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“เจำ้รู้ควำมหมำยของตน้ไมท่ี้บิดำเจำ้เห็นไหม?

“และขำ้พเจำ้ตอบท่ำน, มีควำมวำ่: ขำ้พเจำ้รู้แลว้, คือควำมรักของ

พระผูเ้ป็นเจำ้, ซ่ึงแผข่ยำยออกมำสู่ใจลกูหลำนมนุษย;์ ดงันั้น,  

จึงเป็นท่ีพึงปรำรถนำท่ีสุดเหนือส่ิงทั้งปวง.”

น
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นวคดสา รบัการสงัสรรคใ์นครอบครวั
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ครอบครวั ความช่วยเหลือเรือ่งบทเรยีนวนัอาทิตย์ และเน้ือหาที่ท่านสามารถแบ่ง¡น
กับเพื่อนๆ และครอบครวัได้

ว นเ
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
า เ ่อ  12, 44, 64, 68
า เต ยีม  56
า แต าน  7, 36
า า าน  44, 56
า  13, 66, 68, 80
า า ม ี  10, 14, 54
า ดออน อน  28, 54, 74
า อน, 32
อ  7, 22, 36, 41, 44, 

66, 79
ามยา า า  4, 10, 12, 

28, 54

าม  10, 36
าม  28, 54
ามอด น  12, 36

านเผยแผ า นา  13, 40, 41, 
42, 65, 68, 70
าน า  13, 22, 28, 
44, 54

นม า  62, 66
แ อยา  62, 68, 80

ยาน  40, 43, 70
ต อ  22

ี ต  22, 44, 64
ม ี  10, 14, 18, 72
ม ี มอ มอน  14, 18, 43, 

44, 60, 70, 72, 74, 75, 76
าแ า  68
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ฉบับน้ีมีบทความและกิจกรรมทีส่ามารถนําไปใช้กับการสังสรรค์ ในครอบครวัได ้ 
ตอ่ไปน้ีคอืตวัอย่างสองเรือ่ง

าน ว ว หน้า 22: 
เอ็ลเดอรค์กุเชือ้เชิญให้เราทํางาน
ประวตัคิรอบครวัโดยจัด “งานชุมนุม
ประวตัคิรอบครวั” สําหรบัการสังสรรค์
ในครอบครวัของท่าน ท่านอาจจะใช้ 
FamilySearch. org บันทึกข้อมูล เรือ่งราว 
และภาพถ่ายของครอบครวัท่าน เอ็ล-
เดอรค์กุสัญญาวา่ “ถ้าท่านมองเลยขีด
จํากัดของเวลาและความเป็นมรรตยั 
และช่วยคนที่ ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้ท่านจะมีความสนิทสนมและ
ปีตมิากขึน้ในครอบครวัท่าน ท่านจะได้
รบัความคุม้ครองจากเบือ้งบนที่มี ให้แก่
ผู้ซ่ือสัตย์ ในการรบัใช้พระองค”์

า า ยาน หน้า 70: 
เมื่อซาบรนิาทราบวา่ประจักษ์พยานของ
เธอเป็นสมบัตลิํา้คา่ เธอตอ้งการแบ่งให้
ทุกคน ท่านอาจจะช่วยให้ครอบครวัรบัรู ้
ถึง “สมบัตลิํา้คา่ของประจักษ์พยาน” 
ของตนโดยสนทนาวา่เหตใุดพวกเขาจึง
รกัพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์พระ
กิตตคิณุทําให้พวกเขารูสึ้กอย่างไร หรอื
จะประยุกต์ ใช้กับชีวติประจําวนัอย่างไร 
ท่านอาจจะให้แตล่ะคนบันทึกคาํตอบ
ของคาํถามน้ีโดยจดไวห้รอืใช้เครือ่ง
บันทึกเสียง ท่านอาจจะให้แตล่ะคน
เลือกคนหน่ึงที่พวกเขาจะแบ่งสมบัติ
ลํา้คา่ของประจักษ์พยานให้ ในสัปดาห์น้ี
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ไ 
ม่นานมาน้ีข้าพเจ้ากับแฮรเ์รยีตภรรยาอยู่ที่สนามบิน
แห่งหน่ึงกําลังมองเครือ่งบินลํามหึมาทัง้หลายลงจอด 
วนัน้ันลมแรง และลมกระโชกแรงพัดปะทะเครือ่งบิน

ที่กําลังเข้ามาลงจอด ทําให้เครือ่งบินเปลี่ยนทิศฉับพลัน
และส่ันน่ากลัวระหวา่งน้ัน

ขณะที่เราเฝ้าดกูารขับเคีย่วครัง้น้ีระหวา่งธรรมชาตกิับ
เครือ่งยนต ์ความคดิข้าพเจ้านึกถึงการฝึกบินของตนเอง
ตลอดจนหลักการที่ ไดเ้รยีนรู—้และตอ่มาไดส้อนนักบิน
คนอื่นๆ ในการฝึกบิน

“อย่าฝืนการควบคมุในช่วงอากาศแปรปรวน” ข้าพเจ้า
เคยบอกพวกเขา “ ใจเย็นๆ อย่าผลีผลาม อย่าละสายตา
จากเส้นกลางรนัเวย์ ถ้าคณุเบนออกนอกเส้นทางที่
ตอ้งการจอด จงแก้ ไขทันทีแตด่ว้ยความระมัดระวงั จง
วางใจศักยภาพเครือ่งบินของคณุ บินตอ่ไปจนอากาศหยุด
แปรปรวน”

นักบินที่มีประสบการณ์เข้าใจวา่พวกเขาไม่สามารถ
ควบคมุส่ิงที่เกิดขึน้รอบตวัไดเ้สมอไป พวกเขาไม่สามารถ
ทําให้อากาศหยุดแปรปรวนได ้พวกเขาไม่สามารถทําให้ฝน
หรอืหิมะหายไปได ้พวกเขาไม่สามารถทําให้ลมหยุดพัด
หรอืเปลี่ยนทิศทางได้

แตพ่วกเขาเข้าใจเช่นกันวา่ไม่ควรกลัวอากาศแปรปรวน
หรอืลมแรง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากลัวจนทําอะไรไม่ถูก วธิี
ลงจอดอย่างปลอดภัยเมื่อสภาวการณ์ ไม่เป็นไปอย่างที่คาด
คดิคอือยู่บนเส้นทางที่ถูกตอ้งและแล่นไปตามทางน้ันให้ดี
ที่สุดเท่าที่จะทําได้

ขณะข้าพเจ้ามองดเูครือ่งบินลําแล้วลําเล่าเข้ามาใกล้
และนึกถึงหลักการที่เรยีนรูจ้ากการเป็นนักบินมาหลายปี 
ข้าพเจ้าสงสัยวา่ไม่มีบทเรยีนในน้ีสําหรบัชีวติประจําวนัของ
เราหรอกหรอื

เราไม่สามารถควบคมุพายุที่ชีวติวางไว้ ในเส้นทางของ
เราไดเ้สมอไป บางครัง้ส่ิงตา่งๆ ไม่เป็นไปอย่างที่เราตอ้งการ 
เราอาจรูสึ้กหวัน่ไหวและส่ันกลัวเมื่อเกิดความแปรปรวน
ของความสิน้หวงั ความสงสัย ความกลัว ความเศรา้ หรอื
ความเครยีด

ในช่วงเวลาน้ัน เราอาจถูกชักนําให้ทําทุกอย่างที่ ไม่ถูก
ตอ้งและทําให้ความกังวลใจของเรากลายเป็นศนูย์รวม
ความคดิของเรา การล่อลวงคอืการจดจ่อกับการทดลอง
ที่เราเผชิญอยู่แทนที่จะจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอดและ
ประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับความจรงิ

แตน่ั่นไม่ ใช่วธิีที่ดทีี่สุดในการหาหนทางจัดการกับ
¡ญหาท้าทายในชีวติเรา

เฉกเช่นนักบินที่มีประสบการณ์ ไม่จดจ่อกับพายุแต่
จดจ่อตรงกลางรนัเวย์และตรงจุดที่เครือ่งลงแตะพืน้อย่าง
ถูกตอ้ง เราเองก็ควรจดจ่อกับศนูย์รวมศรทัธาของเรา—
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระกิตตคิณุของพระองค ์และ
แผนของพระบิดาบนสวรรค—์และเป้าหมายสูงสุดของเรา
—การกลับไปถึงจุดหมายบนสวรรคข์องเราอย่างปลอดภัย 
เราควรวางใจพระผู้เป็นเจ้าและทําให้การอยู่บนเส้นทาง
ของการเป็นสานุศิษย์เป็นจุดศนูย์รวมความพยายามของ
เรา เราควรทําให้ดวงตา จิตใจ และความคดิของเราจดจ่อ

าน เ เ

ท่ี รก าท่ีสองใน ่ าย

ระ านสงสุด

ลงจอดอย่าง
ปลอดภัย  

ใน ่วงอำกำ แปรปรวน
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า น า าว า น

ระ านอุคทด์อร์ นะนาใ เ้รา วางใ พระ เ้ นเ า้ ะทาใ ก้ารอยบ่นเสน้ทาง

ของการเ นสานุ ยเ์ น ุด นยร์วมความพยายามของเรา  ท่านอา ะ ามคน

ท่ีท่านสอนวา่พวกเขา ด อ่ กบั ุด มายสุดทา้ยบนสวรรค์ ะ ี ตของการเดนตาม

เสน้ทางของสานุ ย์  ในเว าท่ีพวกเขาเ ความทา้ทายอยา่งไร ท่านอา เ ื้ อเ

ใ พ้วกเขานก งว ีท่ีพวกเขา ะสามาร ด อ่กบั ระ กั ์พยานของตนเอง ะกบัพระ

ครสตใ์น ว่งท่ียาก ะตดัสนใ ร่วมกบัการสวดออ้นวอนเพ่ือ าว ีนา นวคดเ ่าน้ี

น่ง นวคด รือมากกวา่น้ันไ ใ ใ้น ีวตพวกเขา

กับการดาํเนินชีวติตามวถิีที่เรารูว้า่เรา
ควรดาํเนิน

การแสดงศรทัธาและความวางใจ
ในพระบิดาบนสวรรค์ โดยรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองคอ์ย่างเบิกบานใจ
จะนําความสุขและความรุง่เรอืงมาให้
เรา ถ้าเราอยู่บนเส้นทาง เราจะผ่าน
พ้นความแปรปรวนทัง้หลาย—ไม่วา่

จะรนุแรงเพียงใดก็ตาม—และกลับไป
บ้านบนสวรรคข์องเราอย่างปลอดภัย

ไม่วา่ท้องฟ้ารอบๆ เราจะปลอด
โปรง่หรอืเต็มไปดว้ยเมฆทะมึน ใน
ฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์เรา
แสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
และความชอบธรรมของพระองคก์่อน 
โดยรูว้า่ถ้าทําเช่นน้ัน ในท่ีสุดแล้ว

พระองคจ์ะทรงจัดเตรยีมทุกอย่างที่
เราตอ้งการไว้ ให้เรา (ด ูมัทธิว 6:33)

น่ีเป็นบทเรยีนสําคญัของชีวติ!
ยิ่งเราหมกมุ่นกับความยากลําบาก 

ความกระเสือกกระสน ความสงสัย 
และความกลัวของเรา สถานการณ์
ตา่งๆ จะยิ่งยาก แตย่ิ่งเราจดจ่อกับจุด
หมายสุดท้ายบนสวรรคแ์ละปีตขิอง
การเดนิตามเส้นทางของสานุศิษย์—
รกัพระผู้เป็นเจ้า รบัใช้เพื่อนบ้านของ
เรา—เราจะยิ่งหาหนทางจัดการกับ
ช่วงเวลาของความกังวลใจและความ
¡่นป่วนไดสํ้าเรจ็มากขึน้

เพ่ือนรกัทัง้หลาย ไม่วา่ลมของการ
ดาํรงอยู่ ในมรรตยัของเราคาํรามรอบ
ตวัเรารนุแรงเพียงใด พระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตจ์ะมอบเส้นทางที่
ดทีี่สุดให้เสมอเพื่อเราจะลงจอดอย่าง
ปลอดภัยในอาณาจักรของพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา ◼ภ
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า าน า ยาน น
ดย เ นนเ อร ์วเีวอร์

เ ม่ือดฉนัอายุ  ี  เพ่ือนคน น่งมาท่ีบา้นเราพรอ้มกบั ส้อน

าสนา ภายใน น่งเดือนของการสนทนาครั้ง รก ดฉนัไดร้บัคา

ตอบ ดัเ นสา รบัคา ามทั้ง มด ดฉนัรส้กวา่พระว า บรสุท

ทรงเ นพยาน งความ รงของขา่วสารเก่ียวกบัการ ื้ น  ดฉนัไม่

เคยรส้ก บบน้ีมากอ่น ะรว้า่ทั้ง มดน้ันเ นความ รง

ต่ดฉนัเ อการ เส ะการต่อตา้นมากกวา่ ต่กอ่น  

ดฉนัรส้ก ดดเด่ียว เ น่ือย น่าย ะสบัสน า้ดฉนักา งัทาส่ง ก

ตอ้ง ทาไม งพบเ อความทุกขย์ากมากขนาดน้ี ดฉนัไมเ่ขา้ใ วา่

ทาไมการทด อง งเ นไ เพ่ือความดีของดฉนั ส้อน าสนาสอน

ดฉนัใ อ้ดอา าร ะสวดออ้นวอน มร้ะ วา่งอยท่ี่ รงเรียน  

เม่ือรบัส านการ ไ์มไ่ ว ดฉนั งระบายความในใ ต่อพระองค์ ะ

เยาวชน

เ

รส้ก งการ อบ ยน ากพระว า  

ทนัที

สั ดา ท่ี์ดฉนับพัต มาเตมไ ดว้ยการทด อง เ า้นายขว่า่ ะ

ไ ่ออก า้ดฉนัไมย่กเ กบพัต มา ว้มาทางาน ทนคน น่ง ดฉนั

งเอยใน รงพยาบา ดว้ยน่วในไต ะพอ่ มข่อใ ด้ฉนัออก ากบา้น 

เน่ือง ากเร่ืองราวมากมาย นดฉนัไมส่ามาร ควบคุมได ้ส่งเดียวท่ี

ดฉนัทาไดคื้อ นัไ พ่งพระเ า้

การทด องเ ่าน้ันทุกอยา่ง ได ้ก ายเ น ระ ย น์ของดฉนั 

ว่ยใ ด้ฉนัเรียนรเ้ก่ียวกบั กัคาสอนของพระกตตคุ  ่งใ ้

ราก านสา รบั ระ กั ์พยานของดฉนั

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา

นา า

เ า าน

เ ม่ือเราทาตาม บบอยา่งของพระเย

ครสต ์กเ มือนเรากา งัเดนตาม

ทางตรงท่ีพาไ าพระองค์  เรา ะ

อดภยั ะมีความสุข เ มือนเคร่ือง

บนท่ี ง อดอยา่ง อดภยับนรนัเวย ์

งนาทางเคร่ืองบน ่ าเขาวงกตก บั

เขา้ส่รนัเวย์
ส่ว

น
น่

ง
าก
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การ ต่งงานไดร้บั ต่ง
ตั้ง ากพระ เ้ นเ า้

 าสดาพยากรณ์ อัครสาวก และ
ผู้นํายังคง “ประกาศดว้ยความ

เคารพวา่การแตง่งานระหวา่งชายและ
หญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า
และวา่ครอบครวัเป็นศนูย์กลางตอ่
แผนของพระผู้สรา้ง” 1

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟ-
เฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
กล่าวดงัน้ี “ครอบครวัที่สรา้งบน
การแตง่งานของชายกับหญิงเป็น
สภาพแวดล้อมที่ดทีี่สุดสําหรบัความ
ก้าวหน้าในแผนของพระผู้เป็นเจ้า . . .

“. . . ไม่วา่เราหรอืมนุษย์มรรตยัคน
ใดก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนระเบียบ
แห่งสวรรคข์องการแตง่งานน้ีได”้ 2

บอนนี แอล. ออสคารสั์น ประธาน
เยาวชนหญิงสามัญกล่าววา่ “ทุกคน
ไม่วา่สถานภาพการแตง่งานจะเป็น
อย่างไรหรอืมีลูกกี่คนสามารถเป็นผู้
ปกป้องแผนของพระเจ้าที่อธิบายไว้
ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับครอบครวัได ้ถ้า
น่ีคอืแผนของพระเจ้า ก็ควรเป็นแผน
ของเราดว้ย! 3

เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นกล่าว
ตอ่ไปวา่ “บางคนไม่ไดร้บัพรของการ

แตง่งานดว้ยเหตผุลบางอย่าง อาทิ 
ไม่มีคนที่คูค่วร เสน่หาเพศเดยีวกัน มี
ความบกพรอ่งทางรา่งกายหรอืจิตใจ 
หรอืเพียงแคก่ลัวความล้มเหลว . . . 
หรอืท่านอาจแตง่งานแล้ว แตก่าร
แตง่งานสิน้สุดลง . . . พวกท่านบาง
คนแตง่งานแล้วแต่ไม่สามารถมีบุตร
ได ้. . .

“กระน้ันก็ตาม . . . ทุกคนสามารถ
เอือ้ประโยชน์ตอ่การเผยแผนแห่ง
สวรรค์ ในคนแตล่ะรุน่” 4

พระคัมภีรเ์พ่ิมเติม
ปฐมกาล 2:18–24; 1 โครนิธ ์11:11; 
หลกัคาํสอนและพนัธสัญญา 49:15–17

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่ง�นอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” เพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพรแก่
คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety. lds. org

เรือ่งจรงิ
บราเดอร์ รรี์ย ์เอม  กบสนั 

อดีตท่ี รก าท่ี น่งใน ่ าย ระ าน

เยาว น ายสามั าไดเ้ม่ือเ อร์ ีย ์

่ง ั ุบนัเ นภรรยาท่าน ก ่าววา่

ฉนัรกัคุ เพราะรว้า่คุ รกั

พระเ า้มากกวา่คุ รกัฉนั    

คาตอบน้ันมีความ มายต่อ

ขา้พเ า้มาก   

   ะ  ขา้พเ า้ตอ้งการใ เ้ อ

รส้กเสมอวา่ขา้พเ า้รกัพระเ า้เ นือ

ส่งอ่ืนใด  

เอ เดอรเ์ดวด เอ  เบดนาร ์ ง่

ควรมัอคัรสาวกสบสองสอนดงัน้ี 

พระเ า้พระเย ครสตท์รงเ น นย์

รวมสมัพนั ภาพของการ ต่งงาน

ในดา้นพนั สั า    ขอใ ้

สงัเกต  ว ีท่ีพระ ้ ว่ยใ ร้อดทรง

วางพระองคต์รงยอดสามเ ี่ยมร

น้ี ดย งอยท่ี่มุม านดา้น น่ง ะ

ายอยท่ี่มุม านอีกดา้น น่ง ตอน

น้ีขอใ พ้ าร าวา่เกดอะไรข้นใน

สมัพนั ภาพระ วา่ง ายกบั งเม่ือ

พวกเขา ต่ ะคน มา าพระครสต์  

ะพยายาม ดีพรอ้มในพระองค์  

ม รไน  เน่ือง าก ะ ดย

่านพระ ไ้ ่ าย ะ งเขา้ใก ก้นั

มากข้น  

า ว
า เ า

พิจารณาสิง่น้ี
ฉันพยายามมุ่งมั่น “มาหาพระครสิต”์  
ดว้ยตนเองไดอ้ย่างไร

าวเยย น

า
 1. “ครอบครวั: “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165.
 2. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตผุลทีแ่ตง่งาน 

เหตผุลทีมี่ครอบครวั,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 52.
 3. บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผูป้กป้องถอ้ยแถลง 

ครอบครวั,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 15.
 4. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตผุลที่

แตง่งาน เหตผุลที่มีครอบครวั,” 52.
 5. แลรร์ยี์ เอ็ม. กิบสัน, “Fulfilling Our Eternal 

Destiny,” Ensign, Feb. 2015, 21–22.
 6. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “Marriage Is Essential to 

His Eternal Plan,” Liahona, June 2006, 54.
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สมุดบนัทกการ ระ ุมใ ่เดือนตุ าคม 
“ส่ิ“ส่ิ“สงใดที“สงใดที“ส่ิงใดทีิ่“ส่ิ“สงใดที“ส่ิ“ส ่

สมุดบนัทกการ ระ ุมใ ่เดือนตุ าคม
่

สมุดบนัทกการ ระ ุมใ ่เดือนตุ าคม
เราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . . ไม่วา่โดยเสี. ไม่วา่โดยเสี. ไม่วา่โดยเสยงของเราเอง หรอืโดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสยงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, 

ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“การให้เกียรตวินัสะบาโตเป็นรปูแบบ
หน่ึงของความชอบธรรมซ่ึงจะเป็น
พรและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวั เช่ือมโยงเรากับพระผู้สรา้ง 
และเพิ่มความสุข วนัสะบาโตจะช่วย
แยกเราจากส่ิงไม่สําคญั ไม่เหมาะสม 
หรอืผิดศีลธรรม ช่วยให้เราอยู่ ในโลก 
แต่ไม่เป็นของโลก . . . การรกัษาวนั

สะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์อย่างแท้จรงิน้ัน
เป็นที่หลบภัยจากมรสุมของชีวติน้ี อีก
ทัง้เป็นเครือ่งหมายของความภักดตีอ่
พระบิดาในสวรรค”์
เ เ เ วน น ว าว

เ ย เ ย ย า ว

ว า วายา า า เ ีย นา

ย

า า า ยา

า นเ น

ขณะทบทวนการประชมุใหญส่ามญัเดอืนตลุาคม 2015 ท่านสามารถใชห้นา้เหลา่
น้ี (และสมดุบนัทึกการประชมุใหญใ่นฉบบัตอ่ ๆ ไป) ชว่ยท่านศึกษาและประยกุต์
ใชค้ �าสอนลา่สดุของศาสดาพยากรณแ์ละอคัรสาวกท่ีมีชีวติอย ูต่ลอดจนผูน้�า
ศาสนจกัรท่านอ่ืน ๆ

พระองคท์รง ื่น ม
การรบัใ ข้องท่าน
“ ไม่วา่ท่านจะมีการเรยีกใด . . . บาง
ครัง้ท่านอาจรูสึ้กวา่พระบิดาบน
สวรรค์ ไม่ไดท้รงรบัรูเ้กี่ยวกับท่าน 
ท่านสามารถสวดอ้อนวอนเพื่อให้
รูพ้ระประสงคข์องพระองค ์และ
ดว้ยความปรารถนาอย่างจรงิใจที่จะ
ทํา ส่ิงใดก็ตาม ที่พระองคท์รงขอให้
ท่านทํา ท่านจะไดร้บัคาํตอบ

“พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วย
ให้ท่านรูสึ้กวา่พระองคท์รงรูจ้ัก
ท่าน พระองคท์รงช่ืนชมการรบัใช้
ของท่านและท่านเป็นผู้มีคา่ควร
แก่พระดาํรสัช่ืนชมจากพระเจ้า
ที่ท่านตอ้งการไดย้ินอย่างยิ่งวา่ 
‘ดแีล้ว เจ้าเป็นบ่าวที่ดแีละซ่ือสัตย์ 
เจ้าซ่ือสัตย์ ในของเล็กน้อย เราจะ
ตัง้เจ้าให้ดแูลของจํานวนมาก เจ้า
จงรว่มยินดกีับนายของเจ้าเถิด’” 
[มัทธิว 25:23]

านเ น ย าย า น น าย

าน าน ย น าน า า

เ ีย นา ย

การใ เ้กียรตวนัสะบา ต
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า า า ยา

สา รบัสมา ก นุ่มสาว สด
วา าย

เขา้ไ อ่าน ด รือ ังคา รา รยัการ ระ ุมใ ่สามั ไดท่ี้ conference. lds. org

เ เ า า า ช
อะไร ะเรียกความสนใ เราไดดี้ไ กวา่เร่ืองเ า่ดีๆ ต่อไ น้ีเ นเร่ืองเ า่สองเร่ือง าก ายๆ  
เร่ืองท่ี บ่ง ันในการ ระ ุมใ ่

  ค อ้ีกบัท่ีนัง่ของเ อในร สอนอะไรเราเก่ียวกบัความรกั ะการรกั าพระบั ตั 
ด ค ร  เอม  สตีเ นส์  า้พวกท่านรกัเรา ท่านก ะ ระพ ตตามบั ตัของเรา  

  ในว ีใดบา้งท่ีเรา ะ ว่ย กๆ ของเราใ เ้ขา้ใ พระกตตคุ เ มือนคุ พอ่ของพา บ  
ด บรด ีย ์ดี  อสเตอร์  ไมเ่ นการเรวเกนไ ะไมส่ายเกนไ  

า าน เ า

พ่ีนอ้งทั้ง าย าตานมีอท พ

เ มือนคอร อรใ์นสมยัของเรา    

เคร่ืองมือของเขามีอะไรบา้ง นยายรกั

ยวนใ  ะครน้าเน่าทางทีว ี งท่ี

ต่งงาน ว้กบั นเกา่ตดต่อทางส่ือ

สงัคม ะส่ือ ามก    เรา ะเ ่น

กบั กดอกไ ของ าตาน ดยไม่ ก

เ าไมไ่ด ้   

เม่ือเรามีส่วนในการด อ่าน  

รือ ระสบส่งใดท่ีตา่กวา่มาตร าน

ของพระบดาบนสวรรค ์นัน่ทาใ ้

เราอ่อน อ ไมว่า่เราอายุเท่าไร า้

ส่งท่ีเราด อ่าน ัง รือเ ือกทา ไม่

สอดค อ้งกบัมาตร านของพระเ า้

ใน เพื่อความเขม้แขง็ของเยาวชน  

ใ ้ ด ฉีกท้ง ยนท้ง ะ ด ระต

น า เ า น าย าน

า เ า า า ว า

ว เ า เ ีย นา ย

“จงเสรมิสรา้งความเขม้แข็งดว้ยการชดใช้ของพระ
เยซคูรสิต,์” 63.

•  “จงอดทน รอคอยพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
พระเจ้าทรงทราบความปรารถนาของท่านและทรง
รกัท่านเพราะความซ่ือสัตย์ภักดทีี่ท่านมีตอ่พระองค ์
พระองคท์รงมีแผนสําหรบัท่าน ไม่วา่จะเป็นในชีวติ
น้ีหรอืชีวติหลังจากน้ี จง¾งพระวญิญาณ . . . ในชีวติ
น้ีหรอืชีวติหน้า คาํสัญญาของพระองคจ์ะเกิดสัม-
ฤทธิผล” —เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “เผชิญความ
ท้าทายของโลกทุกวนัน้ี,” 46.

ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงที่ผู้พูดสามท่านพูดเกี่ยวกับการเป็นโสด 
•  “ตอนน้ีเป็น ส่วนหน่ึง ของนิรนัดร ความสุขไม่ไดแ้ค่

เริม่ตน้หลงัจากเราตาย! ศรทัธาและความหวงัจะเปิดตา
เปิดใจเราเพือ่รบัความสุขทีอ่ยูเ่บือ้งหน้าเรา” —ประธาน
ดเีทอร ์เอฟ. อคุทด์อรฟ์, “ฤดรูอ้นกับคณุยายโรส,” 19.

•  “ความทกุข์ทีเ่จ็บปวดอีกอยา่งหน่ึงคอืสภาวะการเป็น
โสด ผูที้ท่นทกุขก์บัสภาวการณ์น้ีควรจาํไวว้า่พระผูช่้วย
ใหร้อดของเราทรงประสบความเจ็บปวดแบบน้ีมาแลว้
เหมอืนกนั และโดยการชดใช้ พระองคป์ระทานกาํลงั
ใหเ้ราแบกรบัไว้ ได”้ —เอ็ลเดอรด์ลัลนิ เอช. โอค๊ส์,  
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เ เมื่อดฉัินพบตนเองอยู่ ในดนิแดน 
ที่ ไมคุ่น้เคย กําลงัเผชิญการหยา่รา้ง

ที่ดฉัินไม่ตอ้งการ ดฉัินประสบความ
เจ็บปวดและการไม่ยอมรบัที่ดฉัิน
ไม่เคยรูสึ้กมาก่อน ดฉัินอายุส่ีสิบ
กวา่ เลีย้งลูกวยัรุน่ตามลําพัง ทํางาน
เต็มเวลา และจ่ายคา่ผ่อนบ้าน ดฉัิน
หนักใจ เหน่ือยหน่าย และกังวล แต่
ส่วนใหญ่เต็มไปดว้ยความเจ็บปวด
แบบไม่น่าเช่ือที่สุดเท่าที่เคยรูสึ้ก

เพราะรากฐานพระกิตตคิณุและ
ความปรารถนาจะดาํเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรม ดฉัินจึงรูว้า่ตอ้งให้อภัยอดตี
สามี ดฉัินรูว้า่สําคญัที่ตอ้งไม่วพิากษ์
วจิารณ์สามีตอ่หน้าลูกๆ แตด่ฉัินจะ
ผ่านพ้นความรูสึ้กไม่ยอมรบัที่ทําให้
ดฉัินอยากรอ้งไห้ออกมาดว้ยความเจ็บ
ปวดรวดรา้วไดอ้ย่างไร

ในความปวดรา้วใจวนัแล้ววนั
เล่า ดฉัินหันไปพึ่งพระคมัภีรข์ณะ
แสวงหาการนําทางจากพระวญิญาณ 
ดฉัินคน้ควา้อย่างขะมักเขม้นทัง้กลาง
วนัและกลางคนื ดฉัินตอ้งรู้ ให้ ไดว้า่
ดฉัินจะทําอะไรไดบ้้างตรงทางแยกที่

พระองคท์รงเอาชนะลงในสมุดจด
ระหวา่งน้ันดฉัินรบัรูว้า่ความเจ็บ

ปวดของพระองคห์นักหนาสาหัสยิ่ง
กวา่ของดฉัิน ทวา่พระองคท์รงให้อภัย
คนที่ทํารา้ยพระองค ์พระองคท์รง
เป็นแบบอย่างที่เพียบพรอ้ม สมุดจด
ที่เต็มไปดว้ยบทเรยีนจากพระชนม์
ชีพของพระเจ้าเล่มน้ันกลายเป็น
ขุมพลังสําหรบัดฉัิน เป็นเชือกชูชีพ
ของดฉัิน ขณะทําตามแบบอย่างของ
พระองค ์ดฉัินตัง้ใจวา่จะอดทนตอ่
การทดลองให้ดทีี่สุด ดฉัินเต็มใจเดนิ
หน้า¾นฝ่าความเจ็บปวด

เ า

ใหอ้ ยัอดีตสำมี
วนนา

ไม่คุน้เคยน้ีของชีวติเพื่อทําตามแบบ
อย่างพระผู้ช่วยให้รอด เพื่อเอาใจใส่
การเรยีกให้ตดิตามพระองค์

ขณะศึกษาพระคมัภีร ์ดฉัินจด
คณุลักษณะแตล่ะข้อของพระเยซู
ครสิตท์ี่ดฉัินปรารถนาจะพัฒนาใน
ชีวติตนเอง ดฉัินบันทึกคาํสอนจาก
เรือ่งราวและอุปมาที่พระองคท์รงแบ่ง
¡นระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะ
ทรงเป็นมรรตยั ดฉัินจดส่ิงที่ตรงใจ
ดฉัินเกี่ยวกับการให้อภัย ดฉัินหมั่น
ใช้ปากกาเขียนความทุกข์ยากและการ
ทดลองที่พระเจ้าทรงเผชิญและวธิีที่

า ย น

ว า ของการใ อ้ภยั ะเ ตคตของความรกั ะความ

เ นอกเ นใ ท่ีเรามีต่อคนท่ีอา ทา ดต่อเราคือ กน่ของ

พระกตตคุ ของพระเย ครสต ์เรา ต่ ะคนตอ้งมีว า

ดงัก ่าว คนทั้ง กตอ้งมีว า ดงัก ่าว พระเ า้ทรง

สอนเร่ืองน้ี พระองคท์รงเ น บบอยา่งท่ีไมมี่ใครเคยเ น

บบอยา่งในเร่ืองน้ี
าน น ย "Of You It Is Required to 

Forgive, Ensign, June

การศึกษาแบบอยา่งความรกัและการใหอ้ภยัของพระครสิตช์ว่ยดฉินั

เอาชนะความเจบ็ปวดที่ร ูสึ้กหลงัการหยา่รา้ง
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น่ันไดผ้ล! ไม่กี่ปีตอ่มา ตอนน้ีดฉัินมีความ
สัมพันธ์ที่ดกีับอดตีสามี ถึงแม้เขาแตง่งานใหม่
แล้ว แตค่วามสัมพันธ์ของเราในฐานะพ่อแม่
ของลูกถือวา่น่าพอใจและไม่มีความเจ็บปวด 
โดยทําตามแบบอย่างของพระครสิตด์ว้ยการไม่
วพิากษ์วจิารณ์เขา ดฉัินจึงเอาชนะความรูสึ้ก
ดา้นลบของความเจ็บปวดและการไม่ยอมรบั 
ดฉัินรกัเป็น!

