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เข้าใจการพลีพระชนม์ชีพ
อันศักด์ิสิทธ์ิของพระผู้ช่วย

ให้รอด, น.  34
เหตุใดการเป็นคนอ่อนแอจึงไม่ใช่บาป, น. 20

วิธีประสบความสำาเร็จท่ีการสังสรรค์ใน
ครอบครัว, น. 10, 80



“ใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงหายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้า แล้วออกไปตามหาตัวที่หายไป
นั้นจนกว่าจะพบหรือ?
“และเมื่อพบแล้วเขาจะยกขึ้นใส่บ่าแบกมาด้วยความชื่นชมยินดี”
ลูกา 15:4-5

ภาพนี้ถ่ายในอิสราเอลเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 แสดงให้เห็นว่าคนเลี้ยงแกะจะเสี่ยงชีวิตช่วยแกะของเขา
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 34 การพลีพระชนม์ชีพอันศักด์ิสิทธ์ิ 
	 	 และไม่คำานึงถึงพระองค์เองของ 
	 	 พระผู้ช่วยให้รอด

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
โดยผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
เราสามารถชำาระบัญชีทางวิญญาณของ
บาปและความรู้สึกผิดของเราได้

 80 100 ปีของการสังสรรค์ในครอบครัว
ค.ศ. 1915 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ
และที่ปรึกษาของท่านเชื้อเชิญให้สมาชิก
เริ่มจัดสังสรรค์ในครอบครัว โดยอธิบาย
รูปแบบ เป้าหมาย และพรของการจัด
สังสรรค์ดังกล่าว

ปกิณกะ
8  เราพูดถึงพระคริสต์:	พลังแห่งศรัทธา

โดย แอมเบอร์ บาร์โลว์ ดาห์ล

 10 บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	การสังสรรค์ 
	 	 ในครอบครัว—ท่านทำาได้!

 12 เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ:		
	 	 พระองค์ทรงคืนพระชนม์

โดย ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์

 40 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เลียโฮนา เมษายน 2015

ข่าวสาร

4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:		 	
	 ประธานมอนสันร้องขอความ	 	
	 กล้าหาญ

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

7 ข่าวเย่ียมสอน: คุณลักษณะของ	 	
	 พระเยซูคริสต์—ไม่ทรงหลอกลวง	
	 หรือหน้าซ่ือใจคด

บทความพิเศษ

 14 อิทธิพลทางวิญญาณของสตรี
โดย สตาร์ลา เอเวอร์แคมพ์ บัทเลอร์
อิทธิพลของสตรีเช่นท่านขยายเกิน
ขอบเขตที่มองเห็นได้

 20 การเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่บาป
โดย เวนดีย์ อุลริช
เรียนรู้วิธีแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างบาปกับความอ่อนแอและ
วิธีเปลี่ยนความอ่อนแอเป็นความ
เข้มแข็ง

 26 ศาสนาท่ีบริสุทธ์ิ
โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ 
วัดเดลล์
อ่านขั้นตอนสามขั้นตอนในการ 
รับใช้โดยไม่คำานึงถึงตนเอง

 30 “ขอพ่ึงพระทุกโมงยาม”
โดย โจนาธาน เอช. เวสต์โอเวอร์
การร้องเพลงสวดสร้างความแตกต่าง
ในทุกด้านให้แก่ผู้สนใจชาวเกาหลี
ครอบครัวนี้

ภาพปก
ปกหน้า: ถนนสู่เอมมาอูส, โดย ลิซ เลมอน 
สวินเดิล, ไม่อนุญาตให้ท�าส�าเนา. ปกหน้าด้านใน: 
ภาพถ่ายโดยจิม เจฟฟรีย์. ปกหลังด้านใน: 
ภาพถ่ายประกอบโดยโคดี้ เบลล์.



44

75

54

2  เ ลี ย โ ฮ น า

 44 ออกไปในศรัทธา
โดย เอ็ลเดอร์แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์
เรียนรู้จากนีไฟว่าทำาอย่างไรเมื่อท่าน
พบเจอการตัดสินใจในเรื่องที่สำาคัญ
มาก

 49 โปสเตอร์: แสวงหาพระองค์

 50 เพราะโจเซฟ
โดย เทด บาร์นส์
มีอย่างน้อยหกด้านที่ชีวิตท่านต่างจาก
เดิมเพราะศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

 53 ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต
โดย ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
 อาดัม? นีไฟ? โมเสส? ท่านอาจ
จะแปลกใจเมื่อรู้ว่าใครเป็นศาสดา
พยากรณ์คนสำาคัญที่สุด

 54 แบบอย่างการเช่ือฟังของพระผู้ช่วย 
  ให้รอด

เก้าวิธีที่พระเยซูคริสต์ทรงกำาหนดเส้น
ทางให้เราเดินตาม

 58 ห้องสนทนา

 60 จะมีปัญญาได้อย่างไร
โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
อะไรคือความแตกต่างระหว่างปัญญา
ของโลกกับปัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

 61 เจาะประเด็น

 62 ฝูงเดียวและผู้เล้ียงเดียว
การเข้าใจรายละเอียดการทำางานของ 
ผู้เลี้ยงแกะจะช่วยนำาเราให้ใกล้ชิด 
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น

 64 คำาถามและคำาตอบ
ฉันจะสะดวกใจมากพอจะพูดคุยกับ
อธิการเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อกังวล
ต่าง ๆ ได้อย่างไร

 66 ใครเป็นวีรบุรุษของหนู
โดย ชาร์ล็อตต์ แม เชพพาร์ด
เอลลีไม่กล้าบอกชั้นเรียนว่าใครเป็น
วีรบุรุษตัวจริงของเธอ

 68 การสวดอ้อนวอนและโบสถ์คริสต์
โดย แม็คเคลลี จอร์จ
เมื่อดานิไปเที่ยวโบสถ์คริสต์ในอังกฤษ 
เธอเรียนรู้บทเรียนสำาคัญเกี่ยวกับการ
สวดอ้อนวอน

 70 พยานพิเศษ: เหตุใดการเช่ือฟังจึง 
  สำาคัญมาก

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

 71 คมวาทะ

 72 เวลาพระคัมภีร์: พระเยซูทรงรักษา 
  คนโรคเร้ือน

โดย เอริน แซนเดอร์สัน

 74 ภาพบุคคลในพระคัมภีร์:   
  พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนป่วย

75 เส้นทางท่ีถูกต้อง
โดยเอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค
การเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องส่งผล
ทั่วทุกด้าน

 76 สำาหรับเด็กเล็ก: ฉันรู้ว่าพระเยซูทรง 
  รักฉัน

โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน 

ฉบับนี้ได้หรือไม่

คำาใบ้:  

ท่านจุดเทียน

ได้ที่ไหน

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ (การ), 34, 64
กล้าหาญ (ความ), 4
ครอบครัว, 10, 50
คุณลักษณะแห่งสวรรค์, 58
งานเผยแผ่ศาสนา, 30, 40
งานพระวิหาร, 30, 43
โจเซฟ สมิธ, 12, 50
ชดใช้ (การ), 20, 34, 49
เช่ือฟัง (การ), 44, 54, 58
ซาตาน, 34, 61
ฐานะปุโรหิต, 50
ตัดสินใจ (การ), 44, 60, 75
ตาย (ความ), 30, 41
บาป, 20, 34

แบบอย่าง, 14, 66
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 30
ผู้นำาศาสนจักร, 53, 64
พระบัญญัติ, 70, 75
พระเยซูคริสต์, 7, 8, 12, 20, 

26, 34, 49, 54, 62, 66, 72, 
74, 76

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 30, 41, 
42, 43, 44, 50, 58

พันธสัญญาใหม่, 54, 62, 72, 74
เพลง, 30, 40
ฟ้ืนคืนชีวิต (การ), 12, 49
ฟ้ืนฟู (การ), 50
รัก (ความ), 76

รักษา (การ), 8, 72, 74
รับใช้ (การ), 26, 42
รู้สึกผิด (ความ), 20, 34
ศรัทธา, 8, 20, 44
ศาสดาพยากรณ์, 53
เศร้าโศก (ความ), 30, 41
สตรี, 14
สวดอ้อนวอน (การ), 68
สังสรรค์ในครอบครัว (การ), 

10, 80
สิทธ์ิเสรี, 4, 20, 44
ส่ือลามก, 34
ให้อภัย (การ), 20, 34
อดอาหาร (การ), 30

“ขอพึ่งพระทุกโมงยาม” หน้า 30: เนื้อ 
ร้องของเพลงสวด “ขอพึ่งพระทุกโมงยาม”  
ได้ช่วยให้ปาค มิจังตัดสินใจรับบัพติศมา 
ฉันใด เพลงสวดย่อมมีผลอันทรงพลังต่อชีวิต 
เราฉันนั้น ให้นึกถึงเวลาที่เนื้อร้องของเพลง 
สวดเป็นพรแก่ชีวิตท่านและท่านอาจแบ่งปัน 
ประสบการณ์นี้กับครอบครัว เชิญสมาชิก 
ครอบครัวแต่ละคนเลือกเพลงสวด เพลง
โปรดและบอกว่าเพลงนั้นเป็นพรแก่ชีวิตเขา
หรือเธออย่างไร จากนั้นให้ร้องเพลงสวด
แต่ละเพลงกับครอบครัวท่าน (ท่านอาจท�า
กิจกรรมนี้ติดกันสองสามสัปดาห์)

“การสวดอ้อนวอนและโบสถ์คริสต์” หน้า 
68: หลังจากอ่านเรื่องนี้ ให้ดูรูปหรือกล่าวถึง
โบสถ์อื่นในเมืองของท่านและพูดคุยเกี่ยวกับ
ค�าถามเหล่านี้กับครอบครัวท่าน: “เรามีความ
คล้ายคลึงอะไรบ้างกับศาสนาอื่น พระบิดาบน
สวรรค์ทรงรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับลูกทุกคนของ
พระองค์ เราควรปฏิบัติต่อคนที่มีความเชื่อต่าง
จากเราอย่างไร ท่านอาจจะใช้บทความเรื่อง 
“สร้างสมดุลระหว่างสัจธรรมและขันติธรรม” 
โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัม-
อัครสาวกสิบสอง (เลียโฮนา, ก.พ. 2013, 
28-35) ช่วยตอบค�าถามเหล่านี้

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ 
แนวคิดสองประการมีดังนี้

เมษายน 2015 ปีที่ 21 เล่มที่ 4
เลียโฮนา 12564 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด,  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์,  
เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น,  
แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เรนซ์, เจมส์ บี. มาร์ติโน, โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ
ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์

ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ: วินเซนต์ เอ. วอห์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์
ผู้ช่วยงานพิมพ์: ลิสา แคโรไลนา โลเปซ
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน,  
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์, การ์เรตต์ เอช. 
การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, มินดี แอน. ลิฟวิทท์, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, 
แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์, แจน พินบอรัฟ,  
ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน

นักศึกษาฝึกงานบรรณาธิการ: เมลิสซา ฮาร์ท
ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก๊อตต์ คนุดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, แมนดี เอ็ม.  
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โดย ประธาน
โธมัส เอส.  
มอนสัน

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

ประธานโธมัส เอส. มอนสันตั้งข้อสังเกตว่า เราต้อง

ท�าการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแทบทุกชั่วโมง

ท่านแนะน�าว่า เพื่อจะเลือกอย่างฉลาดเราต้อง

กล้า—“กล้าพูดว่าไม่ กล้าพูดว่าได้ การตัดสินใจ 

ก�าหนดจุดหมาย” 1

ในข้อความที่ตัดตอนมาต่อไปนี้ 

ประธานมอนสันเตือนวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายว่าพวกเขาต้องกล้า

ยึดมั่นความจริงและความ

ชอบธรรม ปกป้องสิ่งที่พวกเขา

เชื่อ และเผชิญกับโลกที่ก�าลังปฏิเสธ

คุณค่าและหลักธรรมนิรันดร์ 

“เสยีงเรยีกร้องให้กล้าหาญมาถงึเราแต่ละคน 

ตลอดเวลา” ท่านกล่าว “เป็นเช่นนั้นตลอดมา และ

จะเป็นเช่นนั้นตลอดไป” 2

ประธานมอนสันร้องขอ

ความกล้าหาญ

4  เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

ท่านอาจจะขอให้คนที่ท่านสอนคิดถึง
สถานการณ์หนึ่งในสัปดาห์ที่จะมาถึง— 

ที่บ้าน ที่ทำางาน ที่โรงเรียน หรือที่โบสถ์—ที่
จะเรียกร้องให้พวกเขาทำาด้วยความกล้าหาญ 
พวกเขาอาจเผชิญความกลัว อดทนต่อเรื่อง
ท้าทายบางเรื่อง ยึดมั่นความเชื่อของตน หรือ 
ตัดสินใจเชื่อฟังหลักธรรมหนึ่งของพระกิตติ- 
คุณอย่างเต็มที่มากขึ้น เชื้อเชิญพวกเขาให้
แบ่งปันหรือจดความคิดเหล่านั้นไว้
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ความกล้าหาญนำามาซ่ึงความเห็นชอบของพระผู้เป็นเจ้า
“เราทุกคนจะเผชิญความกลัว ประสบการล้อเลียน และพบ

กับปฏิปักษ์ ขอให้เรา—ทุกคน—มีความกล้าหาญท่ีจะอยู่ตรง
ข้ามกับความนิยมชมชอบของคนส่วนใหญ่ กล้าที่จะยืนหยัดเพื่อ
หลักธรรม ความกล้าหาญ ไม่รอมชอม น�ามาซึ่งรอยยิ้มจากความ
เห็นชอบของพระผู้เป็นเจ้า ความกล้าหาญคือคุณธรรมที่มีพลัง
และน่าดึงดูดใจเมื่อไม่ได้มองว่าเป็นเพียงการยินดีตายอย่างชาย
ชาตรี แต่เป็นการมุ่งมั่นด�าเนินชีวิตตามท�านองคลองธรรมด้วย
เช่นกัน เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า พยายามด�าเนินชีวิตตามที่ควร 
เราย่อมได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าและสามารถพบการ
ปลอบโยนในพระค�าของพระองค์”3

ทนด้วยความกล้าหาญ
“อดทนหมายถึงอะไร ข้าพเจ้าชอบนิยามน้ี: ทนด้วยความ 

กล้าหาญ ความกล้าหาญอาจจ�าเป็นต่อการเชื่อ บางครั้งจะ
จ�าเป็นเมื่อท่านเชื่อฟัง  แน่นอนท่ีสุดว่าท่านต้องกล้าหาญเมื่อ
ท่านอดทนจนถึงวันที่ท่านจะจากการด�ารงอยู่ในชีวิตมรรตัยนี้”4

กล้ายึดม่ันความจริง
“[จง] กล้ายืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรม เพราะ

แนวโน้มในสังคมปัจจุบันออกห่างจากคุณค่าและหลักธรรมที่
พระเจ้าประทานแก่เรา เราขอร้องให้ท่านปกป้องสิ่งท่ีท่านเชื่อ 
หากรากประจักษ์พยานของท่านไม่ฝังแน่น ท่านอาจต้านทานการ
เยาะเย้ยของคนที่ท้าทายศรัทธาของท่านไม่ไหว เมื่อฝังแน่นแล้ว 
ประจักษ์พยานของท่านในพระกิตติคุณ ในพระผู้ช่วยให้รอด และ
พระบิดาบนสวรรค์จะมีอิทธิพลต่อทุกอย่างที่ท่านท�าตลอดชีวิต
ท่าน”5

เราต้องมีความกล้าหาญทางวิญญาณและทางศีลธรรม
“ข่าวสารที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ ในภาพยนตร์ และสื่ออื่นๆ 

มักตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการให้ลูกน้อมรับและนับถือ ความรับ
ผิดชอบของเราไม่เพียงสอนพวกเขาให้ถือคุณธรรมและยึดมั่น
หลักค�าสอนเท่านั้น  แต่ช่วยให้พวกเขาอยู่ในทางนั้นโดยไม่ต้อง
สนใจอิทธิพลภายนอกที่พวกเขาเผชิญอยู่ สิ่งนี้เรียกร้องเวลาและ
ความพยายามมากในส่วนของเรา—และเพื่อช่วยคนอื่นๆ ตัวเรา
ต้องมีความกล้าหาญทางวิญญาณและทางศีลธรรมเพื่อต้านทาน
ความชั่วร้ายที่เราเห็นรอบด้าน”6

ขอให้เรากล้าหาญตลอดไป
“ขณะที่เราด�าเนินชีวิตในแต่ละวัน แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่

ศรัทธาของเราจะถูกทดสอบ บางครั้งเราอาจรู้สึกตัวว่ามีใครต่อ
ใครแวดล้อมอยู่ แต่เรายังเป็นคนกลุ่มน้อยหรือแม้เป็นคนเดียวที่
ยืนยันว่าอะไรยอมรับได้และอะไรยอมรับไม่ได้...

“ขอให้เรากล้าหาญและพร้อมจะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ ถ้าเรา
ต้องยืนคนเดียวในระหว่างนั้น ขอให้เรายืนอย่างกล้าหาญ ได้รับ
พลังจากความรู้ที่ว่าแท้จริงแล้วเราไม่มีวันโดดเดี่ยวเมื่อเรายืนกับ
พระบิดาในสวรรค์ของเรา”7 
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ซาราห์ของใครบางคน
โดย แม็คเคนซี มิลเลอร์

ดิฉันเคยพบว่ายากที่จะใช้ความเชื่อของดิฉันตอบค�าถามเรียบ

ง่ายอย่างเช่น “ท�าไมคุณไม่ดื่มกาแฟ”  ในอดีตดิฉันมีข้ออ้างว่า 

“มันขมไปน่ะ” หรือ “ฉันไม่ชอบรสชาติของมัน”

ท�าไมดิฉันขัดเขิน ท�าไมดิฉันกลัวเกินกว่าจะยืนหยัดในสิ่งที่ตน

เชื่อ ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปดิฉันไม่เข้าใจว่าดิฉันกลัวอะไรกัน

แน่ แต่ดิฉันจ�าได้แม่นถึงเวลาที่ดิฉันเลิกแอบอยู่หลังข้ออ้าง

วันหนึ่งในชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมปลายของดิฉัน 

ครูประกาศว่าเราจะดูละครโทรทัศน์ตอนหนึ่งที่ดิฉันรู้ว่าไม่ควรดู 

ขณะที่นักเรียนคนอื่นๆ โห่ร้องด้วยความตื่นเต้น ซาราห์เพื่อนร่วม

ชั้นของดิฉันยกมือและขอตัวออกไปจากห้อง
เมื่อครูถามว่าท�าไม ซาราห์ตอบตามความเป็นจริงว่า “เพราะ

เยาวชน

ดิฉันเป็นมอรมอนและไม่ดูรายการที่ใช้ค�าพูดหยาบคาย”
ความกล้าของเธอเพื่อลุกขึ้นยืนต่อหน้าชั้นเรียนนั้นน่าทึ่งมาก 

เพราะซาราห์ ดิฉันจึงลุกตามและรออยู่นอกห้องด้วยจิตส�านึกที่
ชัดเจนจนจบรายการ

ดิฉันเปลี่ยนไปตลอดกาล ดิฉันเริ่มอธิบายถึงความเชื่อแทนที่จะ
หลีกเลี่ยงหัวข้อนั้น ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงมีความเชื่อมั่นในตนเองและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนจักรและโรงเรียนมากขึ้น

ดิฉันไม่เคยบอกซาราห์ว่าแบบอย่างของเธอมีความหมายต่อ
ดิฉันเพียงใด แต่ดิฉันพยายามท�าตามแบบอย่างในความเชื่อมั่น
ของเธอ เวลานี้ดิฉันตระหนักว่าการเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่
ยอดเยี่ยมและศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องน่าอายเลย 
ดิฉันหวังว่าดิฉันจะสามารถเป็นซาราห์ของใครบางคนผ่านแบบ
อย่างของดิฉันได้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

โจเซฟ สมิธ (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:11-17) ดาเนียล (ดาเนียล 6:7, 10–23)

เอสเธอร์ (เอสเธอร์ 4:5–14; 5:1–8; 7:1–6)แซมิวเอลชาวเลมัน (ฮีลามัน 13:2-4; 16:1-7)

ความกล้าหาญใน 
พระคัมภีร์

ประธานมอนสันสอนเราให ้

มีความกล้าหาญและยึดมั่น

สิ่งที่เราเชื่อ มีแบบอย่างมากมาย

ในพระคัมภีร์ของคนที่แสดงความ

กล้าหาญ อ่านพระคัมภีร์ติดกับชื่อ 

แต่ละชื่อ คนเหล่านี้แสดงความ

กล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่พวก

เขารู้ว่าถูกต้องอย่างไร ใช้ช่องว่าง

เขียนหรือวาดรูปค�าตอบ

ของท่าน
ภา

พถ
่าย

โด
ย 
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TO
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

คุณลักษณะของ 
พระเยซูคริสต์:  
ไม่ทรงหลอกลวง 
หรือหน้าซื่อใจคด
เน้ือหาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดข่าวสารการเย่ียมสอน 

ที่เน้นคุณลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด

ก ารเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ไม่ทรงหลอก
ลวงและหน้าซื่อใจคดจะช่วยให้เรา

พยายามท�าตามแบบอย่างของพระองค์
อย่างซื่อสัตย์ เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน 
(1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
กล่าวดังนี้ “หลอกลวงคือหลอกหรือชักน�า
ให้หลงผิด...บุคคลที่ไม่หลอกลวงคือบุคคล
ที่ไร้มลทิน มีเจตนาที่ซื่อสัตย์ และเป้าหมาย
ที่บริสุทธิ์ ชีวิตเขาสะท้อนการปฏิบัติอัน
เรียบง่ายของการปรับการกระท�าประจ�าวัน 
ของเขา [หรือเธอ] ให้สอดคล้องกับหลัก
ธรรมแห่งความซื่อตรง... ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ความจ�าเป็นที่สมาชิกศาสนจักรต้องไม่
หลอกลวงอาจเร่งด่วนในเวลาน้ีมากกว่า
เวลาอื่นเพราะปรากฏชัดว่าคนมากมายใน
โลกไม่เข้าใจความส�าคัญของคุณธรรมดัง
กล่าว”1

เกี่ยวกับความหน้าซื่อใจคด ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่ีปรึกษาท่ีสอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวดังนี้ “ไม่มีใคร 

ในพวกเราเป็นเหมือนพระคริสต์เท่าที่เรา
รู้ว่าควรเป็น แต่เราปรารถนาอย่างจริงจัง
อยากเอาชนะข้อบกพร่องและแนวโน้มจะ
ท�าบาปของเรา เราปรารถนาสุดใจและ
สุดจิตวิญญาณของเราอยากเป็นคนดีขึ้น
ด้วยความช่วยเหลือจากการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์”2

เรารู้ “เราจะได้รับการพิพากษาตาม
การกระท�าของเรา ความปรารถนาของใจ 
เรา และประเภทบุคคลในแบบที่เราเป็น”3 
ทว่าขณะที่เราพยายามกลับใจ เราจะ
บริสุทธิ์มากขึ้น—และ “คนที่มีใจบริสุทธิ์
ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็น
พระเจ้า” (มัทธิว 5:8)

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
สดดุ ี32:2; ยากอบ 3:17; 1 เปโตร 2:1–2, 22

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแลผ่าน
การเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
เด็กเล็กๆ ปราศจากมารยา พระเยซู

คริสต์ตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้า
มาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่า
แผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่าง
พวกเขา. . .แล้วพระองค์ทรงอุ้ม [เด็ก
เล็กๆ] เหล่านั้น วางพระหัตถ์บนตัว 
พวกเขา แล้วทรงอวยพรให้พวกเขา” 
(มาระโก 10:14, 16)

พระคริสต์ทรงปฏิบัติต่อเด็กๆ ใน
พื้นที่ของทวีปอเมริกาเช่นกันหลังจาก
การตรึงกางเขน พระองค์ทรงบัญชาให้
ผู้คนนำาเด็กเล็กๆ ของพวกเขามาและ 
“วางบนพื้นดินรอบๆ พระองค์, และ
พระเยซูทรงยืนอยู่ตรงกลาง;. . . 

“. . . [และ] พระองค์ทรงกันแสง, และ
ฝูงชนเป็นพยานเรื่องนี้, และพระองค์
ทรงพาเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขามา, ทีละ
คน, และประทานพรให้พวกเขา, และ
ทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวก
เขา.. . .

“และเมื่อพวกเขามองไปเพื่อจะดู 
พวกเขาทอดสายตาไปทางฟ้าสวรรค์, 
และ. . .พวกเขาเห็นเทพพากันลงมาจาก
สวรรค์ประหนึ่งว่าอยู่ท่ามกลางไฟ; และ
พวกเทพลงมาห้อมล้อมเด็กเล็กๆ เหล่า
นั้น, . . .และเทพปฏิบัติต่อพวกเขา” 
(3 นีไฟ 17:12, 21, 24)

พิจารณาสิ่งนี้
เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเด็กเล็กๆ 
เกี่ยวกับการไม่มีมารยา (ดู คู่มือ 
พระคัมภีร์, “มารยา”)

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	บี.	เวิร์ธลิน,	“Without	Guile,”	Ensign, May 

1988,	80,	81.
2.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“เชิญมาร่วมกับเรา,”	 

เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	23.
3.	 คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร  

(2010),	1.2.1.
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มีอยู่ปีหนึ่งในวิทยาลัยดิฉันเริ่มปวดคอ
ขณะก�าลังท�าข้อสอบ ความเจ็บปวด

ไม่ทุเลาเมื่อความเครียดจากการสอบผ่าน
พ้น ดิฉันปรึกษาแพทย์และนักบ�าบัด และ
พยายามรักษาหลายวิธี แต่ยังเจ็บเหมือน
เดิม ตลอดปีถัดมา ขณะพยายามรับมือ
กับความเจ็บปวดนี้ ดิฉันพยายามเพิ่มพูน
ศรัทธาของตนเช่นกัน ดิฉันใช้เวลามากใน
การสวดอ้อนวอน ดิฉันศึกษาพระคัมภีร์ 
และขอพรฐานะปุโรหิต ดิฉันรู้สึกว่าถ้าเพียง
ดิฉันมีศรัทธามากพอ ดิฉันจะหายเป็นปกติ

พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนเจ็บป่วย คน
ตาบอด คนง่อย คนโรคเรื้อน— “ตามความ
เชื่อ [ของพวกเขา]” (มัทธิว 9:29) ดิฉันรู้
ว่าพระองค์ทรงมีเดชานุภาพในการรักษา
ดิฉันเฉกเช่นทรงรักษาคนมากมายในช่วง
พระชนม์ชีพมรรตัยของพระองค์ ด้วยเหต ุ
นี้ดิฉันจึงสรุปว่าดิฉันไม่หายเพราะขาด
ศรัทธา ดิฉันจึงพยายามเป็นสองเท่า ขณะ
ยังท�ากายภาพบ�าบัด ดิฉันสวดอ้อนวอน  
อดอาหาร ศึกษา และเชื่อ แต่ความเจ็บ 
ปวดยังเหมือนเดิม

พระคัมภีร์สอนเราว่าด้วยศรัทธาเรา
สามารถท�าปาฏิหาริย์ได้ (ดู มัทธิว 17:20) 
แต่ดิฉันไม่อาจปลดเปลื้องความทุกข์เล็ก
น้อยนี้ได้ พลังในศรัทธาของดิฉันอยู่ที่ไหน 
ในที่สุด ดิฉันยอมรับสถานการณ์ของตน
อย่างเงียบๆ หาวิธีจัดการกับความรู้สึกเจ็บ
ปวด และพอใจจะเก็บเรื่องของศรัทธาและ

(สดุดี 46:10) ดิฉันนึกถึงประสบการณ์ของ
ตนเองในการเรียนรู้ว่าต้องนิ่งเมื่อเกิดความ
ทุกข์และขอให้เอรินมีศรัทธาต่อไป แต่อย่า
ท�าให้ศรัทธานั้นขึ้นอยู่กับว่าเธอประสบ
อาการคลื่นไส้ร่วมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
หรือไม่

ขณะที่ดิฉันยังคงศึกษาหลักธรรมแห่ง
ศรัทธา ดิฉันเปิดดูค�าบรรยายของแอลมา
เกี่ยวกับศรัทธาซึ่งเขาสอนว่า “หากท่านมี
ศรัทธาท่านย่อมหวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง” 
(แอลมา 32:21)

ขณะไตร่ตรองพระคัมภีร์ข้อนี้ดิฉันค้นพบ
ว่าศรัทธาไม่ได้เป็นอย่างที่ดิฉันคิด แอลมา

เ ร า พู ด ถึ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์

พลังแห่งศรัทธา
โดย แอมเบอร์ บาร์โลว์ ดาห์ล

การรักษาไว้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในอนาคต
หลายปีต่อมาดิฉันก�าลังคุยกับเพื่อนคน

หนึ่งที่ต่อสู้กับอาการคลื่นไส้รุนแรงจนส่ง
เธอเข้าโรงพยาบาลเกินหนึ่งครั้งในช่วงตั้ง
ครรภ์ลูกคนแรก เอรินต้องการมีลูกอีกคน 
แต่เธอกลัวมากว่าจะต้องอดทนต่อความไม่
สบายแบบเดียวกับที่เคยเจอตอนตั้งครรภ์
ลูกคนแรก เธอบอกดิฉันว่าเธออดอาหาร
และสวดอ้อนวอนมาตลอดและเธอเชื่อ
จริงๆ ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงขอให้
เธอต้องอดทนเป็นครั้งที่สอง

ขณะที่เราคุยกัน ดิฉันนึกถึงพระคัมภีร์ข้อ
หนึ่ง “จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า” 

อยู่เหนือการทดลอง
“[พระบิดาบนสวรรค์] ไม่ทรงมีพระปรีชาญาณหรอกหรือที่ประทาน
การทดลองเพื่อให้เราอยู่เหนือการทดลอง ประทานความรับผิดชอบ
เพื่อให้เราบรรลุ ประทานงานเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงขึ้น 
ประทานโทมนัสเพื่อทดลองจิตวิญญาณเรา เราไม่ได้เผชิญการล่อลวง
เพ่ือทดสอบความเข้มแข็งของเรา เผชิญความเจ็บป่วยเพ่ือเราจะเรียนรู้ 

ความอดทน และเผชิญความตายเพื่อเราจะเป็นอมตะและได้รับรัศมีภาพหรอกหรือ
“ถ้าคนป่วยทุกคนที่เราสวดอ้อนวอนให้หายป่วยกันหมด ถ้าคนชอบธรรมทุกคนได้รับ

ความคุ้มครองและคนชั่วถูกทำาลาย โปรแกรมทั้งหมดของพระบิดาคงเป็นโมฆะ สิทธิ์เสรี
ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานของพระกิตติคุณคงจบสิ้น คงไม่ต้องมีมนุษย์คนใดดำาเนินชีวิต
ด้วยศรัทธา”
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985), คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร:  
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (2006), 68.

