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ปกิณกะ

 8 เราพูดถึงพระคริสต์:  
  “เราจะไม่ลืมเจ้า”

โดย เบคกี สไควร์

10  เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ:  
  นมัสการพระผู้เป็นเจ้าองค์จริงและ 
  ทรงพระชนม์

โดย ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์

13  การรับใช้ในศาสนจักร: รับใช้คนพิการ
โดย เบคกี ยังก์ ฟอเซตต์

34  เสียงวิสุทธิชน

74  ข่าวศาสนจักร

80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:  
  ศรัทธาของชาวเกาะ

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์

เลียโฮนา มิถุนายน 2013

ข่าวสาร

 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  เดินเป็นวงกลม

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 7 ข่าวเย่ียมสอน: ปีติในประวัติ  
  ครอบครัว

บทความพิเศษ

14  พระองค์ทรงรักแกะพเนจร
โดย ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์
ข่าวสารแห่งความหวังให้แก ่
บิดามารดาผู้มีบุตรดื้อรั้น

22  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
  และศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต
  โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์ 

	ข่าวสารจากการประชุมอบรมผู้นำา
ทั่วโลกครั้งล่าสุดเป็นพรให้แก่บุคคล	
ครอบครัว	วอร์ด	และสเตค

26  เก้าหลักธรรมเพ่ือชีวิตแต่งงาน 
  และครอบครัวท่ีประสบความสำาเร็จ

โดย เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์
หลกัธรรมจากถอ้ยแถลงเรือ่งครอบครวั
ประยุกต์ใช้กับครอบครัวท่านอย่างไร

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย เดวิด สโตเกอร์ 
ปกหลัง: ถ่ายภาพประกอบโดย เดวิด สโตเกอร์ 
ปกหน้าด้านใน: ถ่ายภาพโดย จัสติน จอห์น โซเดอร์ควิสต์
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38  ท่านกล่าวกับเรา: ปรับปรุงการสวด 
  อ้อนวอนส่วนตัวของท่าน

โดย เอ็ลเดอร์เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน
การสวดอ้อนวอนส่วนตัวเป็น 
เครื่องวัดความเข้มแข็งทางวิญญาณ
และเป็นตัวบ่งชี้สวัสดิภาพทาง
วิญญาณของเรา

42  คำาถามและคำาตอบ
พี่ชายฉันมีปัญหาเรื่องสื่อลามก	 
เขากำาลังทำางานกับอธิการเพื่อแก้ไข 
เรื่องนี้	ฉันจึงอยากสนับสนุนเขา	 
แต่นั่นส่งผลต่อความไว้วางใจที่ฉันม ี
ในตัวเขา	ฉันจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร

44  รักษาดุลยภาพประวัติศาสนจักร
โดย เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์
วิธีพบดุลยภาพที่เหมาะสมในการศึกษา
ประวัติศาสนจักรของเรา

48  ความประทับใจอันแรงกล้าของ 
  พระวิญญาณ

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้อยู่ในสภาพ 
ที่เหมาะจะรับการกระตุ้นเตือนจาก 
พระวิญญาณ

51  โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าสำาคัญย่ิง 
  เพียงใด!

โดย อมาร์ซานา อี.
เมื่อการจลาจลเริ่มขึ้น	ผมกับพี่ชายต้อง 
แยกทางกัน	ผมจะพบเขาอีกหรือไม่

54  ห้าวิธีทำาตามคำาแนะนำาของผู้นำา 
  ฐานะปุโรหิต

ท่านสามารถทำาสิ่งเรียบง่ายห้าอย่างนี ้
เพื่อสนับสนุนผู้นำาฐานะปุโรหิตของท่าน

56  เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:  
  ความกตัญญู

โดย เดวิด แอล. เบค

58  ของขวัญสำาหรับคุณย่า
โดย คิมเบอร์ลีย์ ซาบิน
ของขวัญอะไรจะเหมาะกับคุณย่า 
ผู้มีทุกอย่าง?

60  ภาพยนตร์ผิดศีลธรรม
โดย จูเลีย วูดเบอรีย์

ทั้งชั้นลงมติแล้ว	ฉันจะทำาอะไรได้

62  พยานพิเศษ: พระบิดาบนสวรรค์ 
  ทรงรักสมาชิกศาสนจักรมากกว่า 
  ทรงรักคนอ่ืนๆ หรือไม่

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

63  การสวดอ้อนวอนอย่างอดทน
โดย เอ็ลเดอร์โฮเซ แอล. อาลอนโซ
คำาตอบการสวดอ้อนวอนไม่ได้มาทันที
เสมอไป	แต่มาแน่นอน

64  นำาปฐมวัยกลับบ้าน: ฉันจะทำาตาม 
  แผนของพระบิดาบนสวรรค์โดยรับ 
  บัพติศมาและการยืนยัน

66  พรจากบัพติศมา
โดย เคซีย์ อายร์
การอยู่ใต้นำ้าทำาให้เทรเวอร์กังวลใจ	 
เขาจะรับบัพติศมาได้อย่างไร

68  สวัสดีค่ะ! หนูช่ืออิงห์จิน   
  จากมองโกเลีย

เรียนรู้เกี่ยวกับอิงห์จิน	ครอบครัวเธอ	
และกิจกรรมที่เธอชอบเป็นพิเศษ

70  สำาหรับเด็กเล็ก

81  ภาพศาสดาพยากรณ์: ลอเรนโซ สโนว์

ดูว่าท่านจะหา

เลียโฮนาที่ซ่อน

อยู่ในฉบับนี้ได้

หรือไม่  คำาใบ้: จงอดทนขณะ

ค้นหา

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ 
languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กตัญญู (ความ), 56, 58
การประชุมใหญ่สามัญ, 4
การเรียกในศาสนจักร, 13
ครอบครัว, 8, 14, 22, 26, 42, 

51, 58, 68
ความรัก, 14, 62
งานพระวิหาร, 7
เชื่อฟัง (การ), 54
ฐานะปุโรหิต, 54
เต้นรำา (งาน), 35
นมัสการ, 10

บัพติศมา, 64, 66
ประจักษ์พยาน, 48, 80
ประวัติครอบครัว, 7, 37
ประวัติศาสนจักร, 44
แผนแห่งความรอด, 51
พระคัมภีร,์ 4
พระเยซูคริสต,์ 8, 70
พระวิญญาณบริสุทธิ,์ 64
พิการ (ความ), 13
มาตรฐาน, 35, 60

ยากลำาบาก (ความ), 8, 51
รับใช้ (การ), 13, 36
ศรัทธา, 10, 66, 80
สนับสนุน (การ), 54
สมิธ, โจเซฟ, 48
สวดอ้อนวอน (การ),  

34, 36, 38, 63
สื่อ, 60
สื่อลามก, 42
ให้อภัย (การ), 42

“ของขวัญส�ำหรับคุณย่ำ” หน้า 58: พิจารณา 
อ่านเรื่องของขวัญที่คิมเบอร์ลีย์ให้คุณย่าของ 
เธอ ท่านสามารถใช้ค�าถามต่อไปนีช่้วยสนทนา 
เรื่องดังกล่าว: ท่านคิดว่าเหตุใดจดหมายของ 
เธอจึงมีความหมายต่อคุณย่ามาก ท่านรู้สึก 
อย่างไรเมื่อมีคนขอบคุณท่านส�าหรับบางสิ่ง 
บางอย่าง ท่านคิดว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
รูส้กึอย่างไรเกีย่วกบัความกตญัญ ูท่านสามารถ 
อ่านเรื่องความกตัญญูได้ใน เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน หน้า 18 ท่านอาจจะเล่าเร่ือง 
พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนโรคเร้ือน 10 คน 
ใน ลกูา 17:11–19 และสนทนาว่าเรือ่งนีส้อน 
อะไรเกี่ยวกับความกตัญญู สมาชิกครอบครัว 
แต่ละคนอาจท�ากิจกรรมอย่างหนึ่งโดยเขียน
จดหมายขอบคุณมอบให้คนบางคนในสัปดาห์
นั้น

“พรจำกบัพติศมำ” หน้า 66: ท่านอาจเริ่ม 
การสงัสรรค์ในครอบครวัโดยร้องเพลง “ความ 
กล้าหาญของนีไฟ” (หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก,  
64) จากนัน้ให้อ่านเรือ่งเทรเวอร์เอาชนะความ 
กลัวน�้าและพิจารณาค�าถามต่อไปนี้: ท่านเคย 
กลัวในการท�าบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ อะไร 
ช่วยไม่ให้ท่านหวาดผวา เชือ้เชญิสมาชกิครอบ- 
ครัวให้บอกสิ่งที่พวกเขาจ�าเป็นต้องท�าแต่รู้สึก 
กงัวล สนทนาวธิต่ีาง ๆ  ทีค่รอบครวัท่านสามารถ 
ช่วยกันพัฒนาความกล้าได้ ในการท�ากิจกรรม  
ท่านอาจจะสร้างทางที่มีสิ่งกีดขวางไว้ในห้อง  
น�าผ้ามาปิดตาบางคนในครอบครัว ช่วยเขา 
ฝึกความไว้วางใจโดยเดินผ่านส่ิงกีดขวางไป
อย่างปลอดภัยด้วยการฟังค�าแนะน�า ท่าน 
สามารถสนทนาได้ว่าพระวิญญาณจะทรงน�า 
ทางเราและปลอบโยนเราอย่างไรในสถานการณ์ 
ที่เรารู้สึกกลัว
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ท่
านเคยได้ยินภาษิตเก่าแก่หรือไม่ว่าคนหลงทางมักจะ
เดินเป็นวงกลม
แจน แอล.  ซอแมน  นักจิตวิทยาชาวเยอรมันต้องการ 

ใช้หลักวิทยาศาสตร์ตัดสินว่านี่เป็นความจริงหรือไม่  เขาพาผู้ร่วม 
การทดลองเข้าไปในบริเวณป่าใหญ่และทะเลทรายซาฮารา  แล้ว 
ใช้ระบบระบุต�าแหน่งบนโลก (จีพีเอส) ตามรอยคนเหล่านั้น พวก
เขาไม่มีเข็มทิศหรืออุปกรณ์ใด ๆ  ค�าแนะน�าส�าหรับพวกเขามีเพียง
ว่า ให้เดินเป็นเส้นตรงตามทิศทางที่บอก
ดร.ซอแมนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาว่า  “พวกเขา  [บาง

คน]  เดินในวันครึ้มฟ้าครึ้มฝน  ดวงอาทิตย์มีเมฆบัง  [และไม่มีจุด
อ้างอิงที่อยู่ในระยะสายตา]  . . .ทุกคนเดินเป็นวงกลม  มี  [หลาย
คน]  ผ่านเส้นทางเดิมไปมาโดยไม่ทันสังเกต”  ผู้เข้าร่วมอีกหลาย
คนเดินขณะดวงอาทิตย์ส่องสว่าง  มองเห็นจุดอ้างอิงแต่ไกล  “คน
เหล่านี้  . . . เดินตามทางตรงได้เกือบสมบูรณ์แบบ”1

หลายคนท�าการศึกษาเรื่องนี้ซ�้าโดยใช้วิธีการต่างจากเดิม2  ทุก
คนได้ผลลัพธ์คล้ายกัน
หากไม่มีจุดสังเกตที่มองเห็น มนุษย์มักจะเดินเป็นวงกลม

จุดสังเกตพระคัมภีร์
หากไม่มีจุดสังเกตทางวิญญาณ  มนุษยชาติย่อมเดินอย่างไร้

จุดหมายเช่นกัน  หากไม่มีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเราจะเดิน
เป็นวงกลม
ทั้งระดับตัวบุคคลและระดับสังคม เราเห็นแบบนี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

ในทกุสมยัการประทานนบัแต่กาลเริม่ต้น  เมือ่เรามองข้ามพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้า เรามักหลงทาง
นี่จึงเป็นเหตุผลอย่างไม่ต้องสงสัยที่พระเจ้าทรงบัญชาลีไฮให้ 

ส่งบตุรชายกลบัไปเอาแผ่นจารกึทองเหลอืงทีเ่ยรซูาเลม็ พระผูเ้ป็น 
เจ้าทรงทราบว่าผู้สืบตระกูลของลีไฮจะต้องมีจุดสังเกตที่เชื่อถือได ้
—จดุอ้างองิ—ซึง่จะให้การน�าทางทีส่ามารถใช้ตดัสนิได้ว่าพวกเขา 
อยู่บนเส้นทางหรือไม่
พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า  เป็นจุดสังเกตของ

พระผู้เป็นเจ้าที่แสดงให้เราเห็นทางที่ควรเดินไปเพื่อเราจะใกล้ชิด
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายอันมีค่า

จุดสังเกตการประชุมใหญ่สามัญ
ค�าแนะน�าสั่งสอนที่ให้ในการประชุมใหญ่สามัญเป็นจุดสังเกต 

อีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยให้เรารู้ว่าเราอยู่บนเส้นทางหรือไม่
ข้าพเจ้าถามตนเองเป็นครัง้คราวว่า “ผมฟังถ้อยค�าของชายหญงิ 

ที่พูดในการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดของศาสนจักรหรือไม ่ 
ผมอ่านและทบทวนถ้อยค�าของท่านเหล่านั้นหรือไม่  ผมไตร่ตรอง
และประยุกต์ใช้กับชีวิตผมหรือไม่  หรือผมเพียงแต่ชอบค�าพูดที่ดี
และไม่ใส่ใจจะน�าข่าวสารที่ได้รับการดลใจมาใช้ในชีวิตส่วนตัว”
ขณะที่ก�าลังฟังหรืออ่าน  ท่านอาจจดบันทึกหนึ่งหรือสองเรื่อง 

บางทีท่านอาจให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะท�าบางอย่างให้ดีขึ้นหรือต่าง
จากเดิม  ลองนึกถึงข่าวสารของการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ผ่าน 
มา  หลายคนกระตุ้นเราให้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

เดิน
เป็นวงกลม

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด
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การสอนจากข่าวสารน้ี

ขณะเตรยีมสอนจากข่าวสารน้ี ท่านสามารถค้นคว้าพระคมัภร์ีเพือ่หาตัวอย่าง 
ของคนที่มีจุดสังเกตทางวิญญาณคอยน�าหรือคนที่ซัดเซพเนจรเป็นวงกลม  

ท่านอาจจะเริม่การศกึษาของท่านด้วยพระคมัภร์ีเหล่าน้ี: กนัดารวถีิ 14:26–33; 
1 นีไฟ 16:28–29; แอลมา 37:38–47 หากรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือน ท่าน
สามารถแบ่งปันข้อคิดจากตัวอย่างเหล่านี้กับคนที่ท่านก�าลังสอน ถามพวกเขา
ว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องเหล่านี้

และปรับปรุงชีวิตแต่งงานของเรา  เลยีโฮนา 
ฉบับนี้เน้นคุณค่านิรันดร์เหล่านั้น โดยมีค�า 
แนะน�ามากมายที่น�าไปปฏิบัติได้จริงเพ่ือ
เป็นพรแก่ชีวิตเรา
เราก�าลังจดบันทึกและประยุกต์ใช้ค�า

แนะน�าอันคุ้มค่านี้หรือไม่  เรารู้จักและเดิน
ไปตามจุดสังเกตที่แท้จริงและมีคุณค่า
เหล่านี้หรือไม่

วิธีแก้ไขการเดินอย่างไร้จุดหมาย
จุดสังเกตทางวิญญาณจ�าเป็นต่อการ 

คุมตัวเราให้อยู่บนทางตรงและแคบ  ให้ 
ทิศทางชัดเจนส�าหรับทางที่เราควรเดิน—
แต่มีข้อแม้ว่าเราต้องรู้จักและเดินตรงไป
หาสิ่งเหล่านั้น
หากเราไม่ยอมให้จุดสังเกตเหล่านี้น�า 

ทางเรา  จุดสังเกตจะไร้ความหมาย  เป็น 
เหมือนสิ่งประดับประดาท่ีไม่มีจุดประสงค์
ใดนอกจากท�าลายความราบเรียบของ
ขอบฟ้า

การไปตามสัญชาตญาณของเราอย่าง
เดียวไม่พอ
การมีเจตนาดีที่สุดเท่านั้นไม่พอ
ไม่พอถ้าเราพึ่งประสาทสัมผัสตาม

ธรรมชาติของเราเท่านั้น
แม้ในยามที่เราคิดว่าเราก�าลังไปตาม

เส้นทางตรงทางวิญญาณ  แต่หากไม่มีจุด
สังเกตที ่ถูกต้องน�าทางเรา—หากไม่มี
การน�าทางของพระวิญญาณ—เรามักจะ

เดินอย่างไร้จุดหมาย
ดังนั้น  ขอให้เราลืมตามองจุดสังเกตท่ี

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระกรุณาจัดเตรียมไว ้
ให้บุตรธิดาของพระองค์ ขอให้เราอ่าน ฟัง  
และประยุกต์ใช้พระวจนะของพระผู้เป็น 
เจ้า  ขอให้เราสวดอ้อนวอนด้วยเจตนาแท ้
จริง  ฟัง  และท�าตามการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณ  เมื่อเรารู้จักจุดสังเกตอัน
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วย 
ความรักทรงมอบให้เรา  เราควรก�าหนด
แนวทางชวิีตตามนัน้ เราควรแก้ไขแนวทาง 
ชีวิตเป็นประจ�าเช่นกันโดยมุ ่งหน้าสู ่จุด
สังเกตทางวิญญาณ
ด้วยวธินีีเ้ราจะไม่ซดัเซพเนจรเป็นวงกลม 

แต่เดินด้วยความมั่นใจและความแน่นอน
ไปสู ่พรประเสริฐจากสวรรค์ซึ่งเป็นสิทธิ
ก�าเนดิของทกุคนทีเ่ดนิในทางตรงและแคบ 
แห่งการเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต ์

อ้างอิง
1.	 ดู	แจน แอล.	ซอแมน	และคนอื่น	ๆ,	 

“Walking	Straight	into	Circles,”	Current 
Biology, Vol.	19	(29	ก.ย.	2009),	1538-1542.

2.	 ดู	ตัวอย่าง,	Robert	Krulwich,	“A	Mystery:	 
Why	Can’t	We	Walk	Straight?”	npr.org/blogs/ 
krulwich/2011/06/01/131050832/ 
a-mystery-why-can-t-we-walk-straight.
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ฉันสามารถหาทางออกได้

ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวว่าเรา 

ต้องเดินตามจุดสังเกตทางวิญ- 

ญาณเพราะนั่นจะช่วยให้เราเลือกสิ่ง 

ดีและใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น 

จุดสังเกตบางอย่างเหล่านี้ได้แก่ การ

สวดอ้อนวอน พระคัมภีร์ การประชุม

ใหญ่สามัญ และ เลียโฮนา

จงหาทางออกจากเขาวงกตโดยเดนิ 

ตามจุดสังเกตเหล่านี้

อ่านค�าปราศรยัจากการประชมุใหญ่ 

สามัญคร้ังล่าสุดกับครอบครัว ผู้พูด

แนะน�าให้เราท�าอะไรเพือ่จะอยูบ่นเส้น 

ทางที่ถูกต้อง ตั้งเป้าหมายกับครอบ- 

ครัวเพื่อประยุกต์ใช้สิ่งที่ท่านเรียนรู้

จุดสังเกตสำาหรับท่าน

ประธานอุคท์ดอร์ฟอธิบายว่าการ

ประชุมใหญ่สามัญและพระคัมภีร์ 

เป็นจุดสังเกตท่ีช่วยเราหลีกเลี่ยงการเดิน 

ไร้จุดหมายทางวิญญาณ จงไตร่ตรองจุด 

สังเกตทางวิญญาณอื่น ๆ ที่เคยมีอิทธิพล 

และน�าทางชีวิตท่าน เขียนประสบการณ์

ของท่านลงในบันทึกส่วนตัว ข้อความ 

อ้างอิงต่อไปนี้จากประธานมอนสันอาจ

จะช่วยท่านได้

“ปิตพุรของท่านไม่ได้มไีว้ให้พบัอย่างเรยีบร้อยเกบ็ซ่อนไว้ ไม่ได้มไีว้
ให้ใส่กรอบหรือเผยแพร่ แต่มีไว้ให้ท่านอ่าน รัก และท�าตาม ปิตุพร
ของท่านจะท�าให้ท่านมองทะลุคืนอันมืดมิดที่สุด จะน�าทางท่านให้
ผ่านพ้นอันตรายของชีวิต”
“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light,” Ensign, พ.ย. 1986, 66.

“พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงปล่อยเราไว้ในการเดินทางนิรันดร์โดย
ไม่เตรียมหนทางให้เราได้รับการน�าทางจากพระองค์เพื่อให้เรา
กลับอย่างปลอดภัย ข้าพเจ้าพูดถึงการสวดอ้อนวอน พูดถึงสุรเสียง
กระซิบแผ่วเบานั้นด้วย”
“การแข่งขันในชีวิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 90.

จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

เยาวชน

เด็ก
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ปีติในประวัติ
ครอบครัว

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  เนลสัน  แห่ง โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนไว ้ว ่า
วิญญาณของเอลียาห์คือ  “การแสดงให้
ประจักษ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็น 
พยานถงึลกัษณะแห่งสวรรค์ของครอบครัว”1

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรท่ีได้รับการ
ฟื้นฟูของพระคริสต์  เรามีความรับผิดชอบ
ตามพันธสัญญาในการค้นหาบรรพชน
ของเราและจัดท�าศาสนพิธีแห่งความรอด
ของพระกิตติคุณให้พวกเขา  พวกเขาโดย
ไม่มีเราจะ “ถึงความสมบูรณ์” ไม่ได้ (ฮีบรู 
11:40)  และ  “ทั้งเราโดยไม่มีคนตายของ
เราพระองค์จะทรงท�าให้ดีพร้อมก็ไม่ได้” 
(คพ. 128:15)
งานประวตัคิรอบครวัเตรยีมเราให้พร้อม 

รับพรแห่งชีวิตนิรันดร์และช่วยเราเพิ่มพูน 
ศรทัธาและความชอบธรรมส่วนตวั  ประวตัิ
ครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญในพันธกิจของ
ศาสนจักรและท�าให้งานแห่งความรอด
และความสงูส่งเป็นไปได้ส�าหรบัทกุคน
ประธานบอยด์ เค.  แพคเกอร์  ประธาน 

โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า  “เมื่อเรา 
ค้นหาเชือ้สายของเรา เราจะสนใจมากกว่า 
ช่ือ…ความสนใจของเราหันใจเราไปหา 
บรรพบุรุษ—เราพยายามค้นหาพวกเขา 
รู้จัก และรับใช้พวกเขา”2

จากพระคัมภีร์
มาลาคี 4:5–6; 1 โครินธ์ 15:29;  
คพ. 124:28–36; 128:15

อ้างอิง
1.	 รัสเซลล์ เอ็ม.	เนลสัน,	“ช่วงเวลาแห่งการ 

เก็บเกี่ยวครั้งใหม่,”	เลียโฮนา,	ก.ค.	1998,	39.
2.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“คำาแนะนำาสำาหรับ

เยาวชน,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	19.
3.	 คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ 

(2007),	511.
4.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society	(2011),	21.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม  

ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า 

“ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่สุด 

ในโลกนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให ้

เรา คือ เสาะหาคนตายของเรา”3 เรา

สามารถรับใช้เป็นตัวแทนในพระวิหาร 

ให้บรรพชนที่ล่วงลับของเราและ

ประกอบศาสนพิธีที่จ�าเป็นให้พวกเขา

แซลลี แรนดอลล์ จากนอว ูอิลลนิอยส์

พบการปลอบโยนอย่างมากในค�า

สัญญาเรื่องครอบครัวนิรันดร์เมื่อบุตร

ชายวยั 14 ปีของเธอเสยีชวีติ หลงัจาก 

สามีรบับัพติศมาแทนบุตรชาย เธอเขยีน 

ถึงญาติ ๆ ว่า “ช่างเป็นเรื่องน่ายินดี

ยิง่นักทีเ่รา...สามารถรบับพัตศิมาแทน 

คนตาย [บรรพชน] ทั้งหมดของเราได ้

และช่วยให้พวกเขารอดมากที่สุดเท่าที่

เราจะรู้เกี่ยวกับพวกเขา” จากนั้นเธอ

ขอให้ญาติ ๆ ส่งข้อมูลเกีย่วกบับรรพชน 

ของพวกเขามาให้โดยบอกว่า “ดิฉันตั้ง 

ใจจะท�าเท่าที่สามารถท�าได้เพื่อช่วยให้ 

[ครอบครัวของเรา] รอด”4

ข่าวเยี่ยมสอน

ถ่า
ยภ
าพ
ปร
ะก
อบ
โด
ย 
เค
รก
 ได

มอ
นด
์ แ
ละ
โค
ดีย
์ เบ
ลล
์ ©
 IR
I

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันจะช่วยพี่น้องสตรีที่ฉันดูแลให้ท�า

ประวัติครอบครัวได้อย่างไร

2. ฉันก�าลังบันทึกประวัติส่วนตัว

หรือไม่

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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โดย เบคกี สไควร์

ขณะที่เดินเข้าไปพบแพทย์ตามนัด 
ปกติ ดิฉันเต็มไปด้วยความตื่นเต้น

และความหวัง ดิฉันเห็นการเต้นของหัวใจ 
ทารกตวัเลก็จ๋ิวมาแล้วโดยการอลุตราชาวด์ 
แต่ตอนนี้ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้ว ทารก 
เล็กจ๋ิวในตัวดิฉันน่าจะโตขึ้น แม้จะเคย 
ผ่านปาฏหิารย์ิการตัง้ครรภ์มาแล้วสามครัง้ 
แต่ดิฉันก็ไม่เคยหยุดอัศจรรย์ใจ

สิบนาทีต่อมาดิฉันร้องไห้อยู่คนเดียวใน 
รถ—ภาพของเด็กตายในครรภ์ที ่หัวใจ
หยุดเต้นตลอดกาลติดตรึงอยู่ในความคิด
ของดิฉัน

ในช่วงหลายวันต่อจากน้ัน ดิฉันอยู่ใน
อาการมึนงง รู้สึกเวิ้งว้างและเงียบเหงา 
สามีต้องกลับไปท�างานและลูกสามคนวิ่ง
ทั่วบ้านขณะดิฉันดูแลพวกเขาอย่างไม่ 
กระตอืรอืร้นและพยายามเกบ็กวาดบ้านให้ 
สะอาด แต่ใจดิฉันไม่อยู่ท่ีน่ัน เมื่อกลับ 
จากท�าธุระนอกบ้าน สิ่งแรกที่ดิฉันจะท�า 
คือเช็คดูว่ามีใครโทรศัพท์มาแล้วดิฉันไม่
ได้รับหรือไม่ แต่ก็ไม่มี ดิฉันจะเช็คอีเมล
ทุกชั่วโมง แต่ก็ไม่มีอะไร ดิฉันเริ่มสงสัยว่า
มิตรสหายและเพื่อนบ้านสนใจดิฉันหรือ
ไม่ พวกเขาเป็นเพื่อนดิฉันไหม ดิฉันไม่ได้
สังเกตว่าซาตานก�าลังท�างานกับดิฉันอยู่

คืนหนึ่งดิฉันบอกเล่าความรู ้สึกของ 
ตนเองกับสามี และเขาเห็นทันทีว่าก�าลัง

ของพระองค์นั้น การชดใช้เรียกร้องให้ 
พระเยซูเสด็จลง ‘ต�่ากว่าสิ่งทั้งปวง’ (คพ. 
88:6) และทรงทนรับ ‘ความเจ็บปวดของ
มนุษย์ทั้งปวง’ (2 นีไฟ 9:21) ด้วยเหตุนี้เรา 
จงึเข้าใจว่าการชดใช้มจีดุประสงค์กว้างกว่า 
การให้วิธีเอาชนะบาป ความส�าเร็จสูงสุด
ในบรรดาความส�าเร็จทางโลกท้ังหมดน้ี 
ประทานอ�านาจให้พระผูช่้วยให้รอดปฏบิตัิ 
ตามสัญญาที่ว่า ‘หากท่านจะหันมาสู่พระ- 
เจ้าด้วยความต้ังใจเด็ดเด่ียว. . . พระองค์
จะทรง . . . ปลดปล่อยท่าน’ (โมไซยาห์ 
7:33)”1

คงไม่มีเพื่อนที่ไหนดีไปกว่าเพื่อนที่จะ

เราพูดถึงพระคริสต์

เกิดอะไรขึน้ เขาแบ่งปัน 1 นไีฟ 21:15–16 
กับดิฉัน

“เราจะไม่ลืมเจ้า, โอ้เชื้อสายแห่งอิส- 
ราเอล. 

“ดเูถดิ, เราจารกึเจ้าไว้บนฝ่ามอืของเรา; 
ก�าแพงของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราตลอดเวลา”

ดฉินัเคยเรยีนรูแ้ละศึกษาเรือ่งการชดใช้ 
มาก่อน ดิฉันคิดว่าตนเองรู้ว่าการชดใช้คือ
อะไร แต่ดิฉันไม่ได้ประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับชีวิตตนเอง พระเยซูทรงทนทุกข์เพราะ
ความโศกเศร้าทั้งหมดของดิฉันมาแล้ว 
พระองค์ทรงทราบดีว่าดิฉันรู้สึกอย่างไร

“ในการกระท�าอันเป็นแบบอย่างที่สุด

พระองค์เข้าพระทัย
“ไม่มีอะไรที่เราก�าลังอดทนแล้วพระเยซูจะไม่เข้าพระทัย และ

พระองค์ทรงรอให้เราไปเฝ้าพระบิดาบนสวรรค์ด้วยการสวด 

อ้อนวอน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าหากเราเชื่อฟังและหากเรา

พากเพียร การสวดอ้อนวอนจะได้รับค�าตอบ ปัญหาของเราจะ 

ลดลง ความกลัวจะหมดไป แสงสว่างจะส่องมายังเรา ความมืด 

แห่งความท้อแท้จะสลายไป เราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าและรู้สึกถึงความรักและการ

ปลอบประโลมของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “จงดู เราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุข,” เลียโฮนา, 
ก.ค. 1998, 88.

“เราจะไม่ลืมเจ้า”
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เห็นใจดิฉันในช่วงรันทดใจเช่นนี้ ดิฉัน 
ตระหนักว่าดิฉันต้องการให้พระผู้ช่วยให ้
รอดทรงช่วยดิฉันเอาชนะความเศร้าโศก  
เมื่อดิฉันหันไปพึ่งพระเจ้า ดิฉันเห็นความ
รักที่ทรงมีต่อดิฉันทันที ดิฉันรู้สึกสงบและ
เปี่ยมด้วยสันติสุข ดิฉันรู้สึกว่าพระเยซูเข้า 
พระทัยดิฉันอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไป
ได้ พระองค์ทรงเป็นเพื่อนแบบที่ดิฉันโหย
หาในวนัเหล่านัน้หลงัจากแท้งบตุร—เพือ่น 
แบบที่ดิฉันต้องการมากที่สุด

ดิฉันทราบว่าจะสามารถหันไปพึ่งพระผู้
ช่วยให้รอดได้เสมอ ไม่เฉพาะเมือ่ต้องกลบั
ใจจากบาปเท่านั้น แต่ในยามท่ีดิฉันต้อง 
การไหล่ไว้ซบตอนร้องไห้ด้วย พระองค์ทรง 
อยู่ที่นั่นเสมอ เมื่อเราก�าลังหาใครบางคน
มาเข้าใจความเจบ็ปวดและความโศกเศร้า 
ของเรา ขอจงอย่าลืมเพื่อนแท้ที่สุดของเรา 
นั่นคือ พระเยซูคริสต ์
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 โดนัลด์ แอล.	ฮอลล์สตรอม,	“หันมาสู่พระเจ้า,”	

เลียโฮนา,	พ.ค.	2010,	100.

ประธานโธมัส เอส. มอนสันพูดถึงวิธี

พบสันติสุขในชีวิตเราสามวิธีดังนี้

“ข้าพเจ้ามไิด้พดูถงึสนัตสิขุทีม่นษุย์ 

ส่งเสรมิ แต่พดูถงึสนัตสิขุอนัเป็นสญัญา 

ของพระผู ้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าพูดถึง

สันติสุขในบ้านของเรา สันติสุขในใจ 

เรา แม้สนัตสิขุในชวีติเรา สนัตสิขุตาม 

วิถีของมนุษย์ไม่คงทน สันติสุขตาม

แบบของพระผู้เป็นเจ้าจะยืนยง. . .

“ขัน้แรก: ค้นหาภายใน . . . จะไม่มี 

สันติสุขจนกว่าแต่ละคนจะบ่มเพาะ

หลักธรรมเหล่านั้นของความบริสุทธิ์

ส่วนตัว ความซื่อสัตย์สุจริต และอุป- 
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นิสัยไว้ในจิตวิญญาณของตนซึ่งส่ง

เสริมการพัฒนาสันติสุข. . .

“สอง: เอื้อมออกไป . . . การเป็น

สมาชิกในศาสนจักรท�าให้เกิดความ

มุ่งมั่นที่จะรับใช.้ . .

“สาม: แหงนมองฟ้า เมื่อท�าเช่น

นั้น เราพบว่าเราสบายใจและพอใจจะ

สื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ผ่าน

การสวดอ้อนวอน อันเป็นเส้นทางสู่

พลงัทางวญิญาณ—แม้หนงัสอืเดนิทาง 

สู่สันติสุข”

จาก “Finding Peace,” Liahona และ Ensign, ม.ค. 
2004, 3–7.

จากท้ังสามแนวคิดน้ีท่านสามารถทำาให้แนวคิดใดเกิดผลโดยสมบูรณ์มากข้ึน 
ในชีวิตท่าน

สามีแบ่งปัน 1 นีไฟ 21:15–16 กับดิฉัน ทำาให้ดิฉันตระหนักว่าต้องการให้พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงช่วยดิฉันเอาชนะความโศกเศร้า

เราจะเกิดสันติสุขได้อย่างไร
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เราเรียนรู้จากพระคัมภีร์ว่าเพราะการใช้
ศรัทธามักดูเหมือนยากกว่าการพึ่งพิง 

สิ่งที่อยู่ใกล้มือมากกว่า มนุษย์ที่ฝักใฝ่เนื้อ 
หนังจึงมักเปลี่ยนความไว้วางใจพระผู้เป็น
เจ้ามาไว้วางใจสิ่งของทางโลก ด้วยเหตุนี้ 
ในทุกยุคสมัยเมื่อมนุษย์ตกอยู่ใต้อ�านาจ
ของซาตานและสูญเสียศรัทธา พวกเขาจึง
มอบความหวังไว้ใน “แขนแห่งเน้ือหนัง” 
และใน “พระที่ท�าด้วยเงิน ทองค�า ทอง
สัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่งจะดูหรือฟัง
หรือเข้าใจก็ไม่ได้” (ดาเนียล 5:23)— ซึ่งก็ 
คือในรปูเคารพนัน่เอง ข้าพเจ้าพบว่าน่ีเป็น 
หวัข้อเด่นในพันธสญัญาเดมิ สิง่ใดทีม่นษุย์ 
วางใจหรอืไว้ใจมากทีส่ดุ สิง่น้ันคอืพระเจ้า
ของพวกเขา และหากพระเจ้าของพวกเขา
ไม่บังเอิญเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์จริงและ 
ทรงพระชนม์ของอิสราเอล มนุษย์คนน้ัน
ย่อมก�าลังนับถือรูปเคารพ

ข้าพเจ้ามีความเช่ือมั่นว่าเมื่อเราอ่าน 
พระคัมภีร์เหล่านี้และพยายาม “เปรียบ. . . 
กับตัว [เรา]” (1 นีไฟ 19:24) ตามที่นีไฟ 
 

แนะน�า เราจะเหน็ความคล้ายคลงึมากมาย 
ระหว่างการนับถือรูปเคารพสมัยก่อนกับ
รูปแบบพฤติกรรมในประสบการณ์ของเรา
เอง

พระเจ้าทรงอวยพรเรา. . . ทรัพยากรที่ 
มอบไว้ในอ�านาจของเราล้วนดีและจ�าเป็น 
ต่องานของเราบนโลกนี้ แต่ข้าพเจ้าเกรง 
ว่าพวกเราหลายคน . . . ได้เริม่นบัถอืสิง่เหล่า 
นั้นเป็นเทพเจ้าเทียมเท็จ และสิ่งเหล่านั้น
มีอ�านาจเหนือเรา เรามีสิ่งดี ๆ เหล่านี้มาก
เกินกว่าศรัทธาของเราจะต้านไหวหรือไม่ 
คนมากมายใช้เวลาส่วนใหญ่ท�างานสร้าง 
ภาพลักษณ์ให้ตนเองซึ่งรวมถึงเงิน หุ้น  
พันธบัตร หลักทรัพย์การลงทุน ทรัพย์สิน 
เครดิตการ์ด เครื่องเรือน รถยนต์ และ
สิ่งของประเภทเดียวกันให้เพียงพอเป็น 
หลักประกัน ความมั่นคงฝ่ายเนื้อหนัง . . .

