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Ensign, พ.ค. 1983, 
66.
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ปกิณกะ

 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
	 	 เดือนตุลาคม

33 การสอน	เพ่ือความเข้มแข็งของ 
	 	 เยาวชน:	ความสำาคัญของครอบครัว

34 เสียงวิสุทธิชน
74 ข่าวศาสนจักร
80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	กู้ชีวิต 
	 	 จากเขตทุ่นระเบิด

โดย รัสเซลล์ เวสเทอร์การ์ด

ข่าวสาร

 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	จงสงบ
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	การทำาให้แข็งขัน

บทความพิเศษ

10 เล้ียงดูบุตรธิดาให้มีความหยุ่นตัว
โดย ไลล์ เจ. เบอร์รัป

เด็กต้องมีความหยุ่นตัวเพื่อเอาชนะ 
ปัญหา บิดามารดาสามารถใช้วิธีการ
บางอย่างต่อไปนี้ช่วยบุตรธิดาพัฒนา
คุณลักษณะสำาคัญดังกล่าว

16 ท่านเป็นอิสระ
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

การเลือกของเราในชีวิตนี้คือเรา 
จะยอมเชื่อฟังต่ออำานาจของใคร:  
พระผู้เป็นเจ้าหรือซาตาน

20 ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรม 
	 	 การพ่ึงพาตนเอง

โดย แลร์รีย์ ฮิลเลอร์ และ  
แคธรีน เอช. โอลสัน

การพึ่งพาตนเองสำาคัญยิ่ง  ไม่เพียง 
ในยุคสับสนวุ่นวายเท่านั้นแต่ใน 
ยุคสงบสุขด้วย

22 พลังแห่งพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า
โดย เอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์

การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันจะช่วยเรา
สร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณและ
เปิดโปงการหลอกลวงของมาร

26 พรของส่วนสิบ
สมาชิกห้าคนแบ่งปันประจักษ์พยาน
ที่ได้รับจากการจ่ายส่วนสิบ

30 สร้างประเพณีอีสเตอร์ท่ีมีพระคริสต์ 
	 	 เป็นศูนย์กลาง

โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

การชดใช้เป็นหัวใจของอีสเตอร์ 
ประเพณีที่ชอบธรรมจะช่วยให้เรา 
มุ่งความสนใจไปที่ของประทานนี้
จากพระผู้ช่วยให้รอด

ภาพปก
หน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย โคดีย์ เบลล์ หลัง:  
ถ่ายภาพประกอบโดย เครก ไดมอนด์ ปกหน้า 
ด้านใน: ภาพ Heceta Head Lighthouse ในโอเรกอน 
สหรัฐอเมริกา, โดย รอยซ์ แบร์ © Getty Images

เลียโฮนา มีนาคม 2013
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38 เวลาท่ีเหมาะจะแต่งงาน
โดย อลิสซา สตรองก์

เมื่อถูกคนและถูกสถานที่ นั่นคือ 
ถูกเวลา

42 เจาะประเด็น
44 เกิดอะไรข้ึนหลังจากเราตาย

ท่านมีคำาถามเกี่ยวกับโลกวิญญาณ
หรือการฟื้นคืนชีวิตหรือไม่ นี่คือ 
คำาตอบบางส่วน

48 อย่าสวมหน้ากาก
โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

คนชอบธรรมต้องไม่สวมหน้ากาก 
เพื่อปิดบังอัตลักษณ์ของตน

51 พ่ีชายผมเช่ือในตัวผม
โดย เดวิด ดิกสัน

ถ้าแดนหัวเราะเยาะผม เขาคงจะ 
ทำาให้ผมเลิกร้องเพลงแน่นอน  
และอาจจะเลิกร้องไปชั่วชีวิต

52 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:	 
	 	 ฉันมีประจักษ์พยานเก่ียวกับ 
	 	 ครอบครัว

โดย แอน เอ็ม. ดิบบ์

54 อันตรายท่ีซ่อนอยู่
โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์

พระบัญญัติมิได้จำากัดสิทธิ์เสรีของเรา 
—แต่ให้โอกาสดีที่สุดเพื่อความสุข
และความสำาเร็จของเรา

57 จากสนามเผยแผ่:	ประทับใจเพราะ 
	 	 ประจักษ์พยาน

โดย ไมเคิล ฮาร์เก็น

58 ตามรอยประวัติศาสตร์:	 
	 	 สถานท่ีจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน

โดย แจน พินบอรัฟ

60 หนังสือเล่มใหม่ของริค
โดย ลอรา เบียร์ด

ริคจะทำาอย่างไรเพื่อช่วยซิสเตอร์ 
เบียร์ดที่เจ็บมือเมื่อเธอพยายาม 
ถือพระคัมภีร์

62 ลูกแกะของเมแกน
โดย จูลินา เค. มิลส์

เมแกนพบวิธีที่สร้างสรรค์ในการดูแล
ลูกแกะของเธอและสร้างมิตรภาพ

64 พยานพิเศษ:	เหตุใดพระเยซูคริสต์ 
	 	 จึงทรงสำาคัญต่อเรา

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์

65 เพราะพระองค์ทรงพระชนม์
โดย มาริวิค ปาสิเกย์ และ มาริสซา  
วิดดิสัน

วาทอยมีโอกาสแบ่งปันประจักษ์
พยานในพระเยซูคริสต์กับครูที่
โรงเรียน

66 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	พระเยซูคริสต์ 
	 	 คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

68 นึกภาพอีสเตอร์
ใช้ภาพปริศนาภาพนี้นับถอยหลังไป
จนถึงอีสเตอร์

70 สำาหรับเด็กเล็ก
81 ภาพศาสดาพยากรณ์:	 
	 	 จอห์น	เทย์เลอร์

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อน 
อยู่ในฉบับนี้ได้
หรือไม่ คำาใบ้:  
อย่าโคลงเรือ

คนหนุ่มสาว เยาวชน เด็ก
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่  
languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การประชุมใหญ่สามัญ, 8
ครอบครัว, 9, 10, 33, 34, 38, 

51, 52
ความซื่อสัตย์สุจริต, 48
ความตาย, 44
งานเผยแผ่ศาสนา, 34, 57
ชดใช้ (การ), 16, 30
เชื่อฟัง (การ), 16, 54
ดลใจ (การ), 36
แต่งงาน (การ), 38
ทำาให้แข็งขัน (การ), 7, 80
เทย์เลอร์, จอห์น, 81

บิดามารดา (การเป็น), 10
ประจักษ์พยาน, 65
ปีต,ิ 8
พร, 26, 35
พรสวรรค,์ 51
พระคัมภีร์มอรมอน, 22, 58
พระเยซูคริสต,์ 16, 64, 65, 

66, 68, 70, 73
พึ่งพาตนเอง (การ), 20
ฟื้นคืนชีวิต (การ), 30, 44
มิตรภาพ, 62
เมตตา (ความ), 60

รับใช้ (การ), 36, 62
โลกวิญญาณ, 44
ศึกษาพระคัมภีร์ (การ), 22
สวดอ้อนวอน (การ), 26
ส่วนสิบ, 26, 36, 35, 37
สอน (การ), 33
สันติสุข, 4
สิทธิ์เสร,ี 16
สื่อ, 48
สื่อลามก, 48
หยุ่นตัว (ความ), 10
อีสเตอร์, 30, 68, 70, 73

นิตยสารฉบับน้ีมีบทความและกิจกรรมท่ีสามารถนำาไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว 
ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

“พลังแห่งพระคำ�ของพระผู้เป็นเจ้�” หน้า  
22: ท่านอาจจะอ่านหัวข้อเรื่อง “ความศักดิ์- 
สิทธิ์ของพระคำา” ในบทความกับครอบครัว  
และสนทนาว่าพระคัมภีร์จะเป็นราวเหล็กของ 
เราได้อย่างไร เช้ือเชิญสมาชิกครอบครัวให้เล่า 
ประสบการณ์เม่ือพวกเขารู้สึกถึงพลังของพระ- 
คัมภีร์ หรือเล่าเรื่องราวพระคัมภีร์ที่สร้างแรง
บันดาลใจให้เด็กเล็กฟัง หรืออาจใช้คำาท้าทาย
ของเอ็ลเดอร์เทห์ให้ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน

“เกิดอะไรขึ้นหลังจ�กเร�ต�ย” หน้า 44:  
ท่านอาจสนทนาคำาถามท่ีเขียนไว้ในบทความ 
และพรที่มาจากการรู้ว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้น
สุดของการดำารงอยู่ ท่านอาจต้องการถามว่า 

ความรู้นี้ทำาให้การตัดสินใจแต่ละครั้งของเรา
สำาคัญอย่างไร สรุปโดยแสดงประจักษ์พยาน
ของท่านเกี่ยวกับแผนแห่งความรอด

“ลูกแกะของเมแกน” หน้า 62: อ่านเรื่อง 
ราวของเมแกนกับลูกแกะของเธอและสนทนา 
ว่าเหตุใดเมแกนจึงมีความสุขมากในท้าย
ที่สุด ท่านอาจต้องการอ่านโมไซยาห์ 2:17– 
18 และพูดถึงพรท่ีเราได้รับจากการรับใช้ อาจ 
สนทนาวิธีที่สมาชิกครอบครัวสามารถรับใช้ 
กันและรับใช้ผู้อื่น ท่านอาจทิ้งท้ายโดยร้อง 
เพลงๆ หนึ่งเกี่ยวกับการรับใช้ อาทิ “ฉันจะ 
เชื่อฟังเร็วพลัน” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 
หน้า 71)
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วั
นหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังจากจัดการ 
เรื่องต่างๆ ที่สำานักงานแล้ว ข้าพเจ้าเกิด 
ความรู้สึกแรงกล้าว่าต้องไปเยี่ยมหญิงม่าย 

สูงอายุซ่ึงเป็นผู้ป่วยท่ีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในซอลท์เลค 
ซิตี้ จึงขับรถตรงไปที่นั่น

เมื่อเข้าไปในห้องของเธอก็พบห้องว่างเปล่า  
ข้าพเจ้าถามผู้ดูแลว่าเธออยู่ท่ีไหนและได้รับคำาแนะนำา 
ให้ไปบริเวณห้องน่ังเล่น ท่ีน่ันข้าพเจ้าพบหญิงม่ายท่ี 
น่ารักคนน้ีกำาลังพูดคุยอยู่กับน้องสาวและเพื่อนอีก
คน เราสนทนากันอย่างสนุกสนาน

ขณะคุยกัน ชายคนหน่ึงเข้ามาในห้องเพ่ือซ้ือโซดา 
หนึ่งกระป๋องจากตู้หยอดเหรียญ เขาชำาเลืองมอง
ข้าพเจ้าและพูดว่า “อ้าว คุณคือทอม มอนสันนี่นา”

“ใช่ครับ” ข้าพเจ้าตอบ “ดูเหมือนคุณจะเป็นคน 
ในครอบครัวเฮมิงเวย์”

เขายอมรับว่าเขาคือสตีเฟน เฮมิงเวย์ ลูกชายของ 
อัลเฟรด ยูจีน เฮมิงเวย์ ซึ่งเคยรับใช้เป็นที่ปรึกษา 
ของข้าพเจ้าสมัยเป็นอธิการเมื่อหลายปีก่อนและ 
ข้าพเจ้าเรียกเขาว่าจีน สตีเฟนบอกว่าคุณพ่อของเขา 
อยู่ในตึกหลังเดียวกันน้ีและใกล้จะส้ินใจ จีนติดเรียก 
ชื่อข้าพเจ้า ดังนั้นเมื่อครอบครัวนี้ต้องการติดต่อ
ข้าพเจ้า พวกเขาจึงไม่สามารถหาเบอร์โทรศัพท์ได้

ข้าพเจ้าขอตัวทันทีและไปกับสตีเฟนบนห้องของ 
อดีตที่ปรึกษา ลูกคนอื่นๆ ของเขาอยู่กันพร้อมหน้าที่ 

นั่นด้วย ส่วนภรรยาล่วงลับไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน  
สมาชิกครอบครัวนี้ถือว่าการที่ข้าพเจ้าพบสตีเฟน 
บริเวณห้องน่ังเล่นเป็นคำาตอบของพระบิดาบนสวรรค์ 
ต่อความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พวกเขาอยากให้ 
ข้าพเจ้าได้พบคุณพ่อก่อนตายและทำาตามคำาขอ 
ของเขา ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นกันว่าเป็นเช่นนั้น เพราะถ้า
สตีเฟนไม่เข้ามาในห้องตอนที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมเวลา
นั้นพอดี ข้าพเจ้าคงไม่รู้ว่าจีนอยู่ในอาคารเดียวกัน

เราให้พรเขา วิญญาณแห่งสันติสุขแผ่ไปทั่ว เรามี
ช่วงเวลาเยี่ยมเยียนที่ดี จากนั้นข้าพเจ้าก็ลากลับ

เช้าวันต่อมา ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าจีน  
เฮมิงเวย์สิ้นใจแล้ว—เพียง 20 นาทีหลังจากเขาได้
รับพรจากบุตรชายและข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในใจขอบพระทัยพระบิดา 
บนสวรรค์สำาหรับอิทธิพลนำาทางของพระองค์ ซึ่ง 
กระตุ้นเตือนให้ข้าพเจ้าไปที่บ้านพักคนชราและพา
ไปพบอัลเฟรด ยูจีน เฮมิงเวย์เพื่อนรักของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ามักจะคิดว่าความคิดของจีน เฮมิงเวย์คืน 
น้ัน—ขณะท่ีเราอาบอ่ิมด้วยพระวิญญาณ สวดอ้อน- 
วอนด้วยความนอบน้อม และประกาศพรฐานะปุโรหิต 
—สะท้อนถ้อยคำาในเพลงสวด “อาจารย์ พายุกำาลัง
โหมหนัก”

โอ้โปรดสถิตเถิดพระผู้ไถ่!
อย่าให้ข้าอยู่เอกา
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด
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ข้าจะเข้าเทียบท่าด้วยความยินดีนัก
และพักบนฝั่งสุขสราญ

ข้าพเจ้ายังรักเพลงสวดเพลงน้ีและเป็นพยานถึง
คำาปลอบโยนในบทเพลงดังว่า

ไม่ว่าทะเลบ้าคลั่งด้วยพายุ
หรือภูตพรายหรือมนุษย์หรือไม่ว่าสิ่งไร
สายน้ำาใดไม่อาจล่มเรือประทับของ
เจ้านายแห่งพื้นสมุทรแผ่นดินและฟ้า
ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา
จงสงบ1

เมื่อเราผ่านน้ำาตาและการทดลอง ผ่านความกลัว 
และโทมนัส ผ่านความปวดร้าวใจและความอ้างว้าง 
ของการสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก มีคำารับรองว่าชีวิต 
ไม่มีวันสิ้นสุด พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
ทรงเป็นพยานท่ีดำารงอยู่ว่าเป็นจริงเช่นน้ัน2 พระวจนะ 
ของพระองค์ในงานเขียนศักดิ์สิทธิ์บอกไว้เพียงพอ 
แล้วว่า “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้า” (สดุดี  
46:10) ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริงนี ้

อ้างอิง
1.	 “อาจารย์พายุกำาลังโหมหนัก,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	46.
2.	 ดู	ริชาร์ด แอล.	อีแวนส์,	“So	Let	Us	Live	to	Live	Forever,”	

New Era,	ก.ค.	1971,	18.

การสอนจากข่าวสารนี้

ข่าวสารน้ีสามารถปลอบโยนผู้สูญเสียบุคคลอันเป็น
ที่รักให้แก่ความตายหรือผู้กำาลังต่อสู้กับการทดลอง 

นอกจากข่าวสารของประธานมอนสันแล้วท่านอาจแบ่ง
ปันพระคัมภีร์ข้อหน่ึงต่อไปน้ีตามความจำาเป็นของคนที่
ท่านสอน: โยบ 19:25–26; 1 โครินธ์ 15:19–22; 
โมไซยาห์ 24:13–15; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
122:7–9 หากได้รับการกระตุ้นเตือน ท่านอาจเป็น
พยานถึงสันติสุขที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานให้ท่าน 
ระหว่างการทดลองส่ว
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ในวันครบรอบการสิ้นชีวิตของพี่ชาย ดิฉันใคร่ครวญเวลา 
ที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่พี่ตาย ดิฉันไม่เพียงจำาได้ถึงความ 

เจ็บปวดสุดแสนท่ีเคยรู้สึกเท่าน้ันแต่ยังระลึกถึงพรท่ีพระผู้เป็น 
เจ้าประทานให้ด้วย

ก่อนหน้านั้นดิฉันไม่เข้าใจเลยว่าคนอื่นพูดได้อย่างไรว่า 
ความตายของบุคคลที่เรารักนำามาซึ่งพร ดิฉันไม่เข้าใจว่าจะมี 

ปีติและสำานึกคุณต่อส่ิงท่ีทำาให้ 
ดิฉันเจ็บปวดมากเช่นนั้นได ้
อย่างไร แต่มีคืนหน่ึงท่ีเปล่ียน 
มุมมองของดิฉันโดยสิ้นเชิง

ดิฉันต่ืนข้ึนมากลางดึกด้วย 
ใจหนักอึ้งที่สุดอย่างที่ไม่เคย 
เป็นมาก่อน ความเจ็บปวด 
กำาลังรัดคอดิฉัน ดิฉันคุกเข่า 
และสะอึกสะอ้ืนสวดอ้อนวอน 
พระบิดาบนสวรรค์ ทั้งชีวิต
ดิฉันได้รับการสอนเรื่องการ
ชดใช้และพลังเยียวยาอันน่า
อัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์  
เวลานี้ศรัทธาของดิฉันกำาลัง 
ได้รับการทดสอบ ดิฉันเชื่อ 
จริงหรือ ดิฉันทูลขอพระบิดา 

ในสวรรค์ให้ทรงโปรดเยียวยาใจดิฉัน ความเจ็บปวดนี้มาก 
เกินกว่าที่ดิฉันจะรับมือคนเดียวได้

จากนั้นความรู้สึกสงบ ความสบายใจ และความรักแผ่ซ่าน 
ไปทั่วทั้งตัว ดิฉันรู้สึกประหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงโอบดิฉันไว ้
ด้วยพระพาหุและทรงคุ้มครองดิฉันจากความเจ็บปวดแสน
สาหัสที่ดิฉันรู้สึก ดิฉันยังคงคิดถึงพี่ชาย แต่สามารถมองเรื่อง
นี้ด้วยทัศนะต่างจากเดิม มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ดิฉันเรียนรู้
จากประสบการณ์นี้

ดิฉันรู้ว่าความรักและสันติสุขของพระเจ้ามีไว้ให้เรา เรา
เพียงแต่ต้องรับไว้เท่านั้นเอง

เคลซีย์ เลอด๊อกซ์ อาศัยอยู่ในมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

ประธานมอนสันกล่าวว่าเมื่อเราสงบนิ่งและแสดงความ 
คารวะ เราจะรู้สึกถึงสันติสุขและเกิดประจักษ์พยาน

แรงกล้ามากขึ้นในพระบิดาบนสวรรค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์
จะทรงกระตุ้นเตือนเราได้ดีขึ้นให้รู้วิธีที่เราจะช่วยผู้อื่น

เด็กคนใดด้านล่างนี้ที่สงบนิ่ง

เยาวชน

โปรดเยียวยาใจดิฉัน
โดย เคลซีย์ เลอด๊อกซ์

เลือกสงบนิ่ง
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จดหรือสนทนากับบิดามารดาถึงวิธีหนึ่งที่ท่านจะสงบ
นิ่งได้ จากนั้นให้ใช้เวลาสัปดาห์นี้ลองทำาดู หลังจากทำาแล้ว
ท่านอาจจะเขียนในบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับความรู้สึกและ
การกระตุ้นเตือนที่ได้รับ

เด็ก
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การทำาให้แข็งขัน

ศาสดาพยากรณ์ของเรา ประธานโธมัส 
เอส. มอนสันกระตุ้นเราให้ “เอื้อม

มือออกไปช่วยเหลือคนที่ต้องการความ 
ช่วยเหลือ ยกเขาให้สูงข้ึนและดีข้ึน . . .นี่เป็น 
งานของพระเจ้า และเมื่อเรากำาลังทำาธุระ
ของพระเจ้า. . . เราสมควรได้รับความช่วย
เหลือจากพระเจ้า”1

หลายปีก่อนลาวีน คอลล์กับคู่เย่ียมสอน 
ไปเยี่ยมพี่น้องสตรีที่แข็งขันน้อยคนหนึ่ง  
พวกเธอเคาะประตูบ้านและพบมารดาสาว 
อยู่ในชุดคลุมอาบน้ำา เธอดูท่าทางไม่สบาย 
แต่ไม่นานก็ทราบว่าปัญหาของเธอคือ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เยี่ยมสอนนั่งคุย 
กับมารดาสาวที่กำาลังประสบปัญหาคนนี้

หลังจากลากลับ พวกเธอพูดกันว่า “เธอ 
เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า เรามีหน้าที่ต้อง 
ช่วยเธอ” ทั้งคู่จึงไปเยี่ยมบ่อยๆ แต่ละ 
ครั้งพวกเธอจะเห็นและรู้สึกถึงการเปลี่ยน 
แปลงในทางดี พวกเธอขอให้สตรีคนนั้น 
มาร่วมสมาคมสงเคราะห์ แม้ไม่เต็มใจแต่ 
ในที่สุดเธอก็เข้าร่วมเป็นประจำา เมื่อได้รับ 
การกระตุ้น เธอกับสามีและบุตรสาวจึงมา 
โบสถ์ สามีรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เขา 
กล่าวว่า “ผมจะทำาสิ่งที่อธิการแนะนำา” 
เวลานี้พวกเขาแข็งขันในศาสนจักรและได้
รับการผนึกในพระวิหารแล้ว2

จากพระคัมภีร์
3  นีไฟ 18:32; หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญา 84:106; 138:56

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน	“การเรียกอันศักดิ์สิทธิ์แห่ง

การรับใช้”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2005,	69,	71.
2.	 จดหมายถึงฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์

สามัญจากบุตรสาวของลาวีน	คอลล์
3.	 บริคัม	ยังก์,	ใน	Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society 
(2011),	107.

4.	 เอไลซา อาร์.	สโนว์,	ใน	Daughters in My 
Kingdom, 83.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม  
ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผล 
ในชีวิตท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
การช่วยให้คนหลงทางกลับมาหา 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นส่วน 
หนึ่งของการเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
และสมาชิกในสมาคมสงเคราะห์ 
เสมอมา ประธานบริคัม ยังก์ (1801– 
1877) กล่าวว่า “ขอให้เรามีความ 
เห็นอกเห็นใจกัน. . . และให้คนที่มอง
เห็นนำาทางคนตาบอดจนกว่าพวกเขา
จะมองเห็นทางด้วยตนเอง”3

เอไลซา อาร์. สโนว์ ประธานสมาคม 
สงเคราะห์สามัญคนที่สองช่ืนชมการ 
พยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
กันของพี่น้องสตรีในออกเด็น ยูทาห์  
สหรัฐอเมริกา “ดิฉันทราบดีว่ามีการ 
บริจาคมากมาย [ในแง่ของการรับใช้] 
จนไม่อาจบันทึกไว้ได้” เธอกล่าว แต่ 
โดยทราบดีว่ามีการจดบันทึกงานของ 
พ่ีน้องสตรีไว้ในสวรรค์เม่ือพวกเธอแสดง 
น้ำาใจต่อคนที่ใจเย็นชา เธอกล่าวดังนี้ 
“ประธานโจเซฟ สมิธกล่าวว่าสมาคม
นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้รอด 
. . . มีสมุดอีกเล่มหนึ่งบันทึกศรัทธา  
ความโอบอ้อมอารี งานดี และคำาพูด
ของพวกท่านไว้. . . ไม่มีตกหล่น”4

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. ฉันกล้าขอให้พี่น้องสตรีที่แข็งขัน
น้อยเข้าร่วมการประชุมสมาคม
สงเคราะห์กับฉันหรือไม่

2. พี่น้องสตรีที่ฉันดูแลรู้สึกสบายใจ
ในการสอบถามฉันเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณหรือไม่
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“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้
ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้
ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ 
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอน
ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอื่นๆ

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญได้ที ่conference.lds.org

มีความสุขกับช่วงเวลานั้น

ข้าพเจ้ากับแฮเรียตภรรยาชอบข่ีจักรยาน 
ด้วยกัน เรารู้สึกดีที่ได้ออกไปชื่นชม 

ความสวยงามของธรรมชาติ เรามีเส้นทาง 
ที่เราชอบไปและไม่ค่อยสนใจว่าเราไปได้
ไกลเพียงใดหรือเร็วเพียงใดเมื่อเทียบกับ
คนอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม หลายครั้งข้าพเจ้าคิดว่า
เราควรมีใจรักการแข่งขันสักนิด ข้าพเจ้า
ถึงกับคิดว่าเราอาจจะทำาเวลาได้ดีขึ้นหรือ
ขี่ได้เร็วขึ้นถ้าเราเพียงแต่ผลักดันตัวเองสัก
เล็กน้อย แล้วบางครั้งข้าพเจ้าถึงกับพลาด
อย่างหนักเมื่อเอ่ยความคิดน้ีกับภรรยาผู้
แสนดี

ปฏิกิริยาในแบบของเธอเมื่อข้าพเจ้า
เสนอแนะเรื่องทำานองนี้มักจะอ่อนโยน
มาก ชัดเจนมาก และตรงไปตรงมามาก 
เธอยิ้มและกล่าวว่า “ดีเทอร์ นี่ไม่ใช่การ
แข่งขัน แต่เป็นการเดินทาง มีความสุขกับ
ช่วงเวลานั้นเถอะค่ะ”

เธอพูดถูกทีเดียว!
บางครั้งในชีวิต เรามุ่งแต่จะไปให้ถึง 

เส้นชัยจนไม่ได้มองหาความสุขระหว่างทาง 
ข้าพเจ้าไม่ได้ไปข่ีจักรยานกับภรรยาเพราะ 

ตื่นเต้นอยากให้ถึงจุดหมาย แต่เพราะการ 
ได้อยู่กับเธอเป็นประสบการณ์หวานชื่นน่า
รื่นรมย์

ไม่ดูโง่ไปหน่อยหรือท่ีจะทำาลายประสบ- 

การณ์หวานชื่นเป่ียมสุขเช่นนั้นเพราะมัว

แต่มุ่งหวังว่าเมื่อใดช่วงเวลานั้นจะจบลง

เราฟังเพลงที่ไพเราะโดยรอให้โน้ตตัว 

สุดท้ายแผ่วเสียงไปก่อนจะปล่อยให้ตัว 

เองมีความสุขเช่นนั้นหรือ ไม่เลย เราฟัง 

เพลงและเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง

ของท่วงทำานอง จังหวะ เสียงประสาน 

ตลอดทั้งเพลง

เราสวดอ้อนวอนโดยนึกถึงแต่คำาว่า  

“เอเมน” หรือคำาลงท้ายเช่นน้ันหรือ แน่นอน 

ว่าไม่ เราสวดอ้อนวอนเพื่อให้ใกล้ชิดกับ 

พระบิดาบนสวรรค์ เพื่อรับพระวิญญาณ 

และรู้สึกถึงความรักของพระองค์

เราไม่ควรรอจนกว่าถึงจุดใดจุดหนึ่งใน 

อนาคตเพื่อจะมีความสุข แล้วพบว่าความ 

สุขนั้นมีอยู่แล้ว—ตลอดเวลา! ชีวิตไม่ได้ 

มีไว้เพื่อให้ชื่นชมแต่กับอดีต “วันนี้เป็นวัน 

ที่ [พระเจ้า] ได้ทรงสร้าง … ” หนังสือสดุดี 

เขียนไว้ “ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวัน

นั้น” [สดุดี 118:24]

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “เรื่องความเสียใจและปณิธาน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 23–24.

คำาถามให้ไตร่ตรอง
• ท่านจะพบปีติในการเดินทาง

ของชีวิตได้อย่างไร
• ท่านจะนำาปีติเข้ามาในชีวิตคน

รอบข้างท่านได้อย่างไร
• อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง

ความสำานึกคุณกับปีติ
ท่านอาจเขียนความคิดลงในบันทึก 

ส่วนตัวหรือสนทนาเรื่องเหล่าน้ีกับ
คนอื่นๆ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้: 
แน่วแน่ต่อศรัทธา (2004), “การ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์,” 9–18; 
“Gratitude (ความกตัญญู),” 
“Happiness (ความสุข),” และ 
“Repentance (การกลับใจ)” ใน 
Gospel Topics ที่ LDS.org; ดู  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “การค้นพบ
ความสุขในชีวิต,” เลียโฮนา, ก.ค. 
1996, 30–33.
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สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่
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หัวข้อสำาคัญท่ีสุดบางหัวข้อเป็นเรื่อง 
ที่มีผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญ 

มากกว่าหนึ่งคน ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้พูดสี่คน 
พูดเก่ียวกับการแต่งงานและครอบครัว 
ลองมองหาความคล้ายคลึงกันอื่นๆ ขณะ
ที่ท่านศึกษาคำาปราศรัยการประชุมใหญ่

• “การอยู่ร่วมกันของชายและหญิง 
อย่างถูกต้องและแต่งงานตามกฎ- 
หมายไม่เพียงเป็นการเตรียมพร้อม
สำาหรับอนุชนรุ่นต่อไปให้สืบทอด
แผ่นดินโลกเท่านั้น แต่ยังนำาปีติและ
ความพึงพอใจมากที่สุดซึ่งสามารถ
พบได้ในประสบการณ์มรรตัยนี้มา
ด้วย”1—เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

• “เด็กต้องมีความเข้มแข็งเฉพาะตัว
และความเข้มแข็งทางอารมณ์ที่มา
จากการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาสอง
คนที่มีชีวิตแต่งงานและเป้าหมาย
เดียวกัน”2—เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. 
โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

• “รากฐานของความเมตตากรุณาและ 
อารยธรรมเริ่มต้นที่บ้าน ไม่น่าแปลก
ใจที่เจตคติโดยรวมของผู้คนเสื่อม
ถอยลงไปพร้อมๆ กับการล่มสลาย
ของครอบครัว”3—เอ็ลเดอร์เควนทิน 
แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

• “เรามีอะไรต้องทำามากมายเพื่อเสริม
สร้างชีวิตแต่งงานในสังคมที่ดูหมิ่น
ความสำาคัญและจุดประสงค์ของสิ่ง
นี้”4—เอ็ลเดอร์ดี.  ทอดด์ คริสทอฟ- 
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การแต่งงานและครอบครัว
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เลี้ยงดู
ºØµÃ¸Ô´Òãห้มีความหยุ่นตัว

เด็กตอบสนองต่อ

อุปสรรคต่างๆ ได้ด ี

เพียงใดนั้นส่วนใหญ่ขึ้น 

อยู่กับว่าบิดามารดา 

ช่วยพวกเขาพัฒนาเจตคติ

และทักษะของความ 

หยุ่นตัวดีเพียงใด

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เค
รก

 ได
มอ

นด
์ แ

ละ
โค

ดีย
์ เบ

ลล
์



เลี้ยงดู
ºØµÃ¸Ô´Òãห้มีความหยุ่นตัว โดย ไลล์ เจ. เบอร์รัป

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ครอบครัวแอลดีเอส

ªÕ
วิตเต็มไปด้วยการทดลอง พระเจ้าตรัสว่า 
พระองค์ทรงเลือกเรา “ในเตาของความ 
ทุกข์ยาก” (อิสยาห์ 48:10) เพื่อเราจะ “ถูก 

ทดลอง, แม้ดังอับราฮัม” (คพ. 101:4) และความ 
ทุกข์ยากจะ “เป็นประสบการณ์ [แก่เรา], และจะ 
เกิดขึ้นเพื่อความดี [ของเรา]” (คพ. 122:7) ฟังแล้ว
อาจทำาให้ใจฝ่อมากทีเดียว เราอาจสงสัยว่า เราจะมี
ความสุขสงบท่ามกลางการทดลองได้หรือ พระคัมภีร์
สอนว่าเรามีได้ (ดู 2 โครินธ์ 12:10; ฮีบรู 5:7–8; คพ. 
127:2)

ขณะให้คำาปรึกษาผู้สอนศาสนาที่ศูนย์ฝึกอบรม 
ผู้สอนศาสนา (เอ็มทีซี) ในโพรโว ยูทาห์ ผมสังเกต 
ว่าสาเหตุทั่วไปส่วนใหญ่ของปัญหาทางอารมณ์คือ 
การขาดความหยุ่นตัว เมื่อผู้สอนศาสนาที่มีไหวพริบ 
มีพรสวรรค์ และไม่มีประวัติปัญหาทางอารมณ์เผชิญ 
ปัญหาด้วยความยากลำาบาก ผู้นำาฐานะปุโรหิตและ 
คนอื่นๆ มักสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใด ในหลายกรณี 
ผู้สอนศาสนาคนน้ันเพียงแต่ไม่เคยเรียนรู้วิธีรับมือ
กับปัญหาให้ดีมาก่อน บิดามารดาจะช่วยให้บุตรธิดา 
หลีกเลี่ยงปัญหาเช่นนั้นได้โดยสอนหลักธรรมที่ส่ง
เสริมให้รู้จักหยุ่นตัวมากขึ้น

เจตคติเก่ียวกับความหยุ่นตัว
นิยามดั้งเดิมของคำาว่า ความหยุ่นตัว เกี่ยวข้อง

กับความสามารถในการคืนรูปหรือคืน
สภาพเดิมหลังจากถูกบิด ยืด หรือ
กด ปัจจุบันเราใช้คำานี้เพื่อพูดถึง 
ความสามารถของเราใน
การกลับคืนสู่สภาพเดิม
หลังจากเกิดความ
ทุกข์ยาก

เรารู้สองอย่างเกี่ยวกับความทุกข์ยากและความ
หยุ่นตัวคือ หนึ่ง มี “การตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง”  
(2  นีไฟ 2:11) สอง การได้สิ่งมีค่ามากมักเรียกร้อง
การเสียสละมาก

เม่ือเด็กมีความหยุ่นตัว พวกเขาเข้าใจและยอมรับ 
ข้อเท็จจริงสองข้อน้ี พวกเขามองชีวิตเป็นเร่ืองท้าทาย 
และเปลี่ยนแปลงเสมอ แต่เชื่อว่าสามารถรับมือกับ
ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ พวก
เขามองว่าความผิดพลาดและความอ่อนแอเป็น 
โอกาสให้เรียนรู้ และยอมรับว่าความพ่ายแพ้อาจมา 
ก่อนชัยชนะ

เมื่อเด็กพัฒนาความหยุ่นตัว พวกเขาเชื่อว่าตน 
สามารถมีอิทธิพลต่อหรือแม้กระทั่งกำาหนดผลใน 
ชีวิตได้โดยผ่านความพยายาม พลังจินตนาการ 
ความรู้ และทักษะ ด้วยเจตคติเช่นนี้พวกเขาจึงมุ่ง
ทำาสิ่งที่ตน สามารถ ทำาได้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของตน

ลักษณะบ่งชี้อีกอย่างหนึ่งของความ
หยุ่นตัวคือการเห็นจุดประสงค์และ
ความหมายอันสำาคัญยิ่งในชีวิตและ 

