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เห็นคุณค่าของประทาน
แห่งร่างกายเรา  
หน้า 34, 42–65

“พวกข้าพระองค์จะ
จากไปหาใครได้”—

การตดัสินใจสุดท้าย
ของเรา หน้า 12

หลกัธรรม 5 ข้อ
ช้ีน�าการแสวงหา
ศรัทธาของท่าน 

หน้า 20
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ศาสนจกัร 
อยูท่ี่น่ี

เมืองซลัตา  

อาร์เจนตนิา
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ต่อไปน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงบางประการเก่ียวกบั
ศาสนจกัรในอาร์เจนตินา:

พระวหิารท่ีเปิด
ด�าเนินการ

สมาชิกศาสนจกัร

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
การประชุม

คณะเผยแผ่

โบสถข์องวอร์ดเอลปอร์โตซูเอโล

โรงพยาบาลท่ีสมาชิกบริจาคเลือดและ
เคร่ืองนุ่งห่มใหบ่้อยๆ

ในภาษาสเปนมกัจะเรียกเมืองน้ีวา่ ซัลตา ลาลินดา   
“ซลัตาเมืองงาม” เมืองน้ีจะงามยิง่ข้ึนไปอีกเม่ือ
กลายเป็นบา้นของพระวหิาร

ครอบครัวชาวเยอรมนัสอง
ครอบครัวท่ีเป็นสมาชิกศาสนจกัร
ยา้ยมาอาร์เจนตินา

1923

14

2

769 452,000

ศาสนจกัรส่งอคัรสาวกเมลวนิ เจ. 
บลัลาร์ดไปอาร์เจนตินา สมาชิกหก
คนรับบพัติศมา

1925

โบสถห์ลงัแรกท่ีสร้างในอเมริกาใต ้ 
ในบวัโนสไอเรส1939
ประกาศสร้างพระวหิารซลัตา 
อาร์เจนตินา2018
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ตามรูปลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้

ร่ างกาย ร่างกายเป็นส่ิงอศัจรรยใ์ช่หรือไม่ ท่านเคยไดย้นิคนพดูก่ีคร้ังวา่ 
“เฮ ้ดูน่ีสิ!” ไม่วา่ส่ิงท่ีตามมาจะน่าอศัจรรยอ์ยา่งยิง่หรือแค่ไร้สาระ แต่

เราพบเสมอวา่ร่างกายเราสามารถท�าอะไรไดบ้า้ง
เราไดรั้บการสร้างตามรูปลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ เรารักษาร่างกาย

ใหอ้ยูบ่นเสน้ทางสู่การเป็นเหมือนพระบิดาพระมารดาบนสวรรคข์องเรา
อยา่งไร เราหลีกเล่ียงการใชร่้างกายในทางท่ีไม่ถกูไม่ควรอยา่งไร

ค�าถามเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของเหตุผลท่ีหมวดเยาวชนและคนหนุ่ม
สาวของเดือนน้ีมุ่งเนน้การสอนเร่ืองร่างกาย (ดู หนา้ 42 และ 50) เดือนน้ี
เราแสดงใหเ้ห็นวา่ร่างกายเราน่าอศัจรรย ์น่าพิศวง และสูงส่งอยา่งแทจ้ริง 
ผมหวงัวา่ข่าวสารเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีประโยชนต่์อท่านและ
ครอบครัวขณะท่านเรียนรู้เก่ียวกบัความศกัด์ิสิทธ์ิของร่างกาย

ในหนา้ 50 ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนักระตุน้ใหเ้ราควบคุมความ
อยากของร่างกายเราและจดจ�าวา่ร่างกายเราไม่ใช่จุดจบในตวัมนัเอง ท่าน
สอนวา่วญิญาณเราน�าชีวติเขา้สู่ร่างกายเราและวญิญาณนัน่เองท่ีท�าการ
เลือก ค�าแนะน�าตามการพยากรณ์ของประธานเนลสนัจะเป็นประโยชน์
ต่อเยาวชนและผูใ้หญ่เหมือนๆ กนั

ผมหวงัวา่ค�าพดูของประธานเนลสนัและข่าวสารอ่ืนๆ ในฉบบัน้ีจะ
ช่วยใหท่้านรู้สึกศรัทธาเม่ือตอ้งสอนและเขา้ใจของประทานอนัมหศัจรรย์
ซ่ึงไดแ้ก่ร่างกายของเรา

เจ. ไรอนั เจนเซ็น
นิตยสารศาสนจกัร

การเลอืกเลก็นิดเดยีว 
ผลลพัธ์ใหญ่มหึมา
เอล็เดอร์มสัสิโม 
ดี ฟีโอ

12

ความส�าคญันิรันดร์ของการเลอืกที่
ชอบธรรม
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

20

ฉันจะช่วย
คนบางคน
เปลีย่นแปลง
ได้หรือไม่

8
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5 การตกและการเร่ิมใหม่ของมนุษยชาต—ิและแผ่นดนิโลก

6 ภาพแห่งศรัทธา: โทมกิคา บาร์เนส—รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา
การตีความประวติัศาสนจกัรของสมาชิกท�าใหเ้ธอสงสยั แต่ประจกัษพ์ยานของเธอ
ในพระคมัภีร์มอรมอนท�าใหเ้ธอเขม้แขง็

8 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ: ฉันจะช่วยคนบางคนเปลีย่นแปลงได้หรือไม่
เรียนรู้เจด็ส่ิงท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าเพ่ือเช้ือเชิญใหผู้อ่ื้นเปล่ียนแปลง

12 บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่: การเลอืกเลก็นิดเดยีว ผลลพัธ์ใหญ่มหึมา
โดย เอล็เดอร์มสัสิโม ดี ฟีโอ
การตดัสินใจคร้ังหน่ึงท่ีการประชุมเร่ืองงานส่งผลใหญ่หลวง

16 วธีิทีเ่ซมนิารีสามารถยกระดบัประสบการณ์ จงตามเรามา  
ของครอบครัวท่านในตอนนี้
โดย เจฟฟรีย์ โคลแมน และบริททานี แอน รีซ
การศึกษาพระคมัภีร์เล่มเดียวกนัในเซมินารีและ จงตามเรามา จะช่วยใหเ้ดก็วยัรุ่น
ของท่านมีส่วนร่วมในการศึกษาพระคมัภีร์กบัครอบครัวมากยิง่ข้ึน

20 ความส�าคญันิรันดร์ของการเลอืกทีช่อบธรรม
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก
เราอยูใ่นยคุท่ีน่ากลวั แต่พระกิตติคุณสามารถท�าใหเ้ราเป็นหน่ึงเดียวกนัและเขม้แขง็

28 พรของการพึง่พาตนเอง: การลงทุนทีด่ทีีสุ่ด
โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
เม่ือบลงักาถกูเลิกจา้ง เธอพบความส�าเร็จดว้ยความช่วยเหลือจากกลุ่มการ
พ่ึงพาตนเอง

30 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ความรักของอธิการสมัผสัใจสมาชิกท่ีแขง็ขนันอ้ยคนหน่ึง สามีภรรยาคู่หน่ึงพบ
สนัติสุขท่ามกลางเร่ืองสลดใจ ลาซานญ่าเป็นของขวญัถกูเวลา พระคมัภีร์มอรมอน
ช่วยใหช้ายคนหน่ึงเอาชนะการเสพติด

34 การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็: ร่างกายอนัศักดิ์สิทธ์ิของเรา
โดย มาริสซา วิดดิสัน
เราควรจดจ�าวา่ร่างกายเราเป็นของประทานและมีหลายวธีิดูแลร่างกาย

36 ประเสริฐพอแล้ว
ในขอ้ความท่ีคดัมาจาก วิสุทธิชน เล่ม 2 วสุิทธิชนเตรียมออกจากนอวู

40 งานมอบหมายฝ่ายประธานภาค

คนหนุ่มสาว

42 
การรักษา ภาพ
ลกัษณ์ทีด่ ีเป็น
เร่ืองยาก อ่าน
ประสบการณ์ส่วน
ตวัจากคนหนุ่ม
สาวท่ีไดเ้รียนรู้
วา่ตอ้ง เห็นคุณค่าร่างกายของตน 
และปรับปรุงภาพลกัษณ์ของตน
ใหดี้ข้ึน

เยาวชน

50 
ฟังประธานเนลสนัพดูเก่ียวกบั 
พรของร่างกายท่าน 
อธิบายส่ิงท่ีท่านรู้
เก่ียวกบักฎแห่งความ
บริสุทธ์ิทางเพศและ
พระค�าแห่งปัญญา 
และดูวา่ ร่างกายของ
ท่านเป็นวหิาร อยา่งไร

เดก็
คน้พบวธีิ ฝึกศรัทธา เรียนรู้เพ่ิม 
เติมเก่ียวกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
และดูวา่เกิดอะไรข้ึนกบัการเยอืน 
ไอวอรีโคสตข์องเอล็เดอร์
แอนเดอร์เซ็น

ภาพปก
ภาพประกอบโดย  

สกอ็ตตี รีฟสไนเดอร์

เร่ืองสั้น

หมวดต่างๆ
สารบัญ
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บทความดจิทิลัเท่าน้ัน

เลยีโฮนาดจิทิลั liahona .ChurchofJesusChrist.org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้า

วธีิสร้างความเช่ือมัน่และคุณค่าในตนเอง
โดย หน่วยงานสวสัดิการและการพ่ึงพาตนเอง
เราจ�าเป็นตอ้งเรียนรู้ทกัษะท่ีช่วยใหเ้ราเอาชนะ
การไม่เห็นคุณค่าของตนเองไปพร้อมๆ กบัสร้าง
ศรัทธาของเรา

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและ
ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist.org ท่าน
สามารถท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

ส่ิงทีผ่มเสียสละเพือ่เข้าร่วมศาสนจกัร
โดย นิกคี กธุรี
ชายหนุ่มคนหน่ึงจากสกอ็ตแลนดย์อมท้ิงเพื่อนเก่าแต่
พบเพื่อนใหม่ท่ีดีในศาสนจกัร

ตดิต่อเรา

อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ChurchofJesusChrist.org

ส่งเร่ืองราวส่งเสริมศรัทธาของท่านมาท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist.org หรือส่งไปรษณียม์าท่ี
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

ภา
พ

ถ่า
ยเ

ยา
วช

น
ห

ญิ
งโ

ดย
 โ

จอ
นั

น
า 

นิ
กซ์

/U
N

SP
LA

SH
, ภ

าพ
ถ่า

ยค
น

ห
นุ่

มส
าว

โด
ย 

ทิ
โม

ธี 
เอ

เธ
น

 แ
ฮน

เซ็
น

สิงหาคม 2019 ปีที ่25 เล่มที ่8
เลยีโฮนา 18608 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัส เซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: ไบรอนั เค. แอชตนั, แรนดลัล ์เค. 
เบนเนตต,์ เบคก้ี เครเวน, แชรอน ยแูบงค,์ 
คริสตีนา บี. ฟรังโค, โดนลัด ์แอล. 
ฮอลลส์ตรอม, แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์, เอริค 
ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, ลินน ์จี. รอบบินส์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน
งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: เมอร์ริซ่า  
เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์,  
แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ,  
จอน ไรอนั เจนเซ็น, แอรัน จอห์นสนั, 
ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
อีริค บี. เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ 
แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ 
มินดี เซล,ู ลอรี ฟลูเลอร์ โซซา, เชเคลล ์
วอร์ดเลย,์ มาริสซา วดิดิสนั
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น

ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

งานออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. 
แอนดรัส, แมนดี เบน็ทลี์ย,์ ซี. คิมบลัล ์บอทท,์ 
โธมสั ไชลด,์ โจชวั เดนนิส, เดวดิ กรีน, 
คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน 
ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, เอม็มิล่ี ชิเอโค 
เร็มมิงตนั, มาร์ค ดบัเบิลย.ู โรบิสนั, เค. นิโคล 
วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: 
โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู

ผู้จดัการฝ่ายผลติ: เจน แอนน ์ปีเตอร์ส

งานผลติ: ไอรา เกลน็ อะแดร์, จูลี เบอร์เดตต,์ 
โธมสั จี. โครนิน, ไบรอนั ดบัเบิลย.ู กีกิ, 

จินนี เจ. นิลสนั, มาริสสา เอม็. สมิธ

งานก่อนพมิพ์: โจชวั เดนนิส, แอมมอน 
แฮร์ริส

ผู้อ�านวยการฝ่ายจดัพมิพ์: สตีเวน ที. ลวูสิ

ผู้อ�านวยการจดัจ�าหน่าย: ทรอย อาร์. 
บาร์เกอร์

งานแปล: ศศิธร กฤษณะโลม

เลียโฮนา (ISSN 0853- 2513) นิตยสารราย
เดือน จดัพิมพโ์ดยศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย อตัรา
ค่าสมาชิกในประเทศไทย 110 บาทต่อ
ปี หรือฉบบัละ 10 บาท สมคัรสมาชิก
ผา่นตวัแทนนิตยสารเลียโฮนาของวอร์ด/
สาขา หรือส่งใบสมคัรไปท่ี ศนูยห์นงัสือ 
1645/6 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์
0-2079-5303 หรือสมคัรไดด้ว้ยตนเองโดย
ส่งอีเมลแจง้ความจ�านงมาท่ี DC-Thailand@
ldschurch.org หรือ Line ID: dc-thailand ใน
กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูก่รุณาแจง้ล่วงหนา้
สามสิบวนั 

ส่งต้นฉบับและข้อซักถาม: ทางออนไลนท่ี์  
liahona. lds. org; ทางอีเมลท่ี liahona@ 
ldschurch. org; หรือทางไปรษณียท่ี์ Liahona, 
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake 
City, UT 84150- 0024, USA. เลียโฮนา 

(ค �าศพัทใ์นพระคมัภีร์มอรมอน หมายถึง 
“เขม็ทิศ” หรือ “เคร่ืองช้ีทาง”) จดัพิมพใ์น
ภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลา มา บลัแกเรีย 
กมัพชูา เซบู จีน จีนกลาง (ตวัอกัษรเขา้ใจง่าย) 
โครเอเชีย เชก็ เดนมาร์ก ดทัช ์องักฤษ เอสโต
เนีย ฟิจิ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีก 
ฮงัการี ไอซ์ แลนด ์อินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่น 
คิริบาตี เกาหลี ลตัเวยี ลิทวัเนีย มาลากาซี 
มาร์แชล มองโกเลีย นอร์เวย ์โปแลนด ์
โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซามวั สโลเวเนีย 
สเปน สวาฮีลี สวเีดน ตากาลอ็ก ตาฮีตี ไทย 
ตองกา ยเูครน อรูดู และเวยีดนาม (จ�านวน
ฉบบัต่อปีต่างกนัไปตามภาษาท่ีจดัพิมพ)์

© 2019 โดย Intellectual Reserve, Inc. All 
rights reserved. พิมพใ์นสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลลขิสิทธ์ิ: เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอ่ืน ท่าน
อาจท�าส�าเนาขอ้ความและภาพจาก เลียโฮนา 
ไว ้ใชส่้วนตวัไดโ้ดยไม่หวงัผลในเชิงพาณิชย ์
(รวมทั้งใชใ้นการเรียกของศาสนจกัร) สิทธ์ิ
น้ีอาจถอนคืนไดทุ้กเม่ือไม่อนุญาตใหท้�า
ส�าเนาภาพท่ีระบุขอ้หา้มไวต้รงขอบภาพ 
หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ กรุณาติดต่อ 
ท่ี Intellectual Property Office, 50 E. North 
Temple St., FL. 13, Salt Lake City, UT 84150, 
USA; email: cor - intellectualproperty@ 
ChurchofJesusChrist. org.

For Readers in the United States and Canada:  
August 2019 Vol. 25 No. 8. LIAHONA 
(USPS 311- 480) Thai (ISSN 0853- 2513) 
is published monthly by The Church of 
Jesus Christ of Latter- day Saints, 50 E. 
North Temple St., Salt Lake City, UT 84150. 
USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. 
Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, 
Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a 
recent issue; old and new address must 
be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution 
Center at address below. Subscription help 
line: 1- 800- 537- 5971. Credit card orders 
(American Express, Discover, MasterCard, 
Visa) may be taken by phone or at 
store. lds. org. (Canada Post Information: 
Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see 
DMM 507.1.5.2). NONPOSTAL AND 
MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, 
P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 84126- 
0368, USA.



 สิงหาคม 2019 5

การตกและการเร่ิมใหม่ของ 
มนุษยชาติ—และแผน่ดินโลก

อ้างองิ
 1. ด ูJames E. Talmage, Jesus 

the Christ (1916), 322.
 2. บรซู อาร.์ แมคคองกี, “Christ 

and the Creation,” Ensign, 
June 1982, 9.

 3. ด ูโรเบิรต์ แอล. มิลเล็ต, 
“The Man Adam,” Liahona, 
Feb. 1998, 17.

 4. เจมส์ อี. ทัลเมจ, Jesus the 
Christ, 322; ด ูปฐมกาล 3:17 
ดว้ย

 5. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, 
“การสรา้ง,” เลียโฮนา, 
ก.ค. 2000, 110.

2. แผ่นดนิโลกและ
มนุษยชาตใินสภาพที่
ตกแล้ว:

“ตวัแผน่ดินโลกตกตอ้งค�า
สาปอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การตกของ [อาดมัและเอวา]  
และ . . . มนุษยจ์ะไดรั้บการ
ไถ่ฉนัใด แผน่ดินโลกจะเกิด
ใหม่ฉนันั้น” 4

3. แผ่นดนิโลกและ
มนุษยชาตใินสภาพที่
ช�าระให้บริสุทธ์ิแล้ว:

“ณ การเสดจ็มาคร้ังท่ีสอง
ของพระเจา้ แผน่ดินโลกจะ 
. . . เปล่ียนเป็นสภาพคลา้ย
สวรรคแ์ละถกูท�าใหม่” 5

“ดงันั้น, [แผน่ดินโลก] จึงจะ
ไดรั้บการช�าระใหบ้ริสุทธ์ิ; 
แทจ้ริงแลว้, แมว้า่มนัจะ
ตาย, กจ็ะถกูชุบชีวติอีกคร้ัง” 
และคนชอบธรรมจะ
สืบทอดอาณาจกัร
ซีเลสเชียล (แผน่ดิน
โลกท่ีช�าระใหบ้ริสุทธ์ิ
แลว้) เป็นมรดก 
(ดู หลกัค�าสอนและ
พนัธสญัญา 88:17–26)ภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
ไบ

รอ
นั

 บี
ช

1. แผ่นดนิโลกและอาดมั 
กบัเอวาในสภาพคล้าย
สวรรค์:

“การสร้างส่ิงทั้งปวงทางโลก
คร้ังแรก . . . อยูใ่นสภาพ
คลา้ยสวรรค”์ 2 ทนัทีหลงัจาก
การสร้าง ไม่มีส่ิงใดตอ้งตาย
หรือข้ึนอยูก่บัความตาย 3

การเกิด ชีวติ ความตาย 
และการฟ้ืนคืนชีวติ—และ
แผน่ดินโลกประสบในแง่
หน่ึงเช่นกนั แผน่ดินโลก
เกิด (ผา่นการสร้าง) และ
รับบพัติศมาดว้ยน�้า (ผา่น
น�้าท่วมโลก) จะรับบพัติศ
มาดว้ยไฟ (“เม่ือพระเจา้
จะเสดจ็มา, . . . และธาตุ
ต่างๆ จะละลายดว้ยความ
ร้อนแรงกลา้” [มอรมอน 
9:2]) และจะเร่ิมใหม่
เหมือนการฟ้ืนคืนชีวติ 1

เราทุกคนประสบ

การตก

การสร้าง

การเสดจ็มาคร้ังทีส่อง
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ภาพแห่งศรัทธา

โทมกิคา บาร์เนส
รัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา

ส่ิงทีท่�าให้ศรทัธาของโทมิกคาคลอนแคลน
ไม่ ใช่เพราะทราบเรือ่งการประกาศห้ามด�ารง
ฐานะปุโรหิต แตเ่พราะการคาดเดาของ
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายบางคนเกีย่วกับข้อจ�ากัดดงั
กล่าว โทมิกคาตอ้งเลือกระหวา่งเดนิออกจาก
ศาสนจักรหรอืจับราวเหล็ก เพราะพระคมัภีร์
มอรมอนเธอจึงจับราวแน่น
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
 ดูเพิม่เติมเก่ียวกบัเสน้ทางศรัทธาของโท
มิกคาและภาพถ่ายเพิม่เติมในคลงัคน้ควา้
หรือฉบบัออนไลนข์องบทความน้ีท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist.org

 อ่านเก่ียวกบัวธีิท่ีเอล็เดอร์เอด็เวร์ิด ดูเบ
แห่งสาวกเจด็สิบยดึมัน่ศรัทธาหลงัจาก
ทราบขอ้ก�าหนดของฐานะปุโรหิตก่อน
ปี 1978 ท่ี  ChurchofJesusChrist.org/ 
go/ 8196

บางคนพดูท�านองวา่ “คุณไม่กลา้หาญตอนเกิด
สงครามในสวรรค”์ หรือ “คุณไม่ฉลาดหรือ
ไม่มีศรัทธา” ค�าพดูเหล่านั้นไม่สอดคลอ้งกบั
ส่ิงท่ีดิฉนัรู้วา่เป็นความจริงจากคุณแม่ จาก
สมาชิกผวิสีคนอ่ืนๆ ของศาสนจกัรผูเ้ป็นแบบ
อยา่งอนัดียิง่ของศรัทธา และแมก้ระทัง่จากคน
ผวิสีท่ีซ่ือสตัยน์อกศาสนจกัร

ดิฉนัเกิดวกิฤตศรัทธา มีอยูข่ณะหน่ึงท่ีดิฉนั
คิดวา่น่าจะเดินหนีไปใหพ้น้ๆ แต่ในขณะนั้น 
ดิฉนัคิดวา่ “พระคมัภีร์มอรมอนจริงหรือเปล่า 
คุณเช่ือวา่จริงหรือเปล่า”

ดิฉนัตอบไดว้า่ “จริง โดยไม่มีเงาของความ
สงสยั ดิฉนัเช่ือวา่จริง” จากนั้นพระวญิญาณ
รับสัง่กบัดิฉนัวา่ “ถา้พระคมัภีร์มอรมอนจริง 
เร่ืองอ่ืนกจ็ริง”

นัน่เป็นเหตุใหดิ้ฉนัอยูไ่ด้
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พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งเราพรอ้มความสามารถทีจ่ะ
เปลีย่นแปลง การเตบิโตจนบรรลศัุกยภาพอนัสูงส่ง
ของเราเป็นจดุประสงคข์องประสบการณ์มรรตยั หน่ึง

ในเป้าหมายสูงสุดของเราในการปฏบิตัศิาสนกจิคอืช่วยให้ผูอ่ื้น
มาหาพระครสิตแ์ละท�าการเปลีย่นแปลงทีจ่�าเป็นตอ่การกลับไปที่
ประทบัของพระองค ์แตเ่พราะสิทธิเ์สรขีองพวกเขา บทบาทของ
เราในการช่วยเหลอืพวกเขาให้เป็นเหมอืนพระครสิตจ์งึมีจ�ากัด

ตอ่ไปน้ีเป็นบทเรยีนที่มีประสิทธิภาพเจ็ดบทจากพระผู้ช่วยให้
รอดเกี่ยวกับวธิีที่เราสามารถช่วยให้ผู้อื่นพยายามเปลี่ยนและเป็น
เหมือนพระองคม์ากขึน้

1. อย่ากลัวเม่ือต้องเชือ้เชิญให้เปล่ียน
พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงกลัวเมื่อตอ้งทรงเชือ้เชิญให้ผู้

อื่นทิง้วถิีเดมิๆ และน้อมรบัค�าสอนของพระองค ์พระองค์
ทรงเชือ้เชิญเปโตรและยากอบให้ทิง้งานอาชีพของพวกเขา
และ “เป็นผู้หาคนเหมือนหาปลา” (มาระโก 1:17) พระองค์
ทรงเชือ้เชิญหญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีให้ “ ไปเถิด และ
จากน้ีไปอย่าท�าบาปอีก” (ยอห์น 8:11) พระองคท์รงเชือ้
เชิญให้เศรษฐีหนุ่มเลิกยึดตดิส่ิงของทางโลกและตดิตาม
พระองค ์(ด ูมาระโก 10:17–22) เราเองสามารถพูดตรงไป
ตรงมาดว้ยความรกัไดข้ณะเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง
และตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

ฉนัจะช่วยคนบางคน 
เปลีย่นแปลง ไดห้รือไม่

ได้ แต่บทบาทของท่านอาจต่างจากท่ีท่านคิด

ห
ญิ

งล่
วง

ป
ระ

เว
ณี

 โ
ดย

 แ
ฮร์

รีย
 ์แ

อน
เด

อร์
ส

นั
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2. พึงจดจ�าวา่เป็นการเลือกของพวกเขาวา่จะเปล่ียนแปลงหรอืไม่
การเปลี่ยนแปลงแบบที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญไม่สามารถบังคบั

กันได ้พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนและทรงเชือ้เชิญ แต่ไม่ทรงบังคบั เศรษฐี
หนุ่ม “ออกไปเป็นทุกข์” (มัทธิว 19:22) ในคาเปอรนาอุม สานุศิษย์จ�านวน
มากเลือก “ถอย” และพระองคต์รสัถามอัครสาวกสิบสองวา่พวกเขาจะจาก
ไปดว้ยหรอืไม่ (ด ูยอห์น 6:66–67) ผู้ตดิตามบางคนของยอห์นผู้ถวายบัพ
ตศิมาเลือกตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด หลายคนไม่เลือก (ด ูยอห์น 1:35–37; 
10:40–42) เราสามารถเชือ้เชิญให้ผู้อื่นเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ แต่
ไม่สามารถตดัสินใจเปลี่ยนแปลงแทนพวกเขา และถ้าพวกเขายังไม่เลือก
เปลี่ยนแปลง เราไม่ควรยอมแพ้—ทัง้ไม่ควรรูสึ้กวา่เราล้มเหลว

3. สวดอ้อนวอนขอให้ผู้อ่ืนสามารถเปล่ียนแปลงได้
ระหวา่งการสวดอ้อนวอนเพื่อวงิวอนแทนเรา พระเยซูทรงทูลขอพระผู้

เป็นเจ้าให้ทรงปกป้องเหล่าสานุศิษย์จากความช่ัวรา้ย เป็นเหมือนพระองค์
และพระบิดามากขึน้ และเป่ียมดว้ยความรกัของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูยอห์น 
17:11, 21–23, 26) เมื่อทรงทราบวา่เปโตรตอ้งมีความเข้มแข็งขณะที่
พยายามท�าบทบาทของเขา พระผู้ช่วยให้รอดทรงสวดอ้อนวอนให้เขา 
(ด ูลูกา 22:32) การสวดอ้อนวอนของเราเพื่อผู้อื่นสรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษได ้
(ด ูยากอบ 5:16)ส่
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แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสน
กิจต่อผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นปฏิบติัศาสน
กิจต่อท่านมาใหเ้รา ไปท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist.org และคลิก 
“Submit an Article or Feedback”
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4. สอนให้พวกเขาพ่ึงเดชานุภาพของพระองค์
โดยผ่านพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ันที่เราจะเปลี่ยนและ

เตบิโตไดจ้รงิจนบรรลุศักยภาพอันสูงส่งที่เราทุกคนมี 
พระองคท์รงเป็น “ทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็นชีวติ 
ไม่มี ใครมาถึงพระบิดาไดน้อกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 
14:6) เดชานุภาพของพระองคส์ามารถท�าให้ “ส่ิงที่อ่อนแอ
กลับเข้มแข็ง” (อีเธอร ์12:27) ศรทัธาในเดชานุภาพการ
ชดใช้ของพระองคท์�าให้แอลมาผู้บุตรสามารถเปลี่ยนแปลง
ได ้(ด ูแอลมา 36:16–23) เราสามารถสอนผู้อื่นให้พึ่งพระผู้
ช่วยให้รอดไดท้ัง้น้ีเพื่อพวกเขาจะมีเดชานุภาพการขัดเกลา
ของพระองค์ ในชีวติพวกเขาดว้ย

5. ปฏิบัติต่อพวกเขาแบบท่ีพวกเขาจะเป็นได้
ความรกัและการยอมรบัสามารถเป็นตวัผลักดนัให้

เปลี่ยนแปลง หญิงที่บ่อน� ้าอาศัยอยู่กับชายที่ ไม่ ใช่สามี
เธอ พวกสาวกของพระเยซู “ประหลาดใจที่พระองคท์รง

สนทนากับผู้หญิง” (ยอห์น 4:27) แตพ่ระเยซูทรงห่วงส่ิงที่
เธอจะสามารถเป็นไดม้ากกวา่ พระองคท์รงสอนเธอและให้
โอกาสเธอเปลี่ยน ซ่ึงเธอเปลี่ยน (ด ูยอห์น 4:4–42)

เมื่อเราปฏิบัตติอ่ผู้อื่นแบบที่พวกเขาเคยเป็นแทนที่
จะปฏิบัตแิบบที่พวกเขาจะเป็นได ้เราอาจท�าให้พวกเขา
ถดถอย เราสามารถให้อภัยและลืมความผิดพลาดในอดตี 
เราจะตอ้งเช่ือวา่ผู้อื่นเปลี่ยนได ้เราสามารถมองข้ามความ
อ่อนแอและชี้ให้เห็นคณุสมบัตทิี่พวกเขาอาจจะมองไม่
เห็นในตนเอง “เรามีหน้าที่ตอ้งไม่เห็นแตล่ะคนดงัที่เขา
เป็น แตด่งัที่พวกเขาจะเป็นได”้ 1

6. ให้พวกเขาไปตามอัตราความเรว็ของตน
การเปลี่ยนแปลงจะตอ้งใช้เวลา เราทุกคนตอ้ง “ด�าเนิน

ตอ่ไปดว้ยความอดทนจนกวา่ [เรา] จะไดร้บัการท�าให้ดี
พรอ้ม” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 67:13) พระเยซูทรง
มีความอดทนกับผู้อื่นและทรงสอนแม้กระทั่งคนที่ตอ่ตา้น น
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ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
ท่านจะท�าอะไรไดบ้า้งสปัดาห์น้ีเพื่อเช้ือเชิญและสนบัสนุนผูอ่ื้น
ใหพ้ยายามเปล่ียนแปลงและเป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึน

ยอมให้ผู้อืน่เตบิโต
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก

สิบสองเล่าเรือ่งน้ีเกี่ยวกับการยอมให้ผู้อื่นเตบิโต “มีคนเคย
เล่าเรือ่งเยาวชนชายคนหน่ึงให้ข้าพเจ้าฟัง เขาเป็นตวัตลก
ของเพื่อนๆ ในโรงเรยีนมาหลายปี มากบ้างน้อยบ้าง เขามีข้อ
ดอ้ยบางอย่างที่ท�าให้เพื่อนวยัเดยีวกันชอบล้อเขา ตอ่มาเขา
ย้ายไปอยู่ที่อื่น สุดท้ายก็เข้าประจ�าการกองทัพและประสบ
ความส�าเรจ็พอสมควรในการศึกษาที่น่ัน และก้าวออกจาก
อดตี ที่ส�าคญัคอืเขาคน้พบเช่นเดยีวกับหลายคนในกอง
ทหารถึงความสวยงามและอานุภาพของศาสนจักร เขาแข็ง
ขันและมีความสุขในศาสนจักร

“หลายปีหลังจากน้ัน เขากลับไปเมืองที่เคยอยู่ ในวยัเยาว ์
เพื่อนรุน่เดยีวกับเขาส่วนใหญ่ย้ายไปแล้วแต่ไม่ทัง้หมด เมื่อ
เขากลับมาพรอ้มความส�าเรจ็และชีวติใหม่ ความคดิที่เคยมี
เกี่ยวกับเขาก็ยังอยู่ที่น่ันเพื่อรอการกลับมาของเขา เขายังคง
เป็น ‘นายคนน้ัน’ ส�าหรบัคนในบ้านเกิดเมืองนอน . . .

“ความพยายามแบบเปาโลของชายคนน้ีลดลงทีละน้อย
จนกระทั่งเขาตายจากไปในสถานการณ์คล้ายกับที่เขาเคย
อยู่ ในวยัเยาว ์. . . ช่างเลวรา้ยสิน้ดแีละน่าเศรา้เหลือเกินที่ตวั
เขาแวดล้อมไปดว้ย . . . คนเหล่าน้ันที่คดิวา่อดตีของเขาน่า
สนใจกวา่อนาคตของเขา คนเหล่าน้ันฉกฉวยส่ิงที่พระครสิต์
ทรงควา้ไว้ ให้เขา เขาตายอย่างน่าเศรา้ โดยที่ ไม่ ใช่ความผิด
ของเขา . . .

“จงให้ผู้คนกลับใจ จงให้ผู้คนเตบิโต จงเชือ่วา่คนเหล่า
น้ันเปลีย่นแปลงและปรบัปรงุได”้ 2 ◼
อ้างองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “มองผู้อื่นดงัที่พวกเขาจะเป็น,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2012, 70.
 2. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ส่ิงดเีลิศจะตามมา,” เลียโฮนา, 

ม.ค. 2010, 19, 20.

