
ความยุติธรรมและ 
ความเมตตาปลดปล่อยเรา 
จากพันธนาการอย่างไร น. 20
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า 
ทำางานอย่างไร น. 42

อาคารใหญ่และกว้าง 
มีอะไรดีอย่างน้ันหรือ น. 48

เด็กท้ังหลาย แบบอย่างของท่าน 
สร้างความแตกต่าง  
น. 67, 71
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ปกิณกะ

 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
	 	 เดือนเมษายน

 10 ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	ฐานะปุโรหิตต้องใช้ 
	 	 อย่างมีค่าควร

 12 บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	พระเจ้าทรง 
	 	 ไม่เคยตะโกนใส่ดิฉัน

สงวนนาม

 14 เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ:	 
	 	 พระเยซูทรงมีความหมายอย่างไร 
	 	 ต่อเราในทุกวันน้ี

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด บี. เฮจท์

 16 ข่าวศาสนจักร
 38 เสียงวิสุทธิชน
 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	 
	 	 การประชุมศีลระลึกท่ีนานท่ีสุด

โดย โอคอน เอเดต เอฟฟิออง

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	 
	 	 วิสุทธิชนทุกฤดูกาล

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	การพ่ึงพาตนเอง

บทความพิเศษ

 18 คำาสวดอ้อนวอนด้วยความสำานึกคุณ 
	 	 ของดิฉัน

โดย คริสตี สคริแนค
ครอบครัวเราต้องการพรอย่างยิ่ง   
ดิฉันจะสำานึกคุณท่ามกลางการทดลอง 
เช่นนั้นได้อย่างไร

 20 ความยุติธรรมและพระเมตตาของ 
	 	 พระผู้เป็นเจ้า

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
หากเราสามารถกลับใจจากบาปของ
เราและมีจิตกุศลต่อบาปของผู้อื่น 
พระบิดาผู้ทรงพระชนม์ของเราจะยื่น
พระหัตถ์ลงมาพยุงเรา

 26 ความเมตตาเฉกเช่นพระคริสต์
โดย แรนดีย์ แอล. เดย์เบลล์
เรื่องราวพระคัมภีร์เหล่านี้จากพระชนม์-
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถสอน 
ให้เรารู้วิธีเป็นคนมีเมตตา

 30 หลักคำาสอนได้รับการสถาปนาอย่างไร
โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์
ใช้ผังภาพน้ีทำาความเข้าใจมากข้ึนเก่ียวกับ 
วิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยหลักคำา
สอนต่อศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

 32	 เยาวชนชายทุกวันน้ีต้องการต้นแบบ 
	 	 ท่ีชอบธรรม

 โดย ฮิคาริ ลอฟตัส
 ทอดด์ ซิลเวสเตอร์เคยผ่านปัญหาใน 
วัยเยาว์ของตนเองมาแล้ว เขาจึงพยายาม 
ผูกสัมพันธ์กับเยาวชนชายในปัจจุบัน

 36	 ยังเป็นเสียงเรียกร้อง
 โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
 “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ทำาหน้าท่ี
เสมือนธงเสรีภาพยุคปัจจุบันที่ให้ความ
ชัดเจนและการนำาทางแก่ครอบครัว

ภาพปก
ปกหน้า: แกะที่หายไป โดย นิวเวลล์ คอนเวิร์ส ไวเอธ,  
พิมพ์ใหม่โดยได้รับอนุญาตจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาลัย 
โคลบีย์  ปกหลัง: ภาพถ่าย © Thinkstock   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย เชลซี สตาร์ก
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แก้ไข
ขออภัยส�ำหรับข้อผิดพลำดใน “บัตรพระคัมภีร์” หน้ำ 65-66 ของ
ฉบับเดือนสิงหำคม พระคัมภีร์ส�ำหรับบัตร “เมื่อฉันรู้สึกมีควำมสุข 
. . .” ควรเป็น สดุดี 118:24; ยอห์น 13:17; และแอลมำ 26:35  
พระคัมภีร์ส�ำหรับบัตร “เมื่อฉันต้องกำรควำมกล้ำหำญ. . .” ควรเป็น 
ดำเนียล 6; 1 นีไฟ 3:7; และแอลมำ 56:44-48 ท่ำนสำมำรถ
พิมพ์หน้ำที่แก้ไขแล้วได้ที่ liahona.lds.org

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อน 
อยู่ในฉบับนี้ได้
หรือไม่  คำาใบ้: 
พระเยซูเสด็จ
เยือนผู้คนใน

อเมริกา

 42 พระคุณของพระองค์เพียงพอ
โดย แบรด วิลค็อกซ์
ปาฏิหาริย์แห่งพระคุณของพระคริสต์ 
ไม่ใช่เพียงว่าเราสามารถกลับไปสวรรค์
ได้เท่านั้นแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลง 
ได้เพื่อให้เรารู้สึกสบายใจที่นั่น

64  เขียนให้ถูกต้อง
โดย แจน พินบอรัฟ
ครูของคาราบอกว่าพระบิดาบนสวรรค์ 
พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
เป็นองค์เดียวกัน  คาราจะบอกว่าอย่างไร

 66 เพลง:	พระเมษบาลเยซู
โดย แทมมี ไซมิสเตอร์ โรบินสัน

 67 แบบอย่างท่ีซ่ือสัตย์
โดย จีน เอ. สตีเวนส์
แบบอย่างของเด็กปฐมวัยเหล่านี้ใน
ฮ่องกงช่วยให้สมาชิกวอร์ดของ 
พวกเขามีศรัทธาที่จะดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ

 68 ตามรอยประวัติศาสตร์:	 
	 	 พระวิหารนอวูและคุกคาร์เทจ

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

 70 พยานพิเศษ:	เหตุใดจึงสำาคัญท่ีต้องมี 
	 	 ท้ังพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 
	 	 มอรมอน

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

 71 ผมเลือกส่ิงท่ีถูกต้อง
โดย เอเคเน บี. 
ผมไม่ต้องการดื่มไวน์ แต่จะเกิดอะไร 
ขึ้นกับครอบครัวถ้าผมไม่ดื่ม

 72 หน้าน้ีของหนู
 74 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	ฉันจะรับใช้ 
	 	 พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ	พลัง	 
	 	 ความนึกคิด	และพละกำาลังของฉัน

 76 สำาหรับเด็กเล็ก
 81 ภาพศาสดาพยากรณ์:	 
	 	 จอร์จ	อัลเบิร์ต	สมิธ

46  บันไดสู่ความสุข
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
เมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์ของ 
พระบัญญัติ เราย่อมต้องการ 
พระบัญญัติมากขึ้น—ไม่ใช่น้อยลง

 48 อาคารใหญ่และกว้างมีอะไรดี 
	 	 อย่างน้ันหรือ

โดย เดนนิส ซี. กอนต์
อาคารใหญ่และกว้างสามารถเป็นที่
ดึงดูดใจ แล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

 52 จงเป็นแสงสว่างให้เพ่ือน	ๆ
โดย เอ็ลเดอร์เบ็นฮามิน เด โอโยส
งานเผยแผ่ศาสนาเริ่มต้นด้วย 
แบบอย่างที่ดี

 54 เจาะประเด็น
 56 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:			
	 	 อิทธิพลของดนตรี

โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
หนูขาวสอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับ 
การเลือกดนตรีที่ดี

 58 คำาสวดอ้อนวอนจากใจดิฉัน
โดย มา. คอนซูเอโล เอ็น.
พระดำารัสของพระเจ้าช่วยให้ดิฉันรัก 
เสียงเพลงมากกว่าเดิม

 59 โปสเตอร์:	เร่ิมอนาคตของท่าน
 60 จากสนามเผยแผ่:	ผ่านผนังบาง	ๆ

โดย โมนิกา การ์เซีย อาดัมส์
ไม่ใช่แค่โซเลแดดที่ฟัง ฮวนก็กำาลังฟัง
อยู่อีกด้านหนึ่งของผนัง

 62 เรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต
โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

คำาถามสี่ข้อนี้สามารถ
ช่วยท่านทำาตามศาสดา
พยากรณ์ได้

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน	 เด็ ก
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“อาคารใหญ่และกว้างมีอะไรดีอย่างนั้นหรือ” 
หน้ำ 48: อ่ำนบทควำมกับครอบครัวท่ำน  
ท่ำนอำจจะถำมว่ำพวกเขำเคยรู้สึกอึดอัดใจที่ 
ต้องด�ำเนินชีวิตตำมมำตรฐำนของศำสนจักร 
หรอืไม่ ท่ำนอำจจะเล่ำตอนทีท่่ำนรูส้กึแบบนัน้
และสิ่งที่ท่ำนเรียนรู้  สนทนำควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกำรพูดว่ำท่ำนท�ำบำงอย่ำง ไม่ได ้ 
เทียบกับกำรพูดว่ำท่ำน ไม่ยอม ท�ำบำงอย่ำง  
ครอบครัวท่ำนอำจจะติดตำมห่วงโซ่พระคัมภีร์ 
ต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้มำกขึ้นว่ำสิทธิ์เสรีเหมำะกับ
แผนของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงไร: โมเสส 4:1–4; 
2 นีไฟ 2:14–16, 22–27; โยชูวำ 24:15; 
โมไซยำห์ 2:41; หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
82:10; 130:20–21 จำกนั้นท่ำนอำจจะร้อง
เพลง “เลอืกสิง่ด”ี (เพลงสวด, บทเพลงที ่122) 
หรือเพลงสวดอีกเพลงเกี่ยวกับกำรเลือกที่ดี

“เขยีนให้ถกูต้อง” หน้ำ 64 และ “ผมเลอืกสิง่ 
ที่ถูกต้อง” หน้ำ 71: ท่ำนอำจจะแบ่งปันว่ำทั้ง
คำรำและเอเคเนในเรื่องเหล่ำนี้พบวิธีสนับสนุน
ควำมจริงอย่ำงไร  ท่ำนอำจจะสนทนำว่ำกำร 
“ยืนเป็นพยำนของพระผู้เป็นเจ้ำ” (โมไซยำห์ 
18:9) หมำยควำมว่ำอย่ำงไร ระดมควำมคิด
เพื่อหำวิธีแบ่งปันประจักษ์พยำนของท่ำนและ
วำงแผนท�ำเช่นนั้นในสัปดำห์นี้ ครอบครัวท่ำน
อำจท�ำกิจกรรมโดยอ่ำนหรือทบทวนเรื่องรำว
พระคัมภีร์ที่มีคนยืนเป็นพยำนของพระผู้เป็นเจ้ำ 
จำกนั้นให้แสดงเป็นบุคคลในเรื่อง แนวคิดบำง
อย่ำงส�ำหรบัเรือ่งเล่ำ ได้แก่ ดำเนยีลกบัเพ่ือน ๆ 
ปฏิเสธกำรรับประทำนส่ิงที่เป็นโทษ (ดำเนียล 
1) สตีเฟนเป็นพยำนถึงพระเยซูคริสต์ (กิจกำร 
6–7) และนีไฟกระตุ้นพี่ชำยให้ไปเอำแผ่นจำรึก 
(1 นีไฟ 3–4)
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ข้
าพเจ้ามีความหลังในวัยเด็กเกี่ยวกับภูมิภาคหนึ่งของโลก 
ที่สวยงามทุกฤดูกาลตลอดปีซึ่งสามารถใช้เป็นภาพบน
โปสการ์ดได้  แต่ละเดือนท่ีผ่านไปสวยงามและน่าพิศวง  

