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4 เ ลี ย โ ฮ น า

สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์มีหน้าที่ต้องนำาพระกิตติคุณ 
ของพระองค์ไปสู่ชาวโลกเสมอมา (ดู มาระโก 16:15–16) 
กระนั้นก็ตาม บางครั้งการเอ่ยปากพูดเรื่องศาสนาของ

เรากับคนรอบข้างก็เป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก แม้สมาชิกบางคนของ 
ศาสนจักรจะมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติในการพูดเรื่องศาสนากับ 
ผู้อื่น แต่หลายคนไม่ค่อยกล้าหรืออาจจะรู้สึกเคอะเขิน อึดอัด  
หรือแม้กระทั่งกลัวเมื่อต้องทำาเช่นนั้น

เพื่อสนองเจตนารมณ์ดังกล่าว ข้าพเจ้ามีคำาแนะนำาสี่ข้อที่เรา

ทำาได้เพื่อทำาตามงานมอบหมายของพระผู้ช่วยให้รอดให้สั่งสอน

พระกิตติคุณ “แก่ชาวโลกถ้วนหน้า” (คพ. 58:64)

เป็นความสว่าง
ภาษิตประจำาใจข้าพเจ้ามักจะมาจากนักบุญฟรานซิสแห่ง 

อัสซีซีอ่านว่า “จงสั่งสอนพระกิตติคุณตลอดเวลาและใช้คำาพูด 

หากจำาเป็น”1 นัยยะในภาษิตน้ีคือความเข้าใจว่าโอวาทอันทรงพลัง 

ที่สุดมักไม่กล่าวออกมาเป็นคำาพูด

เมื่อเรามีความซื่อสัตย์สุจริตและดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับ 

มาตรฐานของเราอยู่เสมอ คนทั่วไปจะสังเกตเห็น เมื่อเราฉายปีติ 

และความสุข พวกเขายิ่งสังเกตเห็น

ทุกคนต้องการมีความสุข เมื่อเราเหล่าสมาชิกศาสนจักรฉาย 

แสงของพระกิตติคุณ คนทั่วไปจะเห็นความสุขของเราและรู้สึกได ้

ว่าความรักของพระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นในชีวิตเรา พวกเขาต้องการ

ทราบว่าเพราะเหตุใด พวกเขาต้องการเข้าใจเคล็ดลับของเรา

สิ่งนั้นจูงใจพวกเขาให้ตั้งคำาถามเช่น “ทำาไมคุณมีความสุข 
ขนาดนี้” หรือ “ทำาไมคุณมีเจตคติที่ดีตลอดเวลา” แน่นอนว่าคำา
ตอบของคำาถามเหล่านี้นำาไปสู่การสนทนาเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์อย่างแนบเนียน

เป็นคนชอบสนทนา
การหยิบยกเรื่องศาสนาขึ้นมาพูด—โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 

มิตรสหายและคนที่เรารัก—ดูเหมือนจะน่ากลัวหรือท้าทายไม่ 
น้อย ไม่จำาเป็นต้องเป็นเช่นนั้น การกล่าวถึงประสบการณ์ทาง 
วิญญาณหรือพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆ ของ 
ศาสนจักรในการสนทนาแบบสบายๆ จะเป็นเร่ืองง่ายและสบายใจ 
ได้หากเราใช้ความกล้าและสามัญสำานึกสักเล็กน้อย

แฮร์เรียตภรรยาข้าพเจ้าเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมในเร่ืองน้ี  
เมื่อเราอยู่ในเยอรมนี เธอจะหาวิธีทำาให้หัวข้อเกี่ยวกับศาสนจักร 
อยู่ในการสนทนากับเพื่อนๆ และคนรู้จัก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคน 
ถามเธอเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ เธอจะตอบว่า “วันอาทิตย์นี้เราม ี
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจในโบสถ์ของเรา! เยาวชนหญิงอายุ  
16 ปีพูดได้ดีมากต่อหน้าคน 200 คนในที่ประชุมของเราเกี่ยวกับ
การดำาเนินชีวิตให้สะอาด” หรือ “ฉันได้ยินมาว่าหญิงวัย 90 ถัก
ผ้าห่มกว่า 500 ผืนมอบให้โครงการมนุษยธรรมของศาสนจักรเรา
เพื่อส่งไปให้คนยากไร้ทั่วโลก”

โดยปกติคนที่ได้ยินเรื่องนี้จะอยากรู้มากขึ้น พวกเขาซักถาม  
และนั่นนำาไปสู่โอกาสพูดคุยเกี่ยวกับพระกิตติคุณอย่างเป็น
ธรรมชาติ มั่นใจ และไม่กดดันใคร

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

	 				คำ�แนะนำ�
	 		 	 	 	สำ�หรับ
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6 เ ลี ย โ ฮ น า

เนื่องจากนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม 
ออนไลน์ ปัจจุบันการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ใน 
เชิงสนทนาจึงง่ายกว่าแต่ก่อน ขอเพียงให้เรามีความ 
กล้าที่จะทำาเช่นนั้น

เป่ียมด้วยเมตตาคุณ
น่าเสียดายที่เราไม่พอใจง่ายมาก บ่อยครั้งเหลือ 

เกินที่เราโต้เถียง ดูถูก และประณาม เมื่อเราโกรธ  
หยาบคาย หรือทำาร้ายจิตใจผู้อื่น สิ่งสุดท้ายที่พวก 
เขาต้องการคือเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับเรา เราไม่ทราบ 
หรอกว่ามีก่ีคนแล้วท่ีละท้ิงศาสนจักรหรือไม่เข้า
ร่วมเพราะมีคนพูดบางอย่างทำาร้ายจิตใจหรือทำาให้
พวกเขาขุ่นเคือง

มีพฤติกรรมหยาบคายมากมายเหลือเกินในโลก 
ทุกวันนี้ เพราะสภาวะนิรนามในอินเทอร์เน็ต การใช ้
วาจาจาบจ้วงหรือเสียดสีทางออนไลน์จึงทำาได้ง่าย 
กว่าเดิม เราผู้เป็นสานุศิษย์ที่เปี่ยมด้วยความหวัง 
ของพระคริสต์ผู้ทรงสุภาพอ่อนโยนไม่ควรมีมาตร- 
ฐานสูงกว่าและโอบอ้อมอารีมากกว่านั้นหรือ พระ 
คัมภีร์สอนว่า “จงให้ถ้อยคำาของท่านทั้งหลายประ- 
กอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อ 
ท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไร” (โคโลสี 
4:6) 

ข้าพเจ้าชอบแนวคิดท่ีว่าคำาพูดของเราต้องแจ่มใส 
เหมือนท้องฟ้าใสสว่างและเป่ียมด้วยเมตตาคุณ  
ท่านนึกภาพออกหรือไม่ว่าครอบครัว วอร์ด ประชา- 
ชาติ และแม้แต่โลกจะเป็นอย่างไรหากเราสามารถ
นำาหลักธรรมเรียบง่ายนี้มาใช้

เป่ียมด้วยศรัทธา
บางคร้ังเรารับเอาความดีความชอบหรือคำาตำาหนิ 

ติเตียนมาไว้กับตัวเรามากเกินไปเมื่อพูดถึงการที่ผู้ 
อื่นยอมรับพระกิตติคุณ เป็นเรื่องสำาคัญที่เราต้อง 
จดจำาว่าพระเจ้าไม่ทรงคาดหวังให้เราทำาให้คนอ่ืน
เปลี่ยนใจเลื่อมใส

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่ได้เกิดขึ้นผ่านคำาพูด
ของเราแต่ผ่านความช่วยเหลือจากสวรรค์ของ 
พระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ บางคร้ังเพียงประจักษ์พยาน 

หรือประสบการณ์ของเราประโยคเดียวก็ทำาให้ใจ 
อ่อนลงได้หรือเปิดประตูอันจะสามารถนำาผู้อื่นมา 
ประสบความจริงอันสูงค่าผ่านการกระตุ้นเตือนของ
พระวิญญาณ

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) กล่าวว่าท่าน 

รู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริงเมื่อท่าน “เห็นชาย 

ผู้หนึ่งซึ่งไม่มีวาทศิลป์หรือทักษะในการพูดต่อหน้า 

สาธารณชนกล่าวได้แต่เพียงว่า ‘ข้าพเจ้ารู้โดยอำานาจ 

ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่าพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นความจริง โจเซฟ สมิธคือศาสดาพยากรณ ์

ของพระเจ้า’” ประธานยังก์กล่าวว่าเมื่อท่านได้ยิน 

ประจักษ์พยานที่อ่อนน้อมดังกล่าว “พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากชายผู้นั้นทำาให้ความเข้าใจของ

ข้าพเจ้าสว่าง ความสว่างและรัศมีภาพรวมทั้งเรื่อง

ราวของความเป็นอมตะเปิดเผยต่อข้าพเจ้า”2

พี่น้องทั้งหลาย จงมีศรัทธา พระเจ้าทรงสามารถ

ขยายคำาที่ท่านพูดและทำาให้มีอานุภาพ พระผู้เป็น- 

เจ้าไม่ทรงขอให้ท่านทำาให้คนอื่นเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

แต่ทรงขอให้เอ่ยปาก งานของการทำาให้เปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสไม่ใช่หน้าที่ของท่าน—แต่เป็นของคนที่

ได้ยินได้ฟังและของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา
เพื่อนที่รักทั้งหลาย ปัจจุบันมีวิธีให้เราเอ่ยปาก 

แบ่งปันข่าวอันน่าชื่นชมยินดีแห่งพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์กับผู้อื่นมากกว่าเดิม มีวิธีให้ทุกคน 

—แม้ผู้ไม่กล้าเผยแผ่ศาสนา—มีส่วนในงานอัน 

สำาคัญยิ่งนี้ เราแต่ละคนสามารถหาวิธีใช้พรสวรรค์

เฉพาะตัวและความสนใจเฉพาะด้านของเราเพื่อ

สนับสนุนงานอันสำาคัญยิ่งของการทำาให้โลกเต็มไป 

ด้วยความสว่างและความจริง ขณะทำาเช่นน้ันเราจะ 

พบปีติท่ีมาถึงผู้ซ่ือสัตย์และกล้าพอจะ “ยืนเป็นพยาน 

ของพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา” (โมไซยาห์ 18:9) 

อ้างอิง
1.	 นักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี,	ใน	William	Fay	and	Linda	

Evans	Shepherd,	Share Jesus without Fear	(1999),	22.
2.	 คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: บริคัม ยัง	(1997),	76.

การสอนจาก
ข่าวสารนี้

วิธีสอนที่ได้ผลวิธีหนึ่ง 

คือ “กระตุ้นให้คนที ่

ท่านสอนตั้ง. . . เป้าหมาย 

ซึ่งจะช่วยให้เขาดำาเนิน 

ชีวิตตามหลักธรรมที ่

สอนไปแล้ว” (ไม่มีการ

เรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการ

สอน [1999], 159)  

ท่านอาจเชื้อเชิญคนที ่

ท่านสอนให้ตั้งเป้าหมาย 

ร่วมกับการสวดอ้อนวอน 

ว่าจะแบ่งปันพระกิตติคุณ 

กับคนหนึ่งหรือมากกว่า 

นั้นในเดือนนี้ บิดามารดา 

สามารถสนทนาวิธีต่างๆ 

ที่เด็กเล็กจะช่วยได้ 

ท่านอาจช่วยให้สมาชิก

ครอบครัวระดมความคิด

หรือแสดงบทบาทสมมติ

เกี่ยวกับการหยิบยก 

พระกิตติคุณขึ้นมาพูด 

ในการสนทนาปกติและ 

นึกถึงกิจกรรมศาสนจักร 

ที่จะมาถึงซึ่งพวกเขา 

จะชวนเพื่อนมาได้
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เยาวชน

เด็ก
ฉันเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นได้

แบ่งปันกับเพื่อน
โดย เอเดรียนา วาสเควซ

ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า 
เพื่อเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่น  

คำาพูดของเราควร “แจ่มใสเหมือน 
ท้องฟ้าใสสวา่งและเปีย่มดว้ยเมตตา
คุณ” คำาพูดของเราควรมีความสุข 
จริงใจ และอ่อนโยน ท่านจะทำาหรือ
พูดอะไรได้บ้างเพื่อเป็นแสงสว่าง
ให้ผู้อื่น ค้นหาข่าวสารที่ซ่อนไว้ใน
กรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างโดยระบายสี
ดำาในกรอบสี่เหลี่ยมที่พูดหรือทำาสิ่ง
ไม่ดีหรือทำาร้ายจิตใจ

ภา
พถ

่าย
ท้อ

งฟ
้า 

©
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TO
C

KP
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ท่านอาจจะเขียนสิ่งดีๆ ห้าอย่างใน
บันทึกส่วนตัวที่ท่านตั้งใจว่าจะพูด
กับสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนๆ

“ขอบคุณ” มีความสุข
เป็นผู้สร้าง

สันติ

“ฉันจะแบ่ง

ให้เธอ”
สุภาพ

“ฉันขอโทษ” โต้เถียง
“ดีใจที่ได้ 
พบเธอ”

ทะเลาะ
“ฉันอยาก 

ช่วย”

“ได้โปรด” มีเมตตา
“หลีกไป 

ให้พ้น”
“ฉันรักเธอ”

“ด้วยความ

ยินดี”

โมโห
“ทำาได้ดี

มาก”
กล่าวคำาชม

“เป็นเพื่อน

กันนะ”
เฉยเมย

ช่วยคนอื่น ดูหมิ่น นินทา ข่มขู่ อ่อนโยน

วันหนึ่งขณะศึกษาสำาหรับชั้นเรียนเซมินารี ดิฉันมีความรู้สึก 
หนึ่งที่ชัดเจนและดีมาก ขณะกำาลังอ่านบทเรียนสำาหรับวัน 

ถัดไป ดิฉันเห็นหน้าเพื่อนคนหนึ่งจากโรงเรียนและมีความรู้สึก
แรงกล้าว่าควรแบ่งปันประจักษ์พยานกับเธอ

แม้ความรู้สึกนี้จะชัดเจน แต่ดิฉันกลัว ดิฉันกังวลว่าเพื่อนจะ
ไม่ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพราะดูท่าทางเธอไม่เหมือน 
คนที่สนใจจะเข้าร่วมศาสนจักร

ดิฉันนึกถึงคำาพูดของซิสเตอร์แมรีย์ เอ็น. คุก  
ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญซึ่งท้าทายเราให้
ขยันขันแข็งและกล้าหาญ1 ดิฉันอยากเป็นแบบนั้น 
ด้วยเหตุนี้จึงเขียนจดหมายถึงเด็กสาวคนนี ้
โดยเป็นพยานถึงความจริงของศาสนจักร 
และความรักที่ดิฉันมีต่อพระคัมภีร์มอรมอน 
วันต่อมาดิฉันนำาเอาพระคัมภีร์มอรมอนเล่มหน่ึง

พร้อมจดหมายไปใส่กระเป๋าของเธอ
ยังความประหลาดใจแก่ดิฉันท่ีเพ่ือนเปิดรับพระกิตติคุณง่าย 

มาก นับแต่วันนั้น เธอเล่าให้ดิฉันฟังว่าเธอเรียนรู้อะไรบ้างใน 
การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ไม่ก่ีสัปดาห์ต่อมา ดิฉันแนะนำาเธอ 
 ให้รู้จักผู้สอนศาสนา เธอได้รับการยืนยันจากพระวิญญาณ 

บริสุทธ์ิแทบจะทันทีว่าส่ิงที่เธอกำาลังศึกษาเป็นความ 
 จริง ดิฉันกับผู้สอนศาสนาร้องไห้ขณะเธอเล่าความรู้สึก 
 ให้เราฟัง ไม่นานเพื่อนของดิฉันก็รับบัพติศมา คุณพ่อ 
 คุณแม่ของเธอแปลกใจท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น   
    ในตัวเธอ

ดิฉันมีความสุขมากที่สามารถเอาชนะความกลัว 
และช่วยนำาพระกิตติคุณเข้าไปในชีวิตเธอ

อ้างอิง
1.		ดู	แมรีย์	เอ็น,	คุก	“จงอย่ายอมแพ้!”	เลียโฮน�,	พ.ค.	2010,	146–149.
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เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
มาหาพระเจ้า

พี่
น้องสตรีคนใหม่ของศาสนจักร— 
ท้ั ง เยาวชนหญิง ท่ี เข้ าสู่ สมาคม 

สงเคราะห์ พ่ีน้องสตรีท่ีกลับมาแข็งขัน และ 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่—ต้องได้รับการ
สนับสนุนและมิตรภาพจากผู้เยี่ยมสอน 
“การที่สมาชิกเข้ามาเกี่ยวข้องสำาคัญยิ่งต่อ 
การรักษาผู้เปลี่ยนใจเล่ือมใสให้คงอยู่และ
นำาสมาชิกที่แข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน
เต็มที่” เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ด  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง “จงมีวิสัย 
ทัศน์ว่าสมาคมสงเคราะห์ . . .  สามารถเป็น 
แหล่งผูกมิตรที่มีประสิทธิผลสูงสุด [แหล่ง 
หน่ึง] ท่ีเรามีในศาสนจักร จงหยิบย่ืนไมตรี 
แต่เนิ่นๆ ต่อคนที่เรากำาลังสอนและทำาให ้
กลับมาแข็งขัน นำาพวกเขาเข้ามาในศาสน- 
จักรด้วยความรักผ่านองค์การของท่าน”1

ในฐานะสมาชิกสมาคมสงเคราะห์ เรา
สามารถช่วยให้สมาชิกใหม่เรียนรู้แนว
ปฏิบัติพื้นฐานของศาสนจักร เช่น

• การเป็นผู้พูด
• การแสดงประจักษ์พยาน
• การรักษากฎแห่งการอดอาหาร
• การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอื่นๆ
• การมีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัว
• การประกอบพิธีบัพติศมาและการ

ยืนยันแทนบรรพชนผู้ล่วงลับ
“การทำาให้สมาชิกใหม่รู้สึกสบายใจและ 

อบอุ่นที่ โบสถ์ต้องอาศัยเพื่อนที่ใส่ใจ” 

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าว2 เราทุกคนโดย
เฉพาะผู้เยี่ยมสอน ต่างมีความรับผิดชอบ
สำาคัญในการสร้างมิตรภาพกับสมาชิก
ใหม่อันเป็นวิธีช่วยให้พวกเขา “เปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสมาหาพระเจ้า” อย่างม่ันคง (แอลมา 
23:6)

จากพระคัมภีร์
2 นีไฟ 31:19–20;  โมโรไน 6:4

อ้างอิง
1.	 เอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“Members	Are	the	Key,”	

Liahona,	ก.ย.	2000,	18.
2.	 เอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	Liahona,	ก.ย.	2000,	17.
3.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“Every	Convert	Is	

Precious,”	Liahona,	ก.พ.	1999,	9.
4.	 โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ,	ใน	Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of Relief 
Society (2011),	97.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม  
ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผล 
ในชีวิตท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
“ด้วยจำ�นวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 

ที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง” ประธ�น 

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 

กล่�ว “เร�จึงต้องพย�ย�มหนักยิ่ง

กว่�เดิมเพื่อช่วยเหลือพวกเข�ค้นห�

หนท�งของตน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 

ทุกคนต้องก�รส�มสิ่งคือ เพื่อน  

หน้�ที่รับผิดชอบ และก�รบำ�รุงเลี้ยง 

ด้วย ‘พระวจนะอันประเสริฐของ 

พระผู้เป็นเจ้�’ (โมโรไน 6:4)”3

ผู้เยี่ยมสอนอยู่ในฐ�นะที่ต้องช่วย 

คนที่พวกเธอดูแล มิตรภ�พมักเกิด 

ขึ้นก่อน เช่นที่เกิดขึ้นกับสตรีส�ว 

คนหนึ่งของสม�คมสงเคร�ะห์ที ่

เป็นผู้เยี่ยมสอนของสตรีสูงวัย พวก

เธอค่อยๆ สร้�งมิตรภ�พจนทำ�ง�น

เคียงบ่�เคียงไหล่กันในโครงก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ด พวกเธอกล�ย 

เป็นเพื่อนกัน และเมื่อพูดคุยกัน 

เกี่ยวกับข่�วเยี่ยมสอน ต่�งคนต่�ง

ได้รับก�รบำ�รุงเลี้ยงด้วย “พระวจนะ

อันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้�”

ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ 

(1876–1972) กล่�วว่�สม�คม

สงเคร�ะห์ “เป็นส่วนสำ�คัญยิ่งใน

อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�บน 

แผ่นดินโลกและ . . .  ช่วยให้สม�ชิกที่

ซื่อสัตย์ของสม�คมได้รับชีวิตนิรันดร์

ในอ�ณ�จักรของพระบิด�”4
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ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันสวดอ้อนวอนให้คู่และขอให ้

พระวิญญ�ณทรงนำ�เร�ขณะดูแล 

ช่วยเหลือพี่น้องสตรีหรือไม่

2. เร�รับใช้พี่น้องสตรีแต่ละคนที ่

เร�ดูแลด้วยวิธีใดเพื่อให้เธอรู้ว่� 

เร�ห่วงใยเธอจริงๆ

ข่าวเยี่ยมสอน

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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สังคมเราเต็มไปด้วยสื่อที่เราต้องเลือก 
เราต้องระมัดระวังภาพและความคิด 

ที่เรายอมให้เข้ามาในความนึกคิดของเรา 
เพราะ “อะไรก็ตามที่ [เรา] อ่าน ฟัง หรือ 
ดูล้วนมีผลต่อ [เรา]” (เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน [จุลสาร, 2011], หน้า 11) 
เอเดรียน โอชาว ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานเยาวชนชายสามัญเขียนเกี่ยวกับ
ความบันเทิงและสื่อใน หน้า 48 ของฉบับ
นี้

“จำาไว้ว่าในความเป็นจริงท่านอยู่ที่นี่ใน
ชีวิตนี้เพื่อพัฒนาศรัทธา รับการทดสอบ 
เรียนรู้ และมีความสุข” เขาเขียน “ในฐานะ
สมาชิกศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์ 
ท่านมีอำานาจยิ่งใหญ่คอยช่วยท่าน ท่าน
มีอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิคอย
เตือนเมื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ถูกต้อง 
ท่านมีอำานาจแห่งสิทธิ์เสรีเช่นกัน ท่านจึง
เลือกได้ว่าจะทำาและไม่ทำาอะไร”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
• สนทนากับวัยรุ่นของท่านเกี่ยวกับ 

ภาพยนตร์ท่ีท่านดูด้วยกันเป็นครอบ- 
ครัว ฟังเพลงที่พวกเขามี ใคร่ครวญ
ด้วยกันว่าสื่อดังกล่าวเป็นไปตาม
มาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน หรือไม่อย่างไร

• เข้าไปที่ youth.lds.org และคลิก 
“For the Strength of Youth (เพื่อ

ความเข้มแข็งของเยาวชน)” ใต้เมนู  
Youth ท่านจะพบวีดิทัศน์ ข้อพระ- 
คัมภีร์อ้างอิง รายการวิทยุ Mormon  
Channel คำาถามและคำาตอบ ตลอด
จนบทความต่างๆ (ตัวอย่างเช่น  
“Getting Real”) รวมทั้งคำาปราศรัย
ของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

• ท่านอาจจะจัดสังสรรค์ในครอบครัว
เกี่ยวกับความสำาคัญของการเลือก
สื่อที่ดี (แหล่งข้อมูลที่ดีคือ เดวิด   
เอ. เบดนาร์, “เรื่องดังที่เป็นจริง,” 
เลียโฮนา, มิ.ย. 2010, หน้า 22–31.

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
ในเรื่อง “กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรตติ้ง” หน้า  

68 อีธานรู้ว่าสื่อใดปลอดภัยสำาหรับเขา 
เพราะครอบครัวเคยคุยกันเรื่องนี้แล้ว ท่าน 
อาจจะอ่านบทความน้ีกับลูกๆ และเร่ิมการ 
สนทนาของท่านโดยใช้คำาถามเหล่านี้

• ใคร จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีใน
เรื่องสื่อและความบันเทิง

• สื่อใด เหมาะจะให้เราดู อ่าน หรือฟัง
• เมื่อใด เหมาะจะใช้สื่อ
• ที่ใด เหมาะแก่การใช้สื่อ 
• เหตุใด จึงสำาคัญที่ต้องระวังเรื่อง

ความบันเทิง
ท่านอาจจะทำาคู่มือสื่อครอบครัวโดย 

นำากระดาษเปล่าหลายๆ แผ่นมาพับครึ่ง 
แล้วเย็บเข้าด้วยกันเป็นสมุดเล่มเล็ก แต ่

ความบันเทิงและสื่อ
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การสอน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

“หากมีสิ่งใดที่เป็น

คุณธรรม, งดงาม, 

หรือกล่าวขวัญกันว่า

ดีหรือควรค่าแก่การ

สรรเสริญ, เราแสวงหา

สิ่งเหล่านี้” (หลักแห่ง

ความเชื่อข้อ 13)

ละหน้าท่านอาจจะเขียนรูปแบบสื่อที่ใช้
ในบ้าน ตามด้วยมาตรฐานครอบครัวและ
คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ท่ีใช้ได้กับ
สื่อนั้น

นอกจากนี้ท่านอาจจะอ่าน “รีบปิดแล้ว 
มาบอก” โดย แดเนียล เคนนิงตัน  (เลียโฮนา, 
มิ.ย. 2011, 65) เพ่ือช่วยท่านเร่ิมบทสนทนา 
เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างเหมาะสม 
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“ส่ิงใดท่ีเราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ท้ังหลายของเรา,  
ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ 
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอน 
ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตอยู่ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบของประทานของเรา

สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นมัคนายกวัย 12  ปี 
ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ ห่าง 

ออกไป 50 ไมล์ (80 กม.) จากนิวยอร์กซิตี้ 
ข้าพเจ้าฝันจะเป็นนักเบสบอลที่ยิ่งใหญ่ 
คุณพ่อตกลงจะพาข้าพเจ้าไปดูการแข่งขัน 

ในสนามแยงกีอันเก่าแก่เป็นประวัติศาสตร์ 
ในบรองซ์ ข้าพเจ้ายังจำาได้ถึงการหวดไม ้
ของโจ ดิแมกจิโอ ที่ทำาโฮมรันไปยังที่นั่ง 
ตรงกลางสนามโดยมีคุณพ่อนั่งอยู่ข้างๆ 
ข้าพเจ้า นั่นเป็นครั้งเดียวที่เราไปชมการ 

แข่งขันเบสบอลลีกสำาคัญด้วยกัน
แต่อีกวันที่ได้อยู่กับคุณพ่อหล่อหลอม 

ชีวิตข้าพเจ้าไปตลอดกาล ท่านพาข้าพเจ้า 
อ อ ก จ า ก นิ ว เ จ อ ร์ ซี ย์ ไ ป ที่ บ้ า น ข อ ง ผู้
ประสาทพรที่ได้รับแต่งตั้งในซอลท์เลคซิตี้  
ข้าพเจ้าไม่เคยพบชายคนน้ีมาก่อน คุณพ่อ 
ทิ้งข้าพเจ้าไว้หน้าประตู ผู้ประสาทพรพา 
ข้าพเจ้าไปน่ัง วางมือบนศีรษะข้าพเจ้า และ 
เปล่งเสียงให้พรอันเป็นของประทานจาก 
พระผู้เป็นเจ้าซึ่งรวมถึงการประกาศความ
ปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของใจข้าพเจ้า

คำาสัญญาของ 
ศาสดาพยากรณ์
“ข้าพเจ้าสัญญาได้ว่าท่านจะเป็นพรแก่ 
[ผู้อื่น] เพื่อช่วยให้พวกเขาระลึกถึงของ
ประทานฝ่ายวิญญาณที่พวกเขาเกิดมา
พร้อมกับสิ่งนั้น ทุกคนแตกต่างและเอื้อ
ประโยชน์ได้แตกต่างกันไป ไม่มีใครถูก
ลิขิตมาให้ล้มเหลว” 
ดู ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด,  
“จงช่วยพวกเขาเล็งให้สูง,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2012, 60.

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่
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เขากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งใน 
บรรดาผู้ที่คนทั้งหลายกล่าวว่า “คนที่สร้าง 
สันติก็เป็นสุข” [มัทธิว 5:9] ข้าพเจ้าแปลก 
ใจมากที่คนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงสามารถ 
รู้ใจข้าพเจ้าจนข้าพเจ้าลืมตามองห้องที่ 
ปาฏิหาริย์เช่นนั้นเกิดขึ้น พรแห่งโอกาส 
เป็นไปได้ทั้งหลายหล่อหลอมชีวิตข้าพเจ้า  
ชีวิตแต่งงาน และการรับใช้ฐานะปุโรหิต 
ของข้าพเจ้า 

จากประสบการณ์นั้นและสิ่งที่เกิดขึ้น 
หลังจากนั้น ข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานว่า 
“เพราะ คน ทั้งปวง มิได้ มี ของ ประทาน ทุก 
อย่าง ให้ แก่ พวก เขา; เพราะ มี ของ ประทาน 
หลาย อย่าง, และ แก่ มนุษย์ ทุกคน มี ของ  
ประทาน ให้ ไว้ โดย พระ วิญญาณ ของ พระผู้
เป็นเจ้า” (คพ. 46:11)

โดยที่พระเจ้าทรงเปิดเผยของประทาน
แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงสามารถจดจำาและ 
เตรียมรับโอกาสในการใช้สิ่งนี้เป็นพรแก่
คนที่ข้าพเจ้ารักและรับใช้

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบของประทาน 
ของเรา ข้าพเจ้าท้าทายท่านและตนเองให้
สวดอ้อนวอนเพื่อขอทราบของประทานที่
เราได้รับ รู้วิธีพัฒนาสิ่งเหล่านี้ และจดจำา
โอกาสในการรับใช้ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เตรียมไว้ให้เรา เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนว่าท่านจะได้รับการดลใจที่
จะช่วยผู้อื่นให้ค้นพบของประทานพิเศษที่
พวกเขาได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือการรับใช้

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด, “จงช่วยพวกเขาเล็งให้สูง,”  
เลียโฮนา , พ.ย. 2012, 67.

การประยุกต์ใช้ข่าวสารนี้

• ขณะอ่านและไตร่ตรอง 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
46:11–26 จงสวดอ้อนวอน
ให้รู้ว่าท่านมีของประทาน
ฝ่ายวิญญาณอะไรบ้าง

• การรับใช้ผู้อื่นสามารถช่วย
ท่านพัฒนาของประทาน 
ฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร

• ถ้าท่านยังไม่ได้รับปิตุพร  
พึงพิจารณาเรื่องขอปิตุพร

ท่านอาจเขียนความคิดของท่าน
ลงในบันทึกส่วนตัวหรือสนทนา
เรื่องเหล่านี้กับคนอื่นๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้:  
แน่วแน่ต่อศรัทธา (2004), “ของประทาน 
ฝ่ายวิญญาณ,” 93–96; “Spiritual Gifts” 
ใน Gospel Topics บน LDS.org

พบพลังใน 
ช่วงการทดลอง
“ท่านยังคง ‘ แน่วแน่ และ ไม่ หวั่นไหว’  
[แอลมา 1:25] ระหว่างการทดลองศรัทธา
ได้อย่างไร ท่านต้องแวดล้อมตนเองด้วย 
สิ่งที่ช่วยสร้างแก่นแท้ในศรัทธาของท่าน

•  ท่านต้องใช้ศรัทธาในพระคริสต์ 
•  ท่านต้องสวดอ้อนวอน
•  ท่านต้องไตร่ตรองพระคัมภีร์
• ท่านต้องกลับใจ
• ท่านต้องรักษาพระบัญญัติ
• และท่านต้องรับใช้”

ดู เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การทดลอง
ศรัทธาของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 
หน้า 40; เพิ่มจุดนำา
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เติมคำาในช่องว่าง
1. “การตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่จะ

ส่งผลต่อ ของผู้สอนศาสนา  

คู่สมรสของเขา และลูกหลานของ

พวกเขาในชั่วอายุที่จะมาถึง”  

(รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ขอให้ถาม

ผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วยท่าน

ได้!” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 18.)

2. “เพื่อช่วยเราให ้ ยิ่งขึ้น ดิฉัน

อยากแนะนำาข้อความนี้ให้พึงจำาไว้ 

‘จงสังเกตก่อน แล้วรับใช้’” (ลินดา 

เค. เบอร์ตัน, “สังเกตก่อน แล้ว 

รับใช้,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 78.)

3. “งานพระวิหารและงาน   
เป็นงานเดียวที่แบ่งออกเป็นสอง

ส่วน” (ริชาร์ด จี. สก็อตต์,  

“ปีติจากการไถ่คนตาย,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 93.)

4. “คุณลักษณะอันสูงส่งที่สุดของ

ความรักคือ อยู่เสมอ”  

(เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์,  

“พระบัญญัติสำาคัญข้อแรก,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 84.)

คำาตอบ: 1. จุดหมายปลายทางในทาง

วิญญาณ; 2. รักกัน; 3. ประวัติครอบครัว; 

4. ความจงรักภักดี

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนห้าอย่าง 
ที่บิดามารดาสามารถทำาได้เพื่อสร้าง 
วัฒนธรรมครอบครัวให้แข็งแกร่งขึ้น 
ท่านกล่าวว่า “คำาแนะนำาเหล่านี ้
สำาหรับการสร้าง วัฒนธรรมครอบครัว
ให้แข็งแกร่งขึ้นควรปฏิบัติไปพร้อมๆ 
กันกับวัฒนธรรมของศาสนจักร 
วัฒนธรรมครอบครัวที่แข็งแกร่ง 
ของเราจะเป็นเหมือนโล่กำาบังลูกๆ 
ของเรา”

1. “บิดามารดาสามารถสวดอ้อนวอน 
อย่างจริงใจ ทูลขอให้พระบิดา 
นิรันดร์ทรงช่วย”

2. “บิดามารดาจัดให้มีการสวดอ้อนวอน 
เป็นครอบครัว ศึกษาพระคัมภีร์ และ 
การสังสรรค์ในครอบครัวและรับ
ประทานอาหารร่วมกันบ่อยๆ  
เท่าที่จะทำาได้”

3. “บิดามารดาสามารถได้รับประโยชน์
จากเครือข่ายสนับสนุนของศาสนจักร”

4. “บิดามารดาสามารถแบ่งปันประจักษ์
พยานเป็นประจำากับลูกๆ ของพวกเขา”

5. “เราสามารถจัดระเบียบครอบครัว
ของเราบนพื้นฐานของกฎครอบครัว
และความคาดหวังที่ชัดเจน เรียบง่าย 
ธรรมเนียมปฏิบัติและพิธีทางศาสนา
ที่ดีงามของครอบครัว และ ‘เศรษฐกิจ
ครอบครัว’” 

จาก “การเป็นบิดามารดาผู้ประเสริฐ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2012, 28.

สร้างวัฒนธรรมครอบครัว

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุม
ใหญ่สามัญได้ที่ conference.lds.org 
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ผมอายุ 16  ปีและกำาลังเปิดอัลบ้ัมเพลง 

ร็อคแอนด์โรลที่ซื้อมาใหม่เป็นครั้ง 

แรก น่าเสียดายที่ขณะฟังผมรู้สึกผิดหวัง 

เมื่อได้ยินคำาหยาบคายในเพลงสุดท้าย  

ผมลำาบากใจมาก ผมทราบว่าคุณพ่อคุณ 

แม่คงไม่เห็นชอบ—เพลงนั้นไม่สอดคล้อง 

กับมาตรฐานของครอบครัวเรา แต่ผมชอบ

เพลงที่เหลือ ดังนั้นทุกครั้งที่เปิดฟัง ผมจะ

ลดเสียงลงก่อนจะได้ยินเนื้อร้องที่ไม่น่าฟัง

น้องสาวผู้หวังดีของผมบอกคุณพ่อเร่ือง 

อัลบั้มเพลง ต่อมาเมื่อผมกับท่านอยู่ใน

ห้องอาหาร ท่านพูดถึงสิ่งที่ท่านกังวลเกี่ยว 

กับเนื้อร้องไม่เหมาะสม แม้ท่านจะแสดง 

ความเห็นด้วยท่าทีอ่อนโยน แต่ผมก็ยัง

ดึงดันเอาแต่ใจตัวเอง

ผมยกเหตุผลสารพัดที่นึกออกเพื่อโน้ม 

น้าวคุณพ่อให้เช่ือว่าผมควรเก็บเพลงน้ันไว้ 

“ผมไม่ทราบว่าเพลงนั้นอยู่ในอัลบั้มตอน

ที่ซื้อนี่ครับ” ผมบอก “และพอถึงเพลงนั้น 

ผมก็หรี่เสียงลง”

เมื่อท่านบอกว่าผมควรทิ้งอัลบั้มชุดนั้น  

ผมบอกว่า “ถ้าคุณพ่อคิดอย่างนั้น ผมก ็

ควรจะออกจากโรงเรียนด้วยสิครับ! ผมได้ 

ยินคำานั้น—และคำาพูด เลวร้ายกว่านั้น—

ทุกวันที่โรงเรียน!”

