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32 “ขอให้เรำพึง่พำตนเองและไม่พึง่ใคร”
โครงการพึง่พาตนเองของ
ศาสนจกัรคอือะไร และจะช่วยทา่น
ไดอ้ยา่งไร

ปกิณกะ
8 เรำพูดถงึพระคริสต์:  

ลองอกีคร้ังกย็งัไม่สำย
โดย แอมเบอร์ เจนเซ็น

10 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด:  
ช้ำงในห้องเรียน
โดย เจสซิกา กริฟฟิธและ 
ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์

38 ภำพแห่งศรัทธำ: ไอเลอร์ โดดำจ

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
ช่วยบำงคนวนันี้
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

เลียโฮนา ตุลาคม 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

กำรเป็นสำนุศิษย์ทีแ่ท้จริง
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

7 ข่ำวเยีย่มสอน:  
โอบกอดคนหันเหด้วยควำมรัก

บทความพิเศษ
14 เปิดฟ้ำสวรรค์ผ่ำนงำนพระ

วหิำรและประวตัคิรอบครัว
โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั
และเวนดี ดบัเบิลย.ู เนลสนั

20 รู้ก่อนไป: บัพตศิมำในพระวหิำร
โดย ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสนั
ในฐานะสมาชิกใหม ่ท่านสามารถ
เขา้พระวหิารไดเ้ลยโดยใช้ ใบ
รบัรองพระวหิารแบบจ�ากัดการ
ใช้ ตอ่ไปน้ีเป็นค�าตอบบางขอ้ของ
ค�าถามทีท่า่นอาจมกีอ่นไป

22 ยุตคิวำมขดัแย้งในชีวติแต่งงำน
โดย เอส. เบรนท ์ชาร์แมน
เมือ่ยตุคิวามขดัแยง้ รปูแบบใหม่
จะเขา้มาแทน

28 พบควำมช่วยเหลอืหลงั
จำกแนนซีส้ินชีวติ
โดย แบรด วลิคอ็กซ์
สันตสุิขจะแทนทีค่วามเศรา้เสียใจ
ของผมไดอ้ยา่งไร

ภำพปก
ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน
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44 บทเรียนห้ำบทส�ำหรับคนหนุ่ม
สำวจำกอคัรสำวกวยัหนุ่ม
โดย แมทธิว ซี. กอดฟรีย์
ปัจจบัุนเราสามารถเรยีนรูอ้ะไรได้
บ้างจากประสบการณ์ของอัครสาวก
รุน่แรกบางคนของการฟ้ืนฟู

คนหนุ่มสำว

50 อปุนิสัยเหมอืนพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์
พระเยซผููท้รงทนทกุขม์ากทีสุ่ด
ทรงมพีระเมตตาสงสารมากทีสุ่ด
ตอ่เราทกุคนผูท้นทกุขน้์อยกวา่มาก

54 วธีิทีข่่ำวสำรกำรประชุม
ใหญ่จะเปลีย่นชีวติท่ำน
โดย แฮดลีย ์กริกส์

58 ยดึมัน่
โดย ลินดเ์ซย ์ฮิลเลอร์
เพือ่นวยัเดยีวกนักดดนัดฉัินใหด้ืม่ 
แตจ่ากน้ันเด็กหนุ่มคนหน่ึงพดู
บางอยา่งทีเ่ปลีย่นชีวติดฉัิน

60 ท�ำลำยแม่พมิพ์ของ “วยัรุ่นทัว่ไป”
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล

62 โปสเตอร์: ลอยขึน้ในศรัทธำ

63 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิรู้ด้วยตนเอง
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

64 ค�ำถำมและค�ำตอบ
นอกจากสวดออ้นวอนและศกึษา
พระคมัภรีแ์ลว้ วธิทีีด่ทีีสุ่ดในการ
ท�าใหป้ระจกัษ์พยานของฉัน 
เขม้แข็งคอือะไร

เยำวชน

66 จำกปำรีสสู่ซัปโปะโระ
โดย เอม่ี เจน เลวติต์
เด็กๆ ทัง้ในฝรัง่เศสและญีปุ่่นตัง้ตา
รอบางส่ิงบางอยา่ง: พระวหิารแหง่
ใหม่

68 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: พระวญิญำณ
บริสุทธ์ิจะช่วยฉันได้อย่ำงไร
โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

69 หน้ำนีข้องหนู

70 กำรเดนิทำงของเจน
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
ครอบครวัของเจนไปถงึนอวไูด้
อยา่งไรโดยไมม่เีรอื

72 ซำรำห์กบัเอม็อำร์ไอ
โดย จูเลียน โดแมน
ซาราหก์ลวัการตรวจเอ็มอาร์ ไอ เธอ
จะท�าอะไรไดบ้า้งเพือ่ใหรู้สึ้กดขีึน้

74 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร:  
ศำสดำพยำกรณ์คนใหม่

75 ช่วยเหลอื ดนิสอคร้ังละแท่ง
โดย คาเลบ เอช.
คาเลบตอ้งการช่วยผูล้ีภ้ยั—และ
เด็กคนอืน่ช่วยดว้ย!

76 เร่ืองรำวของพระเยซู:  
พระเยซูเสดจ็เยอืนโจเซฟ สมธิ
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี:  
วนัสะบำโตเป็นวนัศักดิ์สิทธ์ิ

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา 
เลียโฮนาท่ีซ่อนอยู่ 
ในฉบับน้ีได้หรอื 
ไม่ ค�าใบ้: บางครัง้ 
ความสนุกปลอม 
ตัวเป็นการรบัใช้!

44

66

58
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ใ นการประชุมศีลระลึกทุกครัง้ เรามีสิทธิพิเศษของค�า
สัญญากับพระบิดาบนสวรรคว์า่เราจะระลึกถึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาและรกัษาพระบัญญัตขิอง

พระองคท์ัง้น้ีเพื่อเราจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่
กับเรา (ด ูโมโรไน 4:3; 5:2; คพ. 20:77, 79) โดยธรรมชาติ
วสัิย เราจะระลึกถึงพระองคเ์สมอเมื่อเรารบัพระนามของ
พระองค์ ไวก้ับเรา เราระลึกถึงพระองค์ ในหลายๆ ดา้น
แตร่ะลึกถึงเป็นพิเศษเมื่อเรารบัใช้ผู้อื่นในพระนามของ
พระองค ์อ่านพระค�าอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์และสวด
อ้อนวอนให้รูว้า่พระองคท์รงประสงค์ ให้เราท�าอะไร

ส่ิงน้ันเกิดขึน้กับข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าประกอบพิธี
บัพติศมาให้เยาวชนชายคนหน่ึง ข้าพเจ้ารูว้า่ผู้รบัใช้ที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตัง้ได้เรยีกข้าพเจ้าให้เป็นผู้สอน
ศาสนาสอนพระกิตติคุณและเป็นพยานถึงพระองค์และ
ศาสนจักรที่แท้จรงิของพระองค์ ข้าพเจ้ากับคู่ผู้สอน
ศาสนาสัญญากับเยาวชนชายคนน้ันวา่เขาจะสะอาดผ่าน
อ�านาจการชดใช้ของพระเยซูครสิต์เมื่อเขากลับใจด้วย
ศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอดและรบับัพติศมาโดยผู้รบัใช้ที่
พระองค์ทรงมอบอ�านาจ

ขณะข้าพเจ้าพยุงเขาขึน้จากน� ้าในอ่างบัพตศิมา เขา
กระซิบบอกข้าพเจ้าวา่ “ผมสะอาดแล้ว ผมสะอาดแล้ว” ใน
ขณะน้ัน ข้าพเจ้าระลึกถึงบัพตศิมาของพระผู้ช่วยให้รอด
โดยยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาในแม่น� ้าจอรแ์ดน ยิ่งกวา่น้ัน 
ข้าพเจ้าระลึกวา่ข้าพเจ้าก�าลังท�างานแห่งความรอดของ

พระผู้ช่วยให้รอดที่ฟ้ืนคนืพระชนม์และทรงพระชนม์—
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเข้ารว่ม เช่นเดยีวกับยอห์น

ส�าหรบัข้าพเจ้าและส�าหรบัเราแต่ละคน การระลึกถึง
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นได้มากกวา่การพ่ึงพาความทรงจ�า
เรือ่งความรูแ้ละประสบการณ์ของเรากับพระองค์ เรา
สามารถท�าการเลือกทุกวนัท่ีดึงเราเข้ามาอยู่ ใกล้พระองค์
ในปัจจุบัน

การเลอืกซ่ึงงา่ยทีสุ่ดน่าจะเป็นการอา่นพระคมัภรี ์โดย
ท�าเช่นน้ันเราจะเกิดความรูสึ้กใกล้ชิดพระองค์ ส�าหรบั
ขา้พเจา้ ความใกลชิ้ดเกดิขึน้บอ่ยทีสุ่ดเมือ่ขา้พเจา้อา่นพระ
คมัภรีม์อรมอน ในนาทแีรกๆ ทีข่า้พเจา้อา่นบทตา่งๆ ของ  
2 นีไฟ ขา้พเจา้ไดย้นิเสียงของนีไฟกบัลีไฮพดูถงึพระผู้ช่วย 
ใหร้อดในความคดิขา้พเจา้ประหน่ึงพวกทา่นรูจ้กัพระองค์
เป็นการส่วนตวั ความรูสึ้กใกลชิ้ดเกดิขึน้

ส�าหรับท่าน บทอื่นในพระคัมภีร์อาจดึงท่านมาหา
พระองค์มากเป็นพิเศษ แต่ ไม่ว่าท่านจะอ่านพระค�าของ
พระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดและที่ ใด ด้วยเจตนาจะระลึกถึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริงและถ่อมตน ท่านย่อมปรารถนา
จะรับพระนามของพระองค์ ในชีวิตประจ�าวันของท่าน
มากขึน้

ความปรารถนาน้ันจะเปลี่ยนวธิีที่ท่านรบัใช้ ในศาสนจักร
ของพระเจ้า ท่านจะสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงช่วยขยายแม้ส่ิงที่ดเูหมือนจะเป็นการเรยีกเล็กๆ 
ส�าหรบัท่าน ความช่วยเหลือที่ท่านจะทูลขอคอืขอให้ท่าน

โดย ประธำน 
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด การเป็น 

สานุศิษยท่ี์แทจ้ริง

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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สามารถลืมตนเองและจดจ่อมากขึน้
กับส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์
แก่ผู้คนที่ท่านไดร้บัเรยีกให้รบัใช้

ขา้พเจา้รูสึ้กถงึพระหตัถแ์ละความ
ใกลชิ้ดของพระองค์ ในการรบัใช้กบั
ลกูๆ ของเราเมือ่ขา้พเจา้สวดออ้นวอน
ขอให้รูว้ธีิช่วยใหพ้วกเขาพบสันตสุิข
ทีพ่ระกติตคิณุเทา่น้ันน�ามาให ้ในช่ัว
ขณะเหลา่น้ัน ขา้พเจา้กงัวลน้อยลงกบั
การใหค้นมองวา่เป็นพอ่แมท่ีป่ระสบ
ความส�าเรจ็ แตก่งัวลอยา่งยิง่กบัความ
ส�าเรจ็และความผาสุกของลกูๆ

ความปรารถนาจะให้ส่ิงที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงประสงคจ์ะให้คนที่เรา
รบัใช้น�าไปสู่การสวดอ้อนวอนที่เป็น 
การวงิวอน พระบิดาบนสวรรค์ ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เมื่อเรา
สวดอ้อนวอนเช่นน้ัน—ในพระนาม
ของพระผู้ช่วยให้รอด ดว้ยศรทัธา
ในพระองค—์พระบิดาทรงตอบ 
พระองคท์รงส่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
มาน�าทาง ปลอบโยน และให้ก�าลัง
ใจเรา เพราะพระวญิญาณทรงเป็น
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา 

(ด ู3 นีไฟ 11:32, 36; 28:11; อีเธอร ์
12:41) เราจึงสามารถรกัพระเจ้าดว้ย
สุดใจ ความนึกคดิ และพละก�าลังของ
เราไดม้ากขึน้ (ด ูมาระโก 12:30; ลูกา 
10:27; คพ. 59:5)

พรของการระลึกถึงขณะน้ีและทุก
วนัจะเกิดขึน้อย่างช้าๆ และตอ่เน่ือง
เมื่อเรารบัใช้พระองค ์ดืม่ด�า่พระค�า

ของพระองค ์และสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธาในพระนามของพระองค ์การ
ระลึกถึงน้ีจะหล่อหลอมเราให้เป็น
สานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเจ้าพระ
เยซูครสิต์ ในอาณาจักรของพระองค์
บนโลกน้ี—และกับพระบิดาของ
พระองคห์ลังจากน้ันในโลกอันเรอืง
โรจน์ที่จะมาถึง ◼

ประธานอายริงกแ์นะน�าใหเ้รา

ระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดตลอด

เวลาโดยท�าการเลือกท่ีดึงเราใหเ้ขา้

ใกลพ้ระองคม์ากข้ึนทุกวนั ท่านอาจ

จะอ่านค�าสวดออ้นวอนศีลระลึกกบั

คนท่ีท่านสอน ซ่ึงกล่าวถึงพนัธสญัญา

ใหร้ะลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา (ดู 

โมโรไน 4:3; 5:2; คพ. 20:77, 79) 

ท่านอาจจะเช้ือเชิญใหค้นท่ีท่านสอน

เขียนส่ิงท่ีพวกเขาท�าไดใ้นแต่ละวนั

เพื่อระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อด อีกทั้ง

ท่านอาจจะเช้ือเชิญใหพ้วกเขาสวด

ออ้นวอนถึงพระบิดาบนสวรรคทู์ลขอ

ความส�าเร็จและความผาสุกใหแ้ก่กนั 

ท่านอาจจะสวดออ้นวอนใหพ้วกเขา

ในท�านองเดียวกนั

กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้
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ควำมรักมำกมำย

เ ม่ือเราอ่านพระคมัภีร์หรือสวด
ออ้นวอน เราจะรู้สึกไดว้า่พระบิดา

บนสวรรคแ์ละพระเยซูทรงรักเรา
มาก ระบายสีหวัใจหน่ึงดวงทุกคร้ัง
ท่ีท่านสวดออ้นวอนหรืออ่านพระ
คมัภีร์ ท่านจะท�าอะไรไดอี้กบา้งเพื่อ
รู้สึกใกลชิ้ดพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซู

มิตรสหาย งานบา้น การบา้น ทีวี—มี
ส่ิงต่างๆ มากมายท่ีขอให้เราใส่ใจ 

แต่ทุกสัปดาห์ เราสัญญากบัพระบิดาบน
สวรรค ์“ว่า [เรา] ระลึกถึง [พระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูคริสต]์ ตลอดเวลา” 
(คพ. 20:79)

ประธานอายริงกก์ล่าววา่เราสามารถ 
“ท�าการเลือกทุกวนั” ท่ีช่วยใหเ้ราระลึก
ถึงพระผูช่้วยใหร้อด ท่านอาจตั้งเป้า
หมายเดือนน้ีวา่จะระลึกถึงพระผูช่้วย
ใหร้อดมากข้ึนในแต่ละวนั ท่านอาจจะ
ท�าปฏิทินและใหค้ �ามัน่วา่จะท�าวนัละ

เยำวชน

เดก็

อยา่ง ประธานอายริงกร์ะบุหลายอยา่ง
เช่น การอ่านพระคมัภีร์ สวดออ้นวอน
ดว้ยศรัทธา รับใชพ้ระผูช่้วยใหร้อดและ
ผูอ่ื้น นอกจากน้ียงัมีการท�าบนัทึกส่วน
ตวั เขา้ร่วมการประชุมของศาสนจกัร 
ฟังการประชุมใหญ่สามญั ไปพระวิหาร 
ร้องเพลงสวด—และอ่ืนๆ อีกมากมาย! 
เม่ือเราระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดทุกวนั 
ประธานอายริงกส์ัญญาวา่ “พร . . . จะมา
อยา่งชา้ๆ และต่อเน่ือง . . . [และ] จะหล่อ
หลอมใหเ้ราเป็นสานุศิษยท่ี์แทจ้ริงของ
พระเจา้พระเยซูคริสต”์

ระลกึถงึพระเจ้ำทุกวนั
ตุ ล า ค ม
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ข่ำวเยีย่มสอน

โอบกอดคน
หลงทางดว้ย
ความรัก

“ความเป็นจรงิคอืไม่มีครอบครวั
ใดดพีรอ้ม . . . ” ประธานดเีทอร ์ 
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “ ไม่
วา่ครอบครวัของท่านก�าลังเผชิญ
ปัญหาใด ไม่วา่ท่านจะตอ้งท�าส่ิง
ใดเพื่อแก้ปัญหา จุดเริม่ตน้และ
จุดสิน้สุดของวธิีแก้คอืจิตกุศล 
ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระ
ครสิต”์ 1

ลินดา เค. เบอรต์นั อดตี
ประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญกล่าวถึงคนที่ ไม่มีส่วนเต็ม
ที่ ในพระกิตตคิณุวา่ “พระบิดา
บนสวรรคท์รงรกัลูกทุกคนของ
พระองค ์. . . ไม่วา่พวกเขาอยู่ที่
ใด—บนเส้นทางหรอืนอกเส้น
ทาง—พระองคท์รงตอ้งการให้
พวกเขากลับบ้าน” 2

“ ไม่วา่ [ลูกของท่าน] จะดือ้ดงึ
เพียงใด . . . เมื่อท่านพูดหรอืคยุ
กับเขา จงอย่าท�าดว้ยความโกรธ 
อย่าท�าอย่างเกรีย้วกราดดว้ย
เจตนาจะกล่าวโทษ” ประธาน
โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) 
สอน “พูดกับพวกเขาดีๆ ” 3

เอ็ลเดอรเ์บรนท์ เอช. นีลสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบย�า้พระด�ารสั

แนะน�าของพระผู้ช่วยให้รอด
กับคนที่มีเงิน 10 เหรยีญและท�า
หายหน่ึงเหรยีญดงัน้ี “จงคน้หา
จนกวา่จะพบ เมื่อคนหลงหาย
เป็นบุตรชายหรอืบุตรสาวของ
ท่าน พี่หรอืน้องของท่าน . . . 
หลังจากเราท�าทุกส่ิงที่ท�าไดแ้ล้ว 
ให้เรารกับุคคลน้ันสุดหัวใจ . . .

“ขอให้ท่านและข้าพเจ้าได้
รบัการเปิดเผยให้รูว้ธิีที่ดทีี่สุด
ในการช่วยคนหลงหายในชีวติ
เรา และเมื่อจ�าเป็นจงมีความ
อดทนและความรกัของพระ
บิดาในสวรรคแ์ละพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิตข์ณะที่
เรารกั เฝ้ามอง และรอคอยบุตร
ที่หายไป” 4

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าววา่ “ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาขอให้คน
ที่ข้าพเจ้ารกัแสวงหาและรูสึ้ก

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอการดลใจให้รูว้า่
จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

พจิำรณำส่ิงนี้

เราจะยงั
คงแสดง

จิตกศุลต่อ
คนท่ีไม่
ตอ้งการ

ด�าเนินชีวติ
ตามหลกั
ธรรมพระ
กิตติคุณได้

อยา่งไร

อ้ำงองิ
 1. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “สรรเสรญิ

ผู้ที่ช่วยให้รอด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
79, 80.

 2. ลนิดา เค. เบอรต์นั, ใน ซาราห ์เจน  
ว ีเวอร,์ “Sister Burton, Sister Wixom Visit 
Church’s Pacific Area,” Church News, 
Apr. 2, 2013, lds .org/ church/ news.

 3. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:  
โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1998), 281.

 4. เบรนท์ เอช. นีลสัน, “การรอคอยบุตร
ที่หายไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 103.

 5. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ถึงหลานๆ ของ
ข้าพเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 71.

ถึงพลังอ�านาจของการชดใช้ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธา
ขอให้ทวยเทพมนุษย์มาช่วย
พวกเขา และทวยเทพมา

“พระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบ
วธิีช่วยบุตรธิดาแตล่ะคนของ
พระองค์ ให้รอดไวแ้ล้ว” 5

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
มัทธิว 18:12; แอลมา 31:35;  
3 นีไฟ 13:32; คพ. 121:41–42  
reliefsociety .lds .org

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์
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แ ซนดราเป็นนักเรยีนในชัน้ภาษา
อังกฤษขัน้สูงของดฉัิน เธอไม่

เคยท�าการบ้านหรอืโครงการใดๆ 
หลายสัปดาห์จนกลายเป็นปี เธอแค่
ฝันกลางวนัที่ โตะ๊เรยีน เธอมีข้ออ้าง
อยู่เรือ่ยวา่ท�าไมจึงท�าการบ้านไม่เสรจ็ 
เธอไม่แสดงท่าทีหรอืไม่ท�างานที่
จ�าเป็นตอ่การเรยีนหลักสูตรซ่ึงตอ้ง
ทุ่มเทน้ันให้ส�าเรจ็

ดฉัินกับครทูี่ปรกึษาของเธอตดัสิน
ใจนัดประชุมกับแซนดรา คณุพ่อของ
เธอ และครบูางคนเพื่อตกลงวา่เธอ
ควรเดนิทางไหน เธอควรจะเลิกเรยีน
หลักสูตรขัน้สูงแล้วเรยีนหลักสูตร
มาตรฐานแทนหรอืไม่ เรือ่งส�าคญัก็คอื
ค�าถามที่พูดไม่ออกซ่ึงอยู่ ในใจของเรา
ทุกคนคอืเราจะหาวธิีช่วยให้แซนดรา
ประสบความส�าเรจ็ไดห้รอืไม่

เพราะเช่ือวา่แซนดามีโอกาส
ประสบความส�าเรจ็หลายครัง้แตก่ลับ
เลือกประสบความล้มเหลว ดฉัินจึง
เข้ารว่มการประชุมดว้ยความรูสึ้ก
ละเหี่ยใจ ดฉัินแอบหวงัให้เธอตดัสิน
ใจเลิกเรยีนวชิาของดฉัินเพื่อดฉัินจะ
ไม่ตอ้งกังวลกับเธออีก ดฉัินรูสึ้กวา่
ดฉัินท�าสุดความสามารถแล้วและสาย
เกินไปแล้ว

ต�าหนิลูกๆ ตอ่หน้าครกูับครทูี่ปรกึษา 
ดา่วา่ลูกเกียจครา้น ไม่ตัง้ใจ และขาด
แรงจูงใจ ดฉัินเตรยีมใจฟังค�าต�าหนิ
พวกน้ันอีกครัง้

แตส่ิ่งที่ ไดย้นิท�าใหด้ฉัินประหลาด
ใจ คณุพอ่ผูอ้อ่นน้อมถอ่มตนของ 
แซนดราเหลยีวมองลูกสาววยั 16 ปีท่ี
รูสึ้กอบัอายและเสียใจอย่างยิง่ เขาพดู
กบัเธอวา่ “ยงัไมส่ายลกู ยงัไมส่ายทีล่กู
จะประสบความส�าเรจ็ ยงัไมส่ายนะลกู”

ดฉัินออกจากการประชุมน้ันดว้ย
ความตืน้ตนัใจกับการแสดงความรกั
ของเขาแตเ่ป็นห่วงที่เขาไม่ทราบจะ
ท�าอย่างไรเพื่อให้ลูกสาวผ่านจุดน้ีไป
ได ้ดเูหมือนเป็นเรือ่งเหลือวสัิย ดฉัิน
ทราบในเวลาตอ่มาวา่เธอตดัสินใจ
เลิกเรยีนวชิาประวตัศิาสตรแ์ต่ไม่เลิก
เรยีนวชิาภาษาอังกฤษของดฉัิน

ค�า่วนัน้ันขณะที่ดฉัินคกุเข่าสวด
อ้อนวอน พลางพิจารณาข้อบกพรอ่ง
ของตนเองและทูลขออภัยจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ดฉัินตระหนักวา่ดฉัิน
ตอ้งเรยีนรูม้ากจากคณุพ่อของแซน
ดรา ความไม่มั่นใจและความรูสึ้กไม่
คูค่วรบางครัง้ในชีวติดฉัินท�าให้ดฉัิน
สงสัยวา่ดฉัินมีคา่ควรหรอืสมควรได้
รบัโอกาสครัง้ที่สองหรอืไม่ ในช่ัวขณะ

เรำพูดถงึพระคริสต์

ลองอีกคร้ังกย็งัไม่สาย
โดย แอมเบอร์ เจนเซ็น

ในการประชุม ภาษากายของ
แซนดราเผยว่าเธอเองก็สงสัยว่าจะ
ประสบความส�าเร็จได้หรือ เธอจ้อง
มองโต๊ะขณะดิฉันบรรยายความ
ล้มเหลวของเธอในชัน้เรยีนภาษา
อังกฤษ ขณะครูประวัติศาสตร์
ยืนยันว่าแซนดราตกวิชาของเขาเช่น
กัน เธอน่ังตัวงอและดิฉันเห็นน� ้าตา
ก�าลังไหลอาบแก้มเธอ

ดฉัินอธิบายให้เธอกับคณุพ่อ
ฟังดว้ยความเห็นใจวา่ถ้าแซน
ดราตอ้งการประสบความส�าเรจ็ใน
หลักสูตรที่ท้าทายเหล่าน้ี เธอจะตอ้ง
เปลี่ยนพฤตกิรรมที่ท�าให้เธออยู่ ใน
หลุมลึกมากและน่ันจะยากมาก

ข่ำวสำรจำกคุณพ่อของเธอ
จากน้ันครทูี่ปรกึษาเหลียวมองคณุ

พ่อของแซนดรา ชายผู้มีการศึกษา
น้อยที่ดอูึดอัดกับสภาพแวดล้อม
ที่ โรงเรยีน ครทูี่ปรกึษาถามวา่เขามี
ค�าถามจะถามครหูรอืไม่ เขาตอบวา่
ไม่มีและขอบคณุเราส�าหรบัส่ิงที่เรา
ท�าเพื่อแซนดรา แตจ่ากน้ันเขาบอก
วา่เขามีบางอย่างจะพูดกับลูกสาว

ดิฉันใจระทึก ดิฉันเคยอยู่ ในการ
ประชมุครูผูป้กครองบา้งครัง้ทีพ่อ่แม่

คุณพ่อของนักเรียนคนหน่ึงบอกลกูสาวของเขาว่า “ยงัไม่สายท่ีลกูจะ
ประสบความส�าเร็จ” พระเจ้าประทานข่าวสารเดียวกันแก่เรา
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เหล่าน้ัน พระเจ้าทรงเลือกไม่ดา่วา่
ดฉัินเหมือนคณุพ่อของแซนดรา แต่
ปลอบดฉัินแทนวา่ “ยังไม่สาย ลูกสาว
ของพ่อ ยังไม่สาย”

ข่ำวสำรของพระกติตคุิณ
บ่อยเพียงใดที่เราเช่ือข่าวสารของ

ปฏิปักษ์วา่เราสิน้หวงัแล้ว แตศ่าสดา
พยากรณ์บอกเราวา่ยัง อิสยาห์ประกาศ
วา่ “ ให้เขากลับมายังพระยาห์เวห์ และ
พระองคจ์ะทรงเมตตาเขา และมายัง
พระเจ้าของพวกเราเพราะพระองค์
ทรงมีการอภัยอย่างเหลือล้น” (อิสยาห์ 
55:7) มอรมอนเพิ่มพยานของท่าน
วา่ “บ่อยเท่าที่พวกเขากลับใจและ
แสวงหาการให้อภัย, ดว้ยเจตนาอัน
แท้จรงิ, พวกเขาไดร้บัการให้อภัย” 
( โมโรไน 6:8) ปีตขิองพระกิตตคิณุคอืภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ยเ
คล

ลีย
 ์แ

มค็
มอ

ร์ริ
ส

ยังไม่สาย เพราะบ่อยเท่าที่เราแสวงหา
การให้อภัย การไถ่ของพระเจ้าจะให้เรา
เริม่ตน้ใหม่

แซนดราตัง้ใจจะเริม่ต้นใหม่ เธอ
จึงเปล่ียนแปลงช้าๆ ทวา่ส�าคัญ การ
เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ง่าย—เรยีก 
รอ้งให้พยายามเอาชนะนิสัยไม่ดีทุก
วนั—แต่เธอเห็นรางวลัของความ
พยายามเหล่าน้ันเมื่อเกรดของเธอดี
ขึน้เรือ่ยๆ

จากมุมมองพระกิตติคุณ เกรด
สุดท้ายของเราจะไม่นับว่าเราเดิน
สะดุดนานเท่าใดหรอืเราขุดหลุม
ฝังตัวเราลึกเพียงใด แต่พระเจ้าจะ
ทรงตัดสินชีวิตเราตามทิศทางที่เรา
ก�าลังมุ่งไป เรากลับใจอย่างไร และ
เราพึ่งพาการชดใช้ของพระองค์มาก
เพียงใด

ในความเข้าใจอันมีขีดจ�ากัด
ของดิฉัน ดิฉันสงสัยว่าแซนดรา
จะเอาชนะความผิดพลาดในอดีต
ได้หรือ แต่พระบิดาที่สมบูรณ์
แบบของเราไม่เคยสิน้หวังในความ
สามารถของบุตรธิดาพระองค์ท่ีจะ
บรรลุความสูงส่งโดยรับการท�าให้ดี
พร้อมในพระคริสต์ ไม่ว่าเราจะไป
ไกลเพียงใด พระองค์จะทรงตาม
หาเราเสมอ พระเจ้าทรงวิงวอนขอ
ให้เราอย่าระหกระเหินเหมือนคน
แปลกหน้าในบาปอีกต่อไปแต่ ให้
แสวงหาพระองค์ ในความหวังและ
ช่ืนชมพรของการชดใช้อันไม่มี
ขอบเขตของพระองค์ แน่นอนว่ายัง
ไม่สาย ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเวอรจ์ิเนีย 
สหรฐัอเมรกิา
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โดย เจสซิกำ กริฟฟิธและริชำร์ด เอม็.  
รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร

มิสวาเค ไซโตลพบความท้าทาย
อย่างหน่ึง ในฐานะประธาน

โรงเรยีนวนัอาทิตย์วอรด์ พระผู้เป็น
เจ้าทรงมอบความรบัผิดชอบให้เขา
ช่วยปรบัปรงุการเรยีนและการสอน
พระกิตตคิณุในวอรด์ 1

แต่สมาชิกวอร์ดของเขาใน
โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้มีภูมิหลัง
และความคาดหวังต่างกันมากในบาง
กรณี บางคนมีพืน้ความรู้ดี แต่บาง
คนไม่ หลายคนได้รับการสอนมาว่า
หน้าที่ของนักเรียนคือฟัง ไม่ ใช่พูด 
อีกหลายคนมีอุปสรรคทางวัฒนธรรม
จึงไม่เข้าใจว่า ทัง้ ชายและหญิงควร
ร่วมมือกันในการสอนท่ี โบสถ์และที่
บ้าน

“เรามีคนพูดภาษาตา่งกันดว้ย” 
บราเดอร์ ไซโตลกล่าว “แตพ่ระ
วญิญาณทรงตอ้งการกระตุน้เตอืน
แตล่ะคน”

เมือ่เริม่ใช้การประชุมสภาครแูละ 
การสอนในวธิขีองพระผูช่้วยใหร้อด ปี
ทีแ่ล้ว วอรด์และสาขาท่ัวศาสนจกัรเริม่
จดัการประชุมสภาครเูพือ่สนทนา เรยีนรู ้ 
และปฏิบตัติามส่ิงทีม่คีวามหมายวา่
สอนในวธิขีองพระผูช่้วยใหร้อด

ตอนน้ันเองท่ีบราเดอร์ ไซโตลเริม่
เห็นวา่การประชมุสภาครจูะเป็นพรแก่
วอรด์ของเขาไดอ้ยา่งไร การประชมุจะ
แก้ปัญหายุง่ยากทางวฒันธรรม จะเพิม่
การมส่ีวนรว่มในชัน้เรยีน และทัศนะ
ตา่งกันของสมาชิกจะกลายเป็นพร

เหมอืนอกีมากมายหลายคนทัว่โลก 
บราเดอร์ ไซโตลตระหนักวา่พระเจา้
ไมท่รงใช้การประชมุสภาครเูพยีงเพือ่

ชา้งในหอ้งเรียน

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด

การประชุมสภาครูไม่เพียงเปล่ียนวิธีท่ีเราสอนเท่าน้ัน 
แต่เปล่ียนวิธีท่ีเราเรียนรู้ด้วย

