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“ดงัน้ัน, ท่านต้องมุ่ง
หน้าด้วยความแน่ว
แน่ในพระคริสต์, 
โดยมีความเจิดจ้าอัน
บริบูรณ์แห่งความ
หวงั, และความรักต่อ
พระผู้ เป็นเจ้าและต่อ
มนุษย์ท้ังปวง. ดงัน้ัน, 
หากท่านจะมุ่งหน้า, 
ด่ืมด�า่พระวจนะของ
พระคริสต์, และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม่แล้ว, ดเูถิด, 
พระบิดาตรัสดงันี:้ 
เจ้าจะมีชีวิตนิรั้นดร์.”

2 นีไฟ 31:20
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20 ส่วนสิบ จงัหวะเวลำ และยำนพำหนะ
โดย อติลิโอ กอยติโน กซุแมน
เราไม่มีเงินคา่โดยสารรถสาธารณะไป
โบสถ์ เวน้แตเ่ราจะใช้เงินส่วนสิบของ
เรา

22 ศรัทธำ ควำมยุตธิรรม และ เสรีภำพ
ทำงศำสนำ
โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์
การยืน่มือช่วยเหลือผู้อืน่ดว้ยความ
ยุตธิรรมท�าให้ท่านรูสึ้กมากขึน้วา่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัท่านและผู้อืน่

เลียโฮนา กนัยายน 2016

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

หลงัจำกรักแล้วอะไรต่อ
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

7 ข่ำวเยีย่มสอน: กำรเป็นบิดำมำรดำ
เป็นหน้ำทีอ่นัศักดิ์สิทธ์ิ

บทความพิเศษ
14 ด�ำเนินตำมทำงศำสนำทีบ่ริสุทธ์ิ

เอล็เดอร์ดอน อาร์. คลาร์ก
เรยีนรูท้ีจ่ะรกัพระผู้ช่วยให้รอดโดย
ด�าเนินตามทางศาสนาทีบ่รสุิทธิ์

ภำพปก
ส่วนหน่ึงจากภาพ พระองคท์รงรกัษาคนมากมาย 
โดย เจ. เคิร์ก ริชาร์ดส์ ปกหนา้ดา้นใน: ภาพถ่ายโดยฟิล
ลิปป์ คลิงเกอร์ © GETTY IMAGES ปกหลงัดา้นใน:  
เลส นิลสนั.
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30 กำรเลอืกด�ำเนินชีวติ: เอำชนะควำม
คดิจะฆ่ำตวัตำย
สงวนนาม
ความสวา่งของโลกช่วยให้ดฉัินผ่านพ้น
ความมืดของโรคซึมเศรา้ตามฤดกูาล

34 “ประชุมกนั ในนำมของเรำ”
โดย เจคอบ อาร์. โจนส์
ดผูลความพยายามของสภาวอรด์แห่ง
หน่ึงในการแสวงหาการเปิดเผยและ
ลงมือปฏิบัตดิว้ยความรกั

ปกิณกะ
8 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่เดอืน

เมษำยน 2016

10 ภำพสะท้อน: ซิสเตอร์มำเบลร้องเพลง
โดย อาร์. วลั จอห์นสนั

11 กำรรับใช้ในศำสนจกัร: ได้รับพร
เพรำะกำรรับใช้
โดย จอห์น เอ. กรินเซรี

12 บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ: ตั้งครรภ์ลูกแฝด 
พบปำฏิหำริย์
โดยเชอริล ลาปาติง- ลา ทอร์เร

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: ส่ิงกดีขวำง
อนัใหญ่หลวงของไซอนั
โดย ประธานเอสรา แทฟท ์เบน็สนั



44

65

58
2 เลียโฮนา

44 ไม่มพีืน้ทีต่รงกลำง: วธีิทีส่ื่อมอีทิธิพล
ต่อเรำ
โดย อายเซีย แทน
สือ่มีอิทธิพลตอ่เราไม่ทางใดก็ทางหน่ึง
—ไม่ดก็ีรา้ย

48 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว: สร้ำงอำณำจกัร
ในออสเตรเลยี
โดย เบน็ โรบินสนั
การสูญเสียการไดย้ินไม่อาจหยุดยัง้
คอลลันให้ช่วยเรง่งานของพระเจ้าใน
ออสเตรเลียได้

คนหนุ่มสำว

50 จำกสนำมเผยแผ่: ไปพบรีเบกกำ
โดย มินดีย ์ไรย ์ฟรีดแมน

52 โปสเตอร์: มองไปทีค่วำมสว่ำง

53 เจำะประเดน็
ซือ่สัตย์ยากหรอื สงสัยศาสดา 
พยากรณ์หรอื

54 ช้ันเรียนตดัเยบ็และโอกำสคร้ังทีส่อง
โดย เบเลน็ ชาปาร์โร
หลังจากดฉัินเสียโอกาสแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับครสูอนเปียโน ดฉัินรูว้า่จะ
ปล่อยให้ โอกาสผ่านไปอีกครัง้ไม่ได้

56 พระบัญญตั ิ= ควำมรัก
โดย ชาร์ลอตเต ลาร์คาบาล
พระบัญญัตเิกีย่วข้องอะไรกับความรกั

58 ฉันรู้ได้อย่ำงไร: เหตุใด ต้องพระ 
คมัภร์ีมอรมอน
โดย เอลวนิ เจโรมี ลาเกดา

60 เข้มแขง็เพรำะพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์ยนุ ฮวาน ชอย
การศกึษาพระคมัภีรแ์ละการท�าตาม
ศาสดาพยากรณ์ช่วยข้าพเจ้าตดัสินใจ
เรือ่งส�าคญัๆ ในชีวติ

63 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิแสดงควำมกตญัญู
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

64 ห้องสนทนำ

เยำวชน

65 เลอืกเส้นทำงใด
โดย แอบ็บี เอฟ.
แม้เมือ่ถูกรงัแก การท�าตามพระเยซู
ครสิตเ์ป็นเส้นทางทีด่ทีีสุ่ด

66 พระบิดำบนสวรรค์ทรงได้ยนิค�ำสวด
อ้อนวอนของท่ำน
โดย นีลล ์เอฟ. แมร์ริออตต์
เราตอ้งการความช่วยเหลือในชีวติน้ี 
และพระบิดาบนสวรรคท์รงประสงคจ์ะ
ประทานความช่วยเหลือน้ัน

68 เดก็ทีย่นือย่ำงภำคภูม:ิ กำรเป็นผู้สอน
ศำสนำ
โดย เจนนา คอฟอร์ด
เจสซีแบ่งปันพระกิตตคิณุโดยเลือกท�า
รายงานของโรงเรยีนเกีย่วกับยูทาห์

70 มองหำเอลซิ
โดย เมริลลี บูเร็น
ดวูา่ดาเนียลเลิกไม่พอใจน้องสาวและ
แสดงความรกัตอ่เธออย่างไร

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: เหตุใดกำร
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจงึส�ำคญั
โดย เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์

73 หน้ำนีข้องหนู

74 พระเยซูทรงรักทุกคน

75 ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน:  
พระเยซูเสดจ็เยอืนชำวนีไฟ

79 หน้ำระบำยสี: ฉันช่วยให้ครอบครัวมี
ควำมสุขได้

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา 
เลียโฮนาท่ีซ่อนอยู่ ใน 

ฉบับน้ีได้หรอืไม่  
ค�าใบ้: ท่านจะเป็นผู้ 

สอนศาสนาได้อย่างไร
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม

 เลียโฮนา และส่ืออ่ืน ๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี languages.lds.org เยีย่มชม 
facebook.com/liahona.magazine (มีเฉพาะภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน) เพื่อ
หาแนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว ความช่วยเหลือเร่ืองบทเรียนวนัอาทิตย ์
และเน้ือหาท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การเรียก, 11, 34
ครอบครัว, 7, 12, 79
ความส�านึกคณุ, 63
ความหวงั, 52
งานเผยแผ่ศาสนา, 42, 43, 

48, 54, 68
จองหอง (ความ), 80
เจริญก้าวหน้า (ความ), 40
ชดใช้ (การ), 72
ชีวติก่อนเกดิ, 53
เช่ือฟัง (การ), 4, 53, 56, 60
เซมินารี, 60

ทดลอง (การ), 12, 40, 64
ท�าตามศาสดาพยากรณ์, 

53, 60
เทคโนโลย,ี 44
บิดามารดา (การเป็น), 7
ประจกัษ์พยาน, 58
พระคมัภร์ีมอรมอน, 54, 

58, 74, 75, 76
พระบัญญติั, 4, 56
พระเยซูคริสต์, 4, 22, 30, 

65, 72, 74
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 41
รัก (ความ), 4, 56, 66, 70, 74

รังแก (การ), 65
รับใช้ (การ), 11, 41, 79
โรคซึมเศร้า, 30
ศรัทธา, 11, 22, 48
ศึกษาพระคมัภร์ี (การ), 60
สภา, 34
สวดอ้อนวอน (การ), 66
ส่วนสิบ, 20
ส่ือ, 44
เสรีภาพทางศาสนา, 22
แสงสว่าง, 30, 52
อทุศิตน (การ), 10

“พระบัญญตั ิ= ควำมรัก” หนา้ 56: ท่าน
อาจถามลกูๆ เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีพวก
เขาถกูล่อลวงไม่ใหเ้ช่ือฟังท่าน ตวัอยา่ง
อาจไดแ้ก่การเล่นในถนนท่ีพลุกพล่าน
หรือเขา้นอนในบางเวลา ถามพวกเขาวา่
เหตุใดพวกเขาจึงคิดวา่ท่านใหค้ �าแนะน�า
เหล่านั้น (เพราะท่านรักพวกเขา) จากนั้น
ท่านอาจจะใชบ้ทความเพ่ือประยกุตใ์ช้
หลกัธรรมน้ีกบัพระบญัญติัจากพระบิดา
บนสวรรค ์อธิบายวา่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพระบญัญติัแก่เราเพราะพระองค์
ทรงรักเราและทรงทราบวา่พระบญัญติั

ช่วยคุม้ครองเรา เราแสดงความรักต่อ
พระองคไ์ดโ้ดยรักษาพระบญัญติัเหล่านั้น

“เอำใจใส่เอลซิ” หนา้ 70: บทความเล่า
เร่ืองเดก็ชายช่ือดาเนียลท่ีบางคร้ังรู้สึกไม่
พอใจนอ้งสาวท่ีมีปัญหาสุขภาพแมเ้ขา
จะรักเธอกต็าม ท่านอาจจะอ่านบทความ
กบัลกูๆ ของท่าน ท่านอาจจะถามพวก
เขาวา่ดาเนียลแสดงความรักต่อนอ้งสาว
อยา่งไร จากนั้นช่วยกนัระดมความคิดหา
วธีิท่ีครอบครัวจะแสดงความรักต่อกนั
โดยท�าตามแบบอยา่งของดาเนียล

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง
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4 เลียโฮนา

ศ าสดาพยากรณ์ที่รกัของเรา ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน สอนไวว้า่ “ความรกัเป็นแก่นแท้ของพระ
กิตตคิณุ” 1

ความรกัส�าคญัมากถึงขนาดพระเยซูทรงเรยีกวา่เป็น 
“พระบัญญัตขิ้อส�าคญัอันดบัแรก” พระองคต์รสัวา่กฎข้อ
อื่นทัง้หมดและถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ขึน้อยู่กับพระ
บัญญัตขิ้อน้ี 2

ความรกัเป็นแรงจูงใจส�าคญัส�าหรบัทัง้หมดที่เราท�าใน
ศาสนจักร ทุกโปรแกรม ทุกการประชุม ทุกการกระท�าที่เรา
เป็นส่วนหน่ึงในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูครสิตค์วรเกิด
จากคณุลักษณะน้ี—เพราะหากปราศจากจิตกุศล “ความรกั
อันบรสุิทธิ์ของพระครสิต”์ เราไม่เป็นอะไรเลย 3

ทันทีที่เราเข้าใจเรือ่งน้ีดว้ยความคดิและใจของเรา  
ทันทีที่เราประกาศความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่เพื่อน
มนุษย์—แล้วอะไรตอ่จากน้ัน

ความรูสึ้กเห็นใจและความรกัตอ่ผู้อื่นเพียงพอหรอื  
การประกาศความรกัของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน
บ้านบรรลุหน้าที่ของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้าไหม

อุปมำเร่ืองบุตรชำยสองคน
ที่พระวหิารในเยรซูาเล็ม หัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ ใหญ่

ของชาวยิวมาหาพระเยซูเพื่อหลอกล่อให้พระองคต์กหลุม
พรางพระด�ารสัของพระองคเ์อง แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดทรง
พลิกสถานการณ์โดยเล่าเรือ่งหน่ึง

“ชายคนหน่ึงมีบุตรชายสองคน” พระองคท์รงเริม่ บิดา
ไปหาบุตรคนแรกและขอให้เขาไปท�างานในสวนองุ่น แต่
บุตรชายปฏิเสธ ตอ่มาบุตรชายคนน้ัน “กลับใจและไป”

ตอ่จากน้ันบิดาไปหาบุตรชายคนที่สองและขอให้เขา 
ไปท�างานในสวนองุ่น บุตรชายคนที่สองรบัปากวา่จะไป 
แต่ไม่ไป

พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงหันไปหาเหล่าปุโรหิตและพวก
ผู้ ใหญ่ ตรสัถามวา่ “คนไหนในบุตรสองคนน้ีที่ท�าตามใจ
ของบิดา”

พวกเขายอมรบัวา่บุตรคนแรก—คนที่บอกวา่ไม่ไปแต่
ตอ่มากลับใจและไปท�างานในสวนองุ่น 4

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เรือ่งน้ีเน้นหลักธรรมส�าคญั—
น่ันคือคนที่เช่ือฟังพระบัญญัติเป็นคนที่รักพระผู้เป็นเจ้า 
จรงิๆ

บางทีน่ีอาจเป็นสาเหตทุี่พระเยซูทรงขอให้ผู้คนฟังและ
ท�าตามค�าพูดของพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย์แต่ไม่ท�า
ตามแบบอย่างของพวกเขา 5 ครสูอนศาสนาเหล่าน้ีไม่ท�า
อย่างที่พูด พวกเขาชอบพูดเรือ่งศาสนาแตน่่าเสียดายที่
พวกเขาพลาดแก่นแท้ของศาสนา

กำรกระท�ำและควำมรอดของเรำ
ในบทเรยีนช่วงสุดท้ายบทหน่ึงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

สอนบรรดาสานุศิษย์ พระองคต์รสักับพวกเขาเกี่ยวกับการ
พิพากษาครัง้สุดท้าย คนช่ัวและคนชอบธรรมจะถูกแยก
จากกัน คนดจีะไดร้บัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก ส่วนคนช่ัวจะ
ถูกส่งไปรบัโทษนิรนัดร์

อะไรคอืความแตกตา่งระหวา่งคนสองกลุ่มน้ี
คนที่แสดงความรกัผ่านการกระท�าจะรอด ส่วนคนที่

ไม่ท�าเช่นน้ันจะถูกกล่าวโทษ 6 การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตต์ลอดจนคณุคา่และหลักธรรม
พระกิตตคิณุอย่างแท้จรงิจะดไูดจ้ากการกระท�าของเราใน
ชีวติประจ�าวนั

สุดท้ายแล้วการเพียงประกาศวา่รกัพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนมนุษย์จะไม่ท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วรกับความ
สูงส่ง เพราะดงัที่พระเยซูทรงสอน “ ไม่ ใช่ทุกคนที่เรยีกเรา
วา่ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าจะไดเ้ข้าในแผ่นดนิสวรรค ์แตผู่้ที่

โดย ประธำนดเีทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ท่ีปรึกษาท่ีสอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

หลังจากรกั  
แลว้อะไรต่อ

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานอุคทด์อร์ฟใหค้ �านิยามของสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระเยซูคริสตว์า่เป็นคนท่ีแสดงความรักต่อพระองคแ์ละต่อ
ผูอ่ื้นผา่นการกระท�าของพวกเขา พระองคท์รงสอนเราวา่ “ถา้เรารักพระผูช่้วยใหร้อดจริง ใจเรามกัจะเอนเอียงไปทาง

พระองคแ์ละจากนั้นจึงเดินในเสน้ทางของการเป็นสานุศิษย”์ ท่านอาจถามคนท่ีท่านสอนวา่ความรักผลกัดนัใหพ้วกเขาเดิน
ในเสน้ทางของการเป็นสานุศิษยอ์ยา่งไร ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ของท่านกบัพวกเขาเช่นกนั ท่านอาจเช้ือเชิญให้
พวกเขาสวดออ้นวอนขอจิตกศุลและความเขม้แขง็มากข้ึนเพื่อแสดงออกดว้ยความรัก

ปฏิบัตติามพระทัยพระบิดาของเราผู้
สถิตในสวรรคจ์ึงจะเข้าได”้ 7

อะไรเกดิขึน้ตำมหลงัควำมรัก
ค�าตอบของค�าถาม “หลังจากรกั

แล้วอะไรตอ่” เรยีบง่ายและตรงไปตรง
มา ถ้าเรารกัพระผู้ช่วยให้รอดจรงิ ใจ
เราเอนเอียงไปทางพระองคแ์ละจาก
น้ันจึงเดนิในเส้นทางของการเป็น
สานุศิษย์ เมื่อเรารกัพระผู้เป็นเจ้า 

เราจะพยายามรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค์ 8

ถ้าเรารกัเพื่อนมนุษย์จรงิ เราจะ
เสนอตวัช่วยเหลือ “คนจนและคน
ขัดสน, คนเจ็บป่วยและคนทุกข์ยาก” 9 
เพราะคนที่แสดงความเห็นใจและรบั
ใช้ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน10  
คนคนน้ันคอืสานุศิษย์ของพระเยซู
ครสิต์

น่ีคอืส่ิงที่เกิดขึน้ตามหลังความรกั

น่ีคอืแก่นแท้ของพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์◼
อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “ความรกั—แก่นแท้ของ

พระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 91.
 2. ด ูมัทธิว 22:36–40.
 3. ด ูโมโรไน 7:46–47.
 4. ด ูมัทธิว 21:28–32.
 5. ด ูมัทธิว 23:3.
 6. ด ูมัทธิว 25:31–46.
 7. มัทธิว 7:21.
 8. ด ูยอห์น 14:15.
 9. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 52:40.
 10. ด ูโมไซยาห์ 18:8–9.
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แสดงควำมรัก

พระเยซูทรงเล่าเร่ืองของบิดากบับุตรชายสองคน 
บิดาท�างานในสวนองุ่นและขอใหบุ้ตรชายสองคน

ไปช่วย บุตรคนแรกปฏิเสธก่อนแต่ต่อมาจึงไปช่วยใน
สวนองุ่น บุตรคนท่ีสองตอบวา่เขาจะช่วยแต่กไ็ม่ช่วย 

พระเยซูทรงสอนวา่บุตรคนแรกแสดงความรักต่อบิดา
มากกวา่โดยการเช่ือฟัง

แสดงละครเร่ืองน้ี! จากนั้นใหเ้ขียนหรือวาดส่ิงท่ีท่าน
ท�าไดส้ามอยา่งเพื่อแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์

รักษำพระบัญญตัแิละรักผู้อืน่

เ ม่ือเรานึกถึงความรัก บ่อยคร้ังส่ิงแรกๆ ท่ีเรานึกถึงคือ
ภาพยนตร์โรแมนติก ช็อกโกแลต และดอกไม ้แต่ความ

รัก—รักแท้ —ลึกซ้ึงกวา่นั้นมากและ
ค�านึงถึงผูอ่ื้นยิง่กวา่นั้น พระเยซูคริสต์
ทรงพระชนมแ์ละส้ินพระชนมเ์พื่อเรา
เพราะพระองคท์รงรักเรา อนัท่ีจริง พระ
บญัญติัขอ้ส�าคญัสองขอ้คือรักพระผู ้
เป็นเจา้และรักผูอ่ื้นทุกคน (ดู มทัธิว 
22:36–40) แต่เราจะ แสดง ใหผู้อ่ื้นเห็น
ไดอ้ยา่งไรวา่เรารักพวกเขา 

ประธานอุคทด์อร์ฟแบ่งปันอุปมา
ของพระคริสตเ์ร่ืองบุตรชายสองคน คน
หน่ึงท�างานใหบิ้ดาและอีกคนหน่ึงไม่ท�า 
พระผูช่้วยใหร้อดทรงช้ีใหเ้ห็นวา่บุตร
ชายท่ีเช่ือฟังบิดาเป็นคนท่ีรักบิดาจริง 
ในท�านองเดียวกนั เม่ือเราเช่ือฟังพระ

เยำวชน

เดก็

บญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้ เราแสดงใหเ้ห็นวา่เรารักพระองคแ์ละ
ตอ้งการกลบัไปหาพระองค์

แต่เราแสดงใหเ้ห็นอยา่งไรวา่เรารักผู ้
อ่ืนทุกคน ประธานอุคทด์อร์ฟอธิบายวา่ 
“ถา้เรารักเพื่อนมนุษยจ์ริง เราจะเสนอ
ตวัช่วยเหลือ ‘คนจนและคนขดัสน, คน
เจบ็ป่วยและคนทุกขย์าก’ เพราะคนท่ี
แสดงความเห็นใจและรับใชโ้ดยไม่เห็น
แก่ประโยชนส่์วนตน คนคนนั้นเป็น
สานุศิษยข์องพระเยซูคริสต”์

ฉะนั้นคราวหนา้ถา้ท่านพบพอ่แม่ พี่
นอ้ง หรือเพื่อน ใหนึ้กถึงการรับใชพ้วก
เขาเพื่อแสดงความรักต่อพวกเขา การ
ท�าเช่นนั้นไม่เพียงจะท�าใหพ้วกเขาและ
ท่านมีความสุขเท่านั้น แต่จะท�าใหพ้ระ
บิดาในสวรรคมี์ความสุขเช่นกนั
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การเป็นบิดา
มารดาเป็นหนา้ท่ี
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ

พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรง
สถาปนาครอบครวัเพื่อช่วย

ให้เราสอนหลักธรรมที่ถูกตอ้งใน
บรรยากาศของความรกั ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันกลาววา่ “จงกล่าวค�าชม
และสวมกอดลูกของท่าน บอกลูกมาก
ขึน้วา่ ‘รกัลูก’ จงกล่าวขอบคณุเสมอ 
อย่าปล่อยให้ปัญหาที่ตอ้งแก้ ไขส�าคญั
กวา่คนที่ท่านตอ้งรกั” 1

ซูซาน ดบัเบิลยู. แทนเนอร ์อดตี
ประธานเยาวชนหญิงสามัญสอนวา่ 
“พระบิดาในสวรรคข์องเราทรงวาง
แบบฉบับที่เราพึงท�าตาม พระองค์
ทรงรกัเรา ทรงสอนเรา ทรงอดทนกับ
เรา และทรงมอบสิทธิ์เสรี ให้เรา . . . 
บางครัง้เราสับสนระหวา่งการลงโทษ
ตกัเตอืน ซ่ึงหมายถึง ‘การสอน’ กับ
การวพิากษ์วจิารณ์ เด็ก—และคนทุก
วยั—ปรบัปรงุพฤตกิรรมจากความรกั
และก�าลังใจมากกวา่จากการจับผิด” 2

“ถ้าเรามีการสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวั ศึกษาพระคมัภีร ์การ
สังสรรค์ ในครอบครวั พรฐานะปุโรหิต 
และรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์
อย่างซ่ือสัตย์” เอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. คกุแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง 
สอน “ลูกๆ ของเราจะ . . . ไดร้บัการ 
เตรยีมตวัส�าหรบับา้นนิรนัดร์ ในสวรรค ์ 
ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้กับพวกเขาในโลก
ที่ยากล�าบาก” 3

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
1 นีไฟ 8:37; 3 นีไฟ 22:13; หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 93:40; 121:41

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” จะเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพร
แก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org

เร่ืองจริง
“ขา้พเจา้ก�าลงัอ่านหนงัสือพิมพ์

ขณะท่ีหลานชายคนหน่ึงมานัง่อยู่
ใกล้ๆ ” เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองกล่าว 
“ขณะอ่านขา้พเจา้ชอบฟังเสียงน่า
รักๆ ของเขาคุยจอ้ผา่นหูขา้พเจา้ 
ลองนึกดูวา่ขา้พเจา้ประหลาด
ใจเพียงใดเม่ือไม่ก่ีนาทีใหห้ลงั
เขาแทรกตวัเขามาอยูร่ะหวา่ง
ตวัขา้พเจา้กบัหนงัสือพิมพ ์เขา
ประคองหนา้ขา้พเจา้ดว้ยสองมือ 
แนบจมูกของเขากบัจมูกขา้พเจา้
แลว้ถามวา่ ‘คุณปู่! อยูท่ี่นัน่ไหม’

“. . . การอยู ่ท่ีน่ัน หมายถึงการ
เขา้ใจจิตใจของเยาวชนของเรา 
และเช่ือมสมัพนัธ์กบัพวกเขา  
การเช่ือมสมัพนัธ์หมายถึงไม่เพียง
สนทนากบัพวกเขาเท่านั้นแต่ท�าส่ิง
ต่างๆกบัพวกเขาดว้ย . . .

“เราตอ้งวางแผนและใชช่้วงการ
สอนใหเ้ป็นประโยชน ์. . .

“. . . ยิง่มีอายมุากข้ึนขา้พเจา้
ก็ยิง่ตระหนกัวา่ช่วงท่ีไดรั้บการ
สอนในวยัเยาวข์องขา้พเจา้ โดย
เฉพาะจากบิดามารดา ไดห้ล่อ
หลอมชีวิตขา้พเจา้ใหเ้ป็นอยา่งท่ี
เป็นอยูเ่วลาน้ี” 4

พจิารณาส่ิงน้ี
เหตุใดค�าพดูและแบบอยา่งของ

ความรักจึงสอนพระกิตติคุณได้

ดีท่ีสุด

ข่ำวเยีย่มสอน

อ้ำงองิ
 1. ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “รกัที่บ้าน— 

ค�าแนะน�าจากศาสดาพยากรณ์,” เลียโฮนา,  
ส.ค. 2011, 4.

 2. ซูซาน ดบัเบิลยู. แทนเนอร,์ “บอกแล้วใช่ 
ไหม . . . ?” เลียโฮนา, พ.ค. 2003, 93.

 3. เควนทิน แอล. คกุ, “พระเจ้าเป็นแสงฉัน,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 64–66.

 4. โรเบริต์ ด.ี เฮลส์ “หน้าทีข่องเราตอ่พระผูเ้ป็นเจ้า:  
งานเผยแผข่องบดิามารดาและผูน้�าตอ่อนุชนรุน่
หลงั,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2010 , 119, 118.

ศรัทธำ ครอบครัว 
กำรบรรเทำทุกข์
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สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2016
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . .ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

เขา้ไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุมใหญ่
สามญัไดท่ี้ conference.lds.org ซ

า้ย
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ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนปี 2016 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี ้
(และสมดุบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยกุต์ใช้ค�า
สอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้น�าศาสนจักรท่านอ่ืน ๆ

“เลือกศรัทธา 
เหนือความสงสยั”
บอนนี แอล. ออสคำร์สัน ประธำน 

เยำวชนหญงิสำมญั, “ดฉัินเช่ือหรือไม่”  
เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 89.

ค�าตอบส�าหรับท่าน
การประชุมใหญ่แต่ละคร้ัง ศาสดาพยากรณ์

และอคัรสาวกใหค้ �าตอบท่ีไดรั้บการดลใจ

แก่ค�าถามท่ีสมาชิกศาสนจกัรอาจมี ท่าน

สามารถใชฉ้บบัเดือนพฤษภาคม 2016 หรือ

เขา้ไปท่ี conference.lds.org เพื่อหาค�าตอบ

ของค�าถามต่อไปน้ี

•  สภาครอบครัวส่ีแบบมีอะไรบา้งและ

เหตุใดจึงส�าคญั —ดู เอม็. รัสเซลล ์ 

บลัลาร์ด, “สภาครอบครัว,” 63

•  เราเตรียมรับพระวหิารอยา่งไร  

—ดู เควนทิน แอล. คุก, “มองเห็นตวั

ท่านในพระวหิาร,” 97

•  กญุแจฐานะปุโรหิตคืออะไร  

—ดู แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, “กญุแจ

และสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตอยู่

ท่ีไหน” 29
การชดใชข้องพระเยซูคริสต์
“ข้าพเจ้าจะพูดเน้นย�า้ไดด้ว้ยวา่ เน่ืองจากการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ในที่สุด 
ในแผนนิรนัดรข์องส่ิงตา่งๆ ไม่มีความอยุตธิรรม ‘ความอยุตธิรรมทัง้หลายใน
ชีวติจะไดร้บัการแก้ ไข’ [ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา, 52] สถานการณ์ปัจจุบัน
ของเราอาจไม่เปลี่ยนไป แต่ โดยพระเมตตา พระกรณุาธิคณุ และความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนจะไดร้บัมากกวา่ที่ควรไดร้บั มากกวา่ที่เราหาได ้และ
มากกวา่ที่เราเคยหวงัมา เรามีสัญญาวา่ ‘พระเจ้าจะทรงเช็ดน� ้าตาทุกๆ หยดจาก
ตาของเขาทัง้หลาย และความตายจะไม่มีอีกตอ่ไป ความเศรา้โศก การรอ้งไห้ 
และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกตอ่ไป เพราะยุคเดมิน้ันผ่านไปแล้ว’ [ววิรณ์ 21:4]”

หลกัค�ำสอนเด่น

เอล็เดอร์เดล จ.ี รันเลนด์แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “เพือ่เรำจะดงึมนุษย์ทั้งปวงมำหำเรำ,”  
เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 42
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เร่ืองเล่าดีๆ จากการประชุมใหญ่
อะไรเรียกความสนใจเราไดดี้กวา่เร่ืองเล่า ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองเล่าหลายเร่ืองท่ี

แบ่งปันในการประชุมใหญ่

•  หลกัค�าสอนใดปลอบโยนสามีภรรยาในอเมริกาใตผู้ป้รารถนาใหบุ้ตร

ชายท่ีเป็นทารกไดรั้บการผนึกกบัพวกเขา —ดู ดบัเบิลย.ู คริสโตเฟอร์ 

วดัเดลล,์ “แบบแผนส�าหรับสนัติสุข,” 90

•   มารดาคนหน่ึงตระหนกัในเร่ืองใดขณะนัง่

เฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลเดก็พร้อมลกูวยัหดั

เดินท่ีป่วยหนกั —ดู บอนนี แอล. ออสคาร์สนั, 

“ดิฉนัเช่ือหรือไม่” 87

•   ผูน้ �าโควรัมปุโรหิตไดปุ้โรหิตคนหน่ึงกลบัมา

โบสถอ์ยา่งไร —ดู เมอร์วนิ บี. อาร์โนลด,์  

“ช่วยชีวติ: เราท�าได,้” 53

ดงึควำมคล้ำยคลงึ

บทบาทในอนาคต

บ างครัง้ผู้พูดมากกวา่หน่ึงท่านกล่าวค�าปราศรยัหัวข้อเดยีวกัน 
ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงที่ผู้พูดสามท่านพูดเกี่ยวกับการเตรยีมรบับทบาท

ในอนาคต

•  “เด็กหนุ่มทัง้หลาย . . . จงใช้ชีวติของท่านเพื่อวา่ในฐานะลูก
ผู้ชายท่านจะน�าความบรสุิทธิ์มาสู่การแตง่งานและลูกๆ ของ
ท่าน” —ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “บิดา,” 96.

•  “ตดัสินใจรว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่ท่านจะท�าอะไรไดบ้้าง—
ตามเวลาและสภาวการณ์ของท่านเอง—ที่จะรบัใช้ผู้ลีภ้ัยที่อาศัย
อยู่ ในละแวกบ้านและชุมชนของท่าน” —ลินดาเค. เบอรต์นั, 
“เราเป็นแขกแปลกหน้า,” 14.

•  “ ในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ตอ้งมองหาคนที่
เพียบพรอ้มมากนักแตม่องหาคนที่จะท�างานรว่มกันไดต้ลอด
ชีวติเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ที่เป่ียมดว้ยความรกั ความยั่งยืน 
และให้ดพีรอ้มมากขึน้” —ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สรรเสรญิ
ผู้ที่ช่วยให้รอด,” 78.

ช่วยชีวติ
“ท่ีน่ีบนแผน่ดินโลก . . . ผงธุลีและ
ความสกปรกของโลกแปดเป้ือนจิต
วญิญาณเรา ท�าใหย้ากท่ีจะจดจ�าร�าลึกถึง
สิทธิก�าเนิดและจุดประสงคข์องเรา

“แต่ทั้งหมดน้ีไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงวา่ท่ีแทแ้ลว้เราเป็น
ใคร ความสูงส่งอนัเป็นรากฐานแห่ง
ธรรมชาติวสิยัของเรายงัด�ารงอยู ่. . .