 ผู้คน การรับรู้จุดประสงค์จะช่วยให้
บุตรธิดาของเราไม่ยอมแพ้
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แม้มีอุปสรรคและแรงกดดัน ถ้าบุตรธิดาของเรามีความหยุ่นตัว 
มากขึ้น พวกเขาจะสร้างค่านิยมหยั่งลึกไว้คอยนำาทาง อาทิ  
จิตกุศล คุณธรรม ความสุจริต ความซื่อสัตย์ จริยธรรมในการ 
ทำางาน และศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะนำาตนเองเข้าไป 
เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีกำาลังเกิดขึ้นรอบตัวและเลือกทำาตามค่านิยม
ต่างๆ แทนที่จะรู้สึกแปลกแยกและหลีกเลี่ยงปัญหา

พระกิตติคุณสอนและสร้างเสริมค่านิยมกับแนวความคิดเหล่าน้ี

เมื่อผมยังเด็ก ผู้ใหญ่หลายคนในชีวิต—ทั้งคุณพ่อคุณแม่  
เพื่อนบ้าน ครู และผู้นำาศาสนจักร—สอนบทเรียนต่อไปนี้

ให้ผมกับพี่น้อง หลักธรรมห้าข้อต่อไปนี้อาจจะช่วยบุตรธิดา
ของท่านได้

1. ยอมแลกบางอย่างเพื่อสิทธิพิเศษ
ผมรู้ว่าอิสระในการได้เล่นกับเพื่อนในวันต่อๆ  มา 
ขึ้นอยู่กับว่าผมกลับบ้านตรงเวลาหรือไม่

2. กฎแห่งการเก็บเกี่ยว
ถ้าผมต้องการเงิน  ผมต้องส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้าน
และเก็บออมเงินในแต่ละเดือน

3. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนตัว
ผมต้องทำาการบ้านให้เสร็จ ทำาโครงงานวิทยาศาสตร์
และภารกิจตราบำาเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือให้สำาเร็จ 

4. กฎแห่งการชดเชย
ผมชดเชยความผิดได้ด้วยการขอโทษและแก้ไขความ 
ผิดน้ัน บางคร้ังคุณพ่อคุณแม่แนะนำาให้ผมทำางานบ้าน 
เพิ่ม เช่น ถอนวัชพืช

5. เรียนรู้จากความผิดพลาด
ถ้าผมปูที่นอนไม่เรียบร้อย ไม่ล้างจานให้สะอาด หรือ
ถอนวัชพืชไม่หมด ผมต้องกลับไปแก้ไขงานเหล่านี้

—โดย ไลล์ เจ. เบอร์รัป

การยึดติดความสมบูรณ์แบบบ่อนทำาลายความหยุ่นตัว
สิ่งหนึ่งที่ขัดขวางการพัฒนาความหยุ่นตัวคือความเข้าใจผิด 

เรื่องพระบัญชาให้ดีพร้อม (ดู มัทธิว 5:48) ความเข้าใจผิดดัง 
กล่าวเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่สุดที่ผมเห็นว่ากำาลังบ่อนทำาลาย 
ความหยุ่นตัวในคนที่เพิ่งเป็นผู้สอนศาสนา พวกเขาต้องการด ี
พร้อมสมบูรณ์แบบในทุกเร่ืองเพราะพวกเขารักพระบิดาบนสวรรค์ 
กับพระเยซูคริสต์และไม่ต้องการทำาให้พระองค์ทรงผิดหวัง แต่
พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำางานผ่านผู้รับใช้ท่ีอ่อนแอและ 
ต่ำาต้อย (ดู คพ. 1:19–23) ความมุ่งมั่นที่จะสมบูรณ์แบบมิได้ 
หมายความว่าเราจะไม่ทำาผิดพลาดเลย แต่หมายความว่าเราจะ
พัฒนาเต็มที่หรือสมบูรณ์พร้อมผ่านการชดใช้ของพระคริสต์เมื่อ 
เราพากเพียรทำาตามพระองค์ (ดู Matthew 5:48, เชิงอรรถ b)

ความเข้าใจผิดเช่นนี้อาจเกิดได้เช่นกันจากสิ่งที่สังคมสอน 
เยาวชนของเราว่า ค่าของพวกเขาขึ้นอยู่กับพรสวรรค์และผลงาน  
ในโรงเรียนและชุมชน บางครั้งแม้แต่ที่โบสถ์หรือที่บ้าน เยาวชน 
เห็นเพ่ือนวัยเดียวกันได้รับการยอมรับ ความช่ืนชม ความเห็นชอบ 
และการยกย่องเพราะมีพรสวรรค์บางอย่าง จึงพยายามทำาให้ได้ 
ตามความคาดหวังเหล่านั้น แต่ขณะทำาเช่นนั้นกลับเริ่มกลัวความ 
ล้มเหลวและความผิดพลาด พวกเขาเลือกทำาสิ่งต่างๆ โดยยึด 
หลักตามความสำาเร็จที่คิดว่าจะได้รับ มีการผัดวันประกันพรุ่งเมื่อ 
รู้สึกไม่มั่นใจ กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรถ้าตนทำาผิดพลาด กลัว 
สูญเสียความเห็นชอบ มองว่าผลงานที่ทำาได้เป็นเครื่องวัดคุณค่า
ของตน การยึดติดความสมบูรณ์แบบเช่นนั้นกลายเป็นตัวบงการ
ชีวิต และบั่นทอนความหยุ่นตัวของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น เพราะผู้สอนศาสนาที่เอ็มทีซีไม่สามารถเลือกได้ 
ว่าจะทำาหรือไม่ทำาอะไรอันเป็นส่วนหน่ึงของการอบรม พวกเขาจึง 
ทำาผิดพลาดเมื่อฝึกพูดภาษาใหม่ สอนแนวคิดเกี่ยวกับพระกิตติ- 
คุณ และทำาภารกิจอื่นๆ ของผู้สอนศาสนา พวกเขาทำาความผิด
พลาดเหล่านี้ต่อหน้าคนแปลกหน้า ถ้าไม่เข้าใจเรื่องความหยุ่นตัว 
พวกเขาย่อมรู้สึกเป็นทุกข์และหนักใจ

การช่วยบุตรธิดาพัฒนาความหยุ่นตัว
แล้วเราจะช่วยบุตรธิดาของเราพัฒนาความหยุ่นตัวอย่างไร 

พระบิดาในสวรรค์ทรงเป็นต้นแบบ พระองค์ทรงปฏิบัติต่อเราด้วย 
ความรักความเคารพมากแม้เมื่อเราทำาผิดพลาด พระองค์ทรง 
เตือนเราให้นึกถึงศักยภาพของเรา (ดู โมเสส 1:39) และคุณค่าอัน 
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ยิ่งใหญ่ (ดู คพ. 18:10) ตามอัตลักษณ์ของเราในฐานะบุตรหรือ 
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เมื่อบุตรธิดารู้จักหยุ่นตัวมากขึ้น  

พวกเขาย่อมเชื่อว่าตนสามารถกำาหนด 

ผลในชีวิตได้โดยผ่านความพยายาม 

พลังจินตนาการ ความรู้ และทักษะ 

ด้วยเจตคติเช่นนี้พวกเขาจึงมุ่งทำา 

สิ่งที่ตนสามารถทำาได้ไม่ใช่สิ่งที่อยู ่

นอกเหนือการควบคุมของตน
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ตั้งกฎและผลการกระทำาโดยที่ไม่มีแบบแผน	
หรือตั้งตามอำาเภอใจ

สนทนาถึงกฎและกำาหนดผลลัพธ์ตามหลักเหตุผล	
ให้มีความเหมาะสม	เกี่ยวข้องกับความประพฤติ		

และเคารพทั้งบิดามารดาและบุตรธิดา

บุตรธิดารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเรียนรู้	
ว่าการเลือกมีผลตามมาเสมอ

ปล่อยให้บุตรธิดาหลีกเลี่ยง	
ผลของการเลือกที่เกิดขึ้น

ปล่อยให้บุตรธิดาประสบผล	
ตามธรรมชาติและตามหลักเหตุผล

ของการเลือกเหล่านั้น

บุตรธิดาเรียนรู้ว่าต้องอธิบายชี้แจงและ	
รับผิดชอบต่อการเลือกของตน

ตำาหนิเป็นส่วนใหญ่
กล่าวชมเชยเป็นส่วนใหญ่		
ยกย่องก้าวเล็กๆ	ที่เดินไป	

ในทิศทางที่ถูกต้อง

บุตรธิดาเรียนรู้ว่าบิดามารดาต้องการอะไร		
พวกเขารู้สึกได้รับกำาลังใจ	มีคุณค่า	และได้รับการชื่นชม

ทำาตามใจชอบและไม่สม่ำาเสมอ	
ในการเรียกร้องให้เชื่อฟัง

ให้รางวัลถูกใจอยู่เรื่อยๆ	สำาหรับการกระทำาและ	
ความประพฤติที่ท่านอยากส่งเสริม

บุตรธิดาเรียนรู้ว่าพวกเขา	
ไม่ต้องอยากทำาเรื่องยากๆ		
พวกเขาเพียงแต่ต้องทำา

ชมชยแต่ผลลัพธ์เท่านั้น ชมเชยความพยายามโดยไม่คำานึงถึงผลลัพธ์
บุตรธิดารู้สึกมีกำาลังใจ	มั่นใจ	และ	

เต็มใจรับการท้าทายมากขึ้น

ส่งสารให้บุตรธิดารู้ว่าคุณค่าในตนเอง	
ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

บอกบุตรธิดาว่าพวกเขามีคุณค่าอยู่ในตัว	
เพราะพวกเขาเป็นบุตรหรือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า	

และมีศักยภาพอันสูงส่ง

คุณค่าในตนเองจะอยู่ที่ศักยภาพนิรันดร์ของบุตรธิดา	
ไม่ใช่ความสำาเร็จหรือความล้มเหลวชั่วคราว

พูดถึงความล้มเหลวหรือความสำาเร็จว่า	
เกี่ยวเนื่องกับโชคหรือพรสวรรค์

อธิบายว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นชั่วคราวและ	
เป็นโอกาสให้เรียนรู้	อธิบายว่าความสำาเร็จเป็นผลพวง	

ของความขยันขันแข็งและการเสียสละ

บุตรธิดากลัวหรือท้อถอย	
จากความล้มเหลวน้อยลง	และ	

เต็มใจมากขึ้นที่จะยืนหยัดไม่ย่อท้อ

พยายามแก้ไขปัญหาของบุตรธิดา	
โดยให้คำาตอบทุกเรื่อง

ช่วยบุตรธิดา	(1) แยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้น		
(2) วิเคราะห์ว่าอะไรส่งให้เกิดผล	
เช่นนั้น	และ	(3) ระบุสิ่งที่พวกเขา	
จะทำาได้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้	

ในคราวต่อไป

บุตรธิดามองเห็นว่าตนสามารถทำาได้		
จะจัดการแก้ไขปัญหาของตนเอง	
และจะเห็นว่าสามารถควบคุมชีวิต	
ตนเองและเอาชนะการท้าทายได้

ทำาให้บุตรธิดารู้สึกโง่เขลาด้วยการ	
วิพากษ์วิจารณ์พวกเขา	รวมถึงความ	
พยายามและสิ่งที่พวกเขาทำาสำาเร็จ

ฟัง	สนับสนุน	และให้กำาลังใจ	
บุตรธิดาเพื่อพวกเขาจะอยากมา	
ขอความช่วยเหลือจากท่านอีก

บุตรธิดารู้สึกสะดวกใจจะ	
พูดถึงความผิดพลาดและปัญหา	
ของพวกเขากับท่านมากขึ้น

แม้ว่าการเลี้ยงดูต้องใช้วิธีการให้เหมาะกับลูกแต่ละคน แต่ 
หลักธรรมบางอย่างดูเหมือนจะใช้ได้กับคนเกือบทั้งโลก  
หลักธรรมต่อไปนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
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โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

»ระธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)  
กล่าวว่าพระกิตติคุณ “คือแผนแห่งเสรีภาพ 
ที่ฝึกควบคุมความอยากและชี้ทางความ 

ประพฤติ”1 แผนดังกล่าววางเราไว้บนเส้นทางที ่
ทำาให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน มีพระคุณและ 
ความสว่างเพิ่มขึ้น คือเสรีภาพในการเป็นอย่างที ่
ท่านเป็นได้และพึงเป็น แต่เพ่ือให้เสรีภาพของท่าน 
สมบูรณ์ ท่านต้องเต็มใจท้ิงบาปท้ังหมด (ดู แอลมา 
22:18) ทิ้งความเอาแต่ใจ นิสัยติดตัวที่ไม่ดี แม้
กระทั่งสิ่งดีๆ บางอย่างที่ขัดกับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเห็นว่าจำาเป็นสำาหรับท่าน

สุรเสียงของพระอาจารย์
อดีนา เนลล์ กัวร์ลีย์ คุณป้าของข้าพเจ้าเล่า 

ประสบการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนกับ 
คุณพ่อของเธอ—คุณตาเฮลกี วี. สเวนสันผู้วายชนม์ 
—ซึ่งอธิบายสิ่งที่ข้าพเจ้าหมายถึง ท่านเล่าว่า

“ป้ากับลูกสาวไปเยี่ยมบ้านคุณพ่อคุณแม่ พอ 
ตกค่ำาคุณแม่ชวนเราเดินออกไปท่ีระเบียงหลังบ้าน 
ดูคุณพ่อเรียกแกะ [ห้าตัว] มาเข้าที่หลบภัยตอน
กลางคืน คุณพ่อ…เป็นผู้ประสาทพรสเตค…และ
บุคคลตัวอย่างในเรื่องดีๆ ทุกเรื่อง รวมถึงความ
สุภาพอ่อนโยนและความซ่ือตรงท่ีมีอยู่ในคนของ 

พระผู้เป็นเจ้า
“…  คุณพ่อเดินมาถึงชายทุ่งและร้องเรียก ‘มา 

นี่’ แกะทั้งห้าตัวหันขวับมาทางท่านโดยที่ไม่แม้แต่
จะหยุดเพื่อกัดอาหารเข้าไปในปากให้เสร็จก่อน 
แล้วก็พากันวิ่งมาอยู่ข้างๆ ให้ท่านตบหัวพวกมัน
เบาๆ ทีละตัว

“ลูกสาวตัวน้อยของป้าพูดว่า ‘โอ้ คุณย่าขา คุณ
ปู่ให้พวกมันทำาอย่างนั้นได้อย่างไรคะ’

“คุณแม่ของป้าตอบว่า ‘แกะรู้จักเสียงของคุณปู่ 
และพวกมันรักคุณปู่จ้ะ’ ป้าต้องสารภาพตอนนี้ว่า 
มีแกะห้าตัวในทุ่ง และห้าตัวเงยหน้าขึ้นเมื่อท่าน 
เรียก แต่มีเพียงสี่ตัววิ่งมาหาคุณพ่อ ไกลสุดตรง
ชายทุ่งมี [แม่แกะ] ตัวใหญ่ [ตัวหนึ่ง] ยืนอยู่ที่นั่น
กำาลังมองมาทางคุณพ่อ คุณพ่อร้องเรียก ‘มานี่’ 
มันขยับตัวคล้ายกับจะวิ่งมาแต่ไม่มา จากนั้นคุณ
พ่อก็เดินข้ามทุ่งไปหามันพลางร้องเรียก ‘มานี่สิ  
ไม่มีเชือกล่ามซะหน่อย” แกะอีกสี่ตัวเดินตามหลัง
ท่าน

“ต่อจากนั้นคุณแม่อธิบายให้เราฟังว่าไม่กี่  
สัปดาห์ก่อน คนรู้จักนำา [แม่แกะ] ตัวนั้นมาให้ 
คุณพ่อพร้อมกับอธิบายว่าเขาไม่อยากให้มันอยู่ 
ในฝูงอีก ชายคนนั้นบอกว่ามันไม่เชื่อง ดื้อ และ 
มักจะพาแกะตัวอื่นลอดรั้ว ทำาให้เกิดเรื่องวุ่นวาย

·‹Ò¹à»š¹ÍÔÊÃÐ
สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องคือการอุทิศตนแบบที่พระเยซูทรงแสดงให้เห็น
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มากมายจนเขาไม่อยากเลี้ยง คุณพ่อยอมรับแกะ 
ตัวนั้นด้วยความยินดี ท่านผูกมันไว้กับหลักสอง 
สามวันติดต่อกันเพื่อไม่ให้มันหนี แล้วท่านก็สอน 
มันอย่างอดทนให้รักท่านและรักแกะตัวอื่นๆ หลัง
จากนั้น เมื่อมันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในบ้านหลัง
ใหม่ คุณพ่อจึงคล้องเชือกสั้นๆ ไว้รอบคอมันแต่ไม่
ได้ผูกไว้กับหลัก

“ขณะที่คุณแม่อธิบายเรื่องนี้ให้พวกเราฟัง คุณ 
พ่อกับแกะของท่านเดินไปเกือบจะถึง [แกะหลงฝูง] 
ตัวนั้นตรงชายทุ่งแล้ว และเราได้ยินท่านร้องเรียก
มันอีกครั้งท่ามกลางความเงียบสงัดว่า ‘มานี่สิ เจ้า
ไม่ถูกล่ามแล้วนะ เจ้าเป็นอิสระแล้ว’

“ป้าไม่อาจกลั้นน้ำาตาขณะมอง [แกะตัวนั้น]  
เดินถลามาอยู่ข้างๆ คุณพ่อ จากนั้นด้วยมือที่รัก 
ใคร่บนหัวของมัน ท่านกับสมาชิกทุกตัวในฝูงเล็กๆ 
นั้นจึงหันหลังเดินกลับมาหาพวกเราอีกครั้ง

“ป้านึกถึงพวกเราบางคนซึ่งล้วนเป็นแกะของ 
พระผู้เป็นเจ้า เราถูกมัดและไม่เป็นอิสระเพราะบาป 
ของเราในโลก ขณะยืนอยู่บนระเบียงหลังบ้าน ป้า 
นึกขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ท่ีเรามีผู้เลี้ยง 
แกะใต้พระบัญชาและครูท่ีแท้จริงผู้อดทน มีเมตตา 
เต็มใจสอนเราเร่ืองความรักและการเช่ือฟัง ให้ความ 
มั่นคงและอิสรภาพแก่เราในฝูงเพื่อเราจะจำา
สุรเสียงของพระอาจารย์ได้แม้เราจะอยู่ไกล 
จากที่หลบภัยเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียก  
‘มานี่เถิด เจ้าเป็นอิสระแล้ว’”2

น่าตื่นเต้นที่รู้ว่าเราสามารถขยายอิสรภาพ 
ของเราได้โดยการเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด ใน
ถ้อยคำาของประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า 
“เราไม่เชื่อฟังเพราะเรามืดบอด เรา 
เชื่อฟังเพราะเรามองเห็น”3

การเลือกของเราในชีวิตน้ีไม่ใช่การเลือก 
ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ภายใต้อำานาจใด 

การเลือกของเราคือเราจะยอมเชื่อฟังอำานาจของ 
ใคร อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าหรือของซาตาน  
ตามที่ลีไฮกล่าวว่านี่ คือการเลือกระหว่าง
เสรีภาพกับการเป็นเชลย (ดู 2 นีไฟ 2:27) ถ้า
ไม่เลือกอย่างหนึ่ง ก็จำาเป็นต้องเลือกอีกอย่าง
หนึ่ง

การที่เรายอมต่อพระผู้เป็นเจ้าและให้
สิทธ์ิพระองค์ทรงควบคุมและปกครองเรา 
นำามาซึ่งพรอีกหลายประการ หนึ่งในพร 
อันดับแรกสุดคือศรัทธาและความเชื่อมั่น

ที่ยอมให้เรามีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข พระเจ้า
ตรัสกับโยชูวาดังนี้
“ไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอด 

ชีวิตของเจ้า เราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไร  
เราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้น เราจะไม่ละเลยหรือ

ทอดทิ้งเจ้า …
“เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิด ระวัง 

ที่จะทำาตามธรรมบัญญัติทั้งหมด ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ 
ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้น อย่าหันเหจากธรรม 
บัญญัตินั้นไปทางขวาหรือทางซ้าย เพื่อเจ้าจะได้
รับความสำาเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไป” (โยชูวา 
1:5, 7)

“เราชนะโลกแล้ว”
ถ้าเรา “ทำาตามธรรมบัญญัติทั้งหมด” เราจะ 

มีความมั่นใจเช่นกันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับ 
เราเฉกเช่นพระองค์พระองค์ทรงอยู่กับโมเสส  
“ในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจ ข้าพระองค์จะไม่กลัว 
คนจะทำาอะไรข้าพระองค์ได้” (สดุดี 56:11) พระเจ้า 
ไม่ทรงสัญญาไว้หรือว่า “ในโลกนี้ท่านจะประสบ
ความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเรา
ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

หลายปีก่อนข้าพเจ้าเป็นประธานในสภาวินัย
หนึ่งของศาสนจักร ชายที่บาปของเขาเป็นประเด็น 

น่าตื่นเต้นที่รู้

ว่าเราสามารถ

ขยายอิสรภาพ

ของเราได้โดย

การเชื่อฟังอย่าง

เคร่งครัด 
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ปัญหาของสภานั่งอยู่ตรงหน้าเราและเล่าบางอย่างเกี่ยวกับอดีต 
ของเขา บาปของเขาร้ายแรงมาก แต่มีคนทำาบาปต่อเขาอย่าง 
รุนแรงเช่นกัน ขณะที่เราพิจารณาเรื่องนี้ จิตวิญญาณข้าพเจ้า
ทุกข์หนัก ข้าพเจ้าขอตัวออกไปคิดและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ตามลำาพังก่อนจะกลับเข้าร่วมสภาอีกครั้ง

ข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าเก้าอี้ตัวหน่ึงในห้องทำางานพลางวิงวอน 
พระเจ้าขอให้ทรงช่วยข้าพเจ้าเข้าใจว่าเขาทำาชั่วเช่นนั้นได้อย่างไร  
ข้าพเจ้าไม่เห็นแต่รู้สึกว่ามีหลุมใหญ่มากและมีฝาครอบหลุม
นั้นไว้ ทันใดนั้นมุมหนึ่งของฝาค่อยๆ แง้มขึ้นมาครู่หนึ่ง ข้าพเจ้า
รับรู้ว่าภายในหลุมคือความลึกและความกว้างขวางของความ 
ชั่วร้ายที่อยู่ในโลกนี้ ใหญ่มากจนข้าพเจ้าไม่อาจเข้าใจได้เลย 
ข้าพเจ้าหมดกำาลังทรุดฮวบลงไปบนเก้าอี้ที่อยู่ด้านหลังข้าพเจ้า  
ประสบการณ์น้ันคล้ายกับจะทำาให้ข้าพเจ้าหมดลมหายใจ ข้าพเจ้า 
ร้องในใจว่า “เราจะหวังเอาชนะความชั่วร้ายเช่นนั้นได้อย่างไร เรา
จะรอดพ้นจากสิ่งที่มืดมนและยากจะต่อต้านเช่นนั้นได้อย่างไร”

ในขณะน้ันข้อความน้ีก็เข้ามาในความคิดข้าพเจ้า “จงมีใจกล้า 
เถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33) น้อยครั้งมาก 
ที่ข้าพเจ้าจะรู้สึกสงบเช่นน้ันเมื่อเทียบกับความชั่วร้ายที่มีอยู่ 
ข้าพเจ้าสำานึกคุณยิ่งขึ้นต่อความทุกขเวทนาแสนสาหัสของพระผู้ 
ช่วยให้รอด และสำานึกคุณมากขึ้นจนหวั่นเกรงในความลึกซึ้งของ 
สิ่งที่พระองค์ทรงเอาชนะ ข้าพเจ้ารู้สึกสงบแทนชายที่อยู่ต่อหน้า 
เราเพ่ือรับการตัดสิน โดยรู้ว่าเขามีพระผู้ไถ่ ซ่ึงพระคุณของพระองค์ 
มากพอจะชำาระเขาให้สะอาดและชดเชยความอยุติธรรมที่เขาได้ 
รับ ข้าพเจ้ารู้ดีกว่านั้นว่าความประสงค์ดีมีชัยชนะเพราะพระเยซู
คริสต์ ซึ่งหากปราศจากพระองค์ เราคงไม่มีโอกาส ข้าพเจ้ารู้สึก
สงบ และนั่นเป็นความรู้สึกที่ดีมาก

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเข้าใจสิ่งนี้เมื่อท่านกล่าวว่า “ให้ 
เราทำาสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในอำานาจของเราอย่างรื่นเริงเถิด; และจาก 
นั้นขอให้เรายืนนิ่ง, ด้วยความมั่นใจอย่างที่สุด, เพื่อเห็นความรอด 
แห่งพระผู้เป็นเจ้า, และเพื่อพระองค์จะทรงเผยพระพาหุของ
พระองค์” (คพ. 123:17) สัญญากับคนที่ยอมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า
คือพระพาหุของพระองค์ เดชานุภาพของพระองค์ จะเผยในชีวิต
พวกเขา พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า

“อย่ากลัวเลย, เด็กน้อยทั้งหลาย, เพราะเจ้าเป็นของเรา, และ
เราชนะโลกแล้ว, และเจ้ามาจากคนเหล่านั้นที่พระบิดาของเรา
ประทานให้เรา;

“และไม่มีใครในบรรดาคนเหล่านั้นที่พระบิดาของเราประทาน
ให้เราจะหายไป” (คพ. 50:41–42)

การมีชีวิตอยู่กับความมั่นใจเช่นนี้คือพรที่บางทียิ่งใหญ่เกิน
กว่าเราจะเข้าใจได้ เราทุกคน—ไม่ช้าก็เร็ว ในชั่วขณะของภัยใกล้ 
ตัวหรือความสับสนเหนื่อยล้า ถ้าเราเลือกพระผู้เป็นเจ้าให้เป็น 
ผู้นำาทาง—เราจะสามารถร้องเพลงได้ด้วยความมั่นใจว่า “แสน
หวานคือสันติที่พระกิตติคุณนำามา”4

เราไม่ควรคาดหวังสันติสุขหรือเสรีภาพหรือศรัทธาหรือของ 
ประทานอื่นใดจากพระประมุขของเราถ้าเราไม่เต็มใจยอมรับ 
ความเป็นผู้นำาของพระองค์หรือยอมรับอย่างเสียมิได้ ถ้าเรายอมรับ 
พอเป็นพิธีไม่ใช่เพราะความชอบธรรมจริงๆ เราก็ไม่ควรคาดหวัง
รางวัลตอบแทน ความจงรักภักดีแบบเฉยชาห่างเหินไม่ใช่ความ
จงรักภักดีสำาหรับพระองค์เลย การยอมตนของเราต้องเต็มที่ สุด
หัวใจ และไม่จำากัด สิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องคือการอุทิศ
ตนแบบที่พระเยซูทรงแสดงให้เห็น พระองค์ผู้ทรงดื่มถ้วยขมจน 
พระองค์พระผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ตกตะลึง (ดู มาระโก 14:33–36;  
คพ. 19:17–18) กระนั้นพระองค์ก็ทรงดื่ม “พระประสงค์ของ 
พระบุตรกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระบิดา” (โมไซยาห์ 15:7)

ข้าพเจ้าฝากพยานไว้กับท่านว่าโดยผ่านพระเยซูคริสต์ พระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียว 
กับที่พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนให้เราเป็นเช่นนั้น (ดู ยอห์น 17: 
20–23) ขอให้ความจงรักภักดีท่ีเรามีต่อพระองค์เป็นเคร่ืองส่องทาง 
ชีวิตเราตลอดกาล 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ วันที่ 19 ตุลาคม 
ค.ศ. 1999 ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu

อ้างอิง
1.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“A	Principle	with	Promise,”	Improvement Era,	มิ.ย.	

1965,	521.
2.	 อดีนา	เนลล์	สเวนสัน	กัวร์ลีย์,	“I	Walked	a	Flowered	Path”	(unpublished	

manuscript,	1995),	199–200.
3.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“Agency	and	Control,”	Ensign,	พ.ค.	1983,	66.
4.	 “Sweet	Is	the	Peace	the	Gospel	Brings,”	Hymns,	บทเพลงที่	14.
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Ëลุยส์ ควิสเป จากลาปาซ โบลิเวีย อาจมองเห็นด้วย 
ตาเพียงข้างเดียว แต่เขามีวิสัยทัศน์ชัดเจนเกี่ยวกับ 
เป้าหมายของการพึ่งพาตนเองและหาเลี้ยงครอบ- 

ครัว แม้จะเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจและปัญหาสุขภาพ 
แต่หลุยส์ม่ันใจในอนาคต เขาทำาทุกอย่างท่ีทำาได้เพ่ือช่วยเหลือ 
ตนเองขณะยอมรับว่าเขาต้องพึ่งพาพระบิดาในสวรรค์ “ผม
เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณมีความช่วยเหลือของ
พระบิดา” เขากล่าว

การพ่ึงพาตนเอง: หลักธรรมฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ
แปดปีท่ีผ่านมา คุณพ่อลูกหกวัย 46 ปีคนน้ีทำางานสลับกับ 

เรียนหนังสือจนได้ปริญญาเกษตรศาสตร์ การศึกษาเล่าเรียน 
หลายปีของหลุยส์เกี่ยวข้องกับการเดินทางประมาณ 60 ไมล์ 
(97 กิโลเมตร) จากเมืองเล็กๆ ชื่ออชาคาชีไปเรียนที่ Univer- 
sidad Mayor de San Andres แม้ต้องเสียสละเช่นนี้ แต่
หลุยส์ก็เรียนจนจบและเวลานี้เขามุ่งมั่นทำาเป้าหมายต่อไป 
นั่นคือมีฟาร์มของตนเอง

หลุยส์เป็นแบบอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองในเรื่องฝ่าย
โลก เช่น การทำางาน ความผาสุก และการสะสมอาหาร แต่
หลักธรรมแห่งการพึ่งพาตนเองเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมาก
พอๆ กับเป็นเรื่องฝ่ายโลก เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ แห่ง 

โดย แลร์รีย์ ฮิลเลอร์ นิตยสารศาสนจักร 
และ แคธรีน เอช. โอลสัน หน่วยงานสวัสดิการ
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โควรัมอัครสาวกสิบสองให้นิยาม การพึ่งพาตนเอง
ว่าเป็น “การรับผิดชอบความผาสุกฝ่ายวิญญาณ 
และฝ่ายโลกของเราเองและสำาหรับคนที่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงฝากฝังให้เราดูแล”1

พระเจ้าตรัสไว้ว่าพระองค์ไม่เคยประทานกฎที่ 
เป็นฝ่ายโลกแต่อย่างเดียว (ดู คพ. 29:34–35) บางที
พระบัญชาให้ทำางานอาจมุ่งหมายเป็นพรแก่เราทาง
วิญญาณเท่าๆ กับการจัดหาให้เราทางร่างกาย (ดู 
ปฐมกาล 3:17–19)

การพ่ึงพาตนเองทางวิญญาณ
พรของการพึ่งพาตนเองทางโลกปรากฏชัดเป็น 

พิเศษในยามเกิดวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติ การว่าง 
งาน หรือความสับสนวุ่นวายด้านการเงิน แต่การ 
พึ่งพาตนเองทางวิญญาณสำาคัญเท่าเทียมกันใน 
เวลาเช่นน้ัน คนท่ีมีรากฐานม่ันคงทางวิญญาณได้รับ 
พรด้วยสันติสุข การรับรองความมั่นใจ และศรัทธา
ที่มากขึ้นเมื่อร้องขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบน
สวรรค์

ผู้นำาศาสนจักรแนะนำาเราให้เตรียมรับวิกฤติทาง 
วิญญาณ ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวว่า

“เราได้รับการสอนให้สะสม…อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม 
และหากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ให้สะสมเชื้อเพลิง—ที่
บ้าน …

“เราไม่เห็นหรอกหรือว่าหลักธรรมเดียวกันนี้  
ประยุกต์ใช้ได้กับการดลใจและการเปิดเผย การแก้
ปัญหา การให้คำาแนะนำา และการนำาทาง …

“ถ้าเราสูญเสียความเป็นอิสระทางอารมณ์และ 
ทางวิญญาณ สูญเสียการพึ่งพาตนเอง เราจะอ่อน- 
แอมากทีเดียว บางทีอาจจะมากกว่าเมื่อเราพึ่งพา 
วัตถุด้วยซ้ำา”2

การให้และการรับ
เราไม่ควรเข้าใจผิดคิดว่าการพึ่งพาตนเองเป็น 

การยืนอยู่บนลำาแข้งของตนเองโดยสิ้นเชิง เพราะ 
สุดท้ายแล้วเราต่างก็พ่ึงพาอาศัยพระบิดาบนสวรรค์
ทุกเรื่อง (ดู โมไซยาห์ 2:21) เราต้องการการนำาทาง 

อย่างต่อเนื่อง การปกปักรักษา และความคุ้มครอง
จากพระองค์

เราพึ่งพาอาศัยกันด้วยเช่นกัน เนื่องจากเราได้รับ 
ของประทานฝ่ายวิญญาณต่างกัน พระองค์จึงทรง 
คาดหวังให้เราแบ่งปันสิ่งที่เราได้รับ ทั้งนี้เพื่อคน 
ทั้งปวงจะได้รับพร (ดู คพ. 46:11–12) กุญแจก็คือ 
พึ่งพาตนเองเท่าที่เราจะมีพลังความสามารถทำาเช่น 
นั้นได้ รับใช้ผู้อื่นเมื่อเราทำาได้ และเปิดโอกาสให้ผู้
อื่นได้รับพรจากการรับใช้เรายามจำาเป็น

ย่ิงเราพ่ึงพาตนเองมากเพียงใด—ท้ังทางวิญญาณ 
และทางโลก—เราจะย่ิงทำาประโยชน์ได้มากเพียงน้ัน 
เอ็ลเดอร์เฮลส์อธิบายว่า “เป้าหมายสุดท้ายของเรา
คือเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด และเป้าหมายนั้น
ยกระดับขึ้นเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นโดยไม่คำานึงถึงตนเอง 
ความสามารถในการรับใช้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม
ระดับการพึ่งพาตนเองของเรา”3

ความรับผิดชอบส่วนตัว
หลุยส์ ควิสเปเห็นว่าความมานะบากบ่ันและความ 

วางใจในพระเจ้าส่งผลให้เขาได้รับพรฝ่ายโลกใน
เรื่องงาน ปริญญา และครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นมาก 
ขึ้น ในทางกลับกัน ประโยชน์ทางโลกเหล่านี้ก ็
เสริมสร้างศรัทธาของเขา เขาทำาตามคำาตักเตือนของ 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) 
ที่ว่า “ตราบเท่าที่ยังมีความสามารถทางร่างกายหรือ 
ทางอารมณ์ ย่อมไม่มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแท้จริงคน 
ใดจะสมัครใจโยนภาระเรื่องความผาสุกของตนหรือ 
ของครอบครัวให้ผู้อื่น ตราบใดที่เขาทำาได้ ภายใต้ 
การดลใจของพระเจ้าและด้วยแรงงานของเขาเอง 
เขาจะเป็นผู้จัดหาส่ิงจำาเป็นฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ 
ของชีวิตให้ตนเองและครอบครัว”4 

อ้างอิง
1.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“A	Gospel	Vision	of	Welfare:	Faith	in	

Action,”	Basic Principles of Welfare and Self-Reliance 
(2009),	1–2.

