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ภำพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลสัน ปกหน้าดา้น
ใน: ภาพถ่ายโดย jamievanbuskirk/GettyImages. 
ปกหลังดา้นใน: ปรบัแตง่ภาพโดยไรอัน แม็กเวย์
และครสิโตเฟอร ์เอลเวลล์/Thinkstock.

36 รับใช้ไกลไปถงึจอร์แดน
โดย อาร์. วลั จอห์นสนั 
และราเชล โคลแมน
คูผู่้สอนศาสนาอาวโุสดา้นมนุษยธรรม
มีผลตอ่ชีวติคนหลายพันชีวติโดยรบัใช้
ในทีซึ่ง่พระเจ้าทรงตอ้งการพวกเขา

ปกิณกะ
8 กำรรับใช้ในศำสนจกัร: วนัอำทติย์ที่

เตม็ไปด้วยกำรรับใช้ของผม
โดย เดวดิ เอ. ฮอ็กกี

9 ภำพสะท้อน: อำหำรมือ้สุดท้ำยของ
เมลวำ
โดยเชอริล เอ. เอสพลิน

10 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด: 
ปีตขิองกำรเรียนรู้
โดย แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

44 บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ: อดอำหำรและ
สวดอ้อนวอนให้เอม็มำ
โดย ซีซิลี นอร์รังก์

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: อจัฉริยภำพ
ของศำสนจกัรของพระเจ้ำ
โดย ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย์

เลียโฮนา ตุลาคม 2016

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

พรของกำรเช่ือฟัง
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 ข่ำวเยีย่มสอน: ครอบครัวได้รับแต่ง
ตั้งจำกพระผู้เป็นเจ้ำ

บทความพิเศษ
16 เดก็เลก็และศีลระลกึ

โดย แอรัน แอล. เวสต์
ในการรบัส่วนศลีระลึก เด็กเล็ก 
สามารถเตรยีมท�าพันธสัญญาได้

18 เข้ำใจเร่ืองกำรฆ่ำตวัตำย:  
สัญญำณเตอืนและกำรป้องกนั
โดย เคนิชิ ชิโมคาวา
เรยีนรูว้ธิีป้องกันการฆ่าตวัตายและ 
ช่วยสมาชิกครอบครวัทีม่ีชีวติอยู่

24 ถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์ในสถำน
ทีค่ำดไม่ถงึ
โดย โคเลตต ์ลินดาห์ล
นิตยสาร เลียโฮนา บางฉบับทีว่างทิง้
ไว้ ในอพารต์เมนตเ์ปลีย่นชีวติชายคน
หน่ึงโดยน�าเขามาสู่พระกิตตคิณุ

26 ประวตัคิรอบครัว: สันตสุิข ควำม
คุ้มครอง และค�ำสัญญำ
โดย เอล็เดอร์แบรดลีย ์ดี. ฟอสเตอร์
เมือ่เรารวบรวมบันทึกประวตัิ
ครอบครวัและน�ารายชือ่บรรพชนของ
เราไปพระวหิาร เราและลูกหลานจะ
ไดร้บัพร

30 ควำมรักกบัตณัหำ
โดย โจชวั เจ. เพอร์คีย์
อะไรคอืยาถอนพิษตณัหา หรอืความ
ปรารถนาจะครอบครองส่ิงตา่งๆ ในรปู
แบบวธิีทีต่รงข้ามกับพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า
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2 เลียโฮนา

46 เป็นตวัแทนชำวมลิเลเนียลตวัจริง
โดย เอล็เดอร์รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั
ค�าแนะน�าสีข่้อเกีย่วกับการเป็นตวัแทน
ชาวมิลเลเนียลตวัจรงิ

คนหนุ่มสำว

54 ปำฏิหำริย์ของระดบัควำมร้อนปำน
กลำง
โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
ความอดทนจะช่วยท่านท�าแซนดว์ชิ
กรลิชีสทีสุ่กก�าลังดแีละเป็นเหมือน
พระเยซูครสิตม์ากขึน้ไดอ้ย่างไร

57 โปสเตอร์: นึกภำพตวัท่ำนถูก 
สร้ำงขึน้ใหม่

58 มพีลงัไม่ย่อท้อ
โดย เจสซิกา เทอร์เนอร์ตามท่ี
เล่าใหลี้นน ์แครนดอลลฟั์ง
การท�าส่ิงเรยีบง่ายทีเ่สรมิสรา้งศรทัธา
ช่วยให้ดฉัินหายเป็นปรกตแิละเดนิ
หน้าตอ่ไปหลังประสบอุบัตเิหตรุถยนต์

61 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิท�ำให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลำง 
ของชีวติเรำ
โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั

62 สูตรกำรเรียนรู้
โดย โรสแมรีย ์แธคเคอเรย์
ท�าตามสีข่ัน้ตอนน้ีเพือ่ท�าให้พระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้ามีรสเลิศส�าหรบัจิต
วญิญาณของท่าน

64 ค�ำถำมและค�ำตอบ
บางคนบอกฉันวา่ฉันตอ้งมีเพือ่น
ทีม่ีมาตรฐานตา่งจากฉันเพือ่เสรมิ
มาตรฐานของฉันให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ 
น่ันจรงิหรอื

เยำวชน

66 ไปตกปลำ
โดย จูเลีย เวนทูรา
เฮย์เดนกังวลวา่น้องชายจะท�าให้ปลา
หนีหมด แตเ่ขากังวลกวา่น้ันเมือ่น้อง
ชายหายไป

68 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก:  
ฉันจะช่วยท�ำให้บ้ำนของฉันเป็น 
สถำนทีเ่งยีบสงบได้อย่ำงไร
โดยเอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั

69 หน้ำนีข้องหนู

70 เดก็ทีย่นือย่ำงภำคภูม:ิ  
เร่ืองรำวเกีย่วกบัสตอรี
โดย จิลล ์แฮค็กิง
สตอรกีับครอบครวัเป็นสมาชิก
ศาสนจักรเพียงครอบครวัเดยีวในเตริก์
เมนิสถาน! ดวูธิีทีเ่ธอยืนอย่างภาคภูมิ

72 บทเรียนจำกคุณแม่
โดย เอล็เดอร์ไชโร มซัซาการ์ดี
เอ็ลเดอารม์ัซซาการด์เีรยีนรูเ้รือ่งความ
ซือ่สัตย์จากคณุแม่ของท่าน ท่านเรยีน
รูห้ลักธรรมอะไรบ้างจากบิดามารดา
ของท่าน

74 วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน:  
วรีสตรีในพระคมัภร์ีมอรมอน

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน:  
กำรเดนิทำงไปแผ่นดนิทีสั่ญญำไว้

79 หน้ำระบำยสี: ดนตรีท�ำให้ฉันม ี
ควำมสุข

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

เพ่ือนบ้านของ
ท่านมีไม้ผล

หรอืไม่

76

46

54
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

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

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กล้าหาญ (ความ), 74
การเรียก, 8
ครอบครัว, 7, 26, 44, 66, 68, 70
ฆ่าตัวตาย (การ), 18
งานเผยแผ่ศาสนา, 24, 36
เช่ือฟัง (การ), 4, 30, 46
ซ่ือสัตย์ (ความ), 72
เดก็, 16, 42
ตัณหา, 30
ทดลอง (การ), 18, 44, 58
ท�าตามศาสดาพยากรณ์ 

(การ), 46
บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่

มนุษยธรรม (การ), 36
ประจกัษ์พยาน, 74

ประวติัครอบครัว, 26, 42
ปาฏิหาริย์, 44
เปิดเผยส่วนตัว (การ), 46
พระคมัภร์ีมอรมอน, 26, 43, 

74, 76
พระบัญญติั, 4
พระเยซูคริสต์, 4, 61, 76
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 70
พระวหิาร, 69
เพลง, 79
เพือ่น, 64
มาตรฐาน, 64
เมตตา (ความ), 40
รัก (ความ), 30, 41
รับใช้ (การ), 41, 58

ลกัษณะแห่งสวรรค์, 46
วนัสะบาโต, 8, 42
ศรัทธา, 46, 58, 74, 76
ศาสดาพยากรณ์, 46, 80
ศีลระลกึ, 9, 16
ศึกษาพระคมัภร์ี (การ), 43, 62
สวดอ้อนวอน (การ), 44, 66
ส่วนสิบ, 72
สอน (การ), 16, 72
สันติสุข, 58, 68
หวงั (ความ), 58
อดทน (ความ), 54
อดอาหาร (การ), 44

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ ต่อไป
นีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

“เดก็เลก็กบัศีลระลกึ” น. 16: หลงัจาก
ท่านท่ีเป็นพอ่แม่อ่านบทความดว้ยกนัแลว้ 
ท่านอาจสนทนาวธีิสอนลกูเลก็ๆ ของท่าน
เก่ียวกบัความส�าคญัของศีลระลึกและพนัธ
สญัญาท่ีพวกเขาจะท�าในวนับพัติศมา ท่าน
อาจจะใชค้ �าสวดออ้นวอนศีลระลึก (ใน 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 20:77, 79) 
สอนเร่ืองสญัญาท่ีเราท�าเม่ือคร้ังบพัติศมา
และการรับศีลระลึกทุกวนัอาทิตยช่์วยให้
เราต่อพนัธสญัญาเหล่านั้นอยา่งไร ท่าน
อาจคิดหาวธีิช่วยใหล้กูท่ียงัเลก็มุ่งความ
สนใจไปท่ีพระผูช่้วยใหร้อดระหวา่งศีล
ระลึก เช่น สร้างหนงัสือภาพแบบง่ายๆ 
ท่ีมีภาพพระผูช่้วยใหร้อด

“สูตรกำรเรียนรู้” น. 62: ถา้บุตรท่านโต
แลว้และศึกษาพระคมัภีร์ดว้ยตนเอง ท่าน
อาจจะอ่านบทความน้ีกบัพวกเขาและ
เช้ือเชิญใหพ้วกเขาลองใชแ้นวคิดจาก
บทความ ท่านอาจใหส้มาชิกครอบครัว
แต่ละคนสร้างบนัทึกการศึกษาส่วนตวั
และตั้งเป้าหมายวา่จะเขียนบนัทึกนั้นเป็น
ประจ�า สมาชิกครอบครัวสามารถอาสา
แบ่งปันความคิดและความประทบัใจจาก
บนัทึกส่วนตวัของพวกเขาท่ีการสงัสรรค์
ในครอบครัวคร้ังต่อๆ ไป

ตุลำคม 2016 ปีที ่22 เล่มที ่10
เลยีโฮนำ 13290 425
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4 เลียโฮนา

“บทเรยีนส�าคญัที่สุดที่เราจะเรยีนรู้ ได้ ในความเป็น
มรรตยั” ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอน  
“คอืเมื่อพระผู้เป็นเจ้าตรสัและเราเช่ือฟัง  

เราจะถูกตอ้งเสมอ”1

เราจะไดร้บัพรเช่นกัน ดงัที่ประธานมอนสันกล่าวใน
ช่วงการประชุมใหญ่สามัญเมื่อไม่นานมาน้ีวา่ “เมื่อเรารกัษา
พระบัญญัต ิชีวติเราจะมีความสุขมากขึน้ สมหวงัมากขึน้ 
และซับซ้อนน้อยลง เราจะทนรบัความท้าทายและปัญหา
ของเราไดง้่ายขึน้ เราจะไดร้บัพรที่ [พระบิดาบนสวรรค]์ 
ทรงสัญญาไว”้ 2

ในข้อความตอ่ไปน้ีที่คดัลอกมาจากค�าสอนของประธาน
มอนสันในฐานะประธานศาสนจักร ท่านเตอืนเราวา่พระ
บัญญัตเิป็นเครือ่งน�าทางแน่นอนที่สุดที่พาไปสู่ความสุข
และสันติ

แนวทำงส�ำหรับกำรเดนิทำง
“พระผูเ้ป็นเจา้มิไดป้ระทานพระบญัญัตเิพือ่ท�าใหเ้รา

ทอ้แทห้รอืเป็นอปุสรรคขดัขวางความสุขของเรา แตท่ีจ่รงิ
แลว้คอืส่ิงตรงกนัขา้ม พระองคผ์ูท้รงสรา้งเราและทรงรกัเรา
อยา่งสมบรูณ์ทรงทราบวา่เราตอ้งด�าเนินชีวติอยา่งไรจงึจะมี
ความสุขมากทีสุ่ด พระองคท์รงจดัเตรยีมแนวทางซ่ึงถา้เรา
ด�าเนินตาม จะเห็นเราฟันฝ่าการเดนิทางทีม่กัไมป่ลอดภยั
น้ีไปโดยสวสัดภิาพ เราจ�าค�ารอ้งของเพลงสวดทีคุ่น้หไูด ้
‘รกัษาพระบญัญตั!ิ ในน้ีมคีวามปลอดภยั ในน้ีมสัีนต’ิ  
[ด ู“รกัษาพระบญัญตั,ิ” เพลงสวด, บทเพลงที ่154]”3

ควำมเข้มแขง็และควำมรู้
“การเช่ือฟังเป็นเครือ่งหมายของศาสดาพยากรณ์ คอืส่ิง

ที่ ให้ความเข้มแข็งและความรูแ้ก่ท่านเหล่าน้ันตลอดทุก

ยุคทุกสมัย ส�าคญัยิ่งที่เราตอ้งตระหนักวา่เรามีสิทธิ์ ได้
รบัแหล่งความเข้มแข็งและความรูจ้ากแหล่งน้ีเช่นกัน 
น่ีคอืส่ิงที่มีพรอ้มไว้ ให้เราแตล่ะคนวนัน้ีเมื่อเราเช่ือฟัง
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า . . .

“ความรู้ที่เราแสวงหา ค�าตอบที่เราใฝ่ฝัน และความ
เข้มแข็งที่เราปรารถนาวันน้ีเพื่อรับมือกับความท้าทาย
ในโลกที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะ
เป็นของเราได้เมื่อเราเต็มใจเช่ือฟังพระบัญญัติของ
พระเจ้า”4

เลอืกเช่ือฟัง
“แนวโน้มในยุคสมัยของเราคือการท�าตามใจ นิตยสาร

และรายการโทรทัศน์แสดงภาพดาวรุง่ในจอภาพยนตร ์ 
วรีบุุรษุในสนามกีฬา—คนท่ีเยาวชนมากมายอยากเลียน
แบบ—โดยไม่น�าพากฎของพระผู้เป็นเจ้าและท�าบาป
กันอย่างเปิดเผย ซ่ึงดูเผินๆ เหมือนไม่มีผลเสีย ท่านอย่า
เช่ือ! มีเวลาของการคิดบัญชี—แม้การท�าให้บัญชีสมดุล 
ซินเดอเรลลาทุกคนมีเท่ียงคืน—ถ้าไม่ ในชีวติน้ีก็ ในชีวติ
หน้า วนัพิพากษาจะมาถึงทุกคน . . . ข้าพเจ้าขอให้ท่าน
เลือกเช่ือฟัง”5

ปีตแิละสันตสุิข
“บางครัง้ท่านอาจเห็นวา่คนที่ออกไปอยู่ ในโลกมีความ

สนุกสนานยิ่งกวา่เรา บางท่านอาจรูสึ้กถูกจ�ากัดให้อยู่กับ
มาตรฐานความประพฤตซ่ึิงเรายึดมั่นในศาสนจักร พี่น้อง
ทัง้หลาย ข้าพเจ้าประกาศตอ่ท่านวา่ ไม่มีส่ิงใด สามารถน�า
ปีตมิาสู่ชีวติท่านหรอืน�าสันตสุิขมาสู่จิตวญิญาณท่านได้
มากกวา่พระวญิญาณซ่ึงมาหาเราไดเ้มื่อเราตดิตามพระผู้
ช่วยให้รอดและรกัษาพระบัญญัต”ิ6

โดย ประธำน 
โธมสั เอส.  
มอนสัน

พรของการเช่ือฟัง

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานมอนสนัสอนเราเก่ียวกบัพรมากมายท่ีเราจะได้

รับจากการเช่ือฟัง รวมถึงความเขม้แขง็ ความรู้ ปีติ และ

สนัติสุข ท่านอาจจะถามคนท่ีท่านสอนวา่พวกเขาเคยไดรั้บ

พรอยา่งไรจากการรักษาพระบญัญติั ท่านอาจกระตุน้ใหพ้วก

เขาใคร่ครวญพรของพวกเขาต่อไปและจดความคิดพร้อม

ประสบการณ์ของพวกเขาไวใ้นบนัทึกส่วนตวั นอกจากน้ี 

ท่านอาจกระตุน้พวกเขาใหแ้สดงความส�านึกคุณต่อพระผูเ้ป็น

เจา้ส�าหรับพรของพวกเขาโดยเช่ือฟังต่อไป

ด�ำเนินชีวติอย่ำงซ่ือตรง
“ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่พร

ที่สัญญาไวก้ับเราไม่อาจประมาณได ้
แม้เมฆลมมรสุมจะรวมตวักัน แม้
ฝนจะเทลงมาที่เรา แตค่วามรู้ ในพระ
กิตตคิณุและความรกัที่เรามีตอ่พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอด
จะปลอบโยนและค�า้จุนเรา จะน�าปีติ

มาสู่ ใจเราเมื่อเราด�าเนินชีวติอย่าง
ซ่ือตรงและรกัษาพระบัญญัต ิจะไม่มี
ส่ิงใดในโลกน้ีชนะเราได”้7

ตดิตำมพระผู้ช่วยให้รอด
“ ใครหรือคือองค์มหาบุรุษแห่ง

โทมนัส ผู้คุ้นเคยกับความโศกเศร้า 
กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ พระเจ้าจอม

โยธาพระองค์น้ี พระองค์ทรงเป็น
พระอาจารย์ของเรา พระองค์ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์ทรงเป็นผู้ลิขิตความรอด
ของเรา พระองค์ทรงเรียกเรา ‘จง
ตามเรามาเถิด’ พระองค์ทรงสอน
ว่า ‘ท่านจงไปท�าเหมือนอย่างน้ัน
เถิด’ พระองค์ทรงวิงวอนว่า ‘จงรักษา
บัญญัติของเรา’

“ขอให้เราด�าเนินตามพระองค ์ขอ
ให้เราท�าตามแบบอย่างของพระองค ์
ขอให้เราเช่ือฟังพระค�าของพระองค ์
โดยการท�าเช่นน้ัน เท่ากับเราถวาย
ของขวญัแห่งความกตญัญูอันล�า้เลิศ
แดพ่ระองค”์8 ◼
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พ.ย. 2011, 106.
 7. “จงรืน่เรงิเถิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 113.
 8. “พบปีติ ในการเดนิทาง,” เลียโฮนา,  

พ.ย. 2008, 109.

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

จิม
 แ

มด
เซ็

น



6 เลียโฮนา

เลอืกส่ิงดี

ก ารเลือกส่ิงดีน�าเราใหใ้กลชิ้ดพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูคริสตม์ากข้ึน ทั้งยงัช่วยใหเ้รามีความสุขและ

ปลอดภยัดว้ย วงกลมวธีิท่ีท่านจะเลือกส่ิงดีได้

ไฟและบทเรียนเร่ืองกำรเช่ือฟัง

ประธานโธมสั เอส. มอนสนัเคยเล่าเหตุการณ์คราวท่ีท่านเรียน
รู้ความส�าคญัของการเช่ือฟัง เม่ือท่านอายแุปดขวบ ครอบครัว

ท่านไปเท่ียวบา้นพกัของพวกท่านท่ามกลางขนุเขา ท่านกบัเพ่ือน
ตอ้งการปรับพ้ืนท่ีบริเวณหญา้รกเพ่ือก่อกองไฟ พวกท่านพยายาม
ถอนหญา้ดว้ยมือ ทั้งถอนทั้งดึงสุดแรง แต่กถ็อนวชัพืชไดไ้ม่มาก 
ประธานมอนสนัอธิบายวา่ “แลว้ส่ิงท่ีขา้พเจา้นึกไดก้เ็ป็นทางออก
ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดท่ีเขา้มาสู่ความคิดเดก็แปดขวบอยา่งขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้บอกแดนนียว์า่ ‘ท่ีเราตอ้งท�าคือจุดไฟเผาวชัพืชพวกน้ี เรา
แค่ตอ้ง เผา วชัพืชในวงกลมเท่านั้นเอง’”

ทั้งท่ีรู้ว่าท่านไม่ไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้มขี้ด แต่ท่านก็วิ่งกลบั
ไปหยิบมาจากบา้นพกั ท่านกบัแดนนียจุ์ดไฟกองเลก็ตรงหญา้

เยำวชน

เดก็

รกบริเวณนั้น พวกท่านคิดว่าไฟจะดบัเอง แต่ไฟกลบัลามเป็น
วงกวา้งและอนัตราย ท่านกบัแดนนียว์ิ่งไปขอความช่วยเหลือ 
และไม่นานพวกผูใ้หญ่ก็รีบวิ่งมาดบัไฟก่อนจะลามไปติด
ตน้ไมใ้หญ่

ประธานมอนสนักล่าวต่อไปวา่ “แดนนียก์บัขา้พเจา้เรียนรู้
บทเรียนยาก ๆ แต่ส�าคญัหลายอยา่งในวนันั้น—บทเรียนหลกั
คือความส�าคญัของการเช่ือฟัง” (ดู “การเช่ือฟังน�ามาซ่ึงพร,” 
เลียโฮนา พ.ค. 2013, 89–90)

เช่นเดียวกบัประธานมอนสนั ท่านเคยตอ้งเรียนรู้บทเรียนเร่ือง
การเช่ือฟังดว้ยวธีิท่ียากหรือไม่ ท่านจะท�าเป้าหมายอะไรไดบ้า้ง
เพื่อรักษาตวัใหป้ลอดภยัในอนาคตผา่นการเช่ือฟัง

รับใชผู้อ่ื้น

ไปโบสถ์

อ่านพระคมัภีร์

เล่นเกมท่ีดี

ทะเลาะกบัพี่นอ้ง 

โกงในโรงเรียน
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ครอบครัวไดรั้บ
แต่งตั้งจากพระผู ้
เป็นเจา้
“ค�

 

ารอ้งใน [เพลงปฐมวยั] 
‘ครอบครวัมาจากพระผู้เป็น

เจ้า’ . . . ท�าให้เรานึกถึงหลักค�าสอน
ที่บรสุิทธิ์” แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์ 
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “เราไม่
เพียงเรยีนรูว้า่ครอบครวัมาจากพระผู้
เป็นเจ้า แตย่ังเรยีนรูด้ว้ยวา่เราแตล่ะ
คนเป็นส่วนหน่ึงในครอบครวัของ
พระองค ์. . .

“. . . แผนซ่ึงพระบิดาทรงมีไว้
เพื่อบุตรธิดาของพระองคเ์ป็นแผน
แห่งความรกั เป็นแผนซ่ึงรวมบุตร
ธิดาของพระองค—์ครอบครวัของ
พระองค—์ไวก้ับพระองค”์ 1

เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ 
(1922–2015) แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองกล่าววา่ “เรา เช่ือเช่นกันวา่
ครอบครวัที่แน่นแฟ้นแบบดัง้เดมิไม่
เพียงเป็นหน่วยพืน้ฐานของสังคมที่
มั่นคง เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และ
วฒันธรรมที่ยึดมั่นคา่นิยมเท่าน้ัน
—แตค่รอบครวัยังเป็นหน่วยพืน้ฐาน
ของนิรนัดรและอาณาจักร ตลอดจน

การปกครองของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน
“เราเช่ือวา่การจัดตัง้และการ

ปกครองแห่งสวรรคจ์ะสรา้งจาก
ครอบครวัและเครอืญาต”ิ 2

“ทุกคนไม่วา่สถานภาพการ
แตง่งานจะเป็นอย่างไรหรอืมีลูกกี่
คนสามารถเป็นผู้ปกป้องแผนของ
พระเจ้าที่อธิบายไว้ ในถ้อยแถลงเกี่ยว
กับครอบครวัได”้ บอนน่ี แอล. ออส
คารสั์น ประธานเยาวชนหญิงสามัญ
กล่าว “ถ้าน่ีคอืแผนของพระเจ้า ก็ควร
เป็นแผนของเราดว้ย!” 3

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 2:1–3; 
132:19

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” จะเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพรแก่คน
ทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety. lds. org

หลกัค�าสอนเร่ืองครอบครัว
ซิสเตอร์จูลี บี .เบค อดีต

ประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญัสอนวา่ศาสนศาสตร์เร่ือง
ครอบครัวตั้งอยูบ่นฐานของการ
สร้าง การตก และการชดใชข้อง
พระเยซูคริสต์

“การสร้างโลกจดัเตรียมสถานท่ี
หน่ึงใหค้รอบครัวอยู ่พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงสร้างชายและหญิงซ่ึงต่างกเ็ป็น
คร่ึงหน่ึงท่ีส�าคญัของครอบครัว 
นัน่คือส่วนหน่ึงในแผนของพระ
บิดาบนสวรรคท่ี์อาดมักบัเอวาได้
รับการผนึกและสร้างครอบครัว 
นิรันดร์

“. . . การตกท�าใหพ้วกท่านมี
บุตรและธิดา

“การชดใช ้[ของพระคริสต]์ 
เอ้ืออ�านวยใหค้รอบครัวไดรั้บการ
ผนึกดว้ยกนัชัว่นิรันดร์ อีกทั้งเอ้ือ
อ�านวยใหค้รอบครัวมีการเติบโต
ชัว่นิรันดร์และดีพร้อม แผนแห่ง
ความสุข อีกช่ือหน่ึงคือแผนแห่ง
ความรอด เป็นแผนซ่ึงสร้างไว้
ส�าหรับครอบครัว . . .

“. . . น่ีคือหลกัค�าสอนของพระ
คริสต ์. . . หากปราศจากครอบครัว
ยอ่มไม่มีแผน ไม่มีเหตุผลส�าหรับ 
ชีวติมรรตยั” 4

พจิารณาส่ิงน้ี
เหตุใดครอบครัวจึงเป็นหน่วย

ส�าคญัท่ีสุดในกาลเวลาและใน

นิรันดร

ข่ำวเยีย่มสอน

อ้ำงองิ
 1. แคร์ โรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวัมาจากพระผู้

เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 11, 13.
 2. แอล. ทอม เพอรร์ยี์, “เหตใุดการแตง่งานและ

ครอบครวัจึงเป็นสาระส�าคญั—ทุกแห่งทั่วโลก,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 41.

 3. บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “ผู้ปกป้องถ้อยแถลง
ครอบครวั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 15.

 4. จูลี บี. เบค, “การสอนหลักค�าสอนเรือ่ง
ครอบครวั,” เลียโฮนา, มี.ค. 2011, 32, 34.

ศรัทธำ ครอบครัว 
กำรบรรเทำทุกข์
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วั นน้ันตรงกบัเช้าวนัอาทติย์ ตรง
หน้าผมมีตาราง 12 ช่ัวโมงท่ีผมตอ้ง

ประชมุ สัมภาษณ์ ยนืยัน และวางมือ
แตง่ตัง้ ผมจะเริม่ในศนูย์สเตคแหง่
หน่ึงและสิน้สุดในอาคารประชุมอีก
หลังหน่ึงทีอ่ยูอ่กีดา้นหน่ึงของเมอืง—
ทัง้หมดท�าในวนัทีอ่ากาศรอ้นอบอา้ว

ผมตัง้ตารอการประชุม การ
สัมภาษณ์ การยืนยัน และการวางมือ
แตง่ตัง้ แตเ่มื่อวานน้ี ขณะคดิวา่ผม
คงจะยุ่งมาก ผมปล่อยใจไปกับความ
เวทนาตนเอง—จนกระทั่งผมเปิด 
อัตชีวประวตัขิองพารล์ีย์ พี. แพรทท ์ 
และเริม่อ่านตรงที่ผมอ่านคา้งไว ้
เอ็ลเดอรแ์พรทท์เคยเป็นนักโทษ
พรอ้มกับโจเซฟและไฮรมั สมิธกับคน
อื่นๆ ในช่วงวนัเวลาที่ยากล�าบากใน
มิสซูร ีหลังจากถูกน�าตวัไปอินดเีพน
เดนซ์ พวกท่านถูกกักขังไว้ ในโรงแรม
แห่งหน่ึงให้นอนอยู่บนพืน้โดยมีท่อน
ไม้เป็นหมอน

เช้าวนัทีอ่ากาศหนาวเย็นและหิมะ
ตกวนัหน่ึง เอ็ลเดอรแ์พรททต์ืน่
นอน ทา่นหลบออกจากโรงแรมไป
เงยีบๆ ไมม่ี ใครทนัสังเกต ทา่น
เดนิไปทางตะวนัออกผา่นตวัเมอืง
เข้าไปในทุง่ทีอ่ยูข้่างเคยีง หลงั
จากเดนิไปประมาณหน่ึงไมล ์
(1.6 กิโลเมตร) เอ็ลเดอรแ์พรทท ์
เข้าไปในป่า หมิะตกกลบรอย 
เทา้ของทา่นและตน้ไมบ้งัท่านไว้

ท่านใครค่รวญสภาพอับจนของ
ตนเอง ถ้าเดินไปทางตะวนัออก
เรือ่ยๆ ก็จะหนีเข้าอีกรฐัหน่ึงได้ และ
ท่านสามารถกลับไปหาครอบครวั แต่
ถ้ากลับโรงแรมท่านจะถูกกักขังและ
ถูกใส่ความวา่ท�าผิดรา้ยแรง แม้อยาก
จะหนี แต่เอ็ลเดอรแ์พรทท์คิดถึง 
“ความเดือดรอ้น หรอืแม้แต่ความ
ตาย” ที่นักโทษคนอื่นจะได้รบัถ้า 
ท่านหนีไป

ในความลังเลน้ัน ท่านจ�าพระคมัภีร์
ข้อหน่ึงได ้“เพราะวา่ใครตอ้งการจะ
เอาชีวติรอด คนน้ันจะเสียชีวติ แต่
ใครยอมเสียชีวติเพราะเห็นแก่เราและ

วนัอาทิตยท่ี์เตม็ไปดว้ยการ 
รับใชข้องผม
โดย เดวดิ เอ. ฮอจ

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

วนัอาทิตย์ของผมมีงานยุ่งท้ังวนั แต่ผมรู้สึกส�านึกคุณท่ีผมรับใช้ได้
โดยไม่ต้องเผชิญความยากล�าบากเหมือนผู้น�าศาสนจักรสมยัเร่ิม
แรกอย่างเช่นเอล็เดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ 

ข่าวประเสรฐิ คนน้ันจะไดชี้วติรอด” 
(ด ูมาระโก 8:35; คพ. 98:13)

เอ็ลเดอรแ์พรทท์กลับไปโรงแรม 
หลายเดอืนของการกักขังหน่วงเหน่ียว
จะตามมา—ไม่มีครอบครวั ไม่มีการผูก
มิตรของวสุิทธิชน หรอืไม่สามารถรบั
ใช้ ในการเรยีกเป็นอัครสาวกของท่าน 1

ขณะปิดหนังสือผมไตรต่รองความ
ทุกข์ยากของวสุิทธิชนสมัยเริม่แรก
—บางคนเป็นบรรพชนของผม เพราะ
ประจักษ์พยานของพวกเขาในพระ
กิตตคิณุและศรทัธาของพวกเขาใน
พระเยซูครสิต ์พวกเขาจึงอดทนตอ่
ความโหดรา้ยและการข่มเหง เพราะ
ความอดทนของพวกเขา ปัจจุบันผม
จึงสามารถรบัใช้และนมัสการไดอ้ย่าง
เสร ีผูกพันกับพวกเขาในศรทัธาและ
ประจักษ์พยาน

เมือ่ผมเตรยีมพรอ้มส�าหรบัวนั 
สะบาโตน้ี ครอบครวัผมปลอดภัยขณะ
เฝ้ารอวนันมสัการในอาคารประชมุที่
สะดวกสบาย การผกูมติรของวสุิทธชิน
จะท�าใหว้นัของเราสดใส เราจะช่ืนชม
ยนิดกีบัพวกเขาในการยนืยนัและการ
วางมอืแตง่ตัง้ ความรบัผดิชอบทีมี่สัม
ฤทธผิลและศรทัธาทีเ่ขม้แข็งขึน้ เราจะ
รบัส่วนศีลระลกึโดยระลกึถงึพระผู้ช่วย
ใหร้อดของเราและการพลพีระชนม์ชีพ
เพือ่การชดใช้ของพระองค ์คนืน้ีเราจะ
มารวมกนัในบา้นเพือ่อา่นพระคมัภีร์
มอรมอนและสวดออ้นวอนดว้ยกนั
กอ่นนอนบนเตยีงทีส่ะดวกสบายและ
หนุนหมอนนุ่มๆ ของเรา

วนัอาทิตย์ของผมมีงานยุ่งทัง้วนั 
ผมส�านึกคณุส�าหรบัส่ิงน้ีและผม 
ไดร้บัพร ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. ด ูพารล์ีย์ พี. แพรทท์, Autobiography of 

Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. (1979), 
194–97. ภา
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คุณแม่ของดฉัินมีอายุ 92 ปีและเพิ่ง
สิน้ชีวติได้ ไม่นาน ท่านอยู่ ในโรง

พยาบาลเมื่อคณะแพทย์ตดัสินใจวา่
ไม่สามารถท�าอะไรไดอ้ีกแล้วนอกจาก
ให้ท่านอยู่สบายที่สุดจนกวา่ท่านจะ
จากไป

ขณะเตรยีมพาท่านกลับบ้าน บรา
เดอรส์องคนจากวอรด์ในท้องที่เข้ามา
ในห้องและถามดฉัินวา่คณุแม่อยาก
รบัศีลระลึกไหม ตอนแรกดฉัินบอก
พวกเขาวา่ “ ไม่คะ่ ขอบคณุ” คณุแม่
แทบจะกลืนไม่ไหว แตแ่ล้วดฉัินก็พูด
วา่ “มาคดิดอูีกที ดฉัินขอถามท่าน
ก่อนนะคะ” ดฉัินโน้มตวัไปใกล้หูท่าน
และพูดวา่ “มีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตสอง
คนอยู่ที่น่ี แม่อยากลองรบัศีลระลึก
ไหมคะ” ท่านตอบดว้ยเสียงแผ่วเบา
แตชั่ดเจนวา่ “อยาก”

