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งานแห่งความรอดใน 
ปัจุจบันและในพระคัมภีร์
มอรมอน, น. 22
เผชิญข้อเท็จจริงเก่ียวกับ 
ส่ือลามก, น. 14

Susume!: ก้าวไปข้างหน้าด้วย 
ศรัทธา, น. 58



“การต่อสู้ด้ินรนเพ่ือ

ออกจากรังไหมช่วยให้

ผีเส้ือมีพัฒนาการท่ีจะ

บินได้  หากปราศจาก

การด้ินรนดังกล่าว 

ผีเส้ือคงไม่มีกำาลัง

พอท่ีจะบรรลุจุดหมาย

ปลายทางของมัน  มัน

จะไม่มีวันเข้มแข็งพอท่ี

จะกลายเป็นบางส่ิงท่ี

พิเศษเหนือธรรมดา”

ดู เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน  
(1917–2008) แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “ค้นหา
ท่าเรือท่ีปลอดภัย,” เลียโฮนา, 
ก.ค. 2000, 75.
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 32 ชายและหญิงกับอำานาจฐานะปุโรหิต
โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
มีความจริงบางประการที่ทั้งชายและ
หญิงจำาเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
อันสำาคัญยิ่งของสตรี

ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนเมษายน	2014

 10 ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	จงรักเพ่ือนบ้าน	 	
	 	 เหมือนรักตนเอง

 12 ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:		
	 	 อิสยาห์

 13 การเรียนพระกิตติคุณ:	ส่ือการเรียน	
	 	 การสอนของศาสนจักร–ในรูปแบบ	
	 	 ส่ิงพิมพ์หรือดิจิทัล

 38 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	เด็กชาย		
	 	 ท่ีไม่ธรรมดา

โดย เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์  ริชาร์ดส์

เลียโฮนา กันยายน 2014

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 เราพร้อมหรือไม่

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

7  ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจ	 	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:			
	 	 พระผู้ปลอบโยน

บทความพิเศษ
 14 เยียวยาบาดแผลท่ีซ่อนอยู่

โดย เจนนิเฟอร์ เกรซ แฟลลอน
วัยรุ่นส่วนใหญ่จะเผชิญกับสื่อลามกก่อน 
อายุ 18 ปี  เรียนรู้ว่าเครื่องมือใดจะป้องกัน 
ลูก ๆ ของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 20 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน	 	
	 	 ผ่านกิจกรรมจรรโลงใจ

โดย ไมค์ แมดเซ็น
ตรวจสอบเว็บไซต์ใหม่สำาหรับกิจกรรม
เยาวชน! ดูว่าเราจะช่วยให้เยาวชนดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณและเตรียมรับ 
บทบาทในอนาคตได้อย่างไร

 22 งานแห่งความรอด:	อดีตและปัจจุบัน
โดย เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
ตัวอย่างในพระคัมภีร์มอรมอนสามารถ 
ช่วยเราดำาเนินงานแห่งความรอดในปัจจุบัน

 26 ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน:	ศาสนจักรใน	 	
	 	 เกาหลี—แสงพระกิตติคุณส่องสว่าง	 	
	 	 ผ่านความยากลำาบาก

โดย ฮี-ชุล เซโอ
ปัจจุบันศาสนจักรในเกาหลีเจริญรุ่งเรือง
เพราะสมาชิกเกาหลีรุ่นแรก ๆ มีมานะ
อดทนฟันฝ่าช่วงเวลายากลำาบาก

ภาพปก
ปกหน้า: นีไฟสอนในพระวิหาร โดย แดน เบอร์   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายประกอบ โดย แบรดลีย์ สเลด 
ปกหลังด้านใน: ภาพถ่ายประกอบ โดย เดวิด สโตเคอร์
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68

50

42  พ่ีน้องสตรีในพันธสัญญา
โดย เอ็มมาลีน อาร์. วิลสัน
ห้าวิธีที่ความเป็นพี่น้องสตรีช่วยเรา
รักษาพันธสัญญาบัพติศมา

 46 โพรไฟล์คนหนุ่มสาว: วัฒนธรรม 
  ผสมผสานในโทรอนโต

โดย แคเธอรีน เนลสัน
การเป็นคนหนุ่มสาวที่ซื่อสัตย์ใน
ออนแทรีโอ แคนาดาเป็นอย่างไร

48  เตรียมรับโอกาสของชีวิต
ต้องการกำาลังใจเพื่อทำาการบ้านให้
เสร็จใช่ไหม  นี่คือสิ่งที่ฝ่ายประธาน
สูงสุดจะบอกท่าน

 50 วิธีเรียนให้รู้จริง
โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ เกรดของคุณ 
ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำาคัญ

 53 โปสเตอร์: ต่ืนตาต่ืนใจ

 54 เม่ือเพ่ือนๆ ต้องการรู้เหตุผล
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
เมื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ ให้เรา  
ฝึกตอบคน ไม่ใช่ตอบคำาถาม

 56 ผมรู้ว่าผมต้องทำาอะไร
โดย โจเซฟ เซนกูบา
ผมบอกมาตรฐานของผมกับเพื่อน 
ร่วมชั้น  ผมไม่รู้ว่านี่จะทำาให้โรงเรียน
ไม่พอใจ

 57 เจาะประเด็น

 58 Susume!
โดย เอ็ลเดอร์คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ
ซามูไรในตำานานสอนเราได้มาก  
เกี่ยวกับการดำาเนินต่อไปด้วยศรัทธา

 61 สวดอ้อนวอนเหมือนแอลมาให้เพ่ือน 
  ของผม

โดย ดาเนียล มูริกิโอ โดส ซานโตส
เพื่อนบอกผมว่าเขาจะไม่มาโบสถ์ 
วันอาทิตย์ การสวดอ้อนวอนจะช่วย 
ได้ไหม

 62 เคล็ดลับสิบประการของความเด่นดัง 
  ท่ีแท้จริง

โดย เคอร์สเต็น แคมพ์เบลล์
พันธสัญญาใหม่จะสอนอะไรดิฉัน 
เกี่ยวกับการผูกมิตร

64  เพลง: มรรคาแห่งพันธสัญญา
โดย มาร์วิน เค. การ์ดเนอร์ และ  
เวนจา วาย. วอทคินส์

 66 พยานพิเศษ: เหตุใดเราจึงต้อง  
  เช่ือฟังพระบัญญัติ

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

 67 คำาตอบจากการประชุมใหญ่
โดย แอ็บบี เอช.
คุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์สิ้นชีวิต  ฉันจะ
ทราบได้อย่างไรว่าท่านมีความสุข

 68 หนังสือปกสีเหลือง
โดย แรนดอล ซาลาซาร์ ควิโรกา
หนังสือเล่มโปรดของแรนดอลหายไป  
คุณลุงอาจจะช่วยได้

 70 เพ่ือนท่ัวโลก: ผมช่ือลูกาจาก  
  เกาหลีใต้

โดย เอม่ี เจน เลวิตต์

 72 หน้าน้ีของหนู

 73 คมวาทะ

 74 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: การดำาเนินชีวิต 
  ตามพระกิตติคุณเป็นพรแก่  
  ครอบครัวของฉัน

 76 สำาหรับเด็กเล็ก: ฮัมเพลงสวด
โดย โอลิเวีย โครีย์ แรนดัลล์

2 เ ลี ย โ ฮ น า

ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนา

ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ 

ได้หรือไม่  คำาใบ้:  

เดินตามรอยเท้า

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประการมีดังนี้

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การประชุมใหญ่สามัญ, 8, 67
ครอบครัว, 41, 74
งานเผยแผ่ศาสนา, 20, 22, 

54, 56
งานพระวิหาร, 22
งานแห่งความรอด, 22
จิตกุศล, 10, 46, 62
เช่ือฟัง (การ), 66, 74
ฐานะปุโรหิต, 32
เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(การ), 4

แต่งงาน (การ), 32
ทำาให้แข็งขัน (การ), 22
ประวัติครอบครัว, 22
ประวัติศาสนจักร, 26
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 40
ผู้บุกเบิก, 26
พระคัมภีร์มอรมอน, 22, 39
พระเยซูคริสต์, 7
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 38
พันธสัญญา, 42

พ่ึงพาตนเอง (การ), 4
เพ่ือน, 54, 61, 62
เยาวชน, 14, 20
ศรัทธา, 58, 61
ศึกษา (การ), 48, 50, 53
สตรี, 32, 42
สวดอ้อนวอน (การ), 39, 

61, 68
ส่ือ, 14, 20
ส่ือลามก, 14
อิสยาห์, 12

“เยียวยาบาดแผลที่ซ่อนอยู่” หน้า 14: ดู
คำาถามในหน้า 18 ของบทความน้ีและจัดเวลา 
พูดคุยกับลูกแต่ละคนเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับสื่อ 
ลามก เน่ืองจากบางคร้ังวัยรุ่นหันไปดูส่ือลามก 
เพื่อรับมือปัญหาต่างๆ ท่านอาจประเมินแบบ 
อย่างท่ีท่านแสดงให้ลูกเห็นวิธีรับมือกับปัญหา 
และรับปากกับลูกว่าจะปรับปรุง  สำาหรับ
บทเรียนของท่าน ท่านอาจตัดสินใจเรื่องกฎ
เกณฑ์การใช้คอมพิวเตอร์ของครอบครัวและ
ทบทวนคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ
เรื่องคุณธรรมหรือความบริสุทธิ์ (เช่น อีเลน 
เอส. ดัลตัน, “การหวนคืนสู่คุณธรรม,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 97) ท่านอาจจะใช้
สิ่งที่น่าจดจำาของครอบครัว—อาทิ ภาพถ่าย
วันแต่งงานและชุดวันให้พรทารก—แบ่งปันว่า

ความบริสุทธิ์เป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร
“เคล็ดลับสิบประการของความเด่นดังที ่
แท้จริง” หน้า 62: พิจารณาใช้หลักธรรม
ในบทความนี้สอนลูกว่าพวกเขาจะผูกมิตร
ได้อย่างไร  ท่านอาจจะทำาบัตรคำา 10 ใบ 
เขียนคุณลักษณะแต่ละอย่างของจิตกุศลใน
บทความลงในบัตรคำาแต่ละใบ (ดู 1 โครินธ์ 
13 ด้วย)  ถามลูกว่าคุณลักษณะแต่ละอย่าง
จะทำาให้พวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีได้อย่างไร จาก 
นั้นให้ระบุชื่อคนขัดสนในวอร์ดหรือสาขาหรือ
บ้านใกล้เรือนเคียงพร้อมคิดหาวิธีรับใช้คน 
นั้น  ท่านอาจต้องการดำาเนินแผนการรับใช้
ทันทีและเริ่มโดยสวดอ้อนวอนกับครอบครัว
ขอให้มีจิตกุศล
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ใ
นละแวกที่ข้าพเจ้าเคยรับใช้และอาศัยอยู่ ศาสนจักรดำาเนิน
โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยอาศัยทีมงานอาสาสมัครจากวอร์ด
ในท้องที่เป็นหลัก  โครงการนี้โดยส่วนใหญ่ดำาเนินงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ จัดหาไข่สดหลายพันฟองและสัตว์ปีกฆ่าถอนขน
หลายร้อยกิโลกรัมมาสะสมไว้ในคลังของอธิการ  อย่างไรก็ตาม 
บางครั้งการเป็นเกษตรกรอาสาสมัครนอกเวลาไม่ได้หมายถึงแผล
พุพองบนมือเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความหงุดหงิดทั้งความรู้สึก
และความคิดด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าจำาได้ว่าครั้งหนึ่งเรารวบรวมเยาวชนชาย
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมาทำาความสะอาดให้โครงการในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิ  กลุ่มของเรามารวมตัวกันที่โครงการด้วยความกระตือ- 
รือร้นและพลังเหลือเฟือ ภายในเวลาอันรวดเร็วเราถอนวัชพืช 

และเก็บขยะมาเผารวมกันได้เป็นจำานวนมาก  ข้างกองไฟท่ีกำาลัง 
ลุกโชนเรารับประทานฮอทด็อกและฉลองให้ตนเองที่ทำางาน
สำาเร็จลงด้วยดี

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาร้ายแรงเพียงอย่างเดียว  เสียงดังและ
เปลวไฟในครั้งนั้นรบกวนบรรดาแม่ไก่ 5,000 ตัวที่กำาลังวางไข่อยู่
ในสภาวะบอบบางจนเกิดอาการขนร่วงเฉียบพลันและเลิกวางไข่
ไปเลย  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราจึงยอมทนให้มีวัชพืชบ้างเพื่อที่เรา
จะได้ผลิตไข่เพิ่ม

ไม่มีสมาชิกศาสนจักรคนใดที่ช่วยคนขัดสนแล้วจะลืมประสบ- 

การณ์นั้นหรือเสียใจที่ได้ทำา  ความอุตสาหะ ความมัธยัสถ์ การพึ่ง
พาตนเอง และการแบ่งปันกับผู้อื่นไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับเรา

เราควรระลึกว่าระบบคลังสะสมที่ดีที่สุดสำาหรับทุกครอบครัว
ในศาสนจักรคือการมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มสำารองไว้ รวมถึง
ปัจจัยในการดำาเนินชีวิตอื่น ๆ เมื่ออยู่ในวิสัยที่ทำาได้ 

แน่นอนว่าอาจมีบางครั้งที่สมาชิกของเราต้องการความช่วย
เหลือจากศาสนจักร คลังของพระเจ้าประกอบด้วยเวลา พรสวรรค์ 
ทักษะ การุณยธรรม สิ่งของที่ได้รับการอุทิศถวาย และปัจจัยทาง 
การเงินของสมาชิกศาสนจักรที่ซื่อสัตย์  ทรัพยากรเหล่านี้มีไว้ให้

อธิการนำาไปช่วยเหลือผู้ขัดสน
เราขอให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนรอบคอบในการวางแผน 

ระมัดระวังในการดำาเนินชีวิต และหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จำาเป็น จะ 
มีคนอีกมากที่สามารถฝ่าฟันคลื่นซัดกระหน่ำาในชีวิตเศรษฐกิจ 
หากพวกเขามีเสบียงอาหารเครื่องนุ่งห่มและปลอดหนี้สิน  ทุกวัน 
นี้เราพบว่าหลายคนทำาตามคำาแนะนำานี้ในลักษณะตรงกันข้าม  
นั่นคือ พวกเขาสะสมหนี้และปลอดอาหาร

ข้าพเจ้าขอย้ำาสิ่งที่ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศไว้เมื่อไม่กี่ปีที ่
แล้วว่า

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับคำาแนะนำามาเป็นเวลาหลายปีให ้
เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยการออมเงินไว้จำานวนหนึ่ง การ
ทำาเช่นนั้นจะเพิ่มความรู้สึกอุ่นใจและความผาสุกอย่างมิอาจ
ประมาณ  ทุกครอบครัวมีความรับผิดชอบจัดหาสิ่งจำาเป็นสำาหรับ
ตนเองในขอบเขตที่เป็นไปได้

“ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกนี้ ศาสนจักรใคร่ขอให้ท่านเตรียม
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยการตรวจดูสถานภาพทางการเงินของ

โดย ประธาน  
โธมัส เอส. มอนสัน

เรา 

ข่ า ว ส า ร จ  า ก ฝ่ า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด

พร้อมหรอืไม่
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การสอนจากข่าวสารน้ี

พิจารณาความต้องการของคนท่ีท่านเย่ียม นึกถึงวิธีท่ีท่านจะช่วยให้พวกเขา

พ่ึงพาตนเองได้มากข้ึนในด้านงานอาชีพ การเงิน การสะสมอาหาร หรือ

การเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน  นึกถึงทักษะท่ีท่านสามารถแบ่งปันกับพวกเขา

ได้ เช่น การทำาสวนหรือการบริหารเงิน ซ่ึงจะช่วยให้พวกเขาทำาตามคำาแนะนำาของ

ประธานมอนสันได้ดีข้ึน

สำาหรับแนวคิดในการสอนข่าวสารน้ีแก่เยาวชนและเด็ก ดูหน้า 6

ท่าน  ขอให้ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัด สร้าง
วินัยให้ตนเองในการใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยง
หนี้สิน  ปลดเปลื้องหนี้สินให้เร็วที่สุดเท่าที่
จะทำาได้ และทำาให้ตัวท่านเป็นอิสระจาก
ภาระผูกพันดังกล่าว  ออมเงินไว้ทีละเล็กที
ละน้อยอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้มีเงินสำารอง”1

เราพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินในชีวิต
เราหรือไม่  ทักษะของเราเชี่ยวชาญแล้ว
หรือยัง  เราดำาเนินชีวิตอย่างมองการณ์ไกล
หรือไม่  เรามีเสบียงสำารองอยู่ในมือหรือไม่  
เราเช่ือฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าหรือ
ไม่  เราตอบสนองต่อคำาสอนของศาสดา
พยากรณ์หรือไม่  เราพร้อมสละสิ่งของให้
คนยากจนและคนขัดสนหรือไม่  เราซื่อตรง

ต่อพระเจ้าหรือไม่
เราอยู่ในยุคสับสนอลหม่าน  อนาคต

เบื้องหน้ามักไม่มีใครรู้ ดังนั้นจึงจำาเป็นที่เรา
ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน  
เมื่อถึงเวลาตัดสินใจ เวลาเตรียมก็ล่วงเลย
ไปแล้ว 

อ้างอิง

1. ดู ฝ่ายประธานสูงสุด, จงเตรียมสิ่งที่จำ�เป็นทุกอย่�ง: 
ก�รเงินของครอบครัว (จุลสาร, 2007)
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ท่านพร้อมหรือไม่

ดิฉันรับใช้อีกคร้ัง
โดย เจน อราอูโจ

วันหนึ่ง หลังจากทำาโครงการรับใช้เสร็จ ดิฉันเดินผ่านอาคารประชุม
ของเราและเห็นซิสเตอร์สองคนกำาลังทำาความสะอาดอาคาร  ดิฉัน

พูดออกไปว่า “ซิสเตอร์คะ คุณต้องการให้ช่วยไหมคะ”  ซิสเตอร์คนหนึ่ง 
ย้ิมให้ดิฉันและบอกว่าดิฉันมาทันเวลาพอดีเพราะพวกเธอทำาความสะอาด 
กันเพียงสองคนและเหนื่อยมาก  เธอบอกว่าเธอสวดอ้อนวอนขอให ้
 

เด็ก

พระเจ้าทรงส่งคนมาช่วย  ดิฉันมีความสุขมากที่ได้เป็นคำาตอบการสวด
อ้อนวอนของเธอ  ดิฉันเพิ่งรับใช้คนหนึ่งมาและเหนื่อยเช่นกัน แต่ดิฉัน
ทำาตามใจเรียกร้องและเสนอตัวรับใช้อีกครั้ง

การทำางานด้วยใจยินดีเป็นพระบัญชา (ดู คพ. 24:7)  เมื่อเรามี
ความปรารถนาจะรับใช้ตลอดเวลา เราจะช่วยให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นใน
ชีวิตผู้อื่น  ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นเมื่อเรารับใช้  พระเจ้าทรงรัก
เราอย่างแท้จริง พระองค์ทรงช่วยบุตรธิดาแต่ละคนของพระองค์ และ
พระองค์จะประทานพละกำาลังให้เรารับใช้

ผู้เขียนอ�ศัยอยู่ในรีอูกรันดีดูนอร์ตี บร�ซิล
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ฉันสามารถหาคนที่ฉันจะช่วยได้เสมอ  ถูก □ ผิด □

ฉันสำานึกคุณต่อทุกอย่างที่ฉันมีอยู่แล้ว  ถูก □ ผิด □

ฉันไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยที่จะแบ่งปัน กับผู้อื่น  ถูก □ ผิด □

การออมเงินไว้เผื่อวันหน้าเป็นความคิดที่ดี  ถูก □ ผิด □

ฉันต้องได้ของเล่นและเสื้อผ้าชุดใหม่จึงจะมีความสุข  ถูก □ ผิด □

ประธานมอนสันขอให้เราแต่ละคน
พร้อมรับมือกับช่วงเวลายากลำาบาก 

และช่วยผู้อื่นในยามยากลำาบาก  ใช้แบบ 
สอบถามถูกผิดเพื่อสำารวจว่าท่านพร้อม 
หรือไม่!



พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระเยซูคริสต์:  
พระผู้ปลอบโยน

เน้ือหาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดข่าวสารการเย่ียมสอน
ท่ีเน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่า “เราจะไม่
ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำาพร้า เรา

จะมาหาท่าน” (ยอห์น 14:18)  พระองค์จะ
ประทาน “มงกุฎแทนขี้เถ้า น้ำามันแห่งความ
ยินดีแทนการไว้ทุกข์” แก่เรา (ดู อิสยาห์ 
61:3)  เพราะพระคริสต์ทรงทนรับการชดใช้
เพื่อเราแต่ละคน พระองค์จะไม่ทรงลืมเรา  
“พระผู้ช่วยให้รอด…ทรงรับความเจ็บปวด 
ความทุกข์ทรมาน และความทุกข์ยากของ
เราด้วยเพื่อพระองค์จะทรงทราบว่าเรารู้สึก
อย่างไรและจะทรงปลอบโยนเราอย่างไร” 
ลินดา เอส. รีฟส์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว1

การรู้ว่าพระคริสต์จะทรงปลอบโยนเรา
สามารถทำาให้เราเกิดสันติสุขและดลใจเรา
ให้ทำาตามแบบอย่างของพระองค์โดยปฏิบัติ

ศาสนกิจต่อผู้อื่น  ประธานโธมัส เอส. มอน-
สันกล่าวว่า “ความรู้ในพระกิตติคุณและ
ความรักที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์และ
พระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและค้ำาจุน
เรา และจะนำาความสุขเข้ามาในใจเราขณะ
ที่เราดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและรักษา 
พระบัญญัติ จะไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีชนะเราได้”2

จากพระคัมภีร์
ยอห์น 14:18, 23; แอลมา 7:11–13;   
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101:14–16

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ 

บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาที่ท่านมีต่อพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล 

ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติศาสตร์ของเรา
อีเลน แอล. แจ็ค ประธานสมาคม

สงเคราะห์สามัญคนที่ 12 กล่าวว่า  
“ในการเยี่ยมสอนเราแสดงน้ำาใจต่อ 
กัน  มือมักจะพูดในสิ่งที่เสียงพูดไม่ได้ 
อ้อมกอดที่อบอุ่นสื่อได้มากมาย การ

หัวเราะด้วยกันทำาให้เราเป็นหนึ่งเดียว 
ช่ัวขณะของการแบ่งปันทำาให้จิตวิญญาณ 
สดชื่น เรายกภาระของคนเดือดร้อนไม่
ได้เสมอไป แต่เราพยุงเธอได้เพื่อให้เธอ
แบกรับภาระได้ดี”3

พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์รุ่นบุก 
เบิกของเรา “พบพลังทางวิญญาณใน
ความรักและความเห็นอกเห็นใจกัน 
. . .  ขณะทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วย
และความตาย พวกเธอสวดอ้อนวอน
ให้กันด้วยศรัทธาและปลอบโยนกัน  
‘ความรักของพระผู้เป็นเจ้าหลั่งไหลจาก
ใจถึงใจ’ เฮเล็น มาร์ วิทนีย์ เขียน ‘จน

กระทั่งคนชั่วดูเหมือนจะไร้อำานาจใน
การพยายามแทรกแซงระหว่างเรากับ
พระเจ้า และในบางกรณีลูกดอกอำามหิต
ของเขาก็แทงเราไม่เข้า’”4
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พิจารณาเรื่องต่อไปนี้
การเข้าใจว่าพระเจ้าทรงจำาท่าน 

ได้นำาการปลอบโยนมาให้ท่าน 

อย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1.	 ลินดา เอส.	รีฟส์,	“พระเจ้าไม่ทรงลืมท่าน,”		 	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	120.
2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน	“จงรื่นเริงเถิด,”	เลียโฮนา, 

พ.ค.	2009,	113.
3.	 อีเลน แอล.	แจ็ค,	ใน	Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society  
(2011),	119.

4. Daughters in My Kingdom,	34.
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



8 เ ลี ย โ ฮ น า

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของ

ผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2014 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี 
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้
คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักร

 
“เราเลือกสำานึกคุณได้

ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึน

“ความสำานึกคุณเช่น

น้ีอยู่เหนือส่ิงใดก็ตาม

ท่ีเกิดข้ึนรอบข้างเรา  

ข้ามพ้นความผิดหวัง ความท้อแท้ และความ

ส้ินหวัง บานสะพร่ังอย่างสวยงามในภูมิทัศน์

ฤดูหนาวท่ีเต็มไปด้วยน้ำาแข็ง เฉกเช่นท่ีบาน

ในฤดูร้อนอันอบอุ่นแสนสบาย . . .

“. . . ในความเจ็บปวด เราสามารถสดุดี

การชดใช้ของพระคริสต์  ในความเหน็บ

หนาวแห่งโทมนัสอันขมขื่น เราสามารถ

สัมผัสอ้อมกอดอันอบอุ่นแนบแน่นจาก

สวรรค์”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “สำานึกคุณใน 
ทุกสภาวการณ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 75.

ค้นหาวิธีปรับปรุงการศึกษาคำาปราศรัยการประชุม
ใหญ่ของท่านที่ lds.org/go/study914

“การทำาและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์
ใส่แอกเทียมเรากับพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
ประเด็นคือ พระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้เรา
ไว้ใจและลากไปพร้อมกับพระองค์ แม้เรา
จะพยายามสุดความสามารถก็ยังไม่เท่า
เทียมและเทียบไม่ได้กับพระองค์  เมื่อเรา

วางใจและลากภาระไปกับพระองค์ระหว่าง
การเดินทางในความเป็นมรรตัย แอกของ
พระองค์ย่อมพอเหมาะ  และภาระของ
พระองค์ก็เบา …

“… พันธสัญญาที่รับไว้และให้เกียรติ
ด้วยความสุจริตใจ และศาสนพิธีที่ประกอบ

โดยสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้อง 
จำาเป็นต่อการได้รับพรทุกประการที่มีให้
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ในศาสน-
พิธีของฐานะปุโรหิต พลังอำานาจของความ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าประจักษ์ต่อชาย
หญิงในเนื้อหนัง รวมถึงพรแห่งการชดใช้  
(ดู คพ. 84:20–21).”
ดู เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง, “ทนแบกสัมภาระได้โดยง่าย,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 88.  

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเสริมสร้างประจักษ์พยาน 
ของท่านถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ท่ี lds.org/go/ 
testimony914  เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับพันธสัญญา 
ท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานให้เราท่ี lds.org/go/ 
covenants914

ห ล ัก คำ า ส อ น เ ด ่ น

คำ า สั ญ ญ า ข อ ง ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์
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“เราจะปกป้องเด็กและ

เยาวชนอย่างไร . . . ตัว

กรองท่ีดีท่ีสุดในโลก 

ตัวเดียวท่ีจะทำางานได้

ผลสูงสุด คือตัวกรอง

ภายในของแต่ละคนซ่ึงเกิดจากประจักษ์

พยานท่ีลึกซ้ึงและแนบสนิทในความรักของ

พระบิดาบนสวรรค์และการพลีพระชนม์ชีพ

ของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือเราแต่ละคน . . .

ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกให้คำา

ตอบที่ได้รับการดลใจต่อข้อสงสัยที่สมาชิกศาสนจักรอาจมี  ใช้ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2014 หรือเข้าไปที่ conference.lds.org เพื่อหา

คำาตอบให้แก่ข้อสงสัยเหล่านี้

• ฉันจะปกป้องความเชื่อของฉันด้วยมารยาทและการุณยธรรม 

ได้อย่างไร  ค้นหาคำาตอบที่ lds.org/go/holland914 หรือดู  

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “ราคา—และพร—ของการเป็น

สานุศิษย์” หน้า 6

• การชดใช้ของพระเยซูคริสต์จะช่วยให้เราเป็นแหล่งอันทรงพลัง 

ในการแบ่งปันความจริงได้อย่างไร  ค้นหาคำาตอบที่ lds.org/

go/scott914 หรือดู ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “เพราะว่าเราวาง 

แบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว” หน้า 32

“. . .  ดิฉันจึงต้องเป็นพยานถึงพรของการ

ศึกษาพระคัมภีร์กับการสวดอ้อนวอนประจำา

วัน และการสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์  

ข้อปฏิบัติเหล่าน้ีจะช่วยขจัดความเครียด ช้ีทาง

ชีวิตเรา และเพ่ิมความคุ้มครองแก่ครอบครัว”

ดู ลินดา เอส. รีฟส์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ, “การปกป้องให้พ้นสื่อ
ลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระคริสต์,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2014, 16–17.

ค้นหาการช่วยเหลือสำาหรับบุคคลและครอบครัว
ในการเอาชนะส่ือลามกท่ี lds.org/go/over-
come914

เข้าไปอ่าน ดู ฟัง หรือแบ่งปันคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญที่ conference.lds.org

“กิจกรรมง่ายๆ นี้ช่วยเลซากับข้าพเจ้าบรรลุบทบาทของเราในการ

ช่วยสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวบนเส้นทางพันธสัญญา พร้อม

ด้วยแผนปฏิบัติสำาหรับแต่ละคน” —อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน 

อธิการควบคุม, “สี่นาทีของท่าน” หน้า 86

1. ทำาคอลัมน์สองช่องบนกระดาษแผ่นหนึ่ง: “ชื่อ” และ “แผน

สำาหรับศาสนพิธีต่อไปหรือศาสพิธีที่ต้องทำา”

2. เขียนชื่อสมาชิกครอบครัวแต่ละคนที่ต้องรับบัพติศมา แต่งตั้ง 

สู่ฐานะปุโรหิต รับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร หรือรับการผนึก

3. สนทนากับครอบครัว จัดบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวหรือ 

ทำาการเตรียมอ่ืนๆ เพ่ือจะรับศาสนพิธีท่ีจำาเป็นในครอบครัวท่าน



“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว 22:37–39)

ดังที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนใน
การประชุมใหญ่สามัญที่ผ่านมา การรักษา
พระบัญญัติข้อหนึ่งช่วยให้เรารักษาอีกข้อ
หนึ่ง: “เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง
ไม่ได้หากเราไม่รักเพื่อนร่วมทางระหว่าง

การเดินทางในชีวิตมรรตัยนี้  ในทำานอง
เดียวกัน เราจะรักเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที ่
ไม่ได้หากเราไม่รักพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา
ของเราทั้งหลาย … เราทุกคนเป็นบุตรธิดา
ทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ ด้วย

เมื่อบาเรียนคนหนึ่งถามพระเยซูว่าพระ- 
บัญญัติข้อใดสำาคัญที่สุด พระองค์

สามารถเลือกพระบัญญัติข้อใดก็ได้ที่มีอยู่
มากมายจากพันธสัญญาเดิม จากกฎของ
โมเสส หรือจากพระบัญญัติสิบประการ แต่
พระองค์กลับทรงสรุปพระบัญญัติทั้งหมด
มาเป็นสองข้อดังต่อไปนี้

“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วย
สุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วย
สุดความคิดของท่าน

“นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำาคัญอัน 
ดับแรก

จงรักเพ่ือนบ้านเหมือน 
รักตนเอง
“เมื่อเราลุกขึ้นทุกเช้า ขอให้เราตั้งใจว่าจะตอบสนองด้วยความรักความกรุณาต่อสิ่ง
ใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับเรา” —ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

สิ่ ง ที่ เ ร า เ ชื่ อ

“ชายหญิงในยุคน้ีจำาเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องปลูกฝัง

ความเคารพกันและกัน

โดยก้าวข้ามช่องว่างกว้าง

ใหญ่ของความเชื่อกับ

พฤติกรรมและก้าวข้ามเหวลึกแห่งวาระที ่

ขัดแย้ง. . .

“ความต้ังใจจริงท่ีจะเข้าใจมุมมองของกัน

และกันจะเปลี่ยน ‘คำาเลวร้าย’ เป็น ‘คำาที่  

[ให้] คุณ’. . . ปัญหาอาจไม่เปล่ียนแปลงหรือ 

เหตุนี้ เราจึงเป็นพี่น้องกัน  เมื่อเราจดจำา
ความจริงนี้ เราจะรักบุตรธิดาทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้าได้ง่ายขึ้น”  (“ความรัก— 
แก่นแท้ของพระกิตติคุณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2014, 91)

การพัฒนาจิตกุศล—ความรักเหมือน

อย่างพระคริสต์สำาหรับผู้อื่น—จะปรับปรุง
ความสัมพันธ์ของเรา ช่วยเราเต็มใจรับใช้ 
และมีค่าควรรับชีวิตนิรันดร์ (ดู โมโรไน 
10:21)  จิตกุศลเป็นของประทานทาง

วิญญาณที่เราสามารถทูลขอและดำาเนิน
ชีวิตเพื่อสิ่งนั้นได้  จิตกุศล “ประทานให ้
ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของ… 
พระเยซูคริสต์” (โมโรไน 7:47)  และเป็น 
“ทางที่ยิ่งใหญ่กว่า” (1 โครินธ์ 12:31) ซึ่ง
กล่าวโดยอัครสาวกเปาโลและรวมถึงการ 
มีใจปรานี อดทน นอบน้อม อ่อนโยน เต็ม
ไปด้วยความหวัง และโอบอ้อมอารี (ดู  
1 โครินธ์ 13)

ชีวิตเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการ

พัฒนาจิตกุศล  คำาสอนของพระผู้ช่วยให้
รอดที่เรียกว่ากฎทองคำาสามารถชี้นำาการ 
กระทำาของเราได้: “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่
พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน” 
(มัทธิว 7:12)  เราทุกคนไม่ดีพร้อม กระนั้น
เราทุกคนปรารถนาที่จะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเมตตาแม้ว่าเราจะมีข้อบกพร่อง 

ได้รับการแก้ไขด้วยส่ิงน้ี แต่ความเป็นไปได้ 

ท่ีสำาคัญกว่าก็คือคำาท่ีให้คุณสามารถเปล่ียน

เราได้หรือไม่

“ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความนอบน้อม

ว่าเราสามารถกล่าว “คำาท่ีให้คุณ” ได้ด้วย

ภาษาแห่งความเห็นอกเห็นใจเมื่อของ

ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีปลูกฝัง

ไว้ทะลุทะลวงจิตใจเราให้เข้าใจ. . . ผู้อ่ืน”

เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค แห่งสาวกเจ็ดสิบ, 
“คุณกำาลังคิดอะไรอยู่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
43.

ส่ือสารด้วยความรัก

10 เ ลี ย โ ฮ น า



“โอกาสแสดงความรักคร้ังใหญ่ 

ท่ีสุดของเราบางคร้ังจะอยู่ใน 

ร้ัวบ้านของเรา”

“เม่ือเราจำาเป็นต้องว่า 

กล่าวกัน เราจงแสดง 

ความรักเพ่ิมข้ึนหลังจาก

น้ัน” (ดู คพ. 121:43)

“ความรักแสดงออกได้หลายวิธี 

อาทิ ย้ิม โบกมือ แสดงความเห็น 

อย่างนุ่มนวล และชมเชย”

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น “อีกหลายวิธีอาจจะละเอียดอ่อนกว่า เช่น 

แสดงความสนใจในกิจกรรมของอีกฝ่าย 

สอนหลักธรรมด้วยความอ่อนโยนและ

ความอดทน เย่ียมผู้ป่วยหรือคนท่ีต้อง 

อยู่กับบ้าน”

“การให้อภัยควร

ควบคู่มากับความรัก 

. . .  การตำาหนิติเตียน

ทำาให้แผลเปิด  การให้

อภัยเท่าน้ันท่ีเยียวยา”

จาก “ความรัก—แก่นแท้ของพระกิตติคุณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 91–94.

พิจารณาคำาสอนเหล่านี้จาก 
ประธานมอนสันเกี่ยวกับหลาย 
วิธีที่เราสามารถแสดงความรัก 
ต่อผู้อื่นได้
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ข้าพเจ้าเป็นบุตรของอามอส และชื่อ
ของข้าพเจ้าหมายถึง “พระเจ้าทรง

เป็นความรอด”2  ข้าพเจ้าทำางานในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ในเยรูซาเล็ม 40 ปี นับ
ตั้งแต่ 740–701 ปกี่อนคริสตกาล ข้าพเจ้า
พยากรณ์ในเยรูซาเล็มในช่วงการปกครอง
ของกษัตริย์สี่พระองค์ และข้าพเจ้าเป็นผู ้
ให้คำาปรึกษาคนสำาคัญที่สุดแก่กษัตริย ์
เฮเซคียาห์ ซึ่งส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอิทธิพล
มากทางศาสนา3

ข้าพเจ้าไม่เพียงพยากรณ์ถึงเหตุการณ์
เกี่ยวกับสมัยและผู้คนของข้าพเจ้าเท่านั้น 
แต่พยากรณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต
อันส่งผลต่อครอบครัวมนุษย์ทั้งหมดด้วย  
ข้าพเจ้าทำานายการประสูติของพระผู้ช่วย
ให้รอดว่า “นี่แน่ะ หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้ง
ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และ
คนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอล”4   
ข้าพเจ้าประกาศว่าพระเยโฮวาห์ทรงได้รับ
การเจิมให้ “นำาข่าวดีมายังคนที่ทุกข์ใจ … 
ปลอบโยนคนชอกช้ำาใจ และเพื่อประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ทั้งประกาศการ

เปิดเรือนจำาแก่ผู้ที่ถูกจำาจอง”5  ข้าพเจ้า
พยากรณ์เช่นกันว่าหลังจากการเสด็จมา 
ครั้งที่สองของพระองค์ “พระยาห์เวห์จอม 
ทัพจะครองราชย์บนภูเขาศิโยนและใน
เยรูซาเล็ม และต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของ
พระองค์ด้วยพระสิริ”6

การใช้สัญลักษณ์และบทกวีปิดบังคำา
สอนของข้าพเจ้าจากคนที่ไม่พร้อมจะเข้าใจ
หรือทำาตาม  อย่างไรก็ดี คนที่ศึกษาคำาสอน 
ของข้าพเจ้าอย่างขยันหมั่นเพียรด้วยความ
ช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเข้าใจ 
คำาพยากรณ์ของข้าพเจ้า7

ข้าพเจ้าเป็นศาสดาพยากรณ์หลักคน
สุดท้ายที่สอนเผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอลก่อน
พวกเขาเริ่มกระจัดกระจายไปจากแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ ์

อ้างอิง
1.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	Christ and the New Covenant: 

The Messianic Message of the Book of Mormon  
(1997),	75.

