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ครอบครัว:  
ถ้อยแถลงต่อโลก

กันยายน 1995-กันยายน 2015

ปกป้องคุ้มครองการแต่งงาน 
แบบด้ังเดิม, น. 12

เป็นพรแก่บุตรธิดาโดย 
ปรับปรุงชีวิตแต่งงานของเรา, น. 18

จารึกกฎของการแต่งงาน 
ไว้ในใจเรา, น. 24



“นกกระจาบห้าตัว 

เขาขายสองอาส์ซาริอัน 

ไม่ใช่หรือ? และนกน้ัน

แม้สักตัวเดียวพระเจ้า 

ก็ไม่ได้ทรงลืมเลย

“ถึงผมของพวกท่านก็

ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น 

อย่ากลัวเลย ท่านก็มี

ค่ามากกว่านกกระจาบ

หลายตัว”
ลูกา 12:6-7



36  ไม่โดดเด่ียวในเซียร์ราลีโอน
โดย นอร์แมน ซี. ฮิลล์
ถึงแม้จะมีการทดลอง แต่วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายเหล่านี้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงจำาพวกเขาได้

ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
	 	 เดือนเมษายน	2015

10  บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	 
	 	 การสวดอ้อนวอน—ของขวัญของคุณแม่

สงวนนาม

40  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:	การเยือน 
	 	 จากพระผู้ช่วยให้รอด

โดย ประธานลอเรนโซ สโนว์

เลียโฮนา กันยายน 2015

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 ครอบครัวและการสวดอ้อนวอน

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

7  ข่าวเย่ียมสอน:	พระคุณลักษณะ		
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์—	
	 	 เป่ียมด้วยเดชานุภาพและรัศมีภาพ

บทความพิเศษ

12  พระเจ้าทรงต้องการท่านเด๋ียวน้ี!
โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
สามวิธีสวม “ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ
พระเจ้า” และร่วมรบในวันนี้

18  เป็นพรแก่บุตรธิดาโดยปรับปรุง		
	 	 ชีวิตแต่งงานของเรา

โดย ลอรี คลัฟฟ์ แชด
คุณภาพชีวิตแต่งงานของท่านมีผล 
ต่อบุตรธิดาเกินกว่าท่านรับรู้

24  พระวิหารและระเบียบ		 	
	 	 ตามธรรมชาติของการแต่งงาน

โดย เอ็ลเดอร์บรูซ ซี. ฮาเฟน
โดยทำาตามระเบียบการแต่งงานที ่
พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดัมและ 
เอวา สามีภรรยาสามารถเป็นเหมือน
พระผู้ช่วยให้รอดได้

30  คู่มือศาสนจักร:	ลำาดับท่ีเขียนไว้  
	 	 ของส่ิงต่างๆ

โดย เอ็ลเดอร์แพร์ จี. มาล์ม
ท่านกำาลังเรียนรู้หน้าที่ของท่านใน 
การเรียกหรือ  มีคำาถามเกี่ยวกับนโยบาย
ศาสนจักรหรือ  คู่มือของศาสนจักร 
มีคำาตอบ

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดยโคดี้ เบลล์
ปกหน้าด้านใน: ถ่ายภาพประกอบโดย เดวิด สโตเคอร์
ปกหลังด้านใน: ภาพถ่ายโดยเครก ไดมอนด์
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48

73

54

44  ฉันรู้สึกถึงเดชานุภาพแห่งการชดใช้	
	 	 ของพระเยซูคริสต์เม่ือ. . .

คนหนุ่มสาวแบ่งปันว่าพวกเขา
สามารถประยุกต์ใช้การชดใช้ของ 
พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตพวกเขา
อย่างไรเพื่อพบสันติสุข ความหวัง 
และพลัง

48  วัฒนธรรมเร่ืองศาสนาในกัวเตมาลา
โดย ลิซา โลเปซ
การแข็งขันในศาสนจักรและการ 
ผูกมิตรกับวิสุทธิชนคนอื่นๆ เป็นพร
แก่ชีวิตหนุ่มสาวคนนี้

50  วิธีกลับใจจริงๆ
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
ประเด็นสำาคัญห้าด้านของการกลับใจ 
อาจเปลี่ยนวิธีที่ท่านมองหลักธรรม 
พื้นฐานนี้

51  โปสเตอร์:	เสาะหาน้ำาดำารงชีวิต
52  อยู่หรือเช่ือฟัง

โดย เมลวิน รอนดิลลา
เขาต้องเลือก: เอาใจครอบครัวเขา 
หรือทำาตามพระเจ้า

54  คุณสามารถเปล่ียนได้
โดย เดวิด ดิกสัน
ในโรงเรียน และในชีวิต การกระทำา 
ในอดีตของท่านไม่ได้กำาหนดศักยภาพ 
ในอนาคตของท่าน

56  ไม่ใช่ของโลก
ท่านจะทำาตามพระบัญชาของ 
พระผู้ช่วยให้รอดให้อยู่ในโลกทุกวันนี้ 
แต่ไม่เป็นของโลกได้อย่างไร

59  เจาะประเด็น
60  เซมินารีคุ้มค่า!

เยาวชนทั่วโลกทำาการเสียสละเพื่อเรียน 
เซมินารี แต่พวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าสิ่ง
ที่เซมินารีมีให้ทำาให้การเสียสละนั้นคุ้มค่า

62  “ผมเรียนรู้ด้วยตนเอง”
โดย ทราวิส เซิล
เวลานี้เซมินารีมีวิธีเสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของท่านอีกสองวิธี

64  ห้องสนทนา

66  รูปภาพจากพระคัมภีร์ภาค	
	 	 พันธสัญญาใหม่:	บุตรท่ีหายไป

67  ผู้นำาสตรีของเรา
69  คมวาทะ
70  ภาพปริศนาครอบครัวของลินด์เซย์

โดย จิลล์ แฮ็คกิง
คุณพ่อของลินด์เซย์อธิบายว่าประวัติ
ครอบครัวเหมือนการต่อภาพปริศนา

72  แบบสอบถามเร่ืองครอบครัว
โดย แครอลีน โคลตัน
ท่านสามารถเล่นเกมนี้กับครอบครัว 
เพื่อรู้เรื่องราวครอบครัวของท่านมากขึ้น

73  พยานพิเศษ:	ฉันจะแสดงน้ำาใจ	
	 	 ต่อผู้อ่ืนได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

74  สุขใจท่ีได้ช่วย
โดย เอม่ี เจน เลวิตต์
วิลเลียมกับพี่สาวสุขใจเมื่อใช้คราดโกย
ใบไม้ในสนามของพวกเขาเสร็จ แต่แล้ว 
ก็เห็นสนามของเพื่อนบ้าน

76  เวลาของพระคัมภีร์:	ศีลระลึก--	
	 	 ส่ิงเตือนใจให้นึกถึงพระเยซู

โดย เอริน แซนเดอร์สัน

78  สำาหรับเด็กเล็ก:	ความรู้สึกใหม่
โดย ฟรานซิสลาอินี อูรควิดี ฟาร์ฟาน  
แวสเซอร์
ขณะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนกับ
ครอบครัว กาเบรียลรู้สึกบางอย่าง 
ที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อน!

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ 

ได้หรือไม่

คำาใบ้: ท่านรู้สึก

อย่างไรเมื่ออ่าน 

พระคัมภีร์มอรมอน

2  เ ลี ย โ ฮ น า

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ languages.lds.org เข้าไปดูที่ 
Facebook.com/liahona.magazine เพื่อหาแนวคิดส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว 
ความช่วยเหลือเรื่องบทเรียนวันอาทิตย์ และข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจที่ท่านจะใช้แบ่งปัน 
กับเพื่อนๆ และครอบครัวได้ [หน้าเฟซบุคมีเฉพาะภาษาสเปนและโปรตุเกสเท่านั้น]

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ (การ), 44, 50
ครอบครัว, 4, 12, 18, 24, 

70, 72
งานเผยแผ่ศาสนา, 36, 41
จำานวนท่ีเป็นไปได้, 54
ชดใช้ (การ), 44
เช่ือฟัง (การ), 50, 52
เซมินารี, 60, 62
เด็ก, 10, 18
ตัวอย่าง, 4, 56
แต่งงาน (การ), 12, 18, 24

เทคโนโลยี, 12
ประวัติครอบครัว, 69, 70, 72
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 12
ผู้นำา  (การเป็น), 30
พระคัมภีร์ไบเบิล, 59
พระคัมภีร์มอรมอน, 78
พระเยซูคริสต์, 7, 44, 51, 56, 

76, 80
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 78
พระวิหาร, 24
พันธสัญญาใหม่, 66

มีน้ำาใจ (ความ), 73
รับใช้ (การ), 40, 74
วันสะบาโต, 42
ศรัทธา, 10, 36, 48
ศีลระลึก, 76
สวดอ้อนวอน (การ), 4, 10, 41, 

43, 54
ส่ือลามก, 12
สุภาพเรียบร้อย (ความ), 59
เสียสละ (การ), 24
ให้อภัย (การ), 44

“ไม่เป็นของโลก” หน้า 56: ท่านอาจจะอ่าน

ประสบการณ์ของเอ็ลเดอร์เพอร์รีย์เรื่องการ

ตัดสินใจถือแก้วนมที่การชุมนุมทางธุรกิจ  

(ดูอ้างอิงของเรื่องนี้ในหน้า 57) ให้ครอบครัว

สนทนาวิธีที่สร้างสรรค์ของการอยู่ในโลกแต ่

ไม่เป็นของโลก ตัวอย่างเช่น ท่านจะท�าอะไร 

ได้บ้างถ้าเพื่อนกลุ่มหนึ่งตัดสินใจดูภาพยนตร์

ที่ไม่เหมาะสมหรือดูสื่อลามก ท่านจะตอบ

คนที่ดูหมิ่นความเชื่อของท่านเรื่องโจเซฟ 

สมิธ การแต่งงาน หรือกฎแห่งความบริสุทธิ์

ทางเพศว่าอย่างไร ขณะครอบครัวท่านตอบ

ค�าถามเหล่านี้ พึงนึกถึงแบบอย่างของ 

พระคริสต์

“ความรู้สึกใหม่” หน้า 78: หลังจากอ่าน
บทความด้วยกันแล้ว ท่านอาจสนทนาว่า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราอย่างไร ใช ้
พระคัมภีร์เช่น กาลาเทีย 5:22-23 (ให้
ความรู้สึกรัก ปีติ สันติสุข ความอดทน ความ
กรุณา ความสุภาพอ่อนโยน ศรัทธา ความ
หวัง); ยอห์น 14:26 (สอนความจริงและ
ท�าให้ระลึกถึงความจริงนั้น); แอลมา 19:6 
(แทนความมืดด้วยความสว่าง); โมโรไน 
10:5 (เปิดเผยความจริง); คพ. 6:14-15 
(ท�าให้ความนึกคิดสว่าง); 8:2-3 (ให้แนวคิด
ในความนึกคิด และความรู้สึกในใจ) ท่านอาจ
แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อท่านรู้สึกถึง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์

แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนี้คือตัวอย่างสองเรื่อง
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ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, 
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์,  
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก,  
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ
ที่ปรึกษา: แรนดอล เค. เบนเน็ตต์, เครก เอ. คาร์ดอน,  
คริสทอฟเฟล โกลเด้น, แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เรนซ์, เจมส์ บี. มาร์ติโน 

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ: วินเซนต์ เอ. วอห์น
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ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน
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ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คารร์
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งานเขียนและงานบรรณาธิการ: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน,  
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์,  
การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, จิลล์ แฮคกิง,  
ชาร์ลอตต์ ลาร์กาบาล, มินดี แอน. เลวิทท์, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
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ครั้งหนึ่ง ขณะนั่งอยู่ข้างเตียงบิดาข้าพเจ้าตลอดคืน ท่าน
เล่าเรื่องวัยเด็กของท่านให้ฟัง ท่านพูดถึงความรักของ 
บิดามารดาท่านในยามยากล�าบากกับความรักของ 

พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ข้าพเจ้ารู้ว่า 
ท่านก�าลังจะสิ้นใจด้วยมะเร็ง ดังน้ันจึงไม่แปลกท่ีบางครั้งท่าน 
เกิดความรู้สึกระคนกันระหว่างพระบิดาบนสวรรค์กับความรัก 
และความหวังดีของบิดาทางโลกของท่าน บิดาข้าพเจ้าพูดบ่อยๆ 
ว่าเมื่อท่านสวดอ้อนวอน ท่านคิดว่าท่านได้เห็นรอยแย้มพระสรวล 
ของพระบิดาบนสวรรค์ในมโนภาพ

บิดามารดาสอนท่านโดยแบบอย่างให้สวดอ้อนวอนประหนึ่ง
ท่านพูดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบท่านด้วย
ความรัก ท่านต้องการแบบอย่างนั้นจนถึงวาระสุดท้าย เมื่อความ
เจ็บปวดทวีความรุนแรง เราเห็นท่านคุกเข่าข้างเตียงตอนเช้า ท่าน
อ่อนแอเกินกว่าจะกลับขึ้นเตียง ท่านบอกเราว่าท่านสวดอ้อนวอน
ทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าท�าไมท่านต้องทุกข์ทรมานมากขนาด
นี้ทั้งที่ท่านพยายามเป็นคนดีมาตลอด ท่านบอกว่าค�าตอบอย่าง
อ่อนโยนมาถึงท่านว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการบุตรชายที่กล้า
หาญ”

และด้วยเหตุนี้ท่านจึงยืนหยัดต่อไปจนถึงวาระสุดท้าย โดย
วางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่าน ทรงฟังท่าน และจะทรงให้ก�าลัง
ใจท่าน ท่านได้รับพรที่รู้แต่เยาว์วัยและไม่เคยลืมว่าพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงอยู่ใกล้เท่ากับการสวดอ้อนวอน

นั่นคือสาเหตุที่พระเจ้าทรงสอนบิดามารดาว่า “และพวกเขาพึง
สอนลูกๆ ของตนให้สวดอ้อนวอนด้วย, และให้ด�าเนินชีวิตอย่าง
ซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า.” (คพ. 68:28)

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู—กับพระคัมภีร ์
มอรมอนและกญุแจฐานะปุโรหติทัง้หมดทีส่ามารถผกูมดัครอบครวั 
ได้—เพราะเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา โจเซฟ 
ได้ศรัทธานั้นในครอบครัวที่ซื่อสัตย์และรักท่าน

ยี่สิบปีก่อนพระเจ้าประทานค�าแนะน�านี้ใน “ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก” จากฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง “การแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จได้รับการ
สถาปนาและธ�ารงไว้ด้วยหลักธรรมแห่งศรัทธา การสวดอ้อนวอน 
การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ 
การท�างาน และกิจกรรมนันทนาการที่ดีงาม”1

เราควรส�านึกคุณให้มากที่ครอบครัวของโจเซฟ สมิธศาสดา
พยากรณ์ได้อบรมสั่งสอนท่าน ครอบครัวของโจเซฟ สมิธไม่เพียง
เป็นแบบอย่างในเรื่องศรัทธาและการสวดอ้อนวอนเท่านั้นแต่เรื่อง
การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ 
การท�างาน และกิจกรรมนันทนาการที่ดีงามด้วย

คนหลายรุ่นที่มาหลังจากท่านอาจเรียกท่านว่าผู้ได้รับพรเพราะ
แบบอย่างการสวดอ้อนวอนในครอบครัวท่าน ท่านอาจไม่ได ้
เลี้ยงดูผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า แต่ท่านสามารถช่วย
พระเจ้าพระเยซูคริสต์สร้างสานุศิษย์ที่ดีและเป็นที่รักได้โดย 
การสวดอ้อนวอนและแบบอย่างความซื่อสัตย์ของท่าน

ในบรรดาทั้งหมดที่ท่านจะเลือกท�าเพื่อช่วยพระเจ้า การสวด
อ้อนวอนจะเป็นพื้นฐาน ดูเหมือนจะมีคนธรรมดาที่เม่ือสวด
อ้อนวอนจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลืมตามองว่าใครอยู่ที่นั่น
ท่านสามารถเป็นคนเช่นนั้นได้ 

ลองนึกดูว่าการท�าเช่นนั้นจะมีความหมายอย่างไรต่อคนท่ี

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ครอบครวั  

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

และ การสวดอ้อนวอน

4  เ ลี ย โ ฮ น า



ฉลองครบรอบ 20 ปีของถ้อยแถลงเร่ืองครอบครัว

คุกเข่ากับท่านในการสวดอ้อนวอนเป็น 
ครอบครัว เมื่อพวกเขารู้สึกว่าท่านพูดกับ
พระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา ศรัทธาของพวก
เขาที่จะพูดกับพระผู้เป็นเจ้าจะเพิ่มตามเช่น
กัน เมื่อท่านสวดอ้อนวอนขอบพระทัย 
พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับพรที่พวกเขารู้ว่าเกิด
ขึ้นแล้ว ศรัทธาของพวกเขาจะเติบโตใน
เรื่องที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักพวกเขาและ
พระองค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ

ท่านและจะทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ
พวกเขา สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้ในการสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัวก็ต่อเมื่อท่านเคยมี
ประสบการณ์ดังกล่าวในการสวดอ้อนวอน
ส่วนตัว ครั้งแล้วครั้งเล่า

ข้าพเจ้ายังคงได้รับพรจากบิดาและ
มารดาผู้พูดกับพระผู้เป็นเจ้า แบบอย่างของ
พลังการสวดอ้อนวอนในครอบครัวของพวก
ท่านยังคงเป็นพรแก่คนหลายรุ่นที่ตามมา

ลูกหลานของข้าพเจ้าได้รับพรทุกวันจาก
แบบอย่างของบิดามารดาข้าพเจ้า ศรัทธา 
ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรัก ทรงได้ยิน และ
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนได้ส่งผ่านมาถึง
พวกเขา ท่านสามารถสร้างมรดกเช่นนั้น 
ในครอบครัวท่านได้ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน 
ให้ท่าน 

อ้างอิง
1.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	

2010,	165.

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 
สอนหลักธรรมที่เหมาะสมกับ

ปัจจุบันเท่าๆ กับเมื่อออกถ้อยแถลงนี้
ครั้งแรกวันที่ 23 กันยายน ค.ศ. 1995 
ทา่นอาจเชญิชวนแต่ละคนหรอืครอบครัว
ที่ท่านสอนให้ร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี
ของถ้อยแถลงโดย

1. เขียนหลักธรรมในนั้นที่มีความสำาคัญ
เป็นพิเศษต่อพวกเขา (ดูว่าประธาน
อายริงก์ทำาเช่นนี้อย่างไรกับการ 
สวดอ้อนวอนในข่าวสารข้างต้น)

2. สนทนาว่าหลักธรรมแต่ละข้อจะเป็น 
พรแก่พวกเขาเวลานี้และในอนาคต 
ได้อย่างไร

3. ตั้งเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อรวม
หลักธรรมเหล่านั้นไว้ในชีวิตพวกเขา
และแบ่งปันกับผู้อื่น
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ส่ิงช่วยเตือนให้สวดอ้อนวอน

ประธานอายริงก์สอนว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องสวดอ้อนวอน
กับครอบครัวของท่าน ท่านสามารถเป็นแบบอย่างให้

ครอบครัวท่านได้โดยสวดอ้อนวอนทุกวัน ท่านสามารถเตือน
ครอบครัวให้สวดอ้อนวอนด้วยกันทุกวัน ตัดการ์ดด้านซ้ายและ
วางไว้ให้ทุกคนในครอบครัวเห็น วิธีนี้จะช่วยให้ท่านจำาได้เสมอ
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการได้ยินจากท่าน!

ปรับปรุงการสวดอ้อนวอน

ประธานอายริงก์สอนว่าครอบครัวท่านจะได้รับพรจากความ

สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของท่านกับพระบิดาบนสวรรค์ ท่าน 

สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของท่านกับพระองค์ได้โดยปรับปรุง

การสวดอ้อนวอนของท่าน! แนวคิดบางประการต่อไปนี้จะบอกว่า

ทำาอย่างไร

ก่อนเริ่มสวดอ้อนวอน ให้ใช้เวลาสักครู่คิดถึงสิ่งที่ท่านต้องการ

พูด พิจารณาคำาถามที่ท่านอาจมีหรือสิ่งที่กวนใจท่าน—ท่านจด 

ไว้ได้เพื่อจะไม่ลืม ใช้เวลานี้ทำาให้สมองปลอดโปร่งจากเรื่องวุ่นวาย

ของวันเพื่อท่านจะสามารถจดจ่อกับความรู้สึกอ่อนโยนของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ ถ้ามีแนวโน้มว่าความคิดท่านจะล่องลอย 

ขณะสวดอ้อนวอน ให้พยายามนึกภาพพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟัง

อยู่ พูดเจาะจง เหลือเวลาสองสามนาทีเมื่อจบการสวดอ้อนวอนไว้

ฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณด้วย ท่านอาจจดความรู้สึก

ของท่านลงในบันทึกส่วนตัว จำาไว้ว่าการสวดอ้อนวอนเป็น  

เยาวชน

เด็ก

“รูปแบบหนึ่งของการทำางาน” (Bible Dictionary, “Prayer”) 

ฉะนั้นอย่ากังวลถ้าต้องฝึกหรือดูเหมือนยาก! ความพยายามในการ

สวดอ้อนวอนของท่านจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า

อันจะเป็นพรแก่คนหลายรุ่น

ภา
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ดย
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ัล 
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ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์,
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, 

“การเปิดเผยต่อเนื่อง ,” เลียโฮนา พ.ย. 2014, 73

พระบิดาบนสวรรค์

พระองค์ทรงรักท่าน 
พระองค์ทรงรู้จัก 

ช่ือของท่าน



ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

พระคุณลักษณะ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเยซูคริสต์:  
เปี่ยมด้วยเดชานุภาพ 
และรัศมีภาพ

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการ 
เยี่ยมสอนที่เน้นพระคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเยซูคริสต์
ทรง “ได้รับเดชานภุาพทัง้ปวง, ทัง้ใน 

สวรรค์และบนแผ่นดินโลก, และรัศมีภาพ 
ของพระบิดาอยู่กับพระองค์” (คพ. 93:17) 
เอ็ลเดอร์เอม็. รสัเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองกล่าวว่าโดยเดชานุภาพ
ดังกล่าวพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรง
สร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลก ทรงแสดง
ปาฏิหาริย์ และทรงอดทนต่อความเจ็บ
ปวดแห่งเกทเสมนีและคัลวารี1  เมื่อเรา
เข้าใจเช่นนี้ ศรัทธาของเราในพระคริสต ์
จะเพิ่มขึ้น และเราจะเข้มแข็งขึ้น

เมื่อเราท�าและรักษาพันธสัญญา 
พระวิหาร พระเจ้าจะประทานพรเราด้วย
เดชานุภาพของพระองค์ ลินดา เค.  
เบอร์ตันประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
กล่าวว่า “การรักษาพันธสัญญาเสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง เพิ่มพลังอ�านาจ และให้
ความคุ้มครอง...เมื่อเร็วๆ นี้ดิฉันพบกับ

เพื่อนใหม่คนหนึ่ง เธอเป็นพยานว่าหลัง
จากที่เธอได้รับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร 

เธอรู้สึกถึงความเข้มแข็งด้วยพลังอ�านาจ 
ที่จะต่อต้านการล่อลวง”2

นีไฟแสดงประจักษ์พยานถึงพลังแห่ง
พันธสัญญาดังนี้ “ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็น
เดชานุภาพของพระเมษโปดกของ 
พระผู้เป็นเจ้า, ว่าลงมาบน...ผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้า, ... และพวกเขา
มีอาวุธคือความชอบธรรมและเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่”  
(1 นีไฟ 14:14)

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
เยเรมีย์ 51:15; วิวรณ์ 1:6; เจคอบ 4:6–7; 
โมไซยาห์ 3:17

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระคุณลักษณะ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
โดยที่ทรงเปี่ยมด้วยความสงสาร 

มารธาและมารีย์อย่างมาก พระเยซู
คริสต์จึงทรงทำาให้ลาซารัสน้องชาย
ของพวกเธอฟื้นจากความตายโดย
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที ่
พระองค์ทรงครอบครอง 

พระเยซูเสด็จมาถึงบ้านของมารธา
กับมารีย์หลังจากลาซารัสอยู่ในอุโมงค์
ฝังศพได้สี่วันแล้ว พวกเขาพากันไปที่
อุโมงค์ และพระเยซูทรงบัญชาให้เอา
หินปิดปากทางออก พระเยซูตรัสกับ
มารธาว่า “เราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือ 
ว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า?” จากนั้นพระองค์ทรง 
สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
และ “ทรงร้องเสียงดังว่า ลาซารัส  
ออกมาเถิด

“คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือ
และเท้า” (ดู ยอ์น 11:1–45)  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้เดชานุภาพ
ของพระองค์ไถ่และให้พลังแก่เรา 
ศรัทธาของเราในพระองค์จะเพิ่มขึ้น
เมื่อเราจดจำาว่าพระองค์ทรงเปี่ยมด้วย
เดชานุภาพและรัศมีภาพ
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พิจารณาส่ิงน้ี
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าทำาให้เรา
มีเดชานุภาพและรัศมีภาพเป็นอาวุธ
อย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1.	 ด	ูเอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“นี่คืองานของเรา 

และรัศมีภาพของเรา,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	18.
2.	 ลินดา	เค.	เบอร์ตัน,	“พลังอำานาจ	ปีติ	และความรัก

จากการรักษาพันธสัญญา,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	
111.
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สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2015
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง  
หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“ใครเลยจะมีวิธีที่ทรงประสิทธิภาพในการ

เลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปได้มากกว่าครัวเรือนที่

ประกอบด้วยพ่อแม่ที่แต่งงานกันและมี

ลูก. . .

“เราต้องย�า้เตอืนตวัเราเองเป็นครัง้คราว 

ดังเช่นข้าพเจ้าเมื่ออยู่ที่กรุงโรม ด้วย

ข้อเท็จจริงที่สร้างความมั่นใจและการ

ปลอบโยนที่แสนวิเศษว่าการแต่งงานและ

ครอบครัวยังคงเป็นความหวังและอุดมคติ

ของคนส่วนใหญ่ และเราไม่ใช่ผู้ที่มีความ

เชื่อเช่นนั้นเพียงผู้เดียว ทุกวันนี้ เป็นเรื่อง

ท้าทายมากยิ่งขึ้นที่จะหาความสมดุลที่

เป็นไปได้ระหว่างงานอาชีพ ครอบครัว 

รวมถึงความจ�าเป็นส่วนตัว  ในฐานะ
ศาสนจักร เราต้องการช่วยเหลือทุกวิถีทาง
ที่เราท�าได้เพื่อสร้างสรรค์และสนับสนุน
การแต่งงานและครอบครัวที่เข้มแข็ง”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ (1922–2015) แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “เหตุใดการแต่งงานและ
ครอบครัวจึงเป็นสาระสำาคัญ—ทุกแห่งทั่วโลก,”  
เลียโฮนา พฤษภาคม 2015, หน้า 41, 42.

สำาหรับบทความหลักธรรมในการแต่งงานจากการ
ประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2015, ดู บอยด์ เค.  
แพคเกอร์, “แผนแห่งความสุข” 26; ลินดา เค.  
เบอร์ตัน, “เราจะขึ้นไปด้วยกัน,” 29; และ ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน, “เหตุผลที่แต่งงาน เหตุผลที่มี
ครอบครัว,” 50

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2015 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี  

(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุด

ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

เช่ือในการแต่งงาน

หลักคำาสอนเด่น

พระคุณของ 
พระผู้เป็นเจ้า 
มีให้ทุกคน
“พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าคือความหวังที ่

ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

“โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระเยซ ู

คริสต์ แผนแห่งความเมตตาท�าให้พอแก่ข้อ

เรียกร้องของความยุติธรรม ‘และ [น�า] มา 

ซึ่งหนทางให้มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธา 

สู่การกลับใจ’ (แอลมา 34:15)

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม  

ก็จะขาวอย่างหิมะ เพราะผู้ช่วยให้รอดอัน 

เป็นที่รักของเรา ‘ประทานพระองค์เองให ้

เป็นค่าไถ่ส�าหรับทุกคน’ (1 ทิโมธี 2:6)  

ทางเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ของพระองค ์

เตรียมไว้ส�าหรับเรา. . .

“วันนี้และชั่วนิรันดรพระคุณของพระผู้- 

เป็นเจ้ามีไว้ส�าหรับทุกคนที่มีใจชอกช�า้และ 

มีวิญญาณที่ส�านึกผิด. . .

“. . .ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะแสดง

ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและความส�านึกคุณ

ส�าหรับของประทานแห่งพระคุณอันหาที่สุด

มิได้โดยการรักษาพระบัญญัติและ “[การ]

ด�าเนินตามชีวิตใหม่” (โรม 6:4)”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “ของประทานแห่งพระคุณ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 108, 110.

คำ า สั ญ ญ า ข อ ง ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์
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เข้าไปอ่าน ชม หรือฟังค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ได้ที่  
conference.lds.org

เร่ืองเล่าดีๆ จากการ
ประชุมใหญ่
อะไรจะเรียกความสนใจเราได้ดีไปกว่าเรื่องเล่าดีๆ ต่อ

ไปนี้เป็นเรื่องเล่าสี่เรื่องจากหลายๆ เรื่องที่แบ่งปันใน

การประชุมใหญ่:

•  ท�าไมซิสเตอร์แยสซีแห่งสเตคชินลิ แอริโซนาไม่

ทราบว่าเธอมีหลานกี่คน ซิสเตอร์เยลโลว์แฮร์

แบ่งปันค�าตอบที่ไม่คาดคิด —ดู แคร์โรล เอ็ม. 

สตีเฟนส์, “ครอบครัวมาจากพระผู้เป็นเจ้า” 11.  

•  บทละครและความกล้าหาญอธิบายเรื่องราวของ

มารี แมเดไลน์ คาร์ดอน สตรีวัยเยาว์ผู้ปกป้อง

ความเชื่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายของเธอในปี 1850 

ต่อต้านกับกลุ่มคนในเทือกเขาแอลป์ทางตอน

เหนือของอิตาลี เธอยืนหยัดเป็นแบบอย่างให้แก่

เราในทุกวันนี้—ดู บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน  

“ผู้ปกป้องถ้อยแถลงครอบครัว” 14.

•  อ่านเรื่องเงินบริจาคอดอาหารว่าเป็นพรกับ

ครอบครัวทูเรย์ระหว่างสงครามกลางเมืองปี 

1991 ในเซียร์ราลีโอนได้อย่างไร—ดู เฮนรีย์ บี. 

อายริงก์ “เราเลือกการอดอาหารอย่างนี้ไม่ใช่

หรือ?” 22.

•  เรื่องราวนี้ของความกล้าหาญ ความหวัง และ

ต่อไปนี้แสงสว่างมาจากพาดหัวข่าว แต่ข่าวสาร

เป็นการประยุกต์ใช้นิรันดร์ส�าหรับเรา—ดู แอล. 

วิทนีย์ เคลย์ตัน “เลือกที่จะเชื่อ” 36.

คำาตอบสำาหรับท่าน
การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกให้ค�า

ตอบที่ได้รับการดลใจแก่ค�าถามที่สมาชิกศาสนจักรอาจมี ใช้ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2015 หรือเข้าไปที่ conference.lds.org เพื่อหา

ค�าตอบของค�าถามต่อไปนี้

•  ข้าพเจ้าเชื่อในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ แต่ข้าพเจ้าจะเข้า

ถึงพลังอ�านาจดังกล่าวในชีวิตของข้าพเจ้าได้อย่างไร ดู  

เดล จี. เรนลันด์ “วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามต่อไป” 56.

•  จะมอบหมายงานให้ผู้สอนศาสนาอย่างไร ฉันสามารถท�า

อะไรได้บ้างเพื่อปรับตัวจากผู้สอนศาสนาเป็นอดีตผู้สอน 

 

ศาสนา ฉันจะได้รับพรโดยการเข้าร่วมชั้นเรียนเซมินาร ี

และสถาบันศาสนาได้อย่างไร ดู เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

“คนหนุ่มสาวรุ่นเยี่ยมยอด” 67.

•  ผมจะเป็นบิดาที่ดีขึ้นได้อย่างไร ดู แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน 

“ความเป็นบิดา—จุดหมายนิรันดร์ของเรา” 77.

•  อะไรเป็นพรที่โดดเด่นของร่างกายมรรตัยและชีวิตบนแผ่น

ดินโลก ดู โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ “จงอุดมสมบูรณ์, ขยาย

เผ่าพันธุ์, และท�าให้แผ่นดินโลกศิโรราบ” 126.

