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เค่ยฟ นคร์ใหญ่�ท่�ส่ด็และเป็นเมืองหลวงของยเูคร์น  
ม่ผูู้อ้ยู�อาศยัมาแลว้กว�า 1,400 ป่ สเตคเค่ยฟ ยเูคร์นม่
วอร์์ด็แปด็วอร์์ด็และสาขาสามสาขา ต�อไปน่� เป็นขอ้
เทจ็ัจัริ์งบางปร์ะการ์เก่�ยวกบัศาสนจักัร์ในยเูคร์น:

อ่ทิศพร์ะวหิาร์เค่ยฟ

จัดั็ตั�งสเตคแร์ก

ศาสนจักัร์ได็รั้์บการ์ 
จัด็ทะเบ่ยนร์ะด็บัชาติ

ผูู้ส้อนศาสนาวส่ิทธิิชนยค่
ส่ด็ทา้ยคณะแร์กไปถึึงยเูคร์น

ศนูยป์ร์ะวติั
คร์อบครั์ว

ท่�ปร์ะช่ม 2 คณะเผู้ยแผู้� 1 สเตค

สมาชิกศาสนจักัร์

พร์ะวหิาร์

11,153
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ชั�วโมง คือเวลาท่�ตอ้งใช ้ 
(เฉพาะไปหรื์อกลบั) ใน
การ์เดิ็นทางโด็ยร์ถึไฟไป
พร์ะวหิาร์ท่�ใกลท่้�ส่ด็  
(ไฟร์บูร์์ก เยอร์มน่)  
ก�อนม่พร์ะวหิาร์ในเค่ยฟ
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เร่์ยนรู้์เพิ�มเติมเก่�ยวกบัศาสนจักัร์ในท่�ต�างๆ ได็ท่้� 
history.ChurchofJesusChrist.org/GlobalHistories
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2 เล่ยโฮนา

 การ์สอนวธ่ิิรั์กษาความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศและ
การ์เตร่์ยมพร้์อม

 ใ นฐานะศาสตร์าจัาร์ยท่์�มหาวทิยาลยับริ์คมั  
ยงัก ์ดิ็ฉนัทำาวจิัยัและสอนเรื์�องการ์เป็นบิด็า

มาร์ด็ามาแลว้ 15 ป่ เมื�อสนทนากบับิด็ามาร์ด็า  
คำาถึามขอ้หนึ�งท่�ดิ็ฉนัได็รั้์บจัากบิด็ามาร์ด็า
ส�วนใหญ่�คือจัะค่ยกบัลกูๆ เรื์�องเพศเมื�อใด็และ
อย�างไร์ เมื�อสนทนากบันกัศึกษาร์ะด็บัวทิยาลยั  
ดิ็ฉนัมกัได็ย้นิว�าพวกเขากลวัและไม�แน�ใจัเก่�ยว
กบัเรื์�องเพศมากเพ่ยงใด็หรื์อรู้์และเขา้ใจัเรื์�องน่�
นอ้ยเพ่ยงใด็

  ยิ�งไปกว�านั�นเร์าได็ย้นิจัากผูู้น้ำาศาสนจักัร์
และแหล�งขอ้มูลใหม�ๆ ของศาสนจักัร์ท่�น�า
อศัจัร์ร์ยว์�าบิด็ามาร์ด็าและเยาวชนจัะสื�อสาร์กนั
เรื์�องความสนิทสนมทางเพศใหด่้็ขึ�นได็อ้ย�างไร์
เพื�อใหผูู้้เ้ยาวส์ามาร์ถึม่ทศันะท่�ด่็และถึูกตอ้ง
เก่�ยวกบัเรื์�องเพศและกฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทาง
เพศ ปร์ะธิานเอม็. รั์สเซูลล ์บลัลาร์์ด็กล�าวว�า  
“จังมองในแง�ด่็เก่�ยวกบัความสนิทสนมทางกาย
ซึู� งสามาร์ถึเป็นสิ�งอศัจัร์ร์ยแ์ละสวยงามเพ่ยงใด็
เมื�อเกิด็ขึ�นภายในขอบเขตท่�พร์ะเจัา้ทร์งกำาหนด็
ไว ้ได็แ้ก�พนัธิสัญ่ญ่าพร์ะวิหาร์และคำามั�น
สัญ่ญ่าแห�งช่วิตแต�งงานนิรั์นด็ร์์” (“บิด็าและ
บ่ตร์ชาย: ความสัมพนัธ์ิอนัน�าทึ�ง” เล่ยู่โฮนา,  
พ.ย. 2009, 49)

    •    พร้์อมกบัเมก็ ยานโควชิร์�วมเข่ยน
บทความ เร์าแบ�งปันกบับิด็ามาร์ด็าถึึง
แนวคิด็บางปร์ะการ์เก่�ยวกบัการ์สนทนา
กบัลกูๆ ของพวกเขาเรื์�องเพศว�าจัะ
สนทนาอย�างไร์ เมื�อใด็ และทำาไม  
(ดู็  หนา้ 18 )

    •    เอล็เด็อร์์และซิูสเตอร์์เร์นลนัด็ส์นทนาถึึง
ความสำาคญั่ของการ์รั์กษากฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ (ดู็  หนา้ 12 )

    •    บทความสำาหรั์บคนหน่�มสาวสนทนาถึึง
วธ่ิิท่�จัะพฒันาทศันะเชิงบวกเก่�ยวกบัเรื์�อง
เพศและวธ่ิิท่�กฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ
เป็นพร์แก�เร์า (ดู็  หนา้ 42 )

    •    วยัร่์�นสามาร์ถึพบคำาแนะนำาบางปร์ะการ์
สำาหรั์บการ์สนทนาร์ะหว�างบิด็ามาร์ด็า
กบัวยัร่์�นเก่�ยวกบัเรื์�องเพศได็ใ้น หนา้ 52

    ดิ็ฉนัสวด็ออ้นวอนว�า โด็ยผู้�านบทความเหล�าน่�   
ผูู้เ้ยาวแ์ละบิด็ามาร์ด็าจัะตอ้งการ์สนทนากบัอ่ก
ฝ่� ายหนึ�งอย�างเปิด็ใจัและเขา้ใกลพ้ร์ะเจัา้มากขึ�น
ขณะพวกเขาต�อตา้นขอ้มูลท่�ไม�ถึกูตอ้งซึู�งสื�อสาร์
กนัอยู�ในโลกปัจัจ่ับนัเก่�ยวกบัความสนิทสนมทาง
เพศและหนัมาไตร์�ตร์องถึึงพลงัของทั�งการ์รั์กษา
ความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศและการ์เตร่์ยมพร้์อมแทน

  ขอแสด็งความนบัถืึอ
  ด็ร์. ลอร์า เอม็. พาดิ็ลลา- วอลก์เกอร์์

 การปฏิิบัตศิาสุนิกจิ
ผ่านิการพ่�งพาตนิเอง

8  จุดำประสุงค์อนัิศักดำิ�สิุทธิิ์�
เกี�ยวิกบัควิามสุนิิทสุนิม 
ทางเพศ
  เอล็เด้อร์เด้ล จ่. เรนลนัด์้ 
และร่ธ ลิบัเบิัร์ที่ เรนลนัด์้

12
 อย่างไร เม่�อใดำ  

และทำาไม:  
การสุนิทนิากบัล้ก 

เกี�ยวิกบัเร่�อง
ทางเพศ

  ลอรา เอม็.  
พาดิ้ลลา- วัอล์ก-

เกอร์และเมก็ โอ.  
ยู่านโควิัช

18
 วิธีิิ์จดัำการอุปกรณ์์ดำจิทิลัและ 
นิำาครอบครัวิของท่านิกลบัมา
  เจฟฟ์ สตอยู่เรอร์

26
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  5   ควิามจริงสีุ�ประการเกี�ยวิกบัควิามรักและการแต่งงานิ

    6   ภาพแห่่งศรัทธิ์า
   แอบเนอร์์ การ์์เซู่ยและมิด็าล่ยส์ โซูโต

  แอบเนอร์์และมิด็าล่ยส์ทำาตามการ์กร์ะต่น้เตือนใหย้า้ยกลบับา้นและพบว�า 
พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ทร์งม่แผู้นท่�สมบูร์ณ์แบบสำาหรั์บพวกเขา

    8   ห่ลกัธิ์รรมของการปฏิบิตัศิาสุนิกจิ
   การ์ปฏิิบติัศาสนกิจัผู้�านการ์พึ�งพาตนเอง

  โคร์งการ์พึ�งพาตนเองของศาสนจักัร์ใหโ้อกาสสำาหรั์บการ์ปฏิิบติัศาสนกิจัต�อผูู้อื้�น
ทั�งทางโลกและทางวญิ่ญ่าณ

    12   จุดำประสุงค์อนัิศักดำิ�สิุทธิิ์�เกี�ยวิกบัควิามสุนิิทสุนิมทางเพศ
   โด้ยู่ เอล็เด้อร์เด้ล จ่. เรนลนัด์้และซิิสเตอร์ร่ธ ลิบัเบิัร์ที่ เรนลนัด์้
   เหต่ใด็พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้จึังปร์ะทานกฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศแก�เร์า? และเหต่ใด็ 
เร์าควร์เชื�อฟังกฎน่� ?

    18   อย่างไร เม่�อใดำ และทำาไม: การสุนิทนิากบัล้กเกี�ยวิกบัเร่�องทางเพศ
   โด้ยู่ ลอรา เอม็. พาดิ้ลลา- วัอล์กเกอร์และเมก็ โอ. ยู่านโควิัช
   เกร็์ด็ความรู้์สามขอ้ท่�จัะช�วยใหท้�านเริ์�มการ์สนทนากบัลกูเก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศ

    24   พรของการพ่�งพาตนิเอง
   ใชเ้วลาได็ด่้็

   โด้ยู่ เด้วิัด้ ดิ้กสัน
   เปเลใชเ้วลาของเธิออย�างฉลาด็ท่�มหาวทิยาลยัเพื�อเร่์ยนรู้์เก่�ยวกบัสิ�งท่�มากกว�าการ์
ทำาบญั่ช่และคณิตศาสตร์์

    26   บ้านิเรา ครอบครัวิเรา
   วธ่ิิจัดั็การ์อ่ปกร์ณ์ดิ็จิัทลัและนำาคร์อบครั์วของท�านกลบัมา

   โด้ยู่ เจฟฟ์ สตอยู่เรอร์
   เกร็์ด็ความรู้์เจัด็็ขอ้ท่�จัะช�วยใหท้�านตดั็การ์เชื�อมต�อจัากอ่ปกร์ณ์ดิ็จิัทลัและเชื�อมต�อ
ใหม�กบัคร์อบครั์วของท�าน

    32   เสีุยงวิสุิุทธิิ์ชีนิยุคสุุดำท้าย
  ภร์ร์ยาทหาร์รู้์สึกถึึงความช�วยเหลือจัากพร์ะเจัา้ คร์อบครั์วผูู้ส้อนศาสนาได็รั้์บการ์
เยย่วยาผู้�านปร์ะวติัคร์อบครั์ว คร์อบครั์วหนึ�งคน้พบเหต่ท่�พวกเขาได็รั้์บการ์กร์ะต่น้
เตือนใหย้า้ย สตร่์คนหนึ�งได็รั้์บคำาตอบการ์สวด็ออ้นวอนเป็นพายไก�

    36   จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอนิ
  บทความร์ายสปัด็าห์เหล�าน่�จัะช�วยสนบัสน่นการ์ศึกษาพร์ะคมัภ่ร์์มอร์มอนของ
ท�านเดื็อนน่�

    40   งานิมอบห่มายจากฝ่่ายประธิ์านิภาค           

 เยาวิชีนิ

50 
คน้พบ เกร็ดำควิามร้้สุำาห่รับการ
สุนิทนิากบับดิำามารดำาเร่�องเพศ   
และฟังจัากนกัก่ฬา
ชั�นยอด็ท่�
ด็ำาเนินช่วติ
ตามพร์ะ
กิตติค่ณ

 เดำก็

   เพ่�อนเด้ก็  
ท�านสามาร์ถึ กล้าห่าญและทำาสิุ�งยาก
ลำาบากได้ำ   
เหมือน
นกัร์บหน่�ม!

 ภาพปก
  ภาพถึ�ายโด็ย เลสล่ นิลส์สนั

บทความสั�น

ห่มวิดำต่างๆ
สาร์บญั่

ความช�วยเหลือสำาหรั์บ จงตามเรามา

 คนิห่นุ่ิมสุาวิ

42 
พร์ะบิด็าบนสวร์ร์ค ์ทรงอวิยพรท่านิ
ด้ำวิยร่างกาย และความรู้์สึกท่�สามาร์ถึ
ใหป่้ติสูงส่ด็ในช่วติแก�เร์า แต�ม่คนหน่�ม
สาวจัำานวนมากท่�ม่ ทศันิะคลาดำเคล่�อนิ
เกี�ยวิกบัเร่�องทางเพศ  เดื็อนน่�อ�านเก่�ยว
กบัคนหน่�มสาวท่�
เกิด็ความเขา้ใจั
ทศันะของพร์ะ
ผูู้เ้ป็นเจัา้เก่�ยว
กบัเรื์�องทาง
เพศ



 

4 เล่ยโฮนา

บทควิามดำจิทิลัเท่านัิ�นิของเดำอ่นิสิุงห่าคม

 ตดิำต่อเรา
  อ่เมลคำาถึามและคำาติชมของท�านมาท่�  
liahona@ChurchofJesusChrist.org

  ส�งเรื์�องร์าวของท�านมาท่�  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
หรื์อส�งไปร์ษณ่ยม์าท่�: 
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนิาดำจิทิลั

 ค้นิห่าเพิ�มเตมิ
  ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พร์ะกิตติค่ณหรื์อท่�  
 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  ท�านสามาร์ถึ
ทำาด็งัน่� :

    •   หาฉบบัปัจัจ่ับนั

    •   คน้พบเนื�อหาดิ็จิัทลัเท�านั�น

    •   คน้หาฉบบัท่�ผู้�านมา

    •   ส�งเรื์�องร์าวและคำาติชมของท�าน

    •    บอกรั์บเป็นสมาชิกหรื์อบอกรั์บเป็นสมาชิกเพื�อ
เป็นของขวญั่

    •   ยกร์ะด็บัการ์ศึกษาด็ว้ยเครื์�องมือดิ็จิัทลั

    •   แบ�งปันบทความและวดิ่็ทศันท่์�ชื�นชอบ

    •   ด็าวนโ์หลด็หรื์อพิมพบ์ทความ

    •   ฟังบทความท่�ท�านชื�นชอบ  

liahona .ChurchofJesusChrist .org แอปพลเิคชัีนิคลงัค้นิคว้ิาพระกติตคุิณ์

 ควิบคุมควิามปรารถนิาของท่านิ:  
วิธีิิ์ปรับควิามคดิำและควิามร้้สุ่กเร่�อง
เพศให้่สุอดำคล้องกบัควิามคาดำห่มาย
ของพระเจ้า
   โด้ยู่ เจ้าหน้าท่ี่� เล่ยโฮนา  และศู่นย์ู่ให้
คำาปรึกษาครอบัครัวั
   ท�านจัะด็ำาเนินช่วติตามกฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศใหด่้็ขึ�นได็อ้ย�างไร์?

 ดำฉัิันิต้อง เตรีียมตัว  เพ่�อศีลระลก่ 
ห่ร่อนีิ�?
   โด้ยู่ โซิ แคมป์เบัลล์
   การ์ใชเ้วลาเพื�อตร์ะหนกัถึึงพร์ของ
ศ่ลร์ะลึกในแต�ละสปัด็าห์ใหพ้ลงัทาง
วญิ่ญ่าณแก�ท�านได็้

 ฉัันิจะรักษากฎแห่่งควิามบริสุุทธิิ์�ทาง
เพศได้ำห่ร่อ?
   โด้ยู่ เฮล่ย์ู่ เอส.
   หญิ่งสาวคนหนึ�งเล�าว�าเธิอได็รั้์บ
ปร์ะจักัษพ์ยานเก่�ยวกบักฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศก�อนเขา้ร์�วมศาสนจักัร์
อย�างไร์

วิธีิิ์ประยุกต์ใช้ีพลงัการเยยีวิยาของ
พระผ้้ช่ีวิยให้่รอดำกบัการกลบัใจจาก
บาปทางเพศ
โด้ยู่ ริชาร์ด้ ออสต์เลอร์
   เรื์�องร์าวจัากพร์ะคมัภ่ร์์ไบเบิลช�วยใหเ้ร์า
เห็นภาพว�าพร์ะเจัา้ทร์งรู้์สึกอย�างไร์กบั
เร์าเมื�อเร์ากลบัใจั
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1. “พร์ะวญิ่ญ่าณ
บริ์ส่ทธิิ� ทร์งนำา
ความจัริ์งเก่�ยวกบั
ความรั์กและการ์
แต�งงานจัากพร์ะ
บิด็าบนสวร์ร์ค์
มาสู�ท�าน”

3. “โด็ยถืึอเป็นส�วนสำาคญั่ส�วนหนึ�งของการ์แสด็งออก
ถึึงความรั์กของพวกเขา พร์ะเจัา้ทร์งตอ้งการ์ใหส้าม่และ
ภร์ร์ยาม่ส�วนในความอศัจัร์ร์ยแ์ละป่ติของความสนิทสนม
ในช่วติแต�งงาน”

 4.   “เพื�อความสนิทสนมในการ์แต�งงานท่�แทจ้ัริ์ง  
พร์ะวญิ่ญ่าณบริ์ส่ทธิิ� ตอ้งเขา้มาเก่�ยวขอ้ง เป็นไปไม�ได็้
แน�นอนท่�จัะม่ปร์ะสบการ์ณ์ความสมัพนัธ์ิทางเพศแบบ

นั�นนอกการ์แต�งงานท่�ท�าน
ม่ได็ใ้นการ์แต�งงาน  
เพร์าะพร์ะวญิ่ญ่าณจัะ

ไม�ทร์งสถิึตอยู�”

       ก่่
อนแต�งงานกบัปร์ะธิานรั์สเซูลล ์เอม็. เนลสนั ซิูสเตอร์์เวนด่็�  ด็บัเบิลย.ู เนลสนัเป็น
ศาสตร์าจัาร์ยป์ร์ะจัำาสาขาวชิาการ์บำาบดั็ช่วติแต�งงานและคร์อบครั์วเป็นเวลา 25 ป่ ในการ์
ปร์ะช่มใหข้อ้คิด็ทางวญิ่ญ่าณสำาหรั์บคนหน่�มสาวทั�วโลก เธิอแบ�งปันความจัริ์งส่�ปร์ะการ์:

ควิามจริงสีุ�ประการเกี�ยวิกบั
ควิามรักและการแต่งงานิ
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ท่า่นสามารถอ่า่นหรอื่รบัชมคำำาพูดูให้
ข้อ้่คำดิท่างวิญิญาณข้อ่งซิิสเตอ่รเ์นล
สันเรื�อ่ง “คำวิามรกัและชีวิติแตง่งาน”  
ไดท้่ี�  ChurchofJesusChrist   .org/ 

   go/   8205   ฉบบันี�มบีท่คำวิามหลาย
เรื�อ่งเช่นกนัเกี�ยวิกบัมุมมอ่ง
ข้อ่งพูระกติตคิำณุเรื�อ่งเพูศ:  
สำาหรบับดิามารดา (ด ู  
หน้า 18 ) สำาหรบัคำน
หนุ่มสาวิ (ด ู หน้า 
42 ) และสำาหรบัวิยั
รุน่ (ด ู หน้า 52 )

 2.   “ความบริ์ส่ทธิิ�
ส�วนตวัเป็นกญ่่แจั
สู�รั์กแท ้ยิ�งความ 
คิด็และความรู้์สึก 
ของท�าน คำาพดู็ 
และการ์กร์ะทำาของ
ท�านบริ์ส่ทธิิ� เท�าใด็  
ความสามาร์ถึของ
ท�านในการ์ใหแ้ละ
ได็รั้์บรั์กแทย้ิ�งมาก
ขึ�นเท�านั�น”



6 เล่ยโฮนา

  แอบเนิอร์ การ์เซีัย
และมดิำาลย์ีสุ โซัโต
  อาราซ่ิโบั เปอร์โตริโก

 หลงัเฮอ่รร์เิคำนมาเรยีท่ำาลายลา้งเปอ่ร์ โตรีโกใน 
เดอื่นกนัยายน ปี 2017 แอ่บเนอ่รแ์ละมิดาลยีส์ 
ยา้ยไปฟลอ่รดิา สหรฐัอ่เมรกิา ไมน่านพูวิกเข้า
ไดร้บัการกระตุน้เตอื่นในพูระวิหิารใหย้า้ยกลบั
ไปเปอ่ร์ โตริโกและเปิดรา้นตดัผมชาย
   ราอ้ล ซัานิโดำวิลั ช่ีางภาพ 

ภาพแห่่งศรัทธิ์า

          แอบเนิอร์
  ผู้มพบหอ้งเช�าเลก็ๆ สำาหรั์บร้์านตดั็ผู้มของ

เร์า ค�าเช�าท่�เจัา้ของหอ้งเช�าบอก สูงเกินกว�าท่�เร์า
จัะเช�าได็ ้ผู้มขอใหเ้ขาลด็ค�าเช�า หลงัจัากนั�นเขา
โทร์ศพัทม์าและพดู็ว�า “ผู้มตอ้งการ์รู้์จักัคนท่�จัะ
เช�าหอ้งผู้ม พาภร์ร์ยาของค่ณมาด็ว้ยเพื�อผู้มจัะ
ได็พ้บเธิอนะครั์บ”

   มิดำาลีย์สุ
  เร์าสวด็ออ้นวอนขอใหเ้ขาเห็นเร์าเป็นคนด่็  

หลงัพบกนั เขาพดู็ว�า “พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้กำาลงัทร์ง
ช�วยพวกค่ณ ผู้มปล�อยหอ้งน่�ว�างมานาน หลาย
คนมาถึามเช�า แต�ผู้มไม�เคยรู้์สึกถึูกตอ้ง ผู้มรู้์สึก
อย�างแร์งกลา้ว�าพวกค่ณเป็นคนด่็”

  เขาลด็ค�าเช�าใหส้ามป่ ดิ็ฉนัแปลกใจั เขาพดู็
คำาเด่็ยวกนักบัท่�สาม่และดิ็ฉนัสวด็ออ้นวอนขอ

   แอบเนิอร์
  ขณะน่� เร์าม่ความมั�นคงและม่สนัติมากกว�า 

เดิ็ม เร์าทำาเงินได็แ้ละเร์าได็รั้์บพร์

   มิดำาลีย์สุ
   พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ทร์งรั์กและนำาทางเร์า การ์ 

กลบัไปเปอร์์โตร่์โกเป็นเรื์�องถึกูตอ้งสำาหรั์บ
คร์อบครั์วเร์า น่�คือแผู้นท่�สมบูร์ณ์แบบของพร์ะ
บิด็าบนสวร์ร์คส์ำาหรั์บเร์า

 ค้นิคว้ิาเพิ�มเตมิ
  ดู็เพิ�มเติมเก่�ยวกบัเสน้ทางแห�งศรั์ทธิา 
ของแอบเนอร์์และมิด็าล่ยส์ ร์วม 
ทั�งภาพถึ�ายเพิ�มเติมในคลงัคน้ควา้ 
พร์ะกิตติค่ณหรื์อฉบบัออนไลนข์อง 
บทความน่� ท่�  ChurchofJesusChrist 
 .org/   go/   8206  

  เอล็เด็อร์์โร์นลัด็ ์เอ. ร์าสแบนด็ ์
แบ�งปันวธ่ิิท่�พร์ะเจัา้ทร์งสามาร์ถึ 
นำาทางเร์าในร์ายละเอ่ยด็เลก็ๆ นอ้ยๆ  
และเรื์�องหลกัๆ ในช่วติเร์าได็ท่้�    
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
8207
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ห่ลกัธิ์รรมของการปฏิิบัตศิาสุนิกจิ

การ์ปฏิิบติัศาสนกิจัผู้�าน 
การ์พึ�งพาตนเอง
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         หลายคนที่่�เป็็นสมาชิิก่ครอบครวั เพื่่�อน และเพ่ื่�อน
บา้นของเราสนใจก่ารเป็็นคนพื่่�งพื่าตนเองมาก่ข่ �น 
โดยใช้ิ โครงก่ารพื่่�งพื่าตนเองของศาสนจกั่ร  

สมาชิิก่ศาสนจกั่รก่ำาลงัคน้พื่บโอก่าสที่่�จะรบัใช้ิ ดแูล และ
ป็ฏิบิตัศิาสนกิ่จขณะพื่วก่เขาเป็็นพื่รแก่ผูู่้อ้่�นดว้ยหลกั่ธรรม
ที่่�นำา “ความหวงั สันต ิและความก่า้วหน้ามาให”้ 1 

   “ดำฉัิันิอย่้ที�บ้านิ”
   โด็ย คริ์สซู่ย ์เคพเลอร์์ รั์ฐแอริ์โซูนา สหรั์ฐอเมริ์กา

   ดฉัิันก่ำาลงัลำาบาก่ดา้นก่ารเงนิหลงัก่ารหยา่รา้ง พื่ยายามหา
ที่างก่ลับไป็ที่ำางานอก่่ครั �งหลงัจาก่เป็็นคณุแมอ่ยูแ่ตบ่า้น
มานานแป็ดป่็ ดฉัิันลำาบาก่ที่างวญิญาณดว้ย ก่ำาลงัแสวงหา
ความจรงิและศรทัี่ธา แมจ้ะไม่ไดเ้หยย่บยา่งเขา้ไป็ในอาคาร
นมสัก่ารเลยตั �งแตเ่ป็็นวยัรุน่

  วนัหน่�งเป็็นวนัอาทิี่ตย ์ดฉัิันก่ำาลงัซััก่ผู้า้อยูท่ี่่�บา้นพื่รสิ
ซิัลลา พื่่�สาวคนโตผูู้้เป็็นสมาชิิก่ที่่�แข็งขนัของศาสนจกั่ร  
ขณะอยูท่ี่่�นั�น พื่รสิซิัลลาชิวนดฉัิันไป็โบสถ์ก์่บัครอบครวั
เธอ—คำาเช่ิ �อเชิิญแรก่ของดฉัิันในช่ิวง 15 ป่็

  เม่�อแรก่ดฉัิันลงัเล แตค่น่ก่อ่นวนัอาที่ติย ์ดฉัิันที่ลู

วงิวอนพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ใหท้ี่รงแสดงวธ่ิเขา้ใก่ลพ้ื่ระองคม์าก่
ข่ �นแก่ด่ฉัิัน หลังรูส่้ก่ถ่์งก่ารตอ่สู้ ในใจ ดฉัิันสรปุ็วา่ “ที่ำาไม
ไม่ไป็ฟังและดใูหป้็ระจกั่ษ์์แก่่ ใจและตาตนเองในฐานะผูู้้ม่
วฒุิภิาวะคนหน่�ง?”

  ขณะเราอยู่ ในก่ารป็ระชุิมศ่ลระลก่่ ดฉัิันสังเก่ตเห็นวา่ใน
เอก่สารแจก่ป็ระจำาวนัอาที่ติยม์่ ใบป็ลิวท่ี่�ป็ระก่าศเก่่�ยวก่บั
หลกั่สูตรก่ารพ่ื่�งพื่าตนเองเร่�องก่ารเงนิส่วนบคุคล ดฉัิันยงั
ไมพ่ื่รอ้มจะก่ลบัมาโบสถ์์ แตรู่ส่้ก่สนใจมาก่ก่บัหลัก่สูตร  
12 สัป็ดาหท่์ี่�เห็น โดยไดร้บัก่ารคะยั �นคะยอจาก่พื่่�สาวก่บัพื่่�
เขย ดฉัิันลงช่ิ�อโดยคดิไวว้า่จะเรย่นรูเ้พ่ื่ยงวธ่ิที่ำางบป็ระมาณ
และก่ารใช้ิหน่�เที่า่นั�น อยา่งไรก็่ตาม ชัิ �นเรย่นที่ำาใหด้ฉัิัน
เป็ล่�ยนแป็ลงที่างวญิญาณ

  ดฉัิันแป็ลก่ใจก่บัขา่วสารที่างวญิญาณในสองสามสัป็ดาห์
แรก่ของชัิ �นเรย่น แต่ ในชัิ �นเรย่นท่ี่�สาม ดฉัิันอิ�มเอมใจดว้ย
ความรูส่้ก่ถ่์งก่ารยน่ยนัวา่ดฉัิันอยูท่่ี่�บา้นและก่ำาลงัฟังความ
จรงิท่ี่� ใหม่แตคุ่น้ห ูดฉัิันออก่จาก่ชัิ �นเรย่นแลว้ขบัรถ์ตรงไป็
หาพื่รสิซิัลลา ดฉัิันหลั�งนำ �าตาถ์ามเธอวา่ “น้องจะเพื่ิ�มความ
รูส่้ก่อยา่งน่� ใหม้าก่ข่ �นในช่ิวติของน้องไดอ้ยา่งไร?” เธอจดั
เตรย่มใหผูู้้ส้อนศาสนามาเริ�มสอนดฉัิัน

การช่วิยใหผู้อ้่ื�นเป็นคำนพู่�งพูาตนเอ่งเป็นการจัดัหาใหแ้ละการปฏิิบัตศิาสนกจิั
ในวิธิีขี้อ่งพูระเจัา้
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  สมาชิิก่ชัิ �นเรย่นก่ารพื่่�งพื่าตนเองมารว่มชัิ �นเรย่นของผูู้ส้อนศาสนา
ก่บัดฉัิันดว้ยและคอยสนับสนุนดฉัิัน พื่วก่เขาที่ำาใหค้วามป็ระที่บัใจที่าง
วญิญาณท่ี่�เก่ดิข่ �นก่บัดฉัิันยั�งยน่และช่ิวยใหด้ฉัิันพื่ฒัินาป็ระจกั่ษ์์พื่ยาน
ในพื่ระก่ติตคิณุและศาสดาพื่ยาก่รณ์ยคุปัจจบุนั

  ในช่ิวงเวลาก่อ่นท่ี่�ดฉัิันจะสำาเรจ็หลกั่สูตร เก่ดิก่ารเป็ล่�ยนแป็ลงที่ั �ง
ที่างโลก่และที่างวญิญาณแก่ด่ฉัิันหลายครั �ง ดฉัิันเริ�มงานอาช่ิพื่ใหมก่่บั
บรษัิ์ที่ท่ี่�ด ่และดฉัิันป็ลดหน่� ไดห้ลายยอด

  แตพ่ื่รอนัลก่่ซ่ั �งและน่าป็ลาบป็ล่ �มยิ�งก่วา่ท่ี่�มาจาก่หลกั่สูตรนั�นไดแ้ก่่
ก่ารสรา้งมติรภาพื่ที่่�สวยงาม ก่ารพื่ฒัินาความสัมพื่นัธอั์นดก่่บัอธกิ่าร 
ผูู้้ ใหก้่ำาลงัใจ ก่ารคน้พื่บป็ระจกั่ษ์์พื่ยานเร่�องส่วนสิบ ก่ารไดร้บัใบรบัรอง
พื่ระวหิาร ก่ารไดร้บัเอ็นดาวเมน้ที่ ์ตลอดจนก่ารไดเ้ห็นลกู่คนโตสองคน
รบับพัื่ตศิมา

  เส้นที่างก่ารพื่่�งพื่าตนเองของดฉัิันยงัดำาเนินตอ่ไป็ แตบ่นเส้นที่าง
ที่่�เหลอ่ของดฉัิัน ดฉัิันจะหวงแหนบที่เรย่นท่ี่� ไดเ้รย่นรูแ้ละมิตรภาพื่ที่่�
ดฉัิันสรา้งไว้

     “ดำฉัิันิจากชัี�นิเรียนิแต่ละครั�งด้ำวิยควิามร้้สุ่กได้ำรับควิามรัก”
  เม่�อเธอไป็ท่ี่�เท็ี่มเปิ็ลสแควร์ ในซัอลท์ี่เลคซิัต่ � ยทูี่าห ์ก่บัวนิเซันต ์ 

บตุรชิายวยั 10 ขวบ ในเดอ่นธนัวาคม ป่็ 2016 แคท่ี่ ฟังก์่คดิวา่ตนเอง  
“สบายใจไรศ้าสนา” เธอละทิี่ �งศาสนจกั่รเม่�ออาย ุ16 ป่็ เป็็นแม่ตวัคน
เดย่วเม่�ออาย ุ17 ป่็ เริ�มสัก่รา่งก่าย และเริ�มช่ิ�นชิอบก่าแฟ แตร่ะหวา่งที่่�
ไป็เท็ี่มเปิ็ลสแควร ์วนิเซันตร์ูส่้ก่ถ่์งพื่ระวญิญาณบรสุิที่ธิ�และถ์ามคณุ
แมข่องเขาวา่เขาจะเรย่นบที่เรย่นผูู้ส้อนศาสนาไดห้รอ่ไม่

  แมจ้ะที่ำางานสองอยา่งโดยใช้ิเวลาถ่์ง 80 ชัิ�วโมงตอ่สัป็ดาห ์แตแ่คที่่
ศ่ก่ษ์าพื่ระก่ติตคิณุก่บัวนิเซันที่ ์คน้ควา้คำาตอบสำาหรบัคำาถ์ามของเขา
ระหวา่งผูู้ส้อนศาสนามาเย่�ยม จวนถ่์งฤดรูอ้นของป่็ 2017 เธอเริ�มเขา้
รว่มก่ารป็ระชิมุของศาสนจกั่รในท่ี่�ซ่ั�งเธอเรย่นหลกั่สูตรก่ารพื่่�งพื่าตนเอง
ของศาสนจกั่ร

 เช่ี�อเชิีญ เข้าร่วิม เสุริมสุร้างควิามเข้มแขง็
  เพื�อช�วยใหว้ส่ิทธิิชนยค่ส่ด็ทา้ยบร์ร์ล่ถึึงการ์
พึ�งพาตนเอง—ทั�งด็า้นการ์เงินและทางวญิ่ญ่าณ— 
ศาสนจักัร์เริ์�มโคร์งการ์พึ�งพาตนเองมาตั�งแต�ป่  
2014 หลงัการ์ใหข้อ้คิด็ทางวญิ่ญ่าณเพื�อแนะนำา
โคร์งการ์ ผูู้เ้ขา้ร์�วมเลือกจัากหลกัสูตร์ 12 
สปัด็าห์ส่�หลกัสูตร์ท่�แตกต�างกนั

  เนื�องจัากกล่�มการ์พึ�งพาตนเองด็ำาเนินการ์
เป็นสภา กล่�มด็งักล�าวใหโ้อกาสท่�ด่็เลิศสำาหรั์บ
การ์ปฏิิบติัศาสนกิจัต�อผูู้อื้�นในด็า้นการ์เงิน การ์
ศึกษา งานอาช่พ และความตอ้งการ์ทางวญิ่ญ่าณ  
สมาชิกกล่�มเร่์ยนรู้์จัากกนั หารื์อกนั และ
สนบัสน่นกนั พวกเขาแบ�งปันความคิด็และ 
รั์บผู้ดิ็ชอบต�อกนัด็ว้ย

  สวด็ออ้นวอนว�าสมาชิกคร์อบครั์ว เพื�อน  
หรื์อเพื�อนบา้นคนไหนท่�ท�านสามาร์ถึเชิญ่ให้
เขา้ร์�วมหลกัสูตร์พึ�งพาตนเองได็ ้แลว้เขา้ร์�วม
ชั�นเร่์ยนกบัพวกเขา จัำาไวว้�าหลกัธิร์ร์มแห�งการ์
พึ�งพาตนเองสามาร์ถึเป็นพร์แก�บ่ตร์ธิิด็าท่กคน
ของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ไม�ว�าพวกเขาจัะเป็นสมาชิก
ของศาสนจักัร์หรื์อไม�
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 การศ่กษาเพ่�อได้ำงานิดำกีว่ิาเดำมิ  
สุำาห่รับการพ่�งพาตนิเอง

 ห่างานิที�ดำกีว่ิา  
สุำาห่รับการพ่�งพาตนิเอง

 การเริ�มต้นิและขยายธุิ์รกจิของฉัันิ  
สุำาห่รับการพ่�งพาตนิเอง

 คู่่�มือเหล่�านีี้�แทนี้หล่กัสู่ตรีการีพึ่่�งพึ่าตนี้เองของ
ศาสูนี้จักัรีสีู�หล่กัสู่ตรี สูำาหรัีบรีายล่ะเอียดเพึ่่�มเต่ม  
ถามอธ่ิการีของท�านี้หรืีอเข้าไปที�  srs   .ChurchofJesus 
Christ .org

 การเงนิิสุ่วินิบุคคล  
สุำาห่รับการพ่�งพาตนิเอง

 แบ่งปันิประสุบการณ์์ของท่านิ
  เพื�อส�งปร์ะสบการ์ณ์ของท�านเก่�ยวกบั
การ์ปฏิิบติัศาสนกิจักบัผูู้อื้�นหรื์อได็รั้์บ
การ์ปฏิิบติัศาสนกิจั ใหไ้ปท่�  liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org   และคลิก 
 “Submit an Article or Feedback”  

วิธีิิ์ที�คุณ์ช่ีวิยได้ำ
  ต�อไปน่� เป็นแนวคิด็บางอย�างจัากแคท่สำาหรั์บวธ่ิิท่�เร์าสามาร์ถึทำาให้
โคร์งการ์พึ�งพาตนเองของศาสนจักัร์เป็นโอกาสของการ์ปฏิิบติัศาสนกิจัทั�ง
ทางวญิ่ญ่าณและทางโลก:

    •    “ดิ็ฉนัรู้์ว�าน่�เป็นเรื์�องคร์ำ� าครึ์ แต�อย�าตดั็สินหนงัสือจัากปก ขอ้เทจ็ัจัริ์ง
ท่�ดิ็ฉนัสามาร์ถึไปเร่์ยนหลกัสูตร์นั�นได็แ้ละไม�รู้์สึกว�าผูู้อื้�นตดั็สินดิ็ฉนั
เป็นเรื์�องใหญ่�มาก”

    •    “ใหก้าร์สนบัสน่นและใหก้ำาลงัใจั กล่�มของดิ็ฉนัสนบัสน่นดิ็ฉนัในวธ่ิิ
ท่�ท ำาใหดิ้็ฉนัจัากแต�ละชั�นเร่์ยนมาด็ว้ยความรู้์สึกได็รั้์บความรั์ก”

    •    “แบ�งปันปร์ะสบการ์ณ์ของท�าน ความซืู�อสตัยแ์ละการ์เปิด็ใจักวา้งท่�
เร์าม่ใหก้นัทำาใหใ้จัของเร์ารู้์สึกด่็ขึ�น ท�านไม�ม่วนัรู้์ว�าใคร์บา้งจัะได็รั้์บ
ปร์ะโยชนจ์ัากสิ�งท่�ท�านแบ�งปัน”

    •    “จังกลา้พดู็ ดิ็ฉนักลา้พดู็ว�าช่วติดิ็ฉนัด่็ขึ�นมากเพ่ยงใด็เพร์าะดิ็ฉนัจั�าย
ส�วนสิบและไปโบสถึ ์ดิ็ฉนันำาหนงัสือ การเงินส่วันบัคุคลสำาหรับัการ
พึ�งพาตนเอง  ติด็ตวัไปทำางานด็ว้ยในฐานะนกัพฤติกร์ร์มบำาบดั็ เมื�อ
เหมาะสม ดิ็ฉนัแบ�งปันหลกัธิร์ร์มบางขอ้ในหนงัสือนั�นกบัผูู้อื้�น”

•  “จังเขา้เร่์ยนหลกัสูตร์การ์พึ�งพาตนเองด็ว้ยตวัท�านเอง แต�จังมองหา
ผูู้ท่้�อาจัตอ้งการ์ความช�วยเหลือจัากท�าน ดิ็ฉนัตอ้งพลาด็ชั�นเร่์ยนไป
เกือบครึ์� งเพร์าะตาร์างทำางานเปล่�ยน แต�สมาชิกในกล่�มของดิ็ฉนั
ติด็ต�อมาตลอด็และใหก้ำาลงัใจัดิ็ฉนัอย�างต�อเนื�อง เป็นสิ�งอศัจัร์ร์ยท่์�
รู้์สึกว�ายงัเป็นส�วนหนึ�งแมเ้มื�อดิ็ฉนัไม�
สามาร์ถึจัะอยู�ท่�นั�นได็”้

  “ดฉัิันตระหนัก่วา่สิ�งเหลา่น่�คอ่สิ�งที่่�ช่ิวยดฉัิันได”้ เธอก่ลา่ว “บางที่่
ดฉัิันอาจไม่จำาเป็็นตอ้งที่ำางานสองอยา่งหรอ่พ่ื่�งพื่าพื่อ่แม่ไป็ตลอด
ช่ิวติที่่�เหลอ่”

  แคที่เ่รย่ก่หลกั่สูตรที่่�เธอเรย่นวา่ “ก่ารเสรมิสรา้งความเขม้แข็งที่าง
โลก่และที่างวญิญาณอย่างเหลอ่เช่ิ�อ” ไม่ ใช่ิเพื่ย่งเพื่ราะสิ�งท่ี่�เธอเรย่น
รูเ้ที่า่นั�นแตเ่พื่ราะวธิท่ี่่�ก่ลุม่พื่่�งพื่าตนเองของเธอยอมรบัและป็ฏิบัิติ
ศาสนก่จิตอ่เธอดว้ย ◼

      อ้างองิ

    1.   “ขา่วสารจาก่ฝ่่ายป็ระธานสูงสุด” ใน การเงนิส่วินบคุำคำลสำาหรบัการพู่�งพูาตนเอ่ง  
(2016)

 การปฏิิบัตศิาสุนิกจิผ่านิการพ่�งพาตนิเอง

  “การ์พึ�งพาตนเองคือการ์รั์บผู้ดิ็ชอบต�อความผู้าส่กทางโลกและทาง
วญิ่ญ่าณของตน และของคนท่ี่�พระบิัด้าบันสวัรรค์ที่รงฝากฝังให้เรา
ด้่แล  ต�อเมื�อเร์าพึ�งพาตนเองเท�านั�นเร์าจึังจัะสามาร์ถึทำาตามพร์ะผูู้ช้�วย
ใหร้์อด็ได็อ้ย�างแทจ้ัริ์งในการ์รั์บใชแ้ละเป็นพร์แก�ผูู้อื้�น”
   เอล็เดำอร์โรเบิร์ต ดำ.ี เฮลส์ุ (1932–2017) แห่่งโควิรัมอคัรสุาวิกสิุบสุอง “A Gospel Vision of Welfare: 
Faith in Action,” ในิ  Basic Principles of Welfare and Self- Reliance  (booklet, 2009),   1–2;  
เน้ินิตวัิเอนิ 
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         จุดป็ระสงคข์องเราในความเป็็นมรรตยัคอ่ก่ารเป็็นเหมอ่นพื่ระ 
บดิาพื่ระมารดาบนสวรรค ์ความเขา้ใจของเราในความ
ศัก่ดิ�สิที่ธิ�และก่ารใช้ิความสนิที่สนมที่างเพื่ศมค่วามสำาคญัยิ�ง
ตอ่ขั �นตอนของก่ารเป็็นเหมอ่นพื่ระบดิาพื่ระมารดาบนสวรรค์