“ท่านอาจรู้สึกวา่ชีวติของท่าน
พินาศ ท่านอาจจะเคยท�าบาป ท่านอาจ
กลวั โกรธ โศกเศร้า หรือทุกขใ์จดว้ย
ความสงสยั แต่เฉกเช่นพระเมษบาล
ผูป้ระเสริฐทรงพบแกะท่ีหายไปของ
พระองค ์หากท่านจะเพียงยกระดบัจิตใจ
ท่านไปหาพระผูช่้วยใหร้อดของโลก 
พระองคจ์ะทรงพบท่าน

“พระองคจ์ะทรงช่วยท่าน
“พระองคจ์ะยกท่านข้ึนวางบนพระ

องัสาของพระองค์
“พระองคจ์ะทรงแบกท่านกลบับา้น”

ค�ำสัญญำของค�ำพยำกรณ์

ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด, “พระองค์จะทรงแบกท่ำนไว้และพำท่ำน
กลบับ้ำน,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 104.
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เ พื่อนสนิทที่สุดของผมใช้ข้อศอกดนั
สีข้างผมเพื่อให้ผมกลัน้หัวเราะ เรา

อยู่ ในการประชุมศีลระลึกและก�าลัง
รอ้งเพลงสวดศีลระลึก

แตเ่ราอดหัวเราะไม่ได ้แพทเอง
ก็ ไม่ดี ไปกวา่ผมเพราะเขาเองก็กลัน้
หัวเราะไม่อยู่

เราอายุ 15 ปี และเรารูทุ้กอย่าง 
เรารูว้า่ทุกคนในวอรด์คงจะสมบูรณ์
แบบ—แตเ่ปล่าเลย เรารูว้า่ค�าพูด
การประชุมศีลระลึกคงจะสรา้งแรง
บันดาลใจ—แตส่่วนใหญ่แล้วน่าเบื่อ 
และเรารูว้า่นักรอ้งแย่ที่สุดในโลกน่ัง
อยู่ท่ามกลางพวกเรา เธอก�าลังท�าลาย
เพลงสวดที่น่าจะส่งความคดิเราขึน้
สวรรค—์แตม่ักจะส่งไปอีกทาง

เราท�าไดเ้พยีงปิดหแูละแสดงสีหน้า
เจ็บปวด การหัวเราะบ้างบางครัง้ดู
เหมือนจะช่วยได้

เราไม่แน่ใจวา่ซิสเตอรม์าเบล  
(ช่ือแรกของเธอ และช่ือเดยีวที่ผมจ�า
ไดว้า่คนอื่นใช้เรยีกเธอ) รูห้รอืไม่วา่
เสียงเธอน่าร�าคาญและเธอไม่สนใจ
หรอืเธอรูแ้ก่ ใจดวีา่การรอ้งเพลงของ
เธอมีผลตอ่พวกเราที่เหลือ เป็นไปได้
มากทีเดยีววา่ไม่มี ใครเคยปรปิากพูด

เรือ่งน้ีกับเธอ แม้จะอายุมาก แตเ่ธอ
เป็นผู้หญิงที่น่ากลัว ไม่ ใช่เพราะตวั 
โต แตเ่พราะความฮึกเหิมของเธอ  
ทุกอย่างที่เธอท�ามีพลังฮึกเหิมและ
เสียงดงั โดยเฉพาะเมื่อเธอรอ้งเพลง

ความหลงใหลการรอ้งเพลงของเธอ
แสดงให้เห็นไม่เฉพาะการรอ้งเพลง
ในที่ประชุมเท่าน้ันแต่ ในคณะนักรอ้ง
ประสานเสียงของวอรด์เราดว้ย ความ
กระตอืรอืรน้ของเธอถูกปลดปล่อยที่
น่ัน ถึงแม้ผมจ�าไม่ไดว้า่เธอเคยรอ้ง
เสียงเบาในที่ประชุม แต่ ในคณะนัก
รอ้งประสานเสียงเธอขึน้เสียงสูงต�า่

ซิสเตอร์มาเบลก�าลงัร้องเพลง
โดย อำร์. วลั จอห์นสัน
นิตยสารศาสนจกัร

ภำพสะท้อน

ความหลงใหลการร้องเพลงของซิสเตอร์มาเบลปลดปล่อย
ออกมาอย่างน่าร�าคาญ

เต็มที่จนผมสงสัยวา่มีราชินีเพลงคน
ใดในโลกเคยรอ้งแบบน้ันบ้าง หรอื
อยากรอ้งแบบน้ันบ้าง

แตน่ั่นนานมาแล้ว หลายปีตอ่มา 
ซิสเตอรม์าเบลสิน้ชีวติ แพทกับผม
กันไปคนละทิศละทาง และอย่างน้อย
ผมก็คน้พบวา่เมื่ออายุ 15 ปีผมไม่ได้
รูม้ากเท่าที่ผมคดิวา่ผมรู ้ผมเช่ือวา่ผม
เรยีนรู้ ไม่กี่อย่างเกี่ยวกับชีวติ—และ
การรอ้งเพลง—ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา

ผมเรยีนรูว้า่เราตอ้งด�าเนินชีวติ
ดว้ยความหลงใหลและพลัง ทุกนาที
เป็นสมบัตลิ�า้คา่ เมื่อผ่านมาแล้วก็
ผ่านไปตลอดกาล สะท้อนในความ
ทรงจ�าเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ผมเรยีน
รูว้า่ถ้าท่านจะรบัใช้ผู้อื่นหรอืนมัสการ
พระเจ้า ท่านมีความสุขที่สุดและมี
ประสิทธิภาพที่สุดเมื่อท่านท�าดว้ย
ความยินดแีละพลังทัง้หมดที่ท่านมี

ผมเรยีนรูว้า่ไม่มี ใครในดา้นน้ีของ
ม่านสมบูรณ์แบบ ทัง้หมดที่พระเจ้า
ทรงขอจากเราคอืใจ พลัง ความคดิ 
และพละก�าลังของเรา—ถึงระดบัที่
เราสามารถให้ ได ้พระองคท์รงยอมรบั
เครือ่งถวายที่ ไม่จ�ากัดของเรา อาจ
ต�า่ตอ้ยดอ้ยคา่ แตเ่ต็มระดบัการอุทิศ
ตนของเรา

ผมคดิวา่น่าขันตรงที่ผมคน้พบ
ดว้ยวา่ผมไม่ไดร้อ้งดี ไปกวา่ซิสเตอร์
มาเบลเลย ผมหวงัให้เพื่อนสมาชิก
วอรด์ของผมมีจิตกุศลตอ่ผมมากกวา่
ที่ผมมีตอ่เธอ ถ้าเธอยังอยู่ที่น่ี ผมคง
เชิญเธอรอ้งเพลงให้ผมฟัง ผมคดิถึง
เสียงไพเราะดงัเทพธิดาของเธอ ◼ ภา
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เ มื่อไม่นานมาน้ีขณะผู้ด�าเนินการ
ประชุมก�าลังแนะน�าผมในฐานะผู้

พูด เขาเอ่ยถึงการเรยีกที่ โดดเดน่บาง
อย่างในอดตีของผมอย่างสุภาพ อาทิ 
อธิการ ประธานคณะเผยแผ่ และ
สมาชิกในฝ่ายประธานสเตค บราเดอร์
ท่านน้ีเป็นคนมีมารยาท แตค่วามคดิ
หน่ึงเกิดขึน้กับผม ท�าไมไม่แนะน�า
วา่ผมเป็นหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ (การ
เรยีกปัจจุบันของผม) หรอืการเรยีก
บางอย่างที่ ไม่คอ่ยมีคนรูจ้ัก

ผมพูดไดเ้ต็มปากวา่ผมรูสึ้กถึง
การน�าทางแบบเดยีวกันในการเรยีก
แตล่ะอย่าง และแตล่ะอย่างให้ผลคุม้
คา่ ผมแสวงหาการน�าทางจากพระเจ้า
เสมอในการเรยีกของผม และไม่เคย
รูสึ้กผิดหวงั ผมสรปุไดว้า่พระเจ้าทรง
ยินดปีระทานพรแก่เรา—ไม่วา่เราจะ
รบัใช้ที่ ใด

ผมเช่ือวา่เราจะไดร้บั “มงกุฎแห่ง
ความเป็นอมตะ, และชีวตินิรนัดร”์ 
(คพ. 81:6) ไม่ ใช่เพราะการเรยีก
ที่ โดดเดน่แตเ่พราะเรารบัใช้อย่าง
นอบน้อมในการเรยีกทุกอย่างที่เราได้
รบั พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่

“อย่าให้ศีรษะกล่าวแก่เท้าวา่มันไม่
ตอ้งการเท้า; เพราะหากปราศจากเท้า

รา่งกายจะสามารถยืนไดอ้ย่างไรเล่า?”
“รา่งกายก็เช่นกันตอ้งการอวยัวะ

ทุกอย่าง, เพื่อทัง้หมดจะไดร้บัการ
จรรโลงใจจากกัน, เพื่อจะรกัษาระบบ
ให้สมบูรณ์” (คพ. 84:109–110)

ผมเคยกลวัการเรยีกบางอยา่งใน
ช่วงชีวติของผม เมือ่ใดก็ตามทีผ่มมี
ความคดิเช่นน้ันเกีย่วกบัการเรยีกที่
อาจเกดิขึน้ รบัรองไดเ้ลยวา่ผมจะได้
รบัการเรยีกน้ันในไมช้่า การยอมรบัการ
เรยีกเช่นน้ันเรยีกรอ้งศรทัธาและความ

ไดรั้บพรเพราะการรับใช้
โดย จอห์น เอ. กรินเซรี

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

พระเจ้าทรงยินดีประทานพรแก่เรา และผมพบว่าไม่ว่าผมจะรับใช้มาก
เพียงใด ผมยงัคงเป็นหนีพ้ระองค์อยู่

วางใจในสัญญาทีพ่บในพระคมัภีร์
นีไฟกล่าววา่ “ข้าพเจ้าจะไปและ

ท�าส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะ
ข้าพเจ้ารูว้า่พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติ
แก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองค์
จะทรงเตรยีมทางไว้ ให้พวกเขา เพื่อ
พวกเขาจะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองค์
ทรงบัญชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7) 
เปาโลประกาศวา่ “เพราะวา่พระเจ้าไม่
ไดป้ระทานใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แต่
ประทานใจที่ประกอบดว้ยฤทธานุภาพ 
ความรกั และการบังคบัตนเองแก่เรา” 
(2 ทิโมธี 1:7)

หลายครัง้ที่เราอาจรูสึ้กวา่เรามีสิทธิ์
ปฏิเสธการเรยีกถ้าเรากลัวการเรยีกน้ัน 
แตเ่ราตอ้งจ�าไวว้า่ผู้น�าศาสนจักรสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับการเรยีกและบุคคล
ที่จะไดร้บัการเรยีกเหล่าน้ัน

เมื่อเราปฏิเสธการเรยีก ต�าแหน่ง
น้ันจะผ่านไปให้อีกคนหน่ึงผู้จะมี
โอกาสเตบิโตและไดร้บัพรเพราะการ
รบัใช้ (ด ูคพ. 58:32)

พระเจ้าทรงยินดปีระทานพรแก่
เรา และผมพบวา่ไม่วา่ผมจะรบัใช้มาก
เพียงใด ผมยังคงเป็นหน้ีพระองคอ์ยู่ 
โดยแท้แล้ว พระองคป์ระทานพรผม
กับครอบครวัเกินความฝันอันบรรเจิด
ที่สุดส�าหรบัการรบัใช้ ในอาณาจักร
ของพระองค ์◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในออสเตรเลียตะวนัตกภา
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คืนหน่ึงขณะน่ังดขู่าว มีบางอย่าง
ดงึดดูความสนใจของดฉัิน ดฉัิน

จ�าไดว้า่ผู้ประกาศข่าวคอืเพื่อนรว่มชัน้
ที่มหาวทิยาลัย เธอท�าให้ความฝันจะ
เป็นผู้ประกาศข่าวของเธอเป็นจรงิ!

“แล้วฉันล่ะ” ดิฉันถามตนเอง 
“ฉันบรรลุผลส�าเรจ็อะไรบ้าง” ดิฉัน
มองดูลูกน้อยที่หลับอยู่ ในวงแขนของ
ดิฉันและนึกถึงเหตุการณ์สามปีที่
ผ่านมา

ดฉัินคดิเสมอวา่ดฉัินอยากมีงาน
อาชีพ แตเ่มื่อดฉัินกับชารล์ส์สามี
ดฉัินมีเชวลีูกสาวคนแรก ล�าดบัความ
ส�าคญัของดฉัินก็เปลี่ยนไป ดฉัินลา

ออกจากงานมาดแูลเธอ เรามีศรทัธา
ในพระเยซูครสิตว์า่ตราบเท่าที่เราจ่าย
ส่วนสิบและเช่ือฟังพระบัญญัต ิ 
ทุกอย่างจะดี

ทุกอย่างราบรืน่ดจีนกระทั่งวนั
หน่ึงชารล์ส์ถูกเลิกจ้าง เรามีศรทัธาวา่
เราจะไม่เป็นไรแตเ่รารูว้า่ตอ้งท�าบาง
อย่าง เราตดัสินใจวา่ดฉัินควรท�างาน
ดว้ย ดฉัินกับชารล์ส์จึงเริม่หางาน ไม่
กี่สัปดาห์หลังจากน้ัน ดฉัินไดง้านที่
ศนูย์บรกิารข้อมูล ดฉัินไม่อยากทิง้ลูก
วยัเก้าเดอืนไวก้ับพี่เลีย้งทุกวนั แตน่ั่น
เป็นทางออกที่ดทีี่สุดส�าหรบัเรา

ท�างานไดเ้พียงเดอืนเดยีวดฉัินพบ

ตั้งครรภล์กูแฝด พบปาฏิหาริย์
โดยเชอริล ลำปำตงิ- ลำ ทอร์เร

บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ

เราคิดว่าทุกอย่างในชีวิตเราจะราบร่ืน 
แต่ไม่นานสถานการณ์กลบัซับซ้อน
และดิฉันกลวัจะเกิดเร่ืองไม่ดีอีก

วา่ดฉัินก�าลังตัง้ครรภ์ โชคดทีี่ ไม่นาน
ชารล์ส์ก็ ไดง้าน ถึงแม้คา่ตอบแทนจะ
ไม่มากนัก แตก็่พอช่วยได ้เราโล่งใจ
อยู่ระยะหน่ึง

การตัง้ครรภ์ของดฉัินล�าบากมาก 
และดฉัินตอ้งออกจากงาน เมื่อไป
ตรวจตามที่แพทย์ก�าหนดในแตล่ะ
เดอืน เราตกใจมากเมื่อพบวา่ดฉัินมี
ลูกแฝด ดฉัินกับชารล์ส์หวาดกลัว  
แตเ่ราวางใจพระบิดาบนสวรรค์

หลังจากตัง้ครรภ์ราวสามเดอืนครึง่
ดฉัินตืน่มาเห็นเลือดออก ดฉัินคดิวา่
ก�าลังจะแท้งบุตร จึงไปโรงพยาบาล 
เด็กทารกปรกตดิ ีแตแ่พทย์ ให้ดฉัิน ป
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พักอยู่บนเตยีงตลอดช่วงตัง้ครรภ์ที่
เหลือ

สถานการณ์เริม่ยุ่งยากมาก คา่รกัษา
พยาบาลท�าให้เงินในบัญชีธนาคาร
หมดเกลีย้ง รายไดเ้พียงน้อยนิดของ
ชารล์ส์ ไม่พอจัดหาส่ิงจ�าเป็นให้เรา 
ดฉัินรูสึ้กไรค้า่ ดฉัินไม่สามารถช่วยหา
รายไดห้รอืดแูลเชวีได ้บางครัง้ดฉัิน
ลืมไปวา่ก�าลังตัง้ครรภ์ลูกที่พิเศษทาง
วญิญาณสองคน ทุกเช้าค�า่ดฉัินทูล
วงิวอนพระบิดาบนสวรรคข์อให้ทรง
ช่วยดฉัินคลายจากความทุกข์ ดฉัิน
กลัวจะเกิดเรือ่งไม่ดอีีก แตค่วามคดิ
หน่ึงกลับเข้ามาเสมอ น่ันคอื พระบิดา
บนสวรรคท์รงพระชนม์และพระองค์
ทรงทราบความตอ้งการของเรา

ชารล์ส์ล�าบากใจเช่นกัน แตเ่ขายัง
เข้มแข็ง นอกจากท�างานของเขาแล้ว
เขายังช่วยดฉัินดแูลเชวดีว้ย พรฐานะ
ปุโรหิตของเขาปลอบโยนดฉัิน  
ความรกัของเขาท�าให้ดฉัินเข้มแข็ง 
เราหวาดกลัว แตเ่ราเผชิญการทดสอบ
ใหม่น้ีดว้ยกัน

ดฉัินท�าสุดความสามารถเพื่อ
ยอมรบัสถานการณ์ แทนที่จะ
ท�าตวัเซ่ืองซึม ดฉัินอ่านพระ
คมัภีร ์นิตยสารศาสนจักร และ
หนังสือดีๆ  ดฉัินรอ้งเพลงสวด
เช่นกัน—“ฐานมั่นคงหนักหนา” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 33) ส่งผลดี
เป็นพิเศษ ดฉัินใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้
รอดมากขึน้ ดฉัินตระหนักวา่ดฉัิน
ตอ้งขอบพระทัยมากเพียงใดแม้ ใน
สภาวการณ์เช่นน้ี

ควำมท้ำทำยทีม่จุีดประสงค์
“ดิฉนัไม่ทราบ
วา่เหตุใดจึง
มีการทดลอง
มากมายเช่น
น้ี แต่ความ
รู้สึกส่วนตวั

ของดิฉนัคือรางวลันั้นยิง่ใหญ่ 
เป็นนิรันดร์และยัง่ยนื เป่ียมปีติ 
และอยูเ่หนือความเขา้ใจของ
เราถึงขนาดวา่ในวนัรับรางวลั 
เราจะรู้สึกอยากทูลพระบิดา
ผูท้รงเป่ียมดว้ยรักและเมตตา
วา่ ‘นัน่คือทั้งหมดท่ีทรงเรียก
ร้องหรือ’ . . . พี่นอ้งท่ีรัก ส่ิงท่ี
เราทนทุกขท่ี์น่ีจะส�าคญัอะไรถา้
สุดทา้ยแลว้การทดลองเหล่านั้น
คือส่ิงซ่ึงท�าใหเ้ราคู่ควรกบัชีวติ
นิรันดร์”
ลนิดำ เอส. รีฟส์, ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำย
ประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมญั,  
“มค่ีำควรต่อพรทีสั่ญญำไว้ของเรำ,”  
เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 11.

เรารูสึ้กถึงงานฝีพระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าในชีวติเราตามวนัเวลาที่ผ่าน
ไป ปาฏิหารยิ์ ใหญ่น้อยเกิดขึน้ทุกที่  
ครอบครวัเราและเพื่อนๆ ออกคา่ใช้ 
จ่ายบางส่วนให้เรา ดฉัินรูสึ้กวา่พวก 
เขารกัและห่วงใยครอบครวัเรา ฝ่าย 
ประธานสมาคมสงเคราะห์มอบหมาย 
พี่น้องสตรหีน่ึงหรอืสองคนมาเยี่ยม 

ดฉัินทุกวนั พวกเธอน�าของช�ามาให้  
ท�าอาหาร ช่วยท�าความสะอาด ดแูล 
เชว ีแบ่งปันข้อคดิทางวญิญาณ และ 
ให้ก�าลังใจดฉัิน พวกเธอสวดอ้อนวอน
ให้ดฉัินมีสุขภาพดขีึน้และลูกแฝด
ปลอดภัย เราไม่เคยหิวโหย พี่น้อง
สตรเีหล่าน้ีไม่รูห้รอกวา่การรบัใช้ของ
พวกเธอช่วยแบ่งเบาภาระของดฉัินได้
มากทีเดยีว เมื่อถึงเวลา พระบิดาบน
สวรรคท์รงท�าให้ดฉัินคลอดง่ายมาก 
ลูกสาวตวัน้อยทัง้สองแข็งแรงดี

หลายปีผ่านไปนับตัง้แตค่วาม
ท้าทายครัง้น้ันในชีวติ ไม่มีสักวนัที่เรา
ไม่รูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้า 
สถานะการเงินของเราดขีึน้มากตอน
น้ี ลูกๆ เตบิโตเป็นคนฉลาดและมี
พรสวรรค ์เราเข้มแข็งขึน้และพรอ้ม
รบัเรือ่งท้าทายตา่งๆ ในอนาคตมาก
ขึน้เพราะเรารูว้า่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพรบุตรธิดาของพระองค์
ในเวลาของพระองคแ์ละจะไม่ทรง
ปล่อยพวกเขาไว้ โดยไม่ช่วยเหลือหรอื
ปลอบโยน ชีวติไม่ ใช่การเดนิทางที่
ง่าย แตพ่ระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเรา
และน�าทางเราเสมอ ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในฟิลิปปินส์
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สองปีก่อน ชายหนุ่มคนหน่ึงที่ข้าพเจ้าเรยีกวา่จอห์นมาห้องท�างานของ
ข้าพเจ้าหลังกลับจากงานเผยแผ่ของเขาได้ ไม่นาน

“เอ็ลเดอรค์ลารก์ครบั ผมตอ้งการความช่วยเหลือ” เขาพูดกับข้าพเจ้าดว้ย
ความกังวลมาก “ผมรกังานเผยแผ่ของผม น่ันเปลี่ยนผม แตผ่มก�าลังสูญเสียความ
รูสึ้กพิเศษและศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ันที่เคยรูสึ้กในสนามเผยแผ่ ผมจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพือ่ใหรู้สึ้กเหมอืนทีเ่คยรูสึ้กในสนามเผยแผ”่

ข้าพเจ้าเคยเห็นเช่นน้ีหลายครัง้ ส่ิงที่เขาก�าลังถามคอื “ผมจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
จะมีความสุข รูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด” น่ีเป็น
ค�าถามที่เราทุกคนควรถามทุกวนั

บ่ายวนัน้ันในห้องท�างานของข้าพเจ้า เราเปิด ยากอบ 1:27 และอ่าน “ธรรมะ 
(ศาสนา) ที่บรสุิทธิ์ ไรม้ลทินเฉพาะพระพักตรพ์ระเจ้าพระบิดาน้ันคอืการช่วยเหลือ
เด็กก�าพรา้และหญิงม่ายที่มีความทุกข์รอ้น และการรกัษาตวัให้พ้นจากราคขีอง
โลก” 

ตอ่จากน้ันเราอ่าน แอลมา 34:28: “หากท่านปฏิเสธคนขัดสน, และคนเปลือย
เปล่า, และไม่เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และให้ทรพัย์สินของท่าน, หาก
ท่านมี, แก่ผู้ที่ขัดสน—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หากท่านไม่ท�าแม้ส่ิงเดยีวจากบรรดา
ส่ิงเหล่าน้ี, ดเูถิด, การสวดอ้อนวอนของท่านเปล่าประโยชน์, และไม่ช่วยอะไรท่าน
เลย, และท่านเป็นดงัคนหน้าซ่ือใจคดผู้ปฏิเสธความเช่ือ.”

หลังจากน้ันเราทบทวนเรือ่งราวในกิตตคิณุของยอห์นซ่ึงเปโตรกับสานุศิษย์
คนอื่นๆ ไปหาปลาและจับปลาไม่ไดเ้ลย แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดรบัส่ังให้ทอดอวนลง

โดย เอล็เดอร์
ดอน อำร์. คลำร์ก
รับใชเ้ป็นสาวก 
เจด็สิบเจา้หนา้ท่ี 
ชั้นผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี  
2006 ถึง 2015

ถ้าท่านอยากมีความสุข รูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์  
และใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ ท่านตอ้ง 

ด�าเนินตามทางศาสนาทีบ่รสุิทธิ์

ด�าเนินตามทาง  

ศาสนาทีบ่รสุิทธิ์

ศา
ส

น
าที่

บ
ริสุ

ท
ธิ์ 

โด
ย 

แอ
น

นี
 เฮ

น
รี



16 เลียโฮนา

อีกดา้นหน่ึงของเรอืและจับปลาได ้153 ตวั หลังจากรบั
ประทานแล้ว เปโตรกับพระผู้ช่วยให้รอดสนทนากัน  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบวา่พระองคท์รงก�าลังสอนคนที่
อีกไม่นานจะเป็นศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักร
เป็นครัง้สุดท้าย

“ท่านรกัเราหรอื” พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถาม
เปโตรตอบวา่ “ ใช่องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงทราบ

วา่ข้าพระองคร์กัพระองค”์
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัตอ่จากน้ันวา่ “จงเลีย้งดลููกแกะ

ของเราเถิด”
พระผูช่้วยใหร้อดตรสัถามค�าถามเดมิอีกสองครัง้และทรง

แนะน�าวา่ “จงดแูลแกะของเราเถดิ” (ด ูยอหน์ 21:3– 17)
เปโตรไดร้บัพระบัญชาให้ด�าเนินตามทางศาสนาที่

บรสุิทธิ์หรอืดแูลผู้คน ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ในปัจจุบันดแูลและรกัผู้คนเช่นกัน ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันเป็นแบบอย่างอันดเีลิศของผู้ด�าเนินตามทาง
ศาสนาที่บรสุิทธิ์ ท่านใช้ทัง้ชีวติรกัและดแูลผู้คน

ข้าพเจ้าเคยเห็นอดตีผู้สอนศาสนาหลายคนเป็นเหมือน
จอห์นเพื่อนของข้าพเจ้า ถ้าท่านถามพวกเขาวา่ท�าไมจึงรกั
งานเผยแผ่ แทบทุกครัง้พวกเขาจะตอบวา่เพราะพวกเขา

รกัผู้คน วนัที่ผู้สอนศาสนาเริม่ห่วงใยผู้อื่นมากกวา่ตนเอง 
พวกเขามีความสุข น่ันเป็นแนวทางส�าหรบัเราทุกคน  
ชีวติเราจะมีความสุขมากขึน้เสมอถ้าเราดแูลและรกักัน

ตรงข้ามกับการดแูลผู้อื่นคอืการนึกถึงตนเอง รถยนต์
ของฉัน การศึกษาของฉัน งานของฉัน ปัญหาของฉัน  
เมื่อเป็นเรือ่งเกี่ยวกับเราอยู่ตลอดเวลา ความสัมพันธ์ของ
เรากับสวรรคจ์ะไม่แน่นแฟ้นเท่าที่ควร

ข้าพเจ้าบอกจอห์นวา่ถ้าเขาจะด�าเนินตามทางศาสนาที่
บรสุิทธิ์ เขาจะมีความสุขและรูสึ้กเหมือนที่เคยรูสึ้กเมื่อเป็น
ผู้สอนศาสนา ในท�านองเดยีวกัน ถ้า ท่าน อยากมีความสุข 
รูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้ จงด�าเนินตามทางศาสนาที่บรสุิทธิ์ จากพระคมัภีร์
ข้างตน้เราเรยีนรูก้ารด�าเนินตามส่ิงส�าคญัส่ีอย่างที่นิยามได้
วา่เป็นศาสนาบรสุิทธิ์

1. เยีย่มและดูแลหญงิม่ำย
จอห์นกลับไปเรยีนมหาวทิยาลัย เขาท�าตามที่เราพูดคยุ

กัน หลังจากน้ันเขาส่งอีเมลมาเล่าประสบการณ์ขณะที่เขา
อ่านเรือ่งราวสรา้งแรงบันดาลใจจากนิตยสารศาสนจักรให้ผู้
สูงอายุที่ศนูย์ดแูลช่วยเหลือฟัง
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“หลายคนรูสึ้กถึงความรกัและการ
สนับสนุนมากมายจากพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
พระวญิญาณทรงเป็นพยานถึงความจรงิและ
ประจักษ์พยานที่เรยีบง่าย” เขาเขียน “ผมไม่
เคยรูว้า่ผมสามารถรูสึ้กถึงความรกัเช่นน้ัน
ไดจ้ากคนแปลกหน้าและรกัคนแปลกหน้าที่
ผมเกี่ยวข้องนิดหน่อย แตผ่มรูสึ้กถึงความ
รกัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่พวกเขา ตอ่
จิตวญิญาณที่อ่อนโยนเหล่าน้ัน ผมรูแ้น่ชัด
วา่ผมจะพบคนเหลา่น้ี—ผูซ่ึ้งเวลาน้ีทรมาน
แสนสาหัสกับโรคสมองเส่ือมและโรคทางกาย
—ที่อีกดา้นหน่ึง ผมจะพบสามีและภรรยา
ของพวกเขาผู้มองเห็นพวกเขาจากอีกดา้น
หน่ึงของม่าน ผมรูสึ้กมากวา่คณุปู่ของผม—
ซ่ึงผมไม่เคยพบท่านมาก่อน—อยู่ที่น่ันขณะ
ผมน่ังอยู่กับคณุย่าของผม วญิญาณของท่าน
ท�าให้ผมเข้มแข็งขึน้และสนับสนุนผม ผม
ทราบวา่ท่านขอบคณุส�าหรบัการเยี่ยมที่เรยีบ
ง่ายของผม”

เขากล่าวตอ่ไปวา่ “ ใครรูบ้้างวา่ผมได ้
พบพระเมตตาอันละเอียดอ่อนเช่นน้ัน  
ดเูหมือนชีวติไรค้วามหมายมากเมื่อกลับ 
ถึงบ้านหลังจากท�าแบบน้ันแล้วก็เปิดทีว ี
หรอืผ่อนคลายในวธิีอื่น น่ันเปลี่ยนผมให ้
ตระหนักวา่ประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนเหล่า 
น้ีมี ให้ทุกช่ัวขณะของวนัเมื่อเราซ่ึงเป็น 
วสุิทธิชนพยายามมุ่งช่วยเหลือคนอื่นๆ ใน 
ดา้นใดดา้นหน่ึง”

ท่านท�าส่ิงน้ีไดเ้ช่นกัน พระเจ้าจะทรง
อวยพรท่านเช่นเดยีวกับที่ทรงอวยพรจอห์น

2. ช่วยเดก็ก�ำพร้ำ
มีเด็กก�าพรา้มากมายทั่วโลก ไม่ดหีรอก

หรอืถ้าเราไดต้ดิตอ่หรอืเขียนถึงเด็กก�าพรา้
คนหน่ึงเป็นประจ�า

เมื่อเนทบุตรชายของเรากลับจากงาน
เผยแผ่ เขามีความรูสึ้กเหมือนจอห์นเพื่อน
ของข้าพเจ้า เนทตดัสินใจอาสาเป็นครพูี่เลีย้ง
ในโปแกรมหน่ึงที่จับคูผู่้ ใหญ่กับเด็กในความ
สัมพันธ์ที่ตอ้งสนับสนุนช่วยเหลือกันตวั

ตอ่ตวั การรบัใช้น้ันเปลี่ยนประสบการณ์
มหาวทิยาลัยของเขา เวลาน้ีเขาแตง่งาน
แล้ว เนทกับคารล์าภรรยาของเขา “รบับุตร
บุญธรรม” อีกครัง้ผ่านโปรแกรมน้ี นับเป็น
พรอย่างยิ่งในชีวติแตง่งานของพวกเขาเมื่อ
ไดแ้บ่งปันส่ิงที่พวกเขามีกับคนตกทุกข์ ได้
ยาก

เมื่อข้าพเจ้ากับแมรยี์ แอนน์ภรรยารบัใช้ 
ในคณะเผยแผ่แซนตาครซู โบลิเวยี เรามีผู ้
สอนศาสนาคนหน่ึงเป็นเด็กก�าพรา้ เขาไม่ม ี
ครอบครวั พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาเป็น 
ผู้อบรมของเอ็ลเดอรฮ์อวค์นิส์ ข้าพเจ้าคดิ 
วา่เขาไม่ไดเ้ป็นผู้อบรมที่ดทีี่สุด แตเ่อ็ลเดอร ์
ฮอวค์นิส์เป็นคูท่ี่ดทีี่สุดส�าหรบัเด็กก�าพรา้ 
ที่กลายเป็นผู้สอนศาสนาคนหน่ึงของพระเจ้า

พ่อแม่ของเอ็ลเดอรฮ์อวค์นิส์เขียนถึง
ผู้สอนศาสนาคนน้ีในช่วงที่เขาเป็นผู้สอน
ศาสนาและยังคงเขียนถึงเขาตลอด 15  
ปีที่ผ่านมา เพราะเอ็ลเดอรฮ์อวค์นิส์กับ
ครอบครวั เด็กก�าพรา้คนน้ีจึงไดร้บัความรกั
และการดแูล เวลาน้ีเขาแตง่งานอย่างมีความ

พระเจ้าทรงวางใจเรา
ให้เป็นค�าตอบการ
สวดอ้อนวอนของผู้
อืน่หรอืไม่ พระองค์
จะทรงพึง่พาให ้
เราท�าตามการ 
กระตุน้เตอืนของ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ไดห้รอืไม่
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สุข มีงานท�า และแข็งขันในพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์เราทุกคนสามารถช่วยเปลี่ยนเด็กก�าพรา้ได้

3. ดูแลคนยำกจนและคนขดัสน
พระคมัภีรเ์ตอืนเราเสมอเรือ่งความส�าคญัของการช่วย

คนยากจนและคนขัดสน เราทุกคนมีความรบัผิดชอบน้ี 1 
วธิีหน่ึงที่เราจะช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนไดม้าก
ขึน้คอืจ่ายเงินบรจิาคอดอาหารดว้ยความเอือ้เฟ้ือ ประธาน
บรคิมั ยังก์ (1801–1877) กล่าววา่

“ปีแรกที่ข้าพเจ้ามาถึงหุบเขาน้ีข้าพเจ้ามีแป้งท�าอาหาร
ไม่พอให้ครอบครวัอยู่ ไดจ้นถึงฤดเูก็บเกี่ยว . . . มีคนมา
ขอขนมปังที่บ้านข้าพเจ้าทุกวนั วนัหน่ึงข้าพเจ้ากลัดกลุ้ม 
[เรือ่งน้ี] ข้าพเจ้าไปที่ป้อมเก่าและตอนกลับถึงบ้านข้าพเจ้า
ก็หายกลัดกลุ้ม ข้าพเจ้าพูดกับภรรยาวา่ ‘อย่าปล่อยให้ ใคร
มาขออาหารที่น่ีและออกไปมือเปล่า เพราะถ้าคณุท�าอย่าง
น้ันเราจะล�าบากก่อนฤดเูก็บเกี่ยว แตถ่้าคณุให้ทุกคนที่มา
เราจะมีพออยู่ ได ้. . .