ท่านเริ่มท้อใจ ท่านย้ำาอีกครั้งว่าเราไม ่

ควรมีเพลงหยาบคายในบ้านของเรา การ 

ถกเถียงรุนแรงขึ้นเมื่อผมบอกว่ามีบาปเลว

ร้ายกว่านั้นที่ผมทำาได้และผมไม่เคยใช้คำา

นั้น

ผมพยายามเถียงว่า “ผมพยายามมาก 

เพื่อจะเป็นคนดี แต่แล้วคุณพ่อก็สนใจแต่ 

เรื่องเล็กๆ แค่นี้และคิดว่าผมเป็นคนเลว 

คนบาป!”
แต่กระน้ันคุณพ่อก็ไม่ยอมผ่อนปรน ผม 

ไม่ยอมเช่นกัน ผมเดินตึงตังขึ้นไปบนห้อง  
ปิดประตูเสียงดัง และนอนลงบนเตียง โมโห 
สุดขีด ผมนึกทบทวนการโต้เถียงของผม 
หลายต่อหลายครั้ง ตอกย้ำาตนเองกับเหต ุ
ผลข้างๆ คูๆ และทำาให้ตนเองเชื่อมั่นว่า
เป็นฝ่ายถูก

สิบนาทีต่อมา มีเสียงเคาะประตูเบาๆ  
คุณพ่อนั่นเอง สีหน้าท่านเปลี่ยนไป ท่าน 
ไม่ได้มาเพ่ือโต้เถียง “พ่อขอโทษท่ีพ่อโมโห” 
ท่านบอก “ลูกจะยกโทษให้พ่อไหม” ท่าน
บอกผมว่าท่านรักผมมากและชื่นชมผม
เสมอ ท่านไม่ได้สั่งสอน ท่านไม่ได้ให้คำา 
แนะนำา แล้วก็ออกจากห้องไปอย่างเงียบๆ

แม้โอวาทพันครั้งเรื่องความอ่อนน้อม

คำ�ขอโทษ 
ของคุณพ่อ

คำ�ตอบอ่อนหว�น
“คำ�ตอบนุ่มนวลช่วยละล�ยคว�มโกรธ

เกรี้ยวให้ห�ยไป แต่คำ�กักขฬะเร้�โทสะ”
สุภ�ษิต 15:1

โดย เดวิด ฮิกซัน

สิ่งนี้มีอานุภาพมากกว่า
โอวาทพันครั้ง

บ้านเรา ครอบครัวเรา

ถ่อมตนก็ไม่อาจมีอานุภาพต่อผมมาก
ไปกว่านั้นได้ ผมไม่โกรธท่านอีกเลย แต ่
โกรธตัวเองที่ดื้อรั้นดันทุรัง ผมหยิบอัลบั้ม 
มาหักเป็นสองท่อนแล้วโยนทิ้ง ผมไม่ 
ทราบว่าเคยบอกคุณพ่อเรื่องนี้หรือไม่ แต่ 
นั่นไม่สำาคัญ สิ่งสำาคัญคือผมได้เรียนรู้ว่า 
คุณพ่อเห็นค่าความสัมพันธ์ของเรามาก 
กว่าทิฐิของท่านเอง แม้ท่านจะเป็นฝ่ายถูก 
ก็ตาม 
เดวิด ฮิกซัน อาศัยอยู่ในเทกซัส สหรัฐอเมริกา
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และการเกิดใหม่ทางวิญญาณของบุคคล
นั้นเพื่อจะมี “ชีวิตใหม่” (โรม 6:4) โดย 
บัพติศมาเราทิ้งชีวิตเก่าไว้เบื้องหลังและ
เริ่มชีวิตใหม่ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์และสมาชิกศาสนจักรของพระองค์

บัพติศมารวมถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ 
เช่นกัน สัญญาระหว่างพระบิดาบนสวรรค ์
กับแต่ละคนที่รับบัพติศมา เราทำาพันธ- 
สัญญาว่าจะรักษาพระบัญญัติ รับใช้พระ- 
องค์และบุตรธิดาของพระองค์ รับพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสัญญาจะ 
ให้อภัยบาปของเรา “เทพระวิญญาณของ 
พระองค์ลงมาให้ [เรา]” (โมไซยาห์ 18:10) 
และมอบชีวิตนิรันดร์ให้เรา

พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองทรงรักษา 
พระบัญญัติท่ีให้รับบัพติศมา แม้ว่าพระองค์ 
ไม่มีบาป (ดู มัทธิว 3:13–17) พระองค์ 
ทรงรับบัพติศมาเพื่อเชื่อฟัง เพื่อเป็นแบบ 

เราเชื่อว่าเราต้องรับบัพติศมาจึงจะรับ 
การช่วยให้รอดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 

ได้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ถ้าใคร 
ไม่ได้เกิดจากน้ำาและพระวิญญาณ คนนั้น 
จะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ ได้ ” 
(ยอห์น 3:5)

พระเจ้าทรงสอนเช่นกันว่าศาสนพิธี

แห่งบัพติศมา—เช่นเดียวกับศาสนพิธี

พระกิตติคุณอื่นๆ ทั้งหมด—ต้องประกอบ 

โดยผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควร “ผู้ที่ได้ 

รับเ รียกจากพระผู้ เป็นเจ้าและมีสิทธิ 

อำานาจจากพระเยซูคริสต์ท่ีจะให้บัพติศมา, 

พึงลงไปในน้ำากับผู้ที่ขอรับบัพติศมา, . . . 
จากนั้นเขาจะจุ่มเขาหรือเธอลงในน้ำา, และ 

ขึ้นมาจากน้ำาอีก” (คพ.20:73–74)

บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวเป็น 

สัญลักษณ์ของการตายและการฝังคนบาป 

เราต้องเกิดจากน้ำาและ
จากพระวิญญาณ

สิ่งที่ เราเชื่ิอ

พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์
“บัพติศมา . . .  เป็นศาสนพิธีอันเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าไปในพันธสัญญาอันศักด์ิสิทธ์ิและ 
ผูกมัดระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ มนุษย์สัญญาว่าจะละทิ้งโลก จะรักและรับใช้เพื่อน 
มนุษย์ เย่ียมเด็กกำาพร้าและหญิงม่ายท่ีมีความทุกข์ร้อน ประกาศสันติสุข ส่ังสอนพระกิตติคุณ 
รับใช้พระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ ‘เทพระวิญญาณของ
พระองค์ลงมาให้ [เรา] ให้มากมายย่ิงข้ึน’ (โมไซยาห์ 18:10) ทรงไถ่วิสุทธิชนของพระองค์ท้ัง 
ทางโลกและทางวิญญาณ นับพวกเขาไว้กับบรรดาคนของการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก และ
ทรงเสนอชีวิตนิรันดร์ให้”
ดู เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์,”  
เลียโฮนา พ.ค. 2008, 56.

อย่างสำาหรับเรา และเพ่ือ “ทำาให้ความชอบ- 
ธรรมทั้งหมดสมบูรณ์” (ดู 2 นีไฟ 31:5–9) 
ดังนั้นคนที่เลือกรับบัพติศมาจึงกำาลังทำา
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากบทที่ 2 ใน  
คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร:  
ลอเรนโซ สโนว ์(2012)
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คนที่ปร�รถน�จะรับบัพติศม� 

ต้อง “นอบน้อมถ่อมตนต่อ 

พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้� . . .  

เป็นพย�นต่อหน้�ศ�สนจักรว่� 

พวกเข�กลับใจอย่�งแท้จริงจ�ก

บ�ปทั้งหมดของพวกเข�, และ

เต็มใจรับพระน�มของพระเยซู

คริสต์” (คพ. 20:37)

ยอ
ห์น
กำ�
ลัง
ถว
�ย
บัพ

ติศ
ม�
พร
ะเ
ยซ

 ูโด
ย 

แก
รน

ท์ 
รอ

มน
ีย์ 

คล
อส

ัน 
©

 IR
I 

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

สก
็อต

ต์ 
เด

วิส

“เร�เชื่อ [ใน] . . .  บัพติศม� 

โดยลงไปในน้ำ�ทั้งตัว”  

(หลักแห่งคว�มเชื่อข้อ 4)

โดยบัพติศม�และก�รยืนยัน

เร�กล�ยเป็น “พลเมือง

เดียวกับบรรด�ธรรมิกชน” 

ใน “ครอบครัวของพระเจ้�” 

(เอเฟซัส 2:19)

หลังจ�กบัพติศม� เร�ได้รับก�รยืนยันเป็นสม�ชิกศ�สนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยและได้รับของประท�นแห่ง 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ บัพติศม�และก�รยืนยันเปิดท�งให้ก�รชดใช ้
ของพระเยซูคริสต์นำ�ก�รชำ�ระให้สะอ�ดท�งวิญญ�ณเข้�ม�ในชีวิตเร� 
รวมถึง “ก�รปลดบ�ป” (คพ. 33:11)



ละครอมตะของโรเบิร์ต โบลต์เรื่อง A Man  
for All Seasons เป็นเรื่องราวของเซอร ์
โธมัส มอร์ เขาสร้างชื่อเสียงให้ตนเองใน 

ฐานะนักวิชาการ ทนายความ เอกอัครราชทูต และ 
สุดท้ายเป็นเสนาบดีฝ่ายยุติธรรมของอังกฤษ เขา 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตโดยสมบูรณ์ ละครเปิด
ฉากด้วยถ้อยคำาของเซอร์ริชาร์ด ริชว่า “มนุษย์ทุก
คนมีค่า! . . .  เงินตราก็เช่นกัน . . .  หรือความพอใจ 
ยศถาบรรดาศักดิ์ อิสตรี อิฐหินปูนทราย ล้วนมีค่า
บางอย่างเสมอ”1

น่ันคือสาระสำาคัญของละคร ท้ังยังเป็นสาระสำาคัญ 
ของชีวิตด้วย มีชายหรือหญิงคนใดในโลกนี้ที่เงินซื้อ 

ไม่ได้ ที่ความซื่อสัตย์สุจริตของเขาประมาณค่ามิได้ 
เม่ือละครเปิดฉาก พระเจ้าเฮนรีย์ท่ี 8 ทรงประสงค์ 

จะหย่ากับพระนางแคเธอรีนและอภิเษกสมรสกับ 
แอนน์ โบลีน แต่ปัญหาคือการหย่าร้างเป็นเรื่องต้อง 
ห้ามของนิกายคาทอลิก เนื่องด้วยพระเจ้าเฮนรีย์ที่ 8 
เกรงจะถูกขัดขวาง จึงทรงขอให้ข้าราชบริพารถวาย
คำาสัตย์ปฏิญาณว่าจะสนับสนุนการหย่าร้างของ
พระองค์ แต่มีปัญหามากกว่านั้น

เซอร์โธมัส มอร์ผู้ที่ประชาชนทั่วไปรักและชื่นชม 
จะไม่สนับสนุนเร่ืองน้ี—เพราะมโนธรรมของเขาจะไม่ 
ยอมให้เขาลงนามในคำาปฏิญาณ เขาไม่ยอมคล้อย 
ตาม แม้พระเจ้าเฮนรีย์จะทรงขอร้องด้วยพระองค ์
เองก็ตาม จากนั้นบทพิสูจน์จึงเกิดขึ้น บรรดาสหาย
ของเขาใช้ทั้งเสน่ห์ส่วนตัวและแรงกดดัน แต่เขาไม่
ยอม เขาถูกริบทรัพย์สมบัติ ตำาแหน่ง และครอบครัว  

ความซื่อสัตย์สุจริต

โดย เอ็ลเดอร ์
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ความซื่อสัตย์สุจริต 

คือความกล้าหาญใน

การทำาสิ่งถูกต้อง 

โดยไม่คำานึงถึงผลลัพธ์

และความไม่สะดวก
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ความซื่อสัตย์สุจริต รากฐานของชีวิต
เฉกเช่นพระคริสต์
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แต่เขาไม่ยอมลงนาม ในท่ีสุดจึงถูกใส่ความเท็จจนต้องโทษประหาร 
ชีวิต กระนั้น เขาก็ยังไม่ยอมจำานน

คนเหล่านั้นช่วงชิงเงินตรา อำานาจทางการเมือง มิตรสหาย 
และครอบครัวไปจากเขา—หนำาซ้ำายังจะปลิดชีวิตเขาด้วย—แต่
ไม่สามารถนำาเอาความซื่อสัตย์สุจริตไปจากเขาได้ เพราะไม่ว่า
ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขาย

ช่วงต่ืนเต้นเร้าใจท่ีสุดของละครคือเม่ือเซอร์โธมัส มอร์ถูกกล่าว 
หาว่าขายชาติ เซอร์ริชาร์ด ริชเบิกความเท็จเพื่อพิสูจน์ว่าเขาม ี
ความผิด เมื่อเซอร์ริชาร์ดออกมาจากห้องพิจารณาคดี เซอร์โธมัส 
มอร์ถามเขาว่า “สายยศที่คุณคล้องอยู่นั่น . . .  คืออะไรหรือ”

อัยการโธมัส ครอมเวลล์ตอบว่า “เซอร์ริชาร์ดได้รับแต่งตั้งเป็น
อัยการสูงสุดสำาหรับแคว้นเวลส์”

จากนั้นมอร์จึงมองหน้าริชด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์อย่าง
ยิ่งและโต้กลับไปว่า “สำาหรับแคว้นเวลส์รึ โธ่เอ๋ย ริชาร์ด มนุษย์ไม่
ได้ประโยชน์อันใดจากการแลกจิตวิญญาณกับโลกทั้งโลก . . .  แต่
ท่านยอมแลกกับเวลส์อย่างนั้นหรือ!”2

ในชีวิตที่จะมาถึง ไม่น่าสงสัยเลยว่าคนจำานวนมากจะหวนนึก 
ถึงเสียงสะอื้นไห้ที่ไม่อาจควบคุมได้และพูดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าว่า “ทำา 
ไมฉันจึงเอาจิตวิญญาณไปแลกกับเวลส์หรือความสุขทางกายชั่ว
ครู่ชั่วยาม หรือชื่อเสียง หรือเกรด หรือความเห็นชอบของเพื่อนๆ 
ทำาไมฉันจึงยอมขายความซื่อสัตย์สุจริตของตนเอง”

หลักธรรมแห่งความซ่ือสัตย์สุจริต
ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดถึงหลักธรรมเจ็ดประการของความ 

ซื่อสัตย์สุจริตซ่ึงหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำาให้คุณ-
ลักษณะเช่นพระคริสต์ข้อนี้เป็นอุปนิสัยพื้นฐานในชีวิตส่วนตัว
ของเรา

1.	 ความซื่อสัตย์สุจริตป็นรากฐานของอุปนิสัยและคุณธรรม 

อื่นๆ	ทั้งหมด ในปี 1853 วิสุทธิชนเริ่มก่อสร้างพระวิหารซอลท์เลค  
โดยใช้เวลาเกือบสองปีท่ียาวนานและยากลำาบากทำาการขุดเจาะ 
และวางฐานรากด้วยหินทรายลึกกว่าแปดฟุต (2.4  ม.) วันหนึ่ง 
หัวหน้าคนงานมาหาประธานบริคัม ยังก์พร้อมข่าวท่ีทำาให้เสียขวัญ 
อย่างมากว่า มีรอยแตกในก้อนหินทราย บริคัม ยังก์ตกอยู่ใน 
สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเลือกทำาอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ทำา 
สุดความสามารถเพื่อซ่อมรอยแตกและสร้างพระวิหารให้เล็กลง
และมีน้ำาหนักน้อยกว่าที่เตรียมการไว้ หรือ (2)  รื้องานที่ทำามา 
สองปีและนำาฐานแกรนิตใส่ลงไปแทนเพื่อจะสามารถรองรับ 

พระวิหารอันสวยสดงดงามที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้พวกเขา
เห็นในนิมิต โชคดีที่ประธานยังก์เลือกวิธีหลัง3

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานที่อุปนิสัยและชีวิตเฉกเช่น 
พระคริสต์สร้างไว้บนนั้น หากมีรอยแตกในฐานราก ฐานรากย่อม 
ไม่สามารถรองรับน้ำาหนักของคุณสมบัติเช่นพระคริสต์ข้ออื่นๆ  
ที่จะต้องสร้างไว้บนนั้น เราจะอ่อนน้อมถ่อมตนได้อย่างไรถ้าเรา 
ขาดความสุจริตใจที่จะยอมรับความอ่อนแอของเรา เราจะพัฒนา 
จิตกุศลต่อผู้อื่นได้อย่างไรถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เต็มที่ในการติดต่อกับ
พวกเขา เราจะกลับใจและสะอาดได้อย่างไรถ้าเราเผยความจริง 
ต่ออธิการเพียงบางส่วน บ่อเกิดของคุณธรรมทุกอย่างคือความ 
ซื่อสัตย์สุจริต

ซี.  เอส. ลูอิส นักประพันธ์ชาวคริสต์สังเกตว่าทันทีที่เราคิด 
สมการคณิตศาสตร์ผิด เราจะคิดต่อไปไม่ได้ “เมื่อเริ่มบวกผิด ยิ่ง 
ข้าพเจ้ายอมรับและกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เร็วเท่าใด ข้าพเจ้าก็จะ
ยิ่งได้คำาตอบถูกต้องเร็วขึ้นเท่านั้น”4

ทำานองเดียวกัน เราจะรับคุณธรรมเฉกเช่นพระคริสต์โดยสมบูรณ์ 
ต่อไปไม่ได้จนกว่าเราจะทำาให้ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นฐาน 
แกรนิตของชีวิตเรา ในบางกรณีเราอาจต้องผ่านขั้นตอนอันแสน 
เจ็บปวดของการรื้อฐานรากที่มีอยู่เดิมซึ่งสร้างบนความหลอกลวง
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และแทนที่ด้วยฐานรากของความซื่อสัตย์สุจริตที 
ละก้อน แต่เราสามารถทำาได้

2.	 ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่การทำาแต่สิ่งถูก 

กฎหมายเท่านั้นแต่ต้องทำาสิ่งถูกต้องดีงามหรือทำา 

เฉกเช่นพระคริสต์ด้วย การประพฤติล่วงประเวณ ี
อาจเป็นเรื่องถูกกฎหมาย การมีความสัมพันธ์ทาง 
กายก่อนแต่งงานอาจเป็นเรื่องถูกกฎหมาย การ 
นินทาอาจเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่ในบรรดาการ 
กระทำาเหล่านี้ไม่มีสักสิ่งเดียวถูกต้องดีงามหรือ 
เป็นเหมือนพระคริสต์ ความซื่อสัตย์สุจริตไม่เพียง 
เป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเท่านั้น แต่
เป็นการปฏิบัติตามประมวลกฎศีลธรรมท่ีสูงกว่า
ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตตามที่อับราฮัม ลินคอล์น
ประธานาธิบดีสหรัฐแนะนำา คือ การดำาเนินชีวิต
สอดคล้องกับ “อิทธิพลที่ดีกว่าในธรรมชาติวิสัย 
ของเรา”5

เยาวชนคนหนุ่มทุกคนมีหน้าที่ทางศีลธรรมใน 
การปกป้องคุ้มครองความบริสุทธิ์ของคู่เดท และ 
เยาวชนหญิงทุกคนมีหน้าท่ีทางศีลธรรมทำานอง 
เดียวกันต่อคู่เดทของเธอ นั่นคือบททดสอบความ
ซ่ือสัตย์สุจริตของตนเอง ชายหรือหญิงท่ีเสาะแสวง 
หาความซ่ือสัตย์สุจริตจะพัฒนาความแน่วแน่และ 
วินัยท่ีอยู่เหนือกามารมณ์อันเร่าร้อน ความซ่ือสัตย์
สุจริตต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อตนเอง และต่อผู้อื่นจะ
ค้ำาจุนและให้พลังแก่พวกเขาแม้เมื่อซาตานปล่อย
คลังสรรพาวุธแห่งการล่อลวงทางศีลธรรมใส่  
พระเจ้าตรัสกับคนรุ่นนี้ว่า “เราจะยกผู้คนบริสุทธิ ์
กลุ่มหน่ึงข้ึนสำาหรับเรา” (คพ. 100:16) พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงถือว่าเราเป็นคนรุ่นนั้น

หลายปีก่อนข้าพเจ้ากับหุ้นส่วนธุรกิจจำาเป็น
ต้องเลิกจ้างพนักงานคนหนึ่ง หลังจากสนทนากัน 
พอสมควรเราหาข้อยุติได้ว่าจะจ่ายเงินชดเชย
สำาหรับการทำางานของเขา ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้อตกลง 
นั้นยุติธรรมมากแล้ว แต่การเจรจาต่อรองทำาให้
ความสัมพันธ์ตึงเครียดพอสมควร คืนนั้นข้าพเจ้า
รู้สึกเศร้าใจ ข้าพเจ้าพยายามขับไล่ความรู้สึกนี ้
โดยให้เหตุผลกับตนเองว่าข้าพเจ้ายุติธรรมดีแล้ว 

แต่ความรู้สึกดังกล่าวไม่ยอมจากไป ต่อจากนั้น 
ความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้น “ให้ความยุติธรรมอย่างเดียว 
ไม่พอ คุณต้องพยายามเป็นเหมือนพระคริสต์ด้วย” 
การปฏิบัติตามประมวลกฎศีลธรรมสูงสุดเป็น
เครื่องหมายของชายหรือหญิงที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต

3.	 ความซื่อสัตย์สุจริตทำาให้การตัดสินใจอยู่บน 

พื้นฐานของสิ่งที่ส่งผลถึงนิรันดร เยาวชนหญิงคน 
หนึ่งในวอร์ดของเรากำาลังสอบที่โรงเรียนมัธยม 
ปลายในท้องที่ พอเงยหน้าขึ้น เธอเห็นเพื่อนคน 
หนึ่งกำาลังโกง ทั้งคู่สบตากัน เพื่อนคนนั้นยักไหล ่
ด้วยความขัดเขินและพูดว่า “ฉันต้องการเกรด”  
หญิงสาวคนนี้สูญเสียวิสัยทัศน์นิรันดร์ จุดหมาย
ของเราไม่ใช่เกรดแต่คือความเป็นพระผู้เป็นเจ้า  
จะมีประโยชน์อะไรถ้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่ 
สุดยอมรับเราแต่เราต้องสูญเสียความสูงส่ง ทุก
ครั้งที่คนหนึ่งโกง เขากำาลังแลกสิทธิบุตรหัวปีทาง 
วิญญาณกับอาหารหนึ่งมื้อ (ดู ปฐมกาล 25:29– 
34) ในความคิดตื้นๆ ของเขา เขาเลือกหนึ่ง 
ดอลลาร์วันนี้แทนความมั่งคั่งอันหาที่สุดมิได้ใน
ชีวิตที่จะมาถึง

บิดาที่สิ้นหวังคนหนึ่งเคยบอกข้าพเจ้าว่าลูก 
สาววัยรุ่นของเขาอยาก “ใช้ชีวิตสุขสำาราญ” และ 
จากนั้นสามเดือนก่อนแต่งงานจึงค่อยแก้ไขการ 
กระทำาของเธอเพื่อให้ได้ใบรับรองพระวิหาร ข้าพ- 
เจ้ารู้ว่าไม่มีประธานสเตคคนใดยอมให้ใบรับรอง 
ภายใต้สภาวการณ์เช่นนั้น แต่ถึงจะให้ นั่นจะ
เป็นการสาปแช่ง ไม่ใช่พร ความซื่อสัตย์สุจริตคือ
การไม่มองตื้นๆ—ไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนพฤติกรรม 
ชั่วคราว แต่คือการเปลี่ยนธรรมชาติวิสัยอย่าง 
ถาวร

กษัตริย์เบ็นจามินบอกเราว่าเราจะเปลี่ยน 
ธรรมชาติวิสัยจากมนุษย์ปุถุชนเป็นมนุษย์ทาง 
วิญญาณได้อย่างไร “เพราะมนุษย์ปุถุชนเป็นศัตร ู
ต่อพระผู้เป็นเจ้า, และเป็นมาแล้วนับแต่การตก 
ของอาดัม, และจะเป็นไป, ตลอดกาลและตลอด 
ไป, เว้นแต ่ เขาจะยอมต่อการชักจูงของพระวิญ- 

เราจะรับคุณธรรมเฉกเช่น 

พระคริสต์โดยสมบูรณ ์

ต่อไปไม่ได้จนกว่าเราจะ

ทำาให้ความซื่อสัตย์สุจริต

เป็นฐานแกรนิตของ

ชีวิตเรา	ในบางกรณีเรา

อาจต้องผ่านขั้นตอนอัน

แสนเจ็บปวดของการรื้อ

ฐานรากที่มีอยู่เดิมซึ่ง 

สร้างบนความหลอกลวง

และแทนที่ด้วยฐานราก

ของความซื่อสัตย์สุจริต 

ทีละก้อน	
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ญาณศักด์ิสิทธ์ิ, และท้ิงความเป็นมนุษย์ปุถุชนและ 
กลับเป็นวิสุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์ 
พระเจ้า, และกลายเป็นดังเด็ก, ว่าง่าย, อ่อนโยน, 
ถ่อมตน, อดทน, เปี่ยมด้วยความรัก, เต็มใจยอม
ในสิ่งท้ังปวงท่ีพระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัติแก่เขา, 
แม้ดังเด็กยินยอมต่อบิดาตน” (โมไซยาห์ 3:19; 
เน้นตัวเอน)

การเปล่ียนธรรมชาติวิสัย ไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรม 
ของเรา เกิดจากมุมมองนิรันดร์ที่ว่าเราเป็นลูกของ
พระผู้เป็นเจ้า เรามีประกายของความเป็นพระเจ้า 
ในตัวเรา และโดยผ่านการชดใช้เราสามารถเป็น 
เหมือนพระองค์—ต้นแบบที่ดีพร้อมของความ 
ซื่อสัตย์สุจริต

4.	ความซื่อสัตย์สุจริตคือการเผยความจริง 

ทั้งหมดและเฉพาะความจริงอย่างเดียวเท่านั้น  
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถอยู่กับความ 
อ่อนแอและความผิดพลาดของเราได้หากเรา
แสดงให้เห็นว่าเราปรารถนาและพยายามกลับ
ใจ นั่นคือทั้งหมดของการชดใช้ แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อ
ว่าพระองค์จะทรงทนยอมรับใจหลอกลวงหรือ 
ลิ้นมุสาได้โดยง่าย

ไม่ก่ีปีก่อนข้าพเจ้าเดินทางเย่ียมในคณะเผยแผ่ 
ผู้สอนศาสนาบางคนของเรามีปัญหาเรื่องการ 
เชื่อฟัง ค่ำาวันนั้นข้าพเจ้ากับประธานคณะเผยแผ ่
สัมภาษณ์ผู้สอนศาสนาบางคน เช้าวันรุ่งขึ้นประ- 
ธานคณะเผยแผ่เริ่มการประชุมโซนโดยให้คำาพูดที ่
ยอดเยี่ยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ข้าพเจ้ารู้สึกถึง
การกระตุ้นเตือนให้พูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ครู่
หน่ึงหลังจากน้ันเราสังเกตว่าเราอยากดำาเนินการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติม เราขอร้องผู้สอนศาสนาว่าอย่า
เล่นเกมโดยการเผยความจริงก็ต่อเมื่อถูกถามตรง
จุดตรงประเด็น

พระวิญญาณสถิตอยู่ที่นั่น ผู้สอนศาสนาสี่คน
จากคืนก่อนก้าวออกมาบอกเป็นการส่วนตัวว่า 
“เรามีบางอย่างจะบอก” หนึ่งในนั้นกล่าวว่า “ผม

อยากเป็นคนซื่อสัตย์” วันนั้นเขาเปลี่ยนฐานทราย
ของตนเองเป็นฐานแกรนิตของความซื่อสัตย์สุจริต

5.	 ความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีข้อแก้ตัวหรือข้ออ้าง 
มีบางอย่างน่ายกย่องเกี่ยวกับชายหรือหญิงผู้ยอม 
รับความอ่อนแอของตนและรับคำาตำาหนิโดยไม่หา 
ข้ออ้างหรือข้อแก้ตัว หลายครั้งโจเซฟ สมิธบันทึก
ความอ่อนแอของท่านไว้ในหลักคำาสอนและพันธ-
สัญญาให้ทุกคนได้อ่าน สิ่งนี้บอกเราว่าท่านไม่ใช่
คนดีพร้อม แต่บอกเราเช่นกันว่าท่านไม่ปกปิดสิ่ง
ใด—ท่านเป็นผู้มีความสุจริตใจ การทำาเช่นนี้ส่งผล 
อย่างไรต่อความน่าเชื่อถือของท่านเม่ือท่านเล่า
เรื่องนิมิตแรกหรือเรื่องราวการเยือนของโมโรไน  
นี่คือสิ่งที่บอกเราว่าเราวางใจท่านได้ เราเชื่อคำา 
พูดทุกคำาของท่านเพราะท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างแท้จริง
6.	ความซือ่สตัยส์จุรติคอืการรกัษาพนัธสญัญา 

และคำาม่ันสัญญาของเรา	แม้ในเวลาท่ีเราไม่สะดวก 
ความซื่อสัตย์สุจริตคือความกล้าหาญในการทำา
สิ่งถูกต้องโดยไม่คำานึงถึงผลลัพธ์และความไม่ 
สะดวก ประธานเอ็น. เอลดอน แทนเนอร์ (1898–
1982) อดีดที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด 
เล่าประสบการณ์ต่อไปนี้

“ไม่นานมานี้ชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้า 
และพูดว่า ‘ผมทำาข้อตกลงกับชายคนหนึ่งซึ่งเรียก 
ร้องให้ผมจ่ายเงินจำานวนหนึ่งในแต่ละปี ผมค้าง 
ชำาระ และไม่สามารถจ่ายเงินจำานวนนั้นได้ เพราะ
ถ้าผมจ่าย นั่นจะทำาให้ผมต้องสูญเสียบ้าน ผมจะ
ทำาอย่างไรดี”

“ข้าพเจ้ามองหน้าเขาและพูดว่า ‘ทำาตามที่คุณ
ตกลงไว้’

“‘แม้ผมจะต้องเสียบ้านไปอย่างนั้นหรือครับ’
“ข้าพเจ้าตอบว่า ‘ผมไม่ได้พูดถึงบ้าน ผมกำาลัง

พูดถึงข้อตกลงของคุณ และผมคิดว่าภรรยาคุณ 
คงอยากมีสามีที่รักษาคำาพูด ทำาตามพันธะรับผิด 
ชอบ รักษาคำาปฏิญาณหรือพันธสัญญาแต่ต้อง 

การเปลี่ยนธรรมชาติวิสัย	

ไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรม

ของเรา	เกิดจากมุมมอง

นิรันดร์ที่ว่าเราเป็นลูก

ของพระผู้เป็นเจ้า	เรามี

ประกายของความเป็น

พระเจ้าในตัวเรา	และ 

โดยผ่านการชดใช้เรา

สามารถเป็นเหมือน

พระองค์—ต้นแบบที่ดี

พร้อมของความซื่อสัตย์

สุจริต

20 เ ลี ย โ ฮ น า



เช่าบ้านอยู่ มากกว่ามีบ้านกับสามีไม่รักษาพันธสัญญาและคำา
ปฏิญาณที่ทำาไว้’”6

เขาเลือกยากระหว่างบ้านหรือความซ่ือสัตย์สุจริต ชายหรือหญิง 
ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตจะไม่ยินยอมหรือยอมอ่อนข้อเพียงเพราะ
สิ่งนั้นยาก หรือแพง หรือไม่สะดวก ในแง่นี้พระเจ้าทรงเข้าพระทัย
อย่างถ่องแท้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต พระองค์ตรัสว่า “เราคือใคร
เล่า . . .  ที่สัญญาไว้และยังไม่ทำาให้มีสัมฤทธิผล?” (คพ. 58:31)

การทดสอบอันเข้มงวดท่ีสุดอย่างหน่ึงในความซื่อสัตย์สุจริต
ของเราคือดูว่าเรารักษาคำามั่นสัญญาที่เราทำาไว้หรือไม่ หรือมีช่อง
โหว่ในคำาพูดของเราหรือไม่

7.	 ความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่แสดงออกเฉพาะอยู่ต่อหน้าคนอื่น	 

แต่ผลักดันออกมาจากภายในไม่ใช่ภายนอก เอ็ลเดอร์มาเรียน  ดี.  
แฮงค์ส (1921–2011) แห่งสาวกเจ็ดสิบเล่าเรื่องชายคนหนึ่งกับ 
ลูกชายตัวน้อยของเขาที่ “แวะไร่ข้าวโพดข้างถนนในเขตชนบท 
ห่างไกล” และเหลือบไปเห็นข้าวโพดน่ากินอยู่หลังรั้ว หลังจาก 
มองซ้ายแลขวา เหลียวหน้าเหลียวหลังดีแล้ว ผู้เป็นพ่อก็ “เริ่มปีน
รั้ว” เพื่อไปหักข้าวโพดมาจำานวนหนึ่ง ลูกชายมองดูและพูดเชิง
ตำาหนิว่า “พ่อครับ พ่อลืมแหงนมองข้างบน”7

ในบทละครของเชคสเปียร์เรื่อง แฮมเล็ต โพโลนิอุสพูดกับ 
ลาเออร์เตสบุตรชายว่า

จงซื่อสัตย์ต่อตนเองให้ได้

และเมื่อกาลผันผ่านดุจราตรีทิวาวารไซร้

เจ้าย่อมตระบัดสัตย์แก่ใครมิได้เลย8

นับเป็นคำาแนะนำาที่ยอดเยี่ยม! เรามีทางเลือก เราสามารถคว้า 
โอกาสท่ีจะควบคุมชีวิตเราหรือเป็นเพียงหุ่นเชิดไปตามสภาพ 
แวดล้อมและกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกับเรา

ท่านจะดูภาพลามกต่อหน้ามารดา คู่เดท คู่สมรส หรืออธิการ
ของท่านหรือไม่ หากเป็นสิ่งผิดที่จะทำาต่อหน้าคนอื่น ย่อมเป็นสิ่ง 
ผิดเมื่อทำาลับหลังเช่นกัน คนสุจริตผู้ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะมีคนมองอยู่หรือไม่
ก็ตามเพราะเขาผลักดันตนเอง ไม่ได้ถูกควบคุมจากภายนอก

ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตของจิตวิญญาณเรามีป้ายเป็นตัว 
อักษรสีดำาเข้มว่า “ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขาย” เพื่อให้มีคำาพูดถึงเรา 
เช่นที่พูดถึงไฮรัม สมิธว่า “ผู้รับใช้ของเรา ไฮรัม สมิธเป็นสุขแล้ว; 
เพราะเรา, พระเจ้า, รักเขาเนื่องจากความสุจริตใจของเขา” (คพ. 
124:15)

ขอให้เราทุกคนเป็นชายหญิงที่มีความซื่อสัตย์สุจริต—ไม่ใช่ 
เพราะเราจำาเป็นต้องมีแต่เพราะเราต้องการมี พระเจ้าทรงประกาศ 
รางวัลสำาหรับคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตว่า “ตามจริงแล้วเรากล่าว 
แก่เจ้า, ทุกคนในบรรดาพวกเขาที่รู้ว่าใจตนซื่อสัตย.์ . .และเต็มใจ 
ยึดถือพันธสัญญาของตนโดยการเสียสละ. . . ได้รับการยอมรับ 

จากเรา” (คพ. 97:8; เน้นตัวเอน)
ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับเราทุกคนเพราะเราพยายาม

เป็นชายหญิงที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	ค.ศ.	2011	ที่มหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์	ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่speeches.byu.edu
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ขณะพยายามแสวงหา 

การรับใช้ผู้อื่นดังที ่

พระผู้ช่วยให้รอดทรง 

ทำา มารดาผู้ไม่มีเวลา 

ว่างคนหนึ่งจึงตระหนัก 

ว่าเธอมีโอกาสมากมาย 

ในการรับใช้—ไม่ใช ่

นอกบ้านแต่เป็นในบ้าน



โดย เมลิสซา เมอร์ริลล์

เมื่อแอลมาอธิบายถึงพันธสัญญาแห่งบัพติศมา
ที่ผืนน้ำาแห่งมอรมอน ท่านสอนว่าพันธสัญญา
แห่งบัพติศมาคือการยืนเป็นพยานถึงพระผู้เป็น