  ก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศเป็็นก่ฎนิรนัดร ์ท่ี่�พื่ระบดิา 
บนสวรรคข์องเราป็ระที่านแก่บ่ตุรธดิาที่กุ่คนของพื่ระองค์ ในที่กุ่ยคุ  
ก่ฎน่�คงมผู่้ลบงัคบัใช้ิและใช้ิ ไดก้่บัยคุปัจจบุนัเช่ินเดย่วก่บัท่ี่�เคยใช้ิมาใน
ป็ระวตัศิาสตรย์คุแรก่ๆ  เช่ินเดย่วก่บัพื่ระบญัญตัขิอ้อ่�นๆ พื่ระบดิาบน
สวรรคป์็ระที่านก่ฎน่�เพื่่�อเป็็นพื่รและช่ิวยใหบ้ตุรธดิาของพื่ระองคบ์รรลุ
ศัก่ยภาพื่แหง่สวรรคข์องพื่วก่เขา ก่ารเช่ิ�อฟังก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่าง
เพื่ศครอบคลมุถ์ง่ก่ารละเวน้ความสัมพื่นัธท์ี่างเพื่ศโดยเด็ดขาดก่อ่นก่าร
แตง่งานและรกั่ษ์าความซ่ั�อสัตยภ์กั่ดอ่ยา่งสมบรูณ์หลงัก่ารแตง่งาน  
ความสัมพื่นัธท์ี่างเพื่ศจำาก่ดัไวส้ำาหรบัก่ารแตง่งานระหวา่งชิายหญงิ
เที่า่นั�น 1 

  พื่ระบิดาบนสวรรคท์ี่รงมพ่ื่ระป็ระสงค์ ให้ ใช้ิความสัมพื่นัธท์ี่างเพื่ศใน
ก่ารแตง่งานเพื่่�อใหก้่ำาเนิดบุตรธดิาและเพื่่�อแสดงความรกั่และเสรมิสรา้ง
ความเขม้แข็งแก่ค่วามผู้กู่พื่นัดา้นอารมณ์ วญิญาณ และรา่งก่ายระหวา่ง
สามก่่บัภรรยา ในช่ิวติแตง่งาน ความสนิที่สนมที่างเพื่ศควรที่ำาใหภ้รรยา
และสามเ่ป็็นหน่�งเดย่วก่นัในความวางใจ ก่ารอทุี่ศิตน และก่ารถ์นอม
นำ �าใจก่นั 2  ความสัมพื่นัธท์ี่างเพื่ศในก่ารแตง่งานตอ้งใหค้วามเคารพื่ใน
สิที่ธิ�เสรข่องที่ั �งสองฝ่่ายและไม่ควรใช้ิควบคมุหรอ่ครอบงำาอก่่ฝ่่าย

 โดำย เอล็เดำอร์เดำล จ.ี เรนิลนัิด์ำ

  แห�งโควรั์มอคัร์สาวกสิบสอง

  และซิัสุเตอร์ร้ธิ์ แอล. เรนิลนัิด์ำ

จดุป็ระสงค ์
อนัศัก่ดิ�สิที่ธิ�เก่่�ยวก่บั 
ความสนิที่สนมที่างเพื่ศ
การเข้า้ใจัข้อ่งประท่านเกี�ยวิกบัเรื�อ่งเพูศท่ี�พูระผู้เป็นเจัา้ 

ประท่านใหภ้ายในแผนแหง่คำวิามสุข้ช่วิยใหเ้ราเข้้าใจั
คำวิามสำาคำญัข้อ่งกฎแหง่คำวิามบรสุิท่ธีิ�ท่างเพูศ
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  แม้เราอาจสงสัยวา่ “ที่ำาไมฉัันควรเช่ิ�อฟัง 
ก่ฎแห่งความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ? เหตุใดพื่ระผูู้้
เป็็นเจ้าจ่งใส่พื่ระที่ัยพื่ฤติก่รรมมรรตัยของ 
ฉััน?” เพื่่�อตอบคำาถ์ามเหล่าน่� พื่ระผูู้้เป็็นเจ้า 
ที่รงเปิ็ดเผู้ยหลัก่ธรรมซ่ั�งหาก่เราเข้าใจอย่าง
ถ์ูก่ต้องจะช่ิวยสรา้งแรงจูงใจให้เรารกั่ษ์าก่ฎ 
แหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศและเลอ่ก่แสดงออก่ 
เก่่�ยวก่ับเร่�องที่างเพื่ศของเราภายในขอบเขต
ที่่�พื่ระองค์ที่รงก่ำาหนด 3  เช่ินเด่ยวก่ับพื่ระ
บัญญัติที่ั �งหมดของพื่ระผูู้้เป็็นเจ้า เราจะเข้าใจ
ก่ฎแห่งความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศได้ด่ท่ี่�สุดใน
บรบิที่ของแผู้นแห่งความรอดและความสูงส่ง
ของพื่ระบิดาบนสวรรค์ (ดู  แอลมา 12:32 ) 
ก่ารเช่ิ�อฟังก่ฎแห่งความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศจะนำา
พื่รพื่ิเศษ์สุดมาให้

   คำาสัุญญาอนัิลำ�าเลศิ
  มนุษ์ย์ที่กุ่คนคอ่ปิ็ยบตุรหรอ่ปิ็ยธิดาที่าง

วญิญาณของพื่ระบดิาพื่ระมารดาบนสวรรค ์ 
ผูู้ม้ล่กั่ษ์ณะแหง่สวรรคแ์ละมจ่ดุหมายป็ลาย
ที่างนิรนัดร ์เหตผุู้ลที่่�เรามร่า่งก่ายคอ่เพ่ื่�อสรา้ง
เสรมิตอ่ไป็บนลกั่ษ์ณะแหง่สวรรคนั์�นเพ่ื่�อท่ี่�
เราจะสามารถ์ตระหนัก่ได้ ในท่ี่�สุดถ่์งจดุหมาย
ป็ลายที่างนิรนัดรข์องเรา 4  พื่ระบดิาบนสวรรค์
ที่รงป็ระสงค์ ใหเ้ราไดร้บัป็ระสบก่ารณ์บนแผู่้น
ดนิโลก่ ก่า้วหน้าไป็สู่ความดพ่ื่รอ้ม และในท่ี่�สุด
ไดย้นิดกั่่บความสุขอนัสมบรูณ์ท่ี่�พื่ระองคท์ี่รง
ยนิด ่พื่ระองคท์ี่รงที่ราบวา่เพ่ื่�อเราจะไดร้บัป่็ติ
อนัยั�งยน่น่� เราตอ้งก่า้วหน้าไป็ตามเส้นที่างท่ี่�
พื่ระองคท์ี่รงสถ์าป็นาไว ้โดยก่ารเช่ิ�อฟังพื่ระ
บญัญตัทิี่่�พื่ระองคป์็ระที่านให้

  ก่ารเขา้ใจวา่ความสัมพื่นัธ์ ในครอบครวัจะ
มต่อ่เน่�องไป็ตลอดนิรนัดรหลังจาก่ช่ิวติน่�จง่
สำาคญัอยา่งยิ�ง หลังความเป็็นมรรตยั ผูู้ซ่้ั�อสัตย์
ไดร้บัสัญญาวา่ “พื่วก่เขาจะผู่้านเหลา่เที่พื่  .   .   .  
ไป็สู่ความสูงส่งและรศัมภ่าพื่  .   .   .  ซ่ั�งรศัมภ่าพื่
น่�จะเป็็นความสมบรูณ์และความตอ่เน่�องของ
พื่งศ์พื่นัธ์ุทัี่ �งหลายตลอดก่าลและตลอดไป็.

  “เม่�อนั�นพื่วก่เขาจะเป็็นผูู้เ้ป็็นเจา้, เพื่ราะ
พื่วก่เขาไมม่ท่่ี่�สิ �นสุด” ( หลัก่คำาสอนและ
พื่นัธสัญญา 132:19–20 )

  หลกั่คำาสอนเร่�องครอบครวันิรนัดร์ ใน
ศาสนจกั่รของพื่ระเยซูัครสิตแ์หง่วสุิที่ธิชินยคุ
สุดที่า้ยมล่กั่ษ์ณะพื่เิศษ์เฉัพื่าะตวัที่า่มก่ลาง
ป็ระเพื่ณ่ของชิาวครสิต ์เราไม่ไดถ้์กู่สรา้งมา
เพ่ื่ยงเพ่ื่�อจะสรรเสรญิ บชูิา และรบัใช้ิพื่ระผูู้้
เป็็นเจา้ท่ี่� ไมอ่าจเขา้ใจได้ 5  พื่ระบดิาพื่ระมารดา
บนสวรรคผ์ูู้ท้ี่รงรกั่เราที่รงสรา้งเราเพ่ื่�อเตบิโต
ข่ �นเป็็นเหมอ่นทัี่�งสองพื่ระองค์ 6  วญิญาณของ
ชิายและหญิงไดร้บัก่ารสรา้งข่ �นเพ่ื่�อส่งเสรมิก่นั  
นั�นคอ่เหตผุู้ลท่ี่�เพื่ศไม่ ใช่ิสิ�งท่ี่�แป็รเป็ล่�ยนได้
ในนิรนัดร—เพื่ราะเพื่ศใหพ่้ื่ �นฐานเบ่ �องตน้
แก่ข่องป็ระที่านสูงสุดท่ี่�พื่ระบดิาบนสวรรค์
ป็ระที่านให้ ได ้คอ่พื่ระลกั่ษ์ณะแหง่พื่ระชินม์
ช่ิพื่ของพื่ระองค์ 7 

  เพ่ื่�อใหเ้ราตระหนัก่ถ่์งพื่รน่� พื่ระบดิาบน
สวรรคท์ี่รงบญัชิาวา่ความสนิที่สนมที่างเพื่ศ
ตอ้งสงวนไวส้ำาหรบัก่ารแตง่งานระหวา่งชิายก่บั
หญิงเที่า่นั�น 8  พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ตั �งพื่ระที่ยัใหก้่าร
แตง่งานเป็็น “วธ่ิรวมชิายหญงิเขา้ดว้ยก่นัอยา่ง
สมบรูณ์—ทัี่�งจติใจ ความหวงั ช่ิวติ ความรกั่  
ครอบครวั อนาคต และทีุ่ก่สิ�งทีุ่ก่อย่างของ 
พื่วก่เขา  .   .   .  เพื่่�อเป็็น ‘เน่�อเดย่วก่นั’ ในช่ิวติ 
ท่ี่�อยูร่ว่มก่นั” 9  เราไมส่ามารถ์บรรลุถ่์งลกั่ษ์ณะ
ของช่ิวติท่ี่�พื่ระบดิาบนสวรรคข์องเราที่รงม่ได้
ดว้ยตวัเราเองหรอ่โดยป็ราศจาก่คำามั�นสัญญา
อนัสมบรูณ์แบบตอ่ความซ่ั�อสัตยภ์กั่ด่ ในก่าร
แตง่งานก่บัสามห่รอ่ภรรยาของเราตามแผู้น
ของพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้

  พื่ระผูู้้เป็็นเจ้าที่รงให้เราเล่อก่ได้วา่เราจะ 
ดำาเนินช่ิวติอย่างไร พื่ระองค์จะไม่ที่รงบังคับ 
ให้เราไป็ตามเส้นที่างท่ี่�พื่ระองค์ที่รงสถ์าป็นา 
แม้จะที่รงที่ราบวา่เส้นที่างนั�นจะนำาเราไป็ 
สู่ความสุขอันลำ �าเลิศ พื่ระบัญญัติและพื่ันธ
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สัญญาของพื่ระผูู้้เป็็นเจ้าก่่อให้เก่ิดเส้นที่างที่่�
ที่ำาให้เราสามารถ์เป็็นที่ายาที่ในอาณาจัก่รของ
พื่ระองค์ โดยสมบูรณ์ โดยเป็็นที่ายาที่รว่ม 
ก่ับพื่ระเยซัูครสิต์ (ดู  โรม 8:17 ) โดยผู่้าน
ก่ารเล่อก่ที่่�ชิอบธรรม เราพัื่ฒินาลัก่ษ์ณะแห่ง
สวรรค์ที่่�อยู่ ในตัวเรา ความสัมพัื่นธ์ที่างเพื่ศ
เป็็น “ก่ารแสดงออก่ท่ี่�ล่ก่ซ่ั �งอย่างหน่�งของ
ธรรมชิาติอันสูงส่งของเรา” 10  ก่ารแสดงออก่
อยา่งถ์กู่ตอ้งของเราเก่่�ยวก่บัเร่�องเพื่ศที่ำาใหเ้ป็็น
ไป็ ได้สำาหรบัก่ารเผู้ยแผู้นของพื่ระผูู้้เป็็นเจ้า
บนแผู้่นดินโลก่และในนิรนัดร 11  ที่ำาให้เราม่
ค่าสมก่ับก่ารเป็็นเหม่อนพื่ระบิดาบนสวรรค์ 12  
พื่ระผูู้้เป็็นเจ้าที่รงสัญญาช่ิวตินิรนัดรส์ำาหรบั 
ผูู้้ซ่ั�อสัตย์ซ่ั�งรวมถ์่ง ก่ารแต่งงานนิรนัดร ์ 
บุตรธิดา ตลอดจนพื่รอ่�นๆ ทุี่ก่ป็ระก่าร 
ของครอบครวันิรนัดร์ 13 

    ปรัชีญาที�ทำาให้่สัุบสุนิและการห่ลอกลวิง
ของซัาตานิ

  ก่ารใหเ้หตผุู้ลขา้งๆ คูๆ  และก่ารหลอก่ลวง
ของซัาตานก่อ่ใหเ้ก่ดิป็รชัิญาเบ่�ยงเบนที่่�อา้งวา่
ใหย้ก่เลิก่ความจำาเป็็นตอ้งเช่ิ�อฟังพื่ระบญัญตัิ
ของพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ โดยเฉัพื่าะอย่างยิ�งก่ฎแหง่
ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ เส่ยงคดัคา้นของซัาตาน
ดงั และป็รชัิญาของเขามกั่จะชิวนหลงใหล ใน
พื่ระคมัภร่ม์อรมอน มบ่างคนยด่มั�นในป็รชัิญา
เหล่าน่�เพื่่�อหลอก่ผูู้อ้่�นและหาป็ระโยชิน์จาก่
ก่ารหลอก่ลวง ตวัอย่างเช่ิน น่ฮอรส์อนชิาวน่ไฟ 
“วา่มนุษ์ยชิาตทิี่ั �งป็วงจะไดร้บัก่ารช่ิวยใหร้อดใน
วนัสุดที่า้ย, และวา่คนที่ั �งหลายไมต่อ้งเก่รงก่ลวั
หรอ่ตวัสั�น, แตว่า่พื่วก่เขาเงยหน้าและช่ิ�นชิม 
ยนิด่ได;้ เพื่ราะพื่ระเจา้  .   .   .  ที่รงไถ์ค่นที่ั �งป็วง 
ดว้ย; และในที่่�สุดมนุษ์ยท์ี่ั �งป็วงจะมช่่ิวติ 
นิรนัดร”์ ( แอลมา 1:4 )

  ถ์า้เรารบัป็รชัิญาของน่ฮอร ์เราจะไมม่แ่รงจงูใจในก่ารหัก่หา้มความ 
ป็รารถ์นาที่างเพื่ศของเราเพื่ราะไมม่ผู่้ลนิรนัดร์ ใดๆ และถ้์าเราละเมดิ 
ก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศเลา่? ไมต่อ้งก่งัวลเน่�องจาก่ผูู้ต้ดิตามน่ฮอร ์ 
“ ไมเ่ช่ิ�อในก่ารก่ลบัใจจาก่บาป็ของตน” ( แอลมา 15:15 ) ป็รชัิญาลอ่ 
ใจแบบน่�สามารถ์เป็็นสิ�งยวนใจ และหลายคนพื่บวา่เป็็นสิ�งดง่ดดูใจ เรา
สามารถ์ที่ำาอะไรก็่ ไดท่้ี่�เราตอ้งก่ารโดยไม่มผู่้ลนิรนัดร์ ใดๆ

  ผูู้้สอนเท็ี่จคนอ่�นๆ ในพื่ระคัมภ่ร์มอรมอนสั�งสอนว่าก่ารเช่ิ�อในพื่ระ 
เยซูัคริสต์ ก่ารชิดใช้ิของพื่ระองค์ และก่ารรัก่ษ์าพื่ระบัญญัติของ
พื่ระองค์เป็็นก่าร “เท่ี่ยมแอก่ไวก้่ับตัว” ก่ับ “เร่�องโง่เขลา” และเก่ิดจาก่  
“ป็ระเพื่ณ่ [อันไรส้าระ] ของบรรพื่บุรษุ์ท่ี่าน” ( แอลมา 30:13, 14 ) โดย 
แที่้แล้ว พื่วก่เขาป็ระก่าศด้วยว่า ก่ารมองไป็ข้างหน้าที่่� “ก่ารป็ลดบาป็
ของท่ี่าน” เป็็นเพื่่ยงปัญหา
ที่างจิตใจและอารมณ์ “ผู้ลของ
จิตใจที่่� ไร้สติ” ( แอลมา 30:16 ) 
คำาสอนเหล่าน่�หน่ไม่พื่้นข้อ
สรุป็ที่่�ว่า ชิายหญิงทุี่ก่คน
ป็ระสบความสำาเร็จในช่ิวิตน่�  
“ตามอัจฉัริยะภาพื่ [ของพื่วก่
เขา]” และ “ตามก่ำาลัง” และว่า
ไม่ว่าชิายหร่อหญิงจะที่ำาสิ�งใด
ก่ารก่ระที่ำานั�น “ ไม่เป็็นความ
ผู้ิด” ( แอลมา 30:17 ) คำาสอน
เท็ี่จเหล่าน่�ส่งเสริมก่ารไม่เช่ิ�อ
ฟังก่ฎแห่งความบริสุที่ธิ�ที่าง
เพื่ศด้วยเหตุที่่�แนวคิดเร่�องถู์ก่และผู้ิดล้าสมัยแล้ว

  ไมน่่าแป็ลก่ใจเลยท่ี่�ป็รชัิญาเหล่าน่�ยงัคงเป็็นท่ี่�นิยม! ไม่มภ่าระรบัผู้ดิ
ชิอบสำาหรบัก่ารเลอ่ก่ใดๆ ท่ี่�ฟังดเูหมอ่นจะใหอิ้สรภาพื่อยา่งแที่จ้รงิ ถ์า้
เราสามารถ์หลก่่เล่�ยงผู้ลลัพื่ธท์ี่างโลก่ส่วนใหญ่โดยก่ารระมดัระวงัและ
รอบคอบ จะมอ่นัตรายอะไร? จาก่มมุมองน่� ดเูหมอ่นวา่ก่ฎแหง่ความ
บรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศจะลา้สมยั เครง่เก่นิ หรอ่ไมจ่ำาเป็็น

    กฎนิิรันิดำร์
  ก่ฎของพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ไมอ่าจเจรจาตอ่รอง พื่ระองคท์ี่รงอนุญาตให้

เราไมส่นใจก่ฎเหล่านั�นได ้แตเ่ราก็่ ไม่ไดม้อิ่สระท่ี่�จะสรา้งก่ฎของเราเอง
เพื่่�อนิรนัดรมาก่ไป็ก่วา่บคุคลหน่�งมอ่สิระท่ี่�จะสรา้งก่ฎของตนเองใน
วทิี่ยาศาสตรแ์ขนงฟิสิก่ส์ พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ที่รงตอ้งก่ารใหเ้ราเป็็นที่ายาที่
ผูู้ม้ค่ณุสมบตัพิื่รอ้มในอาณาจกั่รของพื่ระองค ์ก่ารคาดหวงัมรดก่
บนสวรรคข์องพื่ระองค์ โดยที่ำาตามเส้นที่างตา่งไป็จาก่ท่ี่�พื่ระองคท์ี่รง
ก่ำาหนดไวเ้ป็็นความไรเ้ดย่งสา

  ก่อ่นก่ารเรย่ก่ใหร้บัใช้ิศาสนจกั่รเต็มเวลา ขา้พื่เจา้ (เอ็ลเดอรเ์รนลนัด)์  
ดแูลคนไขท่้ี่�มอ่าก่ารหวัใจล้มเหลวอยา่งรนุแรง ในเร่�องของหวัใจลม้เหลว
และเวชิศาสตรป์็ลกู่ถ่์ายหวัใจ มแ่นวที่างที่่�ก่ำาหนดไวชั้ิดเจนใหท้ี่ำาตามเพื่่�อ 
ผู้ลลพัื่ธท่์ี่�ดท่่ี่�สุด: คอ่ช่ิวติท่ี่�ยน่ยาวและมค่ณุภาพื่ดข่่ �น ก่ารรกั่ษ์าผูู้ป่้็วย 

การเข้้าใจัวิา่คำวิาม
สัมพูันธี์ ในคำรอ่บคำรวัิ
จัะมีตอ่่เนื�อ่งไปตลอ่ด
นิรนัดรหลังจัากชีวิตินี�
จั่งสำาคำญัอ่ย่างยิ�ง
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ดว้ยวธิอ่่�นไม่ไดผู้้ลลพัื่ธท์ี่่�ดท่ี่่�สุด ที่่�น่าป็ระหลาด 

ใจคอ่มผูู่้ป่้็วยบางคนตอ่รองแนวที่างก่ารรกั่ษ์า  
ผูู้ป่้็วยบางคนพื่ดูวา่ “คงจะดก่่วา่ถ์า้ฉัันไมต่อ้ง
ก่นิยาเป็็นป็ระจำา” หรอ่ “ฉัันไมต่อ้งก่ารใหม้ก่่าร
ตดัชิิ �นเน่�อส่งตรวจหลังก่ารป็ลกู่ถ์า่ย” แน่นอน  
ผูู้ป่้็วยมอ่สิระที่่�จะที่ำาตามแนวที่างของตนเอง  
แตพ่ื่วก่เขาไมอ่าจที่ำาตามแนวที่างที่่�ดอ้ยก่วา่
แลว้คาดหวงัผู้ลลพัื่ธท์ี่่�ดท่ี่่�สุด

  สิ�งน่�เป็็นจรงิสำาหรบัเราดว้ย เรามอิ่สระที่่�จะ
เล่อก่แนวที่างช่ิวติของเราเอง แตเ่ราไมม่อ่สิระ
ที่่�จะเลอ่ก่ผู้ลลพัื่ธซ่์ั�งเก่ดิจาก่ก่ารที่ำาตามก่ฎ
ของเราเอง ไม่วา่จะมค่นพื่ดูก่่�ครั �งวา่เราที่ำาได้
เราไม่อาจโที่ษ์พื่ระบิดาบนสวรรคเ์ม่�อเราไม่ได้
รบัพื่รที่่�เช่ิ�อมโยงก่บัก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่าง 
เพื่ศเน่�องจาก่ก่ารไมเ่ช่ิ�อฟัง

  ในสมยัก่ารป็ระที่านน่� พื่ระผูู้ช่้ิวยใหร้อดที่รง
สอนวา่ก่ฎนิรนัดร์ ไม่อาจผู้อ่นผู้นัหรอ่นำามาเปิ็ด
อภปิ็รายได ้พื่ระองคต์รสัวา่ “และอน่�ง, ตามจรงิ
แลว้เราก่ลา่วแก่เ่จา้, วา่สิ�งซ่ั�งป็ก่ครองโดยก่ฎ
ก็่ไดร้บัก่ารป็ก่ปัก่รกั่ษ์าโดยก่ฎดว้ยและที่ำาใหด้่
พื่รอ้มและชิำาระใหบ้รสุิที่ธิ� โดยก่ฎเดย่วก่นันั�น.

  “สิ�งซ่ั�งฝ่่าฝ่่นก่ฎ, และหาป็ฏิบัิตติามก่ฎไม,่  
 แตห่มายมั�นจัะเป็นกฎสำาหรบัตนเอ่ง,   .   .   .  จะ
ไดร้บัก่ารชิำาระใหบ้รสุิที่ธิ� โดยก่ฎไม่ได,้ ที่ั �งโดย
ความเมตตาก็่ไม่ได,้ ที่ั �งโดยความยตุธิรรม,  
หรอ่ก่ารพิื่พื่าก่ษ์าก็่ไม่ได”้ ( หลกั่คำาสอนและ
พื่นัธสัญญา 88:34–35 ; เน้นตวัเอน) เราไม่อาจ
ที่ดแที่นก่ฎนิรนัดรด์ว้ยก่ฎของเราเองไมม่าก่
ไมน้่อยไป็ก่วา่ชิายที่่�จบัถ์า่นหนิรอ้นแลว้คดิวา่
จะไมถ่์กู่เผู้าไหม้ ได้

  ถ์า้เราไม่เช่ิ�อฟัง เราจะไดร้บัเพื่ย่ง “สิ�งซ่ั�ง
พื่วก่ [เรา] เต็มใจจะรบั, เพื่ราะ [พื่วก่เรา] ไม่
ไดเ้ต็มใจจะยนิดก่่บัสิ�งซ่ั�ง [พื่วก่เรา] ม่ โอก่าส
ไดร้บั” ( หลกั่คำาสอนและพัื่นธสัญญา 88:32 ) 
ก่ารเช่ิ�อฟังก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศเป็็นวธิ่
เดย่วที่่�เราจะแสดงวา่เราเต็มใจที่ำาที่กุ่สิ�งที่่�ตอ้ง
ที่ำาเพื่่�อรบัพื่รสุดพื่เิศษ์ที่ั �งหมดที่่�เก่่�ยวขอ้งก่บั
ครอบครวันิรนัดร์

    ในิที�สุุดำ กฎของพระผ้้เป็นิเจ้ายุตธิิ์รรมเสุมอ
  ใช่ิวา่บตุรธิดาที่กุ่คนของพื่ระบดิาบนสวรรคจ์ะม่โอก่าสในช่ิวติน่�ที่่�

จะมป่็ระสบก่ารณ์ก่บัความสนิที่สนมที่างเพื่ศในความสัมพื่นัธข์องก่าร
แตง่งานตามก่ฎของพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ บางคนจะไม่ม่ โอก่าสแตง่งานเลย  
บางคนเช่ิ�อวา่ดว้ยสภาวก่ารณ์เฉัพื่าะตวัของพื่วก่เขาที่ำาใหก้่ารดำาเนิน
ช่ิวติตามก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศเป็็นเร่�องที่า้ที่ายและไม่ยตุธิรรม
มาก่จนพื่วก่เขาเลอ่ก่ท่ี่�จะไมส่นใจก่ฎน่�ก็่ ได้

  อยา่งไรก็่ตาม เราตอ้งตดัสินความยุตธิรรมจาก่มมุมองนิรนัดร ์จาก่มมุ
มองที่่�เป็็นของพื่ระบดิาบนสวรรคแ์ละพื่ระเยซัคูรสิต์ 14  พื่ระผูู้ช่้ิวยใหร้อด
ที่รงแนะนำาใหผูู้้ค้นของพื่ระองคย์บัยั �งก่ารพื่พิื่าก่ษ์าวา่สิ�งใดยตุธิรรมหรอ่
ไมจ่นก่วา่จะถ์ง่วนัที่่�พื่ระองคท์ี่รงป็ระก่อบราชิก่จิ (ด ู มาลาค ่3:17–18 )  
“ก่จิ” ที่่�พื่ระผูู้ช่้ิวยใหร้อดที่รงอ้างถ์ง่คอ่ผูู้ท้ี่่�แม้ ไดร้บัความอยุตธิรรมหรอ่
อปุ็สรรคอ่�นๆ ยงัคงรกั่ษ์าพื่ระบญัญตัขิองพื่ระองค์

  เม่�อสภาวก่ารณ์ของเราที่ำาใหรู้ส่้ก่ไมย่ตุธิรรม จะดท่่ี่�สุดเม่�อที่ำาตามคำา
แนะนำาของก่ษั์ตรยิเ์บนจามนิ ท่ี่านก่ลา่ววา่ “ขา้พื่เจา้ป็รารถ์นาใหท้ี่า่น
พื่จิารณาถ์ง่สภาพื่อันเป็็นพื่รและเป็็นสุขของคนท่ี่�รกั่ษ์าพื่ระบญัญตัขิอง
พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้. เพื่ราะดเูถิ์ด, พื่วก่เขาไดร้บั พูรในท่กุสิ�ง, ทัี่ �งฝ่่ายโลก่และ
ฝ่่ายวญิญาณ; และหาก่พื่วก่เขายน่หยัดอยา่งซ่ั�อสัตยจ์นก่วา่ช่ิวติจะหาไม่
แลว้พื่วก่เขาจะไดร้บัเขา้สู่สวรรค,์ เพ่ื่�อโดยก่ารนั�น พูวิกเข้าจัะพูำานักอ่ยู่
กบัพูระผูเ้ป็นเจัา้ในสภาพู
แหง่คำวิามสุข้อั่นไม่รูจ้ับ ”  
(  โมไซัยาห ์2:41 ; เน้นตวัเอน)

  ในท่ี่�สุด ไมม่สิ่�งใดเท่ี่ยบ
ไดก้่บัความอยตุธิรรมอันไร้
ขอบเขตที่่�พื่ระผูู้ช่้ิวยใหร้อด
ที่รงที่นรบั ก่ระนั�น หาก่เรา
ซ่ั�อสัตย ์พื่ระองคจ์ะที่รงชิด
เชิยความอยตุธิรรมทุี่ก่อยา่ง
ที่่�เราป็ระสบแก่เ่รา และเรา
จะบรรลถุ่์งสภาพื่แหง่ความ
สุขอนัไม่รูจ้บ

  ขณะเราเลอ่ก่รกั่ษ์าพื่ระ
บญัญตัขิองพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ รวมถ์ง่ก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ เราจะ
ป็ระสบก่บัป่็ตแิละ “สันตสุิขในโลก่น่� และช่ิวตินิรนัดร์ ในโลก่ที่่�จะมาถ์ง่”  
( หลกั่คำาสอนและพื่นัธสัญญา 59:23 )15  เพื่ราะเราจะเป็็นส่วนหน่�งของ
ครอบครวันิรนัดร ์พื่รอ้มบรรพื่ชินและลูก่หลานของเรา 16  ขณะที่่�สาม่
ภรรยาผู้น่ก่กั่นชัิ�วนิรนัดร์ โดยสิที่ธอิำานาจฐานะปุ็โรหติ พื่วก่เขาจะไดร้บั
ความสูงส่งและมค่วามสมบูรณ์ของรศัมภ่าพื่และลูก่หลานนิรนัดร์ 17 

    การล่อลวิงและการกลบัใจ
  พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ที่รงคาดไวล้ว่งหน้าวา่เราจะถ์กู่ลอ่ลวงขณะพื่ยายาม

ดำาเนินช่ิวติตามก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ นั�นคอ่เหตผุู้ลท่ี่�พื่ระองค์
ป็ระที่านพื่ระบตุรของพื่ระองคม์าเป็็นพื่ระผูู้ช่้ิวยใหร้อดและพื่ระผูู้้ ไถ์่
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ข้ณะท่ี�สามีภรรยาผน่กกัน
ชั�วินิรนัดร์ โดยสิท่ธีิอ่ำานาจั
ฐานะปุโรหิต พูวิกเข้าจัะ
ไดร้บัคำวิามสูงส่งและมี
คำวิามสมบูรณ์ข้อ่งรศัมี
ภาพูและลูกหลานนิรนัดร์
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ของเรา โดยพื่ระเยซูัครสิตแ์ละก่ารชิดใช้ิของ
พื่ระองค ์เราจะไดร้บัก่ารเสรมิสรา้งใหเ้ขม้แข็ง
ข่ �นเพื่่�อตอ่ตา้นก่ารล่อลวง บตุรธดิาที่กุ่คน
ของพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ที่่�ป็ระสบก่บัก่ารลอ่ลวงไม่
วา่ป็ระเภที่ใดสามารถ์หันไป็ขอความช่ิวยเหลอ่
จาก่พื่ระผูู้้ช่ิวยใหร้อดได้ 18  พื่ระเยซัคูรสิตเ์ขา้
พื่ระทัี่ยสิ�งที่่�เราตอ้งเผู้ชิิญเพื่ราะพื่ระองค ์ 
“ที่รงเคยถู์ก่ที่ดลองใจเหมอ่นเราที่กุ่อยา่ง” 
และเราไดร้บัก่ารสนับสนุนให ้“ม่ ใจก่ลา้เขา้มา
ถ่์งพื่ระที่่�นั�งแหง่พื่ระคณุ เพื่่�อเราจะไดร้บัพื่ระ
เมตตา และจะไดร้บัพื่ระคณุที่่�จะช่ิวยเราใน
ขณะที่่�เราตอ้งก่าร” ( ฮ่บร ู4:15, 16 )

  เม่�อเราสะดุด เราต้องจำาไวว้า่เราสามารถ์
สะอาดได้อ่ก่ผู้่านศรทัี่ธาในพื่ระเยซัูครสิต์และ
ก่ารก่ลับใจที่่�จรงิใจ 19  ก่ารก่ลับใจที่ำาให้เก่ิดป่็ติ
เพื่ราะ “ถ์่งบาป็ของ [เรา] เป็็นเหม่อนส่แดง
เข้มก็่จะขาวอย่างหิมะ” ( อิสยาห์ 1:18 ) พื่ระผูู้้
ช่ิวยให้รอดจะไม่เพื่่ยงป็ระที่านอภัย พื่ระองค์

จะที่รงล่มบาป็ของเราด้วย 20  เราจะทีู่ลขอสิ�งใดเพื่ิ�มอ่ก่: ความช่ิวยเหล่อ
เม่�อถู์ก่ล่อลวง ก่ารให้อภัยเม่�อเราก่ลับใจ ก่ารก่ลับใจไม่ควรเป็็นสิ�งที่่�น่า
ก่ลัวแม้ซัาตานจะพื่ยายามอย่างหนัก่ท่ี่�จะ “บังเราไม่ ให้มองไป็ที่่�พื่ระ
เยซัูครสิต์ ผูู้้ที่รงย่นก่างพื่ระพื่าหุ ที่รงหวงัและเต็มพื่ระทัี่ยเย่ยวยา ให้
อภัย ชิำาระล้าง เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง ที่ำาให้บรสุิที่ธิ� และชิำาระเราให้
บรสุิที่ธิ�” 21 

    ประจกัษ์พยานิ
  ก่ฎของพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ออก่แบบไวเ้พ่ื่�อความสุขสูงสุดของเรา พื่ระองค์

ที่รงตอ้งก่ารใหเ้ราใช้ิรา่งก่ายและเร่�องที่างเพื่ศของเราในวธ่ิท่ี่�พื่ระองคท์ี่รง
สถ์าป็นาไวเ้พ่ื่�อท่ี่�เราจะสามารถ์เป็็นเหมอ่นพื่ระองค์ ได ้เราไดร้บัพื่รใน
ก่ารแตง่งานของเราโดยตา่งวางใจกั่นเม่�อดำาเนินช่ิวติตามก่ฎแหง่ความ
บรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ ความมั�นใจในกั่นและกั่นและในพื่ระบดิาบนสวรรคข์อง
เราเตบิโตเม่�อเรารกั่ษ์าพื่ระบญัญตัขิอ้น่� แผู้นของพื่ระผูู้้เป็็นเจา้คอ่เส้น
ที่างเดย่วท่ี่�ที่ำาใหร้ะดบัของป่็ตเิต็มเป่็� ยมได ้เราสัญญาวา่ที่า่นสามารถ์รู้ ได้
เช่ินก่นัวา่พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ที่รงรกั่ท่ี่านและท่ี่านจะไดร้บัพื่รนิรนัดรเ์ม่�อที่า่น
ดำาเนินช่ิวติตามพื่ระบญัญตัขิองพื่ระองค ์ ◼
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อย�างไร์ เมื�อใด็ และทำาไม:  
 การสุนิทนิากบัล้กๆ  
เกี�ยวิกบัเร่�องทางเพศ

         ถึ้
   าท่ี่านตอ้งถ์ามเยาวชินวา่ “ก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศคอ่อะไร?” ท่ี่านอาจ
ไดร้บัคำาตอบเป็็นก่ารจอ้งดว้ยสายตาท่ี่�วา่งเป็ลา่ หรอ่ก่ระสับก่ระส่ายดว้ยความ
อด่อัดใจแลว้รบ่ยก่ขอ้ความบางอยา่งข่ �นมาเช่ิน “หมายถ่์งไมม่ค่วามสัมพื่นัธ์

ที่างเพื่ศก่อ่นก่ารแตง่งาน” ป็ระสบก่ารณ์ของเราคอ่ผูู้เ้ยาวห์ลายคนงดเวน้เร่�องน่� ไว้
ไดก้่อ่นก่ารแตง่งานแตล่ก่่ๆ ยังเขา้ใจไมถู่์ก่ตอ้งนัก่ก่บัความหมายและจดุป็ระสงค์
อนัสมบูรณ์ของก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศหรอ่เร่�องที่างเพื่ศ—ความเขา้ใจผู้ดิท่ี่�
มกั่ก่อ่ใหเ้ก่ดิความยาก่ลำาบาก่ในช่ิวติแตง่งานในอนาคตอย่างน่าเศรา้ ในฐานะบดิา
มารดาและผูู้น้ำาเราควรมเ่ป้็าหมายที่่�จะช่ิวยใหเ้ด็ก่ของเราทัี่ �งบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศและ
เตรย่มพื่รอ้ม



 สิงหาคม 20202020 19

เพ่�อช่วัยู่ลก่ๆ ของเราเตร่ยู่ม
พร้อมสำาหรับัเร่�องที่างเพศู
และเพ่�อยิู่นด่้ในควัามงด้งาม
และควัามอัศูจรรย์ู่ของสิ�งน่�
ในการแต่งงาน เราจำาเป็นต้อง
นำาที่างพวักเขาขณะพวักเขา
พยู่ายู่ามควับัคุมควัามร้่สึกท่ี่�
พระผู้่้ เป็นเจ้าประที่านให้น่�
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   พจิารณ์าทุกมุมมองของกฎ
  มมุมองที่างก่ายภาพื่ของก่ฎแหง่ความ

บรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ (ตวัอย่างเช่ิน ก่ารงดเวน้ก่อ่น
ก่ารแตง่งานและภกั่ดอ่ยา่งสมบรูณ์หลงัก่าร
แตง่งาน) จำาเป็็นและสำาคญั อย่างไรก็่ตาม บาง
ครั �งก่ารสนที่นาเร่�องก่ารงดเวน้มกั่มบ่อ่ยก่วา่
มมุมองที่างอารมณ์และที่างวญิญาณซ่ั�งเก่่�ยว
ก่บัป่็ตแิละความงดงามของความสนิที่สนม
ที่างเพื่ศในก่ารแตง่งาน เช่ินเดย่วก่บัสันตสุิขที่่�
เก่ดิจาก่ก่ารดำาเนินช่ิวติที่่�มค่ณุธรรมและความ
บรสุิที่ธิ�ที่ั �งก่อ่นและหลงัแตง่งาน

  นอก่จาก่ก่ารใหก้่ำาเนิด ความสนิที่สนมที่าง 
เพื่ศในก่ารแตง่งานมจุ่ดป็ระสงคท์ี่่�สำาคญัอก่่ 
อยา่งหน่�ง เอ็ลเดอรเ์ดวดิ   เอ. เบดนารแ์หง่โคว
รมัอัครสาวก่สิบสองอธบิายวา่ “ความสัมพัื่นธ ์ 

[ที่างเพื่ศ]  .   .   .  ไม่ไดม้่ ไวเ้พ่ื่�อแสวงหาความสนใจใครรู่ ้ตอบสนอง
ความตอ้งก่าร นันที่นาก่ารหรอ่ความบนัเที่งิท่ี่�ก่ระที่ำาอยา่งเห็นแก่ต่วั  
ไม่ไดเ้ป็็นชัิยชินะท่ี่�ตอ้งไดม้าหรอ่เป็็นเพ่ื่ยงก่ารก่ระที่ำาอยา่งหน่�งที่่�
ตอ้งที่ำา ในที่างก่ลบัก่นั สิ�งเหลา่น่�คอ่ก่ารแสดงออก่ท่ี่�ลก่่ซ่ั �งอยา่งหน่�ง
ของธรรมชิาตแิละศัก่ยภาพื่อนัสูงส่งของเราในความเป็็นมรรตยัและ
เป็็นวธ่ิเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่พั่ื่นธะที่างอารมณ์และที่าง
วญิญาณระหวา่งสามภ่รรยา” 1 

  เพ่ื่�อช่ิวยลกู่ๆ ของเราเตรย่มพื่รอ้มท่ี่�จะยนิด่ ในความสนิที่สนมที่าง
เพื่ศในความงดงามและความอศัจรรยข์องสิ�งน่� ในก่ารแตง่งาน  
จำาเป็็นท่ี่�พื่วก่เขาจะตอ้งไดร้บัความช่ิวยเหลอ่จาก่เราใหเ้ขา้ใจ
พื่ฒัินาก่ารที่างเพื่ศของพื่วก่เขาและไดร้บัก่ารนำาที่างจาก่เราขณะ
พื่ยายามควบคมุความรูส่้ก่และอารมณ์ท่ี่�พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ป็ระที่านใหน่้�

  ถ์า้ที่า่นก่งัวลวา่ที่า่นไม่ไดส้นที่นาก่บัลกู่ๆ เก่่�ยวก่บัเร่�องเพื่ศทัี่น 
เวลาหรอ่ในวธ่ิท่ี่�ถ์กู่ตอ้ง ที่า่นไม่ โดดเด่�ยว มเ่หตผุู้ลจำานวนไมน้่อยที่่�
ที่ำาใหก้่ารสนที่นาเร่�องเหลา่น่�สามารถ์เป็็นเร่�องที่า้ที่ายได ้อยา่งไรก็่ตาม  

 โดำย ลอรา เอม็. พาดำลิลา- วิอล์กเกอร์
  ศาสตร์าจัาร์ย ์ภาควชิาช่วติคร์อบครั์ว มหาวทิยาลยับริ์คมั ยงัก์
  และเมก็ โอ. ยานิโควิชิี
  นกัศึกษาบ่วายย ูโปร์แกร์มปริ์ญ่ญ่าโทสาขาวชิาช่วติแต�งงาน 
คร์อบครั์วและการ์พฒันามน่ษย ์



20 เล่ยโฮนา

ไมม่ว่นัสายเกิ่นไป็ที่่�จะเริ�มสอน เก่รด็ความรูส้ามป็ระก่ารตอ่ไป็น่�จะช่ิวย
ใหท้ี่า่นเริ�มได:้

    1. จะสุนิทนิาเกี�ยวิกบัเร่�องทางเพศอย่างไร
  องคป์็ระก่อบที่่�สำาคญัยิ�งอยา่งหน่�งของก่ารสนที่นาระหวา่งบดิามารดา

ก่บัลูก่ๆ เก่่�ยวก่บัเร่�องที่างเพื่ศที่่�ดต่อ่สุขภาพื่คอ่ก่ารส่งเสรมิวฒัินธรรม
ของก่ารเปิ็ดใจ ก่ารวจิยัแนะนำาวา่วยัรุน่ไดข้อ้มลูส่วนใหญเ่ก่่�ยวก่บัเร่�อง
เพื่ศจาก่ส่�อหรอ่ก่ลุม่เพื่่�อนแตพ่ื่วก่เขา ตอ้่งการ  ไดร้บัขอ้มลูจาก่บดิา
มารดาของตน

  ป็ระธานเอ็ม. รสัเซัลล ์บลัลารด์ รกั่ษ์าก่ารป็ระธานโควรมัอัครสาวก่
สิบสองก่ล่าววา่ “ขณะลูก่ๆ ของเราเติบโต พื่วก่เขาต้องก่ารข้อมูลที่่�บิดา
มารดาสอนอยา่งตรงไป็ตรงมาและชัิดเจนมาก่ข่ �นเก่่�ยวก่บัสิ�งที่่�เหมาะ 
สมและไม่เหมาะสม บดิามารดาตอ้ง  .   .   .  สนที่นาก่บั [ลกู่ๆ ของตน] 
อยา่งชัิดเจนเก่่�ยวก่บัเพื่ศและคำาสอนพื่ระก่ติตคิณุเก่่�ยวก่บัความบรสุิที่ธิ�
ที่างเพื่ศ ใหข้อ้มลูเร่�องน่�มาจาก่บิดามารดาในบา้นในวธ่ิท่ี่�เหมาะสม” 2 

  เพื่่�อสนับสนุนใหเ้ก่ดิก่ารส่�อสารอยา่งเปิ็ดใจ ที่า่นอาจที่ำาดงัน่�

     •    เริ�มเม่�อลกู่ๆ ของที่า่นยังอายุน้อยโดยเรย่ก่ส่วนตา่งๆ ของรา่งก่าย 
ดว้ยช่ิ�อที่่�ถ์กู่ตอ้ง ก่ารที่ำาเช่ินน่�สอนเด็ก่เก่่�ยวก่บัรา่งก่ายอนัน่า
อศัจรรย์ของพื่วก่เขาและใหพ้ื่วก่เขามภ่าษ์าที่่�ตอ้งรู้ ในแบบท่ี่�ดต่อ่
สุขภาพื่และก่ารรบัขา่วสาร

    •    ใหล้กู่ของที่า่นรูว้า่พื่วก่เขาสามารถ์ถ์ามท่ี่านดว้ยคำาถ์ามใดๆ ก็่ ได ้ 
จาก่นั�นพื่ยายามอย่าแสดงป็ฏิกิิ่รยิาตอบสนองเก่นิเหตหุรอ่ที่ำาให้
คำาถ์ามหรอ่ก่ารสารภาพื่ของพื่วก่เขาเป็็นเร่�องน่าอาย แสดงความ

ยนิดท่่ี่�พื่วก่เขาสนที่นาก่บัท่ี่าน แสดงให้
พื่วก่เขารูว้า่ที่า่นรกั่และสนับสนุนพื่วก่ 
เขา และพื่ยายามสุดความสามารถ์ที่่�จะ
รกั่ษ์าเส้นที่างก่ารส่�อสารให้เปิ็ดก่วา้งอยู่
เสมอ

    •    หลก่่เล่�ยงก่ารใช้ิอปุ็ลกั่ษ์ณ์สำาหรบัเร่�อง
ที่างเพื่ศ เด็ก่ตอ้งก่ารใหน้ำาเสนอขอ้มลูใน
วธ่ิท่ี่�ชัิดเจนและซ่ั�อตรง ตวัอยา่งเช่ิน  
เยาวชินบางคนเลา่บที่เรย่นท่ี่�สอนวา่ก่าร
ละเมิดก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ
เป็รย่บไดก้่บัหมาก่ฝ่รั�งหรอ่อาหารที่่�เค่ �ยว
แล้วซ่ั�งถ์กู่ส่งผู้า่นจาก่บคุคลหน่�งไป็ยงัอก่่
บคุคลหน่�งรอบๆ หอ้ง ดงันั�นสิ�งนั�นจง่
ไมม่่ ใครตอ้งก่าร แมจ้ะมเ่จตนาด ่แต ่
อปุ็ลกั่ษ์ณ์ป็ระเภที่น่�มกั่ส่งเสรมิความก่ลวั
เร่�องที่างเพื่ศหรอ่ความรูส่้ก่ดอ้ยคณุคา่ใน
ตนเองหรอ่แก่้ ไขไม่ได ้บั�นที่อนความหวงั
และสันตสุิขท่ี่�เป็็นผู้ลจาก่ก่ารก่ลบัใจอยา่ง
แที่จ้รงิ

     2. จะสุนิทนิาเกี�ยวิกบัเร่�องทางเพศเม่�อใดำ
  บดิามารดาส่วนใหญ่สนที่นาก่บัลกู่เก่่�ยวก่บั

เร่�องเพื่ศเพ่ื่ยงครั �งเดย่ว แตเ่ยาวชินก่ำาลังได้
รบัขา่วสารเท็ี่จจาก่โลก่ยคุน่�—บางครั �งเก่อ่บ
ที่กุ่วนั—เด็ก่จง่ตอ้งก่ารสนที่นาเร่�องน่�ก่บับดิา
มารดามาก่ก่วา่หน่�งครั �ง 3  เด็ก่ไดร้บัป็ระโยชิน์
มาก่ท่ี่�สุดจาก่วธ่ิก่ารเชิิงรกุ่ท่ี่�บดิามารดาคาดลว่ง
หน้าวา่ลกู่จะตอ้งเผู้ชิิญความยาก่ลำาบาก่เก่่�ยว
ก่บัเร่�องเพื่ศและตดิอาวธุพื่วก่เขาดว้ยก่ลยทุี่ธท์ี่่�
มป่็ระโยชิน์

  เม่�อพื่ดูถ่์งแนวโน้มของก่ารเปิ็ดรบัส่�อลามก่  
ซิัสเตอรจ์อย ด.่ โจนส์ป็ระธานป็ฐมวยัสามัญ

 ขณะล่ก่ของเรีาเต่บโต  
พึ่วกเขาต้องการีข้อม่ล่

ที�บ่ดามารีดาสูอนี้อย�าง

ตรีงไปตรีงมาแล่ะ

ชััดเจันี้มากข่�นี้เกี�ยวกบั

สู่�งที�เหมาะสูมแล่ะ 

ไม�เหมาะสูม
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ก่ลา่ววา่ “ก่ารสนที่นาแตเ่นิ�นๆ ย่อมดก่่วา่ และ
บตุรธิดาจะมาคยุก่บัเรางา่ยข่ �นเม่�อพื่วก่เขารูว้า่
เรารกั่พื่วก่เขาและไม่มสิ่�งใดที่่�พื่วก่เขาพื่ดูหรอ่
ที่ำาสามารถ์เป็ล่�ยนความรกั่นั�นได ้   .   .   .