งานมอบหมายของเรา
เราลืมไปว่างานมอบหมายของเราคือ

ใช้ทรัพยากรมากมายเหล่านี้ในครอบครัว 
และโควรัมเพื่อเสริมสร้างอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า—เพื่อส่งเสริมงานเผยแผ ่
ศาสนา งานสืบล�าดับเชื้อสาย และงาน
พระวิหาร เพื่อเลี้ยงดูบุตรธิดาให้เป็นผู้รับ
ใช้ที่มีประสิทธิผลของพระเจ้า เพื่อเป็นพร
แก่ผู้อื่นในทุกๆ ด้าน เพื่อที่พวกเขาจะมี
ประสิทธิผลมากเช่นกัน แต่เรากลับใช้พร
เหล่านี้สนองความปรารถนาของเราเอง 
และดังที่โมโรไนกล่าว “[ท่าน] ตกแต่งตัว 
 

นมัสการพระผู้ 
เป็นเจ้าองค์จริง 
และทรงพระชนม์

เรื่องราวประทับใจในพระกิตติคุณ

โดย ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985)
ประธานศาสนจักร 
คนที่สิบสอง

ท่านเองด้วยสิ่งซึ่งไม่มีชีวิต, และยังยอม
ให้คนหิวโหย, และคนขัดสน, และคน
เปลอืยเปล่า, และคนป่วยและคนทกุข์ยาก 
ผ่านท่านไป, และหาเหลียวแลพวกเขาไม่” 
(มอรมอน 8:39)

ดังพระเจ้าตรัสในสมัยของเราด้วยพระ- 
องค์เองว่า “พวกเขามิได้แสวงหาพระเจ้า 
เพื่อสร้างความชอบธรรมของพระองค์, แต่ 
มนุษย์ทุกคนเดินในทางของตนเอง, และ 
ตามลกัษณะเทพเจ้าของตนเอง, ซึง่ลกัษณะ 
นั้นเป็นเหมือนกับลักษณะของโลก, และ
แก่นสารของมันคือสิ่งที่เป็นรูปเคารพ, ซึ่ง
ค่อย ๆ ผุพังและจะพินาศในบาบิโลน, แม้
บาบิโลนที่ยิ่งใหญ่นั้น, ซึ่งจะล่มสลาย” 
(คพ. 1:16; เน้นตัวเอน)

การแลกเปล่ียนท่ีไม่คุ้มค่า
ชายคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักได้รับเรียกสู่ 

ต�าแหน่งการรบัใช้ในศาสนจกัร แต่เขารูส้กึ 
ว่าไม่อาจยอมรับได้เพราะการลงทุนของ 
เขาเรียกร้อง. . . เวลามากเกินกว่าจะเจียด 
เวลามาท�างานของพระเจ้าได้ เขาทิ้งการ 
รับใช้พระเจ้าไปแสวงหาเงินทอง และ
กลายเป็นเศรษฐีในปัจจุบัน

แต่เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าทราบข้อ 
เท็จจริงที่น่าสนใจว่า ถ้าคนหนึ่งเป็นเจ้า 
ของทองค�ามูลค่าหนึ่งล้านดอลลาร์. . .   
เขาครอบครองประมาณหนึ่งใน 27 พัน
ล้านของทองค�าทั้งหมดที่มีอยู ่ในเปลือก
โลกบาง ๆ ใบนี้ นี่เป็นสัดส่วนน้อยมากจน 
 

เราจะต้องกลัวอะไรเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเรา
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มนุษย์นึกไม่ถึง แต่ยิ่งกว่านั้นคือ พระเจ้า
ผู้ทรงสร้างและทรงมีเดชานุภาพเหนือโลก
ท้ังปวงทรงสร้างโลกอีกมากมายเช่นกัน 
แม้ “โลกสุดที่จะคณานับ” (โมเสส 1:33) 
และเมื่อชายคนนี้ได้รับค�าปฏิญาณและ 
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิต (ดู คพ. 84: 
33–44) เขาได้รับสัญญาจากพระเจ้าว่าจะ 
ได้ “ทุกสิ่งที่พระบิดาของเรามี” (คพ. 84: 
38) การเพิกเฉยสัญญาอันยิ่งใหญ่ทั้งหมด
น้ีเพราะเห็นแก่หีบทองค�าและความรู้สึก
มั่นคงฝ่ายเนื้อหนังเป็นมุมมองที่ผิดพลาด
อย่างมหาศาล การที่เขาพอใจแต่น้อยเช่น
นั้นถือว่าน่าเศร้าและน่าสงสารโดยแท้ 
เพราะจิตวิญญาณของมนุษย์มีค่ากว่า 
นั้นมาก

ชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อได้รับเรียกเป็นผู ้

สอนศาสนา เขาตอบว่าเขาไม่มีพรสวรรค ์
มากพอส�าหรับงานแบบนั้น เขาเก่งเรื่อง 
ดูแลรถยนต์คันใหม่เครื่องแรงของเขาให้
อยู่ในสภาพดีที่สุดตลอดเวลา. . . พ่อของ
เขาพร�่าพูดด้วยความพอใจตลอดว่า “เขา
ชอบใช้มอืท�างาน แค่นัน้กดี็พอแล้วส�าหรบั 
เขา”

ดีพอแล้วส�าหรับบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
เช่นน้ันหรือ ชายหนุ่มคนนี้ไม่ตระหนักว่า
ความแรงรถยนต์ของเขาน้อยมากจนสุด
ประมาณเมื่อเทียบกับพลังงานของทะเล
หรอืดวงอาทติย์ และมดีวงอาทติย์มากมาย 
หลายดวง เหนือสิ่งอื่นใดคือทุกดวงล้วน
ควบคุมโดยกฎและโดยฐานะปุโรหิต—
พลังอ�านาจฐานะปุโรหิตที่เขาจะพัฒนาได้ 
ตลอดการรับใช้พระเจ้า เขาพอใจกับเทพ- 

เจ้าที่น่าสงสารซึ่งประกอบจากเหล็กกล้า 
ยาง และโครเมียมแวววาว

สามีภรรยาสูงวัยคู่หนึ่งเกษียณจากโลก 
ท�างานและจากศาสนจักรด้วย พวกเขาซื้อ 
รถกระบะและอปุกรณ์พกัแรม . . .  แล้วออก 
เดินทางท่องโลก. . . พวกเขาไม่มีเวลา
ส�าหรับพระวิหาร ยุ่งเกินกว่าจะค้นคว้า 
ล�าดับเชื้อสายและรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เขาขาดการติดต่อกับโควรัมมหาปุโรหิต 
ของเขาและอยูบ้่านไม่นานพอจะท�าประวตัิ 
ส่วนตัว ประสบการณ์และการเป็นผู้น�า
ของพวกเขาเป็นทีต้่องการอย่างยิง่ในสาขา 
แต่ . . . พวกเขาไม่ว่าง . . .

หากเรายังขืนใช้เวลาและทรัพยากรท้ัง 
หมดสร้างอาณาจักรทางโลกให้ตน สิ่งนั้น
คือสิ่งที่เราจะได้รับเป็นมรดก

หากเรายังขืนใช้เวลาและทรัพยากร
ทั้งหมดสร้างอาณาจักร 

ทางโลกให้ตน สิ่งนั้นคือสิ่งที่เรา 
จะได้รับเป็นมรดก
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ละท้ิงส่ิงท่ีเป็นของโลก
แม้เราจะยินดีกับการนิยามตนเองว่า 

เป็นคนสมยัใหม่และมกัจะคดิว่าเราช�า่ชอง 

โลกกว่าใครในอดีต—แม้จะเป็นเช่นน้ัน 

แต่โดยรวมแล้วเราคือผู้นับถือรูปเคารพ—
สภาพที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้ามากที่สุด

เรา. . . เขวอย่างง่ายดายจากงานมอบ

หมายให้เตรยีมรบัการเสดจ็มาของพระเจ้า 

. . . เราลืมว่าถ้าเราชอบธรรม พระเจ้าจะไม่

ทรงยอมให้ศัตรูมารังควานเรา. . . หรือ

พระองค์จะทรงสู้รบแทนเรา (ดู อพยพ 

14:14; คพ. 98:37 นี่เป็นข้ออ้างอิงเพียง

สองข้อในหลาย ๆ ข้อ) . . .

เราจะต้องเกรงกลวัอะไรเมือ่พระเจ้าทรง 

อยู่กับเรา เราจะรับพระวจนะของพระเจ้า

และใช้ศรัทธาสักอนุภาคหนึ่งในพระองค์ 

ไม่ได้หรือ งานมอบหมายของเราแน่นอน  

นั่นคือ ละทิ้งสิ่งที่เป็นของโลกซึ่งถือเป็น 

จุดหมายของชีวิต เลิกการนับถือรูปเคารพ 

และมุง่หน้าด้วยศรทัธา น�าพระกติติคุณไป 

ให้ศัตรูของเรา เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นศัตร ู

ของเราอีกต่อไป

ใช้ศรัทธาให้มากข้ึน

เราต้องเลิกนับถือรูปเคารพสมัยใหม่ 

และเลิกพึ่งพิง “แขนแห่งเนื้อหนัง” เพราะ 

พระเจ้าตรัสกับคนทั้งโลกในสมัยของเรา

ว่า “เราจะไม่ละเว้นคนหนึ่งคนใดที่ยังคง

อยู่ในบาบิโลน” (คพ. 64:24). . . วิธีที่แต่ละ

คนและแต่ละครอบครวัจะเตรยีมดงัพระเจ้า 

ทรงแนะน�าคือเริ่มใช้ศรัทธาให้มากขึ้น 

กลับใจ และเข้าสู่งานในอาณาจักรของ

พระองค์บนแผ่นดินโลก ซึ่งคือศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

อาจดูเหมือนยากสักหน่อยในตอนแรก แต่

เมื่อบุคคลหนึ่งเร่ิมเข้าใจวิสัยทัศน์ของงาน 

จริง เมื่อเขาเริ่มเห็นบางอย่างของนิรันดร

ในมุมมองที่ถูกต้อง พรจะเริ่มมีน�้าหนัก 

มากยิง่กว่าค่าของการทิง้ “โลก” ไว้เบือ้งหลงั
นี่คือความสุขแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว  

และด้วยเหตุนี้เราจึงเชื้อเชิญและต้อนรับ
ทุกคน ทุกแห่งหน ให้เข้าร่วมในงานนี้ 
ส�าหรับคนที่ ต้ังอกต้ังใจรับใช ้พระเจ ้า 
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นี่คือหนทางสู่ชีวิต 
นิรันดร์ อย่างอื่นทั้งหมดเป็นเพียงปัจจัยใน
การบรรลุจุดหมายนั้น 

คัดลอกบางส่วนมาจาก “The False Gods We 
Worship,”  Tambuli, ส.ค. 1977, 1–4; Ensign, 
มิ.ย. 1976, 3–6.

เมื่อบุคคลหนึ่งเริ่มเข้าใจวิสัยทัศน ์
ของงานจริง เมื่อเขาเริ่มเห็นบางอย่าง

ของนิรันดรในมุมมองที่ถูกต้อง  
พรจะเริ่มมีน�้าหนักมากยิ่งกว่า 

ค่าของการทิ้ง “โลก” ไว้เบื้องหลัง
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เ   มื่อลีนน์   พาร์สันส์ได้รับเรียกเป็นผู ้

 เชี่ยวชาญด้านความพิการในสเตค 

เฮิร์ตส์ เทกซัส เธอต้องการท�าให้การเรียก 

เกิดสัมฤทธิผลเพื่อจะเป ็นพรแก ่ชีวิต 

สมาชิกในสเตคของเธอ โดยเฉพาะอย่าง 

ยิง่สมาชกิพกิารและครอบครวัของพวกเขา

ส่ิงหนึ่งที่ลีนน ์ท�าเป ็นอันดับแรกคือ 

ทบทวนข้อมูลเก่ียวกับการเรียกของเธอที่ 

LDS.org (lds.org/callings/disability-

specialist) และเธอใช้ คู่มือเล่ม 2: การ

บริหารงานศาสนจักร เพื่อเข้าใจนโยบาย

อย่างเป็นทางการของศาสนจักรเกี่ยวกับ 

คนพิการ เว็บไซต์ Disability Resources  

(lds.org/disability) เป็นแหล่งข้อมูล 

หนึ่งเช่นกัน ซึ่งช่วยให้เธอเข้าใจความ

พิการต่าง ๆ และใช้เป็นแหล่งข้อมูลไว้

แบ่งปันกับสมาชิกในสเตค

คูม่อืเล่ม 2 กล่าวว่า “ฝ่ายอธกิาร 

หรือฝ ่ายประธานสเตคอาจ 

เรียกผู ้ เชี่ยวชาญด้านความ 

พิการของสเตคเพื่อช่วยแต่ละ

บุคคลและครอบครัว”1 LDS.

org ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

 

การเรียกนี้ โดยอธิบายว่า “บทบาทของผู้ 

เชี่ยวชาญด้านความพิการคือช่วยอ�านวย 

ความสะดวกให้สมาชิกพิการของศาสนจักร 

มีส่วนร่วมและเข้ากลุ่มมากขึ้น”2

ด้วยความเข้าใจนี้ ลีนน์กล่าวว่าเธอ

ต้องการ “ช่วยผูน้�าท�าการเรยีกของพวกเขา 

ให้มีสัมฤทธิผลโดยหาเครื่องมือที่จ�าเป็น

ไว้ช่วยคนพิการเหล่านั้น”

ลนีน์พบข้อมลูผ่านแหล่งข้อมลูในชมุชน 

และประเทศ อินเทอร์เน็ต สมาชิกวอร์ด 

และสมาชิกสเตคผู้มีพ้ืนฐานการท�างาน 

กับคนพิการมาก่อน ลีนน์ใช้แหล่งช่วย

เหล่าน้ีขณะมองหาวิธีแก้ไขปัญหาท้าทาย

บางอย่างที่ผู้น�าและครอบครัวพบเจอใน 

สเตคของเธอ เธอไม่รู้เสมอไปว่าต้องหา

ข้อมูลหรือความช่วยเหลือที่ใด “แต่ถ้าคุณ 

แสวงหาค�าตอบอย่างจริงจังผ่านการสวด

อ้อนวอน” เธอกล่าว “คุณจะได้รับ 

การดลใจให้รูว่้าจะหาค�าตอบทีใ่ด”

เข้าใจความต้องการ
ลีนน์พยายามเข ้าใจความ

ต้องการของผู้น�าในพื้นที่เช่นกัน

การรับใช ้ ในศาสนจักร

รับใช้
คนพิการ
โดย เบคกี ยังก์ ฟอเซตต์
หน่วยงานช่วยเหลือคนพิการของศาสนจักร

เกี่ยวกับความพิการ เพื่อท�าเช่นนี้เธอได้ขอ

ให้ผู้น�าสเตคส่งจดหมายแจ้งอธิการเรื่อง

การเรียกของเธอว่าเธอพร้อมจะช่วยเหลือ 

เธอพบปะสนทนากับฝ่ายประธานปฐมวัย

สเตคด้วยเพื่อเข้าใจการท้าทาย และเธอ

วางแผนพบปะกับผู้น�ากลุ่มอ่ืน ๆ “ดิฉัน

ต้องการให้ทราบทั่วกัน” เธอกล่าว “ดิฉัน

ต้องการให้ผู ้คนทราบว่าพวกเขาจะพบ

ความช่วยเหลือบางอย่างได้ที่ไหน”

โดยให้สมาชิกของสเตคทราบว่าเธอ 

พร้อมจะรบัใช้ ไม่นานลนีน์กพ็บโอกาสช่วย 

ผู้น�า ภายในสองสามเดือนแรกของการ

เรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความพิการ เธอ

ได้รับเชิญให้ไปประชุมกับสภาวอร์ดเพื่อ

พูดถึงลักษณะของความพิการบางอย่าง 

เธอรับใช้ในด้านอื่น เช่น ช่วยให้ครูเข้าใจ

วิธีสอนเด็กออทิซึมและแนะน�าให้เรียกผู้

ช ่วยครูปฐมวัยเพื่อเด็กพิการจะเข้าชั้น

เรียนได้

ลีนน์เดินหน้าวางแผนช่วยผู้น�าท�าการ

เรียกของพวกเขาให้มีสัมฤทธิผล ขณะท�า

เช่นนี้เธอก�าลังช่วยให้สมาชิกของสเตคท�า

ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน

การรักและแสดงน�้าใจต่อผู ้อื่น 

รวมไปถึงคนพิการ 

อ้างอิง
 1. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงาน 
  ศาสนจักร (2010), 21.1.26.
 2. “Disability Specialist,”  
  www.lds.org/callings/ 
  disability-specialist?.
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พี่
น้องชายหญงิและมติรสหายทีร่กั ข่าวสารของข้าพเจ้าเช้านีเ้ป็นข่าวสารแห่งความหวงั 
และการปลอบโยนส�าหรับบิดามารดาที่ใจแตกสลายผู้เลี้ยงดูลูกสุดความสามารถ 
ในความชอบธรรมด้วยความรักและทุ่มเท แต่กลับต้องผิดหวังเพราะลูกดื้อดึงหรือ 

หลงไปตามทางของความชัว่ร้ายและความพนิาศ ความปวดร้าวสาหสัของท่านชวนให้ข้าพเจ้า 
นึกถึงถ้อยค�าของเยเรมย์ีท่ีว่า “ได้ยินเสยีงในเมอืงรามาห์ . . .นางราเชลร้องไห้คร�า่ครวญ เพราะ 
บุตรทั้งหลายของตน” พระเจ้าทรงให้ค�ารับรองที่น่ายินดีไว้ดังนี้ “ระงับเสียงร้องไห้คร�่าครวญ 
ไว้เสียเถิด . . .  เพราะว่าการงานของเจ้าจะได้รบัรางวลั . . .  เขาทัง้หลายจะกลบัมาจากแผ่นดนิ 
ของศัตรู”1

ข้าพเจ้าจะเริ่มโดยเป็นพยานว่า พระด�ารัสของพระเจ้าถึงบิดามารดาในศาสนจักรนี้มีอยู ่

ในภาค 68 ของหลักค�าสอนและพันธสัญญาในค�าแนะน�าที่ยอดเย่ียมความว่า “และอนึ่ง, 

ตราบเท่าที่บิดามารดามีลูกในไซอัน, หรือในสเตคหนึ่งสเตคใดของนาง, ซึ่งจัดตั้งขึ้น, ที่มิได้

โดย ประธาน
เจมส์ อี. เฟาสท์ 
(1920–2007)
ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

พระองค์
ทรงรัก

ถึงบิดามารดาที่ใจแตกสลายผู้เป็นคนชอบธรรม พากเพียร  

และสวดอ้อนวอนตลอดเวลาในการสอนลูกที่ไม่เชื่อฟัง   

เรากล่าวกับท่านว่า พระเมษบาลที่ดีทรงเฝ้าดูพวกเขาอยู่

แกะ
พเนจร

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ได้รับการสนับสนุนให้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1995 
และทำาหน้าที่การเรียกนี้จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2007  คำาปราศรัยนี้ให้ไว้ในการประชุม
ใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2003 นำามารวมไว้ในฉบับนี้เพราะเป็นหนึ่งในหลายบทความที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ครอบครัวให้เข้มแข็ง
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สอนพวกเขาให้เข้าใจหลกัค�าสอนเรือ่งการกลบัใจ, 

ศรัทธาในพระคริสต์พระบุตรของพระผู ้เป็นเจ้า 

ผูท้รงพระชนม์, และเรือ่งบพัตศิมาและของประทาน 

แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ, เมื่ออาย ุ

แปดขวบ, บาปย่อมอยู่บนศีรษะของบิดามารดา”2  

บิดามารดาได้รับค�าแนะน�าให้ “สอนลูกๆ ของตน 

ให้สวดอ้อนวอน . . . , และให้ด�าเนินชีวิตอย่างซื่อ- 

ตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า3 ในฐานะบิดา ปู่ และ 

ทวดคนหนึง่ ข้าพเจ้ายอมรบัว่านีเ่ป็นพระด�ารสัของ 

พระเจ้า และในฐานะผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ 

ข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาต้ังใจท�าตามค�าแนะน�า

ดังกล่าวให้มากที่สุด

ใครคือบิดามารดาที่ดี บิดามารดาที่ดีคือผู ้

พยายามสอนลูกด้วยความรัก ด้วยการสวดอ้อน 

วอน และสอนลูกๆ อย่างต้ังใจด้วยแบบอย่าง 

และกฎเกณฑ์ “ให้สวดอ้อนวอน. . . , และให้ด�าเนิน 

ชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า.”4  นิยามนี ้

ยงัใช้ได้ถงึแม้ว่าลกูบางคนจะไม่เชือ่ฟังหรอืลุม่หลง 

ทางโลกก็ตาม  เด็ก ๆ มาในโลกนี้พร้อมวิญญาณ

ทีพ่เิศษและคณุลกัษณะเฉพาะตวั เดก็บางคน “จะ 

ท้าทายบิดามารดาในสภาพการณ์หนึ่ง. . . อาจจะ 

มีเด็กหลายคนที่เป็นพรแก่ชีวิตและเป็นความชื่น

ใจของบิดาหรือมารดา”5  บิดามารดาที่ประสบ 

ความส�าเร็จคือผู้ที่เสียสละและมุมานะท�าจนสุด

ความสามารถในสภาพการณ์ของครอบครัวตน

ความรักที่บิดามารดามีให้ลูกลึกซึ้งเกินกว่าจะ 

วัดได้ เป็นความรักที่ไม่เหมือนความสัมพันธ์ใดๆ  

รักถึงขนาดสละชีวิตเพื่อลูกได้  ความรักของบิดา 

มารดาที่มีให้ลูกไม่มีวันสร่างซาแม้จะเศร้าโศกผิด 

หวงักต็าม  บดิามารดาทกุคนหวงัและสวดอ้อนวอน 

ว่าลูกจะตัดสินใจอย่างฉลาด ลูกที่เชื่อฟังและรับ

ผิดชอบย่อมน�าความภาคภูมิใจและความพอใจ

มาให้บิดามารดาไม่จบสิ้น

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าลูกที่ได้รับการสอนจาก

บรรดาผู้ที่หลงทางไป “จะต้องทนทุกข์เพราะบาปของตน และอาจจะ

ต้องยำ่าบนเส้นทางที่มีขวากหนาม แต่ถ้าในที่สุดสิ่งนี้นำาเขากลับสู่

อ้อมอกและบ้านของบิดาผู้ให้อภัยและรักเขาดังเช่นบุตรที่หายไป 

ประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดนั้นย่อมไม่เสียเปล่า
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บิดามารดาที่ซื่อสัตย์และรักเขาเกิดดื้อดึงหรือหลง 

ผิด  มีความหวังหรือไม่  ความเศร้าโศกของพ่อแม ่

ท่ีมีลูกดื้อดึงแทบจะปลอบประโลมไม่ได ้เลย   

อับซาโลมโอรสคนที่สามของกษัตริย์ดาวิดฆ่าพี่

ชายคนหนึ่งของตนและน�าการกบฏต่อต้านบิดา  

อบัซาโลมถูกโยอาบฆ่าตาย  เมือ่ทราบข่าวการตาย 

ของอับซาโลม กษัตริย์ดาวิดก็ร้องไห้ร�าพันว่า “โอ 

อบัซาโลมบตุรของเรา บตุรของเรา อบัซาโลมบตุรของ 

เราเอ๋ย เราเองอยากจะตายแทนเจ้า โอ อบัซาโลม 

บุตรของเรา บุตรของเรา”6

ความรักของบิดามีให้เห็นในค�าอุปมาเร่ืองบุตร 

หายไปด้วย  เมื่อลูกที่ดื้อดึงกลับบ้านหลังจาก 

ผลาญมรดกไปกับชีวิตส�ามะเลเทเมา บิดาก็ฆ่าวัว

อ้วนพีและฉลองการกลับมาของบุตร เขาพูดกับ 

บุตรชายคนที่เชื่อฟังหากแต่ไม่พอใจมากว่า “แต่นี่

เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริง 

เพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้น

อีก หายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีก”7

ข้าพเจ ้าเชื่อและยอมรับค�าปลอบโยนของ 

เอ็ลเดอร์ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์ [1855–1931] ที่ว่า

“ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธไม่เคยสอน

ค�าสอนที่ให้การปลอบโยนมากเท่านี้มาก่อน— 

ท่านประกาศว่า การผนึกนิรันดร์ของบิดามารดาที่

ซื่อสัตย์และสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ท�าไว้กับพวกเขา

ส�าหรับการรับใช้เยี่ยงอัศวินในอุดมการณ์แห่ง

ความจริง ไม่เพียงช่วยตัวพวกเขาให้รอดเท่านั้น 

แต่ช่วยลูกหลานของพวกเขาด้วย  แม้แกะบางตัว

จะหลงทาง แต่พระเนตรของพระผู้เลี้ยงแกะยังจับ

จ้องอยู่ที่แกะเหล่านั้น ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะรู้สึก

ว่าพระผู้ทรงอารักขาทรงเอ้ือมพระหัตถ์มาดึงกลับ

เข้าฝูง  ในชีวิตนี้หรือไม่ก็ชีวิตหน้า พวกเขาจะกลับ 

มา  พวกเขาจะต้องช�าระหนี้ให้แก่ความยุติธรรม 

พวกเขาจะต้องทนทุกข์เพราะบาปของตน และ

อาจจะต้องย�่าบนเส้นทางที่มีขวากหนาม  แต่ถ้า

ความรักของบิดามารดา 
ที่มีให้ลูกไม่มีวันสร่างซา 
แม้จะเศร้าโศกผิดหวังก็ตาม  
บิดามารดาทุกคนหวังและ 
สวดอ้อนวอนให้ลูกตัดสินใจ
อย่างฉลาด 
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ในที่สุดสิ่งนี้จะน�าเขากลับสู่อ้อมอกและบ้านของ 

บิดาผู ้ให ้อภัยและรักเขาดังเช ่นบุตรที่หายไป  

ประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดนั้นย่อมไม่เสียเปล่า  

จงสวดอ้อนวอนให้ลูกที่ไม่สนใจไยดีและไม่เชื่อฟัง 

รั้งพวกเขาไว้ด้วยศรัทธาของท่าน  จงมีความหวัง

และวางใจต่อไปจนกว่าท่านจะเห็นความรอดของ

พระผู้เป็นเจ้า”8

หลักธรรมในข้อความนี้ที่มักจะถูกมองข้ามคือ  

พวกเขาต้องกลับใจอย่างแท้จริง “ทนทุกข์เพราะ

บาปของตน” และ “ช�าระหนี้ให้แก่ความยุติธรรม”   

ข้าพเจ้าทราบว่านี่คือเวลาที่เราต้อง “เตรียมพบ 

พระผู้เป็นเจ้า”9 ถ้าการกลับใจของลูกท่ีดื้อรั้นไม่

เกิดขึ้นในชีวิตนี้ เชือกแห่งการผนึกยังเหนียวพอ 

จะก่อให้เกดิการกลบัใจหรอืไม่  ในหลกัค�าสอนและ 

พันธสัญญาบอกเราว่า

“คนตายผู้ที่กลับใจจะได้รับการไถ่, โดยการเชื่อ

ฟังศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า

“และหลังจากพวกเขารับโทษของการล่วง 

ละเมิดของพวกเขา, และได้รับการช�าระล้างให ้

สะอาดแล้ว, จะได้รับรางวัลตามงานของพวกเขา, 

เพราะพวกเขาเป็นทายาทแห่งความรอด”10

เราจ�าได้ว่า บุตรที่หายไปผลาญมรดกจนหมด 

แล้วก็กลับมาที่บ้านของบิดา  ที่นั่นเขาได้รับการ 

ต้อนรับกลับสู่ครอบครัว แต่มรดกของเขาถูกใช้ไป 

ไม่มเีหลอื11 ความเมตตาจะไม่ช่วงชงิความยตุธิรรม 

และอ�านาจการผนึกของบิดามารดาที่ซื่อสัตย์จะ

ถือสิทธิ์ในลูกที่ดื้อรั้นตามการกลับใจของพวกเขา 

และการชดใช้ของพระคริสต์เท่านั้น  ลูกดื้อรั้นที ่

กลับใจจะได้รับความรอดและพรทุกประการที่ติด

มา แต่ความสูงส่งเป็นมากกว่านั้น  ความสูงส่งจะ 

ต้องท�าอย่างเต็มที่ ส่วนปัญหาที่ว่าใครจะได้รับ 

ความสูงส่งนั้นขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า

มีน้อยมากที่ความดื้อรั้นและการท�าชั่วของพวก

บุตรที่หายไปได้รับการต้อนรับกลับสู่ครอบครัว แต่มรดกของเขา 

ถูกใช้ไปไม่มีเหลือ  ความเมตตาจะไม่ช่วงชิงความยุติธรรม และ

อำานาจการผนึกของบิดามารดาที่ซื่อสัตย์จะถือสิทธิ์ในลูกที่ดื้อรั้น

ตามการกลับใจของพวกเขาและการชดใช้ของพระคริสต์เท่านั้น
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เขาใหญ่หลวงมากจน “บาปเกินกว่าจะกลับใจ 

ได้”12 การตัดสินนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าด้วย  พระองค์

รับสั่งกับเราว่า “เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะ 

ให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย ์

ทั้งปวง.”13

บางทีในชีวิตนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่า 

เชือกที่ผนึกบิดามารดาผู้ชอบธรรมกับลูกๆ ของ

พวกเขาทนทานเพยีงใด  อาจจะมแีหล่งช่วยในงาน 

น้ีมากกว่าทีเ่รารู้14 ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามแีรงดงึทีแ่ขง็แกร่ง 

ของครอบครัวเพราะอิทธิพลของบรรพชนที่รักของ

เราคอยดึงเราอยู่จากอีกด้านหนึ่งของม่าน 

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ [1907– 

1995] กล่าวว่า “การกลับใจคือการที่จิตวิญญาณ 

คิดถึงบ้าน ความห่วงใยที่ไม่สร่างซาของบิดา

มารดาเป็นรูปแบบชัดเจนที่สุดของการให้อภัยอัน 

หาที่สุดมิได้ของพระผู้เป็นเจ้า” ไม่ใช่ครอบครัว 

หรอกหรือที่เป็นการเปรียบเทียบใกล้เคียงท่ีสุดกับ

ส่ิงท่ีพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดพยายามสร้าง

ขึ้น15

เราเรียนรู้การเป็นบิดามารดาจากพ่อแม่ของ

เรามากทีเดียว ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อคุณพ่อลึก 

ซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อท่านมีเมตตา อดทน และเข้าใจ  เมื่อ

ข้าพเจ้าท�ารถยนต์ที่บ้านบุบ ท่านอ่อนโยนและให ้

อภัย  แต่ลูกชายท่านต้องได้รับโทษอย่างหนักถ้า

ไม่พูดความจริงให้หมด หรือยังขืนท�าผิดกฎต่อไป 

เรื่อยๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่เคารพคุณแม่   

คุณพ่อข้าพเจ้าเสียชีวิตเกือบห้าสิบปีแล้ว แต่

ข้าพเจ้ายังโหยหาอยากได้รับค�าแนะน�าอันหลัก

แหลมและเปี่ยมด้วยความรักจากท่าน  ข้าพเจ้า 

ยอมรับว่าบางครั้งก็สงสัยค�าแนะน�าของท่าน แต่

ไม่เคยสงสัยความรักท่ีท่านมีให้  ข้าพเจ้าไม่เคย

ปรารถนาจะท�าให้ท่านผิดหวังเลย

องค์ประกอบส�าคัญของการท�าจนสุดความ

สามารถในฐานะบิดามารดาคือ ฝึกวินัยลูกด้วย 

ความรกัทว่าหนกัแน่น ถ้าเราไม่ฝึกวนิยัลกู สงัคม 

อาจจะเป็นฝ่ายท�าในแบบที่เราหรือลูกของเราไม่ 

ชอบ ส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยลูกคือ สอนเขาให ้

ท�างาน ประธานกอร์ดอน บ.ี ฮงิค์ลย์ี  [1910–2008] 

กล่าวว่า “คุณค่ายิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือ. . .คุณ- 

ธรรมของงานที่ซื่อสัตย์  ความรู้ที่ปราศจากการท�า 

งานย่อมไร้ผล  ความรู้ที่ประกอบด้วยการท�างาน

นับว่าเยี่ยมยอด”16

หลุมพรางของซาตานมีมากขึ้นเรื่อยๆ และ

เพราะเหตุนี้การเลี้ยงลูกจึงยากขึ้น ดังนั้น บิดา

มารดาจงึต้องท�าจนสดุความสามารถ และแสวงหา 

ความช่วยเหลือซึ่งกิจกรรมและการรับใช้ของ

ศาสนจักรจะให้ได้  ถ้าบิดามารดาประพฤติมิชอบ 

และหลงทางแม้ชั่วระยะเวลาสั้น ๆ  ย่อมมีแนวโน้ม

ว่าลูกบางคนอาจจะท�าตามแบบอย่างนั้น

บัดนี้มีอีกด้านหนึ่งของเหรียญนี้ที่ต้องกล่าวถึง  

ข้าพเจ้าขอให้ลูก ๆ ที่ห่างเหินพ่อแม่เอื้อมมือไปหา 

ท่าน แม้ท่านจะไม่ได้เป็นอย่างทีค่วรเป็น  ลกูทีช่อบ 

วิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่อาจจะต้องจดจ�าค�าแนะน�า

ท่ีหลักแหลมของโมโรไนไว้ให้ดีเมื่อท่านกล่าวว่า 

“อย่ากล่าวโทษข้าพเจ้าเพราะความบกพร่องของ 

ข้าพเจ้า, หรอืทัง้บิดาข้าพเจ้า, เพราะความบกพร่อง 

 

บิดามารดาที่ดีคือผู้พยายาม 
สอนลูกด้วยความรัก ด้วย 
การสวดอ้อนวอน และสอน 
ลูกๆ อย่างตั้งใจด้วย 
แบบอย่างและกฎเกณฑ์  
“ให้สวดอ้อนวอน . . . , และ 
ให้ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรง 
ต่อพระพักตร์พระเจ้า.”  
นิยามนี้ยังใช้ได้ถึงแม้ว่า 
ลูกบางคนจะไม่เชื่อฟังหรือ 
ลุ่มหลงทางโลกก็ตาม

 มิ ถุ น า ย น   2 0 1 3    19



ของท่าน, ทั้งกล่าวโทษคนที่เขียนไว้ก่อนท่าน; แต่

แทนที่จะท�าเช่นนั้นจงน้อมขอบพระทัยพระผู้เป็น 

เจ้าที่พระองค์ทรงแสดงให้ความบกพร่องของเรา 

ประจักษ์แก่ท่าน, เพื่อท่านจะเรียนรู้ให้มีปัญญา 

กว่าที่เรามีมา.”17

เมื่อโมโรไนมาหาศาสดาพยากรณ์หนุ่มโจเซฟ 

สมิธในปี 1823 ท่านอ้างข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้เกี่ยว

กับภารกิจของเอลียาห์ “และท่านจะปลูกสัญญาที่

ท�ากับบรรพบุรุษไว้ในใจของลูกหลาน, และใจของ

ลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา.”18 

ข้าพเจ้าหวังว่าในที่สุดลูกหลานทุกคนจะหันใจไป

หาบรรพบุรุษและบรรพสตรีของพวกเขาด้วย 

สามีภรรยาแสนดีคู่หนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักครั้งเยาว์

วัยมีลูกชายที่ด้ือรั้นและท�าตัวห่างเหินครอบครัว  

แต่ตอนหลังคืนดีกับพ่อแม่ เขากลายเป็นลูกที่คอย

ห่วงใยช่วยเหลือมากกว่าลูกคนอื่น ๆ  เมื่อเราอายุ

มากขึ้น แรงดึงจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอีกด้าน 

หนึ่งของม่านจะแข็งแกร่งขึ้น  เป็นประสบการณ์

อันแสนหวานเมื่อท่านมาเยี่ยมเราในความฝัน

ไม่ยุติธรรมและไร้เมตตาอย่างยิ่งที่จะตัดสิน

บิดามารดาที่จริงจังและซื่อสัตย์เพราะลูกบางคน

ของพวกเขาดื้อดึงหรือหลงไปจากค�าสอนและ 

ความรักของพ่อแม่  บางคู่โชคดีมีลูกหลานท่ีน�า 

ความสบายใจและความพอใจมาให้  เราควรเห็น 

ใจบิดามารดาที่มีค่าควรและชอบธรรมเหล่านั้นผู้

ต้องดิ้นรนและทุกข์ใจกับลูกที่ไม่เชื่อฟัง  เพื่อนคน

หนึ่งของข้าพเจ้าเคยพูดว่า “ถ้าคุณไม่เคยมีปัญหา

กับลูก ขอให้รออีกหน่อย”  ไม่มีใครบอกได้แน่นอน 

ว่าลูกจะท�าอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างน้ี  เม่ือ

แม่ยายที่ชาญฉลาดของข้าพเจ้าเห็นลูกคนอ่ืนท�า 

ตัวไม่ดี ท่านมักจะพูดว่า “ฉันไม่เคยพูดว่าลูกของ 

ฉันจะไม่ท�าอย่างนั้นแน่ เพราะเขาอาจจะก�าลังท�า

ข้าพเจ้าขอให้ลูกๆ ที่ห่างเหินพ่อแม่เอื้อมมือไปหาท่าน …  

ข้าพเจ้าหวังว่าในที่สุดลูกหลานทุกคนจะหันใจไปหาบรรพบุรุษ 

และบรรพสตรีของพวกเขาด้วย
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อยูข้่างนอกขณะทีฉ่นัพดูอยู่ก็ได้!”  เมือ่บดิามารดา 

เศร้าโศกเพราะลูกที่ไม่เชี่อฟังและดื้อรั้นเราต้องมี

เมตตา “อย่าเอาหินขว้างเขาก่อน”19

สมาชิกคนหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะออกนามเขียน 

เกี่ยวกับพี่ชายที่ท�าให้พ่อแม่ปวดร้าวใจไม่หยุด 

หย่อน  เขาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  เขาขัดขืนการ

ควบคุมและการลงโทษ  เขาหลอกลวงและท้าทาย  

ไม่เหมือนบุตรที่หายไป ลูกชายท่ีหลงผิดคนน้ีไม่

ยอมกลับบ้าน  เขาถูกต�ารวจจับและถูกบังคับให้

รับผลการกระท�าของตน  เป็นเวลาสองปีท่ีพ่อแม่

สนับสนุนโปรแกรมบ�าบัดของบิลซึ่งท�าให้เขาเลิก

เสพยาได้ในที่สุด  น้องสาวของบิลสรุปว่า “ฉันคิด

ว่าพ่อแม่ของฉันไม่ธรรมดาเลย  ด้วยความรักของ 

ท่านทีม่ต่ีอบลิ แม้ท่านจะไม่เห็นด้วยและเกลยีดสิง่ 

ที่เขาท�ากับตนเองและชีวิตครอบครัวของท่าน  แต ่

ท่านกอ็ทุศิตนต่อครอบครวัมากพอจะสนบัสนนุบลิ 

ในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เขาผ่านพ้นช่วงยาก ๆ และ

แขง็แกร่งข้ึน ท่านปฏบัิตพิระกติตคิณุของพระครสิต์ 

ที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อน และครอบคลุมยิ่งกว่าด้วย

การรักลูกที่หลงผิด”20

ขอให้เราอย่าหยิ่งผยองแต่จงส�านึกคุณด้วย

ความนอบน้อมถ้าลูกของเราเชื่อฟังและเคารพ 

ค�าสอนทีอ่ยูใ่นทางของพระเจ้า  ส�าหรับบดิามารดา 

ทีใ่จแตกสลายแต่เป็นคนชอบธรรม พากเพยีร และ 

สวดอ้อนวอนตลอดเวลาในการสอนลูกที่ไม่เชื่อฟัง  

เรากล่าวกับท่านว่า พระเมษบาลที่ดีทรงคอยดูแล 

พวกเขาอยู่  พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบและเข้าใจ

ความเศร้าโศกมากมายของท่าน  ยังมีความหวัง  

จงรับการปลอบโยนในถ้อยค�าของเยเรมีย์ท่ีว่า 

“การงานของเจ้าจะได้รับรางวัล” และลูกของท่าน

จะ “กลับมาจากแผ่นดินของศัตรู”21 ข้าพเจ้าเป็น

พยานและสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซู

คริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 เยเรมีย์	31:15–16.
2.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	68:25
3.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	68:28
4.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	68:28
5.	 ฮ�เวิร์ด	ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์,	“Parents’	Concern	for	Children,” 

Ensign,	พ.ย.	1983,	65.
6.	 2	ซ�มูเอล	18:33
7.	 ลูก�	15:32
8.	 ออร์สัน	เอฟ.	วิทนีย์,	ใน	Conference	Report,	เม.ย.	1929,	110.
9.	 แอลม�	34:32

10.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	138:58–59
11.	 ดู	ลูก�	15:11–32
12.	 อ�ลอนโซ	เอ.	ฮิงค์ลีย์,	ใน	Conference	Report,	ต.ค.	1919,	161.
13.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	64:10
14.	 ดู	จอห์น	เค.	ค�ร์แม็ค,	“When	Our	Children	Go	Astray,”	

Liahona,	มี.ค.	1999,	28–37;	Ensign,	ก.พ.	1997,	7–13.
15.	 The Teachings of Howard W. Hunter, ed.	Clyde	J.	