เจ้า “ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง” (โมไซ-
ยาห์ 18:9) นี่คือมาตรฐานที่สานุศิษย์ของพระผู้ช่วย
ให้รอดยังคงเพียรพยายามทำาอยู่จนทุกวันนี้และเป็น
พันธสัญญาที่ต่อใหม่แต่ละสัปดาห์ช่วงศีลระลึก เมื่อ
สมาชิกศาสนจักรสัญญาว่าจะ “ระลึกถึง [พระผู้ช่วย
ให้รอด] ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)

ความเป็นสานุศิษย์จริงๆ แล้วมีลักษณะอย่างไร 
นิตยสารศาสนจักรเชื้อเชิญให้วิสุทธิชนทั่วโลกมีส่วน
ร่วมในสิ่งที่เรียกว่า “การทดลองเป็นสานุศิษย์” โดย
หลักแล้วคือ เราเชื้อเชิญสมาชิกให้เลือกคำาสอนหรือ 
เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์มาเรื่องหนึ่ง ศึกษา 
และไตร่ตรองข้อพระคัมภีร์ในเรื่องน้ันอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ แล้วรายงานว่าการทุ่มเทศึกษา 
พระชนม์ชีพและคำาสอนของพระผู้ช่วยรอดในเรื่อง 
น้ันช่วยให้สมาชิกดำาเนินชีวิตตามพระองค์ “ทุกเวลา” 
อย่างไร

เป็นสานุศิษย์ทุกเวลา
คารา ลาชซิคจากยูทาห์ สหรัฐอเมริกา คิดมา 

ตลอดว่าความเป็นสานุศิษย์คือความปรารถนาที่จะ

เลียนแบบและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น คือความ 
เต็มใจท่ีจะเสียสละและรับใช้ในการแบ่งปันพระกิตติ- 
คุณของพระองค์ แต่เธอรู้สึกว่าบุคลิกภาพเก็บตัวของ 
เธอค่อนข้างเป็นอุปสรรคในเรื่องนี้

“ดิฉันมักจะคิดอยู่แต่ในโลกของตัวเองเพราะรู้สึก 
อึดอัดเวลาที่ต้องพูดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น” เธอ 
อธิบาย “ดิฉันกังวลเกินไปว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับ 
ดิฉัน แทนที่จะนึกว่าดิฉันคิดอย่างไรกับตนเองและ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงคิดอย่างไรเกี่ยวกับดิฉัน”

แต่ซิสเตอร์ลาชซิคเล่าว่าการทดลองหนึ่งสัปดาห์ 
ของเธอในการศึกษา ลูกา  7 ซึ่งบรรยายถึงการที ่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัติต่อคนจำานวนมาก ทำาให้เธอ 
หวนกลับมาพิจารณาแรงจูงใจของเธออีกคร้ัง เธอถาม 
ตนเองว่า “การกระทำาของฉันเกิดจากความปรารถนา 
อย่างแท้จริงที่จะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดและ 
ห่วงใยคนอื่นจริงหรือ หรือฉันแค่ขีดฆ่าสิ่งที่ต้องทำา 
ออกจากรายการเพื่อจะได้รู้สึกดีเมื่อเห็นว่าทำางาน
มอบหมายเสร็จแล้ว ฉันเป็นห่วงความผาสุกของคน 
อ่ืนมากกว่าหรือเป็นห่วงว่าคนอ่ืนจะคิดอย่างไรกับ 
การกระทำาของฉันกันแน่”

เธอเล่าว่าเธอตระหนักได้ว่าส่วนหนึ่งของการทำา
ตามพระผู้ช่วยให้รอด—ทำาอย่างที่พระองค์จะทรง
ทำาในสถานการณ์นั้นๆ—คือการให้ความรักและการ 

ทุกเวลา 
ในทุกสิ่ง 
ในทุกแห่ง

เป็นสานุศิษย์ 
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รับใช้ เมื่อคนอื่นต้องการเธอ ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่
สะดวกเท่านั้น

“ความเป็นสานุศิษย์ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจาก 
ความพยายาม” เธอกล่าว “ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป  
ท้ังเวลา พลังงาน และทรัพยากรท่ีเราเสียสละไปกับ 
การรับใช้ผู้อื่นด้วยความรักที่จริงใจจะช่วยให้เรา 
ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดยิ่งขึ้น” เธอเสริมว่าเธอได ้
กำาลังใจจากการรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงขอให้เรา วิ่ง 
เกินกำาลัง ของ เรา (ดู โมไซยาห์ 4:27) หรือทำาสิ่งที่เรา
ทำาไม่ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของพระองค์

การทราบดีถึงหลักธรรมเหล่านี้ช่วยให้ซิสเตอร์ 
ลาชซิคมีส่วนร่วมในการอดอาหารเพื่อสมาชิกใน 
ครอบครัว แม้ว่าการอดอาหารคือจุดอ่อนของเธอ 
เสมอมา นอกจากน้ีความรู้น้ันยังกระตุ้นให้เธอเปล่ียน- 
แปลงในระดับทั่วไปมากขึ้นอีกด้วย

“ดิฉันอยากหาโอกาสมากขึ้นในการรับใช้แทนที่ 
จะรอให้ใครส่งแผ่นกระดาษไปรอบๆ เพื่อลงชื่อ 
อาสาสมัคร” เธอกล่าว “ดิฉันอยากเป็นผู้เยี่ยมสอนที่
ดีขึ้น อยากหาหนทางที่สามารถรับใช้นอกศาสนจักร 
ภายในชุมชนของดิฉัน ดิฉันอยากจะคิดเป็นอย่าง 
แรกว่า ‘เราทำาอะไรให้พวกเขาได้บ้าง’ หรือ ‘พวกเขา 
ต้องการอะไร’ ไม่ใช่ ‘ฉันมีเวลาหรือเปล่า’ หรือ ‘แล้ว
สิ่งนี้จะมีผลกับฉันอย่างไร’

“เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอด” เธอสรุป “แต ่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการเราเช่นกัน พระองค์ทรง 
ต้องการให้เราช่วยยกระดับจิตวิญญาณของกันและ
กัน”

ฟรานซิสโก แซมิวเอล คาเบรรา เปเรส จากชิวาวา 
เม็กซิโกเล่าว่าเขาไม่เห็นว่าตนเองเลวร้ายอะไร  
เขาเชื่อฟังพระบัญญัติและปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบ- 
ครัวและเพื่อนมนุษย์ตั้งแต่รับบัพติศมาเมื่ออายุ 16  
ปี แต่การทดลองเกี่ยวกับการศึกษาพระชนม์ชีพของ
พระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เขาเปลี่ยนความเข้าใจเรื่อง
ความเป็นสานุศิษย์จากภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ

ในการศึกษายอห์น 6:27–63 คำาเทศนาที่พระผู ้

ช่วยให้รอดทรงเรียกพระองค์เองว่าอาหารแห่งชีวิต 
ทำาให้บราเดอร์คาเบรราเริ่มเห็นว่าเขามีแนวโน้มที่ 
หลายคนมี นั่นคือการให้ความสบายของตัวเองมา
เป็นอันดับแรก

“ผมมักจะหา ‘เหตุผล’—ข้ออ้าง—หนึ่งข้อเป็น 
อย่างน้อยเพื่อเลื่อนหน้าที่ของตัวเองออกไป” เขา 
อธิบาย ความคิดที่ว่า “อีกเดี๋ยว” หรือ “พรุ่งนี้” หรือ  
“ไม่ต้องรีบ” เข้ามาในความคิดของเขา เขาเล่าว่า 
มัน “วนเวียนเหมือนฝูงแร้งท่ีคอยขัดขวางเร่ืองครอบ- 
ครัว เศรษฐกิจ สังคม และเหนือสิ่งอื่นใดคือความ
ก้าวหน้านิรันดร์ของผม”

การทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดของเราเฉพาะใน 
เรื่องที่ชอบทำาให้เรา “เกือบเป็นสานุศิษย์” แต่ไม่ใช่ 
สานุศิษย์ที่แท้จริง เขากล่าว การได้อ่านเกี่ยวกับ 
ความต้ังพระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดในการยอมรับ 
พระประสงค์ของพระบิดาเพ่ิมความต้ังใจของบราเดอร์ 
คาเบรรา และเขาเข้าใจยิ่งขึ้นว่าการรับศีลระลึก 
ในแต่ละสัปดาห์ช่วยเขาอย่างไรให้ “ทิ้งความเป็น 
มนุษย์ปุถุชน” (โมไซยาห์ 3:19) 

“ผมยอมตนต่ออิทธิพลของพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ 
และให้พลังของการชดใช้เปล่ียนผมให้เป็นวิสุทธิชน” 
บราเดอร์คาเบรราอธิบาย “เพ่ือให้ส่ิงน้ีเป็นจริงข้ึนมา 
ผมจำาเป็นต้องพัฒนาคุณลักษณะของพระคริสต์ 
กลายเป็นดังเด็กว่าง่าย อ่อนโยน ถ่อมตน อดทน 
เปี่ยมด้วยความรัก เต็มใจยอมรับพระประสงค์ของ
พระเจ้า” (ดู โมไซยาห์ 3:19)

เท่าที่บราเดอร์คาเบรราเพียรพยายามในการ 
ละทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชน ความรักที่เขามีต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ ครอบครัว ผู้นำา  
และมิตรสหายก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เขาพบว่า 
ประสิทธิภาพในการทำางานของเขาดีขึ้น และสำาคัญ 
ที่สุดคือเขาพบว่าเขาเปี่ยมด้วยปีติ—ไม่รู้สึกยุ่งยาก 
—ในการทำาส่ิงต่างๆ เพ่ือสร้างอาณาจักรของพระผู้- 
เป็นเจ้า

“จากท่ีเคยเห็นความเป็นสานุศิษย์เป็นภาระ เวลา 

ความท้าทาย
ในการเป็น
สานุศิษย์
“เมื่อเราสัญญาจะทำา
ตามพระผู้ช่วยให้รอด 
เดินตามรอยพระบาท
พระองค์ และเป็น
สานุศิษย์ของพระองค์ 
เรากำาลังสัญญาว่าจะไป 
ยังที่ซึ่งเส้นทางสวรรค์
นำาเราไป เส้นทางสู ่
ความรอดมักจะนำาเรา
ผ่านเกทเสมนีไม่ทางใด 
ก็ทางหนึ่ง ดังนั้นหาก 
พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เผชิญความไม่ยุติธรรม 
การข่มเหง ความท้อแท้ 
ความไม่ชอบธรรม และ
ความทุกข์ทรมานเช่น
นั้น เราไม่อาจหวังได ้
ว่าจะไม่ต้องเผชิญสิ่ง 
เหล่านั้นบ้างหากเรา 
ยังปรารถนาจะเรียก
ตนเองว่าสานุศิษย์ที ่
แท้จริงและผู้ติดตามที่
ซื่อสัตย์ของพระองค์”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, 
“Lessons from Liberty 
Jail,” Ensign, ก.ย.  
2009, 31.
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นี้ผมเห็นว่าแอกของพระองค์พอเหมาะและภาระ 
ของพระองค์ก็เบา” (ดู มัทธิว 11:30) บราเดอร์
คาเบรรากล่าว “นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าแผนอันสำาคัญ 
ยิ่งแห่งความสุข คือทำาตามพระเยซูคริสต์และ 
ชื่นชมยินดีไปกับพระองค์ทั้งเวลานี้และในนิรันดร”

เป็นสานุศิษย์ในทุกส่ิง
ชิโอมา เอ็น. อายุ 15 ปีจากไนจีเรียศึกษายอห์น  7 

และ 3  นีไฟ 14 อันเนื่องมาจากความปรารถนา 
ส่วนหน่ึงท่ีจะเช่ือฟังมากข้ึน เธอยอมรับว่าการ “ทำา 
ส่ิงท่ีไม่ชอบ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำาความ 
สะอาดห้องครัวให้เรียบร้อยเวลาเหน่ือยๆ” เป็นเร่ือง 
ยาก แต่เธอก็มีความปรารถนาท่ีจะ “รักคนรอบข้าง” 
เธอพบว่าการเชื่อฟังเป็นทางหนึ่งในการแสดง
ความรักดังกล่าว (ดู ยอห์น 14:15)

เมื่อชิโอมาศึกษาคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอด 
เกี่ยวกับการเชื่อฟังและอ่านเก่ียวกับการยอมตน 
ต่อพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ เธอเห็นได ้
ว่าเพราะพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ 
ทรงทราบว่าเราจะทำาบาปและหลงผิด พระองค์จึง 
ประทานพระบัญญัติแก่เราเพ่ือช่วยให้เราอยู่บนทาง 
คับแคบและแคบ เธอเรียนรู้ด้วยว่าเราไม่สามารถ 
เข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้โดยปราศจาก 
การเชื่อฟัง

“ดิฉันเรียนรู้ว่าไม่มีใครดีพร้อม แต่ด้วยการเชื่อ 
ฟัง เราทุกคนจะฝ่าฟันไปสู่ความดีพร้อมได้” เธอ 
กล่าว “ดิฉันเรียนรู้ว่าเราควรเชื่อฟังเพื่อที่พระบิดา
บนสวรรค์จะประทานพรให้เราได้”

เธอหาโอกาสแสดงออกถึงการเชื่อฟังที่โรงเรียน
เมื่อมีผู้ขอร้องให้กวาดห้องเรียนแม้ไม่ใช่เวรของ
เธอ

“ดิฉันเช่ือฟังอย่างนอบน้อมเมื่อได้ยินพระวิญ- 
ญาณบริสุทธ์ิบอกดิฉันให้เช่ือฟังและกวาดห้องเรียน 
เพื่อนๆ ของดิฉันประหลาดใจ และคุณครูก็เช่นกัน 
เหตุการณ์คร้ังน้ีทำาให้คนรู้จักดิฉันในฐานะเด็กหญิง ถ่า
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การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต ์

ไม่ได้เป็นเพียงการกระทำาชั่วครั้งชั่วคราว  

หากแต่เป็นวิถีชีวิต



ผู้เช่ือฟังและถ่อมตน ดิฉันมีความสุขตลอด 
สัปดาห์เพราะดิฉันเชื่อฟัง”

มิเชล คีลแมนน์ แฮนเซ็น เติบโตที่ 
กรีนแลนด์และปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีเดนมาร์ก 
ทั้งสองที่มีวัฒนธรรมของ “การแสดงความ 
มีน้ำาใจและให้ความช่วยเหลือ” เธอกล่าว  
และอธิบายว่าทุกที่ซึ่งเธอเคยอาศัยอยู่
ช่วยให้เธอดำาเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์
ง่ายขึ้นในหลายๆ ด้าน

กระนั้น ในทางกลับกัน เธอกล่าวว่า 
เป็นเร่ืองยากที่จะช่วยให้คนเข้าใจว่าการ
เป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็น 
เพียงการกระทำาชั่วครั้งชั่วคราว หากแต ่
เป็นวิถีชีวิต เธอเล่าว่าเพื่อนของเธอรวมถึง 
เพื่อนร่วมห้องสองคนที่ไม่ใช่สมาชิกไม่ 
เข้าใจรูปแบบการดำาเนินชีวิตที่ต้อง “ใช้ 
เวลาหลายชั่วโมงที่โบสถ์” เข้าพระวิหาร  
ศึกษาพระคัมภีร์ และอดอาหารเดือนละ 
ครั้ง การดำาเนินชีวิตของสานุศิษย์ทำาได ้
ยากย่ิงข้ึนไปอีกเม่ือเธอต้องเผชิญกับส่ือไม่ 
เหมาะสม ภาษาที่หยาบคาย หรืออิทธิพล 
ด้านลบอื่นๆ จากภายนอก “เพราะอิทธิพล 
เหล่านั้น” เธอกล่าว “การระลึกว่าจริงๆ 
แล้วดิฉันเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์
จึงเป็นเรื่องท้าทายไม่น้อย”

ซิสเตอร์แฮนเซ็นยอมรับว่าการเป็นหนุ่ม 
สาวในโลกที่ศีลธรรมดูจะเปลี่ยนแปลงอยู่ 
เสมอน้ันเป็นเร่ืองยาก บางกรณีการตัดสินใจ 
ระหว่างถูกผิดนั้นชัดเจน แต่ในหลายกรณี 
ก็ไม่เป็นเช่นนั้น เธอกล่าวว่า แม้สถาน- 
การณ์ที่เธอประสบจะซับซ้อนในบางครั้ง 
แต่พระคัมภีร์ยังคงเรียบง่าย

“การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ 
จะยากขึ้นไปอีกหากเราไม่รู้จักพระองค์”  
ซิสเตอร์แฮนเซ็นกล่าว “พระคัมภีร์คือ 
เครื่องมือที่ช่วยให้เราทำาความรู้จักกับ 
พระองค์ ทุกครั้งที่ดิฉันไม่ทราบว่าควรทำา 
อย่างไร ดิฉันจะกลับไปดูสิ่งที่ดิฉันศึกษา 

สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า 

“เราจะพบวิธีใหม่ๆ  

ในการเป็นเหมือนพระ-

ผู้ช่วยให้รอดทุกครั้งที่

เราศึกษาพระชนม์ชีพ

ของพระองค์ และเราจะ

เรียนรู้ต่อไปอีกโดยการ

ทำาตามแบบอย่างของ

พระองค์”
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เป็นเช่นนั้น
“มีโครงการจากโรงเรียนที่ต้องช่วยทำา 

ต้องทำาความสะอาดบ้านที่สกปรกเลอะ- 
เทอะมากกว่าปกติ ลูกๆ ทะเลาะกันจน 
ต้องเป็นกรรมการตัดสินให้ และผ้ากอง
เท่าภูเขาที่ดูราวกับจะเพิ่มจำานวนได้เอง 
รายการสิ่งที่ต้องทำาก็ไร้วี่แววว่าใกล้จะ 
สำาเร็จ คำาสวดอ้อนวอนของดิฉันดูจะผ่าน 
ไปอย่างไร้คำาตอบขณะที่ดิฉันโหยหาเวลา 
ว่างและพลังในการรับใช้คนอ่ืนที่ไม่ใช่
สามีและลูกของตนเอง”

แต่แล้ว ช่วงกลางสัปดาห์ซิสเตอร์ไวท ์
ก็ตระหนักว่าเพียงเพราะเธอไม่มีโอกาส 
รับใช้นอกบ้านไม่ได้หมายความว่าพระเจ้า 
ทรงปล่อยให้การสวดอ้อนวอนของเธอผ่าน 
ไปอย่างไร้คำาตอบ และไม่ได้หมายความ
ว่าการรับใช้ของเธอไม่มีความสำาคัญ

“พระเจ้า ทรง ตอบคำาสวดอ้อนวอน 
ของดิฉันโดยประทานโอกาสรับใช้ภายใน 
ครอบครัวดิฉันเอง” เธอกล่าว “บางครั้ง  
ด้วยเหตุผลบางประการ ดิฉันรู้สึกว่าการ 
รับใช้ในครอบครัวตนเองนั้นไม่นับ และจะ 
เรียกว่างานรับใช้ก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่ทำานอก
บ้านให้แก่คนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว 
แต่ด้วยความเข้าใจใหม่ของดิฉัน ทำาให้ 
เมื่อต้องจัดที่นอน ซักผ้า รับส่งลูกๆ และ 
ทำาอย่างอ่ืนท่ีต้องทำาในการเป็นแม่ ดิฉันทำา 
ด้วยใจปีติยินดีมากขึ้น งานต่างๆ ไม่ได้ดู
เป็นเร่ืองธรรมดาขนาดน้ัน และดิฉันเข้าใจ 
แล้วว่าดิฉันกำาลังทำาให้เกิดความเปลี่ยน- 
แปลงในครอบครัว”

สำาหรับดิมา อิวานอฟ จากนครวลาดี- 
วอสตอค ประเทศรัสเซีย การเชื้อเชิญให้ 
ร่วม “การทดลองเป็นสานุศิษย์” มาในช่วง 
เวลาที่วุ่นวาย บราเดอร์อิวานอฟเพิ่งออก 
จากงานเพื่อเริ่มทำาธุรกิจส่วนตัว และ
เพราะความที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง 
งานมากมายให้คิด เขาจึงสงสัยว่าจะให้

ในตอนเช้าและตอนเย็นโดยอัตโนมัติ”  
เธอกล่าวว่า “การศึกษาเกี่ยวกับพระชนม์- 
ชีพของ [พระผู้ช่วยให้รอด] ตลอดจนคำา 
สอนช่วยให้ดิฉันเข้าใจมากขึ้นว่าพระองค์
ทรงทำาในสิ่ งที่พระองค์ทรงทำาเพราะ
พระองค์ทรงรักเราทุกคน

“เม่ือดิฉันเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับพระองค์ 
ดิฉัน เข้ าใจว่ าการเป็นสานุศิษย์ของ 
พระเยซูคริสต์คือการทราบว่าพระองค์ทรง 
เป็นใคร สิ่งนั้นช่วยให้ดิฉันปฏิบัติตนใน 
แบบที่พระองค์ทรงสอน การเป็นสานุศิษย์ 
คือการรู้ [และเลือก] สิ่งที่พระเยซูคริสต์
จะทรงทำาในสถานการณ์นั้นๆ—ด้วยเหตุ
นี้ จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะศึกษาคำาสอนของ
พระองค์บ่อยๆ”

เป็นสานุศิษย์ในทุกแห่ง
สเตซีย์ ไวท์ มารดาของลูกสี่คนใน 

อินดีแอนา สหรัฐอเมริกา อยากมีโอกาส 
ช่วยเพื่อนบ้าน มิตรสหาย หรือแม้แต่ 
คนแปลกหน้าในช่วงสัปดาห์ที่เธอศึกษา 
มัทธิว 25:35–40 ในนั้นพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนว่าการรับใช้ “คนใดคนหนึ่งที่เล็ก
น้อยที่สุด” ก็เหมือนรับใช้พระองค์ด้วย (ข้อ 
40)

“เพราะดิฉันเป็นแม่ที่มักจะสาละวน
อยู่กับการดูแลลูกน้อยสี่คนที่บ้าน ดิฉันจึง
รู้สึกไม่สบายใจเป็นบางครั้งท่ีไม่สามารถ
รับใช้ได้บ่อยเท่าที่ใจอยาก” ซิสเตอร์ไวท์ 
อธิบาย “ดิฉันยุ่งมากกับการจัดการกับ 
ความต้องการของครอบครัวจนแทบไม่มี
เวลาทำาอย่างอื่น”

ซิสเตอร์ไวท์สังเกตว่าเม่ือเธอยังคงศึกษา 
ทำาข้ออ้างโยง และไตร่ตรองข้อพระคัมภีร์ 
เหล่านี้ ตลอดจนสวดอ้อนวอนขอโอกาส 
รับใช้ “กลับกลายเป็นว่าสัปดาห์นั้นมีเรื่อง 
เครียดมากกว่าที่เจอเป็นปกติของการเป็น
แม่เสียอีก”—แน่นอนว่าเธอไม่ได้หวังให้

ความเป็นสานุศิษย์มีความสำาคัญลำาดับ
แรกได้ตลอดหรือไม่

กระนั้นเขาก็ยังตกลงเข้ามามีส่วนร่วม 
และเนื่องจากความเป็นสานุศิษย์ในความ
คิดของเขาคือ “การเชื่อฟังและปฏิบัติตาม 
คำาชี้แนะหรือคำาแนะนำาของครู” เขาจึง 
ศึกษาอย่างละเอียดถึงคำาเทศนาบนภูเขา
ใน มัทธิว 5 และ 3 นีไฟ 12

สิ่งที่บราเดอร์อิวานอฟบอกว่าค้นพบ 
ขณะศึกษาคุณลักษณะของคำาเทศนานั้น 
คือความอ่อนแอของเขาเอง แต่โดยที่รู้ว่า 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่าจะทำาให้
ความอ่อนแอของผู้นอบน้อมถ่อมตนกลับ 
เข้มแข็ง (ดู อีเธอร์ 12:27) บราเดอร์ 
อิวานอฟจึงหันเข้าหาพระองค์และแสวงหา 
โอกาสในการเติบโต

“ผมรู้สึกว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ใกล้ 
มากขึ้น” บราเดอร์อิวานอฟเล่า “ผมเรียนรู ้
ว่าพระองค์ทรงเป็นครูที่ยอดเยี่ยมท่ีสุด 
และเรียนรู้วิธีเป็นเหมือนพระองค์ยิ่งข้ึน 
เมื่อผมศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ความเป็นสานุศิษย์ ผมเรียนรู้ว่าเราจะพบ 
วิธีใหม่ๆ ในการเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให ้
รอดทุกครั้งที่เราศึกษาพระชนม์ชีพของ 
พระองค์ และเราจะเรียนรู้ต่อไปอีกโดยการ 
ทำาตามแบบอย่างของพระองค์ เราต้องนำา
สิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ”

เขากล่าวว่าความเข้าใจของเขาเก่ียวกับ 
ความเป็นสานุศิษย์เปลี่ยนไปภายในเวลา
สัปดาห์นั้น “การทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด 
ไม่ใช่แค่การศึกษาหลักธรรมพระกิตติคุณ 
หรือเชื่อฟังพระบัญญัติ” เขาอธิบาย ไม่ว่า 
จะอยู่ที่ใดหรือทำาอะไรอยู่ เราสามารถมี 
“ความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะทำาตาม
แบบอย่างของพระองค์และมีความตั้งใจ
จะเป็นเหมือนพระองค์” 
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การดำารงอยู่และธรรมชาติของสัจธรรมเป็นคำาถามพื้นฐานข้อหนึ่งในชีวิตมรรตัย พระเยซู 
ทรงบอกปีลาตผู้ปกครองชาวโรมันว่าพระองค์เสด็จมาในโลกเพ่ือ “เป็นพยานให้กับสัจจะ” 
 ผู้ไม่เชื่อคนนั้นทูลถามว่า “สัจจะคืออะไร?” (ยอห์น 18:37–38) ก่อนหน้านี้พระผู้ช่วยให้

รอดทรงประกาศว่า “เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต” (ยอห์น 14:6) ในการเปิดเผย
ยุคปัจจุบันพระองค์ทรงประกาศว่า “[สัจจะ] คือความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่เป็นอยู่, และดังที่เป็น
มา, และดังที่จะเป็น” (คพ. 93:24)

เราเชื่อใน สัจธรรมสัมบูรณ์ อันได้แก่การดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้ารวมถึงการชี้ถูกชี้ผิดโดย 
พระบัญญัติของพระองค์ เราทราบว่าการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและการดำารงอยู่ของสัจธรรม 

สัมบูรณ์เป็นรากฐานสำาคัญของชีวิตบนแผ่นดินโลก ไม่ว่า 
สัจธรรมนั้นจะมีคนเชื่อหรือไม่ก็ตาม เรายังทราบด้วยว่า 
ความชั่วร้ายดำารงอยู่และบางอย่างเป็นเรื่องผิดร้ายแรง
ตลอดกาลอย่างแท้จริง 

รายงานข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับอัตราการลักขโมยและ 
การหลอกลวงที่สูงมากในสังคมอารยะบ่งบอกถึงสุญญา- 

กาศทางศีลธรรมซึ่งหลายคนไม่ค่อยรู้จักผิดชอบชั่วดี การจลาจล การปล้น และการโกงที่เกิดขึ้น
อย่างดาษดื่นทำาให้หลายคนสงสัยว่าเรากำาลังสูญเสียรากฐานทางศีลธรรมที่ประเทศฝั่งตะวันตก
ได้รับเป็นมรดกสืบทอดมาจากจูเดโอ-คริสเตียนหรือไม่1

เป็นเรื่องดีที่เราจะกังวลเกี่ยวกับรากฐานทางศีลธรรมของเรา เราอยู่ในโลกซึ่งบุคคลผู้เป็น 
อิทธิพลกำาลังสอนและแสดงออกตามความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรถูกหรือผิดเสียทีเดียว—โดยถือว่า
อำานาจรวมถึงกฎระเบียบทุกอย่างที่ควบคุมพฤติกรรมเป็นการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่งอาจอยู่
เหนือพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า หลายคนถึงกับสงสัยว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

ปรัชญาเรื่องสัมพัทธนิยมทางศีลธรรม ซึ่งถือว่าแต่ละคนมีอิสระที่จะเลือกด้วยตนเองว่าสิ่งใด 
ถูกสิ่งใดผิด กำาลังกลายเป็นลัทธิความเชื่อที่หลายคนยอมรับในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ  

โดย เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ขันติธรรมต่อพฤติกรรม 

เป็นเสมือนเหรียญสองด้าน 

ขันติธรรมหรือความเคารพ

อยู่ด้านหนึ่งของเหรียญ แต่

สัจธรรมมักจะอยู่อีกด้านเสมอ 

สร้างสมดุล
สัจธรรม & ขันติธรรม
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ครูเป็นอันมากที่โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างสอน 
และปฏิบัติศีลธรรมสัมพัทธ์ ซ่ึงหล่อหลอมเจตคติของคนหนุ่มสาว 
ที่กำาลังทำาหน้าที่เป็นครูให้ลูกๆ ของเรา และเป็นผู้หล่อหลอม 
เจตคติของสาธารณชนผ่านสื่อและสิ่งบันเทิงยอดนิยม ปรัชญา 
เรื่องสัมพัทธนิยมทางศีลธรรมปฏิเสธสิ่งที่ชาวคริสต์ ชาวยิว และ 
ชาวมุสลิมผู้ท่ีเช่ือหลายล้านคนเห็นว่าเป็นรากฐานสำาคัญ และการ 
ปฏิเสธเช่นนี้ก่อปัญหาร้ายแรงให้เราทุกคน สิ่งที่ผู้เชื่อควรทำาเกี่ยว 
กับเรื่องนี้นำาไปสู่หัวข้อที่สองซึ่งเป็นหัวข้อคู่แฝดที่มาด้วยกันของ 
ข้าพเจ้านั่นคือ ขันติธรรม
ขันติธรรม มีนิยามว่าเป็นเจตคติท่ีเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อความ 

คิดเห็นและการปฏิบัติที่ไม่คุ้นเคยหรือแตกต่าง หรือต่อบุคคลที ่
ยึดถือหรือปฏิบัติเช่นนั้น เพราะการคมนาคมและการสื่อสารยุค 
ปัจจุบันนำาเราให้ใกล้ชิดกับผู้คนที่แตกต่างและความคิดเห็นท่ี 
แตกต่าง เราจึงต้องมีขันติธรรมมากขึ้น 

การรับรู้ถึงความหลากหลายเช่นนี้เพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตเราแต่ 
ก็ทำาให้ชีวิตยุ่งยากขึ้นด้วย เราได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการ 
สนทนาวิสาสะกับผู้คนแตกต่างกัน ซึ่งเตือนให้เรานึกถึงความ 
หลากหลายอันน่าอัศจรรย์ในบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า แต่ความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมและค่านิยมเหล่านั้นท้าทายเราเช่นกัน 
ให้ค้นหาว่าสิ่งใดที่เราน้อมรับได้ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมและ 
ค่านิยมในพระกิตติคุณของเราและสิ่งใดที่เรายอมรับไม่ได้ ในวิธ ี
นี้ความหลากหลายจะเพิ่มความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้และเรียก 
ร้องให้เราครุ่นคิดมากข้ึนเก่ียวกับลักษณะของขันติธรรม ขันติธรรม 
คืออะไร ใช้ได้เมื่อใด และใช้ไม่ได้เมื่อใด

นี่คือคำาถามที่ยากกว่าสำาหรับผู้ยืนยันถึงการดำารงอยู่ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าและสัจธรรมสัมบูรณ์เมื่อเทียบกับผู้ที่เชื่อในสัมพัทธ- 
นิยมทางศีลธรรม ย่ิงความเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าของใครอ่อนแอกว่า 
และความสัมบูรณ์ทางศีลธรรมของใครมีน้อยกว่า โอกาสที่ความ 
คิดหรือการปฏิบัติของผู้อื่นจะเข้ามาท้าทายให้บุคคลนั้นต้องใช้ 
ขันติธรรมยิ่งน้อยลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ถืออเทวนิยมไม่จำาเป็น 
ต้องตัดสินใจว่าการดูหมิ่นหรือลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบใดและ
ด้วยเหตุผลใดที่ทนรับได้และแบบใดที่ต้องเผชิญหน้า ผู้ไม่เชื่อใน 
พระผู้เป็นเจ้าหรือสัจธรรมสัมบูรณ์ในเรื่องศีลธรรมอาจเห็นว่า 
ตนเองเป็นคนเปิดกว้างที่สุด คนเหล่านี้ยอมรับได้แทบทุกอย่าง  
ระบบความเช่ือเช่นน้ีสามารถยอมรับพฤติกรรมและบุคคลได้แทบ 
ทุกรูปแบบ แต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าบางคนที่เชื่อในสัมพัทธ- 

แถบตะวันตก ขั้นร้ายแรงที่สุดคือ ความชั่วร้ายที่เคยถูกจำากัด 
ขอบเขตและปกปิดเหมือนหัวสิว บัดนี้กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 
และโจ่งแจ้งราวกับป้ายโฆษณา เนื่องจากถูกชักจูงโดยปรัชญา 
เช่นนี้ อนุชนรุ่นหลังเป็นอันมากจึงยึดมั่นอยู่กับการสนองความ 
พึงพอใจของตนเอง สื่อลามก ความไม่ซื่อสัตย์ ภาษาหยาบคาย 
การแต่งกายในลักษณะเปิดเผย การวาดลวดลายสีสันและเจาะ 
ร่างกายตามลัทธินอกรีต ตลอดจนความลุ่มหลงทางเพศอันเสื่อม 
ทราม

ผู้นำาศาสนาหลายคนสอนถึงการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าใน 
ฐานะผู้บัญญัติกฎสูงสุด พระองค์ทรงกำาหนดให้พฤติกรรมบาง 
อย่างถูกต้องและเป็นความจริงโดยสมบูรณ์ และพฤติกรรมบาง
อย่างผิดทั้งไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง2 ศาสดาพยากรณ์ในพระ- 

คัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนมองเห็นเวลานี้ล่วงหน้า 
เวลาที่มนุษย์จะ “รักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้า” (2 ทิโมธี 3:4) 
และอันที่จริงคือเวลาที่มนุษย์จะปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้า (ดู ยูดา 1:4; 
2 นีไฟ 28:5;  โมโรไน 7:17; คพ. 29:22)

ในสภาวการณ์ที่เป็นปัญหาเช่นนี้ เราที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า 
และสัจธรรมถูกผิดสัมบูรณ์ซึ่งมาจากความเชื่อนั้น ต่างมีความ 
ท้าทายของการดำาเนินชีวิตในโลกท่ีไม่นับถือพระเจ้าและไร้ศีลธรรม 
ขึ้นเรื่อยๆ ในสภาวการณ์เช่นนี้ เราทุกคน—โดยเฉพาะอนุชน 
รุ่นหลัง—มีหน้าที่ยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำารงอยู่จริงและมี
สัจธรรมสัมบูรณ์ที่พระบัญญัติของพระองค์สถาปนาขึ้น 

เราต้องยืนหยัดเพื่อ 

ความจริง แม้ขณะที่ 

เราใช้ขันติธรรมและ 

เคารพความเชื่อกับความ

คิดที่แตกต่างจากเรา
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นิยมทางศีลธรรมจะยอมรับได้ยากต่อผู้ที่ยืนกรานว่ามีพระผู้เป็น
เจ้าซึ่งควรแก่ความเคารพและมีความสัมบูรณ์ทางศีลธรรมบาง
อย่างที่ควรยึดถือ

ความจริงสัมบูรณ์สามข้อ
แล้วขันติธรรมหมายความว่าอย่างไรสำาหรับเราและผู้เชื่อคน 

อื่นๆ สิ่งที่ท้าทายเราเป็นพิเศษในการมีขันติธรรมคืออะไร ข้าพเจ้า 
จะเริ่มด้วยสัจธรรมสัมบูรณ์สามข้อ โดยพูดถึงในฐานะอัครสาวก 
ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าส่วนใหญ่ความคิด 
เหล่านี้เป็นที่รู้กันในบรรดาผู้เชื่อโดยทั่วไป
ข้อแรก ทุกคนเป็นพี่น้องกันภายใต้พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนได้รับ

การสอนในศาสนาต่างๆ ให้รักกันและทำาดีต่อกัน ประธานกอร์ดอน 
บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวความคิดนี้แก่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ว่า “เราแต่ละคน [จากกลุ่มศาสนาต่างๆ] เชื่อในความเป็นบิดา 
ของพระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าเราจะตีความเกี่ยวกับพระองค์แตกต่าง 
กันไป แต่เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ ครอบครัว 
มนุษย์ บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นพี่น้องกัน 
เราต้องทำางานหนักขึ้นเพื่อสร้างความเคารพซึ่งกันและกัน และ
เจตคติของความอดกลั้น พร้อมด้วยการมีขันติธรรมต่อกันโดยไม่
คำานึงถึงหลักคำาสอนและหลักปรัชญาที่เราสนับสนุน”3