หลังจากให้พร ดิฉันหยิบขนมปัง
ชิน้หน่ึงจากถาด ฉีกเป็นค�าเล็กๆ และ
หยิบใส่ปากท่านอย่างนุ่มนวล ท่าน
พยายามเคีย้วทีละนิด ดิฉันขอโทษ
ชายสองคนน้ันเบาๆ ที่ต้องใช้เวลาครู่
หน่ึง พวกเขาบอกดิฉันวา่ไม่เป็นไร 
หลังจากสวดอ้อนวอนครัง้ที่สอง ดิฉัน
รบัถ้วยน� ้าและจ่อที่รมิฝีปากท่าน ท่าน
จิบได้ทีละนิด แต่ดิฉันแปลกใจที่
ท่านกลืนได้ดี

ดฉัินขอบคณุบราเดอรท์ัง้สอง  
พวกเขาออกไปยังห้องที่อยู่ตดิกัน  
คณุแม่สิน้ใจอย่างสงบในอีกหน่ึง
ช่ัวโมงตอ่มา

หลายวนัต่อจากน้ัน ดิฉันตระหนัก
ว่าดิฉันมีช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์กับคุณ
แม่ ส่ิงสุดท้ายที่ท่านท�าในชีวติน้ีคอื
รบัส่วนศีลระลึก ค�าสุดท้ายที่ท่านพูด
คือ “อยาก”—อยากรบัศีลระลึก อยาก
มอบ “ ใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่
ส�านึกผิด” เป็นเครือ่งบูชา (3 นีไฟ 
9:20) อยากรบัพระนามของพระเยซู

อาหารม้ือสุดทา้ยของเมลวา
โดยเชอริล ฮำร์เวร์ิด วลิคอ็กซ์

ภำพสะท้อน

“แม่อยากลองรับศีลระลึกไหมคะ” ดิฉันถามคุณแม่ท่ีใกล้ส้ินชีวิต

ครสิต์ ไวก้ับท่านและสัญญาวา่จะ
ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา อยาก
รบัพระวญิญาณของพระองค์ ส่ิง
สุดท้ายท่ีท่านรบัผ่านรมิฝีปากท่านคือ
เครือ่งหมายของศีลระลึก

อาหารมือ้สุดท้ายของคณุแม่ตอ้ง
มีรสดเีลิศส�าหรบัท่านแน่นอน! ทัง้
ที่อ่อนแอเกินกวา่จะขยับตวัหรอืพูด 
แตท่่านตอ้งรูสึ้กมีชีวติในพระครสิต์
แน่นอน! ท่านตอ้งรูสึ้กส�านึกคณุตอ่
เดชานุภาพแห่งการไถ่และพระปรชีา
สามารถของพระองค ์ซ่ึงแบกท่าน
ผ่านช่วงเวลาสุดท้ายของการเดนิทาง
ในมรรตยัและท�าให้ท่านมีความหวงั
ส�าหรบัชีวตินิรนัดร์

แตล่ะสัปดาห์ขณะรบัส่วนศีล
ระลึก ขอให้เราทุกคนส�านึกคณุตอ่
โอกาสที่เราไดต้อ่พันธสัญญาของเรา 
รูสึ้กถึงการให้อภัยและพระคณุขณะ
ที่เราพยายามเป็นเหมือนพระบิดา
ในสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิตม์ากขึน้ ตอ่จากน้ัน
ขนมปังและน� ้าจะ “หวานเหนือทุกส่ิง
ที่หวาน . . . และพิศทุธิ์เหนือทุกส่ิง
ที่พิศทุธิ์” (แอลมา 32:42) ส�าหรบัเรา 
เช่นเดยีวกับที่เคยเป็นเช่นน้ันส�าหรบั
คณุแม่ของดฉัิน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาภา
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มี
เรือ่งเล่าเกี่ยวกับชายคนหน่ึงที่รูก้ันวา่เป็นคนเกียจครา้นประจ�า
เมือง เขาไม่ยอมท�างาน ไม่ยอมหางานท�า เขาอาศัยน� ้าพักน� ้าแรง
ของคนอื่น ในที่สุดชาวเมืองก็เหลือทน จึงตดัสินใจพาเขาออก

นอกเมืองและเนรเทศเขา ขณะที่ชาวเมืองคนหน่ึงขับรถม้าไปส่งเขา 
คนขับรูสึ้กสงสารเขามาก คนเรร่อ่นน่าจะได้ โอกาสอีกสักครัง้ ดว้ยเหตุ
น้ีเขาจึงถามวา่ “คณุอยากไดข้้าวโพดซักถังไวเ้ริม่ตน้ชีวติใหม่ไหม”

คนเรร่อ่นตอบกลับมาวา่ “เอาเปลือกออกหรอืยัง” 1

ครูและผู้เรียน: มส่ีวนรับผดิชอบเท่ำเทยีมกนั
บางครัง้เราพบคนที่ตอ้งป้อนพระคมัภีร์ ให้—พวกเขาตอ้งการ

ให้ปอกเปลือกพระคมัภีรก์่อนให้พวกเขากิน พวกเขาตอ้งการพระ
กิตตคิณุผ่านการฟังคลิปเสียงสัน้เพื่อความบันเทิงหรอืในคลิปวดิี โอ 
พวกเขาตอ้งการให้ครโูรงเรยีนวนัอาทิตย์เตรยีมและป้อนบทเรยีนใส่
ปากพวกเขาโดยที่ตวัเขาเองเตรยีมตวัหรอืมีส่วนรว่มเพียงน้อยนิด

ในทางตรงกันข้าม พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญให้ผู้เรยีนรู้
กลับบ้านเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจพระด�ารสัของพระองค์ ได ้
พระองคท์รงบัญชาให้พวกเขาสวดอ้อนวอน ไตรต่รอง และ “เตรยีม
จิตใจ [ของพวกเขา] ไวส้�าหรบัวนัพรุง่” เมื่อพระองคจ์ะ “มาหา  
[พวกเขา] อีก” (ด ู3 นีไฟ 17:2–3) 

บทเรยีนคอื การเตรยีมตวัมาให้พรอ้มไม่เพียงเป็นความรบัผิดชอบ
ของครเูท่าน้ันแตข่องผู้เรยีนดว้ย ครมูีความรบัผิดชอบในการสอน
ดว้ยพระวญิญาณฉันใด ผู้เรยีนมีความรบัผิดชอบในการเรยีนดว้ยพระ
วญิญาณฉันน้ัน (ด ูคพ. 50:13–21)

โดย แทด  
อำร์. คอลลสิเตอร์
ประธานโรงเรียน
วนัอาทิตยส์ามญั

เมือ่เราเป็นผู้เรยีนทีต่ัง้ใจ
มากขึน้ เราจะประสบปีติ
อันล�า้เลิศซึง่มาจากการ
เรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุของ 
พระเยซูครสิต์

 ปีต ิ 
ของ  

การเรียนรู้

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด
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พระคมัภีรม์อรมอนบันทึกวา่  
“ผู้ส่ังสอนไม่ดี ไปกวา่ผู้ฟัง, ทัง้ผู้สอนก็
ไม่ดี ไปกวา่ผู้เรยีนแตอ่ย่างใด; และดงั
น้ันพวกเขาจึงเท่าเทียมกัน” (แอลมา 
1:26; เน้นตวัเอน)

ตอ่ไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะบาง
ประการส�าหรบัส่ิงที่เราท�าไดเ้พื่อ
ประสบปีตทิี่เกิดขึน้เมื่อเราท�าส่วน
ของเราในการเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุ

กำรเรียนรู้ทีบ้่ำน
ศึกษาพระคมัภร์ี

สมาชิกทุกคนรบัผิดชอบการเรยีน
พระกิตตคิณุของตน เราไม่สามารถ
มอบความรบัผิดชอบน้ีให้คนอื่น
ได ้การเรยีนรูส่้วนใหญ่เกิดจากการ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจ�า ประธาน
ฮาโรลด ์บี. ลี (1899–1973) ประกาศ
วา่ “ถ้าเราไม่อ่านพระคมัภีรท์ุกวนั 
ประจักษ์พยานของเราจะอ่อนแอลง” 2 
อัครสาวกเปาโลตัง้ข้อสังเกตวา่ชาวยิว
ในเมืองเบโรอา “มี ใจยอมรบัมากกวา่
ยิวในเมืองเธสะโลนิกา เพราะพวก
เขารบัพระวจนะดว้ยความอยากรู”้ 
ท่านบอกเหตผุลตอ่จากน้ันวา่เพราะ 
“[พวกเขา] คน้ดพูระคมัภีรท์ุกวนั” 
(กิจการของอัครทูต 17:11; เน้นตวั
เอน)

การศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัเป็น
ส่วนประกอบจ�าเป็นของความเข้ม
แข็งทางวญิญาณ ไม่มีส่ิงใดในกิจวตัร
ประจ�าวนัของเราทดแทน
การศึกษาพระคมัภีร์ ได ้
ดว้ยเหตน้ีุ เราจึงควร

แบ่งเวลาไวศึ้กษาพระคมัภีร ์ไม่ ใช่
เหลือเวลาคอ่ยศึกษา

บางคนอาจพูดวา่ “ฉันไม่มีเวลา
ศึกษาพระคัมภีรทุ์กวนัหรอกเพราะ
หน้าที่อื่นในชีวติก็ ใช้เวลาไปหมด
แล้ว” ค�าพูดน้ีเตือนให้นึกถึงเรือ่งนัก
โค่นต้นไม้สองคนท่ีประลองกันเพ่ือ
ดูวา่ในหน่ึงวนัใครจะโค่นต้นไม้ ได้
มากกวา่กัน การประลองเริม่ต้นเมื่อ
ดวงอาทิตย์ขึน้ ทุกช่ัวโมงคนตัวเล็ก
กวา่จะเดินเข้าไปในป่า 10 นาทีหรอื
ราวๆ น้ัน ทุกครัง้ท่ีเขาท�าเช่นน้ี คู่
แข่งจะยิม้และพยักหน้า เช่ือมั่นวา่
ตนจะชนะ คนตัวใหญ่กวา่ไม่ออกจาก
บรเิวณน้ันเลย ตัดไม่หยุด ไม่พักเลย

เมื่อสิน้วนั คนตวัใหญ่กวา่ตกใจมาก
เมื่อทราบวา่คูแ่ข่งที่ดเูหมือนจะเสีย
เวลาไปมากกลับตดัตน้ไม้ ไดม้ากกวา่
เขา “คณุท�าไดอ้ย่างไรทัง้ที่คณุพักตัง้
หลายครัง้” เขาถาม

ผู้ชนะตอบวา่ “อ๋อ ผมไปลับขวาน
ครบั”

ทุกครัง้ที่เราศึกษาพระคมัภีร ์เรา
ก�าลังลับขวานทางวญิญาณของเรา 
และส่วนที่น่าประหลาดใจคอืเมื่อเรา
ท�าเช่นน้ัน เราสามารถใช้เวลาที่เหลือ
ของเราไดอ้ย่างฉลาดมากขึน้
เตรียมล่วงหน้า

จากการศึกษาแสดงให้เห็นวา่
สมาชิกศาสนจักรเพียงส่วนน้อย
เท่าน้ันที่อ่านพระคมัภีรล์่วงหน้า
ก่อนมาสนทนาในชัน้เรยีนวนัอาทิตย์ 

เราแตล่ะคนช่วยพลิก
สถานการณ์น้ีได ้

เราสามารถ
ศึกษำ

พระคมัภร์ี มำช้ันเรียน

เตรียม
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ท�าส่วนของเราในประสบการณ์การเรยีนรู้ โดยเตรยีมมา
เรยีนมากขึน้ โดยอ่านพระคมัภีรแ์ละพรอ้มแบ่งปันข้อคดิ 
การเตรยีมของเราสามารถเป็นของขวญัทางวญิญาณที่เรา
มอบให้สมาชิกชัน้เรยีนทุกคน

กำรเรียนรู้ในช้ันเรียน
มีส่วนร่วมในช้ันเรียน

พระบญัชาใหอ้า้ปากของเรา (ด ูคพ. 60:2– 3) ไมเ่พยีง
ประยกุต์ ใช้ ในงานเผยแผศ่าสนาเทา่น้ันแต่ ในหอ้งเรยีน
ดว้ย เมือ่เรามส่ีวนรว่ม เราอัญเชิญพระวญิญาณ ผูท้รง
สามารถเป็นพยานยนืยนัความจรงิของความคดิเห็นของ
เรา จุดประกายความคดิเราใหเ้กดิความเขา้ใจลกึซึง้มากขึน้ 
นอกจากน้ี การมส่ีวนรว่มของเราอาจสรา้งแรงบนัดาลใจให้
แกค่วามนึกคดิของอีกคนหน่ึงและดว้ยเหตน้ีุจงึเป็นแรง

กระตุน้การมส่ีวนรว่มของเขา
ในวธิีน้ี เราก�าลัง
ท�าตามหลัก

การสอนที่พระเจ้าทรงสอน “ ให้พูดทีละคนและให้ทุกคน
ฟังค�ากล่าวของเขา, เพื่อวา่เมื่อทุกคนพูด เพือ่ทุกคนจะรบั
การจรรโลงใจจากทุกคน” (คพ. 88:122; เน้นตวัเอน) บาง
ครัง้การมีส่วนรว่มในชัน้เรยีนไม่ง่าย เราตอ้งก้าวออกจาก
โซนสุขสบายของเรา แตก่ารท�าเช่นน้ีท�าให้ทุกคนในชัน้
เรยีนเตบิโตมากขึน้
บันทกึความประทบัใจ

ขา้พเจา้พกบตัรเปลา่ไปโบสถ์ ไดพ้กัหน่ึงแลว้และเสาะ
หาขอ้คดิเกีย่วกบัหลกัค�าสอนและความประทบัใจทาง
วญิญาณทีจ่ะบนัทกึไว้ ได ้ขา้พเจา้พดูไดเ้ลยวา่ขา้พเจา้ได้
ประโยชน์มาก วธิน้ีีเปลีย่นมมุมองของขา้พเจา้ เน้นและเรง่
การเรยีนรูข้องขา้พเจา้ ท�าใหข้า้พเจา้อยากไปโบสถม์ากขึน้

เหตใุดการบันทึกประสบการณ์ทางวญิญาณที่เราไดร้บัที่
โบสถ์และที่อื่นจึงเป็นเรือ่งส�าคญั สมมตสัิกครูว่า่คณุแม่คน
หน่ึงก�าลังพูดกับลูกชายวยัรุน่และเมื่อถึงจุดหน่ึงเขาพูดวา่ 
“แม่ครบั น่ีเป็นค�าแนะน�าที่ดมีากครบั” จากน้ันเขาหยิบ
สมุดออกมาจดความประทับใจที่ ไดจ้ากการสนทนาครัง้น้ี 
พอคณุแม่หายตกใจ เธอจะไม่อยากให้ค�าแนะน�าอีกหรอื

แน่นอนวา่หลักธรรมเดยีวกันน้ีประยุกต์ ใช้ ไดก้ับค�า
แนะน�าจากพระบิดาในสวรรคข์องเรา เมื่อเราบันทึก
ความประทับใจที่พระองคป์ระทานแก่เรา พระองคย์่อม
จะประทานการเปิดเผยแก่เรามากขึน้ นอกจากน้ี ความ
ประทับใจมากมายที่เราไดร้บัในตอนแรกอาจเหมือนเป็น
เมล็ดเล็กๆ ของความคดิ แตถ่้าเราบ�ารงุเลีย้งและไตรต่รอง 
ความคดิน้ันจะเตบิโตเป็นตน้โอ๊กทางวญิญาณ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธพูดถึงความส�าคญัของการ
บันทึกข้อคดิและความประทับใจดงัน้ี “ถ้าท่าน . . . ด�าเนิน
การสนทนาค�าถามส�าคญัๆ . . . และไม่จดไว ้. . . อาจเพราะ
ไม่ ใส่ ใจจะเขียนส่ิงเหล่าน้ีเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย 
เห็นวา่ไม่มีคา่พอ พระวญิญาณอาจถอนตวั . . . และมีหรอื
เคยมีความรูส้�าคญัๆ มากมายซ่ึงเวลาน้ีสูญหายไปแล้ว” 3

ปีตขิองกำรเรียนรู้
การเรยีนรูเ้ป็นยิ่งกวา่หน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์  

การเรยีนรูย้ังมุ่งหมายให้เกิดปีตอิย่างยิ่งดว้ย
บันทกึมส่ีวนร่วม

ในช้ันเรียน

ข้อคดิและควำมประทบัใจ
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ครัง้หน่ึง กษัตรยิ์
ขอให้นักคณิตศาสตร์
ช่ืออารค์ิมีดิสตรวจ
สอบวา่มงกุฏใหม่
ของกษัตรยิ์เป็นทอง
บรสุิทธิ์ หรอืช่างทอง
คิดไม่ซ่ือโดยผสมเงิน
บางส่วนเข้ากับทอง 
อารค์ิมีดิสคิดหาวธิี
ตรวจสอบ สุดท้ายก็ ได้
ค�าตอบ ลือกันวา่เขา
ดี ใจมากกับส่ิงที่ค้น
พบจนเขาวิง่ไปทั่ว
เมืองและรอ้งวา่  
“Eureka! Eureka!”—หมายถึง  
“ผมรูแ้ล้ว! ผมรูแ้ล้ว!”

ปีตขิองเขาใหญ่หลวงเมื่อคน้พบ
หลักการทางวทิยาศาสตร ์แตม่ีปีติ
ใหญ่หลวงกวา่น้ันเมื่อคน้พบความจรงิ
ในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
ความจรงิเหล่าน้ันที่ ไม่เพียงให้ความ
รูแ้ก่เราเท่าน้ันแตช่่วยให้เรารอดดว้ย 
เพราะเหตน้ีุพระผู้ช่วยให้รอดจึงตรสั
วา่ “เราบอกส่ิงเหล่าน้ีกับพวกท่าน
แล้ว เพื่อ . . . ให้ความยินดขีองท่าน
เต็มเป่ียม” (ยอห์น 15:11) และเพราะ
เหตน้ีุ “บรรดาบุตรพระเจ้าโห่รอ้งดว้ย
ความช่ืนบาน” ( โยบ 38:7) เมล็ดพืช
มีพลังภายในให้เตบิโตฉันใด ความ
จรงิของพระกิตตคิณุก็มีพลังภายใน
ให้เกิดปีตฉัินน้ัน

“แสวงหาการเรยีนรู”้ (คพ. 88:118) 
ไม่เพียงเป็นพระบัญชาจากสวรรค์
เท่าน้ันแตเ่ป็นการเจรญิรอยตามพระ 
ผู้เป็นเจ้าดว้ย ทุกครัง้ที่เราศึกษา 

พระคมัภีร ์เตรยีมพรอ้มอีกนิดในการ
มาชัน้เรยีน มีส่วนรว่มในการสนทนา 
ถามค�าถาม และบันทึกความประทับ
ใจอันศักดิสิ์ทธิ์ เราก�าลังเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ ดว้ยเหตน้ีุจึง
ท�าให้เราสามารถประสบปีตทิี่พระองค์
ทรงรูสึ้กไดม้ากขึน้

ขอให้เราทุกคนพยายามเป็นผู้เรยีน
ที่ตัง้ใจมากขึน้ ผู้เรยีนที่ดยีิ่งขึน้—ที่
บ้าน ในชัน้เรยีน และทุกหนแห่งที่เรา
อยู่ ขณะท�าเช่นน้ันเราจะประสบปีติ
อันล�า้เลิศซ่ึงมาจากการเรยีนรูแ้ละการ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์◼

อ้ำงองิ
 1. เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นเล่า

เรือ่งคล้ายกันน้ีในการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม 2014

 2. ฮาโรลด ์บี. ลี, การสัมนาตวัแทนระดบัเขต 
12 ธ.ค. 1970

 3. โจเซฟ สมิธ, ใน History of the Church,  
2:199.

การเจริญรอยตาม 

พระผูเ้ป็นเจา้เพื่อ
แสวงหาการเรียนรู้
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ประสบ  

ของ  ปีต ิ 
กำรเรียนรู้ 

ข้อคดิและควำมประทบัใจ

มีส่วนร่วม ในช้ันเรียน

เตรียม มำช้ันเรียน

ทุกคร้ังทีเ่รำศึกษำพระคมัภร์ี เตรียมพร้อมอกีนิดในกำรมำช้ันเรียน มส่ีวนร่วมในกำรสนทนำ  
ถำมค�ำถำม และบันทกึควำมประทบัใจอนัศักดิ์สิทธ์ิ เรำก�ำลงัเป็นเหมอืนพระผู้เป็นเจ้ำมำกขึน้  

ด้วยเหตุนีจ้งึท�ำให้เรำสำมำรถประสบปีตทิีพ่ระองค์ทรงรู้สึกได้มำกขึน้

บันทึก

ศึกษำ พระคมัภร์ี
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โดย แอรัน แอล. เวสต์

ท่ านเคยสงสัยหรอืไม่วา่เหตใุดเราจึงยอมให้เด็กที่ยัง
ไม่ไดร้บับัพตศิมารบัส่วนศีลระลึก เพียงเพื่อไม่ ให้
พวกเขารอ้งเสียงดงัและเอะอะโวยวายเมื่อพวกเขา

ตอ้งการขนมปังสักชิน้อย่างน้ันหรอื เพียงเพื่อท�าให้
ปฏิบัตศิาสนพิธีง่ายขึน้ เพียงเพื่อรกัษาความสงบ
อย่างน้ันหรอื

ผมไม่คดิเช่นน้ัน ผมเช่ือวา่มีเหตผุลลึกซึง้
กวา่น้ัน ผมเช่ือเช่นน้ีเพราะผมเช่ือวา่เมื่อพระ
เยซูตรสัวา่ “ทัง้หลาย” พระองคท์รงหมาย
ถึงทุกคน และเมื่อพระองคต์รสักับฝูงชน 
พระองค์ ไม่ไดต้ดัคนใดออก

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์
ทรงแนะน�าศีลระลึกกับผู้คนของพระองค์
ในทวปีอเมรกิา พระองคท์รงเน้นวา่ศาสน
พิธีมีความหมายพิเศษตอ่คนที่รบับัพตศิมา
แล้ว1 แตก่ระน้ัน พระองคท์รงบัญชาให้เหล่า
สานุศิษย์ “ ให้ [ศีลระลึก] แก่ ฝูงชน” 2  
ฝูงชนรวมถึง “เด็กเล็กๆ” ดว้ย 3

ปัจจุบันน้ีเมื่อผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตเปล่งค�า
สวดอ้อนวอนศีลระลึก พวกเขาทูลขอให้พระ
บิดาบนสวรรคป์ระทานพรและท�าให้ขนมปัง

เด็กเล็กของเรารูสึ้กไดว้า่ศลีระสึกส�าคญัตอ่เรา เราท�ามากขึน้ได้
เพือ่ช่วยให้พวกเขาเห็นวา่ศลีระลึกส�าคญัตอ่พวกเขาเช่นกัน

และ 
เด็กเล็ก  

ศีลระลึก
และน�้าศักดิสิ์ทธิ์ “ตอ่จิตวญิญาณของเขา ทัง้หลาย”  
ที่รบัส่วน4 ทัง้หลาย แตล่ะคนที่รบัส่วน—รวมไปถึงเด็กเล็ก
แตล่ะคนดว้ย

ถ้าในการรบัส่วนขนมปังและน� ้า เด็กไดร้บัเครือ่งหมาย
เหล่าน้ีอันเป็นพรแก่จิตวญิญาณที่บรสุิทธิ์ของพวกเขา  
จะตอ้งมีวธิีช่วยให้พวกเขาพบความหมายในศาสนพิธี
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ความเข้าใจน้ีท�าให้ผมนึกถึงวนัที่ลูกๆ ของผมยังเล็ก 
ผมกับภรรยาท�าไดด้มีากเพื่อให้พวกเขาเงียบในระหวา่งการ
ปฏิบัตศีิลระลึก ผมคดิวา่พวกเขารูสึ้กวา่ศาสนพิธีส�าคญัตอ่
เรา แตเ่ราท�ามากขึน้ไดเ้พื่อช่วยให้พวกเขาเห็นวา่ศีลระลึก
ส�าคญัตอ่ พวกเขา

เราจะท�าอะไรไดบ้้าง เราจะจดจ�าวา่เด็กเล็กสามารถ
รกัษาสัญญาในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกได ้พวกเขาเข้าใจ
ไดจ้�ากัดแตเ่ป่ียมดว้ยพลังวา่ “ระลึกถึง [พระเยซู] ตลอด
เวลา” หมายความวา่อย่างไร พวกเขาสามารถท�าสัญญาวา่จะ 
“รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค”์ พวกเขาสามารถแสดงให้
เห็นวา่พวกเขา “เต็มใจยอมรบัพระนาม” ของพระครสิต ์
โดยรูว้า่อีกไม่นานพวกเขาจะมีสิทธิพิเศษน้ันเมื่อพวกเขา
รบับัพตศิมาและการยืนยัน5

แตก่ารตอ่พันธสัญญาเล่า ผู้น�าศาสนจักรเคยสอนวา่เมื่อ
เรารบัส่วนศีลระลึก เราตอ่พันธสัญญาทัง้หมดที่เราท�าไวก้ับ
พระเจ้า6 เด็กเล็กไม่มีพันธสัญญาตอ้งตอ่

ผมคดิอีกครัง้เมื่อลูกของเรายังเล็ก เราไม่ไดช่้วยให้พวก
เขาหวนนึกถึงพันธสัญญา แตเ่ราไดช่้วยให้พวกเขาตัง้ตารอ

พันธสัญญา ผมนึกภาพตวัผม
กับลูกชายหรอืลูกสาวในเช้าวนั

สะบาโตวนัหน่ึง
“เมื่อลูกอายุแปดขวบ” 

ผมพูด “ลูกจะรบับัพตศิ
มาและรบัของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 

ลูกจะท�าพันธสัญญา 
พันธสัญญาที่ลูกท�า 
เวลาน้ัน จะเหมือน
สัญญาที่ลูกท�า เวลาน้ี 
เมื่อลูกรบัศีลระลึก

“เมื่อพ่อรบัศีล
ระลึกวนัน้ี พ่อจะ

ตอ่พันธสัญญาบัพตศิมาของพ่อ เหมือนพ่อก�าลังท�าสัญญา
เหล่าน้ันอีกครัง้ ลูกจะอยู่ที่น่ันกับพ่อ แตลู่กจะไม่ตอ่พันธ
สัญญา เพราะลูกยังไม่ไดท้�า แตลู่กสามารถ ฝึก ท�าพันธ
สัญญาได ้ทุกครัง้ที่ลูกรบัศีลระลึก ลูกไดเ้ตรยีมรบับัพตศิมา
และการยืนยัน วธิีน้ีจะท�าให้ลูกพรอ้มเมื่อลูกอายุครบแปด
ขวบ”

ถ้าการใช้ค�าวา่ ฝึก ในท�านองน้ีฟังดแูปลกๆ ลองพิจารณา
ดงัน้ี ในสภาวะแวดล้อมที่มีความคารวะ พ่ออาจจะช่วยลูก
เตรยีมรบัศาสนพิธีแห่งบัพตศิมาโดยแสดงให้เห็นวา่จะยืน
ดว้ยกันในน� ้าอย่างไรและแบ่งปันค�าสวดอ้อนวอนบัพตศิมา  
เขาไม่ประกอบศาสนพิธี ในสภาวะแวดล้อมดงักล่าว ใน 
แง่หน่ึงคอืเขาช่วยลูกฝึก วธิีน้ีจะท�าให้พวกเขาไม่กังวลกับ
ส่ิงที่จะเกิดขึน้เมื่อลงไปในน� ้าบัพตศิมา ผมเช่ือวา่พ่อแม่
สามารถช่วยลูกๆ ฝึกท�าและรกัษาพันธสัญญาบัพตศิมาได้
เช่นกัน การประชุมศีลระลึกแตล่ะครัง้สามารถเป็นช่วงฝึก
ที่ศักดิสิ์ทธิ์ส�าหรบัเด็กเล็กเมื่อพวกเขารบัเครือ่งหมายแห่ง
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

และดว้ยเหตน้ีุผมจึงกลับไปที่ค�าถามเดมิของผม เหตุ
ใดเราจึงยอมให้เด็กที่ยังไม่ไดร้บับัพตศิมารบัส่วนศีลระลึก 
เพียงเพื่อ “รกัษาความสงบ” อย่างน้ันหรอื แน่นอนวา่ไม่ 
เราช่วยเด็กเล็กๆ ของเรารบัส่วนศีลระลึกเพื่อให้พวกเขา
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและรกัษาความสงบของพระองค์
—ความสงบไม่เหมือนอย่างที่ โลกให้ ได้7 เราช่วยพวกเขา
เตรยีมรบัความสงบน้ันมากขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคตเมื่อพวก
เขาจะท�าและรกัษาพันธสัญญากับพระองค ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. ด ู3 นีไฟ 18:5, 11.
 2. 3 นีไฟ 18:4; เน้นตวัเอน.
 3. ด ู3 นีไฟ 17:21– 25; 18:1– 4.
 4. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:77, 79; เน้นตวัเอน.
 5. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:77.
 6. ด ูแอล. ทอม เพอรร์ยี์, “เมื่อเรารบัศีลระลึก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2006, 50.
 7. ด ูยอห์น 14:27.





 ตุลาคม 2016 19

โดย ดร. เคนิชิ ชิโมคำวำ
ศนูยใ์หค้ �าปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส ส�านกังานญ่ีปุ่น

เ มื่อเควนิอายุ 16 ปี พ่อแม่ของเขาหย่ารา้ง ประมาณช่วงเดยีวกันน้ันเขาเลิก 
ใช้ยากันชัก ยาชนิดน้ีช่วยท�าให้อารมณ์ของเขาคงที่ เขาไม่รูว้า่เขาเป็นโรค 
ไบโพลาร ์(อารมณ์สองขัว้) เขาเริม่หวาดระแวง อารมณ์คกึคกั และซึมเศรา้ 

อย่างรนุแรง ดเูหมือนยาไม่ช่วยเลย จนถึงจุดที่เขารูสึ้กเบื่อทุกอย่าง เขาตดัสินใจจบ 
ชีวติโดยไม่ ให้ ใครรูเ้จตนาของเขา

เควนิพูดถึงวนัที่เขาพยายามฆ่าตวัตายวา่ “ผมรอ้งไห้ ผมแคเ่หน่ือยมาก จิตตก 
ผมไดแ้ตม่องดผูู้คน อยากให้ ใครสักคนพูดวา่ ‘คณุเป็นอย่างไรบ้าง’ มากเท่าที่ผม
อยากไดย้ินคนพูดอย่างน้ันผมไดย้ินเสียง [ ในใจผม] บอกวา่ ‘คณุตอ้งตาย’ . . . ผม
พร�า่บอกตวัเองวา่อย่า [ท�าอย่างน้ัน] แตเ่สียงเหล่าน้ันรนุแรงเหลือเกิน ผมสู้ ไม่
ไหว” 1

น่าเศรา้ที่ ไม่มี ใครสังเกตเห็นความทุกข์ของเขา โดยเช่ือวา่ไม่มี ใครสนใจห่วงใย
เขา เขาจึงพยายามฆ่าตวัตาย—แตร่อดชีวติอย่างน่าอัศจรรย์

เรารูสึ้กสักนิดไหมวา่เขาทุกข์และสิน้หวงัจนยากจะตา้นไหว รอ้งขอความช่วย
เหลืออยู่เงียบๆ

การฆ่าตวัตายเป็นการทดลองอย่างหน่ึงที่ยากที่สุดในชีวติมรรตยั ทัง้ส�าหรบัคน 
ที่ทนทุกข์กับความคดิจะฆ่าตวัตายและส�าหรบัสมาชิกครอบครวัที่ยังอยู่ เอ็ลเดอร ์
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่ “ ในความเห็นของ
ข้าพเจ้า ไม่มีเวลาใดยากส�าหรบัครอบครวัมากไปกวา่เมื่อบุคคลที่พวกเขารกัคดิสัน้ 
การฆ่าตวัตายเป็นประสบการณ์ครอบครวัที่สูญสิน้” 2 ขณะพิจารณาความรนุแรง
ของการทดลองดงักล่าว ขอให้เราสนทนากันในเรือ่งตอ่ไปน้ี (1) ส่ิงที่เรารูเ้กี่ยวกับ

เขา้ใจเร่ือง  
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การฆ่าตวัตาย   

สญัญาณเตือน 
และการป้องกนั
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การฆ่าตวัตาย รวมถึงสัญญาณเตอืนและส่ิงที่เราจะท�าได้
เพื่อช่วยป้องกัน (2) ส่ิงที่สมาชิกครอบครวัและชุมชนจะ
ท�าได ้และ (3) ส่ิงที่เราทุกคนจ�าเป็นตอ้งท�าเพื่อเพิ่มความ
หวงัและพลังศรทัธาในพระครสิตท์ัง้น้ีเพื่อเราจะไม่สิน้หวงั

เข้ำใจเร่ืองกำรฆ่ำตวัตำย
แตล่ะปีมีคนจ�านวน 800,000 กวา่คนทั่วโลกจบชีวติดว้ย

การฆ่าตวัตาย 3 น่ันหมายความวา่มีคนในโลกจบชีวติของ
ตนเองทุก 40 วนิาที จ�านวนน้ีสูงขึน้เรือ่ยๆ เพราะการฆ่าตวั
ตายเป็นเรือ่งละเอียดอ่อนและผิดกฎหมายในบางประเทศ 
ดว้ยเหตน้ีุจึงมีรายงานต�า่กวา่ที่เป็นจรงิ การฆ่าตวัตายเป็น
สาเหตสุ�าคญัอันดบัสองของการเสียชีวติในกลุ่มอายุระหวา่ง 
15 ถึง 29 ปี ในประเทศส่วนใหญ่ อัตราการฆ่าตวัตายสูงสุด
ในกลุ่มอายุเกิน 70 ปี การฆ่าตวัตายส่งผลโดยตรงหรอืไม่ก็
โดยอ้อมตอ่สังคมส่วนใหญ่ของเรา

สัญญำณเตอืน
เมื่อเรือ่งท้าทายของชีวติเกินก�าลังความสามารถที่เรา

จะเผชิญ เราจะเกิดความเครยีดสุดขีด เมื่อทนกับความ
ทุกข์ทางอารมณ์ ไม่ไหว ระบบความคดิของบุคคลน้ันจะ
ถูกบดบังและชักน�าให้เขารูสึ้กประหน่ึงความตายเป็นทาง
เลือกเดยีว พวกเขาอาจรูสึ้กวา่ไม่มี ใครช่วยได ้ซ่ึงสามารถ

น�าไปสู่การแยกตนเองจากสังคมและทุกข์หนักยิ่งกวา่เดมิ 
รูสึ้กอับจนหนทางและสิน้หวงั สุดท้ายจึงชักน�าให้คดิวา่การ
ฆ่าตวัตายเป็นทางเลือกเดยีว

เมื่อมีคนแสดงให้เห็นสัญญาณเตอืนที่รนุแรง ใดก็ตาม 
ดงัตอ่ไปน้ี 4 เราควรขอความช่วยเหลือทันทีจากผู้ดแูล
สุขภาพจิตหรอืหน่วยบรกิารฉุกเฉิน เช่น ต�ารวจ

•  ขู่จะท�ารา้ยหรอืฆ่าตวัตาย
•  พยายามหาวธิีฆ่าตวัตาย
•  พูดหรอืเขียนเรือ่งความตาย ก�าลังจะตาย  

หรอืการฆ่าตวัตาย

สัญญาณตอ่ไปน้ีอาจเป็นสถานการณ์เรง่ดว่นน้อยกวา่ 
แตเ่ราไม่ควรรรีอที่จะยื่นมือออกไปและขอความช่วยเหลือ
ให้คนที่แสดงสัญญาณเตอืนตอ่ไปน้ี

•  แสดงความสิน้หวงัและสูญเสียจุดประสงค ์
ของการมีชีวติอยู่

•  บันดาลโทสะ หรอืโกรธ หรอืหาทางแก้แคน้
•  มีพฤตกิรรมบุ่มบ่าม
• รูสึ้กอับจนหนทาง
•  ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรอืใช้ยามากขึน้
• ออกห่างเพื่อนฝูง ครอบครวั หรอืสังคม
•  รูสึ้กวติกกังวลหรอืกระวนกระวายหรอื 

อารมณ์เปลี่ยนอย่างรวดเรว็
•  นอนไม่หลับหรอืหลับตลอดเวลา
•  รูสึ้กวา่พวกเขาเป็นภาระของผู้อื่น

ใช่วา่ทุกคนที่พยายามฆ่าตวัตายจะยอมให้คนอื่นรูเ้จตนา
ของพวกเขา แตส่่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นสัญญาณเตอืน
เหล่าน้ี ฉะน้ันให้ระวงัสัญญาณเหล่าน้ี!