เปลีย่นวธิสีอนเทา่น้ัน แตพ่ระองคท์รง
ใช้การประชมุน้ีเปลีย่นวธิเีรยีนรูด้ว้ย

ช้ำงกบัมุมมองต่ำงกนั
การค้นพบที่น่าสนใจที่สุดอย่าง

หน่ึงส�าหรบับราเดอร์ ไซโตลคือเมื่อ
ครใูห้นักเรยีนมีส่วนรว่มในการเรยีน
รูข้องตน ทุกคนได้ประโยชน์จาก
ทัศนะที่กวา้งขึน้ซ่ึงได้จากมุมมองที่
ต่างกัน

บราเดอร์ ไซโตลเกิดความเข้าใจ
น้ันระหวา่งการประชุมสภาครคูรัง้
หน่ึง เมื่อสมาชิกวอรด์คนหน่ึงเล่า
อุปมาเรือ่งชายตาบอดที่มีมุมมองตา่ง
กันกับช้าง  อุปมาบอกวา่ชายตาบอด
หกคนบรรยายลักษณะช้างตา่งกัน 
(ขาเหมือนเสา หางเหมือนเชือก งวง
เหมือนท่อพ่นน� ้า เป็นตน้) เพราะ
แตล่ะคนสัมผัสอวยัวะคนละส่วน 2

พดัผนังเชือก
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“แตส่มมตวิา่ช้างแทนการสอนพระ
กิตตคิณุ” บราเดอร์ ไซโตลกล่าว “เรา
ตอ้งท�าให้สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน
สามารถบอกมุมมองของตนทัง้น้ีเพื่อ
เราจะเข้าใจตรงกันวา่พระกิตตคิณุ
เป็นพรแก่เราทุกคนอย่างไร”

น่ันคือสาเหตุที่ครใูนวอรด์ของบรา
เดอร์ ไซโตลมักจะน่ังล้อมโต๊ะตัวหน่ึง
ระหวา่งการประชุมสภาคร—ูเพื่อจะ
สนทนากันได้สะดวก “น่ันเตือนเราวา่
ทุกคนมีสิทธิ์พูดเท่ากัน” เขากล่าว

ตำมควำมต้องกำร ของพวกเขา 
ในโตเกยีว ญ่ีปุ่น นัตสุกะ โซเอะจมิะ

ไมแ่น่ใจวา่เธอจะสอนไดด้ ี“เมือ่ดฉัินได้
รบัเรยีกเป็นครโูรงเรยีนวนัอาทิตย์สอน
เยาวชน” เธอกลา่ว “ดฉัินบอกอธกิารวา่
ดฉัินคงกลวั แตเ่ขาบอกวา่การเรยีกมา
จากพระผูเ้ป็นเจ้า ดฉัินจงึยอมรบั”

นักเรยีนกลุ่มน้ันท�าให้เธอกลัว
เพราะความท้าทายที่แตล่ะคนแสดง
ให้เห็น เยาวชนสองคนมีความพิการ
ทางการไดย้ิน สมาชิกชัน้เรยีนบางคน
ที่ย้ายจากประเทศอื่นมาอยู่ญี่ปุ่นพูด
แตภ่าษาอังกฤษ เธอกลัวความตา่งวยั
ระหวา่งเธอกับสมาชิกชัน้เรยีนดว้ย

ตอ่จากน้ันในการประชมุสภาครู
ครัง้หน่ึง ซิสเตอร์ โซเอะจมิะพบค�า
ตอบ “เราพดูคยุเกีย่วกบัการรกัสมาชิก
ชัน้เรยีนแตล่ะคน รูจ้กัช่ือพวกเขา 
สวดออ้นวอนใหพ้วกเขาทลีะคน และ
สอน—โดยพระวญิญาณทรงน�า—
ตามความตอ้งการ ของพวกเขา” เธอ
อธบิาย “ดฉัินจงึเริม่ท�า” เธอท�าเรือ่ง
อืน่ที่ ไดเ้รยีนรู้ ในสภาดว้ยเช่น “ดฉัิน
ใช้ค�าพดูถา่ยทอดความรกัของดฉัิน”

ผลหรอื “ ใจดฉัินเปลี่ยน ดฉัินเริม่
รูสึ้กรกันักเรยีน ดฉัินเป็นห่วงคนที่

ขาดเรยีนและสวดอ้อนวอนให้พวก
เขาดว้ย ทันทีที่จบบทเรยีน ดฉัินเริม่
เตรยีมบทตอ่ไปเพื่อให้มีเวลาคดิเรือ่ง
โอกาสการสอน ดฉัินท่วมท้นดว้ยปีต”ิ

ค�ำตอบเฉพำะเจำะจง
แบรด วลิสันประธานโรงเรยีนวนั

อาทิตย์ ในรฐัมินนิโซตา สหรฐัอเมรกิา
ต้องแน่ใจวา่ครใูนการประชุมสภา 
ครไูม่ออกจากห้องจนกวา่พวกเขา
สนทนาวา่จะเปล่ียนเพราะส่ิงที่ ได้
เรยีนรูอ้ย่างไร

“เราท�าตามหลักการที่ ให้ ไว้ ใน 
การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด” 
บราเดอรว์ลิสันกล่าว “เราสนทนา
ประสบการณ์ของครู จากน้ันจึง
สนทนาหวัขอ้หน่ึงทีแ่นะน�าไว ้ใน
ฐานะวทิยากรกระบวนการ ผมถาม
ค�าถามและสรปุความคดิ จากน้ันเรา

หอกสายยางเสา



12 เลียโฮนา

ฝึกน�าไปปฏิบัต ิเราแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ 
และสนทนาวา่ ‘ฉันจะท�าอะไรตา่งจาก
เดมิเพราะการประชุมของเราวนัน้ี’”

รอน กูดสันผู้สอนโควรมัมัคนายก
ในวอรด์เดยีวกันกล่าววา่เขาประทับ
ใจที่เห็นบราเดอรว์ลิสัน “ฝึก” สภา 
“เราพูดคยุกันวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงสอนอย่างไร” เขากล่าว “จากน้ัน
เมื่อคุณรู้สึกถึงพระวิญญาณ คุณคิด
วา่ ‘ผมควรจะลองส่ิงน้ีกบัชัน้เรยีน
ของผม’ การนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
เปลี่ยนวธิีของคณุ เราคดิน้อยลงเรือ่ง 

‘ผมตอ้งเตรยีมบทเรยีน’ และคดิมาก
ขึน้เรือ่ง ‘มัคนายกเหล่าน้ีตอ้งการอะไร
และผมจะช่วยให้ส่ิงน้ันแก่พวกเขาได้
อย่างไร’”

เขาจ�าไดต้อนเขียนในบันทึกส่วน
ตวั “ผมเข้ารว่มการประชุมสภาครวูนั
น้ี และน่ีคอืส่ิงที่ผมตอ้งท�า” บันทึก
ส่วนตวัของเขาเต็มไปดว้ยข้อความ
เช่นน้ัน เวลาน้ีเขาเตรยีมล่วงหน้า 
“เริม่แตเ่น่ินๆ และคณุไดก้ารกระตุน้
เตอืนตลอดสัปดาห์” เขาถามมัคนายก
วา่เกิดอะไรขึน้ในชีวติพวกเขา “ผม

ช่วยพวกเขาไดม้ากขึน้เมื่อผมรูจ้ัก
พวกเขาดขีึน้” เขาเชิญมัคนายกให้
ช่วยสอน “เมื่อพวกเขาช่วยสอน พวก
เขาเรยีนรูม้ากขึน้ดว้ย” 3

ดฉัินร้องเพลงไม่หยุด
“ ในสภาของเรา เราพูดคยุกันวา่

ดนตรจีะอัญเชิญพระวญิญาณได้
อย่างไร” โจเซลีน เฮรร์งิตนัครปูฐมวยั
ในวอรด์มินนิโซตาเดยีวกันกล่าว 
“ตอ่มา ดฉัินก�าลังสอนอรโุณทัย ดฉัิน
คดิวา่ ‘ฉันจะรอ้งเพลงขณะพวกเขา

ข้อมูลเพิม่เตมิ

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการประชุมสภาครูและ การสอนในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอด ไดท่ี้ teaching .lds .org
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ระบายสี และน่ันจะดมีาก’ ดฉัินเริม่
รอ้งเพลง และพวกเขาทุกคนหยุด
ฟัง ดฉัินจึงรอ้งตอ่ไป น่ันท�าให้เกิด
พระวญิญาณ และเมื่อรอ้งจบ พวก
เขาแสดงความคารวะขณะรอดฉัิน
พูด เราพูดคยุ [ ในสภา] ดว้ยเรือ่งการ
แสดงประจักษ์พยานเมื่อมี โอกาส 
ดฉัินจึงแสดงประจักษ์พยานโดยใช้ค�า
พูดที่พวกเขาเข้าใจได”้

ซิสเตอรเ์ฮรร์งิตนักล่าววา่เธอ
ขอบคณุที่ ให้ครปูฐมวยัอยู่ ในการ
ประชุมสภาดว้ย “เราพูดคยุเกี่ยวกับ
การสอนผู้ ใหญ่” เธอกล่าว “แตจ่าก
น้ันบราเดอรว์ลิสันจะพูดวา่ ‘แล้วการ
สอนเยาวชนล่ะครบั แล้วการสอนเด็ก
ล่ะครบั’ เขาดงึความสนใจของเรากลับ
มาวา่มีช่วงวยัตา่งกันทัง้หมดอยู่”

จำกสภำถงึสภำ
อดมั มารต์นิประธานโรงเรยีนวนั

อาทิตย์วอรด์ในเมืองแคลกะร ีรฐัแอล
เบอรต์า แคนาดา กล่าววา่เขาขอบคณุ
ข้อเสนอแนะจากสภาวอรด์ “ประธาน
สมาคมสงเคราะห์หรอืประธานโควรมั 
เอ็ลเดอรจ์ะพูดวา่ ‘เราอยากให้ครู
เน้นเรือ่งน้ี’ เราจึงน�าเรือ่งน้ีเสนอใน 
[การประชุม] สภาคร”ู เขากล่าว

เมื่อเริม่การประชุมสภาครคูรัง้แรก 
ครไูม่แน่ใจวา่จะคาดหวงัอะไร เขาจึง
เชิญหลายคนเป็นส่วนตัวและแนะน�า
เน้ือหาการอบรมที่อยู่ ใน teaching .lds 
.org “ตอนน้ีลูกบอลก�าลังกลิง้” เขา
กล่าว “พวกเขารู้ว่าที่น่ันเราสนทนา
กันวา่เกิดอะไรขึน้”

การประชุมเมื่อเรว็ๆ น้ีครัง้หน่ึง
เน้นเรือ่งการท�าตามพระวญิญาณ 
“เราพูดเรือ่งการเตรยีมให้ดแีต่ไม่
ตอ้งกังวลวา่ตอ้งสอนให้ครอบคลุม

ทัง้หมด” เขากล่าว “ซิสเตอรค์นหน่ึง
พูดวา่เธอรูสึ้กเสมอวา่ตอ้งพูดทุก
ข้อในแผนบทเรยีนของเธอ คณุจะ
เห็นเธอเริม่ตระหนักเมื่อเราพูดเรือ่ง
ท�าตามการดลใจขณะที่คณุน�าการ
สนทนา”

กำรหำทำงออกด้วยกนั
การสอนแตล่ะสถานการณ์มีทัง้

โอกาส ความท้าทาย และพรที่แฝงอยู่ 
น่ันคอืสาเหตทุี่สภาไดผ้ล เพราะสภา
ให้ครหูาและพบวธิีตอบสนองความ
ท้าทายเฉพาะดา้น ของพวกเขา ดว้ย
ความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ

เจฟฟรยี์ รดีประธานโรงเรยีน
วนัอาทิตย์สเตคในรฐัแอริโซนา 
สหรฐัอเมรกิากล่าววา่การประชุม
สภาครไูดผ้ลที่สุดเมื่อครเูข้าใจวา่จุด
ประสงคข์องพวกเขาคอืหารอื “ตอ่จาก
น้ันพวกเขาเห็นวา่พวกเขาสามารถ
ช่วยกันได”้

เขากล่าววา่สเตคก�าลังเน้นเรือ่ง
ช่วยครเูปลี่ยนจากคดิวา่ “ฉันสอนดี
หรอืไม่” เป็นคดิวา่ “นักเรยีนก�าลังรบั
ข่าวสารอย่างไร”

มารสิา โคโนวา ครปูฐมวยัในสเตค
กล่าววา่เพื่อตอบรบัการกระตุน้เตอืน
ที่เธอรูสึ้กในสภาคร ูตอนน้ีเธอกระตุน้

กำรเปลีย่นแปลงกำรประชุมวนั
อำทติย์ในปี 2018

การเปล่ียนแปลงการประชุมของ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
และสมาคมสงเคราะห์จะเร่ิมใน
เดือนมกราคม การเปล่ียนแปลง
เหล่าน้ีอาศยัส่ิงท่ีสมาชิกเรียนรู้
ในการประชุมสภาครู ตั้งแต่เดือน
หนา้เป็นตน้ไป—ค�าอธิบายการ
เปล่ียนแปลง รวมทั้งเน้ือหาบท
เรียนใหม่ จะมีอยูใ่น—นิตยสาร
ฉบบัการประชุมใหญ่บนแอพคลงั
พระกิตติคุณ และท่ี LDS .org

ให้สมาชิกชัน้เรยีนอัศวนิ 8 ของเธอ
สวดอ้อนวอนให้กัน น่ันไดผ้ล แตอ่าจ
ใช้วธิีน้ีไม่ ไดก้ับชัน้เรยีนผู้ ใหญ่ “การ
สวดอ้อนวอนให้สมาชิกทุกคนในชัน้
เรยีนหลักค�าสอนพระกิตตคิณุขนาด
ใหญ่อาจจะมากเกินไป” เธอกล่าว 
“ โชคดทีี่ครเูหล่าน้ันพูดวา่ ‘คณุคดิวา่
เราจะปรบัเรือ่งน้ีให้เหมาะกับชัน้เรยีน
ของเราไดอ้ย่างไร’ และเราหาทางออก
ดว้ยกัน

“ส่ิงที่ดฉัินช่ืนชอบเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาคร”ู เธอกล่าว “คอืพวกเขา
ให้เวลาเราใครค่รวญวา่เราจะท�าอย่างไร
และเราก�าลังท�าอะไร การสนับสนุน
และค�าตชิมนับวา่เป็นประโยชน์ 
ท�าให้รูสึ้กวา่เราทุกคนก�าลังท�างานให้
บรรลุเป้าหมายเดยีวกัน ดฉัินชอบมุม
มองตา่งกันที่หลายคนน�ามาสนทนา
กันดว้ย น่ันช่วยให้ดฉัินพิจารณาส่ิงที่
ล�าพังดฉัินคงไม่พิจารณา” 

เมือ่เรามส่ีวนรว่มและแบง่ปันในการ 
ประชุมสภาคร ูวสัิยทัศน์ของเราเรือ่ง 
ช้างท่ีเรยีกวา่ “การสอนพระกติตคิณุ” 
เริม่ชัดขึน้ เหมือนบราเดอร์ ไซโตลใน
แอฟรกิา สมาชิกมากมายท่ัวศาสนจกัร
ก�าลงัพบวา่เมือ่เราสามารถสอนในวธิี
ของพระผูช่้วยใหร้อดไดด้ขีึน้ น่ันไม ่
เพยีงเปลีย่นวธิทีีเ่ราสอนเท่าน้ันแต ่
เปลีย่นวธิทีีเ่ราเรยีนรูด้ว้ย ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูคูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 

(2010), 12.2.2.
 2. อุปมาอยู่ ใน ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ความ

จรงิคอือะไร” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณของ
ระบบการศึกษาของศาสนจักรส�าหรบัคนหนุ่ม
สาว, 13 ม.ค. 2013), broadcasts .lds .org; และ 
ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “What Is the Truth?” 
Friend, Mar. 2017, 2.

 3. ดขู้อเสนอแนะเพิ่มเตมิไดท้ี่ ไบรอัน เค. 
แอชตนั, “ช่วยเยาวชนสอน,” เลียโฮนา, 
ส.ค. 2016, 24–25.
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“[วญิญาณ] มากมายรอคอยด้วยใจร้อนรนอยากให้
เพือ่นๆ ของพวกเขาทีย่งัมีชีวติท�างานให้พวกเขา
ในพระวหิาร” ปู่ ทวดทีล่่วงลบัแล้วของผมพูดไว้
เมื่อท่านปรากฏต่อเอ.ซี. เนลสันคณุปู่ ของผม
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ป
ระธานเนลสนั: เมื่อ เอ.ซี. เนลสันคณุปู่ของผมเป็นสามีและคณุพ่อ
วยัหนุ่ม อายุเพียง 27 ปี คณุพ่อของท่านสิน้ชีวติ ราวสามเดอืนตอ่มา 
คณุพ่อผู้ล่วงลับของท่านซ่ึงเป็นคณุปู่ทวดของผมมาเยี่ยมท่าน วนั

ที่มาเยี่ยมตรงกับคนืวนัที่ 6 เมษายน ปี 1891 คณุปู่เนลสันประทับใจมาก
กับการเยี่ยมของคณุพ่อท่านจนท่านเขียนประสบการณ์ลงในบันทึกส่วน
ตวัให้ครอบครวักับเพื่อนๆ ของท่าน

“ผมอยู่บนเตยีงเมื่อคณุพ่อเข้ามาในห้อง” คณุปู่เนลสันเขียน “ท่านมา
น่ังอยู่บนเตยีงดา้นหน่ึง ท่านพูดวา่ ‘ลูกพ่อ เพราะวา่พ่อมีเวลาวา่งไม่มาก 
พ่อจึงไดร้บัอนุญาตให้มาหาลูกไม่กี่นาที พ่อรูสึ้กด ีลูกพ่อ และมีหลายอย่าง
ให้พ่อท�าตัง้แตพ่่อตาย’”

เมื่อคณุปู่เนลสันถามวา่ท่านท�าอะไรมาบ้าง คณุพ่อของท่านตอบวา่ท่าน
ยุ่งอยู่กับการสอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในโลกวญิญาณ

“ลูกคงนึกภาพไม่ออกหรอกวา่มีวญิญาณมากแค่ไหนในโลกวญิญาณที่
ยังไม่ไดร้บัพระกิตตคิณุ” ท่านกล่าว “แตห่ลายคนก�าลังรบั และงานใหญ่
ก�าลังลุล่วง หลายคนรอคอยดว้ยใจรอ้นรนอยากให้เพื่อนๆ ของพวกเขาที่ยัง
มีชีวติอยู่ท�างานให้พวกเขาในพระวหิาร

คณุปู่เนลสันบอกคณุพ่อของท่านวา่ “เราตัง้ใจจะไปพระวหิารและผนึก
กับคณุพ่อทันทีที่เราท�าไดค้รบั”

คณุปู่ทวดของข้าพเจ้าตอบวา่ “ลูกพ่อ พ่อมาหาลูกก็เรือ่งน้ีแหละ เรายัง
ตอ้งสรา้งครอบครวัและมีชีวติอยู่ช่ัวนิรนัดร”์

โดย ประธำน 
รัสเซลล์ เอม็.  
เนลสัน

ประธานโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

และโดย เวนดี 
ดบัเบิลย.ู เนลสนั

ระหวา่งการน�าเสนอเรือ่ง RootsTech 2017 ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกับเวนดภีรรยาเชือ้เชิญ

ให้วสุิทธิชนยุคสุดท้ายพิจารณารว่มกับการสวด
อ้อนวอนวา่พวกเขาจะเสียสละแบบใดเพือ่ท�างาน

พระวหิารและประวตัคิรอบครวัไดม้ากขึน้

เปิด  

ฟ้าสวรรค ์ 
ผา่นงานพระวหิาร

และประวติัครอบครัว
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จากน้ันคุณปู่เนลสันถามว่า “พ่อครับ พระกิตติคุณที่
ศาสนจกัรน้ีสอนเป็นความจรงิไหมครบั”

คณุพ่อของท่านชี้ไปที่ภาพฝ่ายประธานสูงสุดที่แขวน
บนผนังห้องนอน

“ลูกพ่อ พระกิตตคิณุจรงิแท้แน่นอนเหมือนกับที่ลูก
เห็นรปูน้ัน พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์ีพลังแห่งการ
ช่วยชายหญิงทุกคนที่จะเช่ือฟังพระกิตตคิณุให้รอด และ
พวกเขาจะไม่ไดร้บัความรอดในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าในวธิีอื่น ลูกพ่อ จงแนบสนิทกับพระกิตตคิณุเสมอ 
จงอ่อนน้อมถ่อมตน จงสวดอ้อนวอน จงยอมท�าตามฐานะ
ปุโรหิต จงแน่วแน่ จงซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาที่ลูกท�าไวก้ับ
พระผู้เป็นเจ้า อย่าท�าส่ิงใดก็ตามที่จะท�าให้พระผู้เป็นเจ้าไม่
พอพระทัย โอ้ พระกิตตคิณุเป็นพรเหลือเกิน จงเป็นเด็กดี
นะลูก”
ซิสเตอรเ์นลสนั: ดฉัินชอบทุกจง “จงอ่อนน้อมถ่อมตน 

จงสวดอ้อนวอน จงยอมท�าตามฐานะปุโรหิต จงแน่วแน่ จง
ซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาที่ท่านท�าไวก้ับพระผู้เป็นเจ้า . . . จง
เป็นเด็กด”ี คณุปู่ทวดที่จากไปแล้วน�าหกจงมาให้คณุ ท่าน
พูดเหมือนหกจงของประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–
2008) มาก 1

ประธานเนลสนั: ใช่ครบั ท่านพูด มีคา่ตอ่ผมมากเหลือ
เกินที่คณุปู่ฝากบันทึกน้ันไว้ ให้เรา เราเรยีนรูว้า่ลูกๆ ของ
คณุพ่อของท่านรบัการผนึกกับท่านหลังจากน้ัน เหตผุลที่
ท่านมาเยี่ยมจึงลุล่วง

วญิญำณของเอลยีำห์
ประธานเนลสนั: ช่ือหน่ึงที่มีความส�าคญัมากในพระ

คมัภีรอ์ธิบายวา่เหตใุดครอบครวัจึงส�าคญั ช่ือน้ันคอืเอลี
ยาห์ เอ–ลี–ยาห์ ในภาษาฮีบรหูมายถึง “เยโฮวาห์ทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า” 2 ลองคดิด!ู ที่ฝังอยู่ ในช่ือของ
เอลียาห์เป็นค�าภาษาฮีบรทูัง้ส�าหรบัพระบิดาและพระบุตร
ซิสเตอรเ์นลสนั: เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์คน

สุดท้ายที่ด�ารงอ�านาจการผนึกของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคก่อนสมัยของพระเยซูครสิต ์พันธกิจของเอลียาห์
คอืหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรษุ และหันใจบรรพบุรษุ
มาหาลูกหลาน พวกเขาจึงไดร้บัการผนึก หาไม่แล้ว “แผ่น
ดนิโลกจะ รา้งลงสิน้ ณ การเสด็จมาของพระองค”์ ( โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:39; เน้นตวัเอน) น่ันเป็นค�าพูดที่หนัก
แน่นมาก
ประธานเนลสนั: ผมชอบคดิวา่วญิญาณของเอลียาห์

คอื “การแสดงให้ประจักษ์ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อ
เป็นพยานถึงความศักดิสิ์ทธิ์ของครอบครวั” 3 ตาม Bible 
Dictionary “อ�านาจของเอลียาห์คอือ�านาจการผนึกของ
ฐานะปุโรหิตซ่ึงโดยอ�านาจน้ีส่ิงตา่งๆ ที่ผูกมัดหรอืคลายบน
แผ่นดนิโลกถูกผูกมัดหรอืคลายในสวรรค”์ (“เอลียาห์”)
ซิสเตอรเ์นลสนั: ฉะน้ันเมื่อเราพูดวา่วญิญาณของเอ

ลียาห์ก�าลังท�างานกับผู้คนเพื่อกระตุน้ให้พวกเขาเสาะหา

เอ.ซี. เนลสัน คณุปู่ของประธาน
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน



 ตุลาคม 2017 17

ญาตผิู้ล่วงลับ เราก�าลังพูดวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงก�าลังกระตุน้เตอืนให้เราท�าส่ิงเหล่าน้ันที่จะ
ช่วยให้ครอบครวัไดร้บัการผนึกช่ัวนิรนัดร์
ประธานเนลสนั: ดมีากที่จะหันใจลูกหลาน

ไปหาบรรพบุรษุโดยเล่าเรือ่งประวตัคิรอบครวัที่
ส�าคญัในแบบที่เข้าถึงไดแ้ละจ�าได ้บางทีการมี
เอกสารประวตัคิรอบครวั เรือ่งราว ภาพถ่าย และ
เหตกุารณ์น่าจดจ�าอยู่ตรงหน้าเราเสมอจะท�าให้
ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึน้ (ด ูโมไซยาห์ 
1:5) เมื่อเราวางส่ิงเหล่าน้ันไวบ้นผนัง บนโตะ๊ ใน
คอมพิวเตอร ์ในไอแพด และแม้แต่ โทรศัพท์
มือถือของเรา เราจะไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้
เลือกท�าดมีากขึน้และเข้ามาอยู่ ใกล้พระเจ้าและ
ครอบครวัเรามากขึน้

แตห่ากเราปล่อยไวต้รงน้ันเฉยๆ เรายังท�าไม่
มากพอ ในฐานะสมาชิกศาสนจักร ความสนใจ
ของเราในงานประวตัคิรอบครวัมีสาเหตจุากค�า
แนะน�าส่ังสอนของพระเจ้าที่วา่บรรพชนของ
เราจะดพีรอ้มไม่ไดห้ากไม่มีพวกเราและเราจะ
ดพีรอ้มไม่ไดห้ากไม่มีท่าน
เหล่าน้ัน (ด ูคพ. 128:15) น่ัน
หมายความวา่เราตอ้งให้ศาสน
พิธีการผนึกอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระวหิารเช่ือมโยงเราเข้าดว้ย
กัน เราตอ้งเป็นห่วงโซ่ที่แข็ง
แรงในสายโซ่เช่ือมบรรพชน
ของเราจนมาถึงลูกหลานของ
เรา หากเรือ่งราวและภาพถ่าย
ที่เรารวบรวมไวก้ลายเป็นจุดจบ
ในตวัมันเอง—หากเรารูว้า่ใคร
เป็นบรรพชนของเราและรูเ้รือ่ง
น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพวกท่าน 
แตเ่ราปล่อยให้พวกท่านตดิอยู่
อีกดา้นหน่ึงโดยไม่ท�าศาสนพิธี
ให้—น่ันจะไม่ช่วยบรรพชน
ของเราที่ยังถูกกักขังในเรอืนจ�า
วญิญาณแตอ่ย่างใด
ซิสเตอรเ์นลสนั: การเก็บ

รกัษาเรือ่งราวของบรรพชน

เป็นเรือ่งส�าคัญ แต่ควรท�างานศาสนพิธี ให ้
บรรพชนของเราจนเสรจ็สมบูรณ์ด้วย เราต้อง
จัดสรรเวลาหาข้อมูลให้พรอ้มท�าศาสนพิธีแทน
บรรพชนของเรา
ประธานเนลสนั: และน่ันหมายถึงการสละ

เวลาที่ปกตเิราใช้ท�ากิจกรรมอื่น เราจ�าเป็นตอ้ง
ใช้เวลามากขึน้ในพระวหิารและในการคน้ควา้
ประวตัคิรอบครวั ซ่ึงรวมถึงการท�าดชันีดว้ย
ซิสเตอรเ์นลสนั: การเสียลสะน�าพรจากสวรรค์

มาใหแ้น่นอน 4 ดฉัินไดร้บัพรเมือ่พบบรรพชน
หลายคนทีด่ฉัินรูสึ้กมัน่ใจวา่พรอ้มท�าพนัธสัญญา
กบัพระผูเ้ป็นเจา้และรบัศาสนพธิท่ีีจ�าเป็นของพวก
ท่าน ทีผ่า่นมาดฉัินทราบดวีา่ถา้ดฉัินท�าโครงการ
ใหญเ่กนิก�าลงัสักโครงการ และดฉัินหมดเวลา 
หมดพลงั และหมดแนวคดิ ถา้ดฉัินจะสละเวลา
โดยหาขอ้มลูใหพ้รอ้มท�าศาสนพธิแีทนบรรพชน
บางคนหรอืโดยไปพระวหิารเพือ่ท�าศาสนพิธแีทน
ทา่นเหลา่น้ัน ฟ้าสวรรคเ์ปิด พลงัและความคดิเริม่
หลัง่ไหลมา ไม่ทราบเพราะเหตใุดดฉัินมเีวลามาก
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พอจะท�าโครงการน้ันใหเ้สรจ็ตามก�าหนด เป็นเรือ่งสุดวสัิย 
แตจ่ะเป็นไปไดท้กุครัง้ งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
ท�าใหด้ฉัินเกดิปีตท่ีิไม่ ใช่ปีตขิองโลกน้ี

ประวตัคิรอบครัวและงำนเผยแผ่ศำสนำ
ประธานเนลสนั: ถ้าผมเป็นผู้สอนศาสนาวนัน้ี เพื่อน

สนิทสองคนของผมในวอรด์หรอืสาขาที่ผมรบัใช้จะตอ้ง
เป็นหัวหน้าเผยแผ่วอรด์และผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้นพระวหิาร
และประวตัคิรอบครวัวอรด์

คนเรามีความปรารถนาตัง้แตเ่กิดที่อยากจะรูบ้างอย่าง
เกี่ยวกับบรรพชนของเรา น่ันกลายเป็นโอกาสตามปกติ
วสัิยส�าหรบัผู้สอนศาสนาของเรา เมื่อผู้สอนศาสนาฝึกรกั
คนที่พวกเขาสอน พวกเขาจะสอบถามเรือ่งครอบครวัของ
คนเหล่าน้ันเป็นปกตวิสัิย “พ่อแม่ของคณุยังมีชีวติอยู่ ไหม
ครบั ปู่ย่าตายายของคณุยังมีชีวติอยู่ ไหมครบั คณุรูจ้ักปู่ย่า
ตายายของคณุไหมครบั” การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึน้อย่าง
ง่ายดายเมื่อคนที่ถูกดงึมาพูดคยุกับผู้สอนศาสนาไดร้บัการ
เชือ้เชิญให้พูดถึงคนที่พวกเขารกั

ณ จุดน้ันเป็นธรรมดาที่ผู้สอนศาสนารวมทัง้สมาชิกที ่
มี ใจเป็นผู้สอนศาสนาจะถามวา่ “คุณรูจ้ักทวดของคุณไหม  
คณุรูจ้กัช่ือของพวกทา่นไหม” เป็นไปไดว้า่ผูส้นใจจะไม ่
รูช่ื้อทวดทัง้แปดคนของพวกเขา

จากน้ันผู้สอนศาสนาจะเสนอดงัน้ี  “ผมมีเพื่อนที่ โบสถ์
ช่วยคณุได ้ถ้าเราหาช่ือคณุทวดบางคนไดห้รอือาจจะหาได้
ทุกคน จะคุม้กับการเสียเวลาสองช่ัวโมงสืบหาวา่ทวดของ
คณุเป็นใครไหม” แน่นอนวา่เพื่อนคนน้ันที่ โบสถ์คอืผู้ ให้
ค�าปรกึษาดา้นพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
ซิสเตอรเ์นลสนั: ดฉัินคดิวา่ผู้สอนศาสนาสบายใจไดท้ี่

รูว้า่พวกเขาไม่ โดดเดีย่วเมื่อหาและสอนคนที่ยอมรบัความ
จรงิของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์
ประธานจอรจ์ ควิ. แคนนอน (1827–1901) ผู้เคยรบัใช้เป็น
ที่ปรกึษาของประธานศาสนจักรส่ีท่าน สอนวา่ในยุคสุดท้าย
น้ี คนที่เข้ารว่มศาสนจักรเป็นเพราะบรรพชนของพวกเขา
สวดอ้อนวอนให้ลูกหลานคนหน่ึงเข้ารว่มศาสนจักรทัง้น้ี
เพื่อบรรพชนจะไดร้บัศาสนพิธีที่จ�าเป็นโดยมีคนท�าแทน 5

