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โอกำสดทีีสุ่ดทีท่่ำนจะมี
ควำมสุข, น. 14
ส่ิงส�ำคญัส่ีข้อทีส่มำชิกใหม่
ต้องกำรให้ท่ำนรู้, น. 22

สำเหตุทีค่วำมเงยีบพ่ำยแพ้ใน
สงครำมวำทะ, น. 28

วอร์ดช่วยชีวติดฉัินหลงัจำก
ลูกสำวดฉัินปลดิชีวติตนเอง, น. 34
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เลียโฮนา กนัยายน 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: 

ศำสดำพยำกรณ์น�ำทำงเรำ
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 ข่ำวเยีย่มสอน: จติใจเดยีว

บทความพิเศษ
14 เส้นทำงพระกติตคุิณสู่ควำมสุข

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. 
ฮอลแลนด์
เราเสาะแสวงหาความสุขอย่างไร โดย
เฉพาะอย่างย่ิงเมือ่ชีวติขา้งหน้าเรา
เหมือนภเูขาทีปี่นไดย้าก

22 เรำท�ำได้ดกีว่ำนี:้ ต้อนรับผู้อืน่เข้ำฝูง
โดย เบตซี แวนเดนเบิร์จ
สีว่ธิทีีเ่ราสามารถช่วยให้สมาชิกใหมแ่ละ
สมาชิกทีก่ลับมารูสึ้กวา่เราตอ้นรบัพวก
เขาในศาสนจกัร

28 กำรปกป้องควำมเช่ือ
เอล็เดอร์ยอร์ก เคลบิงกอต
เราเต็มใจจะท�าอะไรเพือ่ปกป้องความ
เชือ่ของเราในพระเยซคูรสิต์

34 วอร์ดช่วยชีวติดฉัินหลงัจำก  
ลูกสำวของดฉัินปลดิชีวติตนเอง
โดย เลเอตตา ธอร์พ
หลงัจากลูกสาวของดฉัินปลิดชีวติ
ตนเอง บาดแผลทางอารมณ์ของดฉัิน
ลกึมาก โชคดทีีว่อรด์ของเราอยู่ดแูล
ดฉัินให้กลับมามสุีขภาพดดีงัเดมิภำพปก

ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน

ปกิณกะ
8 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่ เมษำยน 

2017

10 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด: 
ควำมรักกบัเค้กช็อกโกแลต: ท่ำนจะ
ให้อะไรเพือ่น�ำพวกเขำกลบัมำ
โดยเดวนิ จี. เดอร์แรนท์

38 ภำพแห่งศรัทธำ: คำโยกบัแอนโธนี

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: พระคมัภร์ี
มอรมอน: ปำฏหิำริย์อย่ำงแท้จริง
เอล็เดอร์มาร์ค อี. ปีเตอร์เซ็น

เดอืนหน้ำ
เรียนรู้วา่การประชุมฐานะปุโรหิตแห่ง

เมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์จะมีอะ 

ไรเปล่ียนแปลงในปี 2018
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44 เอำชนะอนัตรำยของควำมสงสัย
โดยเอล็เดอร์ฮิวโก มอนโทยา
เราจะยงัคงซือ่สัตยเ์มือ่ความสงสัยและ
การลอ่ลวงมอียูร่อบตวัเราไดอ้ยา่งไร

48 ทดลองเร่ืองเพลง
โดย มาร์เซล ฮอลล์
ดฉัินพบวา่ส่ิงเรยีบงา่ยบางอยา่งเปลีย่น
ทกุส่ิงได้

50 กลศำสตร์กำรบิน
โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
เครือ่งบนิเกีย่วขอ้งอะไรกบัพระ
กติตคิณุ

52 ประจกัษ์พยำนของท่ำนและพระ
คมัภร์ีมอรมอน
อา่นเรือ่งเหล่าน้ีจากเยาวชนวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนเปลีย่นชีวติพวกเขา
อยา่งไร

56 ควำมจริง 25 ประกำรในพระคมัภร์ี
มอรมอน
พระคมัภรีม์อรมอนเป็นศลิาหลักแห่ง
ศาสนาของเรา—คน้หาวา่เพราะเหตใุด!

58 พระคมัภร์ี: วนัละสิบนำที
โดย แฮดลีย ์กริกส์
เหน่ือยหน่ายกบัการท�าเป้าหมายศกึษา
พระคมัภรี์ ไมส่�าเรจ็หรอืไม ่ลองส่ิงน้ี

62 โปสเตอร์: ล้นมอืหรือ

63 เจำะประเดน็
ฉันจะตอ่ตา้นการล่อลวงไดอ้ย่างไร ฉัน
ควรท�าอย่างไรถ้าคนทีฉั่นรกัตกไป

64 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร: 
วธีิอญัเชิญพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

65 ห้องสนทนำ

66 นับค�ำในกำรประชุมใหญ่
วธิสีนุกๆ ในการตดิตามค�าตา่งๆ ทีท่า่น
ไดยิ้นในการประชมุใหญส่ามัญ

67 ภำพพระคริสต์
โดย เทสลา เอส.
เพือ่นของเทสลาก�าลังเตรยีมรบัส่ิง
พเิศษบางอย่าง—เทสลาก็เช่นกนั

68 กำรเลอืกของเจน
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
เจนคน้หาความจรงิเธอจะพบส่ิงทีก่�าลงั
มองหาหรอืไม่

70 หน้ำนีข้องหนู

71 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร:  

พีน้่องสตรีสมำคมสงเครำะห์และพระ
วหิำรนอวู

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก:  
ฉันจะท�ำให้ประจกัษ์พยำนของฉัน
เข้มแขง็ได้อย่ำงไร
โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์

73 อย่ำเล่นกบัไฟ!
โดย จีน บี. บิงแฮม
ถ้าท่านเล่นกบัส่ิงทีเ่ป็นอนัตราย ทา่น
จะเจ็บตวั!

74 ลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย จูลี คอร์เนเลียส-หวง
ไอเรนไปที่โบสถ์ของคณุปู่เป็นครัง้
แรก—แต่ไมม่อีะไรเหมอืนโบสถท์ีเ่ขา
เคยเห็น

76 เร่ืองรำวของพระเยซู: 
พระเยซูทรงเมตตำ
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: ฉันจะมเีมตตำ

คนหนุ่มสำว เยำวชน เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลียโฮนา 
ท่ีซ่อนอยู่ ในฉบับน้ีได้

หรอืไม่ ค�าใบ้:  
มีการเลือกครัง้ส�าคัญ

อะไรบ้างท่ีท่านท�า
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หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลบัใจ (การ), 63, 73
กล้าหาญ (ความ), 28, 44, 

63, 68
การท�าให้แขง็ขนั, 10, 22, 34
การประชุมใหญ่สามัญ, 4, 66
การสอน, 10
การเสพติด, 42
ความเป็นหน่ึงเดยีวกนั, 

 7, 22
ความสุข, 14, 34
งานเผยแผ่ศาสนา, 10
ชีวติก่อนเกดิ, 28
เช่ือฟัง (การ), 73
เซมินารี, 65

ตาย (ความ), 34, 40
ท�างาน, 14
ประจกัษ์พยาน, 72
เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 22, 

38, 52, 68
ผู้ลีภ้ยั, 65
พระคมัภร์ี, 52, 56, 58, 72
พระคมัภร์ีมอรมอน, 42, 43, 

52, 56, 58, 80
พระบิดาบนสวรรค์, 28, 48, 

50, 63, 64
พระเยซูคริสต์, 7, 14, 44, 56
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 7, 

64, 73

เมตตากรุณา (ความ), 14, 22, 
34, 76, 79

รัก (ความ), 7, 10, 14, 34
รับใช้ (การ), 7, 10, 34, 65, 

67, 72
ศรัทธา, 28, 41, 44, 63, 64
ศาสดาพยากรณ์, 4
ศาสนาอ่ืน, 67, 74
สงสัย (ความ), 44
สวดอ้อนวอน (การ), 52, 

64, 72
สิทธ์ิเสรี, 14, 28, 68
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ออนไลนเ์พิ่มเติม
อ่านบทความและส่ง

บทความของท่านมาท่ี 

liahona .lds .org

ส่งค�าติชมมาท่ี  

liahona@ ldschurch .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันได้
และสร้างแรงบนัดาลใจ  

(เป็นภาษาองักฤษ  
โปรตุเกส และสเปน) ท่ี  
facebook.com/liahona

บอกรับนิตยสารท่ี  
store .lds .org

หรือไปท่ีศนูยห์นงัสือ 
ถามผูน้�าวอร์ด หรือ

โทร 1-800-537-5971  
(สหรัฐและแคนาดา)

กนัยำยน 2017 ปีที ่23 เล่มที ่9
เลยีโฮนำ 14449 425

นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย ฉบบัพิมพภ์าษาไทย

ฝ่ำยประธำนสูงสุด: โธมสั เอส. มอนสนั, เฮนรีย ์บี. อายริงก,์  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

โควรัมอคัรสำวกสิบสอง: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, ดลัลิน เอช. โอค๊ส์,  
เอม็. รัส เซลล ์บลัลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์  
เดวดิ เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด์

บรรณำธิกำร: โจเซฟ ดบัเบิลย.ู ซิตาติ
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร: แรนดลัล ์เค. เบนเนตต,์ แครอล เอฟ. แมคคองกี

ทีป่รึกษำ: ไบรอนั เค. แอชตนั, บอนน่ี เอช. คอร์ดอน, เลอแกรนด ์อาร์.  
เคอร ์ติส จูเนียร์, ชาราน ยแูบง, คริสตอฟเฟล โกลเดน้, ดกัลาส ดี. โฮลม์ส์, 
เอริค ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, แลร์รีย ์อาร์. ลอวเ์ร็นซ์ 

ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนิตยสำรศำสนจกัร: อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จดักำรฝ่ำยธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณำธิกำรบริหำร: อดมั ซี. โอลสนั
ผู้ช่วยบรรณำธิกำรบริหำร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ำยพมิพ์เผยแพร่: เครมิลดา อมารัล
งำนเขยีนและงำนบรรณำธิกำร: เมอร์ริซ่า เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั,  
เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, ลอรี ฟลูเลอร์, การ์เรตต ์เอช. 
การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต,์ จอน ไรอนั เจนเซ็น, ชาร์ลอตต ์ 
ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสนั โอดีเคิร์ก, อีริค บี.  
เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็.  
รอมนีย,์ มินดี แอนน ์เซล,ู มาริสซา วดิดิสนั

ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์คนูดเซ็น
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั
งำนออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. แอนดรัส, ซี. คิมบลัล ์บอตต,์ 
โธมสั ไชลด,์ เนท ไกนส์, คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน 
ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, มาร์ค ดบัเบิลย.ู โรบิสนั, เรเชล สมิธ, แบรด 
เทียร์, เค. นิโคล วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสำนงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ: โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู
ผู้จดักำรฝ่ำยผลติ: เจน แอนน ์ปีเตอร์ส
งำนผลติ: ไอรา เกลน็ อะแดร์, คอนนี โบวธ์อร์พ บริดจ,์ จูลี เบอร์เดตต,์ 
โธมสั จี. โครนิน, ไบรอนั ดบัเบิลย.ู กีกิ, จินนี เจ. นิลสนั, เดเรค ริชาร์ดสนั
งำนก่อนพมิพ์: โจชวั เดนนิส, แอมมอน แฮร์ริส
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หลายปีกอ่นขา้พเจา้น่ังอยู่ในหอ้งของพระวหิาร
ซอลทเ์ลคท่ีฝ่ายประธานสูงสุดกับโควรมัอัครสาวก
สิบสองประชมุกันสัปดาหล์ะครัง้ ขา้พเจา้จอ้งมอง

ผนังหันหน้าไปทางฝ่ายประธานสูงสุด และทีน่ั่นขา้พเจา้
สังเกตภาพครึง่ตวัของประธานศาสนจกัรแตล่ะทา่น

ขณะจ้องมองพวกท่าน ผู้อยู่มาก่อนข้าพเจ้า—ตัง้แต่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) จนถึงประธาน
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008)—ข้าพเจ้าคดิวา่ 
“ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างยิ่งตอ่การน�าทางของแตล่ะท่าน”

พวกท่านเป็นบุรษุที่ยิ่งใหญ่ผู้ ไม่เคยหวัน่ไหว ไม่เคย
ลังเล และไม่เคยเพลี่ยงพล�า้ พวกท่านเป็นคนของพระผู้
เป็นเจ้า ขณะนึกถึงศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันที่ข้าพเจ้า
รูจ้ักและรกั ข้าพเจ้าหวนนึกถึงชีวติพวกท่าน คณุลักษณะ
ของพวกท่าน และค�าสอนที่ ไดร้บัการดลใจของพวกท่าน

ประธานฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ (1856–1945) เป็นประธาน
ศาสนจักรเมื่อข้าพเจ้าเกิด ขณะข้าพเจ้าตรกึตรองถึงชีวติ
และค�าสอนของท่าน ข้าพเจ้าเช่ือวา่คณุสมบัตปิระการ
หน่ึงที่ประธานแกรนท์แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอคอื
ความมานะบากบั่น—ความมานะบากบั่นในเรือ่งเหล่าน้ัน
ซ่ึงสูงส่งดงีาม

ประธานจอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธ (1870–1951) เป็นประธาน
ศาสนจักรในช่วงที่ข้าพเจ้ารบัใช้เป็นอธิการวอรด์ของ
ข้าพเจ้าในซอลท์เลคซิตี ้ท่านตัง้ข้อสังเกตวา่มีการตอ่สู้ครัง้
ใหญ่เกิดขึน้ระหวา่งพระเจ้ากับปฏิปักษ์ “ถ้าท่านจะอยู่ฝ่าย
พระเจ้า” ท่านสอน “ท่านจะอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของพระองค์
และไม่มีความปรารถนาจะท�าผิด” 1

ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวก
สิบสองในปี 1963 จากประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ (1873-
1970) ท่านสอนให้เอาใจใส่ความรูสึ้กของผู้อื่นโดยวธิีที่ท่าน
ด�าเนินชีวติ “ศาสนาครสิตท์ี่แท้จรงิ” ท่านกล่าว “คอืความ
รกัในการกระท�า” 2

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก ์สมธิ (1876–1972) นักเขยีนทีมี่
งานเขยีนมากทีสุ่ดคนหน่ึงของศาสนจกัรใหค้วามรอบรู้ ใน
พระกติตคิณุเป็นหลกัธรรมน�าทางชีวติทา่น ทา่นอา่นพระ
คมัภรีอ์ยา่งตอ่เน่ือง และคุน้เคยกบัค�าสอนและหลกัค�าสอน
ทีพ่บในหน้าเหลา่น้ันเหมอืนคนอืน่ๆ ทีข่า้พเจา้เคยรูจ้กั

ประธานฮาโรลด ์บ.ี ล ี(1899–1973) รบัใช้เป็นประธาน 
สเตคของขา้พเจา้เมือ่ขา้พเจา้ยงัเด็ก ค�าพดูทีท่า่นชอบอา้งองิ
เป็นพเิศษคอื “เจา้จงยนือยู่ ในสถานทีศั่กดิสิ์ทธิ,์ และไม ่
หวัน่ไหว” 3 ทา่นกระตุน้ใหว้สุิทธชินด�าเนินชีวติสอดคลอ้ง
และตอบรบัสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัธรรมน�าทางชีวติประธาน สเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895-1985) คอืการอุทิศตน ท่านอุทิศ
ตนตอ่พระเจ้าอย่างเห็นไดชั้ดและอย่างสมบูรณ์ ท่านอุทิศ
ตนตอ่การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุเช่นกัน

เมื่อประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เป็น
ประธานศาสนจักร ท่านเรยีกข้าพเจ้าให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด ความรกัเป็นหลักธรรมน�าทาง
ท่าน ซ่ึงครอบคลุมอยู่ ในค�าพูดที่ท่านชอบอ้างอิงเป็นพิเศษ 
ตรสัโดยพระผู้ช่วยให้รอด “เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า? 
ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, แม้ดงัที่เราเป็น.” 4

ประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร ์(1907–1995) เป็นผู้

โดย ประธำน
โธมสั เอส.  
มอนสัน

ศาสดาพยากรณ์น�าทางเรา

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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ที่มักจะมองหาส่วนดทีี่สุดในผู้อื่น 
เสมอ ท่านมีมารยาทเสมอ ท่าน
อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ นับเป็นสิทธิ
พิเศษของข้าพเจ้าที่ ไดร้บัใช้เป็นที่
ปรกึษาที่สองของท่าน

ประธานกอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ย์ีสอน
ใหเ้ราท�าสุดความสามารถ ทา่นแสดง

ประจกัษ์พยานอนัเป่ียมดว้ยพลงัถงึ
พระผูช่้วยใหร้อดและพระพันธกจิของ
พระองค ์ท่านสอนเราดว้ยความรกั การ
รบัใช้เป็นทีป่รกึษาทีห่น่ึงของท่านนับ
เป็นเกยีรตแิละเป็นพรส�าหรบัขา้พเจา้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่งศาสดา
พยากรณ์มาเพราะทรงรกัเรา ระหวา่ง

การประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม
น้ี เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของศาสนจักร
จะมีโอกาสแบ่งปันพระด�ารสัของ
พระองคอ์ีกครัง้ เราพึงท�าความรบั
ผิดชอบน้ีดว้ยความจรงิจังและความ
อ่อนน้อมถ่อมตน

เราไดร้บัพรเพียงไรที่ศาสนจักรซ่ึง
ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์
อยู่บนแผ่นดนิโลกและศาสนจักรตัง้
อยู่บนศิลาแห่งการเปิดเผย การเปิด
เผยตอ่เน่ืองเป็นโลหิตหล่อเลีย้งพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

ขอใหเ้ราเตรยีมรบัการเปิดเผย
ส่วนตวัทีม่าอยา่งมากมายระหวา่งการ
ประชมุใหญส่ามญั ขอให้ ใจเราเป่ียม
ดว้ยเจตจ�านงอนัแน่วแน่ขณะทีเ่รา
ยกมอืสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวกทีม่ชีีวติอยู ่ขอใหเ้รา
ไดร้บัความกระจา่ง การหนุนใจ การ
ปลอบโยน และความขม้แข็งขณะที่
เราฟังขา่วสารของพวกทา่น ขอใหเ้รา
พรอ้มผกูมดัตนอกีครัง้ตอ่พระเจา้พระ
เยซคูรสิต—์พระกติตคิณุและงาน
ของพระองค—์และด�าเนินชีวติดว้ย
ความตัง้ใจแน่วแน่อกีครัง้ในการรกัษา
พระบญัญตัขิองพระองคแ์ละปฏิบตัิ
ตามพระประสงคข์องพระองค ์◼
อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนจักร:  

จอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธ (2011), 199.
 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: เดวดิ โอ. 

แมคเคย ์(2003), 186.
 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 87:8.
 4. 3 นีไฟ 27:27.

กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานมอนสนัแบ่งปันบทเรียนอนัเป่ียมดว้ยพลงัท่ีท่าน

เรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์ก่อนท่าน ท่านเตือนสติเรา

เช่นกนัวา่ “พระผูช่้วยใหร้อดทรงส่งศาสดาพยากรณ์มาเพราะ

ทรงรักเรา” ในการดูแลช่วยเหลือคนท่ีท่านสอน ท่านอาจจะ

สนทนาวา่ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกเป็นเคร่ืองหมาย

ของความรักท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีต่อเราอยา่งไร ท่านอาจจะ

แบ่งปันค�าแนะน�าจากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามญัท่ี

ผา่นมาของประธานมอนสนัสกัหน่ึงเร่ือง เช้ือเชิญใหค้นท่ี

ท่านสอนเตรียมรับฟังข่าวสารการประชุมใหญ่สามญัโดย

ทบทวนค�าพดูท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาเป็นพิเศษและ

ช่วยใหพ้วกเขารู้สึกถึงความรักของพระผูช่้วยใหร้อด
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เยำวชน

เรำขอบพระทยัส�ำหรับศำสดำ

ประธานโธมสั เอส. มอนสัน ศาสดา
พยากรณ์ของเรามีอิทธิพลต่อท่าน

อยา่งไร ท่านจ�าอะไรไดม้ากท่ีสุดเก่ียว
กบัประธานมอนสัน ท่านอาจจะเขียนลง
ในบนัทึกส่วนตวัเก่ียวกบัประธานมอน-
สันและชีวิตท่าน—มากเท่าท่ีประธาน
มอนสันพูดถึงอิทธิพลของศาสดา

พยากรณ์แต่ละคนท่ี ท่าน นึกถึงใน
ข่าวสารน้ี

ท่านอาจตอ้งการเลือกค�าพูดอา้งอิง
ของประธานมอนสันท่ีท่านชอบเป็น
พิเศษและเขียนไวใ้นท่ีซ่ึงท่านจะมอง
เห็นไดบ่้อยๆ เช่น บนปกหนงัสือเรียน
หรือเขียนเป็นขอ้ความสั้นๆ ติดไวใ้น

ห้องของท่าน ท่านอาจจะท�าเป็นภาพ
ขอ้ความอา้งอิงหรือท�าเป็นพ้ืนหลงัของ
โทรศพัท ์ทุกคร้ังท่ีท่านเห็นขอ้ความนั้น 
ท่านจะไดใ้คร่ครวญความส�าคญัของ
ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตอยูแ่ละจ�าไดว้่า
ศาสดาพยากรณ์อยูท่ี่น่ีเพ่ือรักและน�าทาง
เราในปัจจุบนั

ท่านสามารถดาวน์โหลดเพลง 
“เราขอบพระทัยส�าหรับศาสดา” 
ได้ท่ี lds .org/ go/ 9176
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ศำสดำพยำกรณ์
น�ำทำงเรำไปหำ
พระคริสต์

พระผูช่้วยใหร้อด
ประทานศาสดา

พยากรณ์แก่เราเพราะ
พระองคท์รงรักเรา การ
ท�าตามศาสดาพยากรณ์
ช่วยใหเ้ราเลือกส่ิง
ท่ีถกูตอ้ง เดก็ควร
ใชเ้สน้ทางใด
ติดตามศาสดา
พยากรณ์
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ข่ำวเยีย่มสอน

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์

จิตใจเดียว

“และพระเจ้าทรงเรยีกผู้คนของ
พระองคว์า่ไซอัน, เพราะพวก
เขามีจิตใจเดยีวและความคดิ
เดยีว, และด�ารงอยู่ ในความชอบ
ธรรม; และไม่มีคนจนในบรรดา
พวกเขา.” ( โมเสส 7:18) เราจะ
เป็นหน่ึงเดยีวไดอ้ย่างไร

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล ์บลั-
ลารด์แหง่โควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “ตรงกลางของค�าภาษา
องักฤษ atonement คอืค�าวา่ one 
ถ้ามวลมนุษยชาตเิขา้ใจส่ิงน้ีย่อม
ไมม่สัีกคนเดยีวทีเ่ราจะไมห่ว่งใย 
โดยไมค่�านึงถึงอาย ุเชือ้ชาต ิเพศ 
ศาสนา หรอืสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกจิ เราจะพยายามเลียน
แบบพระผูช่้วยใหร้อดและจะ
ไมม่วีนัใจรา้ย เฉยเมย ไม่เคารพ 
หรอืไม่ใส่ใจผูอ้ืน่” 1

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์  
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดสอนวา่ “ที่ ใดผู้คนมีพระ
วญิญาณสถิตอยู่ดว้ย [พวก
เขา] คาดหวงัไดว้า่จะมีความ
ปรองดอง . . . พระวญิญาณของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยก่อความขัด
แย้ง (ด ู3 นีไฟ 11:29) . . . พระ
วญิญาณท�าให้เกิดสันตสุิข
ส่วนตวัและความรูสึ้กเป็นหน่ึง
เดยีวกันกับผู้อื่น” 2

เมือ่พดูถงึความทา้ทายใน
ครอบครวั แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์

ผูร้บัใช้เป็นทีป่รกึษาทีห่น่ึงใน
ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญักล่าววา่ “ดฉัินไมเ่คยตอ้ง
ใช้ชีวติผา่นการหยา่รา้ง ความ
เจ็บปวดและความไมม่ัน่คงอนั
เกดิจากการถกูทอดทิง้ หรอืความ
รบัผิดชอบทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
เป็นแมต่วัคนเดยีว ดฉัินไมเ่คย
ประสบกับการสูญเสียลกู การเป็น
หมนั หรอืเสน่หาเพศเดยีวกนั 
ดฉัินไม่เคยตอ้งทนตอ่การกระท�า
ทารณุกรรม ความเจ็บป่วยเรือ้รงั 
หรอืการเสพตดิ ส่ิงเหลา่น้ีไม่ ใช่
ความทุกขท์ีด่ฉัินประสบ

“. . . แตก่ารทดสอบและการ
ทดลองส่วนตวั ของดฉัิน . . .  
ท�าให้ดฉัินคุน้เคยเป็นอย่างดี
กับพระองคผ์ู้เข้าพระทัย . . .  
นอกจากน้ี ดฉัินเคยประสบการ
ทดสอบของชีวติมรรตยัทัง้หมด
ที่เพิ่งกล่าวถึงจากการเป็นบุตร
สาว มารดา คณุย่าคณุยาย 
พี่สาว คณุป้า และเพื่อน

“ โอกาสของเราในการเป็นธิดา
ที่รกัษาพันธสัญญาของพระผู้

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอการดลใจให้รูว้า่
จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

พจิำรณำส่ิงนี้

ความเป็น
น�้าหน่ึงใจ
เดียวกนั

ช่วยใหเ้รา
เป็นหน่ึง
เดียวกบั

พระผูเ้ป็น
เจา้อยา่งไร

อ้ำงองิ
 1. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “การชดใช้

และคา่ของจิตวญิญาณเดยีว,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 106.

 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “เพื่อเราจะเป็น
หน่ึง,” เลียโฮนา, ก.ค. 1998, 75.

 3. แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวั
มาจากพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, 11–12.

เป็นเจ้าไม่เพียงเพื่อเรยีนรูจ้าก
ความท้าทายของเราเองเท่าน้ัน 
แตเ่พื่อเป็นหน่ึงเดยีวกันใน
ความเห็นใจและความเมตตา
ขณะที่เราสนับสนุนช่วยเหลือ
สมาชิกคนอื่นในครอบครวัของ
พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก
ของพวกเขา” 3

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
ยอห์น 17:20–23; เอเฟซัส 4:15;  
โมไซยาห์ 18:21–22; 4 นีไฟ 1:15  
reliefsociety .lds .org
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สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่ เมษายน 2017
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . . ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนปี 2017 ท่านสามารถ
ใช้หน้าเหล่านีช่้วยท่านศึกษาและประยกุต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้น�าศาสนจักรท่านอ่ืน ๆ

เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “พระผู้เป็นเจ้ำสำมพระองค์กบัแผนแห่งควำมรอด,” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 2017, 103

ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “ควำมกรุณำ จติกศุล 
และควำมรัก,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2017, 66, 67

ดงึพลงัลงมำจำกสวรรค์

“พระคมัภีร์สอนเราวา่การใชฐ้านะ
ปุโรหิตอยา่งชอบธรรมข้ึนอยูก่บัการ
ด�าเนินชีวติตามหลกัธรรมของความ
กรุณา จิตกศุล และความรัก . . .

“ขอใหเ้ราพิจารณาชีวติและตั้งใจ
ท�าตามแบบอยา่งของพระผูช่้วยให้
รอดโดยมีใจกรุณา เป่ียมดว้ยความรัก 
และมีจิตกศุล และเม่ือเราท�าเช่นนั้น 
เราจะอยูใ่นต�าแหน่งท่ีดีข้ึนในการขอ
พลงัอ�านาจจากสวรรคเ์พ่ือตวัเราเอง 
เพ่ือครอบครัว และเพ่ือนผูร่้วมเดิน
ทางกลบัไปยงับา้นบนสวรรคข์องเรา
เม่ือเรา”

หลกัค�ำสอนเด่น

พระผูเ้ป็นเจา้สามพระองค์
“เ พราะเรามีความจรงิเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคแ์ละความสัมพันธ์

ของเราตอ่ทัง้สามพระองค ์จุดประสงคข์องชีวติ และลักษณะของจุดหมาย
ปลายทางนิรนัดรข์องเรา เราจึงมีแผนที่และการรบัประกันที่เป็นเลิศส�าหรบั
การเดนิทางผ่านความเป็นมรรตยัของเรา เรารูว้า่เรานมัสการใครและเพราะเหตุ
ใด เรารูว้า่เราเป็นใครและสามารถเป็นใครได ้(ด ูคพ. 93:19) เรารูว้า่ใครท�าให้
ทัง้หมดน้ีเป็นไปได ้และเรารูว้า่เราตอ้งท�าส่ิงใดเพื่อจะเบิกบานใจกับพรสูงสุด
ที่มาโดยแผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า เรารูท้ัง้หมดน้ีไดอ้ย่างไร เรารูจ้าก
การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าตอ่ศาสดาพยากรณ์และตอ่เราแตล่ะคน”

เขา้ไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุม
ใหญ่สามญัไดท่ี้ conference .lds .org
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มพีระคริสต์เป็น
ศูนย์กลำง

“‘จงวางใจในพระ
ยาห์เวห์ดว้ยสุดใจของ

เจา้และอยา่พ่ึงพาความรอบรู้ของตนเอง’ 
[สุภาษิต 3:5–6] . . .

“. . . ในภาษาองักฤษค�าวา่ พ่ึงพา เป็นนยั
บ่งบอกลกัษณะของการเอนหรือเคล่ือนไป
ดา้นหน่ึง เม่ือเราเอน กาย ไปดา้นใดดา้น
หน่ึง เราเคล่ือนออกจากจุดศนูยก์ลาง เรา

เปรียบเทยีบควำมคล้ำยคลงึ

การเป็นสานุศิษยท่ี์แทจ้ริง
บ างครัง้ผู้พูดมากกวา่หน่ึงท่านกล่าวค�าปราศรยัหัวข้อพระกิตตคิณุเรือ่ง

เดยีวกัน ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงที่ผู้พูดสามท่านพูดเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์ที่แท้
จรงิ ใช้ ฉบับพฤษภาคม 2017 หรอืเข้าไปที่ conference .lds .org เพื่ออ่านส่ิงที่ท่าน
เหล่าน้ันพูดไว้

•  “สานุศิษยท์ีแ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิตเ์ต็มใจยืนหยดั กลา้พูด และแตกตา่ง
จากผูค้นของโลก พวกเขาไมห่วัน่เกรงส่ิงใด อุทศิตน และกลา้หาญ”— 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “ดงึพลงัของพระเยซูครสิตเ์ขา้มาในชีวติเรา,” 39

•  “การเป็นสานุศิษย์ทีแ่ทจ้รงิเป็นสภาวะหน่ึง . . . สานุศิษยด์�าเนินชีวติ
โดยใหพ้ระอปุนิสัยของพระครสิตถ์กัทอเขา้ไปในทุกอณูของพวกเขา
ราวกบัเป็นผา้ทอทางวญิญาณ”—โรเบริต์ ด.ี เฮลส์, “เป็นสานุศิษย์
ของพระเจ้าของเราพระเยซูครสิต,์” 46

•  “ความรกัท่ีเรามตีอ่วนัสะบาโตไมสิ่น้สุดเมือ่ประตโูบสถปิ์ดตามหลงัเรา 
แตเ่ปิดประตรูบัวนัสวยงามของการพกัผอ่นจากงานประจ�า ศึกษา สวด
ออ้นวอน และการย่ืนมอืช่วยเหลอืครอบครวัตลอดจนคนอืน่ๆ ผูต้อ้งการ
ความเอาใจใส่จากเรา”—นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “การชนะโลก,” 58

ใครกล่ำว
1.  “คนบาปท่ีกลบัใจเขา้ใกล้

พระผูเ้ป็นเจา้มากกวา่คน
ท่ีคิดวา่ตนเองชอบธรรม
ผูเ้อาโทษคนบาปคนนั้น” 
___________________

2.  “แรงจูงใจใหเ้ปล่งเสียง
เตือนคือความรัก—รักพระ
ผูเ้ป็นเจา้และรักเพื่อนมนุษย ์
การเตือนคือการห่วงใย” 
__________________

3.  “หากความรักของพระผูเ้ป็น
เจา้เป็นท�านองของบทเพลง
ท่ีเราร้องร่วมกนั แน่นอนวา่
ภารกิจของเราในการเช่ือฟัง
พระองคก์คื็อเสียงประสาน
ท่ีส�าคญัยิง่ในบทเพลงนั้น” 
___________________

4.  “การท่ีเยาวชนน�ารายช่ือ
บรรพชนของตนเองมาพระ
วหิารเคยเป็นขอ้ยกเวน้ท่ีน่า
ยนิดีและไม่เกิดข้ึนบ่อยนกั 
ปัจจุบนัเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองปกติ” 
___________________

ค�าเฉลย: (1) เดล จี. เรนลนัด ์ 

(2) ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั  

(3) เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด ์ 

(4) เฮนรีย ์บี. อายริงก์

เสียสมดุล และเทไปดา้นเดียว เม่ือเราเอน 
วญิญาณ ไปยงัความรอบรู้ของตนเอง เรา
เอนห่างจากพระผูช่้วยใหร้อด . . .

“. . . เราแต่ละคนสามารถวางใจใน
พระเจา้และ อยา่พ่ึงพา เราสามารถท�าให้
ชีวติเรามีศนูยก์ลางอยูท่ี่พระผูช่้วยใหร้อด
โดยมารู้จกัพระองค ์และพระองคจ์ะทรง
น�าทางเรา”
บอนนี เอช. คอร์ดอน, ทีป่รึกษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำน
ปฐมวยัสำมญั, “จงวำงใจในพระเจ้ำและอย่ำพึง่พำ,” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 2017, 6, 9
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ซิสเตอรบ์าบาทา ซอนเนนเบิรก์
ท้อแท้หมดก�าลังใจ ในฐานะคณุ

แม่วยัสาวที่มีลูกสาวอายุไม่ถึงแปด
ขวบห้าคน เธอประหลาดใจที่ ไดร้บั
เรยีกให้สอนชัน้เรยีนโรงเรยีนวนั
อาทิตย์อายุ 16 ถึง 17 ปี ในวอรด์ของ
เธอ หลังจากท�าการเรยีกหลายเดอืน 
เธอพบวา่นักเรยีนเข้าชัน้เรยีนไม่
สม�่าเสมอและมีจ�านวนน้อยมาก  
วนัอาทิตย์วนัหน่ึงมีเด็กผู้ชายคน
เดยีวมาเข้าชัน้เรยีน แทนที่จะสอน
นักเรยีนแคค่นเดยีว เธอกลับรวมชัน้
ของเธอกับอีกชัน้หน่ึง เธอเกือบจะ
ยอมแพ้อยู่แล้ว แตข่ณะไตรต่รอง
และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
สถานการณ์อันชวนหดหู่ของเธอ  
การดลใจก็มา และเธอเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในใจ

กำรท�ำงำนเป็นทมี
เคนสามีเธอเป็นหัวหน้าเผยแผ่

วอรด์ พวกเขาทัง้สองรูสึ้กถึงการกระ
ตุน้เตอืนให้รว่มแรงรว่มใจกันช่วย

เหลือเยาวชนของวอรด์ เธอจะท�าเคก้
ช็อกโกแลตและเขาจะชวนเยาวชน
ในวอรด์มาบ้านทุกเย็นวนัอาทิตย์
เพื่อรบัประทานเคก้และพูดคยุเรือ่ง
การเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา ขณะ
วยัรุน่รบัประทานเคก้ ซิสเตอรซ์อน-
เนนเบิรก์จะชวนพวกเขามาชัน้เรยีน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ของเธอ

เน่ืองจากการเชือ้เชิญที ่“หวานช่ืน” 
น้ี จ�านวนผูเ้ขา้ชัน้เรยีนโรงเรยีนวนั
อาทติยจ์งึเพิม่ขึน้ แตเ่นทเยาวชนชาย
คนหน่ึงไมค่ลอ้ยตามค�าเชือ้เชิญอนั
ไมล่ดละ ซิสเตอรซ์อนเนนเบริก์รูสึ้ก
วา่เธอก�าลงัสูญเสียแกะตวัหน่ึงของ
เธอ การตอบสนองของเธอตอ่ความ
รูสึ้กน้ันคอื “ ไปตามหาตวัทีห่ายไปน้ัน
จนกวา่จะพบ” (ลกูา 15:4) แทนทีจ่ะ
ยอมแพ้เรือ่งเนท ซิสเตอรซ์อนเนน-
เบริก์กลบัคดิแผนหน่ึงขึน้มาได้

กำรเยีย่มบ้ำน
เย็นวนัอาทติยว์นัหน่ึงเธอไปบา้น 

ของเนท เธอพบเขาอยูบ่า้นกบัสมาชิก

ความรักกบัเคก้ช็อกโกแลต:  
ท่านจะใหอ้ะไรเพื่อน�าพวกเขากลบัมา

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด

โดยเดวนิ จ.ี เดอร์แรนท์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานโรงเรียนวนัอาทิตยส์ามญั

อกีคนหน่ึงของชัน้เรยีนเธอที่ ไม่ได้
เขา้ชัน้เรยีนวนัน้ันดว้ย เธอบอกทัง้
สองวา่เธอคดิถงึพวกเขาและจะสอน
บทเรยีนพวกเขาตอนน้ันทีน่ั่น คณุ
พอ่ของเนทเพิง่ไดร้บัการปลดจาก
การเป็นอธกิารวอรด์ได้ ไมน่าน เขา
ประทบัใจกบัความไมย่อ่ทอ้ของครู
คนน้ี เขาส่งขอ้ความบอกสามี 
เธอวา่ “เคน ช่วยบอกภรรยาคณุ 
แทนผมดว้ยครบัวา่ขอบคณุ เธอได ้
รบัการดลใจใหม้าทีน่ี่และสอนเนท 
กบัแมคเคย”์

กระน้ันก็ตาม วนัอาทิตย์ตอ่
มา เนทเลือกไม่ไปเข้าโรงเรยีนวนั
อาทิตย์อีก ซิสเตอรซ์อนเนนเบิรก์
จึงไปบ้านเขาอีกครัง้เพื่อจะสนทนา
พระกิตตคิณุกับเขา เนทรูท้ัน เขา
จึงไปแอบอยู่บ้านเพื่อน ซิสเตอร์
ซอนเนนเบิรก์เจอเขาอยู่ห่างจาก
บ้านของเขาไม่กี่หลังและแบ่งปันบท
เรยีนที่น่ัน

ในที่สุด เนทตดัสินใจกลับไปเข้า
ชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ของเขา ภา
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อะไรได้ผล
ท�าไมเนทกลับมา
เคก้ช็อกโกแลตทีซิ่สเตอรซ์อนเนน-

เบริก์เสิรฟ์ในบา้นของเธออยา่งน้ันหรอื
การไปเยี่ยมบ้านของเนทและไปตาม

หาเขา (ที่บ้านของเพื่อนบ้าน) อย่าง
น้ันหรอื

การกระตุน้จากเพื่อนๆ และ
ครอบครวัให้ ไปโบสถ์อย่างน้ันหรอื

หรอืความรกัที่เขารูสึ้กจากซิสเตอร์
ซอนเนนเบิรก์ครโูรงเรยีนวนัอาทิตย์
ของเขาอย่างน้ันหรอื

ค�าตอบน่าจะใช่ทัง้หมดที่กล่าวมา 
ดว้ยเหตผุลทัง้หมดน้ีและมากกวา่น้ัน 
เนทเริม่เข้าเรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์
สม�่าเสมอพรอ้มกับเพื่อนๆ ของเขา

เร่ืองทีเ่หลอื
ข้าพเจ้าขอเพิ่มเตมิเรือ่งที่เหลือ 

เพราะความรูสึ้กที่เนทมีตอ่ครโูรงเรยีน
วนัอาทิตย์ของเขา เขาจึงไม่พลาด
โอกาสซือ้ช็อกโกแลตให้เธอเมื่อเขา
เห็นเธอที่ห้างสรรพสินคา้ในเวลาตอ่มา 
ซิสเตอรซ์อนเนนเบิรก์ผู้แสดงความ
รกัมากมายตอ่เขากลายเป็นผู้ ไดร้บั
ความรกัจากเขา

ไม่นานหลังจากน้ัน ในเดอืน
กันยายน ปี 2015 เนทกรอกใบสมัคร
เป็นผู้สอนศาสนาและเวลาน้ีเขารบัใช้
ในคณะเผยแผ่แจ็คสัน มิสซิสซิปปี

สมาชิกชัน้เรยีนคนอื่นๆ ที่มีปัญหา
เรือ่งการเข้าเรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์
ตดัสินใจรบัใช้งานเผยแผ่เช่นกัน 
เยาวชนชายห้าคนและเยาวชนหญิง
สามคนที่เข้าชัน้เรยีนโรงเรยีนวนั
อาทิตย์อายุ 16-17 ปีของซิสเตอรซ์อน-
เนนเบิรก์ในช่วงที่เธอรบัใช้เป็นครตูา่ง กา
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รบัใช้งานเผยแผ่มาแล้วหรอืก�าลังรบั
ใช้ และอีกหลายคนจะรบัใช้

เอือ้มออกไปหำคนทีไ่ม่เข้ำช้ันเรียน
“รักคนที่ท่านสอน” ส่วนที่ 1  

ของ การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให ้
รอด มีหัวข้อสนทนาช่ือ “เอือ้มออก 
ไปหาคนที่ ไม่เข้าชัน้เรียน” หัวข้อ 
น้ันอ่านว่า “การเอือ้มออกไปหา 
สมาชิกท่ีแข็งขันน้อยไม่เพียงแต่เป็น 
หน้าที่ของผู้สอนประจ�าบ้าน ผู้เยี่ยม 
สอน หรือผู้น� าฐานะปุ โรหิตและผู้น� า 
องค์การช่วยเท่าน้ัน—ครูก็สามารถ 
ช่วยในงานน้ีได้เช่นกัน การสอน 
เป็นมากกว่าการน� าเสนอบทเรียน 
ในวันอาทิตย์ การสอนรวมถึงการ 
ปฏิบัติด้วยความรักและช่วยผู้อื่นให้
ได้รับพรแห่งพระกิตติคุณ และบ่อย
ครัง้ความช่วยเหลือน้ีคือส่ิงที่สมาชิก
ชัน้เรียนที่แข็งขันน้อยต้องการจริงๆ 
เราทุกคนต้องท�างานด้วยกันเพื่อ
เอือ้มออกไปหาคนที่ประสบปัญหา 
และในฐานะครูท่านอยู่ ในต�าแหน่ง
พิเศษที่จะช่วยเหลือได้” 1

ซิสเตอรซ์อนเนนเบริก์ทราบดวีา่เธอ
อยู่ ในฐานะทีจ่ะช่วยสมาชิกชัน้เรยีน
ของเธอได ้เธอไดร้บัพรใหมี้โอกาส
สัมผสัใจพวกเขาสัปดาหล์ะครัง้และ
เธอตัง้ใจท�าเช่นน้ัน—ทัง้ในหอ้งเรยีน
ของเธอและในบา้นของพวกเขา เห็น
ชัดวา่ครทูกุคนอาจไมอ่ยู่ ในฐานะที่
จะไปเยีย่มบา้นคนไมเ่ขา้ชัน้เรยีนทกุ
สัปดาห ์ทัง้ไมอ่ยู่ ในวสัิยจะท�าไดเ้สมอ
ไป แตเ่ราทกุคนท�าบางส่ิงบางอย่างได ้
แมส่ิ้งเล็กๆ น้อยๆ เพือ่แสดงความรกั
ตอ่คนทีอ่ยู่ ในความพทิกัษ์ของเรา จง
จดจ�าถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์แอ

ลมา “ โดยเรือ่งเล็กและเรยีบงา่ยส่ิง
ส�าคญัจะเกดิขึน้” (แอลมา 37:6)

เช้ือเชิญด้วยควำมรัก
หมวด “เชือ้เชิญดว้ยความรกั” ของ

หัวข้อสนทนาเดยีวกันมีทัศนะตอ่
ไปน้ีรวมอยู่ดว้ย “การแสดงความรกั
อย่างพระครสิตท์ี่จรงิใจมีพลังยิ่งใหญ่
ในการท�าให้ ใจของสมาชิกชัน้เรยีนผู้
ก�าลังประสบปัญหากับพระกิตตคิณุ
อ่อนลง บ่อยครัง้บุคคลเหล่าน้ีเพียง
ตอ้งการรบัรูว้า่พวกเขาเป็นที่ตอ้งการ
และมีคนรกั” 2

ดว้ยเหตทุี่ซิสเตอรซ์อนเนนเบิรก์
พยายามช่วยเหลือเนท เขาจึงรูสึ้กวา่
มีคนตอ้งการเขาและรกัเขา ในฐานะ
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ตอนน้ีเนทกับ
เพื่อรว่มชัน้ตา่งมี โอกาสช่วยให้ผู้อื่น
รูสึ้กถึงความรกัเหมือนพระครสิตแ์บบ
เดยีวกัน นับเป็นพรอย่างยิ่งที่พวกเขา
สามารถจดจ�าและท�าตามแบบอย่างครู
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ของพวกเขา

จนกว่ำท่ำนจะพบคนทีห่ำยไป
ในฐานะฝ่ายประธานโรงเรยีนวนั

อาทิตย์สามัญ เราขอบคณุครโูรงเรยีน
วนัอาทิตย์ทั่วโลกผู้เชือ้เชิญสมาชิก
ชัน้เรยีนของพวกเขาในหลากหลายวธิี
ให้มาหาพระครสิต ์เราสวดอ้อนวอน
ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรท่านขณะ
ท่านพยายามรกัคนที่ท่านสอน และ
เพราะความรกัน้ันท่าน “ ไปตามหาตวั
ที่หายไปน้ันจนกวา่จะพบ”—เฉกเช่น
พระองคท์รงท�าในช่วงปฏิบัตศิาสนกิจ
ขณะทรงเป็นมรรตยั ◼

อ้ำงองิ
 1. การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด (2016), 

8, teaching .lds .org.
 2. การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด, 9.

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการสอนดงัพระผูช่้วย
ใหร้อดทรงสอน ท่านสามารถดูวดิีทศันเ์ร่ือง 
“Love Those You Teach (รักคนท่ีท่านสอน)” ท่ี 
teaching .lds .org และวดิีทศัน ์การสอนในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอด เร่ืองอ่ืน
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ใ นวลีหน่ึงที่ข้าพเจ้ามั่นใจวา่ท่านเคยไดย้ินหลาย
ครัง้ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) 
กล่าวไวว้า่ “ความสุขคอืเป้าหมายและแบบแผน

ของการด�ารงอยู่ของเรา และจะเป็นจุดหมายปลายทาง 
หากเราไปตามเส้นทางซ่ึงน�าไปสู่ความสุข”1

น่ันคอืการแสวงหาความสุขทีข่า้พเจา้ประสงคจ์ะ
พูดถึง สังเกตวา่ข้าพเจ้าพูดถึง “การแสวงหาความสุข” 
ไม่ ใช่ความสุขอย่างเดยีว จงจ�าการเลือกใช้ค�าของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ ท่านพูดถึงเส้นทางที่น�าไปสู่ความ
สุขวา่เป็นกุญแจสู่การท�าให้เป้าหมายน้ันเป็นจรงิ

น่ีไม่ ใช่การแสวงหาแนวใหม่ แตเ่ป็นการเสาะ
แสวงหาขัน้พืน้ฐานอย่างหน่ึงของมนุษยชาตมิาหลาย
ยุคหลายสมัย ความคดิปราดเปรือ่งที่สุดอย่างหน่ึงที่ โลก
ตะวนัตกรูม้าตลอดกล่าววา่ ความสุขเป็นความหมาย
และจุดประสงคข์องชีวติ เป็นเป้าหมายโดยรวมและจุด
หมายปลายทางของการด�ารงอยู่ของมนุษย2์

โดย เอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อำร์. 
ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

พระเยซูครสิตท์รงเป็น “ทางน้ัน  
เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ”  ไม่มี ใคร

ประสบความสุขแท้จรงิยกเวน้โดยพระองค์

เสน้ทางพระกิตติคุณสู่ 

ความสุข



16 เลียโฮนา

ผูก้ลา่วคอือรสิโตเตลิ แตจ่ะเห็นวา่ค�ากลา่ว
ของเขาคลา้ยกนัมากกบัค�ากลา่วของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ—ตรงกนัแทบทุกค�า ใน
ส่วนแรกของค�าประกาศอสิรภาพของสหรฐั 
โธมสั เจฟเฟอรสั์นท�าใหท้ัง้การแสวงหาส่วน
ตวัและการแสวงหาทางการเมอืงของเราไมม่ี
วนัตายโดยเช่ือมโยง (อยา่งน้อยในอเมรกิา) 
สิทธิท์ี่ ไมอ่าจถา่ยโอนให้ ไดส้ามประการของ 
“ชีวติ เสรภีาพ และการเสาะแสวงหาความ
สุข” ไวด้ว้ยกนัตลอดไป แตจ่ะสังเกตเห็นใน
ประเด็นหลกัสามประการน้ันวา่ความสุขไม่ ใช่
สิทธิ ์(เหมอืนชีวติและเสรภีาพ) แต ่การเสาะ
แสวงหา ความสุขตา่งหากทีเ่ป็นสิทธิ์

แลว้เราจะ “เสาะแสวงหา” ความสุขอยา่งไร 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เราอายยุงัน้อย ขาด
ประสบการณ์ อาจจะกลวับา้งนิดหน่อย และ
ชีวติขา้งหน้าเราเป็นเหมอืนภูเขาทีปี่นไดย้าก 
อยา่งหน่ึงทีเ่รารูแ้น่นอนคอืความสุขไม่ ใช่
วิง่เขา้หาก็เจอไดง้า่ย  ความสุขมกัจะหายาก

มาก ไมจ่รีงั ละเอยีดออ่นมาก หากทา่นไม่เคย
เรยีนรูเ้รือ่งความสุข ทา่นจะเรยีนรู้ ในอนาคต
ขา้งหน้าวา่ส่วนใหญแ่ลว้ความสุขเกดิขึน้กบั
เราเมือ่เราคาดหวงัน้อยทีสุ่ด เมือ่เราจดจอ่อยู่
กบัการท�าส่ิงอืน่ ความสุขมกัจะเเป็นผลของ
ความพยายามในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเสมอ

เฮนรยี์ เดวดิ ทอโร นักเขียนที่ข้าพเจ้า
โปรดปรานคนหน่ึงสมัยเรยีนมหาวทิยาลัย
กล่าววา่ “ความสุขเปรยีบเสมือนผีเสือ้ 
ยิ่งไล่จับ ยิ่งหนี แตห่ากท่านหันเหความสนใจ
ไปเรือ่งอื่น มันจะมาเกาะบนบ่าท่านอย่าง
แผ่วเบา”3 น่ีคอืหน่ึงในถ้อยค�าแฝงนัยพระ
กิตตคิณุเหล่าน้ันที่มักจะดเูหมือนไม่ชัดเจน 
อย่างเช่น “คนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก” 
(มัทธิว 19:30; คพ. 29:30) และ “ยอมเสีย
ชีวติจะไดชี้วติรอด” (ด ูมัทธิว 16:25) พระ
กิตตคิณุเต็มไปดว้ยถ้อยค�าแฝงนัยและค�า
อ้อมคอ้มเช่นน้ัน และข้าพเจ้าคดิวา่การเสาะ
แสวงหาความสุขเป็นหน่ึงในน้ัน แล้วเราจะ

เฮนรีย์ เดวดิ ทอโรกล่าวว่า 

“ความสุขเปรียบเสมือนผเีส้ือ 

ยิง่ไล่จบั ยิง่หนี แต่หากท่าน

หันเหความสนใจไปเร่ือง

อ่ืน มันจะมาเกาะบนบ่าท่าน

อย่างแผ่วเบา”
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ใช้ โอกาสแสวงหาความสุขโดยไม่ตอ้งแสวงหาโดยตรงจน
เราจะไม่พลาดไดอ้ย่างไร ข้าพเจ้าจะให้ค�าตอบจากหนังสือ
ยอดเยี่ยมที่สุดเล่มหน่ึง

กำรมชีีวติอยู่ “ตำมทำงแห่งควำมสุข”
30 ปีแรกของประวตัศิาสตรพ์ระคมัภีรม์อรมอนน�าเสนอ

เรือ่งราวที่ ไม่น่าพอใจ ความเป็นศัตรใูนครอบครวัของลี ไฮ
กับซาไรยาห์รนุแรงมากจนครอบครวัแตกแยกเป็นสองฝ่าย 
กลุ่มหน่ึงหนีเข้าไปในแดนทุรกันดารเพราะเกรงวา่ชีวติ
ตนจะตกเป็นเหยื่อความกระหายเลือดของอีกฝ่าย ขณะ
กลุ่มแรกเข้าไปในภูมิประเทศที่ ไม่มีผู้อยู่อาศัยเพื่อแสวงหา
ความปลอดภัยและใช้ชีวติให้ดทีี่สุดเท่าที่พวกเขาจะท�าได ้
ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครวัที่เป็นชาวนีไฟกึ่ง
หน่ึงน้ีกล่าววา่พวกเขา “มีชีวติอยู่ตามทางแห่งความสุข” 
(2 นีไฟ 5:27)

เมื่อพิจารณาส่ิงที่พวกเขาเพิ่งประสบตลอด 30 ปีและ
ส่ิงที่เรารูว้า่จะเกิดกับพวกเขาในการทดลองข้างหน้า ความ
เห็นเช่นน้ันคอ่นข้างเจ็บปวด ส่ิงที่พูดถึงน้ีจะเรยีกวา่เป็น 
“ความสุข” ทัง้ที่ยังห่างไกลความสุขไดอ้ย่างไร แตนี่ไฟไม่
ไดก้ล่าววา่พวกเขามีความสุข แม้ประจักษ์ชัดวา่พวกเขามี
ความสุข ส่ิงที่นีไฟกล่าวคอื พวกเขา “มีชีวติอยู่ ตามทาง
แห่งความสุข” ข้าพเจ้าประสงคจ์ะให้ท่านเข้าใจวา่มีกุญแจ
ดอกส�าคญัในวลีน้ันที่สามารถไขพรอันล�า้คา่ให้ท่านตลอด
ชีวติที่เหลือ

ข้าพเจ้าคดิวา่พระผู้เป็นเจ้าในรศัมีภาพของพระองค์
หรอืเหล่าเทพแห่งสวรรคห์รอืศาสดาพยากรณ์บนแผ่น
ดนิโลกไม่ไดห้มายมั่นจะให้เรามีความสุขตลอดเวลา 
ทุกเรือ่งในทุกวนั แตห่มายมั่นจะให้เราไดร้บัการทดสอบ
และการทดลองบนโลกน้ี ดงัที่ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ 
(1920–2007) ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว
ประโยคน้ี “ความสุขไม่ไดบ้รรจุกล่องมาให้เราเปิดบริโภค
ไดอ้ย่างสะดวกสบาย  ไม่เคยมี ใครสุขไดต้ลอดเวลาวนัละ 
24 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ เจ็ดวนั”4

แตข่า้พเจา้รบัรองกบัทา่นวา่ในแผนของพระผูเ้ป็นเจา้
เราท�าไดม้ากมายเพือ่พบความสุขทีเ่ราปรารถนา เราสามารถ
ด�าเนินการบางอยา่ง เราสามารถสรา้งนิสัยบางอยา่ง เรา
สามารถท�าบางอยา่งทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้และประวตัศิาสตรบ์อก
เราวา่จะน�าไปสู่ความสุขดว้ยความเช่ือมัน่วา่ ถา้เรามชีีวติอยู่
ในทางเช่นน้ัน มแีนวโน้มมากขึน้วา่ผเีสือ้จะเกาะบนบา่เรา

สรปุคือ โอกาสดีที่สุดที่เราจะมีความสุขคือท�าส่ิงท่ีคนมี
ความสุขท�า ด�าเนินชีวติแบบที่คนมีความสุขด�าเนิน และ

เดินตามเส้นทางท่ีคนมีความสุขเดิน ขณะท่านท�าเช่นน้ัน 
โอกาสจะเพ่ิมขึน้หลายเท่าตัวท่ีท่านจะพบปีติ ในช่ัวขณะ
ที่คาดไม่ถึง พบสันติสุขในท่ีซ่ึงคาดไม่ถึง และพบความ
ช่วยเหลือของเหล่าเทพเมื่อท่านไม่รูด้้วยซ�า้วา่เหล่าเทพรู้
วา่มีท่านอยู่ เราสามารถมีชีวติอยู่ “ตามทางแห่งความสุข” 
ได้ห้าวธิีดังน้ี

ด�ำเนินชีวติตำมพระกติตคุิณ
เหนือส่ิงอื่นใด ความสุขสูงสุด สันตสุิขแท้จรงิ และส่ิง

ใดก็ตามที่ ใกล้เคยีงมากกับปีตทิี่พระคมัภีรก์ล่าวถึงพบได้
เป็นอันดบัแรก มากที่สุด และตลอดไปในการด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ปรชัญาและระบบ
ความเช่ืออื่นไดร้บัการทดสอบมาแล้วมากมาย จึงดเูหมือน
จะพูดได้ ไม่ผิดวา่ ปรญัชาและระบบอื่น ทัง้หมด ไดร้บัการ
ทดสอบมาตลอดประวตัศิาสตรห์ลายศตวรรษ แตเ่มื่ออัคร-
สาวกโธมัสทูลถามค�าถามที่หนุ่มสาวสมัยน้ีถามกันบ่อยๆ วา่ 
“พวกข้าพระองคจ์ะรูจ้ักทางน้ันไดอ้ย่างไร”—ซ่ึงหลายคน
แปลวา่ “พวกข้าพระองคจ์ะรูท้างสู่ความสุขไดอ้ย่างไร”—
พระเยซูประทานค�าตอบที่ก้องกังวานจากนิรนัดรถึง
นิรนัดรวา่

“เราเป็นทางน้ัน ความจรงิ และเป็นชีวติ . . .
“ส่ิงใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะท�าส่ิงน้ัน . . .
“ส่ิงใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะท�าส่ิงน้ัน” 

(ยอห์น 14:5–6, 13–14)
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น่ีคอืสัญญา! จงมีชีวติอยู่ตามทางของเรา มีชีวติอยู่ตาม
ความจรงิของเรา มีชีวติอยู่ตามชีวติของเรา—มีชีวติอยู่ ใน
แบบที่เราแสดงให้เจ้าเห็นและสอนเจ้า—และส่ิงใดก็ตาม 
ที่เจ้าทูลขอเจ้าจะไดร้บั ส่ิงใดก็ตามที่เจ้าขอเจ้าจะพบ รวม 
ทัง้ความสุข พรหลายส่วนอาจมาช้า หลายส่วนอาจมาเรว็ 
และหลายส่วนอาจไม่มาในชีวติน้ี แตจ่ะมาแน่นอน— 
มาทัง้หมด น่ันเป็นก�าลังใจอย่างยิ่งหลังจากวนัจันทรอ์ัน
แสนเศรา้ หรอืวนัอังคารที่น� ้าตานองหน้า หรอืวนัพุธที่อ่อน
ล้าไรเ้รีย่วแรง! และน่ันคอืสัญญาที่จะ เกิดขึน้ในวธิีอืน่ไม่ได ้
นอกจากการทุ่มเทให้ความจรงินิรนัดร!์

ในค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ โอ. แมคเคย์ (1873–1970) 
เมื่อครัง้ไดร้บัแตง่ตัง้ใหม่ไม่ถึงหน่ึงศตวรรษที่ผ่านมา 
ความสุขแท้จรงิไม่เหมือนความพึงพอใจหรอืความสบายใจ
หรอืความตืน่เตน้บางอย่าง “ความสุข” แท้จรงิ “พบตาม
รอย [พระกิตตคิณุ] ที่เดนิกันเป็นประจ�า แคบตามที่
เป็น . . . [และ] คบัแคบ [ตามทีเ่ป็น] ซ่ึงน�าไปสู่ชีวติ 
นิรนัดร”์5 ฉะน้ันจงรกัพระผู้เป็นเจ้า รกักัน และซ่ือตรงตอ่
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

เลอืกควำมสุข
สอง เรยีนรู้ ให้เรว็ที่สุดวา่ความสุขของท่านส่วนใหญ่อยู่

ในมือท่าน ไม่ ใช่ ในเหตกุารณ์หรอืสภาวการณ์หรอืความ
โชคดหีรอืความโชครา้ย ความสุขเป็นส่วนหน่ึงของการ
ตอ่สู้เพื่อสิทธิ์เสรี ในสภาก่อนเกิดของสวรรค ์เรามี โอกาส

เลือก เรามีการตดัสินใจดว้ยตวัเอง เรามีสิทธิ์เสร ีและเรา
เลือกได ้หากเลือกความสุขไม่ได ้ก็ ให้เลือกด�าเนินชีวติตาม
ทางแห่งความสุข อับราฮัม ลินคอล์นประธานาธิบดสีหรฐั
มีเรือ่งมากมายที่จะท�าให้ ไม่เป็นสุขในการบรหิารงานยาก
สุดที่ประธานาธิบดคีนหน่ึงของสหรฐัเคยประสบ แตเ่ขา
สะท้อนวา่ “คนส่วนใหญ่มีความสุขเท่าที่พวกเขาตัง้ใจจะ
ท�าให้มีความสุข”6

ส่ิงทีเ่ขา้มาในความคดิของท่าน ท่านตอ้งท�าใหเ้กิดความ
สุขกอ่น แลว้อกีนานกวา่ความสุขจะเขา้มาในมอืท่าน โจเซฟ 
สมธิมชีีวติอยู ่“ตามทางแห่งความสุข” ในสถานการณ์ที่ ไม่
เป็นสุขเลยเมือ่ท่านเขยีนจากคกุลเิบอรต์ีถ้งึคนท่ีอยูน่อกคกุ
ผูเ้ป็นเหยือ่ของความอยติุธรรมและการขม่เหงดงัน้ี

“ ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิของท่านไม่เส่ือมคลาย, 
เมื่อน้ันความมั่นใจของท่านจะแข็งแกรง่ขึน้ในการประทับ
อยู่ของพระผู้เป็นเจ้า . . .

“พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน, 
และคทาของท่านเป็นคทาอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งความ
ชอบธรรมและความจรงิ” (คพ. 121:45–46)

“ ให้คณุธรรมประดบัความนึกคดิของท่านไม่เส่ือม
คลาย” น่ันไม่เพียงเป็นค�าแนะน�าที่ดี ไวต้า้นภัยยุคใหม่ของ
ส่ือลามกเท่าน้ัน แตเ่ป็นค�าแนะน�าที่ดสี�าหรบัความคดิเรือ่ง
พระกิตตคิณุ ความคดิที่ด ีความคดิที่สรา้งสรรค ์และความ
คดิที่เป่ียมดว้ยความหวงัทุกรปูแบบดว้ย ความคดิที่เป่ียม
ดว้ยศรทัธาเหล่าน้ันจะปรบัเปลี่ยนวธิีที่ท่านมองปัญหา
ชีวติและวธิีที่ท่านหาทางออก “พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งใจและ
ความคดิที่เต็มใจ” (คพ. 64:34) การเปิดเผยกล่าว

เราคดิบ่อยเหลือเกินวา่ทุกอย่างขึน้อยู่กับใจ จรงิๆ แล้ว
ไม่ ใช่ พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวงัความคดิที่เต็มใจในการ
แสวงหาความสุขและความสงบเช่นกัน ท่านลองคดิเรือ่งน้ี 
ทัง้หมดน้ีตอ้งใช้ความพยายาม น่ีเป็นการตอ่สู้แตเ่ป็นการ
ตอ่สู้เพื่อความสุขที่คุม้กับการประลอง

ในหนังสือยอดนิยมเมื่อหลายปีก่อน ผู้ประพันธ์เขียนวา่  
“ความสุขเป็นผลของความพยายามส่วนตวั ท่านตอ่สู้เพื่อ
ให้ ไดม้า ขวนขวายให้ ไดม้า ยืนกรานให้ ไดม้า และ . . . 
[มอง] หาความสุข ท่านตอ้งมีส่วนในการท�าให้พรของท่าน
เกิดขึน้โดยไม่ย่อท้อ และเมื่อท่านบรรลุสภาพของความ
สุข ท่านตอ้งรกัษาสภาพน้ันไว้ ไม่ ให้หย่อนยาน ท่านตอ้ง
พยายามเต็มที่เพื่อวา่ยขึน้ไปหาความสุขอยู่เสมอ . . . ลอย
อยู่เหนือน� ้าตลอด”7

ข้าพเจ้าชอบประโยคน้ี “มีส่วนในการท�าให้พรของท่าน
เกิดขึน้โดยไม่ย่อท้อ” อย่ารอรบัฝ่ายเดยีว  จงวา่ยขึน้ไป คดิ พ
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พูด และท�าอย่างมั่นใจ น่ันคอืส่ิงที่คนมีความ
สุขท�า น่ันคอืแง่มุมหน่ึงของการมีชีวติอยู่
ตามทางแห่งความสุข

จงเมตตำกรุณำและน่ำคบ
น่ีเป็นอีกวธิีหน่ึง ในการเตรยีมข่าวสารน้ี 

ข้าพเจ้าน่ังศึกษาอยู่นานขณะพยายามนึก
วา่ข้าพเจ้าเคยรูจ้ักคนมีความสุขที่ ไรน้� ้าใจ
หรอืไม่น่าคบหรอืไม่ ลองทายดวูา่มีหรอื
ไม่ ข้าพเจ้านึกไม่ออกสักคน—ไม่มีสักคน 
ฉะน้ันจงเรยีนรูค้วามจรงิอันส�าคญัยิ่งน้ีแต่
เน่ินๆ ในชีวติ น่ันคอื ท่านไม่สามารถสรา้ง
ความสุขของท่านบนความทุกข์ของผู้อื่น

บางครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุยัง
น้อย ขาดความมั่นใจและก�าลังพยายามไต่
เตา้ในโลก เราคดิวา่ถ้าเราสามารถดงึคนอื่น
ลงมาสักนิด น่ันจะยกเราขึน้อย่างน่าอัศจรรย์ 
การกลั่นแกล้งเป็นอย่างน้ัน ค�าปลิน้ปล้อน
เป็นอย่างน้ัน ความยโสโอหัง ความฉาบฉวย 

และความถือดเีป็นอย่างน้ัน บางทีเราอาจจะ
คดิวา่ถ้าเราคดิลบมากพอหรอืเยาะเย้ยมาก
พอหรอืใจรา้ยมากพอ เมื่อน้ันความคาดหวงั
คงจะไม่สูงเกินไป เราสามารถท�าให้ทุกคน
เห็นวา่พวกเขามีแตข่้อบกพรอ่ง และดว้ยเหตุ
น้ีข้อบกพรอ่งของเราจึงเห็นไม่ชัด

คนมีความสุขไม่คิดลบ ไม่เยาะเย้ย หรอื
ไม่ ใจรา้ย ฉะน้ันอย่าวางแผนท�าให้ส่ิงน้ัน
เป็นส่วนหน่ึงของ “ทางแห่งความสุข” ส่ิง
ที่ข้าพเจ้าได้เรยีนรู้ ในชีวติคือความเมตตา
กรณุา ความน่าคบ และการมองโลกในแง่ดี
บนพืน้ฐานของศรทัธาเป็นคุณสมบัติของ
คนมีความสุข ในค�าพูดของแม่ชีเทเรซา 
“อย่าให้คนใดมาหาท่านแล้วจากไปโดยที่
เขาไม่เป็นคนดีขึน้และมีความสุขขึน้ จง
แสดงออกโดยการด�าเนินชีวติด้วยความ
เมตตากรณุาแบบพระผู้เป็นเจ้า—ความ
เมตตากรณุาในสีหน้าของท่าน ความเมตตา
กรณุาในแววตาของท่าน ความเมตตากรณุา

ส่ิงทีข้่าพเจ้าได้เรียนรู้ในชีวติ

คอืความเมตตากรุณา ความ

น่าคบ และการมองโลกในแง่

ดบีนพืน้ฐานของศรัทธาเป็น

คณุสมบัติของคนมีความสุข
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ในรอยยิม้ของท่าน ความเมตตากรณุาในการ
ทักทายที่อบอุ่นของท่าน”8

ก้าวอื่นที่เกี่ยวข้องตามเส้นทางสู่ความสุข
คือหลีกเลี่ยงความเกลียดชัง ความขัดแย้ง 
และความโกรธในชีวิตท่าน จ�าไว้ว่า ลูซิเฟอร ์
ซาตาน ปฏิปักษ์ของเราทุกคนรกัความโกรธ 
เขา “เป็นบิดาแห่งความขัดแย้ง, เขายั่วยุใจ
มนุษย์ ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน” 
(3 นีไฟ 11:29)

หลงัจากอ้างองิขอ้ดงักลา่วในการประชุม
ใหญ่สามัญเมือ่หลายปีก่อน เอ็ลเดอรล์นิน์ จ.ี 
รอบบินส์แหง่สาวกเจ็ดสิบกลา่ววา่ “ค�ากรยิา  
ยัว่ย ุฟังเหมอืนเป็นสูตรปรงุความหายนะคอื 
ตัง้อารมณ์ดว้ยความรอ้นปานกลาง คนดว้ยค�า
พดูทีเ่ลอืกสรรแลว้สองสามค�า แลว้น�าไปตม้ 
คนไปเรือ่ยๆ จนขน้ ทิง้ไว้ ใหเ้ย็น ปลอ่ยใหค้วาม
รูสึ้กมนึตงึสักสองสามวนั ยกมาเสิรฟ์เย็นๆ มี
ของเหลอืมากมาย”9 ของเหลอืมากมายจรงิๆ

ความโกรธท�าลายแทบทกุอยา่งทีม่นัสัมผสั 
ตามทีม่คีนกลา่วไว ้การเก็บความโกรธไว้ ใน

ใจเป็นเหมอืนการดืม่ยาพษิและรอใหอ้กีฝ่าย
ตาย กรดรา้ยแรงจะท�าลายภาชนะอยูน่าน
กอ่นจะท�าใหข้องในน้ันเสียหาย ไมม่ส่ิีงใดใน
ความโกรธหรอืความช่ัวรา้ยทีค่ลา้ยกนัของ
ความโกรธ—ความรนุแรง ความเดอืดดาล 
ความอาฆาตแคน้ และความเกลยีดชัง—
เกีย่วขอ้งกบัการด�าเนินชีวติตามพระกติตคิณุ
หรอืการเสาะแสวงหาความสุข ขา้พเจา้คดิวา่
ความโกรธไมส่ามารถอยู่ ได—้หรอือย่างน้อย
ส่งเสรมิ เพลดิเพลนิ และหมกมุน่—ในชีวติที่
ด�าเนิน “ตามทางแหง่ความสุข”

ท�ำให้ได้ควำมสุข
ต่อไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะสุดท้ายทัง้ที่

ยังมีอีกมากให้เราพิจารณา นีไฟกล่าวขณะ
พยายามหาความสุขในแผ่นดินใหม่หลังจาก
ล�าบากมา 30 ปีว่า “ข้าพเจ้า, นีไฟ, ท�าให้
ผู้คนของข้าพเจ้ามีอุตสาหะ, และท�างาน
ด้วยมือตน” (2 นีไฟ 5:17) ตรงกันข้ามกับ
คนที่พวกเขาหนีจากมา คนเหล่าน้ันกลาย

จงมีวริิยะอตุสาหะและ

ท�างาน รวมทัง้ท�างานให้ผู้

อ่ืนและรับใช้ผู้ อ่ืน—น่ีเป็น

กญุแจส�าคญัยิง่ดอกหน่ึง

ของความสุขทีแ่ท้จริง
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เป็น “คนเกียจคร้าน, เต็มไปด้วยอุบายและเล่ห์เหลี่ยม”  
(2 นีไฟ 5:24)

หากท่านตอ้งการมีความสุขที่ โรงเรยีนหรอืในงาน
เผยแผ่หรอืที่ท�างานหรอืในชีวติแตง่งาน—จงท�าให้ ได้
ความสุข เรยีนรูท้ี่จะท�างาน รบัใช้อย่างขยันหมั่นเพียร อย่า
เกียจครา้นและคกึคะนอง นิยามที่เรยีบง่ายของอุปนิสัย
เหมือนพระครสิตน่์าจะเป็นความซ่ือสัตย์สุจรติในการท�า
ส่ิงถูกตอ้งในเวลาที่ถูกตอ้งในวธิีที่ถูกตอ้ง อย่าเกียจครา้น 
อย่าสุรุย่สุรา่ย “แสวงหาการเรยีนรู,้ แม้ โดยการศึกษาและ
โดยศรทัธาดว้ย” (คพ. 88:118) มีความวริยิะอุตสาหะและ
ท�างาน รวมทัง้ท�างานให้ผู้อื่นและรบัใช้ผู้อื่น—น่ีเป็นกุญแจ
ส�าคญัยิ่งดอกหน่ึงของความสุขที่แท้จรงิ

ตอนน้ีข้าพเจ้าจะจบโดยอ้างอิงค�าแนะน�าที่แอลมาให้
แก่ โครแิอนทอนอย่างตรงไปตรงมา ดว้ยก�าลังใจทัง้หมดที่
บิดาคนหน่ึงประสงคจ์ะมอบให้บุตรชายหรอืบุตรสาว เขา
กล่าววา่ในการฟ้ืนคนืชีวติคนซ่ือสัตย์ถูกยกขึน้สู่สภาพ
ของ “ความสุขอันหาไดสิ้น้สุดไม่” ที่พวกเขา “สืบทอดใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 41:4) เวลาน้ัน เขา
เพิ่มเตมิวา่ เราจะถูกยก “ขึน้สู่ความสุขตามความปรารถนา
เพื่อความสุข [ของเรา]” (แอลมา 41:5) แตเ่ขาเตอืนอย่าง
เฉียบขาดเช่นกันวา่ “อย่าคดิเอา . . . วา่ [หากไม่กลับใจ] 
ลูกจะไดร้บัการน�ากลับคนืจากบาปไปสู่ความสุข. ดเูถิด, 
พ่อกล่าวแก่ลูก, ความช่ัวรา้ยไม่เคยเป็นความสุขเลย” 
(แอลมา 41:10; เน้นตวัเอน)

บาปเป็นส่ิงตรงกันข้ามกับ “การมีชีวติอยู่ตามทางแห่ง
ความสุข” แท้จรงิแล้ว คนที่ ไม่เช่ือเช่นน้ัน แอลมากล่าว 
พวกเขา “ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า, และ . . . ไปในทางตรงกัน
ข้ามกับธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้า; ฉะน้ัน, พวกเขา
จึงอยู่ ในสภาพตรงกันข้ามกับธรรมชาตขิองความสุข” 
(แอลมา 41:11)

ปฏิเสธกำรล่วงละเมดิ
ข้าพเจ้าขอให้ท่านปฏิเสธการล่วงละเมิดเพื่อด�าเนินชีวติ

สอดคล้องกับธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงเป็นธรรมชาติ
ของความสุขที่แท้จรงิ ข้าพเจ้าให้ก�าลังใจท่านและชมเชย
ท่านที่พยายาม “เสาะแสวงหาเส้นทางที่น�าไปสู่ความสุข” 
ท่านจะหาไม่พบในวธิีอื่น

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
นิรันดร์ ในสวรรค์ประทานก�าลังใจและทรงช่ืนชมการ
เสาะแสวงหาของท่าน และทรงรักท่านยิ่งกว่าข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงต้องการให้ท่านมีความ
สุข มีปีติที่แท้จริง ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงการชดใช้ของ

พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระองค์ ซ่ึงจัดเตรียม
เส้นทางที่ถูกต้องและทรงเตรียมจุดเริ่มต้นใหม่ ไว้บน
เส้นทางน้ันหากจ�าเป็นเพื่อให้ โอกาสครัง้ที่สอง ให้เรา
เปลี่ยนแปลงธรรมชาติวิสัยของเราหากจ�าเป็น

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านรูว้า่พระเซูครสิตท์รง
เป็น “ทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ” และไม่มี ใคร
ประสบความสุขที่แท้จรงิยกเวน้โดยพระองค ์ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอให้ท่านไดร้บัความปรารถนาอันชอบธรรมทุก
ประการในใจท่านสักวนั สักครัง้ สักที่ขณะท่านด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ โดยมีชีวติ “ตามทาง” 
ที่น�าไปสู่พรเหล่าน้ัน ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “Living after the Manner of 

Happiness” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ไอดาโฮ วนัที ่23 กันยายน 2014 
ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่web .byui .edu/ devotionalsandspeeches
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หมายเหตบุรรณาธิการ: ไมส่�าคญัวา่ความเชือ่ทีม่ตีอ่พระ
กติตคิณุของพระเยซคูรสิตจ์ะแรงกล้าเพยีงใด การอยู่
อยา่งซือ่สัตยจ์ะยากส�าหรบัสมาชิกใหมแ่ละสมาชิกทีก่ลบั
มาไดห้ากพวกเขารูสึ้กเหมอืนพวกเขาไม่ไดเ้ป็นพวก
เดยีวกันกบัเรา ในบทความน้ีเรายกตวัอย่างส่ิงทีส่มาชิก
ซึง่อยู่ ในฝูงแลว้สามารถท�าไดเ้พือ่ตอ้นรบัผูอ้ืน่เขา้ฝูง ใน
ฉบับเดอืนธันวาคมเราจะดวูา่คนทีรู่สึ้กวา่ตนเป็นคนนอก
จะท�าอะไรไดบ้า้งเพือ่พบทีข่องพวกเขาในศาสนจกัร

สีว่ธิีตอ่ไปน้ีจะช่วยให้สมาชิกใหม่และสมาชิกทีก่ลับมารูสึ้กเหมือนพวกเขาเป็นพวกเดยีวกันกับท่าน

ตอ้นรับผูอ่ื้น  เขา้ฝงู

ภายในเดอืนที่เมลลิสซา (ช่ือทัง้หมดเป็นนาม
สมมต)ิ รบับัพตศิมาทางภาคตะวนัตกของสหรฐั 
เธอเป็นผูส้วดอ้อนวอนเปิดในการประชุมศีลระลกึ 

เธอประหม่าเมื่อตอ้งสวดอ้อนวอนตอ่หน้าสาธารณชนแต ่
“รูสึ้กมั่นใจมากวา่สามารถพูดกับพระบิดาบนสวรรคข์อง
ดฉัินได”้ เธอเล่า “อย่างไรก็ด ีดฉัินสวดอ้อนวอนมาตลอด
หลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเป็นผู้สนใจ และรูสึ้กไดว้า่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงก�าลังช่วยดฉัิน”

โดย เบตซี แวนเดนเบิร์ก

เราท�าไดดี้กวา่น้ี:  
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สีว่ธิีตอ่ไปน้ีจะช่วยให้สมาชิกใหม่และสมาชิกทีก่ลับมารูสึ้กเหมือนพวกเขาเป็นพวกเดยีวกันกับท่าน
ดว้ยเหตน้ีุเธอจึงประหลาดใจเมื่อไดร้บัอีเมลจาก 

สมาชิกวอรด์คนหน่ึงบรรยาย “ละเอียดยิบ” ทุกอย่างวา่
เธอสวดอ้อนวอนผิด เมลิสซารูสึ้กอับอาย อึดอัด และ
ท่วมท้นดว้ยความความสงสัยจนเธอรูสึ้กวา่ตอ้งโทรหา
อดตีผู้สอนศาสนาที่เคยสอนเธอ “เขายืนยันกับเธอทันที
วา่สมาชิกคนน้ีไม่ควรวพิากษ์วจิารณ์เธออย่างน้ัน” เธอ
กล่าว “เขาบอกดว้ยวา่ฝ่ายอธิการจะไม่มีวนัขอให้สมาชิก
คนอื่นตติงิดฉัินแบบน้ีอย่างที่ดฉัินคดิ”

เมื่อได้รับการยืนยันเช่นน้ัน เมลิสซาจึงแข็งขันใน
วอร์ดเหมือนเดิม ยอมรับการเรียก และท�าให้ศรัทธา
ของเธอเข้มแข็งต่อไป แต่ ใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะ
เอาชนะความเจ็บปวดและความเช่ือมั่นที่หมดไป

เพราะได้รับอีเมลที่ท�าให้ท้อใจ
น่าเสียดายตรงที่เรือ่งราวของเมลิสซาหาได้ ไม่ยาก 

สมาชิกใหม่และสมาชิกที่กลับมาหลายคนประสบความ
ท้าทายที่ส�าคญัแตม่ักจะหลีกเลี่ยงไดจ้ากการรูสึ้กวา่พวก
เขาไม่ไดเ้ป็นพวกเดยีวกันกับเรา บางครัง้แม้แตค่นที่มี
ประจักษ์พยานเข้มแข็งก็ยังซ่ือสัตย์ ไดย้ากเมื่อพวกเขา
รูสึ้กวา่เป็นคนนอก ในชุดวดีทิัศน์เมื่อเรว็ๆ น้ีช่ือ Unity 
in Diversity ผู้น�าศาสนจักรกล่าวถึงเรือ่งน้ีโดยกระตุน้
ให้สมาชิกละเอียดอ่อน ใจกวา้ง และแสดงความรกัใน
ปฏิสัมพันธ์ของเรามากขึน้

เรือ่งราวตอ่ไปน้ีช่วยอธิบายวา่เราในฐานะสมาชิกจะ
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีอีกทัง้มอบมิตรภาพที่จรงิใจ

เขา้ฝงู
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และให้ความช่วยเหลือทางอารมณ์ให้คนที่หิวโหยการ
ยอมรบัดว้ยใจจรงิในศาสนจักรของพระเจ้าไดอ้ย่างไร

เป็นเพือ่นในศำสนำ
“เม่ือเงาของใครกต็ามทอดลงมาท่ีประตูโบสถ์ พวกเขาควร

ได้รับการสวมกอด รู้สึกถึงความรัก และการหนุนใจทันที มีแรง
บันดาลใจ . . . ให้ไปและเป็นคนดีขึน้เพราะพวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรง
รักพวกเขาและเพราะพวกเขามีเพ่ือนในศาสนาเดียวกัน”

—แคโรล เอฟ. แมคคองกี ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานเยาวชนหญิงสามญั

เมลสิซาตอ้งการเพือ่นทีจ่รงิใจ โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ในวอรด์ของเธอ เพือ่นทีเ่ธอ
สามารถเขา้ไปพดูคยุดว้ยไดเ้มือ่ตอ้งการ
ค�าแนะน�าหรอืความช่วยเหลอื สามีเธอกบั
ลกูสาวไม่ไดเ้ขา้รว่มศาสนจกัรกบัเธอ

“การมาโบสถ์และเห็นทุกคนมี
ครอบครวัท�าให้ดฉัินรูสึ้กเหงาลึกๆ” เธอ

กล่าว ทุกคนเป็นมิตร แตค่วามสุขของ
พวกเขาท�าให้เธอรูสึ้กประหน่ึง “ดฉัินจะ
ไม่มีวนัไดค้วามสมบูรณ์แบบมอรมอน
เพราะดฉัินเป็นคนเดยีวที่มีปัญหา”

นอกจากอดตีผูส้อนศาสนาทีเ่คยสอน
เธอแลว้ เมลสิซาไดร้บัพรทีม่ซิีนดเีพือ่นทาง

ออนไลน์ผูแ้นะน�าใหเ้ธอรูจ้กัศาสนจกัรครัง้แรก
ดว้ย “ยากทีจ่ะมองดเูมลสิซาเผชิญปัญหาในเขต

ทอ้งทีข่องเธอขณะทีด่ฉัินอยูเ่ฉยๆ” ซินดอีธบิาย 
“ดฉัินจงึสรา้งกลุม่เฟซบุก๊ส่วนตวักบัสมาชิกบางคน
ทีม่ฐีานมัน่คงมคีวามรกั ยนิดจีะช่วยเหลอืและเป็น
เพือ่นกบัเธอในแบบทีด่ฉัินท�าคนเดยีวไม่ได”้

กลุ่มไม่เพียงท�าให้เมลิสซารูสึ้กเข้าพวกขณะปรบั
ตวัในวอรด์ของเธอเท่าน้ันแตต่อบค�าถามเกี่ยวกับวถิี
ชีวติและข้อกังวลทางวฒันธรรมดว้ย “ดฉัินโตมากับ
เสือ้สายเดีย่วและกางเกงขาสัน้” เมลิสซากล่าว เธอ
ขอบคณุเพื่อนออนไลน์ที่ตอบเธอดว้ยรปูเสือ้ผ้าที่
เธอหาซือ้ไดจ้ากรา้นแถวบ้าน ดว้ยเหตน้ีุเเธอจึงขอ
ค�าแนะน�าจากพี่น้องสตรี ในวอรด์เกี่ยวกับภาพยนตร์
หลังจากเธอรูสึ้กไม่สบายใจกับภาพยนตรบ์างเรือ่งที่
เธอสะสมไว้



เมลิสซาชี ้ให้เห็นวา่แง่มุมส�าคญัของการเป็นเพื่อนคอื
เธอขอค�าแนะน�า ค�าแนะน�าที่ ไม่ ไดข้อเหมือนเป็นการ
ก้าวก่ายไม่ ใช่การเข้าพวก เป็นการล่วงล�า้ความเป็นส่วนตวั
ที่สามารถท�าให้ผู้ ไม่พรอ้มรบัน้อยใจได้

ในที่สุด เมลิสซาก็ ไดร้บัเรยีกให้สอนในสมาคม
สงเคราะห์ การเรยีกของเธอให้ โอกาสปฏิสัมพันธ์กับคน
อื่นๆ ในวอรด์ เมลิสซาบอกเล่าปัญหายุ่งยากทัง้หลายของ
เธอกับพี่น้องสตรีไม่เฉพาะเรือ่งการปรบัตวัในฐานะสมาชิก
ใหม่เท่าน้ันแต่ ในการรบัมือกับลูกที่เป็นออทิสตกิ ปัญหา
สุขภาพส่วนตวั และ “อ้อ สุนัขของดฉัินก�าลังจะตาย” ดว้ย 
ประสบการณ์ของการมีพี่น้องสตรคีนอื่นๆ รบัฟังและตอบ
รบัดว้ยปัญหายุ่งยากทัง้หลายของพวกเธอเองในชัน้เรยีน
และในการสนทนาส่วนตวัเป็นการเยียวยาอย่างด ีความ
สัมพันธ์เหล่าน้ีช่วยให้เมลิสซารูสึ้กวา่สุดท้ายแล้วเธอก็มี
เพื่อนแท้ ในศาสนา

รวมทุกคนเข้ำมำในกลุ่ม
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาผู้ติดตามพระองค์ให้ ‘รักซ่ึงกัน

และกัน เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านกจ็งรักกันและกันด้วย
อย่างน้ัน’ (ยอห์น 13:34; เน้นตัวเอน) ด้วยเหตนีุเ้ราจึงดวู่าพระองค์
ทรงรักเราอย่างไร . . . ถ้าเราท�าให้พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของเรา 

•  ออกไปทกัทายพวกเขาอยา่งอบอุ่น ปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขา 
และแนะน�าใหพ้วกเขารู้จกัสมาชิกคนอ่ืนๆ

•  เชิญพวกเขามาบา้นท่านหรือมาร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพื่อ
พวกเขาจะมีเพื่อนระหวา่งสปัดาห์เช่นเดียวกบัวนัอาทิตย์

•  ฟังและถามค�าถามท่ีช่วยใหพ้วกเขารู้สึกวา่มีคนเขา้ใจ
•  แบ่งปันเร่ืองราวการเอาชนะความยุง่ยากทั้งหลายของท่าน

เพื่อพวกเขาจะรู้วา่เราทุกคนลว้นมีปัญหา
•  รอพวกเขาขอค�าแนะน�าจากท่าน และเม่ือใหค้ �าแนะน�า 

อยา่เจา้ก้ีเจา้การหรือบีบบงัคบั
•  ยอมใหผู้น้�าฐานะปุโรหิตและผูน้�าสมาคมสงเคราะห์ใหค้ �า

แนะน�าตามหลกัศาสนา เพื่อนสมาชิกควรกงัวลเร่ืองการ
เป็นเพื่อนท่ีดีมากกวา่

•  อยา่เปรียบเทียบความกา้วหนา้ของเขากบัของท่านหรือของ
ผูอ่ื้น

•  สอนหลกัค�าสอนพื้นฐานของศาสนจกัร ไม่ใช่แนวโนม้
ทางวฒันธรรม

•  แมท่้านจะสามารถหาโอกาสพดูคุยทางออนไลนก์บัผู ้
เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ ผูส้นใจ และสมาชิกแขง็ขนันอ้ยได ้
แต่มิตรภาพแบบพดูคุยกนัต่อหนา้นั้นมีความหมายมากกวา่

เราควรพยายามเอือ้มไปรวมทุกคนเข้ามาในกลุ่มเสมอ”
—เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

โรเบริต์ผูส้นใจคนหน่ึงในแคนาดาเขา้รว่มการประชมุ
และกจิกรรมตา่งๆ ของแอลดเีอสหลายครัง้ เขาเคยคน้ควา้
หลายศาสนาแตย่งัคงศึกษาศาสนจกัรเพราะแรงบันดาลใจที่
เขาพบในหลกัค�าสอนของศาสนจกัรและพระคมัภรี ์
มอรมอน เขาเขา้ชัน้เรยีนสถาบนัเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิและ
หาสภาพแวดลอ้มทางสังคม “ทีด่งีามสดช่ืน เป็นกนัเอง 
และเต็มไปดว้ยความรูสึ้กทีด่”ี เขากลา่ว “ชาวมอรมอนเป็น
คนน่ารกัทีสุ่ดในโลก”

โรเบริต์บอกวา่เขาเป็นคนเขนิอายและตอ้งการ
ปฏสัิมพนัธกั์บผูอ้ืน่แตเ่ขากลา่ววา่ “ผมมกัจะยนืหลบมมุ ไม่
แน่ใจวา่จะเป็นส่วนหน่ึงของกลุม่อยา่งไร เพือ่นบางคนเป็น
แอลดเีอสมานานและดเูหมอืนไมต่อ้งการคนอืน่” แต่ไมต่อ้ง
ท�าอะไรมากเพือ่บรรเทาความรูสึ้กแปลกแยกของเขา ระหวา่ง
กจิกรรม เขาจ�าได ้“มคีนมาหาผมหลงัอาหารค�า่และขอใหผ้ม
อยูด่ภูาพยนตร ์ถา้เขาไมข่อผมคงกลบัไปแลว้ แตผ่มอยูแ่ละ
ผมสนุกมาก ผมแคต่อ้งรูว้า่ทีน่ั่นมคีนตอ้งการผม”

เหมือนเมลิสซา เขาขอบคณุเพื่อนแอลดเีอสผู้อธิบาย
หลักค�าสอนแต่ไม่จู้จีเ้กินไปวา่ตอ้งด�าเนินชีวติตามน้ัน
อย่างไร เพื่อนๆ ที่ฟังมากกวา่ตกัเตอืนเป็นเหมือน “คนที่

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรปฏิสัมพนัธ์ที่
ได้ผลกบัสมำชิกใหม่และผู้สนใจ
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เดนิข้างคณุ แทนที่จะผลักหลังคณุให้คณุเดนิเรว็ขึน้ ส่วน
ใหญ่คณุก็แคเ่ดนิสะดดุ”

โรเบิรต์พยายามเลิกสูบบุหรีแ่ตย่ังไม่ส�าเรจ็ เขาอึดอัด
ตรงที่คนใหม่อย่างเขารูแ้ก่ ใจดวีา่เขาแตกตา่งจากคนอื่น
มาก “ ไม่มีสมาชิกคนใดพูดกับผมเรือ่งกลิ่นบุหรี”่ เขากล่าว 
“แตถ่้าเสือ้ผ้าผมตดิกลิ่นบุหรี ่ผมจะอยู่บ้านไม่ไปสถาบัน
หรอืโบสถ์”

เราสามารถสรา้งความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงไดม้ากขึน้เมือ่เรา
ท�าใหค้นใหมข่องศาสนจกัรมัน่ใจและรวมพวกเขาเขา้กลุม่ 
เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแหง่โควรมัอัครสาวก
สิบสองกลา่ววา่ “ขา้พเจา้เสียใจมากถา้มคีนทีเ่ปราะบางมาก
มาพดูวา่ . . . ‘ดฉัินอยากอยูท่ีน่ี่’ จากน้ันก็ถกูเมนิเฉยหรอื
ไมม่ี ใครสนใจ น่ันน่าเศรา้ . . . เราตอ้งเป็นคนดกีวา่น้ัน” 
(“Is There a Place for Me?” [วดีทิศัน์], lds .org/ media -library)

ให้ตวัท่ำนออกไปอยู่ทีน่ั่น
“เม่ือท่านเลือกให้ตัวท่านออกไปอยู่ท่ีน่ัน ท่านก�าลงัเป็นพรแก่

ชีวิตผู้ อ่ืน . . . ท่านจะมองหาคนท่ีน่ังอยู่ข้างนอก น่ังแยกจากคนอ่ืน
ได้ไหม . . . เม่ือท่านเปิดใจให้ผู้ อ่ืน ท่านจะเห็นว่าเราทุกคนเป็น
พวกเดียวกัน”
—จีน เอ. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

หลังจากเอลซาเข้ารว่มศาสนจักรในเนเธอรแ์ลนด ์เธอ
ประสบความสัมพันธ์ที่จรงิใจกับพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรง
เป่ียมดว้ยความรกั แต่ ในฐานะสาวโสด เธอรบัมือกับความ
เหงาเช่นกันเมื่อสมาชิกครอบครวัและเพื่อนๆ รูสึ้กอึดอัด
ใจกับความเช่ือใหม่ทางศาสนาและนิสัยของเธอ “เรือ่งดี
ที่สุดที่สมาชิกท�าเพื่อดฉัิน” เธอกล่าว “คอืยอมเป็นเพื่อน
กับดฉัินนอกโบสถ์ บางคนไปพระวหิารเพื่อท�าบัพตศิมา
กับดฉัินทัง้ที่พวกเขารบัเอ็นดาวเม้นท์แล้ว ดฉัินตอ้ง
ปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกนอกเหนือจากวนัอาทิตย์เพื่อให้มี
พลังอดทนจนถึงที่สุด”

เอลซารู้สึกเหมือนปัญหาใหญ่ที่สุดของเธอในฐานะผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่คือ “ความคาดหวังให้เข้าใจทุกอย่าง
ทันที” เธอกล่าว “ทัง้ตัวย่อ เหตุการณ์ การเรียกทัง้หมด 
น่ันท�าให้ตื่นเต้นนิดหน่อย และบางครัง้ดิฉันกังวลเมื่อมี
คนตัดสินว่าดิฉันเรียนรู้ช้า” นอกจากน้ี เหมือนอีกหลายๆ 
คน เธอประสบความวิตกทางสังคมที่ “ดิฉันสบายกว่าถ้า
ได้น่ังอยู่หลังห้องนมัสการและไม่ต้องพูดคุยกับใคร” คน

หมู่มากท�าให้เธอกลัว และเธอสงสัยว่าคนอื่นตัดสินเธอ
หรือไม่ที่เธอขาดการมีส่วนร่วม “ ไม่ ใช่ดิฉันไม่อยากมี
ส่วนร่วมในบทเรียนหรือรอ้งเพลงสวดดังๆ หรือกล่าวค�า
สวดอ้อนวอนต่อหน้าสาธารณชน” เธออธิบาย “ดิฉันแค่
กลัวว่าดิฉันอาจจะร้องไห้ โฮต่อหน้าคนเหล่าน้ีที่ดิฉันไม่รู้
จักเลย”

ซิสเตอรแ์มคคองกีกล่าววา่ “ดฉัินรูจ้ักคนที่มาโบสถ์ทุก
วนัอาทิตย์เพื่อรบัแรงบันดาลใจและแรงหนุนใจแล้วก็เดนิ
จากไปเพราะรูสึ้กวา่ถูกตดัสินและไม่มี ใครรกั—ไม่มี ใคร
ตอ้งการ เหมือนไม่มีที่ ให้พวกเขาที่ โบสถ์ เราตอ้งไม่ท�า
อย่างน้ัน”

เอลซากล่าวว่าสมาชิกที่ ไม่ชอบตัดสินช่วยเธอมาก
ที่สุด “พวกเขาฟังปัญหาท่ีดิฉันแก้ ไม่ตกและไม่รุกล�า้
ชีวิตส่วนตัวของดิฉัน พวกเขาท�าหน้าท่ีด้วยความจริงใจ
และความอดทนขณะดิฉันเรียนรู้ด้วยตนเองว่าการเป็น
สมาชิกต้องท�าอย่างไร” แม้จะกังวลแต่เธอก็ ไปกับผู้สอน
ศาสนาและพยายามช่วยสมาชิกใหม่กับผู้สนใจ “ดิฉันรู้ว่า
คนใหม่รู้สึกอย่างไร” เธออธิบาย “และไม่อยากให้ ใครหัน
หลังให้ของประทานแห่งพระกิตติคุณท่ีช่วยให้ดิฉันพ้น
จากความสิน้หวัง”

ด�ำเนินชีวติตำมพระกติตคุิณ เป็นสำนุศิษย์
“คนเรามีของประทานและทัศนะต่างกัน ประสบการณ์ พืน้เพ 

และความท้าทายสารพัดอย่างท่ีผู้คนประสบจะแสดงให้เราเห็นว่า
อะไรส�าคัญจริงๆ ในพระกิตติคุณของพระคริสต์ ส่วนอ่ืนท่ีได้มา
และเป็นเร่ืองของวัฒนธรรมมากกว่าหลกัค�าสอนจะล่ืนหลดุไป เรา
สามารถฝึกเป็นสานุศิษย์ได้จริงๆ”
—เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนัแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ถงึแมจ้ะเคยวพิากษ์วจิารณ์ศาสนจกัรมากอ่น แตจ่มิเขา้
รว่มเพราะเขาไดร้บั “ประจกัษ์พยานทางวญิญาณทีชั่ดแจง้
จากพระวญิญาณบรสุิทธิซ่ึ์งเป็นพยานถงึความจรงิและหลกั
ค�าสอนของพระกติตคิณุ” แตค่วามทา้ทายใหญห่ลวงทีสุ่ด
อยา่งหน่ึงของเขาคอืการปรบัตวัรบัวฒันธรรมแอลดเีอส

หลังบัพตศิมา เขาพบวา่คนส่วนใหญ่ยอมรบัวา่
พฤตกิรรมในหมู่สมาชิกเป็นเรือ่งของวฒันธรรมไม่ ใช่หลัก
ค�าสอน “แม้จะเป็นแบบน้ีในทุกศาสนาที่จัดตัง้ขึน้” เขา
อธิบาย “แตผ่มรูสึ้กวา่ถ้าผมไม่ปฏิบัตอิย่างมั่นใจ ผมจะถูก
กล่าวหาวา่ไม่น้อมรบัพระกิตตคิณุอย่างเต็มที่ ผมไม่ไดม้ี
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ดู UNITY IN DIVERSITY
ชมวีดิทัศน์ชุดสั้นๆ จากผู้น�าศาสนจักรเกี่ยวกับความหมายของ
การเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรที่ lds .org/ go/ unity917

เสรมิสรา้งขึน้” (1 โครนิธ์ 8:1) ท่านขอรอ้งไม่ ให้ “มีความ
แตกแยกในพวกท่าน” และจดจ่อกับ “พระเยซูครสิตแ์ละ
การที่พระองคท์รงถูกตรงึที่กางเขน” ไม่ ใช่ดา้นที่สมาชิก
ตา่งกัน (1 โครนิธ์ 1:10; 2:2)

ทุกวนัน้ีอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน
กระตุน้ให้เราหาความเป็นหน่ึงเดยีวในความตา่ง โดยขอ
ให้เรามีที่ ให้สมาชิกแตล่ะคนของศาสนจักรของพระครสิต์
อันเป็นส่วนส�าคญัของจุดประสงค์ ในการบรรลุถึง “ความ
เป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกันในความเช่ือและในความรูถ้ึงพระ
บุตรของพระเจ้า . . . เต็มถึงขนาดความบรบิูรณ์ของพระ
ครสิต”์ (เอเฟซัส 4:13) ◼

ปัญหากับพระกิตตคิณุหรอืหลักค�าสอนแตม่ีกับระดบัการ
ปฏิบัตทิี่รูสึ้กวา่เป็นเพียงวฒันธรรม”

ดงัที่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นอธิบาย เราจ�าเป็นตอ้ง
ให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ ผู้สนใจ และคนอื่นๆ ช่วยเราทิง้
ธรรมเนียมปฏิบัตนิอกหลักค�าสอนที่ส่ังสมกันมานานและ
กลายเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิ

เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์พูดถึงประโยชน์ของการปฏิสัมพันธ์กับ
คนที่มีพืน้เพตา่งจากเราและกระตุน้วสุิทธิชนยุคสุดท้ายให้
หลีกเลี่ยงการจดจ่อกับความตา่งแตเ่ริม่โดยถามวา่ “คณุมา
จากไหน คา่นิยมพืน้ฐานของคณุคอือะไร คณุตอ้งการบรรลุ
ผลส�าเรจ็ในเรือ่งใด” ความใจกวา้งและการยอมรบัเช่นน้ีจะ
ช่วยให้คนใหม่ ในแวดวงของเรารูสึ้กวา่เรารวมพวกเขาเข้า
กลุ่ม เราหนุนใจ เรารกัพวกเขา และช่วยให้พวกเขาพรอ้ม
แสวงหาความรอดภายในกายของพระครสิต์

เฉกเช่นผู้น�าศาสนจักรในปัจจุบัน อัครสาวกเปาโลกังวล
เรือ่งความแตกแยกในศาสนจักรสมัยโบราณของพระ
ครสิต ์ท่านกระตุน้สมาชิกดว้ยความคดิเห็นที่จรงิจังให้
หลีกเลี่ยงการท�าให้เพื่อนวสุิทธิชนขุ่นข้องหมองใจเกี่ยว
กับธรรมเนียมปฏิบัตทิี่สุดท้ายแล้วไม่ส�าคญัแตอ่ย่างใด 
โดยอธิบายวา่ “ความรูน้ั้นท�าให้ล�าพอง . . . แตค่วามรกั
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ใ นการด�ารงอยู่ก่อนเกิดเราครอบครองสิทธิ์เสร ีอ�านาจการใช้เหตผุล และความ
รูแ้จ้ง ที่น่ันเรา “ ไดร้บัเรยีกและเตรยีมไว ้. . . ตามความรูล้่วงหน้าของพระผู้
เป็นเจ้า” และในตอนแรกเราอยู่ “ ในฐานะเดยีว” กับพี่น้องชายหญิงของเรา 

(แอลมา 13:3, 5) โอกาสให้เตบิโตและเรยีนรูม้ีอยู่อย่างกวา้งขวาง
อย่างไรก็ด ีการเข้าถึงค�าสอนของบ้านบนสวรรคอ์ย่างเท่าเทียมกันไม่ไดท้�าให้เกิด

ความปรารถนาจะฟัง เรยีนรู ้และเช่ือฟังแบบเดยีวกันในหมู่พวกเรา—บุตรธิดาทาง
วญิญาณของพระบิดาบนสวรรค ์เราใช้สิทธิ์เสรดีงัที่เราใช้ ในทุกวนัน้ี เราฟังตาม
ระดบัความสนใจและความตัง้ใจตา่งกัน พวกเราบางคนพยายามเรยีนรูแ้ละเช่ือ
ฟังอย่างจรงิจัง เน่ืองจากสงครามในสวรรคจ์ะเกิดขึน้ในไม่ช้า เราจึงเตรยีมส�าเรจ็
การศึกษาจากบ้านก่อนเกิด มีการสอนและท้าทายความจรงิ มีการแสดงประจักษ์
พยานและการเย้ยหยัน พรอ้มดว้ยวญิญาณก่อนเกิดแตล่ะวญิญาณก�าลังเลือกวา่จะ
ปกป้องหรอืออกจากแผนของพระบิดา

ไม่มคีวำมคร่ึงๆ กลำงๆ
สุดทา้ยแลว้ การถอยไปอยู่ตรงกลางโดยไมเ่ลอืกฝ่ายใดไม่ ใช่ทางเลอืกในความขดั

แย้งครัง้น้ี ทัง้ไม่ ใช่ทางเลอืกในปัจจบุนั พวกเราทีม่ศีรทัธาในการชดใช้ ในอนาคตของ
พระเยซคูรสิตเ์ป็นอาวธุ มพีลงัจากประจกัษ์พยานในบทบาทอนัสูงส่งของพระองค ์
ครอบครองความรูท้างวญิญาณ และกลา้ใช้ความรูน้ั้นปกป้องพระนามอนัศกัดิสิ์ทธิ์
ของพระองค ์ตา่งสู้อยู่แนวหน้าในสงครามวาทะครัง้น้ี ยอห์นสอนวา่วญิญาณทีก่ลา้
หาญเหลา่น้ันและคนอืน่ๆ ชนะลซิูเฟอร ์ดว้ยพระโลหติของพระเมษโปดก และดว้ย 
ค�าพยานของพวกเขาเอง (ววิรณ์ 12:11; เน้นตวัเอน)

เอล็เดอร์ยอร์ก 
เคลบิงกอต

แห่งโควรัมสาวก
เจด็สิบ

การปกป้อง 

พระเจ้าทรงตอ้งการให้ผู้คนเต็มใจและสามารถ 
ปกป้องพระครสิตแ์ละอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนทวา่หนักแน่น
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ใช่ สัญญาเรือ่งพระผู้ช่วยให้รอด เรือ่ง
เกทเสมนีกับคลัวารทีี่เป้ือนคราบโลหิต
ชนะสงครามในโลกก่อนเกิด แต ่ความกล้า
หาญและประจักษ์พยาน ก่อนเกิดของเรา 
ความเต็มใจจะอธิบาย โน้มน้าวดว้ยเหตผุล 
และชักชวนวญิญาณอื่นช่วยยับยัง้ไม่ ให้
กระแสความเท็จแพรก่ระจายโดยไม่มี ใคร
คดัคา้น!

เพราะเราตอ่สู้เพื่อปกป้องพระองค์ ใน
โลกก่อนเกิดส�าเรจ็ เราจึงกลายเป็นพยาน
ถึงพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์โดย
แท้แล้ว เพราะเราพิสูจน์ให้เห็นในการตอ่สู้
จนเราเกิดความมั่นใจและความกล้าหาญ 
พระเจ้าจึงตรสัถึงเรา—สมาชิกของเชือ้สาย
อิสราเอล—ในเวลาตอ่มาวา่ “เจ้าทัง้หลายเป็น
สักขีพยานของเรา” (อิสยาห์ 43:10) ขอให้เรา
ถามตวัเราเองวา่ ค�าประกาศเช่นน้ันยังเป็น
จรงิกับเราในทุกวนัน้ีหรอืไม่

กำรต่อสู้ปัจจุบันของเรำ
ความขัดแย้งเพื่อโน้มน�าความคิด จิตใจ 

และจิตวญิญาณของลูกๆ พระบิดาของเรายัง
คงเกิดขึน้ในปัจจุบันขณะรอคอยการเสด็จ

มาครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์ แม้คน
มากมายในโลกสนใจใครรู่อ้ย่างจรงิใจเกี่ยว
กับค�าสอนของศาสนจักร แต่อ่าวอันกวา้ง
ใหญ่ท่ีนับวนัจะกวา้งขึน้เรือ่ยๆ ระหวา่งคน
ช่ัวรา้ยกับคนชอบธรรมแยกโลกที่เส่ือมถอย
อย่างรวดเรว็จากความจรงิพระกิตติคุณที่
ได้รบัการฟ้ืนฟุ เมื่อวสุิทธิชนท่ี ไม่ดีพรอ้ม
แต่ยังพยายามแสวงหาแสงสวา่งถูกกล่าว
หาวา่เดินตามความมืด เมื่อความหวานของ
เจตนาและงานของพวกเขาถูกประกาศวา่
เป็นความขม (ดู อิสยาห์ 5:20) จึงไม่แปลก
ที่มีคนชีน้ิ้วเยาะเย้ยศาสนจักรที่ ได้รบัการ
ฟ้ืนฟูของพระเจ้าและผู้รบัใช้ที่ซ่ือสัตย์ของ
พระองค์ (ดู 1 นีไฟ 8:27)

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า “เรามี
ชีวิตอยู่ ในยุคที่ส่ิงต่างๆ มากมายรอบตัวเรา
มุ่งหมายชักจูงเราไปในเส้นทางซ่ึงอาจน�า
เราไปสู่หายนะได้ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ัน
เราต้องมีความมุ่งมั่นและความกล้าหาญ”

การเป็นสมาชิกในลักษณะเฉยเฉ่ือยนับวา่
ไม่พอในความขัดแย้งยุคสุดท้ายน้ี! ประธาน
มอนสันกล่าวตอ่ไปวา่ “ขณะที่เราด�าเนิน
ชีวติในแตล่ะวนั แทบหลีกเลี่ยงไม่ไดเ้ลยที่
ศรทัธาของเราจะถูกทดสอบ . . . เรามีความ
กล้าหาญทางศีลธรรมเพื่อยืนหยัดสนับสนุน
ความเช่ือของเราหรอืไม่แม้ตอ้งยืนคนเดยีว
ขณะท�าเช่นน้ัน” 1

แม้จะมีเสียงรบกวนตลอดเวลาจากอาคาร
ใหญ่และกว้าง (ดู 1 นีไฟ 8:26–27) เราตัง้ใจ
จะเดินอย่างแน่วแน่ไปตามถนนที่มีคนเดิน
ไม่มากหรือไม่ 2 เราเต็มใจอีกทัง้สามารถร่วม
วงสนทนาอย่างสุภาพกับผู้มีค�าถามที่จริงใจ
หรือไม่ เราเต็มใจและสามารถชีแ้จงและ
ปกป้องค�าสอนของศาสนจักรที่ ได้รับการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์ โดยไม่ ใช้ความขัด
แย้งหรือไม่

เอ็ลเดอรด์ัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองแนะน�าให้เราเห็นแย้ง
ได้ โดยไม่ขัดแย้งดังน้ี  “แม้แต่ขณะที่เรา
พยายามสุภาพ . . . เราต้องไม่อะลุ้มอล่วย
หรอืคลายค�ามั่นสัญญาของเราต่อความจรงิที่
เราเข้าใจ” 3

พระองคท์รงตอ้งการ
ให้กองทัพวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายทีแ่ท้จรงิ
ยินดเีป็นพยานถึง
ความจรงิดว้ยความ
อ่อนน้อมและความ
รกัเมือ่มีคนท้าทาย
แง่มุมใดก็ตามของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟู!
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จงกล้ำหำญ
ขอให้เราพิจารณาค�าเชือ้เชิญของประธานมอนสันอย่าง

ละเอียดถี่ถ้วน “เมื่อเรามีประจักษ์พยาน เรามีหน้าที่ตอ้ง
แบ่งปันประจักษ์พยานกับผู้อื่น . . . ขอให้เรากล้าหาญ
และพรอ้มจะยึดมั่นส่ิงที่เราเช่ือ ถ้าเราตอ้งยืนคนเดยีวใน
ระหวา่งน้ัน ขอให้เรายืนอย่างกล้าหาญ รบัพลังจากความรูท้ี่
วา่แท้จรงิแล้วเราไม่มีวนัโดดเดีย่วเมื่อเรายืนกับพระบิดาใน
สวรรคข์องเรา” 4

การเป็นสมาชิกศาสนจักรคนเดยีวไม่ไดท้�าให้บุคคลน้ัน
เป็นพยานที่กล้าหาญของพระครสิตแ์ละศาสนจักรที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูของพระองค์ โดยอัตโนมัต ิพระเจ้าทรงสอน
ให้เราส่องความสวา่งของเราผ่านการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ ทวา่สมาชิกบางคนเก็บง�าการเป็นสมาชิกของ
พวกเขาโดยวางแสงสวา่งของตนไว้ ใตถ้ังที่ครอบไว ้บาง
คนจะตอบค�าถามพระกิตตคิณุเป็นครัง้คราวแต่ไม่กล้า
เป็นพยานและเชือ้เชิญ ทวา่หลายคนมองหาโอกาสแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุและเต็มใจท�าเช่นน้ัน มีพวกเรากี่คนเป็น 
ผู้ปกป้อง ความเช่ือที่กล้าหาญและมั่นใจ

เพื่อรักษาที่มั่นและได้ที่มั่นคืนมาในสงครามวาทะยุค
ปัจจุบัน พระเจ้าทรงต้องการให้ผู้คนเต็มใจและสามารถ
ปกป้องพระคริสต์ ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี
ชีวิตอยู่ของพระองค์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระ
คัมภีร์ และมาตรฐานของศาสนจักรได้อย่างอ่อนน้อมถ่อม
ตนทว่าหนักแน่น  พระองค์ทรงต้องการให้ผู้คน “เตรียม
พร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบเหตุผลเกี่ยว
กับความหวัง [ของพวกเขา]” (1 เปโตร 3:15) พระองค์
ทรงต้องการให้กองทัพวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้จริงเต็มใจ
เป็นพยานถึงความจริงด้วยความอ่อนน้อมและความรกั
เมื่อมีคนท้าทายแง่มุมใดก็ตามของพระกิตติคุณที่ ได้รับ
การฟ้ืนฟู!

แบบอย่ำงของแม่ทพัโมโรไน
หากท่านรูสึ้กไม่คูค่วรเป็นผู้กล้าปกป้องความจรงิในสมัย

ของเรา ท่านไม่ไดรู้สึ้กคนเดยีว พวกเราส่วนใหญ่รูสึ้กเช่น
น้ันไม่มากก็น้อย ทวา่มีส่ิงง่ายๆ ที่เราท�าไดเ้พื่อให้มีทัง้ความ
สามารถและความมั่นใจ

ในพระคมัภีรม์อรมอน เราเรยีนรูว้า่แม่ทัพโมโรไน 
“เตรยีมจิตใจผู้คนให้ซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา” (แอลมา 48:7) เขาทราบดวีา่แนวป้องกันแรกคอื
ชีวติที่สรา้งบนรากฐานของการเช่ือฟังส่วนตวั นอกจาก
น้ี เขายังได ้“ตัง้ป้อมเล็กๆ . . . กองมูลดนิไว้ โดยรอบ . . . , 
และสรา้งก�าแพงศิลาขึน้ล้อมรอบพวกเขา” ดว้ย (ข้อ 8) 

เขาไม่เพียงใช้มาตรการป้องกันที่ชัดเจนบางอย่างเท่าน้ัน 
แตเ่ขาเสรมิ “แนวปราการที่อ่อนแอที่สุด” อย่างมีกลยุทธ์
ดว้ย (ข้อ 9) กลยุทธ์ป้องกันของเขาประสบผลส�าเรจ็จน
ศัตร ู“ฉงนอย่างยิ่ง” (แอลมา 49:5) และไม่สามารถด�าเนิน
แผนช่ัวของตนได้

ท่านอาจจะถามวา่ “คนอ่อนแออย่างฉันจะเป็นผู้กล้า
ปกป้องพระครสิตแ์ละพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูได้
หรอื” ความอ่อนแอที่ท่านรบัรูจ้ะเป็นความเข้มแข็งเมื่อ
ท่านยอมรบัวา่ทัง้หมดที่พระเจ้าทรงเรยีกรอ้งในขัน้ตน้คอื  
“ ใจและความคดิที่เต็มใจ [ของท่าน]” (คพ. 64:34) เพราะ
มีจิตใจที่กล้าหาญ คน “เล็กและเรยีบง่าย” ของโลกจึงเป็น
ทหารเกณฑ์คนโปรดของพระองค ์จ�าไวว้า่โดย “วธิีเล็กๆ 
น้อยๆ” พระองคท์รงยินด ี“ท�าให้ผู้มีปัญญาจ�านน” (ด ู
แอลมา 37:6, 7) หากท่านเต็มใจแบ่งปันและปกป้องพระ 
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ผู้น�าและหลักค�าสอนของ 
ศาสนจักร ท่านอาจพิจารณาข้อเสนอแนะตอ่ไปน้ี

1. รูว้า่ปกป้องใครและปกป้องอะไร กลยุทธ์การตัง้รบั
อย่างเข้มแข็งเป็นพืน้ฐานของการบุกโจมตอีย่างเข้มแข็ง 
แม้ท่าน ไม่สามารถ ปกป้องส่ิงที่ท่านไม่รูห้รอืรูเ้ล็กน้อยได้
อย่างมีประสิทธิผล แตท่่าน จะไม ่ปกป้องหากท่านไม่ ใส่ ใจ
อย่างลึกซึง้ เฉกเช่นคนรบัจ้างผู้ ไดร้บัคา่ดแูลแกะ เขา
จะถอยหรอืหนีเมื่อเกิดสัญญาณความเดอืดรอ้นครัง้แรก 
ท่านจะรกัษาแนวป้องกันได้ ไม่นานเวน้แตท่่านมีความ
เช่ือมั่นทางวญิญาณวา่อุดมการณ์ของท่านเที่ยงธรรมและ
จรงิ เพื่อเป็นพยานและปกป้องพระครสิตแ์ละศาสนจักร
ของพระองค ์ท่านตอ้งรูว้า่พระองคท์รงพระชนม์และน่ีคอื
ศาสนจักรที่ ได้รบัการฟ้ืนฟูของพระองค์
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คนที่รู ้และ ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุล้วนเป่ียมดว้ย
ความเข้าใจและความเช่ือมั่นแรงกล้าอันเกิดจากความมีคา่
ควรและประสบการณ์ส่วนตวั พวกเขาพรอ้มจะเป็นพยาน
ถึงความจรงิมากกวา่คนที่ ใส่ ใจเพียงเรยีนรูว้ธิี ให้ค�าตอบ

2. ประเมินป้อมปราการของท่าน จงท�าตามแบบอย่าง
ของแม่ทัพโมโรไน จงประเมินข้อดแีละข้อดอ้ยของความ
เข้าใจพระกิตตคิณุของท่านอย่างซ่ือสัตย์ ท่านก�าลังเป็น
แบบอย่างที่ดี โดยด�าเนินชีวติเฉกเช่นพระครสิตห์รอืไม่ 
ท่านสามารถหาค�าตอบของค�าถามโดยคน้ควา้พระคมัภีร์
หรอืไม่ ท่านสะดวกใจกับการแสดงประจักษ์พยานหรอืไม่ 
ท่านใช้พระคมัภีรต์อบค�าถามเกี่ยวกับหลักค�าสอนและค�า
สอนของศาสนจักรไดห้รอืไม่ แม้ค�าถามบางข้อจะอธิบาย
ยากก็ตาม ท่านพรอ้มจะพูดหรอืไม่วา่ “ผมไม่รู ้แตผ่มจะหา
ให้” หรอืดงึคนไปยังที่ซ่ึงพวกเขาจะหาค�าตอบได ้เป็นไปได้
หรอืไม่วา่การหมั่นศึกษาจะช่วยให้ท่านเกิดความมั่นใจและ
ความกล้าหาญที่ท่านแสวงหา 5

3. เสรมิความแข็งแกรง่ให้ป้อมปราการของท่าน เมื่อ
ประเมิน “ป้อมปราการ” หลักค�าสอนตรงหน้าท่านแล้ว  
ให้เริม่การศึกษาระยะยาวแบบเจาะจงโดยมีเป้าหมายวา่จะ
ท�าให้ส่ิงอ่อนแอกลายเป็นความเข้มแข็งส�าหรบัท่าน  
(ด ูอีเธอร ์12:27) จงตอบรบัค�ารอ้งขอของโมเสสวา่ 
“ข้าพเจ้าอยากให้ประชาชนของพระยาห์เวห์เป็นผู้เผย
พระวจนะทุกคน และข้าพเจ้าอยากให้พระยาห์เวห์ทรงใส่
วญิญาณของพระองค์ ไวบ้นพวกเขา” (กันดารวถิี 11:29)  
จงท�าให้พระเจ้าอ่อนพระทัยกับการทูลขอให้พระองคท์รง
พูนดนิไวบ้นก�าแพงป้องกันของท่านขณะที่ท่านพยายาม
วนัละเล็กละน้อยทุกวนั 

จงอ่านพระคัมภีร์ร่วมกับการสวดอ้อนวอน อ่านหลายๆ 
รอบ อย่าซึมซับเรื่องราวที่คุ้นเคยอยู่แล้วเท่าน้ัน แต่จง
ดื่มด�่า ท่านอาจจะจดบันทึกการศึกษาหลักค�าสอนและ
จดเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ส�าหรับแต่ละหัวข้อท่านอาจจะระบุ
และท่องจ�าพระคัมภีร์สองสามข้อตามล�าดับเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนค�าสอนและความคิดของท่านเอง ดังท่ีเอ็ลเด
อร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ (1928–2015) แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองสอน “เมื่อใช้พระคัมภีร์ตามที่พระเจ้าทรงให้
บันทึก พระคัมภีร์มีพลังภายในที่จะไม่ถ่ายทอดเมื่อมีการ
ถอดความ” 6

ท่านอาจจะท่องจ�าค�าพูดอ้างอิงของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกสักสองสามประโยค พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงสามารถ “ท�าให้ระลึกถึง” เฉพาะที่ท่านจ�าไดก้่อน 
(ด ูยอห์น 14:26) ความรูจ้รงิในเรือ่งหลักค�าสอนที่มีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลางผนวกกับ “ดาบแห่งพระวญิญาณ 
[ของพระองค]์” (คพ. 27:18) เป็นปราการและอาวธุรา้ย 
แรงที่สุดที่ท่านครอบครอง

4. ปฏิบัติ! ศาสนจักรกระตุ้นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
ให้ฝึกแสดงบทบาทสมมติเตรียมรับสถานการณ์ซ่ึงพวก
เขาจะพบเจอด้วยตนเอง เพราะอาจจะขอให้ท่านปกป้อง
ศาสนจักรหรืออธิบายหลักค�าสอนในเวลาหรอืสถานท่ีซ่ึง
ท่านคาดไม่ถึงมากที่สุด ท่านจึงอาจจะท�าตามแบบอย่าง
ของผู้สอนศาสนาโดยเตรยีมตัว ทางวิญญาณ ก่อนจึงจะ
มีการสนทนา อย่างเป็นธรรมชาติ (ดู โมเสส 3:5, 7) ฝึก
แสดงบทบาทสมมติก่อนท่านจะอยู่ ในสภาวการณ์ซ่ึง
ท่านก�าลังสอนหรอืปกป้องมาตรฐานพระกิตตคิณุ ให้ตัง้
ค�าถามสมมตแิล้วตอบค�าถามเหล่าน้ันคนเดียวหรือ
กับครอบครัวหรือเพื่อนๆ! เมื่อท่านเตรียมพร้อมมาก
ขึน้ ท่านจะ “เข้มแข็งยิ่งขึน้และยิ่งขึน้” ในความมั่นใจ
ของท่านในฐานะพยานของพระคริสต์ (ดู ฮีลามัน 3:35) 
เริ่มด้วยค�าตอบสัน้ๆ ง่ายๆ ค�าตอบแบบน้ันจะเหมาะ
กับสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ท่านสามารถเสริมเครื่อง
ป้องกันของท่านให้แข็งแกร่งขึน้ได้ โดยศึกษาพระคัมภีร์ท่ี
เกี่ยวข้องและเช่ือมโยงหลักค�าสอนต่างๆ

5. แสวงหาโอกาส หลังจากเตรยีมตนเองแล้ว จงสวด
อ้อนวอนขอให้มี โอกาสแบ่งปันอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
ทวา่มั่นใจและปกป้องพระกิตตคิณุหากจ�าเป็น จ�าไวว้า่ 
“ความไมก่ล้าไม่ ใช่ขาดความพรอ้มแตข่าดความกล้า” 7  
จงสวดอ้อนวอนขอให้ท่านรกับุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรคท์ัง้ในและนอกศาสนจักรมากพอจะแบ่งปันและ
ปกป้องมาตรฐานพระกิตตคิณุ จงสวดอ้อนวอนขอให้ท่าน
ไม่เมินเฉยหรอืยอมรบัหลักค�าสอนที่ท�าให้ท่านสับสนโดย
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ไม่พินิจพิเคราะห์  แตพ่ยายามเอาชนะความ
สับสนดว้ยศรทัธาในพระครสิต์

พึงระลึกวา่แม้แตเ่ด็กก็สามารถเป็นผู้
ปกป้องพระครสิตท์ี่สนามเด็กเล่นได้ โดย
แสดงประจักษ์พยานที่เรยีบง่าย ท่านไม่ตอ้ง
เป็นผู้รอบรูพ้ระกิตตคิณุก็เป็นพยานถึงความ
จรงิได ้ท่านไม่ตอ้งมีค�าตอบทัง้หมด ไม่เป็นไร
ถ้าบางครัง้จะบอกวา่ “ผมไม่รู”้ หรอื “ความ
ลีล้ับเหล่าน้ียังไม่เผยให้เป็นที่รู้ โดยสมบูรณ์
แก่ [ผม]; ฉะน้ัน [ผม] จะหยุดก่อน” 
(แอลมา 37:11) การไม่ “ละอายในเรือ่งข่าว
ประเสรฐิ” ( โรม 1:16) เป็นมากกวา่การเพิก
เฉยหรอืทนรบัความจรงิครึง่ๆ กลางๆ และ
ความเท็จ แตห่มายถึงการรูแ้ละปกป้องหลัก
ค�าสอน! ตอ่จากน้ัน หากท่านยังเงียบอยู่ อย่า
ให้ความเงียบน้ันเกิดจากความกลัวแตเ่พราะ
เราก�าลังท�าตามการกระตุน้เตอืน (ดตูวัอย่าง
ใน แอลมา 30:29)

ยนืเป็นพยำนทีม่ัน่ใจ
ขณะทา่นยงัคงปกป้องพระกิตตคิณุของ

พระเยซูครสิต ์“ศรทัธา, ความหวงั, จติกุศล
และความรกั, โดยดวงตาทีเ่ห็นแก่รศัมภีาพ
ของพระผูเ้ป็นเจ้าอยา่งเดยีว, ย่อมท�าให ้[ทา่น] 
สมกบังาน” (คพ. 4:5) ขอใหเ้ราจ�าไวว้า่พระ
ครสิตท์รงออ่นโยนแต่ไมอ่อ่นแอ—พระองค์
ทรงเชือ้เชิญแต่ไมท่รงตเิตยีน และพระองค์
ตรสัเช่นกันวา่ “คนทีม่วีญิญาณของความขดั
แยง้ย่อมไมเ่ป็นของเรา” (3 นีไฟ 11:29)

ขณะโลกทีช่ั่วรา้ยยงัคงฝ่าฝืนมาตรฐาน
ดา้นศีลธรรมและหลกัค�าสอนของพระผูเ้ป็น
เจา้ พระครสิตท์รงพ่ึงพาแมว้สุิทธชินส่วน
น้อยใหเ้ป็นพยานทีม่ชีีวติถงึพระนามของ
พระองค์

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) 
เตอืนเราวา่ “เป็นคนดเีท่าน้ันไม่พอ ท่าน
ตอ้งท�าประโยชน์บางอย่าง ท่านตอ้งเอือ้
ประโยชน์ตอ่โลก โลกจะตอ้งน่าอยู่มากขึน้
เพราะมีท่าน . . . ในโลกน้ีเต็มไปดว้ยปัญหา 
ถูกความท้าทายที่ช่ัวรา้ยและป่าเถื่อนคกุคาม
ตลอดเวลา ท่านสามารถดกีวา่และตอ้งดกีวา่
คนทั่วไปและไม่ เฉยเมย ท่านสามารถมีส่วน

และพูดดว้ยน� ้าเสียงหนักแน่นสนับสนุนส่ิง
ที่ถูกตอ้ง” 8

หากท่านปรารถนาจะเป็นพยานของพระ
กิตติคุณท่ี ได้รับการฟ้ืนฟู จงเข้าร่วมขบวน
พยานยุคสุดท้ายโดยให้แสงสว่างของท่าน
ฉายส่อง! ขอให้การด�าเนินชีวิตตามพระ
กิตติคุณ และ การปกป้องพระกิตติคุณ
เดียวกันน้ันเป็นภาพสะท้อนความลึกซึง้
ของการเปล่ียนใจเล่ือมใสพระเยซูคริสต์
ของท่าน ◼
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เริม่ดว้ยค�าตอบ
สัน้ๆ ง่ายๆ ค�าตอบ
แบบน้ันจะเหมาะ
กับสถานการณ์
ส่วนใหญ่ แตท่่าน
สามารถเสรมิเครือ่ง
ป้องกันของท่านให้
แข็งแกรง่ขึน้ได้ โดย
ศกึษาพระคมัภีรท์ี่
เกีย่วข้องและเชือ่ม
โยงหลกัค�าสอนตา่งๆ
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โดย เลเอตตำ ธอร์พ

เ มื่อไม่นานมาน้ีเพื่อนคนหน่ึง
ของดฉัินถามค�าถามที่ท�าให้ดฉัิน
ประหลาดใจ ในบรรดาค�าถามทัง้หมดที่ถูก

ทิง้ไวห้ลังจากบุคคลอันเป็นที่รกัปลิดชีวติตนเอง เธอนึกถึง
ค�าถามข้อหน่ึง ค�าถามของเธอคอื “ศาสนจักรช่วยคณุ
อย่างไรหลังจากลูกสาววยั 15 ปีของคณุฆ่าตวัตาย”

ความคิดแรกของดิฉันคือ “ ไม่ ได้ช่วย ดิฉันผลักทุกคน
ออกห่าง เก็บตัวอยู่ ในบ้าน ทุกข์ทรมานในความอ้างว้าง
โดดเดี่ยว”

แตห่ลังจากใครค่รวญสองสามวนั ดฉัินรูต้วัวา่ความคดิ
น้ันผิดโดยสิน้เชิง ดฉัินไม่สงสัยเลยวา่ความหวาดหวัน่ที่
นึกไม่ถึงซ่ึงดฉัินประสบบดบังมุมมองของดฉัิน

ที่ โรงพยาบาลซ่ึงพวกเขาพานาตาลีลูกสาว (ผู้เสียชีวติ
แล้ว) ของดฉัินไปส่ง ดฉัินอยู่ ในอาการตกใจสุดขีด ดฉัิน
ไรค้วามรูสึ้กทัง้รา่งกายและจิตใจ ดฉัินมองเห็นเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้รอบตวัแต่ไม่รูสึ้ก ต�ารวจก�าลังซักถาม เพื่อนๆ 
ก�าลังรอ้งไห้ และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก�าลังบอกข้อมูล 
เหตกุารณ์สับสนไปหมดทวา่ชัดเจนอย่างยิ่ง

ดฉัินจ�าไดว้า่เห็นอธิการคนก่อนกับภรรยาของเขา เพื่อน
รว่มงานคนหน่ึงของดฉัินโทรบอกพวกเขา ดฉัินกับนาตา
ลีลูกสาวย้ายออกจากวอรด์ของพวกเขาก่อนหน้าน้ันไม่กี่
เดอืน อธิการกับภรรยาของเขาเป็นเพื่อนรกัของเรา

ภรรยาของอธิการช่ือนาตาลีเช่นกัน เธอบอกให้ดฉัินไป
อยู่กับพวกเขา เหตกุารณ์ตอ่มาที่ดฉัินรูค้อืดฉัินอยู่ ในรถ
ของพวกเขาก�าลังกลับไปแถวบ้านที่เคยอยู่ ดฉัินไม่เข้าใจวา่

เวลาก�าลังล่วงเลย แตร่บัรูว้า่จวนถึง
วนัใหม่แล้วตอนที่ดฉัินไดร้บัพรฐานะ

ปุโรหิตจากอธิการและเพื่อนคนหน่ึง
ดฉัินรูว้า่ดฉัินตอ้งรบัรูท้ัง้หมดเรือ่งจัดเตรยีมงานศพ 

แต่ไม่รบัรูว้า่ก�าลังเกิดอะไรขึน้ ดฉัินจะแตง่ตวัเมื่อมีคน
บอกให้แตง่ตวั ดฉัินจะขึน้รถเมื่อมีคนบอกวา่เราตอ้งไป 
ดฉัินรูสึ้กเหมือนหุ่นยนตก์�าลังท�าตามค�าส่ังง่ายๆ น่ันคอื
ทัง้หมดที่ดฉัินสามารถท�าได ้น่าแปลกตรงที่ดฉัินยังไม่
หลั่งน� ้าตา

งานศพของลูกสาวสวยงาม มีเสียงหัวเราะปนน� ้าตา และ
พระวญิญาณสถิตที่น่ันอย่างมากวคิตอเรยี ลูกสาวคนโต
ของดฉัินเดนิทางจากรฐัอื่นกลับมายูทาห์ เธอแตง่เพลง
และรอ้งในงานศพ

ไม่มี ใครพูดกับดฉัินเรือ่งคา่ใช้จ่ายงานศพแตร่บัทราบ
วา่มีคนก�าลังจัดการเรือ่งน้ี ภายในไม่กี่สัปดาห์คา่ใช้จ่ายงาน
ศพก็จ่ายครบดว้ยเงินบรจิาคของสมาชิกศาสนจักร

ตอนน้ันดฉัินยังอยู่กับครอบครวัของอธิการคนก่อน 
สมาชิกจากวอรด์เดมิก�าลังหาที่อยู่ ใหม่ ให้ดฉัิน พวกเขาหา
อพารต์เมนตเ์ล็กๆ น่ารกัอยู่ชัน้ใตด้นิให้ และเหตกุารณ์
ตอ่มาที่ดฉัินรูค้อืดฉัินก�าลังเซ็นสัญญาเช่า น่ีไม่ไดเ้กิดจาก
การกระท�าของดฉัิน น่ีเป็นการกระท�าของเครอืข่ายสมาชิก
ศาสนจักร รวมทัง้นาตาลีเพื่อนรกัของดฉัินผู้เป็นภรรยา
ของอธิการ

สมาชิกวอรด์ช่วยดฉัินย้ายข้าวของส่วนตวัและพาดฉัิน
กับลูกสาวอีกคนเข้าไปอยู่ อีกครัง้ที่สมาชิกบรจิาคเงินเพื่อ

วอรด์ช่วย 
ชีวติดฉัิน  

วอรด์เข้ามาช่วยให้ดฉัินผ่านพ้นการ
ทดลองน้ีเพราะดฉัินไม่มีครอบครวั

หลงัจากลกูสาวของ
ดิฉนัปลิดชีวติตนเอง
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จ่ายคา่เช่าล่วงหน้าสองเดอืนแรกให้ ดฉัินยังไม่รบัรูเ้รือ่ง
เวลา และยังมึนงงระดบัหน่ึง แตเ่ริม่รูสึ้กขึน้มาบ้าง

ราวหน่ึงเดอืนหลงัจากลกูสาวเสียชีวติ ความเป็นจรงิและ
ความรนุแรงของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้เริม่คบืคลานเขา้มา 
เหมอืนควนัหนาทบึลอยเขา้มาก่อน ตามมาตดิๆ อกีหลาย
ระลอกจนดฉัินรูสึ้กวา่ตนเองอยู่ท่ามกลางความมดืมดิ ความ
โศกเศรา้อยา่งแสนสาหสัท�าให้ ไมส่ามารถรบัรูส่ิ้งรอบตวั

นาตาลีเสียชีวติในวนัขอบคณุพระเจ้า เวลาน้ีเป็น
เทศกาลครสิตม์าส วนัหยุดรงัแตจ่ะขยายความสูญเสียของ
ดฉัิน น� ้าตาดฉัินไหลไม่หยุดหลายวนั และรูสึ้กเจ็บปวดรวด
รา้วไม่เวน้วายระหวา่งน้ัน หลายนาทีผ่านไปเหมือนหลาย
ช่ัวโมง หลายช่ัวโมงผ่านไปเหมือนหลายวนั หลายวนัผ่าน
ไปเหมือนหลายปี

ในฐานะหญิงที่หย่ารา้ง ดฉัินไม่มีสามีออกไปท�างาน
หาเลีย้งชีพ ถ้าท�าไดด้ฉัินอยากขดตวัซ่อนหน้า ขังตวั
เองอยู่ ในห้อง ไม่ออกไปไหน แตด่ฉัินท�าอย่างน้ันไม่
ได ้ดฉัินตอ้งรวมรวมก�าลังออกไปท�าหน้าที่ของตนเอง 
ดฉัินตอ้งหางานท�า ดฉัินก�าลังท�างานขณะเกิดเหตใุนวนั
ขอบคณุพระเจ้า แต่ ในความสับสนวุน่วายน้ัน ดฉัินลืม
เรือ่งงานจนหมดสิน้ ดฉัินจะกลับไปท�างานที่เดมิก็ ได ้แต่
นาตาลีของดฉัินชอบเตรอ่ยู่แถวน้ัน และดฉัินทนไม่ไดเ้มื่อ
คดิจะกลับไปท�างานที่เดมิโดยไม่มีเธอไปดว้ย

ราวสัปดาห์แรกของเดอืนมกราคม ดฉัินไดง้านที่ ให้คา่
จ้างไม่มาก ดฉัินพยายามท�าตวัเหมือนปกต ิรา่งกายยังคง

เคลื่อนไหว แตด่ฉัินรูสึ้กเหมือนจิตวญิญาณตายแล้ว ไม่มี
ใครรูว้า่ดฉัินเป็นเหมือนคนไรว้ญิญาณที่เคลื่อนไหวแต่ไร้
ความรูสึ้ก ช่วงขับรถไปกลับจากที่ท�างานเท่าน้ันที่ดฉัิน
สามารถแสดงอารมณ์เศรา้ออกมาได้

ดฉัินเริม่ไปวอรด์ใหม่ทีละนิด ดฉัินแครู่ว้า่ถ้ามีคนถาม
วา่ดฉัินเป็นอย่างไรบ้าง ดฉัินจะรอ้งไห้ โฮ ดฉัินตอ้งการไป
โบสถ์อย่างยิ่ง แต่ไม่ตอ้งการคยุกับใคร ไม่ตอ้งการสบตาใคร 
ดฉัินปรารถนาสุดหัวใจอยากให้ตนเองล่องหนหายตวัได ้
เหนือส่ิงอื่นใดดฉัินแคต่อ้งการขจัดความเจ็บปวดน้ีที่สุม
อยู่ ในอก! แตค่วามเจ็บปวดจะไม่เริม่ลดลงจนกวา่จะผ่าน
ไประยะหน่ึง

ดฉัินไม่รูว้า่พี่น้องสตรี ในสมาคมสงเคราะห์คดิอย่างไร
เกี่ยวกับดฉัิน และตอนน้ันดฉัินไม่สนใจมากนัก ดฉัินยุ่ง
มากจนแทบหายใจไม่ทัน! ดฉัินแน่ใจวา่ดฉัินแสดงออก
ชัดเจนวา่ตอ้งการอยู่ล�าพัง เพราะไม่มี ใครรบกวนดฉัิน  
แตพ่วกเขามอบรอยยิม้ที่อบอุ่นให้เป็นครัง้คราวที่ท�าให้
ดฉัินสบายใจขึน้มาบ้าง—ทีละนิดเพื่อไม่ ให้ดฉัินวิง่ออกไป
ทางประตใูกล้ที่สุด ซ่ึงความคดิน้ันอยู่กับดฉัินตลอดเวลา

เวลาเป็นเครือ่งเยียวยา เวลาไม่ลบเหตกุารณ์ แตส่มาน
แผลที่เปิดกวา้งอย่างช้าๆ

วนัขอบคุณพระเจ้าที่เกิดเรือ่งรา้ยน้ันอยู่ ในปี 2011 และ
ดิฉันใช้เวลาสามส่ีปีกวา่จะตระหนักวา่พ่ีน้องชายหญิงใน
ศาสนจักรช่วยดิฉันมากเหลือเกิน ดิฉันรูสึ้กเหมือนถูก
หามออกจากสนามรบหลังได้รบับาดเจ็บสาหัส ดิฉันได้รบั
การดูแลให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิมจนสามารถยืนด้วย
ตนเองได้

พรนับไม่ถ้วนมีมาตลอดในหลากหลายวธิี ประจักษ์
พยานของดฉัินเตบิโตขึน้มาก เวลาน้ีดฉัินรูแ้ล้ววา่การอยู่
ในอ้อมพระพาหุอันเป่ียมดว้ยความรกัของพระผู้ช่วยให้
รอดน้ันเป็นอย่างไร

ดงัน้ันเพื่อตอบค�าถามของเพื่อนที่วา่ “ศาสนจักรช่วย
ให้คณุผ่านความทุกข์แสนสาหัสน้ีอย่างไร” ดฉัินตอบวา่ 
“พวกเขาไม่ไดช่้วยดฉัิน พวกเขาช่วยชีวติดฉัิน” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

นาตาลเีป็นต้นก�าเนิดความสุขและเสียงหัวเราะของ
ชีวติดฉัิน  ดฉัินส�านึกคณุส�าหรับการสนับสนุกของ
เพือ่นและสมาชิกในวอร์ดในเวลาทีฉั่นเศร้าโศกกบั
การจากไปของเธอ
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เ มื่อมีคนเลือกยุตคิวามเจ็บปวด
ของตนดว้ยการฆ่าตวัตาย ขัน้

ตอนที่ซับซ้อนและน่าเจ็บปวด
รนัทดใจอย่างยิ่งเริม่ขึน้ส�าหรบั
บุคคลอันเป็นที่รกัผู้ถูกทิง้ไวเ้บือ้ง
หลัง ( โดยเฉพาะหมายถึงผู้ที่ยัง
มีชีวติอยู่) ความรูสึ้กสับสน ความ
รูสึ้กผิด การถูกทอดทิง้ การถูก
ปฏิเสธ และความโกรธรนุแรงขึน้ 
ค�าถามที่ตอบไม่ไดว้า่ท�าไม ฉัน
พลาดตรงไหน ท�าไมฉันไม่ไดร้บั
การกระตุน้เตอืน ทัง้หมดน้ีจะ
ส่งผลตอ่รางวลันิรนัดรแ์ละอื่นๆ 
อย่างไร สามารถท�าให้เกิดความ
วา้วุน่ใจมากและเกิดความคดิวา่
บางทีพวกเขาอาจจะตอ้งรบัผิด
ชอบความตายของบุคคลที่พวกเขารกั

มแีนวโน้มวา่ผูม้ชีีวติอยู่จะปลกีตวัจากคนอืน่ๆ ดว้ยความ
อบัอายเพราะเกรงวา่จะถกูต�าหนิ ถกูตดัสิน และกลวัเส่ือม
เสีย ผู้มชีีวติอยูอ่าจจะรูสึ้กถงึปฏกิิรยิาตอบสนองอนัเน่ืองจาก
ความสะเทอืนใจโดยเฉพาะอย่างย่ิงของคนทีพ่บศพ ผูม้ชีีวติ
อยูอ่าจจะคดิฆา่ตวัตายเพราะความโศกเศรา้ไดเ้ช่นกัน

แม้จะมีความเจ็บปวดราวรา้วอย่างยิ่งเช่นน้ัน แตพ่ระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา “เสด็จลงต�า่กวา่ส่ิงทัง้ปวง” (ด ูคพ. 
88:6; 122:8) “เพื่อพระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่จะทรง
ช่วยผู้คนของพระองคต์ามความทุพพลภาพของพวกเขา
ไดอ้ย่างไร” (แอลมา 7:12) ทัง้น้ี “เพื่อเราจะ . . . พบพระ
คณุที่ช่วยเราในยามตอ้งการ” (ฮีบร ู4:16)

ถงึคนทีก่�ำลงัเศร้ำโศก
•  อย่าโทษผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตวัท่านเอง
•  ดแูลตวัท่านทางวญิญาณ วางใจในของประทานแห่งสิทธิ์

เสร ียอมรบัวา่มีส่ิงที่ท่านไม่รู ้(ด ู1 นีไฟ 9:6) วางใจวา่
พระเจ้าทรงมีเดชานุภาพเยียวยาและประทานสันตสุิข 
(ด ูฟิลิปปี 4:7)

•  ดแูลตวัท่านทางรา่งกาย รบัประทานอาหารที่ด ีพักผ่อน 

“พระเจ้า . . . ให้เหมาะกับพระเมตตาของพระองค”์ 
(คพ. 46:15)

•  ยื่นมือช่วยเหลือและถามผู้มีชีวติอยู่วา่ท่านจะช่วยพวก
เขาไดอ้ย่างไรแม้ ในงานง่ายๆ หรอืไปเป็นเพื่อนพวกเขา
ในกิจกรรมตา่งๆ 

•  อดทน ฟัง และยอมรบัความรูสึ้กที่พวกเขาบอกท่านเมื่อ
พวกเขาพรอ้ม

•  หลีกเลี่ยงค�าที่พูดกันบ่อยๆ และค�าปลอบใจผิดๆ เช่น 
“เดีย๋วก็ด”ี “อาจจะแย่กวา่น้ี” “ฉันรูว้า่คณุรูสึ้กอย่างไร” 
“ฉันเข้าใจ” “น่ันเป็นพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า” 
“เวลาจะเยียวยาบาดแผลทัง้หมดเอง” เป็นตน้

•  อย่าพยายามตอบค�าถามที่ตอบไม่ได้
•  อย่าเปรยีบเทียบความโศกเศรา้ของพวกเขากับของท่าน

ถึงแม้จะเกี่ยวข้องกับการฆ่าตวัตายเหมือนกันก็ตาม
•  พูดคยุกับพวกเขาเกี่ยวกับคนที่พวกเขารกัในท�านอง

เดยีวกันกับที่ท่านจะพูดถึงคนที่เสียชีวติในลักษณะอื่น
•  ปลอบเด็กที่ ไดร้บัผลกระทบวา่พวกเขาไม่ตอ้งรบัผิด

ชอบเรือ่งน้ี
•  เสนอตวัช่วยพวกเขาหาแหล่งช่วยบรรเทาความโศกเศรา้ 

(การขอค�าปรกึษา กลุ่มสนับสนุนช่วยเหลือ และอื่นๆ) ◼

และออกก�าลังกายเป็นประจ�า
•  ขอการสนับสนุนช่วยเหลือจาก

คนที่ท่านวางใจ (ครอบครวั 
เพื่อน อธิการ) และให้ผู้อื่นช่วย
ท่านผ่านพ้นวกิฤตน้ี

•  เข้ารว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
เพื่อหันเหความสนใจ

•  พูดคยุกับผู้ ให้ค�าปรกึษามือ
อาชีพและ/หรอืเข้ากลุ่มช่วย
เหลือกรณีเกิดการฆ่าตวัตาย

•  อดทนในกระบวนการเยียวยา
ท่าน

ถงึผู้ดูแลคนทีก่�ำลงัโศกเศร้ำ
•  เห็นอกเห็นใจและอย่า

ต�าหนิหรอืตดัสิน เข้าใจวา่ 

วธีิเยยีวยาผูมี้ชีวติอยู่
โดย ศนูยใ์หค้ �าปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส
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ภำพแห่งศรัทธำ

คาโยกับแอนโธนี
ปารสี ฝรัง่เศส

แอนโธนี:
ผมเห็นไดว้า่คาโยต่างจากเพื่อน

คนอ่ืนๆ ของผม พอโตข้ึนเราทุก
คนลว้นท�าเร่ืองท่ีไม่ฉลาดแต่คาโย
ช่วยใหผ้มเลือกเสน้ทางท่ีดี

ตั้งแต่อาย ุ8 ขวบถึง 18 ปี ผม
ใคร่ครวญมากเร่ืองการรับบพัติศมา  
แต่ผมใชเ้วลานานเพราะผมมีหลาย
ส่ิงตอ้งเปล่ียนในชีวติผม ทั้งท่ีผม
พยายามด�าเนินชีวติตามหลกัธรรม
ท่ีดี
คาโย:

ทั้งหมดนั้น ใชเ้วลา 10 กวา่ปีแต่
ในท่ีสุดเขากรั็บบพัติศมา

ผมเช่ือวา่พระเจา้ทรงท�าทุกอยา่ง
ท่ีท�าไดเ้พื่อเราจะสามารถเปล่ียน
ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงจริงใจ การเป็นว-ิ
สุทธิชนยคุสุดทา้ยและสานุศิษย์
ของพระคริสตไ์ม่เพียงเป็นเร่ือง
ของการตดัสินใจรับเจตคติบาง
อยา่งเท่านั้น แต่เป็นพยานถึงการ
เปล่ียนแปลงอนัลึกซ้ึงในตวัเราดว้ย 
ผมเห็นการเปล่ียนแปลงนั้นใน
แอนโธนี

คาโย โซปีกับแอนโธนี ลิแนทเป็นเพือ่นกัน
ตัง้แตเ่ด็ก คาโยเป็นสมาชิกศาสนจักร เขา
หวงัเสมอวา่แอนโธนีจะเข้ารว่ม
เลสล ีนิลส์สัน, ช่ำงภำพ

ดูเร่ืองราวเพิ่มเติมเก่ียวกบัคาโยกบัแอนโธนีไดท่ี้  
lds .org/ go/ 91738 

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการแบ่งปันพระกิตติคุณจาก
เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์ท่ี lds .org/ go/ 91739
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หลังจากอุลตราซาวดค์รั ้ง้แรก 
แพทย์บอกเราวา่ลูกน้อยของเรา

มี โอกาสเป็นดาวน์ซินโดรม ดฉัินกับ
สามีไม่คดิวา่จะไดย้ินค�าพูดน้ี และ
ภาพอนาคตของดฉัินเปลี่ยนทันที

ตลอดการตัง้ครรภ์ดฉัินเต็มไปดว้ย
ค�าถามและความกังวลเกี่ยวกับส่ิง
ที่คาดหวงั แตเ่ราเตรยีมอย่างดเีพื่อ
ตอ้นรบัลูกน้อยของเรา เมื่อวนัน้ันมา
ถึง ดฉัินรูสึ้กในใจวา่เด็กที่น่ารกัและ
พิเศษก�าลังจะเกิด

เราตัง้ช่ือลูกน้อยของเราวา่ทารก
ชายซานตเิอโก และหลังจากเขาเกิด
ได้ ไม่นานเราก็รูว้า่เขาไม่เพียงเป็น
ดาวน์ซินโดรมเท่าน้ันแตม่ีภาวะ
แทรกซ้อนรนุแรงหลายอย่างดว้ยที่
ส่งผลตอ่หัวใจ ตบั และปอดของเขา 

คณะแพทย์และพยาบาลตอ่เครือ่ง
ช่วยหายใจและหัวใจกับปอดเทียม
ให้เขาทันที หลายวนัผ่านไปในโรง
พยาบาล ดฉัินกับสามีเริม่พูดคยุกัน
วา่เราจะเลีย้งซานตเิอโกไปกับพวกพี่
ชายของเขาอย่างไร ตอนน้ันเองที่เรา
ตระหนักวา่เราตอ้งการพระบิดาบน
สวรรคอ์ย่างมาก

“ซานต”ี ลกูน้อยของเราอาการดขีึน้
จนไมต่อ้งใช้เครือ่งช่วยหายใจ เมือ่เขา
เริม่หายใจเอง ประหน่ึงเขาก�าลงับอกวา่  
“แมค่รบั ผมจะเขม้แข็งและท�าส่วน
ของผม” เขาบบีน้ิวเราในมอืเล็กจอ้ย
ของเขา เขาแข็งแรง แตห่วัใจของเขา
ทนไม่ไหว หวัใจของเขาหยดุเตน้ฉับ
พลนั และจากน้ันเพยีงครูเ่ดยีวเขาก็
กลบัไปหาพระบดิาบนสวรรคข์องเขา

ดฉัินไม่นึกไม่ฝันวา่จะประสบเรือ่ง
แบบน้ี การรอให้ลูกของคณุเกิดดว้ย
ความคาดหวงัอย่างมาก การวางแผน
มากมายไว้ ให้เขา และจากน้ันก็เฝ้าดู
เขาละจากชีวติน้ีเป็นความเจ็บปวด
ที่สุดอย่างหน่ึงที่พ่อแม่ประสบ

ดิฉันกับสามี ไปพระวิหารหลัง
จากฝังซานติเอโก เมื่อเราเข้าพระ
วิหาร เรารู้สึกสบายใจ ดิฉันรู้ว่าสักวัน
หน่ึงดิฉันจะรู้จักลูกน้อยของดิฉัน
และมีความสุขกับการเป็นแม่ของ
เขา ดิฉันส�านึกคุณต่อพระวิหาร
และครอบครัวนิรันดร์ เวลาน้ีอยู่ที่
เราต้องด�าเนินชีวิตจนเราสามารถอยู่
กับซานติเอโกลูกน้อยของเราได้อีก
ครัง้ ◼

โรซิโอ อลัวาราโด, ซานเตียโก ชิลี
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เฝ้าดูลกูนอ้ยของเราละจากชีวติน้ี

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

เ ม่ือลกูนอ้ยของเราเร่ิมหายใจเอง 
ประหน่ึงเขาก�าลงัพดูวา่ “แม่

ครับ ผมจะเขม้แขง็และท�าส่วน
ของผม”
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ใ นฐานะแพทย์ ผมเคยมีคนไข้มาหา
ผมหลังจากคา่ผลตรวจเลือดเป็น

ประจ�าไม่อยู่ ในเกณฑ์ปกต ิในช่วง
หลายวนัหลังทราบผลตรวจของเธอ
และการพูดคยุของเรา เธอหาข้อมูล
ทางอินเทอรเ์น็ตวา่ผลเลือดที่ ไดห้มาย
ถึงอะไร ตอนที่เราพบกัน เธอรอ้นใจ
และกังวล ผมพยายามอธิบายผลเลือด 
แตเ่ธอก็ยังกลุ้มใจ

“อย่ากังวลกับความผิดปกตเิลย
ครบั” ผมบอกเธอ “น่ันเป็นงานของ
ผม! ผมอยู่ที่น่ีเพื่อช่วยคณุ ผมศึกษา
อย่างหนักเพื่อจะรูว้า่ตอ้งท�าอะไรกับ
เรือ่งน้ี เราจะฟันฝ่าไปดว้ยกัน และถ้า
คณุจะท�าตามค�าแนะน�าของผม คณุ
จะรูว้ธิีท�าให้สุขภาพดเีหมือนเดมิ เช่ือ
ใจผมและปล่อยให้ผมรบัภาระความ
วติกกังวลดา้นการรกัษาเถอะครบั 
ส่วนคณุก็ทุ่มเทพลังงานทัง้หมดท�าให้
สุขภาพดขีึน้”

น่ีช่วยท�าให้เธอหายกลัว เรา

พระผูช่้วยใหร้อด: แพทยท่ี์สมบูรณ์แบบ
วางแผนตรวจเพิ่ม และผมสัญญาวา่
เราจะเดนิหน้าไปดว้ยกัน

หลายเดอืนตอ่มา ผมก�าลังประสบ
ความวุน่วายในชีวติ แรงกดดนัที่
ท�างาน ลูกที่จะเกิด และการย้ายที่จะ
มาถึงท�าให้ผมหนักใจ ผมท้อแท้ วติก 
และหวาดกลัว

ผมสวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจเกี่ยว
กับความกังวล บาป และความท้อแท้
ของผม ขณะสวดอ้อนวอน พระ
วญิญาณทรงเป็นพยานถึงความส�าคญั
ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติผม 
ประหน่ึงพระองคต์รสักับผมวา่

“อย่ากงัวลกบัทุกส่ิงทุกอยา่งทีจ่ะเกดิ
ขึน้ น่ันเป็นงานของเรา! เราอยูท่ี่น่ีเพือ่
ช่วยเจา้ เราทนทุกขส่ิ์งทัง้ปวงเพือ่ใหรู้้
วา่จะท�าอยา่งไรกับเรือ่งน้ี จงมศีรทัธาใน
เรา และเราจะฟันฝ่าไปดว้ยกัน หากเจา้
จะท�าตามค�าแนะน�าของเรา เจา้จะปกติ
เหมอืนเดมิ จงเช่ือใจเราและใหเ้รารบั
ภาระทางวญิญาณเหลา่น้ัน จากน้ันเจา้

ก็สามารถทุ่มเทความพยายามทัง้หมด
ใหก้บัการเป็นตวัของตวัเองใหด้ทีีสุ่ด”

ส�านึกน้ีท�าให้ความกังวล ความ
รูสึ้กผิด และความท้อใจของผมหมด
ไป ศรทัธาในพระองคข์จัดความรูสึ้ก
ที่ ไม่ก่อประโยชน์ซ่ึงขัดขวางความ
ก้าวหน้าของผม ผมจะจดจ่อกับส่ิง
ที่ผมควบคมุได ้ผมจะด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุและหันไปพึ่งพระผู้
ช่วยให้รอดในความท้าทายของผม

ในวธิีเดยีวกันกับที่แพทย์ท�าให้
รา่งกายเราหายเป็นปกต ิพระผู้ช่วย
ให้รอดผู้ทรงเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์
แบบทรงสามารถรบัภาระความอับอาย 
ความกังวล ความรูสึ้กผิด และแม้
กระทั่งความรูสึ้กท้อใจและความวติก 
ทรงแสดงให้เราเห็นวธิีท�าให้วญิญาณ
ดเีหมือนเดมิ น่ันเป็นหน้าที่ของ
พระองค ์และพระองคท์รงท�าไดอ้ย่าง
สมบูรณ์ ◼
แมทท ์ลินดซี์ย,์ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา

“อยา่กงัวลกบั
ทุกส่ิงทุก

อยา่งท่ีจะเกิดข้ึน  
นัน่เป็นงานของเรา! 
เราอยูน่ี่เพื่อช่วยเจา้”
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หลายปีก่อน ผมกับภรรยาเกือบจะ
หย่ารา้งเพราะผมตดิสุรา แม้แต่

น� ้าตาของลูกสาวก็ ไม่สามารถเปลี่ยน
ผมได ้เมื่อผู้สอนศาสนามาเยี่ยมบ้าน
เรา ไม่นานภรรยากับลูกสาวผมก็รบั
บัพตศิมา แตผ่มไม่ยอมรบัเรือ่งของ
พระผู้เป็นเจ้า

การตดิสุราควบคมุชีวติผม ผมจะ
ไปบารห์ลังเลิกงานและขาดงานบ่อย
เพราะผมเมา เมื่อผมดืม่ ผมกลาย
เป็นคนก้าวรา้ว ผมมักจะหาเรือ่ง
ทะเลาะววิาทไปทั่ว

เมือ่ผมจะออกไปท�างาน ลูกสาวจะ
รอ้งไหแ้ละขอไปดว้ยเพือ่กันไม่ใหผ้มดืม่ 
ผมสัญญากบัพวกเธอวา่จะไมด่ืม่ แต่ไม่
เคยรกัษาสัญญา ผมแคอ่ยากดืม่ตอ่ไป

การเสพติดของผม: ความช่วยเหลือของพระผูช่้วยใหร้อด
ในที่สุดผมรูต้วัผมตอ้งไดร้บัความ

ช่วยเหลือ ดว้ยความช่วยเหลือจากผู้
สอนศาสนา ผมพยายามเอาชนะการ
เสพตดิของผม มีช่วงหน่ึง ผมหยุด
ดืม่ได้ ไม่ถึงสัปดาห์ก็กลับไปดืม่อีก

แต่แล้ววันหน่ึงผู้สอนศาสนาแบ่ง
ปันข้อความหน่ึงจากพระคัมภีร์
มอรมอนที่เปลี่ยนชีวิตผม “และ
หากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้
พวกเขาเห็นความอ่อนแอของพวก
เขา. เราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์
เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และ
พระคุณของเราเพียงพอส�าหรับคน
ทัง้ปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า
เรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อม
ถ่อมตนต่อหน้าเรา, และมีศรัทธา
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ในเรา, เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่
อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�าหรับพวกเขา” 
(อีเธอร์ 12:27)

ผมตอ้งการความช่วยเหลือจากพระ
ผู้ช่วยให้รอด หากไม่มีพระองคผ์มคง
เอาชนะการเสพตดิไม่ได ้ผมพบวา่
ยิ่งผมพึ่งพระองค ์ผมยิ่งงดดืม่ไดน้าน
ขึน้ หลังจากพูดคยุกับผู้สอนศาสนา
หลายครัง้ ผมยอมรบัค�าเชือ้เชิญให้
บัพตศิมา

ชีวิตผมเปลี่ยนไปนับแต่น้ัน แปด
ปีกว่าผ่านไป ผมไม่ ได้พยายาม
ดื่มแม้แต่หยดเดียว ปัจจุบันผม
เป็นอิสระ และผมเป็นหน้ีพระเจ้า
ทัง้หมด ◼
วคิเตอร์ มูนอซ วลัเด, อวงไกยโ์อ เปรู

ผมสญัญากบัลกูสาว
วา่ผมจะไม่ด่ืม แต่ผม

ไม่เคยรักษาสญัญา
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สมัยที่ผมยังเด็ก แพทย์วนิิจฉัยวา่
ผมเป็นข้ออักเสบรมูาตอยด ์ผม

ป่วยบ่อย พ่อแม่ ใช้เวลาหลายช่ัวโมง
กับผมในห้องท�างานของแพทย์ พวก
ท่านกังวลเรือ่งสุขภาพของผมและ
รูสึ้กอับจนหนทางเพราะพวกท่านไม่
สามารถแก้ ไขส่ิงผิดปกติได ้ผมไม่
ชอบให้พวกท่านรูสึ้กอย่างน้ันจนถึง
คราวที่ผมเห็นคณุแม่ตอ่สู้กับมะเรง็
เตา้นมอย่างหมดหนทางช่วย

สุดสัปดาห์หน่ึง ผมขับรถไปบ้าน
คณุแม่ที่นิวเจอรซี์ย์เพื่ออยู่เป็นเพื่อน
ท่านขณะรอรบัเคมีบ�าบัด ผมตอ้งการ
อยู่กับท่านเพื่อให้พี่ชายผมไดพ้ักจาก
การดแูลท่านทุกวนั ตอ้งมีคนดแูล
ท่านตอนกลางคนืเพราะท่านรบัการ
บ�าบัด ดว้ยเหตน้ีุจึงวางเตยีงไว้ ให้ท่าน
ในห้องรบัแขก ผมตัง้ใจวา่จะนอน
บนโซฟา คณุแม่เจ็บปวดและผมไม่

การปลอบโยนทางร่างกายจากพระคมัภีร์
สามารถท�าอะไรไดเ้ลย ผมรูสึ้กอับจน
หนทางและท้อใจ

ขณะคณุแม่พยายามข่มตาหลับ 
ผมรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนให้อ่าน
พระคมัภีร์ ให้ท่านฟัง ท่านรกัพระ
คมัภีร ์แตท่่านอ่อนแรงเกินกวา่จะ
ถืออ่านเอง เมื่อผมถามวา่ท่านอยาก
ให้ผมอ่านอะไรท่านตอบวา่ท่านรกั
หนังสือของแอลมา หลังจากอ่านหัว
บทครา่วๆ ผมรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืน
ให้อ่านบทที่ 7

พระวญิญาณสถิตในห้องน้ันขณะ
ที่ผมอ่านถ้อยค�าบรรยายพระพันธ-
กิจบนแผ่นดนิโลกของพระครสิต ์
“พระองคจ์ะเสด็จออกไป, ทรงทน
ความเจ็บปวดและความทุกข์และการ
ล่อลวงทุกอย่าง; และน่ีก็เพื่อค�าซ่ึง
กล่าววา่พระองคจ์ะทรงรบัความเจ็บ
ปวดและความป่วยไข้ของผู้คนของ

พระองคจ์ะไดเ้กิดสัมฤทธิผล.
“และพระองคจ์ะทรงรบัเอาความ

ตาย, เพื่อพระองคจ์ะทรงท�าให้สาย
รดัแห่งความตายที่ผูกมัดผู้คนของ
พระองคห์ลุดออก; และพระองคจ์ะ
ทรงรบัเอาความทุพพลภาพของพวก
เขา, เพื่ออุทรของพระองคจ์ะเป่ียมไป
ดว้ยพระเมตตา” (แอลมา 7:11–12)

ผมอ่านตอ่ไปเรือ่ยๆ จนคณุแม่
หลับสนิท พระคมัภีรอ์ัญเชิญพระผู้
ปลอบโยนเข้ามาในห้องน้ันและช่วย
ให้ท่านนอนหลับ ผมมีประจักษ์พยาน
เพิ่มขึน้ถึงพลังของพระคมัภีรแ์ละ
พระเยซูครสิต ์ผู้เต็มพระทัยท�าหน้าที่
พระผู้ช่วยให้รอดของเราและทรง
ปลอบโยนเราในความทุกข์ทัง้หมด
ของเรา ◼

อิงเกอร์ เด มอนเตกินอส,  

เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

ขณะคุณแม่
พยายามข่มตา

หลบั ผมรู้สึกถึงการ 
กระตุน้เตือนใหอ่้าน
พระคมัภีร์ใหท่้านฟัง
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ร ะหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจบน
แผ่นดนิโลกของพระผู้ช่วยให้
รอด ซาตานทดสอบพระองค์

“และพระองคท์รงอดอาหารส่ีสิบ
วนัส่ีสิบคนื ภายหลังพระองคก็์ทรงหิว

“ส่วนผู้ทดลองมาหาพระองคท์ูลวา่  
ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า 
จงส่ังก้อนหินเหล่าน้ีให้กลายเป็น
ขนมปัง” (มัทธิว 4:2–3; เน้นตวัเอน)

ปฏิปักษ์ล่อลวงพระผู้ช่วยให้รอด
โดยท�าให้พระองคส์งสัยความเป็น
พระเจ้าของพระองค ์เขาใช้วลีแบบ
มีเงื่อนไข “ถ้า ท่านเป็นพระบุตรของ
พระเจ้า”

แตพ่ระเจ้าทรงใช้พลังที่มาจาก
การรูพ้ระคมัภีรป์ฏิเสธการล่อลวง 
“มีพระคมัภีรเ์ขียนไวว้า่” พระองคต์รสั 
“มนุษย์จะด�ารงชีวติดว้ยอาหารเพียง
อย่างเดยีวไม่ได ้แตต่อ้งด�ารงชีวติ
ดว้ยพระวจนะทุกค�าซ่ึงออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4)

โดยเอล็เดอร์ฮิวโก 
มอนโทยำ

แห่งโควรัมสาวก
เจด็สิบ

เอาชนะอนัตราย
ของความสงสยั

การสนทนาระหวา่งพระเยซูครสิต์
กับซาตานครัง้น้ีท�าให้เราเข้าใจ
ชัดเจนวา่ปฏิปักษ์ล่อลวงเราให้เกิด
ความสงสัยอย่างมีเลศนัยในใจและ
ความคดิเราอย่างไร

กำรบุกรุกทีซ่่อนอยู่
ข้าพเจ้าโตในโซโนรา เม็กซิโก

ที่มีต้นไม้ ใหญ่เรียกว่าต้น Indian 
laurel (ประดู่ลาย) ต้นสูงราว 100 
ฟุต (30 เมตร) มีล�าต้นใหญ่ กิ่ง
ก้านและใบเติบโตเต็มที่ เมื่อเร็วๆ 
น้ีต้นไม้ ใหญ่มากมายเหล่าน้ีเป็น
โรคชนิดหน่ึงเรียกว่าโรครากเน่า
เทกซัส เมื่อเชือ้ราชนิดน้ีจู่ โจม เรา
จะมองไม่เห็นผลกระทบของมัน
นานหลายปี แต่เชือ้ราค่อยๆ ท�าให้
รากของไม้งามเหล่าน้ีเน่าจนเริ่ม
ตาย ใบกลายเป็นสีเหลืองและร่วง 
จากน้ันล�าต้นและกิ่งก้านจะแห้ง
ตาย ต้องโค่นทิง้

แม้แต่ต้นไม้ใหญ่กย็งั
พ่ำยต่อเช้ือรำทีม่องไม่
เห็น เหมอืนกบัศรัทธำ
—ถ้ำเรำปล่อยให้ควำม

สงสัยเพิม่พูน ควำม
สงสัยจะท�ำให้รำกทำง
วญิญำณเน่ำจนเรำล้ม

เฉกเช่นเชือ้ราเจาะทะลุเข้าไป
ในต้นไม้เหล่าน้ี ความสงสัยก็
สามารถบุกรุกความคิดของเราได ้
ถ้าเราปล่อยให้มันเติบโต มันจะส่ง
ผลต่อรากและท�าให้รากฐานแห่ง
ศรัทธาของเราเน่าจนเราอาจถูก
โค่นเช่นกัน
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คนที่เรยีกวา่เพื่อนสามารถท�าให้
เกิดความสงสัยได้ โดยถามค�าถามที่
เป็นภัยต่อเรา ไซต์อินเทอรเ์น็ตก่อให้
เกิดความสงสัยได้ โดยน�าเสนอข้อมูล
นอกบรบิท แต่ความสงสัยรนุแรง
ยิ่งขึน้เมื่อตัวเราสงสัยภาระที่เรา
แบกขณะรูสึ้กวา่ตนถูกทอดทิง้หรอื

พ่ายแพ้ บิดาแห่งความเท็จสามารถ
กระซิบค�าพร�า่บ่นของมนุษย์ปุถุชน
ใส่หูเรา อย่างเช่น “ โอ้พระเจ้า ท�าไม
ต้องเป็นข้าพระองค์” หรอื “หากข้า
พระองค์เป็นผู้รบัใช้ของพระองค ์
ไฉนพระองค์ทรงยอมให้ . . . ”  เขามี
ความประสงค์รา้ยคือบั่นทอนความ

แน่ใจของเราท่ีวา่เราเป็นบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า

เพื่อตา้นความสงสัยเช่นน้ัน เรา
ตอ้งจดจ�าความสมบูรณ์แบบของแผน
พระบิดา แทนที่จะคดิมากเกี่ยวกับ
ค�าถามเชิงลบ เราควรทูลขอความเข้ม
แข็งเช่นเดยีวกับโจเซฟ สมิธ “ขอทรง 
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นึกถึงวสุิทธิชนของพระองคท์ี่ทน
ทุกข์, ข้าแตพ่ระผู้เป็นเจ้าของพวกข้า
พระองค;์ และผู้รบัใช้ของพระองคจ์ะ
ช่ืนชมยินดี ในพระนามของพระองค์
ตลอดกาล” (คพ. 121:6) เราตอ้งวางใจ
เช่นกันวา่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อย
เรา (ด ู1 โครนิธ์ 10:13)

ถูกโจรจ่อปืนปล้น
ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์ส่วน

ตวัที่ช่วยให้ข้าพเจ้าแทนที่ความสงสัย
ดว้ยความหวงั เวลาน้ันข้าพเจ้าก�าลัง
รบัใช้เป็นประธานสเตค ลูกๆ ยังเล็ก 
ข้าพเจ้ากับภรรยาเป็นเจ้าของธุรกิจ
ท�าแป้งตอตญิ่า และเราท�างานวนัละ
หลายช่ัวโมง

คนืวนัหน่ึง เมือ่ขา้พเจา้กบัภรรยา
ตอ้งท�าตอตญิา่ตัง้แตเ่ทีย่งคนืถงึตสีาม 
ชายหนุ่มสามคนมาทีร่า้นของเรา ทัง้
สามคนเมายา สองในสามสวมหน้ากาก
สกแีละเสือ้กนัฝนตวัยาว เสือ้กนัฝน
บงัอาวธุของพวกเขา พวกเขาขูเ่รา ขงั
เราไว้ ในรา้น และปิดประต ูคนหน่ึงยนื
คมุเชิงอยูด่า้นนอก พลางตะโกนซ�า้ๆ 
วา่ “ฆา่พวกมนั! ฆา่พวกมนั!”

ชายหนุ่มคนหน่ึงจ่อปืนที่ขมับ
ข้าพเจ้าและบังคบัให้ข้าพเจ้านอน
ลง อีกคนจ่อปืนที่อกภรรยาข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขออย่าให้ลูกๆ 
กลายเป็นเด็กก�าพรา้ และพระเจ้า
ทรงคุม้ครองเรา ในที่สุดพวกโจรก็ขัง
เราไว้ ในห้องน� ้าและขับรถกระบะของ
ข้าพเจ้าหนีไป

เราหนีออกมาขอความช่วยเหลือ 
ต�ารวจมา และพี่ชายข้าพเจ้าดว้ย เรา
พาภรรยาข้าพเจ้ากลับบ้านทันที จาก
น้ันข้าพเจ้ากับพี่ชายออกตามหารถ 
กระบะ แต่ไม่พบ ข้าพเจ้ากลับบ้าน
ตอนต ี5 ดว้ยความรูสึ้กเสียใจมาก

ครอบครัวข้ำพเจ้ำอยู่ทีไ่หน
ยงัความประหลาดใจแกข่า้พเจา้ 

ภรรยากบัลกูๆ ไมอ่ยูบ่า้น เพือ่นบา้น
คนหน่ึงบอกขา้พเจา้วา่ลกูสาววยัส่ีขวบ
ของขา้พเจา้ปวดทอ้งมาก และพวก
เขารบีพาเธอไปโรงพยาบาล พอรูว้า่
เราตอ้งการเงนิเป็นคา่รกัษาพยาบาล
เธอ ขา้พเจา้จงึรูสึ้กวา่ขา้พเจา้ไมม่ี
ทางเลอืกอืน่นอกจากกลบัไปรา้นตอ-
ตญ่ิาและท�าแป้งตามส่ังส�าหรบัวนัน้ัน 
เน่ืองจากขา้พเจา้กบัภรรยาช่วยกนัท�า
แป้งเพียงสองคน ตอนน้ีเหลอืขา้พเจา้
คนเดยีว ขา้พเจา้จงึตอ้งรบีนวดแป้ง 
น�าแป้งใส่เครือ่ง ปรบัขนาด วิง่เขา้ออก
เพือ่ท�าตอตญิา่ใหเ้สรจ็ และรอลกูคา้

ตอนน้ี 8 โมงเช้าแล้ว ข้าพเจ้าเริม่
ใครค่รวญเหตกุารณ์เมื่อคนื ค�าถาม
เข้ามาในความคดิข้าพเจ้า “ถ้าคณุ
เป็นประธานสเตค ท�าไมเรือ่งทัง้หมด
น้ีจึงเกิดกับคณุ”

ทุกอย่ำงยกเว้นตอตญ่ิำ
ข้าพเจ้าสลัดความคดิช่ัวรา้ยน้ันทิง้ 

และสวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็ง 
ตอ่จากน้ันข้าพเจ้าไดย้ินเสียงข้าง
หลังข้าพเจ้า “ประธาน” อธิการของ
ข้าพเจ้ากับบราเดอรค์นหน่ึงจากวอรด์
น่ันเอง พวกเขาเป็นผู้สอนประจ�าบ้าน
ของข้าพเจ้า

อธิการพูดวา่ “พวกเราท�าตอตญิ่า
ไม่เป็น เราจึงช่วยคณุที่น่ีไม่ ได ้แต่
ไม่ตอ้งห่วงเรือ่งรถกระบะ ภรรยาคณุ 
ลูกสาวที่ป่วย หรอืลูกคนอื่นๆ นะครบั 
คณุอยู่ที่น่ีแหละ ส่วนเรือ่งอื่นเราจะ
ช่วยคณุเอง” ข้าพเจ้าน� ้าตาคลอดว้ย
ความขอบคณุ

พวกเขาดแูลทุกอย่างยกเวน้ 
ตอตญิ่า บ่ายวนัน้ันเมื่อข้าพเจ้า
กลับบ้าน ข้าพเจ้าพบวา่บ้านสะอาด

เรยีบรอ้ย เสือ้เชิต้ของข้าพเจ้ารดีแล้ว
และอาหารรอข้าพเจ้าอยู่ ไม่มี ใครอยู่
บ้าน แตข่้าพเจ้ารูว้า่ประธานสมาคม
สงเคราะห์มาที่น่ัน ต�ารวจพบรถ
กระบะ และมีคนจากวอรด์จ่ายเงิน
เพื่อให้ปล่อยรถออกมา

ข้าพเจ้ารบีไปพบภรรยากับลูกสาว 
อธิการอยู่ที่น่ันและให้พรลูกสาว

รากทางวญิญาณของต้นครอบครัว
ข้าพเจ้าหกรุ่นแขง็แกร่งขึน้เพราะ
ศรัทธาอันไม่หวัน่ไหวของคณุ
ปู่ ทวดข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าแล้ว เธอเป็นไส้ติง่อักเสบ 
แตทุ่กอย่างควบคมุได้

ขณะที่ข้าพเจ้ากับภรรยาพูดคยุกัน  
เราประทับใจที่อธิการไม่ได้ ใช้เงิน
บรจิาคอดอาหารหรอืส่ิงของจากคลัง
อธิการมาช่วยเหลือเรา แตเ่ขาใช้แหล่ง
ช่วยและความเมตตาจากสมาชิกใน
วอรด์ของเรา

สองสามวนัตอ่มา ขณะลกูสาวของ
ขา้พเจา้ก�าลงัพกัฟ้ืนและภรรยาก�าลงั
ช่วยขา้พเจา้ในรา้นตอตญิา่ สตรสีาม
คนมาทีร่า้น พวกเธอเป็นแมข่อง
เด็กหนุ่มหวัขโมยสามคนน้ันและมา
ขอโทษ พวกเธออธบิายวา่ต�ารวจจบั
ลกูชายของพวกเธอแลว้ ตอ่จากน้ันแม่
ทัง้สามก็ลากลกูชายสามคนเขา้มาใน
รา้นเพือ่ขอโทษและเราใหอ้ภยัพวกเขา

พวกเขำไม่สงสัย
อีกตวัอย่างหน่ึงในประวตัคิรอบครวั

ข้าพเจ้าเตอืนสตขิ้าพเจ้าไม่ ให้สงสัย 
เมื่อปี 1913 ในเม็กซิโก เอ็ลเดอรเ์ออร-์
เนสต ์ยังก์กับคูข่องเขาส่ังสอนพระ
กิตตคิณุให้มาเรยี เดอเฮซุส เดอมอน-
รอยคณุแม่ของย่าทวดข้าพเจ้าที่เป็น
หญิงม่าย ลูกสาวสามคนของท่านคอื
นาตาเลีย โจวติา และกูอดาลูเป กับรา
ฟาเอลลูกชายคนเดยีวของท่าน—ซ่ึง
คอืคณุทวดของข้าพเจ้า พวกท่าน
รบับัพตศิมาวนัที่ 10 มิถุนายน สอง
เดอืนตอ่มา พลเมืองสหรฐัออกนอก
ประเทศเพราะการปฏิวตัิ ในเม็กซิโก

วนัที ่29 สิงหาคม  ค.ศ.1913 วนัที ่
ประธานเรย ์แอล. แพรทท์และผูส้อน
ศาสนาชาวอเมรกินัทุกคนจะออกเดนิ
ทาง ราฟาเอล มอนรอยวยั 34 ผูเ้ปลีย่น
ใจเล่ือมใสไดส้องเดอืนไปบา้นพกัคณะ
เผยแผเ่พือ่บอกขอ้กงัวลของเขา “จะ
เกดิอะไรขึน้กบัพวกเราครบั” เขาถาม 

“ไมมี่สาขาในซานมารค์อส และเราไมม่ี
ฐานะปุโรหติ” พอไดฟ้ังขอ้กงัวลของ
ราฟาเอล ประธานแพรทท์ขอใหเ้ขาน่ัง
ลง ประธานวางมือบนศีรษะราฟาเอล 
ประสาทฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค
ใหเ้ขา แตง่ตัง้เขาเป็นเอ็ลเดอร ์และ
วางมอืมอบหน้าที่ ใหเ้ขาเป็นประธาน
สาขาซานมารค์อส

ราฟาเอลผู้เข้าใจวา่พันธสัญญา 
บัพตศิมาของเขาศักดิสิ์ทธิ์และด�ารง
อยู่ช่ัวนิรนัดร ์เข้าใจเช่นกันวา่เขาควร
แบ่งปันพระกิตตคิณุ เป็นเวลา 23 
เดอืนที่เขากับวนิเซนเต โมราเลสที่
ปรกึษาของเขาช่วยให้คน 50 กวา่คน
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและรบับัพตศิมา 
พวกเขาสอนอีกหลายสิบคน

จากน้ัน วนัที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 
1915 การปฏิวตัมิาถึงซานมารค์อส 
ทหารปฏิวตักิล่าวหาราฟาเอลกับวนิ-
เซนเตวา่เป็นทหารสนับสนุนฝ่ายคา้น 
ซ่อนอาวธุ และนับถือศาสนาแปลกๆ 
ทหารเหล่าน้ันจับพวกเขาเป็นนักโทษ 
ทรมานพวกเขา และแขวนพวกเขา
จนหมดสต ิจากน้ันพวกทหารก็ ให้
โอกาสพวกเขาช่วยชีวติตนเองเป็น
ครัง้สุดท้าย โดยจะไวชี้วติหากพวกเขา
ปฏิเสธศาสนาของตน ราฟาเอลตอบ
วา่ “ผมท�าไม่ไดเ้พราะผมรูว้า่ส่ิงที่ผม
ไดร้บัเป็นความจรงิ”

ราฟาเอลกับวนิเซนเตไม่สงสัย 
พวกเขาประพฤตสิอดคล้องกับความรู้
และประจักษ์พยานของพวกเขา เมื่อ
สิน้สุดวนัน้ัน พวกเขาถูกกองทัพปลด
ปล่อยฝ่ายใตป้ระหารชีวติ พวกเขาพลี
ชีพเพื่อส่ิงที่พวกเขาเช่ือ 1

ยงัจริงจนถงึทุกวนันี้
ขอใหเ้ราอยา่สงสัยวา่งานน้ีเป็น

ความจรงิ เมือ่ใดก็ตามท่ีเราถูกทดลอง

ดว้ยความสงสัย ขอให้เราไตรต่รอง
ประสบการณ์ทางวญิญาณของเรา การท�า
เช่นน้ันจะช่วยเราลบความสงสัย ทัง้หมด
น้ีเป็นจรงิอยา่งยิง่ส�าหรบัคนทีก่ลบัจาก
รบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาเต็มเวลาและจาก
น้ันปลอ่ยใหค้วามสงสัยคบืคลานเขา้มา 
ส�าหรบัสมาชิกนานแลว้ทีเ่หน่ือยหน่าย
กบัการอดทน และส�าหรบัผูเ้ปลีย่นใจ
เลือ่มใสใหมท่ีรู่สึ้กปีตมิากตอนเริม่แรก
แต่ไม่ไดบ้�ารงุเลีย้งศรทัธาของตน

หากท่านเป็นเช่นน้ัน ข้าพเจ้า
ประสงคจ์ะบอกวา่ หากพระกิตตคิณุ
เป็นความจรงิขณะท่านส่งใบสมัคร
เป็นผู้สอนศาสนา (และน่ันเป็นความ
จรงิ!) หากเป็นความจรงิเมื่อท่านเข้า
พระวหิาร (และน่ันเป็นความจรงิ!) 
หากเป็นความจรงิเมื่อท่านเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสและรบับัพตศิมาหรอืขณะที่
ท่านท�าให้ผู้อื่นเปลี่ยนใจเลื่อมใสและ
รบับัพตศิมา (และน่ันเป็นความจรงิ!) 
หากเป็นความจรงิเมื่อท่านไดร้บัการ
ผนึก (และน่ันเป็นความจรงิ!) ย่อม
เป็นความจรงิในวนัน้ีเท่าเทียมกัน!

พระเยซูทรงแสดงแบบอย่างให้
เห็นวา่เรารบัความเข้มแข็งไดจ้ากพระ
คมัภีร ์โจเซฟ สมิธแสดงให้เห็นวา่การ
สวดอ้อนวอนทูลขอจะน�ามาซ่ึงการ
บรรเทาทุกข์ คนเหล่าน้ันที่พลีชีพโดย
ไม่สงสัยตา่งแสดงให้เห็นวา่แม้เมื่อ
เผชิญความตาย เรายังมีความหวงั

เราตอ้งไม่พ่ายตอ่ความสิน้หวงั 
เพราะการทดลองและการล่อลวงเกิด
ขึน้ช่ัวคราว เราทุกคนพบความหวงัได้
ในค�าประกาศของพระผู้ช่วยให้รอด
ที่วา่ “ดทูี่เราในความนึกคดิทุกอย่าง; 
อย่าสงสัย, อย่ากลัว” (คพ. 6:36) ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูเรย์ แอล. แพรทท์-, ใน Conference 

Report, Apr. 1920, 90–93.
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โดย มำร์เซล ฮอลล์

ดิฉันคดิเสมอวา่โชคดทีี่ดฉัิน
รุง่เรอืงทางวญิญาณได้ โดย
เพิกเฉยตอ่มาตรฐานพระ

กิตตคิณุบางข้อ ดฉัินจึงท�าตามใจ
ตวัโดยตดัสินใจเองวา่มาตรฐานใด
ส�าคญัและไม่ส�าคญั  มาตรฐานหน่ึง
ที่ดฉัินเห็นวา่เลือกท�าไดค้อืการไม่ฟัง
เพลงที่หมิ่นส่ิงศักดิสิ์ทธิ์และต�า่ช้า 
(ด ูเพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน 
[2011], 22) ดฉัินไม่คดิวา่เพลงที่ดฉัิน
ฟังจะมีผลตอ่วธิีที่ดฉัินปฏิบัตแิละ
รูสึ้กเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ดฉัินยังมี
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งในพระเยซู
ครสิต ์และท�าสุดความสามารถเพื่อ
รบัใช้ผู้อื่นและเข้ารว่มการประชุม
ของศาสนจักร ดฉัินบอกตนเองวา่
น่าเสียดายที่นักดนตรเีหล่าน้ันไม่
ไดด้�าเนินชีวติตามหลักศีลธรรม แต่
ดฉัินฟังเพลงของพวกเขาได้ ไม่เป็นไร
—เพราะน่ันไม่ไดข้ัดขวางดฉัินจาก

การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
แตอ่ย่างใด

ขณะเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่ ดฉัิน
ไม่พิจารณาเลยวา่เพลงที่ดฉัินฟัง
ก�าลังจ�ากัดความก้าวหน้าทางวญิญาณ
ของดฉัิน

แตภ่ายในช่วงเวลาของการเปิด
จดหมายเรยีกเป็นผู้สอนศาสนา พระ
คมัภีร ์แอลมา 32:27 เข้ามาในความ
คดิของดฉัิน “แตด่เูถิด, หากท่าน
จะตืน่และปลุกพลังของท่าน, แม้
มาสู่การทดลองค�าพูดข้าพเจ้า, และ
ใช้อนุภาคหน่ึงของศรทัธา, แท้จรงิ
แล้ว, แม้หากท่านท�าไม่ไดม้ากไป
กวา่ปรารถนาที่จะเช่ือ, ก็ขอให้ความ
ปรารถนาน้ีเกิดผลในท่าน, แม้จนท่าน
เช่ือในลักษณะจะให้ที่ส�าหรบัส่วน
หน่ึงของถ้อยค�าข้าพเจ้า.”

และจากน้ันดฉัินนึกถึงค�าหน่ึง 
ทดลอง ถ้าดฉัินตอ้งการไดร้บัพรที่
ดฉัินยังไม่ได ้ดฉัินตอ้งทดลอง ดว้ย
เหตน้ีุดฉัินจึงหยุดฟังเพลงไม่เหมาะ
สมเป็นเวลาสามสัปดาห์ตดิตอ่กัน 
ตอนแรกมันยาก และดฉัินกลับไปฟัง
หลายครัง้ แตส่องสามวนัหลังจากน้ัน 

ดฉัินเริม่รูสึ้กสงบทุกวนัจนผ่านพ้น
มาได ้นอกจากน้ันในฐานะนักศึกษา
มหาวทิยาลัย ดฉัินเริม่เรยีนเก่งขึน้
ดว้ย ดฉัินจดจ่อไดม้ากขึน้ และดฉัิน
รบัพระวญิญาณไดม้ากขึน้ในเวลา
ที่ชีวติดฉัินตอ้งการการน�าทางจาก
สวรรคม์ากเป็นพิเศษ

ดฉัินพบวา่แมแ้ตค่วามปรารถนา

ถ้ำดฉัินต้องกำรท�ำให้
ประจกัษ์พยำนลกึซ้ึง 

และก้ำวหน้ำทำง
วญิญำณ ดฉัินต้อง
หยุดแก้ตวัให้ควำม
ประพฤตขิองดฉัิน

ทดลอง  
เร่ือง  เพลง



คน
ห
นุ่
มสาว

ท�ำให้ควำมประสงค์ของเรำสอดคล้อง

“โดยท�าใหค้วามประสงคข์องเรา
สอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระ
ผูเ้ป็นเจา้เท่านั้นจึงจะพบความสุข
เตม็เป่ียม ส่ิงใดท่ีนอ้ยกวา่นั้นยอ่มส่ง
ผลใหไ้ดค้วามสุขนอ้ยลง (ดู แอลมา 
12:10–11). . . .

“พวกเราส่วนใหญ่ไม่อุทิศถวายใน
ท่ีสุดเพราะเราเขา้ใจผดิคิดวา่เราสูญ
เสียความเป็นตวัของตวัเองเม่ือเราให้
ความประสงคข์องเราถกูกลืนเขา้ไป
ในพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ 
(ดู โมไซยาห์ 15:7) แน่นอนวา่ส่ิงท่ี
เรากงัวลจริงๆ ไม่ใช่การสละตวัเราแต่
คือการสละส่ิงท่ีเราท�าเพื่อตวั—เช่น
บทบาทของเรา เวลาของเรา ความมี
อ�านาจของเรา และทรัพยส์มบติัของ
เรา ไม่แปลกท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรง
แนะน�าเราใหส้ละตวัเรา (ดู ลกูา 9:24) 
พระองคเ์พียงแต่ทรงขอใหเ้ราท้ิงตวั
ตนเก่าเพื่อพบตวัตนใหม่ น่ีไม่ใช่เร่ือง
ของการสูญเสียอตัลกัษณ์ของคนนั้น
แต่เป็นเร่ืองของการพบอตัลกัษณ์ท่ีแท้
จริงของเขา ◼
เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัม
อคัรสำวกสิบสอง, “Swallowed Up in the Will of 
the Father,” Ensign, Nov. 1995, 23.

ก็เปลีย่นไป ดฉัินตอ้งการไดร้บัพร
ทกุอยา่งทีพ่ระบดิาบนสวรรคท์รง
รอประทานให ้ประสบการณ์ในการ
เปล่ียนนิสัยเรือ่งเพลงช่วยใหด้ฉัิน
ตระหนักวา่ไมม่มีาตรฐานใหเ้ลอืก
ท�า และพระบัญญตัทุิกข้อทีเ่ราไดร้บั
ออกแบบไวเ้พือ่ใหค้วามสัมพนัธข์องเรา
กบัพระบดิาบนสวรรคล์กึซึง้ขึน้และ
ท�าให้เราเป็นเหมอืนพระองคม์ากขึน้ 
การไม่รกัษาพระบญัญตัขิอ้ทีเ่ราไม่ชอบ
รงัแตจ่ะท�าใหเ้ราไม่ไดร้บัพรทีสั่ญญาไว้

การท�าตามมาตรฐานพระกิตตคิณุ
และการรกัษาพระบัญญัตกิ�าหนดวา่
เราเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระ

ครสิต ์เมื่อเราก้าวจากดเีป็นดขีึน้ เรา
ท�าให้พระบิดาในสวรรคพ์อพระทัย
อย่างแท้จรงิ เราไม่สามารถเหยียบเรอื
สองแคมในพระกิตตคิณุน้ีได ้เราไม่
ก้าวหน้าก็ถอยหลัง และความคดิวา่ 
“ฉันท�าดพีอแล้วตอนน้ี” จะท�าให้เรา
ถอยหลังแน่นอน แตถ่้าเราพึ่งพระ
เยซูครสิตแ์ละอ�านาจการชดใช้ของ
พระองคเ์พื่อปรบัปรงุอย่างน้อยวนัละ
นิดทุกวนั เมื่อน้ันเราจะมีชีวติอยู่กับ
สันตสุิขของพระองคแ์ละรูว้า่เราจะ
กลายเป็นคนในแบบที่พระองคท์รงรู้
วา่เราจะเป็นได ้◼
ผู้เขยีนอำศัยอยู่ในยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ
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เคร่ืองบินสอนคุณไดม้ากเก่ียวกบัการเช่ือฟัง การเปิดเผย และการช้ีน�าทางวญิญาณ

กลศำสตร์กำรบิน
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โดย ริชำร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร

สมยัผมท�างานเป็นช่างซ่อมเคร่ืองบิน ผมเรียนรู้ว่า 
เคร่ืองบินต้องใช้แรงสองแรงจึงจะบินได้
1.  แรงขบัหรือแรงผลกัไปขา้งหนา้ดว้ยความเร็ว 

มากพอจะท�าใหเ้กิดแรงยก แรงขบัเอาชนะแรง 
ตา้นท่ีต่อตา้นการขบัเคล่ือน

2.  แรงยก ซ่ึงเกิดจากความต่างของแรงดนัอากาศ 
เหนือปีกกบัอากาศใตปี้ก (ตามกฎของแบร์นูล 
ลี) แรงยกเอาชนะแรงโนม้ถ่วงซ่ึงมิฉะนั้นจะดึง 
เคร่ืองบินกลบัสู่พื้นโลก

แรงสองแรง

ลองท�าการเปรียบเทียบง่ายๆ สักเลก็น้อย และคุณจะพบ
ความคล้ายคลึงบางอย่างระหว่างหลกัการบินกับหลกัธรรม
ของพระกิตติคุณ

ส่ิงนีเ้กีย่วข้องกบัคุณอย่ำงไร

แรงยกทางวญิญาณ
การเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีของพระกิตติคุณสร้างแรง

ผลกั ใหแ้รงขบัทางวญิญาณอนัก่อใหเ้กิดแรงยกทางวญิญาณ 
ท�าใหเ้ราเคล่ือนไปขา้งหนา้ตลอด และสามารถอยูเ่หนือโลก
เพื่อเราจะเห็นวธีิกลบัไปหาพระบิดาบนสวรรคไ์ดช้ดัเจน

การกลบัสู่เสน้ทางท่ีถกูตอ้ง
หลงัจากคุณรับบพัติศมา คุณไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ซ่ึงเป็นอุปกรณ์น�าร่องทางวญิญาณท่ีดีท่ีสุด เม่ือคุณเช่ือฟังต่อไป 
สุรเสียงสงบแผว่เบาจะใหก้ารกระตุน้เตือนสม�่าเสมอวา่ตอ้งท�า
อะไร ไปท่ีไหน และวางตวัอยา่งไร ถา้คุณตั้งใจฟัง เสียงนั้นจะ
น�าทางคุณ

แต่อยูท่ี่คุณจะใชว้ธีิท่ีพระเจา้ทรงเตรียมไวใ้หคุ้ณกลบัสู่เสน้
ทางท่ีถกูตอ้ง ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงจุดตรวจ—คุณสวดออ้นวอนเป็น
ประจ�า คน้ควา้พระคมัภีร์ เขา้ร่วมการประชุม เตรียมตวัและไป
พระวหิารหรือไม่ รวมถึงการกลบัใจ ซ่ึงท�าใหคุ้ณสามารถปรับ
เปล่ียนมากบา้งนอ้ยบา้งในเร่ืองเจตคติ ระดบั และทิศทางทาง
วญิญาณ

แรงผลกั

กฎของแ
บร์

นู
ลลี
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เยาวชนแน่นอนว่ามีอีกหลายปัจจัยเกิดขึน้เม่ือเคร่ืองบิน
บิน แต่ส่วนมากเก่ียวข้องกับอีกสองระบบ
1.  ระบบเคร่ืองช่วยเดนิอากาศ เพื่อใหน้กับินรักษา

เสน้ทางการบิน ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงมาตรวดัและ
หนา้ปัดในหอ้งนกับิน แต่มีไฟสญัญาณเรดาร์
และเสียงติดต่อกบัหอบงัคบัการบินดว้ย

2.  ระบบควบคมุการบิน อ�านวยความสะดวกเร่ือง
การเปล่ียนทิศ ระบบน้ีมีแพนหางเล้ียว (แผงขยบั
ข้ึนลงบนหางเคร่ืองบิน) แอลร์อนและทริมแทบ็ 
(แผงขยบัเลก็ๆ บนปีก) แฟลป็ใหญ่และสปอย-
เลอร์ สแลท และแพนหางด่ิงกบัแพนหางระดบั 
ส่ิงเหล่าน้ีท�าใหเ้คร่ืองบินสามารถขบัเคล่ือนบน
ลอ้ ไต่ระดบั ปักหวัเคร่ืองลง เล้ียว และกลบัมา
พื้นผวิโลกอยา่งนุ่มนวลเม่ือถึงเวลาลงจอด

การกลบัสู่เสน้ทางท่ีถกูตอ้ง

นกับินพึ่งพาอาศยัพนกังานภาคพื้นดิน พนกังาน
เตรียมเคร่ืองใหพ้ร้อมบิน น�าทางเคร่ืองบินไป
ตามรันเวย ์ด�าเนินการตรวจสอบก่อนบินและหลงั
บิน ท�าการซ่อมบ�ารุงหรือแนะน�าใหซ่้อมบ�ารุง 
พนกังานรับผดิชอบเร่ืองการบ�ารุงรักษาและความ
ปลอดภยัของเคร่ืองบิน

ฝึกมาอยา่งดี

การรับรองทางวญิญาณ
เหมือนนกับิน คุณตอ้งพึ่งพนกังานภาคพื้นดินทางวญิญาณ

ของคุณ พนกังานของคุณไดแ้ก่ พอ่แม่ ผูน้�าเยาวชนชายหรือ
ผูน้�าเยาวชนหญิง อธิการและท่ีปรึกษาของเขา ผูส้อนประจ�า
บา้น ครูเซมินารี และเพื่อนท่ีชอบธรรม ใหคิ้ดวา่การสมัภาษณ์
กบัคนเหล่านั้นเป็นการตรวจสอบก่อนบินและหลงับิน เคร่ือง
บินตอ้งไดรั้บการตรวจเช็คเป็นระยะฉนัใด คุณจะมีโอกาสตรวจ
ความพร้อมก่อนบินของคุณฉนันั้นระหวา่งการสมัภาษณ์เป็น
ประจ�าตามท่ีก�าหนด พนกังานภาคพื้นดินทางวญิญาณของคุณจะ
ช่วยคุณประเมินความสามารถ เตรียมแผนการบิน และแนะน�า
คุณเร่ืองความเร็วลมทางวญิญาณและหลุมอากาศท่ีอาจเกิดข้ึน 
กิจกรรมบางอยา่งเช่นการไปพระวหิารจะตอ้งมีการตรวจสอบ
ยนืยนัวา่คุณสะอาดก่อนไป ค�าพดูการประชุมใหญ่สามญัเปรียบ
เสมือนการไดย้นิจากผูค้วบคุมการบินท่ีสามารถเห็นเคร่ืองบิน
หลายเคร่ืองในเวลาเดียวกนัและใหค้ �าแนะน�าการเดินอากาศท่ี
มีผลกระทบในวงกวา้ง การเช่ือฟังค�าแนะน�าจะช่วยใหคุ้ณหลีก
เล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

พร้อมบิน
ในความหมายทางวญิญาณคือเราตอ้งบิน เราเป็นบุตร

ธิดาของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราข้ึน
ถึงระดบัความสูงทางวญิญาณ ในฐานะบุตรธิดาของพระองค ์เรา
ควรพยายามบินข้ึนไปบนฟ้าดว้ยความช่วยเหลือจากพระองค ์เรา
สามารถทะยานข้ึนสู่ความสูงระดบัใหม่ไดเ้สมอ ◼

แรงยก

แฟลป็

สปอยเลอร์

สแลท

แอล์รอน

แพนหางขึน้ลง

แพนหางระดบั
ท่ีขยบัได้

อ่านหวัขอ้น้ีเพิ่มเติมท่ี youth .lds .org 

ระ
บ

บ
เค

รื่อ
งช่

วย
เดิ

นอากาศ

พนักงานภาคพื้นดิน



ประจกัษพ์ยานของท่าน  
และพระคมัภีร์มอรมอน

เร่ืองราวสามเร่ือง
จากเยาวชนเก่ียว
กับพระคัมภีร์ 
มอรมอนเปล่ียน 
ชีวิตพวกเขา 
อย่างไร

โ จเซฟ สมิธกล่าววา่
พระคมัภีรม์อรมอน 
“เป็นหนังสือที่ถูก

ตอ้งยิ่งกวา่หนังสือใด ๆ 
บนแผ่นดนิโลก, และเป็น
ศิลาหลักแห่งศาสนาของ
เรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้
พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดย
การยึดมั่นกับหลักการ
ของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่งกวา่
หนังสือเล่มอื่นใด.” (ค�าน�า
พระคมัภีรม์อรมอน) 
พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พยานอันทรงพลังถึง
พระเยซูครสิตแ์ละพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระองค ์การรูว้า่
พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
ความจรงิเปลี่ยนทุกส่ิง

ผู้คนที่เขียนประจักษ์
พยานตอ่ไปน้ีเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสพระเยซู
ครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
ของพระองคเ์พราะ
ประสบการณ์ของพวก
เขาในการอ่านและสวด
อ้อนวอนกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน การอ่าน
และสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิจังเกี่ยวกับพระคมัภีร์
มอรมอนเปลี่ยนชีวติ
ท่านไดเ้ช่นกันส่วนหน่ึงจากภาพ 

ดเูดก็เลก็ๆ ของท่าน โดย โรเบิร์ต บาร์เรตต์
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เ ม่ือผมอาย ุ17 ปี เพ่ือนคนหน่ึงบอก
ผมวา่เธอเป็นมอรมอน ตอนนั้นผม

ไม่รู้วา่มอรมอนคืออะไร พอ่แม่ผมไม่
ไดพ้าผมไปโบสถ ์ผมจึงไม่ค่อยรู้เร่ือง
ราวเก่ียวกบัพระคมัภีร์ไบเบิลหรือเก่ียว
กบัพระผูเ้ป็นเจา้ และผมกไ็ม่อยากรู้
ดว้ย ผมบอกเพ่ือนวา่ “ถา้ผมอยากรู้
เร่ืองอะไร ผมจะสืบใหรู้้ดว้ยตวัผมเอง”

พอเห็นวา่ผมไม่สนใจศาสนจกัร 
เธอกแ็ค่ใหพ้ระคมัภีร์มอรมอนผมหน่ึง
เล่ม จากนั้นเธอขอใหผ้มอ่านและสวด
ออ้นวอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์เล่มน้ี เธอ
ไม่กดดนัผมหรือไม่อารมณ์เสียท่ีผม
ไม่ตอ้งการฟังเร่ืองศาสนจกัร ทั้งหมด
ท่ีเธอตอ้งการใหผ้มท�าคืออ่านและสวด
ออ้นวอน

แค่อ่ำนและ 
สวดอ้อนวอน
โดย ไมเคิล พีค, ไอดาโฮ 
สหรัฐอเมริกา

ดึกคืนนั้นขณะเปิดหนงัสือ ผม
สงัเกตเห็นประจกัษพ์ยานของเธออยู่
ขา้งหนา้ ขณะอ่านประจกัษพ์ยานของ
เธอ ผมรู้สึกวา่ผมควรเรียนรู้เก่ียวกบั
หนงัสือเล่มน้ีมากข้ึน ผมจึงเร่ิมอ่าน 
1 นีไฟ ผมอ่านจนวางไม่ลง ผมอยาก
รู้มากข้ึน

ไม่นานหลงัจากนั้นผมไป
สังสรรคใ์นครอบครัวกบัครอบครัว
เธอท่ีสอนผมเก่ียวกบัพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต ์แมผ้มไม่รู้อะไร
เลยเก่ียวกบัพระกิตติคุณ แต่ทุกอยา่ง
ดูสมเหตุสมผล ขณะผมเรียนรู้มาก
ข้ึน ทศันะของผมเก่ียวกบัศาสนจกัร 
พระผูเ้ป็นเจา้ และพระเยซูคริสต์
เปล่ียนไป เป็นคร้ังเดียวในชีวิตท่ีผม

ตอ้งการท�าส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ตอ้งการใหผ้มท�า ไม่นานผมก็เรียน
กบัผูส้อนศาสนา รับบพัติศมาและ
การยนืยนัเป็นสมาชิกศาสนจกัร
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุ
สุดทา้ย

พระคมัภีร์มอรมอนเปล่ียนชีวิต
ผม เม่ือมองยอ้นกลบัไป ผมเห็น
ไดว้่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงช่วย
ให้ผมตอ้งการเรียนรู้มากข้ึน พระ
กิตติคุณช่วยให้ผมรู้ว่าผมเป็นใคร 
ผมมาจากไหน และผมจะไปท่ีใดถา้
ผมซ่ือสัตย ์ผมขอบคุณเพ่ือนท่ีแบ่ง
ปันกบัผมและแสดงให้ผมเห็นว่า
เพ่ือนแทจ้ะแบ่งปันความจริงพระ
กิตติคุณ



54 เลียโฮนา

ครอบครัวของดิฉนัยา้ยจาก
ฟิลิปปินส์มาอยูอ่เมริกาเม่ือ

ดิฉนัอาย ุ11 ขวบ ตอนแรกดิฉนั
มีปัญหาเร่ืองการปรับตวั แต่พอ
ฝึกพดูภาษาองักฤษ ดิฉนักรั็บ
เอาวฒันธรรมร่วมสมยัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ดิฉนัชอบฟังเพลงป็อป 

ลองแต่งทรงผมแบบต่างๆ 
และสวมเส้ือผา้ตามสมยั
นิยม ดิฉนัไม่มีประจกัษ์
พยาน แต่มีท่าทีแขง็
กระดา้ง

ชีวติดิฉนัเปล่ียนไปเม่ือ
ดิฉนัตดัสินใจยอมรับค�าทา้

ของศาสดาพยากรณ์ใหอ่้าน
และศึกษาพระคมัภีร์มอร-
มอนอยา่งจริงจงั ดิฉนัอ่าน
ตั้งแต่หนา้แรกจนถึงหนา้
สุดทา้ย ดิฉนัรู้สึกดีมากแต่ยงั

ไม่แน่ใจวา่จริงหรือไม่

ยอมรับค�ำท้ำของ
ศำสดำพยำกรณ์
โดย พอร์เทีย มาจอรี เจ. อลัวาโร, 
เทกซสั สหรัฐอเมริกา

ดิฉนัลองค�าสญัญาของโมโรไนใน 
โมโรไน 10:4–5 อยา่งวติก ดิฉนัคาด
หวงัใหเ้ทพมาปรากฏ แต่ไม่มีอะไร
เกิดข้ึน ดิฉนัคิดวา่ “แค่นั้นหรือ”

แมจ้ะผดิหวงัแต่ดิฉนัยงัคงศึกษา
พระคมัภีร์มอรมอนต่อไป คืนหน่ึง
ดิฉนัฝันเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอน 
เม่ือต่ืน ดิฉนัรู้สึกถึงการเผาไหมใ้น
ใจ ความสงบในใจ และความเช่ือมัน่ 
ดิฉนัคิดวา่ “อยา่งน้ีน่ีเอง น่ีคือค�าตอบ
ของฉนั”

หลงัจากประสบการณ์นั้น ดิฉนั
มัน่ใจมากข้ึน ดิฉนัเรียนดีข้ึน เขา้ร่วม
กิจกรรมโรงเรียนมากข้ึน และส�าคญั
ท่ีสุดคือแขง็ขนัมากในศาสนจกัร 
ดิฉนัยงัคงศึกษาพระคมัภีร์มอรมอน
และประยกุตใ์ชค้ �าสอนกบัชีวติ 
ประสบการณ์ท่ีดิฉนัมีขณะอ่านพระ
คมัภีร์มอรมอนกลายเป็นเคร่ืองยดึ
เหน่ียวในชีวติดิฉนั
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ท่ำนสำมำรถรู้
ได้ด้วยตนเอง

ไ ม่วา่ท่านมีประจกัษพ์ยาน
เก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอน

แลว้หรือตอ้งการมีพยานนั้นดว้ย
ตวัท่านเอง การอ่านและสวด
ออ้นวอนเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอร-
มอนจะท�าใหก้ารเปล่ียนใจ
เล่ือมใสของท่านลึกซ้ึงข้ึน

พระคมัภีร์มอรมอนช่วยใหเ้รา
ทุกคนเขา้ใกลพ้ระเยซูคริสตม์าก
ข้ึน พระคมัภีร์มอรมอนจะช่วย
ใหท่้านรู้วา่พระเยซูคือพระคริสต ์
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์
และศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเป็น
ศาสนจกัรท่ีแทจ้ริงของพระผูเ้ป็น
เจา้บนแผน่ดินโลก จงเปิดใจท่าน
ขณะท่านเปิดหนา้หนงัสือ และ
ท่านจะเห็นวา่ชีวติท่านเปล่ียนเป็น
คนดีข้ึนได้

ผมกบัครอบครัวเขา้ร่วมศาสนจกัร
เม่ือผมอาย ุ12 ปี เวลานั้น ผมไม่

เห็นความส�าคญัในของขวญัดงักล่าว 
ผมไม่รู้ดว้ยซ�้ าวา่ศาสนจกัรแทจ้ริง แต่
คุณพอ่กบัคุณแม่ประทบัใจข่าวสารท่ีผู ้
สอนศาสนาน�ามาใหเ้รา ผมชอบผูส้อน
ศาสนาดว้ยแต่ไม่ค่อยเขา้ใจวา่พวกเขา
ก�าลงัพดูอะไร ในท่ีสุดพวกเขาเช้ือเชิญ
ใหเ้รารับบพัติศมา และครอบครัวผม
ตดัสินใจวา่เราจะเขา้ร่วมทั้งครอบครัว
หรือไม่เขา้ร่วมเลย ผมเห็นดว้ยและรับ
บพัติศมาโดยไม่เปล่ียนใจเล่ือมใส

ผมไปโบสถแ์ละเรียนเซมินารี แต่
หลงัจากนั้นครอบครัวกไ็ม่ไปโบสถ ์
อีก ผมมีเพื่อนท่ีโบสถ ์ไปเรียนเซมิ-
นารี และเขา้ร่วมสหกิจกรรมกบัพวก
เขา ผมไม่สนใจพระกิตติคุณหรือค�า
สอน ผมคิดวา่ศาสนจกัรน่าเบ่ือ ชีวติ
ผมวุน่วายมากข้ึนเม่ือผมเร่ิมขอ้งเก่ียว
กบัการกระท�าบางอยา่ง เช่น ขโมยของ
ตามร้านคา้และท�าลายทรัพยสิ์นของผู ้
อ่ืน คุณพอ่กลายเป็นคนชอบใชค้วาม
รุนแรง และผมคิดเร่ืองการฆ่าตวัตาย

แต่การฆ่าตวัตายไม่ใช่ทางออก ผม
ท�าเช่นนั้นกบัคุณแม่ท่ีผมรักอยา่งสุด
ซ้ึงไม่ได ้ผมจึงหาค�าตอบ ผมมองไป
รอบๆ และเห็นเพื่อนๆ จากศาสนจกัร 
ส่ิงหน่ึงท่ีพวกเขามีแต่ผมไม่มีคือ
ประจกัษพ์ยาน ดว้ยเหตุน้ีเม่ือผมอาย ุ
16 ปี ส่ีปีหลงัจากบพัติศมา ผมจึงนัง่
อ่านพระคมัภีร์มอรมอนเป็นคร้ังแรก

ยากทีเดียว ผมใชเ้วลาเกือบสอง
ปี ขณะอ่าน 3 นีไฟเก่ียวกบัการเสดจ็

หนังสือทีช่่วย
ชีวติผม
สงวนนาม

เยอืนชาวนีไฟของพระผูช่้วยให้
รอดหลงัจากฟ้ืนคืนพระชนม ์ท่ีนัน่
พระองคท์รงใหพ้รเดก็ๆ และเหล่า
เทพลงมาจากสวรรคห์อ้มลอ้มพวกเขา 
ประหน่ึงผมยนือยูท่่ามกลางชาวนีไฟ
และเห็นเหตุการณ์อนัน่าอศัจรรยน์ั้น
ดว้ยตาตนเอง พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ทรงเป็นพยานถึงช่วงเวลาอนัส�าคญั
ยิง่นั้น

ผมอ่านต่อไปไม่ไดข้ณะท่ีน�้าตา
ท�าใหด้วงตาผมพร่ามวั เม่ือสงบจิต
สงบใจไดแ้ลว้ผมจึงอ่านต่อ อีกสอง
สามสปัดาห์ผา่นไป ผมอ่านจบ คุกเข่า
สวดออ้นวอนขอใหรู้้วา่จริงหรือไม่ 
แต่ผมไม่ไดค้ �าตอบ

หลายวนัผา่นไป ผมยงัคงคุกเข่า
วงิวอนเป็นประจ�าเพื่อใหรู้้วา่พระ
คมัภีร์เล่มน้ีจริงหรือไม่ ศาสนจกัรจริง
หรือไม่ แต่ผมยงัไม่ไดค้ �าตอบ หลาย
สปัดาห์หลงัจากผมอ่านจบ ผมคุกเข่า
อีกคร้ังอยา่งส้ินหวงัและทูลถามวา่ 
“พระบิดาบนสวรรค ์พระคมัภีร์มอร-
มอนจริงหรือไม่” ค�าตอบท่ีมาไม่ใช่
อยา่งท่ีผมคาดหวงั “เราบอกเจา้แลว้ 
เจา้รู้วา่จริง”

ผมไดรั้บประจกัษพ์ยานเม่ือ
หลายสปัดาห์ก่อน เม่ือผมอ่านเร่ือง
พระคริสตท์รงใหพ้รเดก็ๆ ผมรู้วา่
ศาสนจกัรน้ี ศาสนจกัรของพระเยซู
คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเป็น
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บนแผ่น
ดินโลก ไดรั้บการฟ้ืนฟแูละน�าโดย
ศาสดาพยากรณ์เช่นเดียวกบัสมยั
โบราณ

ผมไม่ไดก้ล่าวเกินจริงวา่พระคมัภีร์
มอรมอนช่วยชีวติผม แต่จะถกูตอ้งกวา่
นั้นถา้พดูวา่พระกิตติคุณท่ีไดรั้บการ
ฟ้ืนฟชู่วยชีวติผมและยงัคงต่ออายแุละ
บ�ารุงเล้ียงผมทุกวนั ส่ิงน้ีเป็นสมบติั
ล�้าค่าท่ีสุดของผม ◼
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ประกำร  พระคมัภร์ี
มอรมอนใน

ควำมจริง  

ก ารศึกษาความจริงในพระคมัภีร์มอร-
มอนร่วมกบัการสวดออ้นวอน
จะช่วยใหท่้านไดรั้บความรู้ทาง
วญิญาณท่ีท่านจ�าเป็นตอ้งใชน้�าทาง

ชีวติท่านและตอบค�าถามท่ีท่านหรือผูอ่ื้นอาจมี 
ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งความจริงท่ีท่านเรียนรู้ไดใ้น
ระหวา่งศึกษาพระคมัภีร์มอรมอนท่ีเซมินารี ท่ี
บา้น และท่ีโบสถ ์ขณะท่ีท่านศึกษา ไตร่ตรอง 
และสวดออ้นวอนเร่ืองน้ี ใหคิ้ดหาวธีิแบ่งปัน
และปฏิบติัส่ิงท่ีท่านเรียนรู้เพื่อใหค้วามเขา้ใจ 
ประจกัษพ์ยาน และการเปล่ียนใจเล่ือมใสความ
จริงส�าคญัๆ เหล่าน้ีของท่านลึกซ้ึงข้ึน

พระเยซูคริสต ์
ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด และ 

โจเซฟ สมิธ เป็นศาสดา
พยากรณ์ท่ีพระองคท์รงเลือก

ค�าน�าพระคัมภีร์มอรมอน

พระผู้เป็นเจ้ำทรงเตรียมทำง 
ใหท่้านเช่ือฟังพระบญัญติัของ

พระองคเ์สมอ
1 นีไฟ 3:7

พระคมัภีรม์อร มอน 
สร้างบนพยาน 

ของพระคมัภีร์ไบเบิล
เก่ียวกบัพระคริสต์

1 นีไฟ 13:26–29, 39–42

เรารับ กำรน�ำ
ทำง จาก พระ
ผู้เป็นเจ้ำ ผา่น 
ศรัทธำ ควำม

ขยนัหมัน่เพยีร 
และ กำรเช่ือฟัง

1 นีไฟ 16:27–29

พระคมัภร์ี
มอรมอน 

แปลโดยของ
ประทานและ
เดชานุภาพ
ของพระผู้

เป็นเจ้า
2 นีไฟ 27:6–23

เราจะรอดไดโ้ดยผา่น  
พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น

2 นีไฟ 25:19–20

การเรียนรู ้
เป็นเร่ืองดีหากเรา
ท�าตามค�าแนะน�า
ของพระผู้ เป็นเจ้า

2 นีไฟ 9:28–29

25  

พระวจนะของ
พระคริสต ์ 

จะบอกส่ิงท่ี
ท่านควรท�า

2 นีไฟ 32:3
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เยาวชนพระผู้เป็นเจ้าทรง
รักบตุรธิดาของ
พระองค์อย่าง

สมบูรณ์
2 นีไฟ 26:33

เรา รบัใช ้พระผูเ้ป็น
เจา้โดย รบัใช ้ผูอ่ื้น

โมไซยาห์ 2:17

เราท�าพันธ
สัญญากับ

พระเจ้าผ่าน 
บพัติศมา

โมไซยาห์ 18:8–10

พระเจา้ประทาน  
ควำมเข้มแขง็ ใหเ้รา
อดทนต่อการทดลอง
โมไซยาห์ 23:20–24; 24:13–15

พระเยซูคริสต ์
ทรงทนทุกข์เพราะ
บาป ความเจบ็ปวด 
และความป่วยไข้

ของเรา
แอลมา 7:11–13

ศรัทธาไม่ใช่ 
ความรู้อนั
สมบูรณ์
แอลมา 32:21

เรียนรู้ท่ีจะรักษา  
พระบญัญติั  
ในวยัเยาวข์องท่าน

แอลมา 37:35

พระคริสต์ทรง
เป็นรากฐานท่ี

แน่นอน
ฮีลามนั 5:12

 พระเจ้ำจะทรงท�ำให้เกดิ
สัมฤทธิผล ครบถว้นตาม 

ถ้อยค�ำทีต่รัส ผา่น ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองค์

3 นีไฟ 1:1–26

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าปาฏิหาริย ์ 
ตามศรัทธาของเราและพระ

ประสงคข์องพระองค์
มอรมอน 9:20–21

จิตกศุล คือความรัก
อนับริสุทธ์ิของพระคริสต์

โมโรไน 7:45, 47–48

เราจะ มีประจกัษพ์ยาน ใน พระ
คมัภีรม์อรมอน เม่ือเรา อา่น 
ไตร่ตรอง และ สวดออ้นวอน

โมโรไน 10:3–5 ◼

พระ
วญิญำณ 

ตรัสความจริง
เจคอบ 4:13

มนุษย์ปุถุชน  
เป็นศตัรูกบัพระผูเ้ป็นเจา้

โมไซยาห์ 3:19

พระผู ้
เป็นเจา้  

ทรงทราบทุกส่ิงและ
ทรงเป็นบ่อเกิดของ

ความจริงทั้งมวล
โมไซยาห์ 4:9

เราสวดอ้อนวอน
ในพระนามของ 
พระเยซู
คริสต์

3 นีไฟ 18:15, 20–21

ในส่ิงท่ีจริงแต่
มองไม่เห็น

อีเธอร์ 12:6

ศรทัธาคือ
ความหวงั  
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โดย แฮดลย์ี กริกส์
นิตยสารศาสนจกัร

ท่ านเคยตั ้ง้เป้าหมายศึกษาพระคมัภีร์
คล้ายๆ แบบน้ีหรอืไม่ “นับจากวนัน้ี
เป็นตน้ไปฉัน จะ ศึกษาพระคมัภีรว์นัละ

หน่ึงช่ัวโมงทุกวนั—และฉันจะท�า ให้ ไดอ้ย่างด”ี
ถ้าท่านตัง้เป้าหมายแบบน้ี ผลเป็นอย่างไร 

ดเูหมือนวา่ท่านจะท�าได้ ไม่ด ีการพยายามสรา้ง
นิสัยใหม่ท้าทายไม่ ใช่เล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพราะเรามักจะตัง้เป้าหมายเกินจรงิ (เหมือน
เป้าหมายข้างตน้) ที่ท�าให้เราหนักใจหรอืเหน่ือย
หน่ายอย่างรวดเรว็

วธิีสรา้งนิสัยของการศึกษาพระคมัภีรท์ี่ดี
ที่สุดคอืเริม่ทีละน้อย เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. 
 สตเีวน สันแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองให้ค�า
แนะน�าที่ดเียี่ยมดงัน้ี “เยาวชนคนหนุ่มสาว
มากมายใช้เวลาดทูีว ีคอมพิวเตอร ์และจอสมา
รท์โฟนเฉลี่ยวนัละเจ็ดช่ัวโมง . . . ขอให้ท่านน�า
เอาเวลาที่อยู่หน้าจอทุกวนั—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลาที่ ใช้ ไปกับส่ือสังคม อินเทอรเ์น็ต เล่นเกม  
หรอืดโูทรทัศน์—มาอ่านพระคมัภีรม์อรมอ
นบ้างไดห้รอืไม่ . . . แคว่นัละ 10 นาทีก็ยังด”ี 1

เราขอให้เยาวชนห้าคนรบัค�าท้าของเอ็ลเดอร์
สตเีวนสัน พวกเขาบันทึกเวลาอยู่หน้าจอของ
พวกเขาแตล่ะวนั จากน้ันก็น�าเอาเวลาอยู่หน้า
จอมาศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน 10 นาที ลอง
มาดวูา่ผลออกมาเป็นอย่างไร—พวกเขาอาจจะ
สรา้งแรงบันดาลใจให้ท่านลองท�าบ้างก็ ได!้
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เราขอให้เยาวชนห้าคนลองท�าตามค�าเชือ้
เชิญของเอล็เดอร์สตีเวนสันให้ใช้เวลา 10 
นาทีท่ีอยู่หน้าจอทุกวนัมาอ่านพระคัมภีร์

สิบนาทีวนัละ 
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เยาวชน

“หลงัจากจดเวลาท่ีผม
ใชก้บัส่ือสงัคม สปัดาห์
แรก ผมตกใจเลก็นอ้ยกบัจ�านวน
เวลาท่ีผมใชเ้ล่นโทรศพัท ์ส�าหรับ
ผมการใชเ้วลานั้นอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนบา้งนบัเป็นความคิดท่ีไม่
เลว เพราะการขยนัอ่านพระคมัภีร์
ไม่ใช่ขอ้ดีของผม

“ไม่อยากเช่ือเลยวา่วนัหน่ึงของ
ช่วงแรกๆ ท่ีผมอ่านพระคมัภีร์
ตอนเชา้เป็นวนัท่ี แย่มาก แต่ผมรู้
วา่การอ่านพระคมัภีร์มีแต่จะท�าให้
ชีวติผมดีข้ึน ผมจึงอ่านไปเร่ือยๆ

“ผมคิดวา่ผลดีท่ีสุดท่ีไดรั้บจาก
การอ่านทุกวนัคือผมรู้สึกรับพระ
วิญญาณไดม้ากข้ึน ผมตดัสินใจ
ไดง่้ายข้ึนมาก ผมรู้สึกรักคนรอบ
ขา้งมากข้ึนและปรารถนาจะรับ
ใชม้ากข้ึน เม่ือผมอ่านพระคมัภีร์
ตอนเชา้ วนันั้นดีข้ึนมาก เม่ือผม
อ่านตอนกลางคืน ผมหลบัสบาย 
ผมขอแนะน�าใหทุ้กคนลองท�าดู 
ชีวิตคุณจะต่างจากเดิม!”
ไบรน ์ซี., อาย ุ18 ปี,  
ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

“เม่ือผมบนัทึกเวลาใชโ้ทรศพัทข์องผม ผมรู้เลยวา่ผม
เล่นโทรศพัทม์ากท่ีสุดในวนัอาทิตย ์ผมคิดวา่น่าเสียดายเพราะนัน่เป็น
เวลาท่ีผมควรพยายามใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อดของผมมากข้ึน—แทนท่ีจะ
มวัแต่จอ้งหนา้จอ

“เม่ือผมเร่ิมอ่านพระคมัภีร์ ผมจะอ่าน 10 นาทีทุกคืนก่อนเขา้นอน 
ซ่ึงส�าหรับผมแลว้ประมาณคืนละบท เม่ือท�าเช่นน้ี ผมสงัเกตวา่ผมหลบัง่าย
ข้ึนมาก ผมพบดว้ยวา่ผมตดัสินใจไดดี้ข้ึนตลอดสปัดาห์ และสรุปคือผมรู้สึก
ดีข้ึนต่อตวัผมเอง

“ผมรู้สึกต้ืนตนัใจท่ีผมสามารถรับค�าเช้ือเชิญน้ี ผมวางแผนจะอ่านวนัละ 
10 นาทีและสวดออ้นวอนทุกคืนต่อไป”
ไรอนั อี. อาย ุ16 ปี, แอละแบมา สหรัฐอเมริกา
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“ดิฉนันึกไม่ถึงวา่ดิฉนัอยูก่บัส่ือสงัคม มากขนาดน้ัน 
จนกระทัง่ผูน้ �าขอใหดิ้ฉนับนัทึกเวลาใชส่ื้อของตน และตอนนั้นเองท่ีดิฉนั
รู้ตวัวา่ดิฉนัใชชี้วติไปกบัส่ือสงัคมมากเกินไป

“ทนัทีท่ีเร่ิมจริงจงักบัการอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั ดิฉนัรู้สึกกระตือรือร้นมาก
กบัการอ่านพระคมัภีร์มอรมอนและตอ้งการเรียนรู้จากในนั้น เม่ือดิฉนัอ่าน 
วนัละ 10 นาที ดิฉนัสนใจเร่ืองราวต่างๆ มากข้ึนเร่ือยๆ พออ่านไปไดค้ร่ึงทาง 
ดิฉนัตดัสินใจวา่ก่อนอ่านดิฉนัจะสวดออ้นวอนขอใหพ้บค�าตอบส�าหรับค�าถาม
ของดิฉนั และแน่นอนวา่ดิฉนัไดรั้บค�าตอบเหล่านั้นผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

“ดิฉนัรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสกบัเราผา่นพระคมัภีร์และพระคมัภีร์มอรมอน
เป็นพยานหลกัฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต ์นัน่จะเป็นพรแก่ชีวติเรา
จริงๆ ผา่นการศึกษาอยา่งจริงจงัร่วมกบัการสวดออ้นวอน ดิฉนัขอบพระทยั
ส�าหรับโอกาสท่ีมีส่วนในเร่ืองน้ี และดิฉนัเช้ือเชิญใหทุ้กคนท�าแบบเดียวกนั 
นัน่เป็นประสบการณ์ท่ีเปล่ียนชีวติ”
ซิดนีย ์บี. อาย ุ16 ปี, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

“ก่อนบนัทึกเวลาท่ีดิฉนั
ใช ้ดิฉนัคิดวา่การแบ่งเวลาอ่านพระ
คมัภีร์คงจะท�าไดย้าก—แต่หลงัจากรู้ตวั
วา่ดิฉนัใชเ้วลากบัส่ือสงัคมมากเกินไป 
การแบ่ง 10 นาทีออกมามนัง่ายมากๆ! 
ดิฉนัสามารถอ่านในช่วงเวลาอาหาร
กลางวนัหรือก่อนเร่ิมชั้นเรียนเซมินารี

“หลงัจากอ่านพระคมัภีร์ ดิฉนัระวงั
มากข้ึนกบัส่ิงท่ีดิฉนัดูทางส่ือสงัคม 
ถา้บงัเอิญเห็นบางอยา่งไม่ดี ใชภ้าษาไม่
ดีหรือมีขอ้ความในแง่ลบ ดิฉนัสงัเกตวา่
ดิฉนัพยายามเล่ียงมากกวา่แต่ก่อน ดิฉนั
สงัเกตดว้ยวา่ค�าสวดออ้นวอนของดิฉนั
จริงใจมากข้ึนและดิฉนัไดรั้บค�าตอบมาก
ข้ึน ดิฉนัหวงัอยา่งยิง่วา่จะเป็นแบบน้ีไป
เร่ือยๆ!”
อิสซี เจ. อาย ุ16 ปี, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา
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ต้องการลองดว้ยตวัท่านเองหรือ

ไม่ ดูเคลด็ลบัแปดประการเก่ียว

กบัวธีิท�าเป้าหมายน้ีใหส้�าเร็จจาก

บทความน้ีบนเวบ็ไซต ์LDS Youth 

ท่ี lds .org/ go/ 91761

“แมจ้ะลืมอ่านไปบา้ง แต่โดยรวมกถื็อวา่ประสบ
ความส�าเร็จ ดิฉนัรู้ตวัวา่ก่อนเร่ิมท�าตามค�าเช้ือเชิญของเอล็เดอร์ 
สตีเวนสนั ดิฉนัอ่านแค่คืนละประมาณ 3 นาที และเม่ืออ่าน
เพิ่มเป็นคืนละ 10 นาทีดิฉนัเห็นความแตกต่างในชีวติ เม่ือ
อ่าน ดิฉนัรู้สึกถึงพระวญิญาณมากข้ึนและรู้สึกถึงพรของความ
คุม้ครองทางวญิญาณทุกวนั การเร่ิมอ่านพระคมัภีร์หลงัจาก
ไม่ไดอ่้านไประยะหน่ึงอาจท�าไดย้าก แต่พอเร่ิมนิสยัการอ่าน 
ดิฉนัหยดุไม่ได้

“ดิฉนัสงัเกตวา่ เม่ือดิฉนัอ่านพระคมัภีร์ก่อนเขา้นอน 
ดิฉนัจะง่วงหรือไม่ไดป้ระโยชนจ์ากการอ่านมากนกั การ
อ่านตอนเชา้หรือหลงัเลิกเรียนจะไดผ้ลท่ีสุด

“ดิฉนัชอบอ่านมากและขอทา้ทายทุกคนใหล้อง”
ราเชล เอ. อาย ุ15 ปี, โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

อ้ำงองิ
 1. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “มองพระคมัภีร ์มอง

พระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 46.
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“เราจะหาวธีิท�าเร่ือง
ส�าคญัมากมายให้

ส�าเร็จไดอ้ยา่งไร เรา
ท�าใหมุ้มมองของเรา

ชดัเจนและบริสุทธ์ิ 
บางอยา่งชัว่ร้ายและ

ตอ้งหลีกเล่ียง บาง
อยา่งดี บางอยา่ง

ส�าคญั และบางอยา่ง
จ�าเป็นอยา่งยิง่”

เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง การ

ประชุมใหญ่สามญั เม.ย. 2007

ล้นมอืหรือ
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ห ากคนใกล้ชิดท่านเริม่สงสัยวา่ศาสนจักรจรงิหรอืไม่ ให้รกั
พวกเขาและเข้มแข็งตอ่ไป เมื่อพวกเขาพูดคยุกับท่านเกี่ยว

กับศาสนจักร จงให้ความสนใจกับความรูสึ้กของพวกเขาแทนที่จะ
พิสูจน์วา่ท่านถูกตอ้ง อย่าท�าให้พวกเขารูสึ้กละอายใจที่มีค�าถาม
หรอืความสงสัย อย่าท�าท่าตกใจหรอืเสียใจ แม้ท่านจะรูสึ้กอย่าง
น้ันก็ตาม หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้ให้พูดคยุกับพวกเขาเกี่ยวกับ
ความสงสัยเหล่าน้ันอย่างใจเย็น พยายามช่วยพวกเขาหาค�าตอบ
และยึดมั่นศรทัธา ความเช่ือ และประจักษ์พยานที่พวกเขามี 
แน่นอน (ดคูวามช่วยเหลือไดท้ี่ lds .org/ go/ 91763)

หากบางคนไม่ตอ้งการข้องเกี่ยวกับศาสนจักร ความสัมพันธ์
ของท่านตอ้งไม่สิน้สุด รกัพวกเขา หวงัดตีอ่พวกเขา และสวด
อ้อนวอนให้พวกเขา หากท่านไม่สามารถแบ่งปันเรือ่งศาสนจักร
และพระกิตตคิณุกับพวกเขาไดอ้ีก จงยึดมั่นในส่ิงที่ท่านแบ่งปัน 
ให้พวกเขารูว้า่ท่านห่วงใย พวกเขา ไม่เฉพาะความสัมพันธ์ของ
พวกเขากับศาสนจักรเท่าน้ัน แตอ่ย่าทิง้เป้าหมายทางวญิญาณ
ของท่านเอง พยายามยกพวกเขาขึน้ แตอ่ย่าปล่อยให้พวกเขาดงึ
ท่านลง ◼

เจาะประเดน็

จงแทนท่ีความกลัวของทา่นดว้ยศรทัธาใน
พระเยซคูรสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์

ในเดชานุภาพของพระองคท์ีจ่ะยกระดบัและ
เปล่ียนแปลงทา่น ในความรกัและพระเมตตา
ของพระองค ์จงระลกึถงึพระบดิาบนสวรรค ์
พระเยซคูรสิต ์และพระกรณุาธคิณุทีท่รงมตีอ่
ทา่น จงออ่นน้อมถอ่มตน สวดอ้อนวอน ศึกษา
พระคมัภรี ์และซ่ือสัตย์ (ด ูโมไซยาห ์4:11–12) 
จากน้ันท่านจะมปีีต ิซ่ึงเป็น “ของประทาน
ทีม่าจากการพยายามตัง้ใจด�าเนินชีวติใหช้อบ
ธรรมตามทีพ่ระเยซคูรสิตท์รงสอน” 1

การกลบัใจโดยสิน้เชิงอาจเป็นส่ิงทา้ทาย มกั
จะใช้เวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากทา่นท�าบาป
ซ�า้ๆ  จงหลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่�าใหเ้กดิการ
ลอ่ลวง ทา่นอาจตอ้งเปลีย่นกจิวตัรประจ�าวนั  
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และเพือ่น หากทา่นกา้ว
พลาด จ�าไวว้า่ทา่นยงัสามารถกลบัใจและ
เปลีย่นแปลงได ้จงพยายามตอ่ไป พระบดิา
บนสวรรคข์องทา่นและพระผูช่้วยใหร้อดของ
ทา่นจะไมท่รงเลกิหวงัในตวัทา่น “การชดใช้ 
. . . จะช�าระมลทนิทกุอยา่งใหส้ะอาดไมว่า่จะ
ยากเพยีงใดหรอืนานเทา่ใดหรอืท�าซ�า้กีค่รัง้
ก็ตาม” 2 ◼

อ้ำงองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ปีตแิละการอยู่รอดทาง

วญิญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 84.
 2. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “แผนแห่งความสุข,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2015, 28.

ฉันควรท�ำอะไรหำกคนใกล้ชิดใน
ครอบครัวและเพือ่นๆ แสดงควำมสงสัย

ต่อศำสนจกัรและตกไป

ด้วยควำมช่วยเหลอื ฉันกลบั
ใจแล้วจำกบำปทีท่�ำซ้�ำๆ แต่

ฉันกลวัว่ำฉันจะกลบัไป
ท�ำบำปเดมิอกี ฉันจะต่อต้ำน

กำรล่อลวงและอยู่อย่ำงมี
ควำมสุขได้อย่ำงไร
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วิธีหน่ึงที่ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าก�าลังรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
คอืข้าพเจ้ารูสึ้กถึงแสงสวา่งและมีความสุข เมื่อดเูหมือนพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ห่างจากข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงความมืดและไม่มีความสุข 

ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงแสงสวา่งและความสุขมากบ้างน้อยบ้างในชีวติและท่านก็เช่นกัน
ข้าพเจ้าชอบรูสึ้กถึงแสงสวา่งน้ันและชอบมีความสุข ข้าพเจ้าไม่ตอ้งรอให้เกิด

เรือ่งเดอืดรอ้นและการทดสอบจึงจะตอ้งการความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ข้าพเจ้าสามารถ เลือกจดจ�า วา่ความเป็นเพื่อนของพระองคเ์ป็น
อย่างไร และเมื่อใดที่ข้าพเจ้าจดจ�า ข้าพเจ้าจะตอ้งการพรน้ันสุดหัวใจอีกครัง้

เมือ่เราตอ้งการพระวญิญาณบรสุิทธิ ์ความสงบในจติใจ และความเบิกบานใจ
ทีม่าดว้ยกนั เรารูว้า่ตอ้งท�าอะไร เรา ทูลขอพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยศรทัธา เรา
ตอ้ง สวดออ้นวอนดว้ยศรัทธา เพือ่ทลูขอความเป็นเพือ่นของพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ ศรทัธาน้ันคอืพระผูเ้ป็นเจา้พระบดิา พระผูส้รา้งส่ิงทัง้ปวง ทรง
พระชนมแ์ละทรงตอ้งการใหเ้รามพีระวญิญาณบรสุิทธิแ์ละทรงตอ้งการส่งพระ
ผูป้ลอบโยนมาใหเ้รา เราตอ้งมศีรทัธาวา่พระเยซทูรงเป็นพระครสิต ์พระองค์
ทรงชดใช้บาปของเรา และทรงท�าลายสายรดัแหง่ความตาย ดว้ยศรทัธาดงักลา่ว
เรา ทูลพระบิดาของเรา ดว้ยความคารวะและดว้ยความมัน่ใจวา่พระองค์
จะทรงตอบ ดว้ยศรทัธาดงักลา่วเรา จบค�าสวดออ้นวอนของเรา ใน
พระนามของพระเยซคูรสิต์ ในฐานะสานุศิษยท์ีแ่ทจ้รงิของพระองค ์เช่ือมัน่
วา่การกลบัใจอยา่งลกึซึง้ของเรา บพัตศิมาของเราโดยผูร้บัใช้ของพระองค ์และ
การรบัใช้อยา่งซ่ือสัตย์ ในอดุมการณ์ของพระองคท์�าใหเ้ราบรสุิทธิส์ะอาดและมคีา่
ควรรบัพรทีเ่ราแสวงหา ซ่ึงก็คอืความเป็นเพือ่นของพระวญิญาณบรสุิทธิ ์◼
จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ไอดาโฮ เมือ่วนัที ่25 มกราคม ค.ศ. 2005

วธีิ  
อญัเชิญพระวญิญำณบริสุทธ์ิ

โดย ประธำนเฮนรีย์ บี.  
อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

ท่ำนประยุกต์ใช้
ส่ิงนีอ้ย่ำงไร

ดิฉนัไดรั้บพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ

ผา่นอ�านาจของการสวดออ้นวอน 

โดยรักษาความนึกคิดใหบ้ริสุทธ์ิ 

และพยายามรักษามาตรฐานพระ

กิตติคุณ การเรียนรู้และเขา้ใจ

บทบาทของพระวญิญาณเป็น 

กระบวนการต่อเน่ือง การท�าตาม

ส่ิงท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงขอ

ท�าใหดิ้ฉนัปรารถนาจะปฏิบติั

ตามนั้นมากข้ึนและเป็นเหมือน

พระคริสตม์ากข้ึน

เคธี เอส. อาย ุ17 ปี, แคว้นโอก
แลนด์ นิวซีแลนด์
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ช่วงเรยีนเซมินารปีีสอง เรามี
นักเรยีนเพียงสามคนในชัน้ แต่

เรามีครทูี่ดเีหลือเช่ือผู้ชอบแบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับเรา ในชัน้เรยีนครัง้
หน่ึงเราเรยีนรูว้า่คนจ�านวนมากคดิ
วา่ศาสนจักรจะล่มสลายหลังจาก
มรณกรรมของโจเซฟ สมิธกับไฮรมัพี่
ชายของท่าน แตส่มาชิกคนอื่นๆ ใน
ยุคแรก จดจ�าวา่น่ีเป็นศาสนจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่ศาสนจักรของ
มนุษย์ ครขูองเราสอนเราวา่ศาสนจักร
จะไม่ล้มเพราะน่ีเป็นศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต์

แน่นอนวา่ชีวติเราเปลี่ยนเพราะ
บทเรยีนน้ัน บ่ายวนัน้ัน เราตดัสินใจ

พรของเซมินารี

หอ้งสนทนา

ช่วยเหลอืผู้ลีภ้ยั
เยาวชนในประเทศไทยช่วยกนัจดั

ชุดสุขอนามยักวา่ 100 ชุดจากส่ิงของท่ี
สมาชิกของศาสนจกัรบริจาคใหผู้ล้ี้ภยั
ในกรุงเทพฯ โดยแจกจ่ายชุดสุขอนามยั
ไปตามองคก์รทอ้งถ่ินซ่ึงท�างานช่วยผูล้ี้
ภยัจากทัว่โลกท่ีมาขอความช่วยเหลือใน
ประเทศไทย การประชุมใหญ่เยาวชน 
พหุสเตคคร้ังพิเศษน้ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการฉลองครบรอบ 50 ปีในการ
อุทิศประเทศไทยเพื่อการสัง่สอนพระ
กิตติคุณโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์
(1910–2008) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 1966

วา่เราจะรบัใช้พระเจ้าสุดใจ สุดพลัง 
สุดความนึกคดิ และสุดพละก�าลังของ
เรา เราเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่เต็ม
เวลา ดฉัินไปเรยีนเซมินารอีย่างตอ่
เน่ือง

ตลอดสองปีให้หลัง ดฉัินบอกได้
เลยวา่ชีวติดฉัินไดร้บัพรจากการเรยีน
เซมินาร ีเช่นเดยีวกับการเตรยีมรบัใช้
พระเจ้าบ�ารงุเลีย้งประจักษ์พยานและ
ความปรารถนาจะรบัใช้ของดฉัิน

การเรยีนเซมินารยีืนยันกับดฉัินวา่
ดฉัินเป็นคนพิเศษของพระบิดาบน
สวรรค ์การเรยีนช่วยให้ดฉัินประยุกต์
ใช้พระกิตตคิณุในชีวติ และเหนือ
ส่ิงอื่นใดคอืช่วยให้ดฉัินเข้าใจวา่พระ

กิตตคิณุไม่ ใช่ส่ิงที่เราด�าเนินชีวติ
เฉพาะวนัอาทิตย์เท่าน้ัน เซมินารี
ยืนยันความปรารถนาจะรบัใช้งาน
เผยแผ่ของดฉัิน ไม่มีความสงสัยในใจ
ดฉัินวา่พรของเซมินารยีังอยู่ ในชีวติ
ดฉัิน ไม่มี ใครบอกวา่จะง่าย แตห่าก
เราตดัสินใจเรยีนเซมินาร ีพระเจ้าจะ
ทรงอวยพรเราและจะประทานความ
เข้มแข็งที่จ�าเป็นตอ่การท�าให้ความ
ปรารถนาของใจเราเกิดสัมฤทธิผล
เบโกนา ซี, ไกวยอ์ากิล เอกวาดอร์ ◼
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ต่อไปน้ีเป็นวธิีสนุกๆ ในการตดิตามค�าตา่งๆ ที่ท่านไดย้ินในการประชุมใหญ่สามัญ วางเหรยีญหรอืเมล็ดถั่ว
ในกรอบส่ีเหลี่ยมทุกครัง้ที่ท่านไดย้ินค�าน้ันในค�าปราศรยั เมื่อท่านไดย้ินค�าใดครบห้าครัง้ ท่านอาจจะเริม่

กองใหม่ดว้ยเหรยีญหรอืเมล็ดถั่วสีอื่น เขียนค�าอื่นที่ท่านอาจจะไดย้ินในการประชุมใหญ่ไวบ้นบรรทัดวา่ง

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

อา
ดมั

 ค
อฟ

อร์
ด

ศาสดาพยากรณ์

การชดใช ้ พระบิดาบนสวรรค์

รัก ครอบครัว

พระคมัภีร์ เดก็ (ลกู)

นับค�ำในกำรประชมุใหญ่

พระเยซูคริสต์
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โดย เทสลำ เอส. อำยุ 11 ขวบ,  
ยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

ทุกคนืวนัอาทิตย์หนูกับคณุพ่อ
จะน่ังท�าเป้าหมายดว้ยกันใน

หนังสือ ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า 
ของหนู หน่ึงในเป้าหมายที่หนู

ตอ้งการท�าให้ส�าเรจ็ดา้นการพัฒนาพรสวรรคค์อืวาด
ภาพพระครสิต์

ภำพพระคริสต ์
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หลังจากตัง้เป้าหมายน้ี เพื่อนคนหน่ึงจากโรงเรยีน
ชวนหนูไปพิธีรบัศีลมหาสนิทครัง้แรกของเธอ ศีลมหา-
สนิทครัง้แรกเป็นโอกาสพิเศษมากในโบสถ์คาทอลิก 
เป็นครัง้แรกที่คนน้ันจะไดร้บัส่วนศีลระลึก เพื่อนของ
หนูท�าหลายอย่างเพื่อเตรยีมรบัศีลมหาสนิทครัง้แรกของ
เธอ และหนูรูว้า่ส่ิงน้ีส�าคญัตอ่เธอมาก

หนูตดัสินใจวาดภาพพระครสิต์ ให้เธอเป็นของขวญั 
หนูทุ่มเทกับภาพวาดน้ีมาก หลังจากวาดเสรจ็ หนูซือ้ 
กรอบสวยๆ มาอันหน่ึง เอารปูใส่กรอบ และมอบให้
เพื่อน เธอตืน้ตนัใจมาก หนูรูสึ้กดี ในใจที่ ได้ ให้ภาพน้ัน
กับเธอและไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในวนัพิเศษของเธอ ◼



โดย เจสซิกำ ลำร์เซ็น
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

คอนเนตทิคตั ค.ศ. 1842

“พระเจ้าผู้ทรงเลีย้งข้า . . .” เสียงเพลงดงัอยู่รอบตวัเจน เอลิ-
ซาเบธ แมนนิงก์ แตเ่ธอไม่ไดจ้ดจ่ออยู่กับเน้ือเพลง เธอ

ก�าลังดมูือของเธอพลางครุน่คดิ
เธอเข้ารว่มนิกายเพรสไบทีเรยีนเมื่อปีก่อน แตเ่ธอยังรูสึ้กเหมือน

มีบางอย่างขาดหายไป “ฉันก�าลังคน้หาอะไรบางอย่างที่มากกวา่น้ัน” 
เธอคดิ แตม่ันคอือะไรเล่า

หลังเลิกประชุมที่ โบสถ์ เจนยังคงอยู่ข้างนอกกับผู้เข้ารว่มประชุมคน
อื่นๆ ใบไม้เริม่เปลี่ยนเป็นสีแดงและสีทอง แสงแดดส่องระยิบระยับ

ในแม่น� ้านอรว์อล์คที่อยู่ ใกล้ๆ
“ผู้สอนศาสนาสัญจรมาจะมาเมืองน้ี” ชายคนหน่ึงบอก “เขา

เป็นมอรมอน และเขาบอกวา่พระผู้เป็นเจ้าตรสักับศาสดา
พยากรณ์อีกครัง้”

เจนหยุดฟัง น่ีอาจจะเป็นส่ิงที่เธอก�าลังคน้หาอยู่ก็ ได้
“ศาสดาพยากรณ์หรอื” ชายอีกคนหน่ึงเย้ย “เหมือนจาก

ไบเบิลน่ะหรอื” ใครจะฟังข่าวสารพวกน้ัน”
“หนูจะฟัง” เจนโพล่งออกมา สองสามคนหันมาจ้องเธอ 

รวมทัง้บาทหลวง เจนรูสึ้กวา่แก้มรอ้นผ่าว ภา
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กำรเลือก 
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บาทหลวงหน้าน่ิว “ฉันคดิวา่หนูไม่ควรฟังเขา 
น่ันมันเรือ่งเหลวไหล เข้าใจไหม” เมื่อเธอไม่พูดอะไร 
เขาพยักหน้าและย้ายไปพูดกับคนอื่น เจนมองเขาเดนิ
จากไปแล้วรบีกลับบ้าน

บา้นทีค่ณุแมกั่บพีช่ายและพีส่าวของเธอไม่ไดอ้ยูท่ีน่ั่น 
บา้นน้ันคอืฟารม์ของครอบครวัฟิทช์ เธอมาอยูเ่ป็นคนรบั
ใช้ทีน่ั่นเมือ่อายเุพยีงหกขวบ ทกุวนัเธอท�างานหนัก ช่วย
นางฟิทช์ซักผา้ รดีผา้ และท�าอาหาร เธอมกัจะตืน่ก่อน
ดวงอาทติยข์ึน้ เธอกอ่ไฟ นวดแป้งขนมปัง และป่ันเนย 
เธอไปเยีย่มครอบครวัเมือ่สามารถไปได้

สองสามวนัตอ่มา เจนยงัคดิเรือ่งผูส้อนศาสนาขณะเธอ
ก�าลงัตากเสือ้ของนายฟิทช์ เสือ้ผา้สะบัดไปตามแรงลม

บาทหลวงบอกไม่ ให้เธอไป แต ่. . . เธอตอ้งไป เธอตอ้ง
ไปดวูา่มอรมอนคนน้ีจะช่วยให้เธอพบความจรงิที่เธอ
ก�าลังคน้หาไดห้รอืไม่ เธอตดัสินใจขณะตากผ้าเสรจ็พอด ี
วา่เธอจะไปการประชุมไม่วา่ใครจะพูดอะไรก็ตาม

วนัอาทิตย์ เจนตืน่แตเ่ช้ามืด สวมชุดสวยที่สุด และ
เดนิไปหอประชุมคนเดยีว เธอเข้าไปน่ังบนม้าน่ังที่ท�า
ดว้ยไม้หลังห้องประชุมอย่างเงียบๆ เจนยิม้เมื่อเห็นคน
มากมายอยู่ที่น่ัน ดเูหมือนไม่ ใช่เธอคนเดยีวที่ก�าลังมอง
หาอะไรบางอย่างมากกวา่น้ัน!

ห้องเงียบเมื่อเอ็ลเดอรว์นัเดลล์ยืน ช่ัวโมงถัดมาผ่านไป
อย่างรวดเรว็ขณะเขาพูดเกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอนและ
ศาสดาพยากรณ์ช่ือโจเซฟ เขาบอกวา่เรารบับัพตศิมา 
ได้ โดยลงไปในน� ้าทัง้ตวัเช่นเดยีวกับพระครสิต ์เขาพูด
เรือ่งวสุิทธิชนไปรวมกันในเมืองไกลโพ้นเรยีกวา่นอว ู 
เมื่อจบการประชุม ใจของเจนรูสึ้กอิ่มเอิบจนแทบหายใจ
ไม่ออก

คนืน้ันเจนไปเยี่ยมครอบครวัของเธอ
“ลูกคิดอย่างไรเกี่ยวกับข่าวสารของผู้สอนศาสนา” 

คุณแม่ถามเมื่อเจนอธิบายวา่เธอใช้วนัอาทิตย์อย่างไร
“หนูเช่ือมั่นเต็มที่วา่เขาสอนพระกิตตคิณุที่แท้จรงิ” 

เจนตอบ “หนูตอ้งรบัคะ่ หนูจะรบับัพตศิมาวนัอาทิตย์
หน้า”

“บัพตศิมาหรอื จะเข้ารว่มศาสนาอื่นหรอื” ไอแซคพี่
ชายเธอถามพลางขยับเก้าอีเ้ข้ามาใกล้

“ ใช่! น่ันเป็นส่ิงที่หนูคน้หามานาน มันเป็นความ
จรงิ”

ไอแซคบอกไดว้า่เธอจรงิจัง “แล้วตอ่จากน้ันจะเกิด
อะไรขึน้” เขาถามเบาๆ “หลังจากบัพตศิมาแล้วเธอจะท�า
อะไร”

“หนูจะไปรวมกับวสุิทธิชน” เจนตอบ “หนูจะไปนอว”ู
โปรดตดิตามตอนตอ่ไป . . . ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเทกซัส สหรฐัอเมรกิา
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จำเซียล บี. อำยุ 10 ขวบ, อำร์เจนตนิำ

หนา้น้ีของหนู

“ครอบครัวสำมำรถ
อยู่ด้วยกนัช่ัวนิรันดร์” 
โดย รูบี อำยุ 8 ขวบ 
“รัศมภีำพซีเลสเชีย
ล” โดย เรเบคำ, อำยุ 
8 ขวบ เอลซัลวำดอร์

หนูรักพระเยซูคริสต์ พระบิดาบนสวรรค์ และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ หนูรู้ว่าหนูจะฟ้ืนคนืชีวติ หนูรู้สึกได้
ว่าความอบอุ่นคอืพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระบิดาบน
สวรรค์ทรงส่งพระเยซูคริสต์มา หนูต้องการเป็นเหมือน
ทัง้สองพระองค์

กำเบรียลำ เอฟ. อำยุ 8 ขวบ, บรำซิล

ผมรู้สึกมีความสุขวนัน้ี ผมเห็นรูปน้ีในวนัที่
ผมอ่านพระคมัภร์ีมอรมอนจบ ผมเรียนรู้หลาย
อย่าง เช่น นีไฟเช่ือฟังทัง้หมดทีพ่ระผู้เป็นเจ้า
ทรงบัญชาท่านและแอลมาผู้บุตรออกไปข่มเหง
ศาสนจกัร ต่อมาเขากลบัใจเพราะการเยอืน
ของเทพและค�าสวดอ้อนวอนของพ่อแม่ 
และเขาส่ังสอนพระกติติคณุ

ผมขอบคณุทีค่ณุพ่อคณุแม่กระตุ้น
ผมทุกวนัให้อ่านพระคมัภร์ีมอรมอน
และผู้น�าปฐมวยัทีช่่วยให้ผมบรรลเุป้า
หมายน้ีผ่านสมุดบันทกึศรัทธาใน
พระผู้เป็นเจ้า

เซบำสเตยีน ซี. อำยุ 10 ขวบ, 
เวเนซุเอลำ
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วสุิทธิชนยคุแรกต้ังรกรากในสถานทีแ่ห่งหน่ึงเรียกว่านอว ูพวกเขาท�างานหนักเพือ่บุกเบิกทีด่นิบริเวณหนองน้�าและสร้างบ้านของพวก
เขา พวกเขาสร้างพระวหิารนอวดู้วย ผู้ชายสกดัหินและล�าเลยีงหิน ผู้หญงิท�าอาหาร เยบ็เส้ือผ้าให้คนงาน และรวบรวมเงินซ้ือวสัดุ 
สมาสงเคราะห์ได้รับการจดัต้ังโดยมีเอ็มมา สมิธเป็นประธานคนแรก ระหว่างน้ีสมาชิกใหม่ของศาสนจกัรจากทัว่โลกมารวมกนัในนอว ู
เจน แมนนิงก์เดนิ 800 ไมล์ (1,290 กโิลเมตร) จากนิวยอร์กมาสมทบกบัวสุิทธิชน!

พ่ีนอ้งสตรีสมำคมสงเครำะห ์
และพระวิหำรนอวู

บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร
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ท่านสามารถใชเ้อม็มา สมิธจากฉบบัเดือนมีนาคม 2017 เล่าเร่ืองน้ีได!้ หาบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona .lds .org

พระวหิารนอวูเจน แมนนิงก์

ตดัรปูบุคคลส�าคญัเหล่าน้ีไวแ้บ่ง
ปันเรือ่งราวประวตัศิาสนจักร
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ฉันจะท�ำใหป้ระจกัษพ์ยำน
ของฉันเขม้แขง็ไดอ้ยำ่งไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์
โรนัลด์ เอ. 
รำสแบนด์

แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

ออกไปช่วยเหลือผูอ่ื้นในการรับใช้
เหมือนพระคริสต ์ทั้งหมดน้ีจะช่วย
ใหท่้านรู้สึกถึงความรักของพระผู ้

เป็นเจา้ลึกๆ ในใจท่าน

อ่านและตรึกตรองพระคมัภีร์  
จดความรู้สึกทางวญิญาณของ

ท่านไวใ้นบนัทึกส่วนตวั

หลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่สร้าง
และเพิ่มพลงัประจกัษ์

พยานของท่าน

จดจ�าเวลาท่ีท่านรู้สึก
ถึงพระวญิญาณ

แบ่งปันประจกัษพ์ยานของท่านกบั
ครอบครัวท่าน
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“รกัษาพระบัญญัต!ิ ในน้ีมีความปลอดภัย ในน้ีมีสันต”ิ 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 68)

เ มื่อดิฉันโตขึน้ งานอย่างหน่ึงของดิฉันคือเผาขยะ 
ดิฉันจะเก็บขยะในบ้าน เอามาใส่ถังโลหะใบใหญ่ ใน

สวนหลังบ้าน จากน้ันดิฉันจะจุดไม้ขีดและหย่อนลง
ในถัง

วนัหน่ึงลมพัดแรง และไม้ขีดจะตดิไฟไม่นาน ดฉัิน
จึงตดัสินใจมัดหนังสือพิมพ์เป็นเชือ้ไฟ ดฉัินคดิวา่วธิีน้ี
จะท�าให้เปลวไฟตดินานพอจะจุดไฟเผาขยะได ้ดฉัินจ�า
ไดว้า่การเล่นกับไฟไม่ฉลาดเลย แตด่ฉัินไม่สนใจความ
รูสึ้กน้ัน ดฉัินม้วนหนังสือพิมพ์เป็นรปูกรวย จุดไม้ขีด
เผากระดาษแล้วโยนลงถัง

ฟริว้! ลมแรงท�าให้หนังสือพิมพ์ลุกเป็นไฟ และขยะ
ตดิไฟอย่างรวดเรว็ เปลวไฟลูกใหญ่พัดผ่านใบหน้าดฉัิน 
โชคดทีี่ผมส่วนใหญ่มัดรวบไวด้า้นหลัง แตผ่มหน้าม้า
ไหม้เกรยีมเป็นกระจุก! ขนตาไม่เหลือและขนคิว้ดว้ย 
มันเกิดขึน้เรว็มาก!

น่ันสอนบทเรยีนหน่ึงแก่ดฉัิน: ถ้าคณุเล่นกับส่ิงที่
เป็นอันตราย คณุจะเจ็บตวั! บิดามารดาของเราและ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์เตอืนให้เราหลีกเลี่ยงส่ิงที่เป็น
อันตรายเช่นส่ือลามกและยาเสพตดิ หากเราเลือกเพิก
เฉยค�าเตอืน มีผลตามมาแน่นอน

ดฉัินขอบพระทัยที่ขนตาขนคิว้งอกขึน้มาใหม่ น่ัน
เหมือนการกลับใจ เมื่อเราเลือกผิด เราสามารถเลือก
เปลี่ยนแปลงได ้เราจะไดร้บัการให้อภัยเพราะการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์ไม่วา่เราอายุมากหรอืน้อย พระผู้ช่วย

ให้รอดทรงอยู่ช่วยเราที่น่ันเสมอ เรารูสึ้กสงบไดอ้ีกครัง้ 
เหมือนวนัที่เรารบับัพตศิมา

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานพระบัญญัตแิก่เราเพราะ
พระองคท์รงรกัเรา พระองคท์รงตอ้งการคุม้ครอง
และช่วยเรา น่ันเป็นของประทานวเิศษสุดที่พระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
ประทานแก่เรา! ◼

อยำ่เลน่กบั  

โดย จนี บี. บิงแฮม

ประธานสมาคม  
สงเคราะห์สามญั

ไฟ!



โดย จูล ีคอร์เนเลยีส หวง
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“เราอ้างเอกสิทธิ์แห่งการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพตามการวนิิจฉัยจากมโนธรรมของเราเอง, 
และยอมให้มนุษย์ทัง้ปวงมีเอกสิทธิ์เช่นเดยีวกัน, ให้
พวกเขานมัสการโดยวธิี ใด, ณ สถานที่ ใด, หรอืส่ิงใด
ก็ ไดท้ีพ่วกเขาจะนมัสการ” (หลักแห่งความเชือ่ 1:11)

ไอเรนสนุกกับการไปเที่ยวไตห้วนั คณุปู่หรอื เยเย ่
ของเขาพาเขากับไอลาน้องสาวไปเที่ยวสวนสัตวแ์ละ

น่ังเรอืข้ามฟากไปเกาะเล็กๆ แห่งหน่ึง พวกเขาไปเที่ยว
สวนสวยๆ เต็มไปดว้ยตน้มะม่วงกับกล้วยไม้ และไป
เที่ยวภูเขาที่พวกลิงพยายามขโมยอาหารของพวกเขา! 
ลิงท�าให้ ไอลากลัว แต่ไอเรนคดิวา่พวกมันน่าทึ่ง

เยเย่ตอ้งการสอนไอเรกับไอลาวา่ครอบครวัของพวก
เขามาจากไหน เขาพาทัง้สองไปพบญาตทิุกคนและไป
รา้นอาหารเพื่อลองชิมอาหารใหม่ๆ ไอเรนฝึกใช้ตะเกียบ
มาตลอด เขาใช้ ไดเ้ก่งมาก

วนัหน่ึงเยเย่พาไอเรน ไอลา กับพ่อแม่ของพวกเขาไป
สถานที่พิเศษแห่งหน่ึง เป็นอาคารหลังใหญ่มีประตบูาน
ใหญ่เปิดอยู่และพืน้ไม้เป็นมันเงา ก่อนเข้าไป ไอเรนกัน
ครอบครวัตอ้งถอดรองเท้า “น่ีเป็นสถานที่ซ่ึงลูกตอ้ง
ส�ารวม” คณุแม่บอก “เหมือนที่ โบสถ์ของเรา” 

“น่ีเป็นโบสถ์หรอืครบั”  ไอเรนถาม อาคารหลังน้ีไม่
เหมือนโบสถ์ที่เขาเคยเห็น หลังคาสีสดใสมีขอบโคง้  
คนในชุคคลุมสีน� ้าเงินเดนิเข้าประตอูย่างเงียบๆ

“ท�านองน้ัน” คุณแม่บอก “น่ีเป็นวดัของชาวพุทธ 
แต่พวกเขาไม่ ได้แต่งงานหรอืผนึกกันที่น่ีเหมือนใน
พระวหิารของเรา น่ีเป็นอาคารส�าหรบัศาสนาของเยเย่ 
คุณปู่มาที่น่ีเพื่อเรยีนรูค้�าสอนของศาสนาพุทธและช่วย
คนอื่นๆ” 

คณุพ่อเสรมิวา่ “ลูกจ�าแผ่นดนิไหวในไตห้วนัที่เราเห็น
ในข่าวเมื่อเดอืนก่อนได้ ไหม เยเย่กับอาสาสมัครคนอื่นๆ 
ที่วดัน้ีไปช่วยหลังเกิดแผ่นดนิไหว” 

“พวกเขาท�าอะไรหรอืคะ” ไอลาถาม
“พ่อคดิวา่พวกเขาน�าน� ้าไปให้ประชาชนและเก็บ

กวาดเศษหินเศษปูน” คณุพ่อตอบ “พวกเขาช่วยคนที่
สูญเสียบ้านหาที่อยู่ ใหม่ดว้ย” 

“วา้ว” ไอเรนรอ้ง เขายิม้กวา้งให้กับเยเย่ “ฟังเหมือน
งานเยอะมาก!” 

เมื่อพวกเขาเข้าไปในวดั ไอเรนสังเกตวา่ที่น่ันเงียบ
สงบมาก เขามองไปรอบๆ และเห็นรปูไม้แกะสลักขนาด
ใหญ่ ไอลากับไอเรนหยุดเดนิและจ้องรปูแกะสลักน้ัน

ลกูทกุคนของพระผู ้
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“พระพุทธรปูหรอืคะ” ไอลาถาม
คณุแม่พยักหน้า
เยเย่พูดบางอย่างกับคณุพ่อเป็นภาษาจีน พนมมือ 

และก้มกราบพระพุทธรปูสามครัง้
“เยเย่ก�าลังสอนเราวา่ท่านแสดงความเคารพตอ่

พระพุทธเจ้าอย่างไร” คณุพ่อบอก เสียงของท่านดงักวา่
เสียงกระซิบเล็กน้อย

ไอเรนขมวดคิว้เข้าหากัน “น่ันมัน . . .” เขาพยายาม
นึกถึงส่ิงที่เคยไดย้ินมา “น่ันเป็นการไหวร้ปูเคารพไม่ ใช่
หรอืครบั” 

“จรงิๆ แล้วชาวพุทธไม่ไดน้มัสการพระพุทธเจ้า”  
คณุพ่อบอก “พระพุทธเจ้าทรงเป็นครทูี่ยิ่งใหญ่ พวกเขา
ไหวพ้ระพุทธรปูเพื่อร�าลึกถึงส่ิงที่พระพุทธเจ้าสอน” 

“เมื่อพวกเขาก้มกราบ พวกเขาก�าลังแสดงความ
เคารพ—ก็เหมือนการจับมือทักทาย” คณุแม่กระซิบ 

“น่ีเป็นวดัของชาว
พุทธ” คณุแม่บอก 

“เป็นศาสนาของเยเย่”

“เยเย่กราบเพื่อแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าและส่ิงที่
พระองคท์รงสอน” 

คณุแม่ โอบไอเรนกับไอลาในวงแขน “แล้วลูกรูอ้ะไร
ไหม” 

“อะไรคะ” ไอลาถาม
“คนเหล่าน้ีเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงรกั

พวกเขา พระองคท์รงรกัส่ิงที่พวกเขาท�าเพื่อช่วยกัน” 
ไอเรนมองไปที่เยเย่และทุกคนที่ก�าลังน่ังเงียบๆ เขา

รูสึ้กดแีละอบอุ่นในใจ เขารูว้า่ส่ิงที่คณุแม่พูดเป็นความ
จรงิ ไอเรนกล่าวค�าสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคว์า่ 
“ขอบพระทัยที่ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ ไดพ้บลูกๆ ของ
พระองคม์ากขึน้” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

เป็นเจำ้
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พระเยซทูรงเมตตำ
เร่ืองรำวของพระเยซู
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โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

วนัหน่ึงพระเยซูทรง
ก�าลังสอนผู้คน บาง
ครอบครวัมาหาพระองค์
พรอ้มทารกและลูกเล็กๆ 
ของพวกเขา พวกเขา
ตอ้งการให้พระเยซูทรง
อวยพรเด็กๆ

เหล่าสาวกไม่ตอ้งการให้
เด็กรบกวนพระเยซู พวก
เขาพยายามกันเด็กเหล่า

น้ันออกไป
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พระเยซูรบัส่ังกับเหล่าสาวก
วา่ให้เด็กเล็กๆ มาหาพระองค ์
พระองคต์รสัวา่ผู้ ใหญ่ตอ้งมี
ศรทัธาเหมือนเด็กเล็กๆ จึงจะ
ได้ ไปสวรรค์

จากน้ันพระเยซูทรงอุ้มพวกเขาและทรงอวยพรพวกเขา
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จาก ลูกา 18:15–17

พระเยซูทรงรกัเด็ก พระองคท์รงตอ้งการให้ฉันมีเมตตาตอ่ผู้คนทุกแห่งหน ◼
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หน้ำระบำยสี
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80 เลียโฮนา

พระคัมภีร์มอรมอนต้ังแต่หน้าแรก
จนถึงหน้าสุดท้ายเป็นการเปิดเผย 
งานแปลท่ีได้รับการดลใจ งานของ
พระผู้ เป็นเจ้าและไม่ใช่ของมนุษย์

ข้  าพเจ้า . . . เป็นพยานยืนยันการ
เรยีกอันสูงส่งของศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ สมิธและ . . . ประกาศศรทัธา
ของข้าพเจ้าในปาฏิหารยิ์ของการแปล
และจัดพิมพ์พระคมัภีรม์อรมอน . . .

ในวนัที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1823 ใกล้
เมืองพอลไมรา รฐันิวยอรก์ เทพองค์
หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยสถานที่
ฝังแผ่นจารกึตอ่เด็กหนุ่มวยั [สิบเจ็ด] 
ปีนามโจเซฟ สมิธ . . .

. . . ขอให้เราพิจารณาการแปล
บันทึกน้ีสักครู ่โจเซฟ สมิธกล่าว
วา่ท่านแปลโดยของประทานและ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า . . . ณ 
เวลาน้ันในชีวติท่าน ท่านไม่ไดเ้รยีน
หนังสือ ท่านจึงไม่มีทางแปลได ้. . .

. . . [แล้ว] นักวจิารณ์จะพูดได้
อย่างไรวา่ในวยัเยาว์ โจเซฟ สมิธมี
ความรูก้วา้งขวางมากจนท่านสามารถ
หรอืจงใจน�าข้อความจากพระคมัภีร์

ไบเบิลมาท�าอย่างช�านาญให้ดเูหมือน
เป็นส่วนหน่ึงของตน้ฉบับพระคมัภีร์
มอรมอน

มารดาของท่านกล่าววา่ช่วงวยัเยาว์
ในชีวติท่าน ท่านยังอ่านพระคมัภีร์
ไบเบิลไม่จบดว้ยซ�า้ แล้วท่านจะเลือก
ข้อความมาท�าให้เป็นพระคมัภีรม์อร-
มอนไดอ้ย่างลงตวัและอย่างช�านาญได้
อย่างไร

ในช่วงวยัเยาวท์่านยังอ่านพระ
คมัภีร์ ไบเบิลไม่จบดว้ยซ�า้ ท่าน
จึงมีความรู้ ไม่มากพอจะท�างาน
บรรณาธิการตน้ฉบับเช่นน้ันซ่ึงตอ้ง
เก่งทัง้งานเขียนหรอืงานบรรณาธิการ 
แตท่่านไม่มีทักษะเหล่าน้ันเลยในวยั
เยาวข์องท่าน

[ทวา่] พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
วรรณกรรมและผลงานชิน้เอกทาง
ศาสนา อยู่นอกเหนือความหวงัลมๆ 

พระคมัภีร์มอร-
มอน: ปาฏิหาริย์
อยา่งแทจ้ริง

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

แล้งๆ หรอืความสามารถของเด็กหนุ่ม
ชาวไรทุ่กคน . . .

ตวัอย่างเช่น ลองอ่านค�าเทศนา
ที่ ไพเราะของพระผู้ช่วยให้รอดใน
หนังสือเล่มน้ันด ูแล้วจะเห็นวา่
พระเจ้าทรงอ้างอิงค�าพูดของศาสดา
พยากรณ์ในพระคมัภีร์ ไบเบิล เราจะ
พูดหรอืวา่โจเซฟ สมิธผู้ ไรก้ารศึกษา
มีทักษะหรอืกล้าเขียนค�าเทศนาของ
พระผู้ช่วยให้รอดขึน้มาใหม่และ
สอดแทรกข้อความจาก [พระคมัภีร์
ไบเบิล] ไว้ ในน้ันพลางคดิจะปรบัปรงุ
ส่ิงที่พระเยซูตรสั

. . . [ โจเซฟ สมิธ] . . . ไม่ไดแ้ก้ ไข
งานของมอรมอน ค�าเทศนาของพระ
เยซู ค�าแก้ตา่งอันน่าอัศจรรย์ของ 
อบินาได หรอืงานเขียนของมาลาคี
หรอือิสยาห์ ท่านเป็นเพียงผู้แปลเท่า 
น้ัน ไม่ไดเ้ป็นบรรณาธิการตน้ฉบับ
หรอืผู้ประพันธ์ ทัง้ไม่ไดแ้อบคดัลอก
งานของผู้อื่น . . .

พระคมัภีรม์อรมอนตัง้แตห่น้าแรก
จนถึงหน้าสุดท้ายเป็นการเปิดเผย 
การแปลที่ ไดร้บัการดลใจ งานของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่งานของมนุษย์ 
หนังสือเล่มน้ีจรงิตัง้แตห่น้าแรก
จนถึงหน้าสุดท้าย ◼
จาก “It Was a Miracle!” Ensign, Nov. 1977, 
11–13 สี
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โดยเอล็เดอร์มำร์ค อ.ี  
พเีตอร์เซ็น (1900–1984)

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบ
สอง



ตอนกลางคนืและเช้าวนัที ่21–22 กนัยายน ค.ศ. 1823 เทพโมโรไนบอกโจเซฟ สมธิเรือ่งแผน่
จารกึทองค�า โจเซฟไปเนินเขาคาโมราหแ์ต่ไมส่ามารถน�าแผน่จารกึออกมาไดเ้พราะทา่นจะถกู
ลอ่ลวงให้ ใช้แผน่จารกึเพือ่ความม่ังคัง่ โมโรไนปรากฏอีกครัง้ ท่านแสดงให้ โจเซฟเห็น “รศัมี
ภาพของพระเจา้” และ “เจา้ชายแหง่ความมดื” โมโรไนอธบิายจดุประสงคข์องนิมติทีต่า่งกนัวา่ 
“เพือ่ทา่นจะรูค้วามแตกตา่งระหวา่งอ�านาจสองอยา่งและไมถ่กูอ�านาจช่ัวรา้ยชักจงูหรอืครอบง�า” 
(ด ูLatter-day Saints’ Messenger and Advocate, Oct. 1835, 196–98.)

โมโรไนสอนโจเซฟ  
โดย คลำร์ก เคลลย์ี ไพรซ์



อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

เอาชนะอนัตราย
ของความสงสยั
เฉกเช่นตน้ไมเ้กิดโรคโดยไม่รู้ตวั ความสงสยั
ท�าใหร้ากทางวญิญาณของเราอ่อนแอไดเ้ช่น
กนั เราจะตา้นความสงสยัในช่วงการทดลอง
ไดอ้ยา่งไร

น. 44

เยาวชนหา้คนคน้พบการเปล่ียนแปลง
ในชีวติโดยใชเ้วลาท่ีอยูห่นา้จอ 10 นาที
มาอ่านพระคมัภีร์มอรมอน รับค�าทา้
ดว้ยตวัท่านเอง!

น. 58

ส�ำหรับเดก็

นับค�ำในกำร
ประชมุใหญ่
ต่อไปน้ีเป็นวธีิสนุกๆ ในการติดตามส่ิงท่ี
ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกพดูระหวา่ง
การประชุมใหญ่สามญั

น. 66

วนัละ 
สิบนาที

ส�ำหรับเยำวชน




