัเขา
มากัมายเพยีงใด

  มสีองสิ�งที�ทำาให่เ้ร์ายงัไป โบสถ์อย่ ่สิ�ง
แร์กัเร์าทำาพนัีธสัญ่ญ่าไวก้ับัพร์ะเจีา้และ
ตอ่กันัีเมื�อเร์าผนึีกัในีพร์ะวหิ่าร์ เร์าเป็นี
ส่วนีห่นึี�งของกันัีและกันัี และเร์าตดัสินี
ใจีแลว้วา่จีะอย่ด่ว้ยกันัีสองคนีตั �งแตนี่ี�
ไปจีนีชั�วนิีร์นัีดร์



  สิ�งที�สองคอืคร์อบคร์วัวอร์ด์ของเร์า เร์า 
ไดร้์บัพร์ที�มผี่น้ีำ าที�ร์่จ้ีกััเร์ื�องกัาร์มบีตุร์ยากั 
ดว้ยตนีเอง เจีนีนีีมซิี็สเตอร์ผ์่ป้ฏิบัิตศิาสนี
กัจิีที�มปีร์ะสบกัาร์ณ์กับักัาร์มบีตุร์ยากัและ
สนีทนีากันัีอยา่งเปิดใจีเกัี�ยวกับัความยากั
ลำาบากัของกัาร์ไมม่บีตุร์ที� โบสถ ์เร์ามคีวาม
ยากัลำาบากัมากั แตก็่ัร์่ด้วีา่ยงัมคีนีอื�นีๆ ในี
ชมุชนีศาสนีจัีกัร์ของเร์าที�ตอ้งตอ่ส้่กับัเร์ื�อง
ยากัลำาบากัแบบเดยีวกันัีนีี�

  เร์ายงัคงไม่ไดร้์บัคำาตอบมากันัีกั เร์า 
ยงัไม่มีลก่ั แมห้่ลงัจีากัร์บักัาร์ร์กััษ์าจีากั 
แพทย์ผ่เ้ชี�ยวชาญ่ เร์าไมร่์่เ้ห่ตผุลของพร์ะ 
บดิาบนีสวร์ร์ค ์แตเ่พร์าะเร์ามพีนัีธสัญ่ญ่า  
และเพร์าะเร์ามคีร์อบคร์วัวอร์ด์ที�ยอมร์บั
และสนัีบสนุีนีเร์า เร์าจีงึมเีวลาที�จีะพฒันีา
ความอดทนีและศร์ทัธามากัขึ �นี (ด ่ ฮีบร์ ่ 
12:12–13)

  เร์าเฝ้้าร์อที�จีะไดเ้ป็นีพอ่และแม ่และ
ขณะที�เร์าร์อวนัีแห่ง่ความสุขนัี�นี เร์ามทีี�ซึ็�ง
มเีร์าเป็นีส่วนีห่นึี�งในีศาสนีจีกััร์นีี�

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

    •    เรีืยู่นร่ื�เพิ�มีเติมีเกี�ยู่วกบััการืวางแผนและการื 
เตรีืยู่มีพรื�อมีทีำ�จิะมีีครือบัครัืว อ�านหมีวดืคน 
หนุ�มีสุาวของ เลีย์โฮนา  เดืือนมิีถุึนายู่น 2019

    •    เรีืยู่นร่ื�วธีิทีำ�สุามีีภรืรืยู่าค่�หน้�งพบัสุนัติสุุขจิาก
เรืื�องรืาวการืมีีบุัตรืยู่ากในพรืะคมัีภีร์ืไบัเบิัล:  
ไปัทีำ�  ChurchofJesusChrist   .org/   go/   92020   (รืวมีถ้ึง
แหล�งช�วยู่ดื�านการืเงินและการืสุนบััสุนุนทำาง
สุงัคมี)

ในีถอ้ยแถลงนัี�นี อคัร์สาวกัของพร์ะเจีา้ “ยนืียนัีถึงกัาร์ชำาร์ะ
ชีวติให่บ้ร์สุิทธิ�” เพร์าะชีวติศักัดิ�สิทธิ� พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้จีงึปร์ะทานี
พร์ะบญั่ญ่ตัเิกัี�ยวกับักัาร์ให่ก้ัำาเนิีดชีวติและกัาร์สิ�นีชีวติ วธิทีี�เร์า
ให่เ้กัยีร์ตพิลงัอำานีาจีนัี�นีมผีลในีร์ะยะยาวตอ่ความดหี่ร์อืความ
ชั�วตอ่ตวัเร์าเองและตอ่สังคม

 ความสนิทึสนมทึางเพศมจ่่ดประสงค์อนัศักดิ�สิทึธิ�
  “ความีสุนิทำสุนมีทำางรื�างกายู่ไมี�เพียู่งเป็ันสุญัลกัษณ์ของความีเป็ัน
หน้�งรืะหว�างสุามีีภรืรืยู่าเทำ�านั�น—แต�เป็ันการืรืวมีจิิตวญิญาณของพวก
เขาอยู่�างแทำ�จิริืง—ทำั�งยู่งัเป็ันสุญัลกัษณ์ของความีสุมัีพนัธ์ทีำ�มีีรื�วมีกนั
รืะหว�างพวกเขากบััพรืะบิัดืาในสุวรืรืค ์ .   .   .

“. . . ช�วงเวลาเช�นนั�นเรืาไมี�เพียู่งยู่อมีรัืบัความีเป็ันพรืะเจิ�า
ของพรืะองคเ์ทำ�านั�นแต�เรืารัืบับัางสิุ�งของความีเป็ันพรืะเจิ�านั�นมีา
ไว�กบััตวัเรืาดื�วยู่ อยู่�างหน้�งทีำ�ความีเป็ันพรืะเจิ�าปัรืะทำานให�ชายู่
หญิงทุำกคนอยู่�างแทำ�จิริืงคือการืใช�อ ำานาจิของพรืะองคเ์พื�อสุรื�าง
 . . . ล่ก ล่กของทำ�านเอง—ดื�วยู่ดืวงตา ห่ นิ�วมืีอ นิ�วเทำ�าและ
อนาคตสุ่งสุ�งเกินกว�าจิะกล�าวไดื� . . .

“. . . ทำ�านและข�าพเจิ�าไดื�รัืบัของปัรืะทำานบัางอยู่�างของ
ความีเป็ันเหมืีอนพรืะผ่ �เป็ันเจิ�านั�น แต�อย์ู�ภาย์ใต้ข้อจ�ากัด
ทีั�เคร� งครัดและศักด์ิสิทัธ์ิทีั�สุด การควบูคุมเหนือเราเพีย์ง
ป็ระการเดีย์วคือการควบูคุมตนเอง—การืควบัคุมีตนเอง
เกิดืจิากความีเคารืพอำานาจิศกัดิื� สิุทำธิ� แห�งสุวรืรืคที์ำ�ของ
ปัรืะทำานนี� เป็ันตวัแทำน”
เอล็ัเดอร์เจฟิฟิร่ย์ อาร์. ฮอลัแลันด์แห�งโควรัมอคัรสาวกสิบัสอง, “ความบัริส่ทึธิ�
ส�วนตวั,” เลียีโฮนา, ม.ค. 1999, 88.

 การแสดงออกทึ่�ถู้กต้องข้องความสนิทึสนมทึางเพศนำามา
ซึิ�งพรนิรันดร์
  “ความีสุมัีพนัธ์ทำางเพศเป็ัน ‘การืแสุดืงออกทีำ�ล้กซ้� งอยู่�างหน้�ง
ของธรืรืมีชาติอนัสุ่งสุ�งของเรืา’ การืแสุดืงออกอยู่�างถึ่กต�อง
ของเรืาเกี�ยู่วกบััเรืื�องเพศทำำาให�เป็ันไปัไดื�สุำาหรัืบัการืเผยู่แผน
ของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�าบันแผ�นดิืนโลกและในนิรัืนดืรื ทำำาให�เรืามีีค�า
สุมีกบััการืเป็ันเหมืีอนพรืะบิัดืาบันสุวรืรืค ์พรืะผ่ �เป็ันเจิ�าทำรืง

7. พระผูู้้เป็นเจ้าประทึานแลัะ
ปกป้องอำานาจการสร้างชุ่วติ



 กนัยู่ายู่น 20202020 21

สุญัญาชีวตินิรัืนดืร์ืสุำาหรัืบัผ่ �ซื�อสุตัยู่์
ซ้� งรืวมีถ้ึง การืแต�งงานนิรัืนดืร์ื บุัตรื
ธิดืา ตลอดืจินพรือื�นๆ ทุำกปัรืะการื
ของครือบัครัืวนิรัืนดืร์ื”

   เอล็ัเดอร์เดลั จ.่ เรนลันัด์แห�งโควรัมอคัรสาวก
สิบัสองกบััรูธ ลับิัเบัิร์ทึ เรนลันัด์, “จ่ดประสงค์
อนัศักดิ�สิทึธิ�ข้องเร่�องทึางเพศ,” เลียีโฮนา,   
ส.ค. 2020, 14–15.

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

    •    ใน  เลีย์โฮนา  เดืือนสิุงหาคมี  
2020 เรีืยู่นร่ื�มีากข้�นเกี�ยู่วกบัั
พรืะทำศันะของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�า
ในเรืื�องทำางเพศ รืวมีถ้ึงจุิดื
ปัรืะสุงคอ์นัศกัดิื� สิุทำธิ�  การื
พฒันาอยู่�างเหมีาะสุมี และ
วธีิสุอนเรืื�องนี�แก�เดืก็ๆ

8. ความรับัผู้ดิชุอบัข้องบิัดามารดาเป็นข้อง
ประทึานจากพระผูู้้เป็นเจ้า

เพื�อช่วยให่เ้ร์าเป็นีเห่มอืนีพร์ะองค ์พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ปร์ะทานีทั�งโอกัาส
และความร์บัผดิชอบของกัาร์เป็นีบดิามาร์ดาแกัพ่วกัเร์าห่ลายคนี  
เร์ามภีีาร์ะร์บัผดิชอบตอ่พร์ะองค ์“ ในีกัาร์ปฏิบัิตหิ่น้ีาที�เห่ลา่นีี� ให่้
ลลุว่ง” แตเ่ร์าสามาร์ถพึ�งพาความช่วยเห่ลอืของพร์ะองค์ ได้ ในี
กัาร์แสวงห่าความสุขและความสำาเร์จ็ีในีชีวติแตง่งานีและชีวติ
คร์อบคร์วัขณะเร์าพยายามเลี �ยงดล่ก่ัๆ ของเร์าในีความร์กััและ
ความชอบธร์ร์มร์วมถึงกัาร์สนัีบสนุีนีพวกัเขาในีเร์ื�องทา้ทายตา่งๆ

 เหต่ใดบัทึบัาทึข้องบัิดามารดาจงึสำาคญั่ยิ�ง
  “งานมีอบัหมีายู่ทีำ�สุำาคญัและทำรืงพลงัทีำ�สุุดืของเรืาอยู่่�ใน
ครือบัครัืว งานเหล�านั�นสุำาคญัเพรืาะครือบัครัืวมีีโอกาสุวางเทำ�า
เดืก็ไว�อยู่�างมีั�นคงบันเสุ�นทำางกลบัับั�านตั�งแต�พวกเขาเริื�มีต�นชีวติ”

   ประธานเฮนร่ย์   บั่. อายริงก์,  
“ชุ�วยพวกเข้าระหว�างทึาง
กลับัับ้ัาน,” เลียีโฮนา,   
พ.ค. 2010, 26.



 ครอบัครัวข้องเราต้องการให้เราสนับัสน่น
  “โดืยู่แทำ�แล�ว ไมี�มีีสิุ�งใดืเกี�ยู่วข�องกบััความีสุุข—
ทำั�งของเรืาและของล่กๆ—มีากไปักว�าทีำ�เรืาจิะ  
 รักและสนับูสนุนกันในครอบูครัว ”

   ประธานเอม็.   รัสเซิลัล์ั บััลัลัาร์ด, “สิ�งสำาคญั่ทึ่�ส่ดคอ่สิ�งยั�งยน่ทึ่�ส่ด,”  
 เลียีโฮนา,  พ.ย. 2005, 49; เน้นตวัเอน.

 พระผูู้้เป็นเจ้าทึรงต้องการให้บ่ัตร
ธิดาข้องพระองค์ได้รับัการเลั่�ยงดู 
ในความรักแลัะความชุอบัธรรม
  “การืเสุริืมีสุรื�างความีเข�มีแขง็ให�เดืก็
ต�านบัาปัคืองานและพรืของบิัดืามีารืดืา  
ป่ั� ยู่�าตายู่ายู่ สุมีาชิกครือบัครัืว คร่ื และ
ผ่ �นำา เรืาแต�ละคนมีีความีรัืบัผดิืชอบัทีำ�
จิะช�วยู่เหลือ  .   .   .

  “วธีิ ‘เลี�ยู่งด่ืล่กของ [เรืา] ในแสุง
สุว�างและความีจิริืง’ อาจิเป็ันคำาถึามี
ทีำ�ทำ�าทำายู่เพรืาะเป็ันเรืื�องเฉัพาะของ
แต�ละครือบัครัืวและของเดืก็แต�ละ
คน แต�พรืะบิัดืาบันสุวรืรืคป์ัรืะทำาน
แนวทำางทำั�วไปัทีำ�จิะช�วยู่เรืา พรืะ
วญิญาณจิะทำรืงดืลใจิเรืาถ้ึงวธีิทีำ�มีี
ปัรืะสิุทำธิภาพทีำ�สุุดืทีำ�เรืาจิะสุามีารืถึ

สุรื�างภมิ่ีคุ �มีกนัทำางวญิญาณให�เดืก็ของเรืาไดื�
  “อนัดืบััแรืก การืมีีวสิุยัู่ทำศันถ้์ึงความีสุำาคญัของหน�าทีำ�รัืบั

ผดิืชอบันี� เป็ันสิุ�งจิำาเป็ัน เรืาต�องเข�าใจิอตัลกัษณ์อนัสุ่งสุ�ง
และจุิดืปัรืะสุงคข์องเรืา—และของพวกเขา—ก�อนทีำ�เรืาจิะ
สุามีารืถึช�วยู่ให�เดืก็เห็นว�าพวกเขาเป็ันใครืและพวกเขาอยู่่�
ทีำ�นี�เพรืาะเหตุใดื เรืาต�องช�วยู่ให�พวกเขาร่ื�โดืยู่ไมี�มีีข�อสุงสุยัู่
ว�าพวกเขาคือบุัตรืธิดืาของพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคผ์่ �ทำรืงรัืกเรืา
และร่ื�ว�าพรืะองคท์ำรืงมีีความีคาดืหวงัอนัสุ่งสุ�งกบััพวกเขา

  “ .   .   .  ในการืช�วยู่ให�เดืก็ต�านบัาปัคือเริื�มีสุอนหลกัคำาสุอน
และหลกัธรืรืมีพรืะกิตติคุณพื�นฐานให�พวกเขาดื�วยู่ความีรัืก
เมืี�ออายู่ยุู่งัน�อยู่—สุอนจิากพรืะคมัีภีร์ื หลกัแห�งความีเชื�อ  
จุิลสุารื เพื�อความเข้มแขง็ของ
เย์าวชน  เพลงปัฐมีวยัู่ เพลงสุวดื  
และปัรืะจิกัษพ์ยู่านสุ�วนตวัของ
เรืา—สิุ�งเหล�านี�จิะช�วยู่นำาเดืก็ไปั
หาพรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดื”
   ซิิสเตอร์จอย ด.่ โจนส์, ประธานปฐมวยัสามญั่,  
“อน่ชุนทึ่�ต้านบัาป,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2017, 88.

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

    •    ค�นหาเพิ�มีเติมีเกี�ยู่วกบััการืเป็ันบิัดืามีารืดืาใน  
 ChurchofJesusChrist   .org   โดืยู่ไปัทีำ� “พรืะคมัีภีร์ืและ
การืศ้กษา” แล�วเลือก “การืเป็ันบิัดืามีารืดืา” ใน  
“หวัข�อพรืะกิตติคุณ”



 9. เราสามารถ้ยน่หยดัเพ่�อแผู้นข้องพระ 
ผูู้้เป็นเจ้าเพ่�อครอบัครัวข้องพระองค์    

ตั �งแตก่ั่อนีกัาร์เร์ิ�มตน้ีของโลกั เป็นีบทบาทของเร์าที�จีะส่งเสร์มิ
แผนีของพร์ะบิดาเพื�อคร์อบคร์วัของพร์ะองคแ์ละปกัป้องแผนี
นัี�นีโดยตอ่ตา้นีกัาร์แตกัสลายจีากัภีายในีและกัาร์โจีมตจีีากั
ภีายนีอกั “เร์าเร์ยีกัร์อ้งปร์ะชาชนีพลเมืองและเจี้าห่น้ีาที�ร์ฐับาล
ผ่้มีความร์บัผิดชอบทุกัห่นีแห่่งให่้ส่งเสร์มิกัาร์วางมาตร์กัาร์
เห่ล่านัี�นีเพื�อธำาร์งและเสร์มิสร์า้งความมั�นีคงให่้คร์อบคร์วั” 
ความเข้าใจีเห่ตผุลและวธิีดำาเนิีนีกัาร์เป็นีสิ�งสำาคญั่ยิ�ง

 เหต่ใดเราจงึปกป้องการแต�งงานแลัะครอบัครัว
  “ทำ�ายู่ทีำ�สุุดืแล�วงานของศาสุนจิกัรืของพรืะเยู่ซ่คริืสุตแ์ห�งวสุิุทำธิ
ชนยู่คุสุุดืทำ�ายู่เกี�ยู่วข�องกบััการืเตรีืยู่มีบุัตรืธิดืาของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�า
ให�พรื�อมีสุำาหรัืบัอาณาจิกัรืซีเลสุเชียู่ล โดืยู่เฉัพาะอยู่�างยู่ิ�งสุำาหรัืบั
รัืศมีีภาพสุ่งสุุดืของอาณาจิกัรื ความีสุ่งสุ�งหรืือชีวตินิรัืนดืร์ื  
จุิดืหมีายู่สุ่งสุุดืดืงักล�าวเกิดืข้�นไดื�ผ�านการืแต�งงานเพื�อนิรัืนดืรื
เทำ�านั�น ชีวตินิรัืนดืร์ืครือบัคลุมีถ้ึงอำานาจิการืสุรื�างซ้�งเป็ันสุ�วน
สุำาคญัในการืผสุานรืวมีกนัของชายู่กบััหญิง—ซ้�งการืเปิัดืเผยู่
ปััจิจุิบันัอธิบัายู่ว�าเป็ัน ‘ความีต�อเนื�องของพงศพ์นัธ์ุทำั�งหลายู่
ตลอดืกาลและตลอดืไปั’

  “ในคำาปัรืาศรัืยู่ต�อคนหนุ�มีสุาว
 ปัรืะธานเนลสุนัสุอนว�า ‘การื
ปัฏิิบัติัตามีกฎของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�า 
จิะคุ�มีครืองทำ�านให�ปัลอดืภยัู่ขณะ 
ทำ�านก�าวหน�าไปัสุ่�ความีสุ่งสุ�งใน 
ทีำ�สุุดื’ นั�นคือ การืเป็ันเหมืีอนพรืะ 
ผ่ �เป็ันเจิ�าโดืยู่มีีชีวติทีำ�สุ่งสุ�งและมีี
ศกัยู่ภาพแห�งสุวรืรืคแ์บับัพรืะบิัดืา
มีารืดืาบันสุวรืรืคข์องเรืา นั�นคือจุิดื
หมีายู่ทีำ�เรืาปัรืารืถึนาเพื�อทุำกคนทีำ�
เรืารัืก”
   ประธานดลััลันิ เอชุ. โอ๊คส์, ทึ่�ปรึกษ์าทึ่�หนึ�งในฝ่� าย
ประธานสูงส่ด, “พระบััญ่ญ่ตัสิำาคญั่ สำองข้้อ ,”  
 เลียีโฮนา,  พ.ย. 2019, 74.

 เราสามารถ้ปกป้องครอบัครัวได้
โดยไม�ข่้�นเคอ่ง

  “เมืี�อผ่ �เชื�อสุ�งเสุริืมีมุีมีมีองของตนในกรือบัภาค
รัืฐ พวกเขาควรืยู่อมีรัืบัความีคิดืเห็นและมุีมีมีอง
ของผ่ �นบััถืึอศาสุนาอื�น ผ่ �เชื�อต�องพด่ืดื�วยู่ความี
รัืกเสุมีอ แสุดืงความีอดืทำน ความีเข�าใจิ และ 
การุืณยู่ธรืรืมีต�อปัฏิิปัักษข์องตน ผ่ �เชื�อซ้� งเป็ัน
ชาวคริืสุตไ์ดื�รัืบับัญัชาให�รัืกเพื�อนบั�านของตน  
(ด่ื  ล่กา 10:27 ) และให�อภยัู่ (ด่ื  มีทัำธิว 18:21–35 ) 
นอกจิากนี�พวกเขาพ้งรืะล้กอยู่่�เสุมีอถ้ึงคำาสุอน
ของพรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดืดื�วยู่ ‘รัืกศตัร่ืของ [พวกเขา]  
และอธิษฐานเพื�อบัรืรืดืาคนทีำ�ข�มีเหง [พวกเขา]’ 
( มีทัำธิว 5:44 )” 

   ประธานดลััลันิ เอชุ. โอ๊คส์, “สร้างสมด่ลัสัจธรรมแลัะข้นัติ
ธรรม,” เลียีโฮนา,  ก.พ. 2013, 34–35.

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ

    •    อ�านเกี�ยู่วกบััปัรืะสุบัการืณ์ของสุามีีภรืรืยู่าค่�หน้�ง 

ทีำ�ปักปั� องครือบัครัืวใน “ เรืายู่นืต�อหน�ารัืฐสุภา ”  

ในบัทำความีดิืจิิทำลัของเดืือนนี�
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              •    เร์าแตล่ะคนีเป็นีบตุร์ธดิา “ของพร์ะ
บดิาพร์ะมาร์ดาบนีสวร์ร์ค”์ ความ
จีร์งิขอ้นัี�นีเตอืนีสตเิร์าวา่ทั �งห่ญ่งิ
และชายเป็นี ส่ว่นส่ำาคััญ  ในีแผนี
แห่ง่ความสุข โลกัจีะดขีึ �นีเพยีงใดถา้
ชายและห่ญ่งิทกุัคนี เด็กัชายและเด็กัห่ญ่งิทกุัคนีเคาร์พกันัีอย่างมคีณุคา่และเป็นีที�
ตอ้งกัาร์อยา่งเทา่เทยีมกันัี?

    •    ทั �งชายและห่ญิ่งม ี“มจีีดุห่มายปลายทางแห่ง่สวร์ร์ค”์ ห่มายความวา่ทั �งเด็กัชายและ
เด็กัห่ญ่งิมีโอกัาสอย่่ ในีบา้นีที�สมบร่์ณ์แบบบนีสวร์ร์ค์ ในีวนัีห่น้ีา กัาร์เลอืกัดีๆ  อะไร์
บา้งที�จีะช่วยให่ท้า่นีบร์ร์ลจุีดุห่มายปลายทางแห่ง่สวร์ร์คข์องทา่นี?

    •    สามีภีร์ร์ยาควร์ “ร์กััและดแ่ลกันัี” มวีธิี ใดบา้งที�ทา่นีจีะฝึ้กัร์กััและดแ่ลผ่อื้�นี?
    •    บิดามาร์ดาอาจีช่วยเห่ลอืคร์อบคร์วัตนีในีวธิตีา่งกันัี แตพ่วกัเขาควร์ทำางานีดว้ยกันัี  

“ ในีฐานีะเป็นีหุ่น้ีส่วนีเทา่ๆ กันัี” ทา่นีเคยเห็่นีชายและห่ญิ่งทำางานีเป็นีห่นึี�งเดยีวกันัี
ในีเร์ื�องสำาคญั่บางเร์ื�องเมื�อใด?

    •    บิดามาร์ดาควร์เลี �ยงดบ่ตุร์ธดิา “ ในีความร์กััและความชอบธร์ร์ม” ทา่นีไดเ้ร์ยีนีร์่สิ้�ง
ดีๆ  อะไร์บา้งจีากัมาร์ดา คณุย่า คณุยาย ห่ร์อืสตร์คีนีอื�นีๆ? ท่านีไดเ้ร์ยีนีร์่สิ้�งดีๆ  อะไร์
บา้งจีากับดิา คณุป่่ คณุตา ห่ร์อืชายคนีอื�นีๆ?

ฉันัจิะพด่ืคุยู่กบััล่กๆ  
อยู่�างไรืเกี�ยู่วกบัั  

 ความสำาคญั่
ของทั �งห่ญิ่ง

และชาย?