“ข้าพเจ้าตัง้ใจจะท�าเช่นน้ันเพื่อให้ขนมปังมีพอจนถึง
ฤดเูก็บเกี่ยว เพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ท�าข้าพเจ้าจะมีไม่พอ

“ท่านเช่ือหลักธรรมน้ีหรอืไม่ ข้าพเจ้ารูว้า่จรงิ เพราะ
ข้าพเจ้าพิสูจน์มาแล้วหลายครัง้” 2

ประสบการณ์ตอ่ไปน้ีโพสตบ์นเวบ็ไซตช์าวครสิต์ โดย
แพทย์คนหน่ึงในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิาผู้เกือบจะมา
ไม่ถึงป๊ัมน� ้ามันหลังจากรถยนตข์องเขาดงักึกกักแล้วก็ดบั 

ขณะเตรยีมจะโทรเรยีกรถลาก เขาเห็นผู้หญิงคนหน่ึงลื่น
ล้ม รถยนตเ์ก่าๆ ของเธอจอดอยู่ข้างป๊ัมน� ้ามัน

“ผมออกไปดวูา่เธอเป็นอะไรหรอืเปล่า พอไปถึง ผมเห็น
เธอเหมือนหมดแรงเพราะรอ้งไห้สะอึกสะอืน้มากกวา่เพราะ
หกล้ม เธอเป็นหญิงสาวที่ดซีูดเซียวมากและมีรอยคล�า้ใต้
ตา เธอท�าบางอย่างหล่นขณะผมช่วยให้เธอลุกขึน้ และผม
หยิบขึน้มาให้เธอ มันคอืเหรยีญนิเกิล

“ขณะน้ันผมเริม่เข้าใจสถานการณ์ ผู้หญิงรอ้งไห้ 
[รถยนต]์ เก่าๆ เต็มไปดว้ยข้าวของกับเด็กสามคนน่ังอยู่
ดา้นหลัง (คนหน่ึงอยู่ ในที่น่ังส�าหรบัเด็ก) และเครือ่งจ่าย
น� ้ามันขึน้ตวัเลข 4.95 ดอลลาร ์[สหรฐั] ผมถามวา่เธอเป็น
อะไรหรอืเปล่าและตอ้งการความช่วยเหลือหรอืไม่ เธอตอบ
เพียงวา่ ‘ดฉัินไม่อยากให้ลูกๆ เห็นดฉัินรอ้งไห้’”

แพทย์คนน้ีเข้าใจสถานการณ์ของเธอ เขาดงึบัตรเครดติ
ออกมา เตมิน� ้ามันรถให้เธอ จากน้ันจึงซือ้อาหารสองถุงใหญ่
และบัตรสมนาคณุให้เธอกับลูกๆ ไปกินอาหารจานดว่นที่
รา้นใกล้กับป๊ัมน� ้ามัน

“เธอบอกช่ือกับผม และบอกผมวา่เธออยู่ ในแคนซัสซิต ี 
[รฐัมิสซูร ีสหรฐัอเมรกิา]” เขากล่าว “แฟนหนุ่มของเธอ
ทิง้เธอไปสองเดอืนแล้ว เธอมีรายได้ ไม่พอประทังชีวติ . . . 
เมื่อเข้าตาจน [เธอ] จึงโทรศัพท์ ไปหาพ่อแม่ที่เธอไม่ได้
พูดดว้ยราวห้าปี พวกท่านอยู่ ในแคลิฟอรเ์นีย บอกให้เธอ
มาอยู่กับพวกท่านไดแ้ละให้เธอพยายามพึ่งพาล�าแข้งของ
ตนเอง เธอจึงเก็บข้าวของทุกอย่างที่มี ใส่ไว้ ในรถ”

แพทย์คนน้ันสวมกอดเธอและสวดอ้อนวอนขอให ้
เธอปลอดภัยบนท้องถนน ขณะเขาเดนิมาที่รถ ผู้หญิง 
คนน้ันถามวา่ “คณุเป็นเหมือนเทพหรอือะไรท�านอง 
น้ันหรอืเปล่าคะ”

แพทย์ตอบวา่ “บางครัง้พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้คนธรรม
ดาๆ น่ีแหละครบั”

เขาตัง้ข้อสังเกตตอ่จากน้ันวา่ “เหลือเช่ือมากที่ ไดเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของปาฏิหารยิ์ส�าหรบัคนบางคน และแน่นอนวา่ 
. . . เมื่อผมขึน้รถ รถสตารท์ปกต ิผมกลับถึงบ้านโดยไม่มี
ปัญหา ผมจะน�ารถไปเช็คที่อู่พรุง่น้ี แตผ่มคดิวา่เครือ่งไม่
น่าจะมีปัญหา” 3

พระเจ้าทรงวางใจเราให้เป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอน
ของผู้อื่นหรอืไม่ พระองคจ์ะพึ่งเราให้ท�าตามการกระตุน้
เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดห้รอืไม่ ยิ่งเราท�าตาม
การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ พระเจ้าจะยิ่งประทาน
โอกาสให้เราเป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอนของผู้อื่น
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4. ดูแลลูกแกะและแกะของพระองค์
เมื่อพระเยซูทรงสนทนากับเปโตร ค�า

แนะน�าแรกของพระองคค์อื “จงเลีย้งดลููก
แกะของเราเถิด” พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบ
วา่ถ้าเราเลีย้งดลููกแกะ เราจะไม่ตอ้งตามหา
แกะที่หายไป พวกเราบางคนอาจมีน้องชาย
หรอืน้องสาว หลานชายหรอืหลานสาว หรอื
คนรูจ้ักที่ตอ้งการความช่วยเหลือ ขอให้เรา
เป็นแบบอย่างที่ดยีิ่งส�าหรบัพวกเขา และขอ
ให้เราพบลูกแกะที่ตอ้งการความช่วยเหลือ
ของเรา 

ท่านจะหาและช่วยลูกแกะหรอืไม่ ในฐานะ
ผู้เลีย้งแกะ ท่านจะเป็นคนเช่ือถือไดม้ากพอ
จะดแูลลูกแกะและแกะตามที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงขอให้เราท�าหรอืไม่

ค�าถามที่พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถามเปาโล 
ใช้ถามเราแตล่ะคนได ้“ท่านรกัเราหรอื”  

เมื่อเราปฏิบัตธิรรมะที่บรสุิทธิ์ โดยไปเยี่ยม 
และดแูลหญิงม่าย ช่วยเหลือเด็กก�าพรา้  
ดแูลคนจนและคนขัดสน ตลอดจนเลีย้งด ู
ลูกแกะและแกะของพระองค ์เราแสดงให ้
พระผู้เป็นเจ้าเห็นวา่เรารกัพระองค!์ ขณะ 
ท�าเช่นน้ี เราจะมีความสุข รูสึ้กถึงพระ 
วญิญาณบรสุิทธิ์ และรูสึ้กใกล้ชิดพระองค ์
มากขึน้ ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “ศาสนาที่
บรสุิทธิ์” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ไอดาโฮ วนัที ่ 
13 มกราคม ค.ศ. 2015 ดบูทความเต็มเป็นภาษา
อังกฤษที ่speeches.byu.edu
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โดย อตลิโิอ กอยตโิน กซุแมน

วั นเสารว์นัหน่ึงผมกับภรรยานึกขึน้ไดว้า่เรามีเงินไม่พอโดยสารรถสาธารณะ
ไปโบสถ์วนัรุง่ขึน้ และไม่มีทางถอนเงินสดไดเ้ลย ส่วนสิบของเราอยู่ ในซอง
บรจิาคพรอ้มจะมอบให้อธิการ เราเริม่คยุกันวา่เราจะเดนิทางไปโบสถ์อย่างไร 

ถ้าเราใช้เงินส่วนสิบจ่ายคา่เดนิทาง เรารูสึ้กวา่พระเจ้าคงเข้าใจ แตเ่ราตดัสินใจวา่ท�า
แบบน้ันไม่ถูก

ความเป็นไปไดอ้ีกทางหน่ึงคอืไม่ไปโบสถ์ เราคดิอีกวา่พระเจ้าคงเข้าใจเพราะ
เราไม่เคยขาดโบสถ์มาก่อน แตห่ากเป็นเช่นน้ัน เราจะไม่สามารถน�าส่วนสิบไปให้
อธิการได ้เราจึงตดัประเด็นน้ีออก

เพราะเราพยายามซ่ือสัตย์เราจึงตดัสินใจออกจากบ้านเรว็กวา่ปรกตแิละเดนิไป
โบสถ์ เช้าวนัสะบาโตที่สวยงามวนัน้ันเราออกจากบ้านไปโบสถ์ซ่ึงอยู่ห่างจากบ้านเรา
ประมาณสามไมล์ (4.8 กิ โลเมตร) ส�าหรบัลูกส่ีคนของเรา (คนโตอายุหกขวบ)  
การเดนิเหมือนเป็นการสังสรรค ์พวกเขาชอบวิง่เล่นไปตลอดทาง

เมื่อมาถึงจุดหน่ึงบนถนนที่กวา้งและอันตราย ผมไดย้ินพระวญิญาณบอกผม
วา่ “ควรข้ามถนนตอนน้ี” ผมบอกภรรยา และเธอตอบวา่อันตรายเพราะถนนตรง
น้ันเริม่โคง้ มองไม่เห็นรถที่ก�าลังแล่นมา ผมตอบวา่ผมรูสึ้กวา่เราควรข้ามตรงน้ัน 
เราจึงข้ามอย่างรวดเรว็ ผมกับภรรยาจูงลูกคนละสองข้าง ทันทีที่เราก้าวขึน้ทางเท้า 
รถยนตค์นัหน่ึงจอดฝ่ังน้ันพอด ีคนขับถามวา่ “คณุจะไปโบสถ์หรอืครบั”

คนขับคอืบราเดอรค์นหน่ึงที่ ไม่ ไดอ้ยู่วอรด์ของเรา แตผ่มเคยพบเขาเพราะผมไป
เยี่ยมวอรด์ของเขา เราตอบรบัหนักแน่น เขาเสนอวา่จะขับรถพาเราไปที่น่ัน เมื่อเรา ภา
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อยู่ ในรถ บราเดอรค์นน้ันอธิบายวา่เขาไม่เคย
ใช้เส้นทางน้ีและผ่านมาทางน้ันเพียงเพราะ
หุ้นส่วนธุรกิจท�ากุญแจที่ท�างานหายและเขา
ก�าลังเอากุญแจไปให้

ผมคดิในใจวา่น่ันไม่ไดเ้กิดขึน้โดยบังเอิญ 
พระเจ้าทรงทราบวา่เราตอ้งการยานพาหนะ
พาไปโบสถ์ ส่วนสิบของเราอยู่ ในกระเป๋าผม 
และน่ันท�าให้เรามี โอกาสสอนลูกๆ เกี่ยวกับ
พรที่มาจากการจ่ายส่วนสิบ เรามาถึงโบสถ์เรว็
กวา่ที่เคยแตม่ีความสุขและส�านึกคณุ เราเข้า
รว่มทุกการประชุม เราไม่ไดเ้ล่าให้ ใครฟังถึง
เรือ่งที่เกิดขึน้

เราไม่มีเงินไปโบสถ์  
เราจึงตอ้งเดนิไป

กำรเช่ือฟังน�ำมำซ่ึง
ควำมสุข

“เม่ือเรารักษาพระ 
บญัญติั ชีวติเราจะมี 
ความสุขมากข้ึน มี 
สมัฤทธิผลมากข้ึน และ
ซบัซอ้นนอ้ยลง เราจะ 
ทนรับความทา้ทายและ
ปัญหาของเราไดง่้าย
ข้ึน เราจะไดรั้บพรท่ี 
[พระบิดาบนสวรรค]์ 
ทรงสญัญาไว ้แต่ขณะ
ท่ีพระองคป์ระทานกฎ
และพระบญัญติัแก่เรา 
พระองคย์งัทรงอนุญาต
ใหเ้ราเลือกวา่จะท�าตาม
กฎเหล่านั้นหรือปฏิเสธ 
การตดัสินใจของเราใน
เร่ืองน้ีจะตดัสินจุดหมาย
ปลายทางของเรา . . .

“ขอใหเ้ราตระหนกั
วา่ความสุขสูงสุดของ
เราในชีวติน้ีจะเกิด
ข้ึนเม่ือเราท�าตามพระ
บญัญติัของพระผูเ้ป็น
เจา้และเช่ือฟังกฎของ
พระองค!์”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, 
“รักษำพระบัญญตั,ิ” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2015, 83, 84

จงัหวะเวลา และยานพาหนะ

ฤดรูอ้นในเซาเปาลูรอ้นมาก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งช่วงเที่ยงวนัซ่ึงการประชุม
ของศาสนจักรสิน้สุดลง เราก�าลังเตรยีม
ตวักลับเมื่อมีคนหน่ึงเดนิมาถามเราวา่ 
“มีคนพาพวกคณุกลับไหมครบั” เราตอบ
วา่ไม่มี เขาบอกเราวา่ “คณุอยากให้ผม
พากลับไหมครบั” เรายอมรบัข้อเสนอะ
ผมกับภรรยามองหน้ากันพรอ้มกับยิม้
ดว้ยความตืน้ตนั

พระเจ้าประทานพรยิ่งใหญ่ ให้การเช่ือ
ฟังของเรามากกวา่หน่ึงครัง้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเซาเปาลู บราซิล
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ข้ าพเจ้าสงสัยวา่ส�าหรบัพวกท่านบางคน วลี “เสรภีาพทางศาสนา” รูสึ้กเหมือน 
“เสรภีาพในการเลือกปฏิบัต”ิ มากกวา่ ข้าพเจ้าตอ้งการพูดกับท่านเกี่ยวกับ
ทัศนะดงักล่าวและช่วยให้ท่านเข้าใจวา่ศาสนจักรหมายถึงอะไรเมื่อพูดเรือ่ง

เสรภีาพทางศาสนา เหตใุดจึงส�าคญัอย่างยิ่งตอ่อนาคตของท่านและตอ่ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าวางแผนจะพูดถึงความสงสัย
และความเข้าใจผิดบางประการที่บางท่านอาจมีเมื่อพูดถึงเสรภีาพทางศาสนา

บางท่านอาจไม่เข้าใจบทบาทของศาสนาในปัญหาสังคม การเมือง และบ้านเมือง 
บางท่านอาจสงสัยวา่เหตใุดในกลุ่มศาสนาจึงเกี่ยวข้องกับการเมืองมาตัง้แตต่น้ และ
บ่อยครัง้ท่านอาจสงสัยเจตนาของคนเครง่ศาสนาเมื่อพวกเขาเกี่ยวข้องกับการเมือง 
กลุ่มคนที่รูสึ้กวา่ศาสนาไม่ควรมีบทบาทในเรือ่งการเมืองส่งเสียงดงัมากขึน้ในช่วงปี
หลังๆ 

โอกาสเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมืองเป็นสิทธิพิเศษที่ ให้แก่ประชาชนใน
ประเทศส่วนใหญ่ กฎหมายและบทบัญญัตมิีบทบาทการสอนที่ส�าคญัในการหล่อ
หลอมวฒันธรรมทางสังคมและศีลธรรม เราตอ้งให้ทุกคนในสังคมมีบทบาท
อย่างกระตอืรอืรน้ในการรว่มสนทนาปัญหาบ้านเมืองเพื่อช่วยรา่งกฎหมายและ
บทบัญญัติ ให้เป็นธรรมกับทุกคน

โดย เอล็เดอร์
โรนัลด์ เอ.  
รำสแบนด์
แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

ศรทัธา  
ความยุตธิรรม  

เมือ่ท่านท�าตามค�าเชือ้เชิญให้ยืน่มือช่วยเหลือผู้อืน่ดว้ยความ
ยุตธิรรม ท่านจะรูสึ้กมากขึน้วา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัท่าน

และบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์

และ  
เสรภีาพทางศาสนา
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เสรีภำพส�ำหรับคนทั้งปวง
เราก�าลังพูดถึงอะไรเมื่อเรากล่าวถึงเสรภีาพทางศาสนา 

ข้าพเจ้าจะเล่าเรือ่งคนสองคนให้ท่านฟัง ขณะเล่า ข้าพเจ้า
ตอ้งการให้ท่านคดิวา่ท่านจะรูสึ้กอย่างไรถ้าท่านเป็นบุคคล
ในเรือ่ง

เรือ่งแรกเกี่ยวกับคนที่ข้าพเจ้าจะเรยีกวา่อีธาน เขา
เพิ่งเริม่งานในอาชีพที่เขาใฝ่ฝัน และตอ้งการสรา้งความ
ประทับใจที่ด ีเขามาท�างานแตเ่ช้าและอยู่จนดกึ เขารบั
ท�าโครงการพิเศษและท�าไดด้เียี่ยม 
เขาเป็นที่ช่ืนชอบของเพื่อนรว่มงาน
จ�านวนมากและมีความสุขกับงาน
ของเขา วนัหน่ึงขณะรบัประทาน
อาหารกลางวนักับเพื่อนรว่มงานสอง
คน เขารูสึ้กสะดวกใจที่จะบอกเพื่อน
วา่เขาเป็นเกย์ ความเงียบชวนอึดอัด
ตามมาเพราะไม่มี ใครรูว้า่จะตอบ
สนองอย่างไร อีธานผิดหวงักับการ
ตอบสนองดว้ยความเย็นชาของเพื่อน
รว่มงาน เขารูสึ้กเจ็บปวดที่เพื่อนไม่
ยอมรบั

หลังจากพบกันครัง้น้ัน 
สถานการณ์ในที่ท�างานท�าให้อีธานอึด
อัดมากขึน้ เขาเริม่รูสึ้กดอ้ยโอกาสและ
ดอ้ยคา่ เขาพบวา่ตวัเขาถูกตดัออก
จากโครงการใหญ่ๆ และกิจกรรมทาง
สังคมหลังเลิกงาน ผลงานของเขาเริม่
ตกเพราะเขารูสึ้กวา่ไม่ไดเ้ป็นส่วน
หน่ึงและไม่เป็นที่ตอ้งการ ไม่กี่เดอืน
หลังจากน้ันเขาถูกไล่ออกเพราะเจ้า 
นายรู้สึกวา่เขาท�างานไม่ดเีหมือนเดมิ  
แมท้ัง้หมดน้ันเป็นขอ้อ้าง แตอ่ีธานรู ้
วา่เขาถูกไล่ออกเพราะเป็นเกย์

ตอ่ไปข้าพเจ้าตอ้งการเล่าเรือ่งซาแมนธาให้ท่านฟัง ซา 
แมนธาเพิ่งเริม่ท�างานในส�านักบรหิารงานของมหาวทิยาลัย 
ในท้องที่ เธอตืน่เตน้ที่ ไดท้�างานในสภาพแวดล้อมน่าเรา้ใจ 
เต็มไปดว้ยความนึกคดิ แนวคดิ และภูมิหลังหลากหลาย  
วนัหน่ึงทีท่�างาน เพือ่นรว่มงานคนหน่ึงเดนิมาหาซาแมนธา  

พูดวา่เธอไดย้ินมาวา่ซาแมนธาเป็นมอรมอน และถาม 
วา่จรงิหรอื ซาแมนธาตอบอย่างรา่เรงิวา่ใช่ แตค่�าถามที่ตาม
มาท�าให้เธอประหลาดใจ

“ท�าไมเธอเกลียดเกย์” เพื่อนรว่มงานถาม ซาแมนธา
ประหลาดใจกับค�าถามแตพ่ยายามอธิบายความเช่ือในพระ
ผู้เป็นเจ้าและแผนของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบับุตรธิดาของ
พระองคซ่ึ์งเธอบอกวา่มีแนวทางเรือ่งความประพฤตทิาง
ศีลธรรมและทางเพศรวมอยู่ดว้ย เพื่อนรว่มงานพูดแย้งโดย
บอกเธอวา่คนอื่นในสังคมล�า้หน้าไปหมดแล้ว ไม่มี ใครเช่ือ
เรือ่งแบบน้ัน “นอกจากน้ี” เธอกล่าว “ประวตัศิาสตรเ์ต็มไป
ดว้ยคนที่ ใช้ค�าสอนของศาสนาก่อสงครามและท�าให้กลุ่มผู้

ดอ้ยโอกาสหมดความส�าคญั”
ซาแมนธาย�า้ความเช่ือมั่นของ

เธอ ความเข้าใจเรือ่งความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้าตอ่คนทัง้ปวงและขอ
ให้เพื่อนรว่มงานเคารพสิทธิ์ที่เธอจะ
เช่ือ เพื่อนรว่มงานรูสึ้กวา่ตอ้งบอก
พนักงานคนอื่นๆ เกี่ยวกับการสนทนา
ของพวกเธอ ตลอดสองสามสัปดาห์
ตอ่จากน้ัน ซาแมนธารูสึ้กโดดเดีย่ว
มากขึน้เมื่อเธอพบกับค�าถามและการ
โจมตจีากเพื่อนรว่มงานมากขึน้เรือ่ยๆ

หัวหน้างานของซาแมนธาเห็นวา่
ในที่ท�างานมักจะมีการสนทนาเรือ่ง
ศาสนามากขึน้ จึงเตอืนซาแมนธา
วา่การเผยแผ่ศาสนาในที่ท�างานจะ
ท�าให้เธอเส่ียงตกงาน งานของเธอเริม่
ประสบปัญหาเหมือนงานของอีธาน 
แทนที่จะกลัวถูกไล่ออก ซาแมนธา
กลับเริม่หางานใหม่

น่ีเป็นเรือ่งสมมต ิแตเ่ปล่าเลย 
มีหลายคนตกอยู่ ในสถานการณ์เดยีว
กับซาแมนธาและอีธาน ไม่วา่เราจะ
เลือกด�าเนินชีวติอย่างไรและเราเลือก
อะไร เราทุกคนล้วนมีความเป็นมนุษย์ 

เราปรารถนาความยุตธิรรมและความเมตตาเหมือนกัน  
อีธานไม่ควรถูกไล่ออกเพราะเป็นเกย์ และซาแมนธาไม่ควร
ถูกข่มขู่เพราะเครง่ศาสนา ทัง้คูถู่กวพิากษ์วจิารณ์  
ถูกตดัสิน และถูกตอบโตอ้ย่างผิดๆ

ในสังคมทุกวนัน้ีถือวา่เป็นความถูกตอ้งทางการเมืองที่
จะเห็นใจสถานการณ์ของอีธานเแต่ไม่เห็นใจสถานการณ์
ของซาแมนธา อีธานอาจพบวา่มีกลุ่มสนับสนุนกรณีของ
เขาแตก็่ยังเป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของการเลือกปฏิบัติ ในเรือ่ง

ควำมส�ำคญัของเสรีภำพทำง
ศำสนำ

“เราตอ้งเขา้ใจวา่การใชสิ้ทธ์ิเสรี
ของเราอยา่งซ่ือสตัยต์อ้งอาศยั
การมีเสรีภาพทางศาสนา เรารู้
ดีวา่ซาตานไม่ตอ้งการใหเ้รามี
เสรีภาพน้ี เขาพยายามท�าลาย
สิทธ์ิเสรีทางศีลธรรมในสวรรค ์
และบนแผน่ดินโลกเขาก�าลงั
บ่อนท�าลายอยา่งบา้คลัง่ ต่อตา้น 
และแพร่ความสบัสนเก่ียวกบั
เสรีภาพทางศาสนา—เสรีภาพ
ทางศาสนาคืออะไรและเหตุใด
จึงส�าคญัต่อชีวติทางวญิญาณ
และความรอดของเรา”
เอล็เดอร์โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์ แห่งโควรัมอคัร-
สำวกสิบสอง, “ธ�ำรงไว้ซ่ึงสิทธ์ิเสรี ปกป้อง
อสิรภำพด้ำนศำสนำ,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 
111.
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ตอ่ตา้นเกย์ จรงิๆ แล้วเขาสมควรไดร้บัความ
คุม้ครอง 

แตซ่าแมนธาเล่า ใครจะปกป้องสิทธิ์ของ
เธอตอ่มโนธรรมดา้นศาสนา แล้วสิทธิ์ที่เธอ
จะด�าเนินชีวติในฐานะผู้มีความเช่ือทาง
ศาสนาเล่า โดยตัง้ใจวา่จะรกัและรบัใช้ทุกคน 
แตเ่ธอก็มสิีทธ์ิเลือกส่ิงทีถ่กูตอ้งและไมถ่กูตอ้ง 
เธอมีสิทธิ์ด�าเนินชีวติตามน้ันเช่นกัน

ควำมยุตธิรรมส�ำหรับคนทั้งปวง
สังคมของเรามืดบอดเพราะมัวแตห่าวธิี

แก้ ไขการเลือกปฏิบัตอิย่างไม่เป็นธรรมตอ่
บุคคลในชนชัน้หน่ึงจนเวลาน้ีเป็นอันตราย
โดยสรา้งให้คนอีกชนชัน้หน่ึงกลายเป็นเหยื่อ 
น่ันคอื ผู้มีความเช่ือทางศาสนาเช่นท่านและ
ข้าพเจ้า

โรงเรยีนศาสนาบางแห่งถูกตัง้ค�าถาม
เพราะเรยีกรอ้งให้นักเรยีนและคณาจารย์ยึด
หลักจรยิธรรมที่เรยีกรอ้งความซ่ือสัตย์สุจรติ
และความบรสุิทธิ์ทางเพศ ซีอี โอของบรษัิท
ใหญ่หลายแห่งหมดความส�าคญัหรอืถูกบีบ
ให้ลาออกเพราะทัศนะส่วนตวัดา้นศาสนาไม่

เป็นที่ยอมรบัทางการเมืองอีกตอ่ไป ธุรกิจบาง
แห่งถูกบีบให้ปิดกิจการเพราะเจ้าของพูดถึง
ความเช่ือของพวกเขา

ไมว่า่ท่านอาจไดย้นิหรอือา่นอะไรมาตลอด
หลายปี แตศ่าสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่
วสุิทธชินยคุสุดท้ายสนับสนุนเสรภีาพในการ
เลอืกและความรูสึ้กผดิชอบมาตลอด หลายปี
มาแลว้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิ (1805–
1844) เขยีนวา่ “เราเช่ือ . . . วา่มนุษยทุ์กคน
ถกูสรา้งมาเท่าเทียมกนั และทุกคนมสิีทธิค์ดิ
ดว้ยตนเองในทุกเรือ่งตามความรูสึ้กผดิชอบ” 1

ท่านกล่าวตอ่จากน้ันวา่ “หาก . . . ข้าพเจ้า
ยอมตายเพื่อ ‘มอรมอน’ . . . ข้าพเจ้าพรอ้ม
จะตายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเพรสไบทีเรยีน 
แบปทิสต ์หรอืคนดี ในทุกนิกายเช่นเดยีวกัน 
เพราะหลักธรรมเดยีวกันกับที่เหยียบย�่าสิทธิ์
ของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจะเหยียบย�่าสิทธิ์ของ
โรมันคาทอลิก หรอืของนิกายอื่นซ่ึงอาจไม่
เป็นที่นิยมชมชอบและอ่อนแอเกินกวา่จะ
ปกป้องตนเอง” 2

ฉะน้ันอะไรคอืจุดยืนของศาสนจักรเกี่ยว
กับเสรภีาพทางศาสนา ข้าพเจ้าสามารถ

ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธเขียนวา่ 
“เราเชือ่ . . .  
วา่มนุษย์ทุกคนถูก
สรา้งมาเท่าเทียมกัน 
และทุกคนมีสิทธิ์
คดิดว้ยตนเองในทุก
เรือ่งตามความรูสึ้ก
ผิดชอบ”
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รบัรองกับท่านไดว้า่อัครสาวกและศาสดา
พยากรณ์ภายใตก้ารดลใจของสวรรค์ ได้ ให้
ข้อคดิส�าคญัที่พึงพิจารณาในเรือ่งน้ี เราเช่ือ
ในการท�าตามพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
ซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อให้เรามีความสุขนิรนัดร ์
แต ่“พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงบังคบัมนุษย์ ให้
ไปสวรรค”์ 3 เราเช่ือเรือ่งการมีพืน้ที่ ให้ทุกคน
ไดด้�าเนินชีวติตามความรูสึ้กผิดชอบของตน
โดยไม่ล่วงล�า้สิทธิ์และความปลอดภัยของผู้
อื่น เมื่อสิทธิ์ของคนกลุ่มหน่ึงกระทบกับสิทธิ์
ของคนอีกกลุ่มหน่ึง เราตอ้งท�าตามหลักของ
การให้ความยุตธิรรมและละเอียดอ่อนตอ่คน
ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได ้ศาสนจักรเช่ือและ
สอนเรือ่ง “ความยุตธิรรมส�าหรบัคนทัง้ปวง” 4

การคุม้ครองมโนธรรมเป็นเรือ่งของการ
ปกป้องวธิีที่คนหน่ึงคดิและรูสึ้ก และปกป้อง
สิทธิ์ของบุคคลน้ันในการปฏิบัตติามความ
เช่ือเหล่าน้ัน ข้าพเจ้าก�าลังพูดถึงคนที่บอก
ท่านวา่ความนึกคดิ ความรูสึ้ก และความ
เช่ือแบบท่านไม่มี ใครเห็นชอบ ไม่มีคา่หรอื
ไม่เป็นที่ยอมรบัเพราะไม่มีคนนิยมชมชอบ
ทัศนะของท่าน สงครามในสวรรคต์อ่สู้เพื่อ

สิทธิ์เสร ีการบังคบัให้ท่านทรยศตอ่มโนธรรม
ของท่านเพราะทัศนะของท่านไม่สอดคล้อง
กับมหาชนถือเป็นการละเมิดสิทธิ์เสรน้ัีน
อย่างรนุแรง

โปรดอย่าเข้าใจผิด เมื่อข้าพเจ้าพูดถึงตวั
ตนจรงิๆ ของเรา ข้าพเจ้าไม่ไดห้มายความ
วา่พระเจ้าทรงยอมให้เราด�าเนินชีวติตามที่
เราเลือกโดยไม่ตอ้งรบัผลจากการเลือกน้ัน 
เรายังตอ้งชีแ้จงตอ่พระองคส์�าหรบัการเลือก
ของเรา พระองคต์รสัวา่ “เพราะฉะน้ันพวก
ท่านจงเป็นคนดพีรอ้ม เหมือนอย่างที่พระ
บิดาของท่านผู้สถิตในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” 
(มัทธิว 5:48) พระบัญญัติ ให้แสวงหาความดี
พรอ้มบอกเป็นนัยวา่เราเริม่ตรงท่ีเราอยู่และ
แสวงหาความช่วยเหลอืของพระเจา้เพือ่ยก
เราขึน้ไปถึงจุดที่พระองคท์รงตอ้งการให้เรา
ไป การเป็นตวัตนจรงิๆ ของเราเรยีกรอ้งให้
เราพยายามเพิ่มความสวา่ง ความรู ้และความ
เข้าใจของเราอย่างตอ่เน่ือง

คนหนุ่มสาวเป็นรุน่ที่ “เช่ือมต่อกับ
เทคโนโลยี” มากที่สุดในประวัติศาสตร์ พวก
เขาเช่ือมต่อตลอดเวลา และท่านรูห้รือวา่ทุก

พระเยซูครสิตท์รง
มองข้ามชาตพิันธุ์ 
ยศถาบรรดาศกัดิ ์
และสภาวการณ์ของ
ผู้คนเพือ่สอนความ
จรงิอันเรยีบง่ายแก่
พวกเขา
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อย่างบนอินเทอร์เน็ตถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์ แน่นอน
ว่าไม่ ฉะน้ันอย่าเช่ือทุกอย่างที่ท่านเห็นบนอินเทอร์เน็ต
เกี่ยวกับศาสนจักรและจุดยืนของศาสนจักรเกี่ยวกับสิทธิ์
ของเกย์

ตวัอย่างวธิีปฏิบัตเิรือ่ง “ความยุตธิรรมส�าหรบัคนทัง้ปวง” 
ของศาสนจักรเมื่อไม่นานมาน้ีเกิดขึน้ในเดอืนมกราคม ปี 
2015 เมื่อศาสนจักรจัดการประชุมแถลงข่าวกับอัครสาวก
สามท่านและสมาชิกท่านหน่ึงในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง
สามัญเพื่อเตอืนสมาชิกของเรา ชุมชน และสภานิตบิัญญัติ
รฐัยูทาห์วา่ศาสนจักรเห็นชอบกับความเสมอภาคที่รบัรอง
สิทธิ์ของทุกคน

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าวดงัน้ีที่การประชุมแถลงข่าว “เราเรยีกรอ้งให้ฝ่าย
ปกครองในท้องที่ รฐั และรฐับาลกลางรบัใช้ประชาชน
ทัง้หมดของพวกเขาโดยรา่งกฎหมายคุม้ครองเสรภีาพทาง
ศาสนาที่ส�าคญัยิ่งตอ่บุคคล ครอบครวั ศาสนจักร และกลุ่ม
ศาสนาอื่นขณะคุม้ครองสิทธิ์ของพลเมืองแอลจีบีที [เลส
เบียน เกย์ ผู้มีความสัมพันธ์ทางเพศกับทัง้สองเพศ และ
ผู้ที่ผ่าตดัแปลงเพศ] ในดา้นตา่งๆ เช่น การเคหะ การจ้าง
งาน และการอ�านวยความสะดวกในโรงแรม ภัตตาคาร และ
การคมนาคม—ความคุม้ครองที่ ไม่มี ให้ ในหลายภูมิภาค
ของประเทศ” 5

เน่ืองดว้ยการผ่านรา่งกฎหมายคุม้ครองทัง้แอลจีบีที
และผู้นับถือศาสนาในอีกหกสัปดาห์ตอ่มา ผู้น�าศาสนจักร
ของเราและคนอื่นๆ จึงแสดงความยินดกีับชุมชนแอลจีบี
ที น่ันเป็นเรือ่งน่าสนับสนุนที่ ไดเ้ห็นพวกเขาไดร้บัความ
คุม้ครองจากการรดิรอนสิทธิ์ การเลือกปฏิบัตดิา้นที่อยู่
อาศัย หรอืการถูกไล่ออกจากงานเพราะรสนิยมทางเพศ
หรอืแนวโน้มทางเพศ เราแสดงความยินดเีช่นกันกับมิตร
สหายนิกายอื่นเมื่อเห็นพวกเขาไดร้บัความคุม้ครองท�านอง
เดยีวกันในที่ท�างานและในที่สาธารณะ

ยูทาห์—และศาสนจักร—ขึน้ปกข่าวระดบัประเทศและ
ไดร้บัค�ายกย่องสรรเสรญิส�าหรบัการประนีประนอมอัน
เป็นประวตักิารณ์ครัง้น้ี ตอนน้ีให้สังเกตวา่เราไม่ไดเ้สีย
สละหลักค�าสอนหรอืหลักธรรมทางศาสนาข้อใด เราไม่ได้
เปลี่ยนกฎศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้าหรอืความเช่ือของ
เราที่วา่ความสัมพันธ์ทางเพศควรเกิดขึน้ในการแตง่งาน
ระหวา่งชายกับหญิงเท่าน้ัน ผลที่ ไดเ้ป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
สะท้อนความคงเส้นคงวาในมาตรฐานทางศีลธรรม ค�าสอน 
และในความเคารพผู้อื่น

ข่ำวสำรเร่ืองควำมยุตธิรรม
ใช่วา่พวกเราหลายคนจะมีบทบาทเดน่ชัดในการ

ปกครองและการรา่งกฎหมาย ดว้ยเหตน้ีุท่านจึงอาจสงสัย
วา่หัวข้อน้ีเกี่ยวข้องกับตวัท่านอย่างไรในชีวติประจ�าวนั 
ข้าพเจ้าประสงคจ์ะพูดถึงส่ิงส�าคญัสามข้อที่ท่านท�าไดเ้พื่อ
สนับสนุนและส่งเสรมิข่าวสารเรือ่งความยุตธิรรม

หน่ึง พยายามมองผู้อืน่ผ่านเลนส์ของความยุตธิรรม การ
ท�าเช่นน้ีเรยีกรอ้งให้ท่านยอมรบัก่อนวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรกับุตรธิดาทุกคนของพระองคเ์ท่าเทียมกัน พระองค์
ตรสัวา่ “เรารกัพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรกักันและ
กันดว้ยอย่างน้ัน” (ยอห์น 13:34) ไม่มีการเลือก บาป หรอื
ความผิดใดที่ท่านหรอืผู้อื่นท�าสามารถเปลี่ยนความรกัที่
พระองคท์รงมีตอ่ท่านหรอืพวกเขาได ้น่ันไม่ไดห้มายความ
วา่พระองค์ ไม่ทรงถือโทษหรอืไม่เอาผิดในการท�าบาป เรา
ก็เช่นกัน—ทัง้ในตวัเราเองหรอืในผู้อื่น แตน่ั่นหมายความ
วา่เรายื่นมือออกไปดว้ยความรกัเพื่อชักชวน ช่วยเหลือ และ
ช่วยชีวติ

เมื่อท่านรูสึ้กวา่มีคนรกัท่านอย่างสมบูรณ์ ท่านจะรกั
ผู้อื่นไดง้่ายขึน้มากและมองพวกเขาอย่างที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงมอง ขอให้ท่านหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอดในการ
สวดอ้อนวอนและทูลขอให้ ไดร้บัความรกัอันบรสุิทธิ์ของ
พระองคท์ัง้ส�าหรบัตวัท่านเองและส�าหรบัผู้อื่น พระองค์
ทรงสัญญาไวว้า่ท่านจะรูสึ้กถึงความรกัของพระองคถ์้าท่าน
ทูลขอดว้ยศรทัธา (ด ูโมโรไน 7:48)

การเป่ียมดว้ยความรกัอันบรสุิทธิ์น้ีจะชีน้�าความคดิและ
การกระท�าของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือ่งการเมืองที่
บางครัง้สามารถเกิดความขัดแย้งได ้ความตงึเครยีดปะทุ
ขึน้โดยง่ายเมื่อเราพูดเรือ่งการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อเราพูดเรือ่งเสรภีาพทางศาสนา ถ้าเรายอมให้ช่ัวขณะ
เหล่าน้ีอยู่เหนือเรา เราจะเหมือนไม่ ใช่ชาวครสิตส์�าหรบั
ครอบครวัเรา มิตรสหาย เพื่อนบ้าน และคนรูจ้ัก

จงจดจ�าวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดการกับค�าถามยากๆ 
และทัศนะที่ท้าทาย พระองคท์รงสุขุมเยือกเย็น ทรงแสดง
ความเคารพ ทรงสอนความจรงิ แต่ไม่ทรงบังคบัใครให้
ด�าเนินชีวติตามที่พระองคท์รงสอน

สอง ให้ความยุตธิรรมชีน้�าการปฏิบัตขิองท่านตอ่ผู้อืน่ 
พระเยซูครสิตท์รงมองข้ามชาตพิันธุ์ ยศถาบรรดาศักดิ ์
และสภาวการณ์ของผู้คนเพื่อสอนความจรงิอันเรยีบง่าย
แก่พวกเขา จงจดจ�าหญิงชาวสะมาเรยีที่บ่อน� ้า (ด ูยอห์น 
4:5–30) นายรอ้ยชาวโรมัน (ด ูมัทธิว 8:5–13; ลูกา 7:1–10) 
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และคนเก็บภาษีที่ ไม่มี ใครชอบ (ด ูลูกา 18:9–14) พระเจ้า
ทรงบัญชาให้เราท�าตามแบบอย่างของพระองค ์โดยตรสัวา่ 
“จงตามเรามา, และท�าส่ิงที่เจ้าเห็นเราท�า” (2 นีไฟ 31:12) 
อย่าตดัสินผู้อื่นหรอืปฏิบัตติอ่พวกเขาอย่างไม่ยุตธิรรม
เพราะพวกเขาท�าบาปตา่งจากท่านหรอืเรา

บางทีความท้าทายใหญ่หลวงที่สุดในการปฏิบัตติอ่ผู้อื่น
อย่างยุตธิรรมคอืความเสมอภาคที่ตอ้งมี ในการสนับสนุน
เสรภีาพทางศาสนาเมื่อท่านมีเพื่อนหรอืสมาชิกครอบครวั
ที่มีประสบการณ์เสน่หาเพศเดยีวกัน
หรอืเป็นผู้สนับสนุนสิทธิ์แอลจีบีที 
บางท่านเป็นห่วงวา่ท่านจะดเูหมือน
คนใจแคบหรอืไม่สนับสนุนถ้าท่านขอ
ความคุม้ครองเพื่อปฏิบัตติามความ
เช่ือของท่านอย่างเสรแีละเปิดเผย

ขอย�า้อีกครัง้ จงศึกษาพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดและแสวงหา
การน�าทางจากพระองค ์พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงแสดงให้เห็นวธิีหยิบยื่น
ความรกัและก�าลังใจขณะตัง้มั่นในส่ิง
ที่เรารูว้า่จรงิ พึงจ�าไวว้า่เมื่อหญิงคน
น้ันถูกจับไดว้า่ล่วงประเวณี พระเจ้า
ทรงขอให้คนที่ ไม่มีบาปก้าวออกมา
และลงโทษเธอเป็นคนแรก เมื่อไม่มี
ใครออกมา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ผู้ปราศจากบาปทรงแสดงความเห็น
ดงัน้ี “เราก็ ไม่เอาโทษเหมือนกัน จง
ไปเถิดและจากน้ีไปอย่าท�าบาปอีก” 
(ยอห์น 8:11) การให้อภัยและความ
เมตตาที่พระองคท์รงแสดงตอ่เธอ
ไม่ขัดแย้งกับค�าสอนของพระองคท์ี่
วา่ความสัมพันธ์ทางเพศมีไวส้�าหรบั
สามีภรรยาที่แตง่งานอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ท่านเด็ดเดีย่วไดเ้ช่นกันในความถูกตอ้งและ
ความจรงิแตย่ังคงหยิบยื่นความเมตตา

