
สานุศิษย์และการ 
ปกป้องการแต่งงาน,  
น. 18, 28, 80
ความปลอดภัยในมาตรฐาน 
ของพระผู้เป็นเจ้า, น. 24

พิน โพสต์ ทวีต: ทำาให้ความจริง 
ท่วมแผ่นดินโลก, น. 48
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“พวกท่านจะรู้จัก 
พวกเขาได้ด้วยผล 
ของพวกเขา ผลองุ่น
นั้นเก็บได้จากต้นไม้ 
มีหนามหรือ? และ 
ผลมะเดื่อนั้นเก็บได้
จากพืชหนามหรือ?

“ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ 
ผลดี ต้นไม้เลวก็ 
ย่อมให้ผลเลว

“เพราะฉะนั้น  
พวกท่านจะรู้จักเขา 
ได้เพราะผลของ 
พวกเขา”

มัทธิว 7:16-17, 20



ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนเมษายน	2015

10  ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	เราเช่ือในการเป็นคน	
	 	 อ่อนน้อมถ่อมตน

12  ข่าวศาสนจักร
14  บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	ดีใจท่ีได้พบกันอีก

โดย ซูซาน แอล. และซี. เทอร์รีย์ วอร์เนอร์

16  การรับใช้ในศาสนจักร:	พลังของ	
	 	 การสอนประจำาบ้าน

โดย เจฟฟ์ บี. มาร์เลอร์

17 ภาพสะท้อน:	หน้าต่างกระจกริม	 	
	 	 สระว่ายน้ำา

โดย เบคกี ไฮเนอร์

38  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:	ท่านสอนให้	
	 	 ข้าพเจ้ารู้ระเบียบสวรรค์ของนิรันดร

โดย เอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์

เลียโฮนา สิงหาคม 2015

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 ยืนเป็นแสงสว่าง

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

7  ข่าวเย่ียมสอน:	คุณลักษณะ	 	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์—	
	 	 อ่อนโยนและอ่อนน้อมถ่อมตน

บทความพิเศษ

18  สานุศิษย์และการปกป้องการแต่งงาน
โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เราต้องปกป้องการแต่งงานแบบดั้งเดิม
และประกาศพระประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า

24  มาตรฐานคงท่ีของพระบิดาบนสวรรค์
โดย เอ็ลเดอร์อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์
การดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของ 
พระผู้เป็นเจ้าเวลานี้จะเตรียมเราให้พร้อม
สำาหรับการพิพากษาครั้งสุดท้าย

28  ถ้อยแถลงเร่ืองครอบครัว:		 	
	 	 อยู่เหนือความสับสนทางวัฒนธรรม

โดย เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. ฮาเฟ็น
การแต่งงานและการเป็นบิดามารดา 
เป็นด้ายเส้นสำาคัญในลายผืนพรมทาง
สังคมของเรา

34  ชายวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและการหย่าร้าง
โดย เบรนท์ ชาร์แมน
ในระหว่างและหลังเกิดเรื่องเศร้าของการ
หย่าร้าง ท่านจำาเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดบุตร
ธิดาและพระกิตติคุณ

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย GRAPIX/ISTOCK/THINKSTOCK

ปกหลังด้านใน: ภาพถ่ายโดย MYCOLA/ISTOCK/THINKSTOCK

18
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42 64
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42  ความอดทน: มากกว่าการรอคอย
โดย ฮิลลารีย์ โอลเซ็น
ความอดทนหมายถึงการทำา   
“สิ่งทั้งปวงที่อยู่ในอำานาจของเรา” 
อย่างแข็งขัน (คพ. 123:17)

46  งานเผยแผ่หรือเงิน
โดย เกลซ์สเก เฟลิกซ์  โนกูเอรา
การรับใช้งานเผยแผ่จะคุ้มกับ  
การเสียสละเงินทองหรือไม่

48  ท่วมแผ่นดินโลกผ่านส่ือสังคม
โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
พระเจ้าประทานพรเราด้วยเทคโนโลยี
ใหม่เพื่อช่วยทำาให้ความจริงท่วม 
แผ่นดินโลก

54  คำาถามและคำาตอบ
พ่อแม่หย่ากัน ฉันจะให้อภัยพวกท่าน
ได้อย่างไร

56  สูตรสำาหรับครอบครัวแสนสุข
โดย มินดี แอนน์ เลวิทท์
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวสอนเรา
ให้รู้วิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวของเราและสร้างบ้าน
แสนสุข

60  วันสะบาโตเป็นวันปีติยินดี
เยาวชนจากยุโรปตะวันออกอธิบายว่า
เหตุใดพวกเขาจึงรักษาวันสะบาโต 
ให้ศักดิ์สิทธิ์และรักษาอย่างไร

62  รอคอยด้วยศรัทธา
โดย มิคาเอลี ดูอาร์เต ดาซิลวา
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว 
จะเข้าร่วมศาสนจักรไหม

64  การว่ิงแข่งของเชลลี
โดย แจน พินโบโรห์
เชลลีกลัวไม่กล้าพูดกับพ่อจนกระทั่งเธอ
ได้รับพรฐานะปุโรหิตจากอธิการของเธอ

66  ช่วยด้วย! มีคนกำาลังจะหย่า
โดย แคเธอรีน เนลสัน
คำาตอบที่อาจจะช่วยท่านได้ถ้าพ่อแม่
ท่านหย่าร้าง

68  แปะ เธอเป็น!
โดย เอม่ี เจน เลวิตต์
ลอเร็นกล้าพอจะแก้ต่างให้อัลลีหรือไม่

70  ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง

71  เพลง: กล้าทำาส่ิงท่ีถูก
โดย จอร์จ แอล. เทย์เลอร์ และเอ. ซี. สมิธ

72  การเลือกท่ียาก
โดย อแมนดา มิเคลิส
เมื่อดิเอโกเห็นวิดีโอเกมที่ไม่ดี เขาต้อง
ทำาการเลือกที่ยาก

74  พยานพิเศษ: ฉันจะเป็นอิสระได้อย่างไร
โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

75  ท่านสามารถกลับใจและให้อภัย

76  คลารากับโปรแกรมปฐมวัย
โดย เจน แม็คไบรด์ โคเอท
คลารากังวลกับบทพูดของเธอใน
โปรแกรมปฐมวัยครั้งแรก

78  เวลาพระคัมภีร์: พระเยซูทรงทำาให้ 
  ลาซารัสคืนชีพ

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อนอยู่ 

ในฉบับนี้ได้หรือไม่  

คำาไข: 

 เลือกสิ่งที่ถูกต้อง!

2  เ ลี ย โ ฮ น า

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กล่ันแกล้ง, 68
กลับใจ (การ), 56, 75
กล้าหาญ (ความ), 64, 71, 72, 76
ครอบครัว, 14, 17, 18, 28, 56, 

62, 80
ค่าควร (ความมี), 24
งานเผยแผ่ศาสนา, 41, 46, 48
งานพระวิหาร, 14, 62
จองหอง (ความ), 10
เช่ือฟัง (การ), 24, 70
ซ่ือสัตย์สุจริต (ความ), 24
แต่งงาน (การ), 18, 28, 80
ทำางาน (การ), 56

บิดามารดา (การเป็น), 28, 34
แบบอย่าง, 4, 48, 68
ประจักษ์พยาน, 4, 48
ประวัติครอบครัว, 39
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 14, 62
ไปโบสถ์, 38, 60
พรฐานะปุโรหิต, 64
พระคัมภีร์มอรมอน, 41
พระเยซูคริสต์, 7, 78
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 40
มาตรฐาน, 24, 70
มิตรภาพ, 68, 72
รัก (ความ), 18, 56, 68

วันสะบาโต, 60
สวดอ้อนวอน (การ), 39, 40, 

56, 64, 76
ส่วนสิบ, 46
สอนประจำาบ้าน (การ), 16
สิทธ์ิเสรี, 24, 70, 72, 74
ส่ือสังคม, 48
เสียสละ (การ), 46
หย่าร้าง (การ), 34, 54, 64, 66
ให้อภัย (การ), 54, 56, 66, 75
อดทน (ความ), 42, 62
อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ), 7, 10

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างสองหัวข้อ

“สานุศิษย์และการปกป้องการแต่งงาน,” 
หน้า 18: พิจารณาว่าท่านจะเป็น “ผู้ปกป้อง
การแต่งงาน” ในบ้านท่านได้อย่างไร ท่าน
เคยสนทนากับลูกๆ หรือไม่เกี่ยวกับการ
แต่งงานในอนาคตของพวกเขาหรือมุมมอง
ของศาสนจักรในเรื่องการแต่งงานต่างจาก
การแต่งงานของโลกอย่างไร ท่านเคยบอก
ความรู้สึกของท่านเรื่องการแต่งงานกับลูกๆ 
หรือไม่ ท่านเคยสอนพวกเขาให้รู้คำาสอน
ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเกี่ยวกับ
การแต่งงานหรือไม่ ระหว่างการสังสรรค์ใน
ครอบครัว ท่านอาจสนทนาหัวข้อเหล่าน้ีโดยใช้ 
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” (เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 165)

“ท่วมแผ่นดินโลกผ่านสื่อสังคม,” หน้า 48: 

หลังจากอ่านบทความนี้ ให้ครอบครัวสนทนา

กันว่าท่านจะ “ใช้สื่อสังคมถ่ายทอดข่าวสาร

พระกิตติคุณ” ตามแนวทางท่ีเอ็ลเดอร์เบดนาร์ 

แนะนำาได้อย่างไร ท่านอาจแบ่งปันคำาพูด

อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่บนเพจเฟซบุค 

หรือโพสต์ภาพพระคัมภีร์ที่ท่านชื่นชอบลง 

อินสตาแกรม ครอบครัวท่านอาจจะใช้ 

hashtag ของท่านเมื่อท่านโพสต์รูปภาพ 

หรือข้อความอ้างอิงเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 

(เหมือนสมาชิกที่เริ่มใช้ hashtag#LDSconf )
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สิงหาคม 2015 ปีที่ 21 เล่มที่ 8
เลียโฮนา 12568 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

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

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, 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: เมอร์วีน บี. อาร์โนดล์, 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 คารร์
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 เลวิทท์,  
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์,  
แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน
นักศึกษาฝึกงานบรรณาธิการ: เอลลิซ แทน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก๊อตต์ คนุดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, แมนดี เอ็ม.  
เบนท์ลีย์, ซี. คิมบัลล์ บอทท์, โธมัส ไชลด์, เนต ไกนส์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์,  
เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย,  
มาร์ค ดับเบิลยู. โรบิสัน, แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอลเคนฮอร์สต์
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ข้ 
าพเจ้ามีโอกาสเข้าร่วมงานฉลองทางวัฒนธรรมหลายครั้งที่
จัดในคราวเดียวกับการอุทิศพระวิหาร ข้าพเจ้ารักงานฉลอง
ทุกครั้ง รวมทั้งงานฉลองครั้งล่าสุดที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมในเมือง

ฟีนิกซ์  รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีส่วนร่วมในงานฉลองทาง

วัฒนธรรมได้จัดโปรแกรมที่ยอดเยี่ยมน่าจดจ�า ปีที่แล้วในเมือง
ฟีนิกซ์ ก่อนงานฉลอง ข้าพเจ้าบอกผู้เข้าร่วมว่า “ท่านเป็นลูกแห่ง
ความสว่าง”

ข้าพเจ้าประสงค์ให้เยาวชนทุกคนของศาสนจักรรู้ว่าพวกเขา
เป็นลูกแห่งความสว่าง ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีความรับผิดชอบ 
ต่อการเป็น “ดุจดวงสว่างต่างๆ ในโลก” (ฟีลิปปี 2:15) พวกเขาม ี
หน้าที่แบ่งปันความจริงของพระกิตติคุณ พวกเขามีการเรียกให้ยืน
เป็นดวงประทีปพระวิหาร สะท้อนแสงพระกิตติคุณให้แก่โลกที่มืด
ลงทุกขณะ พวกเขามีภาระหน้าที่รักษาแสงสว่างของตนให้เจิดจ้า 
และลุกโชติช่วง

เพ่ือเราจะเป็น “แบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ” (1 ทิโมธี 4:12) 

ตัวเราต้องเชื่อ เราต้องพัฒนาศรัทธาที่จ�าเป็นต่อการอยู่รอดทาง
วิญญาณและฉายแสงให้ผู้อื่น เราต้องบ�ารุงเลี้ยงประจักษ์พยาน
ของเราจนกว่าประจักษ์พยานจะกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตเรา

หน่ึงในวิธีท่ีได้ผลที่สุดในการเพ่ิมทวีและจรรโลงศรัทธาซึ่งเรา

จ�าเป็นต้องมีในทุกวันนี้คืออ่านและศึกษาพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน 
บ่อยๆ และสม�่าเสมอ ข้าพเจ้ากล่าวกับเยาวชนของศาสนจักรว่า 
ถ้าท่านไม่ได้ท�าเช่นนั้น จงสร้างนิสัยของการศึกษาพระคัมภีร์และ
สวดอ้อนวอนทุกวันเสียแต่เดี๋ยวนี้ หากไม่มีการฝึกฝนสิ่งที่จ�าเป็น
ทั้งสองอย่างนี้ อิทธิพลภายนอกและความเป็นจริงของชีวิตที่บาง
ครั้งรุนแรงจะท�าให้แสงสว่างของท่านริบหรี่หรือแม้แต่ดับสนิท

ช่วงวัยรุ่นไม่ง่าย เป็นช่วงเวลาดีที่สุดที่ซาตานจะล่อลวงท่าน

และท�าสุดความสามารถเพื่อชักจูงให้ท่านออกห่างเส้นทางซึ่งจะ
น�าท่านกลับไปบ้านบนสวรรค์ของท่าน แต่เมื่อท่านอ่านและสวด
อ้อนวอน เมื่อท่านรับใช้และเชื่อฟัง ท่านจะรู้จัก “แสงสว่างซึ่งส่อง
ในความมืด” ดีขึ้น (คพ. 6:21) พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างและพลัง
ของเรา—แม้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่เรา
ต้องชูขึ้นเพื่อขจัดความมืดที่รวมตัวกัน (ดู 3 นีไฟ 18:24)

ด้วยประจักษ์พยานแรงกล้าในพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติ-
คุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ ท่านมีโอกาสส่องสว่างโดยไม่
จ�ากัด โอกาสอยู่รอบตัวท่านทุกวัน ไม่ว่าท่านจะพบตนเองใน
สภาวการณ์ใดก็ตาม ขณะที่ท่านท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วย
ให้รอด ท่านจะมีโอกาสเป็นแสงสว่าง ดังที่เป็นอยู่แล้วในชีวิตคน
รอบข้าง—ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิกของครอบครัวท่าน เพื่อน
ร่วมชั้น ผู้ร่วมงาน คนรู้จัก หรือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง

เมื่อท่านเป็นแสงสว่างส่องโลก ผู้คนรอบข้างท่านจะรู้สึกถึง
วิญญาณพิเศษที่จะท�าให้พวกเขาต้องการคบค้าสมาคมกับท่าน
และท�าตามแบบอย่างของท่าน

ข้าพเจ้าขอร้องบิดามารดาและผู้น�าเยาวชนให้ช่วยเยาวชน 
ทั้งหลายยืนหยัดเพ่ือความจริงและความชอบธรรม จงช่วย 

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

ยนื 
เป็นแสงสว่าง



เปิดประตูแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการ
รับใช้ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าให้ปรากฏ
แก่สายตาพวกเขา จงสร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
ต้านทานการล่อลวงของโลกไว้ในตัวพวกเขา ให้
พวกเขามีความตั้งใจจะด�าเนินชีวิตด้วยคุณธรรม
และศรัทธา สวดอ้อนวอน และหวังให้สวรรค์เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวพวกเขาตลอดไป

ข้าพเจ้ากล่าวกับเยาวชนของเราว่า พระบิดาบน
สวรรค์ของเราทรงรักท่าน ขอให้ท่านรู้สึกถึงความ
รักซึ่งผู้น�าศาสนจักรมีต่อท่านเช่นกัน ขอให้ท่านมี
ความปรารถนาจะรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และ
พระบุตรของพระองค์ตลอดไป ขอให้ท่านด�าเนิน 
ในความจริงและยืนเป็นแสงสว่างในบรรดาบุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ 

การสอนจากข่าวสารน้ี

ท่านอาจสนทนากับคนที่ท่านสอนว่าเป็น “[ลูก] 
แห่งความสว่าง” หมายความว่าอย่างไร การ

เป็นลูกแห่งความสว่างต้องมีหน้าที่ 
รับผิดชอบอะไรบ้าง  ท่านอาจจะ 
พูดถึงเวลาที่แสงสว่างของพวกเขา
เจิดจ้าเป็นพิเศษและอะไรทำาให ้

แสงสว่างนั้นเจิดจ้า ท่านอาจจะขอให้
พวกเขานึกถึงคนๆ หนึ่ง เช่น เยาวชน 
ผู้ร่วมงาน หรือสมาชิกครอบครัวที ่
อาจต้องการแสงสว่าง จากนั้นท่าน
อาจสวดอ้อนวอนด้วยกันเกี่ยวกับวิธ ี
แบ่งปันแสงสว่างกับบุคคลผู้นั้น
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ส่องแสงของท่าน

ใ 
นฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า ท่านเป็นลูกแห่งความสว่าง 

ท่านจะมีแสงสว่างมากขึ้นได้โดยทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด 

พระเยซูคริสต์ของเรา พระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์

ทรงรักท่านและทรงต้องการให้ท่านส่องสว่างต่อผู้อื่นและนำา

พวกเขามาหาพระคริสต์ ท่านสามารถส่องสว่างได้โดยเป็นตัว

ท่านเองเมื่อท่านทำาตามพระบัญญัติ เช่น สวดอ้อนวอนและ

อ่านพระคัมภีร์ เติมดาวด้านล่างด้วยแนวคิดที่ว่าท่านจะส่อง

สว่างให้ผู้อื่นตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร เรา

ทำาดาวสองดวงแรกให้ท่านแล้ว ระบายสีภาพดวงดาว

ดวงประทีปของความสว่าง

ประธานมอนสันสอนว่าเยาวชนของศาสนจักร “มีการ
เรียกให้ยืนเป็นดวงประทีปพระวิหาร สะท้อนแสง 

พระกิตติคุณให้แก่โลกที่มืดลงทุกขณะ” ประธานมอนสัน 
บอกวิธีการบางอย่างที่ท่านจะทำาเช่นนี้ได้

 ◼ แบ่งปันพระกิตติคุณ

 ◼ เชื่อ

 ◼ พัฒนาศรัทธา

 ◼ เป็นแสงสว่างให้ผู้อื่น

 ◼ บำารงุเลีย้งประจกัษพ์ยานของทา่นจนกวา่ประจกัษพ์ยาน
จะกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตท่าน

 ◼ อ่านและศึกษาพระคัมภีร์

เยาวชน

เด็ก

 ◼  สวดอ้อนวอนบ่อยๆ และสม่ำาเสมอ

 ◼ รับใช้

 ◼ เชื่อฟัง

ท่านอาจจะประเมินตนเองในแต่ละด้านเหล่านี้ตั้งแต่ 1 ถึง 5 
สำาหรับด้านที่ได้คะแนนต่ำากว่า ท่านอาจจะศึกษาหัวข้อเหล่านี้ใน
พระคัมภีร์หรือค้นคว้าใน LDS.org หลังจากศึกษาหัวข้อเหล่านี้แล้ว 
ท่านอาจคิดหาวิธีที่ท่านจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ด้าน 
เหล่านี้และตั้งเป้าหมายที่จะทำาเช่นนั้น

ไปโบสถ์

ช่วยครอบครัว
ของฉัน
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คุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระเยซูคริสต์:  
อ่อนโยนและ 
อ่อนน้อมถ่อมตน

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอน
ที่เน้นคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซตูรสัว่า “ในพวกท่านคนทีเ่ป็นใหญ่ 
ต้องเป็นเหมือนเด็ก และคนที่เป็นนาย

ต้องเป็นเหมือนผู้ปรนนิบัติ ใครเป็นใหญ่กว่า
กัน ผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปรนนิบัติ? ผู้ที่นั่ง
รับประทานไม่ใช่หรือ? แต่ว่าเราอยู่ท่ามกลาง
พวกท่านเหมอืนกับผูป้รนนบิตั”ิ (ลกูา 22:26-27)

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างสูงสุด 
ของพลงัแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความ 
ว่าง่าย การยอมให้พระประสงค์ของพระองค์
ขึ้นอยู่กับพระบิดาก่อให้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญ
ที่สุดและแม้ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์
ทั้งมวล บางทีหนึ่งในถ้อยค�าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดใน
พระคัมภีร์ทั้งหมดคือ ‘อย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์’ (ลูกา 22:42)”1

ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เรา
หมายมั่นเป็นเหมือนพระองค์เสมอ “ความ
อ่อนโยนส�าคัญย่ิงต่อการเป็นเหมือนพระ-
คริสต์มากขึ้น” เอ็ลเดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส
แห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าว หากปราศจากความ
อ่อนโยนเราจะไม่สามารถพัฒนาคุณธรรม
ส�าคัญอื่นๆ ได้ ความอ่อนโยนมิได้หมายถึง
ความอ่อนแอ แต่หมายถึงการประพฤติด้วย
ความดีงามและความกรุณา โดยแสดงให้เห็น

ความเข้มแข็ง ความสุขุมเยือกเย็น คุณค่าใน
ตนเอง และการควบคุมตนเอง”2 ขณะที่เรา
พยายามพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว เราจะ
พบว่า “การยอมให้ความประสงค์ของเราเป็น
ไปตามพระประสงค์ของพระบิดาด้วยความ
อ่อนน้อมท�าให้เราได้รับพลังจากพระผู้เป็นเจ้า
—พลังแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อน
โยนคือพลังความสามารถในการเผชิญความ
ทุกข์ยากของชีวิต พลังแห่งสันติสุข พลังแห่ง
ความหวัง พลังของใจท่ีเปี่ยมด้วยความรัก
และประจักษ์พยานในพระผู้ช่วยให้รอด 
พระเยซูคริสต์ แม้พลังแห่งการไถ่”3

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
มัทธิว 26:39; ยอห์น 5:30;  

โมไซยาห์ 3:19; ฮีลามัน 3:35

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแลผ่าน
การเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
ช่วงเวลาอันทรงพลังที่สุดและงดงาม

ที่สุดช่วงหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจ

ของพระคริสต์คือเมื่อพระองค์ทรงล้าง

เท้าเหล่าสาวกของพระองค์ “พระองค์

ทรงลุกจากการเสวยอาหาร ทรงถอด

ฉลองพระองค์ออกวางไว้ และทรงเอา

ผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์ แล้วทรง

เทน้ำาลงในอ่างและทรงเอาน้ำาล้างเท้า

ของพวกสาวก และทรงเช็ดด้วยผ้าที ่

ทรงคาดเอวไว้นั้น” (ยอห์น 13:4-5)

ขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนำา

ศาสนพิธีนี้ เหล่าสาวกคงตกตะลึงที่

พระเจ้าและพระอาจารย์ของพวกเขา 

ทรงคุกเข่าต่อหน้าพวกเขาและทรง

ปรนนิบัติด้วยความอ่อนโยน ต่อจาก

นั้นพระเยซูทรงอธิบายบทเรียนที่ทรง

ต้องการให้พวกเขาและเราทุกคนเรียนรู้

“เพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค ์

พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้า

ของพวกท่าน ท่านก็ควรจะล้างเท้าของ

กันและกันด้วย

“เพราะว่าเราวางแบบแก่พวกท่าน

แล้ว เพื่อให้ท่านทำาเหมือนอย่างที่เรา 

ทำากับท่านด้วย” (ยอห์น 13:14–15)
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พิจารณาสิ่งนี้
การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยให้
เรารักเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงรัก
ได้อย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1.	 ริชาร์ด ซี.	เอชลีย์	“การรับมอบพลังแห่งความ

อ่อนน้อมถ่อมตน,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2003,	118.
2.	 อูลิส์เสส	ซวาเรส,	“จงมีความอ่อนโยนและ 

ใจนอบน้อม,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	9.
3.	 ริชาร์ด	ซี.	เอชลีย์,	“การรับมอบพลังแห่ง 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน,”	118.
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



หลักคำ�สอนเด่น

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2015

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2015 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี (และสมุด

บันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดา

พยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้
ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

เงินบริจ�ค
เปลี่ยนแปลง
สภ�พจิตใจ
“ในศาสนจักรทุกวันน้ี เรามีโอกาส 

อดอาหารเดือนละหน่ึงคร้ังและบริจาค 

เงินอดอาหารอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่าน

อธิการหรือประธานสาขาของเราเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ยากไร้และผู้ขัดสน. . .

“. . . ส่วนหนึ่งของเงินบริจาคอดอาหาร

ของท่านกับข้าพเจ้าเดือนนี้จะน�าไปใช้เพื่อ

ช่วยเหลือใครสักคน ที่ไหนสักแห่ง ผู้ที ่

พระเจ้าจะทรงสัมผัสถึงการบรรเทาทุกข์ 

ของพวกเขาประหนึ่งว่าเป็นของพระองค์เอง

“เงินบริจาคของท่านจะช่วยมากกว่า 

การป้อนอาหารและห่อหุ้มร่างกาย เงิน

บริจาคจะเยียวยาและเปลี่ยนแปลงสภาพ

จิตใจ การให้ด้วยความเต็มใจอาจส่งผลเป็น

ความปรารถนาในใจของผู้รับที่จะเอื้อมออก

ไปหาผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ สิ่งนั้น

เกิดขึ้นทั่วโลก”    

ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์ ที่ปรึกษ�ที่หนึ่งใน 

ฝ�่ยประธ�นสูงสุด, “เร�เลือกก�รอดอ�ห�รอย่�งนี้

ไม่ใช่หรือ?”  เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 23, 24.

“เราจะรักษาวันสะบาโต ให้บริสุทธิ์  ได้
อย่างไร ในสมัยที่ข้าพเจ้ายังหนุ่ม ข้าพเจ้า
ศึกษางานของผู้อื่นที่รวบรวมรายการสิ่ง

ท่ีท�าได้และสิ่งท่ีท�า ไม่ได้  ในวันสะบาโต 
ภายหลังข้าพเจ้าจึงเรียนรู้จากพระคัมภีร์
ว่าพฤติกรรมและเจตคติของข้าพเจ้าเกี่ยว
กับวันสะบาโตนั้นเป็นการส่ง สัญญาณ 
ระหว่างข้าพเจ้ากับพระบิดาบนสวรรค์ ด้วย
ความเข้าใจนั้น ข้าพเจ้าไม่ต้องใช้รายการ

สิง่ท่ีท�าได้และท�าไม่ได้อกีต่อไป เมือ่ข้าพเจ้า 
ต้องตัดสินใจว่ากิจกรรมนี้เหมาะสมส�าหรับ 
วันสะบาโตหรือไม่ ข้าพเจ้าเพียงถามตนเอง 
 

วันสะบ�โตอันศักดิ์สิทธิ์
ว่า “ข้าพเจ้าต้องการส่ง สัญญาณ อะไรให้
พระผู้เป็นเจ้า” ค�าถามนั้นท�าให้การเลือก
ของข้าพเจ้าเก่ียวกับวันสะบาโตชัดเจน
มาก…

“ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าน�าไปสู่ความรัก
ส�าหรับวันสะบาโต ศรัทธาในวันสะบาโต 
น�าไปสู่ความรักส�าหรับพระผู้เป็นเจ้า วัน
สะบาโตอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันปีติยินดีอย่าง
แท้จริงสะบาโตคือวันปีติยินดี”

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครส�วก
สิบสอง, “สะบ�โตคือวันปีติยินดี,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2015, 132.
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เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญได้ที่ 
conference.lds.org

คำ�ตอบสำ�หรับท่�น
การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกให้
ค�าตอบที่ได้รับการดลใจแก่ค�าถามที่สมาชิกศาสนจักรอาจมี ใช้
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2015 หรือเข้าไปที่ conference.lds.org 
เพื่อหาค�าตอบของค�าถามเหล่านี้

• “ความเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า” คืออะไร และเป็นพร 
ในชีวิตของเราอย่างไร ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, “ฉะนั้น 
พวกเขาจึงข่มความกลัว,” 46.

• ประเพณีทางศาสนาที่ส�าคัญที่สุดใดในบ้านที่ช่วยให้ลูก 
รู้ว่าพวกเขาเป็นที่รักและปลอดภัย ดู เควนทิน แอล. คุก, 
“พระเจ้าเป็นแสงฉัน”, 62.

• ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของความยุติธรรม ความรัก  
และความเมตตาช่วยให้เราเข้าใจเร่ืองอีสเตอร์และ 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร ดู เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์, “ซึ่งความเที่ยงธรรม ความรัก เมตตา
ประสาน,” 104.

แผนแห่งคว�มรอด
“สิ่งส�าคัญอย่างน้อยสี่ข้อที่จ�าเป็นต่อความส�าเร็จของแผนแห่งสวรรค์น้ี” เอ็ลเดอร์ ดี.  
ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน กล่าว ค้นหาค�าตอบในค�าปราศรัย “เหตุผลที่แต่งงาน เหตุผล 
ที่มีครอบครัว,” หน้า 50

1. “การสร้างของ____________________เป็นที่พ�านักของเรา”
2. “การตก [ของอาดัมกับเอวา] น�ามาซึ่งความตระหนักรู้ใน ____________________และ 
____________________ตลอดจนอ�านาจใน ____________________ที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
ให้ สุดท้ายการตกท�าให้เกิด____________________ทางร่างกายซึ่งจ�าเป็นต่อการท�าให ้
วันเวลาของเราในความเป็นมรรตัยเป็นเพียงชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อที่เราจะไม่ด�ารงอยู่
ตลอดไปในบาปของเรา

3. “เราเห็นบทบาทของความตายในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ แต่แผนนั้นจะเป็น 
โมฆะหากสุดท้ายแล้วไม่มีวิธีเอาชนะความตาย ทั้ง ____________________ และ 
____________________ฉะนั้น พระผู้ไถ่ พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระผู้เป็นเจ้า 
พระเยซูคริสต์ ทรงทนทุกข์และส้ินพระชนม์เพ่ือชดใช้การล่วงละเมิดของอาดัมกับ 
เอวา โดยวิธีดังกล่าว จึงม_ี___________________และความเป็นอมตะส�าหรับคนทั้งปวง”

4. “พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งให้ชายหญิงพึงแต่งงานและให้ก�าเนิดบุตร โดยการนั้น 
ในความเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้า จึงสร้างร่างกายซ่ึงเป็นกุญแจส�าคัญต่อ 
____________________ความเป็นมรรตัยและ____________________ต่อรัศมีภาพนิรันดร ์
กับพระองค์”

ค�าตอบ: 1. แผ่นดินโลก; 2. ความดี, ความชั่ว, การเลือก, ความตาย; 3. ทางร่างกาย, 
ทางวิญญาณ, การฟื้นคืนชีวิต; 4. การทดสอบ, จ�าเป็น
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แก่นแท้ของบาป” ท่านกล่าวว่า “ลักษณะ
ส�าคัญของความจองหองคือความเป็นอริ 
[ความเกลียดชังหรือการเป็นศัตรู]—ความ
เป็นอริต่อพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นอริต่อ
เพื่อนมนุษย์ของเรา”1

การเป็นศตัรกัูบพระผูเ้ป็นเจ้า “อยู่ในเจตนา 
ของ ‘ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของฉัน
และไม่ใช่ตามพระประสงค์ของพระองค์’ ... 

คนจองหองไม่สามารถยอมรับอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้าที่ก�าลังชี้น�าชีวิตพวกเขา... คน
จองหองปรารถนาให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นด้วย
กับพวกเขา พวกเขาไม่สนใจจะเปลี่ยนความ

คิดเห็นของตนให้ตรงกับพระด�าริของ 
พระผู้เป็นเจ้า”2

ความเป็นอริต่อเพื่อนมนุษย์แสดงออกใน

เ มื่อเราเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์ เราท�าพันธสัญญาว่าจะระลึกถึง 

พระองค์ตลอดเวลา รบัพระนามของพระองค์ 
ไว้กับเรา และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
(ดู คพ. 20:77) บาปทุกอย่างกีดกั้นเราไม ่
ให้รักษาพันธสัญญานี้ แต่มีบาปอย่างหนึ่ง 

เหนือกว่าบาปอื่นทั้งหมด ที่เราจ�าเป็นต้อง 
หลีกเลี่ยงเพราะบาปนั้นน�าไปสู่บาปมาก 
มาย นั่นคือ ความจองหอง

“พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าความจองหอง
คือการถือเอาตนเองเป็นใหญ่ การอวดอ้าง 
ความโอหัง อวดดี ความยโส หรือความหยิ่ง
ผยอง” ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899-1994) สอน ทั้งหมดนี้เป็นองค์
ประกอบของบาป แต่ยังไม่ใช่หัวใจหรือ 

เราเช่ือในการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
“คนจองหองยืนกลัวการตัดสินของมนุษย์มากกว่าการตัดสินของพระผู้เป็นเจ้า ‘มนุษย์จะคิดอย่างไรกับฉัน’  

มีน�้าหนักมากกว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคิดอย่างไรกับฉัน’”—ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

สิ่ ง ที่ เ ร า เ ชื่ อ

บุรุษ 

ผู้อ่อนน้อมท่ีสุด
“คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
สามารถมากที่สุด และ 
ประสบความส�าเร็จ

สงูสดุผูเ้คยด�าเนินบนโลกน้ีเป็นคนอ่อนน้อม 
ที่สุดเช่นกัน พระองค์ทรงปฏิบัติการรับใช ้
อันน่าประทับใจที่สุดในช่วงเวลาที่มีไม่กี่คน 
สังเกตเห็น  พระองค์ผู้ทรงขอว่า ‘ไม่ให้
บอกใคร’ ว่าทรงท�าอะไร [ดู ลูกา 8:56]  
เมื่อมีคนเรียกพระองค์ว่า ‘ผู้ประเสริฐ’ 

หลายๆ ด้าน “การจับผิด การซุบซิบนินทา 
การลอบกัด การพร�่าบ่น การด�าเนินชีวิต
เกินรายได้ อิจฉา โลภ ไม่ส�านึกคุณและไม่
ยกย่องสรรเสริญเพ่ือจะยกอีกคนหน่ึงข้ึน  
ไม่ให้อภัยและริษยา”3

ความจองหองขัดขวางความก้าวหน้าของ
เรา ท�าลายความสัมพันธ์ของเรา และจ�ากัด
การรับใช้ที่เราให้ ประธานเบ็นสันแนะน�าวิธี
แก้ดังนี้ “ยาถอนพิษความจองหองคือความ
อ่อนน้อมถ่อมตน—ความอ่อนโยน ความ 

ว่าง่าย คือใจท่ีชอกช�้าและวิญญาณท่ีส�านึก
ผิด”4  ท่านสอนว่า “ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ตอบรับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า—
กลัวการตัดสินของพระองค์และตอบสนอง
ความต้องการของคนรอบข้าง...ขอให้เรา
เลือกอ่อนน้อมถ่อมตน”5

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นวิธีที่เราจะ
เลือกอ่อนน้อมถ่อมตน 

พระคัมภีร์ให้ค�าเตือนมากมายเกี่ยวกับความ

จองหอง  เช่น ใน สุภาษิต 16:18; เอเสเคียล 

16:49–50; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

23:1; 38:39

อ้างอิง
1. ค�าสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์  

เบ็นสัน (2014), 232.
2. ค�าสอน: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 232.
3. ค�าสอน: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 235.
4. ค�าสอน: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, 238.
5. ค�าสอน: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน,  229, 238.

พระองค์ไม่ทรงรับค�าชมนี้โดยทรงยืน
กรานว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
ที่ประเสริฐอย่างแท้จริง [ดู มาระโก 
10:17-18]  เห็นได้ชัดว่าค�าสรรเสริญ
ของโลกไม่มีความหมายอะไรต่อ
พระองค์. . . เราจงท�าตามแบบอย่าง 
ของพระอาจารย์”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง

ในฝ่ายประธานสูงสุด, “การเป็นคนจริงใจ,”  

เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 83.