ในช่วงวันที่สดใสของฤดูหนาว  หิมะตกใหม่ปกคลุมเทือกเขาและ
ถนนในเมือง  ฤดูใบไม้ผลิน�าฝนมาชะล้างและชีวิตเขียวขจีเกิดขึ้น
ในบัดดล  ท้องฟ้าสงบงามของฤดูร้อนท�าหน้าที่เหมือนผืนผ้าใบสี
ฟ้ากระจ่างตารองรับแสงอาทิตย์สว่างสดใส  ฤดูใบไม้ร่วงอันน่า 
ตื่นตาตื่นใจเปลี่ยนธรรมชาติเป็นเฉดสีเจิดจ้าของส้ม เหลือง และ
แดง  สมยัเดก็ข้าพเจ้ารกัทุกฤดกูาล และจนถึงวนัน้ีก็ยังรกัลกัษณะ
และความพิเศษของแต่ละฤดู

เรามฤีดกูาลในชวีติเราเช่นกัน  บางฤดอูบอุน่และน่าพอใจ หลาย 
ฤดูไม่เป็นเช่นนั้น  บางวันในชีวิตเราสวยงามเหมือนภาพในปฏิทิน 
แต่มีหลายวันและหลายสภาวการณ์ที่ท�าให้ปวดร้าวใจและอาจ 
น�าความรู้สึกลึกล�้าของความสิ้นหวัง ความเคียดแค้น และความ
ขมขื่นเข้ามาในชีวิต

ข้าพเจ้าแน่ใจว่าต้องมีสักครั้งที่เราทุกคนคิดว่าคงจะดีถ้าได้เข้า 
ไปอยูใ่นดนิแดนทีม่แีต่วนัแห่งฤดกูาลอนัสมบรูณ์แบบเหมอืนภาพ
วาดและหลีกเลี่ยงช่วงเวลาไม่น่าพึงใจระหว่างนั้น

แต่นี่เป็นไปไม่ได้ ทั้งไม่เป็นที่พึงปรารถนา
เมื่อข้าพเจ้าตรวจตราชีวิตตนเอง  เห็นชัดว่าช่วงเวลาที่เติบโต

มากที่สุดมาถึงข้าพเจ้าหลายครั้งขณะผ่านฤดูกาลแห่งมรสุม
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงปรีชาญาณสูงสุดทรงทราบว่าเพื่อให้

บตุรธิดาของพระองค์เตบิโตเป็นสตัภาวะตามท่ีทรงออกแบบให้เป็น 

พวกเขาจะต้องประสบกับฤดูกาลแห่งความยากล�าบากระหว่าง
การเดินทางในความเป็นมรรตัย  ลีไฮศาสดาพยากรณ์สมัยพระ-
คัมภีร์มอรมอนกล่าวว่าหากปราศจากการตรงกันข้าม “ความ  
ชอบธรรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้” (2 นีไฟ 2:11) ความขมของชีวิต
นั่นเองที่ช่วยให้เรารู้ชัด เห็นความแตกต่าง และเห็นคุณค่าความ
หวานของชีวิต (ดู คพ. 29:39; โมเสส 6:55)

ประธานบริคัม ยังก์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “สัตภาวะรู้แจ้งทั้งปวงที่
สวมมงกฎุแห่งรศัมภีาพ ความเป็นอมตะ และชวีตินรินัดร์ต้องผ่าน
บทพิสูจน์ทุกประการที่ก�าหนดไว้ให้สัตภาวะรู้แจ้งต้องผ่านเพื่อ 
รับรัศมีภาพและความสูงส่ง  ภัยพิบัติทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้กับ
มนุษย์มรรตัยจะเกิดขึ้น . . . เพื่อเตรียมพวกเขาเข้าสู่ที่ประทับของ
พระเจ้า . . . การทดลองและประสบการณ์ทุกอย่างที่ท่านผ่านพ้น
มาเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับความรอดของท่าน1

ค�าถามไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะประสบกับฤดูกาลของความยาก
ล�าบากหรือไม่ หากอยู่ที่ว่าเราจะต้านมรสุมอย่างไร  โอกาสอัน
ส�าคัญยิ่งของเราในช่วงฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของชีวิต
คือยึดมั่นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์  เพราะพระ-
ด�ารัสแนะน�าของพระองค์ออกแบบไว้ไม่เพียงเพื่อช่วยเราต้าน
มรสุมของชีวิตเท่านั้นแต่น�าทางเราให้ผ่านพ้นด้วย  พระบิดาบน
สวรรค์ของเราประทานพระวจนะของพระองค์ผ่านศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์—ความรู้อันล�้าค่าที่ออกแบบไว้เพื่อน�าเราผ่านความ
ท้าทายของฤดกูาลยาก ๆ ไปจนถงึปีตสิดุพรรณนาและความสว่าง
เจิดจ้าของชีวิตนิรันดร์  นั่นเป็นส่วนส�าคัญของประสบการณ์ใน

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

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

วิสุทธิชน 
ทุกฤดูกาล 
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การสอนจากข่าวสารนี้

ฝายประธานสูงสุดสอนว่า “คำาเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างเป็นการเทศนาโดยการ 
ร้องเพลงสวด” (เพลงสวด, คำากล่าวของฝ่ายประธานสูงสุด) ขณะที่ท่านสนทนา