  “บดิามารดาที่ั �งหลาย เราตอ้งเริ�มก่ารสนที่นา
และไมร่อใหบ้ตุรธดิามาหาเรา    .   .   .  เราตอ้งก่าร
ใหบุ้ตรธิดารูส่้ก่พื่รอ้มและเป็็นตวัของตวัเอง  
ไม่ ใช่ิก่ลวั เราตอ้งก่ารพื่ดูคยุก่บัพื่วก่เขาไม่ ใช่ิ
พื่ดูก่ระที่บพื่วก่เขา” 4 

  เพื่่�อเป็็นก่ารตั �งใจที่ำามาก่ข่ �น ที่า่นอาจที่ำา
ดงัน่�

     •    มบ่ที่เรย่นยามคำ�าที่่�บา้นในหวัขอ้ที่่�
เก่่�ยวขอ้งก่บัเร่�องเพื่ศแลว้ใหล้กู่ๆ ของ
ที่า่นสอนเม่�อพื่วก่เขารูส่้ก่พื่รอ้ม หวัขอ้
อาจไดแ้ก่ ่วยัแรก่รุน่ ภาพื่ลกั่ษ์ณ์ที่าง
รา่งก่าย มมุมองดา้นดข่องเร่�องเพื่ศ
 อนัตรายของก่ารใช้ิส่�อลามก่ ก่ารมค่วาม
รูส่้ก่ที่างเพื่ศเป็็นเร่�องป็ก่ต ิและอ่�นๆ

    •    ช่ิวยใหบ้ตุรธิดาของที่า่นลกุ่ข่ �นสู้ดว้ยก่ลยทุี่ธท่์ี่�เจาะจงเพ่ื่�อตอ่ตา้น
ก่ารลอ่ลวง ตวัอยา่งเช่ิน ถ์า้ลกู่ของท่ี่านก่ำาลงัตอ่สู้ก่บัความคดิหรอ่
พื่ฤตกิ่รรมท่ี่� ไมบ่รสุิที่ธิ� ใหร้ะดมสมองก่นัเร่�องสิ�งท่ี่�ตอ้งที่ำาเม่�อ
ความคดิเหลา่นั�นเก่ดิข่ �น ตวัอยา่งเช่ิน รอ้งเพื่ลงสวด น่ก่ถ์ง่พื่ระ
คมัภร่ ์สวดออ้นวอน ออก่ก่ำาลงัก่าย หรอ่สวมสรอ้ยขอ้มอ่หรอ่ก่ำาไลที่่�
เตอ่นใหเ้ลอ่ก่สิ�งด่

    •    สอนลูก่ใหรู้ว้ธิห่ลก่่เล่�ยงผูู้ค้กุ่คามที่างเพื่ศและอยู่ ในที่่�ป็ลอดภยั  
หมายเหต:ุ พื่ยายามอยา่สอนเก่่�ยวก่บัความป็ลอดภยั (ซ่ั�งมกั่ก่อ่ให้
เก่ดิความก่ลวั) ในเวลาเดย่วก่บัก่ารสอนเร่�องความสนิที่สนมที่าง
เพื่ศในก่ารแตง่งาน เด็ก่อาจน่ก่ก่ลวัในที่กุ่มมุมองของเร่�องที่างเพื่ศ

     3. สุนิทนิาเกี�ยวิกบั เหตุผล่  ของเร่�องเพศ
  เม่�อผูู้้ ใหญค่าดหวงัวา่เด็ก่จะที่ำาสิ�งนั�นสิ�งน่�พื่วก่เขามกั่ตอ้งก่ารรู ้ 

 เหตผุล  เหตใุดพื่วก่เขา คำวิร  รกั่ษ์าก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศในเม่�อ
ผูู้ค้นบางคนรอบตวัเขาไม่ไดร้กั่ษ์า เม่�อพื่วก่เขาเขา้ใจเหตผุู้ลท่ี่�อยูเ่บ่ �อง
หลงัความคาดหวงั พื่วก่เขาน่าจะซ่ัมซัับพื่ระก่ติตคิณุและคณุคา่ของ
ครอบครวัท่ี่� ไดร้บัก่ารแบง่ปันไดม้าก่ข่ �น เยาวชินท่ี่�รูเ้หตผุู้ลท่ี่�พื่วก่เขาให้
คำามั�นสัญญาตอ่ก่ารรกั่ษ์าก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศคน้พื่บวา่คำามั�น
สัญญาน่� “จะไมเ่ป็็นภาระอ่ก่ตอ่ไป็ ในที่างก่ลบัก่นั  .   .   .  จะเป็็นป่็ตแิละ
ความสุขใจ” 5 
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  ถ์า้เราตอ้งก่ารใหล้กู่ของเรารกั่ษ์าก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศของ
พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ เราตอ้งใหเ้หตผุู้ลแก่เ่ขาวา่เหตใุดจง่เป็็นเร่�องสำาคญัท่ี่�
จะป็ฏิบิตัติามก่ฎข้อน่� เราตอ้งสอนพื่วก่เขาวา่ “เร่�องที่างเพื่ศเป็็นของ
ป็ระที่านอันที่รงพื่ลงัจาก่พื่ระบิดาบนสวรรคแ์ละควรใช้ิสิ�งน่�ภายใน
ขอบเขตที่่�พื่ระองคท์ี่รงก่ำาหนด” 6  ความเขา้ใจวา่ “ของป็ระที่านอนัที่รง
พื่ลัง” น่�พื่ฒัินาข่ �นอยา่งไรจะช่ิวยใหเ้ยาวชินเลอ่ก่แนวที่างที่่�เป็็นไป็ตาม
ความป็รารถ์นาของตนที่่�จะรกั่ษ์าก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศของพื่ระ
ผูู้เ้ป็็นเจา้

  ขณะท่ี่านสนที่นาเร่�องพื่ฒัินาก่ารที่างเพื่ศก่บัลกู่ของที่า่น ใหพิ้ื่จารณา
คำาสอนเหลา่น่�:

     •    เร่�องที่างเพื่ศเป็็นส่วนที่่�มม่าแตก่่ำาเนิดของลูก่พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้แตล่ะ
คน พื่ระองคท์ี่รงสรา้งเรา “ตามพื่ระฉัายาของพื่ระเจา้” ( ป็ฐมก่าล  
1:27 ) ซ่ั�งหมายความวา่รา่งก่ายของเรารวมถ์ง่อวยัวะเก่่�ยวก่บัเพื่ศ
ของเราเป็็นก่ารสรา้งของพื่ระเจา้

    •    ก่ารมป่็ระสบก่ารณ์ก่บัความรูส่้ก่และก่ารต่�นตวัที่างเพื่ศเป็็นเร่�อง
ป็ก่ต ิเด็ก่ไมจ่ำาเป็็นตอ้งที่ำาอะไรกั่บความรูส่้ก่และก่ารรบัรูเ้หลา่
นั�นแตส่ามารถ์รบัรูถ้์ง่สิ�งเหลา่นั�นได ้น่�หมายความวา่สังเก่ตเห็น
ความรูส่้ก่ที่างเพื่ศแต่ไมต่ดัสินความรูส่้ก่เหลา่นั�นในที่างลบ ก่าร
วจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ก่ารรบัรูท้ี่่�ฝ่่ก่ฝ่นมาดส่ามารถ์ช่ิวยใหเ้ราเลอ่ก่
แนวที่างที่่�เป็็นไป็ตามคา่นิยมและเป้็าหมายของเราไดด้ก่่วา่ เช่ิน
ก่ารรกั่ษ์าก่ฎแหง่ความบรสุิที่ธิ�ที่างเพื่ศ

    •    ก่ารสำาเรจ็ความใครด่ว้ยตนเองมกั่เป็็นป็ระสบก่ารณ์แรก่ของเด็ก่
ก่บัเร่�องที่างเพื่ศและมกั่ที่ำาไป็ดว้ยความเขลา แม้เด็ก่เล็ก่ๆ ก็่ม่

แนวโน้มท่ี่�จะสัมผู้สัตนเอง และวธิท่ี่่�
บดิามารดาตอบสนองตอ่พื่ฤตกิ่รรมใน
ช่ิวงแรก่เหล่าน่�สามารถ์เป็็นตวัก่ำาหนด
ขั �นตอนของวธ่ิท่ี่�ผูู้เ้ยาวจ์ะรูส่้ก่เก่่�ยวก่บั
ตนเองและเร่�องที่างเพื่ศของตนได ้เป็็น
เร่�องสำาคญัสำาหรบับดิามารดาท่ี่�จะคน้หา
สมดลุระหวา่งก่ารช่ิวยใหล้กู่เขา้ใจเหตผุู้ล
ท่ี่�อยูเ่บ่ �องหลงัพื่ระบญัญตัขิองพื่ระผูู้เ้ป็็น
เจา้ท่ี่�วา่พื่ฤตกิ่รรมที่างเพื่ศจะเก่ดิข่ �น
ภายในความสัมพื่นัธข์องก่ารแตง่งาน  
ขณะเดย่วก่นัตอ้งไมแ่สดงป็ฏิกิิ่รยิา
รงัเก่ย่จหรอ่โก่รธเม่�อเด็ก่สัมผู้สัตนเอง

 เยาวชันี้ที�ร้่ีเหตุผล่ที�พึ่วกเขาให้

คู่ำามั�นี้สัูญญาต�อการีรัีกษากฎ

แห�งคู่วามบร่ีสุูทธ่ิ�ทางเพึ่ศคู้่นี้

พึ่บว�าคู่ำามั�นี้สัูญญานีี้�จัะไม�เป็นี้

ภารีะอีกต�อไป
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หรอ่เยาวชินยอมรบัวา่สำาเรจ็ความใคร่
ดว้ยตนเอง

    •    ถ้์าเด็ก่เขา้ใจเหตผุู้ลเบ่ �องหลงั
มาตรฐานเก่่�ยวก่บัความสัมพื่นัธแ์ละ
เร่�องที่างเพื่ศ (รวมถ์ง่ก่ารออก่เดที่  
ความสุภาพื่เรย่บรอ้ย ความบรสุิที่ธิ�
ที่างเพื่ศ ฯลฯ) พื่วก่เขาน่าจะมองเห็น
ปัญญาในก่ฎของพื่ระผูู้้เป็็นเจา้ไดด้ข่่ �น
และมแ่รงจูงใจที่่�จะรกั่ษ์าก่ฎดงัก่ลา่ว  
ขณะที่า่นสอนมาตรฐานเหลา่น่� จงจำา
ไวว้า่เป็็นสิ�งสำาคญัที่่�จะที่ำาโดยป็ราศจาก่
ก่ารยดัเยย่ดความอายและความก่ลัว

     เน้ินิที�เดำชีานุิภาพแห่่งการชีดำใช้ีของพระเยซ้ั
คริสุต์

  เช่ินเดย่วก่บัเด็ก่วยัเตาะแตะเพื่ิ�งหดัเดนิ
เป็็นครั �งแรก่ เยาวชินอาจสะดดุขณะพื่วก่
เขาเรย่นรูท้ี่่�จะเขา้ใจและควบคมุเร่�องที่าง
เพื่ศของตน เป็็นเร่�องสำาคญัสำาหรบัเราที่่�
จะจำาไวว้า่เราตอ้งส่งเสรมิก่ารเจรญิเตบิโต
ไม่ ใช่ิสั�งสมความรูส่้ก่ผู้ดิและตอ้งสอนเด็ก่วา่
พื่ระเยซัคูรสิตส์ามารถ์ป็ระที่านพื่รแก่พ่ื่วก่
เขาดว้ยพื่ระคณุ พื่ระเดชิานุภาพื่และพื่ระ
เมตตาที่่�จะสรา้งเสรมิความเขม้แข็งพื่วก่
เขาและช่ิวยใหพ้ื่วก่เขาคงความบรสุิที่ธิ�ที่าง
เพื่ศไวเ้พื่่�อวนัหน่�งพื่วก่เขาจะยนิด่ ในพื่รของ
ความสนิที่สนมที่างเพื่ศในก่ารแตง่งาน

  ก่ารเป็็นบดิามารดาไม่ ใช่ิเร่�องงา่ย ความ
พื่ยายามของเราในก่ารสอนลกู่อาจไม่
สมบูรณ์แบบเสมอไป็ แต่เราที่ำาสุดความ
สามารถ์ไดท้ี่่�จะสอนลกู่ของเราเก่่�ยวก่บัของ
ป็ระที่านอันสวยงามนั�นคอ่ความสนิที่สนม
ที่างเพื่ศในก่ารแตง่งาน ถ์า้เรารูส่้ก่วา่เรา
ขาดตก่บก่พื่รอ่ง เราสามารถ์ที่ำาดก่่วา่เดมิได้
ดว้ยความช่ิวยเหลอ่จาก่พื่ระเจา้ เอ็ลเดอร์
เจฟฟรย่ ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โควรมัอคัร-
สาวก่สิบสองก่ลา่ววา่ “ดว้ยของป็ระที่านแหง่
ก่ารชิดใช้ิของพื่ระเยซัคูรสิตแ์ละพื่ลงัแหง่
สวรรคท์ี่่�จะช่ิวยเหลอ่เรา เรา สามารถ  พื่ฒัินา
ได ้และสิ�งที่่�ดย่ิ�งเก่่�ยวก่บัพื่ระก่ติตคิณุคอ่เรา
ไดร้บัรางวลัสำาหรบั คำวิามพูยายาม  แมเ้ราจะ
ไมป่็ระสบผู้ลสำาเรจ็เสมอไป็” 7  ◼
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 หมายเหตบุรรณาธกิ่าร: ถ์า้ที่า่นมล่กู่เป็็นวยัรุน่ ใหพ้ื่จิารณาก่ารแบง่ปันบที่ความในหน้า  
12 และ 52 ในหวัขอ้น่�ก่บัพื่วก่เขา
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     เ วลาของเก่าะในมหาสมทุี่รแป็ซิัฟิก่
เดนิแตก่ตา่งจาก่ที่่�เป็็นไป็ในหลาย

ภมูภิาคของโลก่น่� งานป็ระจำาวนัเสรจ็
สิ �นลงตามตำาแหน่งของดวงอาที่ติย ์ 
ไม่ ใช่ินาฬิกิ่า ท่ี่านต่�นข่ �นดว้ยเส่ยงนก่
รอ้งและเส่ยงคล่�นซััดสาด ไม่ ใช่ิเส่ยง
ป็ลกุ่ที่่�ดงัก่อ้ง

  สำาหรบัเป็เล มกิ่า อาห ์ลมัแหง่
ซัามวั มสิ่�งสำาคญัที่่�ตอ้งพื่จิารณาเก่่�ยว
ก่บัเวลาอก่่อย่างที่่�เธอตอ้งดำาเนินช่ิวติ
ตาม: “ดฉัิันใช้ิเวลาใหเ้ก่ดิป็ระโยชิน์
สูงสุดเสมอไม่วา่จะอยูท่ี่่� ไหน”

   การเรียนิร้้ในิและนิอกชัี�นิเรียนิ
  เป็เลเตบิโตข่ �นในหมูบ้่านที่่�

ครอบครวัที่ั �งหลาย—รวมที่ั �งของเธอ
เอง—หาเล่ �ยงช่ิพื่จาก่ธรรมชิาต ิไม่
เคยมป่็ระป็า ไฟฟ้าใช้ิ และบา้นเป็็น
แบบเรย่บงา่ยแตส่วยงาม ก่ารจา่ยเงนิ
เพื่่�อก่ารศ่ก่ษ์าไม่ ใช่ิเร่�องงา่ย “พื่วก่เรา
ที่ั �งครอบครวัตา่งช่ิวยเหลอ่กั่นเร่�องคา่
เลา่เรย่น” เป็เลพื่ดู “เป็็นวธิข่องชิาว
ซัามวั”

  หลงัจาก่ที่ำางานหนัก่และไดค้ะแนน
สูงสุดในโรงเรย่น มหาวทิี่ยาลยัแหง่
ชิาตซิัามวัรบัเป็เลเขา้เรย่นตอ่ เธอ
เล่อก่เรย่นบญัช่ิ คณิตศาสตร ์และ

  ใชเ้วลาได็ด่้็
   โดำย เดำวิดิำ ดำกิสัุนิ
  นิตยสาร์ศาสนจักัร์  

เพูราะเปเล มกิา อ่าห ์ลมั ใช้เวิลาข้อ่งเธีอ่ใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด เธีอ่พูบคำวิามสุข้ท่กุวินั เธีอ่มธีีรุกจิัเล็กๆ ข้อ่งตนเอ่ง 
และเธีอ่มอ่งยอ้่นอ่ดตีได้ โดยไมรู่ส่้กเสียดาย

พรของการพ่�งพาตนิเอง

คอมพื่วิเตอร ์เธอเหลอ่เวลาในตาราง
เรย่นของเธอไว้ ใหชั้ิ �นเรย่นสถ์าบนั
ดว้ย

  เป็เลมส่่วนรว่มในกิ่จก่รรมอก่่อย่าง
หน่�งที่่�จะเป็ล่�ยนช่ิวติเธอในอนาคตอนั
ใก่ลต้ลอดมา แมว้า่ในเวลานั�นเธอจะ
ยงัไมต่ระหนัก่ถ่์งเร่�องดงัก่ลา่วก็่ตาม  
เพื่่�อความสนุก่สนาน ที่กุ่เย็นวนัศกุ่ร์
เธอจะเจอก่บัสมาชิิก่ศาสนจกั่รคน
อ่�นๆ ที่่�เขา้เรย่นมหาวทิี่ยาลยัน่�เพ่ื่�อ
สนที่นาพื่ระกิ่ตตคิณุและเรย่นรูท้ี่กั่ษ์ะ
ใหม่ๆ  กิ่จก่รรมเหล่าน่�แตก่ตา่งก่นัไป็
ในแตล่ะสัป็ดาหย์ก่เวน้สัป็ดาหเ์ดย่ว:  
ในวนัศกุ่รสุ์ดที่า้ยของแตล่ะเดอ่น  
พื่วก่เขามป่็ระเพื่ณ่ท่ี่�ยน่พ่ื่ �นมาตลอด
คอ่ก่ารเรย่นวธ่ิที่ำาอาหารป็ระเภที่
ตา่งๆ

  “ดฉัิันตั �งใจเรย่นคะ่” เป็เลพูื่ด  
“ดฉัิันไมต่อ้งก่ารให้ โอก่าสท่ี่�จะเรย่นรู้
สิ�งใหม่ๆ  สูญเป็ลา่”

  ก่ารตดัสินใจเช่ินนั�นส่งผู้ล
ตอบแที่นอยา่งมาก่ในอนาคต

    ประต้ปิดำ ห่น้ิาต่างเปิดำ
  คา่ใช้ิจา่ยสำาหรบัก่ารศ่ก่ษ์าใน

มหาวทิี่ยาลยัอาจเป็็นอุป็สรรคสำาคญั
สำาหรบันัก่ศ่ก่ษ์าเก่อ่บที่กุ่คน สำาหรบั

เป็เล เม่�อเงนิที่นุของเธอหมด เธอ
ตอ้งออก่จาก่มหาวทิี่ยาลยั อยา่งไร
ก็่ตาม เธอที่ำางานหนัก่และเรย่นรูท้ี่กุ่
อยา่งท่ี่�ที่ำาไดข้ณะเรย่นอยูท่่ี่�นั�น—รวม
ถ่์งก่ารที่ำาอาหารตา่งๆ มาก่มายหลาย
ชินิด

  ในฐานะภรรยาและในฐานะแม่ของ
ลกู่เล็ก่ๆ เธอคดิหนัก่วา่จะใช้ิสิ�งที่่�เรย่น
รูม้าในก่ารคำ �าจนุครอบครวัอยา่งไร 
ตลอดช่ิวติของเธอ เป็เลไดร้บัก่ารสอน
ใหเ้ช่ิ�อในพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้และเป็็นคน
ขยนั

  “ดฉัิันตดัสินใจเริ�มธรุก่จิของตนเอง”  
เธอก่ลา่ว “ขณะน่�ดฉัิันเปิ็ดรา้นขาย
อาหารปิ็�งยา่งและสลัด ที่ำาอาหารที่่�
ดฉัิันเรย่นวธ่ิที่ำามาตลอดขณะเรย่น
มหาวทิี่ยาลยั!”

  เน่�องจาก่ธรุก่จิของเธอป็ระสบ
ความสำาเรจ็ เป็เลจง่มเ่งินพื่อที่่�จะดแูล
ครอบครวัของตนเอง และยังช่ิวยดแูล
พื่อ่แมพ่่ื่�น้องของเธอไดด้ว้ย

  “ครอบครวัของเราเช่ิ�อวา่ ‘ความเช่ิ�อ
ท่ี่� ไมม่ก่่ารป็ระพื่ฤตนัิ�นไรผู้้ล’ [ ยาก่อบ  
2:20 ],” เธอก่ลา่ว “เรามศ่รทัี่ธาในพื่ระ
ผูู้เ้ป็็นเจา้และเช่ิ�อวา่พื่ระองคจ์ะที่รง
ช่ิวยเหลอ่เราในที่กุ่ที่าง แตเ่ราตอ้งที่ำา
ในส่วนของเรา”  ภา
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    เวิลาของเกาะ
  เป็เลยงัคงดำาเนินช่ิวติตาม “เวลา

ของเก่าะ” เธอต่�นและเลกิ่งานตามดวง
อาที่ติยแ์ละน้อมรบัวถิ์ช่่ิวติที่่�เรย่บงา่ย  
สงบสุขแบบชิาวซัามวั เธอเขา้ใจและ
ดำาเนินช่ิวติตามความจรงิตอ่ไป็น่�: “เวลา
รดุเรว็ราวสายฟ้า เราไมอ่าจควา้คน่ได”้ 1 

  เอ็ลเดอรเ์อย่น เอส. อารเ์ดริน์แหง่
สาวก่เจ็ดสิบสอนวา่ “เวลาไม่ไดม้่ ไว้
ขาย เวลาเป็็นสินคา้ที่่�ซ่ั �อหาไม่ไดต้าม
รา้นคา้ พื่ยายามเที่า่ไรก็่ป่็วยก่ารไมว่า่
ที่า่นจะตั �งราคาสัก่เที่า่ไร จงใช้ิเวลา
อยา่งฉัลาดเพื่ราะเวลานั�นหาคา่มิได”้ 2 

  เพื่ราะเป็เลพื่ยายามใช้ิเวลาท่ี่�เธอ
ม่ ใหเ้ก่ดิป็ระโยชิน์สูงสุด พื่ระผูู้เ้ป็็น
เจา้จง่ที่รงที่ำาใหเ้ธอและครอบครวั
ของเธอรุง่เรอ่ง พื่วก่เขาพื่บป่็ตแิมอ้ยู่
ที่า่มก่ลางเร่�องที่า้ที่าย เธอมป่็ระจกั่ษ์์
พื่ยานเขม้แข็ง ธรุก่จิท่ี่�ป็ระสบความ
สำาเรจ็ และอนาคตท่ี่�สดใส

  “เราไดร้บัพื่รมาก่มาย” เธอก่ลา่ว ◼

     อ้างองิ
    1.   “ป็รบัป็รงุโอก่าสที่่�เรอ่งรอง,” เพูลงสวิด 

 บที่เพื่ลงที่่� 111.
     2.   เอย่น เอส. อารเ์ดริน์, “เวลาในก่ารเตรย่ม,” 

เลยีโฮนา,  พื่.ย. 2011, 38.         

 แผนิห้่าขั�นิตอนิสุำาห่รับ 
การบริห่ารเวิลา
  ถึา้ท�านกำาลงัหาวธ่ิิรั์กษาสมด่็ลของตาร์าง
เวลาท่�ไม�เหลือช�องว�างของท�าน ลอง
พิจัาร์ณาหา้ขั�นตอนต�อไปน่�จัาก รากฐาน
ของฉันสำาหรับัการพึ�งพาตนเอง 

    1.   จด้ภารกิจออกมาเป็นข้อๆ  “ท่กๆ  
เชา้ ใหเ้ข่ยนภาร์กิจัท่�ตอ้งทำาออกมา
เป็นขอ้ๆ เพิ�มชื�อคนท่�ท�านจัะรั์บใช”้

    2.   สวัด้อ้อนวัอนขอการนำาที่าง  “ฟัง 
ใหค้ ำามั�นท่�จัะทำาส่ด็ความสามาร์ถึ” 

    3.   จัด้ลำาด้ับัควัามสำาคัญ  “ใส�เลข 1  ไว้
ขา้งหนา้ภาร์กิจัสำาคญั่ท่�ส่ด็ และ
เลข 2  หนา้ภาร์กิจัท่�สำาคญั่ร์องลงมา 
เป็นตน้”

    4.   ตั�งเป้าหมายู่ ลงม่อที่ำา  “ฟังพร์ะ
วญิ่ญ่าณ  ตั�งเป้าหมาย ทำางานหนกั  
เริ์�มทำาภาร์กิจัสำาคญั่ท่�ส่ด็และทำาลง
มาตามลำาด็บั”

    5.   รายู่งาน  “ท่กๆ คืนใหร้์ายงานพร์ะ
บิด็าบนสวร์ร์คใ์นคำาสวด็ออ้นวอน  
ถึามคำาถึาม ฟัง กลบัใจั รู้์สึกถึึง
ความรั์กของพร์ะองค”์ 1 

     อ้างองิ
    1.   จาก่ รากฐานข้อ่งฉันสำาหรบัการพู่�งพูาตนเอ่ง  

(2016), 14.
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       โดำย เจฟฟ์ สุตอยเรอร์

  นกับำาบดั็การ์แต�งงานและคร์อบครั์วท่�ม่ใบอน่ญ่าต

บ้านิเรา ครอบครัวิเรา

      ขอให้น่ี้กภาพึ่เหตุการีณ์สูมมต่ต�อไปนีี้�

    •    ครอบครวัหน่�งนั�งอยู่ ในรา้นอาหารแหง่หน่�ง  
รออาหารของพื่วก่เขา แตแ่ที่นที่่�จะคยุก่นั  
ที่กุ่คนตา่งจ้องไป็ที่่�สมารท์ี่โฟนของตน

    •    วยัรุน่คนหน่�งรูส่้ก่ดอ้ยคา่และเหงาขณะเธอ
เล่�อนดกู่จิก่รรมที่่�เลอ่ก่ไวอ้ยา่งดข่องเพื่่�อนๆ  
ในส่�อสังคม

    •    เด็ก่สาวตวัน้อยในสวนสาธารณะพื่ยายามที่ำาให้
พื่อ่ของเธอเงยหน้าข่ �นจาก่โที่รศัพื่ที่ข์องเขา
และสนใจเธอบ้าง

    •    สามค่อยแตต่รวจดกู่ารแจง้เตอ่นเร่�องก่ฬ่ิาใน
นาฬิกิ่าสมารต์วอตช์ิของเขาขณะภรรยาพื่ดู
ก่บัเขา

    •    เยาวชินชิายคนหน่�งส่งขอ้ความไมห่ยดุตลอด
บที่เรย่นยามคำ�าที่่�บา้น
    แต่ละตัวอย่่างท่�ย่กมุา—และตัวอย่่างอ่�นๆ  

อ่กมุากมุาย่ ไมุ่ต้องสงสยั่เลย่วา่ท่านเคุย่ปรื่ะสบ— 
เป็นเรื่่�องสลดใจเล็กๆ น้อย่ๆ  สมารท์ี่โฟนและ
อปุ็ก่รณ์ดจิทิี่ลัอ่�นๆ เป็็นที่ั �งพื่รและก่ารสาป็แช่ิง  
สิ�งเหลา่น่�เช่ิ�อมโยงเราก่บัโลก่อนัน่าที่่�งของขอ้มลู
ขา่วสาร สิ�งเหลา่น่�ช่ิวยเราที่ำาป็ระวตัคิรอบครวั  
ศ่ก่ษ์าพื่ระคมัภร่ ์และพื่ดูคยุก่บัครอบครวัขา้ม
ระยะที่างอันไก่ลโพื่น้ แตเ่ม่�อไมจ่ดัก่ารอย่างถ์กู่
ตอ้ง อุป็ก่รณ์ดจิทิี่ลัสามารถ์ที่ำาลายความสัมพื่นัธ์
ในครอบครวัและส่งผู้ลก่ระที่บตอ่สุขภาพื่ของ
จติใจ วญิญาณ และรา่งก่ายเราไดเ้ช่ินก่นั

 นี้ำาคู่รีอบคู่รัีว 
ของท�านี้กล่บัมา 

วธ่ิิจัดั็การ์อ่ปกร์ณ์ดิ็จิัทลัและ  
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ตอ่่ไปนี�เป็นเกรด็คำวิามรูเ้จ็ัดข้อ้่เพูื�อ่
ท่ำาใหแ้น่ใจัวิา่อ่ปุกรณ์ดจิัทิ่ลัเป็นผูร้บั
ใช้ข้อ่งเราและไม่ ใช่นายข้อ่งเรา

 นี้ำาคู่รีอบคู่รัีว 
ของท�านี้กล่บัมา 

   ควิามย้อนิแย้งของเทคโนิโลยี
  ในฐานะนัก่บำาบดัช่ิวติแตง่งานและครอบครวั ผู้มเป็็น

พื่ยานถ่์งเร่�องที่า้ที่ายท่ี่�ที่วข่่ �นอยา่งไมห่ยดุหยอ่นของผูู้ค้น 
ท่ี่�ตั �งใจตอ่สู้ก่บัหน้าจอเพ่ื่�อไดค้วามสนใจจาก่คนที่่�ตนรกั่  
น่� เป็็นเร่�องยอ้นแยง้อยา่งยิ�ง อุป็ก่รณ์เดย่วก่นัท่ี่�ควรจะช่ิวย
เช่ิ�อมโยงเราและพัื่ฒินาความสัมพื่นัธท่์ี่�เราม ่ในบางก่รณ่  
ก่ลบัที่ำาใหค้วามสัมพื่นัธย์ิ�งต่ �นเขนิและที่ำาใหผูู้้ค้นรูส่้ก่ไม่
มั�นคง อนัท่ี่�จรงิ นัก่วจิยัหลายท่ี่านก่ำาลงัคน้พื่บวา่รายงานที่่�
ก่ำาลงัพุ่ื่งสูงข่ �นของอาก่ารซ่ัมเศรา้ วติก่ก่งัวล ก่ารก่ลั�นแก่ลง้ 
และฆ่า่ตวัตายมส่่วนเก่่�ยวเน่�องก่บัก่ารระบาดของความโดด
เด่�ยว ท่ี่�ส่วนใหญ่เก่ดิข่ �นโดยก่ารขยายตวัของก่ารใช้ิอปุ็ก่รณ์
อเิล็ก่ที่รอนิก่ส์ส่วนตวั 1 

  ในบา้นของเรา แม้ทุี่ก่คนจะอยูร่ว่มก่นัที่างก่ายภาพื่ แต่
เม่�อนำาอปุ็ก่รณ์ออก่มา อปุ็ก่รณ์เหล่านั�นสามารถ์สรา้งความ
รูส่้ก่โดดเด่�ยวและขาดก่ารตดิตอ่ไดท้ี่นัท่ี่ ถ์า้เราตอ้งก่าร
สรา้งความเป็็นหน่�งเดย่วก่นัและก่ารตดิตอ่ก่นัในความ
สัมพื่นัธข์องครอบครวั เราตอ้งตระหนัก่ในก่ารแบง่ความ
สนใจท่ี่�เก่ดิข่ �นที่นัท่ี่เม่�อมอ่ปุ็ก่รณ์แที่รก่ซ่ัมเขา้มาขณะ
ครอบครวัเราอยูร่ว่มก่นั

  เราไม่จำาเป็็นตอ้งแสดงป็ฏิกิ่ริยิาตอบโตจ้นเก่นิเหตแุละ
ไมต่อ้งขจดัเที่คโนโลยอ่อก่ไป็จาก่ช่ิวติเราโดยสิ�นเชิิง แที่นที่่�
จะที่ำาเช่ินนั�น เราตอ้งวางเที่คโนโลย่ ไว้ ในตำาแหน่งที่่�ถ์กู่ตอ้ง
เพ่ื่�อใหสิ้�งน่�รบัใช้ิความสัมพื่นัธข์องเราแที่นท่ี่�จะก่ดัก่รอ่น

    สัุณ์ฐานิของโลกเสุมอ่นิจริง
  ก่ารหมก่มุน่อยูกั่่บอุป็ก่รณ์ของเราที่ำาให้ โลก่ที่างก่ายภาพื่

รอบตวัเราแคบลง—ดว้ยที่กุ่สิ�งไมว่า่จะเป็็นเส่ยง ขอ้ความ  
ภาพื่ และสัมผู้สัอ่�นๆ อ่ก่นับไม่ถ้์วนท่ี่� โลก่ที่างก่ายภาพื่ม—่ 
เราแลก่สิ�งเหล่านั�นก่บัโลก่เสมอ่นจรงิท่ี่� ไม่ไดเ้ช่ิ�อมตอ่เรา
อยา่งลก่่ซ่ั �งก่บัรา่งก่ายและสภาพื่แวดล้อมของเรา ผู้ลก็่คอ่  
เราอาจพื่ลาดสัญญาณสำาคญัที่างก่ายภาพื่ซ่ั�งบอก่เราถ์ง่สิ�ง
ท่ี่�เราจำาเป็็นตอ้งมเ่พื่่�อรกั่ษ์าสุขภาพื่ ตวัอยา่งเช่ิน ก่ารใช้ิ
เวลาก่บัหน้าจอนานเก่นิควรอาจที่ำาใหเ้ราไม่ทัี่นสังเก่ตวา่เรา
เหน่�อย หวิ หรอ่เครย่ด

  ก่ารขาดก่ารตดิตอ่จาก่โลก่ที่างก่ายภาพื่แบบนั�นสามารถ์
บอ่นที่ำาลายความรูส่้ก่ป่็ตขิองเราไดด้ว้ย ตวัอยา่งเช่ิน ม่
ความแตก่ตา่งอยา่งเห็นไดชั้ิดระหวา่งก่ารไดร้บัอ่โมจิ
หวัเราะบนหน้าจอก่บัป็ระสบก่ารณ์ตรงหน้าท่ี่�เราไดย้นิ
เส่ยงหวัเราะดว้ยความป่็ตยินิดข่องคนท่ี่�เรารกั่
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 ควิามจำาเป็นิของการเป็นิผ้้พทิกัษ์ดำจิทิลั
  อุป็ก่รณ์ดจิทิี่ลัเป็็นผู้ลงานดา้นวศิวก่รรมที่่� ไมอ่าจหา้ม

ใจไดแ้ละยาก่ที่่�จะวางลง อันที่่�จรงิ เป้็าหมายของผูู้พ้ื่ฒัินา
ซัอฟตแ์วรแ์ละโที่รศัพื่ที่ห์ลายคนคอ่เจตนาจะมุง่ไป็ที่่�ความ
เป็ราะบางของมนุษ์ยเ์ราเพื่่�อที่ำาใหเ้ราตอ้งตรวจสอบและ
เล่�อนดขูอ้มูลที่่�ป้็อนเขา้มาอยา่งไมม่ว่นัจบสิ�นอยูต่ลอดเวลา 2 

  ก่ารพื่่�งพื่าอปุ็ก่รณ์เหลา่น่�เป็็นเร่�องธรรมดาจนงา่ยท่ี่�จะ
ไมส่นใจวา่มันส่งผู้ลตอ่ตวัเราอยา่งไรบา้ง ดงันั�น ผูู้เ้ยาวจ์ง่

จำาเป็็นตอ้งมผูู่้้ ใหญ่ท่ี่�เป็็นแบบอยา่งก่ารใช้ิอปุ็ก่รณ์เหลา่น่�
อยา่งเหมาะสมและสามารถ์ใหค้วามรูแ้ก่เ่ด็ก่ๆ เก่่�ยวก่บัผู้ล 
ก่ระที่บของอปุ็ก่รณ์เหล่าน่� ได้

  ตามท่ี่�ป็ระธานเอ็ม. รสัเซัลล์ บลัลารด์ รกั่ษ์าก่ารป็ระธาน
โควรมัอัครสาวก่สิบสองสอนวา่อปุ็ก่รณ์ดจิทัิี่ล “ตอ้งเป็็น
ผูู้ร้บัใช้ิเรา ไม่ ใช่ินายเรา” 3 

  โดยคำาน่งถ่์งแนวคดิน่� ตอ่ไป็น่�คอ่เก่รด็ความรูเ้จ็ดขอ้ใน
ก่ารจดัก่ารอปุ็ก่รณ์ดจิทัิี่ลของเรา:       

จังเป็นี้เหมือนี้พึ่รีะผ่้ชั�วยให้รีอด: ให้คู่วาม
เอาใจัใสู�ที�ไม�ถ่กแบ�งแยก

  พร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็ทร์งแสด็งใหเ้ร์าเห็นว�าการ์อยู�
กบัผูู้อื้�นอย�างแทจ้ัริ์งโด็ยไม�ถึกูเบนความสนใจันั�น 
เป็นอย�างไร์ ตลอด็การ์ปฏิิบติัศาสนกิจัของพร์ะองค ์ 
ทร์งม่�งเนน้เป็นร์ายบ่คคลเสมอ (ดู็  มาร์ะโก 5:25–34 ; 
 35–42 ;  ลกูา 19:2–8 )—พร์ะคริ์สตป์ร์ะทานความ
เอาใจัใส�อย�างเตม็ท่�ต�อพวกเขาท่กคน เมื�อพร์ะองค์
ทร์งแสด็งบาด็แผู้ลของพร์ะองคใ์หช้าวน่ไฟดู็  
พร์ะองคมิ์ได็ท้ร์งร่์บร้์อนเลย ตร์งกนัขา้ม ฝ่งูชนได็ ้ 
“ออกไป ท่ี่ละคน  จนพวักเขาทัี่�งหมด้ได้้ออกไป”  
( 3   น่ไฟ 11:15 ; เนน้ตวัเอน)

  ขณะเร์าแสด็งแบบอย�างการ์ปฏิิบติัน่�  เร์า สุอนิล้ก
ของเราถง่วิธีิิ์ที�จะแน่ิวิแน่ิในิจุดำสุนิใจจุดำห่น่ิ�งในิเวิลา
เดำยีวิแทนิที�จะแบ่งควิามสุนิใจระห่ว่ิางอุปกรณ์์กบั
ผ้้คนิรอบข้าง  เม่�อท่านิกำาลงัสุนิทนิากบัใครสัุกคนิ  
โดำยเฉัพาะอย่างยิ�งล้กห่ร่อค่้สุมรสุ ให้่ควิามเอาใจใสุ่
ต่อพวิกเขาอย่างเตม็ที�โดำยวิางโทรศัพท์ลง