10  เ ลี ย โ ฮ น า



รับคำ�แนะนำ�และ 
ก�รว่�กล�่วตักเตือน

รับใช้ง�นเผยแผ่

รับใช้อย�่งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

เราแสดงความ 
อ่อนน้อมถ่อมตน 
ได้โดย:
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HA
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EN

ทำ�ง�นประวัติ
ครอบครัวและ 
เข้�พระวิห�ร 
บ่อยขึ้น

สวดอ้อนวอนด้วยเจตน�แท้จริง

จาก คำาสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
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ข่าวศาสนจักร

ฝ่ ายประธานสูงสุดประกาศการ
เปลี่ยนแปลงในงานมอบหมายผู้น�า

ระดับภาค มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  
ค.ศ. 2015 สมาชิกทุกคนในฝ่ายประธาน
ภาคเป็นสมาชิกในโควรัมที่หนึ่งหรือโควรัม
ที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ

สาวกเจ็ดสิบได้รับเรียกโดยการเปิดเผย 
ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายประธาน
สูงสุด เพื่อช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสองใน
การปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

“ประวัติของสาวกเจ็ดสิบย้อนกลับ
ไปตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม” ประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองกล่าว1  มีการกล่าวถึงสาวกเจ็ดสิบ

แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

สแตนลีย์ จี.  
เอลลิส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

คาร์ล บี. คุก

ประธาน

เควิน เอส.  
แฮมิลตัน

ที่ปรึกษาที่สอง

แอฟริกาตะวันตก

เทอเรนซ์ เอ็ม. 
วินสัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เลอแกรนด์ อาร์. 
เคอร์ติส จูเนียร์

ประธาน

เดวิด เอฟ.  
อีแวนส์

ที่ปรึกษาที่สอง

เอเชีย

แรนดี ดี. ฟังก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เกอร์ริท ดับเบิลยู.  
กอง

ประธาน

ชี ฮอง (แซม)  
วอง

ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

โรนัลด์ เอ.  
ราสแบนด์

แอล. วิทนีย ์ 
เคลย์ตัน

โดนัลด์ แอล. 
ฮอลล์สตรอม

ริชาร์ด เจ. เมนส์ เครก ซี.  
คริสเต็นเซ็น

อูลิส์เสส ซวาเรส ลินน์ จี. รอบบินส์

ครั้งแรกใน อพยพ 24:1 และต่อมามีการ
กล่าวถึงพวกเขาอีกใน กันดารวิถี 11:16–
17, 25 เมื่อพวกเขาถูกรวบรวมมาเพื่อช่วย
โมเสส

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรง
เป็นมรรตัยของพระคริสต์ พระองค์ทรงเรียก
สาวกเจ็ดสิบ สั่งสอนพวกเขาแบบเดียว
กับที่สั่งสอนอัครสาวกสิบสอง และทรงส่ง
พวกเขา “ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์” โดย
ทรงอธิบายว่าผู้ที่ได้ยินเสียงของพวกเขา
จะได้ยินเสียงของพระองค์ (ดู มัทธิว 10:1, 
16–17; ลูกา 10)

“เราเชื่อในการวางระเบียบอย่างเดียว
กับที่ด�ารงอยู่ในศาสนจักรดั้งเดิม” ประธาน

แพคเกอร์กล่าว “ระเบียบนั้นรวมถึงสาวก
เจ็ดสิบด้วย” (ดู หลักแห่งความเชื่อข้อ 
1:6) ในศาสนจักรซึ่งเติบโตเร็วมากทุกวัน 
นี้ สาวกเจ็ดสิบมีบทบาทส�าคัญในการ
ช่วยเหลืออัครสาวกสิบสอง “สาวกเจ็ดสิบ
สามารถท�าตามการมอบหมายทุกสิ่งที ่
อัครสาวกสิบสองบอกให้พวกเขาท�า” 
ประธานแพคเกอร์กล่าว2 

อ้างอิง
1.	 บอยด์	เค.	แพคเกอร์,	ใน	“The	Twelve	and	the	

Seventy,	Part	One:	Revelation	and	the	Role	of	the	
Seventy	[อัครสาวกสิบสองและสาวกเจ็ดสิบ,	 
ตอนที่หนึ่ง:	การเปิดเผยและบทบาทของสาวก 
เจ็ดสิบ]”	(วีดิทัศน์),	LDS.org

2.	 บอยด์	เค.	แพคเกอร์,	ใน	“The	Twelve	and	the	Seventy.”

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพิ่มเติมที่ news.lds.org

มอบหมายผู้นำาระดับภาคคนใหม่

ช่วยเหลือ 
ทุกภูมิภาค

ยูทาห์เหนือ

ยูทาห์ ซอลท์เลคซิตี้

ยูทาห์ใต้

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันออก 
เฉียงเหนือ

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันตก

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันตก

เฉียงใต้

ไอดาโฮ

อเมริกาเหนือ 
ตอนกลาง

12  เ ลี ย โ ฮ น า



เอเชียเหนือ

คาซุฮิโกะ  
ยามาชิตะ

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์

ประธาน

ยุน ฮวาน ชอย

ที่ปรึกษาที่สอง

บราซิล

ไชโร มัซซาการ์ดี

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. 
คอสตา

ประธาน

มาร์คอส เอ.  
ไอดูไคทิส

ที่ปรึกษาที่สอง

แคริบเบียน

คลอดิโอ ดี. ซิวิค

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เจ. เดฟน์ คอร์นิช

ประธาน

ฮูโก อี. มาร์ติเนซ

ที่ปรึกษาที่สอง

อเมริกากลาง

เอเดรียน โอชวา

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โฮเซ แอล.  
อาลอนโซ

ที่ปรึกษาที่สอง

เควิน อาร์. 
ดันแคน

ประธาน

ยุโรป

พอล วี. จอห์นสัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

แพทริก เคียรอน

ประธาน

ทิโมธี เจ. ไดคส์

ที่ปรึกษาที่สอง

ยุโรปตะวันออก

ยอร์ก 
เคลบิงกอต

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

บรูซ ดี. พอร์เทอร์

ประธาน

แลร์รีย์ เอส. 
เคเชอร์

ที่ปรึกษาที่สอง

เม็กซิโก

พอล บี. ไพเพอร์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เบ็นฮามิน 
เด โอโยส

ประธาน

อาร์นุลโฟ 
วาเลนซูเอลา

ที่ปรึกษาที่สอง

ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ

แลร์รีย์ อาร์. 
ลอว์เร็นซ์

วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. 
แอนเดอร์เซ็น

บริหารงานจากส�านักงานใหญ่
ศาสนจักร

แปซิฟิก

โอ. วินเซนต์ 
ฮาเล็ก

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เควิน ดับเบิลยู. 
เพียร์สัน

ประธาน

เอส. กิฟฟอร์ด 
นีลเซ็น

ที่ปรึกษาที่สอง

ฟิลิปปินส์

เชย์น เอ็ม. 
โบเว็น

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เอียน เอส. 
อาร์เดิร์น

ประธาน

อัลเลน ดี. เฮย์นี

ที่ปรึกษาที่สอง

อเมริกาใต้ ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ 
วัดเดลล์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
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เ  ช้าที่สวยงามในเดือนเมษายน 2012  
 จอห์น เอโคว-เมนซาห์เข้าพระวิหาร 

อักกรา กานา บราเดอร์สูงอายุ ซึ่งตอนนี้
อยู่ในวัย 80 ได้เดินทางมากับวิสุทธิชน 
กลุ่มหนึ่งจาก Nkawkaw เมืองที่เขาอาศัย

อยู่ตามล�าพัง กลุ่มวางแผนจะอยู่ค้างคืน
ในห้องพักส�าหรับผู้เข้าพระวิหารและใช้
เวลาสองวันรับใช้ในพระวิหาร

บราเดอร์เอโคว-เมนซาห์ก�าลังนั่งอยู่ใน 

พระวิหารรอเข้าร่วมศาสนพิธีขั้นเตรียม

เมื่อชายผู้อ่อนวัยกว่ามานั่งข้างๆ เขา ชาย

ผู้อ่อนวัยกว่าคนนี้อายุ 54 ปี เขาวางแผน

จะเข้าเอ็นดาวเม้นท์เช้านั้นกับภรรยา แต่

เขามาสายเกินกว่าจะเข้าได้ เขาจึงตัดสิน

ใจท�าศาสนพิธีขั้นเตรียม

“คุณมาจากไหนครับ” บราเดอร์เอโคว-

เมนซาห์ถาม

“เซกันดีครับ” เขาตอบ

“แถบไหนของเซกันดี” บราเดอร์เอโคว-

เมนซาห์ถาม

“เกตันครับ” ชายผู้อ่อนวัยกว่าตอบ “ใน

ย่านที่มีโรงเรียนตั้งอยู่” ขณะที่การสนทนา

ด�าเนินอยู่นั้น ชายทั้งสองรู้สึกว่าค�าถาม

เหล่านี้ก�าลังน�าไปสู่เรื่องหนึ่ง

ดีใจท่ีได้พบ 
กันอีก
โดย ซูซาน แอล. และซี. เทอร์รีย์ วอร์เนอร์

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

หลายสิบปีของการพลัดพรากและความ 
ปวดร้าวใจสิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าทรงนำา
พ่อกับลูกชายมาพบกันในพระวิหาร

ชายผู้อ่อนวัยกว่ามองดูบราเดอร์เอโคว 
-เมนซาห์ เหมือนจะจ�าได้มากขึ้น “คุณ
เป็นพ่อผม” เขาประกาศ “คุณชื่ออะไร”

“จอห์น เอโคว-เมนซาห์”
“นั่นเป็นชื่อของผมด้วย” ลูกชายตอบ
หลังจากรับใช้ในพระวิหาร ชายทั้งสอง

นั่งอยู่นานในห้องซีเลสเชียลเพื่อเชื่อมโยง 
ชีวิตเข้าด้วยกันอีกครั้งและก่อให้เกิดความ 
รักขึ้นมาใหม่ ถึงแม้ทุกอย่างที่บราเดอร ์

เอโคว-เมนซาห์ จเูนียร์พูดและท�าจะเหมาะ 
สมและเป่ียมด้วยความเคารพ แต่ดเูหมอืน 
เขาไม่พร้อมจะยอมรบัคณุพ่อของเขาอย่าง 



            สิ ง ห า ค ม    2 0 1 5    15

สุดใจ—กระทั่งเขาทราบว่า
เหตุใดคุณพ่อจึงต้องจาก
ครอบครัวและเหตุใดจึง
ติดต่อครอบครัวไม่ได้

ราว 50 ปีก่อนบราเดอร์ 
เอโคว-เมนซาห์ ซีเนียร์
แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่ง 
ที่คุณยายของเธอ—แม่เฒ่า 
อายุมากท่ีสุดในสมัยนั้น— 

มีอ�านาจสูงสุดในเผ่าของ
พวกเขา น่าเศร้าตรงท่ีแม่
เฒ่าคัดค้านการแต่งงาน
ของจอห์นกับหลานสาวของ
เธอ เธอยืนกรานจนในที่สุด
ทั้งคู่ต้องแยกจากกันเมื่อ
จอห์น จูเนียร์ ลูกชายคนโต
ของพวกเขาอายุเพียงสี่หรือ
ห้าขวบ จอห์น จูเนียร์รู้ว่า
ยายทวดของเขาเป็นผู้หญิง

เข้มแข็งและท�างานหนัก แต่
ท่านไม่มีสิทธิ์ท�าลายความ
สัมพันธ์ทั้งหมดของเขากับ

พ่อผู้ให้ก�าเนิดนานเกือบ 50 ปี
การบังคับให้ไปจากครอบครัวจึง

ตัดสายสัมพันธ์ทั้งหมด เพราะไม่มี
โทรศัพท์หรือบริการทางไปรษณีย์ 
จอห์น ซีเนียร์จึงไม่มีวิธีติดต่อกับ

ครอบครัวของเขา เขาได้งานซึ่งท�าให้ภา
พป

ระ
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เขาอยู่ห่างออกไปหลายชั่วโมง เขาอาศัย
อยู่ใน Mankessim ตั้งแต่ปี 1963 ถึง 
1989 เขาเปิดร้านรับเหมาทาสีเล็กๆ ที่นั่น 
จากน้ันเขาย้ายไปอดา  ที่นั่นผู้หญิงที่เขา 

ทาสตีกึให้ได้แนะน�าให้เขารูจ้กัพระกิตตคิณุ 
ของพระเยซคูรสิต์ บราเดอร์เอโคว-เมนซาห์ 
ซีเนียร์เข้าร่วมศาสนจักรในปี 1991

เพราะบราเดอร์เอโคว-เมนซาห์ จูเนียร์
อายุน้อยมากเมื่อชีวิตแต่งงานของพ่อแม่
สิ้นสุด เขาจึงไม่รู้เรื่องราวมากนักเกี่ยวกับ
พ่อของเขา บางครั้งแม่ของเขาพูดว่าเขา 
“ถอดแบบ” มาจากพ่อ แต่เขารู้แค่นั้น

หลังจากโตเป็นผู้ใหญ่และแต่งงาน 
จอห์นกับเดโบราห์ภรรยาของเขาตัดสินใจ 
หาศาสนจักรที่พวกเขาจะเข้าร่วม จอห์น 
อยู่ท่ีมหาวิทยาลัยในกานาเมื่อเขาเห็น
นิตยสาร เลียโฮนา อยู่บนชั้นหนังสือ เขา
หยิบขึ้นมาอ่านและพบว่าตนสนใจสิ่งที่ 
เขียนไว้ในนั้น จอห์นเห็นชื่อผู้จัดพิมพ์ 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย

เมื่อจอห์นกลับจากมหาวิทยาลัยมา
ถึงบ้านในเซกันดี ภรรยารีบบอกเขาเรื่อง
ศาสนจักรที่เธอรู้จากเพื่อนคนหนึ่ง เธอ
บอกชื่อศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย จอห์นบอกเธอว่านี่
เป็นศาสนจักรที่เขาอ่านเจอในนิตยสารที่
มหาวิทยาลัย

จอห์นกับเดโบราห์เรียนพระกิตติคุณ
และรับบัพติศมาในปี 1999 สิบปีต่อมา
พวกเขารับการผนึกในพระวิหารอักกรา 
กานา และลูกสามคนเล็กจากทั้งหมดห้า
คนรับการผนึกกับพวกเขา

ต่อจากน้ัน ในเดือนเมษายน ปี 2012  

ที่พระวิหาร สองพ่อลูกน�้าตาไหลพรากเมื่อ
จ�ากันได้ ปีติของพวกเขาเพิ่มขึ้นด้วยความ
เข้าใจที่ว่าพวกเขาต่างเข้าร่วมศาสนจักร
และหาทางเข้าพระวิหารในเช้าที่สวยงาม
วันนั้น 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา และรับใช้
ในคณะเผยแผ่อักกรา กานา

พ่อกับลูกชายพบกันอีกครั้งที่พระวิหาร 
หลังพรากจากกันราว 50 ปี



ผมได้รับมอบหมายให้สอนประจ�า
บ้านคู่กับบราเดอร์เอริคสันสมาชิก

สูงอายุจากวอร์ดของเรา เขาเป็นผู้สอน

ประจ�าบ้านที่ทุ่มเท เขาให้ผมเป็นคนติด 
ต่อนัดหมาย ซึ่งผมไม่เกี่ยง

ครอบครัวหนึ่งของเราคือครอบครัวไรท์ 
(นามสมมุติ) ครอบครัวนี้ไม่ได้มีส่วนร่วม
แข็งขันกับศาสนจักร เมื่อผมโทรไปที่บ้าน 
บราเดอร์ไรท์ตอบว่า “อย่าโทรมาบ้านผม
อีก”

ผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้บราเดอร์เอริค-
สันฟัง เดือนต่อมา เมื่อเขาขอให้ผมโทร 
ไปหาครอบครัวไรท์อีก ผมบอกเขาอีกครั้ง
ว่าบราเดอร์ไรท์ไม่อยากให้เราโทรไปหา 
บราเดอร์เอริคสันยืนยันหนักแน่นว่าต้อง
โทรไป ผมจึงโทร เมื่อบราเดอร์ไรท์รับสาย 
ผมขอร้องว่าอย่าวางสายและบอกเขาว่าคู่

สอนประจ�าบ้านยืนกรานให้ผมโทรหา ผม
ถามว่าเราจะสอนประจ�าบ้านเขาโดยโทร
หาเขาทุกเดือนได้ไหม เขาตกลง

นับจากนั้น ผมโทรหาครอบครัวไรท์ทุก
เดือน ทุกครั้งที่โทร บราเดอร์ไรท์จะพูดว่า 
“คุณโทรแล้วนะ” จากนั้นก็วางหู ผมไม่มี
ปัญหากับเรื่องนั้น และบราเดอร์เอริคสัน
ไม่ขอมากกว่านั้น

แต่หลงัจากหลายเดือนผ่านไป บราเดอร์ 
เอริคสันเสนอให้เราอดอาหารให้ครอบครัว 
ไรท์ ผมตกลง ด้วยเหตุนี้วันอาทิตย์วันหนึ่ง 

เราจึงสวดอ้อนวอนและอดอาหารเพื่อหา 
วิธีเข้าถึงบราเดอร์ไรท์ เช้าวันรุ่งขึ้นขณะ
ผ่านบ้านครอบครัวไรท์ระหว่างทางไป

ท�างาน บราเดอร์ไรท์ออกมาจากบ้าน
พอดี ผมเห็นรถของเล่นอยู่ใต้ล้อหลังล้อ
หนึ่งของรถเขา ผมจึงหยุดและชี้ให้ดู เขา
ขอบคุณผม

ผมพูดว่า “ผมเป็นผู้สอนประจ�าบ้าน
ของคุณนะครับ”

เขาขอบคุณผมอีกครั้งขณะที่ผมมุ่ง

หน้าไปท�างาน
ผมโทรหาบราเดอร์เอริคสันเพื่อเล่าเรื่อง

ที่เกิดขึ้น เขาขอให้ผมโทรหาบราเดอร์ไรท ์

เพื่อนัดหมายการสอนประจ�าบ้านเย็นวัน
ถัดไป ผมท�าตาม บราเดอร์ไรท์ทั้งพอใจ

พลังของการสอนประจำาบ้าน
โดย เจฟฟ์ บี. มาร์เลอร์

ก า ร รั บ ใ ช้ ใ น ศ า ส น จั ก ร

เราจะสอนประจำาบ้านครอบครัวที่ไม่ยอมให้เราเข้าบ้านได้อย่างไร

และยอมรับ เรามีการสนทนาที่ดีมากกับ

ครอบครัวของเขาและนัดหมายกันอีกครั้ง 

ผมออกจากบ้านพวกเขาพร้อมด้วยประจกัษ์ 

พยานแรงกล้ามากข้ึนเก่ียวกับการอดอาหาร 

และการสวดอ้อนวอนรวมทั้งความส�าคัญ

ของการเป็นผู้สอนประจ�าบ้าน

ปลายสัปดาห์นั้น เราทราบว่าบราเดอร์

ไรท์ยอมให้ผู้สอนศาสนาเริ่มสอนลูกสาว

วัย 15 ปีของเขา เธอสวดอ้อนวอนมา

หลายเดือนขอให้พ่อใจอ่อนและยอมให้

เธอรับบัพติศมา ครอบครัวเริ่มมาโบสถ์ 

และในที่สุดบราเดอร์ไรท์ก็ยอมให้ลูกสาว

รับบัพติศมา, อันที่จริง เขาคือคนท่ีให ้

บัพติศมาเธอ

ผมรู้สึกขอบคุณที่บราเดอร์เอริคสันเป็น

หนึ่งเดียวกับพระวิญญาณ ความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งของเขาระหว่างประสบการณ์

นี้ช่วยให้ผมมีประจักษ์พยานแรงกล้ามาก

ขึ้นเกี่ยวกับพลังและศักยภาพของการ

สอนประจ�าบ้านอย่างทุ่มเท 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

16  เ ลี ย โ ฮ น า
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วั	 นหยุดของเราก�าลังสิ้นสุด	ขณะรับ		 ประทานอาหารเช้าวันนั้น	เราวางแผน
จะใช้เวลาของเราที่โรงแรมอย่างเต็มที่ก่อน
ขับรถห้าชั่วโมงกลับบ้าน	สามีดิฉันตัดสินใจ 
พาลูกสาวสามคนไปเล่นอย่างสนุกครั้ง
สุดท้ายในสระว่ายน�า้	ดิฉันถือโอกาสไปวิ่ง
บนสายพานในห้องออกก�าลังกาย
เครื่องวิ่งที่ดิฉันเลือกหันหน้าเข้าหาหน้า 

ต่างกระจกกว้างเท่าผนัง	มองเห็นสระว่ายน�า้	
ไม่นานดิฉันก็เห็นครอบครัวหนึ่ง	ครอบครัว
ของดิฉันเอง	เดินไปที่สระว่ายน�้า	ผ้าเช็ดตัว	
รองเท้า	และเสื้อยืดปลิวว่อนขณะเด็กผู้หญิง 
เตรียมกระโดดลงน�้าอย่างตื่นเต้น	ตาม
ปกติดิฉันจะตามหลังพวกเขาไปเก็บเสื้อผ้า
รองเท้า	และพูดตามตรงคือดิฉันจะหงุดหงิด
นิดๆ	เมื่อต้องท�าอย่างนั้น	แต่คราวนี้ดิฉัน
มองครอบครัวนี้จากข้างนอกเข้าข้างใน	
ประหนึ่งกระจกบานยักษ์ตรงหน้าดิฉันเป็น

จอภาพยนตร์	ดิฉันมองพวกเขาขณะเท้าของ
ดิฉันวิ่งไปบนสายพาน	
ดิฉันเห็นทุกคนมีความสุขมาก	หัวเราะ

และเล่นด้วยกัน	ดิฉันนึกถึงเวลาที่ดิฉันเคย
ท้อแท้หมดก�าลังใจเพราะการโต้เถียงเล็กๆ	
น้อยๆ	ที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ในครอบครัว	
เพราะความรู้สึกไม่สบายใจที่แม้จะพยายาม
สุดความสามารถแล้วก็ยังสอนลูกให้รักกัน
ไม่ได้	แต่ขณะมองดูพวกเขา	ดิฉันเห็นคนที ่
มีความสุขด้วยกัน	ดิฉันค้นพบว่าดิฉันใช่ว่า
จะสอนพวกเขาให้รักกันไม่ได้	แต่ดิฉันแค ่
ไม่สังเกตเห็นว่าพวกเขาท�าได้
ดิฉันเห็นลูกสาวคนหนึ่งกระโดดจากขอบ

สระลงไปในอ้อมแขนของคุณพ่อเธอครั้ง
แล้วครั้งเล่า	ดิฉันนึกถึงการกระโดดครั้งใหญ่
ทุกครั้งที่เธอจะท�าตลอดชีวิตและหวังว่าเธอ
จะวางใจว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงรับเธอ 
ทุกคร้ัง	ดฉินัรูว่้าแต่ละครัง้ทีก่ระโดดเธอก�าลงั 

หน้าต่างกระจก 
ริมสระว่ายน้ำา
โดย เบคกี ไฮเนอร์

ภ า พ ส ะ ท้ อ น

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเราสามารถช่วยให้เราได้เรียนรู้ เข้าใจ และดำาเนินชีวิต 
ตามพระกิตติคุณ

เรียนรู้การวางใจและรู้ว่าการเป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวเราเป็นวิธีปลอดภัยในการ

เรียนรู้ความวางใจดังกล่าว	

ลูกสาวอีกคนหนึ่งพยายามฝึกท่าว่ายน�้า 

ท่าหนึ่งให้สมบูรณ์แบบ	ดิฉันเห็นว่าก�าลัง

ใจจากครอบครัวท�าให้เธอพยายามต่อไป	

คงจะมีหลายครั้งในชีวิตเธอเมื่อเธอจ�าเป็น

ต้องได้รับการสนับสนุนแบบเดียวกันขณะ

เผชิญความท้าทายที่ยากกว่านั้น

ต่อจากนั้นดิฉันเห็นลูกสาวคนที่สามชน

ขอบสระอย่างไม่ตั้งใจ	เธอพุ่งพรวดขึ้นจาก

น�้าไปนั่งเก้าอี้ด้วยความหัวเสียและโกรธ	

ครอบครัวเธอสังเกตเห็นทันทีว่าเธอหายไป	

ดิฉันเห็นแต่ละคนชวนเธออย่างรักใคร่มา

เล่นสนุกด้วยกันอีกครั้ง	ในที่สุดเธอก็ยอม	

และดิฉันนึกถึงอนาคตของเธอ	นึกถึงเวลา 

ท่ีเธอจะเจ็บปวดและรู้สึกอยากยอมแพ	้ 

ดิฉันหวังว่าเธอจะพบพลังให้อดทนในความ

รักของครอบครัวเธอเสมอ

ทันใดนั้น	ดิฉันก็นึกขึ้นได้ว่าครอบครัว 

เราสามารถเป็นองค์ประกอบส�าคัญให ้

เราได้เรียนรู้	เข้าใจ	และด�าเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณ	นีไฟกล่าวว่า	“โดยวิธีเล็กน้อย

พระเจ้าทรงท�าให้สิ่งส�าคัญเกิดขึ้นได้”	 

(1	นีไฟ	16:29)	และเป็นเช่นนั้นกับ 

ครอบครัว	พ่อแม่ล�าบากแน่	แต่การพยายาม

ทุกวิถีทางเพื่อสอน	อบรม	และรักเป็นเรื่อง

ส�าคัญไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม

ภาพยนตร์โรงเล็กของดิฉันใกล้จบแล้ว	

ขณะปิดเครื่องวิ่งและเฝ้าดูครอบครัวเก็บ

เสื้อผ้าของพวกเขา	ดิฉันรู้สึกมีความตั้งใจ

ใหม่อีกครั้งว่าจะท�าต่อไป	จะท�าสิ่งเล็กๆ	

น้อยๆ	ทั้งหมดที่บางครั้งดิฉันกังวลว่าจะ 

ไม่เกิดผลอันใดต่อไป 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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มี
พลังยิ่งใหญ่ในการเป็นหุ้นส่วนที่แน่นแฟ้น หุ้นส่วนที่แท้จริงจะบรรลุผลส�าเร็จได้มาก 
กว่าผลรวมของที่แต่ละคนท�า หุ้นส่วนที่แท้จริง หนึ่งบวกหนึ่งเป็นยิ่งกว่าสอง ตัวอย่าง
เช่น ดร. วิลเลียม เจ. เมโยกับ ดร. ชาร์ลส์ เอช. เมโยน้องชายของเขา ตั้งคลินิกเมโย 

ทนายความและคนอื่นๆ ตั้งห้างหุ้นส่วนส�าคัญๆ หลายแห่ง และในชีวิตแต่งงาน สามีภรรยา
สามารถตั้งการเป็นหุ้นส่วนส�าคัญ ที่สุด ในบรรดาหุ้นส่วนทั้งหมด—นั่นคือ ครอบครัวนิรันดร์

ความก้าวหน้าแบบยั่งยืนในความพยายามเรื่องใดก็ตามขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความ

เห็นพ้องต้องกัน ผู้น�าและหุ้นส่วนที่ยิ่งใหญ่พัฒนาความสันทัดในด้านการบอกกล่าวความ
เข้าใจอันลึกซึ้ง ความพยายามร่วมกัน และรูปแบบของการสร้างความเป็นเอกฉันท์ หุ้นส่วน 
ที่ยิ่งใหญ่ภักดีอย่างสมบูรณ์ พวกเขาข่มอัตตาของตนแลกกับการมีส่วนสร้างบางสิ่งบางอย่าง 
ที่ใหญ่กว่าตน การเป็นหุ้นส่วนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายพัฒนาคุณลักษณะของอุปนิสัย
ส่วนตัว

โดย เอ็ลเดอร์ 
รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สานุศิษย์และการ
ปกป้องการแต่งงาน

สานุศิษย์ของพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องการแต่งงานแบบดั้งเดิม  

เราจะยอมไม่ได้ ประวัติศาสตร์ไม่ใช่ผู้ตัดสินเรา สังคมทางโลกไม่ใช่ผู้ตัดสินเรา 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสินเรา
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ผู้พิทักษ์คุณธรรม
เวลาน้ีดูเหมือนจะเป็นเวลาที่ข้าพเจ้าต้องเข้าร่วมงานศพ 

ข้าพเจ้าเห็นหลายครอบครัวกล่าวลาชั่วคราวกับคนที่พวกเขารัก
และคนที่พวกเขาผนึกด้วย ข้าพเจ้ามักจะออกจากงานศพพลาง
สงสัยว่า “ข้าพเจ้าอยากให้คนพูดอะไรเกี่ยวกับข้าพเจ้าที่งานศพ
ของข้าพเจ้า”

ไม่เร็วเกินไปในชีวิตท่านที่จะถามค�าถามเดียวกัน ท่านอยาก
ให้คนพูดอะไรเกี่ยวกับท่านที่งานศพของท่าน

ข้าพเจ้าหวังจะให้พูดว่าท่านเป็นสามแีละบดิาทีด่หีรอืเป็นภรรยา
และมารดาท่ีดี ท่านเป็นผูม้คีวามซือ่สตัย์สจุรติ ท่านมเีมตตาและ
อดทน ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนและท�างานหนัก และท่านเป็นผู้ทรง
คุณธรรม

ผู้พิทักษ์คุณธรรมทั้งมวลได้ดีที่สุดคือการแต่งงานและครอบ-
ครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมของความบริสุทธิ์ทางเพศและ
ความภักดี ซึ่งต้องอาศัยคุณธรรม
ทั้งสองสร้างการเป็นหุ้นส่วนชีวิต
แต่งงานและความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวทีย่ั่งยืนและคุ้มค่าอย่างย่ิง

พระเจ้าทรงสร้างชายและหญิง
เพื่อสิ่งที่พวกเขาสามารถท�าได้และ
เป็นได้—ด้วยกัน การน�าเด็กเข้ามา
ในโลกต้องใช้ชายและหญิง มารดา
และบิดาสับเปลี่ยนกันไม่ได้ ชาย
และหญิงแตกต่างกันอย่างชัดเจน
และเสริมกัน เด็กสมควรได้รับ
โอกาสให้เติบโตทั้งกับแม่และพ่อ1

เป็นไปได้ว่าท่านจะพบการถก
เถียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับนิยามของการแต่งงาน เพื่อนบ้าน 
เพ่ือนร่วมงาน และมิตรสหายมากมายของท่านไม่เคยได้ยิน
ความจริงที่ถูกต้องตามหลักเหตุผลและได้รับการดลใจเกี่ยวกับ
ความส�าคัญของการแต่งงานตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงนิยามด้วย
พระองค์เอง ท่านจะมีโอกาสมากมายให้เสริมความเข้าใจในแง่
มุมของพระเจ้าเกี่ยวกับข้อโต้เถียงดังกล่าวโดยอาศัยแบบอย่าง 
ที่ดีงามของท่าน ทั้งเป็นส่วนตัวและเป็นครอบครัว

อัครสาวกเปาโลเห็นสภาวการณ์ของเราล่วงหน้าเมื่อท่าน
กล่าวว่า

“วาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัว
“เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว รักเงินทอง โอ้อวด หยิ่งยโส ชอบดู

หมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ อกตัญญู ชั่วร้าย
“ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย 

เกลียดชังความดี
“ทรยศ มุทะลุ โอหัง รักความสนุกมากกว่าพระเจ้า”
ท่านสรุปต่อจากน้ันว่า “จงอย่าเก่ียวข้องกับคนพวกนั้น”  

(2 ทิโมธี 3:1-5)
หลังจากค�าพยากรณ์อันน่าทึ่งเกี่ยวกับสมัยของเรา เปาโลเพิ่ม

ค�าเตือนนี้ “แท้จริงทุกคนที่ตั้งใจจะด�าเนินชีวิตตามทางพระเจ้าใน
พระเยซูคริสต์จะถูกข่มเหง” (2 ทิโมธี 3:12)

ลองไตร่ตรองข้อนั้น! นั่นหมายความว่าในช่วงเวลาที่น่ากลัวนี ้
ชีวิตจะไม่สบายส�าหรับสานุศิษย์ท่ีแท้จริงของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ แต่เราจะมีความเห็นชอบของพระองค์ พระองค์ประทาน
ค�ารับรองนี้แก่เรา “คนทั้งปวงที่ถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่นามของ
เราย่อมเป็นสุข, เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของพวกเขา” 
(3 นีไฟ 12:10)

สรุปคือ ในฐานะสานุศิษย์ เราแต่ละคนจะถูกทดสอบ ณ เวลา
ใดเวลาหนึ่งของวันใดวันหนึ่ง เรา
มีโอกาสเลือกระหว่างถูกกับผิด 
นี่เป็นการรบเก่าแก่ที่เริ่มมานาน
แล้วในโลกก่อนเกิด และการรบ
ดังกล่าวรุนแรงขึ้นทุกวัน ความ
แข็งแกร่งของอุปนิสัยของแต่ละ
ท่านเป็นที่ต้องการในเวลานี้
มากกว่าแต่ก่อน

ไม่มีสานุศิษย์ไม่เต็มเวลา
ยุคสมัยที่ท่านจะเป็นชาวคริสต์

แบบเงียบๆ สบายๆ ผ่านไปแล้ว 
ศาสนาของท่านไม่เพียงเกี่ยวกับ

การปรากฏตัวที่โบสถ์วันอาทิตย์เท่านั้น แต่เกี่ยวกับการปรากฏ
ตัวในฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริงตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์จนถึงคืนวัน
เสาร์—24 ชั่วโมง/7 วัน! ไม่มีเรื่องอย่างเช่นการเป็นสานุศิษย์ไม่
เต็มเวลาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

พระเยซทูรงเชือ้เชญิทุกคนทีต้่องการเป็นสานุศษิย์ของพระองค์ 
ให้แบกกางเขนของเขาตามพระองค์ไป (ดู มัทธิว 16:24; มาระโก 
8:34; คพ. 56:2; 112:14) ท่านพร้อมจะร่วมขบวนหรือไม่ หรือ
ท่านจะละอายในเรื่องพระกิตติคุณ ท่านจะละอายในเรื่องพระเจ้า
และแผนของพระองค์หรือ (ดู มอรมอน 8:38) ท่านจะยอมฟัง
เสียงของคนที่อยากให้ท่านสมทบกับพวกเขาเข้าข้างประชานิยม
ของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหรือ

ไม่! เยาวชนแห่งไซอันจะไม่ลังเล! ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านจะกล้า
หาญและประกาศความจริงของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความชัดเจน
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และความอ่อนโยน แม้ความจริงของพระองค์ไม่
เป็นที่นิยมทางการเมืองก็ตาม! เปาโลวางแบบ
ฉบับดังกล่าวเมื่อท่านประกาศว่า “ข้าพเจ้าไม่มี
ความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าว
ประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้
ทุกคนท่ีเชื่อได้รับความรอด” (โรม 1:16; ดู 2  
ทิโมธี 1:8 ด้วย)

สานุศิษย์ของพระเจ้าเป็นผู้ปกป้องการแต่งงาน
แบบดั้งเดิม เราจะยอมไม่ได้ ประวัติศาสตร์ไม่ใช่
ผู้ตัดสินเรา สังคมทางโลกไม่ใช่ผู้ตัดสินเรา พระผู้- 
เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ตัดสินเรา ส�าหรับเราแต่ละคน 
วันพิพากษาจะจัดตามวิธีและเวลาของพระผู้เป็น-
เจ้า (ดู โรม 2:5; แอลมา 33:22; อีเธอร์ 11:20; 
คพ. 88:104; 133:38)

ความเต็มใจของท่านในการกล่าวค�าพยาน
อย่างจริงจังเกี่ยวกับพระเจ้าและการด�าเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณของพระองค์จะก�าหนดอนาคต
ของการแต่งงานและชีวิตมนุษย์นับไม่ถ้วน ความ
คุ้มครองอันส�าคัญย่ิงมีให้เราเมื่อเราเข้าสู่น�้าบัพ- 
ติศมาและรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา 

กษัตริย์เบ็นจามินอธิบายว่า “และบัดนี้, เพราะ
พันธสัญญาที่ท่านท�าไว้จะเรียกท่านว่าลูก ๆ ของ 
พระคริสต์, บุตรของพระองค์, และธิดาของ 
พระองค์; เพราะดูเถิด, วันน้ีพระองค์ทรงให้
ก�าเนิดท่านทางวิญญาณ; เพราะท่านกล่าวว่าใจ
ท่านเปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรัทธาในพระนาม
ของพระองค์; ฉะนั้น, ท่านจึงถือก�าเนิดจาก
พระองค์และกลายเป็นบุตรของพระองค์และ
ธิดาของพระองค์” (โมไซยาห์ 5:7; ดูข้อ 8 ด้วย)

ข้าพเจ้าชื่นชมค�ากล่าวของซิสเตอร์เชอรี ดิว 
อดีตสมาชิกในฝายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญ ที่การประชุมใหญ่สตรีมหาวิทยาลัยบริคัม 
ยังก์เมื่อไม่นานมานี้ เธอกล่าวว่า “หัวใจของการ
เป็นสานุศิษย์คือ ท�า สิ่งที่เราสัญญาจะท�าทุกครั้ง
ที่เรารับส่วนศีลระลึก—นั่นคือ ‘ระลึกถึง’ พระเจ้า 
ตลอดเวลา น่ีหมายถึงการระลึกถึงพระองค์เมื่อ
เราเลือกว่าจะยอมให้วิญญาณเราเปิดรับสื่ออะไร 
น่ีหมายถึงการระลึกถึงพระองค์ในการใช้เวลา 
ของเราและเมื่อเลือกระหว่างแหล่งข้อมูลท่ีมีมา
ไม่ขาดสายของวัฒนธรรมสมัยใหม่หรือพระค�า 

โอกาสที่เรียกร้องเวลา

ของเรามากขึ้นอีก

โอกาสหนึ่งคือยืนหยัด

สนับสนุนความจริง

เกีย่วกบัความศักด์ิสทิธ์ิ

ของการแต่งงาน
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ของพระผู้เป็นเจ้า  นี่หมายถึงการระลึกถึงพระองค์
ในช่วงเกิดความขัดแย้งหรือเมื่อการล่อลวงรุมเร้า 
น่ีหมายถึงการระลึกถึงพระองค์เมื่อนักวิจารณ์
โจมตีศาสนจักรของพระองค์และเย้ยหยันความ
จริง นี่หมายถึงการระลึกว่าเราได้รับพระนามของ
พระองค์ไว้กับเราแล้ว”2

ข่าวสารของซิสเตอร์ดิวสอดคล้องกับข่าวสาร

จากประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907-

1995) ผู้กล่าวว่า “ถ้าชีวิตเราและศรัทธาของเรา 

มีศูนย์รวมอยู่ในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณที่

ได้รับการฟื้นฟู จะไม่มีสิ่งใดผิดพลาดไปตลอด... 