พระองค ์โดยทรงเป็นพยานถึงบทบาทที่พระบิดาทรงมอบ
ให้พระองคแ์ละทรงตอบค�าถามของพวกเขา (ด ูมัทธิว 
12:1–13; ยอห์น 7:28–29) เราสามารถอดทนกับผู้อื่นและ
กระตุน้ให้พวกเขาอดทนกับตนเอง

7. อย่ายอมแพ้ถ้าพวกเขากลับไปใช้ชีวติแบบเดิม
หลังจากพระครสิตสิ์น้พระชนม์ แม้แตเ่ปโตรและอัคร

สาวกบางคนก็กลับไปท�าส่ิงที่ตนคุน้เคย (ด ูยอห์น 21:3) 
พระครสิตท์รงเตอืนเปโตรวา่เขาตอ้ง “ดแูลแกะ [ของ
พระองค]์” (ด ูยอห์น 21:15–17) และเปโตรกลับไปปฏิบัติ
ศาสนกิจ เราทุกคนกลับไปใช้ชีวติแบบเดมิไดง้่ายมาก เรา
ยังคงสนับสนุนกันไดด้ว้ยการให้ก�าลังใจอย่างอ่อนโยน เชือ้
เชิญดว้ยแรงบันดาลใจให้ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดตอ่ไป
และพยายามเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้
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ข้
  าพเจ้ารกัพันธสัญญาใหม่มาตัง้แตเ่ด็ก ข้าพเจ้าชอบอ่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน
หลักธรรมนิรนัดรท์ี่เปลี่ยนชีวติเหล่าสานุศิษย์ของพระองคต์ลอดกาล

ข้าพเจ้าพบเช่นกันวา่หลักธรรมเดยีวกันน้ันไดเ้ปลี่ยนชีวติข้าพเจ้าอย่างน่าทึ่งในหลายๆ 
ดา้น ข้าพเจ้าเห็นหลายตอ่หลายครัง้วา่เมื่อเราประยุกต์ ใช้ค�าสอนของพระอาจารย์ การตดัสินใจของ
เรา แม้แตก่ารตดัสินใจเล็กน้อย มักเกิดผลลัพธ์ ใหญ่ โต

การเลือกเลก็นิดเดียว  

เราจะตอบอย่างไรเมื่อโลกถามวา่  
“คณุไม่อยากไปดว้ยหรอื”

บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่

ผลลพัธ์ใหญ่มหึมา
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โดย เอล็เดอร์ 
มสัสิโม ด ีฟีโอ

แห่งสาวกเจด็สิบ

โลกหรอืเหตผุลอื่นที่จะช่วยให้ข้าพเจ้าพ้นความขายหน้า แต่
ข้าพเจ้าบอกความจรงิไปวา่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าไม่ดืม่เครือ่งดืม่ที่
มีแอลกอฮอล์

“เราจะสนุกโดยไม่มคุีณนะ”
หลังจากไตรต่รองอยู่ครูห่น่ึง เขาพูดขึน้มาวา่ “ถ้าอย่างน้ันเรา

จะสนุกโดยไม่มีคณุนะ” และเขาพูดกับคนอื่นๆ วา่ “ตามผมมา 
ไปสนุกกัน! ไม่ตอ้งไปยุ่งกับเขา”

ข้าพเจ้ายังจ�าเสียงหัวเราะกึกก้องของพวกเขาไดข้ณะออกจาก 
ห้องประชุมและทิง้ให้ข้าพเจ้าอยู่คนเดยีว ข้าพเจ้าตระหนักวา่ 
หลายครัง้การเลอืกพระเจา้เป็นเหมอืนประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
(1927–2018) สอน คอืล้วนเกี่ยวข้องกับการเลือก “ส่ิงถูกตอ้งที่
ยากกวา่แทนการเลือกส่ิงผิดที่ง่ายกวา่” 1 แม้ตอ้งเส่ียงกับการถูก
ทิง้ให้อยู่คนเดยีวก็ตาม

ขณะข้าพเจ้าเดนิเข้าห้องพัก ข้าพเจ้าจ�าไดว้า่ไดย้ินเสียงไกลๆ 
ในความคดิวา่ “เจ้าไม่อยากไปดว้ยหรอื” ข้าพเจ้าผงะครูห่น่ึง 
แตจู่่ๆ ค�าที่ซี โมนเปโตรทูลพระผู้ช่วยให้รอดก็เข้ามาในความคดิ
ข้าพเจ้า เขาตอบค�าถามเดยีวกันน้ันวา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พวก
ข้าพระองคจ์ะจากไปหาใครได?้ พระองคท์รงมีถ้อยค�าแห่งชีวติ
นิรนัดร”์ (ยอห์น 6:68)

ข้าพเจ้ารูสึ้กสงบอีกครัง้ประหน่ึงมีเหล่าเทพห้อมล้อมและ
ประคองข้าพเจ้าไว ้แม้จะอยู่คนเดยีว แตข่้าพเจ้าไม่รูสึ้กเดยีวดาย 
เมื่อข้าพเจ้าเลือกพระเจ้าและยึดมั่นหลักธรรม ข้าพเจ้าเห็นวา่
เมื่อเราเลือกพระเจ้าเราอาจถูกทิง้ให้อยู่คนเดยีวในโลก แตพ่ระผู้
ช่วยให้รอดจะไม่มีวนัทอดทิง้เรา

การเลอืก “เลก็นิดเดยีว” ของข้าพเจ้า
หลายปีก่อน สมัยเป็นผู้จัดการคนใหม่ ข้าพเจ้าเดนิทางไป

อเมรกิาใตเ้พื่อเข้ารว่มสัมมนางานส�าคญัที่จัดโดยเจ้าหน้าที่ระดบั
สูงของหน่วยงานราชการที่ข้าพเจ้าท�างานให้

เมื่อจบการประชุมคนืแรก “เจ้านายใหญ่” ของหน่วยงาน
ประกาศกิจกรรมพิเศษส�าหรบัคนืน้ัน แน่นอนวา่ทุกคนช่ืนชอบ
ข้อเสนอของเขา เขาประกาศอย่างภาคภูมิ ใจวา่ “เพื่อแสดงให้
เห็นวา่เราเห็นคณุคา่ของพวกคณุมากขนาดไหน คนืน้ีเราขอ
เชิญทุกคนไปรว่มงานพิเศษข้างนอก ไปบารห์ลายๆ แห่งในเมือง
ที่มีช่ือเรือ่งเครือ่งดืม่ค็อกเทลพิเศษ เราทุกคนจะชิมเครือ่งดืม่
หลายๆ แบบและลงคะแนนวา่บาร์ ไหนผสมเครือ่งดืม่ไดเ้ก่งที่สุด 
จะมีการแข่งขันและผู้ชนะ ไม่ตอ้งห่วง ผมเป็นเจ้ามือเลีย้งพวก
คณุเอง”

ขณะที่ทุกคนปรบมือให้แผนของเขา เขาถามค�าถามที่ ไม่
ตอ้งการค�าตอบวา่ “ ใครไม่ไปบ้าง ให้บอกมาเลยไม่งัน้ตอ้งไป!”

ขณะทุกคนปรบมืออีกครัง้ ข้าพเจ้าคดิวา่ข้าพเจ้าคงขายหน้า
มากถ้าจะพูดบางอย่างตอ่หน้าทุกคน ขัดกับความคาดหวงัของ
เจ้านายที่วา่น่ีเป็นข้อเสนอที่ดเีหลือเช่ือ

แตข่้าพเจ้าตดัสินใจในเวลาเพียงไม่กี่วนิาทีวา่ตอ้งท�าอะไร 
ข้าพเจ้ายกมือ คนเดยีวที่ยก จากน้ันเขาถามอย่างน่ากลัววา่
ข้าพเจ้าอยากพูดอะไร ข้าพเจ้าไม่เคยไดย้ินความเงียบขนาดน้ีมา
ก่อนในชีวติ!

ข้าพเจ้าตอบวา่ “ท่านครบั ผมขอบคณุส�าหรบัความเอือ้เฟ้ือ
ของท่าน แตผ่มจะไม่ไปรว่มงานคนืน้ีครบั”

หลังจากเกิดความเงียบอีกครัง้ เงียบกวา่ที่ข้าพเจ้าคดิ เขาถาม
วา่ “ท�าไม” ในขณะน้ัน ข้าพเจ้าจะใช้ข้ออ้างดีๆ  อะไรก็ ได—้อ้าง
วา่ข้าพเจ้าไม่สบายหรอืมี โทรศัพท์นัดส�าคญักับอีกซีกหน่ึงของ
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เลก็นิดเดยีวแต่ใหญ่มหึมา
การตดัสินใจที่เราท�าทุกวนัอาจดเูหมือนเล็กนิดเดยีวแตม่ักมี

ผลใหญ่มหึมาและตามมาจรงิๆ ไม่ดก็ีเลว
ไม่กี่ปีหลังจากวนัน้ัน เจ้านายคนเดยีวกันน้ีมาเยี่ยมส�านักงาน

ของเราในโรม เขายังเหมือนเดมิ เต็มไปดว้ยพลังและอ�านาจ เขา
ดนู่ากลัวส�าหรบัเราทุกคน

คราวน้ี หลังจากการประชุมทัง้หมด เขาเดินเข้ามาหา
ข้าพเจ้าด้วยท่าทีต่างจากเดิม เขาใจดีอย่างประหลาด เขาบอก
ข้าพเจ้าว่าเขายังจ�าวันน้ันได้เมื่อข้าพเจ้ายึดมั่นความเช่ือของ
ตน ยังความประหลาดใจแก่ข้าพเจ้า เขาถามต่อจากน้ันว่า
ข้าพเจ้าจะยอมเป็นผู้จัดการของหน่วยงานในยุโรปทัง้หมดหรือ
ไม่ ซ่ึงเป็นโอกาสดีมากส�าหรับงานอาชีพของข้าพเจ้า ขณะเขา
พยายามโน้มน้าวข้าพเจ้าให้เช่ือว่างานใหม่น่าสนใจในแง่ของ
เงินเดือน การเดินทาง และผลประโยชน์ แต่ที่ท�าให้เกิดความ

อัครสาวกเปาโลสอนเช่นกันว่าการเลือกพระเจ้าเป็นการ
เลือกที่ดีที่สุดเสมอ แม้การเลือกน้ันจะยากเพียงใดก็ตาม “เรา
รู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า” 
( โรม 8:28)

ทุกวนัการเลือกที่เราท�าจะก�าหนดส่ิงที่เราจะเป็น ถ้าเราเลือก
พระเจ้า ดงัที่ประธานมอนสันกล่าว “เราจะเลือกไดถู้กตอ้ง” 
เพราะดงัที่เปาโลกล่าว “เหตกุารณ์ทุกอย่างรวมกันก่อผลดแีก่คน
ที่รกัพระเจ้า”

หลายครัง้เราลังเลไม่กล้าเลือกส่ิงถูกตอ้งเพราะเราพยายาาม
ท�าให้พระเจ้าพอพระทัยโดยไม่ท�าให้ซาตานขุ่นเคอืง แตเ่ราจะ
ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยโดยไม่ท�าให้ซาตานอารมณ์เสียไม ่
ได ้เราไม่สามารถรบัใช้นายสองคนได ้การตดัสินใจท้ายที่สุดของ
เรามักจะเป็นวา่เราด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตสิองข้อแรกถูกตอ้ง
ตามล�าดบัหรอืไม่ น่ันคอื รบัใช้พระผู้เป็นเจ้าก่อนและจากน้ัน
รบัใช้เพื่อนบ้านของเรา หรอืให้พระบัญญัตขิ้อสองมาก่อนข้อแรก

เมื่อเราเลือกพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์
จะไม่มีวนัทอดทิง้เรา

แตกต่างจริงๆ คือเขาพูดว่า “เราไม่ ได้มองแค่คุณสมบัติที่ดี
เท่าน้ัน แต่เราต้องการคนซ่ือสัตย์สุจริต คนที่ยึดมั่นหลักการ
ของตน เราต้องการคนแบบคุณ”

ข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อไดย้ินค�าพูดเหล่าน้ัน ไดเ้ห็นวา่การ
ตดัสินใจเล็กนิดเดยีวเพื่อยึดมั่นความเช่ือของข้าพเจ้าเมื่อหลาย
ปีก่อนมีผลตอ่เขามาก สุดท้ายแล้วการตดัสินใจเล็กนิดเดยีวของ
ข้าพเจ้าเป็นพรใหญ่หลวงส�าหรบัข้าพเจ้า ทัง้ทางโลกและทาง
วญิญาณ น่าขันตรงที่งานมอบหมายใหม่ส่วนหน่ึงของข้าพเจ้าคอื
ข้าพเจ้าไดเ้ป็นหัวหน้าของผู้จัดการส่วนใหญ่ที่เคยหัวเราะเยาะ
ข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อน

การเลอืกทีถู่กต้อง
ประธานมอนสันกล่าววา่ “เมื่อเราใครค่รวญการตดัสินใจที่เรา

ท�าในชีวติแตล่ะวนั—ไม่วา่จะเป็นการเลือกใด—หากเราเลือก
พระครสิต ์เราจะเลือกไดถู้กตอ้ง” 2
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โดยพยายามท�าให้ผู้อื่นพอใจก่อนท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 
(ด ูมัทธิว 22:37–39)

ยนืเป็นพยาน
พันธสัญญาสากลที่สุดที่เราท�าเมื่อรบับัพตศิมาคอื “ยนืเป็น

พยานเกีย่วกบัพระผู้เป็นเจา้ทกุเวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแหง่ที ่ 

[เรา] อยู่” ( โมไซยาห์ 18:9; เน้นตวัเอน) พันธสัญญาดงักล่าว
เป็นการตดัสินใจที่เราท�าครัง้เดยีวและตลอดไปวา่เราจะยึดมั่น
ความเช่ือของเราในฐานะพยานของพระผู้เป็นเจ้าทุกขณะของ
ชีวติเรา พรที่สัญญาไวค้อืเราจะมีพระวญิญาณสถิตกับเรามากมาย
ยิ่งขึน้ (ด ูโมไซยาห์ 18:10)

โลก เพื่อนวยัเดยีวกับเรา และคนที่มีคา่นิยมไม่เหมือนเรา
มักจะกดดนัเราในบางเรือ่งเสมอ แรงกดดนัที่เกิดขึน้เมื่อเรา
พยายามด�าเนินชีวติตามกฎซีเลสเชียลในโลกทีเลสเชียล ความ
จรงิแล้วการด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมในโลกที่ช่ัวรา้ยไม่ ใช่งาน

ง่ายเลย บางครัง้เหมือนจะเป็นความท้าทายใหญ่มาก บางครัง้
เหมือนจะเป็นความขัดแย้งประจ�าวนั แตเ่รามีสัญญาวา่เราจะได้
รบัพระวญิญาณมากมายยิ่งขึน้เมื่อเรายืนเป็นพยานแท้จรงิของ
พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค ์พระองค์
จะประทานพรเราดว้ยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดยทรง
ให้ความช่วยเหลือพิเศษที่เราตอ้งการในยามวกิฤต ิพระคณุของ
พระเจ้าจะเตมิช่องวา่งทางวญิญาณที่เราทุกคนประสบในฐานะ
สัตภาวะที่ ไม่ดพีรอ้มขณะพยายามด�าเนินชีวติให้ดขีึน้และ
ศักดิสิ์ทธิ์ขึน้

ผลลพัธ์นิรันดร์
การเลือกที่อาจดูเหมือนเล็กนิดเดียวตอนน้ันอาจมีผลลัพธ์

นิรันดร์ แต่เพราะเราท�าพันธสัญญาแล้ว เราจึงมีสัญญา เมื่อ
ใดที่เราเลือกพระเจ้า—เมื่อใดที่เรายืนเป็นพยานทุกเวลา ใน
ทุกส่ิง และในทุกแห่ง—เมื่อน้ันเหตุการณ์ทุกอย่างจะรวมกัน
ก่อผลดีแก่คนที่รักพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราเลือกพระเจ้า แม้บาง
ครัง้จะเหลือเราคนเดียว แต่เหล่าเทพจะอยู่รอบเรา ประคอง
เรา และเราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกเลย (ดู หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 84:88)

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจรงิจังวา่ในช่ัวขณะอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่า
น้ันของการตดัสินใจเล็กนิดเดยีวแตผ่ลลัพธ์ ใหญ่มหึมา เราจะ
พบสันตสุิขและการพักผ่อนผ่านพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
บุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน หลายครัง้จะมีคนถามวา่
เราจะไปกับโลกหรอืจะยืดมั่นหลักธรรมของเรา เราจะตอบอย่างไร
เมื่อถามวา่ “เจ้าไม่ไปดว้ยหรอื” เราจะไปกับโลกหรอืเราจะอยู่กับ
พระเจ้า เราจะอยู่เงียบๆ และถูกกระท�า หรอืเราจะยึดมั่นความ
เช่ือของเราและลงมือท�า

ขอใหเ้ราเลอืกพระเจา้เสมอและพรอ้มตอบวา่ “พวกข้าพระองค ์
จะจากไปหาใครได?้ พระองคท์รงมีถ้อยค�าแห่งชีวตินิรนัดร”์ เมื่อ
น้ันเราจะไดร้บัพรจากการตดัสินใจอย่างชอบธรรมของเรา ทัง้ทาง
โลกและทางวญิญาณ ในชีวติน้ีและส�าหรบันิรนัดร ◼

อ้างองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “การเลือก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 86.
 2. โธมัส เอส. มอนสัน “การเลือก” 86.

การด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมในโลกทีช่ั่ว

ร้ายไม่ใช่งานง่ายเลย แต่เรามีสัญญาว่าเรา

จะได้รับพระวญิญาณมากมายยิง่ขึน้เมื่อ

เรายนืเป็นพยานแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า



16 เลียโฮนา

โดย เจฟฟรีย์ โคลแมน และบริททานี แอน รีซ

ใ 
นเดอืนมีนาคม ปี 2019 ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศการเปลี่ยนแปลงครัง้
ส�าคญักับเซมินาร ีเวลาน้ีชัน้เรยีนเซมินารทีั่วโลกก�าลังศึกษาพระคมัภีร์
เล่มเดยีวกับที่บุคคลและครอบครวัก�าลังศึกษาที่บ้านและที่ โบสถ์อันเป็น

ส่วนหน่ึงของ จงตามเรามา ในฐานะครเูซมินาร ี(และบิดามารดา) ไม่มีอะไร
ท�าให้เราตืน่เตน้มากไปกวา่น้ีอีกแล้ว!

พรที่ชัดเจนประการหน่ึงคอืการเปลี่ยนแปลงครัง้น้ีจะท�าให้ชีวติวยัรุน่ของ
เราง่ายขึน้ นอกจากโรงเรยีน กีฬา งาน เวลาของครอบครวั และชีวติทางสังคม
แล้ว เยาวชนจ�านวนมากในอดตีพยายามศึกษาจากพระคมัภีรส์ามเล่ม เล่มหน่ึง
ส�าหรบัเซมินาร ีเล่มหน่ึงส�าหรบัโรงเรยีนวนัอาทิตย์ และอีกเล่มหน่ึงส�าหรบั
ศึกษาในครอบครวั นับวา่มากทีเดยีว

เมื่อผู้น�าศาสนจักรปรบัแนวการศึกษาของครอบครวัและโรงเรยีนวนั
อาทิตย์ ให้อยู่ ในพระคมัภีรเ์ล่มเดยีวกัน การปรบัแนวเซมินารยี่อม
เป็นการตดัสินใจที่สมเหตสุมผลเช่นกัน เพราะเยาวชนจะไดศึ้กษา
พระคมัภีรห์น่ึงเล่มเข้มข้นขึน้ แตก่ารท�าให้ง่ายขึน้เป็นเพียงการ
เริม่ตน้เท่าน้ัน

เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครัว
ซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อนประธานเยาวชนหญิงสามัญสอนวา่เมื่อ

ขอให้เยาวชนเป็น “ส่วนหน่ึงของการสอน เป็นส่วนหน่ึงของขบวนการส�าคญั
น้ันที่บ้าน” พวกเธอจะช่วยในการ “เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวั” 1

เยาวชนหิวกระหายความจรงิและตืน่เตน้ที่จะแบ่งปัน! อาจจะเช่ือไดย้าก
สักหน่อยถ้าวยัรุน่เคยจ้องมองท่านดว้ยสายตาวา่งเปล่า พ่อแม่และครอูย่างเรา

วธีิท่ีเซมินารีสามารถยกระดบั
ประสบการณ์ จงตามเรามา  
ของครอบครัวท่านในตอนน้ี
บิดามารดาทุกท่าน ตอ่ไปน้ีเป็นวธิีที่เซมินารสีามารถท�าให ้
การศึกษาพระกิตตคิณุของครอบครวัท่านดขีึน้
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ล้วนเคยเห็นสายตาแบบน้ันมา
แล้ว! ในฐานะครเูซมินาร ีเราถาม

ค�าถามวยัรุน่ตลอดเวลา บางครัง้
พวกเขาจ้องกลับดว้ยสายตาวา่งเปล่า

เพียงเพราะไม่มีค�าตอบ แตเ่มื่อปรบัเซมิ
นารแีละหลักสูตร จงตามเรามา ให้อยู่ ในแนว

เดยีวกัน เด็กวยัเซมินารขีองเราสามารถประยุกต์
ใช้ส่ิงที่ก�าลังเรยีนรู้ ในเซมินารกีับการสนทนาพระ

กิตตคิณุในครอบครวัและในทางกลับกันไดง้่ายขึน้ 
เราเห็นเช่นน้ันมาแล้วในชัน้เรยีนเซมินารขีองเรา

น�าการศึกษาพระคมัภร์ีจากบ้านมาเซมนิารี
ต้นปี 2019 เมื่อเพิ่งเริม่ จงตามเรามา เล่มใหม่ เรารู้สึกได้ถึงความ

ตื่นเต้นของนักเรียน แม้เราก�าลังศึกษาจากพระคัมภีร์หลักค�าสอนและพันธ
สัญญาในเซมินาร ีแต่พวกเขาเริ่มแบ่งปันส่ิงที่ ได้เรียนรูจ้ากการศึกษาพันธ
สัญญาใหม่กับครอบครัว พวกเขาตื่นเต้นกับเรื่องน้ีมาก เมื่อเราศึกษา หลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 89 (พระค�าแห่งปัญญา) ในเซมินาร ีราวช่วงเดียวกัน
เราจะศึกษา ยอห์น 2 (เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนน� ้าเป็นเหล้าองุ่น) ใน 
จงตามเรามา การหาหลักธรรมและแนวคิดร่วมระหว่างการอ่านทัง้สองช่วยให้
นักเรียนได้แบ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรียนรูจ้ากบ้านให้กับเพื่อนวัยเดียวกัน พวก
เขามีส่วนร่วมมากขึน้ และการสนทนาออกรสมากขึน้เพราะนักเรียนมีเรื่องให้
พูด พวกเขาสามารถประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ได้เรียนรู้จากบ้านกับส่ิงที่เราก�าลังเรียน
รู้จากเซมินารีภา
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ในอดตี ครอบครัวอาจ
ล�าบากใจกบัการท�าให้
การศึกษาพระคมัภร์ีใน
ศาสนจกัร ในเซมินารี และ
กบัครอบครัวอยู่ในแนว
เดยีวกนั การเปลีย่นแปลง
เมื่อเร็วๆ น้ีจะช่วยให้การ
สนทนาพระกติติคณุ
ดขีึน้ส�าหรับสมาชิก
ครอบครัวทุกคน
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น�าเซมนิารีเข้ามาในบ้าน
ในปี 2020 การศึกษาพระคมัภีรม์อรมอนที่บ้าน 

ในเซมินาร ีและในโรงเรยีนวนัอาทิตย์เปิดประตู
กวา้งขึน้ให้นักเรยีนไดแ้บ่งปันส่ิงที่พวกเขาเรยีนรู้
ในสถานที่เหล่าน้ีมากขึน้

กลยุทธ์การเรยีนรูบ้างอย่างที่เราใช้ ในเซมินารี
สามารถช่วยเรือ่งการศึกษาพระคมัภีรข์องครอบครวั
ได ้การรูก้ลยุทธ์เหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านมองเห็นวธิี
ช่วยให้วยัรุน่ของท่านมีส่วนรว่มมากขึน้ในการศึกษา
พระคมัภีรท์ี่ ให้บ้านเป็นศนูย์กลาง

ขณะท่านน่ังกับครอบครวั วยัรุน่ของท่านจะ
ศึกษาหลกัธรรมเดยีวกนัจากพระคมัภรีเ์ลม่เดยีวกนั 
และพวกเขาจะมีข้อคดิถ้าพวกเขาศึกษาหลักธรรม
เหล่าน้ันในเซมินารแีล้ว พวกเขาจะไม่รูสึ้กเหมือน 
“ตกเป็นเป้าสายตา” เมื่อท่านขอให้พวกเขาแบ่งปัน
เพราะพวกเขาจะมี ให้แบ่งปันจรงิๆ ประสบการณ์
ของพวกเขาที่เซมินารจีะช่วยให้พวกเขาสามารถพูด
คยุเกี่ยวกับพระกิตตคิณุที่บ้านได ้การสังสรรค์ ใน
ครอบครวัและการศึกษาพระคมัภีรก์ับครอบครวัจะ
กลายเป็นเวลาแบ่งปันข้อคดิส่วนตวัให้กันมากขึน้

ค�าถามปลายเปิดบางค�าถามที่ท่านจะใช้เชือ้เชิญ
ให้วยัรุน่ของท่านแบ่งปันในบ้านมีดงัน้ี

1. ท่านมีประสบการณ์ทางวญิญาณอะไรบ้างใน
เซมินารวีนัน้ี

2. อะไรมีผลตอ่ท่านมากที่สุดวนัน้ี
3. ท่านเรยีนรูห้ลักธรรมอะไรในเซมินารทีี่รูสึ้กวา่

จะช่วยครอบครวัเราได้
4. วนัน้ีท่านเรยีนพระคมัภีรเ์รือ่งใดที่รูสึ้กวา่

สามารถแบ่งปันกับเราได้
5. เรือ่งราวพระคมัภีรเ์รือ่งใดมีผลตอ่ชีวติท่านใน

เซมินารี
6. วนัน้ีท่านไดร้บัการดลใจอย่างไรในเซมินารี ให้

เป็นคนดขีึน้
7. ท่านเรยีนรูอ้ะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

เพราะส่ิงที่ท่านเรยีนรู้ ในเซมินารี

อาจมหีลายครัง้ทีก่ารศึกษาของท่านกบัครอบครวั
ล�า้หน้าส่ิงทีก่�าลงัศึกษาในเซมนิาร ีในช่วงเวลาเหลา่น้ี  

ครเูซมินารอีาจจะน�าค�าถามข้างตน้มาใช้เพื่อดงึส่ิงที่เยาวชนก�าลังเรยีนรูท้ี่บ้าน
ออกมา

ผู้เช่ียวชาญหลกัค�าสอน
วธิีศึกษาพระคมัภีรข์องเซมินารีไม่เกี่ยวกับการท่องจ�าอีกตอ่ไป เราเน้นผู้

เช่ียวชาญหลักค�าสอน—ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจ ประยุกต์ ใช้ และไดร้บัประจักษ์
พยานเกี่ยวกับหลักค�าสอนที่สอนในพระคมัภีร ์เกี่ยวกับการท�าให้การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลักค�าสอนที่แท้จรงิลึกซึง้ขึน้และรูว้า่
จะสอนดว้ยพลังอ�านาจอย่างไร

ตวัอย่างเช่น ถ้าข้อหน่ึงสอนเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์เมื่อเรา
ศึกษาข้อน้ันในเซมินาร ีเราคน้ควา้
ข้ออื่นที่สอนเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค ์จากน้ันเรากระตุน้ให้
นักเรยีนบันทึกส่ิงที่เราเรยีนรูเ้กี่ยว
กับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองคจ์ากข้อ
เหล่าน้ัน สุดท้าย เราคดิสถานการณ์ให้
นักเรยีนแสดงบทบาทวา่พวกเขาจะอธิบาย
ความเช่ือของเราอย่างไรเกี่ยวกับพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค์ โดยใช้พระคมัภีรเ์หล่าน้ัน

ท่านอาจจะใช้วธิีน้ีที่บ้านและเชือ้เชิญ
ให้วยัรุน่ของท่านท�าดงัน้ี

1. สอนหลักธรรมในพระคมัภีร์
2. แบ่งปันข้ออ้างโยงกับพระคมัภีรเ์ล่มอื่นเกี่ยว

กับหัวข้อน้ัน
3. ช่วยครอบครวัท่านท่องจ�าหรอืจดจ�าวธิีหาข้อตา่งๆ
4. สนทนาวา่ค�าสอนเหล่าน้ีประยุกต์ ใช้กับชีวติท่านอย่างไร

เตรียมการเรียนรู้เชิงลกึ
ในเซมินารเีน้นมากเรือ่งการเรยีนรูเ้ชิงลึก—การเรยีนรูท้ี่น�าไปสู่การเปลี่ยน

ใจเลื่อมใส ส่วนส�าคญัอย่างยิ่งของการเรยีนรูเ้ชิงลึกคอืการเตรยีมเรยีนรู้ ให้ดขีึน้ 
การเตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มมากขึน้ตา่งกันไปส�าหรบัชัน้เรยีนเซมินารแีตล่ะ
ชัน้ แตส่ิ่งหน่ึงที่ชัน้เรยีนเซมินารบีางชัน้พยายามท�าอยู่คอืการบ้านที่ ให้อ่าน
มาล่วงหน้า เราส่งพวกเขากลับบ้านพรอ้มช่วงพระคมัภีรท์ี่ ให้อ่านเป็นการบ้าน
และค�าถามบางข้อให้ศึกษาเพื่อพวกเขาจะไดอ้่านพระคมัภีรท์ี่เราจะศึกษาใน
ชัน้เรยีน เมื่อหลักสูตรเซมินารแีละ จงตามเรามา อยู่ ในแนวเดยีวกันมากขึน้ 
นักเรยีนสามารถแบ่งปันส่ิงที่เซมินารี ให้อ่านมาล่วงหน้ากับครอบครวัของพวก
เขา การท�าเช่นน้ันจะท�าให้ครอบครวัมีวธิีเรยีนรูด้ว้ยกันอีกหน่ึงวธิี
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ท่านอาจเชือ้เชิญให้วยัรุน่ของท่านท�าดงัน้ี

1. แบ่งปันการบ้านที่ ให้อ่านมาล่วงหน้ากับ
ครอบครวั

2. หลังจากเรยีนเซมินาร ีให้แบ่งปันวา่เขาเรยีนรู้
อะไรอีกบ้างเกี่ยวกับหัวข้อน้ี

ตั้งเป้าหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง
ท่านอาจสังเกตเห็นวา่หลักสูตร จงตามเรามา มัก

จะกระตุน้ให้เราตัง้เป้าหมาย น่ีเป็นเรือ่งที่เราก�าลัง
เน้นในเซมินารเีช่นกัน เราก�าลังสอนให้นักเรยีนตัง้
เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ไม่ ใช่แคเ่ป้าหมายทั่วไป
เช่น “มีสุขภาพดขีึน้” เมื่อนักเรยีนตัง้เป้าหมาย 
พวกเขาวางแผนวา่พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายน้ัน 
เมือ่ใด ที่ ไหน และ อย่างไร 

ตวัอย่างเช่น ถ้าวยัรุน่ตัง้เป้าหมายวา่จะพัฒนาความอดทนมากขึน้ ขัน้ตอ่ไป
คอืวางแผนวา่พวกเขาจะพัฒนาอย่างไร พวกเขารูสึ้กวา่ตนตอ่สู้กับความอดทน
ในดา้นใดหรอืในสภาวะแวดล้อมใด นักเรยีนคนหน่ึงตดัสินใจวา่เขาจะใช้ความ
อดทนมากขึน้เมื่อขับรถ เมื่อเราคยุกันวา่เขาจะฝึกความอดทนในขณะขับรถ
ไดอ้ย่างไร เขาคดิแผนหน่ึงขึน้มาน่ันคอืเขาจะฟังเพลงเย็นๆ ในรถและเขียน

ข้อความตดิไวบ้นแผงหน้าปัดรถยนตเ์พื่อเตอืนให้เขาสวดอ้อนวอนขอความ
อดทนทุกครัง้ที่เขาอยู่ ในรถ

ท่านอาจจะเชือ้เชิญให้วยัรุน่ของท่านท�าดงัน้ี

1. พูดคยุเกี่ยวกับเป้าหมายของเขา
2. แบ่งปันวา่ครอบครวัท่านจะตัง้เป้าหมายคล้ายกันและ

ท�าให้บรรลุเป้าหมายน้ันไดอ้ย่างไร

เพิม่พลงัให้บุตรธิดาเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้
ครอบครัวท่าน

ทา่นมีโอกาสดเีหลอืเช่ือทีจ่ะฉีดความกระตอื
รอืรน้เล็กๆ น้อยๆ เขา้ไปในการศึกษาพระคมัภรีกั์บ

ครอบครวั และตอนน้ีหลกัสูตรอยู่ ในแนวเดยีวกนัแล้ว 
ทา่นจงึสามารถเชือ้เชิญใหบ้ตุรธดิาวยัเซมนิารแีบ่งปันส่ิงที่

พวกเขาก�าลงัเรยีนรู้ ได ้เมือ่พวกเขาศึกษาพระคมัภรี์
เลม่เดยีวกนัในเซมนิารแีละกบัครอบครวัของ
พวกเขาใน จงตามเรามา พวกเขาจะมพีลัง
เสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหค้รอบครวัมากกวา่

เดมิดว้ยขอ้คดิของพวกเขาในพระกติตคิณุ
ขัน้ตอนตอ่ไปน้ีทีศ่าสนจกัรพยายามเป็น 

“ศาสนจกัรที่ ใหบ้า้นเป็นศนูยก์ลาง และใหส่ิ้งทีเ่กดิขึน้
ในอาคารของสาขา วอรด์ และสเตคสนับสนุน” 2 จะเพิม่

พลงัใหเ้ยาวชนมบีทบาทมากขึน้ในการเสรมิสรา้งครอบครวั
ของพวกเขา เราเห็นดว้ยกบัเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่