  น�าเศร้์าท่�การ์หนัไปจัากผูู้ท่้�เร์ารั์กเพื�อตอบ
ขอ้ความและเอาใจัใส�ต�อความตอ้งการ์ของคนอื�น
กลายเป็นเรื์�องปกติไปแลว้ การ์ทำาเช�นน่�อาจัส�งผู้ล
ร้์ายต�อความสมัพนัธ์ิของเร์าและอาจัเป็นการ์ส�ง
ข�าวสาร์ว�าบ่คคลท่�อยู�ต�อหนา้เร์าสำาคญั่นอ้ยกว�าโด็ย
ไม�ได็ต้ั�งใจั

  ผู้กูมดั็ตนเองต�อผูู้ท่้�อยู�ตร์งหนา้ท�านว�าพวกเขาคือ 
ความสำาคญั่อนัด็บัแร์กเหนือสิ�งร์บกวนจัากสมาร์์ท
โฟนหรื์ออ่ปกร์ณ์ใด็ๆ สบตาพวกเขา ฟังด็งัท่�พร์ะผูู้ ้
ช�วยใหร้์อด็จัะทร์งฟัง จัด็จั�อ

อย�าใช้ัการีสู�งข้อคู่วามเป็นี้คู่�าเร่ี�มต้นี้

  เมื�อจัะแบ�งปันความรู้์สึกจัากใจัหรื์อ
ความคิด็ท่�สำาคญั่กบัผูู้อื้�น  จงทำาให้่เป็นิ
ประสุบการณ์์แบบเข้าถง่ตวัิบุคคลให้่มากที�สุุดำเท่า
ที�สุถานิการณ์์จะเอ่�ออำานิวิย  ถึา้การ์สื�อสาร์แบบ
ต�อหนา้ไม�อยู�ในวสิยัท่�ท ำาได็ ้ใหพ้ยายามใช้
การ์สื�อสาร์ด็ว้ยวดิ่็ทศันเ์พื�อท่�ท�านจัะเห็น
และได็ย้นิบ่คคลนั�น ถึา้เลือกทำาเช�นนั�น
ไม�ได็ ้ใหโ้ทร์ศพัทห์ากนัเพื�อท่�ท�านจัะ
ได็ย้นิเส่ยงของบ่คคลนั�น
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ชัะล่อการีให้สูมาร์ีทโฟนี้แล่ะ
บัญชีัสืู�อสัูงคู่มแก�ล่ก่

  ชะลอการ์ม่สมาร์์ทโฟนเป็นของ
ตนเองและการ์ม่ส�วนร์�วมในสื�อสงัคม  
 จนิกว่ิาล้กๆ และวิยัรุ่นิจะพฒันิาทกัษะ
ทางสัุงคมในิตนิเองอย่างเพยีง
พอ เช่ีนิ การฟัง การสุบตา การ
แสุดำงควิามเห็่นิใจ และการน่ิกถง่
ผ้้อ่�นิ  ก�อนท่�เด็ก็จัะเขา้สู�โลกของ
ปร์ะชากร์ชาวดิ็จิัทลั เป็นสิ�งสำาคญั่สำาหรั์บพวกเขา
ท่�จัะฝึ่กการ์เป็นปร์ะชากร์ท่�ด่็โด็ยม่ความคาร์วะ
และเชื�อมสมัพนัธ์ิกบัผูู้อื้�น

  เหต่ผู้ลอย�างหนึ�งท่�เป็นเหต่ใหอ้ายเ่ฉล่�ยของการ์
เห็นสื�อลามกคือ 11 ป่ 4  (และอายน่อ้ยกว�านั�นใน
หลายกร์ณ่) คือเด็ก็หลายคนได็รั้์บสมาร์์ทโฟนเมื�อ
อายย่งันอ้ย ขอใหค้ ำานึงถึึงสิ�งน่�ด็ว้ย: ถึึงแมล้กูๆ  
ของท�านอาจัม่วฒิ่ภาวะพอท่�จัะม่บญั่ช่สื�อสงัคม  
แต�ผูู้ค้นมากมายในร์ะบบออนไลนท่์�จัะเขา้มาใน
บญั่ช่สื�อสงัคมของลกูท�านอาจัไม�ม่วฒิ่ภาวะพอ 5 

สูร้ีางกฎของคู่รีอบคู่รัีว
แล่ะตั�งขดีจัำากดั

  กำาหนด็ขอบเขตท่�ชดั็เจันในบา้นของ
ท�านว�าจัะใชส้มาร์์ทโฟนและอ่ปกร์ณ์ได็้
เมื�อใด็และจัะไม�ใชเ้มื�อใด็

  ขอ้แนะนำาหนึ�งขอ้ท่�สำาคญั่ยิ�ง:  เชิีญทุกคนิในิ
ครอบครัวิให้่ไตร่ตรองเร่�องห่ยุดำใช้ีอุปกรณ์์ของพวิก

เขาชัี�วิคราวิโดำยกำาห่นิดำเวิลาที�แน่ินิอนิเป็นิประจำา  ท�าน
อาจักำาหนด็สถึานท่�ใหเ้กบ็อ่ปกร์ณ์ไว ้อาจัเป็นจ่ัด็ท่�ไม�

สามาร์ถึหยบิมาใชไ้ด็ง้�ายๆ—ตวัอย�างเช�น อาจัเป็นตะกร้์าซูกั
ใบหนึ�งในครั์ว

  คร์อบครั์วหนึ�งตดั็สินใจัว�าตอ้งนำาอ่ปกร์ณ์ต�างๆ ไปเส่ยบ
ปลั�กและเกบ็ไวห้�างตวัร์ะหว�างและหลงัจัากอาหาร์มื�อคำ�าเพื�อให้
สมาชิกในคร์อบครั์วจัด็จั�ออยู�กบัการ์ใชเ้วลาอยู�ด็ว้ยกนัโด็ยไม�
ถึกูขดั็จังัหวะ

  เมื�อเร์าตั�งใจักำาหนด็ขอ้จัำากดั็การ์ใชอ่้ปกร์ณ์ของเร์า สมาชิก
ในคร์อบครั์วจัะเริ์�มรู้์สึกถึึงการ์เชื�อมโยงกนัมากขึ�น
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หล่กีเล่ี�ยงการีเล่�นี้เกมหรืีอเล่ื�อนี้หน้ี้า
จัอด่ไปเรืี�อยๆ

  เป็นเรื์�องง�ายท่�เร์าจัะหนัเขา้หา
อ่ปกร์ณ์เพ่ยงเพื�อผู้�อนคลาย เบนความ
สนใจั และสน่กไปเรื์�อยๆ อย�ายอม
ต�อการ์กร์ะต่น้แบบนั�น แทนท่�จัะทำา
เช�นนั�น  ให้่วิางอุปกรณ์์ลงแล้วิทำาอย่างอ่�นิที�ท่านิต้องใช้ี
สัุมผสัุรับร้้ต่างๆ เช่ีนิการออกไปข้างนิอก 

  ในเดื็อนมิถ่ึนายน ป่ 2018 ปร์ะธิานรั์สเซูลล ์เอม็.  
เนลสนัเชิญ่เยาวชนของศาสนจักัร์ “ใหเ้ลิกพึ�งพาสื�อ
สงัคมออนไลนต์ลอด็เวลาโด็ยการ์ละเวน้สื�อสงัคม
ออนไลนเ์จัด็็วนั” 6 

  ในฐานะบิด็ามาร์ด็า ท�านสามาร์ถึเชื�อเชิญ่เช�น
เด่็ยวกนันั�นในคร์อบครั์วท�าน โด็ยจัดั็ใหม่้ช�วงเวลา
ละเวน้จัากการ์เล�นเกม สื�อสงัคม หรื์อสิ�งร์บกวนทาง
ดิ็จิัทลัอื�นๆ เป็นครั์� งคร์าว

ฝ่ึกตนี้เองให้เล่ก่ตอบรัีบ
ทนัี้ททีนัี้ใด

  ใหพ้ิจัาร์ณาว�าท�านจัำาเป็นตอ้ง
ตอบรั์บขอ้ความและการ์เตือนท่ก
อย�างหรื์อไม� อ่ปกร์ณ์ของเร์ากำาลงั
ฝึ่กเร์าใหเ้ชื�อว�าการ์ขดั็จังัหวะท่กครั์� งเป็น
เรื์�องด็�วนและสำาคญั่ยิ�ง ซึู� งเป็นไปได็ว้�าจัะเบนความ
สนใจัของเร์าจัากสิ�งท่�สำาคญั่ท่�ส่ด็ ใหพ้ยายามตอบรั์บ
ขอ้ความต�างๆ ใหช้า้ลงและชะลอไวก้�อนเพื�อท่�ท�านจัะ
สามาร์ถึรั์บรู้์และอยู�กบัสิ�งร์อบขา้งได็น้านขึ�น เอล็เด็อร์์
เด็วดิ็ เอ. เบด็นาร์์แห�งโควรั์มอคัร์สาวกสิบสองใหข้อ้
สงัเกตว�าบางคนในศาสนจักัร์ “มองขา้มสมัพนัธิภาพ
นิรั์นด็ร์์เพร์าะสิ�งร์บกวนสมาธิิของอ่ปกร์ณ์ดิ็จิัทลั สิ�ง
บนัเทิงเริ์งร์มย ์และสิ�งเบ่�ยงเบนท่�ไม�ม่ค่ณค�าจ่ัรั์ง” 7 

กำาหนี้ดเขตปล่อดดจ่ัท่ลั่

  จัดั็ใหม่้เขตศกัดิ็� สิทธิิ� ซึู� งหา้มใช้
อ่ปกร์ณ์เด็ด็็ขาด็ ตวัอย�างเช�น คร์อบครั์ว
หนึ�งตดั็สินใจัว�าเมื�อพวกเขาขบัร์ถึไปตาม
ถึนนในเมือง หา้มท่กคนใชโ้ทร์ศพัทห์รื์อ
อ่ปกร์ณ์ใด็ๆ ในยานพาหนะนั�นเพื�อท่�
สมาชิกในคร์อบครั์วจัะสนทนากนัได็ ้ 
ขอ้จัำากดั็แบบน่�ช�วยใหรั้์กษาความ
เอาใจัใส�และการ์เชื�อมโยงกนั ซึู� ง
สามาร์ถึป้องกนัไม�ใหเ้กิด็ความโด็ด็เด่็�ยวใน
คร์อบครั์วได็้
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 ควิามสัุมพนัิธ์ิ์กบัสิุ�งรบกวินิ
  โลกปัจัจ่ับนัเตม็ไปด็ว้ยสิ�งร์บกวนมากขึ�นท่กท่ เทคโนโลยมื่อถืึอ 
เช�นสมาร์์ทโฟนสามาร์ถึก�อใหเ้กิด็สิ�งร์บกวนได็ใ้นสภาวะท่� 
ต�อเนื�องตลอด็เวลา การ์ศึกษาหลายกร์ณ่แนะนำาว�าความคิด็ท่�เขว
สามาร์ถึสร้์างปัญ่หาต�อการ์ทำางาน การ์ศึกษา และความสมัพนัธ์ิ
ของเร์าได็ ้ทั�งยงัสามาร์ถึเพิ�มความเคร่์ยด็และความคบัขอ้งใจัของ
เร์า การ์ศึกษาบางกร์ณ่แนะนำาว�าแค�การ์ม่สมาร์์ทโฟนส�วนตวัเพ่ยง
อย�างเด่็ยวกอ็าจัสูบความสามาร์ถึในการ์คิด็ของพวกเขาไปจันหมด็

  ครั์� งหนึ�งเอล็เด็อร์์ด่็เทอร์์ เอฟ. อ่คทด์็อร์์ฟแห�งโควรั์มอคัร์-
สาวกสิบสองเคยเนน้ย ำ�าเรื์�อง “ความสำาคญั่ของสมัพนัธิภาพ
หลกัส่�ขอ้คือ: กบัพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ของเร์า กบัคร์อบครั์วของเร์า กบั
เพื�อนมน่ษยข์องเร์า และกบัตนเอง” (“เก่�ยวกบัสิ�งท่�สำาคญั่ท่�ส่ด็,” 
เล่ยู่โฮนา,  พ.ย. 2010, 21) ต�อไปน่� เป็นขอ้เสนอแนะบางปร์ะการ์
ท่�ทำาใหค้วามสมัพนัธ์ิเหล�าน่�แนบแน�นโด็ยลด็สิ�งร์บกวน   

 ชีำาระบ้านิของเราให้่บริสุุทธิิ์�
  ก่ารที่ำาใหบ้า้นของเราเป็็นที่่�หลบภยั

จาก่โลก่เรย่ก่รอ้งความพื่ยายามและ
ความระแวดระวงัโดยเฉัพื่าะอย่างยิ�ง
ก่บัก่ารรบก่วนที่างดจิทิี่ลัที่่�มอ่ยูม่าก่มาย
รอบตวัเรา เพื่่�อเห็นแก่ค่วามสัมพื่นัธ์
และสุขภาพื่ในครอบครวัของเรา ความ
พื่ยายามทุี่ก่อยา่งลว้นคุม้คา่  ◼ 
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 ควิามสัุมพนัิธ์ิ์กบัคนิอ่�นิๆ
  •     การพ้ดำและการฟัง  อย�าปร์ะเมินค�า

ช�วงเวลาอาหาร์มื�อเยน็ของคร์อบครั์ว
ตำ�าเกินไป พยายามทำาใหช้�วงเวลาด็งั
กล�าวศกัดิ็� สิทธิิ�  (ดู็ขอ้ 4 และ 7 ใน
หนา้ก�อนๆ) แสด็งความสนใจัผูู้อื้�น  
พยายามใหม่้การ์สนทนาแลกเปล่�ยน
ท่�ลึกซึู� งกว�าปกติอย�างไม�เป็นทางการ์  
ทำาใหก้าร์สนทนาเป็นแบบเขา้ถึึงตวั
ใหม้ากท่�ส่ด็โด็ยใหมื้อว�างเปล�า (จัาก
อ่ปกร์ณ์) และใหก้าร์สบตาเป็นความ
สำาคญั่อนัด็บัแร์ก (ดู็ขอ้ 1)

   •     การรับใช้ี  ถึา้โอกาสท่�จัะรั์บใชใ้คร์
สกัคนมาถึึงแต�ความคิด็แร์กของท�าน
คือ “แต�ฉนัยงัดู็ร์ายการ์น่�ไม�จับเลย” 
ท�านอาจัตอ้งทำางานกบัการ์จัดั็ลำาด็บั
ความสำาคญั่ของท�าน พยายามด็ำาเนิน
ช่วติโด็ยไม�ม่ร์ายการ์บนัเทิงนั�นสกั
หนึ�งสปัด็าห์

   •    การเล่นิ  ถึา้ท�านกำาลงัสร้์างความ
สมัพนัธ์ิด็ว้ยการ์สน่กสนานด็ว้ย
กนั จังใหค้วามสนใจัในสิ�งนั�น นำา
อ่ปกร์ณ์ไปใหพ้น้หูพน้ตา 

 สัุมพนัิธิ์ภาพกบัตนิเอง
  •    สุุขภาพทางกายและอารมณ์์  อย�า

ใหก้าร์ดู็แลเอาใจัใส�ตนเองถึกู
ร์บกวน (นอนหลบั ออกกำาลงักาย  
อาหาร์ การ์จัดั็การ์กบัความเคร่์ยด็)  
ตวัอย�างเช�น อย�านำาอ่ปกร์ณ์เขา้ไปใน
หอ้งนอนตอนกลางคืน และอย�าใช้
เวลาไปกบักิจักร์ร์มท่�ทำาไปเรื์�อยๆ  
เพื�อใหเ้วลาท่�เหลืออยู�ของท�านรู้์สึก
ถึกูบ่บ (ดู็ขอ้ 5)

   •     ปกป้องควิามร้้สุ่กถง่คุณ์ค่าในิตนิเอง   
หล่กเล่�ยงการ์วพิากษว์จิัาร์ณ์ตนเอง
และเปร่์ยบเท่ยบตนเองกบัผูู้อื้�น  
ตวัอย�างเช�น ลด็เวลาท่�ใชก้บัสื�อ
สงัคมลงและเลือกมากขึ�นว�าท�านจัะ
ติด็ตามอะไร์และใคร์ (ดู็ขอ้ 4)

   •    ทำาควิามร้้จกักบัตนิเอง  อย�าใหภ้าพ
ลกัษณ์ของตนเองท่�ได็จ้ัากสื�อสงัคม
ทำาใหท้�านเขวไปจัากตวัตนท่�แทจ้ัริ์ง
ท่�ท�านปร์าร์ถึนาจัะเป็น ใชเ้วลากบั
ตวัตนท่�แทจ้ัริ์งโด็ยทำาสิ�งต�างๆ ซึู� งตวั
ตนท่�แทจ้ัริ์งตอ้งการ์ทำา 

 สัุมพนัิธิ์ภาพกบัพระผ้้เป็นิเจ้า
  •    การศ่กษาพระคมัภร์ี  อย�างนอ้ยให้

พยายามไม�ใชอ่้ปกร์ณ์ในการ์ศึกษา
บางส�วนของท�าน เมื�ออ�านหนงัสือ
ท�านจัะไม�ถึกูดึ็งความสนใจัด็ว้ยการ์
แจัง้เตือนหรื์อแอปพลิเคชนัอื�นๆ

   •    การสุวิดำอ้อนิวิอนิ  ใหท้ำาเป็นปร์ะจัำา  
อย�างเง่ยบสงบและโด็ยลำาพงั และ 
ใหส้วด็ออ้นวอนนานๆ เป็นครั์� ง
คร์าว

   •     การไตร่ตรอง  เพิ�มเวลาไตร์�ตร์อง
ใหก้าร์ศึกษาพร์ะคมัภ่ร์์และการ์
สวด็ออ้นวอน เพิ�มเวลาไตร์�ตร์อง
ใหกิ้จักร์ร์มใด็กิจักร์ร์มหนึ�งเป็นครั์� ง
คร์าว—ตวัอย�างเช�น ไม�ใชอ่้ปกร์ณ์
ขณะออกกำาลงักายหรื์อทำางานบา้น 
ไม�เปิด็เพลงขณะอยู�คนเด่็ยวในร์ถึ

   •    การนิมสัุการ  ใหค้วามเอาใจัใส�
อย�างเหมาะสมต�อแง�ม่มสำาคญั่ใน
สมัพนัธิภาพของท�านกบัพร์ะผูู้เ้ป็น
เจัา้ ตวัอย�างเช�น ร์ะหว�างศ่ลร์ะลึก  
อาจัไม�ใหม่้อ่ปกร์ณ์อยู�กบัท�านหรื์อ
ปิด็ไว ้
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 พร์ะเจัา้ทร์งยนืเค่ยงขา้งฉนั
   โด็ย อ่โลด่็ แมคคอร์์มิก รั์ฐแอละแบมา สหรั์ฐอเมริ์กา  

     ดิ็ฉัันกั่บครอบครวัอยู่ ในเที่ก่ซััส
 สหรฐัอเมรกิ่าไดป้็ระมาณสาม

เดอ่นในวนัท่ี่�คณุแม่โที่รศัพื่ที่ถ่์์งดฉัิัน
จาก่บา้นของเธอในอังก่ฤษ์

  “หนูไมท่ี่ราบคะ่ แม”่ ดฉัิันบอก่แม่  
“แตห่นูรูส่้ก่เหมอ่นมบ่างอยา่งก่ำาลงั 
จะเก่ดิข่ �นในวนัน่� และหนูไมรู่ว้า่หนูจะ 
ชิอบหรอ่เป็ลา่”

  เม่�อแมที่เท่ี่ยส สามด่ฉัิันมาถ่์งบา้น
ตอนเย็น เขาพื่ดูวา่ “ผู้มมเ่ร่�องจะบอก่
คณุ” ดฉัิันรูว้า่เขาตอ้งจาก่ไป็ แต่ไม่
ไดค้าดคดิวา่ก่ารเขา้ป็ระจำาก่ารที่หาร
ของเขาจะยาวนานทัี่�งป่็ เรามเ่วลาสอง
สัป็ดาหเ์พื่่�อเตรย่มใหเ้ขาพื่รอ้มออก่
เดนิที่าง ช่ิวงเวลานั�นดฉัิันรอ้งไหม้าก่

  นั�นเป็็นป่็ท่ี่�ยาก่ลำาบาก่ ก่ารไมม่ส่าม่
อยูเ่คย่งขา้งทัี่ �งไม่มค่รอบครวัในอังก่ฤษ์
อยู่ ใก่ล้ๆ  ที่ำาใหด้ฉัิันหวาดก่ลวัและ
ก่งัวลมาก่ แตก็่่นับวา่เป็็นป็ระสบก่ารณ์
ที่่�ยิ�งใหญส่ำาหรบัดฉัิันในฐานะคณุแม่
ลกู่ออ่นคนใหม่และสำาหรบัเราท่ี่�จะ
เรย่นรูว้ธิเ่ตบิโตที่างวญิญาณตอ่ไป็ ให้
ได้ ในฐานะครอบครวั

  เราสรา้งนิสัยก่ารสวดออ้นวอนและ
ศ่ก่ษ์าพื่ระคมัภร่ก์่บัครอบครวัทุี่ก่วนั
แลว้ ดงันั�นเม่�อแมที่เท่ี่ยสและดฉัิันม่
โอก่าสสนที่นาก่นั เราจะสวดออ้นวอน
และอา่นพื่ระคมัภร่ด์ว้ยก่นัผู้า่นที่าง 
สไก่พื่อ์ยูเ่สมอ

  ขณะดฉัิันอ่านพื่ระคมัภร่ค์นเดย่ว
และก่บัสาม ่ขอ้พื่ระคมัภร่ข์อ้หน่�งมกั่

เสีุยงวิสุิุทธิิ์ชีนิยุคสุุดำท้าย

จะเขา้มาในความคดิอยูเ่สมอ: “ดงั 
นั�น จงร่�นเรงิเถิ์ด, และอยา่ก่ลวัเลย,  
เพื่ราะเราพื่ระเจา้อยูก่่บัเจา้, และจะย่น 
เคย่งขา้งเจา้” ( หลัก่คำาสอนและพื่นัธ-
สัญญา 68:6 ) ดฉัิันจง่ตระหนัก่วา่ดฉัิัน
สามารถ์พื่่�งพื่าพื่ระบดิาบนสวรรค์ ได้
ตลอดเวลา

  ก่ารเรย่ก่ในตำาแหน่งผูู้อ้ำานวยเพื่ลง
คณะนัก่รอ้งป็ระสานเส่ยงวอรด์ที่ำาให้
ความคดิดฉัิันจดจอ่อยูก่่บัเน่�อรอ้งใน
เพื่ลงสวดและพื่ระคมัภร่ร์วมถ์ง่สัญญา
ท่ี่�มาก่บัสิ�งเหลา่นั�นอยูเ่สมอ ก่ารขบั
รอ้งและก่ารฟังเพื่ลงสวดที่ำาใหด้ฉัิันม่
สันตสุิข

  เม่�อโนอาห ์ที่ารก่น้อยของเราม่
อาก่ารป็อดบวม ผูู้ด้ำารงฐานะปุ็โรหติให้
พื่รเขาเพื่่�อสุขภาพื่และใหพ้ื่รดฉัิันเพื่่�อ
ความเขม้แข็งและก่ารป็ลอบโยน  
ดฉัิันมซิ่ัสเตอรผ์ูู้ป้็ฏิบิตัศิาสนก่จิที่่�
ยอดเย่�ยมท่ี่�คอยช่ิวยเหลอ่ดฉัิันดว้ย  
ดฉัิันป็ระชุิมก่บัภรรยาคนอ่�นๆ ที่่�สาม่
เขา้ป็ระจำาก่ารเช่ินก่นั พื่วก่เธอช่ิวย
ดฉัิันมาก่ก่วา่ท่ี่�ดฉัิันช่ิวยพื่วก่เธอ  
แมแ้ตเ่พ่ื่�อนบา้นของเราก็่มาช่ิวยดฉัิัน
ตดัหญา้ท่ี่�สนามหญา้ของเรา

  ดฉัิันขอบพื่ระทัี่ยสำาหรบัสิ�งเล็ก่
น้อยและเรย่บงา่ยเหล่าน่�ซ่ั�งเป็็นพื่ร
ตอ่ครอบครวัดฉัิัน ดเูหมอ่นวา่พื่ระ
บดิาบนสวรรคจ์ะที่รงอวยพื่รเราเสมอ
ผู้า่นผูู้ค้นท่ี่�เอ่ �อมออก่มาหาเราเม่�อเรา
ตอ้งก่ารความช่ิวยเหลอ่ท่ี่�สุด  ◼

ดฉัินไม่ไดค้ำาดคำดิวิา่การเข้า้ประจัำาการท่หารข้อ่งสามจีัะยาวินานทั่�งปี  
แตป่ระสบการณ์นี�ช่วิยใหเ้ราเตบิโตท่างวิญิญาณในฐานะคำรอ่บคำรวัิ
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 งแตร่บับพัื่ตศิมา ผู้มสนใจเร่�อง
ป็ระวตัคิรอบครวัและงานพื่ระวหิาร

มาตลอด ผู้มรกั่แนวคดิของก่ารผู้น่ก่กั่บ
ครอบครวัเพื่่�อนิรนัดร แตผู่้มไมค่ดิวา่สิ�ง
น่�จะเก่ดิข่ �นไดเ้พื่ราะหลายคนในสมาชิิก่
ครอบครวัผู้มรวมที่ั �งคณุพื่อ่ดว้ย ยงัตอ้ง
ตอ่สู้ก่บัก่ารตดิแอลก่อฮอล์อยู่

  ผู้มเตบิโตข่ �นมาในสภาพื่แวดล้อม
ดงัก่ลา่ว แตค่ำาแนะนำาของคณุแมผูู่้้
เป็็นที่่�รกั่ช่ิวยใหผู้้มตดัสินใจไมเ่ดนิ
ตามเส้นที่างสายน่� คณุแมร่บับพัื่ตศิ
มาหลงัผู้มหน่�งป่็

  เม่�ออายุครบ 18 ป่็ ผู้มตดัสินใจรบั
ใช้ิงานเผู้ยแผู้แ่ละไดร้บัก่ารเรย่ก่ให้
รบัใช้ิ ในแอริโซันา สหรฐัอเมรกิ่า นั�น
เป็็นป็ระสบก่ารณ์ที่่�ดท่ี่่�สุดอยา่งหน่�ง
ในช่ิวติผู้ม เม่�อก่ลบับา้น ผู้มพื่บวา่ก่าร
เสพื่ตดิของคณุพื่อ่ไมอ่าจควบคมุได้
โดยสิ�นเชิิง ผู้มจำาไดว้า่ผู้มสงสัยวา่ก่าร
รบัใช้ิของผู้มมค่ณุคา่อย่างใดหรอ่ไม่

 สญั่ญ่าแห�งการ์เยย่วยาและการ์ผู้นึก
   สงวนนาม ซูานตากาตาริ์นา บร์าซิูล  

เน่�อง ในก่ารที่ำาเช่ินนั�น เราไดร้บัพื่ร
อนัป็ระเสรฐิในวธ่ิท่ี่�เราน่ก่ไม่ถ์ง่

  หลงัก่ารบำาบดัของคณุพื่อ่ ที่า่น
ก่ลบับา้นและเลิก่ด่�มตั �งแตนั่�นมา  
ที่า่นพื่บก่บัผูู้ส้อนศาสนาแตย่งัไม่
พื่รอ้มท่ี่�จะใหค้ำามั�นสัญญาตอ่พื่ระ
ก่ติตคิณุ คณุแมแ่นะนำาวา่ใหเ้ราไป็ยงั
พ่ื่ �นท่ี่�รอบพื่ระวหิารและรูส่้ก่ถ์ง่พื่ระ
วญิญาณท่ี่�นั�น

  ไมน่านหลงัจาก่นั�น ผูู้ส้อนศาสนา
รูส่้ก่ไดร้บัก่ารดลใจใหแ้วะเขา้มาที่่�บา้น
เราเพื่่�อเย่�ยมคณุพื่อ่ ที่า่นบอก่ผูู้้สอน
ศาสนาวา่ที่า่นป็รารถ์นาจะรบับพัื่ตศิมา  
เย็นวนันั�น คณุพื่อ่ก่บัคณุแมบ่อก่ขา่ว
สำาคญัน่�ก่บัผู้ม

  พื่ระเจา้ที่รงที่ำาใหค้ำาสัญญาของพื่ระ
องคเ์ก่ดิสัมฤที่ธิผู้ล สิ�งท่ี่�ตอ้งเยย่วยา ได้
รบั  ก่ารเยย่วยา คณุพ่ื่อไดร้บัก่ารเยย่วยา
จาก่ก่ารเสพื่ตดิ และความสงสัยของ
ผู้มไดร้บัก่ารเยย่วยาดว้ยศรทัี่ธาที่่�คน่

มาใหม ่เวลาน่�ครอบครวัเราก่ำาลงั
เตรย่มรบัก่ารผู้น่ก่  ◼

โดยผ่านคำวิามซืิ�อ่สัตย์ ในพูระกติตคิำณุและการแสวิงหาบรรพูชนข้อ่งเรา  
คำณุแมแ่ละผมไดร้บัพูรในวิธิีที่ี�เราน่กไมถ่ง่

ถ์า้ขณะน่�เร่�องราวท่ี่�บา้นเลวรา้ยถ่์ง
เพื่ย่งน่�

  ระหวา่งก่ารป็ระชุิมใหญ่สามญัเดอ่น 
เมษ์ายน ป่็ 2018 ผู้มไดย้นิเอ็ลเดอร ์
เดล จ.่ เรนลนัดแ์หง่โควรมัอัครสาวก่ 
สิบสองก่ลา่ววา่ “เม่�อที่า่น  .   .   .  คน้พื่บ  
รวบรวม และเช่ิ�อมตอ่ก่บัครอบครวั
ของที่า่น  .   .   .  ที่า่นจะพื่บก่ารเยย่วยา
สำาหรบัสิ�งท่ี่�ตอ้งเยย่วยา” 1 

  คณุแมผู่้มสวดอ้อนวอน อา่นพื่ระ
คมัภร่ ์และแสวงหาก่ารดลใจท่ี่�จะช่ิวย
เหลอ่คณุพื่อ่อยา่งตอ่เน่�อง ในท่ี่�สุดแม่
ที่ำาใหพ้ื่อ่ยอมรบัก่ารช่ิวยเหลอ่ ท่ี่าน
เขา้สถ์านบำาบดัเป็็นเวลาเก้่าเดอ่น  
เราเขา้เย่�ยมที่า่นไดเ้พ่ื่ยงเดอ่นละ
หน่�งครั �ง ไม่ ใช่ิเร่�องงา่ย โดยเฉัพื่าะ
ในช่ิวงเริ�มตน้ แตเ่ม่�อแตล่ะเดอ่น
ผู้า่นไป็คณุแมแ่ละผู้มคงความ
ซ่ั�อสัตย์ ในพื่ระก่ติตคิณุตอ่ไป็และ
แสวงหาบรรพื่ชินของเราอยา่งตอ่

    อ้างองิ
    1.   เดล จ.่ เรนลนัด,์ “ป็ระวตัคิรอบครวั

และงานพื่ระวหิาร: ก่ารผู้น่ก่และ
ก่ารเยย่วยา,” เลยีโฮนา,   
พื่.ค. 2018, 49
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เหต่ใด็เร์าจึังอยู�ท่�น่�?
   โด็ย เกร์กอริ์โอ ริ์เวร์า จังัหวดั็เอลก่ ปร์ะเทศชิล่  

ภา
พ

ป
ร์ะ

กอ
บ

โด็
ย 

ชอ
น

น
า 

มูน่
ย ์

คะ
วะ

ซู
ะกิ     ผู้มที่ำางานก่ลางวนั และเอเลน  

ภรรยาผู้มที่ำางานก่ลางคน่ เราไม่
คอ่ยไดพ้ื่บก่นั เราไม่ไดจ้ดัก่ารสังสรรค์
ในครอบครวัหรอ่สวดออ้นวอนเป็็น
ครอบครวั เราไป็ก่ารป็ระชุิมศ่ลระลก่่ 
แตข่าดความมุง่มั�นตอ่พื่ระก่ติตคิณุ

  เราเริ�มรูส่้ก่ถ์ง่ความวา่งเป็ลา่ท่ี่�เก่ดิ 
จาก่ก่ารจดจ่ออยู่ก่ับเร่�องของโลก่
แที่นที่่�จะเป็็นเร่�องของพื่ระเจา้ เรารูส่้ก่ 
วา่พื่ระบดิาบนสวรรคท์ี่รงตอ้งก่ารจาก่
เรามาก่ก่วา่น่�

  ดงันั�นเราจง่ไป็พื่ระวหิารซัานตอิาโก่  
ชิิล ่เพื่่�อที่ลูขอก่ารนำาที่างเร่�องวธ่ิท่ี่�เรา
จะป็รบัป็รงุตนเอง เราทัี่ �งสองคนไดร้บั
ก่ารก่ระตุน้เตอ่นวา่เราก่บัลกู่สาวตวั
น้อยตอ้งยา้ยจาก่ซัานตอิาโก่ไป็ชิายฝั่� ง
ดา้นเหน่อแถ์บเมอ่งโก่ก่มิโบ

  เราไมเ่คยไป็ที่่�นั�นมาก่อ่น และเรา
ไมรู่อ้ะไรเลยเก่่�ยวก่บัพ่ื่ �นท่ี่�นั�น แต่
เราออก่จาก่งาน ขายที่กุ่อยา่ง บอก่
ลาครอบครวั เพื่่�อนๆ และก่ารเรย่น
มหาวทิี่ยาลยัของผู้ม

  ในโก่ก่มิโบ เราไมรู่จ้กั่ใครและเรา
ไมม่เ่งนิเลย ผู้มไดง้าน แตก็่่เก่อ่บไม่
พื่อจา่ยคา่เช่ิา เราถ์ามตวัเองวา่ “เหตุ
ใดเราจง่อยูท่ี่่�น่� ?”

  เอเลนสงสัยวา่มอ่ะไรท่ี่�เธอที่ำาได ้
บา้งเพื่่�อช่ิวยเร่�องคา่ใช้ิจา่ย วนัหน่�ง 
เธอเย็บผู้า้คลมุใหมส่ำาหรบัเก่า้อ่ �ตวัเก่า่ 
ของเรา “ฉัันจะเอาไป็วางขายและดูซิั

เราอ่อ่กจัากงาน ข้ายท่กุอ่ยา่ง บอ่กลาคำรอ่บคำรวัิและเพูื�อ่นๆ  
เพูื�อ่ยา้ยไปยงัสถานท่ี�ซ่ิ�งเราไมเ่คำยไปมาก่อ่น

วา่จะม่ ใครซ่ั �อไหม” เธอพื่ดู มค่นซ่ั�อ จัรงิๆ  เม่�อ
เอเลนมก่่ำาลงัใจข่ �นมา เธอจง่เรย่นรูเ้พื่ิ�มเตมิ
เก่่�ยวก่บัก่ารที่ำาผู้า้คลมุเฟอรนิ์เจอร ์เธอเริ�มลง
โฆ่ษ์ณาและเริ�มรบังาน

  ในป่็ 2016 ผู้มไดร้บัเรย่ก่เป็็นอธกิ่ารวอรด์
ใหม่ของเรา ดว้ยงานที่่�ที่ำา ก่ารก่ลบัมาเรย่น
มหาวทิี่ยาลยั และก่ารเรย่ก่ของผู้ม ที่ำาใหผู้้มไม่
คอ่ยไดอ้ยูก่่บัครอบครวัเหมอ่นก่อ่นอ่ก่ครั �ง

  “อยา่งน่� ไมด่แ่น่” เอเลนพื่ดู “ที่ำาไมคณุไม่
ที่ำางานก่บัฉัันล่ะ? ฉัันจะสอนให ้คณุจะไดอ้ยู่
บา้น และคณุจะคลอ่งตวัมาก่ข่ �นสำาหรบัก่าร
เรย่ก่ของคณุ”

  ผู้มหนัก่ใจเร่�องออก่จาก่งาน แตเ่อเลน
แนะนำาใหเ้ราสวดอ้อนวอนพื่ระบดิาบนสวรรค์
และที่ลูวา่: “น่�คอ่ธรุก่จิของเรา เราจะที่ำาธรุก่จิ 
น่�ด้วยก่ัน ขอที่รงช่ิ �ที่างสวา่งแก่่เราวา่ที่ำาอย่างไร
เราจง่จะที่ำาธรุก่จิน่� ให้ ไดผู้้ลดข่ณะท่ี่�เก่รก่อริโอ
รบัใช้ิเป็็นอธกิ่าร”

  พื่ระบดิาบนสวรรคท์ี่รงตอบ เวลาน่� หลงั 
จาก่หลายป่็ผู่้านไป็โดยไมค่อ่ยไดพ้ื่บหน้าก่นั  
เราก่ำาลงัป็รบัตวัก่บัก่ารอยูด่ว้ยก่นั ตลอ่ดเวิลา   
บางครั �งเอเลนก็่พื่ดูตดิตลก่วา่ “วนัน่� ไม่มง่าน
สัมภาษ์ณ์ของอธกิ่ารเหรอ? คอ่ยก่ลบัมาในส่�
ชัิ�วโมงนะ!”

  ท่ี่�น่� ในโก่กิ่มโบ เราไดเ้รย่นรูท่้ี่�จะมศ่รทัี่ธาและ
ดำาเนินช่ิวติตามพื่ระก่ติตคิณุแบบครอบครวั  
และเราไดร้บัพื่ร เรายา้ยมาท่ี่�เมอ่งซ่ั�งเราไมรู่จ้กั่
เพื่่�อรบัใช้ิผูู้ค้นที่่�เราไม่เคยพื่บมาก่อ่น และเราได้
เห็นป็าฏิหิารยิท่์ี่�เราไม่คาดผู้นั  ◼         
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                เ ม่�อคณุแมต่ายโดยไมค่าดฝั่นเม่�อที่า่นอาย ุ61 ป่็ ดฉัิันรูส่้ก่มด่แป็ดดา้น  
ที่า่นคอ่บอ่เกิ่ดของความรกั่ ความออ่นโยน ก่ารสนับสนุน ความเขม้

แข็ง และเส่ยงหวัเราะ ดฉัิันรูส่้ก่วา่เหมอ่นมค่นมาป็ลน้คณุแม่ไป็และ
ลกู่ๆ สามคนก็่ถ์กู่ป็ล้นเอายายไป็ ดฉัิันถ์ง่กั่บโก่รธพื่ระบดิาบนสวรรค ์
พื่ระองคท์ี่รงที่ำาก่บัพื่วก่เราแบบน่� ไดอ้ยา่งไร?

  เป็็นเวลาสัก่พื่กั่ที่่�ดฉัิันจะต่�นข่ �นก่ลางดก่่แล้วก็่นอนไมห่ลับอ่ก่เลย  
เช้ิามด่วนัหน่�ง ดฉัิันต่�นข่ �นมาตอนตส่าม โดยหวงัวา่จะเบนความสนใจ
ตนเองจาก่ช่ิวติที่่� ไมม่ค่ณุแมแ่ลว้ ดฉัิันเปิ็ดโที่รศัพื่ท์ี่ข่ �นมาดแูละพื่บวด่-ิ 
ที่ศัน์ก่ารที่ำาอาหารในแหล่งป้็อนขา่ว เป็็นอาหารแหง่ก่ารป็ลอบโยนที่่�ยอด
เย่�ยมที่่�สุด: พื่ายไก่ ่ดฉัิันคดิวา่คงจะเย่�ยมมาก่ถ์า้ไดก้่นิพื่ายไก่ ่แตด่ฉัิันยงั 
ไมรู่ส่้ก่อยาก่เตรย่มอาหารใดๆ สำาหรบัครอบครวัมาก่ไป็ก่วา่ก่ารเที่นมลง
ไป็ในชิามซ่ัเรย่ล สำาหรบัเวลาน่� ดฉัิันคงตอ้งอยู่ ไป็โดยไมม่อ่าหารแหง่ก่าร 
ป็ลอบโยนใดๆ ดฉัิันคดิวา่อยา่งนั�น

  เวน้ไป็เพื่ย่งวนัเดย่ว เพื่่�อนสองคนนำาพื่ายไก่ม่าให ้ดฉัิันก่ลั �นนำ �าตาไม่
อยูจ่่งรอ้งไหอ้อก่มา ดฉัิันรูส่้ก่ป็ระที่บัใจมาก่ก่บันำ �าใจของเพ่ื่�อน ดฉัิันรูว้า่
น่� ไม่ ใช่ิเร่�องบงัเอญิ น่� เป็็นก่ารยน่ยันตอ่ดฉัิันวา่แม้ ในเวลาที่่�ดฉัิันโก่รธ
พื่ระองค ์พื่ระผูู้้เป็็นเจา้ยงัที่รงน่ก่ถ์ง่ดฉัิัน พื่ระองคท์ี่รงรกั่ดฉัิัน และ
ที่รงเอาพื่ระทัี่ยใส่แมค้วามป็รารถ์นาที่่�ดเูหมอ่นจะไม่สลัก่สำาคญัอะไรของ

การ์ปฏิิบติัศาสนกิจัด็ว้ยพายไก�
   โด็ย แจัคก่ เฟลมมิง แอลเบอร์์ตา แคนาด็า  
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ส์ ดฉัิันท่ี่�ตอ้งก่ารก่นิพื่ายไก่ ่ดฉัิันตอ้งก่ารเคร่�อง
เตอ่นใจแบบน่�มาก่

  ดฉัิันสำาน่ก่คณุตอ่เพื่่�อนสองคนนั�นท่ี่�นำาพื่าย
ไก่ม่าให ้พื่วก่เธอป็ฏิบิตัศิาสนก่จิตอ่ดฉัิันในวธิท่ี่่�
พื่วก่เธอก็่คงน่ก่ไม่ถ่์ง พื่วก่เธอช่ิวยใหด้ฉัิันรูส่้ก่
ถ่์งความรกั่ของพื่ระบดิาบนสวรรคเ์ม่�อดฉัิัน
ตอ้งก่ารรูส่้ก่ถ่์งสิ�งนั�นมาก่ท่ี่�สุด

  ป็ระสบก่ารณ์น่�สอนดฉัิันเร่�องความสำาคญั
ของก่ารรูจั้ก่และที่ำาตามก่ารก่ระตุน้เตอ่นจาก่
พื่ระวญิญาณบรสุิที่ธิ� ก่ารก่ระตุน้เตอ่นนั�นอาจ
เป็็นคำาตอบท่ี่�ดม่าก่ของก่ารสวดออ้นวอนของ
ใครบางคนท่ี่�ก่ำาลงัลำาบาก่

  เราไม่ควรป็ลอ่ยใหค้วามไมม่ั�นใจหรอ่ความ
สงสัยเขา้มาขวางที่างก่ารป็ฏิบิตัศิาสนก่จิตอ่ผูู้้
อ่�น ขอใหเ้ราพื่ยายามอยา่งหนัก่ท่ี่�จะเป็็นเคร่�อง
มอ่ในพื่ระหตัถ์์ของพื่ระเจา้และแบง่ปันความ
รกั่ของพื่ระองคต์อ่ผูู้อ่้�น  ◼        

เพูื�อ่นๆ ช่วิยใหด้ฉัินรูส่้กถง่คำวิามรกัข้อ่งพูระบดิาบนสวิรรคำเ์มื�อ่ดฉัิน
ตอ้่งการรูส่้กถง่สิ�งนั�นมากท่ี�สุด
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         อ าจดเูหมอ่นวา่
ความยุตธิรรม
และความเมตตา

นั�นเป็็นสองสิ�งที่่�ขดัก่นั
แตท่ี่ั �งสองสิ�งที่ำางานดว้ย
ก่นัในแผู้นของพื่ระผูู้้
เป็็นเจา้
                 

พื่ระเยซัคูรสิต ์“ที่รง
ชิดใช้ิบาป็ของโลก่, เพ่ื่�อ
นำามาซ่ั�งแผู้นแหง่ความ
เมตตา, เพ่ื่�อใหพ้ื่อแก่่
ขอ้เรย่ก่รอ้งของความ
ยตุธิรรม, เพ่ื่�อพื่ระผูู้เ้ป็็น
เจา้จะที่รงเป็็นพื่ระผูู้้
เป็็นเจา้ท่ี่�ดพ่ื่รอ้ม, เที่่�ยง
ธรรม, และพื่ระผูู้้เป็็น
เจา้ท่ี่�ที่รงเมตตาดว้ย”  
( แอลมา 42:15 )

 แอลมา 39–42 

 การสุนิทนิา
  ค ำาว�า ควัามยู่ติุธรรม  และ  
 ควัามเมตตา  ม่ความหมายต�อ
ท�านอย�างไร์?
  เหต่ใด็ทั�งความยติ่ธิร์ร์มและ
ความเมตตาจึังจัำาเป็นในแผู้น
นิรั์นด็ร์์แห�งความส่ขของพร์ะ
ผูู้เ้ป็นเจัา้?
  ท�านเคยม่ปร์ะสบการ์ณ์กบั
ความเมตตาของพร์ะเยซูู
คริ์สตใ์นช่วติท�านอย�างไร์?
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 27 กร์กฎาคม–2 สิงหาคม

พระผ้้เป็นิเจ้าทรงมทีั�งควิาม
ยุตธิิ์รรมและพระเมตตาได้ำอย่างไร?