เมื่อพระสหายของพระครสิตแ์ละผู้ตดิตามพระองคย์ุติ
ความสัมพันธ์กับพระองค ์พระองคท์รงแสดงความเสียใจ
และความเจ็บปวด อย่างไรก็ด ีเมื่อความสัมพันธ์ยุต ิน่ัน
เพราะผู้อื่นอึดอัดใจกับค�าสอนของพระองค ์ไม่ ใช่เพราะ
พระองคอ์ึดอัดพระทัยกับผู้อื่น

ขณะที่เราพยายามปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างยุตธิรรม เราพึง

จดจ�าหลักธรรมเรือ่งสิทธิ์เสร ีเราพึงเคารพความสามารถใน
การเลือกของผู้อื่นเสมอและขอให้พวกเขาเอือ้เฟ้ือเราแบบ
เดยีวกัน เมื่อพูดกับผู้อื่นเรือ่งเสรภีาพทางศาสนา เราพึงจ�า
ไวเ้สมอวา่เราเห็นตา่งได้ โดยไม่ขัดแย้ง โปรดอย่าหลีกเลี่ยง
การสนทนาเกี่ยวกับประเด็นส�าคญัเหล่าน้ีเพียงเพราะท่าน
กังวลวา่มันอาจจะยากหรอือึดอัด เราสามารถสวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือได ้เราคาดหวงัไดว้า่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงช่วยให้เราพูดและท�าในวธิีที่พระองคพ์อพระทัย

สาม ปกป้องความยุตธิรรมถ้าท่าน
เห็นผู้อืน่ถูกขัดขวางสิทธิ ์เอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอรร์ยี์ (1922– 2015) 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเป็น
แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของคนที่เช่ือ
มั่นเรือ่งการแตง่งานระหวา่งชายกับ
หญิง และท่านยินดปีกป้องสิทธิ์ของ
ผู้อื่น ท่านฝากตวัอย่างการคุม้ครอง
สิทธิ์ของผู้อื่นเมื่อท่านเห็นการปฏิบัติ
ที่ ไม่ยุตธิรรมหรอืความเหลื่อมล�า้ใน
กฎหมาย

นับจากสมัยของโจเซฟ สมิธจนถึง
สมัยของเรา มรดกของเราคอืการยื่น
มือเยียวยาความรา้วฉานและความ
เจ็บปวดโดยไม่ยอมประนีประนอมให้
เปลี่ยนหลักค�าสอนที่ ไม่ ใช่ของเรา

มส่ีวนร่วมอย่ำงแขง็ขนั
ส่ิงน้ีน�าข้าพเจ้ามาถึงจุดสุดท้าย 

น่ันคอืคนรุน่ท่านตอ้งมีส่วนรว่มอย่าง
แข็งขันในเรือ่งน้ี ข้าพเจ้าสนับสนุน
ผู้น�าของศาสนจักรของพระเจ้าของ
เราเมื่อข้าพเจ้ากล่าววา่เราตอ้งการ
ให้คนรุน่ท่านเข้าใจเรือ่งความเห็นใจ 

ความเคารพ และความยุตธิรรม เราตอ้งการให้ท่านมองโลก
ในแง่ดแีละมีความตัง้ใจแน่วแน่วา่จะแก้ ไขปัญหาสังคมที่
ซับซ้อนเหล่าน้ี

เรามีศรทัธาวา่ท่านจะหันไปพึ่งพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อ
เข้าใจวธิีด�าเนินชีวติเหมือนพระครสิตข์ณะแสดงความ
ยุตธิรรมและความรกัตอ่ผู้มีความเช่ือตา่งจากท่าน เรารูว้า่
ท่านตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่มีความหมาย เรารูว้า่
ท่านยืดหยุ่นและให้ความรว่มมือ

สนับสนุนและส่งเสริมควำม
ยุตธิรรมโดย

1.  มองผูอ่ื้นผา่นเลนส์แห่ง 
ความยติุธรรม

2.  ใหค้วามยติุธรรมช้ีน�าการ
ปฏิบติัของท่านต่อผูอ่ื้น

3.  ปกป้องความยติุธรรมหาก
ท่านเห็นผูอ่ื้นถกูขดัขวาง
สิทธ์ิ
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ส�าคญัท่ีสุดคอืเราตอ้งการให้ทา่นรว่มวง
สนทนาเก่ียวกบัความซับซ้อนของประเด็นน้ี
และหาทางออกวา่จะใหค้วามยุตธิรรมกบัทุก
คนมากทีสุ่ดอยา่งไร รวมทัง้คนทีนั่บถอืศาสนา 
การสนทนาเหลา่น้ีตอ้งเกิดขึน้ในสถานศึกษา
ของเรา ในบา้นของเรา และในความสัมพันธ์
ของเรากบัมติรสหายตลอดจนผู้รว่มงาน

เมื่อท่านสนทนาเรือ่งดงักล่าว ขอให้จดจ�า
หลักธรรมเหล่าน้ี คอื มองผู้อื่นผ่านเลนส์ของ
ความยุตธิรรม ปฏิบัตติอ่พวกเขาดว้ยความ
เคารพและความเมตตา และคาดหวงัให้พวก
เขาปฏิบัตติอ่ท่านแบบเดยีวกัน

กำรเพิม่พูนควำมรัก
สุดท้าย ข้าพเจ้าตอ้งการฝากประจักษ์

พยานและค�าพยานไวก้ับท่านวา่เมื่อท่านท�า
ตามค�าเชือ้เชิญให้ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่นดว้ย
ความยุตธิรรม ท่านจะรูสึ้กถึงความรกัที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงมีตอ่ท่านและตอ่บุตรธิดา
ทุกคนของพระบิดาบนสวรรคเ์พิ่มมากขึน้ 
แบบอย่างความเคารพและความยุตธิรรมของ
ท่านจะเปิดประตแูละสรา้งมิตรภาพที่มีความ

หมายให้ท่านจดจ�าไปช่ัวชีวติ
ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่พระบิดา

บนสวรรคข์องเราทรงพระชนม์ พระองค์
ทรงรูจ้ักท่าน และทรงรกัท่านเป็นส่วนตวั 
พระองคท์รงพรอ้มจะช่วยท่าน พระองคท์รง
เปิดเผยแผนของพระองคเ์พื่อเราไม่เพียง
เพื่อให้เราไดก้ลับไปอยู่กับพระองคต์ลอดกาล
เท่าน้ันแตเ่พื่อให้เราไดร้บัพรและมีความสุข
ในชีวติน้ีดว้ย เมื่อท่านท�าตามค�าสอนของ
พระองคแ์ละเมื่อท่านหยิบยื่นความรกัความ
ถนอมน� ้าใจผู้อื่น ท่านจะรูสึ้กถึงเดชานุภาพ
และความรกัของพระองคม์ากขึน้ ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “เสรภีาพทาง 
ศาสนาและความยุตธิรรมส�าหรบัคนทัง้ปวง” ทีม่หาวทิยาลัย 
บรคิมั ยังก์ เมือ่วนัที ่15 กันยายน ค.ศ. 2015 ดบูทความ 
เต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่speeches.byu.edu
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พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงแสดงให้เห็นวธิี
หยิบยืน่ความรกัและ
ก�าลังใจขณะตัง้มั่น
ในส่ิงทีเ่รารูว้า่จรงิ
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ความสวา่งของ

โลกช่วยให้ดฉัิน

ผ่านพ้นความมืด

ของโรคซึมเศรา้

ตามฤดกูาล

กำรเลอืก 
ด�ำเนินชีวติ:  
เอาชนะความ 

คิดจะฆ่าตวัตาย



สงวนนำม

ก ารตอ่สู้กับความคดิจะฆ่าตวัตายเริม่ขึน้หลังจากดฉัินย้ายไปอยู่เมืองหนาวในไอซ์
แลนด์ ได้ ไม่นาน ที่น่ันไม่มีแสงแดดในช่วงฤดหูนาวจึงท�าให้ดฉัินเกิดโรคซึม
เศรา้ตามฤดกูาลอย่างรนุแรง (SAD) เมื่อความเจ็บปวดสาหัสจนยากจะจัดการได ้

ดฉัินจึงคดิจะฆ่าตวัตาย
ในช่วงปีแรกดฉัินไม่ยอมรบัวา่ตนซึมเศรา้ ดฉัินไม่กล้าบอกความคดิน้ีกับใครแม้แต่

กับสามี ไม่มี ใครในครอบครวัหรอืที่ โบสถ์รูว้า่ดฉัินป่วยถึงขัน้คกุคามชีวติ พวกเขาเห็น
ดฉัินเป็นสมาชิกที่แข็งขันของศาสนจักรผู้มีประจักษ์พยานแรงกล้าและไม่เคยประสบ
ปัญหารนุแรง ดฉัินสวดอ้อนวอนบ่อยครัง้เพื่อขอการบรรเทาทุกข์และพระบิดาบนสวรรค์
ทรงเพิ่มพลังให้ดฉัิน ดฉัินระวงัมากขึน้เรือ่งอาหาร ออกก�าลังกายบ่อยๆ หมกมุ่นกับพระ
คมัภีร ์รบัใช้ผู้อื่น และรกัษาพระบัญญัตทิัง้หมด แตน่ั่นไม่พอ

โรคซึมเศรา้โหมซัดสาดดฉัินเหมอืนคลืน่ยกัษ์ ดฉัินจงึท�างานหนักขึน้ สวดออ้นวอน
มากขึน้ แต่ไมส่ามารถวิง่แซงคลืน่น้ันไดเ้ลย ดฉัินวา่ยทวนกระแสโดยสวดออ้นวอนขอ
ใหร้อดชีวติจนกวา่ลกูๆ จะกลบัจากโรงเรยีนหรอืจนกวา่จะถงึเวลาอาหารกลางวนั บางวนั
ดฉัินจะใช้ชีวตินาทตีอ่นาท ีโดยใช้พลงัจติเพือ่เอาชนะความคดิและความฟุ้งซ่านของตน

ดฉัินจ�าไดว้า่รูสึ้กปวดใจแสนสาหัสเมื่อดฉัินเกือบจะฆ่าตวัตายครัง้แรก ดฉัินไม่ได้
วางแผนหรอืไม่ไดค้ดิล่วงหน้า—ดฉัินสูญเสียความสามารถในการคดิอย่างมีเหตผุลไป
ช่ัวขณะ หลังจากน้ันดฉัินรูต้วัวา่ดฉัินเกือบจะปลิดชีวติตนเอง ดฉัินสงสัยวา่มีอะไรผิด
ปรกตกิับดฉัิน ดฉัินบอกตนเองวา่ไม่ควรคดิฆ่าตวัตาย และแสรง้ท�าเป็นวา่ไม่เคยคดิ
แบบน้ัน ดฉัินท�าให้ตนเองเช่ือมั่นวา่ดฉัินจะไม่มีวนัคดิแบบน้ันอีก

แตค่วามคดิจะฆ่าตวัตายยังคงวนเวยีนเข้ามาในเวลาที่ดฉัินแทบจะคดิไม่ถึง การ
ล่อลวงให้ยุตคิวามเจ็บปวดแสนสาหัสแรงกล้ามาก แตด่ฉัินตอ้งการหายป่วย ถึงแม้
ไม่เข้าใจตอนน้ันวา่ดฉัินก�าลังป่วยเฉียบพลัน (ความเจ็บป่วยที่รนุแรงและเกิดขึน้
กะทันหัน) แตด่ฉัินรูว้า่ดฉัินหายป่วยได ้ดฉัินจึงขอพรฐานะปุโรหิต

สามีดฉัินไม่ทราบเรือ่งน้ี เขาพูดหลายอย่างระหวา่งให้พรที่บอกวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงรูจ้ักดฉัินด ีเขาสัญญาวา่ดฉัินจะจัดการกับความท้าทายได ้ดฉัินไม่ไดห้ายป่วยทันที 
แตด่ฉัินยอมรบัวา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยดฉัินเอาชนะการตอ่สู้ครัง้น้ี

ฤดรูอ้นมาถึง แสงแดดจ้าและกลางวนัที่ยาวนาน ไม่มืดเลย แม้แตต่อนเที่ยงคนื ดฉัิน
มีความสุขและรูสึ้กเหมือนเป็นตวัเองอีกครัง้ แตเ่มื่อกลางวนัสัน้ลงอย่างรวดเรว็ในเดอืนภา
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กันยายน โรคซึมเศรา้กลับมาและความคดิจะฆ่าตวัตายวน
เวยีนเข้ามาอีก ดฉัินหวาดกลัว ตอนแรกดฉัินพยายามท�า
ส่ิงที่เคยท�าเมื่อปีที่ผ่านมา เช่น สวดอ้อนวอนมากขึน้ ออก
ก�าลังกายมากขึน้ และพยายามท�าทุกอย่างหนักขึน้ แต่
ความฟุ้งซ่านอยากฆ่าตวัตายกลับรนุแรงและสาหัสมาก
ขึน้ ดฉัินตอ่สู้นานสองเดอืนและสุดท้ายก็ยอมรบัวา่ดฉัิน
ไม่สามารถผ่านพ้นฤดหูนาวครัง้น้ีดว้ยตนเองได ้ดฉัิน
ตระหนักวา่พระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรเราดว้ยยาและ
แพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้หายป่วย ดฉัินตอ้งยอมพูดเรือ่ง
โรคซึมเศรา้และไปพบแพทย์

การขอความช่วยเหลือเป็นเรือ่งยากที่สุดที่ดฉัินเคยท�า
มา ดฉัินแทบจะพูดไม่ออกเพราะรอ้งไห้ขณะบอกสามีเรือ่ง
โรคซึมเศรา้ของดฉัินและดฉัินตอ้งการความช่วยเหลือ 
ดฉัินไม่สามารถพูดค�าวา่ ฆ่าตวัตาย ออกมาได ้สามีดฉัินนัด
หมายกับจิตแพทย์ ให้

แพทย์ส่ังยาซ่ึงช่วยให้ดฉัินผ่านฤดหูนาวไปได ้ดฉัิน
พยายามหาขนาดยาที่เหมาะสมและรบัมือกับผลข้างเคยีง
เหมือนหลายๆ คน น่ีเพิ่มความเครยีดให้กับชีวติแตง่งาน
และครอบครวั แตส่ามีกับลูกๆ ให้ก�าลังใจดฉัิน

เมื่อถึงฤดใูบไม้ผลิ โรคซึมเศรา้หายไป ดฉัินไม่ตอ้งกิน 
ยาอีก เราย้ายไปอยู่เมืองที่มีแสงแดด ดฉัินคดิวา่ทุกอย่างด ี
และดฉัินจะทิง้อาการป่วยทางจิตไวเ้บือ้งหลัง แตด่ฉัินยังไม ่
หายสนิท ความรูสึ้กผดิเกดิขึน้เพราะความคดิ ความรูสึ้ก 
และความฟุ้งซ่านของดฉัินก่อนหน้าน้ี ดฉัินไม่ชอบที่ลูกวยั
รุน่รูว้า่ดฉัินเคยฆ่าตวัตาย ดฉัินรูสึ้กเหมือนเสียเวลาในชีวติ
ไปมากกวา่หน่ึงปี

ดฉัินกลัวมากดว้ย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลางวนัที่
สัน้ลงในเดอืนกันยายนเวยีนมาอีกครัง้ ความรูสึ้กที่เคย
เกิดขึน้แวบเข้ามาทุกวนั ดฉัินกลัววา่จะเกิดโรคซึมเศรา้
เฉียบพลันอีก แตด่ฉัินเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวติ
ดฉัินเมื่อพระองคท์รงน�าดฉัินไปพบแพทย์ที่ดมีากคนหน่ึง
และเริม่การบ�าบัด ดฉัินเรยีนรูว้า่ดฉัินเป็นโรคเครยีดหลัง
ประสบเหตสุะเทือนใจดว้ย (PTSD) ดฉัินจัดการกับโรคน้ี
ตามค�าแนะน�าของแพทย์

จากน้ันดฉัินก็ประสบปาฏิหารยิ์ หลังจากสวดอ้อนวอน
สุดก�าลังและพยายามประยุกต์ ใช้การชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดในชีวติ พระเจ้าทรงน�าเอาความรูสึ้กผิดของดฉัิน
ออกไปอย่างรวดเรว็ ชัดเจน และสัมผัสได ้สุรเสียงของ
พระองคอ์ธิบายวา่ดฉัินไม่ตอ้งแบกความรูสึ้กผิดเพราะโรค
ซึมเศรา้ไม่ ใช่ความผิดของดฉัิน พระเยซูครสิตท์รงแบก
ภาระน้ันแทนดฉัินผ่านอ�านาจการชดใช้ของพระองค ์ 
ดฉัินเต็มไปดว้ยความสวา่งและรูสึ้กมีความหวงัอีกครัง้

ดฉัินไม่ทราบเหตผุลทัง้หมดวา่ท�าไมตอ้งประสบความ
ท้าทายเรือ่งความเจ็บป่วยที่คกุคามชีวติ ถึงแม้จะยังจ�า
ทัง้หมดได ้แตค่วามเจ็บปวดทางใจและทางกายหมดไป
แล้ว ทุกวนัดฉัินขอบคณุครอบครวั แพทย์ และเวลาที่
ดฉัินอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิโลก เพราะความเจ็บป่วยดฉัินจึง
เกิดความเห็นใจและรกัผู้อื่น ดฉัินเตบิโตทางอารมณ์และ 
ทางวญิญาณ ไดร้บัความรูท้ี่ดฉัินจะไม่ไดเ้รยีนรู้ ในวธิีอื่น  
ดฉัินประสบช่ัวขณะอนัล�า้คา่ทางวญิญาณกบัพระบดิาบน
สวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดของดฉัิน ประสบการณ์ของ
ดฉัินท�าให้ดฉัินมีก�าลังใจน้อมรบัชีวติ ◼
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พระองค์ทรงรักษำเรำได้

“ไม่มีความเจบ็ปวด
ทางกาย บาดแผลทาง
วญิญาณ ความปวด
ร้าวของจิตวญิญาณ
หรือความปวดใจ 
ทุพพลภาพหรือความ
อ่อนแอท่ีท่านหรือ
ขา้พเจา้เคยเผชิญใน
ความเป็นมรรตยัท่ีพระ
ผูช่้วยใหร้อดไม่ทรง
ประสบมาก่อน . . . 
พระองคท์รงเอ้ือมมา
สมัผสั ช่วยเหลือ เยยีวยา 
และเพิ่มพละก�าลงัใหเ้รา
ไดม้ากกวา่ท่ีเราจะท�าได ้
พระองคท์รงช่วยใหเ้รา
ท�าส่ิงท่ีเราไม่อาจท�าได้
โดยอาศยัเพียงพลงัของ
เราเอง”
เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์แห่ง
โควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “ทนแบก
สัมภำระได้โดยง่ำย,” เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2014, 90. 

โดย ดกั โธมสั
นกัสงัคมสงเคราะห์คลินิกผูไ้ดรั้บใบอนุญาต

ท่ านสามารถสร้างแผนความปลอดภยัไดเ้ผือ่
วา่ถา้ท่านคิดจะท�าร้ายตนเอง ท่านสามารถ

เร่ิมขั้นตอนท่ี 1 และท�าตามขั้นตอนต่อๆ ไปจน
ท่านรู้สึกปลอดภยั เวลาท่ีเหมาะจะสร้างแผนของ
ท่านมากท่ีสุดคือก่อนท่านพบตนเองอยูใ่นภาวะ
วกิฤต เกบ็แผนของท่านไวใ้นท่ีซ่ึงท่านจะดูได้
ง่าย เช่นในโทรศพัทมื์อถือ มีเวบ็ไซตแ์ละแอพ็
ต่างๆ ท่ีมีแผน่ใหก้รอกขอ้มูล หรือท่านจะสร้าง
แผนดว้ยความช่วยเหลือของผูเ้ช่ียวชาญ (ดูขั้น
ตอนท่ี 6 ดา้นล่าง) หรือสร้างเองโดยใชข้อ้เสนอ
แนะเหล่าน้ี

1.  รับรู้สัญญำณเตอืน
  ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมแบบใด

บอกท่านวา่อาจก�าลงัเกิดวกิฤต เขียนไวด้ว้ย
ค�าพดูของท่านเอง ตวัอยา่งเช่น “ฉนัยกเลิก
กิจกรรมทุกอยา่งและอยากนอนอยา่งเดียว” 
“เม่ือฉนัคิดแต่วา่ตนเป็นภาระ” “เม่ือฉนั
รู้สึกกระวนกระวายใจ เหมือนตอ้งท�าบาง
ส่ิงบางอยา่งเด๋ียวนั้นเพื่อใหห้ลุุดพน้ความ
เจบ็ปวด” การสงัเกตสญัญาณเตือนเหล่าน้ี
จะช่วยใหท่้านรู้วา่ท่านตอ้งเร่ิมใชแ้ผน

2.  พยำยำมสงบสตอิำรมณ์และปลอบตนเอง
  เขียนรายช่ือกิจกรรมท่ีท�าใหท่้านผอ่นคลาย

และสบายใจเม่ือท่านเกิดความฟุ้ งซ่านหรือ
คิดจะท�าร้ายตนเอง ตวัอยา่งอาจไดแ้ก่ ไป
เดินเล่น อาบน�้าอุ่น ออกก�าลงักาย สวด
ออ้นวอน หรือเขียนบนัทึกส่วนตวั

3.  คดิถงึเหตุผลทีท่่ำนมชีีวติอยู่
  บางคร้ังความเจบ็ปวดอาจกลืนหายไปกบั

ความรู้สึกดีๆ เขียนรายช่ือคนท่ีท่านรัก ส่ิง

ท่ีท่านชอบท�า และพรท่ีท่านส�านึกคุณไว้
เตือนใจตนเอง

4.  ไปหำคนอืน่ๆ และขอควำมช่วยเหลอื
  เขียนช่ือคนหลายๆ คน (พร้อมเบอร์

โทรศพัท)์ ท่ีท่านสามารถพดูคุยไดผู้ท่ี้
ยนิดีและพร้อมจะช่วยท่านท�าแผนความ
ปลอดภยัท่ีเหลือในช่วงวกิฤต คนเหล่าน้ี
อาจไดแ้ก่เพื่อน สมาชิกวอร์ด และสมาชิก
ครอบครัว

5.  พงึแน่ใจว่ำท่ำนอยู่ในสภำพแวดล้อมที่
ปลอดภยั

  น่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการขอใหบ้างคนช่วยน�า
เอาส่ิงท่ีท่านอาจจะใชท้�าร้ายตนเองออกไป 
หรือไปท่ีอ่ืนจนกวา่ความรู้สึกนั้นเปล่ียนไป 
เขียนรายช่ือสภาวะแวดลอ้มทางสงัคม—
เช่น สวนสาธารณะ โรงยมิ โรงภาพยนตร์ 
เป็นตน้—ท่ีปลอดภยัและเบนความสนใจ

6.  หากท่านยงัรู้สึกเหมือนจะท�าร้ายตนเอง  
ให้ติดต่อผู้เช่ียวชำญ

  เขียนช่ือ หมายเลข และท่ีอยูข่องผูเ้ช่ียวชาญ
การรักษา หอ้งฉุกเฉิน และสายด่วนกรณี
เกิดวกิฤต Suicide.org/international- 
suicide- hotlines.html มีหมายเลขสาย
ด่วนของหลายสิบประเทศ ตวัอยา่งเช่น 
สหรัฐอเมริกาหมายเลข 1–8000–273–TALK

7.  หลงัจากท�าทั้งหมดน้ีแลว้หากท่านยงั
รู้สึกไม่ปลอดภยั ให้โทรแจ้งหน่วยบริกำร
ฉุกเฉินหรือไปโรงพยำบำลทีอ่ยู่ใกล้ทีสุ่ด 
และขอความช่วยเหลือ

วธีิสร้ำงแผนควำมปลอดภยัป้องกนักำรฆ่ำตวัตำย

หมายเหตบุรรณาธิการ: บทความในนิตยสารของเดือนหน้าจะมีความช่วยเหลือเพ่ิมเติมส�าหรับคนท่ีก�าลงัต่อสู้กับ
ความคิดจะฆ่าตัวตาย ข้อมลู “การฆ่าตัวตาย” ท่ี topics.lds.org มีลิงก์ ค�าพูด และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์เช่นกัน
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โดย เจคอบ อำร์. โจนส์

เ มื่อไม่นานมาน้ีผมเข้ารว่มการสังสรรค์ ในครอบครวักับครอบครวัหน่ึงที่ผมรกั
มาก เป็นสามีภรรยาที่อายุยังน้อยกับลูกสาวตวัน้อยของพวกเขา ในฐานะอธิการ
ผมมาที่บ้านของพวกเขา ส่วนหน่ึงเพราะท�าตามการกระตุน้เตอืนจากพระ

วญิญาณและส่วนใหญ่เพราะท�าตามการกระตุน้เตอืนของคณุแม่กับพี่สาวที่เป็นห่วง
คณุพ่อวยัหนุ่มคนน้ีและอยู่ที่น่ันดว้ย พระเจ้าทรงท�างานกับครอบครวัน้ีจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ ในชีวติพวกเขาและน�าพวกเขากลับสู่พรของพระกิตตคิณุและ
ศาสนจักร แตบ่างอย่างเกิดขึน้วนัน้ัน

หลายเดอืนที่คณุพ่อวยัหนุ่มคนน้ีกังวลมากเรือ่งการหาเลีย้งครอบครวั เขาคาดวา่
อาชีพของเขาจะจบลงอีกไม่นาน และเขากับภรรยาก�าลังตดัสินใจวา่จะย้ายครอบครวั
ไปอยู่อีกรฐัหรอืไม่ น่ันหมายความวา่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่กับครอบครวั เช้าวนัน้ันคณุ
พ่อคนน้ีทราบวา่ความช่วยเหลือดา้นการเงินที่คาด
หวงัอย่างมากจะไม่มา ข่าวน้ีท�าให้ผิดหวงัอย่างยิ่ง

เมื่อผมมาถึงอพารต์เมนตข์องพวกเขา ผมเห็น
สีหน้าท้อแท้หมดก�าลังใจของเขา ความรบัผิดชอบใน
การหาเลีย้งครอบครวัและข่าวรา้ยน้ันท�าให้คณุพ่อวยั
หนุ่มคนน้ีเครยีดมาก

ภรรยาของเขาไดเ้ลอืกพระคมัภรีบ์ทหน่ึงเป็นบท
เรยีนเพือ่ไขขอ้กงัวลทีพ่วกเขารูสึ้กหนักใจ ผูเ้ป็นพอ่
อา่นทัง้บท ทา่นอาจจ�าถอ้ยค�าเหลา่น้ีจากอสิยาห ์55 ได้

“ทุกคนที่กระหาย จงมายังน� ้า และผู้ ไม่มีเงิน จงมา
หาซือ้และรบัประทาน จงมาหาซือ้ . . . โดยไม่ตอ้งเสีย
เงินและคา่ใช้จ่าย . . .

“เพราะความคดิของเราไม่ ใช่ความคดิของเจ้า และ
ทางของพวกเจ้าก็ ไม่ ใช่ทางของเรา พระยาห์เวห์ตรสั
ดงัน้ีแหละ” (ข้อ 1, 8)

“ประชุมกนั  
ในนามของเรา”

พระเจ้าทรงก�าหนดให้สภาวอรด์และสภาสาขาช่วยเรา
ปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยความรกัและความเป็นหน่ึงเดยีวกัน
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จากน้ันครอบครวัไดส้นทนากันวา่ข้อเหล่าน้ันมีความ
หมายตอ่พวกเขาอย่างไร พระวญิญาณของพระเจ้าสถิต
อยู่ ในอพารต์เมนตเ์ล็กๆ น้ันเมื่อการสังสรรค์ ในครอบครวั
คอ่ยๆ เปลี่ยนเป็นสภาครอบครวั คณุพ่อวยัหนุ่มคนน้ีพูด
ถึงความกลัว ความกังวล และความปรารถนาของเขา ทุก
คนแสดงความรกัและความห่วงใยกัน พวกเขาพูดถึงส่ิงที่
ตอ้งท�า ทางเลือกที่มี และส่ิงที่ตอ้งด�าเนินการ

น่ันเป็นการสนทนาที่เปิดเผยมาก มีความเห็นไม่ตรง
กันบ้าง ผมรูสึ้กวา่ตอ้งฟังและสังเกตการณ์เท่าน้ัน สุดท้าย 
ในความเป็นหน่ึงเดยีวกัน สามีภรรยาตัง้ใจวา่พวกเขาควร
ตดัสินใจดว้ยกันกับพระเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอน จากน้ัน
ผมจึงพูดสนับสนุนและให้ก�าลังใจ

รูปแบบกำรเปิดเผยของพระเจ้ำ
ผมจ�าไดว้า่มี ไม่กี่ครัง้ที่ผมรูสึ้กถึงพระวญิญาณของ

พระเจ้าแรงกล้ามากกวา่ในอพารต์เมนตเ์ล็กๆ ค�า่วนัน้ัน
กับครอบครวัที่ยากจนและก�าลังล�าบาก น่ันเป็นสัมฤทธิผล
ตามสัญญาของพระเจ้าที่ประทานแก่เหล่าสานุศิษย์นานมา
แล้ว “ที่ ใดซ่ึงมีสองหรอืสามคนมารวมกันในนามของเรา, 
เกี่ยวกับเรือ่งใดก็ตาม, ดเูถิด, ที่น่ันเราจะอยู่ท่ามกลางพวก
เขาฉันใด—แม้ฉันน้ันเราอยู่ท่ามกลางเจ้า” (คพ. 6:32)

พระด�ารสัเหล่าน้ันจากพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงเป็นค�า
แนะน�าที่ดเีท่าน้ันแตเ่ป็นค�าปลอบโยนดว้ย ส�าหรบัโจเซฟ 
สมิธศาสดาพยากรณ์วยัหนุ่มและออลิเวอร ์คาวเดอร ีพระ
ด�ารสัเหล่าน้ันของพระผู้ช่วยให้รอดอรรถาธิบายหลักค�า

สอนและรปูแบบเพื่อรบัการเปิดเผยและการน�าทางส�าหรบั
การตดัสินใจในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

คนืน้ันพระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางสภาครอบครวั พวกเขา
อัญเชิญพระวญิญาณผ่านการสวดอ้อนวอนและการศึกษา
พระคมัภีร ์พวกเขาเป็นหน่ึงเดยีวกันในจุดประสงค ์พวก
เขาเป่ียมดว้ยความรกัที่มีตอ่กัน พวกเขาเผยความคดิที่ดี
ที่สุดและประสบการณ์ของพวกเขาตอ่กันและตอ่พระเจ้า 
ทูลขอการน�าทางของพระองค ์พวกเขาตดัสินใจในความ
เป็นหน่ึงเดยีวกันและลงมือท�า

ศำสนจกัรปกครองผ่ำนสภำ
คูม่ือศาสนจักรสอนหลักค�าสอนเรือ่งสภาดงัน้ี
“ศาสนจักรของพระเจ้าปกครองโดยสภาระดบัสามัญ 

ระดบัภาค ระดบัสเตค และระดบัวอรด์ สภาเหล่าน้ีเป็น
ส่วนส�าคญัตอ่ระเบียบของศาสนจักร

“ผู้น�าหารอืกันเพื่อประโยชน์ของบุคคลและครอบครวั
ภายใตกุ้ญแจของการเป็นผู้น�าฐานะปุโรหิตแตล่ะระดบั” 1

ทุกระดับของศาสนจักรน้ี เราพยายามใช้หลักธรรม
เดียวกันกับที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสานุศิษย์
และออลิเวอรก์ับโจเซฟ—มารวมกันในความเป็นหน่ึง
เดียวและสภา

แตล่ะวอรด์มีสภาวอรด์ที่ “ประกอบดว้ยฝ่ายอธิการ 
พนักงานวอรด์ เลขาธิการวอรด์ หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต 
ประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์หัวหน้าเผยแผ่วอรด์ ประธาน
สมาคมสงเคราะห์ ประธานเยาวชนชาย ประธานเยาวชน
หญิง ประธานปฐมวยั และประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์” 2

งานทัง้หมดที่ท�าโดยผู้น�าวอรด์กลุ่มน้ีมุ่งช่วยให้ “สมาชิก
มีประจักษ์พยาน รบัศาสนพิธีแห่งความรอด รกัษาพันธ
สัญญา และเป็นผู้ตดิตามที่ ไดร้บัการช�าระให้บรสุิทธิ์ของ
พระเยซูครสิต”์ 3

ท่านอาจเคยไดย้ินข้อความน้ี “มีความปลอดภัยในค�า
แนะน�า” 4 เพราะเหตใุดหรอื เหตผุลประการหน่ึงคอืข้อ
เท็จจรงิที่เรยีบง่ายวา่ไม่มีสักคนในพวกเราฉลาดเท่าพวก
เราหลายคนรวมกัน เราแตล่ะคนน�าทัศนะเฉพาะตวัและ
ประสบการณ์ตลอดจนความเข้าใจออกมา

คูม่ือศาสนจักรสอนเช่นกันวา่การประชุมสภาวอรด์จะ
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อน�าทัศนะของสมาชิกสภา
แตล่ะคนมารวมกัน “อธิการอธิบายเรือ่งแตล่ะเรือ่งที่ก�าลัง
พิจารณาระหวา่งการประชุม แต่ โดยปกตอิธิการไม่ตดัสิน

“ที่ ใดซึง่มีสองสามคนมารวมกันในนามของเรา, 
. . . ดเูถิด, ทีน่ั่นเราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา” 
(คพ. 6:32)



ใจเลือกวธิีแก้ปัญหาจนกวา่ไดส้นทนากันก่อน 
อธิการกระตุน้ให้เกิดการสนทนาโดยไม่เข้าไป
ครอบง�า แตจ่ะถามค�าถามและอาจขอให้สมาชิก
สภาคนใดคนหน่ึงเสนอแนะ จากน้ันจึงรบัฟัง
อย่างถี่ถ้วนก่อนตดัสินใจ การสนทนาเหล่าน้ีควร
ส่งเสรมิบรรยากาศที่ท�าให้เกิดการดลใจ” 5

กล่าวคอื เราน�าพรสวรรค ์ความสามารถ และ
ทัศนะเฉพาะตวัออกมา เราทูลขอพระเจ้าให้
สถิตกับเรา น�าทางเราดว้ยพระวญิญาณของ
พระองค ์ชดเชยความตา่งในส่ิงที่เราขาด และ
รูค้วามตอ้งการของสมาชิกที่เรารบัใช้ เราพูดถึง
ความตอ้งการของครอบครวัและแตล่ะบุคคล เรา
พยายามตดัสินใจดว้ยความเป็นหน่ึงเดยีวกัน จาก
น้ันเราไปท�างานและทูลขอให้พระเจ้าประทานพร
แก่สมาชิกของวอรด์

กำรหำรือกนัในสภำวอร์ด
แปดเดอืนก่อนผมไปเข้ารว่มการสังสรรค์ ใน

ครอบครวักับครอบครวัน้ัน สภาวอรด์มารวมกัน
ในช่วงเช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึง เราเปิดสภาดว้ย
การสวดอ้อนวอนและดวูดีทิัศน์เกี่ยวกับการช่วย
แตล่ะบุคคลและครอบครวัให้ ไดร้บัพรและศาสน
พิธีของพระกิตตคิณุ ผมถามสมาชิกสภาวา่คดิถึง
ใครขณะดวูดีทิัศน์ น่ันน�าไปสู่การสนทนาเกี่ยว
กับครอบครวัน้ี เราแสดงความรกัตอ่พวกเขา 
เราพูดถึงการเรยีกที่เป็นไปได ้วธิีที่
เราจะช่วยให้คณุพ่อท�าจนไดร้บัแตง่
ตัง้ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
และวธิีที่เราจะช่วยให้สามีภรรยาคูน้ี่
ไดร้บัศาสนพิธีพระวหิาร

ในฐานะอธิการผมมอบหมายงาน
บางอย่าง ดเูหมือนการสนทนาเกือบ
จบแล้ว แตรู่สึ้กวา่มีบางอย่างไม่ถูก
ตอ้งนัก ประธานเยาวชนหญิงพูดใน
ท้ายที่สุดวา่ “ดฉัินคดิวา่เราก�าลังก้าว
เรว็ไป ดฉัินรูสึ้กเหมือนวา่เราตอ้งเน้น
พืน้ฐานกับพวกเขาก่อน เช่น การ
สังสรรค์ ในครอบครวั การศึกษาพระ
คมัภีร ์และการสวดอ้อนวอน จากน้ัน