ควำมสูงส่ง: กจิของครอบครัว
ประธานเนลสนั: ความสูงส่งเป็นกิจของครอบครวั 

ครอบครวัจะไดร้บัความสูงส่งผ่านศาสนพิธีแห่งความรอด

ของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน จุดหมาย
สุดท้ายที่เราพยายามไปให้ถึงคอืมีความสุขเป็นครอบครวั
—ไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ ไดร้บัการผนึก และพรอ้มรบัชีวตินิ
รนัดร์ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
ซิสเตอรเ์นลสนั: ชัน้เรยีนศาสนจักรแตล่ะชัน้ที่เราเข้า

รว่ม แตล่ะครัง้ที่เรารบัใช้ พันธสัญญาแตล่ะอย่างที่เราท�า
กับพระผู้เป็นเจ้า ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตแตล่ะอย่างที่เรา
ไดร้บั ทุกส่ิงที่เราท�าในศาสนจักรล้วนน�าเราไปพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์ พระนิเวศน์ของพระเจ้า มีพลังมากมายให้คูส่ามี
ภรรยาและลูกๆ ของพวกเขาผ่านศาสนพิธีการผนึกเมื่อ
พวกเขารกัษาพันธสัญญา
ประธานเนลสนั: ทกุวนัเราเลอืกวา่เราตอ้งการอยูช่ั่วนิรนัดร ์

ที่ ใดจากวธีิทีเ่ราคดิ รูสึ้ก พดู และท�า พระบดิาบนสวรรคข์อง
เราทรงประกาศวา่งานและรศัมภีาพของพระองคค์อืท�าให้
เกดิความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์องบตุรธดิาพระองค ์
(ด ูโมเสส 1:39) แตพ่ระองค ์ทรงตอ้งการ ใหเ้ราเลอืกกลบัไป
หาพระองค ์พระองคจ์ะไมท่รงบังคบัเรา ความเทีย่งตรงท่ีเรา
รกัษาพนัธสัญญาแสดงใหพ้ระองคเ์ห็นวา่เราตอ้งการกลับไปอยู่
กบัพระองคเ์พยีงใด แตล่ะวนัน�าเราเข้าใกลห้รอืไม่ก็ออกหา่ง
จากโอกาสอนัน่ายนิดทีีเ่ราจะไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เราแตล่ะคน
ตอ้งรกัษาพนัธสัญญาของเรา กลบัใจทกุวนั และพยายามเป็น
เหมอืนพระผูช่้วยให้รอดของเรามากขึน้ จากน้ันและเมือ่น้ัน
ครอบครวัเราจะไดอ้ยูด่ว้ยกนัช่ัวนิรนัดร์
ซิสเตอรเ์นลสนั: ประจักษ์พยานของดิฉันคือไม่วา่

ชีวติเราเวลาน้ีจะดีเลิศเพียงใด หรอืไม่วา่ชีวติจะน่าท้อใจ
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และน่าเศรา้ใจเพียงใด การมีส่วนในงานพระ
วหิารและประวตัิครอบครวัจะท�าให้ชีวติท่านดี
ขึน้ เวลาน้ีท่านต้องการอะไรในชีวติ มีความรกั
มากขึน้หรอื มีปีติมากขึน้หรอื ควบคุมตนเอง
มากขึน้หรอื มีสันติสุขมากขึน้หรอื มีช่วงเวลา
เป่ียมด้วยความหมายมากขึน้หรอื มีความรูสึ้กวา่
สรา้งคุณค่าในชีวติมากขึน้หรอื มีความสนุกมาก
ขึน้หรอื มีค�าตอบต่อค�าถามที่ค้นหาจิตวญิญาณ
มากขึน้หรอื มีการเช่ือมโยงจากใจถึงใจกับผู้อ่ืน
มากขึน้หรอื มีความเข้าใจส่ิงท่ีท่านอ่านในพระ
คัมภีรม์ากขึน้หรอื มีความสามารถที่จะรกัและ
ให้อภัยมากขึน้หรอื มีความสามารถที่จะสวด
อ้อนวอนด้วยพลังมากขึน้หรอื มีแรงบันดาลใจ
และความคิดสรา้งสรรค์ส�าหรบังานและโครง 
การอื่นๆ มากขึน้หรอื มีเวลาส�าหรบัส่ิงส�าคัญ
มากขึน้หรอื

ดฉัินวงิวอนให้ท่านสละเวลาเพื่อพระเจ้าโดย
เพิ่มเวลาท�างานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั 
แล้วดวูา่เกิดอะไรขึน้ ประจักษ์พยานของ
ดฉัินคอืเมื่อเราแสดงให้พระเจ้าเห็นวา่
เราจรงิจังกับการช่วยบรรพชนของเรา ฟ้า
สวรรคจ์ะเปิดและเราจะไดร้บัทัง้หมดที่เรา
จ�าเป็นตอ้งไดร้บั
ประธานเนลสนั: เราสามารถรบัการ

ดลใจตลอดวนัเกี่ยวกับประสบการณ์พระ
วหิารและประวตัคิรอบครวัที่คนอื่นเคยได้
รบั แตเ่ราตอ้งท�าบางอย่างเพื่อประสบปีติ
ดว้ยตวัเราเอง ผมตอ้งการท้าทายเราแตล่ะ
คนเพื่อให้ความรูสึ้กวเิศษสุดของงานน้ีมี
อยู่ตอ่เน่ืองและเพิ่มขึน้ ผมเชือ้เชิญให้ท่าน
พิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่ท่านจะ
ท�าการเสียสละแบบใด—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสละเวลา—เพื่อท�างานประวตัคิรอบครวั
และงานพระวหิารมากขึน้ในปีน้ี

เรารว่มงานของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงฤทธา
นุภาพ พระองคท์รงพระชนม์ พระเยซูคอื
พระครสิต ์น่ีคอืศาสนจักรของพระองค ์เรา
เป็นบุตรธิดาในพันธสัญญาของพระองค ์
พระองคท์รงพึ่งเราได ้◼

จากการน�าเสนอทีก่ารประชุมประวตัคิรอบครวั RootsTech 2017 
ในซอลท์เลคซิตี ้รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาเมือ่วนัที ่11 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 2017 ชมบันทึกเทปการน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
โปรตเุกส หรอืสเปนไดท้ี ่lds .org/ go/ 1017Nelson
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โดย ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสัน
นิตยสารศาสนจกัร

“ขอให้เราเป็นคนที่เข้าพระ
วหิารและรกัพระวหิารจรงิๆ” 
ประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. 

ฮันเตอร ์(1907–1995) “เราควรรบีไป
พระวหิารบ่อยๆ . . . เท่าที่สภาวการณ์
ของเราเอือ้อ�านวย เราไม่ควรไปเพื่อ
คนตายที่เป็นญาตขิองเราเท่าน้ันแต่

เพื่อพรส่วนตวัของการนมัสการใน
พระวหิารดว้ย เพื่อความศักดิสิ์ทธิ์
และความปลอดภัยภายในก�าแพงที่
อุทิศถวายและท�าให้ศักดิสิ์ทธิ์เหล่า
น้ัน” (“A TempleMotivated People,” 
Ensign, Feb. 1995, 5)

ค�าแนะน�าน้ีประยุกต์ ใช้กับสมาชิก
ทุกคนของศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย—แม้

ท่านจะเป็นสมาชิกที่รบับัพตศิมาไม่
นานก็ตาม ตราบใดที่ท่านมีคา่ควร 
ท่านเข้าพระวหิารได้ โดยไม่ตอ้งรอ 
ท่านสามารถขอใบรบัรองพระวหิาร
แบบจ�ากัดการใช้ ไดท้ันทีที่ท่านรบั 
บัพตศิมาและการยืนยัน

ใบรับรองดังกล่าวจะให้ท่านได้เข้า
พระวิหารไปรับบัพติศมาและการ
ยืนยันแทนบรรพชนที่สิน้ชีวิตแล้ว 
เมื่อท่านรับใช้และนมัสการในพระ
วิหาร ท่านท�าให้ประจักษ์พยานของ
ท่านในพระกิตติคุณเข้มแข็งขึน้

จากประสบการณ์ครัง้แรกในพระ
วหิาร นาตาเลยี ลอเรนา ฟิกเูอโรลาจาก
อารเ์จนตนิากลา่ววา่ “ ในหอ้งบัพตศิมา 
ของพระวหิาร ดฉัินดบูราเดอรค์นหน่ึง 
รบับัพตศิมาแทนคณุตากบัคณุลงุ 
ของดฉัิน จากน้ันดฉัินก็รบับัพตศิมา 
แทนคณุยายและคณุป้าของดฉัิน 
ดฉัินรูสึ้กปีตอิยา่งยิง่ ดฉัินน� ้าตาไหล
และรูสึ้กถงึการเผาไหม้ ในทรวงอกอยา่ง
ที่ไมเ่คยรูสึ้กมากอ่น” พรคลา้ยกนัน้ีรอ
คอยคนที่มีคุณสมบัติคู่ควรและใช้ ใบ
รบัรองพระวหิารแบบจ�ากัดการใช้ ◼

บัพตศิมา 
ไม่มีความจ�าเป็นตอ้งรอ สมาชิกทีม่ีคา่ควรทุกคน รวมทัง้เยาวชน

และสมาชิกใหม่ สามารถรบัใช้ ในพระวหิารไดเ้ลย

รู้ก่อนไป:  

ในพระวหิาร
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ค�ำถำมทีพ่บบ่อย

ฉันควรวำงแผนไปพระวหิำรอย่ำงไร
•  ขอใหผู้น้�าวอร์ดหรือสาขา เช่นหวัหนา้

เผยแผว่อร์ดหรือประธานสมาคม
สงเคราะห์ช่วยวางแผนเร่ืองการไป
พระวหิาร

•  ก�าหนดการบพัติศมาของพระวหิาร
แต่ละแห่งประกาศไวใ้นออนไลน์
ท่ี temples .lds .org ท่านสามารถโทร
สอบถามขอ้มูลท่ีพระวหิารไดเ้ช่นกนั

•  หากท่านเขา้พระวหิารคร้ังแรก ท่าน
สามารถโทรนดัท่ีพระวหิารได ้เพื่อให้
พวกเขาเตรียมตอ้นรับท่านและอธิบาย
วา่ท่านจะท�าอะไรในพระวหิาร

•  สวมชุดสุภาพเรียบร้อยอยา่งเป็น
ทางการไปพระวหิาร

•  น�าชุดชั้นในสีขาวไปเปล่ียนดว้ย พระ
วหิารบางแห่งเตรียมชุดชั้นในสีขาว
ใหท่้าน แต่บางแห่งไม่ไดเ้ตรียม พระ
วหิารจะเตรียมชุดเส้ือกางเกงแบบเยบ็
ติดกนัสีขาวและผา้ขนหนูสีขาวให้
ท่าน

ฉันควรคำดหวงัอะไรเมือ่เข้ำพระ
วหิำรเพือ่รับบัพตศิมำและกำรยนืยนั
แทนผู้วำยชนม์
•  เม่ือท่านเขา้พระวหิาร ท่านจะไปท่ีโตะ๊

รับรองก่อน เจา้หนา้ท่ีพระวหิารจะ
ตรวจใบรับรองของท่าน

•  จากนั้นชายและหญิงจะไปเปล่ียน
เส้ือผา้ในหอ้งแต่งตวัแยกส่วนกนั ตู้
เกบ็ของส่วนตวัมีไวใ้หท่้านเกบ็เส้ือผา้
ของท่านเม่ือท่านเปล่ียนมาใส่ชุดเส้ือ
กางเกงสีขาวท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้

•  เจา้หนา้ท่ีพระวหิารจะน�าท่านไปรับ
บพัติศมาและการยนืยนัแทนผูว้ายชนม์

•  บพัติศมาและการยนืยนัท่ีท่านท�าจะ
คลา้ยกบับพัติศมาและการยนืยนัของ
ท่านเอง แต่ท่านจะท�าแทนผูว้ายชนม์

•  หลงัจากรับศาสนพิธีจบแลว้ ท่านจะ
กลบัไปหอ้งแต่งตวัและเปล่ียนมาสวม
เส้ือผา้ของท่าน

•  ท่านไม่ตอ้งกงัวลกบัการเขา้พระวหิาร 
มีเจา้หนา้ท่ีพระวหิารอยูใ่นพระวหิาร
ทุกแห่งท่ีท่านไป พวกเขาจะช่วยท่าน

ฉันจะได้ใบรับรองแบบจ�ำกดักำรใช้
อย่ำงไร
•  ท่านตอ้งอาย ุ12 ปีข้ึนไปและเป็น

สมาชิกท่ีมีค่าควรของศาสนจกัร ผูช้าย
ตอ้งไดรั้บฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  
ซ่ึงปกติจะไดรั้บภายในสปัดาห์ท่ีพวก
เขารับบพัติศมา

•  ในการขอรับใบรับรอง อธิการหรือ
ประธานสาขาจะสมัภาษณ์ท่าน การ
สมัภาษณ์คลา้ยกบัท่ีท่านไดรั้บก่อน 
บพัติศมา ท่านจะพดูถึงประจกัษพ์ยาน
ของท่านในพระกิตติคุณและการรักษา
พระบญัญติัของท่าน

•  ใบรับรองมีอายหุน่ึงปี

กำรถอืใบรับรองแบบจ�ำกดักำรใช้มพีร
อะไรบ้ำง
•  ท่านจะไดรั้บใชบ้รรพชนท่ีส้ินชีวติ

แลว้และผูว้ายชนมค์นอ่ืนๆ โดยรับ 
บพัติศมาและการยนืยนัแทนพวกเขา

•  นัน่จะท�าใหท่้านนึกถึงบพัติศมาและ
การยนืยนัของท่านเองและพนัธสญัญา
ท่ีท่านท�าไว้

•  แมท่้านจะเขา้พระวหิารบ่อยๆ ไม่ได ้
แต่ท่านสามารถพกใบรับรองติดตวั
เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจใหนึ้กถึงพระ
วหิารและค�ามัน่สญัญาของท่านวา่จะมี
ค่าควรเขา้พระวหิาร

•  การด�าเนินชีวติใหคู่้ควรกบัใบรับรอง
แบบจ�ากดัการใชจ้ะช่วยท่านเตรียมรับ
ศาสนพิธีเอน็ดาวเมน้ทแ์ละการผนึกใน
พระวหิารของท่านเอง
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ในชีวติแต่งงาน
ยติุความขดัแย้ง  
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โดย เอส. เบรนท์ ชำร์แมน

ท่ีปรึกษานอกราชการ  ศนูยใ์หค้ �าปรึกษา
ครอบครัวแอลดีเอส

แ มทท์กับมารก์าเรต็ (นาม
สมมต)ิ ปิดโทรทัศน์หลังจาก
การประชุมใหญ่ภาคสุดท้าย 

ข่าวสารเหล่าน้ันสรา้งแรงบันดาลใจ 
และพวกเขาชอบบรรยากาศที่ดทีั่ว
บ้านของพวกเขาสุดสัปดาห์น้ัน

ไม่มี ใครผิดหวงัมากไปกวา่แมทท์
กับมารก์าเรต็เมื่อไม่ถึง 24 ช่ัวโมงตอ่
มาพวกเขาทะเลาะกันรนุแรงวา่จะ
ออมเงินโบนัสที่แมทท์ ไดอ้ย่างไม่
คาดฝันจากที่ท�างานหรอืจะใช้ซือ้ชุด
นักเรยีนให้ลูกที่ โตขึน้ การถกเถียง
ไม่ไดข้้อยุต ิและแมทท์กับมารก์าเรต็
ตา่งแยกย้ายกันไปท�างานอื่นทัง้ที่ยัง
ไม่เข้าใจกัน

เพื่อสรา้งชีวติแตง่งานที่ยั่งยืนและ
มีความสุข สามีภรรยาตอ้งเรยีนรูว้ธิี
ยุตคิวามขัดแย้งทัง้น้ีเพื่อแตล่ะฝ่าย
จะเข้าใจกันและตดัสินใจกับปัญหา
น้ันอย่างประนีประนอม
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กำรน�ำทำงและกำรเตอืนทำงวญิญำณ
พระคัมภีรต์ลอดจนถ้อยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกให้
ค�าเตือนมากมายเกี่ยวกับความขัด
แย้ง ใน 3 นีไฟ เราอ่านวา่ “คนที่มี
วญิญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็น
ของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็นบิดา
แห่งความขัดแย้ง” (3 นีไฟ 11:29) 
เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่
ซาตาน “พยายามปักล่ิมของความ
ไม่ปรองดองระหวา่งบิดากับมารดา 
เขาชักจูงบุตรธิดาไม่ ให้เช่ือฟังบิดา
มารดา . . . ซาตานรูว้า่วธีิขัดขวางงาน
ของพระเจ้าได้ผลท่ีสุดและแน่นอน
ที่สุดคือลดประสิทธิผลของครอบครวั
และความศักดิ์สิทธ์ิของบ้าน” 1

ความตา่งของความเห็น นิสัย หรอื
ภูมิหลังล้วนหลีกเลี่ยงไม่ได ้แตเ่รามี
มากมายหลายแหล่งคอยช่วยเราให้รู้
วธิีรบัมือ หลักค�าสอนและค�าแนะน�า
ที่สอนในการนมัสการวนัอาทิตย์และ
ส่ิงพิมพ์ของศาสนจักรสามารถช่วย
และเสรมิไดต้ามความจ�าเป็นดว้ย
ข้อมูลที่มีคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญ คู่
สามีภรรยาสามารถเรยีนรูว้ธิีรบัมือกับ
ความขัดแย้งได ้การดลใจจะน�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงใจที่ท�าให้แตล่ะฝ่าย
ใจอ่อนลง

พรวิเศษสุด
หลัง่ไหลมา
จากการยติุ

ความขดัแย้ง
ในบรรยากาศ
ของความรัก



24 เลียโฮนา

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเตอืน
วา่ “ โอกาสแสดงความรกัครัง้ส�าคญั
ที่สุดของเราบางครัง้จะอยู่ ในรัว้บ้าน
ของเราเอง ความรกัควรเป็นหัวใจ
ของชีวติครอบครวั แตบ่างครัง้ไม่
เป็นเช่นน้ัน มีความใจรอ้นมากเกิน
ไป มีการโตเ้ถียงมากเกินไป มีการ
ทะเลาะเบาะแวง้มากเกินไป มีน� ้าตา
มากเกินไป” 2

เมื่อปัญหายังอยู่และบ่อนท�าลาย
ชีวติครอบครวั เหตขุองความขัด
แย้ง รวมถึงความไม่มีวฒุิภาวะ 
ความเห็นแก่ตวั ความปรารถนาจะ
มีอ�านาจเหนืออีกฝ่าย และความ
จองหองจึงรนุแรงขึน้ ประธานกอร์
ดอน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) สอน
วา่ “ข้าพเจ้ารูสึ้กมานานแล้ววา่องค์
ประกอบใหญ่สุดในชีวติแตง่งานที่
เป็นสุขคอืความเอาใจใส่ห่วงใยทุกข์
สุขของคูค่รอง ในกรณีส่วนใหญ่ความ
เห็นแก่ตวัเป็นปัจจัยโน้มน�าให้เกิด
การทะเลาะววิาท การแยกกันอยู่ การ
หย่ารา้ง และหัวใจแหลกสลาย” 3

เอ็ลเดอรม์ารว์นิ เจ. แอชตนั 
(1915–1994) แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองแสดงความเห็นเช่นกันวา่ 
“เมื่อเราพิจารณาความรูสึ้กไม่ดแีละ
ความไม่สบายใจที่เกิดจากความขัด
แย้ง คงจะดถี้าถามวา่ ‘ท�าไมฉันมี
ส่วน’ . . .

“. . . ส�าคญัที่ตอ้งยอมรบัวา่เรา
เลือกพฤตกิรรมของเรา ตน้ตอของ
ประเด็นน้ีคอืปัญหาที่มีมาแตช้่านาน
แห่งความจองหอง” 4

ไม่วา่สาเหตใุดก็ตาม เราจ�าเป็น
ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่และท�าให้ ใจ
เราอ่อนลงเมื่อปัญหายังอยู่

คู่แต่งงานใหม่
ก�าลงัฝึกให้

ชินกบัรูปแบบ
พฤติกรรม
ของอีกฝ่าย

ความแตกต่าง
ตามธรรมชาติ
ระหวา่งชาย

และหญิง

ความหงุดหงิด
อนัเกิด

จากความ
เหน่ือยลา้

ความเห็นต่าง
เก่ียวกบัวธีิ

เล้ียงลกูหรือ
บริหารการ

เงินใหดี้ท่ีสุด

ลกูๆ ก�าลงัฝึก
ใชสิ้ทธ์ิเสรี

ความชอบ
และความไม่
ชอบท่ีต่างกนั

ความเครียด
เกินเหตุ

การขาดความ
เขา้ใจหรือ
ขาดทกัษะ
ในการยติุ

ความขดัแยง้

สำเหตุของควำมขดัแย้ง
มีสาเหตมุากมายของความขัดแย้ง ตัง้แตอ่คตส่ิวนตวัไปจนถึงรปูแบบ

การส่ือสารที่ฝังรากลึก นอกจากจะเอาชนะความเห็นแก่ตวัและความไม่มี
วฒุิภาวะแล้ว คูส่ามีภรรยาจะพบเจออีกหลายสาเหตขุองความขัดแย้ง
เช่นปัจจัยตอ่ไปน้ี
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เคลด็ลบั 

หำวธีิเบี่ยงเบนควำมสนใจ  
เลือกคิดเร่ืองอ่ืนหรือ

ออกไปเดินเล่น

จดควำมคดิของคุณ  
ส�าหรับบางคน น่ีช่วยใหรู้้จกัตนเองมากข้ึน

แสดงควำมรู้สึกในเชิง
สร้ำงสรรค์  

การตะโกนบอกความรู้สึกของ
คุณจะไม่ช่วยคุณ “ระบาย
ความรู้สึกเหล่านั้น” ยิง่คุณ
แสดงอารมณ์โกรธ ความ
รู้สึกของคุณจะยิง่รุนแรง

ฟังเพลงสงบสตอิำรมณ์  
หรืออ่านวรรณกรรมท่ียกระดบัจิตใจ

เร่ิมใหม่  
หยดุตวัเองเม่ือเร่ิมเห็นต่าง 

งานวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่สาม
ถึงหา้นาทีแรกของการสนทนา
วางรากฐานใหส่ิ้งท่ีจะเกิดข้ึน
หลงัจากนั้น จงพดูวา่ “เร่ิมไป
ในทางไม่ดี เร่ิมใหม่ดีกวา่”

ส�ำรวจควำมคดิของท่ำนอย่ำงรวดเร็ว  
ในตวัอยา่งของเรา มาริลีนอาจจะพดูกบัตนเองวา่ “ดูเหมือน

ฉนัเป็นฝ่ายถกู แต่ฉนัก�าลงัท�าเกินเหตุ ความสมัพนัธ์
ของฉนักบัสามีส�าคญักวา่เร่ืองท่ีเราก�าลงัเถียงกนั”

สงบสตอิำรมณ์ของคุณ  
ก่อนพยายามแกปั้ญหา รอ
จนกวา่ปฏิกิริยาเคมีท่ีก�าลงั

เกิดข้ึนในตวัคุณส้ินสุด

ค�ำเตอืนเร่ืองควำมโกรธ
ความขัดแย้งมากมายในชีวติสมรสหรอืครอบครวัเกิด

ขึน้เพราะไม่ควบคมุความโกรธ หากเราไม่ระวงั หลังเกิด
เหตกุารณ์ที่ท�าให้ โกรธเราจะนึกอยู่ตลอดเวลาวา่อีกฝ่ายท�า
ไม่ดกีับเราอย่างไร ยิ่งเราครุน่คดินาน เราจะยิ่งคดิหาเหตุ
ผลมาสนับสนุนมุมมองของเรามากขึน้ อาการครุน่คดิ
วติกกังวลเช่นน้ีจะท�าให้เราไม่สงบ และเมื่อคลื่นความ
โกรธระลอกสองเกิดขึน้ก่อนยุตริะลอกแรก ปฏิกิรยิาจาก
ฮอร์ โมนจะท�าให้อารมณ์เดอืดพล่านมากขึน้

ตัวอย่างเช่น เมื่อมารลิีนมาขอค�าปรกึษา เธอบอกวา่การ
นอนอยู่บนเตียงหลังจากเธอกับสามีตะโกนใส่กัน

ท�าให้เธอหงุดหงิดมาก “ดิฉันรูว้า่ตนเป็นฝ่ายถูก” เธอ
กล่าว “ดิฉันนึกวา่เขาจะเปิดไฟและขอโทษ แต่เขาไม่
ท�า ยิ่งคิดเรือ่งน้ีดิฉันยิ่งโมโห เมื่อได้ยินเขาเริม่กรน ดิฉัน
ทนไม่ไหว—ดิฉันผุดลุกจากเตียง ตะโกนใส่เขาอีกครัง้ 
แล้วลงไปชัน้ล่าง คุณเช่ือไหมคะวา่เขาก็ยังไม่ขอโทษ” 
ประสบการณ์ของมารลีินเป็นตัวอย่างที่ดีของการไม่จัดการ
กับความรูสึ้กโกรธ

นิสัยดเูหมือนจะเลิกไดย้าก แม้จะเป็นนิสัยช่วงสัน้  แต่
คูส่มรสสามารถฝึกทักษะไวช่้วยพวกเขา ตอ่ไปน้ีเป็นหลัก
ปฏิบัตบิางอย่างที่ ใช้ ไดผ้ล

ประกำรทีช่่วย 

ใหใ้จเยน็ลง

7  



26 เลียโฮนา

1. แสดงความคิดเห็น 2. ส�ารวจขอ้กงัวล 3. เลือกทางออกท่ีทั้งสองฝ่ายพอใจ

แตล่ะฝ่ายบอกความคดิ
เห็นของตนอย่างตรงไป
ตรงมาแต่ไม่ โจมตอีีกฝ่าย 
บางครัง้การใครค่รวญอย่าง
รอบคอบจะยุตปิัญหาเมื่อ
เห็นชัดวา่ความเห็นตา่งเป็น
เพียงความเข้าใจผิด ตวัอย่าง
เช่น ภรรยาที่คดิวา่สามียืน
กรานอย่างเห็นแก่ตวัให้เธอ
ไปดกูารแข่งบาสเกตบอล
โรงเรยีนมัธยมปลายกับเขา
แทนที่จะไปกินอาหารเย็น
ดว้ยกันเป็นการออกเดท 
อาจจะท�าความเข้าใจวา่เขา
สนใจบาสเกตบอลน้อยกวา่
การแสดงให้เห็นวา่เขาใส่ ใจ
ผู้เล่นคนหน่ึงที่หยุดเข้าชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ของ
เขา

คูส่ามีภรรยาส�ารวจข้อ
กังวลลึกลงไปอีก จุดส�าคญั
คอืเข้าใจและยอมรบัข้อ
กังวลของอีกฝ่าย ดตูวัอย่าง
บาสเกตบอลตอ่ ภรรยาแม้
จะเข้าใจข้อกังวลของสามี
เรือ่งนักเรยีนคนน้ัน แตเ่ธอ
อาจจะเช่ือวา่เขาก�าลังพัฒนา
รปูแบบของการให้ความ
ตอ้งการของผู้อื่นมาก่อน
ชีวติแตง่งานเสมอ ในกรณีน้ี
จะตอ้งมีการสนทนาละเอียด
ขึน้ซ่ึงแตล่ะฝ่ายแสดงความ
รูสึ้กอย่างระมัดระวงัและการ
ตอ่ตา้นเปลี่ยนเป็นความ
รว่มมือ

คูส่ามีภรรยาระดมความคดิและ
ตดัสินใจหาทางออกที่ทัง้สองฝ่าย
พอใจ จุดส�าคญัคอืแตล่ะฝ่ายจะท�า
อะไรไดบ้้างเพื่อไขข้อกังวลไม่ ใช่คู่
ครองของพวกเขาจะท�าอะไร การตอ่
รองเช่นน้ันจะทดสอบวฒุิภาวะและ
ความอดทน แตเ่มื่อเวลาผ่านไปจะ
ท�าให้เช่ือวา่มีความปลอดภัยในการ
แสดงความรูสึ้กและมีความมั่นใจวา่
แตล่ะฝ่ายจะสมปรารถนา คูข่องเรา
อาจยอมให้ ใช้คนืวนัศกุรค์นืหน่ึงไปดู
การแข่งบาสเกตบอลดว้ยกัน คนืวนั
ศกุรค์นืหน่ึงให้สามี ไปดกูารแข่งขัน
คนเดยีว และคนืวนัศกุรส์องคนืท�า
กิจกรรมฉันสามีภรรยา วธิีที่คูส่ามี
ภรรยาเลือกใช้คนืวนัศกุร์ ไม่ส�าคญัเท่า
คณุภาพของกระบวนการตดัสินใจที่
ท�าให้ทัง้สองฝ่ายพอใจ

มำตรกำรยุตคิวำมขดัแย้ง
คูม่ือเสรมิสรา้งชีวติแตง่งาน ของศนูย์ ให้ค�าปรกึษาครอบครวัแอลดเีอสแนะน�ามาตรการยุติ

ความขัดแย้งสามข้อ ไดแ้ก่ (1) แสดงความคดิเห็น (2) ส�ารวจข้อกังวล และ (3) เลือกทางออกที่ทัง้
สองฝ่ายพอใจ 5 มาตรการเหล่าน้ียึดตน้แบบการส่ือสารและการบอกกล่าวแบบรว่มมือกันและไขข้อ
กังวลของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
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กฎกำรถกปัญหำ
แนวคิดบางประการต่อไปน้ีจะยติุความ

ขดัแยง้ไดม้ากข้ึน

•  แสวงหาความช่วยเหลือทางวญิญาณ

•  ตดัสินใจเร่ืองเวลาและสถานท่ีพดูคุย

กนัหากเคยมีปัญหาร้ายแรงมาก่อน

•  พยายามเขา้ใจแทนท่ีจะโตเ้ถียง

•  ใหคู่้ครองของคุณพดู

•  พดูจานุ่มนวลและอ่อนโยน

•  หยดุพดูหากจ�าเป็น

•  ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม

•  อยา่นอกเร่ือง ถกเฉพาะขอ้กงัวล

ปัจจุบนั

•  ไม่ใชค้วามรุนแรง

•  อยา่ขู่วา่จะหยา่ร้างหรือแยกกนัอยู่

•  หาทางออกท่ีวดัได ้เช่น “ฉนัจะเร่ิม

การสวดออ้นวอนเป็นครอบครัว 

และคุณด�าเนินการสงัสรรคใ์น

ครอบครัว”

•  วางแผนเร่ืองขอ้ยกเวน้

•  ตกลงเร่ืองเคร่ืองเตือนความจ�าท่ีไม่

เขา้ขา้งฝ่ายใด เช่น เราจะใชป้ฏิทิน

บอกเราวา่ถึงคราวใครลา้งจาน”

•   ประเมินและแกไ้ขทางออก

อีกคร้ังหากจ�าเป็น

ผลของกำรยุตคิวำมขดัแย้ง
พรวเิศษสุดหลั่งไหลมาจากการยุตคิวามขัดแย้งในบรรยากาศของ

ความรกั พรเหล่าน้ีไดแ้ก่ ความมั่นคงปลอดภัย การเตบิโตส่วนตวัซ่ึง
ท�าให้เกิดสันตสุิขในใจ ศรทัธาเพิ่มขึน้ อุปนิสัยดขีึน้ และเกิดความชอบ
ธรรมส่วนตวั

เมื่อยุตคิวามขัดแย้ง รปูแบบใหม่จะเข้ามาแทน ตอ่จากน้ัน
ประตจูะเปิดให้คูส่มรสแสดงความคดิเชิงบวกและให้การสนับสนุน 
ซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าววา่ “ค�า
พูดมีพลังอย่างประหลาด ทัง้ให้ก�าลังใจและบ่อนท�าลาย เราทุกคนคงจ�า
ค�าพูดในดา้นลบที่ท�าให้เราหมดก�าลังใจและค�าอื่นที่พูดดว้ยความรกัซ่ึง
ท�าให้ ใจเราโบยบิน การเลือกพูดแตส่ิ่งดเีกี่ยวกับ—และพูดถึง—ผู้อื่นจะ
ยกระดบัและเสรมิสรา้งพลังให้คนรอบข้างและช่วยให้ผู้อื่นเดนิตามทาง
ของพระผู้ช่วยให้รอด” 6

คูส่ามีภรรยาที่มีความก้าวหน้าระยะยาวในการยุตคิวามขัดแย้งจะเก็บ
เกี่ยวรางวลัที่ปรารถนา สามีที่เคยมีความสัมพันธ์ ไม่ดมีาก่อนกล่าววา่ 
“ผมไม่อยากนึกถึงวธิีที่เคยใช้และไม่อยากเช่ือวา่ผมใช้จรงิๆ ผมปฏิบัติ
ตอ่ภรรยาแบบน้ันไดอ้ย่างไร ผมขอบพระทัยพระวญิญาณที่ดงึความ
สนใจของผมและส�าหรบัความอดทนที่ภรรยาแสดงตอ่ผม”

สรุป
การเอาชนะความขัดแย้งตอ้งใช้ความพยายามอย่างมีสตแิละพยายาม

ตอ่ไป ส่ิงท่านพูดหรอืท�าตอ่จากน้ีจะเริม่รปูแบบการส่ือสารเชิงบวกมาก
ขึน้ในชีวติแตง่งานของท่าน ท่านจะไดเ้ก็บเกี่ยวผลของพระวญิญาณ
ตามที่ชาวนีไฟประสบเช่นกัน “ ไม่มีความขัดแย้งในแผ่นดนิ, เพราะ
ความรกัของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน.