ควิามยุตธิิ์รรม:

 3.   ไม�ม่ใคร์บงัคบัใหเ้ร์า
กลบัใจั แต�เร์าจัะตอ้ง
เผู้ชิญ่หนา้กบัผู้ลท่�ตาม
มาจัากการ์กร์ะทำาของ
เร์าหากเร์าไม�กลบัใจั  
(ดู็  แอลมา 42:27 )

ควิามเมตตา:

 2.   พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทาน
การ์กลบัใจัและการ์
ใหอ้ภยัแก�เร์าผู้�านพร์ะ
เยซููคริ์สตแ์ละการ์
ชด็ใชข้องพร์ะองค ์ 
(ดู็  แอลมา 42:22–23 )

 3.   เร์าสามาร์ถึเลือกมาหา
พร์ะคริ์สตเ์พื�อรั์บการ์
ไถึ� (ดู็  แอลมา 42:27 )

 1.   ท่กคนจัะฟื� นคืนช่วติ
และรั์บการ์พิพากษา
ตามงานและความ
ปร์าร์ถึนาของพวกเขา  
(ดู็  แอลมา 41:2–3 )

 2.   พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทาน
กฎแก�เร์า และพร์ะองค์
ทร์งเชื�อฟังกฎเหล�านั�น
โด็ยสมบูร์ณ์  
(ดู็  แอลมา 42:22 )

 1.   การ์ฟื� นคืนช่วติเป็น
ทั�งความยติ่ธิร์ร์มและ
ความเมตตา  
(ดู็  2 น่ไฟ 9:8–15 )
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จุดำสุนิใจของท่านิ
อย่้ตรงไห่นิ?

         แ มท่ี่พัื่โมโรไน
และอแมลิไค-
ยาห์ ใหช่้ิวติของ

พื่วก่เขามจุ่ดสนใจอยูกั่่บ
สิ�งที่่�ตา่งก่นั ขณะที่่�  
“อแมลิไคยาห์    .   .   .  ได้
อำานาจมาดว้ยก่ลโก่งและ
ก่ารหลอก่ลวงดงัน่�, อก่่
ดา้นหน่�ง, โมโรไน, ก่ำาลงั
เตรย่มจิตใจผูู้ค้นให้
ซ่ั�อสัตยต์อ่พื่ระเจา้พื่ระผูู้้
เป็็นเจา้ของพื่วก่เขา”  
( แอลมา 48:7 )

  เราสามารถ์เรย่นรู้
อะไรจาก่ความแตก่ตา่ง
ระหวา่งโมโรไนกั่บ 
อแมลิไคยาห์

  โมโรไนิ:
   1.  ไดร้บัก่าร “ก่ำาหนดโดยหวัหน้าผูู้ ้

พื่พิื่าก่ษ์าและเส่ยงของผูู้ค้น” ( แอลมา 46:34 )    

 แอลมา 43–52 

  อแมลไิคยาห์่:
   1.  พื่ยายามก่ำาจดัก่ษั์ตรยิช์ิาวเลมนัออก่
จาก่บลัลงัก่แ์ล้วตั �งตนเองเป็็นก่ษั์ตรยิ ์ 

(ด ู แอลมา 47:8 )    
 การสุนิทนิา
  จ่ัด็สนใจัของโมโร์ไน
อยู�ท่� “แร์งบนัด็าลใจั
จัากอ่ด็มการ์ณ์ท่�ด่็กว�า”  
( แอลมา 43:45 ) ท�าน
วางจ่ัด็สนใจัในช่วติ 
ของท่ี่าน  ไวท่้�ใด็?

  ท�านสามาร์ถึพบ
แบบอย�างอื�นของผูู้ค้น
ท่�ปกป้องอ่ด็มการ์ณ์อนั
ชอบธิร์ร์มในพร์ะคมัภ่ร์์
มอร์มอนได็อ่้กหรื์อไม�? 
แบบอย�างของพวกเขาช�วย
ท�านได็อ้ย�างไร์? ภา
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 4.  พื่บป่็ติ ในเสรภ่าพื่ (ด ู แอลมา 48:11 ) และ
ใจของที่า่นป็ลาบป็ล่ �มใน “ก่ารป็ก่ปัก่รกั่ษ์า

ผูู้ค้นของที่า่น” ( แอลมา 48:16 ) 

 3.  ก่ลา่วคำาป็ฏิญิาณที่่�จะป็ก่ป้็องผูู้ค้น สิที่ธ ิป็ระเที่ศ  
และศาสนาของท่ี่านแต่ไม่ป็ลาบป็ล่ �มในก่ารหลั�งเลอ่ด  

(ด ู แอลมา 48:13, 16 )

 2.  ที่ำาใหค้วามเช่ิ�อของที่า่นเป็็นท่ี่�รู ้“ดว้ยเส่ยงอนัดงั” 
และเช่ิ �อเชิิญผูู้อ่้�นใหท้ี่ำาความด ่( ด ูแอลมา 46:19–20 )  

ใจของที่า่นช่ิ�นบาน “ดว้ยก่ารน้อมขอบพื่ระทัี่ย
พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ของที่า่น” ( แอลมา 48:12 )

 4.  สู้เพ่ื่�อพื่าคนอ่�นมาสู่ความเป็็นที่าส  
(ด ู แอลมา 49:26 ) และ “ ไม่ไดน่้ก่ถ่์งเลอ่ด

ของผูู้ค้นของเขา” ( แอลมา 49:10 )

 3.  ยั�วยชุิาวเลมนัใหเ้ก่ดิโที่สะเพ่ื่�อก่อ่สงครามและสาบานดว้ย
คำาป็ฏิญิาณวา่จะด่�มเลอ่ดของโมโรไน (ด ู แอลมา 47:1; 49:27 )

 2.  เป็็น “คนมเ่ลห่เ์หล่�ยมมาก่ท่ี่�จะที่ำาความชัิ�ว” และ  
“คดิวางแผู้น [ของเขา] อยา่งลบัๆ ( แอลมา 47:4 )  
เขาสาป็แช่ิงพื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ดว้ย (ด ู แอลมา 49:27 )
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เยาวิชีนิจะเสุริมสุร้างอาณ์าจกัรของ
พระผ้้เป็นิเจ้าได้ำอย่างไร?

เลอ่กว่ิาจะทำาตามใคร
  เยาวชินเหล่าน่�เลอ่ก่

ผูู้น้ำ าของตน—ศาสดา
พื่ยาก่รณ์ฮ่ลามนั (ด ู 
 แอลมา 53:19 ) ที่า่นจะ
เลอ่ก่ศาสดาพื่ยาก่รณ์
ในฐานะผูู้น้ำาของที่า่น
ไดอ้ยา่งไร?

 แอลมา 53–63 

เป็นิคนิซ่ั�อสัุตย์สุุจริต
ตลอดำเวิลา

  เยาวชินเหล่าน่� “เป็็น
คนซ่ั�อสัตยสุ์จรติตลอด
เวลาในเร่�องใดก็่ตามที่่�
พื่วก่เขาไดร้บัมอบหมาย”  
( แอลมา 53:20 ) ที่า่นจะ
เป็็นคนซ่ั�อสัตยสุ์จรติมาก่
ข่ �นตอ่ความรบัผู้ดิชิอบ

ของที่า่นไดอ้ยา่งไร?

 การสุนิทนิา
  ท�านจัะปกป้องพร์ะกิตติค่ณ
และคำาสอนของพร์ะคริ์สต์
ในช่มชนของท�านเองได็้
อย�างไร์? เร์าจัะช�วยใหค้น
อื�นๆ ทำาแบบเด่็ยวกนัได็้
อย�างไร์?

 ภา
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 10–16 สิงหาคม

ใช้ีศรัทธิ์า
  เยาวชินเหล่าน่�ม่

จำานวนน้อยและม่
ป็ระสบก่ารณ์ในก่ารสู้
รบน้อย ก่ระนั�นก็่ตาม  
พื่วก่เขามศ่รทัี่ธา: “พื่ระ
ผูู้เ้ป็็นเจา้ที่รงอยูกั่่บเรา,  
และพื่ระองคจ์ะไมท่ี่รง
ยอมใหเ้ราพ่ื่ายแพื่;้  .   .   .  
ขอใหเ้ราออก่ไป็ก่นัเถ์ดิ” 
( แอลมา 56:46 ) ที่า่นจะ  
“ออก่ไป็” ดว้ยศรทัี่ธาได้
อยา่งไร

 วิางใจในิคำาสุอนิของ
บดิำามารดำาผ้้ชีอบธิ์รรม

  เยาวชินเหล่าน่� “ ได้
รบัก่ารสอนจาก่มารดาวา่
หาก่พื่วก่เขาไม่สงสัย  
พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้จะที่รง
ป็ลดป็ล่อยพื่วก่เขา”  
( แอลมา 56:47 ) ที่า่น
จะสอนลกู่ของที่า่นให้
มศ่รทัี่ธาเหมอ่นก่นันั�น
ไดอ้ยา่งไร?

 “เช�นเด่็ยวกบันกัร์บหน่�ม  
2,000 คนของฮ่ลามนั ท�าน
เป็นบ่ตร์ [และธิิด็า] ทาง
วญิ่ญ่าณของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้
ด็ว้ย และท�านสามาร์ถึได็้
รั์บการ์ปร์ะสาทพลงัอำานาจั
ท่�จัะเสริ์มสร้์างและปกป้อง
อาณาจักัร์ของพร์ะองค์
เช�นกนั”
   ประธิ์านิเอม็. รัสุเซัลล์ บัลลาร์ดำ, รักษา
การประธิ์านิโควิรัมอคัรสุาวิกสิุบ
สุอง, “ผ้้สุอนิศาสุนิารุ่นิเยี�ยมยอดำ,”    
เล่ยีโฮนี้า,  พ.ย. 2002, 47. 

         ฮ่
ลามนัไดร้บัก่ารดลใจดว้ย
ศรทัี่ธาอนัแรงก่ล้าเก่่�ยว
ก่บับตุรชิายผูู้เ้ป็็นนัก่รบ

หนุ่มของที่า่น   ใหพ้ื่จิารณา
วา่ก่ารก่ระที่ำาของพื่วก่เขา
ใหก้่ารป็ก่ป้็องที่างวญิญาณ
แก่พ่ื่วก่เขาไดอ้ย่างไร? (ด ู
แอลมา 57:25–27 ) และก่าร
ที่ำาตามแบบอยา่งของพื่วก่
เขาจะช่ิวยที่า่นเสรมิสรา้ง
อาณาจัก่รของพื่ระผูู้เ้ป็็น
เจา้ไดอ้ย่างไร             
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ท่านิจดำจำาที�จะน่ิกถง่ห่ร่อไม่?

         ฮ่
ลามันตั �งช่ิ�อบตุรชิาย
ของที่า่นวา่น่ไฟและ
ล่ไฮเพื่่�อใหพ้ื่วก่เขา

น่ก่ถ่์งงานดข่องน่ไฟและ
ล่ไฮผูู้ม้าก่อ่นพื่วก่เขา

  ในฮ่ลามนับที่ที่่� 5  
ฮ่ลามนัใช้ิคำาวา่ จัำา   
11 ครั �ง               

 ฮ่ลามนั 1–6 

 การสุนิทนิา
  พร์ะคมัภ่ร์์มอร์มอนม่ขอ้
อา้งอิงกว�า 200 ขอ้เก่�ยวกบั
การ์จัด็จัำา ขณะท�านอ�าน  
ใหพ้ิจัาร์ณาการ์มองหาสิ�ง
ต�างๆ ท่�เร์าได็รั้์บคำาแนะนำา
ใหจ้ัด็จัำา ท่�สำาคญั่ท่�ส่ด็ เร์า
ควร์จัด็จัำาว�าการ์ไถึ�เกิด็ขึ�น
โด็ยพร์ะเจัา้พร์ะเยซููคริ์สต ์ 
ท�านจัะทำาอะไร์ได็บ้า้งเพื�อ
จัด็จัำาพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็ได็้
ด่็ขึ�น?
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 17–23 สิงหาคม

น่ไฟและล่ไฮ “จดจำา
ถ์อ้ยคำา [ของฮ่ลามนั] 
และฉัะนั�นคนที่ั �งสองจง่
ออก่เดนิที่าง, โดยรกั่ษ์า
พื่ระบญัญตัขิองพื่ระผูู้้
เป็็นเจา้” ( ฮ่ลามนั 5:14 )

ฮ่ลามนัแนะนำาบ่ตร์ชายของท�านใหจ้ัด็จัำา

X	ที่่�จะรกั่ษ์า 
พื่ระบญัญตัขิอง 
พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้”  
( ฮ่ลามนั 5:6 )

X	ที่่�จะดแูบบอย่างอันชิอบธรรม
ของบรรพื่ชินของพื่วก่เขา  

(ด ู ฮ่ลามัน 5:6 )

X	วา่โดยผู้่านก่ารชิดใช้ิของพื่ระเยซัูครสิตเ์ที่่านั�นที่่�เราจะไดร้บัก่ารช่ิวยให้รอดได ้ (ด ู ฮ่ลามนั 5:9 )

X	วา่พื่ระครสิตจ์ะเสด็จมาเพื่่�อ

ไถ์่ผูู้้คนจาก่บาป็ของพื่วก่เขา  

(ด ู ฮ่ลามนั 5:9–11 )

X	ที่
่�จะสรา้งราก่ฐาน

ของพื่วก่เขาบน 

พื่ระเยซูัครสิต ์ 

(ด ู ฮ่ลามนั 5:12 )
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 ประธิ์านิ  ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ที�ปร่กษาที�สุอง 
 ประธิ์านิ 

 ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ที�ปร่กษาที�สุอง  ประธิ์านิ  ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ที�ปร่กษาที�สุอง 

 ประธิ์านิ  ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ที�ปร่กษาที�สุอง 

งานมอบหมายฝ่� ายปร์ะธิานภาค
    ฝ่่ายป็ระธานสูงสุดป็ระก่าศงานมอบหมายฝ่่ายป็ระธานภาคดงัตอ่ไป็น่� โดยมผู่้ล
ตั �งแตว่นัที่่� 1 สิงหาคม ค.ศ. 2020

แอฟริกากลาง

แอฟริกาใต้ แอฟริกาตะวินัิตก เอเชีีย

บราซิัล แคริบเบียนิ

อเมริกากลาง ยุโรป ยุโรปตะวินัิออก

 ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ประธิ์านิ  ที�ปร่กษาที�สุอง 

 ประธิ์านิ  ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ที�ปร่กษาที�สุอง 

เอเชีียเห่น่ิอ 

 ประธิ์านิ  ที�ปร่กษาที�ห่น่ิ�ง  ที�ปร่กษาที�สุอง 

คริ์สตอฟเฟล 
โกลเด็น้

ฮานส์ ท่.  
บูม

ค่ร่์โล  
โปค่ลโก * 

แกร่์ย ์บ่.  
เซูบิน

มสัสิโม ด่็  
ฟ่โอ

เอริ์ค   ด็บัเบิลย.ู  
โคพิชกา

ไบร์อนั เค.  
เทยเ์ลอร์์

เทยเ์ลอร์์ จ่ั.  
โกด็อย

อลนั   อาร์์.  
วอลก์เคอร์์

ฮูโก   อ่.  
มาร์์ติเนซู

แลร์์ร่์ย ์  เอส.  
เคเชอร์์

ยอร์์ก  
เคลบิงกอต

เอส. มาร์์ก  
พอลเมอร์์

เอด็็เวร์ิ์ด็  
ดู็เบ

ซู่โร์  
ชมายล์

เด็วดิ็   เอฟ.  
อ่แวนส์

ป่เตอร์์ เอฟ.  
เมอร์์ส

เด็วดิ็   พ่.  
โฮเมอร์์

แมทธิิว แอล.  
คาร์์เพนเทอร์์

โจัเซูฟ   ด็บัเบิลย.ู  
ซิูตาติ

เธ่ิยร์์ร่์ เค.  
มูทูมโบ

โฮเซู แอล.  
อาลอนโซู

อ่ด็วัร์์โด็  
กาวาร์์เร็์ท

ฮอร์์เก เอม็.  
อลัวาร์าโด็

อะโด็ลสนั 
เด็อเปาลา  
ปาเฮยา

วาควนิ อ่.  
คอสตา

โซูน่ แอล.  
คอช

ทากาชิ  
วาด็ะ

แอล.   ทอด็ด็ ์ 
บดั็จั์

เจัมส์ อาร์์.  
ร์าสแบนด็์
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 *   สาวิกเจ็ัดสิบภาคำ

ย้ทาห์่อเมริกาใต้ตอนิใต้อเมริกาใต้ ฝั่�งตะวินัิตกเฉีัยงเห่น่ิอ

ฟิลปิปินิส์ุแปซิัฟิกอเมริกาเห่น่ิอฝั่�งตะวินัิตก

อเมริกาเห่น่ิอฝั่�งตะวินัิตกเฉีัยงใต้อเมริกาเห่น่ิอฝั่�งตะวินัิออกเฉีัยงใต้อเมริกาเห่น่ิอฝั่�งตะวินัิออกเฉีัยงเห่น่ิอ

อเมริกาเห่น่ิอตอนิกลางตะวินัิออกกลาง/แอฟริกาเห่น่ิอเมก็ซิัโก

 บริห่ารงานิจากสุำานัิกงานิให่ญ่ศาสุนิจกัร

เคร์ก   ซู่.  
คริ์สเตน็เซ็ูน

มาร์์ก เอ.  
แบร์กก์

วอลเตอร์์   เอฟ.  
กอนซูาเลซู

เบน็ฮามิน เด็  
โอโยส

อลัเลน ด่็.  
เฮยน่์

ฮวน ปาโบล  
วยิาร์์

ฮอร์์เก   เอฟ.  
เซูบาโยส

มาไธิอสั  
เฮลด็์

ฮอร์์เฮ ท่.  
เบเซูร์์ร์า

พอล   บ่.  
ไพเพอร์์

คายล ์เอส.  
แมคเคย์

อ่วาน เอ.  
ชม่ทส์

เจัมส์   บ่.  
มาร์์ติโน

เวร์ิ์น พ่.  
สแตนฟิลล์

มาร์์คอส เอ.  
ไอดู็ไคทิส

แร์นด็ลัล ์เค.  
เบนเนตต์

ด็บัเบิลย.ู มาร์์ก  
แบสเซูตต์

จัอห์น เอ.  
แมค็คูน

เอส.   กิฟฟอร์์ด็  
น่ลเซ็ูน

ช่ ฮอง (แซูม)  
วอง

อาร์์น่ลโฟ  
วาเลนซููเอลา

แอนโธิน่ ด่็.  
เพอร์์กินส์

แร์นด่็   ด่็.  
ฟังก์

เจัฟฟร่์ย ์เอช.  
ซิูงเกอร์์ *

ร์าฟาเอล   อ่.  
พิโน

จัอห์น ซู่.  
พิงกร่์ จูัเน่ยร์์

ฮิวโก  
มอนโทยา

ทาเน่ยลา บ่.  
วาโคโล

สต่เวน อาร์์.  
แบงเกอร์์เทอร์์

ยน่ ฮวาน  
ชอย

เอ่ยน   เอส.  
อาร์์เดิ็ร์์น

เค. เบร์ทท ์ 
แนทเทร์สส์

คาซู่ฮิโกะ  
ยามาชิตะ

เควนิ   ด็บัเบิลย.ู  
เพ่ยร์์สนั

สกอ็ตต ์  ด่็.  
ไวทิงก์

รู์เบน ว.่  
อลัลิโยด็์
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 ในิห่มวิดำนีิ�

    44   การสุ่งเสุริมมุมมองที�ดำขีอง
เร่�องทางเพศ
   โด็ย เจัา้หนา้ท่� เล่ยู่โฮนา 

     48   วิธีิิ์ที�ฉัันิเรียนิร้้เพ่�อเข้าใจ
ทศันิะของพระผ้้เป็นิเจ้า 
เกี�ยวิกบัเร่�องทางเพศ
   โด็ย เอม็มา   ท่.

 แบ่งปันิเร่�องราวิของท่านิ
  ท�านม่ปร์ะสบการ์ณ์ท่�จัะแบ�งปันหรื์อไม�? หรื์อท�านตอ้งการ์เห็นบทความเก่�ยวกบัหวัขอ้ใด็หวัขอ้หนึ�งหรื์อไม�?  
หากตอ้งการ์ เร์าอยากฟังเรื์�องร์าวจัากท�าน! ท�านสามาร์ถึส�งบทความหรื์อคำาติชมของท�านมาได็ท่้�   liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org  .

  หาบทความเหล�าน่�และบทความอื�น:

   •    ท่�   liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  
    •    ใน  YA Weekly  (ใตห้มวด็คนหน่�มสาว

ในคลงัคน้ควา้พร์ะกิตติค่ณ)  

 ใ 
นฐานะสมาชิกศาสนจักัร์ เร์าได็รั้์บการ์สอนว�าความสนิทสนมทางเพศในช่วติแต�งงานเป็น
ส�วนท่�น�าอศัจัร์ร์ยข์องแผู้นพร์ะกิตติค่ณ สิ�งน่�อาจัเป็นส�วนท่�ศกัดิ็� สิทธิิ�  สวยงามและเป่� ยมป่ติ
ของช่วติเร์าอนันำามาซึู�งความเป็นหนึ�งเด่็ยวกนัท่�ยิ�งใหญ่�กบัคู�สมร์สของเร์าและพร์ะผูู้เ้ป็น

เจัา้ ถึา้อย�างนั�นความรู้์สึกทางเพศก�อนการ์แต�งงานเล�า? ธิร์ร์มชาติวสิยัทางเพศของเร์าไม�ได็เ้ริ์�ม
ท่�การ์แต�งงาน—พระผ้้เป็นิเจ้าประทานิควิามร้้สุ่กทางเพศแก่เรา  ซึู� งเป็นส�วนท่�ด่็ต�อส่ขภาพ
และเป็นส�วนสำาคญั่ของการ์เป็นมน่ษย ์แมบ้างครั์� งความเขา้ใจัผู้ดิ็ของเร์าเก่�ยวกบัความรู้์สึกและ
ธิร์ร์มชาติวสิยัทางเพศเหล�านั�นจัะทำาใหเ้ร์ารู้์สึกไม�ด่็ อบัอายและผู้ดิ็บาปกต็าม

  พวกเร์าบางคนไม�ได็รั้์บการ์สอนเก่�ยวกบั มุมมองในิด้ำานิดำขีองเร่�องเพศ —ได็รั้์บการ์สอน
แต�เรื์�องผู้ลเส่ยของการ์ละเมิด็กฎความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ หรื์อเร์าอาจัไม�ได็รั้์บการ์สอนอะไร์เลย
เก่�ยวกบัความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ และเนื�องจัากสิ�งท่�เร์าเร่์ยนรู้์เก่�ยวกบัเรื์�องเพศส�วนใหญ่�จัะมาจัาก
สื�อ ข�าวสาร์ท่�คลาด็เคลื�อนเหล�านั�นผู้นวกกบัการ์ขาด็ความเขา้ใจัทศันะของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้เก่�ยว
กบัเรื์�องเพศ จึังอาจัทำาใหเ้กิด็ความสมัพนัธ์ิท่�ม่ผู้ลเส่ยต�อส่ขภาพ การ์ใชสื้�อลามก และการ์ข�มเหง
สิทธิิ� เสร่์ของผูู้อื้�นขึ�นได็ ้ด็งัท่�เกิด็ขึ�นในการ์ปร์ะท่ษร้์ายทางเพศ ด็งันั�น เราจะเรียนิร้้เพ่�อเห็่นิ
ว่ิาเร่�องทางเพศเป็นิของประทานิอนัิศักดำิ�สิุทธิิ์�  เป็นส�วนสำาคญั่ยิ�งของธิร์ร์มชาติวิสัยท่�พร์ะ 
ผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทานแก�เร์าได็อ้ย�างไร์? และเร์าจัะจัดั็การ์เรื์�องทางเพศของเร์าใหส้อด็คลอ้งกบั 
จ่ัด็ปร์ะสงคสู์งส่ด็ในแผู้นนิรั์นด็ร์์ของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ได็อ้ย�างไร์?

  โด็ยคำานึงถึึงคำาถึามเหล�าน่�  เร์าจึังร์วบร์วมสิ�งท่�จัะช�วยใหท้�าน เพิ�มควิามเข้าใจเกี�ยวิกบั
ทศันิะของพระผ้้เป็นิเจ้า  ในเรื์�องทางเพศท่�เหมาะสมไวใ้นหมวด็น่�ของเดื็อนน่�  เร์าหวงัว�าด็ว้ย
ทศันะเชิงบวกน่�  ท�านจัะรู้์สึกม่�งมั�นมากขึ�นท่�จัะด็ำาเนินช่วติตามกฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ  
 ค้นิพบจุดำประสุงค์และควิามห่วิงั  ตามสภาวการ์ณ์ของแต�ละคน เตร่์ยมพร้์อมท่�จัะม่ช่วติ
แต�งงานท่�เขม้แขง็ เติมเตม็ และเชื�อเชิญ่สนัติส่ขของพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็เขา้มาในช่วติท�าน โด็ย
ผู้�านความพากเพ่ยร์ของท�านท่�จัะรั์กษาพร์ะบญั่ญ่ติัของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้เก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศ  
“ความมั�นใจั [ของท�านจัะ] แขง็แกร์�งขึ�นในการ์ปร์ะทบัอยู�ของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้” ( หลกัคำาสอนและ
พนัธิสญั่ญ่า 121:45 )

  ด็ว้ยความปร์าร์ถึนาด่็
  เจัา้หนา้ท่�หมวด็คนหน่�มสาว  เล่ยู่โฮนา  

คนิห่นุ่ิมสุาวิ

เรียนิร้้ที�จะเห็่นิว่ิาเร่�องทางเพศเป็นิ 
ของประทานิอนัิศักดำิ�สิุทธิิ์�

ดำจิทิลัเท่านัิ�นิ
  ฉัันิจะรักษากฎแห่่งควิามบริสุุทธิิ์�
ทางเพศได้ำจริงห่ร่อ?
   โด็ย เฮล่ย ์เอส.

     การควิบคุมควิามปรารถนิาของท่านิ:  
วิธีิิ์ทำาให้่ควิามคดิำและควิามร้้สุ่กทาง
เพศเป็นิไปตามควิามคาดำห่วิงัของ
พระเจ้า
   โด็ย เจัา้หนา้ท่� เล่ยู่โฮนา  และศนูย์
ใหค้ ำาปรึ์กษาคร์อบครั์ว

     วิธีิิ์ประยุกต์ใช้ีพลงัแห่่งการรักษา
ของพระผ้้ช่ีวิยให้่รอดำกบัการกลบัใจ
จากบาปทางเพศ
   โด็ย ริ์ชาร์์ด็   ออสตเ์ลอร์์  
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คนิห่นุ่ิมสุาวิ

การ์ส�งเสริ์ม  
 มุมมองที�ดำขีอง
เร่�องทางเพศ 
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พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทานความรู้์สึกทางเพศท่�สูงส�งและ
เหมาะสมโด็ยม่เหต่ผู้ล เมื�อเร์าเขา้ใจัความรู้์สึกเหล�านั�นด่็
ขึ�นในฐานะสมาชิกโสด็ของศาสนจักัร์ เร์าจัะพบสนัติส่ข

และความหวงัท่�ยิ�งใหญ่�กว�า

       โดำย เจ้าห่น้ิาที� เล่ยีโฮนี้า  
       หมายู่เหตบุัรรณาธิการ: บัที่ควัามน่�เป็นส่วันหนึ�งของชุด้
บัที่ควัามเก่�ยู่วักบััการม่ทัี่ศูนะเชิงบัวักเร่�องเพศู ควัามสนิที่
สนมที่างเพศู และกฎแห่งควัามบัริสุที่ธิ�ที่างเพศูใน เล่ยโฮนา   
เด่้อนสิงหาคม 2020 คำาว่ัา เรื์�องทางเพศ  เป็นเร่�องต่างคนต่าง
ควัามหมายู่ แต่ในบัริบัที่น่� เรากำาลงัสนที่นากันเป็นพิเศูษ
เก่�ยู่วักบััควัามร้่สึกและอัตลกัษณ์ที่างเพศูของเรา

   ดู็เหมือนคนส�วนใหญ่�ในโลกท่กวนัน่�จัะสบัสนกนั
มากเก่�ยวกบัความเขา้ใจัเรื์�องทางเพศในทางท่�ด่็
และด่็ต�อส่ขภาพ 1  และพดู็กนัตามตร์ง ในบางครั์� ง
สมาชิกหน่�มสาวบางคนของศาสนจักัร์กส็บัสน
ด็ว้ย ฉะนั�นใหเ้ร์าทำาบางเรื์�องใหช้ดั็เจันกนัเถิึด็

  ก�อนอื�น เร์าควร์รู้์จ่ัด็ยนืของเร์าในฐานะวส่ิทธิิชนยค่ 
ส่ด็ทา้ยเก่�ยวกบัทศันะของเรื์�องทางเพศ เมื�อหลายป่ก�อน  
เอล็เด็อร์์พาร์์ล่ย ์พ่. แพร์ทท ์(1807–1857) สอนว�า “พร์ะ
วญิ่ญ่าณของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปลกูฝั่งอาร์มณ์รั์กใคร์�ตาม
ธิร์ร์มชาติของเร์าไวใ้นเร์า เพื�อจ่ัด็ปร์ะสงคอ์นัชาญ่ฉลาด็ และ
อาร์มณ์รั์กใคร์�เหล�าน่� เป็นแหล�งนำ�าพห่ลกัของช่วติและความ
ส่ข—ช�วยยดึ็เหน่�ยวสงัคมท่�เป่� ยมค่ณธิร์ร์มและสูงส�งทั�งหมด็
ไวด้็ว้ยกนั—เป็นแก�นแทข้องจิัตกศ่ล หรื์อความรั์ก    .   .   .

  “ไม�ม่หลกัธิร์ร์มใด็ท่�ม่อยู�บริ์ส่ทธิิ� และศกัดิ็� สิทธิิ� ยิ�งกว�า    .   .   .
  “ขอ้เทจ็ัจัริ์งคือ พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้    .   .   .  ทร์งปลกูฝั่งอาร์มณ์

รั์กใคร์�เหล�าน่� ในใจั [ของเร์า] โด็ยคาด็การ์ณ์ว�าจัะช�วยส�ง
เสริ์มความส่ขและความเป็นหนึ�งเด่็ยวกนั [ของเร์า]” 2 

  และปร์ะธิานจัอห์น เทยเ์ลอร์์ (1808–1887) อธิิบายไว้
เช�นกนัว�า “เร์านำาสิ�งน่�  [ความปร์าร์ถึนาตามธิร์ร์มชาติ] 
เขา้มาในโลกกบัเร์า แต�เช�นเด่็ยวกบัสิ�งอื�นๆ ท่กสิ�ง สิ�งน่�
ตอ้งถึกูชำาร์ะใหบ้ริ์ส่ทธิิ�     .   .   .  การ์ใชสิ้�งท่�ท ำาหนา้ท่�ต�างๆ ใน
ตวัเร์าอย�างถึกูตอ้งนำาไปสู�ช่วติ ความส่ข และความสูงส�ง
ในโลกน่�และโลกท่�จัะมาถึึง” 3 

  กล�าวอย�างเร่์ยบง�ายคือ พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ทร์งสร้์างเร์าให้
สามาร์ถึม่ความรู้์สึกทางเพศได็ ้เป็นส�วนหนึ�งของตวัเร์า  
และสามาร์ถึเป็นส�วนท่�ด่็ น�าอศัจัร์ร์ย ์ทำาใหช่้วิตเป่� ยม

ป่ติได็—้ตร์าบเท�าท่�เร์าเร่์ยนรู้์การ์ใชแ้ละนำาสิ�งเหล�าน่� ไป
ในวิธ่ิท่�พร์ะองคท์ร์งเห็นชอบ ขณะเร์าจัดั็การ์ความรู้์สึก
เหล�าน่� ในวิธ่ิท่�เหมาะสมตลอด็ช่วิตเร์า พร์ท่�เร์าได็รั้์บนั�น
เหลือเชื�อ

  โด็ยของปร์ะทานน่�  เร์าม่ศกัยภาพท่�จัะช�วยใหแ้ผู้นของ
พร์ะบิด็าบนสวร์ร์คเ์กิด็สมัฤทธิิผู้ลและเป็นเหมือนพร์ะ
บิด็าพร์ะมาร์ด็าบนสวร์ร์คข์องเร์า 4  น�าเศร้์าท่�ในโลกของ
เร์าปัจัจ่ับนัน่�  ซูาตานได็น้ำาหลายคนใหม่้ทศันะบิด็เบือน
ในเรื์�องทางเพศท่�พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทานมาอย�างเหมาะสม— 
เขาตอ้งการ์ใหเ้ร์าใชผู้้ดิ็หรื์อเขา้ใจัผู้ดิ็ในเรื์�องทางเพศและ
ธิร์ร์มชาติอนัศกัดิ็� สิทธิิ� ของเรื์�องน่�  บางครั์� งเขาทำาใหเ้ร์า
สบัสนเก่�ยวกบัความแตกต�างร์ะหว�างเรื์�องศกัดิ็� สิทธิิ� กบั
เรื์�องลบั ทำาใหเ้ร์ารู้์สึกอบัอายกบัการ์ม่ความรู้์สึกทางเพศ
ท่�เหมาะสม เพื�อปล�อยใหค้วามอยากรู้์อยากเห็นนำาไปสู�
สิ�งต�างๆ อย�างเช�นสื�อลามก หรื์อเพื�อใชร้์�างกายของเร์า
เองหรื์อของคนอื�นในวธ่ิิท่�อยู�นอกขอบเขตท่�พร์ะองคท์ร์ง
กำาหนด็ไว ้แต�ในความเป็นจัริ์ง เรื์�องทางเพศ—เมื�อใชใ้น
วธ่ิิท่�เป็นไปตามพร์ะปร์ะสงคข์องพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้—คือของ
ปร์ะทานจัากสวร์ร์ค ์ถึา้เร์าม่ความรู้์สึกไม�ด่็เก่�ยวกบัเรื์�อง
ทางเพศของเร์า เร์ากอ็าจัจัะตอ้งเขา้ใจัเรื์�องน่� ใหด่้็ขึ�น

   เราจะปล้กฝั่งทศันิะเชิีงบวิกเกี�ยวิกบั
เร่�องทางเพศได้ำอย่างไร?

  ถึา้ทศันะเก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศของเร์าถึกูบิด็เบือน ทำา
อย�างไร์เร์าจึังจัะสามาร์ถึเปล่�ยนทศันะเก่�ยวกบัเรื์�องทาง
เพศในตวัเร์าท่�พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทานมาใหอ้ยู�ในทางท่�
ด่็และเร่์ยนรู้์ท่�จัะเขา้ใจัและนำาความรู้์สึกของเร์าไปใน
ทางท่�ถึกูตอ้ง ขณะเร์าพยายามเป็นเหมือนพร์ะผูู้ช้�วยให้
ร์อด็? เร์าจัะรู้์สึกสบายใจัได็อ้ย�างไร์กบัการ์เป็นคนอย�าง
ท่�เร์าเป็นและยอมรั์บความรู้์สึกทางเพศท่�พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้
ปร์ะทานแก�เร์าและทร์งสร้์างเร์ามาพร้์อมกบัสิ�งน่� ? ค ำา
แนะนำาบางอย�างต�อไปน่�จัะช�วยท�านได็:้
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  ปร์ะธิานรั์สเซูลล ์เอม็. เนลสนัสอนว�า “อวยัวะต�างๆ ของ
ร์�างกายท�านเป็นของปร์ะทานอนัน�าพิศวงจัากพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้” 8 —
และเห็นได็ช้ดั็ว�านั�นร์วมถึึงอวยัวะเก่�ยวกบัเพศด็ว้ย อวยัวะเหล�า
นั�นสร้์างขึ�นเพื�อจ่ัด็ปร์ะสงคอ์นัชาญ่ฉลาด็ และขึ�นอยู�กบัเร์าท่�จัะ
เร่์ยนรู้์การ์ใชใ้นวธ่ิิท่�พร์ะเจัา้ทร์งปร์ะสงค์

อย่ากลวัิห่ร่ออาย
  การ์เร่์ยนรู้์มากขึ�นเก่�ยวกบัร์�างกายของท�านจัะช�วยใหท้�านเขา้ใจั

ว�าความรู้์สึกทางเพศเป็นเรื์�องธิร์ร์มด็าของร์�างกายเร์าอย�างไร์ และ
ขณะท่�เร์าท่กคนต�างพยายามเอาชนะความเป็น “ป่ถ่ึชน” ในช่วติน่�   
(ดู็  โมไซูยาห์ 3:19 ) การ์ม่ความรู้์สึกทางเพศท่�เหมาะสมไม�ใช�เรื์�อง
น�าอายเลย สิ�งน่�จัะเป็นบาปกต็�อเมื�อท�านทำาตามความรู้์สึกนั�นอย�าง
ไม�เหมาะสมหรื์อหาความสน่กด็ว้ยความคิด็ท่�ไม�เหมาะสมหรื์อมา
จัากตณัหาร์าคะ เร์าไม�ตอ้งรู้์สึกอายหรื์อรู้์สึกผู้ดิ็กบัความรู้์สึกหิว!  
อาจัรู้์สึกผู้ดิ็ได็เ้มื�อเร์าสนองตอบความหิวของเร์าโด็ยกินอาหาร์
จัานโปร์ด็อย�างตะกละตะกร์ามหรื์อเริ์�มหมกม่�นอยู�กบัความหิว ให้
โอกาสตวัท�านเองท่�จัะรู้์ว�าความรู้์สึกและความคิด็ทางเพศท่�เหมาะ
สมเป็นส�วนหนึ�งของธิร์ร์มชาติวสิยัท่�พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทานแก�เร์า
และทำาหนา้ท่�ตามจ่ัด็ปร์ะสงคอ์นัม่ปร์ะโยชนใ์นสถึานท่�และเวลา
ท่�ถึกูตอ้ง

  หากท�านปร์ะสบความรู้์สึกเสน�หาเพศเด่็ยวกนั ท�านอาจัรู้์สึก
กลวัหรื์ออายกบัความรู้์สึกของท�าน แต�พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ไม�ปร์ะสงค์
ใหท้�านรู้์สึกอย�างนั�น เร์าม่ช่วติท่�ปร์ะสบความสำาเร็์จัได็ใ้นขอบเขต
ท่�พร์ะองคท์ร์งกำาหนด็ไวเ้พื�อปร์ะโยชนข์องเร์า เร์าแต�ละคนม่การ์
เดิ็นทางเฉพาะตวัในความเป็นมร์ร์ตยั และหากเร์าจัะรั์กพร์ะองค์
และรั์กษาพร์ะบญั่ญ่ติัของพร์ะองค ์ไม�ม่สภาวการ์ณ์ใด็ท่�พร์ะบิด็า
บนสวร์ร์คไ์ม�ทร์งสามาร์ถึเปล่�ยนเพื�อความด่็นิรั์นด็ร์์ของเร์าได็ ้(ดู็  
 โร์ม 8:28 ;  ยอห์น 14:15 ;  หลกัคำาสอนและพนัธิสญั่ญ่า 90:24 ) ด็ว้ย
ความช�วยเหลือจัากพร์ะองค ์เร์าสามาร์ถึเร่์ยนรู้์และเติบโตและเป็น
เหมือนพร์ะองค์

สุร้างการเช่ี�อมต่อที�มคีวิามห่มาย
  ความรู้์สึกทางกายเป็นเพ่ยงส�วนหนึ�งของเรื์�องทางเพศ สิ�งท่�จั ำา

เป็นจัริ์งๆ อ่กอย�างหนึ�งเบื�องหลงัความรู้์สึกทางเพศท่�เหมาะสมคือ
การ์เชื�อมต�อ ในฐานะมน่ษย ์เร์าปร์าร์ถึนาความใกลชิ้ด็ การ์เชื�อม

เข้าใจว่ิาทุกคนิเป็นิสัุตภาวิะทั�งทางกายและ
ทางวิญิญาณ์

  ท�านอาจันึกถึึงเรื์�องทางเพศว�าเป็นเรื์�องกายภาพลว้นๆ แต�เรื์�องน่�
เก่�ยวขอ้งกบัจิัตใจัและความคิด็ของเร์าด็ว้ย ความคิด็ของเร์าส�งผู้ล
ต�อการ์กร์ะทำา และวธ่ิิท่�เร์าใชร้์�างกายของเร์าส�งผู้ลต�อตวัตนทาง
วญิ่ญ่าณของเร์าเช�นกนั ปร์ะธิานบอยด็ ์เค. แพคเกอร์์ (1924–2015) 
สอนว�า “วญิ่ญ่าณของเร์ากบัร์�างกายของเร์าร์วมเขา้ด็ว้ยกนัจัน
ร์�างกายเร์ากลายเป็นเครื์�องมือของความคิด็และร์ากฐานแห�ง
อ่ปนิสยัของเร์า” 5 

  เมื�อท�านแสด็งออกถึึงสิ�งน่�ภายในขอบเขตของกฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ  เรื์�องทางเพศในตวัเร์าไม�ขดั็ขวางความเขม้แขง็ทาง
วญิ่ญ่าณเลย ถึา้ท�านม่แนวคิด็เก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศผู้ดิ็เพ่�ยนไปว�าเป็น
สิ�งไม�ด่็ ความคิด็ด็งักล�าวมกัจัะถึกูส�งผู้�านเขา้ไปในช่วติแต�งงานของ
ท�านด็ว้ย แต�เอล็เด็อร์์เจัฟฟร่์ย ์อาร์์. ฮอลแลนด็แ์ห�งโควรั์มอคัร์สาวก
สิบสองสอนว�า “ความเป็นหนึ�งเด่็ยวกนัทางเพศ [ในการ์แต�งงาน]  
ไม�ใช�ความเป็นหนึ�งเด่็ยวกนั  .   .   .  เฉพาะชายและหญิ่งแต�เป็นความ
เป็นหนึ�งเด่็ยวกนัอย�างยิ�งของชายและหญิ่งกบัพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้  .   .   .  ท่ี่าน
จะไม่ม่ที่างเป็นเหม่อนพระผู้่้เป็นเจ้าในเวัลาอ่�นใด้ในช่วิัตน่�มากกว่ัา
เม่�อท่ี่านกำาลงัแสด้งออกถึึงพลงัพิเศูษน่� ” 6  ความเขา้ใจัในเรื์�องน่�
สามาร์ถึเปล่�ยนแปลงม่มมองปัจัจ่ับนัของท�านเก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศ
หรื์อความสนิทสนมทางเพศได็อ้ย�างไร์—แมข้ณะท่�ท�านยงัโสด็อยู�?