ถ้าชีวิตเราไม่มีศูนย์รวมอยู่ในพระผู้ช่วยให้รอด 

และค�าสอนของพระองค์ จะไม่มีความส�าเร็จใด 

ถูกต้องไปตลอด”3

ประกาศพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
ไม่ว่าเราไปที่ใด ท่านและข้าพเจ้าในฐานะ

สานุศิษย์ของพระเจ้าต่างมีความรับผิดชอบอย่าง
จริงจังในการประกาศพระประสงค์ของพระผู้เป็น-
เจ้าต่อคนทั้งปวง และโอกาสที่เรียกร้องเวลาของ

เรามากขึ้นอีกโอกาสหน่ึงคือยืนหยัดสนับสนุน
ความจริงเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน

ข่าวสารของเราได้รับการหล่อหลอมตามหลัก 
ค�าสอนจากเบื้องบนที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล
ดังนี้

“ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและ
แผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:1)

“พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายา
ของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้าน้ัน 
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็น
ชายและหญิง”  (ปฐมกาล 1:27)

“พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า 
จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอ�านาจ
เหนือแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:28)

“เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของ
เขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็น
เนื้อเดียวกัน”  (ปฐมกาล 2:24)

“อาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวา เพราะนาง
เป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง” (ปฐมกาล 3:20;  
ดู โมเสส 4:26 ด้วย)

ภาระของการเป็น

สานุศิษย์นั้นหนัก  

ในฐานะสานุศิษย ์

ของพระเจ้า ท่านจะ 

ยืนเป็นผู้ปกป้อง 

การแต่งงาน
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พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของชายหญิงท้ังมวล พวกเขา
เป็นบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์คือผู้ทรงก�าหนดให้การแต่งงาน
เป็นการรวมกันของชายกับหญิง ผู้พิพากษาหรือสมาชิกสภานิต ิ
บัญญัติที่เป็นมนุษย์ไม่ได้ท�าให้เกิดการแต่งงาน คณะท�างานระดับ
มันสมองหรือคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือคนเขียนบล็อก
หรือผู้ทรงความรู้ที่ถูกน�ามาอ้างบ่อยๆ ไม่ได้ท�าให้เกิดการแต่งงาน 
นักรณรงค์หาเสียงไม่ได้ท�าให้เกิดการแต่งงาน พระผู้เป็นเจ้าทรง
ท�าให้เกิดการแต่งงาน!

พระบัญญัติสิบประการห้ามการล่วงประเวณีและความใคร่ (ดู 
อพยพ 20:14, 17; เฉลยธรรมบัญญัติ 5:18, 21)

ต่อมาภายหลังพระเจ้าประทานพระบัญญัติสมัยโบราณเหล่า
น้ันให้ผู้คนในสมัยพันธสัญญาใหม่ (ดู มัทธิว 5:27–28; 19:18;  
โรม 13:9) และสมัยพระคัมภีร์มอรมอน (ดู โมไซยาห์ 13:22, 24; 
3 นีไฟ 12:27) ในการเปิดเผยยุคปัจจุบันพระเจ้าทรงยืนยันอีกครั้ง
ว่า “เจ้าจงรักภรรยาของเจ้าด้วย
สุดใจของเจ้า, และจงแนบสนิท
กับนางและหาใช่ใครอื่นไม่” (คพ. 
42:22)

ความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกต้อง 
ตามแผนของพระผู้สร้างจะมีภาย 
ในการสมรสอันศักดิ์สิทธิ์ของสามี
ภรรยาเท่านั้นเพราะการสมรสจะ
มีคุณค่ามากขึ้นตามความถูกต้อง
และสูงส่งขึ้นตามการให้เกียรติ
พันธสัญญาที่สามีภรรยาท�าต่อกัน
และต่อพระผู้เป็นเจ้า ส�าคัญอย่าง
ยิ่งที่ต้องสังเกตว่าความจงรักภักดี
อย่างเต็มที่ต่อพันธสัญญาเหล่านั้นห้ามเรื่องสื่อลามก ตัณหาราคะ 
หรือการกระท�าทารุณกรรมทุกรูปแบบ

แรงกดดันทางสงัคมและการเมอืงให้เปลีย่นกฎหมายการแต่งงาน 
ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
เกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์และจุดประสงค์ของการแต่งงาน มนุษย์

ไม่สามารถท�าให้สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าผิดศีลธรรมเป็นเรื่อง
ถูกศีลธรรมได้ บาปยังคงเป็นบาปในสายพระเนตรของพระผู้เป็น-
เจ้าถึงแม้มนุษย์จะท�าให้ถูกกฎหมายก็ตาม

พ่ีน้องทัง้หลาย ความจรงิท่ีหกัล้างไม่ได้สนบัสนนุท่านให้ประกาศ 
ความรักที่ท่านมีต่อพระผู้เป็นเจ้า! จงประกาศความรักที่ท่านมีต่อ
มนุษย์ทุกคน “ไม่มีความอาฆาตมาดร้ายใคร มีจิตกุศลต่อคนทั้ง
ปวง”4  พวกเขาเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เป็นพี่น้องชายหญิง
ของเรา เราเห็นคุณค่าของสิทธิและความรู้สึกของพวกเขา แต่เรา

ไม่สามารถยกโทษให้ความพยายามในการเปลี่ยนหลักค�าสอนจาก
เบื้องบน มนุษย์จะเปลี่ยนสิ่งนั้นไม่ได้

ความรักหมายถึงการเช่ือฟัง
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ และถ้าพวกเขารัก

พระองค์ พวกเขาจะแสดงให้เห็นความรักนั้นโดยรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ (ดู ยอห์น 14:15, 21; 1 ยอห์น 5:2; คพ. 46:9; 124: 
87) รวมถึงความบริสุทธิ์ทางเพศก่อนแต่งงานและความภักดีโดย
สมบูรณ์ในชีวิตแต่งงาน พระคัมภีร์เตือนว่าพฤติกรรมตรงข้ามกับ
พระบัญญัติของพระเจ้าจะไม่เพียงถูกตัดความสัมพันธ์ทางเพศที่
ได้รับอนุมัติจากเบื้องบนเท่านั้นแต่จะน�าการพิพากษาอันเข้มงวด
ของพระผู้เป็นเจ้ามาด้วย (ดู เลวีนิติ 26:15–20; สดุดี 89:31–32; 
มัทธิว 5:19)

ความใฝ่ฝันอันสูงส่งที่สุดของใจมนุษย์คือให้การแต่งงานด�ารง
อยู่หลังความตาย ความภักดีโดยสมบูรณ์ต่อพันธสัญญาที่ท�าไว้ใน

พระวิหารศักดิ์สิทธิ์จะยอมให้สามี
ภรรยาได้รับการผนึกไว้ด้วยกันชั่ว
นิจนิรันดร์ (ดู คพ. 132:7, 19)

ภาระของการเป็นสานุศิษย์
นั้นหนัก ในฐานะสานุศิษย์ของ
พระเจ้า ท่านจะยืนเป็นผู้ปกป้อง
การแต่งงาน เมื่อท่านแน่วแน่และ
ซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่เพียงช่วย
และคุ้มครองท่านเท่านั้น (ดู  คพ. 
84:88) แต่พระองค์จะทรงอวยพร
ครอบครัวท่านด้วย (ดู อิสยาห์ 
49:25; คพ. 98:37)

ท่านเป็นผู้รับประโยชน์จากการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของ
พระเจ้า เพราะพระองค์ ในท่ีสุดท่านจะได้รับความเป็นอมตะ
ตอบแทน และเพราะพระองค์ ท่านอาจได้รับพรแห่งชีวิตนิรันดร ์
กับพระองค์และครอบครัวท่าน 

จากคำาปราศรัยวันรับปริญญาบีวายยูเรื่อง “Disciples of Christ—Defenders 
of Marriage” เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2014 ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษ
ได้ที่ speeches.byu.edu
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ง านแรกของข้าพเจ้าหลังจากจบมหาวิทยาลัยคือท�างานให้
ผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ ขณะท�างานที่นั่น ข้าพเจ้าเรียนรู ้
ว่าบริษัทมีข้อก�าหนดโดยละเอียดส�าหรับส่วนประกอบทุก

ส่วนเพ่ือผลิตเครื่องบินท่ีปลอดภัย ส่วนประกอบต้องได้รับการ
รับรองว่าตรงตามมาตรฐานทั้งหมด รวมไปถึงรูปร่าง ขนาด วัสดุ 
และพิกัดเผื่อความคลาดเคลื่อน

ถ้าส่วนประกอบนั้นตรงตามมาตรฐาน บริษัทจะเก็บไว้ในคลัง 
สินค้าเพ่ือใช้สร้างเครือ่งบนิ ถ้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ส่วนประกอบ 
นั้นจะถูกส่งคืนให้ผู้ผลิต ผู้ผลิตส่วนประกอบเหล่านั้นต้องเข้าใจ
และท�าตามข้อก�าหนดทั้งหมด รวมถึงพิกัดเผื่อความคลาดเคลื่อน
ด้วย

ท่านจะยอมนัง่เครือ่งบินทีส่ร้างจากส่วนประกอบต�า่กวา่มาตร- 
ฐานหรือ แน่นอนว่าไม่! ท่านคงอยากได้ส่วนประกอบเกินมาตร- 
ฐาน อย่างไรก็ดี บางคนเต็มใจรับพฤติกรรมต�่ากว่ามาตรฐานใน
ชีวิตพวกเขา แต่โดยรู้ เข้าใจ และด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอน
ของพระคริสต์เท่านั้นท่านจึงจะสามารถรับเอาพฤติกรรมที่จ�าเป็น
ต่อการท�าให้ท่านมีคุณสมบัติคู่ควรแก่ความสูงส่ง

การผ่อนปรน เป็นค�าที่ได้ยินบ่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน มักจะอยู ่
ในบริบทของความอดกลัน้หรอืการยอมรบัวฒันธรรมหรอืพฤตกิรรม 

ของผูอ้ืน่ บางครัง้คนทีใ่ช้ค�าน้ีคอืคนท่ีต้องการให้ยอมรับการกระท�า 
บางอย่างโดยไม่ค�านงึถึงผลกระทบของการกระท�าน้ันต่อสงัคมหรอื 
ผู้อื่น จุดประสงค์ของข้าพเจ้าไม่ใช่พูดถึงนิยามน้ันแต่จะมุ่งเน้น
ความหมายทาง วิศวกรรม ของค�านั้นและการประยุกต์ใช้กับเรา

การผ่อนปรน (หรือพิกัดเผื่อความคลาดเคลื่อน) ใช้เพื่อหมาย 
ถึงความแปรผันท่ียอมรับได้จากมาตรฐานท่ีก�าหนด ในส่วน
ประกอบท่ีผลติออกมา พิกัดเผือ่ความคลาดเคลือ่นอาจถกูก�าหนด 
ให้ยาวห้านิ้ว (13 เซนติเมตร) บวกหรือลบเศษหนึ่งส่วนพันของ
หน่ึงน้ิว (0.0025 เซนติเมตร) ส่วนประกอบอีกชิ้นหน่ึงอาจถูก

ก�าหนดให้ท�าจากวัสดุชนิดหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.9 เปอร์เซ็นต์
เหมอืนทองค�าแท่ง พระเจ้าทรงก�าหนดพิกัดเผือ่ความคลาดเคลือ่น 
ไว้เพื่อช่วยให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรแก่ความสูงส่ง

มาตรฐานและการตัดสิน
มาตรฐานส�าหรับความรอดเรียกว่าพระบัญญัติ ซึ่งพระบิดา

ในสวรรค์ประทานแก่เรา มาตรฐานเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับทุกส่วน
ของชีวิตเราและทุกเวลา เราจะเลือกใช้ในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือ

สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งไม่ได้ พระบัญญัติก�าหนดพิกัด
เผื่อความคลาดเคลื่อนที่จ�าเป็นต่อการท�าให้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่
ความสูงส่ง

มีการตัดสินในระดับหนึ่งที่เหมือนขั้นตอนการออกใบรับรอง 
ให้ส่วนประกอบของเครื่องบิน มีการทดสอบคุณสมบัติของส่วน 
ประกอบเครื่องบินฉันใด พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงมีวิจารณ- 
ญาณที่จะพิจารณาว่าจะทรงรับรองหรือไม่รับรองเราฉันนั้น เรา
จะได้เปรียบถ้ารู้และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานพิกัดเผื่อ

ความคลาดเคลื่อนที่พระเจ้าทรงก�าหนด
ท่านจะจ�าได้ว่าหญิงพรหมจารีสิบคนในอุปมาของพระผู้ช่วย- 

โดย เอ็ลเดอร์ 
อัลลัน เอฟ.  
แพคเกอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

มาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าคงที่ และไม่มีใครเปลี่ยนได้ คนที่คิดว่า 

ตนเปลี่ยนได้จะแปลกใจอย่างมากในการพิพากษาครั้งสุดท้าย

มาตรฐาน 
คงที่ของพระบิดาบนสวรรค์
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ให้รอดได้รับเชิญให้มางานสมรส เมื่อเจ้าบ่าวมาถึง ห้าคนมี
น�้ามันและเข้าไปในงานได้ อีกห้าคนมาสายและเข้าไม่ได้ (ดู 
มัทธิว 25:1-13)

เกี่ยวกับอุปมานี้ เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองกล่าวว่า “ข่าวสารของอุปมาน้ีน่าหวาดหวั่น หญิง
พรหมจารีสิบคนหมายถึงสมาชิกศาสนจักรของพระคริสต์ ทุก
คนได้รับเชิญให้มางานสมรสและทุกคนรู้ว่าต้องท�าอย่างไรจึงจะ
เข้าไปได้เมื่อเจ้าบ่าวมา แต่มีเพียงครึ่งเดียวที่พร้อมเมื่อเจ้าบ่าว
มา”1

หญิงพรหมจารีห้าคนแรกมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และ
เราต้องเป็นเช่นนั้น

พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเราตามรูปลักษณ์ของพระองค์ แผน
ส�าหรับเราบนโลกนี้คือ รับร่างกาย มีประสบการณ์ รับศาสนพิธี 
และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระองค์ทรงก�าหนดมาตรฐาน
และพิกัดเผื่อความคลาดเคลื่อนที่เราต้องใช้ด�าเนินชีวิตเพื่อให้มี
คุณสมบัติคู่ควรแก่ความสูงส่ง พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะ
รับความสูงส่งได้ แต่พระองค์ตรัสไว้เช่นกันว่า “เรา, พระเจ้า, ถูก
ผูกมัดเมื่อเจ้าท�าสิ่งท่ีเรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ท�าสิ่งท่ีเรากล่าว, 
เจ้าย่อมไม่มีสัญญา” (คพ. 82:10)

มาตรฐานและสิทธ์ิเสรี
ในแผนแห่งความรอดของพระผูเ้ป็นเจ้า เราก�าลงัถูกหล่อหลอม 

ปั้นแต่ง และขัดเกลาให้เป็นเหมือนพระองค์ นั่นคือสิ่งที่เราแต่ละ
คนต้องประสบ

“เพราะดูเถิด, นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของเรา—คือการ
ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 
1:39)

พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดสิ่งที่เราต้องท�าและมาตรฐานที่เรา
ต้องบรรลุ บางอย่างท่ีเด่นชัดมากคือพระองค์ประทานสิทธ์ิเสรี
ทางศีลธรรมให้เราตัดสินใจว่าจะยอมรับและบรรลุมาตรฐาน
เหล่านั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จะมีผลเกิดขึ้นกับการตัดสินใจของ
เรา พระองค์ประทานสิทธิ์เสรีแก่เรา แต่ไม่ประทานอ�านาจให้เรา
เปลี่ยนมาตรฐานหรือผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของเรา

เพราะมีมาตรฐานและเพราะเรามีสิทธิ์เสรีที่จะเลือก จึงมีการ
พิพากษาครั้งสุดท้าย ซึ่งเวลาน้ันพระองค์จะทรงตรวจสอบเรา
แต่ละคนเพื่อดูว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหรือไม่—อีก
นัยหนึ่งคือดูว่าเราได้ด�าเนินชีวิตภายในมาตรฐานและความ
ทนทานท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดหรือไม่ การพิพากษาของ
พระองค์จะเป็นครั้งสุดท้าย

หลักค�าสอนเรื่องการกลับใจยอมให้เราแก้ไขหรือซ่อมแซม 

ข้อบกพร่อง แต่การมุง่บรรลมุาตรฐานของพระผูเ้ป็นเจ้าย่อมดกีว่า 
การวางแผนจะขอใช้หลักธรรมแห่งการกลับใจก่อนการพิพากษา 
ข้าพเจ้าเรียนรู้บทเรียนนี้เมื่ออายุยังน้อย

สมัยเป็นวัยรุ่นข้าพเจ้าใช้ฤดูร้อนท�างานที่ฟาร์มของคุณตา
ในรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา ที่นั่นเป็นฟาร์มแกะและโคมีพ้ืนท่ี
มากกว่า 2,000 เอเคอร์ (5,000 ไร่) และมีทุ่งหญ้าด้วย การท�า
ฟาร์มต้องมีเครื่องมือสารพัด เพราะศูนย์ซ่อมท่ีใกล้ที่สุดอยู่ห่าง
ออกไปไกลมาก คุณตาจึงสอนให้เรารู้จักวิธีซ่อมบ�ารุงเครื่องมือ 
อย่างดีและตรวจตราทุกอย่างก่อนออกจากบ้านที่ฟาร์ม ถ้าเครื่อง
มือช�ารุด ปกติเราต้องเดินจากบ้านที่ฟาร์มไปไกลหลายไมล์

ข้าพเจ้าใช้เวลาไม่นานเพ่ือเรียนรู้กฎของผลที่เกิดขึ้น การ
หลีกเลี่ยงปัญหามักจะดีกว่าเดินไกลเสมอ เหมือนกันกับ 
พระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงสามารถ 
บอกความแตกต่างระหว่างคนที่ขวนขวายเป็นเหมือนพระองค์
จริงๆ กับคนที่ก�าลังผลักดันขอบเขตที่จ�ากัดไว้แต่ก็พยายามให ้
ตนอยู่ในวงจ�ากัดที่ยอมรับได้

มาตรฐานและการตรงกันข้าม
มีคนในโลกทุกวันนี้ที่พยายามยกเลิกหรือเปลี่ยนมาตรฐานท่ี

พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนด นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่
“วิบัติแก่พวกเขาที่เรียกความชั่วว่าดี, และความดีว่าชั่ว, ที่ให้

ความมืดแทนความสว่าง, และความสว่างแทนความมืด, ที่ให้
ความขมแทนความหวาน, และความหวานแทนความขม!”  
(2 นีไฟ 15:20)

เราต้องไม่ถูกหลอกหรือเอาใจใส่คนที่จะพยายามโน้มน้าวให ้
เราเชื่อว่ามาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนไปแล้ว พวกเขาไม่ม ี
อ�านาจเปลีย่นมาตรฐาน เฉพาะผูท้รงออกแบบ พระบดิาบนสวรรค์ 
ของเราเท่านั้นทรงสามารถเปลี่ยนข้อก�าหนดได้

เราทุกคนรบัรูโ้ดยง่ายว่าจะน่าขนัเพียงใดถ้าผูผ้ลติส่วนประกอบ 
เครื่องบินฟังคนไม่มีความรู้ที่ส่งเสริมให้เปลี่ยนข้อก�าหนดหรือ
พิกัดเผื่อความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบ ไม่มีใครต้องการนั่ง
เครื่องบินที่ผลิตจากส่วนประกอบเช่นนั้น ในท�านองเดียวกัน ไม่มี
ใครกล่าวหาโรงงานผลิตเครื่องบินเรื่องความไม่ใส่ใจหรือความไม่
ผ่อนปรนเมื่อเขาปฏิเสธส่วนประกอบเช่นนั้น

ผู้สร้างจะไม่ยอมให้ตนเองถูกข่มขู่หรือถูกขู่เข็ญให้ยอมรับส่วน 
ประกอบท่ีไม่ได้รับการรับรอง เพราะการท�าเช่นนั้นย่อมท�าให ้
ธุรกิจของเขาและชีวิตผู้โดยสารท่ีจะนั่งเครื่องบินล�าน้ันอยู่ใน 
อนัตราย กฎและพระบญัญัตขิองพระผูเ้ป็นเจ้าก็เช่นกัน มาตรฐาน 
ของพระองค์คงที่ และไม่มีใครเปลี่ยนได้ คนที่คิดว่าตนเปลี่ยนได้
จะแปลกใจอย่างมากในการพิพากษาครั้งสุดท้าย
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การบรรลุมาตรฐาน
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นผู้ออกแบบแผนแห่งความ

รอด พระองค์ทรงก�าหนดทุกสิ่งท่ีเราต้องท�าเพ่ือให้มีคุณสมบัติ
คู่ควรกลบัไปทีป่ระทบัของพระองค์ พระองค์ทรงก�าหนดมาตรฐาน 
ท�าให้เราแต่ละคนรู้ และใช้ประโยชน์ได้ง่าย

พระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งว่าเราทุกคนสามารถบรรลุมาตรฐานได ้
พระค�าแห่งปัญญาเป็นหลักฐานยืนยันเช่นน้ัน  โดยบ่งบอกว่า 
“ประทานให้เป็นหลักธรรมพร้อมด้วยสัญญา, ซึ่งปรับให้เข้ากับ
ความสามารถของคนอ่อนแอและคนอ่อนแอท่ีสุดจากวิสุทธิชน 
ทั้งปวง ผู้ที่เป็นหรือจะเรียกได้ว่าเป็นวิสุทธิชน” (คพ. 89:3;  
เน้นตัวเอน)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเช่นกันว่าเราจะ “ไม่ถูกล่อลวงเกิน
กว่าท่ี [เรา] จะสามารถทนได้” (คพ. 64:20) แต่เราต้อง “เฝ้าดู
และสวดอ้อนวอนเสมอ” (แอลมา 13:28)

ท่านมีพลัง “เพราะพลังอยู่ใน [ท่าน], ซึ่งในนั้น [ท่าน] เป็นผู้มี
สิทธิ์เสรี [ของท่านเอง]! และตราบเท่าที่มนุษย์ท�าดี พวกเขาจะ
ไม่มีทางสูญเสียรางวัลของตนเลย” (คพ. 58:28)

ท่านสามารถบรรลุมาตรฐานและพิกัดเผื่อความคลาดเคลื่อน

ได้ ท่านมีความสามารถในการท�าให้ตนเองมีคุณสมบัติคู่ควรแก่
ความสูงส่ง

การนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

เรารู้มาตรฐานโดยไปโบสถ์ ศึกษาและปฏิบัติตามหลักค�าสอน

ที่พบในพระคัมภีร์และในถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน

แหล่งส�าคัญที่สุดของการน�าทางคือการกระตุ้นเตือนที่มาจาก

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้จะทรงสอนเราให้รู้ทุกสิ่งที่เราต้องท�า (ดู 2 

นีไฟ 32:2-3) ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และ 

แสงสว่างของพระคริสต์ (ดู โมโรไน 7:16-18) เราจะรู้ผิดชอบชั่วด ี

ได้ เราจะได้รับการน�าทางตลอดชีวิตเรา เราจะรู้สึกได้ในใจเรา 

และมคีวามคดิเข้ามาในความนึกคดิของเราซึง่จะให้การปลอบโยน 

และการน�าทางแก่เรา นี่เป็นเรื่องจริงแม้กับเด็กๆ

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเราเมื่อเรา 

ขวนขวายให้บรรลมุาตรฐานของพระองค์ โดยรู ้เข้าใจ และด�าเนนิ 

ชีวิตตามหลักค�าสอนของพระคริสต์เท่านั้นเราจึงจะมีคุณสมบัติ

คู่ควรแก่ความสูงส่ง  
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “Standards and Tolerance” ที่
มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์–ไอดาโฮเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ดู
บทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ byui.edu

อ้างอิง
1.	 Dallin H.	Oaks,	“Preparation	for	the	Second	Coming,”	Liahona,	May	2004,	8.
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เราไม่ยอมนั่งเครื่องบินที่สร้างจากส่วนประกอบ 

ต่ำากว่ามาตรฐาน เราก็ไม่ควรยอมรับหรือมีพฤติกรรม

ต่ำากว่ามาตรฐานเช่นกัน โดยรู้ เข้าใจ และดำาเนินชีวิต 

ตามหลักคำาสอนของพระคริสต์เท่านั้นเราจึงจะมี

คุณสมบัติคู่ควรแก่ความสูงส่ง  
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โดย เอ็ลเดอร์ 
บรูซ ซี. ฮาเฟ็น
รับใช้เป็นสมาชิก 
สาวกเจ็ดสิบตั้งแต่ 
ปี 1996 ถึง 2010

ถ้อยแถลง 
	 		เรื่อง	
ครอบครวั: อยู่เหนือความสับสน 

ทางวัฒนธรรม
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“เ รื่องใดที่ท่านเป็นห่วงมากท่ีสุด” นักข่าวหนังสือพิมพ์ถาม 
ประธานกอร์ดอน บ.ี ฮงิค์ลย์ี (1910-2008) ในเดอืนมถุินายน 
ค.ศ. 1995 ก่อนท่านอายุครบ 85 ปี ท่านตอบว่า “ข้าพเจ้า

เป็นห่วงชีวิตครอบครัวในศาสนจักร เรามีผู้คนท่ียอดเย่ียม แต่

มีมากมายเหลือเกินท่ีครอบครัวของพวกเขาก�าลังล่มสลาย...
ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเป็นห่วง [เรื่องนี้] มากที่สุด”1

สามเดือนต่อมาประธานฮิงค์ลีย์อ่าน “ครอบครัว: ถ้อยแถลง
ต่อโลก” ต่อสาธารณชน2

ไม่ใช่ความบังเอิญที่ข้อประกาศอันศักดิ์สิทธิ์นี้ออกมาตรงพอด ี
กับเวลาท่ีศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้ารู้สึกว่าในบรรดาเรื่องทั้ง 
หมดที่ท่านห่วงใยมาก ชีวิตครอบครัวที่ไม่มีเสถียรภาพ ในศาสน- 
จักร เป็นเรื่องที่ท่านห่วงใยมากที่สุด ต่อมาท่านเพิ่มเติมว่าปัญหา
น่าหนักใจที่สุดที่ทั้งอเมริกาและประเทศที่เหลือของโลกประสบ 

“คือปัญหาของครอบครัว อันเกิดจากบิดามารดาน�าทางผิดและ
ส่งผลให้บุตรธิดาหลงผิด”3

ถ้อยแถลงไม่เพียงเป็นชุดค�ากล่าวสนับสนุนครอบครัวเท่านั้น 
แต่เป็นค�าเตือนอย่างจริงจังท่ีพยากรณ์ไว้เก่ียวกับปัญหาใหญ่
ข้ามชาติ และเวลานี้ 20 ปีต่อมา ปัญหาดังกล่าวรุนแรงกว่าเดิม 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค�าเตือนเมื่อปี 1995 เป็นค�าพยากรณ์จริงๆ

ก่อนจะส�ารวจว่าถ้อยแถลงดังกล่าวมีความหมายต่อเราแต่ละ
คนอย่างไร เราพึงพิจารณาว่าวัฒนธรรมสมัยใหม่ลงเอยอย่างที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร

เร่ืองราวความรักอันเป็นสากล
เรื่องราวเก่าแก่ที่สุดและให้ความหวังมากที่สุดของมนุษยชาติ

มีโครงเรื่องคล้ายกันคือ ชายหนุ่มพบหญิงสาว ตกหลุมรัก 
แต่งงานกัน มีบุตร และ—พวกเขาหวังจะ—อยู่อย่าง
มีความสุขตลอดไปหลังจากนั้น เรื่องราวความรักอัน

เป็นสากลดังกล่าวเป็นหลักส�าคัญของแผนอันส�าคัญ
ยิ่งแห่งความสุขที่เริ่มด้วยอาดัมกับเอวา และยังคง

น�าทางชีวิตสมาชิกส่วนใหญ่ของศาสนจักรเหมือนดาวเหนือ
ปีตขิองความรกัแบบมนษุย์และการเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวั 

ให้ความหวัง จุดประสงค์ และความปรารถนาจะด�าเนินชีวิตให้
ดีขึ้น ปีติเหล่านี้ท�าให้เราอยากมีวันที่เราจะจับมือคนที่เคยกุมมือ
เราและจูงมือกันเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้า ที่นั่นเราจะโอบกอด
คนที่เรารักและอยู่กับพวกเขาตลอดกาล “ไม่ออกไป...อีกเลย” 
(วิวรณ์ 3:12)

เป็นเวลาหลายปีที่สังคมโดยทั่วไปสนับสนุนความปรารถนา
ตั้งแต่เกิดถึงการเป็นส่วนร่วม แน่นอนว่าครอบครัวมีปัญหา แต่
คนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า “การผูกปม” ของการแต่งงานสร้างหน่วย
ครอบครัวที่ค่อนข้างถาวร และปมเหล่านั้นยึดผืนผ้าของสังคมเข้า
ด้วยกัน โดยมี “ใจของพวกเขาผูกพันกันไว้ในความเป็นหนึ่งเดียว
และในความรัก” (โมไซยาห์ 18:21)

อย่างไรก็ด ีในคนรุน่หลงั ผนืผ้าลุย่มากขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เราประสบ 
สิ่งที่นักเขียนบางคนเรียกว่า “การล่มสลายของชีวิตสมรส”4  คน
จ�านวนมากนอกศาสนจักรไม่เห็นว่าการแต่งงานเป็นบ่อเกิดของ
ค�ามั่นสัญญาระยะยาวอีกต่อไป แต่เวลาน้ีพวกเขาเห็นว่าการ
แต่งงานและแม้แต่มีลูกเป็นทางเลือกส่วนตัวชั่วคราว

นี่เป็นบทความตอนแรกจากบทความสองตอนโดยเอ็ลเดอร์เฮเฟนซึ่งช่วย 
ในการฉลองครบรอบ 20 ปีของ “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” บทความ
ตอนที่สองจะจัดพิมพ์ใน เลียโฮนา ฉบับเดือนกันยายน 2015
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ทว่าค�ามัน่สญัญาถาวรต่อการแต่งงานและการเป็นบดิามารดา 
เปรียบเสมอืนเส้นด้ายหลกัสองเส้นสอดประสานผ่านลวดลายของ 
ผืนพรมทางสงัคม เมือ่เส้นด้ายเหล่าน้ันลุย่ ผนืพรมก็คลายตัวหลดุ 

และเราท�าให้เรื่องราวความรักอันเป็นสากลเสียโครงเรื่องได้
ข้าพเจ้าเคยเห็นการหลดุลกัษณะนีจ้ากมมุมองของตนในฐานะ 

บิดา สมาชิกศาสนจักร และครูสอนวิชากฎหมายครอบครัว เริ่ม
ต้นในทศวรรษ 1960 การเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองก่อให้เกิด
ทฤษฎีกฎหมายใหม่เกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน สิทธิส่วนบุคคล 
และการให้เสรีภาพ แนวคิดเหล่านี้ช่วยให้สหรัฐเริ่มเอาชนะ
ประวัติศาสตร์อันน่าอับอายของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ อีก
ทั้งช่วยให้ประเทศลดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วย ความคุ้มครอง
เหล่านี้จากการเลือกปฏิบัติเป็น ประโยชน์ส่วนตัว ด้านหนึ่งของ
พลเมืองแต่ละคน

แต่การจัดกลุ่มทางกฎหมายบางแบบเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ตัวอย่างเช่น กฎหมาย “เลือกปฏิบัติ” หรือ ให้สิทธิพิเศษ แก่เด็ก
บนฐานอายุของพวกเขา—พวกเขาจะลงคะแนนเสียง ขับรถ หรือ
เซ็นสัญญาผูกมัดไม่ได้ และพวกเขาได้รับการศึกษาฟรีหลายปี 
กฎหมายเหล่านี้คุ้มครองเด็กและสังคมจากผลอันเนื่องจากเด็ก

ไม่สามารถรับได้ขณะก�าลังเตรียมพวกเขาให้เป็นผู้ใหญ่ที่รับผิด
ชอบเช่นกัน

กฎหมายยังได้ให้สถานะพิเศษแก่ความสมัพันธ์บนพ้ืนฐานของ 
การแต่งงานและความเป็นเครือญาติด้วย—ไม่ใช่เลือกปฏิบัติต่อ 
คนโสดและคนที่ไม่เกี่ยวดองกัน แต่เพื่อส่งเสริมให้บิดามารดาผู ้

ให้ก�าเนิดแต่งงานกันและเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนเองให้มีเสถียร- 
ภาพ ซึ่งจะเป็นกุญแจส�าคัญในการสร้างสังคมให้มีเสถียรภาพ 
ต่อไป ด้วยเหตุนี้กฎหมายเช่นนั้นจึงพูดถึง ผลประโยชน์ทางสังคม 
ในเด็ก  ในความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในอนาคตของสังคม

ในอดีต กฎหมายรักษาสมดุลได้ดีระหว่างผลประโยชน์ทาง
สังคมกับผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะองค์ประกอบแต่ละอย่าง

มีบทบาทส�าคัญในสังคมที่สมบูรณ์ แต่ในทศวรรษ 1960 และ 
1970 ศาลสหรัฐเริ่มตีความกฎหมายครอบครัวในลักษณะที่
ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส�าคัญสูงกว่าผลประโยชน์ทาง
สังคมมาก ซึ่งท�าให้ระบบกฎหมายและระบบสังคมเสียสมดุล 
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมาย
ครอบครัวของอเมริกา—การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั้ง
ใหญ่ที่สุดในด้านเจตคติเกี่ยวกับการแต่งงานและชีวิตครอบครัว
ใน 500 ปี ข้าพเจ้าจะอธิบายการปฏิรูปครั้งนี้โดยจะยกตัวอย่าง
สองสามกรณีจากกฎหมายสหรัฐ ถึงแม้กฎหมายของประเทศที่
พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในทางเดียวกันก็ตาม

การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม
สรุปได้ว่า ผู้สนับสนุนเริ่มใช้แนวคิดเรื่องการให้เสรีภาพส่วน

ตัวท้าทายกฎหมายที่รองรับผลประโยชน์ของเด็กและสังคมมา
นานในโครงสร้างครอบครัวที่มีเสถียรภาพ ศาลและสมาชิกสภา

นิติบัญญัติยอมรับแนวคิดเชิงปัจเจกจ�านวนมากเหล่านี้ ถึงแม้
แนวคิดดังกล่าวจะท�าลายผลประโยชน์ทางสังคมกว้างขึ้นก็ตาม 
ตัวอย่างเช่น การหย่าแบบไม่ต้องแจ้งเหตุผลการหย่าน�ามาใช้
ครั้งแรกในแคลิฟอร์เนียในปี 1968 จากนั้นจึงกระจายไปทั่วสหรัฐ 
การหย่าแบบนี้เปลี่ยนแนวคิดของผู้คนไปมากทีเดียวเกี่ยวกับ
การแต่งงาน ภายใต้กฎหมายหย่าแบบเก่า คนที่แต่งงานแล้วไม่
สามารถเลือกยุติชีวิตสมรสของพวกเขาโดยไม่มีเหตุผล พวกเขา

ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าคู่ครองประพฤติผิด เช่น เป็นชู้หรือกระท�า
ทารุณกรรม ในสมัยนั้นเฉพาะผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนเรื่องผล
ประโยชน์ของสังคมเท่านั้นจึงจะตัดสินได้ว่าเมื่อใดจึงสมควรหย่า

เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางสังคมโดยให้การสมรสยังคงด�าเนิน 
ต่อไป

ดังที่เข้าใจในเบื้องต้นว่าการหย่าแบบไม่ต้องแจ้งเหตุผลการ
หย่ามีเป้าหมายที่คุ้มค่า กฎหมายนี้เพิ่มอัตราการแตกแยกใน

ชีวิตสมรสอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ค�านึงถึงความผิดส่วน
ตัวอันเป็นมูลเหตุของการหย่า–ซึ่งท�าให้กระบวนการหย่าร้าง
ท�าได้ง่ายขึ้น ในทางทฤษฎี เฉพาะผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนเรื่อง
ผลประโยชน์ของสังคมเท่านั้นจึงจะตัดสินใจได้ว่าชีวิตสมรสเกิน
เยียวยาหรือไม่ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้พิพากษาศาลครอบครัว 
คล้อยตามความพึงใจส่วนตัวของคู่สามีภรรยาและสุดท้ายจะ 
ให้เสรีภาพ ไม่ว่าฝ่ายใดต้องการยุติชีวิตสมรสก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเหล่านี้เร่งความเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรมมากขึ้นจนไม่เห็นว่าการแต่งงานเป็นหน่วย
ทางสังคมที่ค่อนข้างถาวรอีกต่อไป แต่เป็นความสัมพันธ์
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ส่วนตัวชั่วคราวที่ยุติได้ตามใจชอบ—โดยไม่พิจารณา
อย่างจริงจังว่าการหย่าร้างเป็นภัยต่อเด็กเพียงใด และ
ไม่สนใจว่าเป็นภัยต่อสังคมเพียงใด ไม่นาน ความ
สงสัยของผู้พิพากษาเก่ียวกับสิทธิของสังคมในการ

บังคับใช้ค�าสาบานการแต่งงานท�าให้คู่แต่งงานเข้าใจ
ผิดคิดว่าสัญญาส่วนตัวของพวกเขาไม่มีคุณค่าใดๆ 
ทางสังคมหรือศีลธรรม ดังน้ันในเวลาน้ี เมื่อค�ามั่น
สัญญาการแต่งงานรุกล�้าความพึงใจส่วนตัว ผู้คนจึง
มักเดินหนี พวกเขาเห็นว่าการแต่งงานเป็น “ค�ามั่น
สัญญาที่ไม่ผูกมัด” ไม่ว่าค�ามั่นสัญญาดังกล่าวจะ
หมายถึงอะไรก็ตาม

เจตคติใหม่ๆ เหล่านี้ท�าให้ศาลขยายสิทธิ์ของบิดา
ที่ไม่แต่งงานและเริ่มให้สิทธิ์ในการอุปการะเลี้ยงดู
บุตรและการรับบุตรบุญธรรมแก่คนที่ไม่แต่งงาน 
สิ่งนี้ได้ถอนรากถอนโคนความพึงใจที่มีมานานซึ่ง
กฎหมายครอบครัวให้แก่ครอบครัวตามสายเลือด
ที่บิดามารดาแต่งงานกัน ทั้งประสบการณ์และงาน
วิจัยทางสังคมศาสตร์ได้แสดงให้เห็นชัดเจน—และยังคงแสดงให้

เห็น—ว่าครอบครัวที่บิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดที่แต่งงานกันมักจะ
ให้สภาพแวดล้อมท่ีดีที่สุดส�าหรับการเลี้ยงดูบุตรธิดาเสมอ แต่
ตลอดเวลาที่ผ่านมา คดีเกี่ยวกับพ่อแม่ที่ไม่แต่งงานกันมีส่วนร่วม
และส่งผลให้อัตราการอยู่กินโดยไม่แต่งงานและบุตรนอกสมรส
พุ่งสูง

นอกจากนี้ ในปี 1973 ศาลสูงของสหรัฐยังได้ยอมให้สตรีแต่ 

ละคนมีสิทธ์ิเลือกท�าแท้งด้วย น่ันเท่ากับปฏิเสธความเชื่อทาง
วัฒนธรรมที่มีมานานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางสังคมของเด็กที่ยัง
ไม่เกิดและสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ได้รับเลือกตั้งซึ่งในเวลานั้น

ได้ตัดสินใจแทนส่วนรวมถึงค�าถามส�าคัญที่ว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่อใด

การพูดถึงประเด็นหย่าร้างโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลการหย่าน�า
ไปสู่การพูดพอสังเขปเรื่องแต่งงานกับเพศเดียวกัน หัวข้อนี้เริ่ม
เป็นหัวข้อที่สะเทือนอารมณ์และยาก แต่สังเกตว่า 17 ปีที่แล้ว
ไม่มีประเทศใดในโลกยอมรับว่าการแต่งงานกับเพศเดียวกันเป็น
เรื่องถูกกฎหมาย ฉะนั้น เหตุใดจู่ๆ แนวคิดเรื่องการแต่งงานกับ
เพศเดียวกันนี้จึงขึ้นมาบนเวทีระหว่างประเทศได้ในเมื่อแนวคิด
เก่าแก่เรื่องการแต่งงานลดความนิยมลงไปมากในช่วงสี่ทศวรรษ
ก่อนหน้านี้

ค�าตอบหนึ่งที่อาจเป็นได้คือ ทฤษฎี “ความเป็นเอกภาพส่วน

บุคคล” ของคดีการแต่งงานกับเพศเดียวกันคดีแรกของสหรัฐใน

ปี 2001 ได้ขยายแนวคิดตามกฎหมายแบบปัจเจกอย่างเดียวกับ

ที่ก่อให้เกิดการหย่าร้างแบบไม่ต้องแจ้งเหตุผลการหย่า เมื่อศาล

ยอมรับสิทธิส่วนบุคคลให้ ยุต ิชีวิตสมรส โดยไม่ค�านึงถึงผลทาง

สังคม (ตามที่เกิดขึ้นได้กับการหย่าแบบไม่ต้องแจ้งเหตุผลการ

หย่า) หลักการนั้นอาจดูเหมือนสนับสนุนสิทธิส่วนบุคคลให้ เริ่ม 

การแต่งงาน โดยไม่ค�านึงถึงผลทางสังคมเช่นกัน (ตามที่เกิดขึ้น

ได้กับการแต่งงานกับเพศเดียวกัน)
อีกนัยหนึ่งคือ เมื่อคนทั่วไปมองว่าการแต่งงานของชายหญิง

เป็นเพียงเรื่องของความพึงพอใจส่วนตัว ไม่ใช่สถาบันหลักของ
สังคม จึงไม่แปลกที่คนมากมายสมัยนี้พูดถึงการแต่งงานกับ
เพศเดียวกันว่าแต่ละบุคคลควรมีอิสรภาพที่จะแต่งงานตามที่
ตนเองต้องการ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราลืมนึกถึงผลประโยชน์

“กำรผูกปม” ชีวิตสมรสสรำ้งหน่วย

ครอบครัวค่อนขำ้งถำวรที่ขมวด 

เศษผ้ำของสังคมเข้ำด้วยกันโดยมี 

“ใจของพวกเขำผูกพันกันไว้ในควำม

เป็นหนึ่งเดียวและในควำมรัก”
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ของสังคมในการแต่งงานและเด็ก เห็นได้ชัดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
รักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์และทรงคาดหวังให้เราปฏิบัติต่อ
กันด้วย ความกรุณา และ ความอดกลั้น—โดยไม่ค�านึงถึงความ
ประพฤติส่วนตัวที่เราอาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้ แต่เรื่องนี้
แตกต่างมากถ้าเรา ลงนามรับรอง หรือ ส่งเสริม ความประพฤติ
ดังกล่าวโดยปรับเปลี่ยนแนวคิดตามกฎหมาย—การแต่งงาน—
ซึ่งจุดประสงค์ดั้งเดิมคือส่งเสริมผลประโยชน์ของสังคมในการให้
บิดามารดาผู้ให้ก�าเนิดเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนในครอบครัวที่เป็น
ปึกแผ่น

ผลต่อการแต่งงานและเด็ก
ตอนนี้ลองพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อการ

แต่งงานและเด็ก ตั้งแต่ประมาณปี 1965 อัตราการหย่าร้างใน
สหรัฐเพิ่มมากกว่าสองเท่า ถึงแม้จะลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่
ปีมานี้—ส่วนหนึ่งเพราะจ�านวนคู่ชายหญิงที่ไม่แต่งงานเพิ่มขึ้น
ราว 15 เท่า และการสิ้นสุดความสัมพันธ์ของพวกเขาที่เกิดขึ้นอยู่
เนืองๆ ไม่ได้รวมอยู่ในอัตราการหย่าร้าง ปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของ
การแต่งงานครั้งแรกทั้งหมดสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้าง ประมาณ 
60 เปอร์เซ็นต์ของการแต่งงานครั้งที่สองก็เช่นกัน  สหรัฐเป็น
ประเทศที่มีการหย่าร้างมากที่สุดในโลก5

ปัจจุบัน 40 เปอร์เซนต์ของการเกิดในสหรัฐเกิดจากพ่อแม่
ที่ไม่แต่งงาน คริสต์ศักราช 1960 จ�านวนนั้นคือ 5 เปอร์เซ็นต์6  
ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นปัจจุบันคิดว่าการให้ก�าเนิด

นอกสมรสเป็น “วิถชีวิีตทีคุ้่มค่า”7  เปอร์เซน็ต์ของเด็กในครอบครวั 
ที่มีแต่พ่อหรือแม่ตั้งแต่ปี 1960 เพิ่มขึ้นสี่เท่า จาก 8 เปอร์เซ็นต์
เป็น 31 เปอร์เซ็นต์8  เกินครึ่งของการแต่งงานในสหรัฐปัจจุบัน
เคยอยู่กินกันมาก่อน9 เรื่องผิดปกติอย่างมากในทศวรรษ 1960 
เป็นเรื่องปกติไปแล้ว

ในยุโรป 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเวลานี้ยอมรับการอยู่กิน

โดยไม่แต่งงาน ในหลายภูมิภาคของสแกนดิเนเวีย 82 เปอร์เซ็นต์

ของเด็กเกิดใหม่เกิดนอกสมรส10  ขณะท่ีเราอยู่ในเยอรมนีเม่ือ

เร็วๆ นี้ เรารู้สึกในหลายๆ ด้านว่าไม่มีการแต่งงานอีกแล้วในหมู่

ชาวยุโรป ดังที่นักเขียนชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งบันทึกไว้ การแต่งงาน 

“สูญเสียมนต์เสน่ห์ไปแล้วส�าหรับคนหนุ่มสาว” ผู้รู้สึกมากขึ้นทุก

ขณะว่า “ความรักเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เหลือช่องว่าง” ให้สังคม

พูดอะไรเกี่ยวกับการแต่งงานหรือลูกๆ ของพวกเขา11

กระนัน้กต็าม ลกูๆ ของพ่อแม่ท่ีหย่าร้างหรอืไม่แต่งงานมปัีญหา 

ด้านพฤติกรรม อารมณ์ และพัฒนาการขั้นรุนแรง ประมาณ

สามเท่า ของเด็กในครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ จากการประเมิน

ความเป็นอยู่ของเด็กเหล่านี้ทุกด้าน เด็กเหล่านี้มีปัญหากว่ามาก 

และเมื่อเด็กไม่ปกติ สังคมย่อมไม่ปกติ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบาง

ประการของความไม่ปกติดังกล่าว โดยยอมรับว่าองค์ประกอบ

บางอย่างในแนวโน้มทั่วไปเช่นนั้นอาจมีหลายสาเหตุ ในห้า

ทศวรรษที่ผ่านมา:

•  ผู้เยาว์ท�าผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นหกเท่า

•  การทอดทิ้งเด็กและการกระท�าทารุณกรรมเด็กทุกรูปแบบ

เพิ่มขึ้นห้าเท่า

•  ความผิดปกติทางจิตในหมู่เด็กน่าวิตกกว่าเดิมทั้งหมด จาก

การใช้ยาในทางที่ผิดจนถึงการกินที่ผิดปกติ; โรคซึมเศร้าใน

เด็กเพิ่มขึ้น 1,000 เปอร์เซ็นต์

•  ความรุนแรงต่อสตรีเพ่ิมขึ้นและความยากไร้เกิดกับเด็ก 

เพิ่มขึ้น12

ปัญหาเหล่านี้รุนแรงเพียงใด ดังที่ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวไว้ในปี 

1995 ท่าน “เป็นห่วง [ปัญหาเหล่านี้] มากที่สุด” แนวโน้มที่ท�าให้

ท่านไม่สบายใจเวลานั้นกลับแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดในเวลานี้ ดังที่

นักเขียนนิตยสาร Time บันทึกไว้ว่า

“ไม่มีอิทธิพลใดท�าให้เกิดความยากล�าบากและความเศร้าหมอง

ของคนในประเทศนี้อย่างเห็นได้ชัดมากเท่ากับการล่มสลายของ

ชีวิตสมรส เรื่องดังกล่าวเป็นการท�าร้ายเด็ก ลดความมั่นคงทาง 

การเงินของมารดา และท�าให้คนที่ทนรับได้น้อยที่สุด ซึ่งได้แก่ ผู้

ที่อยู่ในสถานะต�่าสุดของประเทศเสียหายอย่างรุนแรง... ซ้า
ย:

 ถ
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“คนยากไร้มีพ่อแม่ [ที่ไม่] แต่งงานกัน และคนมั่นคงทางการ
เงิน [ยุติ] ชีวิตสมรสของตนถ้า [พวกเขา] หมดสิ้นความสนุก”13

การหันใจเรา
ดิ้นทองกะรุ่งกะริ่งเส้นหนึ่งในผืนพรมทางสังคมที่ก�าลังหลุดลุ่ย

สะท้อนให้เห็นหัวใจของปัญหา นั่นคือ เด็ก—กระดูกของกระดูก
เรา เนื้อของเนื้อเรา บางอย่างที่จริงและศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับลูก

หลาน—เด็ก การให้ก�าเนิด และพันธะนิรันดร์ของความรัก—ก้อง
กังวานหวานซึ้งภายในเสียงประสานอันลี้ลับของความทรงจ�าที่
เราสะสมไว้

สายสัมพันธ์ฉันพ่อแม่ลูกส�าคัญมากจนพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง 
เอลียาห์มาในปี 1836 เพื่อ “หันใจ” บรรพบุรุษกับลูกหลานเข้าหา
กัน ถ้าใจเหล่านั้นไม่หันเข้าหากัน พระองค์ตรัสว่า “ทั้งแผ่นดิน

โลกจะถูกลงทัณฑ์ด้วยค�าสาปแช่ง” และ “ร้างลงสิ้น” ก่อนพระ- 
คริสต์เสด็จมา (คพ. 110:15; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:39; ดู 

มาลาคี 4:6) ในโลกทุกวันนี้ ดูเหมือนใจเหล่านั้นก�าลังหัน—แต่
หันออกจากกัน  แทนที่จะหันเข้าหากัน

เราอยู่ในเวลาของค�าสาปแช่งแล้วหรือ อาจเป็นได้ เด็กทุกวัน
นี้ (และด้วยเหตุนี้สังคม—โลก) ถูกท�าให้ “ไร้ค่า” จริงๆ (ถูกลดค่า 
ถูกท�าให้ไร้ประโยชน์  และไม่มีความสุข) เพราะปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น

หลักค�าสอนชัดเจน—และงานวิจัยหลายปียืนยันเช่นนั้น เรา
ไม่จ�าเป็นต้องหวนกลับไปหากฎครอบครัวในอดีต แต่ ถ้าเราจะ
เพียงห่วงใยลูกๆ ของเราและอนาคตของพวกเขามากขึ้น ผู้คน
จะแต่งงานกันก่อนเป็นพ่อแม่ พวกเขาจะเสียสละมากขึ้น มาก

ขึ้นทีเดียว เพื่อรักษาชีวิตสมรส เมื่ออยู่ในวิสัยที่ท�าได้ เด็กๆ จะได้
รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ให้ก�าเนิด ในอุดมคติ จะไม่มีการเลือก
ท�าแท้งหรือการเกิดนอกสมรส แน่นอนว่าต้องมีข้อยกเว้นบ้าง

—การหย่าร้างบางรายสมเหตุสมผล และบ่อยครั้งการรับบุตร
บุญธรรมเป็นพรจากพระเจ้า ทว่าตามหลักธรรมแล้ว ถ้อยแถลง
ในปี 1995 เกี่ยวกับครอบครัวกล่าวไว้อย่างสมบูรณ์ว่า “เด็กมี

สิทธิ์ถือก�าเนิดภายในพันธะของการสมรสและได้รับการเลี้ยงดู
จากบิดามารดาที่รักษาค�าปฏิญาณของการแต่งงานด้วยความ
ซื่อสัตย์อย่างแท้จริง”14

แต่พวกเราก�าลังเป็นโรคภาวะความจ�าเสื่อมเรื้อรัง เราไม่ได้ยิน
เสียงประสานอันลี้ลับของความทรงจ�าที่ด�ารงอยู่ชั่วนิรันดร์หรือ
แม้เพิ่งเกิดขึ้น ศัตรูความสุขของเราต้องการท�าเราให้เชื่อว่าพันธะ
อันศักดิ์สิทธ์ิและย่ังยืนของความรักในครอบครัวจ�ากัดสิทธ์ิเรา  
ทั้งท่ีข้อเท็จจริงไม่มีความสัมพันธ์ใดให้เสรีภาพและท�าให้เกิด
สัมฤทธิผลเท่าพันธะดังกล่าว

การสร้างชีวิตสมรสที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้งไม่คิดว่าจะง่าย แต่

เมื่อวัฒนธรรมที่สับสนท�าให้เราสับสนไม่แน่ใจว่าการแต่งงาน
หมายถึงอะไร เราอาจหมดหวังในกันและในตัวเราเร็วเกินไป ทว่า
มุมมองนิรันดร์ของพระกิตติคุณ ตามที่สอนในพระคัมภีร์และ
พระวิหาร สามารถช่วยให้เราอยู่เหนือความยุ่งเหยิงของโลกยุค
ปัจจุบันจนชีวิตสมรสของเราเป็นประสบการณ์ชีวิตที่น่าพอใจ
และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด—แม้เรียกร้องมากที่สุดเช่นกัน—ของชีวิตเรา 

จากค�าปราศรัยเรื่อง “Marriage, Family Law, and the Temple” ที่ไฟร์ไซด์
ประจ�าปีของสมาคมกฎหมายเจ. รูเบ็น คลาร์ก ในซอลท์เลคซิตี้ เมื่อ 31 
มกราคม 2014
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มุมมองนิรันดร์ของพระกิตติคุณ ดังที่สอน 

ในพระคัมภีร์และพระวิหำร สำมำรถ

ช่วยให้เรำอยู่เหนือควำมยุ่งเหยิงของ

โลกยุคปัจจุบันจนชีวิตสมรสของเรำเป็น

ประสบกำรณ์ชีวิตที่น่ำพอใจและศักดิ์สิทธิ์

ที่สุดของชีวิตเรำ
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คนที่เคยหย่ามีประสบการณ ์

ที่เจ็บปวดมาก พวกเขาต้องการ

พลังเยียวยาและความหวังที่มา

จากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์
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โดย เบรนท์ ชาร์แมน
ที่ปรึกษานอกราชการ ศูนย์ให้คำาปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส

จุดประสงค์สูงสุดของทุกสิ่งที่เราสอนคือ เพื่อท�าให้บิดา
มารดาและลูกๆ เป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันด้วยศรัทธาใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เพื่อพวกเขาจะมีความสุขที่บ้าน รับ 

การผนกึในการแต่งงานนิรนัดร์”1 แม้จะมคี�าสอนท่ีได้รบัการดลใจ 
นี้จากประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวก 

สิบสอง แต่การหย่าร้างก็เกิดขึ้น การหย่าร้างท�าให้จิตใจบอบช�า้ 
คนท่ีเก่ียวข้องจะประสบความรู้สึกสะเทือนใจ ปฏิเสธ สับสน  
ซึมเศร้า และโกรธ  และมีอาการทางร่างกายด้วยเช่น การนอน
และการกินไม่เป็นเวลา

ในประสบการณ์ขณะเป็นที่ปรึกษา ข้าพเจ้าพบว่า ถึงแม้สิ่งที่
ชายและหญิงประสบในการหย่าร้างส่วนมากจะเหมือนกันแต่ก็มี
ต่างกันบ้าง อาทิ

•  ขณะยังแต่งงาน ชายมักจะลดความรุนแรงของปัญหาชีวิต
สมรสให้เหลือน้อยที่สุด ความประหลาดใจของพวกเขาต่อ
การหย่าร้างสามารถท�าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงได้

• ชายมีแนวโน้มจะบอกเล่าความรู้สึกของตนน้อยกว่า ด้วย
เหตุนี้พวกเขาจึงมักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนน้อย
กว่า

• ชายมักจะเน้นการปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่
จะขอค�าปรึกษาน้อยกว่าและซ่อนความรู้สึกของตนไว้โดย
ท�างานนานหลายชั่วโมงหรือไม่ก็หมกมุ่นกับงานอดิเรก

• เพราะความกังวลเรื่องเงินและความมีอัตตาสูง ชายบางคน
จึงประสบปัญหาท้าทาย เช่น ซึมเศร้า น�า้หนักเพิ่ม ลองดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และแข็งขันในศาสนจักรน้อยลง

เส้นทางปลอดภัยเพียงเส้นทางเดียวผ่านการหย่าร้างคือยังคง 
แน่วแน่ต่อพระกิตติคุณ การจะปรบัตวัได้ดต้ีองอาศยัความสามารถ 
ในการเป็นคนเมตตากรณุาทัง้ท่ีท่านอาจไม่รูส้กึเช่นนัน้ รกัษาความ 

เชือ่มัน่และเหน็คณุค่าในตนเอง สามารถทนต่อความรูส้กึเจบ็ปวด 

ขณะยังคงท�าหน้าที่ต่อไป อดทนกับคนอื่นที่เกี่ยวข้อง ยุติธรรม 
ไม่คิดผูกพยาบาท และมีรากฐานมั่นคงทางวิญญาณ ซึ่งจะดึง
ท่านให้ใกล้ชิดพระเจ้าผู้ทรง “ลดพระฐานะลงต�่ากว่า” สิ่งทั้งปวง
และการชดใช้ของพระองค์เพียงพอจะเยียวยาและหนุนใจท่าน 
(คพ. 122:8)

ไม่ส�าคัญว่าใครผิดมากกว่ากันในการหย่าร้างของท่าน การ
เยียวยาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการกลับใจและการให้อภัย ดังที่
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุดสอน “เราต้องปล่อยวางความคับแค้นใจ ... จ�าไว้ว่า สวรรค์
เต็มไปด้วยผู้ที่มีสิ่งนี้เหมือนกัน นั่นคือ พวกเขาได้รับการให้อภัย 
และพวกเขาให้อภัย”2

การประคับประคองความสัมพันธ์กับลูกๆ ของท่าน
บางทีอาจไม่มีประเด็นปัญหาใดก่อให้เกิดการแย่งชิงอ�านาจ

มากกว่าการขอสิทธิ์ดูแลบุตร เมื่อเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับมารดา 
บิดาย่อมรู้สึกว่าเขากลายเป็นแขกของลูกๆ  นี่อาจท�าให้เขารู้สึก
ไร้อ�านาจและถูกระบบควบคุม อย่างไรก็ดี หากไม่มีแนวโน้มจะ
เกิดการกระท�าทารุณกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ท่ีเป็นอันตรายอื่นๆ 
เด็กได้ประโยชน์ที่สุดเมื่อพวกเขาคงความสัมพันธ์กับทั้งพ่อและ
แม่ โชคดีที่อดีตคู่ครองส่วนใหญ่จะร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของ
ลูกๆ 

ชายวสิทุธชินยคุสดุท้าย 
และ การหย่าร้าง

ถึงแม้ชีวิตสมรสที่มั่นคงเป็นแบบอย่างในอุดมคติ แต่น่า

เสียดายที่ชีวิตสมรสบางคู่สิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้าง ถ้า

ท่านหย่าร้าง ต่อไปนี้เป็นวิธีอยู่ใกล้ชิดลูกๆ และเข้มแข็ง

ในพระกิตติคุณ
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ปฏิสัมพันธ์เป็นประจ�ากับลูกๆ ของท่านควรมี
ความส�าคัญสูงสุดโดยไม่ค�านึงถึงระยะทางหรือ
การแต่งงานใหม่ ถึงแม้เวลาที่แบ่งให้ไม่ได้เป็นไป
ตามที่ท่านปรารถนา แต่จงท�าให้การเยี่ยมเยียน
เกิดประโยชน์และอย่าพูดถึงเรื่องราวในด้านลบกับ
ลูกๆ เกี่ยวกับมารดาของพวกเขา ลูกๆ มักจะปรับ
ตัวได้ดีกับการหย่าร้างของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ยอม
ให้ความสุขและความมั่นคงของลูกๆ มาก่อนความ
รู้สึกเจ็บปวดของตน

การดำารงความแข็งขันในศาสนจักร
ชายบางคนพดูว่าไม่มีสิ่งใดท�าให้ประจักษ์พยาน

ของพวกเขาสั่นคลอนเหมือนการหย่าร้าง นี่เป็น
ความจริงอย่างยิ่งถ้าพวกเขาเคยซื่อสัตย์ในความ
แข็งขันของศาสนจักรและสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา
แรงกล้าเพื่อขอวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตสมรส ความ
รู้สึกสั่นคลอนดังกล่าวสามารถท�าให้ชายที่หย่าร้าง
รู้สึกไม่สบายใจกับการไปโบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเขาเชื่อว่าคนอื่นๆ ก�าลังคิดว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อ
ภรรยา

แต่ความแข็งขันในศาสนจักรต่อไปเผยให้เรา
เห็นหลักธรรมที่ถูกต้องและแวดล้อมไปด้วยคน

ห่วงใย ถ้าสมาชิกศาสนจักรดูเหมือนจะไม่ยื่นมือ
ช่วยเหลือท่าน อย่าเคืองใจ พวกเขาอาจไม่รู้ว่าต้อง
ท�าหรือพูดอะไร จงอดทนและช่วยเหลือตัวท่านเอง 
หาเครือข่ายสนับสนุน หารือกับประธานโควรัม 
อธิการ หรือประธานสเตคของท่าน และอาจหารือ
กับผู้ให้ค�าปรึกษามืออาชีพ เช่น กับศูนย์ให้ค�า
ปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส ถ้ามี สิ่งนี้จะช่วยให้
ท่านส�ารวจพฤติกรรมของตนเองและมองเรื่องราว
ต่างๆ อย่างถูกต้องมากขึ้น

ศาสนจักรยินดีต้อนรับชายที่หย่าร้างแบบเดียว
กับชายที่แต่งงาน เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “มีสมาชิกศาสน- 

จักรที่ดีหลายคนเคยหย่าร้าง” และย�้าว่า “หาก
สมาชิกที่หย่าร้างไม่ได้ท�าการล่วงละเมิดร้ายแรง 
สมาชิกดังกล่าวมีสิทธิ์รับใบรับรองพระวิหารภาย
ใต้มาตรฐานความมีค่าควรแบบเดียวกับที่ใช้กับ
สมาชิกคนอื่นๆ”3

การเติบโตผ่านความยุ่งยาก
ชายบางคนกล่าวว่าถึงแม้พวกเขาไม่ต้องการ

รับประสบการณ์ท�านองนั้นอีก แต่ก็ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์นั้น พวกเขากลับมาเป็นปกติและ
ชีวิตเดินหน้าต่อไป ชายคนที่ข้าพเจ้าแนะน�าพูดถึง
ท่าทีเช่นนั้นว่า “ผมยังยอมรับไม่ได้กับความคิดที่ว่า
ผมเป็นผู้ชายที่เคยหย่าร้าง แต่ผมเป็น  ผมไม่เคย
คิดว่าจะเกิดขึ้น แต่มันเกิดขึ้น และผมยอมรับ เป้า
หมายในเวลานี้คือท�าทั้งหมดที่ท�าได้เพื่อซื่อสัตย์
ต่อพระคริสต์ สร้างชีวิตสมรสครั้งใหม่ให้แข็งแกร่ง 
และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกหลานเท่าที่ผมจะ
ท�าได้” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เลียโฮนา,		พ.ค.	2012,	77.
3.	 ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์,	“การหย่าร้าง,”	เลียโฮนา,	ก.ค.	2007,	88.

ความหวังสำาหรับ
ท่านและลูกๆ  
ของท่าน
“เรารู้ว่าบางคนนึกถึงการ

หย่าร้างของเขาด้วยความ

เสียใจเพราะเขาเองก็มีส่วน

ผิดไม่มากก็น้อยในเรื่องนี้ 

ทุกคนที่เคยผ่านการหย่า

ร้างต่างรู้ถึงความเจ็บปวด 

ต้องการพลังเยียวยาและ

ความหวังที่มาจากการ

ชดใช้ พลังเยียวยาและ 

ความหวังเช่นนั้นมีเพื่อ 

พวกเขาและเพื่อลูกๆ  

ของพวกเขา”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“การหย่าร้าง,” เลียโฮนา,   
พ.ค. 2007, 89.

เส้นทางปลอดภัยเพียงเส้นทางเดียว
ผ่านการหย่าร้างคือยังคงแน่วแน่ 
ต่อพระกิตติคุณ
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บาดแผลของการหย่าร้าง
โดย เดวิด พอล
บุตรสามคนกับบิดาที่หย่าร้าง

ใ นฐานะสมาชิกราชนาวีแคนาดา ผมถูกฝึกมาให้ “ทบทวนหลัง
เกิดเหตุ” หลังจากเผชิญหน้ากับศัตรูหรือภัยพิบัติอื่น เราต้อง

ประเมินอย่างละเอียดว่าคนที่เกี่ยวข้องจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ได้อย่างไรเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือเหตุร้าย ตลอด
ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงการทดลองเช่นการหย่าร้าง 
การทบทวนหลังเกิดเหตุจะท�าให้เห็นลู่ทางมากมายให้เรียนรู้และ
เติบโต

ขั้นตอนดังกล่าวเริ่มจากการรับผิดชอบตามสมควรต่อสิ่งที่เกิด
ขึ้น ขณะที่เรารับผิดชอบการกระท�าของเราอย่างถูกต้อง อาจจะ
ด้วยความช่วยเหลือของผู้ให้ค�าปรึกษา โดยรู้ว่าสิทธ์ิเสรีของเรา
เกี่ยวข้องตรงจุดไหนและสิทธิ์เสรีของอดีตคู่ครองเกี่ยวข้องตรงจุด
ไหน เราจะสังเกตเห็นสิ่งท่ีเราสามารถเปลี่ยนแปลงในตัวเราได้  
เราจะประเมินสภาพของสุขภาพจิต วิญญาณ และอารมณ์ของเรา
ได้เช่นกัน

การพยายามอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนตัวเราขณะประยุกต์ใช้
บทเรียนที่ได้เรียนรู้ย่อมส่งเสริมกระบวนการเยียวยาขณะปูทางสู่
อนาคตที่สดใสขึ้น

การเข้าถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ในสงครามมักจะมีบาดแผลน่ากลัวเสมอ บาดแผลเหล่านี้อาจ

จะลึกและเจ็บปวด แต่คนท่ีไม่เคยมีบาดแผลเช่นน้ันจะไม่เข้าใจ
เลยว่าเป็นอย่างไร บาดแผลในใจและจิตวิญญาณเราอันเกิดจาก
การหย่าร้างเจ็บปวดพอกันและคนที่ไม่เคยประสบเรื่องท�านองนี้จะ
เข้าใจได้ยาก

แต่เราไม่โดดเดี่ยว พระผู้ช่วยให้รอดทรงพร้อมจะช่วยเรา พลัง
เยียวยาของการชดใช้จะช่วยให้เราหายเป็นปกติ อย่าหันหลังให้
ศาสนจักร จงขอพรฐานะปุโรหิตและเข้าพระวิหารบ่อยๆ เท่าที ่
ท่านจะท�าได้ ขั้นตอนการเยียวยามักจะใช้เวลานาน แต่การมีพระ-
วิญญาณในชีวิตท่านจะช่วยเร่งกระบวนการ

ปีแรกหลังการหย่าร้างจะยากมาก มีขั้นตอนอันน่าเศร้าของการ
สูญเสียความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์รวมความหวังของเรา 
เปรียบเสมือนการขึ้นรถไฟเหาะของอารมณ์ความรู้สึกและความ
ท้าทายต่างๆ เราแสดงบทบาทของเราในกระบวนการเยียวยาโดย

ระลึกไว้เสมอว่าเราเป็นบุตรธิดาที่มีค่าของพระบิดาบนสวรรค์และ
มีศักยภาพอันสูงส่ง โดยเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร อ่าน
พระคัมภีร์  สวดอ้อนวอน รับใช้ และเข้าพระวิหาร ถึงแม้ถนนอาจ
ดูเหมือนยาวไกล แต่สัญญานั้นแน่นอน จงติดตามพระเจ้า และ
ท่านจะมีชีวิตนิรันดร์และพรทั้งหมดที่สัญญาไว้กับท่าน รวมถึง
สันติสุขและปีติในจิตวิญญาณท่าน

การมุ่งหน้าสู่การแต่งงานใหม่
จงระวังเมื่อท่านตัดสินใจเริ่มออกเดท พึงแน่ใจว่าท่านรู้ว่าท่าน

เป็นใครและท่านต้องการอะไร จงยินดีเมื่อต้องอยู่เพียงล�าพังกับ
ตนเอง (และพระผู้ช่วยให้รอด) เมื่อท่านมีความสุขกับการรู้ว่าท่าน
เป็นใครและท่านก�าลังไปที่ใด ปฏิปักษ์จะท�าให้ท่านเลือกผิดยาก
ขึ้นหรือท่านจะลงเอยด้วยการพึ่งพาผู้อื่นอย่างไม่สมควรยากขึ้น 
ความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับอดีตคู่ครองใช้เวลาพอสมควรกว่าจะถึง
จุดที่ท่านรู้สึกต่อกันฉันคู่รัก แม้แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็ยัง
มีพ้ืนท่ีของความสบายใจ ดังนั้นท่านอาจถูกล่อลวงให้ถล�าเข้าสู่
ความสัมพันธ์กับบางคนเร็วเกินไป จงก้าวเดินด้วยความระมัดระวัง

การสนับสนุนชายท่ีหย่าร้าง
คนที่เคยทนทุกข์ผ่านการหย่าร้างเปรียบเสมือนทหารผ่านศึกใน

สมรภูมิของสงครามแย่งชิงจิตวิญญาณของเรา พวกเขาต้องการ
ความเคารพ ความรัก ความเข้าใจ การสนับสนุน และการยอมรับ
จากเรา จงให้ค�าแนะน�าและก�าลังใจอันเปี่ยมด้วยความรักถ้าและ
เมื่อพวกเขาเปิดรับสิ่งนี้ จงใช้ศรัทธาในพวกเขาและจดจ�าว่าพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดทรงมีตารางเวลาของพระองค์ในการเยียวยาใจและ
วิญญาณที่แตกสลาย การเยียวยาและปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นทัน
ท่วงที
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบริติชโคลัมเบีย แคนาดาภา
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ช่วงหลายปีที่ผมประจ�าการกองทัพ การ
หาโบสถ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายบางครั้ง

เป็นเรื่องท้าทาย ไม่ทันไรผมก็อยู่ในเมือง
ใหม่หรือประเทศใหม่เสียแล้ว

วันอาทิตย์วันหนึ่งผมอยู่ในเมือง 
อัมสเตอร์ดัม ประเทศฮอลแลนด์ เวลา  
8:30 น. จู่ๆ ผู้พันของเราก็ประกาศว่าวันนี ้
ให้เราหยุด ผมสวมเครื่องแบบอยู่แล้ว จึง
เกลี้ยกล่อมเพ่ือนให้ไปส่งผมท่ีโบสถ์ ใน 
รถเช่าของเขา เราสนทนากันดังนี้

เพื่อน: “แล้วโบสถ์ของคุณอยู่ที่ไหน”
ผม: “ผมไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยอยู่ใน

เมืองนี้มาก่อน แต่ถ้าคุณพาเราไปถึงกลาง
เมืองเวลาแปดโมงสี่สิบห้า เราจะหาเจอ”

เพื่อน: “ท�าไมล่ะ เกิดอะไรขึ้นตอนแปด
โมงสี่สิบห้า”

ผม: “นั่นเป็นเวลาที่เราจะเห็นผู้สอน
ศาสนาพากันไปโบสถ์”

เพื่อน: “คุณบอกผมว่าคุณไม่เคยมาที่นี่”
ผม: “ผมไม่เคย”
เพ่ือน: “แล้วคณุรูไ้ด้อย่างไรว่าทีน่ี่มโีบสถ์”
ผม: “มีโบสถ์ที่นี่แน่นอน และ มีผู้สอน

ศาสนามอรมอน”
เพ่ือน: “โอเค ตอนนี้เราอยู่กลางเมือง

แล้ว แปดโมงสี่สิบห้าพอดี ผมไม่เห็นผู้สอน
ศาสนาสักคน”

ผม: “นั่นไง พวกเขาอยู่นั่น”
เพื่อน: “ไหน คุณหมายถึงคนตัวเล็กสอง

คนที่ก�าลังข้ามถนนตรงนั้นหรือ จากตรงนี้
เรามองไม่เห็นด้วยซ�้าว่าพวกเขาเป็นใคร”

เมื่อเราตามทันผู้สอนศาสนา ผมกระโดด
ลงจากรถและสนทนากับพวกเขาอย่างร่าเริง 
จับมือทักทาย พูดเรื่องตลก หัวเราะ และยิ้ม

ผม: “ขอบคุณที่มาส่งผม”
เพื่อน: “คุณบอกผมว่าคุณไม่รู้จักพวก

เขา”
ผม: “ผม่ไม่รู้จักหรอก เราเพิ่งเจอกัน”
เพื่อน: “เราไม่คุยกันแบบนี้หรอกถ้าไม ่

รู้จักกันอยู่แล้ว”
ผม: “ไว้จะอธิบายให้ฟังวันหลัง”
เพื่อน: “ผมไม่แน่ใจว่าจะหาที่นี่เจออีก 

คุณยังไม่ได้บอกผมเลยว่าจะให้มารับกี่โมง”

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

โบสถ์ของคุณอยู่ท่ีไหน



หลังจากดิฉันได้รับเรียกเป็นผู้ให้ค�า 
ปรึกษาด้านประวัติครอบครัวของ 

สาขาเราในเมืองอูชัวยา ประเทศอาร์เจน- 

ตินา ดิฉันรู้สึกจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค้นหา
บรรพชนของเรา ภารกิจนั้นยาก และแทบ
ไม่มีวันใดผ่านไปโดยที่ดิฉันไม่ได้ลองใช้วิธี
ใหม่ค้นหาว่าพวกเขาเป็นใครและมาจาก
แถบไหนในอิตาลี

ในปี 2006 ดิฉันได้รับเรียกให้ดูแลศูนย์
ประวัติครอบครัว แต่ดิฉันรู้สึกท้อแท้ใจอยู่
เสมอที่หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของดิฉัน
ไม่พบ ความท้อแท้ใจเพิ่มขึ้นหลังจากสามี
ค้นเจอบรรพชนของเขา ปีนั้นรูเบ็นพบชื่อ
บรรพชนที่อยู่ในซานจิเนซิโอ มาเกราตา 
อิตาลีกว่า 5,000 ชื่อ

บ่ายวันหนึ่งในศูนย์ประวัติครอบครัว

ขณะที่รูเบ็นพบบรรพชนคนแล้วคนเล่าบน

ไมโครฟิล์ม เขาร้องออกมาอย่างมีความ

สุขซ�้าแล้วซ�้าเล่าว่า “อีกคนแล้ว!” ความที่

รู้สึกท้อแท้ดิฉันจึงร้องไห้และแสดงความ

เสียใจออกมาโดยพูดว่าดิฉันไม่ทราบจะท�า

อย่างไรดีจึงจะหาสมาชิกครอบครัวเจอ เขา

เห็นความเจ็บปวดของดิฉัน จึงแนะน�าให้

เราสวดอ้อนวอน เราสวดอ้อนวอน โดยทูล

วิงวอนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน

ความกระจ่างเพ่ือเราจะสามารถเร่งงาน

แทนครอบครัวของดิฉันได้ ระหว่างสวด

อ้อนวอน จู่ๆ รูเบ็นก็จ�าเว็บไซต์ที่มีนามสกุล

ชาวอิตาลีได้
หลงัจากสวดอ้อนวอนเราเข้าไปดเูว็บไซต์ 

นั้นทันที ภายในไม่กี่นาทีเราพบสี่คนที่มีชื่อ

สวดอ้อนวอน
ในศูนย์ประวัติ
ครอบครัว กลางว่ากอสในสมุดรายนามโทรศัพท์ของ

ลูทิซโซเมืองเล็กๆ ทางเหนือของอิตาลี

ดิฉันส่งจดหมายไปหาพวกเขาทันที คน 

หนึ่งเขียนตอบกลับมาว่าสามีเธอใช้นาม 

สกุลเดียวกัน แต่เขาไม่ได้เป็นคนในครอบ- 

ครัว แต่เธอรู้จักพี่สาวที่ล่วงลับไปแล้วคน

หนึ่งของคุณปู่ดิฉัน และช่วยดิฉันติดต่อกับ

ญาติอีกคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่

สามสี่เดือนต่อมา ในเดือนธันวาคม ปี 

2006 เราได้รับโทรศัพท์ทางไกล

“ซูซานา กอสหรือเปล่าครับ” เสียงผู้ชาย

ในสายถาม

“ใช่ค่ะ” ดิฉันตอบ

“ผมเป็นญาติห่างๆ ของคุณจากอิตาลี

ครับ” เขาบอก

จีโอวานนี แบททิสตา ตูบาโรคนที่โทรมา

เป็นลูกชายของมาเรียพี่สาวคุณปู่ของดิฉัน!