ช่างเป็นบทเรยีนอันลํา้คา่ที่ดฉัินไดเ้รยีนรู้
ระหวา่งการทดลองอันแสนสาหัสครัง้น้ี ดฉัิน
สํานึกคณุตอ่แบบอย่างที่เพียบพรอ้มของ
พระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงเป็นศิลาและ
รากฐานของดฉัิน ดฉัินไม่รูสึ้กโดดเดีย่ว ดฉัิน
มีความรกัของพระองค ์การชดใช้ของพระองค ์
แบบอย่างที่เพียบพรอ้มของพระองค ์ตลอดจน
ความรกัและพรของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
เป็นที่รกั ◼

า า ชวยเ า นชว า ยา

พระคมัภีรส์ามาร อบ ตว า ท่ีรอ้นรุ่ม ใ ส้นัตสุข ความ

วงั ะ ื้ นความเ ื่อมัน่ในความสามาร ของตนเองท่ี ะเอา นะ

การทา้ทายใน ีวต พระคมัภีรมี์พ งั รงก า้ในการเยยีวยา ั า

ทางอารม เ์ม่ือมี รทั าในพระ ้ ว่ยใ ร้อด  ร ารด์ ี  สกอตต์  

พ งั ง่พระคมัภีร์  เลยีโฮนา, พ ย   

พ าร าทาส่งท่ีสตรีท่านน้ีทาเพ่ือ ัน ่ าการทด องของเ อ 

ก าพระคมัภีรเ์พ่ือมอง าคุ กั ะของพระ ้ ว่ยใ ร้อด ะ

้ ื่อสตัยค์นอ่ืนๆ บบอยา่งของท่านเ ่าน้ันสามาร ว่ยท่าน ก้

ั าทา้ทาย รือขอ้กงัขาของท่าน า้ท่านร้ วัขอ้ท่ีตอ้งการ ก า

ตวัอยา่งเ น่ อดทน  ใ อ้ภยั  รือ ความอดทน คมื่อพระ

คมัภีร ์สามาร เสนอ นะพระคมัภีร์ ายขอ้ใ เ้ร่ม ก า
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วันที่ 23 มิถุนายน ปี 2009 ชาว
ฟิลิปปินส์ประสบพายุไตฝุ่้น บ่าย

วนัน้ัน มีคาํเตอืนวา่จะเกิดพายุรนุแรง
ในแถบที่เราอยู่ ตลอดเวลาที่เหลือของ
วนัน้ันจนถึงกลางคนื เราไดย้ินเสียง
บางอย่างกระทบหลังคาดงัมาก เมื่อ
ลูกชายถามวา่เสียงอะไร ดฉัินบอกเขา
วา่ตน้กระท้อนของเรากําลังถูกลมพัด

ดฉัินเสียดายที่ ไม่ ไดเ้ก็บลูก
กระท้อนหวานเมื่อวนัก่อนตามที่ ได้
วางแผนไว ้แตค่ณุแม่บอกดฉัินวา่ผล
ยังไม่สุกให้ปล่อยไวก้่อน

ตอนตหีา้ ดฉัินออกไปนอกบา้นเพือ่
ดตูน้กระทอ้น เกรงวา่จะเห็นผลกระ-
ทอ้นทัง้ตน้รว่งหลน่อยูบ่นพืน้ ดฉัิน
มองเห็นตน้ไม้ ไมชั่ด—เพราะขา้งนอก
ยงัมดือยู—่แตด่ฉัินเห็นผลเล็กๆ ส่ี
ผลกระจายอยูบ่รเิวณสวนหลงับา้น

หน่ึงช่ัวโมงตอ่มาดฉัินออกไป
สํารวจตน้ไม้อีกครัง้ ดฉัินดี ใจมากที่
เห็นผลใหญ่สีเหลืองแกมเขียวหลาย
ลูกยังตดิอยู่กับกิ่ง ขณะเก็บลูกที่
หล่น ดฉัินสังเกตเห็นสองลูกเป็น
รอยชํา้สีน้ําตาลตรงก้นลูก รอยดาํๆ 
ทําให้อีกลูกกระดาํกระดา่ง และลูก
สุดท้ายเป็นปุ่มๆ ผิดรปูผิดรา่ง

ดฉัินคดิวา่ผลที่ ใหญ่กวา่และ
หนักกวา่หล่นลงมาแล้ว ผลเหล่า
น้ันใหญ่เป็นสองเท่าของผลที่

ดฉัินเก็บ แตผ่ลใหญ่พวกน้ันยังตดิ
แน่นอยู่บนตน้

ขณะนึกถึงประสบการณ์ดงักล่าว 
ดฉัินสรปุวา่เราเหมือนกันมากกับผล 
กระทอ้นสองแบบน้ี—ผลทีห่ลน่กบัผล 
ที่ยังอยู่บนตน้ เราหล่นไดเ้ช่นกันเมื่อ
ถูกการทดลองของชีวติพัดกระหน่ํา
ถ้าเราไม่ยึดอยู่กับตน้ไม้แห่งชีวติ พระ
ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตข์องเรา 
(ด ู1 นีไฟ 8:10; 11:8–9, 20–23)

ผลที่หล่นจากตน้กระท้อนอ่อนแอ
เพราะเป็นโรค จึงไม่สามารถตา้นลม
ได ้ผลที่ยังอยู่บนตน้อยู่รอดเพราะ
สมบูรณ์แข็งแรง ถ้าเราไม่รกัษาตวั
เราให้สมบูรณ์แข็งแรงทางวญิญาณ
—เรยีนรูจ้ากพระคมัภีรแ์ละศาสดา

บทเรียนจำกตน้กระทอ้น
ย น าน า

า น

เราเหมือนกนัมากกบัผลกระทอ้นในพายุ

พยากรณ์ที่มีชีวติ รกัษาพระบัญญัต ิ
รบัใช้ผู้อื่น—เราเองอาจจะรว่งหล่น
เมื่อปฏิ¡กษ์ออกแรงตา้นเรา

ทันทีที่ผลอ่อนหยุดดงึเอาความเข้ม
แข็งจากตน้กระท้อน การเตบิโตของ
มันย่อมหยุดชะงัก ทันทีที่เราแยกตวั
เราเองจากพระครสิตผ์ู้ทรงเป็นเถา
องุ่นแท้ ความก้าวหน้าทางวญิญาณ
ของเราหยุดชะงักเช่นกัน (ด ูยอห์น 
15:1; 1 นีไฟ 15:15)

บางครัง้เราตอ้งลู่ตามลมดว้ย การ
ทดลองเป็นส่วนหน่ึงของความเป็น
มรรตยั และวญิญาณที่อ่อนน้อมช่วย
ให้เรายอมรบัพระประสงคข์องพระ
ผู้เป็นเจ้าในยามยาก ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนช่วยให้เรากลับใจจากบาป 
ให้อภัยผู้อื่น และลืมความขุ่นข้อง
หมองใจ

พันธมิตรกับความอ่อนน้อมถ่อม
ตนคอืความอดทน ถ้าเราอดทนใน
การทดลอง ถ้าเรายึดมั่นศรทัธาของ
เรานานอีกนิด คาํตอบที่เราแสวงหา

จะมาถึง ไม่ช้าก็เรว็พระผู้ช่วยให้
รอดจะทรงทําให้พายุสงบ สันตสุิข

และการปลดปล่อยจะมาถึง ถ้าเรายัง
คงเช่ือ¾งและซ่ือสัตย์ ไม่มีส่ิงใดแยก
เราออกจากความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าได ้(ด ูโรม 8:38–39) ◼

ผูเ้ขยีนอาศยัอยู่ในเมอืงแซนโฮเซ ฟิลปิปินส์ ภ
าพ

ระ
กอ

บ
ดย
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ัเ

น
 ก

าร
น์

ส์
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เรำเลือกรับใ ้
ย า น

า ช น า น

สามีดฉินัก�าลงัตอ่สู้กบัมะเรง็ แตเ่รายอมรบัการเรยีกให้รับใช้ใน

พระวหิารแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนีโดยไม่ลงัเล

หมายให้เราทํา พระองคจ์ะทรงเตรยีม
ทางให้เราทําสําเรจ็

วนัที่ 2 มกราคม ปี 1995 เราจาก 
ไปทํางานเผยแผ่ของเรา จู่ๆ ดิฉันก็ 
นึกขึน้ได้วา่ดิฉันกําลังทิง้แม่ ทิง้ลูก 
หลาน งานอาชีพ บ้าน และสวนของ 
ดิฉัน แต่วนัรุง่ขึน้เราน่ังอยู่ ในพระ 
วหิารแฟรงก์เฟิรต์ ที่น่ันคืนเดือนมืด 
กลายเป็นวนัใหม่ที่สดใสสําหรบัเรา 
ความเครยีดของชีวติประจําวนัไปจาก
เราจนหมดสิน้

ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์แห่งน้ีเราพบ
ความรกั ความสวา่ง ความหวงั ปีต ิ
ความวางใจ ความอบอุ่น ความมั่นคง 
ความคุม้ครอง และสันตสุิขที่ฉายออก
มาจากพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขณะ
ที่เรารบัใช้ เราพบผู้คนที่ยอดเยี่ยม
จากหลายประเทศ ถึงแม้พวกเขาพูด
ภาษาตา่งกัน แตภ่าษาของความรกั
ทําให้เราผูกพันกัน การรบัใช้ของเรา
ในพระวหิารทําให้เรามีความสุขมาก

วญิญาณของพระวหิารและพลัง
ของพระผู้เป็นเจ้าคํา้จุนสามีที่รกัของ
ดฉัินนาน 26 เดอืน วนัหน่ึงไม่นาน
หลังจากเราไดร้บัการปลดจากการเรยีก
ที่พระวหิาร แกรฮ์ารด์ไปโรงพยาบาล
เพื่อรบัการรกัษาตามมาตรฐาน คราว
น้ีแพทย์เก็บตวัเขาไวท้ี่น่ัน ไม่กี่เดอืน
ตอ่มาเขากลับบ้านบนสวรรคข์องเขา

เมื่อดฉัินนึกย้อนกลับไป ดฉัินมอง
วา่ตลอดช่วงเวลาของการรบัใช้ ในพระ
วหิารเป็นของขวญัจากสวรรค—์การ
รบัใช้เคยีงข้างสามี ในพระนิเวศน์
ของพระบิดาที่รกัของเราขณะทําตาม
สัญญาของเราวา่จะรบัใช้งานเผยแผ่
ดว้ยกัน ดฉัินสํานึกคณุสุดหัวใจ
สําหรบัประสบการณ์น้ัน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองบาวาเรยี เยอรมนี

เมื่อดฉัินลาออกจากงานเพื่อเตรยีม
รบัใช้ เจ้านายถามวา่ “คณุจะอยู่ตอ่ได้
ไหมถ้าผมขึน้เงินเดอืนให้คณุ”

“ ไม่คะ่ เราตอ้งไป” ดฉัินตอบโดย
บอกเขาวา่เราสัญญากับพระเจ้าไวแ้ล้ว
วา่จะรบัใช้งานเผยแผ่ “เราตัง้ใจจะรบั
ใช้สองปี แตด่ฉัินไม่ทราบวา่สามีจะมี
ชีวติอยู่ถึงตอนน้ันหรอืเปล่า”

เมื่อแกรฮ์ารด์รบัการตรวจประจําไม่
ถึงสองสัปดาห์ตอ่มา แพทย์บอกเขาวา่ 
“อยู่ที่น่ีเถอะ คณุมีความเส่ียงสูงวา่จะ
เสียชีวติ”

อาการของเขาแย่ลง เราใจเสีย
และนึกภาพไม่ออกวา่จะทําการเรยีก
ให้สําเรจ็ไดอ้ย่างไร แตเ่ราเป่ียมดว้ย
ศรทัธา ความหวงั และความเช่ือมั่น 
เราวางทุกอย่างไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า ถ้าพระองคท์รงมีงานมอบ

วันที่ 12 ธันวาคม ปี 1994 เราไดร้บั
โทรศัพท์จากซอลท์เลคซิตี ้เสียง

ที่เป็นมิตรบอกเราวา่ประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน ซ่ึงเวลาน้ันรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด 
ตอ้งการพูดกับเรา

“ประธานพระวหิารแฟรงก์เฟิรต์ 
เยอรมนีตอ้งการเรยีกคณุเป็นที่
ปรกึษาของเขาและเรยีกภรรยาคณุ
เป็นผู้ช่วยของภรรยาเขา” ประธาน
มอนสันบอกแกรฮ์ารด์สามีของดฉัิน 
ตอ่จากน้ันประธานมอนสันแสดง
ความห่วงใยสุขภาพของสามีดฉัิน

แกรฮ์ารด์ตอ่สู้กับมะเรง็เม็ดเลือด
ขาวเรือ้รงัชนิดลิมโฟบลาสตกิมา 11 ปี 
ทัง้ที่มีการท้าทายดงักล่าว แตพ่ระเจ้า
ทรงเรยีกเรา และเราตอบรบัโดยไม่
ลังเล
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ร ะหวา่งการเดนิทางในแดนทุรกันดาร ลี ไฮ 
กับครอบครวัตืน่ขึน้มาในเช้าวนัหน่ึง พวก 
เขาพบ “วตัถุทรงกลมอันเกิดจากงานฝีมือ 

วจิิตรพิศดารลูกหน่ึง” อยู่บนพืน้ดนิ วตัถุดงักล่า 
วมีแกนสองแกน แกนหน่ึงชี ้“ทางที่ [พวกเขา]  
ควรไป” (1 นีไฟ 16:10)

เลียโฮนา หรอืวตัถุทรงกลม มี “อักขระที่เพิ่งเขียน”  
ซ่ึงให้ “ความเข้าใจแก่ [พวกเขา] เกี่ยวกับวถิีทางของ
พระเจ้า” ดว้ย อักขระน้ี “เปลี่ยนไปเป็นครัง้คราว, ตาม
ศรทัธาและความขยันหมั่นเพียรซ่ึง [พวกเขา] ให้แก่มัน” 
(ด ู1 นีไฟ 16:28–29)

ลี ไฮกับครอบครวัมีแผ่นจารกึทองเหลืองแล้ว ซ่ึง
ประกอบดว้ยคาํเขียนและคาํพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์
สมัยพันธสัญญาเดมิหลายท่าน แผ่นจารกึทองเหลือง
และเลียโฮนาประกอบเป็นพระคมัภีรข์องพวกเขา และ
พระเจ้าทรงคาดหวงัให้ผู้คนของลี ไฮศึกษาและเอาใจใส่
ส่ิงเหล่าน้ีอย่างตอ่เน่ือง ถ้าพวกเขาทําเช่นน้ัน พวกเขาจะ
ก้าวหน้าในการเดนิทาง ถ้าไม่ทํา พวกเขาจะถูกถ่วงอยู่ ใน
แดนทุรกันดารและทนทุกข์อยู่กับความหิวโหยและความ
กระหาย

พระเจ้าทรงกําลังสอนอะไรพวกเขา—และพวกเรา—
ผ่านการทํางานของเลียโฮนา

จุดประสงคเ์บือ้งตน้ประการหน่ึงของพระคมัภีรค์อืช่วย
ให้เรารู ้เข้าใจ และเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด (ด ู3 นีไฟ 
27:27) การศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างตอ่เน่ืองช่วยให้ดวงตา 
ความคดิ และจิตใจเราจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเรา
ประยุกต์ ใช้และดาํเนินชีวติตามคาํสอนที่พบในพระคมัภีร ์

การศกึษาพระคมัภีรอ์ย่างตอ่เน่ืองช่วยให้ดวงตา ความคดิ และจิตใจ
เราจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด เมือ่เราประยุกต์ ใช้และดาํเนินชีวติตาม

คาํสอนทีพ่บในพระคมัภีร ์เราจะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้

ภ
าพ

ระ
กอ

บ
ดย

 เ
 เค

รค์
 ร

าร
ด์ส

์

บั รำวใหแ้น่น 

เราจะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ เมื่อเราเป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้ เราย่อมมีสิทธิ์รบัชีวตินิรนัดร ์ 
(ด ูยอห์น 5:39)

วา น

ในความÁนหรอืนิมิตของลี ไฮกล่าวถึงคนส่ีกลุ่ม สาม
กลุ่มแรกเข้าไปในเส้นทางที่นําไปสู่ตน้ไม้แห่งชีวติ ประตสูู่
เส้นทางน้ันคอืบัพตศิมา (ด ู2 นีไฟ 31:17–18) ดว้ยเหตน้ีุ
เราจึงกําลังพูดถึงสมาชิกของศาสนจักรในสามกลุ่มแรกน้ี

ข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงกลุ่มที่ส่ี—คนที่บ่ายหน้าตรงไปยัง
อาคารใหญ่และกวา้ง อย่างไรก็ด ีเมื่อเราพิจารณาคนสาม
กลุ่มน้ัน ท่านอาจตอ้งประเมินในใจวา่ท่านอยู่กลุ่มใดและ
ถามตวัท่านเองวา่ท่านอยากจะอยู่กลุ่มใด
กลุ่ม 1

“และพ่อเห็นหมู่ชนเหลือคณานับ, ซ่ึงจํานวนมากของ
หมู่ชนน้ีกําลังเบียดเสียดกันออกมา, เพื่อพวกเขาจะไดม้า
ถึงทางซ่ึงพามาถึงตน้ไม้ที่พ่อยืนอยู่

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพวกเขาออกมา, และ
เริม่ตน้เดนิในทางซ่ึงนําไปถึงตน้ไม้น้ัน.

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเกิดหมอกแห่งความ
มืด; แท้จรงิแล้ว, แม้เป็นหมอกแห่งความมืดทึบอย่างยิ่ง, 
ถึงกับวา่พวกเขาผู้เริม่ตน้เดนิในทางน้ันแล้วหลงทาง, จน
พวกเขาพลัดออกนอกทางและหลงไป” (1 นีไฟ 8:21–23)

เห็นไดชั้ดวา่สมาชิกของกลุ่มน้ีไม่ไดอ้่านหรอืศึกษา
พระคมัภีร ์ไม่ได¾้งหรอืดกูารประชุมใหญ่ ไม่อ่าน เลีย โฮ-
นา หรอืเข้ารว่มการประชุมวนัอาทิตย์ ซ่ึงทัง้หมดน้ีให้พระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุพวกเขาจึงหลงทาง

ย เ เ เนย

น น

ง่สาวกเ ดสบ
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กลุ่ม 2
“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพ่อเห็น

คนอื่น ๆ เบียดเสียดกันออกมา, และพวกเขา
เข้ามาจับปลายของราวเหล็ก; และพวกเขามุ่ง
หน้าผ่านหมอกแห่งความมืดไป, โดยยึดราว
เหล็ก, แม้จนพวกเขามารบัส่วนผลของตน้ไม้
น้ัน. . . .

“และหลังจากพวกเขาไดชิ้มรสของผล
น้ันแล้วพวกเขามีความละอาย, อันเน่ืองมา
จากผู้ซ่ึงกําลังเยาะเย้ยพวกเขาอยู่; และพวก
เขาตกลงไปในทางที่ตอ้งห้ามและหายไป” 
(1 นีไฟ 8:24, 28)

สังเกตวา่คนกลุ่มน้ีจับและยึดราวเหล็ก 
พวกเขาจับราวเหล็กจนมาถึงตน้ไม้แห่ง
ชีวติและรบัส่วนผลของตน้น้ัน แตพ่วกเขา
มีความละอายในพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์เลิกจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด และ
เขวเพราะส่ิงดงึดดูใจ การล่อลวง และความ
มั่งคัง่ของโลก พวกเขาจึงหลงไปหลังจากน้ัน

กุญแจสู่ความเข้าใจข้อเหล่าน้ีคอืวลี “ยึด
ราวเหล็ก” ข้าพเจ้าเปรยีบคาํวา่ ยึด กับ
ประสบการณ์ “เกรง็น้ิวจนขาวซีด” ถ้าท่าน
เคยล่องแพที่น้ําเช่ียวจนกระเซ็นเป็นฟอง

ฝอย ท่านคงจําไดว้า่ท่านยึดแพแน่นจนข้อ
น้ิวเป็นสีขาวซีด ตอ่จากน้ัน เมื่อท่านมาถึง
น้ําน่ิง ท่านทําอะไร ท่านปล่อยมือ!

ในบรบิทของพระกิตตคิณุ ส่ิงน้ีเกิดขึน้ได้
เมื่อขอให้ท่านเตรยีมพูดหรอืเมื่อท่านเผชิญ
วกิฤต เช่น ความตายในครอบครวัหรอืการสิน้
สุดความสัมพันธ์ ท่านคน้ดคูาํพูดการประชุม
ใหญ่สามัญที่ท่าน¾งนานๆ ครัง้หรอืคน้หา
ข้อมูลในพระคมัภีรท์ี่ท่านมักจะไม่สนใจ ท่าน
แสวงหาการนําทางและการสนับสนุนทาง
วญิญาณเพราะความอ่อนแอทางวญิญาณของ
ท่าน จากน้ัน เมื่อพ้นวกิฤต ท่านปล่อยมือ! 
ท่านวางพระคมัภีร์ ไวบ้นชัน้หนังสือเหมือน
เดมิ กลับไปมีนิสัยเดมิๆ ของการเข้ารว่มการ
ประชุมของศาสนจักรนานๆ ครัง้ เลิกสวด
อ้อนวอนทุกวนั—อย่างน้อยก็จนกวา่จะเกิด
วกิฤตครัง้ตอ่ไป หรอืประสบการณ์ที่น้ําเช่ียว
จนกระเซ็นเป็นฟองฝอยมาถึง อีกนัยหน่ึง
คอื ท่านหันไปขอความช่วยเหลือจากพระผู้
ช่วยให้รอดก็ตอ่เมื่อเกิดความจําเป็นอย่างยิ่ง
แทนที่จะขออย่างตอ่เน่ือง

สมาชิกของกลุ่มน้ีรบับัพตศิมาแล้ว และ
หลายคนอาจไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต ได้

เ า

เพ่ือใ มี้ รทั า ะ

รร ง รทั า เราตอ้ง

อ่าน ก า ะไตร่ตรอง

พระคมัภีร์
าน เ น น

เ น ยา วา
เ ีย นา ย
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รบัศาสนพิธีพระวหิาร รบัใช้งานเผยแผ่ และแตง่งานใน
พระวหิารแล้ว แต ่พวกเขาปล่อยมือ! พวกเขาเลิกอ่านพระ
คมัภีร ์อย่างตอ่เน่ือง ตกลงไปในทางตอ้งห้าม และหายไป

ขอบคณุที่คนหนุ่มสาวและอดตีผู้สอนศาสนาส่วนใหญ่
ยังคงซ่ือสัตย์ตอ่ความจรงิของพระกิตตคิณุที่พวกเขาเรยีน
รูแ้ละแบ่ง¡น พวกเขาให้ชีวติจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด
ผ่านการศึกษาพระคมัภีรแ์ละการสวดอ้อนวอนทุกวนั เรา
ขอบคณุพวกเขาและความซ่ือสัตย์ของพวกเขา พวกเขา
เป็นอนาคตของศาสนจักรและเป็นพ่อแม่ ในอนาคตของ
คนที่จะผลักดนัศาสนจักรให้ก้าวหน้า
กลุ่ม 3

“ดเูถิด, [ลี ไฮ] เห็นฝูงชนอื่นเบียดเสียดกันออกมา; และ
พวกเขามาจับปลายของราวเหล็ก; และพวกเขามุ่งหน้าไป
ในทางของพวกเขา, โดยยึดราวเหล็กไวแ้น่นตลอดเวลา, 
จนพวกเขาเข้ามาและทรดุตวัลงและรบัส่วนผลของตน้ไม้
น้ัน” (1 นีไฟ 8:30)

ลองสังเกตวลี “ยึดราวเหล็กไวแ้น่นตลอดเวลา” กลุ่มน้ี
อ่านพระคมัภีร ์ตลอดเวลา พวกเขาจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้
รอด ตลอดเวลา

พระคมัภีรเ์ป็นส่ิงสําคญัที่สุดที่เราจะศึกษาได ้พระ
คมัภีรค์วรสําคญักวา่เคมี ฟิสิกส์ บัญชี การเตน้ราํ ดนตร ี
กีฬา หรอืการศึกษาทางโลกหรอืกิจกรรมทางโลกอื่นๆ

จงเริม่ตน้ทุกวนัดว้ยพระคมัภีร ์การสวดอ้อนวอนและ
การศึกษาพระคมัภีร์ ไปดว้ยกัน ทัง้สองเป็นคูหู่ที่แยกกัน
ไม่ออก การสวดอ้อนวอนสมํ่าเสมอจะนําท่านให้ศึกษาพระ
คมัภีร ์และการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจําจะนําท่านให้
สวดอ้อนวอน ทัง้สองทําให้ท่านจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด
และเข้าถึงการเปิดเผยและสันตสุิขที่เกิดขึน้ได้ โดยการ 
“ยึดราวเหล็กไวแ้น่นตลอดเวลา” เท่าน้ัน การสวดอ้อนวอน
และการศึกษาพระคมัภีรจ์ะนําท่านไปพระวหิาร จะทําให้
ท่านตอ้งการรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ จะช่วยท่านหลีก
เลี่ยงและเอาชนะการล่อลวงของปฏิ¡กษ์

ตอนน้ีขา้พเจา้ขอดงึความสนใจของทา่นมาท่ีประโยคน้ี 
“พวกเขาเขา้มาและ ทรดุตวัลง และรบัส่วนผลของตน้ไมน้ั้น” 
กญุแจไขความเขา้ใจของประโยคน้ีอยู่ใน 1 นีไฟ บทท่ี 11

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้หลังจากข้าพเจ้าเห็นตน้ไม้
แล้ว, ข้าพเจ้าทูลพระวญิญาณ: ข้าพระองคต์ระหนักแล้ว 
วา่พระองคท์รงกระทําให้ตน้ไม้ซ่ึงมีคา่เหนือส่ิงทัง้ปวง
ปรากฏแก่ข้าพระองค.์

“และพระองคต์รสัแก่ข้าพเจ้า: เจ้าปรารถนาส่ิงใดหรอื?
“และขา้พเจา้ทลูพระองค:์ ขอทราบคาํแปลของตน้ไมน้ั้น.”
เทพตอบวา่ “ดน่ัูนสิ!” นีไฟเห็นมารยี์หญิงพรหมจารี ใน

นิมิต ผู้ที่เทพบอกวา่เป็น “มารดาของพระบุตรของพระผู้

เป็นเจ้า.” ตอ่จากน้ัน นีไฟเห็นมารยี์อุ้มเด็ก—“พระเมษ-
โปดกของพระผู้เป็นเจ้า”—ไว้ ในอ้อมแขนของนาง

ตอนน้ีดขู้อ 24: “และข้าพเจ้าด,ู และข้าพเจ้าเห็นพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จออกไปในบรรดาลูกหลาน
มนุษย์; และข้าพเจ้าเห็นคนจํานวนมาก ทรดุลง แทบ
พระบาทของพระองคแ์ละนมัสการพระองค”์ (ด ู1 นีไฟ 
11:9–24; เน้นตวัเอน)

ตน้ไม้แทนความรกัของพระผู้เป็นเจ้า ตามที่แสดงให้
ประจักษ์ผ่านพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์(ด ู
1 นีไฟ 11:21–22) คนในกลุ่ม 2 ผู้มาถึงตน้ไม้ ไม่ไดท้รดุตวั
ลงเหมือนคนในกลุ่ม 3 เป็นไปไดห้รอืเมื่ออยู่ ในที่ประทับ
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและไม่รู ้ท่านเพียงตอ้งอ่าน
พันธสัญญาใหม่เพื่อหาคาํตอบ พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติ
ศาสนกิจสามปี ทรงสอนและแสดงปาฏิหารยิ์ แตน้่อยคน
จําไดว้า่พระองคท์รงเป็นใคร

น วา

ถามคาํถามเหล่าน้ีกับตวัท่านเอง

•  ฉันจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อให้แน่ใจวา่ฉันยึดราวเหล็กไว้
แน่นตลอดเวลาทัง้น้ีเพ่ือวา่เมื่อมาถึงตน้ไม้แห่งชีวติ 
ฉันจะจําพระผู้ช่วยให้รอดไดแ้ละทรดุตวัลงนมัสการ
พระองค์

•  ฉันจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อให้ดวงตา ความคดิ และ
จิตใจฉันจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด

•  ฉันจะทําอะไรไดบ้้างเพื่อจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดมากขึน้

คาํตอบของคาํถามทัง้สามข้อน้ีอยู่ ในพระคมัภีร ์“พวก
ท่านคน้ดใูนพระคมัภีร”์ พระผู้ช่วยให้รอดตรสั “เพราะ
ท่านคดิวา่ในน้ันมีชีวตินิรนัดร ์และพระคมัภีรน้ั์นเองเป็น
พยานให้กับเรา” (ยอห์น 5:39) ถ้าท่านใฝ่ใจศึกษาพระ
คมัภีรท์ุกวนัในชีวติท่าน ท่านจะมีพลังตอ่ตา้นการล่วง
ละเมิดรา้ยแรง ที่สําคญักวา่น้ันคอื ท่านจะไดรู้จ้ักพระผู้ช่วย
ให้รอด ท่านจะสามารถทําให้ดวงตา ความคดิ และจิตใจ
ท่านจดจ่อกับพระองค์

เมื่อท่านรูจ้ักพระเยซูครสิต ์ประยุกต์ ใช้คาํสอนของ
พระองค ์และทําตามแบบอย่างของพระองค ์ท่านจะเป็น
เหมือนพระองค ์เมื่อท่านเป็นเหมือนพระองค ์ท่านจะเป็น
ผู้มีสิทธิ์อยู่ ในที่ประทับของพระองคต์ลอดกาล ◼

จากคาํปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “Continually Holding Fast to the 

Rod of Iron” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ไอดาโฮ เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2015 ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษไดท้ี ่
web. byui. edu/ devotionalsandspeeches



ย น เ นเ น

าสตรา ารยเ์กียรตคุ สาขามานุ ยวทยา  
ม าวทยา ยับรคมั ยงัก์

เ มื่อมอรมอนเห็นวา่ผู้คนชาวนีไฟกําลัง
จะถูกทําลายสิน้ ท่านจึงเริม่ “เขียนคาํย่อ
สัน้ๆ” ของบันทึกของพวกเขา (มอรมอน 5:9) 

โครงการน้ีเริม่ตรงสถานที่สุดท้ายที่ชาวนีไฟ
ตัง้คา่ยก่อนรวมตวักันไปแผ่นดนิคาโมราห์
ในที่สุด สภาพความเป็นอยู่ที่ชาวนีไฟ
กําลังอดทนไม่อาจเป็นอะไรไดน้อกจาก
สาหัสมาก ผู้คนเป็นพวกลีภ้ัยที่มีแหล่งอาหาร 
เครือ่งนุ่งห่ม และที่พักไม่แน่นอน การเขียนของ 
มอรมอนน่าจะขยายเข้าไปในช่วงเวลาส่ีปีของการ 
เตรยีมสู้รบครัง้สุดท้ายตามที่ผู้บัญชาการชาวเลมัน 
เห็นชอบ แต่ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม มอร-
มอนย่อประวตัจินเสรจ็และÁงไว้ ในเนิน
เขาคาโมราห์นานก่อนความขัดแย้งครัง้
สุดท้าย (ด ูมอรมอน 6:6)

หนงัสือน่ำอั จรรย ์
ของมอรมอน 

มอรมอนทํางานทีน่่าท้อใจของการย่อ
บันทึกชาวนีไฟจนสําเรจ็ในวธิีทีน่่า
อัศจรรย์และมีประสิทธิผล
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หนงัสือน่ำอั จรรย ์
ของมอรมอน 

เห็นไดชั้ดวา่การสรา้งพระคมัภีรม์อรมอนเป็นงาน
ที่น่าท้อใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอรมอนตอ้งทํางานน้ี
ใน “ช่วงสงคราม” และทําหน้าที่บังคบับัญชากองทัพ
ไปดว้ยขณะพวกเขาเตรยีมการสู้รบครัง้สุดท้าย 
และอย่างที่เข้าใจ ผลงานขัน้สุดท้ายใช่วา่จะไม่มีข้อ
บกพรอ่ง 1

า เ ยว าน น

พิจารณาขีดจํากัดบางประการที่มอรมอนประสบ
ขณะทําให้เป้าหมายของท่านเป็นจรงิ ดงัน้ี

1.  ขนาดของบันทึกใหม่ของท่านจะตอ้งจํากัดมาก 
บันทึกตอ้งเบาพอที่ โมโรไนสามารถนําตดิตวัไป
ยังที่ปลอดภัย

2.  วสัดตุอ้งพรอ้มจะคงทนหลายศตวรรษ
3.  ในบรรดาระบบการเขียนที่มอรมอนน่าจะใช้ มี

เพียงระบบเดยีวที่กระชับพอจะบรรจุลงในบันทึก
4.  ความเรยีงเชิงบรรยายตอ้งยาวพอใช้ ตรงกับข้อ

เท็จจรงิของประวตัศิาสตร์ ในบันทึกที่ท่านกําลัง
สรปุ และใช้คาํพูดในแบบที่ท่านเห็นเหมาะสม

5.  กําหนดการทํางานสัน้ มอรมอนมีเวลาทําสามปี
เศษในการรวบรวมและเขียนประวตัศิาสตรก์วา่ 
600 ปี ท่านอาจไม่มีเวลาอ่านบันทึกในมือทัง้หมด
ดว้ยซํา้ และแน่นอนวา่คงไม่มีเวลาปรบัหรอื
แก้ ไขสํานวนหรอืรปูแบบภาษา

เน่ืองดว้ยข้อจํากัดทัง้หมดน้ี มอรมอนไดเ้ลือกรวม
ข้อมูลใดและตดัทอนข้อมูลใด

ในบางดา้นผลสําเรจ็ในการจดัทาํพระคมัภีรม์อร-
มอนดว้ยการดลใจของมอรมอนเป็นเรือ่งน่าประหลาด
ใจและน่ายกยอ่งพอๆ กบัความสําเรจ็ในเวลาตอ่มาของ
โจเซฟ สมธิในการแปลบนัทกึดว้ยเวลาอนัสัน้

า เ า เ ยน

เน้ือหาพระคมัภีรม์อรมอนมีหลายจุดบอกให้รู้
วา่ผู้จดมีความยุ่งยากในการทําให้ข้อความของพวก
เขาชัดเจน (ด ูเจคอบ 4:1; มอรมอน 9:33; อีเธอร ์
12:23–25, 40) มอรมอนกล่าววา่ “มีหลายเรือ่งซ่ึง, เรา
ไม่สามารถจะเขียนได,้ ตามภาษาของเรา” (3 นีไฟ 
5:18) “ภาษาของเรา” ในความหมายน้ีเห็นชัดวา่กล่าวภ

าพ
วา

ด
ดย

 
เ

 บ
รก

คีย
์



บางครัง้มอรมอนอาศัยงานเขียนตน้ฉบับอื่นๆ ดว้ย 
ซ่ึงบางอย่างเขาไม่ไดร้ะบุไวอ้ย่างชัดเจน บันทึกเพิ่มเตมิ
บางอย่างที่เขาอาจใช้ ไดแ้ก่

•  เน้ือหาโอวาทครัง้ใหญ่ของกษัตรยิ์เบ็นจามิน 
( โมไซยาห์ 2:9–โมไซยาห์ 5)

•  บันทึกบนแผ่นจารกึของซีนิฟฟ์ ( โมไซยาห์ 9–22)
•  บันทึกการส่ังสอนของแอลมาที่เซราเฮ็มลา กิเดยีน 

และมีเล็ค (แอลมา 5, 7 และ 8)
•  เรือ่งราวจากประสบการณ์ของแอลมาและอมิวเล็ค

ที่แอมันไนฮาห์ (แอลมา 9–14)
•  เรือ่งราวโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจ

ของพวกบุตรของโมไซยาห์กับคูข่องพวกเขาใน
บรรดาชาวเลมัน (แอลมา 17–27)

•  โอวาทของแอลมาตอ่ฮีลามัน ชิบลัน และโครแิอน-
ทอนบุตรชาย (แอลมา 36–42)

โมโรไนรวมการแปลของท่านและบทสรปุ
ประวตัศิาสตรช์าวเจเรด็ของอีเธอรท์ี่ โมโรไนเตรยีมและ
แนบท้ายเป็นหนังสือของอีเธอร ์ตลอดจนข้อความที่คดั
ลอกมาจากคาํสอนและจดหมายจากมอรมอนบิดาของ
ท่านไว้ ในน้ันดว้ย ( โมโรไน 7–9)4