แม้การขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพจะไม่ ใช่เรือ่งง่าย 
แตเ่พื่อนและครอบครวัที่ห่วงใยอย่างแท้จรงิมีพลังยิ่งนัก

กำรป้องกนั
เมื่อมีคนคดิจะฆ่าตวัตาย ครอบครวัและเพื่อนมีบทบาท

ส�าคญัยิ่ง ตามที่แอลมาสอน เราตอ้ง “แบกภาระของกัน
และกัน, เพื่อมันจะไดเ้บา; . . . โศกเศรา้กับคนที่ โศกเศรา้; 
แท้จรงิแล้ว, และปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน” 
( โมไซยาห์ 18:8, 9)

ตอ่ไปน้ีเป็นส่ิงที่ครอบครวัและเพื่อนจะช่วยได้

ตามทีแ่อลมาสอน เราตอ้ง 

“แบกภาระของกันและกัน, 

เพือ่มันจะไดเ้บา; . . . โศกเศรา้

กับคนที่ โศกเศรา้; แท้จรงิแล้ว, 

และปลอบโยนคนทีต่อ้งการ

การปลอบโยน”
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หยบิยืน่ความช่วยเหลอืและฟังดว้ยความรกั 
ตามที่เอ็ลเดอรบ์ัลลารด์แนะน�า “ ไม่มีส่ิงใด
ทรงพลังเท่าแขนแห่งความรกัที่สามารถโอบ
ผู้ก�าลังประสบปัญหา” 5 “เราตอ้งมองพวกเขา 
. . . ผ่านพระเนตรของพระบิดาบนสวรรค”์ 
เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดแ์ห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองสอน “เมื่อน้ันเราจะรูสึ้กถึงความ
อาทรห่วงใยของพระผู้ช่วยให้รอดที่มีตอ่พวก
เขา . . . มุมมองที่กวา้งขึน้น้ีจะเปิดใจเรารบั
ความผิดหวงั ความกลัว และความปวดรา้วใจ
ของผู้อื่น” 6

ช่วยอย่างเป็นรปูธรรม ถ้าบุคคลน้ันก�าลัง
ประสบวกิฤตอันส่งผลตอ่ความปลอดภัยและ
ความจ�าเป็นพืน้ฐานของเขา ให้เสนอความ
ช่วยเหลือที่ชัดเจน แต่ ให้บุคคลน้ันเลือกเอง
วา่จะยอมรบัหรอืไม่ ยกตวัอย่างเช่น ถ้ามีคน
คดิจะฆ่าตวัตายเพราะตกงาน การช่วยเขา
หาต�าแหน่งงานที่เปิดรบัจะมีทางเลือกให้เขา
เลือกและช่วยให้เขาไม่รูสึ้กอับจนหนทาง

ถามวา่พวกเขาคดิจะฆา่ตวัตายหรอืไม ่เมือ่
ทา่นเป็นหว่งคนทีทุ่กข์ ใจและแสดงสัญญาณ
เตอืนของการฆา่ตวัตาย ใหถ้ามวา่เขาคดิจะ
ฆา่ตวัตายหรอืไม่ การท�าเช่นน้ีอาจรูสึ้กอดึอดั 
แตจ่ะทราบไดด้ทีีสุ่ดจากการถามตรงๆ วา่เขา
คดิจะฆา่ตวัตายหรอืไม ่น่ันอาจเปิดประตใูห้
บคุคลน้ันพูดเรือ่งทุกข์ ใจและข้อกงัวลของตน

ตวัอย่างของค�าถามเช่นน้ันอาจไดแ้ก่ “ฟัง
เหมือนมากเกินกวา่คนๆ หน่ึงจะจัดการไหว 
คณุคดิจะฆ่าตวัตายหรอืเปล่า” หรอื “ดว้ย
ความเจ็บปวดทัง้หมดน้ันที่คณุประสบ ผม
สงสัยวา่คณุคดิจะฆ่าตวัตายหรอืเปล่า” ถ้า
พวกเขาไม่คดิจะฆ่าตวัตาย พวกเขาอาจจะ
บอกให้ท่านรู้

ถา้ทา่นรูสึ้กวา่พวกเขาไมเ่ปิดใจบอกทา่น
เกีย่วกบัความคดิจะฆา่ตวัตาย ใหอ้ยู่ ใกลชิ้ด
การกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณเพือ่รูว้า่
ตอ้งท�าอะไร ทา่นอาจไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ใหอ้ยูก่บัเขาจนกวา่พวกเขาจะเปิดใจบอกทา่น
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อยู่กับบุคคลน้ันและขอความช่วยเหลือ ถ้า
มีคนบอกท่านให้รูว้า่เขาคดิจะฆ่าตวัตาย ให้
อยู่กับเขาและให้เขาพูดกับท่านเกี่ยวกับส่ิงที่
ท�าให้เขาทุกข์ ใจ ถ้าเขาพูดถึงวธิีการและเวลา
ที่จะฆ่าตวัตาย จงช่วยให้บุคคลน้ันตดิตอ่สาย
ดว่นหรอืแผนกฉุกเฉินดา้นจิตเวชในท้องที่

ปฏิกริิยำต่อกำรฆ่ำตวัตำย
ไม่วา่เขาจะแสดงสัญญาณเตอืนหรอื

ไม่ บางคนก็ยังคดิสัน้ เมื่อเผชิญกับ
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
มากจากการฆ่าตวัตายของบุคคลที่พวกเขา
รกั สมาชิกครอบครวัและเพื่อนๆ ที่ยังอยู่มัก
ประสบกับความทุกข์ระทมที่ลึกซึง้ รนุแรง 
และซับซ้อน ปฏิกิรยิาบางอย่างเหล่าน้ันอาจ
ไดแ้ก่

•  อับอายและรูสึ้กเส่ือมเสียช่ือเสียง
•  ตกใจมากและไม่เช่ือ

•  โกรธ โล่งอก หรอืรูสึ้กผิด
•  ปกปิดสาเหตขุองการเสียชีวติ
•  แยกตนเองจากสังคมและสัมพันธภาพ

ครอบครวัแตกสลาย
•  กระตอืรอืรน้และถึงกับหมกมุ่นกับการ

พยายามป้องกันการฆ่าตวัตาย
•  ปรารถนาจะเข้าใจอย่างยิ่งวา่เพราะอะไร
•  รูสึ้กถูกทอดทิง้และถูกปฏิเสธ
•  โทษผู้ตาย ตนเอง ผู้อื่น และ 

พระผู้เป็นเจ้า
•  คดิจะฆ่าตวัตายมากขึน้หรอืรูสึ้กอยาก

ท�าลายตนเอง
•  เครยีดมากขึน้ในช่วงเทศกาลวนัหยุด

และวนัครบรอบการสิน้ชีวติ 7

ส่ิงทีค่รอบครัวและชุมชนท�ำได้
อย่าตดัสิน แม้การฆ่าตวัตายจะเป็นเรือ่ง

รา้ยแรง แตเ่อ็ลเดอรบ์ัลลารด์เตอืนเราเช่น
กันวา่ “เห็นไดชั้ดวา่เราไม่รูส้ภาวะแวดล้อม
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ทัง้หมดของการฆ่าตวัตายทุกครัง้ เฉพาะพระเจ้าเท่าน้ัน
ที่ทรงทราบรายละเอียดทัง้หมด และพระองคค์อืผู้ที่จะ
ทรงตดัสินการกระท�าของเราที่น่ีบนแผ่นดนิโลก เมื่อ 
[พระเจ้า] ทรงพิพากษาเรา ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่พระองคจ์ะทรง
น�าทุกอย่างมาพิจารณา อาทิ ลักษณะทางพันธุกรรมและ
ทางเคมี สภาพจิตใจ ความสามารถทางปัญญา ค�าสอนที่เรา
ไดร้บั ประเพณีของบรรพบุรษ สุขภาพของเรา และอื่นๆ” 8

ยอมรบัและเคารพกระบวนการแสดงความโศกเศรา้ของ
แตล่ะคน คนเราโศกเศรา้ตา่งกันเพราะความสัมพันธ์ของ
พวกเขากับผู้ตายตา่งจากคนอื่น ดว้ยเหตน้ีุจงยอมรบัและ
ให้เกียรตวิธิีแสดงความโศกเศรา้ของแตล่ะคน

เมื่อบุคคลที่เรารกัตายจากเรา อารมณ์รนุแรงและแม้
อารมณ์ที่ยากจะตา้นไหวย่อมเกิดกับเราได ้แตก่ารแสดง
ความโศกเศรา้ไม่ไดห้มายความวา่ขาดศรทัธา พระผู้ช่วย
ให้รอดตรสัวา่ “เจ้าจงอยู่ดว้ยกันดว้ยความรกั, ถึงขนาดที่
เจ้าจะร�า่ไห้เพราะการสูญเสียพวกเขาที่ตาย” (คพ. 42:45) 
ความโศกเศรา้เป็นเครือ่งหมายแสดงวา่เรารกัผู้ตายและ
ความสัมพันธ์กับเขามีความหมายตอ่เรา

ขอความช่วยเหลือ เมื่อท่านโศกเศรา้ ท่านจะรูสึ้กวา่
สถานการณ์ยากจะตา้นไหว การขอความช่วยเหลือจะเปิด
โอกาสอันศักดิสิ์ทธิ์ ให้ผู้อื่นไดร้กัและรบัใช้ท่าน การยอม
ให้พวกเขาช่วยไม่เพียงเยียวยาท่านและเพิ่มพลังให้ท่าน
เท่าน้ันแต่ ให้พวกเขาดว้ย

ตดิตอ่เสมอ บางคนทุกข์ โศกอยู่คนเดยีวและบางครัง้ถึง
กับแยกตนเอง ดว้ยเหตน้ีุจงตดิตอ่กับครอบครวัและเพื่อน
เสมอ ตดิตอ่สมาชิกครอบครวัที่ยังอยู่ ญาต ิและเพื่อนเป็น
ระยะๆ เสนอความช่วยเหลือเพราะพวกเขาอาจไม่มาหา
ท่าน

พึง่พาพระผู้ช่วยให้รอด สุดท้ายแล้ว พระผู้ช่วยให้รอด
คอืแหล่งเยียวยาและสันตสุิข “การชดใช้ของพระองค ์
. . . ให้ โอกาสเราเรยีกหาพระองคผ์ู้ทรงประสบความ
ทุพพลภาพในมรรตยัทุกอย่างของเราเพื่อให้ก�าลังเราแบก
รบัภาระแห่งความเป็นมรรตยัได ้พระองคท์รงรูจ้ักความ
ทุกข์ทรมานของเรา และทรงอยู่ที่น่ันเพื่อเราเสมอ เช่น
เดยีวกับชาวสะมาเรยีผู้ ใจด ีเมื่อพระองคท์รงพบเราบาด
เจ็บอยู่ข้างทาง พระองคจ์ะทรงพันแผลให้เราและดแูลเรา 
(ด ูลูกา 10:34)” 9

ขอให้เราตระหนักวา่เราทุกคนตอ้งพึ่งพาพระเจ้าพระ
เยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์ขณะ

ที่เราพยายามท�าส่วนของเรา เมื่อเราตระหนักดว้ยความ
นอบน้อมถ่อมตน ขอให้เราพยายามเข้าใจครอบครวัเรา
และเพื่อนบ้านที่ทุกข์ ใจ ยื่นมือช่วยเหลือพวกเขาดว้ยความ
รกั ปลูกฝังศรทัธาและความวางใจมากขึน้ในพระผู้ช่วยให้
รอดผู้จะเสด็จกลับมา “เช็ดน� ้าตาทุกๆ หยดจากตาของเขา
ทัง้หลาย และความตายจะไม่มีอีกตอ่ไป ความโศกเศรา้ การ
รอ้งไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกตอ่ไป” (ววิรณ์ 21:4) ◼
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โดย โคเลตต์ ลนิดำห์ล

วั  นที่ภรรยาของออสการ์ ไปจากเขาและลูกเล็กๆ สอง
คนเป็นวนัยากที่สุดของชีวติเขา เขาจึงตอ้งตดัสิน
ใจหลายเรือ่ง เขาก�าลังหางานใหม่ และตอนน้ีเขาจะ

ตอ้งหาที่อยู่ ใหม่ ดเูหมือนชีวติเขาพังทลาย เขาคดิแตจ่ะ
ยอมแพ้ และเขาอาจจะยอมแพ้ก็ ไดถ้้าไม่ ใช่เพราะลูกที่น่า
รกัสองคนของเขา

ในเมืองซานฮวน อารเ์จนตนิา บ้านเช่าในราคาที่ออสการ ์
ตอ้งการมี ไม่มากนัก ชายหนุ่มกลุ่มหน่ึงเพิ่งย้ายออกจาก 
บ้านหลังเล็กในละแวกที่ปลอดภัย ดว้ยเหตน้ีุออสการจ์ึงเช่า 
ตอ่และพรอ้มจะเริม่ตน้ใหม่กับลูกๆ ของเขา

ในบ้านหลังใหม่ มีนิตยสารและหนังสือบางเล่มวางไวบ้น
พืน้ หลังจากท�าความสะอาดและเก็บของเข้าที่มาทัง้วนั 
ออสการก็์น่ังดนิูตยสารเล่มหน่ึง ปกหนังสือท�าให้เขาเกิด
ความสนใจดว้ยเหตผุลบางอย่าง ใตช่ื้อ เลียโฮนา มีภาพชาย
สูงอายุคนหน่ึงยืนอยู่บนหอสูงก�าลังพูดกับผู้คน ชายคนน้ัน
ท�าให้เขานึกถึงภาพศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์ ไบเบิล

ออสการเ์ปิดนิตยสารและเริม่อ่าน “เราตา่งก็ทราบอยู่
แล้ววา่เราควรบอกคนที่เรารกัวา่เรารกัพวกเขา แตส่ิ่งที่เรารู้
มักไม่สะท้อนในส่ิงที่เราท�า”1 ออสการนึ์กถึงค�าพูดฉุนเฉียว
ที่พูดกันหลายครัง้ระหวา่งเขากับภรรยา เขาตอ้งการสอน

ลูกๆ ให้ดกีวา่น้ัน ออสการอ์่านนิตยสารตอ่ เขาเริม่รูสึ้กมี
ความหวงัเพิ่มขึน้ในตวัเขา ก่อนสิน้สัปดาห์น้ัน เขาอ่าน
บทความทุกเรือ่งและตอ้งการรูม้ากขึน้

หน่ึงเดอืนตอ่มาผู้สอนศาสนาสองคนเดนิอยู่แถวบ้าน
ออสการ ์ออสการเ์ดนิเข้าไปหาและถามวา่พวกเขาเป็นผู้
สอนศาสนาวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหรอืไม่และถ้าเขาอยากได้
นิตยสารของศาสนจักรอีกจะคดิราคาเท่าไร เอ็ลเดอรบ์อก
เขาวา่คดิแคเ่วลา 20 นาทีของเขาเท่าน้ัน

วนัตอ่มาผู้สอนศาสนาสองคนมาเยี่ยมออสการท์ี่บ้าน 
ออสการเ์ล่าให้พวกเขาฟังเรือ่งย้ายเข้ามาในบ้านและพบ
หนังสือเก่าๆ นิตยสาร และจุลสารที่ท�าให้เขารูจ้ักศาสนจักร 
เขาอธิบายวา่บทความแรกที่เขาอ่านเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ชีวติเขาเวลาน้ัน เขารูค้วามส�าคญัของครอบครวัแล้ว เขา
ตอ้งการรูม้ากขึน้เกี่ยวกับการสังสรรค์ ในครอบครวัและ
การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั เขาบอกเอ็ลเดอรอ์ีกหลาย
อย่างที่เขาไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักร รวมถึงเรือ่งของ 
โจเซฟ สมิธและการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ

เขามองตาเอ็ลเดอรแ์ละพูดค�าที่ผู้สอนศาสนาทุกคน
อยากไดย้ิน “ผมเช่ือวา่โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้า” เอ็ลเดอรเ์ชือ้เชิญให้เขารบับัพตศิมา 

ถ้อยค�าของ 

นิตยสารทีว่างทิง้ไวจ้ะเปลีย่นชีวติ 
 ออสการ ์กาสโตรตลอดกาล
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และออสการย์อมรบัดว้ยน� ้าตาคลอ ไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา  
ออสการ ์กาสโตรรบับพัตศิมาและการยืนยนัเป็นสมาชิกของ 
ศาสนจักร

พระเจ้าทรงเตรยีมออสการ ์วญิญาณของเขาส�านึก
ผิด เขาพรอ้มจะเรยีนรูแ้ละเตบิโต ในวนัที่น่าตืน้ตนัและ
น่าจดจ�าน้ัน วญิญาณของข่าวสารใน เลียโฮนา ฉบับการ
ประชุมใหญ่สามัญสัมผัสใจออสการ ์เจ้าของบ้านคนก่อน

ไม่รูผ้ลของการทิง้นิตยสารศาสนจักร
บางเล่มไว ้แตข่่าวสารพระกิตตคิณุ
ในนิตยสารเหล่าน้ันกลับเป็นเครือ่ง
มือส�าคญัของงานเผยแผ่ศาสนา ใน
การน�าเขามาสู่ความจรงิที่เขาก�าลัง
แสวงหา นิตยสารเหล่าน้ันเปลี่ยน
ชีวติออสการต์ลอดกาล ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในอารเ์จนตนิาขณะสามี
เธอรบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่

สถานที่คาดไม่ถึง

ออสการ์ กาสโตรรับ
บัพติศมาและการ
ยนืยนัหลงัจากพบ เลยี
โฮนำ ฉบับการประชุม
ใหญ่สามัญในบ้านที่
เขาย้ายเข้ามาอยู่
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ฟอสเตอร์
แห่งสาวกเจด็สิบ

ประวัติครอบครวั: 
สนัติสุข ความคุม้ครอง และค�าสญัญา
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เ รือ่งราวของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายเป็นเรือ่งราวเกี่ยวกับครอบครวั เมื่อข้าพเจ้าพูดวา่ 
ครอบครวั ข้าพเจ้าไม่ไดห้มายถึงมโนทัศน์ยุคใหม่เกี่ยวกับพ่อ

แม่ลูก
ข้าพเจ้าใช้ค�าน้ีแบบที่พระเจ้าทรงใช้ เป็นค�าที่มีความ

หมายเดยีวกับ วงศาคณาญาต ิหรอื ครอบครวัทีม่ีคนหลาย
รุน่ เพราะทุกคนมีครอบครวั แผนของพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบับุตรธิดาของพระองคม์ีศนูย์รวมอยู่ที่ครอบครวั
ลกัษณะน้ี—มลีกูหลานทีด่งึความเขม้แข็งมาจากบรรพชน 
ย้อนกลับไปหลายรุน่และมีบิดามารดาที่หมายมั่นเป็นพร
แก่ลูกหลานหลายรุน่ที่จะมาถึง

ในความหมายน้ีพระคมัภีรม์อรมอนเล่าเรือ่งครอบครวั
หลายเรือ่งเช่นกัน ขณะที่เราอ่านเรือ่งเหล่าน้ี เราพบวา่
ครอบครวัเปลี่ยนไม่มากตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา 
ถึงแม้คนที่มีชีวติอยู่อีกที่หน่ึงและอีกสมัยหน่ึงจะเหมือน
เรามาก—และความปรารถนาของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบั
บุตรธิดาของพระองค์ ไม่เคยเปลี่ยน คอืให้พวกเขาอยู่ ใน
ครอบครวันิรนัดรท์ี่มีความสุข

เหตใุดพระเจ้าทรงเก็บรกัษาบันทึกของเรือ่งเหล่าน้ี 
พระองคท์รงตอ้งการให้เราเรยีนรูอ้ะไรจากเรือ่งดงักล่าว 

เรือ่งเหล่าน้ันมีบทเรยีนที่จะช่วยเราขณะพยายามรวบรวม 
เยียวยา และผนึกครอบครวัเขาหรอืไม่

บทเรียนจำกลไีฮ
ข้าพเจ้าเช่ือวา่ครอบครวัแรกในพระคมัภีรม์อรมอน—

ครอบครวัของลี ไฮ—มีบทเรยีนอันทรงพลังส�าหรบัเราที่เราอาจ
ไม่สังเกต ครอบครวัของลี ไฮสามารถสอนเราไดม้ากเกี่ยวกับบันทึก

ครอบครวั—สาเหตทุี่บันทึกส�าคญัตอ่พระเจ้าและสาเหตทุี่บันทึกควร
ส�าคญัตอ่เรา

เมือ่ครอบครวัท่านมีส่วนรว่มในการรวบรวม
บันทึก เยียวยาจิตใจ และผนึกสมาชิกครอบครวั 
ท่านและลูกหลานจะไดร้บัพรช่ัวกาลนาน
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เมื่อเริม่เรือ่ง ลี ไฮกับซาไรยาห์ก�าลังเลีย้ง
ดูบุุตรสาวหลายคนกับบุตรชายส่ีคนของ
พวกเขาในเยรูซาเล็ม มีชีวิตค่อนข้างสบาย
ในเมอืงใหญน้ั่น ชีวติพวกเขาเปลีย่นไป
ตลอดกาลเมื่อพระเจ้าทรงบัญชาลี ไฮให้พา
ครอบครวัเข้าไปในแดนทุรกันดาร

ลี ไฮเช่ือฟัง และเขากับครอบครวัทิง้ทรพัย์
สมบัตอิอกไปผจญภัยในแดนทุรกันดาร หลัง
จากเดนิทางไดร้ะยะหน่ึง ลี ไฮบอกนีไฟบุตร
ชายวา่

“ดเูถิดพ่อไดนิ้มิตฝัน, ซ่ึงในน้ันพระเจ้า
ทรงบัญชาพ่อวา่ลูกและพี่ ๆ ของลูกจะตอ้ง 
กลับ ไปเยรซูาเล็ม.

“เพราะดเูถิด, เลบันมีบันทึกของชาวยิว
และล�าดบัการสืบเชือ้สายบรรพชนของพ่อ
ดว้ย, และบันทึกที่จารกึไวบ้นแผ่นจารกึทอง
เหลือง” (1 นีไฟ 3:2–3; เน้นตวัเอน)

เพราะพระบัญชาดงักล่าว ครอบครวัเราจึง
ไดร้บัพรดว้ยการยืนยันศรทัธาและการเช่ือ
ฟังครัง้ใหญ่น้ีจากนีไฟ “ข้าพเจ้าจะไปและท�า
ส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารูว้า่
พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัตแิก่ลูกหลานมนุษย์, 
นอกจากพระองคจ์ะทรงเตรยีมทางไว้ ให้
พวกเขา เพื่อพวกเขาจะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึง
พระองคท์รงบัญชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7)

แผ่นจารกึทองเหลืองคอืบันทึก ประกอบ
ดว้ยพระคมัภีร ์แตม่ีประวตัคิรอบครวัของ
ลี ไฮดว้ย พระเจ้าทรงทราบวา่การเก็บรกัษาบันทึกไว้ ให้คน
หลายรุน่ตอ่มาจะส�าคญัเพียงใด

ท่านเคยสงสัยหรอืไม่วา่เหตใุดพระเจ้าไม่ทรงบัญชาลี ไฮ
ให้กลับไปเอาบันทึก แตก่ลับบัญชาบุตรชายของเขาให้ ไป
แทน เขาเป็นปิตขุองครอบครวั พระเจ้าประทานนิมิตให้ 
เขา ลี ไฮจะไม่มีอิทธิพลตอ่เลบันมากกวา่บุตรชายหรอกหรอื

เราไม่รูส้าเหตทุี่พระเจ้าทรงบัญชาบุตรชายของลี ไฮให้
กลับไปเยรซูาเล็ม แตเ่รารูว้า่พวกเขาล�าบากมากเพื่อท�า
ส่ิงที่พระเจ้าทรงขอให้ท�า ภารกิจน้ันยาก และน่ันทดสอบ
ศรทัธาของพวกเขา พวกเขาเรยีนรูบ้ทเรยีนที่มีคา่มากมาย
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ตอ่พวกเขาตลอดการเดนิทางในแดน
ทุรกันดาร ที่น่าจะส�าคญัที่สุดคอืพวกเขาเรยีนรูว้า่เมื่อ
พระเจ้าทรงบัญชา พระองคท์รงเตรยีมทางแน่นอน

เราอาจถามตวัเราวา่ พระเจ้าทรงตอ้งการให้บุตรชาย
หญิงของเราเรยีนรูอ้ะไรขณะพวกเขา “กลับ” ไปน�าบันทึก
ครอบครวัของเราคนืมา พระองคจ์ะทรงเตรยีมทางให้พวก
เขาอย่างไร มีประสบการณ์ที่พระองคท์รงตอ้งการให้พวก

เขาไดร้บัหรอืไม่ เราก�าลังเชือ้เชิญให้พวกเขา
มีประสบการณ์เหล่าน้ีหรอืไม่ พรใดเล่าที่
พระองคท์รงหวงัที่จะประทานแก่บุตรธิดา
ของท่านผ่านการรบัใช้งานพระวหิารและ
ประวตัคิรอบครวั

เมื่อนีไฟกับพี่ๆ กลับไปกระโจมของบิดา 
ลี ไฮ “เอาบันทึกซ่ึงจารกึไวบ้นแผ่นจารกึทอง
เหลือง, และท่านคน้ควา้บันทึกน้ีตัง้แตต่น้.” 
ที่น่ันท่านพบ “หนังสือห้าเล่มของโมเสส” 
“ค�าพยากรณ์ของศาสดาพยากรณ์ผู้บรสุิทธิ์” 
และ “ล�าดบัการสืบเชือ้สายบรรพบุรษุ
ของท่าน . . . ; ดงัน้ันท่านรูว้า่ท่านเป็นผู้
สืบตระกูลของโยเซฟ . . . ซ่ึงถูกขายไปใน
อียิปต”์ และเมื่อลี ไฮ “เห็นส่ิงทัง้ปวงน้ี, ท่าน
เป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณ” (1 นีไฟ 5:10, 11, 
13, 14, 17)

จากน้ันลีไฮสอนส่ิงที่ท่านเรยีนรูจ้ากแผ่น
จารกึกับครอบครวัของท่าน ท่านอาจพูด
ไดว้า่กระโจมของเขากลายเป็นศนูย์ประวตัิ
ครอบครวัและการเรยีนรู—้เฉกเช่นบ้านของ
เราควรเป็น

เห็นไดง้่ายวา่เหตใุดพระเจ้าทรงตอ้งการ
ให้ครอบครวัของลี ไฮมีบันทึกเหล่าน้ี บันทึก
ท�าให้ลูกหลานของท่านรบัรูอ้ัตลักษณ์ของ
พวกเขา โดยเช่ือมโยงพวกเขากับปิตทุี่
ซ่ือสัตย์ ในอดตีและปลูก “สัญญาที่ท�ากับ
บรรพบุรษ” ไว้ ในใจของพวกเขา (คพ. 2:2; 

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:39) บันทึกเหล่าน้ีส�าคญัมากตอ่
ศรทัธาของอนุชนรุน่หลังที่ยังไม่เกิดมาจนพระวญิญาณ
ทรงเตอืนนีไฟวา่หากไม่มีบันทึกเหล่าน้ี ทัง้ “ประชาชาต ิ 
จะเส่ือมโทรมและตกอยู่ ในความไม่เช่ือ” (1 นีไฟ 4:13)

ประสบการณ์ของอีกคนหน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอน
แสดงให้เห็นวา่จรงิเพียงไรเมื่อบันทึกสูญหาย ความจรงิก็
สูญหาย และจะเกิดผลเสียอย่างมากตอ่คนรุน่ตอ่ๆ ไป

ชาวมิวเล็คออกจากเยรซูาเล็มประมาณช่วงเดยีวกันกับ
ครอบครวัของลี ไฮ แต่ไม่เหมือนครอบครวัของลี ไฮ “พวก
เขามิไดเ้อาบันทึกมากับพวกเขา” ตอนที่ โมไซยาห์คน้พบ
พวกเขาราว 400 ปีตอ่มา “ภาษาของพวกเขาจึงแผลงไป; 
. . . และพวกเขาปฏิเสธการด�ารงอยู่ของพระผู้สรา้งของ
พวกเขา” (ออมไน 1:17) พวกเขาสูญเสียอัตลักษณ์ของตน
ในฐานะผู้คนแห่งพันธสัญญา

โมไซยาห์สอนภาษาของท่านให้ชาวมิวเล็คเพื่อให้พวก
เขาไดเ้รยีนรูจ้ากบันทึกที่ท่านครอบครอง ดว้ยเหตน้ีุชาว
มิวเล็คจึงเกิดการปฏิรปูจากสังคมที่วุน่วายและไม่มีพระผู้

พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้

ครอบครวัของ
ลี ไฮมีบันทึกเหล่า
น้ี บันทึกท�าให้ลูก
หลานของท่านรบั
รูอ้ัตลักษณ์ของ

พวกเขา
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เป็นเจ้าเป็นสังคมที่เข้าใจแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็น
เจ้าส�าหรบัพวกเขา—และครอบครวัของพวกเขา

กลบัไปพร้อมครอบครัวของท่ำน
ความรูท้ี่วา่เราเป็นใครในความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า

และความสัมพันธ์ตอ่กันเปลี่ยนวธิีที่เราคดิ กระท�า และ
ปฏิบัตติอ่ผู้อื่น บันทึกเป็นชิน้ส่วนที่มีคา่ของอัตลักษณ์
และมุมมองของเรา การมองย้อนกลับไปเตรยีมเราให้มุ่งไป
ข้างหน้า

บิดามารดาทัง้หลาย ท่านไดเ้ชือ้เชิญครอบครวัให้ “กลับ
ไป” หรอืไม่ ครอบครวัท่านพลัดพรากจากบันทึกของพวก
เขา—หรอืจากกัน—ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรอืไม่ สายสัมพันธ์
ของครอบครวัท่านระหวา่งปัจจุบันกับอดตีถูกตดัขาด
หรอืไม่ เกิดอะไรขึน้ในประวตัขิองครอบครวัท่านที่ท�าให้
เกิดการพลัดพรากครัง้น้ี เกิดการอพยพย้ายถิ่น ความขัด
แย้งในครอบครวั การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุ หรอื
กาลเวลาล่วงเลยหรอืไม่ ท่านคน้หาบรรพชนของท่านใน 
FamilySearch.org เมื่อเรว็ๆ น้ีหรอืยัง

เชือ้สายอิสราเอลถูกท�าให้กระจัดกระจาย และในหลายๆ 
ดา้นน่ันรวมถึงการกระจัดกระจายของครอบครวัเราและ
บันทึกของเราดว้ย ความรบัผิดชอบของเราคอืรวบรวม
ครอบครวัและบันทึก อีกทัง้เยียวยาบาดแผลของการ
พลัดพรากหากจ�าเป็น ขณะที่เราเพียรพยายามหันใจลูก
หลานของเราไปหาบรรพบุรษุของพวกเขา ใจของเราจะหัน
มาหาลูกหลานเราเช่นกัน 1 เราจะคน้พบสันตสุิขและการ
เยียวยาที่มาจากงานน้ีดว้ยกัน (ด ูคพ. 98:16)

เฉกเช่นลีไฮส่งบุตรชายกลับไปเยรซูาเล็มเพื่อเอาบันทึก
ศักดิสิ์ทธิ์ ขอให้เราส่งลูกหลานกลับไปเอาบันทึกครอบครวั
ของเราดว้ย เฉกเช่นพระเจ้าทรงจัดเตรยีมวธิี ให้นีไฟ 
พระองคท์รงจัดเตรยีมอินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีอื่นๆ  
ซ่ึงจะเปิดทางให้ลูกๆ ของเราไดร้วบรวมและเยียวยา
ครอบครวัของเรา พระองคท์รงจัดเตรยีมพระวหิารให้เราได้
น�ารายช่ือที่พบไปท�าให้การรวมของเราถาวรผ่านศาสนพิธี
แห่งความรอด

ปีตใินแดนทุรกนัดำร
เมื่อผมกับชารอลภรรยาแตง่งานกัน เราตดัสินใจวา่จะ

มีลูกชายส่ีคน พระเจ้าทรงมีแผนตา่งจากน้ัน พระองค์
ประทานลูกสาวให้เราส่ีคน

เราเดนิทางไปกับลูกสาวผ่านแดนทุรกันดาร เวลาน้ีพวก
เธอแตง่งาน มีลูก และเดนิทางผ่านแดนทุรกันดารของ
พวกเธอ ทุกอย่างง่ายระหวา่งทางหรอื ไม่เลย เราพร�า่บ่น
กันไปมา และมีความล�าบากมาก

แดนทุรกันดารของชีวติยากส�าหรบัครอบครวั เมื่อมีคน

ถามวา่ “คณุกับครอบครวัเป็นอย่างไรบ้าง” ข้าพเจ้ามักจะ
ตอบวา่ “ตอนน้ีเราอยู่ระหวา่งวกิฤต ิขอบคณุที่ถาม”

แตม่ีช่วงเวลาของปีตแิท้จรงิระหวา่งทางเช่นกัน ใน
ฐานะพ่อและแม่ เราใช้เวลามากกับการเสรมิก�าลังให้ลูกๆ 
ของเราผจญแดนทุรกันดาร ศาสดาพยากรณ์ในสมัยของ
เราสัญญาวา่งานประวตัคิรอบครวัจะท�าให้เรา “พ้นจาก
อิทธิพลของปฏิปักษ์” 2 และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระผู้
ช่วยให้รอดจะ “ลึกซึง้และยั่งยืน” 3 การรวบรวม เยียวยา 
และผนึกครอบครวัของเราเป็นวธิีที่ทรงพลังยิ่ง

ในฐานะปิตขุองครอบครวัเรา ข้าพเจ้าขอให้ลูกสาว “กลับ
ไป” หา บันทึก น�า รายช่ือไปพระวหิาร และ สอน หลานๆ 
ของเรา ข้าพเจ้าขอให้พวกเขามาเรยีนรูว้า่ตนเองเป็นใคร
โดยมีส่วนรว่มในประวตัคิรอบครวัของเรา

ค�ำสัญญำ
ข้าพเจ้าสัญญาวา่เมื่อท่านเชือ้เชิญให้ลูกๆ “กลับไป”  

หาบันทึกของครอบครวัท่าน ท่านจะ “ช่ืนชมยินดอีย่างยิ่ง” 
เหมือนลีไฮกับซาไรยาห์ และ “น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็น
เจ้าแห่งอิสราเอล” เมื่อท่านคน้ควา้บันทึกของท่าน ท่าน
จะ “เป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณ” เพราะท่านจะพบ “วา่เป็น
ส่ิงที่พึงปรารถนา; แท้จรงิแล้ว, แม้มีคา่มาก.” และท่านจะ
รูว้า่ “เป็นปรชีาญาณในพระเจ้าที่ [ท่าน] จะน�าบันทึกไป 
[กับท่าน] ดว้ย” ขณะที่ท่านเดนิทาง “ ในแดนทุรกันดาร
ไปถึงแผ่นดนิแห่งค�าสัญญา [ของท่าน]” (1 นีไฟ 5:9, 17, 
21–22)

ศาสนจักรอยู่ที่น่ีเพื่อสนับสนุนและเพิ่มพลังให้
ครอบครวัท่านในการเดนิทางครัง้น้ี ข้าพเจ้าสัญญาวา่เมื่อ
ครอบครวัท่านมีส่วนรว่มในการรวบรวมบันทึก เยียวยา
จิตใจ และผนึกสมาชิกครอบครวั ท่านและลูกหลาน—
ครอบครวัท่าน—จะไดร้บัพรช่ัวกาลนาน ◼
จากค�าปราศรยัเรือ่ง “Gathering, Healing, and Sealing Families” ทีก่ารประชุม
ใหญ่ประวตัคิรอบครวั RootsTech 2015 ในซอลท์เลคซิตี,้ ยูทาห์, สหรฐัอเมรกิา 
วนัที ่14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015

อ้ำงองิ
 1. ดตูวัอย่างวา่บันทึกในแผ่นจารกึทองเหลืองน�าการเยียวยามาสู่ลูกหลานของ

ลี ไฮอย่างไร ด ูแอลมา 37:8– 10.
 2. รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ปีตจิากการไถ่คนตาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 94.
 3. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ใจของลูกหลานจะหันไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 33.