Williams	(1997),	32.
16.	 Teachings of Gordon B. Hinckley	(1997),	704.
17.	 มอรมอน	9:31
18.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:39
19.	 ฮ�โรลด์	บี.	ลี,	Decisions for Successful Living	(1973),	58.
20.	 “With	Love—from	the	Prodigal’s	Sister,”	 

Ensign,	มิ.ย.	1991,	19.
21.	 เยเรมีย์	31:16

บางคู่โชคดีมีลูกหลานที่นำา 
ความสบายใจและความพอใจ
มาให้ เราควรเห็นใจบิดามารดา
ที่มีค่าควรและชอบธรรมเหล่า
นั้นผู้ต้องดิ้นรนและทุกข์ใจกับ
ลูกที่ไม่เชื่อฟัง 

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 พ
อล

 แ
มน

น์ 
; ถ

่าย
ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 แ

มท
ธิว

 ไร
เอ

อร
์

 มิ ถุ น า ย น   2 0 1 3    21



โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

ท่
านจ�าสัญญาเหล่าน้ีได้หรอืไม่  ท่านอาจเคยได้ยินสญัญา 
เหล่านี้ในวีดิทัศน์บางตอนที่ฉายระหว่างการประชุมสภา  
การประชุมในอาทติย์ทีห้่า หรอืบทเรยีนสมาคมสงเคราะห์ 

หรือบทเรยีนโควรมัฐานะปโุรหติ หรอืท่านอาจเคยสนทนาถงึสญัญา 
เหล่านี้ที่การสังสรรค์ในครอบครัว  สัญญาเหล่านี้คือ

• สามีภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียว
• บิดามารดาจะเป็นผู้น�าทางวิญญาณที่ดีขึ้นต่อครอบครัว

ของตน
• เยาวชนจะพร้อมท�าและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธ์ิพร้อม

ทั้งรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและตลอด
ชีวิตพวกเขา

• สมาชกิโสดจะได้รบัการสนับสนุน รบัพรฐานะปโุรหิตในบ้าน 
ของตน และมีส่วนอย่างเต็มที่ในการสร้างอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า

• โควรัมและสภาจะท�างานด้วยกันเพื่อดูแลบุตรธิดาของ 
พระบิดาสวรรค์

• ศาสนจักรจะเข้มแข็งขึ้น

สัญญาเหล่านั้นท�าขึ้นในเดือนมีนาคมขณะฝ่ายประธานสูงสุด 
และโควรัมอัครสาวกสิบสองมอบข่าวสารในดีวีดีเรื่อง เสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้ครอบครวัและศาสนจกัรผ่านฐานะปโุรหติ  ในช่วง 
นั้นสภาวอร์ดและสภาสเตคได้รับเชิญให้ทบทวนข่าวสารดังกล่าว 
แล้วปรกึษาหารอืกนัถงึวธิทีีจ่ะใช้ข่าวสารนัน้ ขณะเดยีวกนัครอบ- 
ครัวได้รับเชิญให้ชมวีดิทัศน์บางตอนทางออนไลน์ที่  http://wwlt. 
lds.org และตอนที่สั้นกว่าเมื่อมีให้ชมบนเว็บไซต์  ผู้น�าและครูได้
รับการกระตุ้นให้หาโอกาสในการประชุมและในชั้นเรียนเพื่อจัด
ให้สมาชิกชมวีดิทัศน์บางตอนแล้วบอกเล่าความความรู้สึกนึกคิด 
ประสบการณ์ และประจักษ์พยานของพวกเขาตามการกระตุ้น
เตือนจากพระวิญญาณ  บิดามารดาได้รับเชิญให้ท�าเช่นเดียวกัน
นี้กับครอบครัวของตนที่บ้าน

“วิธีที่พวกเขาจะได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตในบทบาทและความรับผิดชอบของตน” กล่าวไว้ใน
ตอน “วิธีใช้การอบรมนี้”

การสนทนาแบบมีพลังสร้างสรรค์
แม้ข่าวสารจะส่งออกมาเมื่อสามเดือนก่อน แต่การศึกษากับ 

การสนทนา—และพรที่มาพร้อมข่าวสาร—ยังด�าเนินต่อมาจนถึง 
วนันี ้ และวธีิการนีก้�าลงัท�าให้เกดิมติิใหม่ในลกัษณะของการอบรม 
ในศาสนจักร  แตกต่างจากการอบรมที่แล้วมาซึ่งเป็นการอบรม 
ผู ้น�าวอร์ดและผู ้น�าสเตคเป็นหลักโดยการถ่ายทอดครั้งเดียว  ถ่า
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22 เ ลี ย โ ฮ น า

การประชุม
อบรมผู ้น�า 
ทั่วโลก

บิดามารดา ครอบครัว และบุคคลแต่ละคนได้รับพรเมื่อศึกษาและ 

สนทนาข่าวสารที่ได้รับการดลใจเหล่านี้

ครอบครวัและ
ศาสนจกัร

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้

      ผ่านฐานะปุโรหิต



จะพบวีดิทัศน ์
และแหล่งช่วย 
จากที่ใด

ส่วนที่เป็นวีดิทัศน์และสื่อ
สนับสนุนมีอยู่ที่  http://
wwlt.lds.org  เมื่อเข้าชม
ตอนต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต
ในอาคารประชุม ขอให้ผู้น�า 
ดาวน์โหลดและเปิดชม 
วีดิทัศน์ในคอมพิวเตอร์
มากกว่าพึ่งพาการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตของอาคาร
ประชุม
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การอบรมครั้งนี้มีเจตนาให้เป็นการอบรมแบบ 
ต่อเนื่อง นั่นคือเหตุผลท่ีต้องจัดให้มีวีดิทัศน์ตอน
ต่างๆ ทางออนไลน์ที่ wwlt.lds.org เว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้องคือ leadershiplibrary.lds.org เพื่อให้มี
การเชื่อมโยงกับวีดิทัศน์และแหล่งช่วยเสริมที่จะ
ช่วยให้ครอบครัว บุคคล โควรัม ชั้นเรียน และสภา
มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้สิ่งท่ีพวก
เขาเรียนรู้

วีดิทัศน์แต่ละตอนมุ่งเน้นด้านต่าง ๆ ของฐานะ 
ปุโรหิต  สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ 
และเจ้าหน้าทีส่ามญัท่านอืน่ ๆ ร่วมกนัให้ค�าแนะน�า 
ที่มาจากการดลใจในเรื่องต่อไปนี้

• วิธีที่ครอบครัวสามารถพบความเข้มแข็ง
และสนัติสขุผ่านพลงัอ�านาจของฐานะปุโรหติ

• วิธีช่วยให้ทุกครอบครัวประสบกับพรของ
ฐานะปุโรหิต

• วธิทีีผู่ถ้อืกญุแจฐานะปโุรหติเสรมิสร้างความ 
เข้มแข็งให้บ้านและครอบครัว

• วิธีปฏิบัติศาสนกิจแบบพระคริสต์
• วธิเีลีย้งดบูตุรธดิาในความสว่างและความจรงิ

หลักธรรมพระกิตติคุณหลายข้อรวมอยู ่ใน 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครวัและศาสนจกัร 
ผ่านฐานะปุโรหิต และสอนไว้ใน คูม่อืเล่ม 2: การ
บรหิารงานศาสนจกัร ด้วย ดงันัน้การทบทวนข้อมูล



หลักธรรมของศาสดาพยากรณ ์
จากการอบรม

ส่วนที่เป็นวีดิทัศน์ซึ่งอยู่ใน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ 

ศาสนจกัรผ่านฐานะปุโรหติ เตม็ไปด้วยค�าสอนทีพ่งึจดจ�า นีค่อืส่วนน้อย 

ของค�าสอนเหล่านั้นซึ่งมาจากสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม  เพอร์รีย์  ก�าลังน�าการสนทนาเกี่ยวกับกุญแจ 

ฐานะปุโรหิต ท่านเป็นพยานว่า “นี่เป็นศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด 

ซึง่เราเป็นสมาชกิอยู ่ พระองค์ทรงน�า ให้แนวทาง และก�ากบัดแูลศาสดา 

พยากรณ์ของพระองค์บนแผ่นดินโลก ผมไม่เคลือบแคลงสงสัยเลยว่า

พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ

ชนยุคสุดท้าย”

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  เนลสัน สอนว่า “ไม่มีอะไรที่จะส�าคัญต่อผู ้

สอนศาสนาในอนาคตมากไปกว่าการรู้สึกถึงอิทธิพลอันชอบธรรมของ

ฐานะปุโรหิตภายในบ้านและได้รับประสบการณ์ของพรฐานะปุโรหิตใน

ชีวิตของเขา”

 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แนะน�าว่า “พลังฐานะปุโรหิตขึ้นอยู่กับ 

ความชอบธรรมส่วนตวั” และพรของพลงัฐานะปโุรหติ “มใีห้ชายและหญิง 

เหมือนกัน” ท่านกล่าวว่าครอบครัวเป็น “ภาพสะท้อนและผู้เบิกทางสู่

ความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล”

เอล็เดอร์เอม็. รสัเซลล์ บลัลาร์ด ยนืยนัว่า “สทิธอิ�านาจฐานะปโุรหติ 

สามารถผูกมัดครอบครัวไว้ด้วยกันผ่านศาสนพิธีผนึกในพระนิเวศน์ของ 

พระเจ้า”  ท่านให้ค�าแนะน�าด้วยว่า “พี่น้องชายที่เป็นผู้น�าในวอร์ดและ 

สเตคต้องใกล้ชิดกับพลังที่สตรีศาสนจักรสามารถน�าออกมาเพื่อสร้าง

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”

จากคู่มือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาและ
สนทนา การทบทวน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” อาจเป็น
ประโยชน์ได้เช่นกัน

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริง ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด 

อธิบายว่าข่าวสารใน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ 

ศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต “วางรูปแบบไว้เพื่อช่วยให้เราเรียนรู้

โดยผ่านอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ถึงวิธีที่พระบิดาบน

สวรรค์ทรงให้เราปฏิบัติ  โดยเฉพาะภายในครอบครัว” นั่นคือส่วน 

ท่ีทรงพลังที่สุดของการอบรมนี้—วีดิทัศน์อาจสอนไว้ไม่มากนัก 

แต่ส่ิงที่พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสอนเราขณะเราไตร่ตรองและ

สนทนาถึงหลักธรรมที่สอนไว้จะมีมากมาย

จะแบ่งปันได้ท่ีไหน
ผู้น�าทุกคน สมาชิก และครอบครัวควรมีโอกาสฟังและสนทนา

ข่าวสารใน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและศาสนจักร

ผ่านฐานะปุโรหิต โดยรับชมจากดีวีดีหรือทางออนไลน์

ข่าวสารนี้จะเป็นพรแก่ครอบครัวเมื่อพวกเขาใช้ที่การสังสรรค์

ในครอบครัวและในสภาวการณ์อื่นๆ ของครอบครัว  แน่นอนว่า
สามีและภรรยาเป็นหุ้นส่วนเท่าเทียมกันในการน�าลูกๆ ของพวก
เขา  เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายไว้ในตอนชื่อ “นี่คืองานของพระองค์” ว่า “อาจมีโอกาสที่ 
พ่อหรือแม่ต้องสอนหลักธรรมใดหลักธรรมหนึ่ง และพวกเขา
สามารถใช้แหล่งช่วยนี้ขณะพยายามช่วยลูกชายหรือลูกสาวใน
ชวีติ” และเอ็ลเดอร์ดัลลนิ เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรมัอัครสาวกสบิสอง
ให้ข้อสังเกตว่า “ไม่ว่าการสอนของผู้ให้ค�าปรึกษาในฐานะปุโรหิต 
หรือผู้ให้ค�าแนะน�าในเยาวชนหญิงจะส�าคัญเพียงใดในศาสนจักร
—และเราหวังให้มีประสิทธิภาพมาก—แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าแบบอย่างของมารดาหรือบิดา”

ในศาสนจักร ข่าวสารอาจใช้ในการประชุมฝ่ายประธานสเตค 

และการประชุมฝ่ายอธิการ การประชมุสภาสเตคและการประชมุ 

สภาวอร์ด การประชุมคณะกรรมการบริหารฐานะปุโรหิต การ

ประชุมอบรมองค์การช่วยสเตค การประชุมฝ่ายประธาน ได้แก่ 

การประชุมฝ่ายประธานโควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ 

ฝ่ายประธานชั้นเรียนเยาวชนหญิง การประชุมรวมฐานะปุโรหิต
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และสมาคมสงเคราะห์ในอาทิตย์ที่ห้า การประชุมโควรัมและชั้น

เรียนองค์การช่วยในวันอาทิตย์ การประชุมใหญ่สเตคหรือการ

ประชุมใหญ่ท้องถิ่น (ไม่ใช่ในภาคท่ัวไปวันอาทิตย์) และการ

ประชุมใหญ่วอร์ดหรือการประชุมใหญ่สาขา (ไม่ใช่ในการประชุม

ศีลระลึก)

การสนทนาควรหารือถึงวิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน 

และหนุ่มสาวโสดด้วย  ผู้น�าสามารถมอบหมายงานโดยอาศัยข้อ 

มูลการสนทนาเหล่านี้และติดตามผลงานมอบหมายดังกล่าว

อย่างสม�่าเสมอในการประชุมสภา

จุดประสงค์ของการศึกษาและการสนทนาข่าวสารเหล่านี้คือ 

เพื่อช่วยให้บุคคลและครอบครัวเสริมสร้างพลังศรัทธา สร้างประ- 

จักษ์พยานของพวกเขา และท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู ่

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ของพวกเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้น

“ความปลอดภัยและความส�าเร็จของเราเรียกร้องเพียงให้เรา 

ต้ังใจและมีจิตใจเป็นหน่ึงเดียวกับความปรารถนาของพระผู้เป็น 

เจ้าอันจะน�ามาซึง่ความเป็นหนึง่เดยีวกบัพลงัอ�านาจของพระองค์” 

ประธานอายริงก์กล่าว  ข่าวสารเหล่านี้คือ “แนวทางและก�าลังใจ

ให้เราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในลักษณะดังกล่าวเและช่วยให้ผู้

อื่นท�าเช่นเดียวกันด้วย”

ตอน “การปฏิบัติดูแล” น�าเสนอแบบอย่างอันทรงพลังของผู้น�า 

ฐานะปุโรหิตที่ไปเยี่ยมแต่ละคนและครอบครัว แสดงให้เห็นว่า 

การไปเย่ียมเช่นนั้นจะช่วยประคับประคองสมาชิกที่แข็งขันน้อย

ได้อย่างไร

“เมื่อเราคิดถึงหน้าที่รับผิดชอบที่เราได้รับเพ่ือช่วยเหลือคน 

อ่อนแอ ยกมือที่อ่อนแรง และให้ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า ไม่มีวิธีใดที่ 

เราจะท�าได้ดีไปกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ภายในบ้านสมาชิกแบบตัว

ต่อตัว โดยปฏิบัติศาสนกิจในลักษณะที่ว่านี้และในรูปแบบที ่

พระเยซูคริสต์ทรงท�า”  แกรีย์ อี. สตีเวนสัน ฝ่ายอธิการควบคุม 

กล่าวในวีดิทัศน์ตอน “นี่คืองานของพระองค์” ว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า 

ประโยชน์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นขณะเราสนทนาและเรียนรู้ แล้วออก

ไปลงมือท�า” ท่านกล่าว

เข้มแข็งและสงบ
ขณะการอบรมนี้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งศาสนจักร 

สมาชิกจะได้รับพรเมื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณท่ีได้รับ 

การสอน  “บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับพรหากพวก

เขาท�าตามค�าสอนและตัวอย่างจากสื่อน�าเสนอเหล่านี้” เอ็ลเดอร์

บัลลาร์ดกล่าว

โดยผ่านฐานะปุโรหิต สามีภรรยา บิดามารดา เยาวชน สมาชิก 

โสด โควรัม และสภาก�าลังปฏิบัติดูแลผู้อื่นและพบการดลใจขณะ

พวกเขาท�าตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์  เมื่อท�าเช่นน้ันไป 

เรื่อยๆ พวกเขาจะตระหนักถึงสัญญาที่ท�าไว้ใน เสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต  สมาชิกจะ

เห็นสัมฤทธิผลในสัญญาของประธานอายริงก์จากวีดิทัศน์ตอน

สุดท้ายว่า แม้ในยามมืดมน “ครอบครัวของเรายังเข้มแข็งและ

สงบได้” 

ท่านสามารถแบ่งปันข่าวสารที่สอนใน  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น  
สภาสเตคและสภาสาขา
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เอมี อดัมส์ จากวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ก�าลัง 
พยายามตัดสินใจว่ากิจกรรมใดจะเหมาะกับลูก 
เล็ก ๆ สามคนมากที่สุด เมื่อการสนทนากับคุณแม่

เปลี่ยนความคิดของเธอ “จะดีกว่าไหมถ้าจะให้ลูก ๆ 
ในสิ่งที่ดีกว่าการฝึกเล่นกีฬาหรือการเต้นร�า” คุณแม่
ของเอมีถาม “อยู่บ้านดีกว่าไหม พวกเขาจะได้เรียนรู้ที ่
จะรูส้กึถงึพระวญิญาณมากขึน้” จากนัน้คณุแม่กเ็ตอืน 
เธอให้นึกถึงสิ่งที่ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่ี
ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดสอนเกี่ยวกับพลัง
ของการให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์พื้นฐานของ 
ชวีติ (ดตูวัอย่างใน “เกีย่วกบัสิง่ส�าคญัทีส่ดุ,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2010, 23–27)

เอมกีบัเบรตต์สามขีองเธอสวดอ้อนวอนและไตร่ตรอง 
ค�าแนะน�านี้และรู้สึกว่าน่าจะเป็นความคิดท่ีดีส�าหรับ 
ครอบครัวถ้าพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านมากขึ้น  
เป็นเวลาหนึ่งปีที่พวกเขาเลือกทิ้งการเต้นร�าและกีฬา  
แต่มาเตรยีมอาหาร ฝึกเพลงปฐมวยั ไปเทีย่วพพิธิภณัฑ์ 
และเล่นด้วยกันนอกบ้านแทน “ลูก ๆ สามารถรู้สึกถึง 
พระวิญญาณได.้ . . เพราะเราใช้เวลานิ่งฟัง” เอมีกล่าว  
ลูก ๆ อาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬาและนักเต้นอันดับหน่ึง 
เธอกล่าว “แต่พวกเขามีประจักษ์พยานในพระผู้ช่วย
ให้รอด”

เอมีกับเบรตต์สวดอ้อนวอนขอให้รู ้ว่าพวกเขาเอง 
ควรท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน
อย่างไร การท�าเช่นนั้นช่วยให้พวกเขาได้รับการดลใจ
ส�าหรับครอบครัว เอมีกล่าวว่าการดลใจนี้น�าไปสู่ “ช่วง
เวลาน่าภาคภูมิใจที่สุดในฐานะมารดา”

ใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ศาสดาพยากรณ ์
ยคุปัจจบุนัได้สรปุหลกัธรรมพืน้ฐานเก้าประการส�าหรบั 
ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง  
นั่นคือ “การแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความ
ส�าเร็จได้รับการสถาปนาและธ�ารงไว้ด้วยหลักธรรม
แห่งศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย 
ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การท�างาน  
และกจิกรรมนนัทนาการทีด่งีาม” (เลยีโฮนา, พ.ย. 2010, 
165) ค�าสอนต่อไปนี้จากผู้น�าศาสนจักร แบบอย่าง 
จากพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ และรูปภาพท�าให้
เราเห็นหลักธรรมทั้งเก้านี้ชัดเจนขึ้นและรู ้วิธีที่ เรา
สามารถน�ามาประยุกต์ใช้

หลักธรรม
เพ่ือชีวิตแต่งงานและครอบครัว
ท่ีประสบความสำาเร็จ
โดย เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์
นิตยสารศาสนจักร
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จากผู้นำาศาสนจักร

ในฐานะบิดามารดา เราได้รับบัญชา 
ให้สอนลูก ๆ ของเรา ‘ให้เข้าใจหลัก

ค�าสอนเรื่ อง . . . ศรัทธาในพระคริสต ์ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์’ 
(คพ. 68:25) . . .

“ไม่มีสิ่งอื่นใดที่ท�าให้เรามีความมั่นใจ
อันสมบูรณ์ ไม่มีรากฐานใดในชีวิตที่ท�าให้ 
เกิดสันติสุข ปีติ และความหวังเช่นเดียวกัน 
นี้ ในเวลาที่ไม่แน่นอนและยากล�าบาก  
ศรัทธาเป ็นของประทานทางวิญญาณ
อย่างแท้จริงซึ่งคุ ้มค่าแก่ความพยายาม 
อย่างสงูสดุของเรา เราสามารถให้การศึกษา 
บทเรียน การกีฬา ศิลปะ และวัตถุสิ่งของ
แก่ลูก แต่ถ้าเราไม่ให้ศรัทธาในพระคริสต์
แก่พวกเขา เราก็ให้พวกเขาน้อยเกินไป”
เอ็ลเดอร์เควิน ดับเบิลยู. เพียร์สัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ, 
“ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2009, 46.

จากผู้นำาศาสนจักร

“กลับใจวันนี้ย่อมดีกว่าพรุ่งนี้เสมอ. . .แม้ว่าต่อมาเราจะได้รับการให้อภัย แต ่
พระเจ้าจะทรงน�าผลดีกลับคืนมาสู่เราไม่ได้—ผลดีที่การกลับใจวันนี้อาจเกิด 

ขึ้นกับผู้คนที่เรารักและต้องรับใช้ นั่นเป็นสิ่งที่ขมขื่นเป็นพิเศษส�าหรับบิดามารดาของ 
ลกูทีอ่ายยุงัน้อย เมือ่ลกูยงัอ่อนเยาว์มโีอกาสมากมายทีจ่ะขดัเกลาและยกระดบัวญิญาณ 
ซึ่งวันเวลาเหล่านั้นจะไม่หวนคืนมาอีก แต่ถึงแม้คุณปู่ที่เคยพลาดโอกาสกับลูก ๆ ของ
ตนมาแล้ว หากเลือกกลับใจเสียแต่วันนี้ อาจท�าสิ่งที่น่าจะเคยท�าให้ลูกของตนเพ่ือ
หลาน ๆ ได้”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, “อย่าผัดวัน,” เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 40.

“การกลับใจบอกเป็น
นัยว่าบุคคลนั้นละทิ้ง
ความชั่วและทุ่มเทใจ
และความตั้งใจให ้
พระผู้เป็นเจ้า”

คู่มือพระคัมภีร์,  
“กลับใจ (การ),” 
scriptures.lds.org

ศรัทธา

“ศรัทธาคือความมั่นใจ 
และความวางใจใน 
พระเยซูคริสต์ซึ่งนำา 
บุคคลให้เชื่อฟังพระองค์”

คู่มือพระคัมภีร์, “ศรัทธา,” 
scriptures.lds.org

การกลับใจ
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เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นสุดการปฏิ- 
บัติศาสนกิจของพระองค์ต่อชาว 

นีไฟในวันแรก พระองค์ทอดพระเนตร 
ใบหน้าของผู้คนและเห็นว่า “พวกเขา
น�้าตาไหล, และได้เพ่งดูพระองค์ราว 
กับว่าจะทูลขอให้พระองค์คงอยู ่กับ
พวกเขาอีกสักเล็กน้อย” พระองค์ทรง
เปี ่ยมด้วยความสงสารและตรัสว่า 
“เจ้ามผีูใ้ดทีเ่จบ็ป่วยในบรรดาพวกเจ้า 
ไหม?. . . จงน�าพวกเขามาที่นี่และเรา
จะรักษาพวกเขา”

ต่อจากนั้นฝูงชนก็ออกมาพร้อมคน 
เจ็บป่วย และพระเยซูทรงรักษาทีละ
คน พวกเขาทุกคน—ซึ่งมีชาย หญิง 
และเดก็ 2,500 คน—คกุเข่าแทบพระ- 
บาทพระเยซูและนมัสการพระองค์

ต่อจากนั้นพระผู ้ช่วยให้รอดทรง 
บัญชาให้น�าเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองค ์
และทรงบญัชาฝงูชนให้คกุเข่า พระองค์ 
ทรงคุกเข่าท่ามกลางเด็ก ๆ และทรง
เริ่มสวดอ้อนวอน ผู้คนท่วมท้นด้วยปีติหลังจากได้ยินพระองค์ทรง
สวดอ้อนวอน และพวกเขาแสดงประจักษ์พยานว่า “ดวงตาไม่เคย
เห็น, ทั้งหูไม่เคยได้ยิน, เรื่องส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์เช่นน้ันมา
ก่อน, เมื่อเราเห็นและได้ยินพระเยซูรับสั่งกับพระบิดา” (ดู 3 นีไฟ 
17:1–17)
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การสวดอ้อนวอน

“การสวดอ้อนวอนคือ 
การกระทำาซึ่งทำาให ้
พระประสงค์ของพระบิดา 
และความประสงค์ของ 
บุตรสอดคล้องกัน วัตถุ 
ประสงค์ของการสวด
อ้อนวอนไม่ใช่เพื่อเปลี่ยน
พระประสงค์ของพระผู้เป็น 
เจ้า แต่เพื่อให้ตัวเราและ 
ผู้อื่นได้รับพรที่พระผู้เป็น
เจ้าเต็มพระทัยประทาน 
ให้อยู่แล้ว แต่มีเงื่อนไข 
อยู่ว่าเราต้องทูลขอ” 

Bible Dictionary, “Prayer.”
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ฟาริสีคนหน่ึงชื่อซีโมนขอให้พระผู ้
ช่วยให้รอดเสด็จมารับประทาน

อาหารกับเขา ขณะรับประทานอาหาร 
หญิงคนหน่ึงท่ีรู้กันในเมืองนั้นว่าเป็น
คนบาปมาหาพระเยซูและยืนร้องไห้
อยูใ่กล้ ๆ เธอคกุเข่าแทบพระบาทของ 
พระผู้ช่วยให้รอด ร้องไห้น�้าตาเปียก
พระบาท นางจึงใช้ผมเช็ด และเอา 
น�า้มนัชโลม ซโีมนเหน็หญงิคนนัน้และ 
คิดว่า “ถ้าท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระวจนะ
ก็น่าจะรู ้ว่าผู ้หญิงที่แตะต้องตัวของ
ท่านเป็นใครและเป็นคนอย่างไร”

ครั้นแล้ว พระผู ้ช่วยให้รอดทรง
เหลียวมองซีโมนและสอนอุปมาเรื่อง
หนึ่งว่า

“เจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองคน คน
หนึ่งเป็นหนี้เงินห้าร้อยเดนาริอัน และ
อีกคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบ

“เมื่อเขาไม่สามารถใช้หนี้ได้ ท่านจึงยกหนี้ให้เขาทั้งสองคน”
พระเยซูตรัสถามซีโมนต่อจากน้ันว่า “[ลูกหน้ี] คนไหนจะรัก 

[เจ้าหนี้] มากกว่า” ซีโมนตอบว่าน่าจะเป็นลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยกหนี้
ให้มากกว่า พระเยซูทรงเหลียวมองหญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่า 
“ท่านเห็นหญิงคนนี้ใช่ไหม?. . .บาปต่างๆ ของนางซึ่งมีมากมาย 
นัน้ได้รับการยกโทษแล้วเพราะนางรักมาก แต่คนที่ได้รับการยก 
โทษน้อยก็รักน้อย” พระองค์ทรงสัญญากับหญิงนั้นว่า “บาปของ 
เธอได้รับการยกโทษแล้ว . . .ความเชื่อของเธอท�าให้เธอรอด จง 
ไปเป็นสุขเถิด” (ดู ลูกา 7:36–50)

จากผู้นำาศาสนจักร
“พึงจ�าไว้ว่า สวรรค์เต็มไปด้วยผู้ที่มีสิ่งนี้เหมือนกัน นั่นคือ พวก

เขาได้รับการให้อภัย และพวกเขาให้อภัย”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด,  
“ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับพระกรุณา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 77. จา
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การให้อภัย

“การให้อภัยโดยทั่วไปมี
ความหมายหนึ่งในสอง
ความหมายดังนี้ (1) เมื่อ
พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัย
มนุษย์ พระองค์ทรงยกเลิก
หรือทรงระงับโทษที่จำาเป็น
สำาหรับบาป …(2) เมื่อ
ผู้คนให้อภัยกัน พวกเขา
ปฏิบัติต่อกันด้วยความรัก
แบบพระคริสต์”

คู่มือพระคัมภีร์, “ให้อภัย” 
scriptures.lds.org
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ในคืนก่อนการตรึงกางเขนและ
หลายชั่วโมงก่อนความปวดร้าว 

แห่งเกทเสมน ีพระเยซคูรสิต์ทรงฉลอง 
ปัสกาครั้งสุดท้ายกับเหล่าอัครสาวก  
เมือ่เสวยเสรจ็แล้ว พระเยซ ู“ทรงทราบ 
ว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะทรงจาก 
โลกนีไ้ปหาพระบดิา. . . พระองค์ทรงรกั 
เขาทั้งหลายจนถึงที่สุด” จากนั้นพระผู้
ช่วยให้รอดทรงลกุจากการเสวยอาหาร 
และทรงเอาผ้าเชด็ตัวคาดเอว พระองค์ 
ทรงเทน�้าลงอ่างและล้างเท้าเหล่า
สาวกของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรง
ล้างเสร็จแล้ว พระองค์ประทานพระ-
บัญญัติข้อใหม่แก่พวกเขาว่า

“เรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไร 
ท ่านก็จงรักกันและกันด ้วยอย ่าง
นั้น . . .

“ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู ้ว ่าท ่าน 
เป็นสาวกของเรา” (ดู ยอห์น 13:1–5, 
34–35)

จากผู้นำาศาสนจักร
“เมื่อเรามีประสบการณ์มาก ท่องเท่ียวไปไกล และได้เห็นว่าโลกนี้ช่างเต็มไปด้วยสิ่ง

ฉาบฉวยไร้แก่นสาร เราจะเริ่มขอบคุณสิทธิพิเศษของการได้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรา 
สามารถพึ่งพาได้ ไม่ว่าจะเป็น—บ้าน ครอบครัว และความภักดีของคนที่เรารัก เราจะรู้ว่า
ความผูกพันกันด้วยหน้าที่ ความเคารพ และการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันหมายความว่า
อย่างไร เราเรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดจะแทนที่สัมพันธภาพอันเป็นพรของชีวิตครอบครัวได ้. . .

“พีน้่องชายท้ังหลาย เราพึงปฏิบตัต่ิอภรรยาของเราด้วยการให้เกยีรติและด้วยความเคารพ 
พวกเธอคือคู่ครองนิรันดร์ของเรา พี่น้องสตรีทั้งหลาย จงให้เกียรติสามีของท่าน พวกเขา
ต้องการได้ยินค�าพูดที่ไพเราะ พวกเขาต้องการรอยยิ้มที่เป็นมิตร พวกเขาต้องการให้ท่าน
แสดงออกอย่างอบอุ่นด้วยความรักอันแท้จริง”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “รักที่บ้าน—คำาแนะนำาจากศาสดาพยากรณ์,” เลียโฮนา, ส.ค. 2011, 4.

ความเคารพ
“การถือว่ามีค่า
ควรแก่การนับถือ
อย่างสูง”

Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary, 
11th ed. (2003), 
“respect.”

“การปวารณาตนและ 
มีไมตรีจิตอย่างลึกซึ้ง.. . . 
แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของความรักที่พระผู ้
เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ  
ของพระองค์อยู่ในการ
ชดใช้อันไม่มีขอบเขต 
ของพระเยซูคริสต์.”

คู่มือพระคัมภีร์, “รัก (ความ),” 
scriptures.lds.org

ความรัก
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พระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายที่ 
พระผู ้ช ่วยให ้รอดทรงแสดง 

ความสงสารผู้อื่น เพราะทรงสงสาร 
พระองค์จึงประทานสายตาให้คน 
ตาบอดสองคน (ดู มัทธิว 20:30–34)  
พระองค์ทรงท�าให้คนโรคเรื้อนสะอาด 
(ดู มาระโก 1:40–41) และพระองค์
ทรงรักษาคนเจบ็ป่วยท้ังหมดในบรรดา 
ฝูงชนชาวนีไฟ (ดู 3 นีไฟ 17:6–9)

ในเรื่องราวน่าประทับใจเป็นพิเศษ 
เรือ่งหนึง่ พระเยซเูสดจ็ไปยงัเมอืงนาอนิ 
ที่นั่นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นขบวน 
แห่ศพของชายหนุ่มคนหนึ่ง—”บุตร 
ชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิง 

ม่าย” เมือ่พระผูช่้วยให้รอดทอดพระเนตรเห็นชาวเมอืงจ�านวนมาก 
มากับนางและนางเศร้าโศกยิ่ง พระองค์ “ทรงสงสารนาง” พระ- 
องค์ทรงแตะต้องโลงที่ชายหนุ่มคนน้ันนอนอยู่และตรัสว่า “ชาย 
หนุ่มเอ๋ย เราสั่งท่านให้ลุกขึ้น” ชายคนน้ันลุกขึ้นน่ังทันทีและเริ่ม
พูด พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบเขาให้แก่มารดาของเขาที่ก�าลังเป็น
ทุกข์ (ดู ลูกา 7:11–15)

“มีความหมายตรงตัวว่า 
‘ทุกข์ทรมานด้วยกันกับ’ 
นอกจากนี้ยังหมายถึง 
การแสดงความเห็นใจ, 
ความเวทนา, และความ
เมตตาแก่บุคคลอีก 
คนหนึ่งด้วย.”

