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ต่อไปน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงบางประการเก่ียวกบั
มาดากสัการ์และศาสนจกัรท่ีนัน่:

ชนเผา่พื้นเมือง
บนเกาะ

สมาชิกศาสนจกัร

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
การประชุม

ลา้นคนใน
มาดากสัการ์

5
อิทธิพลหลกัทาง
วฒันธรรม: โปลินีเซีย  
อาหรับ เอเชีย แอฟริกา 
และฝร่ังเศส

2ภาษาราชการ: 
มาลากาซีและฝร่ังเศส

18

26

12,000
40

สมาชิกมาลากาซีคนแรกรับ
บพัติศมาในบอร์โด ฝร่ังเศส1986

หา้คนรับบพัติศมาและ
การยนืยนั1990

ตั้งคณะเผยแผแ่ห่งแรก1998
ตั้งสเตคแห่งแรก2000
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พระเยซูทรงรัก
เดก็ของเรา
ดิฉนัมกัจะครุ่นคิดถึงเร่ืองราวของเดก็ๆ ดิฉนั

รักเดก็ในแวดวงครอบครัวและมิตรสหาย
ของดิฉนั นอกจากน้ีงานท่ีดิฉนัท�ากบันิตยสาร
ศาสนจกัรยงัเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคแ์ละ
ตรวจแกห้นา้หนงัสือส�าหรับเดก็ทัว่โลก แต่สอง
ปีท่ีผา่นมา ดิฉนัรู้ตวัวา่ดิฉนัไม่เคยศึกษาส่ิงท่ีพระ
คมัภีร์สอนเก่ียวกบัเดก็เลย ดิฉนัจึงตดัสินใจอ่าน
พนัธสญัญาใหม่และพระคมัภีร์มอรมอน โดย
เอาใจใส่เป็นพิเศษต่อส่ิงท่ีดิฉนัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบั
คนกลุ่มพิเศษน้ี

การอ่านคร้ังน้ีเปล่ียนชีวติ! ในบรรดาความจริง
มากมายท่ีดิฉนัคน้พบ ความจริงท่ีมีค่ามากท่ีสุด
คือความเขา้ใจเพิ่มข้ึนวา่พระเยซูทรงห่วงใยเดก็ๆ 
มาก พระองคท์รงปฏิบติัศาสนกิจต่อเดก็เป็นกลุ่ม
พิเศษ แยกต่างหากจากคนอ่ืนคร้ังแลว้คร้ังเล่า เรา
จะท�าตามแบบอยา่งของพระองคไ์ดอ้ยา่งไร

บทความของดิฉนัในหนา้ 18 แบ่งปันบทเรียน
บางอยา่งท่ีดิฉนัไดจ้ากการศึกษาพระคมัภีร์ดงั
กล่าว ผนวกกบัแนวคิดและขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ
หลายคนในฝ่ายป้องกนัการกระท�าทารุณกรรม

เดก็มีค่ามาก ดิฉนัหวงัวา่เราจะสามารถช่วยกนั
คุม้ครองและใหพ้ลงัเดก็ โดยปฏิบติัต่อพวกเขาดงั
ท่ีพระเยซูจะทรงปฏิบติั!

ดว้ยความรัก
มาริสซา วดิดิสนั

พระวหิารลาอเีอ ฮาวาย:  
ศตวรรษของการรวม
คลินตัน ดี. และแองเจลา อาร์. 
คริสเตนเซ็น

28

พรของมุมมองทีชั่ดเจนใน
พระกติตคุิณ
เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

12

การรับมอืกบัส่ือลามก:  
คุ้มครอง ตอบสนอง และเยยีวยา
จอย ดี. โจนส์

36

เป็นหรือเคยเป็น:  
น่ันคอืค�าถาม
เอล็เดอร์โซนี แอล. คอช

24
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5 การคุ้มครองบุตรธิดาจากส่ือลามก

6 ภาพแห่งศรัทธา
วิลสัน ดีพอลา—ซานโฮเซ อุรุกวยั
เม่ือวลิสนัประสบอุบติัเหตุมอเตอร์ไซคจ์นพิการและภรรยาเสียชีวติไม่นาน
หลงัจากนั้น เขาไม่ทราบจะท�าอยา่งไรดี แต่พระกิตติคุณใหค้ �าตอบ

8 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ
ท่านก�าลงัพลาดส่วนส�าคัญย่ิงนีข้องการปฏิบัติศาสนกิจหรือไม่
เราไม่ควร “ร้องไหก้บัผูท่ี้ร้องไห”้ เท่านั้นแต่ควร “ช่ืนชมยนิดีกบัผูท่ี้มีความ
ช่ืนชมยนิดี” ดว้ย ในน้ีมีส่ีวธีิท่ีท่านสามารถท�าเช่นนั้นได้

12 พรของมุมมองทีชั่ดเจนในพระกติตคุิณ
โดย เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน
เม่ือเรารักษาสมดุลทางวญิญาณ เราจะมีมุมมองท่ีชดัเจนในพระกิตติคุณดีข้ึน

18 การคุ้มครองเดก็
โดย มาริสซา วิดดิสัน
พระเยซูคริสตท์รงรักและทรงคุม้ครองเดก็ ท่านจะท�าตามแบบอยา่งของ
พระองคไ์ดอ้ยา่งไร

24 เป็นหรือเคยเป็น: น่ันคอืค�าถาม
โดย เอล็เดอร์โซนี แอล. คอช
เรามกัจะตดัสินผูอ่ื้น แต่เราตอ้งตดัสินอยา่งชอบธรรมและมองผูอ่ื้นดงัท่ีพระผู ้
เป็นเจา้ทรงมองพวกเขา

28 พระวหิารลาอเีอ ฮาวาย: ศตวรรษของการรวม
โดย คลินตัน ดี. และแองเจลา อาร์. คริสเตนเซ็น
พระวหิารในฮาวายช่วยใหว้สุิทธิชนทัว่แปซิฟิกไดรั้บพรพระวหิารมานาน 
100 ปี

32 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ซิสเตอร์สองคนไดรั้บการน�าทางใหรั้บใช ้ข่าวสารของผูส้อนศาสนาสร้าง
ความแตกต่าง อธิการตดัสินใจวา่จะท�าอะไรกบัเงินโบนสั จดหมายช่วยแกไ้ข
ความสมัพนัธ์ท่ีเสียหาย

36 การรับมอืกบัส่ือลามก: คุ้มครอง ตอบสนอง และเยยีวยา
โดย จอย ดี. โจนส์
เดก็ไดรั้บผลกระทบและเห็นส่ือลามก แต่ความรักของท่านสามารถช่วยให้
พวกเขาหลีกเล่ียงและเอาชนะอิทธิพลเลวร้ายของมนั

คนหนุ่มสาว

42 
เดือนน้ีจะบอก ส่ิงทีต้่องท�า ถา้
ท่านก�าลงั ออกเดทกบัคนทีต่ดิส่ือ
ลามก และแบ่งปัน เร่ืองราวแห่ง
ความหวงั จากคนท่ีเผชิญส่ือลามก
ในความสมัพนัธ์ช่วง
ออกเดทของพวกเขา

เยาวชน

50 
เพือ่นแท้ หมายถึงอะไร 
เยาวชนคนหน่ึง แบ่งปัน
พระกติตคุิณ อยา่งไร และ
การระลึกถึงศิลามุมเอก
ของศาสนจกัร

เร่ืองสั้น

ภาพปก
ภาพถ่ายจาก Getty Images 

ใชเ้ป็นภาพประกอบ 
ใชผู้แ้สดงแบบ 

หมวดต่างๆ

สารบัญ

เดก็

เพ่ือนเดก็ 
คน้พบ วธีิรักผู้อืน่ เหมือนพระเยซู
ทรงรัก การสวดออ้นวอน
ช่วยโพรดีเม่ือเขากลวั 
ฟลอเรนซ์กลาย
เป็นพยาบาล 
ท่านสามารถ 
เตรียมเข้าพระ
วหิาร
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ดฉัินเคยต่อสู้เพือ่เอาชนะส่ือลามกมา
แล้ว ท�าไมเขาไม่ยอมต่อสู้
สงวนนาม
หญิงสาวคนหน่ึงจากกวัเตมาลาแบ่งปัน
ประสบการณ์ของการวางใจพระเจา้ให้
ท�าการตดัสินใจท่ียาก

ดฉัินเรียนรู้ว่าต้องแสดงปฏิกริิยา
อย่างไรเมือ่มคีนยอมรับว่าพวกเขาตดิ
ส่ือลามก
สงวนนาม
อารมณ์ความรู้สึกหลายอยา่งประดงัเขา้
มาเม่ือมีคนบอกวา่ใชส่ื้อลามก แต่หญิง
สาวคนน้ีพึ่งพระผูช่้วยใหร้อดเพื่อรู้วธีิ
แสดงปฏิกิริยาดว้ยความรัก

เดนิหน้าต่อไปหลงัจากทราบว่าคู่
หมั้นของดฉัินใช้ส่ือลามก
สงวนนาม
หญิงสาวคนหน่ึงในตาฮีตีแบ่งปันขอ้คิด
ท่ีวา่ส่ือลามกส่งผลกระทบต่อความ
สมัพนัธ์ของเธออยา่งไร

ค้นหาเพิม่เตมิ
ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ท่านสามารถ
ท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ ChurchofJesusChrist .org

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

เลยีโฮนาดจิทิลั

บทความดจิทิลัเท่าน้ัน
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liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ
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ซิ
สเตอร์จอย ดี. โจนส์ ประธานปฐมวยัสามญักล่าววา่ความรักเป็นอาวธุส�าคญัสุดท่ีใช้
ต่อสูก้บัส่ือลามก “ดงัส�านวนท่ีพดูกนัติดปากวา่ ‘ส่ือลามกฆ่าความรัก’ แต่ขอใหเ้รา
จ�าไวเ้ช่นกนัวา่ความรักฆ่าส่ือลามก” สามวธีิต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ความรักป้องกนั
บุตรธิดาจากอิทธิพลของล่ือลามก

ส่ิงท่ีท่านท�าได้

ซิสเตอร์ โจนส์อธิบาย
เพิ่มเตมิเกีย่วกับ
แนวคดิแตล่ะข้อน้ี
ในบทความของ
เธอหน้า 36
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“เราป้องกนับุตรธิดาจนถงึเวลาทีพ่วก
เขาสามารถป้องกนัตนเองได้”

เจสัน เอส. คาร์รอลล์ อาจารย์สอนวชิาชีวติครอบครัวทีม่หาวทิยาลยับริคมัยงัก์

■  พดูคุยกบับุตรธิดาอยา่ง
เป็นกนัเองเก่ียวกบัเร่ือง
ทางเพศและวธีิป้องกนั
ตนเองจากส่ือลามก

■  ช่วยใหบุ้ตรธิดาเขา้ใจวา่ 
ท�าไม

■  สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ 
และคอมพิวเตอร์ทุก
เคร่ืองควรมีการป้องกนั 
แมแ้ต่ของวยัรุ่นและของ
ผูใ้หญ่

■  อยา่ปล่อยใหใ้ครใช้
อุปกรณ์ส่ือตาม
ล�าพงัอยูใ่นหอ้ง

■  อยา่ลงโทษบุตร
ธิดาท่ีบอกวา่ติด
ส่ือลามก

การป้องกนั:  

“พ่อ/แม่รักลูกนะ”
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีบุตรธิดา

ของท่านรู้สึกปลอดภยัและ
เป็นท่ีรัก

การตอบสนอง:  

“พ่อ/แม่ยงัรักลูกเหมอืนเดมิ”
พดูคุยกบับุตรธิดาเก่ียวกบัส่ือ
ลามกและเช้ือเชิญใหพ้วกเขา

มาหาท่านเม่ือมีค�าถาม

การเยยีวยา:  

“พ่อ/แม่จะรักลูกตลอดไป”
ท�าใหบุ้ตรธิดาเช่ือมัน่วา่ถึงแม้
พวกเขาติดส่ือลามก แต่ความ
รักของท่านไม่เปล่ียนแปลง

ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง บุ ต ร ธิ ด า จ า ก ส่ื อ ล า ม ก
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วลิสัน ดพีอลา
ซานโฮเซ อุรุกวยั

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
ดูขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัเสน้ทางศรัทธา
ของวลิสนัและภาพถ่ายเพิม่เติมในคลงั
คน้ควา้พระกิตติคุณหรือฉบบัออนไลน์
ของบทความน้ีท่ี ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 10196

วธีิส่งภาพแห่งศรัทธา
ท่านสามารถส่งค�าบรรยายพอสงัเขปและ
ภาพถ่ายความละเอียดสูงของคนท่ีศรัทธา
ของเขาเป็นแรงบนัดาลใจใหท่้านมาท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org

อุบัตเิหตรุถมอเตอร์ ไซคท์�าให้วลิสันเป็น
อัมพาต ปีตอ่มาภรรยาของเขาเสียชีวติ ใน
ฐานะพ่อม่ายทีม่ีลูกสาวยังเล็กสองคน วลิสัน
ไม่ทราบจะท�าอย่างไรด ีเขาไม่ทราบวา่มีจุด
ประสงค์ ในชีวติหรอืไม่ วลิสันจะขืน่ขมระทมใจ
ก็ ได ้แตเ่ขากลับเริม่แสวงหาความจรงิ
โคดี ้เบลล์ ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

ผมมีค�าถามมากมาย ท�าไมเร่ืองร้ายๆ จึงเกิด
ข้ึน  ผมพยายามท�าส่ิงท่ีถกูตอ้ง ภรรยาถกูพราก
ไปจากผมและท้ิงใหผ้มอยูใ่นเกา้อ้ีเขน็ จากนั้น
คณะแพทยต์อ้งผา่ตดัเน้ืองอกในศีรษะลกูสาว
ผม ผมเร่ิมคิดวา่ไม่มีจุดประสงคใ์นชีวติ

ผมตระหนกัวา่ผมตอ้งหาความจริง ผม
ส�ารวจหลายศาสนาและพบศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ผมรู้สึกวา่
ศาสนาน้ีเป็นความจริง

ตอนน้ีผมรู้แลว้วา่มีจุดประสงคส์�าหรับการ
อยูบ่นแผน่ดินโลก เราอยูท่ี่น่ีเป็นส่วนหน่ึงใน
แผนนิรันดร์ของพระบิดาบนสวรรค ์เรามีพระ
ผูช่้วยใหร้อดผูท้รงเอาชนะความตายและฟ้ืน
คืนพระชนม ์ความรู้น้ีท�าใหผ้มมีพลงั ตอน
น้ีผมพยายามบากบัน่เดินหนา้ต่อไป ผมมีจุด
ประสงคแ์ละรู้วา่เม่ือผมพยายามด�าเนินชีวติ
อยา่งมีค่าควร ผมจะมีครอบครัวนิรันดร์
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เ มื่อเรานึกถึงการปฏิบัตศิาสนกิจ เรามักจะนึกถึงการช่วยเหลือคนขัดสน 
เราพูดถึงการท�าสวนให้หญิงม่าย น�าอาหารเย็นไปให้ผู้ป่วย หรอืให้คน
ที่ก�าลังล�าบาก เราจดจ�าค�าแนะน�าของเปาโลให้ “รอ้งไห้กับผู้ที่รอ้งไห้” 

แตเ่รามุ่งเน้นส่วน แรก ของข้อน้ัน—“ช่ืนชมยินดกีับผู้ที่มีความช่ืนชม
ยินด”ี มากพอหรอืไม่ ( โรม 12:15) การช่ืนชมยินดกีับคนที่เราปฏิบัติ
ศาสนกิจ—ไม่วา่จะหมายถึงการเฉลิมฉลองความส�าเรจ็หรอืช่วยให้
พวกเขาพบปีติ ในยามยาก—เป็นส่วนส�าคญัของการปฏิบัตศิาสนกิจ
ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�า

แนวคดิสามประการตอ่ไปน้ีช่วยได ้(และประการหน่ึงพึงหลีก
เลี่ยง) ขณะเราให้ความสนใจกับความดทีี่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้
ในชีวติเรา

1. รับรู้
บอนน่ี เอช. คอรด์อน ประธานเยาวชนหญิงสามัญช่วย

ให้เราเข้าใจวา่เราตอ้ง เห็น คนที่เราปฏิบัตศิาสนกิจ—ไม่
เพียงเห็นภาระและความล�าบากของพวกเขาเท่าน้ันแต่
เห็นข้อด ีพรสวรรค ์และความส�าเรจ็ของพวกเขาดว้ย เธอ

ท่านก�าลงัพลาด  
ส่วนส�ำคญัยิง่น้ี  
ของการปฏิบติั 
ศาสนกิจหรือไม่
การปฏิบัติศาสนกิจคือการ “ช่ืนชมยินดีกับผู้ ท่ีมีความช่ืนชม
ยินดี” มากเท่าๆ กับการ “ร้องไห้กับผู้ ท่ีร้องไห้” (โรม 12:15)

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ
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แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติั

ศาสนกิจต่อผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นปฏิบติั

ศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้รา ไปท่ี  

liahona .ChurchofJesusChrist .org และ

คลิก “Submit an Article or Feedback”
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กล่าววา่เราตอ้งเป็น “ผู้สนับสนุนและเพื่อนคู่ ใจ—คนที่รู้
สภาวการณ์และสนับสนุนความหวงัและความปรารถนาของ

พวกเขา” 1

ในอุปมาเรือ่งแกะกับแพะ พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่คนที่จะอยู่ทาง
พระหัตถ์ขวาของพระองคจ์ะถามวา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์

เห็นพระองคท์รงหิวและจัดให้เสวย หรอืทรงกระหายน� ้า และจัดมาถวายน้ัน
ตัง้แตเ่มื่อไร?

“ที่พวกข้าพระองคเ์ห็นพระองคท์รงเป็นแขกแปลกหน้า และไดต้อ้นรบัไว ้. . .  
ตัง้แตเ่มื่อไร?” (มัทธิว 25:37–38)

“พี่น้องทัง้หลาย ค�าส�าคญัคอื เห็น” ซิสเตอรค์อรด์อนกล่าว “คนชอบธรรม
เห็นคนเดอืดรอ้นเพราะพวกเขาคอยดแูละสังเกต เราเองสามารถเป็นตาคอยด ู
คอยช่วยเหลือและปลอบโยน รว่มยินดแีละแม้แตร่ว่มฝัน” 2

2. หาเหตุผลให้เฉลมิฉลอง
จงเฉลิมฉลองความส�าเรจ็ไม่วา่จะเป็นเรือ่งใหญ่หรอืเล็กน้อย อาจจะฉลอง

เพราะผ่านมะเรง็หรอืผ่านการเลิกคบมาได ้การไดง้านใหม่หรอืเจอรองเท้าที่หาย 
การอยู่รอดหน่ึงเดอืนหลังจากสูญเสียคนรกัหรอือยู่รอดหน่ึงสัปดาห์ โดยไม่กิน
น� ้าตาล

โทรไปแสดงความยนิด ีส่งการด์ หรอืออกไปรบัประทานอาหารกลางวนัดว้ยกัน 
เรา “มกีารช่ืนชมยนิดี ในปีตขิองพีน้่องเรา” (แอลมา 30:34) โดยมส่ีวนในพรของ
เราดว้ยกนั ด�าเนินชีวติดว้ยความกตญัญ ูเฉลมิฉลองพรและความส�าเรจ็ของผูอ้ืน่



10 เลียโฮนา

3. เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้า
บางครัง้การช่ืนชมยินดกีับผู้อื่นหมายถึงการช่วยให้พวกเขาเห็นเหตผุลให้

ช่ืนชมยินด—ีไม่วา่จะมีความยุ่งยากหรอืความยินดอีะไรเข้ามาในชีวติเราก็ตาม 
ความจรงิอันเรยีบง่ายที่วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักเราและทรงพรอ้มหนุนใจ
เราสามารถเป็นที่มาของปีตอิันเหลือเช่ือ

ท่านสามารถช่วยให้ผู้อื่นเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวติพวกเขาโดยแบ่ง
ปันวา่ท่านเห็นพระหัตถ์ของพระองค์ ในชีวติท่านเองอย่างไร จงเปิดใจมากพอ
จะแบ่งปันวา่พระบิดาบนสวรรคเ์คยช่วยท่านผ่านความท้าทายมาไดอ้ย่างไร 
ประจักษ์พยานน้ีสามารถช่วยให้ผู้อื่นรบัรูแ้ละยอมรบัวา่พระองคท์รงช่วยพวกเขา
มาแล้วอย่างไร (ด ูโมไซยาห์ 24:14)

4. อย่าจ�ากดัความสามารถของท่านในการช่ืนชมยนิดี
น่าเสียดายที่บางครัง้เราจ�ากัดความสามารถของเราเองในการช่ืนชมยินดกีับ

ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารูสึ้กไม่มั่นใจวา่เราจะให้อะไรไดบ้้างหรอืเราอยู่จุด
ใดในชีวติ แทนที่จะพบปีติ ในความสุขของผู้อื่น เรากลับตดิกับดกัของการเปรยีบ
เทียบ ดงัที่เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “การ
เปรยีบเทียบพรขับปีตอิอกไปเกือบจะแน่นอน เราไม่สามารถส�านึกคณุและอิจฉา
ในคราวเดยีวกันได”้ 3

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูคริสตท์รงช่ืนชมยนิดีในความ

สุขของผูอ่ื้นบ่อยๆ พระองคท์รงร่วม

งานแต่งงานในคานา ซ่ึงพระองค์

ไม่เพียงเฉลิมฉลองโอกาสท่ีเป็นสุข

เท่านั้นแต่ทรงเปล่ียนน�้าเป็นเหลา้องุ่น

ดว้ย (ดู ยอห์น 2:1–11) เราพยายามเขา้

ร่วมเหตุการณ์พิเศษในชีวติคนท่ีเรา

ปฏิบติัศาสนกิจไดเ้ช่นกนั
เราเห็นพระผูช่้วยใหร้อดทรง

ช่ืนชมยนิดีกบัความชอบธรรมของ
ผูอ่ื้นเช่นกนั เม่ือพระองคเ์สดจ็ 
เยอืนชาวนีไฟ พระองครั์บสัง่ 
กบัพวกเขาวา่ “เจา้จงเป็นสุข 
เพราะศรัทธาของเจา้ และบดัน้ี 
ดูเถิด, ปีติของเราเตม็เป่ียม”  
(3 นีไฟ 17:20)
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“เราจะเอาชนะความโน้มเอียงเช่นน้ีที่อยู่ ในเราเกือบจะทุกคนไดอ้ย่างไร” 
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองถาม “. . . เรา
สามารถนับพรมากมายของเราและช่ืนชมความส�าเรจ็ของผู้อื่น เหนือส่ิงอื่นใด เรา
รบัใช้ผู้อื่นได ้เพราะน่ีเป็นการฝึกใจที่ดทีี่สุด” 4 แทนที่จะเปรยีบเทียบ เราสามารถ
ชมเชยคนที่เราปฏิบัตศิาสนกิจ บอกไปเลยวา่ท่านช่ืนชมอะไรเกี่ยวกับพวกเขาหรอื
สมาชิกครอบครวัของพวกเขา

ดงัที่เปาโลเตอืน เราทุกคนเป็นอวยัวะในพระกายของพระครสิต ์และเมื่อ 
“อวยัวะหน่ึงไดร้บัเกียรต ิอวยัวะทัง้หมดก็รว่มช่ืนชมยินดดีว้ย” (1 โครนิธ์ 12:26) 
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค ์เราสามารถรบัรูป้ระสบการณ์ของผู้อื่น 
เฉลิมฉลองความส�าเรจ็ใหญ่น้อย ช่วยให้พวกเขารบัรูพ้ระหัตถ์ของพระเจ้า และ
เอาชนะความอิจฉาเพื่อเราจะช่ืนชมยินดดีว้ยกันอย่างแท้จรงิ ในพร พรสวรรค ์
และความสุขของผู้อื่น ◼

อ้างองิ
 1. บอนน่ี เอช. คอรด์อน, “การเป็นเมษบาล,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 75.
 2. บอนน่ี เอช. คอรด์อน, “การเป็นเมษบาล,” 75.
 3. เควนทิน แอล. คกุ, “Rejoice!” Ensign, Nov. 1996, 30.
 4. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “บุตรหายไปอีกคนหน่ึง,” เลียโฮนา, ก.ค. 2002, 78.

ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
นึกถึงคนท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจ  

พวกเขามีพรสวรรคแ์ละขอ้ดี

อะไรบา้ง พวกเขามีโอกาส

หรือความส�าเร็จอะไรบา้ง 

ท่านจะช่ืนชมยนิดีกบัพวกเขา 

ชมเชยพวกเขา หรือใหก้�าลงั

ใจพวกเขาไดอ้ยา่งไร
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นั บเป็นพรอย่างยิ่งที่ ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในสมัยการ
ประทานที่การฟ้ืนฟูกุญแจแห่งอาณาจักรและสัมฤทธิผลของค�าพยากรณ์ท�าให้
เราไดเ้ห็นดว้ยตาตนเองวา่ “พระกิตตคิณุรดุไปถึงสุดแดนแผ่นดนิโลก, ดงัก้อน
หินซ่ึงถูกสกัดจากภูเขาโดยปราศจากมือจะกลิง้ออกไป, จนเต็มทัง้แผ่นดนิโลก” 

(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 65:2)
ค�าพยากรณ์ที่ ให้ โดยดาเนียลแห่งพันธสัญญาเดมิและกล่าวซ�า้ในสมัยการประทานน้ี

ดเูหมือนจะอยู่ท่ามกลางสัมฤทธิผลน้ันเมื่อเราเห็นสเตคจัดตัง้มาแล้วกวา่ 3,300 สเตคใน
ศาสนจักรปัจจุบัน ใน 50 ปีที่ผ่านมา สมาชิกภาพในศาสนจักรเพิ่มจาก 2.1 ล้านคนเป็น 
16 ล้านกวา่คน 1

ที่ข้าพเจ้าประทับใจพอๆ กับการเตบิโตอย่างรวดเรว็น้ีและการเปลี่ยนแปลงคอืข้อเท็จจรงิ
ที่วา่หลักธรรมและหลักปฏิบัตขิองพระกิตตคิณุยังเหมือนเดมิ รวมทัง้ตน้แบบการปกครอง
ที่ทรงเปิดเผยให้ศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์ตน้แบบดงักล่าวช่วยให้มีการจัดตัง้สเตค
ตา่งๆ ซ่ึงออกแบบไวเ้พื่อให้ “การคุม้ภัย, และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ, และจากพระพิโรธ
เมื่อจะเทลงมาโดยมิไดเ้จือจางบนทัง้ผืนแผ่นดนิโลก” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 115:6)

พี่น้องทัง้หลาย พระเจ้าทรงโอบอ้อมอารี ในพรที่ประทานแก่เรา ความเข้าใจวา่พรเป็น
ผลจากการเช่ือฟังพระบัญญัตแิละการรกัษาพระบัญญัตเิป็นการแสดงความรกัของเราตอ่

โดย เอล็เดอร์ 
แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน

แห่งโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

มุมมองที่ชัดเจนในพระกิตตคิณุจะให้ความชัดเจนมากขึน้ 
ในเรือ่งที่วา่ท่านคดิอย่างไรกับการจัดล�าดบัความส�าคญัของชีวติ 

ท่านแก้ปัญหาและเผชิญการล่อลวงส่วนตวัอย่างไร
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พรของ  
มุมมองที่ชัดเจน  
ในพระะกิตตคิณุ
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พระเจ้าคอืกฎเกณฑ์อันทรงคณุคา่ที่ตอ้งเรยีนรู ้หลักธรรมพระ
กิตตคิณุเช่นน้ีให้มุมมองชัดเจนที่ส�าคญัแก่เรา

น�าไปสู่ประเด็นส�าคญัสองประเด็นที่ข้าพเจ้าประสงคจ์ะเน้น 
ข้าพเจ้าสังเกตวา่ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์ ที่ปรกึษาที่หน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุดแบ่งปันสองประเด็นน้ีกับหนุ่มสาวโสดไวแ้ล้ว
ในปี 2015

รักษามุมมองทีชั่ดเจนในพระกติตคุิณ
ประธานโอ๊คส์กล่าวไวว้า่ “มุมมองที่ชัดเจนหมายถึงการเห็น

ข้อเท็จจรงิทัง้หมดสัมพันธ์กันอย่างมีความหมาย เห็นภาพรวม
ทัง้หมด” 2 ท่านเข้าใจบางส่ิงตอ่ไปน้ีเมื่อท่านมองจากมุมมองที่
ชัดเจนในพระกิตตคิณุ

•  ท่านเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 76:24)

•  ท่านอยู่บนโลกน้ีเพราะมีจุดประสงค ์พรอ้มความสามารถ
ในการเลือก (ด ู2 นีไฟ 2:27; 10:23)

•  “เพราะจ�าเป็นตอ้ง, มีการตรงกันข้ามในส่ิงทัง้ปวง” 
(2 นีไฟ 2:11)

•  พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและผู้วงิวอน
พระบิดาแทนเรา (ด ู1 ยอห์น 2:1; หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 110:4)

พิจารณาส่ิงที่เกิดขึน้ถ้ามุมมองที่ชัดเจนในพระกิตตคิณุของ
ท่านกลายเป็นเลนส์ที่ท่านมองชีวติทุกดา้นของท่านผ่านเลนส์

น้ัน มุมมองที่ชัดเจนในพระกิตตคิณุจะให้ความชัดเจนมากขึน้
ในเรือ่งที่วา่ท่านคดิอย่างไรกับการจัดล�าดบัความส�าคญัของชีวติ 
ท่านแก้ปัญหาและเผชิญการล่อลวงส่วนตวัอย่างไร มีผลอย่าง
แท้จรงิตอ่การใช้ชีวติโดยรวมของท่านและการตดัสินใจตา่งๆ  
ที่ท่านจะท�าระหวา่งทาง

ดว้ยทา่ทเีช่นน้ี เรารูว้า่พระเจา้ทรงปรารถนาใหเ้รารบัส่วน
ศีลระลกึทกุสัปดาห ์ใหเ้ราศึกษาพระคมัภรีแ์ละสวดออ้นวอน
พระองคท์กุวนั นอกจากน้ี เรารูด้ว้ยวา่ซาตานจะลอ่ลวงเราไม่ ให้
ตดิตามพระผูช่้วยใหร้อดหรอืฟังการกระตุน้เตอืนเงยีบๆ ของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ ์จากน้ันเราจะรบัรูม้ากขึน้วา่ปฏปิักษ์พยายาม
ช่วงชิงสิทธิเ์สรแีละความสามารถของเราในการตา้นความ
พยายามของเขาผา่นการเสพตดิ รวมถงึยาเสพตดิและส่ือลามก

ในทางตรงกันข้าม เลนส์ของพระกิตตคิณุท�าให้เราเห็นภาพ
ความส�าคญัของการสรา้งครอบครวัอย่างชัดเจน—เลือกแตง่งาน
และเลีย้งดบูุตรธิดาในความชอบธรรม ภาพน้ีเปิดตาให้เราเห็น
เช่นกันวา่ปฏิปักษ์ประสงคจ์ะท�าลายหน่วยครอบครวัและท�าให้
บทบาททางเพศสับสน ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นเหตใุห้สังคมลดคณุคา่
ของการก่อรา่งสรา้งครอบครวั

รักษาความสมดุลทางวญิญาณ
ประธานโอ๊คส์กล่าววา่ “เมื่อคนหนุ่มสาวมีมุมมองที่ชัดเจน—

ภาพรวมทัง้หมด—ส�าคญัอย่างยิ่งที่พวกเขาจะรกัษา ความสมดลุ 
ทางวญิญาณในชีวติ เพื่อท�าเช่นน้ี ท่านตอ้งละเวน้จากส่ิงดงึดดู
บางอย่างของโลกและท�าส่ิงจ�าเป็นเพื่อเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้ดว้ยเช่นกัน” 3

ดา้นหน่ึงท่านมีปัญหาเรง่ดว่นมากมาย มีล�าดบัความส�าคญั
ของชีวติทุกขนาดและหลากหลาย ทัง้หมดล้วนตอ้งการความ
เอาใจใส่ ความสนใจ และค�าแนะน�า รายการส�าหรบัแตล่ะท่าน

ปาฏหิารยิ์ ใหญที่สุ่ดอยา่งหน่ึงของการด�ารง
อยู่ ในชีวติมรรตยัน้ีคอืทา่นจะสามารถพบ
สมดลุระหวา่งวญิญาณภาพของทา่นกบั
บทบาทส�าคญัอืน่ๆ ของชีวติ
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อาจตา่งกันตามสภาวการณ์ส่วนตวั แตภ่ายในน้ันท่านจะพบการ
ศึกษา การงานอาชีพ การแตง่งาน การมีรา่งกายแข็งแรงและ
อารมณ์ด ีแน่นอนวา่ความท้าทายของท่านคอืท�าให้บทบาทส�าคญั
เหล่าน้ีของชีวติสมดลุกับวญิญาณภาพของท่าน

ประธานโอ๊คส์ ให้ค�าแนะน�าเช่นกันวา่ท่านตอ้งระวงัขณะ 
“จัดสรรเวลาทัง้น้ีเพื่อท่านจะไม่ท�าให้ตนเองอดอยากทาง
วญิญาณในช่วงเวลาที่กิจกรรมโปรแกรมหลักของท่านเป็นส่ิงอื่น 
หลักธรรมดงักล่าวอธิบายวา่เหตใุดจึงส�าคญัอย่างยิ่งที่คนหนุ่ม
สาว … จะท�าตามค�าแนะน�าให้เข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร 
รบัใช้ ในศาสนจักร ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนั คกุเข่าสวดอ้อนวอน
เป็นครอบครวัทุกวนั และรบัใช้ ในการเรยีกของศาสนจักร” 4