ออนไลน์เพิม่เตมิ
อคัรสาวกสองท่านสญัญาพรกบัเยาวชนผูมี้ส่วน
ร่วมในประวติัครอบครัวและการรับใชใ้นพระวหิาร 
สแกนรหสั QR หรือไปท่ี LDS. ORG/ GO/ 1016000  
เพื่อดูวดิีทศัน ์ในภาษาองักฤษ 
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โดย โจชัว เจ. เพอร์กย์ี
นิตยสารศาสนจกัร

ตณัหา
แน่นอนวา่ตณัหาเป็นค�าอัปลักษณ์ พวกเราส่วนใหญ่ไม่

ตอ้งการนึกถึงค�าน้ี นับประสาอะไรกับการเรยีนรูค้�าน้ี ตณัหา
ท�าให้เกิดความรูสึ้กสกปรก มืดมน—ล่อใจทวา่ไม่ถูกตอ้ง

มีเหตผุลที่ดสี�าหรบัเรือ่งน้ี ถ้า “การรกัเงินทองเป็นราก
เหง้าของความช่ัวทัง้หมด” (1 ทิโมธี 6:10) ตณัหาย่อมเป็น
พันธมิตรลับของความรกัแน่นอน ตณัหาต�า่ช้าและเลวทราม 
ตณัหาเปลี่ยนผู้คน ส่ิงของ และแม้แตแ่นวคดิให้เป็นวตัถุ
ไวค้รอบครองหรอืไดม้าสนองความอยาก แตถ่้าเรารูเ้ช่นน้ัน
แล้ว เหตใุดเราจึงตอ้งรูม้ากขึน้เกี่ยวกับตณัหา

เพราะถ้าเราเข้าใจไดด้ขีึน้วา่จรงิๆ แล้วตณัหาหมายถึง
อะไร เราจะรูว้ธิีหล่อหลอมความนึกคดิ ความรูสึ้ก และการก
ระท�าของเราทัง้น้ีเพื่อเราจะสามารถหลีกเลี่ยงและไม่แสดง
ตณัหาออกมา ส่ิงน้ีจะน�าเราให้เช่ือมสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้ ซ่ึงท�าให้ความนึกคดิ และเจตนา
ของเราบรสุิทธิ์ และท�าให้เราเข้มแข็ง และน่ันจะท�าให้เรามี
ชีวติเป็นสุข มีสันต ิและปีตมิากขึน้

นิยำมของตณัหำ
เรามักจะคดิวา่ส่วนใหญ่ตณัหาคอืการมีความรูสึ้ก

รนุแรงไม่เหมาะสมตอ่เสน่ห์ทางกายของอีกคนหน่ึง 
แตเ่ราเกิดตณัหาหรอืโลภไดทุ้กอย่าง ไม่วา่จะเงิน
ทอง ทรพัย์สมบัต ิวตัถุส่ิงของ และที่แน่ๆ คอืคน
อื่นๆ (ด ูคูม่ือพระคมัภีร ์“ราคะจรติ”)

ตณัหาบังคบัให้คนน้ันหมายมั่นให้ ไดส่ิ้งที่ตรง
ข้ามกับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า ตณัหา

ความรกั  
กบัตณัหา

ถา้เราเขา้ใจไดดี้ข้ึน
วา่จริงๆ แลว้ตณัหา
หมายถึงอะไร เราจะ
รู้วธีิหลีกเล่ียงตณัหา
และท�าการเลือกท่ี
ดึงเราใหใ้กลชิ้ดพระ
วญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ
มากข้ึน
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ครอบคลุมความรูสึ้กหรอืความ
ปรารถนาใดก็ตามที่ท�าให้บุคคลน้ัน
จดจ่อกับทรพัย์สมบัตทิางโลกหรอื
การปฏิบัตทิี่เห็นแก่ตวั—ความสนใจ 
ความปรารถนา ความลุ่มหลง และ
ความอยากของตน—ไม่ ใช่การรกัษา
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

อีกนัยหน่ึง การปรารถนาส่ิงตรง
ข้ามกับพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้าหรอืปรารถนาจะครอบครอง
ส่ิงตา่งๆ ในลักษณะที่ขัดกับพระ
ประสงคข์องพระองคค์อืตณัหา  
และน่ันน�าไปสู่ความทุกข์ 1

อนัตรำยของตณัหำทำงเพศ
ถึงแม้เราจะได้รบัการเตือนให้ระวงั

ตัณหาอันเป็นรปูแบบหน่ึงของความ
โลภ แต่ตัณหาทางเพศเป็นอันตราย
อย่างยิ่ง พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือน
วา่ “ ใครมองผู้หญิงด้วยใจก�าหนัด
ในหญิงน้ัน คนน้ันได้ล่วงประเวณี
ในใจของเขากับหญิงน้ันแล้ว” 
(มัทธิว 5:28)

อัครสาวกสมัยโบราณเตอืนอย่าง
กวา้งขวางให้ระวงัตณัหาในความ
หมายน้ี ยกตวัอย่างเช่น อัครสาวก
ยอห์นกล่าววา่ “เพราะวา่ทุกส่ิงที่อยู่
ในโลก คอืตณัหาของเน้ือหนังและ
ตณัหาของตา และความทะนงในลาภ
ยศไม่ไดม้าจากพระบิดา แตม่าจาก
โลก” (1 ยอห์น 2:16; ด ูข้อ 17; โรม 
13:14; 1 เปโตร 2:11ดว้ย)

และค�าเตอืนด�าเนินตอ่เน่ืองมา
จนปัจจุบัน 2 เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองอธิบายวา่ “เหตใุดตณัหาจึงเป็น
บาปหนัก นอกเหนือจากผลกระทบ
รา้ยแรงตอ่จิตวญิญาณเราอย่างสิน้
เชิงแล้ว ข้าพเจ้าคดิวา่ส่ิงน้ีเป็นบาป
เพราะมันแปดเป้ือนสัมพันธภาพ
สูงสุดและศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดที่พระผู้เป็น
เจา้ประทานแกเ่ราในความเป็นมรรตยั 
น่ันคอื—ความรกัที่ชายกับหญิงมี ให้

กันและความปรารถนาที่คูส่ามีภรรยา
น้ันจะน�าลูกๆ มาสู่ครอบครวัที่เจตนา
ให้เป็นนิรนัดร”์ 3

การยอมให้ความปรารถนาที่เป็น
ตณัหาก่อตวัย่อมเป็นเหตใุห้เกิด
การท�าช่ัวมากมาย ส่ิงที่เริม่ดว้ยการ
ช�าเลืองมองอย่างไรเ้ดยีงสาสามารถ
กลายเป็นการนอกใจที่มาพรอ้มผลรา้ย
ทัง้หมดของมัน น่ันก็เพราะตณัหาขับ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ออกไปและท�าให้
เรายอมตอ่การล่อลวง ความช่ัว และกล
ลวงอื่นๆ ของปฏิปักษ์

การเลือกอันน่าโศกสลดของกษัตรยิ์
ดาวดิเป็นตวัอย่างอันน่าเศรา้ของ 
ความรนุแรงและความรา้ยกาจของ 
อารมณ์น้ี ดาวดิบงัเอญิเห็นนางบทัเชบา 
ก�าลังอาบน� ้าและเกิดตณัหาในนาง 
ตณัหาน�าไปสู่การกระท�า และเขาให้
พานางมาพบเขาและเขาหลับนอนกับ
นาง ตอ่จากน้ัน เพื่อพยายามปกปิด
บาปของตน ดาวดิส่ังให้สามีของนาง 
บัทเชบาไปประจ�าการรบตรงจุดที่
มั่นใจวา่เขาจะเสียชีวติ (ด ู2 ซามูเอล 
11) ดว้ยเหตน้ีุ ดาวดิจึงสูญเสียความ
สูงส่งของเขา (ด ูคพ. 132:8– 9)

สถานการณ์ของดาวดิอาจดูเหมือน
รนุแรง แต่พิสูจน์ให้เห็นประเด็น
หน่ึงแน่นอน น่ันคือ ตัณหาเป็นการ
ล่อลวงที่มีพลัง การปล่อยตัวตาม
ตัณหาท�าให้เราพัวพันกับส่ิงที่ ไม่มี
ใครจะท�าถ้าพวกเขาคิดถูก ความจรงิ
คือ ตัณหารา้ยกาจมาก ปลุกเรา้ได้
ง่าย ล่อลวงเราให้ปฏิเสธพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิและยอมให้ความประสงค์
ของเราคล้อยตามส่ิงต้องห้ามที่ท�าให้
อันตรายยิ่งขึน้ ตัณหาเกิดได้จาก
การดูภาพลามก ฟังเพลงที่มีเน้ือ
รอ้งหยาบโลน หรอืพัวพันกับความ
สัมพันธ์ที่ ไม่เหมาะสม ขณะเดียวกัน
ความรูสึ้กท่ีเป็นตัณหาสามารถ
กระตุ้นให้คนน้ันมองหาส่ือลามกได ้
ความสัมพันธ์เป็นวงจรเช่นน้ีมีพลัง
และอันตรายอย่างยิ่ง 4

นิยำมควำมรักและตณัหำ

ความรักท�าใหสู้งข้ึน ตณัหา

ท�าใหต้ �่าลง ความรักนอ้มรับ

ความจริง ตณัหานอ้มรับความเทจ็ 

ความรักสร้างและเพิ่มพลงั ตณัหา

ท�าลายและท�าใหอ่้อนแอ ความรัก

กลมเกลียวกนั ตณัหาขดัแยง้กนั 

ความรักท�าใหเ้กิดความสงบสุข 

ตณัหาท�าใหเ้กิดความขดัแยง้ ความ

รักสร้างแรงบนัดาลใจ ตณัหาท�าให้

ดา้นชา ความรักเยยีวยา ตณัหา

ท�าใหอ่้อนก�าลงั ความรักใหพ้ลงั 

ตณัหาผลาญพลงั ความรักท�าให้

สวา่ง ตณัหาท�าใหมื้ดมน ความรัก

เติมเตม็และประคบัประคอง ตณัหา

ไม่สามารถสนองความพอใจ ความ

รักเช่ือมสมัพนัธ์แนบแน่นกบัค�า

สญัญา ตณัหามีพื้นฐานจากความ

จองหอง
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ตณัหาทางเพศลดคณุคา่และบั่นทอนความสัมพันธ์
ทัง้หมด อย่างน้อยก็ความสัมพันธ์ส่วนตวัของบุคคลน้ันกับ
พระผู้เป็นเจ้า “และตามจรงิแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, ดงัที่เรา
กล่าวมาก่อน, คนที่มองดหูญิงดว้ยตณัหาราคะในนาง, หรอื
หากคนหน่ึงคนใดจะประพฤตลิ่วงประเวณีในใจพวกเขา, 
พวกเขาจะไม่มีพระวญิญาณ, แตจ่ะปฎิเสธความเช่ือและ
จะกลัว” (คพ. 63:16)

ดงัที่เอ็ลเดอรร์ชิารด ์จี. สก็อตต ์(1928– 2015) แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอน “การผิดศีลธรรมทางเพศก่อ
อุปสรรคขวางกัน้อิทธิพลของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์พรอ้ม
ดว้ยความสามารถทัง้หลายทัง้ปวงที่จะช่วยยกระดบัจิตใจ 
ให้ความกระจ่าง และให้พลัง ส่ิงน้ีก่อให้เกิดส่ิงเรา้อันทรง
พลังทางกายและทางอารมณ์ ในที่สุดก่อให้เกิดความอยาก
ที่ ไม่อาจระงับไดซ่ึ้งผลักดนัผู้ล่วงละเมิดให้ท�าบาปรา้ยแรง
ยิ่งกวา่เดมิ” 5

อะไรไม่ใช่ตณัหำ
หลังจากพิจารณาไปแล้ววา่ตณัหา คอื อะไร ส�าคญัเช่น

กันที่ตอ้งเข้าใจวา่อะไร ไม่ ใช่ ตณัหาและระวงัอย่าเรยีก
ความนึกคดิ ความรูสึ้ก และความปรารถนาที่เหมาะสม
วา่เป็นตณัหา ตณัหาเป็นความปรารถนา แบบ หน่ึง แต่
มีความปรารถนาที่ชอบธรรมเช่นกัน ตวัอย่างเช่น เรา

สามารถปรารถนาส่ิงดแีละเหมาะสมซ่ึงจะช่วยท�าให้งาน
ของพระเจ้าบรรลุผลส�าเรจ็

ลองพิจารณาดงัน้ี
•  ความปรารถนาจะมีเงิน ความปรารถนาเงินในตวั

มันเองและของตวัมันเองไม่ ใช่เรือ่งช่ัวรา้ย เปาโลไม่
ไดพู้ดวา่ เงิน เป็นรากเหง้าของความช่ัวทัง้หมด เขา
พูดวา่ “การ รกัเงินทอง เป็นรากเหง้าของความช่ัว
ทัง้หมด” (1 ทิโมธี 6:10; เน้นตวัเอน) ค�าสอนของ
เจคอบเพิ่มความกระจ่างในเรือ่งน้ี “ก่อนที่ท่านจะ
แสวงหาความมั่งคัง่, ท่านจงแสวงหาอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า และหลังจากท่านไดร้บัความหวงัใน
พระครสิตแ์ล้วท่านจะไดร้บัความมั่งคัง่, หากท่าน
แสวงหามัน; และท่านจะแสวงหามันดว้ยเจตนาท�า
ด—ีเพื่อห่อหุ้มคนเปลือยเปล่า, และเลีย้งคนหิวโหย, 
และให้อิสระแก่เชลย, และให้การบรรเทาทุกข์แก่ผู้
ป่วยและคนทุกข์ยาก” (เจคอบ 2:18–19)

•  การมีความรูส้กึทางเพศท่ีเหมาะสมต่อคู่ครอง
ของท่าน ความรูสึ้กเหล่าน้ีที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
จะช่วยเสรมิสรา้ง เพิ่มคณุคา่ และท�าให้ชีวติแตง่งาน
เป็นหน่ึงเดยีว แต ่เป็น ไปไดท้ี่จะมีความรูสึ้กไม่
เหมาะสมตอ่คูค่รอง ถ้าเรามุ่งท�าให้สมปรารถนา

ตัณหาครอบคลมุความรู้สึกหรือความปรารถนาใดกต็ามทีท่�าให้บุคคลน้ันจดจ่อกบัทรัพย์สมบัติทางโลกหรือการปฏิบัติที่
เห็นแก่ตัว แทนทีก่ารรักษาพระบัญญติัของพระผู้เป็นเจ้า
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เพียงเพื่อประโยชน์ของเราเอง หรอืเพียงเพื่อสนอง
ความอยากหรอืความรูสึ้กของเรา เราอาจก�าลังมี
ความปรารถนาที่เป็นตณัหาและสามารถท�าลาย
สัมพันธภาพการแตง่งานได ้กุญแจไขสู่การมุ่งคน้หา
และรกัษาความสัมพันธ์ทางกายที่เหมาะสมในการ
แตง่งานคอืเจตนาที่บรสุิทธิ์และแสดงวา่รกั

หลักส�าคญัคอืมุ่งคน้หาส่ิงตา่งๆ เพื่อจุดประสงคท์ี่ถูก
ตอ้ง—เพื่อสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและเพิ่ม
ความดงีามในโลก ในทางตรงกันข้าม ตณัหากระตุน้ให้
เราก้าวออกจากเขตที่เหมาะสม ซ่ึงความปรารถนาของเรา
สามารถลดคณุคา่ของพระผู้เป็นเจ้า เห็นคนเป็นส่ิงของ 
และเปลี่ยนวตัถุส่ิงของ ความมั่งคัง่ร�า่รวย และแม้แตพ่ลัง
อ�านาจให้เป็นความน่าเกลียดน่ากลัวที่บิดเบือนอารมณ์
ความรูสึ้กของเราและท�าลายความสัมพันธ์ของเรา

สำเหตุทีเ่รำมกัจะยอมตำมตณัหำ
ทัง้ที่รูต้ณัหาเป็นอันตรายและท�าให้เสียหาย เหตใุด

ตณัหาจึงล่อใจและแพรห่ลายนัก เหตใุดเราจึงมักจะปล่อย
ให้ตณัหามีอ�านาจเหนือเรา มองเผินๆ อาจดเูหมือนวา่ความ
เห็นแก่ตวัหรอืขาดการควบคมุตนเองเป็นสาเหตหุลักของ
ตณัหา น่ันเป็นปัจจัยรว่ม แตบ่่อยครัง้รากลึกของตณัหา

คอืความวา่งเปล่า แตล่ะคนอาจยอมจ�านนตอ่ตณัหาขณะ
พยายามเตมิช่องวา่งในชีวติของพวกเขาแล้วไม่ไดผ้ล 
ตณัหาเป็นอารมณ์จอมปลอม ไม่อาจแทนที่รกัแท้ คณุคา่
ที่แท้จรงิ และการเป็นสานุศิษย์ที่ยั่งยืนได้

การควบคุมอารมณ์ ได้ดี ในแง่หน่ึงคือสภาพของจิตใจ 
“เพราะเขาคิดในใจฉันใด เขาเป็นฉันน้ัน” (สุภาษิต 23:7) 
ไม่วา่เราวางศูนย์รวมทางใจและทางวญิญาณไวท่ี้ ใดสุดท้าย
แล้วจะกลายเป็นแรงขับเบือ้งหลังความนึกคิด ความรูสึ้ก 
และการกระท�าของเรา เมื่อใดก็ตามท่ีเรารูสึ้กถูกล่อลวงให้
เกิดตัณหา เราต้องแทนท่ีการล่อลวงน้ันด้วยส่ิงท่ีเหมาะ
สมกวา่

ความเกียจครา้นสามารถท�าให้เกิดความนึกคดิที่เป็น
ตณัหาไดเ้ช่นกัน เมื่อเราท�าน้อยเกินไปในชีวติเรา เรามัก
อ่อนไหวตอ่อิทธิพลช่ัวง่ายขึน้ เมื่อเราท�างานอย่างทุ่มเทใน
อุดมการณ์ด ี(ด ูคพ. 58:27) และพยายามใช้เวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เราจะมีความคดิที่เป็นตณัหาหรอือิทธิพลลบ
อื่นๆ น้อยลง

ดงัที่เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองอธิบาย ความปรารถนาที่เราเลือกท�าตามไม่เพียงส่งผล
ตอ่การกระท�าของเราเท่าน้ันแตต่อ่คนที่เราจะเป็นในท้าย
ที่สุดดว้ย “ความปรารถนาควบคมุการจัดล�าดบัความส�าคญั
ของเรา การจัดล�าดบัความส�าคญัหล่อหลอมการเลือกของ

เพราะพระบิดาบนสวรรค์ประทานสิทธ์ิเสรีแก่เรา เราจงึมีอ�านาจเหนือความนึกคดิ ความรู้สึก และการกระท�าของเรา



 ตุลาคม 2016 35

เรา และการเลือกก�าหนดการกระท�า
ของเรา ความปรารถนาที่เรากระท�า
ตามก�าหนดการเปลี่ยนแปลง ความ
ส�าเรจ็ และส่ิงที่เราจะเป็น” 6

อกีนัยหน่ึงคอื เราตอ้งไมเ่พียงระวงั
อารมณ์ทีเ่รายอมใหต้วัเราเกีย่วพนั
เทา่น้ัน แตเ่ราตอ้งระวงัความนึกคดิ
ทีเ่รง่หรอืท�าใหเ้กดิความรูสึ้กเหลา่น้ัน
ดว้ย ดงัทีแ่อลมาสอน ถา้ความนึกคดิ
ของเราไมบ่รสุิทธิ ์“ความนึกคดิของเรา
จะกลา่วโทษเราดว้ย” (แอลมา 12:14)

ยำถอนพษิ: ควำมรักเหมอืนพระคริสต์
ตณัหาใช่จะหลีกเลี่ยงไม่ได ้เพราะ

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานสิทธิ์
เสรแีก่เรา เราจึงมีอ�านาจเหนือความ
นึกคดิ ความรูสึ้ก และการกระท�าของ
เรา เราไม่ตอ้งไล่ตามความนึกคดิและ
ความรูสึ้กที่เป็นตณัหา เมื่อเกิดการ
ล่อลวง เราเลือกไดว้า่จะไม่ไปตามเส้น
ทางเหล่าน้ัน

เราเอาชนะการล่อลวงให้เกิด
ตณัหาอย่างไร เราเริม่โดยพัฒนาความ
สัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระบิดาบน
สวรรคแ์ละเลือกรบัใช้ผู้อื่น เรามีส่วน
รว่มในการปฏิบัตตินตามหลักศาสนา
ทุกวนั รวมถึงการสวดอ้อนวอนและ
การศึกษาพระคมัภีร ์ซ่ึงอัญเชิญพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติเรา 
สุดท้าย สูตรลับคอืความรกัเหมือน
พระครสิต—์บรสุิทธิ์ จรงิใจ รกัที่
ซ่ือตรง พรอ้มดว้ยความปรารถนา
จะสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
และให้ดวงตาเห็นแก่รศัมีภาพของ
พระองคเ์สมอ ความรกัน้ันเกิดขึน้ได้
ตอ่เมื่อเรามีความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

การขจัดตณัหาตอ้งใช้การสวด
อ้อนวอนดว้ยใจจรงิเพื่อทูลขอให้พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงขจัดความรูสึ้กเหล่า 
น้ันและให้ความรกัที่เป่ียมดว้ยจิต 
กุศลเข้ามาแทน (ด ูโมโรไน 7:48)  
น่ีอยู่ ในวสัิยที่ท�าไดเ้ช่นเดยีวกับการ 

กลับใจทัง้หมด คอื ผ่านพระคณุแห่ง
การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ 7 เพราะ
พระองค ์เราจึงสามารถเรยีนรูท้ี่จะ
รกัแบบที่พระองคแ์ละพระบิดาบน
สวรรคท์รงรกัเรา

เมื่อเรามุ่งความคดิไปที่พระบิดา
บนสวรรคข์องเราตลอดเวลา เมื่อเรา
ด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตขิ้อส�าคญั
ข้อแรกและข้อสอง—รกัพระผู้เป็นเจ้า
และรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง (ด ู
มัทธิว 22:36–39)—เมื่อเราท�าทัง้หมด
ที่ท�าไดเ้พื่อด�าเนินชีวติตามที่พระองค์
ทรงสอน เจตนาที่บรสุิทธิ์และซ่ือสัตย์
จะมีอิทธิพลตอ่ชีวติเราแรงกล้าขึน้
เรือ่ยๆ เมื่อเราท�าให้ความประสงค์
ของเราเป็นหน่ึงเดยีวกับพระประสงค์
ของพระบิดา การล่อลวงและผลของ
ตณัหาจะลดลง ถูกแทนที่ดว้ยความ
รกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต ์จากน้ัน
เราจะเป่ียมดว้ยความรกัของพระเจ้า
ซ่ึงแทนที่ความปรารถนาอันช่ัวช้าของ
โลกน้ีดว้ยความสวยงามแห่งการสรา้ง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ◼
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ที่
น่ันตอ้งการท่านอย่างยิ่ง

ตน้ปี 2013 เกิดโรคหัดเฉียบพลันห้า
รายที่คา่ยผู้อพยพซาตารี ในจอรแ์ดน

ประเทศทางตะวนัออกกลาง ผู้อพยพชาว
ซีเรยีกวา่ 100,000 คนที่อาศัยอยู่ ในสภาพ
แออัดยัดเยียดล้วนเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ไวรสั
ที่เป็นอันตรายและระบาดไปทั่ว รฐับาล
จอรแ์ดนวางแผนรณรงคค์รัง้ใหญ่ ให้ฉีด
วคัซีนเพื่อป้องกันโรคแพรร่ะบาด แผนคอื
ฉีดวคัซีนให้ผู้อพยพชาวซีเรยีอายุระหวา่ง 
6 เดอืนถึง 30 ปีอย่างน้อย 90,000 คนภายใน
ช่วงสองสัปดาห์

แตม่ีปัญหาอย่างหน่ึง เงินทุนฉุกเฉิน
ขององคก์ารทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาต ิ
(UNICEF) มีเซรุม่ กระทรวงสาธารณสุข
ของจอรแ์ดนมีคลินิก ส่ิงที่พวกเขาไม่มีคอื
อุปกรณ์รกัษาความเย็นเพื่อเก็บเวชภัณฑ์—
กระบอกฉีดยา ภาชนะเก็บเครือ่งมือมีคม  
ถังเย็นแช่เซรุม่—และเวลาจะหมดแล้ว1

รอนกับแซนด ีแฮมมอนด ์ผู้สอนศาสนา
อาวโุสดา้นสวสัดกิารที่ก�าลังรบัใช้เป็นผู้
อ�านวยการระดบัประเทศขององคก์รการกุศล
แอลดเีอสในจอรแ์ดนเข้ามาพอด ีเน่ืองจาก
รอนกับแซนดเีคยสรา้งสัมพันธ์กับ UNICEF 
และกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว พวกเขาจึง
ประสานความรว่มมืออย่างรวดเรว็ระหวา่ง

สององคก์รน้ีเพื่อพิจารณาวา่องคก์รการกุศล
แอลดเีอสจะช่วยไดอ้ย่างไร

รอนกล่าววา่ “เราสอบถามคา่ซือ้อุปกรณ์
รกัษาความเย็นเพื่อเก็บเวชภัณฑ์ เมื่อพวก
เขาบอกราคา เราพูดวา่ ‘เราคดิวา่องคก์รการ
กุศลแอลดเีอสช่วยได’้ พวกเขาถามวา่ ‘เรว็
แค่ไหน เราตอ้งด�าเนินการเรือ่งน้ีโดยเรว็!’”

ภายใน 20 ช่ัวโมง องคก์รการกุศลแอลดี
เอสอนุมัตกิารจัดซือ้อุปกรณ์รกัษาความเย็น
เพื่อเก็บเวชภัณฑ์ “เมื่อเราแจ้งกระทรวง
สาธารณสุขและยูนิเซฟ” รอนกล่าว “พวก
เขาประทับใจมาก เอ็นจี โอ [องคก์รนอก
ภาครฐั] ด�าเนินการเรว็ขนาดน้ีไดอ้ย่างไร ไม่
เฉพาะการรณรงค์ ให้ฉีดวคัซีนเป็นไปตาม
เวลาที่ก�าหนดเท่าน้ัน แตย่ังปลุกเรา้ให้เกิด
การรณรงคท์ั่วประเทศเพื่อฉีดวคัซีนให้ผู้
อพยพชาวจอรแ์ดนและชาวซีเรยีหลายแสน
คนเช่นกัน”
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ไม่วา่พระเจ้าทรงตอ้งการท่านที่ ใด

ไกลสุดขอบฟ้าจอรแ์ดน

องค์กรการกศุลแอลดเีอสช่วยให้ภูมิคุ้มกนัโรคหัดแก่ผู้
อพยพชาวซีเรีย 90,000 คน

โดย อำร์. วลั จอห์นสัน และรำเชล โคลแมน
หน่วยบริการส่ิงพิมพแ์ละนิตยสารศาสนจกัร
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วกิฤตผิ่านพ้น
นอกจากน้ี ความรว่มมืออันก่อเกิดประโยชน์ครัง้น้ี

ระหวา่งยูนิเซฟ กระทรวงสาธารณสุขของจอรแ์ดน และ
องคก์รการกุศลแอลดเีอสยังไดส้รา้งโอกาสให้รว่มมือกันใน
อนาคตดว้ย

การที่รอนกับแซนด ีแฮมมอนดม์าทันช่วงเวลาส�าคญัใน
ตะวนัออกกลางเป็นพยานหลักฐานยืนยันศรทัธาของสามี
ภรรยาแฮมมอนดแ์ละการดลใจเบือ้งหลังโปรแกรมผู้สอน
ศาสนาอาวโุสของศาสนจักร

ต้องกำร: ผู้สอนศำสนำคู่สำมภีรรยำ
ในปี 2012 สามีภรรยาแฮมมอนดร์บัใช้เป็นเจ้าหน้าที่

ศาสนพิธี ในพระวหิารเรก็ซ์เบิรก์ ไอดาโฮ รอนมีกิจการ
ทันตกรรมที่ประสบความส�าเรจ็และเป็นอาจารย์ ในคณะ
ศาสนาที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ไอดาโฮ แตก่ิจวตัรที่สงบ
น่ิงของชีวติพวกเขาเปลี่ยนทันควนัดว้ยความรูสึ้กชัดเจน
ทางวญิญาณวา่ตอ้งส่งใบสมัครรบัใช้งานเผยแผ่ทันที 
จังหวะเวลาท�าให้พวกเขาประหลาดใจ ลูกที่แตง่งานแล้ว
ตา่งอยู่ ในช่วงก้าวหน้าดา้นอาชีพและย้ายที่อยู่ และรอนก็
ยังไม่คดิจะเกษียณ แตพ่ระวญิญาณยืนยันกับพวกเขาวา่
ตอ้งการพวกเขาและทุกอย่างจะดี

เท่าที่ทราบคอืผู้น�าฐานะปุโรหิตที่ส�านักงานใหญ่ของ
ศาสนจักรไดอ้ดอาหารและสวดอ้อนวอนมาตลอดขอให้
พบคูท่ี่เหมาะจะรบัใช้เป็นผู้อ�านวยการระดบัประเทศ
ขององคก์รการกุศลแอลดเีอสในเมืองอัมมาน ประเทศ
จอรแ์ดน

ไกลสุดขอบฟ้าจอรแ์ดน

วธีิท�ำให้ชีวติท่ำนม ี6 เดอืน หรือ 12 เดอืน หรือ 18 เดอืน 
หรือ 23 เดอืนทีด่ทีีสุ่ด

คู่สามีภรรยาสามารถรับใชง้านเผยแผ ่6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน 
หรือ 23 เดือน ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ของพวกเขา
นอกจากน้ี ค่าใชจ่้ายกอ้นใหญ่ท่ีสุดของงานเผยแผ—่คือค่าท่ี

พกั—จดัการไดโ้ดยจ�ากดัค่าท่ีพกัไม่ใหเ้กิน 1,400 เหรียญสหรัฐ

ส�าหรับคู่สามีภรรยาจากสหรัฐ แคนาดา ยโุรปตะวนัตก  
ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ส่วนคู่ท่ีมาจากประเทศอ่ืนจ่ายเท่าท่ีพวก
เขาจ่ายได้

ดูขอ้มูลการสมคัรรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาและอ่านเร่ืองราว
เพิ่มเติมของคู่สามีภรรยาท่ีเคยมีช่วงเวลาดีท่ีสุดของชีวติขณะรับ
ใชง้านเผยแผไ่ดท่ี้ lds. org/ callings/ missionary/ senior

เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน

“เห็นชัดมาก” แซนดกีล่าว “วา่พระเจ้าทรงออกไป
อยู่ข้างหน้าเรา เตรยีมรายละเอียดของงานมอบหมายที่
พระองคท์รงให้เราท�า เราทราบวา่พระองคท์รงท�าเช่นน้ีกับ
ผู้สอนศาสนาทุกคนที่รบัใช้ เราสบายใจที่รูว้า่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงจัดเตรยีมส่ิงตา่งๆ ให้คณุรบัใช้ก่อนคณุจะมาถึง
ดว้ยซ�า้”