เรียนิร้้เกี�ยวิกบัร่างกายของท่านิ
  ใหเ้ร่์ยนรู้์เก่�ยวกบักายวภิาคศาสตร์์ของมน่ษยถ์ึา้ท�านยงัไม�ได็้

เร่์ยนรู้์ ยิ�งท�านเขา้ใจักร์ะบวนการ์ตามธิร์ร์มชาติของพฒันาการ์ของ
ร์�างกายท�านมากขึ�นเท�าใด็ ท�านจัะยิ�งเขา้ใจัความรู้์สึกทางเพศท่�
เหมาะสมว�าเป็นส�วนปกติของช่วติมากขึ�นเท�านั�น การ์เร่์ยนรู้์เรื์�อง
กายวภิาคศาสตร์์ของมน่ษย ์การ์เร่์ยกส�วนต�างๆ ของร์�างกายด็ว้ย
ชื�อของส�วนนั�น และความเขา้ใจัหนา้ท่�ทางเพศและทางกายภาพ
ของส�วนนั�นๆ ช�วยลด็ความอึด็อดั็ในการ์พดู็ถึึงส�วนต�างๆ เหล�าน่�  
ในเวลาเด่็ยวกนั เร์าควร์ “ขจัดั็วาจัาเสื�อมทร์าม หยาบคาย ตลอด็จัน
คำาพดู็ ม่ขตลก และหวัขอ้สนทนาท่�เก่�ยวขอ้งกบัพฤติกร์ร์มทางเพศ
ออกไปจัากการ์สนทนา [ของเร์า]” 7  ด็ว้ย เมื�อเขา้ใจัอวยัวะต�างๆ  
ของร์�างกายร์วมทั�งจ่ัด็ปร์ะสงค ์เร์าจัะหวั�นไหวต�อการ์เห็นอวยัวะ
เหล�านั�นเฉพาะในบริ์บททางเพศนอ้ยลง
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       อย่าลม่ว่ิานีิ�คอ่การเดำนิิทางตลอดำชีีวิติ
  ความเขา้ใจัและการ์ปลกูฝั่งสำานึกเชิงบวกท่�ด่็ต�อส่ขภาพเก่�ยว

กบัเรื์�องทางเพศท่�เหมาะสมไม�ใช�สิ�งท่�ท�านจัะเริ์�มทำาหลงัการ์
แต�งงานหรื์อเป็นสิ�งท่�ท�านจัะเช่�ยวชาญ่ได็เ้พ่ยงชั�วขา้มคืน สิ�งน่�
เป็นการ์เดิ็นทางตลอด็ช่วติ—เป็นสิ�งท่�จัะเป็นพร์แก�ท�านในหลาย
วธ่ิิในช่วติมร์ร์ตยัและช่วตินิรั์นด็ร์์ของท�าน และถึา้การ์เดิ็นทางของ
ท�านม่ทั�งขาขึ�นและขาลง จังรู้์ไวว้�าพลงัแห�งการ์เยย่วยาและการ์
สนบัสน่นแห�งการ์ชด็ใชข้องพร์ะเยซููคริ์สตม่์พร้์อมสำาหรั์บท่กคน
ท่�เอื�อมออกไปหาพร์ะองค ์(ดู็  โมไซูยาห์ 4:1–3, 10–13 )

  ในท่�ส่ด็น่�  ไม�ว�าสภาวการ์ณ์หรื์อปร์ะสบการ์ณ์ของเร์าจัะเป็น
เช�นไร์ ขณะเร์าทำาตามแบบอย�างของพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็ของเร์า  
พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้จัะทร์งทำาใหพ้ร์ท่�ทร์งสญั่ญ่าไวก้บัเร์าสำาเร็์จั เร์าจัะ
ตร์ะหนกัว�าเร์าแต�ละคนต�างม่ส�วนร์�วมในแผู้นของพร์ะองค ์ 
(ดู็  หลกัคำาสอนและพนัธิสญั่ญ่า 59:23 ) ด็ว้ยความช�วยเหลือจัาก
พร์ะองค ์เร์าจัะปร์ะสบความสำาเร็์จัในความพยายามท่กอย�างท่�จัะ
ได็ม้าซึู�งทศันะเชิงบวกเก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศ  ◼
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และแสด็งออกในเรื์�องทางเพศอย�างเหมาะสมขณะท่�ยงัคงรั์กษากฎ
แห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศได็้

  เอล็เด็อร์์มาร์์ลิน เค. เจันเซ็ูนสาวกเจัด็็สิบเจัา้หนา้ท่�ชั�นผูู้ใ้หญ่�
เก่ยร์ติค่ณ กล�าวว�า “ศาสด็าพยากร์ณ์โจัเซูฟ สมิธิสอนว�า ‘มิตร์ภาพ
เป็นหลกัธิร์ร์มท่�เป็นร์ากฐานสำาคญั่อ่กอย�างหนึ�งของ [ศาสนาของ
เร์า]’ ความคิด็นั�นควร์ด็ลใจัและกร์ะต่น้เร์าท่กคนเพร์าะขา้พเจัา้
รู้์สึกว�ามิตร์ภาพเป็นหนึ�งในความจัำาเป็นขั�นพื�นฐานสำาหรั์บโลก
เร์า ขา้พเจัา้คิด็ว�าในพวกเร์าท่กคนจัะตอ้งม่ความปร์าร์ถึนาอย�างลึก
ซึู� งท่�จัะม่มิตร์ภาพ ความปร์าร์ถึนาท่�ลึกซึู� งเพื�อความพึงพอใจัและ
ความมั�นคงซึู�งเฉพาะมิตร์ภาพท่�ใกลชิ้ด็และมั�นคงตลอด็ไปเท�านั�น
จัะสามาร์ถึใหเ้ร์าได็”้ 9 

น่ิกถ่งร่างกายของท่านิเองในิฐานิะ 
สิุ�งศักดำิ�สิุทธิิ์� (เพราะเป็นิเช่ีนินัิ�นิ!)

  ร์�างกายเร์าเป็นพร์อนัน�าพิศวงจัากพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ กร์ะนั�นพวกเร์า
หลายคนมกัจัะตกหล่มพร์างของการ์วพิากษว์จิัาร์ณ์ร์�างกายเร์า ถึา้
เร์าสามาร์ถึจัำาได็ว้�าร์�างกายม่ความหมายต�อเร์าเพ่ยงใด็ก�อนท่�เร์าจัะ
ได็รั้์บมา (และจัะม่ความหมายต�อเร์าเพ่ยงใด็หลงัจัากเร์าตาย [ดู็  
 หลกัคำาสอนและพนัธิสญั่ญ่า 138:17, 50 ]) แลว้เร์าอาจัรู้์สึกสำานึก
ค่ณมากขึ�นและดู็หมิ�นนอ้ยลงต�อของปร์ะทานอนัน�าพิศวงเหล�าน่�

  ปร์ะธิานเนลสนัสอนว�า “ร์�างกายของท�านเป็นงานสร้์างท่�
งด็งามของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ ร์�างกายเป็นวหิาร์ของพร์ะองคเ์ช�นเด่็ยว
กบัของท�านและตอ้งปฏิิบติัต�อร์�างกายด็ว้ยความเคาร์พ  .   .   .  การ์
ศึกษาร์�างกายของท�านยนืยนัว�าพร์ะเจัา้ทร์งออกแบบร์�างกาย” 10  
และการ์รู้์ว�าแทจ้ัริ์งแลว้ร์�างกายของเร์าศกัดิ็� สิทธิิ� เพ่ยงใด็จัะเป็น
อิทธิิพลใหก้าร์กร์ะทำาของเร์าด่็ขึ�น ปร์ะธิานเนลสนัอธิิบายไวด้็ว้ย
ว�า “เมื�อเร์ารู้์ธิร์ร์มชาติอนัสูงส�งของเร์าจัริ์งๆ  .   .   .  เร์าจัะโฟกสัตาให้
อยู�กบัภาพ โฟกสัหูใหอ้ยู�กบัเส่ยง และโฟกสัสมองใหอ้ยู�กบัความ
คิด็ท่�เป็นความภมิูใจัแก�การ์สร้์างร์�างกายเร์าใหเ้ป็นวหิาร์ของพร์ะ
ผูู้เ้ป็นเจัา้ ในการ์สวด็ออ้นวอนแต�ละวนัขอใหเ้ร์ายอมรั์บด็ว้ยความ
สำานึกค่ณว�าพร์ะองคท์ร์งเป็นพร์ะผูู้ส้ร้์างของเร์าและขอบพร์ะทยั
พร์ะองคส์ำาหรั์บความงด็งามของร์�างกายเร์า เร์าจัะดู็แลร์�างกายและ
หวงแหนเสมือนเป็นของปร์ะทานส�วนตวัจัากพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้” 11 
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วธ่ิิท่�ฉนัเร่์ยนรู้์เพื�อเขา้ใจั
ทศันะของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ 
เก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศ

       โดำย เอม็มา   ท.ี

      ดำิ
ฉนัซู่กตวักบัเกา้อ่�ด็ว้ยความอบัอายเมื�อครู์แนะนำาบทเร่์ยนเก่�ยว
กบัความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ “ขณะน่�  ครู์รู้์ว�าพวกเธิอ สาวๆ ไม�ได็ม่้
ปัญ่หาอะไร์กบักฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ  .   .   . ” ค่ณครู์เริ์�มบท
เร่์ยน ครู์—หรื์อคนอื�น—ไม�รู้์สกันิด็ว�าน่�เป็นเรื์�องท่�ดิ็ฉนักำาลงัม่
ปัญ่หาอยู�ในฐานะเด็ก็สาวคนหนึ�ง

  บทเร่์ยนท่�โบสถึท์ำาใหดิ้็ฉนัรู้์สึกว�าความรู้์สึกทางเพศเหมาะสมเฉพาะใน
การ์แต�งงานเท�านั�นและความรู้์สึกทางเพศนอกการ์แต�งงานเป็นเรื์�องไม�ด่็  
ดิ็ฉนัรู้์สึกอบัอาย อ�อนแอ และโด็ด็เด่็�ยว ซึู� งนำาดิ็ฉนัไปสู�ความข่�นเคืองใน
หวัขอ้น่�ทั�งหมด็โด็ยสิ�นเชิง

  โด็ยท่�เติบโตมาในศาสนจักัร์ ดิ็ฉนัเคยคิด็ว�าการ์สนทนาเรื์�องเพศ—แมใ้น
วธ่ิิท่�เหมาะสม—หรื์อการ์ยอมรั์บความคิด็และความรู้์สึกทางเพศเป็นเรื์�อง
ตอ้งหา้มหรื์อผู้ดิ็นอกจัากค่ณแต�งงานแลว้ ความคิด็ของดิ็ฉนัถึกูบิด็เบือนให้
คิด็ว�าความอยากรู้์อยากเห็นหรื์อคำาถึามเก่�ยวกบัเรื์�องเพศหรื์อแมแ้ต�ความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศควร์ข�มไวเ้พร์าะนั�นไม�เป็นไปตามแผู้นของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้  
และด็ว้ยเหต่ท่�คิด็ว�าคำาถึามของดิ็ฉนัเป็นเรื์�องน�าอายเกินไปท่�จัะสนทนากบั
ใคร์ ดิ็ฉนัจึังหาคำาตอบจัากแหล�งขอ้มูลท่�ไม�สะทอ้นใหเ้ห็นเรื์�องทางเพศใน
วธ่ิิท่�พร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งปร์ะสงค์

   ติดอย่่่ ในคุวามุอับอาย่
  ดิ็ฉนัม่ปัญ่หากบัความรู้์สึกและพฤติกร์ร์มของตนเองอยู�หลายป่ ดิ็ฉนัรู้์ว�า

สิ�งเหล�านั�นผู้ดิ็ แต�ดิ็ฉนัไม�รู้์จัะหนัไปขอความช�วยเหลือจัากใคร์ ดิ็ฉนัแบก

คนิห่นุ่ิมสุาวิ

ขณะเติบโตมา ดิ็ฉนัไม�รู้์วธ่ิิจัดั็การ์กบัความรู้์สึกทางเพศซึู�ง
นำาดิ็ฉนัใหเ้ดิ็นทางผู้ดิ็ แต�การ์เร่์ยนรู้์ความจัริ์งเก่�ยวกบัเรื์�อง
เพศและความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศเปล่�ยนช่วติดิ็ฉนัใหด่้็ขึ�น

รั์บภาร์ะของบาปและความอบัอายไวก้บัตวัท่กวนั แต�ยงั
พยายามทำาสิ�งอื�นๆ ใหถ้ึกูตอ้งท่กอย�าง ดู็เหมือนดิ็ฉนัจัะ
ติด็อยู�ใน “ภาวะกำ�ากึ�ง”—โด็ยม่ครึ์� งหนึ�งอยู�ในโลกและ
อ่กครึ์� งหนึ�งอยู�ในพร์ะกิตติค่ณ

  สิ�งท่�ดิ็ฉนัตอ้งการ์เหนือสิ�งอื�นใด็คือใหต้วัตนทั�งหมด็
ของดิ็ฉนัอยู�ในพร์ะกิตติค่ณ ดิ็ฉนัจึังศึกษาพร์ะคมัภ่ร์์  
สวด็ออ้นวอน ม่ส�วนร์�วมในกิจักร์ร์มศาสนจักัร์ และ
ทำาการ์เร่์ยกใหเ้กิด็สมัฤทธิิผู้ล ดู็เหมือนพร์ะกิตติค่ณจัะ
เป็นสิ�งเด่็ยวท่�บร์ร์เทาท่กขดิ์็ฉนัได็้

  เมื�อดิ็ฉนัค�อยๆ เร่์ยนรู้์และเขา้ใกลพ้ร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็
มากขึ�น ความปร์าร์ถึนาจัะด็ำาเนินช่วติตามกฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศอย�างสมบูร์ณ์จึังแร์งกลา้ขึ�น หลงัการ์
ไตร์�ตร์องและสวด็ออ้นวอนอย�างมาก ในท่�ส่ด็ดิ็ฉนั
ตดั็สินใจัสนทนากบัอธิิการ์เก่�ยวกบัปัญ่หาของดิ็ฉนั

    การื่รื่่ส้กึถึึงพลังแห่่งการื่รื่กัษาของ 
พรื่ะผู้่้ช่่วย่ให้่รื่อด

  เมื�อดิ็ฉนัออกจัากหอ้งอธิิการ์ ดู็เหมือนภาร์ะท่�ดิ็ฉนั
แบกไวน้านหลายป่จัะมลายหายไป ดิ็ฉนัร้์องไหด้็ว้ย
ความโล�งใจั ดิ็ฉนัรู้์สึกแลว้ถึึงพลงัแห�งการ์รั์กษาของพร์ะ  ถึ�า
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ผูู้ช้�วยใหร้์อด็ท่�เกิด็ขึ�นกบัช่วติดิ็ฉนั โด็ยผู้�านกร์ะบวนการ์กลบัใจั การ์พบกบั
อธิิการ์ช�วยใหดิ้็ฉนัเขา้ใจัว�าความรู้์สึกของดิ็ฉนัเป็นเรื์�องปกติและดิ็ฉนัไม�ได็้
เป็นคนเด่็ยวท่�ม่ปัญ่หากบัความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ ดิ็ฉนัเร่์ยนรู้์ว�ายงัม่คนอื�นๆ— 
เหมือนดิ็ฉนั—ท่�ทนท่กขอ์ยู�ในความเง่ยบเนื�องจัากความอบัอาย ความกลวั  
และความเขา้ใจัผู้ดิ็

  อธิิการ์ช�วยดิ็ฉนัในขั�นตอนของกร์ะบวนการ์กลบัใจั แต�ม่เพื�อนคนหนึ�ง
ทำาใหดิ้็ฉนัรู้์สึกแตกต�างไปมากกบัเรื์�องทา้ทายของดิ็ฉนัด็ว้ย เขาเป็นแบบ
อย�างท่�ยอด็เย่�ยมแก�ดิ็ฉนั วนัหนึ�งเขาเล�าเรื์�องในอด่็ตท่�เขาม่ปัญ่หากบัสื�อลามก  
ดิ็ฉนัอึ�งไปเลย—ดิ็ฉนัไม�เคยคิด็มาก�อนว�าเร์าจัะม่ปัญ่หาคลา้ยกนั ดิ็ฉนัเข่ยน
จัด็หมายถึึงเขาเล�าปร์ะสบการ์ณ์ในการ์กลบัใจัในเรื์�องทา้ทายแบบเด่็ยวกนั
และบอกเขาว�าการ์รู้์ว�าดิ็ฉนัไม�ได็โ้ด็ด็เด่็�ยวนั�นม่ปร์ะโยชนเ์พ่ยงใด็ วนัอาทิตย์
ท่�โบสถึ ์เขากอด็ดิ็ฉนัและบอกว�าเขาภมิูใจัในตวัดิ็ฉนัท่�จัดั็การ์ปัญ่หากบั
อธิิการ์และดิ็ฉนัจัะไม�ม่วนัโด็ด็เด่็�ยว เขาช�วยใหดิ้็ฉนัรู้์สึกถึึงความรั์กของ 
พร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็แร์งกลา้ขึ�นมาก

  จัากนั�นมา ดิ็ฉนัสามาร์ถึแสด็งความเห็นใจัและใหก้ำาลงัใจัเพื�อนท่�ม่ปัญ่หา
คลา้ยกนัได็เ้พื�อช�วยใหพ้วกเขาเขา้ใจักฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศอย�าง
สมบูร์ณ์มากขึ�น

  ทา้ยท่�ส่ด็ การ์รู้์ว�าดิ็ฉนัไม�ได็โ้ด็ด็เด่็�ยว การ์รู้์สึกถึึงความรั์กและความเขา้ใจั
จัากอธิิการ์และพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็ และการ์เร่์ยนรู้์เก่�ยวกบัความสำาคญั่นิรั์นด็ร์์
ของความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศช�วยเยย่วยาดิ็ฉนั

  ขณะน่� ดิ็ฉนัรู้์แลว้ว�าหลงผู้ดิ็ไปไกล ทั�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ และ  เรื์�อง
ทางเพศท่�เหมาะสมเป็นส�วนหนึ�งของแผู้นแห�งความส่ขของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้  

ความรู้์สึกทางเพศคือส�วนหนึ�งของความเป็นมร์ร์ตยัตาม
ปกติและสามาร์ถึเป็นเรื์�องอศัจัร์ร์ยไ์ด็เ้มื�อเร์าเร่์ยนรู้์ท่�จัะ
กร์ะทำาเรื์�องเหล�าน่�อย�างเหมาะสม

  เมื�อมองยอ้นกลบัไป ดิ็ฉนัรู้์สึกเศร้์าท่�ดิ็ฉนัไม�เคยรู้์สึก
ปลอด็ภยัพอท่�จัะสนทนากฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ
กบัใคร์เลยก�อนท่�จัะสนทนากบัอธิิการ์ ดิ็ฉนัควร์จัะรู้์ว�า
ไม�ใช�เรื์�องน�าอายท่�จัะม่คำาถึามเก่�ยวกบัความบริ์ส่ทธิิ� ทาง
เพศหรื์อเรื์�องเพศและเป็นเรื์�องสำาคญั่ท่�จัะสนทนาเรื์�อง
เหล�าน่�ด็ว้ยความคาร์วะกบัคนท่�ถึกูตอ้ง

    คุวามุจรื่งินิรื่นัดรื่ส์ามุารื่ถึนำาทางท่าน
  ด็ว้ยปร์ะสบการ์ณ์ของดิ็ฉนั ดิ็ฉนัสามาร์ถึใหค้วาม

มั�นใจักบัใคร์กไ็ด็ท่้�อาจัม่ปัญ่หากบักฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ�
ทางเพศว�าใจัของท�านเปล่�ยนได็ ้ม่ความหวงั การ์เยย่วยา  
และความจัริ์งนิรั์นด็ร์์ท่�สามาร์ถึนำาทางท�าน ดิ็ฉนัเร่์ยน
รู้์ว�าวธ่ิิท่�โลกมองเรื์�องทางเพศแตกต�างกนัอย�างมากเมื�อ
เปร่์ยบเท่ยบกบัวธ่ิิท่�พร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งมอง

  ดิ็ฉนัขอบพร์ะทยัสำาหรั์บบทเร่์ยนท่�ได็เ้ร่์ยนรู้์ ขณะน่�
ดิ็ฉนัม่ปร์ะจักัษพ์ยานท่�แขง็แกร์�งเก่�ยวกบักฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศของพร์ะเจัา้ ความสำาคญั่ของเรื์�องเพศ
ในช่วติเร์า และท่�สำาคญั่ท่�ส่ด็ ความรั์กและพลงัแห�งการ์
รั์กษาของพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็  ◼

    หมายู่เหตบุัรรณาธิการ: บัที่ควัามน่�เป็นส่วันหนึ�งของชุด้
บัที่ควัามเก่�ยู่วักับัการม่ทัี่ศูนะเชิงบัวักเก่�ยู่วักับัเร่�องที่างเพศู  
ควัามสนิที่สนมที่างเพศู และกฎแห่งควัามบัริสุที่ธิ�ที่างเพศูใน 
เล่ยโฮนา  สิงหาคม 2020 คำาว่ัา เรื์�องทางเพศ  เป็นเร่�องต่างคนต่าง
ควัามหมายู่ แต่ในบัริบัที่น่� เรากำาลงัสนที่นากันเป็นพิเศูษเก่�ยู่วั
กับัควัามร้่สึกและอัตลกัษณ์ที่างเพศูของเรา           

ดู็เหมือนว�าภาร์ะท่�ดิ็ฉนั
แบกไวน้านหลายป่จัะ
มลายหายไป ดิ็ฉนัรู้์สึก
แลว้ถึึงพลงัแห�งการ์รั์กษา
ของพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็
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  โจเซัฟ เอสุ.  อาย ่17 ป่ ล่ยเซู่ยนา, สหรั์ฐอเมริ์กา

 ฟุตบอล โรงเรียนิ และโบสถึคื์อสิ�งต�างๆ ท่�ผู้ม

เก่�ยวขอ้งโด็ยแยกจัากกนัและพยายามรั์กษาสมด่็ลมาตลอด็จันเมื�อไม�นาน

มาน่�  หลงัฤดู็แข�งขนัฟ่ตบอล เร์าจัะพบกนัร์ะหว�างผูู้เ้ล�นกบัโคช้ โคช้ค่ย

กบัผู้มเรื์�องการ์เป็นผูู้น้ำาและวธ่ิิท่�ผู้มจัะเป็นผูู้น้ำาได็ด่้็ขึ�น เขาพดู็อะไร์บาง

อย�างท่�น�าสนใจัท่�ผู้มไม�เคยคาด็คิด็

  เขาพดู็ว�า “ฉนัรู้์ว�าเธิอกำาลงัวางแผู้นรั์บใชง้านเผู้ยแผู้� เธิอเป็นคนเคร์�ง

ศาสนา และเธิอเหมาะท่�จัะสนทนาเรื์�องพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ ฉนัตอ้งการ์ให ้

เธิอพดู็ค่ยเรื์�องพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้กบัผูู้เ้ล�นอื�นๆ นั�นคือเหต่ผู้ลท่�ฉนัเป็นโคช้— 

เพื�อดึ็งผูู้ค้นเขา้ใกลพ้ร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้มากขึ�น ฉนัตอ้งการ์เห็นช่วติผูู้ค้น

เปล่�ยนแปลง ฉนัคิด็ว�าเธิอคือผูู้เ้ล�นท่�ด่็ท่�ส่ด็คนหนึ�งของท่มท่�จัะทำาสิ�งน่�   

เมื�อม่โอกาส ทำาไมไม�ค่ยกบัใคร์สกัคนเรื์�องพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ล�ะ? บางคนอาจั

ปฏิิเสธิ แต�บางคนอาจัเปล่�ยนช่วติไปเลยกไ็ด็ ้เธิอไม�ม่วนัรู้์หร์อก”

  ผู้มไม�เคยเชื�อมโยงก่ฬากบัโร์งเร่์ยนและศาสนาเขา้ด็ว้ยกนัมาก�อน แต�

การ์สนทนาครั์� งน่�ท ำาใหผู้้มเชื�อมโยงสิ�งเหล�านั�นเขา้ด็ว้ยกนัและทำาใหผู้้ม

ตื�นเตน้และพร้์อมมากขึ�นท่�จัะแบ�งปันพร์ะกิตติค่ณกบัผูู้อื้�น เรื์�องน่�ทำาให้

ผู้มตร์ะหนกัว�าท�านสามาร์ถึเป็นบ่คคลเด่็ยวกนัในฟ่ตบอล โร์งเร่์ยนและ

เซูมินาร่์เชา้ตรู์�ในบา้นของบางคนและยงัคงปร์ะสบความสำาเร็์จั เมื�อผู้ม

เชื�อมโยงสิ�งเหล�าน่� เขา้ด็ว้ยกนัสิ�งต�างๆ กง็�ายขึ�น

  เรื์�องน่�ช�วยใหผู้้มเตร่์ยมพร้์อมสำาหรั์บงานเผู้ยแผู้� ผู้มเริ์�มค่น้เคยมากขึ�น

กบัการ์สนทนาเรื์�องพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้กบัผูู้ค้น การ์แบ�งปันพร์ะกิตติค่ณ และ

การ์แสด็งปร์ะจักัษพ์ยาน 
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    52   การสุนิทนิากบัพ่อแม่
ของท่านิเร่�องเพศ
   โด็ย ด็ร์.เด็เร์ก วลิลิส เฮก่ย ์
และเด็นยา พาลม์เมอร์์

     54   รากฐานิสุำาห่รับ 
อนิาตคของท่านิ
   โด็ย เอล็เด็อร์์ริ์ชาร์์ด็ เจั. 
เมนส์

    58   คำาถามและคำาตอบ:  
ฉัันิได้ำรับการให้่อภยัห่ร่อไม่?  
เราจะมปีระจกัษ์พยานิเกี�ยวิ
กบันิิมติแรกได้ำอย่างไร?

  60   นัิกกฬีาชัี�นิยอดำกบั
พระกติตคุิณ์

    64   ปัจฉิัมวิาทะ:  
วิธีิิ์ห่ลกีเลี�ยงการห่ลอกลวิง
   โด็ย เอล็เด็อร์์แกร่์ย ์อ่.  
สต่เวนสนั

     65   ผ้้คนิจากพระคมัภร์ี 
มอรมอนิ:   แม่ทพัโมโรไนิ

เยาวิชีนิ

ในิห่มวิดำนีิ�
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52 เล่ยโฮนา
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 การสุนิทนิา  กบั  
พ่อแม่ของท่านิ   
เรื์�อง  เพศ 
ใช่ อาจจะกระอักกระอ่วัน 
แต่พ่อแม่ของท่ี่านเป็นแหล่ง
ข้อมล่ท่ี่�ด่้กว่ัาอินเที่อร์เนต็
หร่อเพ่�อน

 ไ 
ม�เป็นอะไร์ท่�จัะม่คำาถึามเก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศ
 และไม�เป็นอะไร์ท่�จัะสนทนากบัพ�อแม�ของท�าน
เก่�ยวกบัคำาถึามเหล�านั�น ท�านอาจัปร์ะหลาด็ใจั

ว�าพวกท�านสามาร์ถึเชื�อมโยงกบัท�านและคำาถึามกบั
ปร์ะสบการ์ณ์ของท�านได็ม้ากเพ่ยงใด็

  เมื�อมาถึึงเรื์�องเพศ สิ�งท่�ท�านจัะพบในอินเทอร์์เน็ต ใน
สื�อ หรื์อจัากเพื�อนๆ และเพื�อนร์�วมชั�นเร่์ยนอาจัเป็นเรื์�อง
สบัสน—ทั�งในเรื์�องขอ้มูลข�าวสาร์และเรื์�องทางศ่ลธิร์ร์ม  
พ�อแม�ของท�านอาจัเป็นแหล�งขอ้มูลท่�ด่็ท่�ส่ด็ของคำาตอบ 
ท่�ไวใ้จัได็แ้ละน�าเชื�อถืึอเก่�ยวกบัเรื์�องเพศ พวกเขา
ตอ้งการ์ใหท้�านได็รั้์บสิ�งท่�ด่็ท่�ส่ด็ พวกเขาคงจัะม่ความ
ส่ขท่�ท�านตอ้งการ์สนทนาเรื์�องน่�กบัพวกเขา 1 

  ถึา้ท�านกบัพ�อแม�ไม�เคยสนทนากนัเรื์�องเพศ ต�อไปน่�
คือเกร็์ด็ความรู้์บางอย�าง:    

 โดำย ดำร.เดำเรก วิลิลสิุ เฮกย์ี
  ศนูยใ์หค้ ำาปรึ์กษาคร์อบครั์ว

  และเดำนิยา พาล์มเมอร์
  หน�วยงานสวสัดิ็การ์และการ์พึ�งพาตนเอง

 การเตรียมพร้อมด้ำานิวิญิญาณ์
และด้ำานิจติใจ

    •    สุวิดำอ้อนิวิอนิ  ขอใหพ้ร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งช�วยใหท้�านรู้์
สิ�งท่�ท�านจัะพดู็เพื�อยกหวัขอ้น่� ขึ�นสนทนากบัพ�อแม�

    •    จงกล้าห่าญ  ไม�ว�าท�านจัะทำาผู้ดิ็หรื์อไม� อย�าลงัเลท่�จัะขอ
ความช�วยเหลือจัากพ�อแม�ของท�าน พวกเขาห�วงใยท�าน
และตอ้งการ์ใหท้�านได็สิ้�งท่�ด่็ท่�ส่ด็

    •    จำาไว้ิว่ิาครั�งห่น่ิ�งพ่อแม่เคยอายุเท่าท่านิ  พวกเขาตอ้งคน้หา
เสน้ทางท่�จัะเติบโตเช�นกนั พวกเขาจัะสามาร์ถึเขา้ใจัและ
เชื�อมโยงกบัปร์ะสบการ์ณ์ของท�านได็้

    •    จงคดิำบวิกเกี�ยวิกบัพ่อแม่ว่ิาพวิกเขาอาจมปีฏิิกริิยาอย่างไร   
ใหคิ้ด็ถึึงเวลาท่�พวกเขาเคยช�วยท�านมาในอด่็ต ใหจิ้ันตนการ์ 
ว�าการ์สนทนาเป็นไปด็ว้ยด่็  
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    •    พ้ดำคุยเกี�ยวิกบักฎแห่่งควิามบริสุุทธิิ์�ทางเพศ  นบัว�าเป็น
ปร์ะโยชนท่์�จัะถึามพ�อแม�ของท�านถึึงความเขา้ใจัของพ�อแม�เก่�ยวกบักฎแห�งความ
บริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ ถึา้ท�านละเมิด็กฎแห�งความบริ์ส่ทธิิ� ทางเพศ พ�อแม�ของท�านจัะเป็น
แหล�งช�วยท่�ด่็ขณะท�านกลบัใจัและเชื�อมต�อกบัพร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็ ถึามพ�อแม�ของ
ท�านเก่�ยวกบัปร์ะสบการ์ณ์คน้พบป่ติจัากการ์กลบัใจั

    •    จงอดำทนิกบัพ่อแม่  แร์กๆ พ�อแม�ของท�านอาจัรู้์สึกไม�สบายใจัเลก็นอ้ยเช�นกนัท่�จัะ
สนทนากบัท�านเรื์�องเพศ แต�พ�อแม�ตอ้งการ์ช�วยท�าน และเรื์�องน่�จัะง�ายขึ�นเรื์�อยๆ 
เมื�อท�านสนทนาต�อไป

    •     อย่ากลวัิที�จะสุนิทนิากบัพ่อแม่ของท่านิบ่อยๆ  เมื�อเวลาผู้�านไป ท�านอาจัม่คำาถึาม
เพิ�ม เรื์�องน่�ไม�ตอ้งเป็นเรื์�องครั์� งเด่็ยวจับ  

 การเตรียมตวัิที�ทำาได้ำจริง

    •    ฝ่่กวิธีิิ์เริ�มการสุนิทนิา  ท�านอาจั
ตอ้งการ์เริ์�มตน้ด็ว้ยคำาถึาม หรื์อ
ท�านอาจัตอ้งการ์เริ์�มตน้โด็ยขอให้
พ�อแม�ฟังท�านพดู็ไปก�อนจันกว�า
ท�านพร้์อมท่�จัะใหพ้�อแม�ตอบ  
(ดู็ “วธ่ิิเริ์�มสนทนา” ในกร์อบ
ด็า้นขา้ง)

    •    พ้ดำคุยกบัพ่อแม่ของท่านิเกี�ยวิกบั
หั่วิข้ออ่�นิๆ ในิสุถานิการณ์์ปกต ิ  
ฝึ่กการ์เปิด็ใจัเก่�ยวกบัช่วติและ
กิจักร์ร์มท่�เกิด็ขึ�นวนัต�อวนัตาม
ปกติ ท�านอาจัทำาสิ�งน่� ได็ท่้กเวลา
ท่�อยู�ด็ว้ยกนั เช�นเวลารั์บปร์ะทาน
อาหาร์หรื์อก�อนนอน  

    •    ให้่ตดัำสิุนิใจว่ิาจะสุนิทนิากบัพ่อ
ห่ร่อแม่  ในขณะท่�เยาวชนบางคน
รู้์สึกสะด็วกท่�จัะสนทนากบัทั�งพ�อ
และแม� บางคนอาจัรู้์สึกสบายใจักว�า
ท่�จัะสนทนากบัพ�อหรื์อแม�คนเด่็ยว
ก�อน น่�เป็นเรื์�องปกติ โด็ยเฉพาะอย�าง
ยิ�งในหวัขอ้แบบเรื์�องทางเพศ

    •    กำาห่นิดำเวิลาที�จะสุนิทนิา  ขอใหพ้�อ
แม�ของท�านจัดั็เวลาไวส้ำาหรั์บการ์
สนทนาน่�โด็ยเฉพาะ การ์ทำาเช�นน่�ทั�ง
สองฝ่� ายจัะได็ม่้เวลาเตร่์ยมตวั

    •    ให้่จดำสิุ�งที�ท่านิต้องการให้่พ่อแม่ร้้
และคำาถามของท่านิเป็นิข้อๆ   การ์จัด็
ความคิด็และขอ้กงัวลเป็นขอ้ๆ จัะ
ช�วยใหท้�านจัำาได็ว้�าตอ้งการ์สนทนา
เรื์�องใด็บา้ง และถึา้ม่บางเรื์�องท่�ท�าน
ไม�ได็พ้ดู็ถึึง ขอใหพ้�อแม�สนทนากบั
ท�านอ่กครั์� งในวนัหลงั

 ขอ้มูลเพิ�มเติมเก่�ยวกบัเรื์�องทางเพศและสิ�ง
เหล�าน่� เป็นส�วนหนึ�งในแผู้นของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้
อย�างไร์ ดู็หนา้ 42

 ห่ลงัจากที�ท่านิเริ�มการสุนิทนิาแล้วิ

 วิธีิิ์เริ�มสุนิทนิา
  น่�คือบางอย�างท่�ท�านอาจัพดู็เพื�อเริ์�ม

การ์สนทนา:

    •    “หนู (ผู้ม) ม่คำาถึาม น�าอึด็อดั็ท่�

จัะค่ยเรื์�องน่�  แต�เร์าค่ยกนัเรื์�อง

เพศได็ไ้หมคะ (ครั์บ)?”

    •    “ค่ณพ�อค่ณแม�เร่์ยนรู้์เก่�ยวกบั

เรื์�องเพศได็อ้ย�างไร์เมื�ออายเ่ท�า

หนู (ผู้ม)?”

    •    “วนัก�อนหนู (ผู้ม) ได็ย้นิ/เห็น 

บางอย�างท่�ทำาใหห้นู (ผู้ม) สบัสน 

ขอค่ยเรื์�องน่�ได็ไ้หมคะ (ครั์บ)?”

    •    “นดั็เวลาค่ยได็ไ้หมคะ (ครั์บ)?”

    •    “หนู (ผู้ม) ขอค่ยอะไร์ด็ว้ยหน�อย

นะคะ (ครั์บ)?” หนู (ผู้ม) คิด็ว�า  

หนู (ผู้ม) ทำาผู้ดิ็ และหนู  

(ผู้ม) อยาก 

แกไ้ขค�ะ 

(ครั์บ)”  

 อ้างองิ
    1.   อาจัม่เหต่ผู้ลท่�ถึกูตอ้งท่�ทำาใหท้�านรู้์สึกว�าไม�อาจั

สนทนาได็ก้บัทั�งพ�อและแม� ในกร์ณ่น่�  ใหล้อง
สนทนากบัผูู้ใ้หญ่�ท่�วางใจัได็อ่้กคนเช�นผูู้น้ำาใน
ศาสนจักัร์ 

 ท่านิทำาสิุ�งนีิ�ได้ำ
  แร์กๆ อาจัอึด็อดั็ท่�จัะสนทนากบัพ�อ

แม�ของท�านหรื์อผูู้ใ้หญ่�อ่กคนท่�ไวใ้จัได็ ้ 
จัำาไวว้�าพร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งรั์กท�าน
และทร์งตอ้งการ์ใหท้�านเตร่์ยมพร้์อมท่�
จัะพฒันาความสมัพนัธ์ิท่�ด่็ต�อส่ขภาพ
เมื�อเป็นผูู้ใ้หญ่� ส�วนหนึ�งของการ์เตร่์ยม
พร้์อมคือความเขา้ใจัเรื์�องเพศในแบบท่�
เหมาะสม ด่็ต�อส่ขภาพและการ์เร่์ยนรู้์วธ่ิิ
สื�อสาร์เก่�ยวกบัเรื์�องเพศนบัตั�งแต�เด่็�ยว
น่�  พร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งช�วยใหท้�าน
สนทนากบัพ�อแม�เก่�ยวกบัเพศและหวัขอ้
ท่�ยากอื�นๆ ได็เ้มื�อท�านเอื�อมออกไปหา
พร์ะองค ์ ◼ 
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        ขณะเป็นวยัร่์�น ท�านกำาลงัพฒันาเป้าหมายหลายอย�างท่�ท�านตอ้งการ์บร์ร์ล่ผู้ลสำาเร็์จั
ในช่วติ เป้าหมายเหล�าน่�อาจัได็แ้ก� งานเผู้ยแผู้� การ์ศึกษา การ์แต�งงานในพร์ะวหิาร์  
ความสำาเร็์จัในงานอาช่พ และแน�นอน การ์กลบัไปยงัท่�ปร์ะทบัของพร์ะบิด็าบน

สวร์ร์คใ์นอาณาจักัร์ซู่เลสเช่ยลอย�างปลอด็ภยั
  ในการ์ไปใหถึ้ึงเป้าหมายเหล�าน่� เรื์�องทา้ทายท่�สำาคญั่อย�างหนึ�งซึู� งท�านจัะเผู้ชิญ่คือการ์

เชื�อมต�อเป้าหมายเหล�าน่�กบัช่วติปร์ะจัำาวนัของท�าน เรื์�องน่�อาจัยากลำาบากเพร์าะเวลาของ
ท�านอดั็แน�นไปด็ว้ยเรื์�องทางโลก ท�านอาจัตอ้งท่�มเทใหก้บัการ์ศึกษาและกิจักร์ร์มต�างๆ  
เช�น ด็นตร่์ การ์เตน้ร์ำา ก่ฬาหรื์อชมร์มต�างๆ พวกท�านหลายคนอาจัทำางานด็ว้ย แถึมเขา้มา
กบัตาร์างเวลาท่�ว่�นวายน่� คือกิจักร์ร์มส่ด็สปัด็าห์ เช�น เกม การ์เตน้ร์ำา กิจักร์ร์มวอร์์ด็ และ 
งานเล่�ยง ไม�เพ่ยงเท�านั�น ท่กหนแห�งท่�ไปท�านจัะถึกูร่์มลอ้มด็ว้ยการ์ล�อลวงจัากเพื�อนๆ  
สื�อสงัคม ภาพยนตร์์ วด่ิ็โอเกม และด็นตร่์ โอโ้ฮ! การ์ผู้จัญ่ภยัช�างน�าตื�นเตน้เส่ยจัริ์งๆ!

 โดำย เอล็เดำอร์ 
ริชีาร์ดำ   เจ. เมนิส์ุ
  แห�งสาวกเจัด็็สิบ

  เคลด็็ลบัจัริ์งๆ ของการ์รั์กษาสมด่็ลใน
สิ�งเหล�าน่�ทั�งหมด็คือใหนึ้กถึึงเป้าหมายนิ
รั์นด็ร์์ไวใ้นใจัเสมอ ตวัอย�างเช�น: กิจักร์ร์ม
คืนวนัศ่กร์์น่�ของท�านจัะส�งผู้ลต�อสิ�งท่�จัะ
เกิด็ขึ�นในอ่ก 2 ป่ 5 ป่ หรื์อ 10 ป่จัากน่�ไป
อย�างไร์ ท�านอาจัคิด็ว�าคืนวนัศ่กร์์นั�นไม�ส�ง
ผู้ลมากนกักบัอ่ก 2 ป่ต�อจัากน่�  แต�อาจัส�ง
ผู้ลกไ็ด็ ้ขึ�นอยู�กบัว�าท�านไปไหนและกำาลงั
ทำาอะไร์ ถึา้ท�านตอ้งการ์บร์ร์ล่ศกัยภาพ
ของตนในอนาคตและเป็นบ่คคลท่�พร์ะเจัา้
ทร์งปร์ะสงคใ์หท้�านเป็น ท�านควร์นึกถึึง
เป้าหมายนิรั์นด็ร์์ไวใ้นใจัตลอด็เวลาและ
ทำางานเพื�อเป็นด็งันั�นเส่ยตั�งแต�วนัน่�

   รากฐานิของท่านิในิโลกที�กลบั
ตาลปัตร

  ศาสด็าพยากร์ณ์อิสยาห์เห็นยค่ของเร์า
และเตือนว�าจัะเป็นยค่ท่�กลบัตาลปัตร์ ท�าน
พยากร์ณ์ว�า: “วบิติัแก�พวกท่�เร่์ยกความ 
ชั�วว�าความด่็และเร่์ยกความด่็ว�าความชั�ว  
พวกท่�ถืึอว�าความมืด็คือความสว�างและ
ความสว�างคือความมืด็  พวกท่�ถืึอว�าความ
ขมคือความหวานและความหวานคือ
ความขม!

  “วบิติัแก�พวกคนท่�ฉลาด็ในสายตาของ
ตวัเอง และเฉ่ยบแหลมในสายตาของตน!” 
( อิสยาห์ 5:20–21 )

  ขณะท�านเติบโตขึ�นในโลกท่�กลบั
ตาลปัตร์น่�  ท�านม่เรื์�องทา้ทายในการ์เผู้ชิญ่
กบัแร์งกด็ด็นัต�างๆ จัากช่วติยค่ปัจัจ่ับนั
อย�างแน�นอน ท�านจัะผู้�านช�วงวยัร่์�นไปด็ว้ย
ความพร้์อมทางวญิ่ญ่าณสำาหรั์บอนาคต
ของท�านได็อ้ย�างไร์?