2.	 Bible	Dictionary,	“Isaiah.”
3.	 ดู	คู่มือพระคัมภีร์,	“อิสยาห์”	scriptures.lds.org.
4.	 อิสยาห์	7:14.
5.	 อิสยาห์	61:1;	ดู	ลูกา	4:16–21	ด้วย.

ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์ พั น ธ สั ญ ญ า เ ดิ ม

อิสยาห์
“อิสยาห์เป็น ศาสดาพยากรณ์ ในพันธสัญญาเดิมที่พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์และ
เสียงพยากรณ์ของท่านเป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในบันทึกนั้น”1—เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย ์
อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ศาสดาพยากรณ์ของ 
ศาสดาพยากรณ์

ใ
นพระคัมภีร์ อ้างอิงถ้อยคำาของ 
อิสยาห์บ่อยท่ีสุดในบรรดาศาสดา

พยากรณ์สมัยโบราณท้ังหมด
• ในพระคัมภีร์มอรมอนอ้างอิงหนังสือ

อิสยาห์สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ และ
ถอดความอีกสามเปอร์เซ็นต์8

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ้างอิงถ้อยคำา
ของอิสยาห์ในพันธสัญญาใหม่อย่าง
น้อย 7 ครั้งและเหล่าอัครสาวก 
อ้างอิงถ้อยคำาของอิสยาห์อย่างน้อย 
40 คร้ัง9

• พระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธ-
สัญญาอ้างอิงงานเขียนของอิสยาห์
อย่างน้อย 100 แห่ง10  ภาค 113 
และ 133 ให้การตีความและความ
กระจ่างแก่คำาพยากรณ์บางส่วนของ
อิสยาห์

• โมโรไนปรากฏต่อโจเซฟ สมิธวันท่ี 
21 กันยายน ค.ศ. 1823 และอ้าง 
อิสยาห์บทท่ี 11 “โดยกล่าวว่า มัน
กำาลังจะเกิดสัมฤทธิผล”11
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6.	 อิสยาห์	24:23.
7.	 ดู	พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม คู่มือ

นักเรียน: 1 พงศ์กษัตริย์–มาลาคี,	ฉบับพิมพ์ครั้งที่	3		
(คู่มือระบบการศึกษาของศาสนจักร,	2003),	193–200.

8.	 ดู	พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม คู่มือ
นักเรียน, 193.

9.	 ดู	บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“The	Things	of	My	Soul,”	
Ensign,	พ.ค.	1986,	61.

10.	 ดู	พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  
คู่มือนักเรียน, 193.

11.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:40

อิสยาห์ 6:6–9

12 เ ลี ย โ ฮ น า
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ชายคนนั้นก้มมองมือของเขา  เขางอนิ้ว

มือ  มือของเขาทำาได้สารพัด  ซ่อมก๊อก

รั่ว  ต่อโต๊ะ  นำาภรรยาเต้นรำาไปบนฟลอร์

ตามจังหวะและลีลา

ต่อจากนั้นเขาเหลือบมองสมาร์ทโฟนที่

เพิ่งได้มา  มือของเขาอาจทำาได้สารพัด แต่

นิ้วโป้งของเขาทำา … แบบนั้น ได้หรือ

คู่มือโรงเรียนวันอาทิตย์ของเขาและพระ-

คัมภีร์ที่ใช้จนเก่าวางถัดจากสมาร์ทโฟน  

เขารักพระคัมภีร์เหล่านั้นมาก!  เขาชอบ

สัมผัสกระดาษในมือ  โน้ตย่อทั้งหมดที่เขา

เขียนด้วยมือ  น้ำาหนักพอดีๆ ของพระคัมภีร์

แต่เขาจำาคำาสอนของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด 

จี. สก็อตต์ได้ว่าเนื่องด้วยเทคโนโลยีท่าน

สามารถพกงานมาตรฐานและอีกมากมาย

ไว้ในกระเป๋าของท่านได้1  เขาแตะพระ-

คัมภีร์ปกหนังสีซีดจาง  เขาต้องยอมรับว่า

เขาไม่ได้พกพระคัมภีร์ไปด้วยทุกวัน

แต่เมื่อวันก่อนหลานชายของเขาใช้โทร- 

ศัพท์แบ่งปันบรรทัดหนึ่งจากคำาพูดการ

ประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดเรื่องหนึ่งที่เขาชอบ

เป็นพิเศษขณะพวกเขาออกไปเดินเล่นด้วย

กันในคืนวันศุกร์

ชายคนดังกล่าวไม่มีเวลาศึกษาติดตอ่กนั

นานพอในแต่ละวัน  กระนั้นเขาก็ยังหาเวลา

อ่านได้ง่ายๆ ครั้งละ 5 นาทีบ้าง 10 นาที

บ้าง  เขาต้องการอ่านทุกอย่างที่ศาสนจักร

มีให้ในแบบดิจิทัลเช่นกัน

เสียงเคาะประตูหน้าบ้าน  “สวัสดีครับ

คุณปู่!” หลานชายทัก  “พร้อมจะเริ่มหรือ

ยังครับ”

เขาคว้าสมาร์ทโฟน  นิ้วโป้งของเขาอาจ

ไม่คล่องแคล่วเหมือนนิ้วโป้งของลูกหลาน 

แต่อาจไม่ต้องคล่องขนาดนั้น

“แน่นอน” เขาตอบ “สอนปู่ที!”

หลายสัปดาห์ผ่านไป เขาค้นพบมากขึ้น

เกี่ยวกับสิ่งที่หลานชายสอนเขา นั่นคือ โลก

ดิจิทัล …

• มีประโยชน์หลายด้าน  “มีบางอย่าง เช่น

ภาพและเสียง ที่คุณไม่มีในรูปแบบสิ่ง

พิมพ์  ดิจิทัลมีทุกอย่างในที่เดียว  คุณ

สามารถจดโน้ตและเก็บไว้ในนั้นได้เลย”

ส่ือการเรียนการสอนของ
ศาสนจักร—ในรูปแบบส่ิง
พิมพ์หรือดิจิทัล

ก า ร เ รี ย น พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ

• เนื้อหาครอบคลุม  “เหมือนห้องสมุด

ขนาดใหญ่  คุณสามารถถือส่ิงพิมพ์ของ

ศาสนจักรด้วยมือเดียวและศึกษาได ้

ทุกที่”

• ค้นหาได้  “รูปแบบการค้นหาจะช่วยให้

คุณพบสิ่งที่หาอย่างรวดเร็ว”

• แบ่งปันได้  “ถ้าคุณชอบบางส่ิงบางอย่าง 

คุณแบ่งปันได้  นั่นเป็นวิธีง่ายๆ ในการ

แบ่งปันพระกิตติคุณ”

• มีประสิทธิภาพ  “คุณไม่ต้องรอขนส่ง  

คุณไม่ต้องหาที่เก็บทุกอย่าง”

• จ่ายไหว  “คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร

เลยเมื่อเข้าไปดูสื่อการเรียนการสอน

ของศาสนจักรในแบบดิจิทัล และยิ่งมี

คนเลือกใช้ดิจิทัลมาก ศาสนจักรก็ยิ่ง

ประหยัดค่าพิมพ์ ค่าส่ง และค่าสินค้า 

คงเหลือ”

แล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับคุณ

สื่อการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดที่

ศาสนจักรพิมพ์ออกมามีให้อ่านที่ LDS.org 

หรือในแอปโมบายล์ Gospel Library เช่น

กัน  การใช้ดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าคุณ

จะเลิกใช้สื่อสิ่งพิมพ์โดยสิ้นเชิง—ในชีวิต

คุณอาจมีบางครั้งบางคราวที่คุณต้องใช้ทั้ง

สอง แต่ขณะเตรียมรับปีหลักสูตรที่จะมาถึง 

ขอให้ประเมินว่าแหล่งข้อมูลดิจิทัลใดเหมาะ 

กับคุณ

เหนือสิ่งอื่นใด อย่ากลัวเมื่อต้องลองใช้

ข้อมูลดิจิทัล  เพราะจะมีคนรอบข้างคอย

ช่วยให้คุณรู้วิธีใช้เสมอ 

อ้างอิง
1.	 ดู	ริชาร์ด จี.	สก๊อตต์,	“เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	30.



วัยรุ่นสมัยนี้แทบทุกคน

จะพบเจอสื่อลามก 

เมื่ออายุ 18 ปี  บิดา

มารดาทั้งหลาย ต่อไปนี้

คือสิ่งที่ท่านต้องทำา

เยียวยา บาดแผลที่ซ่อนอยู่



เยียวยา บาดแผลที่ซ่อนอยู่
โดย เจนนิเฟอร์ เกรซ แฟลลอน
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นการสู้รบครั้งใหญ่เพื่อให้ได้เมืองคูมีไน ฮีลามันพูดถึงนักรบหนุ่ม 
2,060 คนที่ “ต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิต” กับศัตรูของพวกเขา (แอลมา 
57:19)  แม้ “ไม่มีสักคนในพวกนี้เสียชีวิต” ในการสู้รบ แต่ “ไม่มี

สักคนในบรรดาพวกเขาที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง” (แอลมา 57:25)  
ทหารวัยรุ่นเหล่านี้หลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหมดสติจากการเสีย
เลือด

นักรบหนุ่มเหล่านี้ทำาการสู้รบที่พ่อแม่ไม่อาจต่อสู้เพื่อพวกเขาได้ และ
ต่อสู้เพราะสังคมของพวกเขาถูกโจมตี  สงครามทำาลายล้างคล้ายกันนี้
เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่นยุคปัจจุบันด้วยเหตุผลคล้ายกัน  พ่อแม่ทุกวันนี้ไม่
สามารถสู้รบทางวิญญาณเพื่อปกป้องเยาวชนของพวกเขาได้มากไป
กว่าผู้คนของแอมัน  แต่พวกเขาสามารถรับรู้บาดแผลทางวิญญาณที่
สงครามครั้งนี้สร้างความเจ็บปวดและติดอาวุธให้ลูก ๆ ด้วยความรู้และ
แหล่งช่วยที่พวกเขาจำาเป็นต้องมีเพื่อความอยู่รอด

เผชิญกับข้อเท็จจริง
งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นทุกวันนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะ 

พบเห็นสื่อลามกก่อนเรียนจบมัธยมปลาย และภาพที่เห็นส่วนใหญ่
เกิดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตขณะเด็ก ๆ กำาลังทำาการบ้าน1  เมื่อปี 2008 มี
รายงานว่า เยาวชนชายประมาณ 9 ใน 10 คน และเยาวชนหญิงเกือบ
หนึ่งในสามใช้สื่อลามก2  อายุเฉลี่ยที่เห็นและติดสื่อลามกเท่ากันคือ 
11 ขวบ  เราหวังว่าจำานวนเหล่านี้จะลดลงเนื่องจากอิทธิพลของพระ-
กิตติคุณ แต่งานวิจัยแสดงว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย “ไม่แตกต่างในแง่
ของปริมาณแพร่หลายเรื่องการเสพติดทางเพศ”3 น่าเสียดายที่ดูเหมือน
จะไม่มีคำาถามอีกต่อไปว่าเด็กของเราจะพบเห็นสื่อลามก หรือไม ่แต่
พวกเขาจะพบเห็น เมื่อใด—และจะจัดการ อย่างไร  เราคาดได้เลยว่า 
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เยาวชนของเราจำานวนมากจะเกิดบาดแผลในการสู้รบครั้งนี้  แต่
มิได้หมายความว่าพวกเขาจะตาย

ในความพยายามคุ้มครองลูก ๆ พ่อแม่อาจยึดติดอยู่กับข้อ 
ควรทำาและไม่ควรทำาของการใช้อินเทอร์เน็ตให้ปลอดภัย  “ตัวกรอง
เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์” ลินดา เอส. รีฟส์ ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย 
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “ แต่ตัวกรองที่ดีที่สุดใน
โลกตัวเดียวที่จะทำางานได้ผลสูงสุดคือ ตัวกรองภายในของแต่ละ
คนซึ่งเกิดจากประจักษ์พยานที่ลึกซึ้งและแนบสนิทในความรักของ
พระบิดาบนสวรรค์และการพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด
เพื่อเราแต่ละคน”4  แม้การบล็อกอินเทอร์เน็ตและกฎเกณฑ์การ
ใช้คอมพิวเตอร์ในครอบครัวจะสำาคัญมากและเป็นประโยชน์ แต่
การติดสื่อลามกมักจะเกิดขึ้นนอกบ้านตามห้องสมุดสาธารณะ 
บ้านเพื่อน หรือจุดรับสัญญาณ WiFi ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มี
อุปสรรคมากเท่าที่บ้าน

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองสอนว่า “ปฏิกิริยาโต้ตอบเน้นหนักไปทางการออกบทบัญญัติ
มากขึ้นและเข้มงวดขึ้น  ซึ่งอาจยับยั้งบางคนจากพฤติกรรมไร้
คุณธรรม แต่ก็จะทำาให้คนอื่นสรรหาวิธีหลบเลี่ยง  ไม่มีวันสร้าง 
กฎเกณฑ์ท่ีละเอียดรอบคอบได้มากพอจะใช้ป้องกันและครอบคลุม 
ทุกสถานการณ์ได้ … ในที่สุดจะมีเพียงเข็มทิศทางศีลธรรมในตัว
เราทุกคนที่จะรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลกับต้นเหตุสำาคัญ ๆ และ
อาการของความเสื่อมโทรมในสังคม”5   สุดท้ายแล้ว วิธีป้องกันซึ่ง
ดีที่สุดที่คุณจะปลูกฝังเยาวชนของคุณได้คือความปรารถนาจะมี
ชีวิตที่บริสุทธิ์

สัญญาณบ่งบอกการเสพติด
เราจะไม่สามารถใช้ร่างกายผิดวิธีได้โดยไม่ทำาให้วิญญาณบาด

เจ็บตามไปด้วย และการบาดเจ็บลักษณะนี้มักฝากแผลเป็นทาง
วิญญาณไว้

พ่อแม่ที่ช่างสังเกตจะสามารถสังเกตเห็นการติดสื่อลามกได ้
โดยมองหาสัญญาณต่อไปนี้  ข้อควรระวังคือ สัญญาณเหล่านี ้
ไม่ได้บ่งชี้ถึงการติดสื่อลามกเสมอไป  หากวัยรุ่นของคุณแสดง
พฤติกรรมบางอย่างเหล่านี้ นั่นบ่งชี้ปัญหาลึก ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการ
ใช้สารเสพติด การติดสื่อลามก การถูกข่มเหงรังแก หรือกรณีอื่น  
ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม คุณสามารถใช้สัญญาณเหล่านี้เป็นตัว
บ่งบอกว่าคุณควรเริ่มการสนทนาด้วยความรักและตรงไปตรงมา
กับลูก 
ความนับถือตนเองลดลง

เยาวชนผู้ต่อสู้กับสื่อลามกมักประสบกับความละอายใจฝังลึก 
ที่กัดกร่อนความนับถือตนเอง  สัญญาณบางอย่างที่บอกถึงการ
สูญเสียความนับถือตนเองได้แก่ เรียนไม่ดี หมดแรงจูงใจทำากิจ-
กรรมต่าง ๆ และแสดงให้เห็นว่าขาดวินัยในเรื่องการปฏิบัติตนให้ 
มีสุขภาพดีหรือแบบแผนการนอน
ปลีกตัวออกจากสังคม

การติดสื่อลามกเฟื่องฟูในที่ลับ คุณอาจเห็นลูกวัยรุ่นปลีกตัว
ออกจากเวลาครอบครัวและกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น  นี่เป็นตัว
บ่งช้ีท่ีพบเห็นได้มากท่ีสุดของปัญหาเร่ืองส่ือลามก  วัยรุ่นท่ีขลุกอยู่
แต่ในห้องจนเกินปกติพร้อมกับล็อกประตูและแยกตัวจากคนอ่ืน ๆ 
อาจไม่ใช่เพียงเขินอาย  แม้ในบรรยากาศต้อนรับของการพบปะ

กฎเกณฑ์การใช้

คอมพิวเตอร์ใน

บ้านสำาคัญมาก แต่

เราไม่ควรยึดติดอยู่

กับข้อควรทำาและ

ไม่ควรทำาของการ

ใช้อินเทอร์เน็ตให้

ปลอดภัย
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สังสรรค์ วัยรุ่นเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  
การแยกตัวชัดเจนขึ้นเมื่อการเสพติดลงลึกมากขึ้น 
และวัยรุ่นมักจะแสดงความโกรธเมื่อถูกบุกรุกพื้นที่
ส่วนตัว  คนที่มีปัญหากับสื่อลามกสั่งสมทัศนะผิด
เพี้ยนเกี่ยวกับคุณค่าของตนเองและคุณธรรมของ 
ผู้อื่น  พวกเขาออกห่างจากคนที่พวกเขานึกว่า
บริสุทธิ์กว่าเพราะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า น่าละอาย 
และเป็นคนหน้าไว้หลังหลอก
ภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้าเป็นดาบสองคมเพราะสามารถ
เป็นทั้งอาการของการเสพติดและชนวนของการ
เสพติด  การแสดงออกอย่างต่อเนื่องถึงความสิ้น
หวัง คิดแต่เรื่องเชิงลบ และยอมรับความสิ้นหวัง 
ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าได้  
วัยรุ่นที่ล้อเล่นเรื่องการฆ่าตัวตายแสดงให้เห็นถึง
ภาวะซึมเศร้า สัญญาณอื่นของภาวะซึมเศร้าได้แก่
รับประทานมากหรือน้อยกว่าปกติ นอนไม่หลับหรือ
นอนมากเกินไป และร่างกายหมดเรี่ยวแรง—โดย
ทั่วไปคืออะไรก็ตามที่ถือ
ได้ว่าเป็นพฤติกรรมสุด
โต่ง

สัญญาณอื่นของการ
ข้องแวะกับสื่อลามกคือ 
โกรธมากขึ้น ไม่ซื่อสัตย์ 
จองหอง และอึดอัดหรือ 
เบ่ือหน่ายสภาวะแวดล้อม 
ทางวิญญาณ

เราไม่สามารถหยิบยก
สัญญาณการติดสื่อลามก
มากล่าวได้ทั้งหมด  พ่อ
แม่จะประเมินได้ดีที่สุดว่า

วัยรุ่นของพวกเขามีเกราะป้องกันสื่อลามกมากพอ
หรือไม่เมื่อสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับลูกวัยรุ่น
อยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องทางเพศตลอดจนสุขภาพทาง
อารมณ์และทางวิญญาณของลูก

ลูกของฉันติดส่ือลามก  ทำาอย่างไรดี
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองกล่าวว่า “ไม่ว่าคน ๆ นั้นจะติดอยู่ใน
วังวนใด มีความหวังเสมอ” เพราะการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์6

เมื่อมองที่ต้นตอ “การเสพติดทุกอย่างเป็นวิธี
เผชิญปัญหาอย่างไม่ถูกต้อง” ศาสตราจารย์บัต- 
เลอร์ อาจารย์สอนวิชาชีวิตครอบครัวท่ีมหาวิทยาลัย 
บริคัม ยังก์กล่าว  เด็กที่ไม่เคยเรียนรู้วิธีรับมือกับ
ความรู้สึกผิด  ความละอายใจ ความเสียใจ หรือ
ความเจ็บปวดมักจะหันมาเสพบางอย่างเพื่อให้ชิน
ชากับความรู้สึกในแง่ลบ  แม้แต่ความรู้สึกรุนแรง
น้อยกว่า อาทิ ความเครียด ความเบื่อหน่าย หรือ
ความเหงาก็สามารถนำาไปสู่พฤติกรรมเสพติดได ้
ถ้าเด็กไม่เข้าใจวิธีรับมือปัญหาเหล่านั้น

พ่อแม่สามารถช่วย
ลูก ๆ พัฒนาวิธีรับมือกับ
ปัญหาอย่างถูกต้องโดย
แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง  

คำาถามต่อไปนี้อาจช่วยคุณ
ประเมินวิธีรับมือกับปัญหา
ของตัวคุณเอง นั่นคือ เมื่อ
คุณเครียด เหนื่อย หรือสิ้น
หวัง คุณปลีกตัวไปอยู่คน
เดียวหรือไม่  คุณพึ่งความ
บันเทิงเพื่อหนีปัญหาแทน 
ที่จะแก้ไขปัญหาหรือไม่  

เราต้องถ่ายทอด

ประจักษ์พยาน

และความภักดีต่อ

พระกิตติคุณให้แก่

เยาวชนของเรา
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คุณแสดงให้เห็นหรือไม่ว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ
พึ่งพระบิดาบนสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอด และความ
สัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

เด็กต้องฝึกมองสัญญาณของบาดแผลทาง
วิญญาณให้ออก อาทิ ความเศร้าโศก ความรู้สึก
ผิด และความเจ็บปวดทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะสามารถ
เปลี่ยนความเจ็บปวดเป็นประสบการณ์การเรียนรู ้
ความเจ็บปวดทางอารมณ์ใช่ว่าไม่ดี  แอลมาผู้
บุตรอธิบายว่าความเจ็บปวดจากบาปของเขา 
“เป็นที่สุด” และ “ขมขื่น” (แอลมา 36:21)  เปโตร 
“ร้องไห้ด้วยความทุกข์ใจ” หลังจากเขาปฏิเสธ 
พระผู้ช่วยให้รอด (ลูกา 22:62) และซีเอสรอมระทม
ทุกข์ “อันเน่ืองมาจากความช่ัวร้ายของเขา” (แอลมา 
15:3)  ท่านสามารถช่วยให้ลูก ๆ เรียนรู้ว่าความ
เจ็บปวดไม่ใช่ความรู้สึกน่ากลัวที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่

เป็นครูที่สามารถทำาให้เติบโตได้อย่างไม่น่าเชื่อ   
แอลมา เปโตร และซีเอสรอมต่างใช้ความเจ็บปวด
จากบาปกระตุ้นพวกเขาให้กลับใจ และพวกเขา
กลายเป็นทูตที่อุทิศตนต่อพระกิตติคุณ  แบบอย่าง

และการนำาทางของท่านจะช่วยให้ลูก ๆ เห็นคุณค่า
ของการกลับใจจากการเสพติด

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า “มีความแตกต่าง

ระหว่างความเสียใจจากบาปที่นำาไปสู่การกลับใจ
และความเสียใจที่นำาไปสู่ความสิ้นหวัง

“อัครสาวกเปาโลสอนว่า ‘ความเสียใจตามพระ- 
ประสงค์ของพระเจ้า ทำาให้เกิดการกลับใจ … แต ่
ความเสียใจอย่างโลก  นั้นย่อมนำาสู่ความตาย’ 
[2 โครินธ์ 7:10; เน้นตัวเอน] ความเสียใจตามพระ-
ประสงค์ของพระเจ้า ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และความหวังผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
ความเสียใจอย่างโลก ดึงเราลง ทำาลายความหวัง 
และชักจูงให้เรายอมแพ้ต่อการล่อลวงที่จะเข้า
มา …

“การกลับใจที่แท้จริงเป็นเรื่องของการเปลี่ยน- 
แปลงไม่ใช่ความเจ็บปวดและความทรมาน  ใช่ 

ความเสียใจอย่างจริงใจและการสำานึกผิดอย่าง
แท้จริงต่อการไม่เชื่อฟังมักเป็นสิ่งที่เจ็บปวดและ

Q

ถามคำาถามท่ีถูกต้อง

วัยรุ่นส่วนใหญ่จะบอกอธิการเม่ือพวกเขามีปัญหา

เร่ืองส่ือลามกก่อนจะบอกบิดามารดาเพราะ (1) 

อธิการถามคำาถามตรงไปตรงมาเก่ียวกับเร่ืองน้ี และ 

(2) พวกเขามักรู้สึกอึดอัดเม่ือต้องสนทนากับพ่อแม่

ในเร่ืองท่ีรู้สึกว่าเส่ียงต่อการถูกตำาหนิได้ง่าย  บรูซ 

คาร์เพนเตอร์ อาจารย์สอนจิตวิทยาท่ีมหาวิทยาลัย 

บริคัม ยังก์ แนะนำาให้บิดามารดาพัฒนาความ

สามารถในการสนทนาเร่ืองละเอียดอ่อนก่อนจะถาม

คำาถามตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสื่อลามก นี่อาจรวม 

ถึงการสนทนากับลูกวัยรุ่นเก่ียวกับหัวข้อท่ัวไปเร่ือง 

ศีลธรรมและมาตรฐานต่างๆ

ถึงแม้อาจารย์คาร์เพนเตอร์จะบอกว่าการมุ่งสร้าง

สัมพันธภาพช่วยได้มากกว่าการถามคำาถามตาม

รายการเป็นข้อ ๆ แต่เขาแนะนำาให้ถามคำาถามเหมือน

คำาถามทางซ้ายมือในการสัมภาษณ์ปกติท่ัวไปกับลูก

วัยรุ่น

วัยรุ่นมักจะอึดอัดอย่างมากระหว่างสนทนาคำาถาม

เหล่าน้ี และจะดีท่ีสุดถ้าบิดามารดาสามารถตอบสนอง 

ได้โดยเปิดใจรับฟัง ไวต่อความรู้สึก และไม่ตัดสิน  

เยาวชนมักจะไม่สารภาพต่อบิดามารดาท่ีตอบสนอง

ด้วยอารมณ์หรือลงโทษโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร1

อ้างอิง
1.	 บรูซ	คาร์เพนเทอร์,	จากการสัมภาษณ์กับผู้เขียน,	12	ก.ย.	

2013.

• บรรดาเพ่ือน ๆ 

ของลูกมีท่าที

อย่างไรเก่ียวกับ

เร่ืองทางเพศ

• ลูกมีมุมมอง

อย่างไรเก่ียวกับ

มาตรฐานของ

ศาสนจักรในเร่ือง

ศีลธรรม

• ลูกเคยมีปัญหา

เร่ืองส่ือลามกหรือ

ไม่  ลูกจะบอกพ่อ

กับแม่ไหมถ้าลูกมี

• ลูกพบว่าตนเอง

หว่ันไหวต่อเร่ือง

น้ีมากท่ีสุดใน

สถานการณ์ใด

• ลูกมีแนวโน้มว่าจะ

เห็นส่ือลามกจาก

ท่ีไหนบ้าง

• เพ่ือนคนไหนทำาให้

เกิดปัญหาเร่ืองน้ี

มากท่ีสุด  ลูกคิด

ว่าเราจะแก้ไขได้

อย่างไร
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เป็นขั้นตอนสำ�คัญในกระบวนก�รอันศักดิ์สิทธิ์ของก�รกลับใจ  แต่
เมื่อคว�มรู้สึกผิดนำ�เร�ไปสู่ก�รเกลียดชังตนเองหรือเป็นอุปสรรค
แก่เร�ในก�รลุกขึ้นม�อีกครั้ง สิ่งนี้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งม�กกว่�จะ
เป็นก�รกระตุ้นให้เร�กลับใจ”7

ลูก ๆ ของคุณจะส�ม�รถทนต่อบ�ดแผลท�งวิญญ�ณได้เมื่อ
พวกเข�มีวิสัยทัศน์และคว�มหวังว่�จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์  วิสัยทัศน์
เช่นนี้เกิดจ�กก�รสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธ�แรงกล้�และก�รศึกษ�
พระคัมภีร์อย่�งจริงใจเป็นประจำ�ทุกวัน8  ศ�สตร�จ�รย์บัตเลอร์
แนะนำ�บิด�ม�รด�ดังนี้  “พลังจ�กแบบอย่�งของท่�นสร้�งวิสัย-
ทัศน์อันแน่วแน่ของปีติ สันติ และคว�มสุขของชีวิตที่บริสุทธิ์  มี
ก�รเดินท�งย�วไกลระหว่�งคว�มปร�รถน�จะมีชีวิตที่บริสุทธิ ์
กับก�รบรรลุคว�มปร�รถน�นั้น แต่คว�มปร�รถน�เป็นเมล็ดต้น 
กำ�เนิด”  อ�จใช้เวล�สักพักกว่�คว�มปร�รถน�ดังกล่�วจะเติบโต  
“มนุษย์ปุถุชนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีทนท�นม�กและมักใช้เวล�น�นกว่�จะ 
เอ�ชนะได้” ศ�สตร�จ�รย์บัตเลอร์กล่�ว  ขณะที่คำ�ว่� การเสพติด 
ไม่ได้นำ�เอ�คว�มรับผิดชอบต่อก�รเลือกออกไป นั่นหม�ยคว�มว่�

อ้างอิง
1.	 ด	ูจอห์น แอล.	ฮาร์ท,	“In	

Your	Family?	Undetected,	
Pornography	Invades	
Homes,	Ruins	Lives,”	
Church News,	3	มี.ค.	2007;	
ldschurchnews.com

2.	 ด	ูเจสัน เอส.	คาร์รอลล์	
และคนอื่น	ๆ,	“Generation	
XXX:	Pornography	

นิสัยที่เป็นภัยม�กกว่�มักต้องอ�ศัยคว�มอดทนและก�รช่วยเหลือ
อย่�งต่อเนื่อง (เช่น โปรแกรมบำ�บัดก�รเสพติดของศ�สนจักร) จึง
จะเอ�ชนะได้

ความหวังข้างหน้า

เฉกเช่นนักรบของฮีล�มัน เย�วชนของเร�มักจะแสดง “คว�ม

กล้�ห�ญม�กม�ย” เมื่อเผชิญกับคว�มชั่วร้�ย (แอลม� 56:45)  

เฉกเช่นนักรบเหล่�นั้นในพระคัมภีร์มอรมอนที่พึ่งพ�ศรัทธ�ของ

บิด�ม�รด� เร�เองก็ต้องถ�่ยทอดประจักษ์พย�นและคว�มภักดี

ต่อพระกิตติคุณของเร�เช่นกันเพื่อให้เย�วชนพูดได้ว่� “เร�ไม่

สงสัยเลยว่�ม�รด�ของเร�รู้เรื่องนี้” (แอลม� 56:48)  พระเจ�้ทรง

สัญญ�ว่� “เร�จะสู้รบให้เจ้�” (คพ. 105:14)  เมื่อเย�วชนของเร�

ใช้ศรัทธ�ในก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พวกเข�จะ “แข็งแกร่ง 

แม้จนถึงพลังแห่งก�รปลดปล่อย” (1 นีไฟ 1:20) 

Acceptance	and	Use	among	
Emerging	Adults,”	Journal  
of Adolescent Research,	23,	
เล่ม	1	(2008):	6–30.

3.	 จอห์น แอล.	ฮาร์ท	และซาราห์	
เจน	วีเวอร์,	“Defending	the	
Home	against	Pornography,”	
Church News,	21	เม.ย.	2007,	
ldschurchnews.com

4.	 ลินดา	เอส.	รีฟส์,	“การ
ปกป้องให้พ้นสื่อลามก–
บ้านที่มุ่งเน้นพระคริสต์,”	
เลียโฮนา พ.ค.	2014,	16;	 
ดู	มาร์ค เอช.	บัตเลอร์, 
Spiritual Exodus: A 
Latter-day Saint Guide to 
Recovery from Behavioral 
Addiction;		บอยด์ เค.	 

แพคเกอร์,	“The	Shield	of	
Faith,”	Ensign,	พ.ค.	1995,	
7	ด้วย.

5.	 ดี. ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สัน,	
“วินัยทางศีลธรรม,”	เลียโฮนา, 
พ.ย.	2009,	130.

6.	 เอ็ม. รัสเซลล	์บัลลาร์ด,	 
“โอ้	แผนการอันแยบยลของ
มารร้ายนั้น,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	
2010,	139.

7.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคดอร์ฟ,	 
“ท่านสามารถทำาได้!”	 
เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	56.