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



ดิฉันไม่เคยสวดอ้อนวอนมากเท่ากับ
ตอนที่ลูกชายคนหนึ่งอายุครบ 17 ปี 

เขาเริ่มมีความสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับ
พระกิตติคุณ และบางครั้งเขาดื้อและไม่
อยากฟัง ดิฉันกับสามีพยายามก�าชับ 
ให้เขาไปโบสถ์เสมอ แต่หลายครั้งเขา
ไม่ยอมไป เราจัดสังสรรค์ในครอบครัว 
อ่านพระคัมภีร์ และสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครัว แต่เขามักจะเลือกไม่เข้าร่วม 
ดิฉันจ�าไม่ได้ว่าดิฉันคุกเข่ากี่ครั้งเพื่อทูล
ขอพระบิดาบนสวรรค์ของเราให้ทรงสัมผัส
ใจเขาและช่วยให้เขาด�าเนินตามเส้นทาง 
ที่ถูกต้องต่อไป

ตลอดสองปีติดต่อกัน เขามีชีวิตลุ่มๆ 
ดอนๆ หลายครั้ง ผู้น�าศาสนจักรสนับสนุน
ดิฉัน พวกเขาพูดกับลูกชาย แต่ดูเหมือน
ไม่มีประโยชน์ ในที่สุดเขาก็ออกจากบ้าน

ตลอดเวลาน้ันดิฉันไม่เคยหยุดสวด
อ้อนวอนให้เขา บางคร้ังสามดีฉินัเบือ่หน่าย 
และพูดกับดิฉันว่า “ปล่อยเขา เขามีสิทธิ์
เสรีทางศีลธรรม” แต่ค�าตอบของดิฉัน
เหมือนเดิมทุกครั้ง “ไม่ค่ะ ดิฉันจะไม่สิ้น
หวัง”

ไม่นาน ลูกชายก็มาบ้านเรา เขาขอโทษ
และบอกดิฉันว่า “แม่ครับ ผมอยากกลับ
บ้าน”  ดิฉันกับสามีหยั่งท่าที แต่หลังจาก
พูดคุยกัน เรายอม หลังจากเขากลับบ้าน 
เราเห็นเขาตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเปลี่ยน เขา
กลับมาแข็งขันในศาสนจักรและเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ต่อมาเขาได้รับเรียกให้รับ

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

แม้ลูกชายจะดื้อ แต่ดิฉันไม่เคยหยุดสวดอ้อนวอนให้เขา

ใช้เป็นครูปฐมวัย ซึ่งเป็นประสบการณ์
พิเศษส�าหรับเขา

วันหน่ึงดิฉันแขวนโปสเตอร์จาก  
เลียโฮนา ที่เขียนว่า “อย่าปล่อยให้ความ
กังวลหรือความสงสัยขัดขวางท่านไม ่
ให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา”1 ภาพนั้น 

แขวนอยู่ในห้องนอนของเขาสองสามเดอืน 

ช่วยบุตรธิดาของท่าน
บุตรธิดาที่หลงผิดมีสิทธิ์เสรีของพวกเขา และพวกเขาอาจไม่ตอบรับการกระตุ้นเตือน
ทางวิญญาณ แต่พระกิตติคุณให้ท่านมากมายหลายวิธีไว้ช่วยบุตรธิดาเช่นนั้น

• หารือกับคู่ครองและบุตรธิดา 
คนอื่นๆ

• เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิญญาณให้ตัวท่านเพื่อท่านจะ
สามารถแสดงออกด้วยศรัทธา 
และความรัก ไม่ใช่ความกลัว

• จงมีค่าควรรับและแสวงหาการ 
เปิดเผยส่วนตัวเกี่ยวกับวิธีช่วย 
บุตรธิดาของท่าน

• จงเป็นแบบอย่างที่มีชีวิตของ
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

• แสดงความรักต่อบุตรธิดาด้วย 
คำาพูดและการกระทำา

• เชื้อเชิญให้เขามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้พระกิตติคุณที่บ้านและ 
ในกิจกรรมครอบครัวเช่น ช่วงปิด
เทอม วันหยุด และโครงการต่างๆ

• อย่ายอมแพ้

การสวดอ้อนวอน: ของขวัญของคุณแม่
สงวนนาม

10  เ ลี ย โ ฮ น า



อิทธิพลของ 
บิดามารดา
“บิดามารดาผู้ให้เกียรติพันธสัญญา
พระวิหารย่อมมีอิทธิพลทางวิญญาณ
อันยิ่งใหญ่ต่อบุตรธิดาของพวกเขาได้
เสมอ สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักร
พบความสบายใจในการรู้ว่าพวกเขา 
สามารถทวงสัญญาของการนำาทาง
และพลังอำานาจจากเบื้องบนได้โดย
ผ่านการดลใจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และสิทธิพิเศษของฐานะ
ปุโรหิต ขณะพวกเขาพยายามช่วย 
ให้สมาชิกครอบครัวได้รับพรแห่ง
ความรอดและความสูงส่ง

“...อิทธิพลเช่นนั้นไม่สามารถล่วง
ล้ำาสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของบุตรธิดา
ได้แต่สามารถเชื้อเชิญและชักชวน 
สุดท้ายแล้วบุตรธิดาต้องใช้สิทธิ์เสรี
ทางศีลธรรมของเขาและตอบสนอง
ในศรัทธา กลับใจด้วยความตั้งใจ 
เด็ดเดี่ยว และปฏิบัติตนสอดคล้อง
กับคำาสอนของพระคริสต์”
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “บิดามารดาที่ซื่อสัตย์
และบุตรธิดาที่ดื้อรั้น: ผดุงความหวังขณะ
เอาชนะความเข้าใจผิด,” เลียโฮนา, มี.ค. 
2014, 19
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จนวันหนึ่งเขาพูดกับดิฉันว่า “แม่ครับ 

ผมอยากไปเป็นผู้สอนศาสนาในช่วง

ปลายปี” น่าประหลาดมาก ดิฉันกับสามี

ร้องไห้แล้วร้องไห้อีก และแน่นอนว่าเรา

สนับสนนุเขาขณะเขาเตรยีมตวัไปพระวหิาร 

และรับใช้งานเผยแผ่ ดิฉันยังคงสวดอ้อน- 

วอนตลอดเวลา แต่ตอนนี้สวดอ้อนวอน

ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรง

สัมผัสใจลูกชายของดิฉัน
หลงัจากเขาไปท�างานเผยแผ่ได้พักใหญ่ 

ในจดหมายฉบับหนึ่งเขาเขียนบอกดิฉันว่า 
“แม่ครับ ผมมีประจักษ์พยานมากเกี่ยวกับ 
การสวดอ้อนวอน นั่นเพราะแม่ ผมรู้ว่าแม ่
สวดอ้อนวอนให้ผมมาตลอด และตอนนี ้

ผมเป็นผู้สอนศาสนาเพราะพระเจ้าทรง
สัมผัสใจผม ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนดี 
ขอบคุณครับแม่ แบ่งปันกับพ่ีน้องสตรี 
นะครับว่าหลักธรรมนี้ที่เปลี่ยนชีวิตผม”

ตอนนี้ลูกชายดิฉันรับใช้งานเผยแผ่
อย่างซื่อสัตย์และมีส่วนร่วมในงาน
อัศจรรย์ ดิฉันขอบพระทัยพระบิดาบน-
สวรรค์มากที่ทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนของ
ดิฉันตลอดหลายปีมานี้และทรงสัมผัสใจ
ลูกชายของดิฉัน ซึ่งท�าให้เขากลับสู่เส้น
ทางที่ถูกต้อง 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในกัวเตมาลา

อ้างอิง
1.	 “ก้าวต่อไป,”	เลียโฮนา,	มิ.ย.	2009,	31.
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โ 
ลกที่เราอยู่เวลานี้ก�าลังออกห่างจากค�าสอนของพระคริสต์เร็ว
มากทั้งในกฎและในธรรมเนียม  ด้วยเหตุนี้ ซาตานจึงท�างาน
ล่วงเวลาเพื่อให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าสับสนและท�าให้คน

ที่ทรงเลือกหันเหจากการท�าหน้าที่และการรับพรอันบริบูรณ์ของ
พระเจ้า

ซาตานต้องการให้ท่านเลิกนิสัยดีๆ ที่ท่านเรียนรู้ที่บ้าน ใน 
เซมินารีและสถาบัน ตลอดจนงานเผยแผ่—เช่นการศึกษา 
พระคัมภีร์ทุกวัน สวดอ้อนวอนทุกวัน รับส่วนศีลระลึกอย่างม ี
ค่าควรทุกสัปดาห์ และรับใช้ด้วยใจจริง  นอกจากนี้ เขายังต้อง 
การให้ท่านยืนอยู่เฉยๆ ในการรบครั้งส�าคัญและรุนแรงอย่างยิ่ง
ของยุคปัจจุบัน

จงจ�าไว้ว่า เราก�าลังท�าสงคราม—แต่ไม่ใช่สงครามที่ใช้ปืน
และกระสุน กระนั้นก็ตาม สงครามน้ีเกิดขึ้นจริงและมีมนุษย ์
ล้มตายนับไม่ถ้วน อันท่ีจริง น่ีคือความต่อเน่ืองของสงครามที ่
เริ่มไว้ตั้งแต่โลกก่อนเกิด

เปาโลเชื้อเชิญให้เรา “สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า”  เขา
กล่าวว่า “เพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้ เพราะเราไม่
ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง 
พวกภูตผีที่มีอ�านาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับ
พวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:11-12)

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเชื้อเชิญ

ให้ท่าน “สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า” และร่วมรบในวันนี ้
เหมือนพวกบุตรของฮีลามันเมื่อหลายปีก่อน อย่ารอจนท่าน
แต่งงานหรือเริ่มงานอาชีพหรือสูงวัย ศาสนจักรต้องการเยาวชน
ของเราเดี๋ยวนี้ พระเจ้าทรงต้องการท่านเดี๋ยวนี้!

ท่านคงจ�าได้ นักรบหนุ่ม 2,000 คน “เข้ามาในพันธสัญญาที่

จะต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาวนีไฟ” (แอลมา 53:17)  ศาสนจักร

ต้องการนักรบสมัยใหม่ผู้ได้ท�าพันธสัญญาว่าจะ “ยืนเป็นพยาน

เก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง”  

(โมไซยาห์ 18:9)

เยาวชนหญิงและเยาวชนชายทั้งหลายท่านเป็นธิดาและบุตร

สมัยใหม่ของฮีลามัน ขอให้มีคนพูดถึงท่านเหมือนมีคนพูดถึงพวก

เขาว่า “พวกเขาในระยะเวลานี้…เกื้อหนุนได้อย่างมาก” (แอลมา 

53:19)

การต่อกรกับส่ือลามก
เราต้องการให้ท่านร่วมกับเราในการต่อสู้กับสื่อลามก  ซึ่งเป็น

โรคระบาดร้ายแรงที่ก�าลังลุกลามทั่วโลก 
เมื่อ 180 กว่าปีก่อน พระเจ้าทรงเปิดเผยกฎแห่งสุขภาพ รวม

ถึงพระด�ารัสเตือนเรื่องการใช้ยาสูบ (ดู คพ. 89) คนจ�านวนมาก
ฟังพระเจ้า แต่คนอีกมากมายไม่ฟัง  ในสมัยนั้นหรือเมื่อข้าพเจ้า
อายุเท่าท่านไม่มีใครรู้ผลกระทบระยะยาวของการสูบบุหรี่ 

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม.  
รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระเจ้า 
ทรง 
ต้องการ 
ท่าน 

ในฐานะอัครสาวกของ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ 

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญทุกท่านให้ 

“สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ

พระเจ้า” และร่วมรบในวันนี้

เดี๋ยวนี้!
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ปัจจุบัน หลังจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายสิบปี เวลานี้เรา 
รู้ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลให้เป็นมะเร็งปอดและโรคร้ายแรงอื่นๆ   

พระค�าแห่งปัญญาของพระเจ้าเป็นพรที่คอยคุ้มครองเรา

ในท�านองเดียวกันพระเจ้าทรงเตือนเราในยุคสมัยของเราเกี่ยว

กับผลของสื่อลามก  ผู้คนหลายล้านคนท�าตามพระด�ารัสแนะน�า

ของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ แต่คนอีกนับไม่ถ้วนไม่ท�าตาม เพื่อนรัก 

ของข้าพเจ้า เราไม่ต้องรอให้ถึง 180 ปีหรือแม้ 10 ปีเพื่อค้นพบ 

ผลเสียของสื่อลามก การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเปิดเผย

ว่าสื่อลามกเป็นภัยต่อคนหนุ่มสาวในหลายๆ ด้านและวางยาพิษ

ท�าลายโอกาสที่พวกเขาจะมีชีวิตสมรสอันยั่งยืนและเปี่ยมด้วยรัก 

ในวันข้างหน้า 

งานวิจัยแสดงให้เห็นเช่นกันว่าการใช้สื่อลามกบ่อยๆ น�าไป

สู่พฤติกรรมหมกมุ่นและท�าให้สมองของผู้เสพวนเวียนอยู่กับสื่อ

ลามกในคุกของการเสพติด งานวิจัยพิสูจน์ให้เห็นเช่นกันว่าสื่อ

ลามกบ่มเพาะความคาดหวังท่ีไม่เป็นจริงและให้ข้อมูลผิดๆ 

เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อันดีของมนุษย์ 

สิ่งที่ร้ายกาจที่สุดคือ สื่อลามกท�าให้ท่านเห็นคนเป็นวัตถุที่ท่าน

สามารถไม่เอาใจใส่และดูหมิ่นได้ทั้งทางอารมณ์และร่างกาย

อีกด้านหนึ่งของสื่อลามกคือโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมลับ ผู้ใช้มัก

จะแอบใช้หรืออย่างน้อยก็ใช้ต่อหน้าทุกคนน้อยที่สุด รวมทั้งคู่รัก

และคู่สมรสของพวกเขา การศึกษาพบว่าเมื่อคนปกปิดตนเอง

ในลักษณะนี้—เมื่อพวกเขาท�าสิ่งที่ตนไม่ภาคภูมิใจและปิดเป็น

ความลับไม่ให้สมาชิกครอบครัวและมิตรสหายรู้—น่ันไม่เพียง

ท�าลายความสัมพันธ์ของพวกเขาและท�าให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยว

เท่าน้ันแต่ยังท�าให้พวกเขาซึมเศร้าและวิตกกังวลง่ายขึ้น และ

นับถือตนเองน้อยลง  การเก็บความลับท�าลายความไว้เนื้อเชื่อใจ

ในขั้นต้น เราต้องหลีกเลี่ยงสื่อลามกเพราะเป็นอันตรายถึงชีวิต 

ฆ่าความสัมพันธ์ที่จริงใจและอ่อนโยนของมนุษย์—ท�าลายชีวิต

สมรสและครอบครัว ท�าลายวิญญาณของคนเสพได้แน่นอนเท่าๆ 

กับพิษร้ายแรงที่สุดฆ่าร่างกายและจิตใจ

อย่าถูกหลอก อย่าคิดว่าเมื่อท่านไปเป็นผู้สอนศาสนาหรือ

เมื่อท่านแต่งงานท่านจะหยุดพฤติกรรมเสพติดน้ีได้ หากท่าน

พัวพันกับมันตอนนี้ หากท่านติดกับดักของการปฏิบัติดังกล่าว 

จงขอความช่วยเหลือทางวิญญาณเดี๋ยวนี้ ท่านเอาชนะสื่อลามก

ได้ด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด  อย่ารอ! ข้าพเจ้า

วิงวอนท่านว่า อย่ายุ่งกับมัน! มีแหล่งช่วยมากมายที่ LDS.org 

ซึ่งจะลบล้างความมืดมนของภาพสื่อลามก
น่ีเป็นยคุทีท้่าทาย—แต่ไม่น่าท้าทายมากไปกว่ายุคของฮลีามนั 

และนักรบหนุ่มของเขาเมื่อพวกเขายืนหยัดปกป้องครอบครัวและ
ศาสนจักร  นี่เป็นเวลาให้ท่านก้าวไปข้างหน้าและสมทบกับขบวน
เยาวชนชายหญิงที่ชอบธรรมและอุทิศตนคนอื่นๆ เพื่อต่อสู้กับสื่อ
ลามก

หลักคำ�สอนเร่ืองก�รแต่งง�น

ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านเข้าใจจุดยืนของศาสนจักรในเรื่องการ

แต่งงานตามที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานไว้ให้เราในพระคัมภีร์

และ “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” เอกสารที่ได้รับการดลใจ

กล่าวดังนี้ “ครอบครัวได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า การแต่งงาน

ระหว่างชายกับหญิงเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อแผนนิรันดร์ของพระองค์ 

“เด็กมีสิทธิ์ถือก�าเนิดภายในพันธะของการสมรสและได้รับการ

เลี้ยงดูจากบิดามารดาที่รักษาค�าปฏิญาณของการแต่งงานด้วย

ความซื่อสัตย์อย่างที่สุด”1

อัครสาวกมีหน้าที่เป็นยามบนหอสูงคอยดู “ศัตรูขณะที่ยังอยู่

ไกล” (คพ. 101:54) และสอนหลักค�าสอนของพระคริสต์  ทุก

ท่านทราบว่าทุกวันนี้นิยามดั้งเดิมของการแต่งงานถูกโจมตี  มี

คนก�าลังตั้งป้อมถกเถียงเรื่องนี้โดยมุ่งไปที่สิทธิของพลเมือง  ฝ่าย

ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายจุดยืนและ

หลักค�าสอนของศาสนจักรเกี่ยวกับจุดประสงค์และแผนของ 

พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้บุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์ประสบ 

ชีวิตมรรตัย ซึ่งจ�าเป็นต่อชีวิตอันเป็นนิจและชีวิตนิรันดร์ของเรา

ข้าพเจ้าอ้างจากถ้อยแถลงถึงผู้น�าศาสนจักรในปี 2014 และ

ขอให้ท่านอ่านอย่างถี่ถ้วน

“การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้เปลี่ยนกฎ 

ศีลธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้แต่น้อย ทั้งไม่สามารถ

ท�าเช่นนั้นได้  พระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้เราธ�ารงรักษา 

พระบัญญัติของพระองค์ไม่ว่าความคิดเห็นหรือกระแสนิยมใน

สังคมจะต่างไปอย่างไร  กฎความบริสุทธิ์ทางเพศของพระองค์

ชัดเจน นั่นคือ ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องถูกต้องเหมาะสมก็

ต่อเมื่อเกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายในฐานะสามีภรรยาเท่านั้น  ศาสนจักรใคร่ขอให้ท่าน 

ทบทวนและสอนสมาชิกศาสนจักรเกี่ยวกับหลักค�าสอนท่ีมีอยู ่

ใน ‘ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก’ ”

ถ้อยแถลงกล่าวต่อไปว่า

“ผู้ส่งเสริมการแต่งงานเพศเดียวกันมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติ

อย่างสุภาพชนฉันใด ผู้คัดค้านย่อมมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติเช่น

เดียวกันฉันนั้น...
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“ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรามีหน้าท่ีสอน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และชี้แจงถึงพร 
มากมายท่ีหลัง่ไหลมาจากการเอาใจใส่พระบญัญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับผลอันหลีกเลี่ยงไม่
ได้ของการละเลยพระบัญญัติเหล่าน้ัน เราขอ 
เชือ้เชญิท่านสวดอ้อนวอนให้ผูค้นทุกแห่งหนเปิดใจ 
รับความจริงของพระกิตติคุณ และเพื่อให้ปัญญา
บังเกิดแก่ผู้มีหน้าที่ตัดสินประเด็นต่างๆ ที่มีความ
ส�าคัญยิ่งต่ออนาคตของสังคม”2

ข้าพเจ้าทราบว่าท่านรักและสนับสนุนพระเจ้า
และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ แต่ข้าพเจ้า
ทราบเช่นกันว่าบางท่านอาจจะสับสนเกี่ยวกับ
นัยมากมายของมติศาสนจักรที่ให้สนับสนุนแผน
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยส�าหรับบุตรธิดาของ
พระองค์

ข้าพเจ้าทราบเช่นกันว่าเยาวชนบางคนของ
เรายากที่จะเข้าใจวิธีอธิบายหลักค�าสอนเกี่ยวกับ
ครอบครัวและการแต่งงานแต่ยังคงสุภาพอ่อน
โยนและรักคนที่ไม่เห็นด้วย ท่านอาจเกรงว่าท่าน
จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนคลั่งศาสนาและใจแคบ

ท่านอาจรู้จักคนที่ต่อสู้กับความเสน่หาเพศ

เดียวกันหรือได้ตัดสินใจที่จะด�าเนินชีวิตแบบ

ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  ความรักที่ท่าน 

มีต่อบุคคลนั้นในฐานะบุตรหรือธิดาของพระผู้- 

เป็นเจ้าอาจสร้างความกดดันในใจขณะที่ท่าน

พยายามรักและสนับสนุนเขาและยังคงยึดมั่น

แผนนิรันดร์แห่งความสุขของพระเจ้า

ขอให้เข้าใจตรงกันว่าศาสนจักรของพระเยซ ู

ครสิต์แห่งวิสทุธิชนยุคสดุท้ายเชือ่ว่า “ประสบการณ์ 

เรื่องความเสน่หาเพศเดียวกันเป็นความจริงท่ี 

ซับซ้อนส�าหรับหลายคน ความเสน่หาในตัวมัน

เองไม่ใช่บาป แต่การท�าตามความเสน่หาเป็น

บาป ถึงแม้บุคคลไม่ได้เลือกมีความเสน่หาดัง

กล่าว แต่พวกเขาเลือกวิธีตอบสนอง ศาสนจักร

ยื่นมือช่วยเหลือบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า

ด้วยความรักความเข้าใจ รวมถึง [คนที่เสน่หาเพศ

เดียวกัน]”3

ศาสนจักรไม่สอนหรือสนับสนุนให้รังเกียจผู้อื่น 

หรือประพฤติตนไม่เหมือนชาวคริสต์ เราต้องรัก

และพยายามช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าไม่ควรมีใคร

เพิกเฉยหรอืมองข้ามพระบัญญัติของพระผูเ้ป็นเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ทรง

ทราบผลของการดำาเนิน

ชีวิตในโลกที่ตกแล้ว 

และด้วยเหตุนี้จึงเตรียม

พระผู้ช่วยให้รอด  

“พระเมษโปดกผู้ถูกปลง

พระชนม์ตั้งแต่แรกสร้าง

โลก” ให้บุตรธิดาของ

พระองค์
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พยานและคำาเตือน
ใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ฝ่ายประธาน 

สูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เรา

ขอเตือนว่าผู้ใดก็ตามท่ีฝ่าฝืนพันธสัญญาแห่ง

ความบริสุทธิ์ทางเพศ ผู้ที่ท�าร้ายคู่ครองหรือบุตร

ธิดา หรือผู้ท่ีล้มเหลวต่อสัมฤทธิผลของความ

รับผิดชอบในครอบครัว วันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจง

ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ เราเตือน

ว่าการแตกสลายของครอบครัวจะน�าภัยพิบัติมา 

สู่ตัวบุคคล ประชาคม และประชาชาติดังที่ศาสดา

พยากรณ์ในสมยัโบราณและปัจจบุนัพยากรณ์ไว้”4

ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ร่วมในการเตือนนั้น  ใน

ฐานะยามบนหอสูง ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้อง “เป่า

แตรเพื่อเตือนประชาชน” (ดู เอเสเคียล 33:1–9)  

ข้าพเจ้ากล้าเปล่งเสียงเตือน ข้าพเจ้าท�าเช่นนั้น

เพราะรักท่านและต้องการให้ท่านเข้าใจว่าเรา 

ต้องยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้าและรักษา 

พระบัญญัติของพระองค์ นั่นคือหน้าที่ของข้าพเจ้า

พระด�ารัสเตือนของพระเจ้ามาพร้อมพระด�ารัส

เชื้อเชิญให้มาหาพระองค์ พระบิดาในสวรรค์ทรง

ทราบผลของการด�าเนินชีวิตในโลกที่ตกแล้วและ

ด้วยเหตุนี้จึงเตรียมพระผู้ช่วยให้รอด “พระเมษ-

โปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกสร้างโลก” ให้

บุตรธิดาของพระองค์ (วิวรณ์ 13:8)  

ในกิตติคุณของยอห์น เราเรียนรู้ว่า “พระเจ้า

ทรงรักโลกดังน้ี คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียว

ของพระองค์ เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้น 

จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

ขอให้ระลึกว่าพระกิตติคุณคือ “ข่าวดี”5 คือ

ข่าวสารแห่งความหวัง หากท่านประสบปัญหา

ตอนนี้ จงขอความช่วยเหลือ พระเจ้าทรงเมตตา

และทรงให้อภัย

อัครสาวกเปาโลสอนดังนี้

“ใครจะให้เราขาดความรักของพระคริสต์ได้? 

จะเป็นความทุกข์ หรือความยากล�าบาก หรือ 

การเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการ 

เปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูก 

คมดาบหรือ?...

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้น
โดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย

“เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือ
ชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่ง
มีอยู่ในปัจจุบันนี้ และสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือ
ฤทธิ์เดชทั้งหลาย

“หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรง
สร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถท�าให้เราขาดจาก
ความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (โรม 8:35, 37–39)

เพราะพระเยซูคริสต์ สันติสุขจึงสามารถแทนที่
ความรู้สึกผิด  ความสัมพันธ์อันดีฟื้นฟูได้ การ 
เสพติดเอาชนะได้

เราต้องให้ครอบครัวและมิตรสหายของเรารู้
ความจริงนี้ นั่นคือ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความรัก 
“และพระองค์ทรงเชื้อเชิญ [เรา] ทั้งหมดให้มาหา
พระองค์และรับส่วนพระคุณความดีของพระองค์; 
และพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์
เลย” (2 นีไฟ 26:33)

เราต้องการให้ท่านมีส่วนในงานแห่งความรอด
ก่อน ระหว่าง และหลังจากงานเผยแผ่ของท่าน

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นพรแก่ชีวิต
พระเจ้าทรงเชื้อเชิญท่านให้มีส่วนร่วมและ

ใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมที่ท่านชอบแบ่งปันพระ
กิตติคุณและตั้งมั่นในฐานะบุตรธิดาสมัยใหม่ของ
ฮีลามันในการสู้รบครั้งใหญ่ของวันเวลาสุดท้าย  
พระองค์ทรงต้องการให้ท่านเป็นนักรบสมัยใหม่
ที่ยืนหยัดและพร้อมใจกันปกป้องความจริง  
พระองค์ทรงต้องการให้ท่านกล้าหาญเด็ดเดี่ยวใน
การเผชิญความก้าวหน้าของศัตรู เรารู้ว่าสุดท้าย
แล้วพระเจ้าจะทรงชนะและซาตานจะพ่ายแพ้

บัดนี้ ท่านมีโอกาสใช้สื่อสังคมทั้งหมดนี้อย่าง
ฉลาด พึงจดจ�าว่ามีเวลาและสถานที่เหมาะสม
ให้ท่านใช้สื่อสังคม การแบ่งปันความคิดและ
ประจักษ์พยานในสิ่งที่ท่านก�าลังเรียนรู้และ
รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวในช่วงเวลาเหล่านั้น โดยผ่าน
แพลตฟอร์มสื่อสังคมที่หลากหลาย ท่านสามารถ
สนทนาพระกิตติคุณกับครอบครัว มิตรสหาย และ
ส�าหรับอดีตผู้สอนศาสนาสามารถสนทนาได้แม้

ความช่วยเหลือและ
ความเข้าใจ

ศาสนจักรให้ความช่วย
เหลือและเข้าใจคนที่

ต่อสู้กับสื่อลามกหรือความ
เสน่หาเพศเดียวกัน อีกทั้ง 
ให้แหล่งข้อมูลสำาหรับ
สมาชิกศาสนจักรที่ต้อง 
การเข้าใจสถาบันการ
แต่งงานให้ลึกซึ้งกว่าเดิม
หรือแบ่งปันพระกิตติคุณ 
ทางออนไลน์ ท่านอาจ 
เข้าไปเยี่ยมชมแหล่ง 
ข้อมูลออนไลน์ต่อไปนี้
• “Overcoming 

Pornography through 
the Atonement 
of Jesus Christ,” 
overcomingpornography.
org.

• “God Loveth His 
Children,” lds.org.

• “The Divine Institution 
of Marriage,” 
mormonnewsroom.org.

• “Sharing the Gospel 
Online,” lds.org/
church/share.
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กับอดีตผู้สนใจและสมาชิกใหม่ ท่านสามารถยืนเป็นพยานถึง
ความจริงและปกป้องอาณาจักร

การปกป้องอาณาจักร
ข้าพเจ้าทราบว่าบางท่านกังวลกับการถูกตัดสินแบบผิดๆ  

ถูกเย้ยหยัน และแม้ถูกรังควานหากท่านยืนหยัดเพ่ือพระบิดา 
บนสวรรค์ พระเจ้าพระเยซูคริสต์ และศาสนจักร ข้าพเจ้าเข้าใจ
ความกังวลของท่าน

ข้าพเจ้ารับใช้เป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มในคณะเผยแผ่บริติช
หลังสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2  เวลานั้นชาวมอรมอนเป็นที่ “ดูหมิ่น
เหยียดหยาม” (3 นีไฟ 16:9) ผู้สอนศาสนาถูกหัวเราะเยาะและ
ถูกเย้ยหยัน ผู้คนถึงกับปาข้าวของใส่เรา บางคนถ่มน�้าลายรดเรา 
แต่เราไม่ท้อถอย เรายังคงแสดงประจักษ์พยานและแบ่งปันพระ
กิตติคุณ เฉกเช่นอบินาได เราไม่ระย่อ เฉกเช่นเปาโล เราไม่ระย่อ 
และเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด เราไม่ระย่อ เวลานั้นเราอาจนึก
ภาพผลการท�างานของเราไม่ออก เรามีท้องถิ่น 14 แห่งและไม่มี
สเตค ปัจจุบันมีสเตคแห่งไซอัน 46 สเตคในบริติชไอลส์

เพื่อนหนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย อย่ากังวลกับคนในอาคารใหญ่
และกว้าง นีไฟเห็นว่าพวกเขาจะล้อเลียนและชี้ “นิ้วของพวกเขา
มาทางผู้คนซึ่งเข้ามาและก�าลังรับส่วนผลนั้น” อย่าเป็นเหมือน
คนที่ “หลังจากพวกเขาได้ชิมรสของผลนั้นแล้วพวกเขามีความ
ละอาย, อันเนื่องมาจากผู้ซึ่งก�าลังเยาะเย้ยพวกเขาอยู่; และ 

พวกเขาตกลงไปในทางที่ต้องห้ามและหายไป” (1 นีไฟ 8:27, 28)
ท่านเป็นคนรุ่นส�าคัญและยิ่งใหญ่ การมีชีวิตอยู่ในเวลานี้

ส�าคัญอย่างย่ิง! อนาคตสดใส จงบอกตัวท่านว่า “ฉันก�าลัง 
ช่วยพระเจ้าขณะฉันแสดงประจักษ์พยานและสอนความจริง 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยในวันเวลาสุดท้ายนี้”

ขอพระเจ้าประทานพรท่านด้วยปัญญาเกินกว่าวัยของท่าน ที่
ท่านจะตระหนักอย่างฉลาดว่าเราอยู่ในการต่อสู้นี้และต้องยืน
หยัดด้วยกัน ทั้งคนหนุ่มสาวและสูงวัย ขอให้ท่านไม่ลืม ในการ
เดินทางครั้งนี้ ว่าท่านทุกคนมีค่าต่อการเตรียมโลกในอนาคต
ส�าหรับวันที่พระเยซูคริสต์จะตรัสว่า “นั่นเพียงพอแล้ว” และจะ
กลับมาปกครองในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด เจ้านายเหนือเจ้านาย
ทั้งหลาย พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย พระผู้ไถ่ของโลก 
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ 
จากการให้ข้อคิดทางวิญญาณ ซีอีเอส สำาหรับคนหนุ่มสาว “จงนิ่งเถิดและ
รู้ว่าเราคือพระผู้เป็นเจ้า” ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 4 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2014

อ้างอิง
1.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2010,	165.
2.	 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย	ลงวันที่	10	ม.ค.	2014	(สหรัฐ)	และ	6	มี.ค.	2014	 
(นอกสหรัฐ).

3.	 “Love	One	Another:	A	Discussion	on	Same-Sex	Attraction,”	mormonsandgays.org.
4.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	165.
5.	 ดู	คู่มือพระคัมภีร์,	“หนังสือกิตติคุณ”

ข้าพเจ้าทราบว่าบางท่านกังวลกับการถูกตัดสินแบบผิดๆ ถูกเย้ยหยัน และแม้ถูกรังควานหากท่านสนับสนุนพระบิดาบนสวรรค์  
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ และศาสนจักร เพื่อนหนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย อย่ากังวลกับคนในอาคารใหญ่และกว้าง
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โดย ลอรี คลัฟฟ์ แชด
นักบำ�บัดชีวิตแต่งง�นและครอบครัวที่มีใบอนุญ�ต

วั
	 นหน่ึงดิฉันก�ำลังท�ำกำรบ�ำบัดวัยรุ่นคนหนึ่งที่เสี่ยงชีวิตเข้ำไป 
	 พัวพันกับพฤติกรรมอันตรำย	ดิฉันเคยท�ำงำนกับพ่อแม่ของเธอ 
	 และพยำยำมประเมินกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของเธอเกี่ยวกับ

ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวเธอ	เมื่อถำมเรื่องชีวิตแต่งงำนของพ่อแม	่เธอ
มองตำดิฉันและตอบโดยไม่ลังเลว่ำ	“พ่อแม่ไม่ชอบกัน”
ดิฉันถำมเธอว่ำรู้ได้อย่ำงไร	เนื่องจำกพ่อแม่ของเธอบอกดิฉันหลำย

ครั้งว่ำพวกเขำไม่เคยมีควำมขัดแย้งและแสดงออกชัดเจนว่ำลูกๆ	ไม่รู้
เรื่องควำมทุกข์ระทมในชีวิตสมรสของพวกเขำ	นักบ�ำบัดชีวิตแต่งงำน
และครอบครัวอย่ำงดิฉันได้ยินเช่นนั้นเป็นประจ�ำจำกสำมีภรรยำหลำยคู่
“ดูออกได้ไม่ยำกค่ะ”	เธอตอบ	เธออธิบำยว่ำเธอกังวลตลอดมำถึง

ควำมล่มสลำยที่อำจเกิดขึ้นในครอบครัวเธอ	เธอเปิดเผยทั้งน�้ำตำว่ำนั่น
ก�ำลังท�ำให้เธอป่วยทำงกำยและเธอพยำยำมข่มตำหลับและไปโรงเรียน	“ดิฉันคิดเรื่องนี้ตลอด
เวลำ”	เธอบอก
ดิฉันใจสลำยขณะนั่งตรงข้ำมเธอและพิจำรณำเหตุกำรณ์ที่ฟังคุ้นหูมำก	ดิฉันรู้ว่ำพ่อแม่รักเธอ

และต้องกำรท�ำบำงอย่ำงเพื่อช่วยเธอ	แต่ดิฉันห่วงตรงที่พวกเขำนึกไม่ถึงว่ำชีวิตแต่งงำนที่ยำก
ของพวกเขำก�ำลังท�ำร้ำยเธอและลูกคนอื่นๆ	มำกเพียงใด

คุณภาพชีวิตแต่งงาน 

ของท่านมีอิทธิพลต่อ 

บุตรธิดาไม่ว่าท่าน

ตระหนักหรือไม่ก็ตาม 

เมื่อท่านกับคู่สมรสช่วย

กันปรับปรุงความสัมพันธ์

ของท่าน บุตรธิดาจะได้

รับพร

เป็นพรแก่ 
บตุรธดิา 
โดยปรับปรุงชีวิตแต่งงานของเรา
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ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวกล่ำวว่ำ	“สำมีและภรรยำมีควำม 
รับผิดชอบส�ำคัญที่จะรักและดูแลกันรวมทั้งรักและดูแลบุตรธิดำ
ของตน”1		บำงครั้งดิฉันเป็นห่วงที่เรำมัวแต่	“ดูแลลูก”	จนเรำไม่	
“ดูแลกัน”	
ในอำชีพของดิฉัน	ดิฉันสังเกตเห็นสมำชิกศำสนจักรเสียสละ

มำกเพื่อช่วยให้ลูกๆ	ของพวกเขำประสบควำมส�ำเร็จ	พ่อแม่เหล่ำ
นี้บ่มเพำะนิสัยให้ลูกปฏิบัติตำมศำสนำ	เช่น	สวดอ้อนวอน	ศึกษำ
พระคัมภีร์	และเข้ำร่วมกำรประชุมของศำสนจักร	พวกเขำกระตุ้น
ให้ศึกษำหำควำมรู้และฝึกทักษะท่ีจะเตรียมลูกๆ	ให้มีอนำคต
สดใส	แต่ดิฉันเกรงว่ำบำงคนอำจไม่ให้ควำมส�ำคัญกับแหล่งช่วย
อันมีค่ำที่ชีวิตแต่งงำนคุณภำพสูงมอบให้ในกำรเตรียมเยำวชน
ส�ำหรับจุดประสงค์นิรันดร์
คู่สำมีภรรยำหลำยคู่ทุ่มเทควำมสนใจให้อุดมกำรณ์ที่คุ้มค่ำแต่

ท�ำน้อยนิดเพื่อเสริมสร้ำงชีวิตแต่งงำน	บำงคู่พยำยำมปรับตำรำง
เวลำของตนเพื่อไปชมกำรแสดงของลูกๆ	แต่ดูเหมือนไม่สำมำรถ
หำเวลำออกเดทกับคู่ครองได้	ขณะวุ่นอยู่กับกำรเลี้ยงลูก	สร้ำง
อำชีพ	และท�ำกำรเรียกในศำสนจักร	ชีวิตแต่งงำนอำจถูกละเลย
และบำงครั้งได้รับอิทธิพลจำกควำมขัดแย้ง	ควำมไม่พอใจ	และ