ข่าวสารนี้ ท่านอาจจะร้องเพลงสวดหนึ่งเพลงหรือเพลงอื่นกับคนที่ท่านสอนเกี่ยวกับการ
อดทนต่อความยากลำาบาก อาทิ “ฐานมั่นคงหนักหนา” (บทเพลงที่ 33); “พระองค์
ผู้ทรงเลี้ยงข้า” (บทเพลงที่ 50); หรือ “ขอให้เรารุดไป” (บทเพลงที่ 124) หากท่าน 
รู้สึกถึงการกระตุ้นเตือน จงเล่าถึงช่วงเวลาที่มรสุมในชีวิตท่านเปลี่ยนเป็นพร

ชีวิตเราเพือ่พฒันาความเข้มแขง็ ความกล้า

หาญ และความสุจริตในการยึดมั่นความ

จริงและความชอบธรรมแม้เราจะประสบ

กับการกระหน�่าโจมตี

คนที่เข้าสู่น�้าแห่งบัพติศมาและรับของ

ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้

วางเท้าของตนบนเส้นทางแห่งการเป็น

สานุศิษย์และมีหน้าที่เดินตามรอยพระบาท

ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแน่วแน่และ

ซื่อสัตย์

พระผูช่้วยให้รอดทรงสอนว่าดวงอาทิตย์

ขึ้น  “ส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน 

และ . . . ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคน

อธรรม” (มัทธิว 5:45) บางครั้งเราไม่

สามารถเข้าใจได้ว่าเหตุใดสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตจึงยากนัก แม้ถึงกับไม่ยุติธรรม  แต่ใน

ฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราวางใจว่าถ้า

เรา “ค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียร, สวดอ้อน 

วอนเสมอ, และจงเชื่อ, . . . สิ่งทั้งปวงจะ 

ร่วมกันส่งผลเพื่อความดี  [ของเรา], หาก 

[เรา] ด�าเนินชีวิตอย่างซื่อตรง” (คพ. 90:24; 

เน้นตัวเอน)

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระองค์ 

ในฐานะวิสุทธิชน เรารับใช้อย่างเบิกบาน

และเต็มใจในทุกสภาพอากาศและในทุก

ฤดูกาล  ขณะท�าเช่นนั้นใจเราเปี่ยมด้วย

ศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์  ความหวังในการ

เยียวยา และจิตกุศลจากสวรรค์

แม้กระนั้น เราจะต้องผ่านทุกฤดูกาล—

ท้ังน่ายินดีและเจ็บปวด  แต่ไม่ว่าฤดูกาล 

ใด ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูพระคริสต์  

เราจะวางความหวังไว้กับพระองค์ขณะ 

เดินไปสู่แสงสว่างของพระองค์

สรุปคือ เราเป็นวิสุทธิชนของพระผู้เป็น
เจ้า  มุ่งหมายจะเรียนรู้จากพระองค์ รัก
พระองค์ และรักเพื่อนมนุษย์ของเรา  เรา 
คือผู้แสวงบุญบนถนนที่เป็นสุขของการ 
เป็นสานุศิษย์ และเราจะตั้งใจเดินไปให ้
ถึงเป้าหมายอันสูงส่งของเรา

ฉะนั้นขอให้เราเป็นวิสุทธิชนในฤดูใบไม้
ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว  ขอ
ให้เราเป็นวิสุทธิชนทุกฤดูกาล 

อ้างอิง
1.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง 

(1997), 293–294.
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รับใช้ในทุกฤดูกาล

ประธานอุคท์ดอร์ฟสอนว่าเราควร “รับใช้อย่างเบิกบานและ
เต็มใจในทุกสภาพอากาศและในทุกฤดูกาล”  ในภาพด้าน

ล่าง เด็กกำาลังใช้สิ่งของบางอย่างจากฤดูกาลต่าง ๆ รับใช้ผู้อื่น   
จับคู่สิ่งของในคอลัมน์ขวากับรูปภาพในคอลัมน์ซ้าย

ผมสามารถทิ้ง 
ความเศร้าโศก 
ของผมได้
โดย ฮวน ซู

เมื่อเพื่อนของผมคือบราเดอร์เชนกับภรรยารับบัพติศมา 
เข้ามาในวอร์ดของเรา ผมปลื้มปีติมาก หนึ่งปีหลังจาก 

บัพติศมา พวกเขาได้รับการผนึกในพระวิหาร และลูกชาย 
ที่เสียชีวิตก่อนพวกเขาเข้าร่วมศาสนจักรได้รับการผนึกกับ 
พวกเขา ช่างวิเศษมากที่ได้เห็นครอบครัวเชนเติบโตใน 
พระกิตติคุณ

แต่แล้วบราเดอร์เชนก็เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี
ต่อมา หลังจากอุบัติเหตุ ความตายของเขาดูเหมือนจะอยู่ใน
ใจผมตลอดเวลาและมักจะหลอกหลอนอยู่ในความฝันของผม  
ผมตื่นมาพร้อมน�้าตาและถามครั้งแล้วครั้งเล่าว่า “ท�าไม 
ท�าไมพระเจ้าทรงยอมให้เรื่องเศร้าเช่นนี้เกิดขึ้น  ท�าไมต้อง
เกิดขึ้นกับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวนี้” วันหนึ่งเมื่อผม
ก�าลังต่อสู้กับความสงสัยดังกล่าว ผมหยิบคู่มือบทเรียนขึ้นมา
อ่านถ้อยค�าเหล่านี้จากประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985)

“ถ้าเรามองว่าความเป็นมรรตัยคือทั้งหมดของการด�ารงอยู่ 
เมื่อนั้นความเจ็บปวด โทมนัส ความล้มเหลว และชีวิตอันสั้น
ก็คงเป็นภัยมหันต์ แต่ถ้าเรามองชีวิตเป็นเรื่องนิรันดร์ที่ย้อน
ไปในอดีตก่อนเกิดและขยายสู่อนาคตนิรันดร์หลังความตาย 
เมือ่นัน้เหตกุารณ์ทัง้หลายทัง้ปวงกจ็ะอยูใ่นมมุมองทีถ่กูต้อง . . .