8.	 ด	ูเอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	
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20 เ ลี ย โ ฮ น า

โดย ไมค์ แมดเซ็น
แผนกฐานะปุโรหิต

ใ
นฐานะพ่อแม่หรือผู้นำาของเยาวชน 
คุณต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เด็กและเยาวชนในวอร์ดหรือสาขา  

พวกเขากำาลังเติบโตในเวลาที่มาตรฐานของ
โลกกำาลังออกห่างจากมาตรฐานของพระ- 
กิตติคุณ  พวกเขามักจะรู้สึกโดดเดี่ยวขณะ
พยายามดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  โชค

เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้เยาวชนผ่าน 
กิจกรรมจรรโลงใจ

“น่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีดีมาก และจะ 

ช่วยดิฉันตลอดช่วงเวลาท่ีมีการเรียก

เป็นประธานดรุณี”  

—มิเคลา เอช., เทกซัส สหรัฐอเมริกา

“เว็บไซต์น้ีจะให้แนวคิดดี ๆ และ 

เป็นเคร่ืองมือจัดกิจกรรมเพ่ือให้

กิจกรรมท้ังหมดของเรามีจุดประสงค์

และได้ผลในการสร้างประจักษ์พยาน 

ให้เยาวชนของเรา”  

— โจชัว จี. แมนิโทบา แคนาดา

“เน้ือหาดีมาก  คุณเห็นจริง ๆ ว่า

ผู้นำาของเราได้รับการดลใจและห่วงใย

เยาวชนกับผู้นำาในท้องท่ี  เม่ือเห็น

เว็บไซต์น้ีแล้วผมเกิดแรงบันดาลใจ”  

—วิคเตอร์ อาร์., เม็กซิโก

เยาวชนชอบ ใช้เว็บไซต์นี้

ต้องการแนวคิดสำาหรับกิจกรรมเยาวชน 
ใช่ไหม  เข้าไปดูแนวคิดกว่า 160 แนวคิด 
ได้ที่ lds. org/ youth/ activities

ดีที่พวกเขาสามารถได้รับพลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่มีความหมายกับเยาวชนคน
อื่น ๆ

กิจกรรมสามารถเสริมสร้างความเข้ม
แข็งและช่วยชีวิตเยาวชน

กิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จจัดเตรียม
สภาวะแวดล้อมที่ดีงามให้เยาวชนเรียนรู ้
และดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ช่วย

มารยาทการเต้นรำาสนทนาและสาธิตมารยาทการเต้นรำาที่เหมาะสม

5 กม. แสนสนุก
จัดให้เยาวชนและ
ชุมชนวิ่งหรือเดิน 5 กม.
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เยาวชนเตรียมรับบทบาทในอนาคต พัฒนา
พรสวรรค์และความสนใจ เรียนรู้ทักษะการ 

เป็นผู้นำา และส่งเสริมมิตรภาพขณะปฏิสัม- 
พันธ์กับเยาวชนชายหญิงคนอื่น ๆ  กิจกรรม
สามารถจัดเตรียมโอกาสให้เยาวชนได้รับใช้
คนอื่น ๆ ในชุมชนอย่างมีความหมาย ทั้งยัง
สามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์อันดี

กับเยาวชนในฐานะผู้คอยให้คำาชี้แนะพวก
เขา

สมาชิกที่แข็งขันน้อยและผู้นับถือศาสนา
อื่นสามารถได้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
ที่สนุกสนานเป็นกันเองของกิจกรรมเยาวชน
เช่นกัน  “กิจกรรมจัดเตรียมหนทางที่ได้ผล
มากที่สุดหนทางหนึ่งให้เรายื่นมือออกไป
ช่วยคนอื่น ๆ” เดวิด แอล. เบค ประธาน

เยาวชนชายสามัญกล่าว “มีเยาวชนจำานวน
มากที่ตอนแรกอาจไม่ยอมรับคำาเชื้อเชิญ
ให้มาร่วมการประชุมศีลระลึกหรือฟังผู้สอน
ศาสนาแต่ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมสนุก ๆ กับ

เรา  ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักรจำานวน
มากบอกว่าครั้งแรกที่พวกเขาได้สัมผัสพระ-
กิตติคุณคือเมื่อเพื่อนชวนมาร่วมกิจกรรม
เยาวชน”

ส่วนประกอบสำาคัญประการหนึ่งของ
กิจกรรมที่ประสบผลสำาเร็จคือความร่วมมือ
จากเยาวชน  ภายใต้การนำาทางของท่าน
เยาวชนสามารถมีบทบาทสำาคัญในการ
วางแผน  ไม่มีใครรู้ความสนใจ เป้าหมาย 
ความปรารถนา และข้อสงสัยของพวกเขา 
ดีไปกว่าพวกเขาเอง  เมื่อประธานโควรัม 

และประธานชั้นเรียนเป็นผู้นำาในการวาง 
แผนและดำาเนินกิจกรรมตามความต้องการ
ของเยาวชนในวอร์ดหรือสาขา เยาวชน
จะทุ่มเทและสนใจมากขึ้น พวกเขาจะมี
ประสบการณ์ดีขึ้นในท้ายที่สุด

ความหลากหลายของกิจกรรม
ที่ lds.org/youth/activities 

คุณจะพบแนวคิดกิจกรรม 
กว่า 160 แนวคิดเพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้เยาวชนขณะพวกเขา
วางแผน  เว็บไซต์นี้เสนอแนะวิธี
ช่วยพิจารณาความต้องการของ
เยาวชนชายและเยาวชนหญิง 

พร้อมด้วยเครื่องมือวางแผนและสื่อสาร

เพื่อช่วยเยาวชนและผู้นำาที่เป็นผู้ใหญ่นำา
แนวคิดเหล่านี้ไปใช้  คุณสามารถส่งแนวคิด
กิจกรรมมาที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นกัน

เว็บไซต์นี้เสนอแนะกิจกรรมสำาหรับรับใช้
ผู้อื่น แบ่งปันพระกิตติคุณ พัฒนาสุขภาพ
ร่างกาย แสดงดนตรีและศิลปะ เตรียมรับ

บทบาทในอนาคต ทำางานพระวิหารและ
ประวัติครอบครัว และอื่น ๆ  เมื่อเยาวชน
มีวุฒิภาวะและมีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้น 

พวกเขาจำาเป็นต้องมีความสามารถและ
ประสบการณ์กว้างขวางหลากหลายเพื่อ
ให้พร้อมต่อการเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของพวก
เขาบนเส้นทางสู่ความสูงส่ง  “เพื่อเตรียม

ทำางานที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีให้พวก
เขา” เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์ แห่งสาวก
เจ็ดสิบกล่าวว่า  “เยาวชนของเราต้องมี
ประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้พวกเขาเติบโตทาง
วิญญาณ ทางร่างกาย ทางสติปัญญา และ
ทางสังคม  กิจกรรมหลากหลายประเภทบน
เว็บไซต์ดังกล่าวส่งเสริมโอกาสมากมายที่
เราควรจัดเตรียมให้เยาวชนของเรา”

กิจกรรมในเว็บไซต์เพิ่มคุณภาพการเรียน
พระกิตติคุณโดยเชื่อมโยงกิจกรรมกับหลัก-

ธรรมที่เยาวชนกำาลังเรียนรู้ในบทเรียน
วันอาทิตย์ และในหน้าที่ต่อพระ- 
ผู้เป็นเจ้ากับความก้าวหน้าส่วน

บุคคล

เมื่อเยาวชน ผู้นำา และ
ครอบครัวช่วยกันวางแผน
และดำาเนินกิจกรรมที่เชื้อเชิญ 

เยาวชนทุกคนให้มาหาพระคริสต์  
คนรุ่นหลังจะพร้อมมากขึ้นที่จะ 

ทำางานของพระเจ้าให้เกิดสัมฤทธิ- 
ผลบนแผ่นดินโลก 

งานแสดงพรสว
รรค์

วางแผนจัดงานแสดงพรสวรรค ์

ของเยาวชนหรือวอร์ด

โอเพ่นเฮาส์ผู้สอนศาสนาวางแผน เตรียม และประชาสัมพันธ์
โอเพ่นเฮาส์ผู้สอนศาสนา งานวัฒนธรรม หรือกิจกรรมอื่นที่ อาคารประชุมในท้องที่

ทักษะที่เราสามารถนำาไป
 

รับใช้ผู้อื่น

เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ แล้วใช้ทักษะ 

เหล่านั้นเพื่อรับใช้ผู้อื่น
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เมื่อพูดถึงยุคสุดท้ายและความจริงที่ได้รับการเปิดเผยซึ่งจะมี
ท่วมท้นในโลกหลังจากนั้น นีไฟพยากรณ์ว่าผู้คน “จะเข้าถึง
ความรู้เกี่ยวกับพระผู้ไถ่ของพวกเขาและประเด็นนั้น ๆ ของ

หลักคำาสอนของพระองค์, เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าจะมาหาพระองค์และ
รับการช่วยให้รอดได้อย่างไร” (1 นีไฟ 15:14; ดู โมเสส 7:62 ด้วย)  
ในสัมฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์ของนีไฟ ศาสนจักรทุกวันนี้พยายาม
ช่วยชายหญิงทั่วโลกให้เรียนรู้และสร้างชีวิตบนหลักคำาสอนของ
พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อให้พวกเขามาหาพระองค์และเดินบนเส้นทาง
สู่ความรอด

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตสอนเราว่า “สมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ออกไป ‘ทำางานในสวนองุ่นของพระ- 
องค์เพื่อความรอดของจิตวิญญาณมนุษย์’ (คพ. 138:56) งานแห่ง
ความรอดได้แก่ งานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก การรักษาผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การทำาให้สมาชิกแข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน 
งานพระวิหารและประวัติครอบครัว และการสอนพระกิตติคุณ”1

พระคัมภีร์มอรมอนแสดงให้เห็นว่าสมาชิกศาสนจักรในสมัย
โบราณเน้น “งานเผยแผ่ศาสนา การรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คง
อยู่ การทำาให้สมาชิกแข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน งานพระวิหารและ
ประวัติครอบครัว และการสอนพระกิตติคุณ” เช่นกัน  ข้อเท็จจริงที่
ว่าความรับผิดชอบอันสำาคัญยิ่งเหล่านี้ของสมาชิกยังคงเดิมตลอด
หลายสมัยการประทานเป็นพยานยืนยันอันทรงพลังว่าพระผู้เป็น-
เจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลงและพระองค์ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ 
ไม่ว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ที่ใดและเมื่อใด

งานเผยแผ่ศาสนา
พระคัมภีร์มอรมอนสอนหลักคำาสอนที่เป็นพื้นฐานของงาน

เผยแผ่ศาสนาไว้อย่างชัดเจน  ตัวอย่างเช่น นีไฟเขียนว่า “หาก
ท่านจะตามพระบุตร, ด้วยความต้ังใจเด็ดเด่ียว, โดยไม่ทำาการหน้า
ซื่อใจคดและการหลอกลวงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, แต่ด้วย
เจตนาแท้จริง, โดยกลับใจจากบาปของท่าน, โดยเป็นพยานต่อ
พระบิดาว่าท่านเต็มใจรับพระนามของพระคริสต์, โดยบัพติศมา— 
แท้จริงแล้ว, โดยตามพระเจ้าของท่านและพระผู้ช่วยให้รอดของ 
ท่านลงไปในน้ำา, ตามพระวจนะของพระองค์, ดูเถิด, เมื่อนั้น, ท่าน
จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์; แท้จริงแล้ว, เมื่อนั้นบัพติศมาด้วย
ไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาถึง” (2 นีไฟ 31:13; ดู  
3 นีไฟ 11:31–40; 27:13–22 ด้วย)

ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่มีเรื่องราวปลุกใจของงานเผยแผ่ศาสนา
ในพระคัมภีร์มอรมอน  ตัวอย่างเช่น บุตรแต่ละคนของโมไซยาห์
ไม่ยอมรับหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับใช้เป็นกษัตริย์ของชาว
นีไฟ แต่พวกเขาไปแผ่นดินแห่งนีไฟเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณแก่
ชาวเลมันผู้เป็นศัตรูคู่แค้นของชาวนีไฟ  งานเผยแผ่ของพวกเขาใช้
เวลาประมาณ 14 ปี และหลายพันคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าร่วม
ศาสนจักร (ดู โมไซยาห์ 28; แอลมา 17–27)

จากแบบอย่างงานเผยแผ่ศาสนาในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสน- 
จักรทุกวันนี้จึงมีงานเผยแผ่ศาสนาที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ในประวัติ
ศาสนจักร

โดย เอ็ลเดอร ์
แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน

แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ความรับผิดชอบห้าประการในงานแห่งความรอดไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับสมัยการประทานนี ้

มีสอนและปฏิบัติมาแล้วในสมัยพระคัมภีร์มอรมอน

อดีต  และ ปัจจุบัน
งานแห่ง 
ความรอด

ภา
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การรักษาผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสให้คงอยู่
นีไฟเขียนเช่นกันเกี่ยวกับการกระตุ้นสมาชิกใหม่ให้ยังคงแข็งขัน

ในพระกิตติคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์
“หลังจากท่านเข้าไปในทางคับแคบและแคบนี้แล้ว, ข้าพเจ้า

อยากถามว่าทำาทุกอย่างแล้วหรือ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ไม่เลย; เพราะท่านมาถึงตรงนี้ไม่ได้นอกจากเป็นไปโดยพระวจนะ
ของพระคริสต์พร้อมด้วยศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระองค์, โดย
วางใจอย่างเต็มที่ในคุณงามความดีของพระองค์ผู้ทรงอานุภาพที่
จะช่วยให้รอด.

“ดังนั้น, ท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมี
ความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็น-
เจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง.  ดังนั้น, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดื่มด่ำาพระ- 
วจนะของพระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, 
พระบิดาตรัสดังนี้; เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 31:19–20)

ผู้นำาศาสนจักรในสมัยพระคัมภีร์มอรมอนดำาเนินขั้นตอนพิเศษ
บางอย่างเพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่อยู่บนทางคับแคบและแคบ  
เพราะได้เห็นวันเวลาของเราและรู้ว่าเราจะประสบการท้าทาย
คล้ายกัน (ดู มอรมอน 8:35) โมโรไนจึงรวมการปฏิบัติบางอย่าง
เหล่านั้นไว้ในงานเขียนของท่านเพื่อช่วยให้สมาชิกใหม่ยังคง
ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาของพวกเขา 

“และหลังจากรับพวกเขาเข้ามาสู่บัพติศมา, และอำานาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำาและชำาระพวกเขาแล้ว, จึงนับ
พวกเขาอยู่ในบรรดาผู้คนของศาสนจักรของพระคริสต์; และรับชื่อ
พวกเขาไว้, เพื่อพวกเขาจะได้รับการจดจำาและบำารุงเลี้ยงด้วยพระ-
วจนะอันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้า, เพ่ือให้พวกเขาอยู่ในทางท่ีถูก
ต้อง, เพ่ือให้พวกเขาเอาใจใส่ต่อการสวดอ้อนวอนตลอดเวลา, โดย
วางใจแต่ในคุณความดีของพระคริสต์, ซึ่งเป็นพระผู้ทรงลิขิตและ
พระผู้ทรงประสิทธิ์ศรัทธาของพวกเขา.

“และคนในศาสนจักรประชุมกันบ่อย, เพื่ออดอาหารและเพื่อ
สวดอ้อนวอน, และพูดกันเกี่ยวกับความผาสุกของจิตวิญญาณ
พวกเขา” (โมโรไน 6:4–5)

ศาสนจักรยุคปัจจุบันทำาตามแบบแผนการรักษาผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสให้คงอยู่สมัยพระคัมภีร์มอรมอนในสภาวอร์ด โควรัมฐานะ
ปุโรหิต และองค์การอื่น ๆ ของเรา2

การทำาให้สมาชิกท่ีแข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน
เมื่อใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติศาสนกิจ แอลมารู้สึกทุกข์ใจมากเกี่ยว

กับความผาสุกทางวิญญาณของกลุ่มผู้แตกแยกจากศาสนจักร 
ผู้เรียกตนเองว่าชาวโซรัม  พระคัมภีร์มอรมอนบอกว่า “ใจท่านเริ่ม
เจ็บปวดอีกเพราะความชั่วช้าสามานย์ของผู้คน

“เพราะนี่คือเหตุแห่งโทมนัสอย่างใหญ่หลวงแก่แอลมาที่รู้
ถึงความชั่วช้าสามานย์ในบรรดาผู้คนของท่าน; ฉะนั้นใจท่าน
จึงโทมนัสยิ่งเพราะการที่ชาวโซรัมแยกจากชาวนีไฟ” (แอลมา 
31:1–2)

แอลมาจัดระบบการทำางานเพื่อเรียกชาวโซรัมกลับคืน  ท่าน
เลือกคู่ที่ซื่อสัตย์และสวดอ้อนวอนให้ตนเองกับคู่ในการทำางาน  
โดยทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรง “ปลอบโยนจิตวิญญาณของพวก
เขาโดยพระคริสต์” ประทานพละกำาลังให้พวกเขาทนความทุกข ์
อันเกิดจากการทำางาน และประทาน  “ความสำาเร็จในการนำา  
[ชาวโซรัม] มาหา [พระบิดา] ในพระคริสต์อีก” (แอลมา 31:32, 
34) จากนั้นท่านให้พรฐานะปุโรหิตแก่คู่ของท่าน และเริ่มลงมือ
ทำางาน (ดู แอลมา 31:36)

เมื่อพระเจ้าผู้คืนพระชนม์ทรงปฏิบัติศาสนกิจด้วยพระองค์เอง
ท่ามกลางผู้คนในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง พระองค์ทรงสอนสานุศิษย์
ที่ทรงเลือกไว้ให้พยายามช่วยชีวิตผู้ที่หันเหออกจากทางคับแคบ
และแคบต่อไป  พระองค์ตรัสว่า “แก่คนเช่นนั้นเจ้าจงปฏิบัติต่อไป; 
เพราะเจ้าหารู้ไม่ว่าเผื่อพวกเขาจะกลับมาและกลับใจ, และมาหา
เราด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว, และเราจะรักษาพวกเขา; และเจ้าจะ
เป็นวิถีทางแห่งการนำาความรอดมาสู่พวกเขา” (3 นีไฟ 18:32)

การพยายามจุดไฟศรัทธาให้ลุกโชนอีกครั้งในใจสมาชิกที่แข็ง
ขันน้อยของศาสนจักรยุคปัจจุบันสะท้อนคำาสอนของพระผู้ช่วยให้
รอดและศาสดาพยากรณ์ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน

งานพระวิหารและประวัติครอบครัว
หลังจากชาวนีไฟแยกจากชาวเลมัน พวกเขาสร้างพระวิหาร  

นีไฟบันทึกว่า “และข้าพเจ้า, นีไฟ, สร้างพระวิหาร; และข้าพเจ้า
ก่อสร้างตามแบบพระวิหารของซาโลมอนเว้นแต่มิได้สร้างด้วย
สิ่งของมีค่าหลายอย่างเช่นนั้น; เพราะหามันไม่ได้บนแผ่นดินนี้,  
ดังน้ัน, จึงสร้างให้เหมือนพระวิหารของซาโลมอนไม่ได้. แต่รูปแบบ
การก่อสร้างเหมือนพระวิหารของซาโลมอน; และงานฝีมือในการ
ก่อสร้างนั้นเป็นเลิศ” (2 นีไฟ 5:16)

พระคัมภีร์มอรมอนบันทึกว่าเจคอบ กษัตริย์เบ็นจามิน แอลมา 
และอมิวเล็คล้วนสอนในพระวิหาร (ดู เจคอบ 1:17; โมไซยาห์ 
1:18; แอลมา 16:13) หนังสือของแอลมาและฮีลามันกล่าวถึง 
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พระวิหารหลายแห่งในบรรดาผู้คน (ดู แอลมา 16:13; ฮีลามัน 3:9)
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเลือกพระวิหารในแผ่นดินอุดมมั่งคั่งเป็น

สถานที่ปรากฏพระองค์ท่ามกลางชาวนีไฟและชาวเลมันที่รอดชีวิต
หลังการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 11:1)  พระองค์
ทรงทำาให้แน่ใจว่ามีการสอนหลักคำาสอนอันเป็นพื้นฐานของงาน
ประวัติครอบครัวแก่ผู้คนเช่นกัน  ทรงอ้างคำาพูดของมาลาคีเกี่ยว
กับการปรากฏตัวในยุคสุดท้ายของเอลียาห์ดังนี้

“ดูเถิด, เราจะส่งเอลียาห์ศาสดาพยากรณ์มาหาเจ้าก่อนการมา
ของวันอันน่าพรั่นพรึงและสำาคัญยิ่งของพระเจ้า;

“และเขาจะหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน, และใจลูกหลาน
มาหาบรรพบุรุษของพวกเขา, เกลือกเราจะมาลงทัณฑ์แผ่นดินโลก
ด้วยคำาสาปแช่ง” (3 นีไฟ 25:5–6)

พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวถึงการจัดเก็บประวัติครอบครัวบ่อย
ครั้ง  ลีไฮส่งบุตรกลับไปเอาแผ่นจารึกทองเหลืองที่เยรูซาเล็ม ซึ่ง
มี “บันทึกของชาวยิวและลำาดับการสืบเชื้อสายบรรพชน [ของเขา] 
ด้วย” (1 นีไฟ 3:3)  หนังสือของอีเธอร์บอกนามผู้มีอำานาจปกครอง
สืบต่อกันมา และพี่น้องตลอดจนลูกหลานของพวกเขา โดยแสดง
ให้เห็นว่ามีการจัดเก็บบันทึกประวัติครอบครัวในบรรดาผู้คนอย่าง
กว้างขวาง

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวทั่วโลกของศาสนจักรสอด- 
คล้องกับคำาสอนในพระคัมภีร์มอรมอน

การสอนพระกิตติคุณ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มีสอนทั่วพระคัมภีร์มอรมอน  

บางทีถ้อยคำาต่อไปนี้ของนีไฟอาจอธิบายเจตนาและจุดประสงค์
อันศักดิ์สิทธิ์ของการสอนพระกิตติคุณได้ดีที่สุดว่า “เราพูดถึงพระ-
คริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์,  
เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, และเราเขียนตามคำาพยากรณ์ของเรา, 
เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการ 
ปลดบาปของพวกเขา” (2 นีไฟ 25:26)

คำาสอนสำาคัญมากมายในพระคัมภีร์มอรมอนมาจากบิดา
มารดาสอนลูก  ลองนึกถึงลีไฮที่สอนเจคอบเกี่ยวกับ “การตรงกัน
ข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11) หรือแอลมาที่สอนโคริแอนทอน 
ว่า “ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 41:10) หรือ
นักรบหนุ่มได้รับการ “สอนจากมารดา, ว่าหากพวกเขาไม่สงสัย, 
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวกเขา” (แอลมา 56:47)

ความรับผิดชอบห้าประการในงานแห่งความรอดไม่ใช่เร่ืองใหม่
สำาหรับชาวโลกในสมัยการประทานสุดท้ายน้ี  มีสอนและปฏิบัติใน
สมัยพระคัมภีร์มอรมอน และเป็นส่วนหนึ่งใน “ประเด็นนั้น ๆ ของ
หลักคำาสอน [ของพระคริสต์]” มาโดยตลอด (1 นีไฟ 15:14) 

อ้างอิง
1.คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 5.0.
2.ดู คู่มือเล่ม 2, หมวด 4 และ 5.

บทบาทของท่านใน 
งานแห่งความรอด

สมาชิกศาสนจักรทุกคนสามารถ

ทำาบางสิ่งบางอย่างได้เพื่อ 

“ทำางานในสวนองุ่น [ของพระเจ้า] 

เพ่ือความรอดของจิตวิญญาณมนุษย์” 

(คพ. 138:56)  พิจารณาร่วมกับ

การสวดอ้อนวอนว่าท่านจะทำาข้ัน

ตอนใดต่อไปในงานเผยแผ่ศาสนา 

การรักษาผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสให้คงอยู่ 

งานพระวิหารและประวัติครอบครัว 

หรือการสอนพระกิตติคุณ  ท่านอาจ

จะเขียนแผนลงในบันทึกส่วนตัวหรือ

สนทนากับครอบครัว ผู้สอนประจำา

บ้าน หรือผู้เย่ียมสอนของท่าน
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โดย ฮี-ชุล เซโอ
ที่ปรึกษาด้านประวัติศาสนจักร เกาหลี

งานเผยแผ่ศาสนาเริ่มต้นในเกาหลีในทศวรรษ 1950 หลัง
สงครามเกาหลี  แต่ศาสนจักรติดต่อกับเกาหลีครั้งแรก
ในเดือนมกราคม ปี 1910 เมื่อแอลมา โอเว็น เทย์เลอร์ 

ประธานคณะเผยแผ่ญี่ปุ่นที่เพิ่งได้รับการปลด และเอ็ลเดอร์เฟร- 
เดอริค เอ. เคน ผู้สอนศาสนาที่เคยรับใช้ในญี่ปุ่นไปเยือนเกาหลี
และจีนหลายสัปดาห์  ฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติให้พวกเขาเดิน
ทางไปประเทศเหล่าน้ันเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของงานเผยแผ่
ศาสนา  ประธานเทย์เลอร์สังเกตว่าชาวเกาหลีมีความสนใจศาสนา
คริสต์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แม้ประเทศของพวกเขากำาลังล่มสลายภาย
ใต้การปกครองของญี่ปุ่น  แต่เขาสงสัยว่าชาวเกาหลีสนใจศาสนา
คริสต์ด้วยเหตุผลทางการเมืองมากกว่าจะยอมรับพระคริสต์เป็น
พระผู้ช่วยให้รอดนิรันดร์ของพวกเขาหรือไม่

การเปล่ียนใจเล่ือมใสของ ดร.คิม โฮ จิค
ในหลายทศวรรษหลังจากการเยือนของประธานเทย์เลอร์ ชาว

เกาหลีอดทนต่อการทดลองแสนสาหัส รวมถึงการตั้งอาณานิคม
และการยึดครองทางทหารของญี่ปุ่น สงครามเอเชีย-แปซิฟิก การ
กดขี่จากรัสเซียและจีน คอมมิวนิสต์เข้าครอบครองเกาหลีเหนือ 

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใ น ทุ ก แ ผ่ น ดิ น

แสงพระกิตติคุณ
ส่องสว่างผ่าน
ความยากลำาบาก

ศาสนจักร 
สมาชิกศาสนจักรชาว 

เกาหลีรุ่นแรก ๆ วาง 

รากฐานแห่งศรัทธาให้

สมาชิกหลายหมื่นคน 

ในปัจจุบันสร้างบน 

รากฐานนั้น

และสงครามเกาหลี

แต่กระนั้น เนื่องด้วยอิทธิพลจากสวรรค์ ความหวังอันริบหรี่ของ 

ชาวเกาหลีจึงเริ่มเรืองรองมากขึ้นในรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

เมื่อซึงมัน อี ประธานาธิบดีเกาหลี ส่งคิม โฮ จิค ผู้อำานวยการ

สถานีทดลองการเกษตรซูวอนไปสหรัฐเพื่อเรียนรู้วิธีปรับปรุง

โภชนาการในอาหารเกาหลี  โฮ จิคเลือกมหาวิทยาลัยคอร์เนลล ์

ซึ่งมีโปรแกรมระดับปริญญาโทเป็นเลิศด้านโภชนาการ   ปี 1949 

เขาเริ่มเรียนปริญญาเอก—และเข้าร่วมการประชุมตามโบสถ ์

ต่าง ๆ ทั่วเมืองอีทากา รัฐนิวยอร์กเพื่อหา “ศาสนจักรที่แท้จริง”1

โฮ จิคผูกมิตรกับชายคนหนึ่งชื่อโอลิเวอร์ เวย์แมน  โอลิเวอร์ไม่

เหมือนคนอ่ืน ๆ ท่ีโฮ จิครู้จัก เขาไม่ด่ืมเหล้าหรือสูบบุหร่ีและไม่เคย

สบถ  เขาไม่เคยทำางานวันอาทิตย์ด้วย  วันหน่ึงโฮ จิคถามโอลิเวอร์

ว่า “อะไรทำาให้คุณใช้ชีวิตแบบน้ัน” โอลิเวอร์ตอบคำาถามน้ันโดยให้

หนังสือเล่มหน่ึงแก่เขาช่ือ The Articles of Faith เขียนโดย เอ็ลเดอร์

เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862–1933) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
โฮ จิคอ่าน The Articles of Faith ภายในหนึ่งสัปดาห์และจาก

นั้นก็อ่านพระคัมภีร์มอรมอน  เขาเชื่อหนังสือทั้งสองเล่มและบอก

ในเกาหลี—
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โอลิเวอร์ว่าพระคัมภีร์มอรมอน “ครบถ้วนกว่าและ
เข้าใจง่ายกว่าพระคัมภีร์ไบเบิล”2  โฮ จิคยอมรับ
ข่าวสารพระกิตติคุณเหมือนดินแห้งได้รับน้ำาฝนที่
รอมานาน  ศรัทธาของเขาเติบโตขึ้นทุกวัน  เขาเริ่ม
เรียนบทเรียนกับผู้สอนศาสนาและตัดสินใจรับ 
บัพติศมา

วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1951 คิม โฮ จิควัย 46 
ปีรับบัพติศมาในแม่น้ำาซัสเควฮันนา—เขาต้องการ
รับบัพติศมาใกล้กับที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
และออลิเวอร์ คาวเดอรีรับบัพติศมาเมื่อ 100 กว่า 
ปีก่อน  เมื่อเขาขึ้นมาจากน้ำา เขาได้ยินเสียงชัดเจน
บอกว่า “จงเล้ียงดูแกะของเราเถิด” ความประทับใจ 
ครั้งนั้นนำาเขาอุทิศชีวิตที่เหลือช่วยให้พระกิตติคุณ 
หยั่งรากในเกาหลี

ราวเดือนกันยายน ปี 1951 สงครามเกาหลีมา 
ถึงจุดที่ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันไม่ได้ ดร.คิมจึงกลับ 
เกาหลี  เขามีความปรารถนาแรงกล้าในการส่ังสอน 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู  เขาเข้าโบสถ์ที่ค่าย

ทหารสหรัฐในเมืองปูซาน เขาสอนชั้นเรียนหลักคำา
สอนพระกิตติคุณที่นั่นและแบ่งปันประจักษ์พยาน
กับชาวเกาหลีที่มาเยือน  ทหารสหรัฐสอนพระ-
กิตติคุณให้เยาวชนเป็นภาษาอังกฤษ และดร.คิม
ยินดีแปลให้พวกเขา  นี่เป็นวิธีแบ่งปันพระกิตติคุณ

ที่ได้ผล และเพราะชาวเกาหลีเชื่อใจ ดร.คิม แบบ
อย่างของเขาจึงมีอิทธิพลต่อคนมากมาย

หลังจากทนทุกข์มากมายจากสงครามเกาหลี 
ผู้คนต้อนรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์อย่าง
กระหายใคร่รู้  ในที่สุดการอุทิศตนของ ดร.คิมก ็
เกิดผลในวันที่ 3 สิงหาคม ปี 1952 เมื่อสี่คนแรก 
รับบัพติศมาในเมืองปูซาน เกาหลี

ดร.คิมบอกวิสุทธิชนกลุ่มหนึ่งในเวลาต่อมาว่า 
“ผมไม่สนใจหรอกครับถ้าผมต้องสละชีวิต เงินทอง 

หรือตำาแหน่งของผม ตราบใดที่ผมจะได้อยู่กับพระ-
ผู้ช่วยให้รอด”3  ชีวิตของเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขา
มุ่งมั่นรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

แม้ไม่มีคณะเผยแผ่ในประเทศ แต่พระกิตติคุณ
กระจายทั่วเกาหลีอย่างรวดเร็ว  การเติบโตดังกล่าว
ทำาให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ทึ่ง  ในเดือนกันยายน ปี 
1954 เมื่อกลับถึงยูทาห์หลังจากเดินทางไปเกาหลี 
เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองแสดงความหวังว่าอีกไม่นาน
ศาสนจักรจะเริ่มสั่งสอนพระกิตติคุณอย่างเป็น
ทางการในเกาหลี  ท่านพูดถึงศรัทธาและความ
กระตือรือร้นของวิสุทธิชนชาวเกาหลี4  วันที่ 7 
เมษายน ปี 1955 ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม
อัครสาวกสิบสองแยกคณะเผยแผ่ญี่ปุ่นออกเป็น
คณะเผยแผ่นอร์เทิร์นฟาร์อีสต์กับเซาเทิร์นฟาร์อีสต ์
เกาหลีรวมอยู่ในคณะเผยแผ่นอร์เทิร์นฟาร์อีสต์   
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวเกาหลีต้องการให้ส่งผู้สอน
ศาสนามาเกาหลี แต่พวกเขารู้ว่าสถานการณ์บ้าน
เมืองในเกาหลีไม่แน่นอน พวกเขาจึงรอและสวด
อ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า

การเร่ิมต้นงานเผยแผ่ศาสนา
วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1955 ประธานโจเซฟ  

ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) เวลานั้นเป็นประธาน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ยืนบนเนินเขาจาง-ชูง ดาน 
ในกรุงโซล อุทิศเกาหลีเพื่อเปิดงานเผยแผ่ศาสนา

ในฐานะอัครสาวกและผู้อำานวยการกลุ่มทหารของศาสนจักร เอ็ลเดอร์ 

ฮาโรลด์ บี. ลี (กลาง ไม่สวมหมวก) ไปเยือนเกาหลีในปี 1954

สมาชิกภาพ:  
85,628

คณะเผยแผ่: 4
วอร์ดและ 

สาขา: 128
พระวิหาร: 1
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เต็มเวลาและสวดอ้อนวอนให้ประเทศเกิดความสงบสุขและความ

รุ่งเรืองอีกครั้ง5  ค่ำาวันนั้นท่านจัดตั้งท้องถิ่นเกาหลี โดยมีคิม โฮ จิค

เป็นประธาน  ต่อมาท่านไปเยี่ยมปูซานเพื่อจัดตั้งสาขาปูซาน

ในเดือนเมษายน ปี 1956 ถึงแม้สถานการณ์บ้านเมืองในอเมริกัน 

ยังไม่แน่นอน แต่ประธานคณะเผยแผ่นอร์เทิร์น ฟาร์อีสต์ที่ได้รับ

เรียกใหม่ได้รับการดลใจให้ส่งเอ็ลเดอร์ริชาร์ด เดตทันและเอ็ลเดอร์ 

ดอน เพาเวลล์ไปเกาหลี  ทหารวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวอเมริกัน 

และสมาชิกชาวเกาหลีเช่นเดียวกับ ดร.คิมอีก 64 คนเปิดทางรับ

แสงแดดและน้ำา ผู้สอนศาสนาเป็นผู้ให้สารอาหาร  คนจำานวน 

มากเปลี่ยนใจเลื่อมใส และศาสนจักรเริ่มเติบโต
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1910: แอลมา 
โอเว็น เทย์เลอร์ 
ประธานคณะ
เผยแผ่ญี่ปุ่นไป
เยือนเกาหลี

◄ 1951: คิม โฮ จิค 
รับบัพติศมาใน
รัฐเพนซิลเวเนีย 
สหรัฐอเมริกา

ศรัทธ�ของสม�ชิกรุ่นแรก
ศรัทธาของวิสุทธิชนชาวเกาหลีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ได้รับ

การทดสอบบ่อยครั้ง บราเดอร์ชุน นัก เซโอ ผู้เข้าประจำาการกอง
ทัพหลังจากรับบัพติศมาหวนนึกถึงช่วงเวลาที่ยากลำาบากเหล่านั้น
ว่า “ในช่วงสามปีที่เป็นทหาร ศรัทธาและประจักษ์พยานของผม
ถูกทดสอบ  วันหนึ่งผู้บังคับกองร้อยเมาและเอาเหล้าจำานวนมาก
มายัดเยียดให้ทหารในกองดื่ม  เพราะเพื่อนในกองร้อยรู้ว่าผมเป็น
แอลดีเอสพวกเขาจึงดื่มเหล้าแทนผมทุกครั้ง  แต่ค่ำานั้น ผู้บังคับ
กองร้อยจับตาดูผมเป็นพิเศษและส่ังให้ผมด่ืม  ผมบอกว่าผมไม่ด่ืม
เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์ แต่เขาส่ังให้ผมด่ืม  แต่ผมไม่เช่ือฟังอีกคร้ัง  
เขาชักปืนสั้นเล็งมาที่ผมและสั่งให้ผมดื่ม  ทุกคนกลั้นหายใจดูอยู่  
ผมพูดชัดเจนอีกครั้งว่า ‘ผมไม่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ครับท่าน’  
ผมรู้สึกว่าชั่วขณะนั้นยาวนานมาก ในที่สุดเขาก็พูดว่า ‘ผมยอม
แพ้’ และลดปืนลง  ทุกคนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกลับไป
โรงนอน  เช้าวันรุ่งขึ้น ผู้บังคับกองร้อยคนนั้นมาหาผมและขอโทษ
สำาหรับสิ่งที่เขาทำาเมื่อคืน  ภายหลังเขามักจะมาหาผมเพื่อขอคำา

1952: ชาว
เกาหลีกลุ่ม
แรกรับบัพ- 
ติศมาใน 
เกาหลี

◄ 1955: ประธาน
โจเซฟ ฟิลดิงก์ 
สมิธ อุทิศเกาหลี
และจัดตั้งท้องถิ่น
เกาหลี

1956: คิม โฮ จิค 
ทำางานกับรัฐบาล
เพื่อให้ผู้สอน
ศาสนากลุ่มแรก 
เข้ามาในเกาหลี

แนะนำาในเรื่องส่วนตัว”6

บราเดอร์ชุนรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในเกาหลีและต่อมาเป็น
อธิการของวอร์ดแอละมีดาในรัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา

บราเดอร์จุง แด ปัน เป็นหนึ่งในผู้เรียนพระกิตติคุณจากผู้สอน
ศาสนากลุ่มแรกที่รับใช้ในเกาหลี  เขาออกจากมหาวิทยาลัยแห่ง
ชาติโซลกลางคันเพ่ือไปเรียนวิทยาลัยศาสนา  ความฝันของเขาคือ
เป็นศิษยาภิบาลและเป็นหัวหน้าชุมชนชาวคริสต์ในเกาหลี

วันหน่ึงเพ่ือนคนหน่ึงให้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษาอังกฤษแก่
เขาเพราะยังไม่ได้จัดพิมพ์ฉบับแปลเป็นภาษาเกาหลี  เขารู้สึกว่า
ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้  เขาอ่านแม้กระทั่งในเวลาเรียน  เมื่อเพื่อน
ร่วมชั้นถามว่าอ่านอะไร เขาตอบว่าอ่านหนังสือคล้ายพระคัมภีร์

ไบเบิลและแนะนำาให้เพื่อน ๆ ซื้อ
ในท่ีสุดบราเดอร์จุงก็เกิดปัญหาท่ีวิทยาลัย  ผู้บริหารเรียกตัวเขา 

ไปพบและบอกว่าเขากำาลังยอมต่อการล่อลวงของซาตานไปสู่ลัทธิ
นอกรีต และพวกเขาบีบให้เลือกระหว่างโรงเรียนกับพระคัมภีร ์
มอรมอน  การตัดสินใจนั้นไม่ยากเพราะเขารู้แล้วว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนเป็นความจริง

อย่างไรก็ดี หลังจากบราเดอร์จุงเข้าร่วมศาสนจักร เขาประสบ
ความยากลำาบากทางสังคมและเศรษฐกิจ  ทุนจากวิทยาลัยและ
เงินสนับสนุนจากศาสนจักรเดิมถูกระงับ และเพื่อนทุกคนทอดทิ้ง
เขา  ดร.คิมดูแลเขาอย่างดี  ต่อมาบราเดอร์จุงกระทำาคุณประโยชน์
อย่างมากต่อการเติบโตของศาสนจักรในเกาหลีโดยแปลพระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธสัญญาและตรวจแก้ต้นฉบับเพลงสวด  เนื้อ
ร้องอันไพเราะที่เขาแปลยังคงสัมผัสใจสมาชิกชาวเกาหลี

จำานวนสมาชิกที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้นโดยลำาดับ  ในเดือนกรกฎาคม 
ปี 1962 ศาสนจักรจัดตั้งคณะเผยแผ่เกาหลีอย่างเป็นทางการ  
เกล อี. คาร์ อดีตผู้สอนศาสนาที่เคยรับใช้ในเกาหลีได้รับเรียกเป็นภา
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ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่  ประธานคณะเผยแผ่
คนนี้ทำาให้การแปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน
ในภาษาเกาหลีเป็นงานสำาคัญอันดับแรก ๆ ของ
เขา  หลังจากไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนอย่างมาก 
เขามอบหมายงานแปลให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคน
หนึ่งชื่อเอ็ลเดอร์ฮาน อิน ซัง  หลังจากทบทวนงาน
แปลสองครั้งก่อน7 เอ็ลเดอร์ฮานก็ทำางานแปลใหม่
จนสำาเร็จ และศาสนจักรพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน
เป็นภาษาเกาหลีครั้งแรกในปี 1967

เมื่อมีพระคัมภีร์มอรมอนในภาษาของพวกเขา 
ชาวเกาหลีจำานวนมากจึงเริ่มค้นหาความจริงของ

