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เคปเวร์ิด

เรียนรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบัศาสนจกัรในทีต่่างๆ ที ่ 
history .ChurchofJesusChrist .org/ GlobalHistories

ต่อไปน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงบางประการเก่ียวกบั 
ศาสนจกัรในเคปเวร์ิด:

สมาชิกศาสนจกัร

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม
การประชุม

ผูส้อนศาสนา
เตม็เวลา

พระวหิารท่ี
ประกาศสร้าง
ในไปรอา

เกาะจาก 10 เกาะ
ท่ีมีผูอ้ยูอ่าศยั 
สมาชิกและ 
 ผูส้อนศาสนาอยู ่

 ทั้ง 9 เกาะระยะทางเป็น
ไมลไ์ปฝ่ังตะวนั
ตกของแอฟริกา  
(560 กิโลเมตร)
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ผูส้อนศาสนารุ่นแรกมาถึง1989

จดัตั้งสเตคแรก2012

อุทิศหมู่เกาะอยา่งเป็น
ทางการเพื่อการสัง่สอน
พระกิตติคุณ

1994

สมาชิกจากเคปเวร์ิดเร่ิม
ไดรั้บหมายเรียกเป็น 
ผูส้อนศาสนา
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ความสามารถในการปรับตวั

ขณะรับใชเ้ป็นประธานคณะเผยแผใ่นอุรุกวยั
ตั้งแต่ปี 1994 ถึงปี 1997 ขา้พเจา้มกัเปรียบงาน

เผยแผศ่าสนากบัการลงทะเบียนเรียนหลกัสูตรระดบั
สูงของวทิยาลยั ขา้พเจา้จะบอกผูส้อนศาสนาของเรา
วา่การรับใชง้านเผยแผเ่ปรียบเสมือนการเรียนขั้นสูง
ดว้ยความขยนัหมัน่เพียรและความอดทน ท่ามกลาง
คุณธรรมอ่ืนๆ ซ่ึงจะช่วยเตรียมพวกเขาใหพ้ร้อมรับ
อนาคตของการเป็นคู่ครองและบิดามารดา

น่าเสียดายท่ีเยาวชนบางคนในปัจจุบนัไม่พร้อม
รับบทเรียนยากๆ ของชีวติ พวกเขาขาดส่ิงท่ีขา้พเจา้
เรียกวา่ “ความสามารถในการปรับตวั” เราเห็นการ
ขาดความสามารถในการปรับตวันั้นในหมู่นกัศึกษา
ปีหน่ึง ทหารเกณฑค์นใหม่ และแมผู้ส้อนศาสนาเตม็
เวลาบางคนของเรา

บิดามารดายอ่มรักบุตรธิดาและตอ้งการใหพ้วก
เขาไดส่ิ้งดีท่ีสุด เราตอ้งการใหชี้วติพวกเขาง่ายกวา่
ชีวติเรา แต่เรา—และวฒันธรรมท่ีเราอยู—่อาจก�าลงั
ท�าบางอยา่งอนัส่งผลใหค้วามสามารถในการปรับตวั
ของพวกเขาต�่าลงโดยไม่ตั้งใจ

ขอบคุณท่ีมียาถอนพิษ ยาน้ีพบในการประยกุต์
ใชห้ลกัธรรมพระกิตติคุณท่ีสามารถช่วยใหเ้ยาวชน
ของเราเป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อดไดม้ากข้ึน 
(ดู ลูกา 2:52) เม่ือเรานอ้มรับและประยกุตใ์ชห้ลกั
ธรรมเหล่าน้ี ซ่ึงขา้พเจา้อธิบายตั้งแต่ หนา้ 12 ขา้พเจา้
เช่ือมัน่วา่พระเจา้จะทรงอวยพรเราในการเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ใหเ้ยาวชนชายและเยาวชนหญิงท่ี
พระองคท์รงสงวนไวใ้หเ้ผชิญและชนะความทา้ทาย
ของยคุปัจจุบนั

เอล็เดอร์ลินน ์จี. รอบบินส์
แห่งสาวกเจด็สิบ

ความสามารถใน
การปรับตวั—
เกราะทางวญิญาณ
ส�าหรับเยาวชนยุค
ปัจจุบัน
เอล็เดอร์ลินน์ จี. 
รอบบินส์

12

สาส์นจาก 
อคัรสาวก
ประธานเอม็.  
รัสเซลล์  
บัลลาร์ด

26
วธีิทีพ่ระวญิญาณทรงสามารถ 
(และจะทรง) ช่วยท่านปฏิบัติ
ศาสนกจิ

8 รับและยอมรับการน�าทางจากสวรรค์
เอล็เดอร์อะโดลสัน เดอเปาลา ปาเฮยา

36
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5 วธีิช่วยให้บุตรธิดามคีวามสามารถในการปรับตวัมากขึน้

6 ภาพแห่งศรัทธา
 เดบบี โคล—ไลน์สเตอร์ ไอร์แลนด์

แมก้ารคุกคามทางเพศมีผลกระทบต่อชีวติเธอ แต่พระกิตติคุณท�าใหเ้ธอมอง
ไกลถึงนิรันดรและใหพ้ลงัเพ่ือเอาชนะ

8 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ
 วธีิทีพ่ระวญิญาณทรงสามารถ (และจะทรง) ช่วยท่านปฏบัิตศิาสนกจิ

พระวญิญาณทรงสามารถช่วยน�าทางการปฏิบติัศาสนกิจของเรา  
หกวธีิต่อไปน้ีจะช่วยท่าน

12 ความสามารถในการปรับตวั—เกราะทางวญิญาณส�าหรับ
เยาวชนยุคปัจจุบัน
โดย เอล็เดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์
การเคารพสิทธ์ิเสรีของบุตรธิดาจะช่วยพวกเขาพฒันาความ
สามารถในการปรับตวั

18 พรของการพึง่พาตนเอง
 หลกัสูตรทีเ่ปลีย่นวถิขีองเรา

วธีิท่ีบราเดอร์และซิสเตอร์รูบิโอพลิกฟ้ืนการเงินของพวกเขา

20 สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ของฉัน
 การประชุมใหญ่สามญั เมษายน 2019

22 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ถุงใส่ผา้ท่ีจะน�าไปซกัแสดงใหผู้ส้อนศาสนาเห็นความรักของมารดา  
ชาวสะมาเรียใจดียคุปัจจุบนัช่วยสตรีคนหน่ึงท่ีเดือดร้อน วกิฤติสุขภาพจุด
ประกายมิตรภาพ ดนตรีเช่ือมโยงเขากบับรรพชน

26 สาส์นจากอคัรสาวก
โดย ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
การน�าทางของศาสดาพยากรณ์ส�าหรับยคุสมยัของเรา

32 พระค�าและพระประสงค์ของพระเจ้า
ในขอ้ความท่ีคดัลอกจาก วิสุทธิชน เล่ม 2 ผูบุ้กเบิกฟันฝ่าความยากล�าบากท่ี 
วนิเทอร์ ควอเตอร์สและศาสนจกัรเติบโตในแปซิฟิกใต้

36 รับและยอมรับการน�าทางจากสวรรค์
โดย เอล็เดอร์อะโดลสัน เดอเปาลา ปาเฮยา
เวลาน้ีเราตอ้งมีความเขม้แขง็ทางวญิญาณมากกวา่แต่ก่อน ต่อไปน้ีเป็น
แนวทางการรับรู้และรับการกระตุน้เตือน

คนหนุ่มสาว

40 
โรคมนุษย์สมบูรณ์แบบดงึเรา
ออกห่างจากพระผู้เป็น
เจ้า และจ�ากดัมุมมอง
นิรันดร์ของเรามาก
เท่าๆ กบัท่ีเราตอ้งการ
สมบูรณ์แบบ อ่านวธีิ
ท่ีคนหนุ่มสาว เอาชนะโรค
มนุษย์สมบูรณ์แบบ เพ่ือเป็น
สานุศิษยท่ี์ดีข้ึน

เยาวชน
ใช ้สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ เตรียม
ส�าหรับการ
ประชุมใหญ่
สามญั

เดก็

เพ่ือนเดก็ 
คน้พบวธีิ อยู่ร่วมกนัด้วยดกีบัผู้อืน่ 
หาเกมฟังการประชุมใหญ่! 
และดูวา่เหตุใด ความ
ซ่ือสัตย์ จึงส�าคญัเร่ืองส้ัน

หมวดต่างๆ

สารบัญ

ภาพปก
ภาพถ่ายโดย  

Pixdeluxe/Getty Images



4 เลียโฮนา

บทความดจิทิลัเท่าน้ันของเดอืนกนัยายน

ตดิต่อเรา

อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ ChurchofJesusChrist .org

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

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist .org ท่าน
สามารถท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนัและฉบบัท่ีผา่นมา

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอปคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

ท่านไม่ต้องรอค�าตอบเสมอไป

โดย เลียห์ บาร์ตัน
ประสบการณ์เก่ียวกบัพลงัความ
สามารถในการเลือกและลงมือท�าโดย
ไม่มีการเปิดเผยส่วนตวัท่ีแน่ชดั

ดฉัินจะรู้สึกถงึพระวญิญาณในบ้าน 
รกๆ ได้หรือ
หญิงสาวคนหน่ึงตระหนกัวา่เธอ
สามารถรู้สึกถึงอิทธิพลของพระ
วญิญาณไดแ้มเ้ม่ือสภาพบา้นไม่
เรียบร้อย

แม้จะมข้ีอบกพร่อง แต่ท่านสามารถ
เป็นบุรุษหรือสตรีทีแ่ท้จริงของ
พระผู้เป็นเจ้าได้
ชายหนุ่มคนหน่ึงพบความหวงัขณะ
เผชิญอุปสรรคในการเป็น “คนของพระ
ผูเ้ป็นเจา้”

ท่าน: ยงัต้องพฒันา

โดย เดวิด ดิกสัน
วธีิท่ีผมเอาชนะโรคมนุษยส์มบูรณ์แบบ

กนัยายน 2019 ปีที ่25 เล่มที ่9
เลยีโฮนา 18609 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัส เซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: แรนดลัล ์เค. เบนเนตต,์ 
เบคก้ี เครเวน, แชรอน ยแูบงค,์ คริสตีนา บี. 
ฟรังโค, โดนลัด ์แอล. ฮอลลส์ตรอม, แลร์รีย ์
เอส. เคเชอร์, เอริค ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, 
ลินน ์จี. รอบบินส์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์

ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน

งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: เมอร์ริซ่า  
เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์,  
แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ,  
จอน ไรอนั เจนเซ็น, แอรัน จอห์นสนั, 
ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
อีริค บี. เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ 
แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ 
มินดี เซล,ู ลอรี ฟลูเลอร์ โซซา, เชเคลล ์
วอร์ดเลย,์ มาริสซา วดิดิสนั

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น

ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

งานออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. 
แอนดรัส, แมนดี เบน็ทลี์ย,์ ซี. คิมบลัล ์บอทท,์ 
โธมสั ไชลด,์ โจชวั เดนนิส, เดวดิ กรีน, 
คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน 
ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, เอม็มิล่ี ชิเอโค 
เร็มมิงตนั, มาร์ค ดบัเบิลย.ู โรบิสนั, เค. นิโคล 
วอลเคนฮอร์สต์
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เสนอ รางวลัท่ีถกูใจ
ใหก้ารประพฤติปฏิบติั
ท่ีท่านตอ้งการส่งเสริม
เสมอ

วธีิ  
ช่ ว ย ใ ห้ บุ ต ร ธิ ด า มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป รั บ ตั ว ม า ก ขึ้น

นิยามความล้มเหลว 
วา่เกิดข้ึนชัว่คราวและเป็น
โอกาสใหเ้รียนรู้
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ชมเชย ความพยายาม
ของลกู

บอก ลูก วา่พวกเขา 
มคุีณค่าในตนเอง 
เพราะพวกเขาเป็นบุตร
หรือธิดาของพระผู ้
เป็นเจา้

พูดถงึกฎ และ
ก�าหนดผลทางตรรกะท่ี
สมควรแก่เหตุ เก่ียวขอ้ง
กบัความประพฤติ และ
เคารพทั้งบิดามารดา
และบุตรธิดา

“นิยามเดิม
ของค�าวา่ 
resilience 

(ความหยุ่นตัว) เก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถในการคืนรูป
หรือคืนสภาพเดิมหลงัจาก
ถกูบิด ยดื หรือกด ปัจจุบนั
เราใชค้ �าน้ีเพื่อพดูถึงความ
สามารถของเราในการกลบั
คืนสู่สภาพเดิมหลงัจากเกิด
ความทุกขย์าก . . .

“เม่ือเดก็พฒันาความหยุน่
ตวั (หรือความสามารถใน
การปรับตวั) พวกเขาเช่ือ
วา่ตนสามารถมีอิทธิพลต่อ
ผลหรือแมก้ระทัง่ก�าหนด
ผลในชีวติไดโ้ดยผา่นความ
พยายาม พลงัจินตนาการ 
ความรู้ และทกัษะ . . . พวก
เขามุ่งท�าส่ิงท่ีตน สามารถ 
ท�าไดไ้ม่ใช่ส่ิงท่ีอยูน่อก
เหนือการควบคุมของตน” 
(ไลล ์เจ. เบอร์รัป “เล้ียงดู
บุตรธิดาใหมี้ความหยุน่ตวั” 
เลียโฮนา มี.ค. 2013, 11)

ดรูายละเอยีดเพ่ิม
เตมิเกีย่วกับหวัขอ้น้ี
ไดท้ี ่“ความสามารถใน
การปรบัตวั—เกราะ
ทางวญิญาณส�าหรบั
เยาวชนยุคปัจจบัุน” 
โดยเอ็ลเดอรล์นิน์ จ.ี 
รอบบนิส์ ในฉบับ
น้ีหน้า 12

นิยามความส�าเร็จ วา่
เป็นผลพวงของความขยนั
ขนัแขง็และการเสียสละ
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เดบบี โคล
ไลน์สเตอร์ ไอร์แลนด์

เดบบีถูกคกุคามทางเพศในปี 1989 เมือ่อายุ 19 
ปี เดบบีตัง้ใจวา่จะไม่ยอมให้เหตกุารณ์น้ีท�าลาย
ชีวติเธอ เดบบี ( ในภาพกับบุตรสาว) จึงพึง่
ศรทัธาของเธอเมือ่เธอท�างานเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือเหยือ่รายอืน่ทีถู่กคกุคามทางเพศและ
รณรงค์ ให้ออกกฎหมายช่วยคุม้ครองคนอืน่ๆ 
จากผู้กระท�าผิดทางเพศ
เลสล ีนิลส์สัน, ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

ยากมากท่ีจะพยายามอธิบายใหค้นท่ีไม่
เคยประสบการทดลองน้ีรู้วา่ดิฉนัรู้สึก
อยา่งไรกบัการประสบความบอบช�้าทางเพศ 
ประสบการณ์น้ีจะอยูก่บัดิฉนัตลอดไป—จะ
ไม่หายไปไหน จะมีวนัท่ีบางอยา่งเรียกความ
จ�านั้นกลบัมาและท่านจะรู้สึกวา่พลงั ความเช่ือ
มัน่ และความปลอดภยัหมดไปจากท่าน

ในช่วงเวลาเหล่านั้น ส่ิงเดียวท่ีดิฉนัท�าได้
คือคุกเข่าพดูคุยกบัพระบิดาบนสวรรค ์ดิฉนั
รู้โดยไม่มีเงาของความสงสยัวา่พระองคท์รง
ได้ยนิและทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของดิฉนั 
ดิฉนัมีมรดกจากพระเจา้ ท�าใหดิ้ฉนัมีพลงัเดิน
หนา้ต่อไปทั้งท่ีชีวติยาก

การรู้วา่พระผูช่้วยใหร้อดทรงรักดิฉนัท�าให้
ดิฉนัมีความหวงัและจุดโฟกสัเช่นกนั ดิฉนั
ชอบส่ิงท่ีเอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองกล่าว “เป็นไป
ไม่ไดท่ี้ท่านจะจมด่ิงลงไปลึกกวา่ความสวา่ง
อนัไม่มีขอบเขตจากการชดใชข้องพระคริสต์
จะส่องถึง” (“คนงานในสวนองุ่น” เลียโฮนา 
พ.ค. 2012, 33) พระผูช่้วยใหร้อดทรงช่วยเหลือ
เราไดไ้ม่วา่เราอยูท่ี่ใดหรือเราก�าลงัประสบ
ส่ิงใด ดิฉนัดูพระองคเ์ป็นแบบอยา่งวา่ตอ้งท�า
อะไรในเวลาท่ียากล�าบาก

ค้นคว้าเพิม่เตมิ

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทาง
ศรัทธาของเดบบี และภาพถ่ายเพิ่มเติม
ไดใ้นคลงัคน้ควา้หรือฉบบัออนไลน์
ของบทความน้ีท่ี ChurchofJesus 
Christ .org/ go/ 9196
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น 
เป็นพยานถึงเดชานุภาพการ
เยยีวยาของพระผูช่้วยใหร้อดท่ี 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
9197
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ก ารเรยีกให้ปฏิบัตศิาสนกิจและรบัใช้ แม้กระทั่งรกัดงัที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรกับางครัง้เหมือนเป็นความท้าทาย—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เกี่ยวข้องกับการยื่นมือช่วยเหลือคนที่เราอาจรูจ้ักไม่มากนัก เพราะมี

หลายล้านวธิี ให้ปฏิบัตศิาสนกิจ เราจึงสงสัยวา่เราจะรูว้ธิีช่วยเหลือคนที่เราไดร้บั
มอบหมายให้ดทีี่สุดไดอ้ย่างไร

เราไม่ตอ้งสงสัยนานเพราะพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางความพยายามที่
จรงิใจของเราได้

“งานปฏิบัตศิาสนกิจอันศักดิสิ์ทธิ์ของท่านจะให้สิทธิ์ท่านไดร้บัการดลใจ” 
ซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อนประธานเยาวชนหญิงสามัญกล่าว “ท่านสามารถ
แสวงหาการดลใจน้ันดว้ยความมั่นใจ” 1

เมื่อเราหมายมั่นรบัใช้ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัใช้ เราจะไดร้บัการน�า
ทางจากพระวญิญาณองคเ์ดยีวกันกับที่ทรงน�าทางพระองค ์เรือ่งน้ีเป็นความ
จรงิอย่างยิ่งเมื่อเรารบัใช้ ในงานมอบหมายอย่างเช่นการปฏิบัตศิาสนกิจภายใต้
สิทธิอ�านาจแห่งกุญแจฐานะปุโรหิตของอธิการ ตอ่ไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะหกข้อ
ส�าหรบัการปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยพระวญิญาณ

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

งานฐานะปุโรหิตท่ีมอบหมายให้ท้ังชายและหญิงปฏิบัติศาสนกิจ
รวมเอาสิทธ์ิท่ีจะรับการเปิดเผยไว้ในน้ันด้วย

วธีิท่ีพระวญิญาณทรงสามารถ  
(และจะทรง)  

ช่วยท่านปฏิบัตศิาสนกจิ
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แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสนกิจต่อ 
ผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นปฏิบติัศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้รา 
ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org และคลิก 
“Submit an Article or Feedback”
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ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
เม่ือท่านออกไปปฏิบติัศาสนกิจประจ�าวนั จงแสวงหาและตอบรับการ 
กระตุน้เตือนของพระวญิญาณบริสุทธ์ิร่วมกบัการสวดออ้นวอน จ�าไวว้า่
พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงอวยพรท่านและคนท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจเม่ือ
ท่านปฏิบติัศาสนกิจ!

 อย่ารอการกระตุ้นเตือน เป็นฝ่ายเริม่ท�าก่อน จง 
“ท�างานอย่างทุ่มเท” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
58:27) และท่านจะพบวา่พระเจ้าทรงน�าทางและ
ขยายความพยายามของท่าน “การเดินหน้ารบัใช้
และท�างานเป็นวธิีส�าคัญที่ท�าให้เรามีคุณสมบัติ
คู่ควรรบัการเปิดเผย” ประธานดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “ ในการ
ศึกษาพระคัมภีรข์้าพเจ้าสังเกตวา่การเปิดเผยส่วน
ใหญ่ต่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึน้ขณะ
พวกเขาก�าลังท�าบางส่ิงบางอย่าง ไม่ ใช่ขณะน่ัง
ผ่อนคลายอยู่ ในบ้านแล้วรอให้พระเจ้าทรงบอกวา่
ควรท�าอะไรเป็นอย่างแรก” 4

 ทูลขอการน� าทาง พระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ต้องการให้เราส่ือสารกับพระองค์ผ่านการสวด 
อ้อนวอน การสวดอ้อนวอนไม่เพียงให้เราได ้
ใกล้ชิดพระองค์มากขึน้เท่าน้ัน แต่เราจะได้รบั  
“พรท่ีพระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยมอบให้อยู่แล้วแต ่
มีเงื่อนไขวา่เราต้องทูลขอ” 2 “เมื่อเราสวดอ้อนวอน 
และพยายามเข้าใจจิตใจพวกเขา” ซิสเตอรค์อรด์อน 
กล่าว “ดิฉันเป็นพยานวา่พระบิดาบนสวรรค์จะทรง
น�าเราและพระวญิญาณจะไปกับเรา” 3

ฉันจะมพีระวญิญาณเมือ่ปฏิบัตศิาสนกจิได้อย่างไร
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แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
พระผูช่้วยใหร้อดทรงไดรั้บการเตรียมส�าหรับการปฏิบติัศาสนกิจ 
ของพระองค ์“พระเจา้ทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธดว้ยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ” และจากนั้นพระคริสต ์“เสดจ็ไปท�าคุณ
ประโยชน”์ (กิจการของอคัรทูต 10:38) พระองค ์“ทรงเตม็เป่ียม
ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” และบ่อยคร้ัง “พระวญิญาณทรง
น�าพระองค”์ (ลกูา 4:1) โดยแทแ้ลว้พระคริสตเ์สดจ็ไปท�าคุณ
ประโยชนก่์อนรับการเจิมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่การรับ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิและการมีสิทธ์ิรับการดลใจเป็นส่วนส�าคญั
ของการปฏิบติัศาสนกิจของพระองค—์และเป็นส่วนส�าคญัของ
การปฏิบติัศาสนกิจของเราเช่นกนั

3

4
 อย่ากังวล “แค่กระโดดลงสระและว่าย” เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าว “มุ่งไปหาคนขัดสน อย่าอยู่เฉยพลาง
สงสัยว่าท่านควรจะว่ายท่ากรรเชียงหรือว่ายท่าสุนัข
ตกน� ้า หากเราท�าตามหลักธรรมพืน้ฐานที่ ได้รับการ
สอน อยู่ ในแนวเดียวกับกุญแจฐานะปุโรหิต และ
แสวงหาพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ให้ทรงน�าทางเรา 
เราจะไม่ล้มเหลว” 5

 ท�าตามค�าแนะน�าของมอรมอน เราตอ้งไม่มัววติก
วา่ความคดิน้ันเป็นการกระตุน้เตอืนหรอืไม่ ในเมื่อ
เรามีหลักง่ายๆ ของมอรมอนให้เรารู ้คอื ถ้าท่านมี
ความคดิที่กระตุน้เตอืนท่านให้ท�าดแีละเช่ือหรอืช่วย
ให้ผู้อื่นเช่ือในพระครสิต ์ท่านรู้ ไดว้า่น่ันมาจากพระผู้
เป็นเจ้า (ด ูโมโรไน 7:16)

ฉันรับรู้การกระตุ้นเตอืนให้ปฏิบัตศิาสนกจิอย่างไร
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ค้นคว้าเพิม่เตมิ
ศาสดาพยากรณ์สอนวธีิรับ
การเปิดเผยส่วนตวั: ดู “การ
เปิดเผยส�าหรับศาสนจกัร การ
เปิดเผยส�าหรับชีวติเรา” โดย
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั 
(เลียโฮนา, พ.ค. 2018)

6

5
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 กล้าท�าตาม ความกลัวการปฏิเสธและความรูสึ้กอาย ความไม่คูค่วร 
หรอืความไม่สะดวกสามารถขัดขวางเราไม่ ให้ท�าตามการกระตุน้
เตอืนให้ปฏิบัตศิาสนกิจ “หลายครัง้และหลายดา้น เราทุกคนจะรูสึ้ก
ไม่คูค่วร ไม่มั่นใจ และอาจไม่มีคา่ควร” เอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู. 
กอง แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “แตเ่มื่อเราพยายามรกัพระผู้
เป็นเจ้าและปฏิบัตศิาสนกิจตอ่เพื่อนบ้าน เราจะรูสึ้กถึงความรกัของ
พระผู้เป็นเจ้าและไดร้บัการดลใจส�าหรบัชีวติพวกเขาและชีวติเราใน
วธิี ใหม่และบรสุิทธิ์กวา่” 7

บราเดอรค์นหน่ึงเล่าวา่เขาลังเลไม่กล้ายื่นมือช่วยเหลือสามีของ
สตรทีี่พยายามฆ่าตวัตาย แตสุ่ดท้ายก็ขอไปรบัประทานอาหารกลาง
วนักับสามีจนได ้“เมื่อผมพูดวา่ ‘ภรรยาคณุพยายามฆ่าตวัตาย คณุ
ตอ้งทุกข์ ใจแน่นอน คณุอยากพูดเรือ่งน้ีไหม’ เขารอ้งไห้อย่างไม่อาย” 
เขาเล่า “เราสนทนากันดว้ยความเห็นอกเห็นใจ สนิทกันและเช่ือใจ
กันมากขึน้ภายในไม่กี่นาที” 8 ◼

 ท�าตามทันที ซิสเตอรซ์ูซาน เบดนาร ์(ภรรยาของเอ็ลเดอรเ์ดวดิ 
เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง) เป็นแบบอย่างที่ดมีากของ
การท�าตามการกระตุน้เตอืน หลังจากสวดอ้อนวอน “ขอดวงตาทาง
วญิญาณเพื่อจะมองเห็นคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ” เธอมองไป
รอบๆ ที่ประชุมและมักจะ “รูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนให้ ไปพูดคยุหรอื
โทรศัพท์หาคนๆ น้ัน” เอ็ลเดอรเ์บดนารแ์บ่งปัน “เมื่อซิสเตอรเ์บด
นาร์ ไดร้บัความรูสึ้กดงักล่าว เธอจะตอบรบัและเช่ือฟังทันที กรณี
เช่นน้ีมักเกิดขึน้ทันทีที่กล่าว ‘เอเมน’ ในการสวดอ้อนวอนปิด เธอจะ
พูดคยุกับวยัรุน่ หรอืสวมกอดสตรผีู้หน่ึง หรอืเมื่อกลับถึงบ้านเธอจะ
ยกหูโทรศัพท์ทันที” 6

วธีิท�าตามการกระตุ้นเตอืนทีด่ทีีสุ่ดคอือะไร
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เ รือ่งมีอยู่วา่ในช่วงที่สหราชอาณาจักรปกครองอนุทวปีอินเดยี งูเห่าอาศัยอยู่ ในเดลีและ
บรเิวณโดยรอบเยอะมากจนไม่สามารถควบคมุได ้เพื่อแก้ปัญหาน้ี เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
จึงเริม่จ่ายเงินรางวลัให้คนฆ่างูที่น�าเอาซากงูมาขึน้รางวลั เงินรางวลัที่ ไม่พิจารณาให้

รอบคอบส่งผลกลับตาลปัตรเมื่อชาวบ้านหัวหมอเริม่เพาะพันธุ์งูเห่าเพื่อหาก�าไร เมื่อหยุด
ให้เงินรางวลั ผู้เพาะพันธุ์ก็ปล่อยงูเห่า ปัญหาจึงแย่ยิ่งกวา่เดมิ

บางครัง้เราเรยีกปรากฏการณ์ของผลข้างเคยีงที่ ไม่ตัง้ใจอันก่อความเสียหายมากกวา่
ประโยชน์ที่ตัง้ใจวา่ “ฤทธิ์งูเห่า” 1

ฤทธ์ิงูเห่าต่ออนุชนรุ่นหลงั
ระหวา่งไปเยือนมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์–ไอดาโฮในฤดใูบไม้รว่งปี 2017 เฮนรยี์ เจ. อายรงิก ์