ถ้าพระบิดาบนสวรรค์ทรงปลดปล่อยเราจากการท้าทายเพียงเพราะเราขอ แสดงว่า
พระองค์ทรงไม่ยอมให้เราได้รับประสบการณ์อันจำาเป็นต่อความรอดของเรา
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สอนเราว่าศรัทธาคือความหวังในหลักธรรม
ที่แท้จริง การมีศรัทธามิได้หมายความว่า
เราเช่ือว่าพระบิดาบนสวรรค์จะประทาน
สิ่งที่เราทูลขอทุกครั้งที่เราขอ การมีศรัทธา
ว่าพระคริสต์จะทรงรักษาคอของดิฉันหรือ
พระองค์จะทรงยอมให้เอรินตั้งครรภ์โดยไม่
คลื่นไส้ไม่ใช่การมีศรัทธาในหลักธรรมที่แท้
จริง อย่างไรก็ดี เราสามารถมีศรัทธาได้ว่า
พระคริสต์ทรงมีเดชานุภาพในการรักษา 
พระองค์ทรงห่วงใยเรา พระองค์จะทรงเสริม

ก�าลังเรา และถ้าเราอดทนด้วยดี เราย่อม
คู่ควรกับชีวิตนิรันดร์

พระเจ้าทรงสัญญาว่า “สิ่งใดก็ตามที่เจ้า
จะขอด้วยศรัทธา, โดยเชื่อว่าเจ้าจะได้รับใน
พระนามของพระคริสต์แล้ว, เจ้าจะได้รับ” 

(อีนัส 1:15) ดิฉันเชื่อว่าพลังในค�าสัญญา
นี้อยู่ในค�าแนะน�าให้เชื่อ “ในพระนามของ

พระคริสต์” ข้อมูลใน Bible Dictionary 
เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนสอนเราว่า “เรา 
สวดอ้อนวอนในพระนามของพระคริสต์ 

เมื่อความคิดของเราคือพระด�าริของพระ- 
คริสต์ และความปรารถนาของเราคือความ 
ปรารถนาของพระคริสต์—เมื่อพระวจนะ 
ของพระองค์อยู่ในเรา (ยอห์น 15:7) จาก
นั้นเราจะทูลขอสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน

ให้ได้ ค�าสวดอ้อนวอนหลายครั้งยังไม่ได้รับ 
ค�าตอบเพราะไม่สวดอ้อนวอนในพระนาม 
ของพระคริสต์แต่อย่างใด ไม่แสดงถึงพระ-

ด�าริของพระองค์แม้แต่น้อย ทว่าเกิดจาก
ความเห็นแก่ตัวของใจมนุษย์”

เมื่อเราทูลขอบางสิ่งในศรัทธาซึ่งสอด 
คล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์จะประทานแก่เราตามความ
ปรารถนาของเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรง

รู้จักเรา ทรงรักเรา และทรงปรารถนาให้เรา
ได้ทุกอย่างที่จ�าเป็นต่อการกลับไปที่ประทับ
ของพระองค์ และบางครั้งนั่นรวมถึงการ
ทดลอง ความเดือดร้อน และการท้าทาย
ด้วย (ดู 1 เปโตร 1:7) ถ้าพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงปลดปล่อยเราจากการท้าทายเพียง
เพราะเราขอ แสดงว่าพระองค์ทรงไม่ยอม
ให้เราได้รับประสบการณ์อันจ�าเป็นต่อ
ความรอดของเรา เราต้องฝึกวางใจในแผน
ของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับเราและยอมรับ
พระประสงค์ของพระองค์ ขณะท�าให้ความ
ปรารถนาของเราให้ตรงกับความปรารถนา
ของพระองค์และยอมรับว่าเราพึ่งพระองค์
โดยสมบูรณ์ เราอาจคู่ควรได้รับ “ความรอด
แห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อ 
[ของเรา]” (1 เปโตร 1:9) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในออริกอน สหรัฐอเมริกา
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พ่อคนหนึ่งกลับถึงบ้านหลังจากท�างาน
เหนื่อยมาทั้งวัน และพบว่าคนอื่นๆ ใน

ครอบครัวก�าลังรู้สึกหงุดหงิดเช่นกัน คืน
นั้นเป็นคืนวันจันทร์ และการจัดสังสรรค์ใน
ครอบครัวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ หลังจากกล่าว
ค�าสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ พ่อแม่
ตัดสินใจท�าแบบเรียบง่าย พวกเขาเรียก
ครอบครัวมารวมกัน ร้องเพลงสวด และ
สวดอ้อนวอนด้วยกัน พวกเขาแจกเทียน
เล่มเล็กให้แต่ละคนจุดขณะพวกเขาบอก
บางอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา
เมื่อไม่นานมานี้ ในห้องมืด แสงเทียนหมาย
ถึงการดลใจและดึงความสนใจของเด็กๆ  
ขณะแบ่งปันประจักษ์พยาน ความรู้สึกสงบ
และความรักเข้ามาในบ้าน ครอบครวัสิน้สดุ
คืนนั้นด้วยความส�านึกคุณที่ได้จัดสังสรรค์
ในครอบครัว

ท่านรู้หรือไม่ว่าการสังสรรค์ในครอบครัว
เป็นโปรแกรมของศาสนจกัรมานาน 100 ปี 
แล้ว ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1915 ฝ่าย
ประธานสูงสุดแนะน�าสมาชิกให้จัดคืนหนึ่ง 
ของแต่ละสัปดาห์ไว้ส�าหรับการสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว เพลง การเรียน
พระกิตติคุณ เรื่องเล่า และกิจกรรม (ดู
ข้อความที่คัดมาจากจดหมายของฝ่าย
ประธานสูงสุดในหน้า 80) ศาสดาพยากรณ์
ยังคงเตือนเราให้นึกถึงความส�าคัญของ

การสังสรรค์ในครอบครัว “เราจะมองข้าม
โปรแกรมที่ได้รับการดลใจจากสวรรค์นี้ไม่
ได้” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว “การ
สังสรรค์ในครอบครัวจะน�าการเติบโตทาง
วิญญาณมาสู่สมาชิกแต่ละคนในครอบครัว 
โดยช่วยเขาหรือเธอต้านทานการล่อลวงซึ่ง
มีอยู่ทุกแห่งหน”1

ต่อไปนี้เป็นเจตคติบางอย่างที่ท่านพึง
จดจ�าขณะท�าให้การสังสรรค์ในครอบครัว
เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์

ประยุกต์ใช้กับฉันได ้“การสังสรรค์ใน
ครอบครัวมีไว้ให้ทุกคน” เอ็ลเดอร์แอล. 
ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าว2  เราทุกคน—แต่งงานแล้วหรือโสด 
มีบุตรหรือไม่มี—สามารถอุทิศเวลาเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและเรียน
พระกิตติคุณ

ฉันหาเวลาได้ ศาสนจักรเป็นแบบอย่าง
ของการท�าให้คืนวันจันทร์ว่างเว้นกิจกรรม
ศาสนจักร ท่านสามารถแสดงให้พระเจ้า
และครอบครัวเห็นได้ว่าท่านเต็มใจจัดเวลา
ไว้ท�าสิ่งส�าคัญที่สุด

ฉันสามารถหาสิ่งที่ใช้ได้ผลกับครอบครัว

ฉัน ถ้าครอบครัวท่านอยู่แยกกัน ลองจัด 
“สังสรรค์ครอบครัวออนไลน์” เพื่อพูดคุย
กับสมาชิกครอบครัวทางออนไลน์หรือทาง
โทรศัพท์ มีบางคนต้องท�างานดึกใช่ไหม จัด 

การสังสรรค์ในครอบครัว— 
ท่านทำาได้!

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

ไม่ว่าครอบครัวท่านเป็นอย่างไร การสังสรรค์ในครอบครัวสามารถเป็นพรและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ท่านได้

“สังสรรค์ครอบครัวในสวนสาธารณะ” ใกล้
ที่ท�างานช่วงพัก บิดาที่หย่าร้างจัด “สังสรรค์
ครอบครัวทางจดหมาย” ทุกวันจันทร์ โดย
เขียนถึงลูกที่อยู่ไกล3  จงให้อุปสรรคเป็นตัว
เร่งให้เกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

ฉันเริ่มสัปดาห์นี้ได้ ท่านสามารถจัด
การสังสรรรค์ในครอบครัวได้ตามความ
ต้องการและสภาวการณ์ของครอบครัวท่าน
ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะทั่วไปบางประการ

• เริ่มและจบด้วยการสวดอ้อนวอน
• ใช้เพลง รวมทั้งเพลงสวดและเพลง

ปฐมวัย
• เรียนจากพระคัมภีร์และศาสดา

พยากรณ์ยุคปัจจุบัน
• มีกิจกรรมทางกายภาพ โครงการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่มี
พระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางแตกต่าง
กันไปในแต่ละสัปดาห์

• จงสนุกสนาน! เล่นเกมหรือท�าอาหาร
ว่าง

• เสมอต้นเสมอปลาย ถ้าท่านจัด
สังสรรค์วันจันทร์ไม่ได้ ให้หาอีก 
วันที่จัดได้

ฉันต้องการพร ศาสดาพยากรณ์สัญญา
ไว้ว่าถ้าเราเข้าร่วมการสังสรรค์ในครอบครัว 
พรยิ่งใหญ่จะตามมา อาทิ ความรักและการ
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เชื่อฟังที่บ้าน
จะเพิ่มขึ้น ศรัทธาจะเติบโตในใจเยาวชน 
ครอบครัว “จะมีพลังต่อสู้อิทธิพลชั่วร้าย
และการล่อลวง” ที่รายล้อมพวกเขา4

แม้การสังสรรค์ในครอบครัวของท่าน
อาจไม่เป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบทุก
ครั้ง แต่ครอบครัวท่านจะเข้มแข็งขึ้นและ
ได้รับพรจากความพยายามของท่าน “การ
สังสรรค์ในครอบครัวแต่ละครั้งคือการตวัด
ปลายพู่กันลงบนผืนผ้าใบของจิตวิญญาณ
เรา” เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองสอน “อาจไม่มีเหตุการณ์
ครั้งใดน่าประทับใจหรือน่าจดจ�า แต่เฉก
เช่นลาย...ที่เสริมกันและกันจนเกิดเป็น
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ผลงานชิ้นเอกน่าประทับใจฉันใด ความ
เสมอต้นเสมอปลายของเราในการท�าสิ่งที่ดู
เหมือนเล็กน้อยจะน�าไปสู่ผลทางวิญญาณ
อันส�าคัญยิ่งฉันนั้น”5 
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ห ากปาฏิหาริย์เป็นเหตุการณ์เหนือ
ธรรมชาติที่มูลเหตุอยู่เหนือปัญญา

อันจ�ากัดของมนุษย์ เมื่อน้ันการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ย่อมเป็นปาฏิ- 
หาริย์อันน่าพิศวงที่สุดตลอดกาล การฟื้น
คืนพระชนม์ดังกล่าวเผยให้เห็นมหิทธิฤทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นอมตะของ
มนุษย์

อย่างไรก็ดีการฟื้นคืนพระชนม์เป็นปาฏิ-
หาริย์เฉพาะในแง่ที่อยู่นอกเหนือความ
เข้าใจของมนุษย์เท่านั้น  ส�าหรับทุกคนที่
ยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าว นั่นเป็นเพียงการ
แสดงให้เห็นว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎเดียวกัน...

พยานเพ่ิมเติม
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธิชน 

ยุคสุดท้ายยืนหยัดพร้อมกับเปโตร เปาโล 
ยากอบ และอัครสาวกสมัยเริ่มแรกทั้งหมด
ผู้ยอมรับว่าการฟื้นคืนพระชนม์ไม่เพียงเกิด

ขึ้นจริงเท่านั้น แต่เป็นการท�าให้พระพันธกิจ 
อันสูงส่งของพระคริสต์บนโลกนี้บรรลุผล
สมบูรณ์ด้วย

หน่ึงพันแปดร้อยปีหลังจากพระเยซู
สิ้นพระชนม์บนกางเขน ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธประกาศว่าพระเจ้าผู้ทรงคืน
พระชนม์ทรงปรากฏต่อท่านโดยกล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซึ่ง
ความเจิดจ้าและรัศมีภาพของทั้งสองพระ-
องค์เกินกว่าจะพรรณนาได้, พระองค์ทรง
ยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ. องค์หนึ่ง
รับสั่งกับข้าพเจ้า, โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้า
และตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง
—นี่คือบุตรที่รักของเรา. จงฟังท่าน!”  
(โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17)...

ถ้าประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธเป็น
เพียงประจักษ์พยานเดียวที่เรามี นั่นคงไม่มี
ผลแต่อย่างใดเฉกเช่นพระคริสต์ทรงกล่าว
ประจักษ์พยานเมื่อพระองค์ตรัสถึงพระองค์
เอง แต่พระเยซูทรงมีประจักษ์พยานของ
พระผู้เป็นเจ้าและของเหล่าอัครสาวก และ
โจเซฟ สมิธมีพยานคนอื่นๆ  [ผู้] ยืนยัน

ประจักษ์พยานของท่าน ซึ่งท�าให้รู้ถึงความ
จริงโดยการปรากฏของเทพโมโรไนต่อพวก
เขา...

เ รื่ อ ง ร า ว ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ

พระองค์ทรงคืนพระชนม์
ศรัทธาอันแน่วแน่ในพระคริสต์เป็น 
สิ่งสำาคัญที่สุดที่โลกทุกวันนี้ต้องการ

พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์

อ่านประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 
ที่อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยุค

ปัจจุบันให้ไว้ใน  เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2-3

เดวิด โอ. แมคเคย์เกิดวันที่ 
8 กันยายน ค.ศ. 1873 ท่าน
ได้รับการวางมือแต่งตั้งเป็น

อัครสาวกวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1906 เมื่ออายุ 32 
ปี และได้รับการสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักร
คนที่เก้าวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1951 ข้อความต่อไป
นี้คัดมาจากคำาปราศรัยของท่านที่การประชุมใหญ่
สามัญเดือนเมษายน ค.ศ. 1966 ดูคำาปราศรัยทั้ง
เรื่องใน Conference Report, Apr. 1966, 55-59.

โดย ประธานเดวิด โอ. 
แมคเคย์ (1873–1970)
ประธานศาสนจักร 
คนที่เก้า

ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า พระคริสต์ทรงรับพระ-
วรกายของพระองค์และทรงปรากฏในฐานะ
องค์สัตภาวะที่ฟื้นคืนพระชนม์ผู้กอปรด้วย
รัศมีภาพ และท่านคงตอบข้อสงสัยที่มีมา
ยาวนานนี้ได้ “ถ้ามนุษย์ตายแล้วเขาจะมี
ชีวิตอีกได้หรือ?” (โยบ 14:14)

พยานของการฟ้ืนคืนพระชนม์
การฟื้นคืนพระชนม์จริงๆ ของพระคริสต์

จากหลุมศพเป็นเรื่องจริงส�าหรับเหล่าสานุ- 
ศิษย์ที่รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัว ในความคิด
ของพวกเขาไม่มีความสงสัยเลยพวกเขา
เป็นพยานถึงความจริงดังกล่าว พวกเขารู้
เพราะตาของพวกเขามองเห็น หูของพวก 
เขาได้ยิน มอืของพวกเขาได้สมัผสัพระวรกาย 
ที่ด�ารงอยู่ของพระผู้ไถ่ที่คืนพระชนม์

เปโตรหัวหน้าอัครสาวกกล่าวในวาระ
เมื่ออัครสาวกสิบเอ็ดคนมาพบกันเพื่อเลือก
คนหนึ่งแทนยูดาส อิสคาริโอทว่า “เพราะ
ฉะนั้นคนหนึ่ง ... ในคนเหล่านี้จะต้องเป็น
พยานร่วมกับเราเกี่ยวกับการคืนพระชนม์
ของพระองค์” (กิจการของอัครทูต 1:21-
22)...

อีกวาระหนึ่ง เปโตรประกาศต่อหน้าศัตรู
ที่ท�าให้พระเยซูต้องสิ้นพระชนม์บนกางเขน
ว่า “ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล จง

ฟังเรื่องต่อไปนี้ ... พระเยซูองค์นี้พระเจ้า
ได้ทรงให้คืนพระชนม์แล้ว ซึ่งเราทุก

คนคือสักขีพยานของเรื่องน้ี” 
(กิจการของอัครทูต 2:22, 

32)...
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... ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายประกาศนิมิตอันรุ่งโรจน์
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ [เช่นกัน]

“และบัดนี้, หลังจากประจักษ์พยาน
จ�านวนมากทีใ่ห้ไว้ถึงพระองค์, นีค่อืประจกัษ์ 
พยาน, สุดท้ายของทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึง
พระองค์ : ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!” 
(คพ. 76:22)...

ตามประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้ดังที่เหล่า
อัครสาวกสมัยโบราณให้ไว้—ประจักษ์
พยานนับจากไม่กี่ปีจนถึงเหตุการณ์น้ัน—
ตามการเปิดเผยอันน่าอัศจรรย์ที่สุดในยุคนี้
เกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ ดูเหมือน
จะเข้าใจได้ยากว่ามนุษย์จะยังปฏิเสธพระ- 

องค์และสงสัยความเป็นอมตะของมนุษย์
ได้อย่างไร

สิง่ท่ีเราต้องการทกุวนันี้
ศรัทธาอันแน่วแน่ในพระคริสต์เป็นสิ่ง

ส�าคัญที่สุดที่โลกทุกวันนี้ต้องการ สิ่งนั้น
เป็นมากกว่าความรู้สึก สิ่งนั้นคือพลังขับ
เคลื่อนให้กระท�า และควรเป็นแรงกระตุ้น
พื้นฐานที่สุดในชีวิตมนุษย์...

หากมนุษย์จะเพยีง “ท�าตามพระประสงค์ 
ของพระองค์” แทนที่จะมองดูอุโมงค์อันมืด
ทึมอย่างสิ้นหวัง พวกเขาจะแหงนมองฟ้า
และรู้ว่าพระคริสต์ทรงคืนพระชนม์แล้ว!...

ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธชิน 

ยุคสุดท้ายประกาศต่อชาวโลกว่าพระคริสต ์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ ่
ของโลก! ไม่มีผู้ติดตามแท้จริงคนใดพอใจ
จะยอมรับพระองค์เป็นเพียงนักปฏิรูปท่ี 
ยิ่งใหญ่ ครูในอุดมคติ หรือแม้แต่เป็นคน 
สมบูรณ์แบบคนหนึ่ง บุรุษแห่งกาลิลีทรง 
เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงพระ- 
ชนม์ อย่างแท้จริง—ไม่ใช่ในเชิงอุปมา...

เกิดใหม่อย่างแท้จริง
ไม่มีมนุษย์คนใดตั้งใจประยุกต์ใช้ค�า

สอนของเยซูแห่งนาซาเร็ธในชีวิตประจ�า
วันโดยไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเขา 
วลี “เกิดใหม่” มีนัยลึกซึ้งกว่าที่คนจ�านวน
มากเข้าใจ... ความสุขเป็นของบุคคลที่รู้สึก 
จริงๆ ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงและยกระดับ 
จิตวิญญาณอันเกิดจากความใกล้ชิดพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด ความเกี่ยวดองกับพระคริสต ์
ที่ทรงพระชนม์ ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่ข้าพ- 
เจ้ารู้ว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของ
ข้าพเจ้า...

ข่าวสารเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์.... เป็น
ข่าวสารปลอบประโลมใจมากที่สุด และ
น่าชื่นชมยินดีที่สุดเท่าที่เคยประทานแก่
มนุษย์ เพราะเมื่อความตายพรากคนรักไป
จากเรา ใจเราคลายเศร้าหมองเพราะความ

หวังและการรับรองจากเบื้องบนในค�าพูด
นี้:  “พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ พระองค์ทรงเป็น

ขึ้นมาจากความตายแล้ว!” [ดู มัทธิว 28:6; 
มาระโก 16:6]

ข้าพเจ้ารู้สุดจิตวิญญาณว่าพระเยซู
คริสต์ทรงชนะความตายแล้ว และเพราะ
พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์ เราจึงจะมีชีวิตฉัน 
นั้น 

มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อย่อย
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อิ ท ธิ พ ล ท า ง วิ ญ ญ า ณ ข อ ง
  

WOMEN
“เราเรียกร้องให้สตรีของศาสนจักรยืนหยัดเพื่อความชอบธรรมร่วมกัน...ข้าพเจ้ามองสิ่งนี้เสมือนความหวังอันเจิดจ้าในโลก”
—ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)
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โดย สตาร์ลา เอเวอร์แคมพ์ บัทเลอร์

สตรีที่อ่อนน้อมและยอดเยี่ยมมากมายในศาสนจักรได้อุทิศตน
รับใช้โดยไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเธอมีผลกระทบยาวไกล—เป็น
แบบอย่างของการรบัใช้ทางโลก แต่เป็นมรดกของความเข้มแขง็ 

ทางวิญญาณด้วยเช่นกัน สตรีเช่นนั้นคนหนึ่งคือเชรี ปีเตอร์เซ็นคุณยาย
ของดิฉัน เธอรับใช้อย่างซื่อสัตย์ในการเรียกที่ไม่โดดเด่นตลอดชีวิต ถ้า
ท่านถามเธอ เธอจะอ้างว่าเธอไม่มีพรสวรรค์มากมายจะให้ชาวโลก แต่
เมื่อดิฉันเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตเธอ ดิฉันตระหนักว่าความเข้มแข็งทาง
วิญญาณของเธอมีผลต่อชีวิตดิฉันมากมายเหลือเกิน

พ่อแม่ของเชรีเลิกไปโบสถ์และหย่ากันเมื่อเธอยังเล็กมาก ด้วยเหตุ
นี้เธอจึงโตมากับฟลอเรนซ์คุณแม่ที่ท�างานตลอดเวลา ฟลอเรนซ์ถูก
ละเลยตอนเป็นเด็กมากกว่าเชรี เพราะเธอเติบโตในโรงเรียนประจ�า 
ส่วนจอร์เจยีคณุแม่ของเธอมชีวีติแบบชาวโลกทัว่ไป แม้จะมกีารท้าทาย 
ในการเลี้ยงดูเธอ แต่เชรียังคงแข็งขันในพระกิตติคุณ ไปโบสถ์อย่าง
ซื่อสัตย์กับครอบครัวของคุณทวดเอลิซาเบธหรือไม่ก็กับเพื่อนๆ ของเธอ 
เธอเห็นสิ่งที่ตัวเธอต้องการในครอบครัวของพวกเขา เธอไม่รู้แน่ชัดว่า
ครอบครัวควรเป็นอย่างไร แต่เธอรู้ว่าไม่ควรเป็นอะไร และเธอตั้งใจว่า
จะมีครอบครัวในอนาคตต่างจากนั้น

สามีของเชรี—คุณตาเดลล์ของดิฉัน—เคยบอกดิฉันว่า “หลานต้อง
อยากมปีระจกัษ์พยานจงึจะมปีระจกัษ์พยาน เชรอียากมปีระจกัษ์พยาน 
เสมอ” แม้ชวีติแต่งงานช่วงแรกของพวกเขาเตม็ไปด้วยความยากล�าบาก 
แต่พวกเขาตั้งใจจะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง พวกเขาแข็งขันน้อยใน
ช่วงปีแรกของชีวิตแต่งงานเพราะตารางการท�างานของเดลล์ แต่การ
เรียกให้รับใช้ในปฐมวัยกระตุ้นเชรีให้เริ่มไปโบสถ์ และไม่นานเดลล์ก็ไป
โบสถ์กับเธอในฐานะผู้ให้ค�าปรึกษาโควรัมมัคนายก ทั้งสองแข็งขันและ
เข้มแข็งในศาสนจักรนับแต่นั้น ความเต็มใจรับใช้ของเชรีและความ
ตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวให้เข้มแข็งช่วยให้คุณแม่ของดิฉันกลายเป็น

สตรี

WOMEN

เรารู้พลังของความเข้มแข็งทางวิญญาณของเราหรือไม่
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สตรีที่เข้มแข็ง และแบบอย่างของคุณ
แม่ได้ช่วยก�าหนดชีวิตดิฉัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อดิฉันเริ่มต้นชีวิตครอบครัว
ของตนเอง

ในฐานะสตรีเราสามารถมีอิทธิพล
ลึกซ้ึงทางวิญญาณต่อชีวิตคนรอบ
ข้าง โดยแท้แล้ว โจเซฟ สมิธสอนว่า
บทบาทของเรา “ไม่เพียงบรรเทาทุกข์
คนยากจนเท่านั้น แต่ช่วยจิตวิญญาณ
ให้รอดด้วย”1 พระเยซูคริสต์ทรงขอให้
สตรีของศาสนจักรเป็นสานุศิษย์ของ
พระองค์และเข้มแข็งทางวิญญาณ 
ความเข้มแข็งทางวิญญาณและอทิธพิล 

ของเราส�าคญัยิง่ต่อความเจรญิก้าวหน้า 
ของงานแห่งความรอด และเราต้อง
แสวงหาโอกาสเสริมสร้างความเข้ม
แข็งทางวิญญาณให้คนรอบข้าง ขณะ

ท�าเช่นนั้น อิทธิพลแห่งศรัทธาและความชอบธรรมของเราจะ
ด�าเนินต่อไปไกลเกินสิ่งที่เราเห็นได้

เรียกให้เป็นสานุศิษย์
เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862-1933) แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองเขียนว่า “ผูส้นบัสนนุสตรแีละความเป็นสตรมีากทีส่ดุในโลก 
คือพระเยซูพระคริสต์”2  ยกตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงสิ่งที่พระองค์
ทรงสอนสานุศิษย์สตรีสองคนในพันธสัญญาใหม่ มารีย์กับมารธา
สองพี่น้อง หนังสือ Daughters in My Kingdom อธิบายว่า “ลูกา 
10 มีเรื่องราวของมารธาเปิดบ้านต้อนรับพระเยซู เธอรับใช้พระเจ้า
โดยดูแลความต้องการทางโลกของพระองค์ ส่วนมารีย์นั่งแทบ

พระบาทพระอาจารย์และซึมซับค�าสอนของพระองค์
“ในยุคที่คาดหวังให้สตรีมองเพียงการรับใช้ทางโลก พระผู้ช่วย

ให้รอดทรงสอนมารธากับมารีย์ว่าสตรีสามารถมีส่วนร่วมทาง
วิญญาณในงานของพระองค์ได้เช่นกัน พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้
พวกเธอเป็นสานุศิษย์ของพระองค์และรับส่วนความรอด ‘ส่วนที่ดี

นั้น’ ซึ่งจะไม่มีวันถูกน�าไปจากพวกเธอ”3

เฉกเช่นมารธา บางครั้งเราเข้าใจผิดคิดว่าบทบาทเบื้องต้นของ

สตรีคือให้การรับใช้ทางโลก เช่น จัดหา

อาหาร เย็บปักถักร้อย และท�าความ
สะอาดให้คนอื่นๆ การรับใช้เหล่าน้ี
เป็นการเสียสละที่มีค่าและน่าชื่นชม 
แต่พระองค์ทรงต้องการมากกว่าพี่น้อง

สตรีที่เย็บปักถักร้อยและท�าอาหารเป็น 
พระเจ้าทรงต้องการสตรีที่มีพลังทาง
วิญญาณผู้ซึ่งศรัทธา ความชอบธรรม 
และจิตกุศลของพวกเธอฉายออกมาใน
ชีวิตพวกเธอ พระองค์ทรงรู้ว่าเราแต่ละ
คนมีมากมายจะมอบให้ พระเยซูคริสต์
ทรงเรียกให้เรา ทุกคน พัฒนาความเข้ม
แข็งทางวิญญาณและความสามารถใน
การรับและปฏิบัติตามการเปิดเผยเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนงานของพระองค์ ลินดา 
เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญกล่าวกับพี่น้องสตรีว่า “ท่านถูก 

ส่งมาแผ่นดินโลกในสมัยการประทานนี้เพราะตัวตนของท่านและ

สิ่งที่เตรียมไว้ให้ท่านท�า! ไม่ว่าซาตานจะพยายามชักจูงเราให้
นึกถึงตัวตนของเราอย่างไร อัตลักษณ์ที่แท้จริงของเราคือเราเป็น
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์!”4

พระเจ้าทรงรู้จักเราและสถานการณ์ของเรา และทรงมีงานให ้
เราแต่ละคนท�าบนโลกนี ้ไม่มพีีน้่องสตรคีนใดรูน้้อยหรอืมพีรสวรรค์ 
น้อยเกินกว่าจะเป็นพลังทางวิญญาณเพื่อความดีและน�าผู้อื่นมา
หาพระคริสต์ ด้วยศักยภาพอันสูงส่งนี้ เราจึงมีความรับผิดชอบต่อ
การเป็นผู้น�าทางวิญญาณในบ้านและชุมชนของเรา เอ็ลเดอร์เอ็ม. 
รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศว่า “พี่น้อง
สตรีทุกท่านในศาสนจักรนี้ที่ท�าพันธสัญญากับพระเจ้าได้รับบัญชา
จากสวรรค์ให้ช่วยจิตวิญญาณให้รอด น�าสตรีของโลก เสริมสร้าง
บ้านแห่งไซอันและสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”5

เราไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในต�าแหน่งสูงหรือท�าสิ่งพิเศษเพื่อช่วยคน
รอบข้างเราให้เลือกท�าสิ่งซึ่งจะน�าพวกเขาให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์
มากขึ้น—หน้าที่ส�าคัญที่สุดของเรา ทั้งเรื่องเล็กสุดและเรื่องใหญ่
สุดที่เราท�าในชีวิตของคนหนึ่งคนหรือสองคน แม้ภายในครอบครัว
ของเราเอง ล้วนมีผลกระทบลึกซึ้ง

คนสี่รุ่น: เอลิซาเบธ (ซ้าย) ก�าลังอุ้มฟลอเรนซ์หลาน
สาวของเธอ แอนนี (กลาง) มายูทาห์กับพ่อแม่และเป็น
คุณแม่ของเอลิซาเบธ จอร์เจีย (ขวา) เป็นบุตรสาวของ
เอลิซาเบธ แต่จอร์เจียกับฟลอเรนซ์บุตรสาวของเธอออก
จากศาสนจักร เอลิซาเบธที่ซื่อสัตย์ช่วยเชรีเหลนของเธอ
และลูกหลานของเชรีให้หวนคืนสู่พระกิตติคุณ
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สตรีในงานแห่งความรอด
เพลงสวดที่เราชื่นชอบกล่าวว่า “หน้าที่ของ

เทพทั้งหลายถูกมอบหมายแก่สตรี เราขออ้าง
ดังน้องพี่สิ่งนี้ของประทาน”6  เรามีมากมาย
มอบให้ในชีวิตคนที่เรารัก เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองได้เล่า
เรื่องที่ความเข้มแข็งทางวิญญาณของสตรีสอง
คนส่งผลต่อชีวิตท่านดังนี้

“สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก คุณพ่อไม่ได้เป็น
สมาชิกของศาสนจักรและคุณแม่เป็นสมาชิก
แข็งขันน้อย... ไม่กี่เดือนหลังจากวันเกิดครบ 
แปดขวบของข้าพเจ้า คุณยายวิทเทิลเดิน
ทางข้ามประเทศมาเยี่ยมเรา คุณยายกังวล
ที่ข้าพเจ้าและพี่ชายคนโตไม่ได้รับบัพติศมา  
ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรกับคุณพ่อคุณ
แม่เกี่ยวกับข้อกังวลนี้ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเช้า

วันหนึ่งท่านพาข้าพเจ้ากับพี่ชายไปท่ีสวน
สาธารณะและบอกความรู้สึกของท่านเกี่ยว

กับความส�าคัญของการรับบัพติศมาและการ
เข้าร่วมประชุมที่โบสถ์เป็นประจ�า ข้าพเจ้า
จ�ารายละเอียดของค�าพูดไม่ได้ แต่ถ้อยค�าของ
ท่านกระตุ้นบางสิ่งในใจข้าพเจ้าและไม่นาน
ข้าพเจ้ากับพี่ชายก็รับบัพติศมา...

“คุณยายใช้ความกล้าหาญและการให้
เกียรติอย่างพอเหมาะเพื่อช่วยให้คุณพ่อเห็น

ความส�าคัญของการขับรถพาเราไปโบสถ์เพื่อ
ร่วมการประชุม ท่านช่วยเราในทุกวิธีที่เหมาะ
สมให้รู้สึกถึงความจ�าเป็นของพระกิตติคุณใน
ชีวิต”7

ความเข้มแข็งทางวิญญาณแหล่งที่สองคือ

จีนีนภรรยาของเอ็ลเดอร์สก็อตต์ เมื่อก�าลังออก

เดท พวกท่านเริม่พดูคุยกนัเกีย่วกบัอนาคต 

“พระผู้ช่วยให้รอดทรง

สอนมารธากับมารีย์

ว่าสตรีมีส่วนร่วมทาง

วิญญาณในงานของ

พระองค์ได้ พระองค์

ทรงเชื้อเชิญพวกเธอ

ให้เป็นสานุศิษย์ของ

พระองค์และรับส่วน

ความรอด”
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จีนีนเติบโตในบ้านที่เป็นผู้สอนศาสนาที่แข็งขัน 

เธอแสดงความปรารถนาว่าจะแต่งงานกับอดีต

ผู้สอนศาสนาในพระวิหาร เอ็ลเดอร์สก็อตต์ผู้ซึ่ง

ก่อนหน้านั้นไม่ได้คิดมากนักเกี่ยวกับการรับใช้งาน

เผยแผ่เกิดความประทับใจอย่างแรงกล้า “ข้าพเจ้า

กลับบ้านและไม่สามารถคิดถึงเรื่องอื่นได้ ข้าพเจ้า

นอนไม่หลับทั้งคืน... หลังจากสวดอ้อนวอนหลาย

ครั้งข้าพเจ้าตัดสินใจเข้าพบอธิการและเริ่มเขียน 

ใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา”8  ถึงแม้จีนีนจะให้ 

การน�าทางและการกระตุ้นเตือนที่ท่านต้องการ 

แต่เอ็ลเดอร์สก็อตต์กล่าวว่า “จีนีนไม่เคยขอให้

ข้าพเจ้ารับใช้งานเผยแผ่ เพื่อเธอ เธอรักข้าพเจ้า

มากพอจะบอกความเชื่อมั่นของเธอและจากนั้น

เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าหาเส้นทางชีวิตของตนเอง 

เราทั้งสองรับใช้งานเผยแผ่และต่อมาผนึกในพระ-

วิหาร ความกล้าหาญและค�ามั่นสัญญาของจีนีน

ที่มีต่อศรัทธาของเธอสร้างความแตกต่างในชีวิต
ของเราด้วยกัน ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเราจะไม่มีวันพบ
ความสุขที่เราชื่นชมโดยปราศจากศรัทธาอันเข้ม-
แข็งของเธอที่มีต่อหลักธรรมของการรับใช้พระเจ้า
ก่อน เธอเป็นแบบอย่างอันชอบธรรมที่ยอดเยี่ยม!”9

นั่นคืออิทธิพลทางวิญญาณของสตรีเหล่าน้ี
ในชีวิตท่านที่ช่วยให้ชายหนุ่มคนหนึ่ง—เอ็ลเดอร์
สก็อตต์—ท�าการตัดสินใจเรื่องส�าคัญที่สุดบางเรื่อง
ในชีวิตท่าน นั่นคือ รับบัพติศมา รับใช้งานเผยแผ่ 
และแต่งงานในพระวิหาร

เราสามารถช่วยให้ผู้อื่นต้องการเลือกท�าดีได้
โดยแบบอย่าง การกระท�า ค�าพูด และความชอบ
ธรรมส่วนตัวของเรา ซิสเตอร์แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์ 
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญ ประกาศว่า “เราคือธิดาแห่งพันธสัญญาใน
อาณาจักรของพระเจ้า และเรามีโอกาสเป็นเครื่อง
มือในพระหัตถ์ของพระองค์... เรามีส่วนร่วมในงาน

เพลงสวดที่เราชื่นชอบ 

กล่าวว่า “หน้าที่ของ

เทพทั้งหลายถูกมอบ

หมายแก่สตรี เราขอ

อ้างดังน้องพี่สิ่งนี้ของ 

ประทาน” เรามีมาก 

มายมอบให้ในชีวิตคน
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แห่งความรอดแต่ละวันแม้ในวิธีเล็กน้อยและเรียบง่าย—เฝ้า
มอง เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสอนกัน”10 เมื่อเราพึ่งพาพระ-
วิญญาณและเร่งรุดในความพยายามที่อ่อนน้อมจริงใจเพื่อช่วยให้
คนรอบข้างมาใกล้พระคริสต์มากขึ้น เราจะได้รับการน�าทางในสิ่ง
ที่เราท�าได้และได้รับพลังให้ท�าสิ่งนั้น และเราจะรู้สึกถึงปีติของการ
น�าลูกๆ ของพระเจ้ามาหาพระองค์

การเป็นอิทธิพลทางวิญญาณ
เมื่อรู้ความรับผิดชอบของเราแล้ว เราอาจถามเช่นเดียวกับ

สานุศิษย์สมัยโบราณว่า “เราจะท�าอย่างไรดี?” (กิจการของอัครทูต 
2:37) จึงจะเป็นอิทธิพลทางวิญญาณได้ ในการประชุมใหญ่สามัญ
เมื่อไม่นานมานี้ ซิสเตอร์เบอร์ตันเชื้อเชิญพี่น้องสตรีให้นึกภาพ 
“ป้ายที่ระบุข้อความ ‘ต้องการความช่วยเหลือ’ ทางวิญญาณเกี่ยว
กับงานแห่งความรอด

• ต้องการความช่วยเหลือ: บิดามารดาช่วยเลี้ยงดูบุตรธิดาใน
แสงสว่างและความจริง

• ต้องการความช่วยเหลือ: ธิดา...พี่น้อง...ป้าน้า....ลูกพี่ลูกน้อง 
ปู่ย่าตายาย และเพื่อนแท้ช่วยรับใช้เป็นครูพี่เลี้ยงและยื่นมือ
ช่วยเหลือตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา

• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ที่ฟังการกระตุ้นเตือนของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์และท�าตามความรู้สึกที่ได้รับ

• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ที่ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
ทุกวันในวิธีที่เล็กน้อยและเรียบง่าย

• ต้องการความช่วยเหลือ: เจ้าหน้าที่พระวิหารและประวัติ
ครอบครัวที่จะเชื่อมโยงครอบครัวชั่วนิรันดร์

• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้สอนศาสนาและสมาชิกช่วย
เผยแผ่ ‘ข่าวประเสริฐ’—พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้ช่วยชีวิตที่จะค้นหาคนหลงทาง
• ต้องการความช่วยเหลือ: ผู้รักษาพันธสัญญาเพื่อความจริง

และความถูกต้อง
• ต้องการความช่วยเหลือ: สานุศิษย์ท่ีแท้จริงของพระเจ้า 

พระเยซูคริสต์”11

นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เมื่อเราหาโอกาสมีส่วนร่วมในงานแห่ง
ความรอด เราจะสามารถช่วยคนรอบข้างได้มากขึ้น เอ็ลเดอร์บัล- 
ลาร์ดกล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล บ�ารุงเลี้ยง 
หรอืเปลีย่นชวีติได้เท่าอทิธิพลของสตรท่ีีชอบธรรม”12 เมือ่เราพฒันา 
พลังทางวิญญาณผ่านการสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคัมภีร์
เป็นส่วนตัว การเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด และการรักษาพันธสัญญา
ของเราอย่างซื่อสัตย์ เราจะกลายเป็นอิทธิพลนั้น

เกินกว่าท่ีเราจะมองเห็น
ประธานบริคัม ยังก์ (1801-1877) กล่าวว่า “ท่านสามารถบอก

ปริมาณความดีที่มารดาและธิดาในอิสราเอลสามารถท�าได้ไหม 
ไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ และความดีที่พวกเธอจะท�าจะติดตามพวกเธอ
ไปชั่วนิรันดร์”13

การตัดสินใจอันชอบธรรมของคุณยายข้าพเจ้าส่งผลต่อคน
หลายรุ่นในครอบครัวเธอเกินกว่าเธอจะมองเห็นได้สมัยเป็นเด็ก 
สาว อย่างไรก็ดี อิทธิพลทางวิญญาณของสตรีในครอบครัวข้าพ- 
เจ้าย้อนกลับไปอีกยาวไกล เชรีได้ความเข้มแข็งทางวิญาณมามาก
จากการสังเกตเอลิซาเบธคุณยายทวดของเธอ (คุณยายทวดรุ่นที่
สามของดิฉัน) แบบอย่างศรัทธาและประจักษ์พยานของเอลิซาเบธ
ขยายเลยคนสองรุ่นที่ไม่แข็งขันมาช่วยให้เชรีเหลนของเธอพลิก
แนวโน้มของครอบครัวที่จะแตกแยกและกลับมาหาศาสนจักร

เมื่อเราเป็นความเข้มแข็งทางวิญญาณให้คนรอบข้าง อิทธิพล
ของเราจะขยายเลยสิ่งที่เรามองเห็นได้ ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์-
ลีย์ (1910-2008) กล่าวว่า “เราเรียกร้องให้สตรีของศาสนจักรยืน
หยัดเพื่อความชอบธรรมร่วมกัน พวกเธอต้องเริ่มในบ้านตนเอง
ก่อน พวกเธอสอนความชอบธรรมในชั้นเรียนได้ พวกเธอออกเสียง
ในชุมชนของตนได้...

“ข้าพเจ้ามองสิ่งนี้เสมือนความหวังอันเจิดจ้าในโลกที่ก�าลังมุ่ง
หน้าสู่การท�าลายล้างตนเอง”14

เมื่อเราท�าตามบัญชานี้ งานของพระเจ้าจะก้าวหน้าทั้งในโลก
รอบตัวเราและส�าคัญที่สุดคือในครอบครัวเราและในชีวิตคนท่ี 
เรารัก 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1. คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 488.
2.	 เจมส์ อี.	ทาลเมจ,	Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 475.
3. Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society (2011), 3-4.
4.	 ลินดา	เค.	เบอร์ตัน,	“ต้องการ:	ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน,”	 เลียโฮนา,	พ.ค.	

2014, 122-123.
5.	 เอ็ม. รัสเซลล	์บัลลาร์ด,	“สตรีแห่งความชอบธรรม,”	 เลียโฮนา,	เม.ย.	2002,	70.
6.	 “ดั่งพี่น้องในไซอัน,”	เพลงสวด,	บทเพลงที	่156.
7.	 ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“เพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว,”	เลียโฮนา,  

พ.ค.	2014,	32.
8.	 ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“เพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว,”	33.
9.	 ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“เพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว,”	33.

10.	 แคโรล	เอ็ม.	สตีเฟนส์,	“เรามีเหตุผลสำาคัญที่จะชื่นชมยินดี,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	 
2013, 117.

11.	 ลินดา	เค.	เบอร์ตัน,	“ต้องการ:	ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน,”	124.
12.	 เอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“มารดาและบุตรสาว,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2010,	22.
13. Discourses of Brigham Young,	sel.	John A.	Widtsoe	(1954),	216
14.	 กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	“จงยืนหยัดและไม่หวั่นไหว,”	การประชุมอบรมผู้นำาทั่วโลก, 
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โดย เวนดีย์ อุลริช

“ฉั นมีค่าควรเข้าพระนิเวศน์ของ	 	
	 พระผู้เป็นเจ้าจริงหรือ	ฉันจะเข้าได้	 	
	 อย่างไรถ้าฉันไม่ดีพร้อม”

“พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้ความอ่อนแอของ
ฉันเป็นความเข้มแข็งได้จริงหรือ	ฉันอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนมาหลายวันเพื่อให้ปัญหานี้
หมดไป	แต่ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยน”
“ในสนามเผยแผ่ฉันด�าเนินชีวิตตามพระ-

กิตติคุณเสมอต้นเสมอปลายมากกว่าเวลาใด
ในชีวิต	แต่ฉันไม่เคยรับรู้ข้อบกพร่องของตน
มากเท่านี้มาก่อน	เมื่อฉันเป็นคนดี	ท�าไมบาง
ครั้งฉันรู้สึกไม่ดี”
ขณะที่เราไตร่ตรองค�าถามเช่นนั้น	ส�าคัญ

อย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจว่าแม้	บาป	น�าเราออกห่าง
จากพระผู้เป็นเจ้าอย่างเลี่ยงไม่ได	้แต่	ความ
อ่อนแอ	สามารถน�าเราไปหาพระองค์

การแยกแยะระหว่างบาปกับความอ่อนแอ
โดยทั่วไปเราคิดว่าบาปและความอ่อนแอ

เป็นเพียงรอยด่างด�าขนาดต่างกันบนผืนผ้าของ
จิตวิญญาณเรา	เป็นการล่วงละเมิดที่มีความ
รุนแรงต่างกัน	แต่พระคัมภีร์บอกเป็นนัยว่าบาป
และความอ่อนแอต่างกันโดยสิ้นเชิง	ต้องใช้วิธี
เยียวยาต่างกัน	และมีแนวโน้มจะให้ผลต่างกัน
พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับบาปมากกว่าจะ

อยากยอมรับ	แต่ลองทบทวนดู	บาปคือการ
เลือกไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
หรือกบฏต่อต้านแสงสว่างของพระคริสต์ในตัว	

การเป็นคนอ่อนแอ 

ไม่ใช่บาป

เรา	บาปคือการเลือกวางใจซาตานไม่ใช่พระ-	
ผู้เป็นเจ้า	ท�าให้เราเป็นอริกับพระบิดาของเรา	
พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนเรา	พระองค์ทรงไร้บาป
โดยสิ้นเชิงและทรงชดใช้บาปของเราได้	เมื่อ
เรากลับใจอย่างจริงใจ—รวมทั้งเปลี่ยนความ
คิด	จิตใจ	และพฤติกรรม	กล่าวค�าขอโทษหรือ

ขีดจำ�กัดและคว�มบกพร่อง 

  ไม่ใช่บ�ปและไม่กันเร�จ�กก�ร 

      เป็นคนสะอ�ดและมีค่�ควรรับ 

           พระวิญญ�ณ

บน
: ภ

าพ
ถ่า

ยโ
ดย

 IS
TO

C
K/

TH
IN

KS
TO

C
K;

 ล
่าง

: ภ
าพ

ถ่า
ยโ

ดย
 P

H
O

TO
D

IS
C

/T
H

IN
KS

TO
C

K



  เ ม ษ า ย น    2 0 1 5    21

สารภาพอย่างเหมาะสม ท�าการชดเชยความเสียหาย
เท่าที่อยู่ในวิสัยจะท�าได้ และไม่ท�าบาปนั้นซ�้าอีกใน
อนาคต—เราย่อมมีสิทธิ์รับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
ได้รับการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้า และสะอาดอีกครั้ง

การเป็นคนสะอาดถือว่าจ�าเป็นเพราะสิ่งไม่สะอาด
ไม่สามารถอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้ แต่ถ้า
เป้าหมายเดียวของเราคือไร้เดียงสาเหมือนตอนเราออก
จากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า จะเป็นสิ่งที่ดีที่เราทุก
คนนอนอุ่นสบายอยู่ในเปลตลอดชีวิตที่เหลือ แต่เรามา
แผ่นดินโลกเพื่อเรียนรู้ในการแยกแยะดีชั่วโดยอาศัย
ประสบการณ์ พัฒนาปัญญาและทักษะ ด�าเนินชีวิต
ตามคุณค่าที่เราใส่ใจ และรับเอาลักษณะพิเศษของ
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า—ความเจริญก้าวหน้าที่
เราไม่สามารถท�าได้จากเขตปลอดภัยของเปลเด็ก

ความอ่อนแอของมนุษย์มีบทบาทส�าคัญในจุดประ- 
สงค์จ�าเป็นเหล่านี้ของความเป็นมรรตัย เม่ือโมโรไน
กังวลว่าความไม่ช�านาญของท่านในการเขียนจะท�าให้
คนต่างชาติเย้ยหยันเรื่องศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงรับรอง

แม้บาปนำาเราออกห่างจาก 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างเลี่ยงไม่ได้  
แต่ความอ่อนแอสามารถนำาเรา 
ไปหาพระองค์



คำ�สัญญ�เร่ือง
ก�รชดใช้
“การเอากลับคืนใน
สิ่งที่ท่านเอาคืนไม่
ได้ เยียวยารักษาสิ่ง

ที่ท่านเยียวยารักษาไม่ได้ ซ่อมแซมสิ่ง
ที่ท่านซ่อมแซมไมได้ นั่นคือจุดประสงค์
ที่แท้จริงแห่งการชดใช้ของพระคริสต์...

“ข้าพเจ้าขอย้ำาว่า ยกเว้นคนเพียง 
ไม่กี่คนที่เลือกความหายนะ นอกนั้น 
แล้วไม่มีนิสัยใด ไม่มีการเสพติดใด 
ไม่มีการขัดขืนใด ไม่มีการละเมิดใด 
ไม่มีการละทิ้งความเชื่อใด ไม่มี
อาชญากรรมใด ที่จะได้รับการ
ยกเว้นจากสัญญาแห่งการอภัย 
ที่สมบูรณ์ นั่นคือพระสัญญา
แห่งการชดใช้ของพระคริสต์”

ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์, 
ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง, 
“คว�มแจ่มใสของเช้�แห่งก�รให้
อภัย,” เลียโฮนา, ม.ค. 1996, 
20.

เราอาจนิยามความอ่อนแอว่าเป็นขีด
จ�ากัดของปัญญา พลังความสามารถ และ
ความบริสุทธิ์ของเราที่มาพร้อมกับความ
เป็นมนุษย์ มนุษย์มรรตัยอย่างเราเกิดมา
แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งผู้อื่น 
มีข้อด้อยทางกายและความโน้มเอียงหลาก
หลาย เราได้รับการเลี้ยงดูและแวดล้อมไป
ด้วยมนุษย์มรรตัยที่อ่อนแอ ค�าสอน แบบ
อย่าง และการปฏิบัติของพวกเขาต่อเรา
มีข้อผิดพลาดและบางครั้งสร้างความเสีย
หาย ในสภาพมรรตัยที่อ่อนแอเราประสบ
ความเจ็บป่วยทางกายและทางอารมณ์ 
ความหิว และความอ่อนล้า เราประสบ
อารมณ์ต่างๆ ของมนุษย์ อาทิ ความโกรธ 
ความเศร้าโศก และความกลัว เราขาด
ปัญญา ทักษะ ความทรหด และความเข้ม
แข็ง เราอยู่ภายใต้การล่อลวงหลากหลาย
ประเภท

ถึงแม้พระองค์ทรงปราศจากบาป แต่
พระเยซูคริสต์ทรงร่วมมือกับเราเต็มที่ใน
สภาพความอ่อนแอของมนุษย์มรรตัย  
(ดู 2 โครินธ์ 13:4) พระองค์ประสูติมาเป็น

กับท่านด้วยพระด�ารัสเหล่านี้
“และหากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดง

ให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอของพวกเขา.
เราให้ความอ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขา
จะนอบน้อม; และพระคุณของเราเพียงพอ
ส�าหรับคนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อ
หน้าเรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อม
ตนต่อหน้าเรา, และมีศรัทธาในเรา, เมื่อ
น้ันเราจะท�าให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง
ส�าหรับพวกเขา” (อีเธอร์ 12:27; ดู 1 โครินธ ์
15:42–44; 2 โครินธ์ 12:7–10; 2 นีไฟ 
3:21; และ เจคอบ 4:7 ด้วย)

ความหมายโดยนัยของพระคัมภีร์ข้อนี ้
ลึกซึ้งและเชื้อเชิญเราให้แยกแยะ

บาป (ซึ่งซาตานยุยงส่งเสริม) 
ออกจากความอ่อนแอ (อธิบาย
ไว้ในข้อนี้ว่าเป็นสภาพที่พระผู้-
เป็นเจ้า “ประทาน” แก่เรา)
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ทารกที่ช่วยพระองค์เองไม่ได้ในร่างมรรตัยและได้รับการเลี้ยงดู
จากผู้ดูแลที่ไม่ดีพร้อม พระองค์ต้องทรงหัดเดิน พูด ท�างาน และ
ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ พระองค์ทรงหิวและเหนื่อย มีอารมณ์ความ
รู้สึกแบบมนุษย์ อาจทรงเจ็บป่วย ทนทุกข์ พระโลหิตไหล และ
สิ้นพระชนม์ พระองค์ทรง “เคยถูกทดลองเหมือนเราทุกอย่าง ถึง
กระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป” โดยท�าให้พระองค์เองอยู่
ภายใต้ความเป็นมรรตัยเพื่อจะทรง “เห็นใจในความอ่อนแอของ
เรา” และทรงช่วยเราในความอ่อนแอหรอืความทพุพลภาพของเรา 
(ฮีบรู 4:15; ดู แอลมา 7:11-12 ด้วย)

เราจะเพียงกลับใจจากความอ่อนแอไม่ได้—ทั้งความอ่อนแอ

ก็ไม่ได้ท�าให้เราไม่สะอาด เราไม่สามารถเติบโตทางวิญญาณได้
นอกจากเรา ปฏิเสธ บาป แต่เราไม่เติบโตทางวิญญาณเช่นกัน
นอกจากเรา ยอมรับ สภาพความอ่อนแอของเราตามประสามนุษย์ 
ตอบสนองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธา และฝึกวางใจ
พระผู้เป็นเจ้าผ่านความอ่อนแอของเรา เมื่อโมโรไนกังวลเกี่ยว
กับความอ่อนแอในการเขียนของท่าน พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงสอน
ท่านให้กลับใจ แต่พระเจ้าทรงสอนท่านให้อ่อนน้อมถ่อมตนและ
มีศรัทธาในพระคริสต์ เมื่อเราอ่อนโยนและมีศรัทธา พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมอบพระคุณ—ไม่ใช่การให้อภัย—ให้เป็นวิธีเยียวยาความ
อ่อนแอ คู่มือพระคัมภีร์ นิยามพระคุณว่าเป็นเดชานุภาพอันกอปร

ด้วยพระปรีชาสามารถจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อท�าสิ่งท่ีเราท�าด้วย
ตนเองไม่ได้ (ดู คู่มือพระคัมภีร์, “พระคุณ”)—การเยียวยาที่เหมาะ- 
สมจากพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงสามารถ “ท�าให้สิ่งที่อ่อนแอกลับ
เข้มแข็ง”

ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธา

ในประสบการณ์ศาสนจักรของเราตั้งแต่เริ่มแรก เราได้รับการ

สอนเรื่ององค์ประกอบจ�าเป็นของการกลับใจ แต่เราหล่อเลี้ยง

ความอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธาอย่างไร พึงพิจารณาดังนี้

• ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน เพราะเราอ่อนแอ เราจึงอาจ 

ไม่ตระหนักว่าเราก�าลังรับมือกับ บาป (เรียกร้องการเปลี่ยน 

แปลงความคิด จิตใจ และความประพฤติอย่างลึกซึ้งทันที) 

หรือกับ ความอ่อนแอ (เรียกร้องความพยายามอย่างต่อเนื่อง

และอ่อนน้อม การเรียนรู้ และการปรับปรุง) วิธีที่เรามองสิ่ง

เหล่านี้ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูและวุฒิภาวะของเรา อาจมีองค์

ประกอบของทั้งบาปและความอ่อนแอในพฤติกรรมเดียว 

การพูดว่าบาปเป็นความอ่อนแอน�าไปสู่การหาข้ออ้างแทนที่

จะกลับใจ การพูดว่าความอ่อนแอเป็นบาปก่อให้เกิดความ

ละอายใจ การกล่าวโทษ ความสิ้นหวัง และยอมทิ้งสัญญา

ของพระผู้เป็นเจ้า การไตร่ตรองและการสวดอ้อนวอนช่วยให้

เรามองเห็นความแตกต่างเหล่านี้

• จัดล�ำดับควำมส�ำคัญ เพราะเราอ่อนแอ เราจึงไม่สามารถ

ท�าการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นทั้งหมดในคราวเดียว ขณะที่

เราเอาชนะความอ่อนแอตามประสามนุษย์อย่างซื่อสัตย์

และอ่อนน้อมทีละสองสามอย่าง เราสามารถลดความเขลา

ได้ทีละนิด ท�าความดีจนเป็นนิสัย เพิ่มความทรหดตลอด

จนสุขภาพกายและอารมณ์ของเรา และทวีความวางใจใน

พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยให้เรารู้ได้ว่าจะเริ่มตรงไหนภา
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การแยกแยะระหว่างบาปกับความอ่อนแอ

ค�านิยาม?

แหล่งที่มา?

ตัวอย่าง?

พระเยซูทรงมีหรือไม่?

การตอบสนองของเราควรเป็น?

ค�าตอบของพระผู้เป็นเจ้าต่อเรา?

เกิดผลอะไร?

บาป

การจงใจไม่เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า

ซาตานยุยงส่งเสริม

เจตนาฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  

เชื่อซาตานแทนที่จะเชื่อพระผู้เป็นเจ้า

ไม่มี

การกลับใจ

การให้อภัย

ได้รับการช�าระให้สะอาดจากบาป

ความอ่อนแอ

ขีดจ�ากัดตามประสามนุษย์ ความทุพพลภาพ

ธรรมชาตินิสัยส่วนหนึ่งของเรา

ความอ่อนไหวต่อการล่อลวง อารมณ์ ความเหนื่อยล้า 
ความเจ็บป่วยทางกายหรือจิตใจ ความเขลา  

ความโน้มเอียง ความบอบช�้าทางใจ ความตาย

มี

ความอ่อนน้อมถ่อมตน ศรัทธาในพระคริสต์  
และการพยายามเอาชนะ

พระคุณ—พระเดชานุภาพอันกอปรด้วย 
พระปรีชาสามารถ

ได้ความบริสุทธิ์ ความเข้มแข็ง



• วางแผน เพราะเราอ่อนแอ การเป็นคนเข้มแข็งขึ้นจึงเรียก
ร้องมากกว่าความปรารถนาอันชอบธรรมและมีวินัยใน
ตนเองมากๆ เราต้องวางแผน เรียนรู้จากความผิดพลาด 
พัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลมากขึ้น แก้ไขแผนของเรา และ
ลองอีกครั้ง เราต้องการความช่วยเหลือจากพระคัมภีร์ 
หนังสือที่เกี่ยวข้อง และคนอื่นๆ เราเริ่มทีละน้อย ดีใจกับ

ความก้าวหน้า และรับความเสี่ยง (แม้จะท�าให้เรารู้สึก
เปราะบางและอ่อนแอ) เราต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อ
ช่วยให้เราเลือกท�าดีแม้เมื่อเราเหนื่อยอ่อนหรือท้อถอยและ
วางแผนจะกลับมาอยู่บนเส้นทางเมื่อเราลื่นไถล

• ใช้ความอดทน เพราะเราอ่อนแอ การเปลี่ยนแปลงจึง
อาจใช้เวลา เราไม่เพียงทิ้งความอ่อนแอแบบที่เราทิ้งบาป 

สานุศิษย์ที่ถ่อมตนเต็มใจท�าสิ่งท่ีเรียกร้อง รู้จักยืดหยุ่น 
พยายามต่อไป และไม่ยอมแพ้ ความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วย
ให้เรามีความอดทนกับตัวเราเองและกับคนอื่นๆ ที่อ่อนแอ
เหมือนเรา ความอดทนเป็นการแสดงศรัทธาของเราใน

พระเจ้า เป็นความส�านึกคุณต่อความเชื่อมั่นของพระองค์
ในตัวเรา และเป็นความวางใจในสัญญาของพระองค์ 

แม้เมื่อเรากลับใจจากบาปอย่างจริงใจ ได้รับการให้อภัย และ
สะอาดอีกครั้ง แต่เราก็ยังอ่อนแอ เรายังคงอยู่ภายใต้ความเจ็บ
ป่วย อารมณ์ ความเขลา ความโน้มเอียง ความเหนื่อยล้า และ
การล่อลวง แต่ขีดจ�ำกัดและควำมบกพร่องไม่ใช่บำปและไม่กัน 

เรำจำกกำรเป็นคนสะอำดและมีค่ำควรรับพระวิญญำณ

ความอ่อนแอนำาไปสู่ความเข้มแข็ง
ขณะที่ซาตานปรารถนาจะใช้ความอ่อนแอของเราชักจูงเราให้

ท�าบาป แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถใช้ความอ่อนแอของมนุษย์
สอน เสริมสร้างความเข้มแข็ง และอวยพรเรา แต่ตรงกันข้ามกับ
สิ่งที่เราอาจคาดหวังหรือหวัง พระผู้เป็นเจ้ามักไม่ทรง “ท�าให้สิ่ง 
ที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง” ส�าหรับเราโดยทรงขจัดความอ่อนแอของ 
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เรา เมื่ออัครสาวกเปาโลสวดอ้อนวอนซ�้าหลายครั้งขอให้พระผู้- 
เป็นเจ้าทรงเอา “หนามในเนื้อ” ที่ซาตานใช้ตีท่านออก พระผู้เป็น
เจ้ารับสั่งกับเปาโลว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า 
เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่
ที่นั่น” (2 โครินธ์ 12:7, 9)

มีมากมายหลายวิธีที่พระเจ้าทรงท�าให้ “สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้ม

แข็ง” แม้พระองค์อาจจะทรงขจัดความอ่อนแอผ่านการรักษา

อันน่าทึ่งที่เราหวัง แต่ในประสบการณ์ส่วนตัวของข้าพเจ้า สิ่งนี้

เกิดขึ้นน้อยมาก ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าไม่เห็นหลักฐานยืนยันว่า

พระผู้เป็นเจ้าทรงขจัดความอ่อนแอในการเขียนของโมโรไนหลัง

จากข้อที่โด่งดังนั้นใน อีเธอร์ 12 พระผู้เป็นเจ้าอาจจะทรงท�าให้

สิ่งที่อ่อนแอเข้มแข็งโดยทรงช่วยเราแก้ไขความอ่อนแอของเรา 

มีอารมณ์ขันที่เหมาะสมหรือมีทัศนะที่เหมาะสมเกี่ยวกับความ

อ่อนแอเหล่านั้น และปรับปรุงให้ดีขึ้นทีละเล็กละน้อย ความเข้ม

แข็งและความอ่อนแอมักเกี่ยวข้องกัน (เหมือนความเข้มแข็งใน

เรื่องความมานะบากบั่นกับความอ่อนแอในเรื่องความดื้อรั้น) 

และเราสามารถรู้ค่าของความเข้มแข็งและบรรเทาความอ่อนแอ

ที่มาด้วยกัน
มีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้สิ่ง

ที่อ่อนแอเข้มแข็งส�าหรับเรา พระเจ้าตรัสกับโมโรไนใน อีเธอร ์
12:37 “เพราะเจ้าเห็นความอ่อนแอของเจ้า เราจะท�าให้เจ้าเข้ม
แข็ง, แม้ไปสู่การได้นั่งลงในสถานที่ซึ่งเราเตรียมไว้ในปราสาท
พระบิดาของเรา.” 

ในข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเสนอจะเปลี่ยนความอ่อนแอของ
โมโรไน แต่จะเปลี่ยนโมโรไน โดยการจัดการท้าทายในเรื่อง
ความอ่อนแอของมนุษย์ โมโรไน—และเรา—สามารถเรียนรู้จิต
กุศล ความเห็นอกเห็นใจ ความอ่อนโยน ความอดทน กล้าหาญ 
ความอดกลั้น ปัญญา ความทรหด การให้อภัย ความยืดหยุ่น 
ความกตัญญู ความคิดสร้างสรรค์ และคุณธรรมอ่ืนๆ อกีมากมาย 

ที่ท�าให้เราเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ของเรามากขึ้น น่ีคือ 
คณุสมบตัหิลกัทีเ่รามาแผ่นดนิโลกเพือ่ปรบัปรงุ ซึง่เป็นคณุลกัษณะ 
เหมือนพระคริสต์ที่เตรียมเราให้พร้อมรับปราสาทเบื้องบน 

ไม่มีที่ใดที่ความรัก พระปรีชาญาณ และเดชานุภาพแห่งการ
ไถ่ของพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ชัดเท่าในพระปรีชาสามารถในการ
เปลี่ยนการต่อสู้กับความอ่อนแอของมนุษย์ให้เป็นความเข้มแข็ง

และคุณธรรมอันล�้าค่าแบบพระผู้เป็นเจ้าซึ่งท�าให้เราเป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้น 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกาภา
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ความรู้สึกผิดที่สร้างสรรค์—ความเสียใจอย่างที่
ชอบพระทัยพระเจ้าเพราะบาป

ศรัทธา และ ความอ่อนน้อมถ่อมตน—ความ
อ่อนโยนเหมือนพระคริสต์ในความอ่อนแอ

ความละอายใจที่บ่อนท�าลาย—การแสร้งท�าที่ไม่
เกิดประโยชน์

เรามีแนวโน้มที่จะ

•	 รู้สึกส�านึกผิดเพราะละเมิดมาตรฐาน 
ศีลธรรมของเรา

•	 กลับใจ	เปลี่ยนความคิด	จิตใจ	และความ
ประพฤติของเรา

•	 เปิดใจ	สารภาพความผิด	ชดเชยแก้ไข
•	 เติบโตและเรียนรู้
•	 มองตัวเราเป็นคนดีโดยธรรมชาติ	มีค่า
•	 ปรารถนาจะให้ความประพฤติของเรา

สอดคล้องกับภาพลักษณ์อันดีของเรา
•	 วางใจอย่างเต็มที่ในเดชานุภาพการไถ่แห่ง

การชดใช้ของพระคริสต์

เรามีแนวโน้มที่จะ

•	 รู้สึกมีความเชื่อมั่นอย่างสงบและการยอมรับ
ตนเอง	มีข้อบกพร่องสารพัด

•	 รับความเสี่ยงเพื่อเติบโตและสร้างคุณ
ประโยชน์

•	 รับผิดชอบต่อความผิดพลาด	ปรารถนา 
จะปรับปรุง

•	 เรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายาม 
อีกครั้ง

•	 พฒันาอารมณ์ขนั	ชืน่ชอบชวีติและคนอืน่ๆ
•	 มองว่าความอ่อนแอของเราท�าให้เราเข้าใจ 

ผู้อื่น
•	 อดทนกับความอ่อนแอและข้อบกพร่อง 

ของผู้อื่น
•	 เพิ่มความเชื่อมั่นในความรักและความช่วย

เหลือของพระผู้เป็นเจ้า

เรามีแนวโน้มที่จะ

•	 รู้สึกไร้ค่า	สิ้นหวัง
•	 พยายามปกปิดความอ่อนแอของเราไม่ให้ผู้

อื่นรู้
•	 กลัวถูกเปิดโปง
•	 โทษคนอื่นเมื่อเกิดปัญหา
•	 หลีกเลี่ยงความเสี่ยง	มองว่าความล้มเหลว

เป็นเรื่องน่าอับอาย
•	 ชิงดีชิงเด่นและเปรียบตนเองกับผู้อื่น
•	 ต่อต้าน	ดื้อรั้น	หรือลังเล
•	 ชอบเหน็บแนมหรือจริงจังเกินเหตุ
•	 หมกมุ่นกับความล้มเหลวของเราหรือความ

เหนือกว่าของเรา
•	 กลัวพระผู้เป็นเจ้าไม่ยอมรับและเบื่อหน่าย

แยกแยะความรู้สึกผิดท่ีสร้างสรรค์ (ความเสียใจอย่างท่ีชอบพระทัยพระเจ้า)  
กับความอ่อนน้อมถ่อมตนจากการแสร้งท�าเป็นละอายใจโดยไม่เกิดประโยชน์





ใ 
นมัทธิวบทที่ 11 พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนบทเรียนส�ำคัญแก่
เรำโดยอำศัยสิ่งที่พระองค์  ไม ่ได้ตรัสไว้ในกำรตอบค�ำถำมที่
เหล่ำสำนุศิษย์ของยอห์นผู้ถวำยบัพติศมำถำม

“ยอห์นซึ่งอยู่ในคุก ได้ยินเกี่ยวกับงำนต่ำงๆ ของพระคริสต์ก็ใช้
พวกศิษย์ไป

“ทูลถำมพระองค์ว่ำ ท่ำนเป็นคนที่จะมำนั้น หรือวำ่เรำจะต้องรอ
คอยคนอื่น?

“พระเยซูตรัสตอบพวกเขำว่ำ ไปบอกยอห์นในสิ่งท่ีพวกท่ำน
ได้ยินและได้เห็น

“คือว่ำบรรดำคนตำบอดเห็นได้ พวกคนง่อยเดินได้ บรรดำคน
ที่เป็นโรคเรื้อนหำยสะอำด บรรดำคนหูหนวกได้ยิน บรรดำคนตำย
เป็นขึ้น และคนยำกจนทั้งหลำยได้รับข่ำวดี” (มัทธิว 11:2-5)

แทนที่จะให้ค�ำอธิบำยหลักค�ำสอนสั้นๆ ว่ำพระองค์คือ “คนที่จะ
มำนั้น” พระผู้ช่วยให้รอดกลับตอบโดยบอกสิ่งที่พระองค์ทรงท�ำ—
แบบอย่ำงกำรรับใช้ของพระองค์

ในกำรประชุมใหญ่เดือนเมษำยน 2014 เอ็ลเดอร์ริชำร์ด จี. 
สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสำวกสิบสองเตือนเรำว่ำ “เรำรับใช้พระบิดำ
ในสวรรค์ได้ดีที่สุดโดยกำรเป็นอิทธิพลอยำ่งชอบธรรมต่อผู้อื่นและ
รับใช้พวกเขำ ผู้เป็นแบบอย่ำงยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยอยู่บนแผ่นดิน
โลกคือพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ พระเยซูคริสต์”1

กำรรับใช้โดยไม่ค�ำนึงถึงตนเอง—กำรลืมตนเอง กำรตอบสนอง 

ควำมต้องกำรของผูอ้ืน่ และกำรพลชีพีในกำรรบัใช้—มกัเป็นลกัษณะ 

พิเศษของสำนุศิษย์ของพระเยซูคริสต์เสมอ ดังกษัตริย์เบ็นจำมิน

สอนไว้เมื่อ 100 กว่ำปีก่อนกำรประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดว่ำ 

“เมื่อท่ำนอยู่ในกำรรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่ำน ท่ำนก็อยู่ในกำรรับ

ใช้พระผู้เป็นเจ้ำของทำ่นนั่นเอง” (โมไซยำห์ 2:17)

ยำกอบเตือนเรำว่ำแง่มุมส�ำคัญของ “ศำสนำที่บริสุทธิ์” อยู่ใน

กำรรับใช้ผู้อื่นขณะที่เรำ “ช่วยเหลือเด็กก�ำพร้ำและหญิงม่ำยที่มี

ควำมทุกข์ร้อน” (ยำกอบ 1:27) “ศำสนำที่บริสุทธิ์” เป็นมำกกว่ำ

กำรประกำศควำมเชื่อ แต่เป็นกำรแสดงควำมเชื่อ

รักเพ่ือนร่วมทางของท่าน
กลำงเดือนกรกฎำคม ค.ศ. 1984 ไม่กี่สัปดำห์หลังจำกข้ำพเจ้ำ 

กับแครอลภรรยำแต่งงำนกันในพระวิหำรลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์- 
เนีย เรำก�ำลังเดินทำงไปยูทำห์เพื่อข้ำพเจ้ำจะเริ่มงำนอำชีพที่นั่น
และแครอลจะได้เรียนให้จบวิทยำลัย เรำขับรถยนต์คนละคัน เรำ
ขนทุกอย่ำงที่เรำเป็นเจ้ำของขึ้นรถทั้งสองคัน 

รำวครึ่งทำงก่อนถึงจุดหมำย แครอลขับรถขนำบข้ำงรถขำ้พเจ้ำ
และเริ่มโบกไม้โบกมือให้ข้ำพเจ้ำ นี่อยู่ในสมัยก่อนมีโทรศัพท์มือ
ถือและสมำร์ทโฟน กำรส่งข้อควำมและทวิตเตอร์ ขณะมองสีหนำ้

โดย เอ็ลเดอร์ 
ดับเบิลยู.  
คริสโตเฟอร์  
วัดเดลล์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การรับใช้โดยไม่คำานึงถึงตนเอง—การลืมตนเอง การตอบสนองความต้องการ 

ของผู้อื่น และการพลีชีพในการรับใช้—มักเป็นลักษณะพิเศษของสานุศิษย ์

ของพระเยซูคริสต์เสมอ

ที่บริสุทธิ์
ศาสนา
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ของเธอผ่านหน้าต่างรถ ข้าพเจ้าบอกได้ว่าเธอรู้สึกไม่ดี เธอสื่อให้รู้
ว่าเธอยังขับไหว แต่ข้าพเจ้าเป็นห่วงเจ้าสาวคนใหม่ของข้าพเจ้า

ขณะขับเข้าใกล้บีเวอร์เมืองเล็กๆ ของยูทาห์ เธอขับรถขนาบข้าง
รถข้าพเจ้าอีกครั้ง และข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าเธอต้องจอด เธอป่วย
และไปต่อไม่ไหว เรามีรถสองคันเต็มไปด้วยเสื้อผ้าและของขวัญ
แต่งงาน แต่น่าเสียดายท่ีเรามีเงินเล็กน้อย ห้องพักในโรงแรม 
เกินงบของเรา ข้าพเจ้าไม่ทราบจะท�าอย่างไรดี 

เราทั้งคู่ไม่เคยไปบีเวอร์ และไม่รู้เลยว่าจะคาดหวังอะไร เราขับ
รถวนสองสามนาทีจนกระทั่งเห็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่ง เราขับ
เข้าไปในลานจอดรถและพบต้นไม้ที่มีร่มเงาพอสมควร ข้าพเจ้า 
ปูผ้าห่มผืนหนึ่งเพื่อให้แครอลได้นอนพัก

สองสามนาทีต่อมา รถยนต์อีกคันหนึ่งขับเข้ามาในลานจอดรถ 
ที่แทบไม่มีรถเลยและจอดติดกับรถสองคันของเรา ผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุราวๆ คุณแม่ของเราลงจากรถและถามว่ามีปัญหาอะไรหรือ
เปล่าและเธอจะช่วยได้ไหม เธอกล่าวว่าเธอสังเกตเห็นเราขณะ
ขับรถผ่านและรู้สึกว่าควรแวะดู เมื่อเราอธิบายสถานการณ์ เธอ
ชวนเราให้ตามไปบ้านของเธอทันทีเพื่อเราจะได้พักตามเท่าที่เรา
ต้องการ

ไม่นานเราก็พบตัวเราอยู่บนเตียงอุ่นสบายในห้องนอนใต้ดิน
ที่บ้านของเธอ ทันทีที่จัดการทุกอย่างให้เราเรียบร้อยแล้ว ผู้หญิง
ที่ยอดเยี่ยมคนนี้ก็บอกว่าเธอมีธุระหลายอย่างต้องไปท�าและจะ
ปล่อยให้เราอยู่กันตามล�าพังสักสองสามชั่วโมง เธอบอกว่าถ้าเรา
หิว ให้เราหาอาหารในครัวกินได้ตามสบาย และถ้าเราออกจาก
บ้านก่อนเธอกลับ ช่วยปิดประตูหน้าให้ด้วย

หลังจากนอนหลับพอสมควรแล้ว แครอลรู้สึกดีขึ้นและเราเดิน
ทางต่อโดยไม่ได้เข้าไปในครัว ตอนเราออกจากบ้าน ผู้หญิงใจดีคน
นั้นยังไม่กลับ น่าเสียใจที่เราไม่ได้จดที่อยู่และไม่ได้ขอบคุณชาว 
สะมาเรียใจดีของเราอย่างที่เราควรท�า ผู้ที่แวะจอดระหว่างทาง
และเปิดบ้านต้อนรับคนแปลกหน้าที่เดือดร้อน

ขณะข้าพเจ้าใคร่ครวญประสบการณ์นี้ ถ้อยค�าของประธาน
โธมัส เอส. มอนสันผู้น้อมรับพระด�ารัสตักเตือนของพระผู้ช่วยให้
รอดให้ “ไปท�าเหมือนอย่างนั้น” (ดู ลูกา 10:37) ต่อคนนักต่อนัก 
เข้ามาในใจข้าพเจ้า “เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้หาก
เราไม่รักเพื่อนร่วมทางระหว่างการเดินทางอันเป็นมรรตัยนี้”2

ไม่ว่าเราพบเจอ “เพื่อนร่วมทาง” ที่ใด—บนถนนหรือในบ้าน 
ของเรา ที่สนามเด็กเล่นหรือในโรงเรียน ในที่ท�างานหรือที่โบสถ์—
ขณะที่เราแสวงหา มองเห็น และลงมือท�า เราจะเป็นเหมือนพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น เป็นพรและรับใช้ระหว่างทาง

ความมุ่งม่ัน
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926-2004) แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองสอนดังนี้
“เราต่างกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงหาค่าเปรียบมิได้ เพราะ

แน่นอนว่าเราไม่สามารถชดใช้บาปของมนุษยชาติ! ยิ่งไปกว่านั้น 
เราก็ไม่อาจรับเอาความเจ็บไข้ได้ป่วย ความอ่อนแอ และความ
โศกเศร้าในมรรตัยทั้งหมดไว้กับเราได้อย่างแน่นอน (ดู แอลมา 
7:11-12)

“อย่างไรก็ตาม แม้ในส่วนอันน้อยนิดของเรา ดังที่พระเยซูทรง
เชื้อเชิญเรา เราสามารถพากเพียรเพื่อเป็น ‘แม้ดังที่ [พระองค์ทรง
เป็น]’ (3 นีไฟ 27:27)”3

ขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแม้ดังที่พระองค์ทรงเป็น ด้วยความ
ปรารถนาทีจ่รงิใจอยากเป็นพรแก่ “เพือ่นร่วมทางของเรา” เราจะได้
รับโอกาสให้ลืมตนเองและพยุงผู้อื่น โอกาสเหล่านี้อาจไม่สะดวก
สบายเสมอไป การทดสอบความปรารถนาจริงๆ ของเราเพื่อจะเป็น
เหมือนพระอาจารย์มากขึ้น ผู้ซึ่งการรับใช้ของพระองค์ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในบรรดาการรับใช้ทั้งหมด  การชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์ 
เป็นอะไรบางอย่างที่ไม่สะดวกสบายเลย “กระนั้นก็ตาม, รัศมีภาพ

จงมีแด่พระบิดา, และเรารับส่วนและท�าให้การเตรียมของเราเสร็จ
สิ้นเพื่อลูกหลานมนุษย์” (คพ. 19:19)

การมุ่งมั่นอย่างจริงใจเพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น
จะช่วยให้เราเห็นสิ่งที่เราอาจมองไม่เห็นด้วยวิธีอื่น ชาวสะมาเรีย

ใจดีของเราด�าเนินชีวิตใกล้ชิดพระวิญญาณมากพอจะตอบรับ
การกระตุ้นเตือนและช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่เดือดร้อน

การมองเห็น
การมองเห็นด้วยตาทางวิญญาณคือการมองเห็นสิ่งต่างๆ ดัง

ที่เป็นจริงๆ และรับรู้ความต้องการที่เราอาจไม่สังเกตเห็นด้วยวิธี
อื่น ในอุปมาเรื่องแกะและแพะ ทั้งผู้ “ได้รับพร” และผู้ “ถูกแช่ง
สาป” ต่างไม่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ท่ามกลางคนหิว กระหาย 
เปลือยกาย หรืออยู่ในคุก พวกเขาตอบรับรางวัลของตนโดยถามว่า 
“พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์เมื่อใด” (ดู มัทธิว 25:-34-39, 40-44)

เฉพาะคนที่มองเห็นด้วยตาทางวิญญาณและรับรู้ความต้องการ

เท่านั้นจึงจะลงมือท�าและเป็นพรแก่ผู้ทุกข์ยาก ชาวสะมาเรียใจดี
ของเรารับรู้ความต้องการขณะที่เธอมองเห็นด้วยตาทางวิญญาณ
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ลงมือทำ�
เราอาจเห็นความต้องการรอบตัวแต่รู้สึกว่ามีไม่มากพอจะตอบ

สนอง โดยคิดไปเองว่าสิ่งที่เราต้องให้มีไม่มากพอ ขณะที่เรามุ่ง
มั่นที่จะเป็นดังที่พระองค์ทรงเป็น และขณะท่ีเรามองเห็นความ
ต้องการในเพื่อนร่วมเดินทางผ่านตาทางวิญญาณ เราต้องวางใจ

ว่าพระเจ้าทรงสามารถท�างานผ่านเราได้ แล้วเราต้องลงมือท�า
ขณะเข้าพระวิหาร เปโตรและยอห์นพบชายคนหนึ่ง “เป็นง่อย

มาตั้งแต่เกิด” เขาขอทานจากท่านทั้งสอง (ดู กิจการของอัครทูต 

3:1-3) ค�าตอบของเปโตรเป็นแบบอย่างและเป็นการเชื้อเชิญเรา
แต่ละคน

“เงินและทองเราไม่มี แต่สิ่งท่ีเรามีน้ันเราจะให้ท่าน คือใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด

“แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น” (กิจการของอัครทูต 
3:6–7)

เราอาจลงมือท�าโดยให้เวลาและพรสวรรค์ ค�าพูดอ่อนโยน 
หรือหลังที่แข็งแรง ขณะท่ีเรามุ่งมั่นและมองเห็น เราจะอยู่ใน
สภาวการณ์และสถานการณ์ที่เราสามารถลงมือท�าและเป็นพร 
แก่ผู้อื่น ชาวสะมาเรียใจดีของเราลงมือท�า เธอรับเราเข้าในบ้าน
และจัดหาสิ่งที่เธอมีให้เรา โดยแท้แล้วเธอกล่าวว่า “สิ่งที่เรามีนั้น
เราจะให้ท่าน” นั่นคือสิ่งที่เราต้องท�า

ประธานมอนสันสอนหลักธรรมเดียวกันดังนี้
“เราแต่ละคนจะเดินบนถนนเยรีโคของเราเองในการเดินทาง

ผ่านความเป็นมรรตัย อะไรจะเป็นประสบการณ์ของท่าน อะไร 
จะเป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ทนัสงัเกตเหน็คนล้ม 
ท่ามกลางขโมยและร้องขอความช่วยเหลือหรือเปล่า แล้วท่านเล่า

“ข้าพเจ้าจะเป็นคนมองเห็นคนบาดเจ็บและได้ยินค�าขอร้องของ
เขาแต่ข้ามไปอีกฝากหนึ่งไหม แล้วท่านเล่า

“หรือข้าพเจ้าจะเป็นคนที่มองเห็น ได้ยิน หยุด และช่วยเหลือ 
แล้วท่านเล่า

“พระเยซูประทานค�าเตือนใจแก่เราว่า ‘จงไปท�าเหมือนอย่างนั้น
เถิด’ เมื่อเราเชื่อฟังค�าประกาศดังกล่าว เราจะมองเห็นอย่างนิรันดร์ 
ภาพแห่งปีติอันหาใดเทียบได้และหาใดเหนือกว่า”4

เมื่อเราเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นโดยหมายมั่น มอง
เห็น และลงมือท�า เราจะรู้ถึงความจริงของถ้อยค�าของกษัตริย ์
เบ็นจามิน “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก ็
อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17) 

อ้างอิง
1.	 ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“เพราะว่าเราได้

วางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว,”	
เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	35.

2.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“ความรัก—
แก่นแท้ของพระกิตติคุณ,”	 
เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	91.

3.	 นีล	เอ.	แม็กซ์เวลล์,	“การใช้โลหิต
แห่งการชดใช้ของพระคริสต์,”	 
เลียโฮนา,	ม.ค.	1998,	27.

4.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“Your	Jericho	
Road,”	Ensign,	May	1977,	71.

หมายมั่นอย่างจริงใจ มองเห็นด้วยตาทางวิญญาณ ลงมือท�ำและเป็นพร

  เ ม ษ า ย น    2 0 1 5    29





โดย โจนาธาน เอช. เวสต์โอเวอร์

บ่ 
ายวันอาทิตย์ที่เบิกบานวันหน่ึงในงานเผยแผ่ของผมที ่
บัลซาน เกาหลี ผมกับคู่ก�าลังกล่าวลาสมาชิกหลังเลิก
โบสถ์และจะออกไปเผยแพร่ศาสนาก็พอดีหัวหน้าเผยแผ่

วอร์ดแนะน�าเราให้รู้จักคอง ซุงยุนเด็กชายวัย 12 ปี เขามาโบสถ์
วันนั้นและต้องการเรียนพระกิตติคุณมากขึ้น

เราตื่นเต้นแน่นอนกับโอกาสในการสอนเขา แต่ผมกังวลใจกับ

การสอนคนอายุน้อยขนาดนี้ เราตัดสินใจว่าเราต้องได้รับอนุญาต

จากผู้ปกครองของเขา ผมจึงโทรไปที่บ้านของคอง ซุงยุนและพูด

คุยสั้นๆ กับปาค มิจังคุณแม่ของเขา ผมประหลาดใจเมื่อเธอบอก

ว่าเธอดีใจที่ลูกชายอยากไปโบสถ์และเธอยินดีให้เรามาสอนเขา

ผู้สนใจท่ีคาดไม่ถึง

เย็นวันถัดมาเรามาถึงบ้านของเด็กชายคนนั้น พร้อมสอน เรา

ประหลาดใจเมื่อพบว่าปาค มิจังต้องการให้เราสอนคอง ซูจิน

ลูกสาวของเธอด้วย เนื่องจากเราเป็นคนแปลกหน้าในบ้าน ปาค 

มิจังจึงอยากนั่งเรียนด้วย เรามีความสุขแน่นอนที่ได้สอนคนมาก

เท่าที่อยากฟัง!
หลังจากพวกเขาบริการอาหารว่าง  เราก็นั่งด้วยกันและเริ่ม 

พูดคุยกัน แทนที่จะให้เราเริ่มสอนบทเรียนทันที ปาค มิจังกลับ
ต้องการรู้จักเรามากขึ้นและเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสภาวการณ์ของ

ครอบครัวเธอ เธอเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการทดลองและความยาก

ล�าบากที่พวกเขาประสบเมื่อเร็วๆ นี้ รวมทั้งการต่อสู้กับมะเร็งของ 
ลูกชายเธอ เขาผ่านการรักษาด้วยการฉายแสงมาได้ด้วยดี และ

ตอนนี้มะเร็งสงบลงแล้ว แต่คณะแพทย์เตือนว่าอาจก�าเริบได้ทุก
เมื่อ นี่เป็นข่าวร้ายของครอบครัว พวกเขาเป็นครอบครัวชนชั้น
แรงงาน และคุณพ่อต้องท�างานหนักมากเพื่อให้มีหลังคาคุ้มหัว 
และมีอาหารบนโต๊ะ 

ผมตกใจและเสียใจเมื่อทราบเรื่องการทดลองในชีวิตพวก

เขา ชีวิตไม่ง่ายส�าหรับพวกเขา แต่ความสนิทสนมในครอบครัว
ประจักษ์ชัดยิ่งกว่าที่ผมเคยเห็นในครอบครัวอ่ืนที่ผมพบใน
เกาหลี ซึ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างในสังคมที่เน้นครอบครัวอย่าง
เกาหลี เราออกจากบ้านพวกเขาเย็นวันนั้นโดยได้รู้จักครอบครัว
ที่พิเศษนี้มากขึ้นและได้มีโอกาสแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณกับ
พวกเขา

สัปดาห์นั้นผมกับเอ็ลเดอร์ริคส์กลับไปสอนอีกหลายครั้ง แต่ 
ละครั้งจะประสบความอบอุ่นและความเอื้อเฟื้อเหมือนท่ีเราเคย
ประสบตอนไปเยีย่มครัง้แรก เมือ่สอนถงึเรือ่งบพัตศิมา เดก็ทัง้สอง 
อยากเข้าร่วมศาสนจกัรมาก นอกจากนี ้มจิงั คุณแม่พวกเขาสนบั- 
สนุนความต้องการของลูก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การสอนของเรา 

ตรงใจเธอแต่เธอไม่รู้สึกว่าเธอจะท�าและรักษาค�ามั่นสัญญาว่า

“ขอพึ่งพระ 
ลูกสองคนของปาค มิจัง ยอมรับพระกิตติคุณอย่าง

รวดเร็ว ส่วนเธอน้ันไม่คิดว่าสามารถให้สัญญาได้ว่า

จะรับบัพติศมา

ทุกโมงยาม”
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จะเข้าร่วมศาสนจักรได้ เธอรู้สึกว่าเธอไม่ควรรับบัพติศมาโดย
สามีไม่ได้รับบัพติศมาด้วย เรายังไม่เคยพบเขา อย่างไรก็ดี เธอ
เต็มใจพบกับเราต่อและต้องการไปโบสถ์กับลูกๆ ของเธอ

ขณะยังคงสอนในบ้านของเธอ เราพบคอง กุกวอนสามีเธอ—
ชายที่อ่อนน้อม มีมารยาท และเอื้อเฟื้อ เขาร่วมเรียนบทสนทนา
สองสามบทสุดท้ายกับเราและเชื่อทุกอย่างที่เราสอนทันที รวมทั้ง 

หลักค�าสอนที่คนอื่นมักพบว่ายาก อย่างเช่น ส่วนสิบและพระค�า
แห่งปัญญา พวกเขาเริ่มจ่ายส่วนสิบท้ังท่ีสถานะการเงินไม่สู้ดี 
อุปสรรคอย่างเดียวของเขาคือต้องท�างานวันอาทิตย์ เขาท�างาน
ท่ีสนามบินนานาชาติโซลทุกวันอาทิตย์ ด้วยเหตุน้ีจึงไม่สามารถ
ไปโบสถ์กับคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ แม้จะต้องท�างาน แต่เขา
กับภรรยาก็จัดเวลาเข้าร่วมบัพติศมาของลูกๆ ในวันอาทิตย์ต่อ
มา เป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก!

หลังจากบัพติศมาของลูก เรายังคงพบกันบ่อยๆ ในบ้านของ
ครอบครัวนี้ เราจัดสังสรรค์ในครอบครัว แบ่งปันพระคัมภีร์และ

ประสบการณ์ที่ยกระดับจิตใจ และแนะน�าพวกเขาให้รู้จักสมาชิก 
วอร์ด อย่างไรก็ดี แม้จะมีประสบการณ์พระกิตติคุณอย่างต่อ
เน่ือง และแม่กับลูกๆ ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์เป็นประจ�าก็ตาม 
กุกวอนกับมิจังยังไม่ก�าหนดวันรับบัพติศมาสักที  เรารักและ
สนับสนุนพวกเขาต่อไปอย่างดีที่สุดเท่าที่ท�าได้

หลายเดือนผ่านไป เอ็ลเดอร์ริคส์ย้ายและเอ็ลเดอร์ไมเนอร์ 
คู่ใหม่ของผมเป็นเอ็ลเดอร์ท่ีเพิ่งมาจากศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนา เขาเปี่ยมด้วยศรัทธา ความกระตือรือร้น และความตื่น
เต้น และพูดตามตรงคือผมตามเขาแทบไม่ทัน! หลังจากพบปะ
พูดคุยกับคอง กุกวอนและปาค มิจังสองสามครั้ง คู่เข้ามาถาม 
ผมว่าผมกับคู่คนก่อนเคยอดอาหารให้พวกเขาไหม เราไม่เคย 
ความจริงคือ ผมไม่เคยคิดถึงสิ่งน้ันมาก่อน ด้วยเหตุน้ีเราจึงพบ

กับครอบครัวและแนะน�าเรื่องการอดอาหาร ผมตกใจเมื่อพบว่า 
พวกเขาอดอาหารด้วยตนเองเป็นระยะๆ ท้ังเพื่อสุขภาพของ

ลูกชายและเพื่อการเปลีย่นตารางงานซึง่จะท�าให้คอง กกุวอนได้
ไปโบสถ์กับครอบครัวเราขออดอาหารร่วมกันเป็นครอบครัวกับ
พวกเขาและจากนั้นไม่นานค�าสวดอ้อนวอนอย่างซื่อสัตย์ของ
พวกเขาได้รบัค�าตอบ ตารางงานของกุกวอนเปลี่ยน  เราคิดว่านี่
คือสิ่งเดียวที่ท�าให้พวกเขาไม่รับบัพติศมา แต่จริงๆ แล้วมิจังยัง
ไม่รู้สึกพร้อมที่จะรับบัพติศมา

ความคิดท่ีได้รับการดลใจ

ครั้งหนึ่งขณะเยี่ยมพวกเขาที่บ้าน เอ็ลเดอร์ไมเนอร์เกิดความ

คิดที่ปราดเปรื่อง หลังจากแบ่งปันข่าวสารจากพระคัมภีร์ เขาดึง

หนังสือเพลงสวดขนาดพกพาออกมาและถามว่าเราจะร้องเพลง

กับพวกเขาได้ไหม ถึงเราจะเคยร้องด้วยกันหลายครั้ง แต่ผมไม่

เคยเห็นปาค มิจังร้องเพลง และแค่สันนิษฐานว่าเธอไม่ชอบร้อง

เพลงหรืออึดอัดเพราะเธอไม่คุ้นกับเพลงนั้น เอ็ลเดอร์ไมเนอร์ถาม

เธอว่าเธอมีเพลงสวดเพลงโปรดไหม และยังความประหลาดใจ

แก่ผม เธอเกือบร้องไห้และตอบว่า เธอชอบร้องเพลงสวด ตั้งแต่

พระวิญญาณแรงกล้าในห้องขณะที่เราร้องเพลง 

ข้อสุดท้ายจบ ปาค มิจังมองตาผมและพูดว่า  

“ดิฉันต้องรับบัพติศมา”
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เธอเป็นเด็กเล็กๆ เพลงสวดเพลงโปรดของเธอคือ 

“ขอพึ่งพระทุกโมงยาม” (เพลงสวด, บทเพลงท่ี 

44) เราขอให้เธอร้องเพลงสวดกับเรา เธอตอบ

ตกลงพร้อมทั้งน�้าตา เราเริ่มร้องประสานสี่เสียง 

โดยมีคุณพ่อกับลูกร้องท�านองหลัก มิจังร้องอัลโต 

เอ็ลเดอร์ไมเนอร์ร้องเทเนอร์ และผมร้องเบส

พระวิญญาณแรงกล้าในห้องอย่างที่เราไม่เคย

รู้สึกขนาดนี้มาก่อน ขณะที่เราร้องข้อสาม เธอรู้สึก

ซาบซึ้งใจ และเสียงของเธอแผ่วลงขณะที่เรายัง

ร้องต่อ

ขอพึ่งพระทุกโมงยาม

สุขหรือโศกา

โปรดมาอยู่ใกล้หาไม่

ชีพไร้ราคา

ขอพึ่งพระ โอ ขอพึ่งพระ

ขอพึ่งพระทุกโมงยาม

พระผู้ช่วยโปรดอวยพร

ข้าเข้าเฝ้าพระองค์!

เมื่อเราร้องข้อสี่และข้อสุดท้ายจบ เธอก�าลัง

สะอื้น เมื่อสามีพยายามปลอบเธอ เธอก็สามารถ

สงบลงได้ในที่สุด เธอมองตาผมและพูดว่า “ดิฉัน

ต้องรับบัพติศมา”

พิธีบัพติศมาส�าหรับคอง กุกวอนกับปาค มิจัง 

บ่ายวนัอาทติย์ถดัไปเป็นพธิทีีเ่ป่ียมปีตอิย่างแท้จรงิ! 

ลูกๆ ของพวกเขา ซุงยุนกับซูจิน มีส่วนร่วมใน

โปรแกรมนั้น และสมาชิกในท้องที่หลายคนเข้า

ร่วมเพื่อแสดงการสนับสนุนครอบครัวผู้เปลี่ยน

ใจเลือมใสใหม่ล่าสุดในวอร์ดของพวกเขา ผมกับ

เอ็ลเดอร์ไมเนอร์ร้องเพลงพิเศษ “ขอพึ่งพระทุก

โมงยาม”

ในที่สุดผมก็จบงานเผยแผ่และกลับบ้าน หลัง 

จากเรียนที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์หนึ่งปี ผมกลับ 

ไปฝึกงานช่วงฤดูร้อนที่เกาหลี และทุกวันหยุด 

สุดสัปดาห์ผมจะกันเวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่พิเศษ 

หลายคนและครอบครัวที่ผมเคยพบในงานเผยแผ่  

หลังจากนั้นสองสามสัปดาห์ผมกลับไปพบกับ 

ครอบครัวที่พิเศษนี้ เมื่อมาถึงบ้านของพวกเขา ผม 

สังเกตเห็นว่ามีบางคนหายไป—ซุงยุน ลูกชายของ

พวกเขา มจิงัน�า้ตาคลอขณะแจ้งข่าวว่า มะเรง็ของ 

ลูกชายก�าเริบอีกครั้ง และเขาพ่ายแพ้ต่อโรคนี ้

ตอนอายุ 14 ปี

ขณะพยายามพูดปลอบใจเธอและจัดการกับ

ความเจ็บปวดที่ผมรู้สึก คอง กุกวอนรับรองกับผม

ว่าทุกอย่างจะโอเค พวกเขารักพระกิตติคุณ ไป

โบสถ์อย่างซื่อสัตย์ และเฝ้ารอวันที่ครอบครัวจะ

ผนึกด้วยกันเพื่อนิรันดรในพระวิหารโซล เกาหลี 

แม้พวกเขาจะรู้สึกปวดร้าวใจ แต่ก็รู้ว่าครอบครัว

จะได้พบคอง ซุงยุนและได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง มิจัง

บอกผมด้วยว่าการร้องเพลงสวดทุกวันช่วยให้เธอ

และครอบครัวมีพลังรับมือและรู้สึกถึงสันติสุขที่

พระวิญญาณน�ามา

ขณะออกจากบ้านของพวกเขาเย็นวันนั้น ผม

ใคร่ครวญเนื้อร้องเพลงสวดเพลงโปรดของปาค 

มิจังอีกครั้ง ผมส�านึกคุณที่พระบิดาบนสวรรค์

ประทานพรให้ครอบครัวนี้มีสันติสุขหลังจาก

คอง ซุงยุนเสียชีวิต และผมส�านึกคุณเป็นพิเศษ

ต่อบทบาทของพระวิญญาณในการเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสของมิจัง และส�าหรับศรัทธาและความ

หวังที่ครอบครัวนี้มีในพรนิรันดร์ของพระวิหาร 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เพลงสวดปลอบ
ใจคนโศกเศร้า
“คำ�เทศน�ที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดบ�งอย�่งเป็นก�ร
เทศน�โดยก�รร้อง 
เพลงสวด เพลงสวด
น้อมนำ�ให้กลับใจและ 
ทำ�ง�นดี สร้�งประจักษ ์
พย�นและศรัทธ� 
ปลอบโยนคนอ่อนระอ� 
ปลอบใจคนโศกเศร้� 
และสร้�งแรงบันด�ลใจ
ให้เร�อดทนจนกว่� 
ชีวิตจะห�ไม่” 

“คำากล่าวของฝ่ายประธาน
สูงสุด,” เพลงสวด, ix
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เ ราทุกคนอาศัยสินเชื่อทาง
วิญญาณ บัญชีเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

ถ้าท่านช�าระหนี้อยู่เสมอ ท่าน
ก็ไม่ต้องกังวลมาก ไม่นานท่าน
จะเริ่มเรียนรู้วินัยและรู้ว่ามีวัน
คิดบัญชีอยู่ข้างหน้า จงเรียนรู้ที่

จะช�าระบัญชีทางวิญญาณของ
ท่านเป็นประจ�าแทนที่จะปล่อยให้ดอกเบี้ยและ
ค่าปรับพอกพูน

เพราะท่านก�าลังได้รับการทดสอบ จึงคาด
การณ์ได้ว่าท่านจะท�าบางอย่างผิดพลาด ข้าพ- 
เจ้าคิดว่าท่านเคยท�าหลายสิ่งในชีวิตที่ท่านรู้สึก
เสียใจ หลายสิ่งท่ีท่านไม่สามารถขอโทษได้
ด้วยซ�้า  อย่าว่าแต่แก้ไขเลย ด้วยเหตุนี้ท่านจึง
แบกภาระอย่างหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้ค�าว่า 
ความรู้สึกผิด ซึ่งสามารถท�าให้เปรอะเปื้อน

โดย ประธาน
บอยด์ เค.  
แพคเกอร์
ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

การพลพีระชนม์ชพีอนั 
ศกัดิ์สทิธิ์และไม่ค�านงึถงึพระองค์เอง 

ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นเสมอ  

พระองค์ทรงทนทุกข์และรับโทษแทน 

ถ้าท่านเต็มใจยอมรับพระองค ์

เป็นพระผู้ไถ่ของท่าน
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เหมือนรอยหมึกที่ลบไม่ออกและ
ล้างออกได้ไม่ง่าย ลูกเลี้ยงของ
ความรู้สึกผิดคือความผิดหวัง 
ความเสียใจเพราะสูญเสียพร 
และโอกาส

ถ้าท่านก�าลังต่อสู้กับความ 
รู้สึกผิด ท่านก็ไม่ต่างจากคน 
ในพระคัมภีร์มอรมอนที่ศาสดา

พยากรณ์กล่าวว่า “เพราะความชั่วช้าสามานย์
ของพวกเขาศาสนจักร…เริ่มไม่เชื่อในวิญญาณ
แห่งการพยากรณ์และในวิญญาณแห่งการเปิด
เผย; และการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าจ้อง
หน้าพวกเขาอยู่” (ฮีลามัน 4:23)

เรามักพยายามแก้ไขปัญหาของความรู้สึก 
ผิดโดยบอกกันและบอกตัวเราว่านี่ไม่ใช่เรื่อง
ใหญ่ แต่ในใจลึกๆ แล้วเราไม่เชื่อเช่นนั้นทั้ง 
เราไม่เชื่อด้วยว่าตัวเราพูดเช่นนั้น เพราะเรารู้ดี  
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นี่เป็นเรื่องใหญ่!
ศาสดาพยากรณ์สอนเรื่องการกลับใจเสมอ 

แอลมากล่าวว่า “ดูเถิด, พระองค์เสด็จมาเพื่อ
ทรงไถ่คนที่จะรับบัพติศมาสู่การกลับใจ, โดย
ทางศรัทธาในพระนามของพระองค์” (แอลมา 
9:27)

แอลมาบอกบุตรท่ีดื้อรั้นของเขาอย่างไม่
อ้อมค้อมว่า “บัดนี้, การกลับใจมาสู่มนุษย์ไม่
ได้เว้นแต่จะมีการลงโทษ, ซึ่งเป็นนิรันดร์ด้วยดัง
ชีวิตของจิตวิญญาณจะเป็น, โดยตั้งไว้ให้ตรง
กันข้ามกับแผนแห่งความสุข” (แอลมา 42:16)

มีจุดประสงค์เบื้องต้นสองประการส�าหรับ 
ชีวิตมรรตัย หนึ่งคือรับร่างกายที่สามารถท�าให้
บริสุทธิ์ สูงส่งและด�ารงอยู่ตลอดกาลหากเรา
ยอม จุดประสงค์ท่ีสองคือรับการทดสอบ ใน
การทดสอบเราจะท�าผิดพลาดแน่นอน แต่ถ้า
เรายอม เราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของ
เรา “ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้ท�าบาป ก็เท่ากับเรา
ท�าให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระด�ารัสของ
พระองค์ก็ไม่ได้อยู่ในตัวเราเลย” (1 ยอห์น 1:10)

บางทีท่านอาาจรู้สึกด้อยในความคิดและ
ร่างกาย ยุ่งยากใจหรือวิตกกังวลกับบัญชีทาง 

วญิญาณบางอย่างท่ีมเีครือ่งหมาย “เลยก�าหนด” 
เมื่อท่านประจันหน้ากับตนเองในชั่วขณะนั้น
ของการตรึกตรองอย่างเงียบๆ (ซึ่งเราหลายคน
พยายามหลีกเลี่ยง) มีบางอย่างที่ยังไม่ได้แก้ไข
รบกวนจิตใจท่านหรือไม่ มีบางอย่างติดค้างใน
มโนธรรมของท่านหรือไม่ ท่านยังรู้สึกผิดมาก
หรือน้อยกับเรื่องใดบ้างหรือไม่ ไม่ว่าเรื่องเล็ก
หรือเรื่องใหญ่ 

บ่อยเหลือเกินที่เราได้รับจดหมายจากคนที่

ท�าความผิดอันน่าสลดใจและมีกังวล พวกเขา
วิงวอนว่า “ผมจะได้รับการให้อภัยหรือไม่  ผม
จะเปลี่ยนแปลงได้ไหม” ค�าตอบ 

คือ ได้!

เปาโลสอนชาวโครินธ์ว่า “ไม่มีการทดลอง

ใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือการ

ทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ 

พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลอง

เกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง 

พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่าน

จะมีก�าลังทนได้” (1 โครินธ์ 10:13)

พระกิตติคุณสอนเราว่าความทรมานและ

ความรู้สึกผิดบรรเทาลงได้โดยผ่านการกลับใจ 

นอกจากคนไม่กี่คน—ไม่กี่คนจริงๆ—ที่ไปอยู่ 

ฝ่ายหายนะหลังจากรู้ความสมบูรณ์แล้ว ไม่มี

นิสัย การเสพติด การกบฏ การล่วงละเมิด และ

การกระท�าผดิใดไม่ว่าใหญ่หรอืเลก็ได้รบัยกเว้น 

จากสัญญาของการให้อภัยอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่า 

อะไรจะเกดิขึน้กบัท่านในชวีติ พระเจ้าทรงเตรยีม 

ทางให้ท่านกลับมาถ้าท่านจะใส่ใจการกระตุ้น 

เตือนของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

บางคนเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นที่ต้านไม่อยู่ 

การล่อลวงที่วนเวียนอยู่ในความคิดจนอาจ

กลายเป็นนิสัย แล้วกลายเป็นการเสพติด เรา

มีแนวโน้มจะท�าการล่วงละเมิดและบาปบาง

อย่างและอ้างเหตุผลว่าเราไม่มีความผิดเพราะ

เราเกิดมาแบบนั้น  เราติดกับดัก และด้วยเหต ุ

นี้จึงเกิดความเจ็บปวดและความทรมานที่พระ- 

ผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นจะรักษาได้ ท่านมีพลังหยุด

ยั้งและได้รับการไถ่

ซาตานมุ่งโจมตีครอบครัว
ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897-1988) 

บอกข้าพเจ้าครั้งหนึ่งว่า “อย่าเพียงแต่บอกพวก
เขาเพื่อให้พวกเขาเข้าใจ แต่บอกพวกเขาเพื่อ
พวกเขาจะได้ไม่เข้าใจผิด”

นีไฟกล่าวว่า “เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้า
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เบิกบานในความแจ้งชัด; เพราะตามวิธีน้ีพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าทรงท�างานในบรรดาลูกหลานมนุษย์. 
เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าประทานความสว่างให้
แก่ความเข้าใจ” (2 นีไฟ 31:3)

ดังนั้นจงฟังให้ดี!  ข้าพเจ้าจะพูดอย่างแจ้งชัด
ในฐานะผู้ได้รับเรียกและอยู่ใต้ข้อผูกมัดให้ท�าเช่น
นั้น ท่านรู้ว่ามีปฏิปักษ์ พระคัมภีร์ให้นิยามเขาว่า 
“งูดึกด�าบรรพ์ตัวนั้น, ผู้เป็นมาร, ... บิดาของความ
เท็จทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:18) เขาถูกขับไล่ในกาลเริ่ม
ต้น (ดู คพ. 29:36-38) และไม่ได้รับร่างกายมรรตัย 

เวลานี้เขาสาบานว่าจะขัดขวาง “แผนอันส�าคัญยิ่ง
แห่งความสุข” (แอลมา 42:8) และกลายเป็นศัตรู
ต่อความชอบธรรมทั้งมวล เขามุ่งโจมตีครอบครัว

ท่านอยู่ในยุคที่แส้ของสื่อลามกก�าลังหวดอยู่ทั่ว
โลก  ยากจะหนีพ้น สื่อลามกจ้องที่ธรรมชาติส่วน
นั้นของท่านซึ่งท�าให้ท่านมีอ�านาจให้ก�าเนิดชีวิต

การหมกมุ่นกับสื่อลามกน�าไปสู่ความยุ่งยาก 
การหย่าร้าง โรคร้าย และความเดือดร้อนนับสิบ
อย่าง ไม่มส่ีวนใดของสือ่ลามกทีไ่ร้พษิภยั การสะสม 
ดู หรือพกพาสื่อลามกไปด้วยก็เหมือนกับการเก็บงู

หางกระดิ่งไว้ในเป้สะพายหลัง ท�าให้ท่านถูกโจมตี
ทางวิญญาณเหมือนถูกงูจู่โจมด้วยการพ่นพิษซึ่ง
เป็นอันตรายถึงตาย  คนๆ หนึ่งสามารถเข้าใจได้
ง่ายๆ ตามสภาพที่โลกเป็นอยู่ว่าท่านสามารถเปิด
รับ อ่าน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือดูสื่อลามกโดย
ไม่เข้าใจผลอันน่ากลัวที่จะเกิดขึ้น ถ้านั่นเป็นท่าน 
ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้หยุด หยุดเดี๋ยวนี้!

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าทุกคน “ได้รับการสั่ง
สอนอย่างเพียงพอจนพวกเขารู้จักความดีจากความ

ชั่ว” (2 นีไฟ 2:5) นั่นรวมถึงท่านด้วย ท่านรู้ว่าอะไร
ถูกอะไรผิด จงระวังให้มาก  อย่าข้ามเส้นนั้น

ถึงแม้ความผิดพลาดส่วนใหญ่จะสารภาพเป็น
ส่วนตัวต่อพระเจ้าได้ แต่มีการล่วงละเมิดบางอย่าง
ที่เรียกร้องมากกว่านั้นจึงจะได้รับการให้อภัย ถ้า

ความผิดของท่านร้ายแรง ท่านต้องไปพบอธิการ 
แต่หากไม่ร้ายแรง การสารภาพธรรมดาแบบเงียบๆ 

เป็นส่วนตัวก็เพียงพอแล้ว แต่จ�าไว้ว่าเช้าวันน้ัน
ของการให้อภัยอาจจะไม่มาทันที  ถ้าตอนแรก
ท่านสะดุด อย่าย่อมแพ้ การเอาชนะความท้อแท้
เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ อย่ายอมแพ้ ตามที่

ข้าพเจ้าแนะน�าไว้ข้างต้น เมื่อท่านสารภาพและ
ละทิ้งบาปแล้ว อย่าเหลียวหลัง 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพราะบาปของเรา
พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นเสมอ พระองค์ทรงทนทุกข์

และรับโทษแทนถ้าท่านเต็มใจยอมรับพระองค์เป็น
พระผู้ไถ่ของท่าน

มนุษย์อย่างเราอาจไม่เข้าใจ จริงๆ แล้วไม่

สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด

ทรงท�าให้การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้เกิด

สัมฤทธิผลอย่างไร  แต่ส�าหรับเวลานี้ค�าว่า อย่างไร 

ไม่ส�าคัญเท่า เพราะเหตุใด ที่พระองค์ทรงทนทุกข์ 

เหตุใดพระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อท่าน เพื่อข้าพเจ้า 

เพื่อมวลมนุษย์ พระองค์ทรงท�าเช่นนั้นเพราะทรงรัก

พระผู้-เป็นเจ้าพระบิดาและมนุษย์ทั้งปวง “ไม่มีใคร

มีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตร

สหายของตน” (ยอห์น 15:13)

ในเกทเสมนี พระคริสต์ทรงแยกจากอัครสาวก

เพื่อไปสวดอ้อนวอน สิ่งที่อุบัติขึ้นอยู่นอกเหนือ

ความสามารถที่เราจะรู้ได้!   แต่เรารู้ว่าพระองค์

ทรงท�าการชดใช้เสร็จสมบูรณ์ พระองค์เต็มพระทัย

รับความผิดพลาด บาป ความรู้สึกผิด ความสงสัย

และความหวาดกลัวของคนทั้งโลกไว้กับพระองค์ 

พระองค์ทรงทนทุกข์แทนเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้อง

ทนทุกข์ คนจ�านวนมากทนทุกข์ทรมานและเสียชีวิต

ในความตายที่เจ็บปวดและน่ากลัว แต่ความปวด

ร้าวของพระองค์เหนือกว่าพวกเขาทั้งหมด
เมื่อถึงวัยนี้ข้าพเจ้ารู้ว่าความเจ็บปวดทางกาย

มีพระองค์เดียว 

เท่านั้นในบันทึก 

ประวัติศาสตร ์

มนุษย์ทั้งหมดที่ 

ไร้บาป มีคุณสมบัติ

คู่ควรรับบาปและ

การล่วงละเมิดของ

มนุษยชาติทั้งปวง
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เป็นอย่างไร และนั่นไม่สนุกเลย! ไม่มีใครหนีพ้น
ชีวิตนี้โดยไม่เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับความทุกข์
ทรมาน แต่ความทรมานที่ตัวข้าพเจ้าไม่สามารถ
ทนได้คือเมื่อข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นเหตุให้
อีกคนหนึ่งทนทุกข์ ตอนนั้นเองที่ข้าพเจ้าพอจะ
เข้าใจความเจ็บปวดรวดร้าวที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงประสบในสวนเกทเสมนี

ความทุกข์ทรมานของพระองค์ต่างจาก
ความทุกข์ทรมานอื่นทั้งหมดก่อนหน้านั้นหรือ
นับแต่นั้นเพราะพระองค์ทรงรับโทษทั้งหมดที่
เคยเกิดแก่ครอบครัวมนุษย์มาไว้กับพระองค์

เอง ลองคิดดู! พระองค์ไม่มีหนี้ต้องช�าระ 
พระองค์ไม่ได้ท�าผิด แต่กระนั้น ความรู้สึกผิด
ทั้งหมด ความเศร้าโศก โทมนัส ความเจ็บปวด
ความอัปยศอดสู ความทรมานทางใจ อารมณ์ 
และร่างกายทั้งหมดที่มนุษย์รู้จัก—พระองค์
ประสบมาแล้วทั้งสิ้น มีพระองค์เดียวเท่านั้นใน
บันทึกประวัติศาสตร์มนุษย์ทั้งหมดที่ไร้บาป มี
คุณสมบัติคู่ควรรับบาปและการล่วงละเมิดของ
มนุษยชาติทั้งปวงและรอดพ้นความเจ็บปวด
ที่มากับการชดใช้ให้พวกเขา

พระองค์ถวายชีวิตของพระองค์และตรัสว่า  
“คือเราท่ีรับเอาบาปของโลกไว้” (โมไซยาห์ 
26:23) พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน พระองค์
สิ้นพระชนม์ พวกเขาไม่สามารถพรากชีวิตไป
จากพระองค์ได้ พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์

การให้อภัยอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้
ถ้าท่านเคยสะดุดหรือหลงไปชั่วครู่ ถ้าท่าน

รู้สึกว่าเวลาน้ีปฏิปักษ์จับท่านเป็นเชลย ท่าน
สามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธาและไม่เตร็ด 

เตร่ไปมาในโลกอีก  มีคนที่พร้อมจะน�าท่านกลับ 
 
 

สู่สันติและความมั่นคง   แม้แต่พระคุณของ 
พระผู้เป็นเจ้า ตามที่สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ ก็

มา “หลังจากเราท�าทุกสิ่งจนสุดความสามารถ
แล้ว” (2 นีไฟ 25:23) ส�าหรับข้าพเจ้าแล้วความ
เป็นไปได้เช่นนี้คือความจริงอย่างหนึ่งที่มีค่าสม
แก่การรู้มากที่สุด

ข้าพเจ้าสัญญาว่าเช้าอันโชติช่วงแห่งการ 

ให้อภัยจะมา  เมื่อนั้น “สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่ง

เกินความเข้าใจ” (ฟีลิปปี 4:7) จะเข้ามาในชีวิต

ท่านอีกครั้ง เหมือนเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ท่าน 

และพระองค์ “จะไม่จดจ�าบาป [ของท่าน] อีก” 

(เยเรมีย์ 31:34) ท่านจะรู้ได้อย่างไร ท่านจะรู้!  

(ดู โมไซยาห์ 4:1-3)

นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ามาสอนท่านผู้อยู่ในความ

ทุกข์ใจ พระองค์จะทรงก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหา

ที่ท่านแก้ไม่ได้ แต่ท่านต้องจ่ายราคา สิ่งนี้จะไม่

เกิดขึ้นถ้าท่านไม่ท�า  พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครอง

ที่เมตตายิ่งถึงขนาดว่าพระองค์ทรงจ่ายราคาที่

จ�าเป็น แต่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านท�าสิ่งที่

ควรท�า แม้จะเจ็บปวดก็ตาม

ข้าพเจ้ารักพระเจ้า และข้าพเจ้ารักพระบิดา

ผู้ทรงส่งพระองค์มา ภาระของความผิดหวัง 

บาป และความรู้สึกผิดของเราวางอยู่เบื้อง 

พระพักตร์พระองค์ และโดยเงื่อนไขที่เอื้อเฟื้อ

ของพระองค์ บัญชีแต่ละรายการจะถูกขีดว่า 

“จ่ายครบแล้ว”

“มาเถิด ให้พวกเราสู้ความกัน ถึงบาปของ

เจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ  

ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขน

แกะ” จะเป็นเช่นนั้น อิสยาห์กล่าวต่อ “ถ้าพวก

เจ้าเต็มใจและเชื่อฟัง” (อิสยาห์ 1:18-19)
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จงมาหาพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “จงเรียนรู้ปัญญาในวัยเยาว์

ของลูก; แท้จริงแล้ว, จงเรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่

จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 

37:35) เป็นค�าเชื้อเชิญที่มาพร้อมกับค�าสัญญาถึง

สันติสุขและความคุ้มครองจากปฏิปักษ์ “อย่าให้

ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็น

แบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการ

ประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความ

บริสุทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12)

อย่าคาดหวังว่าทั้งหมดจะราบรื่นตลอดชีวิตท่าน 

แม้กับคนที่ด�าเนินชีวิตอย่างที่ควร บางครั้งก็พบว่า

เป็นไปในทางตรงกันข้าม จงเผชิญการท้าทายแต่ละ

อย่างของชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ดีและมั่นใจ 

และท่านจะมีสันติสุขและศรัทธาที่ค�้าจุนท่านเวลานี้

และในอนาคต

ส�าหรับคนที่ยังไม่ได้รับพรทั้งหมดที่ท่านรู้สึกว่า

ต้องการและจ�าเป็นต้องมี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านที่

ด�าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ย่อมจะได้รับประสบการณ์

หรือโอกาสทุกอย่างที่จ�าเป็นต่อการไถ่และความ

รอด  จงรักษาความมีค่าควร มีความหวัง อดทน 

และสวดอ้อนวอนเสมอ  ทุกอย่างมีทางออก ของ

ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะน�าทางท่าน

และชี้แนะการกระท�าของท่าน

ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ก�าลังต่อสู้กับความรู้สึกผิด 

ความผิดหวัง หรือความหดหู่อันเนื่องจากความผิด 

ที่ท่านท�าหรือพรที่ยังมาไม่ถึง จงอ่านค�าสอนที่พบ 

ในเพลงสวด “มาหาพระเยซู”

มาหาพระเยซูท่านที่มีทุกข์ทน

กังวลและอ่อนแรงเพราะบาปกดดัน

พระองค์จะทรงน�าท่านผ่านสู่สวรรค์

ที่บรรดาคนเชื่อพักพิง

มาหาพระเยซูพระองค์จะเหลียวแล

แม้ท่านหลงทางไปในทางของมาร

ความรักพระองค์จะค้นหาและพาท่าน

ทั้งกาลทิวาและราตรี

มาหาพระเยซูพระองค์จะตรับฟัง

ถ้าท่านยังถ่อมตนวอนขอความรัก

ท่านไม่รู้หรือว่าเทพาอยู่ใกล้นัก

จากต�าหนักรองเรืองเบื้องบน1

ข้าพเจ้ากับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ อัครสาวกอ้าง
สิทธิ์เป็นพยานพิเศษของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
พยานดังกล่าวได้รับการยืนยันทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารู้สึก
ถึงผลการช�าระให้สะอาดของการพลีพระชนม์ชีพ
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าหรือในผู้อื่น 
พยานของข้าพเจ้าและของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุก
ท่านเป็นความจริง  เรารู้จักพระเจ้า พระองค์ไม่ใช่
คนแปลกหน้าส�าหรับศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ
ผู้เปิดเผยของพระองค์

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านไม่ดีพร้อมแต่ท่านก�าลัง
รุดหน้าไปตามถนนเส้นนั้น  จงกล้าหาญ จงรู้ว่า
ใครก็ตามที่มีร่างกายย่อมมีอ�านาจเหนือคนไม่มี
ร่างกาย2 ซาตานไม่มีร่างกาย ดังนั้นหากท่านเผชิญ
การล่อลวง จงรู้ว่าท่านอยู่เหนือกว่าการล่อลวงทุก
อย่างหากท่านจะใช้สิทธิ์เสรีนั้นที่พระองค์ประทาน
แก่อาดัมกับเอวาในสวนและตกทอดมาจนถึงคน
รุ่นนี้

ถ้าท่านมองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความ
ปรารถนาจะท�าสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านท�า
—นั่นคือทั้งหมดที่คาดหวัง 

จากค�าปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “ความจริงที่ควรค่า 
แก่การรู้มากที่สุด” ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ 6 พ.ย. 2011  
ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu

อ้างอิง
1.	 ด	ู“มาหาพระเยซู,” เพลงสวด,	บทเพลงที	่49.
2.	 ด	ูคำาสอนของประธานศาสนาจักร:	โจเซฟ	สมิธ	(2007),	226.

ภาระของความ 

ผิดหวัง บาป และ

ความรู้สึกผิดของ 

เราวางอยู่เบื้อง 

พระพักตร์พระองค์ 

และโดยเงื่อนไขที่

เอื้อเฟื้อของพระองค์ 

บัญชีแต่ละรายการ

จะถูกขีดว่า  

“จ่ายครบแล้ว”
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ดิฉันเพิ่งให้ก�ำเนิดเรเบคำห์ลูกสำวของ
เรำ ดิฉันคลอดล�ำบำกมำก และหมด

แรง
เมื่อวำงรีเบคำห์ไว้ในอ้อมแขนของดิฉัน 

ดิฉันรู้สึกเต็มตื้นจนคิดว่ำควรร้องเพลง
สวดเพลงโปรด “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้ำ” 
(เพลงสวด,บทเพลงที่ 149) กำรตอบสนอง
ในตอนแรกของดิฉันคือ “ไม่ ฉันเหน่ือย
เกินไป ไว้ค่อยร้องให้เธอฟังวันหลัง” แต่

แล้วควำมคิดนั้นก็เข้ำมำอีกครั้ง ถึงแม้จะ
หมดแรง แต่ดิฉันก็เริ่มร้องข้อแรก สำมีกับ
คุณแม่ของดิฉันร้องตำม

เมื่อเรำร้องเพลงจบ ดิฉันรู้สึกว่ำมีควำม 
รู้สึกพิเศษในห้อง แม้แต่คณุหมอซึง่ จนถึง 

เวลำนั้นปฏิบัติอย่ำงมืออำชีพและวำง
ตัวห่ำงๆ ก็ยังน�้ำตำไหลอำบแก้ม เธอ
ขอบคุณเรำที่ร้องเพลงไพเรำะเหลือเกิน 
เธอบอกวำ่ตลอดหลำยปีที่เธอท�ำคลอด
เด็ก เธอไม่เคยรู้สึกอยำ่งที่รู้สึกขณะนั้น

ร้องเพลงสวดเพลงโปรดของคุณ
ดิฉันใคร่ครวญประสบกำรณ์ดังกล่ำว

และสงสัยว่ำดิฉันควรหำเทปเพลงสวด
ให้เธอหรือไม่ น่ำเสียดำยที่ดิฉันยุ่งกับ
ชีวิตและลืมเรื่องนี้ 

แต่แล้วก็ถึงวันนัดตรวจหลังคลอด 

ขณะคุณหมอเดินเข้ำมำในห้อง ใบหน้ำ
ของเธออิ่มเอิบ และเธอสวมกอดดิฉัน 
เธอบอกว่ำเธอไม่สำมำรถเอำเพลงนั้น
ออกจำกควำมคิดได้และพยำยำมหำ
เพลงนั้นทำงอินเทอร์เน็ตเพื่อเธอจะร้อง
ให้ครอบครัวฟังได้  ตอนนั้นเองที่พระ-
วิญญำณบริสุทธิ์ทรงเตือนดิฉันว่ำควรให้
เพลงกับเธอ ดิฉันสัญญำกับเธอว่ำภำยใน
สัปดำห์นั้นดิฉันจะกลับมำพร้อมเพลงดัง
กล่ำว คืนนั้นดิฉันสวดอ้อนวอนขอควำม
ช่วยเหลือเพื่อให้พบเพลงเรียบเรียงใหม่ที่
จะดีที่สุดส�ำหรับเธอ บ่ำยวันถัดมำ ดิฉัน

สั่งซีดีที่มีเพลงนั้น 
เมื่อซีดีส่งมำทำง

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย

ไปรษณีย์ในอีกสองสำมวันให้หลัง ดิฉัน
รีบเอำซีดีไปให้เธอ

เธอตื่นเต้นเมื่อได้รับและขอบคุณ
ส�ำหรับของขวัญดังกล่ำว เธอบอกดิฉันวำ่
เธอไม่แน่ใจว่ำท�ำไม แต่เพลงนี้ส�ำคัญต่อ
เธอมำกจนเธอต้องแบ่งปันกับครอบครัว 
ขณะที่เรำพูดคุยกัน ดิฉันแบ่งปันกับเธอ
ไม่เพียงควำมรักที่มีต่อเพลงเท่ำน้ันแต่
แบ่งปันประจักษ์พยำนถึงควำมจริงอัน
เรียบง่ำยที่สอนในเพลงนั้นด้วย

ขณะขับรถกลับบำ้นวันนั้น ดิฉันรู้สึก
ถึงควำมรักของพระบิดำบนสวรรค์ต่อ
ธิดำคนหนึ่งของพระองค์—คุณหมอของ
ดิฉัน พระองค์ทรงรู้จักและรักเธอ และทรง
ต้องกำรให้เธอเข้ำใจว่ำเธอสำมำรถกลับ
ไปอยู่กับพระองค์ได้อีกครั้งเช่นกัน 

แองเจลา โอลเซ็น. เซนเตอร์, โอไฮโอ 
สหรัฐอเมริกา

เมื่อเราร้องเพลง
จบ คุณหมอซึ่ง 

จนถึงเวลานั้น
ปฏิบัติอย่างมือ
อาชีพและวางตัว
ห่างๆ มีน้ำาตาไหล
อาบแก้มเธอ



ดูแลเรา น�าทาง และเตือนเราว่าจะมี
อันตราย ความคิดนี้อยู่ในสมองดิฉันตั้ง 
แต่เบ็นเสียชีวิต ดิฉันคิดถึงเขามาก และ 
ใจดิฉันโหยหาความเข้าใจและสันติสุข

เสียงเตือนของดิฉันอยู่ที่ไหน พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่ไหน ดิฉันรู้สึกว่าเรา

ท�าสุดความสามารถเพื่อเป็นคนชอบธรรม
เราจ่ายส่วนสิบ เข้าร่วมการประชุม และรับ
ใช้เมื่อขอให้เรารับใช้ เราห่างไกลจากความ
ดีพร้อม แต่เราจัดสังสรรค์ในครอบครัวและ
ศึกษาพระคัมภีร์ เราพยายาม

ประมาณช่วงเวลานี้ดิฉันนั่งอยู่ในชั้น
เรียนสมาคมสงเคราะห์ขณะที่ครูเล่าเรื่อง
ญาติสนิทคนหนึ่ง ขณะรอที่ไฟแดง ญาติ
คนนั้นรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนชัดเจนให้อยู่
ตรงนั้นขณะไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียว เธอเอา 
ใจใส่การกระตุ้นเตือน และแทบจะทันทีรถ
บรรทกุคนัใหญ่วิง่ฝ่าไฟแดงมาเรว็มาก ถ้าเธอ 
ไม่ได้ยินและไม่เชื่อฟังเสียงนั้น เธอกับลกูๆ 
คงได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็เสียชีวิตไปแล้ว  

เรื่องนี้มีผลต่อดิฉันมาก แต่ขณะนั่งน�า้ตา 
คลอและเตรียมลุกขึ้นออกจากห้อง ดิฉัน

รู้สึกสบายใจเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันรู้สึกถึง
สันติสุขที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับ
ดิฉันจริงๆ ในกรณีของดิฉันพระองค์ไม่ได้
อยู่ที่นั่นในฐานะเสียงเตือนแต่ในฐานะ 
พระผูป้ลอบโยน

นับจากเวลาที่เบ็นประสบอุบัติเหตุ ดิฉัน
รู้สึกถึงความเข้มแข็งเกินกว่าของตนเอง 
และได้รับการปลอบโยนจากความรักของ
พระบิดาบนสวรรค์ บางครั้งดิฉันไม่เข้าใจ

ว่าท�าไมเกิดเรื่องเช่นนี้ แต่ดิฉันไม่เคยสงสัย
ความรักของพระองค์

ดิฉันมีศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าเข้าพระทัย
สิ่งทั้งปวงและจะไม่ทรงปล่อยดิฉันไว้โดย
ไม่ปลอบโยน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมี
บทบาทมากมายในชีวิตดิฉัน พระองค์ทรง

สามารถคุ้มครองเราได้ แต่ทรงน�าทางเรา 
ปลอบโยนเรา สอนเรา และให้ความเข้าใจ
และพรอื่นๆ แก่เราได้เช่นกัน

ดิฉันเรียนรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
รักษาสัญญาของพระองค์ พระองค์ทรง 
อยู่กับดิฉัน “ตลอดเวลา” 
รอบีน แคสเปอร์, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกาภา
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เหตุใดพระบิดา
บนสวรรค์ไม่ทรง

ดูแลเราและเตือนเรา 
“ตลอดเวลา”

คำาสัญญาของ
พระองค์เก่ียว
กับตลอดเวลา

ขณะนั่งอยู่ในการประชุมศีลระลึกก�าลัง

ไตร่ตรองค�าสวดอ้อนวอนขนมปัง ค�า 

สวดเหล่านั้นวนเวียนในความคิดของดิฉัน 

“เพื่อพวกเขาจะมีพระวิญญาณของพระ- 

องค์อยู่กับพวกเขาตลอดเวลา” (โมโรไน 

4:3; คพ. 20:77)

“ตลอดเวลา” กล่าวไว้ดังนั้น—ไม่ใช่แค่

บางเวลา แล้วเหตุใดในช่วงหลายเดือน

ก่อนหน้านี้ ดิฉันกับสามีจึงไม่ได้รับการ 

กระตุ้นเตือนเกี่ยวกับวิธีคุ้มครองลูกชายวัย 

11 ขวบของเราก่อนเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุ

รถยนต์ชนจกัรยาน เหตใุดพระบดิาบนสวรรค์ 

ไม่ทรงดูแลเราและเตือนเรา “ตลอดเวลา”
ดิฉันเคยได้รับการสอนในปฐมวัยและ

เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงคุ้มครอง
เรา พระองค์จะทรงใช้สุรเสียงสงบแผ่วเบา 
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“เ ฮ้เด็กๆ! กลับมานี่!” เสียงร้องโวยวาย
ดิฉันหันไปเห็นเด็กผู้ชายสองคน

อายุราวห้าขวบและเจ็ดขวบก�าลังวิ่งน�้าตา 
นองหน้าผ่านลานจอดรถของร้านค้าพนัก- 
งานขายดูท่าทางเป็นห่วงขณะร้องเรียก
พวกเขา

เมื่อดิฉันกลับมาที่รถ พระวิญญาณทรง
กระซิบว่า “คุณจะช่วยที่นี่ได้” เสียงกระซิบ
เบาแต่ชัดเจนมากจนครู่หนึ่งต่อมาดิฉันวิ่ง
ผ่านลานจอดรถไปหาเด็กทั้งสอง

ดิฉันพบเด็กโตยืนอยู่ข้างรถตู้คันเล็กสี

น�า้ตาล ดิฉันเดินเข้าไปคุกเข่าข้างๆ เขา
“หวัดดีจ้ะ ฉันชื่อคริสตินา หนูสบายดี

ไหม”
เมื่อดิฉันพูด เขาร้องหนักกว่าเดิมและ

เอาแขนปิดหน้า พนกังานขายและเดก็ชาย 
อีกคนหนึ่งตามมาสมทบ

“ผมคิดว่าพวกเขาพดูแคภ่าษาฝรัง่เศส” 
พนักงานขายบอกดิฉัน “เราเห็นพวกเขาวิ่ง
ผ่านร้าน คงหลงทาง”

ดิฉันแนะน�าตัวกับเด็กๆ อีกครั้งเป็น

พระวิญญาณทรงกระซิบบอกดิฉัน
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษา

แรกของดิฉัน แต่ไม่ได้พูดตั้งแต่ครอบครัว

ที่พูดภาษาอังกฤษรับอุปการะดิฉันตอน

เป็นเด็กเล็ก ปกติแล้วภาษาฝรั่งเศสของ

ดิฉันแย่มาก แต่ตอนนั้นดิฉันพูดได้ไม่

ติดขัด ค�าพูดชัดเจนในสมองและเสียง 

ของดิฉันขณะปลอบเด็กทั้งสอง 

เด็กโตร้องไห้สะอึกสะอื้นพลางอธิบาย

เร็วมากว่าเขากับน้องชายหาพ่อแม่ในร้าน

ไม่เจอจึงวิ่งออกมาหาพวกท่าน ขณะฟัง 

ดิฉันรับรู้อย่างคลุมเครือว่าน่าทึ่งเหลือเกิน

ที่ดิฉันไม่เพียงสนทนาเป็นภาษาฝรั่งเศส

อย่างคล่องแคล่วเท่านั้นแต่เข้าใจอย่าง

ง่ายดายด้วยและก�าลังปลอบเด็กที่ตื่น

กลัวสองคน

“พวกเขาพลัดหลงกับพ่อแม่และอยาก

รอพ่อแม่ที่รถของพวกเขา” ดิฉันบอก

พนักงานขาย เด็กน้อยบอกชื่อพ่อแม่กับ

ดิฉัน และดิฉันน�าชื่อให้พนักงานขายไป

ประกาศหาพ่อแม่ ไม่กี่นาทีต่อมาเด็กคน

นั้นเห็นพ่อของเขาก�าลังวิ่งออกจากร้านมา

พบเขา
ขณะดิฉันเดินตามเด็กไปหาพ่อ ดิฉัน

พบว่าดิฉันไม่สามารถแม้แต่จะกล่าวลา
เป็นภาษาฝรั่งเศสได้อีกเลย ดิฉันพยายาม
พูดบางอย่างให้เด็กเข้าใจ แต่ไร้ผล ดิฉัน

พดูอะไรไม่ได้มากไปกว่าค�าพดูสองสามค�า 
ในที่สุดดิฉันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดกับ
เด็กชายว่า “ลาก่อนจ้ะ ยินดีที่ได้พบเธอ”

ขณะปล่อยเด็กชายไว้กับพ่อแม่ ดิฉัน

เปี่ยมด้วยความส�านึกคุณ พระบิดาบน-

สวรรค์ทรงท�างานผ่านดิฉันเพื่อปลอบลูก 

เล็กๆ สองคนของพระองค์ ดิฉันรู้สึกต้อง 

เจยีมตวัเมือ่พระเจ้าทรงขยายความสามารถ 

อันจ�ากดัของดิฉนัเพือ่ให้บรรลจุดุประสงค์ 

ของพระองค์ ดิฉันซาบซึ้งใจที่ได้เห็นว่า 

เกิดอะไรได้บ้างเมื่อเราถวายตัวเม่ือพระ- 

องค์ทรงร้องขอ แม้ในสถานการณ์ที่ไม่น่า

เป็นไปได้มากที่สุด 

คริสตินา อัลเบรชท์ เอียร์ฮาร์ท, วอชิงตัน, 
สหรัฐอเมริกา

ดิฉันสังเกตเห็นเด็กผู้ชายสองคน 
อายุราวห้าขวบและเจ็บขวบวิ่งน้ำาตา

นองหน้าผ่านลานจอดรถของร้านค้า
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เ 	 ช้าวันอาทิตย์วันหนึ่งมีการแนะน�า		 สมาชิกที่เพิ่งรับบัพติศมาให้วอร์ดรู้จัก	
เธอชื่อลีเดีย	เธอครองใจเราทันที
ลีเดียอายุมากแล้วและตาบอดจากการ 

ต่อสู้กบัเบาหวานมาหลายปี	เธอรูจ้กัสมาชกิ 
วอร์ดอย่างรวดเร็วจากเสียงและฝีเท้าของ 

พวกเขา	เธอจะพดูชือ่เราและจบัมอืทกัทาย 
เรา	และเราไม่เคยพูดพาดพิงถึงความจริง
ที่ว่าเธอตาบอดเลย
หลังจากรอครบป	ีลีเดียเข้าพบอธิการ

และประธานสเตคเพื่อรับใบรับรองพระ-
วิหาร	ในสมาคมสงเคราะห์วันอาทิตย์
วันหนึ่ง	เธอดึงดิฉันไปอยู่ข้างๆ	และบอก
อย่างตื่นเต้นว่า	“ประธานสเตคบอกดิฉัน
ว่าดิฉันต้องไปพระวิหารทันทีที่ไปได	้คุณ
จะพาฉันไปไหม”
นั่นเป็นสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม

—เวลาที่เราทุกคนมีงานยุ่ง	ดิฉันพยายาม
แก้ตัวไปตามปกติวิสัยและพูดว่า	“เรารอ
จนถึงมกราคมไม่ได้หรือ”

เราต้องไปพระวิหารเด๋ียวน้ี!
“ไม่ได้	เราต้องไปเดี๋ยวนี้!”

ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งจากวอร์ดไปพระวิหาร

ทุกเดือน	ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงไปพูดกับพวก

เธอเรื่องการเดินทางไปกับลีเดีย	พวกเธอ

ยุ่งมากเช่นกัน	แต่ลีเดียบอกเราด้วยน�้าตา

คลออีกครั้งว่าประธานสเตคบอกให้เธอไป

ทันทีที่ไปได้

เราทุกคนจึงตกลงเดินทาง	150	ไมล์	

(241	กิโลเมตร)	ในสัปดาห์ต่อมา	ระหว่าง

เดินทาง	รถตู้อึงอลด้วยเสียงพูดคุยและ

เต็มอิ่มด้วยมิตรภาพของผู้หญิงแปดคน	 

ลีเดียปีติเป็นล้นพ้นกับประสบการณ์พระ-

วิหารและพรของการได้รับเอ็นดาวเม้นท์

ของเธอ
สัปดาห์แรกของเดือนมกราคม	อาการ

ของลีเดียแย่ลงและเธอเข้ารับการดูแล

ปัจจุบันทันด่วนที่โรงพยาบาล	สัปดาห์ต่อ
มาเธอเสียชีวิต	แต่ลีเดียไปพร้อมกับพร
นิรันดร์ที่เธอได้รับในพระวิหารเมื่อไม่กี่
สัปดาห์ก่อน
ต่อมาดิฉันเล่าเรื่องการเดินทางของเรา 

ให้ประธานสเตคฟังและบอกเขาว่าดิฉัน
ประทบัใจมากทีเ่ขารูส้กึถงึการกระตุน้เตอืน 
ให้บอกลีเดียว่าเธอต้องไปพระวิหารทันที
“ผมไม่ได้หมายความว่าเธอต้องไปเด๋ียว 

นั้น”	เขาตอบ	“ผมบอกผู้ถือใบรับรองพระ- 
วิหารคนใหม่เสมอว่าให้ไปพระวิหารเร็ว
ทีส่ดุ	พระวญิญาณตรสักบัลเีดยี	ไม่ใช่ผม!”
ลีเดียสอนเราทุกคนให้ฟังพระวิญญาณ

และท�าตามทันที	ดิฉันขอบพระทัยที่เธอ
เตือนให้ฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบา 

แมรีย์ โฮล์มส์ อีเว็น, แคลิฟอร์เนีย, 
สหรัฐอเมริกา

“ประธานสเตคบอกดิฉันว่าดิฉันต้องไป
พระวิหารทันทีที่ไปได้” ลีเดียบอก 

“คุณจะพาดิฉันไปไหม”



เ วลานี้คนหนุ่มสาวเช่นท่านอยู่ในยุคที ่
เรียกว่า “ทศวรรษของการตัดสินใจ” 

ท่านก�าลังท�าการเลือกส�าคัญที่สุดมาก 
มายในชีวิต อาทิ “การไปพระวิหาร รับใช้
งานเผยแผ่ ศึกษาหาความรู้ เลือกอาชีพ 
เลือกคู่และรับการผนึกเพื่อกาลเวลาและ
นิรันดรในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์”1

ข้าพเจ้าพูดเจาะจงเป็นพิเศษกับคนท่ี

ก�าลังฟันฝ่ากับการตัดสินใจส�าคัญๆ เหล่า

นี้หนึ่งอย่างหรือมากกว่านั้น—บางคนอาจ

ตัดสินใจไม่ได้เลยเพราะกลัวตัดสินใจผิด

หรือต้องการแรงเสริมเพื่อจะยังเชื่อมั่นใน

การตัดสินใจที่ท�าไว้ก่อนหน้านั้น

บทเรียนสี่บทเกี่ยวกับการตัดสินใจด้วย

การดลใจของนีไฟสามารถลดความกลัว

และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ท่านก้าวไปข้าง

หน้า

1.	 เช่ือฟังพระบัญญัติ
ข้อสุดท้ายของบันทึกศักดิ์สิทธิ์ของนีไฟ 

สรุปชีวิตท่านดังนี้ “เพราะพระเจ้าทรง
บัญชาข้าพเจ้าไว้ดังนั้น, และข้าพเจ้าต้อง

เชื่อฟัง” (2 นีไฟ 33:15)
ศรัทธาของนีไฟในพระผู้ช่วยให้รอด

และความรักที่มีต่อพระองค์เห็นได้ในการ
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ท่าน

สวดอ้อนวอน (ดู 1 นีไฟ 2:16) ท่านอ่าน
พระคัมภีร์ (ดู 1 นีไฟ 22:1) ท่านแสวงหา
และท�าตามค�าแนะน�าจากศาสดาพยา-
กรณ์ที่มีชีวิต (ดู 1 นีไฟ 16:23–24) การ
เชื่อฟังเช่นนั้นยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
สถิตกับนีไฟอย่างแรงกล้าตลอดชีวิตท่าน
และให้การเปิดเผยส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง

ท่านเองต้องอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าด้วย
โดยรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการเชื่อฟังสม�่าเสมอ
ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาทิ การอ่านพระ-
คัมภีร์ สวดอ้อนวอนทุกวัน เข้าร่วมการ

ประชุมของศาสนจักร เอาใจใส่ค�าแนะน�า
ของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต และรับใช ้
ผู้อื่นจะท�าให้ท่านมีคุณสมบัติคู่ควรรับ
พระวิญญาณ—และการเปิดเผยที่น�ามา

ความดีพร้อมไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องบรรลุ
ก่อนรับการเปิดเผยส่วนตัว เงื่อนไขที่ต้อง

บรรลุก่อนคือการกลับใจทุกวัน (ดู โรม 
3:23) ถ้าการกลับใจของท่านจริงใจและ

สมบูรณ์ (ดู คพ. 58:42-43) อ�านาจแห่ง
การช�าระให้สะอาดของการชดใช้จะน�า
พระวิญญาณมาน�าทางท่านในการตัดสิน
ใจส�าคัญๆ ของชีวิต

ออก 
 ไปใน โดย	เอ็ลเดอร์แอนโธน ี

ดี.	เพอร์กินส์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บทเรียนส่ีบทเก่ียวกับ
การตัดสินใจด้วยการ
ดลใจของนีไฟสามารถ
ลดความกลัวและเพ่ิม
ความเช่ือม่ันให้ท่านก้าว
ไปข้างหน้า
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ศรัทธาของนีไฟในพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดและความรัก 

ที่มีต่อพระองค์เห็นได้ใน 

การเชื่อฟังพระบัญญัติ 

ของพระผู้เป็นเจ้า
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2.ก้าวไปข้างหน้าในศรัทธา
สมมติตัวท่านอยู่ในสถานการณ์ของ

นีไฟ บิดาท่านบอกว่าพระเจ้าทรงบัญชา
ครอบครัวท่านให้ทิ้งทรัพย์สมบัติและออก
เดินทางไปในแดนทุรกันดาร ท่านไม่อยาก
รู้เรื่องการเดินทางและจุดหมายของท่าน
หรือ

ข้าพเจ้าคิดว่านีไฟคงจะตื่นเต้นถ้า
พระเจ้าทรงเปิดเผยอนาคตของเขาอย่าง
ชัดเจน แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

ท�างานกับนีไฟ และนั่นไม่ใช่วิธีที่พระองค์
จะทรงท�างานกับท่าน

ขณะครอบครัวของนีไฟเดินทางผ่าน
แดนทุรกันดาร ค�าแนะน�ามาถึงท่าน “เป็น
ครั้งคราว” เท่านั้น (1 นีไฟ 16:29; 18:1) 
การมองเห็นการเดินทางของชีวิตเขา
ชัดเจนตั้งแต่ต้นคงจะไม่ให้ประสบการณ์
ที่ขยายจิตวิญญาณและสร้างศรัทธาอัน
จะช่วยให้เขาเป็นคนเหมือนพระคริสต์
มากขึ้น

หากท่านก�าลังรอให้พระผู้เป็นเจ้าทรง 
เปิดเผยว่าท่านจะเรียนสาขาไหน จะแต่ง 
งานกับใคร จะยอมรับงานอะไร จะอยู่ที ่
ไหน จะไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่ไป 

เพ่ือลดความกลัวและ 
เพ่ิมความเช่ือม่ัน

1.	เชื่อฟังพระบัญญัติ
2.	ก้าวไปข้างหน้าในศรัทธา
3.	มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
4.	รับเอาพลังจากผู้อื่น

และจะมีลูกกี่คน ท่านคงไม่มีวันออกจาก 
อพาร์ตเม้นต์ของท่าน ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ว่าการเปิดเผยส่วนตัวจะมา “เป็นครั้ง
คราว” เท่านั้น

พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรา

เติบโต และนั่นรวมถึงการพัฒนาความ

สามารถในการชั่งน�้าหนักข้อเท็จจริง ใช้

วิจารณญาณ และท�าการตัดสินใจ แต่

พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราเช่นกันให้น�าการ

ตัดสินใจของเราทูลพระองค์ในการสวด

อ้อนวอน (ดู คพ. 9:7-9) เอ็ลเดอร์ริชาร์ด 

จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สอนไว้ว่าค�าตอบการสวดอ้อนวอนของ 

เรามา “โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน สาม วิธี”2

ความม่ันใจท่ียืนยัน

“วิธีแรก” เอ็ลเดอร์สก็อตต์กล่าว “ท่าน

สามารถรู้สึกถึงสันติสุข ความสบายใจ 

และความมั่นใจที่ยืนยันว่าการตัดสินใจ 

ของท่านถูกต้อง”3  ข้าพเจ้ากับคริสตี

ภรรยาได้พบว่าความมั่นใจส�าหรับการ

ตัดสินใจอันส�าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตจะ

สื่อสารผ่านพระคัมภีร์ และบ่อยครั้งหลัง

จากการนมัสการในพระวิหาร

ตัวอย่างเช่น หลังจากไตร่ตรองและ

สวดอ้อนวอนมากแล้ว เราตัดสินใจท้ิง

บ้านในฝันหลังใหม่ของเราในเทกซัส ยอม 

รับการย้ายงาน และย้ายไปอยู่ปักกิ่ง 

ประเทศจีนกับลูกเล็กๆ หกคนของเรา แต่

เราปรารถนาการยืนยันทางวิญญาณ

อย่างมากส�าหรับการย้ายครั้งส�าคัญนั้น 

การยืนยันจากเบื้องบนมาถึงเรา—ในพระ- 

วิหาร—ขณะที่เราอ่านถ้อยค�าเหล่านี้ใน

พระคัมภีร์หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

“เป็นความประสงค์ของเราที่เจ้า ... อย่า

รีรออยู่หลายวันในสถานที่แห่งนี้; ... อย่า

ค�านึงถึงทรัพย์สินของเจ้า. จงไปยังผืน

แผ่นดินทางตะวันออก” (คพ. 66:5-7)
สุรเสียงของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ ปีต
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ควบคู่กับความรู้สึกแรงกล้าจากพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์ ยืนยันว่าการตัดสินใจ
ย้ายไปประเทศจีนของเราถูกต้อง

ความรู้สึกว้าวุ่น

วิธีที่สองที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบ
ค�าสวดอ้อนวอนคือผ่าน “ความรู้สึกว้าวุ่น 
อาการเงียบงันของความคิด นั่นแสดงให้
เห็นว่าการเลือกของท่านผิด”4

หลังจากงานเผยแผ่ในไต้หวัน ข้าพเจ้า
คิดว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นทาง
เลือกที่ดีด้านอาชีพ ขณะข้าพเจ้ากับคริสตี
พิจาณาอนาคตที่เป็นไปได้นั้น เราเข้าใจ
ว่าการศึกษาแพงลิ่วอีกห้าปีรออยู่ข้างหน้า

เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยอย่างหนักและ

ทุนรอนของเราจ�ากัด เราจึงคิดอย่างมี
เหตุผลว่าการเข้าร่วม ROTC ของกองทัพ
อากาศน่าจะเป็นการเลือกท่ีฉลาดเพื่อ
จ่ายค่าเรียนของข้าพเจ้า แต่เมื่อข้าพเจ้า

เข้ารับการทดสอบตามก�าหนดและกรอก
เอกสาร เรารู้สึกไม่สบายใจกับการท�า
สัญญานั้น ไม่มีอาการเงียบงันของความ
คิดหรือความรู้สึกคลุมเครือเกิดขึ้น—แต่
รู้สึกไม่สงบ

การตัดสินใจด้านการเงินที่ดูเหมือนไร้

เหตุผลนั้นได้รับการดลใจ ส่วนหนึ่งเพราะ
ข้าพเจ้าคงจะเป็นทนายที่แย่!

ความไว้วางใจจากเบ้ืองบน

พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ในวิธีท่ีสามนั่นคือ ไม่ตอบ “เมื่อท่าน

ด�าเนินชีวิตอย่างมีค่าควรและการเลือก

ของท่านสอดคล้องกับค�าสอนของพระผู้- 

ช่วยให้รอด และท่านต้องท�า” เอ็ลเดอร์

สก็อตต์กล่าว “จงลงมือท�าด้วยความไว้

วางใจ”5

ความพยายามครั้งสุดท้ายของนีไฟ

เพื่อไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองแสดงให้

เห็นว่าเราควรลงมือท�าด้วยความไว้วางใจ

พระเจ้าเขาบันทึกดังนี้

“ข้าพเจ้าได้รบัการน�าโดยพระวญิญาณ, 

โดยหารู้ล่วงหน้าไม่ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าควรท�า.

“กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็เข้าไป” (1 นีไฟ 

4:6–7)

ช่วงเวลาส�าคัญจะมาถึงระหว่าง
ทศวรรษของการตัดสินใจของท่านเมื่อ
ท่านไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้อีก

และต้องท�า ข้าพเจ้าเรียนรู้ตามที่เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองสอนไว้ว่า “เราจะได้รับการกระตุ้น 

เตือนจากพระวิญญาณเมื่อเราท�าทุกอย่าง 
ที่ท�าได้ เมื่อเราออกไปท�างานกลางแดด
แทนทีจ่ะนัง่ผ่อนคลายในร่มและสวดอ้อน- 
วอนขอการน�าทางว่าควรท�าอย่างไรใน
ก้าวแรก”6

เช่นเดียวกับนีไฟ พระวิญญาณจะทรง
ยืนยันหรือเตือนท่านในเวลาอันเหมาะสม
เกี่ยวกับเส้นทางที่ท่านเลือก

3.	 มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
ค�ามั่นสัญญาของนีไฟเกี่ยวกับการเดิน

ทางไปแผ่นดินที่สัญญาไว้ตรงข้ามโดยสิ้น
เชิงกับของเลมันและเลมิวเอลพี่ชายของ
เขา พวกเขาตัดสินใจว่าจะไป แต่ใจพวก

เขาไม่เคยออกจากเยรูซาเล็ม นีไฟก�าลัง
ซ่อมคันธนูที่หักเพื่อไปล่าสัตว์เป็นอาหาร
และหลอมแร่สร้างเรือส่วนพี่ๆ ดูเหมือน 
จะเอ้อระเหยอยู่ในกระโจม 

ปัจจุบันโลกมีเลมันและเลมิวเอลมาก 
มาย แต่พระเจ้าทรงต้องการชายหญิงที่
ตั้งใจแน่วแน่เหมือนนีไฟ ท่านจะประสบ
ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในชีวิตเมื่อ

ท่านท�าตามการตัดสินใจอย่างเต็มที่และ 
พยายามท�าให้ดีที่สุดในสภาวการณ์
ปัจจุบันของท่านแม้ขณะที่ท่านมีแผน
ส�าหรับอนาคต

นีไฟเป็นแบบอย่างของการท�าตามค�า
แนะน�าอันปราดเปรื่องของประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน “การฝันกลางวันถึงอดีตและ
การคิดถึงอนาคตอาจให้ความอุ่นใจแต่จะ
ไม่สามารถแทนที่การมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
ได้ วันนี้คือโอกาสของเรา และเราต้องคว้า
ไว้”7

นีไฟคงตื่นเต้นถ้าพระเจ้า 

ทรงเปิดเผยให้เขาเห็นอนาคต 

ของตนอย่างชัดเจน แต่นั่นไม่ใช่ 

วิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำางานกับ 

นีไฟ และนั่นไม่ใช่วิธีที่พระองค์ 

จะทรงทำางานกับท่าน

  เ ม ษ า ย น    2 0 1 5    47



4.	 รับเอาความเข้มแข็งจากผู้อ่ืน
แม้หลังจากเราแสวงหาพระวิญญาณ 

ก้าวไปข้างหน้าด้วยการตัดสินใจของเรา  

และตั้งใจท�าตามการตัดสินใจนั้นอย่าง
เต็มที่ ความสงสัยอาจจะยังเกิดขึ้นและ 
เป็นเหตุให้เราตั้งค�าถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจของเรา ในสภาวการณ์เช่นนั้น
สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนท่ีเราไว้ใจ

สามารถให้ค�าแนะน�าและความเข้มแข็ง
เพื่อท�าสิ่งถูกต้องต่อไปข้าพเจ้าเข้าใจว่า
ระหว่างการเดินทางเจ้าสาวของนีไฟกลาย
เป็นสมอที่เขาไว้วางใจ

ข้าพเจ้าส�านึกคุณภรรยาของนีไฟขณะ

ไปเยือนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสนจักร ที่
นั่นข้าพเจ้าตะลึงงันกับภาพวาดที่นีไฟถูก
มัดกับเสากระโดงเรือ เปียกโชกไปทั้งตัว

ท่ามกลางพายุที่พัดกระหน�่า8

ข้างๆ นีไฟคือภรรยากับลูกคนหนึ่งของ

เขา เธอก�าลังเจอพายุและการท้าทาย

แบบเดียวกับนีไฟ แต่ดวงตาของเธอไม่

ยี่หระและแขนที่แข็งแรงของเธอโอบไหล่

คุ้มกันเขา ในชั่วขณะนั้น ข้าพเจ้าตระหนัก

ว่าข้าพเจ้าเช่นกันก็ได้รับพรมากเหลือเกิน

ที่มีคู่ครองภักดีคอยให้ความเข้มแข็งใน

เวลาแห่งการทดสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

หวังว่าข้าพเจ้าเป็นความเข้มแข็งที่คล้าย

กันให้กับเธอ

พี่น้องชายทั้งหลาย การสงวนและเพิ่ม

ความเข้มแข็งทางวิญญาณที่ท่านพัฒนา

แล้ว (หรือจะพัฒนา) ในฐานะผู้สอน

ศาสนาหรือในการรับใช้ที่ชอบธรรมอื่นๆ 

เป็นสินทรัพย์ดีที่สุดของท่านในการเป็น

สามีและบิดาที่พึงปรารถนา พี่น้องสตรีทั้ง

หลาย ความละเอียดอ่อนทางวิญญาณ 

ศรัทธา และความกล้าติดตามพระเยซู

คริสต์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติอันดีที่สุดของ

ท่านในฐานะภรรยาและมารดา

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้เป็นบุคคลใน

แบบที่คู่ครองคนปัจจุบันหรือในอนาคต

ของท่านสามารถรับเอาค�าแนะน�าอัน

ชาญฉลาดและพลังจากท่านได้ ชายที่มี

คุณธรรมและหญิงที่มีค่าควร ผู้ได้รับการ

ผนึกเพื่อกาลเวลาและนิรันดรในพระวิหาร 

สามารถท�าเรื่องยากๆ ได้ในฐานะหุ้นส่วน

เท่าเทียมกัน 

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าท่านจะ

ประยุกต์ใช้บทเรียนที่ได้จากนีไฟและ

ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจ ท่านจะได้รับการน�าควบคู่กับ

การเปิดเผยส่วนตัว “เป็นครั้งคราว” ขณะ

ที่ท่านเจริญก้าวหน้าตลอดทศวรรษของ

การตัดสินใจ ขอให้ท่านมีศรัทธาจะพูด

เช่นเดียวกับนีไฟว่า

“ข้าพเจ้าได้รบัการน�าโดยพระวญิญาณ, 

โดยหารู้ล่วงหน้าไม่ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าควรท�า.

“กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็เข้าไป” (1 นีไฟ 

4:6–7) 
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณ, “Nevertheless 
I Went Forth” ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ วันที่ 4 พ.ย. 
2014 ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.
byu.edu
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แสวงหา 
พระองค์

SEEK  
HIM

“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำาไม?

พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว”
(ลูกา 24:5-6)
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โดย เทด บาร์นส์
แผนกฐานะปุโรหิต

โ 
จเซฟ สมิธเสียชีวิต 170 กว่าปีแล้ว เขามีชีวิตอยู่เพียง 38 ปี ใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ไกล
หูไกลตาคนจนท่านอาจไม่พบท่ีเหล่าน้ันในแผนที่อื่นใดนอกจากแผนที่ละเอียดที่สุด 

และท่านอาจคุน้เคยกับหลายสิง่ท่ีเขาท�าในชวีติเขา แต่ท่านเคยคดิหรอืไม่ว่าสิง่เหล่านัน้ 
มีผลต่อตัวท่านอย่างไร แม้มีมากมายหลายด้านจนนับไม่ถ้วน แต่ท่านจะเริ่มกับหกด้านนี้

เพราะโจเซฟ สมิธ:

เพราะ 

โจเซฟ
บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อประจำาเดือนน้ี: การละท้ิงความเช่ือ และการฟ้ืนฟู

ค้นพบหกด้านที่ชีวิตท่านต่างจากเดิม (หรือจะต่างจากเดิมได้) 
 เพราะศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

1. ท่านเข้าใจว่าจริงๆ แล้วพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์เป็นใคร 

ถึงแม้ไม่ใช่เพราะโจเซฟ สมิธท่านก็อาจจะยังเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ
ในพระเยซูคริสต์ ท่านอาจจะมีประจักษ์พยานในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่ลองนึกดูว่า 

ความเข้าใจของท่านมากขึ้นและลึกซึ้งขึ้นเพียงใดเพราะสิ่งที่โจเซฟ สมิธฟื้นฟู—พยาน

ยืนยันอย่างอาจหาญเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน หลักค�าสอนและพันธสัญญา และไข่มุก
อันล�้าค่า ตัวอย่างเช่น ท่านรู้บางอย่างที่ชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ คือ พระผู้ช่วยให้รอดที่คืน
พระชนม์ทรงปรากฏในทวีปอเมริกา—โดยทรงพิสูจน์ด้วยพระด�ารัสของพระองค์ว่าพระองค์
ไม่เพียงเป็น “พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล [เท่านั้นแต่เป็น] พระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดิน
โลก” (3 นีไฟ 11:14)

ลองนึกดูว่าประจักษ์พยานของท่านในพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์เข้มแข็งขึ้น
อย่างไรเพราะพยานอันทรงพลังของศาสดาพยากรณ์เช่น นีไฟ แอลมา และโมโรไน—ไม่
กล่าวถึงตัวโจเซฟ สมิธผู้ประกาศว่า “พระองค์ทรงพระชนม์อยู่!” เพราะเราเห็นพระองค์,  
แม้ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 76:22-23) ในวันที่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
และพระเยซูคริสต์ถูกท้าทายและมักถูกทอดทิ้ง นับเป็นพรอย่างยิ่งที่มีแสงสว่างเพิ่มเติม 
ดังกล่าว!
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2. ท่านรู้ว่าท่านเป็นลูกของพระผู้-
เป็นเจ้า—และทุกคนก็เป็นเช่นกัน 

บางทีความจริงส�าคัญท่ีสุดท่ี
โจเซฟ สมิธฟื้นฟูคือความจริงเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า1 พระองค์ทรง
เป็นพระบิดาของเราจริงๆ ท่านเคยฉุกคิดเกี่ยว
กับสิ่งที่พรั่งพรูมาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวหรือ
ไม่ นั่นเปลี่ยนท่าทีที่มองตนเอง ไม่ว่าโลกจะ
คิดกับท่านอย่างไร ท่านรู้ว่าท่านเป็นลูกที่รัก
ของพระผู้เป็นเจ้า มีคุณสมบัติของพระองค ์
ในตัวท่าน  นั่นเปลี่ยนท่าทีท่ีท่านมองผู้อื่นว่า  
ทุกคน—ทุกคน—เป็นพี่น้องชายหญิงของท่าน
ในทันใด นั่นเปลี่ยนท่าทีที่ท่านมองชีวิตว่า ปีติ
และการทดลองทั้งหมดของชีวิตเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อช่วยให้ท่าน
เป็นเหมือนพระองค์ บางสิ่งที่ท่านร้อง 
ในปฐมวัยนับว่าไม่เลวเลย!2

3. ครอบครัวท่านสามารถอยู่ชั่วนิรันดร์

เหตุใดคนมากมายจึงสับสนเรื่องความส�าคัญของการแต่งงาน
และครอบครัว อาจเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้หลักค�าสอนท่ีฟื้นฟู

ผ่านโจเซฟ สมธิ ว่าการแต่งงานและครอบครวัได้รบัแต่งตัง้จากพระผูเ้ป็นเจ้า 
และมุ่งหมายจะให้อยู่ชั่วนิรันดร์ (ดู คพ. 49:15; 132:7) นี่ไม่เพียงเป็น
ประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสังคมเราไม่ต้องการ—แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
ระเบียบนิรันดร์แห่งสวรรค์ด้วย เนื่องด้วยกุญแจฐานะปุโรหิตและพรพระ-
วิหารได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธ ครอบครัวนิรันดร์ของท่านสามารถ 
เริ่มบนโลกนี้ได้

4. ท่านมีสิทธิ์ได้รับฐานะปุโรหิต
และพรฐานะปุโรหิต

เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงฟื้นฟู
ฐานะปุโรหิตของพระองค์ผ่านโจเซฟ สมิธ 
ท่านจึงสามารถรับบัพติศมา และรับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่าน
สามารถแสวงหาพรฐานะปุโรหิตของการ

รักษา การปลอบโยน และการน�าทาง ท่าน
สามารถท�าพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกมัด
ท่านไว้กับพระผู้เป็นเจ้า ท่านสามารถต่อ
พันธสัญญาทุกสัปดาห์เมื่อท่านรับส่วนศีล-
ระลึก โดยผ่านศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต 
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิต
ท่าน (ดู คพ. 84:20-21) สิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้

เลยหากไม่มีงานที่ท�าส�าเร็จผ่านโจเซฟ สมิธ
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ร่วมวงสนทนา

เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรองในวันอาทิตย์
•	 ฉันจะเสริมสร้างประจักษ์พยานเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธได้อย่างไร
•	 ฉันจะแสดงความกตัญญูต่อศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตผ่านค�าพูดและการกระท�า

ของฉันได้อย่างไร

ส่ิงท่ีท่านอาจจะทำา
•	 ให้แบ่งปันที่โบสถ์	กับครอบครัวและเพื่อนของท่าน	หรือในสื่อสังคมว่าศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ	สมิธมีอิทธิพลต่อชีวิตท่านอย่างไร
•	 จงท�าเช่นเดียวกับโจเซฟ	สมิธคือทูลถามพระบิดาบนสวรรค์	ใช้เวลาคุกเข่าสวด

อ้อนวอนและทูลขอการน�าทางจากพระองค์	หลังจากนั้นให้รอและฟังความคิด
หรือความรู้สึก	จดความคิดของท่านลงในบันทึกส่วนตัว

•	 อ่านค�าพูดเรื่อง	“โจเซฟ	สมิธ”	โดยเอ็ลเดอร์นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็นแห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองจากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม	2014	
วางแผนประยุกต์ใช้แนวคิดทั้งสองที่ท่านให้เกี่ยวกับการสร้างและการแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับโจเซฟ	สมิธ

อ้างอิง
1.	 ด	ูคำ�สอนของประธ�น

ศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ 
(2007), 37-44.

2.	 ด	ู“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,”	
เพลงสวด,	บทเพลงที	่149.

5. ท่านเป็นอิสระจาก 
การเสพติดสารอันตราย

หรืออย่างน้อยท่าน
สามารถเป็นอิสระได้หากท่านเชื่อฟัง 
การเปิดเผยที่โจเซฟได้รับในปี ค.ศ. 
1833—นานก่อนพิสูจน์ทางคลินิกว่า
บุหรี่ก่อให้เกิดมะเร็งปอดและเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับโรคตับ 
เมื่อท่านมีศาสดาพยากรณ์เปิดเผย 

พระค�าแห่งปัญญา เหตุใดจึงรอ
ให้ปัญญาของโลกจะเข้าใจแบบ
เดียวกัน พระค�าแห่งปัญญาแสดง
ให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้ามิเพียงห่วง
วิญญาณของเราเท่านั้นแต่ห่วง
ร่างกายของเราด้วย (ดู คพ. 89)  
ตามที่การเปิดเผยต่อโจเซฟ สมิธ

แสดงให้เห็น การมีร่างกายท�าให้เรา
เหมือนพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงมี 
พระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก
มากขึ้น—ไม่ใช่น้อยลง (ดู คพ. 
130:22)

6. ท่านสามารถรู้ความจริงด้วยตัวท่านเองผ่านพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

เมื่อเด็กหนุ่มโจเซฟเดินเข้าไปในป่าศักดิ์- 
สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1820 ความเชื่อโดยทั่วไปใน
หมู่นิกายต่างๆ คือว่าการเปิดเผยเป็นเรื่อง
ของอดีต นิมิตแรกของโจเซฟพิสูจน์ว่านั่นผิด 
สวรรค์เปิด—และไม่เพียงต่อศาสดาพยากรณ์

เท่านั้น ใครก็ตามที่มีค�าถามจะได้รับค�าตอบ

ผ่านการแสวงหาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
และขยันหมั่นเพียร (ดู คพ. 42:61; 88:63) 
ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถพบด้วยตนเองว่า 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้- 
เป็นเจ้าในวิธีเดียวกับที่โจเซฟพบ นั่นคือ ทูล
ถามพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เอง

รายการนี้เป็นเพียงการเริ่มต้น ท่านจะเพิ่ม
อะไร ชีวิตท่านจะต่างจากเดิมอย่างไรเพราะ
โจเซฟ สมิธ 
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“ศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีวีติ
ส�าคญัต่อเรามากกว่า ศาสดาพยากรณ์ที่ล่วงลับ...

“... การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าต่ออาดัมไม่ได้แนะน�าโนอาห์ให้ต่อเรือ โนอาห ์

ต้องได้รับการเปิดเผยของเขาเอง ด้วยเหตุนี้ ศาสดาพยากรณ์คนส�าคัญที่สุดเท่า 

ที่เกี่ยวข้องกับท่านและข้าพเจ้าคือ ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเรา 

ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเราในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ 

การอ่านส�าคัญที่สุดที่เราท�าได้คืออ่านถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์...ที่มีอยู่ใน

นิตยสารศาสนจักรของเราแต่ละเดือน ค�าสั่งกรีธาทัพของเราทุกหกเดือนมีอยู่ใน

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งพิมพ์ในนิตยสาร [เลียโฮนา]. . .

“จงระวังคนเหล่านั้นผู้จะใช้ค�าพูดของศาสดาพยากรณ์ที่ล่วงลับคัดค้านศาสดา

พยากรณ์ที่มีชีวิต เพราะ ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตต้องมาก่อน
เสมอ” ◼

แบ่งปันแนวคิดของท่าน
การสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตมีความหมายต่อท่านอย่างไร แบ่งปัน
แนวคิดของท่านกับครอบครัวและเพื่อนๆ หรือทางสื่อสังคม youth.lds.org

จากประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899-1994),
“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet”  
(การให้ข้อคิดทางวิญญาณของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์, ก.พ. 26, 1980),  
2, speeches.byu.edu.



แบบอย่างของพระองค์เป็นแบบฉบับให้เรา 
ทุกคนทำาตาม

“จ ากบทเรียนทั้งหมดที่เราเรียนรู้จากพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้

รอด ไม่มีบทเรียนใดที่จะชัดเจนและทรงพลังมากไปกว่าบทเรียน

เรื่องการเชื่อฟัง” เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองสอนในการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2014  

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดสอนเราไม่เพียง

ว่า เหตุใด การเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์จึง

ส�าคัญ แต่สอนด้วยว่าเราจะเชื่อฟังได้ อย่างไร 

ขณะที่ท่านทบทวนตัวอย่างต่อไปนี้จากการ

ปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ ลองนึกดูว่า

ตัวอย่างเหล่านั้นก�าหนดเส้นทางให้ท่านเดิน

ตามในชีวิตท่านอย่างไร

	 	 		แบบอย่าง	
				การเชือ่ฟัง 
     ของ
พระผู้ช่วยให้รอด

54  เ ลี ย โ ฮ น า

    “เราไม่ได ้มุง่ ที่จะ
			ท�าตามใจของเราเอง 
แต่ตาม	พระ         ประสงค์    ของ[พระบดิา]           ผู้ทรงใช้เรามา”         (ยอห์น 5:30; ดู           ยอห์น 6:38; 8:28–29; 14:31ด้วย)
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1. ถึงแม้พระเยซูทรงปราศจากบาป แต ่
พระองค์ทรงยอมรับบัพติศมาเพื่อ “ท�า 
ความชอบธรรมให้ครบถ้วน” (มัทธิว 

3:13-17; ดู 2 นีไฟ  31:4-7; ยอห์น  

3:5 ด้วย)

2. เมื่อพระยูมีพระชนมายุ 12 พรรษา  
โยเซฟกับมารีย์พบพระองค์ทรงสอนใน
พระวิหาร พระองค์ “ยอมเชื่อฟังเขาทั้ง
สอง” และกลับบ้านไปกับพวกเขาอย่าง
เชื่อฟัง (ดู ลูกา 2:42-51)

3. ถึงแม้พระองค์ทูลถามว่าจะเลื่อนถ้วยนี้
ไปจากพระองค์ได้ไหม แต่พระองค์ก็ทรง
ยอมรับทุกข์เวทนาในสวนเกทเสมนี (ดู 

มัทธิว 26:36-44; ลูกา 22:39-54)

4. พระองค์ทรงรักษาวันสะบาโตและ
เข้าร่วมพิธีต่างๆ ในธรรมศาลา (ดู ลูกา 

4:16-44)

5.พระเยซูทรงยอมรับการตัดสินจาก
มนุษย์เพื่อให้งานและรัศมีภาพของ 
พระบิดาบรรลุผล (ดู อิสยาห์ 53:7;  

มัทธิว 26:53; โมเสส 1:39)

6. พระองค์ทรงท�างานของพระองค์เสร็จ
โดยทรงยอมให้คนชั่วร้ายตรึงพระองค์บน
กางเขน (ดู มัทธิว 27:35; ยอห์น 10:17-

18; กาลาเทีย 1:3-5)

ท่านจะทำาอะไร 

ได้บ้าง
เอ็ลเดอร์เฮลส์กล่าวว่า  

“พระเยซูทรงสอนเราให้เชื่อ

ฟังในภาษาเรียบง่ายที่เข้าใจ

ง่ายว่า ‘ถ้าพวกท่านรักเรา 

ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติ

ของเรา’ [ยอห์น 14:15] และ 

‘กลับมาติดตามเรา’  

[ลูกา 18:22]”

ท่านจะทำาอะไรวัน
นี้เพื่อเชื่อฟัง
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เพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเช่ือฟัง

“เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชื่อฟัง พระองค์ทรงชดใช้บาปของเรา โดย

ทรงทำาให้การฟื้นคืนชีวิตเกิดขึ้นกับเราได้และเตรียมทางให้เรากลับไป

หาพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรู้ว่าเราจะทำาผิดพลาดขณะเราเรียนรู้การ

เชื่อฟังในชีวิตมรรตัย เมื่อเราเชื่อฟัง เรายอมรับการพลีพระชนม์ชีพของ

พระองค์ เพราะเราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ มนุษยชาติทั้งมวลจะรอด

ได้  โดยการเชื่อฟังกฎ ศาสนพิธี และพระบัญญัติทั้งหลายซึ่งให้ไว้ในพระกิตติคุณ”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม

บัญญัติของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 35.
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7. พระเยซูทรงเชื่อฟัง 
พระบิดาเสมอ พระองค์
เสด็จไปโลกวิญญาณและ
ทรงจัดระเบียบงานเผยแผ่
ศาสนาที่นั่น (ดู 1 เปโตร 

3:18-20; 4:6)

8. พระเยซูทรงถูกซาตาน
ล่อลวง แต่พระองค์ไม่ทรง
ยอม (ดู มัทธิว 4:1-11; 

คพ. 20:22)

9. พระองค์ยังคงท�าตาม 
พระประสงค์ของพระบิดา 
และทรงก�ากับดูแล
ศาสนจักร (ดู โจเซฟ  

สมิธ-ประวัติ 1:16-17; 

คพ. 19:2, 24)

“ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจ  
[ของพระคริสต์]

‘พระองค์ทรง ทนรบัการ 
ล่อลวง แต่ มทิรง 
เอาพระทยัใส่  

         [สิ่งเหล่านั้น]’ 
        [คพ. 20:22]”
              ——เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

  เ ม ษ า ย น    2 0 1 5    57



วั	นนั้นงานของผมในฐานะพนักงาน		 ดบัเพลงิอาสาเงยีบสงบ	ผมจงึตดัสนิใจ 

อ่านพระคัมภีร์	เมื่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง

เห็นผมอ่าน	เขาถามว่าผมรู้หรือไม่ว่าเรา 

จะสวมยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้าในยุค 

ปัจจุบนัได้อย่างไร	ขณะพดูคยุกนั	สญัญาณ 

เตือนภัยก็ดัง	มีเพลิงไหม้ในร้านแถวนั้น	

เรารีบสวมอุปกรณ์ผจญ

เพลิงและไปที่นั่นทันที	เปลว

ไฟพวยพุ่ง	และขณะที่เรา

เข้าไปใกล้ร้าน	มีบางอย่าง

ระเบิดมาทางเรา	เปลวไฟโอบ

ล้อมเรา	แรงระเบิดท�าให้ผมกับ

ผู้ร่วมงานงุนงงไปชั่วครู	่แต่เพราะ

อุปกรณ์และชุดกันเพลิงของเรา	เรา

จึงไม่ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อเรากลับไปสถานีหลังจากดับ

เพลิงแล้ว	ผมถามผู้ร่วมงานว่าเขาจ�า

ค�าถามเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ของพระผู้- 

เป็นเจ้าได้ไหม	เขาตอบว่าจ�าได้	และผม

อธิบายว่ายุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เปรียบเสมือนอุปกรณ์ผจญเพลิงของ

เรา	เราต้องสวมไว้ตลอดเวลาเพื่อเราจะ

ต้านการโจมตีอย่างรุนแรงของปฏิปักษ์

ได้	ถ้าเรารักษาพระบัญญัต	ิเราจะได้รับ

พรให้มีพลังคุ้มครองจากยุทธภัณฑ์ของ

พระผู้เป็นเจ้า	และพระวิญญาณบริสุทธิ์

จะทรงเป็นผู้น�าทางเรา 

เฟอร์นันโด เดลา โรซา มาร์รอน, เม็กซิโก

พนักงานดับเพลิงและ
ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ห้องสนทนา

58  เ ลี ย โ ฮ น า
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พระคัมภีร์ข้อโปรด
ของฉัน
1 ซามูเอล 16:7 “พระยาเวห์
ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่
มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่าง
ภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอด
พระเนตรจิตใจ”

ก่อนเข้าร่วมศาสนจักร ดิฉันมักจะ 

มองตนเองเป็นคนธรรมดาทีม่คีวาม

สามารถธรรมดา ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่มี

คุณค่าอันใดจะมอบให้ ดิฉันไม่กล้า

แสดงให้ผู้คนเห็นว่าดิฉันเป็นใครเพราะ

กลัวถูกปฏิเสธและเจ็บปวด ดิฉันคิดว่า

ทุกคนรอบตัวดิฉันเข้มแข็ง ฉลาด และ

ดีกว่าดิฉัน

แต่ทัศนะทั้งหมดน้ีเปลี่ยนไปเมื่อ

ดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉัน

เรียนรู้ว่าเราทุกคนเป็นลูกของพระผู้-

เป็นเจ้าและเราได้รับคุณสมบัติสวรรค์ 

ตอนนี้ดิฉันเข้าใจว่าไม่มีการแข่งขันว่า

ใครฉลาดกว่า ร�า่รวยกว่า หรือดูดีกว่า 

ในสายพระเนตรของพระเจ้า เราทุกคน 

มีจุดยืนเท่าเทียมกัน และพระองค์ทรง

เป็นผู้พิพากษา—ไม่ใช่ตามลักษณะทาง 

กายของเราแต่ตามการเชื่อฟังและ

ความปรารถนาจะเดินตามเส้นทาง 

ที่พระองค์ทรงก�าหนด 
โจน อซูเกนา, ฟิลิปปินส์

คุณจะทำางานวันอาทิตย์หรือ

เ มื่อผมอายุ 15 ปี ผมได้รับประจักษ์

พยานแรงกล้าในพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์และมีความสุขมากที่ได้

เข้าร่วมศาสนจักร ตอนนั้นผมท�างาน

เพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวแต่ไม่นาน

หลังจากรับบัพติศมา ผมตกงาน

ผมต้องหางานใหม่โดยเร็วเพราะ

ครอบครัวพึ่งผม แต่ทุกงานที่ผมสมัคร

มีข้อหนดว่าต้องท�างานวันอาทิตย์ ผม

ปฏิเสธหลายงานเพราะรู้ว่าต้องอยู่ที่

โบสถ์วันอาทิตย์ (ดู คพ. 59:9-10)

หลังจากหางานสองเดือน ผมก็ยัง

ไม่ได้งาน คุณแม่ผมไม่ได้เป็นสมาชิก

ของศาสนจักร และถึงแม้จะเชื่อใน

พระผู้เป็นเจ้า แต่ท่านโกรธมากที่ผม

ปฏิเสธหลายงาน

คืนหนึ่งท่านมองผมด้วยน�้าตาคลอ

และถามว่า “ท�าไมพระผู้เป็นเจ้าปล่อย

ให้เรื่องนี้เกิดกับเราทั้งที่ลูกซื่อสัตย์ใน

การท�าสิ่งถูกต้อง”

ผมตอบว่า “แม่ครับ ผมไม่รู้ว่า

ท�าไมเกิดเรื่องนี้กับเรา แต่ผมรู้ว่า 

ผมก�าลังท�าสิ่งถูกต้อง และผมรู้ว่า

พระผู้เป็นเจ้าจะอวยพรเราในเรื่องนี้”

เช้าวันรุ่งขึ้นมีคนเสนอจะให้เงินผมมาก

พอสมควรเป็นค่าจ้างย้ายของหนักสอง

วันจากบ้านหลังหนึ่งไปอีกหลังหนึ่ง งาน

เหนื่อยมาก แต่เมื่อได้รับเงิน ผมกลับ

บ้านทันทีและสวดอ้อนวอนด้วยความ

กตัญญู ไม่นานผมก็ได้งานดีที่ยอมให้ผม

หยุดวันอาทิตย์ และผมไม่ว่างงานอีกเลย

นับแต่นั้น

ผมดีใจที่ผมเลือกรักษาวันสะบาโตให้

ศักดิ์สิทธิ์ มีการท้าทายมากมายในชีวิต 

แต่ผมรู้ว่าถ้าเราพยายามเข้มแข็งแม้มีการ

ทดลองเหล่านั้น พระเจ้าจะอวยพรเรา 
ซาฮิล ชาร์มา, อินเดีย
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จะมปัีญญา 
ได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์นีล  
แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

หรือเห็นแก่ตัว 
มีปัญญาของโลกอีกแบบหนึ่งที่ไม่มี

เจตนาร้ายเช่นนั้น แท้จริงแล้วปัญญาแบบ
นั้นเป็นประโยชน์มาก ปัญญานี้ได้มาอย่าง
มีสติผ่าน การศึกษา การใคร่ครวญ การ
สังเกต และการท�างานหนัก ปัญญา
ดังกล่าวมีค่ามากและมีส่วนช่วยในสิ่งที่เรา
ท�า เกิดขึ้นกับคนดีและคนน่านับถือขณะที่
เราประสบความเป็นมรรตัยของเรา 

ท่ีส�าคัญกว่านั้นคือ ปัญญาที่น�าความ
ส�าเร็จเข้ามาในโลกจะต้องเต็มใจก้าวตาม 
ปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าและไม่คิดว่า
สามารถแทนที่กันได้

ปัญญาทั้งหมดไม่ได้สร้างมาเท่าเทียม
กัน เราจ�าต้องเรียนรู้ว่าเมื่อมีความขัดแย้ง
ระหว่างปัญญาของโลกกับปัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้า เราต้อง ยอมให้ความ
ประสงค์ของเราข้ึนอยู่กับปัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเสนอให้ท่านตรึกตรองปัญหา
บางอย่างตรงหน้าท่าน ขีดเส้นลงมากลาง
แผ่นกระดาษ เขียนปัญญาของโลกไว้ด้าน
ซ้ายและปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าไว้ด้าน
ขวา เขียนปัญหาที่ขัดแย้งกัน

ท่านก�าลังเลือกอะไร
ในภาค 45 ของพระคัมภีร์หลักค�าสอน

และพันธสัญญาซึ่งพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆ 
ซึ่งน�าไปสู่การเสด็จมาครั้งที่สองของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าทรงเล่าเรื่องหญิง
พรหมจารีสิบคนอีกครั้งจากนั้นทรงฝาก 
พระด�ารัสเหล่านี้ไว้กับเรา “เพราะคน
ท่ีฉลาดและรับความจริง, และรับพระ-
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้น�าทางของพวก
เขา, และไม่ถูกหลอก—ตามจริงแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, พวกเขาจะไม่ถูกโค่นและโยน

ใ นคลื่นข้อมูลข่าวสารยุคปัจจุบัน เรา
ต้องใช้ปัญญาอย่างมาก—ปัญญา

เพื่อ แยกแยะและมองให้ออก ว่าจะ
ประยุกต์ใช้สิ่งที่เราก�าลังเรียนรู้อย่างไร  

ขอให้เราจ�าไว้ว่า

1. เราต้องแสวงหาปัญญา
2. ปัญญามีหลายมิติและประยุกต ์

ใช้ได้ในหลายสถานการณ์
3. ปัญญาที่ได้มาแต่เยาว์วัยน�าพร

มากมายมาให้
4. ปัญญาในด้านหนึ่งไม่อาจเปลี่ยน 

เป็นอีกด้านหนึ่งได้
5. ปัญญาของโลก แม้ในหลายกรณี

มีค่ามาก แต่จะมีค่าที่สุดเมื่อน้อม
รับปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
นอบน้อมถ่อมตน

พระคัมภีร์พูดถึงปัญญาสองแบบ: 
ปัญญาของโลกกับปัญญาของพระผู้เป็น-
เจ้า ปัญญาของโลกมีทั้งแง่บวกและแง่
ลบ ในค�าอธิบายแง่ร้ายที่สุดอาจอธิบาย
ได้ว่าปัญญาของโลกคือความจริงบางส่วน 
ผสมผสานกับไหวพริบและการใช้อิทธิพล
ครอบง�าเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ชั่วร้าย

เข้าไปในไฟ, แต่จะทนอยู่ได้ในวันนั้น” (ดู 
คพ. 45:57)

ขอให้เรา แสวงหาปัญญาของพระ-
ผู้เป็นเจ้า มีสิ่งต่างๆ มากมายให้เราเรียน
รู้ในเวลานี้เกี่ยวกับปัญญา ข้าพเจ้าสัญญา
กับท่านว่าพรของพระเจ้าจะเป็นของท่าน
เมื่อท่านแสวงหาปัญญา ปัญญาของพระ-
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาจะมอบ
ปัญญาของพระองค์ให้เรา และถ้าเราจะ
เชื่อฟัง สวดอ้อนวอน และแสวงหา ปัญญา
จะเกิด 
จากคำาปราศรัยในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยบริคัม 
ยังก์-ไอดาโฮ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2009

ท่านได้ประยุกต์ใช้ 
ส่ิงน้ีอย่างไร

“มีความเป็นไปได้สองอย่างให้

เลือกเสมอคุณเลือกได้ว่าคุณต้อง 

การอะไร แต่คุณควรตัดสินใจ

อย่างฉลาด ผมบอกได้ว่าการเลือก

พระเจ้าจะช่วยให้คุณผ่านแต่ละวัน

และการมีพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

อยู่เคียงข้างจะช่วยให้คุณผ่าน

สถานการณ์แต่ละอย่าง การเลือก

ฝ่ายผิดท�าให้รู้สึกว่าไม่มีความ

สุข ความรู้สึกที่ดูเหมือนว่าจะเป็น

ความสุขช่วงสั้นแต่หลังจากนั้นคุณ

จะเห็นผลและคุณจะเสียใจอย่างยิ่ง

กับการตัดสินใจที่คุณท�าลงไป จง

อยู่ฝ่ายพระเจ้า! ไม่ง่ายเสมอไป  

แต่ท�าแล้วคุ้ม!”
ซามูเอล เจ., ออสเตรีย
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พระบิดาบนสวรรค์ของ
เราทรงท�าให้แน่ใจว่า

เรามีสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม มี
ความสามารถในการเลือก
ดีหรือชั่ว พระองค์จะไม่ทรง

บังคับเราให้ท�าดี และมารจะ
บังคับเราให้ท�าชั่วไม่ได้ (ดู ค�ำ
สอนของประธำนศำสนำจักร: 

เจาะประเด็น

ถ ามตัวท่านว่า “ฉันคิดว่าฉันจะเป็นแบบอย่างประเภทไหนใน
สถานการณ์นั้น” ถ้าท่านตั้งใจจะไปที่หนึ่งที่อาจมียาเสพติด

หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การแต่งกายไม่สุภาพ เพลงที่มีเนื้อหา

หยาบโลน หรือการเต้นร�าที่ยั่วยวน ท่านจะแสดงให้คนอ่ืนเห็น
อย่างไรว่าพวกเขาสามารถสนุกได้มากเพียงใดโดยไม่ต้องมี 
สิ่งเหล่านี้ คนรอบตัวท่านอาจจะคิดว่า—“คนนั้นเป็นตัวอย่างที่

ยอดเยี่ยมของศรัทธาและมาตรฐาน” หรือ “คนนั้นมาท�าไม” ใน
กรณีส่วนใหญ่ ท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีกว่ามากโดยไม่ไปร่วม
งาน เพราะจะได้ไม่เป็นการเปิดรับการล่อลวงอย่างจงใจและโดย
รู้อยู่แก่ใจ 

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เด
ฟ 

ปีเ
ตอ

ร์ส
ัน

โจเซฟ สมิธ [2007], 229) 
ดงันัน้ เมือ่มาถงึความนกึคิด 

ของท่าน มารจะมีอิทธิพลมาก
เท่าท่ีท่านยอมเขา ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว
ว่า “ซาตานจะใช้สิ่งล่อใจล่อ
หลอกเราไม่ได้เว้นแต่ใจเราจะ
คล้อยตามและยินยอม” (ค�ำ

สอน: โจเซฟ สมิธ, 229) ท่าน
กล่าวด้วยว่า “มารไม่มีอ�านาจ
เหนือเราเว้นแต่เราจะยอมเขา” 
(229)

นอกจากนี้ พระคัมภีร์ยัง
บอกเราด้วยว่า “ไม่มีใครอีก
เลยนอกจากพระผู้เป็นเจ้า
ที่ทรงรู้ความนึกคิดเจ้าและ
เจตนาของใจเจ้า” (คพ. 6:16) 
แท้จริงแล้วซาตานไม่รู้ว่าท่าน
คิดอะไรอยู่ เขาเสนอได้เพียง
การล่อลวงและสิ่งล่อใจ แต่ถ้า
ท่านเลือกท�าตามสิ่งเหล่านั้น 

เขาจะมีอ�านาจเหนือท่านมาก
ขึ้นและการล่อลวงจะแรงกล้า
ขึ้น ท�านองเดียวกัน หากท่าน
ต่อต้านความชั่ว และเลือก
ความดี ท่านจะเข้มแข็งข้ึน
และได้รับพร 
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        จะเป็นอะไรไหมถ้าจะไป งานเต้นร�า 
   หรือ งานเลี้ยง ที่ฉันรู้ว่าจะมี 
  สิ่งไม่ด ีเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะเป็น 
แบบอย่างที่ดี

ซาตาน ม ีอิทธิพล ต่อ 
     ความนึกคิดของฉัน
                 มากเพียงใด



ฝงูเดยีวและ 
ผูเ้ลีย้งเดยีว

คอกแกะสมัยโบราณ

นี่อะไร: คอกธรรมดา พื้นที่ซึ่งมีก�าแพงล้อมรอบ
จุดประสงค์: ป้องกันฝูงแกะจากนักล่าและขโมย โดยเฉพาะตอนกลางคืน
วัสดุและการก่อสร้าง: หิน มักมีพุ่มหนามวางบนก�าแพง เรามักจะใช้พุ่มหนามทึบท�ารั้ว 
ส�าหรับคอกแกะชั่วคราว บางครั้งใช้ถ�้าเป็นคอกแกะ มีหินก้อนเล็กหรือพุ่มไม้วางขวางอยู่หน้าถ�้า

แกะ

ประตูทางเข้า

รั้วล้อมฝูงแกะสอนเราเรื่องการดูแลเอาใจใส่ผู้คนของ 
พระผู้ช่วยให้รอด

ก�าแพงหิน

สายเหวี่ยง

คนเลี้ยงแกะ

ไม้เท้า

ไม้ราว
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ข้อเท็จจริงในไบเบิล

•	 เนื้อ	นม	ไขมัน	ขน	หนัง	และ

เขาแกะมีค่ามากและเป็น 

สัตวบูชาหลักแต่โบราณกาล

•	 ในอิสราเอล		หมาป่า	ไฮยีนา		

เสือด�าและหมาในอยู่ในหมู่

นักล่าที่มีแกะเป็นเป้าหมาย	

ในสมัยโบราณ	สิงโตและหมี

อาศัยอยู่แถบนั้นด้วย	 

(ดู	1	ซามูเอล	17:33-37)

•	 คนเลี้ยงแกะใช้ไม้เท้าน�า

แกะ	ใช้ไม้ราวและสายเหวี่ยง

ป้องกันแกะ

•	 คนเลี้ยงแกะน�าแกะไปหา

อาหารและน�้าระหว่างวัน	 

(ดู	สดุดี	23:1-2)	และพา 

กลับเข้าฝูงตอนกลางคืน	 

คนเลี้ยงแกะจะนับแกะขณะ 

ที่พวกมันกลับมา	ค้นหาตัว 

ที่หลงหาย	จากนั้นเขาจะ

นอนอยู่ตรงประตูทางเข้า

คอก	เพื่อคุ้มกันแกะ

•	 พระเยซูคริสต์ทรงเรียก

พระองค์เองว่าผู้เลี้ยงที่ด	ี 

(ดู	ยอห์น	10:11-15)	

เพราะพระองค์พลีพระชนม์

ชีพเพื่อเรา	พระองค์ทรง

เปรียบพระองค์เองกับประตู

คอกแกะ	(ดู	ยอห์น	10:1-

9)	เพราะเราได้รับการบ�ารุง

เลี้ยงทางวิญญาณ	การพัก

ผ่อน	สันติสุข	ความรอด	และ

ความสูงส่งผ่านพระองค์

•	 อัครสาวกเปาโลเปรียบ

ศาสนจักรกับฝูงแกะ	 

(ดู	กิจการของอัครทูต	

20:28)

คอกแกะคือ
ที่ซึ่งแกะอยู่รวมกัน ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามีความ

ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวผ่านศรัทธาของเราและพันธสัญญาของเรา 
อีกทั้งผ่านการมาชุมนุมกัน ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษา
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดสอนไว้ว่า “ปีติของความเป็นหนึ่งเดียว
ที่ [พระบิดาบนสวรรค์] ทรงประสงค์อย่างยิ่งจะให้นั้นไม่ใช่ให้เรามี
เพียงคนเดียวเราต้องแสวงหาและมีค่าสมที่จะได้สิ่งนี้ร่วมกับผู้อื่น 
จึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงกระตุ้นให้เรามาชุมนุมกัน
เพื่อพระองค์จะประทานพรเรา พระองค์ทรงต้องการให้เราชุมนุม
กันเป็นครอบครัว พระองค์ทรงจัดตั้งชั้นเรียน วอร์ด สาขา และ
ทรงบัญชาให้เรามาประชุมกันบ่อยๆ ในการชุมนุมเหล่านั้น ... เรา
สามารถสวดอ้อนวอนและท�างานเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวนั้นจะ
น�าปีติมาให้เราและเพิ่มพลังให้เรารับใช้” (“ใจเราผูกพันเป็นหนึ่ง
เดียว,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 85-86)

สถานที่แห่งความปลอดภัยและการพักผ่อน ในพระเยซู
คริสต์ เราพบว่า “จิตใจ [ของพวกเรา] ได้หยุดพัก” (มัทธิว 11:29) 
ศาสนจักรของพระองค์เป็น “การคุ้มกัน, และ ... ที่พักพิง” (คพ. 
115:6) และประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวก 
สิบสองสอนไว้ว่า “เราพบความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ตนเอง...โดยการให้เกียรติพันธสัญญาที่เราท�าไว้และด�าเนินชีวิต
ให้ดีขึ้นจนการเชื่อฟังซึ่งเป็นข้อก�าหนดของผู้ติดตามพระคริสต์เป็น
ปกติวิสัยของเรา” (“สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 7)

ได้รับการคุ้มกันจากคนเลี้ยงแกะ พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะ
ที่ดีที่ช่วยให้เรารอด พระองค์ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
จะเอาชนะบาปและความตาย และกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา ขณะที่เรามาหาพระคริสต์และเชื่อฟังพระบัญญัติ พระองค์
จะประทานพร น�าทาง และคุ้มครองเราทั้งเป็นส่วนตัวและในฐานะ
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค ์

ส่ิงท่ีเราเรียนรู้

ไม้เท้า
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แกะอ่ืน
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึง	“แกะอื่นที่ไม่ได้
เป็นของคอกนี้”	(ยอห์น	10:16)	โดย
หมายถึงชาวนีไฟและชาวเลมัน	ผู้ถูกน�า
ไปจากเชื้อสายแห่งอิสราเอล	(ดู	3	นีไฟ	
15:14-24)	พระองค์ตรัสถึงการเสด็จ
เยือนเผ่าอิสราเอลที่หายไปด้วย	 
(ดู	3	นีไฟ	15:20;	16:1–3)
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“ฉันจะสะดวกใจพอที ่
จะพูดคุยกับอธิการ 
เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อ
กังวลต่างๆ ได้อย่างไร”

ท่ 
านอาจรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าพูดกับอฺธิการในเรื่องที่ท่าน
เผชิญอยู่ และนั่นเป็นเรื่องปกติ เรามักหวาดกลัวก่อน
ประสบการณ์ใหม่หรือก่อนพูดคุยกับผู้ใหญ่

แต่อธิการได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  เขาได้รับเรียก
เพราะเขาเป็นสานุศิษย์ที่มุ่งมั่นของพระเยซูคริสต์ เขาจะท�า

สุดความสามารถเพื่อเมตตาและเข้าใจ เป้าหมายของเขาคือช่วยให้ท่าน
มาหาพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อท่านจะพบสันติสุข ตอนแรกท่านอาจรู้สึกอาย
ที่ต้องพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือบาปของท่าน แต่เขาจะไม่คิดว่า
ท่านเป็นคนไม่ดี เขาจะดีใจด้วยซ�้าที่ท่านมีความปรารถนาจะปรับปรุง เขา
จะไม่เปิดเผยการสนทนาของท่านให้ใครรับรู้

ท่านไม่ต้องแบกภาระตามล�าพัง อธิการสามารถช่วยให้ท่านพบค�าตอบ
ของค�าถามของท่าน และหากจ�าเป็นเขาจะช่วยท่านกลับใจและเอาชนะ
ความรู้สึกผิด ความสิ้นหวัง หรือความไม่มีค่าควรผ่านการชดใช้ของพระ-
คริสต์

ขณะที่ท่านพูดคุยกับอธิการ ท่านจะสัมผัสถึงความรักที่เขามีต่อท่าน 
ถึงแม้เขาจะรับผิดชอบคนทั้งวอร์ดหรือสาขา แต่จุดหลักของเขาคือความ
ผาสุกของเยาวชนชายและเยาวชนหญิง การขอความช่วยเหลือไม่ได้
รบกวนเขา

ท่านสามารถสวดอ้อนวอนขอพลงัและความกล้าจากพระบิดาบนสวรรค์ 
เพื่อจะพูดกับอธิการของท่าน เขาได้รับสิทธิอ�านาจให้เป็นอธิการของท่าน
เพื่อช่วยท่าน และอธิการของท่านปรารถนาจะท�าเช่นนั้น ถ้าท่านเปิดใจ
ไปพบเขาและปรารถนาจะเป็นคนดีขึ้น ท่านจะพบว่าท่านออกจากห้อง
ท�างานของเขาด้วยความรู้สึกดีกว่าเดิมมาก

เขาจะไม่คิดว่าท่านเป็นคนไม่ดี
อธิการของวอร์ดท่านได้รับสิทธิอ�านาจให้
น�าทางท่านผ่านขั้นตอนการกลับใจ บาง
ครั้งการหันไปพึ่งอธิการเป็นวิธีเดียวที่ท่าน
จะกลับใจได้อย่างสมบูรณ์ผ่านพระผู้ช่วย-
ให้รอด เมื่อดิฉันต้องพูดคุยกับอธิการ เขา
ช่วยให้ดิฉันพบพระผู้ช่วยให้รอดและลบ
บาดแผลลึกที่สุดที่ดิฉันเคยมี อธิการของ
คุณต้องการช่วยคุณ การเรียกของเขาคือ
ดูแลคุณ และเขาจะไม่คิดว่าคุณเป็นคน
ไม่ดีเพราะมีบางอย่างที่คุณต้องให้เขาช่วย
เมดิสัน ดี. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อธิการของคุณเต็มใจช่วย
ผมเคยรู้สึกอึดอัดใจในการสัมภาษณ์ แต่
ในที่สุดก็ตระหนักว่าอธิการของผมเต็มใจ
ช่วยผมแก้ปัญหาเสมอ จงวางใจอธิการ
ของคุณ เขาเป็นคนเลี้ยงแกะและวอร์ด
ของเขาคือฝูงแกะของเขา
เจมี อาร์. อายุ 19 ปี, โกชาบัมบา, โบลิเวีย

เขาจะไม่ทรยศต่อ
ความไว้วางใจของคุณ
ดิฉันได้รู้ว่าอธิการเป็น
ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้มากที่สุด
ที่วัยรุ่นสามารถขอความ

ช่วยเหลือจากเขาได้ เขาจะไม่มีวันทรยศ
ต่อความไว้วางใจของคุณ—ทุกเรื่องที่คุณ

บอกเขาจะอยู่ในห้องท�างานของเขา บาง
ครั้งคุณไม่อยากบอกปัญหาของคุณ แต่
การพูดคุยต่อหน้ากับคนที่รัก ห่วงใย และ

ต้องการให้สิ่งดีที่สุดกับคุณท�าให้ง่ายขึ้น
มาก
นิโคล เจ. อายุ 18 ปี, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

คํ ถ า ม  &  คํ า ต อ บ
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คุณพ่ึงเขาได้
อธิการหรือประธานสาขา
ของคุณเป็นผู้รับใช้ที่แท้
จริงของพระเจ้า คุณพึ่ง

การน�าทางจากเขาได้ขณะ 
ที่คุณแสวงหาการดลใจจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และพระคัมภีร์ คุณต้องเข้าใจว่า
อธิการอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยและพระผู้เป็นเจ้า

ทรงน�าเขา
สแตนิสลาฟ อาร์. อายุ 19 ปี, โดเนตสค์, ยูเครน

 จำาไว้ว่าเขารักคุณ
ถ้าคุณมีบางอย่างที่อยาก
พูดกับอธิการมาก การพูด
คุยกับเขาเรื่องโรงเรียน
และเรื่องทั่วไปก่อนอาจ

ง่ายกว่าถ้าคุณกลัวเพราะต้องพูดเรื่อง
ปัญหาการกลับใจกับเขา แค่จ�าไว้ว่าเขา
รักคุณ คุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะคิดกับ
คุณอย่างไร ท�าไมเขาจะดูถูกคุณในเมื่อ
คุณต้องการใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
แอชลีย์ ดี. อายุ 17 ปี, แอริโซนา, สหรัฐอเมริกา

สวดอ้อนวอนให้รู้
ถามตัวคุณว่าท�าไมคุณ
รู้สึกไม่สะดวกใจถ้าจะพูด
คุยกับอธิการ คุณคิดหรือ
ว่าเขาจะไม่สามารถช่วย

แก้ปัญหาของคุณได้ จงสวดอ้อนวอนให้รู้
ว่าอธิการรักคุณและได้รับเรียกให้ช่วยคุณ
อดัม เอช. อายุ 13 ขวบ, แคลิฟอร์เนีย, 
สหรัฐอเมริกา

เช่ือใจเขา
“จงขอคำ�แนะนำ�

จ�กผู้นำ�ฐ�นะ

ปุโรหิตของท�่น 

โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง

อธิก�รของท่�น เข�รู้ม�ตรฐ�น และ

เข�รู้ว่�จะสอนอะไรท�่น จงห�โอก�ส

อยู่กับเข� ท่�นส�ม�รถค�ดหวังให้เข�

ถ�มคำ�ถ�มอย่�งละเอียดตรงประเด็น 

จงว�งใจเข� เชื่อใจเข� ขอให้เข�ช่วย

ให้ท่�นเข�้ใจว่�พระเจ้�ทรงค�ดหวัง

อะไรจ�กท�่น ให้คำ�มั่นสัญญ�ว่�จะ

ดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�นศีลธรรม

ของศ�สนจักร คว�มสัมพันธ์ที่มีคว�ม

หม�ยกับผู้นำ�ที่เป็นผู้ใหญ่สำ�คัญต่อ

ก�รช่วยให้ท�่นสะอ�ดท�งศีลธรรม

และมีค่�ควรตลอดเวล�”
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “Purity Precedes Power,” 
Ensign, Nov. 1990, 37

แม้คุณจะทำาผิดพลาด
การสารภาพกับอธิการเป็นเรื่องยากและ
น่าอับอาย แต่เมื่อคุณเดินออกจากห้อง
นั้น คุณจะรู้สึกปลอดโปร่ง และคุณจะรู้
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักคุณ พระองค์
ทรงต้องการให้คุณมีความสุข แม้คุณจะ

ท�าผิดพลาด
อมันดา ดับเบิลยู. อายุ 16 ปี, ยูทาห์, 
สหรัฐอเมริกา

เขาอยู่ท่ีน่ีเพ่ือช่วย
อธิการคือเมษบาลของวอร์ด จ�าไว้ว่าเขา
จะท�าสุดความสามารถเพื่อช่วยคุณและ
เขามีพลังอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าอยู่
ฝ่ายเขา ถ้าคุณรู้สึกกลัว คุณสามารถสวด
อ้อนวอนขอความเข้มแข็งเพื่อจะสามารถ
พูดคุยกับอธิการได้ สุดท้ายแล้ว คุณจะ
ดีใจที่คุณไปพบเขา—และนั่นจะคุ้มค่า
แซมิวเอล เอช. อายุ 14 ปี, ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ ซี. สก็อตต์ 
โกรว์ “เหตุใดฉันจึงต้องสารภาพต่ออธิการและ
ฉันต้องสารภาพอะไร”  เลียโฮนา,  ต.ค. 2013, 59

“ฉันถูกล้อท่ีโรงเรียนเพราะ 
เป็นแอลดีเอส ฉันรู้ว่าฉัน 
ต้องยืนหยัดในส่ิงท่ีฉันเช่ือ  
แต่ทำาได้ยากมาก! ฉันกล้า 
พอจะบอกคนเหล่าน้ันให้ 
หยุดได้อย่างไร”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�ม
ประสงค์ของท่�นม�ก่อน 1 พฤษภ�คม 2015 ท่ี liahona. 
lds.org ท�งอีเมล liahona@ldschurch.org หรือส่งท�ง
ไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ย
ของท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด
หรือส�ข� (4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็น
ล�ยลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี
ต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้
พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบ
ท่ีส่งม�



ใครเป็นวีร บุรุษ ของหนู
“ยึดมั่นในความสำานึก เกียรติและศรัทธา ดังเช่นวีรบุรุษ” (หนังสือเพลง
สำ�หรับเด็ก, 80.)

เ อลลีกัดเล็บหัวแม่มืออย่างประหม่า ครูฟิตซ์

ก�าลังเดินมาตามโต๊ะและถามนักเรียนทีละ

คนว่า

“ใครเป็นวีรบุรุษของหนู” ครูฟิตซ์ถาม

เจเรมีย์

เจเรมีย์ตอบทันที “คุณพ่อของผม

ครับ” เขาตอบอย่างภาคภูมิใจ

เอลลีรู้ว่าใครเป็นวีรบุรุษของเธอ แต่เธอกลัว

เกินกว่าจะบอก

โดย ชาร์ลอตต์ แม เชพพาร์ด
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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ใครเป็นวีร บุรุษ ของหนู
ครูฟิตซ์หยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะของเอลลีและยิ้ม “ใครเป็นวีรบุรุษ

ของหนูจ๊ะเอลลี”

เอลลีมองปราดตั้งแต่แถวของนักเรียนข้างๆ เธอไปจนถึงครูฟิต

ซ์ “อับราฮัม ลินคอล์นค่ะ” เธอกระซิบ

ครูฟิตซ์ยิ้ม “ดีจ้ะ!” ครูพูดขณะเดินไปหานักเรียนคนต่อไปใน

แถว

ทันทีที่ครูเดินจากไป เอลลีคลายไหล่ด้วยความโล่งใจ ขอบคุณ

ที่ผ่านไปด้วยดี สิ่งสุดท้ายที่เธอต้องการคือให้ทุกคนในชั้นรู้ว่า

วีรบุรุษของเธอคือ—

“พระเยซูคริสต์” เสียงหนึ่งตอบ

เอลลีเบิกตาโพลงขณะเหลียวมองช้าๆ นั่นไง—แถวหลังห่าง

จากเธอเล็กน้อย—เด็กผู้ชายตัวเล็กผมยุ่งนั่งอยู่ตรงนั้น เขาเป็น

คนผอมและขี้อาย และเขามักจะนั่งหลังห้องเรียนเสมอ เอลลีไม่รู้

จักชื่อเขาด้วยซ�้าเธอจ�าได้ว่าเขาไม่เคยพูดสักค�า—จนถึงตอนนี้

นักเรียนสองสามคนหันไปจ้องเด็กคนนั้น แต่เขาไม่สังเกต เขา

เพียงแค่เงยหน้ามองครูฟิตซ์และพูดอีกครั้ง “วีรบุรุษของผมคือ

พระเยซูคริสต์ครับ”

ครูฟิตซ์ยิ้มแฉ่งและเดินต่อไปตามแถว แต่เอลลีมองดูเด็ก

ผู้ชายคนนั้นด้วยความทึ่ง เธอกลัวไม่กล้าบอกทุกคนเกี่ยวกับ

วีรบุรุษของเธอ แต่เขาไม่กลัว  เขาไม่ไปโบสถ์ด้วยซ�้า! แต่เขารู้ว่า

ส�าคัญเพียงใดที่จะยืนเป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ แม้เมื่อ

ท�าได้ยาก

เอลลียิ้มให้เด็กคนนั้น เธอจะไม่กลัวอีกแล้วเมื่อต้องบอกว่า

ใครเป็นวีรบุรุษของเธอ แต่ตอนนี้เธอมีวีรบุรุษสองคน 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ครูฟิตซ์ยิ้ม “แล้วหนูล่ะ ซาราห์” เธอตอบเร็วทันใจ “อับราฮัม 

ลินคอล์นค่ะ”

เอลลีรู้สึกใจเต้นแรงขณะครูฟิตซ์เดินเรื่อยๆ มาตามแถวของ

นักเรียน พวกเขาพูดถึงวีรบุรุษมาทั้งวัน และตอนนี้ทุกคนต้องพูด

ว่าใครเป็นวีรบุรุษของพวกเขา—ต่อหน้านักเรียนทั้งชั้น!

แอมเบอร์กับจัสตินบอกว่าคุณแม่เป็นวีรบุรุษของพวกเขา  

วอลเตอร์บอกว่าคุณปู่เป็นวีรบุรุษของเขา นักเรียนอีกสองสามคน

บอกว่ากษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นวีรบุรุษของพวกเขา

เหลือเพียงไม่กี่คนก่อนครูฟิตซ์จะเดินมาถึงเอลลี เธอต้อง

คิดถึงวีรบุรุษคนหนึ่ง—และคิดให้เร็ว

เอลลีก้มมองรองเท้าของเธอ พูดไม่ออก การนึกชื่อ

วีรบุรุษไม่ใช่ปัญหาเลย เธอรู้อยู่แล้วว่าใครเป็น

วีรบุรุษของเธอ คนนั้นคือพระเยซูคริสต์ พระองค์

ทรงรักษาคนป่วย ท�าให้คนตายฟื้น และจ่าย

ราคาค่าบาปของทุกคน พระองค์ทรงเป็น

วีรบุรุษยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิต! เธอแค่

กลัวเกินกว่าจะพูดอย่างนั้น

เอลลีกัดเล็บหัวแม่มืออีกขณะคิดจะบอก

นักเรียนทั้งชั้นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นวีรบุรุษ

ของเธอ จะเป็นอย่างไรถ้าเจเรมีย์หัวเราะเยาะ

เธอ จะเป็นอย่างไรถ้าซาราห์กับแอมเบอร์กระซิบ

กระซาบลับหลังเธอ

เธอรู้แน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นวีรบุรุษของ

เธอ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องรู้ด้วย
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“ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่าน 
เป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:35)

แ ดนิเงยหน้าแต่ยังมองไม่เห็นยอดโบสถ์ที่สวยงาม 
คนที่นับถืออีกศาสนาหนึ่งมาที่นี่ แดนิไม่เข้าใจ

ว่าท�าไมครอบครัวเธอมาที่โบสถ์แห่งนี้วันศุกร์ 
แต่คุณพ่อบอกว่าพวกเขาจะไปดูสิ่งหนึ่งเรียก
ว่าการท�าวัตรเย็น

“อะไรหรือคะ” แดนิถาม
“เป็นการประชุมที่พวกเขาร้องเพลง 

อ่านพระคัมภีร์ และสวดอ้อนวอนด้วย
กัน” คุณพ่อตอบ “เหมือนครอบครัวใหญ่
ตอนสิ้นวัน”

แดนิฟังแล้วชอบ เธอกับครอบครัว

ก�าลังไปเที่ยวอังกฤษ วันอาทิตย์สุดท้าย

พวกเธอไปที่วอร์ดแห่งหนึ่งในเมืองยอร์ก 

ในปฐมวัยเด็กทุกคนรู้พระคัมภีร์และ

เพลงเดียวกับที่แดนิรู้ เธอรู้ว่าวอร์ดที่เธอ

ไปเยี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรที่แท้

จริงของพระเยซู เหมือนวอร์ดของเธอที่

บ้าน

แต่โบสถ์คริสต์แห่งนี้ต่างจากที่เธอคุ้น

เคยมาก เธอสังเกตเห็นโต๊ะตัวเล็กเต็มไป

ด้วยเทียนไข แดนิเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง

จุดเทียน

“เธอจุดเทียนท�าไมหรือ” แดนิถามเขา

เด็กชายยิ้ม “ผมจุดเทียนเมื่อสวดอ้อน-

วอนขอสิ่งพิเศษ ตราบใดที่เปลวเทียนลุก

อยู่ ผมหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะยังคงได้ยิน

ค�าสวดอ้อนวอนของผม”

การสวดอ้อนวอนและโบสถ์คริสต์
โดย แม็คเคลลี จอร์จ
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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ความรู้สึกอบอุ่นเข้ามาในใจของแดนิ เธอรู้ว่า
พระบิดาบนสวรรค์ทรงก�าลังบอกเธอว่าพระองค์

ทรงรักลูก ทุกคน ของพระองค์และทรงได้ยิน
ค�าสวดอ้อนวอน ทั้งหมด ของพวกเขา แม้

พวกเขาจะนับถือศาสนาอื่นและไม่มีความ
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณ

ขณะลุกเดินออกมา คุณพ่อเช็ค

โทรศัพท์ของท่าน ท่านท�าหน้าเศร้าขณะ
อ่านข้อความ “ซิสเตอร์มอนสันเสียชีวิต
แล้ว” ท่านพูด

“ไม่นะ!” แดนิกล่าวค�าสวดอ้อนวอน
ในใจทันทีขอให้ประธานมอนสันเป็น
ปกติดี

“เธอเป็นอะไรหรือเปล่า” มีคนถาม 
เด็กผู้ชายคนนั้นนั่นเอง เขาได้ยินแดนิ 
และท่าทางวิตก

“ซิสเตอร์มอนสันเสียชีวิตแล้ว” แดนิ 
ตอบ “ท่านเป็นภรรยาของประธาน 
มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ของเรา”

“ฉันเสียใจด้วย” เขาตอบอย่างอ่อน
โยน “ฉันจะจุดเทียนให้เขา” 

แดนิยิ้มและขอบคุณเขา เธอคิดว่า

เป็นเรื่องดีที่เด็กชายคนนั้นจะกล่าวค�า
สวดอ้อนวอนพิเศษให้ประธานมอนสัน 
เธอรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงได้ยิน

ค�าสวดอ้อนวอนที่เธอกล่าวในใจและค�า
สวดอ้อนวอนของเด็กชายคนนั้นด้วย 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

แดนิมองว่าเทียนเหล่านั้นเหมือนเทียนธรรมดา
ทั่วไป เธอสับสนเล็กน้อย แต่ก็ต้องสุภาพ เธอยิ้ม
ให้เด็กคนนั้น

แดนิกับครอบครัวนั่งลง และไม่นานการ

ท�าวัตรเย็นก็เริ่ม เธอเห็นเด็กคนเดิมนั่งห่าง
ออกไปสองสามแถว จากนั้นเธอก็รู้ว่า
เธอไม่รู้จักเพลงที่ทุกคนก�าลังร้อง เมื่อ
พวกเขาสวดอ้อนวอน พวกเขาอ่านจาก
หนังสือเล่มเล็ก ทุกอย่างต่างจากที่เธอ
คุ้นเคย

แต่บทเพลงไพเราะแม้จะไม่คุ้นหู 
จากนั้นชายคนหนึ่งก็ลุกขึ้นอ่านพระ-
คัมภีร์ เขาสวมเสื้อคลุมยาว ไม่ใส่สูท
และผูกเน็กไทเหมือนอธิการของแดนิ 
แต่ขณะที่เขาเริ่มอ่าน แดนินึกออกว่า
เธอรู้เรื่องนี้! เขาอ่านเรื่องพระเยซูทรง
รักษาคนโรคเรื้อน 10 คน

“คุณพ่อคะ” แดนิกระซิบ “หนูชอบ
เรื่องนี้”

คุณพ่อยิ้ม “พ่อก็ชอบ”

จากนั้นชายสวมเสื้อคลุมก็กล่าวค�า
สวดอ้อนวอน เขาทูลขอให้พระผู้เป็น-
เจ้าประทานพรคนป่วยและคนขัดสน 

เหมือนแดนิท�า! เขาขอพรพิเศษให้
ผู้น�าในโบสถ์ของเขาด้วย แดนิจ�าได้ว่า
ครอบครัวเธอทูลขอพระบิดาบนสวรรค์
บ่อยๆ ให้ประทานพรแก่ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันและที่ปรึกษาของท่าน

“เราพึงรักทุกคน เป็นผู้ฟังที่ดี 
และแสดงความสนใจต่อความ
เชื่อที่จริงใจของพวกเขา 
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “รักผู้อื่น
และอยู่ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง ” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 27.
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การรักษาพระบัญญัตินำาพรมาให้ทุกครั้ง!

เหตุใดการ  

เช่ือฟัง  
จึงสำาคัญมากโดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ 

เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง
สมาชิกแห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษของ 
พระเยซูคริสต์

การละเมิดพระบัญญัติทำาให้สูญเสียพรทุกครั้ง!

แม้ว่า “ทุกคนก็ทำากัน”  

สิ่งผิดจะไม่มีวันถูก

เมื่อท่านเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า  

ท่านกำาลังทำาให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา
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“วันน้ีเป็นวันท่ี 
พระยาเวห์ได้ทรงสร้าง 

ให้เราเปรมปรีด์ิ 
และยินดีในวันน้ัน”

—สดุดี 118:24
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โดย เอริน แซนเดอร์สัน

ลองนึกถึงเวลาที่ท่านป่วย มีคนท�าดีบางอย่าง
เพื่อช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นหรือไม่

ในพันธสัญญาใหม่เราอ่านเกี่ยวกับพระเยซูที่ทรง 
แสดงความเมตตาต่อคนเจ็บป่วย วันหนึ่งชายที่เป็น
โรคผิวหนังอันแสนเจ็บปวดเรียกว่าโรคเรื้อนมาหา
พระเยซู เขารู้ว่าพระเยซูทรงมีเดชานุภาพในการ
รักษาทุกคนที่เจ็บป่วย เขาเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษา
เขาได้ พระเยซูทรงแตะคนโรคเรื้อนและตรัสว่า “จง
หายสะอาดเถิด” (มาระโก 1:41) ทันทีที่พระองค์ตรัส 
ชายคนนั้นก็หาย

เราสามารถเดินตามรอยพระบาทพระเยซูได้โดย
มีเมตตาและรักคนที่เจ็บป่วยหรือเศร้าเสียใจ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

พระเยซูทรงรักษาคนโรคเร้ือน

Jesus Heals a Leper

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

แนวคิดสำาหรับการพูดคุย 
ในครอบครัว
ท่านสามารถใช้ภาพบุคคลในพระคัมภีร์หน้า 74 เล่า
เรื่องจาก มาระโก 1:40-42 จากนั้นท่านอาจจะอ่าน  
ยูดา 1:22 และวางแผนทำาบางอย่างกับครอบครัวเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งพิเศษในชีวิตของคนบางคน บางทีท่านอาจ
จะรับใช้บางคนอย่างลับๆ!

เพลง: “เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที”   
 (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 36)
พระคัมภีร์: มาระโก 1:40–42
วีดิทัศน์: ไปที่ Biblevideo.org เพื่อดูเรื่อง  
 “พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนในวัน 
 สะบาโต” และ “พระเยซูทรงรักษาคน 
 ตาบอดแต่กำาเนิด”
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เรียนรู้เพ่ิมเติม: กิตติคุณ
พันธสัญญาใหม่มีหนังสือพิเศษสี่เล่มเรียกว่ากิตติคุณซึ่งเขียนโดย
สานุศิษย์บางคนของพระเยซู กิตติคุณบอกเล่าเรื่องราวเมื่อพระเยซ ู
ทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก เรื่องการรักษาคนโรคเรื้อนอยู่ใน
กิตติคุณสามเล่ม เรื่องนี้อยู่ใน มาระโก 1:40-42 และใน มัทธิว 
8:2-4 และ ลูกา 5:12-14

การเดินตามรอย
พระบาทพระเยซู

ให้ครอบครัวแสดงบทบาทสมมติว่า 
จะแสดงความรักต่อผู้อื่นในสถานการณ์

เหล่านี้อย่างไร แต่งสถานการณ ์
ของท่านขึ้นเอง!

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับพระคัมภีร์: ค้นหาคำา
ใน มาระโก 1:41 ใช้คำาว่า สงสาร บางครั้งมีคำาสำาคัญในไบเบิลที่ท่านอาจ
ไม่เข้าใจได้ เมื่อท่านพบคำาที่ไม่รู้จัก ท่านสามารถใช้คู่มือพระคัมภีร์ช่วยท่าน
ได้! ตัวอย่างเช่น ท่านสามารถค้นหาคำาว่า “สงสาร” เพื่อให้รู้ความหมาย
และหาพระคัมภีร์ข้ออื่นที่ใช้คำานั้น ท่านจะค้นหาคำาใดอีกบ้างในเรื่องที ่
พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อน

ครอบครัวใหม่ย้ายมาอยู่แถวบ้านท่าน

เด็กบางคนใจร้ายกับเด็กคนหนึ่งที่โรงเรียน

ผู้มาเยือนคนหนึ่งมาปฐมวัยและไม่รู้จักใครที่โบสถ์

น้องชายหรือน้องสาวของคุณไม่มีใครเล่นด้วย

น้องตัวน้อยร้องไห้และคุณแม่ของคุณกำาลังทำาอาหารเย็น

คนหนึ่งในวอร์ดหรือสาขาของคุณป่วยและออกจากบ้านไม่ได้
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พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนป่วย
ภ า พ บุ ค ค ล ใ น พ ร ะ คั ม ภี ร์ พั น ธ สั ญ ญ า ใ ห ม่
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ทากาวหน้านี้ติดกับกระดาษ
แข็ง จากนั้นให้ตัดรูปคนออก
แล้วแปะบนไม้ที่เหลาแล้วหรือ
ถุงกระดาษ ใช้สิ่งเหล่านี้ช่วย
ท่านแสดงเรื่องราวจากพันธ- 
สัญญาใหม่
ท่านสามารถพิมพ์สำาเนาเพิ่มเติม
ได้ที่ liahona.lds.org

คนโรคเรื้อน

ฝูงชน

พระเยซูคริสต์

แม่ยายของเปโตร

มาระโก 1:40–42; ลูกา 4:38–40
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โดยเอ็ลเดอร ์
คลอดิโอ ดี. ซิวิค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

หลายปีก่อนข้าพเจ้ากับครอบครัวไปเที่ยวอุทยานแห่ง 
ชาติอาร์เชสในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ซุ้มหินโค้งที่มีชื่อ
เสียงและสวยที่สุดซุ้มหนึ่งคือเดลิเคตอาร์ช และเรา

ตัดสินใจปีนเขาขึ้นไปที่นั่น
เราเริ่มอย่างกระตือรือร้น แต่ไม่นานคนอื่นๆ ก็อยากพัก 

ข้าพเจ้าต้องการไปให้ถึงที่นั่นโดยเร็ว ข้าพเจ้าจึงเดินไปคนเดียว 
ข้าพเจ้าไม่สนใจเส้นทางที่ควรเดิน และเริ่มเดินตามชายคนหนึ่ง 
ที่ดูเหมือนจะรู้ว่าเขาก�าลังไปที่ไหน

เส้นทางนั้นเดินยากขึ้นเรื่อยๆ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าครอบครัวข้าพ- 
เจ้าคงเดินไม่ไหว ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นเดลิเคตอาร์ช แต่ต้อง
ประหลาดใจเพราะข้าพเจ้าไปถึงที่นั่นไม่ได้

เส้นทางที่ข้าพเจ้าเดินไม่ได้พาไปถึงซุ้มหินโค้ง ข้าพเจ้าท้อใจ

มากและเดินกลับ ข้าพเจ้ารออย่างกระสับกระส่ายจนพบกลุ่ม

ของข้าพเจ้าอีกครั้ง พวกเขาบอกว่าพวกเขาเดินตามป้ายบอกทาง 

ด้วยความตั้งใจและความพยายามจนไปถึงเดลิเคตอาร์ช น่าเสีย 

ดายที่ข้าพเจ้าไปผิดทาง นี่คือบทเรียนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้! 

อย่ามองข้ามเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ของท่านกับพระบิดาบน

สวรรค์ จงท�าตามหลกัธรรมพระกิตตคิณุและพระบัญญตัทิีท่่าน

เรียนรู้ และท่านจะอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่ออยู่กับพระองค์

ตลอดกาล 
จาก “อย่าเดินทางผิด,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 39-41.

เส้นทางท่ี 
ถูกต้อง
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“ฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงสร้างเจ้า”  
(คพ. 43:23)
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ฉันรู้ว่าพระเยซูทรงรักฉัน

I Know That Jesus Loves Me

สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

โดย เจน แม็คไบรด์ โชเอท
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

หลังจากศีลระลึกเสร็จ ลานีย์เปิดหนังสือของ
เธอเกี่ยวกับพระเยซู เธอพบรูปพระเยซูกับเด็ก
เล็ก นั่นท�าให้เธอรู้สึกสงบและสุขใจ

ลานีย์พยายามมากเพื่อแสดง
ความคารวะในโบสถ์ แต่เธอ
เบื่อ และขาของเธอขยับ 
ไปมา

เรื่องราวดำาเนินต่อไปในหน้า 79
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1
8
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5 4

1
1 1

“ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน”  
โดย ทามิ เจพพ์สัน ครีเมอร์ และเดเรนา เบลล์

ความรักที่ทรงมีต่อเด็กน้อยเหล่านี้
ฉันรู้ทรงมีให้ฉัน

แม้ไม่เคยสัมผัสหรือนั่งตักพระองค์ 
แต่พระเยซูทรงดำารง

18

5 4
หนังสือของฉันเก่ียวกับ 

พระเยซู

1. ตัด

2-พับ

3-พับ

4-ตัด
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พระทรงพระชนม์!
ฉันจะติดตามด้วยภักดี

มอบใจนี้แด่พระองค์
ฉันรู้พระผู้ช่วยทรงรักฉัน

ในกาลเนิ่นนานมา ณ ดินแดนแสนวิไล 
เด็กน้อยเรียงรายรอบพระเยซู

พระองค์ประทานพรทรงสอนด้วยความรัก
เด็กเห็นน้ำาตาบนพระพักตร์

2 7

3 6

พับ

พับ
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หลังเลิกประชุมศีลระลึก ลานีย์ถามคุณแม่
ว่า “ท�าไมหนูแสดงความคารวะง่ายขึ้น

เมื่อดูหนังสือเกี่ยวกับพระเยซูล่ะคะ”

ลานีย์พยักหน้า
“แม่คิดว่าพระเยซู 
ทรงรู้ไหมคะว่า 
หนูก็รักพระองค์” 
เธอถาม

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

“แม่คิดว่านั่นเป็นเพราะหนังสือนั้น
เตือนหนูว่าพระเยซูทรงรักหนูมาก” 

คุณแม่ตอบ

คุณแม่กอดลานีย์ 
“จ้ะ แม่แน่ใจว่า
พระองค์ทรงรู้” 
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บ้าน ศาสนจักร สังคม และประเทศชาติ 
ส�าหรับเด็กเล็ก เราขอแนะน�าให้ใช้การ
ท่องจ�าที่เหมาะสม เพลง เรื่องเล่า และเกม 
อาจมีการเสิร์ฟอาหารว่างเบาๆ ที่ส่วนใหญ่
จัดเตรียมในบ้าน 

ควรหลีกเลี่ยงความเป็นพิธีรีตองและ
ความเข้มงวด และทุกคนในครอบครัวควร 

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
การอยู่กันพร้อมหน้าเช่นนี้จะ

เปิดโอกาสให้พ่อแม่ลูกและพี่น้อง
เชื่อมั่นในกันและกัน และให้บิดา
มารดามีโอกาสกล่าวตักเตือน

และแนะน�าบุตรธิดาของพวกเขา 
การอยู่กันพร้อมหน้าเช่นนี้จะให้
โอกาสบุตรธิดาได้ให้เกียรติบิดา

มารดาและแสดงความส�านึกคุณ
ต่อพรของครอบครัวทั้งนี้เพื่อให้
สัญญาที่พระเจ้าทรงท�ากับพวก
เขาเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง
และท�าให้ชีวิตของเขายืนยาวและ
มีความสุข...

เรา... ขอให้คนหนุ่มสาวอยู่ที่
บ้านเย็นวันนั้นและใช้พลังงาน

ของพวกเขาท�าให้การสังสรรค์
ให้ความรู้ เกิดประโยชน์ และน่า
สนใจ

ถ้าวิสุทธิชนเชื่อฟังค�าแนะน�า
ดังกล่าว เราสัญญาว่าพรมากมายจะเกิด
ขึ้น ความรักที่บ้านและการเชื่อฟังบิดา
มารดาจะเพิ่มพูน ศรัทธาจะเติบโตในใจ
เยาวชนแห่งอิสราเอล พวกเขาจะมีพลัง
ต่อสู้อิทธิพลชั่วร้ายและการล่อลวงซึ่งรุมเร้า
พวกเขา 

ขอแสดงความนับถือ,
โจเซฟ เอฟ. สมิธ
แอนธัน เอช. ลันด์
ชาร์ลส์ ดับเบิลยู. เพนโรส
ฝ่ายประธานสูงสุด 

เ  รียน พี่น้องชายหญิง
ศาสนจักรขอแนะน�าให้วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายตั้งใจถือปฏิบัติพระ-
บัญญัติของพระเจ้าที่ให้ไว้ใน

ภาค 68 ของหลักค�าสอนและ
พันธสัญญามากขึ้นดังนี้

“และอนึ่ง, ตราบเท่าที่บิดามารดา

มีลูกในไซอัน ... ที่มิได้สอนพวกเขา

ให้เข้าใจหลักคำาสอนเรื่องการกลับ

ใจ, ศรัทธาในพระคริสต์พระบุตร

ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, 

และเรื่องบัพติศมาและของประทาน

แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการ

วางมือ, เมื่ออายุแปดขวบ, บาปย่อม

อยู่บนศีรษะของบิดามารดา...

“และพวกเขาพึงสอนลูกๆ ของ

ตนให้สวดอ้อนวอนด้วย, และให้

ดำาเนินชีวิตอย่างซ่ือตรงต่อพระพักตร์ 

พระเจ้า” [ดู คพ. 68:25–28]

ลูกหลานในไซอันควรถือ

ปฏิบัติให้มากขึ้นถึงพระบัญญัติที่พระเจ้า

ประทานแก่อิสราเอลโบราณและทรงย�้ากับ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่า

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของ

เจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่งพระยาเวห์พระเจ้า

ของเจ้าประทานแก่เจ้า” [อพยพ 20:12]

การเปิดเผยเหล่านี้น�ามาใช้อย่างจริงจัง

กับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย และเรียกร้องให้บิดา

มารดาในศาสนจักรนี้สอนและประยุกต์ใช้ 

 

พระบัญญัติเหล่านี้ในบ้านของพวกเขา

เพราะเหตุนี้เราขอแนะน�าและกระตุ้นให้

เริ่ม “สังสรรค์ในครอบครัว” ทั่วศาสนจักร 

ซึ่งเป็นเวลาที่บิดามารดาน�าบุตรธิดามาอยู่

กันพร้อมหน้าในบ้านและสอนพระวจนะ

ของพระเจ้าแก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้

เรียนรู้ความจ�าเป็นและความต้องการของ

ครอบครัวอย่างเต็มที่มากขึ้น ขณะเดียวกัน

ก็ท�าให้ตนเองกับลูกๆ คุ้นเคยมากขึ้นกับ

หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์ คืนสังสรรค์ควรอุทิศให้การสวด

อ้อนวอน การร้องเพลงสวด เพลงต่างๆ 

เพลงบรรเลง การอ่านพระคัมภีร์ หัวข้อ

ครอบครัว และค�าแนะน�าที่เจาะจงเกี่ยว

กับหลักธรรมพระกิตติคุณ เกี่ยวกับปัญหา

จริยธรรมของชีวิต เช่นเดียวกับหน้าที่และ

ภาระผูกพันของบุตรต่อบิดามารดา  

100 ปีของ การ

เดือนนี้ครบ 100 ปีตั้งแต่ฝ่ายประธานสูงสุดส่งเสริม
ให้สมาชิกจัดสังสรรค์ในครอบครัว บทความคัดลอก
ต่อไปนี้มาจากจดหมายฝ่ายประธานสูงสุดแนะนำา
เรื่องสังสรรค์ในครอบครัว จดหมายดังกล่าวออก
เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1915 และพิมพ์ใน Improve-
ment Era เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1915 (หน้า 733-734) 
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สงัสรรค์ใน 
ครอบครวั
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“ขณะทำ�ง�นเพื่อเสริมสร�้งครอบครัวและบำ�รุงเลี้ยงสันติสุข จงนึกถึง. . . ก�รสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปด�ห์ ระวังอย่�ทำ�ให้ก�ร
สังสรรค์ในครอบครัวเป็นเพียงสิ่งที่เอ�ไว้คิดทีหลังในวันที่มีง�นยุ่ง ตัดสินใจว�่คืนวันจันทร์ครอบครัวท่�นจะอยู่บ�้นด้วยกันเพื่อก�ร
สังสรรค์นี้ อย่�ปล่อยให้ข้อเรียกร้องของก�รทำ�ง�น กีฬ� กิจกรรมเสริมหลักสูตร ก�รบ้�น หรือสิ่งอื่นใดสำ�คัญกว�่ช่วงเวล�นี้ที่ท่�น
จะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่บ้�น โครงสร้�งของก�รสังสรรค์ของท่�นไม่สำ�คัญเท่�กับเวล�ที่ให้ ควรมีก�รสอนพระกิตติคุณทั้ง
อย�่งเป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�ร จงทำ�ให้ก�รสังสรรค์เป็นประสบก�รณ์ที่มีคว�มหม�ยสำ�หรับสม�ชิกในครอบครัวทุกคน”

ฉันจะทำ�ให้ก�รสังสรรค์ในครอบครัวมีคว�มสำ�คัญเป็นอันดับแรกได้อย�่งไร

เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง, “ทำ�ให้ก�รใช้ศรัทธ�เป็นสิ่งสำ�คัญอันดับแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 94.

ข้อคิด



น. 44

น. 50

น. 76

ออกไปใน 

ศรทัธา
ข้อคิดสี่ประการเหล่านี้จากชีวิตของนีไฟ 
ให้ความมั่นใจแก่ท่านในการตัดสินใจของ
ท่านเอง

ชีวิตท่านต่างจากเดิมเพราะศาสดาพยากรณ ์
โจเซฟ สมิธอย่างไร ลองพิจารณาหกวิธีนี้

ฉันรู้ว่า 
พระเยซู 
ทรงรักฉัน
ทำาหนังสือเล่มเล็กของท่านเองเพื่อช่วยท่าน
แสดงความคารวะระหว่างอยู่ที่โบสถ์

เพราะ 

โจเซฟ
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อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก
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