ในเดือนมีนาคม ปี 2008 จีโอวานนีกับ 

มิเรียมภรรยาของเขามาเยี่ยมเราในอาร์เจน- 

ตินา เราแนะน�าพวกเขาให้รู้จักพระกิตติคุณ

และงานประวัติครอบครัว เราพูดคุยกัน

หลายวันเกี่ยวกับคนที่อยู่มาก่อนเรา เวลา 

นี้เรารู้ทั้งหน้าตาและประวัติของชื่อแต่ละ 

คนย้อนกลับไปหกรุ่น

ประวัติครอบครัวช่วยให้ดิฉันมีส่วน

ส�าคัญในงานของพระเจ้า และยังน�าดิฉัน

ให้ใกล้ชิดบรรพชนมากขึ้นด้วย—คนเหล่า

นั้นเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์

ที่ดิฉันจะไม่มีวันรู้จักหากไม่ใช่เพราะการ

สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาในศูนย์ประวัติ

ครอบครัว 
ซูซานา แม็กดาลีนา กอสเดอมอร์เรซี,  
เตียร์ราเดลฟวยโก, อาร์เจนตินา

ผม: “การประชุมจะใช้เวลาสามชั่วโมง” 

แล้วครอบครัวหนึ่งจะชวนผมไปกินอาหาร

เย็น หลังจากกินอาหารและคุยกันพักหนึ่ง 

แล้ว พวกเขาจะขับรถไปส่งผมท่ีกอง

บัญชาการ”

เพื่อน: “คุณแน่ใจนะว่าจะมีคนชวนคุณ

ไปกินอาหารเย็นและขับรถไปส่งคุณ”

ผมท�าให้เขามั่นใจว่าผมจะได้รับการ 

ดูแลอย่างดีและขอบคุณเขาอีกครั้ง

การประชุมสร้างแรงบันดาลใจ ผม

ยอมรับค�าเชิญครั้งแรกในสามครั้งให้ไป 

รับประทานอาหารเย็น ระหว่างรับประทาน

อาหาร เรามีการสนทนาที่ให้ความกระจ่าง

เกี่ยวกับการเติบโตของศาสนจักรในฮอล-

แลนด์

ผมได้รับพรให้พบสมาชิกศาสนจักรหลาย

คร้ังในช่วงชีวิตของผม บางครั้งเราพบกัน

ในพระราชวังและบางครั้งในกระท่อมหลัง

เล็กๆ  บางครั้งเราพบกันในค่ายทหารร้าง 

ฝุ่นเขรอะ บางครั้งเราพบกันในโบสถ์ประจ�า

โรงพยาบาล บางครั้งเราพบกันในเต็นท์

ขนาดใหญ่หรือนอกเต็นท์ใต้ฟ้ากว้าง

ไม่ว่าพบกันทีใ่ด ผมดใีจทุกคร้ังท่ีพยายาม 

หาโบสถ์จนเจอ เพราะพระเจ้าตรัสไว้ดังนี้ 

“เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันท่ีไหน 

ในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา 

ที่นั่น” (มัทธิว 18:20) 
ดี เจ็พสัน, ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

“ถ้าคุณพาเราไปถึงกลางเมืองเวลาแปด
โมงสี่สิบห้า” ผมบอกเพื่อน “เราจะ

หาโบสถ์เจอ”
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ดิฉันเป็นคนโสดและประกอบอาชีพส่วน
ตัวเมื่อเป็นสมาชิกใหม่ในศาสนจักร 

ด้วยเหตุนี้จึงมีวันที่ดิฉันมีเวลาว่าง ในวัน
ว่างวันหนึ่งดิฉันโทรไปหาประธานสมาคม
สงเคราะห์และถามว่าบ่ายนี้มีใครต้องการ
ให้ดิฉันช่วยไหม เธอบอกว่าสตรีสูงอายุคน
หนึ่งชื่ออนิตา (นามสมมุติ) เพิ่งกลับจาก 
โรงพยาบาลและเธออยู่คนเดียว ดิฉันเคย
พบอนิตามาก่อนและยินดีไปเยี่ยมเธอ

ดิฉันโทรไปบอกเธอจากนั้นจึงไปหาเธอ 

ท่ีอพาร์ตเมนต์ เธอขอให้ดิฉันท�าอาหาร
กลางวันให้ และหลังจากน้ันเราก็คุยกัน  
เธอมีอารมณ์ขันที่ดี ชอบหัวเราะและเล่า

เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตเธอ
หลังอาหารกลางวันเธอบอกว่าเธอ

เหนื่อยและขอให้ดิฉันช่วยพยุงเธอลงจาก
เก้าอี้เข็นขึ้นเตียง ไม่นานดิฉันก็ห่มผ้าให้  
ทันใดนั้น เสียงสงบแผ่วเบาที่ดิฉันเคยได้ยิน
มามากบอกดิฉันให้ “พาเธอไปโรงพยาบาล
เดี๋ยวนี้!”

อนิตาเกลียดโรงพยาบาลและเพิ่งกลับ
บ้าน ดิฉันถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรบ้าง เธอ
ตอบว่าเธอสบายดีแต่รู้สึกเหนื่อย

ดิฉันออกห่างจากข้างเตียงและคุกเข่า 
ทันทีที่เริ่มสวดอ้อนวอน เสียงนั้นบอกอีก
ครั้งว่า “พาเธอไปโรงพยาบาล และพาไป

เดี๋ยวนี้!”

ดิฉันลังเล พลางถามตนเองว่า “ฉันจะ

บอกหมอที่โรงพยาบาลว่าอย่างไร”

ดิฉันโทรหาเพื่อนคนหนึ่ง เธอสวดอ้อน- 

วอนเช่นกันแล้วบอกดิฉันให้ท�าตามการ 

กระตุ้นเตือน

อนิตาโกรธที่ดิฉันบอกจะพาเธอไปโรง

พยาบาล แต่ดิฉันโทรเรียกรถพยาบาล เมื่อ

รถมาถึง เจ้าหน้าที่สองคนเข้ามาตรวจ

สัญญาณชีพ พวกเขาไม่ถามอะไรเลย แต่

อุ้มเธอวางบนเตียงเคลื่อนที่แล้วยกไปที่รถ

พยาบาล

ดิฉันขับรถตู้ตามไป หลังจากมาถึงโรง

พยาบาล ดิฉันนั่งรอ ไม่นานแพทย์จึงออก

มา เขาถามว่า “เธอไม่ได้บอกคุณหรือครับ

ว่าเธอล้มก่อนคุณมาถึงอพาร์ตเมนต์ของ

เธอ”

“ไม่ค่ะ” ดิฉันตอบ

เขาบอกว่าอนิตาได้รับบาดเจ็บท่ีม้าม

และเลือดตกใน เขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับการ

ดูแลจากแพทย์ทันทีเธออาจเสียชีวิตได้

ดิฉันรู้สึกผิดระคนดีใจ—รู้สึกผิดที่ลังเล

และดีใจที่สุดท้ายดิฉันก็ฟังพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันส�านึกคุณท่ีรู้

ว่าพระเจ้าทรงไว้วางใจดิฉันให้ช่วยพี่น้อง

สตรีที่บาดเจ็บคนนี้และทรงดลใจประธาน

สมาคมสงเคราะห์ให้ส่งดิฉันมาหาเธอ

สุขภาพของดิฉันเองไม่สู้ดีตั้งแต่

ประสบการณ์ครั้งนี้ แต่พระเจ้ายังคงกระตุ้น

เตือนดิฉัน ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้มีพลัง

ท�าตามการกระตุ้นเตือนเหล่านั้นเสมอ 
เกล วาย, แบรนด์โวลด์, แคลิฟอร์เนีย, 
สหรัฐอเมริกา ภา
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พาเธอไปโรงพยาบาล!

อนิตาบอกว่าเธอรู้สึกสบาย แต่ดิฉันออกห่าง 
จากข้างเตียง คุกเข่า และสวดอ้อนวอน



ขณะเข้าไปในสนามบินระหว่างกลับ
บ้านจากการเยี่ยมเพื่อนเก่า ดิฉันรู้สึก

ท้อใจที่ไม่ได้แบ่งปันพระกิตติคุณระหว่าง
การเดินทางครั้งนี้ ดิฉันมีพระคัมภีร์มอร- 
มอนติดไว้ในกระเป๋าถือเสมอเพ่ือเตือน
ตนเองให้สวดอ้อนวอนส�าหรับคนที่ดิฉัน 
จะให้ได้ แต่มักจะอยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิม 
การเดินทางครั้งนี้พลาดอีกตามเคย

ดิฉันสูดลมหายใจและสวดอ้อนวอน
ขออภัยในใจ ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิก 
ผู้สอนศาสนาที่แย่มากๆ

ขณะเดินลากเท้าผ่านเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ดิฉันรู้สึกถึงการกระตุ้นให้
พูดกับผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าดิฉัน เราคุยกัน
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของเราแล้ว
ก็แยกกันไปคนละแถว ขณะเดินตรงไปที่
ประตูทางออกของดิฉัน ดิฉันเห็นผู้หญิง 
คนเดิม “โอ้ สวัสดีอีกครั้งค่ะ” เธอพูด  
“ดีใจที่ได้พบคุณค่ะ!”

ดิฉันถามว่าเที่ยวบินของเธอออกกี่โมง 
“อีกหลายชั่วโมงค่ะ—ดิฉันมาก่อนเวลา”

“อ๋อ มานั่งด้วยกันสิคะ!”
ดิฉันบอก ดิฉันยังเหลือ 45 นาทีก่อน

เที่ยวบินออก ด้วยเหตุนี้เราจึงนั่งตรงประตู
ทางออกและพูดคุยกันเรือ่งงานของเรา ดิฉนั 
พูดถึงงานเขียนบางอย่างที่ดิฉันเขียนให ้
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย และจู่ๆ เธอก็พูดขึ้น 
มาว่า

“คุณเป็นมอรมอนหรือคะ” เธอถาม 
“ดิฉันอยากรู้จักมอรมอนมานาน ดิฉันจะ 
ขอพระคัมภีร์มอรมอนสักเล่มจากไหนคะ”

“อ้อ” ดิฉันพูดพลางเปิดกระเป๋า” ดิฉันมี
เล่มหนึ่งพอดีค่ะ”

“โอ้ ดีจัง” เธอตอบ “ดิฉันคิดว่านี่อาจเป็น
สาเหตุให้เราได้มาพบกันวันนี้”

ความส�านึกคุณท่วมท้นใจดิฉัน เมื่อเธอ
ถามว่าอะไรท�าให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่าง
จากศาสนาอื่น ดิฉันรู้สึกได้รับการน�าทาง 
ให้รู้ว่าต้องพูดอะไร

ดิฉันบอกเธอว่าดิฉันอยากให้ผู้สอน
ศาสนาติดต่อเธอ จากนั้นก็มีเสียงประกาศ
ให้ขึ้นเครื่อง ดิฉันเปิดกระเป๋าจะหยิบตั๋ว 

ขึ้นเครื่องแต่หาไม่เจอ ดิฉันรื้อกระเป๋า นั่น
ไง Ensign ฉบับการประชุมใหญ่สามัญ
เล่มหนึ่งกับตั๋วอยู่ที่ก้นกระเป๋า! ดิฉันหยิบ
นิตยสารให้เธอและขอบพระทัยพระเจ้าที่
ดิฉันต้องหาตั๋วขึ้นเครื่อง เธอบอกว่าปกติ
เธอจะพกหนังสืออ่านติดตัวไปด้วยแต่คราว
นี้รู้สึกว่าไม่ควรพกมา

“นั่นอาจเป็นเหตุให้ดิฉันสามารถอ่าน
เล่มนี้ได้” เธอบอก ดิฉันถือตั๋ว สวมกอดเธอ
และกล่าวลา

ตอนนี้เราคุยกันทุกอาทิตย์ และเธอบอก
ดิฉันเกี่ยวกับการพูดคุยกับซิสเตอร์ผู้สอน
ศาสนา หนึ่งปีแล้ว และดิฉันหวังว่าสักวัน
จะเห็นเธอรับบัพติศมา ดิฉันไม่ทราบว่า
วันนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ยังคงพิศวงกับ
การท�างานของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อช่วย
เราข้ามเส้นทางของเรา ดิฉันขอบพระทัยที่
พระองค์ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของดิฉัน
และทรงเปิดโอกาสอันเรียบง่ายให้ดิฉันได้
แบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอน 
โจนี ฮิลตัน, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกาภา
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ดิฉันขอพระคัมภีร์มอรมอนสักเล่มได้ไหมคะ
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ดิฉันรื้อกระเป๋า และ 
Ensign ฉบับการ

ประชุมใหญ่สามัญกับตั๋ว
อยู่ที่ก้นกระเป๋า



โดย ฮิลลารีย์ โอลเซ็น

ซิ
สเตอร์โอลเซ็น พวกข้าพระองค์
อวยพรท่านให้มีความอดทน” นั่น

ไม่ใช่ค�าพูดที่ดิฉันอยากได้ยิน ดิฉัน
สวดอ้อนวอนมาทั้งวันเพื่อให้มีศรัทธามาก
พอจะได้รับการรักษา ในพรนั้น ดิฉันได้รับ
สัญญาว่าสุดท้ายแล้วดิฉันจะดีขึ้น แต่ดิฉัน
มั่นใจว่าจะใช้เวลา

ดิฉันถอนหายใจเมื่อเอ็ลเดอร์จบการให้
พร ดิฉันเหลือเพียงสามเดือนในงานเผยแผ่
และต้องการออกไปพบปะผู้คน—ไม่ใช่
ป่วยอยู่บนเตียง ดิฉันต้องการยอมรับพระ-
ประสงค์ของพระเจ้า แต่ไม่เข้าใจจริงๆ ว่า
เหตุใดพระองค์ทรงประสงค์ให้ดิฉันรอ

ดิฉันใช้เวลาหลายวันกว่าจะยอมรับ

สถานการณ์ของดิฉันได้ ดิฉันท�าใจยอมรับ
ข้อเท็จจริงที่ว่าดิฉันจะไม่ดีขึ้นทันตาเห็น  
แต่ในระหว่างนั้นดิฉันเป็นทุกข์—จนกระทั่ง
วันหนึ่งดิฉันหันไปพึ่งพระคัมภีร์ ในที่สุด 
ดิฉันพบสันติสุขท่ีต้องการใน ยากอบ 1  

ความอดทนไม่ใช่ 
บทเรียนท่ีเรียนรู้ 
ได้ง่าย แต่คุ้มค่ากับ 
การเรียนรู้ ความอดทน:  

มากกว่าการ
รอคอย

42  เ ลี ย โ ฮ น า



โจเซฟ สมิธพบค�าตอบของท่านใน ยากอบ 
1:5–ดิฉันพบค�าตอบของดิฉันในข้อ 2–4

“พี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อพวกท่านพบกับ
การทดลองใจต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่า
ยินดียิ่ง [งานแปลของโจเซฟ สมิธเปลี่ยน 
“การทดลองใจต่างๆ” เป็น “ความทุกข์ยาก
มากมาย”]

“เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความ

เชื่อของท่านนั้นท�าให้เกิดความทรหดอดทน
“และจงให้ความทรหดอดทนน้ันมีผล 

อย่างสมบูรณ์ เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้เป็น
คนที่สมบูรณ์และดีพร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใด
เลย”

ขณะอ่านข้อเหล่านั้น ดิฉันพูดไม่ได้ว่า
ดิฉันสามารถ “ถือ [ได้อย่างฉับพลันทันใด] 
ว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง” ที่ดิฉันป่วย แต่ดิฉัน
เรียนรู้บางอย่างที่ช่วยให้ดิฉันรู้สึกเป็นทุกข์
กับสถานการณ์ของตนน้อยลง

ข้อเท็จจริงที่ว่าดิฉันไม่หายป่วยทันที
ไม่ได้หมายความว่าดิฉันไม่มีศรัทธา และ
ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ทรงห่วงใย
สถานการณ์ของดิฉัน—แต่ตรงกันข้าม 
พระเจ้าทรงห่วงใยมากพอจะทดสอบ
ศรัทธาของดิฉันโดยไม่ทรงรักษาดิฉันให้
หายทันทีทั้งนี้เพื่อดิฉันจะได้พัฒนาความ
อดทน

ดิฉันตระหนักว่าพระเจ้าทรงต้องการ
ให้ดิฉันพัฒนาความอดทนเพราะนั่นเป็น

คุณลักษณะอันส�าคัญย่ิง ความอดทน
ขัดเกลาเรา ความอดทนช่วยให้เราเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น ดิฉันมี

ความรับผิดชอบส�าคัญในฐานะผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลา แต่ตระหนักว่าเมื่อมาถึงภา
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การรับใช้พระเจ้า พระองค์ทรงห่วงใยเครื่อง
มือมากเท่าๆ กับทรงห่วงใยภารกิจเฉพาะ

หน้า พระเจ้าทรงก�าลังสอนดิฉันให้อดทน
ท้ังน้ีเพ่ือดิฉันจะเป็นผู้สอนศาสนาท่ีดีขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเดือน
ท้ายๆ ของงานเผยแผ่

ในที่สุดพรที่สัญญาไว้ของการรักษาก็
เกิดขึ้น แต่บทเรียนเรื่องความอดทนไม่ได้
สิ้นสุดตรงนั้น พรมากมายในชีวิตเรา—การ
แต่งงาน งานอาชีพ ลูกๆ สุขภาพทางกาย
หรือทางอารมณ์ ค�าตอบการสวดอ้อนวอน
—ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นตามที่เราคาดหวัง เมื่อ
ท่านได้รับค�าตอบการสวดอ้อนวอนล่าช้า 
และท่านอาจได้รับแล้วหรือจะได้รับ จง
อดทนโดยวางใจพระเจ้าและจังหวะเวลา
ของพระองค์ นั่นจะเป็นพรแก่ชีวิตท่าน

มุมมองเร่ืองความอดทน
ดิฉันกลับจากงานเผยแผ่พลางรู้สึกผิด

ที่ดิฉันตัดความอดทนออกจากรายชื่อบท
เรียนท่ีต้องเรียนรู้ ถึงกระนั้น เรื่องความ
อดทนก็ไม่ใช่บทเรียนที่เราเรียนรู้เพียงครั้ง
เดียว เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926-
2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ปราศรัยเรื่องความอดทนและดิฉันอ่านเป็น
ครั้งแรกหลังจากเลิกกับคนที่ดิฉันออกเดท
ด้วยและค่อนข้างท้อใจ ดิฉันรู้สึกอกหัก 
และสิ้นหวังพอสมควร ณ จุดนั้น สิ่งสุดท้าย 
ท่ีดิฉันคิดว่าต้องการคือสิ่งที่เตือนสติให้
อดทน แต่น่าแปลกตรงท่ีข้อคิดของเอ็ล- 
เดอร์แม็กซ์เวลล์เกี่ยวกับความอดทนสอน
แนวคิดอันทรงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนมุม
มองของดิฉันโดยสิ้นเชิง (อีกครั้ง) และช่วย
ดิฉันให้ค�ามั่นอีกครั้งว่าจะอดทน

ความอดทนไม่ใช่การยอมจำานน
ตัวอย่างเช่น ดิฉันเรียนรู้ว่าการให้ค�ามั่น

ว่าจะอดทนไม่ได้หมายความว่าเรายักไหล ่
และสิ้นหวัง เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์สอนว่า 
“ความอดทนไม่ใช่ความเฉยเมย โดยแท้
แล้วความอดทนหมายถึงเอาใจใส่มาก
แต่เต็มใจยอมตามพระเจ้าและตามสิ่งที่
พระคัมภีร์เรียกว่า ‘สมควรแก่เวลา’1 ดิฉัน
นึกเสมอว่าความอดทนคือการตอบสนอง

ประสบการณ์ชีวิตแบบนิ่งเฉย เข้าท�านอง
โอนอ่อนผ่อนตาม แต่ความอดทนไม่ใช่การ
โอนอ่อนผ่อนตาม ความอดทนคอืการแสดง
ให้เห็นความเข้มแข็งในจิตใจและการอุทิศ
ตนต่อพระเจ้า

ความอดทนเป็นความเช่ือม่ัน ไม่ใช่
ความวิตกกังวล

เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลส์สอนด้วยว่า “ความ
อดทนในความหมายหนึ่งคือความเต็มใจ
เฝ้าดูจุดประสงค์ท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเผย

ด้วยความรู้สึกพิศวงและย�าเกรง แทนที่จะ
วิตกกังวลกับสภาวการณ์ของเราอีกนัยหนึ่ง
คือ วุ่นวายกับการเปิดฝาเตาอบมากเกินไป

จนท�าให้เค้กยุบแทนที่จะขึ้นฟู เป็นเช่นนั้น
กับเรา ถ้าเรามัวแต่วัดอุณหภูมิตัวเราเพื่อ
ดูว่าเรามีความสุขหรือไม่ เราจะไม่มีความ
สุข”2  แนวคิดนี้ตรงใจข้าพเจ้า (และไม่ใช่
เพราะข้าพเจ้าเป็นคนอบขนมที่ไม่อดทน) 
เมื่อแผนล้มเหลวหรือไม่เป็นดังคาดเราจะ
ท้อใจ ในความคิดมนุษย์อย่างเรา จังหวะ
เวลาของพระเจ้ายากจะเข้าใจได้ แต่สิ่งที่
ดิฉัน สามารถ เข้าใจได้คือ พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงรักเราและทรงมีแผน
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ซึ่งรับประกันความสุขในท้ายท่ีสุดถ้าเรา
ซื่อสัตย์ และดิฉันก�าลังฝึกยอมรับจังหวะ
เวลาของพระองค์ด้วยความเชื่อมั่น—ไม่ใช่
ด้วยความวิตกกังวล

น่ันไม่เก่ียวกับเราเสมอไป

เพราะความอดทนทดสอบเราที่ระดับ

ส่วนตัวมาก จุดหมายของเราจึงมักจะอยู่

ข้างใน แต่เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลลส์สอนว่า 

“ความอดทนช่วยให้เราตระหนักเช่นกัน

ว่าแม้เราอาจจะพร้อมก้าวไปข้างหน้า มี

ประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะด้านมากพอ 

แต่เรายังต้องอยู่ต่อเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้อื่น”3  เรา

ไม่เพียงต้องอดทนเท่านั้น แต่คนอื่นๆ อาจ

ต้องการความอดทนของเราหรือแบบอย่าง

ความอดทนของเรา ดิฉันไม่เคยฉุกคิดถึง

เรื่องนี้ และนั่นช่วยให้ดิฉันมองเห็นว่าความ

อดทนเป็นคุณสมบัติอันสูงส่ง ผูกพันแนบ

แน่นกับจิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของ 

พระคริสต์ ซึ่ง “ไม่มีวันสูญสิ้น” (โมโรไน 

7:46)

มากกว่าการรอคอย

แม้เมื่อเรามีมุมมองที่ถูกต้อง แต่การ

รอคอยอาจจะยาก แต่ดิฉันเรียนรู้ว่าความ

อดทนเป็นมากกว่าแค่รอคอย ดิฉันเรียนรู้

เรื่องน้ีจากแอนดรูว์พ่ีชายของดิฉันกับ 

บริอันนาภรรยาของเขาเมื่อพวกเขารับมือ

กับการไม่สามารถมีบุตรได้ ถึงแม้ความหวัง 

ของพวกเขาพังทลายเมื่อทราบว่าพวกเขา 

ไม่สามารถมีบุตรได้ แต่พวกเขาพบความ 

หวงัใหม่ผ่านโอกาสของการรบับตุรบญุธรรม 

—แต่นั่นยังหมายถึงการรอคอยต่อไปอีก

ดิฉันลังเลไม่กล้าใช้ค�าว่า รอคอย เมื่อ

เอ่ยถึงพวกเขาเพราะค�านัน้มกัมคีวามหมาย 

แฝงไว้ด้วยความท้อใจ ส�าหรับพวกเขา การ

รอคอยไม่ได้หมายถึงการคอยเวลาจนเด็ก

เกิด—ความอดทนเป็นมากกว่านั้นมาก

แอนดรูว์กล่าวว่า “การรับบุตรบุญธรรม

ส่วนใหญ่อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ไม่ใช ่

ในมอืเรา แต่น่ันท�าให้เรารูส้กึดีท่ีเราสามารถ 

ท�าบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ 

มีเด็กในครอบครัวเรา” ไม่ว่าจะผ่านบล็อก 

แบ่งปันข้อมูลติดต่อของพวกเขากับมิตร
สหายและครอบครัว หรือรวมกลุ่มกับพ่อ
แม่บุญธรรมท้ังหลายในพื้นที่ พวกเขา

พยายาม “ท�าสิ่งท้ังปวงที่อยู่ในอ�านาจ  
[ของพวกเขา]” (คพ. 123:17) แล้ววางใจ
ในพระเจ้า

หลังจากรอคอยและสวดอ้อนวอนหลาย
ปี พวกเขาก็สามารถรับเด็กทารกเพศหญิง
ชื่อเจสซิกามาเป็นบุตรบุญธรรมได้ ขณะอุ้ม
เธอไว้ในอ้อมแขน ความผิดหวังและความ

ท้อใจนานหลายปีมลายหายไปสิ้น ส�าหรับ
พวกเขาแล้ว เธอคือปาฏิหาริย์

ห้าปีล่วงไปนับตั้งแต่พวกเขารับเจสซิกา 
มาเป็นบุตรบุญธรรม และสี่ปีที่ผ่านมาพวก
เขาพยายามรับบุตรบุญธรรมอีกคน การ
รอคยเริ่มต้นอีกครั้ง บริอันนาบอกดิฉันว่า 
“คนอื่นเตือนให้เรานึกเสมอว่าเมื่อใดก็ตาม
ที่เราตั้งใจจะให้เด็กมาอยู่กับครอบครัวเรา 
เด็กจะมา เรารู้ว่าพวกเขาพูดถูก แต่เรารู้
เช่นกันว่าเราจะนั่งรออยู่เฉยๆ ไม่ได้ เราต้อง
มีศรัทธาว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแต่ต้องเดินหน้า 

มีชีวิตของเรา วางแผนส�าหรับอนาคตของ
เรา สนุกสนาน และมีความสุขกับการอยู่
ด้วยกัน”

การรอคอยท�าได้ยาก แต่แอนดรูว์กับ
บริอันนาสอนดิฉันให้เลือกมีความสุขวัน
นี้ ง่ายเหลือเกินที่จะคิดว่า “ฉันจะมีความ
สุขเมื่อ__________”  แต่เราพลาดโอกาส
ไปมากกับสิ่งที่ชีวิตมอบให้โดยเลื่อนเวลา
ความสุขของเราออกไป ถึงแม้บางครั้งเรา
ต้องทิ้งความปรารถนาของเราเพื่อยอม
ตามพระประสงค์ของพระบิดา แต่นั่นไม่ได้
หมายความว่าเราต้องทิ้งความสุขของเรา ภา
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ความรักของพระองค์สามารถให้พลัง เติม
ช่องว่าง และปลูกฝังความหวัง

แบบอย่างความอดทนของ 
พระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่าง
สูงส่งท่ีสุดของความอดทน ส�าหรับดิฉัน 
พระด�ารัสที่ตรัสในสวนเกทเสมนีแสดงให้
เห็นความอดทนของพระองค์ ในช่วงของ
ความทุกขเวทนาและการเสียสละที่ไม่อาจ
จินตนาการได้ พระองค์ตรัสว่า หากเป็นไป
ได้ ขอทรงน�าถ้วยแห่งความทุกขเวทนานี้
ไปจากพระองค์ “แต่อย่างไรก็ดี” พระองค์
ตรัส “อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์” (มัทธิว 26:39) ค�าว่า แต่อย่างไร

ก็ดี  มีข่าวสารอันเปี่ยมด้วยพลัง แม้จะมี
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการจริงๆ 

ในขณะนั้น แต่พระองค์ทรงแสดงว่าเต็ม
พระทัยยอมรับพระประสงค์ของพระบิดา
และอดทน

เราทุกคนจะถูกเรียกร้องให้รอคอยสิ่ง

ต่างๆ ในชีวิตเรา—แม้บางครั้งต้องรอคอย

ความปรารถนาอันชอบธรรมที่สุดของใจเรา 

แต่พระเยซูคริสต์ “กัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ

ที่สุด [ของเรา]”4 ทรงสามารถปลอบโยน

และท�าให้เรามั่นใจว่าจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น 

พระองค์ทรงอดทนกับเราด้วยความรักขณะ

ที่เราฝึกเป็นเหมือนพระองค์ ขณะที่เราฝึก

เผชิญกับความผกผันของชีวิตมรรตัยทั้ง

ที่คาดคิดและคาดไม่ถึง พระองค์ตรัสกับ

พระบิดาว่า “แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไป

ตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็น

ไปตามพระทัยของพระองค์”
มุมมองของดิฉันเกี่ยวกับความอดทน

เปลี่ยนไปมากเมื่อดิฉันเป็นผู้ใหญ่ ความ
อดทนเป็นกระบวนการ และดิฉันจะเรียน
รู้เสมอ ถึงแม้การรอคอย จะ ยาก แต่ดิฉัน

ก�าลังเรียนรู้ว่าต้อง “ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี
ย่ิง” เมื่อถูกทดสอบความอดทน—ไม่ใช่
เพราะดิฉันพบปีติในความยากของการ
ทดสอบนั้น แต่เพราะรู้ว่านั่นมีจุดประสงค์
อันน่ายินดี ดิฉันรู้ว่า การปล่อยให้ “ความ

อดทนท�างานเต็มที่” เป็นส่วนหนึ่งของการ
บรรลุจุดประสงค์ของดิฉันบนแผ่นดินโลก
เพื่อสักวันหนึ่งจะเป็น “คนที่สมบูรณ์และดี
พร้อม โดยไม่ขาดสิ่งใดเลย” (ยากอบ 1:4) 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 นีล	เอ.	แม็กซ์เวลล์,	“Patience”	(Brigham	Young	

University	devotional,	Nov.	27,	1979),	1,	speeches.
byu.edu.

2.	 นีล	เอ.	แม็กซ์เวลล์,	“Patience,”	2.
3.	 นีล	เอ.	แม็กซ์เวลล์,	“Patience,”	3.
4.	 “Be	Still,	My	Soul,”	Hymns,	no.	124.

ขอบพระทัย
พระองค์สำาหรับ
ความอดทน
“ถ้าท่านสวดอ้อนวอน 
ถ้าท่านพูดคุยกับพระผู้-

เป็นเจ้า และถ้าท่านวิงวอนขอความช่วยเหลือ
ที่ต้องการ และถ้าท่านขอบพระทัยพระองค์
ไม่เฉพาะสำาหรับความช่วยเหลือเท่านั้นแต่
สำาหรับความอดทนและความอ่อนโยนที่มา
จากการไม่ได้รับทั้งหมดที่ท่านปรารถนาทันที
หรืออาจจะไม่ได้รับตลอดไป เมื่อนั้นข้าพเจ้า
สัญญากับท่านว่าท่านจะใกล้ชิดพระองค์มาก
ขึ้น”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด, “Waiting upon the Lord,” 
(Brigham Young University devotional, Sept. 30, 
1990), 4, speeches.byu.edu.