ความรูสึ้ก “ ไม่ถูกตอ้ง” หายไป เธอพูดไม่ ใช่ ใน
นามขององคก์ารเยาวชนหญิง แตจ่ากความรกัที่มี
ตอ่ครอบครวัน้ี และในขณะน้ันพระวญิญาณเป็น
พยานตอ่เรายืนยันความจรงิของค�าแนะน�าจากเธอ

ความเห็นของซิสเตอรท์่านน้ีเปิดการสนทนา
อีกครัง้ เราพูดคยุกันเกี่ยวกับวธิีช่วยครอบครวัวาง
รปูแบบการศึกษาพระคมัภีร ์การสวดอ้อนวอน 
และการสังสรรค์ ในครอบครวั น้องสาวของคณุ
พ่อวยัหนุ่มก�าลังรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาวอรด์คน
หน่ึงของเรา ดว้ยเหตน้ีุหัวหน้าเผยแผ่วอรด์จึงรบั
งานมอบหมายให้ท�างานกับเธอและผู้สอนประจ�า
บ้านเพื่อจัดสังสรรค์ ในครอบครวัเป็นประจ�า ผม
กับภรรยามอบหนังสือแนะน�า การสังสรรค์ ใน
ครอบครวั และเพลงสวดเล่มหน่ึงให้ครอบครวั
ของพวกเขา

การสนับสนุนที่สอดคล้องกันมากที่สุดและพลัง
มาจากคณุแม่และน้องสาวของคณุพ่อวยัหนุ่มคน
น้ีเมื่อพวกเขาเข้ารว่มการสังสรรค์ ในครอบครวั
เป็นประจ�าจนน�าไปสู่คนืครอบครวัครัง้ส�าคญัน้ันที่
ผมมีโอกาสเข้ารว่ม

หนังสือคูม่ือกล่าววา่ “ทัง้ชายและหญิงควรรูสึ้ก
วา่ความคดิเห็นของตนไดร้บัความส�าคญัในฐานะ
ผู้มีส่วนรว่มอย่างเต็มที่ . . . บางครัง้มุมมองของ
สตรแีตกตา่งจากบุรษุ และมุมมองน้ันยังเพิ่ม
ทัศนะที่จ�าเป็นอย่างยิ่งตอ่ความเข้าใจและการ
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ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกดว้ย” 6 ในฐานะอธิการ
ที่อายุยังน้อย ผมน่ังในสภากับประธานปฐมวยั ประธาน
เยาวชนหญิง และประธานสมาคมสงเคราะห์ผู้มีปัญญา 
มีประสบการณ์ชีวติ และความเข้าใจลึกซึง้กวา่ผมมาก 
พวกเธอเป็นครสูอนผมบ่อยมากในอุปนิสัยเหมือนพระ
ครสิต ์แม้ ในการเป็นบิดาและผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่ดี

ผมส�านึกคณุอยา่งยิง่ตอ่สตรขีองศาสนจกัรน้ี ผมหวงัวา่พี่
น้องสตรขีองเราจะไมรู่สึ้กวา่ไมม่ี ใครฟังหรอืสนใจพวกเธอ
ในการประชมุสภาของเรา สมาชิกสภาวอรด์ท�างานทดัเทยีม
กนั กญุแจของฝ่ายประธานทีม่อบใหอ้ธกิารเป็นเรือ่งของ
ระเบยีบ การจดัระบบ และความรบัผดิชอบทีม่อบหมายแต่
ไม่ ใช่การแตง่ตัง้ใหเ้ขา้ครอบง�าหรอืควบคมุทางวญิญาณ

ควำมเป็นหน่ึงเดยีวกนั
คูม่ือพูดถึงความส�าคญัของความเป็นหน่ึงเดยีวกันดงัน้ี 

“หลังจากเปิดการสนทนา อธิการอาจตดัสินใจหรอือาจรอ
หารอืเรือ่งดงักล่าวกับที่ปรกึษาก่อน หลังจากอธิการตดัสิน
ใจแล้ว สมาชิกสภาควรสนับสนุนการตดัสินใจน้ันดว้ย
วญิญาณของความสามัคคแีละความเป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกัน

“หากสมาชิกสภารูสึ้กไม่มั่นใจอย่างยิ่งกับการตดัสินใจ
ครัง้ส�าคญั อธิการอาจรอให้พิจารณาตอ่ไปในการประชุม
สภาคราวหน้าโดยแสวงหาการยืนยันและความเป็นหน่ึง
เดยีวกันทางวญิญาณ” 7

ความเป็นหน่ึงเดยีวกันเป็นอีกเหตผุลหน่ึงที่มีความ
ปลอดภัยในสภา บางครัง้เราแตล่ะคนคดิวา่เรารูว้า่ตอ้ง
ด�าเนินการอย่างไร เรามักตอ้งการกระโดดไปให้ถึงผลลัพธ์
สุดท้ายทันที เราลืมไปวา่เป้าหมายสุดท้ายของพระเจ้าไม่
ไดอ้ยู่ ในการพัฒนาแผนด�าเนินงานของเรา แตค่อืให้บุตร
ธิดาแตล่ะคนของพระองค์ ไดรู้จ้ักพระองค ์ท่านคงจ�าไดว้า่
พระเจ้าทรงสวดอ้อนวอนให้สานุศิษย์ของพระองคอ์ย่างไร

“และน่ีแหละคอืชีวตินิรนัดร ์คอืการที่พวกเขารูจ้ัก
พระองค ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องคเ์ดยีว และรูจ้ักพระ
เยซูครสิตท์ี่พระองคท์รงใช้มา . . .

“ข้าพระองคอ์ธิษฐานเพื่อพวกเขา ข้าพระองค์ ไม่ได้
อธิษฐานเพื่อโลก แตเ่พื่อคนเหล่าน้ันที่พระองคป์ระทาน
แก่ข้าพระองค ์เพราะวา่เขาเป็นของพระองค ์. . .

“. . . ข้าแตพ่ระบิดาผู้บรสุิทธิ์ ขอพระองคท์รงพิทักษ์
รกัษาบรรดาคนที่พระองคป์ระทานแก่ข้าพระองค์ ไว้ โดย
พระนามของพระองค ์เพื่อเขาจะเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน

เหมือนอย่างข้าพระองคก์ับพระองค ์. . .
“ข้าพระองคอ์ยู่ ในพวกเขาและพระองคท์รงอยู่ ในข้า

พระองคเ์พื่อพวกเขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันอย่าง
สมบูรณ์” (ยอห์น 17:3, 9, 11, 23)

วตัถุประสงคข์องพระเจ้าคอืให้เราเป็นของพระองค—์
เพื่อเราจะเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันกับพระองค ์กับพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา และกับกันและกัน แนวทางปฏิบัตสิ�าคญั
เท่าๆ กับผลลัพธ์ สภาเป็นส่วนหน่ึงของแนวทางปฏิบัตทิี่
เบือ้งบนก�าหนดเพื่อให้บรรลุความเป็นหน่ึงเดยีวกันและ
ท�าให้เราเป็นของพระครสิต ์พระเจ้าตรสัไวว้า่ “จงเป็นน� ้า
หน่ึงใจเดยีวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกันเจ้า
ก็มิ ใช่ของเรา” (คพ. 38:27)

พระบัญญัตดิงักล่าวอาจใช้เป็นการทดสอบไดเ้ช่นกัน 
ตวัอย่างเช่น พระเจ้าอาจตรสัในทางกลับกันวา่ “ โดยส่ิงน้ี
เจ้าจะรูว้า่เจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าเป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกัน
และเป็นหน่ึงเดยีวกับเรา”

บิดาของครอบครวัอาจไดร้บัการเปิดเผยวา่การย้าย
ครอบครวัไปอยู่ที่ ใหม่จะท�าให้เกิดพรและความเป็นหน่ึง
เดยีวกัน แตห่ากปราศจากความเป็นหน่ึงเดยีวกันของ

“เมือ่ท่านอยู่ ในการรบัใช้เพือ่นมนุษย์ของ
ท่าน ท่านก็อยู่ ในการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าของ
ท่านน่ันเอง” ( โมไซยาห์ 2:17)
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ภรรยาและลูก แผนของเขาอาจไม่เกิดผลตามคาด
อธิการอาจไดร้บัการเปิดเผยส�าหรบัแผน

งานเผยแผ่วอรด์ แตห่ากสภาวอรด์ไม่เป็นหน่ึง
เดยีวกันกับการเปิดเผยน้ัน พรจะไม่เกิดขึน้ 
อธิการจะสงสัยวา่ผิดพลาดตรงไหน

ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมั
อคัรสาวกสิบสองพดูถงึการด�าเนินงานของสภาฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอคัรสาวกสิบสองดงัน้ี

“การเรยีกชาย 15 คนสู่ความเป็นอัครสาวก
ศักดิสิ์ทธิ์ ให้ความคุม้ครองที่ดเียี่ยมแก่เราในฐานะ
สมาชิกของศาสนจักร เพราะเหตใุดหรอื เพราะ
การตดัสินใจของผู้น�าเหล่าน้ีตอ้งเป็นเอกฉันท์ 
ลองนึกดวูา่พระวญิญาณตอ้งทรงดลใจชายทัง้ 15 
คนอย่างไรเพื่อท�าให้เกิดความเป็นเอกฉันท์ ชาย 
15 คนน้ีมีภูมิหลังทางการศึกษาและงานอาชีพที่
หลากหลาย มีความเห็นที่แตกตา่งกันในหลายเรือ่ง 
เช่ือข้าพเจ้าเถิด! ชาย 15 คนน้ี—ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย—รูว้า่พระประสงคข์อง
พระเจ้าคอือะไรเมื่อมีความเป็นเอกฉันท์!” 8

ผมเป็นพยานวา่พระเจ้าสนพระทัยรายละเอียด
ของชีวติเราแตล่ะคน ผมอัศจรรย์ ใจเสมอที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดเต็มพระทัยจะไป หรอืส่งผู้รบัใช้คน
หน่ึงของพระองคม์าช่วยชีวติบุตรธิดาคนหน่ึงของ
พระองค ์ผมส�านึกคณุอย่างยิ่งตอ่สภาที่ก�าหนดมา
พรอ้มความรบัผิดชอบให้ดแูลบุตรธิดาของพระ
บิดาบนสวรรค ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา
ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัสภาครอบครัวจากค�า
ปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญั เดือนเมษายน 2016 ของ
เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด เร่ือง “สภาครอบครัว”
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ถ้ำท่ำนไม่รับใช้ในสภำวอร์ด

•  ในฐานะผูเ้ยีย่มสอนหรือผูส้อนประจ�าบา้น ท่าน

สามารถสวดออ้นวอนใหค้นท่ีท่านเยีย่ม ท่าน

ดูแลพวกเขา เม่ือท่านรายงานต่อผูน้�าวา่ครอบครัว

เหล่านั้นเป็นอยา่งไร ท่านสามารถสวดออ้นวอน

ขอใหข้อ้มูลนั้นไปถึงสภาวอร์ดและสมาชิกสภา

ไดรั้บการน�าทางจากพระวญิญาณใหส้นองความ

ตอ้งการของครอบครัวเหล่านั้น

•  ท่านอาจมีคู่ครองท่ีท่านส่งเขาไปเขา้การประชุม

สภาวอร์ดเป็นประจ�า ท่านอาจถกูล่อลวงใหพ้ร�่ า

บ่นเพราะเขาไม่อยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ท่านถกู

ท้ิงใหเ้ตรียมลกูๆ มาโบสถค์นเดียว ท่านสามารถ

สวดออ้นวอนขอใหคู่้ครองของท่านไดรั้บการน�า

ทางจากพระวญิญาณ ขอใหก้ารรับใชข้องเขาน�า

บุตรธิดาบางคนของพระบิดาบนสวรรคม์าหาพระ

คริสต ์และขอใหค้รอบครัวท่านไดรั้บพร

•  เม่ือท่านไดรั้บการเรียกหรือไดรั้บเชิญใหพ้ดูใน

การประชุมศีลระลึก ท่านสามารถรู้ไดว้า่โอกาส

ใหรั้บใชน้ั้นมาจากพระเจา้ผา่นผูรั้บใชข้อง

พระองคผ์า่นสภา
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กิจกรรมกลางแจ้งเช่น การเดนิ
ขึน้เขา การป่ันจักรยาน และการ

เล่นสกีเป็นส่วนส�าคญัของชีวติผม 
เมื่อเรว็ๆ น้ีผมตระหนักวา่เวลาของ
เราบนแผ่นดนิโลกคล้ายกันมากกับ
เวลาที่ผมทุ่มเทให้การออกก�าลังกาย
กลางแจ้ง ผมมักจะเน้นสรา้งความ
แข็งแกรง่และทักษะในกิจกรรมครัง้
ละหน่ึงอย่างหรอืฤดกูาลละหน่ึงอย่าง 
จากน้ันก็สลับไปเล่นอีกอย่างตามการ
เลือก โอกาส หรอืค�าเชิญชวน แต่ไม่
วา่ผมจะรูสึ้กมั่นใจและสมบูรณ์แข็ง
แรงเพียงใดในการออกก�าลังแบบ
หน่ึงแล้วสลับไปท�าแบบใหม่ ผมก็ยัง
พบวา่ตวัผมเหน่ือยง่าย ไม่บรรลุเป้า
หมาย และรูสึ้กกล้ามเน้ือล้าอย่างที่ผม 
“ ไม่เคยรูสึ้กมาก่อน” จากน้ันผมจะ
หมกมุ่นกับการออกก�าลังแบบใหม่ 
สรา้งความอดทนและทักษะที่จ�าเป็น
ขึน้มาใหม่

ในท�านองเดยีวกัน ชีวติเรามักจะ
มุ่งเน้นนิสัยบางอย่าง เรารูสึ้กสบายใจ 
จากน้ันโดยการเลือก โอกาส หรอื
ค�าเชิญชวน ช่วงหยุดน่ิงของความ
สบายใจกลายเป็นช่วงเวลาของความ
ท้าทายและโอกาสให้เตบิโต

การรบัมือกับเรือ่งท้าทายของชีวติ
เป็นภารกิจที่น่าหวาดหวัน่ นีไฟ

กระตุน้ให้เรา “มุ่งหน้าดว้ยความแน่ว
แน่ในพระครสิต,์ โดยมีความเจิดจ้า
อันบรบิูรณ์แห่งความหวงั, และความ
รกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่มนุษย์
ทัง้ปวง ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, 
ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต,์ 
และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่แล้ว, 
ดเูถิด, พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้าจะมี
ชีวตินิรนัดร”์ (2 นีไฟ 31:20)

บางครัง้ผมสงสัยวา่จะดเีพียงใดถ้า
ยังอยู่ ในโลกก่อนเกิดคอยฟังพระบิดา
บนสวรรค ์รบัส่ัง กับเราเกี่ยวกับแผน
อันส�าคญัยิ่งแห่งความสุขของพระองค ์
แตค่วามเจรญิก้าวหน้าของเราตอ้ง
ใช้ “ห้องเรยีน”—แผ่นดนิโลก—ที่เรา
สามารถประสบความเป็นมรรตยัดว้ย
ตนเอง

มุ่งหนา้ฟันฝ่าช่วงหยดุน่ิง

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ไ ม่วา่ผมจะรู้สึกมัน่ใจและ
สมบูรณ์แขง็แรงเพียงใดใน

การออกก�าลงัแบบหน่ึงแลว้สลบั
ไปท�าแบบใหม่ ผมกย็งัพบวา่ตวั
เองเหน่ือยง่าย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
และรู้สึกกลา้มเน้ือลา้อยา่งท่ีผม  
“ไม่เคยรู้สึกมาก่อน”

ตลอดหลายปีทีผ่า่นมาเมือ่ผมเป็น
พยานถงึความจรงิและความจ�าเป็น
ทีต่อ้งมแีผนของพระบดิาบนสวรรค ์
โอกาสใหม่ๆ  และประสบการณ์ทีเ่จ็บ
ปวดบางครัง้ไดฝ้ังค�าสอนเรือ่งน้ีไว้ ใน
จติวญิญาณของผม ดเูหมอืนเราจะ
เรยีนรูค้วามจรงิในพระกติตคิณุทลีะ
น้อยโดยกลบัไปเรยีนรูเ้รือ่งเดมิครัง้แลว้
ครัง้เลา่ บางครัง้ผมพบตนเองก�าลงั
ถามวา่ “เราตอ้งเรยีนรูเ้รือ่งน้ีลกึซึง้อกี
แค่ไหน” หรอืเช่นเดยีวกบัการออก
ก�าลงั “ผมยงัตอ้งฝึกกลา้มเน้ืออกีกีม่ดั”

เฉกเช่นฤดกูาลของชีวติเปลี่ยน
ไปและความท้าทายมีหลากหลาย ผม
ยังรูเ้ช่นเดมิวา่พระเจ้าจะทรงจัดหา
ประสบการณ์ที่จ�าเป็นให้ผม เมื่อผม
มุ่งหน้า ผมจะเรยีนรูก้ารเป็นเหมือน
พระองคม์ากขึน้และกลับไปที่ประทับ
ของพระองค ์◼
คริสโตเฟอร์ เดรค, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันรดัเข็มขัดที่น่ังส�าหรบัเด็กที่
ใช้จนเก่าให้กับลูกสาว งบของเรา

มีน้อย ดฉัินจึงขอบพระทัยส�าหรบั
ของใช้แล้วที่เพิ่งไดม้า ดฉัินใช้เป็นที่
น่ังเสรมิตัง้แตลู่กสาวของดฉัินโตเกิน
กวา่จะน่ังที่ส�าหรบัเด็กตวัเก่า วนัที่
สวยงามน้ันดฉัินตัง้ใจจะไปท�าธุระ

เราน�ารถเข้าไปจอดที่แรกคอืห้อง 
สมุด ขณะปลดเข็มขัดให้ลูกสาว  
ดฉัินสังเกตเห็นหญิงสาวชาวลาตนิ 
อเมรกิันจอดรถใกล้กับเรา ทารกที่ ไม ่
สามารถประคองตวัไดเ้ต็มที่น่ังหลัง 
คอ่มเหมือนบอลลูกเล็กอยู่เบาะหลัง  
คณุแม่วยัสาวพยายามรดัเข็มขัดที่น่ัง 
ให้แน่นพอส�าหรบัรา่งเล็กๆ ของเขา  
ดฉัินมีความคดิสองอย่าง

“เธอไม่มีที่น่ังส�าหรบัลูกน้อยของ
เธอ ของที่ฉันมีอยู่น่าจะให้เธอได”้

จากน้ันดฉัินก็พูดยัง้ตวัเองไว้
“เธออาจจะไม่พูดภาษาอังกฤษ  

ฉันอาจท�าให้เธอไม่พอใจ ที่น่ังส�าหรบั
เด็กของฉันเก่ามาก เธอคงไม่อยากได ้
ถ้าเธออยากไดล้่ะ ฉันจะเอาที่ ไหนใช้”

ดฉัินจึงไม่ท�าอะไร
เธอเลื่อนเข้าไปน่ังที่คนขับแล้วขับ

รถออกไป
ก่อนดฉัินไปถึงประตหู้องสมุด 

ดฉัินรูสึ้กผิดมาก ดฉัินรูว้า่ตนเลือก
ผิดไปแล้ว และไม่มีทางแก้ ไข

ดฉัินดงึประตแูตป่ระตไูม่ขยับ 
ห้องสมุดยังไม่เปิด ดฉัินไปท�าธุระ
ที่เหลือขณะภาพเหตกุารณ์น้ันยัง
วนเวยีนอยู่ ในความคดิ รูสึ้กไม่
สบายใจที่ดฉัินไม่ไดท้�าอะไร

หลังจากท�าธุระสุดท้ายเสรจ็ 
ดฉัินตดัสินใจไปที่ห้องสมุดอีก
ครัง้ ดฉัินน�ารถเข้าไปจอดที่เดมิ 
ยังความประหลาดใจแก่ดฉัิน  

คราวน้ีดิฉนัลงมือท�า
ดฉัินเห็นคณุแม่คนเดมิกับลูกชาย
จอดรถข้างดฉัินอีกครัง้ ภาระหนักอึง้
ถูกยกออกจากใจ

คราวน้ีดฉัินลงมือท�าโดยไม่ลังเล 
ดฉัินปลดเข็มขัดรดัที่น่ังของลูกสาว
และเดนิเข้าไปหาเธอ เธอไม่พูดภาษา
อังกฤษ ดฉัินท�ามือชี ้ไปทางลูกน้อย
ของเธอ ที่น่ังส�าหรบัเด็ก และรถของ
เธอ เรารดัที่น่ังส�าหรบัเด็กไว้ ในรถของ
เธอ ขณะแสดงวธิี ใช้ ให้เธอด ูดฉัิน
รูต้วัวา่ดฉัินรูภ้าษาสเปนที่ตอ้งใช้แค่
ค�าวา่ “gracias”

ใจดฉัินอิ่มเอิบดว้ยความส�านึกคณุ
ตอ่พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงเมตตา
ประทานโอกาสครัง้ที่สองให้ดฉัินได้
ช่วยสตรทีี่ก�าลังล�าบากคนน้ี

ดฉัินเพิ่มธุระเรือ่งสุดท้ายเข้าไปใน
รายการ—รา้นประหยัดใกล้บ้าน  
ดฉัินรดัเข็มขัดที่น่ังให้ลูกสาวและ 
ขับรถไปที่รา้นน้ันอย่างระมัดระวงั  
ที่น่ังส�าหรบัเด็กวางอยู่บนพืน้ตรงมุม
ดา้นหลังรา้น—เหมือนกับที่น่ังที่ดฉัิน
เพิ่งให้ ไปและเก่าพอกัน ดฉัินซือ้มา 
รูสึ้กครัน่ครา้มและอ่อนน้อมถ่อมตน
กับเหตกุารณ์ตา่งๆ ที่เกิดขึน้เช้า 
วนัน้ัน

โดยผ่านการสอนที่อ่อนโยนแตม่ี
ประสิทธิภาพของพระผู้ช่วยให้รอด 
บทเรยีนฝังลึกในใจดฉัินวา่จงท�าตาม
การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ตัง้แตค่รัง้แรก ◼
เทเรซา วเีวอร์, รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา

คราวน้ีดิฉนัลงมือท�าโดยไม่ลงัเล 
ดิฉนัท�ามือช้ีไปทางลกูนอ้ยของเธอ 

ท่ีนัง่ส�าหรับเดก็ และรถของเธอ เรารัดท่ี
นัง่ส�าหรับเดก็ไวใ้นรถของเธอ
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ดิฉันไดร้บัพรที่มีพ่อแม่แสนด ี 
คณุแม่เป็นสมาชิกศาสนจักร  

ถึงแม้คณุพ่อไม่ไดเ้ป็นแตท่่านก็ยัง
สนับสนุนเราในกิจกรรมตา่งๆ ของ
ศาสนจักร ช่วงที่เตบิใหญ่ดฉัินสวด
อ้อนวอนทุกวนัขอให้คณุพ่อเข้ารว่ม
ศาสนจักร

เมื่อดฉัินไดร้บัปิตพุรขณะอายุ  
16 ปี ดฉัินไดร้บัสัญญาวา่ดฉัินจะเป็น
อิทธิพลในการช่วยให้คณุพ่อเข้ารว่ม
ศาสนจักร ดฉัินพูดคยุกับท่านเกี่ยว
กับส่ิงที่ดฉัินเรยีนรู้ ในเซมินาร ีดฉัิน
บอกท่านเกี่ยวกับพระคมัภีรท์ี่กล่าววา่
เราจ�าเป็นตอ้งรบับัพตศิมาและรบัการ
ยืนยันเข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า (ด ูยอห์น 3:5) ดฉัินบอกท่านทัง้
น� ้าตาเกี่ยวกับพรของพระวหิารที่จะ
ท�าให้เราไดอ้ยู่ดว้ยกันตลอดไป

ดฉัินเรยีนที่ โรงเรยีนเล็กๆ แห่ง
หน่ึงในรฐัแอริโซนา สหรฐัอเมรกิา 
ดฉัินมีเพื่อนที่ดมีากช่วงเรยีน
มัธยมปลายแม้ดฉัินจะเป็นสมาชิก
ศาสนจักรคนเดยีวในชัน้ก็ตาม  
สมัยน้ันประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ 

ผูส้นใจท่ีดิฉนัไม่เคยเห็น
(1873–1970) เป็นศาสดาพยากรณ์ 
เราไดย้ินค�าแนะน�าของท่านบ่อยๆ วา่ 
“สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา” 
(ด ูค�าสอนของประธานศาสนาจักร: 
เดวดิ โอ. แมคเคย ์[2011], บทที่ 6) 
ฤดรูอ้นปีหน่ึงดฉัินกับมารลิีนพี่สาว
ชวนเพื่อนบางคนไปเรยีนกับผู้สอน
ศาสนา พวกเขาเรยีนไดส้องบทและไม่
สนใจอีก เราผิดหวงัแตน่ั่นไม่ไดท้�าให้
มิตรภาพของเราสิน้สุด

ดฉัินไปเรยีนมหาวทิยาลัยปลายฤดู
รอ้นปีน้ัน ระหวา่งเทอมฤดใูบไม้ผลิ 
ดฉัินไดร้บัจดหมายจากคณุพ่อ ท่าน
เขียนวา่ “นับเป็นเกียรตอิย่างที่สุดที่
ไดเ้ป็นหัวหน้าครอบครวัของลูกสาว
ที่ยอดเยี่ยม เพราะประจักษ์พยานที่
เข้มแข็งของลูกในพระกิตตคิณุ การ
ประชุม และความสนใจในเยาวชนคน
อื่นๆ ในฤดรูอ้นที่ผ่านมา พ่อจึงเริม่

สนใจศาสนจักร แม้พ่อจะทาสีบ้านอยู่
ข้างนอก และลูกกับเพื่อนๆ จัดการ
ประชุมเหล่าน้ันอยู่ข้างใน แตพ่่อเช่ือ
มั่นวา่พ่อดอูยู่ข้างนอกมานานพอแล้ว 
พ่อขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
หลายครัง้ส�าหรบัแม่ของลูก ความจรงิ
ที่วา่เธอไดร้บัการเลีย้งดใูนศาสนจักร
และส�าหรบัวธิีที่เธอเลีย้งดลููกสาวของ
พ่อ”

ไม่นานคณุพ่อก็รบับัพตศิมา  
หน่ึงปีตอ่มาครอบครวัเราไดร้บัการ
ผนึกเพื่อกาลเวลาและนิรนัดรในพระ
วหิารเมซา แอริโซนา

ถึงแม้ ไม่มีเพื่อนคนใดของเราเข้า
รว่มศาสนจักร แตค่นส�าคญัที่สุดใน
ชีวติเราเข้ารว่ม เราไม่มีวนัรูว้า่เราจะได้
รบัพรอย่างไรเมื่อเราท�าตามค�าแนะน�า
ของศาสดาพยากรณ์ ◼
ไดแอน มิทเชลล ์คอลล,์ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

แ มพ้อ่จะทาสีบา้นอยู่
ขา้งนอก และลกูกบั

เพื่อนๆ จดัการประชุม
เหล่านั้นอยูข่า้งใน แต่พอ่
เช่ือมัน่วา่พอ่ดูอยูข่า้งนอก
มานานพอแลว้



ไ ม่กี่สัปดาห์ก่อนไปรบัใช้งานเผยแผ่
เต็มเวลา ผมไปเยี่ยมบ้านเพื่อน

เก่าคนหน่ึงที่ ไม่เป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร ผมตัง้ใจจะอยู่แค่ไม่กี่นาที 
แตเ่พราะพายุฝนกระหน�่ า ผมจึงตอ้ง 
อยูน่านกวา่ทีค่าดไว ้ดว้ยเหตน้ีุ ผมกับ 
เพื่อน และคณุแม่ของเขาจึงน่ังคยุ
กันเกี่ยวกับศาสนจักรและงานเผยแผ่
ของผมที่จะมาถึง

ผมอธิบายวา่ผมอาจไดร้บัมอบ
หมายให้ ไปรบัใช้ ในเมืองอย่างเช่น รอีู
ดจีาเนร ูเบโรโอลีซอนต ีหรอืบราซีเลีย

ดว้ยเหตผุลบางอย่างคณุแม่ของ
เขาตดัสินใจให้ที่อยู่น้องสาวของเธอ
ซ่ึงอาศัยอยู่ ใกล้เมืองรอีูดจีาเนรกูับผม 
เธอบอกวา่ผมควรไปเยีย่มเธอถา้ผม 
ถูกส่งไปที่น่ัน

ผมจากไปเป็นผู้สอนศาสนาวนัที่ 
7 กรกฎาคม ค.ศ. 1982 ผมรบัใช้หลาย

หาเอเทียน
เมือง รวมทัง้เมืองที่อยู่ ใกล้บ้านคณุ
น้าของเพื่อน ผมคดิจะไปเยี่ยมเธอ 
แตบ่้านของเธอไม่ไดอ้ยู่ ในเขตของ
ผม ผมไม่ไดบ้อกผู้สอนศาสนาที่อยู่
เขตน้ันเกี่ยวกับเธอเพราะผมยังหวงั
วา่จะไปเยี่ยมเธอดว้ยตนเองได้

สมยัน้ันผูส้อนศาสนารบัใช้ 18 เดอืน  
เวลาผา่นไปโดยไม่ไดพ้บคณุน้าของ
เพือ่นและครอบครวัของเธอ

หลายปีตอ่มา ขณะเข้ารว่มงาน
สังสรรคว์อรด์ ผมบังเอิญพบเพื่อนที่
ไม่เป็นสมาชิกคนน้ัน ผมทราบวา่ญาติ
คนหน่ึงของเขาชวนมา น่ันก็คอืคณุ
น้าเอเทียนที่เพิ่งรบับัพตศิมาเข้ามา
ในศาสนจักร จากน้ันผมก็ทราบวา่คณุ
น้าเอเทียนเพิ่งย้ายจากรฐัรอีูดจีาเนรู
มาอยู่ ในวอรด์ของเรา ผมรกัคณุน้าเอ
เทียนของเขาทันที และเราชอบคยุกัน
เกี่ยวกับความทรงจ�าของเราในรอีูดจีา

เนร ูแตผ่มละอายใจที่ทราบวา่เธอเป็น
ผู้หญิงคนเดยีวกันกับที่ผมอยากไป
เยี่ยมในช่วงเป็นผู้สอนศาสนา เธอเพิ่ง
รบับัพตศิมาได้ ไม่นาน หลังจากสามี
เธอสิน้ชีวติกะทันหัน

โชคดทีี่เธอให้อภัยผมเพราะผมไม่
ไดก้ระตุน้ผู้สอนศาสนาคนอื่นให้ ไป
เยี่ยมเธอ แตเ่ธอเสียดายเวลาที่เสีย
ไปขณะที่เธอไม่ไดร้บัพรของพระ
กิตตคิณุ

ไม่เฉพาะอดตีผู้สอนศาสนาเท่าน้ัน
ทีรู่สึ้กเสียใจเช่นน้ีแตเ่ราทุกคนอาจ
รูสึ้กเช่นกันถ้าเราเพิกเฉยตอ่การ 
กระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ ไม่วา่ 
จะหมายถึงการชวนเพื่อนมารว่ม
กิจกรรมศาสนจักรหรอืให้ ใบแจ้งช่ือที่
อยู่กับผู้สอนศาสนา ขอให้เราเข้าเฝ้า
พระเจ้าและทูลขอการดลใจ พระองค์
จะตรสักับเราโดยสุรเสียงสงบแผ่ว
เบาของพระวญิญาณ พระองคจ์ะ
ประทานความช่วยเหลือที่เราตอ้งการ
เพื่อท�างานเผยแผ่ศาสนาดว้ยความ
ทุ่มเทและความรกั ◼
เอลสนั คาร์ลอส เฟอร์เรอิรา ปารานา, บราซิล
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โดย อำยเซีย แทน

ใ นโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วย
เทคโนโลยี เราถูกกระหน�่ าด้วย
ทางเลือกสารพัด อาทิ ดูน่ีสิ อ่าน

น่ันสิ ฟังน่ีสิ สังคมของเราท่วมท้นไป
ด้วยส่ือและความบันเทิง อิทธิพลท่ีส่ือ
มีต่อความเช่ือ ความนึกคิด และการ 
 กระท�าของเราแยบยลแต่มีพลัง ส่ิง
ที่เรายอมใส่เข้ามาในความคิดเราจะ
หล่อหลอมตัวเรา—เราเป็นอย่างท่ีเรา
คิด งานวจิัยระดับปรญิญาโทของดิฉัน
ตอ้งส�ารวจอทิธพิลของส่ือ บทสรปุอัน
น่าหนักใจที่ดิฉันพบคือส่ือที่เราเลือก
บริโภคจะมีผลต่อเราอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ ได้ ไม่วา่ดีหรอืรา้ย

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายวา่ 
“เทคโนโลยี ไม่ไดด้หีรอืเลวในตวัมัน

เอง แตจุ่ดประสงคท์ี่
เทคโนโลยีท�าให้บรรลุผล
ส�าเรจ็เป็นตวับ่งชีค้วาม
ดหีรอืความเลว”1 ภารกิจ
ของเราคอืไม่ปฏิเสธ
เทคโนโลยีแต่ ใช้ ในวธิีที่
จะยกระดบัชีวติเรา

เราสามารถใช้พลงัของ
ส่ือเพือ่ประโยชน์ของเรา 
ท�าใหค้วามนึกคดิและ
พฤตกิรรมของเราดขีึน้โดย

(1) ยอมรบัวา่เราอ่อน
ไหวตอ่อิทธิพลของส่ือ
และตระหนักวา่ส่ือมี
อิทธิพลตอ่เรา

(2) แยกแยะและ
เลือกส่ือที่ดี

ไม่มีพ้ืนท่ีตรงกลาง   
วธีิท่ีส่ือมีอิทธิพลต่อเรา
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มสาวส่ือมผีลต่อเรำอย่ำงไร

ไม่มี ใครมีภูมิคุม้กันอิทธิพลของ
ส่ือ เราคาดไม่ไดว้า่จะหมกมุ่นกับส่ือ
ที่ออกแบบไว้ ให้มีผลตอ่เราทางใจและ
ทางอารมณ์โดยไม่รบัอิทธิพลของส่ือ
น้ันไว้ ในจิตใตส้�านึกของเราหลังจาก
ภาพยนตรเ์รือ่งน้ันจบไปนานแล้ว ปิด
หนังสือเล่มน้ันนานแล้ว หรอืเพลงจบ
ไปนานแล้ว คนที่เช่ือวา่ส่ือไม่มีผลตอ่
พวกเขามักจะเป็นคนที่ ไดร้บัผลกระ
ทบมากที่สุดเพราะพวกเขาไม่ยอมเช่ือ
วา่ส่ือมีอิทธิพลและดว้ยเหตน้ีุจึงไม่
ระวงั น� ้าจะซึมผ่านรอยรัว่ในเรอืตลอด
เวลาไม่วา่เราจะรูห้รอืไม่รูว้า่มีรอย
รัว่ ฉันใดก็ฉันน้ัน ส่ือจะมีอิทธิพล
ตอ่ความนึกคดิของเราตลอดเวลา
เช่นกันไม่วา่เราจะจัดการหรอืไม่
จัดการกับผลกระทบของมัน

ส่ือบันเทิงสามารถมีอิทธิพลตอ่
ความนึกคดิของเราไดเ้มื่อเราหัน
ไปใช้ส่ือน้ันคลายเครยีดจากชีวติ
ประจ�าวนั เรามักใช้ความบันเทิง
เป็นเครือ่งหย่อนใจช่ัวคราวจาก
ความทุกข์ประจ�าวนั ไม่วา่จะผ่าน
ภาพยนตร ์หนังสือ โทรทัศน์ 
นิตยสาร หรอืดนตร ีถึงแม้เราจะ
ใช้ส่ือบันเทิงเพื่อผ่อนคลาย แต่
เราตอ้งไม่ผ่อนคลายมาตรฐาน
ของเรา น่ันเป็นเวลาที่เราตอ้ง
ระวงัส่ิงที่เรายอมให้เข้ามาในความคดิ
ของเรา