กำรนอกใจ
เมื่อคู่สำมีภรรยำรับรู้มำกขึ้นถึงอิทธิพลอันทรงพลังที่ชีวิต

แต่งงำนของพวกเขำมีต่อลูกๆ	พวกเขำจะเห็นชัดเจนว่ำจะเกิด
ประโยชน์เพียงใดเมื่อพวกเขำพยำยำมบ�ำรุงเลี้ยงและเสริมสร้ำง
ชีวิตแต่งงำนของตน	

คุณภาพชีวิตสมรสมีอิทธิพลต่อลูกๆ

ดิฉันเชื่อว่ำสำมีภรรยำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยส่วนใหญ่ต้องกำร

ให้ชีวิตแต่งงำนของตนประสบควำมส�ำเร็จ	และดิฉันประทับใจ

กับระดับค�ำมั่นสัญญำฉันคู่สมรสที่พวกเขำส่วนใหญ่แสดงให้เห็น	

โดยทั่วไป	วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยที่เข้ำสู่พันธสัญญำอันเป็นนิจของ

กำรแต่งงำน	(ดู	คพ.	131:2)	จะรับพันธสัญญำนั้นอย่ำงจริงจัง

และมักจะอดทนต่อควำมทุกข์มำกมำยเพื่อให้ชีวิตแต่งงำนของ

ตนสมบูรณ์

อย่ำงไรก็ดี	บำงครั้งดิฉันพบเจอชีวิตแต่งงำนที่ให้เสถียรภำพ

มำกกว่ำคุณภำพ	บำงคู่เข้ำใจผิดคิดว่ำถ้ำพวกเขำเพียงงดกำร 

โต้เถียงกันต่อหน้ำลูก	ลูกของพวกเขำก็จะไม่รู้ไม่เห็นควำมระหอง

ระแหงในชีวิตแต่งงำน	ลูกๆ	รับรู้เร็วมำกและมักจะมีควำมรู้สึกว่ำ
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บางอย่างก�าลังผิดปกติ ซึ่งสามารถท�าให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง

ลึกๆ ในใจ การไม่มีความขัดแย้งในชีวิตแต่งงานไม่ได้ช่วยให้เกิด

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น

งานวจิยัเรือ่งคณุภาพชวีติสมรสและเดก็ๆ บอกว่าชวีติแต่งงาน 

คุณภาพสูงส่งเสริมความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ ยกระดับความ

ผาสุกโดยทั่วไปของลูกๆ2  จากการท�างานของดิฉันในฐานะนัก-

บ�าบัด ดิฉันเป็นพยานถึงความจริงที่ว่าลูกๆ ได้รับผลกระทบอย่าง

ลึกซึ้งจากคุณภาพชีวิตสมรสของบิดามารดา หลักธรรมนี้สะท้อน

ในค�าพูดของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895-1985) 

ที่ว่า “การแต่งงาน ... ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความสุขในเวลานี้

เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับความปีติยินดีนิรันดร์ด้วย อีกทั้งส่งผลไม่

เพียงต่อคนสองคนที่เกี่ยวดองกันเท่านั้น แต่ส่งผลต่อครอบครัว

เช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานสืบมาอีกหลายชั่วอายุ”3 

ดิฉันอธบิายให้ผูค้นฟังบ่อยๆ ว่าพวกเขาไม่เพยีงสร้างชวีติแต่งงาน 

ของตนเท่านั้นแต่ตามหลักแล้วก�าลังสร้างชีวิตแต่งงานของลูก

หลานด้วย

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว

ว่า “ความเสื่อมถอยของแนวคิดที่ว่าชีวิตสมรสด�ารงอยู่ถาวรและ

ล�้าค่าส่งผลกระทบกว้างไกล อิทธิพลการหย่าร้างของบิดามารดา

หรือความคิดมหาชนที่ว่าชีวิตสมรสเป็นโซ่ตรวนที่ขัดขวางความ

ส�าเร็จส่วนตัวส่งผลให้คนหนุ่มสาวบางคนหลีกเลี่ยงการแต่งงาน 

หลายคนที่แต่งงานไม่ยอมทุ่มสุดตัว และพร้อมจะหนีเมื่อเกิด

ปัญหารุนแรงครั้งแรก”4

ในฐานะนักบ�าบัดครอบครัว ดิฉันยืนยันได้ว่าผู้ใหญ่ที่บิดา

มารดาหย่าร้างหรือมีชีวิตแต่งงานคุณภาพต�่ามักไม่มั่นใจว่าตน

สามารถประคับประคองและอดทนต่อความสัมพันธ์ระยะยาวที่

ประสบความส�าเร็จ พวกเขามักรู้สึกไวเกินไปต่อความไม่ลงรอย

ในชีวิตแต่งงานและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหลีกเลี่ยงความขัด

แย้งซึ่งบางครั้งสามารถจ�ากัดความสนิทสนมในชีวิตสมรส ไม่ใช่

เรื่องแปลกเมื่อดิฉันเห็นคนในวัยหนุ่มสาวร�่าไห้ขณะเล่าความ 

เจ็บปวดทางอารมณ์ทีพ่วกเขาประสบในการเฝ้าดคูวามเสือ่มถอย 

และความล่มสลายในชีวิตแต่งงานของพ่อแม่ตนเอง ความเชื่อ

มั่นในชีวิตแต่งงานลดน้อยถอยลงในครัวเรือนที่คุณภาพชีวิต

สมรสไม่ดี

เลือกปรับปรุงคุณภาพชีวิตสมรส

การปรับปรุงคุณภาพชีวิตสมรสเกี่ยวข้องมากกับการเลือก 

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองยืนยัน

ว่า “ชายหญิงที่รักกันสามารถเลือกชีวิตแต่งงานที่มีคุณภาพ

สูงสุดหรือคุณภาพต�า่กว่าที่จะไม่ยั่งยืน”5

วิลเลียม เจ. โดเฮอร์ทีนักบ�าบัดชีวิตแต่งงานและนักวิจัยที่

คนชื่นชอบได้เขียนเกี่ยวกับความส�าคัญของการผนวกค�าม่ัน

สัญญากับความตั้งใจ หรือการพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์

ในชีวิตแต่งงานว่า “ถึงแม้เรามีค�ามั่นสัญญาไม่บิดพลิ้วกับคู่ของ

เรา แต่พวกเราส่วนใหญ่มองไม่เห็นว่าเราท�าลายชีวิตแต่งงาน

ของเราอย่างช้าๆ ถ้าเราไม่บ�ารุงเลี้ยงอยู่เสมอ... ค�ามั่นสัญญา

ที่ปราศจากความต้ังใจน�าไปสู่ชีวิตแต่งงานที่มีเสถียรภาพแต่

จืดชืดน่าเบื่อ”6  หลายคู่แสดงให้เห็นค�ามั่นสัญญาอันลึกซึ้งและ

เสถียรภาพแต่ไม่พยายามเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตแต่งงาน เป็นสิ่งที่

น่าผิดหวังที่เห็นชีวิตสมรสกะปลกกะเปลี้ยทั้งที่น่าจะแข็งแกร่งได้

รักคู่ครองของท่าน

เมื่ออีเลน เอส. ดัลตันอดีตประธานเยาวชนหญิงสามัญพูด

ว่าสิ่งส�าคัญที่สุดที่บิดาจะท�าเพื่อบุตรสาวได้คือ “รักมารดาของ

เธอ”7  ดิฉันรู้สึกเจ็บปวดทางวิญญาณเพราะรับรู้ว่าดิฉันคือคนที่

ต้องได้ยินค�าพูดนี้ไม่ใช่สามี เขาระวังมากกว่าดิฉันมากเกี่ยวกับ

การสื่อให้ลูกๆ รู้ว่าเขารักดิฉันมากเพียงใด ดิฉันนึกถึงหลายครั้ง

ที่เดินเข้าไปในห้องๆ หนึ่งและสามีถามลูกคนหนึ่งของดิฉันว่า 

“ทายสิว่าอะไร” ซึ่งลูกคนนั้นจะตอบว่า “หนูรู้...คุณพ่อรักคุณแม่” 

หรือ “หนูรู้...คุณแม่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณพ่อ” หรือ “หนูรู้... 

คุณแม่เป็นผู้หญิงในฝันของคุณพ่อ” หรือค�าประกาศคล้ายคลึง

กันที่เขาเน้นย�้ามาตลอดหลายปี ดิฉันตระหนักว่าความมั่นคง

มากที่ดิฉันรู้สึกในชีวิตแต่งงานของดิฉัน และที่ดิฉันเห็นเป็นเรื่อง

ธรรมดา เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากความเอื้ออาทรของสามีใน

การแสดงความรัก ความชื่นชม และความเคารพดิฉันให้ลูกๆ 

ของเราเห็น

ศาสดาพยากรณ์เจคอบในพระคัมภีร์มอรมอนเน้นถึงความ

ส�าคัญของค�าแนะน�าจากซิสเตอร์ดัลตัน เมื่อเจคอบต�าหนิชาว 

นีไฟเพราะความชั่วร้าย เขาชี้ให้เห็นว่า “สามี [ที่เป็นชาวเลมัน] 

รักภรรยาตน, และภรรยาของคนเหล่านั้นก็รักสามีตน; และสามี

และภรรยาของคนเหล่านั้นรักลูกของตน” (เจคอบ 3:7) ข้อความ

นี้เสริมแนวคิดที่พระเจ้าทรงถือว่าส�าคัญมาก

Homefront รายการบริการสาธารณะที่ศาสนจักรออกอากาศ 

มีโฆษณาทีวียอดนิยมเรียกว่า “By the Hour” ซึ่งเด็กผู้ชายตัว
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เล็กคนหนึ่งก�ำลังพยำยำมเรียกร้องควำมสนใจ

จำกคุณพ่อที่ท�ำงำนอยู่	มีอยู่ตอนหนึ่งคุณพ่อพูด

ว่ำ	“[ถ้ำ]	พ่อไม่ท�ำงำน	พ่อก็ไม่ได้เงิน”	คุณแม่

เสริมว่ำ	“มีคนชอบงำนของพ่อมำกจนพวกเขำ

จ่ำยให้พ่อ”8	นี่เป็นโฆษณำตอนหนึ่งที่ดิฉันชอบ

มำก	เพรำะคุณแม่หลีกเลี่ยงไม่ผสมโรงต�ำหนิตำม

ลูกว่ำอีกฝ่ำยคิดแต่เรื่องของตัว	ซึ่งหำกท�ำเช่นนั้น

จะส่งผลให้บิดำหรือไม่ก็มำรดำปกป้องตนเอง

และลูกจะรู้สึกไม่มั่นคง	ค�ำพูดที่สร้ำงสรรค์และ

เอื้อประโยชน์ของคุณแม่ในโฆษณำสนับสนุน

ทั้งพ่อและลูก	ดิฉันเชื่อมั่นว่ำถ้ำพ่อแม่ปรับกำร

สนทนำของตนให้เหมือนโฆษณำดังกล่ำวมำกขึ้น	

คุณภำพครอบครัวและชีวิตสมรสทั้งหมดจะดีขึ้น

ข้อเสนอแนะสำาหรับปรับปรุงคุณภาพชีวิต

สมรส

ข่ำวดีเกี่ยวกับกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตสมรส

คือกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถเกิดขึ้นได้ทันทีจำก

กำรเปลี่ยนแปลงเล็กๆ	น้อยๆ	ร่วมกัน	ข้อเสนอ

แนะบำงประกำรมีดังนี้

แสดงความเห็นชัดเจนและบอกว่าท่านต้องการ

ให้ชีวิตแต่งงานใน 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า

เป็นอย่างไร	ดิฉันประหลำดใจเสมอที่หลำยคู่

ไม่พูดถึงรูปแบบชีวิตแต่งงำนที่พวกเขำต้องกำร	

กำรสนทนำเรื่องนี้ท�ำให้คู่สำมีภรรยำหันมำสนใจ

ชีวิตแต่งงำนของตนและเริ่มอยู่บนเส้นทำงของ

กำรปรับปรุงชีวิตสมรสและค�ำมั่นสัญญำส�ำหรับ

อนำคต

จดและบอกเล่าความทรงจ�าที่ดีในชีวิตแต่งงาน 

อำรมณ์ควำมรู้สึกในแง่ลบมักซึมซับจนเบียด

ควำมหวังออกไป	เมื่อคนเรำนึกถึงและบอกเล่ำ

ควำมทรงจ�ำที่ดี	พวกเขำจะเปิดที่ให้ควำมหวัง 

อีกครั้ง

บอกเล่าความทรงจ�าเม่ือครั้งท่านสามารถ

ศักยภาพ 
ของครอบครัว
“ก�รแต่งง�นมีโอก�ส
ทำ�ให้เกิดคว�มสุขม�กกว่�
คว�มสัมพันธ์อื่นใดของ
มนุษย์ กระนั้นคู่แต่งง�น
บ�งคู่ก็ไม่บรรลุศักยภ�พ
อันสมบูรณ์ของพวกเข� 
พวกเข�ปล่อยให้คว�ม
หว�นชื่นขึ้นสนิม ไม่เห็น
คว�มสำ�คัญของกันและกัน 
ยอมให้คว�มสนใจอื่นหรือ
เมฆหมอกของก�รเพิกเฉย
ม�บดบังวิสัยทัศน์จนมอง
ไม่เห็นว่�ชีวิตแต่งง�นของ
พวกเข�จะเป็นอะไรได้บ้�ง 
ชีวิตแต่งง�นจะมีคว�มสุข
ม�กขึ้นถ้�บำ�รุงเลี้ยงด้วย
คว�มเอ�ใจใส่ม�กขึ้น”
ดู เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “บำารุงเลี้ยงชีวิต
แต่งงาน,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2006, 44

เอาชนะปัญหาด้วยกัน	กำรหวนคิดถึงสถำนกำรณ์

เหล่ำนี้เป็นวิธีเข้ำถึงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันของคู่

แต่งงำน

สร้างนิสัยเล็กๆ น้อยๆ แต่มีความหมายเม่ือ

ท่านจากกันและมาเจอกันอีกครั้ง	นี่เหมือนเป็น

สัญชำตญำณ	แต่สำมีภรรยำมักลืมควำมส�ำคัญที่

ว่ำกำรจูบ	กอด	หรือแสดงออกด้วยวำจำจะก่อเกิด

ควำมเชื่อมั่นอย่ำงแท้จริงในชีวิตแต่งงำนได้เสมอ

น�าสิ่งใหม่ๆ น่าสนใจเข้ามาในการออกเดทของ

ท่าน มีงำนวิจัยบอกว่ำสำมีภรรยำที่ตั้งใจออกเดท

โดยหำประสบกำรณ์ใหม่ๆ	มักมีคุณภำพควำม

สัมพันธ์ดีขึ้น	สิ่งนี้เรียกร้องควำมคิดสร้ำงสรรค์

และควำมพยำยำม	ไม่ใช่เงิน

บอกลูกๆ ของท่านเป็นประจ�าว่าท่านชื่นชม

อะไรเกี่ยวกับคู่ครองของท่าน ดิฉันชอบข้อนี้เป็น

พิเศษ	เมื่อดิฉันให้คู่ที่รับกำรบ�ำบัดท�ำตำมค�ำ

แนะน�ำนี้	พวกเขำรำยงำนผลในทำงบวกทันที

หมั่นแสวงหาแหล่งช่วยที่ปรับปรุงชีวิตสมรส 

รวมถึงหนังสือและบทควำม	(พิมพ์หรือเสียง)	 

เกม	บทบรรยำย	ไฟร์ไซด์	กำรประชุมเชิงปฏิบัติ

กำร	กำรประชุมใหญ่	และอื่นๆ

ถามกันเป็นประจ�าว่าคู่ของท่านเชื่อมสัมพันธ์

กันมากหรือน้อยกว่าแต่ก่อนและสนทนาว่าท่าน 

จะท�าอะไรได้บ้างเพื่อเชื่อมช่องว่าง	ท่ำนท�ำสิ่งนี้ได้

ทุกวัน	ทุกสัปดำห์	หรือแม้แต่ทุกเดือน	และหำวิธี

ดึงควำมสนใจมำที่ชีวิตแต่งงำนเสมอ

หารือกับอธิการของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ

จากผู้เชี่ยวชาญหากจ�าเป็น	ผู้คนมักยืดเวลำขอ

ควำมช่วยเหลือด้วยเหตุผลต่ำงกันไป	หลำยปีก่อน

หน้ำนี้ดิฉันไม่สำมำรถนับจ�ำนวนครั้งที่ประสงค์ให้

สำมีภรรยำขอควำมช่วยเหลือก่อนควำมคุมแค้น

จะท�ำลำยชีวิตสมรสของพวกเขำ

สวดอ้อนวอน	ประธำนเฮนรีย์	บี.	อำยริงก์	ที่

ปรึกษำท่ีหนึ่งในฝ่ำยประธำนสูงสุดแนะน�ำว่ำ	
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“จงสวดอ้อนวอนขอควำมรักซึ่งช่วยให้ท่ำนเห็นควำมดีในคู่ชีวิต
ของท่ำน	จงสวดอ้อนวอนขอควำมรักซึ่งท�ำให้ควำมอ่อนแอและ
ควำมผิดพลำดเป็นเรื่องเล็ก	สวดอ้อนวอนขอควำมรักเพื่อท�ำให้
ปีติของคู่ชีวิตเป็นของท่ำน	สวดอ้อนวอนขอควำมรักเพื่อต้องกำร
แบ่งเบำภำระและบรรเทำโทมนัสของคู่ชีวิต”9	ถ้ำดูเหมือนท�ำยำก
เกินไป	คู่ครองสำมำรถสวดอ้อนวอนให้	ต้องกำร	ควำมปรำรถนำ
สิ่งเหล่ำนั้น

พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรามีชีวิต 
แต่งงานท่ีเป็นสุข
ประธำนฮำเวิร์ด	ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์	(1907-1995)	ประกำศ 

ว่ำ	“พระเยซูทรงวำงพระหัตถ์ไว้บนอะไรก็ตำม	สิ่งน้ันจะมีชีวิต	 
ถ้ำพระเยซูทรงวำงพระหัตถ์ไว้บนกำรแต่งงำน	กำรแต่งงำนจะมี
ชีวิต	ถ้ำยอมให้พระองค์วำงพระหัตถ์ไว้บนครอบครัว	ครอบครัว
จะมีชีวิต”10	ดิฉันมีควำมเชื่อมั่นว่ำพระบิดำบนสวรรค์ทรงต้องกำร
ให้เรำมีชีวิตแต่งงำนท่ีดีเย่ียมมีคุณภำพสูงสุดและพระองค์จะ

ทรงน�ำทำงเรำขณะพยำยำมปรับปรุงควำมสัมพันธ์เหล่ำนั้นเพื่อ
ประโยชน์ของครอบครัวเรำ	ชีวิตแต่งงำนที่เป็นสุขให้พรลึกซึ้ง
ส�ำหรับเรำและส�ำหรับลูกๆ	ของเรำ 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. ฮาเฟน
รับใช้เป็นสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ 
ตั้งแต่ ค.ศ. 1996 ถึง ค.ศ. 2010

พระวหิาร 
และระเบียบ
ตามธรรมชาติของ 

การแต่งงาน



พระวิหารเป็นเงื่อน 

ผูกสวรรค์กับแผ่นดินโลก 

ไว้ด้วยกัน

ของพระกิตติคุณและพระวิหาร เหตุใดเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารจึง
ไม่สอนเรื่องพระชนม์ชีพของพระคริสต์ ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องอะไร
กับอาดัมและเอวา”

ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกว่าพระชนม์ชีพของพระคริสต์เป็นเรื่อง

ราวของ การให ้การชดใช้ เรื่องราวของอาดัมและเอวาเป็นเรื่อง

ราวของ การรับ การชดใช้ ท่ามกลางการตรงกันข้ามอันน่าเกรง

ขามของความเป็นมรรตัย

อาดัมกับเอวาเป็นคนแรกที่ได้รับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

พวกท่านเป็นบิดามารดาแรกเช่นกันที่รู้จักความรักจากการมีลูก

คนใหม่ การเสียสละที่ขยายจิตวิญญาณจากการเลี้ยงดูลูก และ

ความปวดร้าวของการเฝ้าดูลูกๆ ใช้สิทธิ์เสรีอย่างไม่ฉลาด

ท่านบิดาลีไฮให้บริบทของหลักค�าสอนแก่เราเพื่อให้เราเข้าใจ

ประสบการณ์ของลูกๆ—และของเรา ท่านบอกเราว่าถ้าอาดัมกับ

เอาวาไม่ได้กินผลของต้นไม้แห่งความรู้ พวกท่าน “จะคงอยู่ใน

สวนเอเดน...
“และพวกท่านจะไม่มีลูก; ด้วยเหตุนี้พวกท่านจะคงอยู่ใน

เ มื่อวัฒนธรรมที่สับสนท�าให้เราสับสนว่าการแต่งงานหมายถึง
อะไร เราอาจหมดหวังในตัวเราเองและในกันและกันเร็วเกิน
ไปแต่ยังมีความหวัง แบบแผนนิรันดร์ของพระวิหารสามารถ

ช่วยให้เราเอาชนะความยุ่งเหยิงในปัจจุบันได้
ทุกครั้งที่เราไปพระวิหาร ศาสนพิธีจะให้มุมมองที่เหมาะสมแก่

เราอีกครั้งเกี่ยวกับระเบียบตามธรรมชาติของจักรวาล รวมไปถึง
ระเบียบตามธรรมชาติของการแต่งงาน เฉกเช่นกะลาสีเรือสมัย
โบราณ เรามองท้องฟ้าเพื่อให้รู้พิกัดของเรา—และเราท�าเช่นนั้น
ผ่านพระวิหาร ฮิวจ์ นิบลีย์นักวิชาการวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเขียนว่า

“เราสร้างพระวิหารเพื่อแสดงให้เห็นหลักการจัดระเบียบของ
จักรวาล พระวิหารเป็นโรงเรียนที่มนุษย์เรียนรู้สิ่งเหล่านี้...

“...พระวิหารบนแผ่นดินโลก [อยู่] กลางสรรพสิ่ง...ทุกอย่างที่
เกี่ยวข้องกับสวรรค์หมุนเวียนรอบพระวิหาร และพระวิหารเป็น
เงื่อนผูกแผ่นดินโลกกับสวรรค์ไว้ด้วยกัน”1

ด้วยเหตุนี้ พระวิหารจึงมีพลังในการจารึกกฎธรรมชาติของ
พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงานและชีวิตครอบครัวไว้ในใจเรา

การแต่งงานของอาดัมกับเอวา
เราเรียนรู้ค�าสอนของพระวิหารเรื่องการแต่งงานครั้งแรกใน

เรื่องราวของอาดัมและเอวา—เรื่องราวปฐมบทของพระวิหาร 
เพื่อนคนหนึ่งเคยถามข้าพเจ้าว่า “ถ้าพระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลาง

นี่เป็นบทความชุดที่สองในจำานวนสองชุดที่เตรียมไว้เฉลิมฉลองวาระครบ
รอบปีที่ 20 ของ “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” บทความชุดแรกจัดพิมพ์ใน 
เลียโฮนา ฉบับเดือนสิงหาคม 2015
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สภาพของความไร้เดียงสา, ไม่มีปีติ, เพราะพวกท่านไม่รู้จักความ
เศร้าหมอง; ไม่ท�าความดี, เพราะพวกท่านไม่รู้จักบาป. ...

“อาดัมตกเพ่ือมนษุย์จะเป็น [มรรตยั]; และมนษุย์เป็น [มรรตัย], 
เพื่อพวกเขาจะมีปีติ” (2 นีไฟ 2:22-23, 25)

ดังนั้น บาป ความเศร้าหมอง และลูกๆ จึงช่วยสร้างบริบทให้
เรียนรู้ว่าปีติหมายถึงอะไรเป็นพิเศษ—กระบวนการที่เกิดขึ้นได้
โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เพราะการชดใช้ เราจึงสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
เราโดยไม่ถูกอาดัมกับเอวากล่าวโทษ และการได้รับการชดใช้เฉก

เช่นอาดัมกับเอวาได้รับ ไม่เพียงเป็นหลักค�าสอนเรื่องการลบรอย
ด�าเท่านั้น แต่เป็นหลักค�าสอนส�าคัญที่ช่วยให้มนุษย์พัฒนาด้วย 
ด้วยเหตุนี้ การเสียสละของพระคริสต์จึงไม่น�าอาดัมและเอวา 
กลับไปเอเดนของความไร้เดียงสา นั่นคงจะเป็นเรื่องราวที่ไม่มี
โครงเรื่องและไม่มีตัวละคร  ในทางกลับกัน พวกท่านออกจาก
สวนโดยยึดมั่นต่อกันและก้าวเข้ามาด้วยกันสู่โลกที่เราอาศัยอยู่
เวลานี้

เรื่องราวปฐมบทของพระวิหารตั้งใจจะให้เป็นเรื่องราวของ 
คู่แต่งงานที่ช่วยกันเผชิญการตรงกันข้ามซึ่งเกิดขึ้นกับมนุษย์

อย่างต่อเนื่อง เพราะอาดัมกับเอวาจะเข้าใจปีติแท้จริงได้ก ็

ต่อเมื่อเผชิญการตรงกันข้ามที่ท�าให้เศร้าหมองบางครั้งเท่านั้น
ขอให้เราพิจารณานัยสองประการจากเรื่องราวของอาดัมกับ

เอวาเกี่ยวกับความเข้าใจของเราเรื่องการแต่งงาน ประการแรก
คือทัศนะเชิงบวกของการฟื้นฟูเกี่ยวกับการตก เรารู้ว่าอาดัมกับ
เอวาเลือกอย่างฉลาดในสวนเพราะความเป็นมรรตัยเท่านั้นจะให้

ประสบการณ์ที่จ�าเป็นต่อการท�าให้เกิดสัมฤทธิผลตามแผนของ
พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับพวกท่าน—และส�าหรับพวกเรา ในทางตรง
กันข้าม ศาสนาคริสต์ที่สืบทอดกันมาสอนว่าการเลือกของเอวา
เป็นความผิดพลาดอันน่าเศร้าสลด น�าพระพิโรธของพระผู้เป็น-
เจ้าลงมาบนมนุษยชาติทั้งปวง ศาสนาคริสต์บางนิกายยังคงสอน
ว่าเพราะผู้หญิงเป็นธิดาของเอวาที่โง่เขลา ภรรยาจึงควร พึ่งพา 
สามีของพวกนาง

คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีปฏิกิริยาต่อต้านแนวคิดนี้อย่าง
รุนแรงและพูดว่าภรรยา ไม่ควรพึ่งพา สามี และเพื่อความ
ยุติธรรม พวกเขาเพิ่มเติมว่า สามีไม่ควรพึ่งพาภรรยาเช่นกัน 

แต่เมื่อทั้งคู่ไม่พึ่งพากัน แสดงว่าพวกเขายอมรับเพียง “ค�ามั่น
สัญญาที่ไม่ผูกมัด” ของวันนี้ และทิ้งชีวิตแต่งงานเมื่อหมดสนุก 
—หรือเมื่อเริ่มมีปัญหา

อะไรถูกต้อง พึ่งหรือไม่พึ่ง ไม่ถูกทั้งสองอย่าง พระกิตติคุณที่
ได้รับการฟื้นฟู—ไม่เหมือนศาสนาคริสต์อื่น—สอนว่าการเลือก 
ของอาดัมกับเอวาในสวนไม่ใช่ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ แต่
เป็นส่วนที่จงใจแม้ถึงกับน่าชื่นชมยินดีของแผนแห่งความรอด
ด้วยเหตุนี้การฟื้นฟูจึงมองว่าเอวา—และหญิงทุกคน—เป็น 
สัตภาวะสูงส่งผู้ทัดเทียมกับชายโดยสมบูรณ์ 

ดังนั้น เอวาจึงไม่พึ่งอาดัม และเขาไม่พึ่งเธอ ทว่า เอวากับ 
อาดัม พึ่งพากัน พวกท่านเป็น “หุ้นส่วนที่เท่าๆ กัน” ผู้ “ช่วยเหลือ

กัน” ทุกอย่างที่พวกท่านท�า2

นำ�ใจท่ีชอกช้ำ�ม�แท่นบูช�
ประการที่สอง เมื่ออาดัมกับเอวาออกจากสวน พระเจ้าทรง

เอวากับอาดัมพึ่งพากัน  

เป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กันที่ 

ช่วยเหลือกันทุกอย่าง
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บัญชาให้พวกท่านสร้างแท่นบูชาและถวายสัตวบูชา หลายวัน
หลังจากนั้นเทพถามอาดัมว่าเหตุใดท่านจึงถวายเครื่องพลีบูชา 
อาดัมตอบว่า “ข้าพเจ้าหารู้ไม่, นอกจากพระเจ้าทรงบัญชา
ข้าพเจ้าไว้.”

จากนั้นเทพบอกท่านว่า “สิ่งนี้คืออุปมาถึงการพลีพระชนม์ชีพ
ของพระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา” (โมเสส 5:6–7)

ด้วยเหตุนี้ สัตว์ที่อาดัมกับเอวาถวายเป็นเครื่องพลีบูชาจึงเป็น
สัญลักษณ์ที่ชี้ให้เห็นการเสียสละพระบุตรของพระบิดาเพื่อการไถ่
ในอนาคต จากนั้นเทพสอนพวกท่านว่า การพลีพระชนม์ชีพของ
พระคริสต์และแผนการไถ่จะให้ความหมายและจุดประสงค์แก่
การตรงกันข้ามทั้งหมด

พวกเราบางคนไปพระวิหารวันนี้อย่างที่อาดัมกับเอวาถวาย
เครื่องพลีบูชาครั้งแรก—เพียงเพราะเราได้รับบัญชาโดยไม่รู้ว่า
ท�าไม แน่นอนว่าการเชื่อฟังย่อมดีกว่าการไม่ปฏิบัติศาสนพิธีใดๆ 
เลย แต่พระเจ้าผู้ทรงส่งเทพลงมาต้องประสงค์ให้พวกท่านรู้ว่า
ท�าไม—และข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้ เรา รู้ว่าท�าไม

ศาสนพิธีพระวิหารในปัจจุบันเป็น “อุปมา... ของพระองค์เดียว
ที่ถือก�าเนิด” หรือไม่ คิดดูว่าแท่นของพระวิหาร เหมือนแท่นบูชา
ของอาดัมกับเอวา เป็นแท่นของการสวดอ้อนวอน การเสียสละ 
และพันธสัญญาอย่างไร ลองนึกถึงมิติของการเสียสละในพันธ-

สัญญาทั้งหมดของเอ็นดาวเม้นท์
นับตั้งแต่เวลาที่พระคริสต์ทรงท�าพระพันธกิจการชดใช้เสร็จ

สมบูรณ์ เราไม่ถวายสัตวบูชาอีกต่อไป แต่เราท�าพันธสัญญา
ว่าจะเสียสละ ในด้านใด พระคริสต์ทรงสอนชาวนีไฟว่า “เจ้าจะ
ถวายใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิดแก่เราเป็นเครื่องพลี
บูชา” (3 นีไฟ 9:20; ดู 2 นีไฟ 2:7 ด้วย)

สตัวบูชาเป็นสญัลกัษณ์แทนการเสยีสละพระบุตรของพระบดิา 
แต่เครื่องพลีบูชาด้วยใจที่ชอกช�้าและวิญญาณท่ีส�านึกผิดเป็น
สัญลักษณ์แทนการเสียสละพระองค์เองของพระบุตร เอ็ลเดอร์
เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862-1933) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เขียนว่า ‘พระเยซูสิ้นพระชนม์ด้วยพระทัยที่ชอกช�้า”3  อุปมาคือ
เวลานี้เราถวายตัวเรา—ใจที่ชอกช�้าของเราเอง—เป็นเครื่องพลี
บูชาส่วนตัว4  ดังที่เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926-2004) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว “การพลีบูชาตัวเราจริงๆ ไม่ใช่
การวางสัตว์ไว้บนแท่นบูชา แต่คือการเต็มใจวางสัตว์ ในตัวเรา  
ไว้บนแท่นบูชาและปล่อยให้ถูกท�าลาย!’5

ขณะรับใช้เป็นประธานพระวิหารเซนต์จอร์จ ยูทาห์เมื่อไม่นาน
มานี้ ข้าพเจ้าก�าลังผนึกหนุ่มสาวคู่หนึ่ง เมื่อข้าพเจ้าเชิญพวกเขา
มาที่แท่นและเจ้าบ่าวจับมือเจ้าสาว ข้าพเจ้าตระหนักว่าพวกเขา 
ก�าลังจะวางใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิดไว้บนแท่นบูชา 
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—การถวายตนให้กนัและให้พระผูเ้ป็นเจ้าโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนตนตามแบบการพลีพระชนม์ของพระคริสต์เพื่อพวกเขา และ
เพื่อจุดประสงค์อะไรหรือ เพื่อว่าโดยผ่านชั่วชีวิตของการเสียสละ
ให้กัน—นั่นคือการพยายามด�าเนินชีวิตเฉกเช่นพระองค์—พวก
เขาจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น

โดยด�าเนินชีวิตแบบน้ันทุกวัน พวกเขาแต่ละคนจะใกล้ชิด 
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น ซึ่งจะน�าพวกเขาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย 
ด้วยเหตุนี้ การด�าเนินชีวิตตามพันธสัญญาของศาสนพิธีการผนึก
จะช�าระไม่เพียงการแต่งงานของพวกเขาเท่านั้นแต่จะช�าระใจ
และชีวิตพวกเขาให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

ความเข้าใจเรื่องการแต่งงานดังที่กล่าวมาแตกต่างโดยสิ้นเชิง
และแตกต่างมากพอสมควรจากทัศนะท่ีแพร่หลายในปัจจุบัน
เกี่ยวกับการแต่งงาน ในอุปมาเรื่องผู้เลี้ยงที่ดี พระเยซูตรัสถึงคน
รับจ้าง—คนที่ได้รับค่าดูแลแกะ เมื่อสุนัขป่ามา พระองค์ตรัส  
คนรับจ้าง “ละทิ้งฝูงแกะหนีไป” เหตุใดคนรับจ้างจึงหนีไป เพราะ
ฝูงแกะไม่ใช่ของเขา ตรงกันข้าม พระเยซูตรัสถึงพระองค์เองว่า 
“เราเป็นผูเ้ลีย้งท่ีด.ี.. เราสละชวิีตเพ่ือฝงูแกะ” (ด ูยอห์น 10:11-15)

คนมากมายในทุกวันนี้คิดว่าการแต่งงานเป็นข้อตกลงอย่าง 
ไม่เป็นทางการระหว่างคนรับจ้างสองคน เมื่อคนรับจ้างรู้สึกถูก
คุกคามจากสุนัขป่าบางตัว เขาจะหนีไป เหตุใดคนรับจ้างจึงควร
สละความสะดวกสบาย นับประสาอะไรกับชีวิต

แต่เมื่อเราถวายใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิดในชีวิต
แต่งงานของเราเฉกเช่นอุปมาเรื่องผู้เลี้ยงที่ดี เท่ากับเราสละชีวิต 
เพ่ือแกะแห่งพันธสัญญาของเรา ทีละวันหรือแม้ทีละชั่วโมง 
กระบวนการนี้เชื้อเชิญให้เรารับเอาความทุกข์อีกทั้งความปีติยินดี
ของคู่ชีวิตและลูกๆ ไว้กับตัวเราในวิธีจ�ากัดของเราตามแบบท่ี
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับเอาความทุกข์ของเราไว้กับพระองค์