“และไม่มีความรษิยา, หรอืการววิาท, หรอืความวุน่วาย . . . ; และ
แน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกวา่น้ีได”้ (4 นีไฟ 1:15–16) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย ดำร์เร็น วลิคอ็กซ์

ใ นเดอืนกุมภาพันธ์ ปี 2016 แนนซีภรรยาผมสิน้ชีวติ
หลังจากตอ่สู้กับมะเรง็เตา้นมมานาน 11 ปี ผมไม่
สามารถอธิบายความเศรา้เสียใจที่ผมรูสึ้กในช่วงเดอืน

แรกๆ หลังจากเธอสิน้ชีวติให้กับคนที่ ไม่เคยประสบการ
สูญเสียแบบน้ีฟังได ้ความโศกเศรา้ ความปวดรา้ว ความ
หม่นหมอง ความเจ็บปวด—ค�าเหล่าน้ีไม่อาจบรรยายความ
รูสึ้กของผมได ้ผมแทบทนไม่ไหว

เดชำนุภำพกำรเยยีวยำของพระผู้ช่วยให้รอด
ผมเข้าใจมานานว่าพระเยซูครสิต์ “เสด็จลงต�่ากว่าส่ิง

ทัง้ปวง” (คพ. 88:6) ทัง้น้ีเพื่อพระองค์จะทรงสามารถ 
“ช่วย [บรรเทาหรือช่วยเหลือ] ผู้คนของพระองค์ตาม
ความทุพพลภาพของพวกเขา” (แอลมา 7:12) น่ี
หมายความว่าอ�านาจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดให้
มากกว่าการฟ้ืนคืนชีวิตและการไถ่จากบาป โดยผ่าน
อ�านาจน้ี พระองค์ทรงสามารถเยียวยาเราในยามทุกข์และ
ยามยากได้เช่นกัน ในความเศร้าของผม ผมพยายามเรยีน
รู้—แทบคลั่ง—อย่างรีบด่วนว่าผมต้องท�าอะไรจึงจะท�าให้
เดชานุภาพส่วนน้ีของพระผู้ช่วยให้รอดมีผลในชีวิตผม 
ผมค้นคว้าพระคัมภีร์และค�าพูดของเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
ของศาสนจักรหลายสัปดาห์ ผมเช่ืออย่างจริงใจว่าพระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงทราบความเจ็บปวดที่ผมก�าลังประสบ
เพราะทรงเจ็บปวดอย่างมากและพลีพระองค์มาแล้ว  
แต่การที่พระองค์ทรงรู้เช่นน้ันช่วยผมอย่างไร เน่ืองจาก
พระองค์ทรงทนทุกข์ส่ิงน้ี เพือ่ ผม ผมต้องท�าอะไรจึงจะ
ได้รับความช่วยเหลือที่พระองค์ทรงรู้วิธี

หลังจากคน้ควา้มาก ศึกษา สวดอ้อนวอน และนมัสการ
ในพระวหิาร ผมเริม่เข้าใจ เหนือส่ิงอื่นใด ผมเริม่เห็นชัด
ขึน้วา่พระเจ้าทรงช่วย ปลอบโยน และสนับสนุนครอบครวั
เรามาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลายสัปดาห์ก่อน
แนนซีสิน้ชีวติ มีประสบการณ์ทางวญิญาณอันน่าพิศวงที่
เวลาน้ีผมตระหนักวา่น่ันเป็นพรที่มาจากเดชานุภาพการ
เยียวยาและการเสรมิสรา้งพลังที่มี ให้เราเพราะการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด และการรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ดแูลเราอยู่เสมอในวธิีที่เหมาะกับเราแตล่ะคนท�าให้ผม
อบอุ่นใจอย่างยิ่ง เหมือนชัดรคั เมชาค และอาเบดเนโก 
พระองคท์รงอยู่กับเราใน “เตาที่ ไฟลุกอยู่” (ดาเนียล 3:17) 
ของความทุกข์ของเรา

วำงใจพระเจ้ำ
ผมเรยีนรูเ้ช่นกันวา่มีบางอย่างที่เรยีกรอ้งจากเราเพื่อให้

เราไดร้บัการปลอบโยนและการเยียวยาจากพระเจ้า ส�าคญั
ที่สุดคอืเราตอ้งวางใจพระองค ์น่ันเป็นส่ิงที่ท�าไดย้าก เหตุ
ใดผมจึงควรวางใจพระผู้เป็นเจ้าทัง้ที่พระองคท์รงสามารถ
ป้องกันไม่ ให้แนนซ่ีสิน้ชีวติแตแ่รก เพื่อตอบค�าถามน้ี 
ผมจึงเฝ้าไตรต่รองบางอย่างที่พระเจ้ารบัส่ังกับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“เจ้าจะมองเห็นแผนของพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าดว้ย
ดวงตาฝ่ายธรรมชาตขิองเจ้าไม่ได,้ ในเวลาน้ี, เกี่ยวกับส่ิง
เหล่าน้ันซ่ึงจะมาถึงในภายหน้า, และรศัมีภาพซ่ึงจะตาม
มาหลังจากความยากล�าบากยิ่ง” (คพ. 58:3)

เราได้รับพรด้วยเครื่องหมายมากมายที่บอกว่ารูปแบบ
และจังหวะเวลาการสิน้ชีวิตของแนนซีเป็นไปตามพระ

พบความช่วยเหลือ 
หลังจากแนนซีสิน้ชีวติ

ผมตอ้งท�าอะไรจึงจะท�าให้เดชานุภาพการเยียวยา
ของพระเยซูครสิตม์ีผลในชีวติผม
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ประสงค์ของพระเจ้า ผมเข้าใจว่าพระบิดาผู้ทรงรอบรู้และ
เป่ียมด้วยรักทรงยอมให้เราทนทุกข์ส่ิงเหล่าน้ีเพราะใน
แผนที่สมบูรณ์ของพระองค์เพื่อความสูงส่งของครอบครัว
เรา ความทุกข์น้ีจ�าเป็นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ความรู้
น้ันท�าให้ผมเข้าใจว่าส่วนของผมในแผนของพระองค์คือ
ไม่เพียงอดทนเท่าน้ันแต่ “อดทนมันด้วยดี” (คพ. 121:8) 
เมื่อถึงขัน้ที่ผมสามารถอุทิศถวายความยากล�าบากแด่
พระองค์แล้ว ผมจะไม่เพียงรับความช่วยเหลือเท่าน้ันแต่
รับการช�าระให้บริสุทธิ์ด้วย ผมประสบมาแล้วในหลายๆ 
ด้าน

ผมแนะน�าลูกๆ ให้ท�าส่ิงที่ผมเรยีนรู้ ในกระบวนน้ีดว้ย
ตนเองวา่

•  จงให้ความเจ็บปวดของประสบการณ์ยากๆ ผลักดนั
ลูกให้เป็นสานุศิษย์ที่ดยีิ่งขึน้

•  ระบายความในใจของลูกในการสวดอ้อนวอน
•  ถ้าลูกรูสึ้กโกรธพระผู้เป็นเจ้าเพราะทรงยอมให้เรือ่ง

เศรา้สลดเกิดขึน้ จงวงิวอนขอให้พระองคแ์ทนที่
ความโกรธน้ันดว้ยศรทัธาและความอ่อนน้อม

•  ท�าพันธสัญญาวา่ลูกจะรกัพระองคแ์ละซ่ือสัตย์จนกวา่
ชีวติจะหาไม่

•  ดืม่จากพระค�าของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ—จากพระ
คมัภีร ์ค�าพูดและงานเขียนของศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบันและครทูี่ ไดร้บัการดลใจ

•  ไปพระวหิารดว้ยความหิวกระหายที่จะไดร้บัการสอน
ในเรือ่งของนิรนัดร

•  หาคนที่วกิฤตส่วนตวัของเขากลายเป็นวกิฤตของ
ศรทัธา และเสรมิสรา้งพลังให้พวกเขาดว้ยประจักษ์
พยานของลูกในหลักค�าสอนเหล่าน้ี

ค�ำพยำนของอคัรสำวก
ประมาณหน่ึงเดอืนหลังจากแนนซีสิน้ชีวติ มีอยู่คนืหน่ึง

ความเศรา้ที่ผมรูสึ้กบีบคัน้ผมอย่างยิ่ง ผมอยู่ ในความเจ็บ
ปวดและความเศรา้เสียใจตลอดทัง้วนั ผมจ�าไดว้า่เอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอน
ดงัน้ี “เส้นทางแห่งความรอดมักน�าเรา . . . ผ่านเกทเสมนี
เสมอ” 1 แม้ความทุกข์ของผมจะเทียบไม่ไดก้ับความทุกข์
ของพระผู้ช่วยให้รอด แตค่นืน้ันผมอยู่ท่ามกลาง “ช่วงเวลา
อันขมขื่นและมืดมน” ของผมเอง 2

หลังจากประสบส่ิงน้ีช่วงระยะเวลาหน่ึงและสวด
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ผมก็นึกขึน้ได้ว่าผมเคยอ่าน
และท�าเครื่องหมายบางอย่างไว้ที่คอมพิวเตอร์เมื่อหลาย
ปีก่อน ผมหาข้อมูลน้ันและเลื่อนหน้าจอลงไปดูส่ิงที่ผม
ก�าลังหา ข้อมูลน้ันคือการสัมภาษณ์เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง (1928–2015)  
ซ่ึงถามท่านเรื่องการสูญเสียจีนเนภรรยาให้แก่ โรคมะเร็ง
ในปี 1995 เอ็ลเดอร์สก็อตต์ตอบว่า “อย่างแรกเลย . . . ผม
ไม่ ได้สูญเสียเธอ เธออยู่อีกด้านหน่ึงของม่าน เราได้รับการ
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ผนึกในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร และเราจะอยู่
ด้วยกันตลอดไป” 3

คนืน้ันค�าพูดเหล่าน้ันมาพรอ้มพลังที่ผมไม่เคยรูสึ้ก
มาก่อน เปรยีบเสมือนการเปิดสวติช์ ไฟประภาคารในคนื
เดอืนมืด ผมไม่เคยอ่านอะไรที่มีผลตอ่ผมลึกซึง้ฉับพลัน
เช่นน้ันมาก่อน ความมืดและความเจ็บปวดหายไป เหมือน
แอลมาเมื่อท่าน “จ�าความเจ็บปวด [ของท่าน] ไม่ไดอ้ีก” 
(แอลมา 36:19) พยานของอัครสาวกท่านน้ีเสียดแทงเข้าไป
ในใจผม ผมแปลกใจที่แนวคดิซ่ึงผมเข้าใจตัง้แตเ่ด็กดู
เหมือนจะน่าสนใจขึน้มาทันที ผมก�าลังสงสัยวา่เอ็ลเดอร ์
สก็อตตร์ูเ้รือ่งแบบน้ีไดอ้ย่างไร และในขณะน้ัน ผม
ตระหนักวา่ผมก็รูเ้รือ่งน้ีดว้ย ถ้าผมซ่ือสัตย์ ผมจะมีความ
หวงัทัง้หมดที่เอ็ลเดอรส์ก็อตตม์ี แม้จะมีความเสียใจและ
ความอาลัยนับแตน้ั่น แตผ่มไม่รูสึ้กเจ็บปวดและเศรา้
เสียใจอย่างที่ผมประสบคนืน้ันอีกเลย

น่ีคอืพลังอ�านาจที่พระผู้ช่วยให้รอดเผื่อแผ่มาถึงเราเพื่อ
ช่วยเราในการทดลอง ผมรูว้า่ความโศกเศรา้ของครอบครวั
เราจะไม่หายเป็นปลิดทิง้ แตจ่ะถูกกลืนเข้าไปในส่ิงที่เรยีก
วา่เป็นพรแห่งการ “เสรมิสรา้งพลัง” และ “ท�าให้ดพีรอ้ม” 
ของการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 4 เราเข้ามาอยู่ ใกล้พระ
ผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ รูสึ้กถึงค�ามั่นสัญญาของพระองค ์และ
มีรากฐานอันแน่นอนแห่งพันธสัญญาค�า้จุนเรา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัจอรเ์จีย สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
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พระเยซูคริสต์ทรงเสริมสร้ำงพลงั

“อิสยาห์สอนวา่พระเมสสิยาห์จะทรงแบก ‘ความเจบ็ 
ไข’้ และ ‘ความเจบ็ปวด’ ของเราไป (อิสยาห์ 53:4)  
อิสยาห์สอนเช่นกนัวา่พระองคท์รงเสริมสร้างพลงัใหเ้รา 
‘อยา่กลวัเลย เพราะเราอยูก่บัเจา้ อยา่ขยาด เพราะเราเป็น
พระเจา้ของเจา้ เราจะเสริมก�าลงัเจา้ เราจะช่วยเจา้’  
(อิสยาห์ 41:10) . . .

“เน่ืองจากการชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด พระองคจึ์ง
ทรงมีเดชานุภาพในการช่วย—บรรเทา—ความเจบ็ปวด
และความทุกขทุ์กอยา่งของมนุษย ์บางคร้ังเดชานุภาพ
ของพระองคเ์ยยีวยาความทุพพลภาพ แต่พระคมัภีร์และ
ประสบการณ์ของเราสอนวา่บางคร้ังพระองคท์รงช่วย
โดยประทานพละก�าลงัหรือความอดทนใหเ้ราทนต่อ
ความทุพพลภาพของเรา . . .

“. . . การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดท�ามากกวา่
รับรองกบัเราเร่ืองความเป็นอมตะโดยการฟ้ืนคืนชีวติ
ของคนทั้งโลกและเปิดโอกาสใหเ้ราไดรั้บการช�าระให้
สะอาดจากบาปโดยการกลบัใจและบพัติศมา การชดใช้
ของพระองคย์งัใหโ้อกาสเราเรียกหาพระองคผ์ูท้รง
ประสบความทุพพลภาพทุกอยา่งของมนุษยเ์รามาแลว้
เพื่อใหเ้รามีพละก�าลงัแบกภาระแห่งความเป็นมรรตยั
ได ้พระองคท์รงรู้จกัความปวดร้าวของเรา และทรงอยู่
ท่ีนัน่เพื่อเรา เช่นเดียวกบัชาวสะมาเรียใจดี เม่ือพระองค์
ทรงพบเราบาดเจบ็อยูข่า้งทาง พระองคจ์ะทรงพนัแผล
ใหเ้ราและดูแลเรา (ดู ลกูา 10:34) เดชานุภาพการเยยีวยา
และการเสริมก�าลงัของพระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้อง
พระองคมี์ใหเ้ราทุกคนท่ีจะขอ ขา้พเจา้เป็นพยานยนืยนั
เร่ืองนั้นขณะเป็นพยานถึงพระผูช่้วยใหร้อดของเราผูท้รง
ท�าใหทุ้กส่ิงเป็นไปได”้

เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “จงเสริมสร้ำงควำม
เข้มแขง็ด้วยกำรชดใช้ของพระเยซูคริสต์,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 62, 64

หลงัจากต่อสู้กบัมะเร็งเต้านมมานาน 11 ปี แนนซี 
จนี นิวตัน วลิคอ็กซ์กจ็ากไปในปี 2016
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ก่อนเป็นสมาชิกของศาสนจักร ปีเตอร ์ยูโกลว์ ใช้ชีวติ
ส่วนมากในวยัผู้ ใหญ่ของเขาไขวค่วา้ความส�าเรจ็ดา้น
การเงิน ดลูักษณะภายนอกทัง้หมดก็เหมือนเขาจะ

พบความส�าเรจ็น้ันแล้ว เขาเป็นเจ้าของและด�าเนินธุรกิจ
หลายแห่ง

เมือ่ผูน้�าศาสนจักรในเวสตม์ดิแลนดส์ อังกฤษขอใหปี้เตอร ์
เข้ากลุม่การเงินส่วนตวัผา่นโครงการพึง่พาตนเองของ
ศาสนจักร เขาสงสัยวา่หลกัสูตรจะสอนอะไรเขาได ้แตพ่อ 
ปีเตอรเ์ริม่เขา้กลุม่ เขารูท้นัทวีา่ยังมอีีกมากทีเ่ขาตอ้งเรยีนรู้

“หลักสูตรไม่เพียงเกี่ยวกับการเงินเท่าน้ัน น่ันเป็นเพียง
ครึง่เดยีว” เขากล่าว “ส่ิงส�าคญัสุดส�าหรบัผมคอืการเรยีนรู้
วา่ตอ้งมีศรทัธาในพระบิดาบนสวรรค—์วธิีที่พระองคท์รง
จัดเตรยีมพรทางโลกทัง้หมดไว้ ให้เรา และทรงเปิดประตูู
สู่การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จรงิหากเราท�าตามการชีน้�าทาง
วญิญาณของพระองค”์

ในฐานะสมาชิกกลุ่มการเงินส่วนตวั ปีเตอรเ์รยีนรู้
ทักษะที่ ใช้ ไดจ้รงิ เช่น การจดรายจ่ายของครอบครวั  
ตัง้งบประมาณและด�าเนินชีวติตามงบ ลดหน้ี และเก็บ

ออมเผื่ออนาคต ปีเตอรก์ับภรรยาช�าระหน้ีก้อนโตโดยใช้
ทักษะเหล่าน้ี พรอ้มกับใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
ท�างานขยันขันแข็ง

“ผมรูสึ้กเบาขึน้มากและมีอิสระมากขึน้โดยไม่กลัวเรือ่ง
หน้ีและความยุ่งเหยิงทางการเงิน” เขากล่าว “ผมรูสึ้กได้
รบัพรมากมายจากพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างที่ผมไม่เคยรูสึ้ก
มาก่อน ผมไดเ้รยีนรูว้ธิีวงิวอนพระองคแ์ละฟังค�าตอบของ
พระองคเ์มื่อผมตอ้งการความช่วยเหลือในเรือ่งทางโลก”

โครงกำรพึง่พำตนเอง
การพึ่งพาตนเองเป็นมากกวา่การมีงานที่ด ีการเก็บ

สะสมอาหาร หรอืมีเงินในธนาคาร แตก่ารพึ่งพาตนเอง
คอื “ความสามารถ ค�ามั่นสัญญา และความพยายามในการ
จัดหาส่ิงจ�าเป็นตอ่ชีวติส�าหรบัตนเองและครอบครวัทัง้
ทางโลกและทางวญิญาณ เมื่อสมาชิก [ศาสนจักร] พึ่งพา
ตนเองได ้พวกเขาสามารถรบัใช้และดแูลผู้อื่นไดม้ากขึน้
เช่นกัน” 1 ขณะพวกเขายกให้การท�างานเป็นหลักธรรม
ปกครองชีวติพวกเขา

เมือ่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกน้อมรบัหลักธรรมและ
หลักค�าสอนเรือ่งการพึง่พาตนเองของศาสนจักร  

พวกเขาก�าลังเก็บเกีย่วพรแห่ง “ความหวงั  
สันตสุิข และความก้าวหน้ามากขึน้” 

“ขอใหเ้รา  
พึ่งพาตนเอง  

และไม่พึ่งใคร”
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ประธานโธมสั เอส. มอนสันสอนวา่ “การพึง่พาตนเอง 
เป็นผลพวงของการท�างานของเราและหนุนการปฏบิตัอิืน่
ทัง้หมดดา้นสวสัดกิาร การพ่ึงพาตนเองเป็นองคป์ระกอบ
จ�าเป็นในความผาสุกทางวญิญาณของเราเช่นเดยีวกบัทาง
โลก . . . ‘ขอใหเ้ราท�างานให้ ไดส่ิ้งทีเ่ราจ�าเป็นตอ้งม ีขอใหเ้รา
พึง่พาตนเองและไมพ่ึง่ใคร เราจะไม่ไดค้วามรอดบนหลกั
ธรรมอืน่ ความรอดเป็นเรือ่งเฉพาะคน และเราตอ้งท�าให้ ได้
ความรอดของเราเองในเรือ่งทางโลกและทางวญิญาณ’” 2

ภายใตก้ารก�ากับดแูลของผู้น�าฐานะปุโรหิตในท้องที่  
วสุิทธิชน 500,000 กวา่คนใน 100 กวา่ประเทศเข้ารว่ม
โครงการพึ่งพาตนเองตัง้แตปี่ 2014 เวลาน้ีศาสนจักรเริม่ใช้
โครงการน้ีทั่วอเมรกิาเหนือ

โครงการครอบคลมุหลกัสูตรและแหลง่ขอ้มลูทีจ่ะ “ช่วย
ใหส้มาชิกของศาสนจกัรเรยีนรูแ้ละน�าหลกัธรรมแหง่ศรทัธา 
การศึกษา การท�างานหนัก และการวางใจในพระเจา้มา
ปฏบิตั ิการยอมรบัและด�าเนินชีวติตามหลกัธรรมเหลา่น้ี”  
ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “จะท�าให้ [เรา] สามารถรบัพรทาง
โลกที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ได้มากขึน้” 3

มคีวำมสุขและมคีวำมหวงั
มาเรยี เอดลิีน โรมาโอสูญสิน้ความหวงั เธอหางานไม่ได ้

เธอเป็นแม่ตวัคนเดยีว และเธอมีลูกหลายคนให้เลีย้งดู
ตอนน้ันเองทีส่มาชิกวอรด์สองคนในรฐัซานตากาตาร ีนา  

บราซิลชวนเธอมารว่มการใหข้อ้คดิทางวญิญาณเรือ่งการ
พึง่พาตนเอง เมือ่จบการใหข้อ้คดิทางวญิญาณ มาเรยีเขา้
กลุม่เพือ่ช่วยเธอหางาน

“เป็นครัง้แรกในชีวติที่ดฉัินเช่ือวา่ดฉัินจะสามารถดแูล
ครอบครวัได้ ในอนาคต” เธอจ�าได ้“ดฉัินเช่ือวา่กลุ่มการ
พึ่งพาตนเองจะช่วยดฉัินเปลี่ยนชีวติ”

เปลี่ยนจรงิๆ
ในช่วง 12 สัปดาหต์ดิตอ่กนั มาเรยีทุ่มเทให้กลุม่ของเธอ 

การศึกษาของเธอ และค�ามัน่สัญญาของเธอ เธอมุ่งท�าให้
บรรลเุป้าหมายดว้ยความกระตอืรอืรน้อกีครัง้ เธอฝึกเทคนิค
การสัมภาษณ์งาน ภายในสองสัปดาหม์นัีดสัมภาษณ์งานที่
คอ่นขา้งจะได ้การสัมภาษณ์ท�าใหเ้ธอไดง้าน

“ชีวติดฉัินเปลี่ยนไปตลอดกาล” มาเรยีกล่าว เธอไม่ตอ้ง
ดิน้รนหาเลีย้งครอบครัวอีก “เวลาน้ีดิฉันมีความสุข  
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ตืน่เตน้ อดทน และมีความหวงั ดฉัินเช่ือวา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงพระชนม์และทรงรกัดฉัิน ดฉัินรูว้า่เมื่อดฉัิน
ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต ์ดฉัินไดร้บัพร”

“เคร่ืองมอืมหัศจรรย์ทีสุ่ด”
การพึง่พาตนเองเป็นวธิบีรรลจุดุหมายทีสู่งขึน้ เอ็ลเดอร ์ 

โรเบริต์ ด.ี เฮลส์แหง่ โควรมัอคัรสาวกสิบสองกลา่ว “เป้า
หมายสูงสุดของเราคอืเป็นเหมอืนพระผูช่้วยใหร้อด และ
การรบัใช้ผูอ้ืน่อยา่งไมเ่ห็นแกเ่หน็ดเน่ือยยกระดบัเป้า
หมายน้ัน ความสามารถของเราในการรบัใช้เพิม่ขึน้หรอืลด
ลงตามระดบัการพึง่พาตนเองของเรา” 

เอ็ลเดอรเ์ฮลส์เพิ่มเตมิวา่ เมื่อเราพึ่งพาตนเองเท่าน้ัน 
“เราจึงจะสามารถท�าตามอย่างพระผู้ช่วยให้รอดไดอ้ย่าง
แท้จรงิในการรบัใช้และเป็นพรแก่ผู้อื่น” 4

เซอร์จิ โอ กาลบูชีเรียนรู้ความจริงน้ันด้วยตนเองเมื่อ
เขาเริ่มท�าธุรกิจหลังจากฝ่ายประธานสเตคเรียกเขาเป็น
ผู้เช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองสเตคได้ ไม่นาน โดยมี
ศรัทธา ทักษะ และความรู้ที่ ได้จากการเป็นสมาชิกคณะ
กรรมการ เซอร์จิ โอกับซิลเวียภรรยาจึงเปิดร้านในเมือง
บัวโนสไอเรสเน้นขาย “งานฝีมือและอาหารจานโปรด” 
ของอาร์เจนตินา

“ผมคิดว่าการพึ่งพาตนเองเป็นวิธีประยุกต์ ใช้
ศรัทธา” เซอร์จิ โอกล่าว ตอนแรกเขากับซิลเวียไม่
ประสบผลส�าเร็จตามที่หวังไว้ ศรัทธาจึงยังคงเป็น 
ศูนย์รวมความพยายามของพวกเขา แต่ขณะที่พวก
เขารอผลการเงิน พวกเขาท�างานหนักและท�าให้ลูกค้า
ได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ และ การพยายามเผยแผ่
ศาสนาของพวกเขา

“เรารูจ้ักคนมากมาย” เซอรจ์ิ โกกล่าว “และเรามี โอกาส
แจกพระคมัภีรม์อรมอน”

ตอนแรกคณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตคบอกช่ือ
สมาชิก 10 คนในสเตคของเซอรจ์ิ โอที่ตอ้งการความช่วย
เหลือเรือ่งการพึ่งพาตนเอง แตจ่ากน้ันอธิการทัง้หลายก็
เข้ามาช่วย

“เรารูว้า่มีสมาชิก 35 คนตอ้งการความช่วยเหลือ”  
เซอรจ์ิ โอกล่าวขณะที่งานขยายตวั “อธิการของพวกเขา
ชวนพวกเขาแตล่ะคนเข้ากลุ่ม”

ศรทัธาของพวกเขาเบ่งบาน พวกเขาเปลี่ยนแปลงส่ิงที่
จ�าเป็น และพวกเขาใช้ทักษะใหม่ๆ

“ทุกครัง้ที่ผมพูดคยุกับผู้น�าฐานะปุโรหิต ผมพยายาม

เรำเช้ือเชิญท่ำน

เ สน้ทางสู่การพึ่งพาตนเองมากข้ึนเร่ิมดว้ยการชวนมาเขา้
ร่วมการใหข้อ้คิดทางวญิญาณเร่ืองเสน้ทางของฉนัสู่การ

พึ่งพาตนเอง ท่ีการใหข้อ้คิดทางวญิญาณ ท่านจะไดป้ระเมิน
สถานการณ์ปัจจุบนัของท่าน วางแผนเพื่อกา้วไปขา้งหนา้ 
และจากนั้นน�าแผนไปทูลพระเจา้ ช่วงทา้ยการใหข้อ้คิดทาง
วญิญาณ เราจะเช้ือเชิญใหท่้านเลือกกลุ่มการพึ่งพาตนเองท่ี
จะช่วยท่านได:้

•  หางานหรือปรับปรุงสถานะงานอาชีพของท่าน
•  บริหารการเงินของตวัท่านเองและครอบครัวใหดี้ข้ึน
•  เลือกเสน้ทางการศึกษาและประสบความส�าเร็จในการ

เรียน
•  เร่ิมตน้หรือขยายธุรกิจขนาดเลก็ของท่าน

ในกลุ่มการพึ่งพาตนเอง ท่านจะ

•  เขา้ร่วมการประชุมกลุ่มสปัดาห์ละสองชัว่โมงนาน
สามเดือน

•  ใหค้ �ามัน่สญัญากบัตนเองและท�าตามนั้นเพื่อบรรลุเป้า
หมายการพึ่งพาตนเอง

•  เรียนรู้จากกนั หารือกนั และสนบัสนุนสมาชิกกลุ่มคน
อ่ืนๆ

•  มีศรัทธามากข้ึนในพระเยซูคริสตแ์ละในเดชานุภาพ
ของพระองคว์า่ทรงสามารถช่วยท่านใหพ้ึ่งพาตนเอง
ได้

กลุ่มการพึ่งพาตนเองท�าหนา้ท่ีเหมือนสภา ผูเ้ขา้ร่วมช่วย
กนัและรับผดิชอบต่อกนั วทิยากรกระบวนการของกลุ่มเชิญ
ชวนใหป้ฏิสมัพนัธ์ กระตุน้การมีส่วนร่วม ฉายวดิีทศันก์าร
อบรม และช่วยใหก้ลุ่มการพึ่งพาตนเองท�าตามขั้นตอนท่ี
ระบุไวใ้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

สมาชิกสามารถหาวดิีทศันแ์ละเน้ือหาท่ีใชอ้บรมการ
พึ่งพาตนเองไดท่ี้ srs .lds .org หรือบนแอพมือถือคลงัคน้ควา้
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กำรเปิดเผยและกำรพึง่พำตนเอง

ฝ่ ายประธานสเตคและฝ่ายประธานทอ้งถ่ินก�ากบัดูแล 
แนะแนว และท�าใหโ้ครงการพึ่งพาตนเองของศาสนจกัร

เกิดผล พวกเขาท�าส่ิงน้ีโดยท�างานใกลชิ้ดกบัสมาคม
สงเคราะห์และจดัตั้งคณะกรรมการพึ่งพาตนเอง

คณะกรรมการไดแ้ก่ สมาชิกท่านหน่ึงในสภาสูงสเตค 
สมาชิกท่านหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สเตค 
ประธานสภาสวสัดิการของอธิการ และผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพา
ตนเองสเตค คณะกรรมการจะอบรมและกระตุน้สภาวอร์ด
ใหส้วดออ้นวอนและเช้ือเชิญใหส้มาชิกเขา้ร่วมโครงการ 
พวกเขาจดัตั้งกลุ่มการพึ่งพาตนเองและท�างานกบัผูจ้ดัการ
ศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเองเพื่อรวบรวมและแบ่งปันแหล่ง
ขอ้มูลชุมชน

โครงการพึ่งพาตนเองของศาสนจกัรืช่วยใหแ้ต่ละบุคคล
ไดรั้บการเปิดเผยส่วนตวัผา่นการเช่ือฟังหลกัธรรมส�าคญั
ของพระกิตติคุณ “วทิยากรกระบวนการไดรั้บเรียกใหส้ร้าง
สภาพแวดลอ้ม [ผา่นการสนทนากนั] ท่ีซ่ึงพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิสามารถสอนผูเ้ขา้ร่วมถึง ‘ทุกส่ิงท่ี [พวกเขา] ควร
ท�า’ (2 นีไฟ 32:5; ดู 2 นีไฟ 32:3 ดว้ย)” 5

หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ srs .lds .org

พึง่พำตนเองและไม่พึง่ใคร

“ศาสนจกัรและสมาชิกไดรั้บบญัชา
จากพระเจา้ใหพ้ึ่งพาตนเองและไม่พึ่ง
ใคร (ดู คพ. 78:13–14)

“ความรับผดิชอบต่อความผาสุก
ทางสงัคม อารมณ์ วญิญาณ ร่างกาย 

หรือเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลตกอยูก่บัตวัเขาเป็น
อนัดบัแรก อนัดบัสองคือครอบครัว และอนัดบัสามคือ
ศาสนจกัรถา้เขาเป็นสมาชิกท่ีซ่ือสตัย”์
ค�าสอนของประธานศาสนาจกัร: สเป็นเซอร์ ดบัเบิลย.ู คมิบัลล์ (2006), 239.