  เป็นเรื์�องสำาคญั่ท่�ท�านจัะรู้์จัริ์งว�า
ร์ากฐานสำาหรั์บอนาคตของท�านทั�งทาง
โลกและทางวญิ่ญ่าณเป็นสิ�งท่�ตอ้งเริ์�ม
สร้์างตั�งแต�วนัน่�  ถึา้ร์ากฐานของท�าน 
แตกร้์าวจัากบาปและไม�ได็ซู้�อมแซูม  
โคร์งสร้์างช่วติของท�านจัะสร้์างอยู�บน
ร์ากฐานท่�อ�อนแอ อนาคตของท�านจัะ

ร์ากฐาน  
 สุำาห่รับอนิาคตของท่านิ 
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ขณะท�านเติบโตขึ�นใน
โลกท่�กลบัตาลปัตร์น่�   
ท�านม่เรื์�องทา้ทายอย�าง
แน�นอน
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มั�นคงนอ้ยกว�าท่�ควร์และแน�นอนว�าจัะม่
ความเคร่์ยด็มากกว�าท่�ควร์

  จ่ัด็ปร์ะสงคส์ำาคญั่อย�างหนึ�งของพร์ะ
กิตติค่ณของพร์ะเยซููคริ์สตคื์อสอนเร์าเรื์�อง
ศกัยภาพนิรั์นด็ร์์ของเร์า จ่ัด็ปร์ะสงคอ์ย�าง
หนึ�งของการ์จัดั็ตั�งศาสนจักัร์ของพร์ะเยซูู
คริ์สตคื์อช�วยใหเ้ร์าไปถึึงศกัยภาพนั�น เร์า
เร่์ยนรู้์ว�า “บนศิลาของพร์ะผูู้ไ้ถึ�ของเร์า,  
ผูู้ท้ร์งเป็นพร์ะคริ์สต,์ พร์ะบ่ตร์ของพร์ะผูู้ ้
เป็นเจัา้, ท่�ลกูตอ้งสร้์างร์ากฐานของลกู”  
พร์ะผูู้ช้�วยใหร้์อด็ของเร์า พร์ะเยซููคริ์สต์
ทร์ง “เป็นร์ากฐานอนัแน�นอน, ร์ากฐานซึู�ง
หากมน่ษยจ์ัะสร้์างบนนั�นแลว้พวกเขาจัะ
ตกไม�ได็”้ ( ฮ่ลามนั 5:12 )

    การกระทำาเลก็น้ิอยในิแต่ละวินัิสุร้าง
ควิามแตกต่างให่ญ่ห่ลวิง

  ขา้พเจัา้ยงัไม�เคยพบนกัธ่ิร์กิจั ผูู้ม่้การ์
ศึกษา ศิลปิน หรื์อนกัก่ฬาผูู้ม่้ความสามาร์ถึ

เป็นเลิศโด็ยไม�ปร์ะสบความสำาเร็์จัในการ์
เชื�อมต�อวสิยัทศันใ์นอนาคตของพวกเขา
กบัช่วติปร์ะจัำาวนัเลยสกัคน เป้าหมายหรื์อ
วสิยัทศันท่์�ไม�เชื�อมต�อกบัช่วติปร์ะจัำาวนั
ด็ว้ยการ์กร์ะทำาในแต�ละวนัจัะเป็นฝั่นท่�ไม�
เกิด็ขึ�นจัริ์งเส่ยเป็นส�วนใหญ่�

  ตวัอย�างเช�น: สมมติว�าท�านกำาลงัจัะ
สอบกลางภาควิชาเร์ขาคณิต เป้าหมาย
อย�างหนึ�งของท�านคือได็เ้กร์ด็สูงในชั�น
เร่์ยนนั�น แลว้ท�านจัะไปใหถึ้ึงเป้าหมายนั�น
ได็อ้ย�างไร์? ท�านจัะร์อใหถึ้ึงนาท่ส่ด็ทา้ย
แลว้เร์�งดู็ตำาร์าในคืนก�อนสอบหรื์อ? วิธ่ิน่� ม่
ความเส่�ยงสูง แทนท่�จัะเขา้ใจัเนื�อหาอย�าง
ถึ�องแท ้เตร่์ยมพร้์อมและมั�นใจัอย�างเตม็
ท่�ในวิชานั�น ท�านเดิ็นเขา้หอ้งเร่์ยนอย�าง
ปร์ะหม�าเลก็นอ้ย หวงัว�าครู์จัะถึามคำาถึาม
ท่�ท�านบงัเอิญ่ตอบได็ ้(ขา้พเจัา้แน�ใจัว�า
ขา้พเจัา้ไม�ใช�คนเด่็ยวท่�ม่ปร์ะสบการ์ณ์ย่�ง
ยากใจัแบบนั�น!)

ร์ากฐานของ
อนาคตท�านตอ้ง
เริ์�มสร้์างตั�งแต�
วนัน่�
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  หรื์อท�านจัะจัดั็เวลาสั�นๆ ไวท่้กวนั
สำาหรั์บศึกษาวชิานั�นอย�างลึกซึู� งสงบเง่ยบ?  
วธ่ิิน่�จัะทำาใหท้�านม่เวลาท่�จั ำาเป็นต�อความ
เขา้ใจัอย�างถึกูตอ้งในเนื�อหา และท�านม่
เวลาเหลือเฟือท่�จัะขอความช�วยเหลือจัากครู์
เมื�อม่ความสบัสนเกิด็ขึ�น ผู้ลจัากการ์ทำาเช�น
น่� คือความเขา้ใจัท่�ลึกซึู� งในเนื�อหาและเพิ�ม
ความมั�นใจัในตนเองท่�จัะเขา้สู�การ์ทด็สอบ

  ในการ์บร์ร์ล่เป้าหมายใด็กต็าม—โด็ย
เฉพาะอย�างยิ�งเป้าหมายซู่เลสเช่ยล—การ์
อ่ทิศตนท่กวนัอย�างต�อเนื�องคือคำาตอบ ท�าน
สามาร์ถึปกป้องตนเองจัากแร์งกด็ด็นัและ
ความชั�วร้์ายของโลกโด็ยเพ่ยงใชเ้วลาสอง
ชั�วโมงท่�โบสถึใ์นวนัอาทิตยไ์ด็ห้รื์อ? อาจั
จัะไม�ใช� เป็นเรื์�องยากมากท่�จัะเตร่์ยมท่ก
อย�างนาท่ส่ด็ทา้ยเพื�อเป็นผูู้ส้อนศาสนา และ
เป็นเรื์�องยากเท�าเท่ยมกนัท่�จัะทำาเช�นนั�นเพื�อ
การ์แต�งงานในพร์ะวหิาร์ อย�าเส่�ยงเลย จัง
ฉลาด็ เช�นเด่็ยวกบัการ์ศึกษา การ์เนน้ท่�ความ

    ดำำาเนิินิต่อไปด้ำวิยควิามช่ีวิยเห่ลอ่จากพระเจ้า
  พร์ะเจัา้ทร์งตอ้งการ์ใหท้�านปร์ะสบความสำาเร็์จั และพร์ะองคจ์ัะสถิึตกบัท�าน พร์ะองค์

จัะทร์งช�วยท�าน สนบัสน่นและคำ�าจ่ันท�านในเวลาท่�ท�านตอ้งการ์ถึา้ท�านแน�วแน�ในแผู้น
ของพร์ะองค ์ถึา้ท�านใกลชิ้ด็พร์ะองคท่์กวนั พร์ะองคจ์ัะทร์งอยู�ใกลท้�าน และท�านจัะเกบ็
เก่�ยวพร์เหลือคณานบัในท่กด็า้นของช่วติ โด็ยเฉพาะอย�างยิ�งสิ�งสำาคญั่ท่�ส่ด็—พร์ทาง
วญิ่ญ่าณ

  ในท่�ส่ด็ความรั์กของท�านท่�ม่ต�อพร์ะเจัา้นั�นเองท่�จัะช�วยใหท้�านรั์กษาคำามั�นสญั่ญ่าและ
คงอยู�อย�างแน�วแน�กบัเป้าหมายซู่เลสเช่ยลของท�าน ขา้พเจัา้รู้์ว�าพร์ะเจัา้ทร์งพร์ะชนม ์ทร์ง
ปร์าร์ถึนาและหวงัใหเ้ร์าท่กคนได็รั้์บอนาคตซู่เลสเช่ยล  ◼
    ด้ัด้แปลงจากคำาปราศูรัยู่การประชุมใหญ่สามญั ตลุาคม 1997

พยายามท่กวนัเป็นวธ่ิิท่�แน�นอนวธ่ิิเด่็ยวท่�
จัะนำามาซึู�งความสำาเร็์จั เตร่์ยมตวัท�านท่ก
วนั ศึกษาพร์ะคมัภ่ร์์ สื�อสาร์กบัพร์ะบิด็าบน
สวร์ร์คข์องท�านในการ์สวด็ออ้นวอน เร่์ยน
เซูมินาร่์ ทำาตวัใหส้ะอาด็และพร้์อมอยู�เสมอ  
ขณะทำาเช�นนั�น ท�านจัะม่สนัติ สำานึกของ
ท�านจัะสะอาด็ ความมั�นใจัตนเองของท�าน
จัะสูง และท�านจัะรู้์ในใจัตนเองว�าอนาคต
ของท�านจัะสด็ใสและลำ�าเลิศ

ท�านไม�อาจัเตร่์ยม 
นาท่ส่ด็ทา้ย 
เพื�อเป็นผูู้ส้อน 
ศาสนาหรื์อเพื�อ 
การ์แต�งงาน 
พร์ะวหิาร์
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คำาถาม  &  คำาตอบ

อาจม่การแก้ไขควัามยู่าวัหร่อควัามชัด้เจนของคำา
ตอบัท่ี่�ส่งมา คำาตอบัท่ี่�พิมพ์เผู้ยู่แพร่ม่เจตนาจะช่วัยู่
และสะท้ี่อนมมุมอง ไม่ถ่ึอเป็นการประกาศูหลกัคำา
สอนอยู่่างเป็นที่างการของศูาสนจักร

 “เม่�อเราเล่อกกลบัั
ใจ เราเล่อกท่ี่�จะ
เปล่�ยู่นแปลง! เรา
ยู่อมให้พระผู้่้ช่วัยู่
ให้รอด้ที่รงเปล่�ยู่น
เราเป็นตัวัเราเองใน
แบับัท่ี่�ด่้ท่ี่�สุด้ เราเล่อก
เติบัโตที่างวิัญญาณ
และรับัป่ติ—ป่ติแห่ง
การไถ่ึในพระองค์”
   ประธิ์านิรัสุเซัลล์ เอม็. เนิลสัุนิ, “เรา

สุามารถทำาได้ำดำขี่�นิและเป็นิคนิดำขี่�นิ,” 

การประชุีมให่ญ่สุามญั เมษายนิ 2019
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ท่านิร้้ได้ำอย่างไร
ว่ิาพระบิดำาบนิ
สุวิรรค์ทรงให้่
อภยัท่านิ?

ควิามมั�นิใจว่ิาพระคริสุต์
ทรงอย่้กบัผม
ในสวนเกทเสมน่ พร์ะเยซูู

คริ์สตท์ร์งอด็ทนความเจับ็

ปวด็และบาปทั�งหมด็ของโลกเพื�อใหเ้ร์าได็้

รั์บการ์ใหอ้ภยัจัากบาปของเร์าและวนัหนึ�ง

จัะม่ค�าควร์เขา้สู�อาณาจักัร์ซู่เลสเช่ยล ผู้ม

รู้์สึกได็รั้์บการ์ใหอ้ภยัเมื�อผู้มรู้์สึกมั�นใจัว�า

พร์ะคริ์สตท์ร์งอยู�กบัผู้มและทร์งสมัผู้สัผู้ม

ทางวญิ่ญ่าณ
   อเลก็ซ์ิ เอช. อายู่ ุ15 ป่, ไอด้าโฮ สหรัฐอเมริกา

ร้้สุ่กถง่พระวิญิญาณ์
  เมื�อใด็กต็ามท่�ผู้มสามาร์ถึ

รู้์สึกถึึงพร์ะวญิ่ญ่าณ เมื�อ

นั�นผู้มรู้์ว�าผู้มได็รั้์บการ์ 

ใหอ้ภยั การ์ม่พร์ะวญิ่ญ่าณในช่วติเร์าเป็น

สิ�งสำาคญั่เสมอโด็ยเฉพาะอย�างยิ�งเมื�อเป็น

ผูู้ส้อนศาสนา ถึา้เร์าด็ำาเนินช่วติอย�างชอบ

ธิร์ร์ม เร์าจัะม่พร์ะวญิ่ญ่าณอยู�ด็ว้ยตลอด็

เวลาและพร์ะองคจ์ัะทร์งช�วยใหเ้ร์ารู้์ว�าเร์า

ยนือยู�กบัพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้
   เอล็เด้อร์แบัคเกอร์ อายู่ ุ23 ป่, คณะเผู้ยู่แผู่้ว่ัโตเร่ยู่  
บัราซิิล
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ควิามรักและควิามสุุข
ดิ็ฉนัรั์กของปร์ะทานแห�ง

การ์กลบัใจัเพร์าะเมื�อใด็

กต็ามท่�ดิ็ฉนัทำาผู้ดิ็ ดิ็ฉนัมกั

จัะรู้์สึกถึึงความรู้์สึกผู้ดิ็ท่�ทำาใหห้นกัใจัและ

ปวด็ร้์าวใจั เมื�อดิ็ฉนัใชเ้วลาค่กเข�าแลว้ทูล

ขอใหพ้ร์ะบิด็าบนสวร์ร์คข์องดิ็ฉนัทร์งให้

อภยัด็ว้ยเจัตนาท่�จัริ์งใจั ดิ็ฉนัจัะอิ�มเอมใจั

ด็ว้ยความรู้์สึกถึึงความรั์ก ความสงบ และ

ความส่ขอย�างแร์งกลา้! ดิ็ฉนัไม�รู้์สึกโด็ด็

เด่็�ยวอ่ก และนั�นคือวธ่ิิท่�ดิ็ฉนัรู้์ว�าพร์ะบิด็า

บนสวร์ร์คท์ร์งใหอ้ภยัดิ็ฉนัแลว้
   บัร่ย์ู่นล่ เอช. อายู่ ุ17 ป่, รัฐยู่ท่ี่าห์ สหรัฐอเมริกา

     สัุนิตสุิุขในิใจผม
  สนัติส่ขในใจัผู้มคือวธ่ิิท่�ผู้มรู้์แน�ว�าได็รั้์บ

การ์ใหอ้ภยั ผู้มจัำาไวเ้สมอว�าผู้มทำาผู้ดิ็ แต�

สิ�งน่�ช�วยใหผู้้มเร่์ยนรู้์ท่�จัะไม�ทำาผู้ดิ็อ่ก 

พร์ะเจัา้ทร์งทำาสญั่ญ่าท่�ยอด็เย่�ยมกบัเร์าว�า:  

“ดู็เถิึด็, คนท่�กลบัใจัจัากบาปของเขา, คน

คนนั�นได็รั้์บการ์ใหอ้ภยั, และเร์า,  

พร์ะเจัา้, ไม�จั ำามนัอ่ก” ( หลกัคำาสอนและ 

พนัธิสญั่ญ่า 58:42 )
   เด้วิัด้ อ่. อายู่ ุ19 ป่, ชิวัาวัา เมก็ซิิโก

     ฉัันิจะมปีระจกัษ์พยานิที�ลก่ซ่ั�งข่�นิเกี�ยวิกบันิิมติ
แรกของศาสุดำาพยากรณ์์โจเซัฟ สุมธิิ์ได้ำอย่างไร?

    ป่ 2020 น่� เป็นวาร์ะเฉลิมฉลองนิมิตแร์กของโจัเซูฟ สมิธิคร์บสองร้์อยป่ 
ปร์ะธิานรั์สเซูลล ์เอม็. เนลสนัเสนอแนะวธ่ิิบางอย�างท่�จัะทำาใหป้ร์ะจักัษพ์ยาน
ของเร์าเก่�ยวกบัเหต่การ์ณ์สำาคญั่น่� ลึกซึู� งขึ�น:
    •    อ�านเรื์�องร์าวนิมิตแร์กของโจัเซูฟ สมิธิอ่กครั์� ง (ดู็  โจัเซูฟ สมิธิ— 

ปร์ะวติั 1:1–26 )
    •    ไตร์�ตร์องคำาถึาม เช�น “ช่วติฉนัจัะเปล่�ยนไปอย�างไร์ถึา้อยู�ด่็ๆ ความรู้์ท่�ได็้

จัากพร์ะคมัภ่ร์์มอร์มอนถึกูพร์ากไปจัากฉนั?” หรื์อ “เหต่การ์ณ์ท่�เกิด็ขึ�น
หลงันิมิตแร์กทำาใหฉ้นักบัคนท่�ฉนัรั์กเปล่�ยนไปอย�างไร์?” (ดู็ “คำาปร์าศรั์ย
ปิด็การ์ปร์ะช่ม,” การ์ปร์ะช่มใหญ่�สามญั่ ต่ลาคม 2019)

    •    ศึกษาถึอ้ยแถึลงฉบบัใหม�เรื์�องการ์ฟื� นฟแูละใหข้อ้ความของถึอ้ยแถึลง
จัารึ์กไวใ้นใจัท�าน (ดู็ รั์สเซูลล ์เอม็. เนลสนั, “ฟังพร์ะองค,์” เล่ยโฮนา, พ.ค. 
2020, หนา้ 91-92)

    •    ศึกษาคำาปร์าศรั์ยจัากการ์ปร์ะช่มใหญ่�สามญั่เดื็อนเมษายน 2020 ท่�ร์ำาลึกถึึง
วาร์ะคร์บร์อบ 200 ป่ของนิมิตแร์ก

     หลงัจัากศึกษาและไตร์�ตร์อง เป็นเรื์�องสำาคญั่ท่�จัะไปเฝ้่าพร์ะบิด็าบนสวร์ร์ค์
ในการ์สวด็ออ้นวอน แสด็งความสำานึกค่ณต�อพร์ะองคท่์�ทร์งเร่์ยกศาสด็า
พยากร์ณ์โจัเซูฟ สมิธิและแสงสว�างตลอด็จันความรู้์ท่�มาถึึงเร์าอนัเป็นผู้ลจัาก
การ์เร่์ยกนั�น ทูลขอพร์ะองคด์็ว้ยความนอบนอ้มใหท้ร์งทำาใหป้ร์ะจักัษพ์ยาน
ของท�านในนิมิตแร์กลึกซึู� งขึ�น และทูลถึามพร์ะองคว์�ายงัม่สิ�งใด็หรื์อไม�ท่�ท�าน
อาจัทำาได็เ้พื�อช�วยใหป้ร์ะจักัษพ์ยานนั�นลึกซึู� งขึ�น พร์ะองคจ์ัะทร์งตอบท�าน
ผู้�านพร์ะวญิ่ญ่าณและจัะทร์งใหค้ ำาปรึ์กษาแก�ท�านเป็นส�วนตวั 

ท�านี้คู่ด่อย�างไรี?

   ส�งคำาตอบของท�านและภาพความ
ละเอ่ยด็สูงตามความปร์ะสงคข์องท�าน
มาก�อน 15 กนัยายน 2020 ท่�  liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org   (คลิก “Submit 
an Article or Feedback” )

“ฉนัจัะใชพ้ร์ะกิตติค่ณช�วยใหฉ้นั
เอาชนะภาวะซึูมเศร้์าได็อ้ย�างไร์?
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   เกี�ยวิกบัเคซีัย์:
    •    เล�นวอลเลยบ์อลมา 

เกือบ 25 ป่
    •    ม่นอ้งสาวสามคน
    •    เป็นตวัแทนสหรั์ฐอเมริ์กา
    •    ขอ้เทจ็ัจัริ์งท่�น�าสนใจั:  

ค่ณแม�ไม�ยอมใหเ้ขาไวผู้้ม
ทร์งโมฮอวก์จันกร์ะทั�งเขา
เป็นผูู้ส้อนศาสนาแลว้และ
แต�งงาน            

         เคซีัย์ แพตเทอร์สัุนิ:  
วอลเลยบ์อลชายหาด็
  ผู้มไม�เคยลืมคำาพดู็น่�จัากการ์ปร์ะช่ม
ใหญ่�: “การ์ทำางานหนกั  .   .   .  ร์วมถึึงการ์
ไล�ตามสิ�งนั�นไป ‘ด็ว้ยส่ด็ใจั, พลงั,  
ความนึกคิด็ และพละกำาลงัของเจัา้’  
( หลกัคำาสอนและพนัธิสญั่ญ่า 4:2 ) แค�
น่�กเ็ป็นความแตกต�างร์ะหว�างคนทั�วไป
กบัคนท่�เป็นเลิศแลว้” (F.   David Stanley, 
“The Principle of Work,” April 1993 
general conference ).

  ในเรื์�องก่ฬา ผู้มจัด็จั�อกบัการ์เป็นคน
ปรั์บตวัได็แ้ละม่เจัตคติเชิงบวก ไม�ยาก
ท่�จัะมองดู็เด็ก็ท่�กร์ะโด็ด็สูงกว�าหรื์อเล�น
ด่็กว�าเร์า แต�การ์ท่�ค่ณม่เจัตคติท่�ด่็เป็นสิ�ง
สำาคญั่อย�างแทจ้ัริ์ง การ์ทำางานหนกัเป็น
เรื์�องหลกัท่�จัะควบค่มจ่ัด็หมายปลายทาง
ของค่ณ สิ�งสำาคญั่คือตอ้งเปร่์ยบเท่ยบ
ตนเองกบัตนเอง—ไม�ใช�คนอื�น

นักก่ฬาชั�นยู่อด้ส่�คนซึิ�งเป็นสมาชิก
ศูาสนจักรสนที่นาเร่�องวิัธ่ท่ี่�พระ
กิตติคุณช่วัยู่พวักเขาไม่เพ่ยู่งใน
เร่�องก่ฬาแต่ในช่วิัตด้้วัยู่ นัิกกฬีา 

ชัี�นิยอดำ   

กบัพร์ะกิตติค่ณ
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 เจสัุนิ สุมย์ีธิ์:  
กร่์ฑา (ลู�และลาน)
  หมอวนิิจัฉยัว�าผู้มเป็นโร์คตาตั�งแต� 
อายแ่ปด็ขวบ เวลาผู้�านไปหลายป่ 
การ์มองเห็นของผู้มลด็ลงเหลือไม�ถึึง 10  
เปอร์์เซ็ูนต ์แต�ผู้มได็รั้์บพร์มากมายผู้�าน
ก่ฬาวิ�งและการ์แข�งขนัในพาร์าลิมปิก  
สองสามป่ก�อน ผู้มได็รั้์บบาด็เจับ็จัน
ตอ้งผู้�าตดั็และไม�แน�ใจัว�าจัะสามาร์ถึ
แข�งวิ�งได็อ่้กหรื์อไม� แต�พร์ะบิด็าบน
สวร์ร์คป์ร์ะทานพร์ผู้มจันหายด่็และ
สามาร์ถึลงแข�งต�อไปได็้

  ผู้มรู้์ว�าพร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งรั์ก 
ผู้มและตอ้งการ์ใหผู้้มได็รั้์บสิ�งท่�ด่็ท่�ส่ด็  
ทั�งน่�ท ำาใหผู้้มได็รั้์บการ์ปลอบโยน
และม่ความมั�นใจัว�าสิ�งท่�เกิด็ขึ�นคือ
สิ�งท่�ด่็ท่�ส่ด็สำาหรั์บผู้ม

   เกี�ยวิกบัเจสัุนิ:
    •    วิ�งมา 15 ป่แลว้
    •    ม่พ่�นอ้งส่�คน เป็นชาย

หนึ�งหญิ่งสาม
    •    เป็นตวัแทนปร์ะเทศ

ไอร์์แลนด็์
    •    ขอ้เทจ็ัจัริ์งท่�น�าสนใจั:  

การ์ม่ส�วนร์�วมในก่ฬา
เพื�อความเป็นเลิศทำาให้
เขาม่โอกาสแบ�งปันพร์ะ
กิตติค่ณแบบไม�เหมือน
ใคร์       
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 แมรีย์ เลค:  
วอลเลยบ์อล
  ขณะโตขึ�นเด็ก็สาวหลายคนม่ปัญ่หากบั
การ์ท่�ปฏิิปักษม่์�งทำาลายค่ณค�าในตนเอง
ของพวกเธิอ  โลกม่�งเนน้ท่�หนา้ตาและ
ถึา้ค่ณเป็นนกัก่ฬา ค่ณจัะถึกูจับัตามอง
เป็นพิเศษ ดิ็ฉนัวติกกงัวลมากเมื�อตอ้ง
เล�นวอลเลยบ์อลท่�มหาวทิยาลยับริ์คมั-
ยงัก ์ผูู้ค้นมากมายจัอ้งมอง และทำาให้
รู้์สึกไม�ปลอด็ภยั ดิ็ฉนัสวด็ออ้นวอน
ใหก้า้วผู้�านความสงสยัท่�มากบัความไม�
ปลอด็ภยัเหล�าน่�  ค ำาตอบไม�ได็ม้าทนัท่  
แต�ดิ็ฉนัรู้์ว�าการ์สวด็ออ้นวอนและเวลา
ท่�อยู�กบัพร์ะบิด็าบนสวร์ร์คช์�วยใหดิ้็ฉนั
เอาชนะสิ�งเหล�านั�นได็้

  พร์ะวิญ่ญ่าณเตือนดิ็ฉนัว�าขณะน่�
ดิ็ฉนัเป็นบ่คคลใหม�ต�างจัากเมื�อส่�ป่ก�อน  
เมื�อมองยอ้นกลบัไป ดิ็ฉนัสามาร์ถึเห็น
ช�วงเวลาท่�พร์ะหตัถึข์องพร์ะบิด็าบน
สวร์ร์คห์ยบิยื�นปร์ะสบการ์ณ์และความ
ปร์ะทบัใจัว�าดิ็ฉนัม่ค่ณค�ามากมายกว�าท่�
ตนเองคิด็

  ดิ็ฉนัเป็นได็ม้ากกว�านกัก่ฬา ค่ณแม�
บอกว�า ดิ็ฉนัอาจัเลิกทำาท่กสิ�งตามท่�ผูู้ค้น
ต่ตร์าไวใ้หเ้ป็นอย�างนั�นอย�างน่�กไ็ด็ ้แต�
ดิ็ฉนัจัะยงัคงเป็นบ่คคลและลกูสาวท่�
ยอด็เย่�ยมเหมือนเดิ็ม คร์อบครั์วปฏิิบติั
ต�อดิ็ฉนัเช�นมน่ษยค์นหนึ�งและรั์กดิ็ฉนั
จัากสิ�งต�างๆ ท่�ไม�เก่�ยวกบัเรื์�องก่ฬา นั�น
ทำาใหดิ้็ฉนัสน่กกบัการ์เล�นก่ฬาของตน
มากขึ�นเพร์าะจัริ์งๆ แลว้ค่ณค�าในตนเอง
ของดิ็ฉนัไม�ได็ขึ้�นอยู�กบัการ์เล�นด่็หรื์อ
ไม�ด่็ วอลเลยบ์อลจัะเป็นช�วงเวลาเพ่ยง
ไม�ก่�ป่ในช่วติดิ็ฉนัเท�านั�น แต�คนแบบท่�
ดิ็ฉนัเป็นจัะอยู�ไปตลอด็

  สาวร่์�นนอ้งมกัจัะมาค่ยกบัดิ็ฉนัเรื์�อง
วอลเลยบ์อล ดิ็ฉนัได็เ้ห็นว�าพวกเธิอเป็น
คนแบบไหนและพร์ะบิด็าบนสวร์ร์ค์
ทร์งรู้์สึกอย�างไร์กบัพวกเธิอ ดิ็ฉนัเพ่ยง
ตอ้งการ์ใหพ้วกเธิอเขา้ใจัว�าพวกเธิอ
ไม�ตอ้งเป็นนกัก่ฬามหาวทิยาลยัหรื์อ
ทำาอะไร์ท่�เหนือธิร์ร์มด็าเพื�อจัะม่ค่ณค�า
มากมายและม่คนรั์ก ข�าวสาร์หลกัท่�
ดิ็ฉนัใหพ้วกเธิอคือใหถ้ึามพร์ะบิด็าบน
สวร์ร์คเ์ก่�ยวกบัค่ณค�าของพวกเธิอและ
ตร์ะหนกัว�าค่ณค�านั�นไม�เก่�ยวกบัสิ�งท่�
พวกเธิอทำาสกัอย�าง

   เกี�ยวิกบัแมรีย์:
    •    เล�นวอลเลยบ์อลมาตั�งแต�อาย ่ 

7 ขวบ
    •    เป็นลกูคนส่ด็ทอ้งของพ่�นอ้ง

หกคน—ม่พ่�นอ้งเป็นหญิ่งสาม
คนและชายสองคน

    •    เป็นตวัแทนสหรั์ฐอเมริ์กา
    •    ขอ้มูลท่�น�าสนใจั: ชอบแกโ้จัทย์

เลขและศึกษาวชิาบญั่ช่ท่� 
มหาวทิยาลยับริ์คมัยงัก ์ 
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 แจ๊คสัุนิ เพย์นิ:  
ยมินาสติก
  ผู้มม่โอกาสด่็มากท่�ได็เ้ขา้คดั็ตวัไปก่ฬาโอลิมปิกป่ 2012 ท่�
ลอนด็อน แต�ในการ์แข�งขนัท่�สำาคญั่ท่�ส่ด็ ผู้มตกจัากอ่ปกร์ณ์  
โอกาสท่�จัะไปแข�งก่ฬาโอลิมปิกของผู้มจึังหล่ด็ลอยไป ผู้มไป
ได็ค้รึ์� งทางร์อบโลก แลว้ฝั่นกส็ลาย

  หลงัความลม้เหลวครั์� งนั�นไม�นาน ผู้มตดั็สินใจัว�าผู้ม
ตอ้งการ์ไปเป็นผูู้ส้อนศาสนา ผู้มอาจัไม�ได็ไ้ปถึา้ผู้มได็เ้ขา้
แข�งขนัก่ฬาโอลิมปิก แต�การ์เป็นผูู้ส้อนศาสนาของผู้มเป็น
ปาฏิิหาริ์ยอ่์กอย�างหนึ�ง ผู้มสำานึกค่ณอย�างยิ�งสำาหรั์บโอกาสน่�

  พร์ะกิตติค่ณช�วยใหผู้้มตดั็สินใจัถึกู โด็ยเฉพาะอย�างยิ�ง
ในขณะท่�ยากต�อการ์รั์กษามาตร์ฐานของตน สิ�งน่�ท ำาใหเ้ห็น
ชดั็เจันว�าผู้มคือใคร์ร์วมทั�งค่ณค�าทั�งหมด็ท่�ผู้มม่ด็ว้ย

   เกี�ยวิกบัแจ๊คสัุนิ:
    •    เล�นยมินาสติกมาปร์ะมาณ 22 ป่
    •    เป็นคนท่�หา้ในพ่�นอ้งหกคน—พ่�ชายสาม พ่�สาว

หนึ�งและนอ้งสาวอ่กหนึ�งคน
    •    เป็นตวัแทนปร์ะเทศแคนาด็า
    •    ขอ้เทจ็ัจัริ์งท่�น�าสนใจั: ได็จ้ับัมือกบัปร์ะธิาน 

กอร์์ด็อน บ่. ฮิงคล่์ย ์(1910–2008) ท่�การ์อ่ทิศ 
พร์ะวหิาร์เอด็มนัตนั แอลเบอร์์ตา  
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         ร์ ะหว�างการ์ไปเย่�ยมค่ณปู� โกร์เวอร์์เมื�อหลาย
ป่ก�อน ลกูชายวยัเด็ก็ของเร์าสองคนตอ้งการ์
ออกไปเล�นขา้งนอก ค่ณปู� โกร์เวอร์์บอกเด็ก็ๆ  

ว�า “ร์ะวงันะ—ขา้งนอกม่สกั�งคเ์ตม็ไปหมด็” ไม�นาน
เด็ก็ๆ กอ็อกไปวิ�งเล�น

  ขณะเดิ็นทางกลบับา้น ขา้พเจัา้ถึามว�า “เห็นสกั�งค์
ไหม?” คนหนึ�งตอบว�า “ไม�ครั์บ เร์าไม�เห็นสกัตวั แต�
เร์าเห็นแมวตวัเลก็ๆ ส่ด็ำาม่ลายส่ขาวบนหลงั!”

  เด็ก็ๆ ไม�รู้์ตวัว�าเห็นสกั�งคเ์ขา้แลว้ น่�เป็นเรื์�องความ
เขา้ใจัผู้ดิ็เรื์�องรู์ปพร์ร์ณ—ทึกทกัเอาว�าอย�างหนึ�ง
เป็นอ่กอย�างหนึ�ง ท่กวนัน่�หลายคนต�อสูก้บัปัญ่หา
เด่็ยวกนัในร์ะด็บัท่�หนกัหนากว�า

  ซูาตาน บิด็าแห�งความเทจ็ัและนกัหลอกลวงตวัยง  
จัะทำาใหเ้ร์าสงสยัเรื์�องต�างๆ ด็งัท่�มนัเป็นจัริ์งและเพิก
เฉยต�อความจัริ์งนิรั์นด็ร์์หรื์อไม�กแ็ทนท่�ความจัริ์งนั�น
ด็ว้ยสิ�งท่�ดู็น�าพอใจักว�า เขาใชเ้วลาหนึ�งพนัป่ฝึ่กความ
สามาร์ถึในการ์ชกัชวนบ่ตร์ธิิด็าของพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ให้
เชื�อว�า ด่้เป็นชั�วั  และ ชั�วัเป็นด่้ 

  ด็ว้ยเหต่น่�พร์ะเจัา้จึังทร์งเตร่์ยมวธ่ิิไวใ้หเ้ร์าใชต้�อ
ตา้นความทา้ทายและการ์ล�อลวงต�างๆ ซึู� งส�วนใหญ่�
เป็นผู้ลโด็ยตร์งจัากอิทธิิพลหลอกหลวงของปฏิิปักษ์
และการ์โจัมต่ของเขา

  วธ่ิินั�นเร่์ยบง�าย พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ทร์งสื�อสาร์กบั
ศาสด็าพยากร์ณ์หลายยค่สมยัในอด่็ต และปร์ะทาน
พร์ะบญั่ญ่ติัท่�ออกแบบไวเ้พื�อนำาบ่ตร์ธิิด็าของ

พร์ะองคม์าสู�ความส่ขในช่วติน่�และรั์ศม่ภาพในช่วติ
หนา้ พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ยงัคงปร์ะทานพร์ะบญั่ญ่ติัแก�
ศาสด็าพยากร์ณ์ท่�ม่ช่วติอยู�ในปัจัจ่ับนั

  การ์เชื�อฟังพร์ะบญั่ญ่ติัท่�ปร์ะทานแก�ศาสด็า
พยากร์ณ์ของเร์าคือกญ่่แจัสำาคญั่ ไม�เฉพาะในการ์
หล่กเล่�ยงอิทธิิพลของผูู้ห้ลอกลวงเท�านั�น แต�ในการ์
ปร์ะสบป่ติและความส่ขย ั�งยนืด็ว้ย

  อย�างไร์กต็ามปฏิิปักษย์งัพยายามใชเ้ล�ห์กลกบัท�าน  
เขากลบเกลื�อนผู้ลร้์ายแร์งของยาเสพติด็ผู้ดิ็กฎหมาย
หรื์อการ์ดื็�มส่ร์า และบอกว�ามนัจัะทำาใหรื้์�นเริ์งใจั เขา 
ทำาใหเ้ร์าหมกม่�นกบัสิ�งลบๆ ท่�อาจัอยู�ในโซูเช่ยลม่เด่็ย  
ร์วมทั�งการ์เปร่์ยบเท่ยบท่�ทำาใหถ้ึด็ถึอยและความ
จัริ์งสมมติในอ่ด็มคติ นอกจัากน่�  เขายงัอำาพร์างเนื�อ
หาอื�นๆ ทางออนไลนท่์�ชั�วร้์ายอนัตร์าย—เช�น สื�อ
ลามก การ์โจัมต่ผูู้อื้�นอย�างโจั�งแจัง้ผู้�านการ์ร์ะร์านทาง
ไซูเบอร์์ การ์ใหข้อ้มูลผู้ดิ็ๆ เพื�อใหเ้กิด็ความสงสยั 
ความกลวัในใจัและความคิด็เร์า

  ขอใหเ้ร์ารู้์เท�าทนัการ์หลอกลวงของซูาตานว�าท่�
จัริ์งแลว้สิ�งเหล�านั�นคืออะไร์ เร์าตอ้งซืู�อสตัยแ์ละ 
ร์ะแวด็ร์ะวงัอยู�เสมอ เพร์าะน่�เป็นวธ่ิิเด่็ยวท่�จัะเลง็เห็น
ความจัริ์งและได็ย้นิส่ร์เส่ยงของพร์ะเจัา้ผู้�านผูู้รั้์บใช้
ของพร์ะองค ์เมื�อเร์าเชื�อฟังพร์ะบญั่ญ่ติัของพร์ะผูู้เ้ป็น
เจัา้ พร์ะองคจ์ัะทร์งนำาเร์าไปในทางท่�ถึกูตอ้งเสมอ
และเร์าจัะไม�ถึกูหลอก  ◼
   จากคำาปราศูรัยู่การประชุมใหญ่สามญัเด่้อนตลุาคม 2019  

วธ่ิิหล่กเล่�ยงการ์หลอกลวง
 โดำย เอล็เดำอร์แกรีย์ อ.ี สุตเีวินิสัุนิ

  แห�งโควรั์มอคัร์สาวกสิบสอง

ปัจฉิัมวิาทะ



แม่ทพั โมโรไนิ

มอร์มอนกล�าวว�าถึา้ 
ท่กคนเป็นเหมือนโมโร์ไน 

 พลงัของนิรกจะสัุ�นิ
สุะเทอ่นิตลอดำกาล   

(ดู็  แอลมา 48:17 )

ผ้้คนิจากพระคมัภร์ีมอรมอนิ
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 เพ่�อเป็นิที�ระลก่ถง่ 
พระผ้้เป็นิเจ้า อสิุรภาพ  

และครอบครัวิ   
(ดู็  แอลมา 46:12 )

ช�วย  ปราบกบฏิ   
(ดู็  แอลมา 62 )

เป็น  แม่ทพันิายกอง   
เหนือกองทพัชาวน่ไฟ
ทั�งหมด็เมื�อท�านอาย ่25 ป่  
(ดู็  แอลมา 43:17 )

ไม�ชอบความ
ร่์นแร์งแต�  

ต่อสุ้้เพ่�อ
คุ้มครอง   

ผูู้ค้นของท�าน



   คนหน่�มสาว

   การดำำาเนิินิชีีวิติ
ตามกฎแห่่งควิาม
บริสุุทธิิ์�ทางเพศ

12, 42
     เยาวชน

   การสุนิทนิากบัพ่อแม่
ของท่านิเร่�องเพศ

52
      เด็ก็

   กจิกรรมประวิตัิ
ครอบครัวิ

 พ16   

โปสเตอร์์

การช่ีวิยท่านิให้่รอดำคอ่แผนิ

เราหวังัว่ัาโปสเตอร์ท่ี่�รวัมอยู่่่ใน
ฉบัับัน่�จะที่ำาให้ท่ี่านนึกถึึงควัาม

รักของพระผู้่้ เป็นเจ้า โปสเตอร์ร่ป
แบับัอ่�นๆ พบัได้้ในฉบัับัดิ้จิทัี่ลท่ี่�

 liahona.ChurchofJesusChrist.org 
หร่อแอปคลงัค้นคว้ัาพระกิตติคุณ
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พ2  เพื�อนเด็ก็

จากฝ่่ายประธิ์านิสุ้งสุุดำ
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 โดำย ประธิ์านิ 
รัสุเซัลล์ เอม็. 

เนิลสัุนิ

              จังจัำาไวว้�าพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้และเหล�าเทพของ
พร์ะองคพ์ร้์อมท่�จัะช�วยหนูเสมอ ●

    ดดัแปลงจัาก “เผชิญอ่นาคำตดว้ิยศรทั่ธีา,” เลย่โฮนา,  พู.คำ. 2011, 42–45.

ความสุขุ 
กับั 
กัารเชื่่�อฟััง
หนูเป็นลกูพร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ พร์ะ

ผูู้เ้ป็นเจัา้ปร์ะทานพร์ะบญั่ญ่ติั

เพื�อเป็นพร์แก�เร์าและนำาป่ติมา

สู�เร์า บางครั์� งคนเร์ากเ็ลือกว�า

จัะรั์กษาพร์ะบญั่ญ่ติัขอ้น่�ส�วน

ขอ้นั�นไม�รั์กษา การ์พยายาม

เชื�อฟังพร์ะบญั่ญ่ติัของพร์ะ 

ผูู้เ้ป็นเจัา้  ทุี่กข้อ  จัะ:

ทำาใหห้นูได็รั้์บพร์คือ
แสงสว�างและป่ติ

ช�วยใหห้นูหล่ด็พน้จัาก
นิสยัท่�เป็นอนัตร์าย

ค่ม้คร์องร์�างกายของหนู

ค่ม้คร์องวญิ่ญ่าณของหนู
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 โล่พระกติตคุิณ์ของเรา
  แม�ทพัโมโร์ไนทำาโล�ใหช้าวน่ไฟเพื�อช�วยใหพ้วกเขาปลอด็ภยั บนโล�แต�ละอนัใหเ้ข่ยน 

มาตร์ฐานพร์ะกิตติค่ณจัากร์ายการ์ต�อไปน่� ซึู� งจัะช�วยใหห้นูปลอด็ภยัและเขม้แขง็            

 สำาหรั์บแนวคิด็เพิ�มเติม ดู็ “มาตร์ฐาน 
พร์ะกิตติค่ณของฉนั” ในหนา้ 63 ของ  

ค่่ม่อสำาหรับัเด้ก็ 

 ฟังพร์ะวญิ่ญ่าณบริ์ส่ทธิิ�

 กลบัใจัเมื�อหนูทำาผู้ดิ็

 ไม�สบถึหรื์อใชว้าจัาหยาบคาย

 แต�งกายส่ภาพเร่์ยบร้์อย

 ฟังเพลงท่�ด่็

 ดู็แต�สิ�งด่็ๆ

 เอ�ยพร์ะนามของพร์ะบิด็าบนสวร์ร์คแ์ละพร์ะเยซููด็ว้ยความคาร์วะ

 ซืู�อสตัย์

 ม่นำ� าใจัใหผูู้้ค้น

 รั์กษาวนัสะบาโตใหศ้กัดิ็� สิทธิิ�
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      โดำย ลอรี ฟ้ลเลอร์ โซัซัา
  นิตยสาร์ศาสนจักัร์

  (เร่์ยบเร่์ยงตามเรื์�องจัริ์ง)

   “เราจัะไม่ละท่ิ �งท่า่นท่ั �งหลายไวิ้ ใหเ้ปล่าเปลี�ยวิ เราจัะมาหา
ท่า่น” ( ยอ่ห์น 14:18 )

   “อยา่วิ�งไก่ลเกิ่นไป็นะ!” คณุพื่อ่รอ้งบอก่ “มด่แล้ว  
พื่อ่ไม่อยาก่ใหล้กู่ลม้”

  วนิเซันตห์ยดุแล้วหนัก่ลบั “แตพ่ื่อ่เดนิช้ิาจัง ผู้มอยาก่
ไป็ถ์ง่งานก่อ่นขนมไหวพ้ื่ระจันที่รห์มดน่ะครบั!”

  “ขนมไหวพ้ื่ระจันที่ร์ ไม่หมดหรอก่ลกู่” คณุพื่อ่พื่ดูขณะ
พื่อ่กั่บแม่ตามมาทัี่น “อย่างน้อยก็่ ไม่หมดจนก่วา่ลูก่จะ
ไป็ถ์ง่!”