ท่ามกลางความตอ้งการหลากหลายและเป็นส่วนตวั เพื่อ
ให้การแสวงหาและความท้าทายของชีวติสมดลุกับวญิญาณภาพ
ของท่าน ท่านจะเริม่ตระหนักวา่ท่านท�าให้สมดลุได ้พระเจ้ามิได้
ทรงเรยีกรอ้งให้ท่านท�าส่ิงที่ท่านไม่สามารถท�าให้ส�าเรจ็ ข้าพเจ้า
ไดย้ินประธานโธมัส เอส. มอนสัน (1927–2018) แนะน�าหลาย
ครัง้วา่ “ผู้ที่พระเจ้าทรงเรยีก พระองคท์รงท�าให้คูค่วร” 5 ข้าพเจ้า
คดิวา่น่ีประยุกต์ ใช้ ไดเ้ป็นพิเศษกับสมาชิกของศาสนจักร

การรกัษาสมดลุดงักล่าวอาจดเูหมือนท�ายาก แตข่้าพเจ้า
สัญญาวา่ปาฏิหารยิ์ ใหญ่ที่สุดอย่างหน่ึงของการด�ารงอยู่ ในชีวติ 
มรรตยัน้ีคอืท่านจะสามารถพบสมดลุระหวา่งวญิญาณภาพของ
ท่านกับบทบาทส�าคญัอื่นๆ ของชีวติ น่ีเกิดขึน้ได้ ในวธิีที่จะช่วย
ให้ท่านไม่เพียงไดร้กัษาวญิญาณภาพของท่านและบทบาทส�าคญั
ของชีวติในปัจจุบันเท่าน้ันแตจ่ะเตบิโตและพัฒนาในดา้นส�าคญั
ทัง้สองดา้นเหล่าน้ีดว้ย

เหตผุลหลักที่เป็นเช่นน้ีไดค้อืพระเจ้าทรงเป็นจุดรองรบัส่ิง
ที่หมุนไปรอบๆ พระองคท์รงเป็นจุดศนูย์กลางของความสมดลุ 
พระองคส์นพระทัยท่านเป็นส่วนตวัในฐานะบุตรธิดาคนหน่ึง

ของพระองค ์แตผ่ลดงักล่าวขึน้อยู่กับจุดโฟกัสที่เหมาะสมของ
ท่านและการพยายามหาจุดสมดลุ

จากการสังเกตและประสบการณ์ส่วนตวัของข้าพเจ้า ดเูหมือน
วา่ตลอดชีวติเรามีแนวโน้มจะเอียงไปดา้นใดดา้นหน่ึงมากกวา่ 
เพื่อรกัษาชีวติให้สมดลุเราตอ้งพยายามเสมอและเอาใจใส่ จง
เลือกเป็นคนใจหนักแน่น

น่าสนใจตรงที่ท่านสามารถไปไดท้ัง้สองดา้น อาจมีบางครัง้ที่
ท่านพบวา่ท่านตอ้งเอาใจใส่เพื่อจดจ่อกับการเรยีนหรอืงานอาชีพ 
ดว้ยการ “ท�างานรบัใช้ศาสนจักรในเวลารบัใช้ศาสนจักร” 6 แตจ่�าไว้
วา่ท่านตอ้งให้พระเจ้าเป็นจุดรองรบัเพื่อท่านจะพบดลุยภาพทาง
วญิญาณที่เหมาะสม

พระเจ้าจะทรงช่วยเหลอืท่าน
เมื่อเรารกัษามุมมองพระกิตตคิณุ เราจะเข้าใจความจรงิพืน้

ฐานไดง้่ายวา่พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเรา หลักธรรมพระกิตตคิณุ
เบือ้งตน้คอืเราเป็นบุตรธิดาของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรกัเรา แน่นอนวา่ทัง้สองพระองคจ์ะทรงช่วยเหลือเราทุกวถิี
ทางเพื่อให้เรากลับไปบ้านบนสวรรค์

ข้าพเจ้าประสงคจ์ะยกตวัอย่างวธิีที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่าน
ได ้แทด คารล์สันผู้น�าเยาวชนคนหน่ึงของข้าพเจ้าเล่าเรือ่งน้ีให้
ข้าพเจ้าฟังเมื่อหลายปีก่อน แทดสิน้ชีวติเมื่อไม่นานมาน้ี เขา
มีอิทธิพลตอ่ข้าพเจ้ามากขณะข้าพเจ้าเตบิใหญ่ เขาเตบิโตใน
ช่วงเศรษฐกิจตกต�า่ครัง้ใหญ่ เป็นบุตรคนที่เก้าในจ�านวน 14 คน 
ครอบครวัของเขาท�าฟารม์และเลีย้งปศสัุตวเ์ป็นอาชีพ ช่วงน้ัน
พวกเขาประสบความยากล�าบากทางการเงิน สินทรพัย์มีคา่ที่สุด
ของพวกเขาคอืฝูงปศสัุตว์

ในวยัเยาวข์องแทด ความรบัผิดชอบอย่างหน่ึงของเขาคอืดแูล
และตอ้นฝูงสัตวเ์มื่อจ�าเป็นเพื่อให้พวกมันพบอาหารที่ดทีี่สุด— 
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น่ันเป็นงานใหญ่ส�าหรบัเด็ก เขาสามารถท�างานน้ีดว้ยความช่วย
เหลือของม้าแคระที่ฉลาด มันรูว้า่ตอ้งท�าอะไรโดยไม่ตอ้งบอกอะไร
มากนัก ม้าตวัน้ีช่ือวา่โอลดส์โมค ีแต่ โอลดส์โมคมีีข้อเสียอย่าง
หน่ึงคอืมันไม่ตอ้งการให้ ใครจับ เมื่อใครเข้าใกล้ มันจะวิง่หนี
เพราะรูว้า่มันจะตอ้งถูกจับไปท�างาน

วนัหน่ึงหลังจากโอลดส์โมคถีูกจับใส่บังเหียนและอานม้า แทด
น้อยขี่มันไปทุ่งหญ้าที่ปศสัุตวก์�าลังเล็มหญ้า ดนิแห้งและทุ่งหญ้า
ก็แห้ง แตแ่ทดสังเกตวา่หญ้านอกทุ่งตามข้างทางรถไฟยาวกวา่
และเขียวกวา่ เขาจึงคดิจะตอ้นววัออกไปนอกทุ่งหญ้าที่กัน้รัว้ไว้
และปล่อยให้ววัเพลิดเพลินกับอาหารดีๆ  ตามทางรถไฟ

ดว้ยความช่วยเหลือของโอลดส์โมค ีแทดตอ้นววัออกจากทุ่ง
หญ้า พวกมันเริม่เดนิไปมาตามทางรถไฟเพื่อกินหญ้าที่เขียวกวา่
และดกีวา่ ววัที่อิ่มหมีพีมันดเูหมือนจะก�าลังดแูลตวัเอง แทด
จึงลงจากหลังม้ามาน่ังทับบนเชือกบังเหียน พลางเพลิดเพลิน
กับส่ิงแวดล้อมรอบข้าง น่ังเล่นอย่างสบายใจ แตข่ณะหาที่เล็ม
หญ้าเขียวขจี ไปดว้ย โอลดส์โมคเีดนิห่างออกไปเรือ่ยๆ จนเชือก
บังเหียนหลุดจากที่แทดน่ัง 

ช่วงเวลาสงบสุขและสบายใจน้ีพังครนืลงทันใดเมื่อแทด
ไดย้ินเสียงดงัห่างออกไป มันเป็นเสียงหวดูรถไฟที่ก�าลังแล่นดว้ย
ความเรว็สูงมาตามรางรถไฟที่ฝูงปศสัุตวเ์ดนิเอื่อยๆ อยู่ตรงหน้า
เขา! เขารูว้า่จะเกิดความเสียหายกับฝูงสัตวแ์ละครอบครวัของเขา
แน่นอนถ้าเขาไม่รบีตอ้นปศสัุตวก์ลับไปในทุ่งหญ้าและออกห่าง
จากรถไฟที่ก�าลังมา เขารูสึ้กวา่เขาจะไม่สามารถให้อภัยตนเองได้
ถ้าท�าความรบัผิดชอบที่มอบให้เขาไม่ส�าเรจ็

แทดลุกขึน้ยืนอย่างรวดเรว็และวิง่ไปควา้เชือกบังเหียนของ
โอลด ์สโมค ีโอลดส์โมคเีห็นแทดมาจึงรบีวิง่หนี ไม่ยอมให้จับ ภาพ
ววัตายและความโศกสลดของครอบครวัแวบเข้ามาในความคดิท�า
ให้แทดแทบหยุดหายใจและสิน้หวงัแตแ่ทดรูว้า่ตอ้งรบีลงมือ

ตอ่มาเขาบันทึกเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้วา่ “ครปูฐมวยัของผม
เคยสอนให้เราสวดอ้อนวอนและเน้นย�า้ค�าสอนที่เรยีนรูจ้ากคณุ
แม่ของผม เมื่อไม่มีทางเลือกอื่น ผมจึงรบีคกุเข่าและเริม่สวด
อ้อนวอนขอให้ทรงช่วยเอาววัออกจากทางรถไฟ”

แทดไม่ไดย้ินเสียง แตค่วามคดิที่ชัดเจนมาถึงเขา “สังเกตสิ
วา่ววัสามารถเดนิข้างโอลดส์โมคีไดแ้ละมันไม่ขยับ ถ้าอย่างน้ัน 
. . . ในเมื่อเจ้าคกุเข่าอยู่ จงวางมือบนพืน้ดว้ย ท�าท่าเหมือนววั
แล้วคลานไปหาโอลดส์โมค”ี

แทดกล่าววา่ “ผมท�าตาม มันไม่ขยับ ผมควา้เชือกบังเหียน 
พามันไปที่รัว้ กระโดดขึน้หลังมัน และเราไปตอ้นววักลับทุ่งหญ้า
อย่างรวดเรว็ โอลดส์โมคฉีลาดผิดปกติ ในช่วงหน้าส่ิวหน้าขวาน”

ตอ่มา เมื่อแทดเรยีนมัธยมปลาย เขาฉุกคดิขึน้วา่เขาเคยได้
รบัค�าตอบที่ชัดเจนเมื่อเขาสวดอ้อนวอนในยามคบัขัน เขาตัง้ข้อ
สังเกตวา่ “เหล่าเทพจัดการโอลดส์โมคนีอกเหนือความสามารถ
ของผม และครอบครวัเรารอดพ้นจากความโศกสลด” เขากล่าว
ในเวลาตอ่มาวา่ “น่ีเป็นการกระตุน้เตอืนครัง้แรกในหลายๆ ครัง้
ที่มาถึงผม ‘อะไรก็ตามที่เจ้าจะทูลขอพระบิดาในนามของเรา, ซ่ึง
ถูกตอ้ง, โดยเช่ือวา่เจ้าจะไดร้บั, ดเูถิดพระองคจ์ะประทานให้เจ้า’ 
(3 นีไฟ 18:20)” 7

เราทุกคนมีปศสัุตว์ ให้น�าออกจากรางรถไฟก่อนรถไฟมา ภัย
ของเรามีมาหลายรปูแบบหลายขนาดตา่งกันไป บ้างก็รา้ยแรง
เท่าๆ กับสถานการณ์อันตรายของแทด มีผลคกุคามชีวติหรอื
คกุคามจิตวญิญาณของเราหรอืคนที่เรารกั

อีกหลายสถานการณ์ที่เราพบเจออาจไม่มีผลรา้ยแรงเช่นน้ัน
แตเ่ป็นภาระหนักตอ่ความคดิและใจเรา ส่ิงหน่ึงแน่นอน—น่ัน
คอืเราแตล่ะคนจะมีความทุกข์และความยากล�าบากในชีวติเพราะ
น่ันเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์มรรตยั แตพ่ึงจ�าไวว้า่พระเจ้า
จะทรงช่วยเหลือเรา!

ข้าพเจ้าชอบค�าพูดเหล่าน้ีที่พบในพระคมัภีรม์อรมอน “เรา
เห็นวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นห่วงคนทุกหมู่เหล่า, ไม่วา่พวกเขา
จะอยู่ ในแผ่นดนิไหน; แท้จรงิแล้ว, พระองคท์รงนับผู้คนของ
พระองค,์ และอุทรแห่งพระเมตตาของพระองคม์ีอยู่เหนือแผ่น
ดนิโลกทัง้ปวง” (แอลมา 26:37)

น่ันหมายถึงเราแตล่ะคน เราสบายใจอย่างยิ่งที่รูว้า่พระเจ้าจะ
ทรงช่วยเหลือเรา

ศรัทธา ความหวงั และมุมมองทีชั่ดเจนในพระกติตคุิณ
เพื่อสรปุข้าพเจ้าขอกระตุน้ให้ท่านจดจ�าวา่ตอ้งรกัษามุมมองที่

ชัดเจนในพระกิตตคิณุ จงมองดโูลกรอบตวัท่านผ่านเลนส์พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

พงึจ�าไวว้า่ตอ้งรกัษามมุมองทีชั่ดเจน
ในพระกิตตคิณุ จงมองดโูลกรอบ
ตวัทา่นผา่นเลนส์พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์
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รกัษาสมดลุทางวญิญาณ เราทุกคนประสบความ
ท้าทายและโอกาสในบทบาทชีวติตา่งกัน ส่ิงเหล่า
น้ันจะเป็นประโยชน์สูงสุดเมื่อเราท�าให้สมดลุกับ
ศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตแ์ละในการชดใช้
ของพระองค์

สุดท้าย จงมีศรทัธาและความหวงัวา่พระเจ้าจะ
ทรงช่วยเหลือท่าน ความรูน้ี้เป็นส่ิงที่จะช่วยให้ท่าน
เผชิญความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ไดข้องพันธกิจ 
ในมรรตยัของท่านอย่างมั่นใจ ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง 
“มุมมองทีชั่ดเจนในพระกิตตคิณุ” ทีม่หาวทิยาลัย 
บรคิมั ยังก์–ฮาวาย วนัที ่19 กันยายน ค.ศ. 2017
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โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัรเ รารูจ้ากคนทุกกลุ่มที่พระเยซูทรงสอนวา่พระองคท์รงรกัเด็กเป็นพิเศษ 

ทรงเอาพระทัยใส่เด็กๆ แม้ ในเวลาที่ ไม่สะดวก ทรงเชือ้เชิญให้เด็กรบัพร
เป็นรายตวัจากพระองค ์ทรงเอาโทษคนที่ท�ารา้ยเด็ก และทรงสอนวา่เรา
ตอ้งเป็นเหมือนเด็กมากขึน้เพื่อเข้าอาณาจักรสวรรค์ 1

“จงดเูด็กเล็กๆ ของเจ้า” พระองคร์บัส่ังกับคนในทวปีอเมรกิาหลังจากฟ้ืนคนื
พระชนม์ ท้องฟ้าเปิด เหล่าเทพที่รกัและคอยอารกัขาลงมาห้อมล้อมเด็กๆ ล้อม
รอบพวกเขาดว้ยไฟ (ด ู3 นีไฟ 17:23–24)

เพราะมอีนัตรายรอบดา้นในโลกทกุวนัน้ี เราจงึปรารถนาให้ ไฟจากสวรรคล์อ้ม
รอบเด็กของเราอยูเ่นืองนิตย ์คาดกนัวา่ประชากรหน่ึงในส่ีของโลกถกูกระท�าทารณุ
กรรมเมือ่เป็นเด็ก และตวัเลขเฉลีย่สูงขึน้เมือ่ทา่นมองดกูลุม่คนทีด่อ้ยโอกาส เช่น
คนพกิาร 2 ขา่วดคีอืมมีากมายทีเ่ราสามารถปฏบิตักิารเชิงรกุเพือ่คุม้ครองเด็ก

“ลองนึกภาพเด็กที่ท่านรกัในใจ” ซิสเตอรจ์อย ด.ี โจนส์ ประธานปฐมวยัสามัญ
กล่าว “เมื่อท่านบอกเด็กคนน้ีวา่ ‘ฉันรกัหนู’ น่ันหมายความวา่อย่างไร . . . เราให้
ความคุม้ครองเพื่อเราจะช่วยให้คนที่เรารกัเป็นตวัของตวัเองไดด้ทีี่สุดและเผชิญ
ความท้าทายของชีวติได”้ 3

บางทีการมองดแูบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างใกล้ชิดมากขึน้อาจกระตุน้
ให้คดิวา่เราจะคุม้ครองเด็กในชีวติเราให้ดขีึน้ไดอ้ย่างไร

พระเยซูทรงจดัสรรเวลาให้พวกเขา
พระเยซูทรงจัดเวลาไวเ้อาพระทัยใส่คนอายุน้อยและคนดอ้ยโอกาส (ด ูมัทธิว 

19:14) เราสามารถจัดเวลาไวฟ้ังเด็กๆ และพยายามเข้าใจความท้าทายของพวกเขา
ไดเ้ช่นกัน

เราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อคุม้ครองและท�าให้เด็กใน
ชีวติเราเป็นตวัของตวัเองไดด้ขีึน้

การคุม้ครอง 
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“ยิ่งเด็กรูสึ้กถึงความรกัมากเท่าใด เขาจะยิ่งเปิดใจมากเท่าน้ัน” ซิสเตอร ์
โจนส์กล่าว “. . . เรา ตอ้งเป็นฝ่ายเริม่การสนทนาและไม่รอให้เด็กมาหาเรา” 4

คณุแม่คนหน่ึงพบวา่ช่วยไดถ้้าถามลูกๆ ของเธอทุกคนืวา่ “วนัน้ีลูกไดย้ินค�า
พูดอะไรบ้างที่ลูกไม่เข้าใจ” 

สัญชาตญาณแรกของลูกๆ อาจจะเป็นการหาค�าตอบทางออนไลน์เพราะ
อินเทอรเ์น็ตให้ความช่วยเหลือทันท่วงทีและไม่ตดัสิน แตเ่ราตอ้งท�าให้พวกเขา
เช่ือวา่ เรา เป็นแหล่งข้อมูลที่ ไว้ ใจไดม้ากกวา่ น่ันรวมถึงการไม่มีปฏิกิรยิารนุแรง
เกินไปเมื่อลูกบอกเรือ่งไม่สบายใจบางอย่างกับเรา ตวัอย่างเช่น ถ้าเราระเบิด
อารมณ์เมื่อลูกสารภาพวา่พวกเขาดส่ืูอลามก พวกเขาอาจไม่มาขอให้เราช่วย
เหลืออีก แตถ่้าเราตอบสนองดว้ยความรกั เรามี โอกาสส่งข่าวสารที่ชัดเจน— 
วา่เราตอ้งการให้พวกเขาพูดคยุกับเรา ทุกเรือ่ง

ซิสเตอร์ โจนส์ตัง้ข้อสังเกตวา่ “ปัญหาเล็กๆ ที่พูดคยุกันดว้ยความรกัจะสรา้ง
รากฐานของการตอบสนองดว้ยดเีผื่อวา่เมื่อเกิดปัญหาใหญ่ การส่ือสารจะยังเปิด
เผยตรงไปตรงมา” 5

การสนทนาที่คุม้ครองและส�าคญัที่สุดที่บิดามารดาสามารถมีกับบุตรธิดา
ไดค้อืการสนทนาเกี่ยวกับรา่งกายของพวกเขา การสนทนาเหล่าน้ีควรรวมถึง
ค�าเรยีกอวยัวะตา่งๆ อย่างถูกตอ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัย และส่ิงที่คาดวา่จะ
เปลี่ยนแปลงในปีตอ่ๆ ไป เราควรพูดคยุเกี่ยวกับเรือ่งทางเพศ คยุกันวา่ความ
ใกล้ชิดทางกายและทางอารมณ์เป็นส่วนที่ดเียี่ยมในแผนของพระบิดาบน
สวรรคส์�าหรบัเราอย่างไร เราอาจพูดคยุเกี่ยวกับหัวข้อตา่งๆ ไดเ้ช่นกัน อาทิ 

การกระท�าทารณุกรรมและส่ือลามก การสนทนา
เหล่าน้ีตอ้งเหมาะกับวยัและให้ค�าถามที่เด็กมีเป็น
ตวัชีน้�า ตามหลักแล้วเราจะสนทนากันหลายครัง้ 
โดยให้ข้อมูลเพิ่มเตมิมากขึน้เรือ่ยๆ ขณะบุตรธิดา
ของเราเตบิโตขึน้และความเข้าใจของพวกเขาเพิ่ม
ขึน้ (ดแูหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท้ายบทความน้ี)

พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างส�าหรับพวกเขา
พระเยซคูรสิตท์รงเป็นแบบอยา่งทีส่มบูรณ์

พรอ้มส�าหรบัเราทกุคน (ด ูยอหน์ 8:12) ผู้ ใหญ่
อยา่งเรามีโอกาสและความรบัผดิชอบทีต่อ้งเป็น
แบบอยา่งเช่นกนั วธิทีีด่ทีีสุ่ดวธิหีน่ึงซ่ึงเราสามารถ
ช่วยใหบ้ตุรธดิาปลอดภยัคอืตวัเราตอ้งเป็นตน้แบบ
ของการเลอืกทีป่ลอดภยั บตุรธดิาสังเกตวธิทีีบิ่ดา
มารดาปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่และยอมใหผู้อ้ืน่ปฏบัิตติอ่
พวกเขา ถา้ทา่นเกีย่วขอ้งหรอืก�าลงัตอ่สู้กบัการเสพ
ตดิทีท่�าใหท้า่นหรอืครอบครวัอยู่ ในอนัตราย โปรด
ขอความช่วยเหลอื ตดิตอ่เจา้หน้าทีบ่า้นเมืองและ
ผู้ ใหค้�าปรกึษามอือาชีพ รวมทัง้อธกิารหรอืประธาน
สมาคมสงเคราะหข์องทา่นผูส้ามารถช่วยทา่นตดิตอ่
กบัแหลง่ช่วยทีเ่หมาะสมของศาสนจกัรและชมุชน 
ทา่นสมควรไดร้บัความปลอดภยัและความเคารพ

เราควรเป็นแบบอย่างของการดแูลความเข้มแข็ง
ทางวญิญาณของเราเช่นกัน บุตรธิดาของเราเห็น
เราสวดอ้อนวอนหรอืไม่ พวกเขารูห้รอืไม่วา่เราอ่าน
พระคมัภีร ์พวกเขาเคยไดย้ินประจักษ์พยานของ
เราหรอืไม่ ครอบครวัเราสวม “ยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของ
พระผู้เป็นเจ้า” ตอนเช้าก่อนออกไปในโลกหรอืไม่ 
(ด ูเอเฟซัส 6:11–18; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
27:15–18) จง
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เมือ่พระเยซูเสด็จเยือนชาวนีไฟ 
พระองคท์รงอวยพรเด็กแตล่ะ
คน ในท�านองเดยีวกัน เราควร
ท�าความรูจ้ักเด็กแตล่ะคน
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พระเยซูตรัสแทนพวกเขา
พระผู้ช่วยให้รอดทรงต�าหนิคนที่ท�ารา้ยเด็ก (ด ูมัทธิว 18:6) 

เราสามารถพูดแก้ตา่งให้เด็กในชีวติเราไดเ้ช่นกัน
“เด็กจ�าเป็นตอ้งมีคนพูดแทนพวกเขา” ประธานดลัลิน 

เอช. โอ๊คส์ ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดสอน “และ
พวกเขาตอ้งมีผู้ตดัสินใจที่เห็นแก่ความผาสุกของพวกเขาก่อน
ประโยชน์ส่วนตนของผู้ ใหญ่” 6

แม้เราไม่จ�าเป็นตอ้งกลัวเกินเหตหุรอืหวาดระแวงผู้อื่น 
แตเ่ราควรรบัรูถ้ึงภัยคกุคามที่อาจเกิดขึน้และตดัสินใจอย่าง
ฉลาดเพื่อความปลอดภัย ผู้น�าปฐมวยัควรปฏิบัตติามแนวทาง
ของศาสนจักรเพื่อป้องกันการกระท�าทารณุกรรม 7— มีความ
คุม้ครองในการให้ครสูองคนอยู่ ในห้องเรยีนแตล่ะห้องและมี
คนจากฝ่ายประธานคอยตรวจดคูวามเรยีบรอ้ยของชัน้เรยีน

บิดามารดาและผู้น� าควรหารือกันและตัดสินใจว่ามี
มาตรการป้องกันเพ่ิมเติมที่พวกเขาสามารถใช้ลดภัยคุกคาม
บางอย่างได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น อาคารศาสนจักรหลายแห่ง
มีหน้าต่างกระจกในประตูห้องเรียน ถ้าอาคารของท่านไม่มี 
ท่านอาจจะให้แง้มประตูไว้ระหว่างชัน้เรียนและพูดคุยกับ
ตัวแทนบริหารส่ิงอ�านวยความสะดวกในท้องที่เพื่อดูว่าจะ
เจาะช่องหน้าต่างได้หรือไม่ ไม่ว่ามีการเรียกใด ผู้ ใหญ่ทุก
คนสามารถเอาใจใส่ ในโบสถ์และช่วยเหลือเมื่อต้องการ เช่น 
ต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินเตร่ตามห้องโถง หรือกระตุ้นให้เด็ก
ที่เดินไปมากลับเข้าชัน้เรียน

น่าเศรา้ที่บางครัง้เด็กถูกเด็กอื่นท�ารา้ย ถ้าเราสังเกตเห็น
การกลั่นแกล้งหรอืการสัมผัสทางกายอย่างไม่เหมาะสมที่ โบสถ์
หรอืที่ ใดก็ตาม เราตอ้งขัดขวางทันที ถ้าเราเป็นผู้น�า เราตอ้ง
สมัครใจพูดคยุกับครอบครวัที่เกี่ยวข้อง—แม้การสนทนา
เหล่าน้ันจะท�าให้อึดอัดใจก็ตาม—เพื่อให้แน่ใจวา่เด็กทุกคน
ปลอดภัย จงพูดดว้ยความเห็นใจและความชัดเจนเพื่อช่วย
สรา้งวฒันธรรมของความเมตตากรณุา

ถ้าเราเช่ือวา่เด็กคนหน่ึงถูกกระท�าทารณุกรรม เราควร 
รายงานข้อกังวลเหล่าน้ันกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทันที ในหลาย 
ประเทศ มีสายดว่นให้การบ�าบัดทางจิตขัน้วกิฤต ให้ข้อมูล และ 
ความช่วยเหลือ เราควรบอกอธิการเช่นกันหากสงสัยวา่มีการ 
กระท�าทารณุกรรม โดยเฉพาะพัวพันกับคนที่อาจเข้าถึงเด็ก
ผ่านศาสนจักร นอกจากใช้มาตรการป้องกันไม่ ให้ผู้กระท�าผิด
เข้าถึงเด็กในวนัหน้าแล้ว อธิการยังสามารถให้การปลอบโยน
และการสนับสนุนผู้ถูกกระท�าทารณุกรรมและช่วยพวกเขา
ตดิตอ่กับแหล่งช่วยเพิ่มเตมิจาก Family Services ไดด้ว้ย

พระเยซูทรงอวยพรพวกเขาทลีะคน
พระเยซูทรงรูจ้ักและทรงอวยพรเด็กทีละคน (ด ู3 นีไฟ 

17:21) ในท�านองเดยีวกัน เราควรท�าความรูจ้ักเด็กแตล่ะคนและ
พยายามช่วยเหลือเขาอย่างเฉพาะเจาะจง

เราจะท�าใหศ้าสนจกัรปลอดภยัมากขึน้ส�าหรบัเด็กทีม่ี โรคประจ�า
ตวัไดอ้ยา่งไร เรามแีผนช่วยเหลอืเด็กปฐมวยัทีพ่กิารหรอืไม ่บทเรยีน
ปฐมวยัทีเ่ราสอนมคีวามละเอียดออ่นตอ่สถานการณ์ครอบครวัที่
ตา่งกันหรอืไม ่เราจะท�าอะไรให้ครอบคลมุมากขึน้ไดอ้กีบา้ง

ความเห็นเรือ่งการเหยียดผิว ค�าพูดเหยียดวฒันธรรมอื่น และ
เจตคตทิี่ประณามผู้นับถือศาสนาอื่นไม่ควรมีอยู่ ในข่าวสารที่เรา
แบ่งปัน ในชัน้เรยีนปฐมวยัชัน้หน่ึง เด็กชายคนหน่ึงพูดภาษา
เดยีวกับเด็กคนอื่นได้ ไม่ดนัีก เพื่อช่วยให้เขารูสึ้กถึงการตอ้นรบั 
ครจูึงพิมพ์เอกสารแจกเป็นสองภาษา การกระท�าอันเรยีบง่ายของ
ความอาทรแสดงให้เด็กเห็นวา่เรารูจ้ักและห่วงใยพวกเขาแตล่ะ
คน การกระท�าเหล่าน้ีสามารถเป็นแบบอย่างให้พวกเขาท�าตาม

เราอาจคน้พบวา่เด็กบางคนตอ้งการความช่วยเหลือเรง่
ดว่น ตวัอย่างเช่น แม้อารมณ์จะแปรปรวนไปบ้างอันเป็นเรือ่ง
ปกตขิณะเตบิใหญ่ แตถ่้าเด็กโกรธ เก็บตวั หรอืเศรา้นานหลาย
สัปดาห์ อาจมีปัญหารา้ยแรงมากขึน้ที่ตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือ
จากมืออาชีพ แม้นิสัยที่ชอบธรรมอย่างเช่นการสวดอ้อนวอนและ
การศึกษาพระคมัภีรจ์ะส�าคญั แตต่อ้งสนับสนุนช่วยเหลือคน
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ที่ก�าลังเริม่ป่วยทางจิตหรอืเผชิญกับความบอบช�า้ทางใจบ่อยขึน้ การเมินเฉย
ตอ่สถานการณ์จะไม่ท�าให้สภาพบางอย่างดขีึน้ ในหลายๆ ดา้น อธิการสามารถ
ให้ความช่วยเหลือดา้นการเงินแก่บุคคลและครอบครวัเพื่อขอค�าปรกึษาผ่าน 
Family Services หรอืผู้ช่วยเหลือรายอื่น

พระเยซูทรงให้พวกเขาเป็นตวัของตวัเอง
ขณะคุม้ครองเด็ก พระเยซูทรงให้พวกเขาเป็นตวัของตวัเองเช่นกัน 

พระองคท์รงชี ้ให้ดเูด็กเป็นตวัอย่าง (ด ูมัทธิว 18:3) หลังจากพระองคเ์สด็จ
เยือนพืน้ที่ของทวปีอเมรกิา เด็กเล็กสามารถสอน “เรือ่งอัศจรรย์” ให้ผู้ ใหญ่ 
(3 นีไฟ 26:16)

เราสามารถให้เด็กที่เรารูจ้ักเป็นตวัของตวัเองโดยสอนให้พวกเขารบัรูว้า่พระ
วญิญาณตรสักับพวกเขาอย่างไรและจากน้ันให้ท�าตามพระวญิญาณเมื่อตดัสิน
ใจ—ช่วยพวกเขาพัฒนาตวักรองภายในเพื่อชีน้�าการกระท�าของพวกเขา ดงัที ่

ซิสเตอร์ โจนส์สอน “เราจ�าเป็นตอ้งช่วยบุตรธิดาสรา้งการใช้เหตผุลในตนเองถ้า
ตอ้งการ [ตดัสินใจให้ปลอดภัย]” 8 แนวคดิบางประการตอ่ไปน้ีท�าให้ครอบครวั
อื่นเป็นตวัของตวัเอง:

•  คณุแม่คนหน่ึงสอนให้ลูกเอาใจใส่ “ความ
รูสึ้กเอะใจ” และระวงัเวลาอยู่กับคนท่าทาง 
“เจ้าเล่ห์” ค�าสอนน้ีไดผ้ลเมื่อมีคนพยายาม
ชักชวนลูกชายเธอให้เดนิตามพวกเขาเข้าไป
ในห้องน� ้า เขาเอาใจใส่ความรูสึ้กเตอืนและ
ปฏิเสธ

•  บางครอบครวัสรา้งแผนหลบหนีล่วงหน้าไว้ ใช้
ยามเผชิญหน้ากับส่ิงที่เป็นอันตราย ตวัอย่าง
เช่น แผนหลบหนีของครอบครวัหน่ึงเรยีกวา่ 
“ชนแล้วบอก” ประกอบดว้ยการปิดหน้าจอ
คอมพิวเตอรแ์ละบอกพ่อแม่ทันทีถ้าภาพไม่
ดีปรากฏ ลูกๆ ของพวกเขาไม่เคยสงสัยว่าจะ
รบัมือกบัส่ือไมด่ดีว้ยวธิี ใด—พวกเขารูว้า่ตอ้ง
ท�าอะไร!