บอกพวกเขาวา่น่ีเป็นเครือ่งมือมหัศจรรย์ที่สุดที่เราเคยได้
รบัจากฝ่ายประธานสูงสุด” เซอรจ์ิ โอเสรมิ “ดกีวา่ให้เงิน
ช่วยเหลือ และค�าสอนเรือ่งน้ีชัดเจนกวา่เน้ือหาส่วนใหญ่ที่
ผมเรยีนรูส้มัยเป็นนักศึกษามหาวทิยาลัย”

ส�าคญัที่สุดคอืคนที่เรยีนจบหลักสูตรการพึ่งพาตนเอง
ครบ 12 สัปดาห์กลายเป็นสานุศิษย์ที่ดขีึน้ของพระเยซู
ครสิตแ์ละรูว้ธิี ใช้ทักษะของพวกเขาสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า

“กลุ่ม [การพึ่งพาตนเอง] ไม่เพียงเน้นเรือ่งธุรกิจของ
เราเท่าน้ัน แตเ่น้นความสัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า
และผู้อื่นดว้ย” เซอรจ์ิ โอกล่าว “เรากลายเป็นสานุศิษย์ที่ดี
ขึน้ของพระเยซูครสิต์ ในช่วงสามเดอืนที่เข้ากลุ่มน้ี ธุรกิจ
อาจจะช่วยให้เราพึ่งพาตนเองไดม้ากขึน้ แตจุ่ดประสงค์
สูงสุดคอืรบัใช้”
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กำรเตบิโตและกำรปฏิบัติ
“ค�าสอนที่ส�าคญัตอ่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายเสมอมาคอื” 

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) กล่าว “ศาสนาที่
ไม่มีพลังจะช่วยผู้คนให้รอดทางโลก ท�าให้พวกเขารุง่เรอืง
และมีความสุขในโลกน้ี จะเป็นที่พึ่งพาเพื่อช่วยให้พวกเขา
รอดทางวญิญาณและท�าให้พวกเขาสูงส่งในชีวติที่จะมาถึง
ไม่ได”้ 6

เราจึงไม่ควรประหลาดใจที่การเข้มแข็งทางโลกท�าให ้
เราเข้มแข็งทางวญิญาณเช่นกัน เอ็ลเดอรเ์ดวดิและ 
ซิสเตอรเ์ทเรซา นิชซ่ึงรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาดา้นการ
พึ่งพาตนเองในหมู่เกาะโซโลมอนเห็นความสัมพันธ์ดงั
กล่าวในบรรดาสมาชิกของศาสนจักรที่น่ัน

“การเตบิโตทางวญิญาณและการเข้าพระวหิารเห็นชัด
วา่สืบเน่ืองมาจากหลักธรรม ทักษะ และนิสัยที่สอนไว้ ใน 
รากฐานของฉัน และตามค�าอธิบายที่ครอบคลุมใน เส้น
ทางของฉันสู่การพึง่พาตนเอง” พวกเขาพูดถึงหนังสือของ
โครงการ “[ โครงการน้ี] ก�าลังช่วยให้ผู้คนก้าวหน้าทางโลก
และทางวญิญาณ อันน�าไปสู่การพึ่งพาตนเองทางโลกและ
ทางวญิญาณ”

เชอรีล เรดด์วิทยากรกระบวนการเรื่องการพึ่งพา
ตนเองในรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกาอธิบายว่าหลักธรรม

ทางวิญญาณของโครงการได้ช่วยให้เธอก้าวหน้าทางโลก 
“ดิฉันทราบดีว่าหลักธรรมและรากฐานเหล่าน้ีน� ามาใช้กับ
ชีวิตเราได้ทุกด้าน การประชุมเชิงปฏิบัติการเหล่าน้ีช่วย
ให้ดิฉันจดจ่อมากขึน้กับความรับผิดชอบของตนเองใน
ฐานะภรรยาและมารดา เวลาน้ีดิฉันมีเครื่องมือช่วยให้
เข้าใจเรื่องการเงินในครอบครัวมากขึน้ ดิฉันเห็นว่าการ
บริหารการเงินกับคู่ครองของเราเป็นธุรกิจระดับหน่ึง  
เราต้องใช้เครื่องมือเหล่าน้ีช่วยให้ครอบครัวเราประสบ
ความส�าเร็จ”

ทั่วศาสนจักร ความเข้าใจเพิ่มขึน้ในเรือ่งน้ีท�าให้ความ 
ซ่ือสัตย์และความเข้มแข็งทางวญิญาณเพิ่มขึน้ ดว้ยเหตน้ีุ 
สมาชิกจึงมีความตัง้ใจมั่นมากขึน้วา่จะไปโบสถ์ จ่าย 
ส่วนสิบ และมีคา่ควรเข้าพระวหิาร

“ โครงการดงึดดูความสนใจของผม” สมาชิกใหม่ช่ือ
จอรจ์ เอเชวารเ์รยีกล่าวถึงโครงการพึ่งพาตนเอง จอรจ์ขับ
รถแท็กซ่ี ในเปร ูเขากล่าววา่โครงการช่วยให้เขามีประจักษ์
พยานในพระกิตตคิณุขณะท�าให้เขาเป่ียมดว้ยความ
ปรารถนาจะปรบัปรงุตนเอง เวลาน้ีเขาหวงัจะไดเ้ป็นช่างไฟ
ฟ้า ซ่อมรถสามล้อเครือ่งที่เขาขับมาหลายปี

“เราไม่ควรน่ังรอให้สภาพบางอย่างเกิดขึน้กับเรา”  
เขากล่าว “เราควรลงมือท�า”
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“ชีวติท่ำนจะได้รับพร!”
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกก�าลังเก็บเกี่ยวพรที่พระเจ้า

ทรงสัญญาไวข้ณะพวกเขาเรยีนรู ้ด�าเนินชีวติ และประยุกต์
ใช้หลักธรรมเรือ่งการพึ่งพาตนเองทางโลกและทาง
วญิญาณอย่างขยันหมั่นเพียร แม้ทุกคนจะไดป้ระโยชน์ แต่
โครงการเป็นพรอย่างยิ่งตอ่คนที่ขาดหรอืตอ้งการให้เสรมิ
สรา้งพลังในการพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณ 
กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษาสนับสนุนโครงการพึ่งพา
ตนเองโดยช่วยให้คนที่มีแผนรบัการศึกษาอบรมเข้าถึง
แหล่งช่วยที่จ�าเป็น

พระคมัภีรสั์ญญาวา่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเมื่อเรา
พยายามพึ่งพาตนเอง พระองคต์รสัวา่ “เป็นจุดประสงค์
ของเราที่จะจัดหาให้วสุิทธิชนของเรา” (คพ. 104:15)

ขณะแสดงความเห็นเกี่ยวกับจุดประสงคด์งักล่าว ฝ่าย
ประธานสูงสุดประกาศวา่ “การเปิดเผยน้ีเป็นค�าสัญญาจาก
พระเจ้าวา่พระองคจ์ะทรงจัดหาพรทางโลกและเปิดประตู
แห่งการพึ่งพาตนเองซ่ึงคอืความสามารถในการจัดหาส่ิง
จ�าเป็นของชีวติให้ตวัเราเองและสมาชิกครอบครวัของเรา”

เมื่อเราศึกษา ประยุกต์ ใช้ และสอนหลักธรรมเหล่าน้ีให้
สมาชิกครอบครวั ฝ่ายประธานสูงสุดสัญญาวา่ “ชีวติท่าน
จะไดร้บัพร ท่านจะเรยีนรูว้ธิีปฏิบัตบินเส้นทางของท่านสู่

การพึ่งพาตนเองมากขึน้ ท่านจะไดร้บัพรดว้ยความหวงั 
สันตสุิข และความก้าวหน้ามากขึน้” 7 ◼
อ้ำงองิ
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แก่นแท้ของศำสนำเรำ

“เช่นเดียวกบัเหรียญสองดา้น ทางโลก
และทางวญิญาณแยกกนัไม่ออก . . .

“งานของการจดัหาให้ในวิธีของ
พระเจา้ไม่เพียงเป็นอีกหน่ึงรายการใน
แคต็ตาลอ็กโปรแกรมของศาสนจกัร

เท่านั้น เราไม่สามารถละเลยหรือท้ิงงานน้ีได ้งานน้ี
เป็นศูนยรวมหลกัค�าสอนของเรา เป็นแก่นแทข้อง
ศาสนาเรา”
ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด, ดู “กำร
จดัหำให้ในวธีิของพระเจ้ำ,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2011, 68, 71
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ภำพแห่งศรัทธำ

ไอเลอร ์โดดาจ
เมืองดรูเ์รส ประเทศแอลบาเนีย

สตรีสูงอายคุนหน่ึงในวอร์ดมีเน้ือ
งอกในกระเพาะและตอ้งการความ
ช่วยเหลือทุกวนัเพราะเธอลุกจาก
เตียงไม่ได ้ในท่ีสุดเธอถามวา่ผม
จะมาคนเดียวไดไ้หม ไม่ตอ้งใหผู้ ้
ด �ารงฐานะปุโรหิตอีกคนหน่ึงหรือ
คนอ่ืนมา เพราะเธอป่วยมากและ
ก�าลงัจะส้ินชีวติ เธอรู้สึกอุ่นใจเม่ือ
มีอธิการช่วยเธอ

วนัหน่ึงผมตอ้งรับการผา่ตดั
หวัใจ และไม่สามารถไปเยีย่มเธอ
ช่วงหน่ึง เม่ือผมกลบัไปหาเธอ เธอ
พดูวา่ “อธิการคะ คุณจะมาช่วยฉนั
ไดอ้ยา่งไรคะถา้คุณเพิ่งผา่ตดั”

ผมบอกเธอวา่ “การเรียกของผม
คือรับใชผู้อ่ื้น”

การรบัใช้ ไม่สะดวกเสมอไป แต่ ในฐานะบิดา
และอธิการ ไอเลอร ์โดดาจพยายามแสดงให้
ลูกๆ เห็นวา่การรบัใช้คุม้คา่เสมอ
โคดี ้เบลล์, ช่ำงภำพ

ดูภาพถ่ายเพิ่มเติมของบราเดอร์โดดาจกบัครอบครัวท่ี  
lds .org/ go/ 101738
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบังานของอธิการไดท่ี้  
lds .org/ go/ 101739
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย กำรพึง่พำตนเอง

ใ นฐานะแมต่วัคนเดยีวของลกูหา้
คน ดฉัินรูสึ้กถงึความรบัผดิชอบอนั

หนักหน่วงของการหาเลีย้งครอบครวั 
ดฉัินรบัจา้งท�างานบา้น แตง่านของ
ดฉัินไดเ้งินไมพ่อจนุเจอืครอบครวั 
ดฉัินเข้ากลุ่มการพึ่งพาตนเองเพื่อจะ
ไดรู้ว้ธิที�าใหส้ถานการณ์ของดฉัินดขีึน้

ดฉัินไดร้บัแรงบันดาลใจจากกลุ่ม 
“การเริม่ตน้และขยายธุรกิจของฉัน” 
และตดัสินใจวา่จะเย็บกระเป๋าใส่หม้อ
ตุน๋ขาย ดฉัินจะเย็บกระเป๋าตอนกลาง
คนืหลังเลิกงานตอนกลางวนั

พระบิดาบนสวรรคท์รงเป็นห่วงธุรกิจของดิฉนั
ดกึคนืหน่ึงดฉัินก�าลังเย็บกระเป๋า

หลายใบที่ก�าหนดส่งเช้าวนัรุง่ขึน้แต่
จักรหยุดท�างาน ตอนน้ันเที่ยงคนื
แล้ว จึงไม่มีช่างคนไหนช่วยได ้จักรมา
พรอ้มเครือ่งมือกล่องเล็ก แตด่ฉัินไม่
เคยซ่อมจักรมาก่อน ดฉัินไม่ทราบจะ
เริม่ตรงไหน

จากน้ันดฉัินจึงนึกถึงบทเรยีนเรือ่ง 
“ ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต”์ ในคูม่ือ 
รากฐานของฉัน เวลาน้ันดฉัินรูว้า่
ดฉัินตอ้งวางใจพระเจ้า ดฉัินคกุเข่า
วงิวอนวา่ “พระบิดาบนสวรรค ์ขอทรง

ช่วยข้าพระองคซ่์อมจักรเครือ่งน้ีดว้ย
เถิดทัง้น้ีเพื่อข้าพระองคจ์ะสามารถ
เย็บกระเป๋าให้ลูกคา้ที่จะมารบัตอน
เช้าไดท้ัน พระบิดาบนสวรรค ์ช่วยข้า
พระองคด์ว้ย!”

ตอ่จากน้ันดฉัินไดร้บัการกระตุน้
เตอืนชัดเจนวา่ตอ้งใช้ ไขควงจาก
กล่องเครือ่งมือขันน็อตตวัหน่ึงของ
จักร ดฉัินท�าตามโดยพึ่งศรทัธาของ
ดฉัินอย่างเต็มที่ ดฉัินกลัน้หายใจ
ขณะเปิดสวติช์จักร มันไดผ้ล!

ดฉัินสามารถเย็บกระเป๋าไดต้าม
ส่ัง ดฉัินคน้พบวา่การมีพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตเ์ป็นหุ้น
ส่วนธุรกิจน้ันเป็นอย่างไร ดฉัินรูว้า่
ดฉัินจะไดร้บัพรตอ่ไปเมื่อดฉัินหา
โอกาสประยุกต์ ใช้ส่ิงที่ ไดเ้รยีนรู้ ใน
กลุ่มการพึ่งพาตนเอง ◼

บูยสิิเล ซูมา, ควาซูล-ูนาตาล แอฟริกาใต้

ดึกคืนหน่ึง
ดิฉนัก�าลงั

เยบ็กระเป๋าหลาย
ใบท่ีก�าหนดส่ง
เชา้วนัรุ่งข้ึนแต่
จกัรหยดุท�างาน
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หลังจากผมไดร้บัมอบหมายให้
เป็นหวัหน้าคณะกรรมการพึง่พา

ตนเอง ผมรูว้า่ตวัผมท�างานต�า่กวา่
ความรู้ที่มี ด้วยเหตุน้ีผมจึงปรารถนา
มากขึน้จากอาชีพการงานของผม

ผมรูสึ้กวา่จะตอ้งหางานดกีวา่เดมิ
และขอความช่วยเหลือเพื่อเขียน 
เรซูเม่แบบมืออาชีพ ผมส่ง 
เรซูเม่ ใหม่ไปให้ธุรกิจหลาย 
แห่งและไม่นานพวกเขา 
ก็เรยีกสัมภาษณ์

มีอยู่ที่หน่ึง ผู ้
สัมภาษณ์หยิบยก 
บรรทัดหน่ึงของ 
เรซูเม่ซ่ึงพูดถึงงาน
ที่ปรกึษาของผมในฝ่าย
ประธานสเตค และถามวา่ 
“คณุบอกผมภายในห้าวนิาที ได้
ไหมวา่การรบัใช้น้ีหมายถึงอะไร”

ผมบอกวา่ผมอยู่ ในฝ่ายผู้น�าองคก์ร
ที่ตอ้งรบัผิดชอบความผาสุกของคน 
2,500 กวา่คนและชีน้�าพวกเขา ผู้
สัมภาษณ์สนใจและพูดวา่ “คณุมี
หน่ึงนาทีตดัสินใจวา่จะตอบค�าถามข้อ
น้ีห้าวนิาทีอย่างไร: คณุชีน้�าคน 2,500 
คนน้ันอย่างไร”

ผมรูว้า่น่ีจะเป็นวนิาทีชีข้าดในการ
สัมภาษณ์ ผมสวดอ้อนวอนทูลขอ

ตอบการสมัภาษณ์งานดว้ยการดลใจ
น่าพิศวงยิ่งท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรง

จับมือผมและทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของผม ผมส�านึกคุณต่อ
พระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงดลใจผู้น� า
ของเราให้ตัง้โครงการพ่ึงพาตนเอง 
ผมได้รับพรเพราะเหตุน้ี และผม

เห็นว่ากระบวนการท่ีเรียบ
ง่ายและได้รับการดลใจ

ของโครงการพึ่งพา
ตนเองเป็นพรแก่

คนอีกมากมาย
ในสเตคของ
เรา ผมเช่ือม่ัน
ว่าหลักธรรมการ

พึ่งพาตนเอง
สามารถยกระดับ

ชีวิตจนผมได้เป็น
หัวหน้าดูแลลูกน้อง

กว่า 15 คนในท่ีท�างาน
ใหม่ ผมเริ่มสอนหลักธรรมเรื่อง
การพ่ึงพาตนเองให้พวกเขา

ผมเตบิโตและผมมคีวามสามารถ
มากกวา่ทีผ่มคดิวา่ม ีเวลาน้ีผมได้
เงนิเดอืนจนุเจอืตวัผมกบัครอบครวั 
โครงการน้ีช่วยเราปรบัปรงุทกุวนัโดย
ช่วยใหเ้ราพึง่พาตนเองมากขึน้ ◼

กิแบร ปาดิลฮา ดอส ซานตอส,  
เมืองเซาเปาลู บราซิล

ให้พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยและ
นึกถึงบทเรยีนที่ผมเคยเรยีนจากกลุ่ม
การพึ่งพาตนเองทันที ผมรูสึ้กมีความ
เช่ือมั่นมาก

หลังจากหน่ึงนาที ผู้สัมภาษณ์
ถามวา่ “คณุชีน้�าคน 2,500 คนน้ัน
อย่างไร”

“เราช่วยพวกเขาตัง้เป้าหมาย” 
ผมตอบ

ผู้สัมภาษณ์ลุกขึน้ยืน จับมือผม 
และพูดวา่ “ผมจ้างคณุ”ภา
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ผมรู้วา่หา้วนิาทีน้ีจะเป็นวนิาที
ช้ีขาดในการสัมภาษณ์ ผม

สวดออ้นวอนทูลขอความช่วย
เหลือจากพระบิดาบนสวรรค์
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ดิฉันตอ้งการส่งลูกชายไปเป็นผู้
สอนศาสนา แตก่ารขาย bibingka 

(เคก้ข้าว) ไดสั้ปดาห์ละหน่ึงกิโลกรมั 
(2 ปอนด)์ ไม่มากพอจะสนับสนุน
งานเผยแผ่ของเขา

ลูกชายของดฉัินช่วยจุนเจือ
ครอบครวัและเป็นห่วงสภาพการเงิน
ของเรามากเกินกวา่จะไปดว้ยความ
รูสึ้กอุ่นใจ ครอบครวัเราล�าบากเรือ่ง
หารายไดม้าตลอด ดฉัินภูมิ ใจในตวั
ลูกชายวยั 25 ปีที่เขาปรารถนาจะรบั
ใช้พระเจ้า แตด่ฉัินทราบดวีา่เราจะ
ตอ้งมีปาฏิหารยิ์บางอย่างจึงจะท�าให้
ฝันเรือ่งการรบัใช้งานเผยแผ่ของเขา
เป็นจรงิ

ขยายธุรกิจเคก้ขา้วของดิฉนั
ดิฉันเข้ากลุ่มการพึ่งพาตนเอง 

ดิฉันรูว้่าครอบครัวดิฉันจะได้รบั
พรจากการเป็นฝ่ายท�าก่อนและใช้
ศรัทธาของดิฉัน ระหว่างการประชุม
ดิฉันได้รบัการกระตุ้นเตือนให้ ไป
ตลาด ที่น่ันดิฉันเห็นผู้หญิงหลาย
คนขายขนมพืน้บ้าน ดิฉันท�าข้อ
ตกลงกับผู้หญิงคนหน่ึง โดยบอก
เธอว่าดิฉันจะน�าของมาฝากเธอ
ขายตอนเช้าและมาเก็บเงินตอน
เย็น ข้อตกลงน้ีเป็นประโยชน์ต่อ

เราทัง้สองฝ่าย ไม่นานดิฉันก็พบคน
ขายมากขึน้ ธุรกิจของดิฉันขยาย
ตัวจนมีคนขาย 10 คนระหว่างที่
ดิฉันอยู่ ในกลุ่มการพึ่งพาตนเอง

ดฉัินเรยีนรูว้ธิีแยกเงินส่วนตวัออก
จากเงินธุรกิจและจ่ายเงินเดอืนให้ตวั
เอง ดฉัินเรยีนรูว้า่ตอ้งหยุดใช้เวลา
ผลิตสินคา้ที่ขายไม่ออกและเน้นการ
ผลิตสินคา้ที่ ให้ผลก�าไรแทน ดฉัิน
เรยีนเรือ่งการใช้ส่ือสังคมท�าการตลาด
ดว้ย คูป่ฏิบัตขิองดฉัินจากกลุ่มการ
พึ่งพาตนเองช่วยดฉัินสรา้งบัญชี 
เฟซบุ๊ก เราเรยีนรูจ้ากที่น่ันเกี่ยวกับ
การสรา้งแบรนดแ์ละบรรจุภัณฑ์ 
ธุรกิจของดฉัินขยายตวัจนถึงจุดที่สามี

ร ะหวา่งการประชุมกลุ่มพึ่งพา
ตนเองคร้ังหน่ึง ดิฉนัไดรั้บ

การกระตุน้เตือนใหไ้ปตลาด ดิฉนั
ท�าขอ้ตกลงกบัผูห้ญิงคนหน่ึงให้
เธอขายเคก้ขา้วใหดิ้ฉนั



ดฉัินสามารถออกจากงานที่เหน่ือย
กายมากมาท�างานกับดฉัิน

เมื่อไม่นานมาน้ีมีคนถามดฉัิน
วา่การคา้ขายของดฉัินเป็นอย่างไรบ้าง 
ดฉัินบอกเขาอย่างภาคภูมิ ใจวา่เวลา
น้ีดฉัินขายเคก้ข้าวได ้12 กิ โลกรมั 
(26 ปอนด)์

“อาทิตย์ละ 12 กิ โลน่ีเยี่ยมเลย
ครบั!” เขาพูด

“ ไม่ ใช่คะ่ บราเดอร”์ ดฉัินบอก 
“ดฉัินขายได ้วนัละ 12 กิ โล”

ตอ่มาลูกชายบอกดฉัินวา่เขามีความ
สุขที่เวลาน้ีธุรกิจของดฉัินสามารถ
จัดหาส่ิงจ�าเป็นให้เราได้

“ดเูหมือนตอนน้ีผมคงจะรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาไดแ้ล้ว” เขากล่าว

เวลาน้ีเขารบัใช้ ในคณะเผยแผ่
ฟิลิปปินส์ ซานปาโบล  ดฉัินส�านึก
คณุอย่างยิ่งตอ่โครงการพึ่งพาตนเอง 
พระเจ้าทรงหมายความอย่างน้ันจรงิๆ 
เมื่อพระองคต์รสัวา่ “เป็นจุดประสงค์
ของเราที่จะจัดหาให้วสุิทธิชนของเรา” 
(คพ. 104:15) ◼
ลอร์ดิตา ยาโกมียอม, เมืองมิซามิสออกซิ-
เดนทอล ฟิลิปปินส์

ผมแตง่งานแล้ว มีลูกสามคน และ
วา่งงาน การไม่มีงานท�าให้ผมรูสึ้ก

สิน้หวงั ผมเป็นห่วงความปลอดภัย
ของครอบครวั และหมดความเช่ือมั่น
ในตนเอง

คารล์าภรรยาผมกระตุน้ให้ผม
ไปเข้ากลุ่มการพึ่งพาตนเอง ผม
ตะขิดตะขวงใจที่ตอ้งยอมรบัวา่ผม
ไม่มีงานท�า แตเ่ธอกระตุน้ให้ผมไปเข้า
กลุ่มเพื่อผมจะดแูลครอบครวัเราได้

ผมลองไปแบบฝืนใจ ขณะเข้า
กลุ่ม ผมตระหนักวา่ทักษะภาษา
อังกฤษของผมจะเป็นสินทรพัย์มี
ค่าในโลกงานอาชีพ ผมศึกษาภาษา
อังกฤษสมัยเป็นผู้สอนศาสนา แต่ผม
รูเ้ฉพาะวธีิพูดเรือ่งศาสนาเท่าน้ัน ผม
ลงทะเบียนเรยีนภาษาอังกฤษของ
ศาสนจักรเพ่ือปรบัปรงุค�าศัพท์ของ
ผม เมื่อผมกลับจากชัน้เรยีนภาษา
อังกฤษวนัหน่ึง คารล์ายื่นโทรศัพท์ ให้

“ ใครโทรมา” ผมถาม
“ ไม่ทราบคะ่” เธอตอบ “พวกเขา

พูดภาษาอังกฤษ”
คนโทรมาเป็นตวัแทนฝ่ายบุคคล

จากบรษัิทใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงใน

คอสตารกิาเพื่อขอสัมภาษณ์ผม ผม
ตกใจ แตก่ารสัมภาษณ์ราบรืน่ดมีาก 
ผมทราบในภายหลังวา่คารล์าเป็นคน
ขอนัดสัมภาษณ์

ผมไดง้าน และผมจ�าไดว้า่กลุ่มการ
พึ่งพาตนเองชว่ยผมมาก จากน้ันผม
คดิวา่ผมจะน�าส่ิงที่เรยีนรูม้าใช้ ให้ดี
ขึน้ไดอ้ย่างไร ผมเริม่มองหางานที่ดี
กวา่เดมิและไดง้านน้ัน ผมจึงพยายาม
เริม่ธุรกิจก่อสรา้งของผมเอง

ผมนึกภาพไม่ออกว่าผมกับ
ครอบครัวจะอยู่ที่ ไหนหากไม่เริ่ม
ท�าส่ิงที่ผมได้รับจากโครงการพึ่งพา
ตนเอง ผมเรียนรู้ว่าต้องอ่อนน้อม
ถ่อมตนและทูลขอความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า ผมเรียนรู้เช่นกันว่า
ต้องยอมให้คนที่ต้องการช่วยผมเป็น
พรแก่ชีวิตผม เราได้รับพรมากมาย
เหลือเกิน เวลาน้ีผมมีความเคารพ
ตนเอง และผมสามารถเป็นพรแก่
ครอบครัวด้วยเงินที่ผมหาได้ ผมรูว้่า
พระวิญญาณทรงอวยพรเราเม่ือเรา
อ่อนน้อมถ่อมตน ◼

โฮเซ อลัเบอร์โต นาวาส (ตามท่ีเล่าใหมิ้เรียม 
สวนีียฟั์ง) เมืองซานโฮเซ คอสตาริกา

เพิ่มความเคารพตนเอง
ผา่นการพึ่งพาตนเอง
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ปัจจุบันเรำสำมำรถ
เรียนรู้อะไรได้บ้ำง
จำกประสบกำรณ์
ของอคัรสำวกรุ่น
แรกของกำรฟ้ืนฟู

โดย แมทธิว เอส. กอดฟรีย์
แผนกประวติัศาสนจกัร

พวกทา่นอายรุะหวา่ง 23 และ 
35 ปี แตพ่วกทา่นช่วย
เปลีย่นโลก อัครสาวกรุน่

ในเวลาตอ่มา 1 แตท่่านยินดรีบัการ
เรยีก และในพรของการวางมือแตง่ตัง้
บอกวา่ “หลายล้านคน” จะ “เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสโดยการเป็นเครือ่งมือของ
เขา” 2

ในฐานะอัครสาวก ท่านรบัใช้งาน
เผยแผ่ที่ประสบผลส�าเรจ็มากสองครัง้
ในอังกฤษ ท่านท�าให้คนจ�านวนมาก
เปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้ซ่ึงลูกหลานของ
พวกเขาอาจจะนับไดห้ลายล้านคนใน
ปัจจุบัน ส�าหรบัฮีเบอร ์การยอมรบั
การเรยีกแม้เมื่อท่านรูสึ้กวา่ตนมี ให้
ไม่มากนับเป็นพรแก่ท่านและคนอีก
มากมาย

แรกของศาสนจกัรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
อายยุงัน้อย อคัรสาวกบางทา่นรูสึ้กไม่
คูค่วร บางทา่นท�าผดิพลาด แตท่กุ
ทา่นสรา้งสรรคส่ิ์งพเิศษ ตอ่ไปน้ีเป็น
บทเรยีนห้าบทที่เราเรยีนรู้ ไดจ้าก
ประสบการณ์ของทา่นเหลา่น้ัน

1. คุณไม่จ�ำเป็นต้องรู้สึกดพีอจงึจะดพีอ
ฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์รูสึ้กไม่คูค่วรเมื่อ

ท่านไดร้บัการเรยีกสู่โควรมัอัครสาวก
สิบสองในเดอืนกุมภาพันธ์ปี 1835 
ท่านอยู่ ในศาสนจักรไม่ถึงสามปีและ
อายุเพียง 33 ปี

“น่ันห่างไกลจากความคาดหวงั
ของผม” ฮีเบอรบ์อกเล่า

บทเรียนหา้บทส�าหรับคนหนุ่มสาว  

จากอคัรสาวกวยัหนุ่ม
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2. กำรตดัสินใจบ่งบอกตวัตนของคุณ 
ไม่ใช่สภำวกำรณ์

โธมัส บี. มารช์หนีออกจากบ้าน
ในนิวแฮมป์เชียรเ์มื่ออายุ 14 ปี 
ท่านท�างานเป็นคนงานฟารม์ใน
รฐัเวอรม์อนต ์เป็นบรกิรในเมือง
ออลบานี รฐันิวยอรก์ ท�างานที่ โรงแรม
แห่งหน่ึงในนิวยอรก์ซิต ีจากน้ัน
เป็นคนรบัใช้บนเกาะลองไอแลนด ์
สภาวการณ์ของท่านไม่แน่นอนจน
ท่านพบและแตง่งานกับเอลิซาเบธ 
กอดคนิ

ในที่สุดพระวญิญาณทรงน�าท่าน
กับเอลิซาเบธไปทางภาคตะวนัตก

ของนิวยอรก์ ท่ีน่ันพวกท่านได้ยิน
เกี่ยวกับพระคัมภีรม์อรมอน โธมัส
เห็นส�าเนา 16 หน้าแรกขณะพวก
ท่านท�างานโรงพิมพ์และผู้พิมพ์
อนุญาตให้ท่านอ่านแผ่นปรูฟ๊ 
โธมัสเลือกเข้ารว่มศาสนจักรโดย
เช่ือวา่หนังสือเล่มน้ันมาจากพระ
ผู้เป็นเจ้า ท่านรบับัพติศมาวนัที่ 
3 กันยายน ปี 1830 3

โธมัสส่ังสอนพระกิตตคิณุในหลาย
พืน้ที่ ท่านอดทนตอ่ความยากล�าบาก
เมื่อวสุิทธิชนถูกขับไล่ออกจากเทศ
มณฑลแจ็คสัน รฐัมิสซูรี ในเดอืน
พฤศจิกายน ปี 1833 ท่านเป็นสมาชิก

รุน่แรกของสภาสูงมิสซูรคีราวจัดตัง้
ในเดอืนกรกฎาคม ปี 1834 ท่านรบั
ใช้เป็นประธานโควรมัอัครสาวกสิบ
สองหลังจากการเรยีกเป็นอัครสาวก
เมื่ออายุ 34 ปี ถึงแม้จะเคยปกป้องโจ
เซฟ สมิธอย่างเอาจรงิเอาจังจากพวก
ที่แตกแยกในอดตี แตสุ่ดท้ายตวัโธมัส
เองก็หลงผิด ในปี 1838 เขาเลือกออก
จากศาสนจักร 4

เราเรยีนรู้ ไดจ้ากโธมัส มารช์วา่
สภาวการณ์ที่ ไม่แน่นอนไม่จ�าเป็น
ตอ้งท�าให้เราออกจากพรของพระ
กิตตคิณุ—หรอืจากการเป็นพรแก่
ชีวติผู้อื่นภา
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3. จงระวงั: ไม่มใีครดเีกนิกว่ำจะตก
ไลมัน จอห์นสันอายุน้อยสุดในบรรดาผู้ ได้

รบัเรยีก—เวลาน้ันอายุ 23 ปีส่ีเดอืน เขาไดร้บั
การวางมือแตง่ตัง้เป็นมหาปุโรหิตหลังอายุครบ 
20 ในปี 1831 เพียงไม่กี่วนัและเขารบัใช้งาน
เผยแผ่ของศาสนจักรมาแล้วหลายครัง้ ขณะ
อยู่ ในงานเผยแผ่เหล่าน้ีครัง้หน่ึง เขากล่าวค�า
เทศนาที่จ�าไดว้า่เป็น “หน่ึงในประจักษ์พยาน
ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับพันธกิจของโจเซฟ สมิธ 
และงานอันส�าคญัยิ่งของวนัเวลาสุดท้าย” 5