โควรมัอคัรสาวกสิบสองเมือ่ทา่นกลา่ววา่ “เราคดิวา่น่ีเป็นววิฒันาการครัง้ใหญ่
มากในยคุน้ีทีเ่ยาวชนของเราตอ้งการพลงัทางวญิญาณมากขึน้ เราคดิวา่น่ีเป็นการ
จดัแนวทางทีด่เียีย่มเพือ่ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัส่ิงทีศ่าสนจกัรท�าอยู ่และเรา
เช่ือวา่จะเป็นประโยชน์อยา่งย่ิงตอ่การสอนพระกติตคิณุที่ ใหบ้า้นเป็นศนูยก์ลาง 
ใหศ้าสนจกัรสนับสนุน—และเวลาน้ีเราใหเ้ซมินารสีนับสนุนดว้ย” 3 ◼
ผู้เขียนเป็นครเูซมินารี ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้างองิ
 1. บอนน่ี เอช. คอรด์อน, “Seminary Curriculum to Support Home centered Learning” 
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 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ากล่าวเปิดการประชุม,”  เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7.
 3. เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด,์ “Seminary Curriculum to Support Home centered Learning.”
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เ ราอยู่ ในโลกที่เน้นความหลากหลายเหนือความเป็นหน่ึงเดยีวกัน คนจ�านวนมาก
คดิเอาเองวา่เป็นไปไม่ไดเ้ลยที่คนตา่งวฒันธรรมและภูมิหลังหลากหลายจะเป็น
หน่ึงเดยีวกันในเป้าหมายรว่มกัน บางคนยืนยันวา่ “เราขาดความเข้าใจไปในทาง
เดยีวกันในเรือ่งของการอยู่ [รว่มกัน] ของคนตา่งความเช่ือตา่งวฒันธรรม” 1 บางคน

เช่ือวา่ “ โลกถูกก�าหนดโดยชาตพิันธุ์เดยีวของคณุ พวกเขาเรยีกสังคมวา่เป็นสนามรบ” ที่ 
“บ่มเพาะความไม่เช่ือใจ การแบ่งแยก และความเย็นชาทางอารมณ์” 2

ส่ิงเดยีวที่จะตอบค�ายืนยันเหล่าน้ีคอืพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์
ความชอบธรรมเป็นหลักธรรมพืน้ฐานอันน�ามาซ่ึงความเป็นหน่ึงเดยีวกันและความสุข 
ข้าพเจ้าชอบ 2 นีไฟ บทที่ 9 ซ่ึงประกอบดว้ยค�าสอนเรือ่งการเรยีนรู ้ปัญญา ความร�า่รวย 
แรงงาน และการไม่ยอมดหูรอืฟังผลของบาป ทัง้ยังประกอบดว้ยหลักค�าสอนอันลึกซึง้ที่ ให้
เราเดนิตามเส้นทางแห่งความชอบธรรมไปหาพระผู้ช่วยให้รอด 

ข้าพเจ้าจะแบ่งปันหลักธรรมห้าข้อที่ข้าพเจ้าเช่ือวา่จะช่วยให้เราแสวงหาศรทัธาในพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ความชอบธรรม และความรู้ ไดส้�าเรจ็ วตัถุประสงคเ์หล่าน้ีสอดคล้องกันและ
เสรมิกัน ในระดบัปฏิบัต ิหลายท่านก�าลังเตรยีมพรอ้มส�าหรบัชีวติครอบครวัและวธิีจุนเจือ
ครอบครวัท่าน ศรทัธา ความชอบธรรม และความรูจ้ะช่วยท่านอย่างมากทัง้สองดา้น การ
ท�างานที่ซ่ือสัตย์ทัง้หมดคุม้คา่และน่าช่ืนชม งานที่มีคณุคา่ มีความหมาย และมีแนวคดิ
ใหม่ๆ และงานที่เป็นพรแก่มนุษยชาตลิ้วนมีความส�าคญัอย่างยิ่ง

โดย เอล็เดอร์ 
เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ความส�าคญันิรันดร์ของ  

การเลือกท่ีชอบธรรม

การเลือกที่เราท�าส�าคญัอย่างยิ่ง—การเลือกเหล่าน้ันเป็น
กุญแจไขอนาคตและความสุขของเรา
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1. เรียนรู้ต่อไป
หลักธรรมข้อแรกที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปันคอืจง

แสวงหาความรูด้ว้ยความชอบธรรมและความ
กระตอืรอืรน้ตอ่ไป วรีบุรษุคนหน่ึงของข้าพเจ้า
ในประเภทน้ีคอืพอล ค็อกซ์สมาชิกที่แข็งขันของ
ศาสนจักร เขาไดร้บัปรญิญาวทิยาศาสตรบ์ัณฑิต
สาขาพฤกษศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์และ
ปรญิญาโทอีกหลายสาขา เขารบัใช้งานเผยแผ่ ใน
ซามัวและตอ่มาอาศัยอยู่กับครอบครวัของเขาในซา
ไวอี ซามัวเป็นเวลาหลายปี ดา้นหน่ึงที่เขาสนใจเป็น
พิเศษคอืแพทย์แผนโบราณ เขาศึกษาพืชบางชนิด
ที่มารดาชาวซามัวใช้รกัษาปัญหาสุขภาพมาหลาย
ช่ัวคน เขากับเพื่อนคนหน่ึงรว่มกันเขียนหนังสือ
เรือ่ง พืช คน และวฒันธรรม: วทิยาศาสตรด์า้น
พฤกษศาสตรพ์ืน้บ้าน 3

เขาพัฒนาหลายดา้นในการรกัษาโรค แม้จะท�า
หลายอย่างในอาชีพที่ โดดเดน่ของเขา แตส่ิ่งหน่ึงที่
ข้าพเจ้าประสงคจ์ะกล่าวถึงเกิดขึน้เมื่อหลายปีก่อน 
พอลกับฟูอิโอโน เซนิโอหัวหน้าชาวซามัวท�างาน
วจิัยดา้นพฤกษศาสตรพ์ืน้บ้านในหมู่บ้าน 
ฟาเลอาลูโปทางประเทศซามัวตะวนัตก

เรื่องราวใน นิตยสารบีวายยู รายงานว่า “หมู่บ้าน
ออกใบอนุญาตตัดไม้ ในป่าของตนให้บริษัทตัด
ไม้แห่งหน่ึงอย่างไม่เต็มใจเพื่อระดมทุนมาสร้าง
โรงเรียน ค็อกซ์กล่าวว่าเพราะ ‘พวกเขารู้สึกว่าต้อง
เลือกระหว่างลูกหลานกับป่า ซ่ึงเป็นการตัดสิน
ใจที่ยากมากๆ ส�าหรับพวกเขา’ เมื่อค็อกซ์ทราบ
เรื่องการติดต่อทางธุรกิจกับบริษัทตัดไม้แห่ง
น้ัน เขาบอกหัวหน้าทัง้หลายว่าเขาจะออกเงิน
ค่าสร้างโรงเรียนให้ถ้าพวกเขาระงับการตัดไม้” 
ในป่าฝนได้ 4

เขาสรา้งโรงเรยีนดว้ยความช่วยเหลือของนัก 
ธุรกิจหลายคนที่มีเครอืข่ายกับซามัว 5 บราเดอร ์
ค็อกซ์ ไดร้บัความเคารพนับถือและรางวลัมากมาย  
รวมถึงรางวลั Goldman Environmental Prize 
ส�าหรบัวรีบุรษุส่ิงแวดล้อมระดบัรากหญ้า เขาเป็น
ตวัแทนของคนที่แสวงหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลาเพื่อ
เป็นพรแก่มนุษยชาต ิเรือ่งน้ีเป็นตวัอย่างของคน
ที่รกัการเรยีนรูแ้ละพลังเสรมิของความรู้

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน วรีบุรษุอีกคน
หน่ึงของข้าพเจ้า เป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาการ
ผ่าตดัเปิดหัวใจ ซ่ึงเป็นพรอย่างยิ่งตอ่คนที่อยู่ ใน
ยุคสมัยของเรา หลายปีก่อน ข้าพเจ้าถามท่านเรือ่ง
ประวตัศิาสตรอ์ันน่าอัศจรรย์ของการผ่าตดัเปิด
หัวใจและบทบาทส�าคญัของท่านในเรือ่งน้ี เรา
สนทนากันเป็นเวลาพอสมควร และจากน้ันท่าน
กล่าวอย่างถ่อมตนวา่ “น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่พระเจ้า
ผู้ทรงรูท้ัง้หมดทรงยอมให้เราไดร้บัปีติ ใหญ่หลวง
จากการคน้พบความรูด้า้นตา่งๆ”

2 นีไฟ 9:29 อ่านวา่ “แตก่ารเป็นผู้คงแก่เรยีน
ย่อมดหีากพวกเขาสดบัฟังค�าแนะน�าของพระผู้
เป็นเจ้า” ความรูส้�าคญัเสมอ และปัจจุบันเราอยู่
ตรงจุดเริม่ตน้ของความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่น่าตืน่
เตน้มากมายทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
แน่นอนวา่ความก้าวหน้าส่วนมากจะมีประโยชน์
มหาศาลตอ่ศาสนจักรและตอ่ครอบครวัมนุษย์
ทัง้หมด ความรูท้ี่ ใช้อย่างชอบธรรม ไม่วา่เก่าหรอื
ใหม่ ล้วนส�าคญั

2. การเลอืกทีช่อบธรรมเป็นเร่ืองส�าคญั
หลายปีก่อนเอ็ลเดอรบ์รซู ซี. ฮาเฟน ปัจจุบัน

เป็นสมาชิกเกียรติคุณแห่งโควรมัสาวกเจ็ดสิบ ได้
ยกตัวอย่างชวนขบขันของการเลือกที่ ไม่ดีระหวา่ง
เป็นผู้พูดในนิวซีแลนด์ เท่าที่ข้าพเจ้าจ�าได้ ปีศาจ

ความรู้ทีใ่ช้อย่างชอบธรรม ไม่ว่าเก่าหรือใหม่ 
ล้วนส�าคญั
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คุกกี ้(ตัวละครมีช่ือใน Sasame Street ) ชนะ
รายการแข่งขันตอบปัญหา และมีสามรางวลัให้
เขาเลือก หน่ึง เขาจะได้บ้านหลังใหม่ ในอีกหน่ึง
เดือนข้างหน้า สอง เขาจะได้รถคันใหม่ ในอีกหน่ึง
สัปดาห์ข้างหน้า หรอืสาม เขาจะกินคุกกีท้ี่อรอ่ย
มาก—ตอนน้ี! ท่านคิดวา่เขาเลือกอะไร ท่านคิดถูก
—เขาเลือกคุกกี!้ 6

เราหัวเราะกับเรือ่งน้ี แตก่ารเลือกที่เราท�าส�าคญั
อย่างยิ่ง—การเลือกเหล่าน้ันเป็นกุญแจไขอนาคต
และความสุขของเรา พึงจดจ�าวา่ เราเป็นผลรวม
ทัง้หมดของการตดัสินใจทุกอย่างที่เราท�า เราอยู่ ใน
ยุคที่การเลือกแทบทุกอย่างถูกแย้งหรอืถูกตรวจ
สอบ คนมากมายคดัคา้นหลักธรรมหรอืข้อเสนอที่
ชอบธรรมแทบจะทันที (ด ู2 ทิโมธิ 4:3) เมื่อใกล้ถึง
จุดจบของชีวติ ศาสดาพยากรณ์ลี ไฮสอนวา่

“เพราะจ�าเป็นตอ้ง, มกีารตรงกนัขา้มในส่ิงทัง้ปวง.
“ดงัน้ัน, มนุษย์เป็นอิสระตามเน้ือหนัง; และ

ส่ิงทัง้ปวงซ่ึงสมควรแก่มนุษย์ประทานให้พวกเขา. 
และพวกเขาเป็นอิสระที่จะเลือกเสรภีาพและชีวติ 
นิรนัดร,์ โดยผ่านพระผูเ้ป็นส่ือกลางท่ียิง่ใหญข่องมวล 

มนุษย์, หรอืจะเลือกการเป็นเชลยและความตาย, 
ตามการเป็นเชลยและอ�านาจของมาร; เพราะเขา
แสวงหาเพื่อจะให้มนุษย์ทัง้ปวงเศรา้หมองเหมือน
ตวัเขา” (2 นีไฟ 2:11, 27)

เพราะเกิดสงครามในสวรรคต์อ่ตา้นแผนแห่ง
ความรอด (ด ูอับราฮัม 3) จึงไม่ ใช่เรือ่งแปลกที่หลัก
ศาสนาที่สอนในสมัยการประทานสุดท้ายน้ีถูกโจมตี
อย่างโหดรา้ยรนุแรง แตเ่กรงวา่เราจะท้อ ขอให้เรา
จดจ�าผลของสงครามในสวรรคแ์ละผลอันดเียี่ยมที่
เรารูว้า่จะเกิดขึน้พรอ้มการเสด็จมาครัง้ที่สองของ
พระเยซูครสิต์

ศัตรตูวัฉกาจของการเลือกที่ดคีอืการหาเหตผุล
เข้าข้างตนเอง หลายคนอ้างเหตผุลวา่เราไม่ตอ้งรบั
ผิดชอบการเลือกของเรา แตเ่พราะพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์เราจึงรูว้า่เรา 
ตอ้ง รบัผิดชอบ (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
72:3) เรารูเ้ช่นกันวา่เราตอ้งรายงานตอ่ใคร ตอ่
พระผู้ช่วยให้รอด! (ด ู2 นีไฟ 9:41; ด ูกิจการของ
อัครทูต 4:12ดว้ย)

บางครัง้การเลือกที่ส�าคญัเรยีบง่ายมาก สมัยเป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่ม
ในอังกฤษ ข้าพเจ้ากับคูม่ี โอกาสไปพระวหิาร ขณะเดนิลัดสนามของพระ
วหิาร เซลวอย เจ. โบเยอรป์ระธานพระวหิารเดนิมาหาเรา เมื่อเห็นป้ายผู้สอน
ศาสนา เขาชีท้ี่เราและถามวา่ “มัทธิว 5:48—คณุรูจ้ักพระคมัภีรข์้อน้ีหรอืเปล่า” 
คูข่้าพเจ้าตอบวา่ “เพราะฉะน้ันจงเป็นคนดพีรอ้มเหมือนอย่างที่พระบิดาของ
ท่านผู้สถิตในสวรรคท์รงดพีรอ้ม” ประธานโบเยอรพ์ูดวา่ “ถูกตอ้ง เอ็ลเดอรค์รบั 
คณุด�าเนินชีวติตามพระบัญชาน้ันหรอืเปล่า”

เราเริม่อึกอัก เรารูว้า่เราไม่ดพีรอ้ม! เขาช่วยเราตอบ เขาถามวา่สามวนัที่ผ่าน
มาเราท�าอะไรบ้าง เขาถามวา่เราเข้านอนกี่ โมง เราตืน่กี่ โมง เรามีการศึกษาพระ
คมัภีรส่์วนตวัและกับคู่ ไหม และเราออกไปเผยแผ่ตรงเวลาหรอืไม่ จากน้ันเขา
พูดวา่ “ผมทราบดวีา่คณุไม่ดพีรอ้ม แตส่ามวนัที่ผ่านมาคณุไดท้�าการเลือกที่ดี
พรอ้ม และน่ันหมายความวา่คณุก�าลังไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง” เขาปล่อยให้เรา
นึกถึงความส�าคญัของส่ิงที่เขาถาม

ลีไฮรอ้งขอเกีย่วกบัการเลอืกซ่ึงบดิาและมารดาทีช่อบธรรมทกุคนขอรอ้งบุตร
ธดิาของตนดงัน้ี “พอ่อยากใหล้กูมองหาพระผูเ้ป็นส่ือกลางทีย่ิง่ใหญอ่งคน้ี์, และ

การเลอืกทีเ่ราท�าเป็นกญุแจไขอนาคตและความสุขของเรา
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สดบัฟังพระบญัญตัอินัส�าคญัยิง่ของพระองค;์ และซ่ือสัตยต์อ่พระวจนะของ
พระองค,์ และเลอืกชีวตินิรนัดร,์ ตามพระประสงคข์องพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค”์ (2 นีไฟ 2:28)

เราจ�าเป็นตอ้งเข้าใจวา่มีการตรงกันข้ามในส่ิงทัง้ปวงและการเลือกที่ชอบ
ธรรมของเราส�าคญัอย่างยิ่ง

เมื่ออายุยังน้อย ข้าพเจ้าไดรู้จ้ักกับค�ากล่าวของแฮรร์ยี์ อีเมอรสั์น ฟอสดคิ 
บาทหลวงเลื่องช่ือนิกายโปรเตสแตนท์ เมื่อพูดถึงการเลือก เขากล่าววา่  

“ความช่ัวรา้ยอันน่าสลดใจของชีวติเราโดยปกตเิกิดจากความไม่ตัง้ใจ เราไม่ได้
อยากท�าเพื่อเป้าหมายราคาถูกและต�า่ช้าเช่นน้ัน จุดมุ่งหมายน้ันไม่อยู่ ในความ

คดิเราเลย . . . น่ันคอืสาเหตุ
ที่ถนนไปนรกมักปูลาดดว้ย
ความตัง้ใจดเีสมอ และ
น่ันคอืสาเหตทุี่ข้าพเจ้าไม่
ยกย่องอุดมการณ์อันสูงส่ง 
จุดมุ่งหมายอันล�า้เลิศ จุด
ประสงที่ดงีาม ปณิธานที่
เลิศหร ูแตก่�าลังบอกวา่ส่ิงที่
อันตรายที่สุดอย่างหน่ึงใน
โลกคอืการยอมรบัส่ิงเหล่า
น้ันและคดิวา่คณุเช่ือใน
ส่ิงเหล่าน้ัน แต่ไม่สนใจจะ
ลงมือท�าทุกวนัเพื่อไปให้ถึง 
โอ จิตวญิญาณข้าพเจ้า จง
ดถูนนที่ท่านเดนิอยู่! คนที่
หยิบปลายไม้ดา้นหน่ึงขึน้มา
เท่ากับหยิบปลายไม้อีกดา้น

หน่ึงขึน้มาดว้ย คนที่เลือกจุดเริม่ตน้ของถนนเท่ากับเลือกสถานที่ซ่ึงถนนน้ัน
พาไป หนทางก�าหนดจุดหมาย” 7

3. ทุ่มเทความพยายามทุกวนั
การพยายามทุ่มเทท�าส่ิงชอบธรรมทุกวนัดกีวา่สรา้งวรีกรรมเป็นครัง้คราว จิม 

จารด์นีเพื่อนของข้าพเจ้าบอกไว้ ในการบรรยายที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์วา่สมัย
เป็นนักศึกษา เขาคดิ “เรือ่งการอุทิศชีวติ [ของเขา] ให้กับการสรา้งวรีกรรมครัง้
ใหญ่สักครัง้” แตค่ดิขึน้มาไดว้า่ “การอุทิศเช่นน้ันไม่ ใช่เหตกุารณ์ครัง้เดยีวของ
ชีวติ แตเ่ป็นความทุ่มเททุกวนั” 8

สมัยข้าพเจ้าเป็นเยาวชน ข้าพเจ้าตอ้งการพิสูจน์ตนเองผ่านวกีรรมบางอย่าง
เช่นกัน เดวดิ แพทเท็น คมิบัลล์คณุตาทวดของข้าพเจ้าเป็นหน่ึงในชายหนุ่ม
คนหน่ึงที่ ไปช่วยแบกสมาชิกในคณะรถลากมารต์นิข้ามแม่น� ้าสวทีวอเทอร ์น่ัน
ฟังเหมือนเป็นการอุทิศถวายที่ข้าพเจ้าก�าลังมองหา ตอ่มา เมื่อข้าพเจ้าพูดคยุ

กับโครเซียร ์คมิบัลล์คณุตาข้าพเจ้า ท่านอธิบายวา่
เมื่อประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) ส่งคนไปท�า
พันธกิจช่วยชีวติ ท่านแนะน�าพวกเขาให้ท�าสุดความ
สามารถเพื่อช่วยชีวติคณะรถลากให้ ได ้การอุทิศ
ถวายของพวกเขาคอืการ “ท�าตามศาสดาพยากรณ์” 
คณุตาบอกข้าพเจ้าวา่การอุทิศตนท�าหน้าที่หรอื
ปฏิบัตหิลักธรรมหน่ึงอย่างซ่ือสัตย์และเสมอตน้
เสมอปลายถือวา่น่าช่ืนชมมาก

การที่เดวดิ แพทเท็น คมิบัลล์ช่วยชีวติผู้บุกเบิก
ถือเป็นวรีกรรมฉันใด การท�าตามศาสดาพยากรณ์
โดยปฏิบัตติามค�าแนะน�าของท่านเรือ่งการลดใช้ส่ือ
สังคม การศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการช่วยรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายทัง้สอง
ดา้นของท่านถือเป็นวรีกรรมในปัจจุบันทัดเทียมกัน
ฉันน้ัน ถ้าเราช่วยรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย เรา
ก�าลังช่วยจิตวญิญาณของมนุษยชาต—ิเช่นเดยีวกับ
คณุตาทวดของข้าพเจ้าช่วยชีวติคนในคณะรถลาก

สมาชิกบางคนของศาสนจักรกล่าววา่พวกเขา
ตัง้ใจจะท�าดว้ยความกระตอืรอืรน้ถ้าไดร้บัการเรยีก
ที่ส�าคญับางอย่าง แตพ่วกเขาไม่เห็นวา่การปฏิบัติ
ศาสนกิจหรอืการรวบรวมประวตัคิรอบครวัเป็น
วรีกรรมมากพอที่พวกเขาจะตอ้งท�าตอ่ไป

4. จงเข้มแขง็และไม่หวัน่ไหวในเร่ืองความชอบธรรม
หลายปีก่อน เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์  

(1926–2004) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองพูดเกี่ยว 
กับเพื่อนบางคนของท่านที่แข็งขันน้อยในศาสนจักร 
ท่านกล่าววา่ท่านสังเกตเห็นศรทัธาลุ่มๆ ดอนๆ ของ
พวกเขาและสาเหตทุี่ท�าให้เป็นเช่นน้ัน เอ็ลเดอร ์
แม็กซ์เวลล์กล่าวตอ่จากน้ันวา่

“ข้อหน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอนให้ค�าอธิบายเป็นที่
น่าพอใจที่สุด ค�าอธิบายดงักล่าวเป็นประโยคค�าถาม
ใน โมไซยาห์ 5:13 วา่ ‘เพราะคนจะรูจ้ักผู้เป็นนายซ่ึง
เขาไม่เคยรบัใช้, และเป็นคนแปลกหน้าส�าหรบัเขา, 
และอยู่ ไกลจากความนึกคดิและเจตนาของใจเขาได้
อย่างไร?’

“ข้อน้ีพูดถึงส่ิงที่เกิดขึน้ตามปรกต ิน่ันคอื โดย
พืน้ฐานแล้วคนดเีพียงแตห่มกมุ่นอยู่กับความ
ห่วงกังวลของโลก ถ้าเรากลายเป็นคนแปลกหน้า

การพยายามทุ่มเทท�า
ส่ิงชอบธรรมทุกวนัดี
กวา่สรา้งวรีกรรมเป็น
ครัง้คราว



ส�าหรบัพระอาจารย์แทนที่จะเข้าใกล้พระองคม์าก
ขึน้ แสดงวา่เราหลงทาง โดยปกตคินดเีหล่าน้ีไม่ได้
ท�าการล่วงละเมิดรา้ยแรง แตพ่วกเขาท�าตวัเหินห่าง
จากพระผู้ช่วยให้รอด และพระองคจ์ึงกลายเป็นคน
แปลกหน้าส�าหรบัพวกเขา” 9

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราตอ้งวางศรทัธาในพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูครสิต์ ไวก้ลาง
ชีวติเรา ประธานคณะเผยแผ่ที่ยอดเยี่ยมของเรา
ให้ผู้สอนศาสนาแตล่ะคนท่องจ�าข้อความเกี่ยวกับ
ศรทัธาและความชอบธรรมซ่ึงอยู่กับข้าพเจ้าตลอด
ชีวติ ข้าพเจ้าจะท่องให้ท่านฟัง

ไม่มีความบังเอิญ ไม่มีพรหมลิขิต ไม่มีชะตา
กรรมใด

สามารถหยุดยัง้หรอืขัดขวางหรอืควบคมุ
ความตัง้ใจแน่วแน่ของจิตวญิญาณทีมุ่่งมั่นได้ 10

เพื่อนรกัทัง้หลาย ท่านตอ้งเป็นจิตวญิญาณที่มุ่ง
มั่นเมื่อมาถึงเรือ่งการด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม

5. รับมรดกของท่านผ่านการเลอืกทีช่อบธรรม
หน่ึงในเรือ่งราวที่ดมีากๆ ในพระคมัภีรม์อรมอน

คอืค�าแนะน�าที่แอลมาให้แก่บุตรชายสามคนของ
เขา—คอืฮีลามัน ชิบลัน และโครแิอนทอน แอลมา
เป็นบุตรของแอลมาศาสดาพยากรณ์ เขาประสบ
การเปลี่ยนใจเลื่อมในอันน่าอัศจรรย์สมัยเป็นชาย
หนุ่ม เขากลายเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาของประเทศ 
เป็นมหาปุโรหิตและศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักร 
บุตรชายสองคนของเขาเลือกท�าส่ิงด ีแตบุ่ตรชาย
คนหน่ึงเลือกท�าส่ิงไม่ดมีากๆ บางอย่าง ส�าหรบั
ข้าพเจ้าส่ิงส�าคญัที่สุดในค�าแนะน�าของแอลมาคอื
เขาก�าลังให้ค�าแนะน�าในฐานะบิดาของลูกๆ ข้อ
กังวลข้อแรกของเขาคอืลูกๆ ควรมีประจักษ์พยาน

วรีกรรมพบได้ในการกระท�าทีเ่รียบง่ายของการปฏิบัติศาสนกจิอย่างต่อเน่ือง
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ในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระเยซูครสิต ์และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

แอลมาเริม่ในบทที่ 36 โดยเล่าเรือ่งการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสอันน่าอัศจรรย์ของเขาให้ฮีลามันฟัง เทพ
บอกแอลมาวา่เขาจะถูกท�าลายถ้าไม่เลิกต่อต้าน
ศาสนจักร เขาเป็นพยานวา่ความรูท้ี่เขาแบ่งปัน
ไม่ได้มาจากสติปัญญาของเขาเองแต่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเปิดเผยต่อเขา เขาต้องการให้ฮีลามันมี
ประจักษ์พยาน

หลายท่านมีประจักษ์พยาน เราแตล่ะคนตอ้งมี
ประจักษ์พยานส่วนตวั ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(1838–1919) กล่าววา่ “ความผิดอย่างหน่ึงที่วสุิทธิ
ชนหนุ่มสาวและสูงวยัพึงหลีกเลี่ยงคอืแนวโน้มที่
เขาจะอยู่ดว้ยแสงสวา่งที่ยืมมา [และ] ยอมให้ . . . 
แสงสวา่งในตวัเขาเป็นเงาสะท้อนแทนที่จะเป็นตน้
ก�าเนิดของแสง” 11

ประธานฮีเบอร ์ซี. คมิบลัล ์(1801–1868) ทีป่รกึษา
คนหน่ึงของประธานยงักก์ลา่ววา่

“เวลาจะมาถึงเมื่อไม่มีชายหรอืหญิงคนใดอดทน
ได้ โดยอาศัยแสงสวา่งที่ยืมมา แตล่ะคนจะตอ้งมี
แสงน�าทางอยู่ ในตนเอง หากท่านไม่มี ท่านจะทน
ไดอ้ย่างไร . . .

“. . . หากท่านไม่มีแสงสวา่งท่านจะไม่ทน ดว้ย
เหตน้ีุจงแสวงหาและยืนหยัดในประจักษ์พยานถึง

พระเยซู เผื่อวา่เมื่อเกิดความยากล�าบากท่านจะไม่
สะดดุล้ม” 12

หลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค 76 กล่าวถึง
รศัมีภาพสามระดบัและเปรยีบเทียบรศัมีภาพ
ซีเลสเชียลกับดวงอาทิตย์ จากน้ันจึงเปรยีบเทียบ
อาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีลกับดวงจันทรแ์ละอาณา
จักรทีเลสเชียลกับดวงดาว (ด ู1 โครนิธ์ 15:41ดว้ย)

น่าสนใจตรงที่ดวงอาทิตย์มีแสงสวา่งในตนเอง 
แตด่วงจันทรเ์ป็นแสงสะท้อนหรอื “แสงที่ยืมมา” 
เมื่อพูดถึงคนที่สืบทอดอาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีล
เป็นมรดก ข้อ 79 กล่าววา่ “คนเหล่าน้ีคอืคนที่ ไม่
องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซู” เราจะไม่ได้
อาณาจักรซีเลสเชียลและอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดาโดยอาศัยแสงที่ยืมมา

จงส�านึกคณุถ้าท่านมีบิดามารดาที่ประเสรฐิผู้มี
ประจักษ์พยานและสอนพระกิตตคิณุให้ท่าน แต่
ท่านตอ้งมีประจักษ์พยานของท่านเอง เกอเธ่นัก
ปรชัญากล่าววา่ “ส่ิงที่ท่านยืมมาจากมรดกของ
บรรพบุรษุ จงหาเอาใหม่เพื่อจะไดค้รอบครอง
จรงิๆ” 13

แตล่ะคนมีหน้าที่ตอ้งเลือกส่ิงที่ชอบธรรมและ
ไตรต่รองค�าแนะน�าห้าดา้นที่ข้าพเจ้าอธิบายไปแล้ว
อย่างจรงิจัง เป้าหมายหลักของท่านคอืสรา้งศรทัธา
ของท่านเอง สภาพของโลกเรยีกรอ้งให้บุคคล
เปลี่ยนใจเลื่อมใสลึกซึง้ขึน้และเสรมิสรา้งศรทัธาใน
พระบิดาบนสวรรค ์พระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้
ของพระองค์

พร้อมรับเวลาทีน่่ากลวั
ศาสนจักรพยายามให้แผนที่น�าทางเพื่อช่วยให้

ท่านเลือกท�าส่ิงที่ชอบธรรม พระเจ้าทรงเตรยีม
เรา บรรทัดมาเตมิบรรทัด ให้พรอ้มรบั “เวลาที่น่า
กลัว” (2 ทิโมธี 3:1) ที่เราประสบในขณะน้ี หลัก
ปฏิบัตบิางประการที่ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมั
อัครสาวกสิบสองให้เป็นแผนที่น�าทางไดแ้ก่

•  การให้เกียรตวินัสะบาโตและศาสนพิธี
ศักดิสิ์ทธิ์ของศีลระลึกที่เน้นอีกครัง้ตลอดห้า
ปีที่ผ่านมา

“ความผิดอย่างหน่ึงทีว่สุิทธิชนหนุ่มสาว
และสูงวยัพึงหลีกเลีย่งคอืแนวโน้มทีเ่ขา
จะอยู่ดว้ยแสงสวา่งทีย่ืมมา [และ] ยอมให้ 
. . . แสงสวา่งในตวัเขาเป็นเงาสะท้อน
แทนทีจ่ะเป็นตน้ก�าเนิดของแสง”
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•  ภายใตก้ารก�ากับดแูลของอธิการ โควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมาคมสงเคราะห์ที่
เข้มแข็งเน้นย�า้จุดประสงคแ์ละความรบัผิดชอบที่พระเจ้าทรงก�าหนดให้
ศาสนจักรโดยช่วยให้สมาชิกท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์

•  ท�าการปฏิบัตศิาสนกิจอย่างเบิกบานในวธิีที่สูงส่งกวา่และศักดิสิ์ทธิ์กวา่ 
•  เมื่อเราเริม่ลงมือท�าให้บรรลุเป้าหมาย พันธสัญญาพระวหิารและงาน

ประวตัคิรอบครวัจะกลายเป็นส่วนที่มีจุดประสงคข์องเส้นทางพันธสัญญา

ระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2018 ศาสนจักรเสนอการปรบั
เปลี่ยนเพิ่มเตมิเพื่อให้เกิดดลุยภาพใหม่ระหวา่งส่ิงที่เกิดขึน้ในศาสนจักรกับใน
บ้าน เพื่อให้บรรลุความพยายามของการท�าให้บ้านเป็นศนูย์กลางในวนัสะบาโต
และศาสนจักรให้การสนับสนุน ในค�าปราศรยัของข้าพเจ้า ซ่ึงอนุมัติโดยฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง เราประกาศวา่จุดประสงคแ์ละพรอัน
เกี่ยวเน่ืองกับการปรบัเปลี่ยนน้ีและการเปลี่ยนแปลงอื่นเมื่อเรว็ๆ น้ีไดแ้ก่

•  การท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเจ้าพระเยซู
ครสิตล์ึกซึง้ขึน้และเสรมิสรา้งศรทัธาในทัง้สองพระองค์

•  เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้บุคคลและครอบครวัผ่านหลักสูตรที่ ให้บ้าน
เป็นศนูย์กลางและศาสนจักรให้การสนับสนุนซ่ึงเอือ้ตอ่การด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุอย่างเบิกบาน

•  ให้เกียรตวินัสะบาโต โดยมุ่งเน้นศาสนพิธี
ศีลระลึก

•  ช่วยบุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรคท์ัง้
สองดา้นของม่านผ่านงานเผยแผ่ศาสนาและ
การรบัศาสนพิธี พันธสัญญา และพรของพระ
วหิาร 14

การปฏิบัตติามค�าแนะน�าที่ ให้ ไวอ้ย่างถูกตอ้งจะ
เป็นพรแก่ท่านเวลาน้ีและตลอดชีวติท่าน ◼

จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั 
ยังก์–ฮาวายเมือ่วนัที ่20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 และที่
มหาวทิยาลัยยูทาห์แวลลีย์เมือ่วนัที ่1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019
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บลังกา เกรกอรที�างาน
ธนาคารมา 27 ปี นับ
รวม 12 ปีที่เป็นผู้ช่วย
ผู้จัดการดว้ย—เธอจึง
ตกใจมากเมื่อถูกเลิก

จ้าง แตค่วามประหลาดใจของเธอเปลี่ยน
เป็นความวติกกังวลและความเครยีดอย่าง
รวดเรว็

ยังดทีี่เอรคิสามีของบลังกามีงานท�า
และครอบครวัมีเงินออมจึงช่วยให้ผ่าน
เวลาแห่งความยากล�าบากไปได ้หลัง
จากหายป่วยและออกจากงานไดปี้กวา่ 
ซิสเตอรเ์กรกอรเีริม่หางานใหม่

เธอแก้ ไขเรซูเม่ ลงทะเบียนเรยีน
คอมพิวเตอร ์เข้ารว่มงานแสดงสินคา้ 
และเริม่กรอกใบสมัครงาน ดว้ยเหตน้ีุ
เธอจึงไดสั้มภาษณ์งานหลายงาน ดว้ย
ประสบการณ์การท�างานของเธอ เธอคดิ
วา่การหางานใหม่คงง่าย

“ดฉัินกังวลมากขึน้เมื่อไม่มี ใครตอบ
กลับ” ซิสเตอรเ์กรกอรกีล่าว “ท�านองวา่ 
‘เกิดอะไรขึน้’”

หลายเดอืนผ่านไปโดยไม่มีสักราย
เสนองานให้ท�า ในที่สุด สามีเธอซ่ึงเวลา
น้ันรบัใช้เป็นอธิการวอรด์ในนิวพอรต์
บีช รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาแนะ
น�าให้บลังกาไปดโูครงการพึ่งพาตนเอง
ของศาสนจักรและเข้ารว่มกลุ่มหางานที่ดี
กวา่เดมิ

หลังจากถูกเลิกจ้าง บลังกา เกรกอรเีครยีดจากการหา
งานใหม่ แตจ่ากน้ันเธอเข้ารว่มกลุ่มการพึ่งพาตนเอง
หลักสูตรหางานที่ดกีวา่เดมิ

พรของการพึง่พาตนเอง

การลงทุนท่ีดีท่ีสุด
โดย ไมเคลิ อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจกัร
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“คุณรู้สึกถงึพระวญิญาณ”
เมื่อเข้ารว่มกลุ่มหางานที่ดกีวา่เดมิ  

ซิสเตอรเ์กรกอรเีริม่หลักสูตร 12 สัปดาห์
ที่ช่วยเธอฝึกสรา้งเครอืข่าย มองหาโอกาส 
อัปเดตเรซูเม่ น�าเสนอตนเองอย่างมือ
อาชีพ และเตรยีมรบัการสัมภาษณ์งาน 
เธอตัง้เป้าหมายประจ�าวนัเกี่ยวกับการ
คน้หาแหล่งข้อมูล ท�าการตดิตอ่ และ
จัดการพบปะดว้ยตนเอง

“ชัน้เรียนการพึ่งพาตนเองไม่เหมือน
ชัน้เรียนอื่น เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 
คุณรู้สึกถึงพระวิญญาณท่ีน่ัน” เธอกล่าว 
“ชัน้เรียนสอนให้เราใช้ศรัทธา ขยัน
หมั่นเพียร ท�างานหนัก และทูลวิงวอน
พระเจ้า—ไม่เพียงพึ่งพาทักษะของเรา
และความสามารถในการหางานเท่าน้ัน
แต่พึ่งพาความช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรค์ด้วย”

เพราะกลุ่มหางานที่ดกีวา่ ซิสเตอร์
เกรกอรจีึงไดฝึ้กพูดถึงคณุสมบัตขิองเธอ 
ตดิตอ่บุคคลกับธุรกิจตา่งๆ โดยใช้เครือ่ง
มือสรา้งเครอืข่ายที่เรยีกวา่ “30 วนิาทีน่ีคอื
ฉัน” ข้อความใน 30 วนิาทีน่ีคอืฉันช่วย
ให้นายจ้างเข้าใจประเภทของงานที่ลูกจ้าง
ก�าลังหา ประสบการณ์ของคนที่จะมา
เป็นลูกจ้าง และบุคคลน้ันจะช่วยให้ธุรกิจ
ประสบความส�าเรจ็ไดอ้ย่างไร

หลังจากเรยีนไปไดร้าวแปดสัปดาห์ วนั
หน่ึงซิสเตอรเ์กรกอรรีูสึ้กวา่ตอ้งคกุเข่า
สวดอ้อนวอนตลอดทัง้วนัเพื่อขอความ
ช่วยเหลือ

“ดฉัินถ่อมตน” เธอกล่าว “ดฉัิน
ตอ้งการให้พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วย
ให้ดฉัินคน้พบบางอย่าง ดฉัินไม่ไดทู้ลวา่
ดฉัินอยากเป็นผู้จัดการหรอือยากมีรายได้
มากๆ ดฉัินแคต่อ้งการงาน ดฉัินระบาย
ความในใจตอ่พระเจ้า”

ส่วนหน่ึงของ “การบ้าน” วนัน้ันคอืเธอ
สมัครงานห้าต�าแหน่งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วนัรุง่ขึน้ นายจ้างคนหน่ึงโทรมาสัมภาษณ์
เธอในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธนาคารสาขา 
เธอตืน่เตน้ที่พระองคท์รงตอบค�าสวด
อ้อนวอนเรว็มาก

“ดฉัินไม่กังวลกับการสัมภาษณ์ เพราะ
ฝึกในชัน้เรยีนมานานแล้ว” ซิสเตอร์
เกรกอรกีล่าว กระน้ันก็ตาม เธอยังสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าก่อนการ
สัมภาษณ์ “พระบิดาบนสวรรค”์ เธอ
วงิวอน “ขอทรงใส่ค�าพูดไว้ ในปากข้า
พระองคเ์พื่อข้าพระองคจ์ะตอบไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและเพื่อคนสัมภาษณ์จะเห็น
คณุคา่ของส่ิงที่ข้าพระองคเ์สนอ”

“น่ันจะเปลีย่นชีวติคุณ”
ในเดอืนมีนาคม 2018 ไม่กี่วนัหลังจาก

การสัมภาษณ์ของซิสเตอรเ์กรกอร ีมิกคี
กับมารก์าเรต็ ฟอสเตอรข์ับรถเข้าไปในที่
จอดรถของอาคารประชุมสเตคนิวพอรต์
บีชเพื่อมาเยี่ยมกลุ่มหางานที่ดกีวา่เดมิค�า่
วนัน้ัน ครอบครวัฟอสเตอรซ่ึ์งเวลาน้ันรบั
ใช้เป็นผู้สอนศาสนาอาวโุสเต็มเวลาของ
หน่วยงานการพึ่งพาตนเอง มาถึงก่อน

เวลาและประหลาดใจที่เห็นบลังกาจอดรถ
ที่น่ันแล้ว

“เธอตื่นเต้นมากถึงขนาดกระโดด
เข้ามาในรถของเราเพื่อบอกว่าเธอเพิ่ง
ได้งาน” เอ็ลเดอร์ฟอสเตอร์กล่าว “เธอ
บรรยายว่าเธอรักพระบิดาบนสวรรค์มาก 
โครงการพึ่งพาตนเองและกลุ่มพึ่งพา
ตนเองของเธอมีความหมายต่อเธอมาก
ในการหางาน”

ซิสเตอรเ์กรกอรเีป็นพยานตอ่ครอบ
ครวัฟอสเตอรเ์ช่นกันวา่เธอไม่เคยรูสึ้ก
ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดหรอืรูสึ้กวา่
พระองคม์ีส่วนในชีวติเธอมากเท่าน้ีมา
ก่อน ทัง้สามคนรอ้งไห้ดว้ยความส�านึกคณุ 
และซาบซึง้ใจ หน่ึงปีตอ่มา ซิสเตอรเ์กรกอร ี
ยังคงส�านึกคณุตอ่กลุ่มพึ่งพาตนเองของ
เธอตอ่ความช่วยเหลือจากสวรรค ์และตอ่
งานเจ้าหน้าที่ธนาคารของเธอ

“เงินด ีตารางงานด ีสวสัดกิารด”ี เธอ
กล่าว เธอก�าลังใช้ทักษะ พัฒนาพรสวรรค์
ใหม่ๆ และ “ก้าวหน้าในบรษัิท”

“การเข้ารว่มกลุ่มหางานที่ดกีวา่เดมิ 
12 สัปดาห์เป็นการลงทุนที่ดทีี่สุดที่คณุ
จะท�าได”้ เธอกล่าวกับคนที่ก�าลังหางาน
หรอืคดิจะเปลี่ยนงาน “ ไม่ ใช่แคช่่วยคณุ
อัปเดตเรซูเม่และบอกทักษะของคณุ
เท่าน้ัน แตจ่ะช่วยคณุฝึกใช้ศรทัธาและ
ท�าให้ประจักษ์พยานเตบิโตดว้ย น่ันคอื
ส่ิงที่สรา้งความแตกตา่ง ชัน้เรยีนจัดเพียง
สัปดาห์ละสองช่ัวโมง แตจ่ะช่วยจรงิๆ จะ
เปลี่ยนชีวติคณุ” ◼ภา
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สมัยผมเป็นอธิการคนใหม่เมื่อหลาย
ปีก่อน ผมสังเกตเห็นซิสเตอรท์ี่

ซ่ือสัตย์คนหน่ึงมารว่มการประชุมที่ โบสถ์
เป็นประจ�าแตจ่อห์นสามีเธอไม่ไดม้าดว้ย 
ผมทราบวา่เขาเคยเป็นประธานสาขาช่วง
ที่ก�าลังสรา้งอาคารประชุม เขาไดร้บัความ
ช่วยเหลือน้อยมากจากสมาชิกสาขาจนเขา
หมดแรงเพราะท�างานส่วนใหญ่เองและ
กลายเป็นสมาชิกแข็งขันน้อย

เมื่อสมาชิกวอรด์มาหาที่บ้าน เขาจะ
จุดบุหรีแ่ละวางกระป๋องเบียร์ ไวข้้างเก้าอี ้
ประหน่ึงจะบอกวา่ “คณุไม่ตอ้งมาตามผม
กลับไป”

ผมทราบในที่สุดวา่จอห์นเป็นช่างซ่อม

เครือ่งใช้ ในบ้าน สมาชิกสูงวยัในวอรด์มัก
จะโทรเรยีกเขามาซ่อม เพราะรูท้ักษะ
ของจอห์น ผมจึงโทรหาจอห์นและขอค�า
แนะน�าเรือ่งการซ่อม

ผมท�าเช่นน้ีประมาณหน่ึงปี ตอน
น้ันเราตอ้งเรยีกพนักงานวอรด์ หลังจาก
พิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอน ผมรูสึ้ก
ไดร้บัการดลใจให้เรยีกจอห์น

ผมบอกประธานสเตคและเขาพูดวา่ 
“เราเรยีกเขาตอนน้ีไม่ได!้ เขาสูบบุหรี ่
และดืม่เบียร”์ ถึงกระน้ันผมก็ยังขอให ้
ประธานสเตคเรยีกเขามาสัมภาษณ์ จอหน์ 
มารบัการสัมภาษณ์แตต่อบหนักแน่นวา่ 
“ ไม่ครบั ผมไม่มีคา่ควร”

สถานการณ์เหมือนเดมิ—จอห์นยัง
แข็งขันน้อยเหมือนเดมิ และผมโทรขอค�า
แนะน�าจากเขา ในช่วงน้ี ผมไม่ไดพู้ดให้
เขากลับมาโบสถ์ ผมขอให้ประธานสเตค
สัมภาษณ์เขาครัง้ที่สอง จอห์นปฏิเสธอีก
ครัง้ แตค่ราวน้ีเขาพูดเพิ่มเตมิวา่ “ผมจะ
บอกคณุเมื่อผมพรอ้ม”

หลังจากน้ีผมยังโทรขอค�าแนะน�าจาก
จอห์นและผูกมิตรเขาสุดความสามารถ

วนัหน่ึงผมรบัโทรศัพท์และไดย้ินวา่ 
“น่ีอธิการหรอืเปล่าครบั” เขาเริม่เรยีกผม
วา่อธิการ “น่ีจอห์นครบั ผมพรอ้มแล้ว” 
จากน้ันเขาก็ ไดร้บัเรยีกและรบัใช้เป็น
พนักงานวอรด์ของเรา ภา
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การเรียกส�าหรับจอห์น

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
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หลังจากพยายามอยู่นาน ในที่สุดเราก็
จะมีลูกคนแรก ช่างเป็นเรือ่งน่ายินดี

และน่าตืน่เตน้เหลือเกิน! ทุกอย่างด�าเนิน
ไปดว้ยด ีลูกสาวของเรามีพัฒนาการ 
เตบิโต และคนรอบข้างทุกคนมีความสุข
เท่าๆ กับเราส�าหรบัพรของการมีลูกสาว
คนน้ีที่รอมานาน

แตเ่กิดภาวะแทรกซ้อน ภาวะ
แทรกซ้อนที่เกิดขึน้น้อยมากในตบัและ
โลหิตคกุคามดฉัินกับลูกน้อย คณะแพทย์
พบวา่มีลิ่มเลือดในรกดว้ย เมื่อดฉัินตัง้
ครรภ์ ไดห้กเดอืน เราตอ้งคลอดลูกสาว
ของเรา

เมื่อเธอเกิดน� ้าหนักไม่ถึงปอนด ์
(0.5 กิ โลกรมั) และวดัความยาวของล�า
ตวัไดป้ระมาณ 10 น้ิว (25 เซนตเิมตร) 
พยาบาลที่ โรงพยาบาลเรยีกเธอวา่ “นักรบ
น้อย” แตส่ี่วนัหลังเกิด อาการของเธอทรดุ
หนักและเสียชีวติ การให้ก�าเนิดลูกสาว
แล้วกลับบ้านโดยไม่มีเธอในอ้อมแขน 
และการไดเ้ห็นของใช้เด็กอ่อนในบ้าน
ท�าให้ดฉัินเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูก!

ดฉัินเดนิทางเกือบ 190 ไมล์ 
(300 กิโลเมตร) โดยมีโลงศพน้อยๆ ของ
เธออยู่บนตกั จนเรามาถึงการร์โูชส์บ้าน
เกิดของเราและฝังเธอไวท้ี่น่ัน บางครัง้
ดฉัินรูสึ้กวา่เธอยังอยู่ ประหน่ึงเธอก�าลัง

เอามือแตะใบหน้าดฉัิน กัสตาโวสามีดฉัิน
อุทิศหลุมฝังศพและเราฝังเธอ

เราอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของดฉัินสามวนั 
มีคนมาเยี่ยมเราหลายคน บางคนไม่เข้าใจ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เกิดเรือ่งเช่น
น้ีกับเราไดอ้ย่างไร แตเ่ราไม่เคยสงสัย
พระเจ้า พระองคท์รงเลือกเราให้เป็นพ่อ
แม่ของเด็กพิเศษคนน้ี เทพองคน้์อยผู้
ตอ้งท�าพันธกิจของเธอบนโลกน้ีเพียง
ไม่กี่วนั เราไม่ไดม้องวา่น่ีเป็นการลงโทษ
หรอืการทดลอง เรามองวา่เป็นพร ตอนน้ี
หน้าที่ของเราคอืด�ารงตนให้มีคา่ควรที่จะ
อยู่กับเธออีกครัง้

พระกิตตคิณุให้แสงสวา่ง พลัง และ
ความหวงัวา่สักวนัเราจะไดเ้ลีย้งดเูธอ 
แน่นอนวา่เราเศรา้เป็นครัง้คราว และบาง
ครัง้รูสึ้กวา่งเปล่า แตพ่ระวญิญาณทรง
ปลอบโยนดฉัิน

เราก�าลังพยายามจะมีลูกอีกคน และ
เรารูว้า่ส่ิงตา่งๆ เกิดขึน้ตามแผนและเวลา
ของพระเจ้า พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรา
และจะไม่มีวนัทอดทิง้เรา เราส�านึกคณุตอ่
พระองคอ์ย่างยิ่งที่ทรงเตรยีมทางให้เราได้
อยู่กันเป็นครอบครวัในวนัหน้า ◼
แพทริเซีย โมราเอส เมอืงรีอูกรันดดูีซูล 
บราซิล

พรของการสูญเสีย
หลายปีผ่านไป จอห์นรบัใช้ ในการเรยีก

หลายอย่าง เขากับภรรยารบัใช้งานเผยแผ่
ดว้ยกัน และตอนน้ีพวกเขารบัใช้ ในพระ
วหิาร ที่งานเลีย้งวนัครบรอบแตง่งาน 50 
ปีของผม จอห์นเขียนข้อความที่อ่านไดว้า่ 
“อธิการครบั ขอบคณุที่ช่วยชีวติผม”

ผมไม่สามารถบรรยายปีตทิี่รูสึ้กไดเ้มื่อ
รูว้า่ส่วนหน่ึงที่ท�าให้จอห์นกลับมาโบสถ์
เพราะผมอดทนและขอความช่วยเหลือ
จากเขาเมื่อผมตอ้งการความช่วยเหลือ ◼
เบิร์ค วาลดรอน รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ผมทราบวา่จอห์นเป็นช่างซ่อม
เครือ่งใช้ ในบ้าน ผมจึงโทรขอ

ค�าแนะน�าเรือ่งการซ่อมจากเขา เขา
จะบอกผมวา่ผมตอ้งท�าอะไร แล้วผม
จะจัดการแก้ ไขปัญหา
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ดิฉันรูสึ้กอยากอบขนมปังหรอืท�าอาหาร
พิเศษบางอย่างมานานและเอาไปให้

บางคนในวอรด์ของเราเพื่อแบ่งปันความ
รกัของดฉัินและความรกัของพระเจ้ากับ
พวกเขา แตด่ฉัินไม่เคยท�า

ดฉัินชอบท�าอาหาร แตต่อนน้ีมีเพียง
สามีกับดฉัินเท่าน้ันที่อยู่บ้าน ดฉัินจึงท�า
อาหารน้อยลงเพราะถ้าท�าเยอะเราตอ้งกิน
หลายวนักวา่จะหมด

คนืหน่ึงดฉัินตดัสินใจท�าลาซานญ่า 
แทนที่จะท�าหน่ึงกระทะใหญ่ ดฉัินท�าสอง
กระทะเล็ก เพื่อเราจะกินกระทะหน่ึงเป็น
อาหารเย็น และน�าอีกกระทะหน่ึงไปให้
คนที่ตอ้งการ

ดฉัินโทรถามประธานสมาคม
สงเคราะห์วา่มี ใครตอ้งการอาหารบ้าง 

ลาซานญ่าวนัเกดิ
ดฉัินจะเอาไปให้ เธอบอกวา่มีแม่ตวัคน
เดยีวคนหน่ึง เธอท�างานและมีลูกสองคน 
บ่ายน้ัน ดฉัินส่งข้อความบอกแม่คนดงั
กล่าววา่ดฉัินท�าลาซานญ่าเพิ่มและอยาก
เอาไปให้เธอกับครอบครวั

เธอส่งข้อความกลับมาวา่ “น่ันแปลก
มาก! มาไดเ้ลยคะ่ ดจีัง!” เธอยังอยู่ที่
ท�างาน แตลู่กๆ ของเธออยู่บ้าน ดฉัินจึงไป
ที่น่ันไดทุ้กเมื่อ

ครูห่น่ึงตอ่มา เธอส่งข้อความมาอีกครัง้
และถามวา่ “คณุรูห้รอืคะวา่วนัน้ีเป็นวนั
เกิดของดฉัิน” ดฉัินบอกเธอวา่ดฉัินไม่
ทราบ เธอตอบวา่ “ถ้าอย่างน้ันก็สุขสันต์
วนัเกิดให้ตวัเอง!”

เมื่อดฉัินน�าอาหารไปให้ เธอเพิ่งเลิก
งาน เธอกับลูกๆ ตืน่เตน้มาก

ในวันอาทิตย์ เธอพบดิฉันที่ โบสถ์ 
และบอกดิฉันด้วยน� ้าตาคลอว่าในวัน
เกิดทุกปี คุณยายของเธอจะท�าอาหาร
เย็นให้—และทุกครัง้จะท�าลาซานญ่า 
คุณยายสิน้ชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมา และ
น่ันเป็นวันเกิดปีแรกที่คุณยายไม่ ได้อยู่
ท�าลาซานญ่าให้เธอ

เมื่อดิฉันน�าลาซานญ่าไปให้ ใน
วันเกิด จึงเสริมสร้างประจักษ์พยาน
ของเธอที่ว่าพระเจ้าทรงรู้จักและรัก
เธอ เสริมสร้างประจักษ์พยานของ
ดิฉันเช่นกันว่าถ้าเราท�าตัวเราให้พร้อม
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า 
พระองค์จะทรงแสดงให้เห็นว่าเราจะ
ไปรับใช้ที่ ใด ◼
สงวนนาม, รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา

ดิฉันส่งข้อความบอก 
เธอวา่ดฉัินท�าลาซานญ่า 

เพิ่มและอยากน�าไปให้เธอ
กับครอบครวั
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ผมอยู่ตรงจุดต�า่สุดในชีวติ ภรรยาผม
ขอหย่าหลังจากทิง้ผมไปอยู่กับผู้ชาย

อีกคน ผมอายุ 30 ปี อาศัยอยู่กับคณุแม่
ของผม ผมใกล้ตกงานดว้ย

บรรณาธิการรุน่พี่ของหนังสือพิมพ์ที่
ผมท�างานอยู่เตอืนผมวา่ “ถ้าคณุเมามา
ท�างานแบบน้ีอีก คณุจะถูกไล่ออกทันที” 
ระหวา่งทางกลับบ้าน ผมสงสัยวา่จะเลิก
ดืม่ไดอ้ย่างไร

ตอนน้ันเองทีผู่ส้อนศาสนาสองคนหยดุ
คยุกับผมเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ผมบอก
พวกเขาวา่ผมไม่สนใจ แตก่ารเป็นนักข่าว
ท�าให้รูสึ้กวา่ผมตอ้งให้นามบัตรพวกเขา

หลายวนัตอ่มา คณุแม่บอกผมวา่ผู้สอน
ศาสนาสองคนมารอพบผม

“พวกเขามีนามบัตรของลูกดว้ย” 
ท่านบอก

พวกเขาเป็นผู้สอนศาสนาคนเดยีวกับ
ที่ผมเจอเมื่อไม่กี่วนัก่อน หน่ึงในน้ันยื่น
แผ่นพับให้และพูดถึงศาสดาพยากรณ์ 

พฤหัสบด ีผู้สอนศาสนากลับมาและถาม
วา่ผมอ่านหรอืเปล่า

“ครบั!” ผมตอบ “ครบ 150 หน้า!”
ผมตอ้งการรูม้ากขึน้ เมื่อพวกเขาสอน

ผมเกี่ยวกับพระค�าแห่งปัญญา ผมบอก
พวกเขาตอนน้ันวา่ผมพรอ้มจะเลิกดืม่

วนัอาทติยถ์ดัมา ผมไปการประชมุอด
อาหารและแสดงประจกัษ์พยานครัง้แรก 
ผมแบง่ปันประจกัษ์พยานทีเ่พิง่คน้พบเกีย่ว
กบัโจเซฟ สมธิและพระคมัภรีม์อรมอน  
ไมน่านหลงัจากน้ัน ผมรบับพัตศิมาและ
การยนืยนัเป็นสมาชิกของศาสนจกัร

ในเวลา 48 ปีตัง้แตผ่มรบับพัตศิมา ผม
พยายามรกัษาพระบญัญตัแิละอยู่ ใกลชิ้ด
ศาสนจกัร ผมแตง่งานใหมแ่ละรบัใช้งาน
เผยแผก่บัภรรยา ตลอดหลายปีทีผ่า่นมา
ผมยอมรบัการเรยีกหลายอยา่ง เวลาน้ีผม
รบัใช้ ในพระวหิาร ทกุครัง้ทีอ่ยู่ ในพระวหิาร 
ผมขอบพระทยัพระเจา้ทีท่รงดงึผมออก
จากความมดืและน�าผมเข้าสู่ความสวา่ง ◼
ฮิลโด โรซิลโล ฟลอเรส, ปิอูรา เปรู
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150 หน้าก่อนวนัพฤหัสได้ไหม
โจเซฟ สมิธ จากน้ันคูข่องเขายื่นพระ
คมัภีรม์อรมอนให้ผม เขาถามวา่ผมจะยอม
อ่านหลายๆ บทไหม เมื่อผมรบัปากวา่จะ
อ่าน เขาจ้องหน้าผมและถามวา่ผมจะอ่าน 
150 หน้าได้ ไหม

“เป็นไปไม่ได!้” ผมตอบ
“เราจะกลับมาวนัพฤหัส” เขาบอก อีก

หลายวนั ตอนน้ันผมไม่คดิวา่จะอ่านได้
หลังเลิกงานวนัตอ่มา ผมรูสึ้กอยากไป

หาเพื่อนดืม่มาก ตอนน้ันผมจ�าค�าเตอืน
ของบรรณาธิการรุน่พี่และ 150 หน้าที่ขอ
ให้ผมอ่านได ้ผมจึงกลับบ้านและเริม่อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอน ผมอ่านแผ่นพับเกี่ยว
กับโจเซฟ สมิธดว้ย

พระวญิญาณทรงสัมผัสใจผมขณะ
อ่านเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ ผมรูสึ้กถึงความ
จรงิของพระคมัภีรม์อรมอนเช่นกันขณะ
อ่านและเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอด ไม่นานผมก็อ่านได ้150 หน้า วนั

ร ะหวา่งทางกลบับา้น ผมสงสัยวา่จะ 
เลกิดืม่ไดอ้ยา่งไร ตอนน้ันเองที ่

ผูส้อนศาสนาสองคนหยดุคยุกบัผม
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โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร

การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็

ร่างกาย  
อนัศกัด์ิสิทธ์ิของเรา
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ถ ้
  าเราไม่สอนบุตรธิดาเกี่ยวกับความ
ส�าคญันิรนัดรข์องรา่งกาย โลกจะก้าว

เข้ามาให้ความรูผ้ิดๆ กับลูกของเราแทน
ใน 1 โครนิธ์ 6:19 อัครสาวกเปาโลสอน

วา่รา่งกายของเราศักดิสิ์ทธิ์ “ท่านรูแ้ล้ว
ไม่ ใช่หรอืวา่รา่งกายของพวกท่านเป็น
วหิารของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ผู้สถิตใน
ท่าน” น่ีไม่ ใช่ส่ิงที่ โลกสอน ข่าวสารน่า
สับสนหมุนวนรอบๆ บุตรธิดาของเรา 
ท�าให้พวกเขาตัง้ค�าถามและเกิดความ
สงสัย

สัดส่วนรา่งกายที่เหมาะสมที่สุดคอือะไร
เสือ้ผ้าที่เหมาะจะสวมใส่คอือะไร
ฉันควรใช้รา่งกายส�าหรบัอะไร
แนวคดิตอ่ไปน้ีจะช่วยให้บุตรธิดาเข้าใจ

วา่รา่งกายของพวกเขาเป็นเครือ่งมืออันน่า
พิศวงเสมอ

ร่างกายเป็นของขวญั
รา่งกายมีระดบัความสามารถ สัดส่วน 

สี และรปูรา่งตา่งกันไป ข่าวสารมีคา่ที่
สุดที่เราสามารถส่ือกับบุตรธิดาของเรา
ไดค้อื รา่งกาย ทุกคน เป็นพรล�า้คา่ การ
มีรา่งกายเป็นส่วนส�าคญัของแผนแห่ง
ความสุข—จิตวญิญาณเราประกอบดว้ย
รา่งกายกับวญิญาณ! (ด ูหลักค�าสอน
และพันธสัญญา 88:15) ตามที่เปาโล
สอน รา่งกายของเราเป็นวหิารส�าหรบั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

เด็กก็เหมือนผู้ ใหญ่คอือาจจะผิดหวงั
กับรปูรา่งหน้าตาหรอืลักษณะท่าทาง
ของตน น่ันไม่เป็นไร จงช่วยให้บุตรธิดา
ของท่านเข้าใจวา่แม้รา่งกายไม่สมบูรณ์
แบบเราก็ยังเรยีนรูแ้ละเตบิโตได ้เรา
สามารถเป็นแบบอย่างของการเน้นส่ิง
ดทีี่รา่งกายเราท�าไดแ้ทนที่จะกังวลมาก
เกินไปกับรปูรา่งหน้าตาของเราหรอื
เปรยีบเทียบรา่งกายเรากับผู้อื่น สักวนั
หน่ึง เราแตล่ะคนจะฟ้ืนคนืชีวติ และ
รา่งกายเราจะ “กลับคนืสู่รา่งอันถูกตอ้ง
และบรบิูรณ์” (แอลมา 40:23)

ดูแลร่างกาย
นิสัยรกัสุขภาพที่เด็กพัฒนาจะเป็น 

พรแก่พวกเขาตลอดชีวติที่เหลือ ใน 
ฐานะบิดามารดา เรามีอิทธิพลส�าคญัตอ่ 
อาหารที่พวกเขารบัประทาน กิจกรรม 
ทางกายของพวกเขา นิสัยดา้น 
สุขอนามัย และดา้นอื่นที่พวกเขาดแูล
รา่งกายของตนเอง นอกจากส่งเสรมิให้
พวกเขามีสุขภาพดแีล้ว เราสามารถสรา้ง
สภาพแวดล้อมครอบครวัที่เป็นตน้แบบ
ของการตดัสินใจที่ดเีหล่าน้ีดว้ย ทัง้น้ี
รวมถึงการสนทนาอย่างเปิดเผยและไม่
เขินอายเกี่ยวกับความใกล้ชิดทางเพศ
และการเปลี่ยนแปลงที่คาดวา่จะเกิดขึน้
ในรา่งกายเมื่อพวกเขาโตขึน้ (ส�าหรบั
ความช่วยเหลือเรือ่งการสนทนาที่เหมาะ
สมกับวยั ด ูหนังสือแนะแนวบิดามารดา 
ที่ ChurchofJesusChrist.org.)
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ส�าหรับเดก็
ใน เพ่ือนเดก็ เดือนน้ี:

•  “ร่างกายของท่านเป็น
วหิาร” (ส.ค. 2019 
หนา้ พ12)

ดูแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ี lesson 
helps .ChurchofJesusChrist.org  
และคลิกหวัขอ้ “Bodies”

ส�าหรับวยัรุ่น
ใน เลียโฮนา เดือนน้ี:

•  บทความทั้งหมด
ในหมวดเยาวชน 
(ดูหนา้ 50) สอนหลกัค�า
สอนเก่ียวกบัร่างกาย

ดูแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ี youth 
.ChurchofJesusChrist.org

อ้างองิ
 1. ด ูWorld Health Organization, 

“Violence and Injury 
Prevention,” www.who.int/
violence_injury_prevention/ 
violence/child.