บนัทกึศักดิสิ์ทธิห์ลกัๆ จารกึไวบ้นโลหะเพือ่ความ
คงทนถาวร พวกเขาถอืวา่ เรือ่งราวทีจ่ารกึไวบ้นวตัถท่ีุเสีย
หายงา่ยกวา่จะอา่นไม่ไดเ้มือ่เวลาผา่นไป (ด ูเจคอบ 4:2) 
เราทราบวา่มกีารใช้สําเนาพระคมัภรีเ์ป็นกระดาษในชีวติ
ประจาํวนัเพราะมกีารเผาสําเนาเหลา่น้ันในความครอบ
ครองของผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสของแอลมาทีแ่อมันไนฮาห์ 
(ด ูแอลมา 14:8; เปรยีบเทียบ โมไซยาห ์2:8; 29:4; และ 
แอลมา 63:12) แผน่จารกึโลหะผลติและสลกับนน้ันได้
ไมง่า่ย (ด ูมอรมอน 8:5) ดว้ยเหตน้ีุจงึมี ใช้จาํกดั

มอรมอนเรยีบเรยีงประวตัขิองท่านโดยวาดบนวสัดุ
ตา่งๆ ที่มี ให้ท่าน “ตามความรูแ้ละความเข้าใจซ่ึงพระ
ผู้เป็นเจ้า” ประทานแก่ท่าน (ถ้อยคาํของมอรมอน 1:9) 
ความช่วยเหลือจากเบือ้งบนบางครัง้ตรงไปตรงมาและ
เฉพาะเจาะจง เช่นเมื่อพระเจ้าทรงส่ังท่านไม่ ให้รวมราย
ละเอียดที่ยาวกวา่คาํสอนที่พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟ 

ถึงระบบการเขียนของพวกเขา ไม่ ใช่ภาษาพูด โมโรไนบอก
เราอีกวา่คงจะ “ ไม่พบความบกพรอ่ง” (มอรมอน 9:33) 
หากใช้ตวัเขียนภาษาฮีบร ูระบบเรยีงตามตวัอักษร

นักประวตัศิาสตรช์าวนีไฟเรยีก “อักขระ” ที่ ใช้เขียนวา่ 
“ภาษาอียิปตป์ฏิรปู” (มอรมอน 9:32) ระบบน้ีประกอบดว้ย 
“ส่ิงเรยีนรูข้องชาวยิวและภาษาของชาวอียิปต”์ (1 นีไฟ 
1:2) ในปาเลสไตน์สมัยโบราณบางครัง้ใช้ภาพสัญลักษณ์
ภาษาฮียิปตเ์ขียนเสียงคาํภาษาฮีบรู 2 จากตวัอย่างอักขระ
ใน “ฉบับแอนธัน” 3 ซ่ึงอ้างวา่เป็นสําเนาอักขระจากแผ่น
จารกึที่ โจเซฟ สมิธแปล ปรากฏชัดวา่ไม่ไดจ้ําลองแบบ
ตามตวัเขียนภาษาอียิปตท์ี่่ ใช้ประจําวนัในสมัยของลี ไฮ 
หากแตม่องดเูหมือนเครือ่งหมายของแบบตวัเขียนอียิปต์
โบราณมากกวา่ ซ่ึงเป็นระบบเครือ่งหมายเทียบเคยีงที่เก่า
กวา่และยังใช้อยู่เมื่อพวกเขาใช้พู่กันและน้ําหมึกแทนการ
สลักบนหิน

แบบตวัเขียนอียิปต์ โบราณกระชับกวา่แบบตวัอักษร
ภาษาฮีบรแูตก่ํากวมกวา่ดว้ย เพราะอักขระส่วนใหญ่ ใช้
แทนหน่วยคาํซับซ้อนทัง้หมด (¡จจุบันเรยีกวา่ภาษาภาพ) 
แทนที่จะ¾งแล้วสะกดออกมาเป็นคาํตามตวัอักษร พวก
เขาตอ้งท่องจําความหมายของภาษาภาพแตล่ะภาพ ความ
กํากวมน้ีอาจเป็นส่วนหน่ึงของ¡ญหา “การใช้ถ้อยคาํของ
พวกข้าพระองค”์ (อีเธอร ์12:25) ตามที่ โมโรไนพูดถึง

สาเหตเุพิ่มเตมิของ “ความบกพรอ่ง” อาจเป็นวา่ตัง้แต่
ใช้แบบตวัเขียนของอียิปต์ โบราณเป็นหลักแล้ว การใช้ตวั
เขียนดงักล่าวสลักบันทึกบนแผ่นโลหะจึงอาจหมายความ
วา่ความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ของผู้สลักที่ ไม่มี “ยางลบ” 
ดีๆ  ไวแ้ก้อาจส่งผลให้อ่านอักขระผิด

น ายช

นอกจากแผ่นจารกึใหญ่ของนีไฟแล้ว การสรา้งความ
เรยีงเชิงบรรยายของมอรมอนยังใช้เอกสารเพิ่มเตมิใน
บางจุดดว้ย เขาเขียนหลายครัง้วา่เขาอาศัย “บันทึก [ของ
แอลมา] ” (แอลมา 5:2; บทที่ 7, หัวบท; 35:16) เขาใช้
ประโยชน์จาก “บันทึกของฮีลามัน” และ “ของบุตรทัง้
หลายของเขา” ดว้ย (คาํนําของหนังสือของฮีลามัน) และ
เราอ่านจาก “บันทึกของนีไฟ” ดว้ย (3 นีไฟ 5:10)
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42:4, 7, 14; ฮีลามัน 
3:23–31; 6:34–40)

มอรมอนและ 
โม โรไนนําเสนอบนัทกึ 
“ยอ่” ของพวกทา่นตอ่
ผูอ้า่นในอนาคตในรปูของ
ประวตัศิาสตรเ์ชิงตคีวาม 
พวกทา่นเขยีนบนัทกึใหช้าวโลก
ไมเ่หมอืนนักประวตัศิาสตรเ์ขยีน
ประวตัศิาสตร ์แตเ่หมอืนเป็นขา่วสารอนัเป่ียมดว้ย
พลงัทางศีลธรรมทีมุ่ง่ใหผู้อ้า่นไดร้บับทเรยีนทีช่าย
สองคนไดเ้รยีนรูจ้ากการรบัใช้ผูค้นของพวกทา่นและ
พระผูเ้ป็นเจา้อยา่งยากลาํบากมายาวนาน พวกทา่น
ใช้แหลง่ขอ้มลูซ่ึงดท่ีีสุดในวธิทีี่ ไดผ้ลมากทีสุ่ดเทา่ที่
พวกทา่นรู ้ความมานะพยายามและการอทุศิตนทีง่าน
ของพวกทา่นแสดงใหเ้ห็นลว้นเป็นไปเพือ่ประโยชน์
ของคนทัง้ปวงในสมยัของเรา

พวกท่านไดร้บัความขอบคณุอย่างสุดซึง้จาก
ข้าพเจ้า ◼

า
 1. อาทิเช่น ข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ (เทียบกับ “ความผิดพลาดดา้น 

การพิมพ์” ยุค¡จจุบัน) อาจอยู่ ในกลุ่ม “ความผิดพลาด” ที่ โมโรไน 
กล่าวไว้ ใน หน้าปกในของพระคมัภีรม์อรมอน วา่เป็น “ความผิดของ 
มนุษย์” พวกท่านรวมรายงานที่ผิดพลาดเรือ่งการยึดเมืองแห่ง
นีไฟฮาห์ ไวด้ว้ย (แอลมา 51:26; เทียบกับ แอลมา 59:5) และความ
ผิดพลาดตรงที่เหตกุารณ์เดยีวกันกล่าวไว้ ในข้อความตอนหน่ึงวา่
เกิดขึน้ในปีที่ 26 ของผู้พิพากษา (แอลมา 56:9) และกล่าวไว้ ใน
ข้อความอีกตอนหน่ึงวา่เกิดขึน้ในปีที่ 28 (แอลมา 53:22–23)  
ข้อบกพรอ่งเช่นน้ันแสดงให้เห็นความเป็นมนุษย์ ในงานของนัก
ประวตัศิาสตร ์ถึงแม้ข้อบกพรอ่งดงักล่าวไม่ไดท้ําให้เกิด¡ญหารา้ย
แรงกับเราแตป่ระการใดในการอ่านเรือ่งน้ี

 2. ด ูจอห์น เอ. ทเวดตเ์นส และสตเีฟน ด.ี รคิส์, “Jewish and Other 
Semitic Texts Written in Egyptian Characters,” Journal of Book 
of Mormon Studies, vol. 5, no. 2 (1996), 156–63; and John A. 
Tvedtnes, “Linguistic Implications of the Tel- Arad Ostraca,” 
Newsletter and Proceedings of the Society for Early Historic 
Archaeology, no. 127 (1971).

 3. ด ูบี. เอช. โรเบิรต์ส์, New Witnesses for God, 3 vols. (1909), 
2:93–104.

 4. ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลตา่งๆ ของบันทึกไดจ้าก 
“คาํอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน” ในพระคมัภีร ์
มอรมอน

(ด ู3 นีไฟ 26:6- 12) แต่ไม่ได้ ให้ข้อบ่งชีว้า่ไดเ้ปิดเผย
ข้อมูลประวตัศิาสตรเ์พิ่มเตมิตอ่ท่าน

นนเ า เ น

มอรมอนกล่าวหลายครัง้วา่ความย่อของท่านไม่ได้
มากกวา่ส่วนน้อยของเน้ือหาทางประวตัศิาสตรท์ี่พบ
บนแผ่นจารกึใหญ่ของนีไฟ (ด ูถ้อยคาํของมอรมอน 
1:5; 3 นีไฟ 5:8; 26:6; ด ูเจคอบ 3:13–14; 4:1 ดว้ย) 
แล้วท่านเลือกเน้ือหาอย่างไร

เกณฑ์เบือ้งตน้ของท่านบอกชัดหลายครัง้ใน
หนังสือของท่าน เป้าหมายคอืเพื่อให้แน่ใจวา่ผู้อ่าน
ของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่อาศัยในอนาคต
ของแผ่นดนิอมรกิาที่สัญญาไว ้และที่พิเศษคอืผู้
สืบตระกูลของลี ไฮ เข้าใจความสําคญัของคาํสัญญา
และคาํพยากรณ์ที่ประทานแก่ท่านบิดาลี ไฮ น่ันคอื 
“ตราบเท่าที่พวกเจ้าจะรกัษาพระบัญญัตขิองเรา พวก
เจ้าจะรุง่เรอืงในแผ่นดนิ” (เจรอม 1:9) ความจรงิ
แล้ว มอรมอนให้ความสนใจมากที่สุดกับรปูแบบที่
เป็น ลบ ของอเมรนัเกี่ยวกับคาํประกาศของลี ไฮ น่ัน
คอื “ตราบเท่าที่พวกเจ้าจะ ไม่ รกัษาบัญญัตขิองเรา 
พวกเจ้าจะ ไม่ รุง่เรอืงอยู่ ในแผ่นดนิ” (ออมไน 1:6; 
เน้นตวัเอน)

บทเรยีนของมอรมอนแสดงให้เห็นความแตก
ตา่งอย่างชัดเจนระหวา่งความดกีับความช่ัว ผู้คนใน
บันทึกของท่านเน้นการเช่ือ¾งและคณุธรรมในมุม
หน่ึงกับความดือ้รัน้อย่างรา้ยกาจในอีกมุมหน่ึง ท่าน
อธิบายวา่คนเลวคอืคนช่ัวเต็มตวัและสมควรไดร้บั
ผลจากการกระทําของพวกเขา ท่านอธิบายวา่วรีบุรษุ
คอืคนที่น่ายกย่องเกือบทุกดา้น คนที่อยู่ ในโซนสีเทา
แทบไม่มีบันทึกไว ้มอรมอนไม่ตอ้งการทิง้ข้อสงสัย
ใดๆ ไว้ ในใจผู้อ่านวา่ความดแีละความเลวตา่งกัน
คนละขัว้ (สังเกตถ้อยคาํของมอรมอนเกี่ยวกับความ
แตกตา่งดงักล่าวใน โมโรไน 7:5–19) มอรมอนไดเ้พิ่ม
การตคีวามที่ท่านไดร้บัการดลใจเข้าไปในรายงานบาง
ส่วนของท่านแน่นอน กรณีน้ีมักเห็นไดจ้ากการใช้วลี
เช่น “และดงัน้ันเราจึงเห็น” (ดตูวัอย่างใน แอลมา 
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อย่าลืมวา่ประวตัคิรอบครวั—และศาสนพิธีพระวหิารที่ทําไดเ้พราะประวตัิ
ครอบครวั—เป็นส่วนจําเป็นของงานแห่งความรอดและการมีส่วนรว่ม
ในงานศักดิสิ์ทธิ์น้ีสําหรบัคนตายเป็นพรแก่ชีวติของคนเป็น งานน้ีเสรมิ
สรา้งศรทัธาและข้อผูกมัดของเราตอ่พระกิตตคิณุ ช่วยเราตอ่ตา้นการ

ล่อลวง ดงึครอบครวัเรามาใกล้กัน อีกทัง้เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้วอรด์และสเตค
ของเราดว้ย

ข้าพเจ้าตอ้งการเน้น “หา นําไป และสอน” ของงานประวตัคิรอบครวั หา หมาย
ถึงใช้ เวบ็ไซต ์FamilySearch หรอืหนังสือ ครอบครวั: เรือ่งราวทีนํ่าเรามารวมกัน 1 หา
ช่ือบรรพชนของท่านหรอืผู้สืบตระกูลของพวกเขาหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ัน ตอ่จาก
น้ันก็ นํา รายช่ือเหล่าน้ีไปพระวหิารหรอืแบ่งช่ือให้คนอื่นนําไปพระวหิาร (เมื่ออยู่
ในวสัิยที่ทําได้ ไห้ ไปพระวหิารเป็นครอบครวั) สุดท้าย สอน ครอบครวัท่านแล้วสอน
คนอื่นๆ ให้ทําแบบเดยีวกัน

แผนของพระบิดาเกี่ยวข้องกับครอบครวั มีตน้ไม้ ใหญ่เป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้
ตน้ไม้มีชีวติและเตบิโต ตอ้งมีทัง้รากและกิ่ง เราเองก็ตอ้งเช่ือมตอ่กับรากของเรา—
พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และบรรพชนคนอื่นๆ—และตอ่กับกิ่งของเรา—ลูกหลานของเรา 
และผู้สืบสกุลคนอื่นๆ พระคมัภีรท์ี่น่าประทับใจหลายข้อใช้แนวเปรยับเทียบเรือ่ง
ตน้ไม้ที่มีรากและกิ่งอันหมายถึงครอบครวั (ด ูอิสยาห์ 11:1; เจคอบ 5)

ย เ เ
เ วน น

ง่ ควรมัอคัรสาวก
สบสอง

ปีติของ  

คาํสัญญาของเอลียาห์ประกาศชัดเจนวา่เราแตล่ะคนมี
พันธะรบัผิดชอบตอ่คนหลายรุน่ทีอ่ยู่มาก่อนเราและคน
หลายรุน่ทีต่ามเรามา

ภ
าพ

ระ
กอ

บ
ดย

 
บ

รด
 เที

ยร
์ 

่าย
ภ

าพ
ระ

กอ
บ

ดย
 เว

เด
น

 
ี 

อน
เด

อร
เ์

น
 อ

เ
ก

าน
เด

อร
 ์บ

อร
เ์ก

ส 
ะเ

ส 
น

สส์
นั

งำนประวัติครอบครัว



24 เ ีย นา

น เ ยา

ศาสดาพยากรณ์มาลาคี ในหนังสือลําดบั
สุดท้ายของพันธสัญญาเดมิพยากรณ์เรือ่ง
เวลาที่เอลียาห์ศาสดาพยากรณ์จะกลับมา
แผ่นดนิโลก “ก่อนวนัแห่งพระยาห์เวห์ 
คอืวนัที่ ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรงึกลัวจะมา
ถึง . . . [เพื่อ] ทําให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก 
และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ ไม่อย่างน้ัน 
[พระองค]์ จะมาโจมตแีผ่นดนิน้ันดว้ยคาํ
สาปแช่ง” (มาลาค ี4:5–6)

เมื่อเทพโมโรไนปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธวยั 
17 ปีในปี 1823 ท่านอ้างข้อเดยีวกันน้ีจาก
มาลาคแีตถ่่ายทอดตา่งกัน โมโรไนพูดถึงคนื
เดอืนกันยายนน้ันวา่

“ดเูถิด, เราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิตแก่เจ้า, 
โดยมือของเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์, ก่อน
การมาของวนัสําคญัยิ่งและน่าพรัน่พรงึของ
พระเจ้า.

“. . . และท่านจะปลูกสัญญาที่ทํากับ
บรรพบุรษุไว้ ในใจของลูกหลาน, และใจของ
ลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรษุของพวกเขา. 
หากไม่เป็นเช่นน้ัน, ทัง้แผ่นดนิโลกจะรา้ง

ลงสิน้ ณ การสเด็จมาของพระองค”์ ( โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:38–39)

เทพโมโรไนกล่าวยํา้ถ้อยคาํของมาลาคกีับ
เด็กหนุ่มโจเซฟส่ีครัง้

ลองนึกดถู้าทัง้หมดที่เรารูเ้กี่ยวกับเอลียาห ์
ศาสดาพยากรณ์ผูย้ิง่ใหญท่่านน้ีคอืส่ิงที่ โจเซฟ 
สมิธรูจ้ากพระคมัภีร์ ไบเบิล จากพระ 
คมัภีรเ์ล่มน้ันเรารูว้า่เอลียาห์มีชีวติอยู่ ใน
ช่วงเวลาที่วุน่วาย ราว 900 ปีก่อนการประสูติ
ของพระครสิต ์คนช่ัวสองคนคอือาหับและ
พระนางเยเซเบลเป็นกษัตรยิ์และราชินี
ปกครองอิสราเอลดว้ยความช่ัวรา้ย โดยชักนํา
ประชาชนให้กราบไหวบ้าอัลพระเจ้าเทียมเท็จ
และนอกจากน้ียังไดก้ระทําฆาตกรรมศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าดว้ย

เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ที่ โดดเดน่ 
ชาวครสิตแ์ละชาวยิวทั่วโลกยอมรบัเรือ่งราว
ในพันธสัญญาเดมิของเอลียาห์

พระคัมภีรบ์ันทึกวา่ชีวติของเอลียาห์ ได้
รบัการปก¡กรกัษาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งและ
ท่านได้ช่วยหญิงม่ายคนหน่ึงให้รอดชีวติจาก
ความอดอยากและทําให้บุตรชายของเธอ

เอลียาห์กับโมเสส
ปรากฏตอ่พระผู้
ช่วยให้รอด เปโตร 
ยากอบ และยอห์น 
บนภูเขาแห่งการ
จําแลงพระกายใน
ความเรอืงโรจน์แห่ง
เวลา
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ฟ้ืนจากความตายอย่างไร (ดู 1 พงศ์กษัตรยิ์ 17) เอลียาห์
อธิบายวา่ “เสียงเบาๆ” ทําให้ท่านมั่นใจอย่างไรวา่ท่านไม่
โดดเดี่ยวในความภักดีต่อพระเยโฮวาห์ (ดู 1 พงศ์กษัตรยิ์ 
19:4–14) ในที่สุด เอลียาห์ ได้รบัการแปรสภาพและถูก
รบัขึน้สวรรค์ โดยไม่ลิม้รสความตาย (ดู 2 พงศ์กษัตรยิ์ 
2:7–12)

การเปิดเผยยุค¡จจุบันเท่าน้ันที่เปิดเผยบทบาทโดย
สมบูรณ์ของเอลียาห์ ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้าย
ที่ดาํรงอํานาจการผนึกของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
ก่อนสมัยของพระเยซูครสิต ์ท่านกับโมเสสปรากฏตอ่
พระผู้ช่วยให้รอด เปโตร ยากอบ และยอห์นบนภูเขาแห่ง
การจําแลงพระกายในความเรอืงโรจน์แห่งเวลา (ด ูมัทธิว 
17:1–4; มาระโก 9:2–5) ในฐานะผู้เป็นส่วนสําคญัคน
หน่ึงของการฟ้ืนฟู เอลียาห์ปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธและ
ออลิเวอร ์คาวเดอรี ในปี 1836 ในพระวหิารเคริท์แลนด ์ที่
น่ัน ท่านฟ้ืนฟูกุญแจแห่งการผนึกอีกครัง้ คราวน้ีเพ่ือผนึก
ครอบครวัในสมัยการประทานน้ีตามสัมฤทธิผลแห่งคาํ
พยากรณ์ของมาลาค ี(ด ูคพ. 110:13–16) เพราะทรงส่งเอ-
ลียาห์มาในสมัยการประทานน้ี ความสมบูรณ์แห่งความรอด
จึงมี ให้ทัง้คนเป็นและคนตาย

พันธกิจของเอลียาห์เกิดขึน้เพราะส่ิงที่บางครัง้เรยีกวา่
วญิญาณของเอลียาห์ ซ่ึงประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนไวว้า่วญิญาณดงักล่าว
คอื “การแสดงให้ประจักษ์ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดย
เป็นพยานถึงความสูงส่งของครอบครวั” 2 น่ันคอืสาเหตทุี่
เรามักจะเรยีกการแสดงให้ประจักษ์พยานของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เกี่ยวกับงานพระวหิารและประวตัคิรอบครวัวา่
วญิญาณของเอลียาห์

ในบรรดาผู้ล่วงลับไปก่อนเรา เราอ่านในพระคมัภีรห์ลัก
คาํสอนและพันธสัญญาวา่ “เราโดยไม่มีพวกเขาพระองคจ์ะ
ทรงทําให้ดพีรอ้มไม่ได;้ ทัง้พวกเขาโดยไม่มีเราพระองคจ์ะ
ทรงทําให้ดพีรอ้มไม่ได”้ (คพ. 128:18) ส่ิงน้ีหมายความวา่
อย่างไร เราพบคาํตอบในพระคมัภีร์

“และบัดน้ี, พี่น้องชายหญิงที่รกัยิ่งของข้าพเจ้า, ให้
ข้าพเจ้ายืนยันกับท่านวา่น่ีเป็นหลักธรรมเกี่ยวกับคนตาย
และคนเป็นที่จะพิจารณาอย่างผิวเผินไม่จรงิจังไม่ได,้ เกี่ยว
กับความรอดของเราทัง้หลาย. “เพราะความรอดของพวก
เขาจําเป็นและสําคญัตอ่ความรอดของเรา, ดงัที่เปาโล
กล่าวเกี่ยวกับบรรพบุรษุ—วา่พวกเขาโดยไม่มีเราพระองค์
จะทรงทําให้ดพีรอ้มไม่ได—้ทัง้เราโดยไม่มีคนตายของ
เราพระองคจ์ะทรงทําให้ดพีรอ้มก็ ไม่ได”้ (คพ. 128:15; 
เน้นตวัเอน)

“ความรอดของพวกเขาจําเป็นและสําคญัตอ่ความรอด
ของเรา” หมายความวา่ความรอดของครอบครวัมนุษย์ทัง้
หมดพี่งพาอาศัยกันและเช่ือมโยงกัน—เหมือนรากและกิ่ง
ของตน้ไม้ ใหญ่

านช น ว ว

ความมุ่งมั่นตัง้ใจและความคาดหวงัของครอบครวัควร
อยู่บนสุดของรายการลําดบัความสําคญัของเรา ส่ิงเหล่าน้ัน
จะปกป้องจุดหมายอันสูงส่งของเรา เพื่อให้ครอบครวัเริม่
งานประวตัคิรอบครวัของพวกเขา ข้าพเจ้าท้าทายพวกเขา
ให้จัดส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีกวา่ “งานชุมนุมประวตัคิรอบครวั” 
เราควรพยายามทําเช่นน้ีหลายๆ ครัง้ ทุกคนจะนําประวตั ิ
เรือ่งราว และภาพถ่ายของครอบครวั รวมทัง้สมบัตทิี่พ่อ
แม่ปู่ย่าตายายของพวกเขาหวงแหนมางานชุมนุมเหล่า
น้ีดว้ย ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือ ครอบครวั
ของฉัน ช่วยบันทึกข้อมูล เรือ่งราว และภาพถ่ายของ
ครอบครวัที่สามารถอัพโหลดลง Family Tree ไดภ้ายหลังบน 
FamilySearch. org

อย่างไรก็ด ีท่านจะทํางานน้ีเพียงครัง้เดยีวไม่ได ้ตอ้ง
อาศัยความขยันหมั่นเพียรช่ัวชีวติ สําหรบัคนที่กําลังมอง
หาวธิีที่ส่งผลดมีากขึน้ในการถือปฏิบัตวินัสะบาโตเป็น
ครอบครวั การเรง่งานศักดิสิ์ทธิ์น้ีเป็นวธิีที่ ไดผ้ล
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ศนูย์รวมประวตัคิรอบครวัคอืบ้าน เราตอ้งช่วยให้คน
หนุ่มสาวของเรารกังานน้ีมากขึน้ เยาวชนจํานวนมากของ
เราไดห้ันใจพวกเขาไปหาบรรพบุรษุแล้ว คนหนุ่มสาวของ
เราตืน่เตน้ที่จะเรยีนรูเ้กี่ยวกับชีวติของสมาชิกครอบครวั—
พวกเขามาจากไหนและพวกเขาดาํเนินชีวติอย่างไร บางคน
ตืน่เตน้กับงานน้ีมากจนลืมเวลาและผิดหวงัเมื่อตอ้งหยุด

คนหนุ่มสาวรกัเรือ่งราวและภาพถ่าย เวลาน้ีพวกเขา
สามารถใช้ทักษะความรูด้า้นเทคโนโลยีเก็บรกัษาความทรง
จําเหล่าน้ันไว้ ใน Family Tree บน FamilySearch. org พวก
เขาสามารถหาสมาชิกครอบครวัที่ตอ้งรบัศาสนพิธีพระ
วหิารผ่านประสบการณ์ “record- hinting” ที่เพิ่งออกตวับน 
FamilySearch. org 3

บันทึกเหล่าน้ีทําให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกครอบครวัเกิด
ขึน้ไดเ้พราะความพยายามทําดชันีของสมาชิกศาสนจักร
ทั่วโลก บันทึกเหล่าน้ี—และมีหลายล้านบันทึก—จะช่วย
ท่านหาบรรพชนที่ยังไม่ไดเ้ช่ือมตอ่กับครอบครวัท่านและ
จําเป็นตอ้งประกอบศาสนพิธีแทนพวกเขาในพระวหิาร 
บันทึกอื่นจากทั่วโลกพรอ้มดว้ยเทคโนโลยีบอกเบาะแส
บนเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ Ancestry.com, Findmypast.com, and 
MyHeritage.com ซ่ึงสมาชิกทุกคนของศาสนจักรสามารถ
เข้าไปใช้ ไดฟ้รี

ถึงแม้ศนูย์รวมประวตัคิรอบครวัคอืบ้าน แตศ่าสนจักร
จะดาํเนินการจัดเตรยีมศนูย์ประวตัคิรอบครวัตอ่ไปเพื่อ
ให้ครอบครวัไดค้น้หาบรรพชนของตนดว้ยกันและใช้
อินเทอรเ์น็ตไดถ้้าไม่มีที่บ้าน

สมาชิกที่มีคา่ควรทุกคนของศาสนจักรที่อายุ 12 ปีขึน้ไป
สามารถขอใบรบัรองพระวหิารแบบจํากัดการใช้เพื่อรบับัพ-
ตศิมาแทนคนตายหลังจากสัมภาษณ์กับผู้นําศาสนาหน่ึง
คนหรอืสองคน น่ีรวมถึงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ทุกคนดว้ย

การมี ใบรบัรองที่เซ็นช่ือแล้วซ่ึงท่านสามารถแสดงที่
พระวหิารไดทุ้กแห่งถือเป็นปีตอิย่างหน่ึง ใบรบัรองมีความ
คุม้ครองอันศักดิสิ์ทธิ์ตดิมาดว้ยเช่นกัน ดงัที่ประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอร ์(1924–2016) ประธานโควรมัอัคร-
สาวกสิบสองกล่าววา่

“ ไม่มีงานใดคุม้ครองศาสนจักรน้ีมากไปกวา่งานพระ
วหิารและการสืบคน้ประวตัคิรอบครวัซ่ึงสนับสนุนงาน
น้ัน ไม่มีงานใดขัดเกลาทางวญิญาณมากกวา่งานน้ี ไม่มี
งานใดที่ทําแล้วให้พลังเรามากเท่าน้ี ไม่มีงานใดเรยีกรอ้ง
มาตรฐานความชอบธรรมสูงไปกวา่น้ี

“งานที่เราทําในพระวหิารจะคุม้กันเราดว้ยโล่และเครือ่ง
ป้องกันทัง้โดยส่วนตวัและส่วนรวม” 4

น ช ชน เ า

ประวตัคิรอบครวัเป็นเรือ่งของครอบครวั แต่ ใช่วา่
สมาชิกทุกคนในครอบครวัเผชิญสถานการณ์เดยีวกัน 
บรรพชนหลายคนของเราสิน้ชีวติโดยไม่ไดแ้ตง่งานหรอื
ไม่มีบุตร บ้างก็หย่ารา้ง และบางคนแตง่งานหลายครัง้ 
หลายคนมีลูกพิการหรอืเสียชีวติแตเ่ด็ก ทุกคนมีเรือ่งราว

ทกุจติวญิญาณ ทัง้คนเป็นและคนตาย ผูส้ามารถรบั
ผดิชอบการกระทาํของตนไดล้ว้นตอ้งการพรของศาสน-
พธิศัีกดิสิ์ทธิ์ ในพระวหิาร และเราสามารถช่วยใหส้มาชิก
ครอบครวัเราไดร้บัพรดงักลา่ว ไมสํ่าคญัวา่ท่านเป็นโสดหรอื
ไม ่ไมว่า่สามหีรอืภรรยาทา่นแข็งขนัน้อย ไมว่า่ตวัท่านแข็ง
ขนัหรอืแมเ้ป็นสมาชิกของศาสนจกัรหรอืไม ่ทา่นสามารถ
ช่วยเรือ่งความรอดของจติวญิญาณไดเ้ช่นกนั ไม่มีงานใด
สําคญั มสัีมฤทธผิล หรอืทรงเกยีรตมิากกวา่งานน้ีอกีแลว้

หัวหน้าของงานน้ีคอืพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา พระเยซูครสิต ์หลังจากสิน้พระชนม์ พระองคท์รงเปิด
ประตเูรอืนจําที่กักขังคนตาย

“พระองค์ทรงวางระเบียบกําลังคนของพระองค์และ
ทรงกําหนดผู้ส่งสารทัง้หลาย, ห่อหุ้มด้วยพลังอํานาจ
และสิทธิอํานาจ, และทรงมอบหมายให้พวกเขาออกไป
นําความสว่างแห่งพระกิตติคุณไปให้คนเหล่าน้ันท่ีอยู่ ภ
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ในความมืด, แม้ ให้วิญญาณทัง้ปวงของ
มนุษย์ . . .

“และผู้ส่งสารที่เลือกแล้วเหล่าน้ันออก
ไปประกาศวนัอันทรงโปรดของพระเจ้าและ
ประกาศเสรภีาพแก่เชลยผู้ถูกมัดไว,้ แม้แก่
คนทัง้ปวงผู้จะกลับใจจากบาปของพวกเขา
และรบัพระกิตตคิณุ” (คพ. 138:30–31)

ข่าวสารของเราเรยีบง่าย ทวา่ลึกซึง้ ไม่
ตอ้งใช้วาทะศิลป์หรอืหลักคาํสอนซับซ้อน 
เกี่ยวข้องกับการมี ใจที่ชอกชํา้และวญิญาณที่
สํานึกผิด และคาํมั่นสัญญาวา่จะตดิตามพระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์ข้าพเจ้าสัญญาวา่ถ้าท่านมองเลยขีด
จํากัดของเวลาและความเป็นมรรตยั ถ้า
ท่านช่วยคนที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได ้ท่านจะมีความสนิทสนมและปีตมิากขึน้
ในครอบครวัท่าน และไดร้บัความคุม้ครอง
จากเบือ้งบนที่มี ให้แก่ผู้ซ่ือสัตย์ ในการรบัใช้
พระองค์

คาํสัญญาของเอลียาห์ประกาศชัดเจนวา่
เราแตล่ะคนมีพันธะรบัผิดชอบตอ่คนหลาย
รุน่ที่อยู่ก่อนเราและคนหลายรุน่ที่ตามเรา
มา ขอให้บิดามารดา เยาวชน และเด็กๆ ทัง้
หลายพบปีตแิละไดร้บัพรในทุกๆ ดา้นของ
ชีวติเมื่อท่านเกิดสัมฤทธิผลในพันธะรบั
ผิดชอบที่ส่งจากสวรรค์ ให้มีส่วนรว่มในงาน
ศักดิสิ์ทธิ์สําหรบัคนตาย ◼
จากคาํปราศรยัเรือ่ง “Our Father’s Plan Is about Families” 
ทีก่ารปะชุมใหญ่ประวตัคิรอบครวั RootsTech 2015 ใน
ซอลท์เลคซิตี,้ ยูทาห์, วนัที ่14 กุมภาพันธ์ 2015 เข้าไป
ที ่RootsTech. org เพือ่เรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกีย่วกับการประชุม
ใหญ่ RootsTech 2016

า
 1. ดขู้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ครอบครวัของฉัน ไดท้ี่ family-

search. org/ campaign/ myfamily
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวครัง้

ใหม่,” เลียโฮนา, พ.ค. 1998, 39.
 3. โปรแกรมเบาะแสบันทึกแสดง “ผลการคน้ควา้

ครอบคลุมส่ิงที่ [FamilySearch] รวบรวบไวเ้พื่อช่วยหา
บรรพชนของท่าน” (familysearch. org/ blog/ en/ give  
- research - boost - record - hints/ )

 4. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “พระวหิารศักดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, 
ต.ค. 2010, 35.