5 ประการทึ่�
จะพูดค่ย

เดอ่นนี�เม่�อ 25 ปีที�แลี้ว่ศาสดาพยากริ่ณ์ของพริ่ะผู้้้เป็นเจั้าแบ่่งปัน “คริ่อบ่คริ่ว้่: 
ถ้้อยแถ้ลีงตั้อ่โลีก” ที�การิ่ปริ่ะชิุมสมาคมสงเคริ่าะห์สาม้ญท้�ว่ศาสนจั้กริ่ ตั้อ่ไปนี�เป็น
เริ่่�องสำาคญ้บ่างเริ่่�องที�เริ่าริ่้เ้กี�ยว่ก้บ่ถ้้อยแถ้ลีงดง้กลี่าว่

ความจริง  
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    •    ห่าเคร์ื�องมอืตา่งกันัีที� ใช้ทำาบาง
อยา่งดว้ยกันัี ตวัอยา่งเช่นี มดี
และส้อมตา่งกันัีมากั แตทั่ �งค่่
ช่วยให่ท่้านีร์บัปร์ะทานีอาห่าร์
ได ้ชายและห่ญิ่งตา่งกันัี  
แตส่ำาคญั่ทั �งค่ ่เมื�อพวกั
เขาทำางานีดว้ยกันัี  
พวกัเขาสามาร์ถทำา
สิ�งมห่ศัจีร์ร์ย์ ได้

    •    ร์ะบายสีห่น้ีาตา่งๆ  
ในีนิีตยสาร์ เพ่�อนเด็ก  เดอืนีนีี�ที�แสดงภีาพชายและห่ญิ่งซึ็�ง
ช่วยนีำาศาสนีจีกััร์

    •    ตั �งเป้าห่มายช่วยให่ค้ร์อบคร์วัของท่านีแสดงความเคาร์พและ
ความเมตตามากัขึ �นีตอ่ทั �งห่ญ่งิ
และชาย

    •    นึีกัถงึคนีที� ไมร่์่ว้า่พวกัเขาสำาคญั่
และเป็นีที�ร์กัั ท่านีจีะช่วยให่พ้วกั
เขาเขา้ใจีไดอ้ยา่งไร์วา่พวกัเขา
เป็นีบตุร์ธิดาที�ร์กััของพร์ะบดิา
พร์ะมาร์ดาบนีสวร์ร์ค?์ ◼

 แหลั�งชุ�วยเพิ�มเตมิสำาหรับัเดก็
    •    “คมีวาทำะ” (เพื�อนเดก็  ก.ยู่. 2020)
    •    “รัืกครือบัครัืวของเรืา” (เพื�อนเดก็  ก.ยู่. 2020)
    •    “สุมุีดืบันัท้ำกการืปัรืะชุมีใหญ�สุามีญัของฉันั” (เพื�อนเดก็  ก.ยู่. 2020)
    •    “สุตรีืทีำ�ช�วยู่นำาศาสุนจิกัรื” (เพื�อนเดก็  ก.ยู่. 2020)

ภา
พ

ปั
รืะ

กอ
บั

 โ
ดืยู่

 เค
ธี 

เพ
ยู่น์

แนวคดิ

แนวคดิ
กจิกรรม 

4 



 

26 เลียู่โฮนา

พริ่ะบ่ด่าบ่นสว่ริ่ริ่ค์
ของเริ่าทริ่งสามาริ่ถ้

เยยีว่ยาเริ่าผู้า่น
ปริ่ะว่ต้ั้ค่ริ่อบ่คริ่ว้่แลีะ

งานพริ่ะว่ห่าริ่
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         บุตร์ธดิาทกุัคนีของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ที�สามาร์ถร์บัผดิชอบกัาร์ตดัสินีใจีของตนีได้
—ไมว่า่พวกัเขาอย่ห่่ร์อืเคยอย่ที่� ใด เวลาใด ห่ร์อืสภีาวกัาร์ณ์ใด—จีำาเป็นีตอ้ง
ไดร้์บัโอกัาสให่้ ใช้ศร์ทัธาในีพร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์กัลบัใจี และยอมร์บัพร์ะกัติตคิณุ

ไมว่า่จีะอย่ด่า้นีใดของมา่นีก็ัตาม บตุร์ธิดาแตล่ะคนีของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้จีำาเป็นีตอ้งได้
ร์บักัาร์เยยีวยาทางวญิ่ญ่าณและในีฐานีะสานุีศิษ์ยข์องพร์ะองค ์เร์าไดร้์บัเร์ยีกัให่ช่้วย
ทำาให่เ้กัดิขึ �นี

  เพร์าะกัาร์พลีพร์ะชนีมชี์พเพื�อกัาร์ชดใช้ของพร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อด ศาสนีพธีิแห่ง่ความ
ร์อดของพร์ะวหิ่าร์จีงึช่วยให่เ้ร์ากับับร์ร์พชนีไดเ้กัดิให่ม ่เปลี�ยนีมาส่่สภีาพของความ
ชอบธร์ร์ม ไดร้์บักัาร์ไถจ่ีากัพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ และเป็นีคนีให่ม ่(ด ่โมไซ็ยาห่ ์27:25–26)

  ปร์ะธานีร์สัเซ็ลล ์เอ็ม. เนีลสันีสอนีวา่ “พร์ะวหิ่าร์เป็นีจีดุมุง่ห่มายของกัจิีกัร์ร์ม
ทกุัอยา่ง บทเร์ยีนีทกุับท และความกัา้วห่น้ีาทุกัยา่งกัา้วในีศาสนีจีกััร์ ความพยายาม

 โดย เรย์นา ไอ.  
อะบูัร์โต

  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�สุอง
ในฝึ� ายู่ปัรืะธาน
สุมีาคมีสุงเครืาะห์
สุามีญั
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 การิ่เยียว่ยาผู้า่น
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ทั �งห่มดของเร์าในีกัาร์ปร์ะกัาศพร์ะกัติตคิณุ  
ทำาให่ว้สุิทธิชนีดพีร์อ้ม และไถค่นีตายลว้นีนีำา
ไปส่่พร์ะวหิ่าร์ศักัดิ�สิทธิ� ศาสนีพิธี ในีพร์ะวหิ่าร์
สำาคญั่ยิ�งอยา่งแน่ีนีอนี เร์าไมส่ามาร์ถกัลับไป
ส่่ร์ศัมีภีาพของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ไดห้่ากัปร์าศจีากั
ศาสนีพธีิเห่ลา่นัี�นี” 1 

  เมื�อพวกัธร์ร์มาจีาร์ย์และพวกัฟาร์สีิพร์ำ�าบน่ี
ตอ่ตา้นีเห่ลา่สาวกัของพร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์พร์ะองค์
ตร์สัตอบพวกัเขาวา่ “คนีสบายไมต่อ้งกัาร์ห่มอ  
แตค่นีเจ็ีบป่วยตอ้งกัาร์ เร์าไม่ไดม้าเพื�อเร์ยีกั
คนีชอบธร์ร์ม แตม่าเร์ยีกัคนีบาป ให่ก้ัลบัใจีให่ม”่  
( ล่กัา 5:31–32 )

  ปร์ะธานีเจีมส์   อ.ี เฟาสท์ (1920–2007) ที�
ปร์กึัษ์าที�สองในีฝ่้ายปร์ะธานีส่งสุดปร์ะกัาศวา่  
“พร์ะเจีา้ทร์งจัีดเตร์ยีมห่นีทางมากัมายให่เ้ร์า
ไดร้์บัอทิธิพลกัาร์เยียวยา [ของพร์ะองค]์  .   .   .   
[พร์ะองค]์ ทร์งฟื�นีฟ่งานีพร์ะวหิ่าร์บนีแผน่ี
ดนิีโลกั งานีนีี�เป็นีส่วนีสำาคญั่ของงานีแห่ง่
ความร์อดทั �งสำาห่ร์บัคนีเป็นีและคนีตาย พร์ะ
วหิ่าร์ของเร์าจัีดเตร์ยีมสถานีศักัดิ�สิทธิ� ให่เ้ร์าได้
ไปปล่อยวางความกังัวลมากัมายของโลกั พร์ะ
วหิ่าร์ของเร์าเป็นีสถานีที�แห่ง่สันีตแิละความ
สงบสุข ในีสถานีศักัดิ�สิทธิ�เห่ลา่นีี�พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้
ทร์ง ‘ร์กััษ์าคนีที� ใจีแตกัสลายและทร์งพนัีแผล
ให่เ้ขา’ ( สดดุ ี147:3 )” 2 

  เมื�อเร์าเดินีทาง เร์าได้ยินีเร์ื�องปาฏิิห่าร์ยิ์
แห่่งกัาร์เยียวยาที�เกัิดขึ �นีในีพร์ะวหิ่าร์
ศักัดิ�สิทธิ�ทุกัแห่่ง เร์าได้ยินีวา่สมาชิกัที�ซื็�อสัตย์
มาพร์ะวหิ่าร์ด้วยร์ถโดยสาร์และใช้เวลาตลอด
วนัีร์วมทั �งช่วงคำ�าปร์ะกัอบศาสนีพิธีแห่่งความ
ร์อดให่้บร์ร์พชนีของพวกัเขา เร์าได้ยินีวา่
เยาวชนีที�อุทิศตนีเข้าพร์ะวหิ่าร์แต่เช้าตร์่่
กั่อนีไป โร์งเร์ยีนีเพื�อร์บับัพติศมาและกัาร์
ยืนียันีแทนีผ่้วายชนีม์และช่วยเร์ื�องศาสนีพิธี
ศักัดิ�สิทธิ�เห่ล่านัี�นีในีห่ลายๆ ด้านี เร์าได้ยินี
วา่เยาวชนีชายห่ญ่ิงห่ลายกัลุ่มใช้บร์กิัาร์ขนีส่ง
สาธาร์ณะห่ลังเลิกัเร์ยีนีสัปดาห่์ละห่นึี�งวนัีเพื�อ
มอบโอกัาสให่้บร์ร์พชนีของพวกัเขาได้เกัิด
ให่ม่ทางวญิ่ญ่าณ เร์าได้ยินีวา่ห่ลายคร์อบคร์วั

ล่องเร์อืห่ลายชั�วโมงไปเข้าพร์ะวหิ่าร์เพื�อร์บั 
ศาสนีพิธีแห่่งความร์อดสำาห่ร์บัตนีเอง ทั �งนีี� 
เพื�อกัาร์ชดใช้ของพร์ะเยซ็่คร์สิต์จีะสามาร์ถ 
เปลี�ยนีพวกัเขามาส่่สภีาพแห่่งความชอบ 
ธร์ร์ม เร์าได้ยินีวา่สมาชิกัแต่ละคนีและแต่ละ 
คร์อบคร์วัห่าชื�อบร์ร์พชนีที�ร์กััในีวนัีสะบาโต
แล้วนีำาชื�อไปพร์ะวหิ่าร์เพื�อเปิดโอกัาสให่ ้
สมาชิกัคร์อบคร์วัเห่ล่านัี�นีได้ร์บักัาร์ไถ่ โดย 
พร์ะผ่้เป็นีเจี้า เร์าได้ยินีวา่เด็กัชายและเด็กั 
ห่ญิ่งอายุ 11 ขวบอยากัจีะมาพร์ะวหิ่าร์และ 
ต้องยืนีอย่่บนีบันีไดขั �นีสุดท้ายของอ่างบัพติศ
มาเพร์าะนีำ �าลึกัเกัินีไปสำาห่ร์บัพวกัเขา—เพื�อ
ให่้บร์ร์พชนีของพวกัเขามี โอกัาสเป็นีคนีให่ม่

  ถา้เร์าคดิถงึเร์ื�องนีี� เร์าทกุัคนีจีะมาพร์ะ
วหิ่าร์เพื�อร์บักัาร์เยยีวยาทางวญิ่ญ่าณและเปิดโอกัาสให่ค้นีที�อย่อ่กีัดา้นี
ห่นึี�งของมา่นีไดร้์บักัาร์เยยีวยาเช่นีกันัี เมื�อพ่ดถงึกัาร์เยยีวยา เร์าทกุัคนี
ตอ้งกัาร์พร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อดอยา่งยิ�ง ดฉัิันีจีะอธบิายเร์ื�องนีี�ดว้ยเร์ื�องบร์ร์พ
ชนีสองคนีของดฉัิันี

  อิซาเบลี บลีงัโกคัณุย่าข้องดิฉัิัน 

 “พริ่ะว่ห่าริ่ของเริ่า
เป็นสถ้านที�แหง่
ส้นตั้สุ่ขแลีะคว่าม
สงบ่สุข ในสถ้าน
ศก้ด่�ส่ทธ่�เหลีา่นี�
พริ่ะผู้้เ้ป็นเจัา้ทริ่ง  
‘ริ่ก้ษาคนที� ใจัสลีาย
แลีะทริ่งพน้แผู้ลี
ใหเ้ขา’”
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   การเยย่วยาค่ณ์ย�ากบััค่ณ์พ�อข้องดฉัิัน
  คณุยา่อซิ็าเบล บลังโกัเกัดิในีโป โตซี็  

นิีกัาร์ากัวั ในีความทร์งจีำาของดฉัิันีทา่นีเป็นี
สตร์ทีี�น่ีาร์กัั ทำางานีห่นัีกั และเปี� ยมดว้ยศร์ทัธา  
ขณะที�ดฉัิันีเตบิให่ญ่ ่ทา่นีห่วา่นีเมล็ดแห่ง่
ศร์ทัธาไว้ ในีใจีที�ออ่นีเยาวข์องดฉัิันีเมื�อดฉัิันี
เห็่นีทา่นีสวดอ้อนีวอนีพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ดว้ยศร์ทัธา
แร์งกัลา้และเมื�อทา่นีพาดฉัิันีไปนีมสักัาร์พร์ะ
เยซ็ท่กุัวนัีอาทติย์ แตชี่วติทา่นีไมง่า่ย ห่นึี�งในี
ห่ลายอยา่งที�ทา่นีทำาเมื�อยังเด็กัคอืทา่นีทำางานี
เป็นีสาวใช้ ให่ค้ร์อบคร์วัที�มั�งคั�งคร์อบคร์วัห่นึี�ง 
เร์ื�องธร์ร์มดาที�น่ีาเศร์า้คอืนีายจีา้งของทา่นีทำาให่้
ทา่นีตั �งคร์ร์ภีแ์ละเมื�อทา่นีไมส่ามาร์ถปกัปิดกัาร์
ตั �งคร์ร์ภี์ ไดอ้กีั ท่านีจีงึถก่ัไลอ่อกั

  โนีเอลคณุพ่อของดฉัิันีเกัดิจีากักัาร์ตั �งคร์ร์ภี์
คร์ั �งนัี�นี และถงึแม้ โป โตซี็เป็นีเมอืงเล็กัๆ  
และทกุัคนีร์วมทั �งโนีเอลร์่ว้า่คณุพอ่ของทา่นี
เป็นีใคร์ แต่ โนีเอลไมเ่คยมคีวามสัมพันีธห์่ร์อื
ตดิตอ่กับัเขาโดยตร์ง

  อซิ็าเบลไม่ไดแ้ตง่งานี และทา่นีมบีตุร์นีอกั
สมร์สอีกัสองคนี ร์ะยะห่นึี�งห่ลงัจีากันัี�นี ทา่นี
กับัล่กัสามคนีย้ายไปอย่ม่านีากัวัเมอืงห่ลวงของ
ปร์ะเทศเพื�อห่าอาชีพและโอกัาสดา้นีกัาร์ศึกัษ์า
ที�ดกีัวา่เดมิ

  โนเอลีกบัเดิลีบี บลีงัโกคัณุพ่อคัณุแม่ข้องดิฉัิัน 

  ในีช่วงวยัร์ุน่ีตอนีปลาย โนีเอลตดิสุร์า  
ทา่นีไดพ้บและแตง่งานีกับัเดลบคีณุแมข่อง
ดฉัิันีในีที�สุด และทั �งสองมบีตุร์สี�คนี ตลอด
ห่ลายปีนัี�นี โร์คพษิ์สุร์าเร์ื �อร์งัของโนีเอลทำาให่้
ชีวติแตง่งานีมปีัญ่ห่า และห่ลังจีากัยา้ยไป
ซ็านีฟร์านีซิ็สโกั ร์ฐัแคลิฟอร์เ์นีีย สห่ร์ฐัอเมร์กิัา
ในีช่วงอาย ุ50 ปี พวกัทา่นีก็ัแยกัทางกันัี น่ีา
เศร์า้ที�ทา่นีฆ่า่ตวัตายในีอกีัไม่กัี�ปีตอ่มา

  ดฉัิันีกับัคณุแม่เป็นีสมาชิกัศาสนีจีกััร์ของ
พร์ะเยซ็ค่ร์สิตแ์ห่ง่วสุิทธชินียคุสุดทา้ยได้
ไมก่ัี�ปีกัอ่นีคณุพอ่เสียชีวติ ห่ลายปีห่ลงัจีากั
ทา่นีเสียชีวติ เร์าทำาศาสนีพธีิพร์ะวหิ่าร์ให่้

ทา่นียกัเวน้ีศาสนีพธีิกัาร์ผนึีกั ตอนีนัี�นีดฉัิันีไมก่ัลา้ถามคณุแมว่า่ทา่นี
ตอ้งกัาร์ผนึีกักับัคณุพอ่ห่ร์อืไม ่เพร์าะดฉัิันีร์่ว้า่ความสัมพนัีธ์ของพวกั
ทา่นีตงึเคร์ยีดมากั

  แตแ่ล้วปาฏิหิ่าร์ยิก็์ัเกัดิขึ �นี คณุแม่ฝันีเห็่นีโนีเอลสามขีองท่านีนีอกั
ปร์ะตค่ร์วัในีบา้นีของพวกัทา่นีในีมานีากัวั ทา่นียื�นีมอืมาให่ค้ณุแมแ่ละ
ชวนีคณุแม่ไปกับัท่านี คณุแม่ตื�นีขึ �นีมาดว้ยความร์่สึ้กัชุ่มชื�นีในีหั่วใจี 
ไมน่ีานีห่ลงัจีากันัี�นี วนัีห่นึี�งท่านีโทร์ห่าดฉัิันีและพด่อยา่งสงบวา่ “แม่จีะ 
ไปผนึีกักัับพ่อของล่กัเสาร์นี์ี� ล่กัมาได้นีะถ้าอยากัมา”

  ดฉัิันีตอบอย่างตื�นีเตน้ีวา่ “แน่ีอย่แ่ลว้คะ่ ห่น่ีอยากัไป!” ห่ลงัจีากัจีบ
กัาร์สนีทนีาทางโทร์ศัพท ์ดฉัิันีตร์ะห่นัีกัอยา่งชื�นีบานีวา่ดฉัิันีผนึีกักับั
พวกัทา่นีไดเ้ช่นีกันัี

  เช้าวนัีเสาร์อ์นัีน่ีาชื�นีชมยนิีดนัีี�นี คณุแม่ สามดีฉัิันี และดฉัิันีคกุัเขา่
ที�แทน่ีศักัดิ�สิทธิ�ของพร์ะวหิ่าร์และทำาศาสนีพธีิผนึีกัสำาห่ร์บัคนีเป็นีและ
คนีตายเพื�อให่ค้ณุพอ่คณุแมแ่ละดฉัิันีมีโอกัาสอย่ด่ว้ยกันัีชั�วนิีร์นัีดร์ ์ 
ลก่ัชายดฉัิันีอย่ที่�นัี�นีดว้ยในีฐานีะตวัแทนีของพี�ชายดฉัิันีที�สิ �นีชีวติเมื�อ
ห่ลายปีกัอ่นี ณ ช่วงเวลาอันีศักัดิ�สิทธิ�นัี�นี พวกัเร์าลมืความเจ็ีบปวดและ
ความโศกัเศร์า้จีนีห่มดสิ�นี เร์าทกุัคนีร์่สึ้กัถงึพมิเสนีแห่ง่กัาร์ร์กััษ์าและ
บร์ร์เทาที�พร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อดของเร์าพร์ะเยซ็ค่ร์สิตท์ร์งมอบให่เ้ร์าผ่านีกัาร์
ชดใช้ของพร์ะองคทั์ �งสองดา้นีของมา่นี

  ห่ลายปีตอ่มา ดฉัิันีฝันีเห็่นีคณุพอ่อย่ต่ร์งที�ดเ่ห่มอืนีแทน่ีพ่ดในี
อาคาร์ปร์ะชมุแห่ง่ห่นึี�งของเร์า ทา่นีสวมเสื�อสีขาวและผก่ัเน็ีกัไท ทา่นี
กัำาลงัให่ข้า่วสาร์ที�สร์า้งแร์งบนัีดาลใจี ในีฝันี ดฉัิันีร์บัร์่้ ไดว้า่ทา่นีเป็นี
ผ้่นีำาที�มปีร์ะสบกัาร์ณ์ของศาสนีจัีกัร์ ดฉัิันีไมท่ร์าบแน่ีชัดวา่ความฝันี
นัี�นีห่มายถงึอะไร์ แตท่ำาให่ด้ฉัิันีมคีวามห่วงัวา่ทา่นีอาจีจีะยอมร์บัพร์ะ
กัติตคิณุของพร์ะเยซ็ค่ร์สิต์ ในีโลกัวญิ่ญ่าณแลว้ก็ั ได้

  ตอ่มา เร์าทำางานีพร์ะวหิ่าร์ให่ค้ณุยา่อซิ็าเบลของดฉัิันีดว้ย ยกัเวน้ี
ศาสนีพธีิผนึีกักับัค่ส่มร์ส เพร์าะท่านีไม่ไดแ้ตง่งานีในีชีวตินีี� ลองคดิด ่ 

 เริ่าทุกคนมา
พริ่ะว่ห่าริ่เพ่�อริ่บ้่
การิ่เยยีว่ยาทาง
ว่ญ่ญาณ แลีะเป่ด
โอกาสใหค้นที�อย้อี่ก
ดา้นหนึ�งของมา่น
ไดร้ิ่บ้่การิ่เยยีว่ยา
เช่ินกน้
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ผ่ห้่ญิ่งเห่มอืนีอซิ็าเบลที�ผ่ช้ายไม่ไดป้ฏิบิตัติอ่
เธอดว้ยความเคาร์พและพบเจีอความลำาบากั
มากัมายในีชีวติ ไดม้ี โอกัาสใช้สิทธิ�เสร์ขีองเธออกีั
ดา้นีห่นึี�งของมา่นี และทำาพนัีธสัญ่ญ่าศักัดิ�สิทธิ�
กับัพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ผา่นีศาสนีพธีิแทนีคนีตาย
ในีพร์ะวหิ่าร์ เธอก็ัเห่มอืนีเร์าทกุัคนีที�ตอ้งกัาร์
ศร์ทัธาเพิ�มขึ �นี ตอ้งกัาร์กัาร์กัลบัใจี ตอ้งกัาร์ความ
ร์กัั และตอ้งกัาร์กัาร์ชำาร์ะให่ศั้กัดิ�สิทธิ�—สร์ปุคอื 
ตอ้งกัาร์กัาร์เยยีวยา

  ตอนีนีี�เมื�อนึีกัยอ้นีกัลบัไป ดฉัิันีเห็่นีไดว้า่ถงึ
แม้ โนีเอลมวียัเด็กัที�ยากัลำาบากัและเสพตดิจีนี
ให่้ โทษ์ แตค่วามร์กััที�ทา่นีมตีอ่ลก่ัๆ แร์งกัล้ากัวา่
ความออ่นีแอของทา่นี เมื�อทา่นีอย่ก่ับัเร์า เร์าเห็่นี
คณุสมบตัทีิ�ดทีี�สุดของทา่นี ทา่นีใจีดกีับัเร์าเสมอ  

และดฉัิันีจีำาไดว้า่ทา่นีไมเ่คยอาร์มณ์เสียใส่ลก่ัๆ แม้แตค่ร์ั �งเดยีว เพร์าะ
พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ทร์งเมตตา โนีเอลจีงึไดร้์บัโอกัาสให่้ ใช้ศร์ทัธา กัลบัใจี และ
ยอมร์บัพร์ะเยซ็ค่ร์สิตเ์ป็นีพร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อดผา่นีศาสนีพธิแีห่ง่ความร์อด
ของพร์ะวหิ่าร์ที�ปร์ะกัอบในีพร์ะวหิ่าร์ศักัดิ�สิทธิ� โนีเอลก็ัเห่มือนีเร์าทุกั
คนีคอืตอ้งกัาร์กัาร์เยยีวยา

  นีี� เป็นีเพยีงสองตวัอยา่งของพร์นิีร์นัีดร์แ์ห่ง่กัาร์เยยีวยาที�มอบให่้
แตล่ะบคุคลและคร์อบคร์วัในีพร์ะวหิ่าร์ของพร์ะเจีา้ทกุัแห่ง่ทั�วโลกั ดงั
ที�ปร์ะธานีเนีลสันีสอนี “เร์าเชื �อเชิญ่ให่บ้ตุร์ธิดาทั �งปวงของพร์ะผ่เ้ป็นี
เจีา้ทั �งสองดา้นีของมา่นีมาห่าพร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อด ร์บัพร์ของพร์ะวหิ่าร์
ศักัดิ�สิทธิ� มปีีตทีิ�ยั�งยนืี และค่ค่วร์แกัก่ัาร์ร์บัชีวตินิีร์นัีดร์”์ 3

  เมื�อดฉัิันีนึีกัถงึทั �งห่มดที�ตอ้งเกัดิกับัอซิ็าเบลและโนีเอลเพื�อไดร้์บั
ของปร์ะทานีนิีร์นัีดร์นั์ี�นี ดฉัิันีตร์ะห่นัีกัวา่นีี� เป็นีปาฏิหิ่าร์ยิที์�เกัดิขึ �นีได้
โดยพร์ะบดิาที�ร์กัับนีสวร์ร์คแ์ละพร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อดผ่ท้ร์งร์กััเร์าดว้ยความ
ร์กััที�แทจ้ีร์งิ ผ่ท้ร์งเร์ยีกัเร์าแตล่ะคนีให่ช่้วยในีงานีและร์ศัมภีีาพของพร์ะ
ผ้่เป็นีเจีา้