ป้องกนัการกระท�าทารุณกรรม
น่าเศรา้ที่ประชากรราวหน่ึงในส่ี

ของโลกถูกกระท�าทารณุกรรมเมื่อเป็น
เด็ก  1 เราสามารถป้องกันและเพิ่มพลัง
ให้บุตรธิดาของเรา เราสามารถสอนให้
พวกเขา “ปฏิเสธ” ส่ิงที่พวกเขาอึดอัด
ใจ และถ้ามีคนท�ารา้ยพวกเขา พวกเขา
ควรขอความช่วยเหลือ—และขอจนกวา่
จะปลอดภัย เราสามารถสอนให้พวกเขา
ใช้ค�าเรยีกอวยัวะตา่งๆ ของรา่งกายอย่าง
ถูกตอ้ง จัดการสนทนาที่ปลอดภัยทาง
อารมณ์เกี่ยวกับค�าถามที่พวกเขามี และ
กระตุน้ให้พวกเขาเอาใจใส่พระวญิญาณ 
(ด ู“การคุม้ครองบุตรธิดา” ใน เลียโฮนา 
ฉบับตอ่ไปเดอืนตลุาคม 2019)

มีข่าวสารเป็นภัยมากมายในส่ือเกี่ยว
กับรา่งกาย บุตรธิดาของเราก�าลังอ่าน 
ด ูและฟังอะไร เมื่อเราสอนบุตรธิดา
ให้จ�าแนกและหลีกเลี่ยงส่ือที่เป็นภัย 
พวกเขาจะแยกแยะระหวา่งความจรงิ
กับความเท็จไดด้ขีึน้ (ด ู“Growing a 
Healthy Technology Garden” จาก 
Ensign เดอืนเมษายน 2017)

มเีมตตา
เราเคยพูดไม่ดเีกี่ยวกับรา่งกายของ

ผู้อื่น—รวมทัง้รา่งกายของเราหรอืไม่ 
ถ้าเคย เราก�าลังวางแบบอย่างที่เป็น
ภัยให้แก่เยาวชนของเรา แทนที่จะท�า
เช่นน้ัน เราสามารถสรา้งนิสัยของการ
แสดงความกตญัญูตอ่ส่ิงตา่งๆ ที่รา่งกาย
เรา สามารถ ท�าได ้เราสามารถเป็นตน้
แบบของการแสดงความคดิเห็นอย่าง
นุ่มนวล อีกทัง้ชมเชยการกระท�าและ
คณุสมบัตขิองผู้อื่นแทนที่จะชมเฉพาะ
รปูลักษณ์ภายนอก

สุดท้าย คนอื่นอาจปฏิบัติต่อร่างกาย
พวกเขาในแบบที่เราได้รับการสอนให้
หลีกเลี่ยง เมื่อเราบอกบุตรธิดาของ
เราไม่ ให้ท�ารอยสัก เจาะตามร่างกาย 
และสวมเสือ้ผ้าที่ ไม่สุภาพ ขอให้แน่ใจ
ว่าเราก�าลังสอนพวกเขาให้มีเมตตา
ด้วย แม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการ

เลือกของผู้อื่น แต่เราควร
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วย

ความรักและความ
เคารพเสมอ ◼
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ขณะวสุิทธิชนกับบรคิมั ยังก์ออกจากชูการค์รกี หลุยซา แพรทท์วยัส่ีสิบสามปียังอยู่
ในนอว ูก�าลังเตรยีมจะออกจากเมืองพรอ้มบุตรสาวที่อายุยังน้อยส่ีคน สามปีก่อน 
พระเจ้าทรงเรยีกแอดดสัินสามีเธอไปเป็นผู้สอนศาสนาที่หมู่เกาะแปซิฟิก สมัยน้ัน

ไม่อาจพึ่งพาบรกิารส่งจดหมายระหวา่งนอวกูับเกาะตบููอาอี ในเฟรนช์ โปลินีเซียที่แอดดสัิน
ก�าลังรบัใช้จึงท�าให้ตดิตอ่กับเขาไดย้าก จดหมายของเขาส่วนใหญ่มาถึงหลังจากส่งแล้วหลาย
เดอืน และบางฉบับนานกวา่หน่ึงปี

จดหมายล่าสุดของแอดดสัินบอกชัดวา่เขาจะกลับบ้านไม่ทันไปตะวนัตกกับเธอ อัครสาวก
สิบสองบอกให้เขาอยู่ ในหมู่เกาะแปซิฟิกจนกวา่จะเรยีกเขากลับบ้านหรอืส่งผู้สอนศาสนาไป
แทนเขา เมื่อถึงจุดหน่ึง บรคิมัตัง้ใจจะส่งผู้สอนศาสนาไปหมู่เกาะมากขึน้หลังจากวสุิทธิชน
ไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ แตก่ารอพยพจากนอวทู�าให้ตอ้งเลื่อนแผนน้ันออกไป 1

หลุยซายอมเดนิทางโดยไม่มีสามี แตเ่ธอกังวลเมื่อคดิเรือ่งน้ี เธอไม่อยากจากนอวแูละพระ
วหิาร เธอไม่ชอบเดนิทางดว้ยเกวยีนข้ามเทือกเขารอ็กกี  เธอตอ้งการไปหาพ่อแม่ที่ชราแล้ว
ในแคนาดาดว้ย—อาจจะเป็นครัง้สุดท้าย—ก่อนไปตะวนัตก

ถ้าเธอขายรถเทียมววั เธอจะไดเ้งินมากพอไปเยี่ยมพ่อแม่และจองตัว๋ให้ครอบครวัโดยสาร
เรอืไปชายฝ่ังแคลิฟอรเ์นีย จะได้ ไม่ตอ้งเดนิทางตดัผ่านทวปีไปดว้ยกัน

หลุยซาเกือบตกลงใจไปแคนาดาแล้ว แตรู่สึ้กวา่ไม่ ใช่ เธอตดัสินใจเขียนบอกบรคิมั ยังก์วา่
เธอกังวลเรือ่งการเดนิทางตดัผ่านทวปีและปรารถนาจะไปหาพ่อแม่ของเธอ

“ถ้าท่านบอกวา่การเดนิทางดว้ยรถเทียมววัเป็นทางรอดที่ดทีี่สุด ดฉัินจะเข้ารว่มดว้ย
ความกระตอืรอืรน้” เธอเขียน “และดฉัินเช่ือวา่ดฉัินสามารถอดทนไดเ้ท่ากับผู้หญิงคนอื่นๆ 
โดยไม่บ่น” 2

บทที่ 2

หมายเหตบุรรณาธกิาร: น่ีเป็นขอ้ความทีค่ดัลอกจากบทที ่2 ของ วสุิทธชิน ไมม่มีอืที่ ไมส่ะอาด 
เลม่ 2 ในชดุ วสุิทธชิน บทกอ่นในฉบบัเดอืนกรกฎาคมพดูถงึกลุม่วสุิทธชินทีอ่พยพลว่งหน้า
ไปกอ่นเรยีกวา่ “คา่ยอสิราเอล” พวกเขาตัง้คา่ยทีช่กูารค์รกี ระยะทางคอ่นขา้งสัน้จากนอวขูา้ม
แมน่� ้ามสิซิสซิปปี วนัที ่1 มนีาคม ค.ศ. 1846 บรคิมั ยงักเ์ริม่น�ากลุม่น้ีไปทางตะวนัตก
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ประเสรฐิพอแล้ว
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คนส่งสารมาถึงหลังจากน้ันไม่นานพรอ้มค�าตอบของบรคิมั 
“มาเถอะ รถเทียมววัเป็นทางรอดที่ปลอดภัยที่สุด” ท่านบอกเธอ 
“บราเดอรแ์พรทท์จะมาพบกับเราในถิ่นทุรกันดารที่เราอยู่ และ
เขาจะผิดหวงัมากถ้าครอบครวัของเขาไม่อยู่กับเรา”

หลุยซาพิจารณาค�าแนะน�าอย่างถี่ถ้วน ท�าใจให้แกรง่เพื่อ
เผชิญความยากล�าบากที่อยู่ข้างหน้า และตดัสินใจเดนิตาม 
วสุิทธิชนกลุ่มใหญ่ ไม่วา่เป็นหรอืตายก็ยอม 3

ฤดใูบไม้ผลิปีน้ัน คนงานเรง่สรา้งพระวหิารให้เสรจ็ก่อน
การอุทิศวนัที่ 1 พฤษภาคม พวกเขาปูพืน้อิฐรอบอ่างบัพตศิมา 
ตกแตง่งานไม้จนลงตวั และทาสีผนัง พวกเขาท�างานทัง้วนัและ
บ่อยครัง้ท�าจนถึงกลางคนื เน่ืองจากศาสนจักรมีเงินจ่ายคา่แรง
เล็กน้อย หลายคนจึงเสียสละคา่จ้างส่วนหน่ึงของพวกเขาเพื่อให้
พระวหิารพรอ้มอุทิศแดพ่ระเจ้า 4

สองวันก่อนการอุทิศ คนงานทาสีห้องประชุมชัน้แรกเสร็จ 
วันต่อมา พวกเขาปัดฝุ่นและกวาดขยะออกจากห้องใหญ่และ
เตรียมท�าพิธี คนงานไม่สามารถตกแต่งทุกห้องให้เสร็จสมบูรณ์
ได้ แต่พวกเขารู้ว่าน่ันจะไม่ปิดกัน้ให้พระเจ้าทรงยอมรับพระ
วิหาร เม่ือเช่ือมั่นว่าพวกเขาท�าตามพระบัญชาของพระผู้เป็น
เจ้าครบถ้วนแล้ว พวกเขาจึงลงสีค�าว่า “พระเจ้าทรงเห็นการเสีย
สละของเรา” เหนือแท่นพูดตามแนวผนังด้านตะวันออกของ
ห้องประชุม 5

ผู้น�าศาสนจักรรูว้า่พวกเขาเป็นหน้ีคนงาน จึงประกาศวา่การ
อุทิศภาคแรกจะเป็นภาคการกุศล พวกเขาขอให้คนที่เข้ารว่ม
บรจิาคหน่ึงดอลลารเ์พื่อช่วยจ่ายคา่แรงให้คนงานที่ยากจน

เช้าวนัที่ 1 พฤษภาคม เอลวริา สตเีฟนส์วยั 14 ปีออกจากคา่ย
ทางตะวนัตกของมิสซิสซิปปีข้ามแม่น� ้ามาเข้ารว่มการอุทิศ ตอน
น้ันเอลวริาเด็กก�าพรา้ที่พ่อแม่สิน้ชีวติหลังจากครอบครวัย้ายมา
นอวไูด้ ไม่นานอาศัยอยู่กับพี่สาวที่แตง่งานแล้ว เพราะไม่มี ใครใน
คา่ยสามารถไปรว่มการอุทิศกับเธอได ้เธอจึงไปคนเดยีว

เมื่อทราบวา่อีกหลายปีกวา่จะสรา้งพระวหิารอีกแห่งทางตะวนั
ตก เหล่าอัครสาวกจึงท�าเอ็นดาวเม้นท์ ให้หนุ่มสาวโสดบางคน 
รวมทัง้เอลวริา สามเดอืนตอ่มา เธอเดนิขึน้บันไดมาถึงประตพูระ
วหิารอีกครัง้ บรจิาคหน่ึงดอลลาร ์และหาที่น่ังในห้องประชุม 6

ภาคการอุทิศเปิดดว้ยเสียงเพลงจากคณะนักรอ้ง จากน้ัน
ออรสั์น ไฮดก์ล่าวค�าสวดอ้อนวอนอุทิศ “ขอให้พระวญิญาณของ
พระองคส์ถิตที่น่ี” เขาวงิวอน “และขอให้ทุกคนรูสึ้กถึงอิทธิพล
ศักดิสิ์ทธิ์ ในใจพวกเขาวา่พระหัตถ์ของพระองคท์รงช่วยงานน้ี” 7

เอลวริารูสึ้กถึงพลังจากสวรรค์ ในห้องน้ัน หลังจากภาคอุทิศ 
เธอกลับไปคา่ย แตก่ลับมารว่มภาคถัดไปในอีกสองวนัตอ่มา โดย
หวงัจะรูสึ้กถึงพลังน้ันอีกครัง้ ออรสั์น ไฮดก์ับวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์
เทศนาเรือ่งงานพระวหิาร ฐานะปุโรหิต และการฟ้ืนคนืชีวติ ก่อน
ปิดการประชุม วลิฟอรด์ยกย่องวสุิทธิชนที่สรา้งพระวหิารจนเสรจ็
แม้จะตอ้งทิง้พระวหิารก็ตาม

“วสุิทธิชนหลายพันคนไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ของตนในน้ัน และ
ความสวา่งน้ันจะไม่หายไป” เขากล่าว “น่ีประเสรฐิพอแล้วส�าหรบั
การสรา้งพระวหิาร”

หลังจากภาคน้ัน เอลวริาข้ามแม่น� ้าครัง้สุดท้ายกลับไปคา่ยของ
เธอ 8 ระหวา่งน้ันวสุิทธิชนในนอวใูช้วนัคนืที่เหลือเก็บข้าวของ 
ย้ายเก้าอี ้โตะ๊ และเครือ่งเรอืนอื่นๆ ออกไปจนพระวหิารวา่งเปล่า
และปล่อยไว้ ในพระหัตถ์ของพระเจ้า 9

บริคัมกับค่ายอิสราเอลเดินทางล่วงหน้าไปไกลแล้ว และแวะ
ที่แห่งหน่ึงเรียกว่าโมสควิโทครีก ไม่ ไกลจากแม่น� ้ามิสซูรี พวก
เขาหิว หลังจากเดินทางมาแล้วสองเดือน และแร้นแค้นอย่าง
ยิ่ง 10 แต่บริคัมยืนกรานว่าจะส่งคณะหน่ึงข้ามเทือกเขาร็อกกี
ไปล่วงหน้า เขาเช่ือว่าวิสุทธิชนกลุ่มหน่ึงต้องเดินทางให้เสร็จ
ฤดูน้ัน เพราะตราบใดที่ศาสนจักรยังระหกระเหินไม่มีบ้าน  
ศัตรูของพวกเขาจะพยายามท�าให้พวกเขากระจัดกระจายหรือ
ไม่ก็ขวางทาง 11
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แตบ่รคิมัรูว้า่การจดัสัมภาระใหค้นกลุม่น้ันจะท�าใหท้รพัยากร
ของวสุิทธชินรอ่ยหรอ น้อยคนมเีงนิหรอืเสบยีงเหลอื และไอโอวา
ให้ โอกาสแรงงานรบัจา้งท�างานไดจ้�ากดั เพือ่อยูร่อดบนทุง่หญา้ 
วสุิทธชินหลายคนตอ้งขายทรพัยสิ์นมคีา่ตามรายทางหรอืไมก็่
ท�างานรบัจา้งเพือ่หาเงนิมาซือ้อาหารและเสบยีง เมือ่คา่ยยา้ยไป
ตะวนัตกและมชีมุชนอยูป่ระปราย โอกาสเหลา่น้ีจงึหาไดย้ากขึน้ 12

เรือ่งอื่นท�าให้บรคิมัหนักใจเช่นกัน วสุิทธิชนที่ ไม่อยู่ ในคณะ
เดนิทางไปล่วงหน้าตอ้งมีที่อยู่ ในช่วงฤดหูนาว ชาวโอมาฮากับคน
พืน้ถิ่นที่อาศัยอยู่ทางตะวนัตกของแม่น� ้ามิสซูรยีอมให้วสุิทธิชน
ตัง้คา่ยที่น่ันตลอดฤดหูนาว แตเ่จ้าหน้าที่รฐับาลไม่ยอมให้พวก
เขาตัง้ถิ่นฐานอยู่นานในที่คุม้ครองของชาวอินเดยีนแดง 13

บรคิมัรูเ้ช่นกันวา่วสุิทธิชนที่เจ็บป่วยและยากจนในนอวตูอ้ง
พึ่งศาสนจักรให้พาพวกเขาไปตะวนัตก ครัง้หน่ึงท่านหวงัจะช่วย
เหลือพวกเขาโดยขายทรพัย์สินมีคา่ในนอว ูรวมทัง้พระวหิาร แต่
ความพยายามครัง้น้ีไม่ประสบผลส�าเรจ็ 14

ในวนัที ่29 มถินุายน บรคิมัทราบวา่ทหารสามนายจากกองทพั
สหรฐัจะมาโมสควิโทครกี สหรฐัประกาศสงครามกบัเม็กซิโก และ
ประธานาธบิดเีจมส์ โพลค์มอบอ�านาจใหท้หารทัง้สามนายมาเกณฑ์
วสุิทธชิน 500 คนไปชายฝ่ังแคลฟิอรเ์นียเพือ่รว่มรบกบักองทัพ 15 ◼

เข้าไปอ่านส่วนทีเ่หลือของบทน้ีไดท้ี ่saints .Churchof JesusChrist .org หรอืฉบับ
ดจิิทัลของบทความน้ีใน เลียโฮนา ในคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุหรอืที ่liahona 
.Churchof JesusChrist .org

ค�าวา่ หวัขอ้ ในอา้งองิบง่บอกวา่มีขอ้มูลเพิม่เตมิที ่saints .ChurchofJesusChrist .org
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ประธานทีป่รึกษาทีห่น่ึง ทีป่รึกษาทีส่องประธานทีป่รึกษาทีห่น่ึง ทีป่รึกษาทีส่อง

* สาวกเจ็ดสิบภาค

อเมริกาใต้ฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ

ฟิลปิปินส์  แปซิฟิกอเมริกาเหนือฝ่ังตะวนัตก

อเมริกาเหนือฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้อเมริกาเหนือฝ่ังตะวนัออกเฉียงใต้อเมริกาเหนือฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ

อเมริกาเหนือตอนกลางตะวนัออกกลาง/แอฟริกาเหนือเมก็ซิโก

อเมริกาใต้ตอนใต้ ยูทาห์

บริหารงานจากส�านักงานใหญ่ศาสนจกัร
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ท่
 านเห็นอะไรเม่ือท่านส่องกระจก

ท่านเลือกดูแต่ส่ิงท่ีท่านไม่ชอบเก่ียวกบัรูป
ลกัษณ์ภายนอกของท่านหรือไม่ ท่านลงโทษ
ตนเองเพราะความผดิพลาดหรือความอ่อนแอ
ของท่านหรือไม่ ท่านเห็นหนา้คนท่ีวพิากษ์

วจิารณ์ท่านก�าลงัถลึงตาใส่ท่านอยูห่รือไม่
หรือท่านเห็นตวัท่านเป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจา้ไหม ท่าน

เห็นคนท่ีคิดบวกและแสดงความขอบคุณในทุกสภาวการณ์
หรือไม่ ท่านเห็นหนา้คนท่ีปฏิบติัต่อท่านดว้ยความเห็นใจไหม

เม่ือเราเขา้ใจวา่จริงๆ แลว้เราเป็นใคร เราสามารถเอาชนะ
การวพิากษว์จิารณ์ตนเอง การมุ่งแสวงหาความสมบูรณ์แบบ
มากเกินไป และเจตคติท่ีเป็นภยัทางวฒันธรรม เราจะเลิก
จอ้งภาพสะทอ้นของเราในกระจกและพยายามสะทอ้นแสง
ของพระคริสตแ์ทน ในฉบบัน้ี ท่านจะไดอ่้านเก่ียวกบัภาพ
ลกัษณ์และเขา้ใจคุณค่าของท่านมากข้ึน ดิฉนัแบ่งปันขอ้คิด
บางประการเก่ียวกบัภาพลกัษณ์จากความจริงท่ีพบในพระ
คมัภีร์และพระวหิาร (ดูหนา้ 44) ในบทความดิจิทลัเท่านั้น 
แซนดรา วาเนสซาแสดงความส�านึกคุณต่อร่างกายของเธอผา่น
ประสบการณ์อนัแสนเจบ็ปวดของการมีบุตรแต่เปล่ียนชีวติเธอ

ในหนา้ 48 มาร์คสัเล่าวา่เขาเอาชนะการมองตนเองในแง่
ลบอยา่งไรและเราทุกคนจะรับรู้ไดอ้ยา่งไรวา่เรา “ดีพอ”—โดย
ผา่นการชดใชข้องพระเยซูคริสต ์เราสามารถเอาชนะทุกส่ิง

ในฐานะสานุศิษยข์องพระคริสต ์เราไม่สามารถผกูติดกบั
ปรัชญาท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาของโลกเก่ียวกบัสุขภาพและ
รูปลกัษณ์ภายนอก ทั้งไม่ควรมุ่งมัน่ใหมี้สุขภาพดีจนสุดโต่ง 
จ�าไวว้า่คุณค่าของท่านไม่ไดม้าจากสดัส่วนของร่างกายหรือ
รูปร่างของท่าน คุณค่าของท่านไม่มีท่ีส้ินสุดและมาจากพระผู ้
เป็นเจา้

ขอแสดงความนบัถือ
แอสเพน สแตนเดอร์

ใคร่ครวญอตัลกัษณ์แท้จริงของท่าน
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ค�าแนะน�าทีด่ทีีสุ่ด . . .

คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุด
เก่ียวกับการปรับปรุงภาพลกัษณ์ของ
ท่าน:

“อยา่กงัวลกบัส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดกบัคุณ 
ยกเวน้ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงคิดกบัคุณ! 
ดิฉนัพยายามจดจ�าวา่ความคิดเหล่าน้ี
มาจากซาตานเพราะเขาไม่มีร่างกาย”
—ลอเรน แอปเปิลบี, ควีนส์แลนด์ 
ออสเตรเลีย

“ใชเ้วลาพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีมี
ความหมายกบัพระคริสต ์ดิฉนัเลิก
นึกถึงตวัเอง ใหค้วามสนใจกบัคน
อ่ืนๆ และคุณจะสามารถสร้างสรรค์
ส่ิงพิเศษในโลกได”้
—เอมิลี สเปธ, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

“ดิฉนันึกถึงทุกอยา่งท่ีร่างกายดิฉนั 
สามารถท�าได ้เช่น อุม้เดก็ เดิน 
วิง่ เล่น ร้องเพลง และช่วยเหลือ
คนอ่ืนๆ”
—ไบลท์ เบรดี, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

อะไรเป็นค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดท่ีท่านเคย
ได้รับเก่ียวกับการเอาชนะส่ิงเสพติด 
แม้กระท่ังส่ิงเสพติดอย่างสมาร์ทโฟน
และวิดีโอเกม ส่งค�าตอบของท่านมาท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist.org 
ก่อนวนัท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 2019

แอสเพน สแตนเดอร์ เป็น
บรรณาธิการโดยอาชีพ นกัเขียน
เป็นคร้ังคราว และนกัอ่านตวัยง 
เธอชอบเดินป่า เดินทางท่องเท่ียว 
กินช็อกโกแลต และเล่นเปียโน

มาร์คสั เพอซิ เป็นผูส้รรหา
พนกังานใหม่ใหบ้ริษทัเทคโนโลยี
สตาร์ทอพัแห่งหน่ึง เขาชอบออก
ก�าลงักาย ร้องเพลง ออกไปเท่ียว
กบัซาราห์ภรรยาและแมวสามตวั
ของเขา เขารับใชง้านเผยแผเ่ตม็เวลาในคณะ
เผยแผเ่มซา แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

แซนดรา วาเนสซา วากสั- คอร์วา-
ลาน มาจากเมก็ซิโกซิตี เมก็ซิโก 
เธอรับใชง้านเผยแผเ่ตม็เวลา
ในเมืองชาร์ลอตต ์รัฐนอร์ท
แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา เธอ
เป็น YouTuber ท่ีชอบช่วยแม่มือใหม่ เล่น
โยคะ วาดภาพ และใชเ้วลากบัไมเควสสามีและ
โซเฟียบุตรสาวของพวกเขา

คนหนุ่มสาว

เกีย่วกบัผู้เขยีนหมวดคน
หนุ่มสาว

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียวกบั
หวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ หากตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน! ส่งบทความ
หรือค�าติชมของท่านมาท่ี liahona .ChurchofJesusChrist.org

ในหมวดนี้

44 สร้างตามรูปลกัษณ์ของพระองค์
โดย แอสเพน สแตนเดอร์

48 รู้สึก “ดพีอ”:  
3 วธีิเอาชนะการมอง
ตนเองในแง่ลบ
โดย มาร์คสั เพอิซ

สาเหตุทีด่ฉัินส�านึกคุณต่อร่างกาย
ของดฉัินหลงัตั้งครรภ์
โดย แซนดรา วาเนสซา  
วากสั คอร์วาลาน

ค้นพบความสุขในตวัท่าน
โดย ออเบรย ์จอห์นสนั

ดจิทิลัเท่าน้ัน

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน:

• ท่ี liahona .ChurchofJesus 
Christ.org

• ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่ม
สาวในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

• ท่ี facebook .com/ liahona

ออเบรย์ จอห์นสัน แต่งงานอยา่ง
มีความสุขกบัคนท่ีเธอรักและเธอ
รักครอบครัว เธอชอบช่วยใหผู้อ่ื้น
พบปีติในชีวติจริงและผา่น 
อินสตราแกรมของเธอ!
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คนหนุ่มสาว

รา่งกายของเราไม่ได้
สรา้งไวเ้พื่ออวดคน
อื่น หรอืให้คนอื่น
เยินยอ หรอืตดัสิน
ตามมาตรฐานความ
สวยงาม รา่งกาย
สรา้งไวเ้พื่อให้เรามี
ชีวตินิรนัดร์

สร้าง  
ตามรูปลกัษณ์
ของพระองค์
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แอสเพน สแตนเดอร์
นิตยสารศาสนจกัร

ใ 
นยคุดิจิทลั เราถูกกระหน�่าดว้ยข่าวสารท่ีวา่ร่างกายเราไม่ดีพอหาก
ไม่มีสดัส่วนเท่านั้นและรูปร่างเท่าน้ี โพสตส่ื์อสงัคมบางโพสตดู์
เหมือนจะบอกเป็นนยัวา่เราควรกินเฉพาะสมูทต้ีสีเขียวท่ีท�าจาก

ส่วนผสมออร์แกนิคและวิง่วนัละ 10 ไมล ์(16 กิโลเมตร) เพื่อใหร่้างกาย 
“สมบูรณ์แบบ” เพื่อนๆ ครอบครัว และคนแปลกหนา้จะไดช่ื้นชอบ

พวกเราหลายคนรู้สึกอายกบัส่ิงท่ีเรารับรู้วา่เป็นความบกพร่องใน
ร่างกายเรา เรารู้สึกวา่เพราะเราสมบูรณ์แบบไม่ได—้เพราะเราดูไม่เหมือน
นายแบบหรือนางแบบในอินสตาแกรม—เราจึงไม่สมควรไดรั้บความรัก
และการยอมรับ

แต่นัน่ไม่จริงเลย ร่างกายเราเป็นของประทานจากพระผูเ้ป็นเจา้ ไม่ได้
สร้างไวเ้พื่ออวดคนอ่ืน หรือใหค้นอ่ืนเยนิยอ หรือตดัสินตามมาตรฐาน
ความความสวยงาม ร่างกายสร้างไวเ้พื่อใหเ้รามีชีวตินิรันดร์

ความจรงิจากสวรรค์
ในชีวติก่อนเกิด พระบิดาบนสวรรคท์รงเสนอแผนแห่งความรอด

ต่อเหล่าวญิญาณในสวรรค ์แผนส่วนหน่ึงของพระองคคื์อเราจะไดรั้บ
ร่างกายเพื่อประสบความเป็นมรรตยับนแผน่ดินโลก ในร่างกาย เราจะใช้
สิทธ์ิเสรีของเราเพื่อเรียนพระกิตติคุณและรับศาสนพิธีท่ีจะใหเ้ราไดก้ลบั
ไปอยูก่บัพระองคใ์นฐานะสตัภาวะท่ีฟ้ืนคืนชีวติ

ดว้ยเหตุน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผน “พระเจา้จึงทรงสร้างมนุษยข้ึ์น
ตามพระฉายาของพระองค ์ตามพระฉายาของพระเจา้นั้น พระองคท์รง
สร้างมนุษยข้ึ์น และไดท้รงสร้างใหเ้ป็นชายและหญิง” (ปฐมกาล 1:27) 
เพราะพระบิดาบนสวรรคท์รงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนงัและกระดูก (ดู 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 130:22) การไดรั้บร่างกายจึงท�าใหท่้านมี
ศกัยภาพท่ีจะเป็นเหมือนพระองค ์ร่างกายไม่ใช่แค่ภาชนะบรรจุวญิญาณ
เรา—แต่จ�าเป็นต่อความรอดและความสูงส่งของเรา

เราไม่ไดถ้กูเรียกมาใหรั้กษาน�้าหนกัใหไ้ดเ้ท่านั้นเท่าน้ีหรือเขา้เกณฑ์
ความงามท่ีสงัคมก�าหนด เราถกูเรียกมาใหรั้บใชพ้ระผูเ้ป็นเจา้และเป็น
เหมือนพระเยซูคริสตม์ากข้ึน เราถูกเรียกมาใหป้ระกาศพระกิตติคุณ เล้ียง
ดูครอบครัวใหช้อบธรรมต่อพระเจา้และเดินตามเสน้ทางพนัธสญัญากลบั
ไปหาพระบิดาในสวรรคข์องเราภา
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ความเท็จของซาตาน
ถา้การมีร่างกายเป็นพรใหญ่หลวงเช่น

นั้น เหตุใดคนมากมายจึงเป็นทุกขก์บัภาพ
ลกัษณ์หรือหมกมุ่นกบัรูปกายภายนอก
ของตน เหตุใดคนมากมายจึงมองร่างกาย
ตนเองดว้ยความรังเกียจแทนท่ีจะมองดว้ย
ความรักและชอบร่างกายท่ีสร้างใหพ้วกเขา

ร่างกายเราเป็นสิทธิพิเศษและของ
ประทาน เหตุผลหน่ึงท่ีซาตานชกัจูงให้
เรามีปัญหากบัการรักและเห็นคุณค่า
ร่างกายของเราคือเพราะเขาไม่มีร่างกาย 
เขาปฏิเสธแผนแห่งความรอดและถกูขบั
ออกจากสวรรค ์ไม่มีวนัประสบปีติใหญ่
หลวงหรือความเจบ็ปวดมากมายของความ
เป็นมรรตยั เขาสามารถล่อลวงใหเ้ราคิด
วา่ร่างกายเราไม่ดีพอ วา่เราตอ้งท�าตาม
มาตรฐาน “ความงาม” ของโลกใหสุ้ดโต่ง
จนเป็นอนัตรายหรือใหโ้ทษต่อร่างกาย เม่ือ
เราเช่ือวา่เราตอ้งมีเสน่ห์ไร้ท่ีติจึงจะสมควร
ไดรั้บความรัก ทศันคติของเราจึงผดิเพี้ยน
ไป และปฏิปักษส์ามารถใส่ความคิดเขา้มา
ในใจเราวา่เราไม่ดีพอ ไม่คู่ควร และท�าให้
เราเกลียดตวัเอง

ซาตานอยากใหเ้ราลืมวา่พระเจา้ทรง
สร้างเราตามรูปลกัษณ์ของพระบิดา
พระมารดาบนสวรรคแ์ละคุณค่านิรันดร์
ของเราไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรูปร่างหนา้ตาของ
เรา ปฏิปักษรู้์วา่การลุ่มหลงกบัร่างกาย
ท�าใหเ้ราเขวจากเร่ืองส�าคญัมากกวา่ ไดแ้ก่ 
คุณค่าของเรา ความสมัพนัธ์ของเรากบัผู ้
อ่ืน และความสมัพนัธ์ของเรากบัพระผูเ้ป็น
เจา้ ปฏิปักษต์อ้งการใหเ้ราหมกมุ่นกบัรูป

ร่างหนา้ตาหรือน�้าหนกัของเราจนเราลืม
เร่ืองงานท่ีเรียกเราใหท้�าเพื่อส่งเสริมแผน
แห่งความสุข

รบัการประสาทพรด้วยอ�านาจ
ร่างกายเราเป็นของประทานจากพระ

ผูเ้ป็นเจา้ และจ�าเป็นอยา่งยิง่ขณะท่ีเรามุ่ง
หมายใหก้า้วหนา้ตามเสน้ทางพนัธสญัญา 
เรามีพลงัอยา่งเหลือเช่ือเม่ือเราเขา้ใจวา่การ
มีร่างกายเป็นสิทธิพิเศษท่ีผูเ้ลือกติดตาม
แผนของลซิูเฟอร์แทนท่ีจะติดตามพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสตไ์ม่ไดรั้บ
สิทธ์ินั้น เราตอ้งมีร่างกายเพื่อรับศาสนพิธี
ของพระวหิารซ่ึงเราสามารถเรียนรู้ความ
จริงอนัสวยงามเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละ
ศกัยภาพของร่างกายเรา การมีส่วนร่วม
ทางกายของเราใน
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
จ�าเป็นต่อการเตรียม
เราใหพ้ร้อมรับชีวติ
นิรันดร์ นัน่คือสาเหตุ
ท่ีเราตอ้งท�างานพระ
วหิารแทนผูว้ายชนม์
ซ่ึงปัจจุบนัวญิญาณ
ของท่านเหล่านั้นแยก
จากร่างกาย—พวก
ท่านไม่สามารถท�างาน
นั้นดว้ยตนเองได้

การตระหนกัวา่การ
มีร่างกายนบัเป็นสิทธิ
พิเศษอยา่งยิง่จะลด
ความไม่มัน่ใจท่ีเรา

มีต่อร่างกายเราและแทนท่ีความไม่มัน่ใจ
เหล่านั้นดว้ยความส�านึกคุณ

การรวมกันอันแสนสุข
สกัวนัหน่ึง เราแต่ละคนจะตาย ร่างกาย

เราจะแยกจากวญิญาณเราชัว่คราวจนกวา่
เราจะฟ้ืนคืนชีวติ เม่ือเราฟ้ืนคืนชีวติ ทุก
แขนขา ขอ้ต่อ และผมของเราจะ “กลบัคืนสู่
ร่างอนัถกูตอ้งและบริบูรณ์” (แอลมา 40:23) 
ดิฉนัจินตนาการวา่น่ีจะเป็นการรวมกนัอนั
แสนสุขเม่ือเราสมัผสั ล้ิมรส ดมกล่ิน ไดย้นิ 
และมองเห็นดว้ยพลงัวงัชาท่ีฟ้ืนกลบัมา
ใหม่ ดิฉนัจินตนาการวา่ก�าลงัเดินกางแขน
เขา้ไปโอบกอดสมาชิกครอบครัว ดิฉนั ไม่ 
จินตนาการวา่ก�าลงักงัวลกบัรอยแตกลาย
จากตวัขยายอยา่งรวดเร็วหรือชั้นไขมนัรอบ
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เกร็ดความรู้ส�าหรับปรับปรุงภาพลกัษณ์
1. แสดงความกตญัญู เม่ือท่านรู้ตวัวา่ก�าลงัพดูหรือคิดไม่ดีเก่ียวกบั

ร่างกายท่าน จงนึกถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีร่างกายช่วยใหท่้านท�าได ้แขน
ของท่านช่วยใหท่้านเล่นบาสเกตบอล กอดเพื่อนท่ีก�าลงัทุกขใ์จ และ
อุม้เดก็เกิดใหม่ได ้ขาของท่านใหแ้รงท่านเดิน เตน้ร�า วิง่ ตีลงักา และ
คุกเข่าสวดออ้นวอน ปอดของท่านท�างานอยา่งแนบเนียนเพื่อใหเ้ซลล์
ไดรั้บออกซิเจน โดยขยายและหดตวัทุกคร้ังท่ีท่านหายใจเพื่อล�าเลียง
ออกซิเจนเขา้สู่ร่างกาย หวัใจท่านเตน้เพื่อใหชี้วติด�าเนินต่อไป และ
สมองท�างานดว้ยความเร็วราวสายฟ้าเพื่อใหมี้สติสมัปชญัญะบริบูรณ์ 
เม่ือท่านนึกถึงความมหศัจรรยข์องร่างกายท่าน มีวธีิใดบา้งท่ีท่าน
สามารถแสดงความส�านึกคุณไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน

2. มคีวามเห็นใจ พระบญัญติัขอ้ส�าคญัขอ้แรกและขอ้สองคือรักพระผูเ้ป็น
เจา้และรักเพื่อนบา้นเหมือนรักตนเอง (ดู มทัธิว 22:37–39) เรารู้วา่เรา
ควรเห็นใจผูอ่ื้น แต่เราพิจารณาอยา่งจริงจงัหรือไม่วา่การรักเพื่อนบา้น
เหมือนรักตนเองหมายความวา่อยา่งไร นัน่เรียกร้องใหเ้รารักตนเอง
ก่อน ท่านจะหวัเราะเยาะเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวเพราะอว้นเกิน

ไป ผอมเกินไป เต้ียเกินไป หรือมีรอยตีนกาเยอะเกินไปไหม 
ไม่แน่นอน! จงแสดงความเห็นใจเช่นเดียวกนันั้นต่อตวัท่านเอง

3. ดูแลตนเอง รับประทานอาหารท่ีจะบ�ารุงเล้ียงสมองและร่างกาย
ท่าน และจะใหพ้ลงังานแก่ท่านอยา่งเพียงพอทุกวนั ออกก�าลงั
กายในระดบัท่ีรู้สึกดีและช่วยใหท่้านเห็นคุณค่าของประทาน
แห่งร่างกายท่าน หาวธีิท่ีดีต่อสุขภาพเพื่อจดัการความเครียด 
พกัหายใจและผอ่นคลายบา้ง การนอนหลบัใหเ้พียงพอเป็นเร่ือง
ท่ีบางคร้ังท�าไดย้าก แต่เป็นวธีิส�าคญัท่ีสุดวธีิหน่ึงในการดูแล
ร่างกาย!