•  อีกครอบครวัหน่ึงสรา้งรหัสค�าที่ลูกๆ สามารถ
ส่งข้อความบอกพ่อแม่หรอืพูดทางโทรศัพท์
ถ้าพวกเขาตอ้งการให้ ไปรบัทันที

•  ท่านจะช่วยลูกฝึกพูดวา่ “ ไม่!” เมื่อมีคน
พยายามชักชวนพวกเขาให้ท�าส่ิงที่พวกเขา
อึดอัดไม่สบายใจ เด็กทุกคนควรรูว้า่พวกเขา
สามารถขอความช่วยเหลือได ้และพวกเขา
ควรขอตอ่ไปเรือ่ยๆ จนกวา่จะปลอดภัย

บทบาทของผู้ใหญ่อย่างเรา
ขอให้เรานึกถึงเหตกุารณ์ใน 3 นีไฟ 17 อีกครัง้

เมื่อพระเยซู “ทรงพาเด็กเล็กๆ ของพวกเขามา, 
ทีละคน, และประทานพรให้พวกเขา, และทรง
สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา . . . และไฟ
ล้อมรอบพวกเขา; และเทพปฏิบัตติอ่พวกเขา” 
(ข้อ 21, 24) บางทีประเด็นส�าคญัของเรือ่งน้ีไม่
เพียงสอนให้เรารูว้า่เด็กส�าคญัเพียงใดเท่าน้ันแต่
แสดงให้เห็นวา่ผู้ ใหญ่อย่าง เรา ควรมีบทบาทอะไร 
เราเป็นผู้ดแูลคนรุน่ตอ่ไป เรา ควรเป็นเทพที่ล้อม
รอบและดแูลเด็กๆ ขอให้เรามองพระเยซูเป็นแบบ
อย่างที่สมบูรณ์พรอ้มตอ่ไปแล้วท�าสุดความสามารถ
เพื่อให้เด็กเล็กๆ แวดล้อมไปดว้ยความรกัและความ
คุม้ครอง ◼
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เกร็ดความรู้ส�าหรับการคุ้มครองเดก็

ทีบ้่าน
•  สร้างแผนใหค้รอบครัวอยูห่่างจากส่ือ

ไม่ดีหรือหนีใหพ้น้สถานการณ์ท่ีเป็น
อนัตราย

•  พดูคุยใหเ้หมาะกบัวยัเก่ียวกบัร่างกาย 
เร่ืองทางเพศ และความใกลชิ้ด

ทีโ่บสถ์
•  ท�าตามแนวทางการสอนของศาสนจกัร 

รวมถึงการใหผู้ใ้หญ่สองคนอยูใ่น
หอ้งเรียนทุกหอ้ง

•  ส่งเสริมวฒันธรรมของความเมตตา
กรุณาและอยา่ปล่อยใหก้ลัน่แกลง้กนั
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เป็น หรอื  

เคยเป็น:  
น่ันคอืค�าถาม
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เป็น หรอื  

เคยเป็น:  
น่ันคอืค�าถาม

หลายปีก่อนข้าพเจ้ากับภรรยาไปเยือนปราสาทครอนบอรก์ในเมืองเฮลซิงเงอร ์
เดนมารก์ บทละครเรือ่ง Hamlet ของวลิเลียม เชคสเปียรท์�าให้ปราสาทแห่งน้ีมีช่ือ
เสียง ขณะเดนิตามทางเดนิในปราสาท ความคดิเราเต็มไปดว้ยภาพเหตกุารณ์

และบทสนทนาจากละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�าถามโดง่ดงัของแฮมเล็ตที่วา่ “เป็นหรอืตาย: 
น่ันคอืค�าถาม”

แตจ่ากน้ันขา้พเจา้ก็คดิถามตวัเราดว้ยค�าถามทีต่รงประเด็นกวา่น้ันวา่ “เป็นหรอื เคยเป็น: 
น่ันคอืค�าถาม”

ยอมปรับปรุง
น่าเสียดายที่บ่อยครัง้เราใช้ค�าตราหน้าเมื่อพูดถึงผู้อื่น ตวัอย่างเช่น เราอาจพูดวา่

•  “เอ็ลเดอรบ์ราวน์เป็นผู้สอนศาสนาทีเ่กียจครา้น” แทนที่จะพูดอย่างน้ันเราควรพูดวา่ 
“หมู่น้ีเอ็ลเดอรบ์ราวน์ ไม่ไดท้�างานหนักเท่าไหร ่แตผ่มเช่ือวา่เขาปรบัปรงุได”้

•  “แมรยี์เป็นคนไม่เครง่ศาสนา” เราน่าจะพูดวา่ “แมรยี์ ไม่สนใจศาสนา แตเ่ธออาจจะ
รูสึ้กถึงพระวญิญาณถ้าฉันแสดงประจักษ์พยานให้เธอฟัง”

เมื่อเราพูดวา่คนบางคน เป็น อย่างน้ันอย่างน้ี เราสามารถลงเอยดว้ยการตัง้ฉายาหรอื
เหมารวม ตดัสินโดยไม่เห็นวา่คนน้ันสามารถเปลี่ยนแปลงและปรบัปรงุได ้แตเ่มื่อเราพูดวา่ 
เคยเป็น เราบอกเป็นนัยวา่เราเช่ือวา่คนน้ันเตบิโตและก้าวหน้าได้

โดย เอล็เดอร์ 
โซนี แอล. คอช

แห่งสาวกเจด็สิบ

เราถูกคาดหวงัให้ตดัสิน เราตอ้งตดัสิน 
แตเ่ราตอ้ง ไม ่เหมารวมหรอืตัง้ฉายาให้ ใคร
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ผดิไหมทีจ่ะตดัสิน
งานแปลพระคมัภีร์ ไบเบิลส่วนใหญ่ ให้

ค�าสอนตอ่ไปน้ีจากพระผู้ช่วยให้รอด “อย่า
พิพากษา เพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษา
ท่านทัง้หลาย” (มัทธิว 7:1) แตง่านแปล
ของโจเซฟ สมิธให้ความกระจ่างวา่ “อย่า
ตดัสิน อย่างไม่ชอบธรรม . . . แตจ่งตดัสิน
ดว้ยการตดัสินทีช่อบธรรม” ( ใน มัทธิว 
7:1 เชิงอรรถ a; [ฉบับภาษาอังกฤษ] เน้น
ตวัเอน)

แท้จรงิแล้วเป็นเรือ่งยอมรบัได—้และ
แม้ถึงกับคาดหวงั—ให้เราใช้การตดัสิน
ขณะที่เราประเมินคา่ ประเมินผล 
แยกแยะสถานการณ์ และท�าการตดัสินใจ 
ส�าคญัอย่างยิ่งที่เราจะใช้การตดัสินที่ชอบ
ธรรมขณะปฏิสัมพันธ์กับผู้คน

ตวัอย่างเช่น เราควรประเมินอย่าง
รอบคอบวา่จะแตง่งานกับใคร ใช้ดลุพินิจ
เข้าใจเจตนาของคนบางคน หรอืประเมิน
ความสามารถในการท�างานมอบหมายดา้น
อาชีพให้ลุล่วง

เราควรประเมินการกระท�าหรอื
คณุสมบัตขิองผู้คนโดยใช้มาตรฐาน
ของพระเจ้าเสมอตามที่อยู่ ในพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์และถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ 
เหนือส่ิงอื่นใด เราควรแน่ใจวา่การตดัสิน
ของเราไม่พยายามก�าหนดนิยามให้อย่าง
ไรเ้มตตา เหมารวมอย่างรวดเรว็ หรอืตัง้
ฉายาให้ผู้อื่นอย่างไม่สมควร

สามารถเปลีย่นได้
เราใช้การตดัสินที่ ไม่ชอบธรรมเมื่อ

เราพูดถึงนิสัยใจคอของผู้อื่นอย่างไม่ถูก
ตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราบอกเป็นนัย
โดยการท�าเช่นน้ันวา่พวกเขาไม่สามารถ
เปลี่ยนได ้ในปฏิสัมพันธ์ทัง้หมดของ

เรากับผู้อื่น เราควรจ�าไวว้า่เพราะการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเจ้า 
เราแตล่ะคนจึงสามารถปรบัปรงุให้ดขีึน้
ได ้ลองพิจารณาตวัอย่างเหล่าน้ีจากพระผู้
ช่วยให้รอด

•  พระองคต์รสักับหญิงที่ถูกจับฐาน
ล่วงประเวณีวา่ “ ไปเถิด และจากน้ี
ไปอย่าท�าบาปอีก” (ยอห์น 8:11)

•  พระองคร์บัส่ังกับชายคนหน่ึงที่ถูก
ตรงึกางเขนข้างพระองคว์า่ “วนั
น้ีท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุข
เกษม” (ลูกา 23:43)

•  เมื่อฟ้ืนคนืพระชนม์แล้ว พระองค์
ยังคงเห็นศักยภาพของเปโตรและ
ทรงสอนเขาทัง้ที่เปโตรเคยปฏิเสธ
พระองคส์ามครัง้ (ด ูมัทธิว 26:34 
และ ยอห์น 21:15–17)

•  พระองคร์บัส่ังกับเซาโลผู้ข่มเหงวิ
สุทธิชนให้กลับใจ เซาโลผู้กลายเป็น
เปาโลเช่ือฟังและกลายเป็นคนชอบ
ธรรม (ด ูกิจการ 9:3–6)

พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงเป็นเลิศ
ในการให้ โอกาสครัง้ที่สอง—ครัง้ที่สาม
และครัง้ที่ส่ีดว้ย พระองคท์รงสอนเราวา่
ตอ้งให้อภัย “เจ็ดสิบครัง้คณูเจ็ด” (มัทธิว 
18:22) พระองคท์รงเป็นองคเ์ดยีวที่
ด�าเนินพระชนม์ชีพดพีรอ้มบนแผ่นดนิ
โลกแตเ่พราะพระชนม์ชีพ ค�าสอน การ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ การฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระองค ์และโดยผ่าน
ศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ เราจึงสามารถ
เป็นคนดพีรอ้มได้ ในวนัหน้า การพูดถึงพี่
น้องของเราในท�านองที่แสดงให้เห็นความ
ไม่เช่ือวา่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดย้่อมแสดงให้เห็นความไม่เช่ือใน

เดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดและการ
ชดใช้ของพระองคเ์ช่นกัน

ภายนอกและภายใน
ข้อเท็จจรงิของชีวติคอืเรามักตดัสิน 

(และถูกตดัสิน) ตามที่เห็นครัง้แรก 
อย่างไรก็ด ีเราอยู่ ในอันตรายของการ
ตดัสินอย่างไม่ชอบธรรมเมื่อเราตดัสิน
ตามที่เห็นครัง้แรกเท่าน้ันและไม่ประเมิน
อุปนิสัยแท้จรงิของบุคคล

“พระยาเวห์ ไม่ไดท้อดพระเนตรเหมอืน
ทีม่นุษยด์ ูเพราะมนุษยด์ทูีร่ปูรา่งภายนอก 
แตพ่ระยาหเ์วหท์อดพระเนตรจติใจ” 
(1 ซามเูอล 16:7) พระเยซทูรงเรยีกคน
หน้าซ่ือใจคดในสมยัของพระองคว์า่เป็น
เหมอืน “อโุมงคฝ์ังศพทีฉ่าบดว้ยปูนขาว 
ขา้งนอกดงูดงาม แตข่า้งในเต็มไปดว้ย . . . 
ทกุอยา่งที่ โสโครก” (มทัธวิ 23:27)

พระผูช่้วยใหร้อดมิไดท้รงสอนวา่รปู
ลกัษณ์ภายนอกทีสุ่ภาพดดูีไม่ ใช่เรือ่งด ี
แตอ่ปุนิสัยภายในของชายหรอืหญงิ (สภาพ
ทางวญิญาณและศีลธรรม) ส�าคญักวา่
มาก ลองนึกถงึพระวหิารท่ีงดงามของเรา 
บรเิวณโดยรอบสวยงาม แตส่ิ่งทีส่�าคญักวา่
น้ันคอืศาสนพธิทีีป่ระกอบในน้ัน

ผู้สอนศาสนาตอ้งรกัษามาตรฐาน
เครือ่งแตง่กายและการดแูลบุคลิกภาพ
ภายนอกดว้ย โดยการเป็นคนสะอาด แตง่
กายสุภาพ และใช้ภาษาที่เหมาะสม พวก
เขาเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่คนที่ ไดม้ารูจ้ัก
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตผ์่านส่ิงที่
เห็นและไดย้ินจากผู้สอนศาสนา

ใช้การเลง็เห็น
เมื่อเราพยายามตดัสินอย่างชอบธรรม 

ส�าคญัที่ตอ้งใช้การเล็งเห็น คูม่ือพระ
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คมัภีรก์ล่าววา่การเล็งเห็นคอื “เข้าใจหรอื
ทราบบางส่ิงบางอย่างผ่านอ�านาจของพระ
วญิญาณ . . . ของประทานน้ีรวมถึงการ
ส�าเหนียกอุปนิสัยที่แท้จรงิของผู้คนตลอด
จนที่มาและความหมายของการแสดงให้
ประจักษ์ทางวญิญาณ” (“เล็งเห็น, (การ), 
ของประทานแห่ง)

บางครัง้คนที่ช่ัวรา้ยข้างในใช้ภาพ
ลักษณ์ทางโลกเพื่อพยายามหลอกเรา
ให้คดิวา่พวกเขาคูค่วรแก่การเลียนแบบ 
พวกเขา “ฉลาดในสายตาของตวัเองและ
เฉียบแหลมในสายตาของตน” (อิสยาห์ 
5:21; 2 นีไฟ 15:21) พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสามารถมองเห็นการเสแสรง้น้ี และ
ทรงสามารถเล็งเห็นพลังแห่งอุปนิสัยและ
เจตนาบรสุิทธิ์ของใจในบรรดาคนต�า่ตอ้ย
ที่สุดและผู้ที่ถูกกดขี่

แอลมาใช้การเล็งเห็นเช่นน้ันเมื่อเขา
พูดกับคนที่ “คนทัง้ปวงดถููกพวกเขา
เพราะความยากจนของพวกเขา” ทวา่ได้
รบัพรเพราะพวกเขาถ่อมตนและ “ ใจ
นอบน้อม” (ด ูแอลมา 32:5–8)

เราควรจดจ�าว่า “ส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงเป็น
ของพระวิญญาณแห่งพระเจ้า . . . 
ต้องวินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ” 
(1 โครินธ์ 2:14) เมื่อเรามองผู้อื่นดัง
ที่พระบิดาในสวรรค์ทรงมองพวกเขา 
การเล็งเห็นจะช่วยให้เราใช้การตัดสิน
ที่ชอบธรรม

การตดัสินทีช่อบธรรม
ทุกวันของชีวิตเราตัดสินโดยการ

ประเมินค่า ประเมินผล และแยกแยะ 
แต่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราตัดสิน
อย่างชอบธรรม ในฐานะสานุศิษย์ของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ค�าพูดและการ 

กระท�าของเราควรแสดงให้เห็นว่าเรามี
เมตตา รัก และยินดีช่วยเหลือ

ในฐานะผู้ตดัสินที่ชอบธรรม เราตอ้ง
ท�าให้แน่ใจวา่เราเอาใจใส่อุปนิสัยของ
บุคคลมากกวา่รปูลักษณ์ภายนอกของ
พวกเขา ขณะเดยีวกันเราควรจ�าไวว้า่
ทุกวนัเราสรา้งความประทับใจแรกจาก
ลักษณะท่าทางของเราและค�าพูดที่เราใช้ 
คนส่วนใหญ่จะอยากรูอุ้ปนิสัยของเราและ

ข่าวสารของพระกิตตคิณุมากขึน้ถ้ารปู
ลักษณ์ภายนอกของเราสะท้อนคณุคา่อัน
สูงส่งของข่าวสารน้ัน

พระเจ้าและพระอาจารย์ของเรา พระ
เยซูครสิต ์ทรงแสดงตน้แบบที่สมบูรณ์
ให้เราด�าเนินตามขณะเราพยายามตดัสิน
อย่างชอบธรรม เราควรท�า—ดงัที่พระองค์
ทรงท�า—ให้ส่ิงที่เราเห็นเพียงผิวเผินกับ
ส่ิงที่อยู่ ในใจแตล่ะบุคคลสมดลุกัน ◼
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กลำง: ประธำนฮีเบอร์ เจ. 
แกรนท์ในกำรอทุศิพระ
วหิำรทีล่ำอีเอ
บน: ประธำนโจเซฟ 
เอฟ. สมิธ (ซ้ำยสุด) ใน
ลำอีเอ ท่ำนอทุศิสถำนที่
ก่อสร้ำงพระวหิำรเม่ือเดอืน
มิถุนำยน ค.ศ. 1915

ทศันียภำพทำง
สถำปัตยกรรมโดยสถำปนิก
ไฮรัม โป๊ปและฮำโรลด์ 
ดบัเบิลย.ู เบอร์ตัน
ขวำ: ลวดลำยแกะสลกัหน่ึง
ในส่ีด้ำนรอบพระวหิำร
หมำยถงึสมัยกำรประทำนส่ี
สมัยของพระกติติคณุ

จำนประดบัแสดงภำพพระ
วหิำรแปดแห่งแรกของ
ศำสนจกัร ลำอีเออยู่ด้ำนล่ำง
ตรงกลำง

ลวดลำยแกะสลกัควำม
เป็นมำรดำโดย อวำร์ด 
แฟร์แบงค์ส
ซ้ำย: สมำชิกมำรวมกนัที่
พระวหิำร (ค.ศ. 1920)
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โดย คลนิตนั ด.ี และแองเจลา อาร์. คริสเตนเซ็น

ผูเ้ขียนอาศยัอยูใ่นยทูาห์ สหรัฐอเมริกา บราเดอร์คริสเตนเซ็น
ท�างานใหแ้ผนกประวติัศาสนจกัร

หน่ึงในพันธกิจส�าคญัของศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้ายคอืจัดเตรยีม
พรพระวหิารให้คนของโลก ทัง้คนเป็น
และคนตาย ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธสอนวา่ “จุดประสงคข์องการรวม . . . 
ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในทุกยุคทุกสมัย

ของโลกคอื . . . สรา้งพระนิเวศน์แดพ่ระเจ้าซ่ึงที่น่ันพระองคท์รง
สามารถเปิดเผยศาสนพิธีของพระนิเวศน์พระองคแ์ก่ผู้คนของ
พระองค”์ 1

ตน้ศตวรรษที่ 20 มีพระวหิารเปิดด�าเนินการเพียงส่ีแห่งบน
แผ่นดนิโลก ทุกแห่งตัง้อยู่ ในยูทาห์ ดว้ยเหตน้ีุ การรวมตวักันมา
ยูทาห์จึงเป็นช่องทางแรกของการไดร้บัพรพระวหิาร ในปี 1919 
สถานการณ์เปลี่ยนไป วนัที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1919 ประธาน
ฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ (1856–1945) อุทิศพระวหิารลาอีเอ ฮาวาย น่ี
เป็นจุดเปลี่ยนทางประวตัศิาสตร์ ในการฟ้ืนฟูเมื่อพรพระวหิารไป
ถึงชนหลายชาติ

พระวหิารลาอีเอ ฮาวาย  
ศตวรรษของการรวม

พระวหิารลาอีเอ ฮาวายที่
ไดร้บัการอุทิศเมื่อ 100 ปี
ที่แล้วท�าให้วสุิทธิชนไดม้า

รวมกันเพื่อรบัพรพระวหิาร
ขณะพระกิตตคิณุเริม่แผ่

ขยายไปทั่วโลก

พระวหิารลาอีเอ ฮาวายเป็นพระวหิารนานาชาตแิห่งแรกใน
หลายๆ ดา้น พระวหิารแห่งน้ีรบัใช้สมาชิกจากฮาวาย นิวซีแลนด ์
ซามัว ตองกา ตาฮีต ีญี่ปุ่น และออสเตรเลียทันที เมื่อศาสนจักร
เตบิโตตอ่เน่ืองทั่วแปซิฟิกและเอเชีย จ�านวนประเทศที่ ไดร้บัพร
จากพระวหิารแห่งน้ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง

ปีน้ีเป็นปีที่ 100 ของหลักไมล์ส�าคญัน้ีในการรวมอิสราเอลทัง้
สองดา้นของม่าน

การรวมจากซามวั
หมู่เกาะซามัวอยู่ห่างจากฮาวายราว 2,500 ไมล์ (4,023 

กิโลเมตร) ในปี 1919 จอห์น ควิ. อดมัส์ประธานคณะเผยแผ่
ในซามัวกล่าววา่ “เมื่อพระวหิารที่ลาอีเอเสรจ็สมบูรณ์ ดเูหมือน
คนของเรามีความปรารถนาแรงกล้าขึน้มาทันที ในการสะสม
ทรพัย์สินของโลกน้ีให้มากพอจะไปพระวหิาร” ตวัอย่างเช่น อูเล
ลิโอ อนาเอ รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนานาน 20 ปีโดยไม่ไดร้บัคา่จ้าง 
เพราะการเสียสละหลายปีของเขา เขาจึงมีเงินไม่พอเดนิทางไป
พระวหิาร บราเดอรอ์นาเอจึงขายทุกอย่างที่เขาเป็นเจ้าของและ
รวบรวมเงินได ้600 หรอื 700 ดอลลารส์หรฐั 2 บราเดอรอ์นาเอ
กับชาวซามัวคนอื่นๆ เสียสละทุกอย่างเพื่อย้ายไปลาอีเอในช่วง
ทศวรรษ 1920ภา
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ครอบครวัหน่ึงช่ือเลโอตามาถึงฮาวายในวนัปีใหม่ ค.ศ. 1923 วาอิลีน 
เลโอตาวยัเจ็ดขวบจ�าไดว้า่ “[ววิ] พระวหิารที่เราเห็นครัง้แรก . . . เป็นภาพ
สวยงามที่สุด” 3 สองสัปดาห์ตอ่มา อาอิวาโอกับมาตาลาพ่อแม่ของวาอิลีนไดร้บั
เอ็นดาวเม้นท์และผนึกเป็นครอบครวั ลูกๆ ไดร้บัการผนึกกับพวกเขาเช่นกัน 
ครอบครวัเลโอตารบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ ในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเป็นเวลา 50 ปี 
รา่งของพวกเขาฝังไว ้“ ใกล้พระวหิารที่พวกเขารกัมาก” 4 ปัจจุบัน ลูกหลานที่
ซ่ือสัตย์หลายรอ้ยคนของพวกเขาอาศัยอยู่ทั่วฮาวาย

ภารกจิทีเ่ป็นไปไม่ได้
ขณะที่สมาชิกจ�านวนมากในแปซิฟิกออกจากภูมิล�าเนาและอพยพไปฮาวาย 

หลายวอรด์และหลายสาขาจากหลายประเทศจัดกลุ่มทัวร์ ไปพระวหิารแห่ง
น้ี เรยีกวา่การเดนิทางระยะสัน้ การรวมทางวญิญาณในรปูแบบน้ีเตรยีมทาง
ให้สมาชิกศาสนจักรไดเ้ดนิทางไปรบัศาสนพิธีพระวหิารแล้วกลับบ้านมาสรา้ง
ศาสนจักรในประชาชาตขิองตน

ที่การอุทิศ ประธานแกรนท์สวดอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงเปิดทางให้วสุิทธิชน
ในนิวซีแลนดแ์ละหมู่เกาะแปซิฟิกทัง้หมด ให้พวกเขาท�าล�าดบัเชือ้สายเพื่อจะ
มาพระวหิารและเป็นผู้ช่วยบรรพชนของพวกเขาให้รอด

การเดนิทางไปพระวหิารเริม่ตน้ดว้ยวสุิทธิชนชาวเมารกีลุ่มหน่ึงใน
นิวซีแลนดเ์พียงหกเดอืนหลังการอุทิศ แม้จะห่างจากฮาวาย 5,000 ไมล์ (8,045 
กิโลเมตร) แตว่สุิทธิชนเหล่าน้ีช่ืนชมยินดกีับข่าวการอุทิศ

วาอิมาเตกับเฮนี อนาร ูปรารถนาจะเป็นส่วนหน่ึงของคนกลุ่มแรกที่เดนิ
ทางไปพระวหิาร ทวา่ภารกิจน้ีดเูหมือนเป็นไปไม่ไดเ้พราะความยากจนของ
ครอบครวัและตอ้งใช้เงินคา่เดนิทาง 1,200 ปอนดนิ์วซีแลนด—์เงินก้อนใหญ่ 
พวกเขาจะตอ้งอาศัยปาฏิหารยิ์

ครอบครวัอนารทู�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์และรวบรวมบันทึก
ล�าดบัเชือ้สายของพวกเขาเป็นเวลาหลายปี บันทึกเหล่าน้ันกองเป็นตัง้ๆ ขณะ
ครอบครวัอนารรูอให้เกิดปาฏิหารยิ์ ววินีิบุตรชายของพวกเขารูถ้ึงศรทัธาของพ่อ

แม่ “คณุแม่ไม่เคยสิน้หวงัวา่จะ [ไม่] ไดค้กุเข่ากับ
พระบิดาที่แท่นพระวหิาร”

ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ วาอิมาเตไดร้บัสัญญาวา่จ้าง
จากรฐับาลนิวซีแลนด์ ให้ท�าโครงการพัฒนาที่ดนิ
โครงการใหญ่ รายไดข้องเขาจากโครงการน้ีท�าให้มี
เงินสดที่ ไดร้บัล่วงหน้ามากพอจ่ายคา่เดนิทางไป
ฮาวาย วาอิมาเตกับเฮนีเอาชนะความกลัวเรือ่งการ
เดนิทางข้ามมหาสมุทรและเดนิทางไปฮาวายกับ
กลุ่มวสุิทธิชน 14 คนในเดอืนพฤษภาคม ปี 1920 
พวกเขาไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์และการผนึก ความเป็น
ไปไม่ไดเ้กิดขึน้แล้ว

เรือ่งราวของอนารเูป็นเพียงหน่ึงในหลายพัน
เรือ่งเกี่ยวกับวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่เดนิทางไปพระ
วหิารลาอีเอ ฮาวายเพื่อรบัศาสนพิธีและทวงสัญญา
ที่พระเจ้าทรงให้ ไว้ ในพระนิเวศน์ของพระองค ์
ทัง้หมดน้ีเรยีกรอ้งการเสียสละมาก แตท่�าให้เกิด 
วสุิทธิชนที่เข้มแข็งขึน้ วสุิทธิชนผู้กลับมาภูมิล�าเนา
และพรอ้มน�าศาสนจักร 5

การรวมทางวญิญาณจากเอเชีย
หลังสงครามโลกครัง้ที่สองและการสถาปนา

ศาสนจักรอีกครัง้ในญี่ปุ่น วสุิทธิชนที่น่ันจัดการ
เดินทางไปพระวหิารครัง้แรกของชาวเอเชีย ในปี 
1965 เครือ่งบินพาวสุิทธิชนที่ภักดีเต็มล�า 165 คน
เดินทางจากโตเกียวไปฮาวายเพื่อรบัศาสนพิธีพระ
วหิาร การเดินทางครัง้น้ีท�าให้ศาสนจักรในญี่ปุ่น
เข้มแข็งอย่างไม่น่าเช่ือ เก้าสิบห้าเปอรเ์ซ็นต์ของ ภา
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ค.ศ. 1850:  
ผูส้อนศาสนามาถึง
อาณาจกัรฮาวายเพื่อ
สัง่สอนพระกิตติคุณ
ท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู

ค.ศ. 1855:  
โจเซฟ เอฟ. 
สมิธรับใชง้าน
เผยแผค่ร้ังแรก
ของท่านใน
ฮาวาย

ค.ศ. 1865: ศาสนจกัรซ้ือ
ท่ีดินในลาอีเอเพื่อสร้าง
อาคารประชุม อาคารหลงั
น้ียา้ยไปเม่ือปี 1916 เพื่อ
ใหพ้ระวหิารเขา้มาแทน

ค.ศ. 1915: ประธานโจเซฟ  
เอฟ. สมิธประกาศสร้างพระ
วหิารลาอีเอ ฮาวาย

27 พฤศจิกายน ค.ศ. 1919: 
ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท ์
(ภาพบนตรงกลาง) อุทิศ
พระวหิาร

ค.ศ. 1920: วาอิมาเต อนารู 
เดินทางจากนิวซีแลนดไ์ป
พระวหิาร

ค.ศ. 1923: 
ครอบครัวเลโอตา 
(ล่าง) ยา้ยจากซามวั
ไปลาอีเอ
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สมาชิกเหล่าน้ียังแข็งขันในศาสนจักร ต่อมาสมาชิ
กห้าคนเป็นประธานพระวหิารในแผ่นดินเกิด รวม
ทัง้เอ็ลเดอร์ โยชิฮิโกะ คิคุชิเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่คน
แรกจากญี่ปุ่น 6

ในปี 1970 สมาชิกชาวเกาหลีกลุ่มหน่ึงเดนิทางไป
ลาอีเอ ชอยวคุวอนประธานสาขากล่าววา่ “เราไปพระ
วหิารและน่ันเปิดจิตใจเราให้รบัรูว้า่เราจะรบัความ
รอดไดอ้ย่างไร แผนนิรนัดรก์ลายเป็นจรงิ ประจักษ์
พยานของเราเข้มแข็งขึน้มากจนยากจะอธิบาย นับ
เป็นพรอย่างยิ่งส�าหรบัคนเกาหลีที่ ไดม้ี โอกาสเข้า
พระวหิาร” 7

การรวมผู้วายชนม์ทีเ่ป็นญาตขิองเรา
เมื่อศาสนพิธีพระวหิารมี ให้แก่ประชาชาตหิน่ึง 

ศาสนพิธีเหล่าน้ีไม่เพียงน�าพรของพระเจ้าไปให้คน
ที่ยังมีชีวติในประเทศของตนเท่าน้ันแตน่�าไปให้คน
อีกดา้นหน่ึงของม่านจากประเทศน้ันดว้ย สมาชิก
ในประเทศแถบเอเชียรูสึ้กถึงพรน้ี ประเทศที่
วฒันธรรมของพวกเขาบันทึกล�าดบัเชือ้สายไวอ้ย่าง
ละเอียดมานานหลายศตวรรษ

พ่อแม่ของไควชุนหลุงอพยพจากจีนมาฮาวาย 
เขาเกิดที่เกาะคาไวในปี 1894 และรบับัพตศิมาใน
ปี 1944 ตรงกับวนัเกิดปีที่ 50 ของเขา บราเดอร์
หลุงสอนประวตัคิรอบครวัที่ โบสถ์และบอกชัน้เรยีน
ของเขาวา่ “คนืหน่ึงผมมีนิมิตเห็นญาตทิี่สิน้ชีวติ
แล้วหลายคนกวกัมือเรยีกผมให้ ไปท�างานแทนพวก
เขา” สามวนัตอ่มาเขาไดร้บัล�าดบัเชือ้สายของเขา

จากคณุลุงในประเทศจีน 22 หน้าเป็นอักษรภาษาจีนแสดงให้เห็นบรรพชนของ
เขาย้อนกลับไปถึง ค.ศ. 1221 พวกเขากับเกลนน์ลูกชายและจูลินาลูกสะใภ้ท�า
ศาสนพิธี ในพระวหิารให้ครอบครวัไปหลายพันคน ตอ่มาเกลนน์กับจูลินา หลุง
รบัใช้อย่างซ่ือสัตย์ ในฐานะประธานและภรรยาประธานพระวหิารลาอีเอตัง้แตปี่ 
2001 ถึง 2004 8

การรวมด�าเนินต่อไป
พระวิหารลาอีเอ ฮาวายที่ตัง้อยู่ตรงจุดตัดกันของแปซิฟิกระหว่างอเมรกิา

กับเอเชียได้เปิดประตูของพรพระวิหารให้หลายประชาชาติ ด้วยเหตุน้ีการ
รวมอิสราเอลจึงกลายเป็นการรวมทางวิญญาณอันดับแรกเมื่อสมาชิกสามารถ
รับพรพระวิหารแล้วกลับไปสร้างศาสนจักรในแผ่นดินเกิด โอกาสน้ีช่วยขยาย
พระกิตติคุณที่ ได้รับการฟ้ืนฟูไปถึงคนมากมายหลายวัฒนธรรมในทัง้สอง
ด้านของม่าน

ขณะที่เราเฉลิมฉลองปีที่ 100 ของพระวหิารลาอีเอ ฮาวาย เรามีสิทธิพิเศษ
ที่ ไดเ้ห็นหลักไมล์ ในการฟ้ืนฟูและสัมฤทธิผลตามค�าพยากรณ์ของศาสดา
พยากรณ์เจคอบในพระคมัภีรม์อรมอนที่วา่ “พระสัญญาของพระเจ้ากับพวกเขา
ผู้ที่อยู่บนหมู่เกาะในทะเลน้ันส�าคญัยิ่ง” (2 นีไฟ 10:21) ◼
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ค.ศ. 1965: การเดินทางไปพระ
วหิารคร้ังแรกของคนเอเชียเม่ือ
วสุิทธิชนชาวญ่ีปุ่น 165 คนมา
ถึงฮาวาย 

ค.ศ. 1970: วสุิทธิชนจาก
เกาหลีสมทบกบัวสุิทธิชน 
ชาวญ่ีปุ่นเดินทางไปพระ
วหิาร

13 มิถุนายน ค.ศ. 1978: ประธานสเป็นเซอร์ 
ดบัเบิลย.ู คิมบลัลอุ์ทิศพระวหิารซ�้ าหลงัการ
ต่อเติมคร้ังใหญ่ ท่านกบัประธานเอน็. เอล็ดนั 
แทนเนอร์ (บน) ไปเยอืนศนูยว์ฒันธรรม 

โปลินีเซียนดว้ย

21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010:  
ประธานโธมสั เอส. มอน
สนัอุทิศพระวหิารซ�้าหลงั
จากยกระดบัการตา้นแผน่
ดินไหวและปรับปรุงใหม่
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เ มื่อดฉัินอาศัยอยู่ ในเซาเปาลู บราซิล 
ดฉัินรูจ้ักสตรทีี่พิเศษคนหน่ึงช่ือกราซา  

เธอเป็นเสตรทีี่น่ารกั มีน� ้าใจ และเป็น
เพื่อนกับทุกคน

กราซาเป็นคูเ่ยี่ยมสอนของดฉัิน เธอ
เป็นคณุแม่ลูกสาม ท�างานนอกเวลา และ
ไม่มีรถยนตห์รอืโทรศัพท์ แตส่ิ่งเหล่าน้ีไม่
ไดท้�าให้เธอหยุดรบัใช้