พระเจ้าตรัสกับปีเตอร์ วิตเมอร์เกี่ยวกับออลิเวอร์ คาวเดอรี คู่
ผู้สอนศาสนาของเขาว่า “เจ้าจงเป็นทุกข์ในความทุกข์ทั้งหมด
ของเขา” (คพ. 30:6) อิสยาห์สะท้อนวลีนั้นเมื่อพูดถึงพระคริสต์
และคนที่พระองค์ทรงไถ่ว่า “พระองค์ทุกข์พระทัยในความทุกข์
ท้ังหมดของเขา...พระองค์ทรง... หอบเขาไปตลอดกาลก่อน”  
(อิสยาห์ 63:9; ดู คพ. 133:53 ด้วย)

เจ้าหน้าที่พระวิหารคนหนึ่งที่ภรรยาของเขาสิ้นชีวิตหลังจาก
ป่วยมาหลายปีบอกข้าพเจ้าว่า “ผมคิดว่าผมรู้ว่าความรักคืออะไร 
—เรามีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันมาตลอด 50 ปี โดยเฉพาะในการ
พยายามดูแลเธอช่วงสามสี่ปีสุดท้ายน้ีเท่าน้ันท่ีผมค้นพบว่า 
แท้จริงแล้วความรักคืออะไร”

ชายคนนี้ร่วมทุกข์กับภรรยา และเขาค้นพบแหล่งน�้าลึกของ
ความสงสารในใจเขาที่คนรับจ้างจะไม่มีวันรู้จัก การค้นพบมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้เกิดกระบวนการช�าระให้ศักดิ์สิทธิ์ของการเป็น
เหมือนพระเมษบาลผู้ประเสริฐ—โดยด�าเนินชีวิตและให้เฉกเช่น 
พระองค์ ไม่ใช่เหตุบังเอิญท่ีการด�าเนินชีวิตเช่นน้ันให้พลังท่ี
ไม่สามารถทดแทนได้ซึ่งเอื้อต่อผลประโยชน์ทางสังคมของ
วัฒนธรรมเรา

การแต่งงานและปีติท่ีแท้จริง
เพื่อนคนหนึ่งถามเมื่อไม่นานมานี้ว่า “เราต้องด�าเนินชีวิตใกล้

ความดีพร้อมเพียงใดจึงจะได้รับสัญญาอันสูงส่งของการผนึก
ในพระวิหาร สามีภรรยารู้จักกันดีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
แสวงหาพรนิรันดร์ ถึงขนาดว่ามีบางวันพวกเขาสงสัยจริงๆ ว่า
พวกเขา—หรือคู่สมรสของพวกเขาด�าเนินชีวิตใกล้ความดีพร้อม
มากพอหรือไม่

ข้าพเจ้าชอบค�าตอบที่ให้ไว้ในค�าอ�าลาของโมโรไน “หาก ท่าน
จะปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และ
รักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละก�าลัง ของ

ท่าน, เมื่อนั้น  พระคุณของพระองค์จึงเพียงพอส�าหรับท่าน, เพื่อ 
...ท่านจะดีพร้อมในพระคริสต์” (โมโรไน 10:32; เน้นตัวเอน) วิธี
หนึ่งในการขจัด ความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า ออกจากตัวเรา 
คืออยู่ใกล้ชิดพระวิหาร เพราะในศาสนพิธีพระวิหาร “พลังอ�านาจ
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ของ ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า จึงแสดงให้ประจักษ์” (คพ. 
84:20; เน้นตัวเอน) นอกจากนี้ การรัก “พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง 
[ของเรา]” หมายถึงรักจนถึงขีดความสามารถของตัวเรา ไม่ใช่ถึง
ขีดความดีพร้อมที่เราเอื้อมไม่ถึงและเป็นทางทฤษฎี

เมื่อเราปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าและ

รักพระผู้เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์สุดความสามารถ พระคุณแห่ง

การท�าให้ดีพร้อมของพระคริสต์จะท�าให้กระบวนการท�าให้เราดี

พร้อมเสร็จสมบูรณ์ จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดที่เขียนใน

ปี 1902 บอกว่าการเสียสละทั้งหมดของพระคริสต์ผนวกกับการ

เสียสละทั้งหมดของเราจะเป็นดังนี้ “หลังจากบรรลุสภาพดีพร้อม

ของชีวิตผู้คนจะไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากด�าเนินชีวิต

สอดคล้องกับ [ความชอบธรรม] รวมไปถึงสิ่งซึ่งท�าให้พวกเขาเป็น

หนึ่งเดียวกันฉันสามีภรรยา...คนที่ได้รับการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก

หรือการฟื้นคืนชีวิตซีเลสเชียลจ�าเป็นต้องบริสุทธ์ิและศักดิ์สิทธิ์ 

ร่างกายพวกเขาจะสมบูรณ์แบบเช่นกัน... ชายหญิงทุกคนที่บรรลุ

สภาพชีวิตอันไม่อาจพรรณนาได้นี้ของชีวิตจะสวยงามเท่าเหล่า

เทพที่รายล้อมบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า... เพราะถึงตอนนั้นพวก

เขาจะเอาชนะและลืมความอ่อนแอของเนื้อหนัง และทั้งสอง 

[จะ] ประสานกลมกลืนกับกฎที่ท�าให้พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน”6

สตรีคนหนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้จักแต่งงานในพระวิหารเมื่อประมาณ 

50 ปีทีแ่ล้ว หลงัจากเธอกับสามมีบีตุรธิดาหลายคน ชวีติทีป่ั่นป่วน 

ของเขาน�าไปสู่การหย่าร้างและปัพพาชนียกรรมที่ท�าให้เขาออก

จากศาสนจักร ต่อจากนั้นเธอยกเลิกการเป็นสมาชิกศาสนจักร 

และเลือกเส้นทางที่มีขวากหนามพอสมควร ต่อมาอดีตสามีสิ้น

ชีวิต ข้าพเจ้าพบเธอเมื่อลูกสาวของเธอพาเธอมาที่ส�านักงานของ 

ข้าพเจ้าเพื่อดูว่าคุณแม่จะกลับไปพระวิหารได้หรือไม่
หลังจากสนทนากันอย่างสงบว่าเราจะเรียนรู้จากประสบการณ ์

โดยไม่ถูกกล่าวโทษได้อย่างไร เราพูดถึงขั้นตอนการกลับใจ การ
บัพติศมาใหม่ และการฟื้นฟูพรพระวิหาร จากนั้นข้าพเจ้าบอก
เธอว่าศาสนพิธีฟื้นฟูพรจะฟื้นฟูการผนึกพระวิหารด้วย เธอพร้อม

ส�าหรับเรื่องนั้นไหม

ลูกสาวพูดก่อน “ดิฉันเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว” เธอบอก 

“ลูกชายก็เป็นโรคอารมณ์สองขั้ว” เรารู้เรื่องโรคนี้มากยิ่งกว่าเดิม 

และเรารับการรักษาด้วยยาที่ช่วยเรา เมื่อนึกย้อนกลับไป ดิฉัน

เชื่อว่าคุณพ่อเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว และนั่นอาจส่งผลให้เกิด

เรื่องยุ่งยากมากมายในชีวิตครอบครัว ดิฉันไม่ตัดสินท่านตอนนี้”

คุณแม่ตอบอย่างนุม่นวลว่า “ถ้าดิฉนัสามารถกลบัไปพระวหิาร 

ได้จริง ดิฉันก็พร้อมให้ฟื้นฟูการผนึกของดิฉัน”

ขณะเฝ้าดูพวกเธอเดินไปตามระเบียง ข้าพเจ้าตระหนักว่า 

พระวิหารและอ�านาจการผนึกของเอลียาห์เป็นบ่อเกิดของการ

คืนดี ไม่เพียงหันใจบุตรธิดากับบิดามารดาเข้าหากันเท่านั้น แต่

หันใจสามีภรรยาเข้าหากันด้วย ต่อมาข้าพเจ้าได้รับข้อความว่า 

ผู้เป็นแม่จะรับบัพติศมาใหม่

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าระเบียบการแต่งงานที่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานแก่อาดัมและเอวามีคุณค่าไม่ว่าจะต้องท�าอะไรเพื่อ

ให้ได้มา—จงหา จงสร้าง และจงรักษาระเบียบนั้นในชีวิตเรา 

ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นกันว่าสามีภรรยาผู้พยายามด�าเนินชีวิตเฉก

เช่นพระเมษบาลผู้ประเสริฐจะค้นพบชีวิตที่อุดมไปด้วยปีติแท้จริง

มากขึ้น และจะให้ชีวิตเช่นนั้นแก่กัน 

จากคำาปราศรัยเรื่อง  “Marriage, Family Law, and the Temple”  

ที่ไฟร์ไซด์ประจำาปีของสมาคมทนายความเจ. รูเบ็น คลาร์กในซอลท์เลคซิตี้ 
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ใ 
นฐานะอดีตผู้สอนศาสนา ยุ่งอยู่กับครอบครัวที่อยู่ในระยะแรกเริ่มและบริษัท 
ของตนเอง ข้าพเจ้าได้รับเรียกให้เป็นประธานของสาขาที่มีขนาดพอเหมาะที่
สมาชิกซื่อสัตย์และมีวุฒิภาวะ ข้าพเจ้ารู้สึกพร้อม ได้รับการฝึก และการศึกษา

เพื่อเริ่มรับใช้หรือไม่ ไม่เลย! ข้าพเจ้ามีที่ปรึกษาที่ดีที่ข้าพเจ้าสามารถพูดคุยปัญหา 
ต่างๆ ได้ แต่ความช่วยเหลือของพวกเขาเพียงพอหรือไม่ ไม่!

พระเจ้าทรงคาดหวังว่า “ทุกคนพึงเรยีนรูห้น้าท่ีของตน”(ค.พ.107:99) และพระองค์ 

ทรงคาดหวังให้เรา “สั่งสมถ้อยค�าของ [พระผู้เป็นเจ้า]… ไว้ในความคิด [ของเรา]”  
(ค.พ. 84:85) หลังจากน้ัน พระองค์ทรงคาดหวังให้เราวางใจในการดลใจของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์—ที่เป็นของประทานพิเศษที่ให้สมาชิกทุกคนพร้อมด้วยค�า 
สัญญาของการน�าทางและการเปิดเผยอย่างต่อเนื่อง

หวนนกึถึงการเรยีกนัน้และการเรยีกอืน่ๆ ข้าพเจ้าตระหนกัว่านอกจากพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิและพระคัมภีร์แล้ว สิ่งที่ช่วยข้าพเจ้าอย่างแท้จริง คือ คู่มือของศาสนจักร!  
คู่มือเหล่านั้นเป็นขุมทรัพย์ของข้อมูล—เป็นแนวทางที่ช่วยการเรียนรู้ตอนแรกเริ่มและ 
เป็นแหล่งอ้างอิงที่มีคุณค่าตลอดเส้นทาง

เหตุใดเราจำาเป็นต้องมีคู่มือของศาสนจักร
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 

“ถึงแม้คู่มือไม่เทียบเท่าพระคัมภีร์ แต่คู่มือน�าเสนอการถ่ายทอด 
ความหมายที่เป็นปัจจุบันท่ีสุดและแนวทางอันเป็นระเบียบ 

ปฏบิตัแิห่งสิทธิอ�านาจสูงสุดของศาสนจักร”1 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเพ่ิมเติมว่าเจ้าหน้าที ่

โดย เอ็ลเดอร์
แพร์ จี. มาล์ม
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

หวนนึกถึงการเรียกเมื่อเป็น
ประธานสาขา ข้าพเจ้าตระหนัก
ว่านอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
และพระคัมภีร์ สิ่งที่ช่วย
ข้าพเจ้าอย่างแท้จริง คือคู่มือ
ของศาสนจักร! 
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คูม่อืของ 
ศาสนจกัร
เมื่อเราทำาตามคู่มือ และใช้ปัญญาที่รวบรวมไว้ในนั้นแล้ว 

พระเจ้าจะทรงช่วยเราและผู้ที่เรารับใช้กลายเป็นความ 

“บริบูรณ์ในพระองค์.”

ล�ำดับที่เขียนไว้ของสิ่งต่ำงๆ
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ชัน้ผูใ้หญ่—ฝ่ายประธานสงูสดุและโควรมัอคัรสาวก 
สบิสอง—เป็นบรุษุแห่ง “วุฒิภาวะสงู ประสบการณ์ 
และการเตรียมพร้อมอันยาวนาน”2

ดังนั้น คู่มือของศาสนจักรสะท้อนถึงปัญญา

ที่รวบรวมไว้แล้ว—เกิดจากประสบการณ์ที่ได้

รับการทดสอบ พิสูจน์—ของศาสดาพยากรณ์

และอัครสาวก ปัญญานั้นสอนเราถึงวิธีที่ดีที่สุด

เพื่อบรรลุผลที่ดีในการน�าออกมาซึ่งพันธกิจของ

ศาสนจักรมาโดยตลอด พระเจ้าทรงให้สอนว่า 

“เจ้าจงแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรและสอน

ถ้อยค�าแห่งปัญญาให้กัน; แท้จริงแล้ว, เจ้าจง

แสวงหาถ้อยค�าแห่งปัญญาจากหนังสือดีที่สุด” 

(ค.พ. 88:118; 109:7). แน่นอนว่า ปัญญาในคู่มือ

ท�าให้คู่มือเล่มนี้มีคุณสมบัติเป็น “หนังสือดีที่สุด”

คู่มือช่วยเรารักษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 
และโปรแกรมต่างๆ 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประกาศว่าโดย
ปราศจากคู่มือ “เกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษา
ความครบถ้วนของนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และ
โปรแกรมต่างๆ ของศาสนจักร” ท่านเพิ่มเติม

ว่า “เป็นเวลาหลายปีท่ี เราด�าเนินการแก้ไข
การปฏิบัติซึ่งเกิดจากความหวังดีของผู้น�าท่ี
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมบางอย่างของศาสนจักร”

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่าเมื่อผู้น�า

ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติอย่างถูกต้อง “ฝ่าย

ประธานสูงสุดต้องให้การรับรองหรือไม่ก็ด�าเนิน

การใหม่” อีกนัยหนึ่ง หากเราปฏิเสธคู่มือเราอาจ

จบด้วยการเพิ่มภาระงานของฝ่ายประธานสูงสุด

“ในเกือบทุกกรณี” ท่านกล่าว “ถ้าผู้น�าเพียง

แต่อ่าน ท�าความเข้าใจ และท�าตาม คู่มือ เท่านั้น 

ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น”… มีความปลอดภัย

อยู่ในคู่มือ”3

ประธานมอนสันเพิ่มเติมว่าไม่ว่าการเรียกของ

เราจะเป็นการเรียกใด คู่มือบรรจุข้อมูลอันล�้าค่า

และการน�าทางที่ช่วยเราปฏิบัติศาสนกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ เข้าใจการท�างานที่เหมาะสมของ

ศาสนจักร เรียนรู้และเติมเต็มหน้าที่ของเรา (ดู 

ค.พ. 107:99) และเตรียมส�าหรับต�าแหน่งผู้น�า 

ในอนาคต

คู่มือสอนส่ิงท่ีสำาคัญ

คู่มือสอนว่าขณะที่ “บิดามารดามีความรับผิด

ชอบอันส�าคัญยิ่งในการช่วยลูกๆ เตรียมกลับไป

หาพระบิดาบนสวรรค์” ศาสนจักรของพระผู้ช่วย

ให้รอด “จัดตั้งองค์การและเปิดหนทางในการสอน

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้แก่ลูกๆ ของ

พระผู้เป็นเจ้า” คู่มือยังสอนด้วยว่าศาสนจักร “ให้

อ�านาจฐานะปุโรหิตเพื่อปฏิบัติศาสนพิธีแห่งความ

รอดและความสูงส่งแก่ผู้มีค่าควรและเต็มใจรับ

ศาสนพิธีเหล่านั้น”4

แนวทางหลักค�าสอนส�าหรับการบริหารงาน

ศาสนจักรอยู่ในสามบทแรกของ คู่มือเล่ม 2:  

การบริหารงานศาสนจักร:

1. ครอบครัวและศาสนจักรในแผนของ 
พระผู้เป็นเจ้า

2. หลักธรรมฐานะปุโรหิต
3. การเป็นผู้น�าในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
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มีความปลอดภัย
อยู่ในคู่มือ

“ไม่ว่าท่านจะเป็น

สมาชิกศาสนจักร

มาตลอดชีวิตหรือ

เป็นสมาชิกใหม่ 

ปรึกษาคู่มือ เมื่อ

ท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับ

นโยบายหรือระเบียบ

ปฏิบัติ  ท่านอาจคิด

ว่าท่านรู้วิธีรับมือกับ

สถานการณ์ ซึ่งอันที่

จริง ท่านอาจเดินผิด

ทาง มีความปลอดภัย

อยู่ในคู่มือ”

ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน, “คำาปราศรัย
เปิดการประชุม,” 2010 
การประชุมการอบรม
ผู้นำาทั่วโลก

ความ 
ปลอดภัย



เราควรศึกษาสามบทนี้อย่างถี่ถ้วน บทเหล่านี้เตือนเราว่า
ศาสนจักร “ได้รับการจัดตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยงานของ
พระองค์ในการท�าให้เกิดความรอดและความสูงส่งแก่บุตรธิดา
ของพระองค์”5 ศาสนจักรท�าสิ่งเหล่านี้โดยผ่านกิจกรรม โอกาส 
และโปรแกรมต่างๆ เพื่อการรับใช้ พร และความก้าวหน้าส่วน
บุคคลที่เน้นบนหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งอันศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งสนับสนุนและเสริมสร้างให้บุคคลและครอบครัว

หน้าท่ีรับผิดชอบเหล่าน้ี “อันได้แก่การช่วยเหลือให้สมาชิก

ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การรวบรวม
อิสราเอลโดยผ่านงานเผยแผ่ศาสนา การดูแลคนยากจนและ 
คนขัดสน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนตายได้รับความรอดโดยการ
สร้างพระวิหารและประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย”6

เมื่อเราเข้าใจแนวทางหลักค�าสอนนี้ จุดประสงค์และหน้าที่
ของการเรียกทุกอย่างในศาสนจักรเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่า “ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตและผู้น�าองค์การช่วยและครูพยายามช่วยผู้อื่นให้เป็น
ผู้ติดตามที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์” มากไปกว่านั้น “องค์การ
และโปรแกรมของศาสนจักรด�ารงอยู่เพื่อเป็นพรแก่บุคคลและ
ครอบครัวมิใช่เพื่อผลประโยชน์ขององค์การหรือโปรแกรมนั้นๆ “7

คู่มือมีพระคัมภีร์เป็นพื้นฐานหลักธรรม รวบถึง
การตักเตือนของพระผู้ช่วยให้รอดต่อเปโตร  

“เมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูก�าลังพี่น้องทั้งหลาย 
ของท่าน” (ลูกา 22:32)

คู่มือช่วยให้รับการเปิดเผยง่ายข้ึน
ขณะช่วยสมาชิกที่แข็งขันน้อยให้กลับมาที่โบสถ์ 

สมาชิกของฝ่ายอธิการทบทวนในบทการลงโทษ
ทางวินัยของศาสนจักรใน คู่มือเล่ม 1: ประธาน 

สเตคและอธิการ จากน้ัน หลังจากการพูดคุยกับ
ฝ่ายประธานสเตคของเขา อธิการตัดสินใจว่าจะมี
การประชุมสภาวินัย

“เราพบกันล่วงหน้าในฝ่ายอธิการและทบทวน
คู่มือเพื่อเตือนเราถึงระเบียบวิธีปฏิบัติและเพื่อระบ ุ
ประเด็นท่ีเชื่อมโยงกัน” อธิการกล่าว “เรารู้สึกถึง 

พระวิญญาณแรงกล้าของพระเจ้าท่ีช่วยเหลือเราขณะท่ีเรา
สนทนากับสมาชิก”

จากนั้น หลังจากที่ฝ่ายอธิการสวดอ้อนวอนเพื่อการช่วยเหลือ

ของพระเจ้า หนึ่งในที่ปรึกษารู้สึกถึงการเน้นย�้าที่พวกเขาควรอ่าน

ออกเสียงถึงส่วนที่เกี่ยวข้องของ คู่มือเล่ม 1 เมื่อพวกเขาปรึกษา

กันเสรจ็แล้ว อธิการถามท่ีปรกึษาแต่ละคนถึงสิง่ทีเ่ขาจะเสนอแนะ 

“อธิการครับ คุณอาจจะแปลกใจก็ได้ แต่นี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึก” ที่

ปรึกษาที่หน่ึงกล่าวในข้อเสนอแนะของเขา ท่ีปรึกษาท่ีสองรู้สึก

เช่นนั้นด้วย ซึ่งอธิการก็เช่นกัน

“การอ่านคู่มือด้วยกันท�าให้พระวิญญาณทรงให้ความสว่างแก่

ความนึกคิดของเรา” อธิการกล่าวย�้า “หลักธรรมกระจ่างชัดขึ้น

เมื่อมันเชื่อโยงเข้ากับสถานการณ์นี้ และเราแต่คนได้รับการน�า

ทางในค�าตอบเดียวกัน เราได้รับการเตรียมเพื่อจัดหาค�าปรึกษา 

ที่เหมาะสมในการช่วยพี่น้องที่รักของเรากลับมาหาพระคริสต์”

เมื่อฝ่ายอธิการพบ ค�าแนะน�าที่อยู่ในคู่มือศาสนจักร “จะช่วย 

ให้ได้รับการเปิดเผยง่ายขึ้น หากใช้เป็นแหล่งให้ความเข้าใจ 

หลักธรรม นโยบาย และระเบียบปฏิบัติเพื่อนำามาประยุกต์ใช ้

ขณะแสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณ” 8
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ประธานมอนสันกล่าวไว้ว่า “ในเกือบทุกกรณี  

ถ้าผู้นำาเพียงแต่อ่าน ทำาความเข้าใจ และทำาตาม 

คู่มือเท่านั้น ปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น…  
มีความปลอดภัยอยู่ในคู่มือ”



คู่มือช่วยเราให้เป็นพรแก่ผู้ท่ีเรารับใช้

เมื่อเราอ่าน เข้าใจ และท�าตามคู่มือ สิ่งนั้นเป็น

พรแก่ผู้ท่ีเรารับใช้ 9 แนวทางการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย คู่มือเล่ม 2 เช่น ช่วยอธิการให้พรและ

สร้างความเข้มแข็งให้บิดาผู้ที่คิดว่าเขาจะไม่

สามารถแต่งตั้งบุตรชายอายุ 12 ปี เป็นฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน

บทที่ 20 กล่าวว่า, “อธิการและประธานสเตค 

มีอิสระในการตัดสินใจอนุญาตให้ผู้ด�ารงฐานะ

ปุโรหิตที่ไม่มีค่าควรเต็มที่ในการเข้าพระวิหารได้

ประกอบพิธีหรือมีส่วนร่วมในศาสนพิธีและการ 

ให้พรบางอย่าง” รวมถึงบัพติศมาและการแต่งตั้ง 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน10  โดยไม่มีใบรับรอง

พระวิหาร บิดาคนนี้คิดว่าเขาไม่สามารถแต่งตั้ง

ลกูชายได้ แต่อธิการของเขา “ตามการน�าทางของ 

พระวิญญาณ”11 ให้การอนุญาตและตามด้วยการ

สัมภาษณ์
“ประสบการณ์นั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิต

ของเขา” อธิการของเขาบันทึกไว้ “นี่เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการของการท�าให้มีค่าควรส�าหรับ
พระวิหาร ของการผนึกกับภรรยาในพระวิหาร 
และของการมีลูกๆ ผนึกกับพวกเขา”

ความยืดหยุ่นและการปรับใช้—ภายใน 
ขอบเขตท่ีเหมาะสม

การรักษาไว้ซึ่งความเหมือนกันในหลักค�าสอน

ของศาสนจักร นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ “จะ

น�าพาอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปใน

ชีวิตของผู้น�าและสมาชิก” เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. 

คุกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว12 แต่ใน

ศาสนจักรทั่วโลกที่สมาชิกเผชิญกับสภาวการณ์

ที่หลากหลายของการเมือง สังคม 

และเศรษฐกิจ บางสาขาและวอร์ด

อาจขาดแคลนสมาชิกภาพ ผู้น�า 

และแหล่งช่วยที่จะน�าเอาโปรแกรม

ที่เต็มรูปแบบออกมา หน่วยอื่นอาจ

เผชิญกับปัญหาที่ที่เกี่ยวข้องกับ

ความปลอดภัย การเดินทาง การสื่อสาร 

และสภาวะแวดล้อมทางการเงินของ

ครอบครัว

บทที่ 17 ใน คู่มือเล่ม 2 ท�าให้เข้าใจ

ได้ง่าย “ส่วนใดต้องมีความเหมือนกัน” 

เช่นเดียวกับ “สภาวการณ์ที่อาจต้องมี

การปรับเปลี่ยนในท้องที่” ในเจ้าหน้าท่ี

และโปรแกรมขององค์การช่วยและในรูป

แบบและความถี่ของการประชุมผู้น�าและ

กิจกรรมต่างๆ แน่นอน การปรับเปลี่ยนควร

ท�า  หลังจากผู้น�าแสวงหาการน�าทาง

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น13

เมื่อท�าเช่นนั้น “ทุกวอร์ดและทุก

สาขา ไม่ว่ามีขนาดหรือสภาวการณ ์ ภา
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ขณะที่เราทำาตาม
คู่มือและใช้ปัญญาที่
รวบรวมไว้ พระเจ้า
จะทรงช่วยเราและ 
ผู้ที่เรารับใช้จะ “ได้
รับความบริบูรณ์ 
ในพระองค์”  
(โคโลสี 2:10)



เช่นไร ล้วนประสบกับพระวิญญาณของพระเจ้าได้มากเหมือนๆ 

กัน”14

การเขียนเรียงตามลำาดับ

คู่มือจัดไว้ส�าหรับเรากับสิ่งที่เรียกว่า “การเขียนเรียงตาม

ล�าดับ”

คู่มือเล่ม 1 มีไว้ส�าหรับอธิการและประธานสเตค เป็นแนวทาง 

“ความรับผิดชอบโดยรวมของประธานสเตคและอธิการ” และ

จะให้  “ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติ

ต่างๆ”15 เรียงจากพระวิหาร การแต่งงาน และการรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาจนถึงสวัสดิการ การลงโทษทางวินัยของศาสนจักร และ

การเงิน

คู่มือเล่ม 2  มีไว้ส�าหรับ (มีอยู่ใน LDS.org) ผู้น�าศาสนจักร 

ทุกคน เพ่ือลดความซับซ้อนของโปรแกรมศาสนจักรขณะท่ี 

ให้อนุญาต ดังกล่าวไว้ข้างต้น เพ่ือความยืดหยุ่นและการปรับ

เปลี่ยนใช้ในบางท้องที่ คู่มือเล่มนี้เป็น “แนวทางส�าหรับสมาชิก

ในวอร์ดและสภาสเตค”16 และองค์การช่วยในการปฏบิตัศิาสนกิจ 

ของศาสนจักรและงานแห่งความรอด

ปัญญาที่รวบรวมไว้พบในคู่มือที่เรียบเรียงในวิธีที่สามารถเข้า

ใช้ได้โดยง่ายและใช้เพื่อสร้างธรรมเนียมการรับใช้ที่แท้จริงที่ควร

ด�ารงไว้ในทุกวอร์ดและสเตคของศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด 

แต่เพื่อเข้าถึงปัญญานั้น เราต้องศึกษาคู่มือ เรียนรู้จากสิ่งนั้น เข้า

สู่หลักธรรมเหล่านั้น และใช้หลักธรรมนั้นเป็นการปฏิบัติ! ผลลัพธ์

จะส่องสว่าง เข้าใจ และเป็นพรที่ยั่งยืนของการค้นพบวิธีที่ดีที่สุด

ที่จะรับใช้พี่น้องชายหญิงของเรา

เกี่ยวเนื่องกับการรับใช้ของเราในศาสนจักร ประธานดีเทอร์ 

เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด สังเกตว่า 

“ขณะที่เราหยิบยื่นมือและใจไปหาผู้อื่นด้วยความรักเหมือนอย่าง

พระคริสต์ มีสิ่งยอดเยี่ยมเกิดขึ้นกันเรา  วิญญาณของเราเองจะ

ได้รับการเยียวยา ท�าให้บริสุทธิ์ และเข้มแข็งมากขึ้น  เรามีความ

สุข มีสันติสุขและเปิดรับต่อเสียงกระซิบของพระวิญญาณบริสุทธิ์

มากขึ้น”17

คู่มือช่วยเราเห็นภาพท่ีสมบูรณ์

ระหว่างการประชมุใหญ่สามญัในเดือนเมษายน 2015 เอ็ลเดอร์ 

ราฟาเอล อี. พิโน แห่งสาวกเจ็บสิบเชื่อมโยงเรื่องราวของลูกชาย

คนหนึ่งของท่านท่ีรู้สึกหงุดหงิดขณะท่ีก�าลังต่อภาพจิ๊กซอว์เข้า

ด้วยกัน “ในที่สุดเขาเรียนรู้ที่จะเล่นจิ๊กซอว์” เอ็ลเดอร์พิโนหวนคิด 

“เมื่อเขาเข้าใจว่าชิ้นส่วนเล็กๆ แต่ละชิ้นมีที่ของมันในภาพรวม”18

ไม่ว่าความสามารถของเราในการรับใช้ในศาสนจักจะเป็น 

เช่นไร คู่มือ ดังเช่นรูปภาพบนกล่องของภาพจิ๊กซอว์ ให้เราม ี

วิสัยทัศน์—ในภาพรวม รูปภาพนั้นจะน�าทางเราและให้เรามี

ความเข้าใจที่ดีกว่ากับสิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรา

บรรลุในการรับใช้ของพระองค์ ขณะที่เราท�าตามคู่มือและใช้

ปัญญาที่รวบรวมไว้ พระเจ้าจะทรงช่วยเราและผู้ที่เรารับใช้จะ 

“ได้รับความบริบูรณ์ในพระองค์” (โคโลสี 2:10)

คู่มือจะธ�ารงไว้ซึ่งส่วนความบริบูรณ์ของการปฏิบัติศาสนกิจ

ของศาสนจักรและพรของสมาชิกและผู้น�าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลง

ในรปูแบบและเนือ้หาในอนาคต ขณะท่ีประธานเฮนรย์ี บ.ี อายรงิก์ 

ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด ประกาศว่า คู่มือ” จะเป็น

ขุมทรัพย์ให้ท่านเมื่อใช้ [คู่มือเหล่านั้น] เพ่ือช่วยน�าคนอื่นๆ ให้

เลือกทางสู่ชีวิตนิรันดร์” นั่นคือจุดประสงค์ [ของคู่มือ]19 
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โดย นอร์แมน ซี. ฮิลล์
ประธานคณะเผยแผ่กานา อักกราตะวันตก (2013 ถึงปัจจุบัน)  และ
คณะเผยแผ่ฟรีทาวน์ เซียร์ราลีโอน (2014 ถึง 2015) 

ศ าสนจักรจะอยู่รอดได้อย่างไรถ้าประเทศของท่านยัง
ฟื้นตัวจากสงครามกลางเมือง การติดเชื้อไวรัสที่เป็น
อันตรายถึงชีวิตและถูกตัดขาดจากประเทศอื่นเพราะ

โรคดังกล่าว ท่านจะท�าอะไรถ้าศาสนจักรถอนผู้สอนศาสนาที่
ไม่ใช่ผูส้อนศาสนาในท้องท่ี ออกไปไม่ใช่แค่คร้ังเดยีวแต่หลายครัง้

ถ้าท่านอยู่ในประเทศแถบแอฟรกิาตะวันตกอย่างเซยีร์ราลโีอน 
ท่านคงจะวางใจพระเจ้าและเฝ้าดูศาสนจักรเจริญรุ่งเรือง ท่าน
คงจะเห็นผู้น�าในท้องท่ีขยายการเรียกของตน ท่านคงจะเห็น
สมาชิกเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กัน งานเผยแผ่ศาสนาด�าเนิน
ต่อไป และศรัทธาเอาชนะความกลัว

การเติบโตต่อเน่ือง
แม้จะมีสงครามกลางเมืองตั้งแต่ปี 1991 ถึง ปี 2002 แต่

สมาชิกภาพของศาสนจักรในเซียร์ราลีโอนเติบโตต่อเนื่อง ผู้สอน 
ศาสนาเต็มเวลามาถึงประเทศใต้สะฮารานี้ครั้งแรกในเดือน
พฤษภาคม ปี 1988 สองปีต่อมาศาสนจักรจัดตั้งท้องถิ่น หลาย
ช่วงในทศวรรษ 1990 ผูส้อนศาสนาถูกถอนออกไปเพราะสงคราม 
แต่สมาชิกในท้องที่ยังคงท�าให้ศาสนจักรเติบโตต่อไป ปี 2007 
ศาสนจักรตั้งคณะเผยแผ่ฟรีทาวน์ เซียร์ราลีโอนซึ่งรวมไลบีเรีย
ด้วย จากนั้นในเดือนธันวาคม ปี 2012 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองจัดตั้งสเตคในฟรีทาวน์

เมืองหลวงของเซียร์ราลีโอน เป็นสเตคที่ 3,000 ของศาสนจักร

ต่อสู้กับอีโบลา
ต่อจากนั้นเกิดอีโบลา เกิดการระบาดของไข้เลือดออกอันมี

สาเหตุจากไวรัสในประเทศกินีเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2014 โรค
นี้เข้ามาถึงเซียร์ราลีโอนในเดือนพฤษภาคมและระบาดอย่าง
รวดเร็ว ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาได้รับมอบหมายให้รับใช้ที่ใหม่ 
และขอให้ประธานคณะเผยแผ่ในกานารับใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่ของเซียร์ราลีโอน—ขณะยังอยู่ในอักกรา

“เมื่อผู้สอนศาสนากลับไปแล้ว เราเป็นห่วงเรื่องที่ถูกปล่อยให ้
หาทางของเราเอง” โจนาธาน โคบินาห์ประธานท้องถิ่นเคเนมา
กล่าว “แต่สัปดาห์เดียวกันนั้นเราได้รับจดหมายจากฝ่ายประธาน
ภาคแอฟริกาตะวันตกยืนยันว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น” นับจากเวลา
นั้นเป็นต้นมา สมาชิก 13,000 คนในเซียร์ราลีโอนได้รับการ
สนับสนุนจากภาค และเมื่อองค์กรระหว่างประเทศเตรียมให้การ
บรรเทาทุกข์ หน่วยงานสวัสดิการและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
ของศาสนจักรได้ท�างานร่วมกับองค์กรหุ้นส่วนระหว่างประเทศ
หลายองค์กรเพ่ือตอบรบัความต้องการของชมุชน (ดูกรอบสีเ่หลีย่ม 
ด้านข้าง)

“ภายในไม่กี่วัน เรามีการประชุมทางวีดิทัศน์กับประธานคณะ
เผยแผ่ที่เพิ่งได้รับมอบหมาย” ประธานโคบินาห์กล่าว “เขาบอก
เราว่าการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการติดโรค แต่เราจะยังคงมีดังเช่นที่ผ่าน
มา”
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ไม่โดดเดีย่ว 