คู่มือพระคัมภีร์, “สงสาร 
(ความ),” scriptures.lds.org

จากผู้นำาศาสนจักร
“การตรากตร�างานหนักให้ความชื่นใจยามได้พักผ่อน เฉกเช่นนันทนาการที่ดีเป็น 

เพือ่นและมติรแท้ของการท�างาน  ไม่ว่าจะเป็นดนตร ีวรรณกรรม ศลิปะ การเต้นร�า 
ละคร กฬีา—ทัง้หมดสามารถให้ความบันเทงิเพือ่ยกระดับชวีติและท�าให้ชวีติศกัดิส์ทิธิ์
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแทบจะไม่ต้องพูดเลยว่า ส่วนใหญ่สิ่งที่ให้ความบันเทิงใน
เวลานี้มักหยาบคาย คุณภาพต�่า รุนแรง ท�าให้จิตใจเย็นชา และเสียเวลา ช่างน่าขันที่
บางครั้งเราต้องพยายามมากจึงจะมีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี เมื่อความบันเทิงเปลี่ยน
จากความดีเป็นความชั่ว ย่อมกลายเป็นสิ่งท�าลายชีวิตทีอุ่ทิศถวาย”
ดู เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “สะท้อนถึงชีวิตที่อุทิศถวาย,”เลียโฮนา, 
พ.ย. 2010, 20.

นันทนาการ
กิจกรรมที่ดีงาม
และมีประโยชน์
ต่อสุขภาพทำาให้
พละกำาลังและและ
วิญญาณของทุก
คนที่ร่วมกิจกรรม
กระปรี้กระเปร่า

ความสงสาร  
(การุณยธรรม)
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จากผู้นำาศาสนจักร
“การสอนบุตรธิดาให้รู ้ถึงป ีต ิ

ของการท�างานอย่างซื่อสัตย ์
เป็นของขวัญชิ้นใหญ่สุดชิ้นหนึ่งใน 
บรรดาของขวญัทัง้หมดทีท่่านจะมอบ 
ให้พวกเขาได้ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามูล
เหตุอย ่างหนึ่งของความร ้าวฉาน 
ระหว่างสามีภรรยาหลายคู่ทุกวันนี้
คือการทีบิ่ดามารดาไม่สอนและอบรม 
บุตรชายเรื่องความรับผิดชอบของ 
พวกเขาในการจัดหาและดูแลครอบ- 
ครัวของตนและยินดีรับการท้าทาย 
อันเกิดจากความรับผิดชอบนี้ พวก
เราจ�านวนมากไม่ปลูกฝังธิดาให้มี
ความปรารถนาจะน�าความสวยงาม
และระเบียบเข้ามาในบ้านของพวก
เธอผ่านงานบ้านงานเรือน . . .

“[บิดาข้าพเจ้า] ปลูกฝังปีติและความซาบซึ้งต่อการท�างาน
อย่างซื่อสัตย์และเตรียมข้าพเจ้าให้พร้อมรับเวลานั้นในชีวิตเมื่อ 
จะต้องรบัผดิชอบในการหาเลีย้งครอบครวั หลกัธรรมทีบ่ดิาผูช้าญ 
ฉลาดสอนข้าพเจ้าเรื่องการท�างานอย่างซื่อสัตย์ การไม่ฟุ่มเฟือย 
การมีวินัย และการท�างานให้ส�าเร็จลุล่วง ถือเป็นพื้นฐานความ
ส�าเร็จของข้าพเจ้า” 
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“The Joy of Honest Labor,” Ensign, พ.ย. 1986, 62, 64.
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“การทุ่มเทแรงกายหรือ
แรงใจเป็นพิเศษขณะ
พยายามอย่างต่อเนื่อง 
ให้บรรลุจุดประสงค์”

Merriam-Webster’s  
Collegiate Dictionary,  
11th ed. (2003), “work.”

การทำางาน



ครอบครัวเราก�าลังกลับจากไปเท่ียว 

พักผ่อนที่พีซริเวอร์ แอลเบอร์ตา  

แคนาดาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ห่าง

จากบ้านของเราในเอดมันตันขึ้นเหนือไป 

ประมาณห้าชั่วโมง ความมืดปกคลุมภูมิ- 

ประเทศทางเหนือมาสักพักหนึ่งแล้ว และ 

ถึงแม้ลมก�าลังโหมพัดหิมะมาตกทั่วถนน

ตรงหน้าเรา แต่ทุกอย่างในรถแวนของเรา

กลับดูเงียบสงบ

จู ่ๆ  ไฟเตือนก็ปรากฏบนแผงหน้าปัด ผม 

เคยเห็นแบบนี้คร้ังเดียวเมื่อหลายปีก่อน 

และตอนนี้ผมกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้น ผมรีบ

ปิดสวิตซ์ที่ไม่จ�าเป็นทั้งหมด แต่ไม่นาน 

เคร่ืองยนต์ก็ดับ ผมรู้ว่าเราเดินทางผ่าน 

เมืองที่แล้วมาหลายกิโลเมตร และคงอีก

หลายกิโลเมตรกว่าจะถงึเมอืงถดัไป ผมจ�า

คร้ังสุดท้ายที่เราเจอรถวิ่งสวนทางไม่ได้

ด้วยซ�้า

ขณะที่เราพิจารณาทางเลือกอย่างสิ้น 

หวงั แคสซันลกูชายวัย 11 ขวบของเราบอก 

 

ว่า “เราต้องสวดอ้อนวอน—ตอนนีเ้ลยครบั!” 

สามเดือนก่อน แคสซันเสียขวัญมากกับ

การสูญเสียน้องชายที่จากไปเพราะโรค 

มะเร็ง แคสซันส่งค�าสวดอ้อนวอนไปยัง 

สวรรค์กี่ครั้งมาแล้วขณะพยายามเข้าใจ

สาเหตุที่สูญเสียน้องชายเพียงคนเดียว

ผมกับภรรยาไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจค�า 

อธิบายของเราถ่องแท้เพียงใดว่าค�าสวด 

อ้อนวอนของเราต้องตรงกับพระประสงค์

ของพระบิดาบนสวรรค์และไม่จ�าเป็นต้อง

ตรงกับความปรารถนาของเรา แต่ตอนนี้

เขาก�าลังแสดงให้เห็นว่าเราต้องหันไปพึ่ง

พระบดิาบนสวรรค์และมศีรัทธาในพระองค์ 

ต่อไป

ไม่นานหลงัจากเราสวดอ้อนวอนจบ ไฟ 

หน้าของรถคันหนึ่งที่ก�าลังแล่นมาเริ่มส่อง

แสงวาบในกระจกส่องหลังของเรา ภายใน

ไม่กี่วินาทีรถพ่วงคันยาวที่จะไปเอดมันตัน

ก็มาจอดตรงหน้า

ขณะที่ผมกับคนขับเดินมาหากัน เขา 

ถามเป็นส�าเนียงฝรั่งเศสปนแคนาดาว่า  

“คณุมเีดก็ในรถแวนไหมครบั” เมือ่ผมบอก 

ว่ามี เขาบอกว่าเขาขับผ่านรถอีกคันหนึ่งที่

จอดห่างออกไปหลายไมล์แต่ไม่ได้จอด 

ช่วยเพราะสภาพอากาศไม่ด ีแต่เมือ่เขามา 

ใกล้เรา เขารู้สึกชัดเจนว่าเรามีเด็กต้องการ

ให้เขาช่วย เพราะเหตุนี้เขาจึงจอดรถ

ภายในไม่กี่วินาทีเราก็ยกรถของเราขึ้น

บนรถบรรทกุของเขา และมุง่หน้าสูเ่อดมนั- 

ตัน นั่นเป็นการเดินทางกลับที่หนาวเย็น 

แต่เราอบอุน่เพราะการยนืยนัอนัแสนหวาน 

ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินค�าสวด 

อ้อนวอน บางครั้งค�าตอบมาในวิธีที่เรานึก

ไม่ถึง และบางคราวค�าตอบมีพลังและตรง

ไปตรงมามากเกนิกว่าเราจะจนิตนาการได้ 

เราเพียงแต่ต้องมีศรัทธาและความวางใจ

ในพระเจ้า 

เจฟฟรีย์ อาร์. แมคมาฮัน, แอลเบอร์ตา แคนาดา

เราต้องสวดอ้อนวอน—ตอนน้ี!

เสียงวิสุทธิชน

ไม่นานหลงัจากเราสวด
อ้อนวอนจบ ไฟหน้า 

ของรถคันหนึ่งที่ก�าลัง 
แล่นมาเริ่มส่องแสงวาบ 
ในกระจกส่องหลังของเรา 
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ในเขตชานเมอืงชคิาโก อลิลนิอยส์ สหรฐั 
อเมริกา เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ไม่ถงึ 20 คนเรยีนอยู่ในโรงเรยีนมธัยมปลาย 
ที่มีนักเรียน 4,400 คนในสองวิทยาเขต
แยกกัน เราพอใจกับการศึกษาท่ีลูกชาย
ได้รับ และครอบครัวดี ๆ มีมาตรฐานสูงอยู่
ในเขตของเราหลายครอบครัว

ในฤดูใบไม้ผลิเมื่อลูกชายของเราเรียน 
ชัน้มธัยมต้น เขาได้รับเชญิให้ไปงานเต้นร�า 
ของโรงเรียน คู่เดทของเขาสวมชุดสุภาพ
สวยงามและเราอยากได้ยินว่างานคืนนั้น
เป็นอย่างไร เมื่อกลับมาบ้าน เขาบอกว่า 
“ผมจะไม่ไปงานเต้นร�าของโรงเรียนอีก
แล้วครับ!” เขาบอกว่าพวกนักเรียนพากัน
เต้นร�าแบบยั่วยวนซึ่งฝ่ายบริหารก็ไม่ได้
ห้ามอะไร ดิฉันตกใจมาก

ดิฉันเป็นลูกจ้างนอกเวลาของเขตปก- 
ครองโรงเรยีนนี ้ สองวนัหลงัจากงานเต้นร�า 
ดิฉันไปพบผู้ช่วยครูใหญ่ เขาเป็นคนยึดมั่น 
ในหลักการ และดิฉันรู้สึกว่าเขาจะฟังข้อ
กังวลของดิฉัน เขาแนะน�าให้ดิฉันเขียนถึง
ครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนั้น

ดิฉันพิจารณาสิ่งที่จะเขียนร่วมกับการ
สวดอ้อนวอนและตัดสินใจบอกพวกเขาว่า 
ดิฉันผิดหวังกับการเต้นร�าที่ไม่เหมาะสม 
และไม่มีใครท�าอะไรเพื่อหยุดการเต้นร�า 
แบบนั้น มาตรฐานด้านวิชาการก�าหนดไว ้
สูง แล้วท�าไมมาตรฐานกิจกรรมทุกอย่าง
จึงไม่สูงตาม

หลายเดือนผ่านไป ดิฉันคิดว่าคงไม่มี
ใครสนใจจดหมาย แต่วันหนึ่ง ระหว่างลง 
ทะเบยีนเรยีนปีการศกึษาใหม่ ผูช่้วยครใูหญ่ 
ถามดฉินัว่า “คณุเป็นคณุแม่ท่ีเขยีนจดหมาย 
เกี่ยวกับงานเต้นร�าของโรงเรียนใช่ไหม
ครับ”

ผมจะไม่ไปงานเต้นรำาอีก
“ใช่ค่ะ” ดิฉันตอบ
“ผมอยากให้คุณทราบว่าจดหมายของ

คุณท�าให้เกิดความโกลาหลมากทีเดียว!” 
เขากล่าว

ดิฉันทราบมาว่าครูใหญ่คนหนึ่งไม่แน่
ใจว่าต้องเปลี่ยนจนกระทั่งเขาถามความ
เห็นจากนักเรียนบางคน ทุกคนมีค�าตอบ
เหมือนกันคือ “เราจะไม่ไปงานเต้นร�าของ
โรงเรียนอีก! มันน่ารังเกียจมาก!”

จากนั้นฝ ่ายบริหารได ้ออกกฎเรื่อง
มารยาทการเต้นร�า ซึ่งจะบังคับใช้ในงาน 
เต้นร�าคืนสู่เหย้าครั้งต่อไป ครูใหญ่แจ้ง 
นักเรียนว่าเขาจะขอให้นักเรียนออกไปถ้า
ไม่ท�าตามกฎ

ดิฉันรอลูกชายกลับจากงานเต้นร�าคืนสู่ 
เหย้าอย่างกระวนกระวายใจ เมื่อเขามาถึง  
เขาบอกว่านกัเรยีนทีพ่ยายามท�าตวัเหมอืน 
เดมิถกูขอให้ออกไป เขาบอกว่านัน่เป็นงาน 

เต้นร�าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมมา
ดิฉันเขียนถึงฝ่ายบริหาร ขอบคุณพวก

เขาที่ท�าให้งานเต้นร�าครั้งนี้ของโรงเรียน 
ออกมาดทีีส่ดุในรอบหลายปี ผูช่้วยครใูหญ่ 
ที่ดิฉันรู้จักตอบมาว่า “ขอบคุณครับท่ีเริ่ม
พูดเรื่องนั้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ถ้า
ไม่มีข้อมูลของคุณเราคงไม่ได้ด�าเนินการ
ในเรื่องนี้”

ดฉินัทราบตัง้แต่นัน้ว่าโรงเรยีนส่วนใหญ่ 
ในเทศมณฑลของเราน�ากฎใหม่เหล่านี้มา
ใช้ในงานเต้นร�า นักเรียนหลายพันคนจึง
สามารถสนุกสนานกับงานเต้นร�าของ
โรงเรียนได้

ดิฉันสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าประทาน 
พรเราทุกคนให้กล้าพูดออกมาและสนับ- 
สนุนสิ่งที่เราเชื่อ ดิฉันเรียนรู้ว่าคน ๆ หนึ่ง
สามารถสร้างสรรค์สิ่งพิเศษได ้
เวนดี แวนนอย, อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

หลังจากฝ่ายบริหารออกกฎ 
เรื่องมารยาทการเต้นร�า ดิฉัน 

รอลูกชายกลับจากงานเต้นร�า 
คืนสู่เหย้าอย่างกระวนกระวายใจ
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันไปโบสถ์สายเล็กน้อย 
และรีบเข้าไปในห้องนมัสการช่วงเพลง 

สวดเปิด เมื่อเดินเข้าไปในห้องนมัสการ  
ดิฉันเห็นห้องเต็มกว่าปกติ ขณะมองไป
รอบ ๆ  ดผููม้าเยอืนจ�านวนมาก ดฉินัตระหนัก 
สองเรือ่งคือ วันนีเ้ป็นโปรแกรมปฐมวยัของ 
วอร์ดเรา และมีคนนั่งที่ประจ�าของดิฉัน
แล้ว

ดิฉันรีบนั่งตรงเก้าอี้เสริมแถวแรกก็พอ 
ดีเห็นคุณแม่วัยสาวคนหนึ่งมาถึงพร้อม 
ลูกชายวัยสองขวบในรถเข็นและลูกสาว 
วยัหกเดือนในอ้อมแขน ดฉินัสงัเกตว่าสาม ี
เธอไม่ได้ตามมาด้วย เมื่อช�าเลืองมองไป
รอบ ๆ ห้องนมัสการ ดิฉันเห็นเขานั่งบน
ยกพ้ืนที่เปียโน—เขาเป็นผู้เล่นดนตรีให้
ปฐมวัย

ดิฉันสวดอ้อนวอนให้คุณ
เพราะเป็นคนโสด ดิฉันจึงมักจะนั่งกับ 

เพือ่นคนหน่ึง แต่วนันัน้เพือ่นออกนอกเมอืง 
ดิฉันจึงคิดว่าคงจะดีถ้านั่งกับคุณแม่คน
นั้นและลูกของเธอแทน ดิฉันจึงถามว่าจะ 
นั่งด้วยได้หรือไม่ เธอตกลง ตลอดการ 
ประชุมดิฉันเพลิดเพลินกับการช่วยดูแล
ลูกชายของเธอและฟังเด็กปฐมวัย

เมื่อสิ้นสุดการประชุมศีลระลึก เธอโน้ม
ตัวมาบอกว่าเธอสวดอ้อนวอนให้ดิฉันเช้า
วันนั้น ดิฉันรอเธออธิบายรายละเอียด เธอ
บอกว่าเธอสวดอ้อนวอนขอให้ดิฉันอยู่ที่
โบสถ์และมานั่งกับเธอเพื่อช่วยเธอ เธอคิด
ว่าเธออาจจะไม่สามารถดูแลลกูตลอดการ 
ประชุมศีลระลึกด้วยตัวเองได้ ดิฉันรู้สึก 
ตื้นตันใจที่ดิฉันได้ตอบค�าสวดอ้อนวอนที ่

 
 

เรียบง่ายของเธอตอนเช้าวันนั้น
ดิฉันทราบว่าพระเจ้าทรงรักเราลึกซึ้ง 

เกินกว่าเราจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ การ
เห็นค�าตอบของค�าขอที่เรียบง่ายสอนบท
เรียนอันทรงพลังแก่ดิฉัน และดิฉันม่ันใจ
ว่าประสบการณ์นั้นสอนคุณแม่คนน้ีเช่น
กัน เมื่อดิฉันขอนั่งกับซิสเตอร์คนนี้ ดิฉันไม่ 
ได้คิดว่าก�าลงัเป็นการตอบค�าสวดอ้อนวอน 
—ดิฉันเพียงแต่ท�าสิ่งที่ต้องการให้บางคน
ท�าเพือ่ดฉินั ถ้าดฉินัอยูใ่นสถานการณ์ของ
เธอ

พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรง 
ค�าตอบค�าสวดอ้อนวอนของเราจริง ๆ แม้
ค�าสวดอ้อนวอนที่ดูเหมือนเล็กน้อย 

เอมิ ฮรานาค จอห์นสัน, ไอดาโฮ 
สหรัฐอเมริกา

ตลอดการประชมุดฉินั
เพลดิเพลนิกับการ 

ช่วยดแูลลกูชายของเธอ 
และฟังเดก็ปฐมวัย



ดิฉันกระตือรือร ้นในการท�าประวัติ 
ครอบครัวและงานพระวิหารอยู่พัก 

หนึ่ง ขณะก้าวหน้าในการค้นคว้า ดิฉันรู้ว่า
จะมีปัญหาในการหาข้อมูลของบุคคลหน่ึง
—นั่นคือ คุณตาของดิฉัน

คุณแม่ดิฉันไม่ได้อยู ่กับพ่อของท่าน
และขาดการติดต่อกับพ่อ พี่น้อง รวมถึง
ญาติฝ่ายพ่อของท่านทั้งหมด ท่านไม่มี
อะไรยืนยันวันเกิดหรือสถานที่เกิดของพ่อ 
และไม่แน่ใจว่าพ่อสิ้นชีวิตที่ไหนหรือเมื่อ
ใด ดิฉันสงสัยว่าดิฉันจะหาข้อมูลที่จ�าเป็น
ได้หรือ

วันหนึง่ขณะส�ารวจบนัทกึประจ�าวนัของ 
คุณแม่ ดิฉันเจอรูปคุณตา เมื่อพลิกรูปนั้น
ดิฉันเห็นท่านเซ็นชื่อและลงวันที่ในรูปถ่าย
และบอกว่าเวลานั้นท่านอายุเท่าใด ตอนนี้ 
ดฉัินมวีนัเดอืนปีเกดิโดยประมาณของท่าน 
แล้ว! ดิฉันค้นหาชื่อและวันเดือนปีเกิด
ของท่านอย่างตื่นเต้นใน Family Search  
ยังความประหลาดใจแก่ดิฉันเมื่อเห็นว่า 
มีคนท�าศาสนพิธีให้ท่านแล้ว ใครท�างาน 
พระวิหารให้คุณตาของดิฉัน?

ไม่นานดิฉันก็พบว่าลุงฝ่ายแม่ท่ีไม่ได้ 
ติดต่อกันนานแล้วท�างานนี้ให้ ดิฉันค้นหา
ข้อมูลติดต่อและในที่สุดก็พบหมายเลข
โทรศัพท์ของคุณลุง

ดิฉนักงัวลใจกบัการโทรหาคณุลงุเพราะ 
ท่านเคยเจอดฉินัเมือ่ 30 ปีก่อน–สมยัดฉินั
อายุหนึ่งขวบ ดิฉันไม่ทราบว่าคุณลุงจะมี
ปฏิกิริยาอย่างไร

แต่ดิฉันตัดสินใจโทรหา เมื่อคุณลุงรับ 
สาย ดิฉนัอธบิายว่าดิฉนัพบข้อมลูเกีย่วกบั 
คุณตา—คุณพ่อของท่าน—อย่างไรและ
บอกท่านว่าดิฉันเป็นหลานสาว

หนูทำาให้ลุงหายเศร้า
ดิฉันจะจดจ�าค�าตอบของคุณลุงตลอด 

ไป “หนคูงไม่รูว่้าลงุรูส้กึเศร้ามากทีข่าดการ 
ติดต่อกับแม่ของหนู ตอนนี้หนูท�าให้ลุง
หายเศร้าแล้ว!”

เราทราบว่าครอบครัวคุณลุงกับครอบ- 
ครัวดิฉันแม้จะอยู่แยกกัน แต่ก็ได้รับบัพ- 
ตศิมาและการยนัยนัเป็นสมาชกิศาสนจกัร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ในช่วงเวลาเดียวกัน และทั้งสองครอบครัว
มั่นคงในพระกิตติคุณ นั่นเป็นช่วงเวลาอัน
น่าปลาบปลื้มยินดีส�าหรับเรา

ดิฉันเข้าใจมานานแล้วว่างานพระวิหาร 
และประวตัคิรอบครวัสามารถเชือ่มโยงเรา 
กับบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วได้ แต่ดิฉันไม่ 
เคยคิดว่าจะสามารถเชื่อมโยงเรากับญาติ
ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เช่นกัน ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่
สามารถช่วยรวมครอบครัวเป็นหนึ่งเดียว
ผ่านประวัติครอบครัว—ไม่เฉพาะในโลก
วิญญาณเท่านั้นแต่ในช่วงชีวิตบนแผ่นดิน
โลกของเราด้วย 
คิสซี ริเควลเม โรจัส, ชิลี

วันหนึ่งขณะส�ารวจ 
บันทึกประจ�าวัน 

ของคุณแม่ ดิฉันเจอรูป
คุณตา
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พระด�ำรัสเชื้อเชิญให้สวดอ้อนวอนพระบิดำในพระนำม 
ของพระเยซูคริสต์เป็นพระบัญญัติที่กล่ำวถึงมำกสุดข้อ
หนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งหมดท่ีบันทึกไว้และเป็นรูปแบบพื้น 

ฐำนทีส่ดุของกำรนมสักำรส่วนตวั ทว่ำพวกเรำหลำยคนยงัพยำยำม
อย่ำงยำกล�ำบำกเพื่อท�ำให้กำรสวดอ้อนวอนส่วนตัวมีควำมหมำย
และได้รับกำรเปิดเผย

ข้ำพเจ้ำเช่ือมั่นว่ำกำรเปิดเผยส่วนตัวเป็นเรื่องท้ำทำยมำกที่สุด
เรื่องหนึ่งที่สมำชิกศำสนจักรเผชิญอยู่ โดยเฉพำะเยำวชนและคน
หนุ่มสำว เพรำะพวกเขำล้มลุกคลุกคลำนกับกำรสวดอ้อนวอน พวก
เขำจึงล้มลุกคลุกคลำนทำงวิญญำณ

กำรสวดอ้อนวอนส่วนตัวของเรำเป็นเครื่องวัดควำมเข้มแข็งทำง
วิญญำณและเป็นตัวบ่งชี้สวัสดิภำพทำงวิญญำณของเรำ ข้ำพเจ้ำ
เรียนรู้ในฐำนะบิดำ ผู้น�ำฐำนะปุโรหิต และประธำนคณะเผยแผ่ว่ำ 
กำรตั้งใจฟังค�ำสวดอ้อนวอนของอีกคนหนึ่งเปิดเผยให้รู้มำกทีเดียว
เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของเขำกับพระผู้เป็นเจ้ำ

กำรฟังค�ำสวดอ้อนวอนส่วนตัวของท่ำนจะเปิดเผยให้รู้อะไรเกี่ยว
กับตัวท่ำนและควำมสัมพันธ์ของท่ำนกับพระบิดำบนสวรรค์

หลักธรรมแห่งการเปิดเผยส่วนตัว
กำรสวดอ้อนวอนคือกำรพูดคุยกับพระผู้เป็นเจ้ำ พระบิดำนิรันดร์

ท่านกล่าวกับเรา

โดย เอ็ลเดอร์เควิน  
ดับเบิลยู. เพียร์สัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การฟังคำาสวดอ้อนวอนส่วนตัวของท่าน

จะเปิดเผยให้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวท่านและ

ความสัมพันธ์ของท่านกับพระบิดาบน

สวรรค์

ปรับปรุง
การสวด 
อ้อนวอน
ส่วนตัวของท่านPrayers
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ของวิญญำณเรำ—ไม่ใช่บอกกล่ำวพระองค ์
แต่พดูคยุกบัพระองค์ พระองค์ทรงรกัเรำแต่ละ 
คนอย่ำงสมบูรณ์และเปี่ยมด้วยพระเมตตำ 
และควำมเข้ำพระทัย พระองค์ทรงทรำบทุก 
อย่ำงเกี่ยวกับเรำ พระองค์ทรงทรำบสิ่งที่เรำ
จ�ำเป็นต้องมี แม้เมื่อเรำเห็นแต่เพียงสิ่งที ่
เรำต้องกำร พระองค์ทรงมีเดชำนุภำพและ 
พระปรีชำสำมำรถไร้ขีดจ�ำกัดที่จะค�้ำจุนและ
น�ำทำงเรำ พระองค์เตม็พระทยัให้อภยัเรำเสมอ 
และทรงช่วยเรำทุกเรื่อง

เรำสำมำรถพูดคุยกับพระบิดำบนสวรรค์ 
โดยออกเสียงหรือเรียบเรียงควำมคิดและค�ำ 
พูดในควำมนึกคิดและจิตใจเรำ กำรสวดอ้อน 
วอนส่วนตวัควรเป็นกำรแสดงออกอนัศกัดิส์ทิธิ์ 
และจรงิจงัของกำรยกย่องสรรเสรญิและควำม 
กตัญญู เป็นกำรวิงวอนจำกใจจริงเพื่อขอสิ่ง
จ�ำเป็นและสิ่งท่ีปรำรถนำ เป็นกำรสำรภำพ
ด้วยควำมอ่อนน้อมส�ำนึกผิดและทูลขอกำร 
ให้อภัยเพื่อช�ำระเรำให้สะอำด เป็นกำรอ้อน 
วอนขอควำมสบำยใจ กำรน�ำทำง และกำร 
เปิดเผย กำรแสดงออกเหล่ำนีม้กัท�ำให้เรำต้อง 
ระบำยควำมในใจส่วนลึกสุดต่อพระบิดำบน
สวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยรัก

กำรสวดอ้อนวอนมักเป็นกำรสื่อสำรสั้น ๆ 
แต่สำมำรถเป็นกำรสนทนำอย่ำงตรงไปตรง
มำและต่อเนื่องทั้งวันคืนได้เช่นกัน (ดู แอลมำ 
34:27)

การสวดอ้อนวอนส่วนตัวเป็นเร่ืองจำาเป็น
ในแผนของพระบิดำบนสวรรค์ เรำจ�ำเป็น 

ต้องแยกจำกท่ีประทบัของพระองค์ทำงร่ำงกำย 
และทำงวิญญำณ กำรสวดอ้อนวอนเป็นกำร
เชื่อมโยงทำงวิญญำณที่จ�ำเป็นและเปิดทำง 
ระหว่ำงพระผูเ้ป็นเจ้ำกบัมนษุย์ หำกปรำศจำก 
กำรสวดอ้อนวอน ย่อมกลับไปหำพระบิดำไม่ 
ได้ หำกปรำศจำกกำรสวดอ้อนวอน ย่อมไม่มี 
ศรทัธำมำกพอจะเข้ำใจและรกัษำพระบัญญัติ 
หำกปรำศจำกกำรสวดอ้อนวอน ย่อมไม่มี
พลังทำงวิญญำณที่จ�ำเป็นต่อกำรหลีกเลี่ยง
กำรล่อลวง เอำชนะกำรทดลองและควำมยำก 

ล�ำบำก หำกปรำศจำกกำรสวดอ้อนวอน ย่อม
ไม่มีกำรกลับใจ กำรให้อภัย และพลังกำร
ช�ำระให้สะอำดของกำรชดใช้ โดยพลังของ
กำรสวดอ้อนวอนส่วนตัว ทุกอย่ำงอยู่ในวิสัยที่
เกิดขึ้นได้

กำรสวดอ้อนวอนเปิดทำงให้กำรเปิดเผย 
ส่วนตัวและของประทำนฝ่ำยวิญญำณผ่ำน 
พระวญิญำณบรสิทุธิ ์ เปิดช่องทำงทำงวญิญำณ 
ให้บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็นเจ้ำ ท�ำให้เรำ 
เข้ำถึงพระบิดำนิรันดร์ของเรำ พระบุตรที่รัก
ของพระองค์ และพระวญิญำณบรสิทุธิไ์ด้ตลอด 
เวลำ กำรสวดอ้อนวอนเป็นหลักฐำนอันทรง
พลังที่โน้มน้ำวให้เชื่อว่ำมีพระผู้เป็นเจ้ำพระ 
บิดำนิรันดร์จริง ๆ กำรสวดอ้อนวอนส่วนตัว 
จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ต่อกำรเข้ำใจพระผู้เป็นเจำ้และ 
อัตลักษณ์อันสูงส่งของเรำ

ปรับปรุงการสวดอ้อนวอนของท่าน
เตรียมสวดอ้อนวอน

บ่อยครั้งกำรสวดอ้อนวอนส่วนตัวของเรำ
เกิดขึ้นเป็นอย่ำงแรกในตอนเช้ำก่อนเรำตื่น 
นอนและต่ืนตัวเต็มทีห่รอืตอนดึกเมือ่เรำเหนือ่ย 
เกินกว่ำจะสวดอ้อนวอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ควำมอ่อนล้ำทำงร่ำงกำย จิตใจ และอำรมณ์ 
สำมำรถสกดักัน้เรำจำกกำรสวดอ้อนวอนอย่ำง 
มีควำมหมำย

กำรสวดอ้อนวอนเป็นงำนทำงวิญญำณท่ี 
ต้องเตรียมจิตใจและวิญญำณก่อน ถ้ำเรำไม ่
ใช้เวลำถ่อมตนและพิจำรณำให้ถ้วนถี่ว่ำเรำ 
ก�ำลังจะร้องทูลพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรันดร์ 
ในพระนำมของพระเยซคูรสิต์ เรำจะพลำดเนือ้ 
แท้ของแบบแผนที่เบ้ืองบนก�ำหนดไว้เพื่อเป็น
พรแก่เรำ

จงจัดเวลำให้มำกพอจะสื่อควำมปรำรถนำ 
ในส่วนลกึทีส่ดุของใจท่ำนด้วยควำมนอบน้อม 
และระมัดระวังกับพระบิดำบนสวรรค์ จงอัญ- 
เชิญพระวิญญำณบริสุทธิ์ให้ช่วยท่ำนรู้ว่ำจะ 
สวดอ้อนวอนขออะไร กำรสวดอ้อนวอนออก 
เสยีงช่วยให้ข้ำพเจ้ำจดจ่อกบักำรสวดอ้อนวอน 
และฟังตนเองโดยไม่ใจลอย

การสวดอ้อนวอนเป็น 
หลักฐานอันทรงพลัง 
ที่โน้มน้าวให้เชื่อว่าม ี
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
นิรันดร์จริงๆ การสวด
อ้อนวอนส่วนตัวจำาเป็น
อย่างยิ่งต่อการเข้าใจ 
พระผู้เป็นเจ้าและ 
อัตลักษณ์อันสูงส่ง 
ของเรา
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ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำให้หำเวลำและสถำน 
ที่ซึ่งท่ำนจะสำมำรถไตร่ตรองชีวิตและ 
ควำมต้องกำรของท่ำนได้อย่ำงถี่ถ้วน ใคร่ 
ครวญอตัลกัษณ์อนัสงูส่งและควำมสมัพนัธ์ 
ของท่ำนกับพระบิดำบนสวรรค์ พยำยำม
นึกภำพพระบิดำบนสวรรค์ขณะเตรียมพูด
คุยกับพระองค์ นึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ที ่
ท่ำนจะสวดอ้อนวอนในพระนำมของพระ- 
องค์ กำรท�ำเช่นนั้นจะช่วยให้ท่ำนจดจ่อ
และเตรียมสวดอ้อนวอนด้วยใจนอบน้อม
ส�ำนึกคุณ
ดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร

เรำไม่สำมำรถมั่นใจในกำรประทับอยู่
ของพระบิดำบนสวรรค์ถ้ำเรำไม่สะอำด
ทำงศลีธรรม สือ่ลำมก กำรล่วงละเมดิทำง
เพศ และควำมบันเทิงทุกรูปแบบที่ท้ำทำย
ควำมบริสุทธิ์ทำงเพศหรือส่งเสริมกำรผิด
ศีลธรรมสำมำรถท�ำลำยควำมเชื่อมั่นของ
เรำในกำรสวดอ้อนวอนและขัดขวำงเรำไม่
ให้ได้รับกำรกระตุ ้นเตือนทำงวิญญำณ 
อย่ำงไรก็ดี จ�ำไว้ว่ำ ซำตำนเป็นคนเดียวที่
จะบอกท่ำนว่ำท่ำนไม่สำมำรถหรือไม่ควร
สวดอ้อนวอน พระวิญญำณบริสุทธิ์ทรง
กระตุ้นเรำเสมอให้สวดอ้อนวอน แม้ว่ำเรำ
จะก�ำลังมีปัญหำกับกำรเชื่อฟังและควำม
มีค่ำควรส่วนตัวก็ตำม
สวดอ้อนวอนอย่างมีจุดประสงค์

กำรสวดอ้อนวอนจ�ำเป็นต่อกระบวนกำร 
เปิดเผย ค�ำถำมที่ได้รับกำรดลใจท�ำให้กำร 
สวดอ้อนวอนของเรำมจีดุศนูย์รวม จดุประ- 
สงค์ และมีควำมหมำยมำกขึ้น หำกท่ำน
ต้องกำรได้รับกำรเปิดเผยส่วนตัวมำกขึ้น 
ผ่ำนกำรสวดอ้อนวอน ท่ำนอำจต้องนึกตรอง 
ว่ำท่ำนจะถำมอะไร โดยทั่วไปกำรเปิดเผย
มีมำเพื่อตอบค�ำถำม กระบวนกำรเปิดเผย 
เรียกร้องให้เรำค้นคว้ำ ไตร่ตรอง และประ- 
ยุกต์ใช้พระคัมภีร์กับชีวิตเรำ ขณะท�ำเช่น 
น้ันพระวิญญำณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้เรำ
ตั้งค�ำถำมที่ได้รับกำรดลใจ

ทำาให้ความประสงค์ของเราสอดคล้อง
กับพระประสงค์ของพระบิดา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชำซ�้ำหลำย 
ครั้งว่ำเรำ “ต้องสวดอ้อนวอนถึงพระบิดำ 
เสมอในนำมของ [พระเจ้ำ]” (3 นีไฟ 18: 
19) เมื่อเรำสวดอ้อนวอนในพระนำมของ 
พระเยซูคริสต์ นั่นหมำยควำมว่ำ “ควำม 
คิดของเรำคือพระด�ำริของพระคริสต์ และ
ควำมประสงค์ของเรำคือพระประสงค์ของ
พระคริสต์…จำกนั้นเรำทูลขอสิ่งที่พระผู้
เป็นเจ้ำประทำนให้ได้ กำรสวดอ้อนวอน
มำกมำยยังคงไม่ได้รับค�ำตอบเพรำะไม่ได้
ท�ำในพระนำมของพระคริสต์เลย จึงไม่มี
ทำงแสดงถึงพระด�ำริของพระองค์ แต่เกิด
จำกควำมเห็นแก่ตัวของใจมนุษย์” (Bible 
Dictionary, “Prayer”) กำรสวดอ้อนวอน
แบบนี้แสดงถึงควำมหวังลม ๆ แล้ง ๆ ไม่ 
ใช่ศรัทธำ