“เราไม่ได้เผชิญการล่อลวงเพื่อทดสอบความเข้มแข็งของ
เรา เผชิญความเจ็บป่วยเพื่อเราจะเรียนรู้ความอดทน และ
เผชิญความตายเพื่อเราจะเป็นอมตะและได้รับรัศมีภาพหรอก
หรือ”1

วินาทีนั้นผมตัดสินใจทิ้งความเศร้าโศกของผมและมองไปสู่
อนาคตทีส่ญัญาไว้และเป็นไปได้ ผมเหน็ในมโนภาพว่าบราเดอร์ 
เชนได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอีกครั้ง ภาพนั้นท�าให้
ผมรู้สกึสงบ ผมทราบว่าพระบดิาบนสวรรค์จะประทานปัญญา
และความกล้าหาญให้เราเผชิญกับความยากล�ำบำก
ผู้เขียนมาจากไต้หวัน

อ้างอิง
1.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (2006), 16. จำ
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การพึ่งพาตนเอง

การพึ่งพาตนเองคือความสามารถ ค�า 
มัน่สญัญา และความพยายามในการ

จัดหาสิ่งจ�าเป็นต่อชีวิตส�าหรับตนเองและ
ครอบครัวทั้งทางโลกและทางวิญญาณ1

ขณะเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักธรรม 
การพึ่งพาตนเองในบ้านและชุมชนของเรา 
เรามีโอกาสดูแลคนยากไร้และคนขัดสน 
ตลอดจนช่วยให้ผู้อื่นพึ่งพาตนเองเพื่อพวก
เขาจะสามารถอดทนในยามยากล�าบากได้

เรามีสิทธิพิเศษและหน้าที่ในการใช้สิทธิ์
เสรีพึ่งพาตนเองทางวิญญาณและทางโลก  
เมื่อพูดถึงการพึ่งพาตนเองทางวิญญาณ
และการพึ่งพิงพระบิดาบนสวรรค์ เอ็ลเดอร์
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองสอนดังนี้ “เราเปลี่ยนใจเลื่อมใสและ
พึ่งพาตนเองทางวิญญาณเมื่อเราด�าเนิน
ชีวิตตามพันธสัญญาร่วมกับการสวดอ้อน 
วอน—ผ่านการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่า
ควร เป็นผู้มีค่าควรถือใบรับรองพระวิหาร 
และเสียสละรับใช้ผู้อื่น”2

เอ็ลเดอร์เฮลส์แนะน�าเราให้พึง่พาตนเอง
ทางโลก “ซึ่งได้แก่การศึกษาต่อหลังจาก 
จบมัธยมศึกษาหรือการอบรมด้านวิชาชีพ 
เรียนรู้การท�างาน และด�าเนินชีวิตตามราย
ได้ของเรา  โดยการหลีกเลี่ยงหน้ีสินและ
ออมเงินตั้งแต่บัดนี้ เราย่อมพร้อมส�าหรับ
การรับใช้ศาสนจักรเต็มเวลาในอนาคต   

จดุประสงค์ของการพึง่พาตนเองทัง้ทางโลก
และทางวิญญาณคือพาตนเองขึ้นไปบนที่
สูงเพื่อเราจะยกผู้อื่นได้ในยามจ�าเป็น”3

จากพระคัมภีร์
มัทธิว 25:1–13; 1 ทิโมธี 5:8; แอลมา 34: 
27–28; หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 44:6; 
58:26–29; 88:118

อ้างอิง
1.	 ดู	คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 

6.1.1.
2.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“รู้สำ�นึกตัว:	ศีลระลึก	พระวิห�ร	

และก�รเสียสละรับใช้,”	เลียโฮนา,		พ.ค.	2012,	34.
3.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“รู้สำ�นึกตัว,”	36.
	4.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), 51.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม  
ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิต
ท่าน  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
หลังจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมารวม

กันในหุบเขาซอลท์เลค ซึ่งเป็นทะเล 

ทรายห่างไกล ประธานบรคิมั ยงัก์ต้อง 

การให้พวกเขาเจริญรุ่งเรืองและสร้าง

ถิน่ฐานถาวร น่ีหมายความว่าวสิทุธชิน 

ต้องเรียนรู้ทักษะอันจะช่วยให้พวกเขา

พ่ึงพาตนเอง ในความพยายามดงักล่าว 

ประธานยังก์มีความไว้วางใจอย่างมาก

ในความสามารถ พรสวรรค์ ความ

ซือ่สัตย์ และความเต็มใจของสตร ีท่าน

ให้ก�าลังใจพวกเธอในหน้าที่ซึ่งก�าหนด

ไว้เป็นพิเศษทางโลก แม้หน้าท่ีดงักล่าว

ของพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์มักจะ

แตกต่างจากทุกวันนี้ แต่หลักธรรมยัง

คงเหมือนเดิม นั่นคือ

1. เรียนรู้ว่าต้องรักการท�างานและ

หลีกเลี่ยงความเกียจคร้าน

2. มีวิญญาณของการอุทิศตน

3. ยอมรับหน้าที่ผิดชอบของตนต่อ

ความเข้มแข็งทางวิญญาณ 

สุขภาพ การศึกษา งานอาชีพ 

การเงิน อาหาร และสิ่งจ�าเป็น

อื่น ๆ ในการค�้าจุนชีวิต

4. สวดอ้อนวอนขอศรัทธาและความ

กล้าหาญเพื่อเผชิญความท้าทาย

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ที ่

ต้องการความช่วยเหลือ4
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ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. ฉันจะช่วยให้พี่น้องสตรีที่ฉันดูแลพบ 
 วิธีสนองความต้องการฝ่ายโลกและ 