2.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“Solving	Emotional	Problems	in	the	
Lord’s	Own	Way,”	Ensign,	พ.ค.	1978,	91–92.

3.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“A	Gospel	Vision	of	Welfare,”	2.
4.	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	“Welfare	Services:	 

The	Gospel	in	Action,”	Ensign,	พ.ย.	1977,	77–78.
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ยิ่งเราพึ่งพาตนเอง 
มากเพียงใด— 
ทั้งทางวิญญาณ 
และทางโลก—เรา 
จะยิ่งทำาประโยชน์ 
ได้มากเพียงนั้น 



¢ณะรับใช้เป็นอธิการเมื่อหลายปีก่อน ข้าพ- 
เจ้ากับที่ปรึกษาตัดสินใจว่าเราจะไปเยี่ยม 
บ้านของสมาชิกทุกคนปีละครั้ง ระหว่าง 

การเย่ียมคร้ังหน่ึงเราเดินไปตามรางรถไฟท่ีถูกท้ิงร้าง 
สองข้างทางมีบ้านกล่องกระดาษหลังเล็กๆ กว้างไม่
เกินหกคูณหกฟุต (ราว 2 คูณ 2 เมตร) พื้นที่เล็กๆ นี้
ใช้เป็นห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน 
และห้องครัวของครอบครัว

ผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นวางวิถีและสร้าง 
กิจวัตรเอาไว้ ผู้ชายส่วนใหญ่ว่างงานหรือทำางานต่ำา 
กว่าความสามารถ พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่มารวม
กลุ่มกันสูบบุหรี่และดื่มเบียร์รอบโต๊ะที่มีไว้ใช้สอย
แก้ขัด ส่วนผู้หญิงรวมกลุ่มกันโดยเน้นสนทนาเรื่อง
ข่าวที่ถกเถียงกันมากที่สุดของวันนั้น สอดแทรกด้วย
การกล่าวร้ายซุบซิบนินทา การพนันเป็นการฆ่าเวลา
ที่คนหนุ่มและคนสูงวัยชอบเป็นพิเศษเช่นกัน

สิ่งที่รบกวนจิตใจข้าพเจ้ามากที่สุดคือดูเหมือน
ผู้คนจะพอใจการใช้ชีวิตทั้งชีวิตแบบนี้ ข้าพเจ้าสรุป
ในภายหลังว่าบางทีสำาหรับคนเหล่านี้ส่วนใหญ่  
ความสิ้นหวังทำาให้พวกเขาเชื่อว่าตนถูกส่งมารับ

ชะตากรรมนี้ นั่นเป็นภาพที่น่าปวดใจจริงๆ
ข้าพเจ้าทราบในภายหลังว่าท่ีปรึกษาของข้าพเจ้า 

ที่เป็นวิศวกรเคยอาศัยอยู่ในย่านนั้น ข้าพเจ้าเดาไม่ 
ออกเลยเพราะครอบครัวเขาแตกต่างมากจากครอบ- 
ครัวที่ข้าพเจ้าเห็นที่นั่น พี่น้องทุกคนของเขามีการ
ศึกษาและมีครอบครัวที่ดี

คุณพ่อของที่ปรึกษาข้าพเจ้าเป็นคนเรียบง่าย 
ธรรมดา หลังจากพบเขา ข้าพเจ้าเกิดคำาถามหลาย 
ข้อ เขายกระดับตนเองอย่างไร เขาดึงครอบครัวออก 
จากสภาพเหล่านั้นอย่างไร อะไรทำาให้เขามองเห็น 
สิ่งที่จะเป็นได้ เขาพบความหวังจากที่ใดในเมื่อทุก
อย่างที่อยู่รอบข้างเขาดูเหมือนสิ้นหวัง

หลายปีต่อมา ในพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์  
ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมของประธานคณะเผยแผ่
และภรรยาที่รับใช้ในฟิลิปปินส์เวลานั้น เรื่องแปลก 
ประหลาดมากปรากฏต่อข้าพเจ้าขณะเข้าห้องๆ  
หนึ่งในพระวิหาร คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าคือ
คุณพ่อของที่ปรึกษาข้าพเจ้า—ชายที่เงียบขรึม ท่าที
อ่อนน้อม—สวมเสื้อผ้าสีขาว

ขณะนั้นภาพสองภาพปรากฏต่อสายตาข้าพเจ้า  

โดย เอ็ลเดอร์ไมเคิล 
จอห์น ยู. เทห์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

มีกิจกรรมอื่นๆ เพียงไม่กี่อย่างที่จะทำาให้เราได้ประโยชน์ทางวิญญาณมากกว่า 

การศึกษาพระคัมภีร์สม่ำาเสมอทุกวัน

¾ÅÑ§แห่ง
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ค้นพบพระคัมภีร์
อีกครั้ง
“ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า  
ชั่วระยะเวลาหนึ่งในชีวิต
เรา เราแต่ละคนต้องค้น
พบพระคัมภีร์ด้วยตัวเรา
เอง—และไม่เพียงค้นพบ
ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ 
ค้นพบครั้งแล้วครั้งเล่า”

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ (1895–1985),  
คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(2006), 68.

ภาพแรกคือชายคนหนึ่งกำาลังดื่มเบียร์กับเหล่า
สหายและใช้ชีวิตโดยเปล่าประโยชน์ ภาพที่สองเห็น
ชายคนเดียวกันสวมเสื้อผ้าสีขาวและกำาลังประกอบ
ศาสนพิธีในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ ความแตกต่างโดย
สิ้นเชิงของภาพอันสวยงามภาพที่สองจะคงอยู่ในใจ
และความคิดข้าพเจ้าชั่วกาลนาน

พลังแห่งพระคำา
อะไรทำาให้บราเดอร์ท่ีดีท่านน้ียกระดับตนเองและ 

ครอบครัว คำาตอบอยู่ในพลังแห่งพระคำาของพระผู้
เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีกิจกรรมอื่นๆ ไม่กี่อย่างที่จะทำา 
ให้เราได้ประโยชน์ทางวิญญาณมากกว่าการศึกษา 
พระคัมภีร์สม่ำาเสมอทุกวัน ในหลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญาภาค 26—การเปิดเผยท่ีประทานให้เพ่ือ “บำารุง 
ขวัญ, กำาลังใจ, และสอน”1 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธและคนอื่นๆ—พระเจ้าทรงแนะนำาว่า “ดูเถิด, 
เรากล่าวแก่เจ้าว่าจงอุทิศเวลาของเจ้าแก่การศึกษา
พระคัมภีร์” (ข้อ 1)

พระคัมภีร์มอรมอนบอกเราว่า “การสั่งสอนพระ- 
วจนะ…บังเกิดผลอันมีพลังแก่จิตใจผู้คนยิ่งกว่า 
ดาบ, หรือสิ่งใด, ที่ได้เกิดกับพวกเขา” (แอลมา 
31:5)

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัม- 
อัครสาวกสิบสองสอนดังนี้ “เมื่อเข้าใจหลักคำาสอนที่ 
แท้จริง สิ่งนี้จะเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม การ 
ศึกษาหลักคำาสอนของพระกิตติคุณจะปรับปรุง 
พฤติกรรมได้เร็วกว่าการศึกษาพฤติกรรมเพื่อปรับ- 
ปรุงพฤติกรรม”2

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994)  
กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำางานจากภายในสู่ภายนอก  
โลกทำางานจากภายนอกสู่ภายใน โลกจะนำาผู้คน 
ออกจากสลัม พระคริสต์ทรงนำาสลัมออกจากผู้คน 
และจากนั้นพวกเขาจะนำาตนเองออกจากสลัม โลก
จะหลอมมนุษย์โดยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของพวก
เขา พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ และมนุษย์จะเป็น 

ผู้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตนหลังจากนั้น โลกจะ 
ปรับพฤติกรรมมนุษย์ แต่พระคริสต์ทรงสามารถ
เปลี่ยนธรรมชาติวิสัยของมนุษย์”3

ข้าพเจ้าเติบใหญ่ในฟิลิปปินส์ จึงได้รู้ว่าเม่ือไม่นาน 
มานี้เช่นเดียวกับเมื่อต้นทศวรรษ 1900 การใช้พระ- 
คริสตธรรมคัมภีร์จำากัดเฉพาะผู้นำาศาสนาเท่าน้ัน  
คนทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเป็นเจ้าของงาน
เขียนศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเทียบกันแล้ว เราอยู่ในยุคที่การใช้พระคัมภีร์
ไม่เคยเกิดขึ้นลักษณะนี้มาก่อน ในประวัติศาสตร์
ของโลก บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยมีโอกาส
ชื่นชมเนื้อหาศักด์ิสิทธ์ิเหล่านี้เช่นที่มีอยู่ปัจจุบัน 
หนังสือพระคัมภีร์ซื้อหาได้ง่ายตามร้านหนังสือหรือ
ออนไลน์ เราสามารถเข้าไปใช้ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทันทีผ่านเวิลด์ไวด์เว็บและโปรแกรมหลายรูปแบบ 
การเตรียมพูด การเขียนบทความ และการค้นหา
ข้อมูลไม่เคยสะดวกสบายเท่านี้มาก่อน

พระผู้เป็นเจ้าประทานเทคโนโลยีใหม่นี้ด้วยจุด 
ประสงค์อันสุขุม แต่ปฏิปักษ์เพิ่มการโจมตีและใช้ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี—ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์จะใช้ช่วยเรา—ส่งเสริมจุดประสงค์ของเขา
ในการทำาให้เรา “เศร้าหมองเหมือนตัวเขา” (2  นีไฟ 
2:27)

เพราะฉะนั้น เราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะฝึก 
ใช้สิ่งซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ประทานแก่เราอย่าง
เหมาะสม สอดคล้อง และเกิดประสิทธิผล

ความศักด์ิสิทธ์ิของพระคำา
เราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับและเห็น 

คุณค่าของพระคัมภีร์ แต่บางครั้งการกระทำาของเรา 
และความเอาใจใส่พระคัมภีร์ไม่แสดงให้เห็นว่าเป็น
แบบนั้น การไม่เข้าใจคุณค่าและความสำาคัญของ
พระคัมภีร์บรรยายไว้อย่างดีในความฝันของลีไฮ

“และพ่อเห็นหมู่ชนเหลือคณานับ, ซึ่งจำานวนมาก 
ของหมู่ชนนี้กำาลังเบียดเสียดกันออกมา, เพื่อพวก 
เขาจะได้มาถึงทางซึ่งพามาถึงต้นไม้ที่พ่อยืนอยู่
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“และเหตุการณ์ได้บังเกิดข้ึนคือพวกเขาออกมา, และเร่ิมต้นเดิน 
ในทางซึ่งนำาไปถึงต้นไม้นั้น

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเกิดหมอกแห่งความมืด; แท ้
จริงแล้ว, แม้เป็นหมอกแห่งความมืดทึบอย่างยิ่ง, ถึงกับว่าพวก 
เขาผู้เริ่มต้นเดินในทางนั้นแล้วหลงทาง, จนพวกเขาพลัดออกนอก
ทางและหลงไป” (1 นีไฟ 8:21–23)

การคิดว่าเราเพียงต้องเดินในเส้นทางโดยไม่ต้องจับราวเหล็ก 
คือความโง่เขลา และจะนำาไปสู่ความพินาศแน่นอน นีไฟอธิบาย 
ความหมายของการยึดราวเหล็กให้แน่นดังนี้ “ดังนั้น, ท่านต้อง 
มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอัน

“ความรู้ในความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าประทานไว้ให้หลาย
คน; กระนั้นก็ตามพวกเขาได้รับพระบัญชาอย่างเคร่งครัดว่าพวก
เขาจะไม่ถ่ายทอดออกไปนอกจากตามพระวจนะส่วนที่พระองค์
ประทานแก่ลูกหลานมนุษย์, ตามความใส่ใจและความขยันหมั่น
เพียรที่พวกเขาถวายแด่พระองค์.

“และฉะนั้น, เขาที่ทำาใจตนแข็งกระด้าง, ผู้เดียวกันนั้นย่อมได้ 
รับพระวจนะน้อยลง; และแก่คนที่ไม่ทำาใจตนแข็งกระด้าง, ก็จะ 
ประทานพระวจนะมากข้ึนเร่ือยๆ, จนกว่าจะประทานให้เขารู้ความ 
ลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าจนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นในความไพบูลย์

“และแก่พวกเขาท่ีทำาใจตนแข็งกระด้าง, ก็จะประทานพระวจนะ 
ให้พวกเขาน้อยลงจนพวกเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความลี้ลับของ 
พระองค์; และเมื่อนั้นพวกเขาย่อมถูกมารพาไปเป็นเชลย, และถูก 
นำาลงไปสู่ความพินาศโดยความประสงค์ของเขา” (แอลมา 12:9–11)

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการไม่ใส่ใจศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำาเป็นรูป 
แบบหนึ่งของการทำาใจแข็งกระด้าง ข้าพเจ้าเกรงว่าถ้าเรายังขืน 
อยู่ในวิถีน้ัน เราจะได้รับพระคำาน้อยลงและในท่ีสุดจะไม่รู้อะไรเลย 
เกี่ยวกับความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า อีกนัยหนึ่งคือ การศึกษา 
พระคัมภีร์ทุกวันจะช่วยเราสร้างพลังทางวิญญาณและความรู้  
เปิดโปงความหลอกลวงของมาร และค้นพบบ่วงท่ีมารวางไว้จับเรา

ขณะถามตนเองด้วยคำาถามต่อไปนี้ ขอให้ท่านยอมให้พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับความคิดและใจท่าน

• ฉันใช้เวลาศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันหรือไม่
• ถ้าไม่ ฉันมีข้ออ้างอะไรที่จะไม่ทำาเช่นนั้น
• ข้ออ้างของฉันจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าหรือไม่

ข้าพเจ้าท้าทายท่านให้ตั้งใจมั่นว่าจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน  
อย่าเข้านอนคืนนี้จนกว่าท่านจะได้อ่าน ขณะอ่าน ท่านจะเกิด 
ความปรารถนามากขึ้นที่จะทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้าและ
เปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ฮาวาย เมื่อวันที่ 
22 มีนาคม ค.ศ. 2011 ดูคำาปราศรัยฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ devotional.byuh.
edu/archive

อ้างอิง
1.	 หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	24,	คำ�นำ�ภ�ค.
2.	 ดู	บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“อย่�กลัว,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2004,	98.
3.	 เอสร�	แทฟท์	เบ็นสัน,	“Born	of	God,”	Ensign,	ต.ค.	1985,	6.

บริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อ 
มนุษย์ทั้งปวง. ดังนั้น, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดื่มด่ำ�พระวจนะของ
พระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระบิดา
ตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 31:20; เน้นตัวเอน)

ขอให้เราสำารวจมากขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นซึ่ง
ตระหนักในความสำาคัญของราวเหล็กขณะพวกเขาพยายามเดิน
ให้ถึงต้นไม้

“และผู้ใดที่สดับฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นใน
พระวจนะนั้นแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทั้งสิ่งล่อลวงและลูก
ศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ไม่อาจครอบงำาพวกเขาไปสู่ความมืดบอด, 
เพื่อชักจูงพวกเขาไปสู่ความพินาศได้” (1 นีไฟ 15:24)

ในหนังสือของแอลมาเราอ่านว่า
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¾ระเจ้าทรงบัญชาเราให้จ่ายส่วนสิบ ในทาง 
กลับกัน พระองค์ทรงสัญญาจะ “เปิดหน้าต่าง 
ในฟา้สวรรค์ … และเทพรอยา่งลน้ไหล… [จน 

ไม่มีที่พอจะรับ]” (มาลาคี 3:10) อย่างไรก็ดี พรของ 
พระองค์มาในวิธีของพระองค์และในเวลาของพระองค์ 
และจะเป็นฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายโลกก็ได้

แม้มีพรสัญญาไว้ แต่ส่วนสิบอาจจะไม่ใช่พระบัญญัติ 
ที่เชื่อฟังได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของความ
ยุ่งยากทางเศรษฐกิจหรือการต่อต้านของครอบครัว  
แต่เม่ือวิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่อไปน้ีปฏิบัติตาม การจ่าย 
ส่วนสิบจึงช่วยให้สมาชิกศาสนจักรรู้ซึ้งมากข้ึนถึง 
พระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตพวกเขา
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ส่วนสิบนำ�ม�ซ่ึงสันติสุข
ผมวางใจพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์เสมอ แต่เมื่อ 
เศรษฐกิจเริ่มแย่ลง ผมสูญเสียงานล่วงเวลาไปหลายชั่วโมงและ 
เงินเดือนน้อยลง ผมเลิกจ่ายส่วนสิบและบอกตนเองว่าพระเจ้าคง
เข้าพระทัย แต่หนี้กลับเพิ่มขึ้นและเงินค่าจ้างลดลง

ญาติหลายคนเห็นผมลำาบาก จึงบอกผมว่าเหนือสิ่งอื่นใดผม 
ควรจ่ายส่วนสิบเพราะนี่จะช่วยผมเอาชนะการทดลอง แต่ผมมัก 
ลงเอยด้วยการจ่ายบิลแทน ผมเต็มใจจ่ายส่วนสิบเมื่อคลื่นการ 
เงินสงบ แต่ผมกลับกลัวเมื่อสถานการณ์การเงินของผมปั่นป่วน 
(ดู มัทธิว 14:28–31)

การจ่ายส่วนสิบนำามาซึ่งพรมากมาย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการช่วยให้เรารู้ซึ้งมากขึ้น 

ถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตเรา

ส่วนสิบเพ่ิมพูนศรัทธ�
หลังจากเราแต่งงานได้ไม่นาน ดิฉันกับสามีก็ย้ายไปอยู่เมืองไกล 

ทางภาคตะวันออกของโบลิเวีย มีเพียงเราเป็นสมาชิกศาสนจักร 

ในเมืองนั้น สามีเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ และเราต้องการทำา

ตามพระบัญญัติทุกข้อของพระเจ้า

ทุกเดือนเราจะเก็บส่วนสิบไว้ในซองจนกว่าจะมอบให้อธิการ 

สามีของดิฉันมีความเชื่อมั่นแรงกล้าว่าถ้าเราทำาตามกฎนี้ เราจะ

ได้รับพรและความคุ้มครอง

เราอยู่ในโรงแรมที่ร้อน ราคาแพง และไม่สะดวกสบายระหว่าง

หาบ้านเช่า การค้นหาของเราไร้ผลอยู่หลายวัน บ้านหลังเดียวที่

เราเจอเป็นบ้านหลังเล็กน่ารัก เจ้าของอยู่อีกเมืองหนึ่ง คนนอก 

หลายคนพยายามจะเช่า แต่พวกเขาหาเจ้าของบ้านไม่เจอ

เช้าวันหนึ่งเราเพิ่งสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับสถานการณ์ของเรา 

จบพอดีตอนที่ชายหนุ่มคนหนึ่งมาเคาะประตู เขาบอกเราว่าเจ้า 

ของบ้านหลังนั้นกลับมาช่วงสั้นๆ สามีดิฉันรีบไปพบเธอขณะดิฉัน 

ยังสวดอ้อนวอนต่อขอให้เราได้บ้านหลังนั้น เขากลับมารายงาน 

ว่าสุภาพสตรีคนน้ันให้เราเช่าบ้านโดยคิดค่าเช่าถูกอย่างเหลือ

เชื่อ สิ่งที่เพิ่มปีติของเราคือบ้านหลังนั้นมีเครื่องเรือนอยู่แล้ว เวลา

นั้นทั้งหมดที่เรามีคือกล่องใหญ่สองใบและกระเป๋าเสื้อผ้าหนึ่งใบ

บรรจุข้าวของเต็มไปหมด

กฎส่วนสิบไม่เกี่ยวกับเงินทองแต่เกี่ยวกับศรัทธา สามีดิฉันม ี

รายได้ไม่มาก แต่เมื่อเราจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ พระเจ้าทรง

อวยพรเราให้พบบ้านที่ดีและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้
ลัวร์เดส โซลิซ เด ดูราน, โบลิเวีย

ขณะมุ่งหน้ากลับบ้านหลังเลิกงานตอนบ่ายวันหน่ึงหลังจาก 
ได้รับเงิน ผมก็นึกถึงหนี้สินทั้งหมด ผมหลับตาสวดอ้อนวอนว่า  
“พระบิดา ข้าพระองค์จะทำาอย่างไร” ทันทีที่ลืมตาผมสังเกตเห็น 
โปสเตอร์แผ่นหน่ึงบนเพดานรถประจำาทางเป็นภาพเปโตรกำาลังจะ 
จมลงไปในทะเลปั่นป่วนโดยมีพระผู้ช่วยให้รอดเอื้อมพระหัตถ์ 
ไปช่วยเขา ด้านล่างของโปสเตอร์เขียนว่า “ศรัทธาอันไม่ส่ันคลอน” 
ผมตระหนักว่าผมต้องจ่ายส่วนสิบถ้าผมต้องการชำาระหน้ีสินให้หมด
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ในที่สุดดิฉันสนใจเรียนพระกิตติคุณ แต่ตัดสินใจไม่เข้าร่วม 

ศาสนจักรเพราะต้องจ่ายส่วนสิบ การจ่ายส่วนสิบสองคนจากงบ

ประมาณครอบครัวหนึ่งครอบครัวถือว่ามากเกินไป

หลังจากมาโบสถ์เกินหน่ึงปี ดิฉันเร่ิมรู้สึกไม่พอใจและไม่สบายใจ 

เมื่อไตร่ตรองและสวดอ้อนวอน ดิฉันจึงตระหนักว่าดิฉันต้องการ

จ่ายส่วนสิบ ดิฉันแปลกใจกับความปรารถนานี้ที่ดิฉันเคยต่อต้าน

มาก่อน

วันอาทิตย์ถัดมา ดิฉันขอใบบริจาคส่วนสิบจากประธานสาขา 

ดิฉันผิดหวังเมื่อได้ยินว่าดิฉันจ่ายส่วนสิบไม่ได้จนกว่าจะเป็น

สมาชิก แต่ดิฉันสามารถบริจาคได้ ดิฉันจึงบริจาค 10 เปอร์เซ็นต์

ของรายได้ให้ศาสนจักรของพระเจ้า ดิฉันรู้สึกสบายใจ เกิดปีติ  

และความพอใจทันที ดิฉันแทบอดใจรอวันรับบัพติศมาไม่ไหว 

เพื่อดิฉันจะจ่ายส่วนสิบได้จริงๆ

ดิฉันทราบว่าพรฝ่ายโลกที่เราได้รับในครอบครัวมาจากการ 

จ่ายส่วนสิบ แต่พรประเสริฐสุดคือความรู้สึกท่ีไม่อาจหาอะไรเทียบ 

ได้เมื่อเราเชื่อฟังพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ความพอใจจากการ 

เชื่อฟัง ความมั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา  

ความรู้สึกสงบและความสุข

โอลกา นิโคลาเยฟนา คริฟโก, ยูเครน

ส่วนสิบเป็นพรแก่ครอบครัว
ดิฉันเติบโตในศาสนจักรแต่ห่างเหินไปสมัยเป็นวัยรุ่น เมื่อดิฉัน 

กลับเข้ามาในศาสนจักร เดลสามีดิฉันสนับสนุนแต่ไม่สนใจจะพบ

กับผู้สอนศาสนา

หลังจากกลับมาแข็งขัน ดิฉันเข้าพบอธิการเพื่อสัมภาษณ์ใบ 

รับรองพระวิหาร เขาถามว่าดิฉันจ่ายส่วนสิบเต็มหรือไม่ ดิฉันดีใจ 

ที่ประกาศได้ว่าจ่ายเต็ม ยังความประหลาดใจแก่ดิฉันเมื่ออธิการ 

ถามว่า “สามีคุณทราบไหมว่าคุณจ่ายส่วนสิบ” ดิฉันตกใจมาก—

ทำาไมเรื่องนี้จึงสำาคัญ อธิการขอร้องอย่างนุ่มนวลให้ดิฉันกลับมา

หลังจากดิฉันบอกเดลแล้วว่ากำาลังจ่ายส่วนสิบ

เมื่อกลับถึงบ้าน ผมหาซองส่วนสิบและนำาส่วนสิบใส่ไว้ในนั้น  

ขณะปิดผนึกผมได้ยินคำาพูดว่า “ทุกอย่างดี” และรู้สึกถึงปีติท่ีทำาให้ 

จิตวิญญาณผมสงบสุข

ผมทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำาพรเข้ามาในชีวิตผมเมื่อ

พระองค์ทรงเห็นควรทำาเช่นนั้น กว่าจะถึงเวลานั้นทะเลอาจจะยัง

ปั่นป่วน แต่สันติสุขที่ผมรู้สึกเพราะเชื่อฟังมีมากเกินพอ

ริคาร์โด เรเยส วิลลัลตา, เอลซัลวาดอร์

ส่วนสิบนำ�ม�ซ่ึงก�รเปล่ียนใจเล่ือมใส
ปัญหาเร่ืองการจ่ายส่วนสิบเกิดข้ึนในครอบครัวเราเม่ือลูกสาวของ 

เราเข้าร่วมศาสนจักร ตอนนั้นทั้งดิฉันกับสามีไม่ได้เป็นสมาชิก  

เธอมีรายได้ของตนเอง แต่เพราะเธออาศัยอยู่กับดิฉันและสามี เรา 

ทุกคนจึงช่วยกันออกค่าใช้จ่าย ดิฉันนึกภาพไม่ออกว่าเราจะจัดการ 

อย่างไรถ้าขาด 10 เปอร์เซ็นต์จากรายได้ของเธอที่เธอตัดสินใจ 

จ่ายส่วนสิบ แต่ดิฉันค่อยๆ ชินกับการตัดสินใจของลูกสาว ทุกครั้ง

ที่เธอนำาเช็คเงินเดือนกลับมาบ้าน คำาถามแรกของดิฉันคือ “ลูกกัน

ส่วนสิบไว้หรือยัง”

สำ�หรับบิด�ม�รด�

ในเรื่อง “แค่เหรียญเดียว” (เลียโฮนา, ส.ค. 2011,  

70–71) ดาเนียลเรียนรู้ว่าการจ่ายส่วนสิบเป็นทางเลือก 

ที่ดี—ถึงแม้เขาจะบริจาคเพียงเหรียญเดียว กิจกรรมต่อ 

ไปนี้อธิบายการใช้เงินส่วนสิบในด้านต่างๆ บางด้าน 

การอ่านบทความนี้เป็นครอบครัวอาจเป็นวิธีที่ดีใน 

การเร่ิมสนทนาเร่ืองส่วนสิบ เพ่ือช่วยให้บุตรธิดาของท่าน 

จดจำาว่าศาสนจักรใช้ส่วนสิบอย่างไร ท่านอาจจะใช้ภาพ

บางภาพในกิจกรรมมาประดับขวดโหลหรือกล่องส่วน

สิบของพวกเขา

ท่านสามารถอ่าน เลียโฮนา  ฉบับย้อนหลังทางออนไลน์ 

ที่ liahona.lds.org
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ในที่สุดเช้าวันอาทิตย์วันหนึ่ง ดิฉันก็รวบรวมความกล้าบอก

สามีว่าดิฉันกำาลังจ่ายส่วนสิบ เดลทำาให้ดิฉันตะลึงงันเมื่อเขาตอบ

เพียงว่า “ผมรู้” นี่เป็นปาฏิหาริย์ส่วนสิบเรื่องแรกในหลายๆ เรื่อง

ต่อมาไม่นาน เดลโอนเรื่องการเงินครอบครัวให้ดิฉันดูแล เมื่อ

ดิฉันอธิบายว่าดิฉันจะจ่ายส่วนสิบเต็มจากรายได้ทั้งหมดของเรา 

เขาอนุมัติเพราะเห็นพรที่ได้จากส่วนสิบ

เวลาน้ีตู้อาหารของเราเต็มตลอด เราสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 

ทุกวัน เราให้ผู้สอนศาสนาแวะมาที่บ้านอย่างน้อยเดือนละครั้ง  

และสามีดิฉันเข้าร่วมการสังสรรค์ในครอบครัว ดิฉันเชื่อว่าสักวัน

เดลจะเข้าร่วมศาสนจักรและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขาจะเริ่ม

จากการตัดสินใจให้เราจ่ายส่วนสิบเต็มด้วยกัน

แซนดี เกรแฮม, นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ส่วนสิบเปิดหน้�ต่�งในฟ้�สวรรค์
หลายปีก่อนสามีดิฉันตกงาน เราพยายามจ่ายบิลและซื้ออาหาร 

ด้วยเงินสงเคราะห์น้อยนิดที่ดิฉันได้รับ แต่เราก็อยู่รอดมาได้

แม้จะสนับสนุนให้ดิฉันทุ่มเทแก่ศาสนจักร แต่สามีขัดเคืองใจ

ที่ดิฉันจ่ายส่วนสิบขณะที่เราจ่ายบิลแทบไม่ไหว แต่ดิฉันรู้สึกว่า

ควรเชื่อฟังพระบัญญัติข้อนี้ต่อไป

ถึงแม้เราจะมีเงินน้อย แต่เรามีสวนเล็กๆ เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิ 

นอกจากผักสารพัดชนิดแล้วเรายังปลูกแครอท มันฝรั่ง พืชตระกูล

ถั่ว มะเขือเทศ พริกแดง และสมุนไพรด้วย สวนของเรางอกงาม

ตลอดฤดูร้อน และเราได้ผลเก็บเกี่ยวมากมาย ต้นพลัมเกือบหัก

เพราะน้ำาหนักของผลพลัม ช่วงฤดูร้อนดิฉันวุ่นอยู่กับการนำาผัก 

ผลไม้ใส่ขวดเก็บไว้ในช่องแช่แข็ง ทำาแยม อบพาย และแบ่งปัน 

ผลผลิตให้เพื่อนบ้าน

วันหนึ่งขณะเดินผ่านสวนเล็กๆ ของเรา ดิฉันนึกถึงสัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะทรงเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์และ  

“เทพรอย่างล้นไหลมาให้…[จนเราไม่มีที่พอจะรับ”] (มาลาคี  

3:10)

เมื่อนึกถึงตู้แช่แข็งที่เต็มไปด้วยพืชผัก ดิฉันตระหนักว่าพระ-

บิดาบนสวรรค์ประทานพรเราจริงๆ สวนเล็กๆ ของเราให้ผลผลิต

มากพอจะค้ำาจุนเราในยามขัดสน—มากพอและเหลือเฟือ ดิฉัน

ซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพรเราเมื่อเราเชื่อฟัง

พระบัญญัติของพระองค ์

แจ็คเกอลีน เคอร์บีสัน, อังกฤษ

ตอบคำ�ถ�ม

ศ�สนจักรใช้ส่วนสิบอย่�งไร
หลักธรรมเรื่องส่วนสิบ—การให้หนึ่งสิบของรายได้ 

ด้วยความสมัครใจเพื่องานของพระผู้เป็นเจ้า—สอนกัน 

มาตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิม (ดู ปฐมกาล 14:17–21) 

นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงจัดสรรเงินทุนให้ศาสนจักรของ 

พระองค์ ปัจจุบันศาสนจักรใช้ทุนส่วนสิบสำาหรับ (1) 

สร้างพระวิหาร โบสถ์ และอาคารอื่นๆ ของศาสนจักร  

(2)  จัดหาทุนดำาเนินงานให้ศาสนจักร (3)  จัดสรรเงิน

ทุนให้โปรแกรมเผยแผ่ศาสนา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

ของผู้สอนศาสนา) (4) เตรียมส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ 

ในชั้นเรียนและองค์การต่างๆ ของศาสนจักร และ (5) 

ดำาเนินงานสำาคัญอื่นๆ เช่น งานพระวิหารและประวัติ

ครอบครัว
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โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

ã
นวันอาทิตย์อีสเตอร์เม่ือหลายปีก่อน เบ็นลูกชายวัยส่ีขวบ 
ของดิฉันเดินมาตามโถงทางเดินของอาคารประชุมหลัง 
เลิกปฐมวัย พลางโบกกระดาษที่เขาระบายสีไว้อย่างมี

ความสุข เขาร้องบอกด้วยความตื่นเต้นประสาเด็กว่า “แม่ครับ  
แม่ครับ แม่เคยได้ยินเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ไหมครับ” เขา 
ต้องการให้แน่ใจว่าดิฉันเคยได้ยินข่าวดีเรื่องนี้ บางอย่างที่คร ู
ปฐมวัยพูดไว้ทำาให้เบ็นซาบซึ้งใจอย่างย่ิงจนเขาเริ่มเข้าใจการ
ฟื้นคืนพระชนม์อย่างเบิกบานใจ จะดีเพียงใดถ้าเราทุกคนรู้สึก
เบิกบานใจอย่างเดียวกันนั้นทุกวันอีสเตอร์

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ รวมถึงการฟื้นคืนพระชนม์ คือ 
แก่นแท้ของอีสเตอร์ การสร้างประเพณีท่ีมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง 
จะช่วยเราจดจ่อกับของประทานเหล่านี้ของพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา

การนมัสการและประเพณีวันอาทิตย์
เราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายนมัสการด้วยกันในวันอีสเตอร์ 

เฉกเช่นทุกวันอาทิตย์โดยไม่มีงานเลี้ยง ขบวนพาเหรด หรืองาน 
ฉลองพิเศษใดๆ ผู้นำาวอร์ดและผู้นำาสาขาของเราวางแผนผู้พูด
และเพลงพิเศษที่เน้นเรื่องพระเยซูคริสต์ เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม  
เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์
ดังนี้ “พระเจ้ามิได้ทรงให้ธรรมเนียมชัดเจนทางศาสนา อาทิ  
งานเลี้ยงและเทศกาลต่างๆ เพื่อเตือนเราให้นึกถึงพรที่เราได้รับ
จากพระองค์ในทุกวันนี้ แต่การมีประเพณีที่ทำาให้เราใกล้ชิดกับ

เนื่องในวันอีสเตอร์ เราเฉลิมฉลองของประทานแห่ง 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา นั่นคือ การชดใช้
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ที่มพีระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
สร้างประเพณีอีสเตอร ์
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มรดกอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีให้เราชื่นชมควรเป็นสิ่งที่ทุกครอบครัวควร
พยายามรักษาไว้” (“Family Traditions,” Ensign, พ.ค. 1990, 20)

ต่อไปนี้เป็นความหลากหลายของประเพณีจากครอบครัวต่างๆ 
เมื่อพวกเขาฉลองอีสเตอร์และดึงคนที่พวกเขารักเข้ามาใกล้ชิด
สนิทสนมกัน

แบ่งปันประจักษ์พยานเก่ียวกับการฟ้ืนคืนพระชนม์ของ
พระคริสต์

• เจนิซกับเคิร์ก นีลสันเริ่ม “คืนปู่ย่าตายาย” คืนพิเศษที่กลาย 
เป็นประเพณีอีสเตอร์ ซิสเตอร์นีลสันกล่าวว่า “ดิฉันเชื่อว่า 
สิ่งที่ปู่ย่าตายายอย่างเราทำาได้ผลที่สุดคือไปบ้านของลูกๆ 
นั่งอยู่กับหลานๆ และให้พวกเขารู้ว่าเรามีประจักษ์พยานใน
พระผู้ช่วยให้รอด”