“เมื่อนึกย้อนกลับไป” รอนกล่าว “เราส�านึกคณุที่เราไม่
เจาะจงหรอืยืนกรานเรือ่งที่เราประสงคจ์ะรบัใช้ การปล่อย
เรือ่งน้ันไว้ ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเอือ้อ�านวยให้พระองค์
ประทานประสบการณ์ที่เราจะมีไม่ไดห้ากไม่ท�าเช่นน้ัน”

ประสบการณ์น้ันรวมถงึการไดท้�างานกบัราชวงศ์ของ
จอรแ์ดนในโครงการเพือ่มนุษยธรรมทีร่าชวงศ์สนใจ สามี
ภรรยาแฮมมอนดร์ว่มมอืกบัโรงพยาบาลและคลนิิกในท้อง
ทีจ่ดัอบรมเจา้หน้าทีแ่พทยพ์ยาบาลชาวจอรแ์ดนเกีย่วกบั
ทกัษะการกูชี้พเด็กแรกเกดิ อนัส่งผลใหอ้ตัราการเสียชีวติ
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ของเด็กแรกเกดิลดลงมาก โดยผา่นความพยายามของ
พวกเขาและความพยายามของผูส้อนศาสนาสามภีรรยาคู่
อืน่ องคก์รการกศุลแอลดเีอสจดัอบรมและจดัหาอปุกรณ์
ใหค้ลนิิกสายตาและองคก์รตา่งๆ ทีด่แูลผูพ้กิาร หน่วยงาน
หน่ึงทีส่ามภีรรยาแฮมมอนดก์บัผูส้อนศาสนาดา้นสวสัดกิาร
คนอืน่ๆ สนับสนุนคอืศนูยฝึ์กอาชีพสตรพิีการใหอ้อกแบบ
และตดัเย็บเสือ้ผา้พเิศษและงานฝีมอื ทกัษะเหลา่น้ีเปิด
โอกาสใหนั้กเรยีนหาเลีย้งตนเองและครอบครวัไดด้ขีึน้

โครงการอื่นไดแ้ก่ การท�างานกับหน่วยงานนอกภาครฐั
อีกหลายหน่วยงาน การรว่มงานกับรฐับาลจอรแ์ดนในเรือ่ง
การตอบสนองภาวะฉุกเฉินและการคดัเลือกนักศึกษาชาว
จอรแ์ดนให้ ไดร้บัทุนเรยีนที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ปีละ
หน่ึงราย หน่ึงในประสบการณ์น่าพอใจที่สุดที่สามีภรรยา
แฮมมอนด์ ไดร้บัคอืการท�างานกับนิกายคาทอลิกลาตนิเพื่อ
สรา้งห้องเรยีนให้ครสิตศ์าสนิกชนชาวอิรกัผู้ ไม่มีที่ประชุม

กบัพระเจ้ำในสวนองุ่นของพระองค์
ขณะอยู่ ในจอรแ์ดน สามีภรรยาแฮมมอนด์เรยีนรูว้า่ค�า

สัญญาของพระเจ้าเป็นจรงิกับคนที่รบัใช้พระองค ์ 

ค�าสัญญาน้ันคือ “เราจะไปเบือ้งหน้าเจ้า. เราจะอยู่ทางขวา
มือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระวญิญาณของเราจะอยู่ ใน
ใจเจ้า, และเหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, เพ่ือประคอง
เจ้าไว”้ (คพ. 84:88)

“พระผู้เป็นเจ้าทรงเกี่ยวข้องกับงานน้ี” รอนกล่าว 
“พระองคเ์สด็จลงมาในสวนองุ่นกับผู้รบัใช้ของพระองค ์
สามีภรรยาทุกคูท่ี่ ไปเป็นผู้สอนศาสนาตา่งมีพระเจ้าของ
สวนองุ่นอยู่ ในสวนองุ่นดว้ย เราไม่เพียงเช่ือเรือ่งปาฏิหารยิ์
ในจอรแ์ดนเท่าน้ัน แตเ่ราอยู่กับปาฏิหารยิ์เหล่าน้ัน”

เราไม่อาจโตแ้ย้งไดว้า่เหล่าเทพที่พวกเขารูสึ้ก 
“ห้อมล้อม” พวกเขามีหลากหลายทัง้ในสวรรคแ์ละที่
เป็นมนุษย์ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกๆ ของพวกเขาที่
สนับสนุนการตดัสินใจไปรบัใช้ ไกลบ้านของพวกเขา

ครอบครวัของพวกเขาไดร้บัพรจากพลังค�า้จุนและ
คุม้ครองของพระเจ้าดว้ย การตดัสินใจครัง้ส�าคญัเรือ่ง
อาชีพและการย้ายที่อยู่ ข้อกังวลเรือ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดขึน้ขณะคลอดบุตรหมดไปเมื่อลูกๆ ของพวกเขาหันไป
พึ่งพระเจ้า หารอืกัน สวดอ้อนวอนและอดอาหารให้กัน

พรทีล่กูๆ ของพวกเขาไดร้บัน่าทึง่มากจนเมือ่บราเดอร ์
และซิสเตอรแ์ฮมมอนด์ ไดร้บัเชิญใหข้ยายเวลาท�างาน
เผยแผจ่ากสองปีเป็นสามปี ลกูๆ แตล่ะคนสนับสนุนดว้ย
ความกระตอืรอืรน้ พวกเขารบัรูว้า่พระเจา้ทรงท�าส่ิงพเิศษ
มากเพือ่พวกเขาอนัเป็นผลโดยตรงจากการรบัใช้ของพอ่แม่

แตก่ารแยกจากกันที่ครอบครวัแฮมมอนดร์ูสึ้กยังคง
เป็นการเสียสละ การอยู่ห่างจากคนที่พวกเขารกัครึง่โลก
เป็นเรือ่งยาก แตน่ั่นไม่ยากเท่ากับที่เคยเป็นมาในอดตี 
เทคโนโลยีท�าให้ครอบครวัไดร้บัรูชี้วติของกันและกันบ่อย
เท่าที่ตอ้งการ แซนดกีล่าววา่ “คูส่ามีภรรยาไม่ขาดการ
ตดิตอ่กับครอบครวัของพวกเขา เราตดิตอ่กับครอบครวั
ของลูกๆ ทางบ้านบ่อยๆ เพราะเฟซไทม์และอีเมล หลาน
คนใหม่ส่ีคนของเราซ่ึงเกิดขณะที่เรารบัใช้จึงรูจ้ักเราและ
จะตอ้นรบัเราอย่างอบอุ่นเมื่อเรากลับบ้าน”

ลมืตำและเปิดใจ
ในบรรดาพรมากมายที่ครอบครวัแฮมมอนดร์ูสึ้กวา่พวก

เขาไดร้บัจากการรบัใช้คอืไดเ้ปิดตามองเห็นความเอือ้เฟ้ือ
และมิตรไมตรขีองคนจอรแ์ดน เมื่อสามีภรรยาแฮมมอนด์
ไดร้บัการเรยีกครัง้แรก พวกเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับคนที่พวก
เขาจะรบัใช้

รอนกบัแซนด ีแฮมมอนด์ และผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรมคน
อ่ืนๆ ท�างานกบัราชวงศ์จอร์แดนเพือ่ลดอัตราการเสียชีวติของเดก็
แรกเกดิทีน่ั่น
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“แตเ่ราพบวา่เพื่อนชาวมุสลิมของเราสุภาพและ
เอือ้เฟ้ือ” รอนกล่าว “และเราแน่ใจวา่ถ้าพวกเขารูว้า่เราอยู่
ในอันตราย พวกเขาจะพยายามมาคุม้กันเรา

“จิตกุศลของพวกเขาน่าทึ่งมาก คนจอรแ์ดนทนไม่ได้
หากรูว้า่มีคนเดอืดรอ้นถ้าพวกเขาไม่ไดช่้วยเหลือ พวก
เขาตอ้นรบัผู้อพยพมาตัง้แตส่มัยก่อนดาวดิปกครอง พระ
คมัภีร์ ไบเบิลมีข้ออ้างอิงมากมายกล่าวถึง ‘ ไกลสุดขอบฟ้า 
จอรแ์ดน’ และเราเริม่เซ็นช่ือในจดหมายของเราวา่ ‘ ไกลสุด
ขอบฟ้าจอรแ์ดน’ เพื่อจดจ�าการรบัใช้ดว้ยการณุยธรรมที่
เราไดร้บัสิทธิเศษให้ท�าในประเทศที่มีการณุยธรรมอย่างยิ่ง
น้ี เป็นเวลาหลายศตวรรษที่จอรแ์ดนเป็นดนิแดนแห่งจิต
กุศล และพระเจ้าประทานพรผู้คนเพราะเหตน้ีุ”

การท�างานใกล้ชิดกับคนจอรแ์ดนเปิดทางให้สามีภรรยา
แฮมมอนดม์ีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นพอสมควร “เราไดร้บั
เชิญให้ ไปรว่มงานเลีย้งละศีลอดหลายครัง้ เป็นงานเลีย้ง
หลังอดอาหารในช่วงเดอืนรอมฎอน” แซนดกีล่าว “เพื่อน
มุสลิมของเราเชิญเราไปรว่มงานหมัน้ งานแตง่งาน และ
โอกาสอื่นของครอบครวัเช่นกัน”

ศาสนจักรไม่เผยแผ่ศาสนาหรอืให้บัพตศิมาชาวมุสลิม
ในจอรแ์ดนหรอืที่อื่นที่กฎหมายห้าม ดว้ยเหตน้ีุสามี
ภรรยาแฮมมอนดจ์ึงไม่แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับศาสนจักร 

แตพ่วกเขาเน้นเรือ่งการสรา้งและรกัษา
สัมพันธภาพ—กับราชวงศ์ ผู้รว่มงาน
มนุษยธรรมในท้องที่ ผู้สอนศาสนาคูอ่ื่น
ที่รบัใช้กับพวกเขา ผู้น�าศาสนา และผู้น�า
รฐับาล เมื่อมีคนถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
ศาสนจักร พวกเขาจะแนะน�าให้คนเหล่า
น้ันเข้าไปที่ LDS. org

กำรเรียกให้รับใช้
ขณะพิจารณาประสบการณ์ที่ ไม่ธรรมดา

ของรอนกับแซนด ีพวกเขารูสึ้กหรอืไม่วา่
พวกเขาเป็นคนพิเศษในหมู่คูส่ามีภรรยา
ที่ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้—หรอืจะไดร้บัเรยีกให้
รบัใช้

ทัง้รูสึ้ก—และไม่รูสึ้ก “เรารบัใช้ ในเวลา
และในที่ซ่ึงพระเจ้าทรงตอ้งการคูส่ามี
ภรรยาที่มีทักษะและประสบการณ์ชีวติ
แบบเรา” สามีภรรยาแฮมมอนดก์ล่าว “แต่

น่ันเป็นจรงิส�าหรบัผู้สอนศาสนาอาวโุสทุกคู ่ทุกคูท่ี่สามารถ
รบัใช้งานเผยแผ่พรอ้มรบัใช้ ในวธิีที่พิเศษตอ่พวกเขา พวก
เขาเพียงแตต่อ้งใช้ศรทัธาให้มากพอจะไปในที่ซ่ึงพระเจ้า
ทรงตอ้งการพวกเขา และพระองคจ์ะทรงใช้พวกเขาให้
สรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษในชีวติผู้อื่น”

“คูส่ามีภรรยาสามารถสรา้งความแตกตา่งได”้ เอ็ลเดอร์
โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “คูส่ามี
ภรรยาสามารถท�าส่ิงไม่ธรรมดาที่ ไม่มี ใครท�าได ้. . .

“. . . วธิีที่คูส่ามีภรรยาสามารถรบัใช้ ได้ ไม่มีขีดจ�ากัด ตัง้
แแตค่วามช่วยเหลือในส�านักงานคณะเผยแผ่ การอบรม
ผู้น�าเรือ่งประวตัคิรอบครวั งานพระวหิาร และการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อมนุษยธรรม—มีโอกาสให้ ใช้ทักษะหรอื
พรสวรรคแ์ทบทุกอย่างที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน . . .

“. . . ทา่นไดร้บัมากแลว้ในชีวติ จงออกไป และใหเ้ปลา่  
ในการรบัใช้พระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา จงมศีรทัธา 
พระเจา้ทรงทราบวา่ที่ ใดตอ้งการทา่น ความตอ้งการมีมาก 
พีน้่องทีร่กั แตค่นท�างานมน้ีอยเหลอืเกนิ”2 ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ู“Mass Vaccination Campaigns in Syria, Jordan, Lebanon, Iraq and 

Turkey Amid Measles Outbreaks,” Apr. 30, 2013, unicef.org.
 2. โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “ผู้สอนศาสนาคูส่ามีภรรยา: โอกาสที่จะรบัใช้,” เลียโฮนา, 

ก.ค. 2001, 35, 37–38.

ข้อกงัวลอย่างหน่ึงของคู่สามีภรรยาทีจ่ะเป็นผู้สอนศาสนาคอือยู่ห่างลกูหลานในช่วง
เวลาส�าคญัของชีวติ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แฮมมอนด์เรียนรู้ว่าพระเจ้าประทานพร
อย่างน่าอัศจรรย์แก่ครอบครัวของคู่สามีภรรยาทีรั่บใช้และเทคโนโลยเีปิดทางให้พวก
เขายงัคงใกล้ชิดลกูหลานแม้จะอยู่ห่างกนัคร่ึงโลกซ
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ครอบครวัของดฉัินเพิ่งกลับจากช่วงพัก
รอ้นที่สนุกมาก หลังจากรบัประทาน

อาหารเย็น ดฉัินปล่อยให้ลูกสองคนคอื
มารค์สัอายุส่ีขวบกับเอ็มมาอายุสามขวบเล่น
อยู่ ในห้องนอนชัน้บนของอพารต์เมนตชั์น้
ส่ีของเรา ในเดนมารก์ หน้าตา่งเปิดกวา้ง
เหมือนแผ่นมู่ลี่ ปกตเิราล็อกหน้าตา่งไว ้แต่
เราแง้มไวห้น่อยช่วงไปพักรอ้นเพื่อให้อากาศ
ไหลเวยีนในอพารต์เมนตช่์วงที่เราไปเที่ยว

ขณะก�าลังล้างจาน ดิฉันรูสึ้กทันทีวา่มี
บางอย่างน่ากลัวผิดปกติ ดิฉันวิง่เข้าไปใน
ห้องน่ังเล่นขณะมารค์ัสวิง่ลงบันไดมา เขา
กรดีรอ้งด้วยความกลัวพลางบอกวา่เอ็มมา
ตกจากหน้าต่าง—หน้าต่างสูงจากทางเท้าที่
เป็นซีเมนต์ 40 ฟุต (12 เมตร) ดิฉันวิง่ลง
บันไดพลางแผดเสียงเรยีกช่ือเอ็มมาซ�า้ๆ 
ดิฉันเห็นลูกสาวตัวน้อยนอนอยู่บนซีเมนต์
ประหน่ึงไม่มีชีวติ ตัวเธออ่อนปวกเปียกขณะ
ดิฉันอุ้มเธอขึน้มา ดิฉันคิดวา่ส่ิงที่ดิฉันกลัว
ที่สุดได้เกิดขึน้แล้ว สามีตามดิฉันออกมา
ข้างนอก เขารบัเธอไปอุ้มไวแ้ละให้พรฐานะ
ปุโรหิตทันที

รถพยาบาลมาอย่างรวดเรว็ มารค์สักับดฉัิน
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนขณะเจ้าหน้าที่ช่วย
เอ็มมา ไม่นานเราทุกคนก็อยู่ ในรถพยาบาลที่
ก�าลังตรงดิง่ไปโรงพยาบาล

ที่หอผู้ป่วยหนัก สมาชิกครอบครวัมา

สมทบกับเราอย่างรวดเรว็เพื่อให้ก�าลังใจ
เรา มารค์สักลับบ้านไปกับลูกพี่ลูกน้องของ
เขา ส่วนดฉัินกับสามีอยู่ โรงพยาบาล ยังไม่รู้
อาการของเอ็มมา

หลังจากที่เหมือนจะรออยู่นาน แพทย์
คนหน่ึงก็ออกมาขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
อุบัตเิหต ุพวกเขาบอกวา่ปกตแิล้วการตกจาก
ที่สูงขนาดน้ันจะส่งผลให้บาดเจ็บภายในและ
โอกาสรอดมีน้อยมาก แตเ่อ็มมาแคก่ระดกู
เชิงกรานหัก สมองกระทบกระเทือน และมี
รอยถลอกตืน้ๆ เท่าน้ัน แพทย์บอกวา่เทพคง
รบัไวท้ัน

ถึงแม้การรอดตายของเอ็มมาจะเป็น
ปาฏิหารยิ์ แตเ่ธอยังหมดสตเิพราะศีรษะ
บาดเจ็บ สามีดฉัินกับเพื่อนสนิทสองคนให้
พรเอ็มมาอีกครัง้ ในพรน้ันเธอไดร้บัสัญญา
วา่จะหายเป็นปกติโดยไม่มีปัญหาเรือ้รงัและ
น่ีจะเป็นประสบการณ์ทางบวกในชีวติเธอ 
ดฉัินส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่พลังอ�านาจของ
ฐานะปุโรหิต พระองคท์รงไดย้ินค�าวงิวอน
ตลอดคนืของดฉัิน

เอ็มมาฟ้ืนจากสภาพไม่รูสึ้กตวัในอีกส่ี
วนัตอ่มา ในช่วงส่ีวนัน้ัน เพื่อนๆ สมาชิก
ศาสนจักร ตลอดจนคนอื่นๆ อดอาหารและ
สวดอ้อนวอนให้เธอ ดฉัินรูสึ้กวา่ค�าสวด
อ้อนวอนของวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์อยู่ล้อมรอบ
ดฉัิน เพิ่มพลังให้ดฉัินและครอบครวั ดฉัิน

หลงัจากลกูสาวของดิฉันตกจากหน้าต่าง ดิฉันคิดว่าส่ิงท่ีดิฉันกลวัท่ีสุดได้เกิดขึน้แล้ว 
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อดอาหารและสวดออ้นวอนใหเ้อม็มา
โดย ซีซิล ีนอร์รังก์

บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ
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เรำตอบสนองกำร
ทดลองอย่ำงไร

“เม่ือเร่ืองยากล�าบาก
เกิดข้ึนในชีวติ การตอบ
สนองท่ีเกิดข้ึนทนัที
ของเราคืออะไร สบัสน 
สงสยั ทอ้ถอยทาง
วญิญาณหรือไม่ ศรัทธา
สัน่สะเทือนหรือไม่ 
โทษพระผูเ้ป็นเจา้หรือผู ้
อ่ืนส�าหรับสภาวการณ์
นั้นหรือไม่ หรือการ
ตอบสนองแรกของเรา
คือไม่ลืมวา่เราเป็นใคร
—ไม่ลืมวา่เราคือลกูของ
พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงเป่ียม
ดว้ยความรัก ส่ิงนั้นมา
พร้อมกบัความวางใจ
อยา่งยิง่วา่พระองคท์รง
ปล่อยใหเ้กิดความทุกข์
ทางโลก เพราะ ทรง
ทราบวา่นัน่จะเป็นพร
แก่เรา ดุจไฟถลุงแร่  
เพื่อท�าใหเ้ราเป็นเหมือน
พระองคแ์ละเพื่อรับ
มรดกนิรันดร์ของเรา”
เอล็เดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม 
แห่งฝ่ำยประธำนโควรัมสำวกเจด็สิบ,  
“ฉัน เป็น ลูกพระผู้เป็นเจ้ำ,”  
เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 27.

รูสึ้กประหน่ึงพระบิดาบนสวรรคท์รงโอบ
ดฉัินไวแ้ละท�าให้ดฉัินอบอุ่นใจ

สเตคของเราจัดอดอาหารในวนัก่อนที่เธอ
ตืน่ เราเช่ือวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ิน
ค�าสวดอ้อนวอนของเราและการที่เอ็มมาตืน่
ขึน้มาเป็นผลโดยตรงของการอดอาหาร เอ็ม
มาฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็นับแตน้ั่น ห้าวนัตอ่
มาเธอพูดค�าแรกตัง้แตเ่กิดอุบัตเิหต ุและ
เก้าวนัตอ่มาเธอออกจากโรงพยาบาล เธอน่ัง
ในเก้าอีเ้ข็นห้าสัปดาห์และจากน้ันจึงเริม่ท�า
กายภาพบ�าบัด

ราวหน่ึงเดอืนหลังเกิดอุบัตเิหต ุจู่ๆ หลัง
ของดฉัินก็บาดเจ็บจากการยกเอ็มมา ดฉัิน
ไม่เพียงรูสึ้กหมดแรงเท่าน้ันแตห่มดพลัง
ทางวญิญาณดว้ย ดฉัินจะดแูลเธอตอ่ไปได้
อย่างไร

คนืหน่ึงดฉัินรูสึ้กผดิมากเกนิกวา่จะทนไหว
ทีต่นหมดแรงหมดพลงั ดฉัินออกจากบา้น
และพบมา้น่ังในสวนสาธารณะ ดฉัินสวด
อ้อนวอนพระบดิาบนสวรรคท์ีน่ั่นราวหน่ึง
ช่ัวโมง เป็นครัง้แรกในชีวติทีด่ฉัินรูสึ้กวา่พลงั
อันน่าอศัจรรยจ์ากการชดใช้ของพระผูช่้วยให้
รอดเอาชนะดฉัิน พลงัน้ันน�าความเจ็บปวด
และความโศกเศรา้ทัง้หลายทีด่ฉัินแบกไว้
ออกไป ยกภาระทัง้หมดออกจากบา่ดฉัินหลงั
จากการสวดออ้นวอนคราวน้ัน เอ็มมายงัอยู่
ในเกา้อีเ้ข็น ดฉัินรบัการรกัษาหลงัเป็นประจ�า 
แตด่ฉัินไดร้บัพลงัใหด้�าเนินตอ่ไป

หน่ึงปีตอ่มา เอ็มมาวิง่ หัวเราะ เล่านิทาน 
และคดิไดเ้หมือนเด็กส่ีขวบทั่วไป

เรารูว้า่มพีระบดิาในสวรรคผ์ูท้รงรกัเรา ทรง
หว่งใยเราและทรงรูจ้กัเราแตล่ะคน พระองค์
ทรงทราบวา่เราประสบเรือ่งทา้ทายอะไรบา้ง 
ดฉัินจะไมม่วีนัสงสัยปาฏหิารยิท์ีพ่ระองค์
ประทานแกเ่ราผา่นการสวดออ้นวอน การอด
อาหาร และพรฐานะปุโรหติ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเขตเมืองหลวงของเดนมารก์
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คนจ�านวนมากเรยีกท่านวา่ ชาว
มิลเลเนียล ข้าพเจ้ายอมรบัวา่
เมื่อนักวจิัยใช้ค�าน้ันเรยีกท่าน 

และบอกส่ิงที่งานวจิัยของพวกเขาเปิด
เผยเกี่ยวกับท่าน—ความชอบและ
ไม่ชอบของท่าน ความรูสึ้กและความ
โน้มเอียงของท่าน ความเข้มแข็งและ
ความอ่อนแอของท่าน—ข้าพเจ้าไม่
สบายใจ มีบางอย่างกวนใจข้าพเจ้า
เกี่ยวกับรปูแบบที่พวกเขาใช้ค�าวา่ ชาว
มิลเลเนียล พูดตามตรงคอืข้าพเจ้า
สนใจส่ิงที่ ผู้เชีย่วชาญ พูดเกี่ยวกับ
ท่านน้อยยิ่งกวา่ส่ิงที่พระเจ้าทรงบอก
ข้าพเจ้าเกี่ยวกับท่าน

เมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
ท่านและทูลถามพระเจ้าวา่ พระองค ์
ทรงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับท่าน ข้าพเจ้า
รูสึ้กตา่งกันมากจากส่ิงที่นักวจิัยกล่าว 
ความรูสึ้กทางวญิญาณที่ข้าพเจ้าได้

รบัเกี่ยวกับท่านท�าให้ข้าพเจ้าเช่ือวา่ 
ค�าวา่ ชาวมิลเลเนียล เหมาะกับท่าน
จรงิๆ—แตด่ว้ยเหตผุลตา่งกันมาก
จากที่ผู้เช่ียวชาญเคยเข้าใจ

ค�าวา่ ชาวมิลเลเนียล เหมาะกับ
ท่านถ้าค�าน้ันเตอืนสตทิ่านวา่ จรงิๆ 
แล้ว ท่านเป็นใคร และ จรงิๆ แล้ว 
จุดประสงค์ ในชีวติท่านคอือะไร ชาว
มิลเลเนียลตวัจรงิคอืคนที่สอนและ
ไดร้บัการสอนพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตก์่อนเขาเกิด ผู้ท�าพันธ
สัญญาที่น่ันกับพระบิดาบนสวรรค์
เกี่ยวกับวรีกรรมตา่งๆ—รวมทัง้
วรีกรรม ทางศลีธรรม—ที่เขาจะท�า
ขณะอยู่บนแผ่นดนิโลก

ชาวมิลเลเนียลตวัจรงิคอืชายหรอื
หญิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจมาก
พอจะส่งมาแผ่นดนิโลกในช่วงสมัย
การประทานที่เรยีกรอ้งมากที่สุดใน

ประวตัศิาสตรข์องโลกน้ี ชาวมิลเล
เนียลตวัจรงิคอืชายหรอืหญิงผู้มีชีวติ
อยู่เพื่อช่วยเตรยีมคนของโลกน้ีให้
พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระเยซูครสิตแ์ละการปกครองมิลเล

ท่ำนเป็น “รุ่นทีเ่ลอืกสรร” 
รุ่นทีพ่ระผู้เป็นเจ้ำทรง

ก�ำหนดล่วงหน้ำให้ท�ำงำน
ทีไ่ม่ธรรมดำ—เพือ่ช่วย
เตรียมคนของโลกนีใ้ห้
พร้อมรับกำรเสดจ็มำ 

คร้ังทีส่อง

เป็นตัวแทน  

โดย ประธำน 
รัสเซลล์ เอม็. 
เนลสัน
ประธานโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

ชาวมิลเลเนียลตัวจริง

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ส
กอ็

ตตี
 รี

ฟ
ส

ไน
เด

อร์



 ตุลาคม 2016 47

คน
ห
นุ่
มสาว

พระ
คมัภีร์

มอรม
อน

พยา
นหลกัฐาน

อีกเล่มหน่ึง

ของพ
ระ

เยซู
คริส

ต์



48 เลียโฮนา

เนียมของพระองค ์อย่าเข้าใจผิดใน
เรือ่งน้ี—ท่านเกิดมาเพื่อเป็นชาว
มิลเลเนียลตวัจรงิ

ค�าถามคอื “ท่านจะกล้าพูดกล้าท�า 
และด�าเนินชีวติในฐานะชาวมลิเลเนียล 
ตวัจรงิไดอ้ย่างไร” ข้าพเจ้ามีข้อเสนอ
ส่ีข้อ

1. เรียนรู้ว่ำ จริงๆ แล้ว ท่ำนเป็นใคร
ใช้เวลาคดิตรกึตรองข้อเท็จจรงิ

เหล่าน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอน

•  ท่านเป็นบุตรหรอืธิดาที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงเลือกไว้

•  พระองคท์รงสรา้งท่านตามรปู
ลักษณ์ของพระองค์

•  ท่านไดร้บัการสอนในโลก
วญิญาณเพื่อเตรยีมท่านให้
พรอ้มรบับางอย่างและทุกอย่างที่
ท่านจะเผชิญในช่วงสุดท้ายของ
ยุคสุดท้ายน้ี (ด ูคพ. 138:56)  
ค�าสอนน้ันยังอยู่ ในท่าน!

ท่านมีชีวติอยู่ ใน “ โมงที่สิบเอ็ด” 
พระเจ้าทรงประกาศวา่น่ีเป็นเวลา
สุดท้ายที่พระองคจ์ะทรงเรยีกคนงาน
เข้ามาในสวนองุ่นเพื่อรวบรวมผู้ที่
เลือกไวจ้ากส่ีเสีย้วของแผ่นดนิโลก  
(ด ูคพ. 33:3–6) และ ท่าน ถูกส่งมา
ให้มีส่วนในการรวมน้ี ข้าพเจ้าเคยเห็น
อิทธิพลของชาวมิลเลเนียลตวัจรงิครัง้
แล้วครัง้เล่าขณะพวกเขาน�าผู้อื่นมาสู่
ความรูเ้รือ่งความจรงิ น่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของอัตลักษณ์และจุดประสงคข์อง
ท่านในฐานะลูกหลานของอับราฮัม  
(ด ูกาลาเทีย 3:26– 29)

หลายเดอืนก่อนข้าพเจ้ากับเวนดมีี
ประสบการณ์น่าสนใจในไซบีเรยีไกล
โพ้น ในหมู่ผู้รว่มเดนิทางกับเราในวนั 

“พีเดย์” ที่อีรค์ตุสคค์อืเกรกอร ีเอส. 
บรนิตนัประธานคณะเผยแผ่ แซลลี
ภรรยาของเขา และแซมบุตรชายที่
เคยรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาในรสัเซีย 
เราไปเยี่ยมชมทะเลสาบไบคาลที่
สวยงามและตลาดรมิฝ่ังทะเลสาบ

เมื่อเรากลับมาที่รถตู ้เราสังเกตวา่
แซมหายไป สักพักเขาก็กลับมาพรอ้ม
สตรวียักลางคนช่ือวาเลนตนิา วาเลน

ตนิาพูดอย่างกระตอืรอืรน้เป็นภาษา
รสัเซียวา่ “ดฉัินตอ้งการพบคณุแม่
ของชายหนุ่มคนน้ี เขาสุภาพมาก 
ฉลาด และมีน� ้าใจ! ดฉัินตอ้งการพบ
คณุแม่ของเขา!” สีหน้าสวา่งสดใส
ของแซมดงึดดูวาเลนตนิา

แซมแนะน�าวาเลนตนิาให้คณุ
พ่อคณุแม่รูจ้ัก ให้จุลสารเกี่ยวกับพระ
ผู้ช่วยให้รอด และจัดการให้ผู้สอน

เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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ศาสนาไปเยี่ยมเธอ เมื่อผู้สอนศาสนา
ไปเยี่ยมเธอพรอ้มพระคมัภีรม์อรมอน 
เธอสัญญาวา่จะอ่าน ผู้หญิงหลายคน
ซ่ึงท�างานที่เดยีวกันพลอยตืน่เตน้กับ
หนังสือเล่มใหม่ที่วาเลนตนิาไดร้บั เรา
ยังไม่รูต้อนจบของเรือ่งน้ี แตเ่พราะ
แสงสวา่งที่แซมแผ่รงัสีออกมา วาเลน
ตนิากับเพื่อนบางคนของเธอจึงไดรู้จ้ัก
พระกิตตคิณุ

ชาวมิลเลเนียลตวัจรงิอย่างแซม
รูว้า่จรงิๆ แล้วพวกเขาเป็นใคร พวก
เขาเป็นสานุศิษย์ผู้ภักดขีองพระเยซู
ครสิตผ์ู้ ใช้ทุกโอกาสช่วยให้ตนเอง
และผู้อื่นเตรยีมรบัการปกครองมิลเล
เนียมของพระผู้ช่วยให้รอด

เพราะเหตน้ีุข้อเสนอข้อแรกของ
ข้าพเจ้าคอื เรยีนรู ้ดว้ยตนเอง วา่
จรงิๆ แล้วท่านเป็นใคร ทูลถามพระ
บิดาบนสวรรค์ ในพระนามของพระ
เยซูครสิตว์า่พระองคท์รงรูสึ้กอย่างไร
เกี่ยวกับท่านและพันธกิจของท่านบน
แผ่นดนิโลก ถ้าท่านจะทูลถามดว้ย
เจตนาแท้จรงิ พระวญิญาณจะทรง
กระซิบบอกความจรงิที่เปลี่ยนชีวติ
ท่าน บันทึกความรูสึ้กเหล่าน้ัน ทบ
ทวนบ่อยๆ และท�าตามอย่างเครง่ครดั

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่เมื่อท่าน
เริม่เข้าใจแม้เพียงสักนิดเดยีววา่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงมองท่านอย่างไร
และพระองคท์รงพึ่งพาให้ท่านท�า
อะไรเพื่อพระองค ์ชีวติท่านจะไม่มีวนั
เหมือนเดมิอีกเลย!