ดิฉันมองเห็นหน้าต่างบานหน่ึงของ
บ้านเธอจากระเบียงบ้านของดิฉัน เมื่ออยู่
บ้าน กราซาจะวางผ้าสีแดงไว้ที่หน้าต่าง
บานน้ันเพ่ือให้สัญญาณว่าเธอพร้อมจะ
ไปเยี่ยม เธอไม่เคยหาข้ออ้างที่จะไม่รับ
ใช้ ดิฉันมักจะนึกถึงสัญญาณของกราซา
และแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของการรับใช้

อย่างเรียบง่ายและซ่ือสัตย์ของเธอ
ประสบการณ์หน่ึงโดดเดน่เป็นพิเศษ

ในความคดิดฉัิน เราเตรยีมและสวด
อ้อนวอนก่อนไปเยี่ยมพี่น้องสตรคีนหน่ึง
ของเรา เมื่อเข้าไปใกล้บ้านเธอ เรากลับ
พบวา่เราขับรถมาบ้านของพี่น้องสตรอีีก
คนหน่ึง! เราไดร้บัมอบหมายให้เยี่ยมพี่
น้องสตรคีนน้ี เธอเป็นคณุแม่ที่แข็งขัน
น้อยของลูกเล็กๆ สองคน แตว่นัน้ันเราไม่
ไดว้างแผนไปเยี่ยมเธอ เพราะเราอยู่ที่น่ัน
แล้ว เราจึงเคาะประต ูแต่ไม่มี ใครขานรบั

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

เราตดัสินใจยืนรออยู่ตรงน้ัน ในที่สุด
โมนิกาก็มาบอกเราวา่เธอไม่วา่ง เราสังเกต
เห็นเธอเหน่ือยและเกือบจะรอ้งไห้ เมื่อเรา
บอกวา่เรามาช่วยเหลือเธอ เธอจึงยอมให้
เราเข้าไป ลูกน้อยของเธอก�าลังรอ้งไห้ เรา
จึงบอกให้เธอดแูลลูกและเราจะรอ เมื่อ
โมนิกาขึน้ไปชัน้บนกับลูก เราจึงลงมือ
ท�าความสะอาดหลายห้องและพับผ้า
ทัง้หมดที่เราเห็น

เมื่อโมนิกาเห็นวา่บ้านของเธอดสูะอาด
เรยีบรอ้ย เธอจึงเริม่รอ้งไห้ เปิดใจพูดกับ
เรา และเล่าความท้าทายบางอย่างของเธอ 
เราสัญญาจะช่วยเหลือเธอ และเราพูดคยุ
กับประธานสมาคมสงเคราะห์เกี่ยวกับ
ความท้าทายของเธอ วนัอาทิตย์ตอ่มา  
โมนิกาอยู่ ในโบสถ์

โมนิกากลายเป็นพี่น้องสตรทีี่แข็งขัน
และมีความสุข เรายังคงปฏิบัตศิาสนกิจ
ตอ่เธอดว้ยความรกัและความห่วงใย เธอ
มีความท้าทายเหมือนเดมิ แตเ่ธอสามารถ
จัดการไดด้ว้ยศรทัธาและความกล้าหาญ
มากขึน้เพราะความแข็งขันของเธอใน
ศาสนจักร

ดฉัินขอบคณุตวัอย่างของกราซามาก
ขณะที่เรารบัใช้ดว้ยกัน เราสวดอ้อนวอน
ขอการน�าทาง และพระผู้เป็นเจ้าทรงน�า
เราไปหาโมนิกา ◼
โรซานา ซวาเรส, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ทรงน�าไปหาโมนิกา

กราซาจะวางผ้าสีแดงไวท้ี่
หน้าตา่งบานน้ันเพือ่ให้

สัญญาณวา่เธอพรอ้มจะไปเยีย่ม
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ดิฉันรูสึ้กวา่ควรบอกซิสเตอรท์ี่
สอนดฉัินครัง้แรกวา่ดฉัินเข้า

รว่มศาสนจักรแล้วและพวกเธอได้
หวา่นเมล็ดพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูไว้ ในใจดฉัิน

พวกเขาหว่าน
เมลด็ไว้ในใจดฉัิน

ดิฉันมาจากไหน ดฉัินท�าอะไรอยู่ที่น่ี 
ดฉัินจะไปไหนหลังจากชีวติน้ี
เมื่อดฉัินอายุ 29 ปี ค�าถามเหล่าน้ีกลับ

มาหาดฉัินอยู่เนืองๆ คณุพ่อคณุแม่ของ
ดฉัินสิน้ชีวติแล้ว ดฉัินเศรา้โศกกับการ
จากไปของลูกชายแบเบาะคนหัวปี ดฉัินมี
ลูกอีกสามคนตอ้งเลีย้งดแูละชีวติเต็มไป
ดว้ยความท้าทาย

พระเจ้าทรงเริม่ตอบค�าถามของดฉัิน
เมื่อทรงน�าผู้สอนศาสนาวยัสาวสองคน
มาบ้านดฉัิน เมื่อดฉัินตอ้นรบัพวกเธอ
ในบ้าน พวกเธอถามวา่มีอะไรที่ดฉัินรูสึ้ก
ขาดหายไปในชีวติหรอืไม่ ดฉัินเล่าให้พวก
เธอฟังเกี่ยวกับพ่อแม่และลูกชาย ดฉัิน
บอกพวกเธอวา่ดฉัินคดิวา่ไม่สมควรมีลูก
และสรา้งครอบครวัถ้าทุกอย่างจบลงดว้ย
ความตาย ดฉัินถามวา่จะไดพ้บพ่อแม่กับ
ลูกชายอีกหรอืไม่

“มารธ์า” พวกเธอตอบ “คณุสามารถมี
ครอบครวัของคณุตลอดไป”

ปีตทิ่วมท้นใจดฉัิน ดฉัินตอ้งการรูม้าก
ขึน้ เมื่อมาเยี่ยมอีกครัง้พวกเธอสอนดฉัิน

มากขึน้เกี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์พวกเธอให้พระคมัภีรม์อรมอน
และท้าทายให้ดฉัินอ่านและทูลถามพระ
ผู้เป็นเจ้าวา่น่ีเป็นพระวจนะของพระองค์
หรอืไม่ ดฉัินยอมรบัค�าท้า เมื่อดฉัินสวด
อ้อนวอน ค�าตอบของพระผู้เป็นเจ้ามา
ชัดเจนเหมือนแสงแดด ดฉัินรู้ ในใจวา่น่ี
เป็นความจรงิ

น่าเสียดายที่ดฉัินขาดการตดิตอ่กับ
ผู้สอนศาสนาเมื่อดฉัินรบังานใหม่ หลาย
เดอืนตอ่มาชีวติสมรสของดฉัินสิน้สุด
และดฉัินพยายามเริม่ตน้ชีวติใหม่กับลูกๆ

จนในที่สุดดฉัินแตง่งานใหม่ วนัหน่ึง
สามีบอกดฉัินวา่เขาคดิถึงพระผู้เป็นเจ้า
ที่เคยอยู่ ในชีวติเขา เราตดัสินใจไปโบสถ์
ที่เขาเคยเข้ารว่ม เมื่อเราเข้าไปในอาคาร 
ดฉัินเห็นพระคมัภีรม์อรมอนอยู่บนโตะ๊
ในห้องโถง น่ีเป็นโบสถ์เดยีวกันกับที่ดฉัิน
เคยรูจ้ัก! ดฉัินรกัพระวญิญาณที่รูสึ้กที่
น่ัน เมื่อเราออกจากโบสถ์ ดฉัินถามสามีวา่
ดฉัินจะรบับัพตศิมาไดอ้ย่างไร

“คณุตอ้งเรยีนกบัผูส้อนศาสนา” เขากลา่ว

“ฉันเคยเรยีนแล้วเมื่อห้าปีก่อน!” ดฉัิน
ตอบ

ลูกๆ กับดฉัินเรยีนกับผู้สอนศาสนา วนั
บัพตศิมาของเราเป็นวนัที่เรามีความสุข
มากที่สุดในชีวติ

หลายปีต่อมา ดิฉันรูสึ้กวา่ดิฉันควร
บอกซิสเตอรท์ี่สอนดิฉันครัง้แรกวา่ดิฉัน
เข้ารว่มศาสนจักรแล้ว บนเฟซบุ๊ก ดิฉัน
พบกลุ่มอดีตผู้สอนศาสนาจากคณะ
เผยแผ่บราซิล ซานตามาเรยี ซิสเตอร์
คนหน่ึงที่เคยสอนดิฉันอยู่ ในกลุ่มน้ี
ด้วย ดิฉันส่งค�าขอเป็นเพ่ือนและบอก
เธอวา่ดิฉันเป็นใคร ดิฉันเป็นสมาชิก
ของศาสนจักรได้อย่างไร ดิฉันบอกเธอ
วา่ครอบครวัเราได้รบัการผนึกในพระ
วหิาร และลูกชายของดิฉันก�าลังรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ดิฉันบอก
เธอวา่ทัง้หมดน้ีเกิดขึน้ได้เพราะเธอกับ
คู่ ได้หวา่นเมล็ดพระกิตติคุณที่ ได้รบัการ
ฟ้ืนฟูไว้ ในใจดิฉัน ◼
มาร์ธา อลัการ์เว, ซานตากาตารินา บราซิล
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พรจาก
เงนิโบนัส

ผมใส่อาหารเต็ม
สองถุงและเดนิ

ทางไปบ้านของ 
ซิสเตอรค์นหน่ึงใน
วอรด์
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ผมกบัคารเ์มน ภรรยา เพิง่มบีตุรคน
แรกเมือ่ผมไดร้บัเรยีกเป็นอธกิารของ

วอรด์ ตอนน้ันเราขัดสนเงนิทอง ผมเครยีด
มากเพราะตอ้งหาเลีย้งครอบครวัและขณะ
เดยีวกนัก็ตอ้งดแูลสมาชิกวอรด์ของเรา

วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ผมสังเกตเห็นแม่
ตวัคนเดยีวคนหน่ึงกับลูกเล็กๆ ส่ีคนใน
การประชุมศีลระลึก เธอน่ังบนม้าน่ังตวั
สุดท้ายในห้องนมัสการและพยายามสุด
ความสามารถเพื่อดแูลลูกให้อยู่เงียบๆ ผม
รูว้า่เธอขัดสนเงินทองดว้ย แตเ่ธอไม่เคย
ขอความช่วยเหลือ หลายสัปดาห์ผ่านไป 
และทุกวนัอาทิตย์เธอมาโบสถ์กับลูกๆ

วนัหน่ึง ผมไดร้บัเงินเดอืน ไดร้บัเงิน
โบนัสของผมดว้ย ผมจึงตดัสินใจวา่จะใช้
เงินส่วนน้ันซือ้วสัดทุี่ตอ้งใช้ซ่อมบ้าน แต่
ขณะก�าลังจะไปตลาด ผมนึกถึงซิสเตอร์
คนน้ีกับลูกๆ ผมรูสึ้กวา่ควรใช้เงินส่วน 
น้ันซือ้อาหารให้พวกเขา ผมโทรหา 

คารเ์มนและบอกส่ิงที่ผมรูสึ้กวา่ตอ้งท�า  
เธอเห็นดว้ย

ขณะซือ้ของ ตาผมเหลือบไปเห็นคกุกี ้
ผมคดิวา่เด็กๆ คงจะอยากกินขนม ผมใส่
อาหารเต็มสองถุงและเดนิทางไปบ้านของ
ซิสเตอรค์นน้ี

ผมเคาะประตไูม้เก่าคร�า่ครา่หลายครัง้ 
เมื่อผมก�าลังจะกลับ ประตก็ูเปิด “อธิการ
คะ” ซิสเตอรค์นน้ันพูด “ดฉัินแปลกใจที่
เห็นคณุ” ลูกๆ ของเธอวิง่ออกมาจากดา้น
หลังเธอทันที

“ผมน�าอาหารมาให้ครบั” ผมพูด
ลูกสาวคนหน่ึงของเธอเห็นคกุกีแ้ละ

ตะโกนวา่ “คกุกี!้” พี่ชายน้องสาวของเธอ
ล้อมวงเข้ามาอย่างตืน่เตน้ ลูกสาววยัเจ็ด
ขวบกอดข้าพเจ้า “ขอบคณุคะ่ อธิการ!” 
เธอบอก

ผมมองเข้าไปในบ้านและเห็นวา่ 
ซิสเตอรค์นน้ีซักผ้าในกะละมังบนพืน้ 

ครอบครวัไม่มี โตะ๊ พวกเขานอนฟูกบน
พืน้ ผมรูว้า่พวกเขาขัดสนมาก ผมจัดแจง
ให้พวกเขามีโตะ๊และแตล่ะคนมีเตยีง

ประสบการณ์น้ีช่วยให้ผมรบัรูว้า่
พระเจ้าทรงน�าทางและทรงอวยพรผู้รบั
ใช้ของพระองค์ เราไม่จ�าเป็นต้องมีการ
เรยีกพิเศษจึงจะช่วยเหลือพี่น้องของเรา 
เราเพียงแต่ต้องรบัฟังพระวญิญาณ รบั
รูว้า่ใครต้องการความช่วยเหลือของเรา 
และยอมเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของ
พระเจ้า ◼
โรเบอร์โต อตนัการ์ นิเอโต, ลมิา เปรู
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คุณพ่ออ่านจดหมายของดฉัิน
หลายรอบ ท่านคยุกับดฉัินไม่ได้

เพราะท่านก�าลังรอ้งไห้หนักมาก

ความส�านึกคุณเตม็สองหน้ากระดาษ
คุณพ่อของดฉัินทนทุกข์มาตลอดชีวติ

จากความน้อยเน้ือต�า่ใจและความรูสึ้ก
ไรค้า่ ท่านไดร้บัการเลีย้งดจูากคณุพ่อที่
ตดิสุราและบอกท่านบ่อยๆ วา่ท่านเป็น
คนไรค้า่ ขอบคณุที่คณุพ่อของดฉัินไม่ตดิ
สุรา แตท่่านไม่เคยบอกดฉัินกับพี่ๆ น้องๆ 
วา่ท่านภูมิ ใจในตวัพวกเราหรอืชมเชยเรา
ส�าหรบัส่ิงที่เราท�าไดด้ ีตลอดเวลาที่เตบิโต
มา ดฉัินพยายามท�าให้ท่านพอใจ แตรู่สึ้ก
เสมอวา่ดฉัินท�าได้ ไม่ดพีอ น่ีเป็นเหตใุห้
เรามีความสัมพันธ์ตงึเครยีด

ปีหน่ึงดฉัินพูดเรือ่งน้ีกบัอธกิารทีช่าญ
ฉลาดของดฉัิน ท่านแนะน�าใหด้ฉัินเขยีน
จดหมายถงึคณุพ่อบอกเหตผุลทัง้หมด
ทีด่ฉัินขอบคณุทา่น คงจะยากสักหน่อย
ส�าหรบัดฉัิน บาดแผลของดฉัินลกึ และ
ดฉัินไม่ตอ้งการใหจ้ดหมายแสดงความ
ส�านึกคณุของดฉัินกลายเป็นจดหมาย
แสดงความขุน่ขอ้งหมองใจ ดฉัินจงึสวด
ออ้นวอน เน่ืองจากพระวญิญาณทรงน�า 
เหตผุลทีด่ฉัินส�านึกคณุตอ่คณุพ่อจงึเริม่
หลัง่ไหลมา ใช้เวลาพอสมควร แตเ่มือ่เขยีน
จบ ดฉัินเขยีนไดส้องหน้ากระดาษเต็ม

ดฉัินส่งจดหมายโดยไม่รูว้า่คณุพ่อจะ
ตอบวา่อย่างไร แตด่ฉัินรูว้า่ดฉัินไม่ตอ้ง
เลือกการตอบรบัของท่าน ดฉัินเพียงแต่
ตอ้งมองเข้าไปในใจตนเองและจดจ�าวา่
ท�าไมจึงเขียนจดหมาย

เช้าวนัรุง่ขึน้ ดฉัินไดร้บัโทรศัพทจ์าก
แมเ่ลีย้ง เธอก�าลงัรอ้งไห ้เธอบอกวา่คณุพ่อ

ของดฉัินอา่นจดหมายหลายรอบ ทา่นคยุ
กบัดฉัินไม่ไดเ้พราะทา่นรอ้งไหห้นักมาก

“ขอบใจจ้ะ!” เธอบอก “คณุพ่อของหนู
ตอ้งการส่ิงน้ี”

สายวนัน้ัน คณุพ่อโทรศัพท์มาขอบคณุ
ดฉัิน ท่านโทรมาทุกวนัเป็นเวลาหลายวนั
เพื่อบอกวา่จดหมายมีความหมายตอ่ท่าน
มากเพียงใด

ดฉัินตอ้งการจะพดูวา่ความสัมพนัธ์
ของเราไดร้บัการเยยีวยาอยา่งน่าอศัจรรย์ 
แตเ่รายงัตอ้งท�าอกีมาก เมือ่เวลาผา่นไป ใจ
ดฉัินเริม่หายด ีและความสัมพนัธข์องเราดี
ขึน้ ในทีสุ่ดดฉัินก็สามารถใหอ้ภยัทา่นได้

ไม่กี่ปีตอ่มา หลังจากตอ่สู้ครัง้ใหญ่กับ
มะเรง็ คณุพ่อก็สิน้ชีวติ ดฉัินมั่นใจวา่
เวลาน้ีท่านก�าลังประสบปีตอิย่างยิ่งเมื่อ
พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยให้ท่านหายจาก
ความทรมานใจนานหลายปี ดฉัินรูว้า่ดฉัิน
พบการเยียวยาผ่านเดชานุภาพการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดเข้า
พระทัยความตอ้งการของเราและทรงช่วย
ให้เราถอนพิษความเจ็บปวดและความขุ่น
ข้องหมองใจออกจากจิตวญิญาณของเรา
ได ้ดฉัินรูว้า่ความส�านึกคณุ การให้อภัย 
และความรกัเป็นวธิีเยียวยาที่ ไดผ้ล ◼
เอลซิ ดาห์เลน็, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันรบัรูอ้ย่างเจ็บปวดวา่ส่ือลามกมีอิทธิพลแม้แต่กับคนอายุน้อยที่สุดในสังคมของ
เรา—เด็กๆ ของเรา ส่ือลามกซ่ึงเป็นโรคที่ก�าลังระบาดหนักสามารถก่อให้เกิดความ
อับอาย การหลอกลวง ความรูสึ้กผิดเพีย้น สูญเสียการควบคุมตนเอง เสพติดจน

ต้านไม่อยู่ ผลาญเวลา ความคิด และพลังงานไปจนหมด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคน—บิดา
มารดา ครอบครวั คร ูผู้น�า—ต้องมองจรงิๆ เห็นความส�าคัญ และคุ้มครองเด็กตลอดจน
เยาวชนของเรา

ความรกัเป็นหน่ึงในของประทานที่ส�าคญัที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า การรกัพระผู้เป็นเจ้า
และการรกัเพื่อนบ้านเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญัที่สุดสองข้อที่พระเยซูครสิตป์ระทานแก่เรา
ดว้ยพระองคเ์อง ดฉัินเช่ือวา่ความรกัเป็นอาวธุส�าคญัที่สุดของเราในการตอ่กรกับส่ือลามก

มีส�านวนที่พูดกันติดปากวา่ “ส่ือลามกฆ่าความรกั” แต่ขอให้เราจ�าไวเ้ช่นกันวา่ความรกั
ฆ่าส่ือลามก น่ันไม่ ได้หมายความวา่ความรกัที่เรามีต่อคนบางคนสามารถเปลี่ยนการเสพ
ติดหรอืแม้กระทั่งพฤติกรรมของพวกเขาได้ แต่ความรกัสามารถผลักดันเรา—วธิีที่เรา
เตรยีม วธิีที่เราตอบสนอง วธิีท่ีเราฟัง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุตรธิดาของเรา ถ้าเราหวงัจะ
ก�าจัดโรคระบาดน้ีให้สิน้ซาก ความรกัต้องเป็นทัง้แนวหน้าและรากฐานของความพยายาม
ทัง้หมดของเรา

ดฉัินขอแนะน�าการประยุกต์ ใช้ความรกัสามวธิีที่หวงัวา่เราจะมุ่งเน้น น้อมรบั และน�ามา
ใช้ การประยุกต์ ใช้สามวธิีน้ีผูกกับการเผชิญส่ือลามกสามระยะที่บุตรธิดาของเราอาจพบเจอ

หน่ึง เราพูด “พ่อ/แม่รกัลูกนะ” โดยปกป้องพวกเขาจรงิๆ สอง เราพูด “พ่อ/แม่ยังรกัลูก
เหมือนเดิม” โดยวธิีที่เราตอบสนองเมื่อพวกเขาดูส่ือลามกไม่วา่จะตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจก็ตาม 
และสาม เราพูด “พ่อ/แม่จะรกัลูกตลอดไป” โดยให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยความรกัขณะ
พวกเขาก�าลังเยียวยาถ้าพวกเขาเคยดูส่ือลามกเป็นประจ�าหรอืเสพติด ในแต่ละระยะ ความ
รกัคือกุญแจ

โดย จอย ด.ี โจนส์

ประธานปฐมวยั
สามญั

การรับมือกบัส่ือลามก:  

คุม้ครอง  
ตอบสนอง  
และเยียวยา

การประยุกต์ ใช้ความรกัสามวธิีน้ีสามารถช่วยบุตรธิดาของ
เราเผชิญกับส่ือลามกที่พวกเขาอาจพบเจอ
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1  ความคุ้มครอง: “พ่อ/แม่รักลูกนะ”

ลองนึกภาพเด็กที่ท่านรกัในใจ เมื่อท่านบอก
เด็กคนน้ีวา่ “พ่อ/แม่รกัลูกนะ” น่ันหมายความวา่
อย่างไร โดยพืน้ฐานแล้ว น่ันหมายความวา่เราให้
ความคุม้ครองเพื่อเราจะช่วยให้คนที่เรารกัเป็นตวั
ของตวัเองไดด้ทีี่สุดและเผชิญความท้าทายของ
ชีวติ ความคุม้ครองส่วนหน่ึงคอืการสรา้งความ
สัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ไว้ ใจได ้และคงเส้นคงวา 
ความสัมพันธ์แบบน้ีช่วยดงึบุตรธิดาเข้ามาใกล้เรา 
เมื่อเราสรา้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแห่งความ
ไวว้างใจและคุม้ครองบุตรหลานของเรา—หรอืเด็ก
คนใดก็ตาม—เราให้ที่พึ่งพิงที่ปลอดภัยกับพวกเขา 
ความคุม้ครองน้ีช่วยให้พวกเขาเข้าใจวา่พวกเขา
เป็นใครและช่วยให้พวกเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ตนกับพระผู้เป็นเจ้า การรูสึ้กวา่ตนมีคา่และมีคน
รกัช่วยให้เด็กแลเห็นและพึ่งพาพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงห่วงใย ผู้ประทานค�าแนะน�าเพื่อความสุขของ
พวกเขา

ดฉัินเป็นห่วงที่บิดามารดาจ�านวนมากยังไม่
ตระหนักวา่ส่ือลามกอันตรายเพียงใดหรอือาจคดิวา่
น่ีเป็นแคป่ัญหาของเด็กชายข้างบ้าน ความเป็นจรงิ

คอืปัญหาน้ีก�าลังส่งผลตอ่เด็กชายและเด็กหญิงของ
เรา และเราไม่ไดพู้ดถึงเรือ่งน้ีมากพอ

หลายปีก่อน ดฉัินกับสามีไดย้ินเรือ่งที่มีความ
หมายที่เราเล่าให้บุตรธิดาของเราฟังซ�า้บ่อยๆ เรือ่งมี
อยู่วา่งูหางกระดิง่แก่ๆ ตวัหน่ึงขอให้เด็กชายที่เดนิ
ผ่านมาพามันขึน้ไปบนยอดเขาเพื่อดดูวงอาทิตย์
ตกดนิเป็นครัง้สุดท้ายก่อนตาย เด็กชายลังเล แต่
งูหางกระดิง่สัญญาวา่จะไม่กัดเขาถ้าเขาพาขึน้ไป 
เด็กชายยอมพางูขึน้ไปบนยอดเขาเพื่อดดูวงอาทิตย์
ตกดนิดว้ยกัน

หลงัจากพางกูลบัลงมาถงึเชิงเขา เด็กชายเตรยีม
อาหารให้ตนเองและทีน่อนตอนกลางคนื ตอนเช้า 
งขูอรอ้งวา่ “เด็กน้อยพาฉันกลบับา้นหน่อยได้ ไหม 
ตอนน้ีไดเ้วลาทีฉั่นตอ้งจากโลกน้ีแลว้ และฉันอยาก
กลบัไปบา้นของฉัน” เด็กน้อยรูสึ้กปลอดภยัและงเูคย
รกัษาค�าพดู เขาจงึตดัสินใจพางกูลบับา้นตามค�าขอ

เขาจับงูขึน้มาอย่างระมัดระวัง ใส่ ไว้ ในอกเสือ้ 
และพางูกลับไปตายที่บ้านในทะเลทราย แต่ก่อน
จะวางงูลง งูหันมากัดหน้าอกของเขา เด็กน้อย
ร้องไห้และโยนงูลงบนพืน้ “เจ้างู ท�าไมเจ้าท�าแบบ

ปัญหาน้ีก�าลังส่ง
ผลตอ่เด็กชายและ
เด็กหญิงของเรา 
และเรายังพูดเรือ่ง
น้ีไม่มากพอ
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น้ี ฉันจะตายแน่นอน!” งูหางกระดิ่งเงยหน้ามอง
เขาพลางแยกเขีย้ว “เธอก็รู้น่ีว่าฉันเป็นอะไรเมื่อ
เธอจับฉันขึน้มา”

ในโลกทกุวนัน้ี ดฉัินเห็นบดิามารดาจ�านวนมาก
ก�าลงัย่ืนงใูห้บุตรธดิาของตนเอง ดฉัินก�าลงัพดูถงึ
สมารท์โฟน เราไม่สามารถวางโทรศัพทม์อืถอืท่ีเขา้
ถงึอนิเทอรเ์น็ตไว้ ในมือบตุรธดิาทีอ่ายยุงัไม่มากพอ
จะรบัการสอนมาอย่างเพยีงพอ ยงัไมม่คีวามสามารถ
ทีจ่�าเป็นตอ่การตดัสินใจและการใช้เหตผุล ไมม่บีดิา
มารดาคอยควบคมุและไมม่เีครือ่งมอือืน่ช่วยคุม้ครอง
พวกเขา เจสัน เอส. แครร์อลล ์อาจารย์สอนวชิาชีวติ
ครอบครวัทีม่หาวทิยาลยับรคิมัยงักก์ลา่ววา่ “เราคุม้กนั
บตุรธิดาจนถงึเวลาทีพ่วกเขาสามารถคุม้กนัตนเอง” 
กา้นสมองซ่ึงเป็นศนูย์ความพอใจของสมองจะพฒันา
กอ่น ความสามารถในการตดัสินใจและการใช้เหตผุล
ในสมองกลีบหน้าจะพฒันาเต็มที่ ในภายหลงั “ดว้ย
เหตน้ีุเด็กจึงมีคนัเรง่แต่ไมม่เีบรค” 1

โทรศัพท์ทุกเครือ่งควรมีเครือ่งคุม้กัน แม้แต่
ของวยัรุน่ น่ีเป็นค�าแนะน�าที่ดสี�าหรบัผู้ ใหญ่เช่น
กัน ไม่มี ใครมีภูมิตา้นทานการกัดของงูพิษ บิดา
มารดาบางคนเลือกให้บุตรธิดาใช้ โทรศัพท์แบบฝา
พับเพื่อจ�ากัดการโทรและการส่งข้อความ

นอกจากสมารท์โฟนแล้วยังมีเครือ่งอื่นอีกนับ
ไม่ถ้วนที่สามารถเข้าถึงส่ือไม่พึงประสงคผ์่าน
อินเทอรเ์น็ต การศึกษาเมื่อเรว็ๆ น้ีแสดงให้เห็น
วา่ 79 เปอรเ์ซ็นตข์องการเห็นส่ือลามกเกิดขึน้
ในบ้าน 2 เด็กสามารถเห็นบนแท็บเล็ต สมารท์
โฟน เครือ่งเล่นเกม เครือ่งเล่นดวีดีแีบบพกพา 
และสมารท์ทีว ีเป็นตน้ ดฉัินรูว้า่หลายครอบครวั
ก�าหนดพืน้ที่พลุกพล่านในบ้านให้เป็นที่ ใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ครอบครวัเหล่าน้ีเรยีกพืน้ที่น้ันวา่ 
“ห้องส่ือ” และเก็บอุปกรณ์ทัง้หมดของพวกเขาไว้
ในบรเิวณที่ทุกคนมองเห็นและสวา่ง ไม่ ให้ ใครใช้
อุปกรณ์ส่ืออยู่ ในห้องคนเดยีว

ครอบครวัอื่นเลือกตัง้กฎเช่นไม่ ให้ ใช้ โทรศัพท์
ในห้องนอนหรอืห้องน� ้า บางครอบครวัพูดเพียงวา่  

“อย่าอยู่กับโทรศัพท์คนเดยีว” อีกหลายครอบครวัคอ่ยๆ เพิ่มการเข้าถึงแอป
พลิเคชันที่บุตรธิดาสามารถใช้กับซอฟตแ์วรเ์พื่อให้บิดามารดาตัง้คา่การใช้
โทรศัพท์ของบุตรธิดาได ้น่ีเป็นวธิีที่พวกเขาสอนบุตรธิดาวา่ตอ้งท�าตวัให้ ไว้ ใจ
ไดแ้ละความปลอดภัยในการใช้ โทรศัพท์เป็นเรือ่งส�าคญั

ไม่วา่แตล่ะครอบครวัจะใช้วธิี ใด จงสอนสมาชิกครอบครวัแตล่ะคนให้ ใช้
เทคโนโลยีอย่างฉลาดและสรา้งสรรคต์ัง้แตต่น้—พัฒนากรอบความคดิทาง
ศีลธรรม จงให้ความรูแ้ก่บุตรธิดาอย่างสรา้งสรรค์ ในเรือ่งการใช้เทคโนโลยี ให้
เป็นประโยชน์ เราสามารถสอนให้พวกเขาประเมินตนเองโดยถามวา่ “การใช้น้ี
จะเกิดประโยชน์หรอืไม่” การเลือกวธิีสอนครอบครวัเราตอนน้ีจะส่งผลตอ่คน
หลายรุน่ในอนาคต

ในฐานะบิดามารดา ดฉัินหวงัวา่เราจะพิจารณาความส�าคญัของความ
สัมพันธ์ของเรากับบุตรธิดาและส่ิงที่เราพยายามท�าอยู่เพื่อคุม้ครองพวกเขา เมื่อ
เรากระชับความสัมพันธ์อันเป่ียมดว้ยความรกัเหล่าน้ี บุตรธิดาจะเข้าใจดขีึน้วา่
เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าทรงเตอืนให้ระวงัความช่ัวรา้ยของส่ือลามก พวกเขาจะรบัรู้
วธิีหลีกเลี่ยง และพวกเขาจะพรอ้มถ้าเผชิญกับส่ือลามก

2  การตอบสนอง: “พ่อ/แม่ยงัรักลูกเหมอืนเดมิ”

ไม่ง่ายที่จะสรา้งการสนทนาที่เป็นมิตร เปิดกวา้ง และเชิญชวนเพื่อกระตุน้ให้
บุตรธิดาแบ่งปันความคดิ ประสบการณ์ และค�าถามกับบิดามารดาของพวกเขา 
เราสามารถเชิญชวนบุตรธิดาทุกวยัให้มาคยุกับเราถ้าหรอืเมื่อพวกเขามีปัญหา
ส่ือลามกระดบัใดก็ตาม—ตัง้แตก่ารเห็นโดยไม่ตัง้ใจแตแ่รกไปจนถึงการใช้เป็น
ครัง้คราว ตัง้ใจใช้ หรอืใช้เป็นประจ�า การสนทนาแตเ่น่ินๆ ย่อมดกีวา่ และบุตร
ธิดาจะมาคยุกับเราง่ายขึน้เมื่อพวกเขารูว้า่เรารกัพวกเขาและไม่มีส่ิงใดที่พวก
เขาพูดหรอืท�าสามารถเปลี่ยนความรกัน้ันได้

อย่างไรก็ตาม น้อยครัง้มากที่บุตรธิดาจะมาคยุกับบิดามารดาดว้ยความสมัคร
ใจ ปกตจิะพูดคยุเมื่อบิดามารดาที่ช่างสังเกตถามบุตรธิดาวา่ “มีอะไรผิดปกติ
หรอืเปล่า” หรอื “ดเูหมือนลูกเปลี่ยนไปนะ” ยิ่งบุตรธิดารูสึ้กถึงความรกัมาก
เพียงใด เขาจะยิ่งเปิดใจง่ายขึน้เพียงน้ัน