• เมื่อลูกๆ ยังเล็ก เฮคเตอร์กับเชริลีน อัลบาจัดเวลาทุกเย็นใน 
ระหว่างสัปดาห์ก่อนอีสเตอร์ไว้สำาหรับบทเรียนสั้นๆ เกี่ยว
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงพระชนม์ชีพสัปดาห์สุดท้าย
ของพระผู้ช่วยให้รอด

• บางครอบครัวไปเยี่ยมหลุมศพของบุคคลที่พวกเขารัก พวก
เขาพูดคุยกับลูกๆ เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวผู้วายชนม์และ
แสดงความสำานึกคุณต่อการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์

ไข่กลายเป็นสัญลักษณ์อีสเตอร์ของคนเกือบทั้งโลกเพื่อแทน 
การทำาให้สายรัดแห่งความตายขาดผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด การระบายสีและซ่อนไข่ให้ตามล่าหาไข่อีสเตอร์
และการแจกตะกร้าอีสเตอร์จึงเป็นประเพณีทั่วโลก

• ในรัสเซียผู้คนมักทักทายกันในวันอีสเตอร์โดยพูดว่า “พระ
เยซูทรงฟื้น” อีกคนตอบรับว่า “ใช่แล้ว พระองค์ทรงฟื้น” ใน
อัลบาเนียมีประเพณีคล้ายกัน พวกเขาดีดก้อนหินรูปไข่ส ี
แดงมารวมกันและพูดว่า “พระคริสต์ทรงฟื้น”

• คาเร็น สเป็นเซอร์ เก็บถนอมความทรงจำาไว้ในใจเกี่ยวกับ 
การฉลองอีสเตอร์ของคุณยายเดนิชและยังคงชอบย้อม 
ไข่ด้วยเปลือกหอมสีม่วงที่ต้มแล้วอย่างที่คุณยายเคยทำา  
ครอบครัวเธอพบว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยกันว่าไข่
เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่และการฟื้นคืนพระชนม์

• บางครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ ชอบซ่อนไข่อีสเตอร์พร้อมกับ 
ข่าวสาร พวกเขานำาของชิ้นเล็กๆ ที่เป็นสัญลักษณ์บางอย่าง 
เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของ 
พระคริสต์ใส่ไว้ในไข่พลาสติกพร้อมพระคัมภีร์หนึ่งข้อให้ 
อ่าน จากน้ันจึงเขียนตัวเลขไว้ท่ีไข่ตามลำาดับเร่ืองราวอีสเตอร์ 
เมื่อลูกๆ แกะไข่ตามลำาดับ พวกเขาจะเรียนรู้เรื่องการชดใช้
และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

แบ่งปันเพลงอีสเตอร์
เพลงมีอิทธิพลต่อเราได้ดีเยี่ยมในวันอีสเตอร์
• เดวิดกับจอยซ์ เบียร์ชอบตระเวณดูคอนเสิร์ตเก่ียวกับอีสเตอร์ 

เพื่อช่วยให้พวกเขาระลึกถึงการเสียสละของพระผู้ช่วยให้
รอด

• เดฟกับแนนซี ฮาร์มันชอบฟัง Messiah ของจอร์จ ฟรีเดอริค  
แฮนเดลซึ่งซิสเตอร์ฮาร์มันรู้สึกว่าเพลงนี้ “เกี่ยวกับอีสเตอร์
มากกว่าคริสต์มาส”

• มารดาคนหนึ่งกระตุ้นลูกๆ ที่เรียนดนตรีให้ฝึกเพลงอีสเตอร์
เดือนนั้น

• ครอบครัวเดลกับซารา โอเคอร์ลันด์อยู่กันพร้อมหน้าท่ีเปียโน 
เพื่อร้องเพลงสวดและเพลงปฐมวัยเกี่ยวกับอีสเตอร์

รับประทานอาหารด้วยกันในวันอีสเตอร์
การรับประทานอาหารกับครอบครัวเป็นประเพณีอีสเตอร์อีก

อย่างหนึ่งที่มีความหมายทั่วโลก
• ครอบครัวหนึ่งรับประทานแฮมและพูดคุยกันว่าพระคริสต์

ทรงทำาให้กฎของโมเสสเกิดสัมฤทธิผลอย่างไร อีกครอบครัว
หนึ่งรับประทานปลาเพื่อระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูเสวย ครอบ- 
ครัวเอไลซากับไมเคิล ปีเรรา รับประทานอาหารที่มีเนื้อแกะ
ด้วย พวกเขาพูดคุยกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ในเรื่องราวปัสกา

• หลังจากอาหารมื้ออีสเตอร์ของครอบครัว เราถ่ายรูปทุกคน 
ในครอบครัวและเพ่ือนรักคนอ่ืนๆ ท่ีมาร่วมรับประทานอาหาร 
กับเรา เรามีสมุดภาพอีสเตอร์เล่มพิเศษท่ีเวลาน้ีบันทึกความ 
ทรงจำาอันแสนสุขของครอบครัวมานานกว่า 30 ปี

• สามีภรรยาคู่หน่ึงท่ีลูกๆ โตแล้วเชิญเพ่ือนผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ มา 
รับประทานอาหารมื้อพิเศษเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีต
และใคร่ครวญความหมายของอีสเตอร์

ที่มพีระคริสต์เป็นศูนย์กลาง
สร้างประเพณีอีสเตอร ์
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• ในบางประเทศ วันหยุดอีสเตอร์รวมวันศุกร์ 

กับวันจันทร์ด้วย ในตาฮีตี สมาชิกครอบครัว 

มักจะปิกนิกกันบนหมู่เกาะอื่น ในอเมริกา 

กลาง วิสุทธิชนยุคสุดท้ายบางคนใช้เวลา 

พิเศษพูดคุยกับครอบครัว รับประทานอาหาร 

ด้วยกัน แล้วไปเข้าพระวิหาร

ร่วมประเพณีที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาในวันอื่น
ครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายมักจัดกิจกรรม 

ที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่เกี่ยวข้องกับอีสเตอร์ใน

วันหนึ่งที่ไม่ใช่วันอาทิตย์

• ในบราซิล วันศุกร์หรือวันเสาร์ก่อนอีสเตอร์ 

คุณยายวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนหน่ึงวาง 

แครอทที่แทะแล้วหนึ่งหรือสองหัวไว้ในจุด 

ที่มองเห็นและซ่อนไข่อีสเตอร์ไว้ใกล้ๆ  

แครอทเหล่านั้น

• ในวันจันทร์หลังอีสเตอร์ ครอบครัวจอยซ ์

กับสก็อตต์ เฮนดริคส์ชอบทำาอาหารกินกัน

นอกบ้านและเล่นเกมตามล่าหาไข่อีสเตอร์

ให้พระคริสต์อยู่ในอีสเตอร์เสมอ
การเรียนเรื่องพระเยซูคริสต์ท่ีการสังสรรค์ใน 

ครอบครัว ฟังเพลงอีสเตอร์ หรือเพลิดเพลินกับ 

อาหารมื้อพิเศษสามารถยกระดับทางวิญญาณ 

ได้ทุกช่วงชีวิต การเฉลิมฉลองไม่จำาเป็นต้องเป็น 

กลุ่มใหญ่ ประเพณีส่วนตัวของการฉลองอีสเตอร์ 

ในบ้านหลังเดียวหรือใจเดียวมีความหมายเช่นกัน

เราสามารถระลึกถึงและฉลองความปีติสุข

ของอีสเตอร์ได้เช่นเดียวกับเบ็นตัวน้อยท่ีเดินมา

ตามโถงทางเดินของอาคารประชุมขณะต้องการ

แบ่งปันข่าวดีเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม ์
ไดแอน แอล. แมนกัมอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ความสำาคัญของครอบครัว
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ครอบครัวถูกโจมตีในโลกทุกวันนี้ นั่น 
คือสาเหตุว่าทำาไมการให้เด็กและ 

เยาวชนมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับความ 
สำาคัญของครอบครัวในแผนของพระบิดา 
บนสวรรค์จึงสำาคัญกว่าแต่ก่อน (ดู เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน [2011], หน้า  
14) ในหน้า 52 ของฉบับนี้ แอน เอ็ม. ดิบบ์ 
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิง 
สามัญเสนอวิธีช่วยให้เยาวชนมีประจักษ์
พยานเกี่ยวกับครอบครัว

ตัวอย่างเช่น เธอเขียนว่า “ขณะที่ท่าน 
อ่านถ้อยแถลง [เรื่องครอบครัว] จงจด 
หลักคำาสอน คำาแนะนำา คำาเตือน และพรที่
สัญญาไว้ และสิ่งที่มีความหมายต่อท่าน
เป็นส่วนตัว”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
• อ่าน “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”  

และหัวข้อเรื่องครอบครัวใน เพื่อ 
ความเข้มแข็งของเยาวชน พูดคุย
กันว่าแนวทางเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับ
ครอบครัวท่านอย่างไร ท่านอาจแบ่ง
ปันประจักษ์พยานเก่ียวกับความ
สำาคัญของครอบครัว

• ท่านอาจจัดสังสรรค์ในครอบครัว 
เรื่องความสำาคัญของครอบครัว  
(แหล่งข้อมูลที่ดีคือ เอ็ม.  รัสเซลล์ 
บัลลาร์ด, “เพื่อจะพบคนหลงทาง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 97–100)

• เข้าไปที่ youth.lds.org เลือก “For  

the Strength of Youth (เพื่อความ 
เข้มแข็งของเยาวชน)” ตามด้วย  
“Family (ครอบครัว)” เพื่อหาแหล่ง
ข้อมูลที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจหลัก 
คำาสอนเรื่องครอบครัวมากขึ้น: พระ-
คัมภีร์อ้างอิง, วีดิทัศน์, (ดูตัวอย่าง 
ใน “บิดาและบุตร”) รายการวิทยุ  
Mormon Channel, คำาถามและคำา
ตอบ, บทความ รวมทั้งคำาปราศรัย
ของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างวิธีท่ีท่านจะติดตาม 

ความก้าวหน้าของครอบครัวเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางวิญญาณ

• หาขวดโหลใสใบเล็ก ตั้งเป้าหมายที ่
ปฏิบัติได้จริงกับลูกๆ ซ่ึงจะเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวท่าน เช่น 
จัดสังสรรค์ในครอบครัวทุกวันจันทร์ 
หรืออ่านพระคัมภีร์เป็นครอบครัวทุก 
วัน ขอให้ลูกๆ เขียนเป้าหมายติดบน 
ขวดโหล ทุกครั้งที่ครอบครัวทำากิจ- 
กรรมดังกล่าวเสร็จ ให้นำาสิ่งของชิ้น
เล็กๆ เช่น ก้อนหินหรือลูกปัด ใส่ลง
ไปในขวดโหล เมื่อขวดโหลเต็มแล้ว 
ท่านอาจจะฉลองโดยจัดอาหารมื้อ
พิ เศษหรือกิจกรรมพิเศษสำาหรับ
ครอบครัว

• ขอให้เด็กแต่ละคนวาดรูปสมาชิก 

ครอบครัวกำาลังทำากิจกรรมประจำา 

วันที่ท่านอยากกระตุ้นให้ทำา เช่น  

สวดอ้อนวอนหรือศึกษาพระคัมภีร์ 

เป็นครอบครัว ติดรูปไว้ในจุดท่ีทุกคน 

มองเห็น เริ่มต้นวันด้วยการหงายรูป 

ขึ้น เมื่อครอบครัวทำากิจกรรมที่อยู่ใน 

หน้านั้นเสร็จแล้ว ให้คว่ำารูปลง รูป 

ที่ยังมองเห็นจะเตือนครอบครัวให้

นึกถึงเป้าหมายของท่านและสิ่งที่

พวกเขาทำาได้เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้ครอบครัวในวันนั้น หงาย

รูปขึ้นอีกครั้งเมื่อเริ่มต้นแต่ละวัน

ช่วยให้ลูกๆ เห็นพรที่มาถึงครอบครัว

เพราะทำากิจกรรมเหล่านี้ การช่วยให้ลูกๆ 

บอกความรู้สึกที่ดีอันเกิดจากการมีพระ-

วิญญาณในบ้านจะเพิ่มความปรารถนาให้

พวกเขาทำาตามแบบฉบับความประพฤติ

ชอบที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบ- 

ครัว 

การทำาตามคำาแนะนำาใน 

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 

สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และคุ้มครองครอบครัวของเรา

การสอนเพื ่อความเข้มแข็งของเยาวชน



หลายปีก่อนดิฉันต้องนำารถไปตรวจ
มาตรฐานความปลอดภัยและการ

ปล่อยพลังงาน ดิฉันมาถึงอู่บ่ายวันหนึ่งก็
พบว่ามีรถรอคิวยาวแปดถึงเก้าคัน

วันนั้นเป็นวันฤดูใบไม้ผลิที่สดใส ดิฉัน 
จึงตัดสินใจลดหน้าต่างลง ดับเครื่อง และ
ดึงสำาเนา “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” 
ซึ่งเก็บไว้ในรถรวมอยู่กับหนังสือเล่มอื่นๆ 
ของศาสนจักรออกมา เมื่อเร็วๆ นี้ประธาน
สเตคของดิฉันแนะนำาสมาชิกสเตคให้รับ 
ปากว่าจะท่องจำาถ้อยแถลง เวลาว่างเช่น 
น้ีเป็นโอกาสเหมาะท่ีดิฉันจะท่อง แต่สุดท้าย 
ก็ถึงคิวตรวจสภาพรถของดิฉัน

ชายคนหน่ึงท่ีทำาการตรวจสภาพรถบอก 
ว่าเขาจะขับรถดิฉันเข้าไปในอู่ให้ จากนั้น 
ก็ขอให้ดิฉันเข้าไปรอในห้องข้างๆ จนกว่า
จะตรวจสภาพรถเสร็จ เวลาผ่านไปขณะ 
 

น่ีคือศาสนจักรอะไร
ดิฉันมองดูลูกค้าคนอื่นๆ เข้าออก สักพัก
ดิฉันชักเอะใจว่าจะต้องมีเรื่องร้ายแรงบาง
อย่างเกิดกับรถของดิฉันเป็นแน่

ในที่สุดช่างก็ออกจากอู่เข้ามาในห้อง 
รับรองและบอกว่ารถของดิฉันผ่านการ 
ตรวจสภาพ โล่งอกไปที! ดิฉันชำาระเงิน
และเดินออกไปตรงที่เขาจอดรถไว้และ
เห็นเขารออยู่

“คุณครับ” เขาพูดพลางจ้องหน้าดิฉัน 
“ผมขอคุยกับคุณสักครู่ได้ไหมครับ”

“ได้ค่ะ” ดิฉันบอกเขา
“ผมอยากขอโทษที่ใช้เวลาตรวจสภาพ 

รถของคุณนานมาก ตอนผมขับรถของคุณ 
เข้าไปในอู่ ผมสังเกตเห็นกระดาษแผ่นหน่ึง 
บนเบาะรถที่พูดเกี่ยวกับครอบครัว แทนที่
จะเอารถมาคืนคุณทันที ผมกลับนั่งอยู่ใน
อู่และอ่านกระดาษแผ่นนั้นหลายรอบ”

เขาพูดต่อไปว่า “นี่คือศาสนจักรอะไร 

ครับ เอกสารเกี่ยวกับครอบครัวแผ่นนี้คือ 

อะไร ผมขอสักแผ่นได้ไหมครับ เห็นบอก 

ว่าเขียนโดยอัครสาวก คุณจะบอกผมว่ามี 

อัครสาวกบนแผ่นดินโลกทุกวันนี้เหมือน

ในสมัยของพระเยซูหรือครับ กรุณาเถอะ

ครับ ผมอยากรู้”

ดิฉันแทบจะพูดอะไรไม่ออกได้แต่ประมวล 

ความคิด ดิฉันบอกเขาว่ามีอัครสาวก และ 

ศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลกจริงๆ

เหมือนในสมัยของพระเยซูคริสต์ ดิฉันบอก 

เขาเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

และการฟื้นฟูพระกิตติคุณ จากนั้นจึงให้

หนังสือศาสนจักรทั้งหมดที่มีอยู่ในรถ เขา 

ให้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์เพื่อผู้สอนศาสนา 

จะติดต่อเขาได้ การสนทนาของเราจบลง 

ด้วยคำาพูดขอบคุณจากใจจริงของเขา

ขณะขับรถออกมา ดิฉันน้ำาตาคลอ ดิฉัน 

รู้สึกดีใจท่ีวางสำาเนา “ครอบครัว: ถ้อยแถลง 

ต่อโลก” ไว้บนเบาะที่นั่ง

ดิฉันไม่เคยลืมแววตากระหายใคร่รู้ของ 

ชายคนน้ัน ประสบการณ์คร้ังน้ีเป็นบทเรียน 

ที่ลืมไม่ลงเกี่ยวกับพลังของถ้อยแถลงเรื่อง 

ครอบครัว ความเป็นจริงของการเปิดเผย 

ยุคปัจจุบัน และความสำาคัญของการแบ่ง

ปันพระกิตติคุณในสถานการณ์ทั่วไป—

และบางครั้งก็คาดไม่ถึง— 
แองเจลา ฟอลเลนไทน์, นิวซีแลนด์

ผมสังเกตเห็น
กระดาษแผ่น 

หนึ่งบนเบาะรถที่พูด 
เกี่ยวกับครอบครัว” 
ช่างบอกดิฉัน “ผม
จึงนั่งอยู่ในอู่และอ่าน
กระดาษแผ่นนั้น 
หลายรอบ”
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เสียงวิสุทธิชน



ส่วนสิบของเรามาก่อน
เราเป็นผู้จ่ายส่วนสิบเต็มเพราะได้รับบท
เรียนเมื่อไม่กี่ปีก่อนตอนที่เราไม่จ่ายส่วน
สิบ การยกเลิกส่วนสิบครั้งนี้จึงไม่ใช่ทาง
เลือก

ดิฉันจำาได้ว่าเคยได้ยินเรื่องราวของคน 
ที่เขียนเช็คส่วนสิบก่อนเป็นอันดับแรกใน 
ขณะที่เงินฝืดและจากนั้นก็ได้รับเงินมา 
โดยวิธีที่น่าอัศจรรย์ ดิฉันมักจะเขียนเช็ค
ตามลำาดับที่ต้องส่งทางไปรษณีย์วันนั้น  
เช็คส่วนสิบจึงมักจะไม่ใช่ใบแรกที่ดิฉัน 
เขียน แต่วันนั้นดิฉันตัดสินใจว่าต้องเขียน

เช็คส่วนสิบก่อนโดยที่ทราบว่า
พระเจ้าจะทรงเตรียมทางให้

เราจ่ายบิลต่างๆ ได้

วันจันทร์ถัดมาดิฉันทราบข่าวว่าช้ันเรียน 
ชุมชนที่ดิฉันลงชื่อให้ลูกชายคนโตล้มเลิก 
ไปแล้ว และเช็ค 20 เหรียญที่ดิฉันเขียน
ไว้เมื่อเดือนก่อนจึงถูกส่งคืน เมื่อทำางบดุล
สมุดเช็คพลางนึกถึงเงิน 20 เหรียญนั้น 
จึงได้รู้ว่าดิฉันคำานวณผิดไป 23 เหรียญ
เมื่อสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้ สองวันต่อมา 
เราได้เช็คคืน 36 เหรียญจากสำานักงาน
กุมารแพทย์ของเราเพราะจ่ายเกิน ตอนนี้
แทนที่จะขาดไป 30 เหรียญ เรากลับมีเพิ่ม
เกือบ 50 เหรียญ

พระเจ้าทรงทำาให้สัญญาของพระองค์ 
ในมาลาคี 3:8–12 เกิดสัมฤทธิผลที่ว่าถ้า 
เราจ่ายส่วนสิบ พระองค์จะทรงเทพรให้เรา 
ดิฉันทราบว่าเพราะเราทำาตามพระบัญชา
ของพระเจ้าให้จ่ายส่วนสิบก่อน เราจึงได้
รับพร 
คาร์รี ดอลบี ค็อกซ์, แอละแบมา สหรัฐอเมริกา

ในฤดูร้อนปี 2006 สามีดิฉันทำางาน 
เป็นคนขับรถบรรทุก เพราะเขาไม่อยู่ 

บ้านคราวละประมาณสองสัปดาห์ ความ
รับผิดชอบเรื่องจ่ายบิลต่างๆ จึงตกอยู่กับ
ดิฉัน อาชีพของเขาเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่
แน่นอนในแต่ละเดือน เราจึงจัดงบการเงิน
ของเราได้ยาก

เดือนกรกฎาคมปีน้ันเงินเดือนของเขา
น้อยกว่าปกติและน้อยกว่าที่ดิฉันวางแผน
ไว้ หลังจากนำาเช็คของเขาฝากเข้าธนาคาร
แล้ว ดิฉันเปรียบเทียบจำานวนในธนาคาร
กับค่าใช้จ่ายที่ต้องชำาระ ดิฉันสรุปว่าถ้า 
ดิฉันจ่ายทุกอย่างรวมทั้งส่วนสิบ เราจะ
ขาดประมาณ 30 เหรียญ 

ดิฉันสรุปออกมาว่าถ้าเรา 
ชำาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

เราจะขาดเงิน 30 เหรียญ  
แต่การยกเลิกส่วนสิบไม่ใช่ 

ทางเลือก
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ต้ังแต่รับใช้งานเผยแผ่ในคณะเผยแผ่ 

อังกฤษลอนดอนมา ดิฉันอยากกลับ 

ไปอยู่และทำางานที่นั่น โดยที่เพิ่งเรียนจบ 

ปริญญาโท ดิฉันจึงตัดสินใจว่าอาจจะได้ 

เวลาย้ายไปลอนดอนแล้ว ดิฉันได้งานและ 

รู้สึกดีกับการย้าย

แต่คืนหนึ่ งดิฉันสวดอ้อนวอนเพื่ อ 

พิจารณาพระประสงค์ของพระเจ้าว่าดิฉัน 

ควรย้ายไปลอนดอนหรือไม่ ขณะกำาลัง 

พยายามหลับ ความคิดหน่ึงผ่านเข้ามาใน 

สมอง “เจ้าต้องอยู่เคปทาวน์ต่อไป” ความ 

คิดนี้เกิดขึ้นซ้ำาๆ เป็นเวลาหลายชั่วโมง ใน 

ที่สุดดิฉันได้ข้อสรุปว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 

ต้องการให้ดิฉันอยู่ในเคปทาวน์ ด้วยเหตุน้ี 

ถึงแม้จะอยากย้าย แต่ดิฉันตัดสินใจอยู่ 

ดิฉันหลับทันทีหลังจากนั้น

วันรุ่งข้ึนดิฉันเร่ิมใช้เหตุผลตัดสินส่ิงท่ีเกิด 

ขึ้นเมื่อคืนและยังคงสงสัยว่าดิฉันควรไป 

ลอนดอนหรือไม่ แต่คืนนั้นประสบการณ์

จากคืนก่อนเกิดขึ้นซ้ำา ความคิดว่า “เจ้า

ต้องอยู่เคปทาวน์ต่อไป” เกิดขึ้นหลายครั้ง  

ขณะไตร่ตรองความคิดเหล่านี ้ดฉิันเริ่มเชื่อ 

มั่นว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ดิฉันอยู่ใน 

เคปทาวน์จริงๆ และดิฉันต้องการทำาสิ่งที่

พระเจ้าทรงต้องการให้ดิฉันทำา

สัปดาห์ต่อมาประธานสเตคโทรมาขอ 

พบดิฉัน ดิฉันรู้ทันทีว่าพระเจ้าทรงมีการ 

เรียกสำาหรับดิฉัน พระวิญญาณทรงเป็น 

พยานว่าเหตุผลท่ีดิฉันต้องอยู่ในเคปทาวน์ 

คือพระเจ้าทรงมีงานให้ดิฉันทำา

ดิฉันยอมรับการเรียกเป็นประธานเยาวชน 

หญิงสเตค และขณะรับใช้ตลอดสองสาม 

ปีติดต่อกัน ดิฉันสามารถเป็นเครื่องมือใน 

พระหัตถ์ของพระเจ้าได้ ด้วยเหตุนี้ชีวิต 

ดิฉันกับชีวิตคนที่ดิฉันรับใช้จึงได้รับพร 

ดิฉันพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำา 

และพระเจ้าทรงสอนดิฉันหลายเรื่องผ่าน

การรับใช้ผู้อื่น

นับแต่น้ันดิฉันเกิดความไว้วางใจพระเจ้า 

มากขึ้น ดิฉันสำานึกคุณยิ่งต่อการกระตุ้น 

เตือนเบาๆ ของพระวิญญาณท่ีนำาทางดิฉัน 

ให้รู้และทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ 

เมื่อสงสัยน้อยลงและเต็มใจทำาตามการ

ดลใจที่ได้รับทำาให้ดิฉันประสบปีติและ 

สันติสุขอย่างมาก โดยรู้ว่าพระบิดาบน 

สวรรค์พอพระทัยกับชีวิตดิฉัน 
นิคกี เบอร์บอยเน สมิธ, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

คืนหนึ่งดิฉัน
สวดออ้นวอน

เพื่อพิจารณา
พระประสงค์
ของพระเจ้าว่า
ดิฉันควรย้ายไป
ลอนดอนหรือไม่

อยู่เคปทาวน์ต่อไป
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สองสามปีก่อนสามีดิฉันถูกเลิกจ้าง 

นายจ้างของเขาเสียใจอย่างเห็นได้

ชัดกับสิ่งที่ทำาลงไปจึงได้เสนองานอย่าง

หนึ่งให้เขาทำาแต่จะต้องยุ่งยากเรื่องย้าย 

กระนั้นก็ตาม เราเห็นพรมากมายล่วงหน้า 

รวมทั้งการได้งานทำาต่อ

แต่หลังจากย้าย เราพบว่างานนั้นไม่มี

แล้ว ไม่มีใครอธิบายเหตุผลได้ สิ่งเดียวที่

เรารู้คือเราอยู่ในสถานที่ใหม่ ไม่มีงานทำา 

และเงินใกล้หมดเพราะเราเอาไปใช้หนี้

ก่อนย้ายและใช้เงินออมก้อนสุดท้ายไป

กับการย้าย

สามีดิฉันพยายามทุกวิถีทางเพื่อหา 

งานเต็มเวลา ระหว่างนั้นเขาทำางานเล็กๆ  

น้อยๆ ไปด้วย ส่วนดิฉันทำางานฝีมือซึ่ง 

ทำาให้เรามีพอประคับประคองตนเองหลัง 

จากจ่ายส่วนสิบให้พระเจ้า เรากระเบียด 

กระเสียรทุกอย่าง แต่ไม่ง่ายเลยที่ต้องจ่าย

ค่าเล่าเรียน ซื้ออาหาร เสื้อผ้า และมีเงินให้

สามีใช้สอยขณะออกไปหางาน

เราร้องไห้มาก แต่ไม่เคยเลิกวางใจว่า

พระเจ้าจะประทานพรเรา เราขอบพระทัย

สำาหรับพรที่มีอยู่แล้ว นั่นคือ ลูกสาวที่มี

สุขภาพดีและซื่อสัตย์ ชีวิตแต่งงานที่เป็น 

หนึ่งเดียว ญาติและสมาชิกวอร์ดที่คอยให้

กำาลังใจ
เพื่อนๆ ที่ไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรถาม

เราว่า “ถ้าคุณลำาบากขนาดน้ี ทำาไมคุณยัง 
จ่ายส่วนสิบ” คำาตอบเหมือนเดิมเสมอคือ 

ทำาไมคุณยัง 
จ่ายส่วนสิบ

เพราะพระเจ้าทรงบัญชา และเราไม่ต้องการ 
ฉ้อโกงพระผู้เป็นเจ้า (ดู มาลาคี 3:8–9)

เรารู้เสมอว่าถ้าเราเชื่อฟัง พระเจ้าจะ 
ประทานพรเรา—บางทีอาจจะไม่ใช่ในวิธี 
ท่ีเราหวังแต่ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่า 
ดีที่สุดสำาหรับครอบครัวเรา เราไม่เคยใช้ 
ปัญหาการเงินเป็นข้ออ้างให้เลิกรับใช้
พระเจ้า อันที่จริง ความปรารถนาจะรับใช้
พระองค์เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำา

ปัจจุบันสามีดิฉันมีงานที่ช่วยเราปลด 
หนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงตกงาน ยังอีกนานกว่า 
เราจะสบายใจเร่ืองการเงิน แต่เรารู้ว่าถ้าเรา 
“นำาทศางค์เต็มขนาดมาไว้ในคลัง” พระ- 
ผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดหน้าต่างในสวรรค์ “และ 
เทพรอย่างล้นไหลมาให้ [เรา] (มาลาค ี
3:10)  

ราเควล เปดราซา เด โบรซิโอ, อาร์เจนตินา

หลังจากย้าย 
เราพบว่า 

งานของสามีดิฉัน 
ไม่มีแล้ว เราอยู่ใน
สถานที่ใหม่ ไม่มี 
งานทำา และเงิน 
ใกล้หมด
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เมื่ออาเนเรียนมัธยมปลาย เธอเฝ้ารอ 

วันที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย ม ี

หลายวิชาที่เธอเรียนได้และมีหลาย 

อาชีพให้เธอเลือก! “ดิฉันมีความสนใจมาก 

มายและทำาได้หลายอย่าง” เธอกล่าว

ถึงแม้อาเนจะอยู่ในเมืองเล็กๆ แต่เธอ 

ก็เรียนในโรงเรียนมัธยมปลายที่ดีมาก  

โรงเรียนของเธอกระตุ้นนักเรียนให้ขยัน 

ทำาเกรดดีๆ และเข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

นักเรียนหลายคนที่โรงเรียนของอาเนเริ่ม

เรียนมหาวิทยาลัยทันทีหลังจากจบมัธยม

ปลาย ตั้งแต่เด็กอาเนมีแผนจะทำาเหมือน 

กัน แต่การไปเรียนหนังสือเป็นเพียงหนึ่ง 

ในเป้าหมายที่อาเนตั้งไว้ให้ตนเอง

“ดิฉันได้รับการสอนมาอย่างดีในเยาวชน 

หญิงผ่านบทเรียนต่างๆ และความก้าวหน้า 

ส่วนบุคคล” อาเนกล่าว “เป้าหมายที่ดิฉัน

มีมาตลอดคือแต่งงานในพระวิหาร”

เม่ือใดคือ “เวลาท่ีเหมาะ”
เย็นวันหนึ่งที่ชั้นเรียนสถาบันในท้องถิ่น 

อาเนพบผู้สอนศาสนาคนหน่ึงท่ีเพ่ิงจบ เขา 

ชื่อเบ็นจามิน “ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็น เขา 

ทำาให้ดิฉันประทับใจในหลายๆ ด้าน” อาเน 

กล่าว “การพูดคุยกับเขาทำาให้รู้สึกเป็นกัน 

เองและดีมาก เราพูดคุยกันเกี่ยวกับพระ- 

กิตติคุณได้ง่ายๆ”

เบ็นจามินขอเธอออกเดท และการ 

ออกเดทราบรื่นดี ตลอดหลายเดือนต่อมา  

เบ็นจามินกับอาเนออกเดทมากขึ้น ทั้งเล่น 

ฟุตบอลและวอลเลย์บอล ไปไต่เขา และดู 

ภาพยนตร์ ทำาให้รู้จักกันมากขึ้นทีละน้อย 

และมิตรภาพกลายเป็นความรักแบบหนุ่ม

สาว

ขณะยังเป็นคู่รัก ความคิดและแผนของ 

ทั้งคู่เปลี่ยนเป็นเรื่องแต่งงาน อาเนกับ 

เบ็นจามินมีความสุขที่ได้พบคนที่พวกเขา

อยากอยู่ด้วยชั่วนิรันดร์ อย่างไรก็ดี ความ

สัมพันธ์ครั้งนี้จริงจังเร็วเกินคาด อะไรจะ 

เกิดขึ้นกับแผนทั้งหมดที่ทั้งคู่มีมาตั้งแต่

อายุยังน้อย พวกเขาจะยังเรียนหนังสือได้

หรือ การตัดสินใจแต่งงานหมายความว่า

จะต้องเลื่อนเป้าหมายอื่นออกไปหรือไม่

เพื่อนบางคนและครอบครัวคิดว่านี่คง

เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น

“หลายคนรอบข้าง—ท้ังท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน 

และที่ทำางาน—เป็นห่วงมากว่าความสัม- 

พันธ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อการเรียนของดิฉัน” 

อาเนกล่าว “พวกเขาสงสัยว่าดิฉันรู้หรือว่า

ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะยั่งยืนไหม”

“เพื่อนวัยเดียวกันคิดว่าการแต่งงานจะ 

ทำาให้ดิฉันไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย” เธอกล่าว 

“สำาหรับพวกเขา ดูคล้ายกับว่าดิฉันจะ 

เสียพรสวรรค์และโอกาสไปโดยเปล่า

ประโยชน์”

คนรู้จักเบ็นจามินบางคนรู้สึกเหมือนกัน 

“พวกเขาอยากให้ผมเชื่อว่าเราอายุน้อย 

เกินไป คนที่จะเป็นภรรยาผมควรเรียนให้ 

จบก่อน และถ้าเราแต่งงานกัน นั่นหมาย 

ความว่าเราจะมีลูก ซึ่งเราอายุน้อยเกินไป

สำาหรับเรื่องนี้” เขากล่าว

ถึงแม้อาเนกับเบ็นจามินเชื่อว่าพระ- 

กิตติคุณเน้นเรื่องครอบครัวและการแต่ง 

งาน แต่คนนับถือศาสนาอื่นไม่เห็นความ 

สำาคัญของเรื่องนี้—อย่างน้อยก็ไม่ใช่สำา- 

หรับหนุ่มสาว “คนในเมืองดิฉันเน้นมากเร่ือง 

อาเนกับเบ็นจามินรู้ว่าการศึกษา 

เป็นเรื่องสำาคัญ และทั้งคู่อยากเรียน

มหาวิทยาลัย การแต่งงาน 

ที่อาจเกิดขึ้นจะสอดคล้องกับ

แผนนี้อย่างไร
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การศึกษาและการทำางาน” อาเนอธิบาย 

“นี่เป็นเรื่องดีแต่เหลือช่องว่างให้ครอบครัว

—หรือศาสนาไม่มากนัก”

เบ็นจามินกล่าวว่า “ผมคิดเสมอว่าสิ่งที่ 

ควรทำาคือกลับจากงานเผยแผ่ หาคนที่ผม 

ชอบ แล้วก็รัก พอตัดสินใจว่าจะแต่งงาน

และได้รับพยานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ก็แต่งงานเลย ค่อนข้างเรียบง่ายสำาหรับ

ผม แต่จู่ๆ ทุกอย่างกลับทำาให้ผมสับสน 

มืดมน และยุ่งยาก”