4. เข้าพระวหิาร ไม่มีท่ีใดใหค้วามส�าคญักบัร่างกายท่านชดัเจนกวา่
ในศาสนพิธีของพระวหิาร เราไดรั้บสญัญาทั้งพรทางร่างกายและ
ทางวญิญาณเม่ือเราท�าศาสนพิธีเหล่าน้ีเพื่อตวัเราเอง และเราจะ
นึกถึงพรเหล่าน้ีเม่ือเรารับศาสนพิธีแทนคนในโลกวญิญาณ

เอว ส่ิงเหล่านั้นจะหายไป ดิฉนัจินตนาการ
วา่เราจะสามารถมองเห็นตวัเราเองและมอง
เห็นกนัในแบบท่ีพระผูช่้วยใหร้อดทรงมอง
เห็นเรา และในร่างกายเราจะไดอ้ยูก่บัพระผู ้
เป็นเจา้อีกคร้ัง (ดู 2 นีไฟ 9:4)

เราไดรั้บร่างกายเพื่อท�าใหจุ้ดประสงค์
ของการสร้างเราเกิดสมัฤทธิผลและไดรั้บ
มงกฏุแห่งรัศมีภาพในท่ีประทบัของพระผู ้
เป็นเจา้พระบิดา (ดู หลกัค�าสอนและพนัธ
สญัญา 88:19) ทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนไดเ้พราะ
การชดใชแ้ละการฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระ
เยซูคริสตผ์ูท้รงไถ่เราจากความตายและ
บาป ถา้เราใชร่้างกายท�างานท่ีเรียกเรามา
ท�าแทนท่ีจะพะวงกบัรูปกายของเรา เราจะ
สามารถบรรลุศกัยภาพอนัสมบูรณ์ในชีวติ
น้ีและชีวติหนา้ไดดี้ข้ึน ◼
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โดย มาร์คสั เพอซิ

“คุณไม่ดีพอ”
ค�าพดูเหล่านั้นแขวนอยูบ่นผนงั

หอ้งใตดิ้นในบา้นของผม ท่ีนัน่
มีหอ้งเลก็ๆ ท่ีผมออกก�าลงักาย และเม่ือ
ความคิดลบๆ เขา้มาในสมอง ผมจะจด
ความคิดเหล่านั้นและปักไวบ้นกระดาน 
นัน่เป็นเคร่ืองเตือนใจใหนึ้กถึงความ
ล�าบากท่ีผมเคยประสบและตวัตนเดิมท่ีผม
ท้ิงไวเ้บ้ืองหลงั

ผมบอกตวัเองมานานวา่ผมไม่ดีพอ 
ผมรู้สึกซึมเศร้า วติกกงัวล และนัน่ท�าให้
สุขภาพย �า่แย ่ผมกลุม้ใจ รู้สึกไร้ค่า รู้สึกส้ิน
หวงั ผมเช่ือวา่ผมไม่คู่ควรไดรั้บความรัก
จากพระผูเ้ป็นเจา้หรือจากใคร

หนุ่มสาวอยา่งพวกเราหลายคนอาจจะ
เคยประสบเวลาท่ีเรารู้สึกเหมือนเราไม่ดี
พอ ไม่วา่จะเก่ียวกบัสุขภาพ พรสวรรค ์
หรือในกรณีของผมคือการมองตนเอง เม่ือ
เร็วๆ น้ีผมทา้ทายตนเองใหพ้ดูออกมาและ
ปัดฝุ่ นหนา้ท่ีซ่อนไวใ้นหนงัสือแห่งชีวติ
ของผม ระหวา่งส�ารวจ ผมพบบางอยา่งท่ี
บ่มเพาะภาพลบๆ ในใจผมมานาน แต่ผม

คน้พบสามวธีิต่อไปน้ีดว้ยเพื่อเอาชนะการ
มองตนเองในแง่ลบ

1. เลิกเปรยีบเทียบ
ผมเคยอ่านค�าอา้งอิงจากธีโอดอร์ 

รูสเวลทท่ี์วา่ “การเปรียบเทียบเป็นตวั
ขโมยความสุข” ในโลกท่ีทุกคนบอกเล่า
ประสบการณ์ชีวติของตนไดอ้ยา่งเสรีผา่น
ส่ือสงัคมท�าใหผ้มรู้สึกวา่ผมถกูการเปรียบ
เทียบท่ีไม่เป็นจริงกบัเพื่อน ครอบครัว และ
คนดงัในสงัคมบีบคั้นอยูเ่สมอ ปมดอ้ย
ท่ีสุดของผมคือการถกูเปรียบเทียบกบั
ความส�าเร็จสูงสุดของอีกคนหน่ึง และผม
มกัถกูท้ิงใหรู้้สึกวา่ไม่ดีพอ เวลาคิดลบ
กบัตนเองเช่นน้ี ผมรู้ตวัวา่ผมตอ้งเปล่ียน
กระบวนความคิด

ผมพกัจากส่ือสังคมทุกรูปแบบและเร่ิม
คิดบวกกบัตนเองและมองส่วนดีท่ีสุดใน
ผูอ่ื้น ช่วงเวลาสั้นๆ นั้นความคิดผมเร่ิม
เปล่ียน ผมเลิกเปรียบเทียบขอ้เสียของผม
กบัขอ้ดีของผูอ่ื้นอยา่งท่ีเคยท�าบ่อยๆ อนั
ท่ีจริง ผมเร่ิมช่ืนชมความส�าเร็จของผูอ่ื้น

คนหนุ่มสาว

ภาวะซึมเศรา้และ
ความวติกกังวล
ท�าให้สุขภาพของผม
ย�่าแย่และถึงกับมอง
ตนเองแย่ลง แตม่ีอยู่
สามส่ิงที่ช่วยให้ผมรกั
ตวัเองอีกครัง้

รู้สึก “ดีพอ”:  
3 วธีิเอาชนะการมอง

ตนเองในแง่ลบ
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ในใจ! การปฏิบติัเช่นน้ีทลายก�าแพงของ
ความจองหองและความริษยาท่ีผมสร้าง
มานานทนัที ส่ิงท่ีตามมาคือจิตใจผมใส
สะอาดและผมสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ 
ไกลถึงนิรันดร

2. เห็นพ้องกับพระประสงค์ของพระ
ผู้เป็นเจ้า

ประสบการณ์ของเราบนแผ่นดินโลก
บางคร้ังดูดอ้ยลงเพราะเราตระหนกัอยา่ง
เป็นทุกขว์่าเราเป็นสัตภาวะท่ีไม่ดีพร้อม 
การมองตนเองและร่างกายตนเองในแง่
ลบจึงท�าลายชีวิตผมทุกดา้น เม่ือผมรู้สึก
ว่าน�้ าหนกัของความไม่ดีพร้อมเพิ่มข้ึน 
ผมจะหนัมาท�าส่ิงท่ีเป็นภยัแทนท่ีจะหนั
ไปพ่ึงพระเจา้ การกระท�าเหล่านั้นก่อให้
เกิดความรู้สึกไม่ดีพร้อมท่ีบางคร้ังหนกั
จนผมรู้สึกว่าไม่คู่ควรมีชีวิตอยู ่ สุดทา้ยท่ี
เดียวท่ีผมจะหนัไปพ่ึงไดคื้อพระเจา้ โดย
ผ่านความอ่อนนอ้มถ่อมตนและการกลบั
ใจ ผมพยายามเสมอตน้เสมอปลายมาก
ข้ึนในการอ่านถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์

ดว้ยความตั้งใจและสวดออ้นวอนขอให้
เขา้ใจสภาพแวดลอ้มของผมดว้ยดวงตา
สวรรค์

ไม่มีการทดลองใดใหญ่เกินไปเม่ือเรา
หนัไปพึ่งพระเจา้และยอมรับพระประสงค์
ของพระองค ์ไม่วา่ผลจะออกมาอยา่งไร 
ในทางตรงกนัขา้ม การทดลองจะท�าใหเ้รา
รู้สึกเป็นทุกขเ์ม่ือเราพยายามยดัเยยีดความ
ประสงคข์องเราใหอ้ยูเ่หนือพระประสงค์
ของพระองค ์ผมพบความชดัเจนมากข้ึน
เม่ือยอมรับพระประสงคข์องพระองค ์และ
เร่ิมเห็นคุณค่าในตนเองแทนท่ีจะอยูก่บั
สภาพของความไม่ดีพอต่อไป

3. พัฒนาความรกัท่ีบรบูิรณ์
ใน โมโรไน 8:16 บอกเราวา่ “ความ

รักท่ีบริบูรณ์ยอ่มขบัความกลวัออกไป
ส้ิน” ความรักท่ีบริบูรณ์เป็นเคร่ืองมือท่ี
ใชไ้ดผ้ลมากท่ีสุดขณะมองดูตวัเราใน
กระจกและท�าความเขา้ใจเร่ืองคุณค่า
นิรันดร์ของตวัเราเองและคนรอบขา้ง คือ
การมองเห็นตวัเราในแบบท่ีเราเป็นไม่ใช่

เอากลอ้งจุลทรรศน์มาส่องดูขอ้บกพร่อง
ของเรา ความรักท่ีบริบูรณ์ไม่ข้ึนอยูก่บัรูป
ลกัษณ์ภายนอก คือการใหอ้ภยัความผิด
พลาดในอดีตของตวัเราเองและผูอ่ื้นแลว้
เดินไปขา้งหนา้โดยใหส้ายตาจบัจอ้งอยูท่ี่
แสงแห่งรัศมีภาพนิรันดร์

ผมพบวา่ผมจะพยายามรักแค่นั้นไม่ได ้
ผมตอ้งเตม็ไปดว้ยความรักและใหค้วาม
รักกลายเป็นส่วนหน่ึงของตวัผม ภายใน
ก�าแพงรักท่ีบริบูรณ์เราพบธรรมชาติ
แทจ้ริงของพระผูเ้ป็นเจา้—และธรรมชาติ
อนัสูงส่งของเราเองดว้ย—และเสน้ทางท่ี
พระองคท์รงสร้างใหเ้รา

สุขภาพท่ีดีข้ึนทางใจ ร่างกาย และ
วิญญาณท�าให้ผมมีศรัทธาแรงกลา้มาก
ข้ึนในจงัหวะเวลาของพระเป็นเจา้และ
ความรักนิรันดร์ท่ีทรงมีต่อผม บางคร้ังผม
รู้สึกเศร้ามาก แต่เม่ือผมเลิกเปรียบเทียบ
ตนเองกบัคนอ่ืน ท�าให้ความประสงค์
ของผมไปในแนวเดียวกบัพระประสงค์
ของพระผูเ้ป็นเจา้ ผมเรียนรู้ท่ีจะรักตวัเอง
จริงๆ จุดหมายนิรันดร์ของผมกระจ่างชดั
และผมพบสันติสุข ความรักของพระผู ้
เป็นเจา้มีพลงัมหาศาล เม่ือเราชา้ลงและ
ใชเ้วลาคน้หาความรักนั้น พระองคจ์ะ
ทรงช่วยให้เราเห็นว่าเราดีพอแมใ้นช่วง
อ่อนแอท่ีสุดของเรา ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

3 วธีิเอาชนะการมอง
ตนเองในแง่ลบ
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ยิ่
งอยูน่าน ขา้พเจา้ยิง่มีความรู้ ความรู้นั้นช่วยใหข้า้พเจา้เขา้ใจวา่ของประทานแห่ง

ร่างกายคือปาฏิหาริยเ์หนือธรรมชาติ พระบิดาบนสวรรคผ์ูท้รงรักเราประทาน

ร่างกายใหเ้ราแต่ละคนไม่เหมือนกนั พระองคท์รงสร้างร่างกายใหเ้ป็นท่ีพกั

ชัว่คราวของวญิญาณเรา เพื่อช่วยเหลือเราแต่ละคนในการพยายามท�าใหจุ้ดประสงค์

ของการสร้างเราเกิดสมัฤทธิผลเตม็ท่ี ร่างกายเราช่วยใหเ้ราแต่ละคนประสบแผน

อนัส�าคญัยิง่แห่งความรอดท่ีพระองคท์รงออกแบบไวใ้หบุ้ตรธิดาท่ีล�้าค่าทุกคนของ

พระองค ์พระองคท์รงตอ้งการใหเ้ราเป็นเหมือนพระองคม์ากข้ึนและกลบัไปอยูก่บั

พระองคใ์นทา้ยท่ีสุด พรประเสริฐเช่นนั้นจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากเราไม่ไดรั้บร่างกายใน

สภาพแห่งการทดลองน้ีก่อน

พระผูเ้ป็นเจา้พระบิดาของวญิญาณเรา 1 ทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนงัและกระดูกท่ี

สมบูรณ์แบบและมีรัศมีภาพ 2 เราอยูก่บัพระองคใ์นสวรรคก่์อนเราเกิด 3 เม่ือทรงสร้าง

เราทางกาย พระองคท์รงสร้างเราตามรูปลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ละคนมีร่างกาย

ของตน 4

เราเป็นจุดประสงคส่์วนหน่ึงของพระองค ์“งานของเราและรัศมีภาพของเรา” 

พระองคต์รัส คือ “การท�าใหเ้กิดความเป็นอมตะและชีวตินิรันดร์ของมนุษย”์ 5

ร่างกายของท่าน:  
ของประทานอันงดงาม
ท่ีพึงหวงแหน
ร่างกายท่านเป็นงานสร้างท่ีงดงามของพระผู้ เป็นเจ้า

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน
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ในหมวดนี้

เยาวชน

50 ร่างกายของท่าน: ของประทาน
อนังดงามทีพ่งึหวงแหน

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. 
เนลสนั

56 กฎแห่งความบริสุทธ์ิ
ทางเพศคอือะไร

โดย โจชวั เจ. เพอร์คีย์

58 ส่ิงอศัจรรย์ทีร่่างกายท�าได้

60 พระค�าแห่งปัญญา:  
อะไรใช่ อะไรไม่ใช่

62 ค�าถามและค�าตอบ:  
ฉันจะท�าอย่างไรถ้าฉันไม่
ชอบร่างกายของฉัน

64 ปัจฉิมวาทะ:  
เคารพของประทาน
แห่งร่างกายเรา

โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ส
กอ็

ตตี
 รี

ฟ
ส

ไน
เด

อร์



52 เลียโฮนา

เราเป็นสัตภาวะคู่
จิตวญิญาณแต่ละดวงประกอบดว้ยร่างกายและวญิญาณ 6 ทั้งสอง

ส่วนมาจากพระผูเ้ป็นเจา้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัร่างกายและ

วญิญาณจะหล่อหลอมความคิดและการกระท�าของเราใหดี้ข้ึน

ก่อนการด�ารงอยูใ่นชีวติมรรตยัท่ีน่ี บุตรธิดาทางวญิญาณแต่ละคน

อยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้ วญิญาณด�ารงอยูช่ัว่นิรันดร์ ด�ารงอยูใ่นสภาพไร้

บาปในโลกก่อนเกิด 7 และจะด�ารงอยูห่ลงัจากร่างกายตาย 8 วญิญาณ

ท�าใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหวและมีบุคลิกภาพ 9 “วญิญาณทั้งปวงเป็น

สสาร, แต่ละเอียดหรือบริสุทธ์ิกวา่” 10

การพฒันาวญิญาณมีผลนิรันดร์ คุณลกัษณะท่ีเราจะถกูตดัสินใน

วนัหนา้คือคุณลกัษณะของวญิญาณ 11 รวมถึงคุณลกัษณะของคุณธรรม 

ความสุจริต ความเห็นใจ ความรัก และอ่ืนๆ 12 วญิญาณของท่านท่ีอยู่

ในร่างกายสามารถพฒันาและแสดงคุณลกัษณะเหล่าน้ีในหลายๆ ดา้น

ซ่ึงส�าคญัยิง่ต่อความกา้วหนา้นิรันดร์ของท่าน 13

วญิญาณและร่างกายเม่ือรวมกนัจะกลายเป็นจิตวญิญาณอนัสูงค่า

ท่ีมีชีวติ “วญิญาณกบัร่างกายรวมกนัเป็นจิตวญิญาณของมนุษย”์ 14 ทั้ง

สองมีความส�าคญัมาก ร่างกายของท่านเป็นงานสร้างท่ีงดงามของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ ร่างกายเป็นวหิารของพระองคเ์ช่นเดียวกบัของท่านและตอ้ง

ปฏิบติัต่อร่างกายดว้ยความเคาพ พระคมัภีร์ประกาศวา่

“ท่านรู้แลว้ไม่ใช่หรือวา่ร่างกายของพวกท่านเป็นวหิารของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิผูส้ถิตในท่าน ผูซ่ึ้งพวกท่านไดรั้บจากพระเจา้ และ

ท่านทั้งหลายไม่ใช่เจา้ของตวัท่านเอง?

“เพราะวา่พระเจา้ทรงซ้ือท่านไวแ้ลว้ดว้ยราคาสูง ฉะนั้น จงถวาย

พระเกียรติแด่พระเจา้ดว้ยร่างกายของพวกท่านเถิด” 15

ร่างกายของท่านเป็นงานสร้างท่ีงดงามของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่วา่ของ

ประทานตามธรรมชาติของร่างกายเป็นอะไรกต็าม ร่างกายเป็นท่ีพกั

ชัว่คราวของเน้ือหนงั—วหิารส�าหรับวญิญาณท่าน การศึกษาร่างกาย

ของท่านยนืยนัวา่พระเจา้ทรงออกแบบร่างกาย

ร่างกายท่านเป็นของประทานอนังดงาม
เรามกัจะมองขา้มหรือไม่เห็นคุณค่าความมหศัจรรยข์องร่างกายเรา 

ใครไม่เคยรู้สึกนอ้ยเน้ือต�่าใจเพราะร่างกายหรือรูปลกัษณ์ภายนอกบา้ง 

หลายคนประสงคใ์หร่้างกายตนเป็นอยา่งท่ีตนชอบมากกวา่ คนท่ีมีผม

ตรงตามธรรมชาติกอ็ยากมีผมหยกิ คนท่ีเกิดมาผมหยกิกอ็ยากมีผมตรง

ลองไตร่ตรองความงดงามของส่ิงท่ีท่านเห็นเม่ือท่านส่องกระจก 

ลองมองขา้มกระบนผวิหนา้ ผมเผา้ท่ียุง่เหยงิ หรือจุดด่างด�า และมอง

ใหเ้ห็นตวัจริงของท่าน—ลกูของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีพระองคท์รงสร้างตาม

รูปลกัษณ์ของพระองค์

เม่ือท่านร้องเพลง “ฉนัลกูพระผูเ้ป็นเจา้” 16 ใหนึ้กถึงของประทาน

แห่งร่างกายท่ีทรงมอบใหท่้าน คุณลกัษณะอนัน่าพิศวงมากมายของ

ร่างกายท่านยนืยนั “ลกัษณะของพระเจา้” ในท่าน 17

อวยัวะต่างๆ ของร่างกายท่านเป็นของประทานอนัน่าพิศวงจากพระ

ผูเ้ป็นเจา้ ดวงตาแต่ละขา้งมีเลนส์โฟกสัอตัโนมติั เสน้ประสาทและ

กลา้มเน้ือควบคุมดวงตาทั้งสองขา้งเพื่อท�าใหเ้กิดภาพสามมิติภาพเดียว 

ดวงตาเช่ือมโยงกบัสมองซ่ึงบนัทึกภาพท่ีเห็น

วญิญาณและร่างกายเมื่อรวม
กนักลายเป็นจติวญิญาณ
ทีม่ีชีวติและมีค่าสูงส่ง
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หวัใจเป็นป๊ัมมหศัจรรย์ 18 มีล้ินบางๆ ส่ีล้ินควบคุมทิศทางการไหลเวยีน

โลหิต ล้ินเหล่าน้ีเปิดปิดวนัละมากกวา่ 100,000 คร้ัง—ปีละ 36 ลา้นคร้ัง แต่

หากไม่มีโรคภยั ล้ินสามารถทนความเครียดเช่นนั้นไดแ้ทบไม่จ�ากดั

ลองนึกถึงระบบคุม้กนัของร่างกาย ร่างกายรับรู้ความเจบ็ปวดเพื่อ

ป้องกนัอนัตราย ร่างกายสร้างภมิูตา้นทานเพื่อตอบสนองการติดเช้ือ 

ผวิหนงัมีไวป้้องกนั เตือนใหร้ะวงัการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดจากร้อนหรือ

เยน็เกินไป

ร่างกายผลดัเซลลท่ี์หมดอาย ุสามารถเยยีวยาบาดแผล รอยฟกช�้า 

และกระดูกหกั ความสามารถของร่างกายในการใหก้�าเนิดเป็นของ

ประทานอนัศกัด์ิสิทธ์ิอีกประการหน่ึงจากพระผูเ้ป็นเจา้

ร่างกายปรับระดบัส่วนประกอบนบัไม่ถว้นอยา่งสม�่าเสมอ เช่น 

เกลือ น�้า น�้ าตาล โปรตีน ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด ์ร่างกาย

ควบคุมส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งน่าท่ึงโดยท่ีเราไม่รู้ตวั

พึงจ�าไวว้า่การบรรลุจุดหมายอนัสูงส่งไม่จ�าเป็นตอ้งมีร่างกายท่ี

สมบูรณ์แบบ อนัท่ีจริงวญิญาณท่ีล�้าเลิศบางวญิญาณอยูใ่นเรือนร่าง

ท่ีอ่อนแอ คนท่ีประสบความทา้ทายทางกายมกัมีพลงัยิง่ใหญ่ทาง

วญิญาณ—เพราะพวกเขาไดรั้บความทา้ทาย บุคคลเช่นนั้นมีสิทธ์ิไดรั้บ

พรทุกประการท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเตรียมไวใ้หบุ้ตรธิดาท่ีซ่ือสตัยแ์ละ

เช่ือฟังของพระองค์ 19

ชีวติมรรตยัจบลงท่ีความตาย สุดทา้ยแลว้เวลาจะมาถึงเม่ือ “วญิญาณ

และร่างกายจะรวมกนัอีกในรูปแบบอนัสมบูรณ์; ทั้งแขนขาและขอ้ต่อ

จะกลบัคืนสู่โครงร่างอนัถกูตอ้ง” 20 ต่อจากนั้นเพราะพระเยซูคริสตแ์ละ

การชดใชข้องพระองค ์เราจะไดรั้บการท�าใหดี้พร้อมในพระองค์ 21 ใคร

กต็ามท่ีศึกษาการท�างานของร่างกายมนุษยจ์ะ “เห็นพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

เคล่ือนไหวในพระบารมีและเดชานุภาพของพระองค”์ 22

วญิญาณของเราควรควบคุมร่างกายของเรา
ถึงแมร่้างกายของท่านจะน่าท่ึงแต่จุดประสงคส์�าคญัท่ีสุดดงักล่าว

ไวข้า้งตน้มีความส�าคญักวา่นั้น—นัน่คือร่างกายเป็นท่ีอยูข่องวญิญาณ

นิรันดร์

วญิญาณของท่านไดรั้บร่างกายและกลายเป็นจิตวญิญาณท่ีมีชีวติ 

ตอ้งประสบความเป็นมรรตยัรวมถึงการทดลองและการทดสอบท่ี

เก่ียวขอ้ง การทดสอบส่วนหน่ึงคือเพื่อดูวา่วญิญาณท่ีอยูใ่นร่างกาย

ควบคุมความอยากของร่างกายท่านไดห้รือไม่

เม่ือเราเขา้ใจธรรมชาติและจุดประสงคข์องเราบนแผน่ดินโลกและ

ร่างกายของเราเป็นวหิารทางกายของพระผูเ้ป็นเจา้ เราจะตระหนกั

วา่การปล่อยใหส่ิ้งใดเขา้มาท�าใหร่้างกายมีมลทินคือการดูหม่ินร่างกาย 

เราไม่เคารพร่างกายเลยถา้ปล่อยใหส้ายตาอนัมีค่าของเราหรืออวยัวะ

รับการสมัผสัหรือการไดย้นิของเราใส่ความทรงจ�าท่ีไม่สะอาดหรือ

ไม่คู่ควรเขา้ไปในสมองของเรา เราจะหวงแหนความบริสุทธ์ิทางเพศ

ของเราและหลีกเล่ียง “ความอยากมากมายท่ีโง่เขลาและอนัตรายซ่ึงฉุด

คนเราใหล้งไปสู่ความพินาศและความยอ่ยยบั” 23 เราจะ “หลีกหนีจาก

ลองมองข้ามกระบนผวิหน้า ผมเผ้าทียุ่่งเหยงิ หรือจดุด่างด�า  
และมองให้เห็นตัวจริงของท่าน—ลกูของพระผู้เป็นเจ้า
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ส่ิงเหล่าน้ี และจงใฝ่หาความชอบธรรม ทางพระเจา้ ความเช่ือ ความ

รัก ความทรหดอดทน และความสุภาพอ่อนนอ้ม” 24—คุณสมบติัท่ี

ปรับปรุงจิตวญิญาณทั้งดวง

พระเจา้ทรงหา้มใชส้ารต่างๆ เช่นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ยาสูบ 

และยาอนัตราย เราไดรั้บค�าเตือนคลา้ยกนัเก่ียวกบัความชัว่ร้ายของ

ส่ือลามกและความคิดท่ีไม่สะอาด ความอยากท่ีมีต่ออิทธิพลอนั

เส่ือมโทรมเหล่าน้ีจะท�าใหเ้ราเสพติด สุดทา้ยการเสพติดทางกายหรือ

ทางจิตท�าให ้ท้ัง ร่างกายและวญิญาณตกเป็นทาส การกลบัใจจากโซ่

ตรวนเช่นนั้นควรท�าใหส้�าเร็จในชีวติน้ีขณะท่ีเรายงัมีร่างกายช่วยเรา

พฒันาการควบคุมตนเอง

พระผูส้ร้างทรงใส่ความอยากไวใ้นร่างกายเราเพื่อขยายเผา่พนัธ์ุ

มนุษยแ์ละท�าใหแ้ผนอนัส�าคญัยิง่แห่งความสุขของพระองคเ์กิด 
สมัฤทธิผล ดว้ยเหตุน้ีเราจึงมีความอยากอาหาร น�้า และความรัก

ซาตานรู้ถึงพลงัความอยากของเรา เขาจึงล่อลวงเราใหกิ้นส่ิงท่ีเรา

ไม่ควรกิน ด่ืมส่ิงท่ีเราไม่ควรด่ืม และดูหม่ินการแสดงความความรักท่ี

ละเอียดอ่อนท่ีสุดโดยใชค้วามรักนั้นนอกพนัธะของการแต่งงาน

เม่ือเรารู้ธรรมชาติอนัสูงส่งของเราจริงๆ เราจะตอ้งการควบคุมความ

อยากเช่นนั้น และเราจะโฟกสัตาใหอ้ยูก่บัภาพ โฟกสัหูใหอ้ยูก่บัเสียง 

และโฟกสัสมองใหอ้ยูก่บัความคิดท่ีเป็นความภมิูใจแก่การสร้างร่างกาย

เราใหเ้ป็นวหิารของพระผูเ้ป็นเจา้ ในการสวดออ้นวอนแต่ละวนัขอให้

เรายอมรับดว้ยความส�านึกคุณวา่พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้างของเรา

และขอบพระทยัพระองคส์�าหรับความงดงามของร่างกายเรา เราจะดูแล

ร่างกายและหวงแหนเสมือนเป็นของประทานส่วนตวัจากพระผูเ้ป็นเจา้

ท�าตามพระผู้ช่วยให้รอด
เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายสูงสุดของเรา เราตอ้งเลียนแบบพระผูช่้วยให้

รอด พระองคท์รงประกาศวา่ “เจา้ควรเป็นคนอยา่งไรเล่า? . . . แมด้งั

ท่ีเราเป็น” 25 ความหวงัสูงสุดของเราคือเติบโตในวญิญาณและบรรลุ 

“ขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต”์ 26

จ�าไวว้า่ ไม่มีช่วงใดของชีวติผา่นไปโดยไม่มีการล่อลวง การ

ทดลอง หรือความทรมาน ไม่วา่จะทางวญิญาณหรือทางร่างกาย แต่

เม่ือท่านพฒันาการควบคุมตนเองร่วมกบัการสวดออ้นวอน ความ

ปรารถนาของเน้ือหนงัจะอยูใ่ตก้ารควบคุมทางวญิญาณของท่าน และ

เม่ือท�าไดส้�าเร็จ ท่านจะมีพลงัท�าตามพระประสงคข์องพระบิดาบน

สวรรคข์องท่าน พึงระลึกวา่ พระเยซูตรัสดงัน้ี “อยา่ใหเ้ป็นไปตามใจ

ขา้พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ 27

เม่ือการทดลองเพิ่มข้ึนและจะเพิ่มข้ึนแน่นอน จงจ�าค�าสญัญาอนัน่า

ยนิดีของพระผูช่้วยใหร้อดท่ีวา่ “คนท่ีชนะเราจะใหเ้ขานัง่กบัเราบน

เราจะโฟกสั . . . 
สมองของเราให้
อยู่กบัความคดิที่

เป็นความภูมิใจแก่
การสร้างร่างกาย
เราให้เป็นวหิาร

ของพระผู้เป็นเจ้า
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พระท่ีนัง่ของเรา เหมือนอยา่งท่ีเรามีชยัชนะแลว้และไดน้ัง่กบัพระบิดา

ของเราบนพระท่ีนัง่ของพระองค”์ 28

ขอใหเ้ราส�านึกคุณตลอดไปต่อพรอนัเหลือเช่ือของร่างกายท่ีงดงาม

ซ่ึงเป็นงานสร้างสูงสุดของพระบิดาบนสวรรคผ์ูท้รงรักเรา ท่ีส�าคญั

เท่ากบัร่างกายเราคือร่างกายไม่ส้ินสุดในตวัมนัเอง แมร่้างกายของเรา

จะส�าคญัถึงเพียงน้ี แต่ร่างกายไม่ใช่จุดหมายดว้ยตวัของมนัเอง ร่างกาย

เป็นส่วนจ�าเป็นในแผนอนัส�าคญัยิง่แห่งความสุขของพระผูเ้ป็นเจา้เพื่อ

ความกา้วหนา้นิรันดร์ของเรา ถา้เราใหเ้กียรติร่างกายตามท่ีพระผูเ้ป็น

เจา้ทรงบญัญติัไว ้เราจะคงอยูบ่น “ทางคบัแคบและแคบน้ีซ่ึงน�าไปสู่

ชีวตินิรันดร์” 29

พระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยา่งท่ียิง่ใหญ่ของเรา ขา้พเจา้ประกาศ

แม้ร่างกายของเราจะส�าคญั
ถงึเพยีงน้ี แต่ร่างกายไม่ใช่
จดุหมายด้วยตัวของมัน

เอง ร่างกายเป็นส่วนจ�าเป็น
ในแผนอันส�าคญัยิง่แห่ง

ความสุขของพระผู้เป็นเจ้า
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พระผูเ้ป็นเจา้ พระองค ์“ทรงเป็นชีวติและแสงสวา่งของโลก” 30

เราเป็นบุตรและธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ พระองค์

ทรงเป็นพระบิดาของเรา เราเป็นลูกของพระองค ์ มรดกอนัสูงส่งของ
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นั้นเสมอในทุกส่ิงท่ีเราท�าและพดู ◼
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กฎแห่งความ
บริสุทธ์ิทางเพศ 
คืออะไร

เ ม่ือท่านไดย้นิวลี “กฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ” ท่านรู้หรือ

ไม่วา่หมายถึงอะไร ท่านอาจจะไดข่้าวสารมากมายเก่ียวกบั

กฎน้ี ส่ือทุกประเภท และบางคร้ังแมก้ระทัง่เพื่อนตลอดจน

ครอบครัว ลว้นมีความเห็นต่างกนัในเร่ืองดงักล่าว โลกสอนตรง

กนัขา้มกบัส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสอน

ถา้เช่นนั้นกฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศหมายถึงอะไรกนัแน่

กฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศเป็นค�าศพัทท่ี์พระเจา้ทรงใชเ้รียก

พระบญัญติัของพระองคใ์หเ้ราด�าเนินชีวติสะอาดบริสุทธ์ิทางเพศ

ยงัไม่ชดัเจนใช่ไหม ถา้อยา่งนั้นเรามาลงรายละเอียดเพิ่มอีก

นิดดว้ยความช่วยเหลือจาก เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน

โดย โจชัว เจ. เพอร์คย์ี
นิตยสารศาสนจกัร

ความบริสุทธ์ิทางเพศคอืสะอาดทางเพศ
ค�าอธิบายท่ีเรียบง่ายท่ีสุดคือ การด�าเนินชีวติตามกฎแห่งความ

บริสุทธ์ิทางเพศหมายถึง “อยา่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน และ [ท่าน] 

ซ่ือสตัยโ์ดยสมบูรณ์ต่อคู่ครองของท่านหลงัจากแต่งงานแลว้” 1

แต่ความสะอาดบริสุทธ์ิไม่เฉพาะเร่ืองเพศเท่านั้น “จงปฏิบติัต่อ

ผูอ่ื้นดว้ยความเคารพ พวกเขาไม่ใช่วตัถุส่ิงของท่ีจะใชส้นองความ

ปรารถนาดว้ยตณัหาราคะและความเห็นแก่ตวั ก่อนแต่งงาน อยา่

จูบกนัอยา่งเร่าร้อน นอนทบัร่างของอีกฝ่ายหน่ึง หรือสมัผสัส่วน

ลบัหรือศกัด์ิสิทธ์ิของร่างกายอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งใส่เส้ือผา้และไม่ใส่

เส้ือผา้ อยา่ท�าส่ิงใดเพื่อปลุกความรู้สึกทางเพศ อยา่ปลุกอารมณ์

เหล่านั้นในร่างกายท่าน” 2

สงัเกตวา่มาตรฐานของพระเจา้ไม่เปล่ียนเพียงเพราะคนสอง

คนชอบกนัและทั้งคู่เห็นดีเห็นเห็นงามกบัพฤติกรรมนั้น เม่ือท่าน

เคารพผูอ่ื้น พระเจา้ และตวัท่าน ท่านจะรักษาพระบญัญติั—และ

นัน่หมายถึงการไม่มีเพศสมัพนัธ์หรือปลุกอารมณ์ทางเพศก่อน

แต่งงาน

พระเจา้ทรงจริงจงัมากกบัเร่ืองน้ี “ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอน

วา่บาปทางเพศร้ายแรงกวา่บาปอ่ืนยกเวน้การฆาตกรรมและการ

ปฏิเสธพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (ดู แอลมา 39:3–5)” 3

ถา้ท่านยงัสงสยัวา่ “จูบกนัอยา่งเร่าร้อน” หมายถึงอะไร หรือ 

“ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ” หมายถึงอะไร ใหพ้ดูคุยกบับิดามารดา 

อธิการ หรือผูใ้หญ่ท่ีท่านไวใ้จสกัคน การสนทนากบัคนเหล่านั้น

จะช่วยใหท่้านเขา้ใจพฤติกรรมท่ีเหมาะสมดีงามและช่วยใหท่้าน

ด�าเนินชีวติบริสุทธ์ิทางเพศ

เม่ือตอ้งท�าการตดัสินใจ จงแสวงหาพระวญิญาณ สวดออ้นวอน

พระบิดาบนสวรรคเ์ป็นประจ�า ถา้ท่านมีพระวญิญาณ การเลือกท่ี

ถกูตอ้งจะง่ายข้ึนมาก

ถา้ท่านท�าการล่วงละเมิดทางเพศ ใหข้อความช่วยเหลือจาก

อธิการและบิดามารดาของท่านผูจ้ะช่วยใหท่้านไดรั้บพลงัและ

สนัติสุขเม่ือท่านกลบัใจ กระบวนการกลบัใจอาจไม่ง่าย แต่คุม้ค่า

แน่นอน

เรามาลงรายละเอยีดเกีย่วกบั

พระบัญญตัศัิกดิ์สิทธ์ิข้อนีก้นั



ความรู้สึกชอบพอย่อมเกดิขึน้ได้
ท่านอาจจะสงสยัวา่ผดิไหมท่ีจะคิดวา่คนบางคนมีเสน่ห์ อยา่กงัวลเกินไปกบัเร่ืองน้ี นัน่

เป็นเร่ืองปกติจริงๆ!