อธิการบดคีนใหม่บอกข้าพเจ้าวา่เรือ่งที่เขากังวลมากสุดคอืนักศึกษาปีหน่ึงมีอัตราการเลิก
เรยีนกลางคนัสูง นักศึกษาออกจากมหาวทิยาลัยดว้ยเหตผุลตา่งๆ นานา แตก่ารขาดความ
สามารถในการปรบัตวัเป็นหน่ึงในเหตผุลหลักๆ ที่มหาวทิยาลัยหลายแห่งทั่วสหรฐัก�าลัง
ประสบความท้าทายเหมือนกัน 2

ความสามารถในการปรบัตวัคอื “ความสามารถในการฟ้ืนตวัหรอืปรบัตวัรบัความโชครา้ย
หรอืการเปลี่ยนแปลงได้ โดยง่าย” 3 เมื่อทราบวา่ทหารใหม่ขาดความสามารถในการปรบัตวั 
กองทัพสหรฐัจึงเริม่เสนอโปรแกรม Master Resilience Training (MRT) เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกรง่ให้ทหารพรอ้มตา้นความเครยีด ข้อเรยีกรอ้ง และความยากล�าบากของการเป็น
ทหาร 4

เราเผชิญกับข้อกังวลเดยีวกันในศาสนจักรเกี่ยวกับเปอรเ์ซ็นตข์องผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
ที่กลับจากคณะเผยแผ่ก่อนก�าหนดสูงกวา่รุน่ก่อนๆ ผู้สอนศาสนาบางคนมีปัญหาสุขภาพรา้ย
แรงหรอืการทดลองอื่นที่จ�าเป็นตอ้งปลดก่อน แตห่ลายคนอาจไม่ไดพ้ัฒนาความสามารถใน
การปรบัตวัมากพอ

โดย เอล็เดอร์
ลนิน์ จ.ี รอบบินส์

แห่งสาวกเจด็สิบ

ความสามารถใน
การปรบัตวั  

เกราะทางวญิญาณส�าหรับเยาวชนยคุปัจจุบนั

บุตรธิดาของเราเจรญิรุง่เรอืงไดแ้ม้ตอ้งเผชิญความท้าทายของยุค
ปัจจุบัน หน้าที่รบัผิดชอบของเราในฐานะบิดามารดาคอืช่วยเตรยีม

พวกเขาให้พรอ้มเผชิญความท้าทายเหล่าน้ันโดยไม่หวัน่เกรง

ภา
พ

ถ่า
ยจ

าก
 G

ET
TY

 IM
AG

ES



 กนัยายน 2019 13



14 เลียโฮนา

ไลล์ เจ. เบอรร์ปัผู้รบัใช้เป็นที่ปรกึษาดา้น
สุขภาพจิตในแผนกผู้สอนศาสนาของศาสนจักรตัง้
ข้อสังเกตวา่สาเหตทุั่วไปส่วนใหญ่ของปัญหาทาง
อารมณ์ที่ผู้สอนศาสนาพบเจอคอืการขาดความ
สามารถในการปรบัตวั “ ในหลายกรณี” เขากล่าว 
“ผู้สอนศาสนาคนน้ันแค่ไม่เคยเรยีนรูว้ธิีรบัมือกับ
ความท้าทายไดอ้ย่างดพีอ” 5

มหาวทิยาลัย กองทัพ และสนามเผยแผ่ไม่ได้
ก่อปัญหา แคเ่ผยให้เห็นปัญหา จรงิๆ แล้วความ
สามารถในการปรบัตวัต�า่ในหมู่เยาวชนยุคปัจจุบัน
อาจเป็นผลที่ ไม่ตัง้ใจ—ฤทธิ์งูเห่าสมัยใหม่—อัน
เน่ืองจากปัจจัยบางอย่างไดแ้ก่

•  การใช้เวลาบนโซฟาและบนอุปกรณ์ดจิิทัล
มากเกินไป ไม่ออกก�าลังกายและท�ากิจกรรม
ทางกายมากเท่าคนรุน่ก่อน 6

•  การเปิดรบัโลกเสมือนจรงิแต่ไม่จรงิหรอืโลก
ที่เสแสรง้มากเกินไป ส่งผลให้มองตนเองผิด
เพีย้น วติกกังวล ซึมเศรา้ และน้อยเน้ือต�า่ใจ 7

•  ความไม่อดทนในโลกของการสนองความ
พอใจเดีย๋วน้ันและค�าตอบตามความเรว็ของกู
เกิล ( ในทางกลับกัน ความสามารถในการปรบั
ตวัส่วนใหญ่พัฒนาผ่านความอดทน)

•  การป้องกันทะเลที่บ้าคลั่ง “ทะเลเรยีบไม่ท�าให้
กะลาสีช�่าชอง” 8

•  โลกกับทางเลือกไม่สิน้สุดที่ส่งเสียงรบกวน
สารพัดจนท�าให้สับสน และชีวติสะดวกสบาย
ที่สามารถท�าให้เยาวชนและผู้ ใหญ่ตอบสนอง
เรือ่งของพระวญิญาณช้าลง

•  เวลาอยู่หน้าดจิิทัลมากเกินไปและเวลาอยู่ตอ่
หน้าไม่มากพอ ส่งผลให้ทักษะระหวา่งบุคคล
ดอ้ยพัฒนา

หนังสือหลายเล่มเขียนเกี่ยวกับความท้าทายที่ซับซ้อนและยากจะจัดการ
น้ี รวมถึงหนังสือที่มีช่ือน่าสนใจวา่ iGen: Why Today’s Super- Connected Kids 
Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy—and Completely 
Unprepared for Adulthood

โลกก�าลงัเปลีย่น พระเจา้ทรงสงวนวญิญาณทีส่ามารถเจรญิกา้วหน้าขณะเผชิญ
ความทา้ทายยคุปัจจบุนัไวส้�าหรบัยคุน้ี หน้าทีข่องเราในฐานะบดิามารดาคอืช่วย
เตรยีมพวกเขาใหพ้รอ้มเผชิญความท้าทายเหลา่น้ันโดยไมห่วัน่เกรงโดยบ่มเพาะ
และส่งเสรมิความสามารถในการปรบัตวั ศรทัธา และความทรหดของพวกเขา

ดว้ยมีหลักธรรมพระกิตตคิณุอันเป่ียมดว้ยพลังคอยช่วยเหลือเรา เราจึง
สามารถช่วยเยาวชนเสรมิสรา้งความสามารถในการปรบัตวัของพวกเขา ท�าให้
พวกเขาสามารถเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้โดย “เจรญิขึน้ในดา้น
สตปิัญญา และดา้นรา่งกาย [ทางกายและใจ] และเป็นที่ชอบตอ่พระพักตร์
พระเจ้า [ทางวญิญาณ] และตอ่หน้าคนทัง้หลายดว้ย [ทางสังคมและอารมณ์]” 
(ลูกา 2:52) ข้าพเจ้าตอ้งการพูดถึงหลักธรรมพระกิตตคิณุส่ีข้อน้ี คอื (1) การ
พึ่งพาตนเอง (2) การตรงกันข้ามในส่ิงทัง้ปวง (3) ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และ (4) สิทธิ์เสรทีางศีลธรรม

1. การเลีย้งดูบุตรธิดาให้พึง่พาตนเอง: ซานตาคลอสกบัสครูจ
ในการช่วยเหลือคนขัดสน เราพยายามหาดลุยภาพที่เหมาะสมระหวา่งหลัก

ธรรมเสรมิกันสองข้อน้ีไดแ้ก่ การมีจิตกุศลกับการส่งเสรมิการพึ่งพาตนเอง 
การมีจิตกุศลโดยไม่ส่งเสรมิการพึ่งพาตนเองคอืซานตาคลอส การส่งเสรมิการ
พึ่งพาตนเองโดยไม่มีความกรณุาคอืสครจู 9 สุดโตง่ดา้นเดยีวย่อมไม่มีดลุยภาพ

จิตกุศล ( ให้ปลากับคน) และการพึ่งพาตนเอง (สอนคนให้ตกปลา) 
ประยุกต์ ใช้กับการเป็นบิดามารดาได้เช่นกัน เราอาจจะตัดสินใจทุกอย่างแทน

จิตกุศล ( ให้ปลา
กับคน) และการ
พึ่งพาตนเอง 
(สอนคนให้ตก
ปลา) ประยุกต์
ใช้กับการเป็น
บิดามารดาได้
เช่นกัน

การเข้าใจและประยุกต์ ใช้
หลักธรรมพระกิตตคิณุอัน
เป่ียมดว้ยพลังจะช่วยให้
เยาวชนมีความสามารถใน
การปรบัตวัมากขึน้
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ลูก แต่จะฉลาดกว่าน้ันถ้าสอนวิธีการตัดสินใจ
ให้พวกเขา และด้วยเหตุน้ีจึงช่วยให้พวกเขา
พึ่งพาตนเองด้านสติปัญญา วิญญาณ สังคม 
และอารมณ์

ตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจอยู่ ในผล
งานประทับใจเรื่อง The Miracle Worker 
ภาพยนตร์ที่มาจากอัตชีวประวัติของเฮเลน 
เคลเลอร์ผู้เจ็บป่วยตอนเป็นทารกจนท�าให้
เธอหูหนวกและตาบอด 10 พ่อแม่ของเฮเลน
ใช้วิธีเลีย้งดูบุตรสาวแบบซานตาคลอสคือคอย
ควบคุม ปกป้อง และตามใจจนเกินเหตุ ส่งผลให้การเติบโตด้านสติปัญญา 
วิญญาณ สังคม และอารมณ์ของเฮเลนหยุดชะงัก

ในทางกลับกัน แอนน์ ซัลลิแวนครสู่วนตวัของเฮเลน พอรูว้า่เฮเลนถูก
ตามใจมากเกินไปจึงเริม่ช่วยเฮเลนเผชิญปัญหาและพึ่งพาตนเองมากขึน้ ใน
ที่สุด แอนน์ ซัลลิแวนน์น่ันเอง ไม่ ใช่พ่อแม่ของเฮเลน ที่ช่วยให้เฮเลนบรรลุ
ศักยภาพที่แท้จรงิของเธอ

เพราะเรารกัลูก เราจึงตอ้งการให้พวกเขาประสบความส�าเรจ็ เราอาจถูกชักจูง
ให้เอาอุปสรรคทัง้หมดออกไปจากเส้นทางของพวกเขา หรอืเพื่อให้พวกเขาผิด
หวงัและล้มเหลวน้อยที่สุด เราอาจถูกชักจูงให้ท�างานหนักแทนพวกเขาเหมือน
พ่อแม่ของเฮเลนท�า แตเ่มื่อเราท�าเช่นน้ัน เราอาจจะก�าลังขัดขวางลูกๆ ของ
เราโดยไม่รูต้วัไม่ ให้พวกเขาพัฒนาความสามารถในการปรบัตวัที่ตอ้งมีเพื่อเป็น
สานุศิษย์ที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองของพระครสิต์

แทนที่จะปกป้องมากเกินไปหรอืมาช่วยพวกเขาเรว็เกินไป เราควรพิจารณา
วธิีของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคท์รงเพิ่มพละก�าลังให้เรา “แบกสัมภาระ 
[ของเรา]” ( โมไซยาห์ 24:15) และบ่อยครัง้ไม่เสด็จมาช่วยเหลือเราเรว็เท่าที่เรา
ตอ้งการ (ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:1–3)

2. การตรงกนัข้าม: พรของเร่ืองยากๆ
หน่ึงในวธิีที่พระบิดาบนสวรรค ์พระบิดาที่สมบูรณ์แบบของเรา ทรงเลีย้งดู

เราให้ปรบัตวัไดแ้ละเตรยีมเราให้พรอ้มรบัความสุขในอนาคตคอืทรงส่งเรามาใน
โลกที่จะทดสอบและขัดเกลาความสามารถในการปรบัตวัของเรา ดงัประจักษ์
ชัดในพระคมัภีรต์อ่ไปน้ี

•  เราจะ “ถูกทดลอง, แม้ดงัอับราฮัม” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 101:4)

•  ความยากล�าบาก “จะเป็นประสบการณ์แก่ [เรา], และจะเกิดขึน้เพื่อความ
ดขีอง [เรา]” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 122:7)

•  “มีการตรงกันข้ามในส่ิงทัง้ปวง” (2 นีไฟ 2:11) ดว้ยเหตน้ีุพระบิดาบน
สวรรคจ์ึงทรงยอมให้เรา “ลิม้รสความขมขื่น, เพื่อ [เรา] จะรูจ้ักให้คณุคา่
แก่ความด”ี ( โมเสส 6:55)

•  เรา “ ไม่ไดร้บัพยานจนหลังการทดลองศรทัธา [ของเรา]” (อีเธอร ์12:6)

การฝึกพัฒนาคณุธรรมเหมือนพระครสิตเ์ช่น 
ศรทัธา ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ความ
สามารถในการปรบัตวั และอื่นๆ อีกมากมาย จะเกิด
ขึน้ไม่ไดห้ากปราศจากการตรงกันข้ามหรอื “เตา
ของความทุกข์ยาก” (อิสยาห์ 48:10) เพราะเหตน้ีุ
พระบิดาในสวรรคจ์ึงทรงยอมให้เราประสบความ
ท้าทายยากๆ และท�าเรือ่งยากๆ เราจะเป็นเหมือน
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ไดอ้ย่างไรถ้าเรา
ไม่ประสบการทดลองคล้ายกับการทดลองที่ท�าให้
พระองคท์รงเป็นดงัที่เป็นอยู่

ขา้พเจา้บอกผูส้อนศาสนาบอ่ยครัง้วา่ “ ในสนาม
เผยแผค่ณุจะไดล้งทะเบยีนเรยีนหลกัสูตรขัน้สูง 
ไดแ้ก ่ความขยนัหมัน่เพยีร 501 ความอดทน 505 
และอืน่ๆ อีกมากมาย โดยผา่นหลกัสูตรขัน้สูงน้ี
เทา่น้ันคณุจงึจะไดฝึ้กเป็นผู้สอนศาสนาทีย่อดเยีย่ม 
เป็นสามีและภรรยา บดิาและมารดาทีด่เีดน่ในภาย
ภาคหน้า ถา้คณุมีวนัทีย่ากล�าบาก จงฉลองความทุกข์
ของคณุเช่นเดยีวกบัอคัรสาวกเปโตรและยอหน์ 
ท�าหลงัจากถกูจ�าคกุและถกูโจมต ีพวกเขา ‘ยนิดทีี่
พระเจ้าทรงนับวา่พวกเขามีคา่สมควรไดร้บัการหลู่
เกยีรตเิพราะพระนามน้ัน’” (ด ูกจิการของอคัรทูต 
5:18, 40–41; ด ู1 เปโตร 4:13; โคโลสี 2:8)

ความยากล�าบาก การตอ่สู้ดิน้รน และการท�า
มากกวา่ที่คดิวา่จะท�าไดจ้ะช่วยเราพัฒนาความ
สามารถในการปรบัตวั—ความสามารถในการลุกขึน้ 
ปัดฝุ่น และอยู่บนทางคบัแคบและแคบตอ่ไป เส้น
ทางน้ีมักลาดชันและขรขุระ เราทุกคนจะมีความล้ม
เหลวและความผิดพลาดเหมือนกัน ของขวญัแห่ง
การกลับใจได้ ไม่จ�ากัดของพระเจ้าท�าให้เราสามารถ
ก้าวไปข้างหน้าดว้ยความสามารถในการปรบัตวั 11

เส้นทางมัก
ลาดชันและ
ขรขุระมาก 
เราทุกคนจะมี
ความล้มเหลว
และความผิด
พลาดเหมือน
กัน
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3. พระวญิญาณบริสุทธ์ิและการตดัสินใจ
ด้วยการดลใจ

แทนที่จะไดค้�าตอบง่ายๆ เด็กตอ้งพัฒนาศิลปะ
ของการตดัสินใจ เราสามารถให้แนวทางแตค่วร
ปล่อยให้พวกเขาคดิดว้ยตนเองและเริม่ตดัสินใจแม้
ในเรือ่งเล็กน้อยที่สุด

จรงิอยู่ที่ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์
เป็นของประทานยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะไดร้บั 12 แต่
เรือ่งส�าคญัที่สุดและเปิดทางให้ ไดร้บัของประทาน
ดงักล่าวมากที่สุดที่บิดามารดาสอนบุตรธิดาไดค้อื
การรูจ้ักสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
การสอนบุตรธิดาให้มีคา่ควรรบัของประทานอันยิ่ง
ใหญ่น้ีและวธิีรบัการเปิดเผยส่วนตวัเป็นเรือ่งส�าคญั
อันดนัแรกที่เราสามารถท�าไดเ้พื่อเลีย้งดพูวกเขาให้
พึ่งพาตนเองทางวญิญาณ

เราเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญัจากออลิเวอร ์คาวเดอรี
ผู้ทูลขอในการสวดอ้อนวอนแต่ไม่ไดร้บั พระเจ้า
รบัส่ังกับเขาวา่

“ดเูถิด, เจ้าไม่เข้าใจ; เจ้าคดิเอาวา่เราจะให้ส่ิงน้ี
แก่เจ้า, เมื่อเจ้าไม่ ใช้ความคดินอกจากจะถามเรา.

แต,่ ดเูถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, วา่เจ้าตอ้งศึกษา
ไตรต่รองในความคดิของเจ้า; จากน้ันเจ้าตอ้งถาม
เราวา่มันถูกตอ้งหรอืไม่, และหากมันถูกตอ้งเราจะ
ท�าให้ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้า; ฉะน้ัน, 
เจ้าจะรูสึ้กวา่มันถูกตอ้ง” (ด ูหลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 9:7–8)

เมื่อบุตรธิดามาหาเราและขอความช่วยเหลือ
อย่างเช่นเรือ่งการบ้าน เราไม่ท�าการบ้านให้พวกเขา 
เราให้ค�าแนะน�า แล้วพูดตามที่พระเจ้าตรสักับ 

ออลิเวอรว์า่ “ตอนน้ี ไปท�าการบ้าน เมื่อท�าเสรจ็แล้ว คอ่ยกลับมาให้ดวูา่ลูกตอบ
ถูกหรอืเปล่า”

การสอนให้บุตรธิดารูว้ธิีเอาชนะการทดลองของตนจะช่วยให้พวกเขาคดิ
ดว้ยตนเอง หาเหตผุลมาแก้ปัญหา และรูจ้ักสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ โดยผ่านประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเท่าน้ันที่พวกเขาจะพัฒนา
สามัญส�านึกและปัญญา เพิ่มพูนความสามารถในการ “ศึกษาไตรต่รอง” และรบั
การเปิดเผย

การไม่สอนให้บุตรธิดาพึ่งพาตนเองทางวญิญาณและมีความสามารถใน
การปรบัตวัมาพรอ้มกับค�าเตอืนที่จรงิจังน้ีจากประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
“ ในวนัข้างหน้า เราจะรอดทางวญิญาณไม่ไดห้ากปราศจากอิทธิพลของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอดเวลา ทัง้น�าทาง ชีท้าง และปลอบโยน” 13

4. การเคารพสิทธ์ิเสรีเมือ่ต้องตดัสินใจ
ข้าพเจ้าเคยไดย้ินประธานเนลสันเล่าเรือ่งบุตรสาวอายุแปดขวบของท่าน

ที่มาหาท่านวนัอาทิตย์วนัหน่ึงและถามวา่เธอจะไปเล่นเลื่อนหิมะกับครอบครวั
หน่ึงในวอรด์ได้ ไหม ท่านกล่าววา่ “ข้าพเจ้ารูว้า่ไม่ฉลาดถ้าจะตอบวา่ไดห้รอืไม่
ได ้เราจึงเปิดพระคมัภีร์ ไบเบิลไปที่ อพยพ 31:13: ‘จงรกัษาวนัสะบาโตของเรา
ไว ้เพราะน่ีจะเป็นหมายส�าคญัระหวา่งเรากับพวกเจ้าตลอดช่ัวชาตพิันธุ์ของ
พวกเจ้า’ ข้าพเจ้าถามตอ่จากน้ันวา่เธอรูสึ้กอย่างไรกับการไปเล่นเลื่อนหิมะในวนั
สะบาโต เธอตอบวา่ ‘พ่อคะ หนูอยากแสดงให้พระบิดาบนสวรรคเ์ห็นวา่หนูรกั
พระองค ์หนูไม่ไปแล้วคะ่’”

ประธานเนลสันกล่าวตอ่ไปวา่ “หลังจากรุน่หน่ึงผ่านไปและตอนน้ีบุตรสาว
ข้าพเจ้าเป็นมารดา ข้าพเจ้าอยู่ ในบ้านเธอเมื่อลูกชายเธอขออนุญาตเธอดว้ย
ค�าขอที่คล้ายกันมาก ข้าพเจ้าตะลึงและพอใจเมื่อเห็นเธอเปิดพระคมัภีร์ ไบเบิล
กับหลานชายข้าพเจ้าและอ่านข้อเดยีวกัน”

เมื่อบุตรธิดามา
หาเราและขอ
ความช่วยเหลือ
อย่างเช่นเรือ่ง
การบ้าน เราไม่
ท�าการบ้านให้
พวกเขา

เรือ่งส�าคญัที่สุดและเปิดทาง
ให้ ไดร้บัของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์มากที่สุดที่บิดา
มารดาสอนบุตรธิดาไดค้อืการ
รูจ้ักสุรเสียงกระซิบของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์
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หลายปีก่อน ข้าพเจ้าอ่านเรือ่งบิดาคน
หน่ึงที่ปลุกลูกชายในวนัอาทิตย์วนัหน่ึงให้
เตรยีมตวัไปโบสถ์ ลูกชายตอบวา่ “วนัน้ี
ผมจะไม่ไปโบสถ์” พ่อแม่จ�านวนมากจะ
ถูกชักจูงให้พูดตอนน้ันวา่ “อ๋อ ไดสิ้” แล้วก็
คาดโทษ บิดาคนน้ีฉลาดกวา่และพูดเพียง
วา่ “ลูกพ่อ ลูกไม่ตอ้งอธิบายให้พ่อฟังหรอก
วา่ท�าไมไม่ไป เพราะน่ีไม่ ใช่ศาสนจักรของ
พ่อ แตลู่กควรคกุเข่าและทูลค�าแก้ตวัของ
ลูกตอ่พระบิดาในสวรรค”์

จากน้ันบิดาก็ปล่อยให้ลูกชายตดัสินใจ
เองดว้ยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถกระตุน้เตอืน
บุตรธิดาของเราไดด้กีวา่เราถ้าเราจะแคว่างใจในของประทานอันยิ่งใหญ่น้ัน 
“ ไม่มีพยานใดน่ากลัวหรอืไม่มีผู้กล่าวหาคนใดมีฤทธิ์เท่ามโนธรรม” 14 ภายใน
ไม่กี่นาที วยัรุน่คนน้ันก็ลุกจากเตยีงและเตรยีมตวัไปโบสถ์ หากบิดาบังคบับุตร
ชายให้ ไปโบสถ์ เขาอาจจะหวา่นเมล็ดแห่งความขุ่นเคอืงและความดือ้ดงึ และ
ท�าให้งูเห่าแผลงฤทธิ์

มีความเส่ียงในการเคารพสิทธิ์เสรขีองบุตรธิดาและปล่อยให้พวกเขาเลือก
เอง แตพ่ระบิดาในสวรรค์ ไม่เส่ียงแบบเดยีวกันในชีวติก่อนเกิดหรอกหรอืและ
ด้วยเหตุน้ีจึงสูญเสียลูกทางวิญญาณหน่ึงในสามของพระองค์ เพราะหลักค�า
สอนเรือ่งสิทธิเ์สรจี�าเป็นตอ่แผนแหง่ความรอด ความเส่ียงจงึเลีย่งไม่ได ้แม ้

ลซิูเฟอรค์า้นวา่เลี่ยงได้
ถ้าข้าพเจ้าจะปรบัค�าพูดอ้างอิงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสักนิด 

ข้าพเจ้าจะพูดเกี่ยวกับบุตรธิดาท�านองน้ี “เราสอนหลักธรรมที่ถูกตอ้งแก่พวก
เขาเพราะไม่วา่เราชอบหรอืไม่ชอบ พวกเขาจะปกครองตนเอง” 15 วนัน้ันจะ
มาถึงเมื่อบุตรธิดาของเราจะออกจากบ้าน ความหวงัเดยีวของเราในฐานะบิดา
มารดาคอืสอนหลักธรรมที่ถูกตอ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับแผนแห่งความรอดและ
ช่วยให้พวกเขารูจ้ักสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณเพื่อน�าทางให้พวกเขาใช้
สิทธิ์เสรอีย่างฉลาด มิฉะน้ันแล้วพวกเขาจะขาดการพึ่งพาตนเองทางวญิญาณ
และความสามารถในการปรบัตวัเพื่อเผชิญการทดลองในอนาคตและมีโอกาสที่
เราจะสูญเสียพวกเขา

เราทุกคนส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ช่ัวนิรนัดรต์อ่การกระท�าส�าคญัที่สุดของความ
สามารถในการปรบัตวัในประวตัศิาสตรข์องโลก—น่ันคอืการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์พระผู้ช่วยให้รอดมิไดท้รงหลบหลีกการเผชิญหน้าการทดสอบอัน
เข้มงวดของพระองค ์แม้เมื่อทรงอยู่ภายใตค้วามกดดนัและความเครยีดที่ ไม่
สามารถเข้าใจได้

ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และการพึ่งพาตนเองทางวญิญาณ
หล่อเลีย้งความสามารถในการปรบัตวัทางวญิญาณซ่ึงมีความหมายเดยีวกันกับ
ความอดทน และคนที่ “อดทน [อย่างซ่ือสัตย์] จนกวา่ชีวติจะหาไม่ . . . จะมี
ชีวตินิรนัดร”์ (2 นีไฟ 31:20)

ขอพระเจา้ทรงอวยพรเราผู้เป็นบดิามารดาใน
หน้าทีส่�าคญัเรง่ดว่นของเราในการเลีย้งดบูตุรธดิาให้
มคีวามสามารถในการปรบัตวัดา้นสตปิัญญา รา่งกาย 
วญิญาณ สังคม และอารมณ์ ◼

ดแูนวคดิเพิ่มเตมิที่ ไดผ้ลจรงิใน “เลีย้งดบูุตรธิดาให้มี
ความสามารถในการปรบัตวั” โดย ไลล์ เจ. เบอรร์ปัใน 
เลียโฮนา เดอืนมีนาคม 2013
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เ มื่อเรว็ๆ น้ีรถตูข้องครสิกับอัลเฟรดา รบูิ
โอเสีย พวกเขาไม่กังวลวา่จะจ่ายคา่ซ่อม

อย่างไร และน่ันไม่ ใช่เพราะพวกเขามีเงิน
“เรามีเงินที่จ�าเป็นตอ้งใช้เพราะเราเก็บ

ออม” ครสิกล่าว “เราพรอ้ม เราน�ารถตู้ ไป
ซ่อมวนัน้ันโดยไม่ตอ้งคดิวา่ ‘ โอ้ ไม่นะ’ 
เรารูสึ้กด”ี

ไม่เป็นแบบน้ันเสมอไป ถ้าเป็นเมื่อ
ก่อนรบูิ โอจะตอ้งไปขอกู้เงิน ใช้บัตร
เครดติ หรอืรอจนกวา่เงินเดอืนออกจึง
จะซ่อมรถตู้ ได ้แตน่ั่นคอืก่อนที่พวกเขา
จะเรยีนหลักสูตรการเงินส่วนตวัผ่าน
โครงการพึ่งพาตนเองของศาสนจักร

“เราก�าลงักลุ้มเร่ืองเงนิ”
ครสิกับอัลเฟรดาพบกันขณะรบั

ราชการในกองทัพอากาศสหรฐัอเมรกิาใน
เยอรมนีและแตง่งานกันในเดนมารก์  
ครสิสิน้สุดช่วงการเป็นทหารเกณฑ์ ในปี 

พรของการพึง่พาตนเอง

หลกัสูตรท่ีเปล่ียน
วถีิของเรา
โดย ไมเคลิ อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจกัร

ครสิกับอัลเฟรดา รบูิ โออยู่แบบเดอืนชนเดอืนจนกระทั่ง
หลักสูตรการพึ่งพาตนเองแสดงให้พวกเขาเห็นทางที่ดกีวา่

2008 และปัญหาสุขภาพท�าให้อัลเฟรดา 
ตอ้งเกษียณในอีกไม่กี่ปีตอ่มา พวกเขา
พบศาสนจักรหลังจากตัง้รกรากในรฐั
แอละแบมา สหรฐัอเมรกิาได้ ไม่นาน แต่
ครสิยังหางานไม่ได ้“ผมมีคณุสมบัตสูิงไป
ไม่ก็ต�า่ไป” เขาเล่า