น่าเสียดายที่ ไลมันรับใช้เป็นอัครสาวกได้
ไม่นาน ในช่วงความป่ันป่วนทางเศรษฐกิจ
ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ ปี 1837 เขาหันมาต่อ
ต้านโจเซฟ สมิธ ไลมันถูกปัพพาชนียกรรม
ในปี 1838

ไม่วา่เขาจะส่ังสอนดเีพียงใด ไม่วา่เขาจะ
ด�ารงต�าแหน่งอะไรในศาสนจักร ไลมันก็ยังตี
ตนออกห่าง บรคิมั ยังก์กล่าววา่ไลมันยอมรบั
ในเวลาตอ่มาวา่เขาปรารถนาจะให้ตนยังคง
เช่ือในพระกิตตคิณุเหมือนเดมิ “ผมเคยเป่ียม
ดว้ยปีตแิละความยินด ี. . . ผมมีความสุขทัง้วนั
คนื . . . แตเ่วลาน้ีเป็นความมืด ความเจ็บปวด 
โทมนัส ความเศรา้หมองสุดขีด” 6
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4. กำรเช่ือฟังไม่ได้รับประกนัควำมสบำย  
แต่คุ้มค่ำ

หลังจากพารล์ีย์ พี. แพรทท์ ไดร้บัการ
วางมือแตง่ตัง้เป็นอัครสาวก ออลิเวอร ์ 
คาว เดอรหีน่ึงในผู้ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้ช่วยเลือก 
อัครสาวก มอบความรบัผิดชอบอย่างหน่ึงให้
พารล์ีย์ โดยกล่าววา่เขาจะ “ตอ้งพบเจอความ
ยุ่งยากนานัปการเหมือนอัครสาวกสมัยโบราณ
พบเจอในการปฏิบัตศิาสนกิจน้ีให้เกิดสัมฤทธิ
ผล” เขากล่าววา่พารล์ีย์จะเผชิญ “คกุใตด้นิที่
แข็งแรงและเรอืนจ�าที่มืดทึม” แตส่ภาวการณ์
เช่นน้ันไม่ควรท�าให้เขาหวาดหวัน่ เพราะ
การทดลองจะท�าให้เขา “ ไดร้บัรศัมีภาพ” 
ที่พระเจ้าทรงเตรยีมไว้ ให้เขา 7

ชีวติของพารล์ีย์เป็นไปตามน้ัน บางครัง้เขา
เผชิญความอัตคดัขัดสนสุดขีด เขาประสบ
การเย้ยหยันขณะส่ังสอนพระกิตตคิณุ เขาถูก
จองจ�าในปี 1838 และ 1839 ดว้ยข้อหาอันเกิด
จากความยุ่งยากทัง้หลายที่สมาชิกศาสนจักร
เผชิญในมิสซูร ีทวา่พารล์ีย์ประสบพรที่ออลิ
เวอรสั์ญญาไวเ้ช่นกัน ไม่นานหลังปล่อยเขา
ออกจากเรอืนจ�า เขาเขียนวา่ “เราสบายด ีและ
เรารุง่เรอืงอย่างยิ่งในพระเจ้าหลังจากความ
ยากล�าบากทัง้หมดของเรา” 8
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5. อำยุไม่ส�ำคญัเท่ำศรัทธำ
ออรสั์น แพรทท์น้องชายของพาร์

ลีย์เป็นอัครสาวกอายุน้อยที่สุดคน
ที่สอง เขาไดร้บัการวางมือแตง่ตัง้
เมื่ออายุ 23 ปี เขาอายุมากกวา่ไลมัน 
จอห์นสันไม่กี่สัปดาห์ การรบัใช้ที่ออร์
สันให้ศาสนจักรอยู่แล้วเป็นแบบอย่าง
ยอดเยี่ยมที่แสดงให้เห็นวา่คนหนุ่ม
สาวจะเป็นอิทธิพลดีไดอ้ย่างไร

ออรสั์นรบับัพตศิมาวนัที่ 19 
กันยายน ปี 1830—วนัเกิดปีที่ 19 ของ
เขา หลังจากน้ันไม่นาน โจเซฟ สมิธ
ไดร้บัการเปิดเผยส�าหรบัเขากล่าววา่
ออรสั์นเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
เขาไดร้บัพรเพราะเขาเช่ือ และความ
รบัผิดชอบของเขาคอืส่ังสอนพระ
กิตตคิณุ (ด ูคพ. 34:3–6) ดว้ยเหตน้ีุ
ออรสั์นจึงรบัใช้งานเผยแผ่หลายครัง้ 
รวมทัง้รบัใช้กับไลมัน จอห์นสันในปี 
1832 ดว้ย พวกเขาให้บัพตศิมาเกือบ 
100 คนและวางมือแตง่ตัง้เอ็ลเดอร์
หลายคน

เมื่อออรสั์นไดร้บัเรยีกเป็นอัคร
สาวก เขาไม่อยู่ ในเคริท์แลนด ์วนัที่ 

23 เมษายน ปี 1835 ในเมืองโคลัมบัส 
เขาทราบวา่เขาตอ้งอยู่รว่มการประชุม
หน่ึงในเคริท์แลนดว์นัที่ 26 เมษายน

เขาเดนิทางไปที่น่ันทันทีโดยไม่รู้
จุดประสงคข์องการประชุม โดยไม่รู้
วา่เขาไดร้บัเรยีกเป็นอัครสาวก เขา
เดนิเข้าไปขณะผู้เข้ารว่มประชุมก�าลัง 
“สวดอ้อนวอน และปรารถนาให้เขา
มา” 9 ออรสั์นยอมรบัการเรยีกขณะ
รูสึ้กถึงการสนับสนุนของวสุิทธิชน

ในฐานะอัครสาวกเขาเตรยีมจุลสาร
ประกอบดว้ยเรือ่งราวนิมิตแรกของโจ
เซฟ สมิธที่พิมพ์ครัง้แรกสุด ในฐานะ
ผู้บุกเบิกปี 1847 เขาจดบันทึกราย
ละเอียดการเดนิทางอย่างยากล�าบาก
ไปตะวนัตก เขาเขียนจุลสารผู้สอน
ศาสนาหลายฉบับดว้ยและเป็นผู้แก้
ตา่งคนส�าคญัของพระคมัภีรม์อรมอน

ปัจจุบันต่ำงจำกเมือ่ก่อนหรือไม่ . . . 
คนหนุ่มสาวในปัจจุบัน ตา่ง จาก

คนหนุ่มสาวปี 1835 ในหลายๆ ดา้น 
ทวา่บทเรยีนเหล่าน้ีสามารถช่วยคน
หนุ่มสาวในปัจจุบันไดข้ณะพวกเขา

พยายามด�าเนินชีวติเต็มศักยภาพของ
พวกเขา สรปุไดว้า่

•  หากคณุรูสึ้กไม่คูค่วร ให้เดนิ
หน้าตอ่ไป

•  ทุกคนมีความท้าทาย คณุ
สามารถเอาชนะความท้าทาย
ของคณุได้

•  คณุจะมีความสุขมากขึน้ถ้าคณุ
แข็งขันในศาสนจักร

•  ตัง้มั่น เช่ือฟังและซ่ือสัตย์ พรจะ
เกิดขึน้

•  คณุมีส่ิงส�าคญัจะให้ พระเจ้าทรง
หวงัพึ่งคณุ ◼
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แรกของการฟ้ืนฟู

วั นที่ 8 กุมภาพันธ์ ปี 1835 โจเซฟ 
สมิธขอให้บราเดอรบ์รคิมักับบรา

เดอร์ โจเซฟ ยังก์รอ้งเพลงให้ท่านฟัง 
จากน้ันท่านศาสดาพยากรณ์ ไดร้บั
การเปิดเผยวา่ถึงเวลาเรยีกอัครสาวก
สิบสองแล้ว 1

โจเซฟ สมิธขอให้บรคิมัส่งประกาศ
แจ้งวา่จะจัดการประชุมใหญ่ ในวนั
เสารห์น้า ท่านบอกบรคิมัวา่เขาจะ
เป็นหน่ึงในอัครสาวกสิบสอง 2

หกวนัตอ่มา วสุิทธชินมารวมกนั โจ
เซฟ สมธิกลา่ววา่จดุประสงคเ์บือ้งตน้
ของการประชมุคอืใหพ้ยานสามคน
ของพระคมัภรีม์อรมอน—ออลเิวอร ์
คาวเดอร,ี เดวดิ วติเมอร ์และมารต์นิ 
แฮรร์สิ—“เลอืกชายสิบสองคนจาก
ศาสนจกัรใหเ้ป็นอคัรสาวก” 3 ออลเิวอร์
และเดวดิไดร้บังานมอบหมายน้ันกอ่น
แลว้ในเดอืนมถินุายน ปี 1829 แตถ่งึ
แมพ้วกเขา “ทลูขอพระเจา้โดยอด
อาหารและสวดออ้นวอน” ใหท้รงบอก
ช่ืออคัรสาวกสิบสอง แตย่งัไมถ่งึเวลา 4 
บดัน้ีโจเซฟกลา่ววา่เวลาน้ันมาถงึแลว้

อัครสาวกสิบสอง (ตามล�าดบัที่
เสนอตอ่ที่ประชุม) คอื ไลมัน จอห์น
สัน อายุ 23 ปี; บรคิมั  ยังก์ อายุ 33 ปี; 
ฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์ อายุ 33 ปี; ออร์
สัน ไฮด ์อายุ 30 ปี; เดวดิ ดบัเบิลยู. 
แพทเทน อายุ 35 ปี; ลูค จอห์นสัน 
อายุ 27 ปี; วลิเลียม อี. แม็คเลลลิน 

อายุ 29 ปี; จอห์น เอฟ. บอยน์ตนั อายุ 
23 ปี; ออรสั์น แพรทท์ อายุ 23 ปี; วลิ
เลียม สมิธ อายุ 23 ปี; โธมัส บี. มารช์ 
อายุ 34 ปี และ พารล์ีย์ พี. แพรทท์ 
อายุ 27 ปี ทุกคนเคยรบัใช้งานเผยแผ่
มาแล้ว แปดคนตามโจเซฟ สมิธไปกับ
คา่ยไซอันในฤดรูอ้นปีก่อน 5

หลังจากระบุช่ือแล้วจึงวางมือแตง่
ตัง้อัครสาวกแตล่ะท่าน 6 พรของการ
วางมือแตง่ตัง้เต็มไปดว้ยสัญญาเรือ่ง
ความส�าเรจ็ดา้นการเผยแผ่ศาสนา 
ตอ่มาฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์จ�าไดว้า่พร 
“ท�านายหลายเรือ่งซ่ึงจะบังเกิดขึน้ 
วา่เราจะมีอ�านาจรกัษาคนป่วย ขับผี 
ท�าให้คนตายฟ้ืน ท�าให้คนตาบอดมอง
เห็น . . . เคลื่อนภูเขา และส่ิงทัง้ปวง
จะอยู่ ใตอ้าณัตขิองเราผ่านพระนาม
ของพระเยซูครสิต”์ 7

ออลิเวอร ์คาวเดอรเีน้นความยุ่งยาก
ทัง้หลายที่พวกเขาจะประสบดว้ย “จง
พรอ้มท�าการเสียสละ [สละ] ชีวติท่าน
ทุกเมื่อหากพระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก
รอ้งชีวติในการเสรมิสรา้งและท�าให้
อุดมการณ์ของพระองคก์้าวหน้า”  
ออลิเวอรก์ระตุน้ให้อัครสาวกแสวงหา
ความรูเ้รือ่งพระเยซูครสิตท์ัง้น้ีเพื่อ
พวกเขาจะสามารถเป็นพยานยืนยัน
การด�ารงอยู่ของพระองคด์ว้ยความ
มั่นใจ “อย่าหยุดพยายามจนกวา่คณุ
จะเห็นพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงหน้า” 8

ตน้เดอืนพฤษภาคม ปี 1835 อัคร
สาวกรบัท�างานเผยแผ่หลายครัง้ให้
ศาสนจักร และการเป็นผู้น�าของพวก
เขาเป็นพรแก่คนมากมายเช่นกัน ◼
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in Joseph Smith Papers, Documents, 
Volume 4: April 1834–September 1835, 244.

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเรียกอคัรสาวก 
สิบสองชุดแรกในสมยัการประทานน้ีไดท่ี้ 
 history .lds .org
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พระเยซูผู้ทรงทนทุกข์มากท่ีสุดทรงมีความสงสาร 
มากท่ีสุดต่อเราทุกคนผู้ทนทุกข์น้อยกว่ามาก

โดย เอล็เดอร์
เดวดิ เอ. เบดนำร์

แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

เ  อ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) สอนหลักธรรมหน่ึงที่ข้าพเจ้าประทับ
ใจอย่างสุดซึง้และเป็นจุดศนูย์รวมส�าหรบัการศึกษา การใครค่รวญ และการ
ไตรต่รองส่วนมากของข้าพเจ้า ท่านกล่าววา่ “จะมีการชดใช้ ไม่ไดห้ากปราศจาก

อุปนิสัยของพระครสิต!์” 1 ตัง้แต่ไดย้ินค�ากล่าวที่ตรงไปตรงมาและเฉียบแหลมน้ี 
ข้าพเจ้าพยายามเรยีนรูม้ากขึน้และเข้าใจค�าวา่ “อุปนิสัย” ดขีึน้ ข้าพเจ้าไตรต่รอง
ความสัมพันธ์ระหวา่งอุปนิสัยของพระครสิตก์ับการชดใช้ของพระองคด์ว้ย—และ
นัยของความสัมพันธ์น้ันส�าหรบัเราแตล่ะคนในบทบาทของสานุศิษย์

อุปนิสัยของพระเจ้ำพระเยซูคริสต์
บางทีตัวบ่งชีส้�าคัญที่สุดของอุปนิสัยคือความสามารถในการแยกแยะและตอบ

สนองอย่างเหมาะสมต่อผู้ก�าลังประสบความท้าทายหรอืความยากล�าบากซ่ึงส่งผล
ต่อเราอย่างทันที ตัวอย่างเช่นอุปนิสัยเผยให้เห็นในพลังความสามารถในการมอง
เห็นความทุกข์ของผู้อื่นทัง้ที่ตัวเราก�าลังทุกข์ ในการรบัรูค้วามหิวโหยของผู้อื่นได้
ทัง้ที่เราก�าลังหิว และพลังความสามารถในการย่ืนมือช่วยเหลือและเห็นใจความ
ปวดรา้วทางวญิญาณของผู้อื่นทัง้ท่ีเราอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทางวญิญาณของเรา
เอง ด้วยเหตุน้ีอุปนิสัยแสดงออกโดยการมองและเอือ้มออกนอกตัวทัง้ท่ีการตอบ
สนองตามธรรมชาติและตามสัญชาตญาณคือหมกมุ่นกับตนเองและหันเข้าหาตัว 
หากความสามารถเช่นน้ันเป็นเกณฑ์สูงสุดของอุปนิสัยทางศีลธรรม พระผู้ช่วยให้
รอดของโลกย่อมเป็นแบบอย่างที่ดีพรอ้มของอุปนิสัยท่ีเสมอต้นเสมอปลายและมี
จิตกุศล

 อุปนิสยั 
เหมือนพระคริสต์
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แบบอย่ำงอุปนิสัยของพระคริสต์
ในห้องชัน้บนคนืวนัเสวยพระ

กระยาหารมือ้สุดท้าย คนืน้ันซ่ึงพระ
ครสิตจ์ะทรงประสบความทุกข์สาหัส
ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึน้ในโลกทัง้หมดที่
พระองคท์รงสรา้ง พระองคต์รสัเกี่ยว
กับพระผู้ปลอบโยนและสันตสุิขวา่

“เรากล่าวค�าเหล่าน้ีกับพวกท่าน
ขณะที่เรายังอยู่กับท่าน

“แตอ่งคผ์ู้ช่วยคอืพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ซ่ึงพระบิดาจะทรงใช้มาใน
นามของเราน้ันจะทรงสอนพวกท่าน
ทุกส่ิง และจะท�าให้ระลึกถึงทุกส่ิงที่เรา
กล่าวกับท่านแล้ว

“เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน 
สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่านน้ัน เรา
ไม่ได้ ให้อย่างที่ โลกให้  อย่าให้ ใจของ
ท่านเป็นทุกข์  อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 
14:25–27)

โดยทราบดวีา่พระองคเ์องจะ
ทรงประสบจรงิๆ ทัง้ภาวะขาดการ
ปลอบโยนและไม่มีสันตสุิข ในขณะที่

เขารูอ้ีกเพื่อ ความรกัที่พระองคท์รง
รกัข้าพระองคน้ั์นจะอยู่ ในเขา และข้า
พระองคอ์ยู่ ในเขา” (ยอห์น 17:20, 21, 
23, 26)

ข้าพเจ้าพบวา่ตนเองถามค�าถาม
ตอ่ไปน้ีซ�า้แล้วซ�า้เล่าขณะไตรต่รอง
เหตกุารณ์น้ีและเหตกุารณ์อื่นที่เกิด
ขึน้ใกล้เคยีงกับความทุกขเวทนาของ
พระผู้ช่วยให้รอดในสวนและการ
ทรยศพระองคว์า่ พระองคท์รงสวด
อ้อนวอนขอให้ผู้อื่นมีความผาสุกและ
ความเป็นหน่ึงเดยีวกันขณะพระองค์
ทรงอยู่ ในความปวดรา้วไดอ้ย่างไร  
อะไรท�าให้พระองคท์รงสามารถขอ 
การปลอบโยนและสันตสุิขให้คนที ่
ตอ้งการน้อยกวา่พระองคม์าก ขณะ 
ความเส่ือมถอยของโลกที่พระองค ์
ทรงสรา้งบีบคัน้พระองค ์พระองค ์
ทรงสามารถให้ความสนพระทัย 
เฉพาะสภาพและข้อกังวลของผู้อื่น 
ไดอ้ย่างไร พระอาจารย์ทรงเอือ้มออก 
ไปไดอ้ย่างไรเมื่อคนธรรมดาจะหัน 
เข้าหาตนเอง ค�ากล่าวจากเอ็ลเดอร ์
แม็กซ์เวลล์ ให้ค�าตอบของค�าถามอัน 
เป่ียมดว้ยพลังเหล่าน้ีทุกข้อ

“พระอุปนิสัยของพระเยซูจ�าเป็น
ตอ่การชดใช้อันน่าทึ่งของพระองค ์
หากปราศจากอุปนิสัยอันสูงคา่ของ
พระเยซูจะไม่มีการชดใช้อันสูงคา่! 
อุปนิสัยของพระองคเ์ป็นเช่นน้ันจน
พระองค ์‘[ทรงทน] การล่อลวงทุก
อย่าง’ (แอลมา 7:11) แต ่‘มิทรงเอา
พระทัยใส่’ การล่อลวง (คพ. 20:22)” 2

พระเยซูผู้ทรงทนทุกข์มากที่สุด
ทรงมีความสงสารมากที่สุดตอ่เราทุก
คนผู้ทนทุกข์น้อยกวา่มาก โดยแท้
แล้ว ความลึกซึง้ของความทุกขเวทนา
และความสงสารเกี่ยวพันแนบแน่น
กับความลึกซึง้ของความรกัที่ผู้ก�าลัง
ปฏิบัตศิาสนกิจรูสึ้ก

พระทัยของพระองคว์า้วุน่และหวาด
กลัว พระอาจารย์ทรงเอือ้มไปหาผู้อื่น
และทรงมอบพรที่สามารถเสรมิสรา้ง
และจะเสรมิสรา้งพลังให้พระองค์

ในการสวดวงิวอนเพื่อผู้อื่นครัง้
ส�าคญัก่อนพระเยซูเสด็จข้ามห้วยขิด
โรนไปสวนเกทเสมนีพรอ้มเหล่าสาวก
ของพระองค ์พระอาจารย์ทรงสวด
อ้อนวอนให้เหล่าสาวกของพระองค์
และให้ทุกคน “ที่วางใจในข้าพระองค์
เพราะถ้อยค�าของพวกเขา

“เพื่อพวกเขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึง
อันเดยีวกัน ดงัเช่นพระองคผ์ู้เป็น
พระบิดาสถิตในข้าพระองค ์และข้า
พระองค์ ในพระองค ์. . .

“. . . เพื่อพวกเขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึง
อันเดยีวกันอย่างสมบูรณ์ เพื่อโลกจะ
ไดรู้ว้า่พระองคท์รงใช้ข้าพระองคม์า 
และพระองคท์รงรกัพวกเขาเหมือน
อย่างที่พระองคท์รงรกัข้าพระองค์

“ข้าพระองคท์�าให้พวกเขารูจ้ัก
พระนามของพระองคแ์ละจะท�าให้ พ
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แสวงหำจติกศุลอย่ำงแขง็ขนั
เราสามารถแสวงหาขณะที่ยังมี

ชีวติอยู่เพื่อไดร้บัพรและพัฒนาองค์
ประกอบจ�าเป็นของอุปนิสัยเหมือน
พระครสิต ์โดยแท้แล้ว เป็นไปไดท้ี่
มนุษย์เราจะขวนขวายในความ
ชอบธรรมให้ ไดร้บัของประทาน
ฝ่ายวญิญาณอันเกี่ยวเน่ืองกับความ
สามารถในการเอือ้มออกนอกตวัและ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมตอ่ผู้ที่ก�าลัง
ประสบความท้าทายหรอืความยาก
ล�าบากซ่ึงส่งผลตอ่เราโดยตรง เรา
จะไม่มีความสามารถเช่นน้ันผ่าน
เจตจ�านงหรอืความตัง้ใจแน่วแน่ของ
เรา ในทางตรงกันข้ามเราพึ่งพาอาศัย
และตอ้งการ “ความดงีาม, และพระ
เมตตา, และพระคณุของพระเมส
สิยาห์ผู้บรสุิทธิ์” (2 นีไฟ 2:8) แต ่
“บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มา
เตมิกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30) และ 
“ตามวถิีแห่งเวลา” ( โมเสส 7:21) เรา
สามารถเอือ้มออกนอกตนเองทัง้ที่
แนวโน้มตามธรรมชาตขิองเราคอืหัน
เข้าหาตนเอง

ข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่านและ
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน ใฝ่หา 
ขวนขวาย และพยายามปลูกฝัง
อุปนิสัยเหมือนพระครสิต์หากเราหวงั
จะได้รบัของประทานฝ่ายวญิญาณ
แห่งจิตกุศล—ความรกัอันบรสุิทธิ์ของ
พระครสิต์ จิตกุศลไม่ ใช่คุณสมบัติ
หรอืคุณลักษณะที่เราได้รบัผ่านความ
บากบั่นและความตัง้ใจแน่วแน่เพียง
อย่างเดียว เราต้องให้เกียรติพันธ
สัญญาของเรา ด�าเนินชีวติอย่างมีค่า
ควร และท�าสุดความสามารถเพื่อให้
มีคุณสมบัติคู่ควรรบัของประทาน 
แต่ท้ายที่สุดแล้วของประทานแห่ง
จิตกุศลครอบครองเรา—เราไม่ ได้
ครอบครองจิตกุศล (ดู โมโรไน 7:47) 

พระเจ้าทรงก�าหนดวา่เราจะได้รบัของ
ประทานฝ่ายวญิญาณทัง้หมดหรอื
ไม่และเม่ือใด แต่เราต้องท�าสุดพลัง
ความสามารถของเราเพ่ือปรารถนา 
ใฝ่หา เชือ้เชิญ และมีคุณสมบัติคู่ควร
รบัของประทานเหล่าน้ัน เม่ือใดท่ีเรา
ประพฤติปฏิบัติสอดคล้องกับอุปนิสัย
ของพระครสิต์มากขึน้เรือ่ยๆ เมื่อน้ัน
เราอาจจะก�าลังบอกให้สวรรค์รบัรู้ ได้ดี
ที่สุดวา่เราปรารถนาของประทานฝ่าย
วญิญาณอันสูงส่งของจิตกุศล เห็นชัด
วา่เราได้รบัพรด้วยของประทานอัน
น่าอัศจรรย์น้ีเมื่อเราเอือ้มออกนอกตัว
เราเองมากขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ท่ีความเป็น
มนุษย์ปุถุชนในเรามักจะหันเข้าหา
ตนเอง

พระเยซูคอืพระครสิต ์พระบุตร
องค์เดียวท่ีถือก�าเนิดจากพระบิดา
นิรันดร์ ข้าพเจ้ารูว้า่พระองคท์รง
พระชนม์ ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระ
อุปนิสัยของพระองคท์�าให้เรามี โอกาส
ไดร้บัทัง้ความเป็นอมตะและชีวติ 

นิรนัดร ์ขอให้เราเอือ้มออกนอกตวัเรา
เองทัง้ที่แนวโน้มตามธรรมชาตขิอง
เราคอืหันเข้าหาตนเอง ◼

จากค�าปราศรยัในการประชุมนานาทัศนะดา้น
ศาสนาทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์-ไอดาโฮ วนัที ่
25 มกราคม ค.ศ. 2003

อ้ำงองิ
 1. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “The Holy Ghost: 

Glorifying Christ,” Ensign, July 2002, 58.
 2. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “O How Great the 

Plan of Our God!” (ปราศรยักับนักการศึกษา
ศาสนาในระบบการศึกษาของศาสนจักร, 
3 ก.พ. 1995), si .lds .org
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เปลีย่น
ชีวติท่ำน
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โดย แฮดลย์ี กริกส์

รู้สึกวา่ตอ้งเพิ่มพลังทางวญิญาณสักนิดหรอืไม่ คดิไหมวา่ท่าน
สามารถใช้ค�าแนะน�าทางวญิญาณสักหน่อยได ้ท่านโชคดเีพราะ
การประชุมใหญ่สามัญเป็นส่ิงที่ท่านก�าลังมองหา! เอ็ลเดอร ์

โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์ แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวไวว้า่ “ถึงสมาชิก
ผู้เยาวข์องศาสนจักร ข้าพเจ้าให้สัญญากับท่านวา่หากท่านจะฟัง 
[การประชุมใหญ่สามัญ] ท่านจะสัมผัสถึงพระวญิญาณภายในท่าน 
พระเจ้าจะทรงบอกให้ท่านรูว้า่พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านท�าอะไร
กับชีวติของท่าน” 1

และส่ิงน้ันไม่จบพรอ้มสุดสัปดาห์การประชุมใหญ่—ท่านจะยัง
คงรูสึ้กถึงพระวญิญาณเช่นเดมิโดยศึกษาค�าพูดหลังจากน้ันดว้ย!

การประชุมใหญ่ช่วยเราในหลายๆ ดา้น ส�าคญัที่สุดน่าจะท�าให้
เราเข้ามาอยู่ ใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้โดยสอนให้เรารูว้ิธีเป็น
เหมือนพระองคม์ากขึน้ วธิี ไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการประชุมใหญ่
คอืเอาใจใส่ค�าสอนเกี่ยวกับคณุลักษณะเหมือนพระครสิตเ์ป็น
พิเศษ—ไม่วา่ระหวา่งการถ่ายทอดหรอืขณะท่านก�าลังศึกษาค�า
พูดหลังจากน้ัน เมื่อท่านฟังหรอือ่านพรอ้มกับนึกถึงคณุลักษณะ
เหมือนพระครสิต์ ไปดว้ย ถ้อยค�าและพระวญิญาณจะช่วยให้ท่าน
เรยีนรูว้ธิีเป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้

ท่านสามารถท�าแบบสอบถามสัน้ๆ น้ีเพื่อดวูา่ท่านตอ้งการเน้น
หน่ึงหรอืสองคณุลักษณะใดขณะท่านศึกษาข่าวสารการประชุม
ใหญ่ (ดแูบบสอบถามเพิ่มเตมิใน New Era เดอืนตลุาคม 2016 หรอื
บทที่ 6 ของ ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา)

ท่านสามารถเป็นเหมือนพระเยซู
คริสต์ได้มากขึน้แน่นอน เคร่ืองมือ

เหล่านีจ้ะช่วยให้ท่านเห็นวิธี

ที่
โรงเรยีนมีเด็กกลุ่มเล็กๆ กลุ่ม
หน่ึงที่นักเรยีนส่วนใหญ่คดิวา่

เป็น “คนไม่ส�าคญั” เพราะพวกเขา
ตา่งจากคนอื่น ดฉัินไม่เคยคยุกับ
พวกเขา ดฉัินไม่ ใจด�าแตก็่ ไม่ ใจดี

เมื่อดฉัินไดย้ินประธานดเีทอร ์ 
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุดพูดเรือ่ง “ผู้
ใดมี ใจกรณุาย่อมไดร้บัพระกรณุา” 
(การประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 2012) บางอย่างเปลี่ยน
ไป ท่านกล่าววา่มีส่ิงหน่ึงที่เรา
ควรท�าเมื่อเราจะตดัสินคอื “หยุด
ตดัสิน!” ค�าพูดของท่านช่วยให้
ดฉัินตระหนักวา่แทนที่จะตดัสิน
เด็กเหล่าน้ีที่ โรงเรยีน ดฉัินควร
แทนที่ความคดิและความรูสึ้กไม่
ดขีองดฉัินดว้ย “ ใจที่เป่ียมดว้ย
ความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและลูกๆ 
ของพระองค”์

วนัจันทรน้ั์นเมื่อไปโรงเรยีน 
แทนที่จะพบเพื่อนที่พบกันเป็น
ประจ�า ดฉัินไปหาคนกลุ่มน้ันที่คน
อื่นคดิวา่ “ ไม่ส�าคญั” เราเริม่คยุกัน 
และดฉัินรูว้า่คนเหล่าน้ีไม่ตา่งจาก
คนอื่นเลย เมื่อใช้เวลากับพวกเขา 
ดฉัินมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับ
พวกเขา ดฉัินมีเพื่อนใหม่ห้าคน

ดฉัินรูว้า่เพื่อนใหม่ของดฉัิน
ไม่ ใช่คน “ ไม่ส�าคญั” เลย—กับ
พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเป็นคน
ส�าคญัเสมอ ดฉัินมีความสุขมากที่
ไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับความรกั
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่บุตรธิดา
ของพระองค์
ฮอลลี เอช. อายุ 19 ปี, รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา

1. ศรัทธำ:

ก.  ฉนัไม่แน่ใจวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อด
ของฉนัหรือไม่

ข.  ฉนัเช่ือในพระเยซูคริสตแ์ละยอมรับพระองคเ์ป็นพระผู ้
ช่วยใหร้อดของฉนั

ค.  ฉนัหวงัวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของฉนั

รักเพือ่นใหม่ห้ำคน
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2. ควำมหวงั:

ก.  ฉนัรู้สึกสงบและมองในแง่ดี
เก่ียวกบัอนาคต

ข.  อนาคตท�าใหฉ้นัหวาดกลวั!
ค.  ฉนัมกัจะไม่สนใจอนาคต—

ถา้ฉนัไม่นึกถึงอนาคต ฉนัก็
ไม่ตอ้งกงัวลกบัอนาคต

3. จติกศุลและควำมรัก:

ก.  ฉนัพยายามรักผูอ่ื้น แต่มี
บางคนท่ีดูเหมือนจะกวน
ประสาทฉนัอยูเ่ร่ือย

ข.  ฉนัวุน่วายอยูก่บัชีวติตนเอง
จนไม่อยากคิดถึงใคร

ค.  ฉนัปรารถนาใหผู้อ่ื้นมีความ
ผาสุกและความสุขนิรันดร์

4. ควำมบริสุทธ์ิ:

ก.  “การบริสุทธ์ิทั้งความคิดและ
การกระท�า” ฟังดูไม่น่าสนุก
เลย

ข.  ฉนัเป็นคนสะอาดและใจ
บริสุทธ์ิ

ค.  ฉนัไม่อยากสะอาดและ
บริสุทธ์ิ

5. ควำมรู้:

ก.  ฉนัมีหลายอยา่งตอ้งท�าจน
ไม่มีเวลาหาค�าตอบใหค้ �าถาม
ของฉนั

ข.  ยี้  ศึกษาหรือ บางคร้ังการ
พยายามเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
กน่็าเบ่ือ

ค.  ฉนัพยายามอยา่งจริงจงัเพื่อ
เขา้ใจความจริงและหาค�า
ตอบใหค้ �าถามของฉนั

6. ควำมอดทน:

ก.  ฉนัสามารถรอไดโ้ดยไม่
อารมณ์เสียหรือหงุดหงิด

ข.  ฉนัคิดวา่ฉนัรอได ้แต่ฉนัจะ
อารมณ์เสีย

ค.  การรอคอยเป็นเร่ืองเลวร้าย
ท่ีสุด ฉนัตอ้งไดทุ้กอยา่ง 
เด๋ียวน้ี

7. ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน:

ก.  ฉนัตอ้งการท�าทุกอยา่งดว้ย
ตนเอง

ข.  ฉนัพึ่งความช่วยเหลือจาก
พระเจา้

ค.  เม่ือท�าอะไรสกัอยา่ง ฉนัมกั
จะลืมวา่ฉนัสามารถทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรคไ์ด้

8. ควำมขยนัหมัน่เพยีร:

ก.  ฉนัใชเ้วลาดูทีวมีาก ชอบไป
เท่ียวกบัเพื่อนๆ และหลีก
เล่ียงความรับผดิชอบ!