36  เ ลี ย โ ฮ น า
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ถึงแม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บ การถูกตัดขาด และผลพวงหลังสงคราม แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ในประเทศแอฟริกาประเทศนี้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงจำาพวกเขาได้

ในเซยีร์ราลีโอน

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยังคง 
ซื่อสัตย์ในการศึกษาและแบ่ง
ปันพระกิตติคุณ จัดการประชุม
ที่บ้านเมื่อจำาเป็นต้องหลีกเลี่ยง
การแพร่อีโบลา



เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในเดือนกันยายน ปี 2014 
ประธานาธิบดีของเซียร์ราลีโอนประกาศปิดประเทศเพื่อเปิดใหม่
โดยเพิ่งเริ่มเพียงไม่กี่วัน ระหว่างปิดประเทศ ประชาชนทุกคนจะ
ต้องอยู่แต่ในบ้าน คนส่วนใหญ่จะต้องรับประทานอาหารเท่าที่มี
ในบ้านของตน

ทันเวลา
โชคดทีีเ่พียงไม่ก่ีสปัดาห์ก่อนประกาศปิดประเทศ ภาคแอฟรกิา 

ตะวันตกเริ่มท�างานกับส�านักงานใหญ่ของศาสนจักรเพื่อขอให้ส่ง
อุปกรณ์และน�้ายาท�าความสะอาดให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั้งหมด 
7,800 ครอบครัวในเซียร์ราลีโอนและจัดถุงข้าวสาร 110 ปอนด์ 
(50 กิโลกรัม) และน�้ามันพืชหลายลิตรให้ครอบครัวแอลดีเอส 
2,500 ครอบครัวตามความจ�าเป็น ผู้น�าศาสนจักรในท้องที่ยังคง
เร่งส่งเสบียงเหล่านี้โดยไม่ทราบเรื่องปิดประเทศ

“ผมไม่สามารถอธิบายความเร่งด่วนท่ีเรารู้สึกตอนน้ันได้” 
ซาห์ร โดกล่าว เขาเป็นผู้ช่วยพิเศษของประธานคณะเผยแผ่ “สุด
สัปดาห์ที่อนุมัติให้แจกจ่ายเสบียง เรารู้ว่าจะมีเขตหนึ่งถูกกักกัน
โรค นั่นจะท�าให้ส่งเสบียงได้ยากมาก ด้วยเหตุนี้เราจึงท�างานแข่ง
กับเวลาเพื่อล�าเลียงเสบียงขึ้นรถบรรทุกไปให้พวกเขาระหว่างทาง
ไปสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ในเมืองหน่ึง เสบียงไปถึงเพียงหนึ่ง
ชั่วโมงก่อนห้ามเข้าเมือง ทั่วประเทศเราสามารถส่งเสบียงได้ก่อน
ปิดประเทศพอดี นั่นเป็นพรส�าหรับเราทุกคนและเป็นปาฏิหาริย์
ยุคปัจจุบัน”

การระบาดของอีโบลาท�าให้เกิดการว่างงานอย่างกว้างขวาง 
“ดิฉันแทบสิ้นหวัง” ซิสเตอร์ซาอิ คามาเอียจากสาขาแอเลนทาวน ์
กล่าว เธอเป็นคุณแม่ลูกสามท่ีขายสินค้าเล็กๆ น้อยๆ ยังชีพ 
“ดิฉันเงนิหมดในเดอืนกันยายน ก่อนปิดประเทศด้วยซ�า้ ประชาชน 
ไม่กล้าค้าขาย ดิฉันไม่ทราบจะท�าอย่างไรดี”  เธอหลั่งน�้าตาแห่ง

ปีติเช่นเดียวกับคนอื่นๆ เมื่อเธอได้รับเสบียงจากศาสนจักร

“แม่ม่ายและหัวหน้าครอบครัวอย่างดิฉันรู้สึกดีใจมากท่ี

ศาสนจักรสามารถช่วยเราได้” ซิสเตอร์แมรีย์ มาร์เกย์จากสาขา 

คิสซีที่สองกล่าว “เราก�าลังสงสัยว่าจะอยู่ที่ไหนช่วงปิดประเทศ 

เราดีใจเหลือเกินที่เรายังอยู่บ้านได้และมีอาหารรับประทาน”

วิสุทธิชนในเซียร์ราลีโอนพยายามพึ่งพาตนเองเฉกเช่นสมาชิก

ศาสนจักรทุกหนแห่ง แต่ในยามขัดสนอย่างคาดไม่ถึงนี้ เสบียง

มาถึงทันเวลาพอดีส�าหรับคนมากมายที่ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร “การ

ยื่นมือช่วยเหลือทันเวลาเช่นนี้ท�าให้วิสุทธิชนที่นี่รู้ว่าพวกเขาจะ

ไม่มีวันถูกทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว” มาริอาตู บราวน์ผู้อ�านวยการ

ประชาสัมพันธ์ระดับประเทศกล่าว ในช่วงกักกันโรค วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายแบ่งเสบียงให้เพ่ือนบ้าน เป็นพรแก่คนมากมายท่ีมี

น้อยนิดหรือไม่มีเลย

ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
น่าเสียดาย ที่การหลีกเลี่ยงความหิวโหยไม่ใช่ความกังวลเรื่อง

เดียว วิสุทธิชนยุคสุดท้ายบางคนติดโรคด้วย ไซมอน คามารา

จากสาขาถนนเทโกผู้เป็นสมาชิกของศาสนจักรได้เพียงหน่ึงปี 

เห็นภรรยากับลูกชายเสียชีวิตจากอีโบลา ต่อจากนั้นเขาติดโรค

ด้วย

“ชีวิตผมอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า” เขากล่าวขณะอยู่ในศูนย์

บ�าบัด “ผมก็เหมือนพ่อคนอื่นๆ คือต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่ลูกๆ 

แต่ตอนนี้ผมพบพระกิตติคุณและเข้าใจแผนแห่งความรอด ผม

มีความหวังมากส�าหรับตัวผมเองและครอบครัวผมไม่ว่าจะเกิด

อะไรขึ้นก็ตาม” แม้จะส่อเค้าว่าอาการดีขึ้น แต่บราเดอร์คามารา

ก็เสียชีวิต ลูกที่รอดชีวิตคิดถึงพ่อแม่มากแม้ตอนนี้จะมีสมาชิก

และเพื่อนๆ ดูแลและพวกเขาสบายดีก็ตาม

ทำางานด้วยกัน

นอกจากให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกทันเวลาแล้ว 
ศาสนจักรยังได้ยื่นมือช่วยต่อสู้กับอีโบลาในหลาย

ชุมชนที่ไม่มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอีกด้วย ศาสนจักรร่วม
มือกับกลุ่มต่างๆ ผ่านองค์กรเพื่อมนุษยธรรมเพื่อให้การ

บรรเทาทุกข์ผ่านโครงการชุมชนเจ็ดโครงการ เนื่องด้วย 
ความร่วมมือกันเหล่านี้ ชุมชนที่ติดโรคอีโบลาในไลบีเรีย 
เซียร์ราลีโอน และมาลีจึงได้รับอาหาร เครื่องนอน ชุด
สุขอนามัยและคำาแนะนำา เวชภัณฑ์ และชุดป้องกันโรค
สำาหรับคนที่ทำางานกับอีโบลา
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ปาฏิหาริย์ส่วนตัว
ซิสเตอร์ฮาจู จุลโลห์จากสาขาวอเตอร์ลูเป็นพยาบาล เธอมี

โอกาสติดเชื้อไวรัสทุกวันขณะดูแลผู้ป่วย เมื่อคนไข้เพิ่ม เสื้อคลุม
ป้องกันของโรงพยาบาลที่เธอท�างานบางครั้งไม่ได้ซักท�าความ
สะอาดอย่างทั่วถึง ไม่นานหลังจากเข้าร่วมศาสนจักรในเดือน
สิงหาคม ปี 2014 ซิสเตอร์จุลโลห์ติดอีโบลาและถูกกักให้อยู่ใน
บ้านของเธอ

“ดิฉันไปโบสถ์ไม่ได้ ด้วยเหตุน้ีสมาชิกสาขาจึงโทรมาให้
ก�าลังใจ” เธอกล่าว “เพราะต้องอยู่แต่ในห้องดิฉันจึงตัดสินใจว่า
จะตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันอ่านประสบการณ์ทาง
วิญญาณมากมาย รวมทั้งปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาอย่าง
ดิฉัน ดิฉันต้องการปาฏิหาริย์แต่ไม่รู้ว่าควรขอหรือไม่ ดิฉันอ่าน
และพูดคุยกับเพื่อนๆ ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสิ่งที่ก�าลังอ่าน หลัง
จากอยู่บ้านหลายสัปดาห์ ดิฉันตรวจเชื้อไวรัสอีกครั้งและผล
ตรวจปกติ ดิฉันต้องถูกกักกันโรคอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วตรวจใหม่ 
ผลตรวจปกติอีกครั้ง ดิฉันจึงได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้าน ไป
โบสถ์และกลับไปท�างาน นั่นคือปาฏิหาริย์ส�าหรับดิฉัน”

การเร่งงาน
ในภาวะตึงเครียด ผู้สอนศาสนาควรท�างานต่อไปหรือไม่  

วิสุทธิชนในเซียร์ราลีโอนมีประเพณีอย่างหน่ึง พวกเขายังคง 
แบ่งปันพระกิตติคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

“แทนที่จะโอดครวญกับโชคชะตาหรืออยู่เฉย เราถูกกระตุ้น
ให้ระดมวิสุทธิชนโดยเรียกผู้สอนศาสนาสาขามาท�างานแทนผู้
สอนศาสนาเต็มเวลา” ประธานท้องถิ่นไบซีซีแห่งคอสโซห์ทาวน์
อธิบาย “เราไม่มีเวลาสงสารตัวเอง เรามีงานแห่งความรอดต้อง
ท�า  เราจับคู่อดีตผู้สอนศาสนากับผู้หวังจะเป็นผู้สอนศาสนาและ
จัดโซนให้พวกเขา”

“หัวหน้าเผยแผ่สาขาแต่ละคนได้รับอนุญาตให้มีบัตรโทรศัพท์

เพื่อจุดประสงค์ด้านการเผยแผ่ พวกเขาต้องท�าบัญชีการใช้บัตร 

แต่นั่นช่วยให้ผู้สอนศาสนาสาขายังคงติดต่อกับผู้สนใจใหม่และ

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ได้ และการติดต่อเช่นนั้นมีประสิทธิผล

อย่างใหญ่หลวง” ไบรอัน รอบบิน-เทเลอร์ผู้ช่วยพิเศษอีกคนหนึ่ง

ของประธานคณะเผยแผ่กล่าว

“เราม ี‘บทเรยีนทางโทรศัพท์’ กบัผูส้นใจและผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใส 

ใหม่” เขากล่าวต่อ “บทเรียนดังกล่าวเสริมบทเรียนผู้สอนศาสนา

ประจ�าสัปดาห์ซึ่งจัดที่โบสถ์ เราได้ปรับตามความต้องการของ

สมาชิกและผู้สนใจที่อาจไม่มีการติดต่อเนื่องจากถูกกักบริเวณ

หรือเกรงว่าจะติดโรค”

ปัจจุบันบัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ในเซียร์ราลีโอน 

ต�่ากว่าเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับสมัยมีผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

อยู่ที่นั่น แต่สมาชิกที่แข็งขันน้อยหลายคนกลับมาแข็งขัน และ

ศาสนจักรเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลสำาคัญให้หวัง
เมื่อเกิดโรคระบาด คนว่างงานเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ พืชผลไม่

สามารถส่งไปตลาดได้เพราะข้อจ�ากัดเรื่องการกักกันโรค บุคคล

ผู้เป็นที่รักหลายคนเสียชีวิต แน่นอนว่าจะมีการท้าทายอีกมากใน

เซียร์ราลีโอน

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการท้าทายเหล่านี้ แต่วิสุทธิชนยังคง

ซื่อสัตย์และศาสนจักรรุ่งเรือง ตามที่มาริอาตู บราวน์กล่าว “เรา

รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงห่วงใยเรา และเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับ

คุณ ศาสนจักรสนับสนุนคุณ และคุณท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กัน 

ย่อมมีเหตุผลส�าคัญให้หวัง เราเหล่าวิสุทธิชนในเซียร์ราลีโอนไม่

เคยโดดเดี่ยว” 

ซ้าย: ข้าวสาร น้ำามัน อุปกรณ์สุขอนามัยมาถึงทันเวลาสำาหรับคน
จำานวนมากซึ่งไร้ที่พึ่ง ในช่วงกักกันโรค วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแบ่ง
เครื่องอุปโภคบริโภคกับเพื่อนบ้าน เป็นพรแก่คนมากมายที่ม ี
น้อยนิดหรือไม่มีเลย
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ร ะหว่างเดินทางไปเยี่ยมญาติในช่วง
ฤดูร้อนครั้งหนึ่ง รถตู้ขนาดเล็กอายุ 

12 ปีของเราที่ขับมาแล้วหลายพันไมล์
เครื่องดับและไหลไปจนถึงที่จอด เราไป
ต่อไม่ได้ โชคดีที่เราอยู่ห่างจากไลมอน
เมืองเล็กๆ ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
เพียงห้าไมล์ (8 กิโลเมตร)

ช่างในท้องที่แจ้งข่าวร้ายกับเราว่า เรา

ต้องเปลี่ยนกระปุกเกียร์ และจะต้องรอ

อะไหล่อย่างน้อยห้าวัน เรามีเงินสดไม่พอ 

แต่มีเต็นท์และอุปกรณ์พักแรม ด้วยเหตุนี้

เราจึงพักในสถานที่พักแรมแถวนั้น

เราอยูห่่างจากครอบครวัและเพือ่นหลาย 

ร้อยไมล์ เราคิดหนักว่าจะไปร้านซื้อของ 

ช�าที่เราต้องใช้ประทังชีวิตอย่างไร เรา

ตัดสินใจค้นหาประธานสาขาในท้องที่โดย

หวังว่าจะหาวิธีไปซื้อของได้ เราโทรหา

ประธานดอว์สัน และภายในครึ่งชั่วโมงเรา

ได้รับโทรศัพท์สองครั้งจากสมาชิกสมาคม

สงเคราะห์ของสาขาเล็กๆ นั้น เรามีความ

สุขที่พบว่าครอบครัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

สถานที่พักแรม พวกเขามาพบเราภายใน

ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเราโทรหา

ตลอดสัปดาห์ต่อมา ความรักความ

ห่วงใยที่เราได้รับจากสาขาเล็กๆ นั้นบนทุ่ง

ราบกว้างใหญ่ของโคโลราโดท�าให้เราตื้น

ตันใจมาก วันแรกครอบครัวที่อยู่ใกล้เรา

เชิญเราไปรับประทานอาหารที่บ้าน และ

ค�่านั้นเราสนทนากันอย่างสนุกสนานตาม

ประสาพ่อแม่ขณะที่ลูกๆ ของเราเล่นกับ

ลูกสาวของพวกเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเราติดรถ

สมาชิกอีกคนหนึ่งไปซื้ออาหารและของใช้

จ�าเป็น
ความเอื้อเฟื้อของสมาชิกสาขายังคง

หลั่งไหลมาเกินค�าขอของเราตอนแรก 
พวกเขารับเราไปโบสถ์วันอาทิตย์ พวก
เขาช่วยเราสร้างความทรงจ�าโดยพาไป
ที่พิพิธภัณฑ์รถไฟประวัติศาสตร์ประจ�า
เมือง ลูกๆ ของเราพักในบ้านของพวกเขา
ช่วงเกิดพายุลูกเห็บ สมาชิกคนหนึ่งให้งาน
สามีดิฉันท�าช่วงไม่กี่วันนั้นเพื่อช่วยเรา
จ่ายค่าซ่อมรถ

ทุกเย็น สมาชิกของสาขาเล็กๆ นั้นจะ
เลี้ยงอาหารเราและต้อนรับลูกๆ ของเรา
ในบ้านของพวกเขา ใกล้วันสุดท้าย อีก
ครอบครัวหนึ่งพาเราไปฟาร์มปศุสัตว์ของ
พวกเขา ลูกๆ ของเราหัดขี่ม้าที่นั่น

เมื่อเราออกจากไลมอนในสัปดาห์
ต่อมา เราจากมาด้วยค�าสวดอ้อนวอน
ขอบคุณเพื่อนรักกลุ่มใหม่ที่ดูแลเราและ
ท�าให้เรารู้สึกเหมือนอยู่บ้านในไลมอน 
คริสตินา แวดลีย์, มิสซูรี สหรัฐอเมริกา

ติดค้างในไลมอน

เราไปต่อไม่ได้ โชคดีที่เราอยู่ห่างจาก 
ไลมอนเมืองเล็กๆ ในรัฐโคโลราโด 

เพียงห้าไมล์ (8 กิโลเมตร)
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หลังจากเรียนมหาวิทยาลัยปีแรก 
ผมเริ่มโครงการหนึ่งเพื่อให้เข้าใจ

พระคัมภีร์ไบเบิลดีขึ้น ผมตัดสินใจศึกษา
ค�าสอนของกลุ่มศาสนาบางกลุ่มที่ผมเคย
ได้ยินว่าไม่ใช่ชาวคริสต์แล้วเปรียบเทียบ
กับค�าสอนของพระคัมภีร์ไบเบิล

เมื่อเริ่มเทอมถัดไป ผมเริ่มศึกษา
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย วิชาหนึ่งต้องท�างานในห้อง
ปฏิบัติการกับคู่ ผมสวดอ้อนวอนขอคน 
ที่ผมจะได้เรียนรู้สิ่งที่ต้องเรียนรู้กับเขา

ผมเลือกม้านั่งในห้องปฏิบัติการ และ
ไม่นานนักศึกษาคนหนึ่งก็เดินมาถาม
ว่าผมมีคู่หรือยัง เขาแนะน�าตัวว่าชื่อ
ลินคอล์น ผมจ�าได้ว่าไม่เคยเห็นเขาที่
โรงเรียนเมื่อปีที่แล้วจึงถามว่าเขาย้าย 
มาหรือ

“ใช่” เขาตอบ “ผมเพิ่งกลับจากรับใช้

ส่ิงท่ีผมต้องเรียนรู้
เป็นผู้สอนศาสนาให้ศาสนจักรของ 
พระเยซคูริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”

ผมบอกลินคอล์นว่าผมเริ่มศึกษา
ศาสนจักรของเขาและมีค�าถามบาง 
อย่าง เขาตอบค�าถามอย่างมีความสุข

ในช่วงสามเดือนติดต่อกัน ผมถามเขา
เรื่องพระคัมภีร์มอรมอน พระวิหาร ศาสดา
พยากรณ์ยุคสุดท้าย และการเปิดเผยใน
ยุคปัจจุบัน ถึงแม้จะเรียนรู้มากมายในช่วง
นี้ แต่ผมยังคิดว่ามอรมอนไม่ใช่ชาวคริสต์

สุดสัปดาห์หนึ่งโรงเรียนของเราแพ้การ
แข่งขันกีฬานัดส�าคัญ ครูบางคนในห้อง
ปฏิบัติการพูดถึงความพ่ายแพ้ครั้งนี้โดย
ใช้พระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร
หลายครั้ง ลินคอล์นเดินเข้าไปหาครูและ
ขอร้องให้ครูหยุดพูดถึงพระเยซูคริสต์แบบ
นั้น

“คุณถือสาเรื่องนี้จริงหรือ” ครูถามด้วย
ความสงสัย

“ครับ” ลินคอล์นตอบ “พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม”

ชั่วขณะนั้นเอง ที่ความสนใจศาสนจักร
ของผมเปลี่ยนจากการใช้สติปัญญามา
เป็นการตั้งค�าถามเรื่องศรัทธา ถ้าศาสนา
นี้สร้างคนได้แบบนี้ ศาสนานี้ก็เป็นชาว

คริสต์ในทุกแง่มุม
เมื่อลินคอล์นกับผมจากกันคืนนั้น ผม

ถามว่าผมจะไปโบสถ์กับเขาสักครั้งได้ไหม 
หลังจากไปโบสถ์ ผมถามเขาว่าผมจะขอ
พระคัมภีร์มอรมอนสักเล่มได้ไหมและผม
จะพบกับผู้สอนศาสนาได้หรือไม่

ผมสนใจศาสนจักรและใช้เวลากับ
สมาชิกนานสองปี ผมเห็นความเสมอ
ต้นเสมอปลายของชายหญิงที่จริงใจผู้
พยายามเป็นสานุศิษย์ของพระอาจารย์ 
หลายครั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
ยืนยันกับผมว่าพระเยซูคริสต์ผู้ท่ีผม
พยายามรับใช้สุดความสามารถตลอด
มา ทรงฟื้นฟูศาสนจักรของพระองค์ใน
สมัยของเราจริงๆ ศาสนจักรควบคุมดูแล
โดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก และ
พระองค์ทรงน�าศาสนจักรโดยตรง

ผมรับบัพติศมาและเวลานี้มีความสุข
กับสิบกว่าปีของพรจากพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้นฟูและค�าสอนของพระกิตติคุณ 
ผมขอบพระทัยที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง
ตอบค�าสวดอ้อนวอนหาคู่ท�างานในห้อง
ปฏิบัติการผู้จะช่วยผมเรียนรู้สิ่งที่ผมต้อง
เรียนรู ้
ไมเคิล เฮนดริคส์, ไวโอมิง สหรัฐอเมริกา



ไ ม่กี่สัปดาห์ที่แล้วก่อนถึงสุดสัปดาห ์
อีสเตอร์ ฝนตกตลอดสัปดาห์ ดิฉันอยู่

ในเมืองเบนิน แอฟริกาตะวันตก แต่กลับ
มาฉลองอีสเตอร์ที่บ้านในเมืองโตโก วัน
เสาร์ที่ดิฉันมาถึงฝนไม่ตก แต่คืนนั้นฝน
เริ่มตกอีกครั้ง

ดิฉันทราบว่าโบสถ์เริ่ม 9 โมงเช้าวัน

อาทิตย์แต่เพราะฝนตกหนักและเพิ่งมาถึง 

ดิฉันจึงคิดว่าเช้าเกินไปส�าหรับดิฉัน

ดิฉันนึกในใจว่า “ฉันจะไปโบสถ์สาย

หน่อยและไปถึงที่นั่นสัก 10 โมงเช้า” จาก

น้ันก็ไปหาน้องชาย “แทนท่ีจะไปโบสถ์  

9 โมงเช้า” ดิฉันบอกเขา “เราไปดูท่ีข้าง

บ้านของพี่กันเถอะ”
เมื่อไปถึง เราเห็นว่าที่สวยและชุ่มฝน 

หว่านพืชวันอาทิตย์
ดิฉันคิดว่า “วันนี้วันอาทิตย์ และเราก�าลัง
รอให้ถึง 10 โมงแล้วค่อยไปโบสถ์ ท�าไม
ไม่ปลูกถั่วสักหน่อยก่อนไป”

ดิฉันกับน้องชายจึงปลูกถั่วบนที่ดินผืน 

เลก็กว้างประมาณ 65 ตารางฟุต (6 เมตร2) 

จากนั้นเราจึงไปโบสถ์ สายไปหนึ่งชั่วโมง 

วันรุ่งขึ้นเราไปเมืองใกล้เคียง ดิฉันมีที่ดิน

อีกผืนหนึ่งอยู่ที่นั่น เราปลูกข้าวโพดกับถั่ว

บนที่ดินผืนนั้น

สองเดือนต่อมาเมื่อกลับบ้านอีกครั้ง 

ดิฉันไปดูที่ดินผืนเล็กๆ นั้นที่อยู่ข้างบ้าน

ของเรา มันว่างเปล่า แต่มีกอวัชพืชที่ดิฉัน

สะดุดขณะเดินเข้าไปในทุ่ง “โอ้ ใช่” ดิฉัน

พูดกับตัวเอง “เราปลูกถ่ัวที่นี่วันอาทิตย ์

อีสเตอร์!”

จากเมล็ดทั้งหมดที่เราหว่าน สิ่งเดียว

ที่โตคือกอวัชพืช แต่ถั่วและข้าวโพดที่เรา

ปลูกอีกแห่งวันจันทร์หลังอีสเตอร์กลับ

งอกงามดี นับตั้งแต่นั้นทุกอย่างที่ปลูกใน

ที่ดินข้างบ้านเราเติบโตตามปกติ

ดิฉันไม่ได้รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์

ในวันอาทิตย์อีสเตอร์นั้น และสะดุดกอ

วัชพืชเพื่อเตือนดิฉันว่าดิฉันไม่ได้รักษา

วันสะบาโต  ดิฉันจดจ�านับแต่นั้นว่าดิฉัน

ไม่สามารถท�าตามใจตนเองในวันของ

พระเจ้า แต่ดิฉันระลึกเสมอว่าต้องรักษา

วันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ ์
เดสิรี โคอามี กเบดจางนี, โตโก แอฟริกาตะวันตก

ดิฉันไม่ได้รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์
ในวันอาทิตย์ อีสเตอร์นั้น และสะดุด

กอวัชพืชเพื่อเตือนดิฉันว่าดิฉันไม่ได้รักษา
วันสะบาโต
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ดิฉันเร่ิมสวดอ้อนวอนให้รูธ

หลังจากประสบพันธะรับผิดชอบ
ทางการเงินที่ไม่คาดคิดบางอย่าง

ในฐานะสตรีโสด ดิฉันรู้ว่าต้องหางาน
พิเศษท�า ไม่นานหลังจากนั้น มาร์ตีพี่น้อง
สตรีคนหนึ่งในวอร์ดของดิฉันมาขอความ
ช่วยเหลือ เธอกับสามีจะไปท�างานเผยแผ่ 
เธอจึงต้องเลิกท�างาน เธออธิบายว่าทุก
วันเสาร์เธอช่วยรูธสตรีสูงอายุท่ีอยู่ใน
อาคารสงเคราะห์ มาร์ตีเสนองานของเธอ
และบอกดิฉันว่ารูธจะจ่ายค่าแรงให้

วันจันทร์ถัดมา มาร์ตีกับรูธอธิบาย
หน้าที่ของดิฉัน และดิฉันเริ่มงานในอีก
ไม่กี่วันต่อมา ดิฉันเริ่มจากการเก็บเสื้อผ้า
ของรูธไปซักที่ห้องซักผ้าชั้นบน หลังจาก

เริ่มซักได้ไม่นาน รูธผลุนผลันเข้ามาใน
ห้องและตะคอกใส่ดิฉัน เธอบอกว่าดิฉัน
ต้องไม่เก็บเสื้อผ้าของเธอไปซักโดยไม่ 
ถามก่อน

ดิฉันแค่ท�าสิ่งที่เธอกับมาร์ตีขอให้ท�า  
ดิฉันกลั้นน�้าตา หงุดหงิดและเจ็บใจ ดิฉัน
บอกตนเองว่าดิฉันไม่ต้องการความเครียด
หรือปัญหามากกว่านี้อีกแล้วในชีวิต ดิฉัน 
คงจะเดินออกไปแล้วตอนนั้นถ้าไม่ได้
สัญญากับมาร์ตีว่าจะดูแลรูธขณะที่เธอ
ไม่อยู่

รูธตะคอกใส่ดิฉันด้วยความโมโหทุก
เรื่องสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า ดูเหมือนดิฉัน
จะไม่มีวันท�าให้เธอพอใจได้ไม่ว่า 

จะพยายามมากเพียงใด
ดิฉันเริ่มสวดอ้อนวอนขอให้มีพลัง

อดทนกับรูธและวาจาหยาบกระด้างของ
เธอ แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยน ดิฉันยังคงไม่
พอใจกับการที่ต้องช่วยเธอ

แต่แล้ววันหน่ึงดิฉันเปลี่ยนค�าสวด
อ้อนวอน ดิฉันเลิกสวดอ้อนวอนให้ตนเอง
และเริ่มสวดอ้อนวอนให้รูธ ดิฉันทูลขอ
พระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงช่วยดิฉันเข้าใจ
ความต้องการของเธอและวิธีที่ดิฉันจะ
ช่วยเธอได้

นับจากวันนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไป ใจ
ดิฉันอ่อนลง และรักรูธมากขึ้น รูธเปลี่ยน
เช่นกัน เธอเปิดใจบอกเล่าชีวิตเธอ ปีติ 
และความทุกข์โศกของเธอ เธอบอกดิฉัน
ว่าเธอคิดถึงครอบครัว เธอเล่าเรื่องดีๆ ที่
เคยท�าในอดีตแต่ไม่ได้ท�าอีกแล้ว  เธอ
บอกว่าเธอเหงาและเศร้าใจ

แต่ละสัปดาห์ดิฉันเริ่มตั้งตารอพบรูธ 
และเธอตั้งตารอพบดิฉัน ประสบการณ์กับ
รูธสอนบทเรียนอันล�้าค่าแก่ดิฉัน

เมื่อดิฉันรับใช้สุดหัวใจจริงๆ ดิฉันเข้าใจ
ค�าสอนของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ (1895-1985) ที่ว่า “ท่ามกลาง
ปาฏิหาริย์ของการรับใช้ มีสัญญาของ 
พระเยซูว่าเราพบตนเองเมื่อเราสละ
ตนเอง” (“Small Acts of Service,” 
Ensign, Dec. 1974, 2.) 
จูน ฟอส, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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ส์ ดิฉันเริ่มจากการเก็บ 
เสื้อผ้าของรูธไปซักที่

ห้องซักผ้าชั้นบน หลังจาก
เริ่มซักได้ไม่นาน รูธผลุน
ผลันเข้ามาในห้อง 
และตะคอกใส่ดิฉัน
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ฉันรู้สึกถึง เดชานภุาพ
แห่งการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์เมื่อ. . .

คนหนุ่มสาวแบ่งปัน
ประสบการณ์ 
การประยุกต์ใช้การชดใช้ 
ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
ช่วยดิฉันทั้งในยามสุข 
และยามทุกข์
วันบัพติศมาของดิฉันเหมือนฝัน—ดิฉันม ี
ความสุขมากและปรารถนาจะเริ่มชีวิตด้วย 
การเป็นคนที่ดีพร้อม แต่ดิฉันก็เถียงกับ 
พี่น้องของดิฉันไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรับ 
บัพติศมา ดิฉันจำาได้ว่ารู้สึกท้อเพราะหลัง 
จากรับบัพติศมาและการยืนยันได้ไม่นาน 
ดิฉันก็ทำาเสียเรื่อง แต่ดิฉันจำาได้เช่นกันว่า 
เมื่อดิฉันกลับใจ ดิฉันรู้สึกสะอาดหมดจด 
อีกครั้ง ดิฉันจึงเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อยว่า 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ให้การ 
ปลดเปลื้องที่จำาเป็นจากบาป

ขณะยังคงเติบโตด้วยความเข้าใจ 
พระกิตติคุณ ดิฉันเรียนรู้ว่าการชดใช้ไม ่
เพียงเป็นสิ่งที่ต้องใช้เมื่อดิฉันทำาบาป 
เท่านั้น การชดใช้สามารถเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชีวิตดิฉันในเวลาของการทดลอง ปีติ  
ความปวดร้าวใจ และความสำาเร็จได้ด้วย  
เมื่อดิฉันอยากให้เพื่อนวัยเดียวกันยอมรับ  
ดิฉันสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์และ 
ดิฉันได้รับการปลอบโยนที่ได้รู้ว่าพระผู้- 
ช่วยให้รอดทรงมีความยากลำาบากและ 
ประสบความรู้สึกแบบเดียวกัน เมื่อดิฉัน 
ทำาดีบางอย่าง ปีติของดิฉันขยายเมื่อนึกถึง 
ความชื่นชมยินดีของพระผู้ช่วยให้รอด 
เพราะพระองค์ทรงประสบอารมณ์แบบ 
เดียวกัน

แอบบี แม็คคีออน, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา



 

ผมประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ
ช่วงเรียนมัธยมปลายใจผมไม่ได้อยู่ในพระกิตติคุณ 
เลย ในสนามเผยแผ่ผมเรียนรู้อย่างช้าๆ ว่างาน 
เผยแผ่เกี่ยวข้องกับอะไร ผมต้องการพลังและความ
ก้าวหน้าที่งานเผยแผ่จะนำามาให้ชีวิตผมได้ถ้าผมม ี
ค่าควรจริงๆ ในท่ีสุดความรู้สึกผิดและความเศร้าใจ 
จากการล่วงละเมิดในอดีตก็เล่นงานผม และผม
ต้องการอิสรภาพ—สะอาดและเป็นเครื่องมือที่ดีขึ้น 
ในพระหัตถ์ของพระเจ้า หลังจากสนทนากับ 
ประธานคณะเผยแผ่พอสมควรแล้วผมกลับบ้าน 
ไปใช้เวลากลับใจ

การกลับบ้านเป็นเวลาที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งของ 
ชีวิตผม ผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์ต่างจากเดิม เข้าใจ 
และประยุกต์ใช้จริงๆ แม้จะทำาทุกอย่าง “ถูกต้อง”  
แต่ผมยังคงรู้สึกผิดมาก จากน้ันผมเร่ิมเจาะจงศึกษา
เกี่ยวกับพระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์  
พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ของผม และ 
การชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์จะไถ่จิต 
วิญญาณ ของผม ได้อย่างไร คืนหน่ึงขณะไตร่ตรอง 

เรื่องทั้งหมดที่ผมเรียนรู้จากการศึกษา 
เหล่านั้นร่วมกับการสวดอ้อนวอน  
ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงสัมผัสใจผม 
เยียวยาจิตวิญญาณ และปลอบโยนผม  
ผมรู้สึกมั่นใจและเป็นที่รัก และความรู้สึก 
ผิดหายไป

ตอนแรกเมื่อผมกลับถึงบ้าน ผมคิดว่า 
การเปลี่ยนแปลงในใจคือทั้งหมดที่ผมต้อง 
มีสำาหรับข้ันตอนการกลับใจ ตอนน้ีผมรู้แล้ว 
ว่าต้องใช้เวลากลับใจ—การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนทีละน้อย การกลับใจเรียกร้องความ
พยายามยาวนานเพื่อเปลี่ยนใจ ความ
ปรารถนา และนิสัยของเราให้เป็นเหมือน 
พระคริสต์มากข้ึน เราจะทำาการเปล่ียนแปลง 
180 องศาทันทีไม่ได้ แต่เพราะการชดใช้  
การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้นได้อย่าง
สมบูรณ์

สงวนนาม, จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

ผมเรียนรู้ว่าต้องพึ่งพาพระเจ้า
ผมรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งหลายปี ผมต่อสู้กับความปรารถนาอันไม ่
ชอบธรรมที่นำาผมให้ทำาบาป จนในที่สุดทำาให้ผมตกอยู่ในวัฏจักรของความรู้สึก 
ผิดและความละอายใจ ขอบคุณอธิการที่รักผมและสอนผมเกี่ยวกับบทบาทการ 
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดครอบคลุมความอ่อนแอ ความเจ็บปวด ความเศร้าโศก  
และบาป อธิการของผมปลาบปลื้มเมื่อผมก้าวหน้าและปลอบโยนผมเมื่อผม 
พลาดพลั้ง

ผมเรียนรู้ว่าการมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นไม ่
พอ—ผมต้องสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์และกลับใจอย่างจริงจังผ่านการ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ขณะทำาเช่นนั้น ผมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
มากขึ้นและใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น

ถึงแม้จะยังต่อสู้กับการล่อลวง แต่ผมเรียนรู้ว่าผมสามารถพึ่งพาพระผู้ช่วย- 
ให้รอดและการชดใช้ของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ ขณะยืนบนศิลาของพระผู้ไถ่  
ความอ่อนแอของผมจะเป็นความเข้มแข็ง ผมสามารถพูดพร้อมกับเปาโลได ้
ว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน  
ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น... เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด  
ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น” (2 โครินธ์ 12:9-10)

เจคอบ เอช. เทย์เลอร์, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันรู้สึกมีความหวังส�าหรับอนาคต
เมื่อพ่อแม่ดิฉันหย่ากัน ดิฉันรู้สึกว่าความหวังเรื่องการมีครอบครัวนิรันดร์สูญสิ้น 
ช่วงเวลานั้นยากมากในชีวิต อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะยอมรับได้ยาก แต่การ
ทดลองครั้งนั้นนำาพรที่ไม่เห็นล่วงหน้ามาให้ครอบครัว พรประการหนึ่งคือคุณแม่
รับบัพติศมา!