อัลเฟรดาไดง้านที่รา้นขายเครือ่งใช้
ส�านักงาน แตน่ั่นเป็นรายไดท้างเดยีวของ
พวกเขา “เราก�าลังกลุ้มเรือ่งเงิน” เธอกล่าว

“เรามีหน้ีและเงินคา้งช�าระเยอะมาก 
และหลายรายโทรมาทวงเงิน” ครสิเสรมิ 
“ถึงจุดที่เราเริม่ขายของใช้หน้ี รถยนตข์อง
เราถูกยึด และเราสูญเสียบ้าน น่ันแย่มาก”

หลังจากสูญเสียบ้าน ครอบครวัโรบิโอ 
ก็ย้ายเข้าไปอยู่อพารต์เมนต์ ในวอรด์
ใหม่ พวกเขาไม่รูจ้ักใคร และเมื่อการเงิน
ถดถอย การไปโบสถ์จึงถดถอยตาม ครสิ
จ�าไดว้า่ยิ่งพวกเขาคดิเรือ่งเงินมากเท่าใด 
พวกเขายิ่งมีศรทัธาน้อยลงเท่าน้ัน

“ง่ายมากที่จะพูดวา่ ‘วนัน้ีเราไปโบสถ์
ไม่ไดเ้พราะเราตอ้งหางานหรอืเพราะเรา
กังวลเรือ่งใบแจ้งหน้ีหรอืเพราะเราไม่มี
เงินเตมิน� ้ามัน” เขากล่าว

เมื่อพวกเขาพูดคยุกับอธิการคนใหม่
ของพวกเขาเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน 
อธิการบอกพวกเขาเรือ่งหลักสูตรการเงิน
ส่วนตวัของการพึ่งพาตนเองซ่ึงจะเริม่ใน
อาคารประชุมวอรด์ของพวกเขา ตัง้อยู่
นอกเมืองมอนตก์อเมอร ีรฐัแอละแบมา

“เราทัง้คูเ่ตบิโตในครอบครวัทีม่ฐีานะ
ปานกลาง” ครสิกลา่ว “เรามีไมม่าก ดว้ย
เหตน้ีุจงึไม่ไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการท�างบประมาณ
และการออม เราอยูแ่บบเดอืนชนเดอืน 
บอ่ยครัง้เงนิเดอืนจะหมดหลงัจากไดเ้งนิ
มาสองสามวนัและเราจะตอ้งอยูแ่บบไมม่ี
เงนิเป็นเวลานาน ดว้ยเหตน้ีุเราจงึคดิ
เหมอืนกนัวา่ ‘ ไปเรยีนหลกัสูตรน้ันกันเถอะ 
ถา้หลกัสูตรจะช่วยเรา เราก็อยากเรยีน’”

หน้ีสิน
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“หลกัสูตรเปลีย่นความคดิของเรา”
ระหวา่งเรยีนหลักสูตรการเงินส่วนตวั 

ครอบครวัรบูิ โอกับอีกสามครอบครวัเรยีน
วธิีตัง้งบประมาณและท�าตามงบ พวก
เขาเรยีนเรือ่งหน้ีและวธิีปลดหน้ี เรยีนวธิี
ป้องกันครอบครวัจากความล�าบากดา้น
การเงิน และเรยีนเรือ่งบทบาทส�าคญัของ
ส่วนสิบตอ่การพึ่งพาตนเองดา้นการเงิน

“น่ันเปลี่ยนกระบวนความคดิทัง้หมด
ของเรา” ครสิกล่าว “เราเรยีนรูว้ธิีตดิตาม
ไม่เพียงรายรบัรายจ่ายเท่าน้ันแตเ่งินออม
ของเราดว้ย ซ่ึงตอนน้ันเราไม่มี ผมไม่เคย
คดิวา่เราจะมีเงินออม น่ีพูดจรงิ”

ครอบครวัรบูิ โอชอบความเป็นสภาของ
หลักสูตรเป็นพิเศษ เพราะผู้เข้ารว่มได้
แบ่งปันแนวคดิ ความส�าเรจ็ และความ
ล้มเหลว มิตรภาพที่ดเีสรมิสรา้งศรทัธา
และความพยายามพึ่งพาตนเองดา้นการ
เงิน และบังเอิญวา่วทิยากรกระบวนการ
สามารถให้งานครสิท�าได้

“น่ันท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึน้เมื่อคุณพบคนอื่นๆ ใน

สถานการณ์เดียวกัน” คริสพูด “คุณ
พบว่าคุณไม่ โดดเดี่ยว เราทุกคนก�าลัง
พยายามชักหน้าให้ถึงหลังและพัฒนา
ทักษะการพึ่งพาตนเองเพื่อเราจะ
สามารถท�าให้สถานการณ์ดีขึน้ส�าหรับ
ลูกๆ ของเรา”

“การเดนิทางอนัน่าพศิวง”
เมื่อพวกเขาน�าหลักธรรมการเงินที่

เรยีนรู้ ไปปฏิบัต ิสถานะการเงินของพวก
เขาดขีึน้

“เราไม่ถึงจุดที่เราร�า่รวยหรอืไม่กังวล
เรือ่งเงินอีก แตต่อนน้ีเราท�าการเรยีกของ
เราง่ายขึน้มากและไปโบสถ์ โดยไม่กังวล
เรือ่งเงิน” ครสิกล่าว “หลักสูตรเปลี่ยนเรา
ทางวญิญาณชัดเจน”

อลัเฟรดาเสรมิวา่ “หลกัสูตรเช่ือมเรา
โดยตรงกบัศรทัธาของเราทีแ่รงกลา้ขึน้มาก 
เราเริม่สวดออ้นวอนมากขึน้และอ่านพระ
คมัภรีม์ากขึน้ เรารูสึ้กวา่หลกัธรรมทางการ
เงนิของหลกัสูตรและหลกัธรรมทาง
วญิญาณไปคูก่นั”

ครสิเปรยีบหลักธรรมเหล่าน้ีกับแวน่ตา
ที่ช่วยให้เขากับอัลเฟรดาพบและอยู่บน
เส้นทางสู่การพึ่งพาตนเองทางวญิญาณ
และการเงิน

“หากไม่มีชัน้เรยีนและไม่ไดเ้รยีน
ทัง้หมดที่เรยีนมา เราคงไม่เป็นอย่างทุก
วนัน้ี—ทัง้ทางการเงินหรอืทางวญิญาณ” 
เขากล่าว “น่ันเป็นการเดนิทางอันน่า
พิศวง เราเรยีนรูว้า่คณุไม่ตอ้งมีเงินมากก็
ร�า่รวยได ้เราร�า่รวยทางวญิญาณ” ◼

คริส รูบิโอช่างทาสีมาท�างานกบั 
อัลเฟรดาภรรยาของเขา
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สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ของฉัน

สถานศักด์ิสิทธ์ิท่ีให้บ้านเป็นศูนย์กลางและศาสนจักรสนับสนุนพบแสงสว่างอีกคร้ัง

“การกระท�าแห่ง ศรัทธา อนัเลก็นอ้ยจะ  
จุดประกายไฟค�าสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า”

ประกาศพระวิหาร 
ใหม่ 8 แห่ง

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัประกาศ
แผนสร้างพระวหิารใหม่แปดแห่งต่อ
ไปน้ี มีพระวหิารเปิดด�าเนินการ 162 
แห่งและประกาศสร้างหรืออยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้างอีก 47 แห่ง

อนัโตฟากสัตา ชิลี

บูดาเปสต์ ฮังการี 

โมเสสเลค รัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา

เนเอยีฟู ตองกา

โอกนิาวะซิต ีญีปุ่่น

ปาโกปาโก อเมริกนัซามวั

ซานเปโดรซูลา ฮอนดูรัส

ทูอลิาแวลลย์ี รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

น�าหลายท่านพดูถึงการท�าให้
ครอบครัวเราเขม้แขง็ โดยเจาะจง
เนน้ใหม่เร่ืองการศึกษาพระ
กิตติคุณท่ีใหบ้า้นเป็นศนูยก์ลาง
และศาสนจกัรสนบัสนุน ท่าน

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั:
•  การอญัเชิญพระวญิญาณเขา้มาในบา้น

ของเราบ่อยข้ึน (ดู เฮนรีย ์บี. อายริงก ์
“บา้นท่ีพระวญิญาณของพระเจา้สถิตอยู”่ 
เลียโฮนา พ.ค. 2019 หนา้ 22)

ซิสเตอร์แชรอน ยแูบงคใ์หค้ �า
แนะน�าหา้ขอ้เม่ือ “ท่านรู้สึก
วา่ประภาคารของประจกัษ์
พยานท่านก�าลงัริบหร่ีและ
ใกลจ้ะอบัแสง”
1. จงกลา้หาญ
2. รักษาสญัญาท่ีท่านท�ากบั

พระผูเ้ป็นเจา้
3. ถามค�าถามของท่าน
4. หลอมหินอยา่งอดทนให้

เป็นแกว้ใส
5. กลบัมาหาพระเยซูคริสต ์ 

ผูย้งัทรงรักท่าน
ดู “พระคริสต์: แสงสว่างทีส่่องในความ
มดื” เลยีโฮนา  พ.ค. 2019 หน้า 75

•  การท�าใหบ้า้นของเราเป็นศนูยฝึ์กอบรมผูส้อน
ศาสนา ศนูยป์ระวติัครอบครัว และชั้นเรียน
เตรียมเขา้พระวหิารขั้นพื้นฐาน (ดู เดวดิ เอ. 
เบดนาร์ “เตรียมรับส่ิงจ�าเป็นทุกอยา่ง” 
เลียโฮนา พ.ค. 2019 หนา้ 101)

•  การใชห้ลกัสูตรและเวลากบัครอบครัวท่าน
เพื่อช่วย “ท�าใหก้ารเปล่ียนใจเล่ือมใสของ
เราลึกซ้ึงข้ึนและช่วยใหเ้ราเป็นเหมือนพระ
เยซูคริสตม์ากข้ึน” (ดู โรนลัด ์เอ. ราสแบนด ์
“สร้างป้อมปราการแห่งความเขม้แขง็
ทางวญิญาณและการคุม้ครอง” เลียโฮนา 
พ.ค. 2019 หนา้ 107)

เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด ์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง  
“ไดรั้บพระพรมากมาย” เลียโฮนา พ.ค. 2019 หนา้ 71;  
เนน้ตวัเอน
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การประชุมใหญ่สามัญ เมษายน 2019

ท่านสามารถแบ่งปันประสบการณ์ท่ี 
ท่านมีกบัการประชุมใหญ่สามญัโดยส่งมา 
ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org หรือบน  
facebook.com/liahona

“เราหวงัและสวดออ้นวอนขอ
ให ้บ้านของสมาชิกแต่ละคน
เป็นสถานศักดิ์สิทธ์ิอย่างแท้จริง
ของศรัทธา ซ่ึงพระวญิญาณของ
พระเจ้าจะสถติอยู่ แมส้ถานการณ์
รอบขา้งเราจะมีความขดัแยง้ แต่
บา้นของเราสามารถเป็นสวรรค ์
การศึกษา การสวดออ้นวอน และ
ศรัทธาหลอมรวมกนัดว้ยความรัก”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน “ค�าปราศรัย
ปิดการประชุม” เลยีโฮนา พ.ค. 2019 
หน้า 111; เน้นตวัเอน

ดิฉนัมีความรู้สึกเสมอวา่ดิฉนัควรลอง
ใชค้ �าปราศรัยการประชุมใหญ่เป็นบท
เรียนสงัสรรคใ์นครอบครัว ตอนแรก
ดิฉนัต่อตา้นความรู้สึกนั้น ลกูๆ ยงั
เลก็ ค �าปราศรัยยากเกินกวา่พวกเขาจะ
เขา้ใจ และดิฉนัไม่แน่ใจวา่จะมีหวัขอ้
ท่ีเหมาะกบัเดก็ แต่ดิฉนัรู้วา่อยา่งนอ้ย
ตอ้งลอง

การใชค้ �าปราศรัยการประชุมใหญ่
สามญัไม่เพียงเปล่ียนการสงัสรรคใ์น
ครอบครัวของเราโดยส้ินเชิงเท่านั้น 

ใช้การประชุมใหญ่สามัญกับ 
การสังสรรค์ในครอบครัว

แต่เรามีการสนทนาท่ีดีมากเก่ียวกบั
พระกิตติคุณเช่นกนั ครอบครัวเรา
มีช่วงความสุขเลก็ๆ นอ้ยๆ อนัน่า
อศัจรรยห์ลายช่วงท่ามกลางความ
โกลาหลทั้งหมด
เจสซี คริสเตนเซ็น รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

บ้าน สถานที่แห่งสวรรค์
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ก ารตดัสินใจเป็นวสุิทธชินยุคสุดทา้ย
เป็นการตดัสินใจทีค่รอบครวัของ

ผมยอมรบัไดย้าก เมือ่ผมประกาศวา่ผม
จะรบัใช้งานเผยแผเ่ต็มเวลาโดยไม่ไดค้า่
ตอบแทน ทกุคนไม่เขา้ใจวา่รบัใช้อยา่งไร
หรอืแม้กระทัง่วา่ท�าไมผมอยากรบัใช้ พ่อ
แมอ่ยากมคีวามกระตอืรอืรน้เหมือนผม 
แตพ่วกทา่นท�าใจล�าบากเมือ่เห็นผม “เลกิ
นับถอื” ศาสนาท่ีพวกทา่นอบรมบม่สอนมา

เมื่อผมไดร้บัหมายเรยีกให้ ไปคณะ
เผยแผ่เตกูซิกัลปา ฮอนดรูสั และในซอง
มีรายการส่ิงของที่ผมตอ้งน�าไปดว้ย คณุ
แม่สังเกตเห็นของอย่างหน่ึงในรายการคอื
ถุงใส่ผ้าที่จะซัก น่ันเป็นส่ิงที่ท่านเข้าใจได้
ตอนน้ัน! ท่านรบีไปซือ้ผ้ายีนสีน� ้าเงินเข้ม
และเย็บเป็นถุงแบบง่ายๆ ให้ผมดว้ยความ
รกั ของขวญัชิน้น้ีจะมีคา่ไปอีกนาน

ถุงใส่ผ้าที่จะซักถุงน้ันไปศนูย์ฝึกอบรม
ผู้สอนศาสนาแล้วก็ ไปฮอนดรูสักับผม มัน
เดนิทางไปกับผมตัง้แตห่มู่บ้านเล็กๆ แห่ง
หน่ึงไปอีกแห่งหน่ึง เริม่เก่าทีละนิดจาก
สีน� ้าเงินเข้มเป็นสีน� ้าเงินอ่อน แบบเดยีว
กับกางเกงยีนกลายเป็นกางเกงตวัโปรดที่
ใส่ไดพ้อด ีเมื่อผมจบจากการเป็นผู้สอน
ศาสนา ผมยกเสือ้ผ้าส่วนใหญ่ของผมให้
ครอบครวัหน่ึงที่ผมรกัมาก แตผ่มเก็บถุง
ผ้าไว ้คณุแม่ตัง้ใจเย็บให้ผมแม้ท่านไม่
เข้าใจความส�าคญัของงานเผยแผ่

ราว 30 ปีตอ่มา ลูกชายคนโตของเรา
ไดร้บัจดหมายเรยีกให้ ไปคณะเผยแผ่
คารล์สแบด แคลิฟอรเ์นีย พรอ้มกับ
รายการส่ิงของที่เขาจะตอ้งใช้ เราอ่านดว้ย
กัน และเมื่ออ่านมาถึง “ถุงใส่ผ้าที่จะซัก” 
เรานึกถึงถุงผ้าที่คณุแม่เย็บให้ผม แม้

ตอนน้ันจะซีดมากกวา่เดมิ แตถุ่งผ้าก็ ไป
แคลิฟอรเ์นีย

ไม่กี่ปีตอ่มา ลูกสาวของเราไดร้บัเรยีกให้
รบัใช้ ในคณะเผยแผ่คลีฟแลนด ์โอไฮโอ 
และถุงผ้าไปกับเธอดว้ย เมื่อเธอกลับ
มา เธอน�าถุงผ้าที่เก่ากวา่เดมิอีกเล็กน้อย
ตดิตวัมาดว้ยแตย่ังไม่ขาด

ถุงผ้าเตอืนผมวา่บางส่ิงบางอย่าง 
เหมือนบทเรยีนที่ ไดจ้ากการรบัใช้งาน
เผยแผ่และจากการแสดงความรกัตอ่ผู้
อื่น—ดงัที่คณุแม่แสดงตอ่ผม—สามารถ
เป็นพรแก่เราครัง้แล้วครัง้เล่า น่ันกลาย
เป็นส่วนหน่ึงของประเพณีการรบัใช้งาน
เผยแผ่ของครอบครวัที่ผมหวงัวา่จะไม่
หายไป ◼

ไบรอนั ซี. เฮกเคร์ิท รัฐยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา ภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
จอ

ห์
น

 ค
าชิ

ค

ถุงผ้าแห่งความรัก

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ถุงผ้าทีส่มบุกสม
บันใบน้ีกลาย

เป็นส่วนหน่ึงของ
ประเพณีการรบั
ใช้งานเผยแผ่
ของครอบครวั
ทีผ่มหวงัวา่จะ
ไม่หายไป
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เ มื่อครอบครวัหน่ึงในวอรด์โพสต์
ภาพถ่ายบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ที่พวกเขาตดิอยู่
ในลิฟตน์านสองช่ัวโมง ดฉัินไม่
สามารถเข้าใจความรูสึ้กของพวก
เขาได ้จนกระทั่งตวัดฉัินเองตดิอยู่
ในลิฟต์

ดฉัินลืมโทรศัพท์มือถือไวท้ี่บ้าน 
ดว้ยเหตน้ีุจึงทุบประตลูิฟตแ์ละ
รอ้งขอความช่วยเหลือ ดฉัินสวด
อ้อนวอนดว้ย ไม่นานนัก ชายหนุ่ม
หลายคนก็ไดย้ินดฉัินและ— 
เหมือนชาวสะมาเรยีใจด—ีพวก
เขาโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉิน จากน้ัน
พวกเขาพูดวา่พวกเขาอาศัยอยู่ ใน
อพารต์เมนตห์้อง 38 และพูดเชิง
ตดิตลกวา่เมื่อดฉัินออกมาไดแ้ล้ว 
ให้น�าอาหารไปขอบคณุพวกเขาที่
อพารต์เมนตด์ว้ย

พวกเขาเดนิจากไป ดฉัินสงบสติ
อารมณ์ ไดย้าก ถ้าหน่วยฉุกเฉินไม่
มาจะท�าอย่างไร ดฉัินสวดอ้อนวอน
มากขึน้ ดฉัินรูว้า่อีกไม่นานสามี
ดฉัินจะกลับจากที่ท�างานและไม่รูว้า่
ดฉัินอยู่ที่ ไหน

ดฉัินเริม่ทุบอีก ระหวา่งรอยแยก
ในประตลูิฟต ์ดฉัินเห็นคนเดนิไป
มา ดฉัินตะโกนบอกพวกเขาและ
ถามวา่พวกเขาจะโทรบอกสามีดฉัิน
เกี่ยวกับสถานการณ์ของดฉัินได้
ไหม พวกเขาโทร และดฉัินจึงสงบ
สตอิารมณ์ ได ้ตอนน้ีสามีดฉัินรูแ้ล้ว 
และเขาจะตอ้งไม่ปล่อยให้ดฉัินตดิ
อยู่อย่างน้ีแน่นอน

ดฉัินน่ังในลิฟตป์ระมาณหน่ึง
ช่ัวโมง ในที่สุดเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ารงุ

ชาวสะมาเรีย
หน้าลฟิต์

ก็มาช่วย เขาบอกวา่ลิฟตต์ดิ เขาจึง
ตอ้งปีนขึน้ไปบนเพลาลิฟตเ์พื่อให้
ลิฟตท์�างานอีกครัง้ ดฉัินขอบคณุ
ส�าหรบัความช่วยเหลือของเขา

ค�า่วนัน้ัน ดฉัินไปขอบคณุเพื่อน
บ้านในอพารต์เมนตห์้อง 38 ดฉัิน
น�าอาหารท�าเองที่บ้านไปให้พวก
เขา พวกเขาบอกวา่พวกเขาแคพู่ด
ตดิตลกเรือ่งอาหาร แตด่ฉัินยินดี
จะขอบคณุพวกเขา เมื่อนึกถึง
ประสบการณ์ดงักล่าว ตอนน้ีดฉัิน
รูแ้ล้ววา่ครอบครวัน้ันในวอรด์ของ
ดฉัินประสบอะไร และดฉัินขอบคณุ
คนที่ ไม่ ไดเ้ดนิผ่านไปแตห่ยุดและ
ช่วยเหลือดฉัิน

พวกเขาอาจไม่รูว้า่พวกเขาท�า
ตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด 
พระองค์ ไม่ทรงเดนิผ่านเราไปหรอื
ทิง้เราไว ้พระองคท์รงสละพระชนม์
ชีพเพื่อเราจะรอดจากความตายทาง
รา่งกายและทางวญิญาณ เพราะ
เหตน้ีุ ดฉัินจึงพยายามท�าตามแบบ
อย่างของพระองคแ์ละไม่เดนิผ่าน
ความเดอืดรอ้นของผู้อื่นไป ดฉัิน
ขอบคณุประสบการณ์น้ีที่ท�าให้
ดฉัินส�านึกคณุตอ่พระองคแ์ละพร
ของพระองคม์ากขึน้ ◼

เคทรินา ทายล์ทนีา, เคยีฟ ยูเครน

ดิฉันตดิอยู่ ในลิฟต์ โดยไม่มี
โทรศพัท์มือถือ ดฉัินทุบ

ประตแูละรอ้งขอความช่วย
เหลือ ดฉัินสวดอ้อนวอนดว้ย
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ว ั  นอาทิตย์วนัหน่ึงระหวา่งการประชุม
ศีลระลึก ผมรูสึ้กวา่มีบางส่ิงกวนใจผม 

ผมไม่ทราบวา่อะไร แตค่วามรูสึ้กน้ันไม่
หายไป ผมมองนาฬิกาอย่างกระวนกระวาย
และอยากให้การประชุมจบลง เรือ่งน้ีไม่
ปกตสิ�าหรบัผม

หลังจากสวดอ้อนวอนปิด ความรูสึ้กน้ัน
ยังอยู่ ผมมองไปรอบๆ ห้องนมัสการและ
สังเกตเห็นชายคนหน่ึงก�าลังแน่นหน้าอก 
ผมเดนิไปหาเขา และเขาถามวา่ผมจะพา
เขาไปสถานีรถไฟได้ ไหม ผมบอกเขาวา่
ผมจะพาไปห้องฉุกเฉินแทน เขาพูดวา่
เขามียาอยู่ที่บ้านซ่ึงจะช่วยเขาได ้ผมบอก
วา่ผมจะขับรถไปส่งเขาที่บ้านเพราะน่ัง
รถไฟในสภาพน้ีอันตรายเกินไป

ผมช่วยเขาให้เข้าไปในรถของผมและ
ถามอีกครัง้วา่ผมควรจะพาเขาไปพบ
แพทย์ ไหม เขาตอบวา่ไม่จ�าเป็น แคพ่า
เขากลับบ้านก็พอ ผมสวดอ้อนวอนในใจ
ทูลขอให้พระบิดาในสวรรคท์รงช่วยให้
เขาไม่เป็นอะไรและช่วยให้ผมพาเขากลับ
ถึงบ้านอย่างปลอดภัย! ผมขับรถอย่าง
ระมัดระวงั เปิดกระจก และพยายามท�าให้
เขาสงบ หลังจากน้ันสักพักหน่ึง เขาเอน
หลังพิงเบาะน่ังและเริม่ผ่อนคลาย

เมื่อเรามาถึงบ้านของเขา เขาเชิญผม
เข้าไปในบ้าน ผมดี ใจเพราะตอ้งการเห็น
เขากินยาและยาไดผ้ล เขากินยาและเริม่
รูสึ้กดขีึน้ เขาบอกวา่เขายังเจ็บหน้าอกนิด
หน่อยแตเ่ขารูสึ้กปลอดภัยที่บ้าน

จากวกิฤตเป็นมติรภาพ
เขาชวนผมอยู่รบัประทานอาหารเย็น 

และเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตัง้แต่บ่ายวนั
น้ัน เราออกไปนอกบ้านด้วยกันบ่อยครัง้ 
และช่วยเหลือกัน ก่อนประสบการณ์น้ี 
ผมมีเพื่อนหลายคนที่ ไม่ ได้เป็นอิทธิพล
ดีต่อผม แต่มิตรภาพกับชายคนน้ีเป็นพร
แก่ชีวติผม

บางครัง้มิตรภาพที่ดเีกิดจากวกิฤต 
ถ้าผมแคพ่าเขาขึน้รถไฟ ผมสงสัยวา่
เขาจะกลับถึงบ้านไหม ผมจะไม่มีวนัให้

อภัยตนเองถ้ามีอะไรเกิดขึน้กับเขา ผม
ขอบพระทัยพระบิดาในสวรรคท์ี่พระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ทรงน�าผมไปอยู่ ใน
สถานการณ์น้ีและระหวา่งน้ันผมไดเ้พื่อน
แท้ที่ผมรกั! ◼

รอล์ฟ ชไวเซอร์, เซนต์กลัเลน 
สวติเซอร์แลนด์

ผมมองไปรอบๆ ห้องนมัสการ
และสังเกตเห็นชายคนหน่ึง

ก�าลังแน่นหน้าอก ผมเดนิไปหาเขา 
และเขาขอให้ผมพาไปสถานีรถไฟ
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เสียงหวานของ
ประวตัคิรอบครัว

เ มื่อผมไปเยี่ยมลูกสาวในรฐัเคนทักกี 
สหรฐัอเมรกิา ผมพบเครือ่งดนตรเีก่าแก่ชิน้

หน่ึงของชาวแอปพาเลเชียนเรยีกวา่ขิมภูเขา ผม
ก�าลังสอนหลานบางคนเล่นดนตร ีและพบวา่ไม่
ยากถ้าจะฝึกเล่นขิมเพลงง่ายๆ  เครือ่งดนตรทีี่
เก็บง่ายและพกพาสะดวกชิน้น้ีท�าให้ครอบครวั
สนุกกับดนตรขีณะน่ังรอบกองไฟที่บ้าน

บ่ายวนัหน่ึงผมกับลูกสาวไปดวูา่เราจะหาคนท�า
ขิมได้ ไหม เราพบชายสูงวยัคนหน่ึงอยู่ ในกระท่อม
หลังเล็กรมิถนนในชนบท เขาท�าขิมภูเขาและ
มีขิมที่สมบูรณ์แบบตวัหน่ึงส�าหรบัผม

ตลอดสามส่ีปีตอ่จากน้ัน ผมฝึกเล่น
และสอนหลานหลายคนเล่นดว้ย ผม
ตอ้งการให้ขิมหลานคนละตวั แตถ่้าซือ้ 
17 ตวัคงไม่ไหว ผมจึงตดัสินใจท�าเอง

ผมเริม่โดยคน้ควา้ประวตัขิองเครือ่ง
ดนตรทีี่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอเมรกิันชิน้
น้ี ผมพบวา่มีตวัหน่ึงคล้ายขิมเรยีกวา่ scheitholt 
ผู้อพยพชาวเยอรมันหรอืสแกนดเินเวยีน่าจะ

น�าเข้ามาในสหรฐัประมาณทศวรรษ 1700 ราว
ช่วงเวลาเดยีวกัน ผู้อพยพชาวสก็อต ไอรชิเล่น 
scheitholt ดว้ย เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนเริม่สรา้ง 
scheitholt แบบง่ายซ่ึงกลายเป็นขิมภูเขาในที่สุด 
ผมพบเช่นกันวา่ช่ือขิมมีรากศัพท์มาจากภาษา 
ลาตนิวา่ dolce melos หรอื “เสียงหวาน”