แต่ท่านตอ้งระวงัความคิดของท่าน พระผูช่้วยใหร้อดทรงเตือนวา่ “ใครมองผูห้ญิงดว้ย

ใจก�าหนดัในหญิง [หรือชาย] นั้น คนนั้นไดล่้วงประเวณีในใจของเขากบัหญิง [หรือชาย] 

นั้นแลว้” (มทัธิว 5:28) นัน่หมายความวา่ท่านตอ้งควบคุมความคิดและความรู้สึกของท่าน

และอยา่ปล่อยใหค้วามปรารถนาพาไป

กญุแจดอกน้ีจะช่วยท่าน: พยายามอยา่เห็นแก่ตวั อยา่มีใจก�าหนดัในผูใ้ด อยา่คิดเก่ียวกบั

พวกเขาอยา่งไม่เหมาะสม หรืออยา่ท�าส่ิงท่ีปลุกอารมณ์ทางเพศในตวัท่านหรือผูอ่ื้น 4

นัน่จึงเป็นสาเหตุวา่ท�าไมการไม่พวัพนักบัส่ือลามกหรือส่ือคุณภาพต�่าอ่ืนๆ จึงส�าคญั 

ส่ิงเหล่านั้นมกัเป็นความเห็นแก่ตวั มกัขบัพระวญิญาณออกไป และมกัล่อลวงใหท่้านท�า

ส่ิงท่ีท่านไม่ควรท�า

แต่นัน่ไม่ไดห้มายความวา่การมีความรู้สึกกบับางคนหรือชอบพอบางคนท�าใหท่้านเป็น

คนไม่ดี ความรู้สึกรักใคร่ชอบพอเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระผูเ้ป็นเจา้และเป็นส่วนหน่ึง

ของการแต่งงาน สามีภรรยาท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีจะรู้สึกรักใคร่ชอบพอกนัมาก ปรารถนา

จะรับใชแ้ละเป็นพรแก่กนั

“ความสมัพนัธ์ทางร่างกายระหวา่งสามีภรรยาเป็นเร่ืองสวยงามและศกัด์ิสิทธ์ิ  พระผู ้

เป็นเจา้ทรงก�าหนดความสมัพนัธ์ดงักล่าวไวเ้พื่อใหก้�าเนิดบุตร และ แสดงความรักระหวา่ง

สามีภรรยา” 5

ความสัมพนัธ์ทางร่างกาย—ในสถานทีแ่ละเวลาทีเ่หมาะสม
ความสมัพนัธ์ทางร่างกายเป็นเร่ืองท่ีตอ้งรอจนกวา่ท่านจะแต่งงาน น่ีเป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิ

และสวยงาม

เม่ือท่านพยายามด�าเนินชีวติใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ท่านจะรู้สึกใกลชิ้ดอิทธิพลของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิมากข้ึน ท่านจะรู้สึกดีต่อตนเองมากข้ึน และท่านจะพร้อมรับพรอนัน่า

พิศวงในอนาคต ◼

อ้างองิ
 1. เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 35.
 2. เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน, 36.
 3. แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ (2004), 29.
 4. เพื่อเขา้ใจชดัเจนมากข้ึนอีกเลก็นอ้ยในเร่ืองน้ี ใหอ่้าน “ความรักกบัตณัหา” เลียโฮนา ต.ค. 2016, 30–35.
 5. เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน, 35; เนน้ตวัเอน. ดูค �าอธิบายท่ีไดรั้บการดลใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ฉนัสามี

ภรรยาไดใ้น เวนด้ี วตัสนั เนลสนั “ความรักและการแต่งงาน” การใหข้อ้คิดทางวญิญาณส�าหรับคนหนุ่มสาว
ทัว่โลก 8 ม.ค. 2017) broadcasts.ChurchofJesusChrist.org; บอยด ์เค. แพคเกอร์, “แผนแห่งความสุข,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 26–28; เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ “ความบริสุทธ์ิส่วนตวั,” เลียโฮนา, ม.ค. 1999, 88–91.

ความสะอาด

บริสุทธ์ิไม่เก่ียว

กับเพศเท่าน้ัน 

แต่เก่ียวกับความ

เคารพด้วย
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พระค�าแห่ง
ปัญญา:  

อะไรใช่ อะไรไม่ใช่

“จงแตกต่างจากโลก ท่านกบัขา้พเจา้รู้วา่ท่านตอ้งเป็น
แสงส่องโลก ดว้ยเหตุน้ี พระเจา้จึงทรงตอ้งการใหท่้าน
ดูเหมือน ฟังเหมือน กระท�าเหมือน และแต่งกายเหมือน
สานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของพระเยซูคริสต ์ใช่แลว้ ท่านก�าลงั
มีชีวติอยูใ่นโลก แต่ท่านมีมาตรฐานต่างจากโลกมากซ่ึง
จะช่วยใหท่้านหลีกเล่ียงรอยเป้ือนของโลก”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน “ความหวงัของอสิราเอล” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณ
ส�าหรับเยาวชนทัว่โลก 3 มถุินายน 2018) HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist.org

โดยเจ้าหน้าที ่เลยีโฮนา
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อะไร ใช่ พระค�าแห่งปัญญา

ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 89 ดูพระกิตติคุณหวัขอ้พระค�าแห่งปัญญาดว้ยท่ี  
topics .ChurchofJesusChrist.org

อะไร ไม่ใช่ พระค�าแห่งปัญญา

ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร์ (1924–2015) ประธานโควรัม 
อคัรสาวกสิบสองสอนเราวา่อะไรไม่ใช่พระค�าแห่งปัญญา:

“อยา่ปล่อยให้ซาตานหรือผูอ่ื้นหลอกให้ท่านคิดว่าการฝ่าฝืนพระค�าแห่งปัญญาจะ 
ท�าใหท่้านมีความสุขมากข้ึน มีคนนิยมชมชอบมากข้ึน หรือมีเสน่ห์มากข้ึน” 2 ◼

หลกัประกันว่าท่านจะ

มีสุขภาพดีเสมอ

“พระค�าแห่งปัญญาไม่ได้

สญัญาวา่ท่านจะมีสุขภาพ

ท่ีสมบูรณ์ แต่สอนวธีิรักษา

ร่างกายท่ีเกิดมาพร้อมกบั

ท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีท่ีสุด 

และเพื่อใหค้วามคิดของท่าน

ต่ืนตวัต่อการกระตุน้เตือนท่ี

ละเอียดอ่อนทางวญิญาณ”

ข้ออ้างให้หมกมุ่น

“จงเรียนรู้ท่ีจะใชค้วามพอดี

และสามญัส�านึกในเร่ือง

สุขภาพและโภชนาการ โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองยา

รักษาโรค จงหลีกเล่ียงการ

เป็นพวกหวัรุนแรงหรือคลัง่

ไคลห้รือบา้ตามสมยันิยม” 1  

(บา้ตามสมยันิยมคือตาม

กระแสทุกอยา่ง)

รายการเบด็เสร็จ

“มีนิสยัท่ีสร้างข้ึน ส่ิงเสพติด

ท่ีคนสามารถด่ืมหรือเค้ียว

หรือสูดดมหรือฉีดจนติดเป็น

นิสยัซ่ึงท�าร้ายทั้งร่างกายและ

วญิญาณแต่ไม่ไดก้ล่าวไวใ้น

การเปิดเผย”

อ้างองิ
 1. บอยด ์เค. แพคเกอร์, 

“พระวาจาแห่งปัญญา: 
หลกัธรรมและค�าสญัญา” 
การประชุมใหญ่สามญั 
เมษายน 1996.

 2. เพ่ือความเข้มแขง็ของ
เยาวชน (2011), 25.

หลกีเลีย่ง: กนิได้:

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ผลไม้

ยาสูบ ผกั

ชาและกาแฟ เน้ือ (ไม่มากเกินไป)

ส่ิงใดท่ีเป็นอนัตรายหรือเสพติด ธญัพืช

กฎสุขภาพจากพระเจา้เพื่อคุม้ครองเราทางร่างกายและทางวญิญาณ
พรทีสั่ญญาไว้

การด�าเนินชีวติตามพระ 

ค�าแห่งปัญญาเป็นพร

ใหญ่หลวง! ต่อไปน้ีเป็น

พรบางดา้นท่ี เพ่ือความ

เข้มแขง็ของเยาวชน 

กล่าววา่ท่านจะไดรั้บ:

•  อิสรภาพจากส่ิงเสพ

ติดท่ีเป็นอนัตราย

•  ควบคุมชีวติท่านได้

มากข้ึน

•  มีร่างกายแขง็แรงข้ึน

•  สมองต่ืนตวัมากข้ึน

•  การน�าทางจากพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ

•  สามารถรับใช้

พระเจา้ไดดี้ข้ึน
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“ฉันจะท�าอย่างไรถ้าฉัน
ไม่ชอบร่างกายของฉัน”

ยอมรับร่างกายของคุณ
ยอมรับร่างกายของคุณอยา่ง

ท่ีเป็นอยูไ่ม่ใช่อยา่งท่ีไม่เป็น 

ทุกคร้ังท่ีดิฉนัส่องกระจก 

ดิฉนัจะพดูวา่ “พระบิดาบน

สวรรค ์ขอบพระทยัความกา้วหนา้ท่ีพระองค์

ทรงท�ากบัขา้พระองค”์
เทมเพอแรนซ์ บี. อาย ุ18 ปี วกิตอเรีย ออสเตรเลยี

ดูแลร่างกาย
ดิฉนัดูแลร่างกายโดยออกก�าลงักายและ

รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน ์การดูแล

ร่างกายท�าใหดิ้ฉนัรู้สึกส�านึกคุณมากข้ึน เม่ือ

ดิฉนัดูแลวหิารท่ีพระบิดาบนสวรรคป์ระทาน

ให ้อารมณ์ของดิฉนัเปล่ียนไป ดิฉนัรับรู้และ

ช่ืนชมพรวเิศษสุดของการมีร่างกายท่ีพระผู ้

เป็นเจา้ทรงสร้างมากข้ึน
คามิลลา เอ. อาย ุ16 ปี ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ค�าถาม & ค�าตอบ

คดิว่าร่างกายเป็นวหิาร
คิดดูวา่ร่างกายคุณเป็นวหิาร

อยา่งไร (ดู 1 โครินธ์ 3) และคิด

ดว้ยวา่พระเจา้ทอดพระเนตร

จิตใจ (ดู 1 ซามูเอล 16) 

ไม่ใช่ร่างกาย!
วโีก ดบัเบิลย.ู อาย ุ17 ปี นอร์ดไรน์- 
เวสต์ฟาเลนิ เยอรมนี

เคารพในตนเอง
เพื่อนของผมมีปัญหาเพราะเขากงัวลกบัส่ิงท่ีผู ้

อ่ืนคิดเก่ียวกบัเขา และเขาสูญเสียความเคารพใน

ตนเอง ส่ิงท่ีช่วยเขาไดม้ากท่ีสุดคือการจดจ�าวา่

พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อนๆ และครอบครัวของเขาอยู่

ท่ีนัน่เพื่อรักและสนบัสนุนเขา
แมทธิว ว.ี อาย ุ16 ปี, มิสซูรี สหรัฐอเมริกา
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“เม่ือท่านร้องเพลง  
‘ฉันลกูพระผู้ เป็นเจ้า’  
ขอให้นึกถึงของ
ประทานแห่งร่างกาย
ท่ีพระองค์ทรงมอบ
ให้ท่าน คุณลกัษณะ
อันน่าอัศจรรย์หลาย
อย่างของร่างกายท่าน
ยืนยนั ‘ลกัษณะของ
พระเจ้า’ [2 เปโตร 
1:4] ในท่าน . . .

“. . . การบรรลจุุด
หมายแห่งสวรรค์ไม่
ได้จ�ากัดว่าจะต้องมี
ร่างกายท่ีสมบูรณ์ อัน
ท่ีจริง วิญญาณท่ีล�า้
เลิศบางวิญญาณอยู่ใน
เรือนร่างท่ีอ่อนแอ”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน “ร่างกาย
ของท่าน:ของประทานอนังดงามทีพ่งึ
หวงแหน,” เลยีโฮนา, ส.ค. 2019, 52, 53



มคีนรักคุณ
เม่ือผมไดย้นิเพื่อนพดูวา่พวก

เขาไม่ชอบบางส่ิงเก่ียวกบั

ร่างกายของพวกเขาหรือพวก

เขาเกลียดส่ิงนั้น ผมชอบช่วย

ใหพ้วกเขารู้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรัก

พวกเขา ไม่วา่ขอ้สงสยัทางกายภาพของผม

จะเป็นเช่นไร ผมชอบคิดวา่พระองคท์รงรัก

ผมและทรงตอ้งการใหผ้มมีความสุข เราควร

ดูแลและรักร่างกายเพราะร่างกายเป็นวหิาร

ของเรา
อิกนาซิโอ พ.ี อาย ุ14 ปี ชาโก อาร์เจนตินา

อย่าให้ร่างกายก�าหนดตวัคุณ
จ�าไวว้า่อยา่ใหร่้างกายก�าหนดตวัคุณ ร่างกาย

เป็นของคุณไม่ไดเ้ป็นคุณในฐานะคนๆ หน่ึง 

แต่เป็นลกูทางวญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้
เซเลอร์ โอ. อาย ุ18 ปี นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ท�าส่ิงทีคุ่ณชอบ
การอยูข่า้งนอกและการท�ากิจกรรมท่ีผม

ชอบ เช่น ข่ีจกัรยานหรือพาสุนขัไปเดินเล่น 

ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหผ้มรู้สึกดีกบัร่างกายของ

ผมเสมอ  ดียิง่กวา่นั้นอีกเม่ือผมท�าส่ิงเหล่า

น้ีกบัเพื่อนๆ เพราะนัน่ท�าใหผ้มนึกถึงวา่ตวั

ผมลอ้มรอบไปดว้ยผูค้นท่ีห่วงใยผมและไม่

สนใจวา่ภายนอกผมจะดูเป็นอยา่งไร
อิกซ์เซล โอ. อาย ุ18 ปี แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ร่างกายทีฟ้ื่นคนืชีวติเป็นอย่างไร

ตามท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์และถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ยคุปัจจุบนั ร่างกายท่ี

ฟ้ืนคืนชีวติคือ:

มีชีวติ ร่างกายท่ีฟ้ืนคืนชีวติมีเน้ือหนงัและกระดูก (ดู ลกูา 24:36–39)

เป็นอมตะ “ร่างกายอนัเป็นมรรตยัน้ีจะทรงยกข้ึนเป็นร่างกายท่ีเป็นอมตะ. . . 

เพื่อพวกเขาจะไม่ตายอีกต่อไป” (แอลมา 11:45)

สมบูรณ์ “วญิญาณและร่างกายจะรวมกนัอีกในรูปแบบอนัสมบูรณ์” (แอลมา 

11:43) “ความพิกลพิการจะถกูเอาออกไป ความบกพร่องจะถกูก�าจดั ทั้งชายและ

หญิงจะไดม้าซ่ึงความสมบูรณ์แบบของวญิญาณ ความสมบูรณ์แบบท่ีพระผูเ้ป็นเจา้

ทรงก�าหนดไวต้ั้งแต่ตน้” (โจเซฟ เอฟ. สมิธ, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 23)

สวยงาม “ไม่มีส่ิงใดดูสวยงามกวา่ชายหรือหญิงท่ีฟ้ืนคืนชีวติแลว้” (The 

Teachings of Lorenzo Snow, ed. Clyde J. Williams [1996], 99)

อยู่เหนืออ�านาจของซาตาน “หากเน้ือหนงัจะไม่ลุกข้ึนอีกต่อไป วญิญาณของ

เรายอ่มตอ้งมาข้ึนอยูก่บั . . . มาร, . . . จะคงอยูก่บับิดาแห่งความเทจ็, ในความเศร้า

หมอง, เหมือนกบัตวัเขา” (2 นีไฟ 9:8–9) แต่เพราะพระเยซูคริสตท์รงท�าใหเ้กิด

การฟ้ืนคืนชีวติของร่างกายเรา เหตุการณ์น้ีจึงไม่เกิดข้ึน *

สามารถรับความสมบูรณ์แห่งปีติ หากไม่มีการฟ้ืนคืนชีวติ ปีติของรัศมีภาพ

ซีเลสเชียลยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้“วญิญาณกบัธาตุ, สมัพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก, 

จะไดรั้บความสมบูรณ์แห่งปีติ” (หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 93:33)
* ยกเวน้บุตรแห่งหายนะ (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 76:30–38)

ท่านคดิอย่างไร ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตามความประสงค์
ของท่านมาก่อน 15 กนัยายน 2019 ท่ี liahona.Churchof 
JesusChrist.org (คลิก “Submit an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการ
ประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

“ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันได้รับการให้อภยั”
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ความส�าเร็จแทจ้ริงในชีวติน้ีเกิดจากการอุทิศ

ถวายชีวติเรา—ซ่ึงไดแ้ก่เวลาและการเลือก

ของเรา—เพื่อจุดประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้” 

(ดู ยอห์น 17:1, 4; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 19:19) 

เม่ือเราท�าเช่นนั้นเท่ากบัเรายอมใหพ้ระองคท์รงยกเรา

ข้ึนสู่จุดหมายสูงสุดของเรา

ชีวติท่ีอุทิศถวายเคารพของประทานอนัหาใดเทียบ

ไดข้องร่างกายมนุษยซ่ึ์งเป็นงานสร้างตามรูปลกัษณ์ของ

พระผูเ้ป็นเจา้ จุดประสงคห์ลกัของประสบการณ์มรรตยั

คือเพื่อใหว้ญิญาณแต่ละดวงไดรั้บร่างกายและฝึกใช้

สิทธ์ิเสรีทางศีลธรรมในฐานะสตัภาวะคู่ของทั้งร่างกาย

และวญิญาณ ร่างกายจ�าเป็นต่อความสูงส่งเช่นกนั ซ่ึง

เกิดข้ึนเฉพาะในการรวมกนัอยา่งสมบูรณ์ของร่างกาย

และวญิญาณเท่านั้น ดงัท่ีเราเห็นในพระเจา้ท่ีรักผูท้รง

ฟ้ืนคืนพระชนมข์องเรา ในโลกท่ีตกแลว้น้ี บางชีวติจะ

สั้นแต่เจบ็ปวด ร่างกายของบางคนพิการ ไม่สมประกอบ 

หรือแทบจะมีไม่พอประทงัชีวติ กระนั้นชีวติจะยนืยาว

มากพอส�าหรับวญิญาณแต่ละดวง และร่างกายจะมี

คุณสมบติัเหมาะแก่การพื้นคืนชีวติ

คนท่ีเช่ือวา่ร่างกายเราไม่ไดเ้ป็นอะไรมากไปกวา่ผล

ของววิฒันาการจะรู้สึกวา่ไม่ตอ้งมีภาระรับผดิชอบต่อ

พระผูเ้ป็นเจา้หรือใครกต็ามในส่ิงท่ีเขาท�ากบับุคคลเหล่า

นั้นหรือกบัร่างกายเขาเอง แต่เราผูม้องไกลถึงนิรันดร์

ตอ้งยอมรับวา่เรามีหนา้ท่ีต่อพระผูเ้ป็นเจา้เก่ียวกบัวธีิท่ี

เราปฏิบติัต่อร่างกายของเรา เปาโลกล่าววา่

“ท่านรู้แลว้ไม่ใช่หรือวา่ร่างกายของพวกท่านเป็นวหิาร

ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิผูส้ถิตในท่าน ผูซ่ึ้งพวกท่านได้

รับจากพระเจา้ และท่านทั้งหลายไม่ใช่เจา้ของตวัท่านเอง?

“เพราะวา่พระเจา้ทรงซ้ือท่านไวแ้ลว้ดว้ยราคาสูง 

ฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจา้ดว้ยร่างกายของ

พวกท่านเถิด” (1 โครินธ์ 6:19–20)

เม่ือยอมรับความจริงเหล่าน้ีและค�าแนะน�าของศาสดา

พยากรณ์ยคุปัจจุบนัแลว้ เรายอ่มไม่ท�าใหร่้างกายเสีย

โฉมดว้ยรอยสกัแน่นอน หรือท�าใหร่้างกายทรุดโทรม

ดว้ยยาเสพติด หรือแปดเป้ือนดว้ยการล่วงประเวณี

หรือความไม่สุภาพ ร่างกายเป็นเคร่ืองมือของวญิญาณ

เรา ดว้ยเหตุน้ีจึงส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีเราตอ้งดูแลใหดี้ท่ีสุด 

เราควรอุทิศถวายพลงักายรับใชแ้ละส่งเสริมงานของ

พระคริสต ์เปาโลกล่าววา่ “พี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่

ความเมตตากรุณาของพระเจา้ ขา้พเจา้จึงวงิวอนท่าน

ทั้งหลายใหถ้วายตวัของท่านแด่พระองคเ์พื่อเป็นเคร่ือง

บูชาอนับริสุทธ์ิท่ีมีชีวติ และเป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้” 

(โรม 12:1) ◼
จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ตุลาคม 2010

เคารพของประทาน
แห่งร่างกายเรา

โดย เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ

ผงั
จ�า

ลอ
งข

อง
พ

ระ
วหิ

าร
ลิส

บ
อน

 โ
ป

รตุ
เก

ส



 สิงหาคม 2019 65

รับใช้และส่งเสริมงานของพระคริสต์

ให้โอกาสเรียนรู้และเจริญก้าวหน้า

ท่ีอยู่ของ
วิญญาณเรา

ท่ีพระ
วิญญาณของ

พระผู้ เป็น
เจ้าสถิตอยู่

โดยผ่านการฟ้ืน
คืนชีวิต ร่างกาย
เราจะด�ารงอยู่

ช่ัวนิรันดร์

พรพระวิหาร
ด�ารงอยู่ 

ช่ัวนิรันดร์

ร่างกายของ
ท่านเหมอืน
วหิาร

ของประทานจาก
พระผู้ เป็นเจ้าศักด์ิสิทธ์ิ

ช่วยให้เรากลบัไปหา
พระบิดาบนสวรรค์

เอล็เดอร์คริสทอฟ

เฟอร์สนัสอนวา่ร่างกาย

เราเป็นของประทานและ 

“งานสร้างตามรูปลกัษณ์

ของพระผูเ้ป็นเจา้” ร่างกาย

เราศกัด์ิสิทธ์ิเหมือนวหิาร

และเราควรดูแลใหดี้ท่ีสุด 

ต่อไปน้ีเป็นบางดา้นท่ีพระ

วหิารและร่างกายของเรามี

ส่วนในแผนของพระบิดา

บนสวรรค์

เราสามารถยืนอยู่ใน
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

พระวิหารเป็นสถาน
ท่ีศักด์ิสิทธ์ิ



หวงแหนร่างกายของท่าน

ข่าวสารจาก
ศาสดาพยากรณ์

50
กฎแห่งความ

บริสุทธ์ิทางเพศ

คอือะไรกนัแน่

56
ร่างกาย

ส่ิงอศัจรรย์ 20 อย่าง

58
พระค�าแห่งปัญญา

อะไรใช่และไม่ใช่

60

คนหนุ่มสาว

ท่านเห็นอะไรเมือ่
ท่านส่องกระจก

อ่านความจริงเก่ียวกับร่างกาย
และแผนแห่งความรอดตลอดจน

แนวคิดท่ีจะช่วยท่านปรับปรุง
ภาพลกัษณ์ของท่าน

42
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ร่างกายอนัน่า
พิศวงของเรา!

ดูหนา้ พ12
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ความรูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์มีคา่กวา่ส่ิงที่เรา
มองเห็นและไดย้ิน บางครัง้เรารูสึ้กเหมือนการเผาไหม้อ่อนๆ ในใจเรา ส�าหรบั
ข้าพเจ้า บ่อยครัง้คอืความรูสึ้กถึงแสงสวา่ง

เมื่อท่านรบับัพตศิมาและการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนจักร ผู้ ให้การยืนยัน
จะบอกท่านในการให้พรวา่ “จงรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์” ขณะน้ัน ท่านสามารถมี
พระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่กับท่าน แตท่่านยังตอ้งเลือกรบัพระองคเ์ข้ามาในใจและ
ความนึกคดิของท่าน

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านเปิดใจรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอให้ท่านรูสึ้กถึงปีตขิองการมีพระองคเ์ป็นเพื่อนท่านตลอดเวลา ●

เปิดใจรบั 
พระวิญญาณบริสทุธิ ์

จากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เจ
น

นิ
เฟ

อร์
 ไ

อเ
ชล

เบ
อร์

เก
อร์

“เรามอบสนัติสุขไวก้บั
พวกท่าน สนัติสุขของเราท่ีให้
กบัท่าน . . . อยา่ใหใ้จของท่าน

เป็นทุกข ์อยา่กลวัเลย” 

“องคผ์ูช่้วย
คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงพระ

บิดาจะทรงใชม้าในนามของเรานั้นจะ
ทรงสอนพวกท่านทุกส่ิง และจะท�าให้

ระลึกถึงทุกส่ิงท่ีเรากล่าวกบั
ท่านแลว้

(ยอห์น 14:26–27)

เมื่อพระเยซูก�าลังจะจากเหล่าสาวกของพระองค ์พระองคร์บัส่ังกับพวก
เขาวา่พระองคจ์ะทรงมอบสันตสุิขของพระองค์ ให้พวกเขาอย่างไร

ดดัแปลงจาก “เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน” เลียโฮนา พ.ค. 2017, 15–18 
และ “พระวญิญาณของพระองคส์ถิตกับท่าน” เลียโฮนา พ.ค. 2018, 86–89
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ลองวาดภาพของท่านเอง!