ดิฉันสามารถรู้จักพระผู้ช่วยให้รอดดีขึ้นด้วย เพื่อให้หายเศร้า ดิฉันเลือกไป
เยี่ยมคุณป้าในเปรู ที่นั่นดิฉันพบเพื่อนใหม่ที่ทำาให้ดิฉันเข้มแข็งขึ้นมาก ดิฉัน
กับเพื่อนศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันบ่อยๆ และในโอกาสพิเศษครั้งหนึ่งขณะกำาลัง
สนทนาหัวข้อพระกิตติคุณด้วยกัน ดิฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอด 
แรงกล้ามาก ความรู้สึกนั้นเหมือนสุรเสียงของพระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งว่า “เรา 
อยู่กับเจ้าเสมอ เจ้าไม่รู้เท่านั้นเอง”

ตอนนี้ดิฉันรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการช่วยเราและพระองค์ทรงอยู่กับ
เราเสมอ บางครั้งเรายอมให้ความเศร้าเสียใจอยู่สูงกว่าศรัทธาของเราและเรา
คิดว่าพระองค์ทรงลืมเราแล้ว แต่ในความเป็นจริงการชดใช้ของพระองค์ช่วยเรา
ได้เสมอ
ลิเลียน ซวาเรส มอเรรา, บาเอีย บราซิล

ดิฉันเรียนรู้ว่าต้องให้อภัย
มีจุดหนึ่งในชีวิตที่ดิฉันเจ็บปวดทางอารมณ์มากจนส่งผลต่อชีวิตดิฉันทุกด้าน 
ดิฉันไม่สามารถจดจ่อกับการเรียนหรือการบ้านได้ ความสัมพันธ์กันเพื่อนร่วม
ห้องตึงเครียด และดิฉันน้ำาตาคลอบ่อยๆ เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันไม่อาจให้อภัยคนที่
ทำาให้ดิฉันเจ็บปวดได้  นั่นประการหนึ่ง—และโมโหยิ่งกว่าเดิมที่ไม่อาจให้อภัยได้

ในที่สุด ดิฉันตัดสินใจว่าต้องเลิกเสียใจและเลิกโกรธ ดิฉันไม่ต้องการแบก
ภาระนั้นอีก ดิฉันวิงวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยดิฉันให้อภัย ดิฉัน
สามารถทนรับความเจ็บปวดนั้นได้โดยที่ดิฉันไม่รู้ตัว ความเจ็บปวดไม่หาย แต่
ดิฉันทนได้ จากประสบการณ์นี้ดิฉันเรียนรู้ว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่
เพียงยอมให้เรากลับใจเท่านั้น แต่ช่วยเราเยียวยาด้วย เมื่อดิฉันทูลพระบิดาบน-
สวรรค์เรื่องภาระของดิฉันด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความจริงใจ พระองค์
ทรงช่วยดิฉันแบก ความเจ็บปวด และความปวดร้าวใจที่มี
ดานิ ลอริเซลลา, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
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การชดใช้อันสมบูรณ ์
ของพระองค์

ฉันเคยเชื่อ
ว่ามีรูโหว่
ในการชดใช้ของพระคริสต์—
พระองค์ทรงช่วยทุกคนให้รอดได้—
ยกเว้นฉัน

แต่ฉันคิดผิด
ไม่มีรูโหว่หนึ่งรู
แต่มีเจ็ดรู

สองรูใน
พระหัตถ์
ที่พวกเขาตอกตะปู
ตรึงกางเขนพระองค์
ตามค�าขอร้องของผู้คน
พระองค์จึงสิ้นพระชนม์
เพื่อช่วยให้รอด

สองรูใน
ในข้อพระหัตถ์
ที่พวกเขาใช้รับ
น้ำหนักพระวรกาย
จะไม่ท�าให้
พระหัตถ์
ฉีกขาด
ก่อนการไถ่ของพระองค์
เสร็จสมบูรณ์

สองรูใน
พระบาท
ที่ทรงยืน
เป็นพยานต่อคนทั้งปวง
ถึงความรักอันแน่วแน ่
ของพระผู้เป็นเจ้า
ต่อบุตรธิดา
ทุกคนของพระองค์

และหนึ่งรูใน
พระปรัศว์
ที่พวกเขาแทงพระองค์
เพื่อพิสูจน์งาน
ที่ทรงท�าส�าเร็จ

เจ็ด
ความดีพร้อม
รูที่สมบูรณ์เจ็ดรู
ในมหาบุรุษที่ดีพร้อม
เพียงองค์เดียวในโลก

การชดใช้อันสมบูรณ์
ปิดรูในชีวิตเรา
รูเหล่านั้นท�าให้เรา
หมดจด

ฉันคิดผิด
มีความสมบูรณ์
ในการชดใช้ของพระคริสต์
เพื่อฉัน
ในที่สุด

เคซีย์ แฮมเมอร์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ดิฉันพบการปลอบโยน 
ในการฟื้นคืนพระชนม์
เมื่อดิฉันอายุ 23 ปี คุณยายจากดิฉันไป ถึงแม้ท่านมี
ชีวิตที่สวยงาม แต่ท่านยังอายุไม่มาก และท่านเสียชีวิต
เร็วเกินคาด ดิฉันรู้ว่าหลายคนสูญเสียมากยิ่งกว่าดิฉัน 
และคุณยายอยู่อย่างสงบแล้ว แต่ดิฉันยังคงรู้สึกเจ็บปวด
เพราะรู้ว่าจะไม่เห็นท่านอีกในชีวิตนี้

แต่จากความเศร้าเสียใจครั้งนี้ ดิฉันรู้สึกว่าพระบิดา-
บนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดทรงเอื้อมพระหัตถ์มา 
ให้ดิฉัน ผู้เยี่ยมสอนที่ใจดีและเพื่อนๆ นำาจดหมายและ
ขนมมาให้ เพ่ือนบ้านทีน่่ารักแวะบ้านของครอบครวัดฉัิน
พร้อมหนังสือที่เธอบอกว่าเธอรู้สึกได้รับการดลใจให้ซื้อ
ให้เรา หนังสือเล่มนั้นมีข้อความอ้างอิงจากอัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด และ
ความเป็นจริงของชีวิตหลังความตาย

ขณะอ่านออกเสียงถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์กับ 
พี่สาวในคืนนั้น ดิฉันสัมผัสได้ถึงความสงบสุขที่สุดในใจ
ดิฉันทราบว่าเพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เรา 
ทุกคนจะสะอาดและสามารถพำานักอยู่กับพระองค์ใน
ชีวิตหน้าดิฉนัทราบว่า “พระองค์ทรงทำาให้เกดิการฟ้ืนคนื
ชวีติของคนตาย” และสิ่งทั้งปวง—และผู้คน—จะกลับคืน
สู่ระเบียบอันถูกต้อง (แอลมา 40:3; ดู แอลมา 41:2 
ด้วย) ดิฉันทราบว่าเพราะการชดใช้ สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวของดิฉัน รวมทั้งคนที่ล่วงลับไปแล้ว จะได ้
อยูด้่วยกนัตลอดไป และเพราะเหตุน้ันดิฉนัจะสำานึกคณุ
ตลอดไป

อาแมนดา ซีลีย์, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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โดย ลิซา โลเปซ
นิตยสารศาสนจักร

ใ  
น 68 ปีนับตั้งแต่ศาสนจักรเข้ามา
ในกัวเตลามาครั้งแรก สมาชิกภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กัวเตลามาเป็น

ประเทศที่อุดมด้วยป่าฝนและวัฒนธรรม
หลากหลายของชาวมายา แม้จะมีความ
สวยงามแต่กัวเตลามักเป็นที่รู้จักเพราะ
ความยากไร้และความขัดแย้งทางการ
เมือง แต่นี่มิได้หมายความว่าประเทศ
นี้ยากจนทางวิญญาณ เมอร์ซี อาเรนส์
วัย 25 ปีจากกัวเตมาลาซิตี้ รู้สึกเป็นพร
ที่เธอได้อยู่ในประเทศที่คนส่วนใหญ่ใจ
กว้างและยอมรับศาสนาต่างๆ “ลักษณะ

ส�าคัญประการหนึ่งของวัฒนธรรม
กัวเตมาลาคือโดยลักษณะนิสัยเราเป็น
คนเคร่งศาสนา” เธอกล่าว “วัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อมมีอัธยาศัยและน่าอยู่” 

นั่นก�าลังบอกว่า การหาเพื่อนวัยเดียวกัน 
ที่มีความเชื่อเดียวกับเธอไม่ง่ายเสมอไป

“มาตรฐานของดิฉันดูแปลกมาก

ส�าหรับคนท�างานและคนในวัยเรียนผู้ไม่
เคยได้ยินเกี่ยวกับความเชื่อของมอรมอน” 
เธอกล่าว สิ่งนี้ไม่ได้ท�าให้เมอร์ซีท้อ เธอ

เน้นความส�าคัญของความกระตือรือร้นใน
การเรียกและกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักร 
“เมื่อดิฉันไปร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ดิฉันเข้า
สังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนที่โดย
พื้นฐานแล้วมีเป้าหมายและหลักธรรม
เดียวกันกับดิฉัน” เธอพบว่าการให้เพื่อน
บอกเล่าประสบการณ์ทางวิญญาณช่วย
ให้ประจักษ์พยานของเธอเติบโต เพราะ
มิตรภาพเหล่านี้ เมอร์ซีจึงพบพรที่ไม่คาด
คิดเช่นกัน “ดิฉันพบว่าการออกเดทง่ายขึ้น
เพราะออกเดทกับเพื่อน ดิฉันเห็นพวกเขา

ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งท�าให้ดิฉันได้รู้จัก
พวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า”

ครั้งหนึ่งเมอร์ซียอมรับว่ารู้สึกถูกกดดัน
ให้แต่งงาน แต่เธอมีความรู้สึกมั่นคงใน
ใจว่าทุกอย่างจะออกมาดี “ดิฉันตั้งตารอ
คู่ชีวิตที่ช่วยดึงดิฉันเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า
มากขึ้นผ่านความสัมพันธ์ของเราและเรา
จะสร้างครอบครัวนิรันดร์ด้วยกัน”

จากพรทั้งหมดที่เมอร์ซีได้รับ มีพร

ประการหนึ่งที่เด่นชัดส�าหรับเธอ “ดิฉัน
สูญเสียคุณแม่เมื่ออายุ 15 การตายจาก 

ของท่านท�าให้เกิดค�าถามมากมาย 
อย่างไรก็ดี ค�าถามเหล่านี้และค�าตอบ
ที่มาหลังจากนั้นหล่อหลอมชีวิตดิฉันทุก
ด้าน” โดยผ่านการสวดอ้อนวอนอย่าง
ซื่อสัตย์ เมอร์ซีสามารถรับการปลอบโยน
ว่าสักวันเธอจะได้สวมกอดคุณแม่เหมือน
ที่ท่านสวมกอดเธอเมื่อเธอยังเด็ก “ความ
จริงของพระกิตติคุณเติมสีสันให้ชีวิต

ประจ�าวันและกิจกรรมต่างๆ ของดิฉัน” 
เธอกล่าว “ดิฉันรู้ว่าดิฉันเชื่อมสัมพันธ์กับ
ความรักของพระผู้เป็นเจ้า และนั่นท�าให้
ดิฉันสมหวังในทุกๆ ด้าน” 
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วฒันธรรมเรือ่ง 
ศาสนา ในกัวเตมาลา

เมอร์ซี อาเรนส์พบว่า 

การปกป้องมาตรฐาน 

ของเธอง่ายขึ้นเมื่อเธอได้รับ

การสนับสนุนจากเพ่ือนๆ  

ท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน 

โ พ ร ไ ฟ ล์  ค น ห นุ่ ม ส า ว
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เพ่ิมเติมเก่ียวกับเมอร์ซี
อาหารกัวเตมาลาจานโปรดของคุณคืออะไร
อาหารจานนั้นเรียกว่า “Hilachas”—สตูที่

ประกอบด้วยมันฝรั่งสีแดงและเนื้อเส้น บางคนเติม
ถั่วเขียวหรือแครอท แต่ดิฉันชอบสตูที่มีแต่มันฝรั่ง

คุณชอบสถานที่ใดเป็นพิเศษ
กัวเตมาลาเป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ  

ดิฉันชอบสถานที่หนึ่งเป็นพิเศษ นั่นคือทะเลสาบ 
อาตีตลานและปานาจาเชลเมืองรอบทะเลสาบซึ่ง
ซึมซับวัฒนธรรมชาวมายา คนพื้นเมืองพยายาม
อนุรักษ์ภาษาดั้งเดิม ดิฉันชื่นชอบในการชมสีสัน 
และความสลับซับซ้อนของผ้าทอมือของพวกเขา

การศึกษาขั้นสูงในกัวเตมาลาเป็นอย่างไร
ในประเทศของดิฉันการศึกษาเป็นประเด็น 

ซับซ้อน การอ่านออกเขียนได้เป็นปัญหาท่ีประชากร 
ส่วนใหญ่เผชิญ หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย คน
หนุ่มสาวส่วนใหญ่ต้องรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจที่
ทำาให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างเข้ามหาวิทยาลัยกับ
ทำางานเต็มเวลา แต่ศาสนจักรเป็นเครื่องมือวิเศษ 

สุดสำาหรับช่วยให้สมาชิกมีการศึกษาสูงขึ้น

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกัวเตมาลา
เมืองหลวง: กัวเตมาลาซิตี
ภาษา: สเปน

เชิงตัวเลข
ประชากร (ตัวเลขประมาณ ณ เดือนกรกฎาคม  
ค.ศ. 2014)  14,647,083  คน 
อุทยานแห่งชาติ  21  แห่ง  
ภูเขาไฟที่ยังมีการประทุต่อเนื่อง  3  ลูก 

ศาสนจักรในกัวเตมาลา
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  247,708  คน
วอร์ดและสาขา  417  แห่ง  
พระวิหาร  2  แห่ง 
คณะเผยแผ่  6  แห่ง
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ก ารกลับใจเป็นหัวข้อใหญ่ แต่วันนี้
ข้าพเจ้าต้องการกล่าวถึงประเด็น
ส�าคัญเพียงห้าด้านจากหลักธรรม

พระกิตติคุณพื้นฐานที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะ
เป็นประโยชน์

หนึ่ง ค�ำเชื้อเชิญให้กลับใจเป็นกำร

แสดงออกถึงควำมรัก เมื่อพระผู้ช่วยให้-
รอด “ทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่ 
เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 
4:17) นั่นคือข่าวสารแห่งความรัก เชื้อเชิญ
ผู้ที่จะท�าตามให้มีคุณสมบัติคู่ควรมาร่วม
กับพระองค์ “และยินดีกับถ้อยค�าแห่งชีวิต 
นิรันดร์ในโลกนี้, และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่
จะมาถึง” (โมเสส 6:59) หากเราไม่ได้เชื้อ
เชิญให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงหรือหากเราไม่ได้
เรียกร้องให้ตนเองกลับใจ เราย่อมล้มเหลว
ในหน้าที่หลักที่เรามีต่อกันและต่อตนเอง

สอง การกลับใจหมายถึง กำรพยำยำม

เปลี่ยนแปลง คงเป็นการล้อเลียนความ
ทุกข์ทรมานที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนรับ
เพื่อเราในเกทเสมนีและบนกางเขนหากเรา
คิดว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนเราให้เป็นคน
ดีโดยที่เราไม่ต้องพยายามอย่างจริงจัง ตรง
กันข้าม เราแสวงหาพระคุณของพระองค ์

วิธ ี
กลบัใจจรงิๆ

โดยเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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ที่แท้จริง การกลับใจที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องผิว
เผิน พระเจ้าประทานข้อเรียกร้องส�าคัญยิ่ง
สองประการ นั่นคือ “โดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้ว่าถ้า
คนกลับใจจากบาปของเขา—ดูเถิด, เขาจะ
สารภาพและละทิ้งมัน” (คพ. 58:43)

ห้า ไม่ว่าการกลับใจต้อง เจ็บปวด เพียง
ใด แต่ความเจ็บปวดนั้น จะกลืนไปในปีติ

ของกำรให้อภัย 

ข้าพเจ้ายอมรับและเป็นพยานด้วยความ
ส�านึกคุณว่าความทุกข์ทรมานอันยากเกิน
ความเข้าใจตลอดจนการสิ้นพระชนม์และ
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าของเรา 
“ท�าให้เกิดเงื่อนไขแห่งการกลับใจ” (ฮีลามัน 
14:18) ของประทานอันสูงส่งของ กำร 
กลบัใจเป็นกญุแจไขควำมสขุ ในปัจจบุนั 

และหลังจากนี้ ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญทุกท่าน
ด้วยความอ่อนน้อมและความรักอย่างสุด
ซึ้งในพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอดว่า  
“จงกลับใจใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค ์
มาใกล้แล้ว” (มัทธิว 4:17) ข้าพเจ้ารู้ว่า 
เมื่อท่านยอมรับค�าเชื้อเชิญนี้ ท่ำนจะพบ

ปีติ ทั้งในเวลานี้และตลอดกาล 
จากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม  
ค.ศ. 2011

มาเติมเต็มและปูนบ�าเหน็จความพยายาม

สุดความขยันหมั่นเพียรของเรา (ดู 2 นีไฟ 
25:23) การกลับใจที่แท้จริง กำรเปลี่ยน 

แปลงที่แท้จริงอำจเรียกร้องควำม

พยำยำมซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ แต่มีบางอย่าง
บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ในความพยายาม 
เช่นนั้น

สาม การกลับใจมิได้หมายถึง กำร 

ละทิ้งบำป เท่านั้นแต่หมายถึง กำรให้

ค�ำมั่นว่ำจะเชื่อฟังด้วย Bible Dictionary 
กล่าวว่า “การกลับใจหมายถึงการหันใจ
และความต้องการไปหาพระผู้เป็นเจ้า 
[ตลอดจน] การละทิ้งบาปซึ่งเรามีแนวโน้ม
จะท�าโดยนิสัย” (“Repentance”) เพื่อให้
เราหันไปหาพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์อย่าง
น้อยเราต้องท�าพันธสัญญาว่าจะเชื่อฟัง
พระองค์

สี่ กำรกลับใจเรียกร้องควำมตั้งใจ

จริง และยินดีที่จะมำนะบำกบั่น แม้

ต้องผ่ำนควำมเจ็บปวดก็ตำม ความ
พยายามที่จะระบุขั้นตอนการกลับใจอาจ
เป็นประโยชน์กับบางคน แต่อาจน�าไปสู่วิธี
การกลับใจตามขั้นตอนแบบเครื่องจักรโดย
ปราศจากความรู้สึกหรือการเปลี่ยนแปลง
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ถ่ายภาพประกอบโดย แมทธิว เทอร์เลย์
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เมื่อผมบอกพ่อแม่
ว่าอยากรับใช้งาน

เผยแผ่ คำาตอบ 
ของพวกท่านคาด

ไม่ถึง พวกท่าน
ขอให้ผมเลือก
ครอบครัวหรือ 

งานเผยแผ่ของผม



โดย เมลวิน รอนดิลลา

ผมยังจ�ำค�ำพูดของผู้สอนศำสนำ
ที่สอนผมได้ “ไม่ว่ำพระผู้เป็นเจำ้
ทรงบัญชำอะไร จงท�ำ และพร

จะตำมมำ” ค�ำพูดเหลำ่นี้ท�ำให้เกิดควำม
ประทับใจอย่ำงสุดซึ้งในใจผม ผมรับ 
บัพติศมำเมื่ออำยุ 16 ปี เป็นสมำชิก
ศำสนจักรคนเดียวในครอบครัว แปดเดือน
ต่อมำ ผมได้รับพรของกำรเห็นน้องคนสุด
ท้องของผมรับบัพติศมำเข้ำมำในศำสนจักร

เมื่อผมอำยุครบ 18 ปี ผมต้องกำรรับใช ้
งำนเผยแผ่เต็มเวลำและช่วยงำนของ
พระเจ้ำ ผมบอกพ่อแม่อย่ำงกระตือรือร้น
เรื่องแผนของผมและผมต้องกำรเชื้อเชิญ
ผู้คนให้มำหำพระเยซูคริสต์โดยช่วยให้พวก
เขำได้รับและด�ำเนินชีวิตตำมหลักธรรมและ
ศำสนพิธีของพระกิตติคุณ ค�ำตอบของท่ำน
ท�ำให้ผมประหลำดใจ ทำ่นบอกว่ำใจท่ำน
สลำยเมื่อคิดว่ำผมจะไปเป็นผู้สอนศำสนำ 
และผมต้องเลือกระหว่ำงครอบครัวกับงำน
เผยแผ่ของผม

ผมตกใจมำกเมื่อได้ยินค�ำพูดเหล่ำนั้น 
ผมไปอำคำรศำสนจักรใกล้บ้ำนทันทีและ
เข้ำไปในห้องๆ หนึ่งเพื่อคุกเข่ำทูลถำม 
พระบิดำบนสวรรค์ว่ำ “ข้ำพระองค์จะ
ท�ำอย่ำงไรดี ข้ำพระองค์จะเลือกอะไร 
ครอบครัวหรืองำนเผยแผ่ ท้ังสองอย่ำง
ส�ำคัญต่อข้ำพระองค์”ภำ
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ขณะคุกเข่ำอยู่นั้น ค�ำพูดของผู้สอน
ศำสนำเข้ำมำในควำมคิด “ไม่วำ่พระผู้เป็น-
เจ้ำทรงบัญชำอะไร จงท�ำ” ผมรักครอบครัว
และต้องกำรอยู่กับพวกเขำตลอดกำล

ผมเคำรพควำมรู้สึกของพวกเขำ แต ่
พระคัมภีร์บอกว่ำ “ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่ำ 
เครื่องสัตวบูชำ” (1 ซำมูเอล 15:20) ผม
เปี่ยมด้วยพระวิญญำณของพระเจำ้ และ
ท�ำให้ผมมีพลังมำกขึ้น ผมตัดสินใจรับใช้
เพรำะรู้ว่ำพระบิดำบนสวรรค์จะทรงช่วย 
ให้ครอบครัวเข้ำใจ

ผมกลับบ้ำนไปก็ถูกคุณพ่อไล่ออกจำก
บ้ำนด้วยค�ำพูดโกรธเกรี้ยวและบอกว่ำอย่ำ
กลับมำเด็ดขำด ผมเก็บข้ำวของโดยไม่
ทรำบว่ำจะไปที่ไหน

ผมไม่กลัวแม้แต่น้อย เพรำะรู้ว่ำพระเจ้ำ
ทรงอยู่กับผม พระองค์ทรงมีแผนส�ำหรับ
ทุกครอบครัว และสักวันหนึ่งครอบครัวผม
จะเข้ำใจแผนที่สวยงำมนี้ ผมเดินออกจำก
บ้ำนได้เพียงไม่กี่ก้ำวคุณแม่ก็ตำมมำ ท่ำน
โอบกอดผมและบอกว่ำท่ำนรักผมมำก เมื่อ
ผมเดินออกมำ ผมได้ยินท่ำนร้องไห้ด้วย
ควำมรักและควำมเจ็บปวดของแม่ที่เห็นลูก
เดินจำกไป

ตลอดหนึง่ปีผมอยูใ่นบ้ำนของอดตีผูส้อน
ศำสนำคนหนึ่งที่ผมเคยพบสมัยเป็นผู้สนใจ 
พระเจ้ำทรงรักษำสัญญำของพระองค์

ใน 1 นีไฟ 3:7—พระองค์ทรงเตรียมทำง
ให้ผมได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ 
พระองค์ทรงส่งชำยที่มีน�้ำใจและไม่เห็นแก่
ตัวมำดูแลผมและสร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
วิญญำณให้ผมได้เตรียมท�ำงำนเผยแผ่ ผม
รู้สึกว่ำพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำประคอง
ผมผ่ำนควำมท้ำทำยของผม ผมรู้สึกถึง
ควำมรักของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์
ผ่ำนกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ของ
พระองค์ ควำมรักนี้น�ำผมผ่ำนกำรทดลอง
จนผมได้รับกำรวำงมือแต่งตั้งเป็นผู้สอน
ศำสนำเต็มเวลำในคณะเผยแผ่กำวำยัน 
ฟิลิปปินส์

ไม่กี่เดือนต่อมำ ผมได้รับจดหมำยจำก
ครอบครัวบอกวำ่พวกเขำก�ำลังรอผมกลับ
มำ ผมไม่เคยสูญสิ้นศรัทธำและควำมหวัง
ว่ำสักวันหนึ่ง ครอบครัวผมทั้งครอบครัว 
จะกลำยเป็นสมำชิกศำสนจักร ได้รับกำร
ผนึกในพระวิหำรเพื่อนิจนิรันดร อยู่กับ 
พระบิดำบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์พระเยซูคริสต์

หลังกลับจำกงำนเผยแผ่ ผมเริ่มเห็นฝัน
เป็นจริง ผมสำมำรถให้บัพติศมำคุณแม่ผู้
ซึ่งเวลำนี้ก�ำลังเตรียมไปพระวิหำร ผมพบ
ครอบครัวบ่อยๆ และเรำสนิทกันมำกกว่ำ
แต่ก่อน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์

อยู่
 หรอื เชือ่ฟัง
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ไม่ว่าข้อบกพร่องปัจจุบันของคุณคืออะไร คุณตัดสินใจ 
ได้ว่าจะใช้ศักยภาพในอนาคตของคุณอย่างไร

คุณ สามารถ 
เปลี่ยนได้

โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักร

ร ะหว่างพิธีส�าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมปลาย ความคิดสารพัด
สามารถเข้ามาในสมองของคุณ 

ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น คุณพร้อมไหม 
คุณกับเพื่อนๆ จะยังติดต่อกันหรือไม่

แต่ผมไม่มีความคิดเหล่านั้น ผมมีเพียง
ค�าถามเดียวเมื่อถึงคราวที่ผมต้องเดินขึ้น
ไปยืนต่อหน้าทุกคนขณะพวกเขาประกาศ
ชื่อผม นั่นคือ ผมเรียนจบ จริง หรือนี่

ผมไม่ได้เป็นอย่างท่ีคุณเรียกว่าผู้คง 
แก่เรียน การศึกษาไม่เคยอยู่ในรายการ
อันดับต้นๆ ที่ผมอยากท�า ในช่วงปีสุดท้าย
ผมท�าคะแนนวิชาหนึ่งแย่มากจนผมเอง

ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าผม ผ่าน วิชานั้นหรือไม่ การ
สอบปลายภาคต้นสัปดาห์น้ันจะชี้ชะตา
ของผม แต่จะไม่ประกาศคะแนนจนอีก
หนึ่งสัปดาห์ให้หลัง

ถ้าผมสอบตกวิชานี้ ผมจะเรียนไม่จบ
มัธยมปลาย

แต่ในท่ีสดุ ผมก็ผ่านมาได้อย่างหวดุหวดิ 
และเรียนจบ (ฮิ้ว!) ณ จุดนั้นผมเหลือเวลา
อีก 14 เดือนจนกว่าจะอายุครบ 19 ปี ซึ่ง
เป็นอายุผู้สอนศาสนาเวลานั้น ช่วงเวลา
ดังกล่าวผมตั้งใจจะท�างานเก็บเงินเป็น 
ผู้สอนศาสนา ผมรู้ว่าผมเรียนไม่เก่ง ด้วย
เหตุนี้จึงไม่คิดจะเรียนวิทยาลัย

กับดักของการตีกรอบให้ตนเอง
คุณเคยรู้สึกแบบน้ีไหม เหมือนการ 

กระท�าในอดีตบางช่วงของชีวิตได้พิสูจน์
ความสามารถของคุณไปแล้ว

อย่าหลงผิดคิดเช่นนั้น นั่นเป็นค�าโป้ปด
ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งของซาตาน!

“เมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดที่ว่า—‘ฉันก็เป็น
แบบนี้’ เราละทิ้งความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง” เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. 
ฮอลสตรอมแห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวก
เจ็ดสิบสอน “เราอาจยกธงขาว วางอาวุธ 
ยุติการต่อสู้และยอมแพ้—ทุกโอกาสของ
ชัยชนะคือการยอมแพ้”1
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โรงเรียนดูเหมือนจะน่ากลัวเป็นพิเศษ
เมื่อคุณเรียนไม่เก่ง แม้เกรดในบันทึกของ
คุณจะไม่ดีเลย แต่ง่ายเกินไปหน่อยที่จะ
ตัดสินว่าคุณจะท�าได้ดีแค่นั้น นั่นไม่จริง
เลย

“คนที่เราเป็นไม่ใช่คนที่เราสามารถเป็น
ได้” เอ็ลเดอร์ฮอลสตรอมกล่าว2

เร่ิมต้นใหม่
แม้จะมีเสียงกระซิบถึงความสงสัยหรือ

ความล้มเหลวเข้าหูเราอยู่เนืองๆ แต่เรา
เลือกได้เสมอว่าจะมองไปข้างหน้าและ
หยุดต�าหนิตนเองในเรื่องอดีตท่ีผ่านมา

“มีบางอย่างเปี่ยมด้วยความหวังอย่าง 
เหลือเชือ่เก่ียวกับการเริม่ต้นใหม่” ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุดสอน3

เมื่อตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ อย่าลืมสวด
อ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือจากพระผู้- 
เป็นเจ้า ทูลพระองค์ว่าคุณต้องการประสบ
ความส�าเรจ็ จากนัน้จงเอาใจใส่การกระตุน้ 
เตือนและการน�าทางจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และจากผู้น�าของคุณ

ทั้งหมดนี้อาจเรียกร้องให้เปลี่ยนล�าดับ

ความส�าคัญนิดหน่อย “ความประพฤติ
และการเลือกของเราในแต่ละวันควร
สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา” เอ็ลเดอร ์
เควนทิน แอล. คุกแห่งโควรัมอัครสาวก-
สิบสองกล่าว “การเลือกหลายอย่างโดย
เนื้อแท้แล้วไม่ได้เลวร้าย แต่ถ้ามาดึงเวลา
ทั้งหมดของเราไปและกีดกั้นเราจากการ
เลือกที่ดีที่สุด สิ่งเหล่านั้นย่อมมีอันตราย
แฝงอยู่”4

พบคุณคนใหม่
สามปีครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วนับจาก

พิธีส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย ผม
ท�างานราวปีครึ่ง รับใช้งานเผยแผ่สองปี 
และสุดท้ายตัดสินใจลองเรียนวิทยาลัย

ผมประสงค์จะพูดได้ว่าผมรู้สึกเป็น
ผู้ใหญ่และพร้อมจะเรียนหนังสือ แต่นั่น
ไม่จริง ผมรู้สึกกลัวมากกว่าเดิม ถ้าผม
เรียนท่ีโรงเรียนมัธยมปลายไม่ดี ผมจะ
เรียนวิทยาลัยได้อย่างไร คราวนี้ผมตั้งใจ
จะท�าให้ดีที่สุดและให้พระผู้เป็นเจ้าเข้า
มาเกี่ยวข้องตลอดทาง ผมสวดอ้อนวอน
ด้วยศรัทธาแรงกล้าเพื่อพัฒนาทักษะการ
ศึกษาใหม่ๆ ให้ดีกว่าเดิม

ผมตกใจสุดขีดที่ผมเรียนเทอมนั้นได้ดี

จนผมมีคุณสมบัติคู่ควรรับทุนการศึกษา 

ไม่มีใครประหลาดใจมากเท่าผม! แม้

กระนั้นผมหวนนึกถึงหลายเดือนก่อนและ

เห็นพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าช่วยผม

ตลอดเวลาขณะพยายามเป็นนักเรียนที่ดี

สิ่งที่ผมเชื่อเกี่ยวกับตัวผมสมัยเรียน

มัธยมปลายไม่จริงเลย นับจากนั้นและ

ด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า  

ผมสามารถสร้างเส้นทางใหม่ที่พาผมผ่าน

การเรียนจนจบวิทยาลัยและสูงกว่านั้น

เมื่อเราให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องใน

ชีวิตและตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ด้านใดก็ตาม 

เราสามารถขึ้นไปได้สูงอย่างที่เราไม่เคย

ฝันว่าจะเป็นไปได ้

อ้างอิง
1.	 โดนัลด์	แอล.	ฮอลล์สตรอม,“เราควรเป็นคน

อย่างไรเล่า”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	53.
2.	 โดนัลด์	แอล.	ฮอลล์สตรอม,“เราควรเป็นคน

อย่างไรเล่า”	53.
3.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“เวลาที่ดีที่สุดในการ 

ปลูกต้นไม้,”	เลียโฮนา,	ม.ค.	2014,	4.
4.	 เควนทิน	แอล.	คุก,	“เลือกอย่างฉลาด,”	 
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  กั น ย า ย น  2 0 1 5    55



ท่ 
านเคยสงสัยหรือไม่ว่าค�ากล่าว “อยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก” มา 
จากไหน ค�ากล่าวนี้เป็นมากกว่าคติพจน์หรือการใช้บุพบทอย่างฉลาด— 
ค�ากล่าวนี้มาจากพระเยซูคริสต์ ลองนึกภาพคืนก่อนการตรึงกางเขน 

พระองค์ทรงประชุมกับเหล่าอัครสาวก ทรงล้างเท้าให้พวกเขา ทรงสอนพวกเขา 
และทรงปฏิบัติศีลระลึก ณ เวลาหนึ่งในคืนนั้น พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนออก
เสียงถึงพระบิดาให้เหล่าอัครสาวกว่า

“ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้อง
เขาไว้ให้พ้นจากมารร้าย

“พวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก...
“พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกอย่างไร ข้าพระองค์ก็ใช้พวกเขาไปใน

โลกอย่างนั้น” (ยอห์น 17:15-16, 18)
พระผู้ช่วยให้รอดทรงด�าเนินพระชนม์ชีพในโลกแต่ไม่ทรงเป็นของโลก พระองค์

ทรงถูกล่อลวง แต่พระองค์ไม่ทรงยอมต่อการล่อลวง พระองค์ทรงหลีกเลี่ยงความ
ชั่วร้าย พระองค์ทรงคบหากับเหล่าสานุศิษย์และผู้เชื่อเช่นเดียวกับคนบาปและ 
คนหน้าซื่อใจคด พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างต่อคนทั้งปวง

แต่พระองค์มิได้ทรงฝากถ้อยค�าห้วนๆ ไว้ให้เหล่าสานุศิษย์ว่า “ถ้าฉันท�าอย่างนี้ 
เธอก็ท�าได้” แต่พระองค์ทรงเมตตาสงสาร พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดา
ช่วยพวกเขา แต่พระองค์ไม่ทรงสวดอ้อนวอนขอให้เอาความท้าทายไปจากพวกเขา 