2. คำดหวงั—และเตรียม— 
ท�ำเร่ืองเหลอืวสัิยให้ส�ำเร็จ

พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้บุตรธิดาใน
พันธสัญญาท�าเรือ่งยากเสมอ เพราะ
ท่านเป็นบุตรและธิดาที่รกัษาพันธ

แอกหนักอึง้ของระบอบคอมมิวนิสต์
เช่นกัน โบสถ์ปิดและการนมัสการ
ทางศาสนาถูกจ�ากัดอย่างเข้มงวด

ข้าพเจ้าใช้ชีวติส่วนใหญ่ ในวชิาชีพ
เปิดหัวใจท�าการผ่าตดัช่วยชีวติ แต ่ไม ่
มีประสบการณ์ใดท�าให้เช่ือวา่ข้าพเจ้า
จะสามารถเปิดประเทศส�าหรบัการ
ส่ังสอนพระกิตตคิณุได ้แตศ่าสดา
พยากรณ์ให้งานมอบหมาย ข้าพเจ้า
จึงตอ้งลงมือท�าส่ิงที่ดเูหมือนจะเหลือ
วสัิยโดยสิน้เชิง

อุปสรรคทุกอย่างที่แฝงอยู่เกิด
ขึน้ตัง้แตต่น้ ข้าพเจ้ามาถึงประเทศ
ส่วนใหญ่โดยไม่รูว้า่จะไปที่ ไหน ทัง้
ที่ข้าพเจ้าสามารถหาช่ือเจ้าหน้าที่รฐั
ที่เหมาะสมได ้แต่ไม่ ใช่เรือ่งแปลกที่
การเข้าพบถูกยกเลิกในวนิาทีสุดท้าย
หรอืเลื่อนออกไปหลายวนั ในประเทศ
หน่ึง เมื่อการนัดหมายถูกเลื่อนไป
สองวนั การล่อลวงมากมายก็เกิดขึน้
ระหวา่งน้ันเพื่อทดสอบข้าพเจ้า—
รวมทัง้แผนหลอกส�าหรบัเงินในตลาด
มืดและเรือ่งผิดกฎหมายอื่นๆ มีครัง้
หน่ึงพวกเขาเปิดประชุมพรอ้มกับขอ
ให้ข้าพเจ้าออกนอกประเทศ ทันท!ี

แตพ่ระเจ้าทรงสามารถท�างานของ
พระองค์ ได ้(ด ู2 นีไฟ 27:20–21) 
ข้าพเจ้ามี โอกาสเห็นการแสดง
ปาฏิหารยิ์ครัง้แล้วครัง้เล่า—เสมอ 
และ หลังจาก ข้าพเจ้าคดิใครค่รวญ
ดทีี่สุดแล้ว พยายามสุดความสามารถ
แล้ว และสวดอ้อนวอนจนสุดพลังแล้ว
เท่าน้ัน

บางประเทศยอมรบัศาสนจักรก่อน 
ก�าแพงเบอรล์นิลม่สลาย ตอ่มาประเทศ 
อื่นๆ จึงยอมรบั ในปี 1992 ข้าพเจ้า
สามารถรายงานตอ่ประธานเบ็นสัน
ไดว้า่เวลาน้ีเราจัดตัง้ศาสนจักรในทุก

สัญญาของพระผู้เป็นเจ้า ผู้มีชีวติอยู่
ในช่วงสุดท้ายของยุคสุดท้าย พระเจ้า
จึงทรงขอให้ ท่าน ท�าเรือ่งยากๆ ท่าน
มั่นใจในเรือ่งน้ันได—้การทดสอบอับ
ราฮัมไม่ไดห้ยุดอยู่ที่อับราฮัม (ด ูคพ. 
101:4–5)

ข้าพเจ้ารูว้า่ท่านอาจท้อใจมากถ้าม ี
ผู้ขอให้ท�าส่ิงที่ดเูหมือนจะเกินก�าลัง 
ความสามารถของท่าน ข้าพเจ้าเป็น 
สมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองได ้
เพียง 19 เดอืนเมือ่ประธานสเป็นเซอร ์ 

ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895– 1985) 
ถึงแก่กรรม ในการประชุมครัง้แรก
ของฝ่ายประธานสูงสุดกับโควรมัอัคร
สาวกสิบสองหลังจากแตง่ตัง้ประธาน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) 
ท่านให้งานมอบหมายพิเศษบาง 
อย่างแก่อัครสาวกสิบสอง ส่ิงหน่ึงที่
ทา่นแนะน�าใหข้า้พเจา้ท�าคอื “เอ็ลเดอร ์
เนลสัน คณุตอ้งเปิดประเทศใน 
ยุโรปตะวนัออกส�าหรบัการส่ังสอนพระ
กิตตคิณุ”

ปีน้ันคอืปี 1985 เป็นช่วงตงึเครยีด
ทางการเมืองที่เราเรยีกวา่สงครามเย็น 
ไม่เฉพาะก�าแพงเท่าน้ันที่แบ่งเมือง
เบอรล์ิน แตท่ัง้ยุโรปตะวนัออกอยู่ ใต้

ท่ำนถูกส่งมำให้มส่ีวนร่วม
ในกำรรวมผู้ทีท่รงเลอืกไว้ 
ข้ำพเจ้ำเคยเห็นอทิธิพล

ของชำวมลิเลเนียลตวัจริง
คร้ังแล้วคร้ังเล่ำขณะพวก

เขำน�ำผู้อืน่มำสู่ควำมรู้
เร่ืองควำมจริง
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ประเทศของยุโรปตะวนัออกแล้ว!
ในฐานะชาวมิลเลเนียลตวัจรงิผู้ที่

พระเจ้าทรงพึ่งพาได ้ท่าน จะสรา้ง
ประวตัศิาสตรเ์ช่นกัน! เราจะขอให้
ท่านยอมรบังานท้าทายและกลายเป็น
เครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า 
พระองคจ์ะทรงเปิดทางให้ท่านท�างาน
เหลือวสัิยไดส้�าเรจ็

ท่านจะท�างานเหลือวสัิยให้ส�าเรจ็ 
ไดอ้ย่างไร เมื่อท่านท�าส่ิงใดก็ตามน่ัน 
จะเสรมิสรา้งศรทัธาของท่านในพระ 
เยซูครสิต ์และเพิ่มพูนความเข้าใจ 
เรือ่งหลักค�าสอนที่สอนในศาสนจักรที ่
ไดร้บัการฟ้ืนฟู และเมื่อท่านแสวงหา 
ความจรงิอย่างไม่ย่อท้อ ในฐานะชาว 
มิลเลเนียลตวัจรงิที่มีรากฐานมั่นคงใน 
หลักค�าสอนบรสุิทธิ์ เมื่อขอให้ท่านท�า 
เรือ่งเหลือวสัิย ท่านจะสามารถก้าวไป 
ดว้ยศรทัธา ท�าทุกอย่างที่อยู่ ในอ�านาจ 
ของท่านอย่างรา่เรงิและตอ่เน่ืองเพื่อ 
ใหจ้ดุประสงคข์องพระเจา้เกดิสัมฤทธิ
ผล (ด ูคพ. 123:17)

ท่านจะมีวนัที่ท่านจะท้อแท้อย่างยิ่ง 
จงสวดอ้อนวอนขอความกล้าหาญไม่
ยอมแพ้! ท่านจะตอ้งมีพลังน้ันเพราะ
การเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจะเป็นที่
ช่ืนชอบน้อยลง น่าเศรา้เมื่อคนที่ท่าน
คดิวา่เป็นเพื่อนจะทรยศท่าน และ
ท่านจะเห็นความอยุตธิรรมบางอย่าง

อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าสัญญากับ
ท่านวา่เมื่อท่านตดิตามพระเยซูครสิต ์
ท่านจะพบสันตสุิขและปีตทิี่แท้
จรงิ เมื่อท่านรกัษาพันธสัญญาอย่าง
เครง่ครดัมากขึน้ เมื่อท่านปกป้อง
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก พระเจ้าจะ
ประทานพรให้ท่านมีพลังและปัญญา
ท�าเรือ่งเหลือวสัิยให้ส�าเรจ็

3. เรียนรู้วธีิเข้ำถงึอ�ำนำจแห่งสวรรค์
พวกเราทุกคนมคี�าถาม การพยายาม

เรยีนรู ้เขา้ใจ และยอมรบัความจรงิคอื
ส่วนส�าคญัของประสบการณ์มนุษย ์
ชีวติขา้พเจา้ส่วนใหญ่ใช้ ไปกบัการ
คน้ควา้ ท่านเองจะเรยีนรูด้ทีีสุ่ดโดย
ถามค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจ

ขณะน้ีพวกท่านบางคนพยายาม
จะรูว้า่ท่านควรท�าอะไรกับชีวติท่าน 

หลายคนอาจสงสัยวา่ท่านไดร้บัการให้
อภัยบาปของท่านแล้วหรอื พวกท่าน
ส่วนใหญ่ก�าลังสงสัยวา่คูนิ่รนัดรข์อง
ท่านเป็นใครและอยู่ที่ ไหน—ส่วนผู้ที่
ไม่สงสัยเรือ่งน้ีก็ควรจะสงสัย

บางท่านอาจมีค�าถามวา่เหตใุด
ศาสนจักรจึงท�าบางเรือ่งบางอย่าง 
หลายท่านอาจไม่แน่ใจวา่จะไดค้�าตอบ
การสวดอ้อนวอนของท่านอย่างไร
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พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตร
ของพระองคพ์รอ้มจะตอบค�าถามของ
ท่านผ่านการปฏิบัตขิองพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ แตท่่านตอ้งรูว้ธิีท�าให้ตนเอง
คูค่วรไดร้บัค�าตอบเหล่าน้ัน

ท่านจะเริม่ตรงไหน เริม่จากการ
ใช้เวลามากขึน้ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ 
พระวหิารเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ โบสถ์
ศักดิสิ์ทธิ์เช่นกัน ที่น่ันท่านตอ่พันธ
สัญญาศีลระลึกทุกวนัอาทิตย์ โดยการ
รบัส่วนศีลระลึก ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้
ท่านท�าอพารต์เมนต ์หอพัก บ้าน 
หรอืห้องนอนของท่านให้เป็นสถาน
ที่ศักดิสิ์ทธิ์เพื่อท่านจะสามารถปลีก
ตวัจากส่ิงรบกวนของโลกไดอ้ย่าง
ปลอดภัย

การสวดอ้อนวอนเป็นกุญแจ จง
สวดอ้อนวอนให้รูว้า่จะเลิกท�าอะไรและ
เริม่ท�าอะไร จงสวดอ้อนวอนให้รูว้า่จะ
เพิ่มอะไรเข้าไปในสภาพแวดล้อมของ
ท่านและน�าอะไรออกไป ทัง้น้ีเพื่อพระ
วญิญาณจะสถิตกับท่านไดม้าก

จงทูลขอของประทานแห่งการเล็ง
เห็นจากพระเจ้า จงด�าเนินชีวติและ
ท�าตนให้คูค่วรไดร้บัของประทานน้ัน
เพื่อวา่เมื่อเกิดเหตกุารณ์สับสนในโลก 
ท่านจะรูแ้น่ชัดวา่อะไรจรงิอะไรไม่จรงิ 
(ด ู2 นีไฟ 31:13)

จงรบัใช้ดว้ยความรกั การรบัใช้คน
ที่หลงทางหรอืคนที่วญิญาณบาดเจ็บ
ดว้ยความรกัจะเปิดใจท่านให้รบัการ
เปิดเผยส่วนตวั

จงใช้เวลามากขึน้—มากยิ่งขึน้—ใน
สถานที่ซ่ึงพระวญิญาณสถิตอยู่ น่ัน
หมายถึงใช้เวลามากขึน้กับเพื่อนที่
พยายามให้มีพระวญิญาณสถิตกับ
พวกเขา ใช้เวลาคกุเข่าสวดอ้อนวอน
นานขึน้ ใช้เวลามากขึน้กับพระคมัภีร ์

กับงานประวตัคิรอบครวั และในพระ
วหิาร ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่เมื่อ
ท่านอุทิศเวลาของท่านให้พระเจ้า
อย่างโอบอ้อมอารแีละสม�่าเสมอ
พระองคจ์ะทรงท�าให้เวลาที่เหลือเกิด
ผลมากขึน้

เราสนับสนุนบุรษุ 15 ท่านผู้ ไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย เมื่อเกิดปัญหาซับซ้อน
—และรงัแตจ่ะซับซ้อนมากขึน้ทุก
วนั—บุรษุทัง้ 15 ท่านน้ีแก้ ไขปัญหา

โดยพยายามดขู้อปลีกย่อยทัง้หมด
ของแนวทางปฏิบัตหิลายรปูแบบ และ
ตัง้ใจฟังสุรเสียงของพระเจ้า หลัง
จากอดอาหาร สวดอ้อนวอน ศึกษา 
ไตรต่รอง และหารอืกับเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่เกี่ยวกับเรือ่งส�าคญัตา่งๆ จึง
ไม่ ใช่เรือ่งแปลกที่ข้าพเจ้าจะตืน่ขึน้
มากลางดกึพรอ้มการทรงน�าเพิ่มเตมิ
เกี่ยวกับปัญหาที่เรากังวล เจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่มีประสบการณ์เดยีวกัน

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัคร
สาวกสิบสองหารอืกัน แบ่งปันทัง้หมด
ที่พระเจ้าทรงชีน้�าให้เราเข้าใจและ
รูสึ้กทัง้เป็นส่วนตวัและโดยรวม ตอ่
จากน้ันเราเฝ้าดพูระเจ้าทรงด�าเนิน

การให้ประธานศาสนจักรประกาศพระ
ประสงคข์องพระเจ้า

ขัน้ตอนดงักล่าวส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนอายุต�า่สุดของผู้สอนศาสนาใน
ปี 2012 และอีกครัง้กับการเพิ่มเตมิ
คูม่ือค�าแนะน�าของศาสนจักรเมื่อ
เรว็ๆ น้ีเน่ืองจากบางประเทศท�าให้การ
แตง่งานกับเพศเดยีวกันเป็นเรือ่งถูก
กฎหมาย เราเห็นใจทุกฝ่ายและโดย
เฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ เราจึงพยายาม
เข้าใจพระประสงคข์องพระเจ้าใน
เรือ่งน้ี

เมื่อค�านึงถึงแผนแห่งความรอด
ของพระผู้เป็นเจ้าและความหวงั
วา่บุตรธิดาทุกคนของพระองค์จะ
ได้รบัชีวตินิรนัดร ์เราพิจารณาถึง
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้อย่างหลาก
หลายรวมกันนับไม่ถ้วน เราประชุม
กันหลายครัง้ในพระวหิารในการอด
อาหารและสวดอ้อนวอนเพ่ือแสวงหา
การน�าทางและการดลใจเพ่ิมเติม 
จากน้ันเมื่อพระเจ้าทรงดลใจศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ ประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน ให้ประกาศพระด�าริ
ของพระเจ้าและพระประสงค์ของ
พระเจ้า ในช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์น้ัน
เราแต่ละคนรูสึ้กถึงการยืนยันทาง
วญิญาณ และเราในฐานะอัครสาวก
มี โอกาสสนับสนุนส่ิงท่ีเปิดเผยต่อ
ประธานมอนสัน การเปิดเผยจาก
พระเจ้าต่อผู้รบัใช้ของพระองค์เป็น
ขัน้ตอนศักดิ์สิทธ์ิ เช่นเดียวกับสิทธิ
พิเศษของการรบัการเปิดเผยส่วนตัว
ของท่าน

พี่น้องที่รกั ท่านเข้าถึงพระด�ารแิละ
พระประสงคข์องพระเจ้าเพื่อชีวติ
ท่านเองไดม้ากเท่ากับเราในฐานะอัคร
สาวกที่ท�าเพื่อศาสนจักรของพระองค ์

เรำจะขอให้ท่ำนยอมรับ
งำนท้ำทำยและกลำยเป็น

เคร่ืองมอืในพระหัตถ์
ของพระเจ้ำ พระองค์
จะทรงเปิดทำงให้ท่ำน

ท�ำงำนเหลอืวสัิยได้ส�ำเร็จ
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เฉกเช่นพระเจ้าทรงเรยีกรอ้งให้ เรา 
แสวงหาและไตรต่รอง อดอาหารและ
สวดอ้อนวอน ตลอดจนศึกษาและ
พยายามแก้ปัญหายุ่งยาก พระองค์
ทรงเรยีกรอ้งให้ ท่าน ท�าเช่นเดยีวกัน
เมื่อท่านแสวงหาค�าตอบให้ค�าถาม
ของท่านเอง

ท่านสามารถฝึกฟังสุรเสียงของ
พระเจ้าผ่านเสียงกระซิบของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ 1 อาจดเูหมือนกูเกิล 
ทวติเตอร ์และเฟซบุคช่วยได ้แตส่ิ่ง
เหล่าน้ันไม่ได้ ให้ค�าตอบตอ่ค�าถามที่
ส�าคญัที่สุดของท่าน!

เพื่อนหนุ่มสาวทัง้หลาย ท่าน
สามารถรูพ้ระด�ารแิละพระประสงค์
ของพระเจ้าส�าหรบัชีวติท่านได ้ท่าน
ไม่ตอ้งสงสัยวา่ท่านอยู่ตรงที่ซ่ึง
พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านอยู่หรอื
ไม่ หรอืท่านก�าลังท�าส่ิงที่พระเจ้า
ทรงประสงค์ ให้ท่านท�าหรอืไม่ ท่าน
สามารถรู้ ได!้ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงบอกท่าน “ทุกส่ิงที่ท่านควรท�า” 
(2 นีไฟ 32:3)

4. ท�ำตำมศำสดำพยำกรณ์
ในปี 1979 ขณะรบัใช้เป็นประธาน

โรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ ข้าพเจ้าได้
รบัเชิญให้เข้ารว่มการสัมมนาตวัแทน
เขตซ่ึงระหวา่งน้ันประธานสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์กล่าวค�าปราศรยั
ที่ ไดร้บัการดลใจเกี่ยวกับการเปิด
ประตขูองประเทศที่เวลาน้ันปิดรบั
ศาสนจักร อย่างเช่นประเทศจีน ท่าน
ท้าทายทุกคนที่น่ันให้ศึกษาภาษา
จีนกลางเพื่อเราจะสามารถใช้ทักษะ
อาชีพของเราช่วยคนของประเทศจีน

ส�าหรบัข้าพเจ้า ค�าท้าทายของ
ประธานคมิบัลล์เป็นเหมือนค�าส่ังของ

ศาสดาพยากรณ์ คนืน้ันข้าพเจ้าจึง
ถามแดนท์เซลภรรยาข้าพเจ้าวา่เธอ
ยินดศึีกษาภาษาจีนกลางกับข้าพเจ้า
หรอืไม่ เธอยินดแีละเราหาครมูาสอน 
แน่นอนวา่เราฝึกพูดได้ ไม่ดนัีก แต่
เราเรยีนรูม้ากพอ เมื่อข้าพเจ้าไดร้บั
เชิญไปเป็นอาจารย์สอนการผ่าตดัเปิด
หัวใจที่จีนในปีถัดไป (ผ่านเหตกุารณ์
ที่ ไม่คาดฝันมากมาย) ข้าพเจ้าจึง

พรอ้มยอมรบัค�าเชิญมากขึน้
หกปีตอ่มาในปี 1985 หลังจาก

ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกสู่โควรมัอัครสาวก
สิบสอง วนัหน่ึงข้าพเจ้าไดร้บัค�าขอ
เรง่ดว่นให้ ไปจีนเพื่อท�าการผ่าตดัเปิด
หัวใจให้นักรอ้งโอเปราช่ือดงัที่คนจีน
ทัง้ประเทศถือเป็นวรีบุรษุของชาต ิ
ข้าพเจ้าอธิบายวา่งานมอบหมายเต็ม
เวลาจากศาสนจักรท�าให้ข้าพเจ้ามาไม่
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ได ้แตค่ณะแพทย์ ในจีนขอรอ้งให้มา
สักครัง้เพื่อท�าการผ่าตดัช่วยชีวติ

ข้าพเจ้าสนทนาเรือ่งน้ีกับประธาน
โควรมัและฝ่ายประธานสูงสุด พวก
ท่านรูสึ้กวา่เพื่อเห็นแก่ประชาชนชาว
จีน ข้าพเจ้าควรเดนิทางไปท�าการ
ผ่าตดั

ข้าพเจ้าท�าตาม ขอบพระทัยที่การ
ผ่าตดัประสบผลส�าเรจ็! น่ันเป็นการ
ผ่าตดัเปิดหัวใจครัง้สุดท้ายที่ข้าพเจ้า
ท�า ในเมืองจี่หนาน ประเทศจีน เมื่อ
วนัที่ 4 มีนาคม ปี 1985

ตอ่มาอีกครัง้ คราวน้ีเดอืนตลุาคม 
ปี 2015 เวนดกีับข้าพเจ้าไดร้บัเชิญ
ให้กลับไปที่คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยชานตงในเมืองจี่หนาน 
เราแปลกใจเมื่อข้าพเจ้าไดร้บัการ
ตอ้นรบัอย่างอบอุ่นในฐานะ “เพื่อน
เก่า” ของจีนและไดพ้บกับกลุ่ม
ศัลยแพทย์ที่ข้าพเจ้าเคยสอนเมื่อ 35 
ปีก่อน เหตกุารณ์ส�าคญัของการเยือน
ครัง้น้ีคอืการไดพ้บกับบุตรชายและ
หลานชายของนักรอ้งโอเปราช่ือดงัคน
น้ัน ประสบการณ์อันน่าพิศวงทัง้หมด
น้ีเกิดขึน้เพราะเหตผุลข้อหน่ึง น่ัน
คอื ข้าพเจ้าเอาใจใส่ค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์ให้ศึกษาภาษาจีน
กลาง!

ศาสดาพยากรณ์มองเห็นล่วงหน้า 
พวกท่านเห็นอันตรายที่ปฏิปักษ์วาง
ไวห้รอืจะยังวางไว้ ในเส้นทางของเรา 
ศาสดาพยากรณ์เห็นล่วงหน้าเช่น
กันวา่ความเป็นไปไดแ้ละสิทธิพิเศษ
คอยท่าคนที่ฟัง ดว้ยเจตนาจะเชือ่
ฟัง ข้าพเจ้าทราบวา่น่ีเป็นความจรงิ! 
ข้าพเจ้าเคยประสบดว้ยตนเองมาแล้ว
หลายตอ่หลายครัง้

พระเจ้าทรงสัญญากับเราวา่

พระองคจ์ะไม่มีวนัยอมให้ศาสดา
พยากรณ์น�าเราให้หลงผิด ประธาน
ฮาโรลด ์บี. ลี (1899– 1973) ประกาศ
วา่ “ท่านอาจจะไม่ชอบส่ิงที่มาจากเจ้า
หน้าที่ของศาสนจักร ซ่ึงอาจตรงข้าม
กับความคดิเห็นทางการเมืองของท่าน 
ความคดิเห็นทางสังคมของท่าน และ
ขัดกับชีวติทางสังคมของท่าน แต่
หากท่านฟังส่ิงเหล่าน้ี ราวกับมาจาก
พระโอษฐ์ของพระเจ้าพระองคเ์อง 
ดว้ยความอดทนและศรทัธา ค�าสัญญา

คอื ‘ประตแูห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่
ได;้ แท้จรงิแล้ว, และพระเจ้า พระผู้
เป็นเจ้าจะทรงท�าให้พลังแห่งความ
มืดกระจายไปตอ่หน้าเจ้า, และท�าให้
ฟ้าสวรรคส่ั์นสะเทือนเพื่อความดขีอง
เจ้า, และรศัมีภาพของพระนามของ
พระองค’์ (คพ. 21:6)” 2

ทา่นอาจไมเ่ขา้ใจค�าประกาศ
ทัง้หมดของศาสดาพยากรณ์ทีม่ี
ชีวติเสมอไป แตเ่มือ่ทา่นรูว้า่ศาสดา
พยากรณ์เป็นศาสดาพยากรณ์ ทา่น
สามารถเขา้เฝ้าพระเจา้ดว้ยความ
นอบน้อมและศรทัธา ทลูขอพยานของ
ทา่นเองเกีย่วกบัเรือ่งใดก็ตามทีศ่าสดา
พยากรณ์ของพระองคป์ระกาศไว้

ประมาณ 40 ปี ก่อนครสิตกาล  
ชาวนีไฟจ�านวนมากเข้ารว่มศาสนจักร 
และศาสนจักรรุง่เรอืง แตก่ารมั่วสุม
ลับเริม่แผ่ขยายเช่นกัน ผู้น�าเจ้าเล่ห์
จ�านวนมากแฝงตวัอยู่ ในหมู่คนและ
ยากจะจับได ้เมื่อผู้คนจองหองมากขึน้
เรือ่ยๆ ชาวนีไฟจ�านวนมากจึง  
“ล้อเลียนส่ิงศักดิสิ์ทธิ์, ปฏิเสธ
วญิญาณแห่งการพยากรณ์และการ
เปิดเผย” (ฮีลามัน 4:12)

การคกุคามอย่างเดยีวกันน้ันมีอยู่
ในบรรดาพวกเราทุกวนัน้ี ความจรงิ
อันน่าเศรา้คอืมี “ผู้รบัใช้ของซาตาน” 
(คพ. 10:5) แฝงตวัอยู่ทั่วสังคม ดงั
น้ันจงระวงัให้มากวา่ท่านท�าตามค�า
แนะน�าของใคร (ด ูฮีลามัน 12:23)

พี่น้องที่รกั ท่านเกิดมาเป็นชาว
มิลเลเนียลตวัจรงิ! ท่าน “เป็นรุน่ที่
เลือกสรร” (1 เปโตร 2:9) รุน่ที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงก�าหนดล่วงหน้าให้ท�างาน
ที่ ไม่ธรรมดา—เพื่อช่วยเตรยีมคนของ
โลกน้ีให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเจ้า! ◼
จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบัคน
หนุ่มสาว, “การเป็นชาวมิลเลเนียลตวัจรงิ” ทีม่หา
วทิยาลัยบรคิมั ยังก์—ฮาวายเมือ่วนัที ่10 มกราคม 
ค.ศ. 2016 ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่
devotionals. lds. org

อ้ำงองิ

 1. ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1847 ราวสามปี
หลังจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสิน้
ชีวิตเป็นมรณสักขี ท่านปรากฏต่อประธาน
บริคัม ยังก์และให้ข่าวสารน้ี “จงบอกผู้คนให้
อ่อนน้อมถ่อมตนและซ่ือสัตย์ และต้องมีพระ
วิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยตลอดเวลา 
และพระวิญญาณจะทรงน�าพวกเขาให้ท�าส่ิง
ถูกต้อง จงระวังและอย่าหันหลังให้สุรเสียง
สงบแผ่วเบา เพราะสุรเสียงน้ันจะสอน  
[ท่าน] ว่าต้องท�าอะไรและไปที่ ไหน” ( ใน  
ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
[2007], 105).

 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: ฮาโรลด ์บี. ล ี
(2000), 79.

เมือ่ท่ำนรู้ว่ำศำสดำพยำกรณ์
เป็นศำสดำพยำกรณ์ ท่ำน

สำมำรถเข้ำเฝ้ำพระเจ้ำ
ด้วยควำมนอบน้อมและ
ศรัทธำ ทูลขอพยำนของ
ท่ำนเองเกีย่วกบัเร่ืองใด

กต็ำมทีศ่ำสดำพยำกรณ์ของ
พระองค์ประกำศไว้
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โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัร

สมมตวิา่ชายหนุ่มคนหน่ึง 
อยู่บ้านคนเดยีวและก�าลังหิว  
(ไม่น่าเป็นไปได ้ใช่ แตแ่ค่

ลองสมมต)ิ ตอนน้ีให้สมมตวิา่เขา
ตดัสินใจลองท�าแซนดว์ชิกรลิชีสดว้ย
ตนเองเป็นครัง้แรก1 สมมตวิา่พ่อแม่
ของชายหนุ่มคนน้ีไม่เคยสอนวธิีท�า
กรลิชีสและเขาไม่เคยสังเกตให้ดเีวลา
ที่พ่อแม่ท�า

อย่างไรก็ตาม ชายหนุ่มคนน้ีมีส่วน
ผสมครบทุกอย่าง ขนมปัง เนยแข็ง 
เนยเล็กน้อยไวท้าขนมปังดา้นนอก 
(และมายองเนสเล็กน้อยไวท้าดา้นใน
เพราะเขาฉลาด) ตอ่จากน้ัน เขาหยิบ
กระทะออกมาวางบนเตา (เราสมมติ
ดว้ยวา่เขาไม่มีกระทะไฟฟ้าชนิดแบน
หรอืเครือ่งท�าแซนดว์ชิ)

ตอนน้ีจินตนาการวา่เขามีความ
คดิขึน้มาอย่างหน่ึง—ความคดิที่คน
จ�านวนมากไม่ ใส่ ใจพอ (หรอืบ้าพอ) 
จะคดิ คอื “ถ้าผมเปิดไฟแรง มันจะสุก
เรว็ขึน้”

ลองนึกดวูา่เกิดอะไรขึน้ตอ่จากน้ัน 
(หรอืคณุอาจไม่ตอ้งนึกภาพก็ได)้

เขาน่าจะไดข้นมปังกรอบสีน� ้าตาล
ทองก�าลังดหีรอืเนยละลายเหนียวนุ่ม
ก�าลังด—ีแต่ไม่ ใช่ทัง้สองอย่าง แต่
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เขากลับไดข้นมปังที่หน้าตาและความ
รูสึ้ก (และอาจจะรสชาต)ิ เหมือนหิน
ลาวาและเนยแข็งละลายครึง่เดยีว  
ซ่ึงดไูม่น่ากินเอาเสียเลย

ปัญหาของเขาตามที่ท่านเห็นคือ
ความไม่ ใส่ ใจ (ซ่ึงพอจะให้อภัยได้) 
ผนวกกับความไม่อดทน (ซ่ึงแม้จะ
เข้าใจได้แต่ ให้อภัยได้น้อยกวา่) ถ้า
เขาท�าผิดซ�า้สอง จะยิ่งให้อภัยได้น้อย
ลง เพราะจะโทษความไม่ ใส่ ใจไม่ ได้
แต่เกือบทัง้หมดเกิดจากความไม่
อดทน

เพื่อให้แซนดว์ชิน่ากิน เขาจะตอ้ง
คน้พบปาฏิหารยิ์ของระดบัความรอ้น
ปานกลาง

ปานกลางไม่ใชน่่าเบื่อ
การตัง้ระดบัความรอ้นปานกลาง

บนเตาเหมาะกับการท�าแซนดว์ชิกรลิ
ชีสและอาหารอีกหลายอย่างสุกก�าลัง
ดี โดยดา้นนอกไม่สุกเกินไป ข้อเสีย
เพียงอย่างเดยีวคอืตอ้งใช้เวลาและ
ความเอาใจใส่มากขึน้ ซ่ึงตอ้งใช้  
ความอดทน

พระเจา้ตรสัวา่ “จงด�าเนินตอ่ไป 
ดว้ยความอดทนจนกวา่เจา้จะไดร้บั 
การท�าใหด้พีรอ้ม” (คพ. 67:13)  

ขอ้น้ีพระองคก์�าลงัตรสัถงึความ 
ดพีรอ้มแบบทีเ่หนือกวา่การท�า 
แซนดว์ชิกรลิชีสใหสุ้กก�าลงัด ี 
พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเป็นเหมือน 
พระองคม์ากขึน้ พระเยซคูรสิตท์รง 
เป็นแบบอยา่งสูงสุดของความอดทน  
ส่วนหน่ึงของการท�าตามแบบอย่างของ 
พระองคห์มายถงึการขยายมมุมองของ 
เรา มองเลยสถานการณ์ขณะน้ัน และ
เห็นรางวลัใหญห่ลวงกวา่ทีม่าจาก 
วนัิยในตนเอง ศรทัธา การเช่ือฟัง ความ 
พยายามตอ่เน่ืองสม�า่เสมอ ความอด 
กลัน้ และความรกั—กลา่วอกีนัยหน่ึง 
คอื มคีวามอดทน

นิยามของความอดทนบอกเป็น
นัยวา่ตอ้งรอ ซ่ึงฟังดนู่าเบื่อ แตด่งั
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ที่
ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
สอนเรา ความอดทนเป็นมากยิ่งกวา่
รอ “ความอดทนหมายถึงการรออยู่
และอดทน หมายถึงอยู่กับบางส่ิงและ
ท�าสุดความสามารถ—ท�างาน หวงั 
และใช้ศรทัธา อดทนตอ่ความยาก
ล�าบากอย่างไม่ย่อท้อแม้เมื่อความ
ปรารถนาของใจเกิดขึน้ช้า ความ
อดทนไม่เพียงอดทนเท่าน้ัน แต่
อดทนดว้ยด!ี” 2

ปาฏิหาริย์ของ  

ระดบัความรอ้นปานกลาง

อ้ำงองิ
 1. เห็นไดชั้ดวา่ชายหนุ่มคนน้ีเป็นคนอเมรกิัน 

เขาอาจจะมาจากที่อื่นก็ ได ้จะให้เขาท�าอาหาร

ทอด, เครป, Kartoffelpuffer, Köttbullar  
แพนเคก้ ตอตญิ่า หรอืหุงข้าวเป็นครัง้แรกก็ ได ้
แนวคดิจะเหมือนเดมิ

 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “จงอดทนตอ่ไป,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 71.
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เยาวชน

ความอดทนไม่ ใช่แคว่างแซนดว์ชิ
กรลิชีสไวบ้นกระทะแล้วลืม แตเ่ฝ้าดู
และพลิกแซนตว์ชิเมื่อถึงเวลา

ความอดทนไม่ ใช่แคม่าให้ถึง
โรงเรยีนหรอืเซมินารหีรอืโบสถ์ แต่
เรยีนรูห้รอืนมัสการอย่างกระตอืรอืรน้

ความอดทนไม่ ใช่แคร่อรบัประจักษ์
พยานเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน

เพราะท่านขอ แตค่อืการอ่าน ศึกษา 
ไตรต่รอง สวดอ้อนวอน และด�าเนิน
ชีวติตามกฎเกณฑ์ของหนังสือน้ัน
อย่างตอ่เน่ือง

ความอดทนไม่ ใช่แคน่ั่งอยู่เฉยๆ 
ขณะเพื่อนหัวเราะเยาะศาสนาของ
เรา แตค่อืการสวดอ้อนวอนให้พวกเขา 

ตอ้งการให้พวกเขามีการเปลี่ยนแปลง
ในใจและท�าส่ิงที่ท่านท�าไดเ้พื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงน้ัน

ความอดทนไม่ ใช่แคร่อถึงอายุ 
16 คอ่ยออกเดท แตค่อืการเรยีนรูว้า่
ตอ้งรกัการเช่ือฟังและพยายามเข้าใจ
วา่การท�าตามค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์จะเป็นพรแก่ท่านอย่างไร

คุณต้องการเด๋ียวนี—้ 

หรือคุณต้องการให้ถกูต้อง

บทเรียนวนัอำทติย์หัวข้อของเดือนนี:้ จงเป็นเหมือนพระ คริสตม์ากข้ึน
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ครสิตม์ากขึน้ ก่อให้เกิดอิทธิพลของ
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ และช่วยน�า
ท่านสู่ชีวตินิรนัดร์ ในที่สุด

เมื่อท่านสังเกตเห็นส่ิงที่ท�าให้ท่าน
ไม่อดทน ให้นึกถึงแซนดว์ชิกรลิชีส 
(หรอือาหารอื่นที่ท�าให้ท่านเข้าใจ) 
และส่ิงที่ท่านอาจจะเสียไปถ้าให้ความ
ไม่อดทนชีน้�าการกระท�าของท่าน ถ้า
ท่านท�าผิดฐานไม่อดทนบ่อยเกินไป 
ท่านควรรูว้า่มีคนมากมายเป็นแบบ
น้ี ท่านกลับใจได ้พยายามท�าตาม
แบบอย่างและค�าสอนของพระเยซู
ครสิตอ์ีกครัง้ มีแซนดว์ชิกรลิชีสให้ท�า
มากกวา่หน่ึงคู ่และไม่สายเกินไปที่จะ
เรยีนรูเ้กี่ยวกับความดพีรอ้มซ่ึงเกิด
ขึน้ไดผ้่านความอดทน ◼

มุ่งหน้ำ
“การรอคอย
พระเจา้หมายถึง
การหวา่นเมลด็
แห่งศรัทธาและ

บ�ารุงเล้ียง ‘ดว้ยความขยนัหมัน่
เพียรยิง่, และ . . . ความอดทน’ 
[แอลมา 32:41] . . .

“การรอคอยพระเจา้หมายถึง 
‘ยดึมัน่’ [แอลมา 45:17] และ  
‘มุ่งหนา้’ ดว้ยศรัทธา ‘โดยมีความ
เจิดจา้อนับริบูรณ์แห่งความหวงั’ 
[2 นีไฟ 31:20]”
เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง, “การรอคอยพระเจา้: ขอใหเ้ป็นไปตาม
พระทยัของพระองค,์” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 92.

ร่วมวงสนทนำ

เร่ืองทีต้่องไตร่ตรองในวนัอำทติย์

•  การทดลองท่ีต่อเน่ืองหรือ
สถานการณ์ประจ�าวนัอะไรบา้ง
ท่ีท�าใหท่้านไม่อดทน

•  ท่านจะฝึกความอดทนมากข้ึนใน
ทุกสถานการณ์เหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร

ส่ิงทีท่่ำนจะท�ำ

•  ศึกษาพระคมัภีร์เร่ืองความ
อดทนตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือพระ
คมัภีร์

•  ท่านอาจสนทนากบัครอบครัว
หรือท่ีโบสถเ์ก่ียวกบัเป้าหมาย
เฉพาะเจาะจงท่ีท่านท�าไดเ้พื่อให้
อดทนมากข้ึน

ลดระดบัความรอ้นลง
ความอดทนและความยับยัง้ตน 

หรอืการควบคมุตนเอง ทัง้สองส่วน
เป็น “ผลของพระวญิญาณ” (ด ูกาลา
เทีย 5:22–23) ถึงแม้จะมีเรือ่งเรง่ดว่น
ตอ้งด�าเนินการทันทีหรอืตอบสนอง
ทันควนั (เฉกเช่นมีอาหารบางอย่าง
ตอ้งใช้ ไฟแรง) ท่านควรเห็นตนเองมี
ความอดทนและควบคมุตนเองมาก
ขึน้ ถ้าท่านรูสึ้กวา่น่ีก�าลังเกิดขึน้  
น่ันเป็นสัญญาณวา่พระวญิญาณทรง
ท�างานในชีวติท่าน

ปาฏิหารยิ์ของระดบัความรอ้นปาน
กลางอาจให้แซนดว์ชิกรลิชีสที่สุก
ก�าลังด ีเน้ือในแฮมเบอเกอรท์ี่หน้าตา
ไม่เหมือนลูกยางฮ็อกกีท้ี่จุดตรงกลาง
เป็นสีชมพู เป็นสีน� ้าตาลไม่ ใช่สีด�า 
และข้าวนุ่มฟูไม่ ใช่ข้าวแข็งและเคีย้ว
ล�าบาก แตค่วามอดทนจะให้ “ผลอย่าง
สมบูรณ์” (ยากอบ 1:4) ในชีวติท่าน 
ช่วยท่านมุ่งหน้าเป็นเหมือนพระเยซู

ดูวดีทิศัน์

ดปูระธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
อธิบายวา่ความอดทนเกีย่วข้องกับมารช์
เมลโลอย่างไรที ่lds. org/ go/ 101656
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มพีลงั  

ไม่ยอ่ทอ้
โดย เจสซิกำ เทอร์เนอร์ตำมทีเ่ล่ำให้ลนีน์ 
แครนดอลล์ฟัง

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ไม
เคิ

ล 
มุล

เล
น็

“มี ใครบอกลูกเรือ่งคนอื่นๆ  
ในครอบครวัหรอืยัง”

ดฉัินหยุดครูห่น่ึงและตอบวา่ยัง
ท่านบอกวา่ทุกคนปลอดภัยด—ี

ยกเวน้คณุแม่ของดฉัิน ท่านเสียชีวติ
ดฉัินคาดวา่ตนจะรูสึ้กเศรา้เสียใจ

ขึน้มาทันที แตเ่ปล่าเลย ทีแรกดฉัิน
ตกใจ แตด่ว้ยเหตผุลบางอย่างดฉัิน
รูสึ้กสงบ รูสึ้กวา่ดฉัินสามารถวางใจ
พระผู้เป็นเจ้าไดว้า่ทุกอย่างจะดี

ขณะนอนอยู่ ในโรงพยาบาลดฉัิน
นึกถึงสถานที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
แห่งหน่ึงของศาสนจักรที่เราไปดเูมื่อ
สองวนัก่อนเกิดอุบัตเิหต ุน่ันคอืมาร์
ตนิส์ โคฟ รฐัไวโอมิง ผู้บุกเบิกจ�านวน
มากเสียชีวติที่น่ันเพราะความหิว 
เผชิญกับหิมะและสภาพอากาศหนาว
เย็น ดฉัินจ�าไดว้า่เห็นหินหลายกอง
วางอยูบ่นหลมุศพพลางคดิวา่ผูบ้กุเบกิ
ที่เหลือใช้ศรทัธามากเหลือเกินขณะ
ลากรถลากและเดนิทางตอ่ไป เรือ่ง
น้ันท�าให้ดฉัินประทับใจ เมื่อนึกถึง
ประสบการณ์น้ัน ดฉัินรูว้า่ผู้บุกเบิกไม่
ย่อท้อและดฉัินจะตอ้งไม่ย่อท้อเช่น
กัน อีกทัง้ตอ้งเข้มแข็งเพื่อน้องๆ  
ของดฉัิน

ความรูสึ้กสงบที่เกิดขึน้ทีแรกอยู่กับ
ดฉัินอีกหน่ึงสัปดาห์ครึง่ ดฉัินก�าลัง

ป
ระมาณหน่ึงเดอืนก่อนวนัเกิด
ปีที่ 16 ครอบครวัของดฉัินเดนิ
ทางข้ามสหรฐัไปเที่ยวสถาน

ที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตรบ์างแห่ง
ของศาสนจักร ดฉัินไม่เกี่ยงเรือ่งน่ัง
รถนานเพราะครอบครวัของดฉัิน
รูสึ้กสนุกสนานเสมอ ดฉัินจ�าไดข้ณะ
ขึน้รถหลังจากเราไปเที่ยววนิเทอร์
ควอเตอรส์ รฐัเนแบรสกา ช่วงน้ันฝน
ตกอย่างบ้าคลั่ง ดฉัินอยู่เบาะหลัง ควา้
ผ้ามาห่ม และน่ังขดตวัเพื่อฟังเสียง
ฝนขณะนอนหลับ

เรือ่งตอ่มาที่ดฉัินจ�าไดค้อืรูสึ้ก
เหมือนก�าลังหมุนติว้จนควบคมุไม่อยู่ 
ดฉัินทราบภายหลังวา่รถของเราแฉลบ
ไปชนซีเมนตก์ัน้ถนนใตส้ะพานลอย 
ดฉัินจ�าไดค้ลับคล้ายคลับคลาวา่มี
คนบอกวา่ดฉัินขาหักและตอ้งรบัการ
ผ่าตดั

ไม่นานหลังจากน้ัน ขณะพักฟ้ืนใน
โรงพยาบาล คณุพ่อเดนิเข้ามาในห้อง 
ท่านน่ังบนเตยีงใกล้ดฉัินและจับมือ
ดฉัิน ดฉัินรูอ้ยู่แล้ววา่ท่านจะพูดอะไร

“ลูกรกั” ท่านพูด “ลูกรู้ ไหมวา่ลูกอยู่
ที่ ไหน”

“ ในโรงพยาบาลคะ่” ดฉัินตอบ
“ลูกรู้ ไหมวา่เกิดอะไรขึน้”

“รถเราประสบอุบัตเิหต”ุ



เยาวชน
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น่ังอยู่ ในเก้าอีเ้ข็นมองออกนอกหน้าตา่ง 
โรงพยาบาลดดูอกไม้ ไฟในวนัที่ส่ีกรกฎาคม  
จู่ๆ ดฉัินก็เศรา้มาก—คณุแม่จากไปแล้ว  
ท่านจะไม่อยู่ ในวนัที่ดฉัินเรยีนจบมัธยม 
ปลาย ท่านจะไม่อยู่ที่น่ันเมื่อดฉัินไดร้บั 
เอ็นดาวเม้นท์ ในพระวหิาร ท่านจะไม่อยู ่
ในวนัที่ดฉัินแตง่งาน ท่านจากไปแล้ว

ตอนน้ันเองที่สถานการณ์เริม่ยากอย่าง
ยิ่ง ดฉัินปวดขามากและไม่อยากอาหาร 
ดฉัินดทูีวี โดยไม่มอง และนอนหลับเสีย
ส่วนใหญ่ ครอบครวัของดฉัินเป็นห่วงมาก
เพราะดฉัินไม่รอ้งไห้ฟูมฟาย

น� ้าตาไหลมากขึน้เมื่อเรากลับถึงบ้านที่
วา่งเปล่าในออรกิอน ดฉัินตอ้งท�าหน้าที่บาง
อย่างแทนคณุแม่ทันทีและน้องๆ มักจะมา
ให้ดฉัินปลอบบ่อยๆ ดฉัินพยายามเข้มแข็ง
เพื่อพวกเขา แต่ไม่ง่ายเลย

การกลับไปเรยีนเป็นเรือ่งยาก ทุกคน
ทราบเรือ่งอุบัตเิหต ุและถ้าพวกเขาไม่ทราบ 
พวกเขาจะทราบเมื่อคณุครแูนะน�าวา่ดฉัิน
ประสบอุบัตเิหต ุดฉัินรูสึ้กโดดเดีย่ว

และยากเป็นพิเศษเมื่อคณุพ่อ
แตง่งานใหม่หลังจากคณุแม่เสีย
ชีวติไดเ้ก้าเดอืน ดฉัินรูว้า่
แม่เลีย้งจะดสี�าหรบั
ครอบครวัเรา

เพราะ

ขาหักและใจชอกช�้า  

ดฉัินจงึต้องรับการเยยีวยา  

ความหวงัท�าให้ดฉัิน 

ผ่านพ้นมาได้
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และเราตอ้งการเธอ แตย่ากจะปรบัตวั
แต่ ใช่วา่ทุกอย่างจะมืดมนไปหมด

ระหวา่งน้ี ดฉัินรูสึ้กถึงความรกัอย่าง
มากจากพระบิดาในสวรรค ์ครอบครวั 
และผู้น�าศาสนจักร ส่ิงที่ช่วยเยียวยา
ให้ดฉัินเดนิหน้าตอ่ไปหลังเกิด
อุบัตเิหตคุอืการท�าส่ิงเรยีบง่ายที่เสรมิ
สรา้งศรทัธาของดฉัิน ทุกวนัดฉัินใช้
เวลาหน่ึงช่ัวโมงก่อนเข้านอนอ่านพระ
คมัภีร ์สวดอ้อนวอน และเขียนบันทึก
ส่วนตวัในห้องนอน ดฉัินไม่ตอ้งเข้ม
แข็งเพื่อน้องๆ เมื่ออยู่คนเดยีวใน
ห้อง ดฉัินรอ้งไห้ ไดเ้ท่าที่ตอ้งการและ
ระบายความในใจตอ่พระผู้เป็นเจ้า 
ดฉัินทูลพระองคต์รงๆ วา่ดฉัินรูสึ้ก
อย่างไรและคดิถึงคณุแม่มากเพียง
ใด ดฉัินรูว้า่พระองคท์รงไดย้ินดฉัิน
เพราะพระเมตตาอันละเอียดอ่อน
ที่ดฉัินรูสึ้ก ห้องน้ันกลายเป็นห้อง
ศักดิสิ์ทธิ์ส�าหรบัดฉัิน

การท�าส่ิงเรยีบง่ายเหล่าน้ันช่วยให้
ดฉัินเช่ือมสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า
แทนที่จะผลักพระองคอ์อกห่างและ
ระทมทุกข์ ดฉัินไม่ไดม้องอุบัตเิหตุ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าลังท�ารา้ย
ครอบครวัของดฉัิน ดฉัินรูสึ้กมีพลัง
มากขึน้ที่จะอดทนและยอมรบัพระ
ประสงคข์องพระองค ์เดนิหน้าฟันฝ่า
วนัยากๆ เหล่าน้ันไปให้ ได ้และมีวนั 
ยากๆ จรงิๆ

หลังจากคุณพ่อแต่งงานใหม่ 
ดิฉันต้องการเป็นแบบอย่างท่ีดี ให้
กับน้องๆ ดิฉันไม่ต้องการให้มีความ
รูสึ้กไม่ดีต่อแม่เลีย้ง ดิฉันจึงวางใจ
พระผู้เป็นเจ้าต่อไป กิจกรรมหน่ึงใน
หนังสือความก้าวหน้าส่วนบุคคลเน้น
เรือ่งการท�าให้ชีวติครอบครวัดีขึน้
โดยกระชับความสัมพันธ์กับ
สมาชิกครอบครวัเป็นเวลา
สองสัปดาห์ เป้าหมายหลักคือ
พยายามเป็นเหมือนพระ
ครสิต์และแสดงความรกั
ผ่านการกระท�า ดิฉันตัดสิน
ใจลองท�าดูและรบัใช้แม่เลีย้ง
ของดิฉัน

เพราะอยู่กันหลายคนในครอบครวั 
จึงมีจานให้ล้างมาก ดฉัินเริม่ตรง
จุดน้ัน เมื่อดฉัินรบัใช้เป็นเวลาสอง
สัปดาห์ตดิตอ่กัน ดฉัินรูสึ้กรกัแม่
เลีย้งมากขึน้และอดทนแม้จะไม่มี
ความสุขเท่าใดนักกับสถานการณ์น้ัน 
การมุ่งรบัใช้เธอช่วยให้ดฉัินผ่านเวลา
ยากๆ มาไดเ้พราะดฉัินรูสึ้กวา่พระ
วญิญาณอยู่กับดฉัิน

ดฉัินยังไม่เข้าใจทุกอย่างวา่ท�าไม
จึงเกิดอุบัตเิหตกุับครอบครวั และยัง
มีวนัยากๆ แตเ่ช่นเดยีวกับผู้บุกเบิก 
ดฉัินวางใจพระผู้เป็นเจ้าและไดร้บั
พลังที่จะไม่ย่อท้อ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ยกระดบัจติใจท่ำน

“ท่านอาจรู้สึกวา่ชีวติของท่าน
พินาศ . . . ท่านอาจกลวั โกรธ  
โศกเศร้า หรือทุกขใ์จดว้ยความสงสยั 
แต่เฉกเช่นพระเมษบาลผูป้ระเสริฐ
ทรงพบแกะท่ีหายไปของพระองค ์
หากท่านจะเพียงยกระดบัจิตใจท่าน
ไปหาพระผูช่้วยใหร้อดของโลก 
พระองคจ์ะทรงพบท่าน

“พระองคจ์ะทรงช่วยท่าน
“พระองคจ์ะยกท่านข้ึนวางบน

พระองัสาของพระองค์
“พระองคจ์ะทรง

แบกท่านกลบับา้น”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “พระองคจ์ะทรงแบกท่านไว้
และพาท่านกลบับา้น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 104.
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พระเยซูทรงบรรลุความเป็น
หน่ึงเดยีวกันอย่างสมบูรณ์
กับพระบิดาโดยทรงยอมให้

รา่งกายและวญิญาณเป็นไปตาม 
พระประสงคข์องพระบิดา พระเยซู
ตรสัถึงพระบิดาวา่ “เราท�าตามชอบ
พระทัยพระองคเ์สมอ” (ยอห์น 8:29) 
เพราะน่ันเป็นพระประสงคข์องพระ
บิดา พระเยซูจึงทรงยอมรบัความ
ตาย “พระประสงคข์องพระบุตรกลืน
เข้าไปในพระประสงคข์องพระบิดา” 
( โมไซยาห์ 15:7) การมุ่งความคดิไปที่
พระบิดาเป็นเหตผุลหลักประการหน่ึง
ที่ท�าให้การปฏิบัตศิาสนกิจของพระ
เยซูชัดเจนและมีพลังเช่นน้ัน ไม่มี
ความเรรวนหลงแนวทางในพระองค์

ในท�านองเดยีวกัน ท่านและ
ข้าพเจ้าสามารถ ใหพ้ระคริสตเ์ป็น
ศนูยก์ลางในชีวติเรา และ เป็นอนั
หน่ึงอนัเดียวกนักบัพระองค ์ไดด้งัที่
พระองคท์รงเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน
กับพระบิดา (ด ูยอห์น 17:20–23)  
เราเริม่ได้ โดยปลดเปลือ้งทุกอย่าง
ออกจากชีวติเราแล้วน�าส่ิงเหล่าน้ัน
กลับมาเรยีงล�าดบัความส�าคญัโดยให้
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นศนูย์กลาง เรา
จะ จดัล�าดบัส่ิงท่ีท�าใหส้ามารถระลึก
ถึงพระองคไ์ดต้ลอดเวลา ไวเ้ป็น
อันดบัแรก—อาทิ สวดอ้อนวอนบ่อยๆ 

วธีิ  
ท�ำให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลำง
ของชีวติเรำ

โดย เอล็เดอร์ 
ด.ี ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

ท่ำนประยุกต์ใช้ส่ิงนีอ้ย่ำงไร

ดิฉนักบัครอบครัวประสบการ
ทดลองคร้ังใหญ่บางอยา่ง และ
เวลาน้ีเราไม่มีผูด้ �ารงฐานะปุโรหิต
ในบา้น การทดลองช่วยน�าให้
เราคุกเข่าสวดออ้นวอน ดิฉนั
ขอบพระทยัท่ีมีพระคมัภีร์และ
สามารถอ่านไดทุ้กวนั พระคมัภีร์
สอนดิฉนัวา่ ถึงแมก้ารตดัสินใจ
ของผูอ่ื้นอาจมีผลต่อชีวติดิฉนั แต่
ค่าของดิฉนัยิง่ใหญ่เสมอ ดิฉนั
ขอบพระทยัเช่นกนัท่ีรู้วา่ดิฉนั
สามารถพดูกบัพระบิดาบนสวรรค์
ไดต้ลอดเวลาทั้งกลางวนัหรือกลาง
คืน น่ีเป็นพรอยา่งยิง่!

เฮลย์ี ด.ี อำยุ 17 ปี, รัฐไอดำโฮ สหรัฐอเมริกำ

ศึกษาและไตรต่รองพระคมัภีร ์ศึกษา
ใครค่รวญค�าสอนของอัครสาวก 
เตรยีมรบัส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่ควร
ทุกสัปดาห์ นมัสการวนัอาทิตย์ จด
บันทึกและจดจ�าส่ิงที่พระวญิญาณ
และประสบการณ์สอนเราเกี่ยวกับ
การเป็นสานุศิษย์ อาจจะมีอีกหลาย
อย่างเข้ามาในความคดิท่านที่เหมาะ
กับท่านอย่างยิ่ง ณ จุดน้ีของชีวติท่าน 
เม่ือไดจ้ดัล�าดบัเวลาและวธีิการ  
ที่เหมาะกับเรือ่งเหล่าน้ีแล้ว เพื่อให้
พระคริสตเ์ป็นศนูยก์ลางในชีวติเรา 
เราสามารถ เพิ่มหนา้ท่ีรับผดิชอบ
อ่ืนๆ และส่ิงมีคา่ทัง้หลายเข้ามาเท่า
ที่เวลาและทรพัย์สินเงินทองจะเอือ้
อ�านวย เช่นการศึกษาและหน้าที่รบั
ผิดชอบในครอบครวั และงานอดเิรก 
ดว้ยวธิีน้ีส่ิงที่ขึน้ช่ือวา่ดเีพียงอย่าง
เดยีวจะไม่เบียดส่ิงจ�าเป็นออกไปจาก
ชีวติ และส่ิงที่มีคณุคา่น้อยกวา่จะอยู่
ในล�าดบัความส�าคญัที่น้อยกวา่หรอืตก
ไปโดยสิน้เชิง

ถึงแม้ ไม่ง่ายนัก แตเ่ราสามารถ  
มุ่งหนา้ดว้ยศรัทธา ในพระเจ้าอยู่
เสมอ ข้าพเจ้าพิสูจน์ ไดว้า่เมื่อเวลา
ผ่านไป ความปรารถนาและความ
สามารถที่เราจะระลึกถึงพระผู้ช่วย
ให้รอดตลอดเวลาและท�าตามพระ
องคจ์ะเพิ่มพูน เราควร มุมานะ ไป

สู่จุดหมายปลายทางน้ัน และสวด
ออ้นวอนเสมอ เพื่อขอการเล็งเห็น
และความช่วยเหลือจากเบือ้งบนที่เรา
จ�าเป็นตอ้งไดร้บั (ด ู2 นีไฟ 32:9) ◼

จากการประชมุใหข้อ้คดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลยั 
บรคิมั ยังก์–ไอดาโฮเมือ่วนัที ่27 มกราคม 
ค.ศ. 2009.



โดย โรสแมรีย์ แธคเคอเรย์

เตรยีมไปเรยีนพระกิตตคิณุที่ โบสถ์ โดยอ่านบทเรยีน
ก่อนไป บทเรยีน จงตามเรามา มีอยู่ที่ LDS. org และในแอพ 
Gospel Library

2. มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
•  อ่านให้เข้าใจ จ�านวนหน้าที่ท่านอ่านหรอืความเรว็ที่

ท่านอ่านไม่ส�าคญัเท่าการเข้าใจส่ิงที่อ่าน ท่านอาจตอ้ง
อ่านบางประโยคซ�า้หลายรอบ ใช้พจนานุกรมหาค�าที่
ท่านไม่รู ้ตวัอย่างเช่น สมัยการประทาน หมายความ
วา่อย่างไร ท่านสามารถใช้คูม่ือพระคมัภีรห์าได้

•  ถามค�าถามเกี่ยวกับส่ิงที่ท่านอ่าน ท่านอาจสงสัยวา่ 
“เกิดอะไรขึน้ในเยรซูาเล็มเวลาที่ลี ไฮกับครอบครวั
ออกจากเมืองน้ัน เหตใุดผู้คนจึงไม่ฟังลี ไฮ”

•  ลองตอบค�าถามสามข้อตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับการสอนพระ
กิตตคิณุ: เหตใุดส่ิงน้ีจึงส�าคญัตอ่ผู้คนในเวลาน้ัน  
จะประยุกต์ ใช้กับ เรา ทุกวนัน้ีอย่างไร จะประยุกต ์
ใช้กับ ฉัน อย่างไร

•  คน้หารปูแบบและความเช่ือมโยง ตวัอยา่งเช่น  
อะไรคอืรปูแบบวธีิทีนี่ไฟตอบสนองตอ่ความยากล�าบาก 
การเดนิทางของครอบครวัเขาในแดนทุรกนัดาร
เหมอืนการเดนิทางของชาวอสิราเอลออกจากอยีปิต์
อยา่งไร

สูตร  
การเรียนรู ้

ขอให้ท่านลองท�าตามแนวคิดส่ีวิธีนีเ้พ่ือให้พระวจนะของ 
พระผู้ เป็นเจ้ามีรสเลิศส�าหรับจิตวิญญาณท่าน

เ มื่อดฉัินยังเด็ก ดฉัินใช้เวลาหลายช่ัวโมงดคูณุแม่ท�า
อาหารอยู่ ในครวั ท่านจะท�าอาหารอรอ่ยที่สุด ขนมปัง 
คกุกี ้และขนมพายให้ครอบครวัเรา หลังจากน้ัน  

ดฉัินเริม่อ่านสูตร ท�าตามค�าแนะน�า และประกอบอาหาร 
ดฉัินไม่ตอ้งพึ่งคณุแม่—ดฉัินท�าเองได้

เช่นเดยีวกับการฝึกท�าอาหาร เราเรยีนพระกิตตคิณุและ
พัฒนาประจักษ์พยานของเราโดยการลงมือท�า หลังจากลี ไฮ
บอกครอบครวัเกี่ยวกับความฝันเรือ่งตน้ไม้แห่งชีวติ นีไฟ
บอกวา่ท่านตอ้งการ “เห็น, และไดย้ิน, และรูถ้ึงเรือ่งเหล่า
น้ี” ดว้ยตนเอง (1 นีไฟ 10:17) กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื ส�าหรบั
นีไฟแล้วการฟังประจักษ์พยานของบิดาเท่าน้ันยังไม่พอ 
ท่านตอ้งการเรยีนรูส่ิ้งที่บิดาท่านรูแ้ล้ว

สูตรการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุมี ไม่กี่ขัน้ตอน ท่านสามารถ
ใช้แนวคดิส่ีข้อตอ่ไปน้ีช่วยท่านเรยีนพระกิตตคิณุกับ
ครอบครวั ที่ โบสถ์ หรอืระหวา่งการศึกษาส่วนตวั

1. เตรียมเรียนรู้
เริม่การศึกษาส่วนตวัของท่านดว้ยการสวดอ้อนวอน  

ขอให้พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้ท่านเข้าใจส่ิงที่ท่าน
ก�าลังอ่าน จดค�าถามหน่ึงหรอืสองข้อและหาค�าตอบ  
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเป็นพยานยืนยันความจรงิ
ขณะที่อ่าน ไตรต่รอง และสวดอ้อนวอน (ด ูโมโรไน 10:5)
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ส่วนตวั “เมือ่ท่านจดความประทบัใจทีม่คีา่ ยิง่จดบอ่ย
ยิง่มา ความรูท้ีท่า่นไดจ้ะมผีลตลอดชีวติทา่นเช่นกนั” 
(รชิารด์ จ.ี สก็อตต,์ “To Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely,” Liahona, Aug. 2002, 12, 14). 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใหเ้ขยีนวา่แนวคดิเหลา่น้ันมคีวาม
หมายอยา่งไรในชีวติทา่น

•  วาดรปู อีกวธิีหน่ึงของการบันทึกส่ิงที่ท่านก�าลังเรยีนรู้
คอืวาดรปู ครัง้หน่ึงเมื่อดฉัินไปเยี่ยมเพื่อนส�าหรบัการ
สังสรรค์ ในครอบครวั คณุยายของเธอเล่าเรือ่งส่วนตวั
เกี่ยวกับศรทัธาและการสวดอ้อนวอน ก่อนบทเรยีน
เริม่ เพื่อนของดฉัินแจกกระดาษและสีเทียนให้ลูก
เล็กๆ ของเธอวาดเรือ่งราวขณะที่คณุยายทวดเล่า  
การวาดรปูช่วยให้พวกเขาตัง้ใจ พวกเขาถามค�าถาม
ตลอดเวลาเพื่อให้ความกระจ่างบางช่วงบางตอน

3. ศึกษาและด�าเนินชวิีตตามพระกิตติคณุ
ทุกวนั

การเรยีนรูต้อ้งใช้ความพยายาม เราตอ้งปรบัตวัให้เข้าใจ 
(ด ูโมไซยาห์ 12:27) เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองแนะน�าให้เรา “ก�าหนดเวลาและ
สถานที่ ไวศึ้กษาพระคมัภีรท์ุกวนั แม้จะเพียงไม่กี่นาที
ก็ตาม” (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dec. 
1996, 60) เมื่อเราศึกษาเป็นประจ�า การเรยีนรูจ้ะง่ายขึน้ 
ตวัอย่างเช่น ดฉัินพบวา่เมื่อดฉัินอ่านบทอิสยาห์ ในพระ
คมัภีรม์อรมอน (แทนที่จะข้ามไป) ดฉัินจะเริม่เข้าใจ

เมื่อมาถึงการเรยีนพระกิตตคิณุ การรูบ้างอย่างเท่าน้ัน
ไม่พอ เราตอ้งน�าส่ิงที่เราเรยีนรูม้าปฏิบัตดิว้ย เมื่อเราปฏิบัติ

ตามความจรงิ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงยืนยันความจรงิน้ัน
กับเรา และประจักษ์พยานของเราเตบิโต เมื่อเราด�าเนิน
ชีวติตามความจรงิอย่างสม�่าเสมอ เราเริม่เปลี่ยนโดยการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเยซูครสิต์

4. แบ่งปันสิ่งที่ท่านก�าลงัเรียนรู้
การบอกหลักธรรมพระกิตตคิณุกับผู้อื่นดว้ยค�าพูด

ของเราเองช่วยให้เราจดจ�าหลักธรรมน้ันและรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณ ซ่ึงท�าให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึน้ บ่อย
ครัง้ช่วงเวลาที่เหมาะจะแบ่งปันคอืระหวา่งการสังสรรค์ ใน
ครอบครวั ท่านสามารถแบ่งปันไดเ้ช่นกันเมื่อท่านพูดคยุ
กับเพื่อนที่ โรงเรยีนหรอืกับสมาชิกครอบครวัระหวา่งรบั
ประทานอาหาร

เมื่อเราท�าตามขัน้ตอนง่ายๆ ส่ีขัน้น้ีและเพียรพยายาม
รูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอด เราไดร้บัสัญญาวา่ “ความลีล้ับของ
พระผู้เป็นเจ้าจะส�าแดงแก่ [เรา], โดยอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” (1 นีไฟ 10:19) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ส่ิงส�ำคญัส่ีอย่ำงทีเ่รำต้องมี
“ท่านและขา้พเจา้ไม่จ�าเป็นตอ้งมีส่ือ
การเรียนท่ีซบัซอ้นและไม่ควรพึ่งความ
รู้ทางวญิญาณของผูอ่ื้นอยา่งเดียว เรา
เพียงแต่ตอ้งมีความปรารถนาท่ีจริงใจ
ในการเรียนรู้ ความเป็นเพื่อนของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ พระคมัภีร์ศกัด์ิสิทธ์ิ 
ความคิดท่ีฉบัไวและชอบซกัถาม”
เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง, “A Reservoir of Living Water” 
(ไฟร์ไซด์ระบบกำรศึกษำของศำสนจกัรส�ำหรับคนหนุ่มสำว, 
Feb. 4, 2007), 3, si.lds.org.
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“บางคนบอกฉนัวา่ฉนั
ตอ้งมีเพื่อนท่ีมีมาตรฐาน
ต่างจากฉนัเพื่อเสริม
มาตรฐานของฉนัใหเ้ขม้
แขง็ยิง่ข้ึน นัน่จริงหรือ”

ท้
   ายที่สุดแล้ว การเสรมิมาตรฐานของท่านให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึน้เกิดจากการเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์และเพื่อนสามารถช่วย
หรอืขัดขวางท่านในการท�าส่ิงน้ี เพื่อนมีอิทธิพลใหญ่
หลวงตอ่ท่าน—จากวธิีที่ท่านคดิ พูด และกระท�า แม้

คนที่ท่านจะเป็น เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน แนะน�าวา่ “จง
เลือกเพื่อนที่มีคา่นิยมเหมือนท่าน เพื่อท่านจะสามารถให้ก�าลัง
ใจและส่งเสรมิกันในการด�าเนินชีวติตามมาตรฐานสูง” ([2011], 
16) เพื่อนแบบน้ีช่วยให้ท่านด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์รกัษามาตรฐานของท่าน และเป็นคนดขีึน้

อย่างไรก็ตาม ใช่วา่ทุกคนที่ท่านคบหาจะมีมาตรฐานคล้ายกับ
ท่านหรอืเป็นสมาชิกของศาสนจักร ส�าคญัที่ตอ้งเป็นมิตรกับทุก
คนและปฏิบัตติอ่พวกเขาแบบที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปฏิบัติ
ตอ่พวกเขา—ดว้ยความรกัและความอ่อนโยน ขณะด�าเนินชีวติ
ตามมาตรฐานของท่านอย่างตอ่เน่ือง ท่านสามารถเป็น “แบบ
อย่างแก่บรรดาผู้เช่ือ ทัง้ในดา้นวาจาและการประพฤต ิทัง้ใน
ดา้นความรกั ความเช่ือ และความบรสุิทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12) โดย
ผ่านแบบอย่างของท่าน พวกเขาจะเห็นวา่ท่านไดร้บัพรอย่างไร
จากการด�าเนินชีวติตามมาตรฐานสูง ท่านสามารถกระตุน้ให้
พวกเขาท�าเช่นเดยีวกัน

แสวงหาการน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์—และกล้าท�า
ตามการกระตุน้เตอืนของพระองค—์เมื่อท่านเลือกเพื่อนและ
พยายามเสรมิมาตรฐานของท่านให้เข้มแข็งยิ่งขึน้

เพื่อนแท้

ปีแรกในโรงเรยีน
มธัยมตน้ดฉัินกลวัวา่
จะหาเพือ่นทีเ่คารพ

มาตรฐานของดฉัินไม่ได ้หลงัจากน้ัน
ไมน่านดฉัินกลายเป็นเพ่ือนสนิทกบั
เพือ่นรว่มชัน้คนหน่ึง และดฉัินบอก
เขาวา่ดฉัินเป็นมอรมอน เขาถามดฉัิน
เกีย่วกบัมอรมอน ดฉัินจงึใหจุ้ลสาร 
เพือ่ความเขม้แข็งของเยาวชน กบัเขา 
ตัง้แตว่นัน้ันเขาเลกิสบถตอ่หน้าดฉัิน 
ถา้เพือ่นๆ ของคณุเป็นเพือ่นแท ้พวก
เขาจะเคารพการตดัสินใจของคณุและ
ช่วยคณุรกัษามาตรฐาน
แคนเดลา เอม็., อาย ุ13 ปี, บัวโนสไอเรส 
อาร์เจนตินา

ท�าตามค�าแนะน�า
ของศาสดาพยากรณ์

บางครัง้ยากจะตอ่
ตา้นการลอ่ลวงถา้เรา

ออกไปเทีย่วกบัเพือ่นๆ ทีเ่ลอืกไมด่ี
หรอืพยายามใหเ้ราเลอืกไมด่ ีศาสดา
พยากรณ์หลายทา่นบอกเราไว้ ในจลุสาร 
เพือ่ความเขม้แข็งของเยาวชน วา่เพือ่น 
“จะมอีทิธพิลตอ่ความคดิและการกระท�า 
ของทา่น แมถ้งึกบัช่วยก�าหนดวา่ 
ทา่นจะเป็นคนแบบใดดว้ย” ([2011],  
16) ผมคดิวา่เราควรมเีพือ่นทีย่อม 
เคารพมาตรฐานของเราและแมแ้สดง 
ความสนใจทีเ่รารกัษามาตรฐานของเรา
คัลวิน ดบัเบิลย.ู, อาย ุ16 ปี, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา 

จดจ�ามาตรฐานของคุณ
เพื่อนที่ ไม่มีมาตรฐานเหมือนคณุอาจ
ย่อหย่อนและท�าลายมาตรฐานของ
คณุ เมื่อผมย้ายไปโรงเรยีนใหม่ครัง้
แรก ผมพยายายามท�าตวัให้เข้ากับ

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร



เยาวชน

เพื่อนๆ โดยพูดบางอย่างที่คนรอบข้าง
ผมจะพูด ผมเกือบลืมมาตรฐานบาง
อย่างของผมขณะพยายามเป็นเหมือน
ทุกคน ตอนน้ีผมรูว้า่เพื่อจะสรา้ง
มาตรฐานของคณุ คณุตอ้งมีเพื่อน
ที่สนับสนุนและมีมาตรฐานเดยีวกับ
คณุ ผมรูสึ้กขอบพระทัยที่สุดท้ายผม
ก็พบเพื่อนแบบน้ันเพราะพวกเขา
เตอืนผมให้นึกถึงมาตรฐานของผม
โลแกน เจ., อาย ุ15 ปี รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

รักษามาตรฐานของ
คุณใหสู้ง

เพื่อนที่มีมาตรฐานตา่ง
จากคณุไม่จ�าเป็นตอ้ง

เสรมิมาตรฐานของคณุให้เข้มแข็งยิ่ง
ขึน้ แตค่ณุสามารถเป็นแบบอย่างที่
ดี ให้พวกเขาท�าตามได้ โดยเป็นเพื่อน
ของพวกเขา เมื่อคณุมีเพื่อนที่มีความ
เช่ือเหมือนคณุ น่ันจะกระตุน้ให้คณุ
รกัษามาตรฐานของคณุให้สูงและช่วย
คณุสนับสนุนส่ิงที่ถูกตอ้ง
วอร์เร็น เอส. อาย ุ14 ปี, รัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา

เพื่อนท่ีดีเป็นพร

ถา้เพือ่นมมีาตรฐานไม่
เหมอืนคณุ คณุจะเสรมิ
มาตรฐานของคณุให้

เข้มแข็งไดย้ากขึน้ การอ่าน เพือ่ความ
เข้มแข็งของเยาวชน ช่วยใหด้ฉัินเลอืก
เพือ่นดีๆ  ทีเ่คารพดฉัินเสมอ เวลา
น้ีดฉัินก�าลังเตรยีมรบัใช้เป็นผูส้อน
ศาสนา และดฉัินรูว้า่การอยู่ใกลค้นทีม่ี
มาตรฐานเดยีวกนักับดฉัินช่วยใหด้ฉัิน
ยงัคงซ่ือสัตย์ ในพระกติตคิณุ
แนร์ เอม็., อาย ุ19 ปี, บัวโนสไอเรส 
อาร์เจนตินา

อทิธิพลของเพือ่นทีด่ี
“ทุกคนตอ้งการเพื่อน แวดวงมิตร
สหายของท่านจะมีอิทธิพลอยา่ง
มากต่อการคิดและพฤติกรรมของ
ท่าน ท่านจะมีอิทธิพลต่อพวกเขา
เช่นกนั เม่ือท่านมีค่านิยมทัว่ไป
เหมือนกบัเพื่อน ท่านสามารถ
เสริมสร้างและส่งเสริมกนัได ้ 
จงปฏิบติัต่อทุกคนดว้ยความอ่อน
โยนและศกัด์ิศรี ผูไ้ม่เป็นสมาชิก
จ�านวนมากเขา้มาในศาสนจกัร
ผา่นเพื่อนท่ีใหพ้วกเขาเขา้ร่วม
กิจกรรมศาสนจกัร”
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั, “That We May 
Touch Heaven,” Ensign, Nov. 1990, 46.

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

จบัราวเหลก็

การมีเพื่อนที่มาตรฐาน
ดเีป็นส่ิงที่คณุตอ้งการ 
คณุตอ้งการให้ตวัคณุ

รายล้อมไปดว้ยเพื่อนๆ ที่จะช่วยคณุ
รกัษาพระบัญญัตแิละกระตุน้ให้คณุ
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม จงจับราว
เหล็กให้แน่น ซ่ึงจะน�าไปถึงตน้ไม้
แห่งชีวติ ไม่ ใช่อาคารใหญ่และกวา้ง 
การท�าให้ตวัคณุแวดล้อมไปดว้ยความ
ไม่ชอบธรรมจะน�าไปสู่การล่อลวง  
จงมีเพื่อนดีๆ  ที่จะส่งผลให้คณุ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
แอนนี., อาย ุ13 ปี, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

สวดออ้นวอนให้
พบเพื่อน

หลังจากดิฉันกับ
ครอบครัวย้ายไปอยู่

รัฐใหม่ ดิฉันสวดอ้อนวอนเสมอขอ
ให้พบเพื่อนที่ดิฉันจะพูดคุยกับเขา
เกี่ยวกับพระกิตติคุณได้ ขณะสวด
อ้อนวอน ดิฉันรู้สึกสบายใจ และไม่
กี่เดือนต่อมาดิฉันได้เพื่อนที่ดีมาก 
ดิฉันอาศัยการสนับสนุนของพวก
เขาได้ และพวกเขาช่วยให้ดิฉันรัก

“นอกจากสวดออ้นวอน
และศึกษาพระคมัภีร์
แลว้ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการ
ท�าใหป้ระจกัษพ์ยานของ
ฉนัเขม้แขง็คืออะไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียด
สูงตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 
1 พฤศจิกายน 2016 ท่ี liahona. lds. org  
ทางอีเมล liahona@ ldschurch. org
กรุณาระบุ (1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปี
เกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน 
(5) ค �าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของท่าน 
และถา้ท่านอายตุ �่ากวา่ 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาต
เป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูป้กครองใหพ้ิมพ์
ค �าตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจน
ของค�าตอบท่ีส่งมา

พระกิตติคุณมากขึน้ ดิฉันรู้ว่าเพื่อน
ส�าคัญและพวกเขาสามารถท�าให้เรา
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณได้ง่าย
ขึน้
ซาราห์ พี., อาย ุ16 ปี, รีอูดีจาเนรู บราซิล
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โดย จูเลยี เวนทูรำ
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันมีครอบครวัอยู่ ในโลกน้ี พวก
เขาแสนดตีอ่ฉัน” (หนังสือเพลง
ส�าหรบัเด็ก, 98)

“เ อาเบ็ดมาเรว็ ไดเ้วลาตกปลา
แล้ว!” คณุพ่อบอก

เฮย์เดนยิม้ขณะมองไปรอบๆ  
ทุกอย่างสดใสและเสียงพึมพ�า  
ที่ทะเลสาบมีแตพ่วกเขา!

เฮย์เดนเดนิตามพ่อไปท้ายรถ
และยกอุปกรณ์ตกปลากล่องใหญ่
ออกจากกระโปรงหลัง หนักน่าด ู 
แตเ่ขาไม่เกี่ยง เขาจะยกหนักกวา่
น้ีสองเท่าก็ ไดถ้้าน่ันหมายถึงไดต้ก
ปลากับพ่อ

คนัเบ็ดกระทบกันขณะคณุ
พ่อดงึออกจากกัน “เหมือนแดน
หลับอยู่” ท่านพูด “ลูกจะปลุก
น้องใช่ไหม”

เฮย์เดนพยายามไม่หงุดหงิด 
“ครบั”

เขาเกือบลืมวา่แดนน้องชายของ
เขามาดว้ย แดนชอบวิง่ไปวิง่มาและ
พูดเสียงดงั เขาท�าให้ปลาหนีหมด!

เฮย์เดนมองเข้าไปในหน้าตา่งที่
เปิดอยู่ “แดน ไดเ้วลาตืน่แล้ว”

แตแ่ดนนอนน่ิง
เฮย์เดนหยุดครูห่น่ึง แดนอาจจะ

หลับตลอดก็ได ้ถ้าอย่างน้ันก็ โชคดี
เฮยเ์ดนลากกลอ่งอปุกรณ์อยา่ง

เงยีบๆ ไปตรงจดุตกปลาของพอ่รมิฝ่ัง
“น่ีเหยื่อครบั หนอน แล้วก็ของ

ทัง้หมด!”
พ่อรบักล่องอุปกรณ์จากเขา 

“เยี่ยมเลย ขอบใจลูก” จากน้ันพ่อ
มองไปรอบๆ “ ไหนน้องชายลูกล่ะ”

เฮย์เดนมองไปที่รถ เขาสงสัย
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ทันทีวา่ เขา จะรูสึ้กอย่างไรถ้าเขาตืน่
ขึน้มาไม่เห็นใครในสถานที่ ใหม่ ไม่ด ี
เฮย์เดนตดัสินใจ เขาอาจจะรูสึ้กกลัว
มากก็ ได ้และแดนอายุแคห่้าขวบ

“พ่อครบั เดีย๋วผมกลับมานะ
ครบั” แตเ่มื่อเขามองเข้าไปในรถ 
แดนหายไปแล้ว!

เฮย์เดนไม่ไดย้ินเสียงหึ่งๆ  
ของแมลงอีก ทุกอย่างเงียบกรบิ

“แดนไม่อยู่ที่น่ี!” เฮย์เดนตะโกน
บอก

พ่อรบีวิง่มาดทูี่รถ
“เขาอาจจะก�าลังหาเราก็ ได”้  

พ่อบอก “แคน่าทีเดยีวเอง เขาคง 
ไปไม่ไกล”

เฮย์เดนพยายามใจเย็น แตท่้อง
ของเขาก�าลังป่ันป่วน “ผมจะสวด
อ้อนวอนได้ ไหมครบั”

“พ่อคดิวา่น่ันเป็นความคดิที่ดี
มาก”

เฮย์เดนขอบพระทัยพระบิดาบน
สวรรคส์�าหรบัน้องชายและทูลขอให้
พวกเขาพบแดนโดยเรว็เพื่อแดนจะ
ไม่รูสึ้กกลัว

เมื่อเฮย์เดนสวดอ้อนวอนจบ  
เขารูสึ้กสบายใจ

พ่อวางมือบนบ่าของเฮย์เดน  
“ถ้าลูกเป็นแดนลูกจะท�าอะไร  
ลูกจะไปที่ ไหน”

เฮย์เดนสังเกตเห็นประตอูีกดา้น
หน่ึงของรถเปิดอยู่ แดนคงไม่เห็น
พวกเขาบนฝ่ัง เฮย์เดนชี้ไปตรงทาง
เดนิใกล้ๆ “ผมน่าจะเดนิไปทางน้ัน” 
เขาบอก

พวกเขารบีไปตามทางน้ัน
รูสึ้กเหมอืนทกุวนิาทผีา่นไปช้า

เฮย์เดนอดใจรอไปตกปลาไม่ไหว! 
ถ้าแดนไม่มาดว้ยก็คงจะด ี. . .

มาก ขณะเดนิอยูน้ั่น เฮยเ์ดนกลา่ว
ค�าสวดอ้อนวอนในใจตลอดเวลา หลงั
จากเดนิไปได้ ไมกี่ก้่าว พวกเขามาถงึ
ทางโคง้และเห็นแดนอยูข้่างหน้า

“แดน!” เฮย์เดนตะโกนเรยีก
แดนหมุนตวัและยิม้ “เฮ้ ไปไหน

กันมาครบั”
เวลาเรว็ขึน้อีกแล้ว เฮย์เดนวิง่ไป

หาแดนและกอดเขาแน่น
“พี่ดี ใจที่เราเจอเธอ” เฮย์เดนบอก 

เขาสวดอ้อนวอนขอบพระทัยอย่าง
รวดเรว็ในใจ

แดนยิม้ “ปลาอยู่ ไหนล่ะครบั”
“มาน่ีมา พี่จะให้ด”ู เฮย์เดนตอบ 

เท้าของเขาอยากวิง่ไปที่ทะเลสาบ 
“มาดกูันวา่ใครจะตกปลาตวัแรกได ้
พี่จะช่วยเอาเหยื่อตดิเบ็ดให้เธอ” ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัจอรเ์จีย สหรฐัอเมรกิา

ไปตกปลา
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จาก “บ้านศกัดิสิ์ทธิ์ พระวหิารศกัดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 101–103

ฉันจะชว่ยท�าใหบ้า้นของ 
ฉันเป็นสถานท่ีเงียบ 
สงบไดอ้ยา่งไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก

โดยเอล็เดอร์ 
แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน
แห่งโควรัมอคัรสาวก 
สิบสอง

เกบ็พระคมัภีร์ไวใ้นหอ้งท่ีครอบครัวท่าน
สามารถศึกษาและเรียนรู้ดว้ยกนัได้

แขวนภาพพระเยซูหรือภาพ 
พระวหิารไวใ้นบา้นของเรา

ช่วยท�าใหบ้า้นของเราสะอาด
และมีระเบียบอยูเ่สมอ

เราสามารถท�าใหบ้า้นของเราเป็นสถานท่ี
เงียบสงบศกัด์ิสิทธ์ิเหมือนพระวหิารได้
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เรำชอบมองดูพระวหิำร
ขณะวาดรูปน้ี หนูคดิว่าถ้าหนูท�าตามพระบัญญติั หนูจะสามารถ

เข้าพระวหิารได้ในวนัหน้า เหมือนพ่อแม่ของหนู รับการผนึกและ

มีครอบครัวนิรันดร์ของหนูเอง หนูรักครอบครัวและพระบิดาบน

สวรรค์ของหนู

มำโนลติำ จ.ี, อำยุ 8 ขวบ (เมือ่วำดภำพนี)้,  
ชิมำลเตนำนโก กวัเตมำลำ

หนา้น้ีของหนู

โดย อลัเลน อ.ี อำยุ 10 ขวบ (เมือ่วำดภำพนี)้,  
เมอืงซำนซัลวำดอร์ ประเทศเอลซัลวำดอร์ 

หนูกบัน้องสาวชอบไปพระวหิาร 
ในเเมืองเมรีดา รัฐยกูาตาน 

ประเทศเม็กซิโกทุกคร้ังทีว่อร์ด

ของเราไป เราใช้เวลาในสวน และ

เราเล่นกบัเดก็คนอ่ืนๆ ทีม่าพระ

วหิาร หนูก�าลงัเตรียมเข้าพระ

วหิารในวนัหน้า

มำร์ธำ เอส. อำยุ 6 ขวบ  
(เมือ่วำดภำพนี)้, รัฐยูกำตำน 
ประเทศเมก็ซิโก

ดมีากๆ ทีไ่ด้ไปพระวหิารกบัครอบครัว เราเดนิทางไกลเกอืบ 14 ช่ัวโมง

จากเมืองของหนูไปพระวหิาร เราอยู่ใกล้พระวหิารหน่ึงสัปดาห์ หนู

อยากอายคุรบ 12 ขวบเร็วๆ จะได้รับบัพติศมาแทนบรรพชนของหนู 

เพลงโปรดเพลงหน่ึงของหนูคอื “ฉันชอบมองดูพระวหิาร” หนูอยาก

แต่งงานในพระวหิารและมีครอบครัวนิรันดร์ หนูรู้ว่าพระวหิารเป็น

บ้านของพระเจ้า

จูเลยี ควิ. อำยุ 11 ขวบ (เมือ่ถ่ำยภำพนี)้, รัฐกอยยำส ประเทศบรำซิล
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เดก็ๆ ทีย่นือย่ำงภำคภูมิ

สวสัด ีเพือ่นๆ!
ฉันชือ่สตอรี ฉันอยูใ่นประเทศเติรก์
เมนิสถาน ประเทศนีอ้ยูใ่นเอเชยีกลาง  

ฉันชอบอา่นหนังสือ วาดรปู และเย็บผา้  
ฉันชอบดดูาวบนฟ้ากบัคณุพ่อ  
ฉันกบัครอบครวัเป็นสมาชกิ 
ศาสนจกัรเพียงครอบครวั 

เดียวในประเทศนี!้

เรื่องราวเกีย่วกบั  

สตอรี
โดย จลิล์ แฮ็คกงิ
นิตยสารศาสนจกัร

สวดอ้อนวอนให้มสิซี
วนัหน่ึงหลงัจากเกดิพายใุหญ่ มิสซี
แมวของเพือ่นหายไป เราหาจนทัว่แต่
ไม่เจอ ฉันบอกว่าเราสวดอ้อนวอนได้ 
เพือ่นๆ ไม่รู้ว่าสวดอ้อนวอนอย่างไร 
ฉันจงึท�าให้ดู เราทุกคนคกุเข่าและแต่ละ
คนกล่าวค�าสวดอ้อนวอน จากน้ันเราก็
ลกุขึน้และเร่ิมหาอีกคร้ัง เดก็ผู้หญงิคน
หน่ึงวิง่มาหาเราและบอกว่าเธอเจอมิสซี 
แล้ว! ฉันมีความสุขทีไ่ด้แบ่งปันส่วน
หน่ึงของพระกติติคณุกบัเพือ่นๆ
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เรียนรู้จำกกนั
ฉันกบัซาไรยาห์น้อง
สาวไปโรงเรียนกบั
เดก็คนอ่ืนๆ จากหลาย
ประเทศ เราชอบเรียนรู้
จากกนัและสนุกด้วยกนั

งำนฝีมอืและควำม
สนุกสนำน

ฉันกบัซาไรยาห์ชวนเพือ่นๆ 
มาเล่นทีบ้่าน เราระบายสี 

ท�าการฝีมือ และปิกนิก ช่วง
คริสต์มาสเรามีการแสดง

กลางแจ้งกบัเพือ่นๆ  
ในละแวกบ้าน

โบสถ์ทีบ้่ำน
เพราะเราเป็นสมาชิกศาสนจกัรเพยีง
ครอบครัวเดยีว เราจงึมีโบสถ์ทีบ้่าน 
เรามีการประชุมศีลระลกึ ช่วงร้อง
เพลง ช่วงเวลาแบ่งปัน และบทเรียน
ปฐมวยั ฉันเล่นเปียโนในช่วงร้องเพลง

ส่งรอยเท้ำของท่ำนให้เรำ
ท่านท�าตามพระเยซูโดยยนือยา่ง
ภาคภมิูอยา่งไร ลากเสน้ตามรอยเทา้
ของท่าน ส่งเร่ืองราวและภาพถ่าย
ของท่าน พร้อมค�าอนุญาตของผู ้
ปกครองมาใหเ้รา ทาง
ออนไลนท่ี์ liahona. lds. org 
(คลิก “Submit Your Work”) 
หรืออีเมลมาท่ี 
liahona@ ldschurch. org
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บทเรียน 
จากคณุแม่โดย เอล็เดอร์ 

ไชโร มซัซำกำร์ดี
แห่งสาวกเจด็สิบ
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ถำมพ่อแม่!
ท่านชอบส่วนใดของการเป็นพอ่
แม่มากท่ีสุด

ส่วนใดยากท่ีสุด

อะไรท�าใหท่้านมีความสุข

ส่ิงส�าคญัท่ีสุดท่ีท่านท�าทุกวนัคือ
อะไร

พระกิตติคุณช่วยใหท่้านเป็นพอ่
แม่ท่ีดีข้ึนอยา่งไร

ส่ิงสุดทา้ยท่ีท่านท�าทุกวนัคืออะไร

ท่านจะถามค�าถามอะไรอีกบา้ง

จงเป็นเงาตามตวัคอยช่วยพอ่หรือ
แม่ท่านสกัหน่ึงวนั! เขียนหรือวาด
ส่ิงท่ีท่านเรียนรู้ลงในบนัทึกส่วน
ตวัของท่าน ขอบคุณพอ่แม่ของ
ท่านส�าหรับทุกอยา่งท่ีพวกท่านท�า

เ มื่อข้าพเจ้าเตบิใหญ่ ทุกครัง้ที่เรา
ไดเ้งินมา คณุแม่จะน�าธนบัตร

ใหม่ที่สุด—ธนบัตรที่มีรอยยับหรอื
สกปรกน้อยที่สุด—ไปให้บาทหลวง
ของโบสถ์ที่เราไป ท่านท�าอย่างน้ี
ทัง้ชีวติ ท่านบอกวา่ “เงินน่ีเป็น
ของพระผู้เป็นเจ้า” ค�าพูดของ
ท่านอยู่กับข้าพเจ้านับตัง้แตน้ั่นมา 
เมื่อข้าพเจ้ารบับัพตศิมาเข้ามาใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อเป็นผู้ ใหญ่ 
ข้าพเจ้าจ่ายส่วนสิบได้ ไม่ยากเพราะ
คณุแม่สอนให้เช่ือฟังกฎน้ี

คณุแม่สอนข้าพเจ้าให้ซ่ือสัตย์
ดว้ย แม้จะหมายถึงการท�าเรือ่ง
ยากๆ ก็ตาม เพื่อนบ้านของเราปลูก
ผักและผลไม้ทุกชนิด บางครัง้ผล
ไม้ของเขาจะห้อยย้อยอยู่ฝ่ังบ้านเรา 
เมื่อข้าพเจ้าเด็ดมาให้คณุแม่ ท่าน
มองข้าพเจ้าและพูดวา่ “น่ันไม่ ใช่
ของเรานะลูก” ข้าพเจ้าแทบไม่เช่ือ

หู ข้าพเจ้าถามวา่ “แม่หมายความวา่
ยังไงหรอืครบั มันอยู่ฝ่ังบ้านเรานะ
ครบั!” ท่านพูดอีกวา่ “น่ันไม่ ใช่ของ
เรานะ” จากน้ันท่านจูงมือข้าพเจ้า
พาเดนิไปบ้านของเพื่อนบ้าน เรา
ขอโทษที่เด็ดผลไม้ของเขา คณุแม่
บอกวา่ถ้าเราอยากได ้เราตอ้งไดม้า
อย่างซ่ือสัตย์

พ่อแม่ของท่านอาจไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกของศาสนจักร หรอืท่านไม่

เห็นดว้ยเสมอไปกับการเลือกของพ่อ
แม่ แตท่่านสามารถเรยีนรูห้ลักธรรม
แท้จรงิจากพวกเขาได ้อาทิ ความ
ซ่ือสัตย์ ความรบัผิดชอบ การพึ่งพา
ตนเอง และการท�างานหนัก หลัก
ธรรมเหล่าน้ันจะเป็นพรยิ่งใหญ่ ใน
ชีวติท่าน ◼



มีสตรหีลายคนในพระคมัภีรม์อรมอนเป็นแบบอย่างที่ดสี�าหรบัเรา บัตรวรีสตรสีามใบตอ่ไปน้ีจะเพิ่มบัตรที่
ท่านสะสมไว!้ เราไม่รูช่ื้อของทุกคน แตเ่ราเรยีนรู้ ไดจ้ากแบบอย่างของพวกเธอ ท่านจะเป็นเหมือนสตรี
เหล่าน้ีในพระคมัภีรม์อรมอนไดอ้ย่างไร

วีรสตรีในพระคมัภีรม์อรมอน
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ซาไรยาห์มีประจกัษพ์ยานวา่ลีไฮสามีเธอ
เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่าน
เป็นเหมือนซาไรยาห์ไดโ้ดยมีประจกัษพ์ยาน
ของท่านเองและแบ่งปันกบัผูอ่ื้น

□  อ่าน 1 นีไฟ 5:7–8

□ เขียนประจกัษพ์ยานของท่านหรือแบ่ง
ปันกบัเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัว

□  ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

ฉันมปีระจกัษ์พยำนได้!

ซำไรยำห์

ท่านหาสตรีแบบน้ีในพระคมัภีร์ไดอี้กหรือไม่ ท�าบตัรวรีสตรี
ของท่านเองใหพ้วกเธอและส่งภาพมาใหเ้ราหน่ึงภาพ!

•  1 นีไฟ 7:19 สตรีเหล่าน้ีแสดงความกลา้หาญโดย
สนบัสนุนนีไฟ พวกเธอเป็นใคร

•  2 นีไฟ 5:6 สตรีเหล่าน้ีเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้และติดตาม 
นีไฟไปในแดนทุรกนัดาร พวกเธอเป็นใคร

•  แอลมา 56:47– 48 สตรีเหล่าน้ีสอนลูกๆ เก่ียวกบัพระผู ้
เป็นเจา้ พวกเธอเป็นใคร

[ค�าเฉลย: บุตรสาวและภรรยาของอิชเมเอล พี่สาวนอ้งสาวของนีไฟ มารดาของนกัรบหนุ่ม]

วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน

ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้เหล่าน้ีไว!้



โมริแอนทอนเป็นคนชัว่ เขาทุบตีคนรับใช้
คนหน่ึงของเขา และเธอตดัสินใจบอกแม่ทพั
โมโรไนเร่ืองท่ีโมริแอนทอนท�าอยู ่ท่านเป็น
เหมือนหญิงรับใชค้นน้ีไดโ้ดยพดูใหช้ดัเจน
เม่ือส่ิงนั้นไม่ถกูตอ้ง!

□  อ่าน แอลมา 50:30– 31

□  ถา้มีคนรังแกท่าน หรือถา้ท่านเห็นคนถกู
กลัน่แกลง้ ใหบ้อกผูใ้หญ่ท่ีท่านไวใ้จ

□  ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

ฉันพูดให้ชัดเจนได้!

หญงิรับใช้

ภรรยาของลาโมไนมีศรัทธาวา่แอมนัเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านเป็น
เหมือนภรรยาของลาโมไนไดโ้ดยมีศรัทธาใน
ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกปัจจุบนัของเรา!

□  อ่าน แอลมา 19:2– 5, 8– 10

□  ดูค �าพดูการประชุมใหญ่จากประธาน
มอนสนั ท่านเช่ือหรือไม่วา่ประธานมอน
สนัเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้

□  ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

ฉันเช่ือได้!

รำชินี
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การเดินทางไป  
แผ่นดินท่ีสญัญาไว ้

เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

ผู้คนตอ่เรอืที่ ไม่มีหน้าตา่ง พี่ชายของเจเรด็กังวลวา่พวกเขา
จะหายใจและมองเห็นไดอ้ย่างไร พระเยซูตรสัวา่พวกเขาควร
เจาะช่องรบัอากาศในเรอื

เจเรด็กับพี่ชายอาศัยอยู่ ในหมู่บ้านหน่ึง
กับครอบครวัและเพื่อนๆ พระเยซูครสิต์
เสด็จมาเยือนพี่ชายของเจเรด็ พระองค์
ทรงบอกให้ท่านตอ่เรอืพาผู้คนข้าม
มหาสมุทรไปแผ่นดนิที่สัญญาไว้
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พี่ชายของเจเรด็เห็นพระ
เยซูทรงแตะหินทีละก้อน
ดว้ยน้ิวพระหัตถ์ ก้อนหิน
ส่องแสงสวา่งจ้า เพราะพี่
ชายของเจเรด็มีศรทัธามาก 
เขาจึงเห็นพระเยซูครสิต!์

แตแ่สงสวา่งเล่า พี่ชายของ
เจเรด็สกัดก้อนหินใส 16 
ก้อน เขาทูลขอให้พระเยซู
ทรงแตะก้อนหินเหล่าน้ัน
ดว้ยน้ิวพระหัตถ์เพื่อท�าให้
มันส่องแสง
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พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งลมแรงมาพัดเรอืข้ามมหาสมุทร เมื่อชาว 
เจเรด็มาถึงแผ่นดนิที่สัญญาไว ้พวกเขาสวดอ้อนวอนขอบพระทัย
พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงคุม้ครองพวกเขา

เราเป็นเหมือนพี่ชายของเจเรด็ไดเ้มื่อเราวางใจพระผู้เป็นเจ้า
และมีศรทัธาในพระเยซูครสิต ์◼ จาก อีเธอร ์2– 3; 6
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หน้ำระบำยสี

ดนตรีท�าใหฉั้นมีความสขุ
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อั   จฉรยิภาพของการจดัระเบยีบงาน
น้ีและการเรยีกใหน้�าประจักษ์ชัด

แจง้ เจ้าหน้าท่ีชัน้ผู้ ใหญท่กุทา่นเป็น
ปัจเจกบคุคล แตล่ะทา่นมีบคุลกิภาพ
ของตนเอง แตล่ะทา่นน�าประสบการณ์
และภมูหิลงัหลากหลายกวา้งขวางมา
สู่ความรบัผดิชอบของทา่น เมือ่มเีรือ่ง
ตอ้งสนทนาในสภาผูน้�าของศาสนจกัร 
แตล่ะทา่นมีอสิระทีจ่ะแสดงทัศนะของ
ตน เม่ือคนหน่ึงสังเกตกระบวนการ
ท�างานทีน่่าสนใจน้ัน น่าจับตามองตรง
ทีเ่ขาจะเห็นอ�านาจของพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิม์อิีทธิพลตอ่บรุษุเหลา่น้ี 
พวกทา่นมคีวามเห็นตา่งกนั แต่ไมเ่คย
แสดงความคดิเห็นอยา่งฉุนเฉียว และ
ในทีสุ่ดก็หลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
“บ้านของเราเป็นบ้านแหง่ระเบยีบ” 
พระเจ้าตรสั (ด ูคพ. 132:8) ขา้พเจา้
เกดิศรทัธาทกุครัง้ทีเ่ห็นกระบวนการ
น้ี . . .

บางคนแสดงความกังวลที่ประธาน
ศาสนจักรมักจะเป็นชายคอ่นข้างสูง
อายุ ค�าตอบของข้าพเจ้าคอื “น่ันเป็น
พรอย่างยิ่ง!” งานในสมัยการประทาน

น้ีเข้าระเบียบแบบแผนผ่านการเป็น
เครือ่งมือของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ เวลาน้ันท่านเป็นคนหนุ่มและมี
พลังเต็มเป่ียม ความคดิของท่านไม่
ยึดตดิกับประเพณีในสมัยของท่าน 
พระเจ้าทรงสามารถหล่อหลอมความ
คดิวยัหนุ่มของท่านไดเ้หมือนป้ันดนิ
เหนียวชุ่มชืน้สดใหม่เมื่อทรงเริม่งาน
ของพระองค์

ผู้สืบทอดตอ่จากโจเซฟอายุคอ่น
ข้างน้อยเมื่อเขาเผชิญความรบัผิด
ชอบอันน่าหวัน่เกรงของการน�าคน
ทัง้หมดข้ามแดนทุรกันดารไปบุกเบิก
แผ่นดนิใหม่

แตร่ากฐานหลักค�าสอนของเราเวลา
น้ีเข้าที่ดแีล้ว และผู้คนของเรามีฐาน
มั่นคง อย่างน้อยก็จนกวา่พระเจ้าจะ
ทรงบัญชาให้เคลื่อนย้ายอีกครัง้ เรา
ไม่ตอ้งการนวตักรรม เราตอ้งการให้

อจัฉริยภาพของ
ศาสนจกัรของ
พระเจา้
พระผู้เป็นเจ้าทรงทอผ้าม่านลายดอก
ตามแบบท่ีงดงามของพระองค์เอง

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

อุทิศตนยึดมั่นหลักธรรมที่พระเจ้า
ตรสัไวแ้ล้ว เราตอ้งการความภักดตีอ่
ผู้น�าที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้ ท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้
เปิดเผยของเรา พระองคจ์ะไม่ทรง
ปล่อยให้เราไรศ้าสดาพยากรณ์ถ้าเรา
จะด�าเนินชีวติคูค่วรกับการมีศาสดา
พยากรณ์ ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งหนุ่ม
แน่น ท่านตอ้งให้และจะยังให้คนอายุ
น้อยกวา่เดนิทางไปทั่วโลกในงานแห่ง
การปฏิบัตศิาสนกิจ ท่านเป็นมหา
ปุโรหิตควบคมุ ผู้ ไดร้บัความไวว้างใจ
ให้ถือกุญแจทัง้หมดของฐานะปุโรหิต
ศักดิสิ์ทธิ์ และสุรเสียงของการเปิด
เผยจากพระผู้เป็นเจ้ามาถึงผู้คนของ
พระองค์

มีภาษิตเก่าแก่กล่าววา่ “วยัหนุ่มใช้
แรง วยัชราใช้ปัญญา”

ข้าพเจ้าคดิวา่มีบางอย่างท�าให้คลาย
กังวลไปไดม้ากเมื่อรูว้า่ส�าหรบัอนาคต
ที่มองเห็นล่วงหน้าเราจะมีท่าน
ประธานผู้ ไดร้บัการฝึกฝนและฝึก
ปรอื ไดร้บัการทดลองและการทดสอบ 
ผู้ซ่ึงความภักดตีอ่งานและความสุจรติ
ในอุดมการณ์ของพวกท่านพัฒนาขึน้
ผ่านการรบัใช้ ศรทัธาของพวกท่าน
แรงกล้า และความใกล้ชิดพระผู้เป็น
เจ้าของพวกท่านไดร้บัการบ่มเพาะมา
ตลอดหลายปี . . .

เราไม่ตอ้งกลัวอนาคตถ้าเรายึดมั่น
หลักธรรมที่ ไดร้บัการเปิดเผย ◼

จาก “He Slumbers Not, nor Sleeps,” Ensign, 

May 1983, 5–8. ปรบัเปลีย่นเครือ่งหมายวรรค
ตอนให้ตรงตามมาตรฐานที่ ใช้ ในปัจจุบัน ภา
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โดย ประธำน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี 
(1910–2008)



ข้อคดิ

ฉันจะพบควำมกล้ำหำญได้ทีไ่หนเพือ่ด�ำเนินชีวติต่อไป

“ท่านอาจรู้สึกวา่ชีวติของท่านพินาศ ท่านอาจจะเคยท�าบาป ท่านอาจกลวั โกรธ โศกเศร้า หรือทรมานดว้ยความ
สงสยั แต่เฉกเช่นพระเมษบาลผูป้ระเสริฐทรงพบแกะท่ีหายไปของพระองค ์หากท่านจะเพียงยกระดบัจิตใจท่าน
ไปหาพระผูช่้วยใหร้อดของโลก พระองคจ์ะทรงพบท่าน พระองคจ์ะทรงช่วยท่าน พระองคจ์ะยกท่านข้ึนวางบน
พระองัสาของพระองค ์พระองคจ์ะทรงแบกท่านกลบับา้น”

ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ, ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด, “พระองคจ์ะทรงแบกท่านไวแ้ละพาท่านกลบับา้น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 104.



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น. 46

น. 58

น. 72

การเป็นชาวมิลเลเนียลตวัจริงเก่ียวขอ้ง
มากกวา่อายขุองท่าน—เก่ียวขอ้งกบัการ
ช่วยเตรียมโลกใหพ้ร้อมรับการเสดจ็มา
คร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต์

เป็นตวัแทน  

มพีลงั  

ท่ามกลางการทดลองยากท่ีสุดของ
ชีวติ มีส่ิงเรียบง่ายบางอยา่งช่วยใหดิ้ฉนั
เช่ือมสมัพนัธ์กบัพระผูเ้ป็นเจา้แทนท่ีจะ
ผลกัพระองคอ์อกไปและระทมทุกข์

บทเรียน 
ถามค�าถามต่อไปน้ีกบัพอ่แม่เพื่อให้
ทราบวา่พวกท่านรักอะไรเก่ียวกบัการ
เป็นบิดามารดา!

ชาวมิลเลเนียลตวัจริง

ไม่ยอ่ทอ้

จากคณุแม่
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