ข.  ฉนัมกัจะมีปัญหาในการ
ใส่ใจกบัส่ิงส�าคญัในชีวติ 
แต่ฉนัพยายาม

ค.  ฉนัใชเ้วลาและพลงังานไป
กบัเร่ืองส�าคญัท่ีสุด

9. กำรเช่ือฟัง:

ก.  ฉนัเตม็ใจท�าตามค�าแนะน�า
ของผูน้�าและบิดามารดา

ข.  ฉนัมกัจะเป็นนายตนเอง—
ฉนัไม่อยากฟังใคร

ค.  ฉนัท�าตามค�าแนะน�าของผูน้�า
และพอ่แม่ แต่กบ่็นบา้ง
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เยาวชน

คุณลกัษณะเหมอืนพระคริสต์: จิตกศุล!
ค�าอา้งอิงหรือค�าพดูการประชุมใหญ่สามญัเก่ียวกบัเร่ืองน้ี:

ร ะหวา่งการประชุมใหญ่สามัญ
เดอืนตลุาคม 2015 ดฉัิน 

ประทับใจค�าพูดหน่ึง เอ็ลเดอร ์
เดล จี. เรนลันดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองพูดเรือ่ง “ผ่าน
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า” 
ท่านพูดถึงความส�าคญัของการ
มองผู้อื่นผ่านดวงตาของพ่อแม่
ที่มีความรกั เมื่อดฉัินไดย้ินเรือ่ง
น้ี ดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งพยายามรกัคน
รอบข้างมากขึน้

เช้าวนัหน่ึงหลังการประชุม
ใหญ่ ดฉัินมองหาโอกาสที่จะ
ท�าให้ ใครบางคนรูสึ้กมีความ
สุข ดฉัินไปชัน้เรยีนออรเ์คสตรา
และเห็นเด็กผู้ชายคนหน่ึงที่
ปกตดิฉัินไม่ ใส่ ใจมากนัก ดฉัิน
บอกไดว้า่เขาอารมณ์เสีย ดฉัิน
จึงเข้าไปถามวา่วนัน้ีเป็นอย่างไร
บ้าง เขาเป็นคนพูดน้อย ดฉัิน
จึงถามวา่ชัน้เรยีนออรเ์คสตรา
เป็นอย่างไร เขาบอกวา่เขาไม่รูจ้ัก
เพลงและกังวลเรือ่งคอนเสิรต์ 
ดฉัินจึงเสนอตวัฝึกกับเขาและ
เราเล่นเพลงน้ันดว้ยกัน ฟัง
เพราะทีเดยีว! หลังจากน้ันเรา
เริม่คยุกันเกี่ยวกับเครือ่งดนตรี
ของเรา เราสนิทกันมากขึน้ และ
ดฉัินดี ใจมากที่ ใช้เวลาคยุกับเขา
ครสิตา เอ็ม. อายุ 12 ปี, รฐัเทกซัส, 
สหรฐัอเมรกิา

ส�าหรบัคณุลักษณะเหมือนพระครสิตท์ัง้เก้าข้อดา้นล่างน้ี ให้เลือก
ข้อความที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ต่อไปน้ีให้ดูค�าตอบของท่าน ท่านต้องการพัฒนาคุณลักษณะ
ใด เพื่อเรียนรู้วิธีพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน ท่านอาจจะเลือกหน่ึง
หรือสองคุณลักษณะและเอาใจใส่คุณลักษณะน้ันขณะฟังการ
ประชุมใหญ่

หากท่านตอบวา่ท่านท�าคณุลักษณะน้ันดอียู่แล้ว ให้ท�าตอ่ไป! ท่าน
สามารถเลือกหน่ึงหรอืสองคณุลักษณะที่ท่านประทับใจระหวา่งท�า
แบบสอบถามและเน้นคณุลักษณะน้ันระหวา่งศึกษาการประชุมใหญ่ 
ไม่วา่ท่านอยู่ตรงจุดใดในการเป็นเหมือนพระครสิต ์ท่านสามารถหัน
ไปพึ่งค�าสอนของผู้น�าให้ช่วยท่านบนเส้นทางของท่านไดเ้สมอ

หากท่านยังตดัสินใจเลือกตอนน้ีไม่ได ้ไม่ตอ้งกังวล! ท่านสามารถ
ฟังการประชุมใหญ่ไดเ้สมอและดวูา่ขณะน้ันท่านประทับใจอะไร

เมื่อท่านเลือกคณุลักษณะที่ตอ้งการเน้นไดแ้ล้ว ท่านอาจจะตอ้ง
จดไวเ้พื่อให้ท่านพรอ้มรบัการเปิดเผยเกี่ยวกับคณุลักษณะน้ันขณะ
ท่านฟังการประชุมใหญ่หรอืศึกษาหลังจากน้ัน ขณะฟังและศึกษา จง
ให้พระวญิญาณน�าทางท่านให้พบวธิีที่ท่านจะใช้พัฒนาคณุลักษณะ
ดงักล่าว ลองส�ารวจตวัอย่างดา้นล่าง! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “การประชุมใหญ่สามัญ: เสรมิสรา้งศรทัธาและประจักษ์พยาน,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 6.

ต่อไปนีเ้ป็นแผนคร่ำวๆ ให้ท่ำนเร่ิมปฏิบัต!ิ
คุณลกัษณะเหมือนพระคริสต:์ขอ้ความอา้งอิงเก่ียวกบัคุณลกัษณะ:ฉนัจะท�าอะไร:•______________________________ วนัเดือนปี: ________

•______________________________ วนัเดือนปี: ________

•______________________________ วนัเดือนปี: ________

สร้ำงจติกศุลในช้ัน
เรียนออร์เคสตรำ

วธีิพฒันำจติกศุล•  สวดออ้นวอนใหรู้้สึกรักผูอ่ื้น
•  อ่านทวนค�าพดูการประชุมใหญ่หรือพระคมัภีร์เก่ียวกบั 

จิตกศุลทุกวนัอาทิตย์•  ช่วยนอ้งชายท�างานบา้น•  สวดออ้นวอนใหส้งัเกตเห็นคนท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ

•  วางแผนบทเรียนสงัสรรคใ์นครอบครัวเร่ืองจิตกศุล
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โดย ลนิด์เซย์ ฮิลเลอร์

ดิฉันโตมากับเพื่อนๆ ที่เป็นสมาชิกศาสนจักร ดฉัินตืน่เตน้ที่จะรบั
บัพตศิมาและเป็นสมาชิก เมื่อดฉัินย้ายข้ามฝ่ังประเทศไปเรยีน
วทิยาลัย ดฉัินเริม่เรยีนจากผู้สอนศาสนา น่าเสียดายที่แรงกดดนั

จากเพื่อนกลุ่มใหม่ส่งผลให้ท�าตามมาตรฐานของพระกิตตคิณุไดย้าก เพื่อนใหม่
ของดฉัินใช้เวลาส่วนใหญ่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ที่งานเลีย้ง ดฉัินไม่เคยดืม่มา

ก่อน แตเ่พื่อนใหม่ชอบกดดนัให้ดฉัินดืม่
ดิฉันรู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง แต่การล่อลวงจากเพื่อนยากจะต้านไหว

ดฉัินเริม่สวดอ้อนวอนพระบดิาบนสวรรคข์อให้มพีลงัตดัสินใจไดถ้กูตอ้ง ดฉัินยงัไม่เคย
ลดมาตรฐาน แตก่ลัววา่จะไม่มีพลังปฏิเสธเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เมื่อเพื่อนขอให้ดืม่ครัง้
ตอ่ไป ดฉัินคดิถึงเพื่อนหลายคนที่มีมาตรฐานเดยีวกัน

คนืวนัเสารค์นืหน่ึงดฉัินไปงานเลีย้งกับเพื่อนในหอพัก เพื่อนทุกคนดืม่ทันทีและขอให้
ดฉัินลองดืม่ครัง้แรก

ดิฉันถูกล่อลวง ดิฉันรับแก้วเบียร์ที่ยื่นให้ ดิฉันยกแก้วขึน้จ่อปาก ไม่สบายใจแต่
พอใจที่เพื่อนๆ ให้ความสนใจ จากน้ันนิคซ่ึงรู้กันทั่วไปว่าเป็นนักดื่มเดินมาที่
วงของเรา

“เธอไม่ดืม่ไม่ ใช่หรอื” เขาถาม
“ยังไม่ไดด้ืม่” ดฉัินตอบ
“ถ้าเธอดืม่” นิคพูด “เธอจะเสียใจทุกวนัไปช่ัวชีวติ”

ดฉัินตกใจ ดฉัินรูว้า่เขาพูดถูก ดฉัินไม่อยากดืม่ 
ดฉัินตอ้งการเข้ารว่มศาสนจักร ดฉัินส่งแก้วคนืและ

ออกจากงานเลีย้งดว้ยความส�านึกคณุที่ดฉัินไม่ได้
ตดัสินใจท�าส่ิงผิด

เช้าวนัรุง่ขึน้ดฉัินไปโบสถ์ พบผู้สอน
ศาสนา และก�าหนดวนัรบับัพตศิมา ดฉัิน

ยึด มัน่
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อยู่ห่างจากงานเลีย้งที่มีเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
นับจากวนัน้ัน ดฉัินผูกมิตรเพื่อนใหม่ที่ โบสถ์
ผู้มีมาตรฐานเดยีวกันกับดฉัิน ดฉัินยังเป็น
เพื่อนกับคนในหอพัก แตท่�าให้มาตรฐาน
ชัดเจน เมื่อพวกเขารูว้า่มาตรฐานส�าคญัตอ่
ดฉัินเพียงใด พวกเขาเคารพและเลิกกดดนั
ดฉัิน พวกเขาสังเกตและเคารพเมื่อดฉัิน
ออกจากห้องขณะพวกเขาดภูาพยนตรท์ี่ ไม่
เหมาะสมหรอืฟังเพลงที่ ไม่เหมาะสม

ประจักษ์พยานของดฉัินเข้มแข็ง
ขึน้เพราะประสบการณ์น้ี และดฉัินจะ
พยายามไม่ลดมาตรฐานเพราะแรงกดดนั
จากเพื่อนอีก ดฉัินรูเ้ช่นกันวา่วธิีที่ดทีี่สุด
เมื่อตอ้งตดัสินใจเรือ่งยากๆ คอืรูม้าตรฐาน
ของคณุและยึดมั่นตัง้แตแ่รก

ดฉัินรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของดฉัินเพื่อทูลขอพลังตา้น

การล่อลวง ดฉัินส�านึกคณุที่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงกระตุน้ให้ดฉัินตดัสินใจท�าส่ิง

ถูกตอ้ง ดฉัินรูว้า่มาตรฐานของศาสนจักรมี ไว้
คุม้ครองเรา และดฉัินส�านึกคณุที่การเลือกท�า

ตามมาตรฐานเหล่าน้ันช่วยให้ดฉัินเลือกเข้ารว่ม
ศาสนจักร ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

เพ่ือนๆ มีผลมากต่อความง่าย—หรือ
ความยาก—ของการด�าเนินชีวิตตาม

มาตรฐานของเรา

ปฏิเสธกำรล่อลวง
“คนท�าผดิตอ้งการใหท่้านร่วมวง
ดว้ยเพราะพวกเขารู้สึกสบายใจข้ึน
ในส่ิงท่ีพวกเขาท�าอยูเ่ม่ือคนอ่ืนก็
ท�าเช่นกนั พวกเขาอาจตอ้งการเอา
เปรียบท่านดว้ย เป็นธรรมดาท่ีท่าน
ตอ้งการใหเ้พื่อนยอมรับ ตอ้งการ
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม . . . ส่ิงหน่ึง
ท่ีท่านมองออกยากท่ีสุดคือท่าน
เขม้แขง็อยูแ่ลว้และคนอ่ืนเคารพ
ท่านอยา่งเงียบๆ . . . ท่านไม่จ�าเป็น
ตอ้งลดมาตรฐานของท่านเพื่อให้
เพื่อนท่ีดียอมรับ ยิง่ท่านเช่ือฟัง  
ยิง่ท่านยนืหยดัในหลกัธรรมท่ีแท้
จริง พระเจา้ยิง่จะทรงช่วยใหท่้าน
เอาชนะการล่อลวงได”้
เอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สกอ็ตต ์แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง “Making the Right Choices,” 
Ensign, Nov. 1994, 37
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ท �าลายแม่พิมพข์อง “วยัรุ่นทัว่ไป” 
ลืมส่ิงท่ีชาวโลกพูด  
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมองท่านอย่างไร  

ท่านตอ้งการท�าลายแม่พิมพ์ของ
โลกหรอืไม่ เริม่โดยมองตวัท่านอย่าง
ที่พระบิดาบนสวรรคแ์ละผู้รบัใช้ที่
พระองคท์รงเลือกมองท่าน ท่าน
ตอ้งการท�าลายทัศนะทั่วไปหรอืไม่  
ถึงเวลาแล้วที่ตอ้งลุกขึน้และท�า! เมื่อ
พระครสิตม์ีพระชันษา 12 พรรษา
พระองคท์รงเตอืนบิดามารดาทางโลก
วา่พระองคต์อ้ง “ท�าธุระของพระบิดา 
[ของพระองค]์” (ลูกา 2:49)

พระองคม์ิไดท้รงพระเยาวเ์กินไป 
ท่านเองก็เช่นกัน ดงัน้ันค�าถามข้อตอ่
ไปคอื ท่านจะท�าธุระของพระบิดาบน
สวรรค์ ไดอ้ย่างไร

“ธุระ” ของพระองคล์้วนเกี่ยวข้อง
กับการท�าให้เกิด “ความเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 
1:39) ดว้ยเหตน้ีุท่านจึงสามารถท�า
ธุระของพระบิดาได้ โดยท�าสุดความ
สามารถให้บรรลุศักยภาพของท่าน
และโดยเป็นคนช่วยให้ผู้อื่นบรรล ุ
ศักภาพของพวกเขาเช่นกัน

ถึงเวลาแล้วที่ตอ้งรบัผิดชอบ
อนาคตของท่านเอง ท่านจะท�าอะไรได้
บ้าง เวลาน้ี เพื่อให้แน่ใจวา่ท่านเป็น
คนที่พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบ
วา่ท่านจะเป็นได ้ไม่เพียงในนิรนัดร
เท่าน้ันแต่ ในชีวติ น้ี ดว้ย

ช าวโลกพูดไว้มากเกี่ยวกับ
วัยรุ่นสมัยน้ี ท่านอาจจะรู้
ทัศนะทั่วไปบางอย่างหรือ

เคยได้ยินคนบ่นเรื่อง “เด็กสมัยน้ี”  
มีการศึกษาและสถิติมากมายเกี่ยว
กับท่านด้วย—นิสัยด้านส่ือสังคม
ของท่าน ส่ิงที่ท่านซือ้ แม้กระทั่ง
ช่วงความสนใจของท่านที่อาจจะสัน้
มาก

แต่ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ว่าท่าน “ ไม่สบายใจ” เมื่อได้ยินนัก
วิจัยอธิบายผลการศึกษาของพวก
เขาเกี่ยวกับคนหนุ่มสาว “พูดตาม
ตรง” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าสนใจส่ิง
ที่ ผู้เชีย่วชาญ พูดเกี่ยวกับท่านน้อย
ยิ่งกว่าส่ิงที่พระเจ้าทรงบอกข้าพเจ้า
เกี่ยวกับท่าน” 1

พระเจ้าไม่ตอ้งอาศัยการศึกษาหรอื
ทัศนะทั่วไปเพื่อให้รูจ้ักท่าน พระองค์
ไม่ทรงเห็นท่านเป็นสถิตหิรอืเป็น
คนถ่วงความเจรญิตามที่ “ชาวโลก” 
พยายามเรยีกท่าน

“พระองคท์รงรกัท่านไม่เพียง
เพราะท่านเป็นใครวนัน้ีเท่าน้ัน แต่
เพราะท่านมีศักยภาพและความ
ปรารถนาจะเป็นคนมีรศัมีภาพและ
ความสวา่งดว้ย” ประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าว 2

พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงเห็นท่าน แต่
ทรงรกัท่านดว้ย
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ฉันจะเป็นคนดทีีสุ่ดโดย . . .

ฝึกท�างบประมาณหรือไม่ 

ปรับปรุงการศึกษาพระ

กิตติคุณของฉนัหรือไม่ พฒันา

ความรักในการรับใชห้รือไม่ แบ่ง

ปันวา่ท่านจะรับผดิชอบอนาคต

ของท่านอยา่งไรโดยส่งขอ้ความ

มาท่ี liahona@ ldschurch .org 

หรือบนเฟซบุก๊ LDS Youth หรือ 

เพจอินสตาแกรม

ทา่นตอ้งการแตง่งานในพระวหิาร
หรอืไม ่จงตดัสินใจเดีย๋วน้ีวา่จะ
บรสุิทธิ์ ในความคดิ ค�าพดู และการ 
กระท�า ทา่นเห็นตวัทา่นก�าลงัเรยีนที่
มหาวทิยาลยัหรอืไม ่จงพฒันาทกัษะ
การศึกษาทีด่เีดีย๋วน้ี ทา่นตอ้งการรบั
ใช้งานเผยแผห่รอืไม ่จงเพิม่ ส่ังสอน
กติตคิณุของเรา ไว้ ในการศึกษาพระ
กติตคิณุของทา่น ( โดยเฉพาะบทที ่3) 
ทา่นตอ้งการเลีย้งดคูรอบครวัหรอืไม่ 
จงเรยีนรูว้ธิจีดังบประมาณและใช้จา่ย
ตามงบประมาณเดีย๋วน้ี

ท่านสามารถมองดส่ิูงที่ท�าให้
ท่านมีความสุข เดีย๋วน้ี ท่านชอบ
คณิตศาสตรห์รอืไม่ ชอบเล่นเปียโน 
หรอืไม่ ชอบเขียนหรอืไม่ ท�าตอ่ไป! 
ดวูา่มีวธิีที่ท่านจะปรบัปรงุหรอืไม่

ในเรือ่งการเรยีนที่ โรงเรยีน การ
เรยีนออนไลน์ การแข่งขัน 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
เป็นตน้

จงท�าลายแม่พิมพ์และ
ท�าลายทัศนะทั่วไป! จง
รบัผิดชอบอนาคตของ
ท่านเอง ท่านก�าลัง
ท�าอะไรเพื่อเป็นคนดี
ที่สุด บอกให้เรารู้ โดย
อีเมลมาที่ liahona@ 
ldschurch .org หรอื
ฝากข้อความไว้
บนเฟซบุ๊ก LDS 

Youth หรอืเพจ 
อินสตราแกรม ◼

อ้ำงองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เป็น

ตวัแทนชาวมิลเลเนียมตวัจรงิ,” เลียโฮนา, 
ต.ค. 2016, 46.

 2. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การด�าเนินชีวติ
อย่างเบิกบานในพระกิตตคิณุ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 123.

ท่าน สามารถ ด�าเนินชีวิตให้สมกับ
ศักยภาพท่ีพระองค์ทรงมองเห็น
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เ พื่อนวยัเยาวท์ี่รกัทัง้หลาย ความปรารถนาของเราคอืให้แตล่ะท่านไดรู้้

ดว้ยตนเองโดยไม่ขึน้กับใครวา่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรคท์รงด�ารงอยู่จรงิ 

พระองคท์รงรูจ้ักท่าน และพระบุตรของพระองคท์รงชดใช้บาปของโลก

ความหวงัของเราคอืให้ท่านมีประจักษ์พยานแน่วแน่ดว้ยตนเองวา่พระ

กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัการฟ้ืนฟูบนแผ่นดนิโลกเป็นครัง้สุดท้าย 

พันธกิจของโจเซฟ สมิธมีลักษณะเฉพาะ ทวา่การสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อม

ของท่านเป็นตน้แบบที่ช่วยท่านและข้าพเจ้า โจเซฟเดนิเข้าไปในป่าเพื่อ สวด
ออ้นวอนดว้ยศรัทธา ขอให้พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรกัเราทรงตอบค�าสวด

อ้อนวอนของท่านและคลายความสับสนของท่าน ท่านไดค้วามมั่นใจน้ันโดย 

อ่านพระค�าของพระผูเ้ป็นเจา้ และ ไดรั้บพยาน วา่เป็นความจรงิ  

โจเซฟสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาวา่ท่านจะไม่เพียงฟังเท่าน้ันแตจ่ะเช่ือฟังไม่วา่

จะยากเพียงใดก็ตาม ท่านให้ค�ามั่นสัญญาวา่จะ ปฏิบติัตามทุกส่ิงทุกอยา่ง
ท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะทรงส่ือสาร กับท่าน

ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงประสงคจ์ะท้าทายเยาวชนของศาสนจักร ค�าท้าทายคอื

จงรูด้ว้ยตนเองให้ ไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีจรงิ ท่านท�าเช่นน้ีได้ โดยท�าตามแบบอย่าง

ของโจเซฟ สมิธ: ศึกษาพระคมัภีร์ ให้พระค�าฝังลึกในใจท่าน ใคร่ครวญ
พระค�า ครัง้แล้วครัง้เล่า และจากน้ัน ทูลถามพระผูเ้ป็นเจา้ ดว้ยความ

ตัง้ใจวา่จะยอมรบัการน�าทางของพระองค—์ให้เป็นไปตามพระประสงคข์อง

พระองค์

แมค้�าทา้ทายน้ีอาจฟังเหมอืนเป็นค�าเชือ้เชิญธรรมดา แตข่า้พเจา้สัญญากบั

ทา่นวา่ทา่นอาจตอ้งใช้ความพยายามมาก ขา้พเจา้สัญญาไม่ไดว้า่ค�าตอบจะมาใน

หน่ึงวนัหรอืในหน่ึงสัปดาห ์แตข่า้พเจา้สัญญาไดว้า่พระผูเ้ป็นเจา้จะตรสักบัทา่น

ในวธิขีองพระองคแ์ละในเวลาของพระองคห์ากทา่นทลูถามดว้ยศรทัธา เมือ่ทา่น 

ยอมรับ และ ปฏิบติัตามค�าเช้ือเชิญน้ี ทา่นจะพบวา่ไมเ่พยีงค�าตอบจะมา 

เทา่น้ัน แตท่า่นจะสรา้งแบบฉบบัของการไดค้วามรูท้างวญิญาณดว้ยซ่ึงจะเป็น

พรแกท่า่นตลอดชีวติทีเ่หลอื ◼

จาก Face to Face มีนาคม 2017 กับประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์และเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์

วธีิ รู้ด้วยตนเอง

โดย ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

ท่ำนประยุกต์ใช้ส่ิงนีอ้ย่ำงไร

ความเห็นเก่ียวกบั Face to Face: 
“เร่ืองหลกัๆ ท่ีผมประทบัใจคือ
การเนน้ชดัเจนเร่ืองความส�าคญั
ของการศึกษาพระคมัภีร์และค�า
ตอบท่ีเราจะไดจ้ากพระคมัภีร์ 
ผมชอบการอภิปรายเร่ืองการ
สวดออ้นวอนมาก และวธีิท่ีเรา
ควรเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้เม่ือ
สวดออ้นวอน ผมทราบดีวา่การ
สวดออ้นวอนสามารถเป็นและ
ควรเป็นเร่ืองส่วนตวัแต่เราพึง
ตระหนกัในวธีิเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็น
เจา้และเขา้ใกลพ้ระองคใ์นการ
สวดออ้นวอนดว้ยความเคารพ
ในฐานะพระบิดาบนสวรรคข์อง
เรา ไม่ใช่เพื่อนวยัเดียวกนั”
โจชวั ซี., รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
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“นอกจากสวดออ้นวอน
และศึกษาพระคมัภีร์
แลว้ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการ
ท�าใหป้ระจกัษพ์ยานของ
ฉนัเขม้แขง็คืออะไร”

ท�ำงำนกบัผู้สอน
ศำสนำ
งานเผยแผ่ศาสนาเป็น
วธิีที่ดทีี่สุดในการท�าให้
ประจักษ์พยานของดฉัิน

เข้มแข็ง ทุกครัง้ที่ท�างานกับผู้สอน
ศาสนา ดฉัินรูสึ้กถึงความรกัของพระ
ครสิต์
จอย ดี. อาย ุ19 ปี เมืองเลย์เต ฟิลิปปินส์

พยำยำมเป็นสำนุศิษย์
คุณสามารถท�าให้ประจักษ์พยานเข้ม
แข็งขึน้ได้ โดยพยายามเป็นสานุศิษย์
ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เสมอ การ
เช่ือฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
ท�าให้เราองอาจในประจักษ์พยาน และ
ท�าให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง
ขึน้และพร้อมรับอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า (ดู คพ. 76:79) คุณสามารถ
ท�าให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้ได้
โดยแบ่งปัน
เอล็เดอร์มลู ไซมอน อาย ุ23 ปี, คณะเผยแผ่
ลบููมบาชี สาธารณรัฐคองโก 

ฟังพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
การไปโบสถ์ อ่านพระคมัภีร ์ฟังค�าพูด
การประชุมใหญ่ และอื่นๆ จะช่วยคณุ
ท�าให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้หาก
คณุฟังพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระองคจ์ะ
ทรงเป็นพยานยืนยันความจรงิตอ่คณุ 
จงฟังพระวญิญาณบรสุิทธิ์เสมอ เพราะ
พระองคท์รงอยู่ที่น่ันและจะช่วยคณุ
ท�าให้ประจักษ์พยานของคณุเข้มแข็ง
อาลิสซา บี. อาย ุ16 ปี รัฐเวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

ป
ระจกัษ์พยานของทา่นอาจจะไมม่าในคราวเดยีว แตจ่ะ
เตบิโตเป็นประสบการณ์ทางวญิญาณทลีะขัน้—ดงัทีพ่ระ
คมัภรีก์ลา่ววา่ “บรรทดัมาเตมิบรรทดั, กฎเกณฑม์าเตมิ
กฎเกณฑ”์ (2 นีไฟ 28:30) จากน้ันทา่นตอ้งบ�ารงุเลีย้ง
และท�าใหป้ระจกัษ์พยานของทา่นเขม้แข็ง เหมอืนการ

ปลูกเมล็ดพชื (ด ูแอลมา 32:28–43) และพชือยูร่อดดว้ยน� ้าอยา่ง
เดยีวไม่ไดฉั้นใด ยอ่มไมม่วีธิ ี“ดทีีสุ่ด” วธิเีดยีวในการท�าใหป้ระจกัษ์
พยานของทา่นเขม้แข็งฉันน้ัน ทา่นตอ้งท�ารว่มกนัหลายวธิี

การสวดอ้อนวอนและการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นวธิีที่ดแีน่นอน
ในการบ�ารงุเลีย้งประจักษ์พยานของท่าน ขณะท่านศึกษาพระ
กิตตคิณุและสวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาจะรูค้วามจรงิ พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้ท่านรูค้วามจรงิของพระกิตตคิณุ (ด ูโมโรไน 
10:4–5)

ท่านสามารถท�าให้ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งได้ โดย
รกัษาพระบัญญัตเิช่นกัน เมื่อท่านด�าเนินชีวติตามหลักธรรมพระ
กิตตคิณุ—เช่นอดอาหาร รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ หรอืรบั 
ศีลระลึก—ท่านเริม่มีประจักษ์พยานวา่จรงิ อย่างไร และ เหตใุด 
ไม่ ใช่แครู่ ้วา่ จรงิ พระเยซูตรสัวา่เมื่อท่านเลือก “ประพฤตติามพระ
ประสงคข์องพระองค”์ ท่านจะ “รูค้�าสอน” (ยอห์น 7:17)

การบ�ารงุเลีย้งประจักษ์พยานอีกวธิีหน่ึงคอืแบ่งปัน ประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอร ์(1924–2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “เรา พบ ประจักษ์พยานในการ แสดง ประจักษ์พยาน!” 
(“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 54; Tambuli, July 
1983, 34) ท่านสามารถแบ่งปันประจักษ์พยานในโบสถ์และเซมินาร ี
ที่บ้าน และกับเพื่อนๆ เมื่อท่านแบ่งปัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
เป็นพยานตอ่ ท่าน วา่ส่ิงที่ท่านก�าลังแบ่งปันเป็นความจรงิ

เมื่อท่านท�าให้ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็งขึน้ในวธิีตา่งๆ 
มากมาย ประจักษ์พยานจะเตบิโตและลึกซึง้ ท่านจะรูสึ้กถึงสันตสุิข
และปีติ



เยาวชน

ไปเป็นผู้สอนศำสนำ
การไปเป็นผู้สอนศาสนา
จะท�าให้ประจักษ์พยาน
ของคณุและของคน
ที่คณุสอนเข้มแข็ง ใน

งานเผยแผ่คณุจะเรยีนรูว้า่ตอ้งพึ่งพา
พระเจ้าอย่างเต็มที่และไม่พึ่งก�าลังของ
คณุเอง งานเผยแผ่จะท�าให้คณุเข้ม
แข็งขึน้ เมื่อคณุรบัใช้และท�างานของ
พระองค ์น่ันจะท�าให้ประจักษ์พยาน
ของคณุเข้มแข็ง
เอล็เดอร์ไบเลย์ ปีอาลีล วิลเลียม อาย ุ19 ปี 
คณะเผยแผ่สิงคโปร์

แบ่งปันส่ิงที่คุณรู้ว่ำจริง
ผมเรยีนรูว้า่วธิีที่ดทีี่สุดวธิีหน่ึงในการ
ท�าให้ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็งคอื
แบ่งปันประจักษ์พยานกับผู้อื่น ทุกครัง้
ที่ผมแบ่งปันส่ิงที่ผมเช่ือและรูว้า่จรงิ
—ไม่วา่จะเรยีบง่ายและเล็กน้อยเพียงใด
ก็ตาม—ผมรูสึ้กอบอุ่นมากในอก และมี
ความเช่ือมั่นมากขึน้ในใจวา่ส่ิงที่ผมพูด
เป็นความจรงิ! พูดง่ายๆ คอืผมรูสึ้กวา่
ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็งขึน้
ดกัลาส เอส. อาย ุ20 ปี เมืองเซาเปาล ู
บราซิล

เป็นเหมอืนพระ
คริสต์มำกขึน้
เราสามารถท�าให้
ประจักษ์พยานเข้มแข็ง
ขึน้ได้ โดยเป็นเหมือน

พระครสิตม์ากขึน้ ดฉัินท�าให้ประจักษ์
พยานเข้มแข็งขึน้เมื่อดฉัินแสดงความ
รกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิตแ์ละรบัใช้ 
ผู้อื่นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด
คยงุ จิน พี. อาย ุ17 ปี กรุงโซล เกาหลีใต้

บ�ำรุงเลีย้งประจกัษ์พยำนของท่ำน
“[ประจกัษพ์ยาน] เหมือนพืช
ท่ีก�าลงัเติบโต ตอ้งไดรั้บการ
บ�ารุงเล้ียงหาไม่แลว้จะเห่ียว
เฉาโรยรา . . . การเช่ือฟังพระ
บญัญติัเป็นส่วนหน่ึงของการ
บ�ารุงเล้ียงท่ีท่านตอ้งใหแ้ก่
ประจกัษพ์ยานของท่าน”
ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก,์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “พยาน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2011, 160.