ในช่วงพระชนม์ชีพบนแผ่นดินโลกและโดยผ่านศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุค 
ปัจจุบัน พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าส�าคัญที่เราต้องเป็นอิทธิพลดีในโลก

เยาวชนจากทั่วโลกประสบความท้าทายเสมอขณะพวกเขาเดินไปตามโถงทางเดิน
ของโรงเรียน สมาคมกับเพ่ือนฝูง และเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร แต่ด้วยม ี

พระผู้ช่วยให้รอดอยู่เคียงข้างและพระกิตติคุณอยู่ในใจพวกเขา พวกเขาจึงพบวิธ ี
ป้องกันตนจากการเป็นของโลก อ่านดูว่าพวกเขาบางคนเลือกท�าตามแบบอย่างของ 

พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

ไม่ใช่ 

การยืนหยัดในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระคริสต์อาจเป็น
เรื่องยากในโลกทุกวันนี้ แต่เราสามารถอยู่ในโลกนี้ได้โดย 
ไม่ต้องรับอิทธิพลจากโลกได้

ของโลก
บทเรียน

วันอาทิ
ตย์

หัวข้อขอ
งเดือนน้ี: 

พระบัญ
ญัติ



จงทำ�ง�นอย่�งทุ่มเท

เ มื่อดิฉันเผชิญการล่อลวง ดิฉันถามตนเองว่า “พระเยซูจะทรงท�าอะไร” หรือ “นี ่
จะท�าให้ฉันเข้าใกล้อาณาจักรซีเลสเชียลมากขึ้นหรือไม่” ดิฉันไปเรียนเซมินารี

ทุกเช้าแม้จะเหนื่อยมากๆ เพราะน่ันช่วยให้ดิฉันเติบโตทางวิญญาณ การอ่าน
พระคัมภีร์โดยมีจุดประสงค์จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่จะช่วยให้ดิฉันเป็นคนดีขึ้น 
คือแหล่งการน�าทางที่ช่วยดิฉัน เมื่อเรารักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์และไปร่วม
กิจกรรมของเรา เราจะชนะซาตานได้ดีขึ้น เมื่อเราท�างานกับพระเจ้าอย่างทุ่มเท 
พระองค์จะทรงช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ซับซ้อนทั้งหมด
เบรนดา เอช. อายุ 17 ปี, มินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา

ดึงพลังจ�กผู้อ่ืน

ดิฉันรักษามาตรฐานโดยเข้าร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ จากศาสนจักร 
แน่นอนว่าดิฉันชวนเพ่ือนท่ีไม่เป็นสมาชิกมาร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อ

ให้พวกเขาได้เห็นและเข้าใจว่าท�าไมดิฉันต้องการรักษามาตรฐานเหล่านี้ 
พ่อแม่กับพี่ชายดิฉันเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับดิฉัน ดิฉันมีเพื่อนดีๆ หลาย
คนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักรแต่เป็นแบบอย่างที่ดีมาก พวกเขามี
คุณลักษณะส�าคัญมากมายที่ท�าให้ดิฉันอยากพัฒนาตนเอง 
เซลินา ดับเบิลยู. อายุ 15 ปี, เยอรมนี

จงสร้�งสรรค์ 
ในก�รเลือกส่ิงดี
เมื่อคนรอบข้างเรามีมาตรฐานไม่เหมือน
เรา เราอาจต้องหาวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อ 
คบกับพวกเขาขณะรักษามาตรฐานของ 
เรา เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
(1922–2015)  แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองทำาเช่นนั้นเมื่อท่านพบตนเองอยู่
ในสถานการณ์ชวนอึดอัดสมัยเป็นนัก
ธุรกิจหลายปีก่อน นักธุรกิจทุกคนที่มา
ร่วมงานชุมนุมทางสังคมกำาลังดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดูว่าเอ็ลเดอร ์
เพอร์รีย์ทำาอย่างไรให้ไปที่ LDS.org และ
อ่านบทความของท่านเรื่อง “ประเพณี
ของชีวิตที่ชอบธรรมและมีดุลยภาพ”  
(เลียโฮนา, ส.ค. 2011, 30-37)
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เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรองในวันอาทิตย์
•	 ครั้งต่อไปเมื่อท่านเผชิญการล่อลวง	การรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรง

สวดอ้อนวอนและทรงขอให้พระบิดาบนสวรรค	์“ปกป้อง	[ท่าน]	

ไว้ให้พ้นจากมารร้าย”	จะช่วยท่านอย่างไร

•	 นึกถึงพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด	พระองค์ทรงท�าอะไร

ระหว่างช่วงเวลาของพระองค์ในโลก	พระองค์ทรงปกป้อง

พระองค์เองให้พ้นจากการเป็นของโลกอย่างไร	เราเรียนรู้อะไร

ได้บ้างจากแบบอย่างของพระองค์

•	นึกถึงสถานการณ์ท้าทาย	“ในโลก”	ที่ท่านประสบ	สิ่งสร้างสรรค์

อะไรบ้างที่ท่านจะท�าได้เพื่อปกป้องความจริง	ท่านอาจต้องการ

ขอแนวคิดเพิ่มเติมจากเพื่อนและครอบครัว

พูดออกมา

ใ นเดนมาร์กถือว่าผิดแผกแตกต่างถ้าคุณไปโบสถ์ 
ไม่ดื่ม และมีมาตรฐานสูง แต่ดิฉันประสบมาแล้ว

ว่าถ้าคุณไม่อายเกินกว่าจะพูดถึงคุณค่าที่คุณยืนหยัด 
คุณจะได้รับความเคารพจากเพื่อนวัยเดียวกันอย่าง
รวดเร็ว ดิฉันเคยเห็นว่ามีคนบอกว่าเท่ที่คนอื่นดูแล
ตนเองแบบนั้น
เอมมา เค. อายุ 18 ปี, เดนมาร์ก

ส่องแสงของท่าน

ส ามสี่ปีก่อนทีมรักบีของดิฉันเข้าร่วมการแข่งขันนานหนึ่งสัปดาห์  
นี่หมายถึงอยู่ห่างบ้าน ห่างพ่อแม่และผู้น�าศาสนจักรเจ็ดวัน เพราะ

เราเข้าโรงเรียนของศาสนจักร ทุกคนในทีมจึงเป็นสมาชิกศาสนจักร แทบ
ทุกเย็นของสัปดาห์นั้น ทีมอื่นในโรงแรมจะสังสรรค์กันในห้องของพวก

เขา เปิดเพลงเสียงดัง เต้นร�า ดื่ม สูบ และตะเบ็งค�าหยาบใส่กัน ทีมของ
เรารวมกันในห้องหนึ่งเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และให้ข้อคิดทางวิญญาณ
ยามค�่าแบบที่ท�ากันเป็นประจ�า เรารู้สึกดีกับการท�าสิ่งถูกต้องโดยไม่ต้อง
คอยให้พ่อแม่บอก หลังจากทีมอื่นเฝ้าดูเราด้วยความประหลาดใจ เรา
ได้ความเคารพจากพวกเขา พวกเขาเงียบเมื่อรู้ว่าเราก�าลังมีข้อคิดทาง
วิญญาณ ดูเหมือนพวกเขาจะสนใจสิ่งที่เราท�า และบางคนถึงกับร่วม
อ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนกับเรา

เราไม่ชนะการแข่งขันสัปดาห์นั้น แต่เราชนะในด้านอื่น เราสามารถ
ส่องแสง เปลี่ยนใจและความคิดผ่านแบบอย่างของเรา 
เอลิซารา อี. อายุ 20 ปี, ซามัว ถ่า
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พระคัมภีร์ไบเบิลไม่ด้อยกว่าพระคัมภีร์เล่ม

อื่น เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวไว้ว่า “เราเชื่อ 

เคารพ และรักพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธ์ิ เรา 

มีพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิเพ่ิมเติมเล่มหน่ึง...แต ่

พระคัมภีร์เล่มนี้สนับสนุนพระคัมภีร์ไบเบิล ไม่ใช่

แทนที่หรือทดแทน” (“ปาฏิหาริย์ของพระคัมภีร์

ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 102)

หลักแห่งความเชื่อข้อแปดกล่าวว่า “เราเชื่อ

ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระค�าของพระผู้เป็นเจ้า

ตราบเท่าที่แปลไว้อย่างถูกต้อง” ในสมัยของ 

โจเซฟ สมิธ ค�าว่า แปล ไม่เพียงหมายถึงการ

ถอดความหมายจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษา

หนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายถึงย้าย ถ่ายทอด ตีความ 

หรืออธิบายด้วย ถึงแม้ความผิดพลาดปรากฏใน

ต้นฉบับฮีบรูและกรีกหลายฉบับ แต่ปัญหาใหญ่

กว่านั้นคือ ในการส่งต่อต้นฉบับโบราณมาจนถึง

ปัจจุบัน “หลายสิ่งที่แจ้งชัดและมีค่าถูกน�าออก

ไป” (1 นีไฟ 13:28) ด้วยเหตุน้ี เมื่อต้นฉบับ 

พระคัมภีร์ไบเบิล ส่งต่อ มาถึงเรา ค�าสอนบาง

อย่างจึงหายไป นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนมีการ

ตีความพระคัมภีร์ไบเบิลต่างกันตามที่โจเซฟ สมิธ

ประสบ (ดู โจเซฟ—สมิธ 1:12)ดังน้ัน วิธีหน่ึงท่ี

การเปิดเผยสมัยใหม่ช่วยอรรถาธิบายและยืนยัน

ความจริงในพระคัมภีร์ไบเบิลคือ ฟื้นฟูความจริง

อื่นที่หายไป (ดู  1 นีไฟ 13:39-40) 

เจาะประเด็น

ท่ านควรระวังเมื่อสนทนาหัวข้อนี้ แม้เยาวชนหญิงบางคนจะ
แต่งกายไม่สุภาพด้วยเจตนาจะไม่สุภาพ แต่หลายคนจะ

กระอักกระอ่วนเมื่อคิดว่ามีบางคนเชื่อว่าพวกเธอแต่งกายไม่สุภาพ 
ฉะนั้นจงระวังความรู้สึกและเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อพูดถึงหัวข้อ
ทั่วไปเรื่องการแต่งกายสุภาพ จงสนับสนุนมาตรฐานความสุภาพ 
ของพระเจ้าอย่างกระตือรือร้น แต่อย่าต�าหนิเป็นรายบุคคล อีกทั้ง 
พึงแน่ใจว่ามาตรฐานการแต่งกายและการกระท�าของตัวท่าน
สอดคล้องกับความเชื่อของท่าน เยาวชนหญิงสังเกตว่าท่านแต่งกาย
อย่างไร และพวกเธอสังเกตแน่นอนว่าท่านเอาใจใส่เยาวชนหญิงที่
แต่งกายไม่สุภาพหรือแต่งกายสุภาพมากขึ้นหรือไม ่

หลักแห่งความเช่ือข้อแปด 
             หมายความว่าอย่างไร 
             เม่ือกล่าวว่า “เราเช่ือว่า 
      พระคัมภีร์ไบเบิล 
              เป็นพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า

               ตราบเท่าท่ี  
      แปลไว้อย่างถูกต้อง”

                  ผมเป็น เด็กผู้ชาย และ

ต้องการกระตุ้นให้เด็กผู้หญิง 
                   แต่งกาย สุภาพ มากกว่าน้ี

                 แต่ผมจะทำาเช่นน้ันโดย ไม่ให้ 

                             ดู หยาบคาย ได้อย่างไร
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สิ่
งหนึง่ท่ีเยาวชนวิสทุธิชนยุคสดุท้าย
ทั่วโลกเป็นเหมือนกันคืออะไร  
พวกเขาเป็นนักเรียนเซมินารี 

เยาวชนเรียนเซมินารีต่างกันหลายวิธี 
บางคนตื่นไปเรียนเซมินารีตี 5 ก่อนไป
โรงเรียน ส่วนคนอื่นๆ เรียนในระหว่าง
วิชาปกติที่โรงเรียน น้อยนักที่นักเรียน
บางคนจะเรียนวันสุดสัปดาห์หรือเรียน
ผ่านสไกพ์

ไม่ว่าพวกเขาจะเสยีสละการนอนหรอื
กีฬาฟุตบอลวันสุดสัปดาห์ แต่เยาวชน
กว่า 390,000 ทั่วโลกเข้าเรียนเซมินารี
อย่างเบิกบาน ต่อไปนี้คือสิ่งที่พวกเขา
พูดเกี่ยวกับพรของเซมินารี
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“ดิฉันไม่คิดว่าเซมินารีท�าให้นอนน้อย
ลงหนึ่งชั่วโมง ดิฉันคิดว่าเซมินารีเป็นหนึ่ง
ชั่วโมงที่จะเตรียมตนเองทางวิญญาณ”
เมแกน ซี. อายุ 17, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

“เพราะเซมินารี ประจักษ์พยานของ
ดิฉันจึงเข้มแข็งขึ้นมาก และดิฉันมีความรู้
ในพระคัมภีร์แน่นขึ้น ประจักษ์พยานของ
ดิฉันเกี่ยวกับการเสียสละของพระผู้ช่วย- 
ให้รอดในเกทเสมนีเข้มแข็งขึ้นเพราะ 
เซมินารี”
วีนา ซี. อายุ 17 ปี, ฮ่องกง จีน

“เซมินารีเป็นสถานที่หนึ่งที่ดิฉันรู้สึกถึง
พระวิญญาณอย่างแน่นอน ในบ้านดิฉัน
เป็นสมาชิกที่แข็งขันเพียงคนเดียว แต่พ่อ
แม่สนับสนุนมาก เพราะเซมินารี ดิฉันจึง
เติบโตมาก”
อแมนดา แอล. อายุ 17 ปี, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

“เซมินารีวางฐานให้สิ่งที่คุณจะท�า 
ต่อไปในวันนั้น ถ้าผมคิดว่าความคิด 
ไม่ดีก�าลังมา ผมสามารถนึกถึงบทเรียน 
เซมินารีได้ สิ่งนั้นขยายออกมานอก 
ชั้นเรียนเซมินารี”
เอริค จี. อายุ 15 ปี, อิปสวิช อังกฤษ

“ส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้องไปเซมินารีเพราะ

เราเรียนรู้ได้มากขึ้นเก่ียวกับศาสนจักร

ของเราและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ

เรากับพระบิดาบนสวรรค์ เหตุผลที่ผม

ชอบเซมินารีเพราะผมได้รู้มากขึ้นเกี่ยว 

กับประวัติของศาสนจักรและรู้แน่นอนว่า 

พระกิตติคุณเป็นความจริง พระบิดาบน-

สวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงรักผม!”
เบรค เอ็ม. อายุ 17 ปี, เคนทักกี สหรัฐอเมริกา

“ดิฉันรักเซมินารีเพราะเซมินารีช่วย

ดิฉันตัดสินใจ ในชั้นเรียนดิฉันรู้สึกถึง 

พระวิญญาณของพระเจ้าและมีการยืนยัน

ว่านี่คือพระกิตติคุณของพระคริสต์ ไม่มี

ทางไม่รักเซมินารี ดิฉันรู้ว่าการศึกษาใน

ช่วงสี่ปีนี้จะช่วยดิฉันให้รับใช้งานเผยแผ่” 
แคโรไลนา โอ., อายุ 16 ปี, โจเอาเปสโซอา บราซิล

“ถึงแม้คุณอาจจะไม่อยากตื่นแต่เช้า

มืด แต่คุณเปี่ยมด้วยวิญญาณพิเศษนี้

มากขึ้นทีละน้อยทุกวัน  เพื่อนวัยเดียวกัน

สังเกตเห็นเช่นนั้นในตัวคุณ และบางครั้ง

ท�าให้พวกเขาอยากรู้มากขึ้นว่าท�าไมคุณ

เป็นแบบนั้น” 
คาเร็น เค., อายุ 18 ปี, เมน สหรัฐอเมริกา

อาจเรียกร้องการเสียสละบ้าง แต่เยาวชนเหล่านี้รู้ว่าเซมินารีเป็นพร
เพียงใด

เซมินาร ีคุ้มค่า!



ใช้ประโยชน์จากเซมินารี
“เมื่อท่านมีโอกาสเข้าชั้นเรียนเซมินารี 

. . .จงใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์. . . 

ส่วนมากสิ่งที่ท่านได้จากประสบการณ์ 

เซมินารีขึ้นอยู่กับเจตคติและความยินด ี

รับการสอนของท่าน ขอให้เจตคติของ 

ท่านเป็นเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตน

และความปรารถนาจะเรียนรู้. . . [เซมินารี] 

มีบทบาทสำาคัญยิ่งในพัฒนาการและ 

การพัฒนาประจักษ์พยานของข้าพเจ้า  

เซมินารีเปลี่ยนชีวิตได้”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “เชื่อ เชื่อฟัง  

และอดทน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 128.

โดย มาเรีย มาฮอนไร-ยักกราซิล แอนดากา

ใ นฟิลิปปินส์ มีโรงเรียนมัธยมสาย
วิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนท่ีมี

พรสวรรค์ด้านวิชาการ นักเรียนในโรงเรียน
เหล่านี้ลงวิชาเรียนมากกว่า ใช้เวลาเรียน
มากกว่า และทุ่มเทให้การเรียนมากกว่า

สภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นพิษต่อดิฉัน 
ดิฉันยอมทิ้งหลายอย่างมาเข้าโรงเรียน
นี้ ดิฉันหยุดเรียนดนตรี ดิฉันแทบไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมของศาสนจักร และบาง
คร้ังดิฉันพลาดการรับใช้ศาสนจักรใน
วันอาทิตย์เพราะติดการแข่งขันระหว่าง
โรงเรียน ดิฉันพยายามเรียนเซมินารี  
แม้จะสะดวกเรียนช่วงสุดสัปดาห์

ในวันเสาร์ ครูเซมินารีเล่าให้เราฟังว่า
เธอมีงานยุ่งมากสมัยเรียนมัธยมปลาย 

แต่เธอยังคงท�างานมอบหมายเซมินารี
ของเธอและศึกษาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ 
เธอท้าทายให้เราท�าเหมือนกัน

ค�าท้าทายเหล่านั้นท�าให้ดิฉันฮึกเหิม 
ดิฉันจึงรับค�าท้า ดิฉันพกบัตรผู้เชี่ยวชาญ
พระคัมภีร์ไปด้วยทุกที่ ดิฉันสวดอ้อนวอน
ทูลขอให้ทรงช่วยดิฉันจัดการกับสิ่งท่ี
โรงเรียนเรียกร้อง ดิฉันใช้เวลาท้ังหมด 
 

ท่ีมี ดิฉันท่องพระคัมภีร์ขณะเดินทาง
ไปโรงเรียน ดิฉันพูดคุยน้อยลงและจะ
ดึงบัตรออกจากกระเป๋า เพื่อนๆ สังเกต
เห็นว่า การสับบัตรพระคัมภีร์กลายเป็น
กิจกรรมใหม่ของเราในช่วงพักและเวลา
อาหารกลางวัน พวกเขาชอบที่จะทดสอบ

ดิฉัน บางคนเริ่มน�าพระคัมภีร์มา—แม้แต่
คนท่ีนับถือนิกายอื่น พวกเขาบอกเล่า
กิจกรรมที่โบสถ์ของพวกเขา ดิฉันรู้สึกว่า
บรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไป รู้สึกเครียด
เรื่องเรียนน้อยลงและเรียนดีขึ้น

น้องสาวสามคนของดิฉันท�าตาม ตอน
นีค้รอบครวัดิฉนัเกบ็เกีย่วพรของพระคัมภีร์ 
ในความสัมพันธ์ของเราที่บ้าน ทั้งหมด

น้ันเป็นมากกว่าการท่องค�า ครูเซมินารี
สอนดิฉันว่าพระคัมภีร์จะสร้างคุณค่าใน
ชีวิตดิฉันและคนรอบข้าง ดิฉันทราบว่า 
ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือการทดลองอะไร
กับครอบครัวหรือเพื่อนๆ ของดิฉัน เราจะ

พบพลัง การน�าทาง และค�าตอบเสมอใน
พระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรัก
เรา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมโทร มะนิลา ฟิลิปปินส์

พระคัมภีร์สร้างคุณค่าในชีวิตดิฉัน
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“ผมเรียนรู้ด้วยตนเอง” เป็นค�ำพูดที่ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธพูดกับ
มำรดำท่ำนหลังจำกท่ำนประสบนิมิตแรก (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:20) 
ค�ำพูดเหล่ำนี้มีบทเรียนอันทรงพลังส�ำหรับเรำในปัจจุบัน ดังที่ประธำน

โธมัส เอส. มอนสันสอน “ไม่วำ่ท่ำนจะอำยุ 12 ขวบหรือ 112 ปี—หรืออำยุระหวำ่ง
นั้น—ท่ำนสำมำรถ รู้ได้ด้วยตนเอง ว่ำพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นควำม
จริง”1

เพื่อช่วยให้ท่ำน “รู้ได้ด้วยตนเอง” เวลำนี้นักเรียนเซมินำรีทั่วโลกท�ำข้อ
ก�ำหนดเพิม่สองข้อเพือ่ให้เรยีนจบเซมนิำร ีคอื (1) อ่ำนพระคมัภร์ีทีม่อบหมำย 
ในหลักสูตร และ (2) ผ่ำนกำรประเมินกำรเรียนรู้สองครั้งในแต่ละหลักสูตร  
ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ข้อก�ำหนดใหม่เพื่อส�ำเร็จกำรศึกษำจะช่วยเสริมสร้ำง 
ประจักษ์พยำนของท่ำน 

“ผม เรยีนรู้ ด้วย ตนเอง”

ต้องการเรียนรู้ความจริง
ของพระกิตติคุณด้วย
ตนเองหรือไม่ ยกระดับ
การเรียนพระกิตติคุณ 
ในเซมินารี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำ�หนดใหม่เพื่อสำ�เร็จก�รศึกษ� 
ได้จ�ก seminary.lds.org [ไซต์เซมิน�รีมีเฉพ�ะภ�ษ�
อังกฤษเท่�นั้น]  สำ�หรับแบบอย่�งของคนหนุ่มส�วที่ได้รับ
ประจักษ์พย�นจ�กก�รศึกษ�พระคัมภีร์อย่�งจริงใจและสวด
อ้อนวอน ท่�นอ่�นได้จ�กประสบก�รณ์ของเคลย์ตัน เอ็ม.  
คริสเต็นเซ็นใน “คว�มรู้อย่�งหนึ่งที่ให้ประโยชน์สูงสุด,”  
เลียโฮนา, ม.ค. 2009 มีอยู่ที่ liahona.lds.org

โดย ทราวิส เซิส
เซมิน�รีและสถ�บัน
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ท่านอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ในหลักสูตร

เมื่อท่านศึกษาพระคัมภีร์ ท่านจะเริ่มรู้สึกถึงการกระตุ้นของ

พระวิญญาณอันจะท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านลึกซึ้ง

ขึ้น หลังจากอ่านพระคัมภีร์ที่ก�าหนดในเซมินารีปีที่แล้ว นักเรียน

คนหนึ่งแบ่งปันว่าเธอเรียนรู้มากขึ้นเพราะเธอ “อ่านพระคัมภีร์

จริงๆ—ไม่ใช่แค่อ่านแต่ศึกษา”

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองสอนว่าการศึกษาหมายถึงอะไร “เมื่อกล่าวว่า ‘ศึกษา’ 

ข้าพเจ้าหมายถึง ... อ่านสองสามข้อ แล้วหยุดไตร่ตรอง อ่าน

ข้อเดิมอีกครั้งอย่างถี่ถ้วน และขณะที่ท่านนึกถึงความหมายอยู่

นั้น ให้ท่านสวดอ้อนวอนขอความเข้าใจ โดยถามข้อสงสัยที่มีอยู่

ในใจ รอคอยความประทับใจทางวิญญาณให้เกิดขึ้นจริงๆ และ

บันทึกความประทับใจและความเข้าใจอันลึกซึ้งนั้นไว้ทบทวน

และเรียนรู้มากขึ้น”2

ท่านสามารถใช้การประเมินการเรียนรู้ 
ประเมินส่ิงท่ีท่านเรียนรู้ไปแล้ว

การประเมินการเรียนรู้เปรียบเสมือนค�าถามที่เทพของพระเจ้า

ถามนีไฟ “เจ้าเห็นสิ่งใดหรือ” (1 นีไฟ 11:14) ค�าถามนี้กระตุ้น 

นีไฟให้ประเมินและบอกกล่าวสิ่งที่ท่านเรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้มีสามส่วน ได้แก่ ค�าถามปรนัยและ

ค�าถามอัตนัย สองส่วนน้ีมีคะแนน และการประเมินความเชื่อ

ของท่าน ส่วนนี้ไม่มีคะแนน หลังจากประเมินการเรียนรู้ นักเรียน

คนหนึ่งพูดว่า “ฉันตั้งตารอการประเมินเพราะอยากเห็นว่าฉันได้

อะไรจากเซมินารี” นักเรียนอีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าการ

ประเมินการเรียนรู้จะ “ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณอยู่จุดไหนใน 

พระกิตติคุณและคุณต้องอยู่จุดไหน”

การประเมินจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อท่านมุ่งเน้นหลัก

ค�าสอนและหลักธรรมพระกิตติคุณอันเป็นพื้นฐานของค�าถาม

ประเมินการเรียนรู้ หลังจากชั้นเรียนเซมินารีสนทนาหลักค�าสอน

ที่แฝงอยู่ในค�าถาม นักเรียนคนหนึ่งแบ่งปันว่า “นั่นเปลี่ยน 

ภาพของการสอบเป็นภาพของการสนทนาและการสร้าง 

ประจักษ์พยาน ทั้งยังช่วยเสริมสิ่งที่คุณเรียนรู้”

“ผม เรียนรู้ ด้วย ตนเอง”

นักเรียนชอบอะไรเก่ียวกับ 
การประเมินการเรียนรู้
ความคิดเห็นของนักเรียน:

“ฉันรู้สึกว่าฉันไปท�างานเผยแผ่ได้และรู้ว่าจะพูดอะไร”

“การท�าเช่นนั้นช่วยให้คุณจดจ�าสิ่งที่เรียนรู้ในเซมินารี”

“เราสามารถเข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้นมาก”

“ความมั่นใจของคุณเพิ่มขึ้น”

“เราจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้จริงแทนที่จะแค่รู้สึกดีและ

จากนั้นก็ลืมหลักค�าสอน”

ท่านจะได้ฝึกชอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้ด้วยตนเองว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของ 
พระเยซูคริสต์เป็นความจริงสามารถเป็นประสบการณ์อันน่ายินดี
ที่สุดและส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต3  นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า 
“ฉันชอบที่ได้มีส่วนร่วมมากขึ้นและตระหนักว่าฉันต้องรับผิดชอบ
มากขึ้นวันละนิดแทนที่จะมานั่งฟังเฉยๆ แต่ไม่มีส่วนร่วมเท่าที่
จ�าเป็น”

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน
ความส�าคัญของการเรียนรู้ว่า “การฝึกชอบการเรียนรู้ส�าคัญต่อ
การเรียนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ส�าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ต่อเนื่องทางวิญญาณของตัวเรา และเป็นความจ�าเป็นอย่าง 
ยิ่งยวดในโลกที่เราอยู่เวลานี้และจะยังอยู่ รับใช้ และท�างาน”4

ยิ่งท่านทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเท่าใด ท่านจะประสบ
ความเพลิดเพลินและการเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น 

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“กล้ายืนคนเดียว,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	80.

2.	 ดี.	ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สัน,	“เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2004,	13.

3.	 ด	ูเครก	ซี.	คริสเต็นเซ็น,	“ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2014,	50.

4.	 เดวิด	เอ.	เบดนาร์,	“Learning	to	Love	Learning,”	เลียโฮนา, ก.พ.	2010,	26.
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วิธีท่ีพระคัมภีร์มอรมอนช่วยดิฉัน

ห้องสนทนา

จุดประสงค์ของเราบนแผ่นดินโลก
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ใ นช่วงเดือนที่เน้นเรื่องคุณค่าการศึกษา 
ครูขอให้เราเขียนเรียงความเรื่อง 

“ท�าไมฉันจึงอยู่ที่นี่” เรียงความต้องมี 10 
ย่อหน้าเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องจุดประสงค์ของ
เราในชีวิต ขณะอ่านหัวข้อบนกระดาน 
ดิฉันรู้สึกสบายใจและมีความสุข ในฐานะ
สมาชิกศาสนจักร ดิฉันรู้จุดประสงค์ของ
ดิฉันในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามา
นานหลายปี แต่เมื่อเห็นหน้าเพื่อนร่วมชั้น 

คนอืน่ๆ ดฉัินรูส้กึเศร้าใจ ท�าไมหรอื เพราะ 
พวกเขาเริม่บ่นงึมง�าว่าหวัข้อนีย้าก พวกเขา 
ไม่มีความรู้เหมือนดิฉัน

เมื่อดิฉันส่งเรียงความ ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้
รับพรมากที่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร
ที่แท้จริงแห่งหนึ่ง นับจากวันนั้นเป็นต้น
มา ความปรารถนาจะรับใช้งานเผยแผ่
และแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์แรงกล้าขึ้น

พระคัมภีร์มอรมอนดลใจเราทุกครั้ง
ที่เราต้องการค�าตอบของค�าถาม

หรือเมื่อเราจ�าเป็นต้องรู้สึกใกล้ชิดพระ-
วิญญาณของพระเจ้ามากขึ้น พระคัมภีร์
มอรมอนมีค�าพยากรณ์ให้คนที่พระบิดา
ทรงเลือกเพราะพวกเขาซื่อสัตย์และ 
ชอบธรรม จากหนังสือนี้เราได้รับปัญญา
มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ และเราเห็น
ได้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอ

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยเราเวลาน้ี
เพราะคนในอดีตมีปัญหาที่อาจคล้ายกับ
ปัญหาที่เราพบเจอเวลานี้ ตั้งแต่ปัญหา

ครอบครัวไปจนถึงอิทธิพลจากผู้อื่น 

แบบอย่างของพวกเขาท�าให้เรามีพลัง
และปรารถนาจะมุ่งหน้าในศรัทธาและ
ความชอบธรรมโดยไม่ท้อถอย เช่นเดียว
กับเรา คนในสมัยก่อนประสบการทดลอง
ต่างๆ นานาแต่ชนะมาแล้ว ปฏิปักษ์ไม่

สามารถเอาชนะพวกเขาได้ สิ่งนี้ท�าให ้
เราปรารถนาจะเข้มแข็งมากขึ้นและไม่ 
สั่นคลอนในพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ 

แครอลีน เอ็ม. เซาเปาลู บราซิล

ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักดิฉัน
และต้องการให้ดิฉันอยู่กับพระองค์ในวัน
หน้า ดิฉันรู้เช่นกันว่าการรับใช้ผู้อื่นเป็นจุด
ประสงค์ของดิฉัน 

เจย์มี เอ., ฟิลิปปินส์
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ก่ อนอุทิศพระวิหารซานซัลวาดอร์  
 เอลซัลวาดอร์ ผมกับครอบครัว

ตัดสินใจรับใช้ที่โอเพ่นเฮาส์และช่วยให้ 
คนที่ไม่เป็นสมาชิกรู้จักพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ขณะพวกเขาเยี่ยมชม
พระวิหาร ผมได้รับมอบหมายให้เป็น
มัคคุเทศก์และพูดกับผู้คนเกี่ยวกับแต่ละ
ห้องในพระวิหาร พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่

เราท�าในนั้น และชีวิตเราเปลี่ยนอย่างไร
เมื่อเรารักษาพันธสัญญาดังกล่าว

เมื่อถึงเวรผม และผมเริ่มน�าชม ผมออก
จากห้องนั้นพอดีตอนที่มีคนขอมัคคุเทศก์ 

เพิ่มเพราะคนกลุ่มใหญ่เพิ่งมาถึง เขาบอก 
ให้ผมกลับไปห้องรับรองเพื่อรับงานมอบ
หมายให้ดูแลคนอีกกลุ่ม

เมื่อมาถึงห้องนั้น มีคนขอให้ผมเปลี่ยน
งานมอบหมายและฉายวีดิทัศน์ให้คนที่
เพิ่งมาถึงพระวิหาร ผมรู้สึกเสียใจที่ไม่
สามารถพูดกับผู้คนและบอกพวกเขาเกี่ยว
กับพระวิหาร

ราวครึ่งชั่วโมงต่อมา คนกลุ่มหนึ่งจาก
สหรัฐมาถึง พวกเขาไม่พูดภาษาสเปน 
อาสาสมัครหลายคนวิ่งวุ่นหาคนที่พูด

ภาษาอังกฤษและสามารถน�าทัวร์คนกลุ่ม

นี้ได้ ตอนนั้นเองที่ผมเข้าใจว่าพระเจ้าทรง
ส่งเรามาตรงจุดที่พระองค์ทรงต้องการเรา 

ไม่จ�าเป็นว่าเราต้องการอยู่ตรงจุดไหน ผม
เป็นคนเดียวที่รู้วิธีใช้วีดิทัศน์และกล่าว
ต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ คนอเมริกันดีใจ
และเมื่อพวกเขาออกจากห้องนั้น พวกเขา
ขอบคุณผมที่ต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่น 

เมื่อสิ้นสุดวันนั้น ผมรู้สึกขอบพระทัย

พระเจ้าที่ทรงแสดงให้ผมเห็นว่าเมื่อเราท�า
สิ่งต่างๆ ตามที่พระองค์ทรงกระตุ้นเตือน
เรา เราจะรู้สึกพอใจกับงานของเรา 

เอริค เอ., เอลซัลวาดอร์

  กั น ย า ย น  2 0 1 5    65
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บิดา บุตรคนโตบุตรคนเล็ก

ท่านสามารถพิมพ์เพิ่มได้จาก  
liahona.lds.org
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บตุรทีห่ายไป
ลูกา 15:11-32

ติดกาวหน้านี้กับกระดาษอย่างหนาหรือกระดาษแข็ง จากนั้นตัดรูปและติดกับ 

แท่งไม้หรือถุงกระดาษ  เก็บใส่ซองและติดข้อพระคัมภีร์อ้างอิงไว้หน้าซอง 
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ซิสเตอร์เชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 

ในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

แมรีย์ อาร์. เดอร์แฮม
ที่ปรึกษาที่สอง 

ในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ซิสเตอร์ โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

ซิสเตอร์ลินดา เอส. รีฟส์
ที่ปรึกษาที่สอง 

ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ซิสเตอร์บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

ซิสเตอร์แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 

ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ซิสเตอร์แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 

ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

ซิสเตอร์นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
ที่ปรึกษาที่สอง 

ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ
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•	 ชอบโรลเลอร์สเก็ต	เล่นตังเต	
คิกบอล	และเล่นกับเพื่อนบ้าน
สมัยเป็นเด็ก

•	 ได้รับเรียกเป็นผู้อ�านวย
การเพลงปฐมวัยขณะอยู่ใน
นิวซีแลนด์สมัยเป็นวัยรุ่น

•	 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ครูโรงเรียนประถมศึกษา

•	 ผนึกกับคุณพ่อคุณแม่เมื่ออายุ
ห้าขวบ	หลังจากคุณแม่รับ 
บัพติศมาและคุณพ่อเริ่มกลับ 
มาโบสถ์

•	 ร้องเพลงในคณะนักร้อง
ประสานเสียงและเป็นกัปตัน
ของคณะเต้นร�าที่มีชื่อว่า 
บอนนี	ลาสซีส์

•	 สอนเซมินารีและชอบชั้นเรียน 
ศาสนาพบกับ									 
สามีของเธอ 
ที่สถาบัน

•	 เติบโตมาด้วยการเล่นในดง
กล้วยหลังบ้านกับน้องชายสี่คน

•	 ชอบว่ายน�้าและอ่านหนังสือให้
หลานๆ	ฟัง

•	 ชอบอ่านพระคัมภีร์มอรมอน
และเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู

•	 สมัยเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ 
ใต้ต้นแอปริคอทและปีนต้นไม้
กับพี่ชายสองคน

•	 เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์
ของนิตยสารประจ�าโรงเรียน
มัธยมปลาย	ศึกษาวรรณคดี
และออกแบบกราฟฟิกใน
มหาวิทยาลัย

•	 เคยอาศัยอยู่ในแปดรัฐที่ต่างกัน
ของสหรัฐและเคยอยู่ใน 
สวีเดนสองครั้ง

•	 ชอบอ่านหนังสือในห้องใต้
หลังคาที่บ้านไร่เมื่อเธอไม่ได้
ท�างานหรือเล่นในสวนผลไม้
หรือในทุ่ง

•	 ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนในฝรั่งเศส
ขณะเป็นวัยรุ่น

•	 ในมหาวิทยาลัย	เป็นครูฝึกสอน
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนมัธยมปลาย

•	 สมัยเป็นเด็กชอบขี่ม้า	เคยขี่ม้า

ในขบวนแห่โรดิโอของท้องถิ่น

•	 รับบัพติศมาเมื่ออายุ	22	ปี

•	 ท�างานครั้งแรกในห้องสมุด	ต่อ

มาชอบอ่านเรื่องราวก่อนนอน

ให้ลูก	11	คนฟัง

•	 ดับไฟและช่วยน้องชายจาก 
การถูกไฟคลอกที่บ้านไร่ใน
ไวโอมิง	สหรัฐอเมริกา

•	 ชอบอ่านหนังสือและเล่นกีฬา	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบาสเก็ตบอล

•	 สอนหนังสือที่โรงเรียนสองปี
หลังเรียนจบมหาวิทยาลัย

•	 บางครั้งสลับกับคู่แฝดของเธอ
เพื่อแกล้งคน

•	 สอนชั้นประถมศึกษาปีที่
สามหลังจากจบมหาวิทยาลัย

•	 ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา
และปัจจุบันไปเที่ยวบาง
ประเทศที่ใฝ่ฝันว่าจะไป

•	 เรียนรู้ที่จะไม่รับค�าท้าเมื่อ 
ลิ้นของเธอติดกับโลหะที่เย็น

•	 เรียนด้านการเต้นร�าใน
มหาวิทยาลัย

•	 เมื่อเป็นแม่	เหมือนเป็น
พยาบาล	ครู	คนอบขนม	 
คนท�าสวน	และมีกระเป๋า 
เครื่องมือไว้ซ่อมสิ่งของ
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“น่ีคือวนัเวลาของท่าน 
ท่านเกิดมาในเวลา 
ของพระวหิารและ
เทคโนโลย”ี
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

จาก “‘วันเวลาของฉัน’ แห่งพระวิหารและเทคโนโลยี,” 

เลียโฮนา, ก.พ. 2015, 26-33

[วีดิทัศน์เรื่องนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น]
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โดย จิลล์ แฮ็คกิง
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เด็กทั้งหลายจะได้ค้นหาบรรดานามและ
ความทรงจำาของผู้ที่เราแสนรักอาลัย” 
(“ความจริงจากเอลียาห์,” เลียโฮนา, ต.ค. 
2001, พ-10–พ-11)

ลินด์เซย์วิ่งลงบันไดเมื่อได้ยินคุณ
พ่อเรียกชื่อเธอ

ช่วงนี้พวกเขาท�างานประวัติครอบ-
ครัวด้วยกันมาก คุณพ่อจะช่วยเธอ
ลงชื่อเข้าเว็บไซต์ FamilySearch จาก
นั้นจึงช่วยกันหารูปและเรื่องราวของ
ครอบครัว ไม่กี่วันก่อนเธอพบเอกสาร
เก่ามากเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของคุณปู่!