ลองนึกภาพดวูา่ผมแปลกใจเพียงใดเมื่อคน้
พบในภายหลังขณะก�าลังเตรยีมเรือ่งราวประวตัิ
ครอบครวัวา่บรรพชนชาวเยอรมันส่วนใหญ่ของ
คณุแม่ผมและบรรพชนชาวสก็อต ไอรชิของคณุ
พ่อผมเล่นขิมภูเขา! ผมประหลาดใจที่ผมคน้พบ
เครือ่งดนตรชิีน้น้ีหลังจากน้ันหลายรุน่และสอน
หลานๆ เล่น! ความเช่ือมโยงดา้นดนตรรีะหวา่ง
ผมกับบรรพชนและลูกหลานช่างน่าพิศวงยิ่งนัก! 
ผมส�านึกคณุตอ่งานประวตัคิรอบครวั ซ่ึงช่วยให้
ผมไดเ้ห็นคณุคา่ของบรรพชนและรูสึ้กผูกพันกับ
พวกท่านผ่านเสียงหวานของขิมภูเขา ◼

แกรีย์ แมค็คอลสิเตอร์ รัฐโคโลราโด  
สหรัฐอเมริกา
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ขิมภูเขาเป็น
ความเชือ่มโยง

ดา้นดนตรทีีน่่า
พิศวงระหวา่งผม
กับบรรพชนและ
ลูกหลานของผม
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อั  ครสาวกเปาโลตดิตอ่กับวสุิทธิชนสมัยก่อนผ่านจดหมายหรอืสาส์นที่เขาส่งไปตาม
สาขาตา่งๆ เพื่อถ่ายทอดความรกั ค�าแนะน�า และค�าสอน เพราะข้าพเจ้าไม่สามารถ
พบกับทุกท่านเป็นส่วนตวัได ้ข้าพเจ้าจึงขอมอบสาส์นของข้าพเจ้าให้ท่านทางวาจา
เพื่อแสดงความรกั ความส�านึกคณุ และค�าสอนของข้าพเจ้า

เปาโลเขียนถึงวสุิทธิชนในโครนิธ์วา่ “เปาโลผู้ซ่ึงไดร้บัการทรงเรยีกให้เป็นอัครทูตของ
พระเยซูครสิตต์ามพระทัยของพระเจ้า” (1 โครนิธ์ 1:1)

ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกเป็นอัครสาวกของพระเยซูครสิตเ์ช่นกัน และในฐานะพยานพิเศษ
ของพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานเช่นเดยีวกับเปาโลเป็นพยานในจดหมายของเขาวา่พระเยซู
ครสิตท์รงพลีพระองคเ์พื่อเราและพระบิดาทรงท�าให้พระองคค์นืพระชนม์ (ด ูกาลาเทีย 1:1, 
4) ข้าพเจ้าเป็นพยานเพิ่มเตมิวา่พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองคผ์่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธในวนัเวลาสุดท้ายและความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุและพรเกี่ยวกับ
พันธสัญญานิรนัดรม์ี ให้ทุกคนที่จะเช่ือและตดิตามพระเจ้าพระเยซูครสิต์

ข้าพเจ้าใช้ค�าพูดของเปาโลทักทายท่านดงัน้ี “เรยีนครสิตจักรของพระเจ้า . . . ผู้ ไดร้บั
การทรงช�าระให้บรสุิทธิ์ ในพระเยซูครสิต ์และไดร้บัการทรงเรยีกให้เป็นธรรมิกชน . . . ขอ
พระคณุและสันตสุิขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้า
ด�ารงอยู่กับท่านทัง้หลาย” (1 โครนิธ์ 1:2–3)

พี่น้องทัง้หลาย เพื่อให้ ใจพระกิตตคิณุของเราสมบูรณ์อยู่เสมอ เราตอ้งตรวจเป็นประจ�า 
เมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากสวรรค ์ข้าพเจ้าไดร้บัค�าแนะน�าบางประการ
ส�าหรบัท่านที่จะท�าให้ท่านสมบูรณ์แข็งแรงทางวญิญาณอยู่เสมอ

เปาโลเตอืนวสุิทธิชนในสมัยของเขาให้ระวงัอันตรายทางวญิญาณที่พวกเขาพบเจอ เขา
เขียนถึงชาวกาลาเทียวา่ 

“ข้าพเจ้ารูสึ้กประหลาดใจที่พวกท่านดว่นละทิง้พระองคผ์ู้ซ่ึงทรงเรยีกท่านมาโดย
พระคณุของพระครสิต ์และหันไปหาข่าวประเสรฐิอื่นเสีย

โดย ประธาน 
เอม็. รัสเซลล์ 
บัลลาร์ด

รักษาการประธาน
โควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

สาสน์  
จากอคัรสาวก

ข้าพเจ้าเปล่งเสียง
เตอืนท่านเรือ่งความ
ท้าทายบางอย่างที่เรา
เผชิญอยู่ ในปัจจุบัน
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“ซ่ึงที่จรงิไม่ ใช่ข่าวประเสรฐิ แตม่ีบางคน
ท�าให้พวกท่านยุ่งยาก และปรารถนาบิดเบือนข่าว
ประเสรฐิของพระครสิต์

“แม้แตเ่ราเองหรอืทูตจากฟ้าสวรรค ์ถ้าประกาศ
ข่าวประเสรฐิอื่นแก่พวกท่านซ่ึงขัดกับข่าวประเสรฐิ
ที่เราไดป้ระกาศแก่พวกท่านไปแล้วน้ัน ก็จะตอ้งถูก
แช่งสาป” (กาลาเทีย 1:6–8)

ข้าพเจ้าเปล่งเสียงเช่นเดยีวกับเปาโลวา่มีคนที่ 
“ท�าให้พวกท่านยุ่งยากและปรารถนาบิดเบือนข่าว

ประเสรฐิของพระครสิต”์ ข้าพเจ้าคงละเลยหน้าที่
ถ้าข้าพเจ้าไม่เปล่งเสียงเตอืนท่านเรือ่งความท้าทาย
ที่เราเผชิญอยู่ ในปัจจุบัน

พลงัอ�านาจสองอย่างในจกัรวาล
พี่น้องทัง้หลาย อย่าลืมวา่มีพลังอ�านาจสองอย่าง

ในจักรวาล พลังอ�านาจหน่ึงเชือ้เชิญให้เราเลือก
ความถูกตอ้งและประสบปีตกิับความสุขนิรนัดร ์
และอีกพลังอ�านาจหน่ึงเชือ้เชิญให้เราเลือกตรงกัน
ข้าม อันน�ามาซ่ึงความเศรา้เสียใจ หลักค�าสอนของ
เราสอนวา่ชีวติคอืการทดสอบ—เวลาที่จะดวูา่เราจะ
ยอมรบัค�าเชือ้เชิญใด

ข้าพเจ้าเตอืนให้ท่านนึกถึงค�าพยากรณ์ของ
พระเยซูเกี่ยวกับวนัเวลาสุดท้ายซ่ึงเราอยู่เวลาน้ี 
“เพราะวา่จะมีพระครสิตเ์ทียมเท็จและผู้เผยพระ
วจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึน้ แสดงหมาย
ส�าคญัและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวก
ที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได”้ (มัทธิว 24:24) เรา
เสียใจเมื่อเราเห็น “พวกที่พระเจ้าทรงเลือก” บาง
คนถูกหลอก ตามที่พระเยซูทรงเตอืน

เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้าไปเที่ยวชมสวนป่าเซควายา
ที่ปลูกไวเ้มื่อหลายปีก่อนบรเิวณมหาวทิยาลัยบรคิมั
ยังก์ เพื่อนคนหน่ึงของข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังวา่ตน้
เซควายาเป็นไม้ ใหญ่ที่สุดของโลกและสามารถโตใน
ป่าไดสู้งถึง 286 ฟุต (87 เมตร) ตน้ไม้เหล่าน้ีมีชีวติ
นานกวา่ 3,000 ปี

มีตน้หน่ึงตายและตอ้งโคน่ จึงเหลือแตต่อเพื่อ
เตอืนทุกคนที่เดนิผ่านไปมาวา่ตน้ไม้สูงใหญ่ตน้
หน่ึงเคยยืนตน้อยู่ที่น่ัน รกุขกรของมหาวทิยาลัย
ตอ้งการรูว้า่อะไรท�าให้ตน้ไม้ตน้น้ันตาย เพราะ 
เซควายาตน้น้ันไม่ตายเพราะอายุมากแน่นอน หลัง
จากส�ารวจ เขาพบวา่รากที่น�าอาหารไปเลีย้งล�าตน้
ตายเพราะขาดน� ้า

เป็นไปไดอ้ย่างไรเน่ืองจากตน้ไม้ตน้น้ันงอกงาม
ที่น่ันมานานกวา่ห้าทศวรรษแล้ว รกุขกรคน้พบวา่
ชัน้หินอุ้มน� ้าที่หล่อเลีย้งสวนป่าเปลี่ยนไปเพราะผล
ที่คาดไม่ถึงของการสรา้งตกึใหม่ทางฝ่ังตะวนัออก
ของสวนป่า

ส�าหรบัข้าพเจ้าน่ีเป็นแนวเทียบเหมาะกับส่ิงที่
เกิดขึน้เมื่อสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ของศาสนจักร—“พวก
ที่พระเจ้าทรงเลือก” คนที่ภายนอกดเูหมือนเข้ม
แข็งในศรทัธา—ตายทางวญิญาณ

เหมือนเซควายาที่ตายแล้ว สมาชิกศาสนจักร
เหล่าน้ีเคยไดร้บัการบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณจาก
บ่อน� ้าด�ารงชีวติที่พระเยซูครสิตท์รงมอบให้ แตด่ว้ย
เหตผุลใดเหตผุลหน่ึง พวกเขาออกห่างจากแหล่ง
การบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ และเมื่อไม่มีการบ�ารงุ
เลีย้งน้ัน วญิญาณของพวกเขาจึงเฉาและตายทาง
วญิญาณในที่สุด

เราจะแน่ใจไดอ้ย่างไรวา่รากที่ ให้อาหารทาง
วญิญาณเช่ือมตอ่กับบ่อน� ้าด�ารงชีวติเสมอ

นิสัยทีจ่�าเป็น
พระเจ้าทรงสรปุนิสัยส่วนตวัที่ท�าให้เราหยั่ง

รากลงไปเช่ือมตอ่กับพระองคอ์ยู่เสมอ นิสัยเช่น
น้ันเมื่อท�าดว้ยความตัง้ใจเด็ดเดีย่ว เจตนาแท้จรงิ 
ปราศจากความหน้าซ่ือใจคดและการหลอกลวง จะ
ท�าให้เราเป็นสานุศิษย์ที่ ไม่ ไหวไปมาของพระเจ้า
พระเยซูครสิต์

บุคคลที่ ไม่จดจ่อกับหลักค�าสอนอันเรยีบง่ายและ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตสุ์ดท้ายแล้วจะ
ฟังผู้สอนปลอมกับคนทีป่ระกาศตนเป็นศาสดา
พยากรณ์และรบัเอาปรชัญาทางโลก
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นิสัยที่จ�าเป็นเหล่าน้ีรวมถึงส่ิงที่ดเูหมือนถูกมอง
ข้ามไดง้่ายในความเรง่รบีของชีวติที่ยุ่งมากๆ ของเรา 
แม้เมื่อเราประกอบกิจการดตีา่งๆ อย่างเช่นศึกษา
หาความรู ้ท�างานหาเลีย้งครอบครวั และทุ่มเทให้
กับการบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและการรบัใช้ ใน
ศาสนจักร

นิสัยเหลา่น้ีรวมถงึการสวดออ้นวอนอยา่งจรงิใจ
ทกุวนั อดอาหารอยา่งซ่ือสัตย ์ศึกษาและไตรต่รอง
พระคมัภรีต์ลอดจนถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ทีม่ี
ชีวติเป็นประจ�า ท�าใหว้นัสะบาโตเป็นวนัปีตยินิด ีรบั
ส่วนศีลระลกึดว้ยความออ่นน้อมถอ่มตนและระลกึ
ถงึพระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลา นมสัการในพระวหิาร
ใหบ้อ่ยทีสุ่ด และสุดทา้ย ยืน่มอืช่วยเหลอืคนยากจน
และคนไรท้ีพ่ึง่—ทัง้คนใกลชิ้ดและคนทัว่โลก

เมือ่คนใดเลิกท�าส่ิงเรยีบงา่ยแตจ่�าเป็นเหลา่น้ี พวก
เขาตดัตนเองออกจากบอ่น� ้าด�ารงชีวติและยอมให้
ซาตานกวนความคดิพวกเขาจนขุน่ดว้ยน� ้าเน่าทีส่รา้ง
ความหลงผิด ท�าให้เส้นเลอืดของความซ่ือสัตยอ์ดุตนั 
และท�าให้วญิญาณเต็มไปดว้ยสารอาหารแปลกปลอม 
บาปและความผิดท�าใหค้วามนึกคดิมดืมวั—ชักน�า
คนมากมายให้ปฏิเสธการดลใจและการเปิดเผยทีผ่า่น
มา และเป็นเหตใุห้ “ไมเ่ปลีย่นใจเลือ่มใส” ความจรงิ
ของพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์

ส่ิงหน่ึงที่อยู่ ในความคดิข้าพเจ้าเสมอคอืการรูว้า่
บุคคลที่ ไม่จดจ่อกับหลักค�าสอนอันเรยีบง่ายและ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตสุ์ดท้ายแล้วจะฟังผู้
สอนปลอมกับคนที่ตัง้ตนเป็นศาสดาพยากรณ์ และ
รบัเอาปรชัญาทางโลก เสียงเผื่อเลือกเหล่าน้ีไดแ้ก่

•  แรงดงึดดูของความมั่งมีก่อเกิดความจองหอง
•  ความอยากที่มีอ�านาจเหนือความจ�าเป็น ดว้ย

เหตน้ีุจึงเพิ่มหน้ีสินส่วนตวั
•  นันทนาการและความบันเทิงที่พาออกห่าง

จากความดงีามของพระกิตตคิณุ
•  กิจกรรมที่ขัดขวางเราไม่ ให้ถือปฏิบัตวินั 

สะบาโตอย่างถูกตอ้ง
•  พ็อดคาสตแ์ละเวบ็ไซตอ์ินเทอรเ์น็ตที่ก่อ

ให้เกิดค�าถามและความสงสัยโดยไม่มีความ
ซ่ือสัตย์ทางปัญญามากพอจะน�าเสนอทัศนะ
ของพระเจ้าอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมา

ช่วยให้ผู้อืน่พบค�าตอบ
ขอให้ข้าพเจ้าแน่ใจวา่ท่านเข้าใจประเด็นส�าคญัน้ี ไม่มีอะไรผิดแน่นอนกับ

การซักถามหรอืการสืบประวตั ิหลักค�าสอน และหลักปฏิบัตขิองเรา การฟ้ืนฟู
เริม่ขึน้เมื่อโจเซฟ สมิธหาค�าตอบให้แก่ค�าถามที่จรงิใจ

บิดามารดา ผู้น�าองคก์ารช่วย ครใูนศาสนจักร (รวมทัง้ครเูซมินารแีละ
สถาบัน) อธิการ และประธานสเตคทัง้หลาย: เมื่อมีคนมาหาท่านพรอ้มค�าถาม
หรอืข้อกังวล โปรดอย่าท�าประหน่ึงค�าถามน้ันไม่ส�าคญั อย่าบอกเขาไม่ ให้กังวล
กับค�าถาม โปรดอย่าสงสัยการอุทิศตนของบุคคลน้ันตอ่พระเจ้าหรอืงานของ
พระองค ์แตช่่วยให้พวกเขาพบค�าตอบของค�าถาม

ข้าพเจ้าห่วงใยเมื่อไดย้ินคนที่จรงิใจถามตรงๆ เกี่ยวกับประวตั ิหลักค�าสอน 
หรอืหลักปฏิบัตขิองเรา แล้วเราปฏิบัตติอ่พวกเขาประหน่ึงพวกเขาขาดศรทัธา 
น่ีไม่ ใช่วธิีของพระเจ้า ดงัที่เปโตรกล่าว “จงเตรยีมพรอ้มเสมอที่จะอธิบายกับ
ทุกคนที่ขอทราบเหตผุลเกี่ยวกับความหวงัของพวกท่าน” (1 เปโตร 3:15)

เราตอ้งตอบค�าถามเหล่าน้ันให้ดขีึน้ แม้เราจะไม่สามารถตอบค�าถามไดทุ้ก
ข้อเกี่ยวกับจักรวาลหรอืเกี่ยวกับประวตั ิหลักค�าสอน และหลักปฏิบัตขิองเรา 
แตเ่ราสามารถให้ค�าตอบกับคนที่จรงิใจไดห้ลายข้อ เมื่อเราไม่ทราบค�าตอบ เรา
สามารถคน้หาค�าตอบดว้ยกัน—การคน้หาดว้ยกันอาจท�าให้เราสนิทกันมากขึน้
และสนิทกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ แน่นอนวา่เราอาจไม่พบค�าตอบที่น่าพอใจ
ให้กับค�าถามของเราเสมอไป ในเวลาเช่นน้ัน พึงจดจ�าวา่ศรทัธายังคงเป็นส่วน
ส�าคญัของศาสนา บางครัง้เราสามารถเรยีน ศึกษา และรู ้บางครัง้เราตอ้งเช่ือ 
วางใจ และหวงั

จงช่วยให้คนที่มีค�าถามตระหนักวา่พระเจ้าไม่ทรงเรยีกรอ้งให้วสุิทธิชนของ
พระองคม์ีปรญิญาขัน้สูงสาขาประวตัศิาสตรแ์ละหลักค�าสอน ดว้ยเหตน้ีุเราจึง
ไม่ควรคาดหวงัให้บิดามารดา ผู้น�า และครมูีค�าตอบทัง้หมดให้แก่ค�าถามทุกข้อ 
แม้ ในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองก็ยังมีคนที่ภูมิหลังและ
การฝึกอบรมตา่งกันมากซ่ึงช่วยให้แบ่งปันประสบการณ์กันไดอ้ย่างกวา้งขวาง
ระหวา่งการสนทนาและการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นภา
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เมื่อข้าพเจ้ามีค�าถามที่ตอบไม่ได ้ข้าพเจ้ามักหัน
ไปหาคนที่ช่วยตอบได ้ศาสนจักรมีนักวชิาการที่ผ่าน
การอบรมและคนที่อุทิศชีวติให้การศึกษา ผู้รูป้ระวตัิ
ของเราและพระคมัภีร ์ชายหญิงที่ละเอียดรอบคอบ
เหล่าน้ีให้บรบิทและภูมิหลังเพื่อเราจะเข้าใจหลัก
ปฏิบัตอิันศักดิสิ์ทธิ์ ในอดตีและปัจจุบันของเราดี
ขึน้ เพราะข้อมูลน้ีที่พวกเขาให้ ข้าพเจ้าจึงพรอ้ม
แสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้

ศาสนจักรทุ่มเทให้ความโปรง่ใสและจัดพิมพ์
แหล่งข้อมูลล�า้คา่ตา่งๆ เพื่อให้ข้อคดิใหม่ๆ และ
บรบิทของเรือ่งราวการฟ้ืนฟูมากขึน้ผ่านเวบ็ไซต ์
Joseph Smith Papers และความเรยีง Gospel 
Topics บน ChurchofJesusChrist.org นับเป็น
โอกาสดมีากที่ ไดศึ้กษาประวตัแิละหลักค�าสอนของ
ศาสนจักรกับแหล่งข้อมูลมากมายและผู้เช่ียวชาญ
หลายคนที่ ให้ภูมิหลังอันเป็นประโยชน์และความ
เข้าใจในอดตีของเรา จงสวดอ้อนวอนเสมอและ
ท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ผู้ทรงเปิดเผยความจรงิทางวญิญาณ

ด�าเนินชีวติตามรายได้ของท่าน
ข้าพเจ้าเป็นห่วงที่สมาชิกบางคนด�าเนินชีวิต

เกินรายได้ขณะพวกเขาพยายามตามให้ทันเพื่อน
บ้าน เราท�าผิดพลาดร้ายแรงมากเมื่อเราเปรียบ
เทียบชีวิตเรากับชีวิตคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมาย 
โดยลืมไปว่าพวกเราส่วนใหญ่รุ่งเรืองในแผ่นดิน
อยู่แล้ว โปรดพอใจและช่ืนชมพรที่ท่านได้รับแล้ว
แทนที่จะตกเป็นทาสของการใช้หน้ีผู้บริ โภคอย่าง
ไม่ฉลาด อย่างดเว้นการจ่ายส่วนสิบเป็นอันขาด 

และถวายเงินบริจาคด้วยความเอือ้เฟ้ือเพื่อช่วย
คนยากไร้

มคีวามสุขกบัการอยู่ด้วยกนั
บางท่านอาจท�ากิจกรรมมากเกินไป รวมไปถึง

กิจกรรมดีๆ  ดว้ย โปรดระวงัอย่าจัดโปรแกรมให้บุตร
ธิดาของท่านมากเกินไป ปิดส่ือสังคมและส่ิงรบกวน
ภายนอกอื่นๆ เป็นครัง้คราวเพื่อน่ังคยุกันและมี
ความสุขกับการอยู่ดว้ยกัน ดงัที่ข้าพเจ้าสอนในการ
ประชุมใหญ่สามัญเมื่อไม่นานมาน้ี จงจัดสภาครอบ
ครวัเป็นประจ�า (ด ู“สภาครอบครวั” เลียโฮนา พ.ค. 
2016, 63–65)

จ�าไวว้า่พระเจ้าทรงแนะน�าให้เราหาเวลา “น่ิงเสีย 
และรูเ้ถิดวา่เราคอืพระเจ้า” (สดดุ ี46:10; ด ูหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 101:16 ดว้ย)

เพื่อให้สมาชิกครอบครวัหมกมุ่นและออกห่าง
จากเรือ่งส�าคญัที่สุด บางคนจึงสรา้งสรรคส่ิ์งใหม่
ตลอดเวลา—ตวัอย่างเช่น แอปพลิเคชันใหม่หรอื
เกมใหม่ที่เป็นเหตใุห้เยาวชนก้มมองสมารท์โฟน
แทนที่จะเงยหน้ามองงานสรา้งที่สวยงามในโลกอัน
น่าพิศวงของพระผู้เป็นเจ้าหรอืแม้แตค่นที่พวกเขา
อาจจะอยากพบ ออกเดท และแตง่งาน และกับคน
ที่พวกเขาสามารถมีความสัมพันธ์ ในโลกจรงิๆ อัน
ส่งผลให้ ไดร้บัพรนิรนัดร์

รักเพือ่นบ้านของท่าน
ข้าพเจ้าขอพูดสัน้ๆ เกี่ยวกับมิตรสหาย เพื่อน

บ้าน เพื่อนในโรงเรยีนและที่ท�างานผู้ ไม่ ไดเ้ป็น
สมาชิกของศาสนจักร ถึงแม้เราจะท�างานมอบหมาย
และหน้าที่ส�าคญัจากพระเจ้าอย่างจรงิจัง แต ่“ท่าน
ทัง้หลายจงออกไปและน�าชนทุกชาตมิาเป็นสาวก
ของเรา จงบัพตศิมาพวกเขาในพระนามของพระ
บิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และสอน
พวกเขาให้ถือรกัษาส่ิงสารพัดที่เราส่ังพวกท่านไว”้ 
(มัทธิว 28:19) เราให้เกียรตแิละเคารพสิทธิ์เสรี ใน
การคดิและเช่ือ—หรอืไม่เช่ือ—ของทุกคนตามที่
พวกเขาเลือก

ถ้าเพื่อนบ้าน เพื่อนรว่มงาน หรอืเพื่อนรว่มชัน้ไม่
สนใจพระกิตตคิณุ เราตอ้งยื่นมือแห่งมิตรภาพตอ่

ถ้าท่านจะพิจารณาค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์อย่าง
รอบคอบ ท่านจะพบวา่รากที่ ให้อาหารทางวญิญาณแก่
ท่านเชือ่มตอ่กับ “[บ่อน� ้าพุ] พลุ่งขึน้ถึงชีวตินิรนัดร”์ 
(ยอห์น 4:14)
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ไป ความรกัที่เรามีตอ่พวกเขาไม่ควรมีเงื่อนไข แต่
ควรจรงิใจและไม่มีเงื่อนไข

บุตรธิดาของเราเรยีนรู้ ไดด้ทีี่สุดจากแบบอย่าง
ของบิดามารดาและผู้น�า ขอให้เราระวงัเรือ่งที่เราพูด
เกี่ยวกับผู้อื่นและวธิีที่เราปฏิบัตติอ่เพื่อนมนุษย์ พึง
จดจ�าวา่ เรามีสิทธิ์ ไม่เห็นดว้ย แตเ่ราตอ้งไม่ขัดแย้ง

พระเยซูทรงสอนวา่ “จงรกัเพื่อนบ้านเหมือน
รกัตนเอง” (มัทธิว 19:19) ถ้าเราเป็นสานุศิษย์ของ
พระองค ์เราตอ้งมีความสุภาพและความอ่อนโยน
แบบชาวครสิตก์ับทุกคนที่เราพบ รวมทัง้คนที่เลือก
ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนจักร

ขอให้เรารว่มมือกับทุกคนที่มีเจตนาดี ใน
อุดมการณ์ดทีุกอย่างและรวมพวกเขาไว้ ในแวดวง
มิตรสหายของเรา ขอให้เราตอ้นรบัพวกเขาอย่าง
แท้จรงิในโบสถ์และกิจกรรมวอรด์

สันตสุิขและค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
สาส์นอัครสาวกของข้าพเจ้าถึงท่านสรปุตามที่

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ถ้าท่านจะพิจารณาค�าแนะน�า
ของศาสดาพยากรณ์อย่างรอบคอบ ท่านจะพบวา่
รากที่ ให้อาหารทางวญิญาณแก่ท่านเช่ือมตอ่กับ 
“[บ่อน� ้าพุ] พลุ่งขึน้ถึงชีวตินิรนัดร”์ (ยอห์น 4:14) 
ท่านจะไม่ตายทางวญิญาณเหมือนตน้เซควายาที่
สวยงาม แตข่้าพเจ้าเป็นพยานวา่ท่านจะมีสันตสุิข 
ปีต ิและความสุขมากขึน้ในชีวติโดยยอมรบัพระเยซู
ครสิตแ์ละผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงเรยีกและโดยท�า
ตามแผนพระกิตตคิณุของพระองค ์หากประชากร
ของประเทศตา่งๆ ไม่หันใจกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า 
ค�าสอนและแผนของพระองค ์เราจะเผชิญกับผลที่
เปิดเผยไว้ ในพระคมัภีรแ์น่นอน

พี่น้องที่รกั เรามีหน้าที่เตรยีมศาสนจักรและ
ตวัเราให้พรอ้มรบัวนัเหล่าน้ันที่จะมาแน่นอนถ้า
คนในโลกยังคงเมินเฉยและไม่สนใจพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาบนสวรรคข์องเราและพระบุตรที่รกัของ
พระองคพ์ระเจ้าพระเยซูครสิต ์พระคมัภีรป์ระกาศ
ชัดเจนเกี่ยวกับผลของการละทิง้พระผู้เป็นเจ้า

เรารกัทา่น สิทธพิเิศษของขา้พเจา้คอือญัเชิญ
พระบดิาบนสวรรค์ ใหท้รงอวยพรทา่น ขอใหท้า่นมี
สันตสุิข ขอใหท้า่นมปีีติ ในใจ ขอใหท้า่นกลา้กลบัใจ

หากทา่นตอ้งกลบัใจ หากมส่ิีงใดในชีวติทา่นที่ ไมด่ ีขอพระเจา้ทรงอวยพรให้ทา่น 
กลา้กลบัใจและเปลีย่น เริม่ตัง้แตว่นัน้ี ขอพระเจา้ประทานพลงัใหท้า่นหันใจ
ไปหาพระองค ์รกัพระองค ์และรบัใช้พระองคเ์พือ่ทา่นจะด�าเนินตอ่ไปอยา่ง
ปลอดภยัผา่นความเป็นมรรตยั เตรยีมรบัวนัน้ันเพือ่จะอยู่ ในออ้มพระพาหุของ
พระบดิาในสวรรคแ์ละพระบตุรทีร่กัของพระองค์

ในฐานะพยานพิเศษของพระครสิต ์ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่ข้าพเจ้ารู้
วา่พระเยซูคอืพระครสิต ์พระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
กล่าววา่ส่ิงเหล่าน้ีจรงิ และหวงัวา่ท่านจะรบัสาส์นของข้าพเจ้าตามเจตนารมณ์
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่น่ีคอืศาสนจักรของพระเยซูครสิต์