สังเกตว่าประธานฮิงค์ลีย์พูดถึงความเคารพซึ่งกันและกัน และ 
มีขันติธรรมต่อกัน การอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน 
ในความแตกต่างของอีกฝ่ายเป็นส่ิงท้าทายในโลกปัจจุบัน อย่างไร 
ก็ตาม—สัจธรรมสัมบูรณ์ ข้อสอง ที่ข้าพเจ้าจะพูดถึงคือ—การอยู่

กับความแตกต่างเป็นสิ่งที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สอนให้
เราต้องทำา 

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเปรียบ 
เหมือนเชื้อ (ดู มัทธิว 13:33) เชื้อ—หรือยีสต์—ซ่อนตัวอยู่ใน 
ขนมปังก้อนใหญ่จนกระทั่งขนมปังทั้งก้อนขึ้นฟู หมายความว่า 
สิ่งนี้เกิดจากอิทธิพลของมัน พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนด้วยว่าผู้
ติดตามของพระองค์จะประสบความทุกข์ยากในโลกนี้ (ดู ยอห์น  
16:33) จำานวนคนและการครอบครองของพวกเขาจะน้อย (ดู  
1  นีไฟ 14:12) และพวกเขาจะถูกเกลียดชังเพราะพวกเขาไม่ใช ่
ของโลก (ดู ยอห์น 17:14) แต่นี่คือบทบาทของเรา เราได้รับเรียก 
ให้อยู่กับบุตรธิดาคนอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งไม่ได้มีความเชื่อ
หรือค่านิยมเดียวกับเรา อีกทั้งไม่มีข้อผูกพันในพันธสัญญาที่เรา
ยอมรับ เราต้องอยู่ ใน  โลก แต่ไม่เป็น ของ โลก

เพราะผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์ได้รับบัญชาให้เป็นเชื้อ เรา 

จึงต้องแสวงหาการยอมรับจากผู้เกลียดชังเราที่เราไม่ได้เป็นของ 

โลก ในการทำาเช่นน้ี บางคร้ังเราต้องท้าทายกฎหมายท่ีจะบ่ันทอน 

เสรีภาพในการนับถือศาสนาของเราโดยอาศัยสิทธิ์ตามรัฐ- 

ธรรมนูญของเราที่จะปฏิบัติตามศาสนาได้อย่างเสรี ปัญหาใหญ ่

คือ “การที่ผู้คนในศาสนาต่างๆ จะสามารถพัฒนาสัมพันธภาพ 

ของตนเองกับพระผู้เป็นเจ้าและสัมพันธภาพต่อกันโดยที่ไม่มี 

รัฐบาลเข้ามาแทรกแซง”4 นั่นคือเหตุผลที่เราต้องการความเข้าใจ 

และแรงสนับสนุนเมื่อต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางศาสนา
นอกจากน้ีเราต้องยอมรับและเคารพคนอ่ืนๆ เช่นกัน ดังท่ีอัคร- 

เพราะผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์ได้รับบัญชาไม่ให้เป็นของโลก  

เราจึงต้องแสวงหาการยอมรับจากผู้เกลียดชังเราที่เราไม่ได้เป็นของโลก 
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สาวกเปาโลสอนว่า ชาวคริสต์ควร “มุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำาให้เกิด
ความสงบสุข” (โรม 14:19) และ “อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน” (โรม 
12:18) เท่าที่จะทำาได้ เพราะฉะนั้นเราจึงควรตื่นตัวที่จะให้เกียรต ิ
สิ่งดีๆ ที่เราพึงเห็นในทุกคนรวมทั้งความคิดเห็นและการปฏิบัต ิ
หลายอย่างที่แตกต่างจากของเรา ดังที่พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า

“สิ่งที่ดีทั้งปวงมาจากพระผู้เป็นเจ้า; . . . 
“. . .ดังนั้น, ทุกสิ่งที่เชื้อเชิญและชักจูงให้ทำาดี, และรักพระผู้

เป็นเจ้า, และรับใช้พระองค์, จึงได้รับการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า.
“ดังนั้น, จงใส่ใจ . . .  เพื่อท่านจะไม่ตัดสินว่า . . .  สิ่งที่ดีและมา

จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นของมาร” (โมโรไน 7:12–14)
การปฏิบัติต่อความแตกต่างด้วยวิธีนั้นจะทำาให้คนอื่นเกิด 

ขันติธรรมและความเคารพต่อเราเช่นกัน
ขันติธรรมและความเคารพที่เรามีต่อผู้อื่นและความเชื่อของ 

พวกเขามิได้ทำาให้เราละทิ้งความยึดมั่นที่เรามีต่อสัจธรรมที่เรา 
เข้าใจและพันธสัญญาที่เราทำา นั่นคือสัจธรรมสัมบูรณ์ ข้อที่สาม 
เรามีบทบาทเป็นนักรบในสงครามระหว่างสัจธรรมกับความ 
คลาดเคลื่อน ไม่มีพื้นที่ตรงกลาง เราต้องยืนหยัดเพื่อความจริง  
แม้ขณะที่เราใช้ขันติธรรมและเคารพความเชื่อกับความคิดที่แตก
ต่างจากเรารวมถึงคนที่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นด้วย

ขันติธรรมต่อพฤติกรรม
แม้ว่าเราต้องใช้ขันติธรรมและเคารพผู้อื่นตลอดจนความเชื่อ 

ของพวกเขา รวมถึงสิทธ์ิท่ีพวกเขาจะอธิบายหรือแก้ต่างให้มุมมอง 
ของตนเอง แต่เราไม่ต้องเคารพและมีขันติธรรมต่อ พฤติกรรม ที ่
ผิด หน้าที่ของเราต่อสัจธรรมเรียกร้องให้เราพยายามให้เกิดการ 
แก้ไขพฤติกรรมท่ีผิด เป็นเร่ืองง่ายกับพฤติกรรมสุดโต่งท่ีผู้เช่ือและ 
ผู้ไม่เชื่อส่วนใหญ่ต่างรู้ว่าผิดหรือไม่เป็นที่ยอมรับ

ในเรื่องของพฤติกรรมที่รุนแรงน้อยกว่าซึ่งแม้แต่ผู้เชื่อก็ยังมี 
ความเห็นไม่ตรงกันว่าผิดหรือไม่ ลักษณะและขอบเขตที่เราควร 
จะใช้ขันติธรรมย่อมกำาหนดยากกว่า สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่ง 
เป็นนักคิดท่านหนึ่งจึงเขียนถึงข้าพเจ้าเกี่ยวกับข้อกังวลของเธอ 
ว่า “ดูเหมือนนิยามที่โลกให้แก่คำาว่า “ขันติธรรม” จะใช้ไปในทาง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับต่อวิถีชีวิตท่ีช่ัวร้ายมากข้ึนทุกที” เธอถาม 
ว่าพระเจ้าจะทรงนิยาม ขันติธรรม ว่าอย่างไร5

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
กล่าวว่า “คำาว่า ขันติธรรม มิใช่คำาโดด แต่ต้องมีกรรมและคำารับ 
เพ่ือทำาให้คู่ควรเป็นคุณธรรมข้อหนึ่ง. . . การใช้ขันติธรรมมักถูก 
เรียกร้องแต่เป็นสิ่งที่ให้กลับไปน้อยมาก จงระวังคำาว่า ขันติธรรม 
คำานี้เป็นคุณธรรมที่สั่นคลอนอย่างยิ่ง”6

คำาเตือนที่ได้รับการดลใจนี้เตือนให้เราระลึกว่าสำาหรับผู้ท่ีเชื่อ 
ในสัจธรรมสัมบูรณ์ ขันติธรรมต่อพฤติกรรมเป็นเสมือนเหรียญ 
สองด้าน ขันติธรรมหรือความเคารพอยู่ด้านหนึ่งของเหรียญ แต ่
สัจธรรมมักจะอยู่อีกด้านเสมอ ท่านไม่สามารถครอบครองหรือใช้ 
เหรียญแห่งขันติธรรมได้โดยไม่ตระหนักรู้ทั้งสองด้าน

พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงประยุกต์ใช้หลักธรรมนี้ เมื่อ 
พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับหญิงล่วงประเวณี พระเยซูตรัสปลอบ
ประโลมด้วยขันติธรรมว่า “เราก็ไม่เอาโทษเหมือนกัน” จากนั้นเมื่อ 
พระองค์ทรงบอกให้นางไป พระองค์รับสั่งพระบัญชาด้วยสัจธรรม
ว่า “จงไปเถิดและจากนี้ไปอย่าทำาบาปอีก” (ยอห์น 8:11) เราทุก
คนควรจรรโลงใจและเข้มแข็งขึ้นจากแบบอย่างนี้ในการกล่าว
วาจาที่มีทั้งขันติธรรมและสัจธรรม นั่นคือเมตตาในการสื่อสารแต่
มั่นคงในสัจธรรม

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้มีวิจารณญาณอีกคนหนึ่งเขียนไว้ดังนี้  
“ดิฉันมักจะได้ยินคนเอ่ยพระนามพระเจ้าอย่างไม่สมควร และมี 
คนรู้จักกับดิฉันหลายคนบอกว่าพวกเขาอยู่กินกับคนรัก ดิฉันพบ 
ว่าการรักษาวันสะบาโตแทบจะเป็นส่ิงท่ีคนไม่ปฏิบัติกันแล้ว ดิฉัน 
จะรักษาพันธสัญญาที่จะยืนเป็นพยานโดยไม่ทำาให้คนเหล่านี้ 
ขุ่นเคืองได้อย่างไร”7

ข้าพเจ้าจะพูดถึงความประพฤติส่วนตัวของเราก่อน ในการ 
ประยุกต์ใช้ข้อเรียกร้องที่ช่วงชิงกันระหว่างสัจธรรมและขันติธรรม 

ดังที่อัครสาวกเปาโลสอนว่า ชาวคริสต์ควร “มุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำาให้

เกิดความสงบสุข” และ “อยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน” เท่าที่จะทำาได้ 
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ในพฤติกรรมสามประเภท อันได้แก่—การลบหลู่ การอยู่ก่อนแต่ง 
การละเมิดวันสะบาโต—และอีกหลายๆ พฤติกรรม เราไม่ควรใช ้
ขันติธรรมกับตนเอง เราควรอยู่ใต้กฎเกณฑ์ข้อเรียกร้องของสัจธรรม 
เราควรเข้มงวดในการรักษาพระบัญญัติและพันธสัญญาของเรา 
เราควรกลับใจและปรับปรุงตนเองเมื่อเราทำาผิดพลาด 

ประธานโธมัส  เอส. มอนสันสอนว่า “โฉมหน้าของบาปทุกวัน 
นี้มักสวมหน้ากากของความผ่อนปรน อย่าถูกหลอก เพราะเบื้อง
หลังหน้ากากนั้นคือความปวดร้าวใจ ความทุกข์ และความเจ็บ 
ปวด. . . ถ้าคนที่ท่านเรียกว่าเพื่อนขอให้ท่านทำาสิ่งที่ท่านรู้ว่าผิด 
ท่าน ต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ต้องยืนอย่างเดียวดาย”8 

ในทำานองเดียวกัน กับบุตรธิดาและคนอื่นๆ ที่เรามีหน้าที่สอน  
หน้าที่ของเราต่อความจริงมีความสำาคัญสูงสุด แน่นอนว่าความ
พยายามในการสอนจะเกิดผลผ่านทางสิทธิ์เสรีของผู้อื่นเท่านั้น 
ดังนั้นเราต้องสอนด้วยความรัก ความอดทน และการโน้มน้าว

กลับมาที่พันธะหน้าท่ีของสัจธรรมและขันติธรรมในความ
สัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับมิตรสหายที่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้า
เรา อยู่กินกับคู่โดยไม่ได้แต่งงาน หรือไม่รักษาวันสะบาโตอย่าง
เหมาะสม

พันธะหน้าที่ของเราต่อขันติธรรมหมายความว่าพฤติกรรม 
เหล่านี้—หรือพฤติกรรมอื่นๆ ที่เราเห็นว่าเบี่ยงเบนไปจากสัจธรรม 
—ต้องไม่ทำาให้เราตอบโต้ด้วยการสื่อสารที่มีความเกลียดชังหรือ
การกระทำาที่แล้งน้ำาใจ แต่หน้าที่ของเราต่อสัจธรรมมีข้อเรียก 
ร้องและพรในตัวเอง เมื่อเรา “พูดความจริงกับเพื่อนบ้าน” และ 
เมื่อเรา “[พูด] ความจริงด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:15, 25) เรา
กำาลังสวมบทบาทในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และ
ทำางานของพระองค์ เหล่าเทพจะยืนเคียงข้างเราและพระองค์จะ
ทรงส่งพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มานำาทางเรา

ในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้ พึงพิจารณาก่อนว่าเราควรสื่อสาร
กับมิตรสหายถึงสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นความจริงเก่ียวกับพฤติกรรมของ 
พวกเขาหรือไม่—หรือควรมีขอบเขตอย่างไร ส่วนใหญ่การตัดสิน 
ใจเช่นน้ีอาจข้ึนอยู่กับว่าเราได้รับผลกระทบส่วนตัวโดยตรงอย่างไร 
จากการกระทำานั้น

การลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเราอยู่เรื่อยๆ เป็นเหตุสมควรให้
เราสื่อสารข้อเท็จจริงว่าการทำาเช่นนี้ทำาให้เราขุ่นเคือง การลบหลู ่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลับหลังเราโดยผู้ไม่เชื่ออาจไม่ใช่เหตุให้เราต้องเผชิญ
หน้ากับผู้กระทำาเช่นนั้น

เรารู้ว่าการอยู่ก่อนแต่งเป็นบาปร้ายแรง ซ่ึงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ต้องไม่มีส่วนร่วม เมื่อคนรอบข้างเราประพฤติเช่นนี้ อาจเป็น 
พฤติกรรมที่ เป็นความลับส่วนตัวหรือคนเหล่าน้ันอาจขอให้ 
เรายกโทษ ส่งเสริม หรืออำานวยความสะดวก ในการสร้างความ 

สมดุลระหว่างสัจธรรมกับขันติธรรม ขันติธรรมอาจมีบทบาทเหนือ 
กว่่าหากพฤติกรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเป็นส่วนตัว แต่หาก 
การอยู่ก่อนแต่งเก่ียวข้องกับเราเป็นส่วนตัว หน้าท่ีต่อสัจธรรมควร 
เป็นสิ่งควบคุมเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจเพิกเฉยต่อบาปร้ายแรง 
เม่ือผู้อ่ืนเก็บบาปเหล่าน้ันเป็นความลับส่วนตัว แต่ถือเป็นอีกเร่ือง
หนึ่งเลยทีเดียวเมื่อมีผู้ขอให้เราส่งเสริมหรือเห็นชอบโดยปริยาย 
เช่น โดยการให้ที่อยู่อาศัยในบ้านของเราเอง

เรื่องการรักษาวันสะบาโต บางทีเราควรอธิบายความเชื่อของ 
เราว่าการถือปฏิบัติวันสะบาโต รวมทั้งการรับส่วนศีลระลึก ฟื้นฟู 
เราทางวิญญาณและทำาให้เราเป็นคนดีขึ้นในวันที่เหลือของ 
สัปดาห์ จากน้ันเราอาจแสดงความซาบซ้ึงต่อผู้เช่ือคนอ่ืนๆ สำาหรับ 
ข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีพื้นฐานเดียวกันในเรื่องสำาคัญที่สุด นั่นคือ เรา 
แต่ละคนเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและการดำารงอยู่ของสัจธรรมสัมบูรณ์ 
แม้เราจะต่างกันในนิยามของรากฐานสำาคัญเหล่านั้นก็ตาม ยิ่งไป 
กว่านั้น เราควรระลึกถึงคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดว่าเราควร 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง (ดู 3  นีไฟ 11:29–30) และแบบอย่าง

กับการสั่งสอนของเราควร “เป็นเสียงเตือน, มนุษย์ทุกคนเตือน
เพื่อนบ้านของเขา, ในความนุ่มนวลและในความอ่อนโยน” (คพ. 
38:41)

ในสิ่งทั้งหมดนี้เราไม่ควรทึกทักเอาเองในการตัดสินเพื่อนบ้าน
หรือมิตรสหายเกี่ยวกับผลลัพธ์ในบั้นปลายจากพฤติกรรมของ
พวกเขา การพิพากษานั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเรา 
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แม้ว่าเราต้องใช้ขันติ 

ธรรมและเคารพ 

ผู้อื่นและความเชื่อ 

ของพวกเขา รวม

ถึงสิทธิ์ที่พวกเขาจะ

อธิบายหรือแก้ต่างให้มุมมองของ

ตนเอง แต่เราไม่ต้องเคารพและ 

มีขันติธรรมต่อพฤติกรรมที่ผิด
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หลักธรรมต่างๆ ในกรอบภาครัฐ
เมื่อผู้เชื่อเข้าไปในกรอบภาครัฐเพื่อพยายามเป็นอิทธิพลใน

การร่างหรือดำาเนินการด้านกฎหมายให้เป็นไปตามความเชื่อของ 
ตน คนเหล่านั้นควรประยุกต์ใช้หลักธรรมบางอย่างที่ต่างออกไป 
หนึ่ง เมื่อผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์นำาทัศนะเกี่ยวกับความจริงของ 

ตนเข้าสู่กรอบภาครัฐ พวกเขาต้องแสวงหาการดลใจจากพระเจ้า 
ในการเลือกเฟ้นอย่างฉลาดว่าหลักธรรมความจริงข้อใดท่ีต้องการ 
ให้กฎหมายหรือการดำาเนินการฝ่ายบริหารสนับสนุน โดยทั่วไปไม่ 
ควรพยายามขอให้การดำาเนินการด้านกฎหมายหรือด้านบริหาร 
ส่งเสริมความเชื่อพิเศษเฉพาะผู้ที่เชื่อ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับวิธีนมัสการ แม้จะเป็นโดยนัยยะก็ตาม ผู้เชื่ออาจไม่ต้อง
ระมัดระวังขนาดนี้เมื่อขอให้รัฐตอบรับหลักการที่เป็นมากกว่า 

การอำานวยความสะดวกให้ปฏิบัติตามความ
เชื่อของตน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ความปลอดภัย และศีลธรรมโดยส่วนรวม

ผู้เชื่อทั้งหลายสามารถพยายามและต้อง

พยายามให้ได้มาซึ่งกฎหมายที่จะธำารงเสรีภาพ

ทางศาสนา นอกเหนือจากอิทธิพลที่มีมากขึ้น

ของสัมพัทธนิยมทางศีลธรรม สหรัฐและประชา

ชาติอื่นๆ กำาลังประสบปัญหาที่ประชาชนโดย 

รวมนับถือศาสนาน้อยลง จากที่เคยเป็นส่วนซึ่ง 

เป็นที่ยอมรับในวิถีชีวิตชาวอเมริกัน ปัจจุบัน

ศาสนากลายเป็นข้อกังขาในใจของหลายๆ คน 

เสียงที่มีอิทธิพลบางเสียงถึงกับต้ังคำาถามใน 

ระดับท่ีว่ารัฐธรรมนูญของเราข้อใดท่ีควรปกป้อง 

การดำาเนินการโดยเสรีทางศาสนา รวมถึงสิทธิ์

ในการปฏิบัติและสั่งสอนหลักธรรมทางศาสนา

นี่เป็นเรื่องสำาคัญยิ่งที่เราผู้เชื่อในพระสัต-

ภาวะสูงสุดผู้ทรงกำาหนดความถูกผิดสัมบูรณ์

ในพฤติกรรมมนุษย์ต้องร่วมกันเรียกร้องสิทธิ์

ที่ เรายึดถือมาเป็นเวลานานเพื่อปฏิบัติตาม

ศาสนาของเรา เพื่อออกเสียงตามมโนธรรมของ 

เราในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม และเพื่อม ี

ส่วนในการเลือกตั้งและการอภิปรายในกรอบ

ภาครัฐและศาลสถิตยุติธรรม เราต้องยืนเคียงบ่า

เคียงไหล่กับผู้เชื่อคนอื่นๆ เพื่อดำารงและเสริมสร้างเสรีภาพที่จะ 

สนับสนุนและปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาเราในเรื่องใดก็ 

ตาม เพื่อจุดประสงค์นี้เราต้องเดินไปในเส้นทางเดียวกันเพื่อ 

ปกป้องเสรีภาพที่จะดำาเนินตามเส้นทางเอกเทศของเราซึ่งจำาเป็น

ตามความเชื่ออันเป็นเอกเทศของเรา 
สอง เมื่อผู้เชื่อส่งเสริมมุมมองของตนในกรอบภาครัฐ พวกเขา 

ควรยอมรับความคิดเห็นและมุมมองของผู้นับถือศาสนาอื่น ผู้เชื่อ 
ต้องพูดด้วยความรักเสมอ แสดงความอดทน ความเข้าใจ และ 
การุณยธรรมต่อปฏิปักษ์ของตน ผู้เช่ือซ่ึงเป็นชาวคริสต์ได้รับบัญชา 
ให้รักเพื่อนบ้านของตน (ดู ลูกา 10:27) และให้อภัย (ดู มัทธิว  
18:21–35) นอกจากนี้พวกเขาพึงระลึกอยู่เสมอถึงคำาสอนของ 
พระผู้ช่วยให้รอดที่จะ “รักศัตรูของ [พวกเขา] และ . . .  อธิษฐาน
เพื่อบรรดาคนที่ข่มเหง [พวกเขา]” (มัทธิว 5:44)
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เราทุกคนควรจรรโลงใจและเข้มแข็งขึ้นจากแบบอย่างพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด

ที่มีทั้งขันติธรรมและสัจธรรม นั่นคือ เมตตาในการสื่อสารแต่มั่นคงในสัจธรรม
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สาม ผู้เชื่อไม่ควรถูกขัดขวางด้วยข้อกล่าวหาที่คุ้นเคยว่าพวก 
เขากำาลังพยายามบัญญัติข้อบังคับทางศีลธรรม กฎหมายหลายๆ  
ด้านมีรากฐานจากศีลธรรมคำาสอนต้นตำารับของชาวคริสต์มา 
นานหลายศตวรรษ อารยธรรมตะวันตกมีรากฐานจากศีลธรรม 
และไม่อาจดำารงอยู่ได้โดยไม่มีสิ่งนี้ จอห์น อาดัมส์กล่าวสมัยเป็น 
ประธานาธิบดีคนที่สองของสหรัฐว่า “รัฐธรรมนูญของเราร่างขึ้น 
สำาหรับคนที่มีศีลธรรมและนับถือศาสนาเท่านั้น ไม่เหมาะสมด้วย

ข้องกับปัญหาร้ายแรงทางศีลธรรม เราต้องไม่ยืดหยุ่นในเรื่องของ 

หลักธรรม แต่ในกรณีเช่นนั้นเราสามารถแสดงความไม่เห็นด้วย 

อย่างสุภาพโดยปราศจากความไม่พอใจ เราสามารถรับรู้ความ

จริงใจจากผู้มีมุมมองที่เราไม่อาจยอมรับได้ เราสามารถพูดถึง

หลักธรรมแทนการพูดถึงตัวบุคคล”10

ยามบนหอสูง
พระคัมภีร์ไบเบิลสอนว่าหน้าที่อย่างหนึ่งที่ศาสดาพยากรณ์ 

ทำาคือการเป็น “คนยาม” คอยเตือนอิสราเอล (ดู เอเสคียล 3:17;  
33:7) ในการเปิดเผยพระเจ้าทรงเพิ่มเติมคำาแนะนำานี้ไว้เพื่อไซอัน 
ในยุคปัจจุบัน “[จง] วาง . . .  ยามบนหอสูง,” ผู้ที่จะ “เห็นศัตรูขณะ
ที่ยังอยู่ไกล” และส่งคำาเตือนเพื่อรักษา “สวนองุ่น [ให้รอด] จาก
เงื้อมมือผู้ทำาลาย” (คพ. 101:45, 54)

ข้าพเจ้าพูดในฐานะยามคนหนึ่ง ข้าพเจ้ารับรองกับท่านว่า 
ข่าวสารของข้าพเจ้าเป็นความจริง ข้าพเจ้าประกาศความรู้ของ
ข้าพเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระ- 
เยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และทรงยื่นพระหัตถ ์
มายังเราพร้อมพระดำารัสเชื้อเชิญตลอดไปให้มารับสันติสุขของ
พระองค์โดยเรียนรู้จากพระองค์และเดินในทางของพระองค์ (ดู  
คพ. 19:23) 

จากคำาปราศรัยไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2011 
อ่านฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ mormonnewsroom.org/article/-truth-and-
tolerance-elder-dallin-h-oaks
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ประการทั้งปวงต่อการปกครองพลเมืองแบบอื่น”9

สี่ ผู้เชื่อไม่ควรย่อท้อจากการขอให้มีกฎหมายในการดำารง 

เงื่อนไขหรือนโยบายท่ีจะช่วยพวกเขาปฏิบัติตามข้อเรียกร้อง 

ในศาสนาของตน โดยท่ีเง่ือนไขหรือนโยบายเหล่าน้ันอำานวยประ- 

โยชน์ต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของส่วน 

รวม ตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าความเชื่อทางศาสนาจะอยู่เบื้องหลัง 

กฎหมายอาญาหลายข้อและกฎหมายบางอย่างท่ีว่าด้วยครอบครัว  

แต่กฎหมายเหล่านี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานของความเหมาะสม 

ในสังคมประชาธิปไตย เมื่อใดที่ผู้เชื่อเป็นเสียงส่วนใหญ่ พวกเขา 

ควรละเอียดอ่อนเสมอต่อความเห็นของเสียงส่วนน้อย

สุดท้าย เจตคติที่เรามีต่อการสร้างสมดุลระหว่างสัจธรรมกับ 

ขันติธรรมอธิบายไว้ในถ้อยคำาต่อไปนี้จากประธานฮิงค์ลีย์ “ขอ 

ให้เราหยิบย่ืนไมตรีจิตออกไปยังชุมชนของเราซ่ึงนับถือศาสนาอ่ืน 

ขอให้เราเป็นเพื่อนบ้านที่ดี เมตตา ปรานี และเอื้อเฟื้อ ขอให้เรา 

มีส่วนร่วมในอุดมการณ์ดีของชุมชน อาจจะมีสถานการณ์ท่ีเก่ียว- 
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แราต้องยืนเคียงบ่า 

เคียงไหล่กับผู้เชื่อ 

คนอื่นๆ เพื่อธำารง 

และเสริมสร้าง 

เสรีภาพที่จะ

สนับสนุนและปฏิบัติตามความ

เชื่อของศาสนาเรา 



โบสถ์ที่ผมนมัสการในไนจีเรียอยู่ใกล้ 
โรงเรียนที่ครูใหญ่ไม่ต้องการเกี่ยวข้อง 

กับศาสนจักร มีอยู่ครั้งหนึ่งครูใหญ่บอก 
ครูคนหนึ่งว่าอย่ากลับมาโรงเรียนอีกหลัง 
จากทราบว่าครูคนนั้นเป็นวิสุทธิชนยุคสุด 
ท้าย ครูใหญ่ไม่รับฟังสมาชิกศาสนจักรคน 
หน่ึงท่ีอาสาเข้าพบและอธิบายพันธกิจของ 
ศาสนจักรเช่นกัน

ในฐานะพนักงานขายอุปกรณ์การแพทย์ 
และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผมมักไปขาย 

เสียงวิสุทธิชน

สินค้าตามโรงเรียนและโรงพยาบาลบ่อยๆ 
หลังจากหนึ่งเดือนที่ไม่ประสบผลสำาเร็จ  
ผมไม่มีทางเลือกนอกจากไปเย่ียมโรงเรียน 
นี้ แผนของผมคือขายสินค้าแล้วก็ไป โดย 
หวังว่าครูใหญ่จะไม่ทราบว่าผมเป็นสมาชิก 
ศาสนจักร แต่พระวิญญาณบอกผมว่าเธอ
คง อยากรู้เกี่ยวกับศาสนาของผม

ธุรกิจของผมกับหัวหน้าแผนกวิทยา- 
ศาสตร์ของโรงเรียนเป็นไปอย่างราบร่ืน เขา 
พาผมไปพบครูใหญ่เพื่อรับเงิน หลังจาก

กรอกข้อมูลในเช็ค เธอเริ่มซักถามเพื่อจะรู้ 
จักผมดีขึ้น เมื่อเธอถามเรื่องส่วนตัวผมเริ่ม 
รู้สึกไม่สบายใจ จากนั้นเธอก็ถามคำาถาม 
ที่ผมสวดอ้อนวอนมาตลอดขออย่าให้เธอ
ถาม “คุณเป็นสมาชิกของนิกายไหนหรือ
คะ”

ผมถูกล่อลวงให้กล่าวเท็จ รับเช็ค แล้ว 
ก็ไปเพราะผมอยากขายมาก แต่ผมรู้สึกว่า 
ควรบอกความจริงให้เธอทราบ ถึงอย่างไร
วิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกก็เคยประสบการ
ทดสอบเลวร้ายกว่าการทดสอบศรัทธา
เพียงเล็กน้อยครั้งนี้

ด้วยความกล้าหาญท่ีกลับคืนมาอีกคร้ัง 
ผมมองตาเธอและพูดว่า “ผมเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายครับ” จากนั้นก็แสดงประจักษ์ 
พยาน ยังความประหลาดใจแก่ผม เธอยิ้ม 
พูดว่าเราทุกคนนมัสการพระผู้เป็นเจ้าองค์
เดียวกัน และยื่นเช็คให้ผม

ขณะเดินจากมา พระคัมภีร์ข้อหนึ่งเข้า 
มาในความคิดผม “บัดนี้การนี้เป็นเรื่อง 
ลำาบากใหญ่หลวงกับคนเหล่านั้นที่ได้ตั้ง
มั่นอยู่ในความเชื่อ; กระนั้นก็ตาม, พวกเขา 
ยังแน่วแน่และไม่หวั่นไหวในการรักษา 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, และพวก 
เขารับการข่มเหงซึ่งประดังลงมาบนพวก
เขาด้วยความอดทน” (แอลมา 1:25)

ผมมีความสุขที่ไม่ได้ทำาให้พระบิดาบน 
สวรรค์หรือตัวผมผิดหวัง เน่ืองด้วยประสบ- 
การณ์นี้ผมจึงให้คำามั่นว่าจะเป็นตัวแทน 
ขายที่ดีตลอดไป ที่สำาคัญกว่านั้นคือผมให้
คำามั่นว่าจะเป็นตัวแทนที่ดีในพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ตลอดไป 
อาเดรอกบา อาเดเรมี, ไนจีเรีย

ถูกล่อลวงให้กล่าวเท็จ

ครูใหญ่ถามคำาถามที่ผมสวดอ้อนวอน

มาตลอดขออย่าให้เธอถาม “คุณเป็น

สมาชิกของนิกายไหนหรือคะ”
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พรจากการสะสมอาหารของเรา
เมื่อเราใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์และเต็มใจ 

รับใช้ผู้อื่น เราได้รับพรเพิ่มเติม เพื่อนนัก- 
ศึกษาคนหน่ึงของผมเรียนจบปริญญาและ 
ขอให้เราช่วยครอบครัวของเขาย้ายบ้าน  
ขณะเรากำาลังช่วย เขาถามว่าเราอยากได้ 
อาหารในช่องแช่แข็งของพวกเขาหรือไม่  
เนื่องด้วยความใจดีของเขา เวลานี้เราจึงมี
เนื้อมาเสริมอาหารที่สะสมไว้

พระเจ้าประทานพรเราเมื่อเราเตรียม 
 

การสะสมอาหาร จ่ายส่วนสิบ และแสดง 
ให้เห็นว่าเราเต็มใจรับใช้ เราอยู่มาได้ตลอด 
ช่วงสี่เดือนนั้นโดยไม่ต้องยืมเงินใคร หลัง
จากเทอมนั้นภรรยาผมได้งานเต็มเวลา
และเราสามารถใช้เงินซื้อของชำาได้มาก
ขึ้น เราสะสมอาหารอีกครั้ง และเรายังคง
ได้รับพรเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระเจ้า 
บรูซ ริชาร์ดส์, อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
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พระเจ้าประทาน

พรเราเมื่อ

เราเตรียมการสะสม

อาหาร จ่ายส่วนสิบ 

และแสดงให้เห็นว่า

เราเต็มใจรับใช้

ผมกับบริททานีย์ภรรยาเริ่มซื้ออาหาร 
มาสะสมตั้งแต่แต่งงานกันใหม่ๆ  

ในช่วงเดือนแรกๆ หลังจากแต่งงาน เรา 
ซ้ือของสะสมทีละไม่กี่อย่างทุกครั้งที่เรา
ไปร้านขายของชำา เราสะสมอาหารที่มี 
ประโยชน์เพิ่มขึ้นทีละนิด เราไม่รู้ว่าเมื่อใด 
เราต้องใช้ แต่เรารู้ว่านี่เป็นเรื่องสำาคัญ

หนึ่งปีในชีวิตแต่งงานของเรา เราย้าย 
ข้ามประเทศไปเรียนปริญญาโท และเรา
นำาอาหารที่สะสมไว้ไปด้วย เราลำาบาก 
มากเร่ืองเงิน เราใช้เงินออมจ่ายค่าบ้านจน 
หมด และบริททานีย์ไม่มีรายได้จากการ
เป็นครูฝึกสอน เราอาศัยรายได้จากการ 
ช่วยงานของผมที่วิทยาลัยเพื่อจ่ายบิล
ต่างๆ แต่ไม่มากมายอะไร

การเงินของเราแย่ลงอีกคำารบหนึ่งเมื่อ
เราอยู่บ้านใหม่เป็นคืนที่สอง บริททานีย ์
ต่ืนมาพร้อมอาการปวดท้องอย่างรุนแรง 
และเม่ือไม่หายปวดหลังจากผ่านไปหลาย
ชั่วโมง เราจึงไปโรงพยาบาล เธอต้องตัด
ไส้ติ่งออกตอนดึกของวันนั้น

หลังจากเธอหายดีแล้ว เรานั่งทำางบการ 
เงินของเรา ขณะคำานวณค่าใช้จ่ายของสี ่
เดือนถัดไป—ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดฉุกเฉิน
—เราพบว่าเราจะยังอยู่ได้โดยไม่เป็นหนี้ 
แต่เราต้องซื้อของไม่เกินเดือนละ 25 ดอล- 
ลาร์ ประมาณหน่ึงในส่ีของท่ีเราเคยใช้จ่าย

อาหารที่เราสะสมไว้ตลอดปีที่ผ่านมา 
มีค่าสุดประมาณ มีมากพอจะครอบคลุม 
ความจำาเป็นพ้ืนฐานในช่วงส่ีเดือน และเรา 
ใช้งบ 25 เหรียญซื้อนมและของอย่างอื่นที่
เสียง่าย เราไม่ได้กินอาหารหรูหรา แต่เรา
ไม่ได้อดมื้อกินมื้อ



เราย้ายจากเมืองใหญ่ท่ีมีประชากร 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำานวนมากไปอยู่ 

เมืองที่มีประชากร 5,000 คนในเขตชนบท 
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐ และอยู่ที่ 
นั่นมาแล้วเจ็ดปีกว่า ขณะดิฉันกำาลังออก
จากร้านฮาร์ดแวร์แถวน้ันในวันแรกท่ีไป
ถึง เสมียนวัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่า “ขอให้มี
ความสุขทั้งวันนะครับ คุณนายแกรนท์”

ดิฉันถามว่า “คุณรู้จักช่ือดิฉันได้ยังไงคะ”
เขาตอบว่า “พวกคุณเป็นคนใหม่ใน

เมืองนี่ครับ”
เราซื้อบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงข้ามโบสถ์ 

โปรเตสแตนต์แห่งหนึ่งและห่างจากโบสถ์ 
อีกแห่งหนึ่งช่วงถนน แต่เราอยู่ห่างจาก 
อาคารประชุมแอลดีเอสหลังใกล้ที่สุด 45  
นาที เราเดินทางไปอาคารประชุมของเรา 
ทุกวันอาทิตย์ และสองสามครั้งในระหว่าง 
สัปดาห์ ในช่วงเจ็ดปีนั้นสามีดิฉันรับใช้ 
ในฝ่ายอธิการและดิฉันรับใช้เป็นประธาน
ปฐมวัยและต่อมาเป็นประธานเยาวชน
หญิง

เรารู้ว่าชีวิตทางสังคมและศูนย์กลาง 
ชีวิตของเมืองเล็กๆ อยู่ในโบสถ์ประจำาถิ่น 
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับเรารู้ว่าเราต้องมีส่วน 
เกี่ยวข้องด้วย ไม่นานลูกเล็กๆ สามคนของ 
เราก็ผูกสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆ ในวอร์ด  
แต่เราอยากให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 
ในละแวกบ้านของเราเช่นกัน เราจึงสนับ- 
สนุนให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมของโบสถ์ 
แถวนั้นในระหว่างสัปดาห์ รวมทั้งร่วมรับ
ประทานอาหารทุกคืนวันพุธท่ีโบสถ์แห่ง
หนึ่ง