สเตคและพระวิหารแห่งแรกของเกาหลี
ปี 1973 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวเกาหลีจำานวน

มากเริ่มหวังว่าอีกไม่นานพวกเขาจะมีสเตค  วันที ่
8 มีนาคม ปี 1973 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ (1895–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองเวลานั้น จัดตั้งสเตคแรกในเกาหลี  ราว 800 
คนเข้าร่วมการประชุม  สเตคแรกในประวัติศาสตร์
เกาหลีจัดตั้งขึ้นโดยมีแปดวอร์ดและสองสาขา  
สมาชิกศาสนจักรในเกาหลีสามารถติดตามพระเยซู 
คริสต์ได้แล้วภายใต้การนำาระดับสเตคของผู้นำา
ศาสนจักรชาวเกาหลีและได้รับพรจากผู้ประสาทพร

ศาสนจักรตามคำาเช้ือเชิญของเพ่ือน ๆ  ผู้มาเยือนมี
มากจนผู้สอนศาสนาไม่ต้องหาผู้สนใจ และผู้สอน
ศาสนาบางคนสอนทั้งวัน

ความกระตือรือร้นอย่างมากของวิสุทธิชนชาว

เกาหลีในงานเผยแผ่ศาสนามีบทบาทสำาคัญยิ่ง

เช่นกันต่อการเติบโตของศาสนจักร  สมาชิกผู้สอน

ศาสนาที่ดีมากคนหนึ่งชื่อลี ซุง มัน จากวอร์ดแจม

ซิล เข้าร่วมศาสนจักรในวัย 50 ปี  เขามีชีวิตลุ่ม ๆ 

ดอน ๆ แต่เขามีเจตคติเชิงบวกเสมอในชีวิตทาง

ศาสนาของเขา  เขาเป็นช่างซ่อมรองเท้า เขากอง

พระคัมภีร์มอรมอนไว้ในร้านและเชื้อเชิญลูกค้าให้

หยิบฟรีไปหนึ่งเล่มถ้าอยากอ่าน  กว่า 50 คนรวม

ทั้งญาติ ๆ ของเขาเข้าร่วมศาสนจักรเพราะเขา เขา

อ่านงานมาตรฐานหลายสิบครั้ง  หนังสือเหล่านั้น

อยู่ข้างเขาเมื่อเขาถึงแก่กรรม8

► 1967:  
จัดพิมพ์ 
พระคัมภีร์
มอรมอนเป็น
ภาษาเกาหลี

1973: จัดตั้งสเตค 
แรกในเกาหลี— 
และในภาคพื้น
เอเชีย—ที่กรุงโซล

1974: เปิดศูนย์
นักท่องเที่ยว
แห่งแรกของ
ศาสนจักรใน 
เกาหลีที่เมือง 
กวางจู

◄ 1980: ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ เป็นประธาน
ศาสนจักรคนแรกที่
ไปเยือนเกาหลี

1962: จัดตั้ง
คณะเผยแผ่
เกาหลี

ทศวรรษ 1960: 
จัดตั้งสาขาในโซล 
ปูซาน อินชอน 
และกวางจู

อาสาสมัครมอรมอนร่วมมือร่วมใจช่วยทำากิมจิอาหาร

ประจำาชาติเกาหลีหลายกิโลกรัมที่งานเทศกาลในกรุงโซล 

นิกายและองค์กรต่างๆ แจกจ่ายกิมจิให้คนยากจน

ภา
พป

ระ
ธา

นส
เป

็นเ
ซอ

ร์ 
ดับ

เบ
ิลย

ู. ค
ิมบ

ัลล
์ เอ

ื้อเ
ฟื้อ

โด
ย 

 
หอ

สม
ุดป

ระ
วัต

ิศา
สน

จัก
ร

30 เ ลี ย โ ฮ น า



► 1985: 
ประธานกอร์
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์
อุทิศพระวิหาร
โซล เกาหลี

1988: คณะเต้นรำาพื้น
เมืองจากมหาวิทยาลัย 
บริคัมยังก์แสดงใน
พิธีเปิดการแข่งขัน
โอลิมปิกฤดูร้อนใน
กรุงโซล

◄ 1991: เอ็ลเดอร์ฮาน 
อิน ซาง ได้รับเรียกเป็น
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่   
พระคัมภีร์มอรมอน 
ภาษาเกาหลีขายได ้
หนึ่งล้านเล่มในเกาหลี

2001: เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
เข้าพบลี ฮาน-ดง 
นายกรัฐมนตรี
เกาหลีใต้

ชาวเกาหลีที่ได้รับแต่งตั้ง
งานเผยแผ่ศาสนาย่ิงจริงจังมากข้ึน เกือบ 1,200 คนรับบัพติศมา 

ในปี 1973  ไม่นานสมาชิกภาพทั้งหมดในเกาหลีก็เกิน 8,000 คน 

รวมทั้งผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมากกว่า 700 คนใน  
31 วอร์ดและสาขา

สิบสองปีต่อมา หลังจากเติบโตอย่างต่อเนื่อง วิสุทธิชนชาว
เกาหลีได้รับพรด้วยการมีพระวิหารที่รอมานาน  วันที่ 14 ธันวาคม 
ค.ศ. 1985 ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เวลานั้น 
เป็นท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด อุทิศพระวิหารโซล เกาหลี 
พระวิหารแห่งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อประธานฮิงค์ลีย์ผู้มีความ
ผูกพันเป็นพิเศษกับวิสุทธิชนชาวเกาหลี  ท่านกล่าวว่า “คนเกาหลี

ทนทุกข์ทรมานจากสงครามรุกราน แต่พวกเขารักสงบและเป็นคน 
จิตใจดี  ข้าพเจ้าหล่ังน้ำาตาในเกาหลีมากกว่าท่ีใดในโลก”9 ประธาน 
ฮิงค์ลีย์กล่าวคำาสวดอ้อนวอนอุทิศ และหลายคนที่เข้าร่วมน้ำาตา
ไหล  วันนั้นเป็นวันอากาศเย็นในฤดูหนาว แต่พระวิญญาณที่
อบอุ่นของพระเจ้าสถิตในพระวิหารวันนั้นและสัมผัสใจทุกคน

ภาพวาดภาพหนึ่งในพระวิหารเป็นภาพซิสเตอร์โฮ ฮี ซุนผู้รับ 
บัพติศมาในเดือนสิงหาคม ปี 1970  เธอเริ่มทำางานพระวิหารใน 
วัย 80 ปี  ประกอบศาสนพิธีเอ็นดาวเม้นท์แทนผู้วายชนม์ 1,500 
คนเป็นอย่างน้อย  ในปี 2007 ปีเดียว เธอทำาศาสนพิธีแทนผู้วาย
ชนม์มากกว่า 600 คน  จิตรกรชาวอเมริกันคนหนึ่งซาบซึ้งใจกับ 
การรับใช้ของเธอ จึงวาดภาพเธอครึ่งตัวและบริจาคให้พระวิหาร 
โซลเพ่ือระลึกถึงความพยายามไม่หยุดหย่อนท่ีเธอช่วยจิตวิญญาณ 
ให้รอด

วิสุทธิชนชาวเกาหลีอีกมากมายอุทิศตนเพื่องานพระวิหาร  
ตัวอย่างเช่น สเตคมาซาน (ปัจจุบันคือสเตคชางวอน) เริ่มไปพระ-
วิหารเป็นประจำาในปี 1995  วันศุกร์ที่สองของแต่ละเดือน รถโดย

สารที่สเตคเช่าจะแวะรับสมาชิกในเมืองจินแฮ-กู ชางวอน จินจู 
ซาชีออน และเกโอเจระหว่างทางไปโซล  รถโดยสารดังกล่าวมา
ถึงพระวิหารช่วงตีสองหรือตีสาม และสมาชิกจะงีบเป็นเวลาสอง
ชั่วโมงก่อนเข้าร่วมศาสนพิธีขั้นเตรียมตอนตีห้า  จากนั้นจะเข้า
ภาคเอ็นดาวเม้นท์จนถึงดึกก่อนเดินทางกลับบ้านหลังสี่ทุ่ม  วันรุ่ง
ขึ้นพวกเขาไปโบสถ์และเยี่ยมสมาชิกทั้งวัน  บราเดอร์คิม ชุง ซึค 
ประธานสเตคในสมัยนั้นเล่าว่า “พวกเขาหมดเรี่ยวแรงแต่มีความ
สุข”

เวลานี้ศาสนจักรในเกาหลีอายุหลายสิบปีและโตเต็มที่  ผู้นำา
ศาสนจักรในท้องที่สนับสนุนคุณค่าของครอบครัวและสิ่งที่ศาสดา
พยากรณ์ให้ความสำาคัญอย่างแข็งขัน  สมาชิกชาวเกาหลีมากกว่า

เดิมตระหนักถึงความสำาคัญของการนมัสการด้วยกันเป็นครอบครัว
—การจัดสังสรรค์ในครอบครัว  การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
และการศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว  วัยรุ่นชาวเกาหลีรับใช้งาน

เผยแผ่เต็มเวลามากกว่าแต่ก่อน  ขอบคุณแสงพระกิตติคุณท่ีทำาให้
สมาชิกชาวเกาหลีสร้างอนาคตที่สดใสไม่แพ้ศรัทธาของพวกเขา 
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โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม.  
รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ชายและ 
หญิงกับ 

อำานาจฐานะปุโรหิต

ขอให้เราไม่ลืมว่าเราเป็น

บุตรและธิดาของพระ- 

ผู้เป็นเจ้า เท่าเทียมกัน

ในสายพระเนตรของ

พระองค์ โดยทรงมอบ

หมายหน้าที่รับผิดชอบ

และความสามารถให้ชาย

กับหญิงแตกต่างกัน และ

ประทานช่องทางเข้าถึง

อำานาจฐานะปุโรหิตของ

พระองค์แก่เรา

32 เ ลี ย โ ฮ น า



เราเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณที่รักของพระบิดาบนสวรรค์  เรา

อาศัยอยู่กับพระองค์ในอาณาจักรก่อนเกิด  เพื่อให้พันธกิจมีสัม- 

ฤทธิผลในการทำาให้  “เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของ

มนุษย์” (โมเสส 1:39) พระบิดาบนสวรรค์จึงทรงออกแบบแผนขึ้น

มาเพื่อช่วยให้บุตรธิดาของพระองค์บรรลุศักยภาพสูงสุด

มีผู้สงสัยว่าสตรีมีบทบาทอย่างไรในแผนของพระผู้เป็นเจ้าและ 

ในศาสนจักร  ข้าพเจ้าเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเทศและต่าง 

ประเทศมามากพอที่จะรู้ว่าผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าเจอมีอุปา- 

   ทานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้ว  หลายคนถาม

คำาถามส่อเป็นนัยว่าสตรีเป็นประชากร

ชั้นสองในศาสนจักร  ไม่มีอะไรใกล้

เคียงความจริงเลยสักนิดเดียว

ข้าพเจ้าขอแนะนำาประเด็น

สำาคัญห้าข้อให้พิจารณาและปรับ

ความคิดให้กระจ่างเกี่ยวกับหัวข้อ

สำาคัญนี้

คุณปู่ข้าพเจ้า เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด (1873–1939) 

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง ทนทุกข์ด้วยโรคลูคิเมีย

ระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลในปี 1939  คุณพ่อข้าพเจ้า

ซึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงคุณปู่บอกข้าพเจ้าว่าคุณปู่ยันตัวลุกขึ้นนั่งบน

เตียง มองไปรอบ ๆ ห้องของโรงพยาบาลราวกับว่ากำาลังกล่าวคำา

ปราศรัยกับที่ประชุม และพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำาว่า “และเหนือสิ่ง

อื่นใด พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราปรับความคิดให้กระจ่าง”

ในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูด โปรดนึกถึงและปรับความคิดให้กระจ่าง

เกี่ยวกับหลักคำาสอนพื้นฐานของพระคริสต์ อันรวมถึงความรักที่

พระบิดาในสวรรค์ทรงมีต่อธิดาของพระองค์ ซึ่งมีค่าและ

สำาคัญยิ่งต่อศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย  ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความจริงบางอย่างที่

ทั้งชายและหญิงจำาเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

สำาคัญของสตรีในการเสริมสร้างและเพิ่มจำานวน

ผู้คนในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดิน
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1. พระบิดาและพระบุตรทรงปรารถนาให้เราได้รับความ
สูงส่ง

พระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้างทั้งหญิงและชาย ซึ่งเป็นบุตรและ
ธิดาทางวิญญาณของพระองค์  นี่หมายความว่าเพศเป็นลักษณะ
นิรันดร์  แผนของพระองค์มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ทุกคนที่เลือก
ทำาตามพระองค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ บรรล ุ
จุดหมายปลายทางของพวกเขาในฐานะทายาทชีวิตนิรันดร์

พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ทรงดีพร้อม  ทั้ง
สองพระองค์ทรงมีสรรพปรีชาญาณและเข้าพระทัยทุกสิ่ง  ยิ่งไป
กว่าน้ัน พระองค์ทรงมีความหวังเต็มท่ีสำาหรับเรา งานและรัศมีภาพ 
ของพระองค์คือการเห็นบุตรธิดาของพระองค์ได้รับความสูงส่ง

แน่นอนว่า หากความสูงส่งในท้ายที่สุดของเราเป็นเป้าหมาย
และจุดประสงค์สำาคัญยิ่งของพระองค์ และหากพระองค์ทรงมี
สรรพปรีชาญาณและทรงดีพร้อม พระองค์ย่อมเข้าพระทัยดีที่สุด
ว่าจะเตรียม สอน และนำาเราอย่างไรเพื่อให้เรามีโอกาสคู่ควรรับ
ความสูงส่งมากที่สุด  พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงทราบทุกสิ่ง 
ทรงเห็นทุกสิ่งล่วงหน้า และเข้าพระทัยทุกสิ่ง  พระปรีชาญาณ 
ปัญญา และความรักท่ีพระองค์ทรงมีต่อเราน้ันเต็มเป่ียม  แน่นอน
ที่เราต้องเห็นด้วยว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์

ทรงทราบว่าบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าต้องได้รับโอกาสใดบ้างเพ่ือ
จะเตรียมครอบครัวมนุษย์สำาหรับชีวิตนิรันดร์ได้ดีที่สุด

เราแต่ละคนมีสิทธิพิเศษในการเลือกที่จะเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า

ทรงเป็นพระบิดาของเราหรือไม่ พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์หรือไม่ 

และทั้งสองพระองค์ทรงมีแผนเพื่อช่วยเรากลับไปหาพระองค์หรือ

ไม่  แน่นอนว่าการทำาเช่นนี้ต้องใช้ศรัทธา  ประจักษ์พยานของเรา 

ความสงบในจิตใจ และความผาสุกของเราเริ่มจากการเต็มใจที่จะ

เชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราทรงทราบดีที่สุด

2. ศาสนจักรปกครองผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสน-

จักรของพระเจ้า และศาสนจักรของพระองค์ปกครองโดยและผ่าน

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต  “กุญแจฐานะ

ปุโรหิตคือสิทธิอำานาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้นำาฐานะปุโรหิต

เพื่อกำากับดูแล ควบคุม และปกครองการใช้ฐานะปุโรหิตของพระ- 

องค์บนแผ่นดินโลก  การใช้อำานาจฐานะปุโรหิตปกครองโดยผู้ถือ

กุญแจฐานะปุโรหิต (ดู คพ. 65:2; 81:2; 124:123) … [และ] มี

สิทธิ์ควบคุมดูแลและกำากับดูแลศาสนจักรภายในขอบเขตอำานาจ

ที่กำาหนดไว้”1

สตรีไม่อาจตั้งครรภ์ได้โดยปราศจากผู้ชายฉันใด ชายก็ไม่อาจใช ้

อำานาจฐานะปุโรหิตอย่างเต็มที่เพื่อสถาปนาครอบครัวนิรันดร์โดยปราศจาก 

ผู้หญิงฉันนั้น … ในมุมมองนิรันดร์ ทั้งอำานาจแห่งการให้กำาเนิดและ 

อำานาจฐานะปุโรหิตมีร่วมกันโดยสามีและภรรยา
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ผู้ที่มีกุญแจฐานะปุโรหิตเปิดทางให้ทุกคนที่รับใช้หรือทำางาน
อย่างซื่อสัตย์ภายใต้การกำากับดูแลของพวกเขาสามารถใช้สิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิตและเข้าถึงพลังอำานาจฐานะปุโรหิตได้  ชาย
และหญิงทุกคนรับใช้ในศาสนจักรภายใต้การกำากับดูแลของผู้มี
กุญแจ2

ข้าพเจ้าขอย้ำาสิ่งที่เคยกล่าวไว้ในการประชุมใหญ่สามัญเดือน
เมษายนปี 2013 ว่า “ในแผนแห่งการประสาทฐานะปุโรหิตอันยิ่ง
ใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ ชายมีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ฐานะปุโรหิต แต่พวกเขาไม่ใช่ฐานะปุโรหิต ชายและ
หญิงมีบทบาทสำาคัญเท่าเทียมกันแต่แตกต่างกัน  สตรีไม่อาจตั้ง
ครรภ์ได้โดยปราศจากผู้ชายฉันใด ชายก็ไม่อาจใช้อำานาจฐานะ
ปุโรหิตอย่างเต็มที่เพื่อสถาปนาครอบครัวนิรันดร์โดยปราศจากผู้
หญิงฉันนั้น … ในมุมมองนิรันดร์ ทั้งอำานาจแห่งการให้กำาเนิดและ
อำานาจฐานะปุโรหิตมีร่วมกันโดยสามีและภรรยา”3

เหตุใดจึงเป็นผู้ชาย—ไม่ใช่ผู้หญิง—ท่ีได้รับแต่งต้ังเข้าสู่ตำาแหน่ง 
ฐานะปุโรหิต  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) อธิบาย
ว่า “เป็นพระเจ้า” ไม่ใช่มนุษย์ “ที่ทรงกำาหนดให้ชายในศาสนจักร
ของพระองค์เป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต” และพระองค์ทรงประสาทพร
แก่สตรีด้วย “ความสามารถที่จะเติมเต็มองค์กรที่ยิ่งใหญ่และน่า 
อัศจรรย์นี้ ซึ่งคือศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”4  
พระเจ้ามิได้ทรงเปิดเผยว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงวางระเบียบ
ศาสนจักรของพระองค์เช่นนี้

เรื่องนี้ เช่นเดียวกับเรื่องอื่น ๆ เป็นเรื่องของศรัทธา  เราเชื่อหรือ
ไม่ว่านี่คือศาสนจักรของพระเจ้า  เราเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์ทรงจัด
ตั้งศาสนจักรนี้ตามจุดประสงค์และพระปรีชาญาณของพระองค์  
เราเชื่อหรือไม่ว่าพระปรีชาญาณของพระองค์ล้ำาหน้าปัญญาของ
เราไปไกลนัก  เราเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์ทรงจัดตั้งศาสนจักรของ
พระองค์ในลักษณะที่จะเป็นพรแก่บุตรธิดา ทุกคน ของพระองค ์
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งบุตรและธิดาของพระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นความจริง  ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
ว่านี่คือศาสนจักรของพระเจ้า  สตรีเป็นส่วนสำาคัญต่อการปกครอง
และงานของศาสนจักรผ่านการรับใช้เป็นผู้นำาในสมาคมสงเคราะห์ 
เยาวชนหญิง และปฐมวัย  ผ่านการรับใช้เป็นครู ผู้สอนศาสนา
เต็มเวลา และเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีพระวิหาร  รวมถึงที่บ้าน ซึ่งการ
สอนสำาคัญที่สุดเกิดขึ้นที่นั่น

ขอให้เราอย่าลืมว่าประมาณครึ่งหนึ่งของการสอนทั้งหมดใน
ศาสนจักรสอนโดยพี่น้องสตรี  ผู้นำาจำานวนมากมาจากพี่น้องสตรี

ของเรา  โอกาสรับใช้และกิจกรรมหลายอย่างวางแผนและกำากับ
ดูแลโดยสตรี  การมีส่วนร่วมของสตรีในสภาวอร์ด สภาสเตค และ
สภาระดับสามัญที่สำานักงานใหญ่ของศาสนจักร ให้ข้อคิด ปัญญา 
และความสมดุลที่จำาเป็นแก่สภา 

มากกว่า 20 ปีท่ีข้าพเจ้าสอนถึงความสำาคัญของสภาและการมี

ส่วนร่วมที่ขาดไม่ได้ของผู้นำาที่เป็นสตรี  ข้าพเจ้าทราบว่าชายบาง

คน รวมถึงผู้นำาฐานะปุโรหิตบางคน ยังไม่เห็นทางสว่างและไม่ยอม

ดึงผู้นำาที่เป็นสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสภาวอร์ดและ

สภาสเตค  ข้าพเจ้าทราบเช่นกันว่าชายบางคนกดข่ีสตรีและในบาง

กรณีเป็นส่วนน้อยกระทำาทารุณกรรมต่อสตรี  การกระทำาเช่นนี้น่า

ชิงชังในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าชาย

ที่ไม่ให้เกียรติสตรีไม่ว่าโดยวิธีใดจะต้องตอบพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ

การกระทำาเช่นนั้น  และผู้นำาฐานะปุโรหิตคนใดที่ไม่ให้ผู้นำาสตรีมี

ส่วนร่วมด้วยความเคารพเต็มท่ี การมีส่วนร่วมน้ันย่อมไม่ใช่การให้

เกียรติและไม่ขยายกุญแจท่ีเขาได้รับ  พลังอำานาจและอิทธิพลของ

เขาจะลดลงจนกว่าเขาจะเรียนรู้วิธีของพระเจ้า

ทีนี้ พี่น้องสตรีทั้งหลาย แม้คำาแนะนำาของท่านจะมีนัยสำาคัญ

และเปิดรับในสภาที่มีประสิทธิภาพ แต่ท่านต้องระวังไม่สวมบท 

บาทที่ไม่ใช่ของท่าน  สภาวอร์ดและสภาสเตคที่ประสบความ

สำาเร็จมากที่สุดคือสภาที่ผู้นำาฐานะปุโรหิตวางใจผู้นำาสตรีและส่ง

เสริมให้พวกเธอแสดงความคิดเห็นในการหารือต่าง ๆ และสภาที่

ผู้นำาสตรีเคารพและสนับสนุนการตัดสินใจของสภาอย่างเต็มท่ีภาย

ใต้การกำากับดูแลของผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ถือกุญแจ

3. ชายและหญิงเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ชายและหญิงเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า

และในสายตาของศาสนจักร แต่เท่าเทียมไม่ได้หมายความว่า

เหมือนกัน  หน้าที่รับผิดชอบและของประทานศักดิ์สิทธิ์ของชาย

และหญิงมีลักษณะต่างกัน แต่มีความสำาคัญหรืออิทธิพลเหมือน

กัน  พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือว่าเพศใดดีกว่าหรือสำาคัญกว่าอีกเพศ

หนึ่ง  ประธานฮิงค์ลีย์ประกาศต่อสตรีว่า “พระบิดานิรันดร์ของเรา 

…ไม่เคยประสงค์ให้ท่านด้อยไปกว่างานสร้างที่มีรัศมีภาพสูงสุด

ของพระองค์”5

บางคนสับสนและปรับความคิดให้กระจ่างไม่ได้เมื่อเปรียบ

เทียบงานมอบหมายของชายกับหญิง และงานมอบหมายของ

หญิงกับชาย
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ข้าพเจ้าแวดล้อมไปด้วยสตรีมาตลอดชีวิต  ข้าพเจ้ามีพี่น้อง
ผู้หญิง 3 คน (ข้าพเจ้าเป็นลูกชายคนเดียว)  ข้าพเจ้ามีลูกสาว 
5 คน หลานสาว 24 คน และเหลนสาว 19 คน  และแน่นอนว่า
ข้าพเจ้าได้รับพรตลอดชีวิตแต่งงาน 63 ปีกับบาร์บาราภรรยา  
ข้าพเจ้าเรียนรู้มานานแล้วว่าต้องรับฟังเธอ  ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเมื่อ
เธอครุ่นคิดบางเรื่องหรือมีความรู้สึกแรงกล้าในเรื่องใดเกี่ยวกับ
ครอบครัว ข้าพเจ้าควรเอาใจใส่ เพราะเธอได้รับการดลใจแทบทุก
ครั้ง  ข้าพเจ้าเรียนรู้ด้วยตนเองว่าหญิงสาวและคุณแม่วัยสาวบาง
ครั้งจะรู้สึกหรือสงสัยในคุณค่าของตนเองและความสามารถที่เธอ

จะกระทำาประโยชน์ได้  แต่ข้าพเจ้าเห็นมาแล้วว่าเมื่อความคิดและ
คำาสวดอ้อนวอนของพวกเธอหันไปสู่สวรรค์ พวกเธอจะได้รับพร
ด้วยพลังและความเชื่อมั่นว่าพระบิดาและพระบุตรทรงเข้าใจความ
รู้สึกของพวกเธอ

สตรีมายังแผ่นดินโลกพร้อมด้วยของประทานฝ่ายวิญญาณและ

ความสามารถโดยกำาเนิดที่มีลักษณะพิเศษ  นี่เป็นความจริงอย่าง
ยิ่งเมื่อเป็นเรื่องลูก ๆ กับครอบครัว และเรื่องการบำารุงเลี้ยงกับ
ความผาสุกของผู้อื่น

ชายและหญิงมีของประทานแตกต่างกัน มีข้อดีแตกต่างกัน 
และมีมุมมองกับความโน้มเอียงแตกต่างกัน  นั่นคือเหตุผลพื้น

ฐานสำาคัญข้อหนึ่งที่เราต้องมีกันและกัน  การสร้างครอบครัวต้อง
ใช้ชายและหญิง การดำาเนินงานของพระเจ้าต้องใช้ชายและหญิง  
สามีกับภรรยาที่ทำางานด้วยกันอย่างชอบธรรมจะเติมเต็มกันและ
กัน  ขอให้เราระวังที่จะไม่ก้าวก่ายแผนและจุดประสงค์ของพระ-
บิดาบนสวรรค์ในชีวิตเรา

4. บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าสามารถเข้าถึงพร 
ฐานะปุโรหิต

เมื่อชายและหญิงไปพระวิหาร ทั้งคู่ได้รับการประสาทพรด้วย
อำานาจเดียวกัน ซึ่งในความหมายคืออำานาจฐานะปุโรหิต  แม้ว่า
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตจะกำากับดูแลโดยกุญแจฐานะปุโรหิต  
และกุญแจฐานะปุโรหิตถือโดยชายที่มีค่าควรเท่านั้น แต่การเข้า 

ถึงพลังอำานาจและพรของฐานะปุโรหิตมีให้บุตรธิดาทุกคนของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ดังที่ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876-1972) อธิบายว่า 

“พรของฐานะปุโรหิตมิได้จำากัดให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น พรเหล่านี้
หลั่งไหลมาสู่…สตรีผู้ซื่อสัตย์ทุกคนในศาสนจักรเช่นกัน…พระเจ้า
ทรงมอบของประทานฝ่ายวิญญาณและพรทุกประการให้แก่ธิดา
ของพระองค์เช่นเดียวกับที่บุตรของพระองค์จะได้รับ”6

ผู้ที่เข้าสู่น้ำาแห่งบัพติศมาและต่อมาได้รับเอ็นดาวเม้นท์ในพระ-

นิเวศน์ของพระเจ้ามีสิทธิ์ได้รับพรอันอุดมสมบูรณ์และล้ำาเลิศ   

เอ็นดาวเม้นท์เป็นของประทานแห่งพลังอำานาจอย่างแท้จริง  ทุก

คนที่เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้าล้วนประกอบศาสนพิธีของ

ฐานะปุโรหิต

พระบิดาในสวรรค์ทรงเอื้อเฟื้อพลังอำานาจของพระองค์ ชาย

และหญิงทุกคนสามารถเข้าถึงพลังอำานาจน้ีเพ่ือช่วยในชีวิตส่วนตัว  

ทุกคนที่ทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าและให้เกียรติพันธ- 

สัญญาเหล่านั้นย่อมมีสิทธิ์ได้รับการเปิดเผยส่วนตัว ได้รับพรโดย

การปฏิบัติศาสนกิจของเหล่าเทพ ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า  ได้รับ

ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ และสุดท้ายได้เป็นทายาทสืบทอด

ทั้งหมดที่พระบิดาทรงมีเคียงข้างกับพระเยซูคริสต์

5. ศาสนจักรต้องการเสียงและศรัทธาของสตรี

เราต้องการเสียงและศรัทธาอันเด่นชัดและทรงอิทธิพลของสตรี

มากขึ้น  เราต้องการให้พวกเธอเรียนรู้หลักคำาสอนและเข้าใจสิ่งที่

เราเชื่อ เพื่อที่พวกเธอจะสามารถเป็นประจักษ์พยานถึงความจริง

ของทุกเร่ือง—ไม่ว่าในการชุมนุมรอบกองไฟท่ีค่ายเยาวชนหญิง ใน

การประชุมประจักษ์พยาน ในบล็อก หรือใน Facebook  เฉพาะ

สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ซื่อสัตย์เท่านั้นที่สามารถแสดงให้โลกเห็น

ว่าสตรีของพระผู้เป็นเจ้าที่ทำาพันธสัญญามีลักษณะอย่างไรและ

เชื่ออะไร

ไม่มีใครในพวกเราที่สามารถทนยืนดูจุดประสงค์ของพระผู้เป็น-

เจ้าถูกดูหมิ่นและถูกปฏิเสธได้  ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญโดยเฉพาะพี่

น้องสตรีในศาสนจักรให้แสวงหาการนำาทางจากสวรรค์ที่จะทราบ

ว่าพวกเธอสามารถทำาอะไรได้เพื่อให้ผู้คนได้ยินเสียงแห่งศรัทธา

และประจักษ์พยานของพวกเธอ  เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และซิสเตอร์

ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสามัญไม่อาจทำาสิ่งนี้ได้โดยลำาพัง  ผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาไม่อาจทำาสิ่งนี้ได้โดยลำาพัง  ผู้นำาฐานะปุโรหิต

และผู้นำาองค์กรช่วยไม่อาจทำาสิ่งนี้ได้โดยลำาพัง  เราทุกคนต้อง

ปกป้องพระบิดาในสวรรค์และแผนของพระองค์ เราต้องปกป้อง

พระผู้ช่วยให้รอดของเราและเป็นพยานว่าพระองค์คือพระคริสต์ 

ศาสนจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลก และมีสิ่ง 

ถูกกับสิ่งผิด

หากเราต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดปกป้องศาสนจักร เราต้อง 

เตรียมตนเองก่อนโดยศึกษาความจริงของพระกิตติคุณ  เราจำาเป็น

36 เ ลี ย โ ฮ น า



ต้องทำ�ให้ประจักษ์พย�นของเร�มั่นคงผ่�นคว�มขยันหมั่นเพียร 
ก�รศึกษ�พระคัมภีร์ประจำ�วันและขอให้คำ�สัญญ�ของโมโรไนเกิด
ผลเพื่อที่เร�จะ “รู้คว�มจริงของทุกเรื่อง” (โมโรไน 10:5) ห�กเร�
แสวงห�ผ่�นก�รศึกษ�และก�รสวดอ้อนวอนที่อ่อนน้อม

อย่�เสียเวล�พลิกแผนหรือปรับเปลี่ยนแผนของพระผู้เป็นเจ้� 
เร�ไม่มีเวล�ทำ�เช่นนั้น  เปล่�ประโยชน์ที่จะพย�ย�มห�วิธีจัด
ระเบียบศ�สนจักรของพระเจ้�ในแบบอื่น  พระเจ้�ทรงเป็นพระ-
ประมุขของศ�สนจักรนี้ และเร�ทุกคนปฏิบัติต�มคำ�ชี้แนะของ
พระองค์  ทั้งช�ยและหญิงจำ�เป็นต้องมีศรัทธ�และประจักษ์พย�น
ที่เพิ่มพูนเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและก�รชดใช้ของพระเจ้�พระเยซู
คริสต์ของเร� มีคว�มรู้เพิ่มพูนเกี่ยวกับคำ�สอนและหลักคำ�สอน 
ของพระองค์  เร�ต้องมีคว�มคิดที่ใสสะอ�ดเพื่อที่พระวิญญ�ณ
บริสุทธิ์จะทรงสอนเร�ได้ว่�ต้องทำ�อะไรและพูดอะไร เร�ต้องปรับ
คว�มคิดให้กระจ�่งในโลกที่สับสนและเฉยเมยต่อเรื่องของพระผู้- 
เป็นเจ้�

พ่ีน้องสตรีท้ังหล�ย แวดวงอิทธิพลของท่�นมีลักษณะพิเศษ—ท่ี
ช�ยไม่อ�จลอกเลียนแบบได้  ไม่มีใครจะปกป้องพระผู้ช่วยให้รอด
ด้วยก�รชักชวนหรือพลังได้ม�กไปกว่�ท่�น—ธิด�ของพระผู้เป็นเจ้� 
ซึ่งมีจิตใจเข้มแข็งและมีคว�มเชื่อมั่นเช่นนั้น  พลังแห่งเสียงจ�ก 
สตรีผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมิอ�จประม�ณได้ และศ�สนจักรต้องก�ร 

เสียงของท่�นเวล�นี้ม�กกว่�ที่ผ่�นม�
ข้�พเจ้�ขอฝ�กคำ�พย�นและประจักษ์พย�นของข้�พเจ้�ว่�

เร�อยู่ในยุคสมัยที่เร�ต้องยืนเป็นหนึ่งเดียว—ทั้งช�ยและหญิง 
เย�วชนช�ยและเย�วชนหญิง เด็กช�ยและเด็กหญิง  เร�ต้องยืน
หยัดปกป้องแผนของพระบิด�บนสวรรค์  เร�ต้องปกป้องพระองค์  
พระองค์ทรงกำ�ลังถูกผลักไส  เร�ท่ีเป็นสม�ชิกศ�สนจักรไม่อ�จยืน
น่ิงเฉยและปล่อยให้ส่ิงน้ีเกิดข้ึนต่อไปโดยไม่กล้�พอท่ีจะเปล่งเสียง
ของเร�ให้ผู้คนได้ยิน

ขอพระผู้เป็นเจ้�ทรงอวยพรให้เร�มีคว�มกล้�ที่จะศึกษ�คว�ม
จริงอันเรียบง่�ยของพระกิตติคุณ  แล้วแบ่งปันทุกครั้งที่เร�ม ี
โอก�ส 
จากคำาปราศรัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
ค.ศ. 2013  ดูฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu
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การออกค่ายค้างคืนพร้อมกับกิจกรรม 
กลางแจ้งทุกรูปแบบวางแผนไว้

สำาหรับวันศุกร์และวันเสาร์ ผมอยากไป
กับลูกชายมาก  คาร์ลทำางานนอกเวลา
และต้องทำางานวันศุกร์ ผมจึงเสนอว่า
จะไปรับเขาเย็นวันศุกร์หลังเลิกงาน  เรา
วางแผนว่าจะจอดรถบนสะพานเลยค่าย
พักแรมขึ้นไปแล้วเดินลงมา

เมื่อเรามาถึงสะพาน ตอนนั้นมืดแล้ว มี
เพียงดวงจันทร์สีเงินและดาวไม่กี่ดวงส่อง
แสงในท้องฟ้า  ทางเดินไปค่ายพักแรม
แคบมากและอยู่บนหน้าผาแคบ ๆ ลัด 
 

เลาะไปตามแนวแม่น้ำา  เราอยู่เหนือแม่น้ำา 
ประมาณ 300 หลา (275 เมตร) ตอนเรา
เริ่มเดิน

เดินมาได้ไม่ไกลไฟฉายของเราก็เริ่ม
หรี่ลง และบางครั้งแทบมองไม่เห็นทาง
เดินในแสงสลัว  จู่ ๆ ก็มีบางอย่างบอกผม
ให้หยุด  ผมหยุดเดินทันที แล้วเดินต่ออีก
สองก้าว  แต่ความรู้สึกหรือเสียงนั้นบอก
ซ้ำาว่า “หยุด!”

ผมหยุดอีกครั้ง  คาร์ลเดินตามหลังมา
ติด ๆ จนเกือบชนผม

“มีอะไรหรือครับพ่อ” เขาถาม

ผมบอกเขาเกี่ยวกับการกระตุ้นเตือน 
และบอกต่อว่าเราต้องกลับบ้านแล้วค่อย
กลับมาตอนเช้า

“พ่อครับ ผมเห็นแคมป์ไฟแล้วครับ” 
เขาตอบ  “อยู่ห่างออกไปไม่ถึงไมล์ (1.6 
กิโลเมตร)”

เพราะทราบดีว่าการกระตุ้นเตือนนั้นมา 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมจึงยืนกราน
ไม่ให้เราเดินต่อ  ไฟฉายดับแล้ว เราจึงเดิน 
กลับทางเดิมอย่างระมัดระวัง  คาร์ลผิด
หวังและไม่พูดอะไรมากนักระหว่างทาง
กลับบ้าน

เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเรากลับไปที่สะพานและ
เริ่มเดินอีกครั้ง  อย่างน้อยคาร์ลก็ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันเสาร์  เรารีบเดินเลาะมา
เรื่อย ๆ แต่จู่ ๆ ทางเดินก็หายไป!  แล้วเรา
ก็นึกออก  เรามาถึงจุดที่เราหยุดเมื่อคืนนี้
พอดี

“พ่อครับ จากตรงนี้สูงจากแม่น้ำาอย่าง
น้อย 100 หลา (91 เมตร)” คาร์ลบอก  
“เราคงตายแน่!”