  เมื�อพด่ถึงกัาร์ร์วบร์วมอิสร์าเอล ปร์ะธานีเนีลสันีกัลา่ววา่ “บตุร์ธดิาทกุั 
คนีของพร์ะบดิาบนีสวร์ร์ค์ ในีทั �งสองดา้นีของมา่นีสมควร์ไดย้นิีขา่วสาร์ 
พร์ะกัิตติคุณที� ได้ร์บักัาร์ฟื�นีฟ่ของพร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์พวกัเขาตดัสินีใจีดว้ย 
ตนีเองวา่พวกัเขาอยากัร์่ม้ากัขึ �นีห่ร์อืไม”่ และจีากันัี�นีทา่นีอธบิาย “เว่ลีา 
ใดก็ตั้าม  ที�ทา่นีทำา ส่�งใดก็ตั้าม  ที�ช่วยให่ ้ใคริ่ก็ตั้าม —จีากัทั �งสองดา้นีของ 
มา่นี—กัา้วไปส่่กัาร์ทำาพนัีธสัญ่ญ่ากับัพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้และร์บับพัตศิมาและ
ศาสนีพธีิพร์ะวหิ่าร์ที�จีำาเป็นี ทา่นีกัำาลงัช่วยร์วบร์วมอิสร์าเอล เป็นีเร์ื�องที� 
เร์ยีบงา่ยอยา่งยิ�ง” 4 

  ดฉัิันีไมท่ร์าบวา่คณุยา่อซิ็าเบล โนีเอลคณุพอ่ของดฉัิันี และบร์ร์พชนี
คนีอื�นีๆ ที�เร์าทำางานีพร์ะวหิ่าร์ให่แ้ล้วไดย้อมร์บัพร์ะกัติตคิณุของพร์ะ

 เพริ่าะการิ่พลีี
พริ่ะชินมชี์ิพเพ่�อ
การิ่ชิดใช้ิของพริ่ะ
ผู้้ช่้ิว่ยใหร้ิ่อด  
ศาสนพธ่แีหง่
คว่ามริ่อดของ
พริ่ะว่ห่าริ่จึังทำาให้
เริ่าแลีะบ่ริ่ริ่พชิน
ไดเ้กด่ใหม่
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เยซ็ค่ร์สิต์ ในีโลกัวญิ่ญ่าณห่ร์อืไม ่แตด่ฉัิันีสามาร์ถมีความห่วงั ดฉัิันี
สามาร์ถใช้ศร์ทัธา ดฉัิันีสามาร์ถทำาและร์กััษ์าพนัีธสัญ่ญ่ากับัพร์ะผ่เ้ป็นี
เจีา้ และดฉัิันีสามาร์ถดำาเนิีนีชีวติในีแบบที�จีะทำาให่ด้ฉัิันีไดอ้ย่ก่ับับร์ร์พ
ชนี “ ในีสภีาพของความสุขอนัีห่าไดสิ้�นีสุดไม”่ ( มอร์มอนี 7:7 )

  และเมื�อดฉัิันีไปอีกัดา้นีห่นึี�งของมา่นี ถา้พวกัเขายงัไมย่อมร์บัพร์ะ
กัติตคิณุของพร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์ดฉัิันีจีะตอ้งสอนีพวกัเขา! ดฉัิันีแทบอดใจี
ร์อไม่ไห่วที�จีะสวมกัอดพวกัเขา บอกัพวกัเขาวา่ดฉัิันีร์กััพวกัเขามากั เปิด
ใจีสนีทนีากับัพวกัเขาในีเร์ื�องที� ไมเ่คยสนีทนีากันัีเมื�อพวกัเขายงัมชีีวติอย่ ่ 
และเป็นีพยานีตอ่พวกัเขา “วา่พร์ะเยซ็ค่อืพร์ะคร์สิต,์ พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ 
นิีร์นัีดร์”์ 5 

    พลังัอำานาจในการเยย่วยา
  บางคร์ั �งความเป็นีมนุีษ์ย์ปุถชุนีในีเร์าทำาให่เ้ร์าคดิวา่พร์ะองคท์ร์ง

เร์ยีกัเร์ามาให่ ้“แกั้ ไข” คนีอื�นีๆ พร์ะองค์ ไม่ไดท้ร์งเร์ยีกัเร์ามาให่เ้ป็นี “ผ่้
แกั้ ไข” คนีอื�นีๆ และไม่ไดท้ร์งเร์ยีกัมาให่เ้ทศนีาสั�งสอนีห่ร์อืดถ่่กัเห่ยยีด
ห่ยาม เร์าไดร้์บัเร์ยีกัมาให่ส้ร์า้งแร์งบนัีดาลใจี ห่นุีนีใจี เชิญ่ชวนีผ่อื้�นี  
เป็นีผ่ห้่าคนีดั�งห่าปลา เป็นีผ่ห้่าจีติวญิ่ญ่าณดั�งห่าปลาเพื�อให่พ้วกัเขา
ไดร้์บัโอกัาสในีกัาร์เยียวยาทางวญิ่ญ่าณจีากัพร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์พร์ะผ่ช่้วยให่้
ร์อดและพร์ะผ่้ ไถข่องเร์า

  ในี  อสิยาห์่ 61  เร์าอา่นีพร์ะดำาร์สัของพร์ะเจีา้ซึ็�งพร์ะองคท์ร์งอา้งเมื�อ
ทร์งเร์ิ�มกัาร์ปฏิบิตัศิาสนีกิัจีในีเยร์ซ่็าเล็ม (ด ่ ลก่ัา 4:18–19 ) พร์ะองค์
ทร์งปร์ะกัาศวา่

  “พร์ะวญิ่ญ่าณของพร์ะยาห่เ์วห่ ์องคเ์จีา้นีายทร์งอย่เ่ห่นืีอขา้พเจีา้
เพร์าะวา่พร์ะยาห์่เวห์่ทร์งเจีมิขา้พเจีา้ไวเ้พื�อนีำาข่าวดมีายงัคนีที�ทกุัข์ ใจี 
พร์ะองคท์ร์งส่งขา้พเจีา้ไปเพื�อปลอบโยนีคนีชอกัชำ �าใจีและ เพื�อปร์ะกัาศ
อสิร์ภีาพแกับ่ร์ร์ดาเชลย ทั �งปร์ะกัาศกัาร์เปิดเร์อืนีจีำาแกัผ่่ที้�ถ่กัจีำาจีอง

  “เพื�อปร์ะกัาศปีแห่ง่ความโปร์ดปร์านีของพร์ะยาห่เ์วห่ ์และปร์ะกัาศ
วนัีแห่ง่กัาร์แก้ัแคน้ีของพร์ะเจีา้ของพวกัเร์า เพื�อชใ่จีทกุัคนีที� ไวท้กุัข์

  “เพื�อจีดัเตร์ยีมให่ก้ับัพวกัที� ไวท้กุัข์ ในีศิโยนี คอืให่ม้งกัฎุแทนีขี �เถ้าแกั่
พวกัเขา และให่น้ีำ �ามนัีแห่ง่ความยนิีดแีทนีกัาร์ไวท้กุัข ์เสื �อคลมุแห่ง่กัาร์
สร์ร์เสร์ญิ่แทนีจีติวญิ่ญ่าณที�ทอ้แท ้แลว้คนีจีะเร์ยีกัพวกัเขาวา่ตน้ีโอ๊กั
แห่ง่ความชอบธร์ร์มที�พร์ะยาห่เ์วห่ท์ร์งปลก่ัไวเ้พื�อสำาแดงพร์ะสิร์ขิอง
พร์ะองค์

  “เขาทั �งห่ลายจีะสร์า้งสิ�งปร์กััห่กััพงัโบร์าณขึ �นีให่ม ่เขาจีะซ่็อมเสร์มิที�
ทิ �งร์า้งแตเ่ก่ัากัอ่นีขึ �นี เขาจีะซ่็อมบร์ร์ดาเมอืงที�พงัแลว้ขึ �นีมาให่มค่อืที�
ซึ็�งร์า้งมาห่ลายชั�วอายคุนีแลว้นัี�นี” ( อสิยาห่ ์61:1–4 )

  เอ็ลเดอร์เ์ดล จีี. เร์นีลนัีดส์อนีวา่ “ปร์ะวตัคิร์อบคร์วัและงานีพร์ะวหิ่าร์
ให่พ้ลงัเยยีวยาสิ�งซึ็�ง [จีำาเป็นี] ตอ้งเยยีวยา  .   .   .  พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ ในีพร์ะ
ปร์ชีาสามาร์ถอันีไร์ข้อบเขต ทร์งผนึีกัและเยยีวยาบคุคลและคร์อบคร์วั

ทั �งที�มคีวามเศร์า้สลด ความส่ญ่เสีย และความ
ยากัลำาบากั” 6 

  ปร์ะธานีเนีลสันีสอนีไวว้า่ “พลงัอำานีาจี
แทจ้ีร์งิในีกัาร์เยยีวยา  .   .   .  เป็นีของปร์ะทานี
จีากัพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้” 7  และอธิบายดว้ยวา่ “กัาร์
ฟื�นีคนืีชีวติเป็นีกัาร์กัร์ะทำาขั �นีส่งสุดของกัาร์
เยยีวยา ขอบพร์ะทยัพร์ะองคที์�ร์า่งกัายจีะถก่ันีำา
กัลับคืนีส่่ โคร์งร์า่งอันีถ่กัต้องและบร์บิ่ร์ณ์  
ขอบพร์ะทัยพร์ะองคท์ี� ไมม่สีภีาพใดสิ�นีห่วงั  
ขอบพร์ะทยัพร์ะองคส์ำาห่ร์บัวนัีสดใสกัวา่ที�ร์อ
อย่เ่บื �องห่น้ีา ทั �งที�นีี�และห่ลังจีากันีี� ปีตแิทจ้ีร์งิ
ร์อคอยเร์าทกุัคนี—ห่ลงัจีากัเวลาแห่ง่ความ
เศร์า้โศกัผา่นีไป” 8 

  ดฉัิันีเป็นีพยานีวา่พร์ะบดิาบนีสวร์ร์คท์ร์งร์กัั
เร์าแตล่ะคนีมากัจีนีพร์ะองคท์ร์งเตร์ยีม “ทาง” 9   
ให่เ้ร์าแตล่ะคนีไดร้์บักัาร์เยยีวยาทางร์า่งกัาย
และทางวญิ่ญ่าณเมื�อเร์าใช้ศร์ทัธาในีพร์ะเยซ็่
คร์สิต ์ทำาและร์กััษ์าพนัีธสัญ่ญ่าของเร์ากับัพร์ะ
ผ่เ้ป็นีเจีา้ และทำาตามพร์ะบญั่ญ่ตัขิองพร์ะองค ์ 
ดฉัิันีเป็นีพยานีวา่พร์ะคร์สิตเ์สด็จีมาแผ่นีดนิี
โลกั “เพื�อเยยีวยาคนีใจีชอกัชำ �า เพื�อปร์ะกัาศ
อสิร์ภีาพแกัพ่วกัเชลย” ( ลก่ัา 4:18 ) เพื�อให่เ้ร์า
แตล่ะคนี “กัลบับร์สุิทธิ�, ปร์าศจีากัมลทนิี”  
(  โมโร์ไนี 10:33 )  ◼
    จัากคำาปริ่าศริ่ย้ที�กลีา่ว่กบ้่ปริ่ะธานพริ่ะว่ห่าริ่แลีะภีริ่ริ่ยา
เม่�อว่น้ที� 17 ตั้ลุีาคม ค.ศ. 2019
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     ดิืฉัันีอา่นีบทเร์ยีนีเยาวชนีห่ญ่งิที�จีะสอนีในีวนัีอาทิตยถั์ด
ไปคร์า่วๆ คำาพด่อา้งองิของเจีา้ห่น้ีาที�ชั �นีผ่้ ให่ญ่่ ในีนัี�นี

สำาคญั่และนีำามาใช้ ได ้แตเ่กัา่แลว้
  ตวัอยา่งเช่นี ปร์ะธานีสเป็นีเซ็อร์ ์ดบัเบลิย.่ คมิบลัล ์ 

(1895–1985) เป็นีปร์ะธานีศาสนีจีกััร์เมื�อดฉัิันีร์บับพัตศิมา  
ดฉัิันีให่ค้วามสำาคญั่กับัถอ้ยคำาของทา่นี ซึ็�งมอีย่เ่ต็มค่ม่อื  
แตเ่ป็นีห่ว่งวา่เยาวชนีห่ญิ่งจีะไมเ่ชื�อมโยงกับัถอ้ยคำาของ
ผ่น้ีำ าที�พวกัเขาไม่ร์่จั้ีกั

  ดฉัิันีสวดออ้นีวอนีขอกัาร์นีำาทางและร์่สึ้กัไดร้์บักัาร์กัร์ะ
ตุน้ีเตอืนีให่ล้องสิ�งให่ม ่ดฉัิันีปร์บับางเร์ื�องให่ท้นัีสมยั และ
นีำาคำาพด่อา้งองิจีากักัาร์ปร์ะชมุให่ญ่ส่ามญั่คร์ั �งลา่สุดมาร์วม
ไวด้ว้ยโดยอา้งปร์ะธานีโธมสั เอส. มอนีสันี (1927–2018) 
ผลลพัธท์ี� ไดนั้ี�นีมากัมายทีเดยีว เร์ามบีทเร์ยีนีพเิศษ์พร์อ้ม
กับักัาร์มส่ีวนีร์ว่มอย่างมากั นัีบจีากันัี�นีดฉัิันีใช้ค่ม่อืบทเร์ยีนี
เป็นีแนีวทางในีกัาร์เตร์ยีมบทเร์ยีนี

  กัาร์เตร์ยีมเช่นีนัี�นีตอ้งทำางานีเพิ�ม ดฉัิันีตอ้งศึกัษ์ามากั
ขึ �นี ตอ้งทำาความร์่จั้ีกัเยาวชนีห่ญิ่งให่ด้ขีึ �นี และตอ้งนึีกัถงึ
ปร์ะสบกัาร์ณ์ที�พวกัเธอกัำาลงัปร์ะสบ จีากันัี�นีดฉัิันีจีะห่า
ตวัอยา่งและถอ้ยคำาจีากัผ่น้ีำาศาสนีจีกััร์ที�มชีีวติอย่ซึ่็�งดฉัิันี
สามาร์ถใช้เชื�อมโยงกับัชีวติพวกัเธอ ดฉัิันีมคีวามสุขที� ไดท้ำา

เส่ยงวส่ิทึธิชุนย่คส่ดท้ึาย

เพื�อเยาวชนีห่ญ่งิมากักัวา่ที�เร์ยีกัร์อ้งเพร์าะดฉัิันีร์กััพวกัเธอ
  ผ่น้ีำ าสังเกัตเห็่นีสิ�งที�ดฉัิันีทำา ดฉัิันีเกัร์งวา่พวกัทา่นีจีะ

ตำาห่นิีที�ดฉัิันีกัร์ะดา้งกัร์ะเดื�อง แตพ่วกัทา่นีกัลบักัร์ะตุน้ีให่้
ดฉัิันีทำาตอ่ไป

  ไมก่ัี�สัปดาห่ก์ัอ่นีสิ�นีปี 2012 ผ่น้ีำ าเยาวชนีในีสเตคของเร์า
เขา้ร์ว่มกัาร์ปร์ะชุมอบร์มที�ผ่น้ีำ าสเตคแนีะนีำาห่ลกััส่ตร์ให่ม่
สำาห่ร์บัเยาวชนีเร์ยีกัวา่ จังตั้ามเริ่ามา 

  ดฉัิันีแทบไม่เชื�อสิ�งที� ไดย้นิี ผ่น้ีำ าสเตคอธบิายวา่เร์าควร์
สอนีดงัที�พร์ะเจีา้ทร์งสอนี แสวงห่ากัาร์ดลใจีสำาห่ร์บับท
เร์ยีนีของเร์าจีากัศาสดาพยากัร์ณ์และอัคร์สาวกัที�มชีีวติอย่ ่ 
และทำาความร์่จั้ีกัเยาวชนีของเร์าให่ด้ขีึ �นี ดฉัิันีมปีร์ะจีกััษ์์
พยานีในีเร์ื�องเห่ลา่นัี�นีแลว้

  คนีอื�นีถามคำาถามเกัี�ยวกับัวธิเีตร์ยีมบทเร์ยีนี แต ่
สำาห่ร์บัดฉัิันี วธิี ให่มชั่ดเจีนีเห่มอืนีแกัว้ผลึกั ดฉัิันีร์่สึ้กัวา่  
 จังตั้ามเริ่ามา  เป็นีคำาตอบจีากัพร์ะเจีา้วา่ดฉัิันีไม่ไดก้ัร์ะดา้ง
กัร์ะเดื�อง ดฉัิันีร์่สึ้กัวา่พร์ะองคท์ร์งเตร์ยีมดฉัิันีตลอดมาให่้
สอนีห่ลกััส่ตร์ให่มนี่ี� ดฉัิันีทร์าบวา่ถา้เร์านีอบน้ีอมถอ่มตนี  
พากัเพยีร์และฟังพร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ� เร์าจีะเขา้ใจีและ
ยอมร์บักัาร์เปลี�ยนีแปลงทั�งห่มดที�ศาสดาพยากัร์ณ์และ
อคัร์สาวกัของเร์าปร์ะกัาศ  ◼      

ขณะเตั้ริ่ยีมบ่ทเริ่ยีนสอนเยาว่ชินหญง่  
ดฉ้่ันตั้ด้ส่นใจัลีองส่�งใหม่

 การืดืลใจิและ  
 จงตามเรามา 
    ซาอิมีาร์ื คาริืนา โรืเมียู่ ์เดือโรืฮาซ,   
จิงัหวดัืไกวยู่อ์สัุ เอกวาดือร์ื  



     คุณพอ่คณุแมท่ี�ยอดเยี�ยมของดฉัิันี 
มลีก่ัตดิๆ กันัีเป็นีลก่ัชายสี�คนี 

กับัดฉัิันีซึ็�งเป็นีลก่ัสาวคนีเดยีว ใจี
เร์าผก่ัพนัีกับัแนีบแน่ีนีมากักัวา่อายุ
ที� ไล่เลี�ยกันัี เร์าสนัีบสนุีนีกันัีและมี
ความทร์งจีำาที�ดมีากัมายจีากักัาร์ใช้
เวลาดว้ยกันัี เร์าเป็นีเพื�อนีที�ดเีช่นี
นัี�นีเร์ื�อยมา!

  นัี�นีคอืสาเห่ตทุี�ดฉัิันีร์่สึ้กัใจีสลาย
เมื�อพี�ชายคนีห่นึี�งเลอืกัจีบชีวติ ดฉัิันี
เป็นีห่ว่งวา่ใจีดฉัิันีจีะทนีความเจ็ีบ
ปวดไม่ไห่ว—คว่ามเจ็ับ่ปว่ด  ไม่ ใช่คำา
ที�ตร์งนัีกั ไมม่คีำาพด่ใดชัดเจีนีพอจีะ
ถา่ยทอดปร์ะสบกัาร์ณ์อนัีน่ีาสะพร์งึ
กัลวัของกัาร์ส่ญ่เสียบคุคลอนัีเป็นีที�ร์กัั
ให่ก้ับักัาร์ฆ่า่ตวัตายได ้มนัีทำาให่้ โลกั
ของท่านีกัลบัตาลปัตร์

  ดิฉัันีพึ�งพาพร์ะเจี้าให่้ทร์งช่วย
ดิฉัันีด่แลคร์อบคร์วัและทำาตามข้อ
ผ่กัมัดอื�นีขณะจีัดกัาร์กัับคำาถามที�
ทร์มานีจิีตใจีเกัี�ยวกัับพี�ชายและความ
ตายของเขา

  เมื�อดฉัิันีทล่ขอความช่วยเห่ลอื
จีากัพร์ะเจีา้ ดฉัิันีร์่สึ้กัถงึกัาร์กัร์ะตุน้ี
เตอืนีให่เ้ขยีนีจีดห่มายไปถามศาสดา
พยากัร์ณ์ ดฉัิันีเชื�อจีร์งิๆ วา่คำาถาม
ของดฉัิันีสำาคญั่และลกึัซึ็ �งถงึขนีาด
วา่มเีพยีงศาสดาพยากัร์ณ์เทา่นัี�นีที�จีะ
ตอบได ้แตด่ฉัิันีร์่ว้า่คงไมจ่ีำาเป็นีตอ้ง
ส่งจีดห่มายให่ศ้าสดาพยากัร์ณ์ ดฉัิันี

ลงัเลแตแ่ลว้ก็ันึีกัถงึความสำาเร์จ็ีที�เคย
ไดร้์บัเมื�อทำาตามกัาร์กัร์ะตุน้ีเตอืนีที�
ผา่นีๆ มา

  ดฉัิันีเร์ิ�มเขยีนีจีดห่มายถงึปร์ะธานี
ร์สัเซ็ลล ์เอ็ม. เนีลสันีดว้ยนีำ �าตานีอง 
ห่น้ีา ดฉัิันีเขยีนีบอกัทา่นีวา่ดฉัิันี 
ร์่สึ้กัอย่างไร์และดฉัิันีจีะเดนิีห่น้ีาตอ่ 
ไปไดอ้ยา่งไร์ถ้าเพยีงดฉัิันีร์่ค้ำาตอบ 
ของคำาถามที�วนีเวยีนีอย่่ ในีจีติใจี ดฉัิันี
ลงทา้ยจีดห่มาย ใส่ซ็องจีา่ห่น้ีา 
ถงึปร์ะธานีเนีลสันี และสอดไว้ ในี 
กัร์ะเป๋าพร์ะคมัภีรี์์

  ดฉัิันีลมืเร์ื�องจีดห่มาย ช่วงร์ะยะ
ห่นึี�งตอ่มาดฉัิันีสังเกัตเห็่นีจีดห่มายในี
กัร์ะเป๋าพร์ะคมัภีรี์แ์ละเปิดอา่นี  
ขณะอา่นีจีดห่มาย ดฉัิันีตร์ะห่นัีกัวา่
โดยผา่นีศร์ทัธาและกัาร์ศึกัษ์า
พร์ะคมัภีรี์ ์กัาร์สวดออ้นีวอนี  
กัาร์เขา้พร์ะวหิ่าร์ และ
ความอดทนีของดฉัิันี  
พร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ�
ทร์งนีำาดฉัิันีให่้ ไปพบ
คำาตอบของทกุัคำาถาม
ที�ดฉัิันีเขยีนีไวแ้ล้ว!  
ดฉัิันีร์่สึ้กัใกัลชิ้ดพร์ะ
ผ่ช่้วยให่ร้์อดและ
ความร์กััของพร์ะองค์

  ดฉัิันีดี ใจีที� ไม่
ไดส่้งจีดห่มายฉับับ
นัี�นี! แตด่ฉัิันีไดร้์บั

ปร์ะสบกัาร์ณ์สำาคญั่ที�สอนีดฉัิันีอกีั
คร์ั �งวา่พร์ะเจีา้ทร์งทะนุีถนีอมดฉัิันี
และบุตร์ธิดาทกุัคนีของพร์ะองค ์และ
พร์ะองคจ์ีะทร์งนีำาทางและชี�ทางเร์า

  ดฉัิันีเคยเชื�อวา่คำาถามของดฉัิันี
ซั็บซ้็อนีมากัถงึขนีาดวา่มเีพยีงศาสดา
พยากัร์ณ์เทา่นัี�นีที�จีะตอบได ้แตด่ฉัิันี
ไดร้์่ค้วามจีร์งิในีพร์ะดำาร์สัของพร์ะผ่้
ช่วยให่ร้์อดดว้ยตนีเองวา่ “เร์าจีะไม่
ละทิ �งพวกัทา่นีไว้ ให่เ้ป็นีลก่ักัำาพร์า้  
เร์าจีะมาห่าทา่นี” ( ยอห่น์ี 14:18 )  ◼

ดฉ้่ันส้งเกตั้เห็นจัดหมายฉับ่บ้่หนึ�งในกริ่ะเป๋าพริ่ะคม้ภีรีิ่์
ของดฉ้่ันแลีะเป่ดอา่น ดฉ้่ันดี ใจัมากที� ไม่ไดส่้ง!
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 จิดืหมีายู่ทีำ�ไมี�ไดื�สุ�งแต�ไดื�ค ำาตอบัแล�ว
    เอลิซาเบัธ อลัเลน,  ยู่ท่ำาห์ สุหรัืฐอเมีริืกา  
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               เ ยอร์์ โกัพี�ชายดฉัิันีอายุ 19 ปีเมื�อ
เขาถก่ัคนีเมาขับร์ถชนี โชคดทีี�

เพื�อนีของเยอร์์ โกัเร์ยีนีห่ลกััส่ตร์
ปฐมพยาบาลมากัอ่นีห่น้ีานัี�นีสอง
สัปดาห่ ์เขาทำาให่พ้ี�ชายยงัมชีีวติอย่จ่ีนี
กัร์ะทั�งเจีา้ห่น้ีาที�ฉุักัเฉิันีพาเขาส่งโร์ง
พยาบาล

  โร์งพยาบาลทอ้งถิ�นีส่วนีให่ญ่ม่ี
แพทยร์์ะบบปร์ะสาทอย่่เวร์คนีเดยีว  
แตเ่มื�อเยอร์์ โกัไปถงึ แพทยร์์ะบบ
ปร์ะสาทกัลุม่ห่นึี�งมาร์ว่มกัาร์ปร์ะชมุ
พเิศษ์พอด ีทุกัคนีเขา้มาช่วยดแ่ล
เขาทนัีที