 ฝ่ายวิญญาณของพวกเธออย่างไร

2. ฉันก�าลังเพิ่มการพึ่งพาตนเองทาง 
 วิญญาณผ่านการเตรียมรับศีลระลึก 

 และการเสียสละรับใช้หรือไม่

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; ... ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา,  
ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2013 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และสมุดบันทึก
การประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้น�าคนอื่นๆ ของศาสนจักร

แสงสว่าง
ในแอฟริกา

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุม 
ใหญ่สามัญได้ที่ conference.lds.org

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

เมือ่หลายปีก่อน ข้าพเจ้ากบัแฮเรยีตภรรยา 
มีประสบการณ์ลืมไม่ลงที่เราได้เห็นค�า

สัญญานี้เกิดสัมฤทธิผล เราอยู่ในแอฟรกิา
ตะวันตก  ส่วนที่สวยงามของโลกท่ี  ซึ่ง
ศาสนจกัรเติบโตและวิสทุธชินยคุสดุท้าย 
มีความปีติยินดี  อย่างไรก็ตาม แอฟริกา
ตะวันตกมีการท้าทายอยู่มาก  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเศร้าใจจากความยากจน 
ท่ีข้าพเจ้าเห็น  ในเมืองมีการว่างงานสูง 
ครอบครัวมักประสบปัญหาในการจัดหา 
ให้แก่ความต้องการประจ�าวันและความ
ปลอดภยัให้ตนเอง  ใจข้าพเจ้าแหลกสลาย 
ท่ีรู้ว่ามีสมาชิกอันล�้าค่าจ�านวนมากของ
ศาสนจกัรด�าเนนิชีวิตอยูใ่นความขาดแคลน
เช่นนี้  แต่ข้าพเจ้าเรียนรู้ด้วยว่าสมาชิกที่
เยี่ยมยอดเหล่านี้จะช่วยกันท�าให้ภาระที่
หนักอึ้งนั้นเบาลง

ในที่สุดเรามาถึงอาคารประชุมหลังหนึ่ง
ของเราใกล้เมืองใหญ่  แต่แทนที่จะพบกับ
ผู้คนที่ทุกข์ใจและหมกหมุ่นอยู่ในความมืด 

เรากลับพบผู้คนเปี่ยมด้วยความสุขที่ฉาย
ส่องด้วยแสงสว่าง!  ความสขุทีพ่วกเขารูส้กึ
ต่อพระกิตติคุณแผ่มาสู่เราและยกระดับ
วิญญาณของเรา  ความรักที่พวกเขาแสดง
ต่อเราน้ันนอบน้อม พวกเขายิม้อย่างจรงิใจ
และท�าให้เรายิ้มตอบ

ข้าพเจ้าจ�าได้ขณะนั้นสงสัยว่ายังจะมี
ผูค้นทีม่คีวามสขุกว่านีอ้ยูบ่นพืน้พภิพได้อีก
หรือ  ถึงแม้วิสุทธิชนที่น่ารักเหล่านี้จะราย
ล้อมไปด้วยความยากล�าบากและการ
ทดสอบ แต่พวกเขาเตม็ไปด้วยความสว่าง!

การประชุมเริ่มต้น ข้าพเจ้าเริ่มปราศรัย  
แต่ไม่นานไฟฟ้าในอาคารดับ และเราถกูทิง้
ให้อยู่ในความมืดโดยสิ้นเชิง

เป็นเวลาสักครู่ที่ข้าพเจ้าแทบจะมองไม่
เห็นใครในที่ประชุม แต่ข้าพเจ้าสามารถเห็น

และรูส้กึถงึรอยยิม้ทีก่ระจ่างและงดงามของ 
วิสุทธิชนของเรา  ข้าพเจ้าชอบอยู่กับผู้คนที่
ยอดเยี่ยมเหล่านี้!

ความมืดในห้องประชุมยังคงมีอยู่ และ
ข้าพเจ้านั่งอยู่ข้างภรรยาและรอให้ไฟฟ้า
กลบัมา  ขณะทีเ่รารอคอย มบีางสิง่ทีน่่าทึง่
เกิดขึ้น

มีเสียงสองสามคนเริ่มร้องเพลงสวดแห่ง
การฟื้นฟูเพลงหนึ่ง  และจากนั้นคนอ่ืนก ็
ร่วมร้องไปด้วย  จากนั้นก็มีคนร้องมากขึ้น  
ไม่นานเสยีงประสานทีไ่พเราะและทรงพลงั 
ก็เต็มห้องนมัสการ

สมาชิกเหล่านี้ของศาสนจักรไม่ต้องใช้
หนังสือเพลงสวด  พวกเขารู้จักค�าร้องทุก 
ค�าของเพลงสวดทุกเพลงที่พวกเขาร้อง   
และพวกเขาร้องเพลงติดต่อกันด้วยพลัง 
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สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2013

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่
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และวิญญาณที่สัมผัสจิตวิญญาณข้าพเจ้า
ในที่สุดแสงสว่างก็กลับคืนและห้องเต็ม