เราฝากลูกชายลูกสาวไว้ในโปรแกรม 
เยาวชนในท้องที่ ลูกๆ ของเราเข้าร่วมชั้น

เรียนพระคัมภีร์ไบเบิลช่วงปิดภาคเรียนที่ 
โบสถ์ใกล้บ้านทั้งสองแห่ง ลูกสาวทุกคน 
ร้องเพลงในคณะนักร้องเยาวชนของโบสถ์ 
ท้องที่แห่งหนึ่ง ลูกสาวคนหนึ่งถึงกับได ้
เป็นนักร้องเดี่ยวในวงนั้น ส่วนลูกชายเข้า
กลุ่มเยาวชนของโบสถ์ท้องที่

นักเทศน์สัญจรมักสั่งสอนต่อต้าน “ชาว 
มอรมอน” แต่เพื่อนบ้านของเรารู้ว่าเราไม ่
เหมือนคนที่นักเทศน์เตือนให้ระวังเลย

ทุกฤดู ร้อน  โบสถ์ ในภูมิภาคของ
โปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งจะเป็นผู้อุปถัมภ์ 
ค่ายเยาวชนบนเกาะเซนต์ ไซมอนส์   
จอร์เจีย หลังจัดค่ายในลักษณะน้ันคร้ังหน่ึง 
บาทหลวงพูดจากแท่นพูดว่า “เยาวชนคน 
เดียวที่จะไปค่ายฤดูร้อนปีนี้คือเด็กหญิง 
มอรมอนแสนดีของเรา เคลลีย์ แกรนท์”

เพื่อนบ้านชาวโปรเตสแตนต์ของเรา 
อ้าแขนรับเราเพราะเราอ้าแขนรับพวกเขา 

เรารู้ว่าชีวิตทางสังคม

และศูนย์กลางชีวิต

ของเมืองเล็กๆ อยู่ใน

โบสถ์ประจำาถิ่น เพื่อให้

เป็นที่ยอมรับเรารู้ว่าเรา

ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

เรามีส่วนร่วม

38 เ ลี ย โ ฮ น า



การเลือกความสุภาพเรียบร้อยเป็น 
เร่ืองง่ายสำาหรับดิฉันเสมอ ดิฉันเติบ- 

โตในบ้านที่มีมาตรฐานสูง และเมื่อดิฉัน
แต่งงานในพระวิหาร การ์เม้นท์เตือนใจ
ดิฉันให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

แต่การไปซื้อชุดว่ายน้ำากลับกลายเป็น
ปัญหาสำาหรับดิฉัน หากไม่มีแนวทางเรื่อง 
การ์เม้นท์ดิฉันคงอยากสวมชุดว่ายน้ำาที่ 
ดิฉันจะละอายถ้ามีคนรู้จักมาเห็นเข้า

ดิฉันกับสามีกำาลังวางแผนจะไปล่อง 
เรือกันสองคน ดิฉันคิดว่าการล่องเรือคง 
เป็นโอกาสเหมาะที่จะสวมชุดว่ายน้ำาแบบ
นั้น ดิฉันคงไม่พบคนรู้จัก และด้วยเหตุนี้ 
จึงไม่น่าจะรู้สึกผิด คงไม่มีใครรู้ว่าดิฉันเป็น 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย และผู้หญิงทุกคนบน
เรือคงสวมชุดเหมือนดิฉัน

เพราะดิฉันแต่งงานแล้วจึงไม่มีเหตุผล 
อันใดที่ต้องมีชุดว่ายน้ำาแบบสุภาพ หรือ 
ดิฉันคิดไปเอง แนวทางความสุภาพเรียบ- 
ร้อยมีไว้สำาหรับวัยรุ่นเท่านั้นไม่ใช่หรือ แต่ 
ดิฉันมีความรู้สึกบางอย่างรบกวนจิตใจ 
ตลอดเวลา ดิฉันแต่งงานในพระวิหาร ดิฉัน 
บรรลุเป้าหมายของการอยู่อย่างมีค่าควร

และพบสามีที่มีค่าควร ดิฉันอยากเลือกสิ่ง 
ถูกต้องต่อไป

ดิฉันตัดสินใจอ่าน “การแต่งกายและ 
รูปลักษณ์ภายนอก” ใน เพื่อความเข้มแข็ง 
ของเยาวชน นานแล้วท่ีดิฉันไม่ได้อ่านทวน 
จุลสารเล่มนี้ ถ้อยคำาต่อไปนี้จึงมีผลต่อ 
ดิฉันอย่างมาก “การแต่งกายและรูปลักษณ์ 
ภายนอกของท่านแสดงให้เห็นได้ว่าท่านรู้
ว่าร่างกายท่านมีค่าเพียงใด ท่านแสดงให้ 
เห็นได้ว่าท่านเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู 
คริสต์และท่านรักพระองค์” ([2011], 6)

ถ้อยคำาเหล่านั้นดังก้องในความคิด 
ดิฉันเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์หรือ
ไม่ ดิฉันเต็มใจแน่วแน่ ตลอด เวลาและใน
ทุก แห่งหรือไม่ (ดู โมไซยาห์ 18:9)

ดิฉันตัดสินใจนับแต่นั้นว่าแม้จะอยู่ใน 
วัย 20 ตอนปลาย แต่ดิฉันยังต้องรักษา 
หลักธรรมที่เรียนรู้ในวัยเยาว์ หลักธรรม 
เหล่านั้นยังคงใช้ได้กับดิฉันแน่นอน ดิฉัน 
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกๆ ดิฉันต้อง 
การให้พวกเขารู้ว่าดิฉันเป็นสานุศิษย์ของ
พระเยซูคริสต ์
จูลี เลทเนอร์, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

เพราะดิฉันแต่งงาน 
แล้วจึงไม่มีเหตุผล 

อันใดที่ต้องมีชุด 
ว่ายน้ำาแบบสุภาพ  
หรือดิฉันคิดไปเอง 

แนวทางเหล่าน้ีใช้กับฉันหรือ
เราไม่เคยต้องอะลุ้มอล่วยมาตรฐานหรือ 
หลักธรรมของเราเลย

เมื่อลูกๆ ของเราโตขึ้น ประจักษ์พยาน
ของพวกเขาในศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู 
โตตาม สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้จากเรื่องราว 
พระคัมภีร์ไบเบิลของโบสถ์อื่นทำาให้พวก 
เขาสามารถเทียบเคียงได้ดีขึ้นระหว่าง 
พระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์มอรมอน 
นอกจากนี้พวกเขายังได้เห็นบทบาทอัน
สำาคัญย่ิงของฐานะปุโรหิตในศาสนจักร
ของเราด้วย และพวกเขารู้สึกถึงความ
แตกต่าง

เมื่อลูกๆ เข้าสู่วัยออกเดท บริษัทของ 
สามีดิฉันย้ายเขาไปแอตแลนตา จอร์เจีย 
ดิฉันร้องไห้ขณะเซ็นโอนบ้านให้เจ้าของ
คนใหม่ ทนายของเราสวมกอดดิฉันและ
พูดอย่างอ่อนโยนว่า “ไม่มีใครพูดได้ว่า 
ชาวมอรมอนไม่เคยอยู่ที่นี่”

ประสบการณ์ของลูกๆ กับโปรเตสแตนต์ 
ในเมืองเล็กๆ สอนพวกเขาเรื่องความใจ 
กว้าง ความอดทน และความเข้าใจ พวก 
เขาพบจุดยืนร่วมกันกับคนต่างศาสนาซ่ึง 
ช่วยให้พวกเขารับใช้เป็นทูตแทนศาสนจักร 
พวกเขาได้เห็นคุณค่าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ฐานะปุโรหิต และความรักอันยิ่ง
ใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีทรงมีต่อเรา
ทุกคน

เราไม่ได้ทำาให้คนใดเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ในเจ็ดปีนั้น แต่เราหว่านเมล็ดไว้ เราได ้
รับพรเวลานี้เพราะคนในเมืองเล็กๆ นั้นเข้า
มาในชีวิตเรา ดิฉันหวังว่าพวกเขาจะได้รับ
พรเพราะเราเข้าไปในชีวิตพวกเขา 
แนนซี แกรนท์, จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
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ช่
วงแรกในการศึกษาพระกิตติคุณ 
ของเรา เราได้รับการสอนให้แยก 
แยะถูกผิด เราเรียนรู้ว่าการเลือก 

มีผลตามมาเสมอ การเชื่อฟังนำามาซึ่งพร  
และการเลือกที่ชอบธรรมนำาเราให้ใกล้ 
ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ในวัยรุ่นของเรา  
เราได้รับจุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของ 
เยาวชน ซึ่งบอกมาตรฐานการดำาเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณไว้อย่างชัดเจน

แต่บางครั้งสำาหรับคนหนุ่มสาวที่กำาลัง 
พยายามอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก (ดู  
ยอห์น 17:14) การเลือกและมาตรฐานอาจ 
ดูเหมือนจะไม่ชัดเจนอีกต่อไป บางทีอาจ 
ราวกับว่าเป็นพื้นที่กว้างตรงกลางให้เลือก 
พื้นที่สีเทากว้างขวางระหว่างถูกกับผิด

แม้การเลือกอาจดูเหมือนยากขึ้นเมื่อ 
เราอายุมากขึ้น แต่มาตรฐานเดิมยังคงใช้ 
ได้เหมือนสมัยที่เราอายุยังน้อย หลักธรรม 
แห่งการเชื่อฟังไม่เคยเปลี่ยนแปลง การ 
เลือกเชื่อฟังเวลานี้สำาคัญเท่ากับแต่ก่อน 
ขณะที่เราเผชิญการตัดสินใจ หลักธรรม 
จากพระคัมภีร์มอรมอน—ซึ่งเขียนไว้เพื่อ 
สมัยของเรา—สามารถนำาทางเราให้เลือก 
สิ่งดีที่สุดและเตือนเราว่าพรประเสริฐสุด 
มาจากการเชื่อฟังมากที่สุด ในบทความนี้ 
คนหนุ่มสาวห้าคนแสดงความเห็นว่าพวก 

มาตรฐาน
สำ�หรับทุกฤดูก�ล

เขากำาลังประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้
อย่างไร

การเช่ือฟังนำาเราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า
มากข้ึน

“ข้าพเจ้าจะทำาอย่างไรเพื่อจะเกิดจาก 
พระผู้เป็นเจ้า . . .  เพื่อข้าพเจ้าจะเป่ียมด้วย 
ปีติ, เพื่อจะไม่ถูกขับออกในวันสุดท้าย?  
. . . ข้าพระองค์จะทิ้งบาปทั้งหมดของข้า 
พระองค์เพื่อรู้จัก [พระผู้เป็นเจ้า]” (แอลมา 
22:15, 18)

เมื่อบิดาของกษัตริย์ลาโมไนได้ยินพระ- 
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า เขาตัดสินใจทิ้ง 
บาปทั้งหมดเพื่อจะรู้จักพระองค์ ขณะที่
เขาเรียนรู้มาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า เขา
ตัดสินใจว่าจะรักษามาตรฐานเหล่านี้เพื่อ 
จะได้อยู่ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า เขากับชาว 
แอนไท-นีไฟ-ลีไฮคนอื่นๆ ทำาและรักษา 
พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์และ 
“ไม่เคยตกเลย” (แอลมา 23:6)

หลักธรรมของการเชื่อฟังมีผลในชีวิต 
คนหนุ่มสาวสมัยนี้เช่นกัน ดังที่วีเจ ปาธา 
จากอินเดียอธิบาย “การเชื่อฟังนำาเราให ้
ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากข้ึน ก่อเกิดสันติสุข 
ในใจ ศรัทธา ความสุข ความรัก และการ
มองโลกในแง่ดี ไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากผ่าน

โดย ลอรี ฟูลเลอร์

หนุ่มสาวห้าคนบอกว่า 

แบบอย่างการเชื่อฟังจาก 

พระคัมภีร์มอรมอนนำาทาง

พวกเขาอย่างไรขณะพวกเขา

เลือกระหว่างถูกกับผิด
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พระกิตติคุณ
“เมื่อมีเรื่องยากต้องตัดสินใจ” เขากล่าว 

ต่อ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำาทางเรา 
ได้ เมื่อไม่มีเส้นแบ่งเขต เราย่อมหมิ่นเหม่ 
ต่อการตก การรักษาพันธสัญญาของผมต ี
เส้นแบ่งเขตให้ผม เส้นแบ่งเขตเหล่านี้คุ้ม 
ครองผมไม่ให้ตกไปในเส้นทางท่ีไม่รู้จัก 
และช่วยผมหลายครั้งให้เป็นตัวแทนของ 
พระคริสต์ ละเว้นจากการทำาเร่ืองอย่างเช่น 
การใช้วาจาดูหม่ินส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ การกำาหนด 
เส้นแบ่งเขตจะให้ความชัดเจน”

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยให้เราเช่ือฟัง
“ข้าพเจ้าจะไปและทำาสิ่งที่พระเจ้าทรง 

บัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรง
ให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจาก 
พระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวกเขา 
เพื่อพวกเขาจะทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์
ทรงบัญชาพวกเขา” (1 นีไฟ 3:7)

บางครั้งพระบัญญัติอาจดูคล้ายกับทำา 
ตามได้ยาก แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญ- 
ญาว่าพระองค์จะทรงเตรียมทางให้เรา 
เช่ือฟังเสมอ เช่นเดียวกับนีไฟ คนหนุ่มสาว 
ท่ีตกลงใจจะซ่ือสัตย์สามารถหันไปหาพระ- 
บิดาบนสวรรค์เพื่อทูลขอพลังและความ 
สามารถในการเชื่อฟัง ดันแคน เพอร์เซอร์ 
จากอังกฤษเล่าว่าส่ิงน้ีเกิดข้ึนกับเขาอย่างไร
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“ส่วนสิบเป็นพระบัญญัติที่มีเส้นแบ่ง 
เขตกำาหนดไว้ น่ันคือ เราจ่าย 10 เปอร์เซ็นต์ 
ของส่ิงท่ีเราได้มา แต่ในเร่ืองการบริจาคอด 
อาหาร เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ
เชื่อฟังของเรา

“ขณะที่ผมเก็บออมเงินค่าเล่าเรียน 
มหาวิทยาลัย ความคิดเรื่องการจ่ายเงิน 
อดอาหารเป็นเรื่องท้าทายสำาหรับผม ผม 
ลำาบากใจในวันอาทิตย์อดอาหารขณะ 
พยายามตัดสินใจว่าควรจ่ายหรือไม่และ 
เท่าใดคือการบริจาค ‘ด้วยใจเอื้อเฟื้อ’ ผม 
จะหันไปสวดอ้อนวอน และทุกครั้งผมไม่
เพียงรู้สึกว่าควรจ่ายเงินบริจาคอดอาหาร
เท่านั้นแต่ผมรู้สึกปรารถนาจะบริจาคมาก
ขึ้นด้วย

“ผมทราบว่าพระเจ้าทรงอวยพรคนที่
รักษาพระบัญญัติข้อนี้ และเมื่อผมเชื่อฟัง 
ผมไม่เคยขาดสิ่งจำาเป็นของชีวิต เมื่อเรา 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ รักษาพระ- 
บัญญัติ และตระหนักว่าเราเป็นแบบอย่าง 
ต่อคนที ่อยู่รอบข้างเราทุกคน เราจะ 
ปรารถนามากขึ้นที่จะเป็นคนดีขึ้น และ
พระเจ้าจะทรงแสดงให้เราเห็นว่าต้องทำา
อะไร

“พระเจ้าประทานมาตรฐานต่างๆ เพื่อ 
ประโยชน์ของเรา เราเลือกได้ว่าเราจะดำาเนิน 
ชีวิตตามมาตรฐานเหล่านี้มากน้อยเท่าใด 
และการเชื่อฟังจะเปลี่ยนเราหรือไม่ ใน 
ประสบการณ์ของผม ผมเห็นพรเกิดขึ้น
เร่ือยมาเมื่อผมทำาตามการกระตุ้นเตือน
ของพระวิญญาณ”

พระเจ้าทรงต้องการให้เราเช่ือฟัง
อย่างเคร่งครัด

“พวกเขาเชื่อฟังและถือปฏิบัติตามคำา
สั่งทุกคำาอย่างเคร่งครัด; แท้จริงแล้ว, และ

แม้มันเป็นไปกับพวกเขาตามศรัทธาของ
พวกเขา” (แอลมา 57:21)

การพยายามเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดเช่น
เดียวกับนักรบหนุ่มจะช่วยให้ผู้ติดตาม
พระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพระองค์ แต่พระ-
ผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบนสวรรค์ของ
เราเข้าพระทัยว่าไม่มีใครดีพร้อม มีหลาย 
ครั้งที่เรารู้สึกขาดตกบกพร่อง ความรู้สึก 
นั้นเตรียมทางให้เรากลับใจและทำาดีขึ้น

“ผมเสียหญิงสาวในฝันไปเพราะเราทำา
ผิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ—แค่นิด
เดียว” ไทเลอร์ (นามสมมุติ) กล่าว “แต่การ
ทำาผิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ ‘แค่
นิดเดียว’ ก็คือทำาผิดกฎแห่งความบริสุทธิ์
ทางเพศอยู่ดี ผมสูญเสียพรอันล้ำาค่าของ
การเชื่อฟังอยู่เรื่อยๆ แต่ผมต้องการพระ-
วิญญาณในชีวิต

“ผมไม่อยากทำาเรื่องเล็กที่คนทั่วไปคิด 
ว่าไม่เป็นไร ‘ตราบใดท่ีเราไม่ต้องพบอธิการ’ 
ผมต้องการรักษากฎ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่
การตัดสินใจเชื่อฟังของผมสายเกินกว่าจะ
รักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ การ
ทำาผิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศทำาให้
ความสัมพันธ์มีมลทิน

“กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศมีไว้คุ้ม- 
ครองเรา ไม่ใช่จำากัดความรักของเรา แต่ 
เป็นวิธีสูงสุดของการแสดงความรัก โดยการ 
รักษากฎนี้เราพูดว่า ‘ผมรักคุณมากพอจะ
เคารพคุณและรักษาพระบัญญัติของพระ 
ผู้เป็นเจ้า ผมรักคุณมากพอจะทำาให้ชีวิต 
เรามีศูนย์กลางอยู่ในพระคริสต์’

“หนุ่มสาวโสดอย่างเราต้องยึดม่ันมาตร- 
ฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน เช่น 
กัน กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศใช้กับทุก 
คนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร

พระคัมภีร์มอรมอน

สอนหลักธรรมแห่งการ

เชื่อฟังที่สามารถช่วยให้

เรายึดราวเหล็กไว้ขณะ

เผชิญการตัดสินใจ
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หรืออยู่ในสถานการณ์ใด ผมรู้สึกซาบซึ้ง
ในประจักษ์พยานที่เพิ่งค้นพบนี้เพราะจะ
ช่วยให้ผมใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดและคู่ 
นิรันดร์ของผมมากขึ้นเมื่อผมพบเธอ”

การเช่ือฟังอย่างเคร่งครัดป้องกันเรา
จากอันตราย

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อ 
ลีฮอนไทได้รับข่าวเขาไม่กล้าลงไปยังเชิง 
เขา.. . .  และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อ
อแมลิไคยาห์เห็นว่าเขาทำาให้ลีฮอนไทลง
มาจากภูเขาไม่ได้, เขาจึงขึ้นไปบนภูเขา” 
(แอลมา 47:11–12)

ลีฮอนไทตั้งใจจะยืนหยัดรักษาแนวรบ 
ของเขา แต่เขาตัดสินใจว่าการลงไปแค่นิด
เดียวเพ่ือพบศัตรูคร่ึงทางคงไม่เป็นอะไร 
ถึงแม้ลีฮอนไทมั่นใจว่าเขาคุมอยู่ แต่ 
อแมลิไคยาห์เริ่มวาง “ยาพิษ. . .ทีละน้อย”  
(แอลมา 47:18) จนลีฮอนไทตาย บางที
อาจไม่รู้ด้วยซ้ำาว่ามีอันตรายจนกระทั่ง
สายเกินแก้

คลอเดีย  อาร์. จากโคโลราโด สหรัฐ- 
อเมริกาเล่าว่าเธอยืนหยัดอย่างไร

“ดิฉันรู้สึกคล้ายกับว่าสังคมกำาลังก้าว 
เข้าสู่พื้นที่สีเทา ตัวอย่างเช่น คนทั่วไปจะ 
พูดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ‘จิบ 
เดียวไม่ฆ่าคุณหรอก” การอ้างเช่นนั้นเท่า 
กับคุณกำาลังเล่นเกมความคิดกับตัวคุณเอง 
และในสถานการณ์เหล่าน้ัน—สถานการณ์ 
ท่ีดูเหมือนไร้พิษภัย—สิทธิ์เสรีกำาลังถูก
ทดสอบอย่างแท้จริง

“ฉะน้ันคุณต้องเรียนรู้ท่ีจะหยุด อย่าก้าว 
ต่อไป บางคนรับเอาสิ่งที่เริ่มต้นด้วยพื้นที่สี
เทา จนพื้นที่สีเทากลายเป็นสีดำาสนิท แล้ว
คุณก็เกือบจะถอนตัวไม่ขึ้น

“ดิฉันเคยออกเดทสนุกๆ หลายครั้งกับ 
บางคน แต่ครั้งหนึ่งเราอยู่ตามลำาพังใน 
รถท่ามกลางความมืด และเขาพยายาม 
ลวนลามดิฉัน ดิฉันรู้ว่าสิ่งที่เขาอยากทำา 
อาจนำาไปสู่สิ่งอื่น ดิฉันจะไม่ยอมให้เหตุ- 
การณ์นั้นเกิดขึ้น จึงกระโดดลงจากรถ

“ในฐานะหนุ่มสาวโสด เมื่อมีบางอย่าง 
ขัดกับมาตรฐานของเรา เราต้องยืนหยัด  
เร่ืองการออกเดทแน่นอนว่าคุณอยากจับ 
มือถือแขน กอด และจูบ แต่ซาตานต้อง 
การหลอกเราให้คิดว่ากฎแห่งความบริสุทธ์ิ 
ทางเพศเป็นพื้นที่สีเทาที่เชื่อฟังบางส่วนก็
พอ

“มาตรฐานของเราต้องหนักแน่นกว่า 
แต่ก่อน เราจำาเป็นต้องตัดสินใจก่อนมี 
เรื่องยากๆ ให้ตัดสินใจ เราต้องหยุดทันที 
เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ดิฉันรู้ว่าโลก 
ของเราไม่ง่ายและมีหลายอย่างที่กำาลัง
เกิดขึ้น แต่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ให้มาตรฐานและแนวทางแก่เราแล้ว ดิฉัน 
พก เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ฉบับ 
กระเป๋าติดตัว และน่ันช่วยให้ดิฉันผ่านช่วง 
เวลายากๆ มาได้”

เราสามารถเช่ือฟังได้เม่ือคนรอบข้าง
เราไม่เช่ือฟัง

“หากพวกเขาไม่มีจิตกุศลมันก็ไม่สำาคัญ 
สำาหรับเจ้า, เจ้าซื่อสัตย์; ดังนั้น, เราจะ 
ทำาให้อาภรณ์ของเจ้าสะอาด” (อีเธอร์ 
12:37)

เมื่อโมโรไนสวดอ้อนวอนขอให้คนต่าง 
ชาติในอนาคตได้รับพร พระผู้เป็นเจ้ารับ 
สั่งกับเขาว่าสิ่งสำาคัญที่สุดคือเขายังคงซื่อ- 
สัตย์ โลกทำาให้คนหนุ่มสาวท่ีซ่ือสัตย์ดำาเนิน 
ชีวิตตามมาตรฐานของตนได้ยาก แต่แม้ 

เมื่อคนอื่นเลือกเส้นทางอื่น เรายังสามารถ 
เลือกวิถีที่สูงกว่าได้

เช่นเดียวกับหนุ่มสาวอีกหลายคน วิค- 

เตอร์ คิม จากเกาหลีใต้พบว่าตนเองอยู่ใน 

สถานการณ์ท่ีคนอ่ืนไม่ได้มีมาตรฐานเดียว 

กับเขา

“บางครั้งที่ทำางาน ผมกับเพื่อนร่วมงาน 

ออกไปกินอาหารด้วยกันเป็นกลุ่ม พวกเขา 

ดื่มกันเป็นประจำา มีแรงกดดันมากให้ร่วม 

วง และไม่ง่ายที่จะปฏิเสธทุกคน ผมทำาให้ 

พวกเขารู้ก่อนเสมอว่าผมไม่ดื่ม แต่กระนั้น 

ผมก็ยังต้องเข้มแข็งและแสดงความเชื่อ

มั่นในขอบเขตของผม

“จากประสบการณ์ของผม คนที่ไม่

กำาหนดขอบเขตชัดเจนจะชะล่าใจ และใน 

ท่ีสุดก็ทำาให้ตนเองเช่ือม่ันได้ว่าบาปเล็กน้อย 

ไม่เป็นไร พวกเขาเย็นชาต่อพระวิญญาณ 

และมองไม่เห็นอีกต่อไปว่าอะไรผิดและ

เหตุใดจึงผิด

“แรงกดดันจากเพื่อนวัยเดียวกันอาจ

รุนแรงมากเช่นกัน ในที่สุดคนที่ไม่เข้มแข็ง 

พอจะร่วมวงด้วยเพราะสิ่งที่เพื่อนๆ พูดฟัง 

ดูมีเหตุผล แม้จะไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ของเราก็ตาม แต่ไม่มีพื้นที่ตรงกลาง สุด 

ท้ายแล้วคุณต้องเลือก

“เพื่อจะยืนหยัดเข้มแข็งได้ การมีเพื่อน

ดีจะช่วยได้เพื่อคุณจะสามารถพูดคุยกัน

และพึ่งพาอาศัยกัน วิธีนั้นคุณจะเข้มแข็ง 

ด้วยกัน เมื่อผมรักษามาตรฐานของผม 

ผมรู้สึกปลอดภัย ผมมีค่าควรแก่การทูล 

ขอพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงคุ้มครองผม ผมมี 

ศรัทธาว่าถ้าผมเช่ือฟัง พระองค์จะทรงช่วย 

ผม” 

ลอรี ฟูลเลอร์ อาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
นิตยสารศาสนจักร

ถ้
าท่านสามารถแอบดูข้างในกล่อง 
เครื่องมือของมารได้ ท่านจะเห็น 
เครื่องมือฉมังในการชักนำาผู้คน 

ให้หลงผิด เช่นเดียวกับเคร่ืองมือเก่าใช้งาน 
สองสามชิ้นที่ เห็นชัดว่าอยู่ในกลุ่มที่ใช้
บ่อยที่สุด

เล่ือยชนิดหน่ึงท่ีเขาใช้มากข้ึนเร่ือยๆ ใน 
สมัยน้ีมาในรูปของการกล่าวเท็จอย่างแนบ 
เนียนว่า “คุณไม่ต้องมีศาสนาในระเบียบ
องค์กรคุณก็เป็นคนดี มีวิญญาณเข้มแข็ง  
หรือรักพระเยซูได้ ถึงอย่างไรศาสนจักรทุก 
แห่งก็ไม่สมบูรณ์แบบและเสื่อมอยู่แล้ว”

การหลอกลวงนี้แยบยลเพราะอาศัย 
แนวคิดที่ถูกต้องสองประการให้ท่านยอม 
รับคำาโป้ปดมดเท็จท่ีคล้ายกับมีเค้าความจริง 
จริงอยู่ว่าเราควรกระชับความสัมพันธ์ของ
เรากับพระผู้เป็นเจ้าและคนเราไม่ดีพร้อม 

แต่ข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า
แนวคิดเรื่องศาสนจักรไม่ถูกต้อง

การคิดแบบนี้ถือเป็นเท็จ และนี่คือเหตุ 
ผลเพียงห้าข้อที่ระบุว่าเพราะเหตุใด

1.  พระคริสต์ทรงสถาปนาศาสนจักร 
ของพระองค์ ในหนังสือกิตติคุณของมัทธิว 
มาระโก ลูกา และยอห์น ท่านจะเห็นว่า 
การปฏิบัติศาสนกิจมากมายของพระผู้ช่วย 
ให้รอดประกอบด้วยการเรียกผู้คน ให้สิทธิ- 
อำานาจแก่พวกเขา อบรมพวกเขาให้เป็น
ผู้นำา และสอนพวกเขาให้รู้วิธีทำางานเป็น 
กลุ่ม เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโคว- 
รัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “คนที่ปฏิเสธ 
ศาสนาในระเบียบองค์กรเท่ากับปฏิเสธ 
งานของพระอาจารย์ผู้ทรงสถาปนาศาสน- 
จักรของพระองค์พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีศาสน- 
จักรในความเรืองโรจน์แห่งเวลาและผู้ทรง
สถาปนาท้ังหมดนัน้อีกครัง้ในยคุปจัจบุนั”1

2.	 ศาสนจักรปฏิบัติพระกิตติคุณ 
และศาสนพิธีพระกิตติคุณ พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนชัดเจนว่าบัพติศมาและของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จำาเป็น 
ต่อความรอด (ดู ยอห์น 3:5) และมีการ 
วางระเบียบสิทธิอำานาจที่จะสั่งสอนพระ- 
กิตติคุณและประกอบศาสนพิธีเหล่าน้ี ดังท่ี 
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์กล่าว “พระคัมภีร์ไบเบิลบอก 
ชัดเจนว่าสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตจำาเป็น 
และสิทธิอำานาจดังกล่าวต้องประสาทด้วย 

การวางมือโดยผู้ดำารงสิทธิอำานาจนั้น สิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิตมิได้เกิดจากความ
ปรารถนาจะรับใช้หรือจากการอ่านพระ-
คัมภีร์”2

3.	 ศาสนจักรช่วยให้เราเป็นคนดีขึ้น 
เอ็ลเดอร์โดนัลด์  แอล. ฮอลล์สตรอม แห่ง 
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบสอนเม่ือ 
เร็วๆ นี้ว่า “เราต้องมีพระกิตติคุณ และ 
ศาสนจักร อันที่จริงจุดประสงค์ของศาสน- 
จักรคือช่วยให้เราดำาเนินชีวิตตามพระกิตติ- 
คุณ”3 ถึงแม้ศาสนจักรประกอบด้วยคนที ่
ไม่ดีพร้อม แต่ก็ช่วยให้เราเป็นเหมือนพระ- 
เยซูคริสต์มากขึ้นโดยสอนเราให้รู้หลักคำา
สอนของพระองค์ เปิดโอกาสให้เรารับใช้ 
และเติบโตเป็นส่วนตัว เปิดทางให้เราเข้า 
สู่ พันธสัญญาและต่อพันธสัญญากับ 
พระผู้เป็นเจ้า

4.	 ความเป็นหน่ึงเดียวเป็นเรื่อง
สำาคัญ พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ “เป็นน้ำา 
หนึ่งใจเดียวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน้ำา 
หนึ่งใจเดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา” (คพ. 38: 
27) ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันเป็นส่วน 
จำาเป็นในแผนของพระบิดาบนสวรรค์  
สำาหรับเรา ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์ ที่
ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า

“เราในฐานะบุตรธิดาทางวิญญาณของ
พระบิดาบนสวรรค์ เราปรารถนาปีตินั้นซึ่ง 
เราเคยมีกับพระองค์ในชีวิตก่อนหน้าน้ี 

เราต้องมี
ศาสนจักรของพระคริสต์
เจตคติตามกระแสอย่างหนึ่งเป็นคำาเท็จอันชั่วร้าย
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พระประสงค์ของพระองค์คือประทานความ 
ปรารถนาอันศักดิ์สิทธ์ิของความเป็นหน่ึง
เดียวให้แก่เราด้วยความรักที่ทรงมีต่อเรา

“พระองค์จะไม่ประทานสิ่งนี้ให้เราเป็น 

ส่วนตัว ปีติของความเป็นหนึ่งเดียวที่พระ- 

องค์ทรงประสงค์อย่างยิ่งจะให้เราไม่ใช่ให้ 

เราเพียงคนเดียว เราต้องแสวงหาและมีค่า 

สมที่จะได้สิ่งนี้ร่วมกับผู้อื่น จึงไม่น่าแปลก

ใจเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงกระตุ้นให้เรามา

ชุมนุมกันเพื่อพระองค์จะประทานพรเรา

ได้”4 

5.	 “ในระเบียบองค์กร”	ไม่ได้มีความ 

หมายพ้องกับคำาว่า	 “เลวร้าย”	 หรือ	 

“เสื่อมทราม” โดยปกติเมื่อคนทั่วไปบอก 

ว่าบางคนหรือบางสิ่ง “อยู่ในระเบียบ” นั่น 

เป็นคำาชม แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างคนจึง 

ถือว่าเป็นคำาดูหม่ินในศาสนา ตามคำากล่าว 

ของเอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926– 

2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เหตุผล 

ประการหนึ่งที่พระคริสต์ทรงวางระเบียบ 

ศาสนจักรของพระองค์คือ “เพราะความดี 

เฉพาะบุคคลที่ปลีกตัวอยู่กระจัดกระจาย 

ไม่มากพอจะต่อกรกับความชั่วร้ายได้”5  

พระเจ้าทรงขยายประเด็นนี้ไว้อย่างชัดเจน

เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด, บ้านของเรา

เป็นบ้านแห่งระเบียบ, พระเจ้า พระผู้เป็น

เจ้าตรัส, และมิใช่บ้านแห่งความสับสน”  

(คพ. 132:8) การอยู่ในระเบียบองค์กรคือ 

สิ่งที่ศาสนาต้องเป็น
เมื่อท่านเผชิญคำาเท็จที่เป็นเครื่องมือทำา 

มาหากินของมาร จำาไว้ว่าท่านมีชุดเครื่อง 
มือของท่านเองไว้ช่วยท่านดำาเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณ—เครื่องมือที่มีให้เราผ่าน 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ ได้แก่ พระ- 
คัมภีร์ ของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ ประจักษ์พยานของท่าน และ 
ความจริงที่เปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์
ยุคปัจจุบัน 
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“เพื่อนคนหนึ่งของฉันทำ�ให ้

ฉันเสียคว�มรู้สึกม�ก  

ฉันรู้ว่�ฉันควรจะให้อภัย  

แต่ฉันจะห�ยเจ็บปวดได้อย่�งไร”

การให้อภัยเพ่ือนของท่านและลืมความรู้สึกเจ็บปวด 
อาจเป็นเรื่องทำาได้ยาก การให้อภัย และ การทำา 
ให้ความรู้สึกเจ็บปวดหายไปจะต้องใช้ความเมตตา 
—ของท่านและของพระเจ้า งานของท่านไม่ใช่
พยายามหายจากความเจ็บปวดแต่เป็นการให้ 

อภัย นั่นคือ แสดงความเมตตาต่อเพื่อน (ดู คพ. 64:8–10) ขณะทำา 
เช่นนั้น หากท่านแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์จะ 
ทรงแสดงความเมตตาต่อท่าน กล่าวคือ พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยน
ความรู้สึกเจ็บปวดของท่านเป็นความรักและสันติสุขได้

พูดคุยกับเพื่อนของท่าน พยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านอาจพบ
ว่าเพื่อนของท่านไม่มีเจตนาจะทำาร้ายท่าน ซึ่งอาจทำาให้ท่านให้อภัย
และหายเจ็บปวดได้ง่ายขึ้น

ถึงแม้การให้อภัยเป็นเรื่องยากหรือใช้เวลานาน แต่จงพยายามต่อ 
ไป สุดท้ายแล้วท่านจะอยากให้เพ่ือนรู้ว่าท่านให้อภัยเขาและยังต้อง 
การเป็นเพื่อนกับเขา การผูกพยาบาทโดยยอมแลกกับมิตรภาพไม ่
สามารถนำาไปสู่สันติสุขอันเกิดจากการให้อภัยอย่างแท้จริงได้เลย

จำาไว้ว่าเราทุกคนล้วนขึ้นอยู่กับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจึง 
จะได้รับการอภัยบาปของเรา จงสวดอ้อนวอนเพ่ือจะสามารถให้อภัย 
ได้และมีศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่าน พระองค์ทรงมีเดชานุภาพ
เยียวยาความเจ็บปวดนั้นในใจท่าน

ให้พระเจ้าทรงตัดสิน
ให้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินการมุ่งร้ายของผู้อื่น พึงระลึกว่าพระเจ้าตรัส
ดังนี้ “เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้า 
ที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง” (คพ. 64:10) การทำาให้ความรู้สึกเจ็บปวด 
หายไปทำาได้ยาก แต่ถ้าคุณสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ คุณ
จะตระหนักว่าการให้อภัยสามารถเยียวยาบาดแผลร้ายแรงได้และ
เปลี่ยนความเกลียดชังเป็นสันติสุขและความรักที่พระผู้เป็นเจ้า
เท่านั้นจะให้ได้