เพื่อให้ประสบความบันเทิงอย่าง
เต็มที่ บางคนถึงกับยอมรบัข่าวสาร
ทุกอย่างที่ส่ือมอบให้ ดว้ยเหตน้ีุจึง
ยอมให้ทัศนะที่ส่ือน�าเสนอมีอิทธิพล

ตอ่การรบัรูข้องพวกเขา นักวจิารณ์
ภาพยนตรพ์ูดถึงการใช้แนวคดิน้ีใน
ภาพยนตรว์า่

“การท�าให้ความเช่ือที่เกิดขึน้ใน
ภาพยนตรเ์ป็นเรือ่งจรงิตอ้งอาศัย
การสรา้งสภาพแวดล้อมที่แปลก
ประหลาดหรอืมหัศจรรย์พันลึก
ตัง้แตต่น้เรือ่งจนจบเรือ่ง สรา้งความ
รูสึ้กวา่เป็นอีกเวลาหน่ึง หรอืสรา้งตวั
ละครประหลาดๆ ทัง้น้ีเพื่อให้เรารบั
เจตนารมณ์ อารมณ์ และบรรยากาศ
ทัง้หมดของภาพยนตรเ์รือ่งน้ัน ถ้า
ผู้สรา้งภาพยนตรเ์ช่ียวชาญการสรา้ง

ความจรงิลักษณะน้ี เรายินดพีักความ
ไม่เชือ่ของเราไวช่ั้วคราว เราทิง้ความ
คลางแคลงสงสัยและความสามารถใน
การใช้เหตผุลไวเ้บือ้งหลังขณะเข้าสู่
โลกจินตนาการของภาพยนตร”์ 2

ถ้าเราพักความไม่เช่ือของเราไว้

ช่ัวคราว เรามักจะเปิดรบัคา่นิยม 
ความคาดหวงั และความเช่ือที่ส่ือ
แสดงให้เห็นมากขึน้ ดว้ยเหตน้ีุส่ือ
จึงอาจมีอิทธิพลตอ่ความนึกคดิของ
เราไดอ้ย่างแยบยล แต่ ในอิทธิพลน้ี
คอือันตรายของการยอมรบัทัศนะที่
อาจไม่สอดคล้องกับหลักธรรมพระ
กิตตคิณุ

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองดงึความ
สนใจมาที่การท�างานของส่ือบันเทิง
เมื่อท่านกล่าววา่ “ท่านรูห้รอืไม่วา่
ความหมายดัง้เดมิในภาษาลาตนิของ 

ค�าวา่ amusement (เครือ่งหย่อนใจ) 
คอื ‘ส่ิงเบี่ยงเบนความคดิที ่
มีเจตนาจะหลอกลวง’” 3 บางครัง้
เราแสวงหาส่ิงเบี่ยงเบน เราหัน
ไปใหส่ื้อเบีย่งเบนเราจากปัญหา
ในโลกจรงิของเรา เราอาศัยส่ือ
น้ันท�าให้เราเช่ือทุกอย่างที่ส่ือ
มอบให้ ยิ่งส่ือน่าเช่ือถือ ไม่วา่จรงิ
หรอืเท็จ เราจะยิ่งชอบส่ือ

คาเรน็ อี .ดลิล์นักสังคม
จิตวทิยากล่าววา่ “เมื่อเราเคลิม้
ไปตามโลกของนวนิยาย เจตคติ
และความเช่ือของเราเปลี่ยน
ไปสอดคล้องมากขึน้กับความ
คดิและข้ออ้างที่เกิดขึน้ในเรือ่ง 
เราพักความไม่เช่ือไวช่ั้วคราว

และในการท�าเช่นน้ัน เราเปิดรบัการ
ซึมซับระบบความเช่ือที่อยู่ ในโลก
นวนิยาย เราท�าตามความเช่ือตลอด
จนความคดิเหล่าน้ันโดยไม่รูต้วั หลาย
ครัง้ส่ิงที่เราเห็นบนหน้าจอก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหรอืการตอบสนอง

ควำมรับผดิชอบของ 
เรำไม่ใช่หลกีเลีย่ง 
ส่ือทั้งหมดหรือ 

ปฏิเสธส่ือทีไ่ม่ด ี
เท่ำน้ันแต่เลอืกส่ือที ่
ดงีำมและสร้ำงสรรค์ 

จรรโลงใจด้วย



แนะน�าของกษัตรยิ์เบ็นจามินใช้ ได้
กับเราในทุกวนัน้ี “ระวงัตน และความ
นึกคดิของท่าน, และค�าพูดของท่าน, 
และการกระท�าของท่าน” ( โมไซยาห์ 
4:30)

เรำเลอืกส่ือทีด่อีย่ำงไร
โดยเข้าใจอิทธิพลที่ส่ือมีตอ่ชีวติ เรา

สามารถรบัมือกับทางเลือกตรงหน้า
เราไดอ้ย่างมีสต ิการเลือกของเราส่ง
ผลตอ่การตดัสินใจรบัพระวญิญาณ
และความดงีามที่มีอยู่รอบข้างเรา ทุก
การตดัสินใจที่เราท�าน�าเราให้เข้าใกล้
ไม่ก็ออกห่างจากพระบิดาในสวรรค์

ซี. เอส. ลูอิสนักเขียนชาวครสิต์
เขียนวา่ “เวลาวา่งของเรา แม้แต่
การเล่นของเรา เป็นเรือ่งที่ตอ้งใส่ ใจ
จรงิจัง ไม่มีพืน้ที่ต้รงกลางในจักรวาล 
พระผู้เป็นเจ้าทรงมีสิทธิ์ทุกตารางน้ิว 
ทุกวนิาที และซาตานเข้ามาสวมรอย” 6

ความรบัผิดชอบของเราไม่ ใช่หลีก

เลี่ยงส่ือทัง้หมดหรอืปฏิเสธส่ือที่ ไม่ดี
เท่าน้ันแตร่ายรอบตวัเราดว้ยส่ือที่ดี
งามและสรา้งสรรคจ์รรโลงใจ โชคดทีี่
ส่ือส่วนใหญ่มีส่ิงที่เป็นประโยชน์และ
ดงีามมากมายที่ยกย่องเชิดชูคา่นิยม
ตามประเพณี มีหนังสือ ภาพยนตร ์
เพลง และอีกมากมายนับไม่ถ้วนที่มี
ข่าวสารแห่งความหวงัและความสุข 
ความรกัและความเมมตา ปีตแิละการ
ให้อภัย

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ 
“เพราะขอบข่ายอันน่ามหัศจรรย์น่ีเอง
ที่ท�าให้ส่ือทุกวนัน้ีน�าเสนอทางเลือก
มากมายและตา่งกันมากอย่างเห็น
ไดชั้ด ตรงกันข้ามกับส่ิงที่เป็นพิษ
เป็นภัยและไม่เครง่ครดัตอ่กฎเกณฑ์
แล้ว ส่ือยังเสนอส่ิงที่สรา้งสรรคแ์ละ
เกิดผลดมีากมายดว้ย . . . ดว้ยเหตน้ีุ
ความท้าทายใหญ่หลวงทีสุ่ดของเรา
คอืเลือกอย่างฉลาดวา่จะฟังอะไรและ
จะดอูะไร” 7

บางทีรายการโทรทัศน์หรอืหนังสือ
ที่เราเคยชอบอาจเส่ือมโทรมทางศีล
ธรรมแตเ่ราพบวา่เราเลิกไดย้าก หรอื
ภาพยนตรเ์รือ่งใหม่อาจมีคนชอบดู
และดงึดดูใจมากเป็นพิเศษแตเ่ราไม่
เห็นอันตรายจากการดเูรือ่งน้ี อย่างไร
ก็ตาม การโอนอ่อนผ่อนตามแม้เพียง
เล็กน้อยท�าให้ โอนอ่อนผ่อนตามมาก
ขึน้อีกนิดไดง้่ายขึน้จนเรายอมให้ตวั
เราหลงระเรงิกับส่ิงซ่ึงเราพบวา่ยากจะ 

น�าตวัเรากลับมา แต่ โดย 
การวางมาตรฐานให้เรา 

ยอมรบัแตส่ื่อที่ดงีามเข้า 

นอกการรบัรูข้องเรา น่ีคอืวธิีที่ โลก
จินตนาการของส่ือหล่อหลอมความ
เป็นจรงิของเรา” 4

เมื่อเรายอมให้ส่ือบรรลุจุดประสงค์
ในการ หย่อนใจ เรา เราอาจแทนที่
กระบวนความคดิอย่างมีเหตผุลตาม
ธรรมดาทั่วไปดว้ยความนึกคดิที่ส่ือ
เสนอ ซ่ึงสุดท้ายน�าไปสู่การเปลี่ยน
ความเช่ือและพฤตกิรรมของเรา 
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ บี. เฮจท์ (1906–2004) 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว
วา่ “เมื่อความนึกคดิเป็นบ่อเกิดของ
การกระท�า การเปิดรบัย่อมสามารถ
ชักน�าให้ท�าตามส่ิงที่ถูกหล่อเลีย้งใน
ความคดิ” 5

เพื่อจะยังควบคมุอิทธิพลส่ือใน
ชีวติเราได ้เราจ�าเป็นตอ้งเลือกส่ือที่
สรา้งสรรคจ์รรโลงใจและยอมรบัวา่
เราอ่อนไหวตอ่อิทธิพลของส่ือ ส่ือมี
ผลตอ่ความนึกคดิของเราจึงสามารถ
มีอิทธิพลตอ่การกระท�าของเราได ้ค�า
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พระวญิญาณไดง้่ายขึน้
เราสามารถท�าตามค�าแนะน�าที่ ไม่

ตกยุคซ่ึงซูซานนา เวสลีย์กล่าวไว้ ในปี 
1725 กับจอห์นลูกชายของเธอผู้ก่อตัง้
นิกายเมโธดสิตด์งัน้ี “ลูกอยากตดัสิน
ความถูกตอ้งตามกฎหรอืความไม่ถูก
ตอ้งตามกฎของความส�าราญ [ความ
ไม่มีพิษภัยอันเป็นความประสงคร์า้ย
ของการกระท�าไหม ลองใช้กฎน้ี] อะไร
ก็ตามที่ท�าให้เหตผุลของลูกอ่อนลง 
ท�าลายความอ่อนโยนของความรูสึ้ก
ผิดชอบช่ัวดขีองลูก บดบังการรบัรู้
เรือ่งพระผู้เป็นเจ้า หรอืหมดความ
ช่ืนชอบในเรือ่งทางวญิญาณ สรปุคอื 
อะไรก็ตามที่เพิ่มพลังและอ�านาจของ
รา่งกายให้อยู่เหนือจิตใจ ส่ิงน้ันเป็น
บาปตอ่ลูก แม้ตวัมันเองจะดไูม่มีพิษ
ภัยก็ตาม” 8

พลงัควำมสำมำรถในกำรเลอืก
การเลือกมีส่วนรว่มในส่ือที่

สรา้งสรรคจ์รรโลงใจทางศีลธรรม
เท่ากับเราอัญเชิญพระวญิญาณ
และยอมให้ตวัเราเข้มแข็งขึน้ พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตส์อนเรา
วา่เราไดร้บัพลังความสามารถที่จะ
กระท�าดว้ยตนเอง (ด ู2 นีไฟ 2:26) 
การแสวงหาส่ิงเหล่าน้ันซ่ึง “เป็น
คณุธรรม, งดงาม, หรอืกล่าวขวญั
กันวา่ด”ี (หลักแห่งความเช่ือ 1:13) 
เปิดใจและความคดิเราให้รบั
เอาความนึกคดิและเจตคตซ่ึิง
น�าเราไปสู่ความประพฤตทิี่ชอบ
ธรรม ในความพยายามเหล่าน้ี เราจะ

ไดร้บัพรดว้ยความคุม้ครองให้รอดพ้น
อิทธิพลของปฏิปักษ์ (ด ูฮีลามัน 5:12)

ความก้าวหน้าขนานใหญ่ของ
เทคโนโลยีส่ือซ่ึงพระเจ้าประทานพร
แก่เรามาพรอ้มความรบัผิดชอบให้เรา
เลือกวธิี ใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ัน ดฉัิน
เคยเห็นผลกระทบของส่ือผ่านการ
ศึกษาและประสบการณ์มาแล้ว ไม่
วา่เราจะเลือกยอมรบัหรอืไม่ก็ตาม 
ตรงหน้าเรามีส่ือที่เส่ือมทรามทางศีล
ธรรมหรอืส่ีอที่ดงีามและสรา้งสรรค์
จรรโลงใจให้เลือก เรามี โอกาสเลือก
—แตส่�าคญักวา่น้ันคอืเรามีพลังความ
สามารถในการเลือก ◼

จุลสำร เพือ่ความเข้มแขง็ของเยาวชน  
มไีว้เพือ่ควำมเข้มแขง็ของคนหนุ่มสำว 

เช่นกนั หมวด “ควำมบันเทงิและส่ือ”  
มแีนวทำงทีย่อดเยีย่มบำงประกำรส�ำหรับ
กำรเลอืกส่ือของเรำ
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย เบ็น โรบินสัน

ขณะดวงอาทิตย์ขึน้เหนือภูเขา
บาวบาว คอลลัน บรคูส์ก�าลัง
ท�าส่ิงที่เขารกั น่ันคอื การ

ก่อสรา้ง เขายิม้ขณะเข้าไม้ขนาดสอง
คณูส่ีอีกแผ่น พลางรูสึ้กวา่งานของ
เขาส�าเรจ็ลุล่วงดว้ยดี

ขณะดคูอลลันท�างาน ท่านจะเดา 
ไม่ออกวา่เขาสูญเสียการไดย้ิน แตน่ั่น 
ไม่ไดท้�าให้เขาท้อถอย ส�าหรบัคอลลัน 
แล้ว ดเูหมือนเขาเกิดมาเพื่อท�าส่ิงน้ี  
และบางทีเขาอาจเป็นอย่างน้ัน—
เพราะครอบครวัของเขาห้ารุน่เป็น 
ช่างก่อสรา้ง

“เมื่ออายุ 15 ปีผมออกจากโรงเรยีน
ไปเป็นช่างฝึกหัด” เขากล่าว “ถ้าคณุ
พบงานช่างฝึกหัดที่คณุชอบ เป็น
เรือ่งปรกตทิี่คนออสเตรเลียจะออก
จากโรงเรยีนและไปท�างานน้ันเต็ม
เวลา” นับตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มาคอล
ลันท�างานก่อสรา้ง ไม่วา่จะสรา้งบ้าน 
เสรมิประจักษ์พยานของเขาเอง หรอื
ขยายการเรยีก คอลลันมีส่วนในการ
สรา้งอาณาจักรของพระเจ้าอย่าง
สม�่าเสมอ

การสูญเสียการไดย้ินไม่ไดห้ยุดยัง้
เขาจากการท�างานก่อสรา้งฉันใด  
ส่ิงน้ันก็ ไม่ไดห้ยุดยัง้ความปรารถนา

ของเขาที่จะเรยีนรูแ้ละส่ังสอนพระ
กิตตคิณุฉันน้ัน

“ช่วงที่ก�าลังเตบิใหญ่ ผมเข้าใจส่ิงที่
พูดจากแท่นพูดไม่ถึง 10 เปอรเ์ซ็นต”์ 
คอลลันกล่าว เขาตอ้งการรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาแต่ไม่มีคณุสมบัติ
เพราะเขาไม่ไดย้ิน อย่างไรก็ด ีเขาสวด
อ้อนวอนและวางใจให้เป็นไปตามพระ
ประสงคข์องพระเจ้า จากน้ันส่ิงที่ ไม่
คาดคดิเกิดขึน้ น่ันคอื การไดย้ินของ
คอลลันแย่ลง

“เมื่ออายุ 18 ปี ผมหูหนวกสนิท
นานหกเดอืน ผมไปโบสถ์เพราะความ
รูสึ้ก เพราะน่ันคอืทัง้หมดที่ผมไดจ้าก
การไปที่น่ัน” เขาอธิบาย

ระหวา่งน้ี คอลลันสรา้งประจักษ์
พยานของเขาและพึ่งพาพระวญิญาณ 
แตส่ิ่งที่ตอนแรกดเูหมือนจะเป็นการ
ทดลองใหญ่กวา่เดมิกลับกลายเป็น
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเขา 
เพราะความสามารถในการไดย้ินหยุด
กะทันหัน เขาจึงสามารถรบัการฝัง
ประสาทหูเทียมได ้ซ่ึงท�าให้การไดย้ิน
ของเขาดพีอจะเป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลา จากน้ันไม่นานคอลลันไปรบัใช้
ในเมืองเพิรท์ ประเทศออสเตรเลีย

เวลาน้ีเขาอยู่บ้านในเมืองโม  

รฐัวกิตอเรยี รบัใช้ ในฝ่ายประธาน
เยาวชนชายวอรด์ ที่น่ันเขาช่วย
ให้เยาวชาย 10 คนแข็งขันในพระ
กิตตคิณุในที่ซ่ึงยากเป็นพิเศษ  
เขาท�าเช่นน้ีโดยเน้นบทบาทของพระ
วญิญาณในการเสรมิสรา้งการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสที่แท้จรงิ

“เราพยายามน�าเยาวชนชายให้
ประสบกับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
ตนผ่านการอ่านพระคมัภีรม์อรมอน
และใช้ โปรแกรมศาสนจักรให้เป็น
ประโยชน์” เขากล่าว

ผลจากการท�างานของช่างก่อสรา้ง
รุน่ที่ห้าคนน้ีประจักษ์ชัดเจนผ่านการ
ท�างานก่อสรา้งของเขา พยานของเขา
ในพระกิตตคิณุ และการเป็นครพูี่
เลีย้งให้เยาวชนชายในวอรด์ของเขา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ภา
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 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว

สร้ำงอำณำจกัร 
อุปสรรคต่ำงๆ นำนำ 
และกำรสูญเสียกำร
ได้ยนิไม่อำจหยุดยั้ง
ชำยหนุ่มคนนีใ้ห้ช่วย
เร่งงำนของพระเจ้ำ
ในออสเตรเลยีได้

ในออสเตรเลีย
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คน
ห
นุ่
มสาว

ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบั
ออสเตรเลยี
เมอืงหลวง: แคนเบอร์รา

ภำษำรำชกำร: องักฤษ

เชิงตวัเลข
ประชากร – เกิน 23 ลา้นคน

อุทยานแห่งชาติ – เกิน 500 แห่ง 

ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นทางหลวง

ในประเทศท่ียาวท่ีสุดในโลก ยาว 

9,000 ไมล ์(14,500 กิโลเมตร)  

ซ่ึงเป็นถนนรอบประเทศ

ศำสนจกัรในออสเตรเลยี
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย – 143,891 

กลุ่มนมสัการ – 303

ศนูยป์ระวติัครอบครัว – 145

คณะเผยแผ ่– 6 

พระวหิาร –  5 

เพิม่เตมิเกีย่วกบัคอลลนั

มีกจิกรรมแบบใดบ้างส�าหรับหนุ่ม
สาวโสด

ออสเตรเลียมีการประชุมใหญ่ทุก

ปีท่ีเชิญหนุ่มสาวโสดทั้งหมดมารวม

กนั เพราะคนหนุ่มสาวกระจายอยูท่ ัว่

ออสเตรเลีย นัน่จึงช่วยใหทุ้กคนมี

เวลาพบกนั แต่สมาชิกตอ้งเสียสละ

เพราะตอ้งเดินทางหลายพนัไมลม์า

เขา้ร่วม

คณุชอบท�าอะไรในเวลาว่าง
ผมชอบเล่นกีฬา หลกัๆ  

คือบาสเกตบอล เรามีการแข่ง

บาสเกตบอลอีสเตอร์คร้ังใหญ่ท่ี

สมาชิกจดัทุกสองปี รวมไปถึงการ

แข่งขนัของผูห้ญิง การแข่งสามแตม้ 

และการแข่งโยนลกูลงห่วงดว้ย

ในออสเตรเลีย
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เยาวชน

โดย มนิดย์ี ไรย์ ฟรีดแมน

ไม่มีใครมาเปิด
ประตูขณะท่ี
เราเคาะ แต่เรา
รู้ว่าเราถกูส่ง
มาท่ีน่ันเพ่ือ
ช่วยลกูคนหน่ึง
ของพระผู้ เป็นเจ้า

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

คริ
ส

โท
เฟ

อร์
 ธ

อร์
น็

อค

ไป พบรีเบกกา

ดิ
ฉันเป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่
อิลลินอยส์ ชิคาโกเซาท์ ได้ ไม่กี่เดอืน
และยังรบัใช้ ในเขตแรก เขตของซิส

เตอรท์ี่ ใกล้กับเราเพิ่งปิด เราจึงตอ้งรบัผิด
ชอบผู้สนใจที่พูดภาษาสเปนทัง้หมดจากเขต
น้ัน หน่ึงในน้ันคอืผู้หญิงคนหน่ึงช่ือรเีบกกา

ครัง้แรกที่เราพบรเีบกกา ดฉัินประทับใจ
ศรทัธาของเธอ เธออาศัยอยู่ ในห้องใตด้นิของ
บ้านหลังหน่ึง เราจึงตอ้งเคาะหน้าตา่งเพื่อให้
เธอมาเปิดประต ูผู้สอนศาสนาคนก่อนๆ  
เริม่สอนเธอหลังจากเธอขอวดีทิัศน์เรือ่ง  
พบศรทัธาในพระครสิต ์ถ้าเธอไม่ขอวดีทิัศน์ 
ผู้สอนศาสนาอาจไม่มีวนัไดพ้บเธอ

ดฉัินบอกไดจ้ากส่ิงที่เธอบอกเราวา่รเีบกกา
มีชีวติที่ยากล�าบาก เธอเคยเป็นคนมีความ
สุขมาก แตต่อนน้ีเธอแยกจากลูกชายและ
ครอบครวั ถึงแม้จะอยู่ ในสภาพต�า่ตอ้ย  
แตด่ฉัินรูสึ้กวา่พระเจ้าทรงรกัเธอ

ขณะที่เราสอนเธอ ดฉัินบอกไดว้า่เธอ
ก�าลังรูสึ้กถึงพระวญิญาณ การเยี่ยมของเรา
จะท�าให้เธออารมณ์ดขีึน้มาก น่าเสียดายที่
เธออยู่ ไกลและเราจึงไปเยี่ยมเธอบ่อยๆ ไม่ได้
อย่างที่ ใจตอ้งการ

วนัศกุรว์นัหน่ึงเมื่อเรามีการประชุมโซน 
เราวางแผนจะออกไปเขตน้ันหลังจากประชุม
เน่ืองจากเราอยู่ครึง่ทางแล้ว เราถามรเีบกกา
วา่เธอจะอยู่บ้านไหม แตเ่ธอตอบวา่เธอจะไป
ท�างาน เราตดัสินใจวา่จะยังไปเยี่ยมผู้สนใจ
คนอื่นๆ ที่เรามี ในเขตน้ัน

สุดท้ายเรามีเวลาเหลือ และไม่ทราบจะท�า

อะไร คูข่องดฉัินจึงพูดวา่ “ฉันคดิวา่เราควร
ไปดวูา่รเีบกกาอยู่บ้านหรอืเปล่า” ข้อเสนอน้ี
ไม่เข้าทีส�าหรบัดฉัินเพราะรเีบกกาบอกเรา
วา่เธอจะไม่อยู่บ้าน ตอนน้ันเองที่ดฉัินไดย้ิน
เสียงหน่ึงบอกดฉัินวา่ “กลับไปเยี่ยมเธอ” 
ดฉัินรูสึ้กประหน่ึงก�าลังถูกดงึตวัไปทางบ้าน
ของรเีบกกาจรงิๆ น่ันเป็นความรูสึ้กแรงกล้า
ที่สุดเท่าที่ดฉัินเคยมี

ดฉัินบอกให้คูเ่ลีย้วรถกลับ เราไปบ้าน
ของรเีบกกา เราเคาะหน้าตา่งสองครัง้ ไม่มี
ใครตอบ ดฉัินผิดหวงัมากเพราะรูว้า่ตอ้งมี
เหตผุลที่พระเจ้าทรงส่งเรามา ดฉัินแนะให้
เราเคาะอีกครัง้ เรารอ และเกือบจะกลับอยู่
แล้วเมื่อรเีบกกาเปิดประตู

เธออยู่บ้านเพราะเพิ่งถูกไล่ออกจาก
งาน และเธอตอ้งการคนคยุดว้ย เธอสวด
อ้อนวอนขอให้เรามา เธอบอกเราวา่เราเป็น
เทพของเธอ เราสามารถพูดคยุกับเธอและ
ท�าให้เธอรูสึ้กดขีึน้ได้ โดยสอนเธอมากขึน้
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

ดฉัินดี ใจมากที่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ห่วงใยลูกแตล่ะคนของพระองคแ์ละฟังค�า
สวดอ้อนวอนของรเีบกกา ดฉัินดี ใจที่เราท�า
ตามการกระตุน้เตอืนให้ ไปเยี่ยมเธอ ดว้ย
เหตน้ีุเราจึงไดเ้ป็นค�าตอบน้ัน พระบิดาบน
สวรรคข์องเราทรงทราบทุกอย่างที่เกิดขึน้ใน
ชีวติเราแตล่ะคน เมื่อเราพึ่งพาพระองคแ์ละ
ทูลขอดว้ยศรทัธา พระองคจ์ะทรงช่วยเราท�า
ส่ิงที่เราจ�าเป็นตอ้งท�า ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

จำกสนำมเผยแผ่
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เยาวชน

เจาะประเดน็

ทุกคนที่มายังแผ่นดนิโลกเลือกในชีวติก่อน
เกิดวา่จะท�าตามแผนของพระบิดาบน

สวรรคแ์ละยอมรบัพระเยซูครสิตเ์ป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอด แตน่ั่นไม่ไดห้มายความวา่การ
เช่ือฟังและความชอบธรรมในชีวติน้ีจะง่าย 
เพราะแผนของพระบิดาบนสวรรคม์ุ่งหมาย
ให้ชีวติน้ีเป็นการทดสอบจรงิๆ วา่เราใช้สิทธิ์
เสรอีย่างไร ความทรงจ�าของเราเกี่ยวกับชีวติ
ก่อนเกิดจึงถูกลบออกไป ส่วนหน่ึงของแผน
น้ันคอืเราไดร้บัรา่งกาย ซ่ึงตอ้งประสบความ
อยาก ตณัหา และการล่อลวงที่เราไม่รูจ้ักเมื่อ
เป็นวญิญาณ น่ีท�าให้เราถูกส่ิงที่ “มีตณัหา, 
ราคะจรติ, และเป็นเหมือนมาร” ( โมเสส 
5:13) ชักจูงไดง้่ายขึน้ น่ันคอืสาเหตทุี่  
“มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรตูอ่พระผู้เป็นเจ้า” 
( โมไซยาห์ 3:19)

บุคคลสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่าน้ี
ไดถ้้าเขา “ยอมตอ่การชักจูงของพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์, และทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชน
และกลับเป็นวสุิทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของ
พระครสิตพ์ระเจ้า” ( โมไซยาห์ 3:19) ไม่ง่าย 
แตพ่ระเยซูครสิตจ์ะทรงเพิ่มพลังให้ท่าน
และเปลี่ยนท่านเมื่อท่านฟังพระวญิญาณ 
ท�าการเลือกที่ด ีและมาหาพระองค ์◼

เ มื่อจัดตัง้ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู โจเซฟ สมิธได้
รบัการเปิดเผยซ่ึงบอกวสุิทธิชนสมัยแรกวา่ “ค�า [ของ

ศาสดาพยากรณ์] ของเขาเจ้าจงรบั, ราวกับมาจากปากเรา
เอง, ดว้ยความอดทนอย่างที่สุดและศรทัธา” (คพ. 21:5)

โจเซฟ สมิธกล่าวเช่นกันวา่ “ศาสดาพยากรณ์ [เป็น]  
ศาสดาพยากรณ์ตอ่เมื่อเขา [ก�าลัง] ปฏิบัตเิช่นน้ัน”1  
น่ีหมายความวา่ “ค�าแถลงที่ผู้น�าคนหน่ึงพูดใน
วาระเดยีวมักเป็นการแสดงความคดิเห็นส่วนตวั แม้
จะพิจารณามาดแีล้วก็ตาม มิไดเ้จตนาให้เป็นทางการ
หรอืผูกมัดศาสนจักรโดยรวมแตอ่ย่างใด” 2 โดยปรกตจิะ
เห็นชัดเจนเมื่อศาสดาพยากรณ์ก�าลัง “ปฏิบัตเิช่นน้ัน” 
อาทิขณะท่านก�าลังกล่าวค�าปราศรยัตอ่สมาชิกศาสนจักร
อย่างเป็นทางการ

สิทธิพิเศษของเราคอืทูลขอพยานของเราเองจาก 
พระบิดาบนสวรรค ์“เกี่ยวกับเรือ่งใดก็ตามที่ศาสดา
พยากรณ์ของพระองคป์ระกาศไว”้3  หากเราไม่ไดร้บั 
พยาน เราก็ควรศึกษาส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ  
กล่าวไวเ้กี่ยวกับเรือ่งดงักล่าวและเลือกแนวทางปฏิบัต ิ 
แนวทางปฏิบัตทิี่ดทีี่สุดคอืการท�าตามค�าแนะน�าที่
สอดคล้องกันของศาสดาพยากรณ์ทัง้หลาย “ดว้ยความ
อดทนอย่างที่สุดและศรทัธา”  เมื่อเราท�าเช่นน้ัน เราจะได้
รบัพร (ด ู1 นีไฟ 2:11, 16, 19) ◼
อ้ำงองิ
 1. โจเซฟ สมิธ, ใน History of the Church, 5:265.
 2. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “หลักค�าสอนของพระครสิต,์” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2012, 88.
 3. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเป็นคนยุคใหม่ตวัจรงิ” (การให้ข้อคดิทาง

วญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 10 ม.ค. 2016), lds.org/broadcasts.

ถา้ฉนัซ่ือสตัยใ์นชีวติ
ก่อนเกิด ท�าไมเวลาน้ี

ฉนัจึงยากล�าบาก
ฉนัควรท�าอะไรถา้ฉนัสงสยับางอยา่ง

ท่ีศาสดาพยากรณ์สอน
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พระองค ์แต่ไม่ทราบจะท�าอย่างไร
เมื่อชัน้เรยีนเริม่หลังหยุดพักฤดู

รอ้น มาเบลป่วยอีกครัง้ หลังจากไม่
ไดข้่าวคราวจากเธอนานพอสมควร 
ดฉัินโทรไปหาและฝากถามวา่เธอเป็น
อย่างไรบ้าง วนัรุง่ขึน้ลูกสาวของเธอ
บอกดฉัินวา่มาเบลสิน้ชีวติแล้ว ดฉัิน
เสียใจอย่างสุดซึง้ ดฉัินรูว้า่ควรแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับเธอแตเ่ลื่อนเวลา
ออกไปนานจนเสียโอกาส

ดฉัินเริม่เรยีนตดัเย็บ และมีครทูี่
ดมีากอีกคน เธอเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า
แตนั่บถืออีกศาสนาหน่ึง ในชัน้เรยีน
ครัง้หน่ึง เราเริม่พูดถึงพระกิตตคิณุ 
เมื่อเธอถามดฉัินวา่ดฉัินนับถือศาสนา
อะไร ดฉัินตอบวา่ดฉัินเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวิ
สุทธิชนยุคสุดท้าย ดเูหมือนเธอจะงง
กับช่ือน้ัน ดฉัินจึงอธิบายวา่ “คนทั่วไป
รูว้า่เราเป็นชาวมอรมอน” เธอตืน่เตน้
ทันทีและมีรอยยิม้บนใบหน้าขณะพูด
วา่ “ครรูกัชาวมอรมอน!” 

เธอพูดตอ่ไปวา่ “ครบูอกไดว้า่คณุ
เป็นมอรมอน” เธอเริม่บอกเหตผุล
วา่ท�าไม ดฉัินมีความสุขที่เธอสังเกต

วา่ดฉัินพยายามด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ เธอถามดฉัินเล็กน้อยเกี่ยว
กับบัพตศิมาในศาสนจักร ขณะที่
ดฉัินอธิบาย เธอพูดขึน้มาวา่ “ครรูบั
บัพตศิมาเข้ามาในศาสนจักรของคณุ
ไม่ไดเ้พราะครไูดร้บัการเลีย้งดมูาใน
อีกศาสนาหน่ึง” เมื่อไดย้ินเธอบอก
เรือ่งความเช่ือของเธอ ดฉัินรูเ้ลยวา่
จะแบ่งปันอะไรกับเธอไดบ้้าง ดฉัิน
รูสึ้กสงบแตต่ัง้ใจแน่วแน่วา่จะให้พระ
คมัภีรม์อรมอนแก่เธอ ดฉัินรูว้า่พระ
วญิญาณก�าลังบอกดฉัิน

ดฉัินไดพ้ระคมัภีรม์อรมอนมาเล่ม
หน่ึง หยิบกระดาษมาหน่ึงแผ่น และ
เขียนค�าอุทิศสัน้ๆ แตจ่รงิใจพรอ้ม
เบอร์ โทรศัพท์ ไวอ้ีกดา้น ในกรณีที่
เธอมีค�าถาม ดฉัินสอดกระดาษไว้
ในหนังสือ ห่อเรยีบรอ้ย และผูกโบว ์
ดฉัินมอบให้เธอในชัน้เรยีนครัง้ตอ่มา 
เธอตืน่เตน้ที่ ไดร้บัและขอบคณุดฉัิน

ตลอดสัปดาห์น้ันดฉัินสงสัยวา่เธอ
จะมีปฏิกิรยิาอย่างไรเมื่อเปิดของขวญั
—เธอจะชอบหรอืไม่ชอบ ชัน้เรยีน
ครัง้ตอ่ไปดฉัินมาสายเล็กน้อยและ
ประหลาดใจกับปฏิกิรยิาของเธอขณะ

ดิฉันพลาดโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณกับครูสอนเปียโน 
ดิฉันจะท�าตามการกระตุ้นเตือนคร้ังต่อไปได้หรือไม่

เ มื่ออายุ 18 ปี ครอบครวัดิฉันย้าย
จากภาคใต้ของอารเ์จนตินาไป
ภาคเหนือของอารเ์จนตินา ซ่ึงที่

น่ันคุณพ่อรบัใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่ สองสามเดือนแรกเป็นการ
ปรบัตัวที่ยากส�าหรบัครอบครวัและ
ดิฉัน เรายังไม่มีเพื่อน เราจึงเริม่มอง
หาทางเข้ารว่มกิจกรรม ดิฉันลงช่ือ
เรยีนเปียโน

มาเบลครสูอนเปียโนเป็นครเูก่ง
ที่สุดเท่าที่ดฉัินเคยมี ดฉัินชอบชัน้
เรยีนมาก และเริม่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเรว็ในความสามารถดา้นการเล่น
เปียโน แตม่าเบลป่วยเป็นมะเรง็และ
ล�าบากมาก เธอใช้เวลาส่วนใหญ่เดนิ
ทางไปพบแพทย์แผนโบราณ แพทย์
แผนปัจจุบัน และพระตามที่ตา่งๆ 
เธอตอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาลหลาย
ครัง้ แตจ่ะฟ้ืนตวัและกลับมาสอน
ดว้ยความมุ่งมั่นตัง้ใจและความทุ่มเท
เหมือนเดมิ

แตล่ะวนัที่ ไปเรยีนดฉัินตอ้งการ
แบ่งปันความหวงัในแผนของพระผู้
เป็นเจ้ากับเธอ ความหวงัที่พระเยซู
ครสิตป์ระทานให้ดว้ยเดชานุภาพของ

โดย เบเลน็ ชำปำร์โร

ชั้นเรียนตดัเยบ็และ
โอกาสคร้ังท่ีสอง
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ดฉัินเข้าไปในห้อง เธอกอดดฉัินและ
พูดหนักแน่นวา่ “ครชูอบ ครชูอบ  
ครชูอบ! หนังสือที่คณุให้มาดมีาก  
เริม่ตัง้แตค่�าน�าขณะที่พูดถึงแผ่น
จารกึ น่ันเป็นความจรงิ! มีข้อพระ
คมัภีรท์ี่ดมีาก ครเูริม่อ่าน และอ่าน
ไปไดค้รึง่เล่มแล้ว ครหูยุดอ่านไม่ได้
เลย!”