ความเช่ือมั่นในรักเช่นน้ีเกิดขึน้ในใจพวกเขาจากประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ 
ที่เกิดขึน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า ปัญหาเล็กๆ ที่พูดคุยกันด้วยความรักจะสร้างรากฐาน
ของการตอบสนองด้วยดีเผื่อว่าเมื่อเกิดปัญหาใหญ่การส่ือสารจะยังเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ส�าคัญที่สุดคือบุตรธิดาต้องรู้ว่าการตอบสนองของท่านจะเป็น 
“พ่อ/แม่ยังรักลูกเหมือนเดิม พ่อ/แม่ ไม่หยุดรักลูกเพราะส่ิงที่เกิดขึน้ พ่อ/แม่
รักลูกเสมอ”
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เหตใุดเราจึงพดูกบัเยาวชนและเด็กไมม่ากนักเกีย่ว
กบัแรงกระตุน้ทีร่นุแรงทีสุ่ดและการลอ่ลวงใหญท่ีสุ่ด
อย่างหน่ึงทีพ่วกเขาจะพบเจอ ความทีเ่ราไมย่อมพดู
พวกเขาจึงเรยีนรูจ้ากอินเทอรเ์น็ตเป็นส่วนใหญ ่เรยีนรู้
จากเด็กหรอืวยัรุน่คนอ่ืนๆ หรอืแมก้ระทัง่ส่ือยอดนิยม 
พวกเราบางคนอาจลังเลไมก่ลา้ใช้แมก้ระทัง่ค�าวา่ สือ่
ลามก กบับุตรธดิาดว้ยซ�า้เพือ่พยายามปกป้องความไร้
เดยีงสาของพวกเขา รูสึ้กอดึอดัใจมาก อาจเป็นเพราะ
บดิามารดาของเราไม่เคยคยุเรือ่งน้ันกบัเราอยา่งเปิด
เผย จะเป็นอยา่งไรถา้การสนทนาของเราปลกุเรา้ความ
อยากรูอ้ยากเห็น จะเป็นอยา่งไรถา้พวกเขาอยากรูม้าก
ขึน้ เราจะคาดหวงัให้บุตรธดิาพดูเรือ่งส่ือลามกกบัเรา
ไดอ้ย่างไรถา้เราไม่เคยคยุกบัพวกเขาเรือ่งน้ี

บิดามารดาทัง้หลาย เราตอ้งเริม่การสนทนาและ
ไม่รอให้บุตรธิดามาหาเรา ดฉัินชอบข้อเสนอให้มี
การสนทนาแบบสบายๆ บ่อยๆ เป็นประจ�าแทนที่
จะสนทนาแคค่รัง้เดยีว ประโยชน์ของการสนทนา
ที่ห่วงใยคอืบิดามารดาและผู้น�าที่ ไว้ ใจไดเ้ป็นผู้
เช่ียวชาญ ไม่ ใช่กูเกิล การพูดคยุสามารถเกิดขึน้
ได้ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการพูดคยุ
เพิ่มความไวว้างใจของบุตรธิดา เราตอ้งการให้บุตร
ธิดารูสึ้กพรอ้มและเป็นตวัของตวัเอง ไม่ ใช่กลัว เรา
ตอ้งการพูดคยุกับพวกเขาไม่ ใช่พูดกระทบพวกเขา

ในฐานะบิดามารดาและคร ูเราไม่สามารถช่วย
บุตรธิดาไดถ้้าเราไม่ศึกษาหาความรู ้เราจ�าเป็นตอ้ง
สอนวา่ อะไร และ เหตใุด เราสามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองและช่วยให้บุตรธิดาเข้าใจวา่เหตใุดส่ือลามก
จึงผิด เหตใุดส่ือลามกจึงอันตราย เหตใุดเราจึงไม่
ตอ้งการให้ส่ือลามกท�ารา้ยพวกเขา และตอ้งท�าอะไร
ถ้าพวกเขาเห็นส่ือลามก

เราก�าลังให้ เหตใุด กับบุตรธิดาของเรามากพอ
และเหมาะกับวยัหรอืไม่ ถ้าเหตผุลเพียงข้อเดยีวที่
เราให้พวกเขาหลีกเลี่ยงส่ือลามกคอื “มันไม่ด”ี น่ัน
อาจกลายเป็นเหตผุลที่ ไม่ดพีอ เราตอ้งน�าเสนอเหตุ
ใดให้มากเท่าที่จะมากไดเ้พื่อก�าหนดกฎเกณฑ์ทาง
ศีลธรรมที่จูงใจเยาวชน

มีเหตผุลมากมายให้หลีกเลี่ยงส่ือลามก แตแ่รงจูงใจบางประการตอ่ไปน้ีจาก
องคก์ร Fight the New Drug อาจดงึดดูความสนใจจากเยาวชนของเรา

•  ส่ือลามกสามารถเปลี่ยนวิธีท�างานของสมอง และงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า
มันสามารถท�าให้สมองของท่านเล็กลงและมีประสิทธิภาพน้อยลง

•  ส่ือลามกเป็นส่ิงเสพตดิ
•  ส่ือลามกจะท�าลายความเช่ือมั่นของตวัท่าน
•  ส่ือลามกสามารถทิง้ท่านให้เหงา
•  ส่ือลามกสามารถท�ารา้ยคนที่ท่านรกั
•  ส่ือลามกสามารถท�าลายสุขภาวะทางเพศ
•  ส่ือลามกเช่ือมโยงกับความรนุแรง
•  ส่ือลามกเป็นเหตใุห้คนเราไม่ซ่ือสัตย์ ในท้ายที่สุด
•  ส่ือลามกจะช่วงชิงเวลาและพลังงานของท่าน
•  ส่ือลามกเป็นเหตใุห้เกิดภาวะซึมเศรา้ ความวติกกังวล และความอับอาย

ดฉัินจะเพิ่มวา่ส่ือลามกขัดกับพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตผุล
เหล่าน้ีและอีกมากมาย เราจึงตกีรอบปิดกัน้ส่ือลามก แตค่วามรูท้ี่ ไม่น�าไปปฏิบัติ
ย่อมท�าให้เกิดความคบัข้องใจ เราตอ้งก�าหนดขอบเขต ขีดจ�ากัด และความคาด
หวงัที่สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์ เราจ�าเป็นตอ้งช่วยบุตรธิดาสรา้งการใช้
เหตผุลในตนเองถ้าตอ้งการอยู่ห่างจากส่ือลามก ถ้าบุตรธิดาไม่ตดัสินใจวา่จะยืน
อยู่จุดใดบนปัญหาน้ี เขาจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของสถิตทิี่น่าตกใจในปัจจุบัน

3  การเยยีวยา: “พ่อ/แม่จะรักลูกตลอดไป”

เมื่อบุตรธิดาเห็นส่ือลามกและตดิกับของมัน พวกเขาจะพยายามตอบโต ้ฟ้ืน
ตวั และเยียวยา เราจ�าเป็นตอ้งให้การสนับสนุนที่จรงิใจ จรงิจัง สม�่าเสมอ หนัก
แน่น และอดทนขณะบุตรธิดารบัผิดชอบตอ่การฟ้ืนตวัของตนและด�าเนินชีวติ
ตอ่ไป ไม่มี ใครสามารถให้การสนับสนุนแบบน้ีไดเ้ท่ากับบิดามารดา หลังจาก
เราสอนความจรงิอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นส่วนตวัแล้ว หลังจากเราคอ่ยๆ สรา้ง
ความไวว้างใจและส่งเสรมิการสนทนาแล้ว บุตรธิดาตอ้งรูว้า่ทัง้ๆ ที่เป็นความผิด
พลาดและการเลือกของพวกเขา แตเ่รารบัรองวา่ “พ่อ/แม่จะรกัลูกตลอดไปไม่
วา่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม”

ดฉัินนึกถึงเหตกุารณ์หน่ึงที่เกิดขึน้ในครอบครวัเราเมื่อหลายปีก่อน ดฉัิน
กับสามีไม่อยู่บ้าน และบุตรชายคนโตดแูลน้องๆ  เราไดร้บัโทรศัพท์จากเพื่อน
บ้านที่ห่วงใยแจ้งวา่รถดบัเพลิงอยู่ที่บ้านของเรา เรารบีกลับบ้านและทราบวา่
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ลูกชายวยั 10 ขวบเล่นอยู่ ในสวนหลังบ้านใกล้ๆ ทุ่ง
หญ้าสูงและแห้งกวา้งหกเอเคอร ์เขาก�าลังพยายาม
ดวูา่จะจุดไฟเผาหญ้าได้ ไหม

เขาจุดไฟ! ขณะที่เราไปถึง เจ้าหน้าที่ดบัเพลิง
ดบัไฟที่ ไหม้เล็กน้อยแล้ว พวกเขาส่ังสอนลูกชาย
ของเรา และเพื่อนบ้านเริม่สลายตวั ลูกชายของเรา
อับอาย ตกใจกลัว รอ้งไห้ และรูว้า่เขาเดอืดรอ้นแน่

เราทุกคนเข้าไปในบ้าน ลูกชายของเรากลัวมาก
จนเราทุกคนตอ้งโอบเด็กชายที่น่ารกัคนน้ีไว้ ในอ้อม
แขนทัง้ๆ สถานการณ์รา้ยแรง เราท�าให้เขามั่นใจวา่
เรารกัเขาและเราโล่งใจที่เขาไม่บาดเจ็บ

เมื่อบุตรธิดาเห็นส่ือลามกและโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อพวกเขาตดิส่ือลามก พวกเขาจะอับอาย ตกใจ
กลัว และรอ้งไห้ดว้ย การน�าส่ิงที่อยู่ ในความมืดออก
มาในที่แจ้งเป็นเรือ่งยาก เป็นเรือ่งน่าอับอายและถูก
ต�าหนิไดง้่าย พวกเขาอาจมีความล้มเหลวและความ
ท้าทายระหวา่งทางขณะฟ้ืนตวัและเยียวยา ส�าคญั
มากที่พวกเขาตอ้งไดค้วามรกัสม�่าเสมอ อย่างไรก็ด ี
บิดามารดาตอ้งตระหนักวา่ความรกัของพวกเขาจะ
ช่วยเสมอแตน่ั่นไม่ ใช่ทัง้หมดที่บุตรธิดาตอ้งการ

ในการเยียวยา ท่านจะตอ้งใช้ความรกับางส่วนที่
ทา่นมตีอ่บตุรธดิาเปิดช่องให้พวกเขาไปหาแหลง่ช่วย
ทีถ่กูตอ้ง ความรกัของทา่นเป็นรากฐานส�าหรบัส่ิงที่

ตอ้งเกดิขึน้ แตถ่า้คนทีท่า่นรกัตดิกบัส่ือลามก ทา่น
อาจจะตอ้งขอความช่วยเหลอืจากมอือาชีพทีส่ามารถ
ช่วยเหลือคนทีท่า่นรกัและช่วยเหลอืทา่นดว้ย 

เมื่อท่านและคนที่ท่านรกัแสวงหาการเยียวยา 
ดฉัินหวงัวา่ท่านจะพบพลังในพระองคผ์ู้ทรงมี
เดชานุภาพเยียวยาบาดแผลทัง้หมด ผูกเราไวด้ว้ย
กัน และสรา้งความสัมพันธ์เกินกวา่เราจะสามารถ
จินตนาการได้ ในปัจจุบัน พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระผู้ทรงเยียวยาผู้อ่อนโยน ทรงมีเดชานุภาพที่จะ
ช่วยให้รอด เราสามารถเป็นบิดามารดาของบุตรธิดา
และชีท้างให้พวกเขาไปหาพระองค ์แตพ่ระองค์
เท่าน้ันสามารถเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขาได ้
และส่ิงอัศจรรย์คอืพระองคท์รงรกับุตรธิดาของเรา
อย่างสมบูรณ์แม้มากกวา่ที่เรารกั—ไม่วา่จะเกิดอะไร
ขึน้ก็ตาม ◼
จากค�าปราศรยัหลักทีก่ารประชุมใหญ่ Utah Coalition Against 
Pornography ปี 2018 ในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์
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แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือ
ไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความ
เก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ 
ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน:
•  ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist 

.org
•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่ม

สาวในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

•  ท่ี facebook.com/liahona

คนหนุ่มสาว

แสวงหาพระเยซูคริสต์
มากกว่าความมดืของส่ือลามก

อ่านค�าแนะน�าของประธานเอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ดเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งท�าเม่ือส่ือลามกส่งผล
ต่อการออกเดทของเราในบทความของท่านในเวอร์ชนัดิจิทลัของ เลียโฮนา เดือนน้ี

ดจิทิลัเท่าน้ัน

ดฉัินเรียนรู้ว่าต้องแสดงปฏิกริิยา
อย่างไรเมือ่มคีนยอมรับว่าพวกเขา
ตดิส่ือลามก
สงวนนาม, ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

เดนิหน้าต่อไปหลงัจากทราบว่าคู่
หมั้นของดฉัินใช้ส่ือลามก
สงวนนาม, เฟรนชโ์ปลินีเซีย

ดฉัินเคยต่อสู้เพือ่เอาชนะส่ือลามกมา
แล้ว ท�าไมเขาไม่ยอมต่อสู้
สงวนนาม, กวัเตมาลา

ใ 
นการวางแผนบทความส�าหรับคนหนุ่มสาว เราใชเ้วลาคิดมากทีเดียวเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีพวกเขาเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั มีปัญหามากมาย แต่เม่ือเราระดมความคิด
ส�าหรับเดือนน้ี เราไดห้วัขอ้ท่ีเคยส่งผลต่อตวัเรา เพื่อนๆ ของเรา และคนอ่ืนนบัไม่

ถว้น หวัขอ้นั้นคือการออกเดทและส่ือลามก เรารู้วา่การวางแผนหมวดน้ีจะซบัซอ้น ทา้ย
ท่ีสุดแลว้ ส่ือลามกท�าใหค้นจ�านวนมากใจสลาย บางคร้ังชีวติกแ็ตกสลายไปดว้ย และ
ส�าหรับหนุ่มสาวโสด ส่ือลามกสามารถท�าใหอ้นาคตไม่แน่นอนยิง่กวา่เดิม โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการเตรียมตวัแต่งงาน

เราเห็นพระหตัถข์องพระบิดาบนสวรรคท์รงน�างานของเราจริงๆ เม่ือเราเร่ิมไดรั้บ
เร่ืองราวจากคนหนุ่มสาวซ่ึงส่ือลามกส่งผลต่อความสมัพนัธ์ของพวกเขา เราเห็นวา่การ
แต่งงานนิรันดร์ท่ีมีความสุขและปลอดการเสพติดไม่ใช่แค่ความหวงัริบหร่ี เพราะเหตุ
ใด เพราะทุกเร่ืองเป็นพยานถึงเดชานุภาพการเปล่ียนชีวติ การใหค้วามหวงั การเยยีวยา
ของพระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองค์

ดงันั้นถา้ท่านพบตนเองอยูใ่นความสมัพนัธ์ท่ีไดรั้บผลกระทบจากส่ือลามก เรา
เช้ือเชิญใหท่้านอ่านบทความหมวดน้ีของเดือนน้ีท่ีแบ่งปันโดยคนท่ีทราบดีวา่การติด
ส่ือลามกมีจริง บทความเหล่าน้ีครอบคลุมหวัขอ้อยา่งเช่น วธีิหยบิยกเร่ืองส่ือลามกมา
พดูเม่ือท่านก�าลงัออกเดทและวธีิแกไ้ข (หนา้ 44) วธีิตอบสนองเม่ือมีคนยอมรับวา่ติด
ส่ือลามก (ดิจิทลัเท่านั้น) วธีิท่ีทั้งสองคนจะไดรั้บการใหอ้ภยัและการเยยีวยา (ดิจิทลั
เท่านั้น) และวธีิท่ีพระวญิญาณทรงสามารถน�าท่านใหรู้้วธีิด�าเนินความสมัพนัธ์ของท่าน 
(ดิจิทลัเท่านั้น)

เรารู้วา่ถา้ท่านพึ่งพระผูช่้วยใหร้อดและอญัเชิญพระวญิญาณเขา้มาในชีวติท่านขณะ
ท่านแสวงหาค�าตอบ พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงน�าท่านไปในทิศทางท่ีถกูตอ้งส�าหรับ
สถานการณ์ของท่านเอง ความมืดของส่ือลามกอาจเห็นชดัในโลก แต่แสงเยยีวยาของ
พระผูช่้วยใหร้อดเจิดจา้กวา่ความมืดใดๆ ทั้งหมดท่ีเราตอ้งท�าคือแสวงหาพระองค์

ขอแสดงความนบัถือ
ชาเคลล ์วอร์ดลีและมินดี เซลู
บรรณาธิการหมวดคนหนุ่มสาวของนิตยสารศาสนจกัร

ในหมวดนี้

44 การออกเดทและส่ือลามก
โดยเจา้หนา้ท่ี เลียโฮนา และ 
Family Services
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คนหนุ่มสาว
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หมายเหตุบรรณาธิการ: 
เพราะ “การออกเดท” มี
ความหมายต่างกนัใน
วฒันธรรมต่างกนั ส�าหรับ
จุดประสงคข์องบทความน้ี 
เราหมายถึงการไปออกเดท
ภายในมาตรฐานของพระ
กิตติคุณเพื่อท�าความรู้จกักนั 
และพฒันาความสมัพนัธ์
กบัคนท่ีอาจน�าไปสู่การ
แต่งงาน

การออกเดท
และส่ือลามก

นหนุ่มสาวทุกคน
รู้วา่การออกเดทจะ
น่าต่ืนเตน้ น่ากลวั 
สมหวงั และท�าให้
เครียดไปพร้อมๆ 

กนั เม่ือเราเร่ิมเปิดใจใหก้นั เป็น
ธรรมดาท่ีเราจะอยากรู้จกักนัมาก
ข้ึน การเปิดใจมากข้ึนส�าคญัต่อการ
สร้างและท�าใหค้วามสมัพนัธ์ลึกซ้ึง 
อะไรคือความฝัน ความกลวั และ
ความเช่ือของเรา เรารู้สึกอยา่งไรกบั
การแต่งงานและครอบครัว เราเคย
ประสบความทา้ทายอะไรบา้งใน
อดีตหรือปัจจุบนัท่ีเราควรบอกกนั

แมว้า่การพดูคุย (หรือถาม) เร่ือง
ปัญหากบัส่ือลามกจะน่ากลวั การ 
ไม่ พดูเร่ืองปัญหาน้ีจะท�าใหปั้ญหา
บานปลายได ้ปัญหาส่ือลามกของ

แต่ละคนไม่เหมือนกนัและทา้ทาย 
ท่านอาจไม่รู้ดว้ยซ�้ าวา่นัน่เป็น
ปัญหาหรือไม่หรือไม่รู้วธีิหยบิยก
เร่ืองน้ีมาพดูกบัคนท่ีท่านก�าลงั
ออกเดทดว้ย ดงันั้นจึงส�าคญัท่ีตอ้ง
แสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณ 
ไม่มีทางออกทางเดียวส�าหรับทุก
สถานการณ์ แต่ในบทความน้ี เรา
เสนอแนวคิดบางประการใหท่้านท่ี
อาจจะก�าลงัสงสยัวา่

•  ฉนัจะเร่ิมพดูเร่ืองส่ือลามกกบั
คนท่ีฉนัก�าลงัออกเดทไดอ้ยา่งไร 
และเวลาใดเหมาะจะถาม/บอก

•  ฉนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ฉนัควรเดิน
หนา้ต่อไปในความสมัพนัธ์กบั
คนท่ีมีประวติัใชส่ื้อลามกหรือไม่

•  เราจะช่วยกนัเอาชนะส่ือลามกได้
อยา่งไร

ความช่วยเหลือ
และความหวงั
ในการเผชิญ
ส่ือลามกช่วง
ออกเดท
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ส�าหรับคนทีเ่คย
ตดิหรือตดิอยู่

ถา้ท่านเคยติดส่ือลามกใน
อดีตหรือถา้ท่านติดอยูใ่นปัจจุบนั 
ความคิดเร่ืองการออกเดทอาจ
ท�าใหท่้านรู้สึกส้ินหวงัหรือกงัวล 
แต่ถา้ท่านมีความปรารถนาอยา่ง
จริงใจท่ีจะขจดัส่ือลามกออกจาก
ชีวติท่าน (หรือขจดัออกไปแลว้) 
จงรู้วา่ดว้ยความพยายามของ
ท่านเองและความช่วยเหลือจาก
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
คริสต ์ความสมัพนัธ์ท่ีมีคุณภาพ
และยัง่ยนืจะเกิดกบัท่านได ้พึง
พิจารณาค�าถามต่อไปน้ีขณะท่าน
สานต่อความสมัพนัธ์

1.  เราตอ้งพดูเร่ืองน้ี
จริงหรือ

ค�าถามทัว่ไปคือ “ฉนัตอ้งบอก
ประวติัการใชส่ื้อลามกของฉนั
กบัคนท่ีฉนัก�าลงัออกเดทดว้ยจริง
หรือ ถึงแมฉ้นักลบัใจแลว้” หรือ 
“ฉนัจ�าเป็นตอ้งพดูเก่ียวกบัปัญหา
ส่ือลามกในปัจจุบนักบัคนท่ีฉนั
ออกเดทหรือไม่” โดยปกติ ต้อง 

พดูคุยเร่ืองน้ี—ใหถู้กจงัหวะและอยา่งระมดัระวงั ขณะท่ีท่านสนทนาเร่ืองน้ี พึงจดจ�า
หลกัส�าคญัต่อไปน้ี

•  จงัหวะเวลา—การสนทนาควรเกิดข้ึนเม่ือความสมัพนัธ์คืบหนา้ถึงขั้นจริงจงัจนตอ้ง
สนทนาเร่ืองน้ี

•  ความซ่ือสตัย—์ความสมัพนัธ์ควรมีพื้นฐานบนความไวว้างใจและความซ่ือสตัย ์ถึง
แมค้นท่ีท่านออกเดทดว้ยอาจเลือกยติุความสมัพนัธ์ แต่เขาตอ้งเขา้ใจธรรมชาติของ
ปัญหา ความกา้วหนา้ปัจจุบนัของท่านในการแกไ้ขปัญหา และแผนรับมือกบัปัญหา
ถา้เกิดข้ึนอีกคร้ังในอนาคต

•  การใหอ้ภยั—การพดูความจริงกบัคนท่ีท่านออกเดทดว้ยวา่ท่านใชส่ื้อลามกมิได้
หมายความวา่ท่านตอ้งลงรายละเอียดชดัเจนเม่ือคุยกนัเร่ืองน้ี ถา้ท่านกลบัใจแลว้
และรู้สึกไดรั้บการใหอ้ภยัแลว้ ท่านไม่ควรรู้สึกผดิเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอีก พระเจา้ไม่ทรง
จ�าบาปของเราทนัทีท่ีเรากลบัใจ (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 58:42) ดงันั้นการ
สนทนาของท่านกบัคนท่ีท่านออกเดทดว้ยจึงไม่เก่ียวกบั “การสารภาพ” แต่เก่ียวกบั
การสร้างความไวว้างใจ การบอกแผนฟ้ืนฟอูยา่งต่อเน่ืองของท่าน และการไดรั้บ
การสนบัสนุนจากเขามากกวา่

•  การเยยีวยา—ถึงแมท่้านกลบัใจแลว้ แต่การใชส่ื้อลามกมามากหรือยาวนานจะมี
ผลต่อเน่ืองยาวนานทางกาย จิต สงัคม และวญิญาณ ขั้นตอนการเยยีวยาจะยากและ
ใชเ้วลานาน แต่สามารถหลุดพน้และหายไดจ้ริง โดยผา่นขั้นตอนดงักล่าว ท่านจะ
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือและการสนบัสนุนท่ีเหมาะสมซ่ึงควรไดจ้ากคนท่ีจะเป็นคู่
ครองของท่านดว้ย

2.  ฉนัพร้อมรับความสมัพนัธ์ท่ีจริงจงัหรือไม่
ความแตกต่างมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงระหวา่งคนท่ีพร้อมรับความสมัพนัธ์

ท่ีจริงจงักบัคนท่ีไม่พร้อมคือเขายอมเปิดเผยกบัคนท่ีเขาออกเดท
ดว้ย ถา้ท่านติดส่ือลามก ท่านจะปล่อยใหค้วามกลวัน�าความ
สมัพนัธ์ของท่านมาถึงจุดท่ีไม่ไวว้างใจกนัหรือจะใชศ้รัทธา
จดัการกบัความทา้ทายดว้ยกนั

แมจ้ะน่ากลวัและรู้สึกไม่สบายใจเม่ือตอ้งเล่าประวติัการ
ใชส่ื้อลามกของท่าน แต่การไม่เล่ารังแต่จะท�าใหค้วามรู้สึกกลวั

และอายหยัง่รากลึกยิง่กวา่เดิม ท่านอาจหลีกเล่ียงหรือไม่ยอมเล่า
เร่ืองราวทั้งหมดเพราะกลวัสูญเสียบุคคลนั้น แต่นัน่จะท�าลายความไวว้างใจและส่งผล
เสียต่อความสมัพนัธ์ของท่านในวนัหนา้
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ในทางกลบักนั เม่ือท่านเคารพ
สิทธ์ิเสรีของคนท่ีท่านออกเดท
ดว้ย เท่ากบัท่านใหเ้กียรติการเลือก
ของเขาวา่จะคงความสมัพนัธ์นั้น
ไวท้ั้งท่ีรู้ ข้อดีและข้อเสีย ท่านอาจ
จะยงักลวัผลท่ีเกิดข้ึน แต่ส�าคญั
ท่ีตอ้งรับรู้วา่หากมีขอ้มูลทั้งหมด 
อีกฝ่ายสามารถช่วยเหลือท่าน
ไดเ้ช่นกนัขณะท่านพยายามและ
ปรารถนาจะขจดัส่ือลามกออกจาก
ชีวติท่าน แต่ไม่วา่ความสมัพนัธ์
จะประสบผลดีหรือไม่ ดว้ยความ
ช่วยเหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ ท่าน
สามารถเดินบนเสน้ทางต่อไปจน
หลุดพน้ได้

ส�าหรับคนทีก่�าลงัออกเดทกบั
คนทีเ่คยตดิส่ือลามก

เพราะอายเุฉล่ียของคนท่ีเห็นส่ือลามกคร้ังแรกจะราวๆ 11 ขวบและ
เขา้ถึงไดง่้ายมาก เยาวชนหลายคน หรือไม่กส่็วนใหญ่ จึงเคยพบเห็นส่ือ
ลามกมาบา้งแลว้เม่ืออาย ุ18 ปี อาจเป็นเร่ืองท่ีน่ากงัวลส�าหรับการออก
เดท แต่การพบเห็นไม่เหมือนการเสพติด และมีระดบัความพวัพนักบัส่ือ
ลามกต่างกนั (ดู ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, “หลุดพน้จากกบัดกัของส่ือลามก,” 
เลียโฮนา, ต.ค. 2015, 50–55) แต่ข่าวดีคือการชดใชข้องพระเยซูคริสต์
สามารถใหพ้ลงัและเยยีวยาทุกคนท่ีแสวงหา ต่อไปน้ีเป็นค�าถามบางขอ้ท่ี
พึงพิจารณาขณะความสมัพนัธ์ของท่านคืบหนา้

1.  ฉนัควรถามเก่ียวกบัส่ือลามกเม่ือใดและอยา่งไร
การตดัสินใจวา่จะหยบิยกเร่ืองน้ีมาพดูกบัคนท่ีท่านออกเดทดว้ยอยา่งไรและเม่ือใดอาจ
เป็นเร่ืองท่ีตอ้งหารือกบับิดามารดา พี่ๆ ผูน้�าศาสนจกัร หรือคนท่ีท่านวางใจวา่จะใหค้ �า
แนะน�าท่ีดี หาวธีิท่ีรู้สึกวา่เหมาะกบัท่านแลว้สนทนาเร่ืองน้ีในเวลาท่ีเหมาะสมเม่ือความ
สมัพนัธ์ของท่านจริงจงัมากข้ึน

น่ีมิไดห้มายความวา่ท่านตอ้งเร่ิมออกเดทคร้ังแรกดว้ยการซกัถามอดีตของเขา แต่เม่ือ
ความสมัพนัธ์ของท่านคืบหนา้ ท่านสามารถแสวงหาการดลใจจากพระวญิญาณเพื่อช่วย
ใหท่้านรู้วา่จะถามเก่ียวกบัประวติัการใชส่ื้อลามกของเขาอยา่งไรและเม่ือใด

2.  ฉนัควรตอบสนองอยา่งไร
เม่ือท่านและคนท่ีท่านออกเดทดว้ยเร่ิมแบ่งปันความรู้สึกท่ีจริงใจต่อกนั นัน่จะท�าใหเ้กิด
การเยยีวยา ส�าคญัท่ีตอ้งรับรู้ความคิดและความรู้สึกของท่านเองขณะอีกฝ่ายเปิดเผยเร่ือง
การใชส่ื้อลามก—ซ่ึงอาจท�าใหท่้านวพิากษว์จิารณ์ โกรธ มึนงง หรือรู้สึกวา่ถกูหลอก แต่
ขณะเดียวกนั การเปิดเผยความจริงของเขาสามารถเพิ่มความไวว้างใจ ความสงสาร ความ
รัก และความเห็นใจระหวา่งท่านไดเ้ช่นกนั พึงพิจารณาความรู้สึกของเขาและความรู้สึก
ของท่านเองขณะรับฟัง
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•  เขา้ใจวา่การเยยีวยาและการหลุดพน้จะใชเ้วลา 
การกลบัไปใชส่ื้อลามกเกิดข้ึนได ้และคนท่ีก�าลงั
พยายามหลุดพน้ตอ้งการผูท่ี้จะสนบัสนุนช่วย
เหลือ อีกทั้งตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีกระตุน้เขา (ส่ิงท่ีอาจ
ท�าใหเ้ขากลบัไปใชส่ื้อลามก) และสนบัสนุนหรือ
ช่วยวางมาตรการป้องกนัท่ีเหมาะสม

•  ถา้ความสมัพนัธ์ของท่านคืบหนา้จนถึงการ
แต่งงาน พึงแน่ใจวา่ท่านทั้งคู่เห็นตรงกนัวา่ส่ือ
ลามกเป็นเร่ืองท่ียอมรับไม่ไดแ้ละไม่สะทอ้น
ความสมัพนัธ์ทางเพศท่ีดีต่อชีวติสมรส

ส่วนส�าคญัท่ีสุดของการเดินหนา้ต่อไปคือการ
พ่ึงพาส่ิงท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงกระตุน้เตือนให้
ท่านท�า อาจกระตุน้เตือนใหท่้านท�าบางอยา่งตั้งแต่
การสานต่อความสมัพนัธ์ดว้ยความเขา้ใจวา่การใช้
ส่ือลามกตอ้งหยดุ จนถึงการยติุความสมัพนัธ์แต่ยงั
คงสนบัสนุนอีกฝ่ายขณะพยายามเปล่ียนแปลง ไม่วา่
ท่านจะตดัสินใจอยา่งไร บุคคลท่ีท่านออกเดทดว้ยควร
เขา้ใจวา่สถานการณ์เปล่ียนไดข้ึ้นอยูก่บัความกา้วหนา้
หรือไม่กา้วหนา้ของเขาในการเอาชนะส่ือลามก

3.  ฉนัจะเดินหนา้ต่อไป
อยา่งไร

การคน้พบวา่คู่เดทมีปัญหากบัส่ือลามกควร
เป็นเหตุใหก้งัวล แต่อยา่ทรยศความไวว้างใจ
ของเขาโดยเล่าปัญหาส่วนตวัของเขาใหค้น
อ่ืนฟัง การพดูโดยส่วนตวักบัอธิการหรือนกั
บ�าบดั หรือเม่ือคนท่ีท่านออกเดทดว้ยอนุญาต
ใหท่้านพดูกบัเพื่อนหรือผูน้�าท่ีไวใ้จไดส้กัคน
อาจเป็นประโยชนเ์ช่นกนั

เม่ือตดัสินใจวา่จะสานต่อความสมัพนัธ์หรือไม่ 
ท่านควรแสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณอยา่ง
ต่อเน่ือง แต่ขอ้เสนอแนะต่อไปน้ีอาจเป็นประโยชน์
เช่นกนั

•  ถามเขาวา่ส่ือลามกเคยส่งผลกระทบต่อชีวติ
เขามากเพียงใดและเขาอยูจุ่ดใดในขั้นตอนการ
เยยีวยา เขาตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ปรารถนาจะก�าจดั
ส่ือลามกออกจากชีวติโดยท�าทุกอยา่งท่ีจ�าเป็นตอ้ง
ท�า

•  รับรู้วา่การใชส่ื้อลามกบางแบบ (ตวัอยา่งเช่น ภาพ
อนาจารของเดก็) เป็นตวับ่งช้ีส�าคญัวา่บุคคลนั้น
ตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือจากมืออาชีพและอาจไม่
ปลอดภยั

•  ตระหนกัวา่เดชานุภาพแห่งการชดใชข้องพระผู ้
ช่วยใหร้อดมีอยูจ่ริง ท่านสามารถใหอ้ภยั และเขา
สามารถรับการเยยีวยา

•  ตดัสินใจวา่ท่านจะยอมรับความสมัพนัธ์ท่ีซ่ือสตัย์
อยา่งสมบูรณ์และความมีค่าควรท่ีจะแต่งงานใน
พระวหิารเท่านั้น ไม่นอ้ยกวา่นั้น
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การช่วยกนัเอาชนะส่ือลามก
การเอาชนะส่ือลามกตอ้งใชเ้วลาและท�าไดย้าก แต่อยู่

ในวสิยัท่ีท�าได ้และทา้ยท่ีสุดแลว้ การพยายามเอาชนะดว้ย
กนัจะกระชบัความสมัพนัธ์ของท่านขณะท่านทั้งคู่มีความ
เขา้ใจการชดใชข้องพระเยซูคริสตลึ์กซ้ึงข้ึนและเรียนรู้ท่ี
จะสนบัสนุนใหผ้า่นพน้ความทุกขย์าก พิจารณาส่ิงต่อไป
น้ีขณะท่านช่วยกนัเอาชนะส่ือลามก