ลินด์เซย์ลงมาถึงบันไดล่างสุด
ตรงที่คุณพ่อรออยู่ “เราจะท�าประวัติ

ภาพปริศนาครอบครวัของลินด์เซย์
ครอบครัวคืนนี้หรือคะ” เธอถาม

“ใช่ และพ่อมีเรื่องที่ลูกคาดไม่ถึง
จะบอกลูก” คุณพ่อพูดยิ้มๆ เขายื่น
กระดาษม้วนยาวที่ถือไว้ข้างหลังให้
เธอ ลินด์เซย์คลี่ออกอย่างระมัดระวัง 
เธอจ้องดูรูปพัดขนาดใหญ่ในหน้านั้น 
ชื่อของเธออยู่ล่างสุด! มีชื่ออีกเยอะ
มากกระจายเป็นแถวๆ อยู่รอบชื่อเธอ

“พ่อมีเรื่องที่ลูก 

คาดไม่ถึงจะบอกลูก” 

คุณพ่อพูดยิ้มๆ 



  กั น ย า ย น  2 0 1 5    71

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ว
ิคเ

ตอ
ร์ 

ริว
าส

“นั่นคุณพ่อกับคุณแม่” ลินด์เซย์พูด

พลางชี้ชื่อที่อยู่ใกล้ชื่อเธอมากที่สุด 

“และนั่นคุณปู่กับคุณย่า!”

“ใช่จ้ะ” คุณพ่อบอก “แผนภูมิรูป

พัดแผ่นนี้แสดงชื่อบรรพชนของลูก 

เก้ารุ่น”

มีชื่อเยอะมาก แต่บางจุดว่างเปล่า 

ลินด์เซย์สงสัยเกี่ยวกับชื่อที่หายไป 

“เหมือนภาพปริศนาที่หนูเคยเล่นกับ

คุณปู่เลยค่ะ” เธอบอก คุณปู่ถึงแก่

กรรมเมื่อสามสี่ปีก่อน และลินด์เซย์

คิดถึงท่านมาก

คุณพ่อพยักหน้า “เป็น เหมือนภาพ

ปริศนา ภาพปริศนาที่ส�าคัญมาก และ

สมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นเหมือน

ชิ้นภาพต่อ”

ลินด์เซย์เกือบหัวเราะเมื่อเธอนึก

ภาพคุณปู่มีรูปร่างเหมือนชิ้นภาพต่อ

“เมื่อเราหาชื่อคนหนึ่งและท�างาน

พระวิหารให้เขา เราเชื่อมโยงเขากับ

คนอื่นในครอบครัว—เหมือนการต่อ

ภาพปริศนา ลูกก�าลัง ช่วยต่อภาพ

ปริศนาภาพนี้”

“ว้าว” ลนิด์เซย์ไล่นิว้ไปตามชือ่ต่างๆ 

เธอรู้ว่าประวัติครอบครัวส�าคัญ แต่

ตอนนี้เธอตื่นเต้นอยากช่วยยิ่งกว่าเดิม 

รายช่ือของลินด์เซย์
ลินด์เซย์ท�ำประวัติครอบครัวหลำยวิธี!

เธอท�ำแผนภูมิสืบสกุลของครอบครัวที่ 

FamilySearch.org เธอค้นหำเรื่องรำวและรูปภำพของ

ครอบครัวเธอ

เธอไขควำมลี้ลับของประวัติครอบครัว! ครั้งหนึ่ง

บันทึกหำยไปหนึ่งแผ่น เธอกับคุณพ่อไปหอสมุดประวัติครอบครัว หำในแฟ้มและพบส�ำเนำ 

พวกเขำพบชื่อสมำชิกครอบครัวอีกหลำยชื่อด้วย!

ส่วนที่เธอชอบมำกเป็นพิเศษในกำรท�ำประวัติครอบครัวคือกำรหำชื่อส�ำหรับงำนพระวิหำร 

เธอตื่นเต้นที่จะได้ไปพระวิหำรและท�ำบัพติศมำเมื่อเธออำยุครบ 12 ขวบ

ทุกคน ในครอบครัวเธอจะได้เชื่อมต่อ

กันชั่วนิรันดร์!
ลินด์เซย์ติดแผนภูมิใหม่บนเพดาน

เหนือเตียงนอนของเธอ เธอชอบจ้องดู
แผนภูมิและศึกษาทุกชื่อ เธอนึกภาพ
ทุกคนจับมือกัน เชื่อมต่อกันเหมือน
ตัวต่อภาพปริศนา เธอรู้สึกมีความสุข 
นี่เป็นภาพปริศนาใหญ่ที่สุดเท่าที่เธอ
เคยเห็นมา!

คืนหนึ่งลินด์เซย์นอนไม่หลับ ห้อง
นอนของเธอมืดมาก แสงสลัวตอน
กลางคนืท�าให้เกดิเงาน่ากลวับนผนงั 
เธอดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงและ
หลับตาแน่น

ครู่หนึ่งหลังจากนั้นเธอโผล่ศีรษะ
ออกมานอกผ้าห่มและมองแผนภูมิ 
เธออ่านชื่อของเธอ จากนั้นจึงอ่านชื่อ
คุณแม่กับคุณพ่อ เมื่ออ่านถึงชื่อคุณปู่ 
เธอรู้สึกอบอุ่นและสงบ

เธอจ�าได้ว่าคุณปู่ยิ้มให้เธอเวลาต่อ
ภาพปริศนาด้วยกัน “เมื่อหนูช่วยคุณ
พ่อท�าประวัติครอบครัว” เธอคิด “หนู
ก�าลังเชื่อมโยงครอบครัวเราเข้าด้วย
กัน!” เธอนึกภาพคุณปู่ก�าลังยิ้มกว้าง
ขึ้นกับเรื่องนั้น เธอไม่รู้สึกกลัวอีกเลย 
เธอยิ้ม ขดตัวอยู่ในผ้าห่มและหลับไป
พลางฝันถึงผู้คนและภาพปริศนา เธอ
ก�าลังเชื่อมครอบครัวเธอเข้าด้วยกัน 



โดย แครอลีน โคลตัน

ต่อไปนี้เป็นเกมที่จะช่วยให้ท่านรู้จัก
ครอบครัวของท่านและเรื่องราวของ
พวกเขามากขึ้น!

การเตรียม 

1.	นึกถึงเรื่องราวสี่แบบ	เช่น	เรื่อง

สนุก เรื่องราวในวัยเด็ก เรื่องทาง

วิญญาณ	หรือ	เรื่องวันหยุด	เขียน
เรื่องราวแต่ละประเภทลงในแผ่น
กระดาษแล้วติดไว้บนผนัง

2.	หาเรื่องราวครอบครัวประเภทละ
หน่ึงเรือ่ง	ขอให้ครอบครวัท่านช่วย

3.	คิดค�าใบ้สั้นๆ	ให้แต่ละเรื่องและ
เขียนลงในแผ่นกระดาษ

4.	เขียนคะแนน	100,	200,	300	หรือ	
400	ไว้อีกด้านหนึ่งของกระดาษ	
ติดค�าใบ้ไว้ใต้ประเภท

วิธีเล่น
1.	แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม	ใคร
เขียนค�าใบ้คนนั้นเป็นหัวหน้า

2.	ทีมแรกเลือกหนึ่งประเภทและ
ตัวเลข	เช่น	“เรื่องสนุก	200	
คะแนน ภา
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แบบสอบถามเร่ือง
ครอบครวั

Family Story 
Quiz

3.	หัวหน้าเอาตัวเลขออกและอ่าน

ค�าใบ้	ถ้าทีมบอกเรื่องตรงกับ 

ค�าใบ้	พวกเขาได้คะแนน!

4.	ถ้าพวกเขาไม่รู้	หัวหน้าเล่าเรื่อง

แต่ไม่บอกรายละเอียด	เช่น	เกิด

ขึ้นที่ไหนหรือเกี่ยวกับใคร	ถ้าทีม

ทายรายละเอียดที่หายไปถูก	พวก

เขาได้คะแนนครึ่งหนึ่ง

5.	ทีมต่อไปเลือกค�าใบ้และเล่น	หลัง

จากเลือกค�าใบ้หมดแล้ว	ทีมที่ได้

คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ!
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จาก “รักผู้อื่นและอยู ่
ร่วมกับผู้ที่แตกต่าง,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2014, 25-28

ฉนัจะแสดง 
น�ำ้ใจต่อผูอ้ืน่ 
ได้อย่ำงไร

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมแห่ง 
อัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษ 
ของพระเยซูคริสต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควร 
แสดงน้ำาใจต่อครอบครัวเรา

เราควรหลีกเลี่ยงการกลั่นแกล้ง 

ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือพูดสิ่ง 

ที่อาจทำาร้ายผู้อื่น

เราควรรักทุกคน เป็นผู้ฟัง 

ที่ดี และแสดงความเคารพ 

สิ่งที่ผู้อื่นเชื่อ

เราทุกคนควรทำาตามคำาสอน 
พระกิตติคุณให้รักเพื่อนบ้าน 

ของเราและหลีกเลี่ยง 
การโต้เถียง

  กั น ย า ย น  2 0 1 5    73



“เมื่อเราช่วยเหลือ” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 108)

วิลเลียมวางคราดพิงฝาบ้านและทิ้งตัวลงบนหญ้า การใช้คราดโกยใบไม้
เป็นงานหนัก แต่เขากับโคลเอ้และอามีเลียพี่สาวก็ช่วยกันจนเสร็จ เขา

เห็นเครื่องบินล�าหนึ่งบินอยู่เหนือเทือกเขาแอลป์ เขาสงสัยว่าเครื่องบินล�า
นั้นก�าลังไปที่ไหน

วิลเลียมชอบเมืองเล็กๆ ของเขาใกล้ชายแดนฝรั่งเศส-สวิส คนจากทั่ว
โลกมาเที่ยวที่นี่ เขาคิดถึงสถานที่หลายแห่งที่เขาอยากไป คนที่เขาจะได้
เจอ และการผจญภัยที่เขาจะมีสักวัน

เขาตกใจตื่นจากฝันกลางวันเมื่อได้ยินเสียงผิวปากและเสียงฝีเท้า สวบ 

สวบ สวบ ในสนามของบ้านหลังถัดไป
“แพทจะต้องมาโกยใบไม้แน่เลย” วิลเลียมคิด

“ผมดีใจที่เราท�าเสร็จแล้ว”
“แต่ถ้าการใช้คราดโกยใบไม้ยากส�าหรับคนสามคน จะต้อง
ยากส�าหรับคนๆ เดียวแน่นอน!” วิลเลียมคิด แพมภรรยา

สุขใจทีไ่ด้ 
ช่วย
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โดย เอมี่ เจน เลวิตต์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง



ของแพท เพิ่งรับการผ่าตัด ด้วยเหตุนี้
แพทจึงต้องโกยใบไม้คนเดียว

คุณแม่พูดเสมอว่า “เราสุขใจเมื่อได้
ช่วยเหลือ!” วิลเลียมคิดว่านั่นอาจจะ
หมายถึงช่วยแพทก็ได้ ถึงแม้พวกเขา 
จะเหนื่อยจากการโกยใบไม้ของตนเอง
แล้วก็ตาม

วิลเลยีมเงยหน้ามองโคลเอ้กบัอามเีลยี 
ที่ก�าลังใช้หญ้าสร้างบ้านเล็กจิ๋ว “เรา 
ควรไปช่วยแพทไหม” เขาถาม “เราจะ
ช่วยให้เขาท�างานเสร็จเร็วขึ้น”

โคลเอ้กับอามีเลียตกลงและตาม 
วิลเลียมไป

“ต้องการให้ช่วยไหมคะ” อามีเลีย 
ถามขณะพวกเขาเดินอ้อมพุ่มไม้เข้า 
ไปในสวนของแพท 

“แน่นอนครับ! แต่พวกหนูโกยใบไม้
มาตลอดบ่าย ลุงว่าคงเหนื่อยกันแล้ว”

“ไม่เป็นไรครับ” วิลเลียมบอก “เรา
อยากช่วย เราสุขใจเมื่อได้ช่วยเหลือ
ครับ!”

ขณะพวกเขาท�างาน แพทเล่า
เรื่องสนุกๆ จากชีวิตเขาให้เด็กๆ 
ฟัง แพทมาจากอินเดีย แต่เขาอยู่
มาทั่วเอเชียกับแอฟริกา

หลังจากเก็บหญ้าใส่ถุง วิลเลียมมอง
เห็นแอปเปิ้ลกระจายเกลื่อนรอบต้น
แอปเปิ้ลสูงสองต้นในสวนของแพท  
งานของพวกเขายังไม่เสร็จเสียทีเดียว  
วิลเลียมก้มลงเก็บแอปเปิ้ล เขาคัดแยก
ผลเน่ากับผลดีขณะเดินเก็บ โคลเอ้กับ 
อามีเลียวิ่งมาเก็บแอปเปิ้ลกองรวมกัน

แพทเข็นรถเข็นสีเขียวเก่าๆ ออกจาก
โรงรถ “เอาลูกเน่าๆ ไว้ในนี้ แล้วเอาลูก
ดีๆ กลับไปบ้านนะ”

“ไม่เป็นไรครับลุงแพท เราไม่จ�าเป็น
ต้องเอาแอปเปิ้ลของลุงไปหรอกครับ”  
วิลเลียมบอก

“ลุงอยากให้” แพทตอบ “ลุงสุขใจ 
เมื่อได้ให้!”

คืนนั้นระหว่างรับประทานอาหาร 
เด็กๆ เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าพวกเขาสนุก

มากที่ได้ช่วยแพทและได้ฟังเรื่องราวของ
เขา

จู่ๆ วิลเลียมก็มีความคิดอย่างหนึ่ง 

“ผมรู้ว่าเราจะท�าอะไรกับแอปเปิ้ลที่ลุง

ให้มา!” เขากระโดดขึ้นไปคว้า เลียโฮนา 

เล่มหนึ่งจากชั้นหนังสือ “ผมคิดว่าแพท 

กับแพมจะชอบนี่” วิลเลียมพูดพลาง 

เปิดหาสูตรเค้กแอปเปิ้ล “อย่างที่แพท 

พูดวันนี้ เราสุขใจที่ได้ให้!”

“งั้นเรามาท�าเค้กให้เพื่อนบ้านคนอื่นๆ 

กันเถอะ!” โคลเอ้บอก

วิลเลียมยิ้มกว้าง เขาคิดถึงทุกคนที่

เขาจะได้พบและเรื่องราวตื่นเต้นที่เขา

จะได้ฟัง ทั้งหมดนั้นเกิดจากน�า้ใจเล็กๆ 

น้อยๆ และเค้กนิดหน่อย 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย เอริน แซนเดอร์สัน

ใ นคืนก่อนพระเยซูถูกตรึงกางเขน 
พระองค์ทรงขอให้สานุศิษย์สองคน

เตรียมอาหารค�่า จากนั้นทรงเชิญเหล่า
อัครสาวกมา ที่อาหารมื้อนั้น ซึ่งเรียกว่า
พระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระเยซูทรง
มอบวิธีพิเศษให้เหล่าสานุศิษย์ระลึกถึง
พระองค์เสมอ เราอ่านเรื่องนี้ได้ในพันธ-
สัญญาใหม่

“ [พระเยซู] ทรงหยิบขนมปัง เมื่อ
ขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักส่งให้พวกเขา 
ตรัสว่า นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้ไว้ส�าหรับ

ท่านทั้งหลาย จงท�าอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงเรา

“เมื่อรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วย
และทรงท�าเหมือนกันตรัสว่า ถ้วยน้ีที่เท
ออกเพ่ือท่านท้ังหลาย เป็นพันธสญัญาใหม่ 
โดยโลหิตของเรา” (ลูกา 22:19–20)

เมื่อเรากินและดื่มศีลระลึก เราก�าลังท�า 
อย่างเดยีวกันกบัอคัรสาวกทีพ่ระกระยาหาร 
มื้อสุดท้าย ขนมปังเตือนให้เรานึกถึง 
พระวรกายของพระครสิต์และวิธีทีพ่ระองค์ 
 

ศลีระลกึ: ส่ิงเตอืนใจ 
ให้นึกถงึพระเยซู

เ ว ล า พ ร ะ คั ม ภี ร์

ซ้า
ย:

 พ
ระ
คร
ิสต
์ทร
งแ
นะ
นำ�
ศีล
ระ
ลึก
กับ
เห
ล่�
อัค
รส
�ว
ก 

โด
ย 

เด
ล 

พา
ร์ส

ัน;
 ข

วา
: ส

่วน
หน

ึ่งจ
าก

ภา
พ 
พร
ะเ
ยซ
ูคร
ิสต

 ์ 
โด

ย 
แฮ

ร์ร
ีย์ 

แอ
นเ

ดอ
ร์ส

ัน;
 ภ
�พ
พร
ะค
ริส
ต ์

โด
ย 

ไฮ
น์ร

ิช 
ฮอ

ฟม
าน

น์ 
เอ

ื้อเ
ฟื้อ

โด
ย 

C
. H

AR
RI

SO
N

 C
O

N
RO

Y 
C

O
., 

IN
C

.

เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี้!

เรียนรู้เพ่ิมเติม
ที่พระกระยาหารมื้อสุดท้าย พระเยซ ู

ทรงสอนเรื่องส�าคัญบางเรื่องแก่เหล่า 

อัครสาวก ได้แก่

•  พระองค์ทรงล้างเท้าอัครสาวกเพื่อ

สอนพวกเขาเกี่ยวกับความรักและ 

การรับใช้ผู้อื่น

•  พระองค์ตรัสว่า “เรารักพวกท่านมา

แล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกัน

ด้วยอย่างนั้น” (ยอห์น 13:34)

•  พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนว่าพวกเขา

จะสอนพระกิตติคุณให้ผู้อื่น

•  พระองค์ทรงร้องเพลงสวดกับพวกเขา

•  พระองค์ทรงสัญญาว่าพระวิญญาณ

บริสุทธิ์จะทรงอยู่กับพวกเขา  

(ดู ยอห์น 14:26-27)

ทรงทนทุกข์ทางกายเพ่ือเรา น�้าเตือนให้
เรานึกถึงพระโลหิตที่ทรงหลั่งเพื่อเรา

ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกเตือนเราให้
นึกถึงสัญญาที่เราท�าเมื่อครั้งรับบัพติศมา 
เช่นกัน นั่นคือ ระลึกถึงพระเยซูคริสต์
ตลอดเวลา เมื่อท่านฟังค�าสวดอ้อนวอน
ศีลระลึก ให้นึกถึงสิ่งที่ท่านท�าในสัปดาห์
นั้นเพื่อระลึกถึงพระเยซู ท่านจะระลึกถึง
พระองค์ได้อย่างไรในสัปดาห์ที่จะมาถึง 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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การพูดคุยในครอบครัว
ดูเพลงสวดศีลระลึกบางเพลงในหนังสือ

เพลงสวด พูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารใน

เพลงสวด การร้องเพลงสวดศีลระลึก

เตรียมเราให้พร้อมรับศีลระลึกอย่างไร  

ตั้งเป้าหมายเป็นครอบครัวให้นึกถึง

ข่าวสารของเพลงสวดศีลระลึกเมื่อท่าน 

ร้องเพลงเหล่านั้นที่โบสถ์ 

เพลง: “To Think about Jesus” 

(Children’s Songbook, 71)

พระคัมภีร์: ลูกา 22:19

วีดิทัศน์: ไปที่ Biblevideos.lds.org  

เพื่อชม “พระกระยาหารมื้อสุดท้าย”

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับ
พระคัมภีร์
เพลงสวดส่วนใหญ่มีพระคัมภีร ์

อ้างอิงระบุไว้ด้านล่างของหน้า หลาย

เพลงใน หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก มี

ข้อพระคัมภีร์ด้วย อ่านข้อพระคัมภีร์

ที่มากับเพลงเพื่อช่วยให้เนื้อร้องใน

เพลงมีความหมายมากขึ้น

ตัดที่คั่นหนังสือออกแล้วทากาวติดกับกระดาษแข็ง  เก็บไว้ในพระคัมภีร ์

ของท่านเพื่อท่านจะดูระหว่างศีลระลึกได้ ท่านอาจจะใช้คั่นค�าสวดอ้อนวอน 

ศีลระลึกในหลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:77, 79

พระเยซูคริสต์ทรงท�าปาฏิหาริย์

อะไรบ้าง

พระเยซูทรงปฏิบัติต่อผู้อื่น

อย่างไร

มีคนที่ฉันต้องให้อภัยหรือไม่

มีสิ่งที่ฉันต้องกลับใจหรือไม่

สัปดาห์นี้ฉันจะท�าอะไรได้บ้าง

เพื่อระลึกถึงพระเยซู

ฉันจะท�าตามพระองค์ได้
อย่างไร

ท่ีค่ันหนังสือไว้เตือนความจำา
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ความรู้สกึใหม่
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ก าเบรียลชอบเรียนเรื่อง 

พระเยซู เขาชอบฟังเรื่อง

ราวจากพระคัมภีร์ ครอบครัวของ

เขาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทุกคืน

คืนหนึ่งฝนตก พวกเขาพัก 

อย่างสบายในบ้านที่อบอุ่นของ

พวกเขาคุณพ่อสวดอ้อนวอน  

จากนั้นคุณแม่เล่าเรื่องจาก

พระคัมภีร์มอรมอน กาเบรียล

พยายามตั้งใจฟังมาก คุณแม่อ่าน

เรื่องพระเยซูทรงพูดคุยกับเด็กๆ

“คุณแม่ครับ เด็กๆ อยู่กับ 

พระเยซูหรือครับ” กาเบรียลถาม

“ใช่จ้ะ” คุณแม่ตอบ “และ

พระองค์ทรงอวยพรเด็กแต่ละคน

“พระวิญญาณทรงกระซิบ 
ให้ฉันรู้ว่านี่เป็นความจริง”  
(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 8)

โดย ฟรานซิสลาอินี อูรควิดี ฟาร์ฟาน แวสเซอร์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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และทรงสวดอ้อนวอนให้พวกเขา”

กาเบรียลเกิดความรู้สึกใหม่ในใจ เขาไม่รู้ว่าคือ

อะไร เขารู้สึกอบอุ่นทั้งที่ข้างนอกหนาวมาก เขา

ยิ้มกว้าง

กาเบรียลอยากบอกความรู้สึกที่พิเศษนี้ “ผม

รู้สึกมีความสุขและอบอุ่นมาก!” เขาบอก เขามี

ความสุขมากจนเขารู้สึกเหมือนจะร้องไห้!

“ความรู้สึกพิเศษนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”  

คุณพ่อบอกเขา “พระองค์ประทานความรู้สึกอบอุ่น

แก่ลูกเพื่อช่วยให้ลูกรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริง”

คุณแม่ยิ้มและกอดกาเบรียล “ความรู้สึกนั้นบอก

ลูกว่าพระเยซูทรงรักลูก”

“พระเยซูทรงอวยพรผม” กาเบรียลบอก “เหมือน

เด็กๆ ในพระคัมภีร์มอรมอน พระองค์ทรงส่ง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้ผม!”

เขาหยุดยิ้มไม่ได้ “ผมรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความ

จริง” เขาคิด “พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกผม!” 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเซาเปาลู บราซิล



หมายเหตุบรรณาธิการ: เรื่องราวต่อไปนี้เล่าโดย 
เลอรอย ซี. สโนว์บุตรชายของประธานลอเรนโซ  
สโนว์ บราเดอร์สโนว์เล่าว่าบิดาวัย 85 ของท่าน
กังวลที่ท่านจะต้องสืบทอดตำาแหน่งประธาน
ศาสนจักรต่อจากประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ที่กำาลัง
ป่วย หลังจากมรณกรรมของประธานวูดรัฟฟ์ 
วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1898 ประธานสโนว์คุกเข่า 
ที่แท่นในพระวิหารซอลท์เลคและทูลขอการ 
นำาทางจากพระเจ้า

หลังจากสวดอ้อนวอนจบ [บิดา
ข้าพเจ้า] คาดหวังค�าตอบ 

ปรากฏการณ์พิเศษบางอย่างจากพระเจ้า 
ท่านจึงรอ—รอ—และรอ ไม่มีค�าตอบ 
ไม่มีเสียง ไม่มีการเสด็จเยือน ไม่มีปรากฏ
การณ์ใดๆ ท่านลุกจากแท่นและออกจาก
ห้องด้วยความผิดหวังอย่างยิ่ง ขณะผ่าน
ห้องซีเลสเชียลไปถึงโถงทางเดินกว้าง 
ประธานสโนว์ได้รับปรากฏการณ์อันน่า
ชื่นชมยินดีซึ่งข้าพเจ้าเล่าจากค�าพูดของ 
อัลลี ยังก์ พอนด์หลานสาวของท่าน...

“ค�่าวันหนึ่งขณะไปเยี่ยมคุณปู่สโนว์ใน
ห้องของท่านในพระวิหารซอลท์เลค ดิฉัน
อยู่จนกระทั่งคนเฝ้าประตูกลับไปแล้วและ
ยามตอนกลางคืนยังไม่เข้ามา คุณปู่บอก
ว่าท่านจะพาดิฉันไปทางเข้าหลักด้านหน้า 
และให้ดิฉันออกทางนั้น เมื่อออกจาก 
ห้องของท่านแล้วและขณะยังอยู่ตรงโถง

ทางเดินกว้างที่น�าไปสู่ห้องซีเลสเชียล 
ดิฉันเดินน�าหน้าคุณปู่หลายก้าวเมื่อท่าน
บอกให้ดิฉันหยุดและพูดว่า ‘เดี๋ยวก่อน  
อัลลี ปู่อยากเล่าบางอย่างให้หนูฟัง ตรงนี้
เองที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อ
ปู่เมื่อประธานวูดรัฟฟ์ถึงแก่กรรม พระองค์
ทรงแนะน�าปู่ให้ไปจัดตั้งฝ่ายประธาน
สูงสุดชุดใหม่ทันทีและไม่รออย่างที่เคยรอ
หลังจากมรณกรรมของประธานคนก่อนๆ 
ปู่ต้องสืบทอดต�าแหน่งต่อจากประธาน 
วูดรัฟฟ์’

“จากนัน้คุณปู่เดินใกล้เข้ามาอีกก้าวหนึง่ 
 ยื่นมือซ้ายออกมา และพูดว่า ‘พระองค์
ทรงยืนท่ีน่ี ราวสามฟุตเหนือพื้น ดูคล้าย
กับพระองค์ทรงยืนบนแผ่นทองค�า’

“คุณปู่เล่าว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น
พระอติรูปที่ทรงรัศมีภาพอย่างยิ่งและ
บรรยายว่าพระหัตถ์ พระบาท สีพระพักตร์ 
และฉลองพระองค์สีขาวงดงามล้วนเปล่ง

การเยือนจาก
พระผู้ช่วย 
ให้รอด
ตรงนี้เองที่พระเจ้าพระเยซูคริสต ์
ทรงปรากฏต่อปู่

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

รัศมีของความขาวและความเจิดจ้าจน
ท่านไม่อาจจ้องมองพระองค์ได้ 

“ต่อจากนั้น คุณปู่ เดินมาอีกก้าวหนึ่ง

และวางมือขวาบนศีรษะดิฉันพลางพูด

ว่า ‘หลานปู่ ปู่อยากให้หนูจ�าไว้ว่านี่คือ

ประจักษ์พยานของปู่ ปู่เล่าให้หนูฟังจาก

ปากปู่เองว่าปู่เหน็พระผูช่้วยให้รอดจรงิๆ  

ทีน่ีใ่น พระวหิารและสนทนากับพระองค์

ตรงหน้า’”

...ข้าพเจ้าเล่าประสบการณ์นี้ในพิธ ี

ศีลระลึกวอร์ดที่สิบแปด หลังจากการ

ประชุมเอ็ลเดอร์อาร์เธอร์ วินเทอร์บอก

ข้าพเจ้าว่าเขาเคยได้ยินบิดาข้าพเจ้าเล่า

เรื่องการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดใน

พระวิหารโดยทรงแนะน�าท่านไม่เพียง

ให้จัดตั้งฝ่ายประธานสูงสุดชุดใหม่ทันที

เท่านั้นแต่ให้เลอืกทีป่รกึษาคนเดยีวกบัที่

ประธานวดูรฟัฟ์เคยมีด้วย นั่นคือ ประธาน

จอร์จ คิว. แคนนอนและประธานโจเซฟ 

เอฟ. สมิธ 

จาก“An Experience of My Father’s,” Improvement 
Era, vol. 33, no. 11 (Sept. 1933), 677, 679; ปรับ
เครื่องหมายวรรคตอนให้สอดคล้องกับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน ภา
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โดย ประธาน
ลอเรนโซ สโนว์ 
(1814–1901)
ประธาน 
ศาสนจักรคนที่ห้า

80  เ ลี ย โ ฮ น า



ข้อคิด

เราจะตัดสินอย่างไรว่าปรัชญาของโลกเก่ียวกับครองครัวเป็นความจริง

“ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวได้กลายเป็นเครื่องวัดมาตรฐานของเราในการตัดสินปรัชญาของโลกและดิฉันเป็นพยานว่าหลักธรรม 
ที่กำาหนดออกมาในถ้อยแถลงนี้เป็นความจริงในปัจจุบันนี้เท่าๆ กับที่เคยเป็นจริงมาเมื่อประทานให้เราผ่านศาสดาพยากรณ ์
ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ 20 ปีก่อน”

บอนนี่ แอล. ออสคาร์สัน, ประธานเยาวชนหญิงสามัญ, “ผู้ปกป้องถ้อยแถลงครอบครัว,” เลียโฮนา, พฤษภาคม 2015, 14-15.



น. 44

น. 70

น. 60

ภาพปริศนา 
ครอบครวัของลินด์เซย์
ท่านเคยคิดหรือไม่ว่าประวัติครอบครัวเหมือนการต่อภาพ
ปริศนามาก อ่านเรื่องภาพปริศนาครอบครัวของลินด์เซย์  
(น. 70) และเล่นเกมสนุกๆ กับครอบครัวท่านเพื่อเรียนรู ้
มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติครอบครัวของท่าน (น. 72)!

ได้รับพรจาก
เซมินารี
เยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากเบลเยียมไปถึงโบลิเวียล้วนม ี
สิ่งหนึ่งเหมือนกัน นั่นคือ เซมินารี! อ่านเกี่ยวกับเยาวชนที่เห็น 
พ้องต้องกันว่าเซมินารีคุ้มค่ากับการเสียสละ (น. 60) และเรียน
รู้ว่าข้อกำาหนดใหม่เพื่อสำาเร็จการศึกษาเซมินารีจะช่วยเสริมสร้าง
ประจักษ์พยานของท่านได้อย่างไร (น. 62)

ฉันรู้สึกถึง เดชานภุาพ
แห่งการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์เมื่อ. . .
คนหนุ่มสาวเหล่านี้เรียนรู้ว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ขยายเลยการกลับใจ อ่านประสบการณ์ในการประยุกต์ใช ้
การชดใช้ในชีวิตพวกเขา

4
0
2
1
2
5
6
9
4
2
5

4

TH
AI

12569 425

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก
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