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

แสดงประจกัษ์พยำนของคุณ
วธิทีีด่ี ในการท�าใหป้ระจกัษ์พยานของ
คณุเขม้แข็งคอืแสดงประจกัษ์พยาน  
บางครัง้เมือ่คณุแบง่ปันประจกัษ์พยาน 
คณุพบประจกัษ์พยาน คณุสามารถ 
อดอาหารเพือ่ใหรู้ด้ว้ยตนเองเช่นกนัวา่ส่ิง 
ทีส่อนคณุเป็นความจรงิหรอืไม ่ผมท�ามา
แลว้ทัง้สองอยา่ง และน่ันท�าใหป้ระจกัษ์
พยานของผมเขม้แข็งขึน้มาก
พอร์เตอร์ เอส. อาย ุ12 ปี รัฐไอดาโฮ 
สหรัฐอเมริกา

รับใช้ผู้อืน่
นอกจากสวดอ้อนวอน
และศึกษาพระคัมภีร์
แล้ว ผมคิดวา่วธิีที่
ดีที่สุดในการท�าให้

ประจักษ์พยานของคุณเข้มแข็งคือรบั
ใช้ เมื่อเรารบัใช้ผู้อื่น เราแสดงให้พระ
ผู้เป็นเจ้าเห็นวา่เราห่วงใยบุตรธิดา
ของพระองค์ เราจะได้รบัพระวญิญาณ
เช่นกันเมื่อเราท�างานของพระผู้เป็น
เจ้า ดิฉันรูว้า่หลายครัง้ดิฉันได้รบัการ
ปลอบโยนในยามยากล�าบากและได ้
ค�าตอบของค�าถามขณะรบัใช้
แคโรไลน์ เจ. อาย ุ18 ปี รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ฉนัจะอญัเชิญพระ
วญิญาณเขา้มาใน
บา้นฉนัไดอ้ยา่งไร
เม่ือคนในบา้น
ทะเลาะหรือเถียงกนั

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 พฤศจิกายน 2017 
ท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”) หรือ
ส่งทางอีเมลท่ี liahona@ ldschurch .org

กรุณาระบุ (1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด 
(3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน (5) ค �า
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของท่าน และถา้ท่าน
อายตุ �่ากวา่ 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรของผูป้กครองใหพ้ิมพค์ �าตอบและภาพถ่าย 
(ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา
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ฉันช่ือราเชล ฉันอยู่ ใกล้พระวหิารปารสี 
ฝรัง่เศส

พระวหิารส�าคญัมากตอ่ครอบครวัเรา 
ก่อนสรา้งพระวหิารปารสี เราจะเดนิทาง
ไปพระวหิารแฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนีกับ
ครอบครวัปีละหลายครัง้ ขับรถไปกลับใช้
เวลา 10 ช่ัวโมง!

เราชอบดกูารสรา้งพระวหิารแห่งใหม่ 
ทุกสัปดาห์หลังเลิกโบสถ์ พ่อกับแม่จะขับ
รถพาเราไปดคูวามคบืหน้าของการก่อสรา้ง 
พวกเขาพังตกึเก่าและขุดหลุมใหญ่ก่อน 
จากน้ันจึงเริม่สร้างพระวิหารให้สูงขึน้
เรือ่ยๆ ไม่นานพระนิเวศน์ของพระเจ้าก็อยู่
ที่น่ัน!

ฉันและพีน้่องฉันตืน่เตน้ทีจ่ะได้ ไปพระ
วหิาร เอสเธอรพ์ี่สาวคนโตของฉันไดท้�า
บัพตศิมาก่อนใคร เราทุกคนตัง้ตารอเวลา
ที่เราจะได้ ไปดว้ย เรารกัพระวหิารและมี
ความสุขที่มีพระวหิารในเมืองของเราเอง!

เราอยู่คนละซีกโลก 
แตเ่รารูสึ้กเหมือน
กันเมือ่สรา้งพระ
วหิารใกล้เรา!

จากปารีส สูซ่ปัโปะโระ
จำกกำรสัมภำษณ์โดย เอม ีเจน ลวีติต์, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

บันไดวนในพระวหิาร
ปารีส ฝร่ังเศส
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จำกกำรสัมภำษณ์โดย เอม ีเจน ลวีติต์, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

ผมช่ือ โคชิ. ผมอยู่ ใกล้พระวหิารซัป
โปะโระ ญี่ปุ่น ผมชอบน่ังรมิหน้าตา่ง

ในบ้านและดกูารสรา้งพระวหิาร
ระหวา่งโอเพ่นเฮาส์ ผมชวนเพื่อนสนิท

ของผมมาดว้ย เขาคดิวา่ทุก
อย่างสวยงาม

ผมชอบคดิวา่การอุทิศพระ
วหิารเป็นวนัเกิดของพระวหิาร 

วนัน้ันเป็นวนัเกิดของผมเช่นกัน 
และเป็นวนัเกิดของประธานมอนสัน

ดว้ย! พ่อแม่กับผมเข้าไปในพระวหิาร
เมื่ออุทิศ ผมพบประธานเนลสัน

ผมขอบพระทัยอย่างยิ่งที่ ไดอ้ยู่ ใกล้พระ
วหิาร เมื่อผมมีเรือ่งหนักใจที่ โรงเรยีน ผม
สามารถเดนิผ่านบรเิวณพระวหิารระหวา่ง
ทางกลับบ้าน ที่น่ันผมรูสึ้กถึงความรกัที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงมีตอ่ผม ผมตัง้ตา
รอเวลาที่ผมจะไดเ้ข้าไปท�าบัพตศิมาและ
ไดแ้ตง่งานที่น่ัน ◼

โคมระย้าในห้องซีเลส
เชียลของพระวหิาร 
ซัปโปะโระ ญีปุ่่ น
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โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “พระวิญญาณบริสุทธิ์,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 105–107

พระวิญญาณบริสทุธิ ์
จะชว่ยฉันไดอ้ยา่งไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์ 
โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์
แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นสมาชิกองคท์ี่สามในพระผู้
เป็นเจ้าสามพระองค ์พระองคท์รงเป็นพยานถึงพระบิดา

บนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์

พระองคท์รงมอบของ

ประทานฝ่ายวญิญาณให้

เรา พระองคป์ระทานความ

รู้แก่เราและทรงช่วยให้

เราจ�าเร่ืองส�าคญัๆ ได้

พระองคท์รงช่วยใหเ้รา
สะอาดจากบาป พระองค์

ทรงปลอบโยนเรา

พระองคท์รงสอนเรา 
พระองคป์ระทานความ

หวงัแก่เรา พระองค์
ทรงช่วยใหเ้ราท�าดี

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ทรงช่วยเราท�าการ

เลือกส�าคญัๆ เช่นกนั

พระองคต์รัสกบัความคิดและ
ใจเราอยา่งแผว่เบา เราแต่ละ

คนไดย้นิพระองคต่์างกนั
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หนา้น้ีของหนู

พระวหิารลมิา เปรู โดย วาเลเรีย ท.ี อาย ุ9 ขวบ ประเทศเปรู

พระวหิารไกวย์อากลิ เอกวาดอร์ โดย แลนดสี ซี. 
อาย ุ10 ขวบ ประเทศเอกวาดอร์

นิมิตของลไีฮ โดย มาเรีย ว.ี อาย ุ10 
ขวบ ประเทศบราซิล

พระวหิารซอลท์เลค โดย  
เมลสิซา แอล. อาย ุ5 ขวบ  
และอะเมลา แอล. อาย ุ2 ขวบ  
ประเทศเอสโตเนีย
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โดย เจสซิกำ ลำร์เซ็น
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา ปี 1843

เจน แมนนิงก์มองดเูรอืลอยจากท่าออกสู่ทะเลสาบอิร ี
เธอรูสึ้กเหมือนฝันขณะลอยไปกับเรอื
หน่ึงปีก่อน เธอเขา้รว่มศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์

แหง่วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย และตดัสินใจยา้ยไปอยูก่บั 
วสุิทธชินคนอืน่ๆ ในเมอืงนอว ูคณุแมข่องเธอกบัสมาชิก
ครอบครวัอีกเจ็ดคนเดนิทางไปตามคลองอริจีนถงึเมอืง 
บฟัฟาโล รฐันิวยอรก์ แต่ ในเมอืงบฟัฟาโล พวกเขาไม่ได้
รบัอนุญาตใหล้งเรอืเพราะสีผวิของพวกเขา

“เราจะท�าอย่างไรด”ี ไอแซคน้องชายของเธอถามเบาๆ
ค�าถามดงัก้องในอากาศหนาวจัด เมืองนอวอูยู่ห่างออก

ไป 800 ไมล์ (1,287 กิโลเมตร) พวกเขาจะยอมแพ้และ

กลับบ้าน หรอืไวเ้ดนิทางภายหลัง . . .
แตเ่จนรอไม่ไหว! เธอรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น

ความจรงิ พระผู้เป็นเจ้าตรสัอีกครัง้ผ่านศาสดาพยากรณ์ 
เธอตอ้งไปนอวกูับครอบครวัเธอ

เจนมั่นใจวา่ตอ้งไปให้ ได ้เธอมองไปทางตะวนัตก 
“เราจะเดนิ”

และพวกเขาเดิน จนรองเท้าขาด จนเท้าแตก เลือด
ไหลซึม พวกเขาต้องสวดอ้อนวอนขอให้หาย บางครัง้
พวกเขานอนกลางแจ้ง น� ้าค้างแข็งปกคลุมหนามาก
จนรู้สึกเหมือนหิมะก�าลังตก บางคนขู่จะจับพวกเขา
เข้าคุกเพราะคิดว่าพวกเขาเป็นทาสหลบหนี คนเหล่า
น้ันไม่รู้ว่าครอบครัวแมนนิงก์เป็นครอบครัวผิวสีที่เป็น ภา
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อิสระ พวกเขายังคงเดินต่อไป พลางร้องเพลงสวดเพื่อ
ฆ่าเวลา

พวกเขาอยู่ ใกล้เมืองนอวเูมื่อมาถึงแม่น� ้าสายหน่ึง
“ ไม่มีสะพาน” ไอแซคพูด
เจนพยักหน้า “ถ้าอย่างน้ันเราตอ้งเดนิลุยน� ้า” ขณะ

เธอก้าวลงไปในน� ้า น� ้าลึกแคข่้อเท้าของเธอ เธอเดนิไป
ข้างหน้าทีละนิดอย่างช้าๆ น� ้าวนจนถึงเข่า จากน้ันก็เลย
เอว พอเดนิไปถึงกลางแม่น� ้า น� ้าลึกประมาณคอของเธอ 
โชคดทีี่น� ้าไม่ลึกไปกวา่น้ัน และครอบครวัแมนนิงก์ข้าม
ไปไดอ้ย่างปลอดภัย

ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงนอว ูเจนเห็นก�าแพงหินปูน
สวยงามของพระวหิารนอวอูยู่บนเนินเหนือหุบเขา 
ถึงแม้จะยังสรา้งไม่เสรจ็แตก็่ท�าให้เธอตืน่ตะลึง มีคนพา
พวกเขาไปบ้านที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟอยู่

สตรรีา่งสูงผมสีเข้มยืนอยู่ตรงประต ู“เชิญคะ่ เข้ามา
เลย!” เธอเรยีก “ฉัน
ช่ือเอ็มมา สมิธ”

ไม่กี่นาที
ตอ่จากน้ันเป็น

ความพรา่มัว เจน
พบท่านศาสดาพยากรณ์ 

ท่านวางเก้าอี ้ไวร้อบๆ ห้องให้ครอบครวั
แมนนิงก์ทุกคนน่ัง เจนน่ังเก้าอีอ้ย่างซึง้ใจและ
ฟังขณะโจเซฟแนะน�าพวกเขาใหรู้จ้กัทกุคนทีน่ั่น  
รวมทัง้ ดร. เบิรน์ไฮเซิลเพื่อนของท่าน ตอ่จากน้ัน
โจเซฟหันมาถามเจนวา่ “หนูเป็นหัวหน้ากลุ่มเล็กๆ 
น้ีหรอื” 

“คะ่ ท่าน!” เจนตอบ 
โจเซฟยิม้ “ขอพระผูเ้ป็นเจา้ทรงอวยพรหนู! 

ตอนน้ีผมอยากฟังเรือ่งราวการเดนิทางของหนู”
เจนเล่าเรื่องเท้าที่บาดเจ็บของพวกเขา 

การนอนในหิมะ และการข้ามแม่น� ้า ทุกคน
ฟังเงียบๆ “แต่ ไม่แย่ค่ะ” เธอจบเรื่อง “เรา
เดินทางอย่างเบิกบาน ร้องเพลงสวด และ
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับพระกรุณา

และพระ
เมตตาอันไร้
ขอบเขตใน
การให้พรเรา 
คุ้มครองเรา 
และรักษา
เท้าของเรา”

เกิดความ
เงียบครู่
หน่ึง “คณุคดิ
อย่างไรครบัคณุหมอ” โจเซฟถามในท้ายที่สุด พลางตบ
เข่าชายคนน้ัน “น่ันไม่ ใช่ศรทัธาหรอกหรอื”

“ถ้าเป็นผม ผมเกรงวา่ผมจะเปลี่ยนใจและกลับบ้าน!” 
ดร. เบิรน์ไฮเซิลยอมรบั

โจเซฟพยักหน้าและหันกลับมามองเจน
กับครอบครวัเธอ “ขอพระผู้เป็นเจ้า

ทรงอวยพรพวกคณุ  คณุอยู่ ใน
หมู่มิตรแล้ว” ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเทกซัส 
สหรฐัอเมรกิา

เจน แมนนิงกอ์าศยัอยูก่บัเอม็มาและ
โจเซฟ สมิธหลายเดือน เธอแต่งงาน
กบัไอแซค เจมส์ และพวกเขาอยูใ่น
หมู่ผูต้ ั้งถ่ินฐานรุ่นแรกของหุบเขา 
ยทูาห์ เธอยงัคงเป็นสมาชิกท่ีซ่ือสตัย์
ของศาสนจกัรเหมือนเดิมแมมี้ความ
ทา้ทายมากมาย เม่ือเธอส้ินชีวติใน
ปี 1908 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
(1838–1918) พดูท่ีงานศพของเธอ
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โดย จูเลยีน โดแมน
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ครัง้พระครสิตอ์ยู่บนโลก พระทรงโปรดให้สัญญา  
วา่พระวญิญาณจะมาเพือ่ปลอบโยนและเป็นเพือ่น 
นิรนัดร”์ (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 56)

“ดเูหมือนซาราห์จะตอ้งตรวจเอ็มอาร์ ไอที่หลัง” คณุ
หมอแฟรงคพ์ูด เขายิม้ให้ซาราห์ “ผมจะนัดตรวจ

พรุง่น้ี เดีย๋วผมจะกลับมา”
ซาราห์เจ็บหลังมาไดร้ะยะหน่ึงแล้ว เมื่อเธอตืน่นอน

เช้าวนัน้ัน เธอเจ็บหลังมากจนยืนตวัตรงไม่ไดแ้ละเธอ
แทบจะเดนิไม่ไหว ซาราห์กับคณุแม่มาพบคณุหมอ
แฟรงค์ ให้ตรวจหาความผิดปกติ

ซาราหก์บัเอ็มอารไ์อ
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“เอ็มอาร์ ไออีกแล้วหรอืคะ” ซาราห์ถามพลางเงยหน้า
มองคณุแม่ เธอเคยตรวจเอ็มอาร์ ไอมาแล้วครัง้หน่ึง  
เธอจ�าไดว้า่เธอรูสึ้กกลัวมากเมื่ออยู่ ในท่อขนาดใหญ่ที่ ใช้
ถ่ายภาพภายในรา่งกายเธอ

“แม่เสียใจ ซาราห์” คุณแม่บอก “แต่ภาพน่ันจะช่วย
ให้คุณหมอแฟรงค์รู้ว่ามีอะไรผิดปกติที่หลังของลูก  
แม่รู้ว่าหนูท�าได้ แม่จะอยู่กับหนูตรงน้ี” คุณแม่บีบมือ
ซาราห์

“แตค่ณุแม่เข้าไปข้างในกับหนูไม่ไดน่ี้คะ” ซาราห์
บอก เธอก้มหน้า และน� ้าตาไหลอาบแก้ม คณุแม่อยู่กับ
เธอในห้องน้ันได ้แตพ่อซาราห์เข้าไปในอุโมงคต์รวจ  
เธอจะอยู่คนเดยีว

คณุแม่ โอบซาราห์ ไว้ ในวงแขน “ ใช่ แตลู่กรู้ ไม่ ใช่
หรอืวา่ใคร สามารถ อยู่ปลอบลูกที่น่ันได้”

ซาราห์นึกถึงช่ือหน่ึงของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่เธอ
เคยไดย้ิน ซ่ึงก็คอื พระผู้ปลอบโยน บางทีพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์อาจจะช่วยเธอไม่ ให้รูสึ้กกลัวได้

“พระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืคะ” ซาราห์ถาม
คณุแม่พยักหน้า “ ใช่จ้ะ หนูสามารถสวดอ้อนวอน

ขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยหนู พ่อกับแม่จะสวด
อ้อนวอนให้หนูดว้ย”

น่ันท�าให้ซาราห์นึกถึงอะไรอย่างหน่ึง “หนูจะขอพร
จากคณุพ่อได้ ไหมคะ”

คณุแมย่ิม้ “ ไดแ้น่นอนจะ้ แมรู่ว้า่พ่ออยากจะใหพ้รหนู”
คนืน้ันคณุพ่อวางมือบนศีรษะของซาราห์และให้พร

ฐานะปุโรหิตแก่เธอ เมื่อเขาให้พรซาราห์วา่เธอจะได้
รบัการปลอบโยนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซาราห์รูสึ้ก
อบอุ่นไปทั่วรา่ง ความรูสึ้กน้ันอยู่กับเธอตลอดคนื

วนัรุง่ขึน้ซาราห์นอนอยู่บนม้าน่ังที่จะเลื่อนเข้าไปใน
ท่อขนาดใหญ่ ในเครือ่งเอ็มอาร์ ไอ เธอนึกทบทวนค�า
พูดที่คณุพ่อใช้ระหวา่งให้พรเธอ พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะอยู่ทีน่ั่นเพือ่ปลอบโยนหนู ซาราห์บีบมือคณุแม่แน่น 
จากน้ันพยาบาลเลื่อนเธอเข้าไปในท่อ

เครื่องเอ็มอาร์ ไอท�าเสียงตลกๆ ขณะถ่ายภาพหลัง
ของเธอ ซาราห์ต้องนอนน่ิงๆ เพื่อภาพจะไม่พร่า
มัว เธอตกใจกลัวครู่หน่ึง แต่แล้วก็รู้สึกอบอุ่นอีกครัง้ 

เม่ือหนูอายหุา้ขวบ หนูตอ้งผา่ตดั
เอาต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์
ออก หนูกงัวลและกลวัมาก คุณ
พอ่ใหพ้รหนู หลงัจากใหพ้ร หนู
ไม่กงัวลอีกเลย และเราทั้งคู่มีความ
สุขเพราะเรารู้สึกถึงพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ

รู้สึกเหมือนอ้อมกอดของคุณแม่ หรือผ้าห่มอุ่นสบาย 
เธอรู้ว่าทุกอย่างจะราบรื่น กว่าจะรู้ตัวอีกทีเอ็มอาร์ ไอก็
เสร็จแล้ว!

ในห้องท�างานของคณุหมอแฟรงค ์เขาให้ซาราห์กับ
คณุแม่ดภูาพหลังของซาราห์ “หนูนอนน่ิงดมีาก”  
คณุหมอแฟรงคบ์อกซาราห์ขณะที่เขาคกุเข่าข้างๆ  
เธอ “ภาพพวกน้ีบอกวา่หนูจะตอ้งผ่าตดัเพื่อช่วยให้หนู
เดนิไดด้ขีึน้”

ซาราห์สะอึก
“เราอยากผ่าตดัเรว็ที่สุด” คณุหมอแฟรงคบ์อกพลาง

เงยหน้ามองคณุแม่ของซาราห์ จากน้ันก็เหลียวกลับมา
มองซาราห์ “หลังจากน้ันอาจจะใช้เวลาสองสามอาทิตย์
กวา่หนูจะรูสึ้กเหมือนเดมิอีกครัง้ แตห่ลังจากพบหนู 
วนัน้ี หมอรูว้า่หนูจะท�าไดด้”ี

ซาราห์พยายามนึกถึงทุกอย่างที่เธออยากท�าหลัง 
จากคณุหมอแฟรงคซ่์อมหลังให้เธอ ฉันจะไดว้ิง่ วา่ย 
น� ้า และกระโดดย�่าใบไม้กองโต เธอนึกถึงส่ิงที่เธอจะท�า 
ทัง้หมดน้ัน แตก่ารผ่าตดัน่ากลัวกวา่เอ็มอาร์ ไออีก!  
ซาราห์จึงนึกถึงค�าสวดอ้อนวอนของเธอและพรพิเศษที่
ไดร้บั พระบิดาบนสวรรคท์รงส่งพระผู้ปลอบโยนมาให้
เธอ พระองคจ์ะทรงช่วยเธออีกครัง้

เธอมองดคูณุหมอแฟรงค ์“แล้วหนูจะกระโดดย�่า
ใบไม้กองโตได้ ไหมคะ” เธอถาม

คณุหมอยิม้กวา้ง “หนูจะกระโดดย�่าใบไม้กองโตได้
แน่นอนครบั” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา

อนำลสิ เอฟ. อำยุ 6  
ขวบ รัฐยูทำห์ 
สหรัฐอเมริกำ
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ศาสดาพยากรณค์นใหม่
บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร
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ท่านสามารถหาบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona .lds .org

บริคมั ยงัก์

ในปี 1844 โจเซฟกับไฮรมั สมิธไปที่คกุคารเ์ทจเพื่อรอการไตส่วน คนช่ัวรา้ยบุกเข้ามาสังหารท่านศาสดา
พยากรณ์กับพี่ชายในคกุ! วสุิทธิชนไม่แน่ใจวา่ใครควรเป็นศาสดาพยากรณ์คนตอ่ไป ตอ่มาเกิดปาฏิหารยิ์ที่
การประชุมหน่ึงขณะบรคิมั ยังก์พูด หลายคนบอกวา่ท่านมีสีหน้าและเสียงคล้ายโจเซฟ สมิธ พวกเขารูว้า่ท่าน
จะเป็นศาสดาพยากรณ์คนตอ่ไป เวลาน้ีเรารูว้า่เมื่อศาสดาพยากรณ์สิน้ชีวติ ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสอง
จะเป็นศาสดาพยากรณ์คนตอ่ไป ◼

โจเซฟกบัไฮรัม

ตดัภาพบุคคลส�าคญัเหล่าน้ีไวช่้วยท่าน
เล่าเรือ่งราวประวตัศิาสนจักร
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ดินสอครัง้ละแทง่
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ผมกับคณุแม่น�าชุดเครือ่งเขียนไปที่คา่ยผู้ลีภ้ัย  

คา่ยไม่น่าอยู่ แตม่ีสนามเด็กเล่นและมีบรเิวณให้เรยีน
วชิาการ มีรถไฟเสียงดงัมากใกล้กับคา่ย เด็กๆ บอกผมวา่
เสียงเหมือนเครือ่งบินไอพ่นที่บินโฉบไปมาในซีเรยีและ
ที่อื่นๆ บางทีเสียงน้ันอาจจะเหมือนเสียงระเบิดที่เด็ก
เคยไดย้ินในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาก็ ได้

ผมพบเด็กรุน่เดยีวกับผมสองสามคนที่คา่ย รวมทัง้ 
ดาเนียลนักเล่นหมากรกุที่เก่งมาก ผมไม่ไดเ้ล่นหมาก 
รกุกับเขา ซ่ึงผมเสียดายมากเพราะผมชอบหมากรกุ  
แตพ่วกเขาชวนผมเล่นฟุตบอลโตะ๊และปิงปอง พวก
เด็กผู้ชายบอกผมวา่พวกเขาคดิถึงบ้านและอยากออก
จากคา่ยไปโรงเรยีนอีกครัง้

หลงัจากเราเลน่ฟุตบอลโตะ๊และปิงปองแลว้ เราก็แจก
ชดุเครือ่งเขยีน ผมรูสึ้กดทีี่ ไดท้�าบางอยา่งใหเ้ด็กๆ ทีค่า่ย ◼

โดย คำเลบ เอช. อำยุ 10 ขวบ เยอรมนี

ทัง้หมดเริม่ตน้เมือ่สเตคของผมจดัโครงการช่วยผูล้ี ้
ภยั ผมชอบโครงการน้ีมาก ผมจงึขอใหค้ณุแมบ่อก

ครทูี่ โรงเรยีนผมเรือ่งน้ี ครขูองผมตอ้งการท�าบางส่ิงบาง
อยา่งกับนักเรยีนชัน้ประถมส่ี เพือ่เป็นตวัอยา่งส�าหรบั
โครงการน้ี ผมกับแมดเดลิพีส่าวจงึไปขอบรจิาคตามบา้น

เมื่อถึงวนัที่ผมตอ้งน�าเสนอโครงการตอ่นักเรยีน
ประถมส่ีที่เหลือ ผมประหม่าเล็กน้อย จรงิๆ แล้วผมกลัว
มาก แตผ่มท�าสุดความสามารถ ผมบอกนักเรยีนประถม
ส่ีทุกคนวา่เราตอ้งการให้เด็กนักเรยีนท�าอะไรให้ผู้ลีภ้ัย 
ผมบอกวธิีที่เราไปตามบ้าน และผมท้าให้พวกเขาลอง
ระดมทุนให้ ไดม้ากกวา่ผม เราท�าชุดเครือ่งเขียนดว้ยกัน 
100 กวา่ชุด! เราใส่สมุดจด ดนิสอ และเครือ่งเขียนอื่นๆ 
ไว้ ในน้ัน เราเขียนข้อความ “ยินดตีอ้นรบัสู่เยอรมนี”  
ใส่ลงไปดว้ย
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พระเยซเูสด็จเยือนโจเซฟ สมิธ
เร่ืองรำวของพระเยซู
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โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

โจเซฟอ่านพระคมัภีร์
ไบเบิล ข้อน้ันกล่าววา่
พระบิดาบนสวรรคจ์ะ
ทรงตอบค�าถามของเรา
หากเราสวดอ้อนวอน
พระองค ์โจเซฟเข้าไป
ในป่าและสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรค์

หลายปีหลังจากพระ
เยซูฟ้ืนคนืพระชนม์ 

เด็กหนุ่มช่ือโจเซฟ 
สมิธมีค�าถาม เขาไม่รู้

วา่เขาควรเข้ารว่ม
นิกายใด
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พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูเสด็จลง
มาจากสวรรค ์พระ
เยซูตรสัวา่โจเซฟไม่
ควรเข้ารว่มนิกายใด
เพราะนิกายเหล่าน้ัน
ไม่ไดส้อนทุกอย่างที่
เป็นส่วนประกอบของ
ศาสนจักรของพระองค์

เมื่อโจเซฟโตขึน้ ท่านช่วยน�า
ศาสนจักรของพระเยซูกลับมา

แผ่นดนิโลก ศาสนจักรน้ีเรยีกวา่
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง

วสุิทธิชนยุคสุดท้าย ศาสนจักร
ช่วยให้ผู้คนเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระ

เยซูและพระบิดาบนสวรรค์
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การอ่านพระคมัภีรส์อนฉันมากขึน้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค ์เมื่อฉัน 

สวดอ้อนวอน พระองคจ์ะทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของฉันเช่นกัน ◼
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หน้ำระบำยสี
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วนัสะบาโตเป็น
วนัศกัด์ิสิทธ์ิ
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เราเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้า 
พระองค์ทรงพึ่งเรา

ข้
  าพเจ้าเช่ือมั่นวา่ ความตัง้ใจ ของสมาชิก
แตล่ะคนของศาสนจักรคอืรบัใช้และช่วย

คนตกทุกข์ ไดย้าก ที่บัพตศิมาเราท�าพันธ
สัญญาวา่จะ “แบกภาระของกันและกัน, เพื่อ
มันจะไดเ้บา” [ โมไซยาห์ 18:8] มีกี่ครัง้ที่ ใจ
ท่านอ่อนไหวเมื่อท่านเห็นความขัดสนของผู้
อื่น บ่อยเพียงใดที่ท่าน ตัง้ใจ จะเป็นคนที่
ช่วย แตบ่่อยเพียงใดที่การด�าเนินชีวติแตล่ะ
วนัถูกรบกวน ท่านไม่ท�าอะไร และปล่อยให้
คนอื่นช่วยโดยรูสึ้กวา่ “อ๋อ จะมีคนดแูลความ
ตอ้งการน้ันแน่นอน”

เรามัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับชีวิตเรา อย่างไร
ก็ตาม ถ้าเราถอยกลับมามองอย่างพินิจ
พิเคราะห์ว่าเราก�าลังท�าอะไร เราอาจพบว่า . . .  
บ่อยเหลือเกินท่ีเราใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลเร่ือง

ท่ีไม่สลักส�าคัญแต่อย่างใดในแผนโดยรวม
ของชีวิต โดยไม่สนใจอุดมการณ์เหล่าน้ันท่ี
ส�าคัญกว่า . . .

มีผู้ต้องการความเอาใจใส่ ก�าลังใจ ความ
ช่วยเหลือ การปลอบโยน ความเมตตาจาก
เราอยู่รายรอบ—ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นสมาชิก
ในครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือคน
แปลกหน้า เราคือพระหัตถ์ของพระเจ้าบน
แผ่นดินโลกโดยมีพระบัญชาให้รับใช้และให้
ก�าลังใจบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์ทรง
พึ่งเราแต่ละคน . . .

ขอให้เนื้อร้องของเพลงสวดคุ้นหูซึมซาบ
จิตวิญญาณของเรา . . .

ช่วยคนบางคน
วันนี้

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ฉันท�าความดีบ้างหรือไม่ในโลกวันนี้?
ฉันปรานีคนขัดสนบ้างไหม?
ฉันได้ปลอบคนหมองหม่นช่วยคนให้เบิก

บานไหม?
หากไม่ฉันล้มเหลวแน่นา
มีภาระใครถูกแบ่งไปไหมวันนี้

เพราะว่าฉันยินดีทีจ่ะช่วย?
คนเจ็บป่วยระทวยแรงล้าถูกรักษาหรือ

เปล่า?
เมือ่เขาอยากให้ช่วยฉันอยู่นั่นไหม?
[“ฉันท�าความดีบ้างหรือไม่?” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 109]

. . . ขอให้เราถามตัวเราว่า . . . วันนี้ฉันท�า
อะไรให้ ใครบ้าง” ข้าพเจ้าขอแนะน�าสมาชิก
ทั่วโลกให้หาคนที่ก�าลังล�าบากหรือเจ็บป่วย
หรือเหงา และท�าบางสิ่งให้เขาวันนี้ ◼

จาก “วันนี ้ฉันท�าอะไรให้ ใครบ้าง” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2009, 103–107 ส่
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โดย ประธำน 
โธมัส เอส. มอนสัน



พร, โดย หลุยส์ พำร์คเกอร์ “และเป็นจุดประสงค์ของเราท่ีจะจัดหาให้วิสุทธิชนของเรา, เพราะส่ิงท้ังปวงเป็นของเรา. . . .
“เพราะแผ่นดินโลกเตม็เป่ียม, และมีเพียงพอและเกินพอ; แท้จริงแล้ว, เราเตรียมส่ิงท้ังปวง” 
(คพ. 104:15, 17)
ดูหนา้ 32 และ 40 ในฉบบัน้ีเพื่อเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัการพึ่งพาตนเอง



อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

บทเรียนหา้บทส�าหรับคนหนุ่มสาว 

จากอคัรสาวกวยัหนุ่ม
“การตดัสินใจบ่งบอกตวัตนของคุณ ไม่ใช่
สภาวการณ์”: บทเรียนหน่ึงในหา้บทจากชีวติของ
อคัรสาวกหา้ในสิบสองคนแรกของการฟ้ืนฟ—ูท่ี
บงัเอิญเป็นคนหนุ่ม อ่านดูวา่เราสามารถเรียนรู้บท
เรียนอะไรอีกบา้งจากอคัรสาวกเหล่าน้ี

ส�ำหรับเยำวชน

วิธีท่ีข่าวสารการประชุมใหญ่จะ 

เปลีย่นชีวติท่ำน
การประชุมใหญ่สามญัเป็นมากกวา่เหตุการณ์
—เป็นโอกาสใหเ้ปล่ียนชีวติท่าน

ส�ำหรับเดก็

ชว่ยเหลือ 
ดินสอครัง้ละแทง่
คาเลบอยูใ่นเยอรมนี เขาตอ้งการท�าบางอยา่ง
เพื่อช่วยเดก็ในค่ายล้ีภยัใกลบ้า้น เขาจึงคิด
แผนหน่ึงข้ึนมา

น. 75

น. 54

น. 44