กำรสวดอ้อนวอนไม่ใช่กระบวนกำรต่อ 
รอง แต่เป็นกระบวนกำรประสำนเป็นแนว
เดียวกัน เรำไม่ผลักดันให้พระผู้เป็นเจ้ำมี 
มุมมองเหมือนเรำ กำรสวดอ้อนวอนเกี่ยว 
ข้องไม่มำกนักกับกำรเปลี่ยนสภำวกำรณ์
แต่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนตัวเรำมำกกว่ำ 
เกี่ยวข้องกับกำรแสวงหำพระประสงค์ของ
พระองค์และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยท�ำ 
สิง่ท่ีเรำต้องท�ำ เมือ่เรำท�ำให้ควำมประสงค์ 
ของเรำสอดคล้องกับพระประสงค์ของ 
พระบิดำบนสวรรค์ ค�ำตอบและพลังทำง
วิญญำณจะไหลมำไม่ขำดสำย กำรท�ำ
ตำมแบบฉบับนี้ช่วยให้เรำสวดอ้อนวอน
ด้วยศรัทธำ

พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินคำาสวด
อ้อนวอนของฉันหรือไม่

ประมำณ 20 ปีมำแล้ว เบ็นจำมิน
ลูกชำยคนที่ห้ำของเรำเกิด ภรรยำข้ำพเจ้ำ
รู้สึกว่ำมีบำงอย่ำงผิดปกติกับนัยน์ตำของ
เบ็นจำมิน เรำปรึกษำเพื่อนสนิทคนหนึ่งซึ่ง
เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนจอตำในวอร์ดของเรำ  
เขำยืนยันข้อกังวลของเรำและวินิจฉัย 

การสวดอ้อนวอน
เกี่ยวข้องไม่มากนักกับ
การเปลี่ยนสภาวการณ์
แต่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนตัวเรามากกว่า 
การสวดอ้อนวอน
เกี่ยวข้องกับการ
แสวงหาพระประสงค ์
ของพระองค์และทูลขอ 
ให้พระองค์ทรงช่วยทำา 
สิ่งที่เราต้องทำา 
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อำกำรของเบ็นจำมินว่ำเป็นมะเร็งจอตำชนิด
ที่เกิดน้อยมำก ข่ำวนี้ชวนหดหู่ยิ่งนัก

ไม่กี่สัปดำห์ต่อมำ เบ็นจำมินต้องรับกำร
ผ่ำตัดรักษำครั้งแรกจำกกำรผ่ำตัดหลำยครั้ง 
ก่อนกำรผ่ำตัดเรำพูดคุยกับศัลยแพทย์และ
บอกว่ำเรำเชื่อว่ำเขำจะพบวิธีรักษำตำของ 
เบ็นจำมินโดยไม่ต้องควักนัยน์ตำออก ทุกคน 
ในครอบครัวเรำและสมำชิกวอร์ดหลำยคน 
อดอำหำรและสวดอ้อนวอนให้เบ็นจำมิน  
เรำมีศรัทธำมำกว่ำลูกชำยเรำจะหำย

หนึ่งชั่วโมงต่อมำ ศัลยแพทย์กลับมำยืนยัน 
ว่ำนัยน์ตำของเบ็นจำมินถูกเซลล์เนื้องอก
ท�ำลำยและนัยน์ตำอีกข้ำงมีเนื้องอกร้ำยแรง 
หลำยก้อนทีต้่องรกัษำทนัท ี ข้ำพเจ้ำพดูไม่ออก 
รู้สึกเศร้ำมำกและไม่เชื่อแม้แต่น้อย ข้ำพเจ้ำ
เดินออกจำกโรงพยำบำลในตอนเช้ำที่หดหู่
ของแซนแฟรนซิสโกและเริ่มเดินพลำงร้องไห้
อย่ำงขมขื่น

ข้ำพเจ้ำท�ำทุกอย่ำงที่ได้รับกำรสอนให้ท�ำ  
เรำสวดอ้อนวอนและได้รับควำมรู้สึกแรงกล้ำ 
ให้เลือกแพทย์คนนี้ เรำอดอำหำร สวดอ้อน 
วอน และรู้สึกมั่นใจว่ำลูกชำยตัวน้อยของเรำ 
จะหำยเป็นปกติโดยผ่ำนศรัทธำและพลังของ 
ฐำนะปุโรหิต แต่พระเจ้ำไม่ทรงเข้ำมำแทรก- 
แซง ดูเหมือนศรัทธำของเรำไม่ได้เป็นมำกไป 
กว่ำควำมหวังลม ๆ แล้ง ๆ ข้ำพเจ้ำเริ่มสงสัย 
ทุกอย่ำงท่ีเคยเชื่อ ขณะเดินอยู่นั้น ข้ำพเจ้ำ 
รูส้กึผดิหวงัและโกรธ ข้ำพเจ้ำเจบ็ปวดเจยีนตำย

ข้ำพเจ้ำไม่ภำคภูมิใจในกำรสนทนำที่เคยม ี
กับพระบิดำบนสวรรค์ขณะเดินร้องไห้ตอน 
เช้ำวันนั้น ชั่วขณะหนึ่งหลังจำกนั้น ข้ำพเจ้ำก็
คุมอำรมณ์ตนเองได้ ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ว่ำเนื้อร้อง
ของเพลงปฐมวัยเข้ำมำในควำมคิด “พระบิดำ
สวรรค์ ทรงอยู่ที่นั่นไหม? พระทรงได้ยินและ 
ตอบค�ำสวดของเด็ก ๆ ไหม” เห็นชัดว่ำพระ- 
องค์ไม่ทรงฟังค�ำสวดอ้อนวอนของข้ำพระองค์ 
หรืออำจจะไม่ห่วงใยข้ำพระองค์และลูกชำย
เลย (“กำรสวดอ้อนวอนของเด็ก ๆ,” หนังสือ
เพลงส�ำหรับเด็ก, หน้ำ 6)

ในขณะน้ัน พระเมตตำอันละเอียดอ่อนก็

มำถึง ข้ำพเจ้ำรู้สึกถึงถ้อยค�ำเหล่ำน้ีในควำม 
คิดและในใจข้ำพเจ้ำ “เควิน เขำเป็นลูกชำย
ของเรำเหมอืนกนั” ควำมชดัเจนของค�ำกระตุน้ 
เตือนนั้นไม่ผิดพลำด ข้ำพเจ้ำตระหนักใน
วนิำทนีัน้ว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้เข้ำใจจดุประสงค์ของ 
กำรสวดอ้อนวอนเลย เพยีงเพรำะมเีหตอุนัควร 
ข้ำพเจ้ำจงึคดิไปเองว่ำสำมำรถใช้ฐำนะปโุรหิต 
กำรอดอำหำร และกำรสวดอ้อนวอนเปลี่ยน
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ำได้

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้ำพเจ้ำรู้แน่แก่ใจว่ำ 
ข้ำพเจ้ำไม่ใช่คนควบคุมสถำนกำรณ์ ข้ำพเจ้ำ 
รู ้ว่ำต้องยอมตำมพระประสงค์ของพระบิดำ 
บนสวรรค์ ข้ำพเจ้ำไม่อำจได้อย่ำงที่ต้องกำร 
ตำมเวลำและตำมวิธีที่ต้องกำรเพียงเพรำะ
ข้ำพเจ้ำรักษำพระบัญญัติ จุดประสงค์ของ
กำรสวดอ้อนวอนไม่ใช่เพื่อบอกพระบิดำบน 
สวรรค์ให้ท�ำอะไร แต่เพื่อดูว่ำพระองค์ทรง 
ประสงค์ให้ข้ำพเจ้ำท�ำและเรียนรู้อะไร ข้ำพ- 
เจ้ำต้องท�ำให้ควำมประสงค์ของตนสอดคล้อง
กับพระประสงค์ของพระองค์

เรำต้องประสบกำรท้ำทำยแสนสำหสัอกีหก 
ปีขณะต่อสู้กับอำกำรของลูกชำยตัวน้อยเพื่อ 
รักษำนัยน์ตำอีกข้ำงและชีวิตของเขำไว้ แต ่
ข้ำพเจ้ำรู้แล้วว่ำพระบิดำบนสวรรค์ทรงรับรู้ 
และทรงควบคมุอยู ่ สดุท้ำยแล้วไม่ว่ำเหตกุำรณ์ 
จะออกมำอย่ำงไร พระองค์ทรงได้ยินและทรง
ตอบค�ำสวดอ้อนวอนของข้ำพเจ้ำ วันนี้ลูกชำย
ปำฏิหำริย์ของเรำก�ำลังรับใช้งำนเผยแผ่เต็ม
เวลำในสเปน

ข้ำพเจ้ำมีหลักฐำนชัดเจนในชีวิตว่ำพระผู้
เป็นเจ้ำทรงเป็นพระบิดำบนสวรรค์ของเรำ
ผู้ทรงเปี่ยมด้วยควำมรักและทรงได้ยินและ
ตอบค�ำสวดอ้อนวอนของเรำจริง ๆ ขณะท่ำน
ยังเรียนรู ้และเข้ำใจหลักธรรมอันสูงส่งของ
กำรสวดอ้อนวอนส่วนตวัต่อไปตำมทีพ่ระผูช่้วย 
ให้รอดทรงสอน กำรสวดอ้อนวอนจะกลำยเป็น 
แหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ทำงวิญญำณและกำร
เปิดเผยในชีวิตท่ำน 
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก ์
–ฮาวาย วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ดูบทความทั้งฉบับ
เป็นภาษาอังกฤษที่ devotional.byuh.edu
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“พ่ีชายฉันมีปัญหาเร่ืองส่ือลามก  

เขากำาลังทำางานกับอธิการเพ่ือแก้ไข

เร่ืองน้ี ฉันจึงอยากสนับสนุนเขา แต่

น่ันส่งผลต่อความไว้วางใจท่ีฉันมี 

ในตัวเขา ฉันจะจัดการเร่ืองน้ีอย่างไร”

เป็นสิ่งที่ดีมากที่ท่านต้องการสนับสนุนพี่ชาย เขาจะต้องการ 
ก�าลังใจจากท่าน เน่ืองจากพี่ชายท�าให้ท่านรับรู้การท้าทายนี้
ในชีวิตเขาและท่านรู้ว่าเขาก�าลังพยายามจัดการกับปัญหาดัง
กล่าว เขาได้ด�าเนินการก้าวส�าคัญไปสู่การท�าให้ท่านไว้วางใจ 
เหมือนเดิม การเปิดเผยความลับและการไม่หลอกลวงซึ่งมัก

เกี่ยวข้องกับการท้าทายนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าเขาก้าวหน้ามาก นี่จะ 
ช่วยให้ท่านเริ่มไว้ใจเขามากขึ้น จะต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ความไว้วางใจ 
เต็มที่เหมือนเดิม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านจะรักเขาเหมือนเดิม 
ไม่ได้ ท่านสามารถสวดอ้อนวอนให้เขา เป็นแบบอย่างที่ดี และท�าอีก
หลายอย่างเพื่อช่วยเขา

พยายามอย่าตัดสินเขา หากเขารู้สึกว่าถูกตัดสิน เขาอาจจะรู้สึกแย ่
ลงกับการการเอาชนะปัญหา และนั่นจะท�าให้เขาเปลี่ยนยากขึ้น ทุก 
คนมีความอ่อนแอ นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรียมการ
ชดใช้ไว้ให้ จงวางใจในพระเจ้าและในข้อเท็จจริงที่ว่า โดยผ่านการ 
กลับใจ พี่ชายท่านสามารถเปลี่ยนได้และจะได้รับการให้อภัย

เนื่องจากท่านรู้ว่าพี่ชายก�าลังพยายามแก้ไขกับอธิการของท่านใน 
เร่ืองนี ้ ท่านอาจจะพดูคยุกบัอธกิารเกีย่วกบัสถานการณ์ดังกล่าว อธิการ 
กบัพ่อแม่ของท่านสามารถช่วยให้ท่านรูไ้ด้ว่าต้องท�าอะไร ท่านสามารถ 
ท�างานด้วยกันเป็นครอบครัวเพื่อช่วยพี่ชาย ท่านอาจจะให้ครอบครัว 
อดอาหารเพื่อช่วยเขา (ดู มัทธิว 17:21) นั่นจะท�าให้เขามีโล่ป้องกันการ
ล่อลวง
หมายเหตุ: เยาวชนหญิงจำานวนมากพยายามเอาชนะการติดสื่อลามกเช่นกัน  
คำาแนะนำาเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้ได้ในความสัมพันธ์กับพี่สาวและน้องสาว

แสดงความเสียใจแต่ไม่ทอดท้ิง

สือ่ลามกไม่ใช่เรือ่งเลก็ และท�าให้เจบ็ปวดมากเมือ่ทราบ 
ว่าคนท่ีคุณห่วงใยมีปัญหาเรื่องนี้ จงพยายามให้อภัย
เขา ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใด พึงระลึกเช่นกันว่าการ
ให้อภัยและความไว้วางใจอยู่คนละส่วนกัน โดยการ 

กระท�าของพี่ชาย เขาสามารถได้ความไว้ 
วางใจจากคุณกลับมา แสดงความเสียใจ 
แต่อย่าทอดทิ้ง เขาต้องรู้สึกว่าเขาไม่โดด 
เดี่ยว และเขาต้องรับผิดชอบการกระท�า
ของเขา เมื่อคุณรักเขาทั้งที่เขาติดสื่อลามก 
เขาจะเห็นความหวังและพบพลังเอาชนะ
ปัญหา

เบธานี เอ. อายุ 18 ปี, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ให้กำาลังใจเขา
ดิฉันรู ้ว ่ายากเม่ือคุณไว ้
วางใจใครบางคนมากแล้ว
เขามีพฤติกรรมในทางท่ีผิด 
สิ่ ง แ ร ก ที่ ดิ ฉั น จ ะ ท� า คื อ 
สวดอ้อนวอนและทูลขอ

พระบิดาบนสวรรค์ให้ดิฉันมีพลังพูดกับพี่
ชาย คุณพูดคุยกับเขาได้ทุกสัปดาห์ว่าเขา
เป็นอย่างไรและหาข้อพระคัมภีร์ระหว่าง 
ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวเพื่อกระตุ้นให้เขา
รับความช่วยเหลือ การสนับสนุนเขาเป็น 
เรื่องส�าคัญแม้เขาได้ท�าให้คุณสูญเสีย
ความไว้วางใจไปแล้ว จงให้เขารูว่้าพระเจ้า 
ทรงรักเขาและจะให้อภัยเขา เตือนเขาให้
นึกถึงเพลงสวดที่ 84 “พระผู้เป็นเจ้ารักเรา
จึงส่งพระบุตร” ให้เขารูว่้าพระเยซคูรสิต์ทรง
ชดใช้บาปของเรา และถ้าเรากลับใจ เรา
สามารถท�าให้ดีขึ้นได้วันละนิด

นาโอมี บี. อายุ 16 ปี, มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

สนับสนุนเขา
แสดงให้เขาเห็นว่าคุณรักเขาไม่ว่าเขาจะ 
เลือกอะไรก็ตาม สนับสนุนเขาทุกย่างก้าว 
ระหว่างทางและให้เขารู้ว่าคุณดีใจเพียง 
ใดที่เขาเปลี่ยนแปลง ความไว้วางใจจะไม่
กลับมาทั้งหมดทันที แต่เขาก�าลังพยายาม
ให้ได้กลับคืน เขาอยู่บนทางที่ถูกต้อง และ

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ
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เมื่อเขาเรียนรู้ว่าจะดีขึ้นได้อย่างไร คุณเอง
ก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าจะวางใจเขาอีกครั้ง
ได้อย่างไร

คริสติน เอ็ม. อายุ 17 ปี, นอร์ทแคโรไลนา 

สหรัฐอเมริกา

ให้อภัย
พลังแห่งการชดใช้ หากคุณประยุกต์ใช้ จะ 
ช่วยให้พี่ชายคุณมีพลังกลับใจ การชดใช้ 
ให้การเยียวยาแก่คนท่ีบาดเจ็บ และคนท่ี 
ท�าการเลือกอันท�าให้เจ็บปวด จงให้อภัย
เสมอและหันมารักแทนที่จะหันไปโกรธ

เสธ บี. อายุ 18 ปี, มิสซูรี สหรัฐอเมริกา

สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง
คุกเข่าและทูลขอการน�าทางจากพระบิดา 
บนสวรรค์ พูดคุยกับพี่ชายและสวดอ้อน- 
วอนกับเขา เมื่อเราถ่อมตนต่อพระพักตร์
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ “จะ
ไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่า 
ท่ีท่านจะทนได้ และเมือ่ถกูทดลอง พระองค์ 
จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะ
มีก�าลังทนได้” (1 โครินธ์ 10:13) พระองค์
จะทรงช่วยให้พี่ชายคุณมีพลังต่อต้านการ
ล่อลวงและเลือกสิ่งดีเสมอ

อเลจานดรา บี. อายุ 22 ปี, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

อย่าหมดหวัง
อย่าหมดหวังในตัวพ่ีชาย เพราะนีเ่ป็นเวลา 
ที่เขาต้องการครอบครัวมากท่ีสุด การเอา 
ชนะปัญหากับสื่อลามกยากพออยู่แล้ว
ส�าหรับเขาโดยไม่ต้องพูดถึงความกังวลว่า
ครอบครัวจะสูญเสียความเชื่อมั่นอย่างไร 
ผมเคยมีปัญหาเดียวกัน ผมพยายามกลับ
ใจเพ่ือให้มีค่าควรไปพระวิหารและรับการ
ผนึกกับครอบครัว ผมกลัวเสมอว่าพ่อแม่
จะพูดอะไรหรือพวกท่านจะปฏิบัติต่อผม 

ทางให้แก้ไข
“พระบิดำบนสวรรค์

ทรงทรำบก่อนเรำมำ

อยู่บนโลกนี้ว่ำอิทธิพล

ไม่ดีจะล่อลวงเรำให้

ออกนอกทำง ‘เพรำะ

ว่ำทุกคนท�ำบำป และเสื่อมจำกพระสิริของ

พระเจ้ำ’ (โรม 3:23) ด้วยเหตุนี้พระองค์

จึงทรงเตรียมทำงให้เรำแก้ไข  โดยผ่ำน

กระบวนกำรอันเปี่ยมด้วยเมตตำของกำร 

กลับใจที่แท้จริงและกำรชดใช้ของพระเยซู

คริสต์ บำปของเรำจะได้รับกำรให้อภัย

และเรำจะ ‘ไม่พินำศ แต่มีชีวิตนิรันดร์’ 

(ยอห์น 3:16)”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษา 
ท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด “เร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 73.

คำาถามครั้งต่อไป

อย่างไร ผมแปลกใจเมื่อพบว่าพวกท่าน
สนับสนุนผมและพวกท่านอยากหาทาง 
ช่วยผมให้ดขีึน้ ถ้าพีช่ายคณุปรกึษาอธกิาร 
และพยายามอย่างซื่อสัตย์ แสดงว่าเขา
ก�าลังก้าวหน้า

เยาวชนชายจากอะแลสกา สหรัฐอเมริกา

วางใจพระเจ้า
การชดใช้ไม่เพียงเพื่อบาป 
ของเราเท่านัน้แต่เพือ่ความ 
ยากล�าบากและปัญหาที ่
เราต้องดิ้นรนด้วย พระเยซ ู
คริสต ์ทรงทราบดีว ่าคุณ 

รู้สึกอย่างไร—พระองค์ทรงรู้สึกเช่นนั้นมา
ก่อน จงเอื้อมไปหาพระองค์ และคุณจะ
พบพระหัตถ์คอยพยุงคุณให้ลุกขึ้น จงสวด
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือและพลัง 
เยียวยาของการชดใช้ บอกพระบิดาบน 
สวรรค์ทุกเรื่องที่คุณวิตกกังวลและความ 
หวังในสถานการณ์นั้น ๆ ส�าคัญที่สุดคือ  
อย่ารอให้เกิดปาฏิหาริย์—แต่ลงมือท�า
บางอย่าง ศกึษาพระคมัภร์ี แสวงหาปัญญา 
ที่จะช่วยคุณ และมีศรัทธาอยู่เสมอว่าทุก
อย่างจะคลี่คลาย

เมแกน เอ. อายุ 19 ปี, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ส่งค�ำตอบของท่ำนมำภำยในวันท่ี 15 กรกฎำคม 2013 ท่ี  
liahona.lds.org ทำงอีเมล liahona@ldschurch.org หรือส่ง 
ไปรษณีย์มำท่ี

Liahona, Questions & Answers 7/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

อำจมีกำรแก้ไขควำมยำวหรือควำมชัดเจนของค�ำตอบท่ีส่งมำ
ระบขุ้อมลูและค�ำอนญุำตต่อไปนีไ้ว้ในอเีมลหรอืจดหมำยของท่ำน 
(1) ชือ่นำมสกลุ (2) วนัเดอืนปีเกดิ (3) วอร์ดหรอืสำขำ (4)  
สเตคหรอืท้องถิน่ (5) ค�ำอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของท่ำน 
และถ้ำท่ำนอำยตุ�ำ่กว่ำ 18 ปีต้องมคี�ำอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
จำกผูป้กครองให้พมิพ์ค�ำตอบและรปูถ่ำย (ส่งทำงอเีมลได้)

“ฉันควรนึกถึงอะไร 
ในช่วงศีลระลึก”
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ข ้
าพเจ้าชอบอ่านเรื่องราวทางประ- 
วัติศาสตร์ของสมาชิกศาสนจักร
สมัยเริ่มแรกผู้ละทิ้งบ้านเรือนและ 

ต้องเสียสละอย่างมากเพื่อไปรวมกับ 
วิสุทธิชน ข้าพเจ้าพบว่าเรื่องราวของพวก
เขากระตุ้นความสนใจ และข้าพเจ้าได ้
พลังมากจากการเรียนรู ้สิ่ งที่พวกเขา 
ประสบเพื่อแสดงและด�าเนินชีวิตตาม 
ศรัทธาโดยท�าตามศาสดาพยากรณ์และ
ท�าเรื่องยาก ๆ เมื่อท่านอ่านสิ่งที่  พวกเขา
ท�า ด้วยเหตุบางประการ ชะตากรรมใน
ชีวิต ท่าน จึงดูเหมือนไม่ยากเท่าใดนัก

ข้าพเจ้ารักประวัติศาสนจักร เวลานี้
ข้าพเจ้าอ่านเรื่องดังกล่าวมากกว่าแต่ก่อน 
และพบว่าประวัติศาสตร์นั้นน่าหลงใหล 
และส่งเสรมิศรทัธา ตัวอย่างเช่น สิง่ทีผู่ส้อน 

ศาสนาสมัยเริ่มแรกท�าส�าเร็จช่างน่าประ- 

หลาดใจโดยแท้ ทั้งที่ไม่มีแหล่งช่วยใด

นอกจากศรัทธาและประจักษ์พยานที่ลุก 

ไหม้อันส่งผลให้พวกเขาท�าเรือ่งไม่ธรรมดา 

มากมาย ตัวอย่างเหล่านั้นช่วยให้ข้าพเจ้า 

เข้าใจว่าข้าพเจ้าสามารถท�าเรือ่งยาก ๆ ได้ 

หากยังหล่อเลี้ยงศรัทธาและประจักษ์ 

พยานของตน ประจักษ์พยานของข้าพเจ้า

เข้มแข็งขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อเห็นสิ่งที่

เกิดขึ้นกับงานอันส�าคัญยิ่งนี้ขณะที่งาน

ก้าวไปข้างหน้า

มองอดีตจากปัจจุบัน
ประวติัศาสตร์เป็นวธีิสร้างแรงบนัดาลใจ 

อันส�าคัญยิ่งที่เตรียมตัวท่านทางวิญญาณ 
ในประวัติศาสตร์ของเรา เราจะเห็นคนที่

รักษาดุลยภาพ
ประวัติ
ศาสนจักร

โดย เอ็ลเดอร ์
สตีเวน อี. สโนว์
นักประวัติศาสตร์
ศาสนจักรและสมาชิก
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

หลักฐานมากมายล้น 

เหลือเกี่ยวกับประวัติ

ศาสนจักรล้วนเชื่อถือได ้

และส่งเสริมศรัทธา ถ้าดู

ตามบริบททั้งหมดแล้ว 

หลักฐานดังกล่าวสร้าง 

แรงบันดาลใจแน่นอน
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เตรยีมตนเองทางวญิญาณเอาชนะได้ และ 
คนที่ตกไปเป็นเพราะพวกเขาไม่เตรียม
ตนเองทางวิญญาณให้พร้อมรับสิ่งที่เกิด 
ขึ้น เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าการอุทิศตนต่อ 
พระกิตติคุณ การสวดอ้อนวอน และประ- 
จักษ์พยานสามารถช่วยเราท�าสิ่งส�าคัญยิ่ง 
ได้ และเราต้องใช้เวลาพฒันาด้านวญิญาณ 
ของเรา หาไม่แล้วเราต้องรบัผลจากการไม่ 
ท�าเช่นนั้น

ผู ้คนในประวัติศาสตร์ของเราเป็นคน 
ปกติเหมือนเรา หลายคนท�าสิ่งพิเศษเหนือ 
ธรรมดา แม้ทุกคนก�าลังแสวงหาความด ี
พร้อม แต่พวกเขาไม่ดีพร้อม สมาชิก
ศาสนจักรสมัยเริ่มแรกเหล่านั้นมีความยุ่ง 
ยากและต่อสู้หลายเรื่องเช่นเดียวกับพวก 
เราในปัจจุบัน แต่ข้าพเจ้าพบพลังในการรู ้
ว่าความท้าทายเหล่านั้น การขวนขวาย 
เพื่อให้ดีพร้อม มีมานานแล้ว

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

โค
ดีย

์ เบ
ลล

์

เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ ท่านต้องศึกษา
ประวัติศาสตร์ศาสนจักรอย่างมีดุลยภาพ
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เยาวชนบางคนแปลกใจและตกใจกับ 
เนื้อหาต่อต้านมอรมอนทางอินเทอร์เน็ต
เพราะพวกเขาไม่เสริมก�าลังตนให้มีแรง
ต้าน พวกเขาอาจไม่ใช้เวลาฝ่ายวิญญาณ
มากพอเพื่อเตรียมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ตนพร้อมรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อ 
ประสบการณ์ชีวิตท�าให้พวกเขากะปลก-
กะเปลี้ย ส�าคัญที่พวกเขาต้องท�าสิ่งพื้น
ฐานเหล่านั้นที่เราพูดถึงอยู่เสมอ นั่นคือ 
ศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปและสวดอ้อนวอน
อย่างมีความหมายต่อพระบิดาบนสวรรค์
ของเรา สิ่งพื้นฐานเหล่านี้เตรียมผู้คนให้
พร้อมรับความยากล�าบากทุกประเภท 
รวมทั้งบทความต่อต้านมอรมอนที่จะเข้า
มาทางออนไลน์โดยบังเอิญ

จำาเป็นต้องรักษาดุลยภาพ
เช่นเดียวกบัเรือ่งอ่ืน ท่านต้องศกึษา 

ประวัติศาสตร์ศาสนจักรอย่างมีดุลย- 
ภาพ ศาสนจักรที่แท้จริง
เป็นคนกลุ ่มน้อยเสมอ 

และดู เหมือนเรามักตก 
เป็นเป้าโจมตีไม่เว้นวาย เราจะ

แน่นอนว่าโลกเปลี่ยนไปในรุ่นหรือสอง 
รุ่นที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตให้ข้อมูลทุกประ- 
เภทแก่เราเพียงแค่ปลายนิ้ว—ทั้งดี ไม่ดี 
จรงิ ไม่จรงิ—รวมทัง้ข้อมลูเกีย่วกบัประวตัิ 
ศาสนจักร ท่านสามารถอ่านประวัติของ
เราได้มากมาย แต่ส�าคัญคือต้องอ่านและ
เข้าใจบริบทของประวัติศาสตร์นั้น ปัญหา
เก่ียวกับข้อมูลออนไลน์บางส่วนคือไม่มี
บริบทและท่านไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด

ข้อมลูท่ีพยายามท�าให้ศาสนจกัรอับอาย 
โดยปกติเป็นความคิดส่วนตัวและไม่เป็น 
ธรรม เราควรหาแหล่งข้อมลูทีอ่ธิบายความ 
เชื่อและประวัติของเราอย่างไม่มีอคติมาก 
กว่า บางเว็บไซต์เจตนาร้ายมากและน�า
เสนอข้อมูลให้ต่ืนเต้นเร้าใจ จงมองหา
แหล่งข้อมูลที่เขียนโดยนักประวัติ- 
ศาสตร ์ผู ้ ได ้รับความเคารพ 
ยกย่องไม่ว่าจะเป็นสมาชิก

ศาสนจักรหรือไม่
ก็ตาม

ถ้าท่านเลือกใช้เวลาศึกษาประวัติศาสตร์ของเรา
เฉพาะบทที่เป็นประเด็นโต้แย้ง ท่านจะเห็นเส้นด้าย
ไม่กี่เส้น แต่จะพลาดผ้าห่มทั้งผืน 

ตอบคำาถาม
ฉันจะตอบคำาถามเพ่ือน ๆ 
อย่างไรเม่ือพวกเขาบอกว่า
ประวัติศาสตร์บางส่วนของ
เราเช่ือได้ยาก อย่างเช่นเร่ือง
เทพและแผ่นจารึกทองคำาท่ี
ฝังไว้

ถ้าประวัติศาสตร์ของเราอยู่นอก 

เหนือส่ิงท่ีผู้คนคิดว่าเป็นไปได้ เป็น

ธรรมดาท่ีพวกเขาจะสงสัย เราคงช้ี

ให้เห็นแต่เพียงว่าเหตุการณ์ดังกล่าว

สอดคล้องกับเหตุการณ์อัศจรรย์ 

อ่ืน ๆ ในการติดต่อของพระผู้เป็น 

เจ้ากับมนุษย์ตลอดประวัติศาสตร์ 

เราจะแสดงประจักษ์พยานต่อพวก 

เขาและขอให้พวกเขาศึกษาด้วย

ตนเอง จากน้ันเราจะเช้ือเชิญพวก 

เขาให้ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน 

พระบิดาบนสวรรค์ “ด้วยใจจริง, 

ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธา 

ในพระคริสต์” (โมโรไน 10:4)

ถ้าพวกเขาเต็มใจทำา “การ

ทดลอง” น้ี โดย “ใช้อนุภาคหน่ึง 

ของศรัทธา” (แอลมา 32:27)  

และทูลถามพระผู้เป็นเจ้า พระ- 

วิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงเปิดเผย 

ความจริงต่อพวกเขา
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เก่ียวกับประเด็นโต้แย้งจากประวัติศาสน- 
จักร ข้าพเจ้าจะตอบให้ดีที่สุด และถ้า
ข้าพเจ้าพบว่าเขาก�าลงัใช้เวลามากในเรือ่ง 
นั้น ค�าถามแรกที่ข้าพเจ้าต้องการถามเขา 
คือ “คุณอ่านพระคัมภีร์มอรมอนหรือเปล่า  
คุณสวดอ้อนวอนไหม คุณรักษาดุลยภาพ 
ในชีวิตเพื่อคุณจะสามารถป้องกันตนเอง
จากมรสุมของชีวิตหรือไม่”

หลักฐานมากมายล้นเหลือเกี่ยวกับ 

ประวัติศาสนจักรเชื่อถือได้และส่งเสริม 

ศรัทธา ถ้าท่านเลือกใช้เวลาศึกษาประวัติ- 

ศาสตร์ของเราเฉพาะบทที่เป็นประเด็นโต้

แย้ง ท่านจะเห็นเส้นด้ายไม่กี่เส้น แต่จะ

พลาดผ้าห่มทั้งผืน และท่านจ�าเป็นต้อง

เข้าใจภาพทั้งหมดของประวัติศาสตร์เรา 

เมื่อมีบริบทครบถ้วน หลักฐานดังกล่าว

ย่อมสร้างแรงบันดาลใจแน่นอน

ตัวอย่างเช่น โจเซฟ สมิธเป็นบุคคลที่

น่าทึง่ ท่านดีพร้อมไหม? ไม่ เราทกุคนล้วน

เป็นมนุษย์ แต่การอ่านพระคัมภีร์มอรมอน

และการเปิดเผยในหลักค�าสอนและพันธ- 

สญัญา เหน็สิง่ทีท่่านท�าในการฟ้ืนฟศูาสน- 

จักรในช่วงเวลาอันสั้นเป็นประจักษ์พยาน

อันน่าท่ึง ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านมีเรื่อง

ท้าทายและความยุ่งยาก เราไม่ควรแปลก

ใจที่โจเซฟ สมิธพบความยากล�าบาก และ

ท�าให้บางคนไม่พอใจ แต่ท่านเป็นศาสดา

พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแน่นอน

ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน
ข้าพเจ้านึกภาพไม่ออกว่าจะมีเวลาใด 

ดีไปกว่านี้ในการเป็นสมาชิกศาสนจักร 

ช่วงทีข้่าพเจ้ากบัภรรยาแต่งงานกนั มพีระ- 

วิหาร 13 แห่งในศาสนจักร เรามีเป้าหมาย

ไปเยือนพระวิหารทุกแห่ง เวลานี้มีพระ- 

วิหารราว 140 แห่ง และเราจะไม่มีทางไป

เยือนครบทุกแห่ง ผลของการฟื้นฟูทั้งหมด

นี—้ไม่ว่าจะเป็นศาสดาพยากรณ์และอคัร- 

สาวก พระวิหาร ฐานะปุโรหิต พระคัมภีร์

มอรมอน การเปิดเผย—เป็นพรประเสริฐ

ในชีวิตเรา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะพระผู ้

ช่วยให้รอด เพราะพระกิตติคุณของพระ- 

องค์ เพราะแผนของพระบิดา
ข้าพเจ้าอาจจะเป็นคนธรรมดาในหลาย ๆ 

ด้าน แต่ข้าพเจ้าฉลาดพอจะรู้ว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรักข้าพเจ้า พระองค์ทรงรัก 
เราทุกคน เราเป็นบุตรและธิดาของพระ- 
องค์จริง ๆ พระองค์ทรงต้องการให้เรากลับ 
ไปหาพระองค์จริง ๆ พระองค์ไม่ทรงควบ- 
คุมชีวิตเราแม้แต่น้อย นั่นเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเติบโตของเรา พระองค์
ทรงต้องการให้เราเรียนรู้และใช้สิทธิ์เสรี 
รับมือกับความยากล�าบาก แต่ข้าพเจ้า
เห็นพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้า 
และในชีวิตครอบครัวข ้าพเจ ้ามาแล้ว  
ข้าพเจ้าขอบพระทยัทีเ่ราได้รบัประสบการณ์ 
อันเป็นมรรตัยนี้ เพราะข้าพเจ้ารักชีวิต มี 
หลายเรือ่งผดิพลาด แต่มเีรือ่งดี ๆ มากมาย 
ในชีวิต ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่สัตภาวะทาง
วิญญาณเช่นเรามีโอกาสมาแผ่นดินโลก 
รับร่างกาย และเรียนรู้สิ่งที่จะช่วยให้เราไป
ถึงความเป็นนิรันดร์

ประวัติศาสตร์เป็นพรแก่ชีวิตเราเพราะ 
เปิดโอกาสให้เราหวนนึกถึงอดีต บางครั้ง 
เป็นเรื่องยากที่จะหวนนึกถึงอดีตของชีวิต
เราเอง แต่ประวัติศาสตร์ท�าให้เราสามารถ
หวนนึกถึงอดีตในชีวิตผู้อ่ืนและเรียนรู้สิ่งที่
เป็นพรแก่พวกเขา เราสามารถช่วยตัวเรา
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้โดยท�าสิ่งที่
เป็นพรแก่บรรพชนของเรามาแล้ว 

ประสบความยากล�าบากเนืองนิตย์ และ 
เราอาจคุ้นชินกับสิ่งเหล่านั้น วิธีรับมือกับ 
เร่ืองนี้ได้ดีที่สุดคือ ต้องแน่ใจว่าเรามีค่า 
ควรส่วนตัวและประจักษ์พยานของเรา 
เข้มแข็ง หากท่านก�าลังใช้เวลากับเว็บไซต์
ที่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรและประวัติ
ศาสนจักรแต่ไม่ใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ 
ท่านก�าลังเสียสมดุล และเรื่องลบ ๆ เหล่า
นั้นอาจมีผลรุนแรงต่อท่านมากเกินเหตุ 
หากท่านมีดุลยภาพที่เหมาะสม มันจะไม่
เป็นเช่นนั้น