เมื่อไดย้ินความตืน่เตน้มากขนาด
น้ัน นักเรยีนคนอื่นจึงหันมามองวา่
เกิดอะไรขึน้ เพื่อนรว่มชัน้คนหน่ึงที่
ดฉัินเคยพูดเรือ่งพระคมัภีรม์อรมอน 
กับเธอถามวา่หนังสือเล่มน้ีท�าให้ ใจ
สงบหรอื ครตูอบวา่ “ท�าให้ครอูยาก
รอ้งไห้ ไม่ ใช่เพราะเสียใจแตเ่พราะ 
ไดร้บัพร” เธอหยุดยิม้ไม่ไดแ้ละ
สวมกอดดฉัิน

ดฉัินรูสึ้กมีความสุขมาก ขณะน้ัน
ดฉัินเข้าใจวา่เราจะตดัสินไม่ไดว้า่ใคร
พรอ้มรบัพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
เราไม่อาจรู้ ไดว้า่ใจคนน้ันเปิดอย่างไร 
ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจให้เราแบ่ง
ปัน เราตอ้งลงมือท�าเพราะพระองค์
ทรงทราบดกีวา่เรา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองซัลตา อารเ์จนตนิา
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ความรักเก่ียวข้องอะไรกับพระบัญญติั

พระบญัญติั = ความรัก

เ มื่อท่านนึกถึงพระบัญญัต ิท่าน
อาจนึกถึงแผ่นศิลา กฎเกณฑ์ 
ขอบเขต ข้อเรยีกรอ้ง หรอืข้อ

ก�าหนด ท่านอาจไม่ไดนึ้กถึงความรกั
เลย แล้วพระบัญญัตเิกี่ยวข้องอะไรกับ
ความรกั

เกี่ยวข้องทุกอย่าง

เพรำะพระองค์ทรงรักเรำ
จ�าได้ ไหมเมื่อท่านยังเด็ก พ่อ

แม่ไม่ปล่อยให้ท่านเล่นบนถนนที่
พลุกพล่าน หรอืเมื่อพ่อแม่ ให้ท่านรบั
ประทานผักมากขึน้หรอืเข้านอนเรว็
วา่ที่ท่านตอ้งการ

ท่านอาจไม่เข้าใจวา่ท�าไมจึงมีกฎ
เกณฑ์มากขนาดน้ัน ท่านอาจไม่มี
ความสุขนักกับกฎเกณฑ์เหล่าน้ัน แต่
เวลาน้ีท่านโตแล้ว ท่านเห็นหรอืไม่วา่
ท�าไมพ่อแม่จึงตัง้กฎเกณฑ์เหล่าน้ัน

น่ันก็เพราะพ่อแม่รกัท่านและ
ตอ้งการให้ท่านไดร้บัส่ิงที่ดทีี่สุด
ส�าหรบัท่าน

ในฐานะบิดาที่ดพีรอ้มมากที่สุด 
พระบิดาบนสวรรคป์ระทานกฎเกณฑ์
หรอืพระบัญญัติ ให้เราดว้ยเหตผุล
เดยีวกัน น่ันคอื พระองคท์รงรกัเรา
และทรงตอ้งการประทานส่ิงที่ดทีี่สุด
ส�าหรบัเรา ยิ่งกวา่น้ันพระองคท์รง
ตอ้งการให้เราเป็นเหมือนพระองค์
และไดร้บัทัง้หมดที่พระองคท์รงมี

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองอธิบายเรือ่งน้ี 
 โดยใช้อุปมาเรือ่งหน่ึง

“บิดาผู้มั่งคัง่รูว้า่ถ้าเขามอบทรพัย์

กำรแสดงควำมรัก
“พระบญัญติัของพระผูเ้ป็นเจา้คือการท่ีพระองคท์รง
แสดงความรักต่อเรา และการเช่ือฟังพระบญัญติัของ
พระองคคื์อการท่ีเราแสดงความรักต่อพระองค”์
แคโรล เอม็. สตีเฟนส์, ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญั, “เรารู้ไหมวา่เรามีอะไร,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 120.

โดย ชำร์ลอตต์ ลำร์คำบำล
นิตยสารศาสนจกัร

เรารกั
เจา้



 กนัยายน 2016 57

เยาวชน

สมบัติ ให้ลูกที่ยังไม่รูจ้ักคดิและเป็น
ผู้ ใหญ่พอ มรดกอาจจะถูกผลาญจน
หมด บิดาจึงพูดกับลูกคนน้ีวา่

‘พ่อจะยกทุกอย่างที่พ่อมี ให้กับ
ลูก ไม่เพียงทรพัย์สมบัตเิท่าน้ัน แต่
เกียรตยิศช่ือเสียงที่มีอยู่ ในบรรดา
ผู้คนดว้ย ส่ิงที่พ่อ มี พ่อยกให้ลูก
ไดเ้ลย แตส่ิ่งที่พ่อ เป็น ลูกตอ้งท�า
ดว้ยตวัของลูกเอง ลูกจะไดม้รดกน้ีก็
ตอ่เมื่อลูกเรยีนรูส่ิ้งที่พ่อเรยีนรูแ้ละ
ด�าเนินชีวติอย่างพ่อ พ่อจะให้กฎและ
หลักธรรมแก่ลูกซ่ึงส่ิงน้ันท�าให้พ่อ
รูจ้ักคดิและเป็นผู้ ใหญ่มาแล้ว จงท�า
ตามตวัอย่างของพ่อ ประพฤตอิย่าง
ที่พ่อประพฤต ิและลูกจะกลายเป็น
อย่างที่พ่อเป็นและทุกส่ิงที่พ่อมีจะ
เป็นของลูก’” 1

เช่นเดยีวกับพ่อในเรือ่งของ 
เอ็ลเดอร์ โอค๊ส์ พระบดิาบนสวรรคท์รง 
ตอ้งการให้เรามีส่ิงที่พระองคท์รง
มี และเป็นทุกส่ิงที่พระองคท์รงเป็น 
พระบัญญัตขิองพระองคเ์หมือนหิน
ปูทางเดนิที่ช่วยให้เราเรยีนรู ้เตบิโต 
และเป็นเหมือนพระองค์

“เราให้บัญญัติ ใหม่ข้อหน่ึงแก่เจ้า, 
. . . หรอื, อีกนัยหน่ึง, เราให้ค�าแนะน�า
แก่เจ้าวา่เจ้าจะปฏิบัตอิย่างไรตอ่หน้า
เรา, เพื่อส่ิงน้ีจะกลับไปสู่เจ้าเพื่อความ
รอดของเจ้า” (คพ. 82:8–9)

เหมือนเด็กวยัหัดเดนิที่ ไม่เข้าใจวา่
ท�าไมจึงไม่ไดร้บัอนุญาตให้เล่นกลาง
ถนนที่อันตรายและพลุกพล่าน เรา
อาจไม่เข้าใจเหตผุลเบือ้งหลังพระ
บัญญัตหิรอืมาตรฐานเสมอไป แตเ่มื่อ
เราเข้าใจวา่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
พระบัญญัตแิก่เราเพราะทรงรกัเรา
และทรงตอ้งการน�าทางเราเพื่อให้เรา

เป็นเหมือนพระองค ์เราจะเช่ือฟัง
พระองคง์่ายขึน้

เพรำะเรำรักพระองค์
ทา่นคดิไดว้า่พระบญัญตัทุิกขอ้ 

เป็นป้าย “เรารกัเจา้!” ป้ายใหญจ่าก 
พระผูเ้ป็นเจา้ เมือ่เราเลือกรกัษา 
พระบญัญตั ิก็เหมอืนเราก�าลงัตอบ
กลบัพระองคทั์นทีวา่ “เรารกัพระองค!์” 

ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ 
ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าวดงัน้ีเมื่อท่านตอบค�าถามวา่ 
“เหตใุดตอ้งห่วงเรือ่งพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้า”

“เราเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้า—เพราะความรกัที่มีตอ่
พระองค!์ . . .

“. . . การเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นผลตามธรรมชาติ
ของความรกัไม่รูจ้บและความส�านึก
คณุของเราตอ่พระกรณุาธิคณุของ
พระผู้เป็นเจ้า” 2

ร่วมวงสนทนา

เร่ืองทีต้่องไตร่ตรองในวนั
อำทติย์
•  พระบญัญติัช่วยใหฉ้นัเป็น

เหมือนพระบิดาบนสวรรคม์าก
ข้ึนอยา่งไร

•  การรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักฉนั
ช่วยฉนัรักษาพระบญัญติัอยา่งไร

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานทุก
อย่างที่เรามี—ตัง้แตค่วามสามารถใน
การเคลื่อนไหวไปจนถึงอากาศที่เรา
หายใจ—และทัง้หมดที่พระองคท์รง
ขอคอืให้เรารกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค ์(ด ูโมไซยาห์ 2:21– 22)  
น่ันเป็นวธิีที่เราสามารถแสดงความรกั
และความส�านึกคณุตอ่พระองค์ ไดด้ี
ที่สุด

พระเยซูครสิตต์รสัเช่นน้ันดว้ย
พระองคเ์อง (ด ูยอห์น 14:15)

เหตใุดพระบิดาบนสวรรคจ์ึง
ประทานพระบัญญัตแิก่เรา เพราะ
พระองคท์รงรกัเรา

เหตใุดเราจึงรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค ์เพราะเรารกัพระองค์

พระบัญญัตเิทียบเท่าความรกั
เรยีบง่ายเช่นน้ัน ◼

อ้ำงองิ
 1. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การท้าทายเพื่อที่จะเป็น,” 

เลียโฮนา, ม.ค. 2001, 47.
 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ของประทานแห่ง

พระคณุ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 109.

บทเรียนวนัอำทติย์หัวข้อของเดือนนี:้ พระบญัญติั

ส่ิงทีท่่ำนจะท�ำ
•  ขณะท่ีท่านศึกษาพระบญัญติั  

ใหม้องหาและจดพรท่ีสญัญาไว้

•  การรักษาพระบญัญติัช่วยให้
ท่านรู้สึกใกลชิ้ดพระบิดาบน
สวรรคม์ากข้ึนเม่ือใด แบ่งปัน
ความรู้สึกของท่านกบัครอบ 
ครัวและเพื่อนๆ หรือทางส่ือ
สงัคม
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โดย เอลวนิ เจโรม ีลำเกดำ

เ หตใุดเราจึงตอ้งมีพระคมัภีรม์อรมอนในเมื่อเรามีพระ
คมัภีร์ ไบเบิลอยู่แล้ว ผมนึกถึงค�าถามน้ีมาก สมัยเป็น
วยัรุน่ผมอยากรูเ้กี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน แตผ่มไม่มี

แรงจูงใจให้อยากอ่าน เหุตผลหน่ึงก็คอืไม่มี ใครกระตุน้
ให้ผมอ่านที่บ้านเพราะผมเป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคน
เดยีวในครอบครวั ยกเวน้คณุตาที่สิน้ชีวติไปแล้ว

วนัอาทิตย์วนัหน่ึงในการประชุมประจักษ์พยาน  
สมาชิกหลายคนเป็นพยานเกี่ยวกับความจรงิของพระ
คมัภีรม์อรมอนซ่ึงผมเริม่สงสัยเมื่อไม่นานมาน้ี พวกเขา
ท้าทายคนที่ ไม่เคยอ่านให้ ไดร้บัประจักษ์พยานของตนเอง
วา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ วา่โจเซฟ สมิธเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า และศาสนจักรของ 
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก ภา

พ
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ย 
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ผมไตรต่รองวา่ประจักษ์พยานของผมเกี่ยวกับศาสนจักร
และโจเซฟ สมิธแรงกล้าพอจะตา้นทานการล่อลวงและ
การชักจูงของซาตานหรอืไม่ ผมรูต้วัวา่ไม่ ประจักษ์พยาน
ของผมอ่อนแอเพราะผมพึ่งพาประจักษ์พยานของผู้น�า
ศาสนจักรและสมาชิก ผมสัญญากับตนเองวา่ตัง้แตว่นัน้ี
เป็นตน้ไปผมจะแสวงหาประจักษ์พยานของผมเอง

ผมตดัสินใจอ่านพระคมัภีรม์อรมอน ในค�าน�าผมอ่านวา่  
“เราเชิญชวนผู้คนทัง้ปวงในทุกหนแห่งให้อ่านพระคมัภีร ์
มอรมอน, ให้ ใจของเขาทัง้หลายไตรต่รองข่าวสารที่อยู่ ใน 
น้ัน, และจากน้ันจงทลูถามพระผูเ้ป็นเจา้, พระบดิานิรนัดร,์  
ในพระนามของพระครสิตว์า่หนังสือน้ีเป็นความจรงิ 
หรอืไม่. บรรดาผู้ท�าตามวธิีน้ีและทูลถามดว้ยศรทัธาจะได ้
รบัประจักษ์พยานแห่งความจรงิและความศักดิสิ์ทธิ์ของ 
หนังสือเล่มน้ีโดยอ�านาจแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์.  

ผมพ่ึงคนอ่ืนมาตลอดส�าหรับประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอน 
แต่ผมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วท่ีต้องแสวงหาด้วยตนเอง

เหตใุด ตอ้งพระคมัภีร์มอรมอน

ฉันรู้ได้อย่ำงไร
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(ด ูโมโรไน 10:3–5)” ผมรูว้า่ผมไดร้บัการเชิญชวนเป็นส่วน
ตวัให้อ่านพระคมัภีรม์อรมอน เมื่ออ่านอย่างตอ่เน่ือง ผมรูสึ้ก
ถึงความอบอุ่นของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ขณะทรงเป็นพยาน
ถึงความศักดิสิ์ทธิ์และความจรงิของหนังสือเล่มน้ี

ผมพบวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระครสิต ์ 
และผมละอายใจที่สงสัยความจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ี  
ที่ โรงเรยีนผมไดเ้รยีนรูว้า่ผู้พิพากษาศึกษาหลักฐานของคดี
อย่างถี่ถ้วนก่อนตดัสิน ผมท�าตรงกันข้ามกับพระคมัภีร ์
มอรมอน ผมตดัสินก่อนอ่าน

ผมอ่านจบดว้ยใจนอบน้อมและกล้าจะปกป้องส่ิงที่ผมเช่ือ 
ผมมคีวามสุขเช่นกนัเพราะมคีูเ่มือ่ผมอ่านพระคมัภรีม์อรมอน 
อีกครัง้ คณุยายของผมรบับัพตศิมาไม่นานก่อนที่ผมอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนจบรอบแรก

ผมมีประจักษ์พยานมั่นคงวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดของผม โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่แห่งเดยีวของ
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในฟิลิปปินส์

พระคมัภร์ีมอรมอนจะเพิม่ศรัทธำของท่ำน
“ทั้งพระคมัภีร์ไบเบิลและพระคมัภีร์มอรมอนให้
ความเช่ือมัน่อนังดงามกบัเราวา่พระเยซูคือพระ
คริสต ์พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้ . . . เวลาน้ีพระ 
คมัภีร์มอรมอนทั้งหมดหรือบางส่วนมี 110 ภาษา 
ทัว่โลก ใหพ้ยานทางวญิญาณและจบัตอ้งไดถึ้ง 
ความจริงของการฟ้ืนฟ ูคร้ังสุดทา้ยท่ีท่านอ่านพระ 
คมัภีร์มอรมอนตั้งแต่หนา้แรกจนถึงหนา้สุดทา้ย 
คือเม่ือใด จงอ่านอีกคร้ัง พระคมัภีร์เล่มน้ีจะเพิ่ม
ศรัทธาของท่าน”
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “ศรัทธา
ไม่เกิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่โดยการเลือก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 67.



ขณะเตบิใหญ่ ในเกาหลี  
คณุพ่ออนุญาตให้ลูกๆ  
ไปโบสถต์ามการเลอืกของเรา  

แตบ่่อยครัง้ในระหวา่งรบัประทาน
อาหารเย็นเรามักจะเห็นตา่งกันใน
เรือ่งความเช่ือทางศาสนา เพราะความ
ขัดแย้งน้ี คณุพ่อจึงตอ้งการรวมความ
เช่ือทางศาสนาของครอบครวัเราให้
เป็นหน่ึงเดยีวกัน เน่ืองจากน้องชาย
ของข้าพเจ้าจะไปการประชุมของ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายกับคณุลุง คณุพ่อ
จึงเริม่เข้ารว่มการประชุมกับพวกเขา
เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับศาสนจักร 
ข้าพเจ้าเข้ารว่มดว้ยและประทับใจกับ
สหกิจกรรมสนุกๆ ตลอดจนโปรแกรม
เซมินารทีี่ท�าให้เยาวชนเข้มแข็งทาง
วญิญาณ

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 16 ปี ข้าพเจ้ากับ
พ่อแม่รบับัพตศิมา สมาชิกครอบครวั 

เม่ือข้าพเจ้าเรียนรู้วิธีประยกุต์ใช้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์  
ข้าพเจ้าเปล่ียนชีวิตจากท่ีข้าพเจ้าต้องการให้เป็นอย่างท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้ข้าพเจ้าเป็น

โดย เอล็เดอร์ยุน  
ฮวำน ชอย
แห่งสาวกเจด็สิบ

เข้มแขง็  
เพราะพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้
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23 คนที่เหลือกับญาติๆ  เข้ารว่ม
ศาสนจักรภายในเจ็ดเดอืน

เมื่อเราเข้ารว่มศาสนจักร เราให้
ค�ามั่นวา่จะแข็งขันเต็มที่และเรยีน
รูห้ลักค�าสอนพระกิตตคิณุตอ่ไป เรา
เรยีนรู้ โดยศึกษาพระคมัภีรอ์ย่าง
ซ่ือสัตย์ทุกวนั พรอ้มกับอ่านหนังสือ
และคูม่ืออีกมากมายของศาสนจักร  
ในช่วงสามส่ีปีตดิตอ่กัน ข้าพเจ้า 
เรยีนรูห้ลักธรรมส�าคญัสองประการ
เกี่ยวกับการอยู่อย่างเข้มแข็งใน
ศาสนจักร

1.  ศึกษาพระคมัภีรท์ี่เซมินาร ี 
ที่ โบสถ์ และที่บ้าน

2.  ฟังและท�าตามค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์

ควำมเข้มแขง็ในพระคมัภร์ี
นอกจากศึกษาพระคมัภีรท์ี่บ้าน

แล้ว ข้าพเจ้ากับพี่ชายไปเรยีนเซมิ
นารแีละเข้ารว่มสหกิจกรรมอย่าง
ซ่ือสัตย์ดว้ย ในช่วงน้ันเรามี โรงเรยีน
วนัอาทิตย์ตอนเช้า กับการประชุมศีล
ระลึกตอนบ่าย เพราะห่างจากอาคาร
ประชมุ เราจงึอยูท่ี่ โบสถ ์เรยีนเซมนิาร ี 
พูดคยุและอยู่กับสมาชิกคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักรจนเลิกการประชุมศีลระลึก 
สมัยน้ันเยาวชนมากมายเข้ารว่ม
ศาสนจักรในเกาหลี เมื่อเราเรยีนรูด้ว้ย
กันและมีกิจกรรมที่สนุกสนาน เราจึง
สนิทกัน

ขา้พเจา้ไดร้บัเรยีกใหร้บัใช้ ในโควรมั 
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและท�างาน
ใกล้ชิดกับเยาวชนหญิงที่รบัใช้ ในชัน้
เรยีนของพวกเธอ เราเรยีนรูว้ธิีดแูล
และสวดอ้อนวอนให้คนที่เราน�า  

วธิีวางแผนกิจกรรมดว้ยกันและใช้
เวลาอย่างฉลาด

ระหวา่งสัปดาห์ ข้าพเจ้าศึกษาพระ
คมัภีรส์�าหรบัเซมินารกี่อนท�างานของ
โรงเรยีน เมื่อข้าพเจ้าเหน่ือยเกินกวา่
จะท�าการบ้านหรอืก�าลังมีปัญหาที่
โรงเรยีน ข้าพเจ้าจะเปิดคูม่ือเซมินาร ี
ศึกษา และสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าพบ
วา่เมื่อท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้าจะมีสมอง
ผ่องใสและจดจ่อกับการบ้านไดม้าก
ขึน้ ข้าพเจ้ายังคงท�าเช่นน้ีในชีวติ 
ปัจจุบัน เมื่อมีเรือ่งไม่สบายใจ ข้าพเจ้า
ยังคงอ่านพระคมัภีรห์รอืค�าพูดในการ
ประชุมใหญ่สามัญเพื่อให้สมองผ่องใส

นักเรยีนมัธยมปลายจ�านวนมาก 
ในเกาลี ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปโรงเรยีน 
และอ่านหนังสือจนดกึ เราเรยีนรูว้า่ 
เมื่อเราใช้เวลาไปเรยีนเซมินารแีละ 
เขา้รว่มสหกจิกรรม เรารูสึ้กสดช่ืน 
และได้รบัพรให้เรยีนดีขึน้ บทเรยีน 
ที่ข้าพเจ้าเรยีนรูท้ี่น่ันช่วยข้าพเจ้าใน 
สถานการณ์อื่นเช่นกันขณะยังอยู่ ใน 
โรงเรยีน

วนัหน่ึงที่ โรงเรยีน ครคูนหน่ึงสอน
เกี่ยวกับรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาในวชิา
ภูมิศาสตรแ์ละพูดถึงศาสนจักรอย่าง
ไม่ถูกตอ้งในบางเรือ่ง ข้าพเจ้าคดิวา่ 
“ผมควรแก้ ไขตอ่หน้าทุกคน หรอืควร
ไปพบครเูป็นส่วนตวัหลังเลิกเรยีน” 
ขณะน้ัน ค�าพูดของครเูซมินารเีข้า
มาในใจข้าพเจ้า เธอบอกวา่ “อย่าเห็น
พ้องหรอืท�าให้ ใครขุ่นเคอืงเมื่อมีคน
พูดผิดๆ เกี่ยวกับศาสนจักร”

ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ควรเงียบและเคารพ
ครรูะหวา่งชัน้เรยีน เมื่อไปคยุกับครู
ภายหลัง ข้าพเจ้าบอกครวูา่ข้าพเจ้า
เป็นสมาชิกของศาสนจักร และแก้ ไข
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ส่ิงไม่ถูกตอ้งที่ครสูอนในห้องเรยีน  
ครพููดวา่ “ครไูม่รูว้า่เธอเป็นมอรมอน 
ขอบคณุที่บอกคร”ู ตอ่มาครแูก้ค�า
บรรยายเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกตอ้งและยัง
คงปฏิบัตติอ่ข้าพเจ้าดว้ยความเคารพ 
ข้าพเจ้ารูสึ้กซาบซึง้ใจกับค�าแนะน�าที่
ไดร้บัผ่านครเูซมินารี

ทหำรหรืองำนเผยแผ่
สมัยหนุ่มข้าพเจ้าอยากเป็นนาย

พลในกองทัพ ข้าพเจ้าวางแผนจะ
สมัครโรงเรยีนนายรอ้ยเพื่อท�าให้เป้า
หมายรดุหน้า การตดัสินใจดงักล่าว
หมายความวา่ข้าพเจ้าจะรบัใช้งาน
เผยแผ่ไม่ไดเ้พราะรูว้า่โปรแกรมของ
โรงเรยีนนายรอ้ยจะไม่อนุญาตให้ ใคร
ลาไปท�ากิจกรรมทางศาสนา

หลังจากน้ันข้าพเจ้ามี โอกาสไปการ
ประชุมใหญ่เขตในกรงุโซล เกาหลี
—ประสบการณ์ครัง้น้ันเปลี่ยน
ทิศทางชีวติของข้าพเจ้า ระหวา่งการ
ประชุม ข้าพเจ้าไดย้ินประธานสเป็น
เซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895– 1985) 
แนะน�าให้เยาวชนท�าดงัน้ี

ก) เรยีนเซมินารี
ข) รบัใช้งานเผยแผ่อย่างสมเกียรติ
ค) แตง่งานในพระวหิาร และ
ง) ท�าจนบรรลุความสูงส่ง

ข้าพเจ้ารูว้า่ค�าแนะน�าน้ีถูกตอ้ง 
และนึกถึงข้อที่กล่าววา่ “ค�าของเรา
จะไม่สูญสิน้ไป, แตจ่ะเกิดสัมฤทธิผล
ทัง้หมด, ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง 
หรอืโดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของ
เรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

เมื่อข้าพเจ้าไดย้ินศาสดาพยากรณ์
พูดถึงความส�าคญัของการรบัใช้งาน

ค�ำแนะน�ำที่ขำ้พเจำ้
ใหก้บัท่ำน

เ ม่ือท่านท�าตามค�าแนะน�าของ

ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก 

ท่านจะไดรั้บพร

1.  ศึกษาพระคมัภีร์ เรียนเซมินารี  

มีส่วนร่วมในบทเรียน จงตามเรามา  

และใช ้ส่ังสอนกิตติคุณของเรา 

เพื่อจะเป็นผูส้อนศาสนาท่ียิง่ 

ใหญ่ทั้งเวลาน้ีและเม่ือรับใชเ้ป็นผู ้

สอนศาสนาเตม็เวลา

2.  ฟังและท�าตามค�าแนะน�าของ

ศาสดาพยากรณ์

3.  ท�าทุกอยา่งดว้ยปัญญาและระเบียบ

เผยแผ่วา่เป็นเรือ่งส�าคญัอันดบัแรก
ในชีวติ ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าควรวางใจ
พระเจ้า รบัใช้งานเผยแผ่ และทิง้
ความฝันที่จะเป็นนายพล โดยจดจ�า
วา่ตอ้ง “แสวงหาแผ่นดนิของพระเจ้า 
และความชอบธรรมของพระองคก์่อน 
แล้วพระองคจ์ะทรงเพิ่มเตมิส่ิงทัง้
ปวงน้ีให้” (มัทธิว 6:33)

ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่มีแผนจะเข้า
โรงเรยีนนายรอ้ยอีก แตก่ารรบัใช้ชาติ
ดว้ยการเป็นทหารสามปียังคงเป็น
ข้อก�าหหนดส�าหรบัชายหนุ่มทุกคน 
ข้าพเจ้ารบัใช้ ไปแล้วหน่ึงปีในคณะ
เผยแผ่บูซาน เกาหลี เมื่อไดร้บัค�าส่ัง
จากรฐับาลเกาหลี ให้ ไปรายงานตวั
เพื่อปฏิบัตหิน้าที่ ในกองทัพ ข้าพเจ้า
ประจ�าการกองทัพสามปี และหลัง
จากปลดประจ�าการ ข้าพเจ้าตอ้งการ
ท�างานเผยแผ่ ให้จบ จากน้ันข้าพเจ้า
ไดร้บัเรยีกให้ ไปคณะเผยแผ่ โซล 
เกาหลี และรบัใช้อีกหน่ึงปีที่น่ัน

“คุณเพีย้นหรือเปล่ำ”
เมื่อกลับจากงานเผยแผ่ ข้าพเจ้าได้

รบัพรจากการท�าตามค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์อีกครัง้ ตวัอย่างเช่น 
เมื่อจบงานเผยแผ่ ข้าพเจ้าตดัสินใจ
แตง่งานทัง้ที่ยังเรยีนไม่จบ ในเกาหลี
มีประเพณีวา่ฐานะตอ้งมั่นคง ตอ้ง
เรยีนจบแล้วจึงจะแตง่งานและเริม่
ครอบครวัได ้แตข่้าพเจ้ารูว้า่ตอ้งท�า
ตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
และแตง่งานทันที ข้าพเจ้ากับภรรยา
พบกันขณะที่เราอยู่ ในโปรแกรม
เยาวชนและเป็นเพื่อนที่ดตีอ่กันก่อน
ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนา เราจึงรูจ้ัก
กันด ีเราแตง่งานกันหลังจากข้าพเจ้า

กลับบ้านไม่นาน ทัง้ที่เพื่อนๆ บอกวา่ 
“คณุเพีย้นหรอืเปล่า คณุไม่มีเงินเลย”

เราสวนทางกับวฒันธรรมประเพณี
เพราะเรารูว้า่ตอ้งท�าตามค�าแนะน�า
ของพระเจ้า ชีวติเราไดร้บัพรเพราะท�า
ตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ 
และเรามีประสบการณ์ที่เราอาจไม่มี
หากไม่ท�าตาม

ค�าแนะน�าของพระเจ้าให้ท�าทุกส่ิง
ดว้ยปัญญาและระเบียบ (ด ูโมไซยาห์ 
4:27) บางครัง้ตา่งจากส่ิงที่สังคมสอน  
แตเ่มือ่เราเช่ือฟังตารางเวลาของพระเจา้  
เราจะพบวา่ชีวติเราเปลี่ยนไปในทาง
ที่ดขีึน้ ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�าหรบั
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติผู้น�าเราใน
ทางของพระเจ้าทุกวนัน้ี ข้าพเจ้ารูว้า่ 
“เมื่อเราไดร้บัพรประการใดจากพระผู้
เป็นเจ้า, ย่อมเป็นไปเน่ืองจากการเช่ือ
ฟังกฎน้ันซ่ึงในน้ันทรงก�าหนดพรไว”้ 
(คพ. 130:21) ◼
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ข้
    าพเจ้าส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระเจ้าและพระผู้ช่วย

ให้รอดของเรา พระเยซูพระครสิต ์
การชดใช้เป็นรากฐานแห่งความจรงิ
ของพระกิตตคิณุทัง้มวล . . .

ความกตญัญูคอืสภาพของความ
ส�านึกคณุ การแสดงความขอบคณุ 
ซ่ึงท�าให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะ
เราตระหนักในการแสดงความเมตตา 
การรบัใช้ หรอืการดแูลจากผู้อื่นซ่ึง
หนุนใจเราและท�าให้เราเข้มแข็ง

ความอกตญัญูคอืเจตคตขิองการ
ไม่รบัรูห้รอืจ�าไม่ไดเ้มื่อคนอื่นช่วย
เหลือเราหรอืที่แย่กวา่น้ันคอืเมื่อเรา
รูว้า่เราไดร้บัความช่วยเหลือและไม่
ไดข้อบคณุเป็นส่วนตวัหรอืตอ่หน้า
สาธารณชน

การแสดงความกตญัญูและความ
รูสึ้กส�านึกคณุอย่างเงียบๆ มีผลช�าระ
เราให้สะอาดหรอืเยียวยาเราไดอ้ย่าง
ดเียี่ยม ความกตญัญูท�าให้เกิดความ
อบอุ่นทัง้แก่ผู้ ให้และผู้รบั

ความกตญัญูที่แสดงตอ่พระ
บิดาบนสวรรค์ ในค�าสวดอ้อนวอน
ส�าหรบัส่ิงที่เรามีท�าให้เกิดสันตสุิข
อันเงียบสงบ—สันตสุิขซ่ึงไม่ยอมให้
เรากัดกรอ่นจิตวญิญาณของเราเอง
เพราะส่ิงที่เราไม่มี ความกตญัญูท�าให้
เกิดสันตสุิขที่ช่วยให้เราเอาชนะความ
เจ็บปวดจากความยากล�าบากและ

วธีิ แสดงควำมกตญัญู

โดย เอล็เดอร์ 
โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์
แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

ท่ำนประยุกต์ใช้ส่ิงนีอ้ย่ำงไร

ดิฉนัทราบวา่เม่ือดิฉนัรู้สึกส�านึก
คุณต่อพระบิดาบนสวรรค ์ดิฉนัมี
ความสุขข้ึนมาก ดิฉนัชอบรับใช้
ผูอ่ื้นและแสดงความขอบพระทยั
พระบิดาบนสวรรค ์โดยท�าเช่นน้ี
ดิฉนัสามารถเขา้ใจไดดี้ข้ึนวา่เหตุ
ใดพระองคจึ์งส่งดิฉนัมาท่ีน่ีและ
พนัธกิจของดิฉนับนแผน่ดินโลก
คืออะไร การมีใจกตญัญูท�าใหเ้รา
มีสนัติสุข
คอลล ีเอม็. อำยุ 15 ปี

ความล้มเหลว ความกตญัญูในทุกวนั
หมายความวา่เรา แสดงความส�านึก
คุณ ตอ่ส่ิงที่เรามีเวลาน้ีไม่วา่เรามีอะไร
ในอดตีหรอืมีความปรารถนาอะไรใน
อนาคต การที่เราจ�าไดแ้ละส�านึกคณุ
ตอ่ของประทานและพรสวรรคซ่ึ์งเรา
ไดม้าช่วยให้เรา ยอมรับเช่นกนัวา่
เราตอ้งการความช่วยเหลือ จากของ
ประทานและพรสวรรคท์ี่ผู้อื่นครอบ
ครอง

ความกตญัญูเป็นหลักธรรมของ
สวรรค์

“เจ้าจงขอบพระทัยพระเจ้า พระผู้
เป็นเจ้าของเจ้าในทุกส่ิง” (คพ. 59:7)

พระคมัภีรข์้อน้ีหมายความวา่เรา 
แสดงความขอบพระทยั ส�าหรบัส่ิงที่
เกิดขึน้ไม่เฉพาะส่ิงดี ในชีวติเท่าน้ัน 
แตส่�าหรบัการตรงกันข้ามและความ
ท้าทายของชีวติที่เพิ่มประสบการณ์
และศรทัธาของเราดว้ย เรา มอบชีวติ
เราไว้ในพระหัตถข์องพระองคโ์ดย
ตระหนกัวา่ทั้งหมดท่ีอุบติัข้ึนจะเป็น
ไปเพื่อประสบการณ์ของเรา

เมื่อเราสวดอ้อนวอน “ขอให้บังเกิด
ขึน้ตามพระประสงคข์องพระองค”์ 
เราก�าลังแสดงศรทัธาและความ
กตญัญู เรารบัรูว้า่เราจะ ยอมรับทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวติเรา

ขอให้เรารูสึ้กส�านึกคณุอย่างแท้จรงิ
ตอ่พระกรณุาธิคณุของพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบัพรทุกประการที่ประทานแก่

เราและแสดงความรูสึ้กขอบพระทัย
ในการสวดอ้อนวอนพระบิดาบน
สวรรคข์องเรา ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 1992
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พระผู้เป็นเจ้ำทอดพระเนตร
เห็นควำมเสียใจของดฉัิน
โดย ดานีลีส์ ดบัเบิลย.ู รอดริเกซ,  
สาธารณรัฐโดมินิกนั

วั นอาทิตย์วนัหน่ึงที่ โบสถ์ดฉัิน
รูต้วัวา่เวลาของดฉัินกับโปรแกรม

เยาวชนหญิงจวนสิน้สุดแล้ว อีกไม่
นานดฉัินจะตอ้งอยู่กับหนุ่มสาวโสด 
ดฉัินเสียใจเพราะรูว้า่ส่ิงตา่งๆ จะไม่
เหมือนเดมิ หลังโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
ดฉัินพยายามรา่เรงิ แตก็่ท�าไม่ได ้
ดฉัินพยายามบอกตนเองวา่พระบิดา

หอ้งสนทนา

พระคมัภร์ีข้อโปรดของผม
โดย ควาเมนา คูมซอน, กานา

ฮีลามัน 5:12

พระคมัภีรข์้อน้ีช่วยให้ผมเข้าใจวา่โดยให้ชีวติเรามีศนูย์กลาง 
 ในพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ันเราจึงจะเอาชนะปฏิปักษ์ ได ้ 

แม้เมื่อการทดลองเกิดขึน้กับเรา ถ้าเราสรา้งบนศิลาของ 
พระเยซูครสิต ์ทุกอย่างเป็นไปได้

พระคมัภีรข์้อน้ีช่วยให้ผมเข้มแข็งในช่วงเวลาที่มีความท้าทาย
ผมทราบวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และทรงส่งพระบุตร

องคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของพระองคม์ายังแผ่นดนิโลกเพื่อชดใช้
บาปของมนุษยชาต ิ◼

บนสวรรค์ ไม่ทรงตอ้งการให้ดฉัินรูสึ้ก
เสียใจแต่ ให้รูสึ้กปีตแิทน (ด ู2 นีไฟ 
2:25)

ดฉัินเพิ่งจะซบไหล่เพื่อนรอ้งไห้ ใน
ห้องโถงเมื่อพนักงานวอรด์มาบอก
วา่ “ซิสเตอรด์านีลีส์ น่ีจดหมายของ
คณุ!” เขายื่นซองสีขาวให้ดฉัิน หน้า
ซองเขียนแตช่ื่อของดฉัินเท่าน้ัน 
ดฉัินอยากรูว้า่อะไร จึงถามพนักงาน
วา่ใครส่งมา ขณะเดนิจากไปเขาบอก
วา่มาจากผู้ประสาทพรและน่ันเป็น
ส�าเนาปิตพุร ดฉัินรอ้งไห้ แตน่� ้าตาน้ัน
เป็นน� ้าตาแห่งความปีตยิินดเีพราะรู้
วา่พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรเห็น
ความเสียใจของดฉัินจึงทรงหาวธิี ให้
ดฉัินพบความปีตยิินดี ในความเสียใจ 
ปิตพุรเป็นลายลักษณ์อักษรของดฉัิน

มาถึงในท้ายที่สุด ประจวบเหมาะกับที่
ดฉัินตอ้งการมากที่สุด

เมื่อกลับถึงบ้าน ดฉัินอ่านปิตุ
พร รอ้งไห้อีกครัง้ สวดอ้อนวอนและ
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัพร
น้ัน ขอบพระทัยที่ทรงช่วยให้ดฉัิน
จดจ�าวา่ดฉัินโชคดเีพียงใดที่ ไดเ้ป็น
ธิดาของพระองคแ์ละมีแสงสวา่งของ
พระกิตตคิณุอันเป็นนิจในชีวติดฉัิน

ในยามเศรา้แม้จะไม่เข้าใจในตอน
น้ัน แตด่ฉัินรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ช่วยให้ดฉัินพบความสุขได ้ดฉัินเรยีน
รูส่ิ้งน้ีผ่านความรกัที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมอบให้ ในชีวติดฉัิน พระองค์
ทรงมอบความรกัน้ีให้เราแตล่ะคน 
เรามีหน้าที่ยอมรบัความรูสึ้กอันน่า
อัศจรรย์น้ี เราเอาชนะการทดลองได้
ดว้ยการน�าทางจากพระผู้เป็นเจ้า  
เรายิม้และมีความสุขได ้◼ ภา
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เดก็

โดย แอบ็บี เอฟ. 
อำยุ 11 ขวบ, 
รัฐเวอร์จเินีย 
สหรัฐอเมริกำ

น่ันเป็นวนัแรก
ที่ โรงเรยีน

ใหม่ของฉัน ฉันชอบผูกมิตรกับ
เพื่อนใหม่และท�าได้ดีทีเดียว ฉันไป
ถึงห้องเรยีนและเห็นทุกคน ฉันคิด
วา่ปีน้ีจะเป็นปีที่ดีมากๆ ระหวา่งรบั
ประทานอาหารกลางวนักับเพื่อนใหม่ 

เราต่างก็น่ังใกล้กับเด็กผู้หญิงคนหน่ึง
จากอีกห้องหน่ึง เธอช่ือฮันนาห์ เมื่อ
ฉันน่ังลง ฮันนาห์พูดวา่ “วา้ว รองเท้า
เธอเหม็นมาก ฉันนึกวา่ถังขยะส่ง
กลิ่นหรอืเป็นรสนิยมของเธอ”

ฉันประหลาดใจมากเมื่อเธอพูด
อย่างน้ัน และคนอื่นๆ ดว้ย ฉันจึง
ลุกขึน้ย้ายไปน่ังโตะ๊อีกตวัหน่ึงข้างๆ 
เพื่อนใหม่อีกคน

วนัตอ่มาช่วงหยุดพัก ฮันนาห์พูด
ไม่ดอีีก เธอท�าแบบน้ีทุกวนั แตทุ่ก
ครัง้ฉันจะไม่พูดจาหยาบคายย้อน
ใส่เธอเพราะบราเดอรล์อวสั์น ครู
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ของฉันบอกวา่คณุ
ควรปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างที่ตอ้งการให้

เลือกเสน้ทางใด
พวกเขาปฏิบัตติอ่คณุ เมื่อนึกถึงค�า
พูดของคร ูฉันจึงขอรอ้งฮันนาห์อย่าง
สุภาพให้หยุดหรอืบอกฉันวา่ท�าไมเธอ
ท�ากับฉันแบบน้ี

ต่อจากน้ันฉันกลับบ้านและเล่าทุก
อย่างที่ฮันนาห์พูดให้คุณแม่ฟัง ฉัน
รูสึ้กเหมือนก�าลังเหลืออด! คุณแม่
พูดวา่ “แอ็บบี ลูกต้องพยายามอย่า
ตอบโต้เธอด้วยค�าพูดหยาบคาย บาง
ครัง้คนท�าอย่างน้ันเพราะมีปัญหาบาง
อย่างที่บ้าน”

ฉันจึงไปโรงเรยีนพลางนึกถึงส่ิงที่
คณุแม่กับบราเดอรล์อวสั์นพูด วนัน้ัน
ที่ โรงเรยีน ในที่สุดฮันนาห์ก็เล่าให้ฉัน
ฟังวา่เธอมีปัญหาที่บ้านและเธอพูดจา
ไม่ดเีพราะเธอโมโห ฉันให้อภัยเธอ  
ปีน้ีเธออยู่ห้องเดยีวกับฉันและเรา 
เป็นเพื่อนที่ดตีอ่กัน!