เจเนสซิส เอช., อายุ 16 ปี, อันโตฟากัสตา ชิลี

ให้อภัยทุกคน
ค ว า ม ทุ ก ข์ เ ว ท น า ข อ ง 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำาให้ 
พระโลหิตออกจากทุกขุมขน  
แต่พระองค์ทรงเอาชนะ 
ความเจ็บปวดและมีพลังที่ 

จะให้อภัยขณะอยู่บนกางเขน ไม่ใช่เพราะ
พระองค์ไม่ทรงรู้สึกเจ็บปวดแต่เพราะ 
สำาหรับพระองค์แล้ว สิ่งเดียวที่สำาคัญคือ 
พระประสงค์ของพระบิดา เราก็เช่นกัน สิ่ง
เดียวที่ควรสำาคัญต่อเราคือพระประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงเรียก- 
ร้องให้เราให้อภัยทุกคน แม้บาดแผลของ 
เราจะหายช้าก็ตาม แต่เราสามารถเอาชนะ 
ความเจ็บปวดของเราได้โดยผ่านการสวด 
อ้อนวอนและการให้อภัยคนท่ีทำาผิดต่อเรา 
ด้วยความจริงใจ

อาฮู โอ., อายุ 17 ปี, ไอวอรีโคสต์

รักพวกเขา
ดิฉันพบว่าวิธีจัดการกับ 
ความเจ็บปวดได้ดีที่สุดคือ 
รักคนที่ทำาให้คุณขุ่นเคือง  
หลังจากมีคนทำาให้ดิฉันขุ่น 
เคืองใจ ดิฉันจึงพยายามชม 

พวกเขาและแสดงความเมตตาต่อพวกเขา 
มากเป็นพิเศษเท่าที่จะทำาได้ โดยทำาสิ่งนี้  
ความโกรธจะไม่กลัดหนองอยู่ในใจคุณ  
แต่ความโกรธจะหายไปดังปลิดทิ้ง คุณจะ 
มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้นกับคนที่ทำาให้
คุณขุ่นเคือง

เคธี เอ., อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

มองพวกเขาผ่านพระเนตรของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ทรงรู้สึกถึงความเจ็บปวด
ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้รับการอภัยบาป 
และเพื่อที่คุณจะสามารถให้อภัยผู้อื่นได้ 
เช่นกัน เม่ือคุณสวดอ้อนวอนขอให้สามารถ 

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

คำ�ถ�ม & คำ�ตอบ
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มองคนอื่นผ่านพระเนตรของพระองค์ คุณ 
จะพบว่าคุณเข้าใจพวกเขาดีขึ้น หลาย 
สัปดาห์ผ่านไป คุณจะสังเกตว่าความรู้สึก
โกรธเกรี้ยวจะหายไป

คิมเบอร์ลีย์ บี., อายุ 18 ปี, เนบราสกา 
สหรัฐอเมริกา

สวดอ้อนวอนเพ่ือรู้สึกถึงการให้อภัย
สวดอ้อนวอนพระบิดาที่รัก
บนสวรรค์ ขอให้คุณกับ 
เพื่อนกล้าให้อภัยกัน การ 
ให้อภัยคนท่ีทำาร้ายคุณเป็น 
การกระทำาเฉกเช่นพระคริสต์ 

การให้อภัยรักษาแม้กระท่ังความรู้สึกเจ็บ
ปวดที่สุด
ลีไฮ อี., อายุ 16 ปี, อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นึกถึงจิตกุศล
นีไฟสอนว่า “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจึงประ- 
ทานพระบัญญัติไว้ข้อหน่ึงว่ามนุษย์ท้ังปวง 
ควรมีจิตกุศล, ซึ่งจิตกุศลคือความรัก” 
(2  นีไฟ 26:30) สำาหรับดิฉัน จิตกุศลเป็น 
วิธีดีที่สุดในการทำาให้หายเจ็บปวดเมื่อ 
เพื่อนคนหนึ่งทำาให้ดิฉันขุ่นเคือง จิตกุศล 
หมายถึงยอมรับความอ่อนแอของคนอื่น 
อดทนกับคนที่ทำาให้คุณผิดหวัง และต่อ
ต้านแรงกระตุ้นให้ขุ่นเคืองเมื่อมีคนไม่
จัดการบางเรื่องในแบบที่เราหวัง ถ้าเรามี
จิตกุศลต่อเพื่อนๆ เราจะได้รับพร

ลีเซล วี., อายุ 21 ปี, เนโกรสออกซีเดนตัล 
ฟิลิปปินส์

สวดอ้อนวอนเพ่ือเรียนรู้การให้อภัย
คุณต้องสวดอ้อนวอนเพื่อเรียนรู้ว่าจะรัก 
และให้อภัยผู้อ่ืนอย่างไร ถึงแม้บางคร้ังการ 
ให้อภัยจะทำาได้ยากมาก แต่พระบิดาบน 
สวรรค์ของเราทรงยินดีช่วยเราเสมอ จงนึก 
ถึงแบบอย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น

ทำาตาม 
แบบอย่าง 
ของพระผู้ช่วย 
ให้รอด
“ในโมงอันแสนเจ็บ 

ปวดของก�รตรึงก�งเขน พระผู้ช่วยให ้
รอดยังส�ม�รถตรัสได้ว่� ‘พระบิด� 
เจ้�ข้� ขอทรงยกโทษพวกเข� เพร�ะ 
เข�ไม่รู้ว่�กำ�ลังทำ�อะไร’ (ลูก� 23:34)  
นั่นเป็นเรื่องย�กที่จะทูลขอเมื่อเร�กำ�ลัง 
เจ็บปวดหรือขุ่นเคือง เหนื่อยหรือเครียด 
หรือทนทุกข์อย่�งผู้บริสุทธิ์ แต่นั่นคือ
เวล�ที่พฤติกรรมแบบช�วคริสต์อ�จ 
เป็นเรื่องสำ�คัญที่สุด”
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “Lessons from 
Liberty Jail,” Ensign, ก.ย. 2009, 32.

โดยทรงให้อภัยทุกคน โคโลสี 3:13 กล่าว 
ว่า “จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมี 
เรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู ้
เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่าน 
ก็จงทำาอย่างนั้นด้วย” การให้อภัยที่แท้จริง 
เป็นกระบวนการ บางครั้งก็ยาวนาน แต่ 
เมื่อเราให้อภัยจริงๆ เราจะรู้สึกสบายใจ 
และเบิกบานใจมาก ผมรู้ว่าด้วยความ 
พยายามคุณจะสามารถขจัดความเจ็บปวด 
ออกจากตัวคุณได้และพบความสุขที่แท้
จริง
ลีโอนาร์โด แอล., อายุ 20 ปี, บัวโนสไอเรส 
อาร์เจนตินา

วางใจในการชดใช้
หัวใจดิฉันเปี่ยมด้วยปีติเมื่อดิฉันจดจำาว่า 
เดชานุภาพการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
สามารถนำาเอาความเจ็บปวดของเราออก 
ไปได้ เราทุกคนมีประสบการณ์ที่เจ็บปวด 
ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่โดยการยึดมั่นพระ- 
วจนะของพระบิดา เราสามารถรับพลังที่
เราต้องมีเพื่ออดทน แม้ขณะที่เหล่าทหาร 
ตอกตรึงพระองค์บนกางเขน พระเยซูคริสต์ 
ทรงทูลขอพระบิดาให้อภัยพวกเขา อุทร 
ของพระองค์เต็มไปด้วยความรักและความ 

อีเมลคำ�ตอบของท่�นม�ก่อนวันท่ี 15 มีน�คม ท่ี  
liahona@ldschurch.org หรือส่งไปรษณีย์ม�ท่ี 

Liahona, Questions & Answers, 3/2013
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

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

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

คำาถามครั้งต่อไป

“พระวิหารอยู่ไกลเกินกว่า 
จะไปได้บ่อยๆ แต่พระวิหาร 
จะมีความสำาคัญมากขึ้นใน 
ชีวิตฉันเวลานี้ได้อย่างไร”

เมตตาต่อมนุษย์ทั้งปวง ดิฉันทราบว่าถ้า
เรามาหาพระองค์และทูลขอความช่วย
เหลือ ความรักอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์
จะโอบล้อมเรา

เวอร์จิเนีย เอ็ม., อายุ 20 ปี, เปรู
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ท่
านอาจจะเคยได้ยินคำาว่า “โลก 
นี ้คือละคร” จากละครดังของ 
วิลเลียม เชคสเปียร์เรื่อง ตามใจ 

ท่าน (As You Like It) แนวคิดที่ตัวละคร
ของเชคสเปียร์กำาลังแสดงคือเราทุกคน 
เป็นนักแสดงที่กำาลังแสดงบทของตนใน 
ละครโรงใหญ่ของชีวิต คำาถามของข้าพเจ้า 
ต่อท่านเวลาน้ีคือ “อะไรคือบทบาทของท่าน 
ในชีวิต” หรือจะให้ดีกว่านั้น “ท่านต้องการ 
ให้บทบาทในชีวิตท่านเป็นอย่างไร”

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) 
กล่าวว่า “ความคิดคือเมล็ดแห่งการกระทำา 
และมาก่อนการกระทำา”1 แต่อะไรทำาให ้
 

ไฟพร้อม. . .กล้องพร้อม. . . 
ความคิดท่านกลายเป็นบทละครในสมอง 
ท่านอาจจะรู้ว่าสมองคนเราเหมือนคอม- 
พิวเตอร์ ที่สามารถนำาออกมาได้เฉพาะสิ่ง 
ที่เก็บไว้ในนั้น หากท่านใส่แต่ขยะเข้าไป  
ท่านก็จะได้แต่ขยะออกมา ท่านต้องตระ- 
หนักว่าทุกอย่างที่ท่านดู อ่าน หรือฟังจะ 
ช่วยเขียนบทให้ชีวิตท่าน

ภาพและความคิดอันทรงพลัง
เนื่องจากส่วนใหญ่ของงานอาชีพข้าพ- 

เจ้าอยู่ในธุรกิจโฆษณา ข้าพเจ้าจึงเห็นมา 
มากว่าสื่อสามารถสร้างภาพและความคิด
อันทรงพลังในสมองของคนเราได้อย่างไร 
การทำาโฆษณาทางโทรทัศน์ก็เหมือนกับ
การทำาภาพยนตร์ฮอลลีวูด ยกเว้น “การ
ถ่ายทำาโฆษณา” มักทำาเสร็จในช่วงเวลาไม่ 
กี่วันแทนที่จะนานหลายเดือน

หลังจากใช้เวลาสำารวจและวางแผน
รณรงค์สื่อ ข้าพเจ้าอาจจะว่าจ้างตากล้อง
จากฮอลลีวูด นางแบบจากอิตาลี และ
โปรดิวเซอร์เพลงจากนิวยอร์กซิตี้ จากนั้น
จึงเริ่มทำางาน หลังจากขั้นตอนการผลิตอัน
ยุ่งเหยิง เราจะเริ่มเรื่องการรณรงค์โฆษณา
ในสื่อทุกประเภท นั่นเป็นงานที่สนุก น่าตื่น
เต้น และระทึกใจ

เนื่องด้วยประสบการณ์นี้ข้าพเจ้าจึง 
สามารถบอกท่านได้จริงๆ ว่าโฆษณาท่ีท่าน 
เห็นในออนไลน์ ทางโทรทัศน์ หรือใน
นิตยสารไม่ใช่สภาพที่แท้จริงเลย ภาพที ่

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

ท่านคือคนตัดสินใจ 
ว่าจะเขียนบทให้ชีวิต 
ท่านอย่างไร
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ท่านเห็นเป็นเพียงงานสร้างสรรค์ศิลปะ  
จงใจดึงดูดผู้คนให้ซื้อสินค้าที่โฆษณา นั่น 
คือสาเหตุท่ีข้าพเจ้าไม่เคยตกลงทำาโฆษณา 
ให้สินค้าที่ข้าพเจ้าไม่เชื่อมั่น คนส่วนใหญ่ 
เข้าใจข้อเท็จจริงเหล่าน้ีเก่ียวกับการโฆษณา 
แต่หลักการเดียวกันที่ใช้ในภาพยนตร์ 
รายการโทรทัศน์ เนื้อหาในเว็บและมือถือ 
และเกมอิเล็กทรอนิกส์คือ ทั้งหมดนี้สร้าง
ขึ้นโดยมีข่าวสารและมูลเหตุจูงใจที่คิดมา
ก่อนแล้วอยู่เบื้องหลัง

ความคุ้มครองท่ีมีประสิทธิภาพ
เพราะซาตานใช้สื่อเพื่อพยายามชักนำา

เราให้ฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านจึงควรตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำาตามคำา 
แนะนำาที่ให้ไว้ใน เพื่อความเข้มแข็งของ 
เยาวชน ที่ว่า “จงเลือกอย่างฉลาดเมื่อใช ้
สื่อเพราะอะไรก็ตามที่ท่านอ่าน ฟัง หรือดู 
ล้วนมีผลต่อท่าน จงเลือกเฉพาะสื่อที่ยก
ระดับจิตใจ”2

จำาไว้ว่าในความเป็นจริงท่านอยู่ที่นี่ใน 
ชีวิตนี้เพื่อพัฒนาศรัทธา รับการทดสอบ  
เรียนรู้ และมีความสุข ในฐานะสมาชิก 
ศาสนจักรที่แท้จริงของพระคริสต์ ท่านมี 
อำานาจย่ิงใหญ่คอยช่วยท่าน ท่านมีอำานาจ 
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิคอยเตือนท่าน
เมื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านไม่ถูกต้อง ท่านมี
อำานาจแห่งสิทธิ์เสรีเช่นกัน ท่านจึงเลือกได้
ว่าจะทำาและไม่ทำาอะไร

โดย เอเดรียน โอชาว
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธาน 

เยาวชนชายสามัญ

หากท่านไม่ฉลาดในบางครั้ง และบาง 

คราวก็เลือกดูหรือฟังเนื้อหาสาระผิดๆ จง

ตัดสินใจเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ หากการเลือกที่ไม่

ดีเหล่านั้นบั่นทอนความสามารถในการ

รู้สึกถึงพระวิญญาณ จงคุกเข่าทูลขอพลัง

และการให้อภัยจากพระบิดาบนสวรรค์ 

หากท่านยังมีความกังวลใจ ให้ขอความ

ช่วยเหลือจากบิดามารดาหรืออธิการ ท่าน

อาจจะรู้สึกอายหรือกลัวไม่อยากพูดคุย

กับคนเหล่านั้น แต่นั่นหมายความว่าท่าน

ยิ่งต้องทำาสิ่งเหล่านี้ ด้วยความกล้าหาญ

และอ่อนน้อมถ่อมตนท่านจะสามารถ 

เอาชนะเรื่องท้าทายของท่านได้ และเมื่อ 

ท่านทำา ท่านจะรู้สึกถึงสันติสุขอันน่าชื่นชม

ยินดีและปีติของการกลับใจ

ท่านไม่เพียงเป็นนักแสดงชายหรือนัก 

แสดงหญิงบนเวทีเท่านั้น แต่ท่านเป็นลูก 

ของพระผู้เป็นเจ้าในโลกแห่งการทดสอบ 

ที่เต็มไปด้วยสื่อทั้งดีและไม่ดี หากท่าน 

ป้อนวิญญาณท่านด้วยเนื้อหาสาระที่ดี  

บทบาทของท่านในชีวิตย่อมเป็นบทบาท 

ของความสุข ท่านจะเป็นแสงสว่างที่ส่อง 

ออกไปช่วยและนำาทางผู้อื่น มีความมืด 

รอบตัวเราเสมอ แต่มีเส้นทางส่องสว่างชั่ว

นิรันดร์คอยนำาทางเราอยู่ตลอดเวลาไปสู่

ต้นกำาเนิดของความดีงามและความสว่าง

ทั้งมวล 
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2.	 เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน (2011),	11.

แอ็คชั่น!
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เราใช้เวลาคุ้มค่าหรือไม่
“ให้เราพิจารณาว่าเราใช้เวลาอย่างไรในการเลือกของเรา 
ขณะดูโทรทัศน์ เล่นวิดีโอเกม ท่องอินเทอร์เน็ต หรืออ่าน 
หนังสือหรือนิตยสาร แน่นอนว่าเป็นสิ่งดีที่จะชมรายการ 

บันเทิงที่มีประโยชน์หรือรับข้อมูลน่าสนใจ แต่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะคุ้มค่าไปเสีย
ทุกอย่างกับชีวิตส่วนที่เราใช้แลกมา บางสิ่งดีกว่าและบางสิ่งดีที่สุด”

ดู เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“ดี ดีกว่า ดีที่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 133.
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สงวนนาม

สมัยผมอายุ 13 ปี คุณแม่ให ้
วิดีโอเกมเป็นของขวัญวันเกิด  
วิดีโอเกมค่อนข้างเป็นเรื่องใหม ่

สำาหรับผม เกมนี้มีกราฟิกดีมากและสนุก 
มาก ช่วงนั้นโรงเรียนปิดเทอม ผมจึงตัดสิน
ใจว่าจะเล่นเกมให้จบเร็วท่ีสุดเพ่ือจะได้มี
เวลาเล่นนอกบ้านกับเพื่อนๆ มากขึ้น

บ่ายวันพฤหัสบดีวันหน่ึงผมเร่ิมเล่นเกม 
ใหม่ กว่าจะรู้ตัวก็เลยเที่ยงคืนไปแล้วและ
ผมไม่ได้กล่าวคำาสวดอ้อนวอนตอนกลาง
คืน แต่ก็ยังเล่นไม่เลิก

เหตุการณ์เลวร้ายลงทุกขณะ เมื่อผม 
ต่ืนนอนวันรุ่งข้ึน ส่ิงแรกท่ีผมทำาคือเปิดเกม 
และเริ่มเล่นอีกครั้ง ผมแทบไม่กินไม่นอน 
และผมคิดแต่เพียงว่าจะไปให้ถึงระดับต่อ
ไปได้อย่างไร

ติด
วิดีโอเกม

คำาแนะนำาของคุณปู่ที่เคยบอกว่า “อย่าทิ้ง 
สิ่งสำาคัญจริงๆ เพื่อทำาสิ่งธรรมดา” คำา 
แนะนำานี้ฝังแน่นอยู่ในใจผม

ผมรู้ตัวว่าผมต้องหาสมดุลในชีวิต สิ่ง
หนึ่งที่ช่วยผมคือชั้นเรียนเซมินารี โรงเรียน
มัธยมของผมจัดเซมินารีเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรประจำาวัน และนั่นช่วยผมมาก 
เซมินารีเปิดโอกาสให้ผมเรียนรู้ว่าต้องจัด
ลำาดับความสำาคัญให้ดีและให้พระเจ้ามา
ก่อนสิ่งอื่น หากเราวางใจพระองค์และ
หากเราทูลขอพระองค์จากส่วนลึกของ
หัวใจให้ทรงช่วยเราในบางด้านของชีวิต 
พระเจ้าจะทรงได้ยินเรา หากเราปรารถนา
จะเปลี่ยนจริงๆ เราย่อมเปลี่ยนได้

โชคดีที่ผมไม่ต้องเจอปัญหาใหญ่ซึ่ง
บีบให้ผมต้องเลิกเล่นเกม การจัดลำาดับ
ความสำาคัญให้ดีและจำากัดเวลาท่ีใช้เล่น
เกมนับว่าเพียงพอแล้ว แต่นั่นไม่ได้เกิด
ขึ้นจนกระทั่งผมทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้าในการสวดอ้อนวอนและพระองค์
ทรงช่วยผม 
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ค่ำาวันเสาร์คุณแม่เตือนว่าถ้าผมไม่เข้า 
นอนแต่หัวค่ำา ผมจะไม่อยากตื่นไปโบสถ์ 
ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น แต่ผมเล่นต่อและไม่เข้า 
นอนจนกระทั่งตีสามของวันถัดมา เมื่อไป
ถึงโบสถ์ ผมรู้สึกเพลียจนไม่มีสมาธิ ผมไม่
สามารถส่งผ่านศีลระลึกได้ และกลับบ้าน
นอนเพราะอิดโรยเต็มที

วันอาทิตย์นั้นผมนอนทั้งวันและไม่ตื่น 
จนกระทั่งเช้าวันจันทร์ และผมตื่นมาเพียง
เพื่อจะได้เล่นเกมต่อ สัปดาห์นั้นผมรู้ว่าผม
ต้องพักผ่อนตอนกลางคืนและพยายาม 
เข้านอนแต่หัวค่ำา แต่ผมก็ยังเสียเวลาเล่น 
วิดีโอเกมต่อไปอีก ผมเริ่มใช้เวลาเล่นวิดีโอ
เกมมากกว่าอ่านพระคัมภีร์ อันที่จริง ผม
ถึงกับหยุดอ่านเป็นเวลาหลายวัน เมื่อ 
โรงเรียนเปิดเทอมอีกครั้ง คุณแม่ห้ามผม 
เล่นเกมในระหว่างสัปดาห์ ผมจึงใช้วันหยุด 
สุดสัปดาห์เล่นเกม รวมทั้งวันอาทิตย์

ผมไม่เข้าร่วมพิธีต่างๆ ในวันอาทิตย์อีก 
เลย ผมหยุดทำาสิ่งที่สำาคัญจริงๆ เพื่อทำา 
สิ่งไม่สำาคัญอย่างวิดีโอเกม ผมไม่ทำาตาม 
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มุ่งเน้น

ศรัทธา
คุณค่าเยาวชนหญิงอันดับแรกคือศรัทธา  

โดยแท้แล้ว ศรัทธาเป็นหลักธรรมข้อแรกของ 
พระกิตติคุณ ศรัทธาของท่านควรมีศูนย์รวมอยู ่
ในพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก 
และพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเจ้าพระเยซ ู
คริสต์ ท่านควรเสริมสร้างศรัทธาในแผนแห่ง 
ความรอดของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ตลอดเวลา

การพัฒนาศรัทธาด้วยการรักษาพระบัญญัติ 
ทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องสำาคัญ โดยที่รู้ 
ว่าพระบัญญัติมีไว้เพื่อเป็นพรแก่ท่านและทำาให้
ท่านเกิดปีติ ท่านจะพบเจอคนที่เลือกรักษา 
พระบัญญัติบางข้อและละเลยบางข้อ การเลือก 
ปฏิบัติบางข้อจะไม่ได้ผล แต่จะนำาไปสู่ความเศร้า 
หมอง เพ่ือเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าท่านต้องรักษา 
พระบัญญัติทุกข้อของพระองค์ ท่านต้องใช้ศรัทธา 
เพื่อเชื่อฟัง และการรักษาพระบัญญัติจะเสริม
สร้างศรัทธานั้น

ธรรมชาติแห่งสวรรค์
คุณค่าเยาวชนหญิงอันดับที่สองคือธรรมชาต ิ

แห่งสวรรค์ นั่นคือวิธีของผู้ใหญ่ในการพูดว่า  
“ฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า” ท่านมีความเป็น 
พระเจ้าในตัวท่าน พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรง 
สร้างท่าน

โดย เอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

การพัฒนาคุณค่านิรันดร์จะช่วยให้เราเป็นทุกอย่าง 
ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราเป็น

คุณค่า
ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดถึงคุณค่าบางอย่างที่

ท่านควรมุ่งเน้นในชีวิตประจำาวันของท่าน  

เยาวชนหญิงทั้งหลายจะจำาได้ และเยาวชนชาย 

ทั้งหลาย คุณค่าเหล่านี้มิได้ผูกขาดเฉพาะเยาวชน

หญิงเท่านั้น คุณค่าเหล่านี้มีค่าพอให้ท่านเอาใจใส่

เท่ากับๆ เยาวชนหญิง
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ท่านเคยคิดจะขอบคุณสำาหรับหัวใจของท่าน
หรือไม่ จงดูงานที่หัวใจทำาอยู่ หัวใจกำาลังสูบฉีด
โลหิตทุกวัน มากพอจะเติมตู้น้ำามันของรถไฟให้
เต็มได้ คือประมาณ 2,000 แกลลอน (7,570 ลิตร) 
ในหัวใจมีลิ้นสี่ลิ้นที่ปิดเปิดวันละ 100,000 ครั้ง 
มากกว่า 36 ล้านครั้งต่อปี และหัวใจไม่หยุดพัก  
ไม่มีวัตถุใดที่เกิดจากน้ำามือมนุษย์ อาทิ—กระดาษ  
พลาสติก โลหะ หรือเหล็กกล้า—สามารถเปิดปิด 
ได้หลายครั้งด้วยความถ่ีเช่นน้ันโดยไม่หยุดพัก 
อวัยวะทุกส่วนในร่างกายออกแบบไว้อย่างดีและ
การทำางานของมันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

ท่านทราบว่าถ้าท่านพยายามว่ายน้ำาใต้ผิวน้ำา
โดยไม่หายใจ ท่านจะว่ายได้ไม่นาน อะไรทำาให้
ท่านต้องสูดหายใจ มาตรวัดตัวเล็กๆ สองตัวใน 
คอจะวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งคำา 
สั่งไปที่สมองของท่านคล้ายกับจะพูดว่า “ระดับ 
คาร์บอนไดออกไซด์ของคุณสูงเกินไปแล้ว ขับมัน
ออกซะ” ท่านจึงว่ายขึ้นมาเหนือน้ำาและปล่อยลม
หายใจเพื่อขับคาร์บอนไดออกไซด์ออก

ร่างกายท่านช่างมีความสามารถเหลือ 
เชื่อ! จงดูแลร่างกายของท่านให้ดี 
อย่าทำาสิ่งใดอันจะก่อความมัวหมอง 

ให้ความสวยงามตามธรรมชาติของงานสร้างอัน
น่าอัศจรรย์นี้ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่าน

คุณค่าส่วนบุคคล
คุณค่าเยาวชนหญิงอันดับต่อไปคือคุณค่าส่วน 

บุคคล สานุศิษย์ท่ีซ่ือสัตย์ของพระเยซูคริสต์จะเป็น 
บุตรหรือธิดาผู้อุทิศตนของพระผู้เป็นเจ้า—มุ่งมั่น 
ต่อการเป็นคนชอบธรรมมากกว่าการเป็นคนเห็น
แก่ตัว ห่วงเรื่องการใช้ความเมตตากรุณามากกว่า
การใช้อำานาจบาตรใหญ่ ใส่ใจความซื่อสัตย์สุจริต 
มากกว่าชื่อเสียง

ท่านรู้ถึงคุณค่าอันหาท่ีสุดมิได้ของท่าน โดยแท้ 
แล้ว เยาวชนหญิงที่ซื่อสัตย์ทุกคนในศาสนจักร 
ประกาศว่าคุณค่าส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในคุณค่าที่ 
พวกเธอยึดมั่นมากที่สุด เธอประกาศว่า “ฉันมีค่า 
อันหาที่สุดมิได้พร้อมพันธกิจอันสูงส่งของฉัน ซึ่ง 
ฉันจะมุ่งมั่นทำาให้สำาเร็จ” (เยาวชนหญิง ความ 
ก้าวหน้าส่วนบุคคล [จุลสาร, 2009], 29) คุณค่า
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เดียวกันนี้ใช้ได้กับเยาวชนชายเช่นกัน บุตรธิดา 
แต่ละคนของพระผู้เป็นเจ้ามีค่าอันหาท่ีสุดมิได้เน่ือง 
ด้วยพันธกิจอันสูงส่งของเขาหรือเธอ

คุณค่าส่วนบุคคลรวมถึงการพัฒนาศรัทธาส่วน 
ตัวของท่านด้วย ไม่มีใครพัฒนาศรัทธาแทนท่านได้ 
ท่านอาจต้องการมีศรัทธาของประธานโธมัส  เอส.  
มอนสันหรือวีรบุรุษคนอื่นๆ แต่ท่านต้องพัฒนา 
ศรัทธาของท่านเอง เมื่อท่านทำาผิด ตัวท่านต้อง 
กลับใจจากปัญหาในอดีตเหล่านี ้ เมื ่อท่านรับ 
บัพติศมาและได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ ตัวท่านคือคนที่รับ ดังนั้น ตัวท่านคือคน
ที่ทำาพันธสัญญา ศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่านี้
ล้วนเป็นเรื่องส่วนบุคคล

ศาสนพิธีและพรประเสริฐสุดของการเป็นสมาชิก 
ในศาสนจักรเกิดขึ้นในพระวิหาร ที่นั่นเรามีศาสน- 
พิธีของเอ็นดาวเม้นท์และการผนึกกับบิดามารดา 
คู่สมรส และบรรพชน ศาสนพิธีทั้งหมดของความ
สูงส่งเป็นเรื่องของครอบครัว ท่านเห็นความแตก
ต่างหรือไม่ ศาสนพิธีแห่ง ความรอด เป็นเรื่อง 
ส่วนบุคคล แต่ศาสนพิธีแห่ง ความสูงส่ง เก่ียวข้อง
มากกว่าหนึ่งคน

ความรู้
คุณค่าเยาวชนหญิงอันดับต่อไปคือความรู้ ใน 

ศาสนจักร การศึกษาและการตักตวงความรู้เป็น 
ความรับผิดชอบด้านศาสนา เราให้การศึกษาแก ่
ความคิดเราเพื่อวันหน่ึงเราจะสามารถให้การ 
รับใช้อันมีค่าแก่คนอื่นได้ การเป็นคนมีการศึกษา 
คือความแตกต่างระหว่างการประสงค์จะทำาความ
ดีกับการสามารถทำาความดีได้

มักจะมีคนถามข้าพเจ้าว่าการเป็นแพทย์นั้น 
เป็นอย่างไร พวกเขาถามว่า “คุณเรียนนานแค ่
ไหน” ข้าพเจ้าเรียนนานมาก ตั้งแต่เรียนจบแพทย ์
จนกระทั่งเรียกเก็บค่าวิชาชีพครั้งแรกก็ใช้เวลา 
12 ปีคร่ึงไปแล้ว ซ่ึงถือว่านาน แต่ข้าพเจ้าจะอายุ 
เท่าใดในอีก 12 ปีครึ่งต่อมาถ้าไม่เรียนแพทย์ใน 

ตอนนั้น ก็คงอายุไม่ต่างกัน ฉะนั้นท่านเองก็จง 
พยายามเป็นให้ได้เท่าที่ท่านสามารถจะเป็นได้

การเรียนแพทย์ของข้าพเจ้าคือสิ่งที่อำานวย 
ให้ข้าพเจ้าได้ผ่าตัดหัวใจให้ประธานสเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) ในปี ค.ศ. 1972 
ดังนั้นจงอย่าดูหมิ่นความรู้ รัศมีภาพของพระผู้
เป็นเจ้าคือความรู้แจ้งอย่างแท้จริง (ดู คพ. 93:36)

การเลือกและความรับผิดชอบ
คุณค่าเยาวชนหญิงอันดับต่อไปคือการเลือก 

และความรับผิดชอบ นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งของการพูด 
เรื่อง “สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม” สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพราะพระบิดาบนสวรรค์
ทรงต้องการให้เราแต่ละคนกระทำาด้วยตนเองและ
เป็นอย่างที่เราอยากเป็น

การเลือกและความรับผิดชอบบอกท่านว่าท่าน
ต้องรับผิดชอบผลของการเลือกทุกอย่างท่ีท่านทำา 
ด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องตัดสินใจให้ดี อาจจะไม่สำาคัญ 
นักว่าท่านจะผูกเนกไทสีน้ำาเงินหรือสีแดงหรือสวม 
เสื้อสีม่วงหรือสีเขียว แต่สิ่งสำาคัญคือการเลือก 
ของท่านดึงท่านเข้าใกล้หรือออกห่างจากพระเจ้า 
และวิถีแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ เหตุใดเรา 
จึงแนะนำาและขอร้องท่านให้ดำาเนินตามทางของ
พระเจ้า เพราะนั่นคือหนทางสู่ความสุข

งานดี
อันดับต่อไปคือคุณค่าเยาวชนหญิงของงานดี  

คุณค่าน้ีวางแบบฉบับตามพระชนม์ชีพของพระเยซู 
คริสต์ผู้ทรงรักคนทั้งปวง เพื่อแสดงความรักต่อ 
ผู้คน พระองค์ทรงรับใช้พวกเขา เมื่อเรารักใครสัก 
คน เราแสดงความรักโดยทำาสิ่งดีบางอย่าง ดังนั้น 
จงเรียนรู้ที่จะรับใช้ หาความต้องการและสนอง 
ความต้องการ ทำาให้ผู้คนประหลาดใจด้วยการทำา
ดีให้โดยที่พวกเขาไม่ได้คาดหวัง เรามีโอกาสนั้นที่
บ้าน ที่โรงเรียน และที่โบสถ์

ข้าพเจ้าจำาครั้งแรกที่ไปแอฟริกาในฐานะเจ้า- 
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หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ได้ เพื่อนร่วมทางคือเอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ ซี. เทย์เลอร์ ทุกๆ เช้าเมื่อข้าพเจ้าตื่นนอน  
ข้าพเจ้าพบว่าเขาขัดรองเท้าให้ข้าพเจ้าแล้ว เขา 
ไม่จำาเป็นต้องขัดรองเท้าให้ข้าพเจ้า แต่นั่นคือวิธี
บอกว่า “ผมรักคุณ”

ความซ่ือสัตย์สุจริต
คุณค่าเยาวชนหญิงอันดับต่อไปคือความซื่อ- 

สัตย์สุจริต (integrity) คำาว่า integrity มาจากคำาว่า 
integer (จำานวนเต็ม) หมายถึง “ครบถ้วน” หรือ 
“สมบูรณ์” ในการแพทย์เราพูดถึงความสมบูรณ์
ทางโครงสร้างของหัวใจ ดังนั้นเมื่อมีบางอย่างผิด
ปกติ—เช่น เกิดแผลที่หัวใจ—เราจะพูดว่าหัวใจ
สูญเสียความสมบูรณ์ ทำาอย่างที่ควรทำาไม่ได้อีก 
เมื่อปรับใช้ได้กับมนุษย์ integrity (ความซื่อสัตย์
สุจริต) หมายถึงท่านเป็นคนพึ่งพาได้—ท่านเป็น
คนไว้ใจได้

ในพระคัมภีร์เราอ่านว่าไฮรัมพี่ชายของศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรัก 
เพราะ “ความสุจริตใจของเขา” (คพ. 124:15)  
พระเจ้ามิได้ตรัสถึงสรีระของหัวใจ แต่พระองค ์
กำาลังตรัสถึงความซื่อสัตย์สุจริตในวิญญาณของ
ไฮรัม

ความบริสุทธ์ิ
คุณค่าใหม่ล่าสุดของเยาวชนหญิงคือความ 

บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ (virtue) เป็นคำาที่วิเศษยิ่ง  
คำานี้มีความหมายต่อท่านอย่างไร ความบริสุทธิ ์ 
หมายถึง “ความสะอาดหมดจด” แต่มีอีกความ 
หมายหนึ่งเช่นกัน ท่านจำาในพันธสัญญาใหม่ได ้
หรือไม่เมื่อหญิงที่เป็นโรคโลหิตตกแตะชายฉลอง 
พระองค์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้ช่วยให้รอด 
ตรัสว่า “มีคนหนึ่งแตะต้องตัวเรา เพราะเรารู้สึกได้
ว่าฤทธิ์ (virtue) ซ่านออกจากตัวเรา” (ลูกา 8:46) 
ในกรณีนั้นคำาว่า virtue มีความหมายต่างออกไป 
ในภาษากรีก คำานั้นคือ dunamis ซึ่งเป็นรากศัพท ์

ของคำาว่า dynamo และ dynamite ในที่นี้จึง
หมายถึง “ฤทธิ์” เราต้องการให้เยาวชนชายหญิงที่
ล้ำาค่าอย่างท่านมีทั้งฤทธิ์และความบริสุทธิ์

เป็นทุกอย่างท่ีท่านจะเป็นได้
ความรู้ก่อเกิดพลัง ความบริสุทธิ์ก่อเกิดพลัง  

ความรักก่อเกิดพลัง เราต้องการให้ท่านมีพลังเพื่อ 
จะเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านเป็น 
ท่านกำาลังเติบโต ท่านกำาลังเปลี่ยนแปลง และ
ท่านต้องรับผิดชอบสิ่งที่ท่านจะเป็นในท้ายที่สุด

ข้าพเจ้าไม่คิดว่ามีความแตกต่างแต่ประการใด 
ไม่ว่าท่านจะเป็นพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ศัลย- 
แพทย์ ทนายความ หรือสถาปนิก อาชีพที่น่า
ยกย่องทุกอย่าง อะไรก็ตามที่เหมาะกับท่าน ล้วน
วิเศษทั้งสิ้น แต่สิ่งสำาคัญจริงๆ คือสิ่งที่ท่านจะเป็น