  วนิเซันต์ ไดย้นิเส่ยงตก่่ลองขณะเขา้ใก่ล้สวนสาธารณะ  
ตะเก่ย่งหลาก่ส่ผู้กู่เช่ิอก่แขวนไวต้ามตน้ไม ้ที่ำาใหค้ำ�าคน่ที่่�
มด่มนสวา่งไสว ครอบครวัรบัป็ระที่านอาหารกั่นบนผู้า้ห่ม  
พื่รอ้มจะช่ิ�นชิมพื่ระจนัที่รเ์ต็มดวงดว้ยก่นั

  คณุแมพ่ื่บที่่�วา่งบนพื่่ �นหญา้และปู็ผู้า้หม่ลงไป็ แมส่่ง
เหรย่ญใหว้นิเซันต์ ไป็ซ่ั �ออาหาร

  “ขอบคณุครบั!” วนิเซันตอ์ดใจรอที่่�จะไป็เดนิดโูน่นน่�

เทศกัาลขนม
ไหวพ้ระจันัทร ์
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แที่บไม่ไหว เขาเดนิไป็พื่ลางนับเหรย่ญ ย่�สิบ 
รงิก่ติ! พื่อซ่ั�อขนมไหวพ้ื่ระจนัที่รห์น่�งลกู่ แตเ่ขา
ตอ้งก่ารแบบไหนนะ? แฮม? ไขแ่ดง? ทุี่เรย่น? ใน
ที่่�สุดเขาเลอ่ก่แบบที่่� ใส่แป้็งงาดำา ขณะก่นิ
ขนมเขาเที่่�ยวเดนิดแูผู้งนั�นแผู้งน่�  
จอ้งดอูาหารตา่งๆ ทุี่ก่อยา่ง ไก่เ่ส่ยบ
ไมเ้ป็็นก่องๆ นำ �าก่ว๋ยเต่�ยวราดหน้า
หมอ้เบอ้เรอ่ เหรย่ญสุดที่า้ยน่� ซ่ั �อนำ �าแข็ง
ไสก่บัไอศก่รม่ด่ไหมเอย่!

  ไมน่านเขาก็่เดนิเที่่�ยวเขา้ไป็ ในบรเิวณ
ที่่�มต่ะเก่ย่งน้อยก่วา่ที่่�อ่�นๆ ความมด่
ที่ำาใหเ้ขาเก่ดิความคดิบางอยา่ง

  สงสัยจังั ถา้หลบัตาเดนิเราจัะไป ได้
ไกลแคำ่ไหนนะ?  เขาหลับตาแลว้เริ�มก่า้วแรก่  
แลว้ก็่อก่่ก่า้ว แลว้เที่า้เขาก็่สะดดุเขา้ก่บัอะไรบาง
อยา่ง เขาก่ำาลงัลม้ลงไป็!

  โอ่ย๊ ! คางของเขาก่ระแที่ก่ก่บัอะไรบางอย่างที่่�
แหลม ฝ่าท่ี่อระบายนำ �าเหล็ก่อนัใหญนั่�นเอง! เขา
ย่ดตวัข่ �นแลว้คลำาที่่�คาง เลอ่ดก่ำาลงัไหล

  “พื่อ่? แม?่” เขารอ้งเรย่ก่เส่ยงดงั เขารบ่ก่ลบัไป็
ที่างตะเก่ย่ง และมบ่างคนช่ิวยพื่าไป็หาพ่ื่อแม่

  “ก่ำาลงัเป็็นหว่งก่นัอยูเ่ลย!” คณุแมพ่ื่ดู แลว้แม่
ก็่เห็นใบหน้าของเขา “เราตอ้งไป็ โรงพื่ยาบาลแลว้”

  เพื่ย่งครูเ่ดย่ววนิเซันตก็์่มานั�งอยูก่่บัพื่อ่แมท่ี่่�
 เร่�องนีิ�เกดิำข่�นิในิมาเลเซีัย อ่านิ บทควิามต่อไป  เพ่�อ
เรียนิร้้เกี�ยวิกบัประเทศนีิ�! 

หอ้งรอพื่บแพื่ที่ยข์องโรงพื่ยาบาล เขาก่ลัวมาก่ 
เขาจะไม่เป็็นอะไรใช่ิไหม?

  เขาก่อดอก่แน่นและน่ก่ถ์ง่พื่ระเยซั ูเขา
ก่บัครอบครวัเพื่ิ�งรบับัพื่ตศิมาเม่�อสอง

สามเดอ่นก่อ่น ผูู้้สอนศาสนาบอก่วา่ 
พื่ระเยซูัช่ิวยใหเ้ขารูส่้ก่สบายใจได้

  พูระเยซูิคำรสิตจ์ัะท่รงช่วิยฉัน 
พูระเยซูิคำรสิตจ์ัะท่รงช่วิยฉัน   
เขาคดิซัำ �าไป็ซัำ �ามา และไม่ช้ิาเขา

ก็่รูส่้ก่สงบใจลงไดบ้า้ง เขารูส่้ก่
เหมอ่นพื่ระวญิญาณบรสุิที่ธิ�ที่รง
อยูเ่คย่งขา้ง

  คณุพื่อ่บบ่มอ่เขา
  “ทุี่ก่อย่างจะเรย่บรอ้ย” คณุแมพ่ื่ดู
  วนิเซันตพ์ื่ยกั่หน้า เขารูว้า่คณุแมพ่ื่ดูถ์กู่
  เม่�อหมอมาถ์ง่ เธอเย็บแผู้ลที่่�คางของเขา เจ็บ  

แต่ไม่มาก่เกิ่นไป็ หมอบอก่วนิเซันตว์า่เขาอาจม่
แผู้ลเป็็น แตนั่�นไมเ่ป็็นไรสำาหรบัเขา ทุี่ก่ครั �งที่่�เขา
เห็นแผู้ลเป็็น เขาจะน่ก่ถ์ง่ขนมไหวพ้ื่ระจันที่ร ์ 
งานเที่ศก่าล และเวลาที่่�พื่ระเยซูัก่บัพื่ระวญิญาณ
บรสุิที่ธิ�ที่รงป็ลอบโยนเขา ●           
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สุวสัุดีี 
จัากั 
มาเลเซียี!
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คนในมาเลเซู่ยนบัถืึอศาสนาต�างๆ กนัหลายศาสนาม่
ทั�งอิสลาม พท่ธิ และคริ์สต ์ บนัได็หลากส่น่�นำาไปสู�
ถึ ำ�าบาตู ม่วหิาร์ของศาสนาฮินดู็ท่�ม่ชื�อเส่ยงอยู�ภายใน!ท่เร่์ยนเป็นผู้ลไมก้ลิ�นแร์งท่�ส่ด็ในโลก! ผูู้ค้นมากมายใน

มาเลเซู่ยชอบผู้ลไมท่้�น่�มเหมือนคร่์มชนิด็น่�  ท่เร่์ยนใชท้ำา
ลกูกวาด็ ไอศกร่์ม และขนมอื�นๆ

 กะลวััระกา  หมายถึึง “คร์อบครั์ว” ในภาษามาเลย ์
คร์อบครั์วน่�ชอบมาเล�นกนัท่�สวนสาธิาร์ณะ

 มาเลเซีัย  เป็นปร์ะเทศท่�สวยงามในเอเช่ยตะวนัออกเฉ่ยงใต ้ม่สมาชิก
ศาสนจักัร์ปร์ะมาณ 10,000 คน ใน 33 สาขาในมาเลเซู่ย ศาสนจักัร์ท่�นั�น
เลก็แต�เขม้แขง็!

สวัสัดีีค่ะ่!  
เราชื่่�อมารโ์กกบัเปาโล
เรามาเย่ือนมาเลเซียีื!



 สิงหาคม 20202020 พ7

 ท่านิมาจากมาเลเซีัยห่ร่อไม่? ช่ีวิยเขยีนิ
บอกเราท!ี เราอยากฟังเร่�องราวิจากท่านิ

พบเพ่�อนิบางคนิของเราจากมาเลเซีัย!

  พร์ะผูู้เ้ป็นเจัา้ทร์งตอ้งการ์ใหเ้ร์า
ม่นำ�าใจัและรั์กษาพร์ะบญั่ญ่ติั

   อนิิกา ซีั. อายุ 7 ขวิบ, 
กวัิลาลมัเปอร์ มาเลเซีัย 

 หลกัแห�งความเชื�อขอ้โปร์ด็ของ
หนูคือขอ้ส่�: “เร์าเชื�อว�าหลกั
ธิร์ร์มและศาสนพิธ่ิเบื�องตน้ของ
พร์ะกิตติค่ณคือ: หนึ�ง, ศรั์ทธิา
ในพร์ะเจัา้ พร์ะเยซููคริ์สต;์ สอง, 
การ์กลบัใจั; สาม, บพัติศมาโด็ยลง
ไปในนำ�าทั�งตวัเพื�อการ์ปลด็บาป;  
ส่�, การ์วางมือเพื�อของปร์ะทาน
แห�งพร์ะวญิ่ญ่าณบริ์ส่ทธิิ� .”

   เลอฟิ ซีั. อายุ 8 ขวิบ,  
กวัิลาลมัเปอร์ มาเลเซีัย 
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ปร์ะเทศมาเลเซู่ยมากกว�าครึ์� ง
ปกคล่มด็ว้ยป� าเขตร้์อน ท่�น่�
เป็นบา้นของสตัวท่์�น�าทึ�งเช�น 
เสือโคร์�งมลายแูละลิงจัมูกยาว

เด็ก็ปฐมวยักล่�มน่�นั�งอยู�หนา้ป้าย
ศาสนจักัร์ท่�เป็นภาษามาเลยแ์ละ
ภาษาจ่ัน ผูู้ค้นในมาเลเซู่ยพดู็
หลายภาษา ท่�โบสถึ ์สมาชิกช�วย
แปลใหท่้กคนเขา้ใจั

คร์อบครั์วในมาเลเซู่ยชอบพากนัออกไปรั์บปร์ะทานอาหาร์นอกบา้น 
ผูู้ค้นซืู�ออาหาร์ริ์มทางได็ท้ั�งกลางวนัและกลางคืน

ขอบค่ณุ
ที�ส�ารวัจ

มาเลเซียีืกบัเรา! 
แลว้ัพบกนัใหม่!
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กัารเล่อกั
ชื่อ่ง

จัะเกิด็อะไร์ขึ�นถึา้บรู์กไม�ตอ้งการ์
เป็นเพื�อนกบัคามิลอ่กแลว้?

      โดำย แชีนินิอนิ ททัเทลิ เลชีทย์ี
  (เร่์ยบเร่์ยงตามเรื์�องจัริ์ง)
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    “พูระเป็นเจัา้จัะพิูทั่กษ์์ท่ำาแตค่ำวิามด!ี”  
(เพื่ลงสวด  บท่เพูลงที่� 117)

   “เ ม่�อวานฉัันดรูายก่ารที่่�ตลก่ท่ี่�สุด เธอน่าจะ
ลองไป็หาดนูะ เผู้่�อบางท่ี่เราอาจไดด้ดูว้ย

ก่นั!” บรกู่พื่ดู
  คามลิชิอบคยุกั่บเพื่่�อนรกั่ของเธอขณะ

เดนิดว้ยก่นัจาก่โรงเรย่นก่ลบับา้น เธอชิอบ
ท่ี่�ทัี่ �งสองเหมอ่นกั่นมาก่ๆ

  “ฟังดดูน่ะ!” คามลิโบก่มอ่ลาแลว้เดนิเขา้
บา้นไป็

  หลงัจาก่ที่ำาก่ารบา้นเสรจ็ คามลิเปิ็ดที่ว่่
และพื่บรายก่ารท่ี่�บรกู่บอก่ พื่รุง่น่�คงสนุก่น่า
ดถู์า้คยุเร่�องน่�ก่บับรกู่!

  รายก่าร นั�น  ตลก่มาก่ นัก่แสดงที่ำาอะไร
โง่ๆ  และเลา่เร่�องตลก่ คามลิหวัเราะมาก่มาย  
แตสิ่�งท่ี่�นัก่แสดงพื่ดูไม่ไดต้ลก่ไป็เส่ยที่กุ่
อยา่ง บางคำาท่ี่�พื่วก่เขาพื่ดูที่ำาใหค้ามิลรูส่้ก่
เหมอ่นมก่่บหลายตวัก่ระโดดอยู่ ในที่อ้ง  
คำาพื่ดูพื่วก่นั�นไม่ ใช่ิคำาท่ี่�ด่

  ฉันคำวิรท่ำาอ่ยา่งไรด?ี  
เธอสงสัย คามลิรูว้า่คำา
พื่วก่นั�นไมด่ ่แตเ่ธอ
อยาก่รูว้า่รายก่ารจะจบ
ลงอยา่งไร เธอจะตอบ
อยา่งไรถ์า้พื่รุง่น่�บรกู่ 

ถ์ามเร่�องน่�?
  คามลิ ถ์อนหายใจพื่ลาง

ปิ็ดท่ี่ว่
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  พื่อคณุแมม่าถ์ง่บ้าน คามลิก็่ช่ิวยแม่จดัโตะ๊อาหาร
เย็น “ โรงเรย่นเป็็นอยา่งไรบา้ง?” คณุแมถ่์าม

  คามลิวางช้ิอนส้อมเขา้ที่่� “ดม่าก่คะ่! ยก่เวน้  .   .   .  บรกู่ 
บอก่ใหห้นูดรูายก่ารหน่�ง  หนูเริ�มด ูแตร่ายก่ารนั�นมค่ำา
พื่ดูไมด่ ่หนูรูส่้ก่ไมด่ ่ก็่เลยปิ็ดคะ่”

  “แมฟ่ังดแูลว้แมว่า่หนูเลอ่ก่ไดด้ม่าก่นะ”
  “แตบ่รกู่อยาก่ใหเ้ราดดูว้ยก่นั เราเป็็นเพื่่�อนสนิที่ก่นั! 

เราชิอบเพื่ลงเหมอ่นกั่น ชิอบไอศก่รม่รสเดย่วก่นั และ
ชิอบหนังส่อเล่มเดย่วก่นั  .   .   . ”

  แมจ่ดัวางจานพื่าสตาบนโตะ๊ “ก็่จรงิ แตนั่�นไม่ได้
หมายความวา่ลกู่จะตอ้งที่ำา ท่กุ  อยา่งเหมอ่นก่นั โดย
เฉัพื่าะอย่างยิ�งถ์า้เป็็นสิ�งที่่�ลกู่รูส่้ก่ ไมด่ ่ไมเ่ป็็นไรหรอก่
จะ้ถ์า้หนูจะเลอ่ก่ไมเ่หมอ่นเพื่่�อนบา้ง”

  “คณุแมห่มายความวา่อยา่งไรคะ” คามลิถ์าม
  “เราเลอ่ก่ที่่�จะหลก่่เล่�ยงคำาพื่ดูไมด่เ่พื่่�อเราจะรูส่้ก่ไดถ้์ง่

พื่ระวญิญาณบรสุิที่ธิ�” คณุแมอ่ธบิาย “แตท่ี่กุ่คนไม่ไดม้่
มาตรฐานอย่างที่่�เราม ่ซ่ั�งก็่ไม่ไดท้ี่ำาใหเ้ขาเป็็นคนเลว”

  คามลิยงักั่งวลไมห่ายวา่จะเก่ดิอะไรข่ �นเม่�อบรกู่ถ์าม
เธอเร่�องรายก่ารนั�น ที่ั �งสองคยุก่นัที่กุ่เร่�อง จะที่ำาอยา่งไร
ถ์า้บรกู่คดิวา่เธอที่ำาตวัเป็็นเด็ก่? หรอ่แยก่่วา่นั�น จะที่ำา
อย่างไรถ์า้เธอไม่อยาก่เป็็นเพื่่�อนดว้ยแลว้?

  คามลิสวดออ้นวอนก่อ่นนอน “พูระบดิาบนสวิรรคำ ์ 
ข้อ่ท่รงช่วิยลกูใหค้ำยุกบับรกูพูรุง่นี� โปรดช่วิยใหล้กูกลา้ 
หาญ”  คามลิป่็นข่ �นเตย่งและหวงัวา่ทุี่ก่อยา่งจะเรย่บรอ้ย 
ที่่� โรงเรย่น

  “คามลิ!” บรกู่รอ้งเรย่ก่ขา้มสนามมา เธอวิ�งผู้า่น
สนามหญา้มาหาคามลิ “เธอคดิวา่รายก่ารนั�นเป็็นไง
บา้ง? ตลก่ด่ไหม?”

  คามลิสูดลมหายใจล่ก่ๆ “จรงิๆ แลว้ฉัันดไูป็นิด
เดย่วเอง”

  บรกู่ดสัูบสน “ที่ำาไมละ่”
  คามลิคดินิดน่ง เธอควรจะบอก่วา่เธอไมว่า่งด่ไหม?  

บรกู่จะพื่ดูอะไรตอ่ไป็? “เอ่อ  .   .   .  ฉัันไม่ดเูพื่ราะ
รายก่ารพื่ดูคำาท่ี่�ฉัันไมช่ิอบ ฉัันก็่เลยรูส่้ก่ไมด่ท่่ี่�จะด”ู

  “ โอ” บรกู่พื่ดูเบาๆ จาก่นั�นเธอพื่ดูวา่ “ ไมเ่ป็็นไร  
เราไมต่อ้งดดูว้ยก่นัก็่ ได ้เราหาดรูายก่ารอ่�นท่ี่�เราชิอบ
ทัี่�งคูห่รอ่ที่ำาอยา่งอ่�นดว้ยกั่นก็่ได”้

  “ โอเค” คามลิยิ �ม แลว้เพื่่�อนสองคนก็่เดนิไป็เขา้
หอ้งเรย่นดว้ยกั่น คยุและหวัเราะกั่นตลอดเวลา ●

  ผูเ้ข้ยีนอ่าศยัอ่ยู่ ในยทู่าห ์สหรฐัอ่เมรกิา        

 ท�านสามาร์ถึเลือกสิ�งท่�ถึกูตอ้งได็้
แมค้นอื�นไม�เลือก พร์ะบิด็าบน
สวร์ร์คจ์ัะทร์งช�วยใหท้�านเขม้แขง็
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        อบนิาชิอบพื่าเพื่่�อนๆ ไป็หอ้งสมดุ! เธอช่ิวยพื่วก่เขาหาหนังส่อด่ๆ  มาอา่น ใหห้าหนังส่อ
ส่แดง 5 เลม่ และส่นำ �าเงนิ 5 เลม่ จาก่นั�นใหห้าของอยา่งอ่�นท่ี่�ซ่ัอนอยู ่     

หาใหเ้จัอ!
เร่�องสุนุิก
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เมื�อฉนัสร้์าง
ร์ากฐานบน 

พร์ะเยซููคริ์สต ์

 ฉนัจัะยนืได็้
มั�นคง!  

(ด้ำ  ฮีลามนัิ 55:12 )

คมวิาทะ
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        ฮีีลามันสอนวา่เราตอ้งสรา้งราก่ฐานของเราบนพื่ระเยซัู
ครสิต ์(ด ู ฮ่ลามัน 5:12 ) นั�นหมายถ์ง่ก่ารที่ำาสิ�งที่่�จะนำาเรา

ให้ ใก่ลชิ้ิดพื่ระองคม์าก่ข่ �น เม่�อเราที่ำา เราจะสามารถ์รบัมอ่
ก่บัเร่�องยาก่ๆ ในช่ิวติได ้                         

ร์ากฐานอนั  

มั�นิคง  
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 การกลบัใจ   
(ดู็  กิจัการ์ของ 
อคัร์ทูต 3:19 )

 การทำาตามศาสุดำาพยากรณ์์   
(ดู็  หลกัคำาสอนและพนัธิสญั่ญ่า 124:45 )

 การไปโบสุถ์   
(ดู็  โมโร์ไน 6:5–6 )

 การรับบัพตศิมา   
(ดู็ 2   น่ไฟ 31:5 )

 การดำำาเนิินิชีีวิติตาม 
พระคำาแห่่งปัญญา   

(ดู็  หลกัคำาสอนและ 
พนัธิสญั่ญ่า 89:18–20 )

 การจ่ายสุ่วินิสิุบ   
(ดู็  มาลาค่ 3:10 )

 การสุวิดำอ้อนิวิอนิ   
(ดู็  หลกัคำาสอนและ 
พนัธิสญั่ญ่า 10:5 )

ผูเ้ข้ยีนอ่าศยัอ่ยู่ ในยทู่าห ์สหรฐัอ่เมรกิา

 โดำย ฮาลย์ี ยนัิซีัย์

  1.   ตดัำภาพก้อนิหิ่นิออกจากห่น้ิานีิ�

    2.   เลอ่กก้อนิหิ่นิห่น่ิ�งก้อนิแล้วิอ่านิ
ข้อพระคมัภร์ีในินัิ�นิ การทำาสิุ�งนัิ�นิ
จะทำาให้่ห่น้ิเข้มแขง็และนิำาห่น้ิ
ให้่ใกล้ชิีดำพระคริสุต์มากข่�นิได้ำ
อย่างไร?

    3.   ใสุ่ก้อนิหิ่นิไว้ิใต้พระวิหิ่ารเพ่�อ
สุร้างรากฐานิอนัิมั�นิคง เล่นิต่อไป
จนิก้อนิหิ่นิทุกก้อนิเข้าที� 

 การอ่านิพระคมัภร์ี   
(ดู็  ยอห์น 5:39 )
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 โบนัิสุ12!  หนูนึกออกไหม
ว�าพร์ะวหิาร์แห�งน่�อยู�ใน
ปร์ะเทศใด็? คำาใบ:้ พร์ะวหิาร์
แห�งน่�อยู�ในนคร์แมด็ริ์ด็

เฉลย: สเปน
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 หนังสุต๊ิ๊�กั
ที�ดีีที�สุดุี   

ใน  
 จัาเมกัา 

        โ ดโนแวนเล็งหนังสติ�ก่ไป็ท่ี่�ก่ระป๋็อง
ซัปุ็เป็ลา่บนตอไม้
  เขาเหน่�ยวสายยางหนังสติ�ก่มา

ดา้นหลงั
  “พื่่�ก่ำาลงัที่ำาอะไรคะ?” ดานา น้อง

สาวตวัน้อยถ์าม
  “ดนู่� สิ!” เขาพื่ดู
  ข้วิบั !
  สายยางหนังสติ�ก่สะบดัก่ลบัไป็

ที่่�เดมิเม่�อโดโนแวนป็ลอ่ยมอ่ ส่ง
ก่ระสุนหนิก้่อนเล็ก่ๆ พืุ่ง่ขวบัไป็  
ใบไมต้น้ใก่ล้ๆ  มเ่ส่ยงดงัก่รอบแก่รบ  

แตก่่ระป๋็องไมข่ยบั โดโนแวนซักุ่
หนังสติ�ก่ใส่ก่ระเป๋็าหลัง เขาพื่ลาด  
อ่ก่ครั �ง!

  ดานาเอ่ยงคอ “จะใหห้นูดอูะไร
เหรอ?”

  “ ไมม่อ่ะไร” โดโนแวนพื่ดู “ ไป็
เถ์อะ ก่ลบับ้านกั่น” ทัี่ �งสองเริ�มเดนิ
ก่ลบับา้น

  โดโนแวนเตะกิ่�งไมท่้ี่�ขวางที่าง  
ไมว่า่เขาจะพื่ยายามหนัก่เพื่ย่งใด  
ดเูหมอ่นวา่เขาจะใช้ิหนังสติ�ก่ของพื่อ่
ใหถ้์กู่ตอ้งไม่ไดสั้ก่ท่ี่ และเขา รกั   

 โดำย เดำวิดิำ ดำกิสัุนิ
  นิตยสาร์ศาสนจักัร์

  (เร่์ยบเร่์ยงตามเรื์�องจัริ์ง)



 สิงหาคม 20202020 พ15

 ม่อะไร์พิเศษท่�ช�วยใหท้�านรู้์สึก 
ใกลชิ้ด็กบับางคนในคร์อบครั์วบา้ง?
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สิ�งน่�! เขาชิอบเอาหนังสติ�ก่อนัน่�มาใช้ิเสมอเวลาพ่ื่อออก่
ไป็ที่ำางานนอก่เมอ่ง อย่างตอนน่� ก่ารที่ำาเช่ินน่�ช่ิวยใหเ้ขา
รูส่้ก่ใก่ล้ชิิดพื่อ่เม่�อไม่ไดเ้ห็นหน้าก่นั

  เขาดง่หนังสติ�ก่ออก่จาก่ก่ระเป๋็าหมนุเลน่อยู่ ในมอ่
ช้ิาๆ เป็ลอ่ก่ไม้ที่่�เคยหยาบก่ระดา้งเรย่บล่�นไป็นานแลว้  
พื่อ่ที่ำาหนังสติ�ก่อันน่�จาก่ก่ิ�งไมท้ี่่�แข็งแก่รง่และใช้ิมา
หลายป่็ก่อ่นมอบให้ โดโนแวน

  วนันั�นพื่อ่เล็งไป็ที่่�ก่ระป๋็องซัปุ็ “เม่�อลกู่จดจอ่ สิ�งท่ี่�น่า
ที่่�งจะเกิ่ดข่ �น” โดโนแวนยังจำาไดว้า่เก่ดิอะไรข่ �นตอ่จาก่
นั�น พื่อ่เล็งหนังสติ�ก่แล้วยงิ
ถ์กู่ก่ระป๋็องซัปุ็ แคค่รั �งเดย่ว!  
พื่อ่ที่ำาใหด้งูา่ย โดโนแวน
คดิถ์ง่พ่ื่อจรงิๆ

  คน่นั�นขณะเคลิ �มหลบั
เขาก็่ยงัคดิถ์ง่พ่ื่ออยู่

  เช้ิาวนัตอ่มา โดโนแวนนำา
หนังสติ�ก่ไป็ยังที่วิไมท้ี่่�เขา
ชิอบเพื่่�อลองอก่่ครั �ง

  “จดจอ่  .   .   . ” โดโนแวนพื่ดู
ขณะจอ้งไป็ที่่�ก่ระป๋็องบนตอ
ไม ้เขาใส่ก่ระสุนหนิเล็ก่ๆ ใน
หนังสติ�ก่อก่่ลูก่แลว้เหน่�ยว
หนังสติ�ก่มาขา้งหลัง

  พูอ่่ไมเ่ลกิพูยายาม แมสิ้�ง
ตา่งๆ ยังไม่ไดผ้ลเสมอ่ไป   
โดโนแวนคดิ

  โดโนแวนพื่ยายามหยดุน่ก่ถ์ง่ครั �งก่อ่นๆ ที่่�เคยพื่ลาด
มาแลว้ที่ั �งหมด เขาหลิ�วตาขา้งหน่�ง เหมอ่นที่่�พื่อ่สอน  
เขาจดจอ่ จัรงิๆ  โดโนแวนไม่มองอยา่งอ่�นนอก่จาก่
ก่ระป๋็องซัปุ็ส่แดง

  สูดลมหายใจลก่่ๆ ป็ลอ่ยก่ระสุน
  ข้วิบั !
  แกรง๊ !

  โดโนแวนก่ะพื่รบิตาดว้ยความป็ระหลาดใจขณะ
ก่ระป๋็องป็ลวิออก่จาก่ตอไม ้“ที่ำาไดแ้ล้ว!” เขาก่ลา่ว “เย้!”

  ตอ่มาในคน่นั�น โดโนแวนนั�งขา้งคณุแมห่ลงัอาหาร
เย็น เขาชิหูนังสติ�ก่ข่ �น

  “ ในท่ี่�สุด วนัน่�ผู้มก็่ยงิโดน
ก่ระป๋็อง” เขาพื่ดูพื่ลางยิ �ม

ก่วา้ง
  “ดม่าก่” คณุแมบ่อก่
  “แมรู่้ ไหม ผู้มคดิวา่

หนังสติ�ก่อันน่�คอ่สิ�งที่่�
ผู้มชิอบที่่�สุดในโลก่ที่ั �ง 

ใบน่�” โดโนแวนพื่ดู
  “อ๋อเหรอ?” คณุแม่ถ์าม
  “ครบั เพื่ราะมนัช่ิวยให้

ผู้มคดิถ์ง่และรูส่้ก่ใก่ลชิ้ิด
พื่อ่ครบั”

  คณุแมย่ิ �ม “แมค่ดิวา่พื่อ่
จะมค่วามสุขท่ี่�ลกู่รูส่้ก่อยา่ง
นั�น แลว้ลูก่รูอ้ะไรไหม? อก่่
สามวนัพื่อ่จะอยู่บา้นแลว้  
ลกู่โชิวท์ี่กั่ษ์ะใหม่ใหพ้ื่อ่ดไูด้
เลย”

  โดโนแวนแที่บอดใจรอไม่
ไหว! “ผู้มน่ก่อะไรออก่อย่าง
หน่�ง” เขาพื่ดู

  เขาวิ�งไป็ตามหาดานา  
เขาสอนดานาให้ ใช้ิหนังสติ�ก่แบบเดย่วก่บัท่ี่�พื่อ่สอนเขา
ได!้

  “เฮ้ ดานา” เขาพูื่ด “อยาก่หดัใช้ิหนังสติ�ก่ท่ี่�ดท่ี่่�สุดใน
จาเมก่ามั �ย?” ●

เมื�อ
ท�านจัด็จั�อ  

สิ�งท่�น�าทึ�งจัะ 
เกิด็ขึ�น
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หนูไดอ้่านเร่�องหนังสติ�ก่ของโดโนแวนใน หน้า พื่14 หรอ่ไม่? อะไรบ้างที่่�ช่ิวยให้หนูรูส่้ก่
ใก่ล้ชิิดก่ับครอบครวัของหนู? เข่ยนหรอ่วาดภาพื่เก่่�ยวก่ับสิ�งเหล่านั�นดา้นล่าง

ปร์ะวติัคร์อบครั์วในสมัผู้สัทั�งหา้

 ห่น้ิสุามารถอปัโห่ลดำภาพและการบันิทก่เสีุยง
ของห่น้ิเข้าในิ  FamilySearch   .org   ได้ำ

สัุมผสัุ
  หาวตัถ่ึท่�หนูสามาร์ถึถืึอไวไ้ด็ซึู้� งสิ�ง
นั�นสำาคญั่ต�อหนูหรื์อคร์อบครั์วของ
หนู วาด็ภาพสิ�งนั�นไวท่้�น่� 

  มองเห็่นิ
  นึกถึึงความทร์งจัำาพิเศษแลว้วาด็ไวท่้�น่� 
ขณะน่�หนูสามาร์ถึจัด็จัำาเวลานั�นได็ท่้กครั์� ง
ท่�มองไปยงัภาพน่�  

  กลิ�นิ
  หนูชอบด็มกลิ�นอะไร์ท่�ส่ด็? ม่กลิ�นอะไร์
บา้งท่�เตือนหนูใหนึ้กถึึงคร์อบครั์ว? เข่ยน
เก่�ยวกบักลิ�นเหล�านั�นท่�น่� 

  เสีุยง
  ฟังสมาชิกคร์อบครั์วเล�าเรื์�องหรื์อแบ�ง
ปันปร์ะจักัษพ์ยานของเขา เข่ยนไวท่้�น่� 

  รสุ
  อาหาร์อะไร์ท่�คร์อบครั์วหนูชอบรั์บ
ปร์ะทานด็ว้ยกนั? วาด็ภาพหรื์อเข่ยน
สูตร์อาหาร์นั�นไวท่้�น่� 
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       เ ด็ก่ป็ฐมวยัเหลา่น่� ใน เซบ่ ฟิิลิปปินส ์ ก่ำาลงัเรย่นรูว้า่เม่�อพื่วก่เขาเสรมิ
สรา้งศรทัี่ธาในพื่ระเยซัคูรสิตข์องตนใหแ้ข็งแก่รง่ พื่วก่เขาจะรดุหน้า

ไป็ตามเส้นที่างแหง่พัื่นธสัญญา            

ใหด้ีแูลว้บอกั
 ภา

พ
พ

ื �น
ห

ลงั
จัา

ก 
G

E
T

T
Y
 IM

A
G

E
S
 

 แซัมวิิเอล เอสุ. 
อายุ 11 ขวิบ, มนัีิสุ 

เจเรียสุ บราซิัล

 เ ราฟังอปุ็มาของพื่ระเยซูัเร่�อง
ผูู้ห้วา่นแลว้เราก็่ ไป็เพื่าะเมล็ด

ที่านตะวนักั่น ท่ี่�ซ่ั�งเราอาศัยอยู่ ไม่
รอ้นหรอ่แดดจดัมาก่นัก่ ดงันั�นเรา
จง่ต่�นเตน้มาก่เม่�อเมล็ดที่านตะวนั
งอก่ออก่มาจาก่ดนิ ตน้ที่านตะวนั
สูงข่ �นสูงข่ �นจนผู้ลดิอก่ เหมอ่น
เมล็ดในเร่�องราวของพื่ระเยซั!ู
   แมกนัิสุ เค., ไอซัเลย์ เอสุ., ลุยส์ุ เอสุ.,  
ซิัย์ลเวิยี เค., เกรตา เค., และซิับีย์ล เอสุ,  
อายุ 7, 9, 6, 1, 5, และ 4 ขวิบ,  
เรนิฟร้ว์ิเชีียร์ สุกอ็ตแลนิด์ำ 

 หลกั่แหง่
ความเช่ิ�อ

เป็็นแรงบันดาล
ใจใหผู้้มเป็็น 

เด็ก่ดข่่ �น และผู้มพื่ยายามที่ำาสิ�งที่่� 
ถ์กู่ตอ้งเพื่่�อเป็็นผูู้ส้อนศาสนา
   จอนิาธิ์านิ เอม็. อายุ 11 ขวิบ,  
โซัโลลา กวัิเตมาลา 

 ผมที่ำาเส่ �อแจ็คเก็่ตของพื่่�ชิาย
หายเม่�อครอบครวัของผู้มพื่า

ก่นัไป็เดนิ เราสวดอ้อนวอนขอพื่ระ
บดิาบนสวรรค์ ใหท้ี่รงช่ิวยเราหาเส่�อ
เจอ เรารูส่้ก่วา่เราควรก่ลบัไป็เดนิ
ที่างเดมิอก่่ครั �ง เราพื่บแจ็คเก็่ตของ
พื่่�ชิาย! เร่�องน่�ช่ิวยใหผู้้มตระหนัก่วา่
ที่กุ่สิ�งในช่ิวติผู้มสำาคญัตอ่พื่ระบิดา
บนสวรรคแ์ละพื่ระองคท์ี่รงพื่รอ้มท่ี่�
จะช่ิวยผู้มเสมอ
   ทโิมธีิ์ เอม็ อายุ 8 ขวิบ,  
เคยีฟ โอบลาสุต์ ย้เครนิ 
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        เจสสกิา บ่. อายุ่ 10 ขวบ, อาศยั่อย่่่ ใน เกรื่ทเทอรื่ ์ 
อักกรื่า กานา  เธอตั �งเป้็าหมายที่่�จะมเ่พื่่�อนใหมแ่ละแบง่
ปันพื่ระก่ติตคิณุก่บัพื่วก่เขา เธอใส่นิตยสาร เพูื�อ่นเด็ก   
ไว้ ในก่ระเป๋็านัก่เรย่นแล้วอา่นที่่� โรงเรย่น เธอใหเ้พื่่�อน
รว่มชัิ �นเรย่นอา่นนิตยสารแลว้คยุเร่�องพื่ระก่ติตคิณุ
ก่บัพื่วก่เขา “เร่�องน่�ที่ำาใหห้นูรูส่้ก่มค่วามสุข” เจสสิก่า
ก่ลา่ว

 พรื่อเฟิท เอ็มุ. อายุ่ 12 ป่, อาศยั่อย่่่ ใน เกรื่ทเทอรื่ ์ 
อักกรื่า กานา  หลังจาก่เรย่นจนเลน่เป่็ยโนไดแ้ลว้ เขาตั �ง
เป้็าหมายที่่�จะสอนคนอ่�นเลน่เป่็ยโนดว้ย! เขาเชิิญคน
รูจ้กั่ใหเ้ขา้ชัิ �นเรย่นเป่็ยโนซ่ั�งเขากั่บเพื่่�อนๆ เป็็นผูู้ส้อน  
“ขณะน่�เรามนั่ก่เรย่นมาก่ก่วา่ 50 คนก่ำาลงัเรย่นอยู”่ พื่รอ- 
เฟที่ก่ล่าว มแ่ป็ดคนจาก่นัก่เรย่นเหลา่นั�นรบับัพื่ตศิมา!

 เต๊ิ๊บโติ๊  ดีว้ย  
 เป้้าหมายที�ดีี
เด็ีกัทั�วโลกักัำาลงัใชื่ ้ คูม่่อสุำาหรบัเด็ีกั  เพ่�อลองทำา 

สุ๊�งใหม่และเต๊ิ๊บโติ๊เหม่อนพระคร๊สุติ๊!์
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 ท่านิสุามารถด้ำวิดีำทิศัน์ิเกี�ยวิกบัเดำก็เห่ล่านีิ�บางคนิได้ำที�  
 childrenandyouth   .ChurchofJesusChrist   .org ! ท่านิกำาลงัทำางานิกบัเป้าห่มายใดำ? 

 แดเน่ย่ลล์ พ่. อายุ่ 8 ขวบ, จากเซบ่ ฟิิลิปปินส ์  
ตอ้งก่ารเล่ �ยงอาหารแก่ค่นไรบ้า้น “หนูอยาก่เล่ �ยงอาหาร
พื่วก่เขาเพื่่�อใหพ้ื่วก่เขามค่วามสุข พื่วก่เขาจะไดน้อน
หลบัแบบอิ�มที่อ้ง” เธอพื่ดู เม่�อครอบครวัของเธอม่
อาหารส่วนเก่นิจาก่ธรุก่จิของครอบครวั พื่วก่เขาขับรถ์
ไป็ ในที่่�ตา่งๆ เพื่่�อมอบอาหารแก่ผูู่้ห้วิโหย

 ป่เตอรื่ ์จ่. อายุ่ 9 ขวบ, จากรื่ฐัโอไฮโอ  
สห่รื่ฐัอเมุรื่กิา  อา่นหนังส่อไมเ่ก่่ง เขาตอ้ง
ผู้า่นก่ารสอบอ่านหนังส่อครั �งสำาคญัเพื่่�อเล่�อน
ข่ �นชัิ �นตอ่ไป็ท่ี่� โรงเรย่น เขาจง่ตั �งเป้็าหมายที่่�
จะอ่านหนังส่อก่บัคณุแมแ่ละพื่่�สาวที่กุ่วนัๆ  
ละ 20 นาท่ี่ “ผู้มที่ลูขอพื่ระบดิาบนสวรรค์ ให้
ที่รงช่ิวย” ป่็เตอรพ์ื่ดู ตอ่มาเม่�อเขาตอ้งเขา้
สอบ เขาสอบผู้า่น!



พ20  เพื�อนเด็ก็

นักัรบหนุ่ม
เร่�องราวิในิพระคมัภร์ี

พื่ระคมัภ่รม์อรมอนเลา่เร่�องของชิายหนุ่มบางคนที่่�ตอ้งออก่รบ 
เพื่่�อป็ก่ป้็องผูู้้คนและครอบครวัของพื่วก่เขา ผูู้้คนเรย่ก่ 

พื่วก่เขาวา่นัก่รบหนุ่ม คำาวา่ “หนุ่ม” หมายถ์ง่ “อายยุงัน้อย”
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แมส่อนใหพ้ื่วก่เขาวางใจพื่ระ 
ผูู้เ้ป็็นเจา้ ดงันั�นชิายหนุ่มเหลา่น่�จง่ 

ขอความช่ิวยเหลอ่จาก่พื่ระผูู้้เป็็นเจา้  
พื่วก่เขาเช่ิ�อฟังแม่ที่พัื่ของตน  

พื่วก่เขาจง่สู้รบอย่างก่ล้าหาญ
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พื่วก่เขาชินะในก่าร 
สู้รบนั�น! บางคนบาดเจ็บ  
แตท่ี่กุ่คนรอดช่ิวติ  
นั�นคอ่ป็าฏิหิารยิ!์

ที่หารหนุ่มเหลา่น่�ยงัไมเ่คย
ออก่รบมาก่อ่น แตพ่ื่วก่เขา
มแ่มท่ี่พัื่ที่่�ดเ่ป็็นผูู้น้ำา และ
พื่วก่เขาระลก่่ถ์ง่สิ�งที่่�แม่
ของตนสอนไว้



พ22  เพื�อนเด็ก็

ฉัันสามารถ์ฟังเร่�องด่ๆ  ที่่�พื่อ่แมแ่ละผูู้น้ำาสอน  
พื่ระผูู้้เป็็นเจา้จะที่รงช่ิวยใหฉั้ันยน่หยัดเพื่่�อสิ�งที่่�ถ์กู่ตอ้ง ●

 อ่า่นเรื�อ่งนี� ใน  แอ่ลมา 56–57 
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ห่น้ิาระบายสีุ
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พร์ะบิด็าบนสวร์ร์คท์ร์งช�วยใหห้นูกลา้หาญ่ได็อ้ย�างไร์?

นกัร์บหน่�มเป็นคนกลา้หาญ่



        นิตยสารเดอ่นน่�สนที่นาเก่่�ยวกั่บผูู้ค้นที่่�ที่ำาสิ�งยาก่ลำาบาก่ 

คามิลอยูห่่างจาก่ส่�อไมด่ ่แมเ้ม่�อเพื่่�อนไมเ่ห็นดว้ย ( หน้า พื่8 )  

นัก่รบหนุ่มป็ก่ป้็องครอบครวัของพื่วก่เขา แม้ ในยามที่่�น่า
หวาดหวั�น ( หน้า พื่20 ) พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้จะที่รงช่ิวยเราที่ำาสิ�ง
ยาก่ลำาบาก่ดว้ย ทุี่ก่ครั �งที่่�ลกู่ๆ ของท่ี่านอา่นเก่่�ยวกั่บคนก่ลา้
หาญ พื่วก่เขาอาจวาดดาวหน่�งดวงไว้ ในหน้านั�น และจดจำาไว้
วา่พื่ระผูู้เ้ป็็นเจา้ที่รงรกั่เรา!

  จงก่ลา้หาญ
  เพูื�อ่นเด็ก 

เร่์ยน บิด็ามาร์ด็าท่กท�าน

 วิธีิิ์สุ่งงานิศิลปะห่ร่อประสุบการณ์์ของบุตรธิิ์ดำามาให้่ เล่ยีโฮนี้า
  เขา้ไปท่�  liahonaliahona  .ChurchofJesusChrist.ChurchofJesusChrist  .org.org   และคลิกบน “Submit“Submit anan ArticleArticle 
oror FeedbackFeedback””  หรื์ออ่เมลมาใหเ้ร์าท่�  liahonaliahona@@  ChurchofJesusChristChurchofJesusChrist  .org.org   พร้์อม
ร์ะบ่ชื�อนามสกล่ของบ่ตร์ธิิด็า อาย ่เมืองท่�อยู� และคำาอน่ญ่าตน่�  ““ขา้พเจัา้ [ใส�
ชื�อของท�าน] อน่ญ่าตใหศ้าสนจักัร์ของพร์ะเยซููคริ์สตแ์ห�งวส่ิทธิิชนยค่ส่ด็ทา้ย
ใชสิ้�งท่�บ่ตร์ธิิด็าของขา้พเจัา้ส�งมาในนิตยสาร์ศาสนจักัร์ บนเวบ็ไซูตศ์าสนจักัร์
และแพลตฟอร์์มสื�อสงัคม และ
อาจัจัะใชใ้นอ่ปกร์ณ์อื�นๆ ของ
ศาสนจักัร์”” เร์าร์อฟังเรื์�องร์าว
จัากท�าน!
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 ห่าเลยีโฮนิาที�ซ่ัอนิอย่้ข้างในิ!

 ภาพปก เพ่ื่�อนเด็็ก  
  ภาพปร์ะกอบโด็ย เมลิสซูา แมนวลิล์
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