พระเจ้าตรัสว่าอย่างไร
ทั้งเบ็นจามินและอาเนต่างเป็นกังวล 

กับคำาแนะนำาและความเห็นของเพื่อนๆ 

พวกเขาใช้ทั้งปีตัดสินใจเรื่องเวลาท่ีเหมาะ

จะแต่งงาน แต่ทราบว่าสุดท้ายแล้วการนำา

ทางสำาคัญที่สุดจะมาจากพระเจ้า พวกเขา

จึงใช้เวลามากกับการค้นคว้าพระคัมภีร์

และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับ

ครอบครัว การแต่งงาน และการศึกษา

“แหล่งข้อมูลท้ังหมดน้ีบอกว่าท้ังการ

แต่งงานและการศึกษาสำาคัญมาก” อาเน

กล่าว ขณะที่เธอยังคงค้นหาคำาแนะนำา ใน

ที่สุดความชัดเจนจึงเกิดขึ้นในการสนทนา 

กับครูสถาบันคนหนึ่ง “เธอบอกดิฉันว่า  

‘เมื่อคุณมีคนที่เหมาะสมและสถานท่ีซึ่ง

เหมาะสม (พระวิหาร) นั่นคือเวลาที่เหมาะ

สม!” อาเนจำาได้ “นี่ทำาให้ดิฉันเบาใจ ดิฉัน

ได้รับการกระตุ้นเตือนหลายครั้งจากพระ-

วิญญาณซึ่งยืนยันว่าน่ีเป็นเส้นทางท่ีดิฉัน

ควรเดิน ดิฉันทราบว่าเบ็นจามินกับดิฉัน

จะแต่งงานกันและนั่นคือสิ่งที่ดิฉันควรทำา 

เวลานี้”

อาเนทราบว่าเธอจะยังทำางานเหมือน 

เดิมจนได้เรียนหนังสือ เพราะนั่นคือสิ่งที ่

ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าสนับสนุน 

แต่ตอนนี้เธอทราบว่าการแต่งงานจะเป็น

เรื่องสำาคัญอันดับแรกของเธอ

อาเนรู้สึกเสียใจเพราะทราบว่าน้อยคน 

จะถือว่าการแต่งงานอายุเท่านั้นเป็นเรื่อง

น่ายินดี แต่เธอเลือกสนใจที่จะเรียนรู้วิธีรับ

รู้การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณและ

สิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระดำาริแทนสิ่งที่เพื่อน

วัยเดียวกันคิด “นี่คือสิ่งที่ดิฉันจะต้องยืน

หยัดและแน่วแน่กับการเลือกที่ดิฉันทำา” 

เธอกล่าว

เบ็นจามินไม่เคยประสบจุดพลิกผันเช่น 

น้ีมาก่อนซึ่งเขาทราบดีว่าการแต่งงานเป็น 

การตัดสินใจที่ถูกต้องสำาหรับเขา ในตอน

นั้น เขากล่าวว่า “ผมทราบดีว่าผมต้อง 

กลับมาพิจารณาหลักธรรมพื้นฐาน ทำาไม

ผมอยู่ที่นี่ จุดประสงค์บนแผ่นดินโลกของ

ผมคืออะไร”

เมื่อเขาค้นคว้าพระคัมภีร์และถ้อยคำา

ของศาสดาพยากรณ์กับอัครสาวก เบ็น- 

จามินหันไปพึ่งพระบิดาบนสวรรค์ในการ 

สวดอ้อนวอน เขาได้รับพรฐานะปุโรหิตด้วย 

“นั่นทำาให้ผมเห็นชัดเจนว่าพระผู้เป็นเจ้า

ทรงส่งผมมาโลกนี้เพื่อกลับไปหาพระองค์

พร้อมครอบครัว” เขากล่าว “ไม่มีงานใด 

สำาคัญกว่านี้และหรือไม่มีภารกิจอื่นใด

แทนที่ได้ นั่นอยู่ใน ‘ครอบครัว: ถ้อยแถลง

ต่อโลก’ ถ้าผมเจตนาเพิกเฉยเรื่องนี้และ 

ทำาอย่างอื่น เท่ากับผมกำาลังไม่เชื่อฟัง 

พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

“ทันทีที่เปิดเผยต่อผมว่าสิ่งที่ผมได้รับ

การสอนมาตลอดชีวิตเป็นความจริงถึง

ขนาดว่าสำาคัญเหนือความคิดเห็นของคน

อื่นๆ ผมรู้สึกแจ่มแจ้ง ผมจึงตัดสินใจทำา

ตามที่ได้รับการสอน”

อาเนกับเบ็นจามินแต่งงานกันเม่ือวัน

ที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 ในพระวิหาร

สตอกโฮล์ม สวีเดน “เมื่อวันผนึกในพระ-

วิหารมาถึง ดิฉันรู้สึกสงบมาก” อาเนกล่าว 

“ทุกอย่างเรียบง่ายมาก สวยงาม ไม่มี

เครื่องประดับทางโลก ดิฉันรู้สึกดีที่ได้อยู ่

กับพ่อแม่พี่น้องในพระวิหาร—และกับ

เบ็นจามิน นั่นเป็นเวลาที่เต็มเปี่ยมด้วยรัก

แท้”

พรท่ีตามมา
ถึงแม้หลายเดือนก่อนการแต่งงานจะ 

ลำาบาก แต่อาเนขอบพระทัยสำาหรับการ 

ทดลองท่ีเธอประสบ “น่ันทำาให้ดิฉันยืนหยัด” 

เธอกล่าว “พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยและทำาให้ 

ดิฉันเข้มแข็งผ่านพระคัมภีร์ การสวดอ้อน 

วอน และพรฐานะปุโรหิต หลายคนที่แต่ 

 

เบ็นจามินและ 
อาเนกับโอเลีย 
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เดิมคิดในแง่ลบ ตอนนี้รู้แล้วว่าดิฉันเลือก 

สิ่งดีและถูกต้อง พวกเขาเห็นว่าดิฉันพบ 

ความสุขอย่างแท้จริง พวกเขาขอบคุณที ่

ดิฉันเชื่อใจตนเองและพระเจ้า”

หลังจากแต่งงาน อาเนกับเบ็นจามิน 

ย้ายไปอยู่อีกเมืองหนึ่ง ทั้งสองเริ่มเรียน 

มหาวิทยาลัยที่นั่น ไม่นานก็ได้ต้อนรับลูก 

สาวชื่อโอเลีย และอาเนพักการเรียนไว้

ชั่วคราว อาเนจะศึกษานอกเวลาและทาง

ออนไลน์ต่อไปเพื่อเธอจะได้เรียนหนังสือ 

และอยู่บ้านเลี้ยงลูกสาวไปด้วย แม้รู้ว่า 

การทำาเช่นนั้นจะต้องขยันมาก แต่อาเนยัง 

สามารถเรียนได้เหมือนเดิมตามที่ เธอ

ปรารถนา

“บางคนอาจคิดว่าดิฉันต้องเสียสละ 

หลายอย่างเพ่ือแต่งงานและเริ่มต้นครอบ- 

ครัว” เธอกล่าว “และอาจดูเหมือนว่าเป็น 

อย่างน้ัน แต่ความจริงแล้วดิฉันได้ทุกอย่าง 

ดิฉันทราบว่าเมื่อดิฉันเลือกให้พระเจ้ามา 

เป็นอันดับแรก ดิฉันจะได้ทุกอย่าง ดิฉัน 

ตื่นเต้นมากและขอบพระทัยที่ได้ปริญญา 

แต่เหนือสิ่งอื่นใดดิฉันขอบพระทัยที่เรามี

โอกาสเป็นครอบครัวนิรันดร์”

เบ็นจามินเห็นด้วย “พระผู้เป็นเจ้าทรง 

นำาทางชีวิตผมในแบบท่ีสอนให้ผมรู้ว่าต้อง 

ให้พระองค์มาเป็นอันดับแรก” เขากล่าว  

“สำาหรับผม นั่นไม่ใช่การเลือกระหว่าง 

ครอบครัวหรือการศึกษา นั่นคือครอบครัว

มาก่อนและเรียนไปด้วย การตัดสินใจเรื่อง 

อื่นก็เหมือนกัน ถ้าไม่เลือกพระผู้เป็นเจ้าก็ 

เท่ากับไม่เลือกอะไรเลย พระผู้เป็นเจ้ามา

ก่อน แล้วอย่างอื่นจะตามมา” 

เอาชนะการท้าทายต่อการแต่งงาน
ในคำ�ปร�ศรัยให้ข้อคิดท�งวิญญ�ณแก่คนหนุ่มส�ว เอ็ลเดอร ์

เอิร์ล ซี. ทิงกีย์ สม�ชิกเกียรติคุณในโควรัมที่หนึ่งแห่งส�วกเจ็ด 

สิบ พูดถึงข้อกังวลหกประก�รที่หนุ่มส�วโสดอ�จมีเกี่ยวกับก�ร

แต่งง�น

“1. อ�จดูเหมือนว่�เร�ไม่ค่อยกระตุ้นอดีตผู้สอนศ�สน�ให้ 

แต่งง�น ถ้�นั่นคือคว�มเข้�ใจของท่�น แสดงว่�ท่�นเข้�ใจผิด  

เม่ือกลับบ้�นแล้วอดีตผู้สอนศ�สน�ทุกคนควรได้รับก�รกระตุ้น 

ให้ยังคงแข็งขันในศ�สนจักร ศึกษ�ห�คว�มรู้ มีทักษะง�น

อ�ชีพ และพย�ย�มห�คู่ชีวิตนิรันดร์

“2. ช�ยหนุ่มบ�งคนอ�จรู้สึกว่�เข�ไม่ส�ม�รถทำ�ต�มคว�ม 

ค�ดหวังของหญิงส�วบ�งคนได้. . .ก�รสื่อส�รที่ถูกต้องจะขจัด

คว�มกังข�เช่นนั้นออกไป

“3. ก�รเน้นเร่ืองก�รศึกษ�หรืออ�ชีพอ�จทำ�ให้ก�รแต่งง�น 

มีบทบ�ทน้อยลง ชีวิตแต่งง�น ก�รศึกษ� และอ�ชีพส�ม�รถ 

ไปด้วยกันได้ อ�ชีพที่ปร�ศจ�กครอบครัวถือว่�เป็นเรื่องเศร้�

ถ้�อยู่ในฐ�นะที่ส�ม�รถมีครอบครัวได้

“4. อย่�ปล่อยให้ชีวิตท่�นเป็นเพียงก�รดำ�รงอยู่ท่ีสนุกสน�น 

หรือเห็นแก่ตัว ชีวิตเป็นม�กกว่�สวนสนุก อย่�หมกมุ่นอยู่กับ

ก�รห�เงินทอง จงยอมรับภ�ระหน้�ที่

“5. คว�มรู้สึกในแง่ลบต่อชีวิตแต่งง�น. . .อ�จทำ�ให้บ�งคน 

ไม่อย�กแต่งง�น บ�งคนพูดว่� ‘ทำ�ไมต้องแต่งง�นในเมื่อมีก�ร 

หย่�ร้�งม�กขน�ดนี้’ แม้มีก�รหย่�ร้�งของคนอื่นก็มิได้หม�ย 

คว�มว่�ท่�นจะมีชีวิตแต่งง�นที่เป็นสุขและประสบคว�มสำ�เร็จ 

ไม่ได้ อย่�ปล่อยให้ก�รกระทำ�ของผู้อื่นม�กำ�หนดก�รตัดสินใจ

ของท่�น จงตั้งปณิธ�นว่�ชีวิตสมรสของท่�นจะต้องไม่ล้มเหลว

“6. บ�งคนประวิงเวล�ก�รแต่งง�นเพร�ะเหตุผลเรื่องเงิน  

ก�รเล่ือนเวล�แต่งง�นออกไปจนกว่�จะมีเงินพอจุนเจือชีวิตที่ 

โก้หรูไม่ใช่เร่ืองฉล�ด เร่ืองเช่นน้ีทำ�ให้ชีวิตคู่ส่วนใหญ่ข�ดประสบ- 

ก�รณ์หล�ยอย่�ง—อ�ทิ ก�รดิ้นรน ก�รปรับตัว และก�รเรียนรู้

ที่จะรับมือกับปัญห�ต่�งๆ ในชีวิต”
จาก “ข่าวสารสามเรื่องถึงหนุ่มสาว,” เลียโฮนา, เม.ย. 2007, 30.
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เจาะประเด็น

ตรรกะและเหตุผลสามารถช่วยให้เราเข้าใจความจริงได้แน่นอน และ 
การโต้แย้งตามหลักเหตุผลเพื่อแก้ต่างให้ศาสนจักรและคำาสอนย่อม 

อยู่ในวิสัยที่ทำาได้ แต่เมื่อคนหนึ่งสนใจจะเอาชนะการโต้แย้งมากกว่าจะ 
เข้าใจความเชื่อของอีกคนหนึ่ง ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเสมอ จงหนักแน่น 
ในการแสดงประจักษ์พยานถึงสิ่งที่ท่านเชื่อและรู้ว่าเป็นความจริง

  ถ้าคนท่ีท่านพูดคุยด้วยยัดเยียดประเด็น จงทำาให้บุคคลน้ันรู้ว่าท่าน
เคารพสิ่งที่เขาเชื่อแต่ต้องยอมรับว่าเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน  

การถกเร่ืองความเช่ือทางศาสนาไม่ควรเป็นเร่ืองของ “การเอาชนะ”  
และถ้าท่านขัดแย้งหรือโกรธ ท่านย่อมไม่เป็นแบบอย่างของสิ่งที่
ท่านเชื่อ ทั้งจะไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับท่าน

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน 
ว่าเมื่อเราพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับศาสนจักร “เป้าหมายของเรา 
คือการช่วยให้พวกเขาเข้าใจความจริง ไม่ใช่ปกป้องตัวตนของ 
เราหรือพิสูจน์ว่าเราเหนือกว่าด้วยการโต้คารมทางศาสนศาสตร์ 
ประจักษ์พยานจากใจจริงของเราคือคำาตอบอันทรงพลังท่ีสุด 
ท่ีเราจะให้แก่ผู้กล่าวร้ายเรา ประจักษ์พยานเช่นน้ันจะเกิดข้ึน 
ได้ก็ด้วยความรักและความอ่อนโยนเท่านั้น”1

การสอนเรื่องของพระวิญญาณ “ไม่ใช่เป็นการพูดชักชวน 
ด้วยปัญญาแต่เป็นการสำาแดงพระวิญญาณและฤทธา- 

นุภาพ” (1 โครินธ์ 2:4) แม้ท่านจะเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้ 
แต่ท่านควรแสดงประจักษ์พยานของท่านและให้ผู้คนรู้ว่าท่าน

เชื่ออะไร และเมื่อท่านแบ่งปันพระกิตติคุณ ท่านพูด อย่างไร  
อาจสำาคัญเท่าๆ กับท่านพูด อะไร จงพูดอย่างอดทนและด้วย

ความรัก ทำาตามพระวิญญาณและท่านจะได้รับการกระตุ้นเตือนให้ 
รู้ว่าต้องพูดอะไร (ไม่ต้องพูดอะไร) และตอบสนองอย่างไร 

อ้างอิง
1.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“ความกล้าหาญแบบชาวคริสต์:	คุณค่าแห่งความเป็นสานุศิษย์,”	 
 เลียโฮนา,	พ.ย.	2008,	89–92.

  ©Ñ¹¨ÐÃÑºÁ×ÍÍÂ‹Ò§äÃ¡Ñº¡ÒÃÊ¹·¹Ò
เร่ืองพระกิตติคุณเม่ือคนอ่ืน
     ¾ÂÒÂÒÁãªŒµÃÃ¡ÐàÍÒª¹Ð¡ÒÃâµŒáÂŒ§? 
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ฝ่ายประธานชั้นเรียนเยาวชนหญิง
และฝ่ายประธานโควรัมฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนมีประโยชน์ทั้งต่อคนที่ดำารง
ตำาแหน่งกับคนที่พวกเขารับใช้

สมาชิกในฝ่ายประธานมีสิทธ์ิรับการ 
ดลใจเก่ียวกับช้ันเรียนและโควรัม ซ่ึงสามารถ 
ช่วยให้พวกเขารู้ว่าจะสวดอ้อนวอนและ
ผูกมิตรสมาชิกในชั้นเรียนหรือโควรัมของ 
พวกเขาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างย่ิงคนท่ีมา 
ใหม่หรือแข็งขันน้อย การอยู่ในฝ่ายประธาน 
ช่วยให้เยาวชนเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำา 
เช่น การมอบหมายงาน การรับใช้ การ
สื่อสาร และการมีส่วนร่วมในสภา การฝึก
จัดระบบและนำาการประชุมและกิจกรรม
ช่วยผู้นำาเยาวชนเตรียมทำางานเผยแผ่หรือ
การเรียกอื่นๆ ในอนาคตขณะเรียนรู้ความ
สำาคัญของการทำาหน้าท่ีของตนตลอดจน
วิธีวางแผนและดำาเนินการให้บรรลุผล
สำาเร็จ

สมาชิกในชั้นเรียนและโควรัมได้รับพร 
บางประการผ่านผู้นำาเหล่านี้ เพราะมีคน 
วัยเดียวกันให้พูดคุยและสามารถช่วย 
พร้อมกับกระตุ้นพวกเขาให้ดำาเนินชีวิต 
ตามพระกิตติคุณและทำาส่ิงต่างๆ มากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาทำาความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคลหรือหน้าท่ีต่อพระผู้ 
เป็นเจ้า เพราะประธานช้ันเรียนหรือประธาน 
โควรัมรับใช้ในคณะกรรมการเยาวชนฝ่าย

อะไรคือจุดประสงค์ของ

ฝ่ายประธานช้ันเรียนáÅÐ
½†ÒÂ»ÃÐ¸Ò¹โควรัมÊíÒËÃÑº
เยาวชน

สิ่
งที่ถือว่าสุดโต่งอาจต่างกันไปตาม 
วัฒนธรรมและยุคสมัย จึงบอกได ้

ยากว่าทรงผมแบบใดสุดโต่งเกินไปสำาหรับ 
ทุกคน ดังนั้นท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าทรงผม 
“สุดโต่ง” หรือไม่ จงถามตัวท่านเองว่า 
“ทำาไมฉันทำาผมทรงนี้” ถ้าท่านแหวกแนว 
เพ่ือให้ตนเองมีสีผม ความยาว และทรงผม 
ผิดแปลก เพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียว 

อธิการ พวกเขาจึงสามารถบอกอธิการให้ 
ทราบปัญหา ข้อกังวล หรืองานดีในช้ันเรียน 
และโควรัมของพวกเขาได้

การได้รับเรียกสู่ฝ่ายประธานชั้นเรียน
หรือฝ่ายประธานโควรัมเป็นหน้าที่รับผิด
ชอบอันสำาคัญยิ่งที่ช่วยให้เยาวชนมีความ 
เชื่อมั่นมากขึ้น ฝึกเป็นผู้นำาและเป็นแบบ 
อย่าง พัฒนาความรักและความสามัคค ี
ภายในชั้นเรียนหรือโควรัม 

เพ่ือความเข้มแข็ง 
  ของเยาวชน ºÍ¡ãËŒ 
  หลีกเล่ียง ทรงผมสุดโต่ง     
·Ã§¼Ááººã´ 
ถือว่าสุดโต่ง 
    à¡Ô¹ä»

คือ “สร้างจุดสนใจ” หรือดึงดูดความสนใจ 
ท่านอาจเข้าข่าย “สุดโต่ง” ตามที่กล่าวไว้
ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน1

ผู้นำาศาสนจักรขอให้ท่านหลีกเล่ียงความ 
สุดโต่งเพียงเพราะต้องการให้ท่านดูเรียบ 
ง่ายธรรมดา ไม่มีสไตล์หรือลักษณะเฉพาะ 
ตัวอย่างน้ันหรือ ไม่ใช่แน่นอน ผู้นำาแนะนำา 
เช่นนี้เพราะรูปลักษณ์ภายนอกของท่าน 
บ่งบอกบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่าน “การ 
แต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอกของท่าน 
แสดงให้เห็นได้ว่าท่านรู้ว่าร่างกายท่านมี 
ค่าเพียงใด ท่านแสดงให้เห็นได้ว่าท่านเป็น 
สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์”2 ทรงผมสุด
โต่งอาจบดบังข่าวสารน้ีและส่งสารทาง
โลกเกี่ยวกับตัวท่านมากกว่า 

อ้างอิง
1.	 ดู	เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

(จุลสาร,	2011),	7.
2.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 6.
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เกิด

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา 
ประทานความรู้แก่ เ ราพอ
สมควรถึงสิ่งที่ เราคาดหวัง 

ได้เมื่อเราไปจากชีวิตนี้ ความจริงต่อไปนี้ 
จะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าบุคคลอันเป็นท่ีรัก 
ผู้ตายจากท่านไปเวลานี้อยู่ที่ไหนและ
สุดท้ายแล้วเราทุกคนจะอยู่ที่ใด

เรารู้อะไรเก่ียวกับโลกวิญญาณ

โลกวิญญาณอยู่ท่ีใด
ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) สอน 

ว่าวิญญาณของคนที่เคยมีชีวิตบนโลกนี้ 
ยังคงอยู่รอบตัวเราบนโลกนี้ แม้เราจะมอง
ไม่เห็นพวกเขา1

โลกวิญญาณเป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่กับแต่ละคน คนชอบธรรมจะ 

ประสบกับเมืองบรมสุขเกษม—ความสุข 
การพักผ่อน และความสงบ ไม่มีความยุ่ง 
ยาก ความกังวล และโทมนัส (ดู แอลมา 
40:12) คนชั่วร้ายจะประสบกับนรก (ดู  
แอลมา 40:13–14) นรกอาจนิยามว่าเป็น 
“ความทรมานอันเนื่องจากความผิดหวัง
ในใจมนุษย์”2

อะไรขึ้น
หลังจาก
เราตาย?
นั่นเป็นคำ�ถ�มพื้นฐ�น และ 

พระผู้เป็นเจ้�ประท�นคำ�ตอบ 

แก่เร�ผ่�นศ�สด�พย�กรณ์ 

ทั้งในสมัยโบร�ณ 

และปัจจุบัน
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ช่ัวร้ายจะอยู่ใต้อำานาจของซาตานที่นั่น 

เช่นเดียวกับบนแผ่นดินโลก5 ดังเอ็ลเดอร์ 

เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองอธิบาย ชีวิตนี้เป็นเวลาให้

กลับใจ เพราะ “เมื่อเราอยู่ในความเป็น

มรรตัย ร่างกายและวิญญาณสามารถ

เรียนรู้ด้วยกันได้”6

วิญญาณในโลกวิญญาณกำาลังทำาอะไร

สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือวิญญาณของคน 

ซื่อสัตย์ที่ยังไม่ฟื้นคืนชีวิตกำาลังทำางาน 

เผยแผ่ศาสนาท่ามกลางเหล่าวิญญาณ 

ในเรือนจำา7 เรารู้เช่นกันว่าท่ามกลางคน 

ซ่ือสัตย์ โครงสร้างครอบครัวและองค์กร 

ศาสนจักรดำารงอยู่8

ตลอดเดือนมีนาคม ท่านจะศึกษาเรื่อง 

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ในช้ันเรียน 

โควรัมฐานะปุโรหิต เยาวชนหญิง และโรงเรียน 

วันอาทิตย์ พรมากมายประการหนึ่งของ

การชดใช้คือ โดยผ่านการชดใช้ เราทุกคน 

จะฟื้นคืนชีวิต ลองนึกดูว่าความรู้เรื่องการ 

ชดใช้และการฟื้นคืนชีวิตเปลี่ยนมุมมองของ 

เราอย่างไรในยามยากลำาบาก พยายามนึกถึง 

สถานการณ์บางอย่าง นึกถึงประจักษ์พยาน 

ของท่านว่าการชดใช้และการฟื้นชีวิตเป็นพร 

แก่ท่านอย่างไร และท่านอาจแบ่งปันประสบ- 

การณ์นี้กับครอบครัวหรือในบทเรียนครั้งต่อ

ไปของศาสนจักรในวันอาทิตย์

วิญญาณมีลักษณะอย่างไร

วิญญาณของคนเรามีรูปแบบผู้ใหญ่ใน 
ชีวิตก่อนเกิดและจะมีรูปแบบเหมือนเดิมน้ี 
ในโลกวิญญาณ แม้จะตายขณะเป็นทารก
หรือเด็กก็ตาม3

วิญญาณในโลกวิญญาณเห็นเราหรือไม่

เห็นเมื่อจำาเป็น ประธานโจเซฟ  เอฟ. 
สมิธ (1838–1918) กล่าวว่าวิญญาณเหล่า 
นั้นในโลกวิญญาณเห็นเราได้ชัดกว่าเรา 
เห็นพวกเขาและ “ความห่วงกังวลของ 
พวกเขา ความรักที่พวกเขามีต่อเรา และ 
ความปรารถนาจะให้เราอยู่ดีมีสุขต้องมาก 
กว่าที่เรารู้สึกต่อตนเองเป็นแน่”4

วิญญาณในโลกวิญญาณยังจะถูกล่อลวง
หรือไม่

ถ้าท่านซื่อสัตย์ในช่วงชีวิตนี้ ซาตานจะ 
ไม่มีอำานาจเหนือท่านในโลกวิญญาณ คน

ร่วมวง
สนทนา
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ความหมาย แรงจูงใจ และความหวัง
“การฟื้นคืนชีวิตเป็นเสาหลักแห่งศรัทธาของเรา เพิ่มเติมความหมายให้
กับคำาสอนของเรา ส่งเสริมพฤติกรรมของเรา และเป็นความหวังสำาหรับ
อนาคตของเรา”

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การฟื้นคืนชีวิต,” 
เลียโฮนา, ก.ค. 2000,17.

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อประจำ�เดือนนี้: การชดใช้ของ พระเยซูคริสต์
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เรารู้อะไรเก่ียวกับการฟ้ืนคืนชีวิต

มีก่ีคนท่ีจะฟ้ืนคืนชีวิต
ทุกคนที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกจะ

ฟื้นคืนชีวิต (ดู 1 โครินธ์ 15:21–23)

ร่างกายท่ีฟ้ืนคืนชีวิตแล้วจะมีลักษณะ
อย่างไร

ร่างกายที่ฟ้ืนคืนชีวิตแล้วจะมีลักษณะ
ดังนี้

• เป็นอมตะ “ร่างกายอันเป็นมรรตัย
นี้จะทรงยกขึ้นเป็นร่างกายที่ เป็น
อมตะ…เพื่อพวกเขาจะไม่ตายอีก
ต่อไป” (แอลมา 11:45)

• สมบูรณ์ “วิญญาณและร่างกายจะ
รวมกันอีกในรูปแบบอันสมบูรณ์” 

(แอลมา 11:43) ประธานโจเซฟ เอฟ. 
สมิธอธิบายว่า “ความพิกลพิการจะ 
ถูกขจัด ความบกพร่องจะถูกกำาจัด 
ชายและหญิงจะบรรลุความสมบูรณ์ 
ของวิญญาณ ความสมบูรณ์ที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงกำาหนดไว้ตั้งแต่ต้น”9

• สวยงาม ประธานลอเรนโซ สโนว์  
(1814–1901) กล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใด
ดูสวยงามกว่าชายหรือหญิงที่ฟื้นคืน
ชีวิตแล้ว”10

• โชติช่วง ประธานบอยด์  เค. แพค- 
เกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าวว่า “วิญญาณท่านอ่อน 
เยาว์ มีชีวิตชีวา และสวยงาม แม้ 
ร่างกายท่านจะแก่ตัวและมีโรคภัย
หรือพิการหรือทุพพลภาพ แต่เมื่อ 
วิญญาณและร่างกายมารวมกัน
ในการฟื้นคืนชีวิต ท่านจะโชติช่วง 
ท่านจะมีรัศมีภาพ”11

• ไม่มีความเศร้าโศกและความเจ็บปวด 

“ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความ
โศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บ
ปวดจะไม่มีอีกต่อไป” (วิวรณ์ 21:4)

อะไรจะเกิดข้ึนกับคนท่ีตายเม่ือยังเด็ก

ตามที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
กล่าว บิดามารดาของเด็กที่สิ้นชีวิตในวัย
เด็ก “จะมีความปีติยินดี ความสุขใจ และ
ความพึงพอใจในการเลี้ยงดูบุตรคนนี้หลัง
จากเขาฟื้นคืนชีวิตจนกว่าเขาจะเติบโตจน
เต็มขนาดวิญญาณของเขา”12

จะเกิดอะไรข้ึนกับคนท่ีศพถูกเผาหรือ 
ไม่ได้ถูกฝัง

ถึงแม้ศาสนจักรไม่สนับสนุนการเผาศพ 
แต่เราเชื่อว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทุกคนจะ 
ฟ้ืนคืนชีวิตโดยมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ ประธาน 
บริคัม ยังก์สอนว่าในการฟ้ืนคืนชีวิต “ช้ินส่วน 
เฉพาะสำาคัญๆ ที่ประกอบกันเป็นร่างกาย 
ของเราที่นี่ หากเราให้เกียรติร่างกาย แม้ 
ว่ามันจะนอนอยู่ในความลึกของทะเล และ 
แม้ช้ินส่วนน้อยท่ีสุดจะอยู่ทางเหนือ อีกช้ิน 
หน่ึงอยู่ทางใต้ อีกช้ินหน่ึงอยู่ทางตะวันออก 
และอีกชิ้นหนึ่งอยู่ทางตะวันตก ชิ้นส่วน 
เล็กๆ ที่กระจัดกระจายกันนี้จะถูกนำามา 
รวมกันอีกในช่ัวพริบตา และวิญญาณของ 
เราจะเข้าครอบครองมัน”13

ใครจะฟ้ืนคืนชีวิต และเม่ือใด

การฟ้ืนคืนชีวิตคร้ังแรก หรือ “การฟ้ืนคืนชีวิตของคนเท่ียงธรรม” (คพ. 76:17)

ณ การฟื้นคืนพระชนม์ 
ของพระคริสต์

ศาสดาพยากรณ์และ 
คนชอบธรรมบางคนที่ 
จะได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียล  
(ดู โมไซยาห์ 15:21–25)

ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง 
ของพระคริสต์

คนที่จะได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียล  
(ดู คพ. 76:50–70;  
88:96–98)

ณ จุดเริ่มต้นของ 
มิลเลเนียม

คนที่จะได้รับรัศมีภาพ
เทอร์เรสเตรียล  
(ดู คพ. 88:99)

การฟ้ืนคืนชีวิตคร้ังท่ีสอง  
หรือ “การฟ้ืนคืนชีวิตของคน 
ไม่เท่ียงธรรม” (คพ. 76:17)

ณ จุดสิ้นสุดมิลเลเนียม

คนที่จะได้รับรัศมีภาพ
ทีเลสเชียล  
(ดู คพ. 76:85; 
88:100–101)

ณ การฟื้นคืนพระชนม์ จุดสิ้นสุดมิลเลเนียม
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บุตรแห่งหายนะ 
(ดู คพ. 76:43–
48; 88:102)
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เหตุใดจึงมีการฟ้ืนคืนชีวิตทางกาย

การฟื้นคืนชีวิตทางกายเป็นส่วนหน่ึงใน 
แผนของพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์ 
สอนมาตั้งแต่สมัยของอาดัม (ดู โมเสส 
5:10) แต่ “มารไม่มีร่างกาย และการไม่มี 
ร่างกายคือบทลงโทษสำาหรับเขา”14 ด้วย
เหตุนี้เขาจึงบิดเบือนคำาสอนนี้เพื่อไม่ให้
คนเชื่อเรื่องการฟื้นคืนชีวิตทางกาย

คนจำานวนมากเชื่อว่าร่างกายเปรียบ 
เสมือนเรือนจำาสำาหรับวิญญาณและเรา 
จะมีความสุขอย่างแท้จริงได้ก็ต่อเมื่อ
วิญญาณถูกปล่อยออกจากร่าง แต่นี่ไม่
เป็นความจริง พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าการ
ฟื้นคืนชีวิตทางกายจำาเป็นเพราะ:

• เป็นวิธีที่เราจะได้รับความสมบูรณ์
แห่งปีติ เฉพาะ “วิญญาณกับธาตุ  
[ร่างกาย], สัมพันธ์กันอย่างแยกไม ่
ออก, จะได้รับความสมบูรณ์แห่งปีติ” 
(คพ. 93:33) เรารู้เช่นกันว่าคนที่

 สิ้นชีวิตแล้วและกำาลังรอการฟื้น
คืนพระชนม์ของพระคริสต์ในโลก 
วิญญาณ “มองว่าการที่วิญญาณ 
ของพวกเขาละจากร่างกายเป็นเวลา 
นานเป็นพันธนาการ” (คพ. 138:50)

• เป็นพรจากการที่เราเลือกแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์ ก่อนเราเกิดมา 
บนแผ่นดินโลก วิญญาณทั้งหมดที่ 
จะมีชีวิตบนแผ่นดินโลกได้เลือกทำา 
ตามแผนของพระบิดาบนสวรรค์ไม่ 
ใช่การกบฏของซาตาน (ดู อับราฮัม 
3:23–28) ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับ
ร่างกาย และจากนั้นโดยผ่านของ 
ประทานแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ 
ของพระคริสต์ เราจึงฟื้นคืนชีวิตโดย 
มีร่างกายเป็นอมตะ คนที่ติดตาม 
ซาตานในโลกก่อนเกิดจะไม่มีวันได้
รับร่างกายเลย

• นำ า เ ร ากลับไป ยัง ท่ีประ ทับของ 

พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา 

พระคัมภีร์มอรมอนสอนอย่างชัดเจน 
ว่าพระเดชานุภาพแห่งการฟ้ืนคืนชีวิต 
น่ีเองท่ียอมให้เราได้เข้าไปในท่ีประทับ 
ของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือรับการพิพากษา 
ตามงานของเรา15

• จำาเป็นต่อความรอด โจเซฟ สมิธสอน
ว่า “ไม่มีบุคคลใดได้รับ…ความรอด
ยกเว้นผ่านร่างๆ หนึ่ง [ร่างกาย]”16

• เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซูคริสต์ “พระบิดา 
ทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและ 
กระดูก, สัมผัสได้ดังของมนุษย์;  
พระบุตรก็เช่นกัน” (คพ. 130:22) 
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ขณะไตร่ตรองว่าท่านเป็นใคร ความ 
รู้สึกเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าว่าท่านอาจ
ไม่รู้ซึ้งโดยสมบูรณ์ถึงความสำาคัญ 

ของคนรุ่นท่าน ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านมีภูม ิ
หลังและรากฐานให้เป็นคนรุ่นดีที่สุดเท่าท่ี 
เคยมีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้าง 
ความก้าวหน้าให้แก่แผนของพระบิดาใน
สวรรค์

เม่ือพิจารณาศักยภาพอันย่ิงใหญ่ท่ีท่าน 
ครอบครอง ข้าพเจ้าเป็นห่วงอนาคตของ 
ท่านเรื่องใด ข้าพเจ้าจะให้คำาแนะนำาอะไร 
ได้บ้าง จะมีแรงกดดันท่านทุกคนอย่างมาก 
ให้แสดงบทบาท—แม้ต้องสวมหน้ากาก 
—และกลายเป็นอีกคนที่ไม่สะท้อนให้เห็น 
เลยว่าท่านเป็นใครหรือท่านอยากเป็นใคร