พระดำารัสของ 

พระผู้ช่วยให้รอด

ท่ีตรัสในสวน 

เกทเสมนี แสดง 

ถึงความอดทน
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เกลซ์สเก เฟลิกซ์  โนกูเอรา

หนึง่ปีหลงัจากเป็นสมาชกิศาสนจกัร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย ผมส่งใบสมัครเพื่อรับ

ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ครอบครัว

ผมคัดค้านเรื่องการรับใช้งานเผยแผ่และ

คิดว่าผมควรเรียนปริญญาโทแทน ผม

เพิ่งเรียนจบปริญญาตรี และการเรียนต่อ

ปริญญาโทเป็นความฝันของผมเรื่อยมา 

อาจารย์ของผมยินดีช่วยเช่นกันเพราะผม

เป็นนักศึกษาที่ดี

ขณะเตรียมไปท�างานเผยแผ่ ชีวิต

ครอบครัวผมมีปัญหาการเงินอย่างมาก พี่

ชายผมตกงาน ต่อมาไม่นานบริษัทที่คุณ

พ่อผมท�างานมาหลายปีเริ่มประสบปัญหา

ทางเศรษฐกิจ และท่านถูกเลิกจ้าง คุณพ่อ

ต้องใช้เงินสงเคราะห์ทั้งหมดจากรัฐบาล

ช่วยคุณย่าของผม และคืนหนึ่งผมเห็น

ท่านร้องไห้เพราะไม่รู้จะเลี้ยงดูครอบครัว

อย่างไร

ตอนนั้นผมได้รับทุนมหาวิทยาลัยเกือบ

เท่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนขั้นต�่า เมื่อผมได้

รับเงิน ผมจะจ่ายส่วนสิบก่อนเสมอ แต่

เมื่อได้รับเงินครั้งล่าสุดหลังจากคุณพ่อ

ตกงาน คุณแม่ขอร้องไม่ให้ผมจ่ายเงิน

ให้ศาสนจักรเพราะเราต้องใช้เงินนั้นที่

บ้าน ผมบอกท่านเรื่องส่วนสิบและความ

ส�าคัญของส่วนสิบ และให้ท่านดูสัญญา

ที่พระเจ้าทรงให้ไว้ใน มาลาคี 3:10 ถึงแม้

ท่านไม่มีความสุข แต่ผมจ่ายส่วนสิบและ

รู้ว่าผมท�าถูก
ขณะที่ผมยังคงเตรียมตัวท�างานเผยแผ่ 

ผมเข้าร่วมการแข่งขันที่มหาวิทยาลัยแห่ง 
หนึง่ในท้องท่ีเพียงเพ่ือดวู่าผมจะท�าอย่างไร 
ผมเข้ารอบและติดอันดับที่ท�าให้ผมได้รับ
เงินเกือบเท่าจ�านวนที่คุณพ่อได้รับในงาน
ของท่าน นั่นคงจะพอดูแลครอบครัวผม
จนกว่าคุณพ่อจะเกษียณ ครอบครัวผม

หวังว่าผมจะท�างาน
ผมสวดอ้อนวอนมาก และพระเจ้า

ทรงตอบว่าผมต้องเข้าสู่สนามเผยแผ่ 
ผมวางใจพระองค์และยอมรับการเรียก
ไปคณะเผยแผ่ซานตามาเรีย พระเจ้า
ประทานพรครอบครัวผมขณะที่ผมไป

ท�างานเผยแผ่ ผมรู้ว่าหน้าต่างสวรรค์เปิด 
(ดู มาลาคี 3:10) คุณพ่อกับพี่ชายได้งาน
ท�าอีกครั้ง และครอบครัวสามารถเลี้ยง
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 เด
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งานเผยแผ่ หรือ เงิน
เงินไม่มีค่าเท่ากับ 
พรของการเห็น 

ครอบครัวเตรียม 
ไปพระวิหารและ 

รับการผนึก

46  เ ลี ย โ ฮ น า



โคนมเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม

ประจักษ์พยานของผมเกี่ยวกับพระเยซู

คริสต์และงานของพระองค์เติบโตขึ้น การ

ได้เห็นปีติบนใบหน้าและการเปลี่ยนแปลง

ในใจคนที่ผมรับใช้มีค่าต่อผมมาก เงิน

ไม่มีค่าเท่ากับพรของการเห็นครอบครัว

เตรียมไปพระวิหารและรับการผนึก 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเซอารา, บราซิล

ส่วนสิบ: การทดสอบศรัทธา
ของเรา
พี่น้องที่รักทั้งหลาย พรนิรันดร์ของส่วน
สิบมีจริง ข้าพเจ้าเคยประสบพรเหล่านั้น 
มาแล้วในชีวิตข้าพเจ้าและในชีวิตครอบ- 

ครัว การทดสอบศรัทธาของเราคือเราจะดำาเนินชีวิตตาม
กฎส่วนสิบด้วยการเชื่อฟังและการเสียสละหรือไม่ เพราะใน
ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ‘ศาสนาที่ไม่เรียก
ร้องให้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่มีพลังมากพอจะก่อให้
เกิดศรัทธาอันจำาเป็นต่อชีวิตและความรอด’ (โจเซฟ สมิธ, 
Lectures on Faith [1985], 69)”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ส่วนสิบ:  
การทดสอบศรัทธาเพื่อรับพรนิรันดร์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 36.
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จงทำ�ให้ข่�วส�รอันเปี่ยมด้วยคว�มชอบธรรมและคว�มจริงไหลบ่�ไปทั่วแผ่นดินโลก



โดย เอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ท่วมแผ่นดนิโลก
ผ่านสื่อสังคม

เ รามีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง

สมัยการประทานพระกิตติคุณเป็นช่วงเวลาซึ่งมีอ�านาจ

ฐานะปุโรหิตที่จ�าเป็น ศาสนพิธี และความรู้ในเรื่องหลักค�า

สอนอยู่บนแผ่นดนิโลกเพ่ือด�าเนินแผนแห่งความรอดของพระบดิา 

ส�าหรับบุตรธิดาของพระองค์ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสถาปนาสมัย

การประทานคือผู้รับใช้ท่ีได้รับมอบอ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า 

หัวหน้าสมัยการประทาน ผู้ใช้สิทธิอ�านาจและถือกุญแจของ

ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธ์ิ สมัยการประทานพระกิตติคุณได้รับการ

สถาปนาผ่านอาดัม เอโนช โนอาห์ อับราฮัม โมเสส พระเยซูคริสต์ 

โจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ ในทุกสมัยการประทาน ความจริงพระ-

กิตติคุณได้รับการเปิดเผยใหม่อีกครั้ง—หรือประทานให้อีกครั้ง—

เพื่อผู้คนในช่วงเวลานั้นจะได้ไม่ต้องพึ่งสมัยการประทานที่ผ่านๆ 

มาส�าหรับความรู้เรื่องแผนของพระบิดาบนสวรรค์

การละทิ้งความเชื่อไปจากความจริงเกิดขึ้นในแต่ละสมัยการ

ประทานก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี งานแห่งความรอดที่เริ่มไว้แต่ไม่

สมบูรณ์ในยุคก่อนๆ นั้นด�าเนินต่อไปในสมัยการประทานสุดท้าย 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายว่าด้วยเหตุน้ี การส่งเสริม

ความเจริญรุ่งเรืองของยุคสุดท้าย แม้สมัยการประทานความ

สมบูรณ์แห่งเวลา จึง “เป็นอุดมการณ์ที่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าใน

ทุกยุคทุกสมัยให้ความสนใจ เป็นหัวข้อที่บรรดาศาสดาพยากรณ์ 

ปุโรหิต และกษัตริย์พูดถึงด้วยความเบิกบานใจเป็นพิเศษ  พวก

ท่านตั้งตาคอยวันที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความคาดหวังอันเปี่ยม

ปีติ พวกท่านร้องเพลง เขียน และพยากรณ์ถึงยุคสมัยของเราโดย

ได้รับแรงบันดาลใจจากความคาดหวังอันเปี่ยมปีติและล�้าเลิศ”1

ในสมัยการประทานพระกิตติคุณสุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ทั้งหมด “การรวมกันและการเชื่อมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์และ
ครบถ้วนและดีพร้อม, ของการประทานสมัยต่างๆ, และกุญแจ, 
และอ�านาจ, และรัศมีภาพทั้งหลายพึงเกิดขึ้น, และได้รับการเปิด
เผยตั้งแต่วันเวลาของอาดัมแม้จนถึงเวลาปัจจุบัน. และไม่เพียง
เท่านี้, แต่สิ่งเหล่านั้นซึ่งไม่เคยได้รับการเปิดเผยมาตั้งแต่การ
วางรากฐานของโลก, แต่เก็บซ่อนไว้ให้พ้นจากผู้มีปัญญาและ
วิญญูชน, ก็จะได้รับการเปิดเผย...ในยุคนี้, สมัยการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา” (คพ. 128:18)

สมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาและเทคโนโลยี
เราได้รับพรให้มีชีวิต เรียนรู้ และรับใช้ในสมัยการประทานอัน 

น่าทึ่งท่ีสุดน้ี ลักษณะส�าคัญของความสมบูรณ์ที่มีผลต่อเราใน
ช่วงเวลาพิเศษนี้คือความเจริญก้าวหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ของ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้เปิดทางและเร่งงานแห่งความรอด 
ตั้งแต่รถไฟ โทรเลข วิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องบิน โทรศัพท์ 
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม 
ไปจนถึงอินเทอร์เน็ต—ตลอดจนเทคโนโลยีและเครื่องมือแทบนับ
ไม่ถ้วนที่เป็นพรแก่ชีวิตเรา ความก้าวหน้าทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเร่งงานของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

ในปี 1862 ประธานบริคัม ยังก์ (1801-1877) กล่าวว่า “การ
ค้นพบทุกอย่างทางวิทยาศาสตร์และศิลปะ ที่ถูกต้องจริงๆ และ 
เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ล้วนประทานด้วยการเปิดเผยโดย 
ตรงจากพระผู้เป็นเจ้า กระนั้นก็ตามมีน้อยคนยอมรับ พระองค์
ประทานให้ด้วยเจตนาจะเตรียมทางส�าหรับชัยชนะสุดท้าย 
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ของความจริง และการไถ่แผ่นดินโลกจากพลังอ�านาจของบาป
และซาตาน”2

ตอนนี้โปรดพิจารณาถ้อยค�าท่ีประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ (1895-1985) กล่าวไว้ในปี 1974 เมื่อท่านพูดถึงอนาคต
ของงานเผยแผ่ศาสนา

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงมุ่งหวังจะน�าสิ่งประดิษฐ์ซึ่งคน
ธรรมดาอย่างเรานึกไม่ถึงมาใส่ไว้ในมือเรา...

“เน่ืองด้วยพระเจ้าทรงจัดเตรียมปาฏิหาริย์เหล่าน้ีของการ
สือ่สาร เน่ืองด้วยความพยายามและการอทุศิตนมากขึน้ของผูส้อน 
ศาสนาและเราทุกคนตลอดจนคนอื่นทั้งหมดที่พระองค์ทรง ‘ส่ง
ไป’ โอวาทของพระองค์จะบังเกิดแน่นอน: ‘เพราะ, ตามจริงแล้ว, 
เสียงต้องออกจากสถานที่นี้ไปสู่ทั่วโลก, และไปสู่แดนไกลสุดของ
แผ่นดินโลก—ต้องสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวโลกถ้วนหน้า’ (คพ. 
58:64)”3

และในปี 1981 ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) 
สอนว่า “เราเชื่อมั่นว่าขณะที่งานของพระเจ้าขยายออกไป พระ- 
องค์จะทรงดลใจมนุษย์ให้คิดหาวิธีซึ่งด้วยวิธีน้ันสมาชิกของ

ศาสนจักรจะสามารถรับค�าแนะน�าอย่างละเอียดเป็นส่วนตัวจาก
ศาสดาพยากรณ์ที่พระองค์ทรงเลือก”4

ข่าวสารและรูปภาพที่ต้องใช้เวลาส่งและรับหลายวัน หลาย
สัปดาห์ และหลายเดือน เวลาน้ีสามารถส่งต่อได้ท่ัวโลกใน 

ชั่วพริบตา เราขอบพระทัยพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ส�าหรับ
ศาสดาพยากรณ์ผู้ได้สอนและเตรียมเราให้พร้อมส�าหรับเวลา
ท่ีเรามีชีวิตอยู่—และผู้ได้กระตุ้นเราให้ใช้ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสนับสนุนพันธกิจอันไม่หยุดย้ังของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย5

พระเจ้าทรงก�าลังเร่งงานของพระองค์ อีกทั้งไม่ใช่ความบังเอิญ
ที่นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อันทรงประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร
เหล่านี้ก�าลังเกิดขึ้นในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา 
ช่องทางสื่อสังคมเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วโลกซึ่งจะส่งผลโดยตรง
อย่างไม่ต้องสงสัยต่อบุคคลและครอบครัวจ�านวนมาก ข้าพเจ้า
เชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เราเหล่าสานุศิษย์ของพระคริสต์จะใช้เครื่อง
มือท่ีได้รับการดลใจเหล่าน้ีอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพื่อเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ แผนแห่ง

ความสุขของพระองค์ส�าหรับบุตรธิดาของพระองค์ และพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของโลก เพื่อ

ประกาศความจริงของการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย และ
เพื่อท�างานของพระเจ้าให้ส�าเร็จ

เราควรปฏิบัติตามแนวทางพื้นฐานต่อไปนี้เมื่อเราใช้สื่อสังคม
ถ่ายทอดข่าวสารพระกิตติคุณ

1. เป็นของแท้ท่ีพิสูจน์ได้และเสมอต้นเสมอปลาย

หน่ึง เราเป็นสานุศิษย์และข่าวสารของเราควรเป็นของแท้

ที่พิสูจน์ได้ บุคคลหรือสินค้าที่ไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียม ของ

ปลอม และหลอกลวง ข่าวสารของเราควรเป็นความจริง ซื่อสัตย์ 

และถูกต้อง เราไม่ควรกล่าวเกินจริง ต่อเติมเสริมแต่ง หรือแอบ

อ้างเป็นคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไม่ได้เป็น เนื้อหาของเรา

ควรเชื่อถือได้และสร้างสรรค์ การปิดบังชื่อทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้

ท�าให้ท่านมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลเท็จ

ความเป็นของแท้ที่พิสูจน์ได้มีพลังเพิ่มขึ้นผ่านความเสมอต้น

เสมอปลาย ผู้คนจะยอมรับข่าวสารพระกิตติคุณที่ท่านแบ่งปัน

ง่ายขึ้นถ้าแบบอย่างเหมือนพระคริสต์ของท่านประจักษ์ชัดในรูป

แบบที่ท่านโพสต์อย่างต่อเนื่อง

ซิสเตอร์บอนนี แอล. ออสคาร์สันเป็นแบบอย่างที่ดีมากของ 

พลังแห่งความเสมอต้นเสมอปลายในสื่อสังคม เมื่อได้รับเรียก 

เป็นประธานเยาวชนหญิงสามญัในเดือนเมษายน 2013 ผูติ้ดตาม 

Pinterest ของเธอเพิ่มเป็นสองเท่าในชั่วข้ามคืน พินก่อนๆ ของ

ซิสเตอร์ออสคาร์สันให้หลักฐานมากมายยืนยันความซื่อตรงของ

เธอ ท�าให้คนเขียนบล็อกคนหนึ่งถามว่า “เพจ Pinterest ของคุณ

จะผ่านการทดสอบของบอนนี ออสคาร์สันหรือเปล่า...คนอื่นจะ

ตัดสินว่าคุณเป็นใครหรือถ้าทั้งหมดที่พวกเขารู้คือสิ่งที่อยู่บนเพจ

สื่อสังคมของคุณ”6

2. จรรโลงใจและยกระดับจิตใจ
สอง เราและข่าวสารของเราควรมุ่งจรรโลงใจและยกระดับ

จิตใจ ไม่ใช่โต้เถียง โต้แย้ง ประณาม หรือดูหมิ่นเหยียดหยาม
จงแบ่งปันพระกิตติคุณด้วยความรักและความห่วงใยผู้อื่น

อย่างแท้จริง จงองอาจกล้าหาญแต่อย่าเจ้ากี้เจ้าการให้สนับสนุน
และปกป้องความเชื่อของเรา จงหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ในฐานะ
สานุศิษย์ จุดประสงค์ของเราคือใช้ช่องทางสื่อสังคมเป็นวิธีฉาย
แสงสว่างและความจริงของพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟื้นฟูของ 
พระเยซูคริสต์เข้าไปในโลกท่ีมืดมนและสับสนมากข้ึนทุกขณะ
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ตัวอย่างความพยายามด้านส่ือสังคม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข่าวสารและภาพพระกิตติคุณที่ศาสนจักรและ
สมาชิกจัดทำาและออกสู่สายตาชาวโลกผ่านสื่อสังคม

1. เพราะพระองค์ วีดิทัศน์สั้นๆ ที่ศาสนจักร

จัดทำาเพื่อเชิดชูความหมายที่แท้จริงของอีสเตอร์ 

มียอดการเปิดดูมากกว่าห้าล้านคร้ังในช่วง

สัปดาห์อีสเตอร์ปีที่แล้วใน 191 ประเทศและ

เขตการปกครองพิเศษ สมาชิกและคนอื่นๆ ใช้ 

#BecauseofHim hashtag ที่ให้มา (สิ่งที่ใช้แสดงข่าวสารสื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง) 

สื่อความคิดของตนเองและภาพลักษณ์เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดตลอดจนการ

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ในช่องทางสังคมและที่ต่างๆ มากมาย รวมไปถึง  

เฟซบุค ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ดูได้ที่ lds.org/media-library/video/
topics/easter

2. สวดอ้อนวอนหรือเปล่า? สมาชิกศาสนจักร

และคนอื่นๆ เผยแพร่ภาพถ่ายของตนมากกว่า 

300 ภาพทางอินสตาแกรม เฟซบุค ทวิตเตอร์ 

และช่องทางสังคมอ่ืนๆ พร้อมเคร่ืองหมาย

สัญลักษณ์ไว้เติมวลี “ฉันสวดอ้อนวอนเมื่อ...” 

นอกจากนี้ หลายพันคนยังได้ใช้แฮชแทค #DidYouThinktoPray  แบ่งปันความ 

คิดในเรื่องที่ว่าเมื่อใดและเหตุใดพวกเขาจึงสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ การ 

กระทำาอันเรียบง่ายเหล่านี้ทำาให้เกิดการสนทนามากกว่า 40,000 ข้อความ

เกี่ยวกับความจำาเป็นของการสวดอ้อนวอน ดู mormonchannel.org/
watch/collection/mormon-channel-videos/i-pray-when-
didyouthinktopray

3. พระคัมภีร์มอรมอน 365 วัน บัญชี 

อินสตาแกรมที่สร้างโดยสามีภรรยาคู่หนึ่งจาก

แอริโซนา สหรัฐอเมริกาผู้โพสต์ตารางการอ่าน

พระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน ตารางแบ่งออกเป็น 

364 ช่อง—ขนาดเหมาะเจาะเพื่อให้ผู้ติดตาม 

ได้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทั้งเล่มในหนึ่งปี เวลานี้กว่า 45,000 คนติดตาม

บัญชีนี้ มีหลายคนแบ่งปันความคิดและความประทับใจขณะอ่านพระคัมภีร ์

มอรมอนด้วยกัน

พระเจ้าทรงกำาลังเร่งงานของพระองค์ 

อีกทั้งไม่ใช่ความบังเอิญที่นวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ์อันทรงประสิทธิภาพ

ด้านการสื่อสารเหล่านี้กำาลังเกิดขึ้น 

ในสมัยการประทานความสมบูรณ ์

แห่งเวลา
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4. บัญชีสื่อสังคมของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 

ฤดูร้อนปีที่แล้วศาสนจักรได้จัดทำาบัญชี

อินสตาแกรมอย่างเป็นทางการ สมาชิกใน

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบ

สองเลือกให้โพสต์ภาพถ่ายของพวกท่าน 

เวลานี้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่บางท่านมีบัญชีทวิตเตอร์ของตนเองเช่นกัน เจ้า

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทุกท่านมีเพจเฟซบุคของตนเองด้วยซึ่งพวกท่านใช้สื่อข่าว

สารสำาคัญๆ ของพระกิตติคุณ หาเพจของพวกท่านได้ที่ lds.org/media-
library/social

5. #LDSconf. แฮชแทค #LDSconf 

ที่ปรากฏตรงมุมล่างซ้ายของหน้าจอ

ช่วงถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญ 

สร้างขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2008 

โดยสมาชิกที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งผู้กำาลัง

หาโอกาสติดตามและแบ่งปันทวีตเกี่ยวกับการประชุมใหญ่—เขาสร้าง

ไว้นานแล้วก่อนศาสนจักรเริ่มใช้ สมาชิกหลายพันคนร่วมวงสนทนา  

#LDSconf hashtag เกี่ยวกับคำาแนะนำาจากศาสดาพยากรณ์และอัคร-

สาวกที่มีชีวิต ข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญจรรโลงใจประชาชนหลาย

ล้านคนทั่วโลกผ่านช่องทางนี้

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทำาให้ข่าวสาร 

อันเปี่ยมด้วยความชอบธรรมและ 

ความจริงไหลบ่าไปทั่วแผ่นดินโลก

—ข่าวสารซึ่งเป็นของแท้ที่พิสูจน์ได้ 

จรรโลงใจ และควรค่าแก่การสรรเสริญ

6. พบชาวมอรมอน ภาพยนตร์เรื่อง

ยาวที่ศาสนจักรจัดทำาเพื่อช่วยให้คนที่

นับถือศาสนาต่างจากเราเข้าใจเราดีขึ้น 

เรื่องนี้พูดถึงความเข้าใจผิดโดยทั่วไป

เกี่ยวกับความเชื่อของเราและเน้นพรที่มาจากการดำาเนินชีวิตตามพระ-

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ภาพยนตร์ดังกล่าวรับชมได้จากดีวีดีที่ศูนย์

ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่องภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ต และช่องทางสื่อ

สังคม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ meetthemormons.com ภาพยนตร์เรื่องนี้

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สมาชิกสามารถแบ่งปันความเชื่อกับครอบครัวและมิตร

สหายในวิธีที่เรียบง่ายและได้ผล
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3. เคารพทรัพย์สินทางปัญญา
สาม เราและข่าวสารของเราควรเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้อื่นและองค์กรต่างๆ นี่หมายความเพียงว่าท่านไม่ควรสร้าง
เนื้อหาของตนโดยใช้งานศิลปะ ชื่อ ภาพถ่าย เพลง วีดิทัศน์ หรือ
เนื้อหาของผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาสนจักรอนุญาตให้
สมาชิกใช้เนื้อหาใน Media Library ทาง LDS.org โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตจากศาสนจักร ยกเว้นระบุเป็นอื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการใช้สื่อศาสนจักรได้ที่ social.lds.org

เมื่อท่านแบ่งปันข่าวสารทางออนไลน์ พึงแน่ใจว่าบุคคลอื่นๆ 

เข้าใจว่าท่านก�าลังแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัว 
โปรดอย่าใช้โลโก้ศาสนจักรหรือบอกเป็นนัยว่าท่านก�าลังพูดแทน
หรือพูดในนามศาสนจักร

4. จงฉลาดและรอบคอบ
สี่ จงฉลาดและรอบคอบในการปกป้องตัวท่านเองและคนที่

ท่านรัก เราควรจ�าไว้ว่าอินเทอร์เน็ตไม่เคยลืม สิ่งใดที่ท่านสื่อผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมจะคงอยู่ตลอดกาล—ถึงแม้แอ็พหรือโปรแกรม
จะสัญญาเป็นอื่น ท่านเพียงแต่พูดหรือโพสต์ลงไปเท่านั้นถ้าท่าน
ต้องการให้คนทั้งโลกเข้าถึงข่าวสารหรือรูปภาพของท่านได้ตลอด
เวลา

การปฏบิตัติามแนวทางท่ีเรยีบง่ายเหล่าน้ีจะเปิดทางให้สมาชกิ 
ทั่วโลกของศาสนจักรได้สร้างและแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณ 

อันจะท�าให้แสง “ส่องสว่างออกจากความมืด” (มอรมอน 8:16)

คำาเช้ือเชิญของอัครสาวก

สิ่งที่บรรลุผลส�าเร็จมาจนถึงสมัยการประทานน้ีในการสื่อสาร

ข่าวสารพระกิตติคุณผ่านช่องทางสื่อสังคมถือเป็นการเริ่มต้นที่

ดี—แต่เป็นเพียงหยดน�้าเล็กๆ ตอนน้ีข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญท่านให้

ช่วยเปลี่ยนหยดน�้าเป็นน�้าท่วม ในการเริ่มต้นวันน้ี ข้าพเจ้าขอ

ให้ท่านท�าให้ความชอบธรรมและความจริงไหลบ่าไปท่ัวแผ่น

ดินโลก—ข่าวสารซึ่งเป็นของแท้ท่ีพิสูจน์ได้ จรรโลงใจ และควร

ค่าแก่การสรรเสริญ—ไหลบ่าไปท่ัวแผ่นดินโลกเหมือนน�้าท่วม 

(ดู โมเสส 7:59–62)
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราอย่าเพียงมีส่วนร่วมในน�้าท่วม

ฉับพลนัท่ีขึน้แล้วลดลงอย่างรวดเรว็ ข้าพเจ้าไม่ได้ก�าลงัเสนอแนะ 

ให้เริ่มอย่างหรูครั้งเดียวแล้วรีบไปท�าภารกิจข้อต่อไปในรายการ 
พระกิตติคุณยาวเหยียดที่ต้องท�า  เราไม่จ�าเป็นต้องกลายเป็น 
ผู้เชี่ยวชาญหรือพวกคลั่งไคล้สื่อสังคม เราไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลา
มากเกินไปในการสร้างและเผยแพร่ข้อความที่ซับซ้อน

ลองนึกถึงผลที่ตามมาเมื่อสมาชิกหลายแสนหลายล้านคนของ
ศาสนจักรท่ีได้รับการฟื้นฟูของพระเจ้ามีส่วนเล็กๆ น้อยๆ เพ่ือ

ท�าให้น�้าท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆ ขอให้ความพยายามเล็กๆ น้อยๆ ของ
เราแต่ละคนก่อให้เกิดฝนแห่งความชอบธรรมและความจริงท่ี
โปรยปรายมาไม่ขาดสาย เพิ่มระดับทีละน้อยจนกลายเป็นแม่น�า้
ล�าธาร—สุดท้ายกลายเป็นน�้าท่วมที่ไหลบ่าไปทั่วแผ่นดินโลก “ดัง
นั้น, อย่าเบื่อหน่ายในการท�าดี, เพราะเจ้าก�าลังวางรากฐานของ
งานอันส�าคัญยิ่ง “และจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่” 
(คพ. 64:33)

เราได้รับพรมาแล้วในหลายๆ ด้าน และเมื่อได้รับมากย่อมถูก

เรียกร้องมาก ข้าพเจ้าขอให้ท่านเข้าใจนัยส�าคัญทางวิญญาณ

และพรของการมีชีวิตอยู่ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่ง

เวลามากขึ้น ขอให้ท่านมีตามองเห็นชัดเจนทั้งความเป็นไปได้

และหลุมพรางของเทคโนโลยีอันน่าทึ่งที่มีให้เราในปัจจุบัน ขอให้

เราเพิ่มความสามารถในการใช้เครื่องมือที่ได้รับการดลใจเหล่านี้

อย่างเหมาะสม ขอให้เราได้รับการดลใจและการน�าทางเกี่ยวกับ

บทบาทที่เราควรมีในการช่วยท�าให้กระแสน�้าแห่งความจริงและ

ความชอบธรรมไหลบ่าไปทั่วแผ่นดินโลก ขณะที่ท่านมุ่งหน้าใน

งานศักดิ์สิทธิ์นี้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับพรในความเป็น

มรรตัยในด้านที่จ�าเป็นและเจาะจงเป็นรายบุคคลอันจะเตรียม

ท่านให้พร้อมส�าหรับนิรันดร 

จากคำาปราศรัยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค. ศ. 2014 ในช่วงสัปดาห์การศึกษา 
ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์
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“พ่อแม่ของฉันแต่งงานในพระวิหาร  
แต่เวลานี้ท่านหย่ากันแล้ว ฉันโกรธ 
ที่พวกท่านทำาให้ครอบครัวเราแตกแยก 
ฉันจะให้อภัยพวกท่านได้อย่างไร”

ก ารหย่าร้างเป็นเรื่องเศร้าและยากส�าหรับสมาชิกทุก
คนในครอบครัว ความรู้สึกโกรธ ความสูญเสีย และ
ความเจ็บปวดเป็นเรื่องปกติ แต่การจมปลักกับความ
รู้สึกในแง่ลบยับยั้งท่านจากสันติสุขและการเยียวยา 
จงสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยท่าน

ขจัดความรู้สึกเจ็บปวดและเข้าใจพ่อแม่ของท่าน จงรับรู้ว่าพ่อแม่เจ็บ
ปวดเช่นกัน

จ�าไว้ว่าพระเยซูคริสต์—ผู้ทรงทนทุกข์เพราะโทมนัสและบาปทั้งหมด
ของเรา—เต็มพระทัยให้อภัยเราแต่ละคน เราควรให้อภัยผู้อื่นเช่นกัน (ดู 
อุปมาเรื่องลูกหนี้ใน มัทธิว 18:23-35) พ่อแม่ของท่านจะขอบคุณส�าหรับ
ของขวัญแห่งการให้อภัยท่ีท่านให้โดยไม่ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน เมื่อ
ท่านและสมาชิกครอบครัวปล่อยวางความโกรธและการกล่าวโทษ ทุก
คนในครอบครัวของท่านจะเข้มแข็งขึ้นและสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น คนที่
ให้อภัย “ไต่ระดับขึ้นไปสู่ความนับถือตนเองและความผาสุก” (ดู เจมส์  

อี. เฟาสท์, “อ�านาจเยียวยาของการให้อภัย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 85)
ช่วงเวลาที่ยากเช่นน้ี ส�าคัญท่ีต้องสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวต่อ

ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อแม่ของท่าน ในปีต่อๆ มา ท่านสามารถพึ่งพา
และทะนุถนอมความสัมพันธ์เหล่าน้ัน อย่าปล่อยให้ความรู้สึกโกรธ 

ขัดขวางสัมพันธภาพที่มีความส�าคัญเหล่านี้ไม่ให้เติบโต
จงมีศรัทธาในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ส�าหรับท่านและครอบครัว

ท่าน จงเชื่อว่า “เรื่องท้ังหมดน้ี ...จะเป็นไปเพ่ือความดีของเจ้า” (คพ. 
122:7) จงเชื่อว่าพระองค์จะทรงน�าทางและประทานพรแก่ชีวิตท่านต่อไป 
จงเชื่อว่าสักวันหนึ่งท่านจะมีชีวิตแต่งงานที่ยอดเยี่ยมได้ และพระผู้เป็นเจ้า
จะทรงจัดหาให้ครอบครัวท่านในชีวิตนี้และในนิรันดร

การให้อภัยเป็นกระบวนการและใช้เวลา จงอดทนกับความพยายาม
ของท่านที่จะรัก ให้อภัย และเข้าใจพ่อแม่ของท่าน จงตั้งตารอสันติและ
ความสุขที่มาจากการให้อภัย

สวดอ้อนวอนขอให้เข้าใจ
เมื่อพ่อแม่หย่ากัน ฉันกับพี่ๆ น้องๆ ทุกข์
ใจมาก ฉันใช้เวลาหลายปีกว่าจะให้อภัย
พ่อได้ ฉันต้องศึกษาพระคัมภีร์และสวด
อ้อนวอนสุดหัวใจ แม้ถึงกับต้องพูดคุย

กับผู้ให้ค�าปรึกษา ต่อจากนั้นฉันสวด
อ้อนวอนขอให้เข้าใจพ่อ ดวงตาฉันเปิด
กว้าง และฉันเข้าใจท่าน และนั่นช่วยฉัน 
เยียวยา ฉันสามารถให้อภัย และเป็น
อิสระจากโซ่ตรวนที่ตรึงฉันมานาน ฉันรู้
ว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีจริง 
พระเจ้าทรงรักเราและจะไม่ทรงปล่อยเรา
ไว้โดยไม่ทรงปลอบโยน
สงวนนาม

 วางใจพระบิดาบน
สวรรค์และให้อภัย 
ดิฉันเคยประสบสถานการณ์ 
เดียวกัน และรู้ว่ายากมาก 

ส�าคัญที่ต้องรับรู้ว่าถึงแม้
พ่อแม่จะไม่รักกันอีกแล้ว แต่พวกท่านยัง
รักคุณเพราะคุณเป็นลูกของพวกท่าน จง
วางใจพระบิดาบนสวรรค์เช่นกัน พระองค์
ทรงบัญชาให้เราให้อภัยทุกคน พระบิดาบน

สวรรค์ทรงรู้จักคุณและทรงมีแผนส�าหรับ
คุณ ถ้าเรายังคงด�าเนินชีวิตอย่างมีค่าควร 
ดิฉันรู้ว่าเราจะได้รับสัญญาของการมี
ครอบครัวนิรันดร์ ถึงแม้ครอบครัวเราบน 
โลกนี้จะแตกแยกไปบ้าง
แอชลีย์ ดับเบิลยู., อายุ 17 ปี, เทกซัส, 
สหรัฐอเมริกา

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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แสดงความรักของคุณ
ลองคิดดูว่าคุณรักพ่อแม่มากแค่ไหน นึก 
ถึงเรื่องสนุกๆ ทั้งหมดที่เคยมีกับพวกท่าน
ก่อนพวกท่านหย่า พูดคุยกับพวกท่าน
เก่ียวกับช่วงเวลาเหล่าน้ันและวางแผน

ท�ากิจกรรมกับพ่อแม่ของคุณ เล่นเกมกับ
พวกท่านและแสดงความรักต่อพวกท่าน
เซียร์รา เจ., อายุ 15 ปี, ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

พยายามเข้าใจ
พยายามเอาใจท่านมา
ใส่ใจคุณ การให้อภัย
พวกท่านจะไม่ง่ายถ้า
คุณไม่พยายามเข้าใจ

สถานการณ์ของพวกท่าน จงวางใจว่า 

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนส�าหรับคุณ
และครอบครัวคุณ เรามีการทดลอง
ในชีวิตนี้เพื่อเราจะได้เรียนรู้และเจริญ
ก้าวหน้า บางครั้งเราไม่สามารถควบคุม
สภาวการณ์ของเราได้ แต่เราสามารถ
ควบคุมเจตคติของเราได้ ถึงแม้จะยาก 
แต่ลองพยายามมองหาความดีในพ่อแม่
และคิดว่าคุณจะช่วยได้อย่างไร
เอ็ลเดอร์กาเต็น อายุ 20 ปี, คณะเผยแผ่ 
กอร์โดบา อาร์เจนตินา

รับความช่วยเหลือ 
จากคนอ่ืนๆ
ดิฉันสามารถผ่านพ้นการ
หย่าร้างของพ่อแม่และ
ให้อภัยพวกท่านได้ด้วย

ความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ 

ผู้น�า พี่น้อง และสมาชิกครอบครัวช่วยให้
ดิฉันผ่านทุกอย่างมาได้ ดิฉันสามารถใช้
ชวิีตต่อไปได้ด้วยความช่วยเหลอืจากทกุคน
จีนา ซี., อายุ 18 ปี, นิวเม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา

การให้อภัย
เยียวยา
“ในหลายครอบครัว

มีความรู้สึกเจ็บปวด 

และไม่เต็มใจจะให้ 

อภัย ไม่ว่ามูลเหตุแท้จริงเป็นเรื่องใด 

เรื่องนั้นจะไม่และไม่ควรหลงเหลือมา

ทำาให้บาดเจ็บ การกล่าวโทษรังแต่จะ

เปิดบาดแผลให้กว้างขึ้น การให้อภัย

เท่านั้นที่เยียวยา”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ลิ่มที่ซ่อนอยู่,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 23.