หัวหน้าของงานน้ี
คอืพระเจ้าและพระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูครสิต ์หลัง
จากสิน้พระชนม์ 
พระองคท์รงเปิด
ประตเูรอืนจําที่
กักขังคนตาย
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หลายสัปดาห์ผ่านไปตัง้แตลู่กสาวที่เป็นผู้ ใหญ่ย้าย
ไปอยู่อีกเมืองหน่ึง และแตล่ะวนัอาทิตย์ที่เธอ
ขาดโบสถ์ทําให้ดฉัินเป็นห่วงทุกครัง้ เธอจะกลับ

มาโบสถ์ ไหม ดฉัินพยายามทําทุกอย่างที่คดิออกเพื่อให้เธอ
อยู่ที่ โบสถ์ อาทิ ให้กําลังใจ ใช้เหตผุลสารพัด ขอรอ้ง ทํา
หน้าที่เป็นนาฬิกาปลุกให้เธอ สวดอ้อนวอน อดอาหาร แม้
กระทั่งโทรหาอธิการของเธอ เพราะเราอยู่ห่างกัน 2,000 
ไมล์ (3,220 กิโลเมตร) จึงยากที่ดฉัินจะไปโบสถ์กับเธอ  
แตก็่ ไม่วายลองทําด!ู

ดฉัินนึกภาพตลอดเวลาวา่ถ้าดฉัินปรบัเปลี่ยน
สถานการณ์ ไดสั้กนิด ลูกสาวคงจะเปลี่ยนแนวโคจรทาง
วญิญาณของเธอ ดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งนําคนที่ถูกตอ้ง—ผู้เยี่ยม
สอนของเธอ อธิการของเธอ เพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวัสัก
คน—ไปไว้ ในเส้นทางของเธอเพื่อพูดหรอืทําส่ิงที่จะนําเธอ
กลับมา แต่ไม่ไดผ้ล ดฉัินกังวลจนเวยีนศีรษะ จิตใจเต็มไป
ดว้ยความรูสึ้กผิดและความปวดรา้วที่ทอดทิง้เธอในฐานะ
แม่

อีกหลายคนมีประสบการณ์คล้ายกับดฉัิน เมื่อลูกออก
จากเส้นทางพระกิตตคิณุ ยากมากที่พ่อแม่จะยังรบัมือดว้ย
ศรทัธา มารดาคนหน่ึงเสียใจมากกับการเลือกของลูกสาวถึง
ขนาดพูดวา่จะหายใจก็ยังเจ็บ บิดาคนหน่ึงบอกวา่เขารูสึ้ก
วา่ลูกไม่ยอมรบัเขาและวถิีชีวติของเขา มารดาที่ลูกยังเล็ก

กังวลวา่สักวนัลูกเล็กๆ ของเธออาจจะมีคาํถามมากมายจน
ออกจากศาสนจักร

เรารบัมือกับความรูสึ้กเจ็บปวดเหล่าน้ีอย่างไรเมื่อสมาชิก
ครอบครวัเลือกทิง้ศาสนจักร มีหลายอย่างที่เราทําได้

เ ยน า น เ ย า ว

ครอบครวัที่ชอบธรรมที่สุดบางครอบครวัในพระคมัภีร์
ทุกข์ ใจมากกับลูกที่ดือ้รัน้ ซาไรยาห์กับลี ไฮมีลูกที่ละทิง้คาํ
สอนของบิดามารดา (ด ู1 นีไฟ 2:8–12) อาดมักับเอวาก็
เช่นกัน (ด ูปฐมกาล 4:8) แม้แตบ่ิดามารดาบนสวรรคข์อง
เราก็ยังโศกเศรา้เมื่อลูกทางวญิญาณหน่ึงในสามเลือกอีก
เส้นทางหน่ึง (ด ูคพ. 29:36) แผนแห่งความสุขรวมสิทธิ์
เสรีไว้ ในน้ันดว้ย และน่ันหมายความวา่แม้แตส่มาชิกของ
ครอบครวัที่ชอบธรรมก็อาจเลือกปฏิเสธหลักธรรมพระ
กิตตคิณุได ้เราสามารถรบัการปลอบโยนจากเรือ่งราวของ
ครอบครวัเหล่าน้ีในพระคมัภีร ์เราไดค้วามเข้าใจเรือ่งสิทธิ์
เสรแีละความเห็นอกเห็นใจมากขึน้ ความเข้าใจดงักล่าว
สามารถช่วยเราเยียวยาและก้าวไปข้างหน้า

า ววา เ าเ น เ นเ าเชน น

เมื่อลูกชายวยัรุน่ของเธอเริม่สงสัยความเช่ือของเขา 
มารดาคนหน่ึงรูสึ้กผิดมากและคดิแตว่า่เธอล้มเหลว ขณะ
คดิวา่จะเป็นพอ่แม่ตา่งจากน้ีไดอ้ยา่งไร เธอไดร้บัการกระตุน้ 

เราสามารถน้อมรบัหลักธรรมทีท่ําให้ลูกๆ ของเราไดร้บัพรดว้ยการมีสิทธิ์เสรี
แม้เมือ่พวกเขาใช้สิทธิ์เสรน้ัีนบ่ายหน้าไปในทิศทางทีเ่ราไม่เห็นดว้ย

ภ
าพ

ระ
กอ

บ
ดย

 ไ
อเ

คอ
ร ์

อา
ยส

ตา
รา

น
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30 เ ีย นา

เตอืนอันเป่ียมดว้ยเมตตาวา่ “เขา ไม่ ใช่ ลูกของเจ้าคน
เดยีว เรารกัเขามากกวา่เจ้าดว้ยซํา้ และเราไม่รูสึ้กผิดเกี่ยว
กับเขา หรอืลูกคนอื่นของเราที่ออกนอกเส้นทาง” นับแต่
น้ันเป็นตน้มา มารดาผู้น้ีสามารถปล่อยวางความรูสึ้กผิด
และหันมาจดจ่อกับเรือ่งที่วา่ลูกชายเธอเป็นลูกที่รกัของ
พระผู้เป็นเจ้า

วา าเ

บางครัง้พ่อแม่ทุกข์ ใจเพราะไม่เข้าใจคาํสอนอย่าง
ถ่องแท้ที่วา่ “ ไม่มีความสําเรจ็ใดชดเชยความล้มเหลวใน
บ้านได”้ 1 ความสําเรจ็และความล้มเหลวระบุชัดไดย้าก ดงั
ที่เอ็ลเดอรจ์อห์น เค. คารแ์ม็คอดตีสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ
อธิบายวา่ “เพราะข้อความน้ีมุ่งหมายจะสรา้งแรงบันดาล
ใจให้พ่อแม่เกี่ยวข้องหรอืยังคงเกี่ยวข้องกับลูกๆ ของพวก
เขาตอ่ไป จึงไม่ควรหมายความวา่พ่อแม่ที่ทุ่มเวลา ความ
พยายาม และการเสียสละในการเป็นบิดามารดา แตย่ัง
ไม่ไดเ้ก็บเกี่ยวรางวลัที่ตนปรารถนา ถือเป็นพ่อแม่ที่ล้ม
เหลว” 2 เราจําเป็นตอ้งช่ืนชมคณุสมบัตอิันดขีองลูกๆ และ
ช่วงเวลาแห่งความสุขที่เรามีรว่มกัน เราควรน้อมรบัหลัก
ธรรมที่วา่สมาชิกครอบครวัเรามีสิทธิ์เสร ีพวกเขาจะใช้สิทธิ์
เสรน้ัีนอย่างไรก็ ได้

วา า ว เ า

แม้เราหวงัวา่สมาชิกครอบครวัจะเดนิตามเส้นทางที่เรา
เลือก แตพ่วกเขาตอ้งเลือกรบัพรของพระกิตตคิณุดว้ย
ตนเอง เอ็ลเดอรค์ารแ์ม็คแนะนําวา่แทนที่จะขัดขืนความ
จรงิน้ี พ่อแม่อาจตอ้ง “ปรบัความคาดหวงั¡จจุบันและวธิี
การของพวกเขา โดยยอมรบัสถานการณ์ที่เป็นอยู่แทนที่จะ
อยู่ ในความสับสนวุน่วายตอ่ไป” 3

มารดาคนหน่ึงรูสึ้กผดิหวงัและเสียใจเมือ่ทราบวา่ลกูชาย
ไมย่อมเป็นผูส้อนศาสนา เธอยอมรบัในทา้ยทีสุ่ดวา่เธอตอ้ง
เลกิคดิวา่ลกูชายตอ้งไปเป็นผูส้อนศาสนาทัง้น้ีเพือ่เธอจะมี
ความสุข “ดฉัินยอมรบัได้ ในทีสุ่ดวา่น่ีไมเ่กีย่วกบัดฉัิน” เธอ
กลา่ว “ชีวติของลกูแตล่ะคนเป็นชีวติ ของพวกเขา ดฉัิน
เป็นเพยีงแมข่องพวกเขา ดฉัินไม่ไดเ้ป็นเจา้ของพวกเขา”

วา เ า

พ่อแม่จํานวนมากหาส่ิงปลอบใจและยังคงมีทัศนะที่
ถูกตอ้งตอ่การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคมัภีร ์และการ
เข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร มารดาคนหน่ึงแบ่ง¡น
วา่ประสบการณ์กับการสวดอ้อนวอนสอนให้เธอจดจําวา่ลูก

ของเธอมีคา่ตอ่พระบิดาบนสวรรค ์ซ่ึงช่วยบรรเทาความ
เจ็บปวดของเธอ การสวดอ้อนวอนทําให้เกิดความเข้าใจอัน
ลึกซึง้ในส่ิงที่ตอ้งทําและพูด อีกทัง้ช่วยให้เรารูสึ้กสบายใจ

พระคมัภีรเ์ล่าเรือ่งราวของคนที่เลือกไม่ดแีละสมาชิก
ครอบครวัรบัมือกับอะไรบ้าง “นับเป็นเรือ่งดทีี่พระคมัภีร์
ไม่ ไดม้ีแตเ่รือ่งของครอบครวัที่สมบูรณ์แบบ ไม่อย่างน้ัน
เราคงท้อเกินกวา่จะพยายาม!” พ่อแม่คนหน่ึงกล่าว เรือ่ง
ราวของแอลมาผู้บุตรยืนยันกับเราวา่พระองคท์รงไดย้ิน
คาํสวดอ้อนวอนที่ชอบธรรมของบิดามารดา (ด ูโมไซยาห์ 
27:14) อุปมาเรือ่งบุตรหายไปสอนเราเรือ่งปีตทิี่เรารูสึ้กเมื่อ
คนที่หายไปกลับมา (ลูกา 15:20–24)

การเข้าพระวหิารจะช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึง้
เช่นกันซ่ึงเป็นประโยชน์ตอ่การจัดการ¡ญหาครอบครวั 
“ข้าพเจ้าเช่ือวา่คนที่มีงานยุ่ง . . . สามารถแก้ ไข . . . ¡ญหา
ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าไดด้กีวา่และเรว็กวา่ที่อื่น” 
เอ็ลเดอรจ์อห์น เอ. วดิท์ โซ (1872- 1952) แห่งโควรมัอัคร-
สาวกสิบสองกล่าว “ ในช่วงเวลาไม่คาดคดิที่สุด วธิีแก้ ไข
¡ญหาที่ก่อกวน [ชีวติเรา] จะมาเป็นการเปิดเผย . . . ใน
พระวหิารหรอืไม่ก็นอกพระวหิาร” 4 เมื่อพ่อแม่เข้าพระ
วหิาร จิตใจและความคดิของพวกเขาจะรบัสันตสุิขที่พวก
เขาแสวงหาไดม้ากขึน้

วา

ลีไฮกับซาไรยาห์รกัเลมันกับเลมิวเอลมากเท่าๆ กับรกั
แซม นีไฟ เจคอบ และโจเซฟอย่างไม่ตอ้งสงสัย แม้เราจะ
เข้ากับสมาชิกครอบครวัที่มีความเช่ือและวถิีชีวติเหมือน
เราไดง้่ายกวา่ แตย่ังคงสําคญัยิ่งที่เราตอ้งแสดงความรกัตอ่
คนอื่นๆ ที่ ไม่ ไดเ้ป็นแบบน้ัน

สตรคีนหน่ึงที่หยุดไปโบสถ์เมื่ออายุยังน้อยเล่า
ประสบการณ์ตอ่ไปน้ีวา่ครอบครวัเธอยังคงรกัเธออย่างไร 
ในครอบครวัแอลดเีอสครอบครวัใหญ่ของเธอยกย่องงาน
เผยแผ่อย่างเห็นไดชั้ด ภาพถ่ายของผู้สอนศาสนาทุกคนใน
ครอบครวัประดบับนผนังห้องน่ังเล่นของคณุยาย น่ันเป็น 
“จุดศนูย์กลางจักรวาลของครอบครวัเรา” เธอกล่าว เธอรูว้า่
เธอจะไม่มีวนัรบัใช้งานเผยแผ่ และเธอรูสึ้กวา่ไม่วา่เธอจะ
ทําความดอีะไรในโลก เธอจะไม่มีวนัไดท้ี่บนผนังห้องของ
คณุยาย

เมื่ออายุ 30 เธอตดัสินใจเข้าประจําการในกองกําลังเพื่อ
สันตภิาพของสหรฐั เธอเดนิทางไปมาดากัสการแ์ละอุทิศ
แรงกายทัง้หมดประจําการที่น่ัน ประสบการณ์ครัง้น้ันทําให้
เธอรูว้า่คณุยายไดร้วมภาพถ่ายของเธอไวบ้นผนังดว้ย เมื่อ
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ปลดประจําการในกองกําลังสันตภิาพ คณุยายกับหลาน
สาวโอบกอดกันและหลั่งน้ําตา “การรบัใช้คอืการรบัใช้” 
คณุยายอธิบาย ไม่วา่จะมีผนังตดิรปูผู้สอนศาสนาในบ้าน
หรอืไม่ก็ตาม ยังมีอีกหลายวธิีที่เราสามารถแสดงให้สมาชิก
ครอบครวัเรา ทุกคน เห็นไดว้า่เรารกัและเห็นคณุคา่ของ
พวกเขา

ว

เมื่อเรายังคงรกัคนที่เรารกัตามที่พวกเขาเป็นอยู่ ใน
¡จจุบัน เรายังสามารถหวงัตอ่ไปไดว้า่พวกเขาจะหวนคนืสู่
ชีวติที่มีพระกิตตคิณุเป็นศนูย์กลาง สมาชิกครอบครวัมัก
จะกลับมาหลังจากออกนอกทางไปไดร้ะยะหน่ึง เฉกเช่น
บุตรที่หายไป พวกเขาตระหนักวา่ชีวติก่อนหน้าน้ีของพวก
เขานําข่าวสารและหลักธรรมอันดมีาให้ พวกเขาน้อมรบั
คณุคา่เหล่าน้ันอีกครัง้ อันที่จรงิ ศาสดาพยากรณ์สัญญาวา่
สมาชิกครอบครวัที่รบัการผนึกกับพ่อแม่จะรูสึ้กถึงแรงดงึ
ของการอบรมเลีย้งดอูย่างชอบธรรมของพวกท่านและสัก
วนัจะกลับมา 5 คาํสัญญาเช่นน้ันทําให้เรามีความหวงัอย่าง
มากสําหรบัคนที่เรารกั

ย เ น า น น

เราตอ้งจาํไวว้า่เราไมรู่ว้า่จะเกดิอะไรขึน้กับคนท่ีเรารกั  
บดิาคนหน่ึงของลกูวยัรุน่ทีด่ือ้รัน้แบ่ง¡นวา่เขาเรยีนรูม้าวา่
ถงึแม้ลกูชายของเขาไมด่าํเนินชีวติอย่างชอบธรรมตอนน้ี 
แตเ่ขาไมค่วรทกึทักวา่ภัยจะเกิดขึน้แน่นอน ประธานดเีทอร ์ 

เอฟ. อคุทด์อรฟ์ ทีป่รกึษาทีส่องในฝ่าย
ประธานสูงสุด แนะนําวา่บางครัง้เราเช่ือวา่
ตอนจบของเรือ่งเขยีนไวแ้ลว้ ทัง้ที่ ในความ
เป็นจรงิ เราเพิง่อยูบ่ทกลางๆ 6 การนับเวลา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ตา่งจากเรามาก และเรา
ไมรู่ว้า่เรือ่งราวของแตล่ะคนจะจบลงอย่างไร

ถ้าเรารูว้า่สุดท้ายแล้วสมาชิกครอบครวั
เราจะกลับมา น่ันจะเปลี่ยนวธิีที่เรากระทํา
ในเรือ่งราวของเราวนัน้ีหรอืไม่ ข้าพเจ้า
เช่ือวา่เราจะดาํเนินชีวติดว้ยสันตสุิข ความ
รกั และการยอมรบัมากยิ่งกวา่เดมิ ขณะที่
เราพยายามทําให้เรือ่งราวของเราออกมาด ี

น่ันช่วยให้จดจําวา่เราเลือกไดว้า่จะเข้าใกล้คนที่เรารกัดว้ย
สันตสุิขและความรกัไม่ ใช่ความโกรธหรอืความกลัว ตามที่
เปาโลเขียน “เพราะวา่พระเจ้าไม่ไดป้ระทานใจที่ขลาดกลัว
แก่เรา แตป่ระทานใจที่ประกอบดว้ยฤทธานุภาพ ความรกั 
และการบังคบัตนเองแก่เรา” (2 ทิโมธี 1:7) ดงัที่เอ็ลเดอร์
คารแ์ม็คกระตุน้เตอืน “อย่ายอมแพ้ ถ้าดเูหมือนวา่ท่านไม่
สามารถมีอิทธิพลตอ่ลูกชายหรอืลูกสาวได ้อย่างน้อยท่าน
สามารถพยายามตอ่ไปและรกัพวกเขาตอ่ไป . . . อย่ายอมให้
ความรูสึ้กผิดและความสิน้หวงัทําให้เราท้อแท้หมดกําลังใจ 
จงแสวงหาความช่วยเหลือทางวญิญาณและสันตสุิข จงเข้ม
แข็งและกล้าหาญ ท่านจะมองเห็นทะลุปรโุปรง่” 7

ลูกสาวของดฉัินยังไม่กลับมาโบสถ์ แตเ่ป้าหมายของเรา
ชัดเจน เราทัง้คูพ่ยายามสนิทกัน เราพูดคยุกันบ่อยๆ และ
ดฉัินรูว้า่การอบรมเลีย้งดเูธอแบบวสุิทธิชนไดช่้วยให้เธอ
เป็นคนจิตใจด ีมีวนัิย และรูจ้ักคดิ แม้ดฉัินจะไม่ไดเ้ลือก
ให้เธอใช้เส้นทางที่เธอกําลังเดนิอยู่ ใน¡จจุบัน แตด่ฉัิน
สํานึกคณุตอ่บทเรยีนที่เรากําลังเรยีนรูร้ะหวา่งทาง ดฉัินได้
พบสันตสุิขเมื่อยอมรบัสภาพของเราในการเดนิทางกลับ
บ้าน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแมสซาชูเซตส์ สหรฐัอเมรกิา

า
 1. เดวดิ โอ, แมคเคย์, ใน Conference Report, Apr. 1964, 5; อ้างอิงจาก 

เจ อี. แม็คคลัลอค, Home: The Savior of Civilization [1924], 42.
 2. จอหน์ เค. คารแ์ม็ค, “When Our Children Go Astray,” Ensign, Feb. 1997, 

9.
 3. จอห์น เค. คารแ์ม็ค, “When Our Children Go Astray,” 9.
 4. จอห์น เอ. วดิท์ โซ, “Temple Worship,” The Utah Genealogical and 

Historical Magazine, vol. 22 (1921), 63–64, อ้างอิงในเดวดิ บี. เฮจท์, 
“Temples and Work Therein,” Ensign, Nov. 1990, 61.

 5. ด ู“Hope for Parents of Wayward Children,” Ensign, Sept. 2002, 11.
 6. ด ูดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เห็นจุดสิน้สุดจากจุดเริม่ตน้,” เลียโฮนา,  

พ.ค. 2006, 52.
 7. จอห์น เค. คารแ์ม็ค, “When Our Children Go Astray,” 10, 13.

เม่ือเรายังคงรกัคนท่ีเรารกัตามท่ีพวกเขาเป็นอยู่ ใน�จจุบัน  

เรายังสามารถหวงัต่อไปได้วา่พวกเขาจะหวนคืนสูชี่วติท่ีมีพระ
กิตติคุณเป็นศูนย์กลาง



ดาเนน  

กำรสนทนำกลุ่ม 
ใ เ้กด ระสท
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ย น เว

เ มนารี ะส าบนั

เ มือ่ทา่นนําการสนทนาพระกติตคิณุ การคดิวา่ตวัทา่นเอง
เป็นผูอ้าํนวยเพลงของวงออเคสตราอาจช่วยได ้คนทีท่า่น
กาํลงัสอนไม่ ใช่ผูช้มทีก่าํลงั¾งคอนเสิรต์ พวกเขาอยู่ ใน

วงออเคสตรา กาํลงัเลน่เครือ่งดนตรขีองตนเพือ่สรา้งสรรค์
บทเพลง ผูอ้าํนวยเพลงทาํใหนั้กดนตรเีลน่ประสานกนั นํา
ส่วนดทีีสุ่ดในแตล่ะคนออกมา และช่วยใหบ้ทเพลงของ
พวกเขากลายเป็นงานศิลปะทีส่รา้งแรงบนัดาลใจ

การสนทนาพระกิตตคิณุที่มีความหมายเทียบไดก้ับ
บทเพลงไพเราะ การสนทนาที่ดส่ีงผลให้เกิดความเข้าใจลึก
ซึง้ขึน้ในหลักคาํสอนของพระกิตตคิณุที่กําลังสนทนาและ

การสนทนาพระ
กิตติคุณท่ีมีความ
หมายเทียบได้กับ
การอํานวยเพลง
ท่ี ไพเราะ บทบาท
หลักประการหน่ึง
ของครคืูอกํากับการ
สนทนาให้ผู้เรยีนมี
โอกาสรูส้กึถึงพระ
วญิญาณและค้น
พบความจรงิด้วย
ตนเอง

เกิดความปรารถนาจะประยุกต์ ใช้ความจรงิพระกิตตคิณุ
อย่างแท้จรงิ

หลักธรรมหลายประการตอ่ไปน้ีจะปรบัปรงุการสนทนาที่
ท่านนํา

สอนคน ไม่ ใช่บทเรยีน คนที่ท่านสอนจะเต็มใจมีส่วน
รว่มในการสนทนามากขึน้เมื่อพวกเขารูสึ้กวา่ท่านสนใจ
พวกเขามากกวา่สอนบทเรยีนให้จบ ผู้เรยีนตอ้งการรูสึ้กวา่
ท่านเตรยีมตวัมาเสรมิและเพิ่มพูนศรทัธาของพวกเขาใน
พระเจ้า ไม่ ใช่แคนํ่าเสนอข้อเท็จจรงิ ผู้เรยีนที่รูสึ้กวา่ครู
และสมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นๆ รกัพวกเขาจะเต็มใจแบ่ง¡น
ข้อคดิและประสบการณ์มากขึน้

เชือ้เชิญการดลใจ เวลาอยู่ดว้ยกันเป็นโอกาสให้ท่าน
และคนที่ท่านสอนไดร้บัการเปิดเผย ไม่ ใช่แค่ โอกาสให้
ท่านแบ่ง¡นส่ิงที่รู ้บทบาทหลักประการหน่ึงของครคูอื
กํากับการสนทนาให้ผู้เรยีนมีโอกาสรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
และคน้พบความจรงิดว้ยตนเอง เมื่อการเปิดเผยหลั่งไหล
มา ทุกคนไดร้บัการจรรโลงใจ—ทัง้ครแูละผู้เรยีน—และ
ช่ืนชมยินดดีว้ยกัน (ด ูคพ. 50:22) ท่านจะรู้ ไดว้า่การ

น น ยา

เ น้ือ าบทเรียน บทต่างๆ ในพระคมัภีร ์ขอ้คดท่ีท่านไดร้บัข ะ

ก า ทุกส่ง ว้นดีมาก ต่ ัว่ มง ก าของท่านมกั ะไม่

เท่ากบั ว่งเว าท่ีกา นดใ ส้อน ภารก ของท่านคืออยา่ บ่ง ัน

ทั้ง มดท่ีท่านเรียนร ้ ต่กากบัเว า ั้นเรียนใน กั ะท่ี เ้รียน

คน้พบความ รงดว้ยตนเอง มากเท่าท่ีท่านคน้พบในการเตรียม 

สอน งสวดออ้นวอนขอความ ว่ยเ ือ ะพระว า

บรสุท ะทรงสอนส่งท่ีท่านตอ้งเนน้ ข ะท่ีท่านเนน้ความ รง

สองสามขอ้ ท่านสามาร ว่ยใ ก้ารสนทนามีความ มายมาก

ข้น ่ง ะ ทรก มเขา้ไ ในใ คนท่ีท่านสอน ก ้ งข้น
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สนทนาของท่านจรรโลงใจเมื่อท่านกําลังเรยีนรูจ้ากพระ
วญิญาณและสอนโดยพระวญิญาณ

เชือ้เชิญให้ทุกคนมีสว่นรว่ม การมส่ีวนรว่มไมจ่าํเป็น
ตอ้งหมายความวา่ทกุคนตอ้งตอบคาํถามออกเสียง บางคน
ชอบมส่ีวนรว่มแคน่ั่ง¾งหรอืจดโน้ต หลายคนยนิดแีบง่¡น
ความคดิตราบใดทีพ่วกเขามเีวลาไตรต่รองและเตรยีม ทา่น
อาจตดิตอ่คนทีท่า่นสอนสองสามคนลว่งหน้าและขอให้
พวกเขาเตรยีมมาแบง่¡นความคดิเกีย่วกบัหวัขอ้ทีก่าํหนด

มีอีกหลายวธิีที่จะช่วยให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มในการสนทนา 
ตวัอย่างเช่น ท่านอาจทําดงัน้ี

•  ขอให้พวกเขาไตรต่รองวา่จะตอบคาํถามอย่างไรก่อนที่
ท่านขอคาํตอบ

•  ขอให้พวกเขาเขียนคาํตอบลงบนแผ่นกระดาษ  
จากน้ันท่านอาจจะขอให้สองสามคนบอกคาํตอบกับ
คนอื่นๆ

•  เชือ้เชิญให้พวกเขาตอบคาํถามกับคนที่น่ังใกล้กันหรอื
ในกลุ่มเล็ก

บางครัง้ท่านอาจจะมีสมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มที่ควบคมุ
การสนทนา ถ้าเป็นเช่นน้ี ท่านอาจจะพูดทํานองวา่ “ขอ

¾งจากคนที่ยังไม่ไดแ้บ่ง¡นบ้างนะครบั” ในบางกรณีอาจ
จําเป็นตอ้งพูดกับคนน้ีเป็นการส่วนตวัเพื่อขอบคณุที่เขา
แบ่ง¡นและอธิบายความสําคญัของการกระตุน้ให้ผู้เข้ารว่ม
คนอื่นๆ ไดแ้บ่ง¡นบ้าง

อย่ากลัวความเงียบความเงียบอาจรูสึ้กเหมือนทําให้การ
สนทนาหยุดน่ิง แตสํ่าหรบัผู้เรยีนแล้ว ความเงียบเป็นเวลา
ไตรต่รองที่มีคา่

ถามคําถามท่ีมีความหมาย ถามคําถามที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนตรึกตรองความหมายของข้อพระคัมภีร์และหลัก
ธรรมพระกิตติคุณ ขณะเตรียมบทเรียน ลองคิดคําถาม
ที่จะช่วยให้คนที่ท่านสอนเข้าใจและประยุกต์ ใช้ความ
จริงที่พวกเขาเรียนรู ้คําถามที่ดีสองสามข้อจะส่งผลดี ได้
มากมาย

ตัง้ใจ�ง บ่อยครัง้ที่ครมูักกังวลวา่จะพูดอะไรตอ่ไปจน
พวกเขาไม่ตัง้ใจ¾งความคดิเห็น ถ้าท่านตัง้ใจ¾งคนที่ท่าน
สอน พวกเขาจะรูสึ้กวา่ตนมีคา่และอยากมีส่วนรว่มมากขึน้ 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าววา่ “[ทุกคน] มีเรือ่งราวที่
จะบอก การ¾งเป็นองคป์ระกอบสําคญัขณะที่เราสอนและ
ขณะที่เราเรยีนรู”้ (“แบบอย่างของครผูู้ยิ่งใหญ่,” เลียโฮนา, 
มิ.ย. 2007, 76)

ผู้เรยีนท่ีรูส้กึวา่
ครแูละสมาชิก
ชัน้เรยีนคน
อ่ืนๆ รกัพวกเขา
จะเต็มใจแบ่ง
�นข้อคิดและ
ประสบการณ์
มากขึน้
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ก ารสนทนาท่ีดีเก่ียวกบัพระกตตคุ เ นความรบั ด อบท่ีท่านมี

ร่วมกบัคร ท่านอา ะเคยสงสยัเก่ียวกบัส านการ บ์างอยา่ง

ต่อไ น้ี

ฉนัมีบางอยา่งตอ้งพดู แตค่รไูม่ขอใหแ้สดงความคิดเห็น ฉนัควร

ขดัจงัหวะหรอืไม่

ท่านอา รอ งั วะเ มาะใ ค้ร นัมามอง ะส่งสั า วา่ท่าน

ยนดี ว่ย า้ท่านรส้กไดร้บัการด ใ ใ ้ บ่ง ัน งทาตามการกระตุน้

เตือนน้ันสุดความสามาร

ฉนัไม่แน่ใจวา่ความคิดเห็นของฉนัมีค่า ฉนัควรจะยกมือหรอืไม่

ท่านมีมุมมอง ะ ระสบการ ท่ี์คนอ่ืนอา ไมมี่ เม่ือท่านเตรียม

มาเรียน ท่านมีขอ้คดส่วนตวัท่ีสามาร เ นพร ก่ เ้รียนคนอ่ืนๆ

เอ เดอรร์ ารด์ ี  สกอตต ์  ่ง ควรมัอคัร

สาวกสบสองสอนไวว้า่เม่ือเรายกมือระ วา่งการสนทนาพระกตตคุ  

เรา สดงใ พ้ระว า บรสุท เ นวา่ เรา  เตมใ เรียนร้  ดงั

น้ัน า้ความคดเ นของท่านเ มาะกบั วัขอ้น้ัน ะเว าเอ้ืออานวย 

ถามคําถามติดตาม เมื่อผู้เรยีนแบ่ง¡นข้อคดิและ
ประสบการณ์ ท่านอาจรูสึ้กวา่พวกเขามี ให้แบ่ง¡นอีก ท่าน
อาจถามคาํถามตดิตามดงัตอ่ไปน้ี น่ันสําคญัตอ่ท่านอย่างไร 
ท่านเคยเห็นพรน้ีในชีวติท่านอย่างไร ส่ิงน้ีหมายความวา่
อย่างไรสําหรบัเราใน¡จจุบัน ใครมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรือ่ง
น้ีบ้าง ใครมีความคดิที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งน้ีและอยากแบ่ง
¡นบ้าง พระคมัภีรข์้อใดอีกบ้างที่สอนความจรงิน้ี

ยอมรบัคําตอบ เมื่อมีคนให้คาํตอบ ท่านจําเป็นตอ้ง
ยอมรบัในวธิี ใดวธิีหน่ึง ท่านทําได้ โดยแสดงความเห็น
ขอบคณุคาํตอบน้ันหรอืโดยถามคาํถามตดิตาม

รกัษาหลักคําสอนให้บรสุิทธ์ิ จําไวว้า่เป้าหมายเบือ้งตน้
ของการสอนพระกิตตคิณุไม่ ใช่แคม่ีการสนทนาที่ด ีแต่
คอืการเรยีนรูห้ลักคาํสอนเพื่อให้ ใจเราเปลี่ยนและเพื่อให้

ท่านสามาร บ่ง ันได ้เอ เดอรส์กอตตอ์ บายวา่ การมีส่วนร่วม

่วยใ ้ ต่ ะคน ประสบ การนาทาง ากพระว า  To Learn 
and to Teach More Effectively  Brigham Young University 
Education Week devotional, Aug.    speeches. 
byu. edu

ฉนัไม่กลา้พดูตอ่หนา้คนหมู่มาก ฉนัจะท�าอยา่งไร

เม่ือท่านพยายามเอา นะความก วั ท่านอา ะเร่มที ะนอ้ย 

พยายามอาสาอ่านพระคมัภีร์ รืออ่านขอ้ความอา้งอง ากน้ันใ ้

มอง า อกาสตอบคา าม รือ บ่ง ันขอ้คด เม่ือท่าน สดงใ เ้ น

วา่ท่านเตมใ มีส่วนร่วม ท่าน ะไดร้บัพรใ ก้ า้พด ะมีคาท่ี ะพด 

เม่ือเรา อา้ าก ของเรา  เราพบวา่พระองค์ ะทรง เตมใ เ้ตม  

คพ  

า้ท่าน สดงความคดเ นไดง้า่ย ว้ ท่านอา ตอ้ง ามตวัท่านเอง

วา่มีว ีใ ท่้านกระตุน้เพ่ือนนักเรียนคน น่งใ ้ สดงความคดเ น รือ

ไม ่ ทนท่ี ะ บ่ง ันความคดของท่านอีกครั้ง

เราเปลี่ยนใจเลื่อมใส ระหวา่งการสนทนา ความรบัผิดชอบ
ส่วนหน่ึงของท่านคอื ตอ้งแน่ใจวา่ท่านกําลังสอนหลักคาํ
สอนที่แท้จรงิ

ถ้ามีคนแบ่ง¡นบางอย่างที่ผิดหลักคาํสอน ท่านมีหน้าที่
ตอ้งแถลงหลักคาํสอนอย่างถูกตอ้ง ท่านอาจจะใช้คาํตอบ
ส่วนที่ถูกตอ้งเป็นฐาน แบ่ง¡นพระคมัภีรห์รอืคาํสอนจาก
การประชุมใหญ่สามัญ หรอืแสดงประจักษ์พยานของท่าน

ท่านสามารถมีการสนทนาพระกิตตคิณุที่ดเียี่ยม ได้ โดย
ใช้แนวคดิเหล่าน้ี ท่านจะไม่ ใช้การสนทนาเพียงเพื่อให้เวลา
ผ่านไป ท่านสามารถนําการสนทนาให้มีประสิทธิผลเพื่อผู้
เรยีนจะไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวั พัฒนาความเป็นน้ําหน่ึง
ใจเดยีวกัน และเข้าใจพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตล์ึก
ซึง้ขึน้ ◼
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ย เ า เ นเ เ น

ก ารหยา่รา้งเป็นเรือ่งทีด่ฉัินไมเ่คยคดิจนกระทัง่เกดิขึน้
กบัดฉัินจรงิๆ ดฉัินรูสึ้กอบัอายเพราะความหมายที่ ไม่
ดขีองคาํน้ีมานานทกุครัง้ทีม่คีนถามเรือ่งสถานภาพ

การแต่งงานใหม่  
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การผจญภัยในความอดทนและความรกั

ครอบครวัผสมเรยีกรอ้งความอดทนมาก
เป็นสองเท่า แตก่่อให้เกิดความรกัมากเป็น
สองเท่าไดเ้ช่นกัน

สมรสของดฉัิน “ดฉัินหยา่คะ่” ดฉัิน
แทบจะไมพู่ดออกเสียง—ประหน่ึงดฉัินกาํลงัพดูไมด่ี

แตน่ั่นคอืสถานการณ์ในชีวติดฉัิน และดฉัินแทบจะ
ปรบัตวัรบัไม่ได ้เพื่อนๆ จะพูดวา่ “คณุจะพบคนน้ัน”  
แตด่ฉัินไม่สนใจและไม่ปรารถนาจะแตง่งานใหม่ ลูกส่ีคน
ของดฉัินทําให้ดฉัินยุ่งพอแล้ว