จงถามตัวท่านว่า ฉันมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือ
ไม่ ฉันมีความบริสุทธิ์หรือไม่ ฉันมีความรักหรือไม่ 
ฉันมีความเห็นอกเห็นใจหรือไม่ คุณลักษณะ
ทั้งหมดนี้เกินกว่าจะวัดได้  เมื่อ
ท่านนึกถึงและดำาเนินชีวิตตาม
คุณลักษณะในคุณค่าเยาวชน
หญิง คุณลักษณะเหล่านั้น 
จะช่วยให้ท่านเป็นทั้งหมด 
ที่ท่านจะเป็นได ้
จากคำาปราศรัยกับเยาวชนในเมือง
ไนโรบี เคนยา พฤศจิกายน ค.ศ. 2011
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ครูเซมินาร ี
ของฉันเคย 
มีงานยุ่งเช่นกัน

ห ้องสนทนา

ทำ�ง�นมอบหม�ยของเซมิน�รีและ 

ศึกษ�ผู้เชี่ยวช�ญพระคัมภีร์ที่ห้อง 

สมุด ดิฉันตัดสินใจรับคำ�ท้�ท�ยของ 

เธอท่ีจะทำ�แบบเดียวกัน ดิฉันพกบัตร 

ผู้เชี่ยวช�ญพระคัมภีร์ติดตัวตลอด 

เวล�และอ่�นทวนช่วงเวล�ว่�ง ดิฉัน 

สวดอ้อนวอนขอคว�มช่วยเหลือ 

เพื่อให้ก�รศึกษ�เซมิน�รีสมดุลกับ 

ข้อเรียกร้องของโรงเรียน ดิฉันท่อง

พระคัมภีร์ขณะเดินท�งไปกลับจ�ก

โรงเรียน ดิฉันหยิบบัตรออกม�ขณะ

คุยกับเพื่อนๆ ระหว่�งพักและช่วง

อ�ห�รกล�งวัน เพื่อนๆ ชอบถ�ม

ฉันเกี่ยวกับบัตรผู้เชี่ยวช�ญ จ�กนั้น 

บ�งคนก็เริ่มนำ�พระคัมภีร์ม�ด้วย 

และพูดคุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่

โบสถ์ ดิฉันรู้สึกว่�บรรย�ก�ศรอบ

ข้�งเปลี่ยนไป ก�รเรียนเบ�ขึ้นและ

ดีขึ้น
น้องส�วส�มคนของดิฉันทำ�ต�ม 

ดิฉัน เวล�นี้ครอบครัวของดิฉันเก็บ 
 

เกี่ยวพรจ�กพระคัมภีร์ในบ้�นเร�  
ก�รเรียนรู้ผู้ เชี่ยวช�ญพระคัมภีร์  
เป็นก�รกระทำ�ที่เรียบง่�ยม�ก แต่ที่ 
สำ�คัญกว่�ก�รท่องจำ�ถ้อยคำ�คือ 
ดิฉันเรียนรู้คว�มแตกต่�งท่ีพระคัม- 
ภีร์ทำ�ให้เกิดขึ้นในตัวดิฉันและคน 
รอบข้�ง ดิฉันทร�บว่�ไม่ว่�เร�จะ 
เผชิญก�รท้�ท�ยหรือก�รทดลอง 
อย่�งไร เร�จะพบพลังและก�รนำ�ท�ง 
เสมอในพระวจนะของพระผู้ช่วยให้
รอดผู้ทรงรักเร�
โดย มาเรีย แอนดากา, เมโทรมะนิลา 
ฟิลิปปินส์

ในฟิลิปปินส์ มีโรงเรียนมัธยมปล�ย 
ส�ยวิทย์ท่ีเน้นท�งวิช�ก�รม�ก  

นักเรียนในโรงเรียนเหล่�น้ีมีวิช� 
เรียนม�กกว่� ใช้เวล�ในชั้นเรียน
ม�กกว่� และมีก�รบ้�นเยอะม�ก 
นี่เป็นสภ�พแวดล้อมของดิฉันสมัย
เป็นเย�วชนหญิง

ดิฉันยกเลิกกิจกรรมหล�ยอย่�ง 
เมื่อเข้�เรียนมัธยมปล�ยเพร�ะรู้ว่� 
จะใช้เวล�เรียนม�ก ดิฉันแทบไม่ได ้
ไปร่วมกิจกรรมของศ�สนจักรและ 
บ�งคร้ังก็ข�ดโบสถ์วันอ�ทิตย์เพร�ะ 
ก�รจัดง�นที่โรงเรียน และไม่ค่อยได้
ไปเรียนเซมิน�รีด้วย

วันเส�ร์วันหน่ึงครูเซมิน�รีของ 
ดิฉันเล่�ให้เร�ฟังว่�เธอยุ่งขน�ดไหน 
สมัยเรียนมัธยมปล�ย ไม่ว่�ต�ร�ง 
เวล�เป็นอย่�งไรเธอก็ยังจัดเวล� ถ่�
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ภาษาที่ดีที่สุด

เนื่องจากเราใช้ปากเดียวกันนี้สวดอ้อนวอน แบ่งปันประจักษ์พยาน  
และให้พรศีลระลึกอันศักดิ์สิทธิ์ เราจึงต้องระวังรักษาคำาพูดของเราให้สะอาด

บริสุทธิ์ วิธีที่เราพูดบอกได้มากว่าเราเป็นใครและบอกรูปแบบชีวิตที่เราดำาเนิน อัครสาวก
เปาโลกล่าวว่า “อย่าให้คำาเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำาดีๆ ที่เสริมสร้าง 

และที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 4:29) เราทำาให้พระบิดา
บนสวรรค์ทรงขุ่นเคืองเมื่อเราเอ่ยพระนามของพระองค์อย่างไม่สมควร

สิ่งตรงข้ามกับการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือการสวดอ้อนวอน เมื่อเราสวดอ้อนวอน วาจาของเรา 
ต้องดีที่สุดเท่าที่เราจะกล่าวได้ ขณะที่เราสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา เราจำาเป็น 

ต้องสื่อสารด้วยความบริสุทธิ์และความอ่อนน้อมถ่อมตน ในวิธีนี้เราจะได้รับการนำาทาง 
และสามารถเห็นพรอันหาที่สุดมิได้ของพระกิตติคุณในชีวิตเรา

โดย เจเร็ด โรดริเกซ, แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา



ถ่�
ยภ

�พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

ซ�
ร�

ห์ 
แอ

น 
เจ

นเ
ซ็น

; ซ
้�ย

: ภ
�พ

ปร
ะก

อบ
โด

ย 
เฟ

ย์ 
แอ

นด
รัส

; ข
ว�

: ภ
�พ

ปร
ะก

อบ
โด

ย 
จี.

 บ
ียอ

ร์น
 ธ

อร
์เค

ลส
ัน ดิฉันกำ�ลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอ�ห�รกับ 

เพื่อนๆ เมื่อสังเกตเห็นเด็กใหม ่
ชื่อไมเคิลย้�ยเข้�ม�ในช่วงเวล� 
อ�ห�รกล�งวันของเร� ดูเหมือนเข� 
ไม่รู้จักใครเลยแต่ยินดีคบเพื่อนใหม่ 
บ้�ง เข�ตัดสินใจน่ังกับกลุ่มเด็กผู้ช�ย 
รุ่นพี่ซึ่งเสแสร้งเป็นเพื่อนเข�ครู่หน่ึง 
จ�กนั้นก็หัวเร�ะเย�ะเข� พวกเข� 
ล้อเลียนอยู่อย่�งนั้นจนเข�เริ่ม 
ร้องไห้ ดิฉันเห็นเหตุก�รณ์น้ีและรู้สึก 
ไม่สบ�ยใจ ดิฉันทร�บในภ�ยหลังว่� 
ไมเคิลเป็นออทิซึม

ดิฉันตัดสินใจถ�มไมเคิลว่�เข� 
อย�กนั่งข้�งดิฉันกับเพื่อนๆ หรือไม ่
เข�ตอบว่�ไม่ อ�จจะเพร�ะกลัวคน 
ล้อเข�อีก เข�ตัดสินใจว่�น่ังคนเดียว 
ดีกว่�

วันรุ่งขึ้นดิฉันเดินไปห�เข�และ 
แนะนำ�เข�ให้รู้จักกับเพื่อนๆ ของ 
ดิฉัน ดิฉันบอกได้เลยว่�เข�ดีใจที ่
ดิฉันไม่ท้ิงเข� และเร�เร่ิมคุยกัน ดิฉัน 
ทร�บว่�เข�เล่นทิกแทกโทเก่งม�ก  
แทบไม่มีใครเอ�ชนะเข�ได้ ดิฉัน 
ทร�บเช่นกันว่�เข�ฉล�ดเหลือเชื่อ  
เข�รู้จักประธ�น�ธิบดีสหรัฐทุกคน 

และบอกได้ว่ �คนเหล่�นั้ น เ ป็น 
 

ประธ�น�ธิบดีปีไหน เข�ยอดเยี่ยม 
ม�ก แต่ไม่ค่อยมีใครยอมมองข้�ม
คว�มพิก�รของเข� นักเรียนบ�งคน
ล้อดิฉันเพร�ะนั่งกับเข� แต่ดิฉันไม่
ปล่อยให้คนเหล่�นั้นกวนใจดิฉัน 
ดิฉันชอบใช้เวล�อยู่กับไมเคิล

ทุกๆ วันเม่ือเร�พบกันตอนอ�ห�ร 
กล�งวัน ดิฉันบอกได้เลยว่�ไมเคิลม ี
คว�มสุขม�กขึ้น เข�ตั้งต�รออ�ห�ร 
กล�งวันทุกวัน และดิฉันก็เช่นกัน สิ่ง
ที่ดิฉันคิดคือก�รรับใช้เป็นจุดเริ่มต้น
ของมิตรภ�พที่วิเศษสุดอย่�งแท้จริง
โดย ลอรา พอทส์, อิลลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา

คบเพื่อนใหม่



โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจักร แล้วชาวมอรมอนเชื่ออะไรเกี่ยวกับการ 

แต่งงาน” ครูสอนภาษาสเปนที่โรงเรียน
มัธยมปลายถามผม

เพื่อนร่วมชั้นทุกคนกลับมานั่งที่รอฟังคำาตอบ 
ของผม ผมกลืนน้ำาลายขณะสงสัยว่าการสนทนา
ในชั้นเปลี่ยนจากเรื่องดอนกิโฆเต้กับดุลซิเนียไป
เป็นเรื่องการออกเดทและการแต่งงานได้อย่างไร

ไม่มีสมาชิกศาสนจักรคนอื่นในชั้น ผมควรพูด
อะไรดี ผมควรให้รายละเอียดมากน้อยแค่ไหน ทุก
คนจะหัวเราะเยาะผมหรือไม่ถ้าผมพูดเรื่องการ
แต่งงานนิรันดร์

“เรา เอ่อ…” ผมอึกอัก ยังไม่แน่ใจว่าจะพูด 
อะไร

ทันใดนั้นเอง เดนิสเพื่อนของผมก็ช่วยไว้  
“ชาวมอรมอนมีทัศนะที่ดีมากเรื่องการ 
แต่งงานค่ะ” เธอกล่าว “พวกเขาเชื่อว่า 
การแต่งงานที่ประกอบพิธีในพระวิหาร 
จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์”

“เป็นทัศนะ ที่ ดีมาก” ครูของเราตอบ แม้แต่ 
เพื่อนร่วมชั้นก็ดูเหมือนจะพอใจ

ด้วยคำาตอบน้ี ช้ันเรียนจึงดำาเนินต่อไปและปล่อย 
ให้ผมสงสัยว่าทำาไมผมจึงกังวลกับคำาถามที่เพื่อน
ผู้ไม่เป็นสมาชิกตอบได้อย่างง่ายดาย

ย่ิงคนได้ยินเก่ียวกับศาสนจักรมากเท่าใด  
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะยิ่งมีโอกาสตอบคำาถาม

เกี่ยวกับพระกิตติคุณมากเท่านั้น ในโรงเรียน 
มัธยมปลาย ผมเรียนรู้ว่าเราไม่ต้องให้คำาตอบยืด 
ยาว และเราไม่ต้องกลัว หลักคำาสอนที่สวยงาม 
เรียบง่ายของพระกิตติคุณพูดแทนตัวเองอยู่แล้ว

ครั้งต่อไปเมื่อเพื่อนถามคุณเกี่ยวกับสิ่งท่ีเรา
รู้ว่าเป็น “แผนแห่งความรอด” คุณอาจจะใช้คำา 
ตอบสั้นๆ ต่อไปนี้ซึ่งให้รายละเอียดที่คนส่วนใหญ ่
ต้องการรู้ เพื่อคุณจะไม่ต้องรู้สึกว่าต้องวาดแผน 
ภาพทั้งหมดของแผนแห่งความรอดลงในแผนภูมิ

ตอบ
คำ�ถ�ม

แผนแห่ง
คว�มรอด

เกี่ยวกับ 
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เรามาจากไหน

เราเป็นสัตภาวะนิรันดร์ ก่อนเราเกิด เราอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของวิญญาณเรา ทุกคนบน 
แผ่นดินโลกล้วนเป็นพี่น้องกันจริงๆ และมีพระ-
บิดาในสวรรค์องค์เดียวกัน ในชีวิตก่อนเกิด เราแต่
ละคนมีลักษณะและจุดหมายปลายทางอันสูงส่ง 
พระผู้เป็นเจ้าประทานของประทานแห่งสิทธิ์เสรี
แก่เราทุกคน หรือสิทธิ์ที่เราจะเลือกด้วยตัวเอง ทั้ง
ในชีวิตก่อนเกิดและบนโลกนี้ เพราะพระองค์ทรง
เป็นพระบิดาของวิญญาณเรา เราจึงเรียกพระองค์
ว่าพระบิดาบนสวรรค์



ชีวิตบนแผ่นดินโลก
เป็นส่วนหนึ่งในแผนของ 

พระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุข
 นิรันดร์ของเรา แผนนั้นรวมถึง 

การได้รับร่างกายและฝึกเลือกระหว่าง 
ความดีกับความชั่ว ประธานโธมัส  เอส. 
มอนสัน ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตอยู่กล่าว 
ไว้ว่า “เราควรสำานึกคุณเพียงใดท่ีพระผู้สร้าง 
ทรงสร้างแผ่นดินโลกและวางเราไว้ท่ีน่ีโดย 
มีม่านทำาให้เราหลงลืมการดำารงอยู่ก่อนเกิด 
เพื่อเรามีประสบการณ์ในช่วงเวลาของ
การทดสอบ มีโอกาสพิสูจน์ตนเองเพื่อเรา
จะมีคุณสมบัติคู่ควรกับทุกสิ่งที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรารับ” (ดู “การแข่งขัน
ในชีวิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 91.)

พร้อมสอน
“ถ้าท่านดำาเนินชีวิตตามหลัก 
ธรรมพระกิตติคุณ [แทนที่จะ] 
เพียงแต่ศึกษาพระกิตติคุณ 

ความรู้ที่ผสมผสานกันเป็นพิเศษเช่นนั้นจะ
ทำาให้ท่านรู้สึกสบายใจและพร้อมสอนสิ่งที่
ท่านรู้ว่าเป็นความจริง”
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, ในไมเคิล ออตเตอร์สัน, “ตอบคำาถาม
เกี่ยวกับศาสนาของเรา,” เลียโฮนา, ส.ค. 2012, 78.

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ท่านจะศึกษาเร่ือง 

แผนแห่งความรอดในชั้นเรียนโรงเรียน 

วันอาทิตย์ ชั้นเรียนเยาวชนหญิง และ 

โควรัมฐานะปุโรหิต โดยเฉพาะโรงเรียน

วันอาทิตย์จะเน้นว่าท่านจะ สอน แผน 

แห่งความรอดได้อย่างไร ท่านอาจจะสร้าง 

รายการคำาถามเพ่ิมเติมท่ีท่านหรือเพ่ือนๆ 

อาจมีเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดแล้ว

แบ่งปันกับครูและเยาวชนคนอื่นๆ  

 ในวอร์ดหรือสาขา ท่าน

สามารถช่วยกันหาวิธี  

สอนหลักคำาสอนนี้แก่  

ผู้อื่น

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อประจำ�เดือนนี้: แผนแห่ง ความรอด

เหตุใดเรา 

จึงอยู่ท่ีน่ี

ชีวิตเราดำาเนินต่อไป
หลังจากเราตาย แต่
การดำาเนินชีวิตของ
เราเวลานี้กำาหนดชีวิต

อนาคตของเรา ถ้าเรา
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

พระคุณของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ย่อม
ทำาให้เราสามารถกลับใจ ได้รับการให้อภัย 
และกลับมาสะอาดต่อพระผู้เป็นเจ้าได้

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ “ว่า 
วิญญาณมนุษย์ทุกคนนั้น, ทันทีที่ออกจาก 
ร่างอันเป็นมรรตัยนี้, . . .  ไม่ว่าพวกเขาด ี
หรือชั่ว, พระองค์ย่อมทรงนำากลับบ้านไปสู ่
พระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นผู้ประทานชีวิตให้
พวกเขา.

เราจะไปท่ีใดหลังจากชีวิตน้ี

“และเม่ือนั้นเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือ,  
พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบธรรมเข้า 
ในสภาพแห่งความสุข, ซึ่งเรียกว่าเมืองบรม 
สุขเกษม, สภาพของการพักผ่อน, สภาพ 
ของความสงบสุข, ซึ่งที่นั่นพวกเขาจะพัก 
ผ่อนจากความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงของ
พวกเขาและจากความกังวลทั้งปวง, และ
โทมนัส” (แอลมา 40:11–12)

ถ้าเรานำาการชดใช้หรือการเสียสละ 
ของพระเยซูคริสต์มาประยุกต์ใช้ กลับใจ
จากบาปของเรา และพยายามดำาเนินชีวิต
เฉกเช่นพระองค์ การชดใช้ของพระองค ์
จะชำาระเราให้สะอาดและเปิดทางให้เรา 
มีชีวิตตลอดกาลกับพระบิดาบนสวรรค์

คนที่เลือกไม่ทำาตามพระคริสต์และไม่ 
ยอมรับพระกิตติคุณของพระองค์จะไม่ได้รับ 
พรเหล่านั้น (ดู แอลมา 40:13–14)

พระบิดาบนสวรรค์ 
ของเราทรงส่งพระ- 
เยซูคริสต์พระบุตร 

ของพระองค์มาเป็น 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และแสดงให้เรา
เห็นวิธีดำาเนินชีวิตตามแผนของพระผู้เป็น
เจ้า การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถ
ล้างบาปของเราได้และทำาให้เรามีค่าควร 
กลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า หลังจาก 
การตรึงกางเขนพระผู้ช่วยให้รอด พระวรกาย 
ของพระองค์วางอยู่ในอุโมงค์สามวันจน 
กระท่ังวิญญาณของพระองค์กลับมา ผลจาก 
ชัยชนะเหนือหลุมศพของพระเยซู (ดู 
มอรมอน 7:5) คือเราจะฟื้นคืนชีวิต 
หลังจากเราตายและมีชีวิตตลอด 
กาลในร่างกายที่สมบูรณ์แบบ 

อะไรคือ 
บทบาทของ 
พระเยซูคริสต์

ร่วมวงสนทน�
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ท่
านอายุครบ 12 ปีแล้วและย้าย 
จากปฐมวัยเข้ามาในเยาวชนหญิง 
หรือฐานะปุ โรหิตแห่งอาโรน  

เหตุการณ์ต่างๆ ดำาเนินไปด้วยดีและท่านรัก 
สิ่งใหม่ๆ ที่ท่านต้องทำา ท่านค้นพบว่าการ
เปลี่ยนแปลงนี้นำามาซึ่งความรับผิดชอบ
ใหม่ๆ เช่นกัน ความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง

ฉันจะดำ�เนินก�รประชุมอย่�งไร

ที่อาจทำาให้ท่านกลัวอยู่บ้างคือเวลานี้ผู้นำา 
อาจขอให้ท่านดำาเนินการประชุม

ข้อกำาหนดและวาระการประชุมอาจ 
ต่างกันเล็กน้อยข้ึนอยู่กับว่าท่านดำาเนินการ 
ประชุมอะไร (สหกิจกรรม การประชุมวัน 
อาทิตย์ การประชุมฝ่ายประธานโควรัม 
หรือชั้นเรียน) แต่ต่อไปนี้เป็นคำาแนะนำา 
 

และแนวทางทั่วไปให้ท่านพิจารณาขณะ 
ทำาหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าว

•	 ใช้วาระการประชุมที่สรุปไว้ว่าจะ 
มีเร่ืองราวอะไรบ้างในการประชุม  
ถามผู้นำาของท่านว่าพวกเขามีแผ่น 
ระเบียบวาระการประชุมให้ท่าน 
กรอกหรือไม่

•	 เลือกเพลงท่ีจะอัญเชิญพระวิญญาณ
•	 วางแผนสำาหรับการสวดอ้อนวอน

เปิดและปิด
•	 ทำาการมอบหมายล่วงหน้าหากท่าน

ทำาได้
•	 มาถึงก่อนเวลาและแน่ใจว่าทุกอย่าง 

พร้อม
•	 ประกาศว่าใครจะสวดอ้อนวอน นำา

เพลง สอน และทำาสิ่งต่างๆ ในการ
ประชุม

•	 แสดงความคารวะขณะดำาเนินการ 
ประชุมและให้พระวิญญาณทรง
นำาทางท่าน จงเป็นแบบอย่างที่ด ี
สำาหรับเยาวชนคนอื่นๆ ที่เข้าร่วม
การประชุม

การเรียนรู้วิธีดำาเนินการประชุมอาจ
น่ากลัวอยู่บ้างในตอนแรก แต่จะง่ายขึ้น
เมื่อท่านทำาบ่อยขึ้น และจะช่วยให้ท่านมี
ทักษะที่จะต้องใช้เมื่อเป็นผู้นำาในอนาคต
ของศาสนจักร 

ตัวอย่าง 
วาระการประชุม

การประชุมส่วนใหญ่ในศาสนจักรมี	

รูปแบบคล้ายกัน	 ต่อไปนี้คือสิ่งที่น่าจะ

รวมอยู่ในวาระการประชุม

•	 กล่าวต้อนรับ

•	 เพลงสวดเปิด

•	 ผู้สวดอ้อนวอนเปิด

•	 แนะนำาผู้มาเยี่ยม

•	 กิจธุระและข้อประกาศ

•	 บทเรียนหรือกิจกรรม

•	 ผู้สวดอ้อนวอนปิด
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พระคัมภีร์จะ 
ช่วยฉันได้อย่างไร

พยานพิเศษ

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เค
ซีย

์ เน
ลส

ัน

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์

จาก “พลังแห่งพระคัมภีร์,”  
เลียโฮนา, พ.ย.. 2011, 6–9.

พระบิดาในสวรรค์ของเราเข้า 
พระทัยว่าเราจะเผชิญการ 
ท้าทายที่ยาก พระองค์จึง

ทรงจัดเตรียมเครื่องมือไว้ช่วยให้เรา
ประสบความสำาเร็จ หนึ่งในเครื่องมือ
เหล่านั้นคือพระคัมภีร์

การไตร่ตรองพระคัมภีร์

สามารถเป็นกุญแจไข

การเปิดเผยและการนำา

ทางของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์

พลังยิ่งใหญ่สามารถ 

มาจากการท่องจำา 

พระคัมภีร์

พระคัมภีร์สามารถเป็นเพื่อน

ที่ซื่อสัตย์สำาหรับเราได้  

พระคัมภีร์มีให้ใช้เสมอ 

เมื่อต้องการ

พระคัมภีร์เปิดช่องทางการ

สื่อสารกับพระบิดาในสวรรค ์

และพระเยซูคริสต์

พระ 
คัมภีร์ 
มอรมอน

พระ 
คริสต
ธรรม
คัมภีร์
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โดย ชาร์ลอตต์ วูด วิลสัน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
“ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์และรักฉัน  
พระวิญญาณทรงกระซิบให้ฉันรู้ว่านี่เป็นความจริง” 
(“ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์,” หนังสือเพลง
สำ�หรับเด็ก, 8)

ช้ั
นประถมปีท่ีห้าเป็นปีท่ียากสำาหรับ 

ดิฉัน ดิฉันมีเพ่ือนกลุ่มเดิมมาหลาย 

ช้ัน และคิดว่าเราอยากจะเป็นเพ่ือน 

กันตลอดไป แต่ไม่นานหลังจากเริ่มเรียน

ประถมปีที่ห้า เพื่อนๆ เริ่มใช้ภาษาหยาบ-

คายและทำาอย่างที่ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบน 

 

สวรรค์จะไม่ทรงโปรด พวกเขาเร่ิมใจร้าย 

กับเด็กคนอื่นๆ ในชั้นเรียนของเราและพูด

ถึงคนอื่นลับหลัง

ในที่สุดดิฉันก็กลายเป็นเด็กคนหนึ่งที่ 

เพื่อนๆ ล้อเลียน พวกเขาถึงกับตั้งฉายาให้

ดิฉันว่า ชาร์ลอตต์ปากกว้าง หรือเรียกสั้นๆ 

ว่า “ชปก” ดิฉันรู้สึกเจ็บปวดมาก ดิฉันเริ่ม

พยายามเลี่ยงเพื่อนๆ ที่โรงเรียน แต่ทำาได้

ยากเพราะเราเรียนชั้นเดียวกัน

“หวัดดีเพื่อนๆ!” ดิฉันพูดตอนอาหาร

กลางวันวันหนึ่งโดยพยายามเป็นมิตรและ

ร่าเริง

“หวัดดี ชปก! ชาร์ลอตต์ปากกว้าง!” 

พวกเขาพูดขึ้นพร้อมกันขณะทำาหน้าล้อ

เลียนฉัน

ดิฉันว่ิงหนี พยายามกล้ันน้ำาตา ดิฉันกิน

อาหารกลางวันคนเดียวและเฝ้ารอเวลา

กลับบ้าน

“เกิดอะไรขึ้นหรือจ๊ะลูกรัก” คุณแม่ถาม

เมื่อท่านสังเกตเห็นคราบน้ำาตาที่แก้มของ 

ดิฉันหลังจากเลิกเรียนแล้ว

“เด็กๆ ที่เคยเป็นเพื่อนของหนูเริ่มเรียก

ชื่อหนูน่าเกลียดมาก หนูแค่ไม่เข้าใจว่า

ทำาไมพวกเขาต้องใจร้ายกับหนูแบบนั้น”  

 

ส่ิงท่ีสำ�คัญจริงๆ

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ช
อว

์นา
 เจ

. ซ
ี. เ

ทน
นีย

์; ล
่าง

: ภ
าพ

ถ่า
ยเ

อื้อ
เฟ

ื้อโ
ดย

 ช
าร

์ลอ
ตต

์ ว
ูด 

วิล
สัน

ชาร์ลอตต์สมัยอยู่ชั้นประถมปีที่ห้า . . .
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ฉันเริ่มร้องไห้อีกครั้ง
“เด็กพวกนั้นไม่ควรทำาอย่างนั้น แต่สิ่ง 

ที่คนอื่นคิดกับลูกไม่สำาคัญเลย ลูกเป็นคน 
สวย และลูกไม่ต้องฟังส่ิงท่ีเด็กใจร้ายเหล่า 
นั้นพูด”

“แต่คุณแม่คะ” ฉันบอก “หนูเจอพวก 
เขาทุกวัน หนตู้องสนใจสิ่งที่พวกเขาคิดกับ 
หนู คนอื่นฟังสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับหนู 
หนูจะทำาเฉยกับ ทุกคน ได้ยังไงล่ะคะ”

“ชาร์ลอตต์ ความคิดเห็นที่
สำาคัญจริงๆ  คือความคิดเห็น
ของหนูและของพระเจ้า ถ้าหนูพอใจ 
กับตัวเองและสิ่งที่หนูทำา และถ้าพระบิดา
บนสวรรค์พอพระทัยกับการเลือกของหนู 
ไม่สำาคัญเลยว่าคนอื่นจะเรียกหรือพูด
อย่างไรเกี่ยวกับตัวหนู แม่สัญญา”

เมื่อดิฉันไปโรงเรียนติดต่อกันอีกสอง
สามสัปดาห์ เพื่อนเก่ายังคงหัวเราะเยาะ
และล้อชื่อดิฉัน แต่ไม่นานดิฉันก็พบว่า 
ดิฉันสามารถเดินไปได้ทุกท่ีด้วยความ
สงบในใจ ดิฉันรู้ว่าถ้าพระบิดาบนสวรรค์
พอพระทัยกับปากกว้างของดิฉัน ดิฉันก็
สามารถพอใจได้เช่นกัน

ดิฉันสามารถผ่านช่วงเวลาที่เหลือของ 
ชั้นประถมปีที่ห้ามาได้ จบลงด้วยการคบ 

เพื่อนใหม่ที่ไม่ล้อชื่อดิฉันและช่วยให้ดิฉัน
รู้สึกดีกับตนเอง แต่สำาคัญที่สุดคือดิฉัน
เรียนรู้ว่าถ้าพระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย
ในตัวดิฉัน ดิฉันไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิด
อย่างไร 
ชาร์ลอตต์ วูด วิลสัน อาศัยอยู่ในออริกอน สหรัฐอเมริกา

“ไม่มีภาพใดงาม
ไปกว่าภาพเยาวชน
หญิงผู้ทอแสงรัศมี

ด้วยความสว่างของพระวิญญาณ ผู้มี
ความมั่นใจและกล้าหาญเพราะเธอมี
ความบริสุทธิ์”
อีเลน เอส. ดัลตัน, ประธานเยาวชนหญิง
สามัญ, “พึงระลึกว่าท่านเป็นใคร!”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 153.
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และในวันแต่งงานของเธอ
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ลิซา พี., อายุ 7 ขวบ, 
รัสเซีย

โตมัส พี., อายุ 5 ขวบ,  
อาร์เจนตินา

โจเชลีนกับคามิลา ซี. อายุ 5  
ขวบและ 2 ขวบ จากโบลิเวีย
ชอบไปโบสถ์เพื่อเรียนเกี่ยว
กับพระบิดาบนสวรรค์ พวก
เขาเตรียมไปโบสถ์อย่าง
รวดเร็วและช่วยคุณพ่อ 
คุณแม่รีบไปให้ทันเวลา  
พวกเขาชอบสวดอ้อนวอน 
และรักชั้นเรียนปฐมวัย

ผมชอบเรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอน 

เกี่ยวกับนีไฟ—โดยเฉพาะตอนที่ท่าน 

ไปในแดนทุรกันดารกับครอบครัวและ 

เมื่อท่านต่อเรือ
       ซาอูล ที., อายุ 11 ปี, เม็กซิโก

ฟิเดล เอ็น., อายุ 11 ขวบ, 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก

ผู้สอนศาสนา,  
โดย เอมิเลีย เอ.,  
อายุ 11 ขวบ, ฟินแลนด์

หน้าน้ี ของหนู

เมื่อฉันกับน้องชายขึ้นรถ 
โดยสารพร้อมกับคุณป้า 

ไปบ้านของท่านในวันหยุดของ
สัปดาห์ คุณพ่อให้พรเราก่อน
ออกจากบ้าน ผ่านไปพักหนึ่ง 
ชายคนหนึ่งที่อยู่บนรถโดยสาร

ก็ขอลง ขณะผู้ช่วยคนขับกำาลังช่วยขนกระเป๋า เสียง
หนึ่งกระซิบบอกฉันเบาๆ ว่า “กระเป๋าถูกขโมย”  
ฉันมองออกไปนอกรถ เห็นกระเป๋าของเราถูกขนลง
จากรถโดยสารแล้วและซ่อนอยู่ในพงหญ้า ฉัน
ตะโกนออกมาว่านั่นกระเป๋าของเรา ไม่ใช่ของ
ผู้ชายคนนั้น ฉันรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัส
กับฉัน และฉันรู้สึกซาบซึ้งมาก
วาเนียลา อาร์., อายุ 10 ขวบ, มาดากัสการ์
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ฉ  ั  น  เ  ป  ็  น  ม  อ  ร  ม  อ  น  !  
ฉันรู้ ฉันดำำเนินชีวิตตำม ฉันรัก

แอน เอ็ม. ดิบบ์, ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญ

จากการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 2012
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ว้าว!” อานาอุทาน “ดูดาวพวก 
นั้นสิคะ” ทุกคนในครอบครัวของ 
อานาเงยหน้าจากกองไฟ ดูเหมือน 

จะมีดาวหลายล้านดวงในท้องฟ้าอันมืด
มิด

“ลองคิดดูสิ” คุณแม่บอก “ดาวแต่ละ
ดวงคือหนึ่งในงานสร้างของพระบิดาบน
สวรรค์”

“เรามาบอกสิ่งที่เราชอบเป็นพิเศษคน 
ละหนึ่งอย่างในงานสร้างของพระบิดาบน 
สวรรค์กันเถอะ” คุณพ่อแนะนำา

“ผมทราบครับ” ดาเนียลตอบอย่างรวด- 
เร็ว “ผมชอบคลื่นลูกใหญ่ๆ ที่เราเห็นใน 
ทะเลปีที่แล้ว”

อานาไม่ทราบจะเลือกอะไร เธอนึกถึง 
ดวงอาทิตย์ท่ีอบอุ่น ดวงจันทร์สว่างจ้า และ 
ดอกไม้กลิ่นหอม แต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเธอ
รักสัตว์ขนนุ่มทุกชนิดมากเพียงใด “สัตว์
ค่ะ!” เธอตอบ

อานาเริ่มตัวสั่น คุณพ่อจึงหยิบผ้าห่ม 
มาพันรอบตัวเธอ “หลังจากพระบิดาบน 
สวรรค์ทรงสร้างสิ่งสวยงามทั้งหมดนี้ให้
ลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ทรงเห็นว่าทุก
อย่างดี” คุณพ่อบอก

อานามีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความ 
สุข เธอดึงผ้าห่มข้ึนมาถึงคางและแหงนหน้า 
มองดาวอีกครั้ง “ขอบพระทัยพระบิดาบน
สวรรค์” เธอกระซิบ 

แผ่นดินโลกสร้างไว้ 
ให้ลูกๆ ของพระบิดา 
บนสวรรค์

นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้

แนวคิดสำ�หรับ 
ก�รพูดคุยในครอบครัว

•	 ท่านอาจแจกถุงกระดาษให้สมาชิก

ครอบครัวคนละใบและขอให้

ครอบครัวออกนอกบ้านไปเก็บของ

สามอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง

สร้าง	หรือท่านอาจจะวาดรูปหรือ

เขียนชื่อสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงสร้าง	จากนั้นให้พูดคุยกันว่า

งานสร้างเหล่านั้นและงานสร้าง

อื่นๆ	แสดงให้เห็นอย่างไรว่า	

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา

•	 ท่านอาจผลัดกันอ่านออกเสียง	

ข้อพระคัมภีร์บนดาวแต่ละดวง	

และหาดาวที่เข้าคู่กัน
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เพลงและพระคัมภีร์

•	 “พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน”	

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	16–17)

•	 โมเสส	2:3–27
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ท้องฟ้�เต็มไปด้วยพร
จับคู่พระคัมภีร์แต่ละข้อด้านบนกับภาพที่แสดงงานสร้างหนึ่งอย่างของพระบิดาบนสวรรค์	ระบายสีดาวที่มีรูปเข้าคู่กับดาวข้อพระคัมภีร	์

ให้เป็นสีเดียวกัน

โมเสส 
2:3–5

โมเสส 
2:6–8

โมเสส 
2:11–13

โมเสส 
2:9–10

โมเสส 
2:14–19

โมเสส 
2:20–23

โมเสส 
2:24–25

โมเสส 
2:26–27
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ขณะประจำ�ก�รเป็นนักบินใน 

กองทัพ ประธ�นแพคเกอร์ส่ง

จดหม�ยถึงบ้�นโดยใช้ซอง 

ที่ท่�นตกแต่งช่วงเวล�ว่�ง

ประธ�นแพคเกอร์ว�ดภ�พสัตว์เหล่�นี้ขณะอ�ยุ 

11 ขวบ คุณพ่อของท่�นจะนำ�เศษกระด�ษที่

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่ได้ใช้กลับม�บ้�น ประธ�น

แพคเกอร์จะนอนพังพ�บและว�ดรูป “ถ้�ก�ร 

ว�ดรูปเป็นโรคชนิดหนึ่ง ดูเหมือนข้�พเจ้�จะเป็น 

โรคร้�ยแรง” ท่�นกล่�ว

ความสวยงามรอบตัว

สมมติว่ าคุณกำาลั งไปเที่ ยว 
แอฟริกา ขณะส่องสัตว์ป่าผ่าน 
กล้องส่องทางไกล คุณสังเกต 

เห็นร่างๆ หนึ่งตรงเข้ามาหา มันคือนก 
เค้าแมว! ขณะที่มันเข้ามาใกล้มากขึ้น 
คุณก็ยกแขนป้องกันตัว แต่แทนที่นก 
เค้าแมวจะจู่โจม มันกลับเกาะนิ่งอยู่บน
แขนของคุณ ทำาเสียงเล็กๆ และมองด ู
คุณครู่หนึ่งก่อนบินจากไปอีกครั้ง เรื่อง 
น้ีเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนกับประธานบอยด์ 
เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสอง ท่านรักสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นก

วิธีหนึ่งที่ประธานแพคเกอร์แสดงให้ 
เห็นว่าท่านรักธรรมชาติมากคือผ่านงาน 
ศิลปะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กท่านชอบเขียน 
ภาพลายเส้น ภาพจิตรกรรม และแกะ
สลัก “การสังเกตทั้งหมดของข้าพเจ้า
ยืนยันต่อจิตวิญญาณข้าพเจ้า 
ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
สร้างสิ่งทั้งหมดนั้น” 
ประธานแพคเกอร์กล่าว  
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ประธ�นแพคเกอร์อ�ยุประม�ณ  

10 ขวบเมื่อท่�นทำ�ง�นฝีมือชิ้นนี้ 

จ�กลูกสนที่ท่�นพบระหว่�ง

ครอบครัวเดินท�งไปตั้งค่�ยพักแรม

โดย มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร
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ประธ�นแพคเกอร์แกะสลักนกหล�ยสิบตัวตลอดหล�ยป ี

ท่�นกล่�วว่�ก�รแกะสลักช่วยให้ท่�นผ่อนคล�ยและนึกถึง 

สิ่งที่ท่�นควรกล่�วในคำ�ปร�ศรัยที่จะม�ถึง

ประธ�นแพคเกอร์แกะสลักและ

ท�สีนกไม้ด้�นล่�งสมัยท่�นเป็น

เด็กโดยใช้ไม้จ�กลังเก่�ๆ และสี 

ที่เพื่อนบ้�นคนหนึ่งให้ม�
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โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“บุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตน

ในทุกเรื่อง เพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัย

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” (โคโลสี 3:20)

อี
ธานจ้องปกวิดีโอเกมหลากสีที่ 
วางเรียงบนชั้น คุณพ่อคุณแม ่
บอกว่าเขาเลือกได้หนึ่งเกมเป็น 

ของขวัญวันเกิด และมีให้เลือกมากมาย 
เหลือเกิน! อีธานละสายตาท่ีกำาลังมองเกม 
รถแข่งไปที่เกมผจญภัยแล้วจึงมองไปที่
เกมเต้นรำา ในที่สุดเขาก็เลือกเกมรถแข่ง
และหยิบไปให้พ่อ

“ลูกเจอเกมท่ีชอบแล้วหรือ” คุณพ่อถาม

“ผมคิดว่าผมอยากได้เกมรถแข่งเกมนี้

ครับ” อีธานกล่าว

“ดูน่าสนุกนะ” พ่อบอก “เกมเรตไหน

หรือลูก”

อีธานพลิกปกขึ้นมา เขารู้ว่าเขาจะเล่น

ได้เฉพาะเกมที่มีเรตติ้งบางระดับเท่านั้น  

เมื่อเขาได้คอมพิวเตอร์ครั้งแรก คุณพ่อ 

คุณแม่พูดกับเขาเรื่องความสำาคัญของ

การทำาตามกฎครอบครัวเกี่ยวกับเรตติ้ง 

วิดีโอเกม อีธานรู้ว่าเกมส่วนใหญ่มีบาง 

อย่างไม่ดีในนั้น และเขาต้องการเชื่อฟัง

อีธานพบเรตติ้งบนปกและเอาให้คุณ

พ่อดู “เรตนี้ทุกคนเล่นได้ครับ” เขาบอก

“เยี่ยม” คุณพ่อพูด “งั้นเราไปจ่ายเงิน

กัน สุขสันต์วันเกิดนะอีธาน!”