ปล่อยวางความขมข่ืน
 ความรู้สึกขมขื่นเป็น
อันตรายและขัดกับค�า
สอนของศาสนจักร จง
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดา

บนสวรรค์ อดอาหาร และอ่านพระคัมภีร์

เพ่ือหาค�าตอบ ถ้าคุณเก็บความขมขื่น
ไว้ในใจ คุณก�าลังปล่อยให้ซาตานเข้า
มาท�าลายครอบครัวคุณเพราะเขารู้ว่า
ครอบครัวส�าคัญเพียงใดในแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค์
แครอล เอ็ม., อายุ 14  ปี, ฮอนดูรัส

แสวงหาพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
หนึ่ง ไม่มีใครในพวกเราดีพร้อม ยกเว้น
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ของเรา ดิฉันจะ
พยายามมองสถานการณ์ผ่านมุมมองของ
พ่อแม่ เลือกเวลาเหมาะสมไปพูดคุยกับ
พวกท่าน อย่าวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่ใน 

สิ่งที่พวกท่านท�า สอง คนมากมายกลาย
เป็นคนขมขื่นในช่วงการทดลองเช่นนี้  

“ฉันมีเพ่ือนท่ีรู้สึกว่าเธอไม่มี 
เพ่ือนท่ีโบสถ์นอกจากฉัน
ฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือ 
ช่วยเธอ”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�ม
ประสงค์ของท่�นม�ก่อน 1 กันย�ยน 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�ตเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมี 
คำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�
ตอบและรูปถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

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

ดังนั้นลองพยายามให้มีพระวิญญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณ ศึกษาพระคัมภีร์เป็น

ส่วนตัวและกล่าวค�าสวดอ้อนวอนทุกวัน
แอชลีย์ พี., อายุ 15 ปี, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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โดย มินดี แอนน์ เลวิทท์
นิตยสารศาสนจักร

เก้าวิธีต่อไปนี้สามารถทำาให้ครอบครัวท่านเข้มแข็ง

ส�ำหรับครอบครัวแสนส
ขุ

บทเร
ียนวัน

อาทิต
ย์

      
  หัวข้อข

องเดือ
นน้ี: 

กำรแ
ต่งงำ

นและ

ครอบ
ครัว

สตูร 

ใ 
นบรรดาหลักค�าสอนส�าคัญภายในพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์นั้น ครอบครัวถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ เยาวชน
หญิงทั้งหลาย ท่านท่องค�ามั่นสัญญาของท่านเป็นประจ�า

ว่าจะ “เพิ่มความแข็งแกร่งให้บ้านและครอบครัว”1 เยาวชน
ชายได้รับเชิญให้ “เขียนวิธีต่างๆ ที่ท่านสามารถช่วยสร้างบ้าน
แสนสุข”2 ทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิงต่างได้รับการเตือน
ให้ระลึกว่า “ครอบครัวท่านจะได้รับพรเมื่อท่านท�าส่วนของท่าน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว”3

ดังนั้น อะไรเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการท�าให้ครอบครัวท่านเข้ม
แข็งและช่วยสร้างบ้านแสนสุข “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 
มีค�าตอบ! เอกสารส�าคัญดังกล่าวอธิบายว่าเหตุใดครอบครัว
จึงส�าคัญในแผนของพระบิดาบนสวรรค์และเราจะท�าอะไรได้
บ้างเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เอกสารนี้ยังอธิบาย
ด้วยว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นในครอบครัวเราได้อย่างไร ไม่มี

สูตรลับ—หลักธรรมพ้ืนฐานของพระกิตติคุณท่ีเราเรียนรู้มา

ตลอดคือ “ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะส�าเร็จได้เมื่อมี

พื้นฐานบนค�าสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ การแต่งงานและ

ครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จได้รับการสถาปนาและธ�ารงไว้

ด้วยหลักธรรมแห่งศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การ

ให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การท�างาน 

และกิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม”4

ท่านมีสูตรที่นั่น—สูตรเรียบง่ายส�าหรับสร้างครอบครัวแสน 

สุขและปรับปรุงความสัมพันธ์ฉันครอบครัวนิรันดร์ของท่าน สูตร

น้ันมิได้บอกว่าท่านไม่ต้องลงมือท�าและพยายามในส่วนของ

ท่าน แต่ความพยายามทั้งหมดที่ท่านทุ่มเทเพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ครอบครัวของท่านสุดท้ายแล้วจะท�าให้ท่าน—และ

พวกเขา—มีความสุขมากขึ้น
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ประสบการณ์ของเยาวชน
เราถามเยาวชนบางคนว่าพวกเขาปฏิบัติหลักธรรมเหล่า

นี้ในครอบครัวพวกเขาอย่างไร ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาเล่า
ประสบการณ์ของตนเอง

ศรทัธา
ดิฉันเลือกจัดเตรียมการสังสรรค์ในครอบครัวสองครั้งติดต่อกัน 

โดยเน้นเรือ่งศรทัธา ดฉินัเริม่จากการเตรยีมบทเรยีนและพยายาม 

ฝึกคอร์ดกีตาร์ส�าหรับเพลงที่เราจะร้อง
บทเรียนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธา ดิฉันถามว่าครอบครัวเรา

จะเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อให้ศรัทธาของเราเติบโต พวกเขาตอบ
ว่า “สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ อดอาหาร ไปโบสถ์” และ

อื่นๆ เราเห็นตรงกันว่ามีหลายอย่างท่ีท่านท�าได้เพ่ือให้ศรัทธา
ของท่านเติบโต และสิ่งส�าคัญที่สุดคือท�าจริงๆ ส�าคัญที่ท่านต้อง
ปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศรัทธาของท่าน

บทเรียนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณ เรา
พูดคุยกันว่าศรัทธาและของประทานฝ่ายวิญญาณต้องเกี่ยวข้อง
กันอย่างไร

การสังสรรค์ในครอบครัวหัวข้อศรัทธาของเราราบรื่นดี เราปรับ 

ปรุงบางอย่างในครอบครัว เราท�าให้สนุกและพยายามไม่เร่งให้
เสร็จเร็วๆ ครอบครัวเรารู้สึกถึงพระวิญญาณด้วยกัน
ริซา เอส., อายุ 16 ปี, รอสกิลด์ เดนมาร์ก

การสวดอ้อนวอน
ผมตัดสินใจปฏิบัติศรัทธาโดยสวดอ้อนวอนและทูลขอความ

ช่วยเหลือและการน�าทางจากพระผู้เป็นเจ้า ตอนแรกผมไม่เข้าใจ
ผลของการสวดอ้อนวอน แต่หลังจากนั้นสองสามวันผมพบว่าเรา
มีสันติสุขที่บ้านมากขึ้น

แต่จากนั้นศรัทธาของผมถูกท้าทาย น้องชายคนเล็กของผม
บาดเจ็บและต้องรับการผ่าตัดด่วน เพื่อนคนหนึ่งของผมได้รับ
บาดเจ็บสาหัส คุณแม่ของผมเจ็บคอและมีไข้สูง สภาวการณ์เลว
ร้ายท้ังหมดน้ีขับความรู้สึกสงบออกไป ผมเสียใจมากแต่ยังคง
สวดอ้อนวอน ผมนึกถึงบทกวีที่คุณยายชอบ บทกวีน้ันบอกว่า 

ต่อไปนี้เป็นแนวคิดบางประการเมื่อท่านจะน�า 

หลักธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติ

ศรัทธำ
•  มีส่วนร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวและ 

กับครอบครัว รวมทั้งการสังสรรค์ในครอบครัว

• ตั้งเป้าหมายกับครอบครัวว่าจะรักษาพระบัญญัต ิ

ให้ดีขึ้น เช่น กฎแห่งการอดอาหารหรือกฎส่วนสิบ

• วางแผนฟังการประชุมใหญ่สามัญที่จะมาถึงหรือ

ศึกษาการประชุมใหญ่สามัญครั้งก่อนกับครอบครัว

กำรสวดอ้อนวอน
• มีส่วนร่วมในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว

• ในการสวดอ้อนวอนส่วนตัว ท่านจะสวดอ้อนวอนให้

สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวโดยเอ่ยชื่อ 

คนนั้น นึกถึงความต้องการของพวกเขาขณะ 

สวดอ้อนวอนให้

กำรกลับใจ
• พูดว่าท่านขอโทษ พูดคำานั้นบ่อยๆ และหมายความ

ตามที่พูด

• เรียนรู้เกี่ยวกับความสำาคัญของการชดใช้ของ 

พระคริสต์และศีลระลึกด้วยกันและบทบาทที ่

ทั้งสองมีต่อกระบวนการกลับใจ

กำรให้อภัย
• จงอ่อนน้อมถ่อมตนและยอมรับว่าทุกคน แม้แต ่

พ่อแม่ ล้วนทำาผิดพลาด

• จดจำาสิ่งที่ท่านรักเกี่ยวกับคนที่ทำาร้ายหรือทำาให้

ท่านขุ่นเคือง

• สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือในการให้อภัย 

ผู้อื่น
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พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบทุกเรื่องดีกว่าเราและเราควรวางใจ
พระองค์ ผมจึงเริ่มปฏิบัติด้วยศรัทธามากขึ้นและท�าทุกอย่างที่
ท�าได้ ต่อมาไม่นานน้องชายผมออกจากโรงพยาบาล เพื่อนของ
ผมไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเท่าที่เห็นครั้งแรก คุณแม่ผมมีอาการดีขึ้น

เวลานี้เมื่อผมสวดอ้อนวอนให้คนอื่นๆ ผมสวดอ้อนวอนด้วย
ศรัทธาและตั้งใจมากกว่าแต่ก่อน เราควรมีศรัทธาในพระผู้เป็น- 
เจ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเราเชื่อในพระองค์และแผนของ
พระองค์ได้ยาก เราต้องไม่บ่นเพราะพระองค์ทรงทราบดีที่สุด
เจรอม เค., อายุ 18 ปี, กราซ, ออสเตรีย

การกลับใจ
ผมทราบดว่ีาการกลบัใจมผีลต่อทกุอย่างมากเพียงใด ตวัอย่าง 

เช่น ผมท�าบาปอยู่หลายเดือนและไม่กลับใจ ผมพบว่ายากจะ

ท�าลายวัฏจักรนี้ แต่หลังจากพูดคุยกับอธิการและเพื่อนสนิทคน

อ่ืนๆ ผมสามารถใช้กระบวนการกลับใจและรู้สึกใกล้ชิดพระผู้-

เป็นเจ้า ผมรู้สึกมีความสุขมากขึ้นอีกครั้ง ผมสวดอ้อนวอนอย่าง

หนักและใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์มากจนผมตระหนักว่าผมต้อง

เปลี่ยนการด�าเนินชีวิตบางด้าน ผมตระหนักว่าเวลานี้ผมเติบโต

เพียงใดเพราะเหตุนี้ จากประสบการณ์นี้ผมสามารถสนิทกับพ่อ

แม่มากขึ้นเป็นพิเศษ

ถึงแม้จะยังมีการล่อลวงและผมยังท�าบาป แต่ผมสามารถ 

ใช้การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือกลับใจและทบทวนว่า 

ทุกวันผมท�าอย่างไรและพยายามปรับปรุงเสมอ ผมจะส�านึก

คุณตลอดไปส�าหรับการชดใช้ในชีวิตผม
บิลลี พี., อายุ 17 ปี, อิปสวิช อังกฤษ

การท�างาน 
ตั้งแต่ดิฉันคิดว่าประวัติครอบครัวเป็นงานประเภทหนึ่ง ดิฉัน

จึงตัดสินใจท�าหนังสือประวัติครอบครัวของตัวดิฉันเอง ดิฉัน
รวบรวมรูปภาพทั้งหมดของสมาชิกครอบครัว ดิฉันรวบรวมไว้
ให้ลูกหลานและเหลนสามารถเห็นได้ว่าบรรพชนของพวกเขา

มีหน้าตาเป็นอย่างไร ขณะท�าเช่นนั้น ดิฉันรู้สึกสงบมากเพราะ 
รู้ว่าไม่ได้ท�าเพื่อตนเอง แต่ก�าลังท�าเพื่อคนรุ่นหลัง
กลอรี เอส., อายุ 18 ปี, โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้

เยาวชนในแอฟริกาใต้จัดทำาวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาประยุกต์ใช ้
หลักธรรมแห่งการทำางานในครอบครัวของตนเอง ชมวีดิทัศน์ของ 
พวกเขาจากบทความนี้ที่ liahona.lds.org

กิจกรรมนนัทนาการทีด่งีาม
อย่างน้อยพอจะพูดได้ว่าความพยายามครั้งแรกของดิฉันใน

การจัดกิจกรรมนันทนาการกับพี่น้องไม่ราบรื่นนัก แต่จุดเปลี่ยน

ส�าหรับดิฉันคือการเดินทางไปทิวเขาบลูริดจ์ ใบไม้มีทุกสี และ
สวนเด็กเล่นสนุกมาก แต่ค�าพูดหยาบคาย การกระท�าท่ีเห็น
แก่ตัว และการกระเซ้าเย้าแหย่ไม่เข้าเรื่องมักท�าให้หมดสนุก 
ก่อนออกจากที่น่ัน  ดิฉันกับน้องสาวเดินข้ึนเนินเขาเล็กๆ  
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ควำมเคำรพ
• เชื่อฟังพ่อแม่

• อย่ากล่าวร้ายหรือไม่อ่อนโยนต่อคนในครอบครวัท่าน

• มองหาคุณสมบัติในด้านดีที่ท่านเห็นจากสมาชิก

ครอบครัวแต่ละคน บอกพวกเขาว่าท่านชื่นชมอะไร

ในตัวพวกเขา

ควำมรัก
• สวดอ้อนวอนขอให้มีจิตกุศล—ความรักของ 

พระผูช่้วยให้รอด—ต่อสมาชิกในครอบครัวท่าน

• หาวิธีรับใช้ครอบครัวท่าน

• เขียนจดหมายให้กำาลังใจและแสดงความรัก ซ่อนไว้

ในกล่องอาหาร กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าสตางค์เพื่อ

ให้สมาชิกในครอบครัวของท่านพบภายหลัง

ควำมเห็นอกเห็นใจ
• กระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวบอกความรู้สึกของ

พวกเขาและพยายามเข้าใจกัน

• ปลอบใจกันในยามทุกข์ยากและพยายามแบกภาระ

ของกันและกัน (ดู โมไซยาห์ 18:8-9)

กำรท�ำงำน
• ขอเป็นผู้เตรียมอาหารให้ครอบครัว

• ช่วยทำางานรอบบริเวณบ้าน เช่น ตัดหญ้า ถอนวัชพืช

ในสวน หรือทำาความสะอาดหน้าต่าง

• ช่วยสอนน้องๆ ทำาการบ้าน

กิจกรรมนันทนำกำรที่ดีงำม
• ช่วยวางแผนออกไปเที่ยวนอกบ้าน วันหยุด  

หรือกิจกรรมที่ครอบครัวท่านชอบทำาด้วยกัน

• ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลน้อยลง ปิดโทรทัศน์และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างขณะอยู่กับครอบครัว

เราน่ังเงียบๆ ขณะฟังธรรมชาติรอบตัวเรา นั่นเป็นครั้งแรกท่ีเรา
นั่งโดยไม่ทะเลาะกัน คุยกันเบาๆ เกี่ยวกับวันข้างหน้าและการ

ต่อสู้ดิ้นรนของเราในปัจจุบัน พระวิญญาณประทับที่น่ัน ท�าให้
เกิดสันติสุขที่ดิฉันลืมไปแล้ว

ดิฉันเริ่มพยายามเปลี่ยนวิธีคุยกับพ่ีน้อง สอบถามความเป็น
ไปของพวกเขา กอดพวกเขา—แค่มีส่วนในชีวิตพวกเขา ดิฉันช่วย
สอนการบ้านน้องชายคนเล็กที่เป็นออทิสติก ดิฉันช่วยน้องสาวคน

เล็กท�าแผ่นภาพไวยากรณ์และแต่งกลอนสัมผัสเพื่อท่องจ�าส่วน
ประกอบของประโยค ในการสอบครั้งต่อมาเธอได้คะแนนเพ่ิม
มากกว่า 20 คะแนนและได้คะแนนสอบสูงสุด ปีติที่ดิฉันรู้สึกจาก
ช่วงเวลาเหล่านั้นแตกต่างและลึกซึ้งเกินคาด 

การอยู่ในครอบครัวอาจจะยาก แต่ในเวลาเช่นนั้นถือว่าคุ้มค่า 

ที่สุด ช่วงเวลาเล็กๆ น้อยๆ เหล่านั้นน�าไปสู่ช่วงเวลาของความ
สนุกสนาน การละเล่น และเสียงหัวเราะ ดิฉันรู้สึกถึงความเป็น
หนึ่งเดียวในครอบครัวอีกครั้ง 
เอมิลี ซี., อายุ 17 ปี, นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 “สาระสำาคัญของเยาวชนหญิง,”	ความก้าวหน้าส่วนบุคคลของเยาวชนหญิง 

(จุลสาร	2009),	3.
2.	 หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า	(จุลสาร,	2010),	80.
3.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	(จุลสาร,	2011),	14.
4.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2010,	165.
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ศึกษาพระคมัภร์ีกบั 
คนอืน่ๆ

ก ารเข้าร่วมพิธีวันอาทิตย์และรับส่วน
ศีลระลึกท�าให้เราเปี่ยมด้วยพระ-

วิญญาณตลอดสัปดาห์ เราได้ข้อมูลมาก
ขึ้นจากพระคัมภีร์ และประสบการณ์ของ
ครูช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้น เมื่อเรา
ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน เราจะได้ข้อคิด
ใหม่ๆ ในนั้นและเรียนรู้จากกัน
อันโตนินา บี., อายุ 18 ปี, เขตสหพันธ์กลาง  
รีสเซีย

วันสะบาโต 

รกัษาให้หมดจด
“และเพื่อเจ้าจะรักษาตัวให้หมดจด

จากโลกได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น, เจ้าจงไปยัง

บ้านแห่งการสวดอ้อนวอนและถวาย

ศีลระลึกของเจ้าในวันศักดิ์สิทธิ์ของ

เรา;

“เพราะตามจริงแล้ว นี่คือวันที่

ก�าหนดไว้ให้เจ้าเพื่อพักผ่อนจากการ

ท�างานของเจ้า, และเพื่อแสดงความ

จงรักของเจ้าแด่พระผู้สูงสุด”

หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:9-10

ห้าวิธีทำาให้วันอาทิตย์ของท่านมีความหมายมากขึ้น

เป็นวนัปีตยิินดี

ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้

วั นสะบาโตเป็นวันที่ผมถวายตนเต็มที่ 
 ต่อพระเจ้า ผมพยายามไม่ปล่อยเวลา

ให้เสียเปล่า แต่ใช้เพื่อให้เป็นคนดีขึ้นและ
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์มากขึ้น ในวัน
อาทิตย์ผมมีความสุขมากที่ได้รับใช้สมาชิก
ศาสนจักรโดยนั่งใกล้พวกเขาเพื่อแสดงให้

เห็นว่าไม่ลืมพวกเขา การรับใช้ผู้อื่นท�าให้
ผมมีความสุข 

ส�าหรับผมแล้ววันสะบาโตเป็นวันแห่ง
การเรียนรู้ ความสขุ และปีตขิณะทีผ่มรบัใช้
พระเจ้า ผมรกัษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธ์ิ

เท่าที่ผมจะท�าได้ การวางใจพระบิดาบน
สวรรค์ในทุกสิ่งทุกอย่างจะท�าให้เราเกิดปีติ
และความสุขบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์
กับพระองค์และพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูคริสต์
อาร์วิส บี., อายุ 18 ปี, ลัตเวีย

รบัศลีระลกึ
ทุกๆ วันดิฉันตั้งตารอวันที่จะได้ไป

โบสถ์และรับส่วนศีลระลึก ดิฉันอดใจ
รอจนกว่าจะได้สวมชุดวันอาทิตย์ เตรียม
ตัว ไปโบสถ์ และต่อพันธสัญญาอีกครั้ง
กับพระผู้เป็นเจ้า

บางครั้งเมื่อตื่นนอนตอนเช้า ดิฉันจะ
อารมณ์บูดบึ้ง แต่เมื่อไปโบสถ์และรับส่วน
ศีลระลึก เข้าร่วมการประชุม และศึกษา
พระคัมภีร์ ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณ
บรสิทุธ์ิ และความรูส้กึน้ียกระดบัวญิญาณ 
ของดิฉัน การรับส่วนศีลระลึกทุกอาทิตย์

เป็นเรื่องส�าคัญ เนื่องจากพระผู้ช่วยให้- 
รอดทรงแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราต้อง 

ท�าอะไร
ไดอานา ดี., อายุ 14 ปี, ลัตเวีย

เ นื่องจากความท้าทายต่างๆ วนเวียนอยู่รอบๆ เรา การให้เกียรติวันสะบาโตจึง
มีความส�าคัญมากขึ้นเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราด�ารงความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
เยาวชนเหล่านี้จากยุโรปตะวันออกแบ่งปันความคิดว่าวันสะบาโตท�าให้พวกเขา

เข้มแข็งอย่างไร—และจะท�าให้ท่านเข้มแข็งได้อย่างไร
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เลอืกกจิกรรมเพือ่รกัษา
พระวญิญาณ

ค� าขอของพระคริสต์ให้อยู่เฝ้าระวังกับ
พระองค์ (ดู มัทธิว 26:38) สัมผัสใจ

ดิฉันและท�าให้ดฉินัตระหนักว่าวันสะบาโต 
เป็นวันที่เราสามารถรับส่วนศีลระลึกอัน
เป็นเครื่องหมายของการระลึกถึงการรับใช้

ที่พระองค์ทรงท�าเพื่อเรา
ย่ิงดิฉันนึกถึงเรื่องน้ีมากเท่าใด ดิฉัน

ย่ิงอยากรู้จักพระองค์มากเท่าน้ัน ความ

พยายามเช่นนี้ช่วยให้ดิฉันเลือกท�าสิ่งถูก
ต้องในวันที่ปลอดจากความห่วงกังวลทาง
โลกทั้งหมด นั่นคือ วันอาทิตย์ สิ่งถูกต้อง
ได้แก่การอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ รับใช้
ครอบครัว ดูภาพยนตร์จรรโลงใจ แบ่งปัน
ข้อคิดทางวิญญาณกับเพื่อนๆ และสวด
อ้อนวอนเสมอ ยิ่งดิฉันหันใจไปหาพระ-
เยซูมากเท่าใด ดิฉันยิ่งรู้จักและใกล้ชิด
พระองค์มากเท่านั้น ดิฉันไม่สามารถบอก
พรที่วิเศษมากกว่านี้ได้

ซิสเตอร์อเล็กซานโดรฟนา ซี., อายุ 25 ปี,  

คณะเผยแผ่ โนโวซีบีสค์ รัสเซีย

พระวญิญาณทรงยก 
ระดบัจิตใจ

ส� าหรับผมวันสะบาโตเป็นโอกาสที่ผม
ได้ศึกษาพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผมไม่สงสัยเลยว่าคนที่
พร้อมมาโบสถ์ ปรารถนาจะมีส่วนร่วมใน
ศีลระลึกและพยายามเรียนรู้จะได้รับพร
และพระวิญญาณทรงยกระดับจิตใจเขา 
ไม่เฉพาะในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ตลอด
สัปดาห์ที่จะมาถึงด้วย

มีโอกาสมากมายนอกก�าแพงโบสถ์
ที่เราสามารถรักษาวันสะบาโตให้
ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ใช้เวลากับครอบครัว ช่วย
ผู้สอนศาสนา รับใช้ในวอร์ด และอ่าน
วรรณกรรมของศาสนจักร วันสะบาโตเป็น

เวลาท�าความเข้าใจกฎของพระผู้เป็นเจ้า 
เมื่อเราตระหนักเช่นนี้และขอบพระทัย 
พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับโอกาสนี้ เราจะไม่ม ี
ปัญหาเรื่องการรักษาวันสะบาโตให้
ศักดิ์สิทธิ์
เอ็ลเดอร์วลาดิเมียร์ อเล็กซานโดรวิช ซี.,  

อายุ 18 ปี, คณะเผยแผ่ 

โนโวซีบีสค์ รัสเซีย

วนัแห่งการพกัผ่อน
“พระผู้เป็นเจ้าประทานวันพิเศษนี้ 

ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหรือเป็นงาน

ประจ�าวัน แต่เพื่อการพักผ่อนจาก

หน้าที่การงาน ด้วยการผ่อนคลาย

ทางร่างกายและทางวิญญาณ”
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง 

โควรัมอัครสำวกสิบสอง, “สะบำโตคือ

วันปีติยินดี,” เลียโฮนา, พฤษภำคม 

2015, 129.

“ถ้าเจ้าหันเท้าจากการเหยียบย�า่วัน

สะบาโต คือ จากการท�าตามใจของ

เจ้าในวันบริสุทธิ์ของเรา และเรียก

สะบาโตว่าวันปีติยินดี และเรียกวัน

บริสุทธิ์ของพระยาเวห์ว่าวันมีเกียรติ 

ถ้าเจ้าให้เกียรติวันนั้น ไม่ไปตามทาง

ของเจ้าเอง ไม่ท�าตามความพอใจของ

เจ้า หรือพูดแต่เรื่องไร้สาระ

“แล้วเจ้าจะปีติยินดีในพระยาห์- 

เวห์”

อิสยำห์ 58:13–14
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ดิฉันรอคอยหลายปี 
แต่ไม่เคยสิ้นหวังว่า 
พ่อแม่จะเข้าร่วม
ศาสนจักร
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ด้วยศรทัธา
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นั่นเป็นเรื่องน่ายินดีที่สุดในชีวิตดิฉัน ดิฉัน

รู้สึกประหนึ่งสวรรค์ก�าลังร้องเพลง
หลังจากพ่อแม่เข้าร่วมศาสนจักร ดิฉัน

ตระหนักว่าความฝันอีกส่วนหนึ่งเป็นจริง
แล้วแต่เราต้องรับการผนึกเพ่ือนิรันดร
ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า พ่อแม่บอกว่า
พวกท่านรู้สึกไม่พร้อม พวกท่านมีเงินไม่

พอส�าหรับเดินทางไกลไปพระวิหารเรซีฟี 
บราซิล และพวกท่านไม่มีใครดูแลบ้าน
ช่วงที่เราไม่อยู่ ดิฉันเสียใจ แต่ยังคงสวด
อ้อนวอนขอพรนั้น โดยรู้ว่าพระเจ้าจะทรง

ตอบค�าสวดอ้อนวอน
ในที่สุดคุณแม่ก็เริ่มรู้สึกปรารถนาอย่าง

แรงกล้าอยากไปพระวิหาร ถึงแม้คุณพ่อ
จะเลื่อนเวลาออกไปอีก หลังจากสนทนา
กับอธิการหลายครั้ง ท่านทั้งสองตัดสินใจ
ไป ดิฉันรู้สึกปีติมากจนไม่อาจข่มไว้ได้!

ในเดือนกันยายน ปี 2011 ดิฉันกับคุณ
พ่อคุณแม่ไปพระวิหารเป็นครั้งแรกในชีวิต
เรา ดิฉันได้รับการผนึกกับพ่อแม่ในวันรุ่ง
ขึ้น และสามารถพูดได้เต็มปากว่าหลัง
จากรอคอยมา 11 ปี นั่นเป็นวันที่ดีที่สุด
ของชีวิตดิฉัน

ดิฉันขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์

มากส�าหรับทุกสิ่งที่พระองค์ประทานแก่
ดิฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของดิฉันและทรงท�าให้ความ
ฝันสูงสุดของดิฉันเป็นจริง นั่นคือฝันว่า
จะได้เห็นทั้งครอบครัวในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้า 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเซอารา บราซิล

โดย มิคาเอลี ดูอาร์เต ดาซิลวา

แม่ของพวกเขา แต่ดิฉันหวังว่าสักวันพ่อ

แม่จะรับบัพติศมาและเราจะได้รับการ

ผนึกในพระวิหาร ความฝันสูงสุดของดิฉัน

จะกลายเป็นจริง

เมื่อดิฉันเป็นวัยรุ่น ผู้สอนศาสนายังคง

สอนพ่อแม่ของดิฉัน แต่พวกท่านยังไม่

ต้องการรับบัพติศมา พวกท่านจะมาโบสถ์

เป็นครั้งคราวซึ่งท�าให้ดิฉันมีความหวังขึ้น

มาบ้าง ดิฉันยังคงฝันว่าพ่อแม่จะเข้าร่วม

ศาสนจักร แต่เริ่มคิดว่าคงไม่มีวันเกิดขึ้น

ในชีวิตนี้

จากนั้น ตอนเช้าวันอาทิตย์ที่สวยงาม

วันหน่ึง เมื่อดิฉันอายุ 17 ปี คุณแม่ไป

โบสถ์กับดิฉันอีกครั้ง ระหว่างทางกลับ

บ้านท่านพูดบางอย่างที่ดิฉันยังได้ยินใน

ความนึกคิดและในใจ ท่านบอกว่าท่าน

ตัดสินใจจะรับบัพติศมา ดิฉันตกใจ! หลัง

จากรอมานาน ดิฉันสงสัยว่านี่จริงหรือ ใน

เดือนพฤษภาคม ปี 2010 คุณแม่เข้าสู่น�า้

บัพติศมา เป็นวันที่มีความสุขอะไรเช่นนั้น

หลังจากบัพติศมาดิฉันมองดูคุณพ่อ

และพูดว่า “เหลือพ่อคนเดียวแล้วนะตอน

น้ี” ท่านตอบว่าคงอีกนานเพราะท่านไม ่

รู้สึกปรารถนาจะรับบัพติศมา ดิฉันเสียใจ

อีกครั้ง—ความฝันส่วนหนึ่งของดิฉันเป็น

จริง แต่ที่เหลือดูเหมือนจะห่างไกล ถึง

แม้จะยาก แต่ดิฉันมั่นใจว่าสถานการณ์

จะเปลี่ยน ดิฉันมีความสุขมากที่ได้รับค�า

ตอบการสวดอ้อนวอนอีกครั้งในอีกสอง

เดือนต่อมาเมื่อคุณพ่อเข้าสู่น�้าบัพติศมา 

คุณลุงคุณป้าของดิฉันอยู่ใกล้บ้าน

ดิฉัน พวกท่านแนะน�าให้ดิฉันรู้จัก

ศาสนจักร เวลาน้ันดิฉันอายุแค่

เจ็ดขวบ และชอบไปโบสถ์เพื่ออยู่กับเด็ก

คนอื่นๆ พ่อแม่ของดิฉันไม่ได้เป็นสมาชิก 

แต่พวกท่านไม่รังเกียจที่ดิฉันไปโบสถ์ทุก

วันอาทิตย์กับคุณลุงคุณป้า พ่อแม่บอก

ว่าการให้ดิฉันมีส่วนร่วมกับศาสนจักรที่

สอนเรื่องพระเยซูคริสต์ดีกว่าให้ดิฉันออก

ไปมีเรื่องมีราวตามท้องถนน

ผู้สอนศาสนามาสอนเราที่บ้านบ่อยๆ 

พ่อแม่ชอบบทสนทนา แต่พวกท่านไม่

ต้องการรับพระกิตติคุณ พวกท่านบอกว่า

ไม่พร้อมเพราะการเข้าสู่น�้าบัพติศมาเป็น

ค�ามั่นสัญญาที่จริงจัง ผู้สอนศาสนามา

บ้านเราอย่างต่อเน่ืองแต่พวกเขามักจะ 

ผดิหวังกับค�าตอบของพ่อแม่ อย่างไรก็ตาม 

ดิฉันรู้ว่าสักวันพวกท่านจะรับบัพติศมา

เมื่อดิฉันอายุครบแปดขวบ ดิฉันพร้อม

จะท�าพันธสัญญาบัพติศมา คุณแม่ถาม

ว่าดิฉันต้องการอย่างนั้นจริงหรือ ท่าน

บอกว่าเมื่อดิฉันรับบัพติศมา ดิฉันจะ

เปลี่ยนใจไม่ได้และบัพติศมาจะเปลี่ยน

ชีวิตดิฉันทั้งชีวิต ดิฉันพูดว่าการรับ 

บัพติศมาเป็นสิ่งที่ดิฉันฝันไว้ตั้งแต่เริ่ม 

ไปปฐมวัยครั้งแรก

หลังจากรับบัพติศมาและการยืนยัน 

ดิฉันยังคงไปโบสถ์ แต่พ่อแม่มาร่วม

กิจกรรมปฐมวัยของเรานานๆ ครั้ง ดิฉัน

รู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นเด็กคนอื่นๆ กับพ่อ
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การวิง่แข่ง 
ของเชลลี
โดย แจน พินโบโรห์
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า  อย่าขยาด  เพราะเรา

เป็นพระเจ้าของเจ้า  เราจะเสริมกำาลังเจ้า  เราจะช่วยเจ้า  

เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”  

(อิสยาห์ 41:10)

เ  ฮ้เชลลี!” เชลลีเงยหน้าจากการผูกเชือกรองเท้า
วิ่งคู่เก่าและเห็นโรซาก�าลังโบกมือจากเส้นออก

วิ่ง “เร็วเข้า” โรซาร้องเรียก “วันนี้เราจะท�าลาย
สถิติของเรา!”

เชลลียิ้มกว้าง โรซาพูดแบบนี้ทุกครั้งที่ฝึก
เชลลีชอบสองอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมต้น

แห่งใหม่ของเธอ อย่างแรกคือเธอได้อยู่ในทีม
กรีฑา เมื่อเธอวิ่ง เธอรู้สึกจิตใจผ่องใส เหมือนเธอ
ไม่ต้องกังวลเรื่องใด

อย่างที่สองที่เธอชอบคือไม่มีใครที่นี่รู้ว่าพ่อแม่
เธอเพิ่งหย่า

ช่วงนี้ดูเหมือนไม่มีใคร 

จะให้ความช่วยเหลือที่ 

เชลลีต้องการได้
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เชลลีดึงเชือกรองเท้าให้แน่นเป็น
ครั้งสุดท้ายและลุกขึ้นไปสมทบกับเด็ก
ผู้หญิงคนอื่นๆ ในทีมวิ่งผลัด อุ๊ย! เธอ
รู้สึกเจ็บขณะที่หัวรองเท้าวิ่งบีบหัวแม่
เท้าของเธอ เธอจะบอกพ่ออย่างไรดีว่า
เธอจ�าเป็นต้องใช้รองเท้าคู่ใหม่อีกครั้ง

หลังจากวิ่งแข่ง เชลลี โรซา เบ็กกา 
และเทียนาก�าลังฉลองสถิติวิ่งผลัดที่ดี
ที่สุดสถิติใหม่ของพวกเขา “ฉันบอกเธอ
แล้วว่าวันนี้เราจะท�าได้!” โรซาพูด

เชลลีหัวเราะ เธอย่ืนไม้วิ่งให้ครู
กรีฑาแล้วก้มลงไปปลดสายรองเท้า

“ดีมากจ้ะเด็กๆ” มิสโกลด์แมน
น์บอก “พวกเธอเข้าขากันจริงๆ 

อย่าลืมจ่ายค่าลู่วิ่งพรุ่งนี้นะ”
เชลลีหุบยิ้ม เธอลืมเรื่องนี้
ไปเลย!

ระหว่างนั่งรถประจ�า
ทางกลับบ้าน เชลลี

คิดแต่เรื่องรองเท้ากับค่ากรีฑา เธอไม่
ต้องการให้แม่กังวลอีกเรื่อง และครั้ง
สุดท้ายที่เธอขอเงินพ่อ ฟังเหมือนเขา
ร�าคาญ ช่วงนี้ดูเหมือนไม่มีใครจะให้
ความช่วยเหลือที่เชลลีต้องการได้

เมื่อกลับถึงบ้าน เชลลีตรงเข้าห้อง
ของเธอ ขณะรับประทานอาหาร พี่ๆ 
น้องๆ ของเธอพูดคุยและเย้าแหย่กัน 
แต่เธอแค่เกลี่ยอาหารไว้รอบๆ จาน 

หลังอาหาร คุณแม่ช่วยเชลลีเก็บโต๊ะ 
“แม่จะไปพบกับอธิการพาร์คเกอร์คืน
น้ี” คุณแม่บอก “หนูอยากไปรับพร
ฐานะปุโรหิตหรือเปล่า”

เชลลีพยักหน้า เธอคิดถึงพรที่คุณพ่อ
เคยให้เมื่อเธอกังวลหรือป่วย

คืนน้ัน ขณะอธิการ์พาร์คเกอร์ให้
พร เชลลีรู้สึกบางอย่างลึกๆ ในใจที่
ท�าให้เธอผ่อนคลาย “เชลลี เวลานี้
คุณพ่อของท่านไม่อยู่ช่วยท่านที่บ้าน” 
เขากล่าวขณะให้พร “แต่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงอยู่ที่นั่นเสมอ ข้าพเจ้าให้
พรท่านเพื่อท่านจะสามารถพูดคุยกับ
พระองค์เช่นเดียวกับที่ท่านต้องการพูด
กับคุณพ่อของท่าน และพระบิดาบน
สวรรค์จะทรงช่วยท่านเสมอ”

เชลลีรู้สึกเบาใจมากกว่าที่เคยรู้สึก
นานแล้ว เธอมีความรู้สึกอบอุ่นในใจที่
บอกเธอว่าค�าพูดของอธิการเป็นความ

จริง พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเธอและ
จะทรงฟังเธอ ด้วยความช่วยเหลือของ
พระองค์ บางทีเธออาจจะกล้าพูดกับ
พ่อแม่

ระหว่างทางกลับบ้าน เธอบอกแม่
เรื่องรองเท้าและค่ากรีฑา คืนนั้นเธอ
คุกเข่าและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้
ทรงช่วยเธอมีความกล้าพอจะพูดกับ
พ่อ เธอสวดอ้อนวอนเรื่องนี้อีกครั้งบน
รถประจ�าทางขณะไปโรงเรียนเช้าวัน
รุ่งขึ้น เมื่อกลับจากโรงเรียน เธอรู้สึก
กล้าพอจะโทรหาพ่อ คราวน้ีพ่อไม่มี
ทีท่าหงุดหงิดร�าคาญเมื่อเธอบอกสิ่งที่
ต้องการ ค�าสวดอ้อนวอนของเธอได้รับ
ตอบ

ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา เชลลีผูกเชือก
รองเท้าว่ิงคู่ใหม่ และว่ิงไปสมทบกับ 
โรซาและเด็กผู้หญิงคนอื่นๆ เธอรู้สึก 
ดีที่รู้ว่าเธอมีทีมที่ดีคอยสนับสนุนเธอ 
เธอไม่ต้องวิ่งแข่งคนเดียว 

“เมื่อท่านรักษาพระ- 
บัญญัติและสวดอ้อน- 
วอนด้วยศรัทธาขอ
ให้เห็นพระหัตถ์ของ
พระเจ้าในชีวิตท่าน 

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าพระองค์จะทรง
เปิดตาทางวิญญาณของท่านให้กว้างขึ้น 
และท่านจะเห็นชัดขึ้นว่าท่านไม่โดดเดี่ยว”  
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “ขอให้แผ่นดินของพระองค์
มาตั้งอยู่,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 121.
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ช่วยด้วย!