ตัวอย่างจากประวัติศาสตร์สหรัฐ
คริสต์ศักราช 2011 เอ็ลเดอร์แอล. ทอม  

เพอร์รีย์กับข้าพเจ้าเข้าพบคุณอับราฮัม  
ฟอกซ์แมน ผู้อำานวยการระดับประเทศของ 
สันนิบาตต่อต้านการหมิ่นประมาท พันธ- 
กิจของสันนิบาตคือหยุดยั้ งการหมิ่น 
ประมาทชาวยิว

ในการพบปะสนทนากับคุณฟอกซ์แมน  
ข้าพเจ้าถามว่าเขามีคำาแนะนำาอะไรให้เรา 
บ้างเกี่ยวกับหน้าท่ีรับผิดชอบของเราใน
งานประชาสัมพันธ์ของศาสนจักร เขาไตร่- 

อย่าสวม หน้ากาก
ตรองครู่หน่ึง จากน้ันจึงอธิบายความสำาคัญ 
ของการสนับสนุนไม่ให้คนสวมหน้ากาก  
เขาพูดถึง Ku Klux Klan (องค์กรเหยียด 
สีผิว) องค์กรที่มีอิทธิพลมากและน่ากลัวที 
เดียวสำาหรับคนอเมริกันส่วนใหญ่ในช่วง 
ต้นศตวรรษที่ 20 คนเหล่านี้สวมเสื้อคลุม
ยาวและสวมหน้ากากเหมือนกันจนแยกผู้
เข้าร่วมไม่ออก พวกเขาเผาไม้กางเขนบน
สนามหญ้าหน้าบ้านของคนที่ตนตั้งเป้า
โจมตีและตั้งตนเป็นผู้ดูแลศีลธรรม กลุ่มผู้
ตกเป็นเป้าโจมตีมากที่สุดคือชาวแอฟริกัน
อเมริกัน แต่ชาวคาทอลิก ชาวยิว และ 
ผู้อพยพก็ตกเป็นเป้าโจมตีเช่นกัน คนที ่
ปฏิบัติการห้าวหาญมากที่สุดในองค์กรนี้ 
ใช้การเฆี่ยนตี การกระทำาทารุณกรรมทาง 
ร่างกาย แม้กระทั่งการฆาตกรรม คุณ 
ฟอกซ์แมนชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ของ
องค์กร เมื่อไม่สวมหน้ากาก มักเป็นคน 
ธรรมดาทั่วไป รวมถึงนักธุรกิจและคนไป 
โบสถ์ เขาต้ังข้อสังเกตว่าการปิดบังอัตลักษณ์ 
และการสวมหน้ากากทำาให้พวกเขา 
สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ปกติจะ
หลีกเลี่ยง ความประพฤติของพวกเขาส่ง
ผลเสียอย่างมากต่อสังคมอเมริกัน

คำาแนะนำาของคุณฟอกซ์แมนคือเน้น 
ความสำาคัญของการให้ผู้คนหลีกเลี่ยง 
หน้ากากที่ปิดบังอัตลักษณ์แท้จริงของตน1 

ตัวอย่างจากประวัติศาสนจักร
ในประวัติศาสตร์ยุคแรกของศาสนจักร 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ เอมมา กับโจเซฟ

และจูเลียลูกแฝดวัย 11 เดือนของพวกเขา

อยู่ในไฮรัม โอไฮโอ ที่บ้านไร่จอห์นสัน

คืนวันเสาร์วันหนึ่งชายมอมหน้าสีดำา

กลุ่มหนึ่งพังประตูเข้ามาลากท่านศาสดา

พยากรณ์ออกไปทุบตีและราดน้ำามันดิน

บนตัวท่านกับซิดนีย์ ริกดัน

“ถึงแม้ท่านศาสดาพยากรณ์จะฟันหลุด

ไปหนึ่งซี่ ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สีข้าง ผม 

หลุดไปหน่ึงกระจุก และมีรอยไหม้จากกรด 

ไนตริก แต่ท่านก็กล่าวโอวาทตามปกต ิ

ในการประชุมนมัสการวันอาทิตย์ ในหมู่ 

วิสุทธิชนที่มาชุมนุมกันมีคนร้ายอย่างน้อย

สี่คนรวมอยู่ด้วย”2

น่าสนใจเช่นกันว่าผู้มีส่วนในมรณสักขี 

ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟและไฮรัมพี่ 

ชายท่านได้มอมหน้าเพื่อพยายามปิดบัง

อัตลักษณ์แท้จริงของพวกเขา3 

หลีกเล่ียงการสวมหน้ากากและการ
แสดงบทบาท

ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านจะเข้าไป 
พัวพันกับเหตุการณ์น่ากลัวแบบที่ข้าพเจ้า 
เพิ่งพูดถึง ข้าพเจ้าเชื่อว่าในสมัยของเรา 

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน 
แอล. คุก
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

เครื่องป้องกันที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งไม่ให้ท่านเลือกสิ่งผิดคือการไม่สวมหน้ากาก
นิรนาม
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ปฏิบัติตัวสอดคล้องกับความเช่ือของ
ท่าน

ทุกวันนี้คนทั่วไปมักปิดบังอัตลักษณ์ 
เมื่อเขียนคำาพูดจงเกลียดจงชัง เผ็ดร้อน  
และเจ็บแสบทางออนไลน์โดยไม่ระบุชื่อ 
บางคนเรียกว่าวาจาเชือดเฉือน สถาบัน
บางแห่งพยายามคัดกรองความคิดเห็น 
อย่างเช่น New York Times จะไม่ยอมรับ 
ความคิดเห็นที่มี “การโจมตีบุคคล คำาพูด 
ลามกอนาจาร หยาบคาย ลบหลู่…คำาพูด
ลอยๆ เสียดสีผู้อื่น คำาพูดไม่ปะติดปะต่อ 
และคำาที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด …

“Times ส่งเสริมการใช้ช่ือจริงเพราะ ‘เรา 
พบว่าคนที่ใช้ชื่อตนเองจะมีการสนทนาที่
ดึงดูดใจและน่าเคารพมากกว่า”5

อัครสาวกเปาโลเขียนว่า
“อย่าหลงผิดเลย การคบคนชั่วย่อม 

ทำาลายนิสัยที่ดีงาม
“จงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำาบาป 

อีกเลย เพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้า” 
(1 โครินธ์ 15:33–34)

เห็นชัดว่าการสื่อสารที่ชั่วร้ายไม่เพียง
เป็นเรื่องของมารยาทไม่ดีเท่านั้น แต่หาก
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายปฏิบัติเช่นน้ัน พวกเขา 
ย่อมส่งผลลบต่อคนที่ไม่มีความรู้ เรื่อง 
พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่มีประจักษ์พยานใน
พระผู้ช่วยให้รอดด้วย

การใช้อินเทอร์เน็ตระราน ทำาลายชื่อ 
เสียง หรือทำาให้บุคคลหนึ่งมัวหมองเป็น 
เรื่องน่าตำาหนิ สิ่งที่เราเห็นในสังคมคือเมื่อ 
 

ผู้คนสวมหน้ากากนิรนาม พวกเขามีแนว
โน้มจะพัวพันกับความประพฤติแบบนี้ ซึ่ง
บ่อนทำาลายสมรรถภาพในการอนุมาน
เหตุผล อีกทั้งละเมิดหลักธรรมพื้นฐานที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน

คนชอบธรรมไม่จำาเป็นต้องสวมหน้ากาก 

เพื่อปิดบังอัตลักษณ์ของตน

ประพฤติตนให้ดี
เราเช่ือม่ันในตัวท่านมาก ผู้นำาในศาสน- 

จักรเชื่ออย่างจริงใจว่าท่านสามารถสร้าง 

อาณาจักรได้อย่างที่คนรุ่นก่อนทำาไม่ได้ 

ท่านไม่เพียงมีความรักและความเชื่อมั่น 

ของเราเท่านั้น แต่มีคำาสวดอ้อนวอนและ 

พรของเราด้วย เรารู้ว่าความสำาเร็จของคน 

รุ่นท่านจำาเป็นต่อการสถาปนาศาสนจักร 

อย่างต่อเน่ืองและการเติบโตของอาณาจักร 

เราสวดอ้อนวอนขอให้ท่านประพฤติตนให้

ดีและหลีกเลี่ยงการสวมหน้ากาก  
จากการให้ข้อคิดทางวิญญาณของระบบการศึกษาของ
ศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 
2012 ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ

อ้างอิง
1.	 การพบปะสนทนากับอับราฮัม	ฟอกซ์แมนใน

สำานักงานของเขาที่นิวยอร์กซิตี้	นิวยอร์ก	เมื่อวันที่	
14		มิถุนายน	2011

2.	 มาร์ก แอล.	สเตเกอร์,	“Remembering	Hiram,	
Ohio,”	Ensign,	ต.ค.	2002,	35,	37.

3.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
(2007),	24.

4.	 “จริงต่อศรัทธา,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่ 129.
5.	 มาร์ค	เบรนท์,	ใน	“The	Public	Forum,”	 
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ซึ่งการเป็นคนนิรนามง่ายกว่าแต่ก่อน มี
หลักธรรมสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่สวม
หน้ากากและการ “จริงต่อสัจจะ…ภัยที่
ท่านวายมลายยอม”4 

เครื่องป้องกันที่ดีท่ีสุดอย่างหน่ึงของ 

ท่านเพื่อไม่ให้ท่านเลือกสิ่งผิดคือการไม่ 

สวมหน้ากากนิรนาม ถ้าท่านรู้สึกตัวว่า 

ตนเองกำาลังอยากทำาเช่นน้ัน โปรดทราบเถิด 

ว่านั่นเป็นสัญญาณอันตรายร้ายแรงและ

เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ปฏิปักษ์ใช้ชักจูง

ท่านให้ทำาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำา

น่าสนใจท่ีผู้พัวพันกับส่ือลามกมักจะรับ 

เอาอัตลักษณ์ปลอมและปิดบังการมีส่วน

ร่วมของตน พวกเขาปกปิดความประพฤติ 

ซึ่งพวกเขารู้ว่าน่าตำาหนิและบ่อนทำาลาย 

ทุกคนที่พวกเขาห่วงใย สื่อลามกเป็นโรค 

ระบาดที่เป็นภัยไม่เพียงต่อสถานะทาง 

ศีลธรรมของบุคคลหน่ึงต่อพระผู้เป็นเจ้า 

เท่านั้น แต่สามารถทำาลายชีวิตแต่งงาน 

และครอบครัวตลอดจนมีผลเสียต่อสังคม

ได้ด้วย

สำาหรับผู้ติดนิสัยบ่อนทำาลายเช่นนี้ ได้ 

โปรดเชื่อเถิดว่าท่านกลับใจได้ และท่าน 

จะได้รับการเยียวยา การกลับใจจะต้อง

มาก่อนการเยียวยา การเยียวยาอาจเป็น 

กระบวนการยาวนาน อธิการหรือประธาน

สาขาของท่านสามารถแนะนำาท่านได้ว่า

ท่านจะรับความช่วยเหลือที่จำาเป็นต่อการ

เยียวยาได้อย่างไร
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เช่ือ
ในตัวผม

ผมอายุ 15 ปีเมื่อทราบความจริงเกี่ยว
กับพรสวรรค์ของผม—หรือจะพูดให้
ตรงกว่านั้นคือ ผมขาดพรสวรรค์—ใน

ด้านหนึ่งนั่นคือ ผมร้องเพลงไม่เป็น
ผมอยากลองเล่นละครชุมชน และการร้อง 

เด่ียวของผมแบบไม่มีดนตรีประกอบฟังดูแย่มาก 
ถึงขนาดว่าพอร้องมาได้ครึ่งเพลงผู้เล่นดนตรี
ต้องออกมาเริ่มเล่นคลอให้ด้วยความสงสาร 
หลังจากนั้นผมสาบานว่าจะไม่มีใครได้ยินผม
ร้องเพลงอีกเลย ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องหางาน
อดิเรกอย่างอื่นทำาเพราะประสบการณ์อันน่า
ขายหน้าครั้งนั้นครั้งเดียวก็เกินพอ

แต่แดนพี่ชายผมผู้เป็นนักร้องที่เก่งเหลือ
เชื่อมีแผนอื่น หลายเดือนหลังจากผมไปทดสอบเสียง เขาถามว่า
ทำาไมหมู่นี้ผมกลัวการร้องเพลงมาก

“ผมร้องแย่มาก” ผมบอกเขา “ผมร้องเพลงไม่เป็น” แดนไม่เชื่อ
ผม แม้ผมจะยืนกราน แต่เขาก็เกลี้ยกล่อมผมให้ร้องตรงนั้น ผม
ประหม่ามาก

ผมจำาไม่ได้ว่าร้องอะไร แต่ร้องสั้นมาก แทบไม่ได้ยิน และดู 
เหมือนนั่นพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลง สิ่ง
ที่แดนพูดต่อจากนั้นผมจะจดจำาไปตลอดชีวิตที่เหลือ “นี่” เขา 

บอกผม “พี่รู้ว่านายเสียงดี นายแค่ต้องฝึก”
ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 38:25 เรา 

ได้รับการสอน “ให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้อง 
ของเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเอง” ถ้าแดน 
หัวเราะเยาะผมและการร้องเพลงของผม 
อย่างที่พี่ๆ หลายคนอาจจะทำา เขาคงทำาให้ผม 
เลิกร้องเพลงไปชั่วชีวิตเแน่นอน แต่แดนให้
กำาลังใจผม เขาสนับสนุนผม

ในที่สุดผมจึงทำาตามคำาแนะนำาของเขาและ 
ฝึก ยังความประหลาดใจแก่ผม ผมร้องดีขึ้น 
เรื่อยๆ การร้องเพลงกลายเป็นความเบิกบาน
ใจอย่างยิ่งในชีวิตผม ผมร้องเพลงในคณะ 
นักร้องประสานเสียงหลายคณะตลอดช่วงท่ี 

เรียนมัธยมปลาย ร้องเพลงในมหาวิทยาลัยและหลังจากนั้น การ
ร้องเพลงยังคงเป็นความเบิกบานใจที่สุดอย่างหนึ่งของผม

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ดูเถิด, มนุษย์จะจุดเทียนแล้ว
เอาถังครอบไว้หรือ? ไม่เลย, แต่จะวางไว้บนเชิงเทียน, และมันให้
แสงสว่างแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในบ้าน” (3 นีไฟ 12:15) ผมสามารถ
ให้แสงนั้นส่องสว่างได้โดยชื่นชมและแบ่งปันเสียงเพลงมาหลาย
ปีแล้ว แต่ผมคงทำาเช่นนั้นไม่ได้หากปราศจากกำาลังใจจากแดน 
พี่ชายผม 

เสริมสร้างพ่ีน้อง 
ของท่าน
“กระชับความสัมพันธ์กับพี่น้อง 
ของท่าน พวกเขาจะกลายเป็น 
เพื่อนสนิทที่สุดของท่านได้ 
สนับสนุนพวกเขาในสิ่งที่พวกเขา 
สนใจ และช่วยพวกเขาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่อาจเผชิญอยู่”

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
(จุลสาร, 2011), 15.

แดน
ช่วย
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โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักร
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หลายปีก่อนดิฉันฟังซิสเตอร์คน 
หนึ่งในวอร์ดแสดงประจักษ์  
พยานของเธอ ดิฉันจำาสิ่งที่เธอ 

แบ่งปันได้และจำาได้ว่าดิฉันรู้สึกอย่างไร 
ซิสเตอร์รีสแสดงความกตัญญูต่อครอบครัว 
ที่ชอบธรรมของเธอ ต่อปีติและการปลอบ- 
โยนอันเกิดจากความรู้เร่ืองครอบครัวนิรันดร์ 
ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณยืนยันความ 
ปรารถนาอย่างจริงใจที่ดิฉันอยากมีพร 
และประจักษ์พยานเดียวกันนั้นเกี่ยวกับ
ครอบครัว

ดิฉันมีข้อเสนอแนะหลายประการที่จะ 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

โดย แอน เอ็ม. ดิบบ์
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ

ถ่า
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าพ
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ช่วยให้ท่านเกิดประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ความสำาคัญของครอบครัว

1.	 แสวงหาการดลใจจากพระเจ้า 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอน และบันทึก 
ความรู้สึกนึกคิดของท่านขณะศึกษา ทำา
ชีวิตท่านให้บริสุทธิ์โดยรักษาพระบัญญัติ 
สิ่งนี้จะช่วยให้ท่านมีคุณสมบัติคู่ควรรับ 
พระวิญญาณผู้จะทรงช่วยท่านในการ
แสวงหาของท่าน

2.	 อ่าน	 “ครอบครัว:	 ถ้อยแถลงต่อ 
โลก”1 ทีอ่อกโดยศาสดาพยากรณเ์มือ่เกอืบ 
20 ปีมาแล้ว ประจักษ์พยานของดิฉัน 

ฉันมี
ประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับ 

ครอบครัว
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แผนของพระผู้เป็นเจ้า
สำาหรับครอบครัว
“พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้ลูก 
ทุกคนของพระองค์มาในโลกเพื่อ 
เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ 
ที่พ่อแม่รักใคร่ดูแลกันและดูแลลูกๆ  
ของพวกเขา ถ้าสิ่งนี้ไม่ใช่ประสบการณ์ 
ของท่าน จงอดทนและดำาเนินชีวิต 
อย่างชอบธรรมต่อไป มองหาต้นแบบ 
ที่มีค่าควร เตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เพื่อ 
ให้มีสัมฤทธิผลในบทบาทอันสูงส่ง 
ของท่านในฐานะสามีหรือภรรยาและ 
ในฐานะบิดามารดา ให้คำามั่นว่าจะ
แต่งงานในพระวิหารและสร้าง 
ครอบครัวนิรันดร์ของท่านเอง”

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
(จุลสาร, 2011), 15.

โดยแท้แล้วทุกหัวข้อใน เพื่อความเข้ม- 
แข็งของเยาวชน เกี่ยวข้องโดยตรงและจะ 
ปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัว เมื่อ 
สมาชิกแต่ละคนทำาตามมาตรฐานและ 
พระบัญญัติ พวกเขาจะได้รับพรด้วยความ 
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีคุณ- 
สมบัติคู่ควรรับศาสนพิธีและพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารซึ่งจะเป็นพรแก่
แต่ละครอบครัวในเวลานี้และชั่วนิรันดร

6.	ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้ในการ 
ศึกษาและ ประยุกต์ใช้ สิ่งที่ท่านเรียนรู้ใน

ครอบครัว (ดู คพ. 88:119)

ดิฉันเคยได้ยินประจักษ์พยานอันน่าซึ้ง 

ใจของเยาวชนหญิงที่ทำาประสบการณ์อัน 

ทรงคุณค่าข้อสามในหมวดธรรมชาติแห่ง

สวรรค์ของความก้าวหน้าส่วนบุคคล ข้อ 

นั้นขอให้เยาวชนหญิงพยายามเป็นพิเศษ

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็น

เวลาสองสัปดาห์ (เยาวชนชายสามารถหา 

แผนคล้ายกันได้ใน สัมฤทธิผลในหน้าที ่

ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า [2010], 80–81) 

เยาวชนหญิงคนหนึ่งแบ่งปันว่า “ดิฉันเคย 

ประสบปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่ง ดิฉันรักพี่สาว 

และความรักนั้นเกิดขึ้นในเวลาเพียงสอง 

สัปดาห์! ดิฉันตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำา 

ประสบการณ์นี้ซ้ำากับสมาชิกแต่ละคนใน 

ครอบครัวทุกๆ ปี  ทำาไมหรือ  เพราะนั่น 

ทำาให้ดิฉันมีความสุขมาก”

7.	 สวดอ้อนวอนและแสวงหาการ 

ยืนยันผ่านพระวิญญาณเกี่ยวกับความ 

สำาคัญของครอบครัว    จงอดทนและ 

ระมัดระวัง ประจักษ์พยานจะผ่านมาทาง 

พระวิญญาณเพราะ “ครอบครัวได้รับแต่งต้ัง 

จากพระผู้เป็นเจ้า” และ “เป็นหน่วยสำาคัญ

ที่สุดในกาลเวลาและในนิรันดร”3

ดิฉันทราบว่าโดยทำาส่ิงเหล่าน้ี วันน้ันจะ 

มาถึงเมื่อท่านจะสามารถยืนแบ่งปันได้

เช่นเดียวกับซิสเตอร์รีสว่า “ฉันมีประจักษ ์

พยานเกี่ยวกับครอบครัว และความรู้นี้ให้ 

การปลอบโยนและปีติแก่ฉัน” 

อ้างอิง
1.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2010,	165.
2.	 Teachings of Thomas S. Monson,  

comp.	Lynne F.	Cannegieter	(2011),	112.
3. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร	(2010),	

1.1.1.

เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ 
ผู้เปิดเผยเข้มแข็งขึ้นขณะอ่านเอกสารน้ี 
และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 
โลกอันเก่ียวเน่ืองกับครอบครัว ขณะท่ีท่าน 
อ่านถ้อยแถลง ให้จดหลักคำาสอน คำา 
แนะนำา คำาเตือน และพรที่สัญญาไว้ตลอด
จนสิ่งที่มีความหมายต่อท่านเป็นส่วนตัว

3.	 ศึกษาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
และเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ ถ้อยคำาของท่าน 
เหล่านั้นได้รับการดลใจและจะเป็นพรแก่ 
คนที่เชื่อและทำาตาม ตัวอย่างเช่น ประธาน 
โธมัส  เอส. มอนสันสอนว่า “ครอบครัว
ต้องมีสถานะโดดเด่นในวิถีชีวิตเราเพราะ 
ครอบครัวเป็นรากฐานเดียวซ่ึงสังคมมนุษย์ 
ผู้มีความรับผิดชอบพบว่าสามารถใช้สร้าง
อนาคตและจรรโลงคุณค่าท่ีพวกเขายึด
มั่นในปัจจุบันได้2

4.	 ศึกษาพระคัมภีร์ พระคัมภีร์มีตัว- 
อย่างมากมายของครอบครัวที่สร้างบน 
รากฐานของความชอบธรรม การเชื่อฟัง  
และศรัทธาในประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 
พระเยซูคริสต์ จงอ่านพระคัมภีร์ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งพระคัมภีร์มอรมอน โดยมีคำาถาม 
ว่า “คำาสอนใดจะเป็นพรแก่ฉันเมื่อนำามา
ใช้กับครอบครัวของฉันในปัจจุบันและ
อนาคต”

5.	ศึกษา  เพื ่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน โดยเฉพาะหัวข้อเร่ือง “ครอบครัว” 
จงเรียนรู้เก่ียวกับความรับผิดชอบและพร 
ของครอบครัว จดบันทึกงานที่สมาชิกแต่ 
ละคนต้องทำาเพ่ือสร้างและรักษาครอบครัว 
ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระกิตติคุณเป็น 
ศูนย์กลาง ตระหนักว่าท่านจะทำาอย่างไร 
เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
มองหาการรับประกันและการปลอบโยน
ในกรอบสี่เหลี่ยมขวามือ
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เพื่อจะไม่ตกลงไปในหลุมพราง  
จงอยู่บนเส้นทาง!

อันตรายทีซ่อนออันตรายทีซ่อนออันตรายทีซ่อนออันตรายทีซ่อนอยย



ของสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น พระบัญญัติ  
คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ คำาแนะนำาใน
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและความก้าวหน้า
ส่วนบุคคล มาตรฐานใน เพื่อความเข้ม- 
แข็งของเยาวชน และพระกิตติคุณ เมื่อ
เรามีส่วนร่วมในพระกิตติคุณ เมื่อเราทำา 
ตามคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ เมื่อเรา 
ดำาเนินชีวิตตามการนำาทางของพระบัญญัติ 
เราจะพบความปลอดภัยและความสงบสุข 
เมื่อเราไม่ทำาเช่นนั้น…สถานการณ์ค่อน
ข้างเสี่ยง

บางคร้ังเราอาจถูกล่อลวงให้เลิกทำาตาม 
พระบัญญัติหรือละเลยคำาสอนของศาสน- 
จักรเพราะเรารู้สึกว่าถูกจำากัด เราอยาก 
เลือกวิถีชีวิตของเราเอง

แต่เฉกเช่นทางเดินรอบลอสเกเมลอส 
ช่วยไม่ให้ผู้คนตกทะลุผิวดินเปราะบาง 
พระบัญญัติไม่ได้จำากัดสิทธิ์เสรีของเรา
—แต่ให้โอกาสดีที่สุดสำาหรับความสุข
และความสำาเร็จ เราสามารถเลือกสิ่งที่เรา
อยากทำาได้เสมอ เราสามารถตัดสินใจไป
ตามทางของเราแทนที่จะไปตามวิถีท่ีพระ-
บิดาบนสวรรค์ทรงวางไว้ให้เรา แน่นอนว่า 
เราจะไม่ถึงจุดหมายเร็วกว่าการไปตาม 
ทางเดินที่พิสูจน์มาแล้ว และการหาทาง 
เอาเองอาจจะทำาให้เราเจ็บปวดและลำาบาก 
อย่างยิ่ง

เ รื่ อ ง เดี ยวกันนี้ ป ร ะยุ กต์ ใช้ ได้ กั บ 
พระบัญญัติต่างๆ เช่น พระคำาแห่งปัญญา  
พระบิดาบนสวรรค์และศาสนจักรของ
พระองค์ไม่ได้นำาสิทธิ์เสรีไปจากเราโดย
เรียกร้องให้เรางดเว้นการดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ เราเลือกได้ว่าเราจะรักษา 
พระบัญญัติหรือไม่ แต่เมื่อเราเลือก เรา
กำาลังเลือกผลที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
นิตยสารศาสนจักร

เพื่อจะไม่ตกลงไปในหลุมพราง  
จงอยู่บนเส้นทาง!
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กล้จุดสูงสุดของแซนตาครูซ เกาะ 
หนึ่งในหมู่เกาะกาลาปาโกส คือ 
หลุมลอสเกเมลอส หรือ “คู่แฝด”  

หลุมลึกกว้างสองหลุมนี้ใหญ่พอจะทำาเป็น 
สนามฟุตบอลได้หลายสนาม ถ้ามองจาก 
ขอบหลุมจะเหมือนเหมืองหินสมัยโบราณ
ที่มนุษย์ขุดขึ้นเองและเป็นแหล่งผลิตหิน
ให้พระวิหารสมัยก่อน

แม้บริเวณนี้จะมีความสวยงามตาม 
ธรรมชาติ แต่ก็ใช่จะสวยงามไปเสียท้ังหมด 
ต้นไม้หนาทึบปกคลุมภูมิประเทศแถบ
ร้อนชื้นยกเว้นเส้นทางที่ใช้สัญจรซึ่งเลือก 
สรรมาอย่างดีเพื่อให้ลงเท้าได้อย่างมั่นคง 

พื้นดินสองข้างทางแม้จะปกคลุมด้วย
ไม้พุ่ม ไม้ใบ และไม้ยืนต้น แต่ก็อาจ
จะไม่มั่นคงนัก

ถ้าท่านอยากออกนอกเส้นทางที่ 
วนรอบลอสเกเมลอสเพื่อไปสำารวจ
ป่าฝน ท่านอาจจะเหยียบโดนผิวดิน
เปราะบางที่ไม่แข็งแรงพอจะรับน้ำา
หนักท่านได้ ท่านจะตกลงไปลึกเท่า
ใดน่ะหรือ ท่านจะไม่ทราบจนกว่า
ท่านจะตกถึงก้นหลุม บางหลุมใน
แซนตาครูซลึกเกิน 100 ฟุต (30 
เมตร) คนในพื้นที่เล่าว่าหลุมหนึ่ง
ลึกจนหาก้นหลุมไม่เจอ

ทางเดินไล่ไปตามเส้นทางหนึ่ง 
—เส้นทางที่ท่านอาจคิดว่าท่านไม่ 
 อยากเดินตาม แต่มีความปลอดภัย 

ในทางเดินนั้นและรับรองว่าพา
ไปถึงที่หมายแน่นอน

จงระวังผิวดินเปราะบาง
ในแง่พระกิตติคุณ ทางเดินรอบ

ลอสเกเมลอสอาจเป็นสัญลักษณ์



ถ้าเราเลือกฝ่าฝืนพระบัญญัติเหล่าน้ัน  

เราย่อมเสี่ยงต่อการไม่ได้รับพรท้ังหมด  

การเลือกไม่เก่ียวกับว่าเราได้รับอนุญาตให้ 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทำาสิ่งนั้นสิ่ง 

นี้หรือไม่ แต่เกี่ยวกับว่าเราต้องการพรของ 

อาณาจักรสวรรค์หรือไม่และทำาส่ิงท่ีพระเจ้า 

ทรงขอให้เราทำาเพราะเรารักพระองค์และ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระองค์

ความปลอดภัยบนทางเดิน
เจสซิกา  พี. และโนรี  เอ. เยาวชนหญิง 

สองคนท่ีอาศัยอยู่ในแซนตาครูซทราบเร่ือง 
นี้ด้วยตนเอง ทั้งคู่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
และเคยเห็นความแตกต่างในการรักษา 
พระบัญญัติมาแล้ว มีสมาชิกในหมู่เกาะ 
กาลาปาโกสไม่มากนัก (สมาชิกเพียง  
125 คนในสาขาจากประชากรประมาณ 
25,000 คน บนเกาะ) การอยู่บนทางคับ 
แคบและแคบทำาได้ยาก (ดู 1 นีไฟ 8:20;  
2 นีไฟ 4:33; 31:17–19; แอลมา 7:19) เน่ือง 
ด้วยการล่อลวงมีอยู่ทั่วไป อาทิ เครื่องดื่ม 
 
 

แอลกอฮอล์และยาเสพติด
โนรีเห็นการท้าทายในครอบครัวของ 

เธอเอง หนึ่งปีหลังจากครอบครัวเธอรับ 
บัพติศมา พวกเขาได้รับการผนึกในพระ- 
วิหารไกวย์อากิล เอกวาดอร์ แต่ไม่นาน 
หลังจากนั้นสมาชิกหลายคนในครอบครัว 
ตกไป ช่วงหนึ่งเหลือเธอกับคุณแม่เท่านั้น 
ที่เข้าร่วมศาสนจักร เธอเข้มแข็งอยู่ได้ 
อย่างไรในตอนนั้น

“การสังสรรค์ในครอบครัว” เธอกล่าว  “มี 
อยู่ช่วงหนึ่ง ดิฉันกับคุณแม่จะจัดสังสรรค์ 
ในครอบครัวกันสองคน ต่อมาพี่ชายกับ 
คุณพ่อก็เร่ิมมา และทุกคร้ังท่ีเราศึกษาพระ- 
กิตติคุณ คุณพ่อจะพูดว่า ‘นี่สำาหรับพ่อ’  
เวลาน้ีท่านเข้มแข็งข้ึน  พ่ีชายของดิฉันด้วย”

เจสซิกาเผชิญปัญหาต่างออกไป “การ 
เป็นสมาชิกคนเดียวของศาสนจักรใน 
ครอบครัวเป็นเร่ืองยาก” เธออธิบาย สมาชิก 
บางคนในครอบครัวไม่ชอบที่เธอไปโบสถ์ 
และนั่นนำาไปสู่การโต้แย้ง

“บางครั้งคุณต้องการให้คุณพ่อคุณแม่  
 

บนเส้นทางน้ัน
“ดังนั้น, จงทำาสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกท่าน ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าของท่านและพระผู้ไถ่ของท่านทรงกระทำา;  
เพราะ . . .  เมื่อนั้นท่านย่อมอยู่ในทางคับแคบและแคบนี้ซึ่งนำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์; แท้จริงแล้ว, ท่าน
เข้าไปแล้วทางประตู; ท่านทำาตามพระบัญญัติของพระบิดาและพระบุตร; และท่านรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์, ซึ่งเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร, เพื่อให้สัญญาซึ่งพระองค์ทรงทำาไว้เกิดสัมฤทธิผล, 
คือหากท่านเข้าไปโดยทางนั้นท่านจะได้รับพระวิญญาณ” (2 นีไฟ 31:17–18)

ให้ครอบครัวคุณเป็นสมาชิกศาสนจักร”  
เธอกล่าว “เพื่อจะได้เล่าเรื่องต่างๆ ให้พวก
เขาฟัง แต่ก็เป็นเรื่องยาก

“เมื่อคุณมีปัญหา คุณไม่สามารถออก 
ไปพึ่งสิ่งต่างๆ ตามท้องถนนหรือมองหา 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพราะนั่นจะไม่ช่วย 
คุณเลย ดิฉันจึงมาโบสถ์แทนเพราะมีเพ่ือน 
ดีๆ ที่นั่น

“พวกเขาช่วยดิฉันมาก ถ้าดิฉันรู้สึกแย่  
มีโนรีหรือเยาวชนหญิงคนอื่นๆ เสมอ เมื่อ 
ดิฉันมาโบสถ์ดิฉันรู้สึกมีพลัง รู้สึกผ่อน 
คลายจากปัญหาทุกอย่างในชีวิต”

เลือกให้ถูกทาง
เจสซิกากับโนรีพบปีติในการดำาเนินชีวิต 

ตามพระกิตติคุณ พูดให้ถูกต้องกว่านี้คือ
พวกเธอพบปีติ เพราะ พวกเธอดำาเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณ

พระบัญญัติก็เหมือนทางเดินรอบลอส-
เกเมลอสคือไม่จำากัดเรา พระบัญญัติให ้
การนำาทางท่ีจำาเป็นต่อการทำาให้เราดีพร้อม 
ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู คพ. 
82:8–9) เมื่อเราเลือกรักษาพระบัญญัติ 
เรากำาลังเลือกแสดงความรักและความ 
ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า เรากำาลังเลือกมีค่า 
ควรต่อความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิ เรากำาลังเลือกมีค่าควรรับการดลใจ 
เพ่ือให้สามารถรับใช้ สามารถเข้าพระวิหาร 
และให้เกียรติฐานะปุโรหิตได้

สำาคัญที่สุดคือ เรากำาลังเลือกทำางาน
สู่ชีวิตนิรันดร์ในอาณาจักรซีเลสเชียลกับ 
พระบิดาในสวรรค์ น่ันคือเส้นทางแห่งสันติ 
และความสุข 
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เม่ือเร่ิมงานเผยแผ่ ผมรับใช้ท่ีเมืองเล็กๆ 

ในเกาหลีใต้ วันหนึ่งฝนตก เราได้รับ 

ความสำาเร็จไม่มากแต่อยากทำางานต่อจน 

ถึงเวลากลับบ้าน ผมกับคู่ตัดสินใจว่าเรา 

จะเคาะประตูบ้านอีกสองสามหลัง

ที่บ้านหลังหนึ่ง สตรีคนหนึ่งเปิดรับ คู่ 

ของผมเริ่มพูดคุยกับเธอ ในฐานะผู้สอน 

ศาสนาใหม่ผมไม่ค่อยเข้าใจ แต่ไม่กี่นาที 

หลังจากนั้นเธอเริ่มพูดกับเราเป็นภาษา 

อังกฤษ เราทราบว่าเธอมาจากเมืองชิคาโก 

รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา และย้ายมา

อยู่กับครอบครัวที่นี่ สามีเธอเป็นนักเทศน์

ของโบสถ์หนึ่งท่ีรู้สึกไม่เป็นมิตรต่อความ

เชื่อของเรา
เธอเป็นคนดีแต่เธอไม่ยอมรับพระคัมภีร์ 

มอรมอน เธอโน้มน้าวเราให้เชื่อว่าศาสน- 
จักรของเราไม่ถูกต้อง ผมยืนท่ีน่ันกับคู่ขณะ 
 

พยายามตอบคำาถามยากๆ ของเธอ คู่ของ
ผมพยายามเป็นพยานต่อเธอว่าพระคัมภีร์
มอรมอนเป็นความจริงและนั่นจะช่วยเธอ
ได้ แต่เธอยังเชื่อว่าเขาพูดผิด

หลังจากสนทนาที่ประตูบ้าน 30 นาที  

เธอถามคู่ของผมว่า “เราจะไปไหนหลังจาก 

ชีวิตนี้” ผมบอกได้ว่าเธอต้องการหักล้าง

คำาสอนของคู่ผมอย่างที่ทำาก่อนหน้านี้ คู ่

ของผมเป็นพยานถึงแผนแห่งความรอด 

และว่าเราสามารถอยู่กับครอบครัวเราได้ 

ตลอดไปในอาณาจักรซีเลสเชียล ก่อนที่ 

เขาจะพูดต่อ เธอหยุดเขาและขอให้เขาพูด

ซ้ำาสิ่งที่เพิ่งพูดเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันของ

ครอบครัว เขาตอบอีกครั้งด้วยคำาตอบเดิม 

ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามาก และ

ผมเห็นว่าในนัยน์ตาเธอมีบางอย่างทำาให้

เธอตื้นตันอย่างยิ่งด้วย หลังจากประจักษ์ 

 

พยานสั้นๆ แต่เปี่ยมด้วยพลัง เธอเลิกเถียง

พวกเรา รับพระคัมภีร์มอรมอนไว้ และขอ

ให้เรากลับมาพูดคุยกับเธอและสามีเกี่ยว

กับพระคัมภีร์มอรมอน
ผมจำาได้ขณะเดินกลับบ้านคืนนั้นกับคู่ 

ผมอัศจรรย์ใจกับผลแห่งประจักษ์พยาน 
ของคู่ ผมเข้าใจในขณะน้ันว่าประจักษ์พยาน 
ควบคู่กับพระวิญญาณเป็นเครื่องมือการ 
สอนอันทรงพลังที่สุดที่เรามี ผมจะไม่มีวัน 
ลืมคู่ของผมกับประจักษ์พยานของเขาคืน 
น้ัน หลังจากประสบการณ์คร้ังน้ันผมตัดสิน 
ใจว่า แม้ผมจะสามารถพูดภาษาเกาหลีได้ 
จำากัด แต่ผมจะพยายามแสดงประจักษ ์
พยานไม่ว่าเร่ืองอะไร เม่ือทำาเช่นน้ันผมเร่ิม 
รู้สึกถึงพระวิญญาณมากขึ้นเรื่อยๆ ผม
เรียนรู้ว่าการสื่อสารที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อ
คุณสอนโดยพระวิญญาณ 

ไมเคิล ฮาร์เก็นอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ประทับใจ เพราะ ประจักษ์พยาน
โดย ไมเคิล ฮาร์เก็น
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โดย แจน พินบอรัฟ
นิตยสารศาสนจักร

มาสำารวจสถานที่สำาคัญ 
ในประวัติศาสนจักร 

กันเถิด!

ฤดูร้อนวันหนึ่งในปี 1829 โจเซฟ สมิธเดินเข้าไปในอาคารอิฐสีแดง 
ในเมืองพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา คุณเอ็กเบิร์ต  บี.  
แกรนดินมีสำานักพิมพ์ท่ีน่ัน ท่านศาสดาพยากรณ์เพ่ิงแปลถ้อยคำา

บนแผ่นจารึกทองเหลืองเสร็จ และท่านต้องการให้คุณแกรนดิน 
จัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน 5,000 เล่มแรก ราวฤดูใบไม้ผลิ 
ปีถัดมา ศาสนจักรพิมพ์พระคัมภีร์เล่มใหม่และพร้อมให้ 
คนอ่าน

ลูค เอส. อายุแปดขวบไปเยี่ยมชมอาคารแกรนดิน 
เพื่อเรียนรู้เรื่องราวอันน่าพิศวงเกี่ยวกับการจัดพิมพ ์
พระคัมภีร์มอรมอนในเดือนนี้เมื่อ 183 ปีก่อน 

สถานท่ีจัดพิมพ์ 
พระคัมภีร์มอรมอน

ตามรอยประวัติศาสตร์

เครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ของ
คุณแกรนดินสามารถพิมพ์

ได้ครั้งละ 16 หน้า—สองเท่า
ของเครื่องพิมพ์เก่า

ห้องนี้มีแบบจำาลองของ 
อุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์ 

พระคัมภีร์มอรมอน
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สถานท่ีจัดพิมพ์ 
พระคัมภีร์มอรมอน

ไม่ง่ายเลย!
เรื่องโปรดของลูคจากพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับนีไฟได้รับแผ่นจารึกทองเหลือง  
(ดู 1 นีไฟ 3–4) เขาชอบที่นีไฟพากเพียรทำาสิ่งที่
พระเจ้าทรงขอ ลูคเรียนรู้บางอย่างคล้ายกันเกี่ยวกับ 
การจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน “ผมเรียนรู้ว่าไม่ง่ายเลย” 
เขากล่าว “พวกเขาต้องเรียงอักษรทั้งหมดกลับหัวและเรียง
จากหลังมาหน้า!”

ถาดเหล่านี้จุตัวอักษรโลหะตัวเล็กๆ หลายพัน
ตัวเรียกว่า ตัวพิมพ์ อักษรตัวใหญ่เรียกว่า  
“ตัวพิมพ์ใหญ่” ซึ่งเก็บไว้ในถาดบน

ผู้เรียงพิมพ์ต้องเรียงอักษรทีละตัวใน
เครื่องมือเรียกว่า รางมือ

ลูกกลิ้งหมึกมีไว้เติมหมึกลง
บนตัวพิมพ์

ผึ่งหน้ากระดาษ 
เพื่อให้หมึกแห้ง

หน้ากระดาษแผ่นใหญ่ที่เรียกว่า ยกพิมพ์  
นำาไปเย็บเล่ม โดยพับแล้วตัดเป็นหน้าเล็กๆ 
และเย็บติดกัน

โจเซฟ สมิธต้องการ
ให้พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็น
หนังสือปกหนัง 
อย่างดีมีตรา 
ประทับเป็นตัว
อักษรสีทองเหมือน
พระคัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์มอรมอนนำาออก
จำาหน่ายครั้งแรกวันที่ 26 
มีนาคม ค.ศ. 1830 เล่มละ 
1.75 ดอลลาร์ (เท่ากับ 24 
ดอลลาร์ในปัจจุบัน) คนส่วน
ใหญ่ต้องทำางานประมาณสองวัน
จึงจะมีรายได้มากขนาดนั้น

ปัจจุบันศาสนจักรจัดพิมพ์พระ
คัมภีร์มอรมอนปีละหลายพัน
เล่มเป็นภาษาต่างๆ 85 ภาษา 
เนื้อหาบางส่วนมีแปลในภาษา
อื่นๆ อีก 23 ภาษา
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โดย ลอรา เบียร์ด
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เมื่อฉันเป็นคนดีมีเมตตาช่วยผู้อื่น  
ฉันรู้สึกสุขใจยิ่งนัก” (“A Happy Helper,” 
Children’s Songbook, 197)

ริคเอามือลูบตัวหนังสือสีทองบนปกหนังสือเล่ม
ใหม่ของเขา เพื่อนๆ เบียดเข้ามาใกล้มากขึ้น

“สวยจัง!” เจคกล่าว “ฉันไม่เคยเห็น 
พระคัมภีร์มอรมอนสีแดงมาก่อน”

“ดูเหมือนจะมีขนาดเท่ากระเป๋าเสื้อเช้ิตของนาย
เลยละ” เจรอมเสริม

“ใช่” ริคกล่าวพลางสอดหนังสือลงในกระเป๋า
เสื้อแล้วดึงออกมาอีกครั้ง ประธานปฐมวัย 
กล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการ
แบ่งปันพอดี เด็กๆ จึงหยุดคุยกัน แต่ริคอด
ชำาเลืองมองหนังสือของเขาเป็นครั้งคราวไม่
ได้

เมื่อเลิกชั้นเรียนปฐมวัย ริคแวะรับน้องสาว
ของเขาที่ห้องบริบาล คุณพ่ออยู่ที่นั่นแล้ว

“เห็นคุณแม่ไหมลูก” พ่อถาม
“ไม่ครับ แต่คิดว่าคุณแม่คงพร้อมจะไปแล้ว”  

ริคตอบ “ผมหิวจังเลยครับ!”
ท้องของริคร้องตอนที่พวกเขาพบคุณแม่  

แต่เขายิ้มเมื่อเห็นบราเดอร์และซิสเตอร์เบิร์ด 
อยู่ข้างๆ ท่าน บราเดอร์เบิร์ดยืน ส่วนซิสเตอร์ 
เบิร์ดนั่งในเก้าอี้เข็นเช่นเคย คุณแม่บอกว่า 
ซิสเตอร์เบิร์ดเป็นโรคชนิดหน่ึงเรียกว่าโรคปลอก 
ประสาทเสื่อมแข็ง หรือ เอ็มเอส ซึ่งทำาให้เธอ 
ใช้กล้ามเนื้อลำาบาก บางครั้งเธอปวด แต่เธอ 
มีรอยย้ิมให้ทุกคนเสมอ บราเดอร์และซิสเตอร์ 
เบิร์ดเป็นคนโปรดของริคในวอร์ด

“ว่าอย่างไรหนุ่มน้อย” บราเดอร์เบิร์ดทักทาย 
พลางจับมือริค “วันนี้ปฐมวัยเป็นอย่างไรบ้าง”

หนังสือเล่มใหม่ของริค
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“เยี่ยมเลยครับ ผมให้ทุกคนดูนี่” ริคชู
หนังสือเล่มเล็กสีแดงของเขา

“นั่นอะไรจ๊ะ” ซิสเตอร์เบิร์ดถาม
“พระคัมภีร์มอรมอนเล่มใหม่ของผม

ครับ คุณตาคุณยายส่งมาให้” ริคกล่าว
ขณะยื่นให้เธอ

“ฉันไม่เคยเห็นเล่มแบบนี้มาก่อน” ซิส- 
เตอร์เบิร์ดกล่าว พลางหยิบหนังสือเล่มแดง 
ฉบับกระเป๋าคว่ำาหน้าลงในมือเธอ “เล็กและ 
เบามาก ฉันชอบอ่านพระคัมภีร์มอรมอน  

“หากท่านจะทำานอก
เหนือจากสิ่งที่ทำาง่ายๆ 
ท่านจะรู้สึกดีมากในใจ
ที่ความโอบอ้อมอารีจะ
เริ่มเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต
ประจำาวันของท่าน”

แมรี เอ็น. คุก ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามัญ, “จำาไว้ให้ดี ความเมตตาเริ่มที่เรา,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 152.

แต่มือล้ามากขณะถือพระคัมภีร์จนต้อง
หยุดหลังจากอ่านได้ไม่กี่นาที แต่ฉันถือ 
เล่มนี้ได้นานๆ” เธอยื่นหนังสือคืน

ริคมองหนังสือเล่มสวยของเขา จากนั้น
ก็มองหน้าซิสเตอร์เบิร์ด

“นี่ครับ ซิสเตอร์เบิร์ด ผมอยากให้คุณ” 
ริควางพระคัมภีร์มอรมอนกลับไปในมือ
เธอเหมือนเดิม

“แน่ใจหรือ” บราเดอร์เบิร์ดถาม
“แน่ใจครับ” เขาตอบ
“โอ้ ริค ขอบใจจ้ะ” ซิสเตอร์เบิร์ดน้ำาตา 

คลอ “การอ่านพระคัมภีร์ช่วยให้ฉันผ่าน 
พ้นวันที่ฉันเจ็บปวดไปได้ หนังสือเล่มเล็ก 
ของเธอจะช่วยฉันแน่นอน”  เธอย่ืนแขนออก 
มากอดเขา

ขณะพากันเดินไปที่รถ แม่พูดว่า “ลูก 
เงียบมากเลย เสียใจหรือเปล่าท่ีให้หนังสือ 
เล่มนั้นไป”

“ไม่เลยครับ สบายมาก ผมมีพระคัมภีร์ 
มอรมอนอีกเล่มที่บ้าน อีกอย่าง ผมคิด
ว่าสิ่งที่อยู่ในหนังสือสำาคัญกว่าสิ่งท่ีเห็น
ภายนอก”

แม่บีบไหล่เขาอย่างรักใคร่
“ผมหวังว่าคุณตาคุณยายจะไม่เสียใจ

ที่ผมเอาพระคัมภีร์มอรมอนของผมให้คน
อื่น”

“เชื่อแม่เถอะริค พวกท่านไม่เสียใจ
หรอก”

ริคมีความรู้สึกว่าคุณแม่พูดถูก 

ลอรา เบียร์ดอาศัยอยู่ในโอเรกอน, สหรัฐอเมริกา
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โดย จูลินา เค. มิลส์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ทำ�ง�นเพื่อรับใช้กัน”  
(โมไซย�ห์ 2:18)

สั
ตว์ต้องทำ�ประโยชน์บ�งอย่�ง
เร�จึงจะเลี้ยงมันไว้” คำ�พูดคุณ
พ่อดังก้องในสมองของเมแกน 

สุนัขเฝ้�ฝูงแกะและไก่ออกไข่ แกะผลิตขน
ให้ข�ย เมแกนช่วยตัดขนแกะทุกฤดูใบไม้
ผลิ ขนแกะหน�ๆ มักจะดูคล้�ยหิมะกำ�ลัง
ละล�ยในทุ่งเขียวขจี

แต่ลูกแกะของเมแกนไม่เป็นแบบน้ัน 

พวกมันเป็นสัตว์แคระแกร็นท่ีเกิดเม่ือปี 

กล�ย ตัวเล็กเกินกว่�จะให้ขนม�กพอจ่�ย

ลูกแกะของ 
เมแกน
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ค่�เลี้ยงดูพวกมัน คุณพ่ออย�กให้นำ�แกะ 

พวกนี้ไปให้คนแล่เนื้อข�ย แต่เมแกนรัก 

เจ้�ตัวเล็กจิ๋วขี้โรคสองตัวนี้ เธออ้อนวอน 

ขอเลี้ยงมันไว้ ในที่สุดคุณพ่อก็ต�มใจ  

“แต่” ท่�นเตือนเธอ “ลูกจะต้องดูแลมัน

ด้วยตัวเอง”

ตอนแรกทุกอย่�งผ่�นไปด้วยดี เมแกน 

ใช้เงินวันเกิดของเธอซื้อฟ�งช่วงลูกแกะ 

เริ่มกิน แต่ตอนนี้เงินวันเกิดของเธอหมด 

แล้ว คุณพ่อบอกว่�แพงเกินไปถ้�จะปล่อย 

ให้ลูกแกะเล็มหญ้�ในทุ่งที่ท่�นเช่�ไว้นอก

เมือง อีกอย่�ง เมแกนรู้ว่�เธอจะเจอพวก 

มันน�นๆ คร้ังถ้�พวกมันไปอยู่ทุ่ง เธอถอน 

ห�ยใจขณะมองลูกแกะกินฟ�งกองสุดท้�ย 

พรุ่งน้ีก็คงหมด และเธอต้องห�วิธีให้อ�ห�ร 

ลูกแกะของเธอ

เมแกนตบขนสีข�วบนหัวลูกแกะเบ�ๆ  
ขณะพิงคอกแกะ เธอมองไปต�มถนนเห็น 
คุณฟล�วเวอร์สกำ�ลังดูแลกุหล�บของเข� 
เลยไปอีกสองหลัง คุณน�ยวิลมอทค่อยๆ  
เดินกะโผลกกะเผลกออกม�รับจดหม�ย 
คุณน�ยวิลมอทเป็นแม่ม่�ยตัวคนเดียว 
บ�งครั้งพี่ช�ยของเมแกนจะไปกว�ดใบไม้
ให้คุณน�ยวิลมอทแต่เข�บ่นทุกครั้งเพร�ะ
คุณน�ยวิลมอทไม่มีเงินจ่�ยให้เข�

เมแกนสังเกตเห็นว่�หญ้�ของคุณน�ย 
วิลมอทย�วม�ก “ฉันจะไปตัดหญ้�ให้เธอ” 
เมแกนตัดสินใจ “แต่ไม่ใช่ตอนนี้ ฉันต้อง 
ห�วิธีให้อ�ห�รลูกแกะของฉันก่อน”

ทันใดนั้นเมแกนก็คิดขึ้นได้ คุณน�ย 
วิลมอทมีหญ้� และเมแกนมีแกะที่ต้องกิน 
หญ้�—ลงตัวจริงๆ เมแกนตบหัวแกะเบ�ๆ 
อย่�งรวดเร็วและว่ิงไปบ้�นคุณน�ยวิลมอท 
เม่ือคุณน�ยวิลมอทม�เปิดประตู เธอย้ิมให้ 
เมแกน สุขใจที่มีคนม�เยี่ยมเยียน คำ�พูด

เพื่อนบ้านของผมกลับ 

จากเข้าป่าไปเก็บเห็ดมา

กิน ครอบครัวเราได้บาง

ส่วนจากเธอ ผมช่วยคุณ

แม่ล้างเห็ดพวกนั้น เมื่อเราล้างเสร็จแล้วผมก็

นึกถึงเพื่อนบ้านและคิดว่าเธอคงต้องล้างเห็ด

มากมายด้วยตัวเอง ผมจึงไปเคาะประตูบ้านเธอ 

ผมได้รับอนุญาตให้เข้าไปช่วยล้างเห็ดในบ้าน 

ถ้าพระเยซูทรงอยู่ที่นั่น พระองค์คงอยากช่วย

เพื่อนบ้านของผมเช่นกัน
โจนาธาน แอล. อายุ 5 ขวบ, สวีเดน

พรั่งพรูออกจ�กป�กเมแกนขณะอธิบ�ย
คว�มคิดของเธอ

“คุณน�ยวิลมอทคะ หนูคิดว่�ทำ�แบบนี้
จะดีต่อเร�ทั้งสองฝ่�ยนะคะ!” เมแกนพูด
จบ เธอกลั้นห�ยใจขณะรอคำ�ตอบ

“ฉันก็คิดอย่�งนั้นเหมือนกัน!” คุณน�ย 
วิลมอทกล่�ว “ฉันจะใช้บริษัทก็ได้ แต ่
สน�มหญ้�ของฉันน่�จะได้ทำ�ประโยชน์ 
พ�ลูกแกะม�พรุ่งนี้แต่ เช้�เลยนะจ๊ะ” 
เมแกนกับคุณน�ยวิลมอทยิ้มให้กัน และ 
เมแกนยิ้มไปตลอดท�งกลับบ้�น

วันรุ่งข้ึนเป็นจุดเร่ิมต้นมิตรภ�พท่ีดีเย่ียม 
และย�วน�น เมแกนพ�แกะม�ท่ีบ้�นของ
คุณน�ยวิลมอททุกเช้�ก่อนไปโรงเรียน 
และตอนบ่�ยเธอจะอยู่คุยพักหนึ่งก่อน
พ�ลูกแกะกลับบ้�นตอนกล�งคืน สน�ม
หญ้�ของคุณน�ยวิลมอทสูงได้ระดับพอดี
และลูกแกะของเมแกนก็มีหญ้�กิน 
จูลิน� เค. มิลส์อ�ศัยอยู่ในแอริโซน� สหรัฐอเมริก�
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เหตุใดพระเยซูคริสต์ 
จึงทรงสำ�คัญต่อเร�

พยานพิเศษ

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองเป็น
พยานพิเศษของ 
พระเยซูคริสต์

จาก “คำาสอนของพระเยซู,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 115–116, 117. พร
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การชดใช้ของพระเยซู
คริสต์เปิดโอกาสให้เรา 
มีพรแห่งชีวิตนิรันดร์

โดยผ่านการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระองค์  
เราจะมีชีวิตอีกครั้ง

ความรู้นี้สำาคัญที่สุด 
บนแผ่นดินโลก  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ทรงเปิดเผยต่อข้าพเจ้า 
และพระองค์จะทรง 
เปิดเผยต่อท่าน

พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างของเรา

พระองค์ประทานอำานาจฐานะปุโรหิต 
แก่เหล่าอัครสาวกและคนอื่นๆ

คำาสอนของพระองค์
ส่องทางเดินให้เรา
เห็นทางกลับไปหา
พระบิดาบนสวรรค์



โดย มาริวิค ปาสิเกย์ เนโกรสออกซีเดนตัล ฟิลิปปินส์
และ มาริสซา วิดดิสัน นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้ว
จริงๆ” (ลูกา 24:34)

วาทอยหยุดชั่วขณะใต้ธงชาติฟิลิป- 
ปินส์หลากสีนอกโรงเรียนก่อนเดิน
เข้าข้างใน

“สวัสดีนักเรียน” ครูทักทาย “ได้เวลา
สวดอ้อนวอนตอนเช้าแล้ว”

เพื่อนๆ ทุกคนที่อยู่รอบๆ วาทอยต่าง
เอามือแตะหน้าผาก หน้าอก และไหล่ของ
พวกเขาเพื่อทำาเป็นรูปไม้กางเขน จากนั้น 
พวกเขาจึงท่องบทสวดท่ีกล่าวทุกครั้งเมื่อ 
เริ่มชั้นเรียน วาทอยไม่เข้าร่วมตามเคย แต่ 
เขาหลับตา ก้มหน้า กล่าวคำาสวดอ้อน-
วอนในใจ เขาสวดอ้อนวอนต่างกัน
ทุกครั้งตามวิธีที่เขาได้รับการ
สอนให้สวดอ้อนวอนที่บ้าน
และในปฐมวัย

เมื่อสวดอ้อนวอนจบเขา
เงยหน้าและเห็นครูกำาลังมอง
หน้าเขาด้วยสีหน้างงงวย

“ครูขอคุยกับเธอหลัง
เลิกเรียนได้ไหมจ๊ะ” เธอ
ถาม

วาทอยกลืนน้ำาลาย 
และพยักหน้า เขาจะ
เดือดร้อนไหม

เพราะพระองค์ทรงพระชนม์

เมื่อเลิกเรียนวันนั้น ครูของวาทอยเดิน
มาหาเขา

“ครูเห็นว่าเธอไม่เคยทำามือเป็นรูปไม้ 
กางเขนหรือท่องบทสวดตอนเช้าเลย” เธอ 
กล่าว “ช่วยบอกครูได้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร”

วาทอยถอนหายใจด้วยความโล่งอก ครู 
ของเขาไม่โกรธ แค่อยากรู้! เขาคิดว่าจะ
ตอบอย่างไร

“คือว่า” เขาเริ่ม “ในโบสถ์ของผม เมื่อ 
เราสวดอ้อนวอน เราพูดคุยกับพระบิดาบน

ในช่วงอีสเตอร์เรา 
เฉลิมฉลองพระชนม์ชีพ 
ของพระเยซูคริสต์ 
กิจกรรมนับถอยหลัง 
จนถึงอีสเตอร์ในหน้า 
68–69 จะช่วยให้ท่าน
เตรียมพร้อมสำาหรับ 
วันพิเศษนี้

สวรรค์หลายๆ เรื่องและไม้กางเขนเตือน 
เราให้นึกถึงเวลาที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ แต่
พระเยซูไม่ใช่คนตาย พระองค์มีชีวิตครับ!”

ครูคิดเรื่องนี้ครู่หนึ่ง จากนั้นก็พยักหน้า
ช้าๆ

“ขอบใจที่บอกเรื่องนี้กับครูจ้ะ” เธอ
กล่าว

ขณะที่วาทอยเดินเข้าไปฝึกฟุตบอล เขา 
รู้สึกดีและอบอุ่นในใจ เขาชอบสอนคนอื่น
เกี่ยวกับพระเยซูคริสต ์
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ครั้งหนึ่งสมัยที่ เอ็ลเดอร์เลอ- 
แกรนด์  อาร์. เคอร์ติส  จูเนียร์  
แห่งสาวกเจ็ดสิบยังเด็ก ท่าน

กับพี่สาวเล่นอยู่ในเรือเล็กบนแม่น้ำา ตอน
แรกการผจญภัยก็สนุก แต่พอเรือลอยห่าง
ฝั่งมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขารู้สึกว่าเรือกำาลัง
ลอยไปตามกระแสน้ำาที่อันตราย

เด็กๆ เริ่มร้องขอความช่วยเหลือ คุณ
พ่อได้ยินและรีบวิ่งมาที่เรือเพื่อช่วยชีวิต
พวกเขา ท่านช่วยพวกเขาให้รอดชีวิต ซึ่ง
เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่อาจทำาได้ด้วยตนเอง 
ท่านทำาเช่นนี้เพราะท่านรักพวกเขา

บางคร้ังเราเลือกผิดและทำาสิ่งที่นำาเรา
ออกห่างทางวิญญาณจากพระบิดาบน
สวรรค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์มาช่วยให้เรา
รอด พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์เพราะบาป 
ของเราเพ่ือเราจะสามารถกลับใจและกลับ 
บ้านอย่างปลอดภัยไปอยู่กับพระบิดาบน
สวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาสิ่งที่เราไม่
อาจทำาได้ด้วยตนเอง พระองค์เต็มพระทัย
ทำาสิ่งนี้เพราะพระองค์ทรงรักเรา 

พระเยซูคริสต์คือ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้ 
ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้
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เพลงและพระคัมภีร์
•	 “พระองค์ทรงส่งพระบุตร”		

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,	หน้า	20)

•	 ยอห์น	3:16
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พูดคุยกัน
ร้องเพลง “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” และสนทน�คำ�ถ�มในเพลง พิจ�รณ�สิ่งที่ท่�น 
กับครอบครัวทำ�ได้เพื่อดำ�เนินชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์

ศาสดาพยากรณ์ 
เป็นพยานถึง 
พระผู้ช่วยให้รอด
จับคู่ประจักษ์พยานด้านล่างกับรูปศาสดา
พยากรณ์ที่กล่าวประจักษ์พยานนั้น	 เขียน
ตัวเลขของศาสดาพยากรณ์ในช่องสี่เหลี่ยม

□ “และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า		
พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นผู้ช่วยโลก	
ให้รอด”	(1 ยอห์น	4:14)

□ “ดังนั้น,	 มนุษยชาติทั้งปวงจึงอยู่ใน	
สภาพที่หลงไปและตก,	และจะเป็นไปตลอด	
กาลเว้นเสียแต่พวกเขาจะวางใจในพระผู้ไถ่
องค์นี้”	(1 นีไฟ	10:6)

□ “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จ	
มา,	 แท้จริงแล้ว,	 พระบุตร,	 องค์เดียวที่ถือ	
กำาเนิดจากพระบิดา,	ทรงเป่ียมไปด้วยพระ-	
คุณ,	 และพระเมตตา,	 และความจริง.	 และ
ดูเถิด,	 พระองค์นั่นเองที่จะเสด็จมาและเอา
บาปของโลกไป,	 แท้จริงแล้ว,	 บาปของทุก
คนที่เชื่อในพระนามของพระองค์อย่างแน่ว
แน่”	(แอลมา	5:48)

□ “และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือผู้ใด	
ก็ตามท่ีจะเช่ือในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า,	
ผู้นั้นจะมีชีวิตอันเป็นนิจ”	(ฮีลามัน	14:8)

□ “ข้าพเจ้าเห็นพระอติรูปสองพระองค์,	
ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมีภาพของท้ังสอง	
พระองค์เกินกว่าจะพรรณนาได้,	 พระองค์	
ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าในอากาศ.	องค์หนึ่ง	
รับสั่งกับข้าพเจ้า,	 โดยทรงเรียกชื่อข้าพเจ้า
และตรัส,	 พลางชี้พระหัตถ์ไปที่อีกองค์หนึ่ง	
—น่ีคือบุตรท่ีรักของเร�. จงฟังท่�น!”	(โจเซฟ	
สมิธ—ประวัติ	ข้อ	17)

□ “พระเยซูคือ. . . พระบุตรองค์เดียว	
ของพระบิดาท่ีถือกำาเนิดในเน้ือหนัง	พระองค์	
คือพระผู้ไถ่ของเรา	 พระองค์คือพระผู้เป็น	
สื่อกลางของเรากับพระบิดา	พระองค์คือผู้ท่ี	
ส้ินพระชนม์บนกางเขนเพื่อชดใช้บาปของ	
เรา”	(“ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์!”	เลียโฮน�, 
พ.ค.	2007,	32)

2. โจเซฟ สมิธ

3. แซมิวเอลชาวเลมัน 4. ยอห์น

5. ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 6. ลีไฮ

1. แอลมา
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นึกภาพอีสเตอร์
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ร้องเพลงปฐมวัยที่พูดถึง 

พระเยซูคริสต์ ท่านจะทำา 

ตามแบบอย่างของพระองค์ 

ในทุกวันนี้ได้อย่างไร

อ่านเรื่อง “เพราะพระองค์

ทรงพระชนม์” ในหน้า 65 

ท่านจะแบ่งปันข่าวสารที่

มีความหมายของอีสเตอร์

กับเพื่อนๆ ของท่านได้

อย่างไร

วาดรูปเรื่องราวพระคัมภีร์ที่ท่านชอบ

เป็นพิเศษเกี่ยวกับพระเยซู ท่านอาจ

จะขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ท่านได้

แนวคิดบางอย่างจากการดู The Life  
of Jesus Christ Bible Videos  

(วีดิทัศน์เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของ

พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ไบเบิล) 

ที่ biblevideos.lds.org

อ่าน ยอห์น 3:16–17 กับ 

คุณพ่อคุณแม่และพูดคุย 

กันว่าข้อความนี้หมายถึง

อะไร ท่านทราบได้อย่างไร

ว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงรักท่าน

ร้องเพลงคริสต์มาสที่ท่าน 

ชอบเป็นพิเศษ ท่านจำาอะไร 

ได้บ้างขณะเรียนรู้เกี่ยวกับ 

การประสูติของพระเยซูคริสต์

เรารับศีลระลึกทุกสัปดาห์เพื่อ

ระลึกถึงพระเยซูคริสต์ ท่านจะ

ทำาอะไรได้บ้างเพื่อแสดงความ

คารวะเป็นพิเศษในช่วงการ 

ประชุมศีลระลึกวันอาทิตย์นี้

อ่านสิ่งที่อัครสาวกที่มีชีวิตเขียนเกี่ยวกับ 

พระเยซูคริสต์: “พระองค์ทรงเป็นความสว่าง 

ทรงเป็นชีวิตและความหวังของโลก ทางของ

พระองค์คือเส้นทางที่นำาไปสู่ความสุขในชีวิตนี้

และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง”  

(“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยาน

ของอัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2–3)

ท่
านสามารถใช้กิจกรรมนับถอยหลังเตรียมตนเองให้พร้อมสำาหรับอีสเตอร์ ซึ่งเป็นเวลาระลึกถึงและเฉลิมฉลองพระชนม์ชีพ
ของพระเยซูคริสต์ การชดใช้ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ตัดรูปด้านซ้ายเป็นชิ้นภาพปริศนาตามที่ทำาเครื่องหมาย
ไว้ เริ่มหนึ่งสัปดาห์ก่อนอีสเตอร์โดยเลือกวันละหนึ่งชิ้น หาตำาแหน่งภาพและทำาสิ่งที่เขียนไว้ในช่องนั้นก่อนทากาวหรือติด

ชิ้นภาพดังกล่าวให้เข้าที่ เมื่อภาพเสร็จสมบูรณ์ก็จะถึงวันอีสเตอร์พอด ี
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ของขวัญจากพระบิดาบนสวรรค์
สำ�หรับเด็กเล็ก

โดย แชด อี. ฟาเรส
นิตยส�รศ�สนจักร
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง
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อิซาเบลมีความสุขที่เป็นฤดูใบไม้ผลิ เธอชอบฟังเสียงนกร้อง เธอชอบเล่นในสนามหญ้า 
สีเขียว

อิซาเบลมีความสุขเมื่อถึงอีสเตอร์ เธอรู้ว่าอีสเตอร์เป็นวันพิเศษ ในวันอีสเตอร์เราฉลอง
เมื่อพระเยซูคืนพระชนม์

ในปฐมวัย ซิสเตอร์มาร์ตินแจก
สีเทียนให้เด็กทุกคนในชั้นเรียน 
เธอขอให้พวกเขาวาดรูปของขวัญ
ช้ินใหญ่สุดที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงมอบให้เรา
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ไมเคิลวาดรูปครอบครัวของเขา
เอไลซาวาดรูปเพื่อนของเธอ
แอนโธนีวาดรูปบ้านของเขา

อิซาเบลดูภาพวาด ภาพพวกนั้นสวยมาก
อิซาเบลนึกถึงสิ่งที่เธอควรวาด เธอสุขใจที่มีครอบครัว เธอสุขใจที่มีเพื่อน เธอสุขใจที่มีบ้าน
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อิซาเบลนึกถึงของขวัญอีกอย่างหนึ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้คนทั้งปวง พระองค์ทรงมอบของขวัญ
แห่งพระผู้ช่วยให้รอดให้ทุกคน อิซาเบลหยิบสีเทียนมาวาดรูปพระเยซูคริสต์

ซิสเตอร์มาร์ตินถามอิซาเบลว่า
เธอวาดอะไร

“หนูวาดรูปพระเยซูค่ะ” อิซาเบล
กล่าว “พระองค์ทรงเป็นของขวัญ
ชิ้นใหญ่สุด” 
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หลังจากพระเยซูคริสต์ 
ทรงถูกตรึงกางเขน  
พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์  
นี่หมายความว่า 
พระวรกายของพระองค์
คืนชีพและพระองค์ 
จะทรงมีชีวิตตลอดกาล 
เนื่องด้วยการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระองค์  
เราจะมีชีวิตตลอดกาล 
เช่นกัน

ดูภาพแสดงเหตุการณ ์
บางอย่างจากพระชนม์- 
ชีพของพระเยซู เขียน  
1, 2, 3 หรือ 4 ในช่อง
สี่เหลี่ยมเพื่อเรียงลำาดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์
โดย แชด อี. ฟาเรส
นิตยส�รศ�สนจักร
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ผู้นำ�กระตุ้นสม�ชิกให้ผูกโยงประวัติครอบครัว
กับพระวิห�ร
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่�วและเหตุก�รณ์ในศ�สนจักร

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ฝ่ายประธาน 
สูงสุดออกจดหมายขอร้องสมาชิกให้ 

ใช ้รายชื่อครอบครัวของตนเองท�างาน 
พระวิหารและสรุปห้าประเด็นส�าคัญเพื่อ
ช่วยให้สมาชิกพบสัมฤทธิผลมากขึ้นใน
การท�าประวัติครอบครัวและเข้าพระวิหาร

สมาชิกสามารถตอบรับค�าขอร้องให้หา 
เตรียม และส่งชื่อไปพระวิหารโดยใช้เครื่อง
มือและแหล่งช่วยที่มีให้ใน LDS.org และ  
FamilySearch.org  ประเด็นต่างๆ สรุปไว้ 
ในจดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดดังนี้

1. “เมื่อสมาชิกศาสนจักรค ้นพบชื่อ 
บรรพชนของตนและน�ารายชื่อเหล่าน้ันไป 
พระวิหารเพื่อประกอบศาสนพิธี ประสบ- 
การณ์พระวิหารจะเพิ่มคุณค่าได้มากมาย
อย่างยิ่ง”  

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “งานใดก็ตามที่ 
ท่านท�าในพระวิหารเป็นการใช้เวลาที่ดี แต่ 
การได ้รับศาสนพิธีโดยเป ็นตัวแทนให ้
บรรพชนของท่านเองจะท�าให้เวลาในพระ- 
วหิารศกัดิส์ทิธิม์ากขึน้ และได้รบัพรทีย่ิง่ใหญ่ 
กว่า  ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศว่า ‘พันธะ
รับผิดชอบส�าคัญที่สุดของเราคือค้นหาและ
ระบุรายชื่อบรรพชน ของเราเอง’” (“ปีติจาก
การไถ่คนตาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012,  

ที่ lds.org/temples,  Find a Temple 
จะช่วยท่านเตรียมพร้อมส�าหรับการเยือน
พระวิหารครั้งต่อไป 

3. ขอสนับสนุนเป็นพิเศษให้เยาวชน 
และหนุม่สาวโสด “ใช้รายชือ่จากครอบครวั 
ตนเองหรือรายชื่อบรรพชนของสมาชิก 
จากวอร์ดหรือสเตคเดียวกันส�าหรับงาน
พระวิหาร”

“เยาวชนทั้งหลาย ท่านต้องการรู้วิธ ี
ก�าจัดอิทธิพลของปฏิปักษ์ในชวีติท่านไหม” 
เอ็ลเดอร์สกอ็ตต์ถาม  “จงจดจ่ออยูก่บัการ 
ค้นหาบรรพชนของท่าน เตรียมรายชื่อ
พวกเขาเพื่อรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู ่
ในพระวิหาร จากนั้นไปพระวิหารเพื่อยืน
เป็นตัวแทนให้พวกเขาในการรับศาสนพิธ ี
บัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์  เมื่อท่านเติบใหญ่ ท่านจะ 
สามารถมส่ีวนร่วมในการรบัศาสนพธิอีืน่ๆ 
เช่นกัน ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าจะมีความ 
คุ้มครองใดดีไปกว่านี้ท่ีจะท�าให้ท่านพ้น 
จากอิทธิพลของปฏิปักษ์ในชีวิตท่านได้” 
(“การไถ่คนตาย,” 97)

ในหมวดประวัติครอบครัวของ LDS. 
org ใต้หัวข้อ Getting Started จะพบ 
ขั้นตอนห้าข้อเพื่อเตรียมรายชื่อครอบครัว
ให้พระวิหารเช่นกัน

4. ผู้น�าฐานะปุโรหิตควรด�าเนินการให ้
แน่ใจว่าสมาชกิทกุคน “เรยีนรูห้ลกัค�าสอน 
เรือ่งการหนัใจไปหาบรรพบรุษุและพรของ 
การเข้าพระวิหาร”

เพื่อหันใจ เป็นคู่มือแหล่งช่วยผู้น�าที่
ศาสนจักรจัดท�าเป็นส่วนเสริมของ คู่มือ

93–94)
เรียนรู้เพิ่มเติมจาก LDS.org ว่าเหตุใด 

ศาสนจักรจึงขอให้เราเตรียมรายชื่อจาก
ครอบครัวของเราเองเพื่อน�าไปพระวิหาร 
โดยคลกิตรง Resources, Family History, 
และ Why should we do temple work 

for our own ancestors? (วีดิทัศน์อยู่ใต้ 
Why Do We Do Family History Work?)