จนกระทัง่วนัหน่ึง ดฉัินพบอารน์ฟินน์โดยไม่คาดคดิ
หรอืไมม่แีผนสําหรบัอนาคต และยงัความประหลาดใจแก่
ดฉัิน เราส่ือสารกนัไดด้จีนดฉัินชอบอยูก่บัเขามากขึน้เรือ่ยๆ 
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ตวัจะทํา ดฉัินอายุ 19 ปีเมื่อแตง่งานครัง้แรก กิจวตัรและ
ประเพณีถูกหล่อหลอมเรือ่ยมา ดฉัินกับอารน์ฟินน์พบวา่
เป็นแบบน้ีก็ดเีหมือนกันและถึงกับเห็นดว้ยถ้าจะมีมากกวา่
หน่ึงความเห็น น่ันไม่จําเป็นตอ้งหมายความวา่คนหน่ึงถูก
และอีกคนหน่ึงผิด ความคดิเห็นหล่อหลอมจากส่ิงตา่งๆ 
มากมายในชีวติ ความเคารพและการ¾งกลายเป็นคาํสําคญั

ของการเข้าใจอีกฝ่าย
เราพยายามเข้าใจวธิีผสมผสาน

ชีวติเราเข้าด้วยกัน—อยู่ที่ ไหน 
จัดการกับเศรษฐกิจครอบครวัอย่างไร 
และยอมรบัประเพณีวนัหยุดวนัใด มี
รอยยับอีกสองสามรอยให้รดีระหวา่ง
ทาง แต่เมื่อนึกย้อนกลับไป บางอย่าง
ค่อนข้างหยุมหยิม ความปรองดอง
และความรกัที่บ้านเป็นเป้าหมายที่
เราเล็งอยู่

การมีแม่อีกคนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ในครอบครวัเรานับวา่ยากเป็น 
พิเศษสําหรบัดฉัิน อดตีภรรยาของ 
อารน์ฟินน์เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมและ
เป็นห่วงสวสัดภิาพของลูกๆ เธอ พวก
เขาวางแผนวนัปิดภาคเรยีนและวนั
สุดสัปดาห์กับเธอ และบางครัง้ดฉัิน
รูสึ้กวา่ไม่มี โอกาสพูดในชีวติตนเอง

แตก่ารเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นเรือ่ง
ท้าทายสําหรบัอารน์ฟินน์มากกวา่ เขา
ย้ายเข้ามาในบ้านพรอ้มลูกส่ีคน สอง
คนเป็นวยัรุน่—ลูกที่มีนิสัยเอะอะ
ปึง¡งมากกวา่เคย และถูกเลีย้งดตูา่ง

ออกไปเล็กน้อยจากที่เขาชอบมากกวา่

เ น า า น า เ น น

แตแ่ล้วคํา่วนัหน่ึงซ่ึงเลยเวลาที่ความคดิของดฉัินหยุด
ทํางานแล้ว อารน์ฟินน์ท้าให้ดฉัินทําแบบทดสอบไอควิ เขา
น่ังดา้นหน่ึงของโตะีอาหารและเริม่ตัง้สมการและใช้สูตร
คณิตศาสตรต์อบโจทย์ ดฉัินน่ังÁ่งตรงข้ามกําลังวาดรปู
เพ่ือแก้ โจทย์ที่ ให้มา เราทําเสรจ็และเปรยีบเทียบคาํตอบ
ของเรา เพียงเพื่อจะพบวา่เราไดค้าํตอบเหมือนกัน ตอน

เหมือนเดมิ และความตืน่เตน้ของความสัมพันธ์ ใหม่คล้าย
กัน แตต่อนน้ีเรามีคูส่มรสที่เคยแตง่งานแล้ว สุนัขที่ ไม่
เช่ือ¾ง นกรอ้งเสียงดงั และลูกเก้าคน อายุ 3 ขวบถึง 17 ปี 
โชคดทีี่ความหวานช่ืนในรกัใหม่ของเรามีมากพอจะทําให้
เราผ่านพ้นวนัท้าทายข้างหน้าได้

วา เ า

“ดเูหมือนเรามักจะมีความเห็นไม่ตรงกันหลายเรือ่ง” วนั
หน่ึงอารน์ฟินน์พูดขึน้มา นิสัยตดิตวัส่ีสิบปีและทําอย่างที่
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การผจญภัยในความอดทนและความรกั

เขาฉลาด ดดู ีและรา่เรงิ เมือ่เขาขอแตง่งาน ดฉัินไมท่ราบ
วา่อนาคตจะเป็นอยา่งไร แตรู่ว้า่อยากมอีนาคตกบัเขา เราใช้
เวลา “รดีรอยยบั” ตามทีอ่ารน์ฟินน์เรยีก และแตง่งานกนัใน
พระวหิารสตอกโฮลม์ สวเีดนในฤดใูบไมร้ว่งปี 1997

การแตง่งานใหม่เมื่ออายุเกือบ 40 ไม่เหมือนการแตง่งาน
ครัง้แรก การตกหลุมรกัเป็นเรือ่งน่าตืน่เตน้ที่ดมีากๆ 
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น้ันเองที่ดฉัินรูว้า่แบบทดสอบคล้ายกับชีวติที่เราอยู่ดว้ยกัน
ขอดฉัินอธิบาย เขาทําวธิีหน่ึง ส่วนดฉัินทําอีกวธิีหน่ึง 

แตเ่รามีเป้าหมายเดยีวกัน แม้วธิีทําจะตา่งกัน การบรรลุ
เป้าหมายน้ันเหมือนแบบทดสอบไอควิ ขณะที่เขาแก้
สมการส่วนดฉัินวาดรปู เราก็ยังไดค้าํตอบเดยีวกัน

ดฉัินรูว้า่ดฉัินจะไม่มีวนัทํางานเป็นทนายแบบเขา และ
ดฉัินมั่นใจมากวา่เขาจะพบวา่สายงานของดฉัินในฐานะ
นักเขียนและจิตรกรสีน้ําของดฉัินยากพอกัน เคล็ดลับคอื
มองเขาน่ารกัเมื่อเขาทําตา่งจากดฉัินแทนที่จะราํคาญเขา 
ความตา่งสามารถเป็นประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่น่าตืน่เตน้
ไดถ้้าเรายอมให้เป็นเช่นน้ัน วนัหน่ึงดฉัินบอกอารน์ฟินน์วา่ 
“ถ้าคณุสอนบางอย่างให้ฉันไดแ้ละฉันสอนบางอย่างให้คณุ
ได ้สักวนัทุกอย่างจะดสํีาหรบัเรา” เราทัง้คูต่อ้งเป็นคนสอน
ได ้และน่ันเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง การชมเชยกลายเป็น
คาํสําคญั

ถ้าพ่อกับแม่เป็นคนสองแบบตา่งกัน ท่านแน่ใจได้
เลยวา่ลูกสองกลุ่มจะแตกตา่งกันคนละขัว้เช่นกัน เราพับ
แขนเสือ้และหันมาแก้¡ญหาประจําวนัของนิสัยการกิน 
รสนิยมการแตง่กาย เวลานอน และเรือ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ตา่ง
กัน ซ่ึงยังมีอีกหลายอย่าง เราแสดงกรรมสิทธิ์มานานวา่น่ี 

“ลูกของฉัน” น่ี “ลูกของคณุ” และมักไม่คดิวา่การนําทุก
คนมาอยู่รวมกันทันทีเป็นเรือ่งดี

ลูกคนโตบอกดฉัินวา่อีกไม่นานเธอจะออกจากบ้านและ
เธออยากให้ดฉัินมีความสุข ลูกสาวอีกสองคนดเูหมือนไม่
ชอบกันเลย ลูกชายคนหน่ึงยกห้องนอนให้น้องชายตา่ง
มารดาเมื่อเขากลับมาบ้านสัปดาห์เวน้สัปดาห์แล้วตวัเองไป
นอนบนโซฟา เขาไม่เคยบ่นเรือ่งน้ัน ดฉัินรูสึ้กขอบคณุ

วา า น เ า

มีที่วา่งสําหรบัคนที่เรารกัเสมอ เราจัดห้องรบัแขกตดิ
กับห้องน่ังเล่นใหม่ ให้เป็นที่พักของพ่อแม่ และให้ลูกๆ ขึน้
ไปนอนชัน้บน โทรทัศน์สองเครือ่งและห้องนอนสองห้อง
กลายเป็นส่ิงจําเป็นแต่ไม่ ใช่ส่ิงฟุ่มเฟือย ปีละสองสามวนั
สําหรบัพ่อแม่ที่แตง่งานใหม่เป็นการลงทุนที่จําเป็นสําหรบั
อนาคตของครอบครวัเรา

เราวางแผนวนัหยุดสุดสัปดาห์และกิจกรรมอื่นล่วง
หน้า อาหาร เกม และกิจกรรมตอ้งเหมาะกับลูกส่วนใหญ่ 
ลูกห้าคนของอารน์ฟินน์อาศัยอยู่กับคณุแม่ของพวกเขา
ในวนัธรรมดา ดฉัินตอ้งการเคารพความตอ้งการของเธอ
และทําให้แน่ใจวา่เด็กๆ มีความสุขกับการมาพบปะพูด

คยุกับคณุพ่อของพวกเขา น่ัน
หมายความวา่บางครัง้ดฉัินตอ้ง
ไม่ปรปิากพูดเรือ่งกลัดกลุ้ม
เล็กๆ น้อยๆ แตเ่น้นเรือ่งสําคญั
กวา่เพื่อให้พวกเขาอยู่กันอย่าง
มีความสุข ดฉัินใช้ความอดทน
และความรกั—แล้วใช้ความ
อดทนมากขึน้ นอกเหนือจาก
อารมณ์ขันอีกหน่ึงกระบุง

เช้าวนัอาทิตย์ที่วุน่วายเป็นการ

กําลังเป่าลูกโป่งกับหลานสามคน
ของเรา ลูกของเราโตเป็นผู้ ใหญ่
และย้ายออกไปแล้ว แต่พวก
เขารูว้า่เรายินดี ให้พวกเขามา
เย่ียมเยียนเสมอ
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ทดลองคอ่นข้างใหญ่ เราพยายาม
สรา้งบรรยากาศดว้ยเสียงเพลง
คลาสสิกเพราะๆ ขณะคอยดลููก
คนแล้วคนเล่าเข้าออกห้องน้ํา
สองห้องก่อนส่ันกระดิง่ผูกคอ
ววัเพื่อบอกวา่ไดเ้วลาอาหารเช้า
แสนอรอ่ยแล้ว การให้ทุกคนออก
จากประตแูล้วขึน้รถมินิแวนไปโบสถ์ ให้ทันเวลาเป็นการ
ทดลองอย่างหน่ึงในการรกัษาวญิญาณของสะบาโตทุกวนั
อาทิตย์ เมื่อกลับถึงบ้านและรบัประทานอาหารเย็นแล้ว เรา
สงบพอที่จะเล่นเกมดว้ยกัน

มีภูมิ¡ญญามากในโปรแกรมและบทเรยีนตา่งๆ  
ที่ศาสนจักรสอนเรา การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั  
การสังสรรค์ ในครอบครวั และการสนทนาหลักธรรมพระ
กิตตคิณุคุม้กับเวลาและความพยายาม พระกิตตคิณุทําให้
เราเกิดปีตแิละช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึน้วา่ครอบครวั
สําคญัและมีคา่เพียงใด

เราไดส้รา้งประเพณีใหม่หลายอย่างแตย่ังคงรกัษาบาง
อย่างจากชีวติก่อนหน้าน้ีเอาไว ้ทุกฤดรูอ้นเราพาลูกๆ หลาย
คนเท่าที่จะทําได้ ไปพระวหิารสตอกโฮล์ม สวเีดน เราพัก
บรเิวณคา่ยพักแรมทางใตข้องพระวหิาร น่ันกลายเป็น
ประเพณีที่เราช่ืนชอบและแม้แตลู่กที่แตง่งานแล้วก็ ไดนํ้า
ไปใช้กับครอบครวัของพวกเขา

ตอนน้ีเมื่อลูกของเรามาขอคาํแนะนําเรือ่งการออกเดท
และการแตง่งาน ดฉัินบอกพวกเขาวา่ไม่ ใช่เรือ่งใหญ่ถ้าคน
หน่ึงชอบวิง่ออกกําลังกายและอีกคนหน่ึงชอบบัลเล่ต ์ส่ิง
สําคญัที่สุดคอืมีความกระตอืรอืรน้เหมือนกันสําหรบัการ
รบัใช้พระผู้ช่วยให้รอดและมีความตัง้ใจวา่จะพยายามบรรลุ
เป้าหมายการเป็นครอบครวันิรนัดร์

วา น เ า เ า

เมื่อดฉัินพบคูช่ายหญิงที่มี โอกาสแตง่งานครัง้ที่สอง 
ดฉัินยินดกีับพวกเขา ดี ใจที่พวกเขามีหุ้นส่วนและเพื่อน

ที่ดทีี่สุดอยู่ดว้ย แตด่ฉัินจําไดเ้ช่นกันวา่สองสามปีแรกของ
การนําสองครอบครวัมาอยู่ดว้ยกันไม่ ใช่เวลาที่มีความสุข
เสมอไป เราตอ้งเสียสละบางอย่าง และบางวนัเราสงสัยวา่
เหตใุดตอ้งท้าทายขนาดน้ัน

¡จจุบัน ลูกสาวของเราที่ ไม่ชอบกันเลยสมัยเป็น
วยัรุน่ตา่งเป็นคณุแม่แล้วทัง้คูแ่ละชอบเปรยีบเทียบ
ประสบการณ์ขณะรบัประทานอาหารเย็นเป็นครอบครวั 
แม้ถึงกับใช้เวลาช่วงวนัหยุดดว้ยกันที่บ้านไม้หลังเล็กๆ ของ
ครอบครวั พวกเขาส่งจดหมายให้กําลังใจน้องชายที่กําลัง
รบัใช้งานเผยแผ่ และลูกบางคนของเราเยี่ยมเยียนกันเมื่อ
พวกเขาอยู่ตา่งแดน พวกเขาสนุกเสมอกับการรบัประทาน
อาหารมือ้ใหญ่ ในวนัหยุดดว้ยกันเและช่ืนชมยินดเีมื่อ
ประกาศวา่จะมีหลานสาวหรอืหลานชายคนใหม่

ตอนน้ีที่บ้านมีดฉัินกับอารน์ฟินน์เท่าน้ัน เรามีสุนัข
รา่เรงิรกัสนุกหน่ึงตวักับนกตวัเล็กๆ ตวัใหม่หน่ึงตวั ลูกๆ 
มาอยู่ ในห้องนอนของพวกเขาบ่อยๆ ระหวา่งกําลังศึกษา
และสรา้งครอบครวัใหม่ พวกเขารูว้า่เรายินดตีอ้นรบัพวก
เขาเสมอ เราจะเลีย้งอาหารและชอบเมื่อพวกเขาแวะมา

การนําสองครอบครวัมาอยู่ดว้ยกันเรยีกรอ้งความรกัและ
ความอดทนมากเป็นสองเท่า มีอาหารตอ้งทํามากและมี
เสือ้ผ้าให้ซักหลายกอง แตน่ั่นคุม้คา่ เรารกัครอบครวัใหญ่
ของเรา พรของการมีคนมากเป็นสองเท่าให้รกัยิ่งใหญ่เป็น
สองเท่าเช่นกัน

และครอบครวัเราเตบิโตตอ่ไป มีเด็กน้อยน่ารกัรุน่ใหม่ 
และพวกเขาเป็นหลานของเราทัง้หมด! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในนอรเ์วย์

ประเพณีอย่างหน่ึงของเราคือไปพระ
วหิารสตอกโฮล์ม สวเีดนทุกฤดูรอ้น
กับลูกๆ หลายคนเท่าท่ีจะทําได้ ปีท่ี
แล้วเราขับรถ 10 ช่ัวโมงเพ่ือให้คุณแม่
วยั 90 ของอารน์ฟินน์ ไปกับเราด้วย
และรบัการผนึกกับพ่อแม่ของเธอ
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เ ม่ือ ะเ ก ุรก

งขายของ เ า้

นายบอกใ อ้ เอา

นังสือเ ่มน้ันไ ท้ง 

ต่อ อยากร้ ะ 

ขอเกบไวเ้อง

ขณะกําลังรบัโทรศัพท์ ดฉัินไดย้ิน
น้ําเสียงตืน่เตน้ของผู้สอนศาสนา

เต็มเวลาคนหน่ึงบอกดฉัินเรือ่งจะมี
บัพตศิมาในอีกไม่กี่วนั แน่นอนวา่บัพ-
ตศิมาเป็นเหตใุห้ผู้สอนศาสนาตืน่
เตน้เสมอ แตด่ฉัินไม่คุน้ช่ือสตรทีี่จะ
รบับัพตศิมา แตเ่อ็ลเดอรค์นน้ันยืน
กรานให้ดฉัินไปรว่มบัพตศิมาเพราะ
มีเรือ่งประหลาดใจรอดฉัินอยู่ เขาไม่
ยอมบอกมากกวา่น้ัน

ในวนับัพตศิมา ดฉัินมาถึงโบสถ์
ก่อนเวลาเพื่อดวูา่อะไรคอืเรือ่ง
ประหลาดใจ แตด่ฉัินไม่รูจ้ักสตรสีาว
—อลิซ—ที่จะรบับัพตศิมา และเธอไม่
แสดงออกวา่รูจ้ักดฉัิน

หลังจากการบัพตศิมาที่เป่ียมดว้ย
พระวญิญาณ อลิซถือพระคมัภีรม์อร-

เ ออ่าน ระ กั ์พยานของดฉนั
มอนขณะแสดงประจักษ์พยานถึง
ความจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ันและ
แสดงความขอบคณุคาํสอนในน้ัน 
โดยเฉพาะพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด 
ในประจักษ์พยานของเธอ เธอเล่าวา่
ไดห้นังสือเล่มน้ีมาอย่างไร เธอทํางาน
ที่แผงขายของในศนูย์การคา้แห่งหน่ึง 
วนัหน่ึงผู้หญิงคนหน่ึงผ่านมาและ
มอบหนังสือเล่มน้ันให้เจ้านายเธอ  
เจ้านายไม่สนใจและวางไวบ้นชัน้

ตอ่มาไม่นาน เมื่อจะเลิกธุรกิจ
แผงขายของ เจ้านายบอกให้อลิซเอา
หนังสือเล่มน้ันไปทิง้ แตอ่ลิซอยาก
รู ้เธอตรวจดหูนังสือเล่มน้ันครูห่น่ึง 
และถามวา่เธอขอได้ ไหม

อลิซนําพระคมัภีรม์อรมอนกลับ
บ้าน อ่านจบภายในไม่กี่สัปดาห์ และ

เช่ือมั่นในความจรงิของหนังสือเล่ม
น้ัน แตเ่ธอไม่รูว้า่ตอ้งทําอะไร หลาย
เดอืนตอ่มาเธอไดง้านใหม่ ที่น่ันเธอ
ทํางานกับวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคนหน่ึง 
เธอถามเขาเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อร-
มอนและศาสนจักร เขากับภรรยาจึง
เชิญเธอไปพบกับผู้สอนศาสนา

สตรผีู้น้ีกล่าวตอ่จากน้ันวา่เธอชอบ
อ่านประจักษ์พยานที่เขียนไวด้า้นหน้า
พระคมัภีรม์อรมอนของเธอ ประจักษ์
พยานดงักล่าวเป็นของดฉัิน ดฉัินใส่
ไวที้่น่ันก่อนมอบให้เจ้านายของอลิซที่
แผงขายของ

เอ็ลเดอรย์ิม้ดว้ยความดี ใจ น่ีเป็น
เรือ่งประหลาดใจที่ดทีี่สุดเท่าที่ดฉัิน
เคยประสบในชีวติ! หลังจากพิธี
บัพตศิมา ซิสเตอรค์นใหม่ ในพระ
กิตตคิณุตรงเข้ามากอดดฉัิน

ดฉัินชอบการเป็นพยานในบัพตศิ-
มาของอลิซและได¾้งประจักษ์พยาน
ที่นอบน้อมของเธอ ซ่ึงไดม้าจากการ
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนและสวด
อ้อนวอนตามที่ โมโรไนแนะนํา “หาก
ท่านจะทูลถามดว้ยใจจรงิ, ดว้ยเจตนา
แท้จรงิ, โดยมีศรทัธาในพระครสิต,์ 
พระองคจ์ะทรงแสดงความจรงิของ

เรือ่งให้ประจักษ์แก่ท่าน” 
( โมโรไน 10:4)

ดฉัินยังคงเป่ียมดว้ย
ความสํานึกคณุอย่างสุด
ซึง้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ยอมให้ดฉัินมีส่วนเล็กๆ 
ในการช่วยให้ลูกคนหน่ึง
ของพระองค์ ไดร้บัพรแห่ง
พระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์◼
เ  วตัสนั  รั ยทา  ์

ส รั อเมรกา

เ ย ว ชนย าย
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ลายปีก่อน เมื่อดิฉันเป็นแม่ตัว 
คนเดียวที่มีภาระต้องดูแลช่วย

เหลือลูกส่ีคน ของขวัญที่เอือ้เฟ้ือ
จากคุณแม่และพี่ชายช่วยให้ดิฉันได้
กลับไปเรียนมหาวิทยาลัย ระหว่างขับ
รถไปเรียน ดิฉันมักจะนึกถึงความ
หวังและความÁนของดิฉันสําหรับ
ลูกๆ ดิฉันเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศาสนจักร ความปรารถนาสูงสุดของ
ดิฉันคือให้พวกเขามี โอกาสสอนพระ
กิตติคุณและมีความสุขอย่างที่ดิฉัน
รู้สึก

เช้าวนัหน่ึง ขณะดฉัินขับรถไป
โรงเรยีน ดฉัินคดิถึงลูกชายคนโตสอง
คนที่อายุห่างกัน 22 เดอืน ถ้าพวกเขา
รบัใช้ คนโตจะจบงานเผยแผ่พอดี
ขณะที่น้องชายเริม่งานเผยแผ่ของ
เขา ดฉัินปวดรา้วใจกับเรือ่งน้ีและ
สงสัยวา่จะสามารถช่วยพวกเขาจ่ายคา่
งานเผยแผ่ไดอ้ย่างไร ดฉัินไม่แน่ใจ
วา่จะหาทุนส่งคนแรกไดห้รอืไม่ ยังไม่
ตอ้งพูดถึงคนที่สอง

ความสับสนดงักล่าวเกิดขึน้ตดิตอ่
กันส่ีวนัขณะที่ดฉัินสวดอ้อนวอนขอ
คาํตอบ วนัที่ห้าคาํตอบก็มาถึง  

งเ ี้ ยง ก ายใ มี้คา่ควร
“จงเลีย้งลูกชายให้มีคา่ควร เงินหาง่าย 
ลูกชายที่มีคา่ควรหาไม่ง่าย”

สันตสุิขท่วมท้นใจดฉัิน คาํตอบ
ห่างไกลจากความกังวลเรือ่งเงินจน
ดฉัินตกใจ งานของดฉัินคอืเลีย้งลูก
ให้มีคา่ควร ดฉัินสามารถจัดสังสรรค์
ในครอบครวั ไปโบสถ์ พาลูกไปเรยีน
เซมินาร ีและช่วยลูกชายเรือ่งกิจกรรม
เยาวชนชาย ดฉัินสามารถทําให้การ
สวดอ้อนวอน การอดอาหาร และการ
อ่านพระคมัภีรเ์ป็นส่วนหน่ึงของชีวติ
ครอบครวัเรา ดฉัินรูว้า่ถ้าดฉัินทําส่วน
ของตน ลูกๆ จะมีโอกาสรบัใช้งาน
เผยแผ่

นอกจากกิจวตัรของเราแล้ว เรา
มีผู้สอนประจําบ้านที่ยอดเยี่ยมผู้รกั
ครอบครวัเรา เขากับภรรยามาอย่าง
ซ่ือสัตย์ทุกเดอืน เขาสอนบทเรยีนให้
ลูกๆ ของดฉัิน ให้พรพวกเขา และเข้า
รว่มกิจกรรมกีฬาของพวกเขา เพื่อนๆ 
พาลูกชายดฉัินไปรว่มการประชุม
ฐานะปุโรหิตสเตคและการเข้าคา่ยพัก
แรม มีสมาชิกสเตคที่เปิดโอกาสให้
พวกเขาทํางานหารายได ้เพื่อนบ้านที่
เป็นเหมือนพ่อแม่อีกคนหน่ึง และครู

ในโรงเรยีนที่สอนวนัิยและความเสมอ
ตน้เสมอปลายผ่านวชิาการ ดนตร ี
และกีฬา

เมื่อลูกชายคนโตอายุ 19 ปี เรามี
ทุนสําหรบังานเผยแผ่ของเขา กลับ
กลายเป็นวา่เรามีเงินทุนให้ลูกทัง้ส่ีคน
รบัใช้ด้วย พวกเขารบัใช้ ในเม็กซิโก 
บราซิล ในเซาท์แคโรไลนา และ
เวอรจ์ิเนีย สหรฐัอเมรกิา สองคนเล็ก
รบัใช้พรอ้มกัน!

ประสบการณ์น้ันทําให้ดฉัินนึกถึง
พระดาํรสัของพระเจ้าในอิสยาห์ 
“เพราะความคดิของเราไม่ ใช่ความคดิ
ของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ ไม่ ใช่
ทางของเรา” (อิสยาห์ 55:8)

คําสวดอ้อนวอนได้รบัคําตอบเมื่อ
เราทําตามคําแนะนําที่ ได้รบั และพร
ตามมาเสมอ ดิฉันทราบวา่การรบัใช้
ที่ลูกๆ ถวายแด่พระเจ้าเปลี่ยนชีวติ
พวกเขาและชีวติคนที่พวกเขาสอน 
การรบัใช้ของพวกเขาเป็นพรแก่บ้าน
เราและจะเป็นเช่นน้ันต่อไปหลาย
รุน่ ◼

นเนส อ น์สนั รั ค อรเ์นีย 

ส รั อเมรกา

ดฉนั วดรา้วใ

ในเร่ืองท่ีวา่

ดฉนั ะสามาร ว่ย

กๆ า่ยคา่งาน

เ ย ่ของพวกเขา

ไดอ้ยา่งไร



42 เ ีย นา

ขณะรบัใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่กัวเตมาลา กัวเตมาลาซิต ี

เราไดร้บัผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคน
ใหม่หลายคน ขณะแนะนําตวักับผู้
สอนศาสนาเหล่าน้ี ผมเล่าเรือ่งการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและบัพตศิมาของ
ผมให้พวกเขา¾ง

ผมเล่าวา่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ ทร ีกับ
เอ็ลเดอรเ์วนย์ แมทธิวส์สอนพระ
กิตตคิณุให้ผมเมื่อผมอายุเก้าขวบ
และอยู่ ในเมืองเกลนไดฟ์ รฐัมอน-
แทนา สหรฐัอเมรกิา ผู้สอนศาสนา
สองคนกับสมาชิกสาขาเกลนไดฟ์คน
หน่ึงขับรถพาผมไปเมืองวลิลิสตนั รฐั
นอรท์ดาโคตา สหรฐัอเมรกิาในวนัที่

จากงานเผยแผ่ ผมดี ใจที่ ไดพ้บเดวดิ 
ทรอีีกครัง้ ระหวา่งพูดคยุกัน ผม
หยิบพระคมัภีรม์อรมอนให้เขาด—ูมี
ข่าวสารและคาํสัญญาที่เขาเขียนไว้ ใน
น้ัน—เล่มที่เขาให้ผมวนัรบับัพตศิมา

คณุแม่ของเอ็ลเดอรพ์ิกซ์ตนับอก
ผมวา่คณุพ่อของเธอไม่คอ่ยไดพู้ดถึง
งานเผยแผ่ของเขามากนัก เขารูสึ้กวา่
เขาประสบความสําเรจ็ไม่มากเพราะ
เขาให้บัพตศิมาเพียงสองคนคอื แม่
ตวัคนเดยีวกับลูกชายวยัเก้าขวบ

ผมบอกเขาดว้ยความขอบคณุวา่
เพราะความพยายามของเขา ในที่สุด
คนที่เหลือในครอบครวัผมก็เข้ารว่ม
ศาสนจักรและผมกับน้องชาย ตาม

บพัต มาสองคนเท่าน้ัน รือ

้สอน าสนาสองคนกบัสมา กคน

น่งของสาขาขบัร พา มไ รั นอรท์ 

ดา คตา ส รั อเมรกาในวนัท่ี นาว 

เยนของ ด นาวเพ่ือใ ้ มไดร้บับพัต

มาในอ่างของอาคาร ระ ุมท่ีนัน่

หนาวเย็นของฤดหูนาวปี 1957 เพื่อให้
ผมไดร้บับัพตศิมาในอ่างของอาคาร
ประชุมที่น่ัน

หลงัจากเลา่เรือ่งน้ีและกาํลงั
สัมภาษณ์ผูส้อนศาสนาสองคน คน
หน่ึงในน้ันคอืเอ็ลเดอรเ์บ็นจามนิ 
พกิซ์ตนั บอกผมวา่เดวดิ ทรเีป็นคณุ
ตาของเขา ช่างเป็นเรือ่งประหลาดใจที่
ดเีหลอืเกนิ! เอ็ลเดอรท์รี ใหบ้พัตศิมา
เด็กชายอายเุกา้ขวบในเมอืงเกลนไดฟ์ 
รฐัมอนแทนา และเกอืบ 50 ปีตอ่มา 
เด็กชายคนน้ันไดร้บัเรยีกเป็นประธาน
คณะเผยแผข่องหลานชายของเขา

เมื่อพ่อแม่และปู่ย่าตายายของ
เอ็ลเดอรพ์ิกซ์ตนัมารบัเขาเมื่อจบ ภ
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ใ นปี 1960 ผมพบเยาวชนชายคน
หน่ึงที่งานเลีย้ง เขาบอกผมวา่พระ

เยซูครสิตเ์สด็จเยือนอเมรกิาหลัง
จากฟ้ืนคนืพระชนม์ ผมพบวา่ความ
คดิน้ันน่าหลงใหลและตอ้งการรูม้าก
ขึน้ ผมจึงเริม่คน้ควา้ในห้องสมุดและ
สอบถามตามนิกายตา่งๆ ในเมืองซาน
มีเกล เอลซัลวาดอร์

ผมคน้หาเกือบสามปีแต่ไม่พบ
อะไรเลย เมื่อผมบอกผู้นําศาสนาวา่
ผมไดย้ินวา่พระครสิตเ์สด็จมาอเมรกิา 
พวกเขาบอกผมวา่ผมถูกหลอก เพราะ
การคน้ควา้ของผมไม่ไดข้้อมูลอะไร
เลย ผมจึงเช่ือวา่พวกเขาพูดถูก

วนัหน่ึง ผู้สอนศาสนาสองคนจาก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายมาบ้านผมและ
บอกวา่พวกเขามีข่าวสารสําคญัสําหรบั
ครอบครวัผม ผมถามทันทีวา่ “คณุรู้
ไหมวา่พระเยซูครสิตเ์สด็จมาอเมรกิา
หรอืเปล่า”

คนหน่ึงตอบวา่ “เราเป็นพยานเรือ่ง
น้ัน”

 ขณะน้ันผมรูสึ้กตืน่เตน้มากในใจ
และในความคดิ ผมถามเขาวา่  
“คณุรู้ ไดอ้ย่างไร“

เขาหยิบหนังสือเล่มหน่ึงออกจาก
กระเป๋า และพูดวา่ “เรารูว้า่พระครสิต์
เสด็จมาที่น่ีเพราะหนังสือเล่มน้ีครบั 
พระคมัภีรม์อรมอน”

ส่ิงที่ผู้สอนศาสนาสอนผมระหวา่ง
การสนทนาครัง้แรกทําให้ผมไม่
สบายใจ และสงสัยเรือ่งราวเกี่ยวกับ
นิมิตที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟเห็น
พระบิดาและพระบุตร

อย่างไรก็ด ีพระคมัภีรม์อรมอนทํา
ให้ผมอยากรู ้และผู้สอนศาสนาสอน

การสวดออ้นวอนดว้ยเ ตนา ท้ รง
ผมตอ่ไป บ่ายวนัหน่ึงพวกเขาถามผม
วา่ “คณุเคยสวดอ้อนวอนให้รูว้า่ส่ิงที่
เราสอนคณุเป็นความจรงิไหม”

 ผมบอกพวกเขาวา่ผมสวด
อ้อนวอนแล้วแตย่ังไม่ไดร้บัคาํตอบ

 “คณุตอ้งสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนา
แท้จรงิ” พวกเขาพูด

ผมอ่านพระคมัภีรม์อรมอนมา
หลายคนื ผมอ่านแล้วและเช่ือเรือ่ง
การปรากฏของพระครสิตต์อ่ชาวนีไฟ 
แตผ่มยังยอมรบันิมิตของโจเซฟ  
สมิธไม่ได ้ผมยุ่งยากใจมาก

คนืหน่ึงผมคกุเขา่ตามลาํพงัและ
เปิดใจใหพ้ระผูเ้ป็นเจ้า ผมบอก
พระองคว์า่ผมจาํเป็นตอ้งรูว้า่พระองค์
ทรงแสดงองค์ ใหป้ระจกัษ์ตอ่โจเซฟ 
สมธิจรงิหรอื ถา้จรงิ ผมสัญญากบั
พระองคว์า่จะรบับพัตศิมาเขา้มาใน
ศาสนจกัรและรบัใช้พระองคต์ลอด
ชีวติ

เมื่อผมตืน่ขึน้ตอนเช้าตรูว่นั
หน่ึง คาํตอบมาถึงผมผ่านพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ สมองผมปลอด
โปรง่และใจผมเป่ียมดว้ยความ
สงบสุข นับจากน้ันเป็นตน้มา ผม
ไม่สงสัยอีกเลยวา่โจเซฟ สมิธเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานหลัก
ฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์
และพระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา ผม
รูว้า่พระครสิตเ์สด็จมาอเมรกิาหลัง
จากฟ้ืนคนืพระชนม์ จิตวญิญาณ
ผมเบิกบานในความรูอ้ันน่าอัศจรรย์
น้ีที่อํานาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
สอนผม ◼
คาร์ อส เรเน รเม ร  เอ ั วาดอร์

ดว้ยลูกชายเก้าคนของเรา ไดร้บัใช้
งานเผยแผ่เต็มเวลา ผมบอกวา่ เพราะ
การรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาของเขา 
คนนับไม่ถ้วนจึงไดร้บัการสอนพระ
กิตตคิณุและเข้ารว่มศาสนจักร

ผู้ดาํรงฐานะปุโรหิตที่ด ีมีคา่ควร  
และอุทิศตนจํานวนมากดแูลผมใน 
ช่วงที่ผมเป็นเด็กและเป็นวยัรุน่ เริม่ 
ตัง้แตเ่อ็ลเดอรท์รกีับเอ็ลเดอรแ์มท-
ธวิส์คูข่องเขา ผมจะสํานึกคณุตลอดไป 
ที่พวกเขาสอนพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตแ์ก่ผมและนําผมเข้ามาใน
อาณาจักรของพระเจ้า ที่ซ่ึงพระองค์
ประทานพรผมเหลือคณานับ ◼