•  เวบ็เพจของศาสนจกัร overcomingpornography 
.ChurchofJesusChrist .org ใหแ้หล่งขอ้มูลมากมาย 
(รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัโปรแกรมหลุดพน้การเสพติด
ของศาสนจกัร) ท่ีสามารถช่วยท่านทั้งคู่ท�าใหผ้า่นขั้น
ตอนการเยยีวยาน้ี

•  พิจาณาเร่ืองการมีสถานท่ีและเวลาสนทนาเร่ืองน้ีโดย
เฉพาะเพื่อไม่ใหก้ลายเป็นจุดโฟกสัของความสมัพนัธ์ 
เม่ือท่านพดูคุยกนัเร่ืองน้ี อยา่ดูหม่ินหรือเหยยีดหยาม
กนั ความสมัพนัธ์ของท่านควรเป็นท่ีปลอดภยัใหท่้าน
ทั้งคู่รู้สึกไดว้า่ท่านรักกนัและสนบัสนุนกนั ไม่ใช่
ซกัไซห้รือดูถกูกนั

•  การฝึกฝนทางวญิญาณช่วยเตรียมป้องกนัการล่อลวง
ได ้พึงสนบัสนุนกนัใหรั้กษาและเสริมสร้างนิสยัทาง
วญิญาณเป็นประจ�า—อาทิ การศึกษาพระคมัภีร์อยา่งมี
ความหมายและการนมสัการในพระวหิาร  (เม่ือท�าได)้ 
การถือปฏิบติัวนัสะบาโต การรับใชผู้อ่ื้น การอดอาหาร
สม�่าเสมอ และการสวดออ้นวอนท่ีจริงใจ—พร้อมดว้ย
ความปรารถนาจะกระชบัความสมัพนัธ์ของท่านกบั
พระผูช่้วยใหร้อดและพระบิดาบนสวรรคม์ากข้ึน ความ
สมัพนัธ์เช่นนั้นจะช่วยใหส่ื้อลามกครอบง�าชีวติท่าน
นอ้ยลง การเป็นสานุศิษยเ์ป็นการแสวงหาชัว่ชีวติ และ
พลงัท่ีเราไดใ้นฐานะผูติ้ดตามพระคริสตจ์ะช่วยใหเ้รา
เอาชนะความทา้ทายทุกอยา่งในชีวติ ไม่ใช่แค่ส่ือลามก

•  ถา้ส่ิงท่ีท่านพยายามท�าอยูไ่ม่ไดผ้ล อยา่กลวัหรืออายท่ี
จะขอความช่วยเหลือจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิตท่ี
ผา่นการอบรมมาแลว้ในเร่ืองการเสพส่ือลามก คนเหล่า
นั้นสามารถช่วยใหท่้านมีความเขา้ใจลึกซ้ึงมากข้ึนใน
การบ�าบดัการใชส่ื้อลามกและแกไ้ขตน้เหตุของการใช้
ส่ือลามก

•  จ �าไวว้า่เราแวดลอ้มไปดว้ยส่ือไม่เหมาะสมท่ีล่อลวง
เราใหท้�าบาป ถา้คนท่ีท่านออกเดทดว้ยกลบัไปใชส่ื้อ
ลามก การท่ีเขาดึงตวัเองกลบัมาไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นตวั
บ่งช้ีท่ีดีวา่เขาตั้งใจจะก�าจดัส่ือลามกออกจากชีวติ แต่ถา้
ท่านเร่ิมรู้สึกเหมือนอยากเห็นการเปล่ียนแปลงมากกวา่
ท่ีเป็นอยู ่ท่านควรพิจารณาเร่ืองการสานต่อความ
สมัพนัธ์ช่วงออกเดทอีกคร้ัง

•  ท่านสามารถมีอิทธิพลแรงกลา้ต่อคนท่ีท่านออก
เดทดว้ย แต่นัน่ไม่ควรเป็นเหตุผลหลกัใหเ้ขาเปล่ียน
พฤติกรรม ความปรารถนาจะเปล่ียนตอ้งมาจากตวัเขา
เอง ไม่ใช่จากท่าน
เหนือส่ิงอ่ืนใด จงแสวงหาการน�าทางจากพระบิดาบน

สวรรคแ์ละจ�าไวว้า่มีความหวงัเสมอผา่นพระผูช่้วยให้
รอด พระคุณของพระองคม์ากพอจะเยยีวยาและเปล่ียน
เรา การชดใชข้องพระองคใ์หพ้ลงัท่านทั้งคู่และช่วยท่าน
ใหอ้ภยั อยา่งไรก็ดี คนท่ีติดส่ือลามกจะตอ้งแสวงหา
ความช่วยเหลือจากพระผูช่้วยใหร้อดดว้ยตนเองจึงจะ
เอาชนะได ้ไม่มีใครท�าแทนเขาได ้จงมีศรัทธา วางใจ
พระบิดาบนสวรรค ์พระองคจ์ะทรงน�าทางท่านใน
สถานการณ์ของท่าน ◼



โทรศัพท์มอืถอืมี
ราคาแพงในชิล ี 
แต่ดิฉนัตั้งเป้าหมายในปี 2016 วา่จะหาเงินมาซ้ือ
ใหไ้ด ้ปีนั้นทั้งปีดิฉนัซ้ือขนมและ alfajores * ใน
ราคาขายส่งมาขายใหเ้พื่อนๆ ท่ีโรงเรียน ดิฉนัเกบ็
เงินทั้งหมดท่ีหาได ้ไม่ออกไปกินอาหารกลางวนั 
และไม่ไปดูภาพยนตร์

ดิฉนัไม่ตอ้งการขอใหพ้อ่แม่ซ้ือโทรศพัทใ์ห ้ดิฉนั
อยากพดูไดว้า่ดิฉนัหาเงินซ้ือเอง คุณพอ่ใหก้�าลงั
ใจดิฉนั “แครอล สูต่้อไปนะ” ท่านพดู

ดิฉนัเรียนรู้เยอะมาก ไม่มีอะไรไดม้าเปล่าๆ เป้า
หมายตอ้งใชค้วามพยายาม แต่เราไม่ควรยอมแพ ้
เม่ือเราไดส่ิ้งใดมาและรู้ว่าตอ้งใชค้วามพยายาม
มากเพียงใดกว่าจะไดม้า เราจะเห็นค่าส่ิงนั้น
มากข้ึน

ดิฉนัเรียนรู้วา่ดิฉนัตอ้งตดัสินใจวา่ตอ้งการบรรลุ
ผลส�าเร็จในเร่ืองใดและตอ้งการไปถึงจุดไหน ถา้
ดิฉนัตอ้งการแต่งงานในพระวหิาร ดิฉนัตอ้งไป
โบสถแ์ละเรียนเซมินารี จากนั้นเรียนสถาบนัและ
เขา้ร่วมกิจกรรมหนุ่มสาวโสด ตอ้งออกเดทกบั
ชายหนุ่มท่ีมีค่าควร การบรรลุเป้าหมายเรียกร้อง
ใหเ้สียสละตอนน้ีเพื่อจะไดส่ิ้งท่ีดีกวา่ในวนัหนา้

แครอล อาย ุ15 ปี ชิลี

* คุกก้ีแบบชาวอเมริกาใต้
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โดย มาเรียนา เอม็. ลารา

58 ไม่กลวัทีจ่ะแบ่งปันความจริง

โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
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เ ม่ือขา้พเจา้อาย ุ17 ปี ขา้พเจา้เผชิญ

แรงกดดนัอยา่งหนกัจากเพื่อนวยั

เดียวกนัท่ีโรงเรียนมธัยมปลาย 

เพื่อนๆ ท่ีขา้พเจา้มีลว้นมีค่านิยมต่าง

จากขา้พเจา้ เพื่อนๆ กบัขา้พเจา้เขา้ร่วม

กิจกรรมท่ีเหมาะสมมากมายดว้ยกนั อยา่ง

เช่น เล่นบาสเกตบอลหรือฟุตบอล แต่

พวกเขาด่ืมเหลา้และสูบบุหร่ี—กิจกรรม

สองอยา่งท่ีขา้พเจา้ไม่ท�ากบัพวกเขา

วนัหน่ึงกลุ่มของเราอยูน่อกโรงเรียน

ก�าลงัอ่านหนงัสือเตรียมสอบตอนสายวนั

นั้น เพื่อนสนิทสองคนช่ือฮวนกบัฟราน

ซิสโก (นามสมมติ) อ่านกบัขา้พเจา้ พอ

อ่านไดส้กัพกั คนหน่ึงหยบิไฟแช็กกบั

บุหร่ีออกมา ขา้พเจา้คิดวา่เพื่อนๆ คงเบ่ือ

อ่านหนงัสือและลืมไปวา่ขา้พเจา้อยูท่ี่นัน่ 

ขา้พเจา้ทราบวา่ขา้พเจา้คิดผดิเม่ือพวกเขา

เหลียวมองขา้พเจา้และพดูวา่ “ถึงเวลาท่ีฮิ

วโกตอ้งหดัสูบบุหร่ีแลว้”

ก่อนท่ีขา้พเจา้จะทนัตั้งตวั ฮวนกบั

ฟรานซิสโกกก็ระโจนเขา้มาจบัขา้พเจา้

คนละขา้ง พวกเขารวบแขนขา้พเจา้ไว้

จำก กลัน่แกล้ง 
จนรับ บัพตศิมา
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ฮวนได ้แต่พี่ชายกบัคุณพอ่ขา้พเจา้อยูท่ี่นัน่

เพื่อช่วยเหลือและผกูมิตรกบัเขา ครอบครัว

ขา้พเจา้ยอมรับเขา และฮวนรู้สึกอบอุ่นมากท่ี

โบสถ ์เขาเร่ิมเปล่ียนทีละนิดจนเขาตดัสินใจ

รับบพัติศมา ขา้พเจา้ต่ืนเตน้แทนเขาและต่ืน

มิตรภาพและแบบอย่างอันชอบธรรมของท่าน
จะเป็นพรแก่เพ่ือนๆ และคนรุ่นต่อๆ ไป

โดย เอล็เดอร์ 
ฮิวโก มอนโทยา

แห่งสาวกเจด็สิบ

จงยดึมาตรฐานของศาสนจกัรเสมอแม้

ท่านจะอยูใ่นสถานการณ์ยากมากเหมือน

ขา้พเจา้ เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน 

แนะน�าวา่ “ขณะพยายามเป็นเพื่อนกบัผูอ่ื้น 

อยา่ลดหยอ่นมาตรฐานของท่าน ถา้เพื่อน

เตน้มากยิง่ข้ึนเม่ือเขาบอกวา่เขาเรียนรู้ท่ีจะรัก

พระเยซูคริสตเ์พราะจดหมายของขา้พเจา้ เม่ือ

ขา้พเจา้กลบัจากเป็นผูส้อนศาสนา ขา้พเจา้

ติดต่อกบัฟรานซิสโกบ่อยๆ ดว้ย และไม่

นานหลงัจากนั้น เขากบัภรรยากรั็บบพัติศมา 

ปัจจุบนัฮวนกบัฟรานซิสโกยงัเป็นเพื่อนสนิท

ท่ีสุดของขา้พเจา้

เหตุการณ์เหล่าน้ีมีผลต่อชีวติขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เรียนรู้วา่วธีิดีท่ีสุดท่ีจะมีอิทธิพลต่อ

ชีวติคือด�าเนินชีวติอยา่งชอบธรรม รักผูอ่ื้น 

และยืน่มือช่วยเหลือ จุลสาร เพ่ือความเข้ม

แขง็ของเยาวชน กล่าววา่ “จงเป็นเพื่อนท่ีดี

เพื่อจะมีเพื่อนดี แสดงความสนใจผูอ่ื้นอยา่ง

จริงใจ ยิม้และใหพ้วกเขารู้วา่ท่านห่วงใยพวก

เขา” 1 น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงช่วยใหข้า้พเจา้ท�า

กบัฮวนและฟรานซิสโก เพราะเหตุน้ี ขา้พเจา้

จึงมีเพื่อนท่ีดีท่ีสุดสองคน และตอนน้ีเรา

ท�างานดว้ยกนัเพื่อสนบัสนุนอาณาจกัรของ

พระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะสมาชิกของศาสนจกัร

รบเร้าใหท่้านท�าส่ิงผดิ จงเป็นคนยนืหยดัเพื่อ

ความถกูตอ้ง” 2 แมดู้เหมือนคนอ่ืนๆ ท�าส่ิง

ตรงขา้มกบัพระบญัญติั แต่จงเขม้แขง็เพราะ

แบบอยา่งของท่านมีพลงัมาก จงเป็นแบบ

อยา่งท่ีเพื่อนๆ ของท่านนึกถึงในยามท่ีพวก

เขาล�าบาก ในบางกรณีเหมือนอยา่งกรณีของ

ขา้พเจา้ มิตรภาพของท่านอาจจะเป็นส่ิงท่ี

ช่วยใหพ้วกเขาเรียนรู้ กลบัใจ และเปล่ียนใจ

เล่ือมใส ◼

อ้างองิ
 1. เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน (2011), 16.
 2. เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน, 16.

ขณะท่ีคนหน่ึงยดับุหร่ีใส่ปากขา้พเจา้ ร่างกาย

ขา้พเจา้ปฏิเสธทนัที และขา้พเจา้ถ่มบุหร่ี

ลงบนพื้นไกลจากตวั ไม่นานหลงัจากนั้น 

ขา้พเจา้รู้สึกวา่มีคนปล่อยหมดัเขา้ท่ีโหนก

แกม้ของขา้พเจา้ พวกเขาขู่ขา้พเจา้วา่ “เราจะ

จุดบุหร่ีอีกคร้ังและนายจะตอ้งหดัสูบ อยา่ปา

ลงพื้น ถา้ไม่อยา่งนั้นเจอดีแน่”

ในขณะนั้น ขา้พเจา้รู้ว่าก�าลงัตกท่ีนัง่

ล �าบาก ขา้พเจา้หลบัตาและสวดออ้นวอน

อย่างรวดเร็วเพ่ือขอความช่วยเหลือบาง

อย่าง ทนัทีท่ีสวดออ้นวอนจบ รถยนต์

ของครูเขา้มาจอดใกลเ้รา ครูลงจากรถและ

ถามเราว่าเราก�าลงัท�าอะไร เพ่ือนๆ ปล่อย

ขา้พเจา้ “เราก�าลงัเตรียมสอบครับ” พวก

เขาตอบครู เราเขา้ไปในโรงเรียนและสอบ 

สถานการณ์ส้ินสุด

แมป้ระสบการณ์คร้ังนั้นหนกัหนาสาหสั 

แต่ขา้พเจา้ใหอ้ภยัเพ่ือนส�าหรับส่ิงท่ีพวกเขา 
ท�า ขา้พเจา้รู้วา่พวกเขาไม่เขา้ใจมาตรฐาน 

และการตดัสินใจด�าเนินชีวติตามพระค�าแห่ง 

ปัญญาของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงใหอ้ภยัพวกเขา 

และเลือกไม่ใหเ้กิดความรู้สึกไม่ดีต่อพวก 

เขา เม่ือเราเรียนจบโรงเรียนนั้น ขา้พเจา้ไป 
เป็นผูส้อนศาสนาแต่ยงัติดต่อกบัฮวนและ 

ฟรานซิสโก ขา้พเจา้เขียนจดหมายแบ่งปันพระ 

กิตติคุณและประจกัษพ์ยานในพระเยซูคริสต ์

กบัพวกเขาบ่อยๆ ขา้พเจา้เช้ือเชิญใหพ้วกเขา 

กลบัใจและมาโบสถ ์ขา้พเจา้ประหลาดใจ 

มากท่ีเพ่ือนคนหน่ึงไปจริงๆ

ขา้พเจา้เคยชวนเพื่อนๆ มาการประชุมวนั

อาทิตยบ่์อยคร้ัง แต่จนกระทัง่บดัน้ีกย็งัไม่มี

ใครยอมมา แมจ้ะไม่สามารถไปโบสถก์บั
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เดสตินี 
ผูแ้สนดี
ปกติเพ่ือนของดิฉันมีความสุขตลอดเวลา  
อะไรจะกวนใจเธอได้

โดย เอม็มา ซี.

ดิ
ฉนัมาจากฝร่ังเศส แต่ดิฉนักบันอ้งสาวเป็น

นกัเรียนแลกเปล่ียนหน่ึงปีทางภาคตะวนัออกของ 

สหรัฐ ระหวา่งนั้น เราพบคนมากมาย แต่คนหน่ึง 
ท่ีดิฉนัประทบัใจมากท่ีสุดคือเดก็สาวคนหน่ึงช่ือเดสตินี 

เธอกลายเป็นเพื่อนสนิทท่ีสุดคนหน่ึงของดิฉนั เรา 

ท�าทุกอยา่งดว้ยกนั ระหวา่งเรียน หลงัเลิกเรียน และกบั

นอ้งสาวของดิฉนั เดสตินีมีความสุขเสมอ นัน่คือส่ิงท่ี

ดิฉนัชอบมากท่ีสุดเก่ียวกบัเธอ

แต่แลว้วนัหน่ึงดิฉนัเห็นเธออารมณ์ไม่ดีอยา่งท่ีไม่

เคยเห็นมาก่อน ดิฉนัถามวา่เกิดอะไรข้ึน เธอตอบวา่ไม่

อยากพดูถึง จากนั้นดิฉนัสงัเกตเห็นกระดาษแผน่หน่ึง

ในมือเธอ ดิฉนัรับมาอ่าน

มีคนเขียนมาใหร้้ายเธออยา่งไม่น่าเช่ือ คนเขียนบอก

วา่เธอน่าเกลียด ไม่มีใครชอบเธอ ไม่มีเหตุจ�าเป็นใหเ้ธอ

มีชีวติอยู ่และเธอควรไปฆ่าตวัตายเสีย ดิฉนัไม่มีวนัเช่ือ

วา่คนอยา่งเธอจะถูกโจมตีแบบนั้นได ้นัน่ท�าใหดิ้ฉนัรู้

ซ้ึงถึงความเจบ็ปวดท่ีเธอก�าลงัประสบ

นบัจากนั้นเป็นตน้มา ดิฉนัพยายามเป็นเพ่ือนของเดสติ

นีมากข้ึน—ไม่เพียงใชเ้วลากบัเธอเท่านั้น แต่อยูเ่ป็นเพ่ือน

เธอเสมอ และจริงใจกบัเธอเป็นพิเศษ ดิฉนัอธิบายใหเ้ธอ

ฟังวา่เธอเป็นธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ มีคุณลกัษณะสูงส่ง 

สมควรไดรั้บความช่ืนชมและสามารถท�าส่ิงส�าคญัๆ ได้

ท่านจะรักตวัเองไดย้ากเม่ือคนอ่ืนปฏิบติัต่อท่านไม่ 

ดีและวพิากษว์จิารณ์ท่าน เม่ือดิฉนัเป็นเพื่อนกบัเดสตินี 

ดิฉนัเรียนรู้วา่บางคร้ังวธีิท่ีดีท่ีสุดในการช่วยผูอ่ื้นคือ 
รักพวกเขาและช่วยใหพ้วกเขารู้วา่แทจ้ริงแลว้พวกเขา 

เป็นใคร

ตอนปลายปี เม่ือดิฉนัตอ้งกลบัไปฝร่ังเศส เดสตินี

บอกดิฉนับางอยา่งท่ีดิฉนัจะจดจ�าตลอดไป “เอม็มา” 

เธอพดู “เธอช่วยชีวติฉนั ก่อนเธอมา ฉนัอยากฆ่าตวัตาย 

แต่ตอนนั้นเธอกบันอ้งสาวช่วยฉนัมาก แค่ห่วงใยกช่็วย

แลว้ วนัน้ีฉนัรักตวัเอง และฉนัรักเธอ”

มีเดก็หลายคนในโรงเรียนท่ีทนเพื่อนกลัน่แกลง้ คน

ท่ีถกูท�าร้ายหรือโดดเด่ียว หาวธีิช่วยเหลือพวกเขา พดู

กบัพวกเขา คิดถึงพวกเขา มีน�้าใจต่อพวกเขา นัน่คือส่ิงท่ี

พระผูช่้วยใหร้อดจะทรงท�า และบางคร้ังแค่ทกัทายหรือ

ยิม้กส็ามารถเปล่ียนทุกอยา่งได ้◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในฝร่ังเศส ภา
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ดิฉนัน�าไปสู่การถกเถียงกบัครอบครัว และ

ดิฉนัรู้ตวัว่าไม่สามารถอยูก่บัพวกเขาไดอี้ก 

แต่ดิฉนัไม่รู้ตวัว่ามีบางอยา่งขาดหายไปจน

กระทัง่เพ่ือนวิสุทธิชนยคุสุดทา้ยท่ีสนิทกนั

ส้ินชีวิต น่าเสียดายท่ีดิฉนัโทษพระผูเ้ป็น

เจา้และพระกิตติคุณ ดิฉนัเลิกเช่ือว่าพรมา

จากการเช่ือฟัง ดิฉนัรู้ว่าถา้ไม่ตดัสินใจเร่ิม

ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ดิฉนัคงไม่คิด

ติดต่อกบัศาสนจกัรและใชชี้วิตแบบคนเจน

โลกไปเร่ือยๆ

ดิฉนันัง่อยูบ่นเตียงในหอ้งมืด ร้องไหแ้ละ

รู้สึกสงสารตวัเองเม่ือรู้ตวัวา่ดิฉนักลวั—กลวั

การอยูค่นเดียวโดยไม่มีคนคุยดว้ย กลวัวา่จะ

ไม่สามารถแกไ้ขความผดิทั้งหมดท่ีท�าลงไป 

กลวัวา่จะไม่มีใครใหอ้ภยัดิฉนั โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่พระผูเ้ป็นเจา้

จนในท่ีสุด ดิฉนัยา้ยไปอยูมิ่นนิโซตา 

สหรัฐอเมริกากบัคุณปู่คุณยา่ผูไ้ม่เป็นสมาชิก

ของศาสนจกัร พอ่เล้ียงบินไปกบัดิฉนัดว้ย 

และวนัอาทิตยแ์รกท่ีนัน่ เราไปโบสถ ์แต่

ไปเฉพาะการประชุมศีลระลึก ก่อนจบการ

โดย มาเรียนา เอม็. ลารา

ดิ
ฉนัอาศยัอยูก่บัคุณแม่ท่ีเมืองเลก็ๆ ใน

เมก็ซิโก ทุกคนท่ีนัน่รู้จกักนั ดิฉนัรู้วา่

อะไรถกูอะไรผดิ แต่สบัสนและเป็น

เยาวชนหญิงคนเดียวในเมืองท่ีแขง็ขนั

ดิฉนัตอ้งการเขา้พวก จึงไดท้�าส่ิงหน่ึง

ท่ีเขา้ใจไดใ้นสมยันั้น นัน่คือมีแฟน น่ีเป็น

เพียงความผดิพลาดหน่ึงอยา่งในช่วงแรกๆ ท่ี

ดิฉนัเร่ิมท�า ดิฉนัเร่ิมคลอ้ยตามแรงกดดนัจาก

เพื่อนๆ และเช่ือวา่ดิฉนัโตพอจะคิดไดเ้อง ซ่ึง

หมายความถึงการเป็นเยาวชนหญิงท่ีไม่แขง็

ขนัผูมี้ชีวติอยูใ่นความมืด

ดิฉนัอยูใ่นความมืดเป็นเวลาหน่ึงปี มืด

ลงทุกวนัท่ีผ่านไป การตดัสินใจแย่ๆ  ของ
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เพือ่นๆ ท่ี  

แบ่งปันแสงสว่าง  
ของพวกเขาใหก้บัดิฉนั



ประชุมดิฉนัตดัสินใจแลว้วา่จะออกจาก

ศาสนจกัร แต่ขณะท่ีเราก�าลงัไปท่ีรถ ดิฉนั

ประหลาดใจท่ีเห็นอธิการวิง่ตามเรามา เขา

ถามเราสองสามขอ้และเช้ือเชิญใหเ้รากลบัมา

อาทิตยห์นา้—และเรามา

วนัอาทิตยต่์อมา พอการประชุมศีลระลึก

จบ ดิฉนัยงัไม่ทนัลุกข้ึนยนื เยาวชนหญิงจาก

วอร์ดกม็าหอ้มลอ้มดิฉนั—เยาวชนหญิงท่ีจะ

ช่วยดิฉนัเปล่ียนชีวติ

ดิฉนัเขา้สู่โลกท่ีต่างจากเดิมโดยส้ินเชิง

ทนัที โลกท่ีอธิการและประธานเยาวชนหญิง

ห่วงใยดิฉนั และส�าคญัท่ีสุดคือมีเยาวชนหญิง

ผูพ้ยายามด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณทุกวนั 

ผูพ้ยายามด�าเนินชีวติตามมาตรฐานสูงและ

ยดึมัน่ความถกูตอ้ง พวกเขาส่องแสงมากจน

ท�าใหท้างขา้งหนา้ดิฉนัสวา่งสดใส

ตอนนั้นเองท่ีดิฉนัรู้วา่ตอ้งท�าอะไร 

“[ดิฉนั] จงส่องสวา่งแก่คนทั้งปวง เพื่อวา่เม่ือ

เขาทั้งหลายไดเ้ห็นความดีท่ี [ดิฉนั] ท�า พวก

เขาจะไดส้รรเสริญพระบิดาของ [ดิฉนั] ผู ้

สถิตในสวรรค”์ (ดู มทัธิว 5:16) ดิฉนัจึงเร่ิม

โดยการไปโบสถแ์ละเขา้ร่วมสหกิจกรรมทุก

สปัดาห์ อ่านพระคมัภีร์มอรมอนและสวด

ออ้นวอนทุกวนั แต่งกายสุภาพ ใชค้ �าพดูท่ีดี

ข้ึน ไปพระวหิาร และเตรียมตวัรับปิตุพร

ดิฉนัเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง แต่ไม่รู้ตวัจน

ไปค่ายเยาวชนหญิงเม่ือดิฉนัรู้สึกถึงพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิและคน้พบวา่ดิฉนัมีประจกัษ์

พยาน—ประจกัษพ์ยานท่ีคอยเตือนดิฉนัวา่

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักดิฉนั พระองคท์รงมีแผน

ส�าหรับดิฉนั และพระองคไ์ม่ทรงตอ้งการให้

ดิฉนัโดดเด่ียว ประจกัษพ์ยานเจิดจา้และเขม้

แขง็จนเปล่ียนดิฉนั ประจกัษพ์ยานท่ีจะแบ่ง

ปันและไม่เพียงส่องทางใหดิ้ฉนัเท่านั้นแต่ให้

คนอ่ืนดว้ย ประจกัษพ์ยานท่ีไม่กลวัการส่อง

สวา่งในความมืด ◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบาฮากาลีฟอร์เนีย เมก็ซิโก

ดิฉันรู้สึกกลวั
และโดดเด่ียว 

จากน้ันดิฉันย้าย
ไปอยู่อีกประเทศ

หน่ึงและไป
โบสถ์คร้ังแรก
หลงัจากไม่ได้

ไปนาน
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ไม่กลวั 
ทีจ่ะแบ่งปันความจริง

โดย ไมเคลิ อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจกัร

เพราะมีประจักษ์พยานและพรของพระกิตติคุณเป็นอาวธุ ฟาเบียนจึงไม่ยอมให้วยั
เยาว์ของเขาหยดุเขาไม่ให้เป็นสมาชิกผู้สอนศาสนาท่ีไม่หวัน่เกรงและมีพลงั

ดวงอาทิตยก์�าลงัตกดินท่ีลาสโตมาสหมู่บา้น

ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีลาดชนัปนทรายเหนืออนัโต

ฟากสัตา ดา้นล่าง ไฟเร่ิมสวา่งขณะวนัส้ินสุด 

ณ เมืองท่าแห่งน้ีทางภาคเหนือของชิลี

คืนนั้นเป็นคืนวนัเสาร์ ฟาเบียน เอช. วยั 13 ปีจะ

ไปเท่ียวกบัเพื่อนๆ กไ็ด ้แต่ในฐานะสมาชิกใหม่ของ

ศาสนจกัร เขาเลือกใชเ้วลาค�่านั้นกบัผูส้อนศาสนาเตม็

เวลาแทน ถึงเวลา “ช่วยรวมอิสราเอล” แลว้ 1

ในบรรดาสมาชิกผูส้อนศาสนาท่ีอุทิศตนทั้งหมดท่ี

เคลเลน็ แวนแนทเทอร์กบัจอร์แดน เชลตนัท�างานดว้ย

ระหวา่งเป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลาในชิลี ฟาเบียนโดด

เด่นกวา่ใคร

“ถา้เขาวา่ง เขาจะออกไปท�างานเผยแผศ่าสนากบัเรา” 

เคลเลน็กล่าว “เม่ือช่วงปิดภาคฤดูร้อนส้ินสุด เขาเสียใจ

ไม่เพียงเพราะตอ้งกลบัไปเรียนเท่านั้นแต่เพราะเขามี

เวลาออกไปกบัเราไม่มากดว้ย”

จอร์แดนผูเ้ป็นคู่ของเคลเลน็หลายเดือนเสริมวา่  

“ฟาเบียนน่าจะออกไปกบัเราสปัดาห์ละส่ีถึงหา้คร้ัง— 

ทุกสปัดาห์—ขณะท่ีเรารับใชด้ว้ยกนัในอนัโตฟากสัตา 

เขาเป็นสมาชิกผูส้อนศาสนาท่ีดีท่ีสุดท่ีเราเคยท�างานดว้ย”

อะไรท�าใหเ้ยาวชนชายคนหน่ึงเตม็ใจท�างานเผยแผ่

ศาสนาทั้งท่ีเพื่อนร่วมชั้นดูถกูและคนแปลกหนา้ดูแคลน 

ส�าหรับฟาเบียน ค�าตอบอยูใ่นพรท่ีเขากบัครอบครัวได้

รับตั้งแต่ยอมรับพระกิตติคุณ—พรท่ีเขาตอ้งการแบ่งปัน

กบัผูอ่ื้น

“ปีตอิย่างบอกไม่ถูก”
ฟาเบียนเร่ิมเรียนกบัผูส้อนศาสนาหลงัจากผูส้อน

ศาสนาเตม็เวลามาเคาะประตูบา้นไม่นาน เขายงัจ�าการ

ประชุมศีลระลึกคร้ังแรกของเขาได้

“ผมไม่รู้จกัใครเม่ือเขา้ไปในโบสถ ์ผมจึงประหม่า

เลก็นอ้ย” เขากล่าว “แต่ผมรู้สึกมีบางอยา่งวเิศษมาก ผม

รู้สึกวา่ผมอยูใ่นศาสนจกัรมาหลายเดือนหรือหลายปี

แลว้”

ระหวา่งบพัติศมาของเขาในอีกไม่ก่ีสปัดาห์ต่อมา 

“ผมรู้สึกปีติอยา่งบอกไม่ถกูเม่ือลงไปในน�้าทั้งตวัและ
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ข้ึนมาจากน�้าอีกคร้ัง ผมรู้สึกเหมือนเป็นคน

ใหม่ รู้วา่ผมจะติดตามพระเยซูคริสตแ์ละ

รักษาพระบญัญติัของพระองคสุ์ดความ

สามารถ”

เม่ือเลโอนาร์โดกบัแองเจลา พอ่แม่ท่ีไม่

แต่งงานกนัของฟาเบียน ร่วมเรียนบทเรียน

จากผูส้อนศาสนา พวกเขาเรียนเร่ืองการ

แต่งงานในพระวหิารและครอบครัวนิรันดร์ 

“สปัดาห์ต่อมา คุณพอ่ก�าหนดวนัแต่งงาน” 

ฟาเบียนกล่าว “คุณแม่มีความสุขมาก”

ส่ีเดือนหลงัจากฟาเบียนเขา้ร่วมศาสนจกัร 

แองเจลาตามเขามาสู่น�้าบพัติศมา “นัน่เป็นพร

อยา่งยิง่“ เขากล่าว

พรอ่ืนๆ ตามมาอยา่งรวดเร็ว เลโอนาร์โด

ท่ีเคยรับบพัติศมาเม่ืออายยุงันอ้ยกลบัมาแขง็

ขนัในศาสนจกัร การศึกษาพระกิตติคุณกลาย

เป็นส่วนส�าคญัในบา้นของพวกเขา สมาชิก

ครอบครัวสนิทกนัมากข้ึน เลโอนาร์โดได้

งานท่ีมัน่คงและฟาเบียนไดรั้บฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรน

“ผมรักการด�ารงฐานะปุโรหิตทั้งน้ีเพื่อผม

จะไดส่้งผา่นศีลระลึกใหส้มาชิกวอร์ดและ

ช่วยพวกเขาต่อพนัธสญัญา” ฟาเบียนกล่าว 

“ผมมีความสุขเป็นพิเศษเม่ือผมไดส่้งผา่น

ใหค้รอบครัวและเอล็เดอร์ท่ีสอนผม สีหนา้

ภาคภมิูใจของคุณพอ่เม่ือท่านเห็นผมส่งผา่น

ศีลระลึกท�าใหผ้มมีความสุขมาก”

“น่ันจะดมีาก”
ฟาเบียนเร่ิมท�างานสมาชิกผูส้อนศาสนา

ก่อนรับบพัติศมาดว้ยซ�้ า

“ผมบอกเพ่ือนสามคนว่าผมจะรับบพั

ติศมา เพ่ือนสองคนมา” เขากล่าว “ผมชอบ

แบ่งปันพระกิตติคุณเพ่ือให้เพ่ือนๆ เขา้ใจส่ิง

ท่ีเราเช่ือและส่ิงท่ีเราท�าท่ีโบสถ ์เพ่ือให้พวก

เขาไดเ้รียนพระกิตติคุณ รับบพัติศมา และ

ใชชี้วิตมีความสุขมากข้ึน ผมจะมีความสุข

มากถา้เพ่ือนคนหน่ึงรับบพัติศมาและกลาย

เป็นสมาชิกคนหน่ึงในโควรัมของผม นัน่

จะดีมาก”

ฟาเบียนเกบ็พระคมัภีร์มอรมอนไวก้บัตวั

เม่ืออยูท่ี่โรงเรียน และเขาพกจุลสารผูส้อน

ศาสนาไวแ้จกเพื่อนๆ เขามีความสุขท่ีไดต้อบ

ค�าถามเก่ียวกบัศาสนจกัรและชวนเพื่อนๆ 

มาการประชุมวนัอาทิตยแ์ละคืนกิจกรรม

เยาวชน เขาไม่กลวัท่ีจะพดูคุยกบัคนตามถนน

และท�าตามท่ีผูส้อนศาสนาสอนเขา คือเช้ือ

เชิญใหค้นเหล่านั้นเรียนรู้เก่ียวกบัศาสนจกัร

และเตรียมรับบพัติศมา

“ฟาเบียนไม่สนใจถา้มีคนคิดว่าเขาเป็น

คนประหลาดเพราะแบ่งปันประจกัษพ์ยาน” 

เคลเล็นกล่าว “เขารู้ว่าเขาก�าลงัท�าส่ิงท่ีถูก

ตอ้ง เขารู้ว่าเร่ืองทางวิญญาณส�าคญักว่า

เร่ืองอ่ืน”

จอร์แดนกล่าววา่ เม่ือฟาเบียนแบ่งปัน

ประจกัษพ์ยาน เขาดึงพลงัมาจากการเปล่ียน

ใจเล่ือมใส ความรักท่ีเขามีต่อพระกิตติคุณ 

และพรของเขา

“เขาเห็นพรท่ีมาถึงครอบครัวเขา ซ่ึงเป็น

แรงบนัดาลใจท่ีท�าใหเ้ขากลา้หาญและตรง

ไปตรงมาในการแบ่งปันพระกิตติคุณกบั

เพ่ือนๆ” จอร์แดนกล่าว “คร้ังหน่ึงเขาเป็น

พยานต่อผูส้นใจวา่เป็นพรใหญ่หลวงท่ีพ่อ

แม่ของเขาแต่งงานกนัแต่ยากส�าหรับเขา

ท่ีตอ้งรอส่ีเดือนหลงัจากเขาบพัติศมากวา่

คุณแม่ของเขาจะรับบพัติศมา เขาสะเทือน

ใจและต้ืนตนัจนน�้ าตาไหล จากนั้นเขาเป็น

พยานวา่ถา้เรารักษาพระบญัญติั พระผูเ้ป็น

เจา้จะทรงดูแลเรา”

“เขาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั ของเขา เสมอ—เช่นเขารู้สึกอยา่งไรเม่ือเขาไปโบสถค์ร้ังแรกและเขา รู้สึกอยา่งไรเม่ือเขาอ่านพระคมัภีร์มอรมอน”
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ประจกัษพ์ยานของฟาเบียนท�าใหเ้ขาเป็น

สมาชิกผูส้อนศาสนาท่ีมีพลงั เคลเลน็เสริม

“เขาไม่ชอบพดูวา่ ‘ออ้ ผมไดย้นิคนพดู

อยา่งน้ีในโบสถ’์ แต่เขาแบ่งปันประสบการณ์

ส่วนตวั ของเขา เสมอ—เช่นเขารู้สึกอยา่งไร

เม่ือเขาไปโบสถค์ร้ังแรกและเขารู้สึกอยา่งไร

เม่ือเขาอ่านพระคมัภีร์มอรมอน ทั้งหมดท่ีเขา

พดูจริงใจมากและเป็นความจริง”

“ผมรู้สึกดขีึน้ทุกคร้ัง”
ส�าหรับฟาเบียน การแบ่งปันพระกิตติคุณ

น�าพรอีกอยา่งหน่ึงมาให้

“บางคร้ังเร่ืองไม่ดีเกิดข้ึนกบัผมท่ี

โรงเรียน แต่จากนั้นผูส้อนศาสนามาเคาะ

ประตูบา้นของผมและถามวา่ผมยนิดีจะช่วย

พวกเขาสอนหรือเปล่า” เขาเล่า “หลงัจากไป

กบัผูส้อนศาสนา ผมรู้สึกประหน่ึงผมไม่มี

ปัญหาอะไรเลย ผมรู้สึกดีข้ึนทุกคร้ังเม่ือออก

ไปกบัพวกเขา อ่านพระคมัภีร์กบัพวกเขา 

และช่วยพวกเขาแบ่งปันพระกิตติคุณ การ

แบ่งปันพระกิตติคุณและเร่ืองราวการเปล่ียน

ใจเล่ือมใสของผมท�าใหป้ระจกัษพ์ยานของ

ผมเขม้แขง็ข้ึน การสอนพระกิตติคุณเปิด

อ้างองิ
 1. ดู รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั “ความหวงัอิสราเอล” 

(การใหข้อ้คิดทางวญิญาณส�าหรับเยาวชน
ทัว่โลก 3 มิถุนายน 2018) HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist .org

“เขาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวั ของเขา เสมอ—เช่นเขารู้สึกอยา่งไรเม่ือเขาไปโบสถค์ร้ังแรกและเขา รู้สึกอยา่งไรเม่ือเขาอ่านพระคมัภีร์มอรมอน”

“เยาวชนสุดพิเศษของขา้พเจา้ 
พระองคท์รงส่งท่านมา

แผน่ดินโลกในเวลาน้ีโดย
เฉพาะ เวลาท่ีส�าคญัท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของโลก เพื่อ
ช่วยรวบรวมอิสราเอล ไม่มี 
ส่ิงใด ท่ีเกิดข้ึนบนแผน่ดิน
โลกเวลาน้ีส�าคญัไปกวา่
เร่ืองดงักล่าว ไม่มี ส่ิงใด 
บงัเกิดผลลพัธ์ยิง่ใหญ่ไป

กวา่น้ี ไม่มีส่ิงใด เลย

“การรวบรวมน้ีควรมีความ
หมาย ทุกอย่าง ต่อท่าน น่ี คือ 
พนัธกิจซ่ึงท่านถกูส่งมาแผน่

ดินโลกเพื่อการน้ี”

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน “ความ
หวงัอสิราเอล” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณ
ส�าหรับเยาวชนทัว่โลก) 3 มถุินายน 2018, 

HopeofIsrael  
.ChurchofJesusChrist .org

ไม่มส่ิีงใดส�าคญักว่า

ฟำเบียนเตรียมไปสอนช่วงเยน็กบัเอ็ลเดอร์ 
เคลเลน็ แวนแนทเทอร์ (บนกลำง) และ
เอ็ลเดอร์จอร์แดน เชลตัน (บนขวำ)

โอกาสใหผ้มเป็นตวัอยา่งต่อผูอ่ื้น รวมทั้ง

นอ้งสาวของผมดว้ย”

ไม่แปลกท่ีเป้าหมายใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึง

ของฟาเบียนคือเป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลา

หลงัจากเรียนจบมธัยมปลาย

“ผมตอ้งการแบ่งปันความจริงกบัคนท่ี

ไม่รู้” เขากล่าว “ผมตอ้งการเช้ือเชิญใหพ้วก

เขาลา้งบาป ผมตอ้งการสอนพวกเขาวา่พวก

เขาจะเป็นครอบครัวนิรันดร์ไดอ้ยา่งไร ผม

ตอ้งการเช้ือเชิญใหพ้วกเขามีความสุขในเวลา

น้ีและอยูใ่นสภาพของความสุขไม่รู้จบหลงั

จากชีวติน้ี” ◼
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ความมนี�า้ใจเป็นองค์
ประกอบส�าคญั
แสดงความรักต่อพวกเขาและ

มีน�้าใจ แสดงใหเ้ห็นวา่คุณ

ห่วงใยพวกเขาและความสุข

ของพวกเขา ถา้พวกเขาไม่แสดงใหเ้ห็นวา่

พวกเขาห่วงใยคุณและไม่มีน�้าใจ คุณอาจจะ

ไม่อยากสานต่อมิตรภาพนั้น
มำด ีบี. อำย ุ15 ปี, แอริโซนำ สหรัฐอเมริกำ

ค�าถาม & ค�าตอบ

แบ่งปันพระกติตคุิณ
คุณจะพบเพื่อนใหม่ท่ีมี

มาตรฐานท่ีดีไดโ้ดยไปสอน

กบัผูส้อนศาสนา พวกเขา

รู้จกัเยาวชนบางคนท่ีตอ้งการ

เพื่อนในศาสนจกัร
เอ็ลเดอร์ควนิทำนิลลำ อำย ุ20 ปี คณะเผยแผ่
บำร์เบโดส บริดจ์ทำวน์

สวดอ้อนวอนให้เพือ่นของคุณ
ผมสวดออ้นวอนมากเพื่อใหรู้้วา่เพื่อนๆ 

ของผมเป็นคนท่ีสามารถช่วยผมยกระดบั

มาตรฐานและประจกัษพ์ยานของผมในพระ

เยซูคริสตไ์ดห้รือไม่
ไอมำนอล เอ็ม. อำย ุ18 ปี, ชิวำวำ เม็กซิโก

“ฉันจะพบเพือ่น
ทีม่มีาตรฐานดี
ได้อย่างไร”

“ความเห็นใจของ
เพ่ือนท่ีเหมือนพระ
คริสต์สัมผสัและ
เปล่ียนชีวิตเราอย่าง
ลึกซ้ึง เราพึงจ�าไว้
ว่าบ่อยคร้ังพระเจ้า
ทรงส่ง ‘พรจาก
เมืองฟ้า ทางวาจา
กับกรรมจากคนรัก’”
เอล็เดอร์โจเซฟ บี. เวร์ิธลนิ (1917–2008) 
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง การประชุม
ใหญ่สามญัเดอืนตุลาคม 1997
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พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วย
เหลอืคุณ
ดิฉนัพบวา่ถา้ดิฉนัพยายาม

ไปหาคนท่ีฉายแสงของพระ

คริสต ์ทุกอยา่งจะเป็นไปใน

ทางดี พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบความ

ปรารถนาของคุณและถา้คุณท�าส่วนของคุณ 

พระองคจ์ะทรงตอบค�าสวดออ้นวอนเหล่านั้น
โอลเิวยี ท.ี, อำย ุ18 ปี, ยทูำห์ สหรัฐอเมริกำ

ด�าเนินชีวติตามมาตรฐานของคุณ
จงเป็นแบบอยา่งของการด�าเนินชีวติตาม

มาตรฐานของคุณ และถา้คุณมีเพื่อนท่ีไม่มี

มาตรฐานเหมือนคุณ จงแสดงใหพ้วกเขาเห็น

วา่พวกเขาเป็นคนพิเศษในสายพระเนตรของ

พระผูเ้ป็นเจา้ พระเยซูทรงรักทุกคนและทรง

สอนพวกเขาใหเ้ดินตามทางของพระองค์
เบอร์นำร์ด บี. อำย ุ19 ปี, ปำลำวนั ฟิลปิปินส์

อะไรคอืจุดยนืของศาสนจกัร
เกีย่วกบัสภาพแวดล้อม
ค�าส�าคญัในการเขา้ใจจุดยนืของเราเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มคือ ความเป็นผู้พิทักษ์ 

นัน่ไม่ไดห้มายความวา่ผูค้นเป็นเจา้ของแผน่ดินโลกและใชแ้ผน่ดินโลกไดต้ามใจ

ชอบ แต่หมายความวา่เราตอ้งรับผดิชอบวธีิท่ีเราใชท้รัพยากรของแผน่ดินโลก (ดู 

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:13–15) แมจ้ะ “มีเพียงพอและเกินพอ” (หลกัค�า

สอนและพนัธสญัญา 104:17) แต่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราใชท้รัพยากรของ

แผน่ดินโลกอยา่งฉลาด (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 59:20)

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสร้างแผน่ดินโลกและทรงประกาศวา่งานสร้างของพระองค ์

“ดียิง่นกั” (ดู ปฐมกาล 1:1, 31) โลกน้ีสร้างไวใ้หบุ้ตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้อนัเป็น

ส่วนหน่ึงของแผนแห่งความรอดของพระองค ์แผน่ดินโลกจะไดรั้บการช�าระให้

บริสุทธ์ิและรับรัศมีภาพซีเลสเชียล (ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 88:18–19)

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสร้างแผน่ดินโลกไม่เพียงเพื่อใชป้ระโยชนเ์ท่านั้นแต่เพื่อ

ความสวยงามดว้ย ส่ิงต่างๆ ของแผน่ดินโลก “รังสรรคไ์วเ้พื่อประโยชนแ์ละการ

ใชข้องมนุษย,์ ทั้งท�าใหจ้�าเริญตาและจ�าเริญใจ” และ “ท�าใหจิ้ตวญิญาณร่ืนรมย”์ 

(หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 59:18–19)

เราควรถวายเกียรติพระผูเ้ป็นเจา้โดยช่ืนชมงานสร้างของพระองค ์แสดงความ

ส�านึกคุณต่อส่ิงเหล่านั้น และพยายามรักษาใหส้วยงามอยูเ่สมอ เราควรอนุรักษ์

ทรัพยากร พิทกัษธ์รรมชาติ อยา่ท�าใหเ้กิดมลพิษและส่ิงปฏิกลู

ท่ำนคดิอะไร

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความ
ละเอียดสูงตามความประสงคข์องท่าน
มาก่อน 15 พฤศจิกายน 2019 ท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (คลิก “Submit 
an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจน
ของค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการ
ประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

“ฉนัจะหายเหงาไดอ้ยา่งไร”
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ใ 
นพระวหิารแห่งใหม่แต่ละแห่งเรามีพิธีวางศิลา

หวัมุมตามประเพณีท่ีท�ามาแต่โบราณ ก่อนจะใช้

คอนกรีตกนัแพร่หลาย ผนงัรากฐานของอาคารเป็น

ศิลากอ้นใหญ่วางเรียงกนั จะตอ้งขดุร่องและวางศิลา

หลายกอ้นเป็นฐานราก ผนงัรากฐานจะก่อจากจุดเร่ิมตน้

ไปทางเดียวกนัจนถึงศิลาหวัมุมกอ้นหน่ึง จากนั้นจะหกั

มุมและก่อผนงัไปจนถึงมุมถดัไปซ่ึงเป็นจุดวางศิลาอีก

กอ้นหน่ึงแลว้ก่อผนงัจากมุมนั้นจนถึงมุมถดัไป และก่อ

จากตรงนั้นจนถึงจุดเร่ิมตน้ . . . ศิลากอ้นสุดทา้ยเรียก

วา่ศิลามุมเอก และการวางศิลากอ้นดงักล่าวกลายเป็น

มูลเหตุใหเ้ฉลิมฉลอง เม่ือศิลาหวัมุมกอ้นน้ีเขา้ท่ีแลว้ 

รากฐานกพ็ร้อมรับโครงสร้างส่วนบน ดว้ยเหตุดงักล่าว

การเปรียบเทียบท่ีเปาโลใชบ้รรยายถึงศาสนจกัรท่ีแท้

จริงจึงเป็นดงัน้ี

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคน

ต่างดา้วอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกบับรรดา

ธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจา้

“ท่านทั้งหลายถกูก่อร่างสร้างข้ึนบนรากฐานของ

บรรดาอคัรทูตและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ มีพระเยซู

คริสตเ์ป็นศิลาหวัมุม

“ในพระองคน์ั้นทุกส่วนของโครงสร้างถกูเช่ือมต่อ

กนั และเจริญข้ึนเป็นวหิารอนับริสุทธ์ิในองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้” (เอเฟซสั 2:19–21)

เรามีศิลาหวัมุมพ้ืนฐาน “เช่ือมต่อกนั” ซ่ึงพระเจา้

ทรงสถาปนาและสร้างศาสนจกัรยคุสุดทา้ยอนัยิง่ใหญ่

น้ีไวบ้นนั้น”  นัน่คือพ้ืนฐานของงานน้ี รากฐานอนั

แน่นอน สมอใหย้ดึเหน่ียว . . . [แต่] ขา้พเจา้กล่าวถึง

ศิลามุมเอกผูท่ี้เรายอมรับและยกยอ่งในฐานะพระเจา้

พระเยซูคริสต ์. . .

พระองคท์รงเป็นศิลามุมเอกของศาสนจกัรซ่ึงมี

พระนามของพระองค ์ศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์

แห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ไม่มีนามอ่ืนใดใหไ้วใ้นบรรดา

มนุษยท่ี์เราจะรอดไดโ้ดยนามนั้น (ดู กิจการ 4:12) 

พระองคท์รงเป็นผูลิ้ขิตความรอดของเรา ผูป้ระทาน

ชีวตินิรันดร์ (ดู ฮีบรู 5:9) ไม่มีใครทดัเทียมพระองค ์ไม่

เคยมี และจะไม่มี ขอบพระทยัพระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรับของ

ประทานแห่งพระบุตรท่ีรักผูพ้ลีพระชนมชี์พเพื่อเราจะมี

ชีวติ และผูท้รงเป็นศิลามุมเอกอนัมัน่คงแห่งศรัทธาของ

เราและศาสนจกัรของพระองค ์◼
จำกค�ำปรำศรัยกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตุลำคม 1984

ศิลามุมเอกแห่งศรัทธา
ของเรา

โดย ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (1910–2008)

ประธานศาสนจกัรคนท่ี 15

ปัจฉิมวาทะ
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ศิลาหวัมุมสีก่อ้นของศาสนจกัร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยเ์ป็น 
พยานวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็น 
ศิลามุมเอกแห่งศรัทธาของเรา  

ท่านสอนเช่นกนัวา่มีศิลาหวัมุมพื้นฐานอ่ืนๆ  
อีกท่ีสร้างศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยไวบ้นนั้น

พระเจา้พระ
เยซูคริสต ์

พระเจ้าและพระ
ผู้ช่วยให้รอดของ
เรา ศิลามมุเอกท่ี
เราสร้างศรัทธา
และศาสนจักรไว้
บนน้ัน

ฐานะปุโรหิต

มนุษย์กระท�าใน
พระนามของพระผู้เป็น
เจ้าผ่านพลงัอ�านาจและ
สิทธิอ�านาจของฐานะ
ปุโรหิตในการบริหาร
กิจการงานอาณาจักร
ของพระองค์

นิมิตแรก

เปิดงานอันน่า
พิศวงของการ
ฟ้ืนฟู

พระคมัภีร ์
มอรมอน

พูดประหน่ึงเสียง
จากภสัมธุลีโดยมี
ถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์เป็นพยาน
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ของมนุษยชาติ



เยาวชน

อทิธิพลของ 
เพือ่นทีด่ี

52–57,  
62

จงตามเรามา

เอเฟซัส 2: ศิลาหัวมุม 
ของศาสนจกัร

คอือะไร

64

คนหนุ่มสาว

คนที่จะเป็นคู่ครองของท่านมี
ปัญหาเร่ืองส่ือลามกหรือไม่

มีความหวงัและความช่วยเหลือ 
ต่อไปนีเ้ป็นวิธีท่ีท่านสามารถ

เดินหน้าต่อไปด้วยศรัทธา

42



สวสัดีจาก  
ดี. อาร.์ คองโก!  
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พ2 เพื่อนเดก็

พระเยซูประทานพระบัญญัตขิ้อส�าคญัแก่เหล่า
สาวกของพระองคว์า่ “ ให้พวกท่านรกักันและกัน

เหมือนอย่างที่เรารกัท่าน” (ยอห์น 15:12) ในฐานะผู้
ตดิตามพระครสิต ์เราควรด�าเนินชีวติอย่างสงบสุขกับผู้
อื่น รวมถึงคนที่ ไม่เช่ือเหมือนเราดว้ย

เราสามารถรกัผู้อื่นดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัเรา
ดว้ยวธิีตอ่ไปน้ี

•  มเีมตตาต่อคนทีแ่ตกต่างจากเรา
•  เคารพความเช่ือของพวกเขา
•  อย่ากลัน่แกล้งหรือดูถูกใคร
•  เป็นผู้ฟังทีด่ี

รกัผูอื้น่ดงัท่ี 
พระเยซทูรงรกัเรา

จากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

•  สุภาพ อย่าเถยีงอย่างโกรธเกร้ียว
•  สนับสนุนส่ิงทีเ่ป็นความจริง
•  บอกคนอืน่เกีย่วกบัพระกติตคุิณอย่างนอบน้อมถ่อมตน 

“[พูด] ความจริงด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:15)

พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดให้รกักันดงัที่
พระองคท์รงรกัเราน่าจะเป็นเรือ่งท้าทายมากที่สุดของ
เรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราพยายามแสดงความ
รกัในทุกอย่างที่เราท�า ●

ดดัแปลงจาก “รกัผู้อืน่และอยู่รว่มกับผู้ทีแ่ตกตา่ง,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2014, 25–28.
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หน้านีส้นับสนุนหน้า 155 ของ จงตำมเรำมำ—ส�ำหรับบุคคลและครอบครัว

ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวก
พระคมัภีร์กล่าววา่ศาสนจกัร “สร้างข้ึนบนรากฐานของ

บรรดาอคัรทูตและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสตเ์ป็น
ศิลาหวัมุม” (เอเฟซสั 2:20) หมายความวา่พระเยซูคริสตท์รงน�า
ศาสนจกัรผา่นศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกในปัจจุบนั

ระบายสีภาพคนท่ีพดูในการประชุมใหญ่สามญั หรือระบายสี
ท่านเหล่านั้นหลงัการประชุมใหญ่เม่ือท่านพดูคุยกบัครอบครัว
เก่ียวกบัค�าปราศรัยท่ีท่านช่ืนชอบเป็นพิเศษ ระบายสีหวัใจทุก
คร้ังท่ีท่านไดย้นิคนเอ่ยถึงพระเยซู พระองคท์รงรักท่าน!

เอล็เดอร์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั

เอล็เดอร์ 
เบดนาร์

เอล็เดอร์ 
อุคทด์อร์ฟ

เอล็เดอร์ 
ฮอลแลนด์

ประธาน 
บลัลาร์ด

เอล็เดอร์ 
ซวาเรส

เอล็เดอร์ 
กอง

เอล็เดอร์ 
เรนลนัด์

เอล็เดอร์ 
สตีเวนสนั

เอล็เดอร์ 
ราสแบนด์

เอล็เดอร์ 
แอนเดอร์เซ็น

เอล็เดอร์ 
คุก

ประธาน 
เนลสนั

ประธาน 
โอค๊ส์

ประธาน 
อายริงก์
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แค ่สวดออ้นวอน ใหห้ายกลวั

โพรดีกลวัไม่
กลา้กลบัไปนอน 

จะท�าอยา่งไรถา้เขา
ฝันรา้ยอีก
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โดย ลูซี สตเีวนสัน
นิตยสารศาสนจกัร

“สวด พระอยู่น่ัน”  
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 6)

โพรดผีุดลุกขึน้น่ังบนเตยีง หัวใจเตน้เรว็
ฝนตกเปาะแปะบนหลังคาขณะเขาน่ังอยู่

ในความมืด เขาได้ยินเสียงน� ้าหยดจากต้นมะเดื่อ
แอฟริกานอกหน้าต่าง อากาศร้อนชืน้ท�าให้รูสึ้ก
เหนอะหนะ โพรดีสูดลมหายใจลึกๆ และพยายามผ่อน
คลาย เขาแค่ฝันไป

เขาคลานลงจากเตยีง เดนิย่องเข้าไปในห้องของคณุ
พ่อคณุแม่ คณุพ่อคณุแม่ก�าลังหลับสนิท เซเลียน้อง
สาวของเขานอนงอตวัอยู่ ในเตยีงของเธอดว้ย ทุกอย่าง
เรยีบรอ้ยด ีครอบครวัของเขาปลอดภัย

โพรดปีีนกลับขึน้เตยีงและพยายามหลับ เขาพลิกตวั
ไปมา แล้วก็พลิกไปมาอีกหลายครัง้ เขารูว้า่ความฝันของ
เขาไม่ ใช่เรือ่งจรงิ แตน่่ากลัวมาก! ถึงแม้จะเพลีย แตเ่ขา
ก็ ไม่กล้าหลับอีก จะท�าอย่างไรถ้าเขาฝันรา้ยอีก

โพรดนีอนหงายมองดเูพดาน เขาพยายามคดิเรือ่งที่
มีความสุข “พระบิดาสวรรคท์รงอยู่ที่น่ันไหม? พระทรง
ไดย้ินและตอบค�าสวดของเด็กเด็กไหม?” คลื่นความ
อบอุ่นปะทะโพรดขีณะเขานึกถึงเน้ือรอ้งของเพลง
ปฐมวยัเพลงโปรด ซิสเตอรค์ิ โอซกาสอนพวกเขาวา่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงดแูลพวกเขาเสมอ พวกเขาสามารถ
สวดอ้อนวอนพระองค์ ไดทุ้กเวลา ทุกที่

โพรดรีูว้า่ตอ้งท�าอะไร เขาลง
จากเตยีงและคกุเข่าสวดอ้อนวอน
“ข้าแตพ่ระบิดาบนสวรรค”์ เขา

สวดอ้อนวอน “ข้าพระองคก์ลัวมาก 
ขอทรงคุม้ครองครอบครวัข้าพระองค์ ให้

ปลอดภัย ขอทรงช่วยให้ข้าพระองคน์อนหลับและ
ไม่ฝันรา้ยอีก”

โพรดสีวดอ้อนวอนจบและปีนกลับขึน้เตยีง รา่งกาย
เขาผ่อนคลายและจิตใจสงบ ไม่นานเขาก็หลับ

รุง่เช้า โพรดตีืน่ขึน้มารบัแสงแดดอบอุ่นที่ส่องลอด
หน้าตา่งเข้ามา เขาไดย้ินเสียงหม้อดงัแกรง๊ๆ ในครวัจึง
ลุกไปหาคณุแม่ เซเลียอยู่ที่ โตะ๊ก�าลังกินมันส�าปะหลังที่
เหลือ คณุแม่ก�าลังอุ่นอาหารบางอย่างให้เขากินดว้ย

“Bonjour (สวสัดจี้ะ) ” คณุแม่พูด “หลับสบายไหมจ๊ะ”
“ผมฝันรา้ยน่ากลัวมากครบั” โพรดตีอบ “แตห่ลังจาก

น้ันผมสวดอ้อนวอน พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้ผม
รูสึ้กปลอดภัย”

“แม่เสียใจที่ลูกฝันรา้ย” คณุแม่พูด เธอกอดโพรดี
แน่นและกอดเขานานไม่ยอมปล่อย “แตแ่ม่ดี ใจที่ลูก
สวดอ้อนวอน ฟังเหมือนพระบิดาบนสวรรคท์รงช่วย
เหลือลูกจรงิๆ”

“ ใช่ครบั” โพรดกีล่าว “ผมนอนหลับไดอ้ีกครัง้ และไม่
ฝันรา้ยอีกเลย” โพรดกีอดคณุแม่แน่น เขาดี ใจที่รูว้า่ไม่
วา่เขารูสึ้กกลัวเพียงใด พระบิดาบนสวรรคท์รงอยู่ ใกล้ถ้า
สวดอ้อนวอน ●ภา
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พลกิหน้ากระดาษเพือ่พบเดก็ชายจากเร่ืองนี!้
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ดี. อาร์. คองโกมีช่ือเสียง
เร่ืองศิลปะดั้งเดิมท่ีสวยงาม 

ไดแ้ก่ ไมแ้กะสลกั ตะกร้า
สาน และหนา้กาก

เราก�าลงั
ไปเยอืนสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก หรือ  
ด.ี อาร์. คองโก

ภมิูภาคส่วนใหญ่ของดี. อาร์. คองโก 
ปกคลุมดว้ยป่าฝน ท่ีน่ีเป็นบา้นของสตัว ์

ท่ีน่าสนใจทุกชนิด เช่น ชา้ง กอริลลา  
และแรด สตัวต์วัน้ีเรียกวา่โอคาพี

ดี. อาร.์ คองโก  
อยูท่างภาคกลางของ

แอฟริกา ประชากรราว 
80 ลา้นคนอาศยัอยูท่ี่นัน่

สวสัดี  
เราชือ่มารโ์กกบั

เปาโล!สวสัดี  
จาก 

สาธารณรฐั 

ประชาธปิไตย 

คองโก!



ปีน้ี ดี. อาร์. คองโกไดพ้ระวหิารแห่ง
แรก! สมาชิกศาสนจกัรท่ีนัน่ต่ืนเตน้ท่ี
จะมีพระวหิารในประเทศของพวกเขา

ผูส้อนศาสนาจาก
ศาสนจกัรของเราเร่ิม
สอนผูค้นใน ดี. อาร์. 
คองโกเม่ือปี 1986 
ปัจจุบนัประชากร
ท่ีนัน่เกือบ 60,000 
คนเป็นสมาชิก
ศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยคุสุดทา้ย

ในดี. อาร์. คองโก คนส่วนใหญ่พดูภาษา
ฝร่ังเศสท่ีโบสถ ์ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาราชการ
ของประเทศน้ี แต่ภาษาท่ีใชพ้ดูกนัใน ดี. อาร์. 
คองโกมีอยูเ่กือบ 250 ภาษา!

พบเพือ่นบางคนของเรา 
จากด.ี อาร์. คองโก!

“วนัอาทิตยว์นัหน่ึง มีทหารอยูทุ่ก
ท่ี และพอ่แม่ของผมบอกวา่จะไป
โบสถล์�าบาก ผมบอกพอ่แม่วา่อยา่ง
นอ้ยเราควรเขา้ร่วมการประชุม
ศีลระลึก เราแสดงศรัทธาและไป
โบสถด์ว้ยกนัเพื่อใหเ้กียรติวนัของ
พระเจา้”

โพรด ีเค. อายุ 7 ขวบ, กนิชาซา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
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ขอบคุณทีส่�ารวจ  
ด.ี อาร์. คองโกกบัเรา  

แล้วพบกนัใหม่!

ท่านมาจากด.ี อาร์. คองโกหรือไม่ ช่วยเขยีน
บอกเราท!ี เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน!  

ดูหน้า พ24

“หนูชอบช่วยเหลือคนอ่ืนๆ วนั
หน่ึงในชั้นเรียน เดก็คนหน่ึงเศร้าใจ
ระหวา่งพกัเพราะเขาไม่มีอะไรกิน 
หนูไปหาเขาและแบ่งอาหารท่ีหนู
น�ามาใหเ้ขากินดว้ย”

ซีเลยี ชิดบีี เค. อายุ 5 ขวบ, กนิชาซา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
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โดย เอลซิา บรอดเบนท์
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่ ในสายพระเนตรของพระผู้
เป็นเจ้า” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 18:10)

มิก้าตัง้ตารอเรยีนเตน้ร�าเสมอ เธอชอบฟังเพลง ชอบ
ฝึกกระโดดท่าผีเสือ้ให้ถูกตอ้ง เธอชอบเป็นพิเศษ

เมื่อทัง้ชัน้ท�าท่าพรอ้มเพรยีงกัน เมื่อพวกเขาท�าท่า
น้ัน นักเตน้ทุกคนเหมือนจะกลมกลืนกันไปหมด รูสึ้ก
เหมือนเธอไม่ไดเ้ป็นดาวน์ซินโดรมอยู่คนเดยีว

วนัน้ีพวกเขาฝึกเตน้ท่าใหม่ มิก้าดคูรกูระโดดลอยตวั 
เธอดเูด็กหญิงคนอื่นๆ พยายามท�าตาม บางคนท�าได้

ทันที บางคนตอ้งลองสองสามครัง้ มิก้าลองแล้วลองอีก 
แตก็่ท�าไม่ได้

“ครชู่วยหนูไหมคะ” มิก้าถาม
เด็กหญิงที่อยู่ข้างๆ มองมิก้า จากน้ันก็ชะโงกข้ามไป

หาเพื่อนของเธอ “ท�าไมเธอพูดแบบน้ัน” เธอกระซิบ 
เด็กหญิงทัง้สองเหลียวมองมิก้า

ระหวา่งทางกลับบ้านหลังเลิกเรยีน มิก้าน่ังเงียบ
ตลอดทาง

เมื่อกลับถึงบ้าน คณุแม่ก�าลังนวดแป้งอยู่ ในครวั แป้ง

หนูไม่อยาก  
ตา่ง  

จากคนอืน่!
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ตดิที่แก้มของคณุแม่ บางครัง้น่ันท�าให้มิก้าหัวเราะ แต่
วนัน้ีเธอแคว่างกระเป๋าลงบนพืน้และทรดุน่ังบนเก้าอี ้
ข้างโตะ๊

“เตน้ร�าเป็นอย่างไรบ้าง” คณุแม่ถาม
“แย่มากคะ่” มิก้าตอบ “หนูขอความช่วยเหลือ และ

เด็กหญิงคนหน่ึงหาวา่หนูพูดตลก จากน้ันก็จ้องหน้า
หนู” มิก้าก้มหน้า “หนูไม่อยากไปเตน้ร�าแล้ว”

“ โถ มิก้า!” คณุแม่พูด “แม่เสียใจ พ่อกับแม่ชอบดู
หนูเตน้ร�านะ เราภูมิ ใจที่หนูฝึกหนัก!”

มิก้ารูสึ้กวา่น� ้าตาเริม่ไหล “หนูไม่ชอบดาวน์ซินโดรม 
ในตวัหนู หนูไม่ชอบให้หน้าหนูตา่งจากคนอื่น หนูนึก
อยากให้ตวัเองเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ ได้ ไม่ยาก หนูตอ้งฝึก
พูดดว้ย!”

คณุพ่อน่ังลงข้างๆ มิก้าและโอบกอดเธอ “มิก้า เรารกั
ลูก มากนะ เราไม่อยากเปลี่ยนลูกสักอย่าง”

มิก้าไดแ้ตส่่ายหน้าและซุกหน้าลงกับแขน “หนูไม่
อยากตา่งจากคนอื่น หนูอยากให้ดาวน์ซินโดรมออกไป
จากตวัหนู!”

คณุแม่กับคณุพ่อเงียบอยู่ครูห่น่ึง
“แม่คดิออกแล้ว” คณุแม่บอก มิก้าแอบมองลอดแขน 

“ท�าไมลูกไม่สวดอ้อนวอนทูลถามพระบิดาบนสวรรคว์า่ 
พระองค ์ทรงรูสึ้กอย่างไรกับหนู”

มิก้าคดิเรือ่งน้ี เธอชอบกล่าวค�าสวดอ้อนวอน เธอพยัก
หน้าช้าๆ “คณุแม่จดค�าถามที่หนูจะตอ้งถามได้ ไหมคะ”

คณุแม่จดค�าถามลงไป จากน้ันมิก้าก็หยิบกระดาษ
เข้าไปสวดอ้อนวอนในห้อง

เธอกลับเข้ามาในครวัอีกไม่กี่นาทีตอ่มา สีหน้าของ 
มิก้าสวา่งสดใสเหมือนหลอดไฟ “พระบิดาบนสวรรค ์
ทรงตอบแล้ว!” เธอกล่าว

“พระองคท์รงตอบวา่อะไรจ๊ะ” คณุแม่ถาม
“พระองคท์รงตอบวา่ ‘มิก้า เรารกัเจ้าอย่างที่เจ้าเป็น’” 

เธอตอบ “และพระองคต์รสัเสียงดงัดว้ย!”

สัปดาห์ตอ่มาที่ชัน้เรยีนเตน้ร�า มิก้าไม่ห่วงวา่เด็กหญิง
คนอื่นจะคดิอย่างไรกับดาวน์ซินโดรม แตเ่ธอสังเกต
เห็นซาราเด็กหญิงอีกคนหน่ึงท�าหน้าเศรา้ๆ ซาราท�าท่า
ใหม่บางท่าไม่ไดเ้ช่นกัน

เมื่อมิก้ากลับถึงบ้าน เธอตดัสินใจเขียนจดหมาย
สัน้ๆ ถึงซารา เธอวาดรปูหัวใจหลายดวง คณุแม่ช่วยเธอ
สะกดค�า

“ซาราเพื่อนรกั” มิก้าเขียน “เธอเป็นนักเตน้ที่เก่งมาก 
ฉันอยากเป็นเพื่อนของเธอ ฉันมีความสุขที่เธออยู่ ในชัน้
เรยีนเตน้ร�า”

มิก้าอดใจรอให้จดหมายซาราแทบไม่ไหว เธออยาก
ให้ซารารูสึ้กมีความสุขและไดร้บัความรกัที่ชัน้เรยีน
เตน้ร�าดว้ย ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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เอ็ลเดอรส์ตีเวน
สนัเยือนชลีิ

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก
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อคัรสาวกเดินทาง
ไปทัว่โลกเพ่ือปฏิบติัศาสน

กิจต่อผูค้นและสอนคน
เหล่านั้นเก่ียวกบัพระ

เยซูคริสต์

“วนันีรู้สึ้ก
เหมือนอยูบ่น
สวรรคจ์ริงๆ”

เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนัและซิสเตอร์ลีซา สตีเวนสนัเดินทางไปชิลีกบัประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัและซิสเตอร์เวนด้ี เนลสนั
เพื่อร่วมเหตุการณ์ส�าคญัมากเหตุการณ์หน่ึง พระวหิารแห่งใหม่ไดรั้บการอุทิศในเมืองกอนเซปซีออน!

พระวหิารใหม่ท่ีสวยงาม
แห่งน้ีเป็นแห่งท่ีสอง
ท่ีสร้างในชิลีและแห่ง

ท่ี 18 ในอเมริกาใต้

แผน่ดินไหวเกิดข้ึนในชิลี
หลายคร้ัง พระวหิาร 
กอนเซปซีออน ชิลีมี
ฐานรากพิเศษป้องกนั

ไม่ใหพ้ระวหิารเสียหาย
ถา้เกิดแผน่ดินไหว

ลอรากบัอลิเซีย โอ. ช่วยวางศิลากอ้นสุดทา้ย
นอกพระวหิาร น่ีเรียกวา่ศิลามุมเอกของพระ
วหิาร จากนั้นพระวหิารกพ็ร้อมรับการอุทิศ

เดก็มากบัพอ่แม่เพื่อฟังประธานเนลสนั
กล่าวค�าสวดออ้นวอนพิเศษอุทิศพระวหิาร

เวลาน้ีสมาชิกท่ีมีค่าควร
ของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยคุสุดทา้ยสามารถ
เขา้ไปรับการผนึกกบั

ครอบครัวและรับใชโ้ดย
ท�าบพัติศมาในพระวหิาร!
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เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัดไ์ปเยอืนหลายแห่งกบัซิสเตอร์ 
รูธ แอล. เรนลนัดภ์รรยาของท่านเพื่อช่วยใหผู้ค้น

เรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์ท่านกล่าวปราศรัยและ
พดูกบัผูส้อนศาสนา แต่ไม่วา่ท่านไปท่ีใด ส่ิงท่ีท่าน
ชอบเป็นพิเศษคือการไดพ้บปะและจบัมือทกัทายกบั

เดก็ๆ บางคร้ังท่านไปเยีย่มเดก็ๆ ในปฐมวยัดว้ย!

เอ็ลเดอรเ์รนลนัด ์
เย่ียมเด็กๆ

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

อคัรสาวกเดิน
ทางไปทัว่โลกเพ่ือปฏิบติั
ศาสนกิจต่อผูค้นและสอน
คนเหล่านั้นเก่ียวกบัพระ

เยซูคริสต์

“ทา่น
ตอ้งการรูค้วามลบั

หรือไม่ เพ่ือนเด็ก เป็น
นิตยสารศาสนจกัรเลม่โปรด
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้อา่น

เพ่ือนเด็กเป็นอนัดบั
แรกเสมอ!”

เอล็เดอร์เรนลนัดต์อ้งการให้
เดก็ทุกหนแห่งรู้วา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงรู้จกัและรักพวกเขา

ในโบลิเวีย

ในญ่ีปุ่ น

ในเปรู

ในเกาหลีใต ้
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โดย จอร์แดน มอนสัน ไรท์
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

ฟลอเรนซ์ ออนเยเจคววียัสิบสามปีมาถึงจุดขาย
ประจ�าในตลาดกลางแจ้งที่คกึคกัในโอนีตชา 

ไนจีเรยี ถนนเต็มไปดว้ยคนขายรอ้งเรยีกลูกคา้ที่ง่วน
กับการจับจ่าย ผู้หญิงเทินห่อของไวบ้นศีรษะขณะเดนิ 
โรงเรยีนเพิ่งปิดเน่ืองในวนัหยุด และฟลอเรนซ์รูว้า่
เพื่อนๆ สนุกสนานกันช่วงหยุดเรยีน แตฟ่ลอเรนซ์ ใช้
วนัหยุดขายสะเดาดนิที่ตลาดแห่งน้ี น่ันเป็นโอกาสเดยีว
ที่เธอจะไดเ้งินคา่เทอม

แตฟ่ลอเรนซ์ ไม่บ่น คณุแม่ของเธอเองก็ขายไหม
พรมที่ตลาดนานหลายช่ัวโมงทุกวนัเพื่อซือ้อาหารให้

ครอบครวั คณุแม่ท�างานหนัก
มาก คณุพ่อคณุแม่ของเธอ

ท�างานหนักทัง้คู ่ 
แตเ่พราะเรยีนมา
น้อย พวกท่านจึง

มีข้อจ�ากัดในส่ิงที่ท�าได ้ฟลอเรนซ์เกือบจบ
โรงเรยีนประถมศึกษาแล้ว ถ้าเธอไดเ้รยีนตอ่ เธอจะได้
งานที่ดแีละช่วยครอบครวัได้

เมื่อกลับถึงบ้านฟลอเรนซ์พบคณุพ่อคณุแม่และ
ถามวา่ “คดิวา่หนูจะไดเ้รยีนมัธยมไหมคะ และจะได้
เรยีนมหาวทิยาลัยไหมคะ”

คณุแม่มองคณุพ่อพลางส่ายหน้า “มหาวทิยาลัยใช้
เงินเยอะกวา่ที่เรามี” คณุพ่อบอก ฟลอเรนซ์ก้มหน้ามอง
รองเท้าของเธอ เธอไม่ตอ้งการให้คณุพ่อคณุแม่เห็นวา่
เธอผิดหวงัเพียงใด

สองสามวนัตอ่มา ฟลอเรนซ์แวะรบัยาบางอย่างที่ โรง
พยาบาล โรงพยาบาลวุน่วายเกือบเท่าตลาด แม้จะไม่
เสียงดงัเท่า ฟลอเรนซ์จ้องมองพยาบาลที่สวมหมวกสี
ขาว เธอนึกภาพตวัเองสวมชุดพยาบาลแบบน้ันขณะ
ช่วยผู้ป่วยและดแูลเด็กในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เธอ 
อาจจะไดเ้ป็นพยาบาล

ฟลอเรนซ์รูว้า่คณุพ่อคณุแม่พูดถูก—จะเรยีนหนังสือ
คงยาก แตฟ่ลอเรนซ์รูว้ธิีท�างานหนัก เธอตดัสินใจ
พยายาม

แม้งานบ้านจะตอ้งใช้เวลาทัง้วนัแตฟ่ลอเรนซ์ก็
จัดเวลาศึกษา เธอผ่านการสอบชัน้มัธยม และคณุ

พ่อยืมเงินมาไดม้ากพอส่งเธอไปเรยีน ตอ่มา ภา
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หมวกสีขาว  
ส�าหรบัฟลอเรนซ ์
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เธอทราบวา่รฐับาลจะช่วยจ่ายคา่เรยีนพยาบาล ความฝัน
ของเธอไม่ไกลเกินเอือ้ม!

แตเ่มื่อถึงเวลาเริม่เรยีนพยาบาล ฟลอเรนซ์รูสึ้กสงสัย
นิดหน่อย จะเป็นอย่างไรถ้ายากเกินไป จะเป็นอย่างไรถ้า
เธอเหงา ฟลอเรนซ์ก้มศีรษะและสวดอ้อนวอนวา่ “ข้า
แตพ่ระผู้เป็นเจ้า ขอพระองคป์ระทานพละก�าลังให้ข้า
พระองค์ ไปเรยีนพยาบาลและตัง้ใจเรยีนดว้ยเถิด”

ที่ โรงเรยีนพยาบาล ฟลอเรนซ์เรยีนวธิี ให้ยาและเก็บ
เครือ่งมือให้สะอาดจากเชือ้โรค บางครัง้ผู้ป่วยของเธอ
อาการดขีึน้ แตบ่างครัง้อาการไม่สู้ด ีฟลอเรนซ์สวด
อ้อนวอนขอความกล้าหาญบ่อยๆ  หลังจากเรยีนนาน
สามปี ฟลอเรนซ์ส�าเรจ็การศึกษาดว้ยรางวลันักเรยีน
ดเีดน่ของชัน้ปี ความฝันของเธอเป็นจรงิแล้ว! เธอได้
สวมหมวกพยาบาลสีขาว และ สามารถหาเงินช่วยเหลือ
จุนเจือครอบครวัไดม้ากพอ

หลายปีตอ่มา ฟลอเรนซ์ ไปเยี่ยมสาขาเล็กๆ แห่งหน่ึง
ในคณะเผยแผ่กานา อักกรา ครสิโตเฟอร ์ชูควรูาห์สามี
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เธอเป็นประธานคณะเผยแผ่ที่น่ัน ฟลอเรนซ์พบเด็ก
บางคนในสาขาที่ ไม่ ได้ ไปโรงเรยีนเป็นประจ�า พวกเขา
ไม่ทราบจะท�าอย่างไรกับอนาคตของตน พวกเขาท�าให้
ฟลอเรนซ์นึกถึงตนเองในวยัเด็ก “ฉันจะพูดอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยพวกเขา” ฟลอเรนซ์สวดอ้อนวอนในใจ

จากน้ันเธอรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนที่ชัดเจน: เล่า
เรือ่งชีวติคณุให้พวกเขาฟังสิ

ฟลอเรนซ์นึกถึงชีวติตนเอง เธอไดท้�างานที่ โรง 
พยาบาลในไนจีเรยีและสหรฐั เธอไดแ้ตง่งานกับชายที ่
ด ีและพวกเขาพบศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เธอไดเ้ป็นแม่ ตอนน้ีเธอก�าลังช่วย
ให้ผู้สอนศาสนามีสุขภาพดแีละท�างานหนัก พระบิดา
บนสวรรคท์รงช่วยให้เธอไดเ้ป็นพยาบาล พระองคท์รง
ช่วยให้เธอท�าไดม้ากวา่ที่เธอคดิ พระองคท์รงท�าเพื่อเด็ก
เหล่าน้ีไดเ้หมือนกัน

ฟลอเรนซ์มองดเูด็กๆ และยิม้ “หนูรูจ้ักหมวกสีขาว
ที่พยาบาลสวมหรอืเปล่า ฉันเห็นหมวกแบบน้ันและ
ตดัสินใจเป็นพยาบาล . . .” ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในมิชิแกน สหรฐัอเมรกิา

ภาพน้ีเป็นภาพท่ีฟลอเรนซ์มี
หมวกสีขาวเป็นของตนเองใน
ทา้ยท่ีสุด!
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โดย บรูคลนี พ.ี อายุ 9 ขวบ  
ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ปีทีแ่ลว้หนูเลอืกหนังสือเลม่หน่ึง
ทีห่อ้งสมดุมาอา่นเกีย่วกบัเด็ก

หญงิคนหน่ึงท่ีเริม่เขียนบล็อก หนู
คดิวา่หนังสือเลม่น้ีคงสนุกเพราะตวัละครหลกัอายเุทา่
หนู และคณุแม่ของหนูเป็นคนเขยีนบล็อกดว้ย หนูจงึ
คดิวา่น่าจะเป็นหนังสือทีห่นูเช่ือมโยงได้

หนูอ่านหนังสือได้ ไม่กี่หน้าเมื่อเด็กหญิงคนน้ันใช้
พระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร หนูรูสึ้กไม่ดีมากๆ 
หลังจากอ่านเรือ่งราวตอนน้ัน แต่ก็ยังอ่านต่อโดยหวงั
วา่จะเกิดแค่ครัง้เดียว หนูอ่านอีกสองสองสามหน้าและ
เธอก็พูดอีก

หนูไปบอกคณุแม่เกี่ยวกับส่ิงที่พบ หนูไม่รูว้า่ควรอ่าน
ตอ่หรอืไม่ คณุแม่บอกวา่หนูตอ้งเลือกเอง แตท่่านเห็น
ดว้ยวา่การอ่านตอ่ไปไม่น่าจะดถี้าเด็กหญิงคนน้ันพูดส่ิง
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ที่เรารูว้า่ผิด คณุแม่บอกวา่ไม่ดอีย่างยิ่งถ้าเธอใช้พระนาม
ของพระเจ้าอย่างไม่สมควร

หนูจะดวูา่เกิดขึน้อีกหรอืไม่ หนูจึงพลิกอ่านครา่วๆ 
หนูพบวา่เด็กหญิงคนน้ีเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่าง
ไม่สมควรเป็นประจ�า หนูตดัสินใจน�าหนังสือไปคนืห้อง
สมุดโดยไม่อ่านตอ่

หนูรูสึ้กเสียใจที่ผู้เขียนหนังสือใช้พระนามของ
พระเจ้าอย่างไม่สมควร แตห่ลังจากน�าหนังสือไปคนืห้อง
สมุด หนูรูสึ้กมีความสุขที่ ไดเ้ลือกท�าส่ิงถูกตอ้ง หนูรูว้า่
หนูก�าลังท�าตาม “มาตรฐานพระกิตตคิณุของฉัน” จาก
หนังสือ ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า ที่กล่าววา่ “ฉันจะอ่าน
และดส่ิูงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงพอพระทัยเท่าน้ัน” 
หนูรูว้า่เราควรใช้พระนามของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูดว้ยความเคารพอย่างสูงเท่าน้ัน ●

หนู

ควรอา่นตอ่หรือไม่
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ฉันท�าทกุสิง่ไดผ่้าน  
พระคริสตผู์ท้รงเสริมก�าลงัฉัน  

(ด ู ฟีลิปปี 4:13)

คมวาทะ
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“ ใจของลูกหลานจะหันไปหาบรรพบุรษุของพวกเขา” 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 2:2)

วั  นอาทิตย์วนัหน่ึง ดฉัินกับที่ปรกึษาไปเยี่ยมการ
ประชุมหน่ึงของศาสนจักร เราเป็นผู้พูดเกี่ยวกับพระ

วหิารและส่ิงพิเศษที่เกิดขึน้ที่น่ัน หลังการประชุม เด็ก
ชายวยั 12 ขวบช่ือโคลบีมาหาดฉัินและจับมือทักทาย 
เราคุยกันเกี่ยวกับพระวิหาร จากน้ันดิฉันท้าทายให้เขา
หาช่ือครอบครวัช่ือหน่ึงเพือ่น�าไปพระวหิาร

ไม่นานหลังจากน้ัน ดฉัินไดร้บัจดหมายจากโคลบี  
น่ีคอืส่ิงที่ โคลบีบอกดฉัิน:

“ผมกลับบ้านและหาช่ือใหม่หน่ึงช่ือ กลับกลายเป็นวา่
ผมพบคณุตาทวดคนที่สามของผม!

“ตอ่มาไม่นานผมไปพระวหิารและรบับัพตศิมาแทน

ท่าน พิเศษจรงิๆ เพราะพี่ชายผมให้บัพตศิมาผมและ
คณุพ่อยืนยันผมให้ท่าน

“ผมรูสึ้กอบอุ่นในใจทีท่�าให้เกิดสันต ิผมรูสึ้กเหมอืนส่ิง
ทีผ่มท�าให้คณุตาทวดดจีรงิๆ เพราะเวลาน้ีทา่นสามารถ
เข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียลเพื่ออยู่กับครอบครวัของท่าน
ไดแ้ลว้ ผมรูสึ้กดี ในใจตลอดเวลาทีเ่หลอืของวนัน้ัน

“ผมทราบดว้ยวา่ไม่มี ใครรูว้า่พ่อแม่ของคณุตาทวด
คนที่สามของผมเป็นใคร ผมจึงจะหาช่ือของพวกท่าน
และน�าไปพระวหิารดว้ย!”

โคลบีเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมจรงิๆ! ไม่วา่ท่านอายุ
เท่าใด ท่านสามารถเป็นแบบอย่างตอ่ครอบครวัและ
เพื่อนๆ ได ้ท่านสามารถแบ่งปันพระกิตตคิณุกับทุกคน
ที่ท่านรูจ้ัก—แม้แตบ่รรพชนของท่าน! ● ภา
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โดย  
จอย ด.ี โจนส์

ประธาน 
ปฐมวยัสามญั

ค�าทา้ใหไ้ปพระวิหาร
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ใหด้แูลว้บอก
การประชมุใหญส่ามญัคือเดือนนี!้ ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ท่ีเด็กบางคนชืน่ชอบเกีย่วกบัการประชมุใหญ่
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แอนนา บี. อายุ 10 ขวบ จากมหาราษฏระ 
อินเดีย ดกูารประชุมใหญ่กับคณุแม่ของเธอ 
เธอน�าบันทึกส่วนตวัและปากกามาการประชุม
ใหญ่ทุกครัง้เพื่อเขียนประจักษ์พยานและ
ข่าวสารที่เธอไดย้ิน

ผมชอบฟังศาสดา
พยากรณ์เพราะพระเจ้า

ตรสัผ่านท่าน
อนัเดรส ซี. อายุ 12 ปี บาเยเดลเกากา 
โคลอมเบีย

ผมชอบดกูารประชุมใหญ่
เพราะผมชอบเรยีนรูจ้าก

ศาสดาพยากรณ์ และผมชอบใช้
เวลาน้ันกับครอบครวัของผม
เดวดิ เจ. อายุ 9 ขวบ โซโลลา กวัเตมาลา

เดวดิกับจูเลียนา เอ็ม. 
อายุ 4 ขวบและ 6 ขวบ 
จากเซาท์ฮอลแลนด์ 
เนเธอรแ์ลนด์ น�าขนม
ใส่ชาม 15 ใบและวาง
รปูภาพของอัครสาวก
หรอืสมาชิกในฝ่าย
ประธานสูงสุดไวบ้นชาม
แตล่ะใบ เมื่อเจ้าหน้าที่
ชัน้ผู้ ใหญ่คนหน่ึงพูด 
พวกเขาจะกินส่ิงที่อยู่ ใน
ชามน้ัน!

หนูชอบฟังเรือ่งเล่าและ
คณะนักรอ้งประสานเสียง

รอ้งเพลง หนูชอบฟังอุปมาที่
พวกท่านเล่าดว้ย
ยูริ เอช. อายุ 8 ขวบ เถาหยวน ไต้หวนั

อาเบล ซี. และทีน่า เอส. อายุ 
10 และ 9 ขวบ จากบองเคาน์ตี ้
ไลบีเรยี เป็นพี่น้องกัน อาเบลชอบ
การประชุมใหญ่ “เพราะน่ันเป็น
เวลาที่เราสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
ของเราเป็นประธานศาสนจักรทุกปี” 
ทีนา “ชอบเมื่อศาสดาพยากรณ์พูด
ถึงพระวหิาร”
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โดย เจนนิเฟอร์ แมดดย์ี
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

สมมตวิา่เพ่ือนของท่านยืน่หนังสือดท่ีีสุดท่ีเขาเคยอา่น
ใหท้า่น ทา่นเปิดหนังสือ . . . และพบวา่ท่านอา่นไม่

ออก หนังสือเลม่น้ันเป็นอกีภาษาหน่ึง! ท่านจะท�าอย่างไร
ในช่วงปีแรกๆ ของศาสนจักร พระคมัภีรม์อรมอนจัด

พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ประธานบรคิมั ยังก์เรยีก
ผู้สอนศาสนาสองคนไปส่ังสอนพระกิตตคิณุในเม็กซิโก
และแปลพระคมัภีรม์อรมอนเป็นภาษาสเปน แต่ ในการ
แปลครัง้น้ีพวกเขาจ�าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลือมาก
ขึน้ พวกเขาไม่รูว้า่อีกฝ่ังหน่ึงของมหาสมุทรพระผู้เป็น
เจ้าทรงเตรยีมชายคนหน่ึงผู้สามารถให้ความช่วยเหลือ
ตามที่พวกเขาตอ้งการ

เมลิตนั กอนซาเลซ เทรโฮมาจากครอบครวัที่มั่งคัง่
ในสเปน เขาตัง้ใจเรยีนและไดเ้ป็นทหารในกองทัพ
สเปน เขาสนใจศาสนามาตลอด แต่ไม่รูสึ้กวา่มีศาสนา
ใดถูกตอ้ง วนัหน่ึงเขาไดย้ินทหารนายหน่ึงพูดถึงคน
กลุ่มหน่ึงที่เรยีกตนเองวา่ “วสุิทธิชน” พวกเขาเป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าน�าพวกเขา

มายังเทือกเขารอ็กกี ้ในสหรฐั เมลิตนัรูสึ้กอยากพบพวก
เขามาก เขาสมทบกับกองทหารที่ถูกส่งไปปฏิบัตกิารใน
ฟิลิปปินส์ โดยหวงัวา่น่ีจะช่วยให้เขาได้ ไปสหรฐัในภาย
หลัง แตเ่มลิตนัยุ่งกับงานมากจนเริม่รูสึ้กวา่การไปเยือน
วสุิทธิชนส�าคญัน้อยลง

จากน้ันเมลิตนัป่วยหนัก เขานึกขึน้ไดว้า่ท�าไมเขาตอ้ง
มาฟิลิปปินส์และสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้าวา่
เขาควรท�าอะไร คนืน้ันเมลิตนัมีความฝันพิเศษ เขารูว้า่
เขาควรจะไปเทือกเขารอ็กกี ้

ทันทีที่เมลิตนัหายป่วย เขาจึงเดนิทางไปสหรฐั เขา
มาถึงแคลิฟอรเ์นียวนัที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1874 และมุ่ง
หน้าไปซอลท์เลคซิตี ้

เมื่อเมลิตนัมาถึงซอลท์เลค เขาเจอปัญหาคอืเขาอ่าน
ภาษาอังกฤษออกแต่ไม่เคยพูด เขาส่ือสารกับใครไม่
เป็น! เขาจึงตดัสินใจวา่ถ้าพูดกับคนอื่นไม่ไดเ้ขาตอ้งดงึ
ความสนใจของคนเหล่าน้ันไปอีกทาง เมลิตนัสวมเครือ่ง
แบบทหารสเปนและเดนิไปตามถนนในเมือง ตามที่หวงั
ไว ้หลายคนสังเกตเห็นเขา! ในที่สุดสมาชิกคนหน่ึงของ

รบัใชพ้ระเจา้ในภาษาสเปน

แบบอย่างทีก่ล้าหาญ

ฟิ ลิ ป ปิ น ส์

ส เ ป น
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ศาสนจักรช่ือบราเดอรบ์ลังชารด์ อาจารย์มหาวทิยาลัยที่
พูดภาษาสเปนก็เห็นเขา บราเดอรบ์ลังชารด์ช่วยให้เมลิ
ตนัไดต้ัง้ถิ่นฐานในซอลท์เลคและสอนพระกิตตคิณุให้
เขา จากน้ันไม่นานเมลิตนัรบับัพตศิมา

บราเดอรบ์ลังชารด์แนะน�าให้เมลิตนัรูจ้ักกับประธาน
บรคิมั ยังก์ดว้ย เมลิตนับอกประธานยังก์วา่ส่ิงที่เขา
ตอ้งการมากกวา่อย่างอื่นทัง้หมดคอืแปลพระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นภาษาสเปน

ประธานยังก์ขอให้เมลิตนัช่วยผู้สอนศาสนาที่จะไป
เม็กซิโกแปลพระคมัภีรม์อรมอนหลายส่วนเป็นภาษา
สเปน เมลิตนัใช้เวลาหลายสัปดาห์แปลค�าภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสเปน แตล่ะคนืเขาทบทวนงานแปลกับผู้
สอนศาสนา พวกเขาพูดภาษาสเปนไดบ้้างแตรู่สึ้กวา่งาน
แปลส�าคญัแบบน้ีตอ้งให้เจ้าของภาษาแปล พวกเขารู้
วา่เมลิตนัเป็นค�าตอบการสวดอ้อนวอนของพวกเขา ใน
ปี 1875 ศาสนจักรจัดพิมพ์งานแปล และเรยีกวา่ Trozos 
Selectos del Libro de Mormon (ข้อความที่คดัเลือกมาจาก
พระคมัภีรม์อรมอน)

ตอนน้ีผู้สอนศาสนาพรอ้มไปเม็กซิโกแล้ว พวกเขา
บรรทุกพระคมัภีรท์ี่แปลแล้ว 1,500 เล่มขึน้บนหลังม้า
และเริม่เดนิทาง คนที่พูดภาษาสเปนไดอ้่านพระคมัภีร์
มอรมอนในภาษาของตนเป็นครัง้แรก ถึงแม้เมลิตนั
จะอยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ ในสเปน แตพ่ระบิดา
บนสวรรคท์รงน�าเขามายังที่ซ่ึงตอ้งการเขาพอด ีเพราะ
ความกล้าหาญและศรทัธาของเมลิตนั เขาจึงช่วยน�าพระ
วจนะของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่คนนับไม่ถ้วน ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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เมลิตนั กอนซาเลซ เทรโฮ (1844–1917) 
รับใชง้านเผยแผห่ลายคร้ังในเมก็ซิโกและ
ใหบ้พัติศมาสมาชิกรุ่นแรกบางคนของ
ศาสนจกัรท่ีนัน่ ในปี 1886 เมลิตนัช่วยแปล
พระคมัภีร์มอรมอนทั้งเล่มเป็นภาษาสเปน

ยู ท า ห์
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การเดินทางเผยแผ่ศาสนาของเปาโล
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

หลังจากพระเยซูฟ้ืนคนืพระชนม์ อัครสาวกเปาโลเดนิทางไปดนิแดนตา่งๆ  
เพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับพระเยซู สมัยน้ันไม่มีรถยนตห์รอืเครือ่งบิน  

ท่านจึงเดนิเท้าเป็นส่วนใหญ่! บางครัง้ท่านเดนิทางดว้ยเรอื

โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร
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เปาโลสอนผู้คนในโบสถ์และในบ้าน ท่านสอนผู้คนบนยอด
เขาที่เต็มไปดว้ยหินหรอืตามถนนในเมือง

คนจ�านวนมากไม่ชอบส่ิงที่เปาโล
สอน บางครัง้เปาโลถูกส่งเข้า
เรอืนจ�า บางครัง้เปาโลล้มป่วย
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แตเ่ปาโลมศีรทัธา ทา่นจึงผา่นเรือ่งยากๆ 
ทัง้หมดน้ีได ้ท่านกลา่ววา่ “ข้าพเจา้

เผชิญไดท้กุอยา่งโดยพระครสิต”์ ท่านรู้
วา่พระเยซูจะทรงช่วยให้ทา่นเข้มแข็ง
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พระเยซูครสิตท์รงช่วยให้ฉันเข้มแข็งไดเ้ช่นกัน 
พระองคท์รงรกัฉัน และฉันรกัพระองค!์ ●
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หน้าระบายสี

พระเยซทูรงชว่ยใหฉั้นท�าเรื่องยากๆ ได ้
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ข่าวสารหลักอย่างหน่ึงของพันธสัญญาใหม่คอืเราสามารถพบสันตแิละ
ปีติ ในพระครสิต์ ไม่วา่ชีวติเราเป็นอย่างไร นิตยสารของเดอืนน้ีแบ่งปัน
ประจักษ์พยานคล้ายกัน

•  ใน หน้า พ4 เด็กชายคนหน่ึงไดร้บัการปลอบโยนเมื่อเขาฝันรา้ย
•  ใน หน้า พ8 เด็กหญิงดาวน์ซินโดรมคนหน่ึงไดร้บัการเตอืนวา่พระ

บิดาบนสวรรคท์รงรกัเธอ
•  ใน หน้า พ15 โปสเตอรส์อนวา่ทุกอย่างเป็นไปไดด้ว้ยความช่วยเหลือ

ของพระเยซูครสิต์
•  ใน หน้า พ20–23 เปาโลเป็นแบบอย่างของศรทัธา

ขณะที่ท่านอ่านนิตยสารฉบับน้ีดว้ยกัน ให้มองหาวธิีที่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูทรงช่วยเหลือผู้คนในแตล่ะเรือ่ง ท่านอาจขีดเส้นใต้
ค�าที่พูดถึงความท้าทายของพวกเขา จากน้ันให้วงค�าที่พูดถึงความช่วย
เหลือที่พวกเขาไดร้บั พูดคยุกันในครอบครวัวา่บางครัง้พระองคท์รงน�า
การทดลองออกไปอย่างไร และหลายครัง้การทดลองของเราท�าให้เราเข้ม
แข็งขึน้ ไม่วา่แบบใดพระเยซูและพระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและอยู่ที่
น่ันเพื่อเรา!

เราหวงัวา่เดอืนน้ีท่านจะเป่ียมดว้ยปีติ
 เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทุกท่าน

สารบัญ

พ2 รักผูอ่ื้นดงัท่ีพระเยซูทรงรักเรา

พ4 แค่สวดออ้นวอนใหห้ายกลวั

พ6 สวสัดีจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก!

พ8 หนูไม่อยากต่างจากคนอ่ืน!

พ10 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก:  
เอล็เดอร์สตีเวนสนัเยอืนชิลี

พ11 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก:  
เอล็เดอร์เรนลนัดเ์ยีย่มเดก็ๆ

พ12 หมวกสีขาวส�าหรับฟลอเรนซ์

พ14 หนูควรอ่านต่อหรือไม่

พ15 คมวาทะ: ฉนัท�าทุกส่ิงไดผ้า่นพระคริสต์

พ16 ค�าทา้ใหไ้ปพระวหิาร

พ17 ใหดู้แลว้บอก

พ18 แบบอยา่งท่ีกลา้หาญ: รับใชพ้ระเจา้ใน
ภาษาสเปน

พ20 เร่ืองราวในพระคมัภีร์: การเดินทางเผยแผ่
ศาสนาของเปาโล

พ23 หนา้ระบายสี: พระเยซูทรงช่วยใหฉ้นัท�า
เร่ืองยากๆ ได้
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย แมคกี ปามินตวน

วธีิส่งงานศิลปะหรือประสบการณ์
ของบุตรธิดามาให้ เลยีโฮนำ
ส่งมาท่ี liahona.ChurchofJesusChrist.org และ
คลิกบน “Submit an Article or Feedback” หรือ
อีเมลมาท่ี liahona@ ChurchofJesusChrist .org 
พร้อมระบุช่ือนามสกลุของบุตรธิดา อาย ุเมืองท่ี
อยู ่และค�าอนุญาตน้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือของท่าน] 
อนุญาตใหศ้าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยคุสุดทา้ยใชส่ิ้งท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้ส่งมา
ในนิตยสารศาสนจกัร บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัรและ
แพลตฟอร์มส่ือสงัคม” เรารอฟังเร่ืองราวจากท่าน!