ในช่วงวัยรุ่นข้าพเจ้าไม่เข้าใจถ่องแท้ถึง
ความส�าคัญของการพัฒนาทางวิญญาณ  
ข้าพเจ้าค่อนข้างสนใจอยากเป็นนกัฟตุบอล 
ที่ดีมากกว่าเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์มอร- 
มอนที่ดี จนกระทั่งข้าพเจ้าเข้าสู่สนามเผย 
แผ่เช่นเยาวชนชายอีกหลายคน ข้าพเจ้า
จึงเปลี่ยนความสนใจและเข้าใจว่าจริง ๆ  
แล้วความสุขคืออะไร ความสุขคือปีติ 
สันติสุขอันเกิดจากการรับใช้พระเจ้า จาก
การศึกษาและการสวดอ้อนวอน จากการ
รักและช่วยเหลือผู้อื่น ข้าพเจ้าพบว่าถ้า
ข้าพเจ้าละเลยด้านต่าง ๆ เหล่าน้ีในชีวิต 
สถานการณ์จะไม่ดเีท่าท่ีควร แต่ถ้าข้าพเจ้า 
ท�าส่ิงเหล่านั้น ทุกอย่างดูเหมือนจะมี
ดุลยภาพมากขึ้น

เมื่อข ้าพเจ ้ารักษาดุลยภาพในชีวิต  
ข้าพเจ้าสามารถมองดูประวัติศาสตร์ได้ 
อย่างไม่มีอคติและเข้าใจว่าแม้บรรพชน
ส่วนใหญ่ของเราควรได้รับความชื่นชม แต่
พวกเขาเป็นมนุษย์และท�าผิดพลาด มีฉาก
เศร้าหรือฉากสับสนในประวัติศาสตร์ของ
เราที่เราพยายามท�าความเข้าใจมากขึ้น 
แต่ค�าถามบางข้ออาจไม่มีค�าตอบในด้าน
นี้ของม่าน และนั่นไม่เป็นไร

ถ้าเพ่ือนคนหนึง่ถามข้าพเจ้าอย่างจรงิใจ 
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แสวงหาคำาตอบในป่าศักด์ิสิทธ์ิ

สมัยหนุ่ม ข้าพเจ้ามีโอกาสอยู่ใน 
พอลไมรา นิวยอร์ก เย็นวันหนึ่ง 
ของฤดูร้อน ข้าพเจ้าพบว่าตน 

เองอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ์เพียงล�าพัง ข้าพเจ้า 
คุกเข่าสวดอ้อนวอนทูลขอพระบิดาบน 
สวรรค์ให้ทรงแสดงบางอย่างให้ประจักษ์
ต่อข้าพเจ้าหรือชี้บอกสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้แน่ชัด
อยู่แล้วว่าได้เกิดขึ้นในป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้น 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจอยู่
นานในอากัปกิริยาของความคารวะ แต่ไม่
ได้รบัค�าตอบหรอืการกระตุน้เตอืนใด ๆ จาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ใน
ที่สุดข ้าพเจ ้ายอมแพ้และรู ้สึกสิ้นหวัง 
พลางสงสยัว่า “ข้าพเจ้าท�าอะไรไม่ถกูหรอื? 
เพราะเหตุใด ต้องท�าอะไรอีก” กับข้าพเจ้า
ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีสถานที่ใดเหมาะจะ
ได้รบัค�าตอบส�าหรบัการสวดอ้อนวอนมาก 
กว่าสภาพแวดล้อมเช่นนั้น

ข้าพเจ้าเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นว่า 
เราไม่สามารถเรียกร้องสิ่งใดจากพระผู ้

โดย เอ็ลเดอร์
ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ประจักษ์พยานเกิดขึ้นได ้

กับคนธรรมดาสามัญ 

ทุกคน ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด  

เพราะพระบิดาบนสวรรค ์

ของเราและพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ทรงรู้จักเรา 

แต่ละคนเป็นส่วนตัว

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
ดน

 เบ
อร

ร์เป็นเจ้าได้ เราไม่สามารถพูดได้ว่า “พระ- 
องค์ต้องตอบข้าพระองค์อย่างนี้ ตอนน้ี”  
นัน่ขึน้อยูก่บัพระองค์ว่าจะตดัสนิใจสือ่สาร 
กับเราอย่างไร เมื่อใด และอะไร ความ 
รับผิดชอบของเราคือท�าตัวอยู่ในสภาพท่ี 
เหมาะจะได้รับการกระตุ้นเตือนหรอืสรุเสยีง 
กระซิบ การเปิดเผย และการดลใจของ
พระวิญญาณเสมอ แต่พระองค์ทรงเป็นผู้
ตัดสินใจว่าอย่างไรและเมื่อใด

ได้รับคำาตอบท่ีบ้าน
สิ่งที่ข้าพเจ้าก�าลังแสวงหาเวลานั้น— 

ซึ่งไม่มาในตอนนั้น—แต่มาถึงข้าพเจ้าใน 
อีกห้าถึงหกสัปดาห์ต่อมา ข้าพเจ้าก�าลัง 
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนอยู่ที่บ้าน ข้าพเจ้า
ไม่ได้ถามแต่เกิดความประทับใจแรงกล้า  
ความรูส้กึ และการสือ่สารผ่านพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ที่ยืนยันความเชื่อและประจักษ์
พยานของข้าพเจ้า

การสื่อสารแรงกล้าเช่นนั้นท�าให้ข้าพ- 
เจ้าถึงกับร้องไห้ การสื่อสารที่บริสุทธิ์เช่น

ความประทบัใจ
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ความประทบัใจ อนัแรงกลา้
ของพระ 
วิญญาณ

นั้นไม่จ�าเป็นต้องใช้ค�าพูด พระวิญญาณ 
ไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัดอยู่ที่ค�าพูด พระองค์
ทรงสามารถสื่อพระวิญญาณต่อวิญญาณ 
ด้วยภาษาที่ไม่ผิดพลาดเพราะการสื่อสาร 
ดังกล่าวไม่มีค�าพูด เป็นการสื่อความรู้ที่
บริสุทธิ์และความรู้แจ้งจากพระวิญญาณ 
ข้าพเจ้ารู้เลยว่านั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ 
ได้ความรู้ หนักแน่นและยั่งยืนกว่าการ
สัมผัสหรือมองเห็น เราอาจสงสัยประสาท
สัมผัสทางกาย แต่เราไม่อาจสงสัยได้เมื่อ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ตรัสกับเรา นั่นเป็น 
พยานแน่นอนที่สุด เพราะเหตุน้ีจึงท�าให ้
บาปที่ไม่สามารถให้อภัยได้คือการปฏิเสธ
พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือประจักษ์พยาน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

รู้สึกถึงความรักและความเข้าพระทัย
ของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้ารูส้กึดจีรงิ ๆ   ทีพ่ระเจ้าไม่ประทาน 
ค�าตอบให้ในป่าศักดิ์สิทธิ์ เพราะข้าพเจ้า
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อาจจะคิดก็ได้ว่าคนเราต้องเดินทางไป 
จาริกแสวงบุญถึงพอลไมราจึงจะได้รับ 
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ เวลานี้
ข้าพเจ้ารู้ว่าประจักษ์พยานนั้นเกิดขึ้นได้
ทุกที่ ท่านไม่ต้องไปถึงเยรูซาเล็มเพื่อให้ได้
รับประจักษ์พยานเก่ียวกับพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ ประจักษ์พยานดังกล่าวเกิดขึ้นได้
กับคนธรรมดาสามัญทุกคน ไม่ว่าเขาจะ
อยู่ท่ีใด เพราะพระบิดาบนสวรรค์ของเรา
และพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงรู้จักเราแต่ 
ละคนเป็นส่วนตัว พระองค์ทรงทราบว่าเรา 
อยู่ที่ไหนและจะพบเราได้อย่างไร พระองค์ 
ไม่ต้องใช้วีซ่า โดยแท้แล้วพระองค์ทรงรูจ้กั 
คนทั้งโลก! พระองค์ทรงทราบอยู่แล้ว

ข้าพเจ้าสญัญากบัท่านเยาวชนทัง้หลาย 
ว่าถ้าท่านจะซื่อสัตย์ต่อไป ทูลขอต่อไป 
พระเจ้าจะประทานค�าตอบเดยีวกนัแก่ท่าน 
ประจักษ์พยานเดียวกัน และการยืนยัน
เดยีวกนักับที่พระองค์ประทานแก่ข้าพเจ้า  
เพราะข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงรักทุก 
ท่านมากเท่ากบัทรงรกัข้าพเจ้าหรือประธาน 
โธมสั เอส. มอนสนัหรอืลกูคนใดของพระองค์

ความรักของพระผู้เป็นเจ้ามีให้ทุกคน  
และไม่มีขอบเขต พระองค์ทรงทราบวิธี 
สื่อสารกับแต่ละคน พระองค์ทรงทราบว่า 
ท่านอยูท่ีไ่หนและจะเข้าถงึใจและวญิญาณ 
ท่านผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างไร  
อย่าหยุดสวดอ้อนวอน อย่าหยุดทูลถาม  
อย่าหยุดเชื่อฟังพระบัญญัติ หากยังไม่ถึง
เวลาท่ีท่านจะได้รบัประจกัษ์พยานแรงกล้า 
นี้ เวลานั้นจะมาถึง และนั่นจะไม่ใช่แค่ครั้ง
เดียว แต่โดยผ่านพระเมตตาของพระเจ้า 
ประจักษ์พยานดังกล่าวจะเกิดขึ้นครั้งแล้ว
ครั้งเล่าตลอดชีวิตท่าน

ได้รบัพยานต่อไป
เรื่องเช่นนี้เกิดกับข้าพเจ้า ขณะข้าพเจ้า 

รับใช้งานเผยแผ่ในตูกูมัง อาร์เจนตินา 
ข้าพเจ้าก�าลงัสอนครอบครวัหนึง่และแสดง 
ประจักษ ์พยานเกี่ยวกับนิมิตแรกของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ครอบครัวนั้น 
ไม่เชื่อ แต่ในขณะแสดงประจักษ์พยาน  
ข้าพเจ้าได้รับการยืนยันประจักษ์พยาน
ของข้าพเจ้าอีกครั้ง พระวิญญาณตรัสว่า 

“ถ้อยค�าแห่งประจักษ์พยานของเจ้าเป็น 
ความจรงิ” พระองค์ทรงเป็นพยานต่อข้าพ- 
เจ้าเกี่ยวกับประจักษ์พยานของข้าพเจ้า

ตลอดชีวิตท่าน ท่านจะได้รับการยืนยัน 
ซ�้า ๆ  ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่นั่น พระองค ์
ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ 
ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเรียกศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธให้รับใช้เป็นศาสดา
พยากรณ์แห่งการฟื้นฟู พระบุตรของพระ- 
องค์ทรงพระชนม์ และพระคุณของพระองค์ 
มากพอจะช่วยให้เรารอด ช�าระเราให้สะอาด 
และให้อภัยเราทุกคน ประจักษ์พยานน้ัน
เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดชีวิตเรา

ข้าพเจ้ารูเ้รือ่งเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
พเิศษของพระองค์ ข้าพเจ้ารูว่้าพระเจ้าทรง 
พระชนม์ พระองค์ทรงเป็นองค์สัตภาวะท่ี
ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว พระองค์ทรงน�าทาง
และทรงเป็นประมุของศาสนจักรนี้ที่มี
พระนามของพระองค์ นัน่คือศาสนจกัรของ 
พระองค์ และท่านเป็นแกะของพระองค ์
จากคำาปราศรัยกับเยาวชนในเมืองซัลตา อาร์เจนตินา 
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011
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เป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ดีที่สุดครั้ง

หนึ่งในชีวิตผม

พี่ชายเริ่มเล่าให้ผมฟังเรื่องศาสนจักรที่ 

เขาเข้าร่วมชื่อว่าศาสนจักรของพระเยซู 

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ตอนนั้นผม

ไม่ชอบศาสนาคริสต์ จึงไม่ค่อยสนใจสิ่งที่

เขาบอก

ฤดูใบไม้ผลิวันหนึ่งเรากลับจากล่าสัตว์ 

มาถงึบ้านกพ็บว่ามคีนมาเยีย่มจากในเมอืง 

พวกเขามาจากศาสนจกัรทีพ่ีช่ายผมพดูถงึ 

คืนนั้นเขากลับเข้าเมืองพร้อมคนเหล่าน้ัน 

ต่อมาเราทราบสาเหตุทีเ่ขาไป นัน่คอืเพราะ 

เขาได้รับจดหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนา  

เขาไม่ได้บอกเราด้วยซ�า้ว่าเขาส่งใบสมัคร!  

พี่ชายผมจากไปเป็นผู้สอนศาสนาท่ีสหรัฐ- 

อเมริกาหลังจากนั้นไม่นาน

เปล่ียนใจเล่ือมใสพระกิตติคุณ
ปีต่อมา เมื่อผมเรียนจบมัธยมปลาย 

ผมเข้าเมืองไปเรียนมหาวิทยาลัย ปรากฏ

โอ้แผนของพระผู้เป็นเจ้าส�ำคัญยิ่งเพียงใด!

เวลาที่ใจผมเจ็บปวดและอ้างว้างมาก ความรู้เรื่องพระกิตติคุณ 
ทำาให้ผมเกิดความมั่นใจในการก้าวเดินไปข้างหน้า

โดย อมาร์ซานา อี.

ผมได้รบัการเลีย้งดใูนทีซ่ึง่ไม่ค่อย 

มีคนรู้จักศาสนจักร—เมืองหน่ึง

ซึ่งเวลานี้เรียกว่าเบิร์คห์ อยู่ทาง 

เหนือของมองโกเลีย ผมเป็นลูกคนกลาง 

ในจ�านวนลูกชายสามคน และขณะเติบ

ใหญ่เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลา เมื่อพี่ชาย 

ไปเรียนหนังสือในเมือง ผมคิดถึงเขามาก  

สองปีต่อมาเขากลับบ้านช่วงปิดภาคเรียน 

ฤดูร้อน ฤดรู้อนปีนัน้ครอบครวัเราไปล่าสตัว์ 

นานสามเดอืนในภเูขาท่ีเตม็ไปด้วยหิน น่ัน 
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ว่าครอบครัวที่ผมพักอยู่ด้วยเป็นสมาชิก 

ศาสนจักร ตอนเช้าวันอาทิตย์พวกเขาชวน 

ผมไปโบสถ์ด้วย เนือ่งจากผมได้ยนิเกีย่วกบั 

ศาสนจักรนี้มามาก ผมจึงตัดสินใจว่าจะ

ลองไปสักครั้ง

ผมลงเอยด้วยการไปโบสถ์หลายครั้ง  

ทุกครั้งที่ไปโบสถ์ผมอดรู้สึกสงบไม่ได้ คน 

ที่นั่นเป็นคนดี พวกเขาจับมือทักทายผม 

เสมอ ศาสนจักรต่างจากที่ผมคิด ไม่นาน 

ผมกเ็ริม่เรยีนบทสนทนาจากผูส้อนศาสนา 

ผมพบกับผู้สอนศาสนาเกือบสองปี

ผมรู้ว่าผมอยากรับบัพติศมา แต่ต้อง

เลื่อนบัพติศมาออกไปเพราะผมมีปัญหา 

เรือ่งพระค�าแห่งปัญญา นัน่ยากส�าหรบัผม 

แต่ในที่สุดผมก็พร้อมรับบัพติศมา ผมโชค

ดีท่ีได้รับบัพติศมาโดยพี่ชายซึ่งกลับจาก

งานเผยแผ่เพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้น  

ตอนนี้เมื่อผมนึกถึงช่วงเวลาดังกล่าว บาง 

ทีผมก็ร้องไห้ นัน่เป็นช่วงเวลาทีผ่มมคีวาม

สุขมากที่สุดในชีวิต

หลังจากผมเข้าร่วมศาสนจักร พี่ชาย

ผมพูดเรื่องงานเผยแผ่ศาสนาเกือบทุกวัน  

เขากระตุน้ผมเสมอให้ไปเป็นผูส้อนศาสนา 

ด้วยความช่วยเหลือของเขา ผมกรอกใบ

สมัครเป็นผู้สอนศาสนา ผมไม่เคยลืมว่า

ตอนนั้นผมกับพี่ชายมีความสุขมากเพียง

ใด

ประสบการณ์ท่ีน่าหวาดหว่ัน
เย็นวันหนึ่งพี่ชายผมโทรมาบอกให้ไป 

พบเขาหลังเลิกงาน เขาต้องการพูดคุยกับ 

ผมบางเรื่องเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของผม 

เราก�าหนดเวลาพบกันที่จัตุรัสกลาง 

ช่วงนี้ก�าลังมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนใน 

มองโกเลีย เมื่อเราพบกันที่จัตุรัสกลาง  

ประชาชนก�าลังเดินขบวนเนื่องด้วยการ 

เลือกตั้ง ต�ารวจอยู่ที่นั่น แต่การเดินขบวน 

รุนแรงและน่ากลัว จนค่อย ๆ ทวีความ

รนุแรงเป็นการจลาจล ตึกใหญ่และรถยนต์ 

หลายคันถูกวางเพลิง ประชาชนก�าลัง

กรีดร้อง เหตุการณ์นั้นน่ากลัวมาก

ผมกับพี่ชายพบกันห่างจากการเดิน 

ขบวน แต่เราวิตกกังวล เขาให้เงินค่า

แท็กซี่ผมและบอกผมให้ตรงดิ่งกลับบ้าน  

เขาบอกผมว่าผมจะได้พบเขาวันรุ่งขึ้น เขา

วางแผนจะกลับไปบ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้ 

 

 

แม้เวลายากที่สุดก็
สามารถเป็นพรได้
“ถ้าเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 

เวลาท่ียากท่ีสุดและเวลาท่ีง่ายท่ีสุด

ในชีวิตสามารถเป็นพรได้ ในทุก

สถานการณ์ เราจะสามารถเลือก 

ส่ิงท่ีถูกต้องด้วยการนำาทางของ 

พระวิญญาณ เรามีพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์เพ่ือหล่อหลอม 

และนำาทางชีวิตหากเราเลือกท่ีจะ 

ทำาตาม และด้วยการท่ีศาสดา

พยากรณ์เปิดเผยแก่เราถึงหน้าท่ี 

ของเราในแผนแห่งความรอดเราจึง

สามารถดำาเนินชีวิตด้วยความหวัง 

อันสมบูรณ์และความรู้สึกถึง 

สันติสุข”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, “ภูเขาเพื่อ
ให้ปีน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 26.
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ทีท่�างาน แทก็ซ่ีมาถึงและเรากล่าวลาอย่าง 

รวดเร็วก่อนผมนั่งรถออกไป

ไม่นานผมก็พบว่ารัฐบาลปิดถนนทุก 

สายเพราะการจลาจล ผมไม่สามารถกลับ

ไปบ้านซึ่งอยู่เขตชานเมืองได้ ด้วยเหตุนี้จึง

ใช้เวลาคืนนัน้อยู่ทีท่�างานแทน รถหุม้เกราะ 

และทหารติดอาวุธอยู่ทัว่ทกุหวัระแหง การ 

ต่อสู้รุนแรงขึ้น และเรียกคืนน้ันว่าสถาน- 

การณ์ฉุกเฉิน ซึ่งกินเวลาสี่วัน

เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุด พี่เขยมา 

รับผม พอถึงบ้านก็พบญาติท้ังหมดรออยู่  

พวกเขาก�าลังร้องไห้ ผมทราบว่าพี่ชายผม

ถูกยิงขณะเดินกลับบ้าน

ผมรู้สึกเหมือนใจจะแตกสลาย พี่ชาย

ผมเสียชีวิตเมื่ออายุ 24 ปีเพราะการเดิน

ขบวนครั้งนั้น หลายวันหลังจากการเสีย 

ชีวิตของพี่ชายเป็นช่วงเวลาเลวร้ายท่ีสุด

ของชีวิตผม

ช่วงเวลายาก ๆ นีเ้องทีผ่มได้รบัจดหมาย 

เรียกเป็นผู้สอนศาสนา หลังจากผ่านการ

เปล่ียนใสเลือ่มใส บพัตศิมา และการเตรยีม 

เอกสารสมัครเป็นผู้สอนศาสนากับพี่ชาย 

ผมถูกทิ้งให้เปิดจดหมายเรียกเพียงล�าพัง  

 

 

ยังความประหลาดใจแก่ผมเมื่อผมได้รับ

เรียกให้รับใช้ในประเทศของตนเอง

เนื่องจากอยู่คนเดียว ผมจึงคุกเข่าตรง

นั้นและขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ใน

การสวดอ้อนวอน ผมสวดอ้อนวอนให้พี่

ชายผม ผมร้องไห้แล้วร้องไห้อีกขณะสวด

อ้อนวอน ช่วงเวลานี้ที่ใจผมเจ็บปวดและ

อ้างว้างมาก ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณทรง

เป็นพยานลึกซึ้งมากขึ้นต่อผมถึงแผนแห่ง

ความรอด และศรัทธาของผมเข้มแข็งขึ้น

ประจักษ์พยานในแผนของพระองค์
ถึงแม้พี่ชายไม่ได้อยู่เปิดจดหมายเรียก 

กับผม แต่ผมรู้สึกขอบคุณเขาเสมอ ผม 

ซาบซึ้งยิ่งเช่นกันที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน 

แผนแห่งความรอดให้เราผ่านการชดใช้ของ 

พระเยซูคริสต์ นั่นเป็นแผนอันน่าพิศวง 

 

ที่สุด ถ้าเราท�าตามแผนนี้ เราจะรู้สึกสงบ

ในใจเรา
พระคัมภีร์บอกเราว่า “โอ้แผนของพระ- 

ผู้เป็นเจ้าของเราส�าคัญยิ่งเพียงใด! เพราะ 
. . . เมืองบรมสุขเกษมของพระผู้เป็นเจ้า 
ต้องปล่อยวิญญาณของคนชอบธรรมข้ึน
มา, และหลุมศพปล่อยร่างกายของคน
ชอบธรรมขึ้นมา; และพระองค์ทรงน�าวิญ- 
ญาณและร่างกายกลับคืนให้ตัวของมัน
อีก, และมนุษย์ทั้งปวงกลับไม่เน่าเปื่อย,  
และเป็นอมตะ, และพวกเขาเป็นจติวญิญาณ 
ที่มีชีวิต” (2 นีไฟ 9:13)

ผมรู้ว่าพี่ชายผมมีชีวิตในโลกวิญญาณ 
ความรู้นี้ท�าให้ผมมั่นใจว่าผมต้องท�างาน
เผยแผ่ให้ดี ผมรู้ว่าเขาจะอยู่กับผมในยาม
ล�าบาก—และพระเจ้าจะทรงอยู่กับผมเช่น
กัน 

ซ้ายไปขวา: อมาร์ซานา กับพี่ชายชื่อดอร์จซูเร็น และน้องชายชื่ออมาร์ซาอิคาน
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ถึ
งแม้พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงอยู่ 
ท่ามกลางเราทางกาย แต่พระองค์ 
ทรงเรียกสมาชิกศาสนจักรของ 

พระองค์ให้น�าและแนะน�าเรา ทรงขอให้เรา 
ท�าตามค�าแนะน�าของพวกเขาตามที่พวก
เขาได้รับผ่านพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

ใครสามารถได้รับการเปิดเผย 
ท่ีประยุกต์ใช้กับฉันได้

การเปิดเผยสามารถมาถึงท่านเป็นส่วน 
ตัวผ่านพระวิญญาณ อีกทั้งสามารถผ่าน 
มาทางผูน้�าฐานะปโุรหติทีไ่ด้รบัการวางมอื 
มอบหน้าที่สู ่การเรียกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
เพื่อช่วยให้ผู้น�าเหล่านั้นได้รับการน�าทาง
ส�าหรับคนที่อยู่ในการดูแลของตน

ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเปิดเผยส�า- 
หรับทุกคนในศาสนจักร ฝ่ายประธานภาค 
ของท่านได้รับการเปิดเผยส�าหรับภาคของ
ท่าน ประธานสเตคของท่านได้รับส�าหรับ 
สเตคของท่าน และอธิการของท่านได้รับ 
ส�าหรับวอร์ดของท่าน การเปิดเผยมาถึง 
บุคคลเหล่านี้ในการเรียกของพวกเขา แต่
ทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกันนั่นคือ พระ-
บิดาบนสวรรค์

การสนับสนุนผู้นำาของเราหมายความ
ว่าอย่างไร

การยกมือขวาต้ังฉากเมื่อเราสนับสนุน 
ผู้คนเป็นการแสดงทางกายให้เห็นว่าเรา

ห้าวิธีทำาตามคำาแนะนำา
ของผู้นำาฐานะปุโรหิต

สัญญาจะให้เกียรติ เคารพ และสนับสนุน
พวกเขาเมื่อพวกเขาพยายามขยายการ 
เรียกของตน การท�าตามค�าแนะน�าของ 
ผู ้น�าเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถสนับสนุน 
พวกเขาได้ ผู้น�ามีปัญญาและมุมมอง การ
สั่งสอนของพวกเขามุ่งหมายจะช่วยให้เรา
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ โดยเชื่อฟัง
ค�าแนะน�าเหล่านั้นเราจะเพิ่มพูนศรัทธา
และท�าให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง

ห้าวิธีต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถท�า
ตามค�าแนะน�าของผู้น�าฐานะปุโรหิตได้

1. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ การ
ประชุมใหญ่สเตค และการประชุม
ใหญ่วอร์ด ท่านอาจต้องน�ากระดาษ
และปากกามาจดด้วย ขณะฟังผู้น�า
ฐานะปุโรหิต ให้จดความรู้สึกนึกคิด
ของท่านที่เกิดขึ้น สิ่งที่ท่านควรท�า 
หรือการเปลี่ยนแปลงที่ท่านควรท�า
ในชีวิต พึงจดบันทึกเมื่อผู้น�าเหล่า
นั้นพูดกับท่านในการประชุมอ่ืนของ
ศาสนจักรหรือการสัมภาษณ์ด้วย

2. สวดอ้อนวอนให้ได้รบัประจกัษ์พยาน 
จากค�าแนะน�าทีผู่น้�าให้ พระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ทรงสามารถเป็นพยานต่อ
ท่านได้ว ่าค�าแนะน�าที่ได ้รับเป็น 
พระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์

3. วางแผนเฉพาะเจาะจงว่าท่านจะน�า
ค�าแนะน�ามาใช้ในชีวิตท่านอย่างไร 

พระเจ้าตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์และทรงสอนผู้คนในสมัยของพระองค์ 
ปัจจุบันพระองค์ยังคงทำาเช่นนั้น

ท่านสามารถสนับสนุนผู้นำา
ในท้องที่ได้โดย

•	 ยอมรับการเรียกให้รับใช้

•	 ช่วยเมื่อขอ

•	 พร้อมจะเรียนโดยอ่านบทเรียนมา	

ล่วงหน้า

•	 สวดอ้อนวอนให้ผู้น�าของท่าน

•	 มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
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ตัวอย่างเช่น ศาสดาพยากรณ์แนะน�า 
สมาชกิศาสนจกัรให้ศกึษาหาความรู้ 
แผนของท่านมีอะไรบ้าง ท่านจะ
ไปเรียนวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวะ 
ท่านจะศึกษาอะไร ท่านจะไปเมื่อใด 
ท่านเตรียมอะไรอยู่เวลาน้ีเพื่อให้ได้
เรียนโปรแกรมที่ท่านปรารถนา

4. ให้ตนเองรอบรู้อยู่เสมอ เรียนรู้ค�า
แนะน�าปัจจุบันของผู้น�าศาสนจักร 
โดยอ่านหนังสือและสื่อต่าง ๆ ของ 
ศาสนจักร เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญยิ่ง 

 เลียโฮนา บรรจุถ้อยค�าของศาสดา

รับการท้าทายจากฝ่ายอธิการ

เมื่อใกล้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง	 ดิฉันเริ่มรู้สึกเหมือนขาด	

อะไรบางอย่าง	ดฉัินสวดอ้อนวอนทกุคนืและมส่ีวนร่วมทีโ่บสถ์	

แต่น่ันยังไม่พอ	ดิฉันคิดเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์มอรมอน

และการค้นหาว่าศาสนจักรแท้จริงหรือไม่	 แต่ดฉัินกลวัเกนิกว่าจะก้าวออกจากโซนสบาย	

มาท�าให้เกิดความแน่ใจ

ฝ่ายอธิการท้าทายกลุม่เยาวชนของเราให้อ่านพระคมัภร์ีด้วยตนเองเป็นประจ�า	ดฉินั	

ตั้งใจจะท�าแต่รู้สึกว่าไม่มีเวลา

เวลานั้นดิฉันมีความรู้สึกแรงกล้ามากว่า	ต้อง อ่านพระคัมภีร์มอรมอนและค้นหาว่า

จริงหรือไม่	ดิฉันรู้สึกประหนึ่งว่าจะไม่พบสันติสุขเลยถ้าไม่ท�าอย่างนั้น

ดิฉันเริ่มอ่านและอ่านยังไม่ถึงครึ่งบทแรกก็รู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามากอย่างท่ี

ไม่เคยรู้สึกมาก่อน	 เป็นความรู้สึกที่สงบมากจนอยากให้ความรู้สึกนั้นอยู่กับดิฉันตลอด

ไป

ดฉินัขอบพระทยัทีผู่น้�าของดฉัินได้รับการดลใจให้ท้าทายเราอ่านพระคมัภร์ีมอรมอน	

พวกเขาพร้อมจะช่วยเสมอเมื่อดิฉันมีปัญหาทางวิญญาณ	ดิฉันทราบว่าพระกิตติคุณ

เป็นความจริงเพราะเป็นพรแก่ดิฉันมากมาโดยตลอด

แคมรีน จี., ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ร่วมวงสนทนา

ตลอดเดือนมิถุนายนท่านจะศึกษาเร่ือง

ฐานะปุโรหิตในชั้นเรียนเยาวชนหญิง	

ช้ันเรยีนโรงเรยีนวันอาทติย์	และโควรมัฐานะ

ปุโรหิต	 พิจารณาว่าท่านมีค�าถามอะไรบ้าง

เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต	 ฐานะปุโรหิตส่งผล

อะไรต่อชีวิตท่าน	 และท่านจะสนบัสนนุผูน้�า

ฐานะปโุรหติได้อย่างไร	 บอกค�าถามของท่าน

กับพ่อแม่หรือผู ้น�าเยาวชนเพื่อพวกเขาจะ

สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจหลักค�าสอนของ

ฐานะปโุรหติในบทเรยีนเดอืนนีไ้ด้ดขีึน้	 ท่าน

อาจต้องการนึกถึงประสบการณ์ที่เคยมีซึ่ง

ฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ชีวิตท่าน	 จดความ

รู้สึกของท่าน	 และท่านอาจแบ่งปันกับคน	

อืน่	ๆ 	ทีบ้่าน	ทีโ่บสถ์	หรอืในสือ่สงัคมออนไลน์

พยากรณ์และอัครสาวก หากวอร์ด

หรือสาขาของท่านมีจดหมายข่าว 

จงอ่านข่าวสารที่ผู ้น�าฐานะปุโรหิต

ในท้องที่ของท่านให้ไว้ ส�าคัญที่สุด

คือให้ทบทวนสิ่งที่ผู้น�ากล่าวในการ

ประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด

5. เริ่มเดี๋ยวนี้ บางครั้งเราสามารถถูก

ล่อลวงให้เลือ่นเวลาท�าตามค�าแนะน�า 

ของผูน้�า หลงัจากท่านวางแผนเฉพาะ 
เจาะจงเพื่อน�าค�าแนะน�านั้นมาใช้ 

ให้ลงมือกระท�าทันท ี
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บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อประจำ�เดือนนี้:ฐานะปุโรหิตและ 
กุญแจฐานะปุโรหิต
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เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

โดย เดวิด แอล. เบค
ประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

เราแต่ละคนจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราเปี่ยมด้วยความกตัญญู

ใ
นฤดูร้อนปี 2011 ข้าพเจ้ามีโอกาส 
พบจอช ลาร์สันที่ Philmont Scout  
Ranch ในนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา  

ไม่กีเ่ดอืนต่อมา จอชก�าลงัช่วยพ่อท�าความ 
สะอาดโกดัง จู่ ๆ โซ่รับน�้าหนักคาน 1,480 
ปอนด์ (670 กิโลกรัม) ก็ขาดผึง ท�าให้คาน 
ตกลงมาทบัจอชต้ังแต่คอถงึขา น่าอศัจรรย์ 
ที่พ่อของจอชสามารถขยับคานออกจาก
ร่างของบุตรชายได้ เขาท�าการปั๊มหัวใจจน 
หน่วยแพทย์ฉกุเฉนิมารบัจอชท่ียงัไม่หายใจ 
ไปโรงพยาบาล

จอชอยู่ในภาวะวิกฤตหลายวัน คณะ
แพทย์ท�างานอย่างขะมักเขม้นเพื่อซ่อม 

ความกตัญญูในยามยากลำาบาก
ทีก่ารประชมุใหญ่ครัง้ล่าสดุส�าหรบัเยาว- 

ชน จอชพูดถึงการสวดอ้อนวอนและการ
อดอาหารโดยครอบครัว มิตรสหาย เพื่อน 
บ้าน ผู้น�าวอร์ด และผู้น�าสเตคว่า “ผม
ก�าลังนับพรของผม ค�าสวดอ้อนวอนได้รับ 
ค�าตอบ ผมคิดว่านี่เป็นพรมากกว่าการ
ทดลอง ผมรักพวกคุณทุกคน”

จอชเป็นแบบอย่างของค�าสอนใน เพื่อ 
ความเข้มแข็งของเยาวชน ที่ว่า “จงด�าเนิน
ชีวิตด้วยวิญญาณของความขอบคุณและ
ท่านจะมีความสุขและความพอใจในชีวิต
มากขึ้น. . . แม้ในยามยากล�าบากท่ีสุด

ความกตัญญู
กะโหลกที่แตกร้าว โพรงกระดูกที่แตกละ- 
เอียด และอาการบาดเจ็บสาหัสอีกหลาย
แห่ง หลังจากผ่าตัดหลายครั้ง ในที่สุดจอช 
ก็อาการคงที่ จากนั้นเขาก็เริ่มฟื้นตัวอย่าง
ช้า ๆ และยาวนาน

ปัจจบุนัจอชยงัคงได้รบัผลกระทบหลาย 
อย่างจากอบัุติเหตุครัง้นัน้ นยัน์ตาข้างหนึง่ 
เสีย หูหนวกข้างหนึ่ง และมีแผ่นโลหะใน
ศีรษะ แต่เขาเลือกมองว่าการทดสอบอัน
เข้มงวดน้ีเป็นพร เขารู้ว่าเขาเป็นหนี้พระ- 
บิดาบนสวรรค์ส�าหรับชีวิตและการฟื้นตัว 
ของเขาตลอดจนการสนับสนุนของคนรอบ
ข้าง ความกตัญญูท�าให้ใจเขาอิ่มเอิบ

การฟื้นตัวของจอชยาวนาน
และค่อยเป็นค่อยไป เขายัง
คงได้รับผลกระทบมากมาย
จากอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่ถือว่า
อุบัติเหตุเป็นพรมากกว่าการ
ทดลอง
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ว่าเรามีมากมายให้ขอบพระทัย ประธาน
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย 
ประธานสูงสุดสอนว่า “พระวิญญาณบริ- 
สุทธิ์คือผู้ช่วยให้เราเห็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงท�าเพื่อเรา” ท่านเตือนเราให้ “หาวิธี
ตระหนักและจดจ�าพระเมตตาของพระผู้
เป็นเจ้า”2

เมื่อเรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
เตือนเราให้นึกถึงพระเมตตาและความรัก

ท่านจะพบว่ามีหลายสิ่งให้เราขอบพระทัย
พระองค์”1

ความกตัญญูสามารถเปลี่ยนการทด- 
ลองให้เป็นพรได้ แม้เป็นการทดลองสาหัส 
เท่าทีจ่อชประสบ เราต้องใช้ความพยายาม 
เพื่อแสดงความกตัญญูและมองชีวิตในแง่
บวก แต่พระเจ้าประทานพรเราจริง ๆ และ
เราไม่ควรมองข้ามหรือไม่ส�านึกในพระ- 
เมตตาอันละเอียดอ ่อนของพระองค ์  
โมโรไนศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร ์
มอรมอนเตือนเราให้นึกถึงความส�าคัญ 
ของความกตัญญูและกระตุ้นเราให้ “จ�าไว้
ว่าพระเจ้าทรงเมตตาลูกหลานมนุษย์เพียง
ใด, นับแต่การสร้างอาดัม แม้ลงมาจนถึง
เวลาที่ท่านจะได้รับเรื่องเหล่านี้, และไตร่- 
ตรองในใจท่าน” (โมโรไน 10:3)

ความช่วยเหลือของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ

ในชวิีตทีวุ่่นวายของเรา เราอาจมองข้าม 
และลืมการน�าทางของพระบิดาบนสวรรค์ 
ในกิจกรรมประจ�าวันของเราได้โดยง่าย  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เราจดจ�า

ทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ท่าน รักษา
พระบัญญัติของพระองค์ และรับใช้ผู้อื่น 
. . . จงมีความกตัญญู ท่านจะพบว่ามัน
เกิดผลอันน่าอัศจรรย์”3

เมือ่เราตระหนกัในพรของเรา ประจกัษ์ 
พยานของเราจะเพิ่มพูน ยิ่งเราสามารถ
เหน็พระหตัถ์ของพระเจ้าในชวีติเรา เราจะ 
ยิง่ใกล้ชดิพระองค์ วธีิแสดงความกตญัญู
ต่อพระบิดาในสวรรค์ของเราได้ดีที่สุดวิธี
หนึ่งคือแสดงความขอบพระทัยพระองค์
และขอบคุณผู้อ่ืนในด้านต่าง ๆ ที่พวก
เขาสัมผัสชีวิตเรา4

ความรู้สึกกตัญญูเหล่านี้จะดลใจเรา 
ให้ท�าตามพระเจ้าและด�าเนินชีวิตในการ 
รับใช้—ชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คน 
รอบข้างและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ทางบวก 
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(2004), 100.
4. ดู เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), 18.

ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา เราจะเปี่ยม 
ไปด้วยความรู้สึกกตัญญู ความรู้สึกเหล่า 
นี้จะกระตุ้นเราให้ขอบพระทัยพระบิดา
ในสวรรค์ แน่วแน่ต่อศรัทธา สอนว่า “จง 
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ส�าหรับ
พระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อ
ท่าน ท่านแสดงความกตัญญูต่อพระผู ้
เป็นเจ้าได้โดยยอมรับพระหัตถ์ของพระ- 
องค์ในทกุสิง่ ขอบพระทยัพระองค์ส�าหรบั 

แนวคิดสำาคัญ ๆ  
เกี่ยวกับความกตัญญู

“พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านมีความ
กตัญญูในทุกสิ่งที่ท่านท�าและพูด ...

“ในค�าสวดอ้อนวอนของท่าน  จงทูล
ความรู้สึกในใจท่านต่อพระบิดาในสวรรค์
เพื่อขอบพระทัยส�าหรับพรที่ท่านได้รับ ...

“...จงแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นพรแก่
ชีวิตท่านในหลาย ๆ ด้าน”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
(จุลสาร, 2011), 18.

ความสำานึกในพระกรุณาธิคุณ 
จะดลใจเราให้ทำาตามพระเจ้า 
และดำาเนินชีวิตด้วยการรับใช้
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ของขวัญ

ขอบคุณส�ำหรับทุกสิ่ง” ขณะมองออกนอก
หน้ำต่ำงห้องครัว ดิฉันเห็นต้นปำล์มและ
ท้องฟ้ำ ท�ำให้นึกถึงหลำยอย่ำงที่คุณย่ำท�ำ
เพื่อเรำตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ดิฉันจ�ำได้
ว่ำไม่เคยบอกคุณย่ำเลยว่ำเวลำเหล่ำนั้นที่
เรำอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมีควำมหมำย
ต่อดิฉันมำกเพียงใด

ในจดหมำย ดิฉันบอกคุณย่ำว่ำดิฉันรัก
ท่ำน และขอบคุณท่ำนส�ำหรับช่วงเวลำ
พิเศษทั้งหมดที่น่ำจดจ�ำ ดิฉันท�ำให้ท่ำนรู้
ว่ำช่วงเวลำเหล่ำนั้นยังคงส�ำคัญต่อดิฉัน
มำกเพียงใด แม้จะผ่ำนมำแล้วหลำยปี 
จำกนั้นก็สอดจดหมำยไว้ในซอง ผูกด้วย
ริบบิ้นสีแดง แล้วกลับเข้ำไปในห้องอุ่น ๆ 
ที่มีพรมปูพื้น

เมื่อถึงเวลำมอบของขวัญให้คุณย่ำ 

ดิฉันค่อย ๆ ดึงจดหมำยออกมำ ดิฉันไม่
ทรำบว่ำจะรู ้สึกอย่ำงไรดีกับของขวัญที่
มอบให้ท่ำน

ท่ำนมองด้วยควำมประหลำดใจเม่ือ 

ดิฉันยื่นซองให้ ดิฉันจับตำมองขณะท่ำน 

ฉีกซองจดหมำยอย่ำงระมัดระวังและดึง

จดหมำยบนแผ่นกระดำษสีชมพูหน้ำแคบ

ออกมำ ขณะอ่ำน ท่ำนเริ่มยิ้มและน�้ำตำ

คลอ ดิฉันไม่เคยเห็นคุณย่ำร้องไห้มำก่อน 

ท่ำนเงยหน้ำช้ำ ๆ และหันมำมองดิฉันด้วย 

ดวงตำสีน�้ำตำลดูอบอุ่น ท่ำนกระซิบว่ำ  

“ขอบใจจ้ะ ขอบใจ ย่ำไม่คิดว่ำใครจะจ�ำได้”

คุณย่ำผูท้�ำมำกมำยเพือ่สร้ำงสมัพนัธภำพ 

ครอบครัวอันแน่นแฟ้น ไม่คิดว่ำดิฉันจ�ำได้

หรือรู ้สึกซำบซึ้งส�ำหรับเวลำที่ได้อยู่ด้วย

กัน ท่ำนเช็ดน�้ำตำและพูดว่ำ “คิมเบอร์ลีย์ 

ขอบใจจ้ะ นั่นเป็นของขวัญดีที่สุดที่เคยมี

คนให้ย่ำ”

ดิฉันกอดคุณย่ำแน่น รู้สึกว่ำผิวบำง ๆ 

ของท่ำนแนบแก้มของดิฉันและได้กลิ่น  

“คุณย่ำ” ที่ผสมปนเประหว่ำงแป้งเด็กกับ 

กลิ่นน�้ำหอม ดิฉันขอบคุณควำมคิดของ 

คุณพ่อที่ให้เขียนจดหมำย ดิฉันไม่รู้เลยว่ำ 

ค�ำพูดแสดงควำมกตัญญูและควำมรักจะ 

มคีวำมหมำยต่อคุณย่ำมำกกว่ำของประดบั 

กระจุ๋มกระจิ๋ม น�้ำหอม และเค้กผลไม้ที่

เงินซื้อได้ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

จดหมายขอบคุณที่เรียบง่ายมีความหมายมากต่อคุณย่าของดิฉัน

แสดง 
ความรักด้วย
คำาพูดและ
การกระทำา
“ด้วยใจกตัญญู ขอให ้

เรา—พยายามจนสุดความสามารถ—เพื่อ
ให้แต่ละวันของเราเต็มไปด้วยสิ่งที่มีความ
ส�าคัญสูงสุด ขอให้เราทะนุถนอมคนที่เรา 
รักและแสดงความรักต่อพวกเขาด้วย 
ค�าพูดและการกระท�า”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “พบปีติในการ
เดินทาง,” เลียโฮนา , พ.ย. 2008,108.ภำ
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เมื่อดิฉันยังเด็ก คุณย่ำมักให้ดิฉันกับ 
ลูกพี่ลูกน้องมำพบปะกัน พวกเรำม ี
ประมำณ 14 คน และเรำตื่นเต้น

เสมอเมื่อคุณย่ำชวนเรำไปรับประทำน 
อำหำรค�่ำ ค้ำงคืน เล่นเกมตอนกลำงคืน 
และเที่ยววันหยุด บ้ำนคุณย่ำน่ำอยู่ที่สุด!

กจิกรรมทกุอย่ำงทีบ้่ำนคณุย่ำสนกุสนำน 

ครืน้เครง แต่ดฉินัไม่เคยนกึถงึเวลำและงำน 

ทั้งหมดที่ท�ำให้กิจกรรมแต่ละอย่ำงเกิดขึ้น 

ดิฉันคิดเพียงว่ำนั่นคือสิ่งที่คุณย่ำท�ำ และ

ดิฉันชอบ!

หลังจำกช่วงเวลำสนุกสนำนหลำยปีที่ 

น ่ำจดจ�ำกับลูกพี่ลูกน้องท่ีบ ้ำนคุณย่ำ  

ครอบครัวเรำก็ย้ำยไปอยู่ที่อื่น ระยะหลัง

คุณย่ำมำใช้วันพิเศษกับเรำในบ้ำนใหม่

ของเรำ ครอบครัวเรำคิดนำนและคิดหนัก

เพือ่หำของขวัญทีเ่หมำะกบัท่ำน ท่ำนมข้ีำว 

ของมำกกว่ำคนที่ดิฉันรู้จัก เรำจะให้อะไร

คุณย่ำผู้มีพร้อมทุกอย่ำงแล้ว

ดิฉันขอควำมเห็นจำกคุณพ่อ และท่ำน

บอกดิฉันเหมือนเดิมทุกปีว่ำ “ท�ำไมลูกไม่

เขียนจดหมำยดี ๆ ให้ท่ำนสักฉบับ” ดิฉัน

คิดไม่ออก และด้วยเหตุน้ีเช้ำตรู่วันรุ่งขึ้น

ก่อนทุกคนตื่น ดิฉันจึงนั่งเหยียบเท้ำบน

พ้ืนกระเบ้ืองเย็น ๆ ในครัว และเขียน

จดหมำยพิเศษถึงคุณย่ำ
ตอนแรกดิฉันสงสัยว่ำจะเขียนอะไร 

ได้นอกจำก “คุณย่ำยอดเยี่ยมมำกค่ะ 

โดย คิมเบอร์ลีย์ ซาบิน พลัมบ์

สำ�หรับคุณย่�
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โดย จูเลีย วูดเบอรีย์
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ฉันจะอ่านและดูสิ่งที่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น” 
(มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน)

นกเรียนคะ ครูมีเรื่องให้ประ-

หลาดใจ” ครูเทย์เลอร์พูดขณะ 

เดินไปหน้าชั้น

เอวีลีนย้ิมแป้นเงยหน้าขึ้นจากข้อสอบ 

มี “A+” ตัวใหญ่อยู่บนสุด

“ทุกคนท�าข้อสอบได้ดีมาก พรุ่งนี้เราจะ 

ดูหนังเป็นรางวัล” ครูเทย์เลอร์บอก ขณะ 

เขียนช่ือภาพยนตร์สามเรื่องบนกระดาน 

“น่ีเป็นตัวเลือกที่เราจะลงมติกัน” เธอพูด

กลบเสียงโห่ร้องของทุกคน

เอวีลีนกระโดดโลดเต้นในท่ีน่ังของเธอ 

ขณะพยายามดูช่ือภาพยนตร์ สองเรือ่งแรก 

 

เป็นเรื่องโปรดของเธอ เธอโน้มตัวไปถาม

เคทีเพื่อนของเธอว่า “เธอจะโหวตให้เรื่อง

ไหน”

“เรื่องที่สามแน่นอน” เคธีตอบ “คุณพ่อ 

คุณแม่ฉันคงไม่ยอมให้เราดูเรื่องนี้ที่บ้าน 

ฉันไม่มีวันได้ดูแน่”

เอวีลีนดูบนกระดานอีกครั้งและเห็นชื่อ 

ภาพยนตร์เรือ่งทีส่าม ใจเธอเริม่เต้นตมูตาม 

 เอวีลีนเคยได้ยินเรื่องนี้ และรู้ว่าเป็นเรื่องที่

เธอรู้สึกว่าไม่ควรดู จะเป็นอย่างไรถ้าชั้น

เรียนลงมติให้ดูเรื่องนี้

“ใครอยากให้ดเูรือ่งทีห่นึง่” ครเูทย์เลอร์ถาม

ภาพยนตร์
ผิดศีลธรรม

The Bad 
Movie

เอวลีนีเหยยีดสดุแขนและมองไปรอบ ๆ 

เธอกัดริมฝีปากอย่างกังวลใจ มีเพียงสอง

คนที่ยกมือ

ครูเทย์เลอร์ขีดเครื่องหมายบนกระดาน 

“เรื่องที่สองล่ะคะ”

เอวีลีนใจแป้ว ยกมือแค่สามคน

“และเรื่องที่สาม”

มีสิบห้าคนยกมือ เอวีลีนทรุดนั่ง ความ 

รู ้สึกไม่ดีท�าให้เธอมวนท้อง เธอจะไม่ดู

ภาพยนตร์เรื่องนั้นได้อย่างไรถ้าทุกคน

อยากดู

เมือ่กลบัถงึบ้าน เอวลีนีตรงเข้าห้องและ 
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เมื่อเอวีลีนเห็นชื่อภาพยนตร์  
ใจเธอเริ่มเต้นตูมตาม



60 เ ลี ย โ ฮ น า  มิ ถุ น า ย น   2 0 1 3    61

ปล่อยให้กระเป๋าตกลงบนพื้นเสียง ดัง 

ความรู้สึกไม่ดีเกาะกุมจิตใจเธอทั้งวัน “ฉัน

อยากให้ตัวเองปวยจริง ๆ เลย” เธอคิด 

“พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องไปโรงเรียน”

เอวีลีนดึงข้อสอบออกจากกระเป๋าและ

จ้องเขม็งขณะก�าข้อสอบไว้แน่น “หนังน่า

จะเป็นรางวัล ไม่ใช่การลงโทษซะหน่อย!” 

เธอคิดพลางขย�าข้อสอบและยัดไว้ใต้เตียง

อย่างโกรธเคือง น�้าตาคลอเบ้า เธอคุกเข่า

ลงข้างเตียงและเริ่มร้องไห้ จากนั้นก็เริ่ม

สวดอ้อนวอน เธอพูดตะกุกตะกักสองสาม

ประโยคขณะทูลพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรง 

 

“เพื่อช่วยคนอื่น ๆ ตัวเราต้องมีความกล้าหาญ 
ทางวิญญาณและทางศีลธรรมเพ่ือต้านทานความ 
ชั่วร้ายที่เราเห็นรอบด้าน”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “เป้าหมายสามข้อ
นำาทางท่าน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 151.

น�าปัญหาออกไป แต่ครู่หนึ่งหลังจากนั้น

ค�าสวดอ้อนวอนของเธอเปลี่ยนไป “โปรด

ช่วยให้ข้าพระองค์ท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น 

ข้าพระองค์ไม่อยากดูภาพยนตร์ที่ท�าให้

รู้สึกไม่ดี หวังว่าเพื่อน ๆ และครูจะเข้าใจ”

เอวีลีนจบการสวดอ้อนวอน ความรู้สึก

ไม่ดีและความสั่นเทิ้มหายไป เธอไม่รู้สึก

กลัวอีกเลย

เอวีลีนกระโดดลุกขึ้นวิ่งออกจากห้อง

ไปหาคุณแม่ เธอมีความคิดอย่างหนึ่ง

วันรุ่งข้ึน เอวีลีนเดินเข้าไปในชั้นเรียน 

มอืหนึง่ถอืจดหมายสัน้ ๆ  จากคุณแม่อธิบาย 

 

ว่าการดูภาพยนตร์เรื่องนั้นจะท�าให้เอวีลีน 

รูส้กึไม่สบายใจ มอือีกข้างหนึง่เธอถอืภาพ- 

ยนตร์เรือ่งโปรดสามเรือ่ง เอวลีนีย่ืนจดหมาย 

ให้ครูเทย์เลอร์และมองเธออ่าน

“ขอบใจจ้ะทีบ่อกให้ครรููว่้าหนรููส้กึอย่าง 

ไร” ครูเทย์เลอร์บอก

“คุณแม่บอกว่าให้หนูไปนั่งอีกห้องหนึ่ง

ขณะฉายหนังเรื่องนั้น” เอวีลีนกล่าว “แต่

หนูเอาหนังมาสามเรื่องเผื่อว่าทุกคนจะ 

อยากดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทน”

ครูเทย์เลอร์ยิ้มและเอื้อมไปหยิบภาพ- 

ยนตร์กองนั้น “หนังไม่ใช่รางวัลเลยถ้าเรา

ทุกคนไม่ชอบ” เธอกล่าว

ครูเทย์เลอร์เขียนชื่อใหม่บนกระดาน 

“นักเรียน ครูอยากให้ลงมติอีกครั้งเกี่ยวกับ 

หนงัวนันี ้ครมูตัีวเลือกใหม่ส�าหรบันกัเรยีน”

เอวีลีนไปนั่งที่โต๊ะของเธอ มีความสุขที่

เธอจะไม่ต้องพลาดรางวัลของชั้นเรียน แต่

รางวัลที่ดีที่สุดคือการรู ้ว ่าพระบิดาบน

สวรรค์ได้ทรงน�าความกลัวของเธอไปและ

ประทานความกล้าหาญให้เธอท�าสิ่งถูก

ต้อง 



พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรัก
สมาชิกศาสนจักร 
มากกว่าทรงรัก 
คนอ่ืนๆ หรือไม่

พยานพิเศษ
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โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นพยานพิเศษ 
ของพระเยซูคริสต์

ดัดแปลงจาก “สอดคล้องกับท่วงทำานองแห่งศรัทธา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 41–44.62 เ ลี ย โ ฮ น า
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ข้
าพเจ้าเติบใหญ่ในเม็กซิโกกับพี่
น้อง คุณแม่ และคุณย่า ทุกวัน
หลังจากท�าการบ้านและงานบ้าน

เสร็จ ข้าพเจ้าจะเล่นฟุตบอล ข้าพเจ้ารัก
ฟุตบอล! ข้าพเจ้าจะสมมติให้ขาขวาเป็น
ทีมหนึ่งและขาซ้ายเป็นอีกทีมหนึ่ง

วันหนึง่เมือ่ก�าลงัเล่นฟตุบอล จู ่ๆ  ข้าพเจ้า 
ก็หายใจไม่สะดวก ข้าพเจ้าพักครู่หน่ึงแต่
ยังคงหายใจล�าบาก ข้าพเจ้าป่วยจนต้อง
เข้าโรงพยาบาล

ห้องที่โรงพยาบาลมีเด็กอีกหลายคน 
แต่ข้าพเจ้าคิดถึงครอบครัวและรู้สึกเหงา
มาก แม้จะยังไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร
แต่ข้าพเจ้าเชื่อในพระผู ้เป็นเจ้า ทุกวัน
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้หาย แต่ข้าพเจ้า 
กลับแย่ลงเรื่อย ๆ คณะแพทย์คิดว่าข้าพ- 
เจ้าอาจจะไม่รอด

ในที่สุดคณะแพทย์ก็ส่งข้าพเจ้ากลับ
บ้าน แต่ข้าพเจ้าต้องใช้ปีถัดไปอยู่บนเตียง  
กินยาจ�านวนมากและฉีดยาสองเข็มทุก
วัน ข้าพเจ้ายังคงสวดอ้อนวอนในความคิด
และในใจ ข้าพเจ้าบอกพระบิดาบนสวรรค์
ว่าถ้าหายป่วย ข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์
ตลอดชีวิตที่เหลือ

และแล้ววันหนึ่งเมื่อก�าลังอ่านหนังสือ 
อยูบ่นเตียง ข้าพเจ้าท�าหนงัสอืตกลงบนพืน้ 
โดยไม่ตั้งใจ เมื่อโน้มตัวลงไปเก็บ ข้าพเจ้า
รู้ตัวว่าก�าลังหายใจเป็นปกติ ข้าพเจ้าท�า
หนังสือหล่นอีกครั้ง ข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาได้
อีกครั้งโดยไม่มีปัญหาใด ๆ!

ข้าพเจ้าลกุจากเตยีง ตอนแรกรูส้กึเวยีน 
ศีรษะเพราะไม่ได้เดินมานาน ข้าพเจ้าส่อง
กระจกและเห็นตัวเองก�าลังยิ้ม ข้าพเจ้ารู้
ว่าได้รับค�าตอบจากพระบิดาบนสวรรค์
แล้ว

ทุกวันนับแต่นั้น ข้าพเจ้าพยายามท�า
บางอย่างเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระ-
บิดาบนสวรรค์ เมื่อโตขึ้น ข้าพเจ้ากลาย
เป็นแพทย์เพื่อช่วยตอบค�าสวดอ้อนวอน

การสวดอ้อนวอนอย่างอดทน

ของเด็กคนอื่น ๆ และตอนนี้ข้าพเจ้าก�าลัง
พยายามรับใช้พระบิดาบนสวรรค์ด้วยการ
เรียกในศาสนจักร

ค�าตอบการสวดอ้อนวอนไม่ได้เกิดขึ้น
ง่าย ๆ เสมอไป และไม่เกิดขึ้นทันทีเสมอ
ไป แต่ข้าพเจ้าทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา พระองค์
ทรงทราบความต้องการของเรา และทรง
ทราบว่าอะไรดีที่สุด 

โดย เอ็ลเดอร์โฮเซ แอล. 
อาลอนโซ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงคน
กลุ ่มหนึ่งที่มารวมกันในปา
แห่งหนึ่งเรียกว่ามอรมอน 

พวกเขาต้องการฟังแอลมาสอนเกี่ยวกับ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ หลังจาก
แอลมาสอนพวกเขาเป็นเวลาหลายวนั ท่าน 
ถามว่าพวกเขาต้องการท�าพันธสัญญาว่า 
จะรับใช้พระผูเ้ป็นเจ้าและรกัษาพระบญัญตัิ 
ของพระองค์หรือไม่ ท่านบอกว่าถ้าพวกเขา 
รับบัพติศมา พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรง
อยู่กับพวกเขาตลอดเวลา (ดู โมไซยาห์ 
18:7–10)

เมื่อได้ยินเช่นนี้ ผู้คนมีความสุขมากจน 
พวกเขา “ปรบมือด้วยปีติ” (โมไซยาห์ 18: 
11) แอลมาให้บัพติศมาประมาณ 200 คน 
ในผืนน�้าแห่งมอรมอน คนเหล่านี้คิดว่าป่า
ของมอรมอนเป็นสถานท่ีสวยงามเพราะ
น่ันคือที่ซึ่งพวกเขาเรียนรู ้เกี่ยวกับพระผู ้
ช่วยให้รอดและรับบัพติศมา (ดู โมไซยาห์ 
18:30)

เช่นเดียวกับผู้คนของแอลมา เรารู้สึก
ชื่นชมยินดีเมื่อต้ังตาคอยหรือนึกถึงการรับ
บัพติศมา เช่นเดียวกับคนเหล่านั้นเมื่อเรา
รับบัพติศมา เราท�าพันธสัญญากับพระผู้
เป็นเจ้า เราสัญญาจะรักษาพระบัญญัติ

ฉันจะทำ�ต�มแผน 
ของพระบิด�บนสวรรค์โดยรับ 

บัพติศม�และก�รยืนยัน

น�ำปฐมวัยกลับบ้ำน

ท่ำนสำมำรถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้มำกขึ้น 
เกี่ยวกับสำระส�ำคัญของปฐมวัยเดือนนี้

และรับใช้พระองค์ เรารับพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ไว้กับเราและเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระองค์ เมื่อเราได้รับการ
ยืนยันเราได้รับสัญญาอันล�้าเลิศเดียวกัน

กับที่ผู ้คนของแอลมาได้รับ นั่นคือ พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสามารถอยู่กับเรา
ได้ตลอดเวลาถ้าเรารักษาพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้า 
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ฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบา
ขอให้คุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ใหญ่คนหนึ่งช่วยหนูตัดรูปในหน้านี้ใส่ไว้ในถุง ผลัดกันเลือกรูปออกจาก

ถุง หาประโยคและข้อพระคัมภีร์ที่ตรงกับรูปแต่ละรูปและอ่านออกเสียง พูดคุยกัน
ขอให้คนที่รับบัพติศมาและการยืนยัน

แล้วบรรยายความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับ

วันพิเศษนั้น ถ้าหนูรับบัพติศมาแล้ว ให้

บอกเล่ากับคนอื่นถึงความรู้สึกที่เคยมี

เมื่อรับบัพติศมาและการยืนยัน

พระคัมภีร์และเพลง

• โมไซยาห์ 18:8–11

• “เมื่อฉันรับบัพติศมา”  

(หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, หน้า 53)
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พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เรารู้สึก

ถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์และ

ความรู้สึกที่ดีอื่น ๆ เช่น ความสุข ความ

อ่อนโยน และความเมตตา พระองค์มัก

จะตรัสกับใจและความคิดของเราผ่าน

สุรเสียงสงบแผ่วเบา (ดู กาลาเทีย 

5:22–23)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเตือนเรา 

เรื่องอันตรายและช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อใด 

เราต้องระวัง (ดู คพ. 9:9)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครู 

พระองค์ทรงสอนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

และทรงช่วยให้เราจ�าทั้งหมดที่เราได้

เรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ ครู และ 

พระคัมภีร์ (ดู ยอห์น 14:26)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน�าทางเราและ

ทรงช่วยให้เราเห็นชัดเจนเพี่อท�าการ

ตัดสินใจต่าง ๆ ซึ่งจะน�าเรากลับไปหา

พระบิดาบนสวรรค์ (ดู 2 นีไฟ 32:5)

บางครั้งเราเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์

ว่าพระผู้ปลอบโยน พระองค์ทรงช่วยให้

เรารู้สึกปลอดภัยและสงบเหมือนผ้าห่ม

นุ่ม ๆ (ดู ยอห์น 14:16, 27)
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พรจากบัพติศมา
การอยู่ใต้น�้ามักท�าให้เทรเวอร ์

รู้สึกกังวลมาก เขาจะรับบัพติศมา 

ได้อย่างไร
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โดย เคซีย์ อายร์

เทรเวอร์นัง่เท้าคางบนโซฟา พีช่ายน้อง 
ชายของเขาก�าลังเล่นกับคุณปู่ เขา 
อยากให้ตนเองสนุกเช่นกัน แต่ก็ไม่

อาจเลิกกังวลเรื่องบัพติศมาของเขาได้
คุณแม่มานั่งข้าง ๆ และขยี้ผมเขา “เป็น

อะไรจ๊ะ” เธอถาม “ลูกไม่อยากเล่นหรือ”
เทรเวอร์ส่ายหน้าพลางขมวดคิ้ว
คุณแม่มองดูเขาครู่หนึ่ง จากน้ันก็กอด

เขา “ลกูยงักลวัเมือ่ต้องลงไปใต้น�า้อยูห่รอื”
เทรเวอร์พยักหน้า
ความคิดว่าต้องลงไปใต้น�้ามักท�าให้ 

เทรเวอร์กลวั เมือ่อายสุามขวบเขาตกลงไป 
ในสระว่ายน�้า เขาลืมไม่ลงว่าเขารู้สึกกลัว
เพียงใดขณะจมลงไปในน�้าลึกลงเรื่อย ๆ 
จนมีคนดึงเขาขึ้นมา เขากลัวน�้านับแต่นั้น
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“ท�าไมไม่ได้ผลสักอย่างเลยครับ”  
เทรเวอร์ถาม “เราสวดอ้อนวอนกแ็ล้ว 
ไปท่ีอ่างก็แล้ว แต่ก็ยังแก้ไม่หาย!” 
เทรเวอร์กระโดดลุกจากโซฟาวิ่งเข้า 
ไปในห้อง

เทรเวอร์ปิดประตูห้องนอนดังปัง 
แล้วล้มตัวลงบนเตียง ไม่นานเขา
ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเบา ๆ

เทรเวอร์มองขณะคณุพ่อนัง่ลงข้าง ๆ เขา 
“คุณแม่บอกพ่อว่าลูกยังกังวลมากเรื่องรับ
บัพติศมา”

เทรเวอร์พยักหน้า “ผมสวดอ้อนวอน แต่ 
ความรู้สึกกลัวก็ไม่หายไปครับ”

คุณพ่อนึกอยู่ครู่หน่ึง “บางครั้งเมื่อเรา
สวดอ้อนวอนขอบางอย่าง มันไม่เกิดขึ้น
ทันทีหรอกนะลูก ลูกอาจจะรู้สึกกลัวตอน
นี้ แต่พรุ่งนี้อาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้”

เทรเวอร์ส่ายหน้า แต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้
เมื่อเขากังวลมากตอนเริ่มไปโรงเรียนปีที่
แล้ว คุณพ่อให้พรเขา พรอาจจะช่วยเขา
เรื่องรับบัพติศมาด้วยก็ได้ เขาเงยหน้ามอง 
คณุพ่อ “คุณพ่อกับคุณปูจ่ะให้พรผมได้ไหม 
ครับ”

คณุพ่อพยักหน้า “พ่อคดิว่านัน่เป็นความ 
คิดที่ดี”

ครู่หนึ่งต่อมา เทรเวอร์น่ังเก้าอี้ตัวหน่ึง
ในห้องรวมครอบครัว คุณพ่อกับคุณปู่วาง 
มือบนศีรษะเขา คุณพ่อให้พรโดยกล่าวว่า

ถ้าเขามีศรัทธา พระบิดาบนสวรรค์จะทรง 
ช่วยให้เขารู้สึกสงบและมีสันติสุข

วันรุ่งขึ้นขณะนั่งอยู่ที่ห้องบัพติศมาใน
ชุดขาว เทรเวอร์ยังรู้สึกกังวลมาก เขาดีใจ
ที่ได้รับพร แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเขายังกลัว
อยู่ เขาจะรับบัพติศมาอย่างไร

หลงัจากฟังค�าพดูเรือ่งบัพติศมา คุณพ่อ 
เอียงคอมาบอกว่า “ได้เวลาไปที่อ่างแล้ว” 
เทรเวอร์พยักหน้าและเดินตามคุณพ่อไปที่
อ่าง คุณพ่อลงไปก่อน

เทรเวอร์ต้องลงตาม แต่เขาลังเล จาก
นัน้เขากน็กึถงึพรของเขา “พระบิดาบนสวรรค์ 
โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีศรัทธาด้วย
เถิด” เขาสวดอ้อนวอนในใจ

เทรเวอร์ค่อย ๆ จุ่มเท้าข้างหนึ่งลงในน�้า 
น�้าอุ่นก�าลังดี เทรเวอร์ก้าวลงอีกข้างหนึ่ง

แต่ละก้าวท�าให้เขารู้สึกว่าความกังวล
และความกลัวค่อย ๆ หายไป คุณพ่อจับ
แขนเขาและยิ้ม “พร้อมไหม”

เทรเวอร์รู ้สึกสงบและมีสันติสุข  
นีเ่ป็นความรูส้กึทีพ่ระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงสัญญาจะประทานให้เขา เขา
พยักหน้า “พร้อมครับ”

คุณพ่อยกแขนขวาและกล่าวค�า 
สวดอ้อนวอนบัพติศมา ขณะคุณ 
พ่อหย่อนตัวเทรเวอร์ลงไปใต้น�้า 
เขาไม่กลัวเลย ทั้งหมดที่เขารู้สึกคือ

ความรู้สึกสันติสงบสุขแรงกล้าขึ้นเรื่อย ๆ
เทรเวอร์ขึ้นจากน�้าพลางยิ้ม เขารู ้ว่า

ศรัทธาของเขาได้ช่วยเขาเอาชนะความ
กลัวจนสามารถรับบัพติศมาได้ เขารู้ว่า
พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเขาเสมอ
เมื่อเขาพยายามเลือกสิ่งด ี
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเนวาดา สหรัฐอเมริกา

“เมือ่เราเลอืกตดิตามพระ- 

คริสต์ด้วยศรัทธาแทนที่

จะเลือกเส้นทางอื่นเพื่อให้

หายกลัว เราจะได้รับพร”

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, ดู “จงมีชีวิตดำารงอยู่โดยความเชื่อและมิใช ่
โดยความกลัว,” เลียโฮนา , พ.ย. 2007, 92.



คุณชอบท�ำอะไรเป็นพิเศษ

กับครอบครัว อิงห์จิน เอ. 

อำยุ 8 ขวบจำกมองโกเลียชอบ

ไปเที่ยวชนบทกับครอบครัว

และเด็ดลูกเบอร์รี่ป่ำกับ 

สตรอเบอรี่

สวัสดีค่ะ!  
หนูช่ืออิงห์จิน

จากมองโกเลีย หนูไม่มีสัตว์เลี้ยง แม้จะอยากได้ลูกสุนัขก็ตาม บางครั้ง

เราไปเที่ยวชนบทเพื่อหนูจะได้เห็นวัว แกะ อูฐ ม้า และ

แพะ ในช่วงฤดูหนาว หนูชอบปั้นตุ๊กตาหิมะที่นั่น หนูอยู่

กับน้องชายและเพื่อนของหนูที่เทอร์เทิลร็อค ในอุทยาน

แห่งชาติเทเรจี

หนูรู้สึกมีความสุขเมื่อครอบครัว 

ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เราชอบจัด 

สังสรรค์ในครอบครัวและไป 

โบสถ์ทุกสัปดาห์ เราอ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอนและสวด

อ้อนวอนด้วยกันทุกวัน สิ่งเหล่านี้

ท�าให้ครอบครัวของหนูเข้มแข็ง
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สิ่งที่อิงห์จินชอบ 
เป็นพิเศษ
อาหาร—พิซซ่าและมันบด

ข้อพระคัมภีร์—1 นีไฟ 3:7

เพลง—“ในรางหญ้า” 
“เรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอน”
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หนูอยู่กับคุณแม่ คุณพ่อ และน้องชาย

สองคนในอูลานบาตอร์ เมืองหลวงของ

มองโกเลีย คนหนึ่งล้านอยู่ในเมืองของ

เรา! เราอยู่บนตึกอพาร์ตเม้นต์ชั้นที่ 12

ในรูปนี้ หนูก�าลังอ่านนิทานให้น้องฟัง หนูชอบ

อ่านหนังสือมาก! หนูเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สาม 

ชอบคณิตศาสตร์และวาดรูป เพื่อนร่วมชั้นคน

หนึ่งของหนูไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร แต่หนู

สอนเธอเรื่องพระค�าแห่งปัญญาและบอกเธอ 

ให้ดื่มนมแทนกาแฟหรือชา หนูสอนเธอให้รู้วิธ ี

สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ด้วย เพราะเธอ

ไม่รู้ หนูชวนเธอมาการสังสรรค์ในครอบครัวที่

บ้านด้วย
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สำ�หรับเด็กเล็ก

		 คนเล้ียงแกะและ
		 	 	 	 	แกะท่ีหายไป

โดย มาร์โก เม, ยูท�ห์ สหรัฐอเมริก�

พระเยซูทรงสอนผู้คนโดยทรงเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้พวกเขาฟัง วันหนึ่งพระองค์ทรง
เล่าเรื่องคนเลี้ยงแกะที่มีแกะ 100 ตัว คนเล้ียงแกะเป็นคนดีมากและใจดี เขา
ป้องกันแกะให้ปลอดภัยจากสัตว์ป่า เขาเฝ้าฝูงแกะตอนกลางคืน
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วันหนึ่งแกะตัวหนึ่งหายไป คนเลี้ยงแกะทิ้งแกะ 
99 ตัวไว้ในที่ปลอดภัยแล้วออกไปหาแกะที่หาย  
เขาขึ้นไปหาบนเขาและไกลออกไปในแดน
ทุรกันดาร

เมื่อพบแกะของเขาแล้ว คนเล้ียงแกะดีใจมาก เขา
เอาแกะพาดบ่าและแบกกลับบ้าน
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คนเลี้ยงแกะเรียกเพื่อน ๆ มารวมกันและเล่าให้
คนเหล่านั้นฟังว่าเขาพบแกะได้อย่างไร พวกเขา
ฉลองด้วยกัน

พระเยซูคริสต์เปรียบเสมือนคนเลี้ยงแกะในเรื่อง และเราเหมือนแกะ พระเยซูทรง 
ดูแลเราและช่วยคุ้มครองเราจากอันตราย พระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเราเมื่อเราทำาผิด 
พระองค์ทรงยินดีเมื่อเรากลับใจและหวนคืนสู่พระกิตติคุณของพระองค์ นั่นคือ 
สาเหตุที่พระคัมภีร์เรียกพระองค์ว่าพระเมษบาลผู้ประเสริฐ (ผู้เลี้ยงแกะที่ดี) ◼

จาก มัทธิว 18:12–14 และ ลูกา 15:3–7
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หน้�ระบ�ยสี

พระเยซูทรงสอนอุปมาเรื่องแกะหาย
“ใครในพวกท่านที่มีแกะร้อยตัว และตัวหนึ่งหลงหายไป จะไม่ทิ้งเก้าสิบเก้าตัว 
นั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะได้พบหรือ?”  
(ลูกา 15:4)
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ศาสนจักรเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์
ช่วงการปฏิบัติศาสนกิจของประธานมอนสัน

ในช่วงการเป็นผู ้น�าของประธานโธมัส 
เอส. มอนสนัตลอดห้าปีทีผ่่านมา ศาสน- 

จกัรได้เหน็การเปลีย่นแปลงครัง้ประวตัศิาสตร์ 
หลายอย่างอันส่งผลต่อสมาชิกท่ัวโลก    
ลายมือชื่อของประธานศาสนจักรคนท่ี 16  
พิมพ์อยู่บนใบประกาศส�าคัญๆ และแนว
นโยบายใหม่ๆ มากมายตั้งแต่งานเผยแผ่
ศาสนาและการอบรมผู้น�าฐานะปุโรหิตไป
จนถึงการสร้างพระวิหารหลายต่อหลาย
แห่ง