มสั อาร์  ค มน  คน สั ส รั อเมรกาภ
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ย า
อา ารยส์อน าสน าสตร ์ 
ม าวทยา ยับรคมั ยงัก์

ี
ไฮสอนเจคอบบุตรชายวา่ 
“มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมี
ปีต”ิ (2 นีไฟ 2:25)

เราทุกคนอยากมีความสุข เรา
มักโหยหาความเบิกบาน สันตสุิข 
และความพอใจที่เราเห็นในสมาชิก
ครอบครวัและมิตรสหายผู้ซ่ึงชีวติ
พวกเขาดเูหมือนจะเป่ียมดว้ยความ
สุข ทุกคนเคยรูสึ้กไม่มีความสุขใน
ชีวติมาบ้างแล้ว บางคนถึงกับสงสัยวา่ 
“ฉันจะมีความสุขบ้างไหม”

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าววา่ “พระเจ้าทรงÁงข่าวสารของ
พระองค์ ใน [พระคมัภีรม์อรมอน] ไว้
ให้ท่าน นีไฟ มอรมอน และโมโรไนรู้
เรือ่งน้ี และคนที่รวบรวมไดนํ้ามาไว้ ใน
ข่าวสารให้ท่าน” 1 เพราะพระผู้เป็นเจ้า
ทรงปรารถนาให้บุตรธิดาทุกคนของ

พระองคม์ีความสุขในชีวติน้ี พระองค์
จึงทรงÁงหลักธรรมนิรนัดรแ์ห่งความ
สุขไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอน ถึงแม้
ท่านจะพบหลักธรรมน้ีไดต้ลอดเล่ม 
แตเ่ฉพาะสองบทน้ี—2 นีไฟ 5 และ 
4 นีไฟ 1—มีแนวทางชัดเจนที่จะนํา
เราให้มีความสุขเพิ่มขึน้ถ้าเราเต็มใจ
ดาํเนินชีวติตามน้ัน

2 นีไฟ 5
ไม่นานหลังจากลี ไฮถึงแก่กรรม 

พระเจ้าทรงเตอืนนีไฟวา่เลมันกับ
เลมิวเอลหาทางจะปลิดชีวติท่าน 
พระเจ้ารบัส่ังให้นีไฟพาคนที่จะไป
ดว้ยหลบหนีเข้าไปในแดนทุรกันดาร 
แม้จะมีความยากลําบากแน่นอนกับ
การอพยพครัง้น้ี และตอ้งสถาปนา
ชุมชนใหม่แต่ ใน 2 นีไฟ 5:27 นีไฟ
อธิบายวา่ “เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
เรามีชีวติอยู่ตามทางแห่งความสุข” 
บทน้ีวางรปูแบบของความสุขที่เราทํา
ตามได้ ในชีวติเราเอง

ทําให้ความสมัพันธ์ดีขึน้เรือ่ยๆ
นีไฟบอกเราวา่คนที่หนีไปในแดน

ทุรกันดารกับท่านคอืคนที่ “เช่ือใน
คาํเตอืนและการเปิดเผยของพระ
ผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 6) แหล่งสําคญัของ
ความสุขคอืแวดวงสังคมของเรา 
สําคญัที่เราตอ้งใช้เวลากับคนอื่น
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ที่เช่ือเหมือนเราและคนที่อยู่ดว้ย
แล้วเราดขีึน้ นอกจากจะใช้เวลากับ
สมาชิกครอบครวัแล้ว เราสามารถ
มีความสัมพันธ์อันดกีับเพื่อนๆ ผู้
เสรมิสรา้งศรทัธาของเราดว้ย การ
ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์เหล่า
น้ันมีผลอย่างยิ่งตอ่ความสุขของเรา 
ครสิเตยีน คารเ์ตอร ์นักสังคมวทิยาที่
มหาวทิยาลัยแห่งแคลิฟอรเ์นีย เบิรก์-
ลีย์เขียนวา่ “ปรมิาณและคณุภาพการ
เช่ือมสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล
หน่ึง—มิตรภาพ ความสัมพันธ์กับ
สมาชิกครอบครวั ความสนิทสนมกับ
เพื่อนบ้าน ฯลฯ—เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ
ความผาสุกและความสุขส่วนตวัซ่ึง
แทบจะถือไดว้า่ทัง้สองทัดเทียมกันใน
ทางปฏิบัต”ิ 2

ทําให้การกระทําสอดคล้องกับความ
เชือ่

ใน ข้อ 10 นีไฟเขียนวา่ผู้คนของ
ท่านรกัษา “พระบัญญัตขิองพระเจ้า” 
การเช่ือ¾งพระบัญญัตเิป็นส่วนสําคญั
ของการมีชีวติที่เป็นสุข กษัตรยิ์
เบ็นจามินกระตุน้ให้ผู้คนของท่าน 
“พิจารณาถึงสภาพอันเป็นพรและ
เป็นสุขของคนที่รกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า” ( โมไซยาห์ 2:41) 

เราจะมีความสุขไดย้ากเมื่อเราเช่ือใน
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่
ดาํเนินชีวติตาม การเช่ือ¾งทําให้เกิด
สันตสุิขในใจและสันตสุิขในมโนธรรม 
มีคนกล่าววา่มหาตมะ คานธีผู้นําทาง
ศาสนาและการเมืองของอินเดยีเขียน
ไวว้า่ “ความสุขคอืเมื่อส่ิงที่ท่านคดิ ส่ิง
ที่ท่านพูด และส่ิงที่ท่านทําสอดคล้อง
กัน” เมื่อความเช่ือและการกระทําของ
เราสวนทางกัน การกลับใจเป็นกุญแจ
ช่วยสรา้งความปรองดองอีกครัง้ใน
ชีวติเรา
ทํางานยากให้สาํเรจ็

ใน 2 นีไฟ 5 ข้อ 11 และ 15 นีไฟ
เขียนวา่ผู้คนของท่านเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวพืชผล เลีย้งสัตว ์สรา้งอาคาร 
และทํางานกับแรห่ลายชนิด ท่าน
กล่าววา่ “ข้าพเจ้า, นีไฟ, ทําให้ผู้คน
ของข้าพเจ้ามีอุตสาหะ, และทํางาน
ดว้ยมือตน” (ข้อ 17) จากข้อเหล่าน้ี
เราเห็นชัดเจนวา่การทํางานเป็นองค์
ประกอบสําคญัยิ่งในการไดร้บัความสุข 
ทุกๆ วนัให้เรามี โอกาสทํางานในบ้าน 
รอบบ้าน ในชุมชน หรอืในงานอาชีพ
ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
กล่าวไวว้า่ “พระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อย
โลกไว้ โดยไม่ตกแตง่เพื่อให้มนุษย์
ทํางานดว้ยฝีมือของตนเองบนน้ัน 
พระองคท์รงปล่อยให้กระแสไฟฟ้าอยู่
ในเมฆ ให้น้ํามันอยู่ ในดนิ พระองค์
ทรงปล่อยแม่น้ําไว้ ไม่ ให้มีสะพานข้าม 
ทรงปล่อยตน้ไม้ ไว้ ไม่ทรงโคน่ และ
ทรงปล่อยเมืองไว้ ไม่ทรงสรา้ง พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงให้มนุษย์เผชิญความ
ท้าทายเรือ่งวตัถุดบิ ไม่ ใช่ความสะดวก
สบายของส่ิงทําเสรจ็แล้ว พระองค์
ทรงปล่อยภาพไว้ ไม่ลงสี ทรงปล่อย
เพลงไว้ ไม่ขับรอ้ง ทรงปล่อย¡ญหา

วา

าเ า

วา ยน น

า เ วา
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ไว้ ไม่แก้ ไข เพื่อให้มนุษย์รูจ้ักปีตแิละ
ความรุง่โรจน์ของการสรา้ง” 3 พูดให้
เข้าใจง่ายคอื ความเบิกบานใจของการ
สรา้งสรรคแ์ละความรูสึ้กประสบผล
สําเรจ็ที่มักมาคูก่ับความขยันขันแข็ง
จะทําให้เกิดความสุข
เน้นเรือ่งพระวหิาร

นีไฟบอกเราเช่นกันวา่ท่านกับผู้คน
ของท่านใช้เวลาสรา้งพระวหิาร (ข้อ 
16) ขณะพวกท่านสรา้งชุมชนใหม่ 
พรพระวหิารและความสุขแยกจากกัน
ไม่ออก พระวหิารสอนเราเรือ่งแผน
แห่งความรอดและเตอืนเราวา่เหตใุด
เราจึงอยู่บนแผ่นดนิโลก เราเรยีนรู้
วา่เราเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรกัเราและชีวติเรามีจุดประสงค์
อันสําคญัยิ่งในแผนของพระองค ์ใน
พระวหิารเรารูสึ้กใกล้ชิดพระองคม์าก
ขึน้ เรารูสึ้กถึงพระสิรขิองพระองค ์
เดชานุภาพ และความเห็นชอบของ
พระองค ์ถึงแม้เราจะเข้าพระวหิาร
เป็นประจําไม่ได ้แตก่ารมี ใบรบัรอง

พระวหิารที่เป็น¡จจุบันและการมี
ภาพพระวหิารในบ้านสามารถเตอืน
เราให้นึกถึงประสบการณ์พระวหิารที่
เราเคยมีและความจรงิที่เราไดเ้รยีน
รู้ ในน้ัน

4 นีไฟ 1
ใน 4 นีไฟมอรมอนนักประวตัศิาสตร ์

และศาสดาพยากรณ์บอกเราวา่เกิด
อะไรขึน้กับผู้คนหลังจากพระผู้ช่วย
ให้รอดเสด็จเยือนผู้คนของนีไฟ เมื่อ
ท่านพูดถึงผู้คนเหล่าน้ี ท่านบันทึกวา่ 
“ ไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกวา่น้ี 
ได้ ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงที่พระหัตถ ์
ของพระผู้เป็นเจ้าสรา้งขึน้มา”  
(4 นีไฟ 1:16)
แบ่ง�นสิง่ท่ีเรามี

ใน ขอ้ 3 มอรมอนเขยีนวา่ผูค้นเหลา่ 
น้ีมี “ส่ิงของทัง้หมดเพื่อใช้รว่มกันใน
บรรดาพวกเขา” และ “ ไม่มีคนรวย
และคนจน” เมื่อเราแสวงหาความสุข
ในชีวติเราทุกวนัน้ี สําคญัที่เราตอ้งฝึก

แบ่ง¡นส่ิงที่เรามีกับผู้อื่น
งานวจิัยหลายชิน้แสดงให้เห็นวา่

เวลาที่เรารบัใช้และเงินที่เราใช้กับผู้
อื่นมีผลโดยตรงตอ่ความสุขของเรา 4 
ดว้ยเหตน้ีุจึงไม่แปลกที่กษัตรยิ์เบ็น-
จามินบอกผู้คนของท่านวา่ “ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านมอบทรพัย์สินของท่าน
แก่คนจน, ทุกคนตามทรพัย์สินที่ตน
มี, เป็นตน้วา่เลีย้งอาหารคนหิวโหย, 
ให้เสือ้ผ้าคนเปลือยเปล่า, เยี่ยมคน
เจ็บป่วยและให้ความช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาทุกข์คนเหล่าน้ัน, ทัง้ฝ่าย
วญิญาณและฝ่ายโลก, ตามความ
ตอ้งการของพวกเขา” ( โมไซยาห์ 
4:26) เรามี โอกาสมากมายให้ช่วยคน
ตกทุกข์ ไดย้ากผ่านการรบัใช้ เงิน
บรจิาคอดอาหาร และเงินทุนอื่นๆ  
ที่ศาสนจักรบรหิารจัดการ

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว
ดงัน้ี “ตลอดประวตัศิาสตรท์ี่ผ่านมา 
ความยากจนเป็นเรือ่งท้าทายที่หนัก



48 เ ีย นา

สุขในชีวติแตง่งานและการเป็นบิดา
มารดาจะมากกวา่ความสุขแบบอื่น
เป็นพันเท่า” 6

แตเ่ราไม่จําเป็นตอ้งแตง่งานหรอื
มีบุตรของเราเองจึงจะมีสัมพันธภาพ
กับสมาชิกครอบครวัอันนํามาซ่ึง
ความสุข ผู้ ใหญ่ โสด เยาวชน และ
เด็กสามารถเข้าไปมีส่วนในพรเหล่า
น้ีไดเ้ช่นกัน เพื่อจะมีความสุขใน
ชีวติครอบครวั เราตอ้งพยายามมอบ
มิตรภาพ ความเข้าใจ และความรกั
ให้สมาชิกแตล่ะคนในครอบครวัเรา 
ครอบครวัสามารถให้ความปลอดภัย
ทางอารมณ์และทางกายตลอดจน
ความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงได ้ซ่ึงจําเป็น
ตอ่การประสบความสุข
เป็นผู้สรา้งสนัติ

ใน 4 นีไฟมอรมอนบอกเราส่ีครัง้วา่
ผู้คนเหล่าน้ี “ ไม่มีความขัดแย้ง” ใน
บรรดาพวกเขา (ด ูข้อ 2, 13, 15, และ 
18) “เพราะความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน” (ข้อ 15) 

หนาสาหัสและแพรห่ลายที่สุดเรือ่ง
หน่ึงของมนุษยชาต ิการสูญเสียที่เห็น
ไดชั้ดเน่ืองจากความยากจนมักเป็น
เรือ่งทางกาย แตค่วามเสียหายทาง
วญิญาณและทางอารมณ์ที่เกิดจาก
ความยากจนอาจทําให้ทรดุหนักลง
ไปอีก ในกรณีใดก็ตาม พระผู้ ไถ่ที่ยิ่ง
ใหญ่ไม่เคยทรงขอรอ้งอย่างไม่ลดละ
ขนาดน้ีให้เรารว่มมือกับพระองค์ ใน
การยกภาระน้ีออกจากผู้คน” 5 เมื่อ
เราสละเวลา ความพยายาม และ
ทรพัย์สินเงินทองช่วยคนอื่นมากขึน้ 
เราจะพบวา่เรามีความสุขเพิ่มขึน้
เป็นสว่นหน่ึงของครอบครวั

มอรมอนบอกเราวา่คนเหล่าน้ี 
“แตง่งาน, และยกให้แตง่งานกัน” 
(4 นีไฟ 1:11) การแตง่งานและการ
เลีย้งดบูุตร (ด ูข้อ 10) จะเป็นบ่อเกิด
อันสําคญัยิ่งของความสุขสําหรบัคน
ที่มี โอกาสเหล่าน้ี ประธานเจมส์ อี. 
เฟาสท์ (1920–2007) ที่ปรกึษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าววา่ “ความ

ความขัดแย้งและความสุขอยู่คนละขัว้
—อย่างหน่ึงพาออกห่างจากอีกอย่าง
หน่ึง พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตอืนชาว
นีไฟเรือ่งอันตรายของความขัดแย้ง
เมื่อพระองคต์รสัวา่ “คนที่มีวญิญาณ
ของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเรา, 
แตเ่ป็นของมาร, ผู้เป็นบิดาแห่งความ
ขัดแย้ง” (3 นีไฟ 11:29) เราตอ้งแน่ใจ
วา่เราใช้ความพยายามมากที่จะไม่ทํา
หรอืพูดส่ิงใดอันก่อให้เกิดวญิญาณ
ของความขัดแย้งในที่ทํางาน โรงเรยีน 
และบ้านของเรา แตเ่ราตอ้งทําสุด
ความสามารถเพื่อหล่อเลีย้งความรกั
ของพระผู้เป็นเจ้าในใจเรา

ความขัดแย้งมักเกิดจากความไม่
อดทน ดว้ยความช่วยเหลือจากพระ
วญิญาณ เราสามารถเปลี่ยนธรรมชาติ
วสัิยของเราและอดทนมากขึน้ได ้
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์  
ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าววา่ “การไม่อดทน . . . เป็นอาการ
ของความเห็นแก่ตวั เป็นลักษณะของ
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การหมกมุ่นอยู่กับตนเอง เกิดจาก
สภาพที่แพรห่ลายไปทั่วเรยีกวา่โรค 
‘เอาตนเองเป็นที่ตัง้’ ซ่ึงทําให้ผู้คน
เช่ือวา่โลกหมุนรอบตวัเองและคนอื่น
เป็นเพียงตวัประกอบในโรงละครโรง
ใหญ่ของความเป็นมรรตยัซ่ึงตนเอง
รบับทนํา” 7

มีวธิีที่ดกีวา่ ประธานกอรด์อน บี. 
ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) เชือ้เชิญให้เรา 
“บ่มเพาะศิลปะของการให้คาํตอบที่
อ่อนโยน น่ันจะเป็นพรแก่บ้านของ
ท่าน จะเป็นพรแก่ชีวติท่าน” 8

คําเชือ้เชิญให้แสวงหาความสุข
พระคมัภีรม์อรมอนประกอบ

ดว้ยหลักธรรมแห่งความสุข เราพูด
ครอบคลุมเพียงส่วนเดยีวของส่ิงที่
พบในสองบทน้ี เราจะพบอะไรไดบ้้าง
ในส่วนที่เหลือของหนังสือน้ี คงจะดี
ถ้าเราเริม่คน้ควา้พระคมัภีรม์อรมอน
ดว้ยตนเองเพื่อให้ ไดแ้นวทางเพิ่มเตมิ
สู่ชีวติที่มีความสุขมากขึน้ ประธาน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) 
สัญญากับวสุิทธิชนวา่ “ทันทีที่ท่าน
เริม่ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนอย่าง
จรงิจัง . . . ท่านจะพบชีวติที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึน้เรือ่ยๆ” 9 พระเจ้า
ไดป้ระทานเครือ่งมืออันเหลือเช่ือน้ี
แก่เรา เราสามารถฝึกใช้เครือ่งมือดงั
กล่าวให้เป็นพรแก่ชีวติเราและชีวติ
คนที่เรารกั ◼
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ส่
งที่เราต้องการเวลาน้ีคืออนุชน
คนหนุ่มสาวเยี่ยมยอดใน
ประวตัิศาสตรข์องศาสนจักร” 

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวกับคน
หนุ่มสาวในการประชุมใหญ่เดือน
เมษายน 2015 “คนหนุ่มสาวควร
ลงทะเบียนเรยีนสถาบันศาสนา ชัน้
เรยีน . . . สถาบันจะสรา้งสมดุลให้
ชีวติท่านและเพิ่มเติมการศึกษาทาง
โลกของท่านโดยเปิดอีกโอกาสหน่ึงให้
ท่านได้ ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีรแ์ละ
คําสอนของศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวก” 1

เพื่อให้คนหนุ่มสาวเข้าใจพระ
กิตตคิณุลึกซึง้ขึน้ เสรมิสรา้งประจักษ์
พยานและคาํมั่นสัญญาตอ่พระเยซู
ครสิต ์และพบการนําทางส่วนตวั
สําหรบัชีวติพวกเขา โปรแกรมสถาบัน
จึงไดเ้น้นวา่ตอ้งยกระดบัการเรยีนรู้
ของคนหนุ่มสาวทุกคน การยกระดบั
ดงักล่าวสะท้อนอยู่ ในสามดา้นหลักๆ 
ไดแ้ก่ การจัดหลักสูตรสําคญัขัน้พืน้
ฐานใหม่ส่ีหลักสูตร การให้ความสําคญั
มากขึน้กับการเรยีนสถาบันให้จบ และ
การเชือ้เชิญนักศึกษาทุกคนให้แข็ง
ขันมากขึน้ในการเรยีนรรูท้างวญิญาณ

โดยการทํางานมอบหมายการอ่าน
และแบบประเมินการเรยีนรู้ ให้เสรจ็
สมบูรณ์

ชนเ ยน า น น าน

า

ถึงแม้ชัน้เรยีนเช่น พันธสัญญา
เดมิ พันธสัญญาใหม่ พระคมัภีร ์
มอรมอน พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและ 
พันธสัญญาจะยังมี
อยู่ แตเ่วลาน้ีชัน้เรยีน
หลักสูตรสําคญัขัน้
พืน้ฐานส่ีชัน้เรยีนจะ
เป็นศนูย์รวมของงาน
หลักสูตรสถาบัน ชัน้
เรยีนเหล่าน้ีไดแ้ก่ 
(1) พระเยซู 
ครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุอันเป็น 
นิจ (2) รากฐาน
ของการฟ้ืนฟู 
(3) ครอบครวันิรนัดร ์ 
และ (4) คาํสอนและ
หลักคาํสอนของพระ
คมัภีรม์อรมอน ตาม
นัยของช่ือ ชัน้เรยีน
หลักสูตรสําคญัขัน้พืน้

าน า า ย า

เ ยน าน

เ านเ ยน า

น น าน ชนเ ยน

า น ชนเ ยน

เ ตุใด การ บ 

ฐานเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับหลักคาํสอน
พืน้ฐาน ประวตัศิาสตร ์และคาํสอน
ของพระกิตตคิณุตามที่พบในพระ
คมัภีรต์ลอดจนถ้อยคาํของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติ

“[ชัน้เรยีนหลักสูตรสําคญัขัน้พืน้
ฐานเหล่าน้ี] อาจนําไปสู่การศึกษาพระ
คมัภีรท์ี่ลึกซึง้มากกวา่หลักสูตรแบบ

การ ก าส าบนั  
งสาคั



Foundations of the  
Restoration
Student Readings
Religion 225 A Cornerstone Course

The Eternal  
Family
Student Readings
Religion 200 A Cornerstone Course

Teachings and Doctrine  
of the Book of Mormon
Student Readings
Religion 275 A Cornerstone Course
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เรากา งัขอใ ท่้านเร่มใ ค้วาม

สาคั กบัการสาเร การ ก า

ส าบนั ะทาใ เ้ นส่วน น่งของ

ราก านพระกตตคุ ของท่าน ดว้ย

เ ตุน้ี ท่าน ะเพ่มพนความร้ ะ

ทาใ ก้ารเ ี่ยนใ เ ื่อมใส ก ้ ง

ข้นเม่ือท่านได ้  น่วยกตตามท่ี

กา นด * เพ่ือใ ไ้ด้ น่วยกตเ ่าน้ี 

ท่านตอ้งทาดงัน้ี

  เขา้ ั้นเรียน กัสตรสาคั ขั้นพ้ืน

านสองเครดตทุก ั้นเรียนท่ีระบุ

ไวด้า้น ่าง

 พระเย ครสต์ ะพระกตตคุ

อนัเ นน

 ราก านของการ ื้ น

 ครอบครวันรนัดร์

 คาสอน ะ กัคาสอนของ

พระคมัภีรม์อรมอน

  ไดอี้ก ก น่วยกต ากการเรียน

ใน ั้นเรียนอ่ืนท่ีท่านเ ือก

  นอก ากน้ี ท่าน ะตอ้งรบัการ

งนามรบัรอง ากอ การ รือ

ระ านสาขาของท่านดว้ย

  เพ่ือใ ไ้ด้ น่วยกตสา รบั ั้นเรียน 

ท่านตอ้งเขา้เรียนอยา่งนอ้ย  เ อร์

เ นตข์องว าน้ัน อ่านงานมอบ มาย

บ ะทา บบ ระเมนการเรียน

กัสตรครบ ว้น

สํารวจกวา้งๆ ในอดตี” เบรนท์ แอล. 
ท็อป คณบดคีณะศาสนศาสตรข์อง
มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์กล่าว แชด เวบ็
บ์ ผู้บรหิารเซมินารแีละสถาบันศาสนา
เพิ่มเตมิวา่ “พระคมัภีร์ ไดร้บัการ
ถักทอเข้าดว้ยกัน และเมื่อพวกเขา 
เตบิโตไปดว้ยกัน ย่อมมีข้อคดิ ความ
เข้าใจ และความเข้มแข็งที่มาจากการ
ศึกษางานมาตรฐานทัง้หมด” 2

เยาวชนหญิงคนน้ีเห็นดว้ยกับความ
คดิเห็นดงักล่าว “ดฉัินสงสัยวา่ดฉัิน
จะเรยีนรู้ ไดม้ากแค่ไหนเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนฟูที่ดฉัินยังไม่รู ้แตด่ฉัินพบวา่
ตนเองกําลังทําการเช่ือมโยงอย่างที่ ไม่
เคยทํามาก่อน หลักสูตรมีหัวข้อเช่น 
การแตง่ภรรยาหลายคน ฐานะปุโรหิต
สําหรบัชายที่มีคา่ควรทุกคน และการ
สังหารหมู่ที่เมาน์เทนมีโดวส์ การ
สนทนาในชัน้เรยีนเหล่าน้ีให้ข้อมูลที่
หยั่งรากในศรทัธาไม่ ใช่ความสงสัย อีก
ทัง้ยังเช่ือมโยงการฟ้ืนฟูกับเหตกุารณ์
¡จจุบันดว้ย ทําให้ดฉัินรบัรูว้า่ดฉัิน
เป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟูจรงิๆ ไม่
เฉพาะศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ประธานบรคิมั ยังก์ และผู้บุกเบิกคน
อื่นๆ เท่าน้ัน แตด่ฉัินดว้ย!”

เ น ว เ า ายเ ยน

า น

ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงที่นักเรยีนบางคนพูด
เกี่ยวกับการเรยีนสถาบันให้จบ

“ฉันตัง้เป้าหมายวา่จะตอ้งเรยีน
สถาบันให้จบ และถึงแม้ตอ้งเสีย
สละมากมาย แตผ่ลตอบแทนที่ ได้
คอืความเข้าใจ ความรู ้และประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งขึน้”

“หลังจากเรยีนจบฉันรูสึ้กเข้มแข็ง
ขึน้และพรอ้มรบัประสบการณ์ใหม่ 
ฉันจะกระตุน้ให้คนอื่นๆ เรยีนจบ
ดว้ย”

“การเรยีนให้จบเป็นความสําเรจ็ 
ทางวญิญาณที่ทําให้ฉันรดุหน้า 
สู่เป้าหมายของความรอดนิรนัดรต์่อ
ไป”

เมื่อท่านยกระดบัการเรยีนรูข้อง
ท่านโดยตัง้ใจเรยีนให้จบ ท่านจะรูว้ธิี
จัดลําดบัความสําคญัของการศึกษา
พระกิตตคิณุและยกระดบัความ
รอบรูพ้ระกิตตคิณุของท่าน ท่านจะ
เห็นความจรงิเหล่าน้ีถักทอเป็นพรม
ผืนใหญ่ของประจักษ์พยาน ไม่วา่จะ
อย่างไรก็ตาม การเรยีนสถาบันให้จบ
เกี่ยวข้องจรงิๆ กับการทําให้ท่านเข้ม
แข็งขึน้ทางวญิญาณ ◼

า
 1. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “คนหนุ่มสาวรุน่เยี่ยม

ยอด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 68.
 2. ใน Marianne Holman Prescott, “Four  

New Classes Added to Curriculum for 
Church Schools,” Church News,  
Nov. 11, 2014.

ชัน้เรยีนหลักสูตรสาํคัญ
ขัน้พืน้ฐานจะมีประมาณ 
30 ภาษา
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อยา่ใ ้ อ่ื้นทาใ ท่้านเ ื่อวา่ท่าน ก ากดัในส่งท่ีท่านทาได ้ 

งเ ื่อในตนเอง ว้ดาเนน ีวต น งระดบัความเ นไ ไดข้องท่าน
ระ าน มสั เอส  มอนสนั ด มี ีวตท่ีพรัง่พรอ้ม  เลยีโฮนา, ม ค   



า าน
เ

ไม่ใชโ่ดยบงัเอิญ แต ่ 

ย า เ
เอ เดอรนี์  อ  อนเดอรเ์ น

ควรมัอคัรสาวกสบสอง

การ ระ ุมใ ่สามั เดือนตุ าคม 



ย า า เ น

เ มือ่ดฉัินอาย ุ17 ปี 
คณุแมท่ราบวา่ทา่น
เป็นมะเรง็เตา้นม 

ครอบครวัดฉัินตกใจมาก
และทําใหด้ฉัินคกุเขา่สวด

ออ้นวอนอย่างจดจอ่ ดฉัิน
รอ้งไหเ้กอืบหน่ึงช่ัวโมง ทลู

ถามพระผูเ้ป็นเจา้วา่เหตใุด
พระองคท์รงปล่อยใหเ้รือ่งน้ี

เกดิขึน้และพระองคจ์ะทรง
รกัษาคณุแมข่องดฉัินให้หาย

หรอืไม่ ดฉัินเริม่สบายใจขึน้ใน
อกีสองสามวนัตอ่มาเมือ่สมาชิก

วอรด์ของเรา ญาติๆ  มติรสหาย และ
เพ่ือนบา้นทราบขา่ว พวกเขารบีมา

ช่วยเรา พวกเขานําอาหารมาให ้แสดง
น้ําใจดว้ยคาํพดูและการกระทํา แสดง

ความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจ 
ความรกัทีเ่รารูสึ้กจากพวกเขาลึกซึง้ยิง่

แตถ่ึงแม้จะไดร้บัความช่วยเหลือมาก
ขนาดน้ัน ดฉัินก็ยังรูสึ้กซึมเศรา้มาก 

ดฉัินไม่สนใจวา่อะไรจะเกิดขึน้กับตนเอง 
ดฉัินหยุดทําส่ิงที่ชอบ ดฉัินเกียจครา้นและ

ไม่สนใจงานบ้าน งานโรงเรยีน และการเรยีก
ที่ โบสถ์ ดฉัินมองสถานการณ์ของตนและ

ความรบัผิดชอบที่เพิ่มเข้ามาวา่เป็นภาระใหญ่
หลวง ดฉัินรูสึ้กวา่ดฉัินทําเองไดทุ้กอย่างและ

ไม่ตอ้งการความช่วยเหลือจากใคร

เ ยนวน า ย

หวัขอ้ของเดอืนน้ี  

น ง่ความรอด
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ซาตานทํางานหนักเป็นพิเศษกับดฉัิน เขาบอกวา่ดฉัิน
ควรรูสึ้กเป็นภาระ เขาบอกวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่อยากให้ดฉัิน
มีความสุข และดฉัินไม่ ใช่คนพิเศษ น่าเศรา้ที่ดฉัินเช่ือเขา
อยู่พักหน่ึง ดฉัินมองไม่เห็นดา้นสวา่งของเหตกุารณ์น้ัน 
ดฉัินไม่ไดม้องตนเองเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ความ
สับสนทําให้ดฉัินมืดบอด และมองไม่เห็นพรมากมายของ
ดฉัิน ดฉัินไม่ส่องกระจกดว้ยซํา้ ดฉัินรูสึ้กเจ็บปวดและ
ปวดใจ

ขอบคณุเพื่อนสนิทคนหน่ึงที่ ใช้เวลาช่วยดฉัินมาก และ
พี่ๆ น้องๆ ที่คอยให้กําลังใจ ดฉัินเปิดใจมากขึน้กับพ่อแม่ 
พวกท่านเปิดใจกับดฉัินมากขึน้เช่นกัน แตด่ฉัินยังทุกข์ ใจ

คณุแม่มักจะปลอบดฉัินเมื่อดฉัินรูสึ้กแย่ เมื่อดฉัินรูสึ้ก
เหมือนสิน้หวงั ดทีี่มีคนพูดคยุดว้ยและช่วยดฉัินออกจาก
ความสิน้หวงั คณุแม่จะกลับบ้านในระหวา่งการรกัษา รดี
เสือ้ผ้าให้เรา เตรยีมอาหาร ปลอบโยนเราและให้คาํแนะนํา 
ดฉัินแปลกใจที่ท่านอดทนตอ่การทดลองไดข้นาดน้ันและ
ไม่คาํนึงถึงแตต่นเอง

วนัหน่ึงเมื่อดฉัินพูดคยุกับท่านเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา้
ของดฉัิน ท่านบอกดฉัินวา่เพียงเพราะดฉัินรอ้งไห้และ
ยอมรบัวา่ดฉัินตอ้งการความช่วยเหลือ น่ันไม่ไดท้ําให้ดฉัิน
อ่อนแอ ท่านกําลังดแูลดฉัินทัง้ที่ดฉัินควรดแูลท่าน

หลังจากการผ่าตดัครัง้หน่ึงในหลายๆ ครัง้ของคณุแม่ 
ท่านอยู่ ในห้องพักฟ้ืน เวลาน้ันดฉัินอดคดิไม่ไดว้า่ดฉัินเอง
ก็ตอ้งอยู่ห้องพักฟ้ืน ดฉัินไม่ทราบจะเริม่ขัน้ตอนการรกัษา
ตรงไหน แตด่ฉัินตอ้งทําบางอย่าง

ด้วยเหตุน้ีดิฉันจึงเริม่ฟ้ืนฟูพรสวรรค์และความสามารถ
ของดิฉันพรอ้มๆ กับพัฒนาพรสวรรค์ ใหม่ ดิฉันทําอาหาร
และซักรดีเสือ้ผ้า ดิฉันเดินคิดมากขึน้ ดิฉันรอ้งเพลงคน
เดียว ดิฉันเป่าคลารเิน็ตและเล่นเปียโนมากขึน้ และเริม่
เล่นเก่งขึน้ ดิฉันอ่านหนังสือมากขึน้ ดิฉันเริม่¾งเพลง

จรรโลงใจมากขึน้ ดิฉันทําให้ตนเองแวดล้อมไปด้วยคํา
แนะนําจากผู้นําศาสนจักรและแหล่งมีค่าอื่นๆ ดิฉันใกล้
ชิดพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ผ่านการ
สวดอ้อนวอนส่วนตัว การอดอาหาร และการศึกษาพระ
คัมภีร์

แตก็่ยังรูสึ้กเหมือนสันตสุิขอยู่กับดฉัินช่ัวประเดีย๋ว ดฉัิน
อยากอยู่สงบๆ บ้างบางวนัแตท่ําไดย้าก และกลับรูสึ้กเศรา้
แทน อารมณ์แปรปรวนมากขึน้เรือ่ยๆ ดเูหมือนการเดนิ
ทางหาสันตสุิขเพิ่งเริม่ตน้

หลังจากน้ันดฉัินไปพระวหิารกับชัน้เรยีนเยาวชนหญิง
เพื่อรบับัพตศิมาแทนคนตาย ดฉัินนึกถึง¡ญหาของตนเอง
ขณะอยู่ ในพระวหิารและขณะเปิดพระคมัภีรอ์่านผ่านๆ 
ดฉัินพบวา่ตนเองกําลังอ่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดใน 
อิสยาห์ 53:4 “แน่ทีเดยีวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา
และหอบความเจ็บปวดของเราไป”