“ขอบคุณครับคุณพ่อ!” อีธานยิ้มยิงฟัน 

ต่ืนเต้นท่ีจะได้กลับบ้านไปลองเล่นเกมใหม่

ไม่ก่ีวันต่อมา อีธานไปเล่นบ้านเพ่ือนช่ือ 

เชส เขากับเชสอยู่ในชั้นเรียนปฐมวัยชั้น

เดียวกัน และพวกเขาเล่นด้วยกันบ่อยๆ  

อีธานหยิบวิดีโอเกมตัวใหม่ของเขาไปด้วย

“หวัดดี อีธาน” เชสทักทายขณะเปิด

ประตูรับ “เข้ามาสิ ฉันได้วิดีโอเกมตัวใหม่

ที่เราเล่นได้!”

“ฉันก็มี!” อีธานบอกพลางยื่นเกมของ

เขาให้ดู

เด็กผู้ชายปักหลักอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ 

และเชสหยิบเกมของเขาใส่เข้าเครื่อง ชื่อ

เกมขึ้นบนหน้าจอพร้อมกับเรตติ้ง อีธาน

นิ่งไป นั่นมันเรตติ้งที่เขาไม่ได้รับอนุญาต

ให้เล่นนี่นา

กฎเกณ
ฑ์เกี่ยวก

ับเรตติ้ง

มาตรฐานพระกิตติคุณ
ของฉัน
“ฉันจะอ่านและดูส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์

พอพระทัยเท่าน้ัน”
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ัน 
บีช
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เชสใช้ตัวควบคุมไล่ดูเมนูอย่างกระหาย

ใคร่รู้และเริ่มเล่นเกม อีธานยังไม่เห็นอะไร 

ที่ไม่ดี เขาจึงคลิกตัวควบคุมเพื่อย้ายตัว

ของเขาในเกม เกมนี้สนุกแต่ยิ่งเล่นเขาก ็

ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจ เขายังไม่เห็นอะไรไม่ดี  

แต่เขาต้องการทำาตามกฎของครอบครัว

“นี่เชส ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นเกม

เรตติ้งนี้” อีธานพูดขึ้นมา

“เหรอ ไม่เป็นไรหรอก” เชสตอบ “ในเกม 

ไม่มีอะไรไม่ดีนี่นา”

“แน่ใจเหรอ” อีธานถาม

“แน่ใจสิ” เชสตอบ “ครอบครัวของฉันก็

เล่น ฉันคิดว่าเกมนี้ให้เรตติ้งผิด”

แม่ของเชสเย่ียมหน้าเข้ามาในห้องพอดี 
“สวัสดีจ้ะเด็กๆ” เธอทักทาย “ทุกอย่าง
เรียบร้อยดีไหม”

อีธานกลืนน้ำาลายอย่างยากเย็น “สวัสดี
ครับ ซิสเตอร์เมอร์ฟีย์” เขาทักตอบ “ผมแค่
ไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นวิดีโอเกมเรตติ้งนี้”

“ผมบอกเขาว่าไม่มีอะไรไม่ดีในนั้น” 
เชสพูด

แม่ของเชสโบกมือ “อย่ากังวลเลยอีธาน” 
เธอบอก “แม่รู้จักเกมเยอะแยะที่มีเรตติ้ง
ไม่ดี แต่แม่มั่นใจว่าแม่ของหนูจะยอมให้ 
หนูเล่นเกมน้ี” เธอย้ิมแล้วก็ออกจากห้องไป

เชสเล่นต่อ แต่อีธานวางตัวควบคุมของ

เขา “เชส เราเล่นเกมรถแข่งที่ฉันเอามาด ี

มั้ย” อีธานถาม

เชสยักไหล่และยังจ้องหน้าจอเหมือน

เดิม “ไม่ล่ะ ฉันชอบเล่นเกมนี้มากกว่า”

อีธานลุกขึ้นอย่างเงียบๆ และเข้าไปใน

ห้องของเชส เขาพบรถแข่งของเล่นให้เล่น 

แล้ว รถแข่งไม่สนุกเท่าเล่นวิดีโอเกมแต ่

อีธานรู้สึกดีที่รู้ว่าเขากำาลังทำาตามกฎของ

ครอบครัว 

เจนนิเฟอร์ แมดดีย์ อาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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สำ�หรับเด็กเล็ก

บรึม บรึม บรึม แอชลีย์มองออกไปนอกหน้าต่าง เธอเห็นรถบรรทุกสีฟ้า ดินกองโตหลายกอง 
และเพื่อนบ้านกำาลังสร้างบ้านหลังใหม่

สร้างด้วยกัน
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โดย มิเชลล์ ทริพพ์, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง
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“ครูของหนูบอกว่าพระเยซูทรงสร้างทุกอย่าง” แอชลีย์บอก
“ใช่จ้ะ” คุณแม่กล่าว “พระเยซูทรงสร้างทุกอย่างที่พวกเขานำามาปลูกบ้าน”

“ใครขนดินมาหรือคะ” แอชลีย์ถาม “ใครปลูกบ้าน”
“รถบรรทุกขนดินมาจ้ะ” คุณแม่ตอบ “ช่างก่อสร้างมาปลูกบ้าน”
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แอชลีย์มองเข้าไปในสนาม “เหมือนต้นไม้ ก้อนหิน และดินหรือคะ” แอชลีย์ถาม
“จ้ะ” แม่ตอบ “พระเยซูทรงสร้างร่างกายเรา ร่างกายเราสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้

แอชลีย์มีความสุข พระเยซูทรงช่วยให้เพื่อนบ้านของเธอสร้างบ้านได้ เธอทราบว่าพระองค์ทรง
ช่วยเธอทำาสิ่งต่างๆ ได้เช่นกัน 
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แผ่นดินโลกท่ีสวยงาม
แอชลีย์เรียนรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรงสร้างทุกอย่าง ดูสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้าง ดูว่าท่าน
สามารถหาและวงกลมรูปภาพของสิ่งต่างๆ ในภาพด้านล่างได้หรือไม่

A BEAUTIFUL EARTH

Ashley learned that Heavenly Father and Jesus made everything. Look at this beautiful place They created.  
See if you can find and circle in the picture the images at the bottom of the page.
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ศาสนจักรกระตุ้นให้สมาชิกทั่วโลก 
บำาเพ็ญประโยชน์ในท้องที่
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ในศาสนจักร

ประมาณปีที่แล้ว แผนกสวัสดิการของ 
ศาสนจักรได้เน้นอีกครั้งให้สมาชิก

ทั่วโลกให้ความช่วยเหลือในชุมชนของตน
หมวด Humanitarian Service (การ 

บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อมนุษยธรรม) ของ 
LDS.org แนะนำาว่า “ท่านเห็นหรือทราบข่าว 
เกี่ยวกับความต้องการหรือปัญหาท้าทาย 
อะไรบ้าง…ถ้าท่านทราบความต้องการ
ในชุมชนแต่ไม่สามารถหาโปรแกรมของ 
หน่วยงานใดมาสนองความต้องการนั้นได้ 

กัสตาโว เอสตราดา จากแผนกสวัสดิ- 
การอธิบายว่าการบรรเทาทุกข์ในระดับ 
ท้องถิ่นมักสนองความต้องการได้ดีกว่า 
การบรรเทาทุกข์จากพื้นที่ไกลออกไป 
หลายพันไมล์

หลังจากแผ่นดินไหวและสึนามิทำาลาย 
ล้างญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 
ศาสนจักรรีบดำาเนินการช่วยเหลือโดยส่ง 
เงินไปให้ผู้นำาในท้องที่ จากนั้นผู้นำาจึงนำา 

เงินไปซื้ออาหารและโภคภัณฑ์อื่นๆ ใน 
ประเทศ สมาชิกในญี่ปุ่นผู้ไม่ได้รับผล 
กระทบจากแผ่นดินไหวโดยตรงช่วยกันจัด 
โภคภัณฑ์เป็นชุดๆ ซึ่งตรงกับความต้อง- 
การเฉพาะด้านของผู้ประสบภัยมากกว่า
ชุดปกติทั่วไป

“เมื่อสมาชิกออกไปรับใช้ในชุมชนของ 
ตน พวกเขาสามารถสร้างสัมพันธ์กับเพ่ือน 
บ้านและได้รับความไว้วางใจอันเกิดจาก 
การช่วยกันแก้ปัญหาส่วนรวม” ชารอน ยู- 
แบงค์ ผู้อำานวยการหน่วยงานเพื่อมนุษย- 
ธรรมศาสนจักรกล่าว

ช่วงปี 2012 ในโครงการลดอัตราการ
เสียชีวิตของเด็กในประเทศกำาลังพัฒนา  
อาสาสมัครแอลดีเอสในกานาส่งข้อความ 
ไปให้เพื่อนชาวกานาของตน 1.5 ล้าน 
ข้อความเพื่อแจ้งเรื่องโครงการฉีดวัคซีนที่
มีพันธมิตรศาสนจักรเป็นผู้สนับสนุน

“[เวลานี้] เมื่อปัญหาอื่นเกิดตามมาใน 
อนาคต เรามีฐานให้ร่วมมือกันอีก” ซิสเตอร์ 
ยูแบงค์กล่าว “การรับใช้ด้วยกันสร้างความ 
เข้าใจและพัฒนาความเป็นพี่น้องแบบ 
ชาวคริสต์ที่แท้จริงได้รวดเร็วกว่าอย่างอื่น 
ที่ดิฉันนึกออก” 

จงเป็นผู้ริเริ่มหาวิธี” (ใน LDS.org คลิกที่ 
   

) 

ลีนน์ แซมเซล ผู้อำานวยการตอบรับภาวะ 

ฉุกเฉินของศาสนจักร ชี้ให้เห็นประโยชน ์

บางประการของการช่วยเหลือเพื่อมนุษย- 

ธรรมในระดับท้องที่ว่า “การช่วยเหลือ 

รวดเร็วขึ้น เรามีปัญหาด้านศุลกากรน้อย 

ลง ช่วยให้ศาสนจักรได้ซ้ือผลิตผลท้องถ่ิน 

ที่สมาชิกในแถบนั้นคุ้นเคยดี สนับสนุน

เศรษฐกิจในท้องที่ และช่วยสร้างความ

สัมพันธ์”

ในปี 2011 ความวุ่นวายทางการเมือง 

ในหลายประเทศแถบอาหรับทำาให้หลาย 

พันคนสูญเสียที่อยู่อาศัย แทนที่จะจัดชุด 

สุขอนามัยในซอลท์เลคแล้วส่งไปตะวัน- 

ออกกลาง ศาสนจักรกลับจัดเงินทุนให้ฝ่าย 

ประธานภาคดำาเนินการ สมาชิก 50 คนที่ 

อาศัยอยู่ในจอร์แดนร่วมมือกับองค์กรอื่น

ในระดับท้องที่ช่วยจัดและแจกจ่ายชุด 

สุขอนามัยกับอาหารชุด 40,000 ชุดใน

เวลาเพียงห้าวัน

ทั่วโลก สมาชิกแต่ละคนอาจจะริเริ่ม 

โครงการบำาเพ็ญประโยชน์ของตนเอง ใน

กรณีอื่นๆ สาขา วอร์ด ท้องถิ่น หรือสเตค

สามารถจัดโอกาสให้สมาชิกและคนอื่นๆ 

ได้รับใช้

สมาชิกในชิลีบรรจุชุดสุขอนามัย 

หลายพันชุดหลังเกิดแผ่นดินไหว 

ครั้งใหญ่ที่ทำาลายล้างประเทศในปี 2010

©
 IR

I

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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อัครสาวกเน้นเรื่องศรัทธา 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์
ระหว่างไปเยือนฟิลิปปินส์
โดย คณะกรรมการข่าวภาคฟิลิปปินส์

เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์ และเอ็ลเดอร์เควนทิน 
แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง พร้อมด้วย 

ผู้นำาศาสนจักรท่านอื่นๆ ไปเยือนภาคฟิลิปปินส์ตั้งแต ่
วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน ค.ศ. 2012

ที่การประชุมใหญ่ผู้นำาฐานะปุโรหิต การให้ข้อคิด 

ทางวิญญาณแก่หนุ่มสาวโสด การประชุมใหญ่สเตค  

และการประชุมคณะเผยแผ่ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่สอน 

หลักคำาสอนและกระตุ้นวิสุทธิชนให้เสริมสร้างศรัทธา

ของตนในพระเยซูคริสต์

ในลากูนา เอ็ลเดอร์เบดนาร์ดตอบข้อซักถามของหนุ่ม 

สาวโสดในช่วงการประชุมพิเศษ ท่านอธิบายว่า “พระผู้ 

ช่วยให้รอดทรงใช้คำาถามเป็นเครื่องมือพื้นฐานอย่าง

หนึ่งประกอบการสอนของพระองค์ ถ้าเราพยายามถาม

คำาถามที่สร้างแรงบันดาลใจและมีประสิทธิผลขณะ

ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน ท่านและข้าพเจ้าสามารถ 

เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้อันจะทำาให้เราได้รับการ 

ดลใจและพบคำาตอบของเราเองจากพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์”

ในวันอาทิตย์ ห้องนมัสการ ห้องวัฒนธรรม และห้อง 

นมัสการเสริมของศูนย์สเตคเลแกซปีเนืองแน่นไปด้วย 

สมาชิกขณะเอ็ลเดอร์คุกสอนว่า “อย่าปล่อยให้ความ 

สงสัยรบกวนศรัทธาของท่าน”

ท่านเน้นความสำาคัญของการให้สามีภรรยาเป็นหุ้น 

ส่วนเท่ากันในชีวิตแต่งงานตามที่สอนใน “ครอบครัว:  

ถ้อยแถลงต่อโลก” (เลียโฮนา , พ.ย. 2010, หน้า 169)

เอ็ลเดอร์คุกทักทายสมาชิกหลังเลิกการประชุม

สมาชิกและผู้สอนศาสนาในอีโลอีโล บนเกาะปาไนย ์
เดินทางเท่ากับห้าชั่วโมงโดยเรือและรถประจำาทางไป
เข้าร่วมการประชุมที่เอ็ลเดอร์เบดนาร์สอนเรื่องการ
เสริมสร้างศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการช่วยคนอ่ืนๆ 
มาหาพระคริสต์

“เรามาที่นี่เพื่อสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
แต่เราพึงระลึกอยู่เสมอว่าครูตัวจริงคือพระวิญญาณ
บริสุทธิ์” ซิสเตอร์แมนกิล ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่กำาลัง
รับใช้ในคณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์อีโลอีโลกล่าว

ในกากายันเดโอโร เอ็ลเดอร์คุกบอกหนุ่มสาวใน 
ท้องท่ีว่า “เราต้องการความชอบธรรมของพวกท่าน และ 
ประเทศน้ีต้องแข็งแกร่งข้ึน ความเข้มแข็งของศาสนจักร 
ในฟิลิปปินส์จะส่งผลอันจะเป็นพรแก่ผู้คนทั่วเอเชีย”

ท่านกระตุ้นสมาชิกให้มุ่งเน้นสิ่งสำาคัญที่สุด เอาชนะ
ความสงสัย ใช้ศรัทธา และแต่งงานในพระวิหาร

“จังหวะเวลาของการสอนหลักธรรมและข้อคิด 
พระคัมภีร์ที่ทั้งสองท่านแบ่งปันมีความสำาคัญ [มาก]”  
คาร์โล  วี. คริสซานโต ประธานสเตคอีลีกัน ฟิลิปปินส ์
กล่าว “แน่นอนว่าหลักธรรมเหล่านั้นคือสิ่งที่เราต้องม ี
ในปัจจุบัน…ในบรรดาการเรียกท้ังหมดท่ีเรามี การเรียก 
สำาคัญที่สุดอยู่ในครอบครัว”

อัครสาวกสิ้นสุดการเยือนฟิลิปปินส์โดยเข้าพบ
สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์สองท่านและร่วมงาน
วัฒนธรรมที่จัดแสดงโดยเน้นเยาวชนในท้องถิ่นเป็น
สำาคัญ 

เป็นเวลา 10 วัน 

ในเดือนสิงหาคม 

และกันยายนที ่

เอ็ลเดอร์เดวิด  

เอ. เบดนาร์ กับ 

เอ็ลเดอร์เควนทิน 

แอล. คุก แห่ง 

โควรัมอัครสาวก 

สิบสองไปเยือน 

เมืองต่างๆ  

ทั่วฟิลิปปินส ์

เพื่อพบปะผู้นำา  

สมาชิก และ 

ผู้สอนศาสนา

ถ่า
ยภ

าพ
โด

ย 
เค

ย์ 
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ย์
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ข่ าววงใน

พระคัมภีร์มอรมอนมีภาษาลาวแล้ว
สมาชิกศาสนจักรมากกว่า 4,500 คน 

ในลาว ประเทศไทย และกลุ่มเล็กๆ ใน 
สหรัฐและแคนาดาสามารถอ่านพระ- 
คัมภีร์มอรมอนเป็นภาษาลาวได้แล้ว

งานแปลภาษาใหม่ดังกล่าวมีจำาหน่าย 
แบบปกอ่อนผ่านศูนย์หนังสือของศาสน- 
จักรในท้องที่และมีออนไลน์ที่ store.lds. 
org (หมายเลขกำากับ 35607331) และ 
LDS.org

คลังข้อมูลการอบรมผู้นำา 
ช่วยสมาชิกในการเรียกใหม่

นานกว่าหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวใน
เดือนกันยายน  2011 Leadershiplibrary. 
lds.org ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำาค่า 
สำาหรับสมาชิก—ประกอบด้วยวีดิทัศน์ 
ประมาณ 100 เรื่องใน 11 ภาษาที่ให้ 
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกอัน
หลากหลายในศาสนจักร

วีดิทัศน์มีคลิปเรื่องราวนอกบท 
เกี่ยวกับวอร์ดและสาขาจริงในหลาย 
ประเทศรวมอยู่ด้วย เมื ่อใดที่ฝ่าย 
ประธานภาคคิดว่าต้องมีการอบรมเพ่ิม 
จะมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้าไปในคลัง 
ข้อมูลทุกไตรมาส

“จุดประสงค์ของ [Leadership  
Training Library (คลังข้อมูลการอบรม 
ผู้นำา)] คือช่วยให้ผู้นำาในท้องที่เรียนรู ้
สอน และประยุกต์ใช้หลักธรรมและ 
นโยบายจากคู่มือ” เอ็ลเดอร์รัสเซลล ์
เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองกล่าวไว้

ผู้นำาจัดตั้งสเตคที่สองในรัสเซีย 
สเตคที่แปดในอิตาลี

วันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2012 วันที่ 
อายุครบ 88 ปี เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
จัดตั้งสเตคเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย

—ซึ่งเป็นสเตคที่สองในรัสเซีย
เจ็ดวันต่อมา เอ็ลเดอร์โรนัลด์  เอ.  

ราสแบนด์ แห่งฝ่ายประธานโควรัม 
สาวกเจ็ดสิบแบ่งสเตคมิลาน อิตาลีเพ่ือ 
จัดตั้งสเตคใหม่คือสเตคมิลาน อิตาลี
อีสต์ ส่วนสเตคมิลาน อิตาลีมีชื่อใหม่
ว่าสเตคมิลาน อิตาลีเวสต์

ผู้นำาศาสนจักรเยือนผู้นำารัฐบาล
ในโครเอเชียและบอสเนีย

เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ แห่ง 
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ และ 
เอ็ลเดอร์เคนท์ เอฟ. ริชาร์ดส์ ท่ีปรึกษา 
ท่ีสองในฝ่ายประธานภาคยุโรป เข้าพบ 
ผู้นำารัฐบาลในประเทศโครเอเชียและ
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา
ระหว่างเดือนกันยายน ค.ศ. 2012

ในโครเอเชีย เอ็ลเดอร์ราสแบนด ์
เข้าพบประธานาธิบดีอิโว โจสิโปวิค 
และให้คำามั่นสัญญาที่ศาสนจักรทำามา
อย่างต่อเน่ืองว่าจะเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัว

วันที่ 12 กันยายน เอ็ลเดอร์ราส- 
แบนด์เข้าพบซิลจิโก คอมซิค หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานาธิบดีสามคนของบอสเนีย 
และเฮอร์เซโกวินา ในการพบปะครั้ง 
แรกระหว่างผู้นำาศาสนจักรกับผู้นำา
รัฐบาลจากบอสเนีย

ประธานาธิบดีคอมซิคพูดถึงชุมชน 
หลายศาสนาท่ีอยู่ในบอสเนียและต้อน- 
รับศาสนจักรเข้ามาเป็นสมาชิกหน่ึงของ 
ชุมชนนั้น เอ็ลเดอร์ราสแบนด์อธิบาย 
ว่าครอบครัวมีความสำาคัญสูงสุดใน 
ศาสนจักรและสมาชิกศาสนจักรหมาย 
ใจจะสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่มีร่วมกัน 
น้ีในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา

หนุ่มสาวโสด 

ถ่ายรูปร่วมกับ 

เอ็ลเดอร์รัสเซลล ์

เอ็ม. เนลสันและ 

ซิสเตอร์เนลสันที ่

ซัมเมอร์การ์เดนส์ 

ในเซนต์ปีเตอร์ส- 

เบิร์ก รัสเซีย

©
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้กับการสังสรรค์
ในครอบครัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ศึกษา ไตร่ตรอง และประยุกต์ใช้
เลียโฮนา ยกระดับวิญญาณและ

เสริมสร้างประจักษ์พยานของดิฉัน 
เก่ียวกับความจริงของพระกิตติคุณ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุ้มครองดิฉันให้ 
รอดพ้นจากบ่วงของซาตานโดยช่วย 
ให้ดิฉันหันไปทำาเรื่องที่สำาคัญจริงๆ  
ทุกเดือนมีข่าวสารท่ีดูเหมือนจะเขียน 
สำาหรับดิฉันเป็นพิเศษ ดิฉันรู้ว่า
พระประสงค์ของพระบิดาคือให้เรา
ศึกษาและไตร่ตรองข่าวสารแต่ละ
เดือนและประยุกต์ใช้ทุกวันในชีวิต
เรา
พาเมลา อนันตา บาร์โบซาดาซิลวา, บราซิล

วิถีแห่งความสว่าง
พระคัมภีร์เป็นสมบัติอันหาค่ามิได้ 

แต่ผมถือว่า เลียโฮนา เป็นสมบัต ิ
ชิ้นหนึ่งเช่นกัน มีความสว่างเจิดจ้า 
ส่องมาจากหน้าหนังสือ ให้โอกาสเรา 
ได้แก้ไขความผิดพลาดและทำาให้ตัว 
เราดีพร้อมผ่านข่าวสารในนั้นเช่น 
เดียวกับพระคัมภีร์ แต่ละหน้ามีคำา 
สอนอันทรงคุณค่า มีโอกาส มีวิถีแห่ง 
ความสว่าง
มานูเอล เด อาราอูโจ เฟอร์นันเดซ, โมซัมบิก

“เป็นสานุศิษย์ทุกเวลา ในทุกสิ่ง ในทุก 

แห่ง” หน้า 22: ท่านอาจเชื้อเชิญครอบครัว 

ให้ทำา “การทดลองเป็นสานุศิษย์” ที่พูดถึงใน 

บทความนี้ ศึกษาคำาสอนเรื่องหนึ่งหรือเรื่อง 

เก่ียวกับพระเยซูคริสต์ร่วมกับการสวดอ้อนวอน 

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ให้สมาชิกครอบครัว

รายงานประสบการณ์และความเข้าใจของ

พวกเขาที่การสังสรรค์ในครอบครัวครั้งต่อไป

“ แ ส ง พ ร้ อ ม . . . ก ล้ อ ง พ ร้ อ ม . . . 

แอคชั่น!” หน้า 48: หลังจากอ่านบทความนี้

แล้ว ให้สนทนากับครอบครัวถึงความสำาคัญ 

ของการเลือกสื่อที่ดี ท่านอาจเชื้อเชิญสมาชิก 

ครอบครัวให้ยกตัวอย่างที่ชอบเป็นพิเศษหนึ่ง 

ตัวอย่างเกี่ยวกับส่ือท่ีดีและบอกว่าส่ือน้ันช่วย 

พวกเขาอย่างไร ท่านอาจต้องการให้ดูรูปพระ- 

เยซูคริสต์ขณะสนทนากันว่าเราควรเลือกสื่อ

อย่างไรเพื่อเราจะดูหรือฟังได้อย่างสบายใจ

ถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา (แนวคิดเพิ่มเติม

สำาหรับสอนหัวข้อนี้อยู่ในหน้า 9)

“นำาปฐมวัยกลับบ้าน” หน้า 64: ท่าน

อาจจะเดินสำารวจกับครอบครัวว่ามีกี่อย่างที่ 

ท่านเห็นได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้าง  

สมาชิกครอบครัวอาจจะอยากเก็บสิ่งของ 

วาดรูป หรือถ่ายภาพงานสร้างที่พวกเขาชื่น

ชอบเป็นพิเศษ ท่านอาจจะปิดโดยร้องเพลง 

“พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน” (หนังสือ

เพลงสำาหรับเด็ก, หน้า 16–17)

ข้อคิดเห็นทั่วไป

การสังสรรค์ในครอบครัวเพื่อช่วยผู้สอนศาสนา
ดิฉันเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ของศาสนจักร และชอบช่วยผู้สอนศาสนาในวอร์ดอยู่เสมอ  

ดิฉันมักเห็นว่าแม้ผู้สนใจไม่สะดวกจะฟังบทสนทนาแต่พวกเขายินดีมาร่วมการสังสรรค์ใน

ครอบครัว

ครั้งหนึ่งดิฉันชวนผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาการ 

สังสรรค์ในครอบครัวของดิฉัน ก่อนพวกเขามาถึง ดิฉันอดอาหารและสวดอ้อนวอนขอให้พระ- 

วิญญาณสถิตอยู่ที่นั่นและเปิดใจพวกเขาให้รับพระกิตติคุณ เราดูวีดิทัศน์ผู้สอนศาสนาเกี่ยวกับ 

การช่วยครอบครัวให้ก้าวหน้าและเกิดความไว้วางใจ หลังจากนั้นเราพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับ

วีดิทัศน์ พระวิญญาณแรงกล้ามาก

เวลานี้ครอบครัวที่ยอดเยี่ยมน้ันยินดีเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณโดยพบกับผู้สอน 

ศาสนา เราทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้ช่วยงานเผยแผ่ศาสนา และดิฉันเห็นว่าการสังสรรค์ใน

ครอบครัวเป็นวิธีที่ได้ผลในการแบ่งปันปีติของการมีพระกิตติคุณในชีวิตดิฉัน
มาเรียเดลอส แองเจเลส วิลคา ซาบาลลอส, เปรู
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โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจักร

บทเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ของเราเกี่ยวกับการ
รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ดำาเนินไปด้วย

ดี—จนกระทั่งมีคนพูดถึงโทรทัศน์

เมื่อมีคนสอดแทรกความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับ 

การดูโทรทัศน์วันอาทิตย์ว่าเหมาะสมหรือไม่ สมาชิก 

ชั้นเรียนบางคนเริ่มกะเกณฑ์ ไม่นานนักสมาชิกชั้น 

เรียนคนอื่นๆ ก็เริ่มไม่พอใจ พระวิญญาณซึ่งอยู่ใน

การสนทนาของเราตอนแรกถูกแทนที่ด้วยความ

ตึงเครียดที่สัมผัสได้

เม่ือเห็นความขัดแย้งเร่ิมทวีข้ึน ครูจึงขอให้เคนเนธ 

เพย์น สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสเตคพูด เขา 

ยืนขึ้นและเริ่มเล่าเรื่องไบรอันลูกชายที่เคยรับใช้ใน

คณะเผยแผ่ญี่ปุ่นโตเกียวเหนือ เมื่อประธานเพย์น

และครอบครัวไปรับไบรอันท่ีสนามบินเมื่อเขากลับ

จากงานเผยแผ่ในเดือนมีนาคมปี 2003 เขาบ่นเรื่อง

ขากรรไกรแข็งและปวด ภายในไม่กี่สัปดาห์ แพทย์ 

วินิจฉัยว่าไบรอันเป็นมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง

หน่ึงเดือนต่อมาเขาเริ่มรับเคมีบำาบัดจากนั้นจึง

ฉายแสง ประธานเพย์นบอกว่าคณะแพทย์วางแผน 

 

 

ไว้ว่าจะปลูกถ่ายไขกระดูกวันที่ 22 กันยายน แต่หลัง

จากวันที่หนึ่งของเดือนนั้น “ไบรอันเริ่มมีปัญหา”
เขาเข้าโรงพยาบาลสัปดาห์ที่สองของเดือน 

กันยายน จากนั้น เนื่องด้วยมะเร็งลุกลามอย่าง 
รวดเร็ว คณะแพทย์จึงคิดว่าสายเกินไปแล้วสำาหรับ
การปลูกถ่ายไขกระดูก ครอบครัวพาไบรอันกลับ
บ้านในวันที่ 21 กันยายน เขาเสียชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้น

“22 กันยายนเป็นวันพิเศษสำาหรับผมและครอบ- 
ครัว” ประธานเพย์นกล่าว “ในวันนั้นเราใช้เวลานึก
ถึงไบรอัน สิ่งที่เขาทำาเพื่อครอบครัวเรา การที่เขา
สละสองปีสุดท้ายของชีวิตให้พระเจ้าและคนญี่ปุ่นท่ี
เขารัก เราคิดถึงเขา ในวันนั้นเราครุ่นคิดถึงชีวิตเขา
และยกย่องความหลังของเขา”

ประธานเพย์นกล่าวว่า สำาหรับเราทุกคน วัน
อาทิตย์เป็นวันที่เราจะใช้เวลาระลึกถึง

“เราใช้เวลาไปเข้าร่วมประชุมของศาสนจักร รับ 
ส่วนศีลระลึก เสียใจเพราะบาปของเรา และไตร่ตรอง 
ความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเรา” เขา
กล่าว “เรารับใช้ เรารัก และเราพยายามไม่ว้าวุ่นไป
ตามกิจกรรมที่ขัดขวางเราไม่ให้นมัสการพระองค์”

ประธานเพย์นกล่าวว่าถ้ากิจกรรมวันอาทิตย์ 
ช่วยให้เรามีวิญญาณดังกล่าว เราย่อมรู้สึกดีขณะทำา 
กิจกรรมเหล่านั้น แต่ถ้ากิจกรรมเหล่านั้นทำาให้เรา 
เขวจากการระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและการ 
ปฏิบัติศาสนกิจในวันสะบาโตดังท่ีพระองค์จะทรง 
ปฏิบัติเราควรพิจารณาการเลือกของเราอีกครั้ง

จากน้ันเขาก็น่ังลงและไม่พูดอะไรอีก เขาไม่จำาเป็น 
ต้องพูด พระวิญญาณกลับเข้ามาในห้องเรียนแล้ว 
และเราทุกคนกำาลังฟังอยู ่

ระลึกถึงพระองค ์
ในวันสะบาโต

จนกว่าเราจะพบกันอีก
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ถ้ากิจกรรมเหล่านั้น 

ทำาให้เราเขวจาก

การระลึกถึงพระ

ผู้ช่วยให้รอดและ

การปฏิบัติศาสน

กิจในวันสะบาโต

ดังที่พระองค์จะ

ทรงปฏิบัติ เราควร

พิจารณาการเลือก

ของเราอีกครั้ง
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บริคัม ยังก ์ นำา ผู้บุกเบิก ออกจากนอวู รัฐอิลลินอยส์ ไปหุบเขาซอลท์เลค แม้ท่าน 
จะเป็นประธานศาสนจักร แต่ท่านรับใช้เป็นผู้ว่าการแคว้นยูทาห์เช่นกัน  
เป็นจุดสังเกตตรงทางเข้าที่ดินของท่าน บริคัม ยังก์ใช้ ไม้เท้า ทำาเครื่องหมายตรงจุด 
ที่จะสร้าง พระวิหารซอลท์เลค ท่านเป็นประธานศาสนจักรนาน 30 ปี นานกว่า 
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายทุกคน



เลียโฮนา เชื้อเชิญวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ทั่วโลกให้มีส่วนร่วมใน “การทดลอง 

เป็นสานุศิษย์” เราขอให้พวกเขาศึกษา 

คำาสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งของพระเยซูคริสต ์

หรือเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์เป็นเวลาหนึ่ง 

สัปดาห์และรายงานว่าการศึกษานั้นส่งผล 

ต่อวิธีที่พวกเขาดำาเนินชีวิตอย่างไร ดูรายงาน

หน้า 22 จากสมาชิกหกคนที่มีส่วนร่วมใน 

การทดลองนี้ พวกเขาพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู ้

และอธิบายว่าสิ่งนั้นเปลี่ยนวิธีที่พวกเขา 

ทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดในปัจจุบันนี้อย่างไร
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