โดย แคเธอรีน เนลสัน

เ มื่อพ่อแม่หย่าร้าง ลูกๆ มักรู้สึกกลัว กังวล รู้สึกผิด 
โมโห สับสน โล่งอก หรือเสียใจ—บางครั้งรู้สึกปนกัน

ไปหมด ถ้าเกิดเรื่องนี้กับท่านหรือเพื่อนคนหนึ่งของท่าน 
ความคิดบางอย่างต่อไปนี้อาจช่วยได้

มคีน 
ก�ำลงัจะหย่ำ

ไม่มีครอบครัวใดสมบูรณ์แบบ แม้จะดูเหมือน
เป็นเช่นนั้นก็ตาม

จ�าไว้ว่าพ่อแม่ อธิการ ครูปฐมวัย 
เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆ ในวอร์ดทุก

คนรักท่าน

บางครั้งคนอื่นอาจพูดท�าร้าย
ความรู้สึกท่านโดยไม่ตั้งใจ เมื่อ
เกิดเรื่องเช่นนั้น อย่ากลัวจนไม่
กล้าบอกพวกเขาว่าท่านรู้สึก

อย่างไรและช่วยให้พวกเขา
เห็นวิธีพูดที่ดีกว่านี้กับ
ท่านเกี่ยวกับการหย่า
ร้าง

 
ฉันรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง ดูเหมือนทุกคน 
มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบยกเว้นฉัน
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อะไรช่วยให้ท่านผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีปัญหาอย่างเช่น 
การหย่าร้าง ท่านจะช่วยให้ผู้อื่นผ่านช่วงเวลาเช่นนั้น 
ได้อย่างไร

มคีน 
ก�ำลงัจะหย่ำ

ทุกอย่างจะดีขึ้น

ไม่ว่าเวลานี้ท่านจะรู้สึกอย่างไร 
ท่านจะเริ่มรู้สึกดีข้ึนตามล�าดับ 
ระหว่างนี้จงสวดอ้อนวอนขอการ
ปลอบโยนจากพระบิดาบนสวรรค์

ต่อไป จ�าไว้ว่าพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูทรงดูแลท่านเสมอและ
จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ท่านโดดเดีย่ว 
พระองค์ทรงรักท่าน รักพ่อแม่ของ
ท่าน และจะทรงช่วยท่านทุกคน 
พระองค์จะประทานพลังให้ท่านรู้สึก
สงบและมีความสุข 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ฉันโมโหพ่อแม่

เป็นเรื่องง่ายที่ท่านจะรู้สึกโกรธเมื่อท่าน
ไม่สามารถท�าอะไรกับสถานการณ์นั้นได้ 
ท่านอาจจะถึงขั้นต้องการระบายความ
รู้สึกโมโหใส่ผู้อื่น จงพยายามแสดงความ
รักต่อครอบครัวท่านต่อไปแม้จะท�าได้ยาก
ก็ตาม สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือที่
จะให้ท่านมองพ่อแม่เหมือนที่พระเยซูทรง
มองพวกเขา พระองค์ทรงรักพวกเขา รัก
ท่าน และทุกคนในครอบครัวท่าน

ถ้าท่านไม่สามารถระงับความรู้สึกโกรธ
ได้ ให้พูดคุยกับพ่อหรือแม่หรือคนที่ท่าน
ไว้ใจ พวกเขาจะช่วยให้ท่านพบวิธีที่ดีใน
การท�าให้รู้สึกดีขึ้น อย่างเช่น การออก
ก�าลังกายหรือท�างานศิลปะ

เพราะการชดใช้ของพระเยซู ทุกอย่าง
จะจบลงด้วยดีหลังจากเราตาย ท่านไม่
ต้องกังวล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ท่านจะ
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบิดามารดา
บนสวรรค์ของท่านเสมอ ถ้าท่านพยายาม
เลือกสิ่งที่ถูกต้องต่อไป ท่านจะมีพรทุก
ประการที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางแผน
ไว้ให้ท่าน

ท่านอาจจะคิดว่าท่านน่าจะช่วยให้พ่อ
แม่อยู่ด้วยกันได้ แต่ความจริงคือไม่ใช่

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็น
ธรรมดาที่จะวิตกกังวลกับอนาคต พูดคุย
กับพ่อแม่ของท่าน พวกเขาต้องการรู้เมื่อ
ท่านรู้สึกทุกข์ใจ และพวกเขาสามารถช่วย

ท่านไขข้อกังวลและตอบค�าถามของท่าน
ได้ จงแน่ใจว่าท่านสวดอ้อนวอนขอการ
ปลอบโยน

รู้สึกเศร้าเป็นเรื่องปกติ ความรู้สึกเศร้า

กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนั้นเป็น

ขั้นตอนส�าคัญที่จะท�าให้รู้สึกดีขึ้นภายหลัง 

ถึงแม้ท่านจะรู้สึกเศร้าบางครั้ง แต่จงท�า

สิ่งที่ท่านชอบท�าต่อไป  ใช้เวลานอกบ้าน 

อ่านหนังสือที่ดี ฟังเพลงที่ท�าให้มีความสุข 

ตั้งใจเรียนมากขึ้น สนุกสนานกับเพื่อนๆ 

สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์

ถ้าท่านรู้สึกเศร้าอยู่นานและท�าให้ท่าน

นอนหลับยาก ไม่อยากรับประทาน ไม่

ตั้งใจเรียน หรือไม่ท�าสิ่งที่ปกติชอบท�า ให้

พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ท่านไว้ใจเพื่อเขาจะช่วย

ให้ท่านรู้สึกดีขึ้นอีกครั้ง

ความผิดของท่านเลย พวกเขาตัดสินใจจะ
หย่า ลูกๆ ในครอบครัวไม่ต้องรับผิดชอบ
เรื่องการหย่า

ฉันกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้น

ฉันจะได้อยู่กับพ่อแม่ 
ในสวรรค์ไหม

เป็นความผิดของฉันไหม 
ที่พ่อแม่หย่าร้าง

ฉันรู้สึกเศร้าตลอดเวลา

“เราเชื่อว่าเราเคยดำารงอยู่ และยังคง 
เป็นสมาชิกในครอบครัวของ [พระบิดา 
บนสวรรค์]”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ (1922-2015) แห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “เหตุใดการแต่งงานและ

ครอบครัวจึงเป็นสาระสำาคัญ—ทุกแห่งทั่วโลก,”  

เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 41.
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“ฉันต้องการมีเมตตาต่อทุกคน นั่นเป็นสิ่งที ่
ควรทำา” (Children’s Songbook, 145)

ฉั    นตื่นเต้นมากที่ได้พัก!” อัลลีบอก 
 ลอเร็นขณะพวกเขาเก็บกล่อง

อาหารกลางวันกลับไว้ที่เดิมบนชั้นใน
ห้องเรียน “ทามิเพิ่งบอกว่าเราทุกคนจะ
ไปเล่นไล่จับกันที่สนามเด็กเล่นวันนี้”

“สนุก!” ลอเร็นพูด “ฉันชอบไล่จับ”
ลอเร็นมีความสุขและแปลกใจที ่

ทามิชวนอัลลีเล่นด้วย ทามิใจร้ายกับ 
อัลลีเสมอ ลอเร็นดีใจที่สุดท้ายเธอก็
พยายามเป็นคนดี

“ฉันต้องเอาหนังสือไปคืนห้องสมุด
ก่อน บอกพวกเขาว่าอย่าเพ่ิงเล่นนะ  
รอฉันก่อน” อัลลีย้ิมขณะว่ิงตามโถง
ทางเดินไปห้องสมุด 

ลอเร็นวิ่งออกไปที่สนามเด็กเล่น เมื่อ
ไปถึง ทามิก�าลังให้เด็กคนอื่นๆ มายืน
เป็นวงกลม ลอเร็นวิ่งเข้าไปสมทบ

“เร็วเข้า ทุกคน!” ทามิร้องเรียกขณะ
โบกไม้โบกมือให้ทุกคนเบียดกันแน่นๆ 
“ฉันมีความคิดสนุกๆ อยากบอกทุกคน
ก่อนอัลลีมา”

ลอเร็นรู้สึกไม่ดีมากๆ เกี่ยวกับ
เรื่องนี้

โดย เอมี่ เจน เลวิตต์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

68  เ ลี ย โ ฮ น า



เด็กทุกคนเบียดเข้ามาฟัง “แทนที่จะ
ไล่จับทุกคนเหมือนที่เราท�าตามปกติ” 
ทามิบอก “เราจะไล่จับอัลลีคนเดียว แต่
ต้องไม่มีใครบอกเธอ ถ้าบอกฉันโกรธ
แน่” ทามิหัวเราะคิกคัก ดูเหมือนเธอจะ
ภูมิใจในตัวเอง

ลอเร็นมองดูเด็กคนอื่นๆ ในวงกลม 
เด็กหลายคนในกลุ่มน้ีไม่ชอบอัลลี

ตั้งแต่อนุบาล ตอนนั้นเด็กๆ เริ่มใจร้าย
ต่ออัลลี พวกเขาจะหัวเราะเยาะและล้อ
เลียนเธอ ส่วนใหญ่ทามิเริ่มก่อนแล้ว
เด็กคนอื่นๆ จะท�าตาม

ลอเร็นไม่ชอบวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อ
อัลลี เธอตัดสินใจเดี๋ยวน้ันว่าจะไม่ท�า
ตามพวกเขา เธอรู้ว่าทุกคนเป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้าและควรปฏิบัติต่อกันด้วย
ความเมตตา

เธอสูดลมหายใจและมองตาทามิ 
“ความคิดนั้นไม่สนุกเลยนะ ฉันคิดว่า
เราไม่ควรปฏิบัติต่ออัลลีอย่างนั้น ฉัน 
ไม่อยากเล่นแล้ว”

ลอเร็นออกจากวงและกลับเข้าไปใน
โรงเรียนตามล�าพังเพื่อหาอัลลี

อย่างน้อยเธอก็คิดว่าเธอโดดเดี่ยว
แต่แล้วเธอก็ได้ยิน “เฮ้ รอด้วย!” 

ลอเร็นหันกลับไปและเห็นเด็กส่วนใหญ่
จากวงของทามิ เธอแทบไม่เชื่อ!

“เราไปหาอัลลีกันเถอะ แล้วเริ่มเกม
ไล่จับของเรา” ดามอนพูด

“ฉันอยากเล่นด้วย!” เลอาบอก คน
อื่นๆ พยักหน้า

ลอเร็นยิ้ม ความรู้สึกปั่นป่วนในท้อง
หายไปแล้ว

“ดีเลย!” ลอเร็นพูด “อัลลีมาแล้วนั่น”
เธอหันไปแตะไหล่ดามอน “แปะ เธอ

เป็น!” เธอตะโกน แล้วก็วิ่งไปหาอัลลี 
และเด็กทุกคนวิ่งตาม 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ลอเร็นกับอัลลีอาศัยอยู่ในแคนาดา เวลานี้ทั้งสอง
เรียนมัธยมปลายด้วยกันและยังคงเป็นเพื่อนทีดี
ต่อกัน

ดูเหมือนความคิดนั้น 

ไม่สนุกเลย—อย่างน้อยก็ 

ไม่สนุกสำาหรับอัลลี

“ไม่มีที่สำาหรับการเย้ยหยัน [หรือ] 
กลั่นแกล้งในพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์”

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ลมหมุนทาง
วิญญาณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 20.

ไม่มีท่ีสำาหรับ
การกล่ันแกล้ง



ศาสดาของเรากล่าวบางสิ่ง สอนให้พวกเรานี้  

“เอาจริง เอาจริง” กลางคืนหรือกลางวัน เล่นหรืองาน 

ทั้งผอง เอาจริงเอาจริง ยืนหยัดความถูกต้อง  

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 81)

ยืนหยัด 
เพ่ือ

ความถกูต้อง

ภาพประกอบโดย ฮอลลี โฮเบิร์ต

ท�ำตำมพระเยซูคริสต์

หนังสือดี 

เพื่อนดี 

ดนตรีดี

วีดิทัศน์และสื่ออื่นๆ ที่ดี

ค�ำพูดดี

ควำมซื่อสัตย์

ควำมเมตตำ

ควำมสุภำพเรียบร้อย

ควำมเคำรพ

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่เราจะยืนหยัด
ความถูกต้อง
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Dare to Do Right
Words by George L. Taylor
Music arr. by A. C. Smyth

© 2015 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial church or home use.

This notice must be included on each copy made.

(Simplified)
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โดย อแมนดา มิเคลิส
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เลือกสิ่งดีเมื่อมีของวางอยู่ข้างหน้าท่าน”  
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 122)

ดิเอโกเดินลากขาอย่างช้าๆ ขึ้นเนิน
ระหว่างทางกลับจากโรงเรียน 

ช่วงพักมักจะเป็นช่วงดีที่สุดของวัน แต่
ตลอดสัปดาห์นั้นแย่มาก! ไม่มีใคร
อยากเล่นฟุตบอลกับเขา เขาจึงเดิน 
คนเดียวรอบสนามเด็กเล่นจนกริ่งดัง

“แม่ครับ!  ผมกลับมาแล้วครับ!”  
ดิเอโกตะโกนขณะผ่านประตูเข้าไปนั่ง
ในครัว

“โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง” คุณแม่
ถาม

“ไม่ดีเลย” ดิเอโกคว้าแอปเปิ้ลมาลูก
หนึ่ง “ไม่มีใครอยากเล่นกับผมช่วงพัก” 
เขารู้สึกได้ว่าน�้าตาก�าลังจะไหล เขาจึง
รีบหลับตากลั้นไว้

“ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกทิ้งนี่ไม่
ดีเลย” คุณแม่พูด เธอวางมือบนบ่า 
ดิเอโก “บางทีลูกน่าจะสวดอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลือ”

ดิเอโกเช็ดตา “ขอบคุณครับแม่” เขา
พูดแล้ววิ่งไปที่ห้องของเขา พระบิดาบน
สวรรค์สนพระทัยจริงหรือว่าเขามีเพื่อน
เล่นด้วยช่วงพักหรือไม่ ดิเอโกคุกเข่า
และสวดอ้อนวอนขอให้เขาเจอเพื่อนสัก
คน เมื่อสวดอ้อนวอนจบ เขารู้สึกดีขึ้น

การเลือกทีย่าก

เล็กน้อย แต่ยังไม่ทราบจะท�าอย่างไร

หลังเลิกเรียนวันรุ่งขึ้น กริ่งดัง ดิเอโก

วิ่งไปเปิดประตู มีเด็กผู้ชายคนใหม่แถว

บ้านของเขายืนอยู่ที่นั่น ดิเอโกเห็นเขาที่

สนามเด็กเล่นวันนี้

“สวัสดี ฉันชื่อรูเบ็น” เขาบอก “อยาก

ไปเล่นที่บ้านเราไหม”

ดิเอโกยิ้มกว้าง เพื่อนเล่นหรือ นั่น

เป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเขา!

พวกเขาเดินไปบ้านรูเบ็นและนั่งบน

เก้าอี้ยาว พี่ชายของรูเบ็นก�าลังเล่น

วิดีโอเกม ตอนแรกดิเอโกนึกอะไรไม่

ออก เกมรุนแรงมากและมีรูปภาพน่า

เกลียด แต่ดูเหมือนรูเบ็นกับพี่ชายจะ

ชอบ “ยิงเลย!” รูเบ็นตะโกนขณะที่พวก

เขาดู

ดิเอโกรู้สึกไม่สบายท้อง และเขาจ้อง

ดูเท้าของตน เขารู้ว่าเขาไม่ควรดูวิดีโอ

เกมแบบนี้

แต่เขาจะท�าอย่างไรดี

เขาไม่อยากให้เพ่ือนใหม่คิดว่า 

เขาน่าเบื่อเกินกว่าจะเล่นวิดีโอเกมที ่
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วิดีโอเกมที่ไม่ดีจะ

ทำาให้เขาเสียเพื่อนใหม่

หรือไม่
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การเลอืก ทีย่าก
การเลือกท่ีกล้าหาญ
“การเลือกที่ดีต้องใช้ความกล้า  
แม้เมื่อคนอื่นรอบข้างเลือกต่าง 
จากเรา”
เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค แห่ง 
สาวกเจ็ดสิบ “เราจะไม่ยอม เรายอม 
ไม่ได้,” เลียโฮนา, พ.ค., 2008, 119.

น่าตืน่เต้น รเูบน็จะคดิไหมว่าเขาเป็นคน 

พิลึกถ้าเขาพูดขึ้นมา
เขามองไปรอบๆ ห้องและพยายาม

นึกถึงสิ่งอื่นที่เขาท�าได้
ดิเอโกสูดลมหายใจลึกๆ “เฮ้ อืม... 

นายพาเราดูบ้านหน่อยได้ไหม หรือเรา
จะไปเล่นชั้นบน” เขาถาม

รูเบ็นมองดิเอโกแวบหนึ่ง ดิเอโก
กัดริมฝีปาก รูเบ็นจะพูดไหมว่าเขาไม่
อยากเล่นเกมแล้ว

แต่แล้วนัยน์ตารูเบ็นก็เป็นประกาย 
“เดี๋ยวนะ นายชอบรถรึเปล่า” เรามีรถ 
วิ่งเร็วที่สุด หลายคัน อยากจะแข่งรถ

ไหม”
ดิเอโกย้ิมและพยักหน้า เขาตาม 

รูเบ็นขึ้นชั้นบน ความรู้สึกหนักใจหาย
ไป—เขารู้สึกเหมือนก�าลังลอยขึ้น
บันได! เขาดีใจที่มีเพื่อนใหม่ และเขา
ดีใจที่ไม่ได้ดูสิ่งไม่ดี

“รถสีแดงเป็นของเรา” รูเบ็นบอก 
“แต่นายจะใช้สีน�้าเงินหรือสีเขียวก็ได้ 
นายอยากได้คันไหน”

ดิเอโกเอื้อมไปหยิบรถสีเขียว—สี
โปรดของเขา เรื่องแบบนี้เขาเลือกได้ 
ไม่ยาก 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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จาก “เพลงคร่ำาครวญของเยเรมีย์: จงระวังการเป็นทาส,”  เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 88-91.

ฉนัจะเป็นอสิระได้อย่างไร
พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร์ 
เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
เป็นพยานพิเศษของ
พระเยซูคริสต์

สำาคัญที่เราต้องจัดเวลาว่างส่วนหนึ่ง 

ไว้ให้ครอบครัวของเรา

การเล่นวิดีโอเกม เล่นกีฬา หรือดูทีวีมากเกิน

ไปจะกินเวลาว่างของเราหมด

การเสพติดสิ่งต่างๆ เช่น ยาเสพติดและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำาลายสุขภาพที่ดี

และจำากัดเสรีภาพของเรา

พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เรามีอิสระ 

ในการเลือกระหว่างความดีกับความชั่ว

น�า้มะนาว 
ฟรี

พระคมัภี
ร์ 

มอรมอน
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ท่านสามารถกลับใจ
และให้อภยั
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หลังจากท่านรับบัพติศมาและการยืนยัน ท่านมีหน้าที่ต้องเลือกสิ่งที ่
ถูกต้อง ถ้าท่านท�าสิ่งผิด ต่อไปนี้เป็นวิธีกลับใจเพื่อท่านจะท�าดีขึ้นได้!

•	 นึกถึงสิ่งที่ท่านท�า

•	 ขอโทษและท�าบางอย่างเพื่อช่วยท�าให้

สถานการณ์ดีขึ้น	ถ้าท่านต้องการความ

ช่วยเหลือให้พูดคุยกับพ่อแม่เกี่ยวกับ

เรื่องนี้

•	 สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค	์ทูลขอ

ให้พระองค์ทรงให้อภัยท่านและทรงช่วย

ท่านท�าให้ดีขึ้นครั้งหน้า

•	 ท่านได้รับการให้อภัย!	พยายามสุดความ

สามารถเพื่อท�าสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงประสงค์ให้ท่านท�า

ถ้ามีคนท�าสิ่งที่ท่านไม่พอใจ ต่อไปนี้เป็นวิธีให้อภัยเพื่อท่าน 
จะรู้สึกดีขึ้นได้!

•	 พยายามคิดว่าเหตุใดคนนั้นจึงท�าสิ่งที่

เขาท�า

•	นึกถึงสิ่งดีๆ	เกี่ยวกับบุคคลผู้นั้น

•	สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ 

เมื่อให้อภัยได้ยาก

•	 อย่าโกรธบุคคลผู้นั้นอีก
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โดย เจน แม็คไบรด์ โคเอท
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

คลารากับครอบครัวเพิ่งรับบัพติศมา คลารา 
ชอบตื่นนอนในวันอาทิตย์และไปโบสถ์

ด้วยกัน
วันอาทิตย์วันหนึ่ง ประธานปฐมวัยบอกว่าอีก

ไม่นานจะมีโปรแกรมปฐมวัย คลาราไม่แน่ใจ
ว่าโปรแกรมปฐมวัยคืออะไร แต่เธอรู้ว่าเธอ
ต้องการมีส่วนร่วม

“หนูจะอ่านพระคัมภีร์และแสดงประจักษ์
พยานในโปรแกรมปฐมวัยได้ไหมจ๊ะ” ครูถาม

คลาราพยักหน้า เธอตื่นเต้น! เธอต้องการ
เรียนรู้ให้มากเท่าที่จะมากได้เก่ียวกับ 
พระกิตติคุณ แต่เธอกังวลด้วย จะเป็น
อย่างไรถ้าเธอท�าพลาด

คลารา กบั 
โปรแกรม
ปฐมวยั

สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก
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คลาราฝึกบทพูดของเธอทุกคืน 
เธอยังไม่รู้ทุกค�าในพระคัมภีร์ข้อนั้น

“หนูจะท�าได้ดี” คุณแม่บอก
คลาราไม่แน่ใจ นี่เป็นโปรแกรม

ปฐมวัยครั้งแรกของเธอ เด็กคนอื่น
เคยท�ามาหมดแล้ว

“จ�าไว้นะลูก ถ้าลูกท�าดีที่สุดแล้ว พระบิดาบนสวรรค์
จะทรงท�าส่วนที่เหลือ” คุณพ่อบอกเธอ

คืนก่อนโปรแกรม คลาราสวดอ้อนวอนทูลขอความ
ช่วยเหลือให้เธอท�าดีที่สุด เธอคุกเข่าและนึกถึงบทพูด
ของเธอ เธอรู้สึกดี

ตอนเช้าวันอาทิตย์คลาราสวดอ้อนวอนขอให้เธอ 
ไม่กลัว

เมื่อถึงเวลาที่เธอต้องออกไปพูด คลาราเดินไปข้างหน้า 
เธอพูดพระคัมภีร์ข้อนั้นผิดไปหนึ่งค�า แต่เธอจ�าได้ว่าเธอ
รู้สึกดีเพียงใดหลังจากสวดอ้อนวอน เธอยิ้มและแสดง
ประจักษ์พยาน เธอบอกว่าเธอรักพระผู้ช่วยให้รอดมาก

คลาราอมยิ้มขณะกลับไปนั่ง 
เธอรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ไม่สน 
พระทัยที่เธอพูดไม่ครบถ้วน 
พระองค์สนพระทัยสิ่งที่อยู่ในใจ
เธอ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในโคโลราโด, สหรัฐอเมริกา
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โดย จีน บิงแฮม

หนูเคยกังวลหรือไม่เมื่อมีคนใน 
ครอบครัวป่วย มารีย์กับมารธา

เพื่อนของพระเยซูกังวลเพราะลาซารัส 
น้องชายของพวกเธอป่วยหนัก พวกเธอ 
ส่งคนไปบอกพระเยซูเพ่ือให้พระองค ์
เสด็จมารักษาลาซารัส แต่ลาซารัสตาย
ก่อนที่พระเยซูเสด็จไปถึงที่นั่น

เมื่อพระเยซูทรงเห็นมารีย์กับมารธา
เสียใจมาก พระองค์ทรงกันแสงเพราะเธอ
ทั้งสอง จากนั้นพระองค์ทรงขอให้บางคน
ขยับก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ และ
ทรงบัญชาลาซารัสให้ออกมา วิญญาณ

พระเยซทูรงท�ำให้ 
ลำซำรสัคนืชีพ

ตา
มเ

ข็ม
นา

ฬิก
าจ

าก
บน

ซ้า
ย:

 ภ
าพ

ปร
ะก

อบ
โด

ย 
พอ

ล 
แม

นน
์; พ

ระ
คร

ิสต
์ทร

งร
ักษ

าค
นป

่วย
ที่เ

บธ
ซา

ธา
, โ

ดย
 ค

าร
์ล 

บล
อค

; พ
ระ

คร
ิสต

์ทร
งท

ำาใ
ห้บ

ุตร
สา

วข
อง

ไย
รัส

คืน
ชีพ

,  
โด

ย 
เก

รก
 โอ

ลเ
ซ็น

; พ
ระ

คร
ิสต

์ทร
งร

ักษ
าช

าย
ตา

บอ
ด,

 โด
ย 

เด
ล 

พา
ร์ส

ัน;
 ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

พอ
ล 

แม
นน

์; ท
่าน

อา
จา

รย
์ ข

้าพ
เจ

้าไ
ด้พ

าล
ูกช

าย
มา

หา
ท่า

น,
 โด

ย 
วอ

ลเ
ตอ

ร์ 
เร

น

เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี้!

การพูดคุยในครอบครัว
พูดคุยกันว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่าน

เห็นลาซารัสออกมาจากอุโมงค์ จากนั้น

ให้อ่าน ยอห์น 11:1-46 ด้วยกันและ

เติมประโยคต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

1. เมื่อพระเยซูทรงได้ยินว่า 

ลาซารัสป่วย. . .

2. เมื่อพระเยซูเสด็จถึงเบธานี  

ลาซารัส. . .

3. มารธาเชื่อว่า. . .

4. พระเยซูทรงกันแสงเพราะ. . .

5. พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนออก

เสียงถึงพระบิดาเพราะ. . . 

6. หลังจากพระเยซูทรงทำาให้ลาซา

รัสฟื้นจากความตาย คนจำานวน

มาก. . .แต่บางคน. . .

ความตายเป็นส่วนหนึ่งในแผนของ

พระบิดาบนสวรรค์และบางครั้งคนที่

เรารักป่วยหรือเสียชีวิต แม้เมื่อคำาสวด

อ้อนวอนไม่ได้รับคำาตอบอย่างที่เรา

ต้องการ แต่เราสามารถมีศรัทธาได้ว่า

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรง

ทราบว่าอะไรดีที่สุด

เพลง: “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” 

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 20)

พระคัมภีร:์ มัทธิว 11:2–5; 

2 นีไฟ 27:23

วีดิทัศน์: ไปที่ Biblevideos.org 

เพื่อดูเรื่อง “ลาซารัสฟื้นจากความตาย”

เ ว ล า พ ร ะ คั ม ภี ร์

ของลาซารัสกลับเข้าร่างของเขา และเขา
เดินออกจากอุโมงค์ขณะยังห่อหุ้มด้วยผ้า

ส�าหรับฝังศพ ผู้คนอัศจรรย์ใจ พระเยซู
ทรงมีอ�านาจเหนือความตาย! พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
แท้จริง!

ปาฏิหาริย์แต่ละครั้งของพระเยซูแสดง 
ให้เห็นความรักที่ย่ิงใหญ่และพระเดชา- 
นุภาพท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ ถ้าเราเชื่อ

ในพระองค์และท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์ เราจะอยู่กับพระองค์อีกครั้ง! 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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เรียนรู้เพ่ิมเติม
ชื่อฮีบรูของ ลาซารัส หมายถึง  

“พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือข้า

พระองค์” พระเยซูทรงช่วยลาซารัส

โดยทรงทำาให้เขาคืนชีพ พระบิดาบน

สวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงช่วย

ท่านและครอบครัวท่านอย่างไร

ปาฏิหาริย์อันย่ิงใหญ่มากมาย
จับคู่รูปปาฏิหาริย์แต่ละอย่างกับข้อพระคัมภีร์ด้านล่าง

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับพระคัมภีร์
ใช้แผนที่พระคัมภีร์ไบเบิลในพระคัมภีร์ของท่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

เรื่องราวพระคัมภีร์ มารีย์ มารธา และลาซารัสอาศัยอยู่ในเบธานี เมืองที่

อยู่ใกล้เคียงกับเยรูซาเล็ม ผู้นำาบางคนในเยรูซาเล็มต้องการทำาร้ายพระเยซู 

สานุศิษย์ของพระองค์จึงกังวลกับการไปเมืองท่ีอยู่ใกล้เยรูซาเล็มมาก พระเยซู 

ไม่ทรงกลัวและทรงกระตุ้นเหล่าสานุศิษย ์ให้ตามพระองค์ไป

มาระโก 5:21-24, 
35-43

มาระโก 4:36-39

มัทธิว 14:16-21

มาระโก 9:17, 
23-27

ยอห์น 5:1-9

มาระโก 8:22-25

            สิ ง ห า ค ม    2 0 1 5    79
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เวลานี้ข้าพเจ้าสามารถรักได้ด้วยจิตใจและด้วย
ความเข้าใจเช่นกัน

ใ นเมืองฟิลาเดลเฟียข้าพเจ้ามีความสุข
จากการพบปะพูดคุยอีกครั้งกับประธาน 

[โจเซฟ] สมิธ และจากการใช้เวลาหลายวัน
กับท่านรวมทั้งคนอื่นๆ กับวิสุทธิชนในเมือง
นั้นและบริเวณใกล้เคียง

ระหว่างการพูดคุยเหล่านี้ท่านสอนให้

ข้าพเจ้ารู้หลักธรรมส�าคัญและน่าชื่นชม

ยินดีมากมายเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและ

ระเบียบสวรรค์ของนิรันดร ครั้งน้ีเองท่ี

ข้าพเจ้าได้รับความเข้าใจครั้งแรกจากท่าน

เกี่ยวกับองค์กรครอบครัวนิรันดร์ และการ

สมรสนิรันดร์ของเพศในความสัมพันธ์อัน

ยั่งยืนเกินบรรยายเหล่านั้นซึ่งไม่มีใครรู้ค่า

นอกจากปัญญาชนระดับสูง ผู้ได้รับการ

ขัดเกลาและมีใจบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นรากฐาน

ของทุกสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียกว่าความสุข

จนกระทั่งถึงตอนนั้น ข้าพเจ้าเคยเรียนรู้

ว่าความเอื้ออาทรและความเห็นอกเห็นใจ

ฉันเครือญาติเป็นเพียงสภาพชั่วคราวเท่า 

นั้น เป็นสิ่งที่เราต้องตัดใจ ทั้งนี้เพื่อให้เรา

เหมาะกับสภาพสวรรค์

โจเซฟคือผู้สอนข้าพเจ้าให้รู้ค่าความ
สัมพันธ์อันยั่งยืนของบิดาและมารดา สามี
และภรรยา พี่ชายและน้องสาว บุตรและ
ธิดา

ข้าพเจ้าเรียนรู้จากท่านว่าภรรยาสุดที่รัก

ของข้าพเจ้าจะเป็นของข้าพเจ้าตลอดกาล

และชั่วนิรันดร อีกทั้งความเห็นอกเห็นใจที่

บริสุทธิ์และความเอื้ออาทรซึ่งท�าให้เรารัก

กันมาจากบ่อเกิดแห่งความรักนิรันดร์ของ

พระเจ้า ข้าพเจ้าเรียนรู้จากท่านว่าเราปลูก

ฝังความเอื้ออาทรเหล่านี้ได้ อีกทั้งเพิ่มทวี

และเพิ่มพูนได้ชั่วนิจนิรันดร์ ขณะที่ผลของ

การสมรสอันไม่สิ้นสุดของเราคือลูกหลาน

มากมายดังดวงดาวบนท้องฟ้า หรือเม็ด

ทรายบนฝั่งทะเล
ข้าพเจ้าเรียนรู้จากท่านเรื่องศักดิ์ศรีและ

จุดหมายแท้จริงของบุตรพระผู้เป็นเจ้า 

ท่านสอนให้ 
ข้าพเจ้ารู้ 
ระเบียบสวรรค์ 
ของนิรันดร

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

ปกคลุมด้วยฐานะปุโรหิตนิรันดร์ ในฐานะ
ปิตุและผู้ปกครองลูกหลานนับไม่ถ้วน 
ข้าพเจ้าเรียนรู้จากท่านว่าศักดิ์ศรีสูงสุดของ
ความเป็นสตรีคือ ยืนเป็นราชินีและปุโรหิต
หญิงของสามี ปกครองตลอดกาลในฐานะ
พระราชมารดาของลูกหลานมากมายที่ยัง
คงเพิ่มขึ้น

ข้าพเจ้าเคยรักมาก่อน แต่ไม่ทราบว่า
เหตุใดจึงรัก แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ารัก—ด้วย
ความบริสุทธิ์—ความแรงกล้าของความ
รู้สึกสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะยกจิตวิญญาณ
ข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วคราวของโลกมรรตัยนี้
และขยายออกไปดั่งมหาสมุทร ข้าพเจ้ารู้สึก
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์
ของข้าพเจ้าจริงๆ  พระเยซูทรงเป็นพ่ีชาย
ข้าพเจ้า และภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้าเป็น
คู่อมตะนิรันดร์ เป็นเทพผู้ปฏิบัติที่มีเมตตา 
ประทานมาปลอบโยนข้าพเจ้า และเป็น 
มงกฎแห่งรัศมีภาพตลอดกาลและตลอดไป 
สรุปคือ เวลานี้ข้าพเจ้าสามารถรักได้ด้วย
จิตใจและด้วยความเข้าใจเช่นกัน 
จาก Autobiography of Parley P. Pratt (1979), 
297–298.
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โดย เอ็ลเดอร์ 
พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ 
(1807-1857)
แห่งโควรัม 
อัครสาวก 
สิบสอง



เราจะพัฒนาความยำาเกรงพระเจ้าอย่างไร

“ความยำาเกรงพระเจ้าคือรักและวางใจพระองค์ เมื่อเรายำาเกรงพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น เรารักพระองค์อย่างบริบูรณ์ยิ่งขึ้น และ 
‘ความรักที่บริบูรณ์ย่อมขับความกลัวออกไปสิ้น’ (โมโรไน 8:16)  ข้าพเจ้าสัญญาว่าแสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งความยำาเกรงพระเจ้าจะขับไล่
เงามืดแห่งความกลัวแบบมรรตัยออกไป (ดู คพ. 50:25) เมื่อเราพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด สร้างรากฐานของเราบนพระองค์ และมุ่งหน้า 
บนเส้นทางแห่งพันธสัญญาของพระองค์ด้วยคำามั่นสัญญาที่อุทิศถวาย”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ฉะนั้นพวกเขาจึงข่มความกลัว,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 49.

ข้อคิด



น. 66

น. 56

น. 42

ความอดทน:  
มากกว่าการรอคอย
ความอดทนไม่ใช่บทเรียนที่ท่านเรียนรู้เพียง 
ครั้งเดียว แต่การทดลองของเราจะช่วยให้เรา
เข้าใจได้ว่าความอดทนคืออะไร—และอะไร 
ไม่ใช่ความอดทน

สูตรส�าหรับ 
ครอบครวัแสนสุข
ท่านจะช่วยให้ครอบครัวท่านเข้มแข็งขึ้นและ 
มีความสุขมากขึ้นได้โดยประยุกต์ใช้หลักธรรม 
เหล่านี้จากถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว!

ช่วยด้วย!
มีคนกำ�ลังจะหย่�

ถ้าพ่อแม่ของท่านหย่าร้าง เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึก 
หลายอารมณ์ ความคิดเหล่านี้จะช่วยให้ท่านผ่านพ้น 
ความรู้สึกเหล่านั้น
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อื่น ๆ  ในฉบับนี้
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