หน้าผาข้างล่างเราลึกชันลงไปถึงแม่น้ำา  
ทางเดินข้างหน้าเรามีรอยแยกกว้างประ-
มาณ 12 ฟุต (3.6 เมตร) ซึ่งเป็นผลจาก
พายุครั้งล่าสุด 

ผมกับคาร์ลกอดกันพลางน้ำาตาไหล  
จากน้ันเราเดินไปอีกทางจนถึงค่ายพักแรม 
เรามาถึงทันอาหารเช้าพอดี

ควรจะมีป้ายเตือนตรงทางเดินทางแรก
แต่ไม่มี  ขอบพระทัยพระองค์ที่เราได้รับ
สัญญาณเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
โรนัลด์ ดี. โคลบี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ภา
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มีบางอย่างบอกผมให้หยุด

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย

เราเดินมาได้ไม่ไกลไฟฉายก็เริ่มหรี่ลง 
และบางครั้งแทบมองไม่เห็นทางเดิน 

ในแสงสลัว
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ใ
นฐานะสมาชิกสภาสูงสเตคเวียนนา 
ออสเตรีย ผมเข้าร่วมการประชุมของ

วอร์ดหนึ่งในเวียนนาเดือนละครั้ง  เพราะ
ผมอยู่ห่างจากเวียนนา 120 ไมล์ (190 
กม.) ผมจึงมักจะนั่งรถไฟไปที่นั่น

วันอาทิตย์วันหนึ่งหลังกลับจากเยี่ยม
วอร์ดนั้น ผมตกใจมากเมื่อพบว่ากระเป๋า
เงินหาย  ผมกลุ้มใจเพราะไม่รู้ว่าผมทำา
หายเองหรือกระเป๋าถูกขโมย  ในกระเป๋า
มีเงินไม่มาก มีใบรับรองพระวิหาร บัตร
เครดิต และบัตรสำาคัญอื่นๆ

วันรุ่งข้ึนผมแทบไม่มีสมาธิในการทำางาน  
ผมถามตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “ผมใช้
กระเป๋าเงินครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ผมวางทิ้ง 
ไว้ที่ไหนหรือเปล่า”  ผมโทรหาตำารวจ 
สถานีรถไฟ และอธิการของวอร์ดที่ผม
เข้าร่วม  ไม่มีใครพบกระเป๋า  ผมสวด
อ้อนวอนด้วย และคำาสวดอ้อนวอนแรง
กล้าขึ้นตามเวลาที่ผ่านไป  คืนนั้นผมนอน
กระสับกระส่าย

ระหว่างสวดอ้อนวอนตอนเช้าในวันรุ่ง
ขึ้น ผมรู้สึกแรงกล้าทางวิญญาณว่าให้
เปิดพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อหาคำาตอบให้
ปัญหาของผม  ผมเมินความรู้สึกนั้นทันที
เพราะไม่มีพระคัมภีร์มอรมอนข้อใดที่
เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินที่หายไป

ความรู้สึกเข้ามากดดันผม “เจ้าสงสัย
ทำาไม  ศรัทธาต้องมาก่อนปาฏิหาริย์!  แค่
เปิดพระคัมภีร์  ข้อแรกที่เจ้าอ่านจะให้คำา
ตอบแก่ปัญหาของเจ้า”

ผมทิ้งความรู้สึกนี้เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที ่
หวังไปเอง  ผมพยายามขัดขืนแต่ในที่สุด 
ก็ทำาตามความรู้สึกนั้น  ผมลุกขึ้นไปที่โต๊ะ 
ทำางานและหยิบพระคัมภีร์มอรมอนขึ้นมา  

เปิดพระคัมภีร์มอรมอน
หัวใจผมเต้นรัวด้วยความคาดหวัง  ผม
ไม่ได้พลิกหน้ากระดาษไปมา ผมเพียง
เปิดขึ้นมาและอ่าน เจคอบ 3:1: “จงมอง
พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจมั่นคง, และสวด
อ้อนวอนพระองค์ด้วยศรัทธายิ่ง, และ
พระองค์จะทรงปลอบประโลมท่านใน
ความทุกข์ของท่าน, และพระองค์จะทรง
วิงวอนแก้ต่างให้ท่าน”  ความรู้สึกท่วมท้น
จิตใจผมจนไม่สามารถอ่านต่อได้อีก

พระเจ้าจะทรงวิงวอนแก้ต่างให้ผม!  
ผมไปทำางานด้วยความโล่งอกสบายใจ  
เวลา 11 นาฬิกาผมได้รับโทรศัพท์จาก

ตำารวจสถานีรถไฟแจ้งว่าได้กระเป๋าเงิน
ของผมคืนแล้ว  หนึ่งวันต่อมาผมได้รับ
กระเป๋าเงิน  ไม่มีอะไรหายเลย

พระเจ้าทรงปลอบประโลมผมในความ
ทุกข์ของผม  พระองค์ทรงวิงวอนแก้ต่าง
ให้ผม  โดยผ่านพระคัมภีร์มอรมอนพระ- 
บิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน
ผมเป็นส่วนตัวโดยตรง  ผมรักพระคัมภีร์
มอรมอนเสมอ แต่หลังจากประสบการณ์นี้ 
พระคัมภีร์มอรมอนยิ่งมีค่าต่อผมมากกว่า
เดิม 
เอดูอาร์ด เมเยอร์, ออสเตรียตอนบน ออสเตรีย

ระหว่างสวดอ้อนวอน
ตอนเช้า ผมรู้สึกแรง

กล้าทางวิญญาณว่าให้เปิด
พระคัมภีร์มอรมอนเพื่อหา
คำาตอบให้ปัญหาของผม



ราว 30 ปีก่อนผมขับรถไปยูทาห์เป็น
ครั้งแรก  ผมใช้ชีวิตแบบที่ไม่ใช่วิถี

ชาวคริสต์มานานและต้องการเปลี่ยน  
เพียงแต่ไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไร

เย็นวันที่สองของผมในยูทาห์ ผมแวะ 
ที่พักริมทางในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งทาง 
ภาคใต้ของยูทาห์  เมื่อสุภาพสตรีใน
ออฟฟิศให้กุญแจห้อง ผมถามว่าเธอเป็น
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือไม่  เธอตอบอย่าง
เบิกบานว่า “ใช่ค่ะ”  พลางยิ้มกว้างขณะ
เสริมว่า “คุณเคยอ่านพระคัมภีร์มอรมอน
หนังสือที่ยอดเยี่ยมของเราไหมคะ”  ผมทั้ง
ตกใจและสนใจ ผมบอกเธอว่าไม่เคยอ่าน

“มีเล่มหนึ่งในห้องของคุณ” เธอพูดต่อ 
“เมืองนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้คุณไปด ู
หรอกค่ะ คุณน่าจะทำาความรู้จักกับหนังสือ 
ที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้”

ผมขอบคุณเธอและยกกระเป๋าเดินทาง
เข้าไปในห้อง  พอเข้าไปถึงก็เห็นหนังสือ
ปกสีน้ำาตาลแดงช่ือพระคัมภีร์มอรมอนวาง 
อยู่บนโต๊ะข้างเตียง

ผมเปิดกลาง ๆ เล่มอย่างไม่ตั้งใจและ
อ่านสองสามข้อ แต่ความคิดผมว่างเปล่า  

สาเหตุท่ีผมรักพระคัมภีร์มอรมอน
ผมไม่เข้าใจอะไรเลย  ผมวางหนังสือด้วย
ความผิดหวังและรู้สึกว่างเปล่าขณะออก
จากห้อง  ผมขับรถไปรอบ ๆ จนพบบาร์
แห่งหนึ่ง—ที่มืดทึมไม่เจริญตาเอาเสียเลย  
ผมเข้าไปข้างใน รู้สึกเศร้าหมอง อ้างว้าง 
และสิ้นหวังขึ้นมาทันที  ผมยืนอยู่ที่นั่นครู่
หนึ่ง จากนั้นก็หันหลังกลับและเดินออก
จากบาร์ ตั้งใจว่าจะไม่เสียเวลากับชีวิตใน
บาร์ที่ไหนอีก

ผมกลับไปหอ้งพกัดว้ยความสดชื่นและ 
หยิบพระคัมภีร์มอรมอนขึ้นมา  ผมคุกเข่า 
ต่อพระเจ้าผู้ที่ผมรู้จักเพียงน้อยนิด และ 
วิงวอนขอพระองค์ทรงมีเมตตาต่อผม  ผม 
ทูลขอพระองค์ทรงให้อภัยความผิดพลาด 
ท่ีผมเคยทำาในชีวิตและทรงช่วยให้ผมเข้าใจ 
สิ่งที่อ่านในพระคัมภีร์มอรมอน ให้รู้ว่า 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์จริงหรือ
ไม่ และให้รู้ว่าศาสนจักรมอรมอนมีไว้
สำาหรับผมใช่ไหม

ผมเปิดหนังสือด้วยความคารวะและ
อ่านข้อแรกที่ผมเห็น “ข้าพเจ้าปลาบปลื้ม
ในความแจ้งชัด; ข้าพเจ้าปลาบปลื้มใน

ความจริง; ข้าพเจ้าปลาบปลื้มในพระเยซู
ของข้าพเจ้า, เพราะพระองค์ทรงไถ่จิต
วิญญาณข้าพเจ้าจากนรก” (2 นีไฟ 33:6)  
ใจผมลุกไหม้และน้ำาตาไหล  ถ้อยคำาเหล่า
นี้เด่นชัดด้วยแสงอันน่าพิศวงของความ
หวัง—แสงสว่างของพระคริสต์กำาลังส่ง
สัญญาณเรียกผมมาหาพระองค์

ผมคุกเข่าสวดอ้อนวอนอีกครั้ง ร้องไห้ 
พลางทูลขอพระเจ้าให้ทรงนำาผมต่อไป  
จากนั้นผมเปิดหนังสืออีกครั้งและเริ่มอ่าน 
1 นีไฟ บทแรก  ผมเปี่ยมด้วยความเกรง
ขามต่อพลัง ความบริสุทธิ์ และความจริง 
อันหาท่ีเปรียบมิได้ในถ้อยคำาและประจักษ์ 
พยานของนีไฟ  ผมอ่านจนถึงตีสองของ
เช้าวันรุ่งขึ้น พระเจ้าทรงเปิดความเข้าใจ
ของผมขณะที่ผมอ่าน

หกเดือนต่อมาผมรับบัพติศมาเป็น
สมาชิกศาสนจักรที่แท้จริงและยอดเยี่ยม
แห่งนี้  ผมทราบว่าพระเจ้าประทานพร
ให้ผมพบและอ่านพระคัมภีร์มอรมอน—
หนังสือที่สร้างศรัทธาและประจักษ์พยาน
ของผมในพระเยซูคริสต ์
สตีฟ ราฮาวี, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ใ
นห้องพักผมเห็นหนังสือ 
ปกสีน้ำาตาลแดงเล่มหนึ่ง 

ชื่อพระคัมภีร์มอรมอน



ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

¢Œ
าพเจ้าเกิดในหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่ง

คนทั่วไปไม่รู้จัก ไม่มีไฟฟ้าหรือ

น้ำาประปาพร้อมใช้  สถานที่นั้น

เรียกว่าบ้านโป่ง ตำาบลสันปูเลย อำาเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือ

ของประเทศไทย  ข้าพเจ้าเติบโตมาแบบ

เด็กท้องถิ่นชนบท วิ่งเล่นในท้องทุ่งท้อง

นา ดูแลวัวควาย และได้รับการเลี้ยงดูใน

ครอบครัวชาวนาเคร่งศาสนาที่มีวินัยใน

การดำาเนินชีวิตอย่างพอเพียง

หกสิบสามปีที่แล้ว เมื่อข้าพเจ้าอายุ

สี่ขวบ ข้าพเจ้าเดินไปโรงเรียนในชุมชน

เป็นระยะทางสองกิโลเมตร  เมื่อข้าพเจ้า

อายุแปดถึงสิบเอ็ดขวบ ข้าพเจ้าต้องเดิน 

สี่กิโลเมตรไปโรงเรียนรัฐบาลอีกแห่งหนึ่ง 

จากนั้นข้าพเจ้าเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล

ระดับมัธยมต้นและจบมัธยมปลายที ่

โรงเรียนเอกชน  ข้าพเจ้าศึกษาต่อที่มหา- 

วิทยาลัยรามคำาแหงและสำาเร็จการศึกษา

ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชา 

โทเศรษฐศาสตร์

ข้าพเจ้าชื่นชอบโครงการบำาเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสาธารณชนมาโดยตลอด  

ขณะอยู่ในมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าอาสา

สมัครเป็นครูกวดวิชาวรรณกรรมอังกฤษ

และอเมริกาในนามของชมรมภาษา

อังกฤษ  ตั้งแต่นั้นมาข้าพเจ้าสอนภาษา

อังกฤษในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยม

ปลาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ  นอกจากนี้ 

ครอบครัวเรายังเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ

สมาชิกศาสนจักรคนหนึ่งในการจัดค่าย

ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาลัยเทคนิคและ

วิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดตรังทางภาค

ใต้ของประเทศไทย  ข้าพเจ้าโปรดปราน

การสอนมากที่สุด  ต่อมาในด้านงาน

อาชีพ ข้าพเจ้าทำางานกับศาสนจักรเป็น 

ผู้จัดการศูนย์บริการในประเทศไทย  

ประธานมูลนิธิศาสนจักรแอลดีเอส   

และเป็นผู้จัดการแผนกบริหารวัสดุ

อุปกรณ์ระดับเขต

สมัยที่ข้าพเจ้ายังเด็กมาก มีผู้สอน

ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์มาเยี่ยมหมู ่

บ้านเล็ก ๆ ของเรา  พวกเขาจะร้องเพลง

และสั่งสอนเรา  ทุกอย่างดีไปหมดเพราะ

ชาวบ้านทักทายและพูดคุยกับพวกเขา 

แต่หลังจากพวกเขามาเยี่ยมหมู่บ้านเรา

เสร็จแล้วและจากไป ชาวบ้านก็จะพูดจา

หยาบคายเกี่ยวกับพวกเขาและล้อเลียน

ชื่อพระเยซูคริสต์ซึ่งพวกเขาสอน  สิ่งนี้

ทำาให้ข้าพเจ้ามีคำาถามมากมายเกี่ยวกับ 

พระเยซูคริสต์ว่า “พระองค์เป็นใคร และ 

ทำาไมพวกเขาพูดจาไม่ดีเก่ียวกับพระองค์” 

หลังจากนั้นเป็นเวลานานข้าพเจ้าจึงได้

รับคำาตอบสำาหรับคำาถามหลายข้อของ

ข้าพเจ้า 

เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งในโรงเรียน

มัธยมปลายถามข้าพเจ้าว่า “วิศิษฐ์ เธอ

เชื่อไหมว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์

อยู่”  ข้าพเจ้าตอบเธอว่า “ไม่เชื่อ เป็นไป

ไม่ได้”  และเธอถามต่อ “วิศิษฐ์ เธอเชื่อ

ไหมว่ามนุษย์พูดกับพระผู้เป็นเจ้าได้” 

ข้าพเจ้าตอบว่า “เธอบ้าไปแล้ว!!!”  ไม่

นานข้าพเจ้าพบผู้สอนศาสนาเมื่อเข้า

ร่วมโปรแกรมสมาคมพัฒนาสหกิจกรรม 

(MIA) และเริ่มฟังบทสนทนาของพวกเขา  

หลังจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าตัดสินใจรับ

บัพติศมาเมื่อคุณพ่ออนุญาตให้ข้าพเจ้า

ลงลายมือชื่อแทนท่าน 

ตลอดส่ีสิบสามปีในศาสนจักร ข้าพเจ้า 

ได้รับการเรียกให้รับใช้งานมอบหมายต่าง ๆ 

 ทั้งในระดับสาขา ท้องถิ่น คณะเผยแผ่ 
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การเชื่อฟัง
เอ็ลเดอร์ วิศิษฐ์ คณาคำา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
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และสเตค  งานมอบหมายที่ข้าพเจ้าชอบ 

ท่ีสุดคือเป็นเจ้าหน้าท่ีต้อนรับเพราะข้าพเจ้า 

ได้ทักทายคนใหม่ ๆ ในวันอาทิตย์ ได้ช่วย 

ให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นใจและพร้อมนมัสการ 

ในการประชุมศีลระลึก  การเรียกและการ 

ปลดครั้งก่อน ๆ ช่วยให้ข้าพเจ้าพัฒนา

ความเป็นผู้นำาและมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ 

อย่างต่อเนื่องเช่นกัน     

เรามีบุตรธิดาสองคน วิสุทธิพรกับ 

วิสุชลักษณ์ ซึ่งตอนนี้อายุ 31 และ 30 ป ี

เราเป็นครอบครัวอดีตผู้สอนศาสนา  

ข้าพเจ้ากับสุมามาลย์ภรรยาข้าพเจ้า 

และวิสุทธิพรลูกชายของเรา รับใช้ใน

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ และ

วิสุชลักษณ์ลูกสาวของเรารับใช้ที่คณะ

เผยแผ่แคลิฟอร์เนีย โอกแลนด์  ข้าพเจ้า

กับภรรยาเพิ่งเสร็จสิ้นงานเผยแผ่ของเรา

ในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกและ

ผู้นำาผู้สอนศาสนาอาวุโสในเดือนตุลาคม 

ปี 2013  การรับใช้งานเผยแผ่เป็นสิ่งดีที ่

สุดที่เราได้ทำาในชีวิตมรรตัย 

ข้าพเจ้าขอบคุณและกตัญญูต่อคุณ

แม่ข้าพเจ้า แม้ท่านจะไม่เห็นด้วยกับความ 

เชื่อใหม่ของข้าพเจ้าในพระเจ้าพระเยซู

คริสต์ก็ตาม  ข้าพเจ้าถูกตัดขาดจาก

ครอบครัวหลังจากรับบัพติศมา หลาย

คนที่รู้จักข้าพเจ้าเยาะเย้ยศรัทธาและ

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำา

รุนแรงซึ่งทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกอ้างว้าง 

มาก แต่ไม่มีสิ่งใดหยุดข้าพเจ้าจากการ

ก่อนคุณแม่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม  

การเชื่อฟังเป็นส่วนสำาคัญอย่างยิ่งใน

การเติบโตทางวิญญาณของข้าพเจ้าตั้งแต่

ช่วงแรก ๆ ที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนใจเลื่อมใสใน

ปี 1971  เพราะหลักธรรมสำาคัญนี้ ศรัทธา

และประจักษ์พยานของข้าพเจ้าในพระเยซู 

คริสต์จึงค่อย ๆ เติบโต  ข้าพเจ้าไม่ได้เห็น

นิมิตหรือภาพใดว่าผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา

ในคำาสอนของพระคริสต์จะออกมาเป็น

เช่นไร  อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้รับการ

ยืนยันในใจถึงเร่ืองราวพระคัมภีร์ท่ีวิสุทธิชน 

หนุ่มสาวทุกคนต่างรู้จักเกี่ยวกับอับราฮัม 

ผู้ซึ่งได้รับบัญชาให้ถวายอิสอัคบุตรชาย 

ของเขาเป็นเคร่ืองพลีบูชา และท้ังอับราฮัม 

กับอิสอัคยอมตามพระประสงค์ของพระ- 

ผู้เป็นเจ้า  นี่เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เทพนิยาย  

“ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัม และ

ตรัสกับท่านว่า ‘อับราฮัม’ ท่านทูลว่า ‘ข้า

พระองค์อยู่ที่นี่’  พระองค์ตรัสว่า ‘จงพา

บุตรของเจ้าคืออิสอัค บุตรคนเดียวของ

เจ้าผู้ที่เจ้ารัก ไปยังดินแดนโมริยาห์ และ

ถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชา บนภูเขาลูก

หนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า’…”1  ข้าพเจ้า

เรียนรู้ว่าการเชื่อฟังนำาไปสู่การปฏิบัติ  

ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงคาด

หวังให้ข้าพเจ้าทำาสิ่งใดหลังบัพติศมา  ยิ่ง

ข้าพเจ้าเรียนรู้มากขึ้น ข้าพเจ้าก็ยิ่งได้รับ 

การกระตุ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า 

การเปิดเผยในพระคัมภีร์เป็นความจริง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “…เนื่องจากการเชื่อ

นมัสการพระเจ้าได้  เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจ 

ลาออกจากงานอาชีพครูเพื่อรับใช้งาน

เผยแผ่เต็มเวลา คุณแม่ข้าพเจ้าต้องการ

ตัดข้าพเจ้าออกจากพินัยกรรมครอบครัว  

กระนั้นก็ตาม การทดลองและความยาก

ลำาบากทั้งหมดในชีวิตข้าพเจ้ากลับเสริม

สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง

ในพระเยซูคริสต์  และเพราะวิถีชีวิตแบบ

แอลดีเอส คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าตลอด

จนสมาชิกครอบครัว ญาติ ๆ และเพื่อน

บ้านจึงยอมรับครอบครัวเรา ความขัดแย้ง

ทั้งหมดในอดีตได้รับการแก้ไขคืนดีกัน
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ฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงกำาหนดพรไว้”2  

เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าเห็นผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสใหม่ของศาสนจักร ข้าพเจ้านึกถึง

สมัยที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เช่นกัน  

ข้าพเจ้าไม่มีความรู้มากมายเกี่ยวกับพระ- 

คัมภีร์หรือคำาสอนของศาสนจักร  ข้าพเจ้า

เพียงแต่รุดไปข้างหน้าโดยให้ศรัทธานำา

ข้าพเจ้าไป  ข้าพเจ้ามีความมั่นใจเต็ม

เปี่ยมในผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ของ

ศาสนจักรว่าพวกเขาจะเติบโต ก้าวหน้า 

และจะได้รับพรพระกิตติคุณในชีวิตด้วย

การเชื่อฟัง  ดังที่ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้า

ค้นพบความรอดได้โดยการเชื่อฟังกฎ

ของพระเจ้าในการรักษาพระบัญญัติ ใน

การทำางานแห่งความชอบธรรม และการ

ดำาเนินตามรอยพระบาทของพระผู้ทรง

เป็นผู้นำาของเรา พระเยซู องค์ต้นแบบและ

การเชื่อฟังพระบัญญัติช่วยให้ครอบครัวดิฉันยอมรับ

ดิฉันรับบัพติศมาตอนอายุ 17 ปี และเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัว  ตอนแรกท่ีรับบัพติศมา บางคนในครอบครัว 

ไม่เห็นด้วยและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงความเชื่อส่วนตัวของดิฉัน  แต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกท้อแท้กับการที่จะยืนเป็น

พยานและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  ทุกครั้งที่ดิฉันรับใช้คนในครอบครัวหรือสมาชิกในศาสนจักรยิ่งทำาให้ดิฉัน

รู้ว่าพระกิตติคุณของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความจริง และคำาสอนของพระองค์ช่วยให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้น ปัจจุบัน

เวลาผ่านมา 12 ปี สมาชิกทุกคนในครอบครัวของดิฉันยอมรับและเข้าใจในความเชื่อของดิฉัน การเชื่อฟังและรักษา 

พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่สม่ำาเสมอทำาให้ดิฉันเป็นแบบอย่างแก่คนในครอบครัวได้แม้เราจะมีความเชื่อที่แตกต่างกัน

-เกศินี มั่นชัย, กรุงเทพฯ

พระผู้เป็นเจ้า  เราจะได้รับพรตราบเท่าที่

เราเชื่อฟังในวิธีของพระเจ้า ในพระนาม

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน  

อ้างอิง

1 ดู ปฐมกาล 22:1-13, 16-18.

2 ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 130:21.

3 คำาสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธ (2013), 229.

4 ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 64:34.

5 ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 64:33.

ประมุขของสิ่งทั้งปวง”3

ข้าพเจ้าทำาตามพระบัญญัติสิบประการ 

โดยสุดความสามารถของข้าพเจ้าตั้งแต่

รับบัพติศมา  ข้าพเจ้ารับส่วนศีลระลึกทุก

วันสะบาโต จ่ายส่วนสิบเต็มด้วยความ

ซื่อสัตย์ เต็มใจรับใช้ในศาสนจักร ศึกษา

พระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และจัดสังสรรค์

ในครอบครัว ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งเรียบง่าย

ที่ทำาได้ในชีวิต  ในที่สุดข้าพเจ้าพิสูจน์

ตนเองได้แล้วว่าการเชื่อฟังเรียกร้องสิ่ง

สำาคัญสองอย่าง “ดูเถิด, พระเจ้าทรงเรียก

ร้องใจและความคิดที่เต็มใจ…”4 และ

ข้าพเจ้าไม่เคยปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าทรง

ประสงค์ให้ข้าพเจ้าทำา  “…อย่าเบื่อหน่าย

ในการทำาดี…และจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิด

เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่”5  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่า

ศาสนจักรนี้จริง ฝ่ายประธานสูงสุดและ 

โควรัมอัครสาวกสิบสองได้รับเรียกจาก
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ในการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผม 
มีประสบการณ์พิเศษในการสัมภาษณ์ 

ผู้เตรียมรับบัพติศมาสามคนในสัปดาห์
หน่ึง  ผมร้องไห้เม่ือใกล้ส้ินสุดการสัมภาษณ์ 
ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่ม
เหล้า  

เมื่อผมสัญญากับเขาว่าพระผู้เป็นเจ้า

จะทรงช่วยเหลือ  เขาบอกว่าเพียงเท่านี้ก็

เป็นพรแก่ชีวิตเขาแล้ว  เขามีเวลาอยู่กับ

ครอบครัวมากขึ้น  เขารู้สึกปลอดภัยและ

ไม่ต้องกังวลว่าจะประสบอุบัติเหตุ เพราะ

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

ผมซาบซึ้งใจมากเมื่อผู้สนใจ 

คนหนึ่งบอกผมว่าเขาเลิก 

สิ่งเสพติดหมดแล้ว

เขาไม่ดื่มเหล้าแล้ว และยังสามารถ

ประหยัดเงินจากการเลิกสิ่งเหล่านั้นด้วย  

นี่เป็นประสบการณ์พิเศษที่ผมซาบซึ้ง

ใจมาก  เมื่อผู้สนใจคนหนึ่งบอกผมว่าเขา

เลิกสูบบุหรี่ เลิกดื่มเหล้า เลิกดื่มกาแฟ 

เลิกดูสื่อลามก และมาโบสถ์ทุกสัปดาห์  

พระกิตติคุณเปลี่ยนแปลงผู้คน  ผมมี

ความสุขมากที่ได้เห็นผู้คนเหล่านี้ติดตาม

พระคริสต์  

เอ็ลเดอร์บาร์โธโลมิว, คณะเผยแผ่
ประเทศไทย กรุงเทพ

“การเสพติดทุกชนิดให้โทษใหญ่

หลวงที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวดและ

ความทุกข์ทรมาน และส่งผลกระทบ

ต่อเราแม้กระทั่งทางวิญญาณ  แต่

ยังมีความหวัง เพราะการเสพติด

ส่วนใหญ่สามารถเอาชนะได้เมื่อใช้

เวลา  เราเปลี่ยนได้ แต่นั่นจะเป็น

เรื่องยาก...

“การเสพติดทำาให้พระวิญญาณ

ขุ่นเคือง แม้การเสพติดบางอย่างจะ

ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย ์

มืออาชีพ  แต่ขอเราอย่ามองข้าม

ความช่วยเหลือทางวิญาณที่มีให้เรา

ผ่านทางพรฐานะปุโรหิตและการ

สวดอ้อนวอน  พระเจ้าทรงสัญญา

ว่า “พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับ

คนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า

เรา; เพราะหากพวกเขานอบน้อม

ถ่อมตนต่อนหน้าเรา, และมีศรัทธา

ในเรา, เม่ือน้ันเราจะทำาให้ส่ิงท่ีอ่อนแอ 

กลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา” (อีเธอร์ 

12:27)  

“ขอเราอย่าลืมว่าอำานาจการ

เปลี่ยนแปลงมีจริง และนั่นเป็นของ

ประทานทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จาก

พระผู้เป็นเจ้า”

ดู ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์, “อำานาจการ
เปลี่ยนแปลง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007.
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ดิฉันรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับดิฉัน

เ มื่อหลายปีก่อน ดิฉันตกอยู่ในภาวะ 

 ยากลำาบากที่สุดในชีวิต ช่วงเวลาแห่ง 

ความสูญเสียมารดาผู้เป็นที่รัก ดิฉันเกิด

ความรู้สึกอ้างว้าง ท้อแท้ และหมดหวัง

โดยไม่รู้ตัว  

แม้ว่าในแต่ละวันต้องเจอกับปัญหา

และความขัดแย้งต่าง ๆ ที่ต้องแก้ไข ทั้ง

หน้าที่รับผิดชอบในครอบครัว งานประจำา 

การศึกษาที่มหาวิทยาลัย และการเรียก

หลายอย่างของศาสนจักร แต่ดิฉันจะลืม

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น ๆ เมื่อลืมตาตื่น

ขึ้นมาในเวลาเช้าของวันใหม่  บางครั้ง

ดิฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อพยายามทำาทุกอย่าง

ในชีวิตให้สมดุลอย่างดีที่สุด  ความรู้สึก

ภายในมักจะบอกออกมาเสมอว่าสิ่งเหล่า

นี้ช่างยากเหลือเกินที่จะทำาเพียงลำาพัง  

เมื่อความรู้สึกต่าง ๆ พรั่งพรูออกมา

จนดิฉันต้านทานไม่ไหว ดิฉันเริ่มแสวงหา

การนำาทางและพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้ามาก

ขึ้นโดยการสวดอ้อนวอนและอ่านพระ-

คัมภีร์ จนกระทั่งเจอข้อความหนึ่งที่พระ-

องค์ตรัสไว้ว่า 

“เหตุการณ์จะบังเกิดข้ึนคือจิตวิญญาณ 

ทุกดวงที่ละทิ้งบาปของตนและมาหา

เรา, และเรียกหานามของเรา, และเชื่อ

ฟังเสียงของเรา, และรักษาบัญญัติของ

เรา, จะเห็นหน้าเราและรู้ว่าเราดำารงอยู่” 

(คพ. 93:1) 

ดิฉันร้องไห้และยิ้มให้กับตัวเองด้วย

ความปีติสุขที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำา

สวดอ้อนวอนของดิฉัน เพราะดิฉันรู้ว่า

พระองค์อยู่กับดิฉันในเวลานั้น 

-มยุรา สีสาร, ขอนแก่น

ความรู้สึกภายในดิฉัน

มักจะบอกเสมอว่าสิ่ง

เหล่านี้ช่างยากเหลือเกินที่

จะทำาเพียงลำาพัง
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จัดต้ังสเตคและท้องถ่ินใหม่- 
การเติบโตคร้ังสำาคัญในรอบ 20 ปี

วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1995 ณ ห้องประชุมของโรงแรม 

อมารีวอเตอร์เกท ประตูน้ำา เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจัดตั้งสเตคกรุงเทพ สเตคแห่งแรก

ในประเทศไทย โดยมีประธานทิพรัตน์ กิจสวัสดิ์ เป็นประธาน 

สเตคคนแรก และบราเดอร์พรชัย จันทราทิพย์ เป็นผู้ประสาทพร 

คนแรก ศาสนจักรมีสมาชิกภาพในบันทึก 6,285 คนในเวลา

นั้น

19 ปีต่อมา ในวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ณ ห้องประชุม 

เดียวกัน สมาชิกและผู้สนใจเกือบ 1,500 คนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการจัดตั้งสเตคและท้องถิ่นใหม่ โดยมีเอ็ลเดอร์เกอร์ริท 

ดับเบิลยู. กอง ประธานภาคเอเชียเป็นประธานควบคุม ร่วม

ด้วยเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานภาค

ประธานสาธิต ไกวัลวรรธนะ ซึ่งได้รับเรียกเป็นประธาน 

สเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย สเตคแห่งที่สองที่เพิ่งจัดตั้ง 

จากท้องถ่ินหลังจากการทำางานหนักหลายปีของผู้นำาและสมาชิก 

กล่าวในการประชุมว่า  “เมื่อได้รับคำาสั่งจากลีไฮให้กลับไปเอา

แผ่นจารึกจากเลบัน  เลมันกับเลมิวเอลสงสัย แต่นีไฟมีศรัทธา  

เราต้องถามตนเองว่า ‘เราจะเป็นแบบไหน’  ไม่ว่าเราจะมีการ

เรียกอะไรก็ตาม ตราบเท่าที่เราทำาสุดความสามารถ เราจะได้

รับพร”

ท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทย คือท้องถิ่นใหม่อีก

แห่งหนึ่งซึ่งได้รับการจัดตั้ง  ประธานอรุณ ทองมี อดีตอธิการ

วอร์ดธนบุรี ได้รับเรียกเป็นประธานท้องถิ่น  แม้จะมีเพียง 3 

หน่วยซึ่งแยกมาจากสเตคกรุงเทพ แต่ทั้งสามหน่วยถือว่าเป็น

หน่วยที่เข้มแข็งซึ่งพร้อมสำาหรับการเติบโต  “ในพันธสัญญา

ใหม่หนังสือยอห์นบทที่ 15 บอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรง

ตัดแขนงที่ไม่ออกผลทิ้งเสียส่วนแขนงที่ออกผลพระองค์จะทรง

ลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น” ประธานอรุณกล่าวเปรียบเทียบถึง

การแยกท้องถิ่นครั้งนี้ “แขนงของเราจึงถูกลิดเพื่อที่เราจะได้

ออกผลมากขึ้น”

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วจาก 

การเร่งงานแห่งความรอด และมุ่งหวังที่จะจัดตั้งสเตคอีกหลาย

แห่งในอนาคตข้างหน้า “ในสเตคคือสถานที่คุ้มครองและที่หลบ

ภัยของเราจากพายุชีวิต” เอ็ลเดอร์กองกล่าว  “โจเซฟ สมิธ 

กล่าวว่าจุดประสงค์หลักของการรวบรวมวิสุทธิชนคือเพื่อให้มี

การสร้างพระนิเวศน์ในการประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดอัน

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสำาหรับคนเป็นและคนตาย”  

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก: อรุณ ทองมี ประธานท้องถิ่น (กลาง); สมบูรณ์ 
สุขกุล ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย); โชติ จี่พิมาย ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา)

สเตคกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย : 

วอร์ดดอนเมือง วอร์ดรังสิต วอร์ดบางเขน 

วอร์ดลพบุรี วอร์ดแจ้งวัฒนะ วอร์ดบางบัวทอง 

สาขาปากเกร็ด สาขาอยุธยา

ท้องถิ่นกรุงเทพตะวันตก ประเทศไทย: 

สาขาอโศก สาขาธนบุรี สาขาบางแค
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สเตคกรุงเทพเหนือ: สาธิต ไกวัลวรรธนะ ประธานสเตค (กลาง);  

ณัฐพล ลัทธิโสภณกุล ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย); นรินทร์ ยันตะพันธ์  

ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา);  เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธานภาค (ซ้ายสุด);  

ลีโอนาด วู สาวกเจ็ดสิบภาค (ขวาสุด)  การประชุมภาคสมาชิกใหม่ร่วมกับฝ่ายประธานภาคและ 
 ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ มีผู้เข้าร่วมกว่าสามร้อยคน

  ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่: เดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ (กลาง); 
 รัฐมณี แสงสุวรรณ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย);     
 วิศาล วิศาลบรรณวิทย์ ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา)
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แนะนำาผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน 

เพื่อลงในเว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพข์้อความ 

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

ต่อไปนี้ท่านสามารถส่งข้อมูลผู้สอนศาสนาที่รับใช้จากหน่วยหรือครอบครัวของท่านมาที่บรรณาธิการเนื้อหา พร้อมด้วยภาพถ่าย 

หรือประจักษ์พยานสั้น ๆ ของผู้สอนศาสนาคนนั้นสำาหรับลงเลียโฮนาและและสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรในประเทศไทย

สิริเมษ โชติไพรัตน์
สาขาสมุทรปราการ

คณะเผยแผ่ออสเตรเลีย เพิร์ธ
(2012-2014)

สุทธิรัศม์ สุทธิพงศ์
วอร์ดอโศก

คณะเผยแผ่ยูทาห์ ออกเด็น
(2014-2015)

อัศวิน โชติไพรัตน์
สาขาสมุทรปราการ

คณะเผยแผ่ญี่ปุ่น ฟุกุโอะกะ 
(2014-2016)

บรรณกร กนกนาฎกุล
สาขาเชียงราย

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ
(2013-2015)

Phavadee Duangthipphavong
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ 
(2013-2015)

นภสร มนะโส
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่แคนาดา แวนคูเวอร์
(2013-2015)

สุมิตรา หาริชัย
สาขามหาสารคาม

คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ
(2014-2015)

ตวงพร ขาวเมืองน้อย
สาขาอุดร 2

คณะเผยแผ่ซอลท์เลคซิตี้ 
เทมเปิลสแควร์

(2013-2015)