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านพี่น้องที่รกัขณะเราท�าสุดความสามารถ
เพื่อเตรยีมรบัวนัที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของโลกจะเสด็จมาอีกครัง้ใน
ฐานะพระเจ้าและกษัตรยิ์ของเรา ◼
จากค�าปราศรยัเรือ่ง “สาส์นถึงวสุิทธิชนในภาคซอลท์เลค ยูทาห์” ทีก่ารประชุมใหญ่พหุสเตค 

วนัที ่11 กันยายน ค.ศ. 2016
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หมายเหตบุรรณาธิการ: น่ีเป็นข้อความคดัลอกของบทที ่3 จากหนังสือชุด วสุิทธิชน เล่ม 2 
เรือ่ง มือที่ ไม่ศักดิสิ์ทธิ์ (เล่ม 2 จะออกมาตน้ปีหน้า) ในฤดใูบไม้รว่งปี 1846 สมาชิกศาสนจักร
ประมาณ 2,500 คน รวมทัง้ประธานบรคิมั ยังก์ อาศยัอยู่ ในวนิเทอรค์วอเตอรส์ ถิ่นฐาน
ช่ัวคราวของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทางตะวนัตกของแม่น� ้ามิสซูร ีวสุิทธิชนหลายคนทีน่ั่นทน
ทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ

ท่ามกลางความทุกข์ยากในวนิเทอรค์วอเตอรส์ บรคิมัไดข้่าววา่ฝูงชนที่มีชายประมาณ
หน่ึงพันคนโจมตชีุมชนเล็กๆ ของวสุิทธิชนที่ยังอยู่ ในนอว ูวสุิทธิชนประมาณสอง
รอ้ยคนตอ่สู้กับฝูงชนเหล่าน้ี แตห่ลังจากผ่านไปไม่กี่วนั พวกเขาพ่ายแพ้ บรรดาผู้น�า

ของเมืองน้ันเจรจาให้วสุิทธิชนอพยพไปอย่างสงบ วสุิทธิชนหลายคนยากจนและเจ็บป่วย 
แตเ่มื่อวสุิทธิชนออกจากเมือง ฝูงชนท�ารา้ยพวกเขา ปล้นบ้านเรอืนและเกวยีนของพวกเขา 
ฝูงชนยึดพระวหิาร ท�าลายเครือ่งตกแตง่ภายใน และเยาะเย้ยวสุิทธิชนเมื่อพวกเขาหนีไปที่
คา่ยอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น� ้า 28

เมื่อบรคิมัรูเ้รือ่งความสิน้หวงัของผู้อพยพ ท่านส่งจดหมายไปหาผู้น�าศาสนจักร เตอืน
พวกเขาถึงพันธสัญญาที่ท�าไว้ ในนอววูา่จะช่วยเหลือคนยากจนและช่วยวสุิทธิชนทุกคนที่
ตอ้งการมาตะวนัตก

ท่านประกาศวา่ “ตอนน้ีพี่น้องชายหญิงผู้น่าสงสาร หญิงหม้ายและเด็กก�าพรา้ ผู้ป่วยและ
ผู้ยากไรก้�าลังนอนรอความช่วยเหลือจากเราอยู่ที่ฝ่ังตะวนัตกของมิสซิสซิปปี” “ลงมือท�างาน
เถิด ให้ ไฟแห่งพันธสัญญา ซ่ึงท่านท�าในพระนิเวศน์ของพระเจ้า เผาไหม้อยู่ ในใจท่าน ดงั
เปลวไฟที่ ไม่รูด้บั” 29

ถึงแม้พวกเขาจะส่งเกวยีนบรรเทาทุกข์ยี่สิบเล่มไปที่นอวสูองสัปดาห์ก่อนหน้าน้ัน โดย
มีอาหารและเสบียงเผื่อไวเ้ล็กน้อย แตว่สุิทธิชนที่วนิเทอรค์วอรเ์ตอรส์และผู้ตัง้รกรากใน
ละแวกใกล้เคยีงก็ ไดส่้งเกวยีน ววัเทียมเกวยีน อาหาร และเสบียงเพิ่มเตมิกลับไปที่นอว ู
นูเวล วทินีย์ อธิการควบคมุของศาสนจักรซือ้แป้งให้วสุิทธิชนที่ยากจนเช่นกัน 30

เมื่อกลุ่มบรรเทาทุกข์พบผู้อพยพ วสุิทธิชนหลายคนเป็นไข้ ขาดแคลนเครือ่งนุ่งห่มกัน
หนาวและหิวโหยอย่างยิ่ง ในวนัที่ 9 ตลุาคม ขณะที่พวกเขาเตรยีมเดนิทางไปแม่น� ้ามิสซูร ี 
วสุิทธิชนมองดฝููงนกคุม่บินเต็มท้องฟ้า บ้างก็บินลงมาบนเกวยีนและรอบเกวยีนของพวก
เขา บรรดาผู้ชายและเด็กชายไล่จับนกดว้ยมือเปล่า หลายคนนึกถึงเหตกุารณ์ที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงส่งนกคุม่มาให้ โมเสสและลูกหลานของอิสราเอลในยามที่พวกเขาขาดแคลน
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“เช้าน้ีเราไดเ้ห็นการแสดงออกถึงพระเมตตาและพระ
กรณุาธิคณุของพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง” โธมัส บัลล็อค พนักงาน
ของศาสนจักรเขียนไว้ ในสมุดบันทึกของเขา “พี่น้องชายหญิง
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้าและถวายเกียรตพิระนามของพระองคว์า่
ส่ิงที่ทรงเทลงมาบนลูกหลานของอิสราเอลในแดนทุรกันดารได้
ปรากฏห้เราเห็นในการข่มเหงของเรา”

“ชายหญิงและเด็กทุกคนมีนกคุม่ไวก้ินเป็นอาหารเย็น”  
โธมัสเขียน 31

ในขณะเดยีวกัน ห่างไปหลายพันไมล์ ในเกาะอะนาใน
มหาสมุทรแปซิฟิก ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคนหน่ึงช่ือ 
ทามาเนฮุเนพูดในที่ประชุมซ่ึงมีวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมากกวา่แปด
รอ้ยคน “ควรส่งจดหมายไปที่ศาสนจักรในอเมรกิา” เขาเสนอ 
“ขอให้พวกเขาส่งเอ็ลเดอรห์้าคนถึงรอ้ยคนมาที่น่ีทันที” อารอิิปา 
เอ สมาชิกศาสนจักรและผู้น�าหมู่บ้านในท้องที่คนหน่ึงเห็นชอบ
กับข้อเสนอและวสุิทธิชนแปซิฟิกใตย้กมือเห็นชอบ 32

แอดดสัิน แพรทท ์ผูค้วบคมุการประชมุเห็นดว้ยกบัทามาเนฮุเน 
เต็มที่ ตลอดสามปีที่ผ่านมา แอดดสัินและเบ็นจามิน เกอรด์
บัพตศิมาคนมากกวา่หน่ึงพันคน แต่ ในเวลาน้ันพวกเขาไดร้บั
จดหมายเพียงฉบับเดยีวจากอัครสาวกสิบสองและไม่ไดร้บัค�า
แนะน�าเรือ่งการกลับบ้าน 33

เป็นเวลาหกเดอืนนับตัง้แตจ่ดหมายมาถึง ผู้สอนศาสนาสอง
คนไม่ไดย้ินข่าวอะไรอีกจากครอบครวั เพื่อน หรอืผู้น�าศาสนจักร 
เมื่อใดก็ตามที่หนังสือพิมพ์มาถึงเกาะ พวกเขาเปิดดทูุกหน้า
เพื่อหาข่าวเกี่ยวกับวสุิทธิชน หนังสือพิมพ์ฉบับหน่ึงที่พวกเขา
อ่านอ้างวา่วสุิทธิชนครึง่หน่ึงในนอวถููกสังหารขณะคนที่เหลือถูก
บังคบัให้หนีไปแคลิฟอรเ์นีย 34

ดว้ยความกระวนกระวายอยากรูช้ะตากรรมของหลุยซาและ
บรรดาบุตรสาวของเขา แอดดสัินตดัสินใจกลับไปสหรฐั “เพื่อรู้
ความจรงิ ถึงแม้จะเลวรา้ย” เขาบอกตวัเอง “ดกีวา่อยู่ดว้ยความ
สงสัยและความกระวนกระวายใจ” 35

นาโบตาและเทลิอี เพื่อนของแอดดสัินซ่ึงเป็นสามีภรรยาที่รบัวิน
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อะนา

ทูบัวอิ
หลงัจากรับใชเ้ป็นผูส้อน 
ศาสนาในเฟรนชโ์ปลินีเซีย 
แอดดิสนั แพรททก์ลบัมาท่ี
สหรัฐเพื่อมาพบกบัหลุยซา 
ภรรยาของเขาท่ีก�าลงัเตรียมเดิน
ทางไปตะวนัตกกบัลกูๆ ของ
พวกเขา

ใช้กับเขาที่อะนาตดัสินใจกลับไปทูบัวอิ ที่น่ันเทลิอีเป็นครทูาง
วญิญาณและเป็นที่รกัในบรรดาเพื่อนสตรขีองเธอในศาสนจักร 
เบ็นจามินวางแผนอยู่ที่เกาะเพื่อน�างานเผยแผ่ 36

เมื่อวสุิทธิชนชาวแปซิฟิกรูว้า่แอดดิสันก�าลังจะจากไป พวก
เขากระตุ้นให้แอดดิสันกลับมาโดยเรว็และพาผู้สอนศาสนามา
กับเขามากขึน้ เน่ืองจากแอดดิสันวางแผนจะกลับมาที่เกาะกับ
หลุยซาและลูกสาวของเขาอยู่แล้วหากพวกเขายังมีชีวติอยู่ เขา
รบัปากทันที 37

ขณะอากาศที่วนิเทอรค์วอรเ์ตอรส์หนาวเย็นมากขึน้ บรคิมั
สวดอ้อนวอนบ่อยครัง้เพื่อทราบวา่จะเตรยีมศาสนจักรเดนิทาง
ผ่านเทือกเขารอ็คกี ไดอ้ย่างไร หลังจากเดนิทางตามเส้นทางน้ัน
มาเกือบหน่ึงปี ท่านเรยีนรูว้า่การจัดเตรยีมอุปกรณ์ให้วสุิทธิชน
เผชิญกับหนทางข้างหน้าน้ันจ�าเป็นอย่างยิ่งตอ่ความส�าเรจ็ของ
พวกเขา แตค่วามล้มเหลวครัง้แล้วครัง้เล่าแสดงให้ท่านเห็น
ดว้ยวา่ส�าคญัเพียงใดที่จะพึ่งพาพระเจ้าและท�าตามค�าแนะน�า
ของพระองค ์ดงัเช่นสมัยของโจเซฟ พระเจ้าเท่าน้ันที่ทรงน�า
ศาสนจักรของพระองค์ ได้

ไม่นานหลังจากเริม่ปี ใหม่ บรคิมัรูสึ้กวา่พระเจ้าทรงเปิดความ
คดิของเขาไปสู่ความสวา่งและความรู้ ใหม่ ในการประชุมกับสภา
สูงและอัครสาวกสิบสองในวนัที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1847 ท่านเริม่
บันทึกการเปิดเผยจากพระเจ้าตอ่วสุิทธิชน ก่อนบรคิมัเข้านอน 
พระเจ้าประทานค�าแนะน�าเพิ่มเตมิให้ท่านเกี่ยวกับการเดนิทาง
ที่จะเกิดขึน้ บรคิมัน�าบันทึกการเปิดเผยที่ยังไม่เสรจ็ออกมา ท่าน
บันทึกค�าแนะน�าที่พระเจ้าประทานแก่วสุิทธิชนตอ่ไป 39

วนัรุง่ขึน้ บรคิมัใหอ้คัรสาวกสิบสองดกูารเปิดเผยน้ัน เรยีกวา่ 
“พระค�าและพระประสงคข์องพระเจา้” ซ่ึงเน้นความจ�าเป็นใน
การจดัวสุิทธชินเป็นหมวดหมูภ่ายใตก้ารน�าของอคัรสาวก ในการ
เปิดเผยน้ัน พระเจา้ทรงบญัชาใหว้สุิทธชินจดัหาส่ิงจ�าเป็นส�าหรบั
ตนเองและท�างานรว่มกนัในการเดนิทาง โดยดแูลหญงิหมา้ย เด็ก
ก�าพรา้ ตลอดจนครอบครวัของสมาชิกกองทหารมอรมอน

การเปิดเผยแนะน�า “ ให้ชายทุกคนใช้อิทธิพลและทรพัย์สิน
ทัง้ปวงของเขาเพื่อพาผู้คนเหล่าน้ีออกไปยังสถานที่ซ่ึงพระเจ้า
จะทรงตัง้สเตคแห่งไซอัน.” “และหากเจ้าท�าการน้ีดว้ยใจบรสุิทธิ์, 
ดว้ยสุดความซ่ือสัตย์, เจ้าจะไดร้บัพร” 40

พระเจ้าทรงบัญชาให้ผู้คนของพระองคก์ลับใจและอ่อนน้อม
ถ่อมตน ปฏิบัตติอ่กันดว้ยความเมตตา ละเวน้จากการเป็นนักเลง
สุรา และเลิกพูดจาให้รา้ยกันดว้ย พระค�าของพระองคถ์ือเป็น
พันธสัญญาที่แนะน�าให้วสุิทธิชน “ด�าเนินชีวติในศาสนพิธีทัง้
ปวง” โดยรกัษาค�าสัญญาที่ท�าไว้ ในพระวหิารนอวู 41

“เพราะเราคอืพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า, แม้พระผู้เป็น
เจ้าของบรรพบุรษุเจ้า, พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมและของอิสอัค
และของยาโคบ” พระองคท์รงประกาศ “เราคอืเขาผู้น้ันที่น�าลูก
หลานของอิสราเอลออกจากแผ่นดนิแห่งอียิปต;์ และแขนของเรา
ยื่นออกไปในวนัเวลาสุดท้าย”

ดงัเช่นชาวอิสราเอลสมัยโบราณ วสุิทธิชนตอ้งสรรเสรญิ
พระเจ้าและเรยีกหาพระนามของพระองค์ ในยามเดอืดรอ้น พวก
เขาตอ้งรอ้งเพลงและเตน้ร�าดว้ยค�าสวดอ้อนวอนอันเป็นการน้อม
ขอบพระทัยในใจของพวกเขา พวกเขาตอ้งไม่กลัวอนาคตแต่ ให้
วางใจพระองคแ์ละอดทนความทุกข์ยาก

“ผู้คนของเราตอ้งรบัการทดลองในส่ิงทัง้หลายทัง้ปวง” 
พระเจ้าทรงประกาศ “เพื่อพวกเขาจะพรอ้มรบัรศัมีภาพที่เรามี ไว้
ให้พวกเขา, แม้รศัมีภาพของไซอัน” 42

ตลอดฤดูหนาวที่เหลือ อัครสาวกแสวงหาการเปิดเผยต่อไป
ขณะพวกเขาเตรียมส่งขบวนเกวียนไปเทือกเขาร็อกกี ภายใต้
การน� าของพวกเขา กลุ่มเล็กๆ ที่เดินทางล่วงหน้าจะออกจาก
วินเทอร์ควอร์เตอร์สในฤดูใบไม้ผลิ ข้ามเทือกเขา และจัดตัง้
สถานที่ชุมนุมแห่งใหม่ส�าหรับวิสุทธิชน เพื่อเช่ือฟังพระบัญชา
ของพระเจ้าและท�าให้ค�าพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล พวกเขาจะ
ยกธงสัญญาณต่อประชาชาติและเริ่มท�างานพระวิหาร กลุ่มที่
ใหญ่กว่า ประกอบด้วยครอบครัวเป็นหลักจะตามพวกเขาไปใน
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นอวู
วนิเทอร์ควอร์เตอร์ส

หุบเขาเกรทซอลท์เลค

ไม่ช้า โดยเช่ือฟังพระค�าและพระประสงค์ของพระเจ้าในการ
เดินทางของพวกเขา 48

ก่อนออกจากนอวู โควรัมอัครสาวกสิบสองและสภาห้าสิบตรึก
ตรองว่าจะตัง้ถิ่นฐานในหุบเขาซอลท์เลคหรือหุบเขาแบรร์ีเวอร์
ทางเหนือ หุบเขาทัง้สองแห่งอยู่ ไกลไปอีกด้านหน่ึงของเทือก
เขาร็อกกีและค�าอธิบายถึงหุบเขาทัง้สองน้ันดี 49 บริคัมมองเห็น
จุดที่วิสุทธิชนจะตัง้รกรากในนิมิต แต่ท่านรับรูเ้พียงว่าจะพบ
ได้ที่ ไหนเท่าน้ัน กระน้ัน ท่านสวดอ้อนวอนว่าพระผู้เป็นเจ้า
จะทรงน�าท่านและกลุ่มล่วงหน้าไปยังสถานที่ชุมนุมที่ถูกต้อง
ส�าหรับศาสนจักร 50

ในช่วงบ่ายวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1847 กลุ่มล่วงหน้าเริม่
ออกเดินทางใต้ฟ้าครึม้และอากาศหนาวเย็น “เราตัง้ใจจะเปิด
ทางส�าหรับความรอดของผู้มี ใจซ่ือสัตย์จากทุกประชาชาติหรือ
เสียสละทุกส่ิงในความพิทักษ์ของเรา” อัครสาวกประกาศใน
จดหมายอ�าลาแก่วิสุทธิชนที่วินเทอร์ควอร์เตอร์ส “ ในพระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล เราหมายจะได้ชัยชนะหรือไม่ก็
ตายอย่างนักสู้” 53 ◼
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สมัยเป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่มในศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาในบราซิล วนัหน่ึง
เราไดร้บัมอบหมายให้ ไปเป็นคูต่ามถนนสายตา่งๆ ในเซาเปาลูเพื่อเชือ้เชิญให้
ผู้คนฟังบทเรยีนผู้สอนศาสนา หลังจากเชือ้เชิญสองสามช่ัวโมงเรากลับมา 
เอ็มทีซีและจัดการประชุมแสดงประจักษ์พยาน

หลายคนพูดถึงการกระตุน้เตอืนให้พวกเขาไปถนนสายหน่ึงหรอืไปพูดคยุกับ
คนๆ หน่ึง ข้าพเจ้าฟังประสบการณ์เหล่าน้ีแล้วประหลาดใจ แตเ่พราะข้าพเจ้าไม่มี
ประสบการณ์คล้ายกัน ข้าพเจ้าจึงรูสึ้กวา่ข้าพเจ้าอาจจะไม่ดพีอ หรอืไม่พรอ้มมากพอจะ
เป็นผู้สอนศาสนา

เพราะรูสึ้กท้อข้าพเจ้าจึงขอความช่วยเหลือจากผู้น�าเอ็มทีซี พวกเขาช่วยให้ข้าพเจ้า
เข้าใจวา่พระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยประทานค�าแนะน�าผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และถึง
แม้ประสบการณ์ของข้าพเจ้าอาจไม่เหมือนประสบการณ์ของคนอื่น แตข่้าพเจ้ายังตอ้ง
ท�าตวัให้คูค่วรรบัการน�าทางของพระวญิญาณ เหมือนวทิยุที่ตอ้งปรบัให้ตรงสถานี หรอื
สมารท์โฟนที่ตอ้งเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ต เราตอ้งทัง้ปรบัและเช่ือมตอ่จึงจะไดร้บัส่ิงที่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงส่ือสารกับเรา

โดย เอล็เดอร์ 
อะโดลสัน  
เดอเปาลา ปาเฮยา

แห่งสาวกเจด็สิบ

รับและยอมรับ
การน�าทางจาก
สวรรค์
พระผู้เป็นเจ้าเต็มพระทัยน�าทางเรา แตเ่ราตอ้ง
เต็มใจและพรอ้มรบั
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ความอยู่รอดทางวญิญาณ
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเตอืนดงัน้ี “ ในวนัข้างหน้า เรา

จะรอดทางวญิญาณไม่ไดห้ากปราศจากอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอดเวลา ทัง้น�าทาง ชีท้าง และปลอบโยน” 1

ท่านขอให้เรา “เพิ่มพูนความสามารถทางวญิญาณปัจจุบัน 
[ของเรา] ในการรบัการเปิดเผยส่วนตวั เพราะพระเจ้าทรงสัญญา
วา่ ‘หากเจ้าจะ [แสวงหา], เจ้าจะไดร้บัการเปิดเผยมาเตมิการ
เปิดเผย, ความรูม้าเตมิความรู,้ เพื่อเจ้าจะรูค้วามลีล้ับและส่ิงที่
ส่งเสรมิความสงบสุข—ส่ิงน้ันที่น�ามาซ่ึงปีต,ิ ส่ิงน้ันที่น�ามาซ่ึง
นิรนัดรแห่งชีวติ’ [หลักค�าสอนและพันธสัญญา 42:61]” 2

ระหวา่งการเดนิทางของเราบนโลกน้ี พระเจ้าทรงคาดหวงั
ให้เรา “ท�าส่ิงสารพันดว้ยเจตจ�านงอิสระของเรา, และท�าให้เกิด
ความชอบธรรมยิ่ง” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 58:27) อย่างไร
ก็ด ีบางอย่างเราท�าส�าเรจ็ไดด้ว้ยความช่วยเหลือจากสวรรคเ์ท่าน้ัน 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเปิดเผยตอ่เราวา่เราตอ้งท�าอะไรเพื่อ
อยู่บนเส้นทาง—และก้าวหน้าตลอด—เส้นทางสู่ความสุขในชีวติ
น้ีและรบัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก “เพราะดเูถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่
ท่านอีกวา่หากท่านจะเข้าไปโดยทางน้ัน, และรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์, พระองคจ์ะทรงแสดงแก่ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่ท่านควรท�า” 
(2 นีไฟ 32:45)

แบบแผนของพระเจ้า
พระคมัภีรอ์ธิบายวธิีที่พระเจ้าประทานการเปิดเผยส่วนตวั

แก่เรา “เราจะบอกเจ้าในความนึกคดิเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์, ซ่ึงจะเสด็จมายังเจ้าและซ่ึงจะสถิตอยู่ ในใจเจ้า” 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 8:2)

พระเจ้าทรงเชือ้เชิญเช่นกันให้เรา “วางใจในพระวิญญาณ
องค์น้ันซ่ึงน�าให้ท�าดี” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 11:12) 
บางครัง้พระวิญญาณจะทรงน�าเราให้ท�าดีผ่านความนึกคิด 
ความคิด และล�าดับความคิด การกระตุ้นเตือนให้ละเว้นหรือ
เริ่มท�าบางอย่าง ข้อคิดหรือความเข้าใจ การเผยส่ิงที่เราจะ
ไม่เรียนรู้ โดยความสามารถของเราแต่อย่างเดียว ความจ�าใน
เรื่องที่ลืมไปแล้ว และอื่นๆ 3

ใน กาลาเทีย 5:22–23 เราเรยีนรูว้า่บ่อยครัง้พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ส่ือสารผ่านความรูสึ้กและอารมณ์เช่น ความรกั ปีต ิ
ความสงบ ความอดกลัน้ ความสุภาพ ความด ีศรทัธา ความ
อ่อนโยน และการรูจ้ักบังคบัตน ความช่วยเหลือที่เราไดร้บัจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์บ่อยครัง้จะมาในรปูค�าแนะน�าตามความ
จ�าเป็นของเรา แตพ่ึงจ�าไวว้า่ การน�าทางเช่นน้ันจะชักจูงให้เรา
ท�าด ี(ด ูโมโรไน 7:13) และจะสอดคล้องกับค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติและพระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์เสมอ

เหมือนสมาร์ทโฟนทีต้่องเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

เราต้องทัง้ปรับและเช่ือมต่อจงึจะได้รับส่ิงทีพ่ระ

วญิญาณบริสุทธ์ิทรงต้องการส่ือสารกบัเรา
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บทที ่1: พระเจ้าเต็ม
พระทยัประทานการเปิด
เผยส่วนตัวแก่เรา แต่เรา
ต้องพร้อมรับ

บทที ่2: เราต้องศึกษาและ
เรียนรู้ว่าภาษาของพระ
วญิญาณท�างานอย่างไร

“หน่ึงในหลายๆ เรือ่งที่พระวญิญาณทรงกระตุน้เตอืน
ซ�า้ๆ ในความคดิข้าพเจ้าตัง้แตก่ารเรยีกเป็นประธาน
ศาสนจักรคนใหม่” ประธานเนลสันกล่าว “คอืพระเจ้า
เต็มพระทัยเปิดเผยพระด�ารแิละพระประสงคข์อง
พระองค ์สิทธิพิเศษของการไดร้บัการเปิดเผยเป็นของ
ประทานส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
แก่บุตรธิดาของพระองค”์ 4

ที่เอ็มทีซี ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ข้าพเจ้าตอ้งพรอ้มรบัส่ิงใด
ก็ตามที่พระเจ้าทรงประสงคจ์ะส่งมาให้ ในเวลาและในวธิี
ของพระองค ์ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่ส่ิงรบกวนสามารถท�าให้
เราเขวจนเราไม่สามารถแยกแยะเมื่อพระเจ้าก�าลังตรสั
กับเราหรอืตัง้ใจฟังข่าวสารที่พระองคท์รงประสงคจ์ะให้
เราไดย้ิน

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าววา่ “เมื่อเราปรารถนาและอัญเชิญพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติเราและฝึกเอาใจใส่การกระตุน้
เตอืนที่เรยีบง่ายอย่างรวดเรว็ เราจะสามารถกันเสียง
รบกวนของโลกออกไปและจดจ่อกับการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไดอ้ย่างแน่นอน” 5

เอ็ลเดอร์ โรนัล เอ. ราสแบนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองกล่าววา่ “พระวญิญาณส่ือสารเป็นความรูสึ้กบ่อย
ที่สุด ท่านรูสึ้กในค�าที่ท่านคุน้หู ที่สมเหตสุมผลส�าหรบั
ท่าน ที่กระตุน้เตอืนท่าน . . .

“. . . ความรูสึ้กเหล่าน้ีอ่อนโยน เรา้ให้ท�า ท�าบางอย่าง 
พูดบางอย่าง ตอบสนองอย่างใดอย่างหน่ึง” 6

การฝึกรบัการเปิดเผยจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจ
เปรยีบไดก้ับการเรยีนภาษา ตอนแรกเราเข้าใจเล็ก
น้อยหรอือาจไม่เข้าใจอะไรเลย แตเ่มื่อเราพยายามตอ่ไป 
เราจะเข้าใจค�า ตามดว้ยประโยค จากน้ันก็เข้าใจความ
คดิทัง้หมด สุดท้ายเราจะพบวา่ตวัเราเข้าใจส่ิงที่พูด 
เพื่อฝึกภาษาของพระวญิญาณ เราตอ้ง

•  ปรารถนาจะเรยีนรู้
•  ศึกษาวธิีรบัการเปิดเผยในพระคมัภีรแ์ละใน

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ
•  เอาใจใส่การกระตุน้เตอืนทางวญิญาณ
•  ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งการน�าทางผ่านพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์มาให้เรา
•  เต็มใจรบั—ไม่เมินเฉยหรอืไม่ ใส่ ใจ—ค�าแนะน�า

ที่ ไดร้บั
•  เช่ือฟังการกระตุน้เตอืน
•  พยายามอย่างจรงิจังเพื่อรบัการน�าทางเพิ่มเตมิ

รับและรับรู้
บางทีหน่ึงในความท้าทายหลักๆ ที่เราประสบในความเป็น

มรรตยัคอืการรูว้ธิีรบั รบัรู ้และท�าตามการกระตุน้เตอืนและ
การน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ บทเรยีนตอ่ไปน้ีอาจช่วย
เราได้
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บทที ่3: พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมีวธีิและเวลาของ
พระองค์ทีจ่ะประทานการ
เปิดเผยแก่เรา

รับความช่วยเหลอืจากสวรรค์
ความก้าวหน้านิรนัดรข์องเราขึน้อยู่กับการรบัการน�าทางส่วน

ตวัจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้เราแตล่ะคนตัง้ใจท�าตามค�า
แนะน�าของประธานเนลสันให้แสวงหาการเปิดเผยส�าหรบัชีวติ
เรา เมื่อใดที่เราเช่ือและวางใจวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการส่งค�า
แนะน�ามาให้เราผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เมื่อน้ันเราจะไดร้บั
การน�าทางที่เราตอ้งการขณะท�าให้ชีวติเรามีศนูย์รวมอยู่ ในการ
ด�าเนินตามความช่วยเหลือจากสวรรค ์◼

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“การเปิด

เผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิด
เผยส�าหรบัชีวติเรา,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2018, 96.

 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิด
เผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิดเผย
ส�าหรบัชีวติเรา,” 95.

 3. ด ูเดวดิ เอ. เบดานาร,์ “วญิญาณ
แห่งการเปิดเผย,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2011, 109.

 4. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิด
เผยส�าหรบัศาสนจักร การเปิดเผย
ส�าหรบัชีวติเรา,” 94.

 5. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “Receiving, 
Recognizing, and Responding 

to the Promptings of the 
Holy Ghost” (Ricks College 
Devotional, Aug. 31, 1999).

 6. โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ “ ให้พระ
วญิญาณทรงน�า,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2017, 94.

 7. เฮนรยี ์บ.ี อายรงิก์, “เรามอบ
สันตสุิขไวกั้บพวกทา่น,” เลยีโฮนา, 
พ.ค. 2017, 17.

 8. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “การ
ด�าเนินชีวติอย่างเบิกบานในพระ
กิตตคิณุ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 
123.

 9. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่ง
การเปิดเผย,” 115.

บทเรยีนน้ีเกี่ยวข้องกับหลักธรรมสามข้อคอื 

1. พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถและจะทรงให้เรารูว้า่ตอ้ง
ท�าอะไรจึงจะก้าวหน้า งานของพระบิดาบนสวรรคข์อง
เราคอืช่วยให้เราไดร้บัชีวตินิรนัดร ์(ด ูโมเสส 1:39) 
“[พระองค]์ มิทรงห่วงเฉพาะความสบายของเราเท่าน้ัน
แตท่รงห่วงความก้าวหน้าของเรามากกวา่” ประธาน 
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าว 7

หมายความวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงห่วงก้าวเดนิ
ของเราบนโลกน้ี พระองคท์รงทราบวา่เราตอ้งตดัสินใจ
เรือ่งใดและเราตอ้งท�าอะไรจึงจะ “กลับกลายเป็นบุตร 
[และธิดา] ของพระผู้เป็นเจ้า” ( โมโรไน 7:48) “เกิน
กวา่ท่านจะจินตนาการได ้พระองคท์รงประสงค์ ให้ท่าน
บรรลุจุดหมายของท่าน—คอืการกลับไปบ้านบนสวรรค์
ของท่านอย่างสมเกียรต”ิ เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว 8

2. บางครัง้เราไม่เข้าใจเหตผุลส�าหรบัค�าแนะน�าจากสวรรค ์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งค�าแนะน�าที่เราไม่คาดหวงัมาให้
เป็นครัง้คราว ข้าพเจ้าจ�าไดข้ณะน่ังอยู่ ในการประชุม
ศีลระลึกเมื่อความรูสึ้กหน่ึงเข้ามาในความคดิข้าพเจ้า
อย่างชัดเจน ค�าแนะน�าน้ันไม่ ใช่เสียงหรอืการกระซิบ 
แตเ่ป็นความคดิที่ชัดเจนบอกส่ิงที่ข้าพเจ้าควรท�า 
ข้าพเจ้าไม่คาดวา่จะไดร้บัค�าแนะน�าเช่นน้ันระหวา่งการ
ประชุมศีลระลึก

ขา้พเจ้าเหลียวมองภรรยาและบอกเธอเรือ่งการกระตุน้ 
เตอืนทีเ่พิง่ไดร้บั เธอบอกวา่ขา้พเจา้ควรเช่ือฟังการ 
กระตุน้เตอืนแมเ้ราจะไมเ่ขา้ใจเหตผุลท่ีอยูเ่บือ้งหลงั

เมื่อเราเช่ือฟังค�าแนะน�าน้ัน และเมื่อเวลาผ่านไป 
เรามีพยานหลายครัง้วา่ค�าแนะน�าที่เราไดร้บัท�าให้เกิด
สันตสุิขมากขึน้และท�าให้เรามั่นใจวา่เรายังอยู่บนเส้น
ทางของการเตบิโต

3. เราตอ้งเต็มใจท�าตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า ใน
ความดพีรอ้มและพระปรชีาญาณของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองคท์รงทราบวา่อะไรดทีี่สุดส�าหรบัเรา พระประสงค์
ของพระองคต์ามมุมมองของพระองคแ์สดงให้เราเห็นวธิี
ที่ดกีวา่ แตม่ักจะท้าทายเรา ในเรือ่งน้ีเช่นเดยีวกับในทุก
เรือ่ง พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์
ของเรา พระองคท์รงท�าให้พระประสงคข์องพระบิดา
เป็นพระประสงคข์องพระองค ์เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรง
ทนทุกข์เพราะบาปของเรา พระองคท์รงสวดอ้อนวอนวา่ 
“ โอพระบิดาของข้าพระองค ์ถ้าเป็นไดข้อให้ถ้วยน้ีเลื่อน
พ้นไปจากข้าพระองคเ์ถิด แตอ่ย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตามพระทัย
ของพระองค”์ (มัทธิว 26:39)

เราตอ้งเต็มใจใหพ้ระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้อยูเ่หนือ
ความปรารถนาของเราดว้ย เมือ่เรายอมรบัพระประสงค์
ของพระองคแ์ละท�าตาม เทา่กบัเราเตรยีมตวัเราใหพ้รอ้ม
รบัการน�าทางเพิม่เตมิ เอ็ลเดอรเ์บดนารส์อนวา่ “เมือ่เราให้
เกยีรตพินัธสัญญาและรกัษาพระบญัญตั ิเมือ่เราพากเพียร
มากยิง่ขึน้ทีจ่ะท�าความดอียูเ่สมอและเป็นคนดยีิง่ขึน้ เราจะ
เดนิดว้ยความเช่ือมัน่วา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงน�าทางเรา” 9



ความสมบูรณ์แบบ ฟังดูน่ากลวั—โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเรา
ท�าใหเ้ป็นมาตรฐานส�าหรับตวัตนท่ีไม่สมบูรณ์แบบของเรา 
ดิฉนัหมายความวา่ ทุกคนท�าผดิพลาดบางคร้ังและเสียใจกบั
ความผิดพลาดเหล่านั้น บ่อยคร้ังความเสียใจเหล่าน้ีช่วยใหเ้รา
ท�าการเปล่ียนแปลงท่ีจ�าเป็น แต่ถา้เรามวัแต่คิดวา่ตอ้งท�าใหดี้
ข้ึนและเป็นคนดีข้ึน ความคิดเหล่านั้นจะกลายเป็นการเมินเฉย 
ในบทความหนา้ 44 นาธานช่วยใหเ้รารับรู้วา่จริงๆ แลว้ความ
สมบูรณ์แบบคืออะไรและเราจะไปถึงจุดนั้นผา่นการด�าเนิน
ชีวติอยา่งชอบธรรมทีละเร่ืองไดอ้ยา่งไร

บ่อยคร้ังดูเหมือนเราโดดเด่ียวขณะพยายามปรับปรุงใหดี้
ข้ึน แต่เราไม่โดดเด่ียว! พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสต์
ทรงอยูท่ี่น่ีเพื่อเราแต่ละคน ถา้ท่านรู้สึกเหมือนท่านไม่ดีพอ ให้
อ่านบทความของโจเอลลใ์นหนา้ 42 ท่ีวา่การเขา้ใจการชดใช้
ของพระเยซูคริสตช่์วยใหเ้ธอเอาชนะโรคมนุษยส์มบูรณ์แบบ
ไดอ้ยา่งไร

บ่อยคร้ัง โรคมนุษยส์มบูรณ์แบบสามารถท�าใหเ้ราหมกมุ่น
กบัเร่ืองอยา่งเช่นความสะอาด เหมือนกบัความกงัวลของ 
แอมเบอร์ หรือหมกมุ่นกบัพระกิตติคุณดา้นอ่ืนเหมือนท่ีแอรัน
พยายามเป็นคนของพระผูเ้ป็นเจา้ (บทความดิจิทลัทั้งสองเร่ือง) 
แต่เฉกเช่นคนหนุ่มสาวเหล่าน้ีคน้พบ ท่านยงัคงรู้สึกถึงพระ
วญิญาณและเป็นบุรุษหรือสตรีของพระผูเ้ป็นเจา้ไดแ้มท่้านไม่
สมบูรณ์แบบ

ตอ้งการข่าวดีเพิ่มเติมหรือไม่ พระบญัชาวา่ “พวกท่านจง
เป็นคนดีพร้อม” (มทัธิว 5:48) อาจไม่ไดห้มายความอยา่งท่ี
ท่านคิด อ่านบทความดิจิทลัของเดวดิเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนบาง
อยา่งของการเอาชนะโรคมนุษยส์มบูรณ์แบบ

เม่ือเราพยายามปรับปรุง เราตอ้งคิดเสมอวา่พระเจา้ทรง
ตอ้งการใหเ้ราไดรั้บการดลใจและการหนุนใจ—ไม่ใช่ความ
ผดิหวงั เราอาจจะคาดหวงักบัตวัเราเองมากเกินไป (ดูบทความ
ดิจิทลัของดิฉนั) และควรจดจ�าวา่ตอ้งใจดีกบัตวัเราเองระหวา่ง
การเดินทางสู่ความดีพร้อม

จดจ่ออยูก่บัพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผูช่้วยใหร้อด ทั้ง
สองพระองคท์รงทราบคุณค่าของท่านและทรงสามารถช่วยให้
ท่านเป็นไดม้ากกวา่ท่ีท่านคิดวา่ท่านจะเป็นได ้ทีละกา้ว

ขอแสดงความนบัถือ
ฮีเธอร์ คลาริดจ์

ทลีะก้าว
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ค�าแนะน�าทีด่ทีีสุ่ด . . .

คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดเก่ียว
กับการเอาชนะโรคมนุษย์สมบูรณ์แบบ:

“ดิฉนัแนะน�าตวัเองวา่ ดิฉนัอยูท่ี่น่ีเพื่อ
เรียนรู้วา่ตอ้งใหค้วามส�าคญักบัส่ิงส�าคญั
เพื่อจะไดก้ลบัไปหาพระองค”์
—พาโอลา วาร์กัส, อากวสักาเลียนเตส 
เมก็ซิโก

“คนสมบูรณ์แบบไม่ตอ้งการพระผูช่้วย
ใหร้อด พระผูเ้ป็นเจา้ประทานความ
อ่อนแอใหเ้ราเพื่อเราจะพึ่งพาพระคริสต”์
—แมค็เคนนา คลาร์ก, รัฐเวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา

“ท่ีโบสถดิ์ฉนัเรียนรู้วา่ความสมบูรณ์แบบ
ไม่เกิดข้ึนในชีวติน้ี แต่เกิดข้ึนในชีวติหนา้ 
พระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดี
พร้อมส�าหรับเรา จงท�าตามพระองคใ์น
ชีวติน้ีเพ่ือคุณจะดีพร้อมในวนัหนา้”
—เวนเนลา วากาพอลลิ, อานธรประเทศ 
อินเดีย

อะไรเป็นค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดท่ีท่านเคยได้รับ
เก่ียวกับการให้อภยั ส่งค�าตอบของท่านมาท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist .org 
ก่อนวนัท่ี 30 กันยายน 2019

โจเอลล์ สปิจเคอร์แมน ชอบ
หวัเราะและยิม้ เธอมกัต่ืน
เตน้กบัชีวติมากไป เธอรัก
พระกิตติคุณ เดก็ๆ และ
ดนตรี ปัจจุบนัก�าลงัศึกษา
เพื่อเป็นครูโรงเรียนประถม เป้าหมายหน่ึง
ของเธอคือแบ่งปันแสงสวา่งใหค้นรอบขา้ง

ฮีเธอร์ ไวท์ คลาริดจ์ คือเดก็
ท่ีนอนหลบัโดยมีกองหนงัสือ
อยูใ่ตห้มอน ดว้ยเหตุน้ีเธอ
จึงไดเ้ป็นบรรณาธิการ เธอ
ใชชี้วติทัว่สหรัฐอเมริกา ได้
ทกัษะต่างๆ (เช่นเทควนัโดและกระจกสี) 
ระหวา่งนั้น เธอโปรดปรานฤดูใบไมร่้วง—
หลกัๆ กเ็พราะไดก้ระโดดบนใบไมแ้หง้

คนหนุ่มสาว

เกีย่วกบัผู้เขยีนหมวด 
คนหนุ่มสาว

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือ
ไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียว
กบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่ หาก
ตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน! 
ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org

ในหมวดนี้

42 ดฉัินไม่สมบูรณ์แบบ . . . แต่
โดย โจเอลล ์สปิจเคอร์แมน

44 โรคมนุษย์สมบูรณ์
แบบ: เกมมพีษิช่ือ 
“หาจุดต่าง”
โดย นาธาน 
รีด

48 ดพีร้อมผ่าน
พระคริสต์

ดจิทิลัเท่าน้ัน

เราเข้มงวดกบัตวัเราเองมากเกนิไป
โดย ฮีเธอร์ ไวท ์คลาริดจ์

ดฉัินจะรู้สึกถงึพระวญิญาณในบ้าน 
รกๆ ได้หรือ
โดย แอมเบอร์ เวสตนั

แม้จะมข้ีอบกพร่อง แต่ท่าน
สามารถเป็นบุุรุษและสตรีทีแ่ท้
จริงของพระผู้เป็นเจ้าได้
โดย แอรัน วลิเลียมส์

ท่าน:  
ยงัคงพฒันา
โดย เดวดิ  
ดิกสนั

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน:
•  ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่ม

สาวในคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)
•  ท่ี facebook.com/liahona
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แอมเบอร์ เวสตนั เป็นแม่ท่ี
อยูบ่า้นเล้ียงลกูน่ารักส่ีคน 
คนท่ีเธอชอบเป็นพิเศษคือ
สามีและงานอดิเรกท่ีเธอชอบ
เป็นพิเศษคือการจดบนัทึก
ตามแบบท่ีใจตอ้งการ เธอพกสมุดบนัทึก
เล่มน้ีไปดว้ยทุกท่ีเพื่อเธอจะไดจ้ดทุกช่วง
ชีวติท่ีสวยงาม (และไม่สวยงาม)

นาธาน รีด เติบโตในเมือง
แทสเมเนีย ออสเตรเลีย 
เขาจบปริญญาตรีสาขา
เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์และ
ปัจจุบนัท�างานใหรั้ฐบาล 
นอกจากงานอาชีพและสอนเซมินารีใน
วอร์ดแลว้ เขาชอบแสดงในงานดนตรีทอ้ง
ถ่ินและอ่านหนงัสือดีๆ ดว้ย



42 เลียโฮนา

ดิฉนัไม่สมบูรณ์
แบบ . . . แต่

โดย โจเอลล์ สปิจเคอร์แมน

ใ 
น 3 นีไฟ 12:48 พระเยซูทรงสอนวา่ 
“ฉะนั้นเราอยากใหเ้จา้ดีพร้อมแมด้งั
เรา, หรือพระบิดาของเจา้ผูท้รงสถิต

อยูใ่นสวรรคท์รงดีพร้อม” พระคมัภีร์ขอ้
น้ีท�าใหดิ้ฉนัคิดทุกคร้ังเพราะดิฉนัต่อสูก้บั
โรคมนุษยส์มบุรณ์แบบมาตลอดชีวติ โรค
มนุษยส์มบูรณ์แบบเป็นพิษมากเท่าๆ กบั
การอยากท�าทุกอยา่งใหดี้ท่ีสุด นานมาแลว้
เม่ือใดกต็ามท่ีดิฉนัท�าผดิ หรือแมแ้ต่เม่ือ
ดิฉนัประสบความส�าเร็จ ดิฉนัไม่เคยรู้สึก
วา่ดิฉนัเก่งพอ

คาดหวงักับตัวเองมากเกินไป
ดิฉนัมกัจะคาดหวงักบัตวัเองมากเกินไป

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโรงเรียนมธัยมปลาย 
และบ่อยคร้ังท�าไดไ้ม่ดีพอเพราะพยายาม
ท�าหลายอยา่งใหเ้สร็จพร้อมกนัเพื่อพิสูจน์
วา่ดิฉนัเก่งพอ ปีหน่ึงดิฉนัตดัสินใจเรียน
เตน้บอลรูม เรียนดนตรี และร่วมวงดนตรี 
ดิฉนัคิดวา่ดิฉนัตอ้งท�าใหม้ากเท่าท่ีจะมาก
ไดเ้พื่อพฒันาและท�าใหพ้รสวรรคส์มบูรณ์
แบบ แต่เม่ือถึงจุดหน่ึง ดิฉนัตอ้งท้ิงทุก
อยา่งเพราะทั้งหมดนั้นมากเกินกวา่ดิฉนั
จะรับมือไหว ดิฉนัตั้งความหวงักบัตวัเอง
มากเกินไป ดิฉนัรู้สึกเหมือนลม้เหลว และ
ความลม้เหลวเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีดิฉนักลวั
มากท่ีสุด

ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัไม่ใช่คนเดียวท่ีต่อสูก้บั
โรคมนุษยส์มบูรณ์แบบ พวกเราหลายคน

พยายามสุดความสามารถทุกวนัและรู้สึก
ทอ้เม่ือเราท�าทุกอยา่งใหส้มบูรณ์แบบไม่ได ้
แมเ้ราจะพยายามแต่เราจะไม่มีวนัสมบูรณ์
แบบบนโลกน้ี แลว้เราจะพยายามสมบูรณ์
แบบไดอ้ยา่งไรในเม่ือความพยายาม
ทั้งหมดดูเหมือนไร้ประโยชน ์เอล็เดอร์เจฟ
ฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนดแ์ห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสองใหค้ �าตอบน้ี “เพราะฉะนั้นพวก
ท่านจงเป็นคนดีพร้อม—ในท่ีสุด” 1

การท่ีเราพยายามสมบูรณ์แบบเป็นเร่ือง
ดี แต่จะไม่ดีไดถ้า้เราพยายามจนเกินตวั 
เพราะชีวติเรียกร้องทุกอยา่งจากเราทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และแมแ้ต่วญิญาณ 
จึงส�าคญัท่ีเราตอ้งไม่ท�าร้ายตวัเองโดยไม่
ยอมรับส่ิงใดนอกจากความสมบูรณ์แบบ 
ท่ีส�าคญักวา่นั้นคือเราตอ้งคิดวา่พระบิดา
บนสวรรคท์รงขอใหเ้ราท�าอะไร พระองค์
ไม่ทรงตอ้งการใหเ้ราท�าร้ายตวัเองโดย
พยายามท�ามากเกินไป

พระเจา้ทรงสอนไวใ้น หลกัค�าสอนและ
พนัธสญัญา 10:4 “อยา่วิง่เร็วหรือท�างาน
เกินพละก�าลงัท่ีเจา้มีและวธีิท่ีจดัหาไวใ้ห้
เจา้สามารถแปล; แต่จงขยนัหมัน่เพียร
จนกวา่จะส้ินสุด” เราสามารถประยกุต์
ใชก้บัชีวติเราได ้พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอ้งการใหเ้รามีความสุข และเราจะมีความ
สุขถา้เราท�าส่ิงท่ีพระองคท์รงบอกใหเ้รา
ท�าอยา่งสุดความสามารถ แมค้วามพยายาม
ของเรายงัไม่สมบูรณ์แบบกต็าม

คนหนุ่มสาว

การตอ่สู้กับโรค
มนุษย์สมบูรณ์แบบ
ช่วยให้ดฉัินเข้าใจการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้
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ความสมบูรณ์แบบหมายถึง  
“ครบถ้วนสมบูรณ์”

ค�าวา่ สมบูรณ์แบบ เดิมทีมาจากค�าภาษา
ลาตินวา่ perficere ซ่ึงแยกเป็น per-  (“ครบ
ถว้นสมบูรณ์)” และ fecere (“ท�า”) ฉะนั้น
ความสมบูรณ์แบบจึงหมายถึง “ครบถว้น
สมบูรณ์” เราจะครบถว้นสมบูรณ์ไม่ได้
หากปราศจากพระเยซูคริสต ์(ดู โมโรไน 
10:30) ดิฉนัคิดวา่พวกเราหลายคนคิด

บ่อยๆ วา่เราไม่ดีพอ ใช่ เราไม่ดีพอ! หาก
ปราศจากพระคริสตเ์ราไม่ดีพอ ดงัท่ีแอมนั
กล่าว “ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นอะไร
เลย; ตามก�าลงัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้อ่อนแอ; 
ฉะนั้นขา้พเจา้จะไม่โออ้วดตน, แต่ขา้พเจา้
จะอวดอา้งพระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้, 
เพราะในพละก�าลงัของพระองคข์า้พเจา้
ท�าไดทุ้กส่ิง” (แอลมา 26:12)

กบัพระเยซูคริสต ์เราพยายามเป็นคน

ดีข้ึนไดเ้สมอ แมดี้มากจนเราจะสมบูรณ์
แบบและเสร็จสมบูรณ์วนัหนา้แน่นอน
เพราะพระองคจ์ะทรงชดเชยส่วนท่ีไม่
สมบูรณ์แบบของเรา “แทจ้ริงแลว้, จงมา
หาพระคริสต,์ และไดรั้บการท�าใหดี้พร้อม
ในพระองค ์และปฏิเสธตนจากความไม่
เป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจา้ทุกอยา่ง และรัก
พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยสุดพลงั, ความนึกคิด, 
และพละก�าลงัของท่าน, เม่ือนั้นพระคุณ
ของพระองคจึ์งเพียงพอส�าหรับท่าน, เพื่อ
โดยพระคุณของพระองคท่์านจะดีพร้อม
ในพระคริสต”์ (โมโรไน 10:32)

ตลอดหลายปีมาน้ีดิฉนัตระหนกัวา่
ดิฉนัไม่เขา้ใจถ่องแทว้า่การชดใชข้องพระ
ผูช่้วยใหร้อดมีความหมายอะไรส�าหรับ
ดิฉนัและต่อดิฉนั ดิฉนัคิดวา่ดิฉนัตอ้งมี
ความประพฤติไร้ท่ีติบนแผน่ดินโลก และ
ดิฉนัถูกท้ิงใหคิ้ดหาวธีิท�าภารกิจน้ีคน
เดียว แต่ตอนน้ีดิฉนัรู้วา่เราไม่โดดเด่ียว 
ถา้เราพยายามจดจ่อกบัพระเยซูคริสต ์ให้
พระองคอ์ยูใ่นใจและในความคิดเราเสมอ 
ความอ่อนแอของเราจะเปล่ียนเป็นความ
เขม้แขง็—เหมือนการต่อสูก้บัโรคมนุษย์
สมบูรณ์แบบของดิฉนัท่ีก�าลงัเปล่ียน ดิฉนั
รู้วา่ดิฉนัไม่สมบูรณ์แบบ แต่พระคริสต์
ทรงสามารถช่วยใหเ้ราเอาชนะความ
อ่อนแอ บาป ความทา้ทาย หรือความกลวั
ทุกอยา่ง พระองคเ์ขา้พระทยัเราและทรง
ทราบวธีิช่วยเหลือเรา ดิฉนัหวงัวา่เราทุก
คนจะช่ืนชมความรักอนัไร้ขอบเขตของ
พระองค ์และตระหนกัวา่แมเ้ราจะไม่
สมบูรณ์แบบตอนน้ี แต่ถา้เราพยายามท�า
ตามพระองค ์เราจะสมบูรณ์แบบวนัหนา้
แน่นอน ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์
อ้างองิ
 1. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เพราะฉะน้ันพวก

ท่านจงเป็นคนดพีรอ้ม—ในที่สุด,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2017, 40.
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มีหลายครัง้ที่เราทุก
คนรูสึ้กวา่เราไม่ดพีอ 
แตเ่ราตอ้งแน่ใจวา่
เราก�าลังประเมินตวั
เราอย่างถูกตอ้ง

เกมมี 
พิษช่ือ  

“หาจุดต่าง”

โรคมนุษยส์มบูรณ์แบบ 

คนหนุ่มสาว
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เ ม่ือผมอายนุอ้ยกวา่น้ี ผมชอบเล่นเกม “หาจุด
ต่าง” ในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน ภาพเหมือน
กนัแทบทุกอยา่งสองภาพท่ีอยูคู่่กนัทา้ใหห้า

จุดต่างเลก็ๆ นอ้ยๆ ระหวา่งสองภาพน้ี ถา้คุณ
เพง่มององคป์ระกอบแต่ละอยา่งของภาพใกล้
พอ คุณจะหาจุดต่างไดถ้า้ไม่หมดกเ็กือบหมด 
จุดประสงคข์องกิจกรรมน้ีไม่ใช่เพื่อช่ืนชมภาพ
หรือเพื่อท�าใหภ้าพท่ีสองสมบูรณ์ จุดประสงค์
คือเพื่อมองหาขอ้บกพร่องทั้งหมดในภาพแรกท่ี
ไม่สมบูรณ์

ความทา้ทายทัว่ไปส�าหรับคนหนุ่มสาวคือ
ความรู้สึกวา่เราไม่ดีเท่ากบัมาตรฐานท่ีเราวาด
หวงัไวว้า่เราควรเป็น เราเปรียบเทียบกนัมาก
ข้ึนเร่ือยๆ และเห็นคนหน่ึงเร่ิมอาชีพท่ีประสบ
ความส�าเร็จ อีกคนไดเ้กรดยอดเยีย่มในการ
เรียน อีกคนมีเพื่อนกลุ่มใหญ่ข้ึน อีกคนมีจิตใจ
ดี ฉลาด เอ้ือเฟ้ือและโอบออ้มอารีมากกวา่เรา 
และพวกเขาน่าจะอายนุอ้ยกวา่เราดว้ย! แน่นอน
วา่เราเล่นเกม “หาจุดต่าง” ระหวา่งตวัเรากบัคน
รอบขา้งไดไ้ม่ยาก และเราสามารถคิดเหตุผล
ยาวเหยยีดไดเ้สมอวา่คนอ่ืน “ดีกวา่” เรา

วธีิคิดแบบน้ีเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ถา้เราเช่ือ
วา่ความส�าเร็จของเรา คุณลกัษณะของเรา หรือ
ความมัง่คัง่ทางโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนของเราเป็น
ตวัก�าหนดคุณค่าของตวัเรา นอกเหนือจากนั้น 
เกม “หาจุดต่าง” ของเราแทบไม่บอกขอ้ดีและ
คุณสมบติัเหมือนพระคริสตท่ี์เราไดพ้ฒันาไป
แลว้ในชีวติเราและขา้มความจริงพื้นฐานท่ีวา่เรา
ทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะสมบูรณ์แบบเหมือนพระ
คริสต ์. . . ในวนัหนา้ เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดทรง
ประกาศวา่ “ดีพร้อมแมด้งัเรา, หรือพระบิดา
ของเจา้ผูท้รงสถิตอยูใ่นสวรรคท์รงดีพร้อม” 
(3 นีไฟ 12:48) ผมเช่ือวา่พระองคท์รงพยายาม
ยกระดบัการมองเห็นของเราและใหค้วาม
หวงัแก่เรา—อยา่งไรกต็าม พระด�ารัสเช้ือ
เชิญของพระองคเ์ป็นทั้งการขอร้อง

ใหก้ลบัใจและการแสดงความเช่ือมัน่ในเราวา่
เราสามารถบรรลุส่ิงท่ีพระองคท์รงขอใหเ้ราท�า 
ความทา้ทายใหญ่หลวงส�าหรับเราคือเอาชนะ
แนวโนม้ของมนุษยปุ์ถุชนท่ีจะอิจฉา ไม่พอใจ 
ผดิหวงั และสงสยั ท่ีจะเลือกความอ่อนนอ้ม
ถ่อมตน การกลบัใจ ศรัทธา และความหวงั

ชอบธรรมตอนน้ี สมบูรณ์แบบทีหลัง
ส่วนหน่ึงของการเอาชนะ “โรคมนุษย ์

สมบูรณ์แบบ” ในเชิงลบท่ีปฏิปักษเ์ผยแพร่คือ
เราตอ้งเขา้ใจวา่จริงๆ แลว้ความสมบูรณ์แบบคือ
อะไร ในค�าพดูของประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั 
เก่ียวกบัหวัขอ้เร่ืองความสมบูรณ์แบบ ท่าน
อธิบายวา่ค�าภาษากรีกดั้งเดิมของ สมบูรณ์แบบ 
ใน มทัธิว 5:48 หมายถึง “ครบถว้นสมบูรณ์” 1 
จะไม่มีใครในพวกเรา “ครบถว้นสมบูรณ์” ใน
ชีวติมรรตยัน้ี ความครบถว้นสมบูรณ์จะมาใน
นิรันดร

เม่ือเราพบวา่ความสมบูรณ์แบบท�าให้
หนกัใจ เราสามารถเดินไปตามเสน้ทางสู่ความ
ดีพร้อมได ้ตวัอยา่งเช่น เม่ือเราจ่ายส่วนสิบ
เตม็ เท่ากบัเราสามารถรักษาพระบญัญติัเร่ือง
ส่วนสิบได ้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เม่ือเราสวด
ออ้นวอนทุกวนั เราจะพบวา่เรา สมบูรณ์แบบ 
เร่ืองการเลือกสวดออ้นวอนในแต่ละวนั แต่ละ
กา้วบนเสน้ทางสู่ความสมบูรณ์แบบ (อีกช่ือ
หน่ึงคือเสน้ทาง
พนัธสญัญา) 
ออกแบบ
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ไวเ้พื่อใหเ้ราเกิดปีติ การส�ารวจตวัเราเป็น
ประจ�าจะยนืยนักบัเราวา่เราก�าลงักา้วหนา้
และพระบิดาพอพระทยักบัแรงผลกัดนัทาง
วญิญาณของชีวติเรา

ความชอบธรรมและความสมบูรณ์
แบบมีความหมายไม่เหมือนกนั ความ
สมบูรณ์แบบคือผลลพัธ์ ส่วนความชอบ
ธรรมคือรูปแบบของศรัทธาและการกลบั
ใจซ่ึงเราเลือกทุกวนั ถา้ความสมบูรณ์แบบ
เป็นจุดหมาย พนัธสญัญาของเรายอ่มเป็น
หนงัสือเดินทางและความชอบธรรมเป็น
กา้วเดินระหวา่งการเดินทาง ถา้ส่ิงน้ีเป็น
มุมมองของเราเร่ืองความสมบูรณ์แบบ เรา
หวงัใหส่ิ้งดีเกิดข้ึนไดเ้ม่ือเราพฒันารูปแบบ
ท่ีชอบธรรมอยา่งอดทนและไม่หยดุย ั้ง

คาดวา่จะล้มเหลว รกัการกลับใจ
เม่ือเร็วๆ น้ีผมใคร่ครวญค�ากล่าวของ

เอล็เดอร์ลินน ์จี. รอบบินส์แห่งสาวกเจด็

สิบ “การกลบัใจไม่ใช่แผนส�ารอง [ของ
พระผูเ้ป็นเจา้] ในเหตุการณ์ท่ีเราอาจลม้
เหลว การกลบัใจ เป็น แผนของพระองค ์
โดยทรงทราบวา่เราจะลม้เหลว” 2 ชีวติน้ี
เป็นช่วงการทดลองใหเ้ราเตรียมพร้อม
ส�าหรับนิรันดร การกลบัใจเตรียมเราโดย
เปล่ียนวธีิท่ีเรามองตนเองและน�าเราใหใ้กล้
ชิดพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดมาก
ข้ึน เราควรคาดวา่จะลม้เหลวหรือท�าผดิ
พลาด อาจจะทุกวนั เราไม่ควรเลิกคาดหวงั
ความผดิพลาด ทั้งไม่ควรท�าใหเ้ราส้ินหวงั 
อนัท่ีจริง เราควรมีความสุขเม่ือเรารู้ขอ้
บกพร่องหรือความผดิพลาดของเราขณะมี
โอกาสร่วมมือกบัพระคริสตใ์นการเปล่ียน
ความอ่อนแอของเราใหเ้ป็นความเขม้แขง็

ดงันั้น ขณะท่ีความสมบูรณ์แบบเป็น
เป้าหมาย เสน้ทางท่ีเราเดินจึงเก่ียวขอ้งกบั
การกลบัใจและการเดินหนา้ทุกวนัดว้ยรอย
ยิม้บนใบหนา้และความกตญัญูในใจเรา

มองไปท่ีพระครสิต์
เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล ์(1926–

2004) แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองกล่าว
วา่ “ส่ิงท่ีเราปรารถนาอยูต่ลอดเวลาคือส่ิงท่ี
เราจะเป็นในทา้ยท่ีสุดและส่ิงท่ีเราจะไดรั้บ
ในนิรันดร” 3 การเลือกในแต่ละวนัของเรา
ก�าหนดวา่เราจะเป็นใคร ถา้ความปรารถนา
ท่ีจริงใจของเราคือเป็นเหมือนพระผูช่้วย
ใหร้อดและแรงจูงใจของเราคือรักพระองค ์
การเลือกของเราจะสะทอ้นความปรารถนา
นั้นและเราจะเปล่ียน

เม่ือเราชนท่ีกั้นถนน เม่ือเราท�าผดิพลาด 
และเม่ือเราตกไปสู่การล่อลวง เราสามารถ
ตอบสนองโดยออกห่างจากพระคริสตห์รือ
เราสามารถมองไปท่ีพระคริสตด์ว้ยศรัทธา 
คามหวงั ความอดทน ใจท่ีชอกช�้า และ
วญิญาณท่ีส�านึกผดิ เราพบทางออกหรือค�า
ตอบของสภาวการณ์ยากๆ ของเราในพระ
คริสตแ์ละพระกิตติคุณของพระองคเ์สมอ 

มองไปท่ี
พระครสิต์

คาดวา่จะล้ม
เหลวและรกั
การกลับใจ

เป็นคนชอบ
ธรรมตอนน้ี 

คาดหวงัความ
สมบูรณ์แบบ

ทีหลัง

จงระวงั
ความ

จองหอง
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เม่ือเรามองไปท่ีพระคริสต ์พระองคจ์ะทรง
สอนและเปล่ียนเรา

ความทา้ทายมากมายของชีวติมีสอง
ประเภทคือ ความทา้ทายท่ีเราจะเอาชนะ
ในชีวติน้ีและความทา้ทายท่ีเราจะเอาชนะ
ในชีวติหนา้ บางทีอาจจะเป็นความพิการ 
ภาวะซึมเศร้าและความวติกกงัวล หรือ
การล่อลวงอยา่งต่อเน่ือง พระคริสตท์รง
มีอ�านาจท�าใหเ้ราสมบูรณ์ พระองคท์รง
มีอ�านาจเปล่ียนเรา เม่ือเราเลือกความ
อ่อนนอ้มถ่อมตน เท่ากบัเรายอมรับจงัหวะ
เวลาและพระประสงคข์องพระเจา้ ถา้เรา
หมัน่แสวงหาความช่วยเหลือและการน�า
ทางจากพระองค ์เราจะพบพลงั ก�าลงัใจ
จากสวรรค ์และสนัติสุข

จงระวงัความจองหอง
ปฏิปักษไ์ม่มีวนัมอบทางออกท่ีดีใหก้บั

ความทา้ทายของเรา เม่ือเราคน้พบความ

ลม้เหลวและความอ่อนแอของเรา เขา
กระตุน้ใหเ้ราปิดบงัไวเ้พราะเราตอ้งการ
ใหค้นอ่ืนเห็นวา่เราไม่มีขอ้บกพร่อง น่ีคือ
ความจองหองรูปแบบหน่ึง พระคริสตท์รง
มอบทางออกท่ีดีใหก้บัความทา้ทายของ
เราเสมอ แต่นัน่ไม่ไดท้ �าใหท้างออกของ
พระองคง่์าย ตวัอยา่งเช่น พระเจา้ทรงเช้ือ
เชิญใหเ้ราวางใจพระองคข์ณะท่ีเราแบ่ง
ปันพระกิตติคุณ ส่วนซาตานบอกเราวา่เรา
ไม่ควรแบ่งปันพระกิตติคุณเพราะเราไม่มี
วาทศิลป์ แต่พระเจา้ทรงสญัญาวา่พระองค์
จะประทานส่ิงท่ีเราตอ้งพดู “ในชัว่ขณะ
นั้นนัน่เอง” (หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 
100:6) โดยแทแ้ลว้ ปฏิปักษป้์อนความ
สงสยัใหเ้ราส่วนพระเจา้ป้อนศรัทธาใหเ้รา

แทนท่ีจะหมกมุ่นกบัการเล่นเกม “หา
จุดต่าง” และ “ปิดบงัความอ่อนแอ” พระ
คริสตท์รงประสงคใ์หเ้รามองไปท่ีพระองค์
และมีส่วนในการ “เปล่ียนความอ่อนแอ” 
โดยพื้นฐานแลว้ความจองหองเก่ียวขอ้ง
กบัการแข่งขนั แต่ชีวติไม่ไดอ้อกแบบให้
เป็นการแข่งขนั เม่ือเราเลือกพระคริสตเ์ป็น
แบบอยา่งของเรา สหาย และผูส้นบัสนุน
เรา เราสามารถเลิกท�าการเปรียบเทียบท่ี
เป็นภยัต่อเราและหาสนัติสุขบนเสน้ทางสู่
ความดีพร้อม

พึงจดจ�าวา่ ในชีวติเราทุกคนประสบ
ความทา้ทายเร่ืองความไม่ดีพร้อมและ
ความอ่อนแอท่ีตามมา ถา้เราเห็นคนอ่ืน
ล�าบาก เราจะเป็นแรงบวกยกพวกเขาใหสู้ง
ข้ึน ถา้เราเห็นคนอ่ืนประสบความส�าเร็จ 
เราจะกล่าวชมเชยดว้ยใจจริง แต่เราจะไม่
ไดป้ระโยชนจ์ากการพยายามมุ่งมัน่คน้หา
วา่ความชอบธรรมหรือความส�าเร็จของ

เราเทียบกบัอีกคนหน่ึงไดห้รือไม่ คนอ่ืน
อาจไม่เห็นคุณค่าของเรา แต่พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงเห็น เรามีค่าไม่ส้ินสุดต่อพระองค ์
เราจะเป็นบุตรธิดาของพระองคต์ลอด
ไป พระองคท์รงรักเราอยา่งไม่มีเง่ือนไข 
และพระองคพ์อพระทยักบัความพยายาม
อนัชอบธรรมของเราเพื่อจะเป็นเหมือน
พระองค์

พระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้รงเป็นผูม้องดู
ชีวิตเราโดยไม่สนพระทยัใยดี พระองค์
ทรงอยูท่ี่นัน่ ทรงรับรู้ และทรงงานเพ่ือ
ช่วยใหเ้รารอดและน�าเรากลบัไปบา้น
ซีเลสเชียล ในพระพลานุภาพของพระองค์
เราสามารถท�าไดทุ้กอยา่งและไม่มีส่ิงใด
เป็นไปไม่ไดโ้ดยผา่นพระองค ์ในชีวิตน้ีท่ี
มีความไม่ดีพร้อม พระเจา้ทรงเป็นความ
หวงัและแบบอยา่งของเรา พระองคจ์ะ
ไม่ทรงพิพากษาเราโดยเปรียบเทียบเรา
กบัพ่ีนอ้งชายหญิงของเรา พระองคท์อด
พระเนตรใจเรา และจะทรงใหก้�าลงัใจ
และน�าทางเราระหวา่งเดินทางอยา่งต่อ
เน่ืองสู่ความครบถว้นสมบูรณ์ ขอใหเ้รา
ปฏิบติัดว้ยศรัทธา กลบัใจและมองไปท่ี
พระคริสตด์ว้ยความหวงัในสัญญาของ
พระองค ์แลว้เราจะ “ดีพร้อมในพระองค”์ 
(โมโรไน 10:32) ◼

ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในแทสเมเนีย ออสเตรเลยี

อ้างองิ
 1. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความดพีรอ้มเป็น 

กระบวนการตอ่เน่ือง,” เลียโฮนา, ม.ค. 1996, 
95.

 2. ลินน์ จี. รอบบินส์, “เจ็ดสิบครัง้คณูเจ็ด,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 22.

 3. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “ตามความปรารถนา
ของใจ [เรา],” เลียโฮนา, ม.ค. 1997, 22.



48 เลียโฮนา

“จงมาหาพระคริสต์, และได้รับ
การท�าให้ดพีร้อมในพระองค์”  

(โมโรไน 10:32)

คนหนุ่มสาว

ดพีร้อม  

“ความดีพร้อม . . . คอยท่าทุกคน
ท่ีรักพระองคแ์ละรักษาพระบญัญติั

ของพระองค ์. . . ความดีพร้อมคือจุด
ส้ินสุดท่ีเราตอ้งอดทน ความดีพร้อม
คือความดีพร้อมนิรันดร์ท่ีพระผูเ้ป็น

เจา้ทรงเตรียมไวใ้หเ้ราแต่ละคน” 
—ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  

(“ความดีพร้อมเป็นกระบวนการต่อเน่ือง,”  

เลียโฮนา, ม.ค. 1996, 97)
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คนหนุ่มสาว

จริงๆ แล้วความสมบูรณ์
แบบหมายถงึอะไร

ถ้าท่านก�าลงัต่อสู้กับความ
รู้สึกเหมือนไม่มีวนัดีพอ 

บทความเหล่านีมี้ไว้ให้ท่าน

40

เยาวชน

ใช้สมุดบันทกึ 
การประชุมใหญ่ของ

เดอืนนีเ้ตรียม ฟัง  
และเรียนรู้จาก 

การประชุมใหญ่สามญั

เดก็

ใช้เกมนีข้ณะฟัง 
การประชุมใหญ่!

พ10
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เรียนรู้เก่ียวกบั
ศาสนจกัรใน  

รสัเซยี!  
ดูหนา้ พ6–พ9



พ2 เพื่อนเดก็

วธีิที ่1: รักผู้อืน่
พระเยซูประทานพระบัญญัตขิ้อส�าคญัสองข้อคอื หน่ึง “จงรกั
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของ
ท่าน และดว้ยสุดความคดิของท่าน” (มัทธิว 22:37) และสอง 
“จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (มัทธิว 22:39)

พระบัญญัติ ให้รักพระผู้เป็นเจ้าและรักเพื่อนบ้านของเรา
เช่ือมโยงกนั ทกุคนเป็นพีน้่องกันจรงิๆ เพราะพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงเป็นพระบิดาของเราจรงิๆ

สามวิธ ี
อยูร่ว่มกนัดว้ยดีกบัผูอื้น่

จากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. 

เนลสัน

วธีิที ่2: ให้อภยัพวกเขา
พระเยซูทรงสอนเราวา่ตอ้งให้อภัยทุกคน “เพื่อวา่พระบิดาของ
พวกท่านผู้สถิตในสวรรคจ์ะทรงยกโทษความผิดของพวกท่าน
ดว้ย” (มาระโก 11:25)

วธีิที ่3: ปฏิบัตต่ิอพวกเขาอย่างทีท่่านต้องการให้พวก
เขาปฏิบัตต่ิอท่าน
พระเยซูทรงสอนกฎทองค�า “จงปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างที่พวกท่าน
ตอ้งการให้พวกเขาปฏิบัตติอ่ท่าน” (มัทธิว 7:12)

เราเข้าใจได้ ไม่ยากวา่เหตใุดเราควรปฏิบัตติอ่ผู้อื่นอย่างที่เรา
อยากให้พวกเขาปฏิบัตติอ่เรา น่ันเพราะบุตรและธิดาแตล่ะคน
ของพระผู้เป็นเจ้ามีคา่ (ด ูมัทธิว 25:40) ●

ดดัแปลงจาก “บุคคลผู้ ใดสรา้งสันตผิู้น้ันเป็นสุข” เลียโฮนา พ.ย. 2002, 48–51

พระเยซูทรงสอนผู้คนให้รูว้ธิีอยู่รว่มกันดว้ยดี
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ใคร่ครวญให้ดี

ทองเป็นโลหะท่ีมีค่า

มาก คนเรากมี็ค่ามาก

เช่นกนั! อนัท่ีจริง คน

มีค่ามากกวา่ทองหรือ

เงินทั้งหมดในโลก 

การท�าตามกฎทองค�า

ช่วยใหเ้ราปฏิบติัต่อ

ผูอ่ื้นเสมือนบุตรธิดา

ท่ีล�้าค่าของพระผู ้

เป็นเจา้อยา่งไร ช่วย

ใหท่้านอยูด่ว้ยกนัได้

อยา่งไรกบัผูอ่ื้น

ด�าเนินชีวติตามกฎทองค�า
ท่านหาเหรยีญไดก้ี่เหรยีญ ระบายเหรยีญเป็นสีทองหรอืสีเหลือง



พ4 เพื่อนเดก็

ยุง่ยากใจเรือ่งโรคเบาหวาน

“พระทรงไดย้นิและตอบฉัน” (Children’s Songbook, 14)

ซาไรยาห์น้องสาวของโจไม่สบาย ไม่ไดป่้วยแบบที่
คณุไอหรอืปวดท้อง คณุพ่อคณุแม่บอกวา่เธออาจ

จะเป็นโรคเบาหวาน
โจไม่รูว้า่โรคเบาหวานคอือะไร แตฟ่ังดนู่ากลัว จาก

น้ันพ่อแม่อธิบายวา่โรคเบาหวานคอืเมื่อรา่งกายของเรา
มีปัญหาเรือ่งการใช้น� ้าตาลจากอาหารที่เรากิน ซาไรยาห์
ตอ้งอยู่ โรงพยาบาลสองสามวนัเพื่อดวูา่เธอเป็นโรคเบา
หวานหรอืไม่

บางครัง้ซาไรยาห์ท�าให้ โจร�าคาญ เธอพยายามเล่นกับ
เพื่อนๆ ของเขา แม้ถึงกับท�าตวัควบคมุวดิี โอเกมของ
เขาหาย แตเ่ขาก็ยังรกัเธอมาก ผมไม่อยากให้เธอป่วย 
เขาคดิขณะน� ้าตาคลอ

น้องสาวของโจช่วยซาไรยาห์เตรยีมตวัไปโรงพยาบาล 
แมรยี์หยิบเป้สะพายหลังของซาไรยาห์ออกมา ฮันนาห์
ช่วยเก็บชุดนอนใส่เป้ ลิลีหยิบผ้าห่มนุ่มๆ ใส่เพิ่มลงไป 
โจอยากช่วยเช่นกัน แตเ่ขาไม่ทราบจะช่วยอย่างไร

ไม่นานซาไรยาห์ก็ ไดข้องครบ

ภาวะ

โดย เอลซิา บรอดเบนท์
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

ผูเ้ขียนอาศยัอยูใ่นรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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ยุง่ยากใจเรือ่งโรคเบาหวาน
“เรามาสวดอ้อนวอนก่อนไปกันเถอะ” พ่อบอก 

“ โจ ลูกสวดอ้อนวอนได้ ไหม”
โจพยักหน้า “ข้าแตพ่ระบิดาบนสวรรค”์ เขาเริม่  

“ขอทรงอวยพรซาไรยาห์อย่าให้เธอเป็นโรคเบาหวานเลย 
ขอทรงอวยพรให้เธอไม่เป็นอะไร” ขณะสวดอ้อนวอน 
โจรูสึ้กดขีึน้เล็กน้อย

ขณะที่ครอบครวัสวมกอดกัน โจนึกอะไรอย่างหน่ึง
ขึน้มาได้

“เดีย๋วครบั!” เขาพูด เขาเข้าไปในห้อง หยิบเครือ่ง
เล่นเพลงแบบพกพาที่เขาไดเ้ป็นของขวญัวนัเกิด แล้ว
ตัง้เพลงโปรดของซาไรยาห์ ไว้ ในเครือ่ง

“น่ี” เขาพูดพลางยื่นให้ซาไรยาห์ “น้องเอาไปโรง
พยาบาลดว้ย” เธอยิม้และก�าไวแ้น่นขณะเดนิไปขึน้
รถยนต์

วนัต่อมา คุณแม่พาโจกับน้องสาวไปเยี่ยมซาไรยาห์
ที่ โรงพยาบาล โจกังวลขณะเดินเข้าไปในโรง
พยาบาล “ขอทรงอวยพรให้เธอไม่เป็นโรคเบา
หวาน” เขาสวดอ้อนวอนท�านองน้ีเหมือนเป็น
ครัง้ที่รอ้ยแล้ว

เมื่อพวกเขาไปถึงห้องของซาไรยาห์ เธอ
น่ังอยู่บนเตยีง มีสายน� ้าเกลือตดิที่แขน เธอ
ยิม้นิดๆ เมื่อเห็นทุกคน

“เราไดผ้ลตรวจมาแล้ว” คณุพ่อบอก 
“หมอบอกวา่ซาไรยาห์เป็นโรคเบาหวานชนิด
ที่ 1 เราจะตอ้งเปลี่ยนอาหารบางอย่างที่เรากิน
เป็นครอบครวัและช่วยเธอเรือ่งยา แตเ่ธอจะไม่
เป็นอะไรมาก”

โจเสียใจมาก เขาออกไปนอกห้องและน่ังรมิ
ประต ูซุกหน้าไวก้ับแขน

“เป็นอะไรโจ” คณุแม่ถามขณะน่ังใกล้เขา

“ผมสวดอ้อนวอนขอให้ซาไรยาห์ ไม่เป็นโรคเบา
หวาน” โจตอบ “ท�าไมพระบิดาบนสวรรค์ ไม่ตอบค�าสวด
อ้อนวอนของผม”

คณุแม่ โอบเขา “พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเราเสมอ แต่ไม่ ใช่ ในแบบที่ เรา ตอ้งการ
เสมอไป บางครัง้ แทนที่จะเอาเรือ่งยากๆ ออกไป 
พระองคท์รงตอบโดยประทานสันตสุิขให้เราและช่วย
ให้เราเข้มแข็ง แม่รูว้า่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วย
ซาไรยาห์”

โจพยักหน้าช้าๆ ตอนน้ีเขารูสึ้กไม่มีสันตสุิขและ
ไม่เข้มแข็ง แตเ่ขาจ�าความรูสึ้กดทีี่เคยมีระหวา่งสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครวัได้

พวกเขาเดนิกลับเข้าไปในห้องดว้ยกัน น้องสาวของ
โจก�าลังเล่นการด์เกมเหมือนพวกเขาเล่นที่บ้าน และทุก
คนดมูีความสุขแม้แตซ่าไรยาห์

จากน้ันโจก็สังเกตเห็นบางอย่าง ซาไรยาห์ห้อยหูฟัง
รอบคอและเครือ่งเล่นเพลงวางอยู่บนตกัเธอ

“เธอฟังเพลงที่ลูกเลือกให้ตลอด” คณุแม่บอก “น่ัน
ช่วยให้เธอรูสึ้กสงบ”

โจรูสึ้กอบอุ่นในใจ เขารูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วย
พวกเขาแล้ว ●
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ค�าถามส�าหรับท่าน
ท่านคิดวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวดออ้นวอน
ของโจอยา่งไร
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น่ีคือมหาวหิารนกับุญเบซิล สถานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
แห่งหน่ึงในรัสเซีย คนส่วนใหญ่ในรัสเซียนบัถือ 
นิกายออร์โธดอกซ์รัสเซีย พวกเขาเป็นชาวคริสต ์ซ่ึง
หมายความวา่พวกเขาเช่ือในพระเยซูคริสตเ์หมือน
พวกเรา!

ตวัหนงัสือภาษารัสเซียใชอ้กัษรซีริล
ลิก น่ีเป็นป้ายบนอาคารศาสนจกัร
แห่งหน่ึงในรัสเซียและพระคมัภีร์
มอรมอนในภาษารัสเซีย

เชญิร่วมเดิน
ทางไปเยือน

รสัเซยีกบัเรา!สวสัดีจาก  

รสัเซยี!

รัสเซีย เป็นประเทศใหญ่ท่ีสุดใน
โลก! ครอบคลุมสองทวปีคือยโุรป
กบัเอเชีย สตัวป์ระจ�าชาติของรัสเซีย
คือหมีสีน�้าตาล

สวสัดี  
เราคือเปาโล
กบัมารโ์ก
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ปีท่ีแลว้ประธานเนลสนัประกาศวา่จะสร้างพระวหิารในรัสเซีย สมาชิก
ของศาสนจกัรในรัสเซียต่ืนเตน้มาก! พระวหิารแห่งน้ีจะเป็นพระวหิาร
แห่งแรกในประเทศท่ีใหญ่ขนาดนั้น

ซุปเป็นอาหารยอดนิยมในรัสเซีย! เดก็ผูช้าย
คนน้ีก�าลงักินซุปกะหล�่าปลีเรียกวา่ shchi

หนูชอบแสดงประจกัษพ์ยานท่ี
โบสถ ์ หนูชอบอ่านพระคมัภีร์ 
หนูรักพระวหิารและอดใจรอ
เขา้ไปขา้งในแทบจะไม่ไหว

เอวา ีอายุ 8 ขวบ

พบเพือ่นบางคนของ
เราจากรัสเซีย!

ท่านมาจากรัสเซียหรือไม่ 
ช่วยเขยีนบอกเราท!ี เราอยาก

ฟังเร่ืองราวจากท่าน!

พระเยซูทรงรักผมและผมรัก
พระองค ์ผมพดูเร่ืองพระองคท่ี์
โรงเรียนและเพื่อนๆ ของผมรู้
เก่ียวกบัพระองคด์ว้ย ผมชอบ
ร้องเพลงปฐมวยัใหเ้พื่อนๆ ฟัง

อชิิม อายุ 7 ขวบ

ในรัสเซีย วนัแรกท่ีเปิดเรียนเรียกวา่วนัความรู้ เดก็ๆ ร้องเพลง เตน้ร�า 
และน�าดอกไมม้าใหค้รู

ขอบคณุท่ีส�ารวจ
รสัเซยีกบัเรา  

แลว้พบกนัใหม่!
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โดย ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล
นิตยสารศาสนจกัร

(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“พวกท่านจงมี ใจเมตตากรณุา 
เหมือนอย่างพระบิดาของท่านมี
พระทัยเมตตากรณุา” (ลูกา 6:36)

คัทยาแบกกล่องใบใหญ่เดนิออก
จากตกึอพารต์เมนตม์ากลาง

แดด ช่วงน้ันเป็นฤดรูอ้น และ
อากาศในเมืองของเธอที่รสัเซีย
อบอุ่นมาไดส้องสามเดอืนแล้ว เธอ
วางกล่องบนม้าน่ังที่ดมิากับซอนยา
เพื่อนของเธอรออยู่

“ทุกอย่างที่เราตอ้งใช้เล่นละคร
อยู่น่ี!” คทัยาบอก เธอเปิดกล่อง
และหยิบมงกุฎพลาสตกิและชุดสี
ม่วง ฟ้า และแดงออกมา ดว้ยความ
คดิสรา้งสรรคบ์างอย่างชุดเหล่าน้ีจึง
กลายเป็นชุดแสดงที่ดมีาก

“เราจะเล่นเรือ่งอะไร” ดมิาถาม
คทัยายิม้ “ฉันคดิวา่เราน่าจะเลน่

เรือ่ง ‘เจา้หญงิกบ’!” น่ันเป็นนิทาน
เรือ่งโปรดของเธอ คทัยายิม้ขณะนึก
ภาพตวัเองเลน่เป็นวาซิลซิาแสนสวย

ซอนยาควา้ชุดสีฟ้าจากกล่องเอา
ไปทาบตวั “ฉันอยากเป็นวาซิลิซา!” 
เธอบอก

เจา้หญิงกบ  

คทัยาอยากแสดงละคร แต ่
ซอนยาพยายามเขา้มาควบคมุ!

ใหอ้ภยั
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“เดีย๋ว” คทัยาพูด “น่ันมันความ
คดิของฉันนะ หมายความวา่ฉันควร
เป็นวาซิลิซา”

“เธอจะเป็นก็ได”้ ซอนยาบอก 
จากน้ันก็หัวเราะคกิคกั “ตอนวาซิลิ
ซาเป็นกบไง!”

คทัยาหน้าน่ิวและดงึชุดสีฟ้ามา
จากซอนยา “แตน่ี่มันละครของฉัน
นะ!”

ซอนยาเอามือเท้าสะเอว “ ไม่มี
ใครอยากเล่นกับเธอหรอกถ้าเธอเจ้า
กีเ้จ้าการแบบน้ี เธอเป็นกบดกีวา่
เป็นเจ้าหญิง”

คทัยารูสึ้กน� ้าตาคลอ เธอควา้
กล่องวิง่เข้าไปข้างใน วิง่ขึน้บันไดไป
อพารต์เมนตข์องครอบครวั เธอปิด
ประตตูามหลังดงัปัง

“เกิดอะไรขึน้” คณุแม่ถาม คทัยา
รอ้งไห้ออกมาทันที

“ซอนยาท�าทุกอย่างพังหมด!”  
คัทยาเล่าเรื่องทัง้หมดให้คณุแม่ฟัง 
“เธอบอกวา่หนูเป็นกบ!”

“ โอ้ คทัยุชา” คณุแม่พูด คทัยุชา
เป็นชื่อเล่นที่แม่ตัง้ให้คทัยา “แม่ภา
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เสียใจ เธอไม่น่ารกัเลย”
จากน้ันก็มีเสียงเคาะประต ูคณุ

แม่ไปเปิดประต ูแตค่ทัยาวิง่เข้า
ห้อง เธอไดย้ินเสียง จากน้ันคณุแม่
ก็เรยีกเธอ “ลูกอยากคยุกับซอนยา
หรอืเปล่า เธอมีอะไรจะบอกลูกแน่ะ”

“ ไม่คะ่!” คทัยาตะโกน
เธอไดย้ินเสียงอีก จากน้ันก็ไดย้ิน

เสียงปิดประตู
“แม่คดิวา่ซอนยาเสียใจ” คณุแม่

บอก
“หนูไม่สน” คทัยาพูด เธอเอา

หน้าแนบหมอนแน่นกวา่เดมิ
คณุแม่ยืนข้างประตหูน่ึงนาที 

“ลูกรูน่ี้วา่บางครัง้เมื่อแม่ โกรธมากๆ 
แม่ไม่อยากให้อภัยใคร บางครัง้แม่
ตอ้งขอให้พระบิดาบนสวรรคท์รง
ช่วยให้แม่อยากให้อภัย” แล้วคณุแม่
ก็เดนิจากไป

คทัยาโกรธเกินกวา่จะให้อภัย 
ซอนยาท�ารา้ยความรูสึ้กของเธอ! 
แต ่. . . ความโกรธไม่ท�าให้รูสึ้กดเีลย

เธอถอนหายใจและคกุเข่าข้าง
เตยีง คทัยารูว้า่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงตอ้งการให้เธอให้อภัยซอนยา 
น่ันเป็นส่ิงที่ควรท�า แตพ่ระบิดาบน
สวรรคท์รงตอ้งการให้คทัยาให้อภัย
อาจเป็นเพราะจะช่วยให้คทัยารูสึ้กดี
ขึน้ดว้ย

“พระบดิาบนสวรรค ์ขอทรงช่วยให้
ขา้พระองค์ ใหอ้ภัยซอนยาดว้ยเถดิ” 
เธอกลา่ว “ขา้พระองค์ ไมอ่ยากใหอ้ภยั 
แตก็่ไม่อยากโกรธแบบน้ีดว้ย”

เธอจบการสวดอ้อนวอนและสูด
ลมหายใจลึกๆ คทัยารูสึ้กวา่ความ
โกรธคอ่ยๆ จางหายไป เธอท�าได ้เธอ
ให้อภัยได ้เธอเดนิไปที่อพารต์เมนต์
ของซอนยาและเคาะประตู

ซอนยาเปิดประตแูละเริม่คยุ
กันทันที “คทัยา ฉันขอโทษที่พูด
แบบน้ัน”

“ฉันให้อภัยเธอ” คทัยาบอก “และ
ขอโทษที่ฉันเอาชุดแสดงกลับไป
หมด เธอจะเป็นวาซิลิซาที่ดดีว้ย เรา
ผลัดกันได”้

ซอนยายิม้ “ โอเค เราไปฝึกตอนน้ี
ได้ ไหม ฉันจะไปบอกดมิา!”

คทัยายิม้ตอบ “ฉันจะไปเอาชดุ!” ●

ใหอ้ภยั
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เล่นเกมน้ีกับคูร่ะหวา่งการประชุมใหญ่ ก่อนอื่น เลือก X หรอื O แล้วฟังค�าที่เขียนไวด้า้นล่าง
เมื่อท่านไดย้ินค�าใดค�าหน่ึง ให้ผลัดกันเขียนตวัอักษรของท่าน (X หรอื O) ค�าละหน่ึงช่อง  
เริม่ตรงแถวล่างของบัตรคะแนน หลังจากน้ันให้เขียนอักษรแตล่ะตวัเรยีงขึน้ดา้นบน  

ใครเรยีงตอ่กันไดส่ี้ตวัคนน้ันเป็นผู้ชนะ! ●

เรียงใหไ้ดสี้ใ่นการประชมุใหญค่รัง้นี!้
เร่ืองสนุก

เดก็
พระบัญญตัิ
ศรัทธา

ครอบครัว
พระผู้เป็นเจ้า
พระเยซู

ความรัก
การสวดอ้อนวอน
ฐานะปุโรหิต

การเปิดเผย
พระคมัภร์ี
พระวหิาร

ศาสดาพยากรณ์
อคัรสาวก



 กนัยายน 2019 พ11

เรียน คนทุกข์ใจ
รายการดา้นล่างบอกส่ิงท่ีอธิการหรือประธานสาขาจะพดูคุยกบัคุณ คุณสามารถถามเขาไดถ้า้ไม่เขา้ใจวา่หมาย
ถึงอะไร คุณสามารถใหพ้อ่แม่อยูก่บัคุณไดด้ว้ยถา้ตอ้งการ

เรารักคุณ!

 เพ่ือนเดก็

ท่านคดิอะไรอยู่
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อีกไม่นานฉันจะไปพระวิหารครัง้แรก ฉันกงัวลเร่ืองการ

สมัภาษณเ์ขา้พระวิหาร อธกิารจะถามค�าถามแบบไหน 

—คนทกุขใ์จจากอากาปลูโก

แมท่้านจะไม่ไดไ้ปพระวหิารตอนน้ี 
แต่ท่านยงัสามารถไดใ้บรับรองพระ
วหิารถา้ท่านอยูใ่นเยาวชนหญิงหรือ
ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน นัน่
ช่วยใหท่้านจดจ�าวา่ท่านตอ้งมีค่า
ควรท่ีจะไปพระวหิารเสมอ!

•  ท่านมศีรัทธาในพระบิดา
บนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ 
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
หรือไม่

•  ท่านสนับสนุนผู้น�า
ศาสนจกัร (เช่นศาสดา
พยากรณ์ อคัรสาวก และ
อธิการของท่าน) หรือไม่

•  ท่านรักษาความนึกคดิและ
ร่างกายให้สะอาดบริสุทธ์ิหรือไม่

•  ท่านพยายามรักษาพนัธสัญญาที่
ท่านท�าเมือ่รับบัพตศิมาหรือไม่

•  ท่านท�าตามพระบัญญตัหิรือไม่

•  ท่านซ่ือสัตย์หรือไม่

•  ท่านจ่ายส่วนสิบเตม็ 
10 เปอร์เซ็นต์หรือไม่

•  ท่านรักษาพระค�าแห่ง
ปัญญาหรือไม่

•  ท่านเช่ือว่าท่านมค่ีา
ควรเข้าพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าหรือไม่
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ประวติัครอบครวั  
ทีละข ัน้
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สวสัดค่ีะ  
หนูช่ือเมอิ

หนูพบภาพน้ีในลงั
เก่าๆ ใบหน่ึง หลงัภาพ

หนูเห็นช่ือฟมิูโกะ

เรากลบัไปดูในลงัและ
พบจดหมายฉบบัหน่ึงท่ี
ฟมิูโกะเขียนและรูปภาพ

อีกหลายใบ สนุกดีท่ี
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัคุณ

ยายทวด

คุณแม่บอกวา่ภาพน้ีคือ
ฟมิูโกะคุณยายทวดของ
หนู หนูตอ้งการสืบหา
ขอ้มูลของท่านมากข้ึน
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ท่านสามารถท�าประวตัิ
ครอบครัวได้ด้วย—แม้จะอยู่
ไกลพระวหิาร

▶ เขียนหรือวาดภาพเก่ียวกบั
ชีวติท่านลงในบนัทึกส่วนตวั
ของท่าน

▶ ถามพอ่แม่หรือปู่ยา่ตายายเก่ียว
กบัชีวติพวกเขา

▶ ใชค้อมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
หรือแทป็เลต็อปัโหลดรูปภาพ
ลงใน FamilySearch .org 

▶ อ่านค�าถามเก่ียวกบัใบรับรอง
พระวหิารในหนา้ พ11 ท่าน
จะมีค่าควรเขา้พระวหิารตั้งแต่
ตอนน้ีไดอ้ยา่งไร

เราเขา้ไปท่ี 
FamilySearch .org และ
เพิ่มฟมิูโกะเขา้ไปใน

สายสกลุครอบครัว เรา
ใส่วนัเดือนปีเกิดของ
ท่านและวนัท่ีท่านกบั 
ฮิโรชิสามีแต่งงานกนั

เราเพิ่มรูปภาพของ
ฟมิูโกะดว้ย ตอนน้ีถา้ภาพถ่าย
หายหรือเสีย ครอบครัวของ

หนูสามารถหาส�าเนาภาพทาง
ออนไลนไ์ดต้ลอด

ฟมิูโกะไม่เคยรับบพัติศมา 
เม่ือคร้ังยงัมีชีวติอยู ่แต่

ตอนน้ีหนูอายมุากพอจะ
ไปพระวหิารเพื่อรับ 

บพัติศมาแทนท่านแลว้

เราท�าส�าเนาช่ือและ
ขอ้มูลของฟมิูโกะ 
จากนั้นเราไปพระ
วหิารและหนูรับ 
บพัติศมาแทนท่าน!

เมือ่
กลบัถงึบ้าน  

หนูเขียนเร่ืองน้ีไวใ้นบนัทึก
ส่วนตวั หนูหวงัวา่สกัวนัจะ

ไดพ้บคุณยายทวดฟมิูโกะ หนู
ตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัคุณ

ยายทวดและทุกคนใน
ครอบครัว 

ท่าน!
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โดย โฮเซ รอดริเกซ
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“ฉันชอบมองดพูระวหิาร ฉันตอ้งการไปทีน่ั่น”  
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 99)

“ยินดดีว้ย โฮเซ” อธิการกราเซียบอก เขายื่นใบรบัรอง
พระวหิารฉบับใหม่ ให้ผม

“ขอบคณุครบั!” ผมพูด ผมจับมือลาและเดนิออกจาก
ห้องท�างานของเขาพลางก้มมองกระดาษสีขาวในมือ ผม
จะได้ ไปท�าบัพตศิมาในพระวหิาร!
Abuelos (คณุตาคณุยาย) ของผมรออยู่ ในห้องโถง 

คณุพ่อคณุแม่ของผมมาโบสถ์นานๆ ครัง้ ปกตผิมมา
โบสถ์กับคณุตาคณุยาย พวกท่านกอดผม

“ตืน่เตน้หรอืเปล่าที่จะได้ ไปพระวหิารครัง้แรกอาทิตย์
หน้า” คณุตาถามขณะพวกเราเดนิออกจากอาคาร

“ครบั!” ผมพูด แตผ่มอดสังเกตความรูสึ้กสนุกความ
รูสึ้กป่ันป่วนในท้องไม่ได้

“จะดมีากถ้าได้ ไปดว้ยกันเป็นครอบครวั” คณุยายพูด
พรอ้มกับยิม้กวา้ง

ผมยิม้ตอบ แตค่วามรูสึ้กสนุกยังไม่หาย
เมื่อใกล้ถึงวนัเดนิทางไปพระวหิาร ผมกังวลใจมากขึน้ 

จนตอ้งพูดกับคณุยายเรือ่งน้ี
ท่านก�าลังหั่นผักในครวั แตห่ยุดหั่นเมื่อผมเดนิเข้ามา 

“มีอะไรหรอืเปล่า” ท่านถามพลางเช็ดมือกับผ้าขนหนู 
“หลานดกูังวล”

ผมถอนหายใจและน่ังที่ โตะ๊ “ผมตืน่เตน้มากครบัที่
จะได้ ไปพระวหิาร แตผ่มกังวลดว้ย”

คณุยายพยักหน้าเหมือนท่านเข้าใจวา่ผมรูสึ้กอย่างไร 
“ ไม่ตอ้งกังวลหรอกจ้ะ คนที่น่ันจะช่วยหลานทุกขัน้
ตอน”

ขณะที่ท่านพูด ผมรูสึ้กอบอุ่นสบายใจตัง้แตศี่รษะ
จรดปลายเท้า ผมรูว้า่วนัน้ันจะเป็นวนัพิเศษ

ไม่นานก็ถึงวนัไปพระวหิาร ผมสวมชุดวนัอาทิตย์และ
หวผีมเรยีบรอ้ย คณุยายเข้ามาในห้อง

“รูสึ้กอย่างไรบ้าง” ท่านถาม

ความสงบ ใน พระวิหาร

โฮเซอดใจรอไปพระวิหารแทบไม่ไหว 
ท�าไมเขาตืน่เตน้มากขนาดนี้
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“ตืน่เตน้ครบั! ผมอดใจรอไปพระวหิารแทบไม่ไหว”
คณุยายน่ังอยู่ปลายเตยีงและดงึกระดาษแผ่นหน่ึง

ออกจากกระเป๋าเสือ้
“น่ีเป็นบัตรศาสนพิธีพระวหิาร” ท่านกล่าว “ส�าหรบั

น้องชายของยาย เขาเป็นคนพิเศษมากส�าหรบัยาย แต่
เขาตายก่อนจะไดร้บับัพตศิมา หลานจะรบับัพตศิมาให้
เขาในพระวหิารวนัน้ีได้ ไหม”

คณุยายยื่นกระดาษให้ผม ผมอ่านช่ือ รามอน  
รอดรเิกซ ผมบอกคณุยายวา่ผมรกัน้องชายของยาย 
และดี ใจที่ยายวางใจให้ผมรบับัพตศิมาแทนเขา

“แน่นอนครบั คณุยาย ขอบคณุครบั!” ผมเก็บ
ใบศาสนพิธี ใส่กระเป๋าอย่างดี

ขณะน่ังรถโดยสารไปพระ
วหิารซานโตโดมิงโก คณุ
ยายเล่าเมื่อท่านไปพระ
วหิารครัง้แรกกับคณุตา 
สมัยน้ันพวกท่านตอ้งไป
เปรเูพราะไม่มีพระวหิารใน
สาธารณรฐัโดมินิกัน

หน่ึงช่ัวโมงตอ่มา เรามาถึงพระวหิาร อธิการการ์
เซียอยู่ที่น่ันดว้ย ผมตาโตขณะที่เราเดนิขึน้ไปบน
อาคาร พระวหิารสวยมาก! ผมหยุดอ่านค�าที่อยู่
เหนือประต:ู ศักดิสิ์ทธิ์แดพ่ระเจ้า: พระนิเวศน์ของ
พระเจ้า

ขณะเดินผ่านประตู ผมรู้ว่าผมก�าลังเข้าไปใน
สถานท่ีพิเศษ ความกังวลของผมดูจะหายไป

สิน้ ทุกอย่างเงียบสงบ
หลังจากเปลี่ยนเป็นชุดสีขาว ผมยืน

ในอ่างบัพตศิมากับอธิการการเ์ซีย ผม
ตัง้ใจฟังขณะเขากล่าวค�าสวดอ้อนวอน
บัพตศิมา เมื่อเขาเอ่ยช่ือของรามอน 

ผมรูสึ้กสงบไปทัง้ตวั
อธกิารการเ์ซียจุม่ตวัผมลงไป

ในน� ้า เมือ่ผมขึน้จากน� ้า ผมยิม้ 
ผมอดใจรอท�าอีกครัง้แทบไม่

ไหว! ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในแนชันนัล 
ดสิตรกิต ์สาธารณรฐัโดมินิกันภา
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ค�าถาม
ส�าหรับท่าน

ท่านคิดวา่เหตุใด 
พระวหิารจึงเป็น 

สถานท่ีพิเศษ
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เอ็ลเดอรร์าสแบนด ์
ไปเยือนเคปเวิรด์

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

ผูค้นต่ืนเตน้ท่ีไดฟั้ง
เอล็เดอร์ราสแบนด์
พดู นัน่เป็นคร้ังแรก
ท่ีอคัรสาวกไปเยอืน
ประเทศของพวกเขา!

อคัรสาวกเดินทางไป 
ทัว่โลกเพื่อปฏิบติัศาสน 
กิจต่อผูค้นและสอนคน 

เหล่านั้นเก่ียวกบัพระ 
เยซูคริสต์

“พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงรกัทา่น พระ
ผูช้ว่ยใหร้อดทรง

รกัทา่น”

เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์
กบัซิสเตอร์เมลานี ราสแบนด์

ภรรยาไปเยอืนเคปเวร์ิด ประเทศ
ท่ีสวยงามแห่งน้ีประกอบดว้ยเกาะ 

10 เกาะนอกชายฝ่ังแอฟริกา

เอล็เดอร์ราสแบนดแ์วะ 
เยีย่มโรงเรียนเดก็เลก็ 

แห่งหน่ึง หลายคนไม่มี 
พอ่แม่ดูแล พวกเขาเขา้ 
แถวจบัมือทกัทายท่าน 

เอล็เดอร์ราสแบนดช์อบ 
มาก ท่านกบัซิสเตอร์ 

ราสแบนดมี์หลาน 27 คน

พวกท่านไปเยอืนฟาร์มแห่งหน่ึงดว้ย สมาชิกของ
ศาสนจกัรก�าลงัเรียนรู้วธีิเล้ียงหมูและสตัวอ่ื์นท่ีนัน่

เพื่อจะสามารถเล้ียงดูครอบครัวได้
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เราช่วยได้เช่นกนั!
ศาสนจักรบรจิาคเงินช่วยโรงเรยีนของเด็กที่เอ็ลเดอรร์าสแบนดแ์วะเยี่ยม ตอ่ไปน้ี

เป็นวธิีที่ท่านสามารถแบ่งเงินให้เด็กๆ เช่นเดยีวกันน้ี!
• เมือ่ท่านจ่ายส่วนสิบ ให้เพิม่เงนิในซอง

• เขยีนจ�านวนทีเ่พิม่ในบรรทดัทีร่ะบุว่า “ความช่วยเหลอืเพือ่มนุษยธรรม”

• ปิดซองและมอบให้อธิการหรือประธานสาขา

• เงนิของท่านจะช่วยคนทัว่โลกในหลายๆ ด้าน!

ช่วยบรรเทา
ทุกขห์ลงัน�้า
ท่วมหรือ
แผน่ดินไหว

เกา้อ้ีเขน็

อาหารและยา

สถานศึกษาเดก็ส่ีคนบริจาคเงนิเข้ากองทุนเพือ่มนุษยธรรมของ
ศาสนจกัร เดนิตามรูปทรงเรขาคณติไปดูว่าเงนิของ
เดก็แต่ละคนใช้ท�าอะไร
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ใหด้แูลว้บอก
ผมชอบสวดอ้อนวอน เมื่อของเล่นผม

หาย ผมสวดอ้อนวอนและพระผู้เป็น
เจ้าทรงช่วยให้ผมหาเจอ บางครัง้ผมสวด
อ้อนวอนก่อนเริม่ชัน้เรยีนและก่อนแข่งขัน
ฟุตบอล ผมชอบเวลาที่เราสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครวัและเมื่อมีคนขอให้ผมสวดอ้อนวอน
ในชัน้เรยีนปฐมวยั ผมชอบสวดอ้อนวอน
เพราะผมรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ิน

และทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของผม
คริิลลู์ อายุ 8 ขวบ 

หนูแบ่งสี ให้เพื่อนรว่ม
ชัน้ใช้

มริา แอล. อายุ 6 ขวบ เซ็นทรัล
ลูซอน ฟิลปิปินส์

หนูรูว้า่พระเยซูทรงพระชนม์และพระองคท์รง
สละพระชนม์ชีพเพื่อพวกเรา หนูรูว้า่พระเยซู

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา
มาเรีี อายุ 10 ขวบ 

ผมชอบอ่านพระ 
คมัภีรม์อรมอน 

ทุกคนืและสวดอ้อนวอน
เสมอเพือ่ใหรู้ว้า่เป็นความจรงิ
แอรัน พ.ี อายุ 7 ขวบ เอสมาราดสั  
เอกวาดอร์

ทาลสั พ.ี อายุ 9 ขวบ รัฐเวอร์จเินีย สหรัฐอเมริกา
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“เราเชือ่ในการเป็นคนซือ่สัตย”์ (หลกัแหง่ความเชือ่ขอ้ 13)

เ มื่ออายุเก้าขวบ ข้าพเจ้าอยากมีหนวด คดิวา่จะมีได้
ตอ้งโกนหน้าทุกวนั ข้าพเจ้าใช้มีดโกนของคณุพ่อ

โกนหน้าหลายวนั วนัหน่ึงคณุพ่อมาเห็นเข้าพอด ีท่าน
เตอืนวา่อย่าท�าเพราะมีดโกนจะบาด

ข้าพเจ้าเสียใจที่ตอ้งบอกวา่ข้าพเจ้าไม่เช่ือฟังคณุพ่อ 
วนัรุง่ขึน้ข้าพเจ้าโกนอีก ขณะโกน มีดโกนลื่นหลุดจาก
น้ิวที่เลอะสบู่ ท�าให้เกิดรอยแผลยาวลึกเหนือรมิฝีปาก 
ข้าพเจ้ากลัวมากขณะท�าแผลที่รมิฝีปาก แตท่ี่กลัวกวา่
น้ันคอืคณุพ่อจะพูดอะไร

เมื่อท่านกลับถึงบ้านคนืน้ันและเห็นแผล ท่าน
ประหลาดใจและกังวล ท่านถามวา่เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร

“คอื” ข้าพเจ้าตอบ “ผมวิง่ไปตามทางเท้า และล้ม
หน้ากระแทก”

ข้าพเจ้าโกหก! ตอนแรกข้าพเจ้าไม่เช่ือฟัง ตอน
น้ีข้าพเจ้าไม่ซ่ือสัตย์! คนืน้ันข้าพเจ้านอนไม่หลับ เวลา
น้ันดกึแล้ว แตข่้าพเจ้าตอ้งบอกความจรงิกับคณุพ่อ 
ข้าพเจ้าเจอท่านในห้องน่ังเล่น

“พ่อครบั ผมโกหกพ่อ” ข้าพเจ้าบอก “ผมไม่ไดห้กล้ม 
ผมโดนมีดโกนบาด ผมขอโทษ”

คณุพ่อเงียบไปครูห่น่ึง จากน้ันท่านพูดอย่างอ่อน
โยนวา่ “ลูกไม่เช่ือฟัง น่ันไม่ ใช่เรือ่งด ีแตพ่่อ
ภูมิ ใจที่ลูกตดัสินใจบอกความจรงิ”

บทเรยีนครัง้น้ัน—และรอยแผลเป็น— 
อยู่กับข้าพเจ้าทุกวนันับแตน้ั่น ไม่วา่จะ
กับพระบิดาบนสวรรคห์รอืกับเพื่อนๆ และ
ครอบครวั จงเป็นแบบอย่างของความ
ซ่ือสัตย์และความจรงิเสมอ ●

ความผิดเร่ืองโกนหนวด
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โดย เอล็เดอร์ 
อลัเลน ด.ี เฮย์นี
แห่งสาวกเจด็สิบ
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จดหมายของเปาโล
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

อัครสาวกเปาโลช่วยน�าศาสนจักรหลังจากพระเยซูสิน้พระชนม์ สมัยน้ันไม่มี
โทรศัพท์หรอือินเทอรเ์น็ต เปาโลจึงเขียนจดหมายถึงสมาชิกของศาสนจักร

โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร
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เปาโลเขียนถึงผู้คนอีกที่หน่ึงเรยีกวา่ 
กาลาเทีย ท่านบอกให้พวกเขารกัเพื่อน
บ้านของตน และบอกดว้ยวา่เรารูสึ้ก
อย่างไรเมื่อมีพระวญิญาณ

เปาโลเขียนถึงผู้คนในเมืองโครนิธ์  
ท่านบอกให้คนเหล่าน้ันให้อภัยผู้อื่น  

ท่านบอกให้พวกเขาอดทน  
ท่านเขียนเกี่ยวกับพระเยซู
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จดหมายของเปาโลส�าคญั
มากจนกลายเป็นส่วนหน่ึง

ของพระคมัภีร์ ไบเบิล ท่าน
สามารถอ่านจดหมายเหล่าน้ี

ได้ ในพันธสัญญาใหม่



พ22 เพื่อนเดก็

ฉันสามารถเรยีนรูจ้ากค�าสอนของเปาโล ฉันจะฟังส่ิงที่
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกสอนวนัน้ี! ●
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หน้าระบายสี

ฉนัรักพระคมัภีร์ไบเบิล!
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ปีน้ีเป็นปีท่ีน่าต่ืนเต้น ส�ำหรบัพระวหิำรทั่วโลก! พระวหิำรได้
รบักำรอุทิศในอิตำลี สำธำรณประชำธิปไตยคองโก บรำซิล เฮต ิและ
โปรตเุกส พระวหิำรอีกหลำยแห่งไดร้บักำรอุทิศซ�ำ้ นิตยสำรฉบับน้ีมี
หลำยบทควำมพูดเกี่ยวกับพระวหิำร บุตรธิดำของท่ำนสำมำรถ:

•  ทบทวนค�ำถำมใบรบัรองพระวหิำร (หน้ำ พ11)
•  ตดิตำมเมอิเมื่อเธอเรยีนรูเ้กี่ยวกับสมำชิกคนหน่ึงในครอบครวัที่

เธอตอ้งท�ำศำสนพิธีพระวหิำรให้ (หน้ำ พ12–พ13)
•  อ่ำนเรือ่งรำวกำรเดนิทำงไปพระวหิำรครัง้แรกของเด็กคนหน่ึง 

(หน้ำ พ14–พ15)

บุตรธิดำของท่ำนพบทุกครัง้ที่ ใช้ค�ำวำ่ พระวหิาร ในนิตยสำรหรอืไม่ 
พวกเขำอำจจะฝึกเขียนประโยค “ฉันชอบมองดพูระวหิำร” และวำดภำพ
ครอบครวัของท่ำนที่พระวหิำร เรำตอ้งกำรเห็นรปูภำพของท่ำน!

พระวหิำรเป็นพรแก่ชีวติท่ำนอย่ำงไร
 เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทุกท่าน

สารบัญ
พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: สามวธีิอยูร่่วมกนั

ดว้ยดีกบัผูอ่ื้น

พ4 ภาวะยุง่ยากใจเร่ืองโรคเบาหวาน

พ6 สวสัดีจากรัสเซีย!

พ8 เจา้หญิงกบใหอ้ภยั

พ10 เร่ืองสนุก: เรียงใหไ้ดส่ี้ใน 
การประชุมใหญ่คร้ังน้ี!

พ11 ท่านคิดอะไรอยู่

พ12 ประวติัครอบครัว ทีละขั้น

พ14 ความสงบในพระวหิาร

พ16 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก: เอล็เดอร์ 
ราสแบนดไ์ปเยอืนเคปเวร์ิด

พ18 ใหดู้แลว้บอก

พ19 ความผดิเร่ืองโกนหนวด

พ20 เร่ืองราวในพระคมัภีร์: จดหมายของเปาโล

พ23 หนา้ระบายสี: ฉนัรักพระคมัภีร์ไบเบิล!©
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบจาก Adobe Stock

วธีิส่งงานศิลปะ
หรือประสบการณ์ของบุตร
ธิดามาให้ เลยีโฮนา
ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist 

.org และคลิก “Submit an Article or 

Feedback” หรืออีเมลไปท่ี liahona@ 

ChurchofJesusChrist .org พร้อมระบุช่ือ
ท่ีอยูข่องบุตรธิดา อาย ุเมืองท่ีอาศยั และ
ค�าอนุญาตต่อไปน้ี “ขา้พเจา้ [ระบุช่ือของ
ท่าน] อนุญาตใหศ้าสนจกัรของพระเยซู
คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยจดัพิมพส่ิ์ง
ท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้ส่งมาในนิตยสาร
ศาสนจกัร บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัร และ
แพลตฟอร์มส่ือสงัคมต่างๆ” เรารอฟัง
เร่ืองราวจากท่าน!