ก�าลงัวาดภาพส่ิงทีอ่ยู่ในใจประธานอายริงก์
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงช่วยให้เราจดจ�า เมื่อประธานอายรงิก ์
ตอ้งการจ�าอะไรบางอย่าง ท่านจะจดไว้ ในสมุดบันทึก บางครัง้

ท่านวาดภาพเพื่อแสดงให้เห็นดว้ยวา่ท่านรูสึ้กอย่างไร

ภาพแคธลีนภรรยาท่าน
กบับุตรสองคนในหกคน
ของท่านภาพน้ีท�าใหท่้าน
นึกถึงความรักท่ีท่านมีต่อ
ครอบครัว

เม่ือหลานคนหน่ึงของ
ประธานอายริงกรั์บใชง้าน
เผยแผใ่นฝร่ังเศส ท่านวาด

ภาพผูส้อนศาสนาเดินไป
ตามถนนในปารีส

ประธานอายริงกช์อบวาดภาพเรือและครอบครัวของท่าน 
ภาพน้ีซิสเตอร์อายริงกอ์ยูใ่นเรือล�าเลก็เม่ือเธออายแุปดขวบ

ท่านใชดิ้นสอร่างก่อน จากนั้นระบายสีน�้าหน่ึงชั้น ปล่อยให้
แหง้ แลว้ระบายอีกหน่ึงชั้น
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โดย คารี บราวน์
นิตยสารศาสนจกัร
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชือ่ของข้าพเจ้า
โดยการประพฤต”ิ (ยากอบ 2:18)

คลารเีลีย้งลูกอย่างเรว็ไปจนสุดสนามดา้น
หน่ึง คราวน้ีแหละ เธอคดิ เด็กหญิงตวัสูง

ที่สุดและเรว็ที่สุดในทีมกันคลารมีาตลอด
การแข่งขัน แตต่อนน้ีเธอเป็นฝ่ายกันบ้าง 
น่ีเป็นโอกาสของคลาร!ี

เธอหมุนตวัออกห่างจากผู้เล่นอีก
คนอย่างรวดเรว็และตัง้ท่า จากน้ันจึง
กระโดดและโยนลูก ลูกลอยไปในอากาศ
ขณะคลารกีลัน้หายใจ ลงห่วงทีเถอะ

ลูกลงห่วงพอดี
สมาชิกในทีมของคลารแีปะมือยินดี

กับเธอ จากน้ันโคช้การเ์ซียก้มมอง
นาฬิกาจับเวลาและเป่านกหวดี  
“การฝึกสิน้สุดลงแคน้ี่! ท�าไดด้มีาก
ทุกคน! พบกันพรุง่น้ี พักผ่อนให้
เต็มที่นะเพราะเราจะตอ้งแข่งวิง่
ระยะสัน้กันอีก”

คลารฮัีมอยู่ ในคอและเดนิไป
เก็บของ จากน้ันเธอก็เห็นโคช้ 
การเ์ซียโบกมือเรยีก

“เฮ้ คลาร”ี เธอเรยีก “วนั
น้ีท�าไดด้มีาก ครรููว้า่เธอฝึก
หนักมาก และครภููมิ ใจใน
ตวัเธอ”

“ขอบคณุคะ่” คลารพีูด
พรอ้มกับยิม้กวา้ง

เธอยิม้อยู่อย่างน้ันขณะเดนิ
ออกไปที่รถของคณุแม่ ระหวา่ง
ขับรถกลับบ้าน เธอนึกทบทวน
ภาพการโยนลูกสุดท้าย โดยเฉพาะ

ฝึก ศรทัธา
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เมื่อลูกลงห่วงพอด ีเธอแทบไม่สังเกตค�าพูดการประชุม
ใหญ่ที่คณุแม่ฟังอยู่ดว้ยซ�า้

แตแ่ล้วมีบางอย่างดงึดดูความสนใจของเธอ ผู้พูด
กล่าววา่ “เราตอ้งใช้เวลาฝึกฝนศรทัธาของเราอย่างแข็ง
ขัน” * ค�าวา่ “ฝึกฝนอย่างแข็งขัน” ฟังเหมือนเธอจะ
ไดย้ินขณะฝึกบาสเกตบอล ท่านฝึกฝนศรทัธาอย่างไร 
เธอคดิ ท่านวิง่ดว้ยศรทัธาหรอืเปล่า ท่านเลีย้งศรทัธา
เหมือนเลีย้งลูกบาสหรอืเปล่า

คลารเีหลียวมองคณุแม ่“แม ่ฝึกฝนศรทัธาอยา่งไรคะ”  
เธอถาม

คณุแม่ยิม้ “ลูกเล่นบาสเกตบอลเก่งขึน้ไดอ้ย่างไร”
“หนูฝึกคะ่” คลารตีอบ “ โคช้บอกวธิีที่หนูจะเล่นเก่ง

ขึน้ และตอนเราฝึก หนูพยายามมากเพื่อท�าให้ถูกตอ้ง”
“ง่ายหรอืเปล่า”
“ ไม่คะ่!” คลารตีอบ จ�าไดว้า่เธอเมื่อยขามากหลังจาก

แข่งวิง่ระยะสัน้ “หนูตอ้งฝึก เยอะมาก”
คณุแม่พยักหน้า “พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้

เรามีศรทัธาในพระองค ์แตเ่ราตอ้งท�าตอ่เน่ือง พระองค์
ประทานวธิี ให้เราฝึกและเก่งขึน้”

“อย่างเช่นอะไรคะ”
“พระองคท์รงขอให้เราพูคคยุกับพระองค์ ในการ

สวดอ้อนวอน พระองคท์รงเป็นเหมือนโคช้
ของเรา พระองคป์ระทานพระคมัภีร ์
พระคมัภีรเ์หมือนคูม่ือแผนการเล่น
ของพระองค ์ทรงดลใจศาสดา
พยากรณ์ให้กระตุน้เราให้เรยีนรู้
เป็นครอบครวั ครอบครวัของเรา
เหมือน—”

“เหมือนทีมของเรา!” คลารี
ขัดจังหวะ

“ ใช่จ้ะ! ทีมครอบครวัของเรา
ท�างานและฝึกดว้ยกัน” คณุแม่กล่าว 

“แล้วเกิดอะไรขึน้เมื่อหนูไปฝึกจ๊ะ คลาร”ี
“หนูเก่งขึน้คะ่” เธอตอบ เธอนึกถึงความรูสึ้กที่ดี

ขณะโยนลูกสุดท้ายหลังจากฝึกหนักมาหลายสัปดาห์
“ ใช่แล้ว เมื่อเราฝึก เราฝึกฝนศรทัธาของเรา น่ันช่วย

ให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึน้ ท�าให้เรามีความ
สุขมากขึน้”

คลารีไม่เคยนึกถึงศรทัธาแบบน้ี เธอเคยไดย้ินวา่
ศรทัธาเหมือนเมล็ดพืช แตเ่ธอไม่เคยรูว้า่ศรทัธาจะ
เหมือนการเล่นบาสเกตบอลไดด้ว้ย! เธอนึกถึงวธิีที่ โคช้
วางแผนการฝึกให้ทีม บางทีฉันอาจจะท�าแผนการฝึกได้
ดว้ย เธอคดิ แตเ่ป็นแผนฝึกศรทัธา! ทันทีที่ถึงบ้าน เธอ
พบกระดาษจดบันทึกแผ่นใหญ่และเริม่เขียน

• สวดอ้อนวอน—เช้าและค�า่
• ศึกษาพระคมัภีร—์ทุกวนั

• ไปโบสถ์—ทุกวนัอาทิตย์

บางทีการฝึกฝนศรทัธาอาจไม่
เหมือนการฝึกบาสเกตบอล แต่
ฝึกคอืฝึก เธอรูสึ้กอบอุ่นใจและมี
ความสุขขณะมองดแูผนของเธอ 
เธอวางใจพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
รูว้า่พระองคจ์ะทรงช่วยเธอ! ●

* รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ท�าให้การใช้ศรทัธาเป็น
ส่ิงส�าคญัอันดบัแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 

92–95.
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หน้านีส้นับสนุน จงตามเรามา หน้า 122 ส�าหรับปฐมวยัและหน้า 124 ส�าหรับครอบครัว

เสน้ทางใหม่
เมือ่ฉันรับบัพตศิมา ฉันเลอืกเดนิเส้นทางใหม่กบัพระเยซู  

(ดู โรม 6:4)

หน้าระบายสี
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ครอบครวัของเราเพิ่งรบับัพตศิมา และเราทุกคนเห็นพ้องกันวา่เรา
รกัโบสถ์ ใหม่ของเรา คนืหน่ึงที่การสังสรรค์ ในครอบครวั คณุแม่

เสนอให้ ใช้ภาพถ่ายในหนังสือเดนิทางเล่มเก่าท�าแผนภูมิแสดงล�าดบั
วงศ์ตระกูล คนืน้ันสนุกมาก!
โจชัว มาทลิดา และกรีเม เค. อายุ 9, 11 และ 7 ขวบ อาณาจกัรตองกา

ใหด้แูลว้บอก
ลว

ดล
าย
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หนูชอบท�าดชันีข้อมูลประวตัิ
ครอบครวัมาก และชอบไป

โบสถ์กับครอบครวั
มาเรีย โอ. อายุ 11 ขวบ บราซิล

หนูชอบ
รบัใช้

ครอบครวั
ลซิเมล เอส. อายุ 9 
ขวบ เปอร์โตริโก

เมล พ.ี  
อายุ 8 ขวบ  
โบลเิวยี

ผมชอบ
เวลาที่

เพื่อนๆ ช่วย
ผมเมื่อผมมีข้อ
สงสัย
ริคาร์โด เอ. อายุ 9 
ขวบ เปอร์โตริโก

หนูชอบอ่านพระคมัภีร์
มอรมอนให้น้องสาวฟัง  

พระคมัภีรข์้อโปรดของหนูคอื  
1 นีไฟ 3:7
เอมเิลยี แอล. อายุ 10 ขวบ เยอรมนี
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สวสัดีจาก 

เกาหลีใต!้

เ ก
าห

ลี
ใ ต้

ครอบครัวชาวเกาหลีหลายครอบครัวซ้ือ
ของท่ีตลาดแบบน้ี พวกเขาสามารถซ้ือผล
ไม ้ผกั เน้ือ และขนมไดจ้ากผูข้ายริมถนน 
อาหารยอดนิยมอยา่งหน่ึงของชาวเกาหลี
คือ บิบิมบับ หรือขา้วย �า

ตวัอกัษรภาษาเกาหลีเรียกวา่ฮนักึล  
น่ีเป็นป้ายช่ือศาสนจกัรในภาษาฮนักึล 
นอกอาคารศาสนจกัร

กรุงโซล

เกาหลใีต้ อยูใ่น
เอเชียตะวนัออก  

มีประชากรราว 50 
ลา้นคน สมาชิก
ศาสนจกัรเกือบ 

88,000 คน

เชญิร่วมเดิน
ทางไปเยือน

เกาหลีใตก้บัเรา!

พวกเราชือ่มาร์
โกกบัเปาโล
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พบเพือ่นบางคนของ
เราจากเกาหลใีต้!
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ท่านมาจากเกาหลใีต้ใช่ไหม 
เขยีนถงึเราได้เลย! เราอยาก

ฟังเร่ืองราวจากท่าน!

ทุกคร้ังท่ีหนูเผชิญการทดลอง 
การนึกถึงพระบิดาบนสวรรคน์�า
สนัติสุขมาสู่ใจของหนู หนูรู้วา่
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ทรงพระชนมจ์ริงๆ และหนูจะท�า
ตามพระองค์

ฮาอนึ เอส. อายุ 11 ขวบ

บางคร้ังผมอยากจะตีนอ้งชายเม่ือ
เขาท�าตวัต่อพงัหรือขีดเขียนลงบน
สมุดบนัทึกของผม แต่ผมก�าลงั
เรียนรู้วธีิท่ีจะอดทน ผมพยายาม
เพราะผมตอ้งการเลือกส่ิงท่ีถกูตอ้ง

เซจอง เอช. อายุ 8 ขวบ

ครอบครัวน้ีไปเยอืนพระวหิารเกาหลี พระวหิาร
อุทิศเม่ือปี 1985 ในเมืองหลวงของเกาหลีใต้ในเกาหลี การนัง่บน

พื้นท่ีบา้นหรือในร้าน
อาหารเป็นเร่ืองปกติ 
หลายครอบครัวศึกษา 
เล่น และรับประทาน
อาหารดว้ยกนับนโตะ๊
เต้ียๆ แบบน้ี

ขอบคณุท่ีมาเยือน
เกาหลีใตก้บัเรา! 
แลว้พบกนัใหม่!
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โดย เดวดิ ดกิสัน
นิตยสารศาสนจกัร
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา, และรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค”์  
( โมโรไน 4:3)
“เ ดีย๋ว ลูกยังกินอาหารเช้าไม่หมดเลย” คณุแม่พูด คณุแม่เลื่อนจานผักเข้า

มาใกล้จูฮยอก
จูฮยอกมองดอูาหารเช้าของเขา เขาสายแล้ว! ปกตพิี่ชายจะช่วยเขาเตรยีม

ตวัไปโบสถ์ แตพ่ี่ชายออกนอกเมือง วนัน้ีจูฮยอกจึงตอ้งเตรยีมเอง
“ครบัแม”่ จฮูยอกพดู เขารบีกนิใหห้มด จากน้ันก็กอดแมแ่ลว้เดนิไปทีป่ระตู
คณุแม่ถามเขาวา่ “ลูกเอาโทรศัพท์ ไปดว้ยหรอืเปล่า”
จูฮยอกชูให้ด ู“ครบั ผมส่งข้อความบอกครปูฐมวยัไดถ้้าผมมีปัญหา”
“ ใส่เสือ้กันหนาวไวข้้างในหรอืเปล่า มันหนาวนะ”
จูฮยอกให้คณุแม่ดเูสือ้กันหนาวของเขา
เธอพยักหน้า จูฮยอกรบีออกไปที่ถนน เสียงจอแจท�าให้เขายิม้ สนุกดทีี่ ได้

อยู่ ในเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหน่ึงของเกาหลี ใต!้
แตจู่ฮยอกยังตอ้งการให้พี่ชายอยู่กับเขา พวกเขาเดนิทางไปโบสถ์ดว้ยกัน

เสมอ
“ผมรูท้าง” เขาบอกตวัเอง ไม่นานเขาก็อยู่ที่ป้ายรถประจ�าทางป้ายแรก
แตม่ีเขาคนเดยีวที่น่ัน มันแปลก เขาดนูาฬิกา เขามาไม่ทันรถเมื่อกีแ้น่

เลย! ตอนน้ีเขาจะตอ้งรอรถคนัตอ่ไป
หลายนาทีผ่านไป คนอื่นเริม่ทยอยมา ในที่สุดรถประจ�าทางสีฟ้าสดก็มา  

จูฮยอกเดนิขึน้รถ จ่ายเงินให้คนขับ และน่ังลง ภา
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ไปโบสถ์
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ติง๊! จูฮยอกดโูทรศัพท์หลังจากเสียงแจ้งเตอืน ข้อความมาจากครปูฐมวยั
ของเขา

“อยู่บนรถหรอืเปล่า จ�าไวน้ะ ถ้าหลงทาง เราจะมาหาหนู!”
เขายิม้และส่งข้อความกลับไป “ครบั ตอนน้ีผมอยู่บนรถ”
รถคนัน้ีเป็นรถสายสัน้ เขาตอ้งตอ่รถอีกคนั น่ังไปอีกช่ัวโมงกวา่
จูฮยอกมองดเูวลาและขมวดคิว้ เขาไม่อยากขาดโบสถ์ เขาชอบค�าสวด 

อ้อนวอนศีลระลึกตอนหน่ึงที่วา่ “ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” น่ันหมายถึง 
ระลึกถึงพระเยซูตลอดเวลา และจูฮยอกตอ้งการท�าเช่นน้ัน

เมื่อคุณลุงกับคุณป้าชวนเขากับพี่ชายไปโบสถ์สามส่ีเดือนก่อน เขา
พบผู้สอนศาสนา เอ็ลเดอร์คิมกับเอ็ลเดอร์มูนสอนพวกเขาเก่ียวกับพระ
เยซู ย่ิงจูฮยอกเรียนเกี่ยวกับพระเยซูมากเท่าใด เขายิ่งชอบนึกถึงพระองค์
มากเท่าน้ัน

ติง๊! “ตอ่รถหรอืยัง” ข้อความถาม
“ยังครบั” เขาส่งข้อความกลับ
รถโดยสารจอดบนถนนจอแจที่จูฮยอกตอ้งลงเพื่อตอ่รถอีกคนั เขาถามคน

ขับวา่รถคนัที่สองของเขามาหรอืยัง
“เพิ่งออกไปเมื่อสักครู”่ คนขับบอก “คนัตอ่ไปจะมาในอีก 15 นาที”
“ โอ้ โอเคครบั” จูฮยอกพูด ขอบคณุครบั!”
ในที่สุด หลังจากน่ังรถโดยสารคนัที่สองไปถึงโบสถ์ จูฮยอกก็รบีเข้าไปใน

อาคารประชุม คณุลุงกับคณุป้ากันที่น่ังไว้ ให้  เขาท�าส�าเรจ็!
จูฮยอกคดิถึงทุกอย่างที่เขาท�าเพื่อให้ ไดม้าโบสถ์  เขาคดิถึงทุกคนที่ ไดช่้วย

เขาตลอดทาง เขารูสึ้กวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงดี ใจที่เขาอยู่ที่น่ัน
จูฮยอกสวดอ้อนวอนในใจ “ขอบพระทัยพระองค ์พระบิดาบนสวรรค ์ที่ข้า

พระองคส์ามารถมาโบสถ์ ไดว้นัน้ี” ●
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1. ตดัการด์หน้าถัดไปออกมาและเกลี่ยให้ทุกคนเห็น
และเอือ้มถึง

2. ผลัดกันทอยลูกเตา๋ หลังจากคนใดคนหน่ึงทอย ให้คน
น้ันหาเลขที่ทอยไดบ้น “ความจรงิเกี่ยวกับพระวหิาร” 
และอ่านออกเสียง

3. หาการด์ที่สอนความจรงิคล้ายกันเกี่ยวกับรา่งกาย 
(เคล็ดลับ: หาสัญลักษณ์ที่เข้าคูก่ัน) เมื่อท่านพบคู่
แล้ว ให้เอือ้มมือไปแตะการด์! แล้วอ่านการด์ใบน้ัน
และท�ากิจกรรม

4. เล่นเกมน้ีจนกวา่ทุกคนไดท้อยลูกเตา๋และแตะการด์ 
หรอืจนกวา่ไดอ้่านการด์ครบทุกใบ

อคัรสาวกเปาโลสอนวา่
รา่งกายของเราเป็นวิหาร  
(ด ู1 โครินธ ์ 6:19) ทา่น

สามารถเลน่เกมตอ่ไป
นีเ้พ่ือเรียนรูเ้พ่ิมเติม

2. พระวหิารดดูา้นนอกจะตา่งกัน บาง
แห่งมีสวนและน� ้าพุ พระวหิารมีรปู
ทรงและสีตา่งกัน พระวหิารทุกแห่ง
สวยงาม

4. มีคนท�าความสะอาดดา้นในพระวหิาร
ดว้ย! คนงานและอาสาสมัครจะขัดทุก
อย่างให้ขึน้เงาและจัดให้เป็นระเบียบ

6. พระวหิารเป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์และ
พิเศษที่เราควรเคารพ

ความจริงเก่ียวกบัพระวิหาร

1. พระวหิารแตล่ะแห่งเป็นพระ
นิเวศน์ของพระเจ้า

3. ทุกวนัจะมีคนดแูลบรเิวณดา้นนอก
พระวหิารให้สวยงามอยู่เสมอ

5. เราใช้พระวหิารท�างานของพระ
บิดาบนสวรรค์

รา่งกายของทา่น  

เป็น  วิหาร



ท่านควรปฏิบติัต่อร่างกายท่าน
ดว้ยความรักและความเคารพ 
ถา้มีคนท�าร้ายท่านหรือสมัผสั

ตวัท่านแบบใดกต็ามท่ีท�าใหท่้านรู้สึก
อึดอดั ใหบ้อกผูใ้หญ่ท่ีท่านไวใ้จทนัที! 

เราสามารถใชร่้างกายช่วย
เหลือผูอ่ื้นและท�าส่ิงท่ีพระ

เยซูทรงประสงคใ์หท้�า 

เราสามารถรักษาความ
คิดเราใหส้ะอาดดว้ยการ
อ่าน ดู และฟังเฉพาะส่ิง
ท่ีอญัเชิญพระวญิญาณ 

ทุกวนัเราสามารถท�าให้
ร่างกายมีสุขภาพดีดว้ยการ
อาบน�้า รับประทานอาหาร

ท่ีดี และออกก�าลงักาย 

ร่างกายของแต่ละคนเป็น
วหิารท่ีวญิญาณอาศยั

อยู ่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ทรงสถิตกบัเราได ้

ร้องเพลงปฐมวยัทีช่ื่นชอบสักหน่ึงข้อ

ขอให้บางคนเล่าเวลาทีพ่วกเขา
รู้สึกถงึพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

บอกช่ืออาหารหน่ึงอย่างทีก่นิ
หรือดืม่แล้วมปีระโยชน์และหน่ึง

อย่างทีท่่านไม่ควรกนิหรือดืม่

เล่นอกีรอบกล่าวชมบางคนและแปะ
มอืแสดงความยนิด!ี

ร่างกายมีสี รูปร่าง และขนาด
ต่างกนั ไม่วา่อยา่งไรกต็าม 

ร่างกายของแต่ละคนสวยงาม 

บอกส่ิงทีร่่างกายของท่านท�าได้
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“จงเป็นแบบอย่างแก่คนทีเ่ชือ่ทัง้ปวง” (1 ทิโมธี 4:12)

“เ อาไม้มาอีกดกีวา่!” คอลลีบอกมาร์ โก
มาร์ โกมองฟ้า “ฉันตอ้งกลับบ้าน ตะวนัจะ

ตกดนิแล้ว”
“แตเ่รายังสรา้งป้อมไม่เสรจ็นะ!” คอลลีบอก
“ขอโทษ!” มาร์ โกตะโกนบอกขณะรบีไป “ฉันตอ้งอยู่

บ้านก่อนวนัสะบาโต!”
คอลลีถอนหายใจ มีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการเป็นเพื่อน

ของมาร์ โก และมีเรื่องยากๆ ด้วย ส่วนใหญ่มีเพียงเรื่อง

เดียวที่ยาก น่ันคือพวกเขามีเวลาเล่นด้วยกันไม่มาก 
แม้จะเรียนชัน้เดียวกันท่ี โรงเรียนแต่ก็อยู่คนละห้อง 
และมีเวลาพักไม่ตรงกัน บวกกับทัง้คู่ต้องใช้วันสะบาโต 
กับครอบครัว ในโบสถ์ของมาร์ โก วันสะบาโตเริ่มตอน
ตะวันตกดินในคืนวันศุกร์ ส่วนคอลลี วันสะบาโตคือ
วันอาทิตย์

และเรือ่งดีๆ  น่ะหรอื มเียอะแยะมากมาย เรือ่งหน่ึงคอื
คอลลีไมต่อ้งหว่งวา่มาร์ โกจะสบถ พยายามใหเ้ธอท�าส่ิง
ไมด่ ีหรอืดส่ิูงที่ ไมด่ ีเขากบัครอบครวัของเขาไปโบสถอ์กี

คอลลีกบัมารโ์กไปโบสถค์นละแหง่  
พวกเขาจะเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัไดไ้หม

ป้อม  

โดย เคซีย์ อายร์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

และมิตรภาพ
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แหง่หน่ึง แตพ่วกเขาเช่ือเหมอืนกบั
คอลลหีลายอยา่ง เช่นการรกัษาวนั 
สะบาโตใหศั้กดิสิ์ทธิ ์แมจ้ะคนละวนั

คอลลีวางไม้ที่หอบเต็มแขนและเข้าบ้าน
“มาร์ โกกลับบ้านแล้วหรอื” คณุแม่ถาม
“คะ่” คอลลีตอบพลางทรดุน่ังลงบนเก้าอีต้วัหน่ึง “เรา

ไดเ้ล่นดว้ยกันน้อยมาก”
“ลูกทัง้สองเล่นดว้ยกันวนัศกุรก็์ ได ้วนัน้ันโรงเรยีน

หยุด” คณุแม่บอก
“คะ่” คอลลีพูด รูสึ้กรา่เรงิขึน้ เธอจะเตรยีมทุกอย่าง

ให้พรอ้มเผื่อมาร์ โกมา พวกเขาจะไดเ้ริม่สรา้งป้อมทันที
ช่วงท้ายสัปดาห์น้ันที่ โรงเรยีน ครขูองคอลลีมีข้อ

ประกาศ นักเรยีนประถมสามทุกคนจะดภูาพยนตร์
ดว้ยกัน

“เยี่ยม!” คอลลีพูด เธอเอากล่องอาหารกลางวนัใส่เป้
และเข้าไปในพืน้ที่ส่วนกลางระหวา่งห้องเรยีน

ทุกคนหาที่น่ังบนพืน้ และครปิูดไฟ คอลลีตืน่เตน้
เมื่อภาพยนตรเ์ริม่ เป็นเรือ่งเกี่ยวกับเด็กผู้ชายสรา้งป้อม
ดว้ยกันเหมือนเธอสรา้งป้อมกับมาร์ โก! ถ้าเราสรา้งเสรจ็ 
เธอคดิ เธอส่ายหน้าและกลับไปจ้องหน้าจอเหมือนเดมิ

แตข่ณะภาพยนตรเ์ดนิเรือ่งตอ่ คอลลีสังเกตวา่ค�า
บางค�าในเรือ่งไม่ดเีลย เธอเริม่รูสึ้กอึดอัดมากขึน้เรือ่ยๆ 
เธอไม่ทราบจะท�าอย่างไรดี

ตอนน้ันเองที่เธอรูสึ้กวา่มีคนแตะไหล่เธอ มาร์ โก
น่ันเอง! เขาคลานฝ่ากลุ่มนักเรยีนมาคยุกับเธอ

“คอลลี ฉันคดิวา่เราไม่ควรดเูรือ่งน้ี” 
เขากระซิบ “ฉันคดิวา่เราควรไปถามครวูา่

เราจะอ่านหนังสือแทนได้ ไหม”
คอลลีถอนหายใจอย่างโล่งอก เธอรูสึ้กดทีี่รูว้า่มีคน

รูสึ้กเหมือนเธอ “จ้ะ ฉันไม่ชอบเรือ่งน้ีเหมือนกัน”
เธอกับมาร์ โกลุกขึน้ยืนและเดนิเขย่งอ้อมเพื่อนรว่ม

ห้องออกไปจนถึงคร ูมาร์ โกไปหาครขูองเขา ส่วนคอลลี
ไปหาครขูองเธอ เธอถามวา่เธอจะอ่านหนังสือแทนการดู
ภาพยนตร์ ได้ ไหม และครบูอกวา่ได้

เมื่อคอลลีเข้าไปอ่านหนังสือในห้องเรยีน เธอเห็นมาร์
โกก�าลังอ่านเหมือนกัน เขาโบกมือและยิม้ คอลลียิม้ตอบ 
การมีเพื่อนแท้ดกีวา่การมีป้อมที่สรา้งเสรจ็ ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเวอรจ์ิเนีย สหรฐัอเมรกิา
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 ลิ
น “ขา้พเจา้พบคุณความดีอยา่งแทจ้ริง

ท่ามกลางผูค้นของทุกศาสนา”

เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุกแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง 
“นิรันดรทุกวนั” เลยีโฮนา พ.ย. 2017, 53
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กา้วแรกๆ กา้วหน่ึงในการสร้างพระวหิารแห่งใหม่คือการประชุมพิเศษท่ีเรียกวา่  
“พิธีเบิกดิน” เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นกบัซิสเตอร์เคธี แอนเดอร์เซ็นเดิน

ทางไปไอวอรีโคสตเ์พื่อร่วมพิธีเบิกดินส�าหรับพระวหิารแห่งใหม่

เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซน็
ไปเยือนไอวอรีโคสต ์

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

เดก็ๆ ใชพ้ลัว่สีทองช่วย 
“เบิกดิน” ใหพ้ระวหิาร จาก
นั้นการก่อสร้างจึงเร่ิมข้ึน! 
จะใชเ้วลาสร้างพระวหิาร
ราวสองปี

“ขอใหเ้ราอทิุศตน . . . 
ใหก้ารหลอ่หลอมอปุนิสยั

และจติวิญญาณของเราดีพรอ้ม
เพ่ือเราจะพรอ้มเขา้พระวิหารท่ี
ไดร้บัการอทิุศแลว้ ขอใหเ้รา
ซือ่ตรงตอ่การติดตามพระผู ้

ชว่ยใหร้อดมากขึน้”

เอล็เดอร์แอนเดอร์เซ็นกล่าวค�าสวดออ้นวอนอุทิศท่ีดิน ท่านกบั
ซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นเป็นผูพ้ดูในภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเป็นภาษา
ราชการของท่ีนัน่ ซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นกล่าววา่เธอมีความสุข
ท่ีพระเยซูทรงยอมใหเ้ราเขา้ไปในพระนิเวศนข์องพระองค ์พระ
วหิาร เราไดรั้บพรท่ีนัน่ซ่ึงเราจะไม่สามารถรับไดจ้ากท่ีใดบน
แผน่ดินโลก
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เราชอบมองดูพระวหิาร

ต่อไปน้ีเป็นเพลง “ฉนัชอบมองดูพระวหิาร” หกภาษาท่ีเดก็ร้อง ไปตามเสน้แต่ประโยคจนถึงภาษานั้น

พระวหิารจะมีลกัษณะ
แบบน้ี

Me encanta ver el templo

Oh, j’aime voir le temple

Eu gosto de ver o templo

Jeg elsker herrens temple

Ich freu mich auf den tempel

Out e fia vaai I le malumalu

ฝร่ังเศส

เยอรมนั
โปรตุเกส

ซามวั

เดนมาร์ก

ปัจจุบนัสมาชิกในไอวอรีโคสตต์อ้งเดินทาง 12 ชัว่โมงไปพระวหิารใกลท่ี้สุดในประเทศ
กานา อีกไม่ก่ีปีเดก็ท่ีอายมุากพอจะท�าบพัติศมาพระวหิารจะสามารถไปพระวหิารท่ี
สวยงามในประเทศของพวกเขา!

สเปน



คมวาทะ

ฉันสามารถท�าเรื่องยากๆได!้
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“เจ้าตอ้งรบันามของพระครสิต,์ ซึง่เป็นนามของเรา” 
(3 นีไฟ 27:5)

ดิฉันเคยไปเยี่ยมครอบครัวหน่ึงในชิลี บิดาของ
พวกเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุก่อนดิฉันไปที่น่ัน

หน่ึงเดือน ลูกคนหน่ึงเป็นผู้ชายช่ือเบ็นจามิน เขา
อายุ 10 ขวบ

ก่อนคณุพ่อประสบอุบัตเิหต ุเบ็นจามินสอนบทเรยีน
ที่การสังสรรค์ ในครอบครวั บทเรยีนเป็นเรือ่งเกี่ยวกับ
นักรบหนุ่มจากพระคมัภีรม์อรมอน (ด ูแอลมา 53:16–
22; 56:42–57) เขาพูดวา่นักรบหนุ่มเหล่าน้ันกล้าหาญ
มากและวางใจพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อคุณแม่ของเบ็นจามินทราบข่าวอุบัติเหตุ เธอ
นึกถึงบทเรยีนของเบ็นจามิน เธอบอกครอบครวัวา่  
“เราต้องกล้าหาญเหมือนนักรบหนุ่ม เรามีการรบอีก
อย่างหน่ึงที่ต้องสู้”

น่ีเป็นเรือ่งยากส�าหรบัครอบครวัของเบ็นจามิน 
เหมือนชีวติพวกเขาพลิกผัน พวกเขาตอ้งย้ายไปอยู่บ้าน
คณุตาคณุยาย และพวกเขาคดิถึงคณุพ่อมาก แตพ่วก
เขารูว้า่พวกเขาจะไดอ้ยู่กับท่านอีกครัง้ในวนัข้างหน้า 
พวกเขาตดัสินใจเป็นครอบครวันักรบหนุ่ม เบ็นจามิน 
บอกเราวา่ “ผมจะกล้าหาญครบั”

ดฉัินเดนิเข้าไปในบ้านเพราะตอ้งการปลอบโยน 
พวกเขา แตด่ฉัินกลับเป็นฝ่ายรูสึ้กไดร้บัพร เบ็นจามิน 
กับครอบครวัก�าลังตอ่สู้ ในการรบครัง้น้ีอย่างกล้าหาญ 
ศรทัธาของพวกเขาสรา้งแรงบันดาลใจให้ดฉัิน

เราทุกคนกล้าหาญไดเ้ช่นเดยีวกับเบ็นจามิน กล้า
หาญไม่ไดห้มายถึงไม่เสียใจหรอืไม่กลัว แตห่มายถึงมี
ศรทัธาวา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยให้เราผ่านพ้น
ช่วงยากๆ ไปได ้เมื่อเรือ่งยากเกิดขึน้ เราสามารถเลือก
วางใจพระองค ์เราทุกคนสามารถเป็นนักรบหนุ่ม! ●

ครอบครวั 
นักรบหนุ่ม
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ซิสเตอร์ 
มเิชลล์ ด.ี เครก

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานเยาวชน

หญิงสามญั
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เปาโลกลบัใจ
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี
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์หลังจากพระเยซูสิน้พระชนม์ เหล่าสาวกของพระองคย์ังคงสอน
ผู้คนตอ่ไป แต่ ใช่วา่ทุกคนจะชอบส่ิงที่พวกเขาสอน ชายคนหน่ึงช่ือ

เปาโลใจรา้ยเป็นพิเศษตอ่คนที่ตดิตามพระเยซู
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วนัหน่ึงขณะเปาโล
ก�าลังเดนิทาง เขาเห็น
แสงจ้าจากสวรรค ์เขา
ไดย้ินสุรเสียงของพระ
เยซู! พระเยซูรบัส่ังให้
เปาโลเริม่ช่วยให้ผู้คน
กลับใจและตดิตาม
พระองค์

แสงจ้าท�าให้เปาโลตาบอด คนบรสุิทธิ์
ช่ืออานาเนียช่วยรกัษาตาของเปาโล
และให้บัพตศิมาเขา

หลังจากน้ันเปาโลจึงสอนผู้คน 
เกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์เขาเป็น 

ผู้สอนศาสนา คร ูและผู้น�าที่ยิ่งใหญ ่
ในศาสนจักรของพระครสิต์
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ฉันสามารถเลือกเป็นคนใจดแีทนที่จะเป็นคนใจรา้ย  
ฉันสามารถเลือกไดเ้สมอวา่จะตดิตามพระเยซ ู●

อ่านเรือ่งราวการเปลีย่นใจเลือ่มใสของเปาโลใน กิจการของอัครทูตบทที ่9, 22 หรอื 26
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หน้าระบายสี

เปาโลเห็นพระเยซู
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นิตยสารเดอืนน้ีสอนเด็กเกี่ยวกับหลักธรรมพืน้ฐานของพระกิตตคิณุ 
(ด ูหลักแห่งความเช่ือ 1:4):

•  เด็กหญิงคนหน่ึงฝึก ศรทัธา ของเธอ (หน้า พ4–พ5)
•  เปาโลเป็นแบบอย่างของ การกลับใจ เมื่อเขาเลือกตดิตามพระเยซู 

(หน้า พ20–พ22)
•  หน้าระบายสีเตอืนเราวา่ บัพติศมา ของเราเป็นโอกาสให้เริม่เดนิทาง

ใหม่กับพระเยซู (หน้า พ6)
•  ประธานอายรงิก์สอนให้เราเปิดใจรบั พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ (หน้า พ2)

ท่านกับบุตรธิดาอาจจะมองหาหลักธรรมดงักล่าวขณะอ่านนิตยสาร
เดอืนน้ี ท่านอาจจะวงกลมหรอืขีดเส้นใตห้ลักธรรมทุกครัง้ที่เห็นในเรือ่ง 
จะดอีย่างยิ่งถ้าครอบครวัพูดคยุกันเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่าน้ัน!

ซ่ือสัตย์ตอ่ไป
 เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทกุทา่น

สารบัญ
พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: เปิดใจรับ 

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

พ4 ฝึกศรัทธา

พ6 เสน้ทางใหม่

พ7 ใหดู้แลว้บอก

พ8 สวสัดีจากเกาหลีใต!้

พ10 ไปโบสถ์

พ12 ร่างกายของท่านเป็นวหิาร

พ14 ป้อมและมิตรภาพ

พ16 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก: เอล็เดอร์
แอนเดอร์เซ็นไปเยอืนไอวอรีโคสต์

พ18 คมวาทะ: ฉนัสามารถท�าเร่ืองยากๆ ได้

พ19 ครอบครัวนกัรบหนุ่ม

พ20 เร่ืองราวในพระคมัภีร์: เปาโลกลบัใจ

พ23 หนา้ระบายสี: เปาโลเห็นพระเยซู
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย บอ็บ มานาฮาน

ส่งไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist.org 
และคลิก “Submit an Article or Feedback” 
หรืออีเมลมาท่ี liahona@ChurchofJesus 

Christ.org พร้อมระบุช่ือนามสกลุของ
บุตรธิดา อาย ุเมืองท่ีอยู ่และค�าอนุญาต
น้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือของท่าน] อนุญาตให้
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ยใชส่ิ้งท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้ส่งมา
ในนิตยสารศาสนจกัร บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัร
และแพลตฟอร์มส่ือสงัคม และอาจจะใช้
ในรายงาน หนงัสือ วดิีทศัน ์ส่ิงพิมพ ์และ
เน้ือหาการอบรม” เรารอรับผลงานจากท่าน!

วธีิส่งงานศิลป์หรือประสบการณ์
ของบุตรธิดามาให้ เลยีโฮนา