  เยอร์์ โกัอย่่ ในีโร์งพยาบาลห่กัเดอืนี  
ห่กัเดอืนีนัี�นีเขาอย่่ ในีขั �นีโคมา่สาม
เดอืนี ขณะอย่ท่ี�นัี�นี คณุแมข่องดฉัิันี
อย่ก่ับัเขาตั �งแตเ่จ็ีดโมงเช้าถงึห่นึี�งทุม่
ทกุัวนัี สมาชิกัวอร์ด์และสมาชิกัสเตค
สวดออ้นีวอนีและอดอาห่าร์ให่เ้ยอร์์ โกั
และให่พ้ร์ฐานีะปุโร์ห่ติแกัเ่ขา คำาสวด
ออ้นีวอนีของเร์าไดร้์บัคำาตอบวนัีที�  

1 มกัร์าคม ปี 2011 เมื�อเขาตื�นี  
สมาชิกัมาเยี�ยมเยอร์์ โกัไม่ขาดสาย
และช่วยดแ่ลเขาขณะเขาพักัฟื�นีในี
โร์งพยาบาล พวกัเขาเห่มอืนีเทพผ่้
ปฏิบัิตศิาสนีกัจิีในียามยากันีี�

  ปัจีจีบุนัี เยอร์์ โกัยงัมปีัญ่ห่าทางกัาย
บางอย่าง ร์วมทั�งส่ญ่เสียความจีำาร์ะยะ
สั�นีดว้ย แตเ่ขาเดนิี และดำาเนิีนีกัาร์
สนีทนีาตามปกัติได ้แพทย์ ไม่อยากั
จีะเชื�อ

  ดฉัิันีอย่่ ในีเยาวชนีห่ญ่งิเมื�อเยอร์์
โกัทกุัขท์ร์มานีกับัอบุตัเิห่ตคุร์ั �งนีี� ทกุั
สัปดาห์่ดฉัิันีท่อง “เร์าเป็นีธดิาของ
พร์ะบดิาบนีสวร์ร์คข์องเร์าผ่ท้ร์งร์กััเร์า”  
แตด่ฉัิันีไมเ่ขา้ใจีความห่มายของคำา
เห่ลา่นัี�นีเทา่ใดนัีกั ห่ลังจีากัอบุตัเิห่ต ุ 
ดฉัิันีไดร้์่ว้า่ดฉัิันีมพีร์ะบดิาบนีสวร์ร์ค์
ที�ทร์งร์กััดฉัิันีอยา่งแทจ้ีร์งิ

  พร์ะวหิ่าร์เป็นีกัาร์แสดงความร์กัั
นัี�นี เยอร์์ โกักับัดฉัิันีผนึีกักับัคณุ
พอ่คณุแมแ่ล้ว ดฉัิันีจีงึร์่ว้า่ถา้ส่ญ่เสีย

พี�ชาย ดฉัิันีจีะไดอ้ย่ก่ับัเขาอีกั นีี� เป็นี
ความอบอุน่ีใจีอยา่งมากัสำาห่ร์บัดฉัิันี
และคร์อบคร์วั

  ทนัีทีห่ลังอบุตัเิห่ต ุเมื�อแพทยบ์อกั
เร์าวา่เยอร์์ โกัมีชีวติเห่ลอืไมก่ัี�ชั�วโมง  
ดฉัิันีสวดออ้นีวอนีอยา่งตั �งใจีจีร์งิขอให่้
พร์ะบดิาบนีสวร์ร์คท์ร์งช่วยชีวติเขา  
เมื�อเยอร์์ โกัร์อดชีวติ ดฉัิันีตอ้งกัาร์ร์บั
ใช้งานีเผยแผเ่พื�อบอกัคนีอื�นีๆ เกัี�ยว
กับัปาฏิหิ่าร์ยิที์�เร์าปร์ะสบ

  เร์ื�องที�พี�ชายห่ายเป็นีปกัตเิป็นีพร์
สำาห่ร์บัคนีมากัมายที�ดฉัิันีสอนีเมื�อ
คร์ั �งเป็นีผ่ส้อนีศาสนีาในีเปร์ ่พวกัเขา
ปร์ะทับใจีเมื�อดฉัิันีเลา่ปร์ะสบกัาร์ณ์
ของเร์า โดยเฉัพาะอยา่งยิ�งกับัคนีที�
กัำาลงัเจีอสถานีกัาร์ณ์ยากัๆ 

  เร์าสงสัยบอ่ยคร์ั �งวา่เห่ตใุดเร์ื�อง
ยากัๆ จีงึเกัดิขึ �นี แตเ่มื�อเร์าวางใจีในี
ความร์กััของพร์ะบดิาบนีสวร์ร์ค ์เร์า
ร์่ว้า่สุดทา้ยแล้วทุกัอยา่งจีะร์ว่มกันัีก่ัอ
ผลดแีกัเ่ร์า (ด ่ โร์ม 8:28 )  ◼
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หลีง้จัากพี�ชิายปริ่ะสบ่อบุ่ต้ั้เ่หตั้ ุดฉ้่ันไดร้ิ่้ว้่า่ดฉ้่ันมพีริ่ะบ่ด่าผู้้ท้ริ่งริ่ก้ดฉ้่ัน

 การืหายู่เป็ันปักติของพี�ชายู่และ
ความีรัืกของพรืะบิัดืาบันสุวรืรืค์
    มีาการีืนา โมีลินา,  บีัญาเดืลมีาร์ื ชิลี  



 กนัยู่ายู่น 20202020 35

     ว ั  นีห่นึี�งดฉัิันีดก่ัาร์สัมภีาษ์ณ์บร์าเดอร์แ์ทด อาร์.์ คอลลิส
เตอร์ผ์่เ้ป็นีปร์ะธานีโร์งเร์ยีนีวนัีอาทติยส์ามญั่ในีเวลานัี�นี  

ขณะจีดบนัีทกึั ดฉัิันีไดร้์บักัาร์กัร์ะตุน้ีเตอืนีเกัี�ยวกับัวธิี
เยยีวยาความสัมพนัีธข์องดฉัิันีกับัจีอห่น์ีลก่ัชาย ดฉัิันีร์่สึ้กั
วา่เร์าควร์อ่านีพร์ะคมัภีรี์ม์อร์มอนีทั �งเลม่ดว้ยกันัีก่ัอนีเขาร์บั
บพัตศิมาในีอกีัห่กัเดอืนีตอ่มา

  ความร์่สึ้กันีี�ชัดเจีนีมากัถงึขนีาดที�ดฉัิันีร์่ว้า่เร์าควร์อ่านี
ในีห้่องไห่นีและเร์าควร์อา่นีเวลาใด ดฉัิันีร์่สึ้กัถงึกัาร์กัร์ะตุน้ี
เตอืนีชัดเจีนีมากัเช่นีกันัีวา่เร์าควร์จีบกัาร์อา่นีของเร์าบร์เิวณ
พร์ะวหิ่าร์เมร์เิดยีนี ไอดาโฮ

  เมื�อเร์าใช้เวลาอา่นีกันัีสองตอ่สองทกุัคนืี ความสัมพนัีธ์
ของเร์าดขีึ �นี เร์ามคีวามอดทนีตอ่กันัีมากัขึ �นี เร์าเขา้ใจีมมุ
มองของกันัีและกันัีมากัขึ �นี และเร์าร์่สึ้กัถงึกัาร์ปร์ะทบัของ
พร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ�เสมอ

  คืนีกั่อนีเร์าอ่านีจีบ เร์าอ่านีคำาสัญ่ญ่าของโมโร์ไนีวา่ถ้าเร์า
ท่ลถามพร์ะผ่้เป็นีเจี้าด้วยความจีร์งิใจี ด้วยเจีตนีาแท้จีร์งิ
และศร์ทัธาในีพร์ะคร์สิต์วา่พร์ะคัมภีีร์ม์อร์มอนีจีร์งิห่ร์อืไม ่ 
เร์าจีะร์่ค้วามจีร์งิของพร์ะคัมภีีร์เ์ล่มนีี� โดยอำานีาจีของพร์ะ
วญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ� (ด่  โมโร์ไนี 10:4–5 ) เร์าร์่สึ้กัถึงกัาร์ยืนียันี
วา่พร์ะคัมภีีร์ม์อร์มอนีเป็นีความจีร์งิ โจีเซ็ฟ สมิธเป็นี
ศาสดาพยากัร์ณ์ และศาสนีจีักัร์ของพร์ะเยซ็่คร์สิต์แห่่ง
วสุิทธิชนียุคสุดท้ายเป็นีอาณาจัีกัร์ของพร์ะผ่้เป็นีเจี้าบนี
แผ่นีดินีโลกั

  วนัีร์ุง่ขึ �นีเร์านัี�งบนีมา้นัี�งตวัห่นึี�งบร์เิวณพร์ะวหิ่าร์ เร์าเงย
ห่น้ีามองร์ป่ปั� นีเทพโมโร์ไนีและอา่นีปร์ะจีกััษ์์พยานีสุดทา้ย ภา
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ของทา่นีอกีัคร์ั �ง ตั �งแตว่นัีนัี�นี จีอห่น์ีเอ่ยห่ลายคร์ั �งถงึเวลา
ที�เร์าอา่นีพร์ะคมัภีรี์ม์อร์มอนีดว้ยกันัีที�พร์ะวหิ่าร์ ตอนีนีี�ทกุั
คร์ั �งที�ดฉัิันีเขา้พร์ะวหิ่าร์ ดฉัิันีจีะเห็่นีมา้นัี�งและนึีกัถึงช่วง
เวลาศักัดิ�สิทธิ�นัี�นีที�ดฉัิันีกับัจีอห่น์ีมเีมื�อเร์าทำาเป้าห่มายที�
ไดร้์บักัาร์ดลใจีสำาเร์จ็ี

  ปร์ะธานีเฮนีร์ยี ์บ.ี อายร์งิกั ์ที�ปร์กึัษ์าที�สองในีฝ่้าย
ปร์ะธานีส่งสุดกัลา่ววา่ “พอ่แมที่�ฉัลาดจีงึเห็่นีโอกัาสในี
กัาร์นีำาลก่ัแตล่ะคนีและตนีเองให่ย้อมร์บัพร์ะดำาร์สัเชื �อเชิญ่
จีากัพร์ะเจีา้อยา่งเต็มที� ให่ม้าห่าพร์ะองค”์ 1 

  ดฉัิันีคดิวา่มคีวามสำาคญั่ในีวล ี“ลก่ัแตล่ะคนี” เห่มือนีกับั
ที�พร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อดทร์งปฏิบิตัศิาสนีกัจิีและสอนีทีละคนี 
พร์ะองคท์ร์งช่วยเร์าสอนีลก่ัๆ ของเร์าทลีะคนีเช่นีกันัี

  กัาร์ชี �นีำาทางวญิ่ญ่าณให่ด้ฉัิันีอา่นีกับัจีอห์่นีแสดงให่ด้ฉัิันี
เห็่นีวา่พร์ะเจีา้ทร์งร์่จั้ีกัลก่ัๆ ของดฉัิันีดกีัวา่ดฉัิันีร์่จ้ีกััพวกั
เขา ดฉัิันีร์่ว้า่ถา้ดฉัิันีฟังและทำาตามคำาแนีะนีำาของพร์ะองค ์ 
พร์ะองคจ์ีะทร์งนีำาทางดฉัิันีให่ร้์่ว้า่จีะช่วยนีำาและชี �แนีะให่้
ลก่ัๆ แตล่ะคนีกัลบัไปห่าพร์ะองค์ ไดอ้ยา่งไร์  ◼ 

    อ้างองิ
    1.   เฮนีร์ยี ์บ.ี อายร์งิก์ั, “บา้นีที�พร์ะวญิ่ญ่าณของพร์ะเจีา้สถติอย่,่” เลียีโฮนา,  

พ.ค. 2019, 23.       

เหมอ่นกบ้่ที�พริ่ะผู้้ช่้ิว่ยใหร้ิ่อดทริ่งปฏ่ิบ่ต้ั้ ่
ศาสนกจ่ัแลีะสอนทลีีะคน พริ่ะองคท์ริ่ง 
ช่ิว่ยเริ่าสอนลีก้ๆ ของเริ่าทลีีะคนเช่ินกน้

 ล่กชายู่ พรืะคมัีภีร์ื 
มีอรืมีอน และดิืฉันั
    แอนน ์แมีก็ซ์สุนั,  รัืฐไอดืาโฮ สุหรัืฐอเมีริืกา  
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เราจะสนับัสน่นศาสดา
พยากรณ์์ได้อย�างไร?

         แ ซ็มวิเอล
ชาวเลมนัี

เป็นีศาสดาพยากัร์ณ์ผ่สั้�ง
สอนีชาวนีีไฟ คนีมากัมาย
ไมย่อมร์บัทา่นี แตบ่างคนี
ฟังทา่นีและเชื�อคำาสอนีที� 
ไดร้์บักัาร์ดลใจีของทา่นี ในี 
ช่วงกัาร์ปร์ะชุมให่ญ่ส่ามัญ่ 
และเวลาอื�นี เร์ามี โอกัาสฟัง 
และสนัีบสนุีนีปร์ะธานีร์สั
เซ็ลล ์เอ็ม. เนีลสันีศาสดา 
พยากัร์ณ์ในีสมยัของเร์า

  ขณะที�ทา่นีอา่นีเกัี�ยวกับั
แซ็มวิเอลชาวเลมันี ให่ค้ดิ
ห่าวธิทีี�ทา่นีจีะสนัีบสนุีนี
ศาสดาพยากัร์ณ์ในีปัจีจีบุนัี
ทั �งทำาพด่และกัาร์กัร์ะทำา

 ฮีลามนัี 13–16 

 อ้างองิ
    1.   ร์สัเซ็ลล์ เอ็ม.  

เนีลสันี, “The 
Love and Laws of 
God”  (กัาร์ให่ข้อ้คดิ
ทางวญิ่ญ่าณที�มห่า
วทิยาลัยบร์คิมัยงักั ์17 
กั.ย. 2019),  speeches 
 .byu   .edu   . 
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 ทึ�านจะฟัิงหร่อไม�?
  ถงึแม้คนีมากัมายไมย่อมร์บั

แซ็มวิเอล แตบ่างคนียอมร์บั
ขา่วสาร์ของทา่นี จีากันัี�นีพวกั
เขาทำาตามถอ้ยคำาของทา่นี 
โดยกัลบัใจีและร์บับพัตศิมา  
ทา่นีจีะทำาอะไร์ไดบ้า้งเพื�อจีะ
ไมเ่พยีงฟังเทา่นัี�นีแตท่ำาตาม
คำาสอนีของศาสดาพยากัร์ณ์
และอัคร์สาวกัยคุสุดทา้ยของ
เร์าดว้ย?

 ไม�เก่�ยวกบััความนิยมชุมชุอบั
  คนีส่วนีให่ญ่่โกัร์ธคำาสอนี 

ของแซ็มวิเอล พวกัเขาทำาร์า้ย 
ทา่นีดว้ยกัอ้นีห่นิีและธน่ี แซ็
มวิเอลกัล่าววา่พวกัเขายอมทำา
ตามเฉัพาะคนีที�พด่วา่ไมม่ผีล
ของบาปเทา่นัี�นี (ด ่ ฮีลามนัี  
13:25–27)

  ในีสมยัของเร์า ปร์ะธานีเนีล
สันีกัลา่ววา่ “ ไม่คอ่ยมี ใคร์นิียม
ชมชอบศาสดาพยากัร์ณ์” 1  เร์า
จีะห่ลกีัเลี�ยงกัาร์ใช้ “ก้ัอนีห่นิี”  
และ “ธน่ี” ที�ผ่ค้นีปาและยงิ
ใส่ศาสดาพยากัร์ณ์ทกุัวนัีนีี� ได้
อยา่งไร์?

 คำาแนะนำาสำาหรับั 
ย่คสมยัข้องเรา

  ในีช่วงสมยัของแซ็มวิเอล  
ชาวนีีไฟกัลายเป็นีคนีชั�วร์า้ย  
ดว้ยเห่ตนีุี�แซ็มวิเอลจีงึเชิญ่
ชวนีพวกัเขาให่ก้ัลบัใจี ท่านี
เป็นีพยานีถงึกัาร์ปร์ะส่ตขิอง
พร์ะเยซ็ค่ร์สิตแ์ละเตอืนีเร์ื�อง
อนัีตร์ายของบาปดว้ย (ด ่ 
ฮีลามนัี 14:11–12 ) แซ็มวิเอล
สอนีห่ลักัธร์ร์มอะไร์อกีับา้ง?  
ปร์ะธานีเนีลสันีสอนีอะไร์ในี
สมยัของเร์า?
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เราจะไม�ลัม่ประสบัการณ์์
ทึางวญิ่ญ่าณ์ได้อย�างไร?

         ช าวนีีไฟพศิวงกับั
สัมฤทธผิลแห่ง่
คำาพยากัร์ณ์ของ

แซ็มวิเอลชาวเลมันีเร์ื�อง
กัาร์ปร์ะส่ตขิองพร์ะคร์สิต์
เมื�อพวกัเขาเห็่นีห่นึี�งวนัีกับั
ห่นึี�งคนืีที� ไมม่คีวามมืด  
(ด ่ 3 นีีไฟ 1:15–21 )  
น่ีาเสียดายที� ไมก่ัี�ปีตอ่มา  
“ผ่ค้นีเร์ิ�มลมืเคร์ื�องห่มาย
และกัาร์อนัีน่ีาพิศวงเห่ลา่
นัี�นี” ( 3 นีีไฟ 2:1 ) และกัลับ
ไปทำาความชั�ว

 ชุาวน่ไฟิลัม่เร็วข้นาดนั�น
ได้อย�างไร?

  มหี่ลายเห่ตผุลที�ชาวนีีไฟ
ลมืเคร์ื�องห่มายและกัาร์อันีน่ีา
พศิวงที�พวกัเขาเห็่นีกับัตา อา่นี 
3   นีีไฟ 1:22  และ  3 นีีไฟ 2:1–3, 
10  และเขยีนีวธิทีี�ทำาให่ผ้่ค้นีลมื
พร์ะเจีา้

  ซ็าตานีใช้วธิเีดยีวกันัีนีี�ห่ลอกั
เร์าในีปัจีจีบุนัีอยา่งไร์?

 เราจะไม�ลัม่ได้อย�างไร?
  เอ็ลเดอร์์ โร์นัีลด์ เอ. ร์าสแบนีด ์

แห่่งโควร์มัอัคร์สาวกัสิบสองกัล่าว 
ไวว้า่ “ โดยเฉัพาะในียามวกิัฤต ิ 

ให่้นึีกัถึงเวลาที�ท่านีร์่สึ้กัถึงพร์ะ 
วญิ่ญ่าณและปร์ะจีักัษ์์พยานีของท่านีเข้ม 

แข็ง จีงจีดจีำาร์ากัฐานีทางวญิ่ญ่าณที�ท่านีสร์า้งไว ้ 
ข้าพเจี้าสัญ่ญ่ากัับท่านีวา่ถ้าท่านีจีะทำาเช่นีนีี�  .   .   .  เวลา 

มีค่าเห่ล่านัี�นีเมื�อปร์ะจีักัษ์์พยานีของท่านี 
ร์ุง่เร์อืงจีะเปลี�ยนีเป็นีความทร์งจีำาอีกัคร์ั �ง 

ผ่านีกัาร์สวดอ้อนีวอนีและกัาร์อดอาห่าร์  
ข้าพเจี้าร์บัร์องกัับท่านีวา่ท่านีจีะร์่สึ้กั 
ถึงความปลอดภัียและความอบอุ่นี 

ของพร์ะกัิตติคุณของพร์ะเยซ็ ่
คร์สิต์อีกัคร์ั �ง” 1 

  ทา่นีจีะทำาอะไร์ไดบ้า้งเพื�อจีดจีำา 
ปร์ะสบกัาร์ณ์ทางวญิ่ญ่าณในีอดตีที� 
ทา่นีเคยมีไดด้ขีึ �นี?

 3   นีีไฟ 1–7 

 การสนทึนา
  มีีวธีิใดือีกบั�างทีำ�เรืาจิะไมี�ลืมี
ปัรืะสุบัการืณ์ทำางวญิญาณ  
“ทีำ�ลืมีไมี�ลง” ในชีวติเรืา?

  ทำ�านเคยู่มีีปัรืะสุบัการืณ์

ทำางวญิญาณอะไรืบั�าง? ทำ�าน

อาจิจิะจิดืไว� ทำ�านอาจิจิะแบั�ง

ปัันกบััครือบัครัืวเช�นกนั

 ภา
พ

ปั
รืะ

กอ
บั

โดื
ยู่ 

เอ
มีลี

 เดื
วสุ

 7–13 กนัยู่ายู่น

 อ้างองิ
    1.   โร์นัีลด ์เอ. ร์าสแบนีด,์  

“เกัร์งวา่ทา่นีจีะลมื,” เลียีโฮนา,  
พ.ย. 2016, 114.



38 เลียู่โฮนา

         กั่อนีกัาร์ปฏิบัิตศิาสนีกิัจี
ของพร์ะผ่ช่้วยให่ร้์อด
ในีบร์ร์ดาชาวนีีไฟห่ลงั

จีากักัาร์ฟื�นีคนืีพร์ะชนีม์
ของพร์ะองค ์ชาวนีีไฟ
ไดย้นิีสุร์เสียงของพร์ะบดิา
บนีสวร์ร์คท์ร์งแนีะนีำาพร์ะ
เยซ็ค่ร์สิตว์า่เป็นี “บตุร์ที�ร์กัั
ของเร์า, ผ่ท้ี�เร์าพอใจีมากั”  
( 3   นีีไฟ 11:7 ) ปร์ะสบกัาร์ณ์
ของชาวนีีไฟสอนีเร์าไดม้ากั
เกัี�ยวกัับวธิทีี�เร์าจีะไดย้นิี
สุร์เสียงของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้
ผา่นีพร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ� ในี
ชีวติเร์า            

 ไปพระวหิาร
  ชาวนีีไฟไปร์วมกันัี
ร์อบพร์ะวหิ่าร์ในี

แผน่ีดนิีอดุมมั�งคั�ง  
(ด ่ 3 นีีไฟ 11:1 ) 
กัาร์อย่่ ในีสถานีที�
ศักัดิ�สิทธิ�นัี�นีทำาให่้
พวกัเขามีโอกัาส
ไดย้นิีสุร์เสียงของ

พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้
  เร์าจีะเตร์ยีมเขา้
พร์ะวหิ่าร์และ

ไดย้นิีสุร์เสียงพร์ะ
ผ่เ้ป็นีเจีา้ผา่นีพร์ะ
วญิ่ญ่าณไดอ้ยา่งไร์?

 การสนทึนา
  โดืยู่เอาใจิใสุ�มีากข้�นและ
ปัรืารืถึนาจิะเข�าใจิ ชาวนีไฟิจ้ิง
ไดื�ยู่นิพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคท์ำรืง
แนะนำาพรืะบุัตรืของพรืะองค์
ต�อพวกเขาในทีำ�สุุดื

  ทำ�านจิะจิดืจิ�อมีากข้�นกบัั
การืแสุวงหาการืทำรืงนำาทำาง
วญิญาณในชีวติทำ�านไดื�
อยู่�างไรื?
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 เง่�ยหูฟัิง
  ห่ลงัจีากัชาวนีีไฟ
ไดย้นิีเสียงคร์ั �งที�

สาม พวกัเขา  
“เงี�ยห่ฟ่ัง” (ด ่
 3 นีีไฟ 11:5 )  

พวกัเขาถอ่มตนี
และเต็มใจีฟัง

  เร์าจีะถอ่มตนีเพื�อ
ให่้ ไดย้นิีสุร์เสียง

ของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้
ผา่นีพร์ะวญิ่ญ่าณ

ไดอ้ยา่งไร์?

เราจะได้ยนิส่รเส่ยงข้อง 
พระผูู้้เป็นเจ้าได้อย�างไร?

 รู้สึกถ้งึพลังั
  ตอนีแร์กัชาวนีีไฟ
ไดย้นิี “เสียงเบา”  

แต ่“ห่าเขา้ใจีเสียง 
(นัี�นี) ไม”่  

( 3 นีีไฟ 11:3 )  
เสียงนีี�  

“เสียดแทงคนีที�
ไดย้นิีจีนีถงึกัลางใจี”  

( 3 นีีไฟ 11:3 )
  เร์าจีะร์่สึ้กัถงึพลงั
ของ “เสียงเบาๆ” 
ของพร์ะวญิ่ญ่าณ

ไดอ้ยา่งไร์? (ด่
  1   พงศ์กัษั์ตร์ยิ ์

19:11–12 ) 

 หันไปทึางต้นเส่ยง
  ทนัีททีี�ชาวนีีไฟ

เงี�ยห่ฟ่ัง พวกัเขา  
“เพง่มองดไ่ปทาง
ฟ้าสวร์ร์ค,์ ซึ็�งมี

เสียงดงัมาจีากัที�นัี�นี”  
และ “เขา้ใจีเสียงที�

พวกัเขาไดย้นิี”  
( 3 นีีไฟ 11:5–6 )

 3   นีีไฟ 8–11 
 14–20 กนัยู่ายู่น
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 การสนทึนา
  ฉันัจิะให�เกียู่รืติ
พนัธสุญัญาของฉันั
กบััพรืะผ่ �เป็ันเจิ�าไดื�ดีืยู่ิ�งข้�น
อยู่�างไรื? ฉันัจิะเป็ัน “เกลือ
ของแผ�นดิืนโลก” และเป็ันพรื
แก�คนรือบัข�างไดื�อยู่�างไรื?

 “ดืงัเช�น ‘เกลือแห�งโลก’  
เรืาเป็ัน ‘ความีสุว�างของ
โลก’ ดื�วยู่ และเรืาจิะปิัดืบังั
ความีสุว�างนั�นไมี�ไดื�  
(ด่ื  มีทัำธิว 5:13–16 )”
   ประธานดลััลันิ เอชุ. โอ๊คส์,  
ทึ่�ปรึกษ์าทึ่�หนึ�งในฝ่� าย
ประธานสูงส่ด,  
“การกลับััใจแลัะการ
เปลั่�ยนแปลัง,”  
 เลียีโฮนา ,  
พ.ค. 2003, 48.

ฉัันจะเป็นเกลัอ่ข้อง 
แผู้�นดนิโลักได้อย�างไร? 3   นีีไฟ 12–16 

“เรืาให�แก�เจิ�าเพื�อเป็ัน เกลัอ่ข้อง

แผู้�นดนิโลัก;  แต�หากเกลือจิะ  

 หมดรส  โลกจิะเคม็ีไดื�ดื�วยู่ 

สิุ�งใดื? นบััจิากนั�นเกลือจิะ  

 ไม�มป่ระโยชุน์เลัย,   

มีีแต�จิะเอาไปัทิำ�งเสีุยู่และถึก่

เหยู่ยีู่บัยู่ ำ�าไว�ใต�เทำ�ามีนุษยู่”์  

( 3   นีไฟิ 12:13 ;  

เน�นตวัเอน)
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 21–27 กนัยู่ายู่น

 เกลัอ่ข้องแผู้�นดนิโลัก:   
เมื�อเร์าทำาพนัีธสัญ่ญ่ากับั

พร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์เร์า
สัญ่ญ่าจีะเตร์ยีม

โลกัให่พ้ร์อ้ม
ร์บักัาร์เสด็จีมา
คร์ั �งที�สองของ

พร์ะองค ์ 
(ด ่ ห่ลกััคำาสอนี

และพนัีธสัญ่ญ่า  
34:5–7)

 หมดรส:  เร์าตอ้งเป็นี  
“แสงสวา่งตอ่โลกั” และ

ช่วยให่ผ้่อ้ื�นีมาห่าพร์ะคร์สิต ์ 
ห่ากัเร์าละเลยไมท่ำาเช่นีนัี�นี  
เร์าจีะกัลายเป็นี “ดงัเกัลอืที�
ห่มดร์ส” ( ห่ลกััคำาสอนีและ

พนัีธสัญ่ญ่า 103:9–10 )

         ภี ายใตก้ัฎของ
โมเสส เนืี�อตอ้ง
ทาเกัลอืกัอ่นีจีะ

ใช้เป็นีเคร์ื�องถวาย (ด ่ 
 เลวนิีีต ิ2:13 ) เห่มอืนีเนืี�อที�
ทาเกัลอืกัอ่นีนีำาไปถวาย เร์า
สามาร์ถช่วยเตร์ยีมโลกัให่้
พร์อ้มร์บัพร์ะเจีา้โดยเป็นี  
“เกัลอืของแผน่ีดนิีโลกั”  
( 3 นีีไฟ 12:13 )           

 ไม�มป่ระโยชุน์เลัย:  เกัลอื
ที�ห่มดร์สย่อมไม่มปีร์ะโยชน์ี  

เร์าเป็นีเกัลอืของแผ่นีดนิี
โลกัเมื�อเร์า “ยนืีเป็นีพยานี
เกัี�ยวกับัพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ทกุั
เวลาและในีทกุัสิ�ง, และในี

ทกุัแห่ง่ที� [เร์า] อย่”่  
(  โมไซ็ยาห่ ์18:9 )
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สม่ดบัันทึกึการประชุ่มใหญ่�ข้องฉััน

 “เรืาไมี�ไดื�มีาพรืะวหิารื 
เพื�อหลบัซ�อนหรืือหนี 
จิากความีชั�วรื�ายู่ของโลก 
 แต�เรามาพระวหิารเพ่�อ 
เอาชุนะโลักแห�งความ 
ชัุ�วร้าย”  

   เอล็ัเดอร์เดวดิ   เอ. เบัดนาร์แห�ง 
โควรัมอคัรสาวกสิบัสอง, “ให้สร้าง 
นิเวศน์น่�แด�นามข้องเรา,” หน้า  
86; เน้นตวัเอน

ประกาศพระวหิาร 
ใหม� 8 แห�ง

    บัาเฮียู่บัลงักา อาร์ืเจิตินา

    แทำลลาแฮสุซี ฟิลอริืดืา 
สุหรัืฐอเมีริืกา

    ลบ่่ัมีบัาชี สุาธารืณรัืฐ
ปัรืะชาธิปัไตยู่คองโก

    พิตตส์ุเบิัร์ืก เพนซิลเวเนียู่ 
สุหรัืฐอเมีริืกา

    เบันินซิตี�  ไนจีิเรีืยู่

    ซีรืาคิวส์ุ ยู่ท่ำาห์ 
สุหรัืฐอเมีริืกา

    ด่ืไบั สุหรัืฐอาหรัืบั 
เอมิีเรืตส์ุ

    เซี�ยู่งไฮ� สุาธารืณรัืฐ
ปัรืะชาชนจีิน  

    •    เอล็เดือร์ืนีล แอล. แอนเดือร์ืเซ็นกล�าวว�า “เรืา
สุามีารืถึ ‘ไดื�ยู่นิพรืะองค’์ เพรืาะพรืแห�งการืชดืใช�
อนัหาใดืเทีำยู่บัไดื�ของพรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดื  .   .   .  ศรัืทำธา  
การืเชื�อฟัิง ความีอ�อนน�อมีถึ�อมีตน และเจิตนา
แทำ�จิริืงเปิัดืหน�าต�างสุวรืรืค”์ (“ความีทำรืงจิำาสุำาคญั
ทำางวญิญาณ,” หน�า 21)

•  เอล็เดือร์ืเควนทิำน แอล. คุกเตือนเรืาว�า “การืเปิัดืเผยู่
สุ�วนตวัมีีให�ทุำกคนทีำ�แสุวงหาการืนำาทำางจิากพรืะเจิ�า
อยู่�างนอบัน�อมี” และทำ�านแบั�งปัันหลกัธรืรืมีสุามี
ปัรืะการืทีำ�ช�วยู่ให�เรืาเตรีืยู่มีตวัไดื�ดีืข้�นสุำาหรัืบัการื
เปิัดืเผยู่ (ด่ื “พรืจิากการืเปิัดืเผยู่ต�อเนื�องต�อศาสุดืา
พยู่ากรืณ์และการืเปิัดืเผยู่สุ�วนตวัเพื�อนำาทำางชีวติเรืา,” 
หน�า 98–99)

•  เอล็เดือร์ืริืคาร์ืโดื พี. ฮิเมีเนซกล�าวว�า “แมี�หลายู่คน
จิะเชื�อ ใน พรืะเยู่ซ่คริืสุตจ์ิริืงๆ แต�ค ำาถึามีสุำาคญัคือ
เรืา เชื�อ พรืะองคแ์ละ เชื�อ สิุ�งทีำ�พรืะองคท์ำรืงสุอนเรืา
และขอให�เรืาทำำาหรืือไมี�” (“พบัทีำ�พกัพิงจิากมีรืสุุมี
ชีวติ,” หน�า 102)

  ทำ�านสุรุืปัการืปัรืะชุมีใหญ�
ทำั�วโลกทีำ�มีีค ำาปัรืาศรัืยู่
มีากกว�า 25 เรืื�องอยู่�างไรื?  
ในคำาปัรืาศรัืยู่ปิัดืการื
ปัรืะชุมีของทำ�าน ปัรืะธาน
รัืสุเซลล ์เอม็ี. เนลสุนักล�าว
ปิัดืดื�วยู่ “ปัรืะกาศิตสุองคำา
จิากสุวรืรืค:์ ‘ฟัิงพรืะองค’์ 
 .   .   .  เรืาสุวดือ�อนวอนขอให�
ทำ�านตั�งต�นใหมี�ทีำ�จิะ ตั�งใจ   
ในการืฟัิง สุดืบััฟัิง และ
เอาใจิใสุ�พรืะวจินะของพรืะ
ผ่ �ช�วยู่ให�รือดื” (“ก�าวไปัข�าง
หน�าดื�วยู่ศรื�ัทำธา,” หน�า 114)

  ด่ืหรืืออ�านคำาปัรืาศรัืยู่
ของทำ�านและคำาปัรืาศรัืยู่
ของผ่ �พด่ืต�อไปันี�ขณะทำ�าน
พยู่ายู่ามีอยู่�างต�อเนื�องทีำ�จิะ
เชื�อเชิญและรัืบัร่ื�การืเปิัดืเผยู่

เรา “ฟัิงพระองค์” อย�างไร?
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การประชุุมใหญ่่สามญั่ เมษายนปี 2020

 หมีายู่เลขหน�าทำั�งหมีดืมีาจิาก เลีย์โฮนา   
พฤษภาคมี 2020 มีีให�ทำางออนไลนที์ำ�  
liahona .ChurchofJesusChrist .org

   เรืาอาจิถึ่กล�อมีรือบัดื�วยู่อคติทำางวฒันธรืรืมีและ
ข�าวสุารื “ฉันัมีาก�อน” แต�ซิสุเตอร์ืจีิน บีั. บิัง
แฮมีสุอนว�าชายู่และหญิงต�องพรื�อมีทีำ�จิะทำำาตามี
แบับัแผนแห�งสุวรืรืคข์องการืทำำางานดื�วยู่กนัใน
ความีเป็ันหน้�งเดีืยู่ว:

  “สุตรีืมีีของปัรืะทำานเฉัพาะตวัทีำ�สุ่งสุ�งและมีีหน�า
ทีำ�รัืบัผดิืชอบัทีำ�เป็ันเอกลกัษณ์เฉัพาะตวั แต�สิุ�งเหล�า
นั�นไมี�ไดื�สุำาคญัมีาก—หรืือน�อยู่—ไปักว�าของ
ปัรืะทำานและหน�าทีำ�รัืบัผดิืชอบัของผ่ �ชายู่ ทุำกคนมีี
จุิดืปัรืะสุงคแ์ละจิำาเป็ันต�อการืทำำาให�แผนอนัสุ่งสุ�ง
ของพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคเ์กิดืข้�นเพื�อมีอบัโอกาสุทีำ�ดีื
ทีำ�สุุดืให�บุัตรืธิดืาแต�ละคนของพรืะองคที์ำ�จิะบัรืรืลุ
ศกัยู่ภาพแห�งสุวรืรืคข์องตน” (ด่ื “เป็ันหน้�งเดีืยู่วกนั
ในการืทำำางานของพรืะผ่ �เป็ันเจิ�าให�สุำาเร็ืจิ,” หน�า 63)

  เรืาพรื�อมีทีำ�จิะให�คุณค�ากนัในฐานะหุ�นสุ�วนคน
สุำาคญัในงานแห�งความีรือดืหรืือไมี�?

  โดย ลัอเร็น โซิก ่โบัห์มนั
  เพรืาะเรืาอยู่่�ในโอมีาน ดิืฉันัและสุามีี
จ้ิงรีืบัสุ�งล่กเข�านอนเพื�อทีำ�เรืาจิะไดื�ด่ื
การืปัรืะชุมีใหญ�ภาคเช�าจิากอีกซีก
โลกหน้�ง เรืานบััถึอยู่หลงัมีาหลายู่วนั
จินการืปัรืะชุมีใหญ�มีาถ้ึง ดื�วยู่ความี
ปัรืารืถึนาทีำ�จิะไดื�รัืบัการืนำาทำางและ
สุนัติสุุขซ้�งเรืาร่ื�ว�าจิะมีาจิากพรืะบิัดืา
บันสุวรืรืคผ์�านศาสุดืาพยู่ากรืณ์และ
สุานุศิษยู่ข์องพรืะองค์

  ซิสุเตอร์ืจิอยู่ ดีื. โจินส์ุบัอกเรืาว�า
พรืะเจิ�าทำรืงรัืกความีพยู่ายู่ามี แล�ว
ดิืฉันัเตม็ีใจิใช�ความีพยู่ายู่ามีมีากเพียู่ง
ใดืทีำ�จิะทำำาตามีแบับัอยู่�างของพรืะองค?์

  ปัรืะธานเฮนรีืยู่ ์บีั. อายู่ริืงกถ์ึามี
ว�าเรืาจิะมีีบัทำบัาทำอยู่�างไรืในช�วงหวั
เลี�ยู่วหวัต�อนี� ในปัรืะวติัศาสุตร์ื

  ซิสุเตอร์ืบัอนนี� เอช. คอร์ืดือนและ
เอล็เดือร์ืเจิฟิฟิรีืยู่ ์อาร์ื. ฮอลแลนดื์
ขอให�เรืาพิจิารืณาวธีิทีำ�เรืาจิะสุ�อง
แสุงสุว�างของเรืาออกไปัอยู่�างมีีจุิดื
ปัรืะสุงค์

  ดิืฉันัร่ื�ว�าดิืฉันัต�องการืมีากเพียู่ง
ใดืทีำ�จิะมีีสุ�วนในคุณความีดีืทีำ�พรืะเจิ�า
ทำรืงทำำาให�รุืดืหน�าไปัอยู่�างรืวดืเร็ืว  
การืปัรืะชุมีใหญ�สุรื�างแรืงบันัดืาลใจิ
ให�ดิืฉันัพยู่ายู่ามีใหมี�อีกครัื� งเพื�อช�วยู่
ล่กๆ ในเรืื�องพฒันาการืสุ�วนบุัคคล  
เพื�อพยู่ายู่ามีเป็ันเพื�อนทีำ�เอาใจิใสุ�
และเป็ันเพื�อนแทำ�ทำางวญิญาณมีาก
ข้�น เพื�อทำำางานปัรืะวติัครือบัครัืวเช�น
การืกรือกข�อมี่ล และมีองหาโอกาสุ
ใหมี�ทีำ�สุรื�างสุรืรืคใ์นการืรัืบัใช�พรืะ
ผ่ �เป็ันเจิ�าโดืยู่รัืบัใช�บุัตรืธิดืาของ
พรืะองค์

 “เรืาช�วยู่ไดื� เรืาสุามีารืถึ
ตั�งใจิสุ�องแสุงสุว�างของ
เรืาเพื�อให�ผ่ �อื�นมีองเห็น  
เรืาเอ�ยู่คำาเชื�อเชิญไดื� เรืา
สุามีารืถึรื�วมีเดิืนทำางกบัั
คนทีำ�กำาลงัมุี�งหน�าไปัหา
พรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดื  
ไมี�ว�าจิะลงัเลเพียู่งใดื  
เรืาสุามีารืถึรืวบัรืวมี
อิสุรืาเอลไดื�”

   บัอนน่� เอชุ. คอร์ดอน, ประธาน
เยาวชุนหญ่งิสามญั่, “เพ่�อพวก
เข้าจะเห็น,” หน้า 80
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ของปร์ะทานี
ของห่ญ่งิและ

ชาย

ฉัันต้องการเป็น 
ส�วนหนึ�งข้องสิ�งน่�!
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ดจิทิึลััเทึ�านั�น

      สำาหรับัผูู้้สอนศาสนาทึ่�มปั่ญ่หา
ส่ข้ภาพจติ

      ดฉัิันเลัอ่กทึ่�จะอยู� ต�อไปน่�เป็นวธ่ิทึ่�
ทึ�านสามารถ้ชุ�วยให้คนบัางคนอยู�ต�อ
เชุ�นกนั
   โดืยู่ แชนเทำลล ์เอเวอรีืยู่์

       ดฉัิันยอมรับัในทึ่�ส่ดว�าดฉัิันเป็นโรค
ซึิมเศร้า พระเยซูิคริสต์ทึรงชุ�วยดฉัิัน
ออกจากความมด่
   โดืยู่ นีไฟิ ทำงักาลิน

คนหน่�มสาว

 รื ะหว�างการืเดิืนทำางของเรืาบันโลกนี�  บัางช�วงพวกเรืาสุ�วนใหญ�จิะปัรืะสุบั
ภาวะหมีดืไฟิจิากความีเครีืยู่ดื ภาวะต้งเครีืยู่ดืจิากความีวติกกงัวล ภาวะ
หดืห่�ของความีเศรื�าเสีุยู่ใจิ หรืือแมี�กรืะทำั�ง (เหมืีอนกรืณีของดิืฉันั) ภาวะ

หมี�นหมีองของโรืคซ้มีเศรื�า ความีร่ื�สุ้กเหล�านี� เกิดืข้�นกบััเรืาหลายู่คนรืะหว�างทำาง
ไปัถ้ึงเนินเขาเขียู่วขจีิและแสุงตะวนั และจิะทำำาให�เรืาร่ื�สุ้กสิุ�นหวงัไดื�ง�ายู่

  ปัญ่หาส่ข้ภาพจติเกดิข้ึ�นได้ในเวลัาทึ่�ทึ�านแทึบัไม�คาดคดิ  เมืี�อทำ�านกำาลงัรัืบัใช�
งานเผยู่แผ�และสุนใจิคนอื�นมีากจินทำ�านลืมีตนเอง เมืี�อทำ�านมีีล่กน�อยู่และร่ื�สุ้ก
เหมืีอนทำ�านควรืเป็ันคนมีีความีสุุขทีำ�สุุดืในโลก แต�กลบััไมี�มีีความีสุุข เมืี�อทำ�านสุ่ญ
เสีุยู่คนทีำ�ทำ�านรัืกและแทำบัน้กภาพชีวติทีำ�ไมี�มีีพวกเขาไมี�ออก หรืือแมี�กรืะทำั�งเมืี�อ
ทุำกอยู่�างด่ืเหมืีอนจิะรืาบัรืื�น แต�ทำ�านมีีความีร่ื�สุ้กปัรืะดืงัเข�ามีาว�าทำ�านไมี�ไดื�ร่ื�สุ้กดีื

  นี�เป็ันช�วงเวลาทีำ�เรืาต�องเติมีชีวติเรืาดื�วยู่ความีสุงบัสุุขจิากความีรัืกทีำ�ไมี�มีีวนัสิุ�น
สุุดืของพรืะเยู่ซ่คริืสุต ์ พระผูู้้ชุ�วยให้รอดข้องเราทึรงอยู�ทึ่�นั�นเสมอ  แมี�เมืี�อเรืาร่ื�สุ้ก
ถึ่กทำอดืทิำ�งหรืือหมีดืหวงั พรืะองคท์ำรืงร่ื�สุ้กถ้ึงความีเจิบ็ัปัวดืของทำ�านและทำรืงร่ื�
วธีิช�วยู่

  อย�ากลัวัทึ่�จะข้อความชุ�วยเหลัอ่  แผนสุ�วนหน้�งของพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคคื์อรัืก
และด่ืแลกนั (ด่ื  โมีไซยู่าห์ 1818:2121 ) และหมีวดืนี�ของเดืือนนี� เกี�ยู่วข�องกบัั— การ
เอาชุนะปัญ่หาส่ข้ภาพจติโดยข้อความชุ�วยเหลัอ่  จิากผ่ �อื�น โดืยู่เฉัพาะอยู่�างยู่ิ�งจิาก
พรืะผ่ �ช�วยู่ให�รือดื

  ทำ�านเป็ันทีำ�รัืก
  จิากคนทีำ�สุ่�ไมี�ถึอยู่และพยู่ายู่ามีต�อไปั
  เอมิีเลียู่ บัรัืนดื์

พระผูู้้ชุ�วยให้รอดทึรงทึราบัความเจบ็ัปวดข้องทึ�าน ในหมวดน่�

    44   แนวทึาง 3 ข้ั�นตอนในการ
รักษ์าส่ข้ภาพจติข้องทึ�าน
   โดืยู่ ไมีเคิล การ์ืดืเนอร์ื

 แบั�งปันเร่�องราวข้องทึ�าน
  ทำ�านมีีปัรืะสุบัการืณ์ทีำ�อยู่ากแบั�งปัันหรืือไมี�? หรืือทำ�านต�องการืเห็นบัทำความีเกี�ยู่วกบััหวัข�อ
ใดืหวัข�อหน้�งหรืือไมี�? หากต�องการื เรืาอยู่ากฟัิงเรืื�องรืาวจิากทำ�าน! ทำ�านสุามีารืถึสุ�งบัทำความี
หรืือคำาติชมีของทำ�านมีาไดื�ทีำ�   liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  

หาบัทำความีเหล�านี�และบัทำความีอื�น:

•  ทีำ� liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  ใน YA Weekly (ใต�หมีวดืคนหนุ�มีสุาวใน

คลงัค�นคว�าพรืะกิตติคุณ)   ภา
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คนหน่�มสาว

แนวทำาง  ขั�นตอน 
ในการืรัืกษา  
 ส่ข้ภาพจติ   

ของทำ�าน
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       โดย ดร.ไมเคลิั การ์ดเนอร์
  ศน่ยู่ใ์ห�ค ำาปัร้ืกษาครือบัครัืว

      ใ 
นฐานะผ่ �ให�ค ำาปัร้ืกษาเรืื�องสุุขภาพจิิตทีำ�มีีปัรืะสุบัการืณ์ 3030 ปีั  
ผมีมีกัปัรืะหลาดืใจิกบััความีสุามีารืถึของคนเรืาในการืเผชิญ
และเอาชนะความีทำ�าทำายู่ เรืาอยู่่�ในช�วงเวลาทีำ�ยู่าก ความีเครีืยู่ดื  
ภาวะซ้มีเศรื�า และความีวติกกงัวลคืบัคลานเข�ามีาในชีวติเรืาไดื�
บั�อยู่ครัื� ง โดืยู่เฉัพาะอยู่�างยู่ิ�งในช�วงชีวติทีำ�ไมี�แน�นอน เช�นช�วง

วยัู่หนุ�มีสุาว ความียู่ากเหล�านี�บัางครัื� งทำำาให�เรืาสุบััสุนและสุงสุยัู่ความี
สุามีารืถึของเรืาในการืรัืบัมืีอและเดิืนหน�าต�อไปั

  แต�ผมีไดื�เรีืยู่นร่ื�ว�าเมืี�อเรืาใช�เวลาด่ืแลสุุขภาพจิิตของเรืา เรืาจิะมีีความี
เข�มีแขง็และความียู่ดืืหยูุ่�นมีากข้�นขณะเผชิญความีทำ�าทำายู่ มีีหลายู่สิุ�งทีำ�
เรืาทำำาเองไดื�เพื�อเพิ�มีพลงัความีสุามีารืถึทำางจิิตให�เรืาหาหนทำางจิดัืการืกบัั
อุปัสุรืรืคไดื�ดีืข้�น (และมีีความีสุุขกบััช�วงเวลาดีืๆ ดื�วยู่!) ต�อไปันี� เป็ันเพียู่ง
สุามีดื�านทีำ�ต�องเน�นเพื�อจิะช�วยู่ทำ�านรัืกษาสุุขภาพจิิตและสุุขภาพอารืมีณ์
ให�อยู่่�ในสุภาพดีืทีำ�สุุดื

   อย�าดูแคลันพลังัข้องสิ�งเลัก็น้อยแลัะเร่ยบัง�าย 
ทึางวญิ่ญ่าณ์

  สิุ�งเลก็น�อยู่ทำางวญิญาณเหล�านั�นทีำ�ทำ�านทำำาไดื�ทุำกวนัเพื�อเข�าใกล�พรืะ
บิัดืาบันสุวรืรืคม์ีากข้�นจิะให�พลงัทำางวญิญาณในการืช�วยู่ทำ�านรัืกษา
สุุขภาพจิิตมีากกว�าทีำ�ทำ�านคิดื (ด่ื  แอลมีา 3737:66–77 ) นิสุยัู่ทำางวญิญาณไมี�
จิำาเป็ันต�องทำำาให�ความีทำ�าทำายู่ของเรืาหายู่ไปั แต�ทำำาให�เรืามีีความีเข�มีแขง็  
ความีชดัืเจินทำางใจิ มุีมีมีองนิรัืนดืร์ื ความีหวงั และความีกล�าทีำ�จิะเดิืน
หน�าต�อไปั

  ผมีบัอกคนไข�บั�อยู่ๆ ให�ทำำา “ทุำกวนัจินเป็ันนิสุยัู่” นี�รืวมีถ้ึงการืสุวดื
อ�อนวอนอยู่�างมีีความีหมีายู่ทุำกวนั การืศ้กษาพรืะคมัีภีร์ืทุำกวนั การืรัืบั
ใช�ในการืเรีืยู่กหรืือความีรัืบัผดิืชอบัต�างๆ ในศาสุนจิกัรืของเรืา การืไปั
โบัสุถึทุ์ำกสุปััดืาห์และไปัพรืะวหิารืบั�อยู่ๆ และการืพยู่ายู่ามีทำำาตามีการื 
กรืะตุ�นเตือนของพรืะวญิญาณบัริืสุุทำธิ�

  ผมีเคยู่เห็นการืปัฏิิบัติัเลก็ๆ น�อยู่ๆ และเรีืยู่บัง�ายู่ทำางวญิญาณเหล�านี�
เปัลี�ยู่นความีสุามีารืถึในการืรัืบัมืีอและเอาชนะความีทำ�าทำายู่ของคนเรืา
ไดื�อยู่�างล้กซ้� ง เมืี�อคนไข�ของผมียู่อมีทำำานิสุยัู่ทำางวญิญาณเหล�านี�อยู่�าง
สุมีำ�าเสุมีอ พวกเขาร่ื�สุ้กถ้ึงอิทำธิพลมีากข้�นจิากเดืชานุภาพของพรืะผ่ �ช�วยู่
ให�รือดืในชีวติพวกเขา ผมีเคยู่เห็นเดืชานุภาพนั�นเพิ�มีความีเข�มีแขง็ทำาง
วญิญาณและทำางจิิต ซ้� งสุ�งผลใหญ�หลวงต�อความีสุามีารืถึของพวกเขาใน
การืหาความีสุุขและจิดืจิ�อกบััสิุ�งสุำาคญัจิริืงๆ

ความีเครีืยู่ดื
 ภาวะซ้มีเศรื�า
 และความีวติก
กงัวลคืบัคลาน
เข�ามีาในชีวติเรืา
ไดื�ทุำกเมืี�อ สุามีวธีิ
ต�อไปันี�จิะช�วยู่ 
รัืกษาสุุขภาพจิิต
ของทำ�าน
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  เอล็เดือร์ืเดืวดิื เอ. เบัดืนาร์ืแห�งโควรัืมีอคัรืสุาวกสิุบั
สุองเป็ันพยู่านถ้ึงสิุ�งนี� โดืยู่กล�าวว�า “แบับัแผนทำางวญิญาณ
ของสิุ�งเลก็น�อยู่และเรีืยู่บัง�ายู่อนัก�อให�เกิดืสิุ�งสุำาคญัยู่ิ�งจิะ
สุรื�างความีมีั�นคงและความีแน�วแน� ความีภกัดีืทีำ�ล้กซ้� งข้�น  
และการืเปัลี�ยู่นใจิเลื�อมีใสุพรืะเจิ�าพรืะเยู่ซ่คริืสุตแ์ละพรืะ
กิตติคุณของพรืะองคส์ุมีบ่ัรืณ์มีากอยู่�างเตม็ีทีำ�มีากข้�น” 11 

  อยู่�ายู่อมีให�ความีร่ื�สุ้กไมี�ดีืพอหรืือความีไมี�มีั�นใจิขดัื
ขวางทำ�านไมี�ให�ทำำาสิุ�งเลก็น�อยู่ทำางวญิญาณเหล�านี�ดื�วยู่
เจิตนาแทำ�จิริืง (ด่ื  โมีโรืไน 1010:44 ) ถึ�าทำ�านเชื�อ หรืือแมี�มีีเพียู่ง
ความีปัรืารืถึนาจิะเชื�อ (ด่ื  แอลมีา 3232:2727 ) นิสุยัู่ทำางวญิญาณ
เหล�านี�สุามีารืถึให�ความีเข�มีแขง็ การืเยู่ยีู่วยู่า สุนัติสุุข และ
ความีหวงัแก�ทำ�านไดื�           

การืด่ืแลตวัเองเริื�มีจิากการืมีีสุติรัืบั
ร่ื�ความีต�องการืของทำ�านเองและร่ื�
ว�าทำ�านให�ไดื�มีากเทำ�าใดื

 จำาไว้ว�าต้องฝึ่กดูแลัตวัเอง
  เรืาทุำกคนเคยู่ไดื�ยู่นิหลกัธรืรืมีพรืะกิตติคุณของการื

พ้�งพาตนเอง สุ�วนใหญ�เรืาพด่ืเรืื�องนี� ในกรืณีทีำ�เกี�ยู่วข�องกบัั
ความีจิำาเป็ันทำางการืเงินหรืือทำางโลก แต�สุ�วนสุำาคญัทีำ�สุุดื
สุ�วนหน้�งของแนวคิดืนี� คือการืพ้�งพาตนเองทำางอารืมีณ์— 
การืด่ืแลตวัเอง—ซ้�งสุำาคญัยู่ิ�งต�อการืรัืกษาสุุขภาพจิิต
ของเรืา

  มีากเทำ�าทีำ�เรืาทำำาเพื�อผ่ �อื�น เหตุใดืพวกเรืาจิำานวนมีากจ้ิง
จิดัืสุรืรืเวลาให�ตวัเรืาเองไดื�ยู่าก? บัางครัื� งผมีคิดืว�าแนวคิดื
เรืื�องการืใช�เวลากบััตวัเรืาเองคล�ายู่จิะเห็นแก�ตวัหรืือ
เหมืีอนเสีุยู่เวลาเปัล�า แต�นั�นไมี�จิริืงเลยู่! การืด่ืแลตวัเอง
ไมี�ใช�ความีเห็นแก�ตวั! ถึ�าเรืาไมี�ด่ืแลตวัเอง เรืาจิะมีีสิุ�งใดื
เหลือไว�แบั�งปัันกบััผ่ �อื�นไดื�อยู่�างไรื?
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  การืด่ืแลตวัเองเริื�มีจิากการืมีีสุติรัืบัร่ื�ความีต�องการื
ของทำ�านเองและร่ื�ว�าทำ�านให�ไดื�มีากเทำ�าใดื การืรัืบัร่ื�  
เข�าใจิ และยู่อมีรัืบัอารืมีณ์ทีำ�ทำ�านร่ื�สุ้กสุำาคญัต�อการื
ค�นพบัสิุ�งทีำ�ทำ�านต�องการื ต�อไปันี� เป็ันแนวปัฏิิบัติับัาง
ปัรืะการืของการืด่ืแลตวัเองซ้�งสุามีารืถึเติมีเตม็ีความี
ต�องการืทำางอารืมีณ์และทำางจิิตของทำ�านไดื�บั�างพอ
สุมีควรื:

    •    ด่ืแลรื�างกายู่ของทำ�านโดืยู่รัืบัปัรืะทำานอาหารืทีำ�มีี
ปัรืะโยู่ชน ์นอนหลบััให�เพียู่งพอ และออกกำาลงั
กายู่เป็ันปัรืะจิำา

    •    พฒันาความีสุมัีพนัธ์กบััคนทีำ�ทำ�านสุามีารืถึพด่ื
คุยู่และบัอกทำั�งความีกงัวลและความีสุุขของ
ทำ�านกบััพวกเขาไดื�

    •    หาความีบันัเทิำง งานอดิืเรืก และกิจิกรืรืมีดีืๆ ทีำ�
ทำ ำาให�ทำ�านเกิดืปีัติและร่ื�สุ้กปัรืะสุบัความีสุำาเร็ืจิ

    •    จิดืบันัท้ำกสุ�วนตวัเพื�อช�วยู่ทำ�านแสุดืงความีร่ื�สุ้ก
และจิดัืรืะเบีัยู่บัความีคิดื

    •    ใช�เวลานอกบั�าน
    •    กำาหนดืขอบัเขตทีำ�ดีืต�อสุุขภาพและปัฏิิเสุธเมืี�อ

ทำ�านมีีเรืื�องทำำามีากอยู่่�แล�ว
    •    ฝ้ึกความีสุำาน้กคุณ ความีสุำาน้กคุณช�วยู่เรืาหลีก

เลี�ยู่งความีร่ื�สุ้กสุงสุารืตวัเองหรืือโทำษคนอื�นทีำ�
เรืาไมี�มีีความีสุุข ลองจิดืสุามีสิุ�งทีำ�ทำ�านสุำาน้กคุณ
เมืี�อสิุ�นวนัแต�ละวนั

    •    เปัลี�ยู่นความีคิดืในแง�ลบัและการืพด่ืถ้ึงตวัเอง
ในแง�ลบัเป็ันคิดืบัวกและพด่ืบัวก

    •    จิ ำาไว�ว�าทำ�านเป็ันใครื—ทำ�านเป็ันบุัตรืของ
พรืะบิัดืาพรืะมีารืดืาบันสุวรืรืค ์คนมีากมีายู่
ในสุวรืรืคแ์ละบันแผ�นดิืนโลกรัืกทำ�านและ
สุนบััสุนุนทำ�าน

    •    ใช�เวลากบััสืุ�อสุงัคมีให�น�อยู่ลง (หรืือหลีกเลี�ยู่ง
สืุ�อสุงัคมี)

    •    ให�อภยัู่ตนเองและผ่ �อื�น การือาฆ่าตพยู่าบัาทำ
หรืือฝัึงใจิกบััความีผดิืพลาดืในอดีืตเพิ�มีภารืะทีำ�
ไมี�จิ ำาเป็ันบันบั�าของทำ�าน  



48 เลียู่โฮนา

 จงถ้�อมตนแลัะข้อความชุ�วยเหลัอ่
  เรืาทำั�งหลายู่ไมี�ไดื�ถึ่กลิขิตไว�ให�เดิืนทำางผ�านชีวติมีรืรืตยัู่ตามี

ลำาพงั ถ้ึงแมี�ทำ�านพ้�งพาตนเองไดื� แต�การืเชื�อมีสุมัีพนัธ์กบััผ่ �อื�นกย็ู่งั
จิำาเป็ันต�อการืด่ืแลความีต�องการืทำางอารืมีณ์และทำางจิิตของทำ�าน 
เรืามีีพ�อแมี� คนอื�นๆ ในครือบัครัืว มิีตรืสุหายู่ ผ่ �นำาศาสุนจิกัรื  
และพรืะบิัดืาบันสุวรืรืค ์พรืะเยู่ซ่คริืสุต ์และพรืะวญิญาณบัริืสุุทำธิ�
นำาทำาง ชี�ทำาง และช�วยู่เรืารืะหว�างทำาง ใช�เวลาสุกัคร่ื�ทำบัทำวนเครืือ
ข�ายู่ทำางสุงัคมีปััจิจุิบันัของทำ�าน ถึามีตวัทำ�านว�า:

    •    ทำ�านมีีความีสุมัีพนัธ์อนัดีืกบััผ่ �อื�นหรืือไมี�?
    •    ทำ�านจิะใช�การืสุนบััสุนุนจิากผ่ �อื�นมีากข้�นไดื�หรืือไมี�?
    •    ทำ�านผลกัไสุผ่ �อื�นออกไปัหรืือไมี�? หรืือทำ�านสุามีารืถึขอ

ความีช�วยู่เหลือเมืี�อต�องการืไดื�หรืือไมี�?

    สุ�วนใหญ�เพื�อช�วยู่เหลือผ่ �อื�น เรืาต�องร่ื�ว�าพวกเขากำาลงัปัรืะสุบั
ปััญหาหรืือไมี� อยู่�ากลวั อยู่�าอายู่ หรืืออยู่�าลงัเลทีำ�จิะขอความีช�วยู่
เหลือเมืี�อทำ�านต�องการื ไมี�ว�าจิะเป็ันการืปัรัืบัทุำกขก์บัับัางคนเกี�ยู่ว
กบััความีวติกกงัวลของทำ�านหรืือแมี�กรืะทำั�งขอความีช�วยู่เหลือ
จิากบัางคน ทำ�านต�องอ�อนน�อมีถึ�อมีตนและกล�ายู่อมีรัืบัว�าทำ�าน
ต�องการืความีช�วยู่เหลือ แต�บั�อยู่ครัื� งพรืะบิัดืาบันสุวรืรืคท์ำรืง
อวยู่พรืเรืาผ�านผ่ �อื�นเมืี�อเรืาปัล�อยู่ให�พวกเขาเข�ามีาและยู่อมีให�
พวกเขาช�วยู่เหลือเรืา

  การืพ้�งพาตนเองทำางอารืมีณ์ทีำ�แทำ�จิริืงเริื�มีจิากการืร่ื�ขีดืจิำากดัื
ของเรืาและขอความีช�วยู่เหลือนอกตวัเพื�อเติมีช�องว�าง นอกจิาก
มิีตรืสุหายู่และครือบัครัืว ผ่ �นำาศาสุนจิกัรือาจิให�ค ำาแนะนำา การืนำา
ทำาง และความีหวงัเมืี�อทำ�านต�องการืไดื�เช�นกนั ถึ�าทำ�านอยู่ากไดื�
ปัรืะโยู่ชนจ์ิากการืปัร้ืกษาผ่ �เชี�ยู่วชาญหรืือความีช�วยู่เหลือทำางการื
แพทำยู่เ์พื�อให�สุุขภาพจิิตของทำ�านอยู่่�ในสุภาพดีื อธิการืสุามีารืถึสุ�ง
ต�อทำ�านให�นกับัำาบัดัืทีำ�มีีคุณวฒิุไดื�เช�นกนั

  ตามีทีำ�ทุำกทำ�านทำรืาบัดีื เรืามีีชีวติอยู่่�ในช�วงเวลาทำ�าทำายู่ แต�เรืา
มีีชีวติอยู่่�ในช�วงเวลาดีืทีำ�สุุดืเพรืาะพรืะกิตติคุณทีำ�ไดื�รัืบัการืฟืิ� นฟิ่
ของพรืะเยู่ซ่คริืสุตเ์ช�นกนั เรืามีีความีร่ื�เรืื�องแผนแห�งความีรือดื
และมีีเครืื�องมืีอมีากมีายู่ทีำ�จิะช�วยู่ให�เรืามีีปีัติ ความีหวงั และ
สุนัติสุุขไมี�ว�าสุภาวการืณ์ของเรืาเป็ันเช�นไรื และถึ�าเรืาใช�เครืื�อง
มืีอเหล�านั�นให�เป็ันปัรืะโยู่ชน ์เครืื�องมืีอดืงักล�าวจิะช�วยู่เรืากลบััไปั
หาพรืะบิัดืาบันสุวรืรืค ์ ◼
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ฟิินแลนดืพ์ด่ืถ้ึงปััญหาสุุขภาพจิิต
ของเธอและการืแสุดืงนำ�าใจิและ
การืเชื�อมีโยู่งกบััผ่ �อื�นไดื�ช�วยู่ให�
เธอพบัทำางออกจิากความีมืีดืมีน
ของโรืคซ้มีเศรื�าอยู่�างไรื 

  •   คนหนุ�มีสุาวอีกคนผ่ �ทีำ�เคยู่ต�อสุ่�
กบััแนวโน�มีจิะฆ่�าตวัตายู่ให�เคลด็ื
ลบัั 14 ข�อสุำาหรัืบัวธีิช�วยู่ให�ผ่ �อื�น
ตดัืสิุนใจิเลือกจิะอยู่่�ต�อไปั 

  •   คนหนุ�มีสุาวคนหน้�งจิาก
ฟิิลิปัปิันส์ุเล�าว�าเธอตรืะหนกั
และยู่อมีรัืบัว�าเธอต�อสุ่�กบััโรืค
ซ้มีเศรื�าอยู่�างไรืและวธีิทีำ�เธอพบั
ความีกล�าทีำ�จิะขอความีช�วยู่เหลือ  



‡√“ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥ ·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß¢Õß»“ π®—°√¢Õß
æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬ ¢Õª√–°“»¥â«¬§«“¡‡§“√æ«à“
°“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–
«à“§√Õ∫§√—«‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ßµàÕ·ºπ¢Õßæ√–ºŸâ √â“ß‡æ◊ËÕ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬
∑“ßπ‘√—π¥√å¢Õß∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å

¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬—™“¬·≈–À≠‘ß—‰¥â√—∫°“√ √â“ß„π√Ÿª≈—°…≥å¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·µà≈–§π‡ªìπªî¬∫ÿµ√À√◊Õªî¬∏‘¥“∑“ß«‘≠≠“≥¢Õßæ√–
∫‘¥“æ√–¡“√¥“∫π «√√§å ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È·µà≈–§π®÷ß¡’≈—°…≥–·≈–®ÿ¥
À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å ‡æ»‡ªìπ∫ÿ§≈‘°¿“æ ”§—≠¬‘Ëß¢Õß·µà≈–
∫ÿ§§≈°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ¢≥–¡’™’«‘µ¡√√µ—¬ ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫àß∫Õ°Õ—µ-
≈—°…≥å·≈–®ÿ¥ª√– ß§åπ‘√—π¥√å

„πÕ“≥“®—°√°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ∫ÿµ√·≈–∏‘¥“∑’Ë‡ªìπ«‘≠≠“≥√Ÿâ®—°
·≈–π¡— °“√æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“‡ªìπæ√–∫‘¥“π‘√—π¥√å¢Õßæ«°‡¢“·≈–¬Õ¡
√—∫·ºπ¢Õßæ√–Õß§å ´÷Ëßµ“¡·ºππ—Èπ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫
√à“ß°“¬Õ—π‡ªìπ‡π◊ÈÕÀπ—ß ·≈–‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å∑“ß‚≈°‡æ◊ËÕæ—≤π“‰ª
 Ÿà§«“¡¥’æ√âÕ¡ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥®–∫√√≈ÿ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å
¢Õßæ«°‡¢“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààß™’«‘µπ‘√—π¥√å ·ºπ·Ààß§«“¡ ÿ¢®“°æ√–-
ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¥”‡π‘πµàÕ‰ªÀ≈—ß§«“¡µ“¬
»“ πæ‘∏’·≈–æ—π∏ —≠≠“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–«‘À“√Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫·µà≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–°≈—∫‰ª¬—ß∑’Ëª√–∑—∫
¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ë§√Õ∫§√—«®–‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«™—Ë«π‘√—π¥√å

æ√–∫—≠≠—µ‘¢âÕ·√°∑’Ëæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ª√–∑“π·°àÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“‡°’Ë¬«
¢âÕß°—∫»—°¬¿“æ¢Õß§π∑—Èß Õß∑’Ë®–‡ªìπ∫‘¥“¡“√¥“„π∞“π– “¡’¿√√¬“
‡√“ª√–°“»«à“æ√–∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë„Àâ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å
¢¬“¬‡ºà“æ—π∏ÿå·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ„Àâ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π‚≈°¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫ ‡√“¢Õ
ª√–°“»µàÕ‰ª«à“æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑√ß∫—≠™“«à“Õ”π“®°“√ √â“ßÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
π—Èπ®–µâÕß„™â√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ßºŸâ´÷Ëß·µàßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬„π∞“π–
 “¡’·≈–¿√√¬“‡∑à“π—Èπ

‡√“¢Õª√–°“»«à“ «‘∂’∑“ß∑’Ë™’«‘µ¡√√µ—¬‰¥â√—∫°“√ √â“ß¢÷Èππ—Èπ‡ªìπ
°“√·µàßµ—Èß®“° «√√§å ‡√“¬◊π¬—π∂÷ß°“√™”√–™’«‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–§«“¡
 ”§—≠¢Õß ‘Ëßπ’È„π·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

 “¡’·≈–¿√√¬“¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ”§—≠∑’Ë®–√—°·≈–¥Ÿ·≈°—π√«¡

∑—Èß√—°·≈–¥Ÿ·≈∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßµπ ç∫ÿµ√∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ¡√¥°®“°æ√–‡®â“é
( ¥ÿ¥’ 127:3) ∫‘¥“¡“√¥“¡’Àπâ“∑’ËÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“¥â«¬
§«“¡√—°·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡ ®—¥À“ªí®®—¬ πÕß§«“¡µâÕß°“√∑“ß√à“ß-
°“¬·≈–∑“ß«‘≠≠“≥  Õπæ«°‡¢“„Àâ√—°·≈–√—∫„™â°—π „Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–
∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™◊ËÕøíß°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß
‰¡à«à“æ«°‡¢“®–Õ“»—¬Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥  “¡’·≈–¿√√¬“—∫‘¥“·≈–¡“√¥“
—®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√–Àπâ“∑’Ë‡À≈à“
π’È„Àâ≈ÿ≈à«ß

§√Õ∫§√—«‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ °“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬
·≈–À≠‘ß‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘ËßµàÕ·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–Õß§å ‡¥Á°¡’ ‘∑∏‘Ï∂◊Õ
°”‡π‘¥¿“¬„πæ—π∏–¢Õß°“√ ¡√ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ®“°∫‘¥“¡“√¥“
∑’Ë√—°…“§”ªØ‘≠“≥¢Õß°“√·µàßß“π¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
§«“¡ ÿ¢„π™’«‘µ§√Õ∫§√—« à«π¡“°®– ”‡√Á®‰¥â‡¡◊ËÕ¡’æ◊Èπ∞“π∫π§” Õπ
¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå  °“√·µàßß“π·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ëª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“·≈–∏”√ß‰«â¥â«¬À≈—°∏√√¡·Ààß»√—∑∏“ °“√ «¥
ÕâÕπ«Õπ °“√°≈—∫„® °“√„ÀâÕ¿—¬ §«“¡‡§“√æ §«“¡√—° §«“¡‡ÀÁπ
Õ°‡ÀÁπ„® °“√∑”ß“π·≈–°‘®°√√¡π—π∑π“°“√∑’Ë¥’ß“¡ ‚¥¬·∫∫·ºπ¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ∫‘¥“‡ªìπºŸâπ”§√Õ∫§√—«¥â«¬§«“¡√—° ¥â«¬§«“¡™Õ∫∏√√¡
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë®–®—¥À“ ‘Ëß®”‡ªìπµà“ßÊ ¢Õß™’«‘µ ·≈–§ÿâ¡§√Õß
§√Õ∫§√—« ¡“√¥“√—∫º‘¥™Õ∫‡∫◊ÈÕßµâπ„π°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“ „π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡À≈à“π’È∫‘¥“·≈–¡“√¥“¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ°—π„π
∞“π–‡ªìπÀÿâπ à«π‡∑à“Ê °—π §«“¡æ‘°“√ §«“¡µ“¬ À√◊Õ ¿“æ°“√≥å
Õ◊ËπÊ Õ“®∑”„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈®”µâÕßª√—∫µ—« ≠“µ‘æ’ËπâÕß§«√„Àâ§«“¡™à«¬
‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ

‡√“¢Õ‡µ◊Õπ«à“ºŸâ„¥°Áµ“¡∑’ËΩÉ“Ωóπæ—π∏ —≠≠“·Ààß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑“ß
‡æ» ºŸâ∑’Ë∑”√â“¬§Ÿà§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿµ√∏‘¥“ À√◊ÕºŸâ∑’Ë≈â¡‡À≈«µàÕ —¡ƒ∑∏‘º≈¢Õß
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π§√Õ∫§√—« «—πÀπ÷Ëß‡¢“®–¬◊π™’È·®ßµàÕæ√–æ—°µ√åæ√–
ºŸâ‡ªìπ‡®â“ πÕ°®“°π’È ‡√“‡µ◊Õπ«à“°“√·µ° ≈“¬¢Õß§√Õ∫§√—«®–π”¿—¬
æ‘∫—µ‘¡“ Ÿàµ—«∫ÿ§§≈ ª√–™“§¡ ·≈–ª√–™“™“µ‘¥—ß∑’Ë»“ ¥“æ¬“°√≥å„π
 ¡—¬‚∫√“≥·≈–ªí®®ÿ∫—πæ¬“°√≥å‰«â

‡√“‡√’¬°√âÕßª√–™“™πæ≈‡¡◊Õß·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞∫“≈ºŸâ¡’§«“¡√—∫º‘¥
™Õ∫∑ÿ°Àπ·Ààß„Àâ àß‡ √‘¡°“√«“ß¡“µ√°“√‡À≈à“π—Èπ‡æ◊ËÕ∏”√ß·≈–‡ √‘¡
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ§√Õ∫§√—«„π∞“π–Àπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡

ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß
¢Õß»“ π®—°√¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬

∂âÕ¬·∂≈ßπ’È‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π¢à“« “√¢Õßª√–∏“π°Õ√å¥Õπ ∫’. Œ‘ß§å≈’¬å ∑’Ëª√“»√—¬„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡“§¡ ß‡§√“–Àå “¡—≠
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 1995 ´Õ≈∑å‡≈§ ´‘µ’È ¬Ÿ∑“Àå



 คนหน่�มสาว

   มีีปััญหาสุุขภาพจิิตอยู่่�หรืือไมี�?  
เดืือนนี�  หาเกร็ืดืความีร่ื�และ
เรืื�องรืาวการืรัืกษาและทำำาให�

สุุขภาพจิิตของทำ�านดีืข้�น

42

   เยู่าวชน

   จดบัันทึกึทึ่� 
การประชุ่มใหญ่�สามญั่

  สุมุีดืบันัท้ำก

     บิัดืามีารืดืา

   กจิกรรมสำาหรับั 
การประชุ่มใหญ่�สามญั่
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 แซมิีวเอลสุอน
เกี�ยู่วกบััพรืะเยู่ซ่ 
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พ2 เพื�อนเดืก็

         ศ าสดาพยากัร์ณ์แอลมาบอกัผ่ค้นีวา่พวกัเขาควร์มี ใจี
 “ผ่กัพันีกัันีไว้ ในีความเป็นีห่นึี�งเดยีวและในีความร์กัั

ที�มตีอ่กันัี” (  โมไซ็ยาห่ ์18:21 ) บางคร์ั �งเร์าร์่สึ้กัถงึความ
เป็นีห่นึี�งเดยีวกันัีไดย้ากัในีคร์อบคร์วั แตพ่ร์ะวญิ่ญ่าณ
บร์สุิทธิ�ทร์งช่วยเร์าได้

  คร์ั �งห่นึี�งล่กัชายเร์ากัร์ะโดดอย่่บนีเตียงของเขา
 เขากัร์ะโดดแร์งมากัจีนีข้าพเจี้าคิดวา่

เตียงอาจีจีะหั่กั! ข้าพเจี้าร์่สึ้กัห่งุดห่งิด จีึงเดินีไปควา้ไห่ล่
เขา ยกัตัวเขาขึ �นีมาในีร์ะดับที�ตาเร์าสบกัันี

  จีากันัี�นีขา้พเจีา้ไดย้นิีสุร์เสียงแผว่เบาของพร์ะ
วญิ่ญ่าณในีจีติใจีข้าพเจีา้วา่ “เจีา้กัำาลงัจีบัคนีดคีนีห่นึี�ง”  
คำาพด่เห่ลา่นัี�นีลงลกึัในีใจีข้าพเจีา้ ขา้พเจีา้วางลก่ัชาย
กัลบัลงบนีเตยีงอยา่งนุ่ีมนีวลและขอโทษ์

  ตอนีนีี�ล่กัชายขา้พเจีา้กัลายเป็นีผ่ช้ายที�ด ีขา้พเจีา้
สำานึีกัคณุชั�วนิีร์นัีดร์ที์�พร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ�ทร์งช่วย
ให่ข้้าพเจีา้มองเห็่นีเขาเช่นีที�พร์ะบดิาบนีสวร์ร์คท์ร์ง

มองเห็่นี—ในีฐานีะบตุร์ของพร์ะองค์
  เร์าลองฟังพร์ะวญิ่ญ่าณบร์สุิทธิ� ได้

เมื�อเร์ามองเห็่นีกัันีและกันัีและแม้เมื�อ
เร์านึีกัถงึกัันีและกัันี นัี�นีจีะช่วยให่เ้ร์ามี
ความร์กััมากัขึ �นีในีคร์อบคร์วัเร์า ●

              ดด้แปลีงจัาก “เริ่ามอบ่ส้นตั้สุ่ขไว่ก้บ้่พว่กทา่น,”  
 เลยีโฮนีา,  พ.ค. 2017, 15–18

 รักั   
ครัอบครัวัของเรัา
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 โดย ประธาน 
เฮนร่ย์ บั่. อายริงก์
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�สุองใน
ฝึ� ายู่ปัรืะธานสุ่งสุุดื 
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 ถ้ามว�าทึ�านจะชุ�วยอะไรได้บ้ัาง

 ค่ยกนัเร่�องความหลังัสน่กๆ

 สวดอ้อนวอนให้คนในครอบัครัวทึ�าน

 เข้ย่นข้้อความแสดงความรักต�อใครบัางคน

 ถ้ามใครบัางคนว�าวนัน่�เป็นอย�างไรบ้ัาง

 นำาเคร่�องด่�มหร่อข้นมมาให้ใครบัางคน

 บัอกใครบัางคนว�าพวกเข้าสำาคญั่ต�อทึ�าน

 เลั�นเกมหร่อไปเดนิเลั�นด้วยกนั

 พูด “ข้อโทึษ์” เม่�อต้องพูด

   11.   พบััคร้ื� งแถึบักรืะดืาษ
   22.   งอปัลายู่กรืะดืาษเข�าหากนัทำำาเป็ันร่ืปัหวัใจิ ใช�ลวดืเยู่บ็ั

กรืะดืาษหรืือกาวติดืปัลายู่เข�าดื�วยู่กนั
   33.   วธีิทำำาสุายู่โซ�คือสุอดืปัลายู่หวัใจิดืวงถึดัืไปัเข�าดื�านในหวัใจิ

ดืวงแรืกก�อนเยู่บ็ัปัลายู่ติดืกนั  

1 2 3

 ทำ�านจิะทำำาอะไรืไดื�บั�างเพื�อช�วยู่ให�ครือบัครัืวทำ�านร่ื�สุ้กถ้ึงความีรัืกมีากข้�น?
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         มิินีจีงุกับัคณุพอ่ร์บีเขา้ไป ในีอาคาร์ศาสนีจีกััร์ ลมเย็นี
จีดัพดัไล่ห่ลงัพวกัเขา ขา้งในีอาคาร์ก็ัห่นีาวเห่มอืนี

กันัี มนิีจีงุห่วงัวา่จีะอุน่ีขึ �นีเมื�อมคีนีมาร์วมตวักันัีมากัขึ �นี
  จีงุมนิีเพื�อนีของมนิีจีงุจีะร์บับพัตศิมาวนัีนีี� จีงุมนิีพบ 

กับัซิ็สเตอร์ผ์่ส้อนีศาสนีาแลว้และคดิเร์ื�องร์บับพัตศิมา 
นีานีแลว้ ทั �งวอร์ด์อดอาห่าร์และสวดออ้นีวอนีให่เ้ขา จีนี 
เขาตดัสินีใจีร์บับพัตศิมาในีที�สุด และวนัีนีี�เป็นีวนัีบพัตศิ- 
มาของเขา!

  อา่งยังเตมินีำ �าเมื�อมนิีจีงุกับัคณุพอ่เดนิีเขา้ไป ในีห่อ้ง 
ทั �งสองนัี�งลงขา้งๆ เจีมส์เพื�อนีของมนิีจีงุ ไมน่ีานีจีงุมนิีก็ั
เดนิีเขา้มา เขาสวมชุดบพัตศิมาสีขาว

  “ดเ่ขากัลัวห่น่ีอยๆ นีะ” เจีมส์พด่
  มนิีจีงุพยกััห่น้ีา เขาดี ใจีที� ไดอ้ย่ท่ี�นีี� เพื�อเพื�อนีของเขา
  ไมน่ีานีอ่างก็ัเต็ม ถงึเวลาเร์ิ�มพธิบีพัตศิมา! แตแ่ทนีที�

จีะเร์ิ�ม ผ่ส้อนีศาสนีากัำาลงัคยุกับัสมาชิกับางคนีอย่ ่และมี
สีห่น้ีาวติกักังัวล คณุพอ่เดนิีไปถามวา่เกัดิอะไร์ขึ �นี

  “มีเร์ื�องอะไร์ห่ร์อืคร์บั?” มินีจีุงถามคุณพ่อ
  “เคร์ื�องทำานีำ �าอุน่ีในีตกึัเสีย นีำ �าในีอา่งก็ัเลยเย็นีมากั” 

คณุพอ่ตอบ

  มนิีจีงุมองดอ่่าง เมื�อเขาร์บับัพตศิมา อากัาศอุน่ี นีำ �า
อุ่นี และอุ่นีแมก้ัร์ะทั�งกัาร์สวมกัอดของคณุพอ่ขณะขึ �นี
มาจีากันีำ �า เขานึีกัภีาพกัาร์ร์บับพัตศิมาในีนีำ �าเย็นีในีวนัีที�
อากัาศห่นีาวขนีาดนีี� ไมอ่อกั

  มนิีจีงุจีบัตามองขณะจีงุมนิีก้ัาวลงไป ในีนีำ �าอยา่งกัลา้
ห่าญ่กัับเอ็ลเดอร์เ์ค็กัผ่จ้ีะให่บั้พตศิมาเขา

  “เย็นีมากั!” จีงุมนิีพด่ “ผมอย่่ตอ่ไม่ไห่วแลว้” เขาตวั
สั�นีขณะร์บีขึ �นีมาจีากัอา่ง มนิีจีงุร์่สึ้กัสงสาร์เขา

  ไมกี่ั�นีาทตีอ่มา จีงุมนิีพยายามลงไป ในีนีำ �าอกีัคร์ั �ง คร์าว
นีี�เขาลงไป ไดแ้ค่ไมกี่ั�กัา้วก็ัร์บีขึ �นี เขาพยายามอกีัสองคร์ั �ง  
นีำ �าเย็นีจีดั! “เร์าห่ยดุได้ ไห่มคร์บั?” จีงุมนิีถามในีที�สุด ด่
เห่มอืนีเขากัำาลงัจีะร์อ้งไห่้

  มนิีจีงุกัลา่วคำาสวดออ้นีวอนีในีใจีท่ลถามวา่เขาจีะช่วย
ไดอ้ยา่งไร์

  “เร์าจีะทำาอยา่งไร์ด?ี” มคีนีถาม
  “เร์าเลื�อนีบพัตศิมาออกัไปก่ัอนีไห่ม?” อกีัคนีถาม  

ทกุัคนีตอ้งกัาร์ช่วยจุีงมนิี แต่ไม่ทร์าบวา่จีะทำาอยา่งไร์
  แลว้มนิีจีงุก็ันึีกัออกั เขาสะกัดิเจีมส์ “ ไปเร์ว็เจีมส์!”
  มนิีจีงุกัับเจีมส์เขา้ไป ในีคร์วั พวกัเขาพบแก้ัวใบให่ญ่่
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แก�วน ำ� าอุ�น
 โดย มนิจ่ง ปาร์ค
  (เรีืยู่บัเรีืยู่งตามีเรืื�องจิริืง)
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กับัชามใบห่นึี�ง และเตมินีำ �าร์อ้นีจีากัเคร์ื�องจีา่ยนีำ �า พวกั
เขาถอืแกัว้กับัชามกัลับเขา้ไป ในีโบสถอ์ยา่งร์ะมดัร์ะวงั
และเทนีำ �าร์อ้นีลงอา่ง “น่ีาจีะช่วยทำาให่น้ีำ �าอุน่ีขึ �นี!”  
มนิีจีงุบอกั

  ทกุัคนีปร์ะห่ลาดใจี “ทำาไมเร์าไมค่ดิเร์ื�องนีี�?” มคีนี
ถาม

  ทกุัคนีเร์ิ�มช่วยกันัีเตมินีำ �าร์อ้นีจีากัคร์วั บางคนีตม้นีำ �า
บนีเตา ห่ลายคนีถอืห่มอ้อยา่งร์ะมดัร์ะวงัผา่นีห่อ้งโถง
มาเทนีำ �าร์อ้นีลงอา่ง แมแ้ตเ่ด็กัปฐมวยัคนีอื�นีๆ ก็ัช่วย
ลำาเลยีงนีำ �าทลีะแกัว้

  ในีที�สุดนีำ �าก็ัอุน่ีพอ จีงุมนิีกับั
เอ็ลเดอร์เ์ค็กัเดนิีลงไป ในีอา่ง  
มนิีจีงุร์่สึ้กัอบอุน่ีในีใจีขณะ
ฟังเอ็ลเดอร์เ์ค็กักัล่าวคำาสวด
ออ้นีวอนีบัพตศิมา เมื�อจีงุมนิี 
ขึ �นีมาจีากันีำ �า เขายิ �ม ทุกัคนีมี
ความสุข

  ห่ลงัจีากัจุีงมนิีเปลี�ยนีชดุแล้ว  
มนิีจีงุกัอดเขาแน่ีนี มนิีจีงุร์่ว้า่เมื�อ

จุิงมิีนกบััผ่ �สุอนศาสุนา
และกบัับัางคนทีำ�ช�วยู่กนั
ลำาเลียู่งนำ�า

เขาสวดออ้นีวอนีดว้ย
ความกัลา้ห่าญ่ พร์ะบดิา
บนีสวร์ร์คจ์ีะทร์งช่วยให่้
เขาร์่ว้า่ตอ้งทำาอะไร์ บัพตศิ
มาคร์ั �งนีี�เป็นีบพัตศิมาที�
มนิีจีงุไมม่วีนัีลมื! ●

   ผู้้เ้ขยีนอาศย้อย้่ ในกริ่งุโซึ้ลี  
เกาหลีี ใตั้ ้             
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น้ำำ �าใน้ำอา่งเย็็น้ำ
เหมืิอน้ำน้ำำ �าแขง็  

 แล้ว้มิิน้ำจุงุก็
นึ้ำกออก 

แก�วน ำ� าอุ�น
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 กวัเตมาลัา  อยู่่�ในอเมีริืกากลาง  
ปัรืะชากรืปัรืะมีาณ 1717 ล�านคนอาศยัู่อยู่่�
ทีำ�นั�น และปัรืะมีาณ 300300,000000 คนเป็ัน

สุมีาชิกของศาสุนจิกัรื

เราจะเดิินทางไปรอบ
โลกเพ่ื่�อเรียนร้�เกี�ยวกบั
ล้กๆ ของพื่ระผู้้ �เป็นเจ �า  

เชิญิร่วมเดิินทางไปเย่อน
กวัเตมาลากบัเรา!

คนจิำานวนมีากเดิืนทำางไปั
มีาดื�วยู่รืถึบัสัุสีุสุนัสุดืใสุ

มีีภเ่ขาไฟิ 3030 ล่กในกวัเตมีาลา 
สุามีล่กกำาลงัปัะทุำ! หน้�งล่กรืะเบิัดื

ไปัแล�วเมืี�อปีั 20152015

เกตซลัขนสีุฉ่ัดืฉัาดืเป็ันนกปัรืะจิำาชาติ
ของกวัเตมีาลา “เกตซลั” เป็ันสุกลุเงิน

ของกวัเตมีาลาดื�วยู่

เดืก็ชายู่คนนี�ช�วยู่
ครือบัครัืวขน

ฟืิน
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สวสัดีิ เราชิ่�อ 
มารโ์กกบัเปาโล

สวสัดีี 
จุาก  

 กวัเตมิาล้า!
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ทึ�านมาจากกวัเตมาลัาหร่อไม�? 
ชุ�วยเข้ย่นบัอกเราทึ!่ เราอยากฟัิง

เร่�องราวจากทึ�าน!

พบัเพ่�อนบัางคนข้อง
เราจากกวัเตมาลัา!

 เมืี�อคุณแมี�ออกไปัทำำางาน  
สุมีาชิกของศาสุนจิกัรืช�วยู่เรืา
เรืื�องอาหารื นี�สุอนผมีให�ร่ื�วธีิ
แบั�งปัันกบััคนทีำ�มีีไมี�มีาก
   ดาร์วนิ เอม็. อาย่ 9 ข้วบั  
โซิโลัลัา กวัเตมาลัา 

 เรืาเรีืยู่นร่ื�ว�าอคัรืสุาวกเปัาโล
สุั�งสุอนพรืะกิตติคุณกบััทุำกคน  
หน่ร่ื�สุ้กว�าควรืแบั�งปัันพรืะ
คมัีภีร์ืมีอรืมีอนให�กบััเพื�อนๆ  
หน่เขียู่นปัรืะจิกัษพ์ยู่านใน
แต�ละเล�มีและมีอบัให�พวกเขา  
หน่มีีความีสุุขเมืี�อร่ื�ว�าพวก
เขาอ�าน
   ซิิเมนา แอลั. อาย่ 9 ข้วบั  
ซิากาเตเปเควซิ กวัเตมาลัา 

เราจะเดิินทางไปรอบ
โลกเพ่ื่�อเรียนร้�เกี�ยวกบั
ล้กๆ ของพื่ระผู้้ �เป็นเจ �า  

เชิญิร่วมเดิินทางไปเย่อน
กวัเตมาลากบัเรา!

ครือบัครัืวนี� ในกวัเตมีาลากำาลงัศ้กษาพรืะคมัีภีร์ื
ดื�วยู่กนั ทำ�านศ้กษาพรืะคมัีภีร์ืกบััใครื?

ขอบคุณุที�สำารวจ
กวัเตมาลากบัเรา 
แล�วพื่บกนัใหม่!

บัางครือบัครัืวในกวัเตมีาลาใช� 
  pilaspilas   —อ�างนอกบั�านสีุสุดืใสุ— 

ล�างจิานและซกัเสืุ�อผ�า

นี�เป็ันปักพรืะคมัีภีร์ืมีอรืมีอน 
ในภาษา CakchiquelCakchiquel 
CakchiquelCakchiquel  เป็ันหน้�งใน
ภาษาปัรืะจิำาชาติ  
1818 ภาษาในกวัเตมีาลา  
ภาษาสุเปันเป็ันภาษา
รืาชการืของปัรืะเทำศนี�
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      โดย ลูัซ่ิ สตเ่วนสัน
  นิตยู่สุารืศาสุนจิกัรื
  (เรีืยู่บัเรีืยู่งตามีเรืื�องจิริืง)

    “สว่ดออ้นว่อนเสมอ, เพ่�อ 
เจัา้จัะออกมาอย่างผู้้ช้ินะ”  
( หลีก้คำาสอนแลีะ 
พน้ธส้ญญา 10:5 )

   “แ ดนีนีา” คณุแมเ่ร์ยีกั  
“พร์อ้มไป โร์งเร์ยีนีห่ร์อื

ยงั? ไดเ้วลาอา่นีพร์ะคมัภีรี์์
แลว้จีะ้!”

  “มาแลว้คะ่!” แดนีนีา
สอดห่นัีงสือคณิตศาสตร์์ ใส่
กัร์ะเป๋านัีกัเร์ยีนีสีสันีสดใส
แลว้สะพายบา่

  แดนีนีากับัคร์อบคร์วัทอ่งพร์ะคมัภีรี์สั์ปดาห่ล์ะขอ้ 
แตล่ะวนัีกัอ่นีไป โร์งเร์ยีนีพวกัเขาฝึ้กัทอ่งดว้ยกันัี คณุแม่
พด่วา่กัาร์เร์ยีนีพร์ะคมัภีรี์ข์อ้ให่มเ่ห่มอืนีกับักัาร์ผก่ัมติร์
เพื�อนีให่ม ่“ทนัีททีี�ทอ่งขึ �นีใจี ขอ้นัี�นีก็ัจีะอย่่ ในีใจีให่ล่้กัใช้
ในียามตอ้งกัาร์”

  แดนีนีากับัน้ีองสาวยนืีอย่ข่า้งปร์ะตแ่ละท่องขอ้ปร์ะจีำา
สัปดาห่ ์ขอ้นัี�นีมาจีากัห่ลกััคำาสอนีและพนัีธสัญ่ญ่า

  “สวดอ้อนีวอนีเสมอ, เพื�อเจีา้จีะออกัมาอยา่งผ่ช้นีะ” 
พวกัเธอพด่พร์อ้มกันัี

  “‘ออกัมาอย่างผ่ช้นีะ’ ห่มายความวา่อะไร์คะ?”  
ทาเทยีนีนีาน้ีองสาวของแดนีนีาถาม

  “ห่มายความวา่น้ีองสามาร์ถทำาอะไร์ยากัๆ ได!้”  
แดนีนีาตอบ

  คณุแมพ่ยักัห่น้ีา “เมื�อ
เร์าสวดออ้นีวอนี พร์ะบดิา
บนีสวร์ร์คจ์ีะทร์งช่วยเร์า”

  แดนีนีาทวนีพร์ะคมัภีรี์์
ในีใจีห่ลายร์อบขณะเธอร์บี
ไป โร์งเร์ยีนี

  สายวนัีนัี�นี คร์ข่องแดนีนีา
ยนืีอย่ห่่น้ีาห้่องเร์ยีนีใกัลก้ับั
ธงชาตกิัวัเตมาลาสีฟ้าขาว  
“ ไดเ้วลาสอบคณิตศาสตร์์

แลว้คะ่” เซ็โนีร์า มอร์าเลสพด่ เธอเร์ิ�มแจีกัข้อสอบ
  แดนีนีาชอบคณิตศาสตร์ ์เธอเก่ังคณิตศาสตร์!์  

เธอเตร์ยีมสอบมาอย่างด ีและร์่ว้า่เธอจีะทำาไดด้ี
  แดนีนีาห่ยบิดนิีสอและเร์ิ�มทำา เธอร์่สึ้กัดกัีับคำาตอบ

ของเธอ แลว้ก็ัมาถงึขอ้สอบชุดสุดทา้ย มนัียากัมากั  
เธอจีำาวธิทีำาไม่ได!้

  แดนีนีาร์่สึ้กัลนีลานี เธอจีะทำาข้อสอบเสร์จ็ีไดอ้ยา่งไร์? 
เธอกัำาดนิีสอแน่ีนีและอา่นีข้อตอ่ไปอีกัคร์ั �ง

  จีากันัี�นีความคดิห่นึี�งก็ัแวบเขา้มาในีสมอง  
 “สว่ดอ้อนว่อนเสมอ, เพ่�อเจัา้จัะออกมาอยา่งผู้้ช้ินะ  .   .   .  ” 

  แดนีนีาส่ดลมห่ายใจี เธอห่ลบัตาและกัล่าวคำาสวดอ้อนี
วอนีเงยีบๆ ในีใจี พริ่ะบ่่ดาบ่นสว่ริ่ริ่ค ์โปริ่ดทริ่งช่ิว่ยใหข้า้
พริ่ะองคจ์ัำาส่�งที�เริ่ยีนริ่้ม้าได ้โปริ่ดทริ่งช่ิว่ยใหข้้าพริ่ะองค์
ทำาข้อสอบ่ไดด้ว้่ยเถ้ด่ 

แดีน้ำน้ำา กบั  
 การัสอบ

คณิิตศาสตรั ์ 
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  แดนีนีามองกัร์ะดาษ์ขอ้สอบอกีัคร์ั �ง เธอดข้่อที�ตอบไป
แลว้ จีากันัี�นีก็ัดข่อ้ยากัอกีัคร์ั �ง เธอเร์ิ�มจีำาวธิทีำาได!้ ความ
กัลวัห่ายไป เธอส่ดลมห่ายใจีอกีัคร์ั �งและทำาตอ่

ห่ลังเลิกัเร์ยีนี แดนีนีาตื�นีเตน้ีที�จีะเล่าให่้คร์อบคร์วัฟัง
วา่เกัิดอะไร์ขึ �นี

“ตอนีแร์กัห่น่ีจีำาวธิีทำาข้อสอบบางข้อไม่ได”้ แดนีนีา
เล่า “แล้วห่น่ีก็ันึีกัถึงข้อพร์ะคมัภีีร์ท์ี�เร์าท่องอย่่ ห่น่ีก็ัเลย
สวดอ้อนีวอนีและพร์ะบิดาบนีสวร์ร์คท์ร์งช่วยห่น่ี”

“เยี�ยมไปเลย!” คณุแม่บอกั
“พี�ออกัมาอย่างผ่้ชนีะ!” ทาเทียนีนีาพ่ด
  แดนีนีาห่วัเร์าะ “ ใช่แล้ว! ไดค้ะแนีนีเทา่ไร์ไมส่ำาคญั่  

ห่น่ีร์่ว้า่ห่น่ีทำาดทีี�สุดแลว้” เธอกัอดคณุแมก่ับัทาเทยีนี
นีาแน่ีนี เธอแทบอดใจีร์อขอ้พร์ะคมัภีรี์ท์ี�จีะทอ่งสัปดาห่์
ห่น้ีาไม่ไห่ว! ●

 เร่�องน่�เกดิข้ึ�นในกวัเตมาลัา ไปทึ่�หน้า  พ6  เพ่�อเร่ยนรู้เพิ�มเตมิเก่�ยวกบัั
ประเทึศนั�น!
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         ถึึงแม้เร์า
แตล่ะคนีมี

ปร์ะสบกัาร์ณ์บนี
แผน่ีดนิีโลกัตา่งกัันี 
แตเ่ร์าทกุัคนีมอียา่ง

ห่นึี�งเห่มอืนีกันัี นัี�นีคอืเร์า ทกุคน  เป็นีลก่ัของพร์ะบดิา
พร์ะมาร์ดาบนีสวร์ร์ค!์

  คร์ั �งห่นึี�งดฉัิันีพด่กับัสตร์กีัลุม่ห่นึี�งในีแอฟร์กิัาใต ้ 
ดฉัิันีเร์ิ�มฮัมเพลงสวด “เร์าขอบพร์ะทยัสำาห่ร์บัศาสดา”  
ห่ลงัจีากัฮัมไป ได้ ไมก่ัี� โน้ีต พี�น้ีองสตร์เีห่ลา่นีี�ก็ัส่งเสียง
ร์อ้งออกัมา! เสียงเพลงของพวกัเธอทำาให่จ้ีติวญิ่ญ่าณ
ของดฉัิันีอิ�มเอม เร์าทกุัคนีร์่สึ้กัถงึความร์กััของพร์ะ 
ผ่เ้ป็นีเจีา้

  ร์ะห่วา่งกัาร์เดนิีทางคร์ั �งเดยีวกันัีนีี� ดฉัิันีไปเยอืนีดอีาร์์
คองโกั พด่กัับสตร์แีละเด็กัห่ญิ่งทั �งห่ลายที�กัาร์ให่ข้อ้คดิ
ทางวญิ่ญ่าณวนัีอาทิตย ์พวกัเธอนัี�งร์ถโดยสาร์จีากัทั�วทกุั
มมุเมอืงมาร์ว่มปร์ะชมุ มคีนีเยอะมากัจีนีเร์าตอ้งเพิ�ม
เกัา้อี �พเิศษ์ตร์งช่องทางเดนิี และห่ลายคนีตอ้งยื�นีตวัออกั
นีอกัห่น้ีาตา่งเพื�อให่ท้กุัคนีอย่่ ในีห่อ้งได!้ ดฉัิันีปร์ะทบัใจี
สตร์เีห่ลา่นีี�มากั พวกัเธอกัำาลงัเปลี�ยนีชมุชนีในีวธิทีี� ไดผ้ล 
พวกัเธอกัำาลังแบง่ปันีความร์กััของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้

  ดฉัิันีพบเด็กัปฐมวยัในีแอฟร์กิัาเยอะมากั ห่ลายคนี
เป็นีสมาชิกัศาสนีจีกััร์เพยีงคนีเดยีวในีคร์อบคร์วั แต่
พวกัเขามาโบสถ์เองทกุัสัปดาห่ ์ปฐมวยัช่วยให่พ้วกัเขา
ร์่สึ้กัถงึความร์กััของพร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้

  คนีแอฟร์กิัามาจีากัห่ลายปร์ะเทศห่ลายวฒันีธร์ร์ม  
พวกัเขาพด่ห่ลายภีาษ์า พวกัเขาร์ำ�าร์วยในีศร์ทัธาและในี
ความร์กััตอ่พร์ะผ่เ้ป็นีเจีา้ เมื�อดฉัิันีมองเขา้ไป ในีดวงตา
ของพวกัเขา ดฉัิันีร์่สึ้กัไดว้า่พวกัเขาร์่ค้วามจีร์งิและมี
ปร์ะจีกััษ์์พยานีถงึพร์ะกัติตคิณุที� ไดร้์บักัาร์ฟื�นีฟ่ของ

จากเพ่�อนถ้งึเพ่�อน

 โดย ซิิสเตอร์ 
ลัซิิา แอลั. ฮาร์คเนสส์
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�หน้�งในฝึ� ายู่
ปัรืะธานปัฐมีวยัู่สุามีญั 

ล้กูๆ ของพรัะบิดีา
พรัะมิารัดีา 
บน้ำสวรัรัค ์

พร์ะเยซ็ค่ร์สิต ์พวกัเขาร์่ว้า่พวกัเขาเป็นีล่กัของพร์ะบดิา
พร์ะมาร์ดาบนีสวร์ร์ค์

  ทา่นีก็ัเช่นีกัันี ทา่นีเป็นีล่กัของพร์ะบดิาพร์ะมาร์ดา
บนีสวร์ร์ค ์พร์ะองคท์ร์งร์กััทา่นี! ●

   ดด้แปลีงจัาก  Aubrey Eyre, “Sister Cordon and Sister Harkness Say 
African Women Are a PowerFful Force for Change,” Church News,   
11 มถ่้นุายน 2019
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         ซิิสเตอร์จอย ด.่ โจนส์
  ปัรืะธานปัฐมีวยัู่สุามีญั

สตรีัทีี่�ช่ว่ย็น้ำำา
ศาสน้ำจุกัรั
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รัะบาย็สีภาพพี�น้ำอ้งสตรีัเหล้า่นี้ำ�แล้ว้มิองหาพวกเธอ

แตล่้ะคน้ำบน้ำย็กพื�น้ำใน้ำช่ว่งการัปรัะช่มุิใหญ่ส่ามิญั่  

คน้ำใดีพูดีหรืัอสวดีออ้น้ำวอน้ำใน้ำช่ว่งการัปรัะช่มุิใหญ่?่  

ที่า่น้ำเรีัย็น้ำรัูอ้ะไรัจุากพวกเธอ?

 ซิิสเตอร์เรย์นา ไอ. อะบูัร์โต
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�สุองในฝึ� ายู่ 

ปัรืะธานสุมีาคมีสุงเครืาะห์สุามีญั

 ซิิสเตอร์แชุรอน ยูแบังค์
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�หน้�งในฝึ� ายู่ 

ปัรืะธานสุมีาคมีสุงเครืาะห์สุามีญั

 ซิิสเตอร์จน่ บั่. บัิงแฮม
  ปัรืะธานสุมีาคมีสุงเครืาะห์สุามีญั

 ซิิสเตอร์เบัคก่� เครเวน
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�สุองในฝึ� ายู่ 

ปัรืะธานเยู่าวชนหญิงสุามีญั

 ซิิสเตอร์มเิชุลัล์ั ด.่ เครก
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�หน้�งในฝึ� ายู่ 

ปัรืะธานเยู่าวชนหญิงสุามีญั

 ซิิสเตอร์บัอนน่� เอชุ. คอร์ดอน
  ปัรืะธานเยู่าวชนหญิงสุามีญั

 ซิิสเตอร์คริสตน่า บั่. ฟิรังโค
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�สุองในฝึ� ายู่ 
ปัรืะธานปัฐมีวยัู่สุามีญั

 ซิิสเตอร์ลัซิิา แอลั. ฮาร์คเนสส์
  ทีำ�ปัร้ืกษาทีำ�หน้�งในฝึ� ายู่ 
ปัรืะธานปัฐมีวยัู่สุามีญั

 กจิกรรมการประชุ่มใหญ่�สามญั่
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สมุิดีบนั้ำทึี่กการัปรัะช่มุิ
ใหญ่ส่ามิญั่ของฉััน้ำ

ทึ�านดูภาคการประชุ่มใหญ่�สตร่หร่อไม�?  

 ทึำาตามพระเยซูิ
  แต�ละครัื� งทีำ�ทำ�านไดื�ยู่นิคนพด่ืเกี�ยู่ว

กบััพรืะเยู่ซ่ ให�รืะบัายู่สีุรือยู่เทำ�าหน้�ง
ค่�จินกว�าทำ�านจิะไปัถ้ึงพรืะผ่ �ช�วยู่

ให�รือดื พรืะองคท์ำรืงรัืกทำ�าน!

         ฟัิงผูู้้นำา 
ข้องฉััน

  รืะบัายู่สีุภาพศาสุดืา
พยู่ากรืณ์ขณะทีำ�ทำ�านพด่ื  

และวาดืผ่ �พด่ือีกสุอง
คนทีำ�ทำ�านฟัิง

หาภาพของสุตรีืทีำ�ช�วยู่นำาศาสุนจิกัรืใน  หน�า พ11  ของ  เพื�อนเดก็  เดืือนนี� !

 ประธานเนลัสัน
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 เพลังไพเราะ
  ลากตามีรือยู่โน�ตเพลงเหล�านี�
ขณะฟัิงคณะนกัรื�องปัรืะสุาน
เสีุยู่งรื�องเพลง แล�วรืะบัายู่สีุ!

 คำาทึ่�ฉัันได้ยนิ

 กจิกรรมการประชุ่มใหญ่�สามญั่

  วงกลมีภาพเหล�านี� เมืี�อมีีคนพด่ืเกี�ยู่วกบััภาพ
ดืงักล�าว หรืือวาดืคำาอื�นทีำ�ทำ�านไดื�ยู่นิ 
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 งาน้ำสำาคญั่   
ทีี่�สดุี

      โดย ลันิดา จ.่ พอลัเซ็ิน
  (เรีืยู่บัเรีืยู่งตามีเรืื�องจิริืง)

   “เริ่าอย่้ทา่มกลีางพว่กทา่นเหมอ่นก้บ่ผู้้ป้ริ่นน่บ่ต้ั้”่  
( ล้ีกา 22:27 )

    อมเิลียชอบไปเยี�ยมคณุยาย เธอชอบเลน่ีกับัสัตวข์อง
เลน่ีและกัอดผา้ห่่มนุ่ีมๆ ผนืีให่ญ่ข่องคณุยาย แต่

วนัีนีี� ไม่ไดม้าเลน่ี วนัีนีี�มาช่วย
  ร์ะห่วา่งทางไปบ้านีคณุยาย พี�สาวของอมเิลยีคยุกันัี 

เร์ื�องงานีที�พวกัเธออยากัทำา
  ซ็าร์าห่อ์ยากักัวาดพื �นี เอมลีิอยากัถพ่ื �นี และคณุแม่

ขอให่อ้ลสิซ็าทำาความสะอาดห่น้ีาตา่ง
  “แล้วห่น่ีละคะ?” อมเีลียถาม “ห่น่ีช่วย

ปัดฝุ่้นีไห่มคะ?”
  “แมม่งีานีพเิศษ์ให่ห้่น่ีทำา”  
คณุแมบ่อกั “แมอ่ยากัให่้
ห่น่ีฟัง”
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  อมเีลยีร์อ “คะ่ ห่น่ีฟังอย่ค่ะ่ งานีอะไร์คะ?”
  “นัี�นีแห่ละงานี!” คณุแมพ่ด่พร์อ้มกับัห่วัเร์าะ “แค่

ฟัง นัี�งกับัคณุยายและฟังขณะท่านีพด่ อาจีจีะเป็นีงานี
สำาคญั่ที�สุดที�เร์าทำาวนัีนีี�”

  การิ่ฟังจัะเป็นงานสำาคญ้ที�สุดไดอ้ยา่งไริ่?  อมเีลยีสงสัย  
ดเ่ห่มอืนีกัาร์ปัดฝุ่้นีจีะเป็นีงานีจีร์งิมากักัวา่! แตอ่มเีลีย
เต็มใจีลองทำา

  คณุยายดี ใจีที�เห็่นีพวกัเธอ ทกุัคนีเร์ิ�มทำางานีของพวกั
เขา อมเีลยีไปนัี�งขา้งๆ คณุยายบนีโซ็ฟา อมเีลยีสังเกัต
เห็่นีกัร์ะตา่ยยดันุ่ีนีอย่ม่มุห่นึี�ง “ห่น่ีชอบกัร์ะตา่ยของ
คณุยาย” เธอบอกั

  คณุยายยิ �ม “ยายเคยเล่าเร์ื�องเมลพี�ชายของยายกัับ
ลก่ักัร์ะตา่ยให่ห้่น่ีฟังห่ร์อืยงั?”

  อมเีลียปร์ะห่ลาดใจี “กัร์ะตา่ยจีร์งิห่ร์อืคะ?”
  คณุยายพยักัห่น้ีา “มนัีเป็นีล่กักัำาพร์า้ตอนีที�เขาเจีอ  

เขาเอามนัีซุ็กัไว้ ในีเสื�อเพื�อให่ม้นัีปลอดภียั” คณุยายเลา่
ให่อ้มเีลียฟังเกีั�ยวกัับกัร์งกัร์ะตา่ยที�เมลทำาขึ �นีมา

  เร์ื�องนัี�นีทำาให่ค้ณุยายนึีกัไดอ้กีัห่ลายเร์ื�อง ทา่นีเลา่เร์ื�อง
ววัตวัน้ีอยที�เลี �ยงไวด้เ่ลน่ีชื�อสตาร์ ์ทา่นีเคยขี�ห่ลงัสตาร์!์  
อมเีลยีห่วัเร์าะคกิัคกััขณะนึีกัภีาพคณุยายขี�ววัตวัน้ีอย 
เธอนึีกัภีาพไมอ่อกัเมื�อคณุยายเป็นีเด็กัห่ญ่งิตวัเล็กัๆ

  คณุยายพด่และพด่ ทา่นีเล่าเร์ื�องกัร์ะตา่ยอกีัคร์ั �ง 
คร์าวนีี�ทา่นีห่ยุดกัลางเร์ื�องและเลา่ให่ม่

  อมเีลียพยายามฟัง แตเ่ธอเร์ิ�มเบื�อ คณุแมกั่ับพี�ๆ   
ยงัทำางานีอย่่

  เป็นีเร์ื�องยากัที�จีะนัี�งและฟัง! แตค่ณุยายยิ �ม ดเ่ห่มอืนี
ทา่นีมคีวามสุขที� ไดเ้ล่าเร์ื�องตา่งๆ ของทา่นี

  ไมกี่ั�นีาที ให่ห้่ลงั คณุแมเ่ขา้มา “เสร์จ็ีเร์ยีบร์อ้ย! ไปกันัี
ไดแ้ล้ว”

  “ดมีากัๆ เลย” คณุยายบอกัอมเีลีย “ยายชอบคยุกับั
ห่น่ี!”

  อมเีลียกัอดคณุยายแน่ีนี เธอเห็่นีคณุยายนีำ �าตาคลอ
  “เป็นีอะไร์ห่ร์อืเปลา่คะ?” อมเีลียถาม
  “ ไมเ่ป็นีอะไร์คะ่” คณุยายตอบ “ขอบใจีนีะจีะ๊ที�คยุกับั

ยาย ยายร์กััห่น่ีนีะ”
  อมเีลียร์่สึ้กัอบอุ่นีในีใจี “ห่น่ีก็ัร์กััคณุยายคะ่” เธอตอบ 

“ห่น่ีจีะมาห่าให่มน่ีะคะ”
  ร์ะห่วา่งทางกัลบับ้านี อลสิซ็าถามวา่ “ฟังเป็นีไงบา้ง 

อมเีลีย?”
  “ยากักัวา่ที�ห่น่ีคดิไว ้ห่น่ีคดิวา่ห่น่ีเบื�อฟังกัอ่นีที�คณุ

ยายจีะพด่จีบ!”
  “ล่กัเกัง่มากัจีะ้!” คณุแมพ่ด่
  “ขอบคณุคะ่” อมเีลียพด่ “บางเร์ื�องที�ทา่นีเลา่ก็ั

สนุีกัคะ่ ร์่ห้่ร์อืเปลา่วา่คณุยายเคยมีววัตวัน้ีอยที�เลี �ยงไว้
ดเ่ลน่ี?”
  “ล่กัววัใช่ไห่ม?” ซ็าร์าห่ถ์าม
  “ ใช่! คณุยายเคยขี�มนัี” อมเีลียตอบพลางพยักัห่น้ีา  

“มนัีชื�อสตาร์”์
  อมเีลียเล่าทกุัเร์ื�องของคณุยายให่พ้วกัเธอฟัง ดจีีร์งิๆ  

ที� ได้เร์ยีนีร์่ม้ากัมายเกัี�ยวกัับคุณยาย
  เอมิลยีิ �มกัวา้ง “คร์าวห่น้ีาแลกังานีกับัพี� ไดน้ีะ  

พี�อยากัฟังบา้ง!” ●

   ผู้้เ้ขยีนอาศย้อย้่ ในยท้าห ์สหริ่ฐ้อเมริ่ก่า
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 เรัาที่กุคน้ำเป็น้ำบตุรัแล้ะธดิีาของพรัะบิดีา
พรัะมิารัดีาบน้ำสวรัรัคข์องเรัา—
  ที่กุคน้ำไม่ิเหมืิอน้ำกนั้ำ แตท่ี่กุคน้ำ

  สำาคญั่
  เป็น้ำทีี่�ตอ้งการั

  มีิคา่
  เป็น้ำทีี่�รักัเที่า่กนั้ำ

คมวาทึะ



         โบันัส:  ใน  ปัฐมีกาล 1  กล�าวถ้ึงนก (หรืือ “สุตัวปี์ัก”)  
กี�ครัื� งในรืะหว�างการืสุรื�าง? _______

     ดูคำาตอบัทึ่�ปกหลังั

เด็กัๆ เห่ลา่นีี�ชอบดน่ีกักับัคณุน้ีาของพวกัเขา!  
ห่านีกัแปลกัตา 15 ตวัและไข ่10 ฟอง จีากันัี�นี
ให่ห้่าของอย่างอื�นี

หาให�เจิอ!
เร่�องสน่ก

  ภาพปัรืะกอบัโดืยู่ เดืวดิื คลกั 
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        ไ อแซคเดื�งข้�นลงในทีำ�นั�งของเขา เขามีอง 
ออกนอกหน�าต�างรืถึ พวกเขากำาลงัจิะไปั

เยู่ี�ยู่มีคุณตาคุณยู่ายู่ ไปัด่ือยู่�างอื�นทีำ�พิเศษดื�วยู่
  “เรืาจิะไปัด่ืพรืะวหิารืใหมี�เมืี�อไหรื�ครัืบั?” 

ไอแซคถึามีคุณแมี�
  “พรุื�งนี�จิ�ะ” เธอตอบั
  ไอแซคยู่ิ�มี
  ในทีำ�สุุดืไอแซคกบััครือบัครัืวกอ็ยู่่�ทีำ�บั�านคุณ

ตาคุณยู่ายู่
  เช�าวนัรุื�งข้�น ไอแซคแต�งกายู่สุุภาพ

เรีืยู่บัรื�อยู่เหมืีอนไปัโบัสุถึว์นัอาทิำตยู่ ์ร่ื�สุ้ก
ตลกทีำ�ผก่เน็กไทำกลางสุปััดืาห์ ไอแซครัืบั
ปัรืะทำานอาหารืเช�ากบััครือบัครัืว จิากนั�นพวก
เขากข็บััรืถึไปังานโอเพ�นเฮาส์ุพรืะวหิารื  

พวกเขาจิะด่ืข�างในพรืะวหิารืแห�งใหมี�ก�อน
การือุทิำศ

  “ผมีเห็นพรืะวหิารืแล�ว!” ไอแซคพด่ื เขาชี�
ไปัทีำ�อาคารืสีุขาวมีีเทำพโมีโรืไนอยู่่�บันยู่อดื

  มีีอาคารืศาสุนจิกัรืหลงัหน้�งอยู่่�ติดืกบััพรืะ
วหิารื ไอแซคกบััครือบัครัืวไปัทีำ�นั�นก�อน  
พวกเขาด่ืวดิีืทำศัน ์บัางคนช�วยู่สุวมีทีำ�คลุมี
รืองเทำ�าสีุขาวให�พวกเขา

  ในทีำ�สุุดืกถ้็ึงเวลาเข�าไปัในพรืะวหิารื! ไอ
แซคเดิืนผ�านปัรืะต่พรืะวหิารื เขาร่ื�สุ้กสุุขใจิ

  ไอแซคเห็นภาพวาดืหลายู่ภาพบันผนงั  
บัางภาพเห็นคนกำาลงัสุวดือ�อนวอน บัาง
ภาพเห็นต�นไมี�และสุตัวส์ุวยู่ๆ

  จิากนั�นไอแซคเห็นภาพวาดืทีำ�เขาชอบัมีาก
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ไอแซคกบัพรัะวิหารั

 โดย เจน แมค็ไบัรด์
  (เรีืยู่บัเรีืยู่งตามีเรืื�องจิริืง)
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ทีำ�สุุดื ภาพนั�นคือภาพพรืะเยู่ซ่! พรืะ
เยู่ซ่ทำรืงยู่นืกางแขน

  “ด่ืเหมืีอนพรืะเยู่ซ่กำาลงักางแขน
ให�ผมี” ไอแซคกรืะซิบับัอกคุณพ�อ

  “พรืะเยู่ซ่ทำรืงกางแขนต�อนรัืบั 
ล่ก เสมอ ” คุณพ�อกรืะซิบัตอบั  
“พรืะองคท์ำรืงรัืกเรืาแต�ละคน”

  ไอแซคมีีความีร่ื�สุ้กทีำ�ดีืในใจิ เขา
น้กภาพกำาลงัเดิืนอยู่่�ข�างๆ พรืะเยู่ซ่
ในพรืะวหิารื เขาน้กภาพพรืะเยู่ซ่
ทำรืงกำาลงักอดืเขา

  พรืะเยู่ซ่ทำรืงรัืกไอแซค และ 
ไอแซคกรั็ืกพรืะเยู่ซ่! ●
   ผู้้เ้ขยีนอาศย้อย้่ ในริ่ฐ้โคโลีริ่าโด สหริ่ฐ้อเมริ่ก่า         
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พรัะเย็ซเูสด็ีจุเยื็อน้ำที่วีปอเมิริักา
เร่�องราวในพระคมัภร์่

บางคนีเชื�อศาสดาพยากัร์ณ์
และมองห่าดาวดวงนัี�นี  

คนืีห่นึี�ง ดาวดวงให่มป่ร์ากัฏิ!  
นัี�นีเป็นีเคร์ื�องห่มายวา่

พร์ะเยซ็ป่ร์ะส่ตแิลว้
ในีดนิีแดนีห่่างไกัล

ในีพร์ะคมัภีรี์ม์อร์มอนี ศาสดา
พยากัร์ณ์ทา่นีห่นึี�งชื�อแซ็มวิเอล 
สอนีผ่ค้นีเกัี�ยวกับัพร์ะเยซ็ ่ 
ทา่นีกัลา่ววา่ดาวดวงให่ม ่
ดวงห่นึี�งจีะสวา่งเจีดิจีา้ 
เมื�อพร์ะเยซ็ป่ร์ะส่ติ

 ภา
พ

ปั
รืะ

กอ
บั

โดื
ยู่ 

เอ
พ

รืล
 สุ

ตอ็
ตต

์



 กนัยู่ายู่น 20202020 พ21

ห่ลายปีผา่นีไป วนัีห่นึี�งด่
เห่มอืนีทั �งโลกัโศกัเศร์า้  
มแีผน่ีดนิีไห่วและพาย ุ 
นัี�นีเป็นีเคร์ื�องห่มายวา่
พร์ะเยซ็สิ่�นีพร์ะชนีม์
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แผน่ีดนิีมดือย่อ่ย่าง
นัี�นีสามวนัี จีากันัี�นีก็ั
มสิี�งอศัจีร์ร์ย์เกัดิขึ �นี 

พร์ะเยซ็เ่สด็จีมาเยอืนี
ชาวนีีไฟและชาวเลมันี!  

พร์ะองคฟื์�นีคนืี
พร์ะชนีม์แลว้ ซึ็�ง

ห่มายความวา่พร์ะองค์
ทร์งมชีีวติอกีัคร์ั �ง  

พร์ะองคท์ร์งใช้เวลา
กัับแตล่ะคนีทลีะคนี
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พร์ะเยซ็ท่ร์งทร์าบวา่ฉัันีเป็นีใคร์ พร์ะองคท์ร์งช่วยฉัันีได้ ในีช่วง
เวลามืดมิดและน่ีากัลวั พร์ะองคท์ร์งเป็นีแสงสวา่งของโลกั! ●

 อา่นเริ่่�องนี� ใน  ฮีลีามน้ 14 ;  3   นีไฟ 1; 8–11 
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หน้าระบัายส่
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ทำ�านจิะบัอกอะไรืพรืะเยู่ซ่ถึ�าพรืะองคเ์สุดืจ็ิมีาเยู่อืนทำ�าน? วนัหน้�งทำ�านจิะเห็นพรืะองคอี์กครัื� ง!

พรัะเย็ซเูสด็ีจุเยื็อน้ำ 
ช่าวนี้ำไฟ



        เดอืนีห่น้ีา  เป็นีกัาร์ปร์ะชมุให่ญ่ส่ามญั่! คร์อบคร์วัทา่นีสามาร์ถใช้
กัจิีกัร์ร์มในีห่น้ีา พ11–พ13 ขณะที�ทา่นีฟัง เร์าจีะฟังจีากัศาสดาพยากัร์ณ์  
อคัร์สาวกั และผ่น้ีำาศาสนีจีกััร์ทา่นีอื�นี—ร์วมทั�งผ่น้ีำ าสตร์ี ในีภีาคกัาร์
ปร์ะชุมให่ญ่ส่ตร์ ี ไมด่หี่ร์อกัห่ร์อืที�ทั �งชายและห่ญ่งิช่วยนีำาศาสนีจีกััร์? 
ทา่นีสามาร์ถใช้ห่น้ีา พ11 และ พ16 สอนีบตุร์ธดิาวา่ทั �งเด็กัชายและเด็กั
ห่ญ่งิสำาคญั่เทา่กัันี เร์าตอ้งกัาร์ให่ ้ทกุคน  ช่วยสร์า้งอาณาจีกััร์ของพร์ะ 
ผ่เ้ป็นีเจีา้

  ขอให่ม้คีวามสุขกัับกัาร์ปร์ะชมุให่ญ่ส่ามญั่!
   เพ่�อนเด็ก 

เรีืยู่น บิัดืามีารืดืาทุำกทำ�าน

  สารบััญ่

     พ2    จิากฝึ� ายู่ปัรืะธานสุ่งสุุดื: รัืกครือบัครัืวของเรืา

     พ4    แก�วนำ�าอุ�น

     พ6    สุวสัุดีืจิากกวัเตมีาลา!

     พ8    แดืนนากบััการืสุอบัคณิตศาสุตร์ื

     พ10    จิากเพื�อนถ้ึงเพื�อน: ล่กๆ ของพรืะบิัดืา
พรืะมีารืดืาบันสุวรืรืค์

     พ 11   สุตรีืทีำ�ช�วยู่นำาศาสุนจิกัรื

     พ 12   สุมุีดืบันัท้ำกการืปัรืะชุมีใหญ�สุามีญัของฉันั

     พ 14   งานสุำาคญัทีำ�สุุดื

     พ 16   คมีวาทำะ

     พ 17   เรืื�องสุนุก: หาให�เจิอ!

     พ 18   ไอแซคกบััพรืะวหิารื

     พ 20   เรืื�องรืาวพรืะคมัีภีร์ื: พรืะเยู่ซ่เสุดืจ็ิเยู่อืนทำวปีั
อเมีริืกา

     พ 23   หน�ารืะบัายู่สีุ: พรืะเยู่ซ่เสุดืจ็ิเยู่อืนชาวนีไฟิ

  

 วธ่ิส� งงานศิลัปะหร่อประสบัการณ์์ข้องบ่ัตรธิดามาให้ เลียีโฮนา 
  เข�าไปัทีำ�  liahonaliahona  ..ChurchofJesusChristChurchofJesusChrist  ..orgorg   และคลิกบัน ““SubmitSubmit anan ArticleArticle 
oror FeedbackFeedback””  หรืืออีเมีลมีาให�เรืาทีำ�  liahonaliahona@@  ChurchofJesusChristChurchofJesusChrist  ..orgorg   
พรื�อมีรืะบุัชื�อนามีสุกลุของบุัตรืธิดืา อายู่ ุเมืีองทีำ�อยู่่� และคำาอนุญาตนี�  ““ข�าพเจิ�า  
[ใสุ�ชื�อของทำ�าน] อนุญาตให�ศาสุนจิกัรืของพรืะเยู่ซ่คริืสุตแ์ห�งวสุิุทำธิชนยู่คุ
สุุดืทำ�ายู่ใช�สิุ�งทีำ�บุัตรืธิดืาของข�าพเจิ�าสุ�งมีาในนิตยู่สุารืศาสุนจิกัรื บันเวบ็ัไซต์
ศาสุนจิกัรืและแพลตฟิอร์ืมีสืุ�อสุงัคมี และอาจิจิะใช�ในอุปักรืณ์อื�นๆ ของ
ศาสุนจิกัรื”” เรืารือฟัิงเรืื�องรืาวจิากทำ�าน!
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 หาเลัย่โฮนาทึ่�ซิ�อนอยู�ข้้างใน!

 ภาพปก เพ่�อนเดิก็ 
  ภาพปัรืะกอบัโดืยู่ คริืสุติน กวาน

 หน้า พ17: ห้าครั�ง