ไปด้วยความสว่าง  ข้าพเจ้ากับแฮเรยีตมอง
หน้ากัน แก้มของเราชุ่มไปด้วยน�้าตา

ท่ามกลางความมดือนัมดืมดิ วสิทุธิชนท่ี
สวยงามและยอดเยี่ยมเหล่านี้ท�าให้อาคาร
ศาสนจักรและจิตวิญญาณของเราเต็มไป
ด้วยความสว่าง

เป็นช่วงเวลาทีป่ระทบัใจยิง่ส�าหรบัเรา— 
เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ข้าพเจ้ากับแฮเรียตจะ
ไม่มีวันลืม
จาก “ความหวังแห่งความสว่างของพระผู้เป็นเจ้า” 
เลียโฮนา พ.ค. 2013 หน้า 76

คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง
• ท่านจะลืมตารับความหวังแห่ง 

ความสว่างของพระผู้เป็นเจ้าได้

อย่างไร

• การเดินตามรอยพระบาทของ 

พระเยซูคริสต์สามารถช่วยให้ 

ท่านเดินในความสว่างของ 

พระองค์ได้อย่างไร

• ท่านจ�าเป็นต้องท�าการเปลี่ยน-

แปลงอะไรบ้างเพื่อให้รู้สึกถึง 

ความสว่างแห่งพระกิตติคุณของ

พระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้น

ท่านอาจเขียนความคิดลงในบันทึก 

ส่วนตัวหรือสนทนาเรื่องเหล่านี้กับ 

คนอื่น ๆ

แหล่งข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวข้อน้ี: หลักธรรม
พระกิตติคุณ (2009) “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
หน้า 31–34; Gospel Topics ใน LDS.org, 
“Hope,” “Holy Ghost”; ดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ, “พลังอันไร้ขอบเขตของความหวัง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 25–29.

ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์
เกี่ยวกับคว�มเปร�ะบ�งของ
มนุษย์
“ในศาสนจักรนี้ สิ่งที่เรารู้จะอยู่เหนือกว่า 

สิ่งที่เราไม่รู้เสมอ และพึงระลึกว่าในโลก 

ใบนี้ ทุกคนต้องด�าเนินไปด้วยศรัทธา

“ดังนั้นจงมีน�้าใจกับความเปราะบางของ

มนุษย์—ทั้งของตัวท่านเองและคนที่รับใช้กับ

ท่านในศาสนจกัรทีน่�าโดยชายและหญงิอาสา

สมคัรซึง่เป็นมนษุย์ ยกเว้นในกรณขีองพระ-

บุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระองค์ มีแต่

คนไม่ดพีร้อมทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าทรงต้องท�างาน

ด้วยมาโดยตลอด นัน่คงเป็นเรือ่งน่าหงดุหงดิ 

พระทัยไม่น้อย . . .  ดังนั้นจงอดทนและอ่อน

โยนและให้อภัย”

ดู เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง “ข้าพเจ้าเชื่อ” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 94.

คำ�ตอบสำ�หรับท่�น
การประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดา 

พยากรณ์และอัครสาวกให้ค�าตอบที่ได้รับ 

การดลใจแก่ค�าถามที่สมาชิกศาสนจักร 

อาจมี ใช้ฉบับการประชุมใหญ่หรือเข้าไป 

ที่ conference.lds.org เพื่อหาค�าตอบของ

ค�าถามต่อไปนี้

• ฉันจะยังเข้มแข็งได้อย่างไรเมื่อมีคน 

เยาะเย้ยความเชือ่ของฉนั ดู โรเบิร์ต  

ดี. เฮลส์, “จงยืนอย่างมั่นคงใน 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,” หน้า 48

• ฉันจะท�าอะไรได้บ้างถ้าคนที่ฉันรัก 

ก�าลังท�าการเลือกที่ไม่ดี  ดู เฮนรีย์  

บี. อายริงก์, “จงมาหาเรา,”  

หน้า 22; และ ริชาร์ด จี. สก็อตต์, 

“เพือ่ให้มสีนัตสิขุในบ้าน,” หน้า 29

• เหตุใดการแต่งงานระหว่างชายหญิง 

จึงส�าคัญยิ่ง  ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, 

“เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์,”  

หน้า 41; แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน, 

“ชีวิตแต่งงาน: ดูและเรียนรู้,”  

หน้า 83; และแอล. ทอม เพอร์รย์ี,  

“การเชื่อฟังกฎคือเสรีภาพ,”  

หน้า 86

• อะไรคือจุดประสงค์ของฐานะปุโรหิต   

ดู เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “นี่คือ 

งานของเราและรัศมีภาพของเรา,”  

หน้า 18

• เหตุใดเราจึงต้องมีศาสนจักร ดู  

เควนทนิ แอล. คกุ, “สนัติสขุส่วนตัว: 

รางวัลแห่งความชอบธรรม,” หน้า 

32; และ ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 

เฟอร์สัน, “การไถ่,” หน้า 109

คว�มศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว
“พระบัญญัติที่ให้ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูน

ให้เตม็แผ่นดนิโลกยงัคงบงัคบัใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