เมื่อลูกของเรายังเล็ก เราย้ายเข้าไป 

อยู่ในบ้านหลังเล็กที่มีสนามงามตา 

ทั้งสองข้างของประตูหน้ามีแปลงดอกไม้ 

ว่างอยู่สองแปลง และถึงแม้จะมีประสบ- 

การณ์ทำาสวนไม่มากนัก แต่ดิฉันตื่นเต้น 

กับการปลูกดอกไม้ท่ีน่ัน  ดิฉันจึงซ้ือหนังสือ 

ทำาสวนและแค็ตตาล็อกต้นไม้กับเมล็ดพืช

มาศึกษาอย่างละเอียด

ตลอดช่วงสองสามเดือนถัดมาดิฉัน

วางแผนทำาสวน เตรียมดิน และลงแปลง

ไปมากกว่า 200 หัว  ดิฉันรู้ว่าต้องใช้เวลา

อีกหลายเดือนกว่าจะเห็นผล แต่ก็ยังตรวจ 

ตราดูการเติบโตในสวนบ่อย ๆ  ต้นฤดู

ใบไม้ผลิดอกไม้ของดิฉันเริ่มบาน เริ่ม

จากดอกไอริซจิ๋วสีม่วงไปจนถึงดอก

แดฟโฟดิล  ก่อนช่วงกลางฤดูใบ

ไม้ผลิแปลงดอกไม้ของดิฉันก็เต็ม

ไปด้วยทิวลิปสวยงามมาก  ดิฉัน

รักสวนของดิฉัน และมักจะออก

มานั่งมองดอกไม้บนบันไดหน้า

บ้านบ่อย ๆ

บ่ายวันหนึ่งเอมิลีลูกสาววัย 

สี่ขวบของเรามีเพื่อนมาเล่นด้วย 

ก่อนที่คุณแม่ของเพื่อนเธอจะมา 

รับ เด็กทั้งสองหอบทิวลิปเข้ามาใน

ครัวอย่างทุลักทุเล  “ดูสิคะว่าเรา

เอาอะไรมาให้” พวกเขาพูดอย่างมี

ความสุข  พวกเขาเด็ดดอกบานมา

เกือบหมด

ทิวลิปบานปีละครั้งเท่านั้น  ดิฉัน 

หัวใจสลาย—ท้ังหมดท่ีลงแรงท้ังหมด 

 

ดิฉันกำ�ลังเล้ียงลูกหรือดอกไม้
ที่รอคอย  เราเอาดอกไม้ใส่แจกัน 

หลายใบจนเต็มและส่งที่เหลือกลับบ้าน

พร้อมเพื่อนของเอมิลี  ต่อมาขณะที่

ดิฉันบ่นให้คุณแม่ฟังเรื่องความเสียหายที่

เกิดขึ้น ท่านพูดว่า “ดีนี่จ๊ะที่หนูกำาลังเลี้ยง

ลูกไม่ใช่ดอกไม้”

ดิฉันตระหนักว่าดิฉันต้องเปล่ียนมุมมอง 

ดิฉันนึกถึงเพลงปฐมวัยที่เคยร้องกับลูก ๆ 

เกี่ยวกับการเก็บดอกไม้

นั่นคือสิ่งทดแทนให้ฉันคิดถึงคุณแม่

คุณแม่ที่รักฉันจักมอบดอกไม้นี้แด่ท่าน1

ดิฉันมองเห็นสภาพเสียหายของสวน  
แต่เด็กหญิงวัยสี่ขวบสองคนกลับมองเห็น
วิธีแสดงความรัก

การปลูกสวนดอกไม้เรียกร้องความอด- 
ทน และการถอยกลับมามองเหตุการณ ์
นี้ผ่านดวงตาของลูกเรียกร้องความอดทน
ยิ่งกว่า  แต่การฝึกความอดทนในฐานะ

แม่ทำาให้ดิฉันใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
พอลล� ชูลท์, มิสซูรี สหรัฐอเมริก�

อ้างอิง
1.	 “ฉันไปเดินเล่นเสมอ,”	หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 

109.
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เด็กหญิงสองคนหอบ
ทิวลิปเข้�ม�ในครัว

อย�่งทุลักทุเล  “ดูสิคะ
ว่�เร�เอ�อะไรม�ให้” 
พวกเข�พูดอย่�งม ี
คว�มสุข



โดย เอ็มมาลีน อาร์. วิลสัน

วันอาทิตย์แรกของการเป็นนักศึกษา 
ในปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดิฉัน
ประหลาดใจกับความหลากหลาย

ของวอร์ดใหม่  สตรีที่น่ารักคนหนึ่งจาก
ยุโรปตะวันออกกำาลังดำาเนินการประชุม
สมาคมสงเคราะห์  พี่น้องสตรีบางคนจาก
แอฟริกาตะวันตกกรุณาให้ดิฉันยืมหนังสือ
เพลงสวด  สตรีชาวเอเชียที่เคยถ่ายทอด 
บทเรียนเป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างระมัดระวัง 
กำาลังสอนบทเรียนประทับใจที่สุดบทหนึ่ง
เท่าที่ดิฉันเคยได้ยินมา  ถึงแม้ดิฉันจะเป็น

หญิงสาวชาวอเมริกันอยู่ห่างจากบ้านเกิด
เมืองนอน 5,000 ไมล์ (8,045 กม.) แต่
ดิฉันรู้สึกสบายใจท่ามกลางสตรีที่ดีของ
ศาสนจักร  เรามาจากฝรั่งเศส  กัมพูชา 
ไอวอรีโคสต์ ยูเครน และสหรัฐ—แต่ความ
แตกต่างในอายุและวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่อง
สลักสำาคัญ  วิญญาณของความเป็นพี่น้อง
ทำาให้เราเป็นหนึ่งเดียว

ในช่วงเรียนวิทยาลัยปีแรก ๆ ดิฉันตระ- 
หนักเป็นคร้ังแรกว่าเครือข่ายของพ่ีน้องสตรี
ที่ดิฉันเป็นส่วนหนึ่งมาทั้งชีวิตช่างเหลือเชื่อ
อะไรเช่นนี้  ดิฉันไม่มีพี่สาวน้องสาวสาย
เลือดเดียวกัน บางครั้งดิฉันจึงไม่สามารถ
นึกภาพได้ชัดเจนว่าความเป็นพี่น้องสตรี
เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง  ถึงแม้ดิฉันจะสำานึก
คุณที่มีคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายที่ยอดเยี่ยม 
แต่ดิฉันก็ยังโหยหาพี่สาวน้องสาวที่ดิฉันจะ
แบ่งปัน หัวเราะ และมีประสบการณ์ชีวิต
ร่วมกับพวกเธอ  ดิฉันได้เรียนรู้การพึ่งพา
พี่น้องสตรีที่ดิฉันพบภายใน “ความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ” (เอเฟซัส 
4:13)  ประสบการณ์มากมายสอนดิฉันว่า
ดิฉันสามารถพึ่งพาสตรีที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ได ้

— เพราะพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
ดิฉันจึง ม ี พี่สาวน้องสาว!

โลกสอนเราว่าความแตกต่างในครอบ- 

ครัว ช่วงวัย วัฒนธรรม หรือบุคลิกภาพผลัก

เราออกจากกัน  แต่ความจริงแล้วพี่น้อง

สตรีเป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านความรัก การรับ

ใช้ และมรดกอันสูงส่งของเราในฐานะบุตร

ธิดาของพระบิดาบนสวรรค์  ความเป็นหนึ่ง

เดียวกันนี้ช่วยให้เราปฏิบัติตามพันธสัญญา

บัพติศมา  เราสัญญาไว้ว่าจะ “เข้ามาสู่คอก

ของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่าเป็นผู้คน

ของพระองค์, และเต็มใจจะแบกภาระของ

กันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา;

“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้า 

กับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบ- 

โยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืน

เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา

และในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ท่านอยู่”  

(โมไซยาห์ 18:8–9)

เข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า
พี่น้องสตรีช่วยกันรักษาพันธสัญญา 

บัพติศมาเหล่านั้นในหลาย ๆ ด้าน  ติง ฉาง 
 

พี่น้องสตรี ใน  
พันธสัญญา

ในฐานะสานุศิษย์ 

ของพระเยซูคริสต์  

เราทุกคนมีพ่ีน้องสตรี

ท่ีรักและสนับสนุนเรา 

—ไม่ว่าสถานการณ์

ครอบครัวเราเป็นเช่นไร
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จากไต้หวัน “[เข้ามา] สู่คอกของพระผู้
เป็นเจ้า”  ขณะเรียนมัธยมต้น  เพราะ
ครอบครัวเธอลำาบากเรื่องเงิน ติงจึงอด
อาหารกลางวันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวจนกระทั่งจีนาเพื่อนร่วม
ชั้นสังเกตเห็น  แม่ของจีนาเริ่มเตรียม
อาหารกลางวันเผื่อติงทุกวัน  ไม่นาน 
จีนาก็ชวนเพื่อนของเธอมาโบสถ์  แม่
ของจีนาเพ่ิงเข้าร่วมศาสนจักร และจีนา 
กำาลังเรียนกับผู้สอนศาสนา สำาหรับติง 
แบบอย่างของจิตกุศลที่สตรีเหล่านี้
แสดงให้เห็นมีพลังมาก และติงเริ่ม 
พบกับผู้สอนศาสนาเช่นกัน

ตงิกับจนีาอ่านพระคมัภรีด์ว้ยกันและ 
จดบันทึกประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พวกเธอ  ความผูกพันฉันพี่น้องของพวก 
เธอแน่นแฟ้นขึ้นเมื่อเยาวชนหญิงทั้ง 
สองรับบัพติศมาวันเดียวกัน  ปัจจุบัน
ทั้งคู่กำาลังรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาเพ่ือ
ขยายปีติแห่งพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์  จีนา มารดาเธอ และติงกลาย
เป็นพี่น้องกันผ่านการดำาเนินชีวิตตาม
มาตรฐานของพระเจ้าและโดยการรับ
พระนามของพระองค์

แบกภาระของกันและกัน
การรับใช้ด้วยความรักเป็นตรา

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของความ 
เป็นพี่น้องสตรีที่แท้จริง การบำาเพ็ญ
ประโยชน์ด้วยการุณยธรรมและการ
เยี่ยมสอนเป็นพาหนะลำาเลียงการ
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รับใช้ของศาสนจักร  แจ็คเกลีน ซอเรส  

ริเบียโร ลิมา จากบราซิลเล่าว่าผู้เยี่ยม 

สอนสองคนของเธอเป็นพรแก่ชีวิตและ 

ครอบครัวเธออย่างไรหลังจากเธอได้รับการ 

วินิจฉัยว่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วและรู้สึก 

ไม่สามารถไปโบสถ์เป็นประจำาได้  “วลาดิ- 

เมียร์ สามีของดิฉัน ทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อ 

ช่วยให้ดิฉันผ่านพ้นช่วงเลวร้ายที่สุดของ 

ความเจ็บป่วย. . . เขาประสบช่วงเวลาเลว 

ร้ายที่สุดเพียงลำาพัง—จนกระทั่งสตรีที่ยอด 

เยี่ยมสองคนได้รับเรียกให้เป็นผู้เยี่ยมสอน 

ของดิฉัน”

สตรีสองคนนี้ ริตากับฟาติมา แสดง

ความรักโดยเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโรคนี้

และช่วยเหลือครอบครัวของแจ็คเกลีน เธอ

รู้สึกเสมอว่าทั้งสองคนสนใจเธอจริง ๆ การ

รับใช้ของพวกเธอรวมถึงการจัดงานเลี้ยง

เล็ก ๆ ให้แจ็คเกลีนและเย็บชุดให้ลูกสาว

ของเธอ  ท้ายที่สุดแล้วความห่วงใยด้วยใจ

จริงของริตากับฟาติมาก็ช่วยแจ็คเกลีนทาง

วิญญาณ เธอกลับมาโบสถ์เป็นประจำา 

ความเข้มแข็งของทั้งสองคนทำาให้เธอมี

กำาลังใจ  

ไม่ว่าภาระของพี่น้องสตรีจะเป็นภาระ

ทางกาย ทางอารมณ์ หรือทางวิญญาณ แต่

เป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อเราหยิบยื่นความรักให้

มารดาสาวที่เหนื่อยล้า ดรุณีคนใหม่ที่เขิน

อาย สตรีสูงอายุที่ว้าเหว่ ประธานสมาคม

สงเคราะห์ที่ทำางานล้นมือ  สตรีแห่งพันธ-

สัญญา “เบิกบานในการรับใช้และงานดี”1 

ด้วยเหตุนี้จึงเสาะหาและพยุงพี่น้องสตรีที่

อ่อนแรงหรืออ่อนใจ

โศกเศร้ากับคนท่ีโศกเศร้า

สตรีแห่งศรัทธาทำาตามแบบอย่างของ

พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเธอยื่นมือช่วย

เหลือด้วยความอ่อนโยน  บางทีในพระ- 

คัมภีร์อาจไม่มีแบบอย่างของความรักที่ไม่

คำานึงถึงตนเองดีไปกว่าแบบอย่างของนา-

โอมีแห่งเบธเลเฮมและรูธแห่งโมอับสะใภ้

ของเธอ  รูธเลือกรับใช้มารดาสามีหลังจาก 

สามีและบุตรชายของนาโอมีเสียชีวิตลง  

นาโอมีตัดสินใจกลับประเทศของเธอด้วย

ความเศร้าโศก  ถึงแม้สตรีเหล่านี้มาจาก

พื้นเพทางศาสนาและวัฒนธรรมแตกต่าง

กัน แต่พวกเธอกลายเป็นเพื่อนกันขณะ

สนับสนุนกันในการดำาเนินชีวิตอย่างชอบ

ธรรมและช่วยกันฟันฝ่าความยากลำาบาก

แบบอย่างและการรับใช้ของรูธยิ่งใหญ่

มากจนความโศกเศร้าของนาโอมีเปลี่ยน

เป็นความปีติยินดีเพราะเธอโชคดีที่มีสะใภ้

และพี่น้องสตรีที่ยอดเยี่ยมในพระกิตติคุณ  

ความผูกพันของพวกเธอแน่นแฟ้นมากจน

ผู้หญิงคนอื่น ๆ เมื่อเห็นความรักที่พวกเธอ

มีให้แก่กันจึงกล่าวว่า “สาธุการแด่พระ-

ยาห์เวห์ ผู้ … [ประทาน] บุตรสะใภ้ที่รักเจ้า 

ผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน” (นางรูธ 

4:14–15)

ปลอบโยนคนท่ีต้องการการปลอบโยน

จดหมายสั้น ๆ จากพี่น้องสตรีคนหนึ่ง 

ในวอร์ดปลอบโยนไรฮาอู การิกี จากตาฮีตี 

ผู้ได้รับเรียกเป็นครูสมาคมสงเคราะห์หลัง

จากอายุครบ 18 ปีเพียงหนึ่งเดือน  เธอ

ประหม่าที่ต้องสอน “บรรดาคุณแม่และ

คุณย่าคุณยายทั้งหลาย สตรีผู้รู้มากมาย 

อยู่แล้ว พบเจอการทดลองมาไม่น้อย และ

มีประสบการณ์มากมาย”  หลังจากสอนบท

เรียนครั้งแรก เธอได้รับ “จดหมายสั้น ๆ 

เปี่ยมด้วยความรัก” จากสตรีคนหนึ่งในชั้น

เรียน  จดหมายนี้เสริมความเชื่อมั่นของเธอ 

และเธอติดไว้ในบันทึกส่วนตัวเพื่อช่วยให้

เธอผ่านพ้นช่วงเวลายากๆ
พีน่อ้งสตรใีนพระกติตคิณุปลอบโยนและ 

สนับสนุนกันในยามทุกข์ยาก  เจ. สก็อตต์ 
ฟีเธอร์สโตน ประธานสเตคในยูทาห์จำาได้

“เราปีติยินดีใน

บทบาทมากมาย

หลายหลากของ

เราในฐานะสตรีใน

ศาสนจักร แม้เรา

จะแตกต่างกันใน

หลายๆ ด้านและมีลักษณะเฉพาะตัวแต่

เราต่างสำานึกว่าทุกคนคือธิดาของพระ

บิดาบนสวรรค์พระองค์เดียวกัน ซ่ึงทรง

รังสรรค์เราให้เป็นพ่ีน้องกัน เราเป็นหน่ึง 

เดียวกันการเสริมสร้างอาณาจักรของ

พระผู้เป็นเจ้าและในพันธสัญญาท่ีทำา”

บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน, ประธานเยาวชนหญิง
สามัญ, “ความเป็นพ่ีน้องสตรี: โอ เราต้องการ
กันและกันเพียงใด,” เลียโฮนา พ.ค. 2014, 
119.
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เมื่อเขากับภรรยาไปเยี่ยมสตรีคนหนึ่งใน 
สเตคของเขาที่สามีเพิ่งสิ้นชีวิต  “ภรรยาผม
แค่กอดเธอ ร้องไห้กับเธอและปลอบเธอจน
กระทั่งเธอรู้สึกถึงความรัก”  บางครั้งความ
เป็นพี่น้องสตรีเรียบง่ายเช่นนั้นเอง

ยืนเป็นพยานเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้า
มีพลังมหาศาลเมื่อสตรีทุกวัยพร้อมใจ

กัน “ยืนหยัดเพื่อความจริงและความชอบ
ธรรม”2  ความเป็นพี่น้องสตรีของเราใน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สามารถ
เสริมสร้างเรา ไม่ว่าสถานการณ์ที่เราพบ
เจอจะเป็นเช่นไรในโลกที่ชั่วร้ายมากขึ้นทุก 
วัน  แม้แต่คนอายุน้อยมากก็สามารถยืน
เป็นพยานได้ เช่น เจสสิกา โวซานิยาโคนา 
จากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอมริกา เรียนรู้พระ- 
กิตติคุณจากเด็กหญิงวัยหกขวบในชั้นเรียน
ปฐมวัยของเธอ เด็กคนนั้นเตือนสติเธอ
และเป็นพยานต่อเธอถึงความสำาคัญของ
ครอบครัว

พี่น้องสตรีสูงวัยเป็นแบบอย่างที่สำาคัญ
เช่นกัน  คิมม์ ฟรอสต์ จากยูทาห์หวนนึกถึง
สตรีหลายคนผู้มีอิทธิพลโน้มน้าวให้เธอเข้ม
แข็งอยู่ในพระกิตติคุณ รวมไปถึงเออร์ซูลา 
สไควส์  คิมม์กล่าวว่า “ซิสเตอร์สไควส์เป็น
คู่เยี่ยมสอนของดิฉันเมื่อเธออยู่ในวัย 90 ปี  
เธอเห็นหรือได้ยินไม่ชัด แต่เธออุทิศทั้งหมด
เพื่อพระกิตติคุณ  เธอไม่เคยขาดโบสถ์และ
ทำาการเยี่ยมสอนอย่างซื่อสัตย์ … เธอเป็น
แรงบันดาลใจให้ดิฉัน”  ไม่ว่าจะโดยผ่าน
แบบอย่างหรือการแบ่งปันประจักษ์พยาน 
พี่น้องสตรีสามารถเป็นสานุศิษย์ที่เป็นน้ำา
หนึ่งใจเดียวกันของพระอาจารย์ได้

พ่ีน้องสตรีในศาสนจักรของ 

พระผู้เป็นเจ้า

ดิฉันพบพี่สาวน้องสาวจริง ๆ ขณะเฝ้าดู 

 

 

สตรี “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 

ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง” 

(โมไซยาห์ 18:9)  ดิฉันมีโอกาสรับใช้งาน

เผยแผ่เต็มเวลา  เมื่อการเรียกส่งดิฉันไป

คณะเผยแผ่เทมเปิลสแควร์ ซอลท์เลคซิตี้  

ยูทาห์—คณะเผยแผ่สตรีล้วนในศาสนจักร

—ดิฉันยอมรับว่ารู้สึกประหม่ากับการมีสตร ี

มากมายอยู่รายรอบ  ดิฉันไม่จำาเป็นต้อง

กังวลเลย  ประจักษ์พยานของดิฉันเกี่ยวกับ

ความเป็นพี่น้องสตรีเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

เม่ือดิฉันปฏิสัมพันธ์กับสตรีนับไม่ถ้วน ผู้เป็น 

พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดในการกระทำาทุก

วันของพวกเธอ

คืนคริสต์มาสครั้งแรกของดิฉันในสนาม

เผยแผ่ ประธานคณะเผยแผ่ให้พี่น้องสตรี

ทั้งหมดมารวมกันเพื่อชมภาพยนตร์จรรโลง

ใจเรื่องหนึ่ง  มีตอนหนึ่งที่พี่น้องสตรีสอง

คนกำาลังช่วยกันเอาชนะสภาวการณ์อัน

น่าหวาดหวั่น  ดิฉันรู้สึกประทับใจในความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของพวกเธอ  ขณะ

ชมภาพยนตร์และมองไปรอบ ๆ ดูผู้สอน

ศาสนาสตรีทั้งหลายที่มีความสุขสดใส  

พระวิญญาณทรงเป็นพยานแรงกล้าต่อ

ดิฉันว่าความเป็นพี่น้องสตรีเป็นความ

ผูกพันนิรันดร์ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง

กำาหนดมา และดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของ 

ความผูกพันดังกล่าวด้วย  ช่างเป็นความ

จริงที่วิเศษยิ่งอะไรเช่นนี้ เราไม่มีวันโดด

เด่ียว เพราะพระเจ้าได้ประทานพ่ีน้องสตรี 

ทั้งหลายให้แก่เรา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1. “The Relief Society Declaration,” The Latter-day 

Saint Woman: Basic Manual for Women (2000), xi.
2. เยาวชนหญิง ความก้าวหน้าส่วนบุคคล (จุลสาร, 

2009), 2.

สตรีแห่งพันธสัญญา 

“เบิกบานในการรับใช้

และงานดี” ด้วยเหตุนี ้

จึงเสาะหาและพยุง 

พี่น้องสตรีที่อ่อนแรง 

หรืออ่อนใจ
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โดย แคเธอรีน เนลสัน

ใ
จกลางเมืองโทรอนโต  ประเทศ
แคนาดา ตลาดเคนซิงตันให้ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมจากทั่ว 

โลก  เรียงรายตามถนนแคบ ๆ คือแผงลอย 
ร้านค้า และร้านอาหารจากหลากหลาย
วัฒนธรรมให้ลิ้มลอง—เช่น ซัลวาดอร์ 
เม็กซิโก เปรู และฝรั่งเศส  ทุกมุมถนน 
คุณจะเห็นตะกร้าผักผลไม้สีสันสดใส โต๊ะ
ขายขนมอบใหม่ร้อน ๆ จนผิวแตกเป็น 
แผ่นและเสื้อผ้าพื้นเมืองจากหลากหลาย
วัฒนธรรมสีฉูดฉาดสวยงาม

วัฒนธรรมหลากหลายของโทรอนโตมา
จากคนย้ายถิ่น คนพื้นเมือง ผู้ลี้ภัย และ
นักศึกษา  โจนาธาน พอร์เตอร์ หนุ่มวัย 25 
ปีที่อาศัยอยู่ในโทรอนโตกล่าวว่า “การรับใช ้
เคียงข้างสมาชิกจากสภาพภูมิหลังต่างกัน 
มากมายในวอร์ดช่วยให้ผมเห็นความแตก
ต่างระหว่างวัฒนธรรมต่าง ๆ รอบตัว—รวม
ถึงวัฒนธรรมแคนาดาของผมเอง—กับ
วัฒนธรรมพระกิตติคุณ  น่าสนใจที่ได้เห็น
แต่ละวัฒนธรรมส่งเสริมค่านิยมที่พระกิตติ- 
คุณสอนว่าเป็นสิ่งชอบธรรม  นั่นทำาให้เกิด
การติดต่อสื่อสารตามการทรงนำาของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งช่วยให้ผู้คนเข้าใจกัน

และก้าวข้ามวัฒนธรรมของตน”

โจนาธานเห็นอิทธิพลของพระกิตติคุณ

ในบทบาทการเป็นผู้นำาด้วย  “ถึงแม้ผู้นำา 

มักจะมีรูปแบบการนำาต่างกันไปตามวัฒน- 

ธรรมของตน แต่นั่นไม่สำาคัญ  พวกเขาทุก

คนได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการ

เปิดเผยผ่านสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต และ

พวกเขาได้รับพร”

สำาหรับโจนาธาน สถาบันให้บางอย่างที่

เขาเห็นคุณค่าอย่างยิ่ง “ด้วยการที่ผมเติบ

ใหญ่ในโทรอนโต มีเพื่อนวัยเดียวกันที่เป็น

สมาชิกของศาสนจักรไม่มาก ผมจึงรู้สึก

ปลอดภัยและได้รับการต้อนรับที่สถาบัน  

เราเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะความรักในพระ- 

กิตติคุณ  คนอื่นสังเกตเห็นวิธีที่เราดำาเนิน

ชีวิต เห็นมาตรฐานของเรา และยอมรับว่า

เราไม่เหมือนใคร”

ประสบการณ์ของโจนาธานสอนให้เขา

รู้ความสำาคัญของจิตกุศล  “ความรักอัน

บริสุทธิ์ของพระคริสต์” (โมโรไน 7:47) “คน

หนุ่มสาวที่สถาบันแตกต่างกันมาก การจะ

รักกันและกันจึงไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

เสมอไป” เขากล่าว  “ผมเรียนรู้ว่าจิตกุศล 

หมายถึงการรับใช้ผู้อื่น แม้ในวิธีเล็ก ๆ  

น้อย ๆ และรักพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะมา

จากที่ใด”
ความรักและความหลากหลายดังกล่าว

เป็นพรแก่งานเผยแผ่ศาสนา  “คนจำานวน
มากที่นี่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรุ่นแรก
หรือไม่ก็รุ่นที่สอง  บางครั้งผู้คนเข้าร่วม
ศาสนจักรที่นี่ แล้วกลับไปประเทศของตน 
แบ่งปันพระกิตติคุณกับครอบครัว และนำา
พลังความเข้มแข็งไปสู่วัฒนธรรมของตน  
สำาหรับผมนั่นคือมรดกของศาสนจักรใน 
โทรอนโต” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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การเป็นหนุ่มสาวที่

ซื่อสัตย์ในออนแทรีโอ 

แคนาดาเป็นอย่างไร  

ชายหนุ่มคนหนึ่ง 

บอกเล่าถึงวัฒนธรรม

และศรัทธาของเขา

โทรอนโตวัฒนธรรมผสมผสานใน



 กั น ย า ย น  2 0 1 4    47

อะไรคือความพิเศษของอาหาร 
ในโทรอนโต
เราหาแกงหลากหลายชนิด อาหาร 
แอฟริกัน และอาหารเม็กซิกัน รับประทาน 
ได้ง่ายมาก  ที่นี่มีชุมชนขนาดใหญ่ของ 
ชาวจาเมกา ผมจึงชอบอาหารประเภท 
โรตี ข้าวกับถ่ัวลันเตา และแกงกะหร่ีแพะ

งานอดิเรกของคุณคืออะไร
ผมชอบเรียนภาษา และผมสามารถฝึก
ภาษากับเพื่อนๆ ได้  ผมพูดห้าภาษา 
ได้สบายๆ ทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส  
ครีโอลเฮติ โปรตุเกส และสวานา

การออกเดทในโทรอนโตเป็น 
อย่างไร
เพราะหนุ่มสาวจำานวนมากในโทรอนโต
เป็นคนย้ายถิ่นรุ่นที่สอง เมื่อผมไปรับคู่
เดท ผมจึงได้พบพ่อแม่ของเธอซึ่งมักจะ 
ยังเคร่งในวัฒนธรรมของตนและแบ่ง
อาหารประจำาชาติให้ผมรับประทาน   
สนุกดีครับ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับแคนาดา
เมืองหลวง: ออตตาวา
ภาษา: อังกฤษและฝรั่งเศส

ศาสนจักรในแคนาดา
190,265  วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
327  วอร์ด
150  สาขา
7  คณะเผยแผ่
8  พระวิหาร

สถิติในแคนาดา
ประชากร 34,568,211 คน
อุทยานแห่งชาติและเขตสงวน 44 แห่ง
50 เปอร์เซ็นต์ของหมีขั้วโลกอาศัยอยู่
ในแคนาดา



เมื่อท่านมีการบ้านกองพะเนินและท่านสงสัยว่า
ความพยายามทั้งหมดคุ้มค่าหรือไม่ จงจดจำาคำา
แนะนำานี้จากฝ่ายประธานสูงสุด  ถ้อยคำาแห่ง

ปัญญาต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเกิดแรงจูงใจขึ้นมา
บ้างในการกัดฟันอ่านตำาราเรียนกองต่อไป

เนื่องด้วยการศึกษามีอิทธิพลใหญ่หลวงต่อ
อนาคตของท่าน และเป็น “ส่วนสำาคัญในแผน 
ของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อช่วยให้ท่านเป็นเหมือน 
พระองค์มากขึ้น” (เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
[2011], 9) ท่านจะค้นพบว่าการศึกษาคุ้มค่า

ความพยายามทุกอย่าง
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อยากมีอนาคตที่ดีมาก ๆ ไหม จงศึกษาหาความรู้!

เตรียมรับ
โอกาสของชีวิต

การสอนจากสวรรค์
“บทเรียนบางบทในชีวิตท่านเรียนรู้จากบิดามารดา ส่วนอีกหลาย

บทท่านเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในศาสนจักร อย่างไรก็ดีมีบางช่วงที่

ท่านรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงกำาลังสอนท่านและท่านเป็นนักเรียน

ของพระองค์”
“Who Honors God, God Honors,” Ensign, พ.ย. 1995, 48.

ทะเลแห่งชีวิต
“ชีวิตประดุจทะเลที่ทำาให้คนจองหองละความลำาพอง เปิดโปงคน

เลี่ยงงาน และเผยให้เห็นผู้นำา เพื่อแล่นอย่างปลอดภัยไปถึงท่าเรือ

ที่ท่านปรารถนา ท่านต้องเก็บแผนที่ปัจจุบันไว้ใกล้มือ ท่านต้อง

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น ยึดมั่นหลักธรรม ขยายความ

สนใจ เข้าใจว่าผู้อื่นมีสิทธิ์แล่นเรือในทะเลเดียวกันกับท่าน 

และเป็นคนไว้วางใจได้ในการปฏิบัติหน้าที่

“ความพยายามตั้งใจเรียนจะมีผลเด่นชัดต่อ

โอกาสของท่านหลังจากเรียนจบ ขณะท่านพยายาม

เรียนให้ได้เกรดเฉลี่ย อย่ามองข้ามความสำาคัญของ

การฝึกคิดจริง ๆ”
“Great Expectations” (การให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหา-

วิทยาลัยบริคัมยังก์, 11 ม.ค. 2009), 4; speeches. byu. edu.

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

48 เ ลี ย โ ฮ น า



เจตคติที่จะเรียนรู้
“ในฐานะลูกของพระผู้เป็นเจ้า หากท่าน
ทำางานหนักพอและซื่อสัตย์ จุดหมายของ
ท่านคือการเป็นเหมือนพระองค์  นั่นหมาย 
ความว่าไม่มีเรื่องจริงเรื่องใดที่ท่านจะเรียน
รู้ไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงรู้ความจริงท้ังมวล

“คนส่วนใหญ่หยุดเรียนรู้เพราะกลัว  
พวกเขาเกรงว่าจะเรียนรู้ไม่ได้  ท่านไม่
จำาเป็นต้องมีความกลัวเช่นนั้นหากท่าน
ซื่อสัตย์  การศึกษาตามเกณฑ์ของท่านอาจ
หยุดชะงักด้วยเหตุผลบางอย่าง แต่ข้าพเจ้า
ต้องการให้ท่านรู้ด้วยความแน่นอนว่าท่าน

ได้รับบัญชาให้เรียนรู้
“สำาหรับสมาชิกศาสนจักร การศึกษาไม่

เพียงเป็นความคิดที่ดีเท่านั้น—แต่เป็นพระ

บัญญัติด้วย  เราต้องเรียนรู้ ‘สิ่งต่างๆ ทั้ง

การเตรียมพร้อมมาก่อน 
การแสดงฝีมือ
“การเตรียมรับโอกาสและหน้าที่รับผิดชอบ 
ของชีวิตไม่เคยสำาคัญมากเท่านี้มาก่อน เรา
มีชีวิตอยู่ในสังคมที่กำาลังเปลี่ยนแปลง การ
แข่งขันอันเข้มข้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
บทบาทของสามี บิดา ปู่ ตา ผู้หาเลี้ยง และผู้
คุ้มครองแตกต่างมากจากบทบาทของคนรุ่น
ก่อน  การเตรียมไม่ใช่เรื่องของ บางท ีหรือ
อาจจะ แต่เป็นคำาสั่ง  สำานวนโบราณที่ว่า 
‘ไม่รู้อะไรก็สบายใจเฉิบ’ สาบสูญตลอดกาล 
การเตรียมย่อมมาก่อนการแสดงฝีมือ”
ดู “การเรียกให้ทำาหน้าท่ี,” เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 54.

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้า

ทรงประสงค์ให้ท่านเรียนรู้  ผู้เรียนรู้ที่ยิ่ง

ใหญ่เชื่อเช่นนั้น  พวกเขามีเจตคติว่าพวก

เขาสามารถเรียนรู้ได้”
“Do What They Think You Can’t Do,” New Era, 
ต.ค. 1989, 6.

พระเจ้าทรงรู้จักท่าน
“ชีวิตท่านได้รับการดูแลอย่างดีเช่นเดียว

กับชีวิตข้าพเจ้า  พระเจ้าทรงทราบทั้งสิ่ง

ที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านทำาและสิ่งที่

ท่านจะต้องรู้เพื่อทำาสิ่งนั้น  ท่านสามารถ

คาดหวังด้วยความมั่นใจว่าพระองค์ทรง

เตรียมโอกาสให้ท่านเรียนรู้  ท่านจะมอง

ไม่เห็นโอกาสเหล่านั้นทั้งหมด ดังที่ข้าพเจ้า

ไม่เห็น  แต่เมื่อท่านให้เรื่องทางวิญญาณ

มาก่อนในชีวิต ท่านจะได้รับพรให้รู้สึกว่า

พระองค์ทรงนำาท่านไปสู่การเรียนรู้บาง

อย่าง และท่านจะเกิดแรงจูงใจให้ทำางาน

หนักมากขึ้น”
“Real-Life Education,” New Era, เม.ย. 2009, 6.

ในฟ้าสวรรค์และในแผ่นดินโลก, และใต้

แผ่นดินโลก; สิ่งที่เป็นมา, สิ่งที่เป็นอยู่, สิ่ง

ที่ต้องบังเกิดในไม่ช้า; สิ่งซึ่งอยู่ที่บ้าน, สิ่ง

ซึ่งอยู่ต่างแดน’ [ดู คพ. 88:79–80]”
ดู “หลักธรรมสองข้อสำาหรับเศรษฐกิจ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2009, 71

ยืนหยัดอดทน
“เมื่อข้าพเจ้าอายุ 10 ขวบ ครอบครัว

ข้าพเจ้าเป็นผู้ลี้ภัยในประเทศใหม่  ใน

โรงเรียนข้าพเจ้าเป็นนักเรียนที่ดีมาตลอด

—จนกระทั่งเรามาถึงเยอรมนีตะวันตก...

“เนื่องจากหลักสูตรส่วนใหญ่ใหม่และ

แปลกสำาหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเรียนช้า  

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าเริ่มสงสัยว่า

ข้าพเจ้าอาจไม่ฉลาดพอที่จะเรียนหนังสือ

“โชคดีที่ข้าพเจ้ามีครูผู้สอนให้ข้าพเจ้า

อดทน  เขาสอนข้าพเจ้าว่าความพยายาม

สม่ำาเสมอและเสมอต้นเสมอปลาย—ยืนหยัด 

อดทน—จะช่วยให้ข้าพเจ้าเรียนรู้

“เวลาผ่านไป วิชายาก ๆ ก็กระจ่างขึ้น

—แม้แต่ภาษาอังกฤษ  ข้าพเจ้าเริ่มเห็นที

ละเล็กละน้อยว่าถ้าข้าพเจ้าเสมอต้นเสมอ

ปลาย ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้ได้ การเรียน

รู้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความ

อดทน มันจะเกิดขึ้น” 
ดู “อดทนต่อไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 70.

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน

ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ

ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
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การศึกษาหาความรู้ไม่ใช ่
เพียงเรียนให้จบ
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โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
นิตยสารศาสนจักร

“เรียนให้สูง ๆ”  นี่อาจเป็นคำาแนะนำา 
ที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดสำาหรับวัยรุ่น

แต่แม้ในหมู่คนที่เอาใจใส่คำาแนะ
นำานี้ บางคนก็ดูเหมือนจะได้ประโยชน์จาก
การศึกษาของตนมากกว่าคนอื่น ๆ—และ
เราไม่ได้พูดถึงเกรดหรือปริญญาหรืองาน
อาชีพเท่านั้น  แล้วอะไรคือความแตกต่าง
ระหว่างคนที่ “มีการศึกษา” จริง ๆ กับคนที่
เพียง “เรียนให้จบ”

การศึกษาเกี่ยวข้องกับความสามารถ
ที่ติดตัวมาน้อยกว่าลำาดับความสำาคัญที่
แน่นอน เจตคติ และทักษะ ดังจะกล่าว 
ต่อไปนี้

ลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
1. แสวงหาการเรียนรู้ทางวิญญาณ  

เพื่อให้ท่านประสบความสำาเร็จสูงสุด จงทำา
ตามคำาแนะนำาของประธานเฮนรีย์ บี. อาย-
ริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด:

“สิ่งสำาคัญอันดับแรกของเราควรเป็น
เรื่องการเรียนรู้ทางวิญญาณ …

“… การให้การเรียนรู้ทางวิญญาณมา
ก่อนไม่ได้ลดภาระเราจากการเรียนรู้เรื่อง
ทางโลก  แต่กลับทำาให้การเรียนรู้ทางโลก 
มีจุดประสงค์และจูงใจเราให้หมั่นเรียนรู้
ทางโลกมากขึ้น

“เพื่อให้การเรียนรู้ทางวิญญาณอยู่ใน
ลำาดับที่เหมาะสมเสมอ เราจะต้องทำาการ
เลือกบางอย่างที่ยากต่อการตัดสินใจว่า
จะใช้เวลาอย่างไร  แต่ไม่ควรมีการเลือกที่
ตั้งใจจะทำาให้เรื่องทางวิญญาณเป็นเรื่อง
รอง  ไม่ควร เพราะนั่นจะนำาไปสู่เหตุการณ์
สลดใจ”1

2. หาสมดุล  สมดุลหมายถึงรู้ลำาดับ
ความสำาคัญของคุณอย่างชัดเจน  การให้
ความสำาคัญกับการสร้างสมดุลก่อนเรื่องอื่น
จะช่วยคุณรักษามุมมองที่ถูกต้อง  เอ็ลเดอร ์
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองกล่าวไว้ว่า “จำาไว้ว่าอะไรที่มาก
เกินไปในชีวิตจะทำาให้เราเสียสมดุล  ขณะ
เดียวกัน เรื่องสำาคัญที่น้อยเกินก็ทำาให้เสีย
สมดุลได้เช่นกัน”2

3. นอนหลับให้เพียงพอ  อาจดูเหมือน
เป็นเรื่องเล็ก แต่การนอนหลับให้เพียงพอ
ส่งผลใหญ่หลวง—และนั่นดีกว่าการคิด
หาวิธีไม่ให้ง่วงนอนในชั้นเรียน  งานวิจัย
หลายชิ้นยืนยันว่าการนอนหลับให้เพียงพอ
สำาคัญต่อการเรียนรู้ แต่คนจำานวนมากเสีย
สละการนอนเพื่อทำาสิ่งอื่น (มักเป็นความ
บันเทิง)  จงทำาให้สิ่งนี้อยู่ในลำาดับความ
สำาคัญของท่าน (แต่อย่านอนมากเกินไป 
ดูข้อ 2 ข้างต้นและหลักคำาสอนและพันธ-
สัญญา 88:124)

เจตคติ

1. คุณรับผิดชอบการศึกษาของคุณ 

(รวมทั้งความล้มเหลวของคุณเช่นกัน)  คุณ

รู้จักวัยรุ่นที่ยังคงพึ่งพ่อแม่ให้ช่วยทำาการ

บ้านและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือ

ไม่ หรือรู้จักคนที่ได้เกรดไม่ดีแล้วบอกว่า 

“ครูก็แค่เกลียดฉัน” หรือโทษสภาวะแวด- 

ล้อมอื่น ๆ หรือไม่  จงรับผิดชอบการศึกษา

ของคุณ  คุณจะอัศจรรย์ใจกับสิ่งที่คุณจะ

ได้เรียนรู้จริง ๆ และคุณจะมีความสุขมาก

ขึ้นเพียงใด

2. เกรดกับการเรียนรู้ไม่เท่ากัน  อย่า 

นำาสัญลักษณ์ (เกรด) มาปะปนกับสิ่งที่

สัญลักษณ์บ่งบอก (การเรียนรู้และความ

พยายาม)  ถึงแม้เกรดจะเป็นตัวสำาคัญที ่

ใช้วัดผล แต่จำาไว้ว่าความรู้และทักษะที ่

คุณได้สำาคัญกว่าเกรด ไม่ว่าสูงหรือต่ำา  

ด้วยเจตคติเช่นนี้คุณจะพอใจเกรดของ 

คุณมากขึ้น

3. คุณค่าของตัวคุณไม่ควรผูกติด

กับสิ่งภายนอกเช่น รางวัล เกรด และ

ปริญญา  หากคุณเข้าใจคุณค่าในตนเองว่า

คุณเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ คุณจะมี

ความสุขได้ไม่ว่าความสำาเร็จของคุณจะมา

พร้อมกับรางวัลภายนอกหรือไม่ก็ตาม  จง

พยายามทำาให้ดีและบรรลุเป้าหมายการ

“อะไรที่มากเกินไปในชีวิตจะทำาให้เราเสียสมดุล 
ขณะเดียวกัน เรื่องสำาคัญที่น้อยเกินไปก็ทำาให ้

เสียสมดุลได้เช่นกัน”
–เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด
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ศึกษาของคุณ แต่อย่าให้รางวัลเป็นตัว

กำาหนดคุณค่าของคุณ
4. การเป็นคนขยันสำาคัญกว่า “การ

เป็นคนฉลาด”  ถึงแม้คุณจะคิดว่าความ
สามารถที่ติดตัวมาทำาให้คุณเรียนง่ายกว่า 
คนอื่น แต่คุณควรมองว่าความสำาเร็จเป็น 
ผลพวงของความขยันมากกว่าเป็นพร 
สวรรค์ที่ติดตัวคุณมาแต่เกิด และหากบาง
อย่างไม่ง่าย อย่ายอมแพ้—ความพยายาม
จะชดเชยความต่างน้ัน  เจตคติเช่นน้ีจะช่วย 
คุณได้ดีในชีวิตทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อคุณออกจากโรงเรียนเข้าสู่โลกของการ
ทำางาน  ไม่มีทางลัดสู่การเรียนให้รู้จริง— 
คุณจะเสแสร้งว่าเข้าใจไปตลอดชีวิตไม่ได้

5. คุณรู้มากแล้ว แต่คุณไม่ได้รู้ทุก

อย่าง  จงเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดที่คุณ
กำาลังเรียนรู้เข้าด้วยกัน  แต่อย่าเข้าไปอยู ่
ในสถานการณ์ที่คิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแล้ว
—คนอื่นไม่รู้  เจตคติเช่นนั้นเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้

6. การเรียนรู้เป็นรางวัลในตัวมันเอง 

คนจำานวนมากพูดถึงการศึกษาว่าเป็นวิธ ี
 

บรรลุเป้าหมาย—หนทางเพ่ือความก้าวหน้า 
ในชีวิต เพื่อให้ได้งานดี และอื่น ๆ  แม้นั่น
อาจจะจริง แต่เป็นจริงเช่นกันว่าคุณจะมี
ความสุขมากขึ้นและเรียนรู้มากขึ้นหากคุณ
มองการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในตัวมันเอง  
อย่าเป็นคนที่ถามแต่เพียงว่า “เรื่องนี้จะอยู่
ในข้อสอบไหม” หรือ “เราจะได้ใช้อีกครั้ง
เมื่อใด”

7. อย่าหลบหนีการท้าทายเพียง

เพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะล้มเหลว  
ยิ่งคุณเต็มใจทำาเรื่องยากตอนนี้ คุณจะ
ยิ่งพร้อมเผชิญสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหน้า  
ตัวอย่างเช่น คนที่เลือกเรียนแต่วิชาง่าย ๆ 
กำาลังขายคนเองต่ำากว่าราคาและอาจจะ
กำาลังฝังพรสวรรค์ของตนก็เป็นได้

8. จงใฝ่รู้  คุณจะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นหาก
คุณใฝ่รู้และซักถาม  อีกทั้งการสนใจสิ่ง 
ต่าง ๆ ทำาให้คุณเป็นคนน่าสนใจมากขึ้น
ด้วย  จำาไว้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลา 
ทุกแห่ง ไม่เฉพาะในโรงเรียน

9. คุณทำาได้  มีความแตกต่างระหว่าง 
ยาก กับ เป็นไปไม่ได ้ เส้นทางสู่การเรียนรู ้
 

ของคุณอาจจะยาก แต่คุณทำาได้  การเรียน 
รู้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำาที่นี่บนแผ่นดินโลก

ทักษะ

1. เรียนรู้สิ่งที่คุณรัก รักสิ่งที่คุณ

เรียนรู้  มองหาสิ่งที่ทำาให้คุณตื่นเต้นและ

สนใจจริง ๆ และไล่ตามสิ่งนั้น  แต่จงเรียน

รู้เช่นกันว่าจะมองเห็นคุณค่าในทุกอย่างที่

คุณเรียนรู้อย่างไร

2. อ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน  

อ่านเรื่องดี ๆ ทุกวัน อาทิ หนังสือ นิตยสาร 

เว็บไซต์ อะไรก็ได้ที่ให้ความรู้หรือสร้างแรง

บันดาลใจ  คนที่อ่านหนังสือดี ๆ โดยทั่วไป

มักจะเรียนดีขึ้นและมีชีวิตที่เป็นสุข

3. ใส่ใจวิธีจัดการกับความเครียด  

การรับรู้สาเหตุที่ทำาให้คุณเครียดและรู้วิธี

คลายเครียดที่ใช้ได้ผลกับคุณมากที่สุดถือ

เป็นทักษะชีวิตที่มีคุณค่า

4. ขอความช่วยเหลือเมื่อจำาเป็น— 

และขอคนที่ช่วยได้จริง  เชื่อหรือไม่ว่า 

การขอความช่วยเหลือเป็นทักษะอย่างหนึ่ง  

การยอมรับเมื่อคุณเข้าตาจนและการได้

ความช่วยเหลือที่ดีก่อนสายเกินแก้ส่งผล 

อย่างมาก

5. บริหารเวลาของคุณ  การบริหาร

เวลาหมายถึงการทำาให้สิ่งที่คุณ บอก ว่า

สำาคัญเป็นอันดับแรก เป็น สิ่งสำาคัญอันดับ

แรกจริง ๆ  หาระบบที่เหมาะกับคุณและ

ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย 

อ้างอิง
1.	 เฮนรีย์ บี.	อายริงก์,	“Real-Life	Education,”	New 

Era,	เม.ย.	2009,	5.
2.	 ดู	เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“รักษาสมดุลในชีวิต

ท่าน,”	เลียโฮนา,	ก.ย.	2012,	50.

อ่านเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน  อ่านเรื่องดี ๆ ทุกวัน 
อาทิ หนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ อะไรก็ได้ที่ให้ความรู้

หรือสร้างแรงบันดาลใจ
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“เจ้าจงแสวงหาถ้อยคำาแห่งปัญญาจาก 
บรรดาหนังสือดีที่สุด; แสวงหาการเรียนรู้,  
แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย” 

(หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 88:118)



โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

เคธี อาร์. เป็นวัยรุ่นอายุ 17 ปีในแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา  เธอต้องอธิบายให้ญาติ  
 ฟังบ่อย ๆ ว่าในฐานะวิสุทธิชนยุค

สุดท้าย เธอทำา—หรือไม่ทำาอะไรบ้าง
“ดิฉันจำาการพูดคุยกับคุณป้าครั้งหนึ่งได้”  

เคธีกล่าว  “ท่านบอกว่า ‘ศาสนจักรของหนู
ไม่ให้หนูดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ใช่หรือเปล่า’  
ดิฉันบอกท่านว่าศาสนจักรสอนว่าการดื่ม
เหล้าและสูบบุหร่ีไม่ดีแต่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานเสรีภาพในการเลือกแก่เรา เพราะรู้
เช่นนี้ดิฉันจึง เลือก ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า”

เคธีกล่าวว่าในกรณีของเธอน่ีเป็นคำาตอบ

ท่ีดีกว่าการพูดว่า “การสูบบุหร่ีและด่ืมเหล้า

ขัดกับมาตรฐานของฉัน” ถึงแม้บางครั้งนั่น

อาจจะเป็นคำาตอบที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

“คุณป้าคิดว่าศาสนจักรบังคับผู้คนให้

เชื่อฟัง ดังนั้นเมื่อดิฉันอธิบายว่าเรามีสิทธิ์

เสรี ท่านจึงสนใจสิ่งที่ดิฉันจะพูด” เคธีกล่าว  

“เมื่อดิฉันอธิบายว่าดิฉันมีเป้าหมายส่วน

ตัวคือไม่สูบบุหรี่หรือดื่มเหล้า ท่านยินดี

สนับสนุน”

ใส่ใจคนท่ีท่านพูดคุยด้วย
ตามประสบการณ์ของเคธี คุณอาจอธิบาย 

มาตรฐานศาสนจักรกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นหาก
คุณเร่ิมโดยถามตนเองว่าคุณรู้อะไรเก่ียวกับ
คนที่คุณกำาลังพูดคุยด้วย  อะไรเป็นเหตุให้
พวกเขาถามเช่นนั้น  พวกเขาเพียงอยากรู้
สิ่งที่คุณเชื่อไหม  พวกเขากำาลังถามคำาถาม
ตรงไปตรงมาและขอคำาตอบตรงไปตรงมา 
หรือพวกเขาไม่แน่ใจ โดยหวังให้คุณเข้าใจ
มุมมองของพวกเขาก่อนจะยอมวางใจคำา
แนะนำาของคุณ  พวกเขา สนใจอยากได้ยิน
อะไร

คุณอาจได้ความคิดหรือความรู้สึกจาก
พระวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นประโยชน์
ต่อพวกเขา  หากเป็นเช่นนั้น  จงทำาตาม

ยิ่งคุณเข้าใจผู้อื่นดีขึ้นเท่าใด คุณยิ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจมาตรฐานของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น

เม่ือเพ่ือนๆ ต้องการ 

รู้เหตุผล

บทเรียน
วันอาท

ิตย์

หัวข้อขอ
งเดือนนี้: 

พระบัญ
ญัติ
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การกระตุ้นเตือน  ไม่จำาเป็นต้องบรรยายยืด
ยาวราวกับพูดในการประชุมศีลระลึกหรือ
เข้าไปสู่การโต้เถียงเกี่ยวกับหลักคำาสอน  
จงสนทนาไปตามปกติ  เพียงอธิบายเป้า
หมายทางวิญญาณที่คุณมีสำาหรับตนเอง
และคุณมีเป้าหมายเช่นนั้นได้อย่างไร

พึงระลึกว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะให้พวก
เขารู้ว่าคุณอาจไม่มีคำาตอบทั้งหมด แต่คุณ
สามารถแนะนำาพวกเขาให้รู้จักคนอื่น ๆ 
เช่น ผู้สอนศาสนา ผู้สามารถช่วยให้พวก
เขาพบสิ่งที่กำาลังมองหา

จำาไว้ว่า ไม่สำาคัญว่า คุณ ต้องการพูด
อะไร แต่สำาคัญที่ พวกเขา พร้อมจะฟังอะไร  
เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความรู้สึก
และแบ่งปันความเชื่อ  เล่าประจักษ์พยาน
ของคุณเมื่อถึงเวลาเหมาะสมและปล่อย
ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงความ
จริงนั้น  นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให ้
ผู้อื่นเข้าใจว่ามาตรฐานมีอะไรบ้างและ 
เหตุใดท่านจึงทำาตาม (ดู 1 นีไฟ 10:17–19)

แบบอย่างการดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ

ลอเรนต์ บี. จากฝรั่งเศสจำาได้ว่าเขารู้สึก
อย่างไรเมื่อเป็นคนถามคำาถาม  ลอเรนต์
เป็นวัยรุ่นอายุ 15 ปีเมื่อเข้าร่วมการประชุม
ศาสนจักรเป็นครั้งแรก เขาประทับใจกับ
ความสุขของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชน

“ผมมีคำาถามมากมาย” เขากล่าว “ไม่
เหมือนนักเรียนที่โรงเรียนของผม พวกเขา
ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้า  เยาวชนชายหญิง
เคารพกันมาก ดูเหมือนทุกคนจะมีทิศทาง
และจุดประสงค์ และนั่นชวนให้ผมสนใจ
มาก”

เขาผูกมิตรกับจีน-ไมเคิล แอล. อายุ 

16 ปี และอีฟ น้องสาวอายุ 14 ปีของจีน  

“พวกเขาอธิบายว่าพระคำาแห่งปัญญาให้

หลักธรรมสำาหรับการมีสุขภาพดี” ลอเรนต์

เล่า  “พวกเขาแบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับ

ความบริสุทธิ์ทางเพศและอธิบายว่านี่เป็น

พระบัญญัติจากพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง

ต้องการให้เราเป็นสามีและภรรยาท่ีซ่ือสัตย์

ต่อกันชั่วนิรันดร์

“พวกเขาไม่เพียงอธิบายมาตรฐานกับ

ผมเท่านั้น แต่ผมเห็นด้วยตนเองว่าพวกเขา

ดำาเนินชีวิตตามสิ่งที่พวกเขาเชื่อ” ลอเรนต์

กล่าว  “เม่ือคุณรักษาพระบัญญัติ น่ันทำาให้

คุณมีความสุข และความสุขของคุณจะช่วย

ให้คนอยากรู้ว่าทำาไมคุณดำาเนินชีวิตแบบ

นั้น”

ประสบการณ์ของลอเรต์สอนเขาว่าการ

ท่องจำาคำาตอบมาตรฐานมากมายไม่ใช่วิธ ี

ที่ดีที่สุดในการแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้  วิธีที่ดี

ที่สุดคือดำาเนินชีวิตตามสิ่งที่คุณเชื่อ  จาก

นั้น ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงเตรียม

พร้อมเสมอที่จะอธิบายกับทุกคนที่ขอทราบ

เหตุผลเกี่ยวกับความหวังของพวกท่าน” 

(1 เปโตร 3:15) 

ดู ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตอบคำาถาม 
พระกิตติคุณได้ที่ lds.org/go/55914

ร่วมวงสนทนา
ส่ิงท่ีท่านอาจทำา:
•	 เขียนประสบการณ์ที่ท่านมีขณะ 

ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานศาสน- 
จักรลงในบันทึกส่วนตัวและบอก
เล่าประสบการณ์นั้นกับคนอื่นๆ

•	 ระหว่างการประชุมอดอาหารและ 
แสดงประจักษ์พยานหรือการ
ประชุมเยาวชน	แบ่งปันประจักษ์
พยานเกี่ยวกับมาตรฐานของ
พระเจ้า

•	 อ่านคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
เรื่อง	“การเตรียมตัวนำามาซึ่งพร”	
โดยประธานโธมัส เอส.	มอนสัน	
(เลียโฮนา,	พ.ค.	2010,	80)	
ที่พูดถึงการออกเดท	มิตรภาพ	
ความซื่อสัตย์	และมาตรฐาน 
อื่นๆ	ท่านอาจจะเขียนรายการ 
คำาแนะนำาที่ท่านต้องการนำาไป 
ปฏิบัติ

เหตุผลท่ีดีกว่าน้ัน
“บางคนอาจบอกว่า ‘ฉัน

ไม่คิดว่าจะดำาเนินชีวิต

ตามมาตรฐานของคุณ

ได้’	มีเหตุผลท่ีดีกว่าน้ัน

ให้มา	[ร่วมกับเรา]!		ศาสนจักรมีจุดประสงค์

เพ่ือบำารุงเล้ียงผู้ไม่ดีพร้อม	ผู้กำาลังต่อสู้ด้ินรน	

และผู้อ่อนล้า		ศาสนจักรเต็มไปด้วยผู้คนท่ี	

ปรารถนา	จะรักษาพระบัญญัติสุดหัวใจ	แม้

พวกเขาจะยังไม่	เช่ียวชาญ	ในการทำาเช่นน้ัน

ก็ตาม”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “เชิญมาร่วมกับเรา,”  
เลียโฮนา , พ.ย. 2013, 23.

ชมรมต่อต้านคำาสบถ
ดูวิธีท่ีเยาวชนชายคนหน่ึงได้รับความ 
สนใจจากคนในท้องท่ี	ในประเทศ	และ 
ต่างประเทศผ่านการอธิบายมาตรฐาน 
ของเขา:	lds.	org/	go/	nocussing
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โดย โจเซฟ เซนกูบา

ผมไปโรงเรียนที่บริหารโดยศาสนจักรนิกายหนึ่งในประเทศ
ของผม  คร้ังหน่ึงเพ่ือนร่วมช้ันเลือกผมเป็นท่ีปรึกษาประจำา 
ช้ันเรียนของเรา  วันหน่ึงขณะกำาลังวางแผนว่าจะสอนอะไร

ผมบังเอิญเห็นจุลสารของศาสนจักรเกี่ยวกับกฎแห่งความบริสุทธิ์
ทางเพศ  ผมตัดสินใจสอนเพื่อนร่วมชั้นเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ทาง
เพศและขอจุลสารจากผู้สอนศาสนาเต็มเวลามาแจกในระหว่าง 
บทเรียน

หลังจากสอนเสร็จ นักเรียนหลายคนอยากรู้จักศาสนจักรมาก 
ขึ้น ผมจึงสอนพวกเขาและให้เอกสารอื่น ๆ ของศาสนจักรรวมทั้ง
พระคัมภีร์มอรมอน  ผมไม่รู้ว่าครูใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้

วันหน่ึงเธอเรียกผมไปท่ีห้องทำางานและถามว่าผมไปโบสถ์อะไร  
เม่ือผมบอกไป เธอถามว่าทำาไมผมแจก “ไบเบิล” ของศาสนจักรให้
นักเรียน  ผมบอกเธอว่าผมให้เฉพาะคนที่ขอเท่านั้น

หลังจากพูดคุยอยู่นานเกี่ยวกับศาสน- 
จักร ซึ่งเธอแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเธอเชื่อ
ว่านี่ไม่ใช่ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า  
เธอบอกผมว่า “ครูรู้ว่าเธอไม่มีพ่อแม่  
แต่ครูเสียใจมาก—ที่เธอจะต้องออก 

จากโรงเรียนเพราะเธอจะทำาให้นักเรียน 
ดี ๆ หลายคนเปลี่ยนใจมานับถือศาสนา 
ของเธอ”  เธอบอกผมให้เลือกระหว่าง 
ศาสนจักรกับการศึกษาของผม

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น

เธอเรียกประชุมทั้งโรงเรียนและบอกโรงเรียนว่าไม่อนุญาต

ให้ผมอยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปเพราะผมเป็นสมาชิกศาสนจักร

มอรมอนและนักเรียนคนไหนทำาตามผม คนนั้นจะต้องออกจาก

โรงเรียน

หลังเลิกประชุม เธอถามว่าผมตัดสินใจอย่างไร ศาสนจักร

หรือการศึกษา  ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงกำาลังบอกผมให้ยืน

หยัดในส่ิงท่ีผมรู้ น่ันคือ พระเจ้าทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรท่ีแท้จริงของ

พระองค์  ผมแบ่งปันประจักษ์พยานกับเธอก่อนจะออกไป  เธอ

บอกผมว่าสัปดาห์หน้าให้กลับมารับจดหมายแจ้งว่าผมไม่มา

โรงเรียนนี้อีก

เม่ือผมมาโรงเรียนในสัปดาห์ถัดไป เธอเปล่ียนความคิด!  เธอ

ไม่บังคับให้ผมออกจากโรงเรียนอีก  ผมมีความสุขมาก ส่วนใหญ่

เป็นเพราะผมได้ยืนหยัดในสิ่งที่ผมรู้ว่าเป็นความจริง

ประสบการณ์นี้สอนผมให้ยืนหยัดเสมอใน

สิ่งที่ผมรู้ว่าเป็นความจริง  พระเจ้าจะทรง

ช่วยเราเสมอ  ถ้าผมปฏิเสธศาสนจักร 

นักเรียนคงพูดกันว่าสิ่งที่ผมสอนไม่เป็น

ความจริง แต่ตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าผมรู ้

  ความจริง 
   ผู้เขียนอาศัยอยู่ทางภาคกลางของยูกันดา

ถ้าผมไม่ปฏิเสธศาสนจักร ผมจะต้องออกจากโรงเรียน

ผมรู้ว่า ผมต้อง ทำาอะไร
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พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “จงรัก
ศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพ่ือ 

บรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” (มัทธิว 
5:44)  พระบัญญัติข้อนี้ไม่ง่ายที่จะทำา
ตาม เพราะมันขัดกับธรรมชาติของเรา
—นั่นคือ ขัดกับความเป็นมนุษย์ปุถุชน 
(ดู โมไซยาห์ 3:19)  ดังนั้นเราจะเริ่ม
จากตรงไหน  ต่อไปนี้คือแนวคิดบาง
ประการ
• พยายามมองทุกคนเป็นบุตรธิดาของ 

พระบิดาบนสวรรค์  นี่ไม่ใช่เพียง
แนวคิดที่ดีเท่านั้น แต่เป็นความจริง
ด้วย  ขอให้แนวคิดนี้ซึมซาบลึกอยู่
ในใจท่าน และปฏิกิริยาของท่านจะ
เปลี่ยนไป

เจาะประเด็น

วิธีที่ท่านช่วยแก้ปัญหาของเพื่อนขึ้นอยู่
กับความรุนแรงของปัญหาน้ัน  ตัวอย่าง

เช่น เธออาจจะกำาลังวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง
เพียงเพ่ือให้เห็นว่าเธออ่อนน้อมถ่อมตนหรือ
เพื่อให้ได้รับคำาชมหรือความเชื่อมั่นจากคน
อื่น ๆ  หากเป็นเช่นนั้น จงให้ความมั่นใจ
แก่เธอ แต่ค่อย ๆ พยายามให้เธอมุ่งความ
สนใจไปท่ีตนเองน้อยลงและสนใจผู้อ่ืนมาก
ขึ้น  นั่นเป็นวิธีที่เธอจะพบความพอใจและ
เห็นคุณค่าตนเองมากยิ่งขึ้น และมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนจริง ๆ

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่ีปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด กล่าวว่า “เรา 
ไม่ได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อคิดไม่ดี  
เกี่ยวกับ ตนเอง เรามีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนเมื่อเรานึก ถึง ตนเองให้น้อยลง” 
(“ความจองหองและฐานะปุโรหิต,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 73).

ถ้าปัญหาดูเหมือนจะรุนแรง
มากขึ้น—หากท่านสงสัยว่าเธอ 
กำาลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าขั้น
รุนแรง—จงกระตุ้นเธอให้พูด
คุยกับพ่อแม่ ครูที่ปรึกษา 
หรืออธิการของเธอ  หรือไป
พบคนเหล่านั้นด้วยตัวท่าน
เองและอธิบายสถานการณ์
ให้ทราบ  พวกเขาจะได้หาทาง
ให้เธอได้รับความช่วยเหลือที่
ต้องการ รวมถึงความช่วยเหลือ
จากผู้เชี่ยวชาญหากจำาเป็น 

• รับรู้ว่าความรักในแบบที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงบัญชาให้เรามีคือของ
ประทานจากพระผู้เป็นเจ้าจริง ๆ ดัง
นั้นท่านต้อง “สวดอ้อนวอนพระบิดา
จนสุดพลังของใจ, เพื่อท่านจะเปี่ยม
ด้วยความรักนี้, ซึ่งพระองค์ประทาน
ให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริง
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซู
คริสต์” (โมโรไน 7:48)

• หาวิธีเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะรับใช้ผู้ไร้
เมตตา  ท่านไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นอาจ
ช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลง แต่ถึง
แม้พวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลง ท่าน
จะเป็นคนที่ดีกว่าเพราะท่านมีเมตตา

• แบ่งปันพระกิตติคุณกับพวกเขา แม้
จะเป็นเพียงการกล่าวประจักษ์พยาน
อย่างตรงไปตรงมาและมั่นคงถึง
ความจริงอันเรียบง่าย—เช่น “เรา 
ทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็น-
เจ้า” 

ฉันจะ แสดงความรัก ต่อ  
ผู้ที่ไร้เมตตา ต่อฉันได้อย่างไร

ฉันม ีเพื่อน คนหนึ่งที ่ดูถูก 
   ตัวเองเสมอ ฉันจะ 
ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น กับ
ตัวเองได้อย่างไร
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“ก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา” เป็นวลีที่
ควรนำาทางชีวิตเรา

โดย เอ็ลเดอร์ 
คาซุฮิโกะ  
ยามาชิตะ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นคำ�แปลภ�ษ�
ญี่ปุ่นของเพลงสวด 
“ถูกเรียกให้รับใช้” 

(เพลงสวด, บทเพลงที่ 
126) คำ�ว่� มุ่งหน้า และ 
อย่าคร้าม แปลเป็นภ�ษ�
ญี่ปุ่นว่� susume (ออก
เสียงว่� ซู-ซู-เม) คำ�นี้มี
คว�มหม�ยต่อข้�พเจ้�
ม�กเพร�ะสิง่ท่ีเกิดขึน้เมือ่
ไม่กี่ปีก่อนสมัยข้�พเจ้�
เป็นประธ�นสเตคในฟุกุ
โอะกะ ประเทศญี่ปุ่น

ประธ�นศ�สนจักร 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

(1910–2008) ม�เยี่ยม
เร� และข้�พเจ้�ต้องร่วม
เดินท�งกับท่�น  ระหว่�ง
ก�รประชุมหนึ่ง  ผู้สอน
ศ�สน�เต็มเวล� 300 คน
ม�ฟังศ�สด�พย�กรณ์  
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์สถิต
อยู่ในห้องนมัสก�ร และ
เร�หล�ยคนหลั่งน้ำ�ต�
แห่งปีติ  เร�ร้องเพลง 
“ถูกเรียกให้รับใช้” ใน
ภ�ษ�ญี่ปุ่น โดยร้องคำ�
ว่� susume susume ซ้ำ�
หล�ยครั้ง  ประธ�นฮิงค์-
ลีย์ถ�มประธ�นคณะ
เผยแผ่ที่นั่งติดกันว่� 
“susume หม�ยถึงอะไร”

“หม�ยถึง ‘มุ่งหน้�’ 
ครับ” ประธ�นคณะ
เผยแผ่ตอบ

ก�รประชุมนั้นยอด
เยี่ยมม�ก  ประธ�นฮิงค์-
ลีย์ให้กำ�ลังใจและจูงใจ
ผู้สอนศ�สน�  หลังจ�ก
นั้นท่�นโบกมือล�พวก
เข�และออกจ�กอ�ค�ร  
ขณะขึ้นรถข้�พเจ้�เพื่อ
กลับไปยังโรงแรม ท่�น
พูดคำ�หนึ่งกับข้�พเจ้�
เป็นภ�ษ�ญี่ปุ่นว่� 
“susume!”

ข่าวสารท่ียอดเย่ียม
คำ�นั้นกล�ยเป็นคติ

ประจำ�ใจข้�พเจ้� “จง
มุ่งหน้�! มองโลกในแง่
ดี! เผชิญอน�คตด้วย
ศรัทธ�!”  นี่เป็นข่�วส�ร
เดียวกับที่ให้เย�วชน
ของศ�สนจักรในหมวด
สุดท้�ยของ เพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชน  หลัง
จ�กทบทวนพรที่ม�จ�ก
ก�รเชื่อฟังม�ตรฐ�นของ
พระเจ้� ในหมวด “ก้�ว
ไปด้วยศรัทธ�” กล่�วว่� 
“ขณะที่ท่�นทำ�สิ่งเหล่�นี ้
พระเจ้�จะทรงทำ�ให้ชีวิต 
ท่�นเกิดประโยชน์ยิ่งกว่� 
ท่�นทำ�ได้ด้วยตนเอง   
พระองค์จะทรงเพ่ิมโอก�ส 
ให้ท่�น ขย�ยวิสัยทัศน์
ของท่�น และทำ�ให้ท่�น
เข้มแข็ง  พระองค์จะประ- 
ท�นคว�มช่วยเหลือที่
ท่�นต้องก�รเพื่อเผชิญ
ก�รทดลองและก�ร
ท้�ท�ยของท่�น  ท่�นจะ
มีประจักษ์พย�นเข้มแข็ง
ขึ้นและพบปีติแท้จริงเมื่อ
ท่�นได้รู้จักพระบิด�ใน
สวรรค์และพระบุตรของ

พระองค์ พระเยซูคริสต์ 
และรู้สึกว่�พระองค์ทรง
รักท่�น” ([2011], 43)

พระกิตติคุณสอนเร�
ให้ก้�วไปข้�งหน้�ด้วย
ศรัทธ� “จงขอแล้วจะ
ได้ จงห�แล้วจะพบ จง
เค�ะแล้วจะเปิดให้แก่
พวกท่�น” (มัทธิว 7:7)  
สำ�หรับข้�พเจ้�นี่หม�ยถึง 
susume

เร่ืองโด่งดัง
ซ�มูไรเป็นทห�รชั้น

ขุนน�งของญี่ปุ่นในยุค
ต้นและยุคกล�ง  ช�ว
ญี่ปุ่นยังคงพูดถึงซ�มูไร
คนหนึ่งชื่อเรียวมะ ซะกะ- 
โมโตะ ผู้สิ้นชีวิตในปี 
1867  เหตุผลประก�ร
หนึ่งที่เข�ยังคงเป็นที่ชื่น
ชอบเพร�ะเข�มีเจตคติ
ในท�งบวกเสมอ  เข�ไม่
กลัวใครหรือสิ่งใด  เข�
ไปทุกที่ที่ต้องก�รเข�  
ด้วยแรงบันด�ลใจจ�ก
แนวคิดที่ว่�มนุษย์ทุกคน
สร้�งม�เท่�เทียมกัน เข�
จึงพย�ย�มทุกวิถีท�งเพื่อ
ตั้งก�รปกครองใหม่  แต่

Susume!
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เข�ถูกลอบสังห�ร และถึง
แม้จะถูกด�บของซ�มูไร
อีกคนหนึ่งแทงหล�ยครั้ง
หล�ยหน แต่เข�ก็ไม่ยอม
แพ้  เข�พย�ย�มลุกขึ้น
ยืนและเดินไปข้�งหน้�   
นี่เป็นเรื่องโด่งดังม�กใน
ญี่ปุ่น

ข้�พเจ้�เข้�ใจว่�เร�
ทุกคนมีก�รท้�ท�ยและ
คว�มทุกข์ย�ก บ�งครั้ง
เร�อ�จรู้สึกว่�กำ�ลังถูก
ศัตรูโจมตี  ซ�ต�นจะ
ล่อลวงเร�ให้คิดลบและ
เลิกหวัง

แต่ข้�พเจ้�เป็นพย�น
ต่อท่�นว่�พระกิตติคุณ
ทำ�ให้เร�มีแรงพูดว่� 
susume และเดินหน้�ต่อ
ไป  พระกิตติคุณไม่ได้ให้
ข่�วส�รในแง่ลบแก่เร�  
เร�ต้องลุกขึ้นเดินไปข้�ง
หน้�ด้วยศรัทธ� เพร�ะ
เร�มีสัญญ�ของพระเจ้�
ที่ว่�เร�จะไม่พ่�ยแพ้ “ผู้
ที่เสด็จไปข้�งหน้�ท่�น
คือพระย�ห์เวห์ พระองค์
สถิตอยู่กับท่�น พระองค์

จะไม่ทรงปล่อยให้ท่�น
ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่�น 
อย่�กลัวและอย่�ขย�ด
เลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 
31:8)

บ่อเกิดของความสุข
เพื่อนที่รักทั้งหล�ย 

ข้�พเจ้�ประสงค์ให้ท่�นมี
คว�มสุข  คว�มสุขที่แท้
จริงต้องสร้�งบนคว�มรู้ที่
ว่�พระบิด�บนสวรรค์ของ
เร�ทรงพระชนม์  พระองค์
ทรงรักและทรงรู้จักเร�
แต่ละคน  พระองค์ทรง
ทร�บทุกอย่�งเกี่ยวกับ
เร�—คว�มอ่อนแอ คว�ม
เข้มแข็ง ข้อดี ข้อเสีย ก�ร
ท้�ท�ย และคว�มทุกข์
ย�กของเร�  เพร�ะทรง
รักเร�พระองค์จึงทรงส่ง
พระบุตรม�ช่วยให้เร�
รอด  พระเยซูคริสต์ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของข้�พเจ้�  ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดของ
ครอบครัวข้�พเจ้�  ทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

ของท่�น  พระองค์ทรง
นำ�ท�งเร�  พระองค์
ทรงนำ�เร�  ข้�พเจ้�
ทร�บว่�ศ�สนจักรนี้
เป็นของพระองค์ และ
ข้�พเจ้�ทร�บว่�ประธ�น
โธมัส เอส. มอนสันเป็น
ศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิต
อยู่ของเร�

ข้�พเจ้�สัญญ�กับท่�น 
ว่�ห�กท่�นมีเจตคติใน 
ท�งบวกและแสวงห�สิ่ง 
ดี ท่�นจะมีพระวิญญ�ณ 
ศักดิ์สิทธิ์สถิตกับท่�น  
ห�กท่�นนึกถึงพระผู้- 
เป็นเจ้�และสิ่งดี ๆ พระ-
วิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์จะ
ทรงนำ�ท�งท่�น  ท่�นจะ
ส�ม�รถกระตุ้นตนเองให้ 
“ก้�วไปข้�งหน้�” และ
ถึงแม้มีก�รทดลอง ด้วย
ศรัทธ� ท่�นจะดำ�เนิน 
ต่อไป 

ความช่วยเหลือ 
จากพระเจ้า

“เม่ือเราก้าวไปข้างหน้า พยายาม

ดำาเนินชีวิตตามท่ีควร เราย่อมได้

รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 69.

ท่านทำาได้

พระกิตติคุณเป็นข่าวสารแห่งความหวัง ถึงแม้
ท่านท้อแท้หมดกำาลังใจ แต่ท่านยังคงเคล่ือน

ไปข้างหน้าได้ด้วยศรัทธา คำาแนะนำาเจ็ดประการ
ต่อไปนี้จะช่วยท่าน

1. แสดงความขยันหมั่นเพียรทุกวัน  สวดอ้อน 
วอน ศึกษาพระคัมภีร์  รักษาพระบัญญัติ  เข้า
ร่วมการประชุมและเรียนเซมินารี  มีส่วนร่วม 
ที่การสังสรรค์ในครอบครัว

2. กลับใจ  เม่ือท่านทำาผิด จงแสวงหาการให้อภัย
3. ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทำาตามการกระตุ้น

เตือนของพระองค์
4. สร้างความไว้วางใจ  สนับสนุนผู้นำาของท่าน  

ยอมรับคำาสอนอันชอบธรรมของบิดามารดา
5. เรียนรู้เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด  เข้ามาอยู่

ใกล้พระองค์ และพระองค์จะทรงเข้ามาอยู่ใกล้
ท่าน (ดู คพ. 88:63)  พระวิญญาณจะทรง
เป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์

6. มองออกไปนอกตนเอง วิธีท่ีดีท่ีสุดในการค้น
พบตนเองคือยอมสละตนเองในการรับใช้ผู้อ่ืน 
(ดู มัทธิว 10:39; 16:25)

7. อย่ายอมแพ้  จำาไว้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
รักท่าน  พระองค์ทรงเช่ือม่ันในตัวท่าน ดังน้ัน
ท่านจงเชื่อมั่นในตนเอง

ความเข้มแข็ง
ผ่านมาตรฐาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน้า เพื่อความเข้ม
แข็งของเยาวชน ที่ 
standards. lds. org

ก้ า ว ไ ป ข้ า ง ห น้ า ด้ ว ย ศ รั ท ธ า
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เพื่อนสนิทของผมไปโบสถ์กับผมสอง
สัปดาห์ที่แล้ว  แต่เมื่อผมชวนเขาอีก
ครั้ง เขาบอกว่าจะไม่ไปกับผมอีก  เขา

ต้องการใช้สุดสัปดาห์ที่เหลือนอนตื่นสาย
และออกไปเที่ยวให้สนุก  ผมยอมรับคำา
ตอบของเขา แต่รู้สึกเสียใจลึก ๆ เพราะผม
อยากให้เขามารู้สึกถึงพระวิญญาณและ
เรียนรู้จากพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อกลับถึงบ้าน 
ผมจึงเข้าไปในห้องและสวดอ้อนวอนทูล
พระบิดาบนสวรรค์ถึงความเสียใจ ผมทูลขอ
การปลอบโยนและการนำาทางจากพระองค์

หลังจากสวดอ้อนวอนจบ ผมเข้าไปล้าง
จานในครัว  คุณพ่อถามว่าวันพรุ่งนี้เพื่อน
จะไปโบสถ์กับผมอีกไหม  เมื่อผมบอกสิ่งที่
เพื่อนพูด คุณพ่อทราบเลยว่าผมกังวลและ
เสียใจ  ท่านพูดแต่เพียงว่า “ลูกทำาส่วนของ
ลูกแล้ว  ทุกคนมีสิทธิ์เสรีของตนเอง  ลูกได้
หว่านเมล็ดแล้ว”  ถ้อยคำาแห่งศรัทธาของ
คุณพ่อทำาให้ใจผมสงบ

ขณะเตรียมสำาหรับโรงเรียนวันอาทิตย์ 
ผมอ่าน แอลมา 30–32  ในบทท่ี 31 แอลมา 
สวดอ้อนวอนพระเจ้าสุดใจให้ชาวโซรัมพี่

น้องของเขาที่กำาลังปฏิเสธทางของพระเจ้า
และเริ่มถลำาตัวทำาผิด  ขณะอ่านถ้อยคำา
ของแอลมา พระวิญญาณทรงสัมผัสใจผม 
และผมได้รับการดลใจให้สวดอ้อนวอนเช่น
เดียวกัน

ผมคุกเข่าสวดอ้อนวอนคล้ายกับคำาสวด
อ้อนวอนของแอลมาให้เพื่อนสนิทของผม 
ผมทูลพระบิดาบนสวรรค์เช่นเดียวกับแอลมา 
ว่า “[จิตวิญญาณของเขา] มีค่า, และ [เขา
เป็นพี่น้องของข้าพระองค์]; ฉะนั้น, โปรด
ประทานพลังความสามารถและปัญญา,  
ให้ [ข้าพระองค์], ข้าแต่พระเจ้า, เพื่อ [ข้า 
พระองค์] จะนำา [เขา, พี่น้องของข้าพระ- 
องค์], มาหาพระองค์อีก” (แอลมา 31:35)

วันรุ่งขึ้นผมเตรียมตัวไปโบสถ์โดยรู้ว่า
เพื่อนจะไม่ไปกับผม  แต่ใจผมสงบเพราะ
ผมสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเหมือนแอลมา
แล้ว  ขณะจะออกเดินทางไปโบสถ์ ผมได้
รับโทรศัพท์จากเพื่อน  เขาถามว่าผมออก

“และนี่เพราะท่านสวด
อ้อนวอนด้วยศรัทธา” 
(แอลมา 31:38)

จากบ้านหรือยังและจะแวะไปรับเขาได้ไหม  
เรามีการประชุมท่ียอดเย่ียมอาทิตย์น้ัน และ
ผมรู้ว่าพระวิญญาณทรงเป็นพยานถึงความ
จริงต่อเขา

ผมรู้ว่าไม่เพียงเพ่ือนของผมคนเดียวท่ีได้
รับพรวันนั้นจากพระคัมภีร์มอรมอนและคำา
สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา  ประจักษ์พยาน
ของผมเกี่ยวกับพระเจ้าและหนังสือเล่มนี้
เข้มแข็งขึ้นด้วย  ประจักษ์พยานนั้นนำาผม
ให้รับใช้งานเผยแผ่และทำาให้ผมมีโอกาส
เป็นพยานเกี่ยวกับความจริงดังกล่าว  ผม 
รู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนนำาเราให้ใกล้ชิด
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น สอนเราให้มาหา 
พระคริสต์ และรู้ว่าพระองค์จะทรงช่วย 
จิตวิญญาณเราให้รอด 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเขตสหพันธ์ บราซิล

สวดอ้อนวอนเหมือนแอลมา

ให้ เพื่อนของผม
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โดย เคอร์สเต็น แคมพ์เบลล์

“เราเก่งที่สุด!” เชียร์ลีดเดอร์ตะโกนที่การแข่งฟุตบอล

ของโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง  ดิฉันชื่นชมฟัน

เรียงสวยและรอยยิ้มที่สมบูรณ์แบบของเธอ  ดิฉัน

มองขณะเธอหัวเราะพูดคุยกับสาวๆ และหยอกล้อกับหนุ่มๆ

“ชีวิตแบบเธอต้องสนุกแน่เลย” ดิฉันคิดขณะนึกถึงความ

โดดเดี่ยวของตนเอง  งานของคุณพ่อทำาให้เราต้องย้ายทุกสาม

ถึงห้าปี ดิฉันกับพี่สาวจึงสร้างมิตรภาพอันยั่งยืนได้ยาก

เชียร์ลีดเดอร์คนนี้เป็นที่เลื่องลือเรื่องการแต่งกายไม่สุภาพ 

และไปงานเลี้ยงดื่มสังสรรค์ ขณะเฝ้าดูเธอ ดิฉันเริ่มปรารถนา 

ความเด่นดังในแบบที่ดิฉันคิดว่าเธอเป็น  ดิฉันต้องการเพื่อน

มากจนสงสัยในชั่วขณะหนึ่งว่าดิฉันควรลดมาตรฐานลงมา

เป็นเหมือนเธอหรือไม่

ขณะดิฉันกับพี่สาวขับรถกลับบ้าน ดิฉันหมกมุ่นอยู่กับการ

เวทนาตนเอง และสวดอ้อนวอนในใจต่อพระบิดาบนสวรรค์  

ดิฉันทูลขอให้พระองค์ทรงบอกเคล็ดลับที่จะนำาความโดดเดี่ยว

และความไม่มั่นใจของดิฉันออกไป  ถึงแม้ตอนนั้นดิฉันจะยัง

พื้น
หล

ังโ
ดย
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เคล็ดลับสิบประการของ 

ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร แต่ดิฉันมีศรัทธาแรงกล้าใน

พระผู้เป็นเจ้า

ความคิดหนึ่งเข้ามาในใจดิฉันทันที “เลิกคิดเกี่ยวกับตัว

เอง”

“น่ันคือเคล็ดลับหรือ” ดิฉันคิดอย่างผิดหวัง “น่ันจะช่วย 

ให้ดิฉันเด่นดังได้อย่างไร”

ต่อมาในสัปดาห์นั้น ดิฉันอ่านเรื่องจิตกุศลใน 1 โครินธ์ 

13  นั่นช่วยให้ดิฉันเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพยายาม

สอนดิฉันให้มีจิตกุศลต่อผู้อื่นแทนที่จะสนใจว่าพวกเขากำาลัง

ปฏิบัติต่อดิฉันอย่างไร  ดิฉันรับเอาคุณลักษณะของจิตกุศล

ที่อยู่ในพระคัมภีร์บทนั้นมาใช้  เมื่อทำาเช่นนี้ ดิฉันพบว่า

ประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนเปลี่ยนไป นี่คือสิ่งล้ำาค่าบาง

อย่างที่ดิฉันเรียนรู้

ความเด่นดังที่แท้จริง
ดิฉันจะพบเคล็ดลับของ 

ความเด่นดังได้ที่ไหน ใน 

พันธสัญญาใหม่อย่างนั้นหรือ

ดิฉันพยายามอดทนมากขึ้นกับคนที่โรงเรียน  เด็กหนุ่มคนหนึ่ง
ล้อดิฉันในชั่วโมงพลศึกษา แต่ดิฉันพยายามตอบสนองเจตนาร้าย
ของเขาด้วยไมตรีจิตและรอยยิ้ม  ในที่สุดเขาก็เลิกล้อ  ก่อนสิ้นปี
นั้น เรากลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

จิตกุศลอดทนนาน

ดิฉันกับพี่สาวอิจฉาพรสวรรค์ของนักเล่นบาสเกตบอลคน
หนึ่งในโรงเรียนของเรา และเราเคยใช้วาจาเชือดเฉือนเกี่ยวกับ
เธอ  ดิฉันตัดสินใจเริ่มชื่นชมยินดีในชัยชนะของเธอแทน  ดิฉัน
เริ่มพัฒนาพรสวรรค์ของตนเช่นกัน  เมื่อทำาสิ่งเหล่านี้ ดิฉันไม่มี
ภาระอันขมขื่นอีกต่อไป และมีความสุขมากยิ่งกว่าเดิม

จิตกุศลไม่อิจฉา
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จิตกุศลเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ

มอรมอนสอนเราให้รู้วิธีพัฒนาจิตกุศล 

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์   

ท่านสามารถศึกษา โมโรไน 7:44–48  

เพื่อเรียนรู้วิธี “เปี่ยมด้วยความรักนี้”  

(โมโรไน 7:48)

ดิฉันชื่นชมเด็กสาวคนหนึ่งในชั้นเรียนเสมอ เพราะเธอเป็น
มิตรกับทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเด่นดังหรือไม่ก็ตาม  ดิฉัน

เริ่มทำาตามแบบอย่างของเธอและมองหาโอกาสแสดงน้ำาใจ 
ต่อผู้อื่น

จิตกุศลมีใจปรานี

บางครั้งดิฉันคิดว่าตนเองดีกว่าบางคนเพราะดิฉันดำาเนิน
ชีวิตตามมาตรฐานทางศีลธรรมที่สูงกว่า  แต่เมื่อนึกถึงพระผู้- 
ช่วยให้รอดผู้ทรงอ่อนโยนและทรงรักทุกคน ดิฉันจึงตัดสินใจ
เปลี่ยนเจตคติของดิฉัน  ขณะพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนและ 
มีน้ำาใจ ผู้คนเริ่มพยายามเป็นเพื่อนกับดิฉัน

จิตกุศลไม่หย่ิงผยอง

ดิฉันรักพระเจ้าและมีมาตรฐานสูงทางศีลธรรม ดิฉันตัดสินใจ 
ว่าการลดหย่อนมาตรฐานเหล่านี้จะทำาให้ดิฉันไม่มีความสุข

จิตกุศลไม่ประพฤติตนไม่สมควร

ครั้งหนึ่ง ครูคนหนึ่งพูดสิ่งที่ทำาร้ายความรู้สึกของดิฉัน  แทน 
ที่จะตอบโต้ ดิฉันถามเธอว่าเธอมีเรื่องทุกข์ใจหรือไม่  เธอยอม 

รับว่ามีและขอโทษดิฉัน  คำาพูดเหล่านั้นมาจากปัญหาส่วนตัว
ของเธอและไม่เกี่ยวกับดิฉันเลย

เม่ือดิฉันนำาจิตกุศลมาใช้ในความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดิฉันมีมิตรภาพ 
ที่แน่นแฟ้นจริงใจมากขึ้น  ความโดดเดี่ยวหายไป และดิฉัน
ตระหนักว่าความเด่นดังเทียบไม่ได้กับขุมทรัพย์แท้จริงของ

มิตรภาพและความเคารพอันเกิดจากการดำาเนินชีวิตตามหลัก
ธรรมพระกิตติคุณ

ดิฉันขอบพระทัยพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงใช้เวลาสอนนักเรียน
มัธยมปีที่ห้าคนหนึ่งให้รู้เคล็ดลับของการได้มิตรภาพอันยั่งยืน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

จิตกุศลไม่ฉุนเฉียว

สิ่งหนึ่งที่เพื่อน ๆ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสอนดิฉันคือการนินทา
และขยายคำาเท็จเป็นความชั่วร้าย  ดิฉันพยายามหลีกเลี่ยงการ
นินทาและเปลี่ยนเรื่องเมื่อมีคนเริ่มพูดสิ่งไม่ดี

จิตกุศลช่ืนชมยินดีในความจริง

ดิฉันเริ่มมองเห็นความดีในผู้อื่นและมองโลกในแง่ดี  เมื่อดิฉัน
เปลี่ยนเจตคติเป็นเช่นนี้ คนรอบข้างเริ่มรู้สึกเบิกบานใจ  ทำาให้
พวกเขาต้องการคบหาสมาคมกับดิฉันบ่อยขึ้น

จิตกุศลเช่ืออยู่เสมอ หวังอยู่เสมอ

เมื่อพี่สาวของดิฉันป่วยหนักและไม่สามารถเดินได้ตามปกติ 
เพื่อนหลายคนทอดทิ้งเธอเพราะเธอเดินตลก  ดิฉันเห็นเธอเสียใจ

มาก และดิฉันตระหนักถึงความสำาคัญของการไม่ตีตนออกห่าง
ในยามยาก

จิตกุศลทรหดอดทนอยู่เสมอ

จิตกุศลไม่มีวันเส่ือมสูญ
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Music by Vanja Y. Watkins 
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เหตุใดเราจึงต้อง 
เช่ือฟังพระบัญญัติ

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์

เราต้องไม่เลือกรักษาพระบัญญัติ

เฉพาะข้อท่ีเราคิดว่าสำาคัญ

เราควรเช่ือฟังกฎทุกข้อของ 

พระผู้เป็นเจ้า

พระบัญญัติของพระองค์ 

เป็นแผนท่ีถนนพากลับไป 

หาพระองค์

เป้าหมายของพระบิดาบนสวรรค์

คือความสุขนิรันดร์ของเรา

จาก “การเชื่อฟัง 
กฎคือเสรีภาพ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 
86–88.
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โดย แอ็บบี เอช. อายุ 7 ขวบ, เนแบรสกา 
สหรัฐอเมริกา

เมื่อคุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์สิ้นชีวิต หนูกับ

มีอาพี่สาวเสียใจมาก  ถึงแม้พ่อแม่บอก

เราว่าเราจะได้พบคุณยายทวดอีก และจะ

อยู่เป็นครอบครัวนิรันดร์ แต่เราก็ยังกังวล

อยู่ดี

คุณพ่อบอกว่าเราสามารถสวดอ้อนวอน

ขอให้การประชุมใหญ่สามัญตอบคำาถาม

เราเก่ียวกับคุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์  หนูสวด

อ้อนวอนขอให้รู้ว่าคุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์

มีความสุขไหม  มีอาสวดอ้อนวอนขอให้รู้

ว่าคุณยายทวดอยู่กับสามีและลูกสาวของ

ท่านที่สิ้นชีวิตไปหรือไม่
ในช่วงการประชุมใหญ่ภาคเช้าวันอาทิตย์ 

เราฟัง และได้ยินศาสดาพยากรณ์ตอบ 
คำาถามของเรา!  ประธานมอนสันกล่าว 
ว่าเมื่อคนสิ้นชีวิต ก็เหมือนกับพวกเขา 
เข้าไปในห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยสมาชิก 
ครอบครัวที่พวกเขารักและสิ้นชีวิตก่อน 
พวกเขา  มีอาจึงรู้ว่าคุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์ 
อยู่กับสามีและลูกสาวของท่านแล้ว  จาก 
นั้นประธานมอนสันอ่านส่วนหนึ่งจากพระ- 
คัมภีร์มอรมอนที่กล่าวว่าวิญญาณของคน

คำ�ตอบจ�กก�รประชุมใหญ่
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ท่านมีคำาถามท่ีท่านสามารถสวด
อ้อนวอนก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนหน้าหรือไม่

อย่าลืมฟังคำาตอบของท่าน!

ชอบธรรมไปสู่สภาพของความสุข (ดู แอลมา 
40:11–12)1 คุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์พยา- 
ยามเลือกสิ่งถูกต้องเสมอ หนูจึงรู้ว่าท่านมี
ความสุข

หนูกับมีอามีความสุขมากที่รู้ว่าศาสดา
พยากรณ์พูดแทนพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้- 
เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา  
เราไม่เป็นห่วงคุณยายทวดเอ็ดเวิร์ดส์อีก
เลย  เรารู้ว่าถ้าเราทำาตามแบบอย่างการ
เลือกที่ถูกต้องของท่าน สักวันเราจะพบ 
ท่านอีก 

อ้างอิง
1.	 ดู	โธมัส เอส.	มอนสัน,	“การแข่งขันในชีวิต,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	93.

มีอา (ซ้าย) และแอ็บบี
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โดย แรนดอล ซาลาซาร์ ควิโรกา
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

แรนดอลอาศัยอยู่ในโบลิเวีย  เขาชอบไปโรง- 
เรียน และเขาดูแลหนังสือเรียนเป็นอย่างดี  

หนังสือเล่มโปรดของเขามีปกสีเหลืองและม ี
ภาพวาดน่าสนใจ

วันหนึ่งแรนดอลหาหนังสือ 
ปกเหลืองไม่เจอ  พ่อแม่ของ 
เขาช่วยหา แต่ก็ยังหาไม่พบ

หนังสือ
ปก 

สีเหลือง
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บโ
ดย

 ไบ
รอ

ัน 
บีช
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สวดในศรัทธา
โดย เจนิซ แคพพ์ เพอร์รีย์

ฉันคุกเข่าอ้อนวอนทุกวัน

พูดกับพระบิดาสวรรค์

ผู้ทรงได้ยินและตอบ

เมื่อฉันสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา

ฉันเริ่มต้นทูลว่า “ข้าแต่ พระบิดาสวรรค์”

ขอบพระทัยสำาหรับพรที่ประทาน

ฉันนอบน้อมทูลขอสิ่งที่ฉันต้องการ

ในพระนามพระเยซูคริสต์ เอเมน

(Children’s Songbook, 14)

แรนดอลเสียใจมาก  “เราสวดอ้อนวอน 
กันเถอะ” คุณพ่อของแรนดอลบอก “เราจะ
ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเรา”

หลังจากสวดอ้อนวอน คุณพ่อของ
แรนดอลมีความคิดว่า 

“ไปคุยกับคุณลุงของลูกกันเถอะ” 
ท่านบอก  “เผื่อลูกของคุณลุงจะใช้
หนังสือเล่มเดียวกับลูกและให้ลูกยืม”

“นี่จะเป็นคำาตอบการสวดอ้อนวอน
ของเรา” แรนดอลคิด

ครอบครัวของแรนดอลไปที่ร้านของคุณลุง  พวกเขา
ถามเรื่องหนังสือปกสีเหลือง  คุณลุงบอกว่าลูกของท่าน
ไม่เคยใช้หนังสือเล่มนี้เลย

แรนดอลสับสน  พระบิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงตอบคำา
สวดอ้อนวอนของพวกเขาหรือ

ขณะนั้นมีคนเดินเข้ามาขาย
หนังสือในร้านของคุณลุงพอดี  
พวกเขามีหนังสือปกสีเหลือง!

คุณพ่อของแรนดอลซ้ือหนังสือ
เล่มนั้น  แรนดอลขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงตอบ 
คำาสวดอ้อนวอนของเขา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในโบลิเวีย
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จากการสัมภาษณ์โดย เอมี่ เจน เลวิตต์

ชื่
อของคุณมีความหมายพิเศษไหม  ในเกาหลี ชื่อคนมักจะมีความหมายสำาคัญ  ชื่อของลูกาวัยแปด
ขวบหมายถึง “แสงสว่าง”  พ่อแม่ของเขาเลือกชื่อนี้เพื่อเตือนใจเขาว่าเขาจะมีอนาคตที่สดใสได ้

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ผมช่ือลูกา
จากเกาหลีใต้

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ด 
เท

ียร
์
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ผมชอบอยู่ในเกาหลีใต้ 

เติบโตท่ีน่ีสนุกดีครับ!

ผมเป็นลูกคนโต
ของครอบครัว  
น้องสาวผมชื่อ 
เอริกา

*“สวัสดี เพื่อน ๆ” ในภาษาเกาหลี
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พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าของลูกาเต็มไปด้วย
สิ่งของบางอย่างที่เขาชอบ 
มาก คุณจะหยิบของชิ้นไหน 
ใส่กระเป๋าของคุณ

ผมเป็นพลเมืองของทั้งสหรัฐและ 
เกาหลีใต้ ผมจึงเข้าร่วมโปรแกรม 
ลูกเสืออเมริกาที่โบสถ์

ผมชอบฟุตบอล ผมเตะบอล 
ที่สนามในร่มตลอดทั้งปี

ผมไปโรงเรียนตั้งแต่ 8:30 น. ถึง  
14:30 น. จากนั้นผมไปเรียนพิเศษ 
หลังเลิกเรียนที่ ฮัก-วัน ผมเรียนเปียโน 
และศิลปะด้วย

ชูซ็อก เป็นวันหยุด
ใหญ่ที่สุดวันหนึ่งของ
เรา เป็นวันฉลองการ
เก็บเกี่ยว—หรือวัน
ขอบคุณพระเจ้าใน

เกาหลีนั่นเอง

ผมชอบอ่านหนังสือ  ผมสามารถอ่าน  
เขียน และพูดได้ทั้งภาษาเกาหลีและ 
ภาษาอังกฤษ

ฉันชอบมองดู 
พระวิหาร!
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แบ่งปันพระกิตติคุณ
ที่โรงเรียนผมแบ่งปันพระกิตติคุณ 

กับครูและเพ่ือนร่วมช้ัน  ผมให้ครูดู  

เลียโฮนา และเล่าเร่ืองราวจากพระ-

คัมภีร์มอรมอน  ผมรู้ว่าถึงแม้จะไม่ได้

เป็นสมาชิกของศาสนจักร แต่พวกเขา

สามารถรู้จักพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์ได้มากข้ึน อีกท้ังช่วยให้ผมนึกถึงพระเยซูคริสต์เช่นกัน  

น่ันช่วยให้ผมมีประจักษ์พยานเก่ียวกับพระองค์ พระกิตติคุณ

ของพระองค์ และพระคัมภีร์มอรมอน

อิสมาเอล พี. อายุ 9 ขวบ, อาร์เจนตินา

หน้านี้ของหนู

ผมรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโลก
แสนสุขให้ผมกับพวกคุณ!
ปรินซ์ ฮัมพรีย์ บี. อายุ 5 ขวบ, 
ฟิลิปปินส์

เอ็นโซ วี. อายุ 6 ขวบ, บราซิล

ฉันชอบมองดูพระวิหาร, โดย ไอวี เอ. 
อายุ 7 ขวบ, รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
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ขอให้เราตระหนักว่าพระองค์เต็มพระทัยเข้ามาใกล้เรา 
เพียงใด เต็มพระทัยออกไปไกลเพียงใดเพ่ือช่วยเรา  

และทรงรักเรามากเพียงใด

พระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร์ 
ทรงพระชนม์และทรงรักเรา

จาก “จนกว่าจะพบกันอีก,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 115.

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
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พระคัมภีร์
หลักแห่งความเช่ือข้อ 13

แนวคิดสำ�หรับก�ร 
พูดคุยในครอบครัว
ครอบครัวท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือ 

“มีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุข”
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การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

เป็นพรแก่ครอบครัวของฉัน

นำ � ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ � น เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญปฐมวัยประจำาเดือนนี้!

พวกเขาเลี้ยงสัตว์มากมาย  สร้างอาคาร
และพระวิหารเพื่อจะใช้นมัสการพระผู้- 
เป็นเจ้า  นีไฟสอนผู้คนจากพระคัมภีร์ 
และพวกเขารักษาพระบัญญัติ

นีไฟเขียนว่าผู้คนของเขา “มีชีวิตอยู่
ตามทางแห่งความสุข” (2 นีไฟ 5:27)   
นั่นหมายความว่าพวกเขามีชีวิตใน
ลักษณะที่ช่วยให้พวกเขามีความสุข   
เมื่อเราดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  
เราได้รับพรที่จะช่วยให้เรามีความสุข 

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรอะไร
แก่ท่านบ้าง  พรบางอย่างมองเห็น

ง่าย เช่น โลกสวยงามที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงสร้างและน้องชายหรือน้องสาวคน
ใหม่ในครอบครัว  แต่บางครั้งท่านต้อง
เอาใจใส่จึงจะสังเกตเห็นพรของพระบิดา
บนสวรรค์  ในเรื่องนี้เกี่ยวกับนีไฟ จงดูว่า
ท่านจะหาพรที่นีไฟกับครอบครัวได้รับจาก
การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเจอหรือ

ไม่ (อ่านเรื่องนี้ได้ใน 2 นีไฟ 5 เช่นกัน)
พระเจ้าทรงเตือนนีไฟให้พาผู้คนเข้าไป

ในแดนทุรกันดารเพื่อไม่ให้ชาวเลมัน
ทำาร้ายพวกเขา  นีไฟเชื่อฟัง  เขารวบรวม
ครอบครัวและทุกคนที่เชื่อในพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาเดินทางไป
ในแดนทุรกันดารเป็นเวลาหลายวัน  ใน
ที่สุดก็ตั้งค่ายและออกไปทำางาน  พวก
เขาหว่านเมล็ด และพืชผลเจริญงอกงาม  



ต�มล่�ห�พร
จงเป็นนักสืบหาพร!  ต้ังใจมองดูรอยเท้าให้ดีๆ 

และหาเท้าซ้ายกับเท้าขวาท่ีอยู่คู่กัน  รอยเท้า

ข้างซ้ายคือส่ิงท่ีเราทำาได้เพ่ือดำาเนินชีวิตตาม

พระกิตติคุณ  รอยเท้าข้างขวาคือพรท่ีมาจาก

การทำาส่ิงเหล่าน้ัน เม่ือเราทำาตามส่ิงท่ีรอยเท้า

บอก เราจะอยู่บนเส้นทางกลับไปหาพระบิดา

บนสวรรค์

สวดอ้อนวอน
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ฮัมเพลงสวด
สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก
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ร์ด

โดย โอลิเวีย โครีย์ แรนดัลล์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

วันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่กำาลัง
ร้องเพลงสวดในการประชุม
ศีลระลึก  เอซีอยากร้องด้วย 
แต่เธอไม่รู้จักเนื้อร้อง

เอซีชอบร้องเพลง การร้องเพลงปฐมวัยทำาให้เธอมีความสุข เธอรู้ว่าพระเยซ ู
ทรงชอบฟังเธอร้องเพลง

76 เ ลี ย โ ฮ น า



“แม่นึกออกแล้ว” คุณแม่บอก “อาทิตย์หน้าเมื่อเราร้องเพลง หนูฮัมตามก็ได้จ้ะ”
เอซีรู้สึกดีขึ้นมาก  เธอชอบฮัมเพลง

“ทำาไมลูกเศร้าจัง” คุณแม่
ถามเอซี

“หนูไม่รู้จักเนื้อร้องค่ะ”  
เอซีบอก
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สัปดาห์ต่อมาเอซีฮัมเพลงขณะคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงสวด  เอซีรู้สึกมีความสุข เธอรู้
ว่าพระเยซูทรงชอบฟังเธอฮัมเพลง ◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

78 เ ลี ย โ ฮ น า



ดอกไม้โปรดของคุณยาย
โดย คาเร็น นิโคเลเซ็น แบ็กซ์เตอร์

ฉันชอบเด็ดดอกไม้ในแปลงดอกไม้ของคุณยาย

ดอกไม้สีสวยมาก—มีทั้งสีฟ้า สีม่วง สีชมพู และสีแดง

คุณยายหอมแก้มฉันและบอกพลางตบแก้มฉันเบา ๆ ว่า

“หนูเป็นดอกไม้หอมที่สุดเท่าที่ยายเคยเห็นมา!”
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เด็กชายท่ีไม่
ธรรมดา
ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง

ในแคลิฟอร์เนีย  เขาบอกว่าชมรมสตรีแห่งหนึ่ง
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงแรม  สตรีที่รับผิดชอบ
งานนี้วางจานพิเศษบนโต๊ะเกินมาหนึ่งใบและพูดว่า 
“เมื่อทหารคนต่อไปผ่านมา เราจะเชิญเขาให้นั่งตรง
จานนี้”  บังเอิญว่าเขาคนนั้นเป็นเด็กหนุ่มมอรมอน

เมื่อพวกเธอส่งกาแฟให้ทุกคน เขาไม่แตะกาแฟ  
ท่านเห็นไหมว่าง่ายเพียงใดที่เด็กหนุ่มคนนี้จะพูดว่า 
“โอ้ ดื่มเลย แม่ไม่อยู่นี่นา พ่อก็ไม่อยู่ อธิการก็ไม่อยู่  
ผมเป็นผู้ชายคนเดียวท่ามกลางสตรีเหล่านี้  กาแฟ
ถ้วยเดียวไม่เป็นไรหรอก”

แต่เขาต้องแสดงออกถึงการสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงเรียกเขาออกจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างอันน่า
อัศจรรย์ และเขาจะไม่แตะต้องกาแฟ พวกเธอเสนอ
ให้เขาดื่มน้ำาชา และเขาไม่ต้องการ  จากนั้นพวกเธอ
ก็ต้องการรู้ทุกเร่ืองเก่ียวกับเขา  เป็นการเปิดประตูให้
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างไร  เมื่อ
รับประทานอาหารเสร็จแล้ว พวกเธอจุดบุหรี่ และส่ง
ให้ทุกคน  แน่นอนว่าทหารหนุ่มคนนั้นปฏิเสธ  สตรี
คนหนึ่งตัดสินใจตรงนั้นว่า “ถ้าเอ็ลเดอร์มอรมอนแวะ
ที่บ้านฉัน ฉันจะให้พวกเขาเข้าบ้าน  ฉันอยากรู้มาก
ขึ้นเกี่ยวกับคนที่สามารถเลี้ยงเด็กหนุ่มได้เหมือนเด็ก
หนุ่มคนนั้นที่นั่งร่วมโต๊ะกับเราวันนี้”

เด็กหนุ่มมอรมอนอีกคนถูกส่งไปโรงเรียนฝึกเจ้า

หน้าที่ทหารทางตะวันออก  ผู้บัญชาการคนใหม่เข้า

มาในค่าย และมีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับเขา  ข้าง

จานทุกจานมีแก้วค็อกเทลวางอยู่  เมื่อได้เวลา ทหาร 

ฝึกทุกนายลุกขึ้นยืนพร้อมแก้วค็อกเทลเพื่อดื่มอวยพร

ผู้บัญชาการที่กำาลังเข้ามา  ทุกคนยกแก้วค็อกเทลขึ้น

มาดื่มอวยพรเพื่อต้อนรับเจ้าหน้าที่คนใหม่  ทุกคนยก

เว้นเด็กหนุ่มคนนั้น เขายกแก้วนมขึ้นดื่ม

ผู้บัญชาการเห็นพอดี  เขาเดินตรงมาหาเด็กหนุ่ม

คนนั้นหลังช่วงบันเทิงจบลงและพูดว่า “ทำาไมคุณดื่ม

นมอวยพรผม”

“ผู้บัญชาการครับ” เขาตอบ “ผมไม่เคยแตะของ

มึนเมามาก่อนในชีวิต  ผมไม่ต้องการแตะของพวก

นั้น คุณพ่อคุณแม่คงไม่ต้องการให้ผมแตะของพวก

นั้น และผมคิดว่าท่านคงไม่ต้องการให้ผมแตะของ

พวกนั้นเช่นกัน  แต่ผมต้องการดื่มอวยพรท่าน ผม

จึงคิดว่าท่านน่าจะพอใจถ้าผมดื่มอวยพรท่านด้วย

เครื่องดื่มที่ผมคุ้นเคย”

ผู้บัญชาการพูดว่า “คุณไปรายงานตัวที่กองบัญชา 

การตอนเช้านะ” และบอกเวลาที่เขาต้องไป

ผมคิดว่าเด็กหนุ่มคนนั้นคงนอนไม่หลับทั้งคืน แต่

เมื่อเขาเข้าไปในกองบัญชาการของผู้บัญชาการเช้า

วันรุ่งขึ้น ผู้บัญชาการมอบหมายให้เขามาทำางาน

หน่วยเดียวกันพร้อมด้วยคำาอธิบายว่า “ผมต้องการ

ให้ตัวผมแวดล้อมไปด้วยคนที่กล้าทำาสิ่งที่พวกเขา 

คิดว่าถูกต้องไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร”

นั่นไม่วิเศษหรอกหรือ!  เขาเป็นเด็กหนุ่มที่ไม ่

ธรรมดาไม่ใช่หรือ  ข้าพเจ้าหวังว่าท่านทุกคนจะเป็น 

คนไม่ธรรมดา  ข้าพเจ้าหวังว่าหากท่านอยู่ในสถาน- 

การณ์คล้ายกันนั้นท่านจะตัดสินใจได้ถูกต้อง 
จาก “Stories from the General Authorities: An Uncommon 
People,” New Era, ก.พ. 1974, 28–29.

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก
โดย เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์  
ริชาร์ดส์ (1886–1983)

แห่งโควรัมอัครสาวก 
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“ทำาไมคุณดื่มนม

อวยพรผม”
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ดู เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “มหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึง,” เลียโฮนา, ม.ค. 2000, 42, 45.

“มีหลายครั้งที่เราทุกคนอยากรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้น . . . ข้าพเจ้าประกาศว่านี่คือสิ่งที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มอบให้
เรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามจำาเป็น  ในนั้น มี ความช่วยเหลือ  ในนั้น มี ความสุข . . . อย่าหยุด  จงเดินต่อไป พยายามต่อ
ไป . . . ทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีในบั้นปลาย  จงวางใจพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในสิ่งดี ๆ ที่จะเกิดขึ้น . . . พรบางอย่างมาเร็ว บาง
อย่างมาช้า และบางอย่างไม่มาจนกว่าจะอยู่ในสวรรค์ แต่สำาหรับผู้ที่น้อมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พรจะมา”

ฉันจะพบความหวังได้ท่ีใด

ข้อคิด



สตรีทุกคนมีพี่น้องในพระกิตติคุณไม่ว่าจะอยู่
ที่ใด ช่วงอายุใด หรือสถานการณ์ในชีวิตเป็น
อย่างไร

น. 42

วิธี
เรียน ให้
     รู้จริง
การศึกษาหาความรู้เป็นมากกว่าการได้
เกรดดีหรือเรียนจบ

น. 50

คำ�ตอบจ�ก
ก�รประชุมใหญ่
คุณยายทวดมีความสุขไหม  คุณพ่อบอกว่า
หนูจะได้รับคำาตอบในระหว่างการประชุมใหญ่
สามัญ

น. 67

TH
AI

10989 425

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

อื่น ๆ  ในฉบับนี้

พี่น้องสตรี ใน  
พันธสัญญา
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