2. “ขอสนบัสนนุให้สมาชกิทีม่ขีดีความ 
สามารถจ�ากัดในการสืบค้นประวัติครอบ- 
ครัวของตนเองประกอบศาสนพิธีแทนคน
ตายด้วยรายชื่อที่ได้จากสมาชิกท่านอื่น
หรือจากพระวิหาร”

สมาชิกจ�านวนมากของศาสนจักรมีข้อ 
จ�ากัดในการไปพระวิหาร  ผู้น�าศาสนจักร 
สนบัสนนุให้สมาชกิเหล่านีท้�าสิง่ทีพ่วกเขา 
ท�าได้  สมาชิกที่ไม่มีพระวิหารอยู ่ใกล้
สามารถสบืค้นประวตัคิรอบครวัและให้คน 
อืน่ท�างานศาสนพธีิพระวหิารแทนพวกเขา

สมาชิกอีกหลายคนอาจต่อสู้กับความ
รู้สึกว่าการค้นคว้าประวัติครอบครัวและ 
งานที่สามารถท�าแทนบรรพชนของพวก 
เขามีคนท�าให้หมดแล้ว  เราขอกระตุ้นให้
สมาชิกเหล่านี้เข้าพระวิหารต่อไปโดยน�า
รายชื่อครอบครัวของสมาชิกคนอื่นๆ ไป
ด้วย
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ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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เล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร เพื่อช่วย 
ผูน้�าฐานะปโุรหิตวอร์ดและสเตคสนับสนุน 
สมาชิกให้ท�าความรับผิดชอบในการสืบ 
หาผู้วายชนม์ของพวกเขาและประกอบ
ศาสนพิธีแห่งความรอดให้คนเหล่านั้นใน
พระวิหาร อีกทั้งมีวีดิทัศน์แสดงให้เห็นว่า
บางสเตคใช้งานพระวิหารและงานประวัติ
ครอบครัวเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
บุคคลและครอบครัวอย่างไร

ส�ารวจแหล่งช่วยของผู้น�าใน LDS.org 
โดยคลิกตรง Resources, All Callings, 

Family History และ Leader Resources

5. คนทีม่ ี“รายชือ่ครอบครวัจ�านวนมาก 
ที่ส�ารองไว้เพื่อน�าไปท�างานพระวิหารด้วย

ตนเอง  ศาสนจักรใคร่ขอให้สมาชิกที่ท�า 
เช่นนั้นน�ารายชื่อเหล่านี้ออกมาโดยเร็ว
เพื่อประกอบศาสนพิธีที่จ�าเป็น”

ปัจจุบันมีรายชื่อ 12 ล้านชื่อใน Family 
Search.org ที่สมาชิกครอบครัวตั้งใจจะ 
เก็บไว้ท�าศาสนพิธีให้บรรพชนด้วยตนเอง  
แต่มีรายชื่อจ�านวนมากที่ เก็บมานาน 
หลายปี

“[บรรพชน] อาจไม่ยินดีนักเมื่อต้องรอ
การประกอบศาสนพิธีของตนเองต่อไป” 
เอ็ลเดอร์สก็อตต์กล่าว  “ข้าพเจ้าใคร่ขอ
ให้ท่านทีเ่กบ็รายชือ่ไว้เป็นจ�านวนมากแบ่ง 
รายชื่อให้สมาชิกในครอบครัวของท่าน 
หรือวอร์ดและสเตคช่วยท่านท�างานนั้นให ้

ส�าเร็จ  ท่านสามารถท�าเช่นน้ีได้โดยแจก
จ่ายบัตรรายชื่อพระวิหารให้สมาชิกวอร์ด
และสมาชกิสเตคทีเ่ตม็ใจช่วยหรอืใช้ระบบ 
คอมพิวเตอร์ FamilySearch ส่งรายชื่อไป
พระวหิารโดยตรง” (ดู “การไถ่คนตาย,” 94)

ในหมวด Getting Started ดังกล่าว 
ข้างต้น ใต้หวัข้อ  I Want to Share Names 

with Others ให้คลิก Watch Video จาก 
นัน้ให้ดูวดิีทศัน์เรือ่ง Releasing Names 

for Temple Work เพื่อรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการแบ่งรายชื่อที่เก็บไว้

ศาสนจักรมีแหล่งช่วยมากมายทั้งแบบพิมพ์และแบบออนไลน์ไว้ช่วยให้สมาชิกเข้าใจเหตุผลสำาหรับการเตรียมรายชื่อครอบครัว 
ให้พระวิหารและวิธีเตรียม
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ต้องก�รมืออ�ชีพด้�นสื่อเพื่อ 
ทำ�โครงก�รต่�งๆ ของศ�สนจักร
โดย ไรอัน มอร์กีเน็กก์
Church News

ในความพยายามให้ได้เรื่องราวของศาสนจักรทั่วโลก 
มากขึ้น แผนกเผยแพร่สื่อและสิ่งพิมพ์ได้สร้างฐาน 

ข้อมลูมอือาชีพด้านสือ่ [Media Professional Database] 
(mediapro.lds.org) ซึ่งเป็นสารบบส�าหรับมืออาชีพด้าน 
สื่อที่สนใจจะสร้างและถ่ายท�าภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การ 
แพร่ภาพ การถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่างๆ และสื่อดิจิทัล
ให้ศาสนจักร

จุดประสงค์เบื้องต้นของฐานข้อมูลดังกล่าวคือเพื่อค้น 
หามอือาชพีด้านสือ่ทีม่พีรสวรรค์อยูท่ัว่โลก และศาสนจกัร 
ต้องการรวบรวมมืออาชีพ บุคคล และบริษัทที่ “ผ่านการ 
ตรวจสอบ”—หรือรับรองแล้ว—ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้  สก็อตต์ โอลสัน ผู้จัดการโครงการฐานข้อมูลกล่าว

ว่า “ศาสนจักรก�าลังมองหามืออาชีพท่ีมีประสบการณ ์
มาหลายปี นีไ่ม่ใช่ฐานข้อมลูส�าหรบัผูท้�าเป็นงานอดเิรก”

ในอดีตเมื่อต้องท�าโครงการสื่อ ศาสนจักรจะว่าจ้าง

ผู้รับเหมาในยูทาห์และพวกเขาจะนั่งเครื่องบินไปยัง 

สถานที่เพื่อถ่ายท�าวีดิทัศน์หรือด�าเนินโครงการ จาก 

นั้นจึงกลับมาท�าโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จท่ีส�านัก 

งานใหญ่ของศาสนจักร  ศาสนจักรมีมืออาชีพด้านโสต 

ทัศนูปกรณ์ผู ้ด�าเนินงานโครงการต่างๆ ก็จริง แต่ม ี

โครงการสื่ออีกมากมายที่ต้องท�าและทีมภายในไม่

สามารถท�าทั้งหมดได้  ด้วยเหตุนี้ฐานข้อมูลส�าหรับมือ

อาชีพด้านสื่อทั่วโลกจึงส�าคัญต่ออนาคตของงานด้าน

สื่อในศาสนจักร

บราเดอร์โอลสันกล่าวว่า “เพื่อให้ศาสนจักรใช้ประ- 

โยชน์จากฐานข้อมูล MediaPro อย่างเต็มท่ีและมี 

ประสิทธิภาพ เราจึงต้องการมืออาชีพจากทั่วโลกมาอยู่

ในฐานข้อมูลมากขึ้น  เป้าหมายของเราส�าหรับเว็บไซต์

นี้คือเพื่อให้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านสื่อเข้ามา 

อยู่ในฐานข้อมูลของศาสนจักรเผื่อว่าเมื่อมีโครงการใน

ภูมิภาคใดของโลก เราจะสามารถติดต่อพวกเขาและ

เริ่มด�าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว”

มอือาชีพด้านสือ่ทีป่ระสงค์จะให้โครงการรบัพจิารณา 

ควรส่งชื่อ ที่อยู่อีเมล และประวัติส่วนตัวพอสังเขปมาที่  

mediapro@ldschurch.org  ข้อมลูส่วนหนึง่ทีม่อือาชพี 

ด้านสื่อต้องกรอกคือประวัติการท�างานโดยละเอียด  

พร้อมตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ทักษะท่ีมี และความ 

พร้อมในการท�างาน  บราเดอร์โอลสนักล่าวว่า “ทีส่�าคญั 

คือท่านต้องระบุทักษะของท่านให้เฉพาะเจาะจงเพราะ

ชื่อทักษะบางอย่างใช้ได้กับทั้งวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ และ

เว็บ”

การลงทะเบียนกับ MediaPro เพียงอย่างเดียวยัง 

ไม่รบัประกนัว่าท่านจะมโีอกาสท�างานให้ศาสนจกัร แต่ 

หากมอือาชพีไม่ลงทะเบยีน พวกเขาอาจไม่มโีอกาสนัน้ 

การลงทะเบียนข้อมูลและทักษะจะช่วยให้ศาสนจักร

รู้จักและเห็นสิ่งที่พวกเขาสามารถท�าได้

ด้วยฐานข้อมูล 

มืออาชีพด้าน 

สื่อ ศาสนจักร 

จะสามารถใช้ 

ทีมนานาชาติ 

ของมืออาชีพ

ด้านสื่อถ่ายทำา 

วีดิทัศน์ทั่วโลก

ได้เร็วขึ้นและ

ประหยัด 

มากขึ้น
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ศ�สนจักรเติบโตต่อเนื่องใน
อเมริก�ใต้ เอ็ลเดอร์โอ๊คส์
และเอ็ลเดอร์เบดน�ร์ร�ยง�น
โดย เจสัน สเวนเซ็น
Church News

ภาคแรกของหลักค�าสอนและพันธสัญญามีค�า 
พยากรณ์ว่าศาสนจกัรจะออก “มาจากการปิดบงั 

และจากความมืด” (1:30) วันนั้นอาจมาถึงแล้วในพื้นที่ 
ส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้

“เราออกจากการปิดบังและความมืด” เอ็ลเดอร์เดวิด  
เอ. เบดนาร์ แห่งโควรมัอคัรสาวกสบิสองกล่าวหลงักลบั 
จากอเมริกาใต้ในเดือนตุลาคม  “ความจริงนี้สะท้อนให้ 
เห็นในท่าทีที่เจ้าหน้าที่รัฐบาล [ชาวอเมริกาใต้] รู้จัก 
และยอมรับศาสนจักร ทั้งยังต้อนรับตัวแทนศาสนจักร 
ทุกครั้งที่เรามา”

เอ็ลเดอร์เบดนาร์เดินทางพร้อมกับเอ็ลเดอร์ดัลลิน  
เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองไปเยือนภาค 
อเมริกาใต้ตอนใต้เมื่อวันที่ 19–28 ตุลาคม การเยือน 
คร้ังนี้รวมถึงการตรวจงานภาค การประชุมกับผู้สอน 
ศาสนาและผูน้�าฐานะปโุรหติ การให้ข้อคดิทางวญิญาณ 
แก่เยาวชนและคนหนุ ่มสาวซึ่งถ ่ายทอดไปทั่วชิลี 
อาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย

เจ้าหน้าที่ผู ้มาเยือนประชุมกับผู ้สอนศาสนากว่า  
1,800 คนที่รับใช้ในสี่ประเทศของภาคนั้น “เราจับมือ 
ทกัทายผูส้อนศาสนาทุกคนท่ีเราพบ พวกเขาดดูทีเีดยีว” 
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์กล่าว  “นั่นเป็นกองทัพผู้สอนศาสนาที่น่า
ประทับใจจากอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้”

มีผู้คนประมาณ 15,000 คนชมการให้ข้อคิดทาง 
วิญญาณทั้งสองครั้งที่ให้แก่เยาวชนและคนหนุ่มสาว 
ในภาค  เอล็เดอร์โอ๊คส์ควบคมุการให้ข้อคดิทางวญิญาณ 
ส�าหรับคนหนุ่มสาว ซึ่งถ่ายทอดไปยังพื้นที่ต่างๆ 326 
แห่งทั่วภาค เอ็ลเดอร์เบดนาร์เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ให้ข้อคิดทางวิญญาณส�าหรับเยาวชน ซึ่งมีเยาวชนอายุ 

12 ถึง 18 ปีและผู้ปกครองชุมนุมกันในพื้นที่ต่างๆ  439 
แห่งเพื่อชมการถ่ายทอด

ที่การประชุมอบรมและการให้ข้อคิดทางวิญญาณ
ทั้งสองครั้ง เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พูดถึงความส�าคัญของ
การบรรลุ “การเติบโตที่แท้จริง” ในระดับสูงขึ้นผ่านการ
เพิ่มจ�านวนผู้เข้าร่วมการประชุมศีลระลึก เอ็นดาวเม้นท์
และการแต่งงานในพระวิหาร ตลอดจนเยาวชนที่รับใช้
งานเผยแผ่เต็มเวลา

ในการให้ข้อคดิทางวญิญาณแก่เยาวชน ท่านเชือ้เชญิ 
เยาวชนชายหญิงให้ซักถาม  เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ตอบ
ค�าถามมากมายหลายข้อเกี่ยวกับการเตรียมเป็นผู้สอน
ศาสนาและการด�ารงความชอบธรรมในโลกที่นับวันจะ 
ชั่วร้ายมากขึ้น

เจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่แนะน�าผูน้�าฐานะปโุรหติในท้องที่ 
เช่นกันว่าการเติบโตที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ในภาคที่มี
การรับใช้เป็นผูส้อนศาสนาและการรักษาให้คงอยูเ่พ่ิมขึน้ 
เท่านั้น  เราต้องการให้กลุ่มอดีตผู้สอนศาสนาที่แข็งขัน
เป็นผู้น�าที่มีประสบการณ์รุ่นต่อๆ ไป เอ็ลเดอร์โอ๊คส์
กล่าว

เอ็ลเดอร์เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์ แห่งสาวกเจ็ดสิบซึ่ง 
เป็นประธานภาคเวลานัน้ พดูถงึการเยอืนของเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้ใหญ่และภริยาว่า “สร้างแรงบันดาลใจ จรรโลงใจ 
และมีสาระประโยชน์มากมาย”

“พวกเราจะจดจ�าความรัก มิตรไมตรี และค�าสอน
ของพวกท่านตลอดไป” เขากล่าว

เอ็ลเดอร์ดัลลิน 

เอช. โอ๊คส์  

แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสอง 

เข้าพบพระคุณ

เจ้าริคาร์โด  

เอซซาตี 

แอนเดรลโล 

หัวหน้า

บาทหลวง 

ของเมืองซาน

เตียโก ชิลี
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ประธานมอนสัน 
อุทิศซ�้าพระวิหาร
บอยซี
โดย ซาราห์ เจน วีเวอร์
Church News

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสันอุทิศซ�้าพระวิหาร 

บอยซี ไอดาโฮ—อาคารซึ่งได้รับการอุทิศ 
ครั้งแรกในปี 1984 และปิดบูรณะต่อเติม
ครั้งใหญ่นาน 15 เดือน

ช่วงเย็นก่อนการอุทิศซ�้า กลุ่มเยาวชน  
9,200 คนมาชุมนุมกันเพื่อร่วมงานฉลอง 
ทางวัฒนธรรมของเยาวชน  จึงมีเยาวชน
มากมายอยู ่ เต็มสนามกีฬาทาโคเบลล์
บริเวณมหาวิทยาลัยบอยซีสเตท จนท�าให้ 
ครอบครัวของพวกเขาและคนอื่นๆ ต้อง

รวมตัวกันตามจุดต่างๆ ที่อยู่ห่างออกไป
เพื่อชมโปรแกรมซึ่งถ่ายทอดไปยังศูนย ์
สเตคทั่วท้องถิ่นพระวิหาร

การแสดงไม่ค่อยเน้นการเต้นร�าแต่เน้น 
ไปที่การเตรียมเข้าพระวิหาร แกรีย์ วอล์ค- 
เกอร์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดงาน
ฉลองทางวัฒนธรรมของเยาวชนกล่าว

ทีง่านฉลอง ประธานมอนสนับอกเยาว- 
ชนว่าพระวิหาร “สว่างไสวเหมือนเป็น 
กระโจมไฟแห่งความชอบธรรมส�าหรับ 
ทุกคนที่จะเดินตามแสงนั้น…เราเห็น
คุณค่าของแสงนั้น เราขอบพระทัยพระ- 
บิดาบนสวรรค์ส�าหรับพรที่พระวิหารแห่ง
นี้และพระวิหารทุกแห่งน�าเข้ามาในชีวิต
เรา”

เอ็ลเดอร์เบดนาร์เข้าร่วมภาคการอุทิศ 
วันอาทิตย์ด้วย ท่านสอนในภาคนั้นว่า “มี
ความอบอุ่น ความสว่าง ความเจิดจ้า  
และความโชติช่วงมาจากพระวิหารทุกหน
แห่งในโลก”

พระวิหารบอยซี ไอดาโฮรับใช้วิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายประมาณ 100,000 คนจาก 31 
สเตคในภาค 

ศาสนจักรเตรียม
แหล่งช่วยออนไลน์
ส�าหรับกิจกรรม
เยาวชน

ใ
นความพยายามที่จะเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้เยาวชนชายหญงิ 

วสิทุธชินยคุสดุท้ายทัว่โลก ศาสนจกัร 

ก�าลงัเตรียมแหล่งช่วยออนไลน์ส�าหรบั 

กิจกรรมเยาวชน  หมวดกิจกรรม

เยาวชนท่ีเพิ่มเข้ามาใน LDS.org อยู่

ในระหว่างการจัดท�าเพื่อช่วยให้ผู้น�า

เยาวชนและผู ้ใหญ่ซึ่งเป็นผู ้ให้ค�า

ปรึกษาของเยาวชนวางแผนกิจกรรม 

ทีม่คีวามหมายส�าหรบัชัน้เรยีนโควรมั 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและชั้นเรียน

เยาวชนหญิงในสเตคและวอร์ดท่ัว

ศาสนจักร

เว็บไซต์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อ

สนับสนุนศาสนจักรเรื่องเน้นความ

ส�าคัญในการเสริมสร้างความเข้ม-

แข็งให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็น

เด ่นชัดจากการเปลี่ยนแปลงข ้อ

ก�าหนดเรื่องอายุส�าหรับการรับใช้ 

เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา แหล่ง 

ช่วยการเรียนรู้ใหม่ส�าหรับเยาวชน  

จงตามเรามา และค�าเชื้อเชิญให้ 

เยาวชนมีส่วนร่วมในการท�าประวัติ

ครอบครัว

ส�าหรับเยาวชนชาย เว็บไซต์น้ี 

ส่งเสริมโปรแกรมหน้าที่ต่อพระผู ้

เป ็นเจ้าซ่ึงเน้นหนักทางวิญญาณ

ด้วยแหล่งช่วยเพื่อพัฒนาการทาง

ร่างกาย สังคม และการศึกษา 

ประธานโธมัส เอส. มอนสันแสดงความรัก

ความขอบคุณต่อสมาชิกศาสนจักรระหว่าง

งานฉลองทางวัฒนธรรมในคืนก่อนอุทิศซ�้า

พระวิหารบอยซี ไอดาโฮ
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แวดวงศาสนจักร

วันบ�ำเพ็ญประโยชน์ของสำธำรณรัฐสโลวัก
สมาชิกกว่า 130 คนจากสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐ

สโลวักพร้อมด้วยอดีตผู้สอนศาสนาชาวเช็กและสโลวักมา

รวมตัวกันในจีลีนา สาธารณรัฐสโลวักเมื่อวันที่ 8 กันยายน 

ค.ศ. 2012 เพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เมืองนั้น อาทิ—ขจัดสิ่ง

ปฏิกูล 1.5 ตัน (1,500 กิโลกรัม) ริมอ่างเก็บน�้าจีลินา 

ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลและตึกบริบาลของเมือง และถอน

วัชพืชในแปลงดอกไม้ของเมือง

“เยี่ยมมากเลยค่ะที่เห็นอาสาสมัครท�างานขยันขันแข็ง 

ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าและปีติในดวงตาของพวกเขา!” 

อาสาสมัครฮานา ซนาจดาโรวากล่าว  ครอบครัวเธอเป็น

หนึง่ในผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสรุ่นแรกๆ ของศาสนจกัรในสโลวา- 

เกีย  “ดิฉันคิดว่านั่นเป็นสาเหตุที่เราชื่นชอบโครงการเหล่า 

นี้มาก เราอยากช่วย—อยากรับใช้—และเราชอบมาก”

พนัธสญัญำใหม่ภำษำสเปนฉบับแยกมใีห้ใช้แล้ว
เมื่อเร็วๆ นี้ศาสนจักรเปิดตัวพันธสัญญาใหม่ภาษาสเปน 

Santa Biblia: Reina Valera 2009 ท�าให้สมาชิกศาสนจักร

และผู้ไม่เป็นสมาชิกสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น
ฉบับใหม่น้ีเป็นขนาดมาตรฐาน ประกอบด้วยเนื้อหา 

พระคมัภร์ีของพันธสัญญาใหม่ เชงิอรรถ และงานทีเ่ลอืกสรร 
จากงานแปลของโจเซฟ สมิธ

พันธสัญญาใหม่ภาษาสเปนฉบับแยกมีจ�าหน่ายแบบปก 
อ่อนผ่านศูนย์หนังสือของศาสนจักรหรือ store.lds.org  
(หมายเลขก�ากับ 09215002)

กำรเปลี่ยนฝ่ำยประธำนภำคอเมริกำใต้ตอนใต้ 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2013 เอ็ลเดอร์วอลเตอร์  

เอฟ. กอนซาเลซได้รับการปลดจากการรับใช้เป็นสมาชิกใน
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบและเป็นประธานภาค
อเมรกิาใต้ตอนใต้ในบัวโนสไอเรส อาร์เจนตนิาแทนเอล็เดอร์ 
เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์  เอ็ลเดอร์อาร์โนลด์ได้รับงานมอบ
หมายใหม่ที่ส�านักงานใหญ่ของศาสนจักร

เอ็ลเดอร์ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส และเอ็ลเดอร์ฟรานซิสโก 
เจ. วินัสรับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานภาค

“เราขอแสดงความขอบคุณส�าหรับการอุทิศตนรับใช้ของ
ท่านเหล่านี้และปรารถนาให้พวกท่านประสบความส�าเร็จ
ในงานมอบหมาย” จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว

วสิทุธชินในบอตสวำนำยนิดกีบักำรจดัตัง้สเตคแรก
ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2012 สมาชิกศาสนจกัรประ- 

มาณ 900 คนมาชุมนุมกันในบอตสวานา แอฟริกาเพื่อเป็น
พยานการจัดตั้งสเตคกาโบโรน บอตสวานา—สเตคแห่งแรก
ในประเทศ

เอ็ลเดอร์เดล จ.ี เรนลันด์ ประธานภาคแอฟรกิาตะวนัออก 
เฉยีงใต้ และเอ็ลเดอร์โคลิน เอช. บรคิเนลล์ สาวกเจด็สบิภาค 
เป็นประธานการประชุม  คลีเมนท์ เอ็ม. แมทสวาโกธาตา 
ได้รับเรียกเป็นประธานสเตค  กอฟฟรีย์ เทมโบได้รับเรียก
เป็นที่ปรึกษาที่หนึ่ง และโอดูเอทเส เอส. โมเควนีได้รับเรียก
เป็นที่ปรึกษาที่สอง

“สเตคจะเป็นสถานที่หลบภัย สถานที่แห่งการเรียนรู้ 
สถานที่แห่งความดีงามและความปลอดภัย สถานที่แห่ง 
ระเบียบ สถานที่แห่งความเมตตาและความรัก และสถานที่
ของพระผูเ้ป็นเจ้า” ดาเนียล ฮอลล์ประธานสเตคโรเดอโปร์ต 
แอฟริกาใต้กล่าว

อาสาสมัครแอลดีเอสหลายสิบคนจากสาธารณรัฐเช็กและสาธารณรัฐสโลวัก

ท�างานอย่างเบิกบานหลายชั่วโมงในสภาพอากาศที่อุ่นสบายตามทางลาดชัน

ของอ่างเก็บน�้าจีลีนาเพื่อเก็บขวด กระดาษ พลาสติก กระดาษแข็ง โฟม และ

ขยะอื่นๆ ในช่วงวันบ�าเพ็ญประโยชน์เดือนกันยายน 2012
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ในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย ผมนำาทหารทีมหนึ่ง
ไปคูเวต เมื่อฝ่าแนวต้านของข้าศึกเข้าไปได้ เรา

ก็ค้นหาตำาแหน่งโจมตีของข้าศึกเพื่อให้แน่ใจว่าเรา
จะปลอดภัยและมองหาสิ่งที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับข้าศึก

ผมมาถึงกองบัญชาการท่ีถูกยึดได้พอดีเมื่อได้ยิน 
นายสิบชาวอังกฤษตะโกนลั่นว่า “หยุด! อย่าขยับ!”  
ขณะโผล่หัวออกจากที่กำาบัง ผมเห็นทหารคนหนึ่ง 
ของผมตกอยู่ในอันตรายตรงหน้า เธอเดินเข้าไปใน
บริเวณเปิดโล่งเพื่อหยิบเอกสารแผ่นหนึ่งและตอน 
นี้กำาลังยืนอยู่กลางบริเวณกว้างที่มีทุ่นระเบิด เมื่อ 
เธอได้ยินเสียงตะโกนของนายสิบ เธอชะงักและรู้ว่า
กำาลังตกอยู่ในอันตราย

ทีมของเรามารวมกันรอบบริเวณท่ีมีทุ่นระเบิดและ 
เห็นได้ว่าทหารหญิงคนนั้นตื่นกลัวมากจนเธอสั่นไป 
ทั้งตัว เราต้องปฏิบัติการอย่างฉับไวแต่ไม่สามารถ 
ส่งทหารไปหาเธอได้โดยไม่เสี่ยงชีวิตเช่นเดียวกับ 
เธอ เราเริ่มพูดคุยกับทหารคนนั้นโดยไม่รอช้า พูด 
ปลอบเธอ ให้กำาลังใจ และแนะนำา เราเห็นน้ำาตาเธอ
ไหลอาบแก้มและได้ยินความกลัวตอบกลับมา แต่
เธอค่อยๆ สงบลงเมื่อเราพูดให้เธอหายกลัว

ครู่หนึ่งหลังจากน้ันเธอก็กล้าพอจะเหลียวกลับ 
ไปมองทางที่เธอมา และบอกเราว่าเธอเห็นรอยเท้า 
 
 

จางๆ ของเธอในทราย ด้วยคำาพูดให้กำาลังใจของเรา  
เธอค่อยๆ เดินย้อนกลับทางเดิม เธอวางเท้าอย่าง
แผ่วเบาบนรอยเท้าแต่ละรอยขณะเดินออกจาก
บริเวณที่มีทุ่นระเบิด แล้วโผเข้าสู่อ้อมแขนของเราที่
รออยู่เมื่อเธอเดินก้าวสุดท้าย ทหารกลุ่มใหญ่มากที่
อยู่ด้านข้างโห่ร้องด้วยความยินดีขณะท่ีเราต้อนรับ
เธอกลับมา น้ำาตาแห่งความกลัวถูกแทนที่ด้วยรอย
ยิ้มและการสวมกอด

พวกเราไม่กี่คนยืนอยู่รอบบริเวณที่มีทุ่นระเบิด 
แต่เราหลายคนรู้จักคนที่ออกจากเขตปลอดภัยทาง
วิญญาณไปติดหลุมพลางในบริเวณท่ีมีทุ่นระเบิด
ของชีวิต พวกเขาอาจจะรู้สึกเหงา หวาดกลัว และ
ไม่มั่นใจเช่นเดียวกับทหารหญิงคนนั้น แต่ทหารคน 
ดังกล่าวไม่ได้โดดเดี่ยว เธอมีทีมอยู่ด้านข้างคอยให้ 
กำาลังใจ เพื่อนๆ ที่ต้องการให้เธอกลับมาและไม่ 
ยอมแพ้ เธอมีผู้นำาคอยให้คำาแนะนำาและให้กำาลังใจ 
เธอต้องเดินออกจากบริเวณที่มีทุ่นระเบิดเอง แต่เรา
ช่วยให้เธอมีพลังทำาเช่นน้ัน ในท่ีสุดเราก็ได้ฉลองการ
ช่วยชีวิตเธอด้วยความรักที่จริงใจและความยินดี

การช่วยชีวิตทางวิญญาณอาจน่าตื่นเต้นระทึกใจ 
ได้เช่นกัน ไม่ว่าครอบครัวเรา เพื่อนๆ หรือวอร์ดหรือ 
สาขาต่างก็ย่ืนมือช่วย ความพยายามของเราสามารถ 
ส่งผลแตกต่างกันไปโดยส้ินเชิง คำาพูดให้กำาลังใจและ 
คำาแนะนำาที่เหมาะสมทันเวลาช่วยชีวิตทหารคนน้ัน  
เราสามารถช่วยคนอ่ืนๆ ให้รอดพ้นจากอันตรายของ 
ความมืดทางวิญญาณได้เช่นกันโดยให้กำาลังใจและ 
คำาแนะนำาท่ีอาจนำาพวกเขากลับมาในท้ายท่ีสุด ขณะ 
ทำาเช่นนั้นปีติของเราจะใหญ่หลวงไม่เพียงช่ัวขณะ
ในชีวิตนี้เท่านั้นแต่ในนิรันดรด้วย (ดู คพ. 18:15) 
รัสเซลล์ เวสเทอร์การ์ดอาศัยอยู่ในเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

กู้ชีวิตจาก 
เขตทุ่นระเบิด
โดย รัสเซลล์ เวสเทอร์การ์ด
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เราไม่อาจเข้าไป 

ช่วยทหารที่ติดกับ  

แต่เราสามารถให้

กำาลังใจเธอ ส่งเสียง

เชียร์ความพยายาม

ของเธอ และชื่นชม

ยินดีในความสำาเร็จ

ของเธอ

จนกว่าเราจะพบกันอีก
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จอห์น เทย์เลอร์ ชอบ ร้องเพลง ขณะอยู่ในคุกคาร์เทจ โจเซฟ สมิธขอให้เอ็ลเดอร์เทย์เลอร์ 
ร้องเพลง “ชายเศร้าโศกยากจนผู้ท่องไป” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 16) เพลงดังกล่าวปลอบโยน
ท่านศาสดาพยากรณ์ก่อนมรณกรรมของท่าน จอห์น เทย์เลอร์อยู่ที่นั่นขณะเกิดมรณสักขี และ
ถึงแม้จะถูกยิงสี่นัด แต่ท่านรอดชีวิต ท่านมี นาฬิกาพก ที่แตกระหว่างเกิดมรณสักขี ในช่วง 
ที่ประธานเทย์เลอร์รับใช้ในศาสนจักร ท่านทำาหน้าที่บรรณาธิการให้ สิ่งพิมพ์ของศาสนจักร 
มากมายหลายเล่มและอุทิศ พระวิหารโลแกน ยูทาห์
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บิดามารดาที่ฉลาดผู้ต้องการให้บุตรธิดา 

ประสบความสำาเร็จจะสอนหลักธรรม 

การหยุ่นตัวและการพึ่งพาตนเอง  

“เลี้ยงดูบุตรธิดาให้มีความหยุ่นตัว” ในหน้า 10 

ของฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าเด็กที่มีความหยุ่นตัว 

รับมือกับการท้าทายและการเปลี่ยนแปลงได้ดี  

เด็กเหล่านี้ยอมรับว่าความพ่ายแพ้อาจเกิดขึ้นก่อน 

ชัยชนะ บทความในหน้า 20 “ดำาเนินชีวิตตาม 

หลักธรรมการพึ่งพาตนเอง” สอนว่าการพึ่งพา

ตนเองเพิ่มระดับความสามารถของเราในการ 

เป็นผู้กระทำาคุณประโยชน์
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