ฉันเรยีนรูว้า่การท�าตามพระเยซู
เป็นเส้นทางที่ดทีี่สุด ◼
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ครัง้หน่ึงเมื่อดฉัินยังเด็ก ดฉัิน
ตอ้งรู้ ให้ ไดว้า่พระบิดาบน

สวรรคท์รงรูจ้ักดฉัินและเข้าพระทัย
ความทุกข์ยากเดอืดรอ้นที่ดฉัิน
ประสบ ดฉัินทูลขอให้พระองคท์รง
น�าทางดฉัินไปพบข้อพระคมัภีรท์ี่จะ
ช่วยให้ดฉัินรูสึ้กดขีึน้ ดฉัินเปิดพระ
คมัภีรแ์ละอ่าน “เราก็ช่ืนชมยินดี ใน

ความทุกข์ยาก . . . เพราะเรารูว้า่ความ
ทุกข์ยากน้ันท�าให้เกิดความทรหด
อดทน และความทรหดอดทนท�าให้
เห็นวา่เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ ได ้
และการที่เป็นเช่นน้ันท�าให้มีความ
หวงั และความหวงัจะไม่ท�าให้ผิดหวงั 
เพราะเหตวุา่ความรกัของพระเจ้าได้
หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา” ( โรม 5:3–5) 
พระคมัภีรข์้อน้ีสอนดฉัินวา่ประสบ
การณ์ยากๆ จะช่วยให้ดฉัินมีความ
ทรหดอดทน ประสบการณ์ ความหวงั 

พระบิดาบนสวรรคท์รง  
ไดยิ้นค�าสวดออ้น 
วอนของทา่น

และรูสึ้กถึงความรกัที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีตอ่ดฉัิน ดฉัินทราบวา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอน
ของดฉัินและทรงตอบผ่านพระคมัภีร ์
ดฉัินมีศรทัธาวา่สถานการณ์จะดขีึน้

สจ๊วตหลานชายของดฉัินเรยีน
รูเ้ช่นกันวา่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของเรา เขา
อยากมีเพื่อนที่ โรงเรยีน เขากับคณุ
แม่ของเขาตดัสินใจสวดอ้อนวอนเพื่อ
ช่วยให้เขาพบเพื่อน ทุกวนัเมื่อกระดิง่
บอกเวลาหยุดพัก สจ๊วตรูว้า่คณุแม่
ก�าลังสวดอ้อนวอนให้เขา ไม่นานเขา
ก็ ไดเ้พื่อนใหม่! สจ๊วตเรยีนรูว้า่พระ
บิดาสนพระทัยความกังวลของเขา  
เขาเรยีนรูว้า่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรง
ตอบค�าสวดอ้อนวอนของเขา

เมื่อแจ๊คหลานชายของดฉัินอายุ 10 
ขวบ เขาเล่นอยู่ ในทีมฟุตบอลที่ตอ้ง
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โดย นีลล์ เอฟ.  
แมร์ริออตต์
ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามญั

ลงแข่ง แจ๊คพูดกับพ่อแม่ เขาตดัสิน
ให้เกียรตวินัสะบาโตและไม่ลงแข่งใน
วนัอาทิตย์ เขากังวลวา่เขาจะไม่เก่ง
ขึน้เพราะพลาดการแข่งขันเหล่าน้ัน 
ชารล์ส์น้องชายของแจ็ครูว้า่เขากังวล 
วนัหน่ึงชารล์ส์กล่าวค�าสวดอ้อนวอน
ในครอบครวั เขาทูลขอพระบิดาบน
สวรรค์ ให้ทรงช่วยแจ็คไม่ ให้กังวลเรือ่ง
ฟุตบอล ชารล์ส์รูว้า่วธิีที่จะช่วยพี่ชาย

ไดด้ทีี่สุดคอืสวดอ้อนวอนให้เขา เขามี
ศรทัธาวา่ค�าสวดอ้อนวอนของเขาจะ
ช่วยแจ๊ค

เราต้องการความช่วยเหลือใน
ชีวติน้ี และพระบิดาบนสวรรค์ทรง
ประสงค์จะประทานความช่วยเหลือ
น้ัน พระองค์ทรงรกัเรา พระองค์จะ
ทรงฟังเมื่อเราสวดอ้อนวอน! ◼
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ค�าตอบการสวดออ้นวอนอาจใช้
เวลานาน หรืออาจไม่เป็นอยา่ง
ท่ีท่านคาดหวงั แต่พระบิดาบน

สวรรคท์รงฟังท่านเสมอ พระองค์
จะทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของ

ท่าน พระองคท์รงรักท่าน 

พรและกำรสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรคท์รงมีพรมากมายท่ีประสงคจ์ะประทานแก่

เรา ลองนึกถึงหีบสมบติัใบมหึมาท่ีเตม็ไปดว้ยพรส�าหรับท่าน การ
สวดออ้นวอนดว้ยศรัทธาของท่านจะปลดลอ็ก “หีบสมบติั” ของ
พร เราจ�าเป็นตอ้งสวดออ้นวอนในพระนามของพระผูช่้วยใหร้อด 

พระเยซูคริสต ์และทูลขอพระบิดาบนสวรรคใ์หท้รงอวยพรเรา

การปลอบโยน

ประจกัษพ์ยาน

ความรู้

ความกลา้หาญ

สมบติัเหล่าน้ีเป็นพรบางส่วนท่ีท่าน
สามารถสวดออ้นวอนขอได ้ท่านตอ้งการ

สวดออ้นวอนขอพรอะไรอีกบา้ง

ศรัทธา
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จำกกำรสัมภำษณ์โดยเจนนำ โคฟอร์ด, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

สมาชิกทุกคนเป็นผูส้อนศาสนาได ้ประธาน
สเตคของผมในแคลิฟอร์เนียทา้ทายใหเ้รา

แบ่งปันพระกิตติคุณ เม่ือผมตอ้งส่งรายงานท่ี
โรงเรียนเร่ืองรัฐหน่ึงในสหรัฐ ผมรู้วา่น่ี
เป็นโอกาสของผม!

การเป็นผูส้อนศาสนา
เดก็ๆ ทีย่นือย่ำงภำคภูมิ
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ควำมท้ำทำย
ครูของผมขอให้เราเลอืกรัฐหน่ึงใน 
สหรัฐและสร้างภาพสามมิติหรือฉาก 
จ�าลอง ผมบอกครูว่าผมเลอืกยทูาห์  
ผมเคยไปยทูาห์หลายคร้ังช่วง 
ทีค่รอบครัวพกัร้อน ผมต้องการ
เรียนรู้มากขึน้เกีย่วกบั “รัฐรวง
ผึง้” ผมคดิว่าน่ันน่าจะช่วยผม
เร่ืองงานเผยแผ่ศาสนา!

สวสัดีครับ 
ผมช่ือเจสซี!
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เคลด็ลบักำรยนือย่ำง 
ภำคภูมขิองเจสซี
• ฟังการกระตุน้เตือนของ 

พระวญิญาณ
• อยา่ใชค้ �าพดูไม่ดีหรือเอ่ย

พระนามของพระเจา้อยา่ง 
ไม่สมควร

• ถา้มีส่ิงไม่ดีเกิดข้ึน ใหเ้ดิน
ออกมาหรือหากิจกรรมอ่ืนท�า
ท่ีท�าใหคุ้ณรู้สึกดีข้ึน

• หาโอกาสช่วยคนอ่ืนๆ

กำรยนือย่ำงภำคภูมิ
ท่านท�าตามพระเยซูโดย
ยนือยา่งภาคภมิูอยา่งไร ลาก
เสน้ตามรอยเทา้ของท่าน ส่งเร่ือง
ราวและภาพถ่ายของท่าน พร้อม
ค�าอนุญาตของผูป้กครองมาใหเ้รา 
ทางออนไลนท่ี์ liahona.lds.org (คลิก 
“Submit Your Work”) หรืออีเมลมาท่ี 
liahona@ldschurch.org

ข้อมูลเกีย่วกบักำรเป็นผู้สอนศำสนำ
ผมน�าโครงงานของโรงเรียนไปโอเพ่นเฮาส์ ทุกคนชอบกล่อง 
ผึง้ของผม! คณุครูให้เกรดเอบวก! ผมอยากให้ทุกคนเห็นว่า 
ยทูาห์เป็นสถานทีส่�าคญัมาก พวกเขาอาจจะมีค�าถามเกีย่วกบั 
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธิชนยคุสุดท้าย ผมรอ 
ไม่ไหวกว่าผมจะโตพอไปเป็นผู้สอนศาสนาและแบ่งปันพระ 
กติติคณุมากกว่าน้ี!

เร่ืองจริงสนุกๆ
ผมเรียนรู้ว่าเดอืยทองทีเ่ช่ือมทาง
รถไฟข้ามทวปีสายแรกอยู่ในยทูาห์ 
ผมใส่รูปพระวหิารซอลท์เลคไว้ใน
โครงงานของผม ผมเขยีนข้อเทจ็
จริงเกีย่วกบัประธานเดวดิ โอ.  
แมคเคย์ (1873– 1970) ไว้ด้วยเพราะ 
ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์คนโปรด
ของคณุปู่

รวงผึง้
ผมต้องการให้ช้ันเรียนเห็นงานสร้างทีส่วยงาม
ของพระผู้ช่วยให้รอดในหนังสามมิติของผม 
ผมติดผึง้หลายตัวทีก่ล่องและออกแบบกล่องให้
เหมือนรวงผึง้ รวงผึง้เตือนให้เราท�างานหนัก
เหมือนผึง้เพือ่แบ่งปันพระกติติคณุ

น�ากล่องของท่านให้เพือ่นบางคนและผู้สอนศาสนาดู
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มองหา 
เอลิซ
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สองวนัตอ่มาอาการไอของเอลิซ 
หนักยิ่งกวา่เดมิเธอตอ้งไปโรง 
พยาบาล คณุตาคณุยายของดาเนียล 
มาอยู่กับเขา คณุแม่กับคณุพ่อ
ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเอลิซที่ โรง
พยาบาลตลอดสัปดาห์

คณุตาคณุยายของดาเนียลน่าจะ
พาเขาไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆ ได ้ 
แตต่อนน้ีดาเนียลเป็นห่วงเอลิซ  
เขาเสียใจกับส่ิงที่เขาพูดกับคณุแม่
วนัน้ัน เขาไม่ชอบที่บางครัง้เขาออก
ไปเล่นไม่ไดเ้พราะเอลิซ แตด่าเนียล 
ชอบให้เธอยิม้เมื่อเขาพูดกับเธอ 
และการอยู่กับเธอท�าให้เขารูสึ้กมี
ความสุข

ดาเนียลมองออกไปนอกหน้าตา่ง 
หวงัวา่จะเห็นคณุพ่อกับคณุแม่พา
เอลิซกลับบ้าน

ทันใดน้ันดาเนียลก็เห็นรถของ
คณุแม่เลีย้วเข้ามาในบ้าน เขาวิง่ไป
หาเธอ

“แม่ครบั ผมขอโทษที่วนัน้ันผม
โมโหแล้วพูดถึงเอลิซแบบน้ัน”  
เขาบอกพลางกอดเธอแน่น

“ ไม่เป็นไรจ้ะ” คณุแม่บอกขณะ
กอดเขา “แม่รูว้า่ลูกรกัน้อง  
ดเูหมือนไม่ยุตธิรรมที่เรามักจะท�า
ส่ิงที่ลูกอยากท�าไม่ได ้บางครัง้ก็ยาก
ส�าหรบัทุกคน แตแ่ม่รูว้า่เราไดร้บัพร
ที่มีเอลิซอยู่ ในครอบครวัเรา”

ดาเนียลพูดวา่ “ผมคดิถึงน้อง”
“แมก็่คดิถงึ” คณุแมบ่อก “แพทย์

บอกวา่น้องอาจจะไดก้ลบับา้นพรุง่น้ี”
สองสัปดาห์ตอ่มาดาเนียลกับ 

เอลิซอยู่ ในปฐมวยัดว้ยกัน
“ ให้ทุกคนหาคูแ่ละยืนเป็น

วงกลม!” ประธานปฐมวยับอก
ดาเนียลรบีไปจับเก้าอีเ้ข็นของ

น้องสาว
“เอลิซเป็นคูข่องผม” เขาบอกคร ู

เขาเข็นน้องขึน้ไปข้างหน้าเพื่อรว่ม
วงกับเด็กคนอื่นๆ

เขามองเอลิซ เธอยิม้ให้เขา  
และเขายิม้ตอบ

ดาเนียลดี ใจที่เอลิซไดก้ลับบ้าน
อีกครัง้ เขาอยากเป็นพี่ชายที่พิเศษ
ของเธอ ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิา

เมือ่ชีวติไม่ยุตธิรรม
ท่านอาจรู้สึกผดิหวงัหรือกงัวล
เม่ือชีวติดูเหมือนไม่ยติุธรรม ต่อ
ไปน้ีเป็นวธีิช่วยจดัการกบัความ
รู้สึกเหล่าน้ี

•  เขียนหรือวาดส่ิงท่ีท่าน
รู้สึก

•  ท�าบางอยา่งท่ีท่านชอบ 
เช่น ออกไปเล่นนอกบา้น
หรือฟังเพลง

•  เขียนส่ิงท่ีเป็นไปตามแผน
•  สวดออ้นวอนและบอก

พระบิดาบนสวรรคว์า่ท่าน
รู้สึกอยา่งไร ทูลขอให้
พระองคท์รงช่วยใหท่้าน
รู้สึกดีข้ึน

•  บอกความรู้สึกของท่านกบั
บางคน

โดย เมริลล ีบูเร็น

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันเดนิกับเธอ ฉันเดนิกับเธอ 
เพือ่ให้เธอรูว้า่ฉันรกัเธอ” 

(หนังสือเพลงส�าหรบั
เด็ก, 78)

ดาเนียลจ้องออก
ไปนอกหน้าตา่ง 

เขาเห็นเพื่อนๆ ก�าลัง
ไปที่สวนสาธารณะ

พรอ้มบาสเกตบอล เขา
อยากไปดว้ย

“วนัน้ีแม่พาลูกไปไม่ได้
นะจ๊ะดาเนียล” คณุแม่
บอก “น้องสาวของลูกเป็น
หวดัรนุแรง และลูกยังไม่
โตพอจะไปคนเดยีว แม่
ขอโทษจ้ะ”

ดาเนียลท�าหน้าน่ิวใส่ 
เอลิซน้องสาวของเขา เธอน่ัง 
อยู่ ในเก้าอีเ้ข็น มีของเล่น
วางอยู่บนตกั เธออายุห้าขวบ 
แตย่งัเดนิหรอืพดูไม่ได ้เอลิซ 
ไอหนักมาก เธอป่วยบ่อย  

และออกไปข้างนอกไม่ไดถ้้า 
รอ้นเกินไปหรอืหนาวเกินไป  
เธอตอ้งกินอาหารผ่านท่อสอดล 
งในกระเพาะอาหาร

ดาเนียลรกัน้องสาว แตบ่าง
ครัง้เขารูสึ้กโกรธดว้ย ยากเสมอ
ที่จะท�าส่ิงดทีี่สุดให้เอลิซ เขาแค่
อยากไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆ เขา
รูสึ้กผิดหวงัมาก

“ ไม่ยุตธิรรม!” เขาบอกคณุแม่ 
“อะไรๆ ก็เอลิซตลอด!” เขาวิง่ไป

ตามระเบียงจนถึงห้องของเขา
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จาก “จงเสรมิสรา้งความเข้มแข็งดว้ยการชดใช้ของพระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 61–64

เหตใุด  

การชดใช ้ 
ของพระผูช้ว่ย 

ใหร้อดจงึส�าคญั

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก

โดย เอล็เดอร์ดลั
ลนิ เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

ส่วนหน่ึงของการชดใชคื้อพระเยซู
ทรงทนรับความทา้ทายทุกรูปแบบ
เพื่อพระองคจ์ะทรงรู้วธีิช่วยใหเ้รา

รู้สึกดีข้ึนเม่ือเราเสียใจหรือล�าบากใจ

อีกทั้งท�าใหเ้ราสะอาดจาก
บาปไดถ้า้เรากลบัใจ

การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดท�าให้
การฟ้ืนคืนชีวติเกิดข้ึนเพื่อเราทุกคน

จะมีชีวติอีกคร้ังหลงัจากเราตาย

พระองคเ์ขา้พระทยัความเจบ็
ปวดและความทุกขท์รมานของ
เรา พระองคท์รงอยูท่ี่นัน่เพื่อเรา

พระเยซูคริสตท์รงช่วยไดแ้ละทรง
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหทุ้กคนท่ีขอ
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เดก็ผมชอบสวดอ้อนวอน 
เพราะรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ทรงอวยพรผม  
ผมเช่ือว่าพระองค์ทรงพระชนม์ 

และทรงรักเรา

ผมชอบการสังสรรค์ในครอบครัว  
ผมชอบไปโบสถ์กบัพ่อแม่เพราะผม 

เรียนรู้เกีย่วกบัพระผู้เป็นเจ้าและ 
พระบุตรของพระองค์

โอมำร์ ว.ี อำยุ 7 ขวบ  
(ขณะถ่ำยรูปนี)้ เอกวำดอร์

หนา้น้ีของหนู

ค�ำถำมส�ำหรับท่ำน
“พีช่ำยของฉันเป็นทหำร ฉันคดิถงึเขำมำก  
ฉันจะรู้สึกใกล้ชิดกบัเขำมำกขึน้ได้อย่ำงไร”

ส่งค�าตอบของท่านทางออนไลนท่ี์ 
liahona.lds.org (คลิก “Submit Your Work”) หรืออีเมล
มาท่ี liahona@ldschurch.org โปรดระบุช่ือนามสกลุ 
อาย ุสเตคหรือทอ้งถ่ินพร้อมดว้ยค�าอนุญาตของ
ผูป้กครอง

หนูพยายามท�าตามแบบ
อย่างของพระเยซูทีบ้่าน 

ทีโ่รงเรียน และทีโ่บสถ์
โดยช่วยคนอ่ืนๆ  
หนูชอบช่วยเพือ่น
นักเรียนในห้องเวลา
เรียนคณติศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เดก็ทีเ่ช่ือ
ฟังพ่อแม่และพระผู้ช่วย
ให้รอดจะได้รับพร

ฮันนำห์ เอส. อำยุ 6 
ขวบ (ขณะถ่ำยรูปนี)้  
ไนจเีรีย

โดย อนันดำ เอ. อำยุ 9 ขวบ  
(ขณะวำดรูป) บรำซิล

ไม่นานผมจะอายคุรบ 12 ขวบและได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ซ่ึงผมจะ
ได้เข้าพระวหิารและรับบัพติศมาแทนบรรพชนของผม ผมมีความสุขมาก!

อำเบล เอส. อำยุ 11 ขวบ (ขณะวำดรูป) เปรู



หลังจากพระเยซูครสิตฟ้ื์นคนืพระชนม์ พระองคเ์สด็จไปเยือนชาวนีไฟ  พระองคท์รงสอนพวกเขา
เกี่ยวกับศีลระลึก และทรงแสดงให้พวกเขาเห็นวธิีสวดอ้อนวอน พระองคท์รงสอนพวกเขาให้มีเมตตา

และเป็นผู้สรา้งสันต ิแม้จะมีคนมากมาย แตพ่ระองคป์ระทานพรเด็กทุกคนและทรงรกัษาทุกคนที่เจ็บป่วย 
พระองคท์รงสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ ให้ชาวนีไฟเพราะพระองคท์รงรกัพวกเขา

พระเยซทูรงรกัทกุคน
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□  ท่องจ�า 3 นีไฟ 12:16

□  ยิม้ กอด หรือเขียนขอ้ความดีๆ เพื่อ
แสดงใหบ้างคนเห็นวา่ท่านรักพวกเขา!

□  อ่าน 3 นีไฟ 12:1-9 เลือกคุณสมบติั 
หน่ึงขอ้ท่ีท่านจะท�าเดือนน้ี

□  ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

หนูกบัครอบครัวไปเยีย่ม
เดก็ยากจนบางคนและ
น�าของเล่นกบัอาหารไป
ใหพ้วกเขา หนูรู้สึกมี
ความสุขมากเพราะรู้วา่
ไดช่้วยคนบางคน

ลอีา ซี. อาย ุ7 ขวบ, ชิวาวา เม็กซิโก

ฉันสำมำรถรักได้!

พระเยซู

“เป็นมือของเรา” โดย เคท พ.ี อาย ุ11 ขวบ, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้แผน่น้ีไว!้
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เ มื่อพระเยซูทรงสอนในเยรซูาเล็ม พระองคท์รงบอกผู้คนวา่
พระองคท์รงมี “แกะอื่น” ที่ทรงตอ้งสอน (ด ูยอห์น 10:16) 

พระองคก์�าลังตรสัถึงชาวนีไฟและผู้คนในแผ่นดนิอื่นๆ หลังจาก
การฟ้ืนคนืพระชนม์ พระเยซูเสด็จไปเยือนชาวนีไฟและทรงสอน
พวกเขา ท่านสามารถอ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการเสด็จเยือนครัง้น้ีได้
ในหน้า 76–78 และมองหาค�าท้าให้อ่านในฉบับหน้า! ◼
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ท่านสามารถพิมพส์�าเนาเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona.lds.org

ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

แกะอืน่

1

1 1 1

2 2

2
2

3

4 4

5

6

6
7

8
8

8

หัวข้อของเดอืนนี้
หลงัจากอ่านพระคมัภีร์หน่ึงขอ้  
ใหร้ะบายสีบริเวณตวัเลขท่ีตรงกบัขอ้นั้น!

1   3 นีไฟ 12:1–9, 16
2   3 นีไฟ 12:19–20, 44, 48

3   3 นีไฟ 13:6–8, 19–21
4   3 นีไฟ 18:1–12

5   3 นีไฟ 18:19–21, 24
6   3 นีไฟ 18:35–39

7   3 นีไฟ 19:11–26
8   3 นีไฟ 20:1, 29–31
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พระเยซ ู
เสด็จเยือน 
ชาวนีไฟ

เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน
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พระองคท์รงเรยีกอัครสาวก 
12 คนและประทานศีลระลึก
เพื่อช่วยให้พวกเขาระลึกถึง
พระองค์

จากน้ันพระเยซูสิน้พระชนม์
และฟ้ืนคนืพระชนม์

ครัง้พระเยซูทรง
พระชนมบ์นแผ่นดนิ 
โลก พระองคท์รง 
รกัษาผู้เจ็บป่วยหรอื 
บาดเจ็บ พระองค ์
ทรงสอนวธิีสวด 
อ้อนวอน พระองค ์
ประทานพรแก่เด็ก ๆ
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พระองคท์รงเรยีกสาวก 
12 คนและประทาน
ฐานะปุโรหิตแก่พวก
เขา พระองคท์รงรกัษา
ผู้เจ็บป่วยหรอืบาดเจ็บ 
พระองคท์รงสอนวธิีสวด
อ้อนวอน ทุกคนกราบ
นมัสการพระองค์

หลังจากฟ้ืนคนืพระชนม์ พระเยซูเสด็จไปเยือน
ชาวนีไฟผู้อยู่อีกฟากหน่ึงของมหาสมุทร
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พระเยซูประทานศีลระลึกแก่
ชาวนีไฟเพื่อพวกเขาจะระลึก
ถึงพระองคต์ลอดเวลา ◼

พระเยซูทรงบอกให้
ชาวนีไฟพาเด็กๆ มาหา
พระองค ์พระองคท์รง
สวดอ้อนวอนและจาก
น้ันพระองคป์ระทานพร
แก่เด็กแตล่ะคน เหล่า
เทพลงมาเยือนพวกเขา
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ฉันชว่ยครอบครวัของฉันได ้
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หน้ำระบำยสี



80 เลียโฮนา

ฉัน  

ฉัน ฉัน  

ฉัน ฉัน ฉัน  

ฉัน ฉัน ฉัน  

ฉัน ฉัน  

ฉัน

ความจองหองเป็นบาปที่เข้าใจผิด
กันมาก และหลายคนท�าบาปดว้ย

ความเขลา (ด ูโมไซยาห์ 3:11; 3 นีไฟ 
6:18) ในพระคมัภีร์ ไม่มีเรือ่งอย่างเช่น
ความจองหองที่ชอบธรรม—เราถือวา่
ความจองหองเป็นบาปเสมอ . . .

ลักษณะส�าคญัของความจองหอง
คอืความเป็นอร—ิความเป็นอรติอ่
พระผู้เป็นเจ้าและความเป็นอรติอ่
เพื่อนมนุษย์ของเรา ความเป็นอร ิ
หมายถึง “ความเกลียดชัง การเป็น
ศัตร ูหรอืสภาพของการตอ่ตา้น” 
ความเป็นอรคิอือ�านาจที่ซาตาน
ปรารถนาจะใช้ปกครองเรา

ความจองหองคอืแก่นแท้ของการ
ชิงดชิีงเดน่ เราท�าให้ความประสงค์
ของเราขัดกับพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้า เมื่อเรามุ่งความจองหองของ
เราไปที่พระผู้เป็นเจ้า เจตนารมณ์
ของเราคอื “ขอให้เป็นไปตามความ
ประสงคข์องเราและไม่ ใช่ตามพระ

อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ก�าลังชีน้�า
ชีวติพวกเขา (ด ูฮีลามัน 12:6)  
พวกเขาท�าให้การรบัรูค้วามจรงิของ
ตนแข่งกับความรูอ้ันยิ่งใหญ่ของพระ
ผู้เป็นเจ้า ให้ความสามารถของตน
ตอ่สู้กับอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระผู้
เป็นเจ้า ให้ความส�าเรจ็ของตนขัดกับ
งานยิ่งใหญ่ของพระองค์

. . . คนจองหองปรารถนาให้พระผู้
เป็นเจ้าเห็นดว้ยกับพวกเขา พวกเขา
ไม่สนใจจะเปลี่ยนความคดิเห็นของ
ตนให้สอดคล้องกับพระด�ารขิองพระ
ผู้เป็นเจ้า 

ส่วนส�าคญัอีกประการหน่ึงของ
บาปที่แพรห่ลายอย่างมากของความ
จองหองคอืความเป็นอรติอ่เพื่อน
มนุษย์ของเรา เราถูกล่อลวงทุกวนัให้
ยกตนข่มท่านและดหูมิ่นผู้อื่น  
(ด ูฮีลามัน 6:17; คพ. 58:41)

คนจองหองท�าให้ทุกคนเป็น
ปฏิปักษ์ของพวกเขาโดยใช้สติ

ส่ิงกีดขวางอนั
ใหญ่หลวงของ
ไซอนั
ความจองหองคือแก่นแท้ของ 
การชิงดีชิงเด่น

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ปัญญา ความคดิเห็น งาน ความมั่งคัง่ 
พรสวรรค ์หรอืเครือ่งวดัทางโลกอื่นๆ 
ของตนตอ่ตา้นผู้อื่น ในถ้อยค�าของ
ซี. เอส. ลูอิส “คนจองหองไม่ไดร้บั
ความพอใจจากการมีบางส่ิง แตพ่อใจ
กับการมีมากกวา่คนข้างเคยีง . . . การ
เปรยีบเทียบน้ีเองที่ท�าให้ท่านจองหอง 
น่ันคอื ความพอใจจากการอยู่เหนือ
ผู้อื่น ทันทีที่องคป์ระกอบของการ
ชิงดชิีงเดน่หมดไป ความจองหองก็
หมดตาม” (Mere Christianity [1952], 
109–10) . . .

คนจองหองกลัวการตดัสินของ
มนุษย์มากกวา่การตดัสินของพระผู้
เป็นเจ้า (ด ูคพ. 3:6–7; 30:1–2; 60:2) 
“มนุษย์จะคดิอย่างไรกับฉัน” มีน� ้า
หนักมากกวา่ “พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
คดิอย่างไรกับฉัน” . . .

เมื่อความจองหองเกาะกุมใจเรา  
เราสูญเสียความเป็นอิสระจากโลก
และปล่อยให้อิสรภาพของเราตกเป็น
ทาสการตดัสินของมนุษย์ โลกตะโกน
เสียงดงักวา่สุรเสียงกระซิบของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ การอ้างเหตผุลของ
มนุษย์ส�าคญักวา่การเปิดเผยของ
พระผู้เป็นเจ้า และคนจองหองปล่อย
ราวเหล็ก (ด ู1 นีไฟ 8:19–28; 11:25; 
15:23–24) . . .

ความจองหองเป็นส่ิงกีดขวาง
อันใหญ่หลวงตอ่ไซอัน ข้าพเจ้าขอ
ย�า้ ความจองหอง เป็น ส่ิงกีดขวางอัน
ใหญ่หลวงตอ่ไซอัน . . .

เราตอ้งยอม “ตอ่การชักจูงของ
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์” ทิง้ “ความ
เป็นมนุษย์ปุถุชน” อันเกิดจากความ
จองหอง กลับเป็น “วสุิทธิชนโดยผ่าน
การชดใช้ของพระครสิตพ์ระเจ้า” 
และกลายเป็น “ดงัเด็ก, วา่ง่าย,  
อ่อนโยน, ถ่อมตน” ( โมไซยาห์ 3:19; 
ด ูแอลมา 13:28ดว้ย) ◼
จาก “Beware of Pride,” Ensign, May 1989, 
4–7. ปรบัเปลีย่นเครือ่งหมายวรรคตอนให้
ตรงตามมาตรฐานที่ ใช้ ในปัจจุบัน ภา
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โดย ประธำนเอสรำ  
แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994)
ประธานศาสนจกัรคนท่ี
สิบสาม

ประสงคข์องพระองค”์ . . .
ความประสงคข์องเราชิงดชิีงเดน่

กับพระประสงคข์องพระเจ้า จะท�าให้
เราไม่ยอมหักห้ามความปรารถนา 
ความอยาก และความลุ่มหลง  
(ด ูแอลมา 38:12; 3 นีไฟ 12:30)

คนจองหองไม่สามารถยอมรบัผู้มี



ข้อคดิ

งำนส�ำคญัทีสุ่ดของบิดำคอือะไร

“บางทีงานส�าคญัท่ีสุดของบิดาคือการหนัใจลกูของเขาไปหาพระบิดาบนสวรรค ์ถา้โดยแบบอยา่ง
และถอ้ยค�าของบิดา เขาสามารถแสดงถึงความจงรักภกัดีต่อพระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติประจ�าวนัได ้
บิดาคนนั้นไดม้อบกญุแจสู่สนัติสุขในชีวติน้ีและชีวตินิรันดร์ในโลกท่ีจะมาถึงแแก่ลกูของเขา”

เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “บิดา” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2016, 94.



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ไม่วา่เราชอบหรือไม่ชอบ ส่ือมีผลต่อ
เราไม่ทางใดกท็างหน่ึง เราจึงตอ้งเลือก
อยา่งฉลาด

ส�ำหรับเยำวชน

ผมตดัสินพระคมัภีร์มอรมอนก่อนผมอ่าน 
แต่แลว้ผมกต็ดัสินใจใหก้ารทดลองท่ีเป็น
ธรรมกบัพระคมัภีร์เล่มน้ี

ส�ำหรับเดก็

สอนลูกๆ ของท่านวา่เหตุใดการเสดจ็
เยอืนชาวนีไฟของพระผูช่้วยใหร้อดจึง
ส�าคญั

น. 58

น. 76

น. 44

ไม่มีพื้นท่ีตรงกลาง
วธีิท่ีส่ือมีอิทธิพลต่อเรา

เหตุใด  
ตอ้งพระคมัภีร์มอรมอน

พระเยซเูสด็จ
เยือนชาวนีไฟ