ไม่กี่นาทีตอ่มา ความสับสนที่ทําให้ดฉัินมืดบอดและเป็น
สาเหตใุห้เกิดความเจ็บปวดมากไดอ้ันตรธานไปสิน้ พระเจ้า
ทรงทําลายความมืดและความสิน้หวงัของใจดฉัิน และ
ประทานสันตสุิขของพระวญิญาณเข้ามาแทน ดฉัินมีความ
เข้าใจชัดเจนและความสุขที่ ไม่เคยรูสึ้กมานาน ดฉัินเห็น
พรมากมายที่ ไดร้บัและทุกคนทําเพ่ือดฉัินและครอบครวั
มากมายเหลือเกิน ดฉัินเห็นวา่ดฉัินสนิทกับครอบครวั
และเพื่อนๆ มาก ดฉัินเห็นตนเองเป็นธิดาที่สวยงามอย่าง
แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า

ที่น่ันในพระวหิารดฉัินพบห้องพักฟ้ืนของดฉัิน
เมื่อหวนนึกถึงประสบการณ์น้ี ดฉัินตระหนักวา่เวลาน้ี

ดฉัินมีความเห็นอกเห็นใจและความเมตตาสงสารมากขึน้
ตอ่คนที่ โชคดน้ีอยกวา่ ดฉัินรูว้า่จะพักฟ้ืนที่ ไหน ปีที่ยาก
ที่สุดของชีวติดฉัินกลายเป็นปีที่ดทีี่สุดของชีวติดฉัิน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้งพกั ื้ นของดฉนั
คณุแม่ของดฉัินคอืคนทีป่่วย แตด่ฉัินตอ้งรกัษาเช่นกัน
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ตอ้งการอาชีพที่ด ี
ครอบครวั และ 

ประจกัษพ์ยานหรอืไม่  
ท่านสามารถเลอืกเสน้ 
ทางสูค่วามส�าเรจ็ได ้

แลว้วนัน้ี!
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เ วลาน้ีการเลือกทําให้ความÁนสําหรบัอนาคตของท่าน
เป็นจรงิดเูหมือนจะเป็นเรือ่งท้าทาย แตก่ารตดัสินใจที่
ดี ในช่วงวยัรุน่จะทําให้ประสบความสําเรจ็ วธิีน้ีเป็นไป

ตามคาํแนะนําจากศาสดาพยากรณ์ “ความประพฤตแิละ
การเลือกของเราในแตล่ะวนัควรสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของเรา” (เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ, “เลือกอย่างฉลาด,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 49)

เรือ่งเล่าส่ีเรือ่งตอ่ไปน้ีแสดงให้เห็นวา่ไม่วา่เป้าหมายส่วน
ตวัของท่านคอือะไร ท่านสามารถประสบความสําเรจ็ใน
อนาคตผ่านการเตรยีมอย่างตัง้ใจในวนัน้ี

วา า เ น เ ยเ
คลินท์เตบิโตในรฐัยูทาห์และ�จจุบันทํางานเป็นศลิปิน

สตอรีบ่อรด์ทีนิ่กเคลโลเดยีนสตดูิโอในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา 

คุณภูมิ ใจกับความสาํเรจ็อะไรบ้าง
ผมเคยเป็นผู้อํานวยการที่ Warner Brothers Animation 

และเคยทํางานให้ Disney, Warner Bros., DreamWorks 
Studios, Marvel Comics, and Sony Pictures Entertainment 
ผมเคยทําภาพการต์นูตัง้แตเ่รือ่ง Teenage Mutant Ninja 
Turtles และ X- Men ไปจนถึง Dora the Explorer

คุณเก่งเรือ่งพวกน้ีได้อย่างไร
สมัยเป็นเด็ก ผมชอบวาดรปูส่ิงที่ผมสนใจ ผมใช้เวลา

หลายช่ัวโมงวาดรปูทหารหรอืยอดมนุษย์ ไม่ก็สัตวห์รอื
อะไรก็ ไดท้ี่ผมสนใจในวนัน้ัน ยิ่งฝึก ผมยิ่งเก่ง ผมพบวา่
พรสวรรคข์องผมเพิ่มขึน้ผ่านความขยันหมั่นเพียร การ
สังเกต และความมานะบากบั่น ผมรูสึ้กวา่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานของขวญัที่วเิศษมากให้ผม และผมตอ้งเก่ง 
เรือ่งน้ัน

งานเผยแผ่เตรยีมคุณให้พรอ้มรบัความสาํเรจ็ด้าน
อาชีพอย่างไร

งานเผยแผ่ ในเกาหลีสําคญัมากเพราะน่ันช่วยให้ผม
เรยีนรูเ้รือ่งศรทัธา วนัิยในตนเอง และความมุ่งมั่นสู่ความดี
เลิศ ผมกลับจากงานเผยแผ่ดว้ยความรูสึ้กเช่ือมั่นมากขึน้ 
ผมไดท้ํางานยากบางอย่างและทําสําเรจ็ แน่นอนวา่น่ันช่วย
ให้ผมเรยีนเก่งขึน้ที่มหาวทิยาลัย

การศกึษาของคุณมีบทบาทอะไรในความสาํเรจ็ของคุณ
หลังจบงานเผยแผ่ ผมเรยีนการเขียนภาพและการวาด

เส้นที่คณะวจิิตรศิลป์ มหาวทิยาลัยแห่งยู-
ทาห์ จากน้ันจึงใช้เวลาหน่ึงเทอมเดนิทาง

อนาคตของท่าน   
ยอดเย่ียมตามแผน

น
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ไปฝรัง่เศสเพื่อศึกษาศิลปะ
วฒันธรรมในยุโรป ซ่ึงเปิดตา
และความคดิผมให้รกังานศิลปะ
มากขึน้

เพราะประสบการณ์เหล่าน้ี ผมจึงมีแฟ้มผลงานศิลปะ
ของผมเองที่ครอบคลุมกวา้งพอสมควร ทันทีที่เรยีนจบ
มหาวทิยาลัย ชายคนหน่ึงมองหาศิลปินทํางานให้ Spider- 
Man and His Amazing Friends ของมารเ์วลและเขารบัผม
ไปทํางานดว้ย

เ น เชยวชา วเ นา ชเ เน
โลอะนาเตบิโตในโรมาเนียและเรยีนเอกระบบ

สารสนเทศทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์
คุณทําอะไรสมัยเป็นเยาวชนท่ีเตรยีมคุณให้พรอ้ม

สาํหรบังานน้ี
ไม่มีช่วงใดที่ดฉัินตืน่ขึน้มาปุ๊บก็เก่งเรือ่งโปรแกรมหรอื

การออกแบบ ซ่ึงเป็นงานที่ดฉัินทําเยอะมากใน¡จจุบัน 
ดฉัินรูว้า่ตอ้งทํางานที่ทําอยู่เพราะมีการตดัสินใจเล็กๆ 
น้อยๆ มากมายระหวา่งทาง

ดฉัินไม่กลัวที่ตอ้งเรยีนวชิายากๆ ดฉัินใช้เวลาคน้ควา้
หลายแขนงและผู้คนในแขนงเหล่าน้ัน ดฉัินเข้าไปพบ
อาจารย์และขอคาํแนะนําจากพวกท่านดว้ย พวกท่านรูข้้อดี
ข้อเสียของงานและสามารถช่วยให้คาํแนะนําบางอย่างได้

วชิาใดเป็นประโยชน์มากท่ีสุด
ในประสบการณ์ของดฉัิน วชิาที่เป็นประโยชน์มากที่สุด

ในมัธยมปลาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวทิยาลัย คอืวชิา
เกี่ยวกับเทคโนโลยี การฝึกภาษาตา่งประเทศ (สําหรบัดฉัิน
คอืภาษาอังกฤษ) มีประโยชน์เช่นกันเพราะสอนให้ดฉัิน
เข้าใจและเคารพผู้อื่นรวมทัง้วฒันธรรมอื่นมากขึน้ ภาษา
ตา่งประเทศอาจไม่ได้ ใช้ โดยตรงในงานอาชีพ แตน่ายจ้าง
ชอบเห็นวา่คณุมีมุมมองกวา้งไกล

คุณกลัวอะไรบ้าง
สมัยที่อายุน้อยกวา่น้ี ดฉัินกลัววา่จะไม่มีวนัเจอส่ิงที่

ดฉัินชอบทํา เมื่อพบบางอย่างแล้ว ดฉัินก็กลัวที่ตนเอง
ไม่มีอะไรนําไปสู่ความสําเรจ็

เป็นเรือ่งธรรมดาที่จะรูสึ้กกลัวเมื่อคณุพยายามคดิวา่คณุ
ชอบอะไร แตอ่ย่าปล่อยให้ความรูสึ้กน้ันทําให้คณุน่ิงเฉย

คุณเอาชนะความกลัวอย่างไร
ส่ิงที่ดทีี่สุดที่ช่วยดฉัินคอืออกไปรว่มกิจกรรมที่มีความ

หมาย เช่นทําโปรแกรมกวดวชิาออนไลน์และเข้ารว่ม
สโมสรตา่งๆ น่ันทําให้เกิดความชัดเจน ความรู ้และ
ความเช่ือมั่น กลุ่มเพื่อนหรอืสโมสรที่สมาชิกมีความสนใจ
เหมือนคณุสามารถเป็นแหล่งช่วยที่มีประสิทธิภาพ โลก
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีส่ิงใหม่ ให้เรยีนรูเ้สมอ แตถ่้า
ท่านมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกรง่และมีทักษะหลายดา้น 
การตามให้ทันโลกเป็นเรือ่งสนุก

นา วา เ วนย
เจสส์ หญิงสาวจากอังกฤษพูดถึงความพยายามเข้มแข็ง

ในพระกิตตคิณุสมัยเธอเป็นวยัรุน่
คุณทําอย่างไรให้ประจักษ์พยานเข้มแข็ง
สมัยเป็นวยัรุน่ดฉัินศึกษาพระคมัภีรเ์พราะผู้นําแนะนํา

ให้ทําเช่นน้ัน เมื่อศึกษาดว้ยศรทัธา โดยหวงัให้ประจักษ์
พยานเตบิโต มันเตบิโตจรงิๆ

ตอนน้ีเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ดฉัินพบวา่ความปรารถนาจะ
เรยีนรูแ้ละเตบิโตในพระกิตตคิณุมาจากวธิีที่ดฉัินใช้พระ
กิตตคิณุให้มีผลตอ่ผู้อื่น ดฉัินรูว้า่ทุกอย่างที่ดฉัินเรยีนรู้
สามารถช่วยคนอื่นๆ ไดเ้ช่นเดยีวกับช่วยดฉัินเอง

คุณตัง้เป้าหมายท่ีจะช่วยคุณไหม
เมื่ออยู่ ในเซมินาร ีดฉัินตัง้เป้าหมายวา่จะอ่านพระคมัภีร์

ทุกวนั แตเ่มื่อการศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนักลายเป็นนิสัย 
แรงจูงใจก็เปลี่ยน ดฉัินเริม่อ่านไม่เพียงเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายเท่าน้ันแตเ่พราะดฉัินรกัพระคมัภีรแ์ละอยากทําให้
ประจักษ์พยานของดฉัินเข้มแข็ง รางวลัน้ันจับตอ้งไม่ได ้
แตเ่ป็นส่ิงที่ดฉัินเก็บรกัษาไว้ ไดต้ลอดไป

ความรกัพระกิตติคุณช่วยคุณในชีวติอย่างไร
การพัฒนาความรกัเรือ่งการเรยีนพระกิตตคิณุ

ไมเ่พยีงเกีย่วขอ้งกบัการไดค้วามรู้

นา
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เทา่น้ัน แตเ่กีย่วกับการเข้าใจและประยุกต์ ใช้หลกัธรรมพระ
กติตคิณุเช่นกนั เมือ่ดฉัินบ่มเพาะนิสัยของการถามคาํถาม
และหาคาํตอบจากพระคมัภีร ์ดฉัินไดร้บัประจกัษ์พยาน
และเช่ือมัน่ในการแบง่¡นส่ิงทีเ่รยีนรูกั้บคนอืน่ๆ

การทํางานหนักและความขยันหม่ันเพียรสาํคัญ
เพียงใด

การไดค้วามรู้ ในดา้นตา่งๆ ของชีวติใช้เวลาและความ
พยายาม แตสํ่าหรบัดฉัิน การเรยีนพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตเ์ป็นส่ิงสําคญัที่สุดอย่างหน่ึงที่ตอ้งทํางานหนัก 
คณุตอ้งเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระครสิตเ์พื่อให้ ไดป้ระจักษ์พยาน
เกี่ยวกับพระองค์

เ ย เ าน น
ฮาน ลินเกิดและเตบิโตในไตห้วนั เขากับภรรยารบัการ

ผนึกในพระวหิารลาเอีย ฮาวาย และเวลาน้ีพวกเขาอาศยัอยู่
ในรฐัฮาวาย สหรฐัอเมรกิากับลูกสองคน

อะไรคือนิยามของบิดาท่ีดี
บิดาที่ดี ไม่ ใช่คนดพีรอ้ม แตเ่ขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อม

ตนพอจะรบัคาํแนะนําจากผู้อื่นและพยายามปรบัปรงุ
ตนเองอยู่เสมอ บิดาที่ดี ให้ครอบครวัและความตอ้งการ
ของครอบครวัมาก่อน เขาเต็มใจเสียสละเวลา ประโยชน์
ส่วนตน และทุกอย่างเพื่อทําให้ครอบครวัดขีึน้ เขาพยายาม

หาวธิีช่วยให้สมาชิกครอบครวัแตล่ะคนเตบิโตและเป็น
เหมือนพระครสิต์

คุณทําอะไรสมัยเป็นเยาวชนท่ีเตรยีมคุณให้พรอ้ม
เป็นอย่างท่ีเป็นอยู่ทุกวนัน้ี

ผมทําสุดความสามารถเพื่อรกัษาพระบัญญัตทิัง้หมด
และทําการตดัสินใจที่ด ีการไปเซมินารช่ีวยมากดว้ย น่ัน
เป็นคาํมั่นสัญญาที่สําคญัเพราะผมตอ้งตืน่ตัง้แตต่หี้า แต่
ผมคดิวา่การมีเพื่อนที่มีเป้าหมายเหมือนผมช่วยไดเ้พราะ
เราหนุนกัน ผมคดิวา่กิจกรรมทัง้หมดที่ผมทําสมัยเป็น
เยาวชนและกลุ่มเพื่อนที่ดี ในศาสนจักรช่วยเราไดม้าก

คุณต้องเอาชนะข่าวสารอะไรบ้างจากสงัคมเพ่ือเป็น
บิดาท่ีดี

โลกบอกผู้คนวา่พวกเขาควรสนุกมากขึน้และมีความรบั
ผิดชอบน้อยลง แตก่ารทํางานหนักจําเป็นตอ่การประสบ
ความสําเรจ็ในส่ิงที่คณุทํา การเป็นบิดาที่ดเีรยีกรอ้งทุก
อย่างที่คณุจะให้ ได ้การเตบิโตไปสู่ความดพีรอ้มเป็นกระ-
บวนการช่ัวชีวติ—ผมเตบิโตพรอ้มกับครอบครวัของผม

คุณจะพูดอะไรกับลูกวยัรุน่ของคุณและลูกวยัรุน่ของ
คนอ่ืนๆ

ทุกคนตอ้งการเพื่อน ดงัน้ันจงคบเพื่อนที่ด ีเป็นเพื่อน
กับคนที่ “ทํางานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ด”ี (คพ. 58:27) 
เรยีนรูจ้ากเพื่อนที่ดเีหล่าน้ี คณุจะไดร้บัอิทธิพลจากแบบ

อย่างของพวกเขา มีความ
ปรารถนาจะเป็นเหมือนพวก
เขาและปรบัปรงุตนเอง

ทําสุดความสามารถทุก
อย่างที่คุณอยากทํา—อย่า
ออมแรง เม่ือนึกย้อนกลับไป
คุณจะไม่เสียใจเลยที่ทําอย่าง
น้ัน ◼

เ

าน
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พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยเราได้
ในชีวติทกุดา้น 

ขา้พเจา้เรยีนรูส่ิ้งน้ีในทางปฏบิตัิ
เมือ่ขา้พเจา้เป็นนักศึกษาทีม่หา-

วทิยาลยับรคิมัยงัก—์ฮาวาย
ตอนน้ันข้าพเจ้า
ทํางานและเรยีน

เต็มเวลาตาม
ตารางเรยีน 

ข้าพเจ้ากับ
ภรรยามี

ย เ เ ช
ว

ง่สาวกเ ดสบ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถช่วยท่าน
เรือ่งโรงเรยีน ครอบครวั และงานเช่น

เดยีวกับเรือ่งสําคญัทางวญิญาณ

ลูกน้อยตอ้งดแูลดว้ย เน่ืองจากตอ้งทํา
ทัง้หมดน้ี ข้าพเจ้าจึงมีเวลาศึกษาไม่
มาก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนทุกวนัเพื่อ
ขอความเป็นเพื่อนจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ข้าพเจ้าตอ้งการการนําทาง
เพ่ือช่วยให้ข้าพเจ้าใช้เวลาไดด้ทีี่สุด 
ข้าพเจ้าตอ้งการความช่วยเหลือ
เพื่อเข้าใจและจดจําเน้ือหาที่ตอ้งใช้
ระหวา่งสอบ
วา ชวยเ า ว า
า าย า เ ยน

วนัหน่ึงระหวา่งเรยีน อาจารย์กําลัง
เขียนสมการขัน้สูงบนกระดานเพื่อ
อธิบายประเด็นหน่ึง สมการที่ซับ
ซ้อนเหล่าน้ีไม่เกี่ยวกับวชิาน้ัน แต่
เขาต้องการพูดเรือ่งสมการสัน้ๆ ไม่

กี่นาทีหลังจากน้ันอาจารย์ก็ลบ
กระดาน

วชิาตอ่ไปคอืวทิยาการ
คอมพิวเตอร ์และเรามีสอบ

วนัน้ัน สมการบนกระดาน
ในวชิาก่อนหน้าน้ีอยู่ ใน

ว่ยเ ือ ่าน  
ว า
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ข้อสอบ! แปลกมากๆ ตรงที่เราไม่
เคยเรยีนสมการเหล่าน้ันมาก่อนใน
วชิาวทิยาการคอมพิวเตอรข์องเรา 
ข้าพเจ้าจําที่เรยีนจากอีกวชิาไดห้มด 
และสามารถตอบโจทย์ ได้

เมื่ออาจารย์วทิยาการคอมพิวเตอร์
ให้คะแนนสอบ เขามั่นใจมากวา่ไม่มี
ใครตอบโจทย์ข้อน้ันถูก ดว้ยเหตน้ีุจึง
กาผิดให้นักเรยีนทุกคนโดยอัตโนมัต ิ
แตเ่มื่อข้าพเจ้าไดก้ระดาษข้อสอบ
คนื ข้าพเจ้านําไปให้เขาดวูา่คาํตอบที่
ข้าพเจ้าเขียนบนกระดาษน้ันถูกตอ้ง 
น่ันดมีาก

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วย
ข้าพเจ้าใช้ทุกโอกาสในการศึกษาที่
วทิยาลัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
ข้าพเจ้าไดเ้กรดสูงและไดทุ้นมาช่วย
จ่ายคา่เรยีน

า นา า ชว
เมื่อข้าพเจ้าเรยีนจบ เพื่อนๆ หลาย

คนของข้าพเจ้าวางแผนจะเรยีนตอ่
ปรญิญาโท ข้าพเจ้ารกัการเรยีนและ
ตอ้งการเรยีนเหมือนเพื่อน แตพ่ระ
วญิญาณรบัส่ังชัดเจนวา่ภารกิจของ
ข้าพเจ้าในฮาวายเสรจ็สิน้แล้ว ไดเ้วลา
ตอ้งกลับบ้านที่ฮ่องกงแล้ว 

ข้าพเจ้ากับภรรยาทําตามการกระ-
ตุน้เตอืน ตอนน้ันข้าพเจ้าไม่เข้าใจวา่
เหตใุดจึงไดร้บัการชีนํ้าไม่ ให้เรยีนตอ่ 
แตบ่างครัง้เราทําตามพระวญิญาณ

โดยไม่ทราบรายละเอียดทัง้หมด 
ถึงแม้ข้าพเจ้ากับภรรยาไม่ทราบ
จะคาดหวงัอะไรขณะหางานและ
อพารต์เมนต ์แตเ่ราไดร้บัพรและไม่
นานก็พบความสําเรจ็

เวลาน้ีเมื่อนึกย้อนกลับไป ข้าพเจ้า
เข้าใจวา่เหตใุดพระวญิญาณจึงแรง
กล้ามากในการกระตุน้เราให้กลับ
ฮ่องกง การที่ข้าพเจ้ากับครอบครวัเข้ม
แข็งในศาสนจักรท่ามกลางสมาชิกที่
น่ันถือวา่เป็นส่ิงสําคญัมาก ข้าพเจ้า
รบัใช้เป็นอธิการ เป็นที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานสเตค และเป็นประธานสเตค
ก่อนไดร้บัเรยีกเป็นสาวกเจ็ดสิบภาค 

หลังเกษียณจากงานอาชีพ ข้าพเจ้า
ก็ ไดป้รญิญาโท ประสบการณ์
ทัง้หมดน้ันช่วยเตรยีมข้าพเจ้า
สําหรบัการเรยีก¡จจุบัน

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่การ
แสวงหาและทําตามการนําทางของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นวธิีที่ดท่ีีสุด
เสมอในการวางแผนและดาํเนิน
ชีวติ ท่านไดร้บัของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์แล้วเมื่อท่าน
ไดร้บัการยืนยันเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร ถ้าท่านจะใช้ของประทาน
ดงักล่าว น่ันจะช่วยท่านมากในทุก
อย่างที่ท่านทํา ◼

ว า

ว ย ยา

กบัพระบดาบนสวรรคทุ์กอยา่งเ นเร่ืองทางว า ทุกดา้นของ

ีวตเรา พระองคท์รงทราบวา่อะไรดีท่ีสุดสา รบัเรา ะทรงตอ้งการ

สอนเรา ะนาทางเราต อด ีวต ดว้ยเ ตุน้ี งสาคั อยา่งยง่ท่ีเรา

ะอยอ่ยา่ง รองดองกบัการนาทางของพระว า บรสุท เพ่ือรบั

การนาทางดงัก ่าว ขา้พเ า้พบวา่สองว ีต่อไ น้ี ว่ยขา้พเ า้อยอ่ยา่ง

รองดองกบัพระว า บรสุท

าน น

วน เม่ือขา้พเ า้อายุยงั

นอ้ย ระ าน าสน กัร เอ

สรา ท ท ์เบนสนั 

 สอนความสาคั ของ

การอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทุก

วนั ขา้พเ า้เร่มทา ะเท่า

ท่ี าไดข้า้พเ า้ทานับ ต่น้ัน

เ นตน้มา ทุกๆ วนัขา้พเ า้ ะ

า ว่งเว าเงียบๆ อ่าน ะ

ไตร่ตรอง ข ะท่ีอ่าน ายครั้ง

พระว า บรสุท ทรงสอนส่ง

ใ ม่ๆ  กข่า้พเ า้

เ ย า  

เยาว นทั้ง ายท่านมีพรสวรรค์

ายดา้น ท่านเฉียบ ม ะ

สามาร เขา้ใ เร่ืองทางว า

ไดอ้ยา่งน่าท่ง ต่ กพยายาม

มากเพ่ือ ่อใ ท่าน า้ท่านยอม

เอาใ ใส่ ะไมย่อมใ ส่้ง ่อใ เขา้

มา ท่าน ะไดร้บัการนาทางท่ีท่าน

ตอ้งการ ากพระว า บรสุท
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เพ่ือนบางคนของฉนัคดวา่การไ

บส เ์ นการเสียเว า ฉนั ะ ว่ย

ใ พ้วกเขาเ นไดอ้ยา่งไรวา่การ

ไ บส เ์ นพรอยา่งยง่

ก ารเปรยีบเทียบอาจจะช่วยเพื่อนๆ ของท่านได ้
ท่านอธิบายไดว้า่เช่นเดยีวกับรา่งกายตอ้งกิน ดืม่ 
นอนหลับ และสมองท่านตอ้งเรยีนรู ้วญิญาณ
ท่านตอ้งไดอ้าหารเช่นกัน การเข้ารว่มประชุมที่
โบสถ์ช่วยท่านป้อนอาหารให้วญิญาณท่าน

ท่านทําส่ิงน้ีโดยเรยีนพระกิตตคิณุ รบัศีลระลึก ตอ่คาํสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์ที่ท่านทําไวก้ับพระบิดาบนสวรรค ์การใครค่รวญเรือ่ง
น้ีและให้คาํมั่นอีกครัง้จะช่วยให้ท่านไดร้บัพรที่สัญญาไวว้า่จะ 
“มีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับ [ท่าน] ตลอดเวลา” (คพ. 
20:77) การมีพระวญิญาณอยู่ดว้ยทําให้ศรทัธาของท่านเข้มแข็ง
และช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ท่านสามารถพูดถึงพรที่ท่านไดร้บักับเพื่อนๆ ดว้ย ท่านอาจ
จะบอกพวกเขาเกี่ยวกับสันตสุิขที่ท่านรูสึ้กที่ โบสถ์ แบ่ง¡นส่ิง
ที่เป็นประโยชน์ซ่ึงท่านเรยีนรูท้ี่ โบสถ์ เล่าเกี่ยวกับโอกาสที่ท่าน
เคยรบัใช้ หรอืเป็นพยานวา่การไปโบสถ์ช่วยทําให้วนัสะบาโต
เป็นวนัปีตยิินด ี(ด ูอิสยาห์ 58:13–14)

บางทีวธิีที่ ไดผ้ลที่สุดในการช่วยเพื่อนคอืชวนพวกเขามา
ดใูห้เห็นกับตา เมื่อพวกเขาเข้ารว่มการประชุมศีลระลึกและ
การประชุมอื่นๆ กับท่าน พวกเขาจะสามารถรูสึ้กถึงอํานาจของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ เรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ และเห็นพรของพระ
กิตตคิณุในชีวติสมาชิก

ว า

นา า

คณุอาจจะแสดง
ประจักษ์พยานเกี่ยว
กับการไปโบสถ์ คณุ

อาจจะอธิบายวา่น่ันทําให้คณุรูสึ้กดี
เพียงใดและส่ิงที่คณุเรยีนรูพ้ิเศษ
เพียงใด เมื่อคณุแสดงประจักษ์พยาน 
พระวญิญาณจะทรงช่วยให้คณุรูว้า่
จะพูดอะไร และเพื่อนจะรูว้า่ส่ิงที่คณุ
พูดเป็นความจรงิ ยิ่งพวกเขารูม้าก
ขึน้เท่าไร พวกเขาจะยิ่งสนใจมากขึน้
เท่าน้ัน คณุสามารถชวนพวกเขามา
โบสถ์กับคณุได้
แม็คเคย์ เอ็ม. อายุ 13 ปี ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ชวน ว เ า า

เป็นเรือ่งยากกับการมีเพื่อนที่คดิ
วา่การไปโบสถ์เป็นการเสียเวลา ถึง
แม้เราจะรูสึ้กมีความสุขขณะช่วยให้
พวกเขารูว้า่พระบิดาในสวรรคท์รงมี
อะไรเตรยีมไว้ ให้พวกเขาแตล่ะคน
ก็ตาม เราช่วยพวกเขาได้ โดยชวน
พวกเขามาโบสถ์เพื่อให้พวกเขารูสึ้ก
ถึงปีตจิากการอยู่ ในอาคารประชุมที่
อุทิศแล้วและจากการมีศรทัธาวา่พวก
เขาสามารถรูสึ้กรกัพระบิดาบนสวรรค์
และรบัรูถ้ึงพรที่เราไดร้บัจากการไป
โบสถ์
ออสคาร ์วาย., อายุ 19 ปี โมนากสั เวเนซอูาลา

การมาโบสถ์สําคญั
เพราะเป็นสถานที่ซ่ึง
เราสามารถตอ่พันธ-
สัญญาบัพตศิมาและ

พันธสัญญาทัง้หมดของเราผ่านศีล-
ระลึก พระเจ้าทรงสัญญาวา่พระ-

คาํตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคาํสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

า า า
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วญิญาณของพระองคจ์ะสถิตกับเรา
เสมอถ้าเรารบัส่วนศีลระลึกอย่างมี
คา่ควรและทําให้พันธสัญญาฝ่ายเรา
เกิดสัมฤทธิผล ความคุม้ครอง การนํา
ทาง และการปลอบโยนที่เราไดร้บัจาก
พระวญิญาณจําเป็นสําหรบัชีวติแตล่ะ
วนัของเรา ไม่มีวธิี ใดที่เราสามารถรบั
พรพิเศษเหล่าน้ีไดน้อกจากการมาที่
โบสถ์และรบัส่วนศีลระลึก
ไดอะนา อาร.์ อายุ 16 ปี ออรกิอน 
สหรฐัอเมรกิา

า

คณุสามารถช่วยให้พวก
เขาเข้าใจได้ โดยพูดคยุ
กับพวกเขา เชือ้เชิญ 
ให้พระคมัภีร ์หรอืแม้

กระทั่งเชิญผู้สอนศาสนาไปที่บ้านของ
พวกเขา อย่าอาย จงมีความสุขเพราะ
พวกเขาอาจจะเข้ารว่มศาสนจักร
เดวดิ เอช., อายุ 12 ขวบ นิวเม็กซิโก 
สหรฐัอเมรกิา

า วน

การไปโบสถ์ ไม่ ใช่เป็นการเสียเวลา
ถ้าคณุมีส่วนรว่มอย่างแข็งขันและ
พยายามเรยีนรูแ้ละเข้าใจส่ิงที่คน
กําลังพูดหรอืสอน คณุสามารถรูสึ้กถึง
พระวญิญาณ และบางครัง้คณุจะได้
พบคนใหม่ๆ
อธีาน เอช., อายุ 15 ปี ยทูาห์ สหรฐัอเมรกิา

ในฐานะสมาชิกของ
ศาสนจักร เราส่องสวา่ง
ดว้ยส่ิงที่เราเรยีนรู้ ใน
พระกิตตคิณุของพระ

เยซูครสิต ์การเป็นแบบอย่างที่ดแีละ

วน ยน

วอรด์ ะสาขาต่างๆ ของ าสน กัร

ดัใ มี้การ ุมนุมกนัทุกสั ดา เ์พ่ือ

พกั ่อน ะต่อพนั สั า เว า ะ

ส านท่ี ่งเรา ะ กไวเ้บ้ือง งั วนั

สะบา ต ่งเ นวนัท่ี เ า้ ะ ี ตยนดี

ในพระยา เ์ว ์  อสยา  ์  

เพ่ือมี ระสบการ ใ์นการรกั าทาง

ว า ่งเกด าก ี ระ ก ะเพ่ือ

รบัสั าท่ีต่อใ มว่า่พระว า

พระองค์ ะทรงส ตกบัเรา

เ เ เ น

ว าว เ

า น  เ ีย นา ย

า า

แสดงให้เพื่อนๆ เห็นวา่คณุมีความ
สุขกับพรที่คณุไดร้บัผ่านการไปโบสถ์
สามารถสอนพวกเขาไดว้า่การไปโบสถ์
คุม้คา่
โจอันนา อาร.์ อายุ 20 ปี ซูรเีกาเดลเซอร ์
ฟิลิปปินส์

น น

เพราะรูว้า่ศาสนจักรเป็นอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก เรา
จึงไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์เพื่อก้าวหน้า
สู่ความดพีรอ้มและสู่อาณาจักรซีเลส-
เชียล การไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์ทําให้
เราใกล้ชิดพระบิดาสวรรคม์ากขึน้
โดยการตอ่พันธสัญญาของเรา (รบัศีล
ระลึก) และเราประเมินตนเองเพื่อดู
วา่เราเป็นอย่างไรทางวญิญาณ
เอสเธอร ์เอ็ม. อายุ 17 ปี จังหวดักาไซโอเรยีน
ทอล สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก

ฉนั ะ บ่งเว าใ ก้บัก กรรม

เยาว น ระ าสั ดา  ์ 

การสงัสรรคใ์นครอบครวั 

การ ก าพระคมัภีรเ์ น

ครอบครวั ะส่วนตวัอยา่ง

ไรในเม่ือการบา้น ะการไ

รงเรียนใ เ้ว ามาก

ส่งคาตอบของท่าน ะภาพความ ะเอียดสงตาม
ความ ระสงคข์องท่านมากอ่น  มีนาคม  ท่ี 
liahona. lds. org ทางอีเม  liahona@ ldschurch. org  

รือส่งทางไ ร ีย ์ ดท่ีอยใ่น นา้ 

ระบุขอ้ม ะคาอนุ าตต่อไ น้ีไวใ้นอีเม รือ ด มาย
ของท่านดว้ย   ื่อนามสกุ   วนัเดือน ี เกด 

 วอรด์ รือสาขา  สเตค รือทอ้ง ่น  คา
อนุ าตเ น าย กั อ์กั รของท่าน ะ า้ท่านอายุ
ตา่กวา่  ี ตอ้งมีคาอนุ าตเ น าย กั อ์กั รของ ้

กครองใ พ้มพค์าตอบ ะร ่าย ส่งทางอีเม ได้

อา มีการ กไ้ขความยาว รือความ ดัเ นของคาตอบท่ี
ส่งมา
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พ่ี
น้องชายหญิงทัง้เยาวว์ยัและสูงวยัทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่าน  
า ววา วา ชว าย เ ยเ น วา เ ย และบาปนําไปสู่

ความเศรา้หมอง เยาวชนทัง้หลาย อย่าแสวงหาความสุขในส่ิงสวยงาม
แตฉ่าบฉวยของโลก เราจะมีความสุขอันยั่งยืนจากการทําส่ิงผิดไม่ได ้มีบาง
คนพูดวา่ “ท่านไม่มีวนัไดม้ากพอในส่ิงที่ท่านไม่จําเป็นตอ้งได ้เพราะส่ิงที่
ท่านไม่จําเป็นตอ้งไดจ้ะไม่ทําให้ท่านพอใจ”

ผู้เยาวว์ยัและผู้สูงวยัทัง้หลาย เ น นา าน
น า าว า ว  ไม่มีความสุขในเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์หรอืยาเสพตดิ มีแตก่ารเป็นทาส ไม่มีความสุขในความรนุแรง  
มีแตค่วามเจ็บปวดและความเศรา้โศก ไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ทาง
เพศและความสนิทสนมทางกายนอกพันธะของการสมรส มีแตค่วามเส่ือม
เสียและแรงกระตุน้ที่เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ระหวา่งทางไปสู่ความตายทางวญิญาณ

ไม่มีความสุขอันยั่งยืนในส่ิงที่เราครอบครอง วา า
า นน เ น ไม่ ใช่จากส่ิงที่เขา เป็นเจ้าของ หรอื ดเูหมือน

จะเป็น เยาวชนทัง้หลาย ย า าน าน า ช 
หนังสือที่ช่วยให้รอดช่ือวา่ เ ่อ ามเ มแ อ เยา น

วา ช เ วา ช  คนรุน่ตอ่ๆ มาจะรูสึ้ก
ถึงผลของแบบอย่างที่ชอบธรรม การเป็นบิดามารดาที่ดสีรา้งเยาวชนผู้
จะเป็นบิดามารดาที่ด ีพวกเราจํานวนมากเข้มแข็งเพราะแบบอย่างอันน่า
ยกย่องของบรรพชนผู้บุกเบิกของเราในหลายประเทศฉันใด การเลือกที่ชอบ
ธรรมและการเสียสละในสมัยของเราสามารถเป็นพรแก่ครอบครวัเรา มิตร
สหาย และประเทศชาติไดต้ลอดไปฉันน้ัน

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านถึงความสุขอันยั่งยืนและปีตสูิงสุดของคนที่
แสดงศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้าและรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์ข้าพเจ้า
ขอให้แตล่ะท่าน ว า า า า า

เ นเ า ช น า ช  เพื่อประโยชน์ของ
คนที่เรารกั ◼
จากคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 1991

ว ี 

ย เ เ

น เ ช

ง่ ควรมั 
อคัรสาวกสบสอง

า า นา า น

าน ย ช น ยา

ี ท่ี ว้ท่ี รงเรียน มตดัสนใ วา่

ะพยายามสรา้งสมัพนั ก์บัเพ่ือน

บางคนมากข้น ต่ตอนน้ี มรต้วั

วา่ มเร่ม มกมุน่ทาง ก ยก

ตวั ากครอบครวั ะเพ่ือน รงๆ 

ของ ม เร่ืองน้ีทาใ เ้กดความ

วดรา้วใ อยา่งมาก ดยไม่ าเ น 

่ง ม ีกเ ี่ยงได ้ ี น้ี มมุง่ใ ้

ความสาคั กบั บส ม์ากข้น ม

ไดพ้บความสุข ะ ี ตอนั ท้ รง 

เ น ากการท่ี มพยายาม

พั นาคุ กั ะเ มือนพระ

ครสต์ ะ ตกุ  มรว้า่พรน้ีมี

ใ ทุ้กคน า้พวกเขา ะ สวง า

อยา่งขยนั มัน่เพียร

เ เ าย

เ เ ย
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ท่ีดฉนัเกือบพ าด

แตเ่ข้าใจและบอกเธอวา่จะมีอีกหลาย
โอกาสให้เรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักร

อย่างไรก็ด ีที่ โอเพ่นเฮาส์ ดฉัิน
ประหลาดใจเมื่อเห็นเบรนดาที่น่ัน 
เธอพูดกับคณุแม่ของเธอและท่าน
ยอมให้เธอมา ดฉัินแนะนําเธอให้รูจ้ัก
ผู้สอนศาสนา เราไปดแูตล่ะห้องใน
อาคารประชุมและ¾งคาํอธิบายสัน้ๆ 
เกี่ยวกับองคก์ารตา่งๆ ของศาสนจักร 
สุดท้าย เราไปที่ห้องวฒันธรรมและ
หยิบจุลสารเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู ประวตัิ
ครอบครวั การแตง่งานนิรนัดร ์และ
หัวข้ออื่นๆ ของพระกิตตคิณุ เบรนดา
พูดวา่ “ฉันเช่ือเรือ่งน้ี!”

วนัอาทิตย์เธอมาโบสถ์ วนัจันทร์
เธอเข้ารว่มโครงการบําเพ็ญประโยชน์
รว่มมือรว่มใจของมอรมอน

เมล็ดที่ถูกหวา่นในใจเบรนดา
เตบิโตตามวนัที่ผ่านไป เธอเริม่เปลี่ยน
นิสัยให้สอดคล้องกับพระบัญญัตแิละ
ไม่นานก็รบับัพตศิมา

สามส่ีปีตอ่มา ตอนน้ีเธอยังคงบอก
ดฉัินวา่เธอมีความสุขเพียงใดที่ ได้
พบพระกิตตคิณุที่แท้จรงิและเธอ
ซาบซึง้ใจมากที่ดฉัินช่วยให้เธอพบ

หลายครัง้การพูดคุยกับผู้อื่นเกี่ยว
กับพระกิตติคุณเป็นเรื่องยาก แต่ถ้า
เราสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร ์
¾งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และยินดี
พูดคุยกับบางคน พระเจ้าจะทรงช่วย
เรา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเซรซิ์ปี บราซิล

ส
 าหรบัเป้าหมายความก้าวหน้า
ส่วนบุคคลของดฉัิน ดฉัิน
เริม่สวดอ้อนวอนขอให้มี

ประสบการณ์เผยแผ่ศาสนา ดฉัิน
พยายามคดิวา่เพื่อนคนไหนน่าจะยอม
เข้ารว่มศาสนจักรมากที่สุด

หลายเดอืนผ่านไป และดฉัินคดิ
วา่คงไม่มีประสบการณ์ที่ตัง้ใจ—จน
กระทั่งดฉัินพบเบรนดา เธอมาเรยีนที่
โรงเรยีนของเราปีแรก

ช่วงปีน้ัน เรากลายเป็นเพื่อนรว่ม
ชัน้ที่สนิทกัน แตด่ฉัินไม่ไดช้วนเธอ
ไปโบสถ์จนกระทั่งเพื่อนคนหน่ึงของ
เราชวนเบรนดาไปโบสถ์ของเธอ  
ดฉัินคดิวา่ “ ไม่อยากจะเช่ือเลย!  
ฉันควรจะคดิเรือ่งน้ีนานแล้ว”

สัปดาห์ตอ่มาเบรนดาบอกวา่เธอ
ชอบไปโบสถ์ของเพื่อนเราและอยาก
ไปอีก ดฉัินคดิวา่ “ดฉัินแพ้แล้ว” น่ัน
ไม่ ใช่การแข่งขัน แตด่ฉัินตอ้งการนํา
พระกิตตคิณุมาให้ลูกๆ ของพระบิดา
บนสวรรค์

เวลาน้ันอาคารประชุมของเราอยู่
ระหวา่งบูรณะและมีกําหนดอุทิศ
ซํา้ในอีกไม่กี่เดอืน อธิการแจกบัตร
เชิญสําหรบัโอเพ่นเฮาส์และการอุทิศ 
ดฉัินชวนเพื่อนทุกคนที่อยู่ ใกล้อาคาร
ประชุม คนเดยีวที่รบัปากจะมาคอื 
เบรนดา ดฉัินตืน่เตน้

สองสามวนัก่อนโอเพ่นเฮาส์ เบรน-
ดาบอกวา่เธออาจจะไปไม่ไดเ้พราะ
คณุแม่ไม่อยากให้ ไป ดฉัินผิดหวงั 

ดฉิันต้องการแบง่ 

ปันพระกิตติคณุ  

แตเ่พื่อนคนไหน 

จะสนใจ

ย นน าเ า
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จาก “สะบาโตคอืวนัปีตยิินด,ี” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 129–132

ฉันจะท�ำให ้ 
า า าว

ย าน

เ เ เน น

ระ าน ควรมั 
อคัรสาวกสบสอง
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เป็นวนัพิเศษไดอ้ยำ่งไร
วนัอำทิตย ์  

สิง่ท่ีทำ่นเลือกท�ำ
ในวนัของพระองค ์

แสดงใหเ้ห็นวำ่
ทำ่นรกัพระเจำ้

เรำจะมีควำมสขุ
ไดม้ำกขึน้ถำ้เรำ

ไปโบสถแ์ละรบัศีล
ระลึกในวนัอำทิตย ์

พระเจำ้ประทำนวนั

พิเศษน้ีใหเ้รำได ้

พกัผ่อนจำกกำร

ท�ำงำนและใกลช้ดิ

พระองคม์ำกขึน้

วนัอำทิตยเ์ป็นวนั

ส�ำคญัย่ิงท่ีทำ่นใช ้

เวลำกบัครอบครวั

จงท�ำใหว้นัอำทิตย ์เป็นวนัปีติยินดีโดยรบั
ใชผู้อื้น่ โดยเฉพำะ

อยำ่งยิง่คนทีเ่จ็บ
ป่วยหรือเดียวดำย
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   ดย  , . สงวนสิท ิทุกประกำร
อนุ ำตใหท้�ำส�ำเนำเพลงน้ีไวใ้ ท่ี้บำ้นหรือท่ี บสถไ์ด้ ดยไม่ไวใ้ ท่ี้บำ้นหรือท่ี บสถไ์ด้ ดยไม่ไวใ้ ท่ี้บำ้นหรือท่ี บสถไ์ด้ ดยไมหวงัผลในเ ิงพำ ิ ย์

ขอใหร้ะบุหมำยเหตุน้ีขอใหร้ะบุหมำยเหตุน้ีขอใหร้ะบุหมำยเหตุนีในส�ำเนำทุก บบั

สมั ผสั พระ วิ ำ กัดิ สิท ิ เม่ือ ัง ควำม จริง ควำม ดี ใน

ได้ ยนิ ำ ส ดำ พ ยำ กร ์ ท่ี มี ี วติ กล่ำว พระ

. หำก นั เป็น เดก็ นอ้ย ใน เว ลำ ท่ี พระ เย ซู ทรง มำ อยู่

สงบ
แบบง่แบบง่แบบงำย

ค�ำร้องและท�ำนอง ดย แซลลีย ์ดี อร์ด

บน แผน่ ดิน ลก นั จะ เดิน ร่วม ทำง เพื่อ ัง พระ ค�ำ คร้ัน

นั อ่ำน พระ คมั ีร์ จึง ได้ ยนิ พระ ค�ำ แห่ง สนั ติ

นั ได้ ยนิ เสียง พระ ผู ้ ่วย ให้ รอด . นั

พระ ผู ้ ่วย ให้ รอด

ด�ำ รัส พระ คริสต์ หำก พระ องค์ ทรง อยู่ ท่ี น่ี วนั น้ี ำ     

ส ดำ สอน นั ด�ำ เนิน ี วี อบ รรม และ สนั ติ หำก นั ัง ดว้ย ใจ

. นั

ยำม ท่ำน สอน นั ทรง ปลอบ ยน นั ยำม ตอ้ง กำร ทรง เป็น พ     

ยำน ถึง พระ คริสต์ เติม จิต วิ ำ เป่ียม ลน้ ดว้ย สนั ติ
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แบง่ปนัมาตรฐาน
ย า ว น เ น

เ ยน ยา า
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่าย
ดย

 
รง

ค ์
เ

ม์ร

สวสัดคีรบั!  
ผมชื่อไอแซค

“ ไม่” ด่ืมชา
ชาเย็นเป็นท่ีนิยมมากในสวติเซอรแ์ลนด์ 
ในงานวนัเกิดของผม เพ่ือนคนหน่ึงถาม
หาชาเย็น ผมบอกวา่เราไม่มี เขาถามวา่
ทําไม ผมอธิบายอย่างดีวา่ครอบครวัผม
ไม่ดืม่ชา

ผมอาศัยอยู่ ในเมืองเจนีวา สวติเซอรแ์ลนด ์ 
เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่ ผมอยากเป็นนักบรรพชีวนิ
วทิยา หรอืสัตวแพทย์ ผมชอบวิง่เล่น 
กับสุนัขของผมช่ือแฮปป้ี

ผมกับพี่ชายและน้องสาวเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรเพียงสามคนที่ โรงเรยีน เรามี
เพื่อนน่าคบเยอะมาก แตเ่พื่อนบางคนมี
มาตรฐานตา่งจากเรา ผมตดัสินใจแล้ววา่จะ
ยืนหยัดในส่ิงที่ผมเช่ือเสมอแม้ ไม่ ใช่ส่ิงที่
คนนิยมทํากัน
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เ า ยน ยา
า

เ ื่อ ังพอ่ ม่ ะพระ ้ ว่ยใ ร้อด

ไ ร่วมก กรรมท่ี บส ์

ไ บส ทุ์กวนัอาทตย์ ะรบั ี ระ ก

เคารพ อ่ื้น ◼

ผู้สอนศาสนาท่ีกล้าหาญ
น้องสาวของผมไม่กลัวท่ีจะพูดเกี่ยวกับ
สิง่ท่ีเธอเชือ่ เมย์ลาวางแผนแล้ววา่จะ
รบับัพติศมาและอยากชวนเพ่ือนๆ มา!

งานดี
ผมขอรอ้งเพ่ือนๆ ไม่ ให้
ใช้คําหยาบเม่ืออยู่กับผม 
แต่บางคนยังทําอยู่ เด็ก
ผู้ชายคนหน่ึงท้าผมให้
พูดคําหยาบ ผมบอกวา่  

“ ไม่ ผมจะไม่พูด”  
เขาประหลาดใจ แต่เขา

พยายามไม่ ให้ผมเข้า
กลุ่มกับเขาอีก

รบัใช้น้องสาว
เมย์ลาน้องสาวผมเป็นโรคสมองพิการ เธอใช้
เก้าอีเ้ข็นและบางครัง้ต้องมีคนช่วยเธอลุกน่ัง
หรอืพาไปรอบๆ บ้าน ผมชอบช่วยเธอ หลังเลิก
เรยีน ผมกับซามูเอลพ่ีชายจะพาเธอออกจาก
โรงเรยีนกลับบ้านพรอ้มคุณพ่อของเรา

เพ่ือนท่ีมีน้ําใจ
ซามูเอลพ่ีชายผมเป็นแบบอย่างท่ีดี ครัง้หน่ึงเด็กใหม่ชือ่แม็กซ์
มาโรงเรยีน เขาพูดภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษ แต่ไม่พูดภาษา

ฝรัง่เศส ซามูเอลช่วยให้แม็กซ์รูส้กึถึงการต้อนรบัและช่วยเขา
ฝึกภาษาฝรัง่เศส เดีย๋วน้ีพวกเขาเล่นด้วยกันหลังเลิกเรยีน 

และแม็กซ์มากิจกรรมของศาสนจักรกับเราครัง้หน่ึง



ย นา เ

เรียบเรียงตามเร่ือง รง

“และบัดน้ีข้าพเจ้ารูด้ว้ยตนเอง . . . 
เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดง
เรือ่งเหล่าน้ีให้ประจักษ์แก่ข้าพเจ้าโดย
พระวญิญาณศกัดิสิ์ทธิ์ของพระองค”์ 
(แอลมา 5:46)

ซาบรนิามองขณะคณุแม่เดนิ
ไปที่ประตกูับเพื่อนบ้าน 

“ขอบคณุสําหรบัหนังสือเล่มน้ีนะ
ครบั” ผู้เป็นพ่อบอก เขาถือพระ
คมัภีรม์อรมอนเล่มหน่ึง

“คณุแม่คะ ทําไมคณุแม่พูด
เรือ่งศาสนจักรกับทุกคนละคะ” 
ซาบรนิาถามหลังจากน้ันขณะทัง้
สองช่วยกันเช็ดจาน

“น่ันเพราะประจักษ์พยาน
ของแม่เกี่ยวกับศาสนจักรเป็น
เหมือนสมบัตลิํา้คา่” คณุแม่บอก 
“ประจักษ์พยานทําให้แม่มีความ
สุข และแม่อยากแบ่ง¡นกับคน

อื่นๆ เพื่อให้พวกเขามี
ความสุขดว้ย!”

ซาบรนิานึกภาพ
สรอ้ยคอระยิบ 

สมบตัลิ �า้ค่าของประจกัษพ์ยาน
ระยับของคณุแม่ ในกล่องอัญมณี 
“เหมือนสมบัตลิํา้คา่น่ีหมายความ
วา่อย่างไรคะ”

“ประจักษ์พยานมีคา่มาก” คณุ
แม่บอก “เป็นของประทานจาก
พระบิดาบนสวรรคท์ี่ช่วยให้เรารูว้า่
อะไรจรงิ”

“คณุแม่ไดม้าอย่างไรคะ”  
ซาบรนิาอยากรู้

คณุแม่ยื่นจานสะอาดแวววาวให้
ซาบรนิาเช็ด “แม่ไดม้าทีละน้อย
จ้ะ เมื่อแม่สวดอ้อนวอนหรอือ่าน
พระคมัภีร ์แม่รูสึ้กสงบและอบอุ่น
ใจ เหมือนแม่กําลังเพิ่มสมบัติ
ลํา้คา่ให้ประจักษ์พยานของแม่”

ซาบรนิาพยักหน้าช้าๆ  เธอ จะ
มีสมบัตลิํา้คา่ของประจักษ์พยาน
ได้ ไหม

ภ
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บ
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ว ์

บ
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ีย์

สมบัตลิํา้คา่แบบ
ใดงอกเงยเมือ่
คณุแบ่ง�น
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บดัน้ี งเว า ว้ ะวนัน้ีคือวนัท่ี
เรา ะเรียนร ้    ดว้ยตนเองวา่พระ
กตตคุ น้ี รง
เ เ เ เ นเ น าย าน
ว าว เ า เ า เ เ าน วย
นเ เ ีย นา ย

ในวนัอาทิตย์ ครปูฐมวยัของ
ซาบรนิาเล่าเรือ่งพระเยซูครสิต ์
ซาบรนิาตัง้ใจ¾ง ซิสเตอร์ โลเปซ 
บอกวา่พระเยซูทรงเชือ้เชิญเด็ก
เล็กๆ ให้มาหาพระองค ์พระองค์
ทรงอวยพรและสอนพวกเขา เมื่อ
ซาบรนิานึกถึงพระเยซู เธอเริม่
รูสึ้กอบอุ่นในใจ

ซาบรนิารบีไปหาแม่หลังเลิก
ปฐมวยั “คณุแม่ทายสิคะวา่อะไร” 
เธอเล่าให้คณุแม่¾งเกี่ยวกับความ
รูสึ้กอบอุ่น

“ดจีัง” คณุแม่พูด “ความรูสึ้ก
น้ันคอืเวลาที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสัมผัสใจเราและทําให้เรารูว้า่
พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ”

ซาบรนิายิม้ให้คณุแม่ “เกิดขึน้
แบบน้ันเลยคะ่! ทําให้หนูมีความ
สุขในใจ” พระวญิญาณบรสุิทธิ์
เงียบมากจนซาบรนิารูว้า่เธอคง
ไม่ทันสังเกตพระองคถ์้าเธอไม่มี
ความคารวะ

คณุแมก่อดเธอแน่น “ตอน 
น้ีลกูกาํลงัไดร้บัสมบตัลิํา้คา่ของ 
ประจกัษ์พยานของลกูเอง” ซา- 
บรนิากอดคณุแม่ เธอตอ้งการแบง่
สมบตัลิํา้คา่น้ีให้ทกุคน—เหมือนที่
คณุแมท่าํ! แตเ่ธอจะทาํไดอ้ยา่งไร

คนืน้ันซาบรนิาพบบัตรเผยแผ่
ที่มีรปูพระเยซูอยู่ดา้นหน้า เธอ
สอดไว้ ในเป้

วนัรุง่ขึน้เมื่อถึงเวลาพัก ซาบร-ิ 
นานึกถึงบัตรใบน้ัน เธอดงึออก

จากกระเป๋าและไปหาเพือ่นช่ือคาร ์-
ลา “คารล์า น่ีให้เธอ” ซาบรนิาบอก

คารล์าถือบัตรใบน้ันแน่น 
“ขอบใจจ้ะ! ฉันชอบรปูพระเยซู”

ซาบรนิาให้คารล์าดช่ืูอเวบ็ไซต์
หลังบัตร “เธอสามารถเรยีนรูเ้พิ่ม
เตมิเกี่ยวกับศาสนจักรของพระ
เยซูไดท้ี่น่ีนะ”

“ศาสนจกัรอะไรเหรอ” คารล์าถาม
“ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์

แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย” ซาบรนิา
ตอบ “การไปโบสถ์และเรยีนเรือ่ง
พระเยซูทําให้ฉันมีความสุข”

คารล์าเก็บบัตรใส่กระเป๋า  
“ฉันจะเอาบัตรใบน้ีไปให้แม่ด”ู

สองสามสัปดาห์ตอ่มา คารล์า

วิง่มาหาซาบรนิาก่อนเรยีน “ฉัน
มีบางอย่างจะบอกเธอ!” เธอกล่าว 
เธอมีรอยยิม้กวา้งบนใบหน้า

ซาบรนิาตืน่เตน้ เธอจะบอก
อะไร คารล์ายิม้ “ครอบครวัของ
ฉันไปโบสถ์ของเธอมาแล้ว! และ
เหมือนที่เธอบอก—ฉันรูสึ้กมี
ความสุขที่น่ัน”

“ฉันรูว้า่เธอคงรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์!” ซาบรนิาบอก

“และฉันคดิวา่เราจะรบับัพตศิ-
มาเรว็ๆ น้ี!”

ซาบรนิากระโดดกอดคารล์า 
ตอนน้ีพวกเธอมีสมบัตลิํา้คา่ของ
ประจักษ์พยานเหมือนกันแล้ว! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในอามาโซนัส บราซิล
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เ มื่อนีไฟกับครอบครวัเดนิทาง
จากเยรซูาเล็ม (“ โลกเก่า”) ไป

แผ่นดนิที่สัญญาไว ้(“ โลกใหม่”) 
พวกท่านนําพระคมัภีร์ ไปดว้ย 
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีเรยีกวา่แผ่น
จารกึทองเหลือง ในโลกเก่า พระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
พระคมัภีร์ ไบเบิล

ในแผ่นดนิที่สัญญาไว ้นีไฟจด
ส่ิงที่บิดาท่านสอน ส่ิงที่เกิดขึน้กับ
ครอบครวั ส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้ากพระ
บิดาบนสวรรค ์และส่ิงที่ท่านเรยีน
รูจ้ากแผ่นจารกึทองเหลือง ส่ิงที่ 
นีไฟเขียนกลายเป็นส่วนหน่ึงของ
พระคมัภีรม์อรมอน ◼
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ศาสดาพยากรณ์ใน 
แผ่นดินต่างๆ
อ่านพระคมัภรีเ์หลา่นี้และจบัคู่กบั
ศาสดาพยากรณบ์นแผนที่

 อพยพ 

  พง ก์ ัตรย ์

  นีไ  

  นีไ  

 มไ ยา  ์

 อ้ยคาของมอรมอน 

 มอรมอน  

เฉลย: 1. โมเสส; 2 อิสยาห์; 
3 ลีไฮ; 4 นีไฟ; 5 แอลมา; 
6 มอรมอน; 7 โมโรไน

พระคมั
ภรีไ์บเ

บลิ

โลกเกา่

โมเสส

นีไฟ
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อีนัสสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับส่ิงที่ทําให้เขากังวลใจ เขาสวดอ้อนวอนให้คนอื่นๆ ดว้ย เขาสวดอ้อนวอนให้
แม้กระทั่งศัตรขูองเขา! เดอืนน้ีท่านจะเป็นเหมือนอีนัสไดอ้ย่างไร

อนีสั สวดออ้นวอนเป็นประจ�า
ว น

ภ
าพ

ระ
กอ

บ
ดย

 เ
เร

ด 
เบ

คส
ตร

น
ด์

□ ท่อง า อีนัส 

□ เขียนในบนัทกส่วนตวัของท่านเก่ียวกบั

เว าท่ีพระบดาบนสวรรคท์รงตอบคา

สวดออ้นวอนของท่าน

□ ดการต์นเร่ืองราวพระคมัภีรม์อรมอน 

บทท่ี  ท่ี scripturestories. lds. org

□ ฉนัทา้ทายตนเองใ  ้   

ฉนัสวดออ้นวอนได้

อนีสั

ใน ว่งพกัรอ้นของครอบครวั 
เราพ ดั งกบัคุ พอ่ ะนอ้ง
าย ตอนน้ันใก ค้า่ ว้ คนท่ี

เ ือในครอบครวัไมท่ราบ ะ
ทาอยา่งไรดี มบอกพวกเขาวา่
เราควรสวดออ้นวอน เราก ่าว

คาสวดออ้นวอน ว้กเร่มเดนไ รา้นอ่ืน เรามอง
ตาม นน ะเ นคุ พอ่กบันอ้ง ายของ ม  มมี
ความสุข มรว้า่พระ เ้ นเ า้ทรงรกัเรา ะทรง ว่ย
ใ เ้ราพบคุ พอ่

เว าย ว เ าเ า า

อีน า ดออน อน ดย อาแมนดา เอ อาย แอ นา อเม า
ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้แผ่นนี้ไว!้
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นีไฟตอ่เรอืให้ครอบครวัไดเ้ดนิทางไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้อ่าน
เรือ่งการเดนิทางของพวกเขาในหน้า 76–78 ในแผ่นดนิที่

สัญญาไว ้เราเรยีกคนชอบธรรมวา่ชาวนีไฟ เราเรยีกคนช่ัวรา้ยวา่
ชาวเลมัน ในบทเหล่าน้ี เราเรยีนรูจ้ากเจคอบน้องชายของนีไฟ
และอีนัสบุตรชายของเจคอบ มองหาคาํท้าให้อ่านในฉบับหน้า ◼

การเดินเรอืไปแผ่นดินที่สญัญาไว ้

พระคมัภรีข์องเดือนนี้
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ท่านสามาร พมพส์าเนาเพ่มเตมไดท่ี้ liahona. lds. org

น าน น

1  1 นีไฟ 17:7–10, 17–18

2  1 นีไฟ 18:4–12, 20–23

3  1 นีไฟ 19:1–6, 18

4  2 นีไฟ 2:25–28

5  2 นีไฟ 5:5- 8, 12–16

6  เจคอบ 5:3, 58–62

7  เจคอบ 7:1–2, 13–20

8 อนีสั 1:4–8, 15–17

หลงัจากอ่านพระคมัภรีห์นึ่งขอ้ ใหร้ะบาย
สบีรเิวณตวัเลขบนเรอืทีต่รงกบัขอ้นัน้!
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ครอบครวัของนีไฟ
ขา้มมหาสมทุร

เ าว น น
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แตก่ารเดนิทางของพวกเขายังไม่สิน้สุด 
พระบิดาบนสวรรคท์รงบอกให้นีไฟตอ่เรอื 
พระองคท์รงแสดงให้นีไฟเห็นวา่เรอืจะมี
ลักษณะอย่างไร พระองคท์รงสัญญาวา่เรอื
จะพาพวกเขาไปแผ่นดนิใหม่ที่ดมีาก

ครอบครวัของนีไฟเดนิทางอยู่ ในแดนทุรกันดารแปดปี ในที่สุดพวกเขาก็มาถึง
สถานที่สวยงามแห่งหน่ึง ซ่ึงอยู่ ใกล้ทะเลและมีผลไม้กับน้ําผึง้มากมายให้รบั
ประทาน ทุกคนมีความสุขมาก!
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เมื่อตอ่เรอืเสรจ็ ครอบครวัของนีไฟเริม่เดนิทาง
ข้ามมหาสมุทร วนัหน่ึงเลมันกับเลมิวเอล

โกรธนีไฟและมัดท่าน เกิดพายุลูกใหญ่
พัดเรอืถอยหลัง พี่ๆ กลับใจ และ

นีไฟนําเรอืเดนิทางอย่าง
ปลอดภัย

นีไฟทําเครือ่งมือก่อน จากน้ันจึงเริม่ตอ่เรอื 
เลมันกับเลมิวเอลพี่ชายของนีไฟพรํา่บ่น 
พวกเขาไม่เช่ือวา่นีไฟจะตอ่เรอืได้

นีไฟรูว้า่
ครอบครวัของพวก
เขาสามารถวางใจ
พระบิดาบนสวรรค์
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ในที่สุดครอบครวัของนีไฟก็มาถึงÁ่งของแผ่นดนิใหม่  
นีไฟกับครอบครวัมีความสุขเพราะพวกท่านรูว้า่พระบิดาบน
สวรรคท์รงนําพวกท่านไปที่น่ัน

พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัษาสัญญาของพระองคเ์สมอ! ◼
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ครอบครวัของ 
เราพเิศษ



80 เ ีย นา

เ พราะเราไดย้ินได¾้งนิยามความ
ยิ่งใหญ่ของโลกมาตลอด จึงพอ

เข้าใจไดว้า่เราอาจจะกําลังเปรยีบ
เทียบระหวา่งส่ิงที่เราเป็นกับส่ิงที่คน
อื่นเป็น หรอืดเูหมือนจะเป็น และ
ระหวา่งส่ิงที่เรามีกับส่ิงที่คนอื่นมี . . . 
เรามักจะยอมให้การเปรยีบเทียบที่
ไม่ถูกตอ้งและไม่ยุตธิรรมมาทําลาย
ความสุขของเราทัง้ที่การเปรยีบเทียบ
เหล่าน้ันทําให้เรารูสึ้กวา่ตนไม่บรรลุ
ผลสําเรจ็ หรอืไม่ดพีอ หรอืไม่ประสบ
ความสําเรจ็ บางครัง้เพราะความรูสึ้ก
เหล่าน้ี เราจึงถูกชักนําให้ทําผิดพลาด
และหมกมุ่นอยู่กับความล้มเหลวของ
เราขณะมองข้ามชีวติดา้นอื่นที่อาจมี
องคป์ระกอบของความยิ่งใหญ่ที่แท้
จรงิ. . . .

. . . โดยแท้แล้ว ความย่ิงใหญ่ที่แท้
จรงิรวมถึงส่ิงที่ต้องทําเพื่อเป็นบิดา
ที่ดีหรอืมารดาที่ดี แต่กล่าวโดยทั่วไป
คือการกระทําเล็กๆ น้อยๆ หลายพัน
อย่างของการรบัใช้และการเสียสละ
ที่ประกอบเป็นการสละชีวติหรอืพลี

ชีพเพื่อผู้อื่นและเพื่อพระเจ้า น่ีรวม
ถึงการมีความรูเ้กี่ยวกับพระบิดา
ในสวรรค์ของเราและพระกิตติคุณ
ของพระองค์ รวมถึงการนําผู้อื่นมา
สู่ศรทัธาและมิตรภาพในอาณาจักร
ของพระองค์ ส่ิงเหล่าน้ีมักจะไม่ ได้รบั
ความสนใจหรอืการยกย่องสรรเสรญิ
ของโลก. . . .

โดยแท้แล้วเราไม่ตอ้งมองไปไกล
จึงจะเห็นวรีบุรษุที่ถูกลืมและไม่มี ใคร
สังเกตเห็นในชีวติประจําวนั ข้าพเจ้า
กําลังพูดถึงคนที่ท่านรูจ้ักและคนที่
ข้าพเจ้ารูจ้ักผู้ทําส่ิงที่พวกเขาควรทํา
อย่างเงียบๆ และสมํ่าเสมอ ข้าพเจ้า
กําลังพูดถึงคนที่อยู่ที่น่ันเสมอและ
เต็มใจเสมอ ข้าพเจ้ากําลังกล่าวถึง
ความห้าวหาญอันหาไดย้ากของมารดา
ผู้จะอยู่ดแูลลูกที่ป่วย—ช่ัวโมงแล้ว
ช่ัวโมงเล่าทัง้กลางวนัและกลางคนื

ควำมยิง่ให ่ 
ท่ีแทจ้ริง
เราไม่ตอ้งมองไปไกลจงึจะเห็น

วรีบรุษุที่ถกูลมืและไม่มีใครสงัเกต

เห็นในชีวติประจ �าวนั

น วาเ า น

—หรอืคนป่วยหนักที่ทุกข์ทรมานโดย
ไม่พรํา่บ่น ข้าพเจ้ากําลังหมายถึงคน
ที่มักจะอาสาบรจิาคเลือดเสมอ . . . 
ข้าพเจ้ากําลังนึกถึงคนที่อาจไม่ไดเ้ป็น
มารดาแตเ่ป็น “แม่พระ” ของเด็กทัง้
โลก ข้าพเจ้ากําลังพูดถึงคนที่อยู่ตรง
น้ันเสมอเพื่อรกัและอบรมเลีย้งดู

ข้าพเจ้ากําลังพูดถึงคร ูพยาบาล 
เกษตรกร และคนอื่นๆ เช่นกัน ผู้
ทํางานดขีองโลก ผู้สอน ให้อาหาร ให้
เครือ่งนุ่งห่ม และรวมถึงผู้ที่ทํางาน
ของพระเจ้าดว้ย—คนที่หนุนใจและ
รกั ข้าพเจ้ากําลังกล่าวถึงคนที่ซ่ือสัตย์ 
มีเมตตา และทํางานหนักในงาน
ประจําวนัของพวกเขา แตเ่ป็นผู้รบัใช้
ของพระอาจารย์และเป็นคนเลีย้งแกะ
ของพระองคเ์ช่นกัน. . . .

กับคนที่กําลังทํางานธรรมดาทั่วไป
ของโลกแตส่งสัยคณุคา่ความสําเรจ็
ของตน กับคนที่เป็นม้างานของ
ศาสนจักรน้ีผู้กําลังส่งเสรมิงานของ
พระเจ้าอย่างเงียบๆ แตม่ีความหมาย 
กับคนที่เป็นเกลือของแผ่นดนิโลก 
ความเข้มแข็งของโลก และกระดกูสัน
หลังของแตล่ะประชาชาต—ิเราแสดง
ความช่ืนชมท่าน ถ้าท่านอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่ และถ้าท่านองอาจใน
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระเยซู ท่าน
จะบรรลุความยิ่งใหญ่ที่แท้จรงิและสัก
วนัจะไดอ้ยู่ ในที่ประทับของพระบิดา
ในสวรรคข์องเรา ◼
จาก “True Greatness,” Ensign, May 1982, 19–20
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คนท่ีสบส่ี



ไมมี่ใคร ต่งงานกบั คนดพีรอ้ม เรา ต่งงานกบั คนมีศักยภาพ การ ต่งงานท่ี กตอ้งไมเ่ก่ียวกบัส่งท่ีขา้พเ า้ตอ้งการเท่าน้ัน 

ต่เก่ียวกบัส่งท่ีเ อ ้ ะเ นคข่องขา้พเ า้ ตอ้งการ ะตอ้งใ ข้า้พเ า้เ นดว้ย

เอ็ลเดอร์ โรเบิรต์ ดี. เฮลส,์ แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง, “เผชิญความท้าทายของโลกทุกวนัน้ี,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 46.
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อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
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สาํหรบัคนหนุ่มสาว

สาํหรบัเยาวชน

สาํหรบัเด็ก

พระคมัภีรม์อรมอนสอน
อะไรเราไดบ้า้งเก่ียวกบั 

ความสุข
เราทุกคนอยากมีความสุข  
หลักธรรมเจ็ดข้อน้ีจากพระคมัภีรม์อรมอน
แสดงให้เราเห็นวา่เราจะมีความสุขไดอ้ย่างไร

น. 44

อนาคตของท่าน
ยอดเยี่ยมตามแผน
เรือ่งราวชีวติจรงิที่แสดงให้เห็นวา่ท่านจะ
สรา้งอนาคตให้ยอดเยี่ยมตามตอ้งการได้
โดยทําวนัน้ีให้ดี

น. 56

สมบัติล�้ำค่ำของ
ประจักษพ์ยำน

คณุแม่ของซาบรนิาและประจักษ์พยาน
ของเธอเปรยีบเสมือนสมบัตลิํา้คา่  
ซาบรนิาจะพบสมบัตลิํา้คา่น้ีไดห้รอืไม่

น. 70