นโยบายและข้อประกาศจ�านวนมากที ่
บอกให้รู ้ทั่วกันในช่วงการบริหารงานของ 
ประธานมอนสันมีผลต่อท่ัวท้ังโลก—แต่
โดยพื้นฐานแล้วมุ่งหมายจะช่วยและดูแล
เป็นรายบุคคล  ความห่วงใยที่ท่านมีให้แต ่
ละคนตลอดมาประจักษ์ชัดในช่วงประวัติ 
ศาสตร์แต่ละช่วง

ต่อไปนีเ้ป็นเหตกุารณ์ส�าคญับางเหตกุารณ์ 
จากการเป็นประธานของโธมสั เอส. มอนสนั 
ครึ่งทศวรรษแรก
• ในการด�าเนินงานเพื่อขยายโอกาสให้ 

สมาชิกหนุ ่มสาวของศาสนจักรรับใช้ 
งานเผยแผ่เต็มเวลา ประธานมอนสัน 
ประกาศเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2012  
ว่าชายจะเริ่มรับใช้เมื่ออายุ 18 ปี และ 
หญงิรบัใช้เมือ่อาย ุ19 ปี ค�าประกาศของ 
ท่านเกิดข้ึนในช่วงเปิดการประชุมใหญ่
สามัญก่ึงปีครั้งที่ 182 ของศาสนจักร
และจุดประกายความกระตือรือร้นใน

เรื่องนี้ขึ้นมาทันที  ต้ังแต่ประกาศคราว
นั้น แผนกผู้สอนศาสนาของศาสนจักร 
ได้รับจ�านวนใบสมัครมากเป็นประวัติ- 
การณ์จากทั้งชายหนุ่มและหญิงสาวผู้
ปรารถนาจะรับใช้

• ในจดหมายทีม่ผีูร่้วมลงนามคอืทีป่รกึษา 
ในฝ่ายประธานสงูสดุ—ประธานเฮนรย์ี 
บี. อายริงก์และประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคท์ดอร์ฟ—ประธานมอนสันประกาศ
ให้ใช้หลักสูตรใหม่ของเยาวชนปี 2013 
ซึ่งออกแบบไว้ “เพื่อเพิ่มพลังและสร้าง
ศรัทธา การเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ
ประจักษ์พยาน” ในหมู่เยาวชนของ
ศาสนจักร  หลักสูตรใหม่ช่วยให้การ
สอนในชัน้เรยีนฐานะปุโรหติแห่งอาโรน 
ชั้นเรียนเยาวชนหญิง และชั้นเรียน
โรงเรียนวันอาทิตย์ส�าหรับเยาวชน 
สัมพันธ์กันมากขึ้นตามแบบวิธีที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนในช่วงการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก  
ชั้นเรียนประจ�าสัปดาห์ใช้ประโยชน์
จากแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายของ
ศาสนจักรยุคปัจจุบัน ท�าให้เยาวชนให้
ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

• ภายใต้การก�ากับดูแลของประธาน
มอนสันและฝ่ายประธานสูงสุด ศาสน- 
จักรยังคงจัดการประชุมอบรมผู้น�าทั่ว 
โลกเพื่อช่วยผู ้น�าฐานะปุโรหิต ผู ้น�า 

องค์การช่วยระดับท้องที่ และครอบ- 

ครัวในการท�างานรับใช้สมาชิกและท�า 

ให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสลึกซึ้งขึ้น  การ 

อบรมช่วยให้ผู้น�าและสมาชิกได้รับค�า

แนะน�าจากสมาชิกในฝ่ายประธาน

สูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง เจ้า

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ และผู้น�าองค์การช่วย

ระดับสามัญท่านอ่ืนๆ  การอบรมทั่ว

โลกครอบคลุมค�าแนะน�าเก่ียวกับการ

ใช้คู่มือบริหารงานเล่มใหม่ (เริ่มใช้ในปี 

2010) การอบรมเรื่องการด�าเนินสภา

วอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ และการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

และศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต

• ในปี 2010 ฝ่ายประธานสูงสุดเริ่มมอบ 

หมายให้สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบ

สองด�าเนินการประชุมระหว่างประเทศ 

แบบใหม่สองแบบ นัน่คอื—การประชมุ 

ใหญ่ผู้น�าฐานะปุโรหิตและการทบทวน

ภูมิภาค ในช่วงการประชุมใหญ่ผู้น�า

ฐานะปุโรหิตแต่ละครั้ง ฝ่ายประธาน 

สเตค อธกิาร และประธานสาขาภายใน 

เขตที่ศาสนจักรก�าหนดจะมารับการ 

อบรมพร้อมกัน  ในช่วงการทบทวน 

ภูมิภาคแต่ละครั้งผู้น�าจะพิจารณาเชิง 

ลกึเพือ่ดวู่าก�าลงัเกดิอะไรขึน้กบัศาสน- 

จักรในภูมิภาคนั้นและทบทวนเรื่องราว

ต่างๆ เช่น การบ�าเพ็ญประโยชน์ด้าน 

ข่าวศาสนจักร
เข้าไปดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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มนษุยธรรม ความต้องการด้านสวสัดกิาร 
งานเผยแผ่ศาสนา งานพระวิหารและ
ประวัติครอบครัว

• ในช่วงการบริหารงานของประธาน 
มอนสัน ศาสนจักรประกาศสร้างพระ- 
วิหารใหม่ 31 แห่งทั่วโลก  สิบหกแห่ง 
ได้รับการอุทิศและอีกห้าแห่งอุทิศซ�้า
หลังจากการบูรณะครั้งใหญ่  ประธาน
มอนสนัเป็นประธานการอทิุศพระวหิาร 
ในแคลกะรี แอลเบอร์ตา แคนาดา, 
เซบูซิตี้ ฟิลิปปินส์, กูรีตีบา บราซิล, 
เคียฟ ยูเครน, ปานามาซิตี้ ปานามา, 
แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา, 
และเดรเปอร์ ยูทาห์, แคนซัสซิตี้ มิสซูรี, 
เร็กซ์เบิร์ก ไอดาโฮ, เซาท์จอร์แดน  
ยูทาห์, เดอะฮีลาแวลลีย์ แอริโซนา, 
และทวินฟอลส์ ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา 
และที่การอุทิศซ�้าพระวิหารในเม็กซิโก

ซิตี้ เม็กซิโก, และแอตแลนตา จอร์เจีย, 
บอยซี ไอดาโฮ, และลาเอีย ฮาวาย 
สหรัฐอเมริกา

• ประธานมอนสันเป็นประธานในช่วงที่ 
ผูค้นสามารถเข้าถงึแหล่งข้อมลูออนไลน์ 
ของศาสนจักรได้มากกว่าแต่ก่อน ส่ง
ผลให้สมาชิกทั่วโลกประมาณ 14 ล้าน
คนได้รับรู้ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
และโปรแกรมต่างๆ ของศาสนจักร  สิ่ง
ส�าคัญที่มีออนไลน ์รวมถึงวีดิทัศน ์
ต่างๆ ที่ศาสนจักรจัดท�าด้วย อาทิ ชุด
ภาพยนตร์แสดงช่วงเวลาส�าคัญจาก
พันธสัญญาใหม่ เป็นต้น

• ภายใต้การก�ากบัดูแลของฝ่ายประธาน 
สูงสุด ศาสนจักรจัดท�าหนังสือเล่มใหม่
ชื่อ Daughters in My Kingdom: The 
History and Work of Relief Society  
หนังสือดังกล่าวมีไว้เป็นแหล่งข้อมูล

ส่วนตัวและครอบครัวเพื่อให้ก�าลังใจ
สตรีในหน้าที่รับผิดชอบของพวกเธอ

• ภายใต ้การน�าของประธานมอนสัน 

ศาสนจักรขานรับภัยพิบัติทั่วโลกโดยยื่น

มือช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก  การขาน 

รับด้านมนุษยธรรมหลักๆ ในห้าปีที่ผ่าน 

มา ได้แก่ การพยายามช่วยเหลือหลัง

เกิดแผ่นดินไหวในเฮติ แผ่นดินไหวและ 

สนึามใินญีปุ่น่ และอทุกภยัในประเทศไทย 

ศาสนจักรขานรับวิกฤตอาหารร้ายแรง 

ทั่วแอฟริกาตะวันออก ช่วยให้ภูมิคุ้มกัน 

เด็กในหลายประเทศ และจัดหาน�้า 

สะอาดให้หมู่บ้านหลายแห่งในพื้นท่ีห่าง 

ไกล  นอกจากนี้ศาสนจักรยังได้อุทิศ

อาคารสวสัดิการหลงัใหม่ขนาด 570,391 

ตารางฟุต (53,000 ตารางเมตร) ใน

ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกาด้วย

ประธานโธมัส เอส. มอนสันพูดกับสื่อมวลชนเมื่อครั้งประกาศฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ภา
พถ

่าย
โด

ย 
ออ

กัส
ต์ 

มิล
เล

อร
์, D

es
er

et
 N

ew
s



76 เ ลี ย โ ฮ น า

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทีเ่รยีกร้องให้วยัรุน่วสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ายมีบทบาทมากขึ้นในการเตรียมเป็นผู  ้

สอนศาสนา งานพระวิหารและประวัติครอบครัว และ
การเรียนการสอนวันอาทิตย์ ผู้น�ากล่าวว่าพระเจ้าทรงขอ
ให้เยาวชนของศาสนจักร “ลงมือปฏิบัติ” และขอให้พวก
เขา “ลุกขึ้นและฉายส่องออกไป” (คพ. 115:5)

การเปลี่ยนแปลงท�าให้สิ่งหนึ่งปรากฏชัด นั่นคือ “พระ- 
เจ้าทรงมีบางอย่างที่พระองค์ประสงค์จะท�า” เอ็ลเดอร ์
พอล บี. ไพเพอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าว

เมื่อเร็ว ๆ นี้เอ็ลเดอร์ไพเพอร์ ผู ้อ�านวยการบริหาร
แผนกฐานะปุโรหิตเข้าร่วมการสนทนาโต๊ะกลมของ 
Church News เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันจะส่งผลต่อ
เยาวชนในหลาย ๆ ด้าน  ผู้เข้าร่วมการสนทนาโต๊ะกลม
ครั้งนี้ ได้แก่ เอ็ลเดอร์อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์ แห่งสาวก
เจ็ดสิบและผู้อ�านวยการบริหารแผนกประวัติครอบครัว, 
เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์คเกอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบและ
ผู้อ�านวยการบริหารแผนกพระวิหาร, เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. 
เครก ซวิค แห่งสาวกเจ็ดสิบและผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
บริหารแผนกผู้สอนศาสนา, เอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบและกรรมาธิการด้านการศึกษาของ
ศาสนจักร, เอ็ลเดอร์เดนนิส ซี. บริมฮอลล์ สาวกเจ็ดสิบ
ภาคและกรรมการผู้จัดการแผนกประวัติครอบครัว, และ
ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เมื่อพูดถึงการลดอายุให้เยาวชนคนหนุ่มสาวสามารถ
เริ่มการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา หลักสูตรใหม่ของเยาวชน 
และจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดขอให้เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการค้นคว้าประวัติครอบครัวและน�าชื่อครอบครัว
ไปพระวิหาร เอ็ลเดอร์ไพเพอร์กล่าวว่าก่อนการประชุม
ใหญ่ท่านไม่เห็นว่า “สามเรื่องนี้เกี่ยวพันกัน”  “ผมนึกถึง
ตอนไปการประชุมใหญ่ . . . และถามตนเองว่า ‘ทั้งหมดนี้

สัมพันธ์กันอย่างไร’  เห็นชัดว่านั่นเป็นเพราะพระหัตถ์
ของพระเจ้า”

เอ็ลเดอร์ซวิคกล่าวว่าพระด�ารัสของพระเจ้าชัดเจน  
“เราจะเร่งงานของเราเมื่อถึงเวลา” (คพ. 88:73)  “พระ- 
เจ้าทรงรับผิดชอบงานนี้ด้วยพระองค์เอง” ท่านเสริม   
“ผมคิดว่าไม่มีเยาวชนรุ ่นใดพร้อมรับหลักสูตรเท่า  
[เยาวชน] สมัยนี้  ผมคิดว่าไม่มีเยาวชนกลุ่มใดได้ท�า
บัพติศมาหรือศาสนพิธีให้คนตายมากเท่าหรือมากกว่า 
. . . [หรือ] ใกล้ชิดงานพระวิหารและทุกด้านของพระ- 
วิหารเท่าเยาวชนกลุ่มนี้  และแน่นอนว่าทั้งหมดนั้น . . . 
เตรียมพวกเขาให้พร้อมรับใช้เป็นผู ้สอนศาสนาและ
สร้างฐานมั่นคงให้แก่หน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมหลังจาก
งานเผยแผ่ของพวกเขา”

นับเป็นข่าวสารอันทรงพลังยิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
วางใจเยาวชนของพระองค์ เอ็ลเดอร์บริมฮอลล์กล่าว

“เมือ่พระเจ้าทรงท�าสิง่ใด ทกุอย่างเข้ารปูเข้ารอยตาม 
เวลาอันเหมาะสม และนั่นคือสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นกับเรื่อง 
นี”้ เอล็เดอร์จอห์นสนักล่าว โดยบอกว่าคนทีท่�าหลกัสตูร 
ใหม่ของเยาวชนไม่รูว่้าจะมกีารปรบัอายวุ่าเมือ่ใดผูส้อน 
ศาสนาจะเริ่มการรับใช้ได้

เอ็ลเดอร์วอล์คเกอร์พูดถึงจดหมายฝายประธาน 
สงูสดุกระตุ้นให้เยาวชนท�าประวติัครอบครวัของตนและ 
น�าชื่อเหล่านั้นไปพระวิหาร  “การที่เยาวชนสามารถมี
ใบรับรองจ�ากัดการใช้ของตนเอง. . . นับว่าเป็นเรื่องที ่
ยอดเยี่ยมจริงๆ” ท่านกล่าว  “เยาวชน [ก�าลัง] ทุ่มเท
ท�างานในพระวิหารและเข้าใจหลักค�าสอน. . . นั่นช่วย
เตรียมพวกเขาทางวิญญาณให้พร้อมรับสิ่งวิเศษยิ่ง
ทั้งหมดนี้ที่มีไว้ให้พวกเขา”

เอ็ลเดอร์แพคเกอร์กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้ท่านได้ยิน 
เยาวชนหญิงคนหนึ่งยืนแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยว

ผู้นำาศาสนจักรอภิปรายเรื่อง “การเร่งงาน”
โดย ซาราห์ เจน วีเวอร์
Church News
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กับงานประวัติครอบครัวว่า  “งานนี้สนุกกว่าที่ผู ้ใหญ่
บอกหลายเท่า” เธอกล่าว

“นั่นคือวิญญาณของเอลียาห์” เอ็ลเดอร์วอล์คเกอร์
กล่าว  “น่ันคือการหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษและ
บรรพบุรุษมาหาลูกหลาน”

เอ็ลเดอร์แพคเกอร์กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประวัติ
ครอบครัวจะเปลี่ยนวิธีที่เยาวชนตัดสินใจและวิธีที่พวก

เขารู้สึกต่อการท้าทายต่างๆ  ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะคิด
ว่า “ถ้าคุณตาท�าอย่างนี้ ฉันก็ท�าอย่างนี้ได้เหมือนกัน”

ท่านกล่าวว่าประธานพระวิหารคนหนึ่งรายงานว่าเมื่อ

เยาวชนยืนรับบัพติศมาแทนชื่ออื่น พวกเขาเดินยิ้มออก

มา แต่ “เมื่อพวกเขาท�าแทนบรรพชน พวกเขาน�้าตาคลอ   

พวกเขารู้สึกลึกซึ้งกว่ามาก พวกเขารู้สึกถึงบางสิ่งบาง 

อย่างมากกว่านั้น”

การช่วยให้เยาวชนเกิดมุมมองเป็นเป้าหมายของ 

หลักสูตรใหม่—ซ่ึงใช้แหล่งข้อมูลการเรียนรู้แทนคู่มือบท 

เรียน เอ็ลเดอร์ไพเพอร์กล่าว  หลักสูตรจะปล่อยให้คร ู

สอนเยาวชนตดัสนิใจว่าพวกเขาต้องสร้างอะไรในประสบ- 

การณ์แต่ละอาทิตย์เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมท�างาน

พระวิหารและประวัติครอบครัวและรับใช้เป็นผู ้สอน

ศาสนา

“เอ็มทีซีแห่งใหม่คือบ้าน” เอ็ลเดอร์แพคเกอร์กล่าว  

“ศูนย์ประวัติครอบครัวแห่งใหม่คือบ้าน  หลักสูตรใหม่จะ

ช่วยทั้งเยาวชนและบิดามารดาในบทบาทนั้น”

ข่าวสารถึงบิดามารดาคือ “ผู้น�าศาสนจักรวางใจบิดา 

มารดาอย่างท่านและวางใจชายหนุ่มหญิงสาวผู้ได้รับ

การเลี้ยงดูในบ้านของท่าน” เอ็ลเดอร์ซวิคกล่าว

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ท�าให้ “ศาสนจักรก้าวไปถึง 

จุดที่ต้องเป็น จุดที่พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็น” เอ็ลเดอร์จอห์น 

สันกล่าว  “พระเจ้าทรงรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร และ  

. . . นี่เป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่พระเจ้าทรงท�าเพื่อให้

อาณาจักรนั้นก้าวหน้า เพื่อช่วยให้อาณาจักรรุดไป”

เอ็ลเดอร์ไพเพอร์กล่าวเมื่อตรึกตรองทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน

ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคมนี้ว่า ท่านเห็น 

“ศาสดาพยากรณ์ถือกุญแจ ผลักประตูให้เปิดออกและ

บอกว่า ‘เข้ามาสิ’  เราก�าลังเชื้อเชิญท่านให้มาเข้าร่วมใน

งานนี้  เวลานี้เป็นเวลาของพระเจ้าแล้ว  เราทุกคนทราบ 

ดี  เราทุกคนรู ้สึกเช่นนั้น  ศาสนจักรก�าลังรู ้สึกเช่นนั้น   

แน่นอนงานนี้จะเกิดผล”

ผู้น�าศาสนจักรเห็นพ้องว่าพระเจ้าทรงก�าลังเร่งงานของ

พระองค์และทรงขอร้องเยาวชนของศาสนจักรให้ลงมือ

ปฏิบัติ
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เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันให้คำาแนะนำา 
สมาชิกในอเมริกากลาง
โดย เอ็ลเดอร์ดอน แอล. เซิร์ล
ผู้เขียนเรื่องส่งให้ Church News

งานของศาสนจักรในปัจจุบันคือเตรียม 
ผูค้นให้พร้อมต้อนรบัและรบัใช้พระเจ้า 

เมื่อพระองค์เสด็จมา เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สอง บอกสมาชกิของสเตคอาร์เรเจนปานามา 
เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2013

นัน่เป็นประเดน็หลกัทีเ่อล็เดอร์ครสิทอฟ- 
เฟอร์ซนักล่าวหลายครัง้ในช่วงเยอืนอเมรกิา 
กลางตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 20 มกราคมขณะ 
พูดกับกลุ่มเยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้สอน 
ศาสนา ผู้น�าในท้องที่ และสมาชิกที่มาเข้า

ในคอสตาริกา เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์- 
สันกระตุ้นเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้เชื่อ 
ฟังพระบญัญตั ิ จดจ�าว่าพระบดิาบนสวรรค์ 
ทรงรู้จักและรักพวกเขา อ่านพระคัมภีร์ทุก 
วนัและพยายามรบัทกุอย่างทีพ่ระวญิญาณ 
จะประทานแก่พวกเขาขณะอ่าน

ท่านแสดงประจักษ์พยานหนักแน่นถึง 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและพระเยซู
ครสิต์  “ข้าพเจ้าประกาศพรไว้กบัท่านขอให้ 
ท่านได้รบัประจกัษ์พยานเดยีวกบัทีข้่าพเจ้า 
ก�าลงักล่าว” ท่านกล่าวและเสรมิว่า “[พระ- 
เยซูคริสต์] ทรงด�ารงอยู่จริง  คืนนี้ข้าพเจ้า
ขอให้พรของพระองค์เกิดขึ้นกับท่าน”

ในกวัเตมาลาท่านเน้นความส�าคญัของ 
ครอบครัว

“ในการสร้างครอบครัว เราก�าลังท�าให้
จุดประสงค์ส�าคัญที่สุดของเราบนแผ่นดิน
โลกเกิดสัมฤทธิผล” ท่านกล่าว

ท่านกล่าวกับเยาวชนในปานามาและ 
เป็นพยานว่า “ผู ้น�าของศาสนจักรนี้คือ
พระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์  พระองค์
ทรงเป็นผู้น�าที่ทรงทุ่มเทมากและทรงน�า
ศาสนจักรของพระองค์อย่างทรงพลัง”

การประชุมผู ้น�าฐานะปุโรหิตเน้นว่า 
อย่ามุ่งสนใจแต่ภารกิจและการมีงานยุ่ง
แต่จงสนใจผลการรับใช้ของฐานะปุโรหิต 
ส�าคัญที่สุดคือการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
แต่ละบุคคล

เอ็ลเดอร์เมนส์เป็นประธานการประชุม
ต่าง ๆ เช่นกัน รวมทั้งการประชุมหนุ่มสาว 
และการประชมุผูส้อนศาสนาในเบลซีและ 
ฮอนดูรัส  ท่านให้ค�าแนะน�าและการชี้น�า
ทางวิญญาณแก่สมาชิกหลายร้อยคนใน
แผ่นดินอเมริกากลาง
เจสัน สเวนเซ็นให้ข้อมูลในการเขียนข่าวนี้

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันทักทาย

เยาวชนหญิงคนหนึ่งหลังการประชุมใน

ปานามาเมื่อเดือนมกราคม

ถ่า
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ร่วมการประชุมต่างๆ ในการประชุมใหญ่
สเตค

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันเดินทางไป 
กับเคธี คริสทอฟเฟอร์สันภรรยา และ 
เอล็เดอร์รชิาร์ด เจ. เมนส์แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบกับแนนซี เมนส์ภรรยา  
ขณะเดินทางไปคอสตาริกาเป็นแห่งแรก  
ตามด้วยกัวเตมาลา และสุดท้ายคือ
ปานามา สมาชิกในฝ่ายประธานภาคผู้
ร ่วมเดินทางไปยังสถานที่ เหล่านั้นกับ 
เอล็เดอร์ครสิทอฟเฟอร์สนั ได้แก่ เอล็เดอร์ 
เจมส์ บี. มาร์ติโน ประธาน, เอ็ลเดอร์
คาร์ลอส เอช. อมาโด ที่ปรึกษาที่หนึ่ง, 
และเอ็ลเดอร์เควิน อาร์. ดันแคน ที่ปรึกษา
ที่สอง

เอ็ลเดอร์เมนส์เดินทางไปฮอนดูรัสและ 
เบลีซเพื่อเยี่ยมผู้น�าและสมาชิกที่นั่นด้วย

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันพูดกับหนุ่ม 
สาวหลายร้อยคนทีม่าร่วมการประชมุใหญ่ 
Strength of Youth (ความเข้มแข็งของ 
เยาวชน) ในคอสตาริกาและปานามา พูด 
กับกลุ่มผู้สอนศาสนาในซานโฮเซ คอส- 
ตาริกา, กัวเตมาลาซิตี้ และปานามาซิตี้ 
พูดกับกลุ่มหนุ่มสาวโสดในสามประเทศ  
และกบัผูน้�าฐานะปุโรหติและผูน้�าองค์การ 
ช่วยที่มาชุมนุมกัน

ท่านเข้าพบประธานาธิบดีของคอสตา- 
ริกาและกัวเตมาลาเช่นกันเพื่อช่วยเชื่อม
ความสัมพันธ์กับรัฐบาลเหล่านั้น
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โรงเรียนมัธยมปลายของศาสนจักรใน
เม็กซิโกกลายเป็นเอ็มทีซีแห่งใหม่

วันที่ 29 มกราคม ศาสนจักรประกาศว่าจะ 

เปลี่ยน Benemérito de las Américas โรงเรียน

มัธยมปลายของศาสนจักรเป็นศูนย์ฝึกอบรม 

ผู้สอนศาสนา

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและเอ็ลเดอร ์

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสอง เป็นประธานและพูดในการประชุมเมื่อ

วันที่ 29 มกราคม ณ วิทยาเขต Benemérito  ซึ่ง

ศาสนจกัรประกาศแผนส�าหรบัเอม็ทซีใีนอนาคต 

การเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นเอ็มทีซีคาดว่าจะ 

เกดิขึน้หลงัจากส้ินปีการศกึษาในเดอืนมถินุายน 

2013 เป็นเวลากว่าส่ีทศวรรษที่ศาสนจักรใช้ 

Benemérito de las Américas เป็นโรงเรียน

ประจ�า—หอพักและสิ่งอ�านวยความสะดวกอื่นๆ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับเอ็มทีซีจึงมีอยู่แล้ว

เอ็มทีซีแห่งใหม่จะอบรมเอ็ลเดอร์ ซิสเตอร์  

และคู่สามีภรรยาที่จะรับใช้ไม่เฉพาะในเม็กซิโก 

เท่านั้น แต่ในประเทศอื่นของอเมริกาเหนือ  

อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ด้วย  แม้แต่ผู้สอน

ศาสนาจากสหรัฐที่ได้รับเรียกให้พูดภาษาสเปน

ในประเทศของตนก็อาจจะได้รับการอบรมใน

เม็กซิโกซิตี้  เอ็มทีซีในโพรโว ยูทาห์จะยังคง

ให้การอบรมภาษาสเปนส�าหรับผู้สอนศาสนา

จ�านวนมากเช่นกัน

คณะนักร้องแทเบอร์นาเคิลประสบ
ความส�าเร็จผ่านการบันทึกเสียงและ
การน�าเสนอทางอินเทอร์เน็ต

ฉบับสรุปเหตุการณ์เด่นประจ�าปีล่าสุดของ

นิตยสาร Billboard สิ่งพิมพ์ด้านธุรกิจบันทึก

เสียง ลงข้อมูลชาร์ตเพลงปลายปี 2012  หนึ่ง 

ในชาร์ตเหล่านัน้ คณะนกัร้องประสานเสยีงพร้อม 

ด้วยออร์เคสตราแอทเทมเปิลสแควร์ติดอันดับ 

1 ประเภท Traditional Classical Albums Artist

คณะนกัร้องประสานเสยีงและวงออร์เคสตรา 

ชุดนี้ติดชาร์ตสิ้นปีห้าครั้งและชาร์ตอัลบั้มสอง

ครั้ง ติดอันดับ 3 และอันดับ 9 ประเภท 

Traditional Classical Album (ส�าหรับอัลบั้ม 

Glory! Music of Rejoicing และ This Is the Christ 

ตามล�าดับ) อันดับ 4 ประเภท Traditional 

Classical Albums Imprint; อันดับ 5 ประเภท 

Traditional Classical Albums Label; และ

อันดับ 12 ประเภท Classical Crossover 

Albums (ส�าหรับอัลบั้ม Glad Christmas 

Tidings ที่มีเดวิด อาร์ชูเลตาเป็นนักร้องน�า)

นอกจากความส�าเร็จด้านธุรกิจบันทึกเสียง

แล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคมคณะนักร้องประสาน

เสียงกลุ่มนี้ยังติดอันดับมีผู้เข้าชมในช่องยูทูป 

มากกว่าหนึ่งล้านคนหลังจากขึ้นเว็บไม่ถึงสาม

เดือนคือเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2012 ช่องดัง

กล่าวมีผู้ชมประมาณ 3.23 ล้านนาทีก่อนสิ้นปี 

2012  เข้าไปดูช่องนี้ได้ที่ www.YouTube.com/

user/MormonTabChoir

บ�ารุงเลี้ยงด้วยพระวจนะ
การได้ฟัง เลียโฮนา หลายฉบับนับ

เป็นประสบการณ์ท่ีจรรโลงใจผมเป็นอย่าง 

ยิง่  ผมแบ่งปันดาวน์โหลดเสยีงกบัสมาชกิ 

คนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการมองเห็น อีก

คนหนึง่ทีม่อีาชพีขบัรถ และเพือ่นอกีหลาย 

คนที่มีปัญหาเรื่องการอ่าน

ปัจจุบันผมก�าลังเรียนปริญญาโทไกล 

จากบ้าน 200 กิโลเมตร (130 ไมล์)  

และการฟังนิตยสารท�าให้การโดยสารรถ

ประจ�าทางเร็วขึ้นและเพลิดเพลินมากขึ้น  

เมื่อผมได้ฟังการประชุมใหญ่สามัญผม

รู้สึกราวกับก�าลังอยู่ในสมัยของเจคอบที่ 

“ได้รับการบ�ารุงเลี้ยงด้วยพระวจนะอัน

ประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้าตลอดทั้งวัน” 

(เจคอบ 6:7)
ฟรานซิสโก ฟลาวิโอ ไอแอส การ์เนริโอ, บราซิล

สร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และ
เสริมสร้าง

ผมรัก เลียโฮนา! เพราะสร้าง 

แรงบันดาลใจและจูงใจผมให้อยู่บน 

เส้นทางที่ถูกต้อง อีกทั้งช่วยผมท�า 

การเรียกในเยาวชนชายด้วย  เมื่อ 

สถานการณ์ไม่สู ้ดีและผมรู้สึกท้อ 

ผมจะหนัไปอ่านพระคมัภร์ีมอรมอน 

และ เลียโฮนา ทั้งสองเสริมสร้าง

ประจักษ์พยานของผมว่าพระบิดา

บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรง

รักและทรงห่วงใยเราแต่ละคน
เจมส์ แอรัน เอส. เปเรส, เซบู ฟิลิปปินส์

คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร ์

นาเคิลและออร์เคสตราแอทเทมเปิลสแควร ์

อยู่ในอันดับต้นๆ ของชาร์ตปลายปีจาก 

นิตยสาร Billboard และมีผู้เปิดเข้ามาดูเกิน 

สามล้านคนทางช่องในยูทูปเมื่อปลายปี 2012
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แวดวงศาสนจักร ข้อคิดเห็นทั่วไป



80 เ ลี ย โ ฮ น า

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
นิตยสารศาสนจักร

ระหว่างเดินทางจากสหรัฐไปหมู่เกาะมาร์แชลล์ 
และตองกาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมประทับใจในศรัทธา

อันบริสุทธิ์ของคนที่ผมพบ โดยทั่วไปส�าหรับผมแล้ว
ดูเหมือนว่าศรัทธาของพวกเขาไม่สับสนตามนิยาม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอของสังคมตะวันตกเกี่ยวกับ
ศีลธรรมและความจริง ศรัทธาของชาวเกาะลึกซึ้ง  
ดังอธิบายไว้โดยเอ็ลเดอร์จอห์น เอช. โกรเบิร์ก (แห่ง 
สาวกเจ็ดสบิ, 1976–2005) อดตีประธานคณะเผยแผ่ 
ของตองกา ศรทัธาดงักล่าวฝังรากลกึในการชดใช้และ 
แผนแห่งความรอด ศรัทธาเช่นนั้นยุติข้อสงสัยซึ่ง
เรียนรู้แล้วโดยพระวิญญาณ

ในบางด้าน ชีวิตบนหมู่เกาะแปซิฟิกมักก้าวช้า
กว่าที่ผมคุ้นเคย ถึงแม้ชาวเกาะจะมีรถยนต์และทีวี  
ภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ต กีฬาและกิจกรรมอีก 
มากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะรุกล�้าชีวิตที่นั่น
น้อยกว่าในหลายวัฒนธรรม รวมทั้งในสหรัฐ

แน่นอนว่าชาวเกาะประสบปัญหาท้าทายของ 
ตนเอง เช่นเดียวกับผม พวกเขาต้องหาวิธีจัดหา 
อาหารและที่พัก อีกทั้งดูแลปกป้องประจักษ์พยาน
ของตน ทว่าหลายต่อหลายคร้ังผมได้เห็นศรทัธาของ 
คนเหล่านัน้ผูไ้ม่หวัน่ไหวภายใต้แรงกดดนัของปัญหา 
ท้าทาย หรือไม่เบนเส้นทางเพราะงานยุ่งหรือสิ่ง
รบกวน แต่พวกเขารับรู้พระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิต 
ดังที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบกซ์เตอร์ แห่งสาวกเจ็ด
สิบ (และอดีตประธานภาคแปซิฟิก) อธิบาย “พวก
เขาเช่ือในปาฏิหาริย์ พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับ
ปาฏิหาริย์ และพวกเขาได้รับ”

เมื่อผมกลับจากประสบการณ์ในแปซิฟิกใต้ ผม
ไตร่ตรองหลายค�าถาม อาทิ ท�าไมบางคนยังมั่นคง
ในศรัทธา ขณะที่คนอื่น ๆ ยอมให้ข้อกังขาหรือความ 
สงสยัรบกวนความคิด ท�าไมบางคนยอมให้ประจกัษ์ 
พยานที่เคยมีอ่อนแอหรือเปราะบาง ท�าไมบางคน
ประหลาดใจทั้งที่พวกเขาเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า
ในชีวิตพวกเขา

บางทีค�าตอบอาจจะอยู่ที่ว่าใจคนนั้นตั้งมั่นเพียง 
ใดบนแท่นบูชาของพระเจ้า ส�าหรบัชาวเกาะทีผ่มพบ 
นั่นไม่ใช่การตัดสินใจที่ท�าแล้วท�าอีกบ่อย ๆ การตั้ง
ศรัทธาไว้บนศิลาแห่งพระผู้ไถ่ซ่ึงเป็นรากฐานอัน
แน่นอน ท�าให้หลายคนเลิกกังขา พวกเขาไม่ยอมให้
ประจักษ์พยานของตนสั่นคลอน พวกเขายอมรับสิ่ง
ที่รู ้ว่าเป็นความจริงและปล่อยให้ความสงสัยเลือน
หายไป

นั่นคือคุณสมบัติที่ผมต้องการท�าให้ได้เต็มร้อย 
เมื่อเกิดการท้าทายความเชื่อของผม ผมต้องการให้
ตนสามารถท�าสิ่งที่พระเจ้ารับสั่งให้ออลิเวอร์ คาว- 
เดอรที�า “จงหวนระลกึถงึคนืทีเ่จ้าร้องหาเราในใจเจ้า, 
เพื่อเจ้าจะได้รู้เกี่ยวกับความจริงของสิ่งเหล่านี้. เรา
มิได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่อง 
นี?้ เจ้าจะมพียานใดดีไปกว่าจากพระผูเ้ป็นเจ้าเล่า?” 
(คพ. 6:22–23) การจดจ�าเช่นนั้นน�าไปสู่ศรัทธาอัน
ไม่หวั่นไหว

ศรัทธาแบบนี้บริสุทธิ์และปราศจากส่ิงรบกวน 
ทุ่มเทและยอมรับ ประกาศยืนยันว่า “ฉันรู้ ฉันไม่
ต้องสงสัยอีก”

การใช้ศรทัธาเช่นนีใ้นพระบดิาบนสวรรค์และแผน 
ของพระองค์ยินยอมให้เดชานุภาพของพระองค์เกิด
ผลในชีวิตเรา ไม่ยอมอ่อนข้อให้การโจมตีความเชื่อ 
ความอ่อนล้า หรือความไม่รู้ของเรา แต่ยอมให้เรา
พูดว่า “พระองค์ทรงพระชนม์!” ส�าหรับผมนั่นเพียง
พอแล้ว 
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จนกว่าเราจะพบกันอีก

ศรัทธาของ 
ชาวเกาะ

ชาวเกาะที่ผมพบ

ยอมรับสิ่งที่พวกเขา

รู้ว่าเป็นความจริง

และปล่อยให้ความ

สงสัยเลือนหายไป



ลอเรนโซ สโนว ์ เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเผยแผ่พระกิตติคุณ เมื่อท่านนั่งเรือไปฮาวาย  
พายุ ท�าให้เรือของท่านพลิกคว�่า ลอเรนโซวางใจพระเจ้าและรอดจากการจมน�้าตาย
ขณะพูดที่ เซนต์จอร์จแทเบอร์นาเคิล ในปี 1899 ประธานลอเรนโซ สโนว์รู้สึกถึง 
การดลใจให้สอนความส�าคัญของการจ่ายส่วนสิบเต็ม เมื่อสมาชิกเริ่มจ่ายส่วนสิบมาก 
ขึ้น การเงินของศาสนจักรก็มีเสถียรภาพมากขึ้น วิสุทธิชนสมัยนั้นจ่ายด้วยเงินเมื่อพวก
เขามีเงินและจ่ายด้วยสิ่งของ เช่น ไข่ นม และปศุสัตว์เมื่อพวกเขาไม่มีเงิน
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ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้าง 

เพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดา 

ของพระองค์” ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 

อัครสาวกสิบสองเขียนใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 

ถ้อยแถลงมีหลักธรรมเก้าประการสำาหรับเสริมสร้างชีวิต

แต่งงานและครอบครัว “ศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ 

การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การทำางาน 

และกิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม” ดูข้อคิดเพิ่มเติมสำาหรับ 

หลักธรรมทั้งเก้าประการในบทความหน้า 26
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