ดังนั้นการแต่งงานระหว่างชายหญิงจึงเป็น

ช่องทางที่ได้รับอ�านาจในการน�าวิญญาณ

ก่อนเกิดมาสู่ความเป็นมรรตัย การละเว้น

การมีเพศสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงก่อนแต่งงาน

และการซื่อสัตย์อย่างเต็มท่ีในชีวิตสมรส

ปกป้องความบรสิทุธิข์องช่องทางศกัดิส์ทิธิน์ี”้

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง, “เราเชื่อในการเป็นคนบริสุทธิ์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 42.
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ควบคุมไม่ได้นอกจากตามหลักธรรมแห่ง
ความชอบธรรมเท่านั้น” (คพ. 121:36)  
ด้วยเหตุนี้จึงมีความแตกต่างระหว่างสิทธิ
อ�านาจและพลังอ�านาจของฐานะปุโรหิต 
“สทิธอิ�านาจฐานะปุโรหติ ซึง่เป็นสทิธิอ�านาจ 
ท่ีกระท�าในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า… 
ได้รับมอบโดยการวางมือบนศีรษะ  พลัง
อ�านาจของฐานะปุโรหิตเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู ้
ใช้อ�านาจมีค่าควรและกระท�าตามพระ-
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า”1

เพราะฐานะปุโรหิตคือพลังอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์จึงทรงก�าหนด
มาตรฐานความมีค่าควรส�าหรับการใช้
ฐานะปุโรหิตและทรงเปิดเผยมาตรฐาน

พระบิดาบนสวรรค์ประทานส่วนหนึ่ง
ของพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจ 

ของพระองค์ให้สมาชิกชายที่มีค่าควรของ
ศาสนจักร  สิทธิอ�านาจที่มอบให้นี้เรียกว่า
ฐานะปุโรหิต  ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตได้รับ 
สิทธิอ�านาจให้ปฏิบัติในพระนามของพระ-
เจ้าในการน�าศาสนจักรของพระองค์ สอน
พระกิตติคุณ ให้พรผู้ป่วย และประกอบ 
ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่จ�าเป็นต่อความรอด

ฐานะปุโรหิตต้องใช้อย่างมีค่าควรเพราะ
ดังท่ีพระเจ้าทรงเปิดเผยต่อโจเซฟ สมิธ 
“สิทธิของฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอ�านาจ
แห่งสวรรค์อย่างแยกจากกันไม่ได้, และ 
. . . อ�านาจแห่งสวรรค์จะถูกบังคับหรือ

ฐานะปุโรหิต
ต้องใช้อย่างมีค่าควร

สิ่ ง ท่ี เ ร า เ ชิ่ื อ

เหล่านั้นต่อศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ของพระองค์  ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตมีค่าควร
โดยกลับใจจากบาปของตนและด�าเนิน
ชีวิตสอดคล้องกับพระกิตติคุณและพระ-
บัญญัติของพระเยซูคริสต์  ความเป็นเพื่อน
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตพวกเขา
สามารถช่วยให้พวกเขารูเ้รือ่งความมค่ีาควร 
ของตน 

“ความประพฤติของเรา
ในที่สาธารณะต้องไม่มี
ใครต�าหนิได้ ความ
ประพฤติของเราในที่
ส่วนตัวยิ่งส�าคัญมาก 
กว่านั้น ต้องสอดคล้อง

กับมาตรฐานที่พระเจ้าทรงตั้งไว้  เราจะ
จมปลกัอยูใ่นบาปไม่ได้ ทัง้เราจะพยายาม
ปกปิดบาปของเรากไ็ม่ได้ เราไม่อาจสนอง
ความพอใจให้แก่ความจองหองของเรา  
เราไม่อาจถือดีในความทะเยอทะยานอัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
121:34–46; โธมัส เอส. มอนสัน, “อ�านาจ
ฐานะปโุรหติ,” เลยีโฮนา,  พ.ค. 2011, 83–88.

ป้องกันและดำ�เนินชีวิตให้คู่ควรกับฐ�นะปุโรหิต

ร้ายกาจของเรา  เราไม่อาจใช้การควบคุม 
หรืออ�านาจการปกครอง หรือบีบบังคับ
ภรรยาหรือลูก ๆ หรือคนอื่นในความไม่
ชอบธรรมระดับใดก็ตาม

“หากเราท�าสิ่งใดก็ตามดังที่กล่าวมา 
อ�านาจของสวรรค์ย่อมถอนตวั พระวญิญาณ 
ของพระเจ้าเศร้าโศก อานุภาพอันแท้จริง
ของฐานะปโุรหติของเราไร้ผล พลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตย่อมหมดสิ้นไป . . .

“. . . [ฐานะปโุรหติ] เปรยีบเสมอืนเครือ่ง  

น�าทางในการด�าเนนิชวีติ ในความสมบรูณ์ 

ของฐานะปุโรหิต สิทธิอ�านาจของฐานะ

ปุโรหิตอยู่เลยม่านแห่งความตายไปจนถึง

นิรันดรที่อยู่เบื้องหน้า

“ไม่มีอะไรในโลกนี้เทียบได้กับฐานะ

ปุโรหิต จงรักษา ทะนุถนอม รัก และ

ด�าเนินชีวิตให้สมกับฐานะปุโรหิต”

ดู ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008), 
“ความมีค่าควรส่วนตัวในการใช้ฐานะปุโรหิต,” 
เลียโฮนา, ก.ค. 2002, 65, 68.
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1.	 เอ็ม.	รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“นี่คืองานของเราและ 

รัศมีภาพของเรา,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	19.
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ปฏิบัติต่อภรรยา บุตรธิดา 
และผู้อื่นอย่างอ่อนโยน

รับศีลระลึกอย่างมีค่าควร

รับใช้อย่างซื่อสัตย์ในการเรียก
ของท่าน

ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตได้รับพลัง

อำ�น�จในฐ�นะปุโรหิตผ่�นศรัทธ�

และการเชื่อฟัง:

ใช้ฐานะปุโรหิต 
เมื่อมีผู้ร้องขอ

นมัสการใน 
พระวิหาร
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เมