
วิธีท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
ประทานพรแก่สตรี 
ผู้มีศรัทธา, น. 32
สาเหตุและวิธีปกป้องเสรีภาพ 
ทางศาสนา, น. 16

วิธีท่ีถูกต้องในการ 
ตอบคำาถาม, น. 38
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“พระเยซูตรัสตอบว่า 

‘เพราะว่าพวกท่าน 

มีความเช่ือน้อย เรา

บอกความจริงกับท่าน

ท้ังหลายว่า ถ้าพวก

ท่านมีความเช่ือเท่า

เมล็ดมัสตาร์ดเมล็ด

หน่ึง พวกท่านจะส่ัง

ภูเขาน้ีว่า ‘จงเคล่ือน

จากทีน่ีไปท่ีโน่น’ มัน 

ก็จะเคล่ือนไป และ

ส่ิงใดท่ีเป็นไปไม่ได้

สำาหรับพวกท่านจะ

ไม่มีเลย”

มัทธิว 17:20

เมล็ดมัสตาร์ดเหล่านี้ 
ซึ่งโตเป็นฝัก คือพันธุ์ที่ 
พบในอิสราเอล เข็มหมุด 
ยาวประมาณหนึ่งนิ้ว  
(3 ซม.) อยู่ในภาพนี้เพื่อ
เทียบให้เห็นขนาดของ 
เมล็ดมัสตาร์ด)
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38  เม่ือเกิดความสงสัยและคำาถาม
โดย อาดัม คอตเตอร์
การมีคำาถามเก่ียวกับพระกิตติคุณไม่ใช่ 
ปัญหา—เราทำาอย่างไรกับคำาถาม 
เหล่านั้นต่างหากที่สำาคัญ

ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนตุลาคม	2014

10  บ้านเรา ครอบครัวเรา:   
  การพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองยากๆ 

โดย เชรี ลีน คลาร์ก

13  ภาพสะท้อน: คุณปู่ พระบิดา
โดย แอรัน แอล. เวสต์

14  เราพูดถึงพระคริสต์: การทดลอง 
  ทุกอย่างทำาให้เกิดศรัทธามากข้ึนได้

โดย จิออร์เจีย มูรกีอา

42  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

80  จนกว่าเราจะพบกันอีก: สร้างบนศิลา
โดย เอ็ลเดอร์ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  โอบไว้ในพาหุท่ีอ่อนโยนของพระองค์

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน: คุณลักษณะของ  
  พระเยซูคริสต์—อดกล้ันและอดทน

บทความพิเศษ

16  ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า
โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
ในโลกที่ท้าทายความเชื่อพื้นฐาน
ที่สุดของเรา เราต้องพร้อมใจกัน 
เรียกร้องสิทธิ์ในการนับถือศาสนา
ของเราอย่างเสรี

24  การกบฏของซาตาน
โดย มาร์ค เอ. แมทธิวส์
การเข้าใจการกบฏของซาตานใน
ชีวิตก่อนเกิดจะช่วยให้เราเห็น
บทบาทของกฎเกณฑ์ มาตรฐาน 
และกฎต่างๆ ในแผนของพระบิดา
บนสวรรค์อย่างชัดเจน

28  จงจับราวเหล็ก
โดย เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส
เราจะจับราวเหล็กให้แน่นและไม่
ปล่อยมือแม้ท่ามกลางหมอกแห่ง
ความมืดได้อย่างไร

32  พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้เกียรติสตรี
โดย โรเบิร์ตและมารี ลันด์
เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ได้มาก
ขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของพระองค์ 
กับสตรีที่ซื่อสัตย์ทั้งสี่คนนี้

ภาพปก
ปกหน้า: รับโบนี, โดย ไมเคิล มาล์ม
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย เดวิด สโตเคอร ์
ปกหลังด้านใน: ภาพถ่ายประกอบโดย โคดี้ เบลล์
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77
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46  ส่ิงท่ีเราเรียนรู้จากบิดามารดาของเรา
วิธีทำางาน สวดอ้อนวอน และพึ่งพา
พระบิดาบนสวรรค์—นี่เป็นเพียงบท
เรียนไม่กี่บทที่คนหนุ่มสาวได้เรียนรู้
จากบิดามารดาของพวกเขา

50  จุดหมายใหม่
โดย อแมนเคย์ โคเทกคา-มิโน
เพราะประจักษ์พยานของดิฉัน เวลานี้
ดิฉันจึงเข้าใจว่าดิฉันไม่โดดเดี่ยว ไม่ว่า
ชีวิตข้างหน้าจะพาไปถึงจุดหมายใด

52  พลังนอกเหนือพลังของเราเอง
โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
พระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชา 
สามารถของการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ช่วยคนที่ต้องการเป็นคนดีขึ้น
และรับใช้อย่างซื่อสัตย์มากขึ้น

56  อย่าตัดสินว่าใครพร้อม
โดย แรนดอลล์ แอล. ริดด์
ท่านไม่มีวันรู้ว่าใครจะพร้อมยอมรับ
พระกิตติคุณ

58  กล้าแบ่งปันพระกิตติคุณ
สามวิธีที่เราสามารถเอาชนะความกลัว
ในการแบ่งปันพระกิตติคุณ

60  จำาไว้ว่าน่ันเป็นการเลือกของพวกเขา
ความสำาเร็จในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านทำา—ไม่ใช่สิ่งที่คน
อื่นทำา

62  กล่าวเช้ือเชิญและติดตามผล
สิบเอ็ดวิธีที่ท่านสามารถ “มอบ”  
โอกาสให้เพื่อนมาหาพระคริสต์

66  บอกความลับ
โดย เดวิด ดิกสัน
ความลับบางอย่างสำาคัญเกินกว่า 
จะเก็บไว้

68  ฉันควรบอกเม่ือใด
โดย แจน พินโบโร
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเก็บความลับ
หรือบอกความลับ

69  พยานพิเศษ: เหตุใดเราจึงควรฟัง 
  การประชุมใหญ่สามัญ

โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

70  เตรียมพร้อมสำาหรับอีสเตอร์
ใช้กิจกรรมนี้ในสัปดาห์ก่อนอีสเตอร์
เพื่อเตรียมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระคริสต์

72  เข้าใจทันที
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
อ่านวิธีที่แม็กโนเลียช่วยให้มีอา 
เพื่อนใหม่ของเธอรู้สึกถึงการต้อนรับ
ในปฐมวัย

74  เวลาพระคัมภีร์: เร่ืองราวของ 
  คนฉลาดและคนโง่

โดย จีน บิงแฮม

76  หน้าระบายสี

77  พระคัมภีร์ใต้ดวงดาว
โดย บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน
ขณะมองดูดาวและฟังพี่ชายเล่าเรื่อง
ต่างๆ จากพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉัน
รู้สึกอบอุ่นและสุขใจ

78  สำาหรับเด็กเล็ก:    
  วันเสาร์นอนหลับและวันอาทิตย์ย้ิม

โดย มิเช บาร์โบซา

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน 

ฉบับนี้ได้หรือไม่

คำาใบ้: 

จิตใจท่านสงบดีหรือ

ไม่ตอนเช้าวันอาทิตย์

2  เ ลี ย โ ฮ น า

คนห นุ่ มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนาและสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ (การ), 28, 50
การประชุมใหญ่สามัญ, 45, 69
ครอบครัว, 10, 14, 46
ความลับ, 66, 68
งานเผยแผ่ศาสนา, 50, 52, 56, 

58, 60, 62
ชดใช้ (การ), 4, 52, 70
เช่ือฟัง (การ), 16, 24, 28, 

38, 45
ทดลอง (การ), 14, 42
บิดามารดา (การเป็น), 10, 46

ประจักษ์พยาน, 38, 50, 74, 77
ปลอบโยน (การ), 4, 14
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 50
เปิดเผย (การ), 38, 69, 80
พระคัมภีร์มอรมอน, 16, 77
พระคุณ, 52
พระเยซูคริสต์, 4, 7, 32, 52, 

70, 74
ฟ้ืนฟู (การ), 80
มรดก, 13
มิตรภาพ, 66, 72
รัก (ความ), 44

รับใช้ (การ), 44, 72
วันสะบาโต, 78
ศรัทธา, 14, 32, 38 
ศาสดาพยากรณ์, 45, 80
ศึกษาพระคัมภีร์ (การ), 43, 

74, 77
สตรี, 32
สวดอ้อนวอน (การ), 16, 42
สิทธ์ิเสรี, 24, 60
เสรีภาพ, 16
อดทน (ความ), 7
อีสเตอร์, 32, 70

“เมื่อเกิดความสงสัยและค�าถาม,” หน้า 38: 
หลังจากอ่านบทความ ครอบครัวท่านอาจ 
สนทนาความแตกต่างระหว่างค�าถามกับความ
สงสัย อ่านเรื่องราวของคนในพระคัมภีร์ที่มี
ค�าถามและพวกเขาท�าอะไรกับค�าถามเหล่า
นั้น (ตัวอย่างเช่น 1 นีไฟ 11; อีเธอร์ 2: 
19–3:16; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:10–19;  
หรือข้อความอ้างอิงใต้อ้างอิงท้ายเรื่อง  
1 ในบทความ)

 ท่านอาจจะขอให้สมาชิกครอบครัวสอง
สามคนบอกค�าถามสองสามข้อที่พวกเขามี 
จากนั้นให้ใช้พระคัมภีร์ lds.org/topics หรือ
ประสบการณ์ส่วนตัวหาค�าตอบ การสร้าง
บรรยากาศของความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาใน
บ้านจะช่วยให้สมาชิกครอบครัวรู้สึกสบายใจ
กับการพูดถึงค�าถามที่พวกเขามี

“เตรียมพร้อมส�าหรับอีสเตอร์,” หน้า 70: 
ก่อนการสังสรรค์ในครอบครัว ท่านอาจต้อง 
การเขียนเรื่องท้าทายประจ�าวันหลายๆ เรื่อง
ลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ ตัวอย่างเช่น “ลูก
เริ่มรู้สึกโกรธเมื่อพี่ชายไม่แบ่งของเล่นให้ลูก
เล่น” หรือ “คืนหนึ่งลูกสังเกตเห็นคุณพ่อ
หน้าเศร้าเมื่อท่านกลับจากที่ท�างาน” ขอให้
ลูกๆ ของท่านผลัดกันเลือกแผ่นกระดาษ อ่าน
เหตุการณ์ และเสนอแนะว่าพวกเขาจะเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดในสถานการณ์นั้นได้
อย่างไร แนะน�ากิจกรรมอีสเตอร์ในบทความ
นี้และเชื้อเชิญลูกๆ แต่ละคนให้ยอมรับค�าท้า
เจ็ดวันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และ
ท�าตามแบบอย่างของพระองค์

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได ้
แนวคิดสองประการมีดังนี้

มีนาคม 2015 ปีที่ 21 เล่มที่ 3
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ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
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นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
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ง านศิลป์ที่งดงามและบทเพลงไพเราะมักสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ข้าพเจ้าเช่นเดียวกับอีกหลายๆ คน โอกาสเช่นนั้นเกิดขึ้น
เมือ่ข้าพเจ้ายนือยูห่น้าภาพวาดทีม่ชีือ่เสยีงของฟรานส์ ชวอร์ซ 

จิตรกรชาวเดนมาร์ก  ภาพนั้นชื่อ The Agony in the Garden (ความ
ปวดร้าวในสวน)1

ภาพวาดสวยงามจับใจภาพนี้วาดให้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
ก�าลังคุกเข่าในสวนเกทเสมนี ขณะทรงสวดอ้อนวอน เทพองค์หนึ่ง 
ยืนใกล้พระองค์ โอบกอดพระองค์ไว้ในอ้อมแขนที่อ่อนโยน พลาง 
ให้การปลอบโยน การบรรเทาทุกข์จากสวรรค์ และการสนับสนุน

ยิ่งพินิจพิจารณาภาพวาดภาพนี้นานเพียงใด ใจและความคิด
ข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกถึงความอ่อนโยนและความกตัญญูจนสุดพรรณนา 
เพิ่มขึ้นเพียงนั้น ข้าพเจ้ารู้สึกได้เพียงน้อยนิดว่าจะต้องเป็นอย่างไร 

เมื่ออยู่ที่นั่นขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเริ่มงานส�าคัญสูงสุดของ 
ความเป็นมรรตัยโดยทรงรับเอาบาปของโลกไว้กับพระองค์ ข้าพ- 
เจ้าอัศจรรย์ใจกับความรักและความเห็นอกเห็นใจอันไร้ขอบเขตที่
พระบิดาทรงมีต่อลูกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าตื้นตันด้วยความกตัญญ ู
อย่างสดุซ้ึงต่อสิง่ทีพ่ระบตุรผูไ้ร้บาปทรงสิน้พระชนม์เพือ่มนุษยชาติ 
ทั้งปวงและเพื่อข้าพเจ้า

การพลีพระชนม์ชีพของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
แต่ละปี ณ เวลานี้เราเฉลิมฉลองและไตร่ตรองการพลีพระชนม์

ที่พระเยซูคริสต์ทรงท�าเพื่อมนุษยชาติทั้งปวง

สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเพื่อเราตั้งแต่เกทเสมนีไปจนถึงกล-
โกธาอยู่เหนือความสามารถที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ พระองค์ทรงรับ
เอาภาระบาปของเราไว้กับพระองค์และทรงช�าระค่าไถ่ที่ผูกมัด 
ชั่วนิรันดร์ไม่เฉพาะส�าหรับการล่วงละเมิดแต่ดั้งเดิมของอาดัม
เท่านั้นแต่ส�าหรับบาปและการล่วงละเมิดของผู้คนหลายพันล้าน
คนทีเ่คยมชีวีติด้วย การพลพีระชนม์ชพีอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นนรินัดร์ 
นี้ท�าให้ “แม้พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง, ต้อง
สัน่เพราะความเจบ็ปวด, และเลอืดออกจากทกุขมุขน, และทนทกุข์ 
ทั้งร่างกายและวิญญาณ” (คพ. 19:18)

พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อข้าพเจ้า
พระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อท่าน
จติวญิญาณข้าพเจ้าเป่ียมล้นด้วยความส�านกึในพระมหากรณุา- 

ธคิณุเมื่อตรึกตรองความหมายอันล�า้ค่าของการพลีพระชนม์นี้ นั่น
ท�าให้ข้าพเจ้าเจยีมตวัเมือ่รูว่้าทกุคนทีย่อมรบัของประทานดงักล่าว
และให้ใจเอนเอียงไปหาพระองค์จะได้รับการให้อภัยและสะอาด
จากบาป ไม่ว่าจุดด่างพร้อยของพวกเขาจะเข้มเพียงใดหรือภาระ
ของพวกเขาจะหนักอึ้งเพียงใดก็ตาม

เราสามารถสะอาดหมดจดและบริสุทธิ์ได้อีกครั้ง เราสามารถ
รับการไถ่จากการพลีพระชนม์อันเป็นนิรันดร์ของพระผู้ช่วยให้รอด
ที่เรารัก

ใครจะปลอบโยนเรา
แม้จะไม่มีใครในพวกเราเคยประสบความลึกล�้าของสิ่งที่

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

โอบไว้ใน

ข่ า ว ส า ร จ า ก ฝ่ า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด

พาหทุี่อ่อนโยนของพระองค์
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การสอนจากข่าวสารน้ี

ก่อนท่านสอน จงแสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจ
ความต้องการเฉพาะด้านของคนที่ท่านสอน ขณะที่ท่านแบ่งปันบทคัดลอก

จากข่าวสารของประธานอุคท์ดอร์ฟ จงแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอดและการพลีพระชนม์เพื่อไถ่เรา ท่านอาจจะถามคนที่ท่านสอนว่าการชดใช้
ของพระองค์มีความหมายต่อพวกเขาอย่างไรและพวกเขารู้สึกถึงการปลอบโยนของ
พระเจ้าอย่างไรในช่วง “เวลาอันมืดมนและขมขื่น” ของพวกเขา

พระเจ้าทรงทนทุกข์ แต่เราทุกคนจะมีช่วง
เวลาอันขมขื่นและมืดมนของเราเอง—เวลา
ที่โทมนัสและความเศร้าโศกของเราอาจดู
เหมือนหนักหนาสาหัสเกินกว่าเราจะทนไหว 

จะมีเวลาที่ความหนักหน่วงและความส�านึก
ผิดต่อบาปของเราบีบคั้นเราอย่างไร้เมตตา

แม้กระน้ัน ถ้าเราจะปลุกเร้าใจตนให้
นึกถึงพระเจ้าในช่วงเวลาเหล่านั้น แน่นอน
ว่าพระองค์จะทรงรู้และเข้าพระทัย พระองค์
ผู้ทรงทนทุกข์อย่างไม่เห็นแก่พระองค์เอง
เพ่ือเราในเกทเสมนีและบนกางเขนจะไม่
ทรงปล่อยเราไว้โดยไม่ปลอบโยนเรายาม

นี้ พระองค์จะทรงเพิ่มพลัง ให้ก�าลังใจ และ
อวยพรเรา พระองค์จะทรงโอบเราไว้ในพาหุ

ที่อ่อนโยนของพระองค์
พระองค์จะทรงเป็นมากกว่าเทพต่อเรา
พระองค์จะทรงน�าการปลอบโยน การ

เยียวยา ความหวัง และการให้อภัยมาให้เรา
เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา
พระผู้ปลดปล่อยของเรา
พระผู้ช่วยให้รอดผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและ

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอวยพรเรา 

อ้างอิง
1.	 ปุโรหิตที่พูดในพิธีศพของฟรานส์	ชวอร์ซ	กล่าวว่า	

“ศิลปะของเขาได้รับประสาทพรจากเบื้องบนและ
ดูเหมือนมีค่ามากกว่าคำาเทศนามากมาย”	(Emmilie	
Buchanan-Whitlock,	“History	of	Artists’	Lives	
Gives	Greater	Context	for	Exhibit,”	Deseret News, 
Sept.	29,	2013,	deseretnews.com).

คว
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พระผู้ช่วยให้รอดจะทรง
ปลอบโยนท่าน

ถ ามสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อน 

คนหนึ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขา 

หรือเธอรู้สึกได้รับการปลอบโยนจาก

พระผู้ช่วยให้รอด ลองนึกถึงเวลาที ่

พระผู้ช่วยให้รอดทรงปลอบโยนท่าน 

ท่านอาจจะวาดรูปประสบการณ์นั้น

แล้วแขวนไว้ข้างเตียงเพื่อเตือนท่าน 

ว่าพระเยซูคริสต์จะทรงอยู่ที่นั่นเสมอ

เพื่อปลอบโยนท่าน

ชัยชนะผ่านพระเยซูคริสต์
สงวนนาม

ผมมีปัญหาเรื่องกินมากเกินไป การที่ผมกินตะกละตะกลาม

อยู่บ่อยๆ ส่งผลให้ผมเจ็บปวดทรมานใจจากความรู้สึกผิด 

ความคับข้องใจ และความผิดหวัง ผมรู้สึกอ่อนแอมากเมื่อพยายาม

เอาชนะปัญหาของผม

ผมละเลยข้อเท็จจริงนี้มานานว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

เยาวชน

ไม่เพียงช่วยให้เรารอดเท่านั้น แต่ไถ่เราและทำาให้เราดีพร้อมด้วย 

และนี่ใช้ได้กับนิสัยกินมากเกินไปของผมที่เห็นชัดว่าบกพร่อง

ผมตัดสินใจถวายตนแด่พระผู้ช่วยให้รอด ผมสวดอ้อนวอน ผม

ยอมรับอย่างจริงใจว่าผมอ่อนแอและต้องการพระคุณ จากน้ันผม

ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรผมด้วยความช่วยเหลือของ

พระองค์ในวันที่จะมาถึง คืนนั้นผมรู้สึกถึงการรับรองของพระบิดา 

ที่ทรงเปี่ยมด้วยความรักว่าพระองค์ทรงมีความปรารถนาอันหาที ่

สุดมิได้ อยากช่วยลูกชายของพระองค์และมีเดชานุภาพจะทำาให ้

พระประสงค์ของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลอย่างไม่ต้องสงสัย 

ตั้งแต่คืนนั้น อาหารไม่มีอิทธิพลจนผมต้านไม่ไหวอีกเลย ผมรู้ว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหตุให้ผมทำาสำาเร็จ ผมกำาลังเรียนรู้เช่นเดียว

กับเปาโลว่า “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำาลัง

ข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) และผมพยายามไม่ลืมอีกบทเรียนหนึ่ง

จากเปาโล “สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ประทานชัยชนะแก่เรา  โดยพระ

เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”  

(1 โครินธ์ 15:57)
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คุณลักษณะของ 
พระเยซูคริสต์: 
อดกลั้นและอดทน

เน้ือหาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดข่าวสารการเย่ียมสอน 
ที่เน้นคุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด

เ รามักคิดว่าความอดทนคือการอยู่เงียบๆ 
เฉยๆ แต่ดังประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 

ดอร์ฟ ทีป่รึกษาทีส่องในฝ่ายประธานสงูสดุ 
กล่าว “ความอดทนไม่ใช่การยอมแพ้เฉยๆ 

ทั้งไม่ใช่หยุดลงมือท�าเพราะความกลัว  
ความอดทนหมายถึงการรอคอยและอดทน 
หมายถึงการอยู่กับบางสิ่งบางอย่าง ... 
แม้เมื่อความปรารถนาของใจเกิดขึ้นช้า 
ความอดทนไม่เพียงอดทนเท่าน้ัน แต่
อดทนด้วยดี!”

ในชีวิตก่อนเกิด พระบิดาบนสวรรค์ทรง
เตรียมแผนให้เรา—ลูกทางวิญญาณของ
พระองค์—และเราโห่ร้องด้วยความยินดี
กับโอกาสที่จะได้มาแผ่นดินโลก (ดู โยบ 

38:7) เมื่อเราเลือกท�าให้ความประสงค์
ของเราสอดคล้องกับของพระองค์ในช่วง
ชีวิตบนโลกนี้ พระองค์ “จะท�าให้ [เรา] 

เป็นเครื่องมือใน [พระหัตถ์พระองค์] เพื่อ
ความรอดของจติวญิญาณเป็นอนัมาก” 
(แอลมา 17:11)

ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวต่อไปว่า 
“ความอดทนหมายถึงการยอมรับสิ่งที่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเผชิญสิ่งนั้น
ด้วยความกล้าหาญ ความสง่างาม และ
ศรัทธา ซึ่งหมายถึง ‘เต็มใจยอมในสิ่ง
ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัติแก่ 
[เรา], แม้ดังเด็กยินยอมต่อบิดาตน’  
[โมไซยาห์ 3:19] สุดท้าย ความอดทน
หมายถึง ‘มั่นคงและแน่วแน่, และไม่หวั่น
ไหวในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า’ 
[1 นีไฟ 2:10] ทุกวันเวลา แม้จะยาก
ก็ตาม”1

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
สดุดี 40:1; กาลาเทีย 5:22–23; 2 เปโตร 
1:6; แอลมา 17:11

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแลผ่าน
การเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์บอกเราว่าในชีวิตบน

แผ่นดินโลก เราควร “อดทนในความ

ทุกข์, เพราะ [เราจะ] ทุกข์สารพัน” 

จากน้ันพระผู้เป็นเจ้าประทานค�า

สัญญาอันเป็นการปลอบโยนดังนี้  

“จงทนรับมัน, เพราะ, ดูสิ, เราอยู ่

กับเจ้า, แม้จนถึงที่สุดของวันเวลา 

ของเจ้า” (คพ. 24:8)

เรื่องราวต่อไปนี้ในไบเบิลเป็น

ตัวอย่างของความอดทนและศรัทธา

“มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิต

มาได้สิบสองปีแล้ว. . . แตะต้องชาย

ฉลองพระองค์ [ของพระคริสต์] และ 

ในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุด

“แต่พระเยซูตรัสว่า มีคนหนึ่งแตะ

ต้องตัวเรา เพราะเรารู้สึกได้ว่าฤทธิ์

ซ่านออกจากตัวเรา

“เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่

สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้ว นางก็

ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ ทูล

พระองค์ต่อหน้าทุกคนว่า นางแตะ

ต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและ

หายโรคได้ทันที

“พระองค์จึงตรัสกับนางว่า ลูกหญิง

เอ๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อ จง

ไปเป็นสุขเถิด” (ลูกา 8:43-48)

เราพบพรและความสบายใจ และ

แม้แต่การรักษาได้เช่นเดียวกับเธอ 

เมื่อเราเอื้อมไปหาพระเยซูคริสต์—ผู้

ซึ่งการชดใช้ของพระองค์รักษาเราได้

พิจารณาสิ่งนี้
จากเรื่องราวในลูกา 8 ความอดทนมา
หลายปีของหญิงคนนี้และศรัทธาของ
เธอในพระเยซูคริสต์ได้รับผลตอบแทน
อย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1. ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “จงอดทนต่อไป,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 71, 73.

    มี น า ค ม    2 0 1 5    7

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของ
ผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“นักข่าวคนหนึ่งเคยถามแม่ชีเทเรซาแห่ง 
กัลกัตตาเกี่ยวกับภารกิจอันไร้ซึ่งความ
หวังของเธอในการช่วยเหลือคนอนาถา
ในเมืองนั้น นักข่าวกล่าวว่าในเชิงสถิติ
แล้ว แม่ชีไม่ได้ท�าอะไรส�าเร็จเลย สตรี
ร่างเล็กผู้น่าทึ่งคนนี้ตอบกลับว่างานของ
เธอเกี่ยวกับความรัก ไม่ใช่สถิติ... เธอ
บอกว่าเธอจะรักษาพระบัญญัติที่ให้รัก
พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเธอโดย
การรับใช้ผู้ที่เธอ เอื้อมถึง ด้วยทรัพยากร
ทุกอย่างที่เธอมี ... นักข่าวสรุปอย่างจริง 
จังว่า ศาสนาคริสต์ ไม่ใช่ ความเพียร
พยายามเกี่ยวกับตัวเลขสถิติ...

“ดังนั้น เราจะ ‘ท�าสุดก�าลังของเรา’ ได้

อย่างไร...

“…ข้าพเจ้าแสดงความชื่นชมประธาน

โธมัส สเป็นเซอร์ มอนสัน… ภาพของ

ท่านที่ข้าพเจ้าจะเทิดทูนไว้จนวันตายคือ 

ภาพที่ท่านสวมร้องเท้าแตะ บินกลับจาก 

เยอรมนีตะวันออกที่เศรษฐกิจพังพินาศ 

เพราะท่านได้ให้เสือ้ผ้าและแม้แต่รองเท้า 

ท่านก็ถอดให้ไป”
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทาน
หรอกหรือ?” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 40, 42.

พรจาก
สวรรค์
“บางทีใน [ช่วงเวลายาก

ล�าบาก] เราอาจถาม

ตนเองว่า ‘เราจ�าเป็นต้อง

เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ทุกข้อ 

หรือ’

“ค�าตอบของข้าพเจ้าเรียบง่ายดังนี้

“ข้าพเจ้าคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบบาง

สิ่งที่เราไม่รู้—บางสิ่งซึ่งอยู่เหนือความเข้าใจ

ของเรา! พระบิดาในสวรรค์ทรงเป็นสัตภาวะ 

นิรันดร์ผู้ซึ่งประสบการณ์ พระสติปัญญา และ

พระปรีชาญาณของพระองค์สูงกว่าเราอย่าง

อเนกอนันต์ [ดู อิสยาห์ 55:9]. . .

“ข้าพเจ้าคิดว่าความท้าทายอย่างหนึ่งของ

เราคือเราจินตนาการว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกัก

พรทั้งหมดของพระองค์ไว้บนเมฆก้อนใหญ่ใน

สวรรค์ ไม่ยอมประทานให้เราเว้นแต่เราจะ

ยอมท�าตามข้อเรียกร้องอันเข้มงวดที่พระองค์

ทรงตั้งขึ้นเหมือนบิดาปกครองบุตรที่ยังเด็ก 

แต่พระบัญญัติไม่ใช่แบบนั้นเลย ในความเป็น

จริง พระบิดาบนสวรรค์ทรงเทพรให้เราอย่าง

สม�่าเสมอเหมือนฝนท่ีโปรยปรายมา เป็น

เพราะความกลัว ความสงสัย และบาปของเรา

ต่างหากที่ปิดกั้นพรเหล่านั้นเหมือนร่มกันฝน

“พระบัญญัติของพระองค์คือค�าแนะน�า 

อันเปี่ยมด้วยความรักและความช่วยเหลือ 

จากสวรรค์ท่ีหุบร่มนั้นเพื่อเราจะได้รับพร 

จากสวรรค์เหมือนฝนที่โปรยปรายมา”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “การดำาเนินชีวิตอย่างเบิกบานใน
พระกิตติคุณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 121-122.

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2014 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี 

(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอน

ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตอยู่ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

การดูแลคนยากไร้และคนขัดสน

8  เ ลี ย โ ฮ น า

คำ า สั ญ ญ า ข อ ง ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์

ห ล ัก คำ า ส อ น เ ด ่ น
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เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัย 
การประชุมใหญ่สามัญได้ที่ conference.lds.org

เติมคำาในช่องว่าง
1. “เมื่อเรา ____________ ในการเลือกที่

ผิด ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ซึ่งไม่สอดคล้อง

กับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู เรา

สูญเสียพรและความคุ้มครองที่เรา

ต้องการ” (เควนทิน แอล. คุก,  

“เลือกอย่างฉลาด,” 48)

2. “ตามมาตรฐานของโลกนี้ การท�าตาม

ศาสดาพยากรณ์อาจไม่เป็นที่นิยม ผิด

ค�าตอบ: 1. หาข้อแก้ตัว; 2. ถูกต้อง; 
 3. การละทิ้งความเชื่อ; 4. ความจริง

หลักการเมือง หรือไม่เป็นที่ยอมรับของ

สังคม แต่การท�าตามศาสดาพยากรณ์ 

____________ เสมอ” (แครอล เอฟ. 

แมคคองกี, “จงด�าเนินชีวิตตามถ้อยค�า

ของศาสดาพยากรณ์,” 78)

3. “การลดมาตรฐานของพระเจ้าไปสู่

ระดับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของ

สังคมคือ ____________ ” (ลินน์ จี. 

รอบบินส์, “ท่านหันหน้าไปทางใด” 

10)

4. “____________ อันสมบูรณ์มีอยู่จริงใน

โลกที่เหยียดหยามกันมากขึ้นและไม่

ใส่ใจความสมบูรณ์ ในอนาคต ‘ทุก 

ชีวิต [จะ] คุกเข่า’ และ ‘ทุกลิ้น [จะ] 

ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์

พระผู้เป็นเจ้า (ฟีลิปปี 2:10-11)” 

(เดวิด เอ. เบดนาร์, “มาดูเถิด,” 110)

กล่องเครื่องมือสำาหรับครอบครัวของท่าน
มอืแต่ละอย่างให้ดขีึน้ได้อย่างไร”—เอ็ลเดอร์ 

ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “ท�าให้การใช้ศรัทธา

เป็นสิ่งส�าคัญอันดับแรก,” 93.

1. การสวดอ้อนวอน 

2. การศึกษาพระคัมภีร์

3. การสังสรรค์ในครอบครัว

4. การเข้าพระวิหาร

ประเมิน “การใช้เครื่องมือแต่ละอย่างของ

ตนเอง แล้วแสวงหาการน�าทางของพระเจ้า

เพื่อพิจารณาว่าท่านจะพัฒนาการใช้เครื่อง
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ใ นฐานะบิดามารดา ท่านรู้ว่าการท้าทาย 
และการทดลองมีค่าต่อการเติบโตของ

ลูกๆ แต่ยังคงท�าใจได้ยากเมื่อเห็นลูกๆ 
ล�าบากอย่างไรก็ดี ความล�าบากเหล่านี้
จะเป็นโอกาสให้ท่านสร้างความสัมพันธ์
อันแน่นแฟ้นกับลูกๆ ขณะส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมแห่งความรักที่บ้าน ประธานกอร์-
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) กระตุ้นบิดา
มารดาให้จัดสภาพแวดล้อมเช่นนั้น “ค�าขอ
ร้องของข้าพเจ้า—และข้าพเจ้าปรารถนาให้
ตนพูดโน้มน้าวได้มากกว่านี้—คือค�าขอร้อง
ให้ช่วยบุตรธิดาให้รอด มีบุตรธิดามากมาย
เหลือเกินเดินไปด้วยความเจ็บปวดและ
ความกลัว ในความโดดเดี่ยวและความสิ้น
หวัง บุตรธิดาต้องการแสงตะวัน พวกเขา
ต้องการความสุข พวกเขาต้องการความรัก
และการบ�ารุงเลี้ยง”1

มีปัญหายุ่งยากมากมายท่ีบุตรธิดาจะ
เผชิญ อาทิ การกลั่นแกล้ง ภาษาหยาบคาย 
การโกงที่โรงเรียน เสน่หาจากเพศเดียวกัน 
การกินผิดปกติ ภาวะซึมเศร้า และการคิด 
ฆ่าตัวตาย เป็นต้น ในฐานะบิดามารดา 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านรู้ว่าท่าน “มีหน้าที ่
อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยความ

รักและความชอบธรรม”2 แต่ท่านจะท�า
อย่างไรเมื่อลูกๆ ต่อสู้กับปัญหายุ่งยากทั้ง
หลายไม่ว่าในชีวิตพวกเขาเองหรือในชีวิต
เพื่อนๆ ของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นแนวทาง
บางประการ

ถามค�าถามที่เชื้อเชิญการสนทนา 
ท่านสามารถถามค�าถามท�านองน้ี: “ดู
เหมือนมีบางอย่างกวนใจลูก ลูกอยากพูด
เรื่องนั้นไหม”  ค�าถามนี้ไม่เพียงยอมรับว่า
ท่านสังเกตเห็นบางอย่างกวนใจลูกเท่านั้น 
แต่ยังเปิดประตูให้ลูกบอกกล่าวมาก (หรือ
น้อย) สุดแล้วแต่เขาหรือเธอเลือก

หลังจากลูกๆ บอกความคิดบางอย่าง
เก่ียวกับปัญหานั้น ท่านอาจจะตอบว่า 
“ขอบคุณที่เล่าให้แม่ฟัง ขอบคุณที่วางใจ 
แม่และให้ข้อมูลนี้ แม่พอจะนึกออกว่าลูก
รู้สึกอย่างไร แม่จะช่วยได้อย่างไร”

ค�าตอบอันเปี่ยมด้วยรักในลักษณะนี้มัก
เปิดประตูสู่การสนทนาต่อเน่ือง ส�าคัญท่ี
ลูกๆ ต้องรู้ว่าท่านจริงใจ การสวมกอดหรือ
สายตาแสดงความรักจะช่วยแสดงความ
ห่วงใยจากใจจริงได้เช่นกัน

ฟังให้เข้าใจ เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า 

การพูดคุยเก่ียวกับเร่ืองยากๆ
โดย เชรี ลีน คลาร์ก
นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์ให้คำาปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

เมื่อลูกๆ ของท่านเผชิญการท้าทาย เป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องบอกพวกเขาว่าการท้าทาย 
จะกระชับความสัมพันธ์ของท่านกับพวกเขา

“เวลาที่ต้องฟังคือเมื่อ 
มีคนต้องการให้ฟังโดย 
ธรรมชาติแล้วลูกๆ ต้อง 
การบอกเล่าประสบ- 
การณ์ของพวกเขา... 
ถ้าพวกเขาพยายาม
แสดงให้เห็นความปวด
ร้าวใจ เป็นไปได้ไหม
ที่เราจะเปิดใจรับฟัง
ประสบการณ์อันน่าตื่น
ตระหนกน้ันโดยที่ตัว
เราไม่ตระหนกตาม เรา
จะฟังโดยไม่ขัดจังหวะ
และไม่ด่วนตัดสินซึ่งจะปิดประตูการสนทนา
ทันทีได้หรือไม่ ประตูจะยังเปิดอยู่เมื่อเรา
ท�าให้พวกเขาเชื่อมั่นในใจว่าเราเชื่อใจพวก
เขาและเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา ผู้ใหญ่
ไม่ควรแสร้งท�าเป็นว่าประสบการณ์นั้นไม่ได้
เกิดขึ้นเพียงเพราะพวกเขาประสงค์ให้เป็น
อย่างอื่น”3

ให้เกียรติกัน พระคัมภีร์ให้ค�าแนะน�าที่
ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีสร้างสภาพแวดล้อม
แห่งความรักและการให้เกียรติกัน ลอง
สังเกตค�าส�าคัญบางค�าในหลักค�าสอนและ
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พันธสัญญา 121:41-42: การชักชวน (ไม่

บงัคบั), ความอดกลัน้ (ไม่รบีคล้อยตามทนัที 

หรือใจร้อน), ความสุภาพอ่อนน้อม (ไม่พูด

เสียงดัง ก้าวร้าว รุนแรง), ความอ่อนโยน 

(ไม่จองหองหรือแสดงอ�านาจบาตรใหญ่), 

ความกรุณา (ไม่จัดการอย่างโหดร้าย) และ 

ความรักที่ไม่เสแสร้ง (การแสดงความรักที่

จริงใจ) เมื่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราลึก

ซึ้งขึ้น “วิธีที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่นจะเต็มไปด้วย

ความอดทน ความกรุณา การยอมรับอย่าง

สุภาพ และความปรารถนาจะมีบทบาทที่

เอื้อประโยชน์ในชีวิตพวกเขาเพิ่มขึ้นตาม

ล�าดับ”4

หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ บิดา

มารดาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามวางแบบ

ชีวิตตามพระผู้ช่วยให้รอด ปฏิสัมพันธ์ของ

พระองค์เต็มไปด้วยความรัก ความเห็นใจ 

และความห่วงใยอย่างแท้จริง แม้เมื่อผู้คน

ท�าบาปร้ายแรง พระองค์ทรงขอให้พวกเขา

กลับใจแต่ไม่ทรงประณาม (ดู ยอห์น 8:3-

11) อย่าวิพากษ์วิจารย์ลูกๆ ของท่านซึ่งจะ

ท�าให้พวกเขาไม่นับถือตนเองและขาดความ

มั่นใจ แต่จงหาและเน้นความดีงามในลูกๆ 

แต่ละคน

ควบคุมความโกรธของท่าน “บุคคล

ผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีก�าลังมาก” (สุภาษิต 

16:32) และ “วิญญาณของความขัดแย้ง ... 

เป็นของมาร, ผู้เป็นบิดาแห่งความขัดแย้ง, 

และเขายั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความ

โกรธ” (3 นีไฟ 11:29) ความโกรธขับพระ-
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การพูดคุยกับวัยรุ่น

ก ารพูดคุยเกี่ยวกับการท้าทาย

ยากพออยู่แล้วแต่จะยากยิ่ง

กว่านั้นกับวัยรุ่นที่กำาลังพยายาม

สร้างอัตลักษณ์ของตน—ไม่พึ่ง

พ่อแม่ วัยรุ่นรับมือกับแรงดกดัน

มากมายด้านวิชาการ อารมณ์ 

และสังคม บางครั้งระบบความเชื่อ 

และค่านิยมของพวกเขาทำาให้มิตร

สหายและเพ่ือนวัยเดียวกันเกิด

คำาถาม ความสัมพันธ์ของพวกเขา 

กับบิดามารดาอาจเปราะบางตรง

พัฒนาการช่วงนี้ และไม่ใช่เรื่อง

แปลกถ้าวัยรุ่นจะรู้สึกสับสน โดด

เด่ียว วิตก ไม่แน่ใจ หมดหนทาง 

ปลีกตัว และแม้ถึงกับซึมเศร้า

บิดามารดาทีเ่ข้าใจและไวต่อการ 

รับรู้การท้าทายด้านพัฒนาการ

เหล่านี้จะช่วยวัยรุ่นได้ดีขึ้นในยาม

ที่พวกเขาต้องการพ่อแม่มากที่สุด

วิญญาณและมีแนวโน้มจะท�าลายความ
สัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกที่เปราะบาง ในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ควบคุมอารมณ์ของ
ท่าน มีใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งจะลบความโกรธ 
กล่าววาจาที่มาจากความรักและสันติสุข 
ชื่นชมและยกย่อง ถ้าท่านท�าเช่นนี้ ชีวิตท่าน
จะไม่พบกับความเสียใจ ชีวิตสมรสและ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของท่านจะได้รับ
การพิทักษ์รักษา ท่านจะมีความสุขมากขึ้น”5

กระชับความสัมพันธ์ ข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ แต่หากท่านจ�าไม่
ได้เมื่ออยู่ระหว่างการสนทนาที่ยากกับลูกๆ 
ขอให้ถามตนเองว่า “ฉันจะใช้สถานการณ์
กับลูกๆ คร้ังนี้เป็นโอกาสกระชับความ
สัมพันธ์ของเราได้อย่างไร” จากนั้นให้ฟัง
และท�าตามการดลใจที่ท่านได้รับ

พยายามต่อไป การเป็นบิดามารดายาก
มาก แต่ท่านประสบความส�าเร็จได้หากท่าน
พยายามต่อไป ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. 

ฮันเตอร์ (1907-1995) กล่าวถ้อยค�าให ้
ก�าลังใจดังนี้ “บิดามารดาที่ประสบความ
ส�าเร็จคือบิดามารดาที่รัก บิดามารดาที่เสีย
สละ และบิดามารดาที่ห่วงใย สอน และ
ดูแลความต้องการของบุตรธิดา หากท่าน 
ท�าทั้งหมดนี้แล้วและบุตรธิดายังคงดื้อรั้น
หรือสร้างปัญหาหรือฝักใฝ่ทางโลก กระนั้น 
ก็ยังถือว่าท่านเป็นบิดามารดาที่ประสบ
ความส�าเร็จ”6  

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้

อ้างอิง
1. กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, “Save the Children,”  
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2. “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา,  
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เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 81.
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ลองนึกภาพผู้สอนศาสนา 3,000 คนรวม

กันอยู่ในห้องขนาดใหญ่ห้องหนึ่ง สอง

พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนในนั้นก�าลังพูดคุย

กันอย่างตื่นเต้นและมองไปทางจุดเดียวกัน 

ในห้อง บางคนเขย่งเท้า บางคนก�าลงักระโดด

ให้พ้นคนที่ยืนเขย่งเท้าเพื่อจะได้เห็นสักแวบ

บางคนยืนบนเก้าอีพ้บั ผูส้อนศาสนาคนหนึง่

นั่งอยู่บนเก้าอี้พับ ข้อศอกอยู่บนเข่า ก�ามือ

แน่น และก้มศีรษะ

เหตุการณ์อาจไม่ได้เกิดขึ้นตามน้ันเสีย 

ทีเดียว แต่ผมจ�าได้ว่าเป็นอย่างนั้น ผมรู้สึก

อย่างนั้น ผมคือผู้สอนศาสนาคนนั้น

ขณะทีคุ่ณนกึภาพตาม คณุอาจคดิว่าผม

เหงาหรือเศร้า จริงๆ แล้วผมก�าลังประสบ 

กับช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งของ

ชีวิตผม—ช่วงที่ผมดีใจทุกครั้งเมื่อนึกถึงนับ

แต่นั้นเป็นต้นมา

ผมอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาใน

โพรโว ยูทาห์ ก�าลังเตรียมรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่เอกวาดอร์ 

กีโต ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-

2008) ตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาที่หนึ่งใน

ฝ่ายประธานสูงสุด ท่านมาพูดกับผู้สอน

คุณปู่ พระบิดา

ภ า พ ส ะ ท้ อ น
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ศาสนาทุกคนในเอ็มทีซี

ความโกลาหลเกิดขึ้นหลังเลิกประชุม 

ผมสังเกตเห็นว่าไม่มีใครเดินเรียงแถวไปที่

ประตู ผมจึงถามเอ็ลเดอร์อีกคนหนึ่งว่าเกิด

อะไรขึ้น

“หลานชายของประธานฮิงค์ลีย์อยู่ที่นี่ที่

เอ็มทีซี” เขาบอก “และประธานฮิงค์ลีย์เพิ่ง

ลงจากยกพื้นไปกอดเขา!”

เอ็ลเดอร์คนนั้นยืนบนเก้าอี้เพื่อให้เห็นชัด

ขึ้นพร้อมกับอธิบายให้ผมฟัง พลางอุทาน 

ว่า “ว้าว! คงจะดีแน่เลยถ้ามปีระธานฮงิค์ลย์ี

เป็นคุณปู่”

ผมรักและเคารพประธานฮิงค์ลีย์ และ

ผมได้รับการดลใจจากข่าวสารของท่านวัน

นั้น แต่ขณะนั้นผมเกิดความคิดที่ท�าให้ผม

นั่งบนเก้าอี้แทนที่จะยืนบนเก้าอี้ ท่ามกลาง

ความกระตือรือร้นระคนปลาบปลื้มยินดีกัน

ถ้วนหน้า ผมกลบันัง่นิง่และคิดว่า “ผมมัน่ใจ

ว่าคงจะดีแน่ถ้ามีประธานฮิงค์ลีย์เป็นคุณปู่ 

แต่ผมคงไม่ยอมแลกคณุตาเฟลท์หรอืคณุปู่

เวสต์ของผมกบัท่าน” ผมเงยหน้าและรูส้กึถงึ

อ้อมกอดที่อบอุ่นของความส�านึกคุณขณะ

ใคร่ครวญมรดกของผม ครอบครัวของผม

จากนั้นอีกความคิดหนึ่งก็เข้ามา มีพลัง

ยิ่งกว่าความคิดแรก “นอกจากน้ี ผมยัง

เป็นลูกชายของพระผู้เป็นเจ้าด้วย” ผมรู้ว่า

ผม หลานชายของทันตแพทย์และผู้ตรวจ

การโรงงาน มีค่ามากเท่ากับหลานชายของ

ศาสดาพยากรณ์  ท�าไมหรอื เพราะเราสอง

คนมีพระบิดาในสวรรค์องค์เดียวกัน

ในที่สุดผู้สอนศาสนาอีก 2,999 คนก ็

เดินไปทางประตูของห้องใหญ่ห้องนั้น ผม

ตามไปสมทบ และพร้อมจะรับใช้พระเจ้า 

มากกว่าเมื่อครู่นี้ 

โดย แอรัน แอล. เวสต์
หน่วยบริการจัดพิมพ์ของศาสนจักร
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เ มื่อเป็นเด็ก ช่วงโปรดช่วงหนึ่งของวันคือ
รอคุณพ่อกลับจากที่ท�างาน ดิฉันจะมอง

ออกนอกหน้าต่างและดูท่านเข้าบ้าน และ
จะนับแต่ละก้าวของท่านจนท่านเดินมาถึง

ตัวบ้าน พลางตั้งตารอความส�าราญใจที่
ท่านน�ามา ดิฉันไม่คิดเลยว่าจะไม่มีความ
รู้สึกนั้นอีก

ว่าจะเป็นความจริง ด้วยเหตุนี้จึงไปที่หน้า 
ต่างและจ้องมองถนนดิฉันเริ่มรู้สึกถึงแรง
กดทับบนไหล่ที่ไม่อาจทนได้ น�้าหนักที่ท�า 
ให้ดิฉันหายใจไม่ปกติ แรงกดดันที่ท�าให้
ดิฉันทุกข์ใจ

ไม่นานหลังจากคุณพ่อเสียชีวิต ดิฉัน
เข้าไปในห้องคนเดียวตอนดวงอาทิตย์
อ่อนแสงลงเมื่อใกล้ค�่า และสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรค์ตามที่ได้รับการสอนมา 
ดิฉันวิงวอนพระองค์ขอให้ดิฉันเห็นคุณพ่อ
ที่รักอีกครั้ง เพียงเพื่อกอดท่าน ในใจดิฉัน
มั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทาน
ปาฏิหาริย์ครั้งนี้

วันน้ันดิฉันไม่เห็นคุณพ่อและไม่ได้
กอดท่าน แต่ดิฉันได้รับมากย่ิงกว่านั้น 
ดิฉันรู้สึกประหนึ่งพระหัตถ์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดวางบนบ่าดิฉัน ดิฉันแทบสัมผัส
พระองค์ได้ขณะทรงเอาน�า้หนักที่กดลง 
บนอกดิฉันออกไป

เวลานี้ ล่วงเลยมา 20 กว่าปีแล้ว แต่
ความสบายอกสบายใจครั้งนั้นไม่เคยไป
จากดิฉัน บางครั้งดิฉันรู้สึกเศร้าแต่ไม่เคย
รู้สึกเคว้งคว้างที่สูญเสียคุณพ่อ ดิฉันมอง

เ ร า พู ด ถึ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์

การทดลองทุกอย่างทำาให้ 
เกิดศรัทธามากข้ึนได้
โดย จิออร์เจีย มูรกีอา

วันหนึ่งเมื่ออายุเจ็ดขวบ ชายคนหนึ่ง
เดินมาทางที่คุณพ่อเคยเดิน เขามีสีหน้า
เศร้าสลด ยืนตรงประตู และบอกเราว่า
คุณพ่อของดิฉันเสียชีวิตในอุบัติเหตุ 

วันนั้นดิฉันไม่พูดอะไรดิฉันมองดูน้อง
ชายวัยสี่ขวบกับคุณแม่ที่ยังสาวและตัว
คนเดียว  และดิฉันไม่ร้องไห้ ดิฉันไม่คิด

พระผู้ให้รอดทรงสามารถเยียวยาและ 
เพ่ิมพละกำาลัง
“เพราะการพลีพระชนม์ชีพอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ของ
พระองค์ (ดู แอลมา 34:14) [พระผู้ช่วยให้รอด] จึงเข้าพระทัย
ความรู้สึกได้อย่างถ่องแท้และทรงยื่นพาหุแห่งความเมตตามาให้
เราได้ พระองค์ทรงเอื้อมมาสัมผัส ช่วยเหลือ เยียวยา และเพ่ิม

พละกำาลังให้เราได้มากกว่าท่ีเราจะทำาได้ ทรงช่วยให้เราทำาส่ิงท่ีเราไม่อาจทำาได้โดย 
อาศัยเพียงพลังของเราเอง. . .

“ภาระในชีวิตเราแต่ละคนช่วยให้เราวางใจในพระคุณความดี พระเมตตา และ
พระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์ (ดู 2 นีไฟ 2:8) ข้าพเจ้าเป็นพยานและสัญญา
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงช่วยให้เราแบกภาระได้โดยง่าย (ดู โมไซยาห์ 24:15)”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 90.

ตอนอายุเจ็ดขวบ เมื่อดิฉันทราบว่าคุณพ่อเสียชีวิตในอุบัติเหตุ  
ดิฉันสวดอ้อนวอนขอปาฏิหาริย์
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ย้อนกลับไปและเห็นว่าหลายครั้งพระ
วิญญาณเสด็จมาปลอบขวัญดิฉัน ช่วย
ดิฉัน และแสดงให้ดิฉันเห็นทางเดินตาม

รอยพระบาทอันล�้าค่าของพระผู้ช่วยให้
รอด ดิฉันรู้สึกได้ว่าพระองค์สถิตในชีวิต
ดิฉันเนื่องจากการทดลองครั้งแรกนั้น ซึ่ง
ช่วยให้ดิฉันมองการทดลองที่เกิดขึ้นทุก
วันไกลถึงนิรันดร ดิฉันรู้ว่าพระกิตติคุณใน
ชีวิตเราช่วยให้เรารู้สึกถึงสัมผัสที่มองไม่
เห็นจากพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอด

ดิฉันแต่งงานเพื่อนิรันดรแล้ว และเวลา

นี้สามีกับดิฉันมีลูกสาวสามคนผู้น�ารสชาติ
ของสวรรค์เข้ามาในบ้านเรา เมื่อดิฉัน
มองดูพวกเขา ดิฉันปลื้มปีติในสันติสุข
และความรู้ที่ว่าโทมนัส การทดลอง และ
การท้าทายทุกอย่างในชีวิตพวกเขาจะมา

เรียนรู้จากการทดลอง
แม้สำาคัญที่ต้องสวดอ้อนวอนขอพละกำาลังและความช่วยเหลือในการทดลองต่างๆ 

แต่สำาคัญเช่นกันที่ต้องสวดอ้อนวอนเพื่อเรียนรู้จากการทดลอง ท่านสามารถสวด 

อ้อนวอนขอ “ตาท่ีมองเห็น และหูท่ีได้ยิน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:4) พระเมตตา 

อันละเอียดอ่อนและพระคุณของพระเจ้าในชีวิตท่าน (ดู อีเธอร์ 6:12)

ท่านอาจจะเขียนบทเรียนบางบทที่ได้เรียนรู้และหลักฐานบางอย่างยืนยันความ

รักของพระบิดาบนสวรรค์ที่ท่านเคยประสบในยามยากของชีวิตท่านลงในบันทึก

ส่วนตัว
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เวลานี้ ล่วงเลยมา 20 กว่าปีแล้ว แต่ความสบายอกสบายใจครั้งนั้นไม่เคยไปจากดิฉัน หลายครั้งพระวิญญาณเสด็จมาปลอบขวัญดิฉัน 
ช่วยดิฉัน และแสดงให้ดิฉันเห็นทาง

พร้อมศรัทธาที่มากขึ้น พยานใหม่ และ
ปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ ดิฉันปลื้มปีติ
ในความแน่ใจอย่างสุดซึ้งว่าเมื่อพวกเขา
ต้องการบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือสิ่ง 

ที่ดิฉันกับสามีจะให้ได้ พวกเขาจะได้รับ
ความคุ้มครอง การปลอบขวัญ และความ
ช่วยเหลืออย่างที่ดิฉันได้รับ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ซาร์ดิเนีย อิตาลี
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เ ราอยู่ในโลกที่คนจ�านวนมากปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าหรือความส�าคัญของ
พระบัญญัติของพระองค์ ข้าพเจ้าหวังว่าสิ่งที่พูดจะช่วยให้ท่านเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
ในหน้าที่การเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าและปฏิบัติตามความจริงและความชอบธรรม

I. 
ข้าพเจ้าเริ่มด้วยหลักแห่งความเชื่อสามข้อแรกของเรา
“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, 

และในพระวิญญาณบริสุทธิ์.
“เราเชื่อว่ามนุษย์จะได้รับโทษเพราะบาปของตน, และมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของ 

อาดัม.
“เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟัง

กฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อ 1:1-3)
ศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของพระคัมภีร์มอรมอนสอนความจริงเดียวกัน

“จงเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงด�ารงอยู่, และว่าพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้ง
ปวง, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่าพระองค์ทรงมีปรีชาญาณทั้งหมด, และ
เดชานุภาพทั้งหมด, ทั้งในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก; จงเชื่อว่ามนุษย์ไม่เข้าใจทุกสิ่งซึ่ง
พระเจ้าทรงเข้าพระทัยได้.

“และอนึ่ง, จงเชื่อว่าท่านต้องกลับใจจากบาปของท่านและทิ้งมัน, และนอบน้อมถ่อม
ตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า; และทูลขอด้วยใจจริงให้พระองค์ทรงอภัยท่าน” (โมไซยาห์ 
4:9–10)

ในทางตรงกันข้าม ปัจจุบันคนจ�านวนมากปฏิเสธหรือสงสัยการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า

โดย เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ในฐานะ “เกลือแห่งโลก” เราเหล่า 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงรักษารสของเรา
ไว้โดยดำาเนินชีวิตตามศาสนาของเรา 
และแสดงตัวว่าเราเป็นพยานของ 
พระผู้เป็นเจ้า
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พยาน
ของพระผู้เป็นเจ้า

ยืนเป็น 

    มี น า ค ม    2 0 1 5    17



และยืนกรานว่ามนุษย์เป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ความประพฤติทั้งหมด
และจะยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้ตามอ�าเภอใจ

เหตุใดข้าพเจ้าจึงพูดถึงความจริงพื้นฐานเช่นการด�ารงอยู่ของ

พระผู้เป็นเจ้าและความเป็นจริงของทฤษฎีสัมบูรณ์เกี่ยวกับความ

ถูกผิดท่ีควบคมุพฤตกิรรมของเรา บางครัง้สิง่จ�าเป็นทีส่ดุท่ีเราสอน 

ได้คือสิ่งที่เรามักเห็นเป็นเรื่องธรรมดา เรามองข้ามความจริงพื้น

ฐานท่ีเรียบง่ายเพราะเราคิดเอาเองว่าทุกคนเข้าใจ แต่พวกเขา

ไม่เข้าใจ เราต้องเน้นความจริงพื้นฐานซึ่งความเชื่อของเราตั้งอยู่

บนนั้น ความจริงเหล่านี้ได้แก่ การด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและ

ความเป็นจริงนิรันดร์ของความจริงและความถูกผิดที่ค�าสอนของ

พระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นิยามไว้

II.
การปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าหรือการดูหมิ่นบทบาทของพระองค์

ในเรื่องมนุษย์ที่เริ่มในยุคเรนาซอง (Renaissance)ได้แพร่หลาย

มาจนถึงปัจจุบัน การยกย่องการอ้างเหตุผลของมนุษย์มีทั้งผลดี

และผลเสีย ผลงานทางวิทยาศาสตร์ได้ท�าการพัฒนานับไม่ถ้วน

ในชีวิตเรา แต่การที่คนเหล่านั้นผู้ใช้วิทยาศาสตร์แทนพระผู้เป็น-

เจ้าไม่ยอมรับสิทธิอ�านาจจากเบื้องบนอันเป็นพื้นฐานของความ

ถูกผิดได้ท�าให้คนเคร่งศาสนามากมายหลายคนถามค�าถามนี้ 

“ท�าไมความประสงค์ของนักปรัชญาที่ปราดเปรื่องเรื่องประเพณี

เสรี [หรือแม้แต่ความประสงค์ของศาลฎีกาสหรัฐทุกแขนง] จึง ... 

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางศีลธรรมมากกว่าพระประสงค์ของ

พระผู้เป็นเจ้า”1

คนที่ใช้การอ้างเหตุผลของมนุษย์แทนอิทธิพลของพระเจ้าใน

ชีวิตพวกเขาได้ดูหมิ่นตนเองและดูถูกอารยธรรมไปในตัว

ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจที่รู้ว่ามีวิธีได้ความรู้สองวิธี—วิธีทางวิทยา- 

ศาสตร์และวิธีทางวิญญาณ ซึ่งเริ่มด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

และพึ่งพระคัมภีร์ ค�าสอนที่ได้รับการดลใจ และการเปิดเผยส่วน

ตัว ไม่มีความขัดแย้งในท้ายท่ีสุดระหว่างความรู้ท่ีได้มาโดยวิธี

ต่างๆ เหล่านีเ้พราะพระผูเ้ป็นเจ้า พระบดิานิรนัดร์ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ 

 ทรงรู้ความจริงทั้งมวลและทรงส่งสัญญาณให้เราเรียนรู้ทั้งสอง

วิธี

ค�าพยากรณ์เกี่ยวกับวันเวลาสุดท้ายบอกล่วงหน้าว่าจะมีการ

ต่อต้านอย่างรุนแรงถึงความจริงและการปฏิบัติที่ได้รับการดลใจ 

ค�าพยากรณ์บางอย่างเหล่านี้ท�าให้ผู้ต่อต้านพระคริสต์กังวล และ

ค�าพยากรณ์อีกหลายอย่างพูดถึงศาสนจักรอันเรืองอ�านาจและ

น่าชิงชัง

ผู้ต่อต้านพระคริสต์
อัครสาวกยอห์นใช้ค�าว่าผู้ต่อต้านพระคริสต์เพ่ือพูดถึงคนท่ี 

“ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร” (1 ยอห์น 2:22) ปัจจุบันคนท่ี

ปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกว่าพวกอเทวนิยม 
พวกอเทวนิยมบางคนเย้ยหยันศรัทธาของผู้เชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ และพวกเขาถึงกับก�าเริบเสิบสานปฏิเสธการด�ารงอยู่
ของพระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาเองไม่สามารถพิสูจน์แย้งได้เช่นกัน

เรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวกับชายคนหนึ่งชื่อคอริฮอร์ 
เตรียมเราให้พร้อมรับการปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าเช่นนั้น เมื่อนึกถึง
งานเขียนเชิงอเทวนิยมส่วนใหญ่ในสมัยของเรา คอริฮอร์ที่ถูก
เรียกว่า “ผู้ต่อต้านพระคริสต์” ถึงสองครั้ง (แอลมา 30:6, 12) 
สอนดังนี้

“ท่านไม่อาจรู้ได้ถึงสิ่งที่ท่านไม่เห็น; ฉะนั้นท่านจึงไม่อาจรู้ได้
ว่าจะมีพระคริสต์.

“ท่านมองไปข้างหน้าและกล่าวว่าท่านเห็นการปลดบาปของ
ท่าน. แต่ดูเถิด, มันเป็นผลของจิตใจที่ไร้สติ; และความฟั่นเฟือน

นี้ของจิตใจท่านเกิดขึ้นเพราะประเพณีบรรพบุรุษของท่าน, ซึ่งน�า
ท่านไปสู่ความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นเช่นนั้น” (แอลมา 30:15-16)

คอริฮอร์ประกาศเช่นกันว่า “จะมีการชดใช้เพื่อบาปของมนุษย ์
เกิดขึ้นไม่ได้” การพรรณาผลของการไม่ยอมรับแนวคิดเรื่องบาป 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเขาคล้ายคลึงอย่างเห็นได้ชัดกับความ 
เชือ่ของคนมากมายในสมยัของเรา “มนษุย์ทุกคนรบัประสบการณ์ 

ในชีวิตนี้ตามการด�าเนินชีวิตของตน; ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนรุ่งเรือง
ตามอัจฉริยภาพของตน, และ ... มนุษย์ทุกคนมีชัยชนะตามก�าลัง
ของตน; และ อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำาไปย่อมไม่เป็นความผิด”  
(แอลมา 30:17; เน้นตัวเอน)

สัมพัทธนิยมทางศีลธรรม
ปัจจุบันเราเรียกปรัญชาของคอริฮอร์ว่าสัมพัทธนิยมทางศีล-

ธรรม ผู้สังเกตการณ์สองคนอธิบายปรัชญานั้นดังนี้ “เมื่อพูดถึง

ประเด็นทางศีลธรรม ไม่มีค�าตอบถูกผิดบนพื้นฐานความจริงอัน
เป็นสากล ไม่มีการตัดสินใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และไม่มี
วิธีใดถูกท�านองคลองธรรมหรือมีเหตุผลที่น�ามาใช้แยกแยะทาง
ศีลธรรมในทุกเวลา ในทุกที่ และกับทุกคนได้”2

นี่คือความเชื่อที่คนมากมายน�ามาใช้ในสื่อยอดนิยมและใน
การตอบสนองแรงกดดันจากเพ่ือนวัยเดียวกัน “ท้ิงกฎเกณฑ์เดมิๆ 
เถอะ ท�าอะไรก็ได้ที่ท�าให้คุณรู้สึกด ีคนที่ถูกจับได้ไม่ต้องรับผิด-
ชอบสิ่งที่กฎของมนุษย์หรือความไม่เห็นชอบของสาธารณชน
ยัดเยียดให้” เบื้องหลังแนวคิดเช่นนั้นคือการสันนิษฐานว่าไม่มี
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พระผู้เป็นเจ้า หรือถ้ามี พระองค์ก็ไม่ได้ประทาน
พระบัญญัติที่ใช้กับเราในปัจจุบันได้
มนุษยนิยมแบบทางโลก

การไม่ยอมรับพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่สามารถพิสูจน์
ได้และการปฏิเสธความถูกผิดมีอิทธิพลมากที่สุด
ในโลกของการศึกษาขั้นสูง มนุษยนิยมแบบทาง
โลก แขนงหนึ่งของมนุษยนิยมที่อาจจะเรียกเช่น 
นั้นเพราะเป็นแนวร่วมแข็งขันกับโลกิยนิยม เป็น
รูปเป็นร่างขึ้นมาโดยจงใจหรือโดยไม่ตั้งใจในค�า 
สอนของเหล่าคณาจารย์ในวิทยาลัยและมหา- 
วิทยาลัยหลายแห่ง

ส�าหรับคนเคร่งศาสนา องค์ประกอบที่ค้านได้
ในปรัชญาหลากหลายเกี่ยวกับมนุษย์คือการไม่
ยอมรับการด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและการ
ปฏิเสธทฤษฎีสัมบูรณ์ทางศีลธรรมที่หยั่งรากใน
พระบัญญัติของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ แถลงการณ์
เก่ียวกับมนษุย์ปี 1973 จงึไม่ยอมรบั “หลกัศลีธรรรม

ที่สืบทอดกันมา” และ “ศาสนาแบบเผด็จการหรือ

ไร้ข้อพิสูจน์ที่สืบทอดกันมาซึ่งวางการเปิดเผย 

พระผู้เป็นเจ้า พิธีกรรม หรือข้อบัญญัติทางศาสนา

ไว้เหนอืความต้องการและประสบการณ์ของมนษุย์” 

ทั้งยังประกาศเพิ่มเติมว่า “เราไม่สามารถค้นพบ 

จุดประสงค์ของพระเจ้า ... ส�าหรับสายพันธุ์มนุษย ์

... มนุษย์รับผิดชอบสิ่งที่เราเป็นหรือจะเป็น พระ- 

ผู้เป็นเจ้าจะไม่ช่วยให้เรารอด เราต้องช่วยตัวเรา

เองให้รอด”3

แน่นอนว่าผู้สนับสนุนมนุษยนิยม ที่เรียกว่านัก

มนุษยนิยม ได้ท�าคุณประโยชน์มากมาย ตัวอย่าง

เช่น พวกเขาได้สนับสนุนประชาธิปไตย สิทธิ-

มนุษยชน การศึกษา และความก้าวหน้าทางวัตถุ 

ตราบใดที่ความก้าวหน้าเหล่านี้ไม่ตัดผู้เชื่อออกไป 

ข้อโต้แย้งของเรากับนักมนุษยนิยมก็คือการที่พวก

เขาไม่ยอมรับสิทธิอ�านาจและคุณค่าจากพระเจ้า

“มนุษยนิยมทำาให้
มนุษย์เป็นเทพเจ้า เป็น 
สัตภาวะสูงสุด และ
ความเห็นของมนุษย์ 
ท่ีมีการศึกษากลาย 
เป็นตัวบงการท้ังหมด 
ท่ี จริง ดี และงดงาม”
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ชอนซีย์ ริดเดิล อดีตอาจารย์สอนวิชาปรัชญา

ที่บีวายยูเขียนไว้ว่า “มนุษยนิยมท�าให้มนุษย์เป็น

เทพเจ้า เป็นสัตภาวะสูงสุด และความเห็นของ

มนุษย์ที่มีการศึกษากลายเป็นตัวบงการทั้งหมดที่ 

จริง ดี และงดงาม” เขาเตือนเราเช่นกันว่ามนุษย-

นิยม “ชื่นชอบนักข่าวเก่งๆ ในโลกปัจจุบันเพราะ 

นักเขียน ผู้จัดพิมพ์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน 

ส่วนมากเป็นนักมนุษยนิยม”4

คนมากมายที่ปฏิเสธหรือสงสัยการด�ารงอยู่ของ

พระผู้เป็นเจ้าอาจจะไม่ยอมรับปรัชญาของสัมพัทธ-

นิยมทางศีลธรรม พวกเขาจะมองว่าตนมีมาตรฐาน

ภายนอกบางอย่างของความถูกผิด ถึงแม้มาตรฐาน

สัมบูรณ์ที่ไม่อิงกับความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจะ

อธิบายยากก็ตาม นักมนุษยนิยมแบบทางโลก ผู้

ไม่ยอมรับ “ศีลธรรมทางศาสนาที่สืบทอดกันมา” 

และประกาศว่าตนอาศัย “การทดสอบหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์”5 ดูเหมือนจะท�าให้ค�าพยากรณ์

ในพระคัมภีร์มอนเก่ียวกับคน “ซึ่งอยู่ในโลกโดย

ปราศจากพระผู้เป็นเจ้า” เกิดสัมฤทธิผล (โมไซยาห์ 

27:31)

ศาสนจักรอันเรืองอำานาจและน่าชิงชังและ 
“ศาสนจักร” อ่ืน

ค�าพยากรณ์ในพระคมัภร์ีมอรมอนพูดถึง “ศาสน- 
จักรอันเรืองอ�านาจและน่าชิงชังของท้ังแผ่นดิน
โลก, ซึ่งผู้ก่อตั้งของมันคือมาร” (1 นีไฟ 14:17) 
“ศาสนจักร” นี้ถูกพยากรณ์ว่าจะ “ครอบครอง
ทั่วแผ่นดินโลก, ในบรรดาประชาชาติ, ตระกูล, 
ภาษา, และคนทั้งปวง” (1 นีไฟ 14:11) กล่าวไว้ว่า
ศาสนจักรที่เรียกว่า “น่าชิงชังที่สุดยิ่งกว่าศาสนจักร

อื่นทั้งปวง” จะกระท�า “เพื่อการสรรเสริญของโลก” 
ด้วยเช่นกัน ในการพา “วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า 
... ลงไปเป็นเชลย” (1 นีไฟ 13:5, 9)

เพราะไม่มีศาสนานิกายใด—ชาวคริสต์หรือ
ไม่ใช่ชาวคริสต์—เคยมี “การครอบครอง” เหนือ
ประชาชาติทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกหรือมีศักยภาพ

จะน�าวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าลงไปสู่ “การเป็น
เชลย” ศาสนจักรอันเรืองอ�านาจและน่าชิงชังนี้จึง
ต้องเป็นอะไรบางอย่างที่แพร่หลายและดาษดื่น
ยิ่งกว่า “ศาสนจักร” เดียวตามที่เราเข้าใจค�านั้นใน
ปัจจุบัน มันจะต้องเป็นปรัชญาหรือองค์กรใดก็ตาม
ที่คัดค้านความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และ “การเป็น

นีไฟทราบจากการเปิด

เผยว่า มี “ศาสนจักร

เพียงสองแห่ง” เท่า 

น้ัน “ศาสนจักรของ

พระเมษโปดก” และ 

“ศาสนจักรของมาร” 
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เชลย” ซึ่ง “ศาสนจักร” น้ีหมายมั่นน�าวิสุทธิชนไปจะไม่เป็นการ
จ�ากัดทางภายภาพมากเท่ากับการเป็นเชลยของความคิดผิดๆ

นีไฟทราบจากการเปิดเผยว่า มี “ศาสนจักรเพียงสองแห่ง” 

เท่านั้น “ศาสนจักรของพระเมษโปดก” และ “ศาสนจักรของมาร” 

(1 นีไฟ 14:10; ดู 13:4-6 ด้วย) ค�าอธิบายนี้บ่งบอกการตรงกันข้าม

ระหว่างคนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและมุ่งหมายจะรับใช้พระองค์

ตามความเข้าใจดีที่สุดของพวกเขากับคนที่ไม่ยอมรับการด�ารงอยู่

ของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 นีไฟ 14:10)

ค�าสอนอื่นในพระคัมภีร์มอรมอนใช้ค�าว่า ศาสนจักร เพ่ือ

หมายถึงความเชื่อหรือความไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน บท

ท้ายๆ ของ 2 นีไฟพยากรณ์ว่าในวันเวลาสุดท้ายคนต่างชาติจะ

สร้าง “ศาสนจักรขึ้นมากมาย” ซึ่งจะ “ไม่น�าพาต่อเดชานุภาพและ

ปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้า, และสั่งสอนโดยยกย่องปัญญาของ

ตนเองและความรู้ของตนเอง, เพื่อพวกเขาจะได้หาผลประโยชน์” 

(2 นีไฟ 26:20) บทเหล่านั้นพูดถึง “ศาสนจักรที่สร้างขึ้น, และมิใช่

เพ่ือพระเจ้า” (2 นีไฟ 28:3) ซึ่งจะ “สอนด้วยการเรียนรู้ของพวก

เขา” และ “ปฏิเสธเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 28:4, 5) 

พวกเขาจะ “กล่าวแก่ผูค้น: จงสดับฟังเรา, และท่านจงฟังกฎเกณฑ์

ของเรา เพราะดูเถิดวันนี้ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 28:5)

ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดท่ามกลางชาวนีไฟ 

พระองค์ทรงเตือนให้ระวังศาสนจักรที่ไม่ได้ “สร้างบนกิตติคุณ 

ของเรา, [แต่] สร้างบนงานของมนุษย์, หรือบนงานของมาร”  

(3 นีไฟ 27:11; ดู ค�าสอนเก่ียวกับ “อาคารใหญ่และกว้าง” ใน  

1 นีไฟ 8:26–33; 11:35; และ 12:18 ด้วย) ค�าเตอืนเหล่านีไ้ม่จ�ากัด 

เฉพาะองค์กรทางศาสนาเท่าน้ัน ในสภาวการณ์ปัจจุบันของเรา 

ค�าเตือนเหล่านี้รวมถึงปรัชญาและกิจกรรมต่างๆ มากมายทางโลก

ด้วย

III.
คนมากมายที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและความถูกผิดที่ด�ารงอยู่

เพราะพระบัญญัติของพระองค์จะประสบการเหยียดหยามและ
การเย้ยหยันจากค�าสอนทางโลกและการปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่
เกิดขึ้นในหลายๆ องค์กร รวมทั้งสถาบันการศึกษาและสื่อต่างๆ 
คนเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าที่นับวันจะมีน้อยลง ผู้แบ่งปันความเชื่อ

ในพระผู้เป็นเจ้าและความถูกผิดที่ด�ารงอยู่เพราะพระบัญญัติของ
พระองค์ต่างประสบการท้าทายท่ีพยากรณ์ไว้น้ัน น่ีเพียงแต ่
ทบทวนสิ่งที่ด�ารงอยู่ในสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด

แม้เรา “เผชิญความยากล�าบากรอบด้าน” แต่เรา “ไม่หมด

หวัง” (2 โครินธ์ 4:8) เรารู้ว่าการเติบโตทางวิญญาณของเราเรียก
ร้อง “การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11) เราทราบเช่นกัน
ว่าพระเจ้า “ทรงเห็นสมควรที่จะตีสอนผู้คนของพระองค์; แท้จริง
แล้ว, พระองค์ทรงทดลองความอดทนของพวกเขาและศรัทธาของ
พวกเขา” (โมไซยาห์ 23:21) แต่พระคัมภีร์สอนเช่นกันว่าพระองค์
จะทรงปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่วางใจในพระองค์ (ดู 1 ซามูเอล 
17:37, 45-46; สดุดี 34:22; สุภาษิต 3:5-6; แอลมา 36:27; 38:5)

ตอนนี้ข้าพเจ้าจะแนะน�าสามสิ่งที่เราท�าได้เพื่อขานรับสภาพ

ปัจจุบัน โดยเริ่มจากสิ่งที่ท�าง่ายสุด ทั้งหมดนี้ขานรับค�าสอนอัน

ส�าคัญยิ่งของพระคัมภีร์มอรมอนที่ว่าเราควร “ยืนเป็นพยานเกี่ยว

กับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ [เรา] อยู่, 

แม้จนถึงความตาย” (โมไซยาห์ 18:9)

เทิดพระนามและอิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้า

เราได้รับการสอนให้ “เชื่อในพระคริสต์, และหาปฏิเสธพระองค์

ไม่” (2 นีไฟ 25:29); “ดูท่ี [พระคริสต์] ในความนึกคิดทุกอย่าง; 

อย่าสงสัย, อย่ากลัว” (คพ. 6:36); และ “พูดถึงพระคริสต์” “ชื่นชม

ยินดีในพระคริสต์” และ “สั่งสอนเรื่องพระคริสต์” (2 นีไฟ 25:26) 

สองวิธีที่เราท�าสิ่งนี้ได้อยู่ในการสวดอ้อนวอนส่วนตัวของเราและ

ในค�าอวยพรส่วนตัวของเรา

ในการสวดอ้อนวอนส่วนตัวและกับครอบครัว เราควรทูลขอ 

พระผู้เป็นเจ้าให้ทรงช่วยเราและเพ่ือนบ้านและผู้น�าของเรารู้จัก

พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างเราและความถูกผิดที่พระบัญญัติของ

พระองค์ก�าหนดไว้ เราควรท�าสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกๆ พระองค์

ทุกแห่งหน

เราควรแสดงตัวว่าเราต่อต้านแนวโน้มปัจจุบันให้เว้นจากการ 

อ้างอิงศาสนาแม้ในการสื่อสารส่วนตัว  ไม่ก่ีปีมานี้ค�าอวยพร

คริสต์มาสหรือการ์ดแสดงไมตรีจิตแทบไม่ปรากฏสัญลักษณ์ทาง

ศาสนาและถ้อยค�าแสดงความเคารพ เมือ่เราท�าการเลอืกเก่ียวกับ 

การสื่อสารประเภทนี้ เราไม่ควรมีส่วนในการลบเครื่องเตือนใจอัน

ศักด์ิสิทธ์ิออกจากการสื่อสารส่วนตัวของเรา ในฐานะผู้เชื่อ เรา

มีหน้าท่ีปกป้องพระนามและอิทธิพลของพระผู้เป็นเจ้าและพระ-

คริสต์ในการสนทนาของเรา ในชีวิตเรา และวัฒนธรรมของเรา

ให้สาธารณชนรู้จักพรของพระผู้เป็นเจ้า
จงสนับสนุนสาธารณชนให้รู้จักพรของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งน้ีมุ่ง

หมายจะคัดค้านการกล่าวถึงความเชื่อทางศาสนาและการอ้าง
ถึงพระผู้เป็นเจ้าและพรของพระองค์ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อ
สาธารณชนน้อยลง ตัวอย่างเช่น ลองเปรียบเทียบเอกสารราชการ

ปัจจุบันและวาทะของผู้น�ารัฐบาลในสหรัฐกับเอกสารคล้ายกัน
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และค�าพูดของผู้น�าช่วงสองศตวรรษแรกของอเมริกา ในการเปรียบ
เทียบนั้น ท่านจะเห็นหลักฐานยืนยันการจงใจตัดการอ้างถึงพระผู้-
เป็นเจ้าและอิทธิพลของศาสนาในการวางรากฐานและการพิทักษ์
อเมริกาออกไป

เราจะท�าอะไรได้บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ หนึ่ง เราสามารถวางแบบ

อย่างท่ีถูกต้องในครอบครัวเราและค�าสอนของศาสนจักรโดย

ยอมรับพรของพระเจ้าในชีวิตเราและในประเทศของเรา เพื่อท�าสิ่ง

นี้ “ด้วยปัญญาและระเบียบ” (โมไซยาห์ 4:27) เราไม่ควรปฏิเสธ

ว่าประเทศของเราได้รับพรและมีทั้งพลเมืองชาวยิว มุสลิม และผู้

เลื่อมใสศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ เช่นเดียวกับพวกเทวนิยม 

แต่เราควรพูดความจริงเกี่ยวกับข้อเท็จจริง อย่างเช่น สหรัฐก่อตั้ง

โดยบุคคลและผู้น�าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวคริสต์และท�าให้หลักศาสนา

ในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และวัฒนธรรมของประเทศเป็นรูปเป็น

ร่าง6

ข้อเขียนเมื่อเร็วๆ นี้ของบราเดอร์เคลย์ตัน คริสเตนเซ็น ศาสตรา- 

จารย์ที่คณะบริหารธุรกิจฮาร์วาร์ดและอดีตสาวกเจ็ดสิบภาค ยืน

กรานว่าศาสนาเป็นรากฐานของทั้งประชาธิปไตยและความรุ่งเรือง 

ท่านเตือนเราว่าทั้งประชาธิปไตยและระบบทุนนิยมส่วนใหญ่ขึ้น

อยู่กับการเชื่อฟังคนที่ไม่สามารถบังคับให้ตามได้ และเงื่อนไข

อันดับแรกนี้ขึ้นอยู่กับศาสนาท่ีสอนหลักพ้ืนฐานเช่น “ความเท่า

เทียมกันของมนุษย์ ความส�าคัญของการเคารพทรัพย์สินของผู้อื่น 

และความซื่อสัตย์และความสุจริตส่วนตัว” โลกิยนิยม ซึ่งมุ่งหมาย

จะตัดศาสนาที่นับถือพระเจ้าออก ไม่มีอ�านาจหรือโปรแกรมจัดหา

สิ่งที่บราเดอร์คริสเตนเซ็นเรียกว่า “รากฐานจ�าเป็นของการเชื่อฟัง

คนที่ไม่สามารถบังคับให้ตามได้”7

ต่อสู้ให้ได้นับถือศาสนาอย่างเสรี
ต่อสู้ให้ได้นับถือศาสนาอย่างเสรี นี่ยากขึ้นไปอีกเพราะเรียกร้อง

ความร่วมมือจากผู้เชื่อของศาสนาต่างๆ  ที่ใดฝ่ายปกครองรับรอง

การนับถือศาสนาอย่างเสรี เราควรเรียกร้องให้เจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปกครองให้เกียรติการรับรองเหล่านั้น ที่นี่ข้าพเจ้าจะเน้นข้อกังวล

เพียงสองตัวอย่าง

ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสวดอ้อนวอนในที่สาธารณะ 

การสวดอ้อนวอนเกิดขึ้นเมื่อผู้คนพูดกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่า

แนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างไรและพวก

เขาเลือกพูดกับพระองค์อย่างไร โดยไม่ค�านึงถึงเนื้อหาของค�าสวด

อ้อนวอน ซึ่งจะหลากหลายตามความเชื่อของคนที่สวดอ้อนวอน 

เมื่อกล่าวค�าสวดอ้อนวอนในที่สาธารณะ นั่นส�าคัญเท่ากับการ

ปฏิญาณตนหรือเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าคนกลุ่มหนึ่งพึ่งพาและ

เคารพพระผู้เป็นเจ้า นี่คือลักษณะของการสวดอ้อนวอนตอนเริ่ม
การประชุมสภานิติบัญญัติหรือการประชุมสภาอื่นๆ และในค�า
ปฏิญาณทีต้่องกล่าวก่อนเป็นพยานในศาลหรอืการเข้ารบัต�าแหน่ง 
ไม่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าของผู้สวดอ้อนวอนที่ก�าหนด
ไว้เป็นอย่างไร และไม่ว่าความเชื่อทางศาสนาของเขาหรือเธอหรือ
ภาษาของค�าสวดอ้อนวอนเป็นอย่างไร ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะเป็น
พยานถึงความเชื่อของเราในพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้สัญลักษณ์ของ
การสวดอ้อนวอนอย่างฉลาดและใจกว้าง นั่นคุ้มค่ากับการต่อสู ้
ให้ได้มา

สอง เราควรพร้อมคัดค้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้สนับ- 
สนุนนโยบายสาธารณะที่บอกว่าการนับถือศาสนาอย่างเสรีจ�ากัด
เฉพาะ “เสรีภาพในการนมัสการ” ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐ การรับ 
รองให้ “นับถืออย่างเสรี” คุ้มครองสิทธ์ิในการออกมาจากสภาพ
แวดล้อมส่วนตัวของเรา รวมไปถึงโบสถ์ ธรรมศาลา และสุเหร่า
ไปปฏิบัติตามความเชื่อของเราภายใต้อ�านาจการปกครองท่ีถูก
กฎหมายเท่านั้นซึ่งจ�าเป็นต่อการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย 
และสวัสดิภาพของสาธารณชน โดยแท้แล้วการนับถืออย่างเสรี
คุ้มครองพลเมืองที่เคร่งศาสนาในการปฏิบัติตามความเชื่อของตน
ในการถกนโยบายสาธารณะและในการลงคะแนนเสียงในฐานะ
พลเมืองหรือผู้บัญญัติกฎหมาย

ดังเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าวไว้ในค�าปราศรัยอันเปี่ยมด้วยพลังต่อผู้น�าชาวคริสต์ทั่ว
ประเทศว่าเราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย “ปรารถนาจะร่วมมือ ... 
รับรองอิสรภาพในการนับถือศาสนาซึ่งจะเปิดโอกาสให้เราทุกคน
พูด [และปฏิบัติ] อย่างไม่ปิดบังในเรื่องมโนธรรมแบบชาวคริสต์
เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมในสมัยของเรา”8

เราจ�าเป็นต้องสนับสนุนความร่วมมือกันของผู้น�าทางศาสนา
กับคนที่เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าผู้มารวมกันเพื่อปกป้องวัฒนธรรม
ประเพณีของความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและการยอมรับพรของ
พระองค์

IV.
สุดท้าย ข้าพเจ้าขอแนะน�าผู้เชื่อทุกคนทุกแห่งหนว่าเรามีหน้า

ที่ทางศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 
เราต้องประกาศยืนยันความเชื่อทางศาสนาของเรา พร้อมใจกัน
เรียกร้องสิทธิ์ของเราในการนับถือศาสนาอย่างเสรี และยกย่อง
บทบาทส�าคัญของศาสนาในการสร้างชาติ ปกป้อง และท�าให้
ประเทศชาติรุ่งเรือง

ข้าพเจ้าขอเตือนสติเพื่อนชาวคริสต์ทั้งหลายให้นึกถึงค�าสอนที่
จริงจังของอัครสาวกยอห์น
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“และวิญญาณทุกดวงท่ีไม่ยอมรับพระเยซู 
วญิญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า  วิญญาณนั้น
แหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ ซึ่งพวกท่านได้ยินว่า
จะมา และขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว” (1 ยอห์น 4:3)

ผลของการไม่พูดอย่างเปิดเผยในฐานะพยาน
ของพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ชัดในค�าสอนของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดเกี่ยวกับเกลือที่สูญเสียรสเค็ม เมื่อปน
กับสารตัวอื่น—เฉกเช่นเมื่อเราละลายไปกับค่านิยม
ของโลก—เกลือย่อมสูญเสียอิทธิพลเฉพาะตัวของ
มันเมื่อปนกับสารทั้งหลาย ดังพระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอน “ ตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะ
ถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย�า่” (มัทธิว 5:13)

ในฐานะ “เกลือแห่งโลก” (มัทธิว 5:13) เราเหล่า
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงรักษารสของเราไว้โดยด�าเนิน
ชีวิตตามศาสนาของเราและโดยแสดงตัวให้เห็นว่า
เราเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราท�าเช่นน้ี  
เราท�าให้ตวัเราเชือ่มสมัพันธ์กับคนทีจ่ะได้รบัชยัชนะ 
ในท้ายที่สุดของความจริงและความชอบธรรม เมื่อ 

“ทุกคนจะคุกเข่า...และทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้า” 
(โรม 14:11) และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ผู้ที่เรา
นมัสการและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “พยานเกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้า” ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์–ไอดาโฮเมื่อ 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014 ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษ 
ที่ www2.byui.edu/DevotionalsandSpeeches
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เราจำาเป็นต้อง

สนับสนุนความร่วม

มือกันของผู้นำาทาง

ศาสนากับคนท่ีเกรง

กลัวพระผู้เป็นเจ้าผู้

มารวมกันเพ่ือปกป้อง

วัฒนธรรมประเพณี

ของความเช่ือใน

พระผู้เป็นเจ้าและ

การยอมรับพรของ

พระองค์
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โดย มาร์ค เอ. แมทธิวส์
เซมินารีและสถาบัน

สมัยเป็นเยาวชนชาย ผมเริ่มสังเกตเห็นแนวโน้มที่น่าสนใจ 
ในหมู่สมาชิกศาสนจักรบางคน เมื่อพวกเขาเห็นสถาน- 

การณ์ที่ต้องท�าตามกฎและรับผลจากการไม่เชื่อฟัง 
(ตัวอย่างเช่น ในการลงโทษทางวินัยของศาสนจักร การลงโทษ
ของพ่อแม่ หรือการบังคับใช้กฎคณะเผยแผ่หรือมาตรฐานความ
ประพฤติที่สถานศึกษาของศาสนจักร) พวกเขามักจะพูดว่า “นั่น

ไม่เหมือนวิธีของซาตานหรอกหรือ พวกเขาก�าลังบังคับผู้คนให้
เป็นคนชอบธรรมใช่ไหม”

การตอบสนองเช่นนี้ท�าให้ผมประหลาดใจในตอนแรก—พวก
เขาคิดได้อย่างไรว่าแนวทางปฏิบัติที่พระเจ้าและศาสนจักรของ
พระองค์ทรงเห็นชอบนั้นอาจเป็น “แผนของซาตาน” ผมคิดได้นับ
แต่นั้นว่าความเข้าใจผิดคล้ายกันนี้เกี่ยวกับการกบฏของซาตาน
และสงครามในสวรรค์เป็นเรื่องปกติธรรมดามาก เช่นเดียวกับ
การกล่าวหาโดยไม่คิดให้ถี่ถ้วนว่าสถานการณ์นั้นๆ เหมือนแผน

ของซาตาน น่าเสียดายที่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักค�าสอน
เหล่านี้สามารถส่งผลเสียได้

ตวัอย่างเช่น ความเข้าใจผดิเหล่าน้ีชกัน�าพ่อแม่บางคนให้คดิว่า 
พวกเขาไม่สามารถกระตุ้นลูกๆ ให้ไปโบสถ์ได้ พวกเขาสามารถ

ชักน�าสมาชิกศาสนจักรให้สนับสนุนบาปร้ายแรงทางศีลธรรมที่
ถูกกฎหมาย และความเข้าใจผิดเหล่าน้ีสามารถชักน�าสมาชิก
ศาสนจักรบางคนให้คิดว่าการท�าและรักษาพันธสัญญาและการ
ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะเชื่อฟังล้วนขัดกับแผนของพระผู้เป็นเจ้าทั้ง
ที่การเชื่อฟังพันธสัญญาเช่นนั้นส�าคัญต่อแผนแห่งความรอดอัน
แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า

ส่ิงท่ีพระคัมภีร์กล่าว
แนวคิดบางประการเกี่ยวกับสิ่งที่ซาตานเสนอในโลกก่อนเกิดดู

เหมือนจะมาจากสิ่งที่เล่าสืบต่อกันมามากกว่าจากการเปิดเผย 

จริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ด้วยเหตุนี้ การกลับไปเปิดพระคัมภีร์ด้วย
ตนเองเพ่ือค้นหาสิ่งท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยจริงๆ เก่ียวกับเรื่อง

ส�าคัญนี้จึงช่วยได้มาก ในพระคัมภีร์ เหตุเบื้องต้นที่ซาตานเสนอ
เช่นนั้นอยู่ในข้อแรกๆ ของโมเสสบทที่สี่

“และเรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, พูดไว้กับโมเสส, โดยกล่าว

ว่า: ซาตานผู้นั้น, ผู้ที่เจ้าสั่งในนามของพระองค์เดียวที่ถือก�าเนิด
ของเรา, คือคนคนนั้นซึ่งด�ารงอยู่มานับแต่กาลเริ่มต้น, และเขา
มาอยู่ต่อหน้าเรา, โดยกล่าวว่า–ดูเถิด, ข้าพระองค์อยู่นี่, ทรงส่ง
ข้าพระองค์ไปเถิด, ข้าพระองค์จะเป็นบุตรของพระองค์, และข้า
พระองค์จะไถ่มนุษยชาติทั้งปวง, จนสักจิตวิญญาณหนึ่งก็จะไม่

หายไป, และแน่นอนข้าพระองค์จะท�า; ดังนั้นทรงให้เกียรติของ
พระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด.

“แต่, ดูเถิด, บุตรที่รักของเรา, ซึ่งเป็นที่รักและที่เลือกแล้วของ 
เรานับแต่กาลเริม่ต้น, กล่าวแก่เรา–พระบิดา, ขอให้บังเกิดขึน้ตาม 
พระประสงค์ของพระองค์เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์
ตลอดกาล.

“ดังนั้น, เพราะว่าซาตานกบฏต่อเรา, และหมายมั่นจะท�าลาย
สิทธิ์เสรีของมนุษย์, ซึ่งเรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, ให้เขาไว้, และ 
จะให้เรามอบอ�านาจของเราเองแก่เขาด้วย; โดยอ�านาจของ
พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของเรา, เราจึงท�าให้เขาถูกโยนลงไป;

“และเขากลายเป็นซาตาน, แท้จริงแล้ว, แม้มาร, บิดาของ
ความเท็จทั้งปวง, ที่จะหลอกลวงและท�าให้มนุษย์มืดบอด, และ
ชักน�าพวกเขาไปเป็นทาสตามความประสงค์ของเขา, แม้มากเท่า
ที่จะไม่สดับฟังเสียงของเรา” (โมเสส 4:1–4)

บิดาของความเท็จท้ังปวง

จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เห็นชัดว่าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

มิได้ทรงขอให้อาสาสมัครคิดและน�าเสนอแผนแห่งความรอด

การกบฏของซาตาน
ลักษณะแท้จริงของสิ่งที่ซาตาน 
เสนอในสภาก่อนเกิดคืออะไร
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ต่างจากนั้นและขัดกันเองอย่างที่บาง

คนสันนิษฐาน แต่นั่นคือแผนของพระ-

บิดาบนสวรรค์ และพระองค์ทรงเสนอ

แผนต่อลูกทางวิญญาณของพระองค์

ผู้มาชุมนุมกันในสภาใหญ่แห่งสวรรค์ 

พระเยซูคริสต์ผู้ทรง “เลือกแล้วนับแต่

กาลเริ่มต้น” ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ในแผนนั้น ทรงเสนออย่างนอบน้อม

ว่าจะสนับสนุนแผนของพระบิดาบน

สวรรค์ โดยตรัสว่า “พระบิดา, ขอให้ 

[แผน] บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของ

พระองค์เถิด” ในเวลานั้นเองที่ซาตาน

ได้ยื่นข้อเสนออันไม่พึงประสงค์และ

ถือดีเพื่อเปลี่ยนแผนของพระบิดาบน

สวรรค์ให้ทุกคนได้รับความรอด (ดู 

โมเสส 4:1) ก่อนจะสนทนากันว่าเขา

อวดอ้างจะท�าสิ่งนี้ให้ส�าเร็จอย่างไร ส�าคัญที่เราต้องสังเกตว่า

ในข้อเหล่านี้เรียกซาตานว่า “บิดาของความเท็จทั้งปวง” (โมเสส 

4:4) ในอีกวาระหนึ่ง พระเจ้าทรงเรียกเขาว่า “ผู้กล่าวเท็จมานับ

จากกาลเริ่มต้น” (คพ. 93:25) เราคงโง่เขลาอย่างน่าขันถ้าคิดเอา

เองว่าซาตานก�าลังบอกความจริงทั้งที่เขาอวดอ้างเกินจริงเกี่ยว

กับความรอดของคนทั้งโลก

ถ้าเราเข้าใจอุปนิสัยและประวัติของซาตาน เราคงจะมองออก

ว่าเขาเป็นคนโกงคนแรกท่ีพยายามขายสินค้าท่ีรู้ว่าจะไม่มีวัน

จัดหาให้เราได้ เขายืนยันว่าเขาจะให้ความรอดแก่เราทุกคนถ้า

เราจะติดตามเขาไม่ใช่ตามแผนท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางไว้

เพ่ือความรอดของเราและซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซู

คริสต์ทรงสนับสนุน  

สิ่งท่ีซาตานเสนอคือความเท็จ มันจะไม่เกิดผล นั่นไม่ใช่ทาง

เลือกที่ใช้ได้กับแผนที่สมบูรณ์แล้วของพระบิดาบนสวรรค์ แต่

เป็นกับดักวางไว้ดักและหลอกคนให้ติดตามซาตาน สุดท้ายแล้ว 

นั่นคือแผนแห่งความอัปมงคล ไม่ใช่แผนแห่งความรอด

ทำาลายสิทธ์ิเสรี
ที่ส�าคัญคือพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้ไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าซาตาน

เสนอจะด�าเนินความเท็จของเขา อย่างไร ทั้งหมดที่พระคัมภีร์
กล่าวคือ เขาจะ “ท�าลายสิทธ์ิเสรีของมนุษย์” (โมเสส 4:3) 
ประธานเจ. รูเบ็น คลาร์ก  (1871-1961) ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน 

ฝ่ายประธานสูงสุดเสนอความเป็นไปได ้
หลักๆ สองประการส�าหรับสิ่งที่ซาตานเสนอ
จะท�าและเตือนเราว่านั่นจะไม่ได้ผล ท่าน 
อธิบายว่า “ตามที่ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์  
แผนของซาตานต้องมีหนึ่งในสองสิ่งนี้ คือ 
การบีบบังคับ ... มนุษย์ หรือไม่ก็ช่วยให้
มนุษย์รอดในบาป ข้าพเจ้าสงสัยว่าเขาจะ
บีบบังคับเจตนารมณ์ของมนุษย์ได้หรือ 
แน่นอนว่ามนุษย์จะรอดในบาปไม่ได้” (ใน 
Conference Report, Oct. 1949, 193;  
อ้างใน  Doctrines of the Gospel Student 
Manual [2010], 15)

ถึงแม้ความเป็นไปได้ทั้งสองจะไม่เกิดผล 
แต่ปัจจุบันเราเห็นองค์ประกอบของความเป็น 
ไปได้แต่ละอย่างน้ันในความพยายามและ 
กลยุทธ์ปัจจุบันของซาตาน ตัวอย่างเช่น ทุก 
วันนีค้นทีใ่ช้การบบีบงัคบัและก�าลงัคอืทรราช 

ที่แสวงหาอ�านาจปกครองประเทศ และนักปฏิบัติการเชิงรุกทาง 
การเมืองผู้หมายมั่นจ�ากัดเสรีภาพทางศาสนาและบังคับสังคม 
ให้ยอมรับพฤติกรรมที่เป็นบาป  พระเจ้าทรงเจาะจงประณาม
การใช้ “การควบคุมหรืออ�านาจการปกครองหรือการบังคับจิต
วิญญาณของลูกหลานมนุษย์, ในความไม่ชอบธรรมระดับใด
ก็ตาม” (คพ. 121:37)

อย่างไรก็ดี พระเจ้าทรงอธิบายเช่นกันว่า เราสามารถใช้อ�านาจ
และอิทธิพลส่งเสริมความชอบธรรมได้โดยการชักชวนด้วยความ
รัก การว่ากล่าวตรงไปตรงมา และผลที่เหมาะสม (ดู คพ. 121:41–
43) ค�าชี้แจงที่ส�าคัญนี้แสดงให้เห็นว่าการด�าเนินการลงโทษอย่าง
เหมาะสมของศาสนจักรและของพ่อแม่ การบังคับใช้กฎเกณฑ์และ
มาตรฐานในคณะเผยแผ่และสถานศึกษาของศาสนจักร และการ
ตั้งกฎที่ชอบธรรมในสังคมล้วนเป็นแนวทางปฏิบัติที่พระเจ้าทรง
เห็นชอบและไม่ใช่ “แผน [ส่วนหนึ่ง] ของซาตาน” การยกย่องสิทธิ์
เสรีมิได้หมายถึงการยอมรับอนาธิปไตย

ความเป็นไปได้ประการที่สองส�าหรับวิธีที่ซาตานเสนอจะช่วย
ทุกคนให้รอดอธิบายไว้ใน Bible Dictionary: “ลูซิเฟอร์และผู้
ติดตามเขาต้องการให้ความรอดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกับทุกคนที่
ผ่านความเป็นมรรตัย โดยไม่ค�านึงถึงความพึงใจของแต่ละคน 
สิทธิ์เสรี หรือการอุทิศตนด้วยความสมัครใจ” (“War in Heaven”) 
อีกนัยหนึ่ง การตีความอีกอย่างหนึ่งคือซาตานเสนอจะช่วยให้
เราทุกคนรอด ไม่ว่าเราจะท�าอะไรก็ตาม นี่จะท�าลายสิทธิ์เสรีโดย

ซาตานมีชื่อเรียกว่า “บิดาแห่ง

ความเท็จทั้งปวง” (โมเสส 

4:4) เขาอ้างว่าเขาจะให้ความ

รอดแก่เราทุกคนได้ถ้าเราจะ

ติดตามเขา สิ่งที่ซาตานเสนอ

คือความเท็จ มันจะไม่เกิดผล
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ท�าให้สิทธิ์เสรีไร้ประโยชน์ ถ้าผลจากการเลือกของเราถูกลบออก 
ไปหมดและทุกคนได้รับรางวัลเดียวกัน การเลือกของเราจะไร้
ความหมายและสิทธิ์เสรีของเราถูกท�าลาย

การตคีวามเก่ียวกับวธีิท่ีซาตานเสนอจะช่วยให้เรารอดดงักล่าว 

ข้างต้นมีให้เห็นเช่นกันในความพยายามและกลยุทธ์มากมาย

ของเขาที่เราคุ้นเคยดีในปัจจุบัน ซาตานสัญญากับผู้คนเสมอว่า

พวกเขามีชีวิตอยู่ในบาปได้และจะยังได้รับการช่วยให้รอด หรือ

พวกเขาพบความสุขได้ในความชั่วร้าย ข่าวสารที่ล่อใจเช่นนี้ของ

การได้ความรอดมาง่ายๆ และรูปแบบชีวิตที่มีบาปเป็นที่นิยมกัน

มากในปัจจุบัน เช่นเดียวกับข้อเสนอของซาตานในสงครามแห่ง

สวรรค์ซึ่งคน “เป็นอันมากติดตามเขาไป” (อับราฮัม 3:28)

เราเห็นได้จากตัวอย่างเหล่านี้ว่าวิธีของซาตานเปลี่ยนไม่มาก

ตั้งแต่ก่อนเกิด ซาตานยังคงกล่าวเท็จกับผู้คนโดยสัญญาว่าถ้า

คนเหล่านั้นติดตามตนพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด หรือมี

ความสุข หรือได้ยินอะไรก็ตามที่พวกเขาอยากได้ยิน เขายังคงใช ้

การบีบบังคับเพื่อพยายามยัดเยียดทัศนะและแนวทางปฏิบัติที่

ไม่ถูกต้องให้คนอื่นๆ ด้วยเหตุน้ี “สงครามจึงด�าเนินต่อเน่ืองใน 

ความเป็นมรรตัย ... เราก�าลังรบกับปัญหาเดิมๆ และความรอด 

เดียวกันนัน้หมิน่เหม่มาก” (Bible Dictionary, “War in Heaven”)

แผนแห่งการกบฏ

บางทีวิธีอธิบายแผนของซาตานได้ง่ายที่สุดไม่ได้อาศัยทฤษฎี

ทีค่าดเดาว่าซาตานเสนอจะท�าอะไรแต่อาศยัว่าแผนของเขาชกัน�า 

เขาและผู้ติดตามให้ท�าอะไร—น่ันคือ กบฏ พระคัมภีร์กล่าวซ�้า

หลายครั้งว่าซาตานกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างเปิดเผย ตัวอย่าง

เช่น พระเจ้าทรงประกาศว่า “ซาตานกบฏต่อเรา” (โมเสส 4:3); 

“เทพองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าผู้เคยมีสิทธิอ�านาจในที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้า... กบฏต่อพระบุตรองค์เดียวท่ีถือก�าเนิด” 

(คพ. 76:25) และ “เขากบฏต่อเรา, โดยกล่าวว่า, ประทาน

เกียรติของพระองค์ให้ข้าพระองค์เถิด, ซึ่งคืออ�านาจของเรา”  

(คพ. 29:36)

จากข้อเหล่านี้ เห็นชัดว่าข้อเสนอของซาตานไม่ใช่การเสนอ

จะแก้ไขแผนของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่เป็นการ

กบฏ การปฏิวัติ การพยายามยึดอ�านาจเพื่อขับพระผู้เป็นเจ้าออก

จากบัลลังก์และยึดครองสวรรค์ คนท่ีติดตามซาตานประกาศ

สงครามในสวรรค์และท�าตัวเป็นศัตรูกับพระผู้เป็นเจ้า สิทธ์ิเสรี

ของพวกเขาถูกท�าลายเพราะพวกเขาไม่ยอมเลือก “เสรีภาพและ

ชีวิตนิรันดร์, โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่” แต่เลือก “การ

เป็นเชลยและความตาย, ตามการเป็นเชลยและอ�านาจของมาร; 
เพราะเขาแสวงหาเพ่ือจะให้มนุษย์ทั้งปวงเศร้าหมองเหมือนตัว
เขา” (2 นีไฟ 2:27) ด้วยเหตุนี้ “ไพร่พลของสวรรค์หน่ึงในสาม
ส่วนหันหลังให้ [พระผู้เป็นเจ้า] เพราะสิทธิ์เสรีของพวกเขา” (คพ. 
29:36)

อีกนัยหนึ่ง เราเห็นชัดท่ีสุดว่าแผนของซาตานเป็นแผนแห่ง 
การกบฏและการไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า ในทางตรงกันข้าม พระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าทรงสรปุแผนของพระองค์ไว้ดงันี ้“และพวกเราจะพิสจูน์ 
พวกเขาโดยวิธีนี้, เพื่อดูว่าพวกเขาจะท�าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรตาม
ที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่” 
(อับราฮัม 3:25) นอกจากนี้ “เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของ
พระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและ
ศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อ1:3) ดัง
นั้น แผนของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นแผนแห่งการเชื่อฟังและความ
ชอบธรรม ส่วนแผนของซาตานเป็นแผนแห่งการไม่เชื่อฟังและ
การกบฏ

รู้จักแผน
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างแผนของพระผู้เป็นเจ้ากับ 

เป้าหมายของซาตานอย่างถูกต้องจะช่วยให้เรามองเห็นชัดเจน
ว่า จริงๆ แล้ว ใครก�าลังติดตามซาตานและใครไม่ติดตาม นั่นจะ
ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการกล่าวหาคนที่ส่งเสริมความชอบธรรม
และสนับสนุนการเชื่อฟังว่าก�าลังท�าตามแผนของซาตานทั้งที่คน
เหล่านั้นก�าลังท�าตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า นั่นจะเผยให้เห็นผู้
ท�าตามแผนของซาตานจริงๆ ในทุกวันนี้เช่นกัน

คนที่คัดค้านและกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ คนที่มุ่งหมายจะเปลี่ยนแผนของพระผู้เป็นเจ้า คนที่
ต้องการลดมาตรฐานแห่งความชอบธรรมและมุ่งหมายจะบังคับ
คนอื่นๆ ให้ยอมรับพฤติกรรมผิดศีลธรรม และคนที่มุ่งหมายจะ
หลอกคนอื่นให้เชื่อว่าความชั่วร้ายเป็นความสุขและเราจะพบ
ความรอดในบาป ทั้งหมดล้วนสนับสนุนองค์ประกอบต่างๆ ของ
กลวิธีการกบฏของซาตาน

ขอให้เราท�าตามแผนอันแท้จริงของพระบิดาบนสวรรค์ แผน
แห่งความรอด “โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์” และโดย “การ
เชื่อฟังกฎและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ” (หลักแห่งความเชื่อ 
ข้อ 3) 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อีเมลคำาติชมเกี่ยวกับบทความนี้หรือบทความอื่นใน  เลียโฮนา มาได้ที่  
liahona@ldschurch.org
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เ มื่อสมาชิกที่ดีคนหน่ึงของศาสนจักรท่ีข้าพเจ้า
รู้จักเรียนอยู่ในวิทยาลัย เขาได้รับเชิญมางาน
เลี้ยงคืนวันเสาร์ที่บ้านของเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่ง 

อาจารย์มหาวิทยาลัยของเพื่อนข้าพเจ้าได้รับเชิญ
เช่นกัน โดยเฉพาะคนที่เป็นมิตรกับนักศึกษา งาน
เลี้ยงดูเหมือนจะดึงดูดใจและปลอดภัย

แต่เมือ่เพ่ือนคนนัน้มาถึง เขารูท้นัทว่ีาบรรยากาศ
ไม่เป็นอย่างที่เขาคาดหวัง พวกนักศึกษาก�าลังดื่ม 
สูบบุหรี่ ใช้ยา และท�าสิ่งไม่ดีอยู่ทุกซอกทุกมุมของ
บ้าน เขากังวลและตัดสินใจออกไป แต่งานเลี้ยงจัด
ไกลจากบ้านของเขา เขาติดรถมากับเพ่ือนๆ ด้วย
เหตุนี้จึงไม่มีทางกลับบ้านเองได้

ขณะนั้นเขาสวดอ้อนวอนในใจทูลขอความช่วย
เหลือจากพระเจ้า หลังจากไตร่ตรองพอสมควรแล้ว 
เขารู้สึกว่าเขาควรออกไปอยู่ข้างนอก เขาท�าตาม
ความรู้สึกนั้นและอยู่นอกบ้านจนงานเลี้ยงเลิก

ระหว่างทางกลบับ้าน เพ่ือนๆ พูดคยุกันเก่ียวกับ 
สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างงานเลี้ยง เพื่อนผมรู้สึก
อึดอัดกับสถานการณ์นั้น ไม่ง่ายที่เขาต้องทน

อย่างไรก็ดี เมื่อเขารับส่วนศีลระลึกวันถัดมาที่
โบสถ์ เขารู้สึกสงบ สันติ และมั่นใจว่าเขาตัดสินใจ 
ได้ถูกต้อง เขาทราบดีว่าการจับราวเหล็กให้แน่น 
และไม่ปล่อยมือแม้ในหมอกแห่งความมืดหมาย 

ความว่าอย่างไร เขาเข้าใจสิ่งที่นีไฟสอนพ่ีๆ ของ
ท่านอย่างชัดเจนเมื่อท่านกล่าวว่า “ผู้ใดที่สดับฟัง
พระวจนะของพระผูเ้ป็นเจ้า, และยึดมัน่ในพระวจนะ 
นั้นแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทั้งสิ่งล่อลวงและ
ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ไม่อาจครอบง�าพวกเขาไป
สู่ความมืดบอด, เพื่อชักจูงพวกเขาไปสู่ความพินาศ
ได้” (1 นีไฟ 15:24)

ลองนึกดูว่าในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่น
นั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าชายหนุ่มไม่เข้มแข็งพอจะจับ
ราวเหล็ก เนื่องด้วยการตัดสินใจครั้งนี้และครั้งอื่นๆ 
ในชีวิต เขาจึงแต่งงานกับหญิงสาวในพระวิหาร 
สร้างครอบครัวที่ชอบธรรม และประสบความส�าเร็จ 
ปัจจุบันนี้เขารับใช้อย่างซื่อสัตย์ในศาสนจักรและ
พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับลูกๆ ของเขา

มนุษย์ปุถุชน
ไม่ง่ายที่ต้องเผชิญการล่อลวงทุกวัน เราทุกคน 

เผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปฏิปักษ์กับพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เราอยู่ในโลกที่ก�าลัง
เสื่อมทรามทางศีลธรรม สื่อและเทคโนโลยีเชื้อเชิญ 
เราให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นภัยและท�าลายชีวิต 
ค้านกับความเชื่อของเราและคุณค่าของพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์ แรงกดดันจากเพื่อนที่มีค่า
นิยมต่างจากเราหรือเพื่อนที่มีค่านิยมเหมือนเราแต่

โดย เอ็ลเดอร์ 
อูลิส์เสส ซวาเรส
แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ถ้าเราใช้ศรัทธาและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร  

เราจะเลือกสิ่งถูกต้องได้ง่ายขึ้น
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อ่อนแอในศรัทธา ผลักดันเราให้มีส่วน
ในพฤติกรรมเสื่อมเสีย นอกจากนี้แล้ว 
เรายังต้องรับมือกับความเป็นมนุษย์
ปุถุชนที่มีอยู่ในตัวเราแต่ละคนด้วย

คู่มือพระคัมภีร์นิยามมนุษย์ปุถุชน
ว่า “บุคคลซึ่งเลือกที่จะตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของอารมณ์ ความปรารถนา 
ความต้องการ และสัมผัสของเนื้อหนัง
มากกว่าภายใต้การกระตุ้นเตือนของ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ บุคคลเช่นนี้
สามารถเข้าใจเรื่องทางร่างกายแต่ไม่ 
เข้าใจเรือ่งทางวญิญาณ... แต่ละบคุคล 
ต้องเกิดใหม่โดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์เพื่อจะยุติการเป็นมนุษย์
ปุถุชน”1

ประธานโธมสั เอส. มอนสนัอ้างภาษติ 
นี้บ่อยครั้งเพ่ือช่วยเราหลีกเลี่ยงแรงดึง 
ดูดของการล่อลวงและก้าวไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องเสมอ “ท่านไม่อาจถูกต้องโดย
การกระท�าผิด และท่านไม่อาจผิดโดย
การกระท�าสิ่งที่ถูกต้อง”2

ถ้าเราใช้ศรทัธาและเชือ่ฟังพระบญัญัต ิ
ของพระเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียร เราจะ
เลือกสิ่งถูกต้องได้ง่ายขึ้น

แสงสว่างของพระคริสต์
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนสอนผู้คนดังนี้
“ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจงึแสดงวิธีตดัสนิให้ท่าน; เพราะทุกสิง่ทีเ่ชือ้เชญิ 

ให้ท�าดี, และชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์, ส่งมาโดยเดชานุภาพและ
ของประทานของพระคริสต์; ดังนั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์
ว่านี่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า.

“แต่สิง่ใดก็ตามท่ีชกัชวนให้มนุษย์ท�าชัว่, และไม่เชือ่ในพระครสิต์, 
และปฏิเสธพระองค์, และไม่รับใช้พระผู้เป็นเจ้า, เมื่อนั้นท่านจะรู ้
ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของมาร; เพราะมารท�างานตาม
วิธีนี้, เพราะเขาไม่ชักชวนผู้ใดให้ท�าความดี, ไม่, ไม่เลยสักคน; ทั้ง
เทพของเขาก็ไม่ท�า; ทั้งคนที่ยอมตนขึ้นอยู่กับเขาก็ไม่ท�า” (โมโรไน 

7:16–17)
พระบิดาบนสวรรค์ของเราประทานแสง

สว่างของพระคริสต์ให้เรา ซึ่งคือ “พลังงาน 
พลัง หรืออิทธิพลจากสวรรค์ซึ่งมาจาก 
พระผู้เป็นเจ้าผ่านพระคริสต์และให้ชีวิต
และความสว่างแก่สรรพสิ่งทั้งปวง”3 นั่น
ช่วยให้เราเลือกระหว่างถูกและผิดของ
ประทานดังกล่าว พร้อมกับความเป็น
เพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เรา
ตัดสินได้ว่าการเลือกวางเราไว้ในแดนของ
พระเจ้าหรือหลังแนวศัตรู ถ้าพฤติกรรม
ของเราดี เราย่อมได้รับการดลใจจาก 
พระผู้เป็นเจ้า ถ้าพฤติกรรมของเราไม่ดี 
เราย่อมได้รับอิทธิพลจากศัตรู

เพ่ือนนักศึกษาของข้าพเจ้าใช้ของ
ประทานทั้งสองอย่างน้ี แสงสว่างของ 
พระคริสต์ช่วยให้เขามองออกว่าอะไรถูก

ต้อง และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน�าทาง
การตัดสินใจของเขาว่าจะเดินไปทางไหน 
ของประทานทั้งสองอย่างนี้มีให้คนที่จับ
ราวเหล็ก

ของประทานแห่งการกลับใจ
ขอให้เราสมมติว่าด้วยเหตุผลบางอย่าง

เราถูกหลอกหรือการล่อลวงท�าให้เรา
สับสนและลงเอยด้วยการท�าบาป เราควรท�าอะไร ถ้าเราตกอยู่ใน
การล่อลวงและบาป เราต้องคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า ในภาษาพระ- 
คัมภีร์คือ เราต้องกลับใจ

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
สอนไว้ว่า

“เมื่อเราท�าบาป เราหันหลังให้พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรากลับใจ เรา
หวนกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า

“พระด�ารัสเชื้อเชิญให้กลับใจน้อยนักจะเป็นสุรเสียงแห่งการตี
สอน ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นค�าวิงวอนจากความรักให้หันกลับ

มาและหวนคืนไปหาพระผู้เป็นเจ้า [ดู ฮีลามัน 7:17]  นี่คือ 

เพื่อนข้าพเจ้ารู้สึกว่าเขาควรออก 

จากงานเลี้ยงและอยู่ข้างนอกจน 

กว่างานเลิก เขาทราบดีว่าการจับราว

เหล็กให้แน่นและไม่ปล่อยมือแม้ใน

หมอกแห่งความมืดหมายความว่า

อย่างไร 
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การเชื้อเชิญจากพระบิดาผู้ทรงรักเราและพระบุตร 

องค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระองค์ให้เราเป็นมาก 

กว่าที่เราเป็นอยู่เวลานี้ ให้ขึ้นไปสู่วิถีชีวิตที่สูงขึ้น  

ให้เปลี่ยน และให้สัมผัสความสุขของการรักษา 

พระบัญญัติ ในการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์  

เราชื่นชมยินดีในพรของการกลับใจและปีติของ 

การได้รับการให้อภัย สิ่งเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของเรา เป็นการก�าหนดวิธีที่เราคิดและรู้สึก”4

การกลับใจเป็นของประทานวิเศษสุดที่มีให้ทุก

คนผู้ปรารถนาจะกลับมาหาพระผู้เป็นเจ้าและยอม

ให้พระองค์ปั้นแต่งชีวิตพวกเขา

เราเกิดมาพร้อมเมล็ดพันธุ์ของความเป็นพระเจ้า

ในวิญญาณเราเพราะเราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 

เมล็ดนี้ต้องเติบโต เมล็ดเติบโตเมื่อเราใช้สิทธิ์เสรี 

ในความชอบธรรม เมือ่เราตัดสนิใจถูกต้อง และเมือ่ 

เราใช้แสงสว่างของพระคริสต์และพระวิญญาณ

บรสิทุธ์ิน�าทางเราในช่วงวิถีของชวิีตเรา กระบวนการ 

นีใ้ช้เวลา แต่จะหล่อหลอมวญิญาณเราและชวีติเรา

วันแล้ววันเล่า

ขณะทรงยอมรับการอุทิศตนและความมานะ

บากบั่นของเรา พระเจ้าจะประทานสิ่งท่ีเราไม่

สามารถได้มาด้วยตัวเราเอง พระองค์จะทรงหล่อ

หลอมเราเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าเราพยายาม

เอาชนะความบกพร่องของเราและความอ่อนแอ

ตามประสามนุษย์

ในประเด็นนี้ การกลับใจกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตประจ�าวันของเรา การรับศีลระลึกทุกสัปดาห์

—มาอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าด้วยความอ่อนน้อม

และอ่อนโยน โดยยอมรับว่าเราต้องพึ่งพระองค์ ทูล

ขอให้พระองค์ทรงให้อภัยและท�าให้เราเปลี่ยนเป็น

คนใหม่ และสัญญาจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

—ส�าคัญมาก

บางครั้งในการพยายามเป็นเหมือนพระคริสต์

มากขึ้นทุกวัน เราจะพบตัวเราก�าลังต่อสู้กับอุปสรรค 

เดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ประหนึ่งเราก�าลังปีนภูเขาที่

ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ หลายครั้งเรามองไม่เห็นความ

ก้าวหน้าของเราจนกระทั่งเราใกล้ถึงยอดเขาและ

มองลงมาจากสันเขา อย่าท้อ ถ้าท่านก�าลังพยายาม

ท�าให้ตนเองกลับใจ แสดงว่าท่านอยู่ระหว่างการ 

กลับใจ

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “การเอาชนะนิสัยไม่ดี

หรือการเสพติดมักจะหมายถึงความพยายามในวัน

นี้ตามด้วยความพยายามในวันพรุ่งนี้และวันอื่นๆ  

บางทีอาจใช้เวลาหลายวัน แม้กระทั่งหลายเดือน

หรือหลายปีจนกว่าเราจะเอาชนะได้”5

ขณะที่เราปรับปรุง เราเห็นชีวิตชัดขึ้นและรู้สึกว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังท�างานในตัวเราแรงกล้า

ขึ้น ส�าหรับคนที่กลับใจอย่างแท้จริงแต่ดูเหมือนไม่

สามารถรู้สึกคลายทุกข์ได้ จงรักษาพระบัญญัติต่อ

ไป ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าการคลายทุกข์จะเกิด

ขึ้นในเวลาของพระเจ้า การเยียวยาต้องใช้เวลา

ขอให้เรามองให้ถึงนิรันดรโดยเอาชนะความเป็น

มนุษย์ปุถุชน ตัดสินโดยแสงสว่างของพระคริสต์ 

แสวงหาการน�าทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ กลับ

ใจเมื่อเราบกพร่อง และยอมให้พระบิดาบนสวรรค์

ทรงเปลี่ยนชีวิตเราเป็นชีวิตที่พระองค์ทรงวางแผน

ไว้ให้เรา 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “Becoming a 
Work of Art,” ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ วันที่ 5 พ.ย. 2013  
ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu
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โดย โรเบิร์ตและมารี ลันด์

ใ 
นวันที่เหล่าสตรีได้รับการปฏิบัติเยี่ยงคนต้อยต�า่ กิตติคุณของยอห์นเปิดเผยว่าพระเยซู
ครสิต์ทรงปฏบิตัต่ิอพวกเธอด้วยความเหน็อกเหน็ใจและการให้เกยีรติ และดังทีเ่อ็ลเดอร์ 
เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862-1933) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ผู้สนับสนุนสตรี

และความเป็นสตรีมากที่สุดในโลกคือพระเยซูพระคริสต์”1

บทความนี้มุ่งเน้นสตรีต่อไปนี้ในกิตติคุณของยอห์น: (1) 
มารีย์ พระมารดาของพระเยซู (ดู ยอห์น 2:1-11; 19:25-27); 

(2) หญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อน�้า (ดู ยอห์น 4:4-30, 39-42); 
(3) สตรีที่ล่วงประเวณี (ดู ยอห์น 8:1-11); และ (4) มารีย ์
มักดาลา (ดู ยอห์น 20:1-18) ถึงแม้ประสบการณ์ชีวิตของ
สตรีเหล่าน้ีต่างกันมาก แต่ยอห์นเน้นหนักไปที่ความเข้า
พระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดต่อสภาวการณ์หลากหลาย
ของชีวิตพวกเธอ และเขาบันทึกพรที่มาถึงสตรีแต่ละคน
เพราะศรัทธาของเธอในพระเยซูคริสต์

โดยการศึกษาปฏิกิริยาของ 

พระคริสต์ต่อเหล่าสตรีใน

หนังสือของยอห์นจะทำาให้เรา

เข้าใจแนวโน้มความสัมพันธ์

ของเรากับพระองค์ได้ดีขึ้น

สตรี
พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงให้เกียรติ
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ศรัทธาของมารีย์มาก่อนปาฏิหารย์ต่อสาธารณชนคร้ังแรก
ยอห์นแนะน�าผู้อ่านให้รู้จักมารีย์ในกิตติคุณตอนต้นของเขา 

เรื่องราวของเขาเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ต่อสาธารณชนครั้งแรกของ

พระเยซูคริสต์ที่งานสมรสที่หมู่บ้านคานา มีค�าสรรเสริญศรัทธา

ของมารีย์อยู่ในนั้น

ต�าแหน่งของมารีย์ที่งานสมรสน่าจะเป็นต�าแหน่งที่ต้องรับผิด-

ชอบ2 เมื่อแขกต้องการ “เหล้าองุ่น...มารดาของพระเยซูพูดกับ

พระองค์ว่า เขาไม่มีเหล้าองุ่น” (ยอห์น 2:3) ข้อความนี้บอกเป็น

นัยว่าเมื่อมารีย์หันไปขอให้พระเยซูคริสต์ช่วย เธออาจจะก�าลัง

คาดหวังปาฏิหาริย์ด้วยความนอบน้อม3

พระเยซูตรัสตอบว่า “หญิงเอ๋ย ไม่ใช่ธุระของท่าน เวลาของเรา

ยังมาไม่ถึง” (ยอห์น 2:4) ในการถอดความข้อนี้ของโจเซฟ สมิธ

ด้วยการดลใจ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถามมารีย์ว่าเธอต้องการให้

พระองค์ท�าอะไรและทรงสัญญาจะท�า4 ค�าว่า หญิงเอ๋ย ส�าหรับผู้

อ่านสมัยใหม่อาจฟังเหมือนกระด้างและไม่เคารพ แต่พระผู้ช่วย

ให้รอดทรงใช้ค�านั้นที่นี่เพื่อถ่ายทอดความหมายตรงกันข้าม5  นัก

วิชาการคนหนึ่งอธิบายว่า “ ‘หญิง’ หรือพูดให้ถูกต้องกว่านี้คือ 

‘พระนาง’ ในภาษากรีกคือค�าที่แสดงความเคารพ ใช้แม้กระทั่ง

กับราชินี”6 ประหนึ่งพระองค์ตรัสกับพระมารดาว่า “พระนางเอ๋ย 

อะไรที่ท่านขอด้วยศรัทธา ลูกจะมอบให้”  เรื่องราวนี้แสดงให้เห็น 

ว่าพระผูช่้วยให้รอดทรงสนพระทัยแรงกดดนัประจ�าวนัท่ีนางเผชญิ 

พระเยซูคริสต์ทรงยกย่องพระมารดาโดยทรงเสนอจะช่วยเธอรับ

ภาระและความรับผิดชอบ 

เรื่องราวต่อจากนั้นบันทึกศรัทธาต่อเนื่องของมารีย์ขณะที่เธอ

สั่งคนใช้ให้เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ “จงท�าตามท่ีท่านสั่งเจ้าเถิด” 

(ยอห์น 2:5) โอ่งน�้าเต็มแล้ว และพระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลี่ยนน�า้

เป็นเหล้าองุ่นตามค�าขอร้องของมารีย์ให้ทรงช่วยจัดหาให้แขกที่

งานสมรส นับเป็นบทเรียนล�า้เลิศที่สุดที่เราเรียนรู้จากมารีย์ นั่น

คือ เมื่อชีวิตยากแค้นแสนเข็ญ จงแสวงหาและวางใจพระเยซู

คริสต์ผู้ทรงมีเดชานุภาพท้ังมวล เฉกเช่นมารีย์ สตรีวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายทุกวันนี้สามารถพึ่งพาพระเยซูคริสต์ในศรัทธาได้เมื่อพวก

เธอรู้สึกหนักใจกับความรับผิดชอบของตน
เรื่องราวพอสังเขปเรื่องนี้ไม่เพียงสอนเกี่ยวกับพลังศรัทธาของ

มารย์ีเท่านัน้แต่ยนืยนัอตัลกัษณ์แท้จรงิของพระเยซคูรสิต์ในฐานะ 

นับเป็นบทเรียนล้ำ�เลิศที่สุดที่เร�เรียนรู้จ�กม�รีย์ 

นั่นคือ เมื่อชีวิตย�กแค้นแสนเข็ญ จงแสวงห�และ

ว�งใจพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมีเดช�นุภ�พทั้งมวล
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พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผ่านปาฏิหารย์ต่อสาธารณชนครั้งแรก
ของพระองค์ด้วย สตรีคนต่อมาที่ยอห์นแนะน�าให้ผู้อ่านรู้จักคือ
สตรีชาวสะมาเรีย

พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้เกียรติสตรี 
จากสะมาเรีย

เรื่องราวใน ยอห์น 4 เป็นพยานถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงให้

เกียรติสตรีทุกคน โดยไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังทางศาสนา 

ของพวกเธอชาวยิวบางคนมองว่าชาวมะเรีย “ไม่สะอาดมากกว่า

คนต่างชาติของชาติอื่น”7 และหลีกเลี่ยงไม่ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา 

พระเยซูคริสต์มิเพียงไม่ค�านึงถึงประเพณีสมัยนั้น แต่เอ็ลเดอร์เอ็ม. 

รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศเกียรติท่ี

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบให้สตรีผู้นี้ด้วย “ครั้งแรกที่พระเจ้าทรง

ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ คือเมื่อทรงยอมรับกับหญิง

ชาวสะมาเรียที่บ่อน�้าของยาโคบ”8

หลังจากเดินทางท่ามกลางความร้อนของวัน พระเยซูคริสต์ทรง

หยุดพักและดื่มน�้า พระผู้ช่วยให้รอดทรงเริ่มการสนทนากับหญิง

ชาวสะมาเรียที่บ่อน�้าโดยทรงขอน�้าดื่ม การสนทนาท�าให้เธอได้รับ

ประจักษ์พยานทีละน้อยถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ยอห์น 

บันทึกว่าตอนแรกเธอกล่าวว่าพระเยซูเป็น “คนยิว” จากน้ันก็ 

“ท่านเจ้าคะ” แล้วก ็“ผูเ้ผยพระวจนะ” และสดุท้ายคือ “พระครสิต์” 

(ดู ยอห์น 4:9-29) การเลอืกใช้พระนามด้วยความเคารพเพิม่ขึน้บ่ง

บอกว่าเธอพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ และเปลี่ยนใจเลื่อมใส

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเธอว่าพระองค์ทรงมี “น�า้ด�ารงชีวิต” 

(ยอห์น 4:10) และคนที่ดื่มน�้านี้จะไม่กระหายอีกเลย น่าฉงนท่ี

หญิงคนนี้ทูลถามต่ออีก ต่อจากนั้นพระเยซูทรงเปิดเผยชีวิตในอดีต

ของหญิงชาวสะมาเรียและความสัมพันธ์อันเป็นบาปของเธอใน 

ปัจจุบัน ถึงแม้เธอจะรู้สึกอาย แต่เธออาจจะรู้สึกเช่นกันว่าพระเยซ ู

คริสต์ตรัสด้วยการให้เกียรติเธอ เพราะเธอทูลตอบอย่างพินิจไตร่- 

ตรองว่า “ท่านเจ้าคะ ดิฉนัเหน็จรงิๆ แล้วว่าท่านเป็นผูเ้ผยพระวจนะ” 

(ยอห์น 4:19) บาปของเธอเปิดเผยแล้ว ไม่มีอะไรปิดบังอีก เธอใช้

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ตามที่พระองค์ทรงสอนเธอ พระด�ารัสตอบ

ตอนหนึ่งของพระองค์สามารถเป็นกุญแจสู่การได้รับความรอด 

“หญิงเอ๋ย [หรือพระนางเอ๋ย] เชื่อเราเถิด” (ยอห์น 4:21)

เพราะศรัทธาของเธอ หญิงชาวสะมาเรียจึงได้รับพยานจาก

พระวิญญาณและปรารถนาจะเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 

พระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้ เธอทิ้งหม้อน�้าไว้ (สัญญลักษณ์แทน

ทรัพย์สินทางโลกของเธอ) แล้วเข้าไปในเมืองประกาศว่า “มานี่  

เพราะศรัทธาของเธอ หญิงชาวสะมาเรียจึงได้

รับพยานจากพระวิญญาณและปรารถนาจะเป็น

พยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระเมสสิยาห์ 

ที่สัญญาไว้
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มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดที่ฉันเคยท�า  ท่านผู้นี้จะเป็นพระ- 

คริสต์ได้ไหม?” (ยอห์น 4:29) โดยเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ

พระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาและความกระตือรือร้นในการเผยแผ่ศาสนา

ของหญิงชาวสะมาเรียช่วยท�าให้ใจผู้อื่นอ่อนลงจนยอมรับพระเยซู

คริสต์

ยอห์นแสดงให้เห็นจากประสบการณ์นี้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง

รู้จักสตรแีละทรงรูร้ายละเอยีดของชวีติเธอ นอกจากน้ี พระองค์ทรง 

ให้เกียรติสตรีทุกคนโดยไม่ค�านึงถึงภูมิหลังของพวกเธอ ส�าหรับ

สตรีผู้ไม่รู้สึกว่าพวกเธอมีสัมพันธภาพกับพระคริสต์หรือรู้สึกเหมือน

คนท่ีสังคมไม่ยอมรับ เรื่องน้ีแสดงให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงรู้

การท้าทายของสตรแีต่ละคน ทรงยอมรับและเชดิชเูธอได้ กติตคิณุ

ของยอห์นเน้นประเด็นนี้โดยสอนเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจของ

พระคริสต์ต่อสตรีที่ล่วงประเวณี

พระเยซูคริสต์ทรงแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

สตรีท่ีล่วงประเวณี

ยอห์น 8 เปรียบเทียบการปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร้ความปรานีของ

พวกฟารสิกีบัการให้เกยีรตแิละความเห็นอกเห็นใจท่ีพระเยซคูรสิต์

ทรงแสดงต่อเธอ อาจเป็นไปได้ว่าในการพยายามท�าให้พวกฟาริส ี

ตระหนักและเลิกปฏิบัติอย่างหยาบกระด้างต่อสตรี พระผู้ช่วยให้

รอด “น้อมพระกายลงเอาน้ิวเขียนท่ีดิน [ประหน่ึงไม่ได้ยินพวก

เขา]” (ยอห์น 8:6) การ “เขียนบนดินเป็นการกระท�าเชิงสัญลักษณ์

ท่ีรู้จักกันดีในสมัยโบราณ อันแสดงให้เห็นว่าไม่เต็มใจจัดการ

สถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้น”9

แต่กระนั้น พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสียังคงถามพระเยซู

คริสต์อยู่เรื่อยๆ และท�าให้หญิงคนน้ันอับอาย ด้วยทรงเห็นใจ 

เธอ พระเยซูจึง “ยืดพระกายขึ้นตรัสตอบเขาว่า ใครในพวกท่าน

ไม่มีบาป ให้เอาหินขว้างนางก่อนเป็นคนแรก แล้วพระองค์น้อม

พระกายลงเอานิ้วเขียนท่ีดินอีก” (ยอห์น 8:7-8) ผู้กล่าวหาที่ยืน

เหมือนประณามตนเองอยู่ตรงน้ันเดินออกไปทีละคนด้วยความ

ละอายใจ เหลือเพียงหญิงล่วงประเวณียืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยซู

หญิงดังกล่าวสมควรได้รับยกย่องเมื่อเธออยู่เคียงข้างพระเยซู

แทนที่จะหนีไป เธอคงจะรู้สึกมีก�าลังใจและเข้มแข็งขึ้นเพราะ 

พระเยซูทรงให้เกียรติเธอ พระองค์ตรัสถามว่า “หญิงเอ๋ย [หรือ

พระนางเอ๋ย] พวกเขาไปไหนหมด?  ไม่มีใครเอาโทษเธอหรือ?  

นางทูลว่า ท่านเจ้าข้า ไม่มีใครเลย แล้วพระเยซูตรัสว่า เราก็ไม ่

เอาโทษเหมือนกัน จงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าท�าบาปอีก” (ยอห์น 

8:10-11)10

หญิงดังกล่าว ในยอห์น 8 สมควรได้รับยกย่องเพราะ

เธออยู่เคียงข้างพระเยซูแทนที่จะหนีไป เธอคงจะ

รู้สึกมีกำาลังใจและเข้มแข็งขึ้นเพราะพระเยซูทรง 

ให้เกียรติเธอ
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มารีย์มักดาลาได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแรกที่เห็นด้วยตา

ตนเองและได้รับมอบหมายให้เป็นพยานถึงพระผู้ช่วย 

ให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์ พระเจ้ายังคงพึ่งสตรีในสมัย

ของเราให้ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระองค์
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กิตติคุณของยอห์นเป็นพยานอกีครัง้ว่าพระเยซคูรสิต์ทรงปฏิบติั

ต่อสตรีด้วยความเห็นอกเห็นใจและการให้เกียรติ โดยไม่ค�านึงถึง

บาปของพวกเธอ เพราะเหตุว่าทุกคนท�าบาป เราจึงมีความหวังได้

มากจากตัวอย่างของสตรีคนนี้ที่ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ พระผู้-

ช่วยให้รอดทรงแสดงความเห็นใจหญิงคนนี้ภายใต้สภาวการณ ์

ยุ่งยากและขมขื่นใจเช่นเดียวกับทรงปลอบโยนมารีย์มักดาลาเมื่อ

ทรงพบเธอร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์

มารีย์มักดาลาได้รับเลือกให้เป็นพยานของ 

พระคริสต์ท่ีฟ้ืนคืนพระชนม์

ยอห์นเป็นผู้เขียนกิตติคุณคนเดียวท่ีระบุชื่อบุคคลแรกผู้เห็น

พระเจ้าที่ฟื้นคืนพระชนม์ โดยแสดงให้เห็นว่าสตรีที่กล้าหาญและ

ซื่อสัตย์จะได้รับปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ทางวิญญาณ ยอห์นบันทึก 

ว่า “วันอาทิตย์เวลาเช้ามืด มารีย์ชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ 

และเห็นว่าหินทีปิ่ดปากอโุมงค์น้ันถูกยกออกไปแล้ว” (ยอห์น 20:1)  

เมื่อเห็นว่าหินถูกยกออกไป มารีย์จึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือและ 

เตือนอัครสาวกว่าพระศพของพระเยซูหายไป เธอพบเปโตรกับ

ยอห์น พวกเขาวิ่งไปที่อุโมงค์และพบเพียงผ้าพันพระศพ จากนั้น

อัครสาวกทั้งสองก็ไป ปล่อยมารีย์ไว้ตามล�าพังนอกอุโมงค์

มารีย์ก�าลังร้องไห้ในสวนข้างอุโมงค์ ครุ่นคิดแต่ว่าเกิดอะไรขึ้น

กับพระศพของพระเจ้า ถึงแม้พระผูช่้วยให้รอดทรงปรากฏและตรสั

กับเธอ แต่เธอไม่รู้จักพระองค์ในตอนแรก จากน้ัน “พระเยซูตรัส

กับนางว่า มารีย์เอ๋ย” (ยอห์น 20:16) บางอย่างท�าให้เธอรู้ว่านั่นคือ

พระผู้ช่วยให้รอดของเธอ “เธอจ�าได้ทันที สายธารแห่งน�า้ตากลาย

เป็นทะเลแห่งปีติ พระองค์นั่นเอง พระองค์ทรงฟื้นแล้ว พระองค์

ทรงพระชนม์”11  หลังจากเห็นพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์ด้วยตา

ตนเอง พระองค์ทรงขอให้มารีย์เป็นพยานต่ออัครสาวกว่าพระองค์

ทรงพระชนม์อยู่

ถึงแม้เหล่าสาวกสงสัยในตอนแรก (ดู ลูกา 24:11) แต่พยาน

ของมารีย์ต้องมีผลบางอย่างแน่นอน ต่อมา เหล่าสาวกมารวม

กันเพื่อสนทนาถึงเหตุการณ์วันนั้น และอาจจะก�าลังไตร่ตรอง

ประจักษ์พยานของมารีย์เมื่อพระเยซู “ทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวก

เขาตรัสว่า สันติสุขจงด�ารงอยู่กับท่านทั้งหลาย” (ยอห์น 20:19)

ประสบการณ์นี้เน้นการให้เกียรติอย่างสูงของพระเยซูคริสต์ต่อ

สตรี เพราะมารีย์มักดาลาได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแรกที่เห็นด้วย

ตาตนเองและได้รับมอบหมายให้เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด

ที่ฟื้นคืนพระชนม์ พระเจ้ายังคงพึ่งสตรีในสมัยของเราให้ยืนเป็น

พยานเก่ียวกับพระองค์ เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดประกาศ

ว่า “สมัยการประทานของเราหาได้ปราศจากวีรสตรีไม่ สตรนัีบ

ไม่ถ้วนจากทุกทวีปและทุกชนชั้นอ�านวยประโยชน์มหาศาลต่อ

อุดมการณ์ของพระคริสต์...ค�าถามของข้าพเจ้าคือ ‘ท่านจะเป็น

หนึ่งในสตรีเหล่านั้นหรือไม่ ท่านผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตจะตอบรับการ

เรียกแบบเดียวกันนี้หรือไม่’”12

เราสามารถทำาตามแบบอย่างของพวกเธอ

โดยผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราสามารถท�าตามแบบอย่าง

ของสตรีเหล่านี้ในงานเขียนของยอห์น เราสามารถวางใจว่าพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดเข้าพระทัยแรงกดดันประจ�าวันของชีวิตเราและทรง

สามารถช่วยเราแบกภาระของเรา เราเชื่อได้ว่าพระเยซูคริสต์จะ

ทรงยกเราขึ้นทั้งๆ การล่วงละเมิดของเรา นอกจากนี้เราอาจรู้ด้วย

ว่าพระคริสต์ทรงสามารถช่วยเราได้ในโทมนัสอย่างสุดซึ้ง ความ

ทุกข์ และความปวดร้าวใจของเรา 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย อาดัม คอตเตอร์

ส่
วนใหญ่เพราะอินเทอร์เน็ต จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สมาชิก
ศาสนจักรจะพบเจอแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อของพวก

เขา สมาชิกบางคนพบค�าถามที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อท�าให้
สับสนและสงสัยว่าการมีค�าถามเกี่ยวกับความเชื่อของตนเป็น
เรื่องที่ยอมรับได้หรือไม่

ส�าคัญที่ต้องเข้าใจว่าการมีค�าถามเป็นเรื่องดี โดยแท้แล้วการ

ถามค�าถามด้วยศรัทธาจ�าเป็นต่อความก้าวหน้าทางวิญญาณ

ของเรา อย่างไรก็ดี ค�าถามที่จริงใจไม่เหมือนกับความสงสัย

คำาถามตรงข้ามกับความสงสัย

แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างค�าถามกับความสงสัย เมื่อ

ถามค�าถามด้วยความปรารถนาที่จริงใจเพื่อเพิ่มความเข้าใจและ

ศรัทธาของคนนั้น เรากระตุ้นให้ถาม การเปิดเผยสมัยโบราณและ

ปัจจุบันมากมายมีมาเพราะค�าถามที่จริงใจ1  โอวาทในพระคัมภีร์

ให้หาและขอจึงจะพบเป็นหนึ่งในโอวาทที่ย�า้บ่อยที่สุด ค�าถามที่

จริงใจคือค�าถามที่ถามด้วย “เจตนาแท้จริง” (โมโรไน 10:4) เพื่อ

จะเข้าใจมากขึ้นและเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าเต็มที่ยิ่งขึ้น
ผู้ถามที่จริงใจยังคงเชื่อฟังขณะค้นหาค�าตอบ ในทางตรงกัน

ข้าม ผมเคยเห็นว่าเมื่อคนสงสัยความเชื่อของพวกเขา พวกเขา
มักจะพักค�ามั่นสัญญาว่าจะรักษาพระบัญญัติและพันธสัญญา
ไว้ก่อนขณะรอค�าตอบ โดยทั่วไปแล้วท่าทีของคนสงสัยคือยับยั้ง
หรือจ�ากัดการเชื่อฟัง จนกว่าจะคลายความสงสัย

ไม่มีข้อแนะน�าในพระคัมภีร์หรือค�าสอนของศาสดาพยากรณ ์
ที่ก่อให้เกิดความสงสัย โดยแท้แล้วพระคัมภีร์เต็มไปด้วยค�าสอน 
ที่ตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น เราได้รับบัญชาว่า “อย่าสงสัย, อย่า
กลวั” (คพ. 6:36) และใน มอรมอน 9:27 กระตุน้เราว่า “อย่าสงสยั, 
แต่จงเชื่อ”

ปัญหาประการหนึ่งท่ีมากับความสงสัยคือเจตนาจะเชื่อ 

หลังจาก คลายความไม่แน่ใจจนผู้สงสัยพอใจแล้ว เท่านั้น นี่คือ 
เจตคติที่เห็นในตัวคอริฮอร์ผู้กล่าวว่า “หากท่านจะแสดงเครื่อง 
หมายแก่ข้าพเจ้า... เมื่อนั้นข้าพเจ้าจะเชื่อมั่นในความจริง”  
(แอลมา 30:43)

พลังของความสงสัยในการท�าลายศรัทธา ความหวัง และแม ้
แต่ครอบครัวลดลงทันทีที่คนนั้นกล่าวอย่างจริงใจว่า “ฉันจะท�า 
สิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา ไม่ว่าจะตอบค�าถามของฉันเร็วหรือช้าไม ่
ก็ตาม เพราะฉันได้ท�าพันธสัญญาไว้แล้วว่าจะท�าเช่นนั้น” ความ

เมื่อเกิด

ค�าถามเป็นส่วนส�าคัญของการเติบโตนิรันดร์ของเรา 
และการค้นหาค�าตอบในวิธีของพระเจ้าจะน�าเราให้ใกล้ชิด 
พระบิดาบนสวรรค์มากขึ้น

ภา
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ความสงสยัและ
ค�าถาม
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แตกต่างระหว่างการกล่าวด้วยศรทัธาว่า “ฉนัจะรกัษาพระบญัญัติ 
เพราะ...” กับการกล่าวด้วยความสงสยัว่า “ฉนัจะรกัษาพระบัญญัติ 
ถ้า...” มีความส�าคัญอย่างยิ่งชั่วนิรันดร์

แบบฉบับการได้รับคำาตอบของพระเจ้า
ในฐานะวิศวกรเครือข่าย ผมต้องท�าตามแนวนโยบายอย่าง

เคร่งครัดหากต้องการให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผมสามารถ 
สื่อสารกับเครื่อข่ายอื่นได้ บางครัง้กฎเกณฑ์เหล่านีค่้อนข้างน่าเบือ่ 
แต่เมื่อวิศวกรเครือข่าย แต่ละคนท�าตามมาตรฐานเดียวกัน เรา
ย่อมสามารถสร้างสรรค์สิ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากเกินกว่าเราแต ่
ละคนจะท�าได้ด้วยตัวเราเอง 

ท�านองเดียวกัน ถ้าท่านแสวงหาค�าตอบของค�าถามทางวิญญาณ 
จากพระผู้ทรงเป็นแหล่งความรู้ทั้งมวล ท่านต้องท�าตามกฎเกณฑ์
ของพระองค์จึงจะได้รับค�าตอบ กระบวนการนี้เรียกร้องอย่างน้อย
ที่สุดคือความปรารถนาจะเข้าใจความจริงและความเต็มใจจะท�า
ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 32:27) หาไม่แล้ว
ท่านย่อมเสี่ยงต่อการชักชวนตนเองให้เชื่อค�าตอบที่ท่านต้องการ
เชื่อแทนที่จะได้รับค�าตอบแท้จริงจากพระผู้เป็นเจ้า

การรู้สึกกังวลและอึดอัดเมื่อเผชิญกับแนวคิดที่ไม่คุ้นเคยเป็น
เรื่องปกติที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านั่นท้าทายความเชื่อที่ท่าน
ยึดมั่นถือมั่น สิ่งส�าคัญคืออย่าปล่อยให้ความอึดอัดหันเราออก
จากพันธสัญญาของเราระหว่างค้นหาค�าตอบ ผมได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ส่วนตัวว่าเราจะหันหลังให้พระเจ้าแล้วคาดหวังให ้
พระองค์ทรงตอบค�าถามตามเงือ่นไขของเราไม่ได้ เราต้องใช้ศรทัธา 
เพ่ือรักษาพระบญัญัตต่ิอไปขณะก�าลงัคลายความไม่แน่ใจของเรา 
เราอาจยับย้ังหรอืจ�ากัดการเชือ่ฟังจนกว่าจะคลายข้อกังวลของเรา 
แต่นั่นไม่ใช่วิธีของพระผู้เป็นเจ้า

ในทางปฏิบัติ เราต้องถามตัวเราก่อนว่า “ฉันเต็มใจท�าสิ่งที่ต้อง
ท�าเพื่อให้ได้รับค�าตอบจากพระเจ้าไหม หรือฉันเพียงแต่ต้องการ
ท�าสิ่งต่างๆ ตามวิธีของฉันเอง” พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนแบบ
ฉบับนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อตรัสว่า “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตาม 
พระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าค�าสอนนี้มาจากพระเจ้า
หรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง” (ยอห์น 7:17)

ดังนั้น ขั้นแรกในการตอบค�าถามคือ ยืน “แน่วแน่และไม่หวั่น
ไหวในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 1:25) 
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ถามว่า

“ท่านจะยังคง ‘แน่วแน่และไม่หว่ันไหว’ ระหว่างการทดลอง
ศรัทธาได้อย่างไร ท่านต้องจดจ่อในทุกสิ่งที่ช่วยสร้างแก่นแท้ของ
ศรัทธาของท่าน นั่นคือท่านต้องใช้ศรัทธาของท่านในพระคริสต์ 

ท่านต้องสวดอ้อนวอน ท่านต้องไตร่ตรองพระคัมภีร์ ท่านต้องกลับ
ใจ ท่านต้องรักษาพระบัญญัติ และท่านต้องรับใช้ผู้อื่น

“เมื่อเผชิญกับการทดลองศรัทธา—ไม่ว่าท่านท�าอะไร ท่านจะ 

ไม่ห่างจากศาสนจักร! การแยกตัวเองออกจากอาณาจักรของพระ-

ผู้เป็นเจ้าในระหว่างการทดลองศรัทธาเป็นเหมือนการออกจาก

หลุมหลบภัยที่คุ้มกันเราเมื่อทอร์นาโดเข้ามาใกล้”2

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นสอนเช่นกันว่า “ศรัทธา... เป็นการตัดสิน

ใจ”3 พระเจ้าจะไม่ทรงบีบบังคับท่านให้เข้าใจหรือเชื่อฟัง ท่าน

ต้องมีเจตนาจะเลือกศรัทธา! การเลือกนั้นไม่ท�าลายความซื่อสัตย์

ในความคิดจิตใจของท่าน แต่เป็นหลักฐานแสดงว่าท่านมีความ

เคารพอันศักดิ์สิทธิ์ชั่วนิรันดร์ต่อสิทธิ์เสรีของท่าน

คำาถามเพ่ิมความเข้าใจ

บางคนคิดผิดๆ ว่าการมีข้อกังวลท่ีจริงใจเก่ียวกับประวัติหรือ

หลักค�าสอนของศาสนจักรเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนนั้นไม่ด�าเนิน

ชีวิตตามมาตรฐานของศาสนจักร การมีค�าถามไม่ได้หมายความ

ว่าท่านท�าบาปใหญ่หลวงบางอย่าง ค�าถามเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

และจ�าเป็นต่อความเจริญก้าวหน้าของเราและความเข้าใจที่เพิ่ม

ขึ้น ข้อกังวลไม่อยู่ที่ว่าเรามีค�าถามหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าเรารักษา 

พระบัญญัติหรือไม่ขณะผ่านกระบวนการแห่งการเปิดเผยที่น�า 

ไปสู่ค�าตอบ
จงทราบว่าซาตานสามารถขยายความสงสัยของเราได้และ

การแยกตัวเองออกจากอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในระหว่าง 
การทดลองศรัทธาเป็นเหมือนการออกจากหลุมหลบภัยที่คุ้มกัน
เราเมื่อทอร์นาโดเข้ามาใกล้
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ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

ใ 
นหลักแห่งความเชื่อ”เราเชื่อว่า

โดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, 

มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดย

การเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของ

พระกิตติคุณ”1

เมื่อเราอยู่ในซิดนีย์ (จากปี 1987 ถึง 

1991)  คุณพ่อข้าพเจ้าอยู่ที่ฮ่องกง ท่าน

ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนเมษายนปี 1988 

และอีกหนึ่งปีต่อมาคุณแม่ก็ถึงแก่กรรม  

เมื่องานศพของคุณแม่เสร็จเรียบร้อย

ข้าพเจ้ากับไลยีน้องสาวของข้าพเจ้าและ

ชุงชิวน้องชายสนทนาถึงการประกอบ

ศาสนพิธีผนึกและเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร

ให้คุณพ่อคุณแม่ของเราซึ่งรับบัพติศมา

ตั้งแต่ปี1970 แต่ยังไม่มีโอกาสไปพระ

วิหาร ถึงแม้ข้าพเจ้าจะประกอบศาสนพิธ ี

ในพระวิหารซิดนีย์ได้ง่ายกว่า แต่น้องชาย 

ข้าพเจ้าเลือกที่จะท�าเรื่องนี้ในภาษาจีนให้

คุณพ่อคุณแม่ของเรา และเขากับภรรยา

อาสาจะท�างานของพวกเขาในพระวิหาร

ไทเป ซึ่งเป็นพระวิหารที่ใกล้ที่สุดในขณะ

นั้นโดยใช้เวลาบินจากฮ่องกงเพียงหน่ึง

ชั่วโมง

สองสามเดือนหลังจากกลับมาซิดนีย์ 

คืนหนึ่งภรรยาปลุกข้าพเจ้าขึ้นมาและพูด

ว่า “เมื่อครู่ฉันฝันไป  ฉันเห็นคุณแม่คุณด ู

ไม่มีความสุขและนั่งอยู่คนเดียว  ฉันเลย 

ถามคุณแม่ว่า ‘คุณแม่คะ  ท�าไมดูไม่ม ี

ความสุขเลย’  คุณแม่พูดกับฉันว่า ‘ชุงชิว

สัญญาว่าจะดูแลแม่แต่เขาไม่ได้ท�า’ ฉัน

จึงพูดกับคุณแม่ว่า “คุณแม่คะ ถ้าชุงชิว

ไม่ดูแลคุณแม่ แพรทิคกับหนูจะดูแล 

คุณแม่เอง’ แล้วฉันก็ตื่น”  ข้าพเจ้ารู้สึก

แปลกใจมากที่ได้ฟังความฝันของภรรยา

แต่ตอนนั้นยังไม่เข้าใจ

สองสามสัปดาห์ต่อมา ภรรยาข้าพเจ้า

ฝันอีก  เธอเล่าว่า “ฉันเห็นคุณพ่อคุณ  

ท่านรีบพูดกับฉันว่า ‘ไปบอกชุงเฮว่า

พ่อต้องแต่งงานทันที  บอกเขานะ บอก

เขา’” หลังจากภรรยาเล่าความฝันครั้งนี้

ให้ฟัง  ข้าพเจ้าเริ่มตระหนักบางอย่าง. . . 

ข้าพเจ้ารีบโทรศัพท์หาน้องชายทันทีและ

ถามว่าเขาท�าเอ็นดาวเม้นท์และผนึกให้

คุณพ่อคุณแม่หรือยัง  เขาบอกว่าเขายัง 

ไปพระวิหารไทเปไม่ได้ เพราะภรรยา

ป่วยมาระยะหน่ึงแล้ว หลังจากคุยกัน

ทางโทรศัพท์  ข้าพเจ้ากับภรรยาตัดสินใจ

ท�างานพระวิหารให้คุณพ่อคุณแม่ในพระ

วิหารซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ภายในสองสัปดาห์ ข้าพเจ้ากับภรรยา

ประกอบศาสนพิธีพระวิหารทุกอย่างรวม

ถึงการผนึกให้คุณพ่อคุณแม่  ปู่ย่าตายาย 

และคุณทวดตลอดจนพี่น้องผู้ล่วงลับแล้ว 

ทกุคนในพระวหิารซดินีย์ ออสเตรเลยี ท้าย 

ทีส่ดุในปี 1996 ด้วยการท�างานกับสมาชกิ 

ศาสนจักรอีกสามคนซึ่งใช้นามสกุลเดียว 

กันคือ วอง เราสามารถท�างานประวัติ

ครอบครัวของเราเสร็จสมบูรณ์ขึ้นไปถึง 

2200 ปีก่อนคริสตกาลไปจนถึงบรรพชน

คนแรกที่ฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งเป็นขุนศึกและ

ให้ครอบครองอาณาจักรวอง  จากนั้นเรา

ส่งรายชื่อบรรพชนทั้งหมดของเราไปที่

พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน

ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ท�าให้ข้าพเจ้า

ตระหนักถงึความเร่งด่วนและความส�าคญั 

ของการน�าแผนแห่งความรอดไปสู่บรรพ-

ชนของเรา ข้าพเจ้าตระหนักว่าบรรพชน

ของเราต้องพ่ึงพาเรามากเพียงใดทีจ่ะช่วย 

พวกเขา และเราต้องการพวกเขามาก

เพียงใดเช่นกัน  เพื่อที่จะหันใจของเราไป

สู่พระวิหาร

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

ประเทศไทย

งานพระวิหาร ---  
งานแห่งความรอด
ชุง เฮ แพทริค วอง
ประธานพระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน
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ประเทศไทย
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยนืยนัว่าหลุมศพไม่ได้

ผูกมัดแผนแห่งความรอด แต่พระกิตติคุณ

ไม่มีวันตายและเป็นนิจ เอื้อมย้อนกลับ

ไปถึงยุคสมัยที่ผ่านพ้นไปแล้วและเอื้อม

ออกไปยังนิรันดรแห่งอนาคตกาล2  แผน

แห่งความรอดไม่ได้มีไว้ส�าหรับผู้มีชีวิตอยู่

ในขณะนี้เท่าน้ันแต่ยังมีไว้เพ่ือคนตายท่ี

ไม่มีโอกาสรับแผนดังกล่าวในชีวิตนี้ด้วย  

การฟื้นฟูการสร้างพระวิหารเกิดขึ้นเพื่อให้

โอกาสแก่ผู้วายชนม์เหล่านี้

ไม่มวัีนแก่หรอือ่อนแอเกินกว่าจะรบัใช้

ข้าพเจ้ากับภรรยารับใช้ในพระวิหาร

บริสเบน ออสเตรเลียในฐานะเจ้าหน้าที่

ศาสนพิธีพระวิหารเป็นเวลาสามปีก่อน

ที่เราจะได้รับเรียกให้รับใช้ในพระวิหาร

ฮ่องกง ประเทศจีน  ในพระวิหารน้ัน

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความรักความเอา 

ใจใส่ที่สมาชิกมีต่อบรรพชนของพวกเขา

จอห์น เจฟฟรียส์ สมาชิกสูงวัยคนหนึ่ง 

มักจะใช้เวลาตลอดเช้าวันพุธในพระวิหาร

บริสเบนโดยเข้าในภาคเอ็นดาวเม้นท์และ

การผนึก  เช้าวันหนึ่ง ข้าพเจ้าลงไปยังที ่

จอดรถเพ่ือรับเขาขึ้นไปพร้อมเก้าอี้เข็น   

ตามปกติ ทันทีที่เขาเข้าไปในห้องเปลี่ยน 

เส้ือผ้า เขามกัจะเดนิเองโดยไม่ใช้เก้าอีเ้ข็น 

ดังนั้นข้าพเจ้าจึงจับแขนเพื่อประคองเขา

แล้วเดินไปด้วยกันช้าๆ  ทันใดนั้น เขาหัน

มามองข้าพเจ้า แล้วเริ่มร้องสร้อยเพลง

ของเพลงสวด “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”---- 

‘พาฉัน น�าฉัน เดินเคียงข้างฉัน ช่วยฉัน

ให้พบทาง’3  อารมณ์ขันของเขาท�าให้

ข้าพเจ้าหวัเราะ  ข้าพเจ้าแน่ใจว่าการรับใช้ 

ในพระวิหารซึ่งจิตวิญญาณมากมายในอีก

ด้านหนึ่งของม่านคงจะขอบคุณเขาท�าให้

เขามีเจตคติท่ีดีเช่นน้ันแม้จะมีข้อจ�ากัด

ทางร่างกายของตนเอง

จากแบบอย่างของบราเดอร์เจฟฟรียส์ 

และผู้เข้าพระวิหารคนอื่นๆ อีกหลายคน 

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเราจะไม่มีวันแก่หรือ

อ่อนแอเกินกว่าจะช่วยบรรพชนของเรา 

ให้รอดโดยรับพรพระวิหารในนามของ

พวกเขา

พระวิหาร พระนิเวศน์ของพระเจ้า

พระวิหารคือพระนิเวศน์ของพระเจ้า

อย่างแท้จริง  เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะ

ประกอบพิธีการศักดิ์สิทธิ์และศาสนพิธี

แห่งพระกิตติคุณในนั้นโดยและเพื่อผู้มี

ชีวิตและในนามของผู้วายชนม์เช่นกัน  

เป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอาจเสด็จมา พระ

วิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิที่สุดย่ิงกว่า

สถานที่ใดบนแผ่นดินโลก  บ้านเท่านั้นที่

อาจเทียบความศักดิ์สิทธิ์กับพระวิหารได้4  

ด้วยลักษณะอันศักดิ์สิทธ์ิของพระวิหาร 

เราจึงสามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณที่มีอยู่

อย่างท่วมท้นในนั้น

ขณะเราผ่านเข้าไปในห้องต่างๆ ของ

พระวิหารเพือ่ประกอบศาสนพิธีต่างๆ  เรา

อาจเข้าใจจุดประสงค์ของพระวิหารดังนี้

• อ่างบัพติศมาของพระวิหารตั้งอยู่บน

หลังโคผู้สิบสองตัว (ดู 2 พงศาวดาร 

4-4:2) เป็นสัญลักษณ์แทนสิบสอง

เผ่าของอิสราเอล  ด้วยการท�าตาม

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน 

การรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตนเอง  เรา

แผนแห่งความรอดไม่ได้มีไว้ 

สำาหรับผู้มีชีวิตอยู่ในขณะนี ้

เท่านั้นแต่ยังมีไว้เพื่อคนตาย 

ที่ไม่มีโอกาสรับแผนดังกล่าวใน 

ชีวิตนี้ด้วย  การฟื้นฟูการสร้าง 

พระวิหารเกิดขึ้นเพื่อให้โอกาส 

แก่ผู้วายชนม์เหล่านี้
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สามารถประกอบพิธีบัพติศมาแทน 

บรรพชนผู้ล่วงลับไปโดยไม่ได้รับ

ศาสนพิธีนี้

• ในห้องศาสนพิธีเราจะเห็นภาพรวม

ของแผนแห่งความรอดที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่บุตรธิดาของพระองค ์  
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเรียนรู้ชีวิตก่อน 
มรรตัยและชีวิตมรรตัยของพวกเขา 
การสร้างโลกและการตกของมนุษย์ 
บทบาทอันเป็นศูนย์รวมของพระเยซู
คริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่บุตรธิดาทั้งปวง

ของพระผู้เป็นเจ้า และพรที่พวกเขา

สามารถได้รับในชีวิตหน้า

• ห้องซีเลสเชียลเป็นสัญลักษณ์ของ

สภาวะอันสูงส่งและสันติสุขที่ทุก

คนอาจบรรลุได้โดยผ่านการด�าเนิน

ชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์  ห้องนี้หมายถึงความอิ่มเอม

ทำาไมชาวมอรมอนจึงทำาประวัติครอบครัว

การค้นคว้าประวัติครอบครัวหรือลำาดับการสืบเชื้อสายเป็นงานที่

จำาเป็นต้องทำาก่อนทำางานพระวิหารให้บรรพชนผู้ล่วงลับ จากนั้น

บรรพชนของเราจะได้รับการสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญาณและมี

โอกาสเลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธงานพระวิหารที่เราทำาให้ 

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวจะเอาชนะความห่างเหินทั้งหมด

ของครอบครัวมนุษย์โดยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างคนรุ่นต่างๆ  อีกทั้ง

ผูกพันปู่ย่าตายายที่เรารักซึ่งสิ้นชีวิตไปแล้วกับหลานๆ ที่ไม่เคยรู้จักกัน

โดยผ่านการรวบรวมประวัติชีวิตตลอดจนเรื่องราวที่น่าจดจำาของพวก

เขา  ชีวิตที่ไม่มีเอกสารยืนยันคือชีวิตที่ส่วนใหญ่จะหายไปจากความทรงจำาภายในหนึ่งหรือสองรุ่น แต่ความรู้เรื่องบรรพชนหล่อ

หลอมและปลูกฝังค่านิยมที่ให้ทิศทางและความหมายแก่ชีวิตเรา

ดูวิดีทัศน์ “ทำาไมชาวมอรมอนจึงทำาประวัติครอบครัว” ที่ http://   youtu.be/OfwumnvA_3c

ใจ  ความสงบในจิตใจและสันติสุขที่

มีต่อครอบครัวนิรันดร์ในที่ประทับของ

พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ

พระองค์ พระเยซูคริสต์

• ในห้องผนึก  เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแต่ง 

งานกัน ไม่เพียงเพื่อชีวิตนี้เท่านั้นแต่

เพื่อนิรันดรด้วย5

ในช่วงเวลาสามปีที่ข้าพเจ้ารับใช้ใน

พระวิหารบริสเบน ออสเตรเลีย  ข้าพเจ้า

เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการชดใช้ของพระ-

เยซูคริสต์และจุดประสงค์ของชีวิตเรา

ยิ่งกว่าช่วงเวลาใดในชีวิตข้าพเจ้า  การ

รับใช้ในฐานะประธานพระวิหารฮ่องกง 

ประเทศจีนเป็นเวลาหนึ่งปี  ข้าพเจ้ายืนยัน

ว่าพระนิเวศน์ของพระเจ้าได้รับการดูแล

และน�าทางโดยพระวิญญาณของพระผู้

เป็นเจ้า 

อ้างอิง
1.	หลักแห่งความเชื่อ	1:3
2.	 ดู	เจมส์	อี.	เฟาสท์,		พระนิเวศน์ของพระเจ้า: 

การศึกษาสถานศักด์ิสิทธ์ิโบราณและปัจจุบัน, 
(2013),หน้า	61

3.	 “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”	เพลงสวด	บทเพลงที	่
149;	เน้นตัวเอน

4.	 ดู	คู่มือพระคัมภีร์	“พระวิหาร”
5. พระวิหารของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย	(จุลสาร	2010)	หน้า	62-61 
“ส่ิงที่เกี่ยวข้องกับพระนิเวศน์น้ี”	Ensign	หรือ	
เลียโฮนา,	ตุลาคม	2010	หน้า	66-61
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ท4 เ ลี ย โ ฮ น า

คร้ังแรกในพระวิหาร ศรัทธาของเด็กสามขวบ

วันหนึ่งผมจะต้องไปรับหลานสาวอายุสามขวบจากอยุธยา  

อากาศในวันนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดการเดินทาง จากร้อนจัด

กลายเป็นฝนตก ท�าให้หลานสาวของผมตัวร้อนมากเพราะไข้ขึ้น

สูง  ตอนแรกผมจะพาเธอไปโรงพยาบาล แต่เธอบอกให้ผมเอา

มือมาแตะที่ศีรษะของเธอและบอกให้เธอหาย  ผมรู้ทันทีว่าเธอ

ต้องการให้ผมให้พรฐานะปุโรหิต  ขณะที่ผมก�าลังจะวางมือให้

พร เธอทักท้วงว่าต้องเอาน�้ามันมาแตะบนศีรษะก่อน  เธอจดจ�า

ขั้นตอนต่างๆ ได้เพราะเคยเห็นผมให้พรเช่นนี้แก่คนในครอบครัว

หลายครั้ง รวมทั้งตัวเธอเองด้วย  

หลังจากได้รับพรฐานะปุโรหิตประมาณครึ่งวัน หลานสาว 

ผมก็หายตัวร้อนและอาการดีขึ้นจนสามารถเดินทางมาโบสถ์ใน

วันอาทิตย์ได้  ผมรู้ว่านี่คืออ�านาจฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของ

พระผู้เป็นเจ้าที่ให้ไว้เพ่ือเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระองค์ โดย

เฉพาะเด็กสามขวบผู้มีศรัทธาเช่นหลานสาวของผม

รัตน์ ศรีพรม, นนทบุรี

เ  มื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสไป
ท�างานท่ีฮ่องกงและใช้เวลาช่วงเย็นวันพฤหัสบดีเข้าไปท�า

พิธีบัพติศมาแทนคนตายในพระวิหาร  นั่นเป็นครั้งแรกที่ดิฉัน
ได้เข้าไปข้างในพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า  

ดิฉันเตรียมชื่อของคุณทวดไปท�าศาสนพิธีด้วย  เนื่องจาก
ดิฉันเป็นรุ่นที่สี่จึงไม่เคยเห็นหน้าพวกท่านเลย  คืนก่อนวันเข้า
พระวิหาร ดิฉันสวดอ้อนวอนทูลพระผู้เป็นเจ้าเพื่อบอกคุณ

ทวดว่าจะเข้าไปท�าศาสนพิธีให้  ในขณะที่ก�าลังหลับตาอยู่นั้น 
ดิฉันได้ยินเสียงคนหลายคนพูดอยู่รอบๆ มีเสียงบอกว่าช่วย
ด้วย และได้ยินเสียงหัวเราะ  ดิฉันคิดว่าตัวเองอาจจะฝันไป 
แต่นี่ก็เป็นประสบการณ์ไม่คาดฝันอย่างหนึ่งที่ดิฉันได้รับจาก
การสวดอ้อนวอนเพื่อเตรียมเข้าพระวิหาร  

เวลานั้นเป็นช่วงเย็นหลังเลิกงานซึ่งไม่ค่อยมีสมาชิกมาท�า 
พิธีบัพติศมามากนัก  แต่ดิฉันโชคดีที่ได้พบกับครอบครัวหนึ่ง 
ท่ีมาจากออสเตรเลยีซึง่มคีณุพ่อคณุแม่และลกูชาย จงึสามารถ 
ช่วยดฉินัประกอบศาสนพิธีบพัตศิมาแทนคุณปูแ่ละคณุตาทวด 
ของดิฉันได้  การไปเยือนพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้าครั้งนี้

ท�าให้ดิฉันรู้สึกมากขึ้นว่าพระองค์ทรงเตรียมทางและมีแผน

บางอย่างให้ดิฉันเสมอ  ดิฉันเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง

จิราวดี แสนสุริวงศ์, กรุงเทพฯ
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ช่วงที่ผมก�าลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา

เต็มเวลาที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ประธานคณะเผยแผ่ขอให้เราออกไป 

เชื้อเชิญผู้คนตามท้องถนนและตามบ้าน

โดยจัดเวลาอย่างน้อยวันละสองชั่วโมง 

ที่จะออกไปหาผู้สนใจ  

เย็นวันหนึ่งขณะออกไปหาคนท่ีจะ

เรียนพระกิตติคุณ เราเดินไปเรื่อยๆ ตาม

ถนนและพูดคุยกับทุกคน เราสังเกตเห็น

บ้านหลังหนึ่งบนถนนเล็กๆ ที่ค่อนข้าง

มืดและน่ากลัว  ผมสวดอ้อนวอนในใจ 

หลังจากน้ันผมกับคู่มองหน้ากัน แล้ว

รู้ทันทีว่าพระวิญญาณทรงบอกให้เรา

สองคนเข้าไปที่น่ัน  บ้านหลังนั้นเงียบ

และดูเหมือนไม่มีคนอยู่  เราจึงตัดสินใจ

ร้องถามว่ามีใครอยู่หรือไม่ และบอกว่า

เรามาแบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซู

คริสต์  จากน้ันมีชายคนหน่ึงโผล่หน้า

ออกมาทางหน้าต่างและบอกเราว่าเขา

เชื่อในพระเยซูคริสต์เหมือนกัน  

เขาเชิญเราเข้าไปในบ้าน  ดูเหมือน

ว่าเขาอยากให้เราดูอะไรบางอย่าง  เมื่อ

เดินเข้าไป เราเห็นหญิงชราคนหนึ่งนอน

อยู่บนเตียง มีสายระโยงระยางและขวด

ยาเต็มไปหมด  เรารู้ทันทีว่าเธอก�าลัง

ป่วยหนักด้วยโรคอะไรบางอย่าง เธอเริ่ม

พูดคุยโต้ตอบกับเรา  เธอมีท่าทางยินดี

มากที่ได้เจอเรา และบอกว่าเธอเชื่อใน

พระเยซูคริสต์เช่นกัน  เราบอกเธอว่าเรา

เป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์  สีหน้า

ของเธอดูมีความหวังและถามกลับมา
ว่าตัวแทนของพระเยซูคริสต์สามารถ
รักษาคนป่วยได้หรือไม่  เราอธิบายให้

เธอฟังเกี่ยวกับอ�านาจฐานะปุโรหิตและ
ให้พรฐานะปุโรหิตแก่เธอ  ผมสังเกตเห็น
น�้าตาของเธอที่ไหลออกมา  ในห้องนั้น
ผมคิดถึงแต่เพียงภาพของพระเยซูคริสต์
ที่ทรงรักษาคนป่วยขณะพระองค์ทรงมี
พระชนม์ชีพอยู่บนโลกนี้ 

เมื่อออกมาจากบ้านหลังนั้น ความ
รู้สึกของเราแตกต่างจากเมื่อเราเดินเข้า 
ไปโดยสิ้นเชิง  ความกลัวของเราหายไป 
เรารู้สึกว่าแสงสว่างของพระคริสต์ได้
กลบความมืดมิดของสถานที่นั้น ผมไม่ 
ทราบว่าหญิงคนนั้นรับบัพติศมาหรือไม่ 
เพราะผมย้ายออกจากเขตนั้นในสัปดาห์

ต่อมา  แต่ประสบการณ์น้ันท�าให้ผม
ตระหนักว่าผู้สอนศาสนาคือตัวแทนของ 
พระครสิต์จรงิๆ  และการเรยีกท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ 

นี้คือการที่เราได้ท�าดังที่พระองค์ทรงท�า

เอ็ลเดอร์กฤช กฤษณะโลม,  
คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

ตัวแทนของพระเยซูคริสต์
สามารถรักษาคนป่วยได้ไหม

เราบอกเธอว่าเราเป็นตัวแทนของ 

พระเยซูคริสต์  สีหน้าของเธอดูม ี

ความหวังและถามกลับมาว่า ตัวแทน 

ของพระเยซูคริสต์สามารถรักษาคนป่วย

ได้หรือไม่ 
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สาขาอุบล

“ประเทศไทย 5000” เป้าหมายต่อไปในปี 2015

สืบเนื่องจากเป้าหมายที่ต้องการให้มีผู้เข้าร่วมการประชุม

ศีลระลึกในแต่ละหน่วยเพิ่มมากขึ้นจนถึง 5000 คน 

สมาชิกแต่ละหน่วยเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการเชื้อเชิญที

ละคนตามคำาแนะนำาของเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ ในวีดิทัศน์

ที่เผยแพร่โดยคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในคร้ังน้ีด้วยเช่นกัน ในการประชุม 

ใหญ่สเตคกรุงเทพเหนือที่ผ่านมา ประธานสเตคขอให้สมาชิก 

โพสต์ข้อความลง Facebook เพื่อชักชวนคนมาเข้าร่วมการ

ประชุมสเตคในวันอาทิตย์ 

สาขาศรีสะเกษเป็นสาขาท่ีมีผู้เข้าร่วมการประชุม 205 คน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พวกเขาทำางานโดยใช้สภา

สาขาวางแผนช่วยผู้คนกลับมาหาพระเยซูคริสต์  สมาชิกสภา

สาขารวบรวมรายชื่อของผู้ที่ไม่ได้มาโบสถ์ทุกคน ไม่เว้นแม้แต่

เด็กปฐมวัย และมอบหมายให้แต่ละองค์การออกไปเยี่ยมผู้คน

เหล่านั้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  พวกเขาประชุมกันทุกวัน

อาทิตย์เพื่อติดตามงานแห่งความรอดและสวดอ้อนวอนเพื่อ

ผู้คนเหล่านั้น  ความร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกทำาให้เกิด

ปาฏิหาริย์ เมื่อทุกคนที่พวกเขาเชื้อเชิญมาร่วมการประชุม 

ในสัปดาห์นั้น

คำาเชื้อเชิญ “ประเทศไทย 5000” นี้จะยังคงดำาเนินต่อไป

ตลอดปี 2015 ด้วยความหวังว่าความเป็นหน่ึงเดียวกันในความ

พยายามคร้ังน้ีของสมาชิกท่ัวประเทศจะนำาผู้คนกลับมานมัสการ

พระผู้เป็นเจ้ามากข้ึน และช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นระลึกถึงและ

รักษาพันธสัญญาที่ทำาไว้กับพระองค์

วอร์ดรังสิต
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สาขาลพบุรี

สาขาสกลนคร

สาขาขอนแก่น

สาขาพิษณุโลก

สาขาสุรินทร์

สาขาธนบุรี

 

เชิญมานมัสการร่วมกัน

ค้นหาสถานที่นมัสการ ข้อมูลติดต่อ เส้นทาง เวลาการประชุมในหน่วยต่างๆ  

ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกได้ที่ www.lds.org/maps 
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน 

เพื่อลงในเว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความ 

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

แ น ะ น� า แ ห ล่ ง ช ่ว ย

เพื่อหันใจ: แนวทาง

สำาหรับผู้นำาสู่งาน

พระวิหารและประวัติ

ครอบครัว (08886)

คู่มือเล่มนี้อธิบายวิธี

ที่ผู้นำาสามารถดำาเนิน

งานพระวิหารและประวัติ

ครอบครัวภายในวอร์ด

และสเตค และวิธีนำางาน

ประวัติครอบครัวมาใช ้

ในสภาวอร์ดเพื่อช่วย 

จิตวิญญาณให้รอด

คู่มือครู: การประสาทพร

จากเบื้องบน – การสัมมนา

เพื่อเตรียมตัวไปพระวิหาร 

(36854)

คู่มือเล่มนี้มี 7 บทเรียน

ที่ใช้ในการสัมมนาเพื่อช่วย

สมาชิกเตรียมตัวเข้าพระวิหาร 

บทเรียนประกอบด้วยหัวข้อ

ต่างๆ เช่น แผนแห่งความรอด 

ความมีค่าควร และความ 

สำาคัญของพันธสัญญาและ

งานพระวิหาร

การเตรียมตัวเข้า

พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ 

(36793)

ช่วยผู้นำาฐานะปุโรหิต

ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่

สมาชิกที่กำาลังเตรียมตัว

เข้าพระวิหาร

ครอบครัวของฉัน:  

เรื่องราวที่นำาเรามาอยู่ 

ด้วยกัน (10974)

เริ่มงานประวัติครอบครัว

ของท่านได้ง่ายๆ โดยใช้สมุด

บันทึกเล่มนี้รวบรวมเรื่องราว

และรูปภาพจากบรรพชนใน

อดีตและครอบครัวของท่าน

ในปัจจุบัน



ชักน�าเราให้แก้ต่างให้กับบาปของเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง

กระตุ้นเตือนเราด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเราท�าบาป และเรา

สามารถกลับใจหรือปฏิเสธการกระตุ้นเตือนเหล่านี้ เมื่อเกิดความ

สงสัย นั่นอาจช่วยให้เราถามตนเองอย่างซื่อสัตย์ว่ามีบางอย่างที่

ฉันท�าหรือปรารถนาตรงข้ามกับพระกิตติคุณหรือไม่ หากค�าตอบ

ของท่านคือใช่ จงขอความช่วยเหลือจากอธิการ น่ันจะท�าให้ทุก

อย่างต่างจากเดิม! การปล่อยให้ความสงสัยแก้ต่างให้กับบาป 

ของท่านไม่มีวันทดแทนการกลับใจได้เลย

บางคนสะดุดเพราะค�ากล่าวของผูน้�าศาสนจกัรทีก่ลบักลายเป็น

ไม่ถูกต้อง ไม่เก่ียวกับหลักค�าสอนแต่เป็นความเห็นส่วนตัวของ

ผู้น�าเหล่าน้ัน ตัวอย่างเช่น ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876-

1972 ) เขียนในหนังสือ Answers to Gospel Questions ฉบับ

พิมพ์ครั้งแรกของท่านว่า “เป็นไปได้ยากที่มนุษย์จะได้รับอนุญาต

ให้สร้างอุปกรณ์หรือยานอวกาศเพื่อเดินทางผ่านอวกาศไปเยือน

ดวงจันทร์หรือดาวเคราะห์ไกลลิบดวงใดดวงหนึ่ง”4

ต่อมา หลังจากอพอลโลจอดบนดวงจันทร์และมรณกรรมของ

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์  โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิกลายเป็นประธาน

ศาสนจักร ที่การประชุมแถลงข่าว นักข่าวถามท่านเกี่ยวกับค�าพูด

นั้น ประธานสมิธตอบว่า “ผมพูดผิดไปจริงๆ ด้วย”5

ตามท่ีเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองตัง้ข้อสงัเกต “เรา [สามารถ] ใช้ต้นทุนอนัล�า้ค่าทางอารมณ์

และทางวิญญาณให้หมดไปกับการยึดติด. . . เหตุการณ์ในประวัติ

ศาสนจักรซึ่งเป็นเพียงบทพิสูจน์ว่ามนุษย์มักจะพยายามท�าตาม

ความคาดหวังที่คนอื่นมีต่อผู้เป็นอมตะ”6

ค้นหาอย่างมีความหวัง
มีคนเขียนหนังสือหลายเล่มและใช้เวลานับไม่ถ้วนส�ารวจเรื่อง

ราวการฟื้นฟู ซึ่งบ่อยครั้งท�าให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น แต่สามารถ

กระตุ้นให้เกิดค�าถามชวนอึดอัดได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ 
เราไม่เข้าใจเจตนาของคนสมัยนั้น อีกทั้งท�าให้เราถล�าลงไปใน
การค้นหาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ท่ีอาจท�าให้เราเข้าใจผิด
หรือหลงทางได้ง่ายด้วย แต่การได้ข้อมูลจริงและตรงประเด็นจาก
พระองค์ผู้เข้าพระทัยสิ่งทั้งปวงมักเป็นไปได้เสมอ

นี่อาจเป็นกุญแจดอกส�าคัญที่สุดก็ได้ นั่นคือ เมื่อเรามั่นคงใน

การรักษาพันธสัญญาและด�าเนินชีวิตซื่อตรงต่อแสงสว่างที่เรามี 

พระเจ้าจะอวยพรชีวิตเราและประทานการดลใจแก่เรา ผมเคยรู้สึก
ถึงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนเหล่าน้ี  นั่นเป็นประสบการณ์ตรง
และเป็นส่วนตวัมากระหว่างเรากับพระบดิาบนสวรรค์ น่ันคอืความ
สว่างและความรู้ การอ่านหรือการศึกษาประสบการณ์จากบุคคล 
ที่สามเทียบไม่ติดกับพลังของประสบการณ์ที่เราประสบด้วยตนเอง
โดยพระเมตตาและความรักของพระบิดา

ค�าถามจะเกิดข้ึนต่อเน่ืองขณะท่ีเราด�าเนินตามแนววิถีของ
การศึกษาพระคัมภีร์และพระกิตติคุณอื่นทุกวัน เมื่อพระเจ้าทรง
ต้องการสอนเรา พระองค์มักจะทรงสอนโดยประทานค�าถามให ้
เราไตร่ตรอง ค�าตอบมาจากการซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาและรับใช ้
ผู้อื่นขณะที่เราศึกษา เพราะนั่นเป็นหนทางสู่การมีประสบการณ์

ส่วนตัวซึ่งระหว่างนั้นจะให้ค�าตอบของค�าถามทั้งหมด 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

หาค�าตอบของค�าถามมากมายของพระกิตติคุณได้ที่ lds.org/topics
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ความแน่นอนของหลักคำาสอน
“ข้าพเจ้าทนอยู่กับความไม่ดีพร้อมของมนุษย์

ได้ แม้ท่ามกลางศาสดาพยากรณ์ของพระผู้-

เป็นเจ้า—นั่นคือสิ่งที่คาดหวังในภาวะมรรตัย   

ข้าพเจ้าทนอยู่กับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ซึ่งตรงข้ามกับพระคัมภีร์มอรมอนได้ กาลเวลาจะแก้ไขสิ่งเหล่า

นั้น ข้าพเจ้าทนอยู่กับเหตุการณ์ที่ดูประหลาดในประวัติศาสตร์

บางอย่างได้ นั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความจริงทั้งหมด 

แต่ข้าพเจ้าทนอยู่ไม่ได้หากไม่มีความจริงของหลักคำาสอนและ

ศาสนพิธีซึ่งฟื้นฟูโดยโจเซฟ สมิธ ข้าพเจ้าทนอยู่ไม่ได้หากไม่มี
ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้พรครอบครัวข้าพเจ้า และ 
ข้าพเจ้าทนอยู่ไม่ได้หากไม่รู้ว่าภรรยาและลูกๆ จะผนึกกับข้าพเจ้า 
ได้ชั่วนิรันดร์ นั่นคือทางเลือกที่เราเผชิญ—คำาถามสองสามข้อที่
ตอบไม่ได้ข้างหนึ่งกับความแน่นอนทางหลักคำาสอนและอำานาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าในอีกข้างหนึ่ง” 

แทด อาร์. คอลลิสเตอร์, ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์สามัญ “พิมพ์เขียวของ
ศาสนจักรของพระคริสต์คืออะไร” (การให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอส, ม.ค. 
12, 2014); cesdevotionals.lds.org
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วั นท่ี 12 มกราคม 2010 พระบิดาบน
สวรรค์ทรงแสดงให้ผมเห็นเดชานุภาพ

ของพระองค์หลงัจากตึกคอนกรตีสีช่ัน้พงัลง
มาทบัผมหลงัเกิดแผ่นดนิไหวครัง้ร้ายแรงที่

ท�าให้เฮติเสียหายอย่างรุนแรง

ขณะก�าลงัร้องตะโกนอยูใ่ต้ซากตกึ เสยีง 

ที่เงียบสงบพูดกับผมว่า “จิมี ท�าไมคุณไม่

สวดอ้อนวอนแทนที่จะร้องตะโกน”

ผมไม่อาจหยุดร้องตะโกนได้ เพราะกลัว

ว่าผมจะตายภายในไม่กีน่าท ีเสยีงนัน้ซึง่ฟัง

เหมอืนเพ่ือนทีดี่คนหนึง่ปรารถนาจะช่วยผม

มาก พูดกับผมอีกครั้งว่า “จิมี คุณต้องสวด

อ้อนวอน”

ผมปวดขาจนทนไม่ไหว และก�าลังจะ

ขาดออกซิเจนในความมดืทีห้่อมล้อมตวัผม 

เสียงนั้นพูดกับผมอีกครั้ง “จิมี คุณต้องสวด

อ้อนวอน”

ผมเลิกต่อต้านทันที ผมทูลด้วยเสียงอ่อน

แรงว่า “พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงรู้

พละก�าลังของข้าพระองค์ และทรงรู้ว่าข้า

พระองค์จะทนความเจบ็ปวดนีไ้ด้นานเท่าใด 

ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ โปรดทรงน�า

ความเจ็บปวดนี้ไปจากข้าพระองค์ด้วยเถิด 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน”

หลังจากกล่าวค�าสวดอ้อนวอนที่เรียบง่าย 

น้ีผมหลับทันที ผมจ�าไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 

หลังจากน้ัน แต่เมื่อตื่นจากการหลับลึก 

ความเจ็บปวดหายไป ครู่หนึ่งต่อมา หน่วย

กู้ภัยพบผมขณะพวกเขาค้นหาผู้ประสบภัย

ท่ามกลางซากตึกส�านักงานของผม

ผมทราบหลังจากนั้นว่าในบรรดาลูกจ้าง

ห้าคนบนตึกปอร์โตแปรงซ์ที่ผมท�างาน ผม

เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตออกมาจากซากตึก 

เพราะบาดเจ็บ ผมจึงเสียขาข้างหนึ่งและ 

อยู่โรงพยาบาลหลายเดือน แต่ผมรู้ว่า 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระตุ้นเตือนผม 

ให้สวดอ้อนวอนและพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนนั้น

ผมเป็นพยานได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์

ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเราในวิธี

ของพระองค์และตามความปรารถนาของ

พระองค์—ไม่ว่าเราอยู่ที่ใดและไม่ว่าเรา 

สวดอ้อนวอนเมือ่ใด 
จิมี เซนท์ หลุยส์, เฮติ
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คุณต้องสวดอ้อนวอน
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หลังจากแจ็กซอนลูกชายวัย 18 ปีของ
เราเสียชีวิต ดิฉันใคร่ครวญอย่างลึก

ซึ้งเก่ียวกับคุณภาพและทิศทางของชีวิต
ดิฉัน ดิฉันมีลูกคนหนึ่งในนิรันดร และดิฉัน

มีความปรารถนาแรงกล้าอยากด�าเนิน
ชีวิตในลักษณะที่สักวันหน่ึงเราจะได้มี
ความสัมพันธ์ฉันครอบครัวอีกครั้ง ดิฉัน
ต้องการเข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้นด้วยเพื่อจะ

ให้พระคัมภีร์น�าทางชีวิตดิฉัน
ดิฉันไม่แน่ใจนักว่าความสนใจของ

ดิฉันเริ่มเกิดขึ้นเมื่อใด แต่ความหวังว่าจะ
ได้เห็นลูกชายอีกครั้งเป็นตัวกระตุ้น ขณะ
อ่านพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันเริ่มสังเกตว่า
พระคัมภีร์ใช้ใจเป็นสัญลักษณ์แทนสภาพ
ชีวิตของคนๆ หนึ่งหรือทิศทางหรือสภาพ

ส่ิงท่ีดิฉันเรียนรู้เปล่ียนใจดิฉัน
ของผู้คน

ทุกครั้งที่พูดถึงใจ ไม่ว่าใจแข็งกระด้าง

หรือใจอ่อนโยน ดิฉันจะท�าเครื่องหมาย
หัวใจสีแดงไว้ริมหน้ากระดาษ ดิฉันเริ่ม
เห็นรูปแบบ เมื่อใจของผู้คนอ่อนลง พวก

เขามีพลังจัดการกับความยากล�าบาก 
ความรักต่อผู้อื่นเพิ่มขึ้น และพวกเขามี
เมตตาและอ่อนโยนมากขึ้น ดิฉันเรียนรู ้
ว่าการกลับใจน่ันเองที่เปลี่ยนแปลงใจ
ขณะเราเรียกหาพระผู้ช่วยให้รอดและการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระองค์

ดิฉันชื่นชอบการเดินทางอันแสนวิเศษ
ผ่านพระคัมภีร์มอรมอน สิ่งที่ดิฉันเรียนรู้
เปลี่ยนใจดิฉัน ซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตดิฉัน สิ่ง
ท่ีดิฉันเรียนรู้ช่วยดิฉันในงานอาชีพเช่น

กันขณะท่ีดิฉันช่วยคู่สามีภรรยาให้ผ่าน
พ้นการท้าทายของพวกเขา ดิฉันเข้าใจ
แล้วว่าดิฉันสามารถสอนและเตือนสติ
คู่สามีภรรยาเก่ียวกับหลักธรรมทั่วไปท่ี

น�าความพอใจและความสนิทสนมใกล้
ชิดอย่างแท้จริงมาสู่ชีวิตสมรส แต่การ
เปลี่ยนแปลงมีโอกาสเกิดขึ้นเล็กน้อยหรือ

อยู่ได้ไม่นานหากพวกเขาไม่น�าใจที่อ่อน
โยนมาสู่ชีวิตแต่งงาน

นับตั้งแต่ดิฉันเขียนรูปหัวใจไว้ริมหน้า
กระดาษของพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันเปิด

อ่านข้อความเหล่านั้นซ�้าบ่อยๆ และยังคง
เรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์เหล่านั้น ดิฉันพบ
แม้กระทั่งข้อความใหม่เกี่ยวกับใจที่ดิฉัน
ไม่เห็นตอนอ่านครั้งแรก ซึ่งเตือนดิฉันว่า
มีสิ่งใหม่ๆ ในพระคัมภีร์ให้เรียนรู้ เข้าใจ 
และประยุกต์ใช้เสมอ

ส�าคัญที่สุดคือ นั่นท�าให้ดิฉันนึกถึง
ความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระ-
ผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน เพราะความรักนั้น 
ดิฉันจึงจะมีครอบครัวของดิฉันตลอดไป 
ดฉินัรูเ้ช่นนีด้้วยสดุใจของดฉินั ดฉินัซาบซึง้ 
ใจยิ่งนัก 
ดาร์ซี โลแกน, อะแลสกา, สหรัฐอเมริกา

ผมปวดขาจนทน 
ไม่ไหว และกำาลัง 

จะขาดออกซิเจนในความ
มืดที่ห้อมล้อมตัวผม
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หลายปีก่อน หลังออกจากศูนย์ฝึก
อบรมผู้สอนศาสนาโพรโว ผมมาถึง

ฟลอริดาด้วยความรู้สึกพร้อมและตื่นเต้น
กับการเริ่มงานในสนามเผยแผ่ เมื่อผม
พบคู่คนใหม่ เรามีความสนใจหลายอย่าง
เหมือนกันและดูเหมือนเราจะเป็นคู่ที่เข้า
กันได้ดี

แต่ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น ผมสังเกต
เห็นความแตกต่างบางอย่าง ตัวอย่างเช่น 
ผมพร้อมจะไปหาผู้สนใจทุกวัน แต่คู่ผม
ไม่ตื่นเต้นกับการเคาะประตู ความจริงคือ 
ถึงแม้เขาจะเป็นคู่ผู้พี่ แต่เขาเลือกที่จะไม่
ออกไปเคาะประตูเท่าที่ควร

ผมสงัเกตเหน็เช่นกันว่าคูข่องผมดเูหมอืน 
จะพูดมากเก่ียวกับตนเอง ครอบครัวเขา
เป็นคนมีฐานะและเขาเคยประสบหลาย
อย่างที่ผมไม่เคยประสบเพราะผมมาจาก

รองเท้าซีเลสเชียลของคู่ผม
สภาพต�่าต้อยกว่า

สิ่งเหล่านี้เริ่มก่อความรู้สึกอึดอัดพอ

ประมาณในใจผม จนเกือบถึงขั้นไม่พอใจ 

การซุกซ่อนความไม่พอใจคู่ส่งผลกระทบ

ต่อผมทางวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ขณะที่ผมพยายามสอนพระกิตติคุณ ผม

ต้องท�าบางอย่าง ตอนแรกผมคิดว่าจะ

พูดกับคู่และบอกเขาให้รู้ความขับค้องใจ

ทั้งหมดของผม แต่ผมเลือกอีกวิธีหนึ่ง

ทุกๆ เช้าผมกับคู่จะผลัดกันอาบน�า้และ 

เตรียมส�าหรับวันนั้น ขณะท่ีเขาอาบน�้า 

ผมตัดสินใจแอบไปที่ปลายเตียงของเขา

และขัดรองเท้าให้เขา หลังจากรีบท�าความ

สะอาดและขัดรองเท้าจนขึ้นเงาแล้วผมจะ

วางไว้ที่เดิมอย่างระมัดระวัง ผมท�าเช่นนี้

ทุกเช้านานประมาณสองสัปดาห์

ระหว่างนี้ผมสังเกตว่าความไม่พอใจ
ของผมเริ่มหายไป ขณะรับใช้คู่ ใจผมเริ่ม
เปลี่ยน ผมไม่ได้บอกอะไรเขาเรื่องการรับ
ใช้เล็กๆ น้อยๆ ของผม แต่วันหนึ่งคู่ของ
ผมพูดว่าเขาต้องได้รับพรเรื่อง “รองเท้า
ซีเลสเชียล” แน่เลยเพราะดูเหมือนรองเท้า
คู่นี้ไม่เคยสกปรก 

ผมเรียนรู้บทเรียนอันส�าคัญย่ิงสอง 
บทจากประสบการณ์น้ี หนึ่ง ผมเรียนรู้
ว่าปัญหาจริงๆ อยู่ในตัวผม—ถึงแม้ตัว
กระตุ้นความรู้สึกนั้นมาจากภายนอก คู่
ของผมไม่ใช่ปัญหา

สอง ผมรู้ว่าส่วนมากเราจะรับใช้คน
ที่เรารัก แต่ผมไม่ตระหนักว่าหลักธรรม
เดียวกันนี้ใช้ได้ผลในทางกลับกัน นั่นคือ 
เราจะรักคนที่เรารับใช้ 
ไมเคิล รีด, แอริโซนา, สหรัฐอเมริกา

หลังจากรีบทำาความ
สะอาดและขัดรองเท้า

จนขึ้นเงาแล้วผมจะวางไว ้
ที่เดิมอย่างระมัดระวัง
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คืนวันอาทิตย์คืนหน่ึงประมาณสาม
เดือนหลังจากดิฉันย้ายจากเม็กซิโก

บ้านเกิดมาเรียนที่สหรัฐ ดิฉันฟังสถานี
วิทยุหลายสถานีพอผ่านๆ เพื่อพยายาม
หาเพลงวันอาทิตย์ดีๆ ฟัง ขณะฟังหลายๆ 
สถานี ดิฉันได้ยินเสียงคุ้นหูและหยุดที่
สถานีนั้น

ดฉินัคดิว่าเสยีงนัน้เป็นเสยีงของประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) ผู้เป็น 
ประธานศาสนจักรเวลาน้ัน ดิฉันรู้ตัวว่า
แปลกตรงที่ดิฉันสามารถฟังเสียงท่านออก 
ดฉินัเคยฟังการประชุมใหญ่สามญั ไฟร์ไซด์ 
ระบบการศึกษาของศาสนจักร และการ
ถ่ายทอดอื่นๆ ของศาสนจักรผ่านเสียง
ล่ามชาวสเปนที่พูดทับเสียงของผู้พูด แต่
ด้วยเหตุใดไม่ทราบดิฉันรู้จักเสียงของ
ประธานฮิงค์ลีย์ทางวิทยุ

ดิฉันยังไม่คล่องภาษาอังกฤษมากพอ

จะเข้าใจสิ่งที่ท่านก�าลังพูด แต่ก็ยังฟัง
ค�าพูดของท่านทางวิทยุ เสียงของท่าน
ท�าให้เกิดความรู้สึกสงบ เมื่อท่านพูดจบ  
 

ดิฉันจำาเสียงศาสดาพยากรณ์ได้
ผู้ประกาศทางวิทยุบอกว่า “เราเพิ่งได้ฟัง
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์พูด”

ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าตรัสผ่านผู้รับใช้ของ
พระองค์และไม่ว่าข่าวสารจะมาโดยเสียง 
ของพระองค์หรอืเสยีงของศาสดาพยากรณ์ 
ก็เหมือนกัน (ดู คพ. 1:38)

ดิฉันคิดว่าแปลกมากที่ดิฉันจ�าเสียง
ของประธานฮิงค์ลีย์ได้ การจ�าเสียงนั้นได้
ท�าให้ดิฉันตระหนักว่าดิฉันอยากให้ตนเอง
สามารถจ�าสุรเสียงที่พระเจ้าทรงใช้สื่อสาร
กับลกูๆ พระองค์ได้เสมอ—ไม่ว่าจะมาจาก 

แหล่งใดก็ตาม
“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรา

รู้จักแกะเหล่านั้น และแกะน้ันก็ตามเรา” 
พระผู้ช่วยให้รอดตรัส (ยอห์น 10:27)

ในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงมากมาย— 
“หลายสถานี”—ให้ฟัง ดิฉันหวังว่าดิฉันจะ
สามารถปรับได้จนรู้จักสุรเสียงของพระ-
เมษบาลและผู้รับใช้ของพระองค์และ

เต็มใจท�าตามค�าแนะน�าของท่านเหล่า
นั้น 
มิเรียม รูอิซ, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ขณะฟังหลายๆ สถานี 
ดิฉันได้ยินเสียงคุ้นหู 

และหยุดที่สถานีนั้น
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สิ่งที่เรา

เรียนรู ้จาก
บิดามารดาของเรา
คนหนุ่มสาวแบ่งปันว่าพวกเขา

กำาลังใช้บทเรียนท่ีเรียนรู้จาก
บิดามารดาอย่างไร

ขยันทำ�ง�น
ในบ้�นผม ผมเรียนรู้ว่�ต้องทำ�ง�น
หนัก ครอบครัวผมใช้ระบบที่เร�
เรียกว่� “ร�ยก�รคว�มขยัน” ตอน
ต้นเดือน เร�จะได้รับร�ยก�รง�นบ้�น 
ที่เร�ต้องทำ� อ�ทิ ล�้งจ�น ดูแลม�้ 
และอื่นๆ เร�ขีดฆ่�ง�นที่เร�ทำ�เสร็จ
แล้ว และตอนสิ้นเดือน เร�จะได้รับ
เงินจำ�นวนหนึ่งตอบแทนคว�มขยัน
ของเร�ต�มเครื่องหม�ยที่เร�ขีดฆ่�
ไว้ในร�ยก�ร จ�กสิ่งนี้ผมเรียนรู้ว่�
ต้องขยันทำ�ง�นและระมัดระวังเรื่อง
เงิน

ปีเตอร์ สเตจบี จ�กเวสเตอร์บอทเทน 
สวีเดน



สิ่งที่เรา

เรียนรู ้จาก
บิดามารดาของเรา

ก�รเป็นบิด�ม�รด� 
ท่ีชอบธรรม
คุณแม่ของดิฉันเลี้ยงลูกคนเดียวและมีหล�ย
อย่�งต้องทำ� แต่ท่�นสละเวล�ช่วยดิฉัน 
ปลอบโยนดิฉัน หรือไม่ก็ฟังดิฉันเสมอ ก�รรู ้
ว่�ท�่นอยู่ที่นั่นเสมอมีค่�สุดประม�ณ และ
ดิฉันต้องก�รให้สิ่งนั้นกับลูกๆ ของดิฉันใน
อน�คต

เมื่อคุณแม่แต่งง�นใหม่ ส�มีใหม่ของ
ท�่นเลือกเป็นพ่อของดิฉันกับพี่ช�ย ไม่น�น
หลังจ�กนั้นคุณแม่ก็มีลูกส�วเพิ่มอีกคนใน
ครอบครัวเร� แต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกแตกต่�ง
แม้แต่น้อยในวิธีที่เข�ดูแลเร�ทุกคนเหมือน 
ลูกด้วยคว�มรักและคว�มเอ้ืออ�ทร เน่ืองด้วย
ท�่ทีของเข� ดิฉันกับพี่ช�ยจึงส�ม�รถเติบโต 
ในครอบครัวท่ีเข้มแข็งและเป็นหน่ึงเดียวพร้อม
กับมีฐ�นะปุโรหิตในบ�้น วันที่เร�ได้รับก�ร
ผนึกกับครอบครัวเป็นวันที่พิเศษม�ก แบบ
อย่�งคว�มรักของเข�ได้สอนดิฉันว่�พ่อไม่ใช่
แค่สิ่งที่คุณเป็น—แต่คือสิ่งที่คุณจะเป็น

อแมนด� คอร์นีเลียส จ�กสตอกโฮล์ม สวีเดน คว�มคุ้มครองจ�กสวรรค์
เมื่อดิฉันเป็นเด็ก คุณพ่อทำ�ง�นไกลบ้�นและมักกลับบ้�นดึกเสมอ 
ดิฉันจะไม่หลับจนกว่�ท�่นกลับถึงบ้�น แต่วันหนึ่งท่�นกลับดึกม�ก 
และดิฉันโทรศัพท์ติดต่อท�่นไม่ได้เลย ดิฉันกลัวม�ก ดิฉันจำ�ได้ว�่
คุณพ่อคุณแม่สอนดิฉันให้สวดอ้อนวอนเสมอและทูลขอคว�มช่วย
เหลือเมื่อกลัว ดิฉันจึงคุกเข�่และสวดอ้อนวอนขอให้คุณพ่อกลับบ้�น
อย่�งปลอดภัย ยังคว�มประหล�ดใจแก่ดิฉัน เมื่อสวดอ้อนวอนจบ 
ดิฉันได้ยินเสียงจักรย�นยนต์ของคุณพ่อนอกบ้�น ดิฉันขอบพระทัย
พระบิด�บนสวรรค์อย่�งสุดซึ้งที่ทรงดูแลคุณพ่อ

เมื่อโตเป็นส�ว ทุกครั้งที่ดิฉันสับสนหรือกลัว คนแรกที่ดิฉันนึกถึง
คือพระบิด�บนสวรรค์ ดิฉันรู้ว่�พระองค์ทรงอยู่กับดิฉันเสมอและ
ทรงฟังคำ�สวดอ้อนวอนของดิฉัน

โรฮินี กริชน�น จ�กบังค�ลอร์ อินเดีย
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ก�รสวดอ้อนวอน 
คืนหนึ่งดิฉันเข้�ไปในห้องนอนของคุณ
พ่อคุณแม่เพื่อถ�มคุณพ่อบ�งอย่�ง แต่
ท�่นกำ�ลังคุกเข�่สวดอ้อนวอน ดิฉันจึง
กลับออกม�แล้วสักครู่ก็กลับเข้�ไปใหม่
แต่พบท่�นอยู่ในท�่เดิม ดิฉันตัดสินใจ
ไปเตรียมตัวเข้�นอน พล�งคิดว่�ท�่น
คงจะสวดอ้อนวอนเสร็จตอนดิฉันทำ�
กิจวัตรก่อนนอนเรียบร้อยแล้ว ดิฉัน
กลับไปห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่อีก 
10 น�ทีให้หลังแต่พบท�่นยังสวดอ้อน- 
วอนอยู่! ก�รได้เห็นแบบอย่�งจ�กคุณ
พ่อเสริมสร้�งประจักษ์พย�นของดิฉัน 
ท�่นกำ�ลังสวดอ้อนวอนระบ�ยคว�มใน
ใจต่อพระบิด�บนสวรรค์

เจ็น แฮนเซ็น จ�กไอด�โฮ สหรัฐอเมริก�

ก�รแต่งง�นในพระวิห�ร
ดิฉันรู้สึกซ�บซึ้งใจที่คุณพ่อคุณแม่เล่�เรื่องร�วคว�มสัมพันธ์ของพวก
ท�่นให้ดิฉันฟัง พวกท่�นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตอนอ�ยุ 14 ปี เติบโต
และเรียนรู้ด้วยกัน เมื่อเวล�ผ่�นไป มิตรภ�พของพวกท่�นกล�ยเป็น
รักแท้ และพวกท�่นแต่งง�นกันในพระวิห�ร ดิฉันว�งแผนจะทำ�ต�ม
แบบอย่�งก�รแต่งง�นในพระวิห�รของคุณพ่อคุณแม่และหวังว่�จะ
ประสบคว�มสุขและรักแท้เหมือนพวกท่�น

ป�ซ�รี อน� ม�เรีย จ�กปร�โฮว� โรม�เนีย
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บ้านท่ีมีพระคริสต์เป็น
ศูนย์กลาง
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์รวมความสัมพันธ์
ของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเสมอมา พวกท่านมุ่ง
สร้างบ้านที่พระวิญญาณสถิตอยู่และทำาให้
การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว การสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว และการสังสรรค์ใน
ครอบครัวมีความสำาคัญสูงสุด 

คุณแม่ได้รับเรียกให้เยี่ยมสอนคุณแม่วัย
สาวที่กำาลังลำาบากหลังจากเพิ่งหย่าร้าง บ่อย
ครั้งที่ดิฉินกลับบ้านมาเห็นคุณแม่กำาลังเลี้ยง
ลูกชายของผู้หญิงคนนี้ บางครั้งเราจะแวะบ้าน
ของเธอขณะเราไปทำาธุระ และคุณแม่จะฝาก
ข้อความสั้นๆ ไว้ที่ประตู ดิฉันซาบซึ้งใจในแบบ
อย่างของคุณแม่ที่แสดงให้เห็นว่าจิตกุศล “ไม่
แสวงหาเพื่อตัว” (โมโรไน 7:45)

คุณพ่อคุณแม่เรียนรู้และใช้ทักษะใหม่ๆ และ
ความรู้เสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
เสมอ เพราะแบบอย่างของพวกท่าน ดิฉันจึง
ทำาให้การศึกษามีความสำาคัญสูงสุดในชีวิต 
ดิฉัน แบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่นำาดิฉัน
ให้แต่งงานกับชายผู้ให้พระเยซูคริสต์เป็น
ศูนย์กลางของชีวิตเขา

ราเชล นีลเซ็น จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

การพ่ึงพาพระบิดาบนสวรรค์และ 
พระเยซูคริสต์
คุณพ่อของผมซ่อมได้เกือบทุกอย่าง สมัยเป็นวัยรุ่น ผมถามว่าท่าน
สามารถซ่อมสิ่งของต่างๆ ได้อย่างไร ท่านตอบว่า “ก่อนเริ่มทำางาน 
พ่อจะสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยพ่อ แล้วพ่อก็ไป
ทำางาน” แบบอย่างของท่านสอนผมให้ถ่อมตนและแสวงหาการดลใจ
จากสวรรค์

เมื่อคุณแม่ของผมรู้สึกท้อแท้  ท่านแสวงหาการเยียวยาและ
สันติสุขแทบพระบาทพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อผมมีช่วงเวลาคล้ายกัน 
คุณแม่กระตุ้นผมให้รับเอาพลังของการชดใช้ ผมเป็นหนุ่มแล้วแต่
ยังคงหาสันติสุขและความรักมั่นคงของพระผู้ช่วยให้รอดโดยทำาตาม
แบบอย่างอันชอบธรรมของท่าน

ไอแซค มาล์ม จากเยินเชอปิง สวีเดน

ธรรมชาติแห่งสวรรค์
เมื่อดิฉันยังเด็ก คุณพ่อคุณแม่ 
ปลูกฝังความรักอันบริสุทธิ์จาก 
พระบิดาในสวรรค์ไว้ในตัวดิฉัน 
ดิฉันเริ่มรู้จักพระองค์เมื่อคุณแม่
ร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 149) ให้
ฟังและแบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นแรงบันดาล
ใจสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ดิฉันได้รู้จัก
และรักพระบิดาในสวรรค์ผ่าน
การรับใช้และโดยการเข้าร่วมการ
ประชุมและกิจกรรมของศาสนจักร
อย่างซื่อสัตย์

มาร์ลิน ออร์เตเก วาสเควซ จากมานากัว  
นิคารากัว
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โดย อามันเคย์ โคเทกคา-มิโน

บ างครั้งดิฉันรู้สึกเหมือนต้องนั่ง
อยู่บนเครื่องบินตลอด คุณแม่
ของดิฉันเป็นชาวเอกวาดอร์

และคุณพ่อเป็นชาวโปแลนด์ ดิฉันเกิด
ในเอกวาดอร์ แต่เมื่อดิฉันอายุ 10 ขวบ
เราย้ายไปอยู่สเปน เราอยู่ที่นั่นเพียงสอง
ปี ดิฉันขึ้นเครื่องบินอีกครั้งตอนอายุ 12 
ขวบ คราวนี้ไปโปแลนด์ ดิฉันโหยหาความ
มั่นคง อยากอยู่ใกล้เพื่อนและครอบครัว 
และไม่ต้องกล่าวลาอีก 

คร้ังแรกท่ีพบกับผู้สอนศาสนา
มีคนมาเคาะประตูบ้านของเรา ดิฉัน

เปิดประตูพบชายหนุ่มสองคนยืนอยู่ที่นั่น 
ดิฉันปิดประตูอย่างไร้มารยาทก่อนพวก
เขาจะได้พูด

“เปิดประตูแล้วบอกขอโทษ” เสียงของ
คุณพ่อสั่งมาจากหลังบ้าน “พวกเราไม่ได้
สอนลูกให้ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างนั้น!”

ดิฉันเปิดประตูด้วยความรู้สึกสับสน

เล็กน้อย “ขอโทษค่ะ” ดฉินัพูดอย่างส�ารวม
“ผมต้องการรู้เกี่ยวกับพวกคุณ เกี่ยวกับ 

ความเชื่อของพวกคุณ เชิญข้างในครับ” 

คุณพ่อชวน ชายหนุ่มแนะน�าตัวว่าเป็นผู้- 
สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉันฟัง

ข่าวสารของพวกเขาอย่างไม่สู้เต็มใจนัก
—ตอนนั้นอายุ 13 ปี ดิฉันไม่มีทางเลือก
นอกจากต้องฟัง

ผู้สอนศาสนามาเยี่ยมบ้านของเราเป็น

เวลาสี่เดือน และสอนหลักค�าสอนของ
ศาสนจักรท่ีได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู
คริสต์ “เราเคารพและชื่นชมความกล้า
หาญของพวกคุณ แต่เราจะไม่เปลี่ยน
ศาสนาของเราครับ” คุณพ่อบอกพวกเขา
ในที่สุด และเราไม่เห็นเอ็ลเดอร์สองคนนั้น
อีกเลย

ความปรารถนาจะพบความจริง
สองปีผ่านไป และสภาวการณ์ครอบ- 

ครัวที่เปลี่ยนไปท�าให้ดิฉันเศร้าใจมาก 
คุณพ่อออกจากโปแลนด์ไปหางานท�า 
ครอบครัวเราจึงอยู่แยกกัน ดิฉันรู้สึกสิ้น
หวัง พลางค้นหาพระผู้เป็นเจ้า ค�าสวด
อ้อนวอนของดิฉันจริงใจมากขึ้น ดิฉันทูล
วิงวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วย
ให้ดิฉันพบพระสิริของพระองค์

วันหนึ่งคุณแม่บอกดิฉันว่า “มีคนชื่อ
การ์ลิงก์ขอคุยกับหนู แม่บอกให้เขาโทร
มาใหม่อาทิตย์หน้า” เธอรู้ว่าเป็นผู้สอน
ศาสนาและไม่สนใจข่าวสาร ด้วยเหตุนี ้

จึงรู้สึกว่าไม่จ�าเป็นต้องตอบเร็ว

วันศุกร์นั้นดิฉันได้ยินเสียงเคาะประตู
อีกครั้ง คราวนี้ดิฉันต้อนรับอย่างจริงใจ
และยิ้มให้ผู้สอนศาสนา “ยินดีต้อนรับเข้า
มาในบ้านค่ะ แต่คุณต้องรู้ว่าดิฉันจะไม่
เป็นมอรมอน” ดิฉันบอกพวกเขา

แต่เอ็ลเดอร์ทั้งสองมาสอนดิฉัน—ทุก
บ่ายวันศุกร์นานหกเดือน หลังจากพวก
เรากินคุกกี้มากมายของคุณแม่และถาม
ค�าถามอีกนับพันข้อ ค�าถามลึกซึ้งที่สุด
ทั้งหมดของดิฉันก็เริ่มได้รับค�าตอบ ดู
เหมือนว่าทุกครั้งที่ผู้สอนศาสนามาเยี่ยม 
ดิฉันจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมุมหนึ่ง ใน
ที่สุดดิฉันเกิดความสนใจและท�าในสิ่งที่
เอ็ลเดอร์ขอให้ท�าคือ สวดอ้อนวอน และ
ทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าค�าพูดของ
พวกเขาและพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความ
จริงหรือไม่ พวกเขารับรองกับดิฉันว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน ถ่า
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จุดหมาย ใหม่
ดิฉันรู้สึกเหมือนอยู่บน 

เคร่ืองบินท้ังชีวิต  ไม่มีวัน 

จบส้ิน ดิฉันโหยหาสันติสุข

และความม่ันคงแต่ 

ไม่เจอจนกระท่ังหันมาหา

พระเจ้าจริงๆ
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การยืนยันและความลังเล
ขณะสวดอ้อนวอนและศกึษาพระคมัภร์ี 

ลึกซ้ึงมากขึ้น หลักค�าสอนเหล่าน้ีจับใจ
ดิฉัน ดิฉันลังเลอยู่หลายเดือน รู้สึกว่าดิฉัน
ต้องการหลักฐานยืนยันหนักแน่น ต้องรู้
ทุกอย่างเกี่ยวกับพระกิตติคุณก่อน เข้า

ร่วมศาสนจักร ในที่สุด พระด�ารัสของ 
 

พระผู้ช่วยให้รอดใน ยอห์น 20:29 ก็ตรัส
กับจิตวิญญาณดิฉัน “คนที่ไม่เห็นเราแต่
เชือ่กเ็ป็นสขุ” ดฉินัตดัสนิใจรบับพัตศิมา

พ่อแม่ต้องการให้ดิฉันรอจนกว่าจะเป็น
ผู้ใหญ่จึงค่อยรับบัพติศมา แต่การรอคราว
น้ีช่วยให้ดิฉันก้าวหน้าและมีความรู้ใน 
พระกิตติคุณ เมื่อใกล้ถึงวันบัพติศมา น่า

เศร้าใจที่ดิฉันสูญเสียความมั่นใจในค�า
ตอบของดิฉัน ดิฉันเข้าไปพัวพันกับสิ่ง
ต่างๆ ของโลกและเริ่มกลัวว่าคนที่ดิฉัน 

รักจะไม่ยอมรับการเลือกรับบัพติศมาของ
ดิฉัน

ความผิดพลาดและการตัดสินใจท�าให้
ดิฉันหูหนวกทีละนิดจนไม่ได้ยินสุรเสียง
กระซิบของพระวิญญาณ พระคัมภีร์ของ
ดิฉันลงไปอยู่ใต้หีบและดิฉันหยุดสวด
อ้อนวอน

พรของการกลับใจ
ชีวิตดิฉันไม่เป็นอย่างที่หวัง—มีน�้าตา

และความผิดหวังมากมายเหลือเกิน ดิฉัน
ไม่เข้าใจว่าเหตุใดครอบครัวจึงต้องประสบ
การทดลองมากขนาดนี้ ก่อนดิฉันเรียน
มัธยมปลายปีสุดท้าย พ่อแม่ต้องออกจาก

โปแลนด์ การต้องย้ายที่อยู่อีกครั้งท�าให้
ดิฉันปวดร้าวใจ ในที่สุด ดิฉันคุกเข่าสวด
อ้อนวอนอีกครั้ง โดยหมายความตามที่พูด
จริงๆ ว่า “พระบิดาบนสวรรค์ ขอให้เป็นไป

ตามพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ใช่ของ
ข้าพระองค์”

การสวดอ้อนวอนครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้น
ของการหวนคืนสู่ศาสนจักรซึ่งดิฉันรู้ว่าจะ
ต้องกลับใจ วันอาทิตย์วันนั้น เป็นครั้งแรก
ในเวลาเกือบปีที่ดิฉันเข้าร่วมการประชุม
ศีลระลึก วันต่อมาดิฉันตัดสินใจอีกครั้งว่า
จะรับบัพติศมา

พระเจ้าทรงช่วยให้ดิฉันผ่านขั้นตอนยุ่ง 
ยากของการหวนคืนสู่สิ่งที่ดิฉันเคยรู้ว่าจริง 
เวลานี้ดิฉันถือว่าสภาวการณ์ยุ่งยากเหล่า
นัน้เป็นพรเลศิล�า้ทีส่ดุบางอย่างจากพระผู-้ 
เป็นเจ้า พระองค์ไม่ทรงลืมดิฉัน พระองค์
ทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนของดิฉันและรอให้
ดิฉันยอมรับค�าตอบของพระองค ์พระองค์
ทรงช่วยให้ดิฉันผ่านพ้นความทุกข์ที่ดิฉัน
ต้องทน ทรงเสริมก�าลังและคุ้มครองดิฉัน 
ในระหว่างน้ันดิฉันได้รับความกระจ่าง
มากขึ้นเกี่ยวกับความหมายของพระพันธ- 
กิจและการชดใช้ของพระคริสต์

ดิฉันรับบัพติศมาในเดือนเมษายน 
2011 ดิฉันไม่ได้ขึ้นเครื่องบินอีกเลยนับ
จากนั้น—เวลานี้ดิฉันอยู่ในฝรั่งเศส ซึ่ง
หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีก 
แต่ดิฉันรู้สึกส�านึกคุณพระองค์ส�าหรับชีวิต 
ของดิฉันและสภาวการณ์ที่พระองค์ทรง 
ให้ดิฉันประสบ เพราะประจักษ์พยานใน 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เวลานี้ดิฉัน 
จึงเข้าใจว่าดิฉันไม่โดดเด่ียว ไม่ว่าต่อไป 
ชีวิตจะน�าไปสู่จุดหมายใดก็ตาม ดิฉันไม่รู้
ว่าจะต้องนั่งเครื่องบินอีกหรือไม่ สิ่งเดียว
ที่ดิฉันรู้คือจุดหมายใหม่ของดิฉันคือทาง
ตรงสายนั้นที่น�าไปสู่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์
กับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต ์
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส



ข้ 
 าพเจ้าคาดว่าสมาชิกศาสนจักรหลายคน 
 คุ้นเคยกับธรรมชาติของพระเดชานุภาพ 
 ในการไถ่และการช�าระให้สะอาดของการ

ชดใช้ย่ิงกว่าคุ้นเคยกับพระเดชานุภาพอันกอปร
ด้วยพระปรีชาสามารถและการท�าให้เข้มแข็ง สิ่ง
หนึ่งที่ต้องรู้คือพระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลก
เพ่ือสิ้นพระชนม์แทนเรา—น่ันเป็นพ้ืนฐานและ
รากฐานของหลักค�าสอนของพระคริสต์ แต่เรา
ต้องส�านึกคุณเช่นกันท่ีพระเจ้าทรงปรารถนาจะ 
มีชีวิตอยู่  ในเราโดยผ่านการชดใช้ของพระองค์
และโดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ—ไม่
เพียงเพ่ือชี้น�าเราเท่าน้ันแต่เพ่ือจะสามารถให้
อ�านาจแก่เราด้วย

พวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าเมื่อเราท�าผิด เราต้องการ
ความช่วยเหลือเพ่ือเอาชนะผลของบาปในชีวิต
เรา พระผู้ช่วยให้รอดทรงจ่ายราคาและท�าให้เรา
สะอาดผ่านพระเดชานุภาพในการไถ่ของพระองค์
ได้ พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจชัดเจนว่าการชดใช้ม ี
ไว้ส�าหรับคนบาป แต่ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเรารู้และ 
เข้าใจว่าการชดใช้มีไว้ส�าหรับวิสุทธิชนเช่นกัน— 
ส�าหรับชายหญิงที่ดีผู้เชื่อฟัง มีค่าควร มีมโนธรรม 
ผูก้�าลงัพยายามเป็นคนดขีึน้และรบัใช้อย่างซือ่สตัย์ 
มากขึ้น เราอาจเชื่ออย่างผิดๆ ว่าเราต้องเดินทาง

จากคนดีเป็นคนดีขึ้นและเป็นวิสุทธิชนด้วยตัวเรา
เองท้ังหมด ผ่านความทรหดอดทน ความตั้งใจ
จริง และวินัย และด้วยความสามารถอันจ�ากัด
อย่างเห็นได้ชัดของเรา

พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียง
เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความไม่ดีในชีวิตเราเท่านั้น 
แต่จ�าเป็นต้องเกี่ยวกับการท�าดีและเป็นคนดีด้วย 
และการชดใช้ให้ความช่วยเหลอืเพ่ือเราจะเอาชนะ 
และหลีกเลี่ยงความไม่ดี ท�าดี และเป็นคนดี ความ
ช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอดมีให้ตลอดการเดิน
ทางในความเป็นมรรตัย—จากคนไม่ดีเป็นคนดี ดี
ขึ้น และเปลี่ยนธรรมชาตินิสัยของเรา

ข้าพเจ้าไม่ได้ก�าลังบอกว่าพระเดชานุภาพใน 
การไถ่และพระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชา 
สามารถของการชดใช้แยกจากกันหรือต่างกัน แต ่
สองมิตินี้ของการชดใช้เชื่อมโยงกันและเสริมกัน 
ทั้งสองต้องใช้งานได้ในทุกช่วงการเดินทางของ
ชีวิต และส�าคัญชั่วนิรันดร์ที่เราทุกคนพึงตระหนัก
คือองค์ประกอบจ�าเป็น ทัง้สอง  นีข้องการเดนิทาง 
ในความเป็นมรรตัย—ทั้งการทิ้งความเป็นมนุษย์
ปุถุชนและกลับเป็นวิสุทธิชน ทั้งการเอาชนะความ 
ไม่ดแีละเป็นคนดี—บรรลไุด้โดยผ่านเดชานุภาพของ 
การชดใช้ ความตั้งใจจริงของแต่ละคน เจตจ�านง

พระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถของการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

พลัง
นอกเหนือพลัง

ของเราเอง

เพิ่มพลังให้เราทำาดี เป็นคนดี และรับใช้นอกเหนือความปรารถนา
ส่วนตัวและความสามารถตามธรรมชาติของเรา

โดย เอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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อันแน่วแน่และแรงจูงใจส่วนตัว การวาง 

แผนและตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ล้วนจ�าเป็นแต่สุดท้ายย่อมไม่เพียงพอให ้

เราสิ้นสุดการเดินทางอันเป็นมรรตัยนี้อย่าง

มีชัย แท้จริงแล้วเราต้องพ่ึง “ความดีงาม, 

และพระเมตตา, และพระคุณของพระเมส- 

สิยาห์ผู้บริสุทธิ์” (2 นีไฟ 2:8)

พระคุณและเดชานุภาพการทำาให้ 
บรรลุผลของการชดใช้

ใน Bible Dictionary เราเรียนรู้ว่าพระ-

คัมภีร์ใช้ค�าว่า พระคุณ บ่อยครั้งเพื่อหมาย

ถึงเดชานุภาพการท�าให้บรรลุผล

“[พระคุณเป็น] ค�าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งใน

พันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงาน

เขียนของเปาโล แนวคิดหลักของค�าน้ีคือ  

วธีิช่วยเหลอืหรอืพลงัจากสวรรค์  ท่ีประทาน 

ผ่านพระเมตตาและความรักอันมากมาย

ของพระเยซูคริสต์

“โดยผ่านพระคุณของพระเจ้าพระเยซ ู

และเกิดขึ้นได้โดยการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ 

ชดใช้ของพระองค์ มนุษยชาติจะถูกยกขึ้น 

ในความเป็นอมตะ ทุกคนได้รับร่างกาย

จากหลุมศพในสภาพของชีวิตอันเป็นนิจ 

ท�านองเดียวกนั โดยผ่านพระคณุของพระเจ้า 

ผ่านศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

และการกลับใจจากบาป แต่ละคนได้รับ

พลังและความช่วยเหลือเพื่อท�างานดีที่

พวกเขาจะไม่สามารถท�าได้หากปล่อยให้

ท�าตามวิธีของพวกเขาเอง พระคุณดังกล่าว

คือพระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชา

สามารถ ซึ่งยอมให้ชายหญิงได้รับชีวิต 

นิรันดร์และความสูงส่งหลังจากพวกเขา 

ได้พยายามสุดความสามารถแล้ว” (ดู 

คู่มือพระคัมภีร์  “พระคุณ”; เน้นตัวเอน)

พระคุณคือความช่วยเหลือจากสวรรค์

ที่เราแต่ละคนต้องการอย่างยิ่งเพื่อจะมี
 

คุณสมบัติคู่ควรรับอาณาจักรซีเลสเชียล 
ฉะนั้น พระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระ-
ปรีชาสามารถของการชดใช้จึงเพ่ิมพลัง
ให้เราท�าดี เป็นคนดี และรับใช้นอกเหนือ
ความปรารถนาส่วนตัวและความสามารถ
ตามธรรมชาติของเรา

ในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัว 
ข้าพเจ้ามักสอดแทรกค�าว่า “พระเดชา- 
นุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถ” 
เข้าไปทุกครั้งที่เจอค�าว่า พระคุณ ตัวอย่าง
เช่น ลองพิจารณาข้อนี้ที่เราคุ้นเคยดี “เรา
รู้ว่าโดยพระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วย
ให้รอด, หลังจากเราท�าทุกสิ่งจนสุดความ
สามารถแล้ว” (2 นีไฟ 25:23) ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าเราเรียนรู้ได้มากเก่ียวกับแง่มุมส�าคัญ
นี้ของการชดใช้ถ้าเราจะสอดแทรกค�าว่า 
“พระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชา
สามารถและการท�าให้เข้มแข็ง” ทุกครั้งที่
เราพบค�าว่า พระคุณ  ในพระคัมภีร์
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แบบอย่างของนีไฟ

การเดินทางในความเป็นมรรตัยคือจาก

คนไม่ดีเป็นคนดี และดีขึ้นจนธรรมชาติ

นิสัยของเราเปลี่ยนไป พระคัมภีร์อรมอน

เต็มไปด้วยตัวอย่างของเหล่าสาวกและ

ศาสดาพยากรณ์ผู้รู้ เข้าใจ และเปลี่ยน

ไปโดยพระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระ-

ปรีชาสามารถของการชดใช้ในการเดิน

ทางนั้น เมื่อเราเข้าใจพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้ดี

ขึ้น มุมมองพระกิตติคุณของเราจะขยาย 

และเพิ่มพูนอย่างมาก มุมมองเช่นนั้นจะ

เปลี่ยนเราอย่างเห็นได้ชัด

นีไฟเป็นแบบอย่างของคนที่รู้ เข้าใจ 

และพ่ึงพาเดชานุภาพการท�าให้บรรลุผล

ของพระผู้ช่วยให้รอด ลองนึกถึงพวกบุตร 

ของลีไฮกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อขอให้อิชมา- 

เอลกับครัวเรือนของเขามาร่วมอุดมการณ์ 

เลมันกับคนอื่นๆ ในคณะที่เดินทางพร้อม

นีไฟจากเยรูซาเล็มกลับไปแดนทุรกันดาร

พากันกบฏ และนไีฟชกัชวนพ่ีๆ ให้มศีรทัธา 

ในพระเจ้า ณ จดุนีใ้นการเดนิทางของพวก

แต่ข้าพเจ้าคาดว่าท่านได้รับพรให้มีท้ัง

ความไม่ย่อท้อและพละก�าลังส่วนตัว

นอกเหนือความสามารถตามธรรมชาติ

ของท่าน ซึ่งต่อจากนั้น “ด้วยก�าลังจาก

พระเจ้า” (โมไซยาห์ 9:17) ท่านออกแรง

บิดและดึงจนเชือกขาดได้ในท้ายที่สุด

ความหมายโดยนัยของเหตุการณ์นี้ตรง

ไปตรงมาส�าหรับเราแต่ละคน เมื่อท่าน

กับข้าพเจ้าเข้าใจและใช้เดชานุภาพกอปร

ด้วยพระปรีชาสามารถของการชดใช้ใน

ชีวิตส่วนตัว เราจะสวดอ้อนวอนและทูล

ขอให้มีพลังเปลี่ยนสภาวการณ์ของเรา

แทนที่จะสวดอ้อนวอนขอให้สภาวการณ์

เปลี่ยน เราจะเป็นผู้กระท�าไม่ใช่วัตถุที่ถูก

กระท�า (ดู 2 นีไฟ 2:14)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้และ 
เข้าพระทัย

ในแอลมาบทท่ี 7 เราเรียนรู้วิธีและ

เหตุผลที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสามารถ

ประทานพระเดชานุภาพอันกอปรด้วย 

พระปรีชาสามารถ ดังนี้

“และพระองค์จะเสด็จออกไป, ทรงทน 

ความเจ็บปวด และ ความทุกข์ และ การ

ล่อลวง ทุกอย่าง; และนี่ก็เพื่อค�าซึ่งกล่าว

ว่าพระองค์จะทรงรับ ความเจ็บปวด และ 

ความป่วยไข้ ของผู้คนของพระองค์จะได้

เกิดสัมฤทธิผล.

“และพระองค์จะทรงรับเอาความตาย, 

เพือ่พระองค์จะทรงท�าให้สายรัดแห่งความ 

ตายที่ผูกมัดผู้คนของพระองค์หลุดออก; 

และพระองค์จะทรงรับเอา ความทุพพล- 

ภาพ ของพวกเขา, เพื่ออุทรของพระองค์

จะเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา, ตามเนื้อหนัง, 

เพื่อพระองค์จะทรงรู้ตามเนื้อหนังว่าจะ

ทรงช่วยผู้คนของพระองค์ตามความทุพ- 

พลภาพของพวกเขาได้อย่างไร” (แอลมา 

7:11-12; เน้นตัวเอน) พระผู้ช่วยให้รอด

เขา พ่ีๆ ของนีไฟมัดท่านด้วยเชือกและ

วางแผนท�าลายท่าน โปรดสังเกตค�าสวด

อ้อนวอนของนีไฟ “ข้าแต่พระเจ้า, ตาม

ศรัทธาของข้าพระองค์อันมีอยู่ในพระองค์, 

ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ให้พ้นจาก

มือพ่ีๆ ของข้าพระองค์ด้วยเถิด; แท้จริง

แล้ว, แม้ ประทานก�าลังให้ข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะท�าให้สายรัด ท่ีผูกข้า

พระองค์ขาด” (1 นีไฟ 7:17; เน้นตัวเอน)

ท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าจะสวดอ้อนวอน 

ขออะไรถ้าถูกพี่ๆ ข้าพเจ้ามัด “โปรดเอาข้า

พระองค์ออกจากสภาพรันทดใจเดี๋ยวนี้!” 

น่าสนใจอย่างย่ิงส�าหรับข้าพเจ้าท่ีนีไฟ

ไม่ได้สวดอ้อนวอนให้สภาวการณ์เปลี่ยน 

แต่ท่านสวดอ้อนวอนขอให้มีพลังเปลี่ยน

สภาวการณ์ของท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่า

นีไฟสวดอ้อนวอนในท�านองนี้เพราะท่าน

รู้ เข้าใจ และประสบเดชานุภาพการท�าให้

บรรลุผลของการชดใช้

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าสายรัดที่มัดนีไฟหลุด 

จากมอืและข้อมอืท่านเหมอืนเล่นมายากล 
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ทรงทนทุกข์ไม่เพียงเพราะความชั่วช้าสา- 

มานย์ของเราเท่านั้นแต่เพราะความไม่

เสมอภาค ความไม่ยตุธิรรม ความเจบ็ปวด 

ความปวดร้าว และความทุกข์ระทมที่รุม

เร้าเราบ่อยๆ ด้วย
ไม่มีความเจ็บปวดทางกาย ความปวด

ร้าวของจิตวิญญาณ ความทุกข์เวทนา
ของวิญญาณ ความทุพพลภาพหรือความ

อ่อนแอใดๆ ท่ีท่านหรือข้าพเจ้าประสบ 
ในช่วงการเดินทางอันเป็นมรรตัยที่พระผู้-
ช่วยให้รอดมิได้ทรงประสบมาก่อน ในชั่ว
ขณะของความอ่อนแอท่านและข้าพเจ้า
อาจร้องออกมาว่า “ไม่มีใครเข้าใจ ไม่มี
ใครรู้” บางทีอาจไม่มีมนุษย์คนใดรู้ แต่
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบและ
เข้าพระทัยอย่างสมบูรณ์ เพราะพระองค์

ทรงรู้สึกและทรงแบกภาระของเราก่อนเรา

ด้วยซ�้า และเพราะทรงจ่ายราคาสุดท้าย

และแบกภาระนั้น พระองค์จึงทรงมีความ

เห็นใจโดยสมบูรณ์และทรงสามารถกาง

พาหุแห่งความเมตตาให้เราในหลายช่วง

ของชีวิตเรา พระองค์ทรงสามารถเอื้อม

พระหัตถ์มาสัมผัสและช่วยเหลือ—ทรง

ว่ิงมาหาเรา—และเพ่ิมพลังให้เราเป็น

มากกว่าที่เราจะเป็นได้และช่วยให้เราท�า

สิ่งซึ่งเราจะไม่มีวันท�าได้ผ่านการพึ่งพลัง

ของเราเท่านั้น

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระ

หนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านท้ัง

หลายได้หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียน

จากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและ

ใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้

หยุดพัก

“ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และ

ภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28–30)

ข้าพเจ้าประกาศพยานของข้าพเจ้า

และความส�านึกคุณต่อการพลีพระชนม์

อันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ของพระ- 

เจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ารู้พระผู้ช่วย 

ให้รอดทรงพระชนม์ ข้าพเจ้าเคยประสบ

ทัง้พระเดชานุภาพในการไถ่และพระเดชา- 

นุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถ

ของพระองค์ และข้าพเจ้าเป็นพยานว่า

พระเดชานุภาพเหล่านี้มีอยู่จริงและมีให้

เราแต่ละคน โดยแท้แล้ว “ด้วยก�าลังจาก

พระเจ้า” เราสามารถท�าและเอาชนะทุก

อย่างขณะมุ่งหน้าตลอดการเดินทางใน

ความเป็นมรรตัยของเรา 

จาก “การชดใช้และการเดินทางของความเป็น
มรรตัย,” เลียโฮนา, เม.ย. 2012, 12-19.
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ท่านไม่มีวัน 
รู้ว่าใครพร้อมรับ 
พระกิตติคุณ

อย่าตดัสนิ
โดย แรนดอลล์  
แอล. ริดด์
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

ว่าใครพร้อม

ข้
 าพเจ้าจ�าได้เสมอคราวรบัประทาน 
อาหารค�่าที่งานคืนสู่เหย้าโรงเรียน
มัธยมปลายครั้งที่ 40 ของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าอยากเจอเพ่ือนเก่าท่ีไม่เจอมา
หลายปีและอยากรู้ว่าเกิดอะไรในชีวิต
พวกเขาตั้งแต่จบมัธยมปลาย

ขณะก�าลังคุยกันที่โต๊ะกับเพื่อนร่วม
ชั้นอีก 8 ถึง 10 คนระหว่างรับประทาน
อาหาร เกรก ลิงค์เพ่ือนเก่าคนหน่ึง

บอกว่าเขารับบัพติศมาเข้ามาใน
ศาสนจักรตอนอายุ 20 เศษ

ต่อจากนั้นเขาถามค�าถามที่
เสียดแทงใจ “ท�าไมพวกคุณไม่

เอาพระคัมภีร์มอรมอนให้ผม
ตอนอยู่มัธยมปลาย คุณไม่
คิดหรือว่าผมจะเหมาะกับ
ศาสนจักรของคุณ”

เพื่อนเก่าอีกคนหนึ่ง—ไม่
ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร
—พูดว่า “คุณน่าจะเอาจาก
ผมไปสักเล่ม เพราะผมได้มา

ประมาณ 50 เล่ม!” 
ข้าพเจ้าตกตะลึง ย้อนกลับไปสมัยมัธยม

ปลาย ถ้าท่านบอกผมว่าเกรกจะรับบัพ- 
ติศมาและเป็นนักพูดจูงใจที่ประสบความ

ส�าเร็จ ข้าพเจ้าคงไม่เชื่อ ข้าพเจ้าชอบเกรก
มาก เขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ เพื่อนที่ท่าน
ปรับทุกข์ได้เมื่อท่านต้องการ แต่ข้าพเจ้า 
รู้ว่าเขาชอบงานเลี้ยง และเขามีนิสัยชอบ 
ก่อเรื่อง ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าเขาจะสนใจ
อยากได้ยินเกี่ยวกับศาสนจักร เรื่องตลก 
คือ ข้าพเจ้าเคยเชื่อว่าเพื่อนอีกคนจะเข้า
ร่วม คนที่ข้าพเจ้าเคยแบ่งปันพระกิตติคุณ
และให้พระคัมภีร์มอรมอน  ความเป็นจริง
ของเรื่องนี้คือท่านไม่มีวันรู้ว่าใครพร้อม
ยอมรับพระกิตติคุณและใครไม่พร้อม

ข้าพเจ้ารู้สึกละอายใจเล็กน้อยหลังจาก
สนทนากับเกรกครั้งน้ันเพราะข้าพเจ้าก็
เหมือนอีกหลายๆ คนคือไม่เคยแบ่งปัน 
พระกิตติคุณกับเขา ข้าพเจ้าถามว่าเขาเข้า
ร่วมศาสนจักรในท้ายที่สุดได้อย่างไร นี่คือ
เรื่องราวของเขา:



 แต่ความรับผิดชอบในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ส�าคัญเช่นกัน พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ท�าเช่นนั้น 
“พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่
มนุษย์ทุกคน” (มาระโก 16:15)

ดังนั้นอย่ากลัวการแบ่งปัน ยิ่งกว่านั้นคืออย่าด่วน
ตัดสินว่าใครพร้อมหรือไม่พร้อม ท่านอาจจะแปลกใจ
ถ้าใจคนนั้นอ่อนลง เพราะท่านมองไม่เห็นความสนใจ
ที่ซ่อนอยู่ 

อย่าตดัสิน

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจย่ิงนักท่ีตัวอย่างของ
ข้าพเจ้ามีผลในแง่บวกต่อเกรก ข้าพเจ้าคงจะรู้สึกดี
กว่านี้ถ้าได้ท�าบางอย่างตอนนั้น ถ้าข้าพเจ้าแบ่งปัน
พระกิตติคุณหรือพระคัมภีร์มอรมอนหรือแม้แต่ชวน
เกรกมาร่วมกิจกรรม นั่นอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขา เขา
อาจจะเข้าร่วมศาสนจักรเร็วกว่านี้ เขาอาจจะได้รับ
ใช้งานเผยแผ่

ข้าพเจ้าเรยีนรูว่้าการเป็นแบบอย่างท่ีดสี�าคญัมาก 

ครอบครัวผมย้ายไปซอลท์เลคซิต้ี  

ยูทาห์ตอนผมอายุประมาณ 11 ขวบแต่

ผมไม่เข้าร่วมศาสนจักรจนกระทั่งอายุ  

24 ปี เมื่อมองย้อนกลับไป ผมเห็นได้ว่า

ท�าไมไม่มีใครแบ่งปันพระกิตติคุณกับ 

ผม ถ้าดูเผินๆ ผมไม่ใช่คนที่จะสนใจ

พระกิตติคุณ จริงๆ แล้ว ผมเป็นเด็ก 

ค่อนข้างเกเร ผมชอบชกต่อยและก่อ 

เรื่องที่โรงเรียนเป็นประจ�า

ผมมีเพื่อนแอลดีเอสจ�านวนหนึ่ง แต ่

มีคนเดียวที่เคยพูดเรื่องศาสนจักร และ

น่ันเพราะผมล้อเขาเกี่ยวกับการอ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอนตอนเขาเป็นพี่เลี้ยง

เด็ก แต่กระนั้นผมก็ยังอยากรู้หลายเรื่อง

คุณแม่พาผมไปโบสถ์คริสต์แถวบ้าน 

ผมเคยถามพวกเขาว่าท�าไมพระเยซูไม่

เสด็จมาทวีปอเมริกา พวกเขาหัวเราะที่

ผมถามค�าถามนั้น ผมจึงไม่ถามอะไรอีก

หลายปีต่อมาผมตัดสนิใจไปเท่ียวศูนย์

นักท่องเที่ยวบริเวณเทมเปิลสแควร์ใน 

 

 

ซอลท์เลคซิตี้ ที่นั่นมีภาพสามมิติเกี่ยว

กับพระคริสต์ในอเมริกา จู่ๆ ผมก็นึกถึง

ค�าถามของผมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นตั้งแต่

ผมยังเด็ก ตอนน้ันเองท่ีพระวิญญาณ

ท�างานกับผม และผมรู้ว่าผมพร้อมจะ

ฟัง

ตัวอย่างของเพื่อนๆ สมัยมัธยมปลาย

ยังอยู่กับผม จริงๆ แล้วคนที่ผมเคารพ

มากที่สุดคือเพื่อนๆ แอลดีเอส แรนดี

ริดด์กับภรรยาเขาไปโรงเรียนผม พวก

เขาเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ เป็นคนดีมาก 

นั่นมีผลต่อผมมากในภายหลัง ผมคิด 

ว่า “ถ้าแรนดีเช่ือว่าน่ีเป็นความจริง  

นั่นต้องส�าคัญ”

ผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขา

แบ่งปันพระกิตติคุณมากขึ้นในตอนนั้น 

ผมอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้ แต่เมื่อมอง

ย้อนกลับไป ผมอยากให้พวกเขาแบ่ง

ปัน ผมรู้ว่านั่นจะมีผลต่อผม

พระเจ้าทรงเตรียมลูกๆ 
ของพระองค์
“พระเจ้าทรงรักลูกทุกคนของ

พระองค์ พระองค์ทรงปรารถนา 

ให้เราทุกคนมีความสมบูรณ์ของ 

ความจริงและได้รับพรอันล้นเหลือ

ของพระองค์ พระองค์ทรงรู้เวลาที่

เขาพร้อม และทรงต้องการให้เรา 

ฟัง และเอาใจใส่คำาแนะนำาของ

พระองค์ในการแบ่งปันพระกิตติคุณ 

เมื่อเราทำาเช่นนี้ ผู้ที่พร้อมจะตอบ

รับข่าวสารของพระองค์ผู้ตรัสว่า 

‘แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา. . .

และแกะนั้นก็ตามเรา’ (ยอห์น 

10:27)”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง “การแบ่งปันพระ-
กิตติคุณ,” เลียโฮนา, ม.ค. 2002, 9
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ท่ 
านต้องกล้าแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนแปลกหน้า เพียง
แต่ถามผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคนใหม่ บางครั้งต้องกล้า
ถามเพ่ือนมากข้ึนว่าพวกเขาอยากรู้เก่ียวกับศาสนจักร 

พระคัมภีร์มอรมอน หรือความเชื่อของเราหรือไม่

ท่านสงสัยว่า จะท�าอย่างไรถ้าพวกเขาไม่สนใจ จะท�าอย่างไร

ถ้าพวกเขาไม่พอใจ จะท�าอย่างไรถ้าพวกเขาหัวเราะเยาะ จะท�า

อย่างไรถ้าพวกเขาบอกว่าเกลียดฉันและไม่อยากเจอหน้าฉันอีก 

อย่าห่วงเลย นั่นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพื่อนๆ อาจจะเพียงแค่

พูดว่า “ไม่อยากรู้ ขอบคุณ” แต่อย่าประหลาดใจถ้ามีคนตอบว่า 

“แน่นอน เล่าให้ฉันฟังหน่อยสิ”—โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่านก�าลัง

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ไม
เค

ิล 
มุล

เล
็น

กล้า
แบ่งปันพระกิตติคุณ

ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

กล่าวไว้ว่า “เราเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของ
พระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงมอบอ�านาจและส่งเราออกไปหา บ�ารุง
เลี้ยง และน�าคนที่ก�าลังแสวงหาความจริงเข้ามาในศาสนจักรของ
พระองค์”

จากมมุมองดงักล่าว การแบ่งปันพระกิตตคิณุ “ง่ายและชดัเจน” 
แต่เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดยอมรับว่า “งานเผยแผ่ศาสนาท้าทายและ
บางครั้งน่ากลัว”

เราจะเอาชนะความกลัวนั้นได้อย่างไร เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดเสนอ
แนะสามวิธีดังนี้

หนึ่ง สวดอ้อนวอนส่วนตัวและ
กับครอบครัว ขอให้พระเจ้าทรง
ช่วยให้ท่านพบวิธีแบ่งปันพระ-
กิตติคุณ (ดูสิ่งที่เยาวชนหญิงคน

หนึ่งในบราซิลท�าในกรอบสี่เหลี่ยม
ด้านข้าง) อีกทั้งทูลขอพระเจ้าให้
ทรงน�าท่านไปหาคนที่พร้อม

สอง เป็นแบบอย่าง ในโลกที่
มาตรฐานก�าลังหย่อนยาน เพื่อนๆ 
จะสังเกตเห็นแสงสว่างของท่าน 
ความมีค่าควรส่วนตัวของท่านจะ

ท�าให้ท่านมีความกล้าและพลังทาง
วิญญาณ

สาม ใช้ศรัทธาและวางใจใน
พระเจ้า และแสดงความรักต่อผู้
อื่นเสมอ
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ความกล้าหาญของผู้เช่ือ
“ด้วยความกล้าหาญแห่งความเชื่อมั่นของเรา ขอให้เรา
ประกาศพร้อมกับอัครสาวกเปาโลว่า ‘ข้าพเจ้าไม่มีความ
ละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ [ของพระคริสต์]’ (โรม 1:16)  
จากนั้น ด้วยความกล้าหาญเดียวกันนี้ ขอให้เราทำาตามคำา
แนะนำาของเปาโลที่ว่า ‘จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้ง
ในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ 
และความบริสุทธิ์’” (1 ทิโมธี 4:12) 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 69.

ของล้ำาค่าท่ีสุดท่ีดิฉันมี
โดย มาเรียนา ซานโตส

ที่
การประชมุเยาวชนพหสุเตค เราทกุคนได้รบัพระคมัภร์ีมอรมอน 

พร้อมกบัคำาเชือ้เชญิให้นำาพระคมัภีร์เล่มนีใ้ห้บางคน ดิฉันอยาก 

ให้นักร้องเพลงป๊อปคนโปรด

เมื่อทราบว่าเขาจะแสดงคอนเสิร์ตในเมือง ดิฉันคิดว่านี่คงเป็น

โอกาสเหมาะ คอนเสิร์ตแต่ละครั้งของเขามีการจับสลากคัดเลือก

แฟนเพลง 15 คนให้ไปพบเขาหลังเวที แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับ

คัดเลือก แต่ดิฉันได้

ไม่กี่สัปดาห์ก่อนคอนเสิร์ต ดิฉันเขียนประจักษ์พยานในพระ-

คัมภีร์มอรมอนและสวดอ้อนวอน ดฉัินอธบิายให้พระบดิาบนสวรรค์ 

ฟังว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำานวยและดิฉันต้องการความช่วยเหลือ

จากพระองค์

ทันทีที่กล่าว “เอเมน” โทรศัพท์มือถือของดิฉันก็ดังเนื่องด้วยมี

คนโทรมาจากสำานักงานของนักร้องคนนั้น ดิฉันได้รับคัดเลือก

หลังเวทีในวันคอนเสิร์ต ดิฉันมอบพระคัมภีร์ให้นักร้อง เขาเปิด

อ่านประจักษ์พยานของดิฉัน “ดิฉันใช้เวลาคิดนานมากเกี่ยวกับ

ของขวัญอันลำ้าค่าและมีประโยชน์ที่จะมอบให้คุณ ดิฉันรู้ว่าดิฉัน

ต้องให้บางอย่างที่มีค่ากับคุณเพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่เพราะราคา

ของมัน นี่คือพระคัมภีร์มอรมอน เป็นของลำ้าค่าที่สุดที่ดิฉันม ีมัน

จะลำ้าค่าที่สุดสำาหรับคุณเช่นกันถ้าคุณอ่าน”

เขากอดดิฉันและบอกว่าเขาจะอ่าน ดิฉันไม่อาจกลั้นนำ้าตาไว้ได้!

การให้พระคมัภร์ีมอรมอนแก่บคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเป็นประสบการณ์ 

ที่หาได้ยาก แต่การให้พระคัมภีร์ควรเป็นประสบการณ์ทั่วไป ดิฉัน

อาจจะเอาให้เพื่อนที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน หรือใครก็ได้

การให้พระคัมภีร์มอรมอน การแสดงประจักษ์พยาน การพูด

เกี่ยวกับศาสนจักร และการเป็นแบบอย่างคือหน้าที่ของเรา เราไม่

ควรอายในการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบราซิล

“สมาชิกบางคนพูดว่า ‘ผมไม่กล้าแบ่งปันพระกิตติ- 
คุณเพราะผมอาจจะท�าให้บางคนไม่พอใจ’” เอ็ลเดอร์
บัลลาร์ดกล่าว “ประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าผู้คนจะ
ไม่ขัดเคืองใจเมื่อการแบ่งปันมีวิญญาณของความรัก
และความห่วงใยเป็นแรงจูงใจ เขาจะขัดเคืองใจได้
อย่างไรเมื่อเราพูดว่า ‘ผมชอบวิธีที่ศาสนจักรช่วยผม’ 

แล้วเพิ่มเติมสิ่งที่พระวิญญาณทรงน�า”1

หน้าที่ในการแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นของสมาชิก
ทุกคนของศาสนจักร—รวมท้ังตัวท่าน ดังน้ันจงกล้า
และให้พระเจ้าอวยพรความพยายามของท่าน 

อ้างอิง
1. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “บทบาทที่จำาเป็นของสมาชิกในงาน 

สอนศาสนา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2003, 46, 47-48.
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จ�ำไว้ว่ำ
นั่นเป็นการเลือกของพวกเขา

สิทธิ์เสรีใช้ได้กับทุกคน รวมทั้ง 
คนที่ท่านเชื้อเชิญให้เรียนรู้ 
เกี่ยวกับศาสนจักร

เ  มื่อท่านเชื้อเชิญคนอื่นๆ ให้เรียนพระกิตติคุณ ส�าคัญที่ต้องตระหนักว่าพวกเขา 
 มีสิทธิ์เสรีที่จะเลือกยอมรับหรือไม่ยอมรับค�าเชื้อเชิญของท่าน ความส�าเร็จของ 
 ท่านไม่ได้วัดจากการตอบสนองของพวกเขา แต่วัดจากความตั้งใจ 

แบ่งปันของท่าน

ดังนั้นหากความส�าเร็จไม่ได้วัดจากคนที่ตอบรับหรือคนที ่
รับบัพติศมาแล้วท่าน ควร เพ่งความสนใจไปที่อะไรขณะตั้ง 

เป้าหมายส�าหรับงานเผยแผ่ศาสนา จดจ่อกับสิ่งที่ ท่าน ท�าได้
ไม่ใช่วิธีที่คนอื่นตอบสนอง จ�าไว้ว่าท่านมีสิทธิ์เสรีเช่นกัน ท่าน
เลือกได้ว่าจะ
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ซ่ือสัตย์ต่อไป
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้ดีที่สุดว่า 
“พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนท้ัง
ปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็น

ความดีที่ท่านท�า พวกเขาจะได้
สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิต
ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16) จงรัก 

พระกิตติคุณและด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ และไม่ช้าก็เร็ว ท่าน 
จะ พบคนที่ต้องการรู้ว่าเหตุใดและ
คนที่พร้อมจะยอมรับพระกิตติคุณ

เป็นเพ่ือนเหมือนเดิม
ถ้ามีคนปฏิเสธค�าเชื้อเชิญให้เรียน
รู้มากขึ้น จงมีมารยาทและหวังดี
ต่อไป รักษามิตรภาพไว้ให้นาน
เท่าๆ กับรักษามาตรฐานให้สูง 
แสดงความรักเฉกเช่นพระคริสต์

ต่อทุกคนที่ท่านท�าได้ ถึงแม้พวก
เขาไม่เข้าใจทุกอย่างที่ท่านเชื่อ
และท�า

เช้ือเชิญบ่อยๆ และ 
เช้ือเชิญทุกคน
เนื่องจากท่านไม่รู้ล่วงหน้าว่าใคร
จะสนใจหรือไม่สนใจพระกิตติคุณ 

จงเช้ือเชญิเป็นประจ�าและเชือ้เชญิ 
ให้มากเท่าที่ท่านจะท�าได้ โดย
เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการกระตุ้น 
เตอืนของพระวิญญาณ เราประสบ 

ความส�าเรจ็ในฐานะผูส้อนศาสนา 
เมื่อเราเชื้อเชิญผู้อื่นให้เรียนรู้และ
ยอมรับความจริง
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ดิฉันถามหลายต่อหลายคร้ัง
โดย เมียรี ซูซานา ดา ซิลวา โรซา

ดิฉันรู้ว่าเราทุกคนควรแบ่งปันพระกิตติคุณ แต่ดิฉันไม่เคยประสบความส�าเร็จ 
แต่แล้ว ในช่วงหลักสูตรภาษาสเปนที่ดิฉันเรียน ดิฉันพบชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ

ตีอาโก เรากลายเป็นเพื่อนกันและมักเดินกลับจากโรงเรียนด้วยกัน วันหนึ่งเราเดิน
ผ่านโบสถ์แอลดีเอสที่เพิ่งสร้างเสร็จ

“ฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาหลาย
ปีแล้ว” ดิฉันบอก ดิฉันแบ่งปันบางอย่างที่เราเชื่อกับเขาและบอกเขาว่าดิฉันกับ
ครอบครัวได้รับพรมากเพียงใดเพราะพระกิตติคุณ ดิฉันชวนเขามาร่วมการประชุม
ในวันอาทิตย์ที่จะถึงเวลาเก้าโมงเช้า

วันอาทิตย์มาถึงและดิฉันรออย่างกระวนกระวาย แต่เขาไม่มา ระหว่างสัปดาห์ 
ดิฉันชวนเขาอีก เป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์นานสองถึงสามเดือน เขามักจะให้เหตุผล

ว่าท�าไมเขาไม่ปรากฏตัว “ผมนอนดึก” “ผมเหนื่อย” “มีปัญหา” แต่ดิฉันก็ถามเขา
ตลอด และดูเหมือนเขาจะไม่สนใจ

เช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งดิฉันนั่งอยู่บนม้านั่งตัวหนึ่งทางไปหลังโบสถ์ ยังมีเวลาสาม
สี่นาทีก่อนการประชุมเริ่มเมื่อมีคนหนึ่งเรียกชื่อดิฉันเบาๆ ดิฉันมองไปทางประตู 
และตีอาโกอยู่ตรงนั้น!

“ผมไม่ได้สญัญากับคุณหรอืไงว่าสกัวันผมจะมา” เขาถาม เขาเข้าร่วมการประชมุ 
ศีลระลึก และยังความประหลาดใจแก่ดิฉัน เขาอยู่ร่วมการประชุมท่ีเหลือและด ู

เหมอืนจะพอใจเมือ่ดฉินัแนะน�าเขาให้รูจ้กัผูส้อนศาสนา เขาเริม่พบกบัผูส้อนศาสนา 
เป็นประจ�า ตอีาโกกบัดฉินัยังคงพูดคยุกันขณะเดนิกลบัจากโรงเรยีน แต่การสนทนา 
ของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงที่เขาก�าลังเรียนรู้ ดิฉันสามารถตอบค�าถามและ
แสดงประจักษ์พยานได้ ในที่สุด เขาก็มีประจักษ์พยานของตนเองและเข้าร่วม
ศาสนจักร

ปัจจุบันดิฉันเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ซานตามาเรีย บราซิล 
ก่อนดิฉันเข้าสู่สนามเผยแผ่ ตีอาโกยื่นใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเช่นกัน 

และตอนนี้เขาก�าลังรับใช้ในคณะเผยแผ่มาเนาส์ บราซิล
ดิฉันเพ่ิงได้รับจดหมายจากเขา “ขอบคุณท่ีชวนผมหลายต่อหลายครั้งให้มา

โบสถ์” เขาเขียน “ผมจะส�านึกคุณไปชั่วนิรันดร์” ดิฉันมีความสุขไม่เพียงเพราะได้
แบ่งปันพระกิตติคุณทุกวันเท่านั้นแต่ได้รู้ด้วยว่าตีอาโกก�าลังท�าแบบเดียวกัน
ผู้เขียนอาศัยอยู่ใน เซาเปาลู บราซิล

ศรัทธาจนอยากแบ่งปัน
“เราเคารพการเลือกและช่วงเวลาของแต่ละ
คน พระเจ้าตรัสว่า ‘ให้มนุษย์ทุกคนเลือก 
ด้วยตนเอง’ (คพ. 37:4) การที่คนๆ หนึ่ง 
ไม่สนใจไม่จำาเป็นต้องลดสายใยแห่งมิตรภาพ
และความรักของเราลง คนที่ท่านเชื้อเชิญให ้
‘มาดู’ จะยอมรับคำาเชื้อเชิญหรือไม่ก็ตาม 
ท่านจะยังรู้สึกถึงการยอมรับจากพระเจ้า  
และโดยการยอมรับนั้น ท่านมีศรัทธาเพิ่มขึ้น
จนอยากแบ่งปันความเชื่อของท่านครั้งแล้ว
ครั้งเล่า”

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “นี่คือปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 79.

การเป็นผู้สอนศาสนาท่ีประสบความสำาเร็จ
กำ�ลังมองห�เกร็ดน่�รู้เกี่ยวกับก�รเป็นผู้สอน
ศ�สน�ที่ประสบคว�มสำ�เร็จม�กขึ้นใช่หรือไม่ 
สำ�รวจแนวคิดดีๆ 10 ประก�รในหน้� 10 จ�ก 
สั่งสอนกิตติคุณของเร�: แนวทางการรับใช้งาน
เผยแผ่ศาสนา (2004)

จงอดทน ไม่ย่นย่อ
ตามที่เห็นในเรื่องราวทางขวามือ 
บางครั้งต้องเชื้อเชิญหลายครั้ง
กว่าจะได้จังหวะ เปิดประตูต่อ
ไป เป็นเพื่อนต่อไป และอย่า
ท้อ พระเจ้าทรงทราบดีว่าท่าน
พยายาม และจะทรงอวยพร 
ท่าน (ดู คพ. 98:2) 
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ห ากท่านต้องการแบ่งปันพระกิตติคุณแต่ประหม่าหรือไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไร 

บทความนี้ช่วยท่านได้ การแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นมากกว่าการชวนเพื่อนๆ ให้

พบกับผู้สอนศาสนา นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก แต่มีอีกหลายอย่างที่ท่านท�าได้

เพื่อ “เชื้อเชิญผู้คนให้มาสู่พระคริสต์” (สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่

ศาสนา [2004], 1) และง่ายกว่าที่ท่านคิด บางทีการเปรียบเทียบกับฟุตบอลอาจช่วยได้

นักเตะที่ดีรู้ว่าจะส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีมอย่างไรและตอนไหนเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาวิ่ง

ไปข้างหน้า การเชื้อเชิญผู้อื่นให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณเหมือนกับการส่งลูกบอล แทนที่

จะเพียงเปิดโอกาสให้พวกเขายิงประตู แต่เปิดโอกาสให้พวกเขามาหาพระคริสต์ด้วย

แนวคดิบางประการต่อไปนีจ้ะช่วยให้ท่านเริม่ สวดอ้อนวอนขอการดลใจและจงสร้างสรรค์ 

ขณะปรับแนวคิดเหล่านี้ให้ตรงกับความสนใจหรือสถานการณ์ของเพื่อน จากนั้นให้ก�าลังใจ

พวกเขา!
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ลองใช้วิธีง่ายๆ 11 วิธี
น้ีแบ่

งปัน 
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เช้ือเชิญและติดตามผล
“ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือ
ขณะที่เราช่วยกันหา เชื้อเชิญ 
และติดตามผลด้วยความไว้
วางใจและศรัทธา พระเจ้าจะ 
ทรงแย้มสรวลให้เราและลูกๆ 
หลายแสนคนของพระผู้เป็นเจ้า 
จะพบจุดประสงค์และสันติใน
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง “การติดตาม 
ผล,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 81

บอกบางคนเก่ียวกับพระคัมภีร์
มอรมอน

วอร์ดของท่านมีเป้าหมายอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอนให้จบก่อนสิ้น

ปี ท่านจึงน�าพระคัมภีร์ไปโรงเรียน 
เพ่ือนคนหน่ึงสังเกตเห็นพระคัมภีร์
และถามว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร 
ท่านอธิบายว่าพระคัมภีร์มอรมอนคือ
อะไรและแบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านเกี่ยวกับพระคัมภีร์เล่มนี้

อ่านเรื่องราวของเคนเนธในบท 

ความน้ีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเม่ือเขา

เห็นสมาชิกศาสนจักรกับพระคัมภีร์ 

มอรมอนที่โรงเรียน

ชวนเพ่ือนมางานเต้นรำา 
ของศาสนจักร

เพ่ือนสนิทของท่านชวนท่านไป
เที่ยววันศุกร์นี้ แต่ท่านมีงานเต้นร�าที่
โบสถ์คืนนั้น แทนที่จะปฏิเสธค�าชวน
ของเขา ท่านจะชวนเขามางานเต้นร�า!

ชวนเพ่ือนมาร่วมสหกิจกรรม
ท่านมีเพื่อนที่ติดกีฬา ดังนั้นเมื่อ 

ได้ยินว่าสหกิจกรรมสัปดาห์นี้คือคืน 
กีฬา ท่านจึงเห็นโอกาสเหมาะที่จะ 
ชวนเธอมา

ชวนเพ่ือนมาโบสถ์
ผู้น�าขอให้ท่านสอนบทเรียนบาง

ส่วนในวันอาทิตย์ เมื่อเพื่อนถามว่า
ท่านจะท�าอะไรสุดสัปดาห์นี้ แทนที่
จะไม่พูดถึงแผนวันอาทิตย์ของท่าน 
ท่านจะอธิบายว่าท่านจะสอนบท
เรียนส่วนหนึ่งที่โบสถ์ เพื่อนของท่าน
อยากรู้ ท่านจึงชวนเธอมาด้วยเพื่อ 
จะได้ฟังท่านสอน

ให้เพ่ือนดู Mormon.org
เพื่อนของท่านมีค�าถามมากมาย

เกี่ยวกับความเชื่อของเรา ท่านจึงให้
พวกเขาดู Mormon.org เพื่อช่วย
ตอบค�าถามของพวกเขา

แบ่งปันบทความหน่ึงจาก  
เลียโฮนา

บทความเรื่องหนึ่งจาก เลียโฮนา 
ฉบับล่าสุดเตือนท่านให้นึกถึงการ
สนทนากับเพ่ือนคนหน่ึงของท่าน ท่าน
ให้เขาดูนิตยสาร (หรือลิงก์ออนไลน์) 
และชวนเขาอ่านบทความ

ชวนเพ่ือนมาดูการประชุมใหญ่
สามัญ

ท่านก�าลังฟังค�าพูดจากการประชุม
ใหญ่สามัญทางเครื่องเล่นเอ็มพีสาม
ขณะเดินไปโรงเรียน เพ่ือนถามว่า

ก�าลังฟังอะไร ท่านบอกความจริงว่า 
—ท่านก�าลังฟังถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้า 
“หมายความว่ายังไง” เพื่อนถาม ท่าน
อธิบายเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกสมัยปัจจุบันแล้วถามเพื่อน

ว่าเธออยากจะมาฟังสิ่งที่ผู้น�าเหล่านี้
พูดในเดือนเมษายนไหม
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ว ั นแรกที่โรงเรียนใหม่ ดิฉันสังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคน

หนึ่งต่างจากคนอื่นๆ เธอมีชีวิตล�าบากที่บ้าน และเธอ

มักจะถูกนักเรียนคนอื่นล้อเสมอ เพราะล็อกเกอร์ของเธอ

อยู่ติดกับล็อกเกอร์ของดิฉัน ไม่นานเราจึงรู้จักกันมากขึ้น 

เธอเป็นคนน่ารัก แต่มีนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งคือชอบสบถ

ดิฉันอธิบายความเชื่อของดิฉันและมาตรฐานที่สอนใน 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ให้เธอฟัง เธอสนใจมาก 

ดิฉันชวนเธอมาสหกิจกรรมสองสามสัปดาห์ และเธอ

พยายามมากเพื่อเอาชนะนิสัยชอบสบถ 

ในที่สุดดิฉันมอบ เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน  และ 

แน่วแน่ต่อศรัทธา ให้เธอ วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเธอบอกว่า

เธอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมายในหนังสือสองเล่มนั้น ดิฉัน

ชวนเธอมาสหกรรมคืนน้ัน และเมื่อเราก�าลังท�าความ 

สะอาดหลังจากกิจกรรม เธอบอกว่า “ฮันนาห์ ฉันจะรับ

บัพติศมาได้ไหม” 

ดิฉันตะลึง ดิฉันไม่เคยช่วยใครเข้าร่วมศาสนจักร 

ดิฉันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง—พูดไม่ออก—แต่ในที่สุดก็จับมือ

เธอและพาเดินไปหาสมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธาน

เยาวชนหญิงผู้ได้ช่วยให้เพื่อนของดิฉันติดต่อกับผู้สอน

ศาสนาเพื่อจะได้เริ่มเตรียมรับบัพติศมา

ดิฉันรู้สึกดีมากที่เพื่อนตัดสินใจรับบัพติศมา ดิฉันคิด

ว่าเยี่ยมมากที่ดิฉันได้ช่วยเพื่อนตลอดเส้นทางของการ

เปลี่ยนใจเลื่อมใส  ดิฉันเริ่มระดมความคิดทันทีว่าจะช่วย

ให้คนอื่นๆ เดินเส้นทางเดียวกันนี้อย่างไร

ฮันนาห์ คริสเตนเซ็น, ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

ขอให้เพ่ือนช่วยทำาโครงการความก้าวหน้าส่วนบุคคล 
หรือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อท่านวางแผนโครงการใหญ่ ท่านรู้ว่าท่านต้องการความ
ช่วยเหลือ ท่านจึงตัดสินใจขอให้เพื่อนที่ไม่เป็นสมาชิกบางคนช่วย 
นี่จะเปิดโอกาสให้ท่านได้อธิบายว่าเหตุใดท่านจึงรับใช้ และท่าน
สนุกกับการรับใช้ด้วยกันได้

แบ่งปันพระคัมภีร์ด้วยการส่งข้อความ
ระหว่างศึกษาพระคัมภีร์ตอนเช้า ท่านบังเอิญเห็นพระคัมภีร ์

ข้อหนึง่ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนทีก่�าลงัล�าบาก ท่านส่งข้อความ 
ให้เธอรู้ว่าท่านคิดถึงเธอและบังเอิญเห็นข้อพระคัมภีร์ที่เธออาจ
จะชอบ

ชวนบางคนมารับประทานอาหารเย็น
คุณพ่อจะท�าสปาเกตตีเลิศรสสัปดาห์น้ี! ท่านสังเกตเห็น

นักเรียนคนใหม่ที่โรงเรียน ดูเหมือนเขาจะมีเพื่อนไม่มาก ท่านจึง
ตัดสินใจชวนเขามารับประทานอาหารเย็นที่บ้าน ถ้าตรงกับคืน
วันจันทร์ ท่านอาจจะขอให้เขาอยู่สังสรรค์ในครอบครัวต่อ

มอบ เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน ให้เพ่ือน
ถ้าเพื่อนถามว่าท�าไมท่านด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานบางอย่าง 

ท่านจะมอบ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ให้เขาและบอกว่าการ
ด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานได้ช่วยให้ท่านรู้สึกมีความสุขมากขึ้น
อย่างไร

อ่านเรื่องของฮันนาห์ในบทความนี้เพื่อดูว่าเธอมอบหนังสือเล่ม

นี้ให้เพื่อนอย่างไร

ก้าวเล็กๆ บนเส้นทาง 
สู่การเปล่ียนใจเล่ือมใส
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มีบางอย่างในตัวแอพรีลที่ไม่เหมือน

ใคร ผมบอกไม่ถูก แต่ไม่ว่าอะไรก็ตาม 

นั่นเป็นความต่างที่ดี ผมค้นพบในที่สุดว่า

เธอเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

วันหนึ่งตอนรับประทานอาหารกลาง

วัน ผมนั่งลงตรงโต๊ะว่าง—ว่างแต่มีหนังสือ

ของแอพพรีลวางซ้อนกันสองสามเล่ม 

หนังสือเล่มบนสุดคือพระคัมภีร์มอรมอน 

ผมเอื้อมไปหยิบมาดู

“ผมก�าลังดูหนังสือของคุณ” ผมบอก

แอพรีลเมื่อเธอมาถึงอีกสองสามนาทีให้

หลังพร้อมถาดอาหาร “ตามสบาย” เธอ

บอก พลางมองด้วยความประหลาดใจ

เล็กน้อย

ผมอ่านสองสามหน้าและติดใจ ผมเชื่อ 

ในพระผู้เป็นเจ้า แต่คิดว่าตัวเองเป็นพวก 

 

สนใจวิทยาศาสตร์ ทว่าสิ่งที่ผมอ่านดู

เหมือนจะเป็นความจริง มันอาจจะเกิด

ขึ้นจริงก็ได้ แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงเล่า อะไร

จริง การคิดเช่นนั้นท�าให้ผมรู้สึกตื่น

เต้นในจิตวิญญาณ

เมื่อช่วงเวลาอาหารกลางวันสิ้นสุด 

ผมคืนหนังสือให้แอพรีลและเข้าเรียน

วิชาถัดไป ผมตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้อ่านใน

พระคัมภีร์มอรมอน แต่ยังอายเกินกว่า

จะพูดเรื่องนี้กับเธอ

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา แอพรีลเดินมา

หาผมระหว่างที่ผมก�าลังศึกษาด้วย

ตนเองด้วยสีหน้าจริงจัง “คุณสนใจจะ 

เรียนศาสนาของฉันจริงหรือ” เธอถาม 

ผมสนใจ และบอกเธออย่างนั้น “มีการ 

ประชุมพเิศษศกุร์น้ีส�าหรบัคนทีต้่องการ 

 

รู้เกี่ยวกับศาสนจักรของเรา” เธอบอก 

“ฉันสงสัยว่าคุณอยากจะไปไหม”

ผมไป ที่การประชุม ประธานคณะ

เผยแผ่อธิบายหลักค�าสอนพื้นฐานบาง

อย่างของศาสนจักร ทุกอย่างที่เขาพูด

มีความหมายต่อผม ไม่นานผมก็เร่ิม

เรียนกับผู้สอนศาสนา ผมไม่เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสทันที แต่หลังจากอดอาหารและ

สวดอ้อนวอน ผมได้รับประจักษ์พยาน

และรับบัพติศมา

ชีวิตผมต่างมากจากที่น่าจะเป็นถ้า

หากผมไม่น้อมรับพระกิตติคุณที่ได้รับ

การฟื้นฟู และนั่นป็นความแตกต่างที่ดี

เคนเนธ เฮิร์สต์, แอละแบมา 
สหรัฐอเมริกา

อย่าลืมติดตามผล
หลังจากเชื้อเชิญแล้ว ขั้นต่อไปคือติดตามผล ในฟุตบอล 

นักเตะที่เก่งที่สุดรู้ว่าเมื่อส่งลูกไปแล้วงานของเขายังไม่จบ
—พวกเขาต้องวิ่งต่อและเตรียมพร้อมรับลูก

การติดตามผลง่ายพอๆ กับการถามเพ่ือนร่วมชั้นว่าคิด 
อย่างไรกับพระคมัภีร์ท่ีท่านให้หรอืเพ่ือนของท่านรูส้กึอย่างไร 
หลังจากมาโบสถ์กับท่าน

อ่านเรือ่งของเคนเนธเพือ่ดตูวัอย่างว่าการตดิตามผลเปลีย่น 
ชีวิตเยาวชนชายคนหนึ่งอย่างไร

เมื่อท่านติดตามผลหลังจากเชื้อเชิญผู้อื่นให้เรียนรู้เกี่ยว

กับความเชื่อของท่าน ท่านก�าลังแสดงให้เห็นว่าท่านใส่ใจ
ความสุขของพวกเขาพวกเขาจะรู้สึกถึงความปรารถนาท่ี
จริงใจของท่านและพวกเขาจะรู้สึกสบายใจเมื่ออยากจะถาม
ท่านมากขึ้นในอนาคต 

คุณอยากเรียนรู้ศาสนาของฉันไหม
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โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“จงรักกันและกัน ดังเรานั้นรักเจ้า”  
(“รักกันและกัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 155)

ลุยซาปิดหนังสือคณิตศาสตร์เมื่อกริ่ง
สัญญาณดัง เธอไม่สามารถจดจ่อกับ

โจทย์คณิตชั่วโมงสุดท้ายได้เลย
นักเรียนคนอื่นรีบออกจากห้อง นั่นเป็น
วิชาสุดท้ายของวันศุกร์ ปกติลุยซารู้สึก

ตื่นเต้นกับวันหยุดสุดสัปดาห์เช่น
กัน แต่วันนี้เธอไม่รู้สึกอะไรเลย

นอกจากกังวล รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่รับ
ประทานอาหารกลางวัน ตอนท่ีคาร์ลอตตา 
เพ่ือนสนิทของเธอถามว่า “เธอเก็บความ
ลับได้ไหม”

ตอนนั้นลุยซาชะโงกไปพยักหน้า เธอ
เก็บความลับเก่ง เธอคิดว่าคาร์ลอตตา
คงจะบอกเธอเรื่องเด็กหนุ่มน่ารักบางคน 
ที่เธอแอบชอบแน่ๆ

แต่ความลับของคาร์ลอตตาไม่สนุกเลย
  เสียงหนึ่งขัดจังหวะความ
คิดของลุยซา เธอกระพริบ
ตาและเงยหน้าขึ้นมาจาก
โต๊ะ “หนูมีค�าถามเกี่ยวกับ
การบ้านหรือเปล่า ลุยซา” 
ครูถาม นักเรียนคนอื่นๆ 

บอก  ความลบั

Telling SECRETS

ภา
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นี่เป็นความลับ 

ที่ลุยซาควร 

เก็บไว้หรือ
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ออกจากห้องไปหมดแล้ว

“ไม่มีค่ะ” ลุยซาตอบ เธอสบตาครู เธอ 

ต้อง บอกใครสักคน! แต่คาร์ลอตตาให้

เธอสัญญาแล้วว่าจะไม่บอก

“หนูต้องไปขึ้นรถประจ�าทางแล้วค่ะ” 

ลุยซาพูดอย่างรวดเร็ว เธอสวมเสื้อตัว

นอกแล้วรีบออกไปในสภาพอากาศที่

หนาวเย็น

ขณะนั่งรถประจ�าทางกลับบ้าน ลุยซา 

รู้สึกกระวนกระวายใจจนแทบทนไม่ไหว 

เธอรู้สึกแน่นหน้าอก เหมือนหายใจ

ล�าบาก

ลุยซาอดคิดถึงความลับของคาร์ลอต-

ตาไม่ได้ ตอนรับประทานอาหารกลางวัน

คาร์ลอตตาบอกว่าเธอได้ท�าบางอย่างที่

เป็นอันตราย ลุยซาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เธอ

ได้ยิน เธอคิดว่าเธอรู้จักเพื่อนสนิทของ

เธอ! เธอไม่นึกว่าคาร์ลอตตาจะท�าเรื่อง

น่ากลัวแบบนั้น เมื่อรับประทานอาหาร

กลางวันเสร็จ คาร์ลอตตาให้ลุยซา

สัญญาว่าจะไม่บอกใคร

แต่จะท�าอย่างไรถ้าคาร์ลอตตาได้รับ

บาดเจ็บ

บอก  ความลบั

Telling SECRETS

ลุยซาพยายามไม่สนใจเสียงหัวเราะ

และเสียงพูดคุยรอบตัวเธอบนรถประจ�า

ทางขณะหลับตาและสวดอ้อนวอนในใจ

“ได้โปรดเถดิ พระบดิาบนสวรรค์ โปรด 

ทรงช่วยให้ข้าพระองค์รู้ว่าจะท�าอย่างไร  

ข้าพระองค์ไม่ต้องการให้เพื่อนโกรธ แต่

ก็ไม่ต้องการให้เกิดเรื่องไม่ดีกับเธอ ใน

พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน”

เธอรู้สึกว่าเดินกลับบ้านนานกว่าปกต ิ

คุณแม่จะมองออกไหมว่ามีบางอย่างผิด

ปกติเมื่อลุยซาถึงบ้าน เธอควรพูดอะไร

ขณะมองดูหิมะบนพื้น ลุยซาก็นึกถึง 

การขว้างบอลหิมะใส่กันที่เธอกับคาร์- 

ลอตตาเริ่มเล่นกับเด็กคนอื่นๆ ที่สวน

สาธารณะเมื่อสัปดาห์ก่อน นั่นสนุกมาก! 

เธอนึกถึงอีกหลายอย่างที่เธอกับคาร์- 

ลอตตาชอบท�าด้วยกัน ไปเที่ยวเล่นด้วย

กัน เดินเที่ยวไกลๆ ท�าการบ้าน เล่นกีฬา

จะเป็นอย่างไรถ้าลุยซาบอกความลับ

และคาร์ลอตตาไม่อยากเป็นเพื่อนกับ

เธออีก ความคิดนั้นท�าให้ลุยซามวนท้อง

ยิ่งกว่าเดิม แต่แล้วเธอก็มีอีกความคิด

หนึ่ง

“เพื่อนห่วงใย เพื่อนรัก 
เพื่อนฟัง และเพื่อนยื่นมือ
ช่วยเหลือ”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, 
“ออกไปช่วยชีวิต,” เลียโฮนา, 
 ก.ค. 2001, 69.

ตอนนี้เรื่องส�าคัญที่สุดคืออะไรดีที่สุด

ส�าหรับ คาร์ลอตตา—ไม่ใช่คาร์ลอตตา

จะคิดยังไงกับ เธอ คาร์ลอตตาต้องการ

เพื่อนแท้ เพื่อนที่จะช่วยให้เธอปลอดภัย 

ลุยซารู้ว่าพระเยซูทรงท�าสิ่งดีที่สุดให้

ผู้อื่นเสมอ ถึงแม้จะมีบางคนไม่ชอบ

พระองค์ก็ตาม

ลุยซารู้ว่าเธอต้องท�าอะไร  เธอต้อง

บอกคุณแม่เรื่องนี้ เธอจะโทรบอกคาร์- 

ลอตตาด้วยว่าเธอทุกข์ใจมากและอยาก

จะช่วยเหลือเกิน ต่อจากนั้นคาร์ลอตตา 

อาจจะอยากพดูกบัคณุแม่ของเธอเหมอืน 

กัน

ลุยซารู้สึกเบาใจขึ้นขณะเดินมาถึง

ประตูหน้าบ้าน

“คุณแม่คะ” เธอเรียกขณะเดินเข้าข้าง

ใน “คุยกันหน่อยได้มั้ยคะ”

คาร์ลอตตาอาจจะโกรธ แต่ลุยซารู้ว่า

นี่คือสิ่งที่เธอควรท�า  เธออยากเป็นเพื่อน

แท้

ความลับบางอย่างส�าคัญเกินกว่าจะ

เก็บไว้ 



ฉันควรบอกใคร

พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครอง
ครูที่โรงเรียนหรือครูที่ปรึกษา

ครูหรือผู้น�าของศาสนจักร
พี่ชายหรือพี่สาว
แพทย์
เพื่อนที่จะช่วยท่านบอกผู้ใหญ่ได้

ท่านต้องไม่รู้สึกว่าเก็บความลับไว้คนเดียว ผู้ใหญ่สามารถช่วยให้ท่านรู้ได ้

ว่าจะท�าอย่างไร  บอกไปเรื่อยๆ จนกว่าท่านจะได้ความช่วยเหลือที่ต้องการ
จงกล้าหาญ! ท่านเข้มแข็ง การพูดออกมาจะช่วยให้ท่านและคนอื่นๆ 

ปลอดภัย! 

ฉนั
ควรบอก

เมือ่ใด 
ถ้ามีคนกำาลัง—

เล่นเกมอันตราย
กินยาที่ไม่ใช่ของพวกเขา
กิน ดื่ม หรือสูดของแปลกๆ

ท�าร้ายร่างกายตนเอง
ท�าบางอย่างที่พวกเขาไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่รู้

ถ้ามีคน—

พยายามให้ท่านท�าสิ่งดังกล่าวข้างต้น
ให้ดูรูปคนไม่ใส่เสื้อผ้า
ขอให้ท่านดูหรือสัมผัสร่างกายของพวกเขาหรือให้พวกเขาดูหรือสัมผัสร่างกายของท่าน

ขอให้ท่านเก็บความลับเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านท�าให้ท่านรู้สึกไม่ดี
กลั่นแกล้งหรือพูดหยาบคายกับท่านหรือคนอื่น—ต่อหน้า โดยส่งข้อความ หรือออนไลน์

ถ้ามีบางอย่าง—

ท�าให้ท่านรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือ
ไม่สบายใจ

ดูเหมือนไม่ถูกต้องหรือให้ความ
รู้สึก “ผิด”

จงฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
วางใจความรู้สึกของท่าน!

โดย แจน พินโบโร
นิตยสารศาสนจักร
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จาก “การประชุมใหญ่
สามัญ : เสริมสร้าง
ศรัทธาและประจักษ์
พยาน,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2013, 6-8.

พ ย า น พิ เ ศ ษ

ภา
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ูว์ 

บอ
สล

ีย์

โดย เอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองเป็น
พยานพิเศษของ 
พระเยซูคริสต์

หากท่านสวดอ้อนวอน

ด้วยความปรารถนาอยาก

ได้ยินสุรเสียงของพระบิดา

บนสวรรค์ในข่าวสารการ

ประชุมใหญ่จริงๆ ท่านจะ

พบว่าพระองค์ตรัสกับท่าน

เพื่อช่วยท่าน

ข้าพเจ้าสัญญาว่าหาก 

ท่านจะฟัง ท่านจะรู้สึกถึง

พระวิญญาณ

โดยผ่านการประชุมใหญ่

สามัญศรัทธาของเราแรง

กล้าขึ้นและประจักษ์พยาน

ของเราลึกซึ้งขึ้น

เหตใุดเราจงึควรฟัง
การประชมุใหญ่สามญั

เราจะได้ยินพระวจนะของ

พระเจ้าที่มีความหมาย 

ต่อเราโดยเฉพาะ
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พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง

สมบูรณ์พร้อมให้เราท�าตาม 

ท่านสามารถใช้กิจกรรมนี้เรียนรู้มาก

ขึ้นเกี่ยวกับพระองค์และเตรียมพร้อม

ส�าหรับอีสเตอร์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ 

ท่ี 1 ก่อนอีสเตอร์ แต่ละวันให้อ่าน 

เก่ียวกบัพระเยซูและตอบค�าถาม จาก

นั้นให้ตัดรูปตรงกับเรื่องนั้นแล้วเพิ่ม

เข้าไปในแผนภูมิ

        เตรยีมพร้อม ส�ำหรับอีสเตอร์

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 จ
ิม 

แม
ดเ

ซ็น

3.	เมื่อพระเยซูทรงเร่ิมการชดใช้ใน

สวนเกทเสมนี	พระองค์ทรงท�าสิ่งที่

พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้

พระองค์ท�า	ถึงแม้จะยากมากก็ตาม	

พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนว่า	“อย่า

ให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์	แต่ให้

เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”	

(ลูกา	22:42)	วิธีหนึ่งที่ท่านจะเชื่อ

ฟังที่โบสถ์	ที่โรงเรียน	และที่บ้าน

มากขึ้นคืออะไร

2.	ระหว่างพระกระยาหารมื้อสุดท้าย	 

พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกให้รับ 

ศีลระลึก	พระองค์รับสั่งกับพวกเขาว่า	 

“จงท�าอย่างน้ีเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา”	 

(ลูกา	22:19)	วิธีหนึ่งที่ท่านจะมีความ

คารวะมากขึ้นระหว่างศีลระลึกคืออะไร

1.	พระเยซูทรงล้างเท้าเหล่าสาวก

และทรงปลอบโยนพวกเขาโดย

ตรัสว่า	“อย่าให้ใจของท่านเป็น

ทุกข์	อย่ากลัวเลย”	(ยอห์น	14: 

27)	ท่านจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อ

รับใช้หรือปลอบโยนเพื่อนวันนี้
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        เตรยีมพร้อม ส�ำหรับอสีเตอร์
4.	เมื่อคนท�าร้ายพระเยซูระหว่างการตรึง

กางเขน	พระองค์ตรัสว่า	“พระบิดาเจ้า 

ข้า	ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขา 

ไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร”	(ลูกา	23:34)	 

เหตุใดจึงส�าคัญที่ต้องให้อภัยผู้อื่น

7.	หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์	พระเยซูทรงมี

พระชนม์อีกครัง้!	น่ีคอืสาเหตุทีเ่ราฉลองอีสเตอร์ 

พระคริสต์เสด็จเยือนเหล่าสาวกหลังการฟื้นคืน

พระชนม์และตรัสว่า	“อย่าสงสัยเลย	แต่จงเชื่อ”	

(ยอห์น	20:27)	เหตุใดอีสเตอร์จึงส�าคัญ

6.	ก่อนพระองค์สิ้นพระชนม์	พระเยซูทรง

สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ว่า	 

“ขอฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน

พระหัตถ์ของพระองค์”	(ลูกา	23:46)	

ท่านจะท�าให้การสวดอ้อนวอนของท่าน

พิเศษมากขึ้นได้อย่างไร

5.	พระเยซูทรงท�าให้แน่ใจว่าพระมารดาของ

พระองค์จะมีคนดูแลหลังจากพระองค์

สิ้นพระชนม	์พระองค์รับสั่งกับยอห์นว่า	

“นี่คือมารดาของท่าน”	หรือปฏิบัติต่อ 

มารีย์ประหน่ึงเป็นมารดาของเขาเอง	

(ยอห์น	19:27)	ท่านจะท�าอะไรได้บ้าง 

วันนี้เพื่อช่วยพ่อแม่หรือผู้ดูแลท่าน
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เข้าใจ 
เรียบเรียงตามการสัมภาษณ์โดย 
ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

หนูชื่อแม็กโนเลีย หนูไปเข้าวอร์ด 
ที่เราพูดภาษาสเปน วันหนึ่งมีอา 

มาชั้นเรียนปฐมวัยของหนู เธอพูดแต่
ภาษาอังกฤษ หนูอยากช่วยให้มีอารู้สึก 
ถึงการต้อนรับ หนูจึงตัดสินใจช่วยเธอ  
หนูจะเป็น ล่าม  ให้เธอ!

ย่ืนมือช่วยเหลือ!
ท่านแสดงความรักโดยช่วย
คนอื่นๆ อย่างไร ลากเส้น 
ตามรอยมือของท่าน ส่ง 
เรื่องราวและภาพถ่ายของ
ท่าน พร้อมค�าอนุญาตของ 
ผู้ปกครองมาให้เรา เข้าไปที่ 
liahona.lds.org หรืออีเมล
มาที่ liahona@ldschurch.
org

มีหลายอย่างท่ี
เหมือนกัน
เราทั้งคู่รับบัพติศมาและ
การยืนยันแล้ว เราทั้งคู่
ชอบดนตรี โดยเฉพาะ
เพลงสวดและเพลง
ปฐมวัย เราทั้งคู่ชอบ 
การสังสรรค์ในครอบครัว  
และเราทั้งคู่ชอบอ่าน 
เรื่องราวใน เลียโฮนา

ตามให้ทัน
ตอนแรกหนูตามไม่ทันเมื่อก�าลังเป็นล่าม

ให้มีอา แล้วครูก็พูดช้าลงเพื่อให้เวลาหนู 

เราทุกคนรู้สึกดีที่เราได้ช่วยมีอา

ล่าม 

จะแปลค�าที่คนหนึ่งพูด 

เป็นอีกภาษาหนึ่ง

แม็กโนเลีย
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วิธีท่ีคุณช่วยได้
เกร็ดน่ารู้จากมีอากับแม็กโนเลีย

ถ้ามีคน:
• เป็นคนใหม่ที่โบสถ์หรือที่โรงเรียน จงช่วยให้เธอรู้สึกถึงการ

ต้อนรับ
• ไปโบสถ์ไม่บ่อยนัก ให้ชวนเขาไปกับคุณ
• ถูกกลั่นแกล้ง ให้ปกป้องเธอ บอกครู
• ท่าทางเหงาๆ ให้ชวนเขามานั่งด้วยกัน
• ต้องการเพื่อน ขอให้เธอเป็นเพื่อนกับคุณ ขออนุญาตพ่อแม่

ของคุณชวนเธอมาเล่นที่บ้าน

ถ้าคุณพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ให้เสนอตัวเป็นล่าม

จงทำาส่ิงท่ีพระเยซู 
จะทรงทำา 
ทุกคนช่วยคนอื่นได้ เหมือน 

แม็กโนเลียช่วยหนูสวดอ้อนวอน

พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วย 

ให้คุณรู้ว่าจะช่วยใคร เหมือน

เพลงที่ว่า “ถ้าพระผู้ช่วยยืนเคียง

ข้างฉัน” (Friend, Oct. 1993, 14) 

เราสามารถพยายามท�าสิ่งที่ 

พระเยซูทรงต้องการให้เราท�า 

เพ่ือนท่ีดี
หลังเลิกปฐมวัย หนูถาม 
แม็กโนเลียว่าเธออยากเป็น
เพื่อนหนูไหม เธอตอบว่า
อยาก แม็กโนเลียเป็นเพื่อน 
และ เป็นล่ามของหนูนับแต่
นั้น เธอช่วยหนูผูกมิตรกับ
เพื่อนคนอื่นๆ ด้วย 

ความช่วยเหลือผ่านเสียงกระซิบ
หนูชื่อมีอา คุณพ่อคุณแม่พูดภาษาสเปน เราจึง
ไปเข้าวอร์ดที่พูดภาษาสเปน หนูไม่เข้าใจสิ่งที่
คนอื่นพูด แม็กโนเลียเห็นหนูหงุดหงิด เธอจึง
ย้ายมานั่งข้างหนูและกระซิบบอกหนูเป็นภาษา
อังกฤษ

มีอา



โดย จีน บิงแฮม

วันหนึ่งพระเยซูทรงต้องการสอนผู้คนให้
รู้วิธีอยู่อย่างเข้มแข็งแม้เกิดเรื่องยากๆ 

พระองค์ทรงเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพายุลูกใหญ่ 
คนโง่ และคนฉลาด เมื่อพายุมา บ้านของคน

ฉลาดไม่พังเพราะสร้างไว้บนศิลา แต่บ้านของคน
โง่พังเพราะสร้างไว้บนทราย

พระเยซูทรงก�าลังสอนว่าส�าคัญเพียงใดท่ีต้องมี
ศรัทธาในพระองค์และท�าตามค�าสอนของพระองค์ เมื่อ

เราสร้างประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง เราย่อมเข้มแข็งพอจะ
ยืนอยู่ได้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องยากอะไรก็ตาม 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เรือ่งราวของคนฉลาดและคนโง่

เ ว ล า พ ร ะ คั ม ภี ร์ เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี้!

อุปมาคืออะไร
อุปมาคือเรื่องเล่าประเภทหนึ่ง 
อุปมาพูดถึงสิ่งธรรมดาๆ ที่เรา 
คุ้นเคย เช่น พายุฝนหรือไข่มุก 
พระเยซูตรัสอุปมาเพื่อช่วยให ้
ผู้คนเข้าใจความจริงทางวิญญาณ 
อุปมาเรื่องหนึ่งอยู่ใน มัทธิว 13: 
44-46 อุปมาเรื่องนี้สอนอะไร
เกี่ยวกับคุณค่าของพระกิตติคุณ 
ท่านหาอุปมาเรื่องอื่นพบหรือไม่
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เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับ 
พระคัมภีร์
พระคัมภีร์มอรมอนสอนเราให้เข้าใจพันธ-
สัญญาใหม่ อ่าน ฮีลามัน 5:12 ท่านเรียนรู้
อะไรเก่ียวกับความหมายของคำาว่า ศิลา  
จากการอ่านข้อนั้น ค้นหาคำาว่า “ศิลา”  
ในคู่มือพระคัมภีร์เพื่อดูว่าท่านหาข้ออื่น 
ที่ช่วยให้ท่านเข้าใจมากขึ้นพบหรือไม่

การพูดคุยในครอบครัว
อ่าน  มัทธิว 7:24–29 ด้วยกัน  ท่านอาจจะวาดรูปเรื่องนี้ด้วยก็ได้ จากนั้นท่าน
อาจจะพูดคุยเกี่ยวกับคำาถามเหล่านี้ ในชีวิตเรามีสิ่งใดเหมือนฝนและลม การ
ตัดสินใจตามประชานิยมจะเหมือนกับการสร้างบ้านของเราบนทรายอย่างไร การ
ทำาตามคำาสอนของพระเยซูคริสต์คุ้มครองเราและทำาให้เราแข็งแกร่งเหมือนบ้าน
ที่สร้างบนศิลาอย่างไร พูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ที่ท่านสร้างศรัทธาในพระเยซู
คริสต์ได้

เพลง: “คนมีปัญญาและคนโง,่” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 132)

พระคัมภีร์: มัทธิว 7:24–29

งานศิลปะจากก้อนหิน
เลือกหินผิวเกลี้ยงมาหนึ่งก้อน ใช้ปากกาเมจิกหรือสีเขียน 
บนนั้นว่า “พระเยซูคริสต์” พูดคุยกันว่าเหตุใดจึงสำาคัญที ่

ต้องสร้างชีวิตเราบนคำาสอนของพระองค์ เก็บหินก้อนนั้นไว ้
ในที่ที่ท่านมองเห็นได้บ่อยๆ

ศิลาหรือทราย?
เขียนกิจกรรมคล้ายด้านล่างลงบนกระดาษแผ่นเล็กๆ ผลัดกันเลือกและอ่านออกเสียง สนทนาว่าเหตุใดการทำาแต่ละอย่างจึงเหมือนการสร้างบ้าน
บนศิลาหรือบนทราย การฟังศาสดาพยากรณ์จะช่วยเราทำาตามคำาสอนของพระเยซูและเลือกอย่างฉลาดได้อย่างไร

พระเยซู
 ครสิต์

อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน

กล้าเผชิญ

ไปโบสถ์

โทษคนอื่นเมื่อทำาผิด

ทำาการบ้านของคุณ

ให้เกียรติผู้อื่น

บอกความจริง

อยู่เฉยๆ ขณะมีคนถูกรังแก

ฟังการประชุมใหญ่สามัญ

ลอกการบ้าน

ให้คนใหม่เข้ากลุ่มด้วย

ใช้คำาพูดไม่ดี

เล่นเกมกับน้องสาวหรือน้องชาย

แบ่งปันให้ผู้อื่น

เล่นเกมคอมพิวเตอร์หลายชั่วโมง

เอาของคนอื่นไป

สวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำา

ให้คนที่ไม่มีกลุ่มเข้ากลุ่มด้วย
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน
“พระองค์ประทานตาทั้งสองข้างเพื่อฉันมองเห็นสีสันของผีเสื้อ 
พระองค์ประทานหูเพื่อฉันจะได้ยินเสียงพิณบรรเลงไพเราะ ... 

ใช่ ฉันจึงรู้พระบิดารักฉัน” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 16)
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“ฉันรู้สึกพระวิญญาณ เริ่มเบิกบานในใจฉัน  

เป็นพยานว่านี่คือความจริง” (หนังสือเพลง

สำ�หรับเด็ก, 66)

เ มื่อดิฉันยังเด็ก ดิฉันกับพี่ชายชอบนอน
นอกบ้านในช่วงหน้าร้อน เราจะกางถุง

นอนบนระเบียง แล้วหากลุ่มดาวและฟัง
เสียงจิ้งหรีดขณะนอนหลับ 

คืนหนึ่งดิฉันกับแลร์ รีย์พ่ีชายอยู่ตรง
ระเบียงนอกบ้าน เรานอนเหยียดบนพ้ืน
และมองดูดาว ปกติแลร ์รีย์จะไม่พูดมาก 
แต่คืนนั้นเขาพูดว่าเขาอยากเล่าเรื่องบาง
เรื่องให้ดิฉันฟัง เขาเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์
มอรมอน โดยเริ่มที่ลีไฮกับครอบครัวออก
จากเยรูซาเล็ม

ดิฉันได้ยินหลายเร่ืองจากพระคัมภีร ์

มอรมอนในปฐมวัยมาก่อน แต่เมื่อแลร์ รีย์ 

เล่า มันต่างจากนั้น ดิฉันรู้สึกว่าเป็นความ

จริงมากขึ้น ขณะมองดูดาวและฟังพี่ชาย 

ดิฉันรู้สึกอบอุ่นมากและสุขใจ ถึงแม้ตอน

นั้นดิฉันไม่รู้ก็ตามว่าตนเองก�าลังรู้สึกว่า 

พระวญิญาณบรสิทุธ์ิทรงบอกว่าพระคมัภีร์ 

มอรมอนเป็นความจริง

ไม่กี่เดือนต่อมา ดิฉันพบหนังสือเรื่อง

ราวประกอบภาพจากพระคัมภีร์มอรมอน 

ที่บ้านของเรา เมื่อดิฉันเริ่มอ่าน ดิฉันเกิด

ความรู้สึกอบอุ่นสบายใจเหมือนที่เคยรู้สึก

ตอนแลร ์รีย์เล่าเรื่องเดียวกันให้ฟัง
หลายปีต่อมา เมื่อก�าลังพยายามตัดสิน 

ว่าดิฉันมีประจักษ์พยานหรือไม่ ดิฉันผิด 

พระคมัภร์ี
ใต้ดวงดาว
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โดย บอนนี่ แอล.  
ออสคาร์สัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

หวังเล็กน้อยที่ไม่เคยได้รับค�าตอบใหญ่
โตหรือแรงกล้ามาก่อนเลย นี่หมายความ
ว่าดิฉันไม่มีประจักษ์พยานอย่างนั้นหรือ 

แต่แล้วดิฉันก็จ�าได้ว่ารู้สึกอย่างไรตอน
พี่ชายเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์มอรมอน
ให้ฟัง และดิฉันรู้ว่าตนเองรู้ แน่นอน ว่า
ศาสนจักรแท้จริง

ประจักษ์พยานมักไม่เกิดขึ้นครั้งใหญ่
ครั้งเดียว โดยปกติจะเกิดขึ้นหลายครั้งใน
ช่วงเล็กๆ น้อยๆ เงียบๆ ที่พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงกระซิบบอกเราว่าเรื่องเหล่านี้
จริง 
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โดย มิเช บาร์โบซา
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ฉันมีความสุขเสมอเมื่อฉันไปโบสถ์” (Chil-
dren’s Songbook, 157)

ม าราชอบท�าให้คนอื่นยิ้ม เธอ

ท�าให้ครูที่โรงเรียนยิ้มเมื่อเธอ

ยกมือถามค�าถาม เธอท�าให้มาร์- 

เซลลาน้องสาวยิ้มเมื่อเธอพูดดีๆ  

กับน้อง

จากนั้นมาราจะยิ้มตาม เธอรู้สึก

วนัเสาร์นอนหลบั
และวนัอาทติย์ยิม้

ดีที่ได้ช่วยให้คนอื่นมีความสุข

แต่มีเวลาหนึ่งในแต่ละสัปดาห์

ที่มาราแทบยิ้มไม่ออก เวลานั้นคือ

เช้าวันอาทิตย์ นั่นเป็นเวลาที่มารา

กับมาร์เซลลามักจะอ่อนเพลียที่สุด

การรีบเตรียมตัวไปโบสถ์ท�าให้พวก

เธออารมณ์เสียมากขึ้นไปอีก ต่อ

จากนั้นต้องเดินไปโบสถ์อีกไกล 

ไกลเกินหนึ่งไมล์! มารากับมาร์- 

เซลลามักไปโบสถ์สาย พวกเธอ 

สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก
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จะพลาดปฐมวัยช่วงแรก
“พวกเราคิดถึงหนูเมื่อหนูมาไม ่

ทัน” ซิสเตอร์ลิมาพูดในวันหนึ่ง เธอ
เป็นประธานปฐมวัยวอร์ดของพวก
เธอในบราซิล

มารารู้ว่าเธอควรไปโบสถ์ให้ทัน 
แต่จะไปให้ทันได้อย่างไร แล้วมารา 
ก็คิดออก คืนวันเสาร์ถัดไป มารา
ตัดสินใจลองท�าสิ่งใหม่ๆ 

แทนที่จะแอบกินขนมก่อนนอน
หลังอาหารมื้อค�่า มารารีบแปรงฟัน 
ส่วนใหญ่คุณแม่ต้องเตือนพวกเธอ
ให้ปิดทีวีและเข้านอน จากนั้นพวก
เธอจะเล่นและกระซิบกันใต้ผ้าห่ม
จนดึกดื่น บางครั้งก็ไม่ยอมนอน
จนกว่าจะลืมตาไม่ไหว พวกเธอต้อง
ดิ้นไปมาเพื่อไม่ให้หลับ

แต่คืนนี้มาราสวมชุดนอนแล้ว 
กระโดดขึ้นเตียงทันที คุณแม่ไม่ต้อง
เตือนเธอเลย เธอเริ่มมองดูรูปที่อยู่
ด้านหน้าพระคมัภีร์มอรมอนของเธอ

“ท�าอะไรอยู่” มาร์เซลลาถาม

“ท�าการทดสอบ” มาราตอบ สมอง 

ของเธอเต็มไปด้วยความคิดที่ท�าให้

มีความสุข และเธอรู้สึกง่วงแล้ว

มารารูต้วัอกีทตีอนท่ีแสงแดดส่อง 

เข้ามาทางหน้าต่าง เกือบได้เวลา

ไปโบสถ์แล้ว แทนที่จะรู้สึกไม่พอใจ 

มารากลับรู้สึกดีมาก สมองไม่รู้สึก

ตื้อ ร่างกายไม่รู้สึกเพลีย

เธอไปถึงปฐมวัยก่อนผู้น�าบางคน 

 

ด้วยซ�้า

“ขอบคุณส�าหรับการเป็นแบบ

อย่างที่ดีให้กับเด็กคนอื่นๆ จ้ะ”  

ซิสเตอร์ลิมากล่าว

ตอนนี้มารายิ้มได้แล้ว เธอตัดสิน

ใจว่าทุกวันเสาร์เธอจะเข้านอนแต่

หัวค�่า วิธีนี้ท�าให้เธอสามารถยิ้มได้

ตลอดวันอาทิตย ์
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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หลายปีมาแล้วมีพระราชาคณะของ
ศาสนจักร [หนึ่ง] มายูทาห์... เขา 

เคยไปการประชมุศลีระลกึของ “มอรมอน”  
และวิพากษ์วิจารณ์ไว้มากเกี่ยวกับวิธีปฏิ- 
บัติพระกระยาหารของพระเจ้า โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การใช้น�า้แทนเหล้าองุน่ในช่วงเวลา
ส�าคัญเช่นนั้น  เขากล่าวว่านี่ท�าให้เขาไม่
สบายใจเมื่อเห็นคนของเราจิบน�้า และเขา
หยบิยกข้อเทจ็จริงประการหนึง่ขึน้มา เพราะ
นั่นคือข้อเท็จจริง ว่าตามพระคัมภีร์ไบเบิล 
พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อครั้งทรงจัดตั้งศีลระลึก
ในบรรดาชาวยิว ทรงใช้เหล้าองุ่น โดยทรง
ประกาศว่านี่คือพระโลหิตของพระองค์หรือ
แทนพระโลหติของพระองค์ ข้าพเจ้าเพิม่เตมิ
ได้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนกล่าวเช่นกันว่า 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เหล้าองุ่นเมื่อทรง
แนะน�าศีลระลึกในบรรดาชาวนีไฟ

เพื่อน ... ของข้าพเจ้า ไม่ว่าเขาจะรู้หรือ
ไม่ก็ตาม ได้ชี้ให้เห็นลักษณะอันส�าคัญยิ่งที ่
ท�าให้ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าแตกต่าง
จากศาสนจักรอืน่ทัง้หมดภายใต้ดวงอาทติย์
—นั่นคือ ขณะที่ศาสนจักรเหล่าน้ันวาง
รากฐานบนหนังสือ ประเพณีและแนวคิด
ของมนุษย์ ศาสนจักรนี้สร้างบนศิลาของ 
พระคริสต์ บนหลักธรรมแห่งการเปิดเผย
โดยตรงและต่อเนื่อง วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ไม่ท�าสิ่งใดเพราะบังเอิญพิมพ์ไว้ในหนังสือ 
[พระคมัภร์ี]  พวกเขาไม่ท�าสิง่ใดเพราะพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงบอกชาวยิวให้ท�า ทั้งพวกเขา
ไม่ท�าหรือจะไม่ท�าสิ่งใดเพราะค�าแนะน�าที่
พระคริสต์ประทานแก่ชาวนีไฟ

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ศาสนจักรนี้ท�า [อย่าง
เป็นทางการ] เป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง 
บญัชาศาสนจกัรนีใ้ห้ท�าโดยตรสัจากสวรรค์
ในสมัยของเรา...นัน่คอืธรรมนญูของศาสน- 
จกัรของพระครสิต์ หากเราใช้น�า้แทนเหล้า
องุ่นในศีลระลึกแห่งพระกระยาหารของ
พระเจ้า น่ันเป็นเพราะพระคริสต์ทรงบัญชา
เช่นนั้น [ดู คพ. 27:1-4]

การเปิดเผยจากสวรรค์ปรับเปลี่ยนไป

ตามสภาวการณ์และสภาพของมนุษย์ และ

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าขณะ 

ที่งานของพระผู้เป็นเจ้าเจริญก้าวหน้าไปสู่

จุดหมาย ไม่มีหนังสือเล่มใดใหญ่พอหรือดี

พอจะควบคุมศาสนจักรนี้ได้

สร้างบนศิลา
ไม่มีหนังสือเล่มใดใหญ่พอหรือดีพอ 
จะใช้ควบคุมศาสนจักรนี้

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

ในการพูดครั้งนี้ ข้าพเจ้าพูดด้วยความ

เคารพทัง้หมดอันพงึมต่ีอพระวจนะเป็นลาย

ลกัษณ์อักษรของพระผูเ้ป็นเจ้าซึง่พมิพ์ไว้ใน

หนังสือว่าส่วนหนึ่งอาจเลิกใช้เพราะบรรลุ

จุดประสงค์ไปแล้วและถูกวางไว้บนหิ้ง  

[เช่น การถวายสัตวบูชา 3 นีไฟ 9:19–20] 

ขณะทีส่่วนอ่ืนยงัมพีลงัเต็มเป่ียม มชีวีติชวีา 

และน�ามาใช้กับสภาพปัจจุบันของเราได้—

ตามระดับพัฒนาการของเราในปัจจุบัน แต่

กระนัน้กต้็องตีความส่วนนีใ้ห้ถกูต้อง ไม่ควร

มีใครโต้แย้งแทนสิ่งที่อยู่ในหนังสือ ต่อต้าน

กระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ้าผู้กล่าวแทน

พระองค์และตีความพระวจนะของพระองค์ 

[ดู คพ. 1:37-38] การโต้แย้งเช่นน้ันคือ

การคล้อยตามตัวอักษรที่ตายแล้วมากกว่า

โองการที่มีชีวิต ซึ่งมักผิดหลักการเสมอ

สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับชาวยิวและชาวนีไฟ 

เมื่อ 2,000 ปีก่อนหรือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับ

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อ 50 หรือ 60 ปีท่ี

แล้วย่อมไม่มีผลใดๆ ในเวลานี้เว้นแต่สิ่ง

นั้นสอดคล้องกับการเปิดเผยยุคปัจจุบัน 

สอดคล้องกับค�าแนะน�าล่าสุดที่พระเจ้า

ประทานแก่ผู้คนของพระองค์ผ่านผู้รับใช้

หลายคนหรอืคนเดียวทีพ่ระองค์ทรงก�าหนด

หรือเลือกไว้ และคนเหล่านั้นที่มองข้าม 

ข้อเท็จจริงดังกล่าวมีแนวโน้มว่าจะตกท่ี 

นั่งล�าบาก 

จากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเม่ือ 7 ต.ค. 

1916 ตามที่พิมพ์ซ้ำาใน “สร้างบนศิลา,” เลียโฮนา, 

มิ.ย. 2010, 12-13
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โดย เอ็ลเดอร์ 
ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์  
(1855–1931)
แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง

80  เ ลี ย โ ฮ น า



เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืนและสร้างครอบครัวนิรันดร์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 44-45.

ข้อคิด

“บิดาให้พรและประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์สำาหรับลูกๆ ของเขา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องโดดเด่นทางวิญญาณในชีวิตพวกเขา  บิดามี
ส่วนในการนำาการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การอ่านพระคัมภีร์ประจำาวันและการสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์เป็นการส่วนตัว 
บิดาสร้างวัฒนธรรมครอบครัว. . . ลูกๆ จะไม่มีวันลืมความทรงจำาของช่วงเวลาพิเศษที่มีร่วมกันนี้ บิดาพูดคุยกับลูกตัวต่อตัวและสอน 
หลักธรรมพระกิตติคุณให้พวกเขา บิดาสอนบุตรธิดาถึงคุณค่าของงานและช่วยพวกเขาสร้างเป้าหมายท่ีมีค่าควรในชีวิตพวกเขา บิดา 
เป็นแบบอย่างของการรับใช้ในพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์  พี่น้องชายทั้งหลาย พึงระลึกการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านในฐานะบิดา
ในอิสราเอล—การเรียกที่สำาคัญที่สุดของท่านในกาลเวลาและนิรันดร”

บิดามีบทบาทอย่างไรในการเลี้ยงดูบุตรธิดา



เพื่อรับชมการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ครั้งที่ 185  
ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
4-5 เมษายน 2015: ภาคทั่วไปสำาหรับสมาชิกทุกคน

28 มีนาคม 2015: ภาคการประชมุใหญ่สตร ีสำาหรับสตรีและเด็กหญิงอายุแปดขวบขึ้นไป

4 เมษายน 2015: ภาคฐานะปโุรหติสำาหรบัผูช้ายและเดก็ชายอาย ุ12 ปีขึ้นไป

การประชมุทกุภาคจดัทีศ่นูย์การประชมุใหญ่ในซอลท์เลคซติี ้ยทูาห์ และถ่ายทอดไปอาคารประชมุทัว่โลก ท่านสามารถ 
รับชมหรือฟังการประชุมใหญ่ถ่ายทอดสดในหลายภาษาที ่LDS.org  และในบางภาษาที ่BYUtv แพลตฟอร์ม Mormon 
Channel และช่อง YouTube การประชุมใหญ่สามัญแอลดีเอส หน่วยเก็บถาวรของคำาปราศรัยจะอยู่ที่ LDS.org และ 
Gospel Library app

ชุมนุมกับครอบครัว  
มิตรสหาย และเพื่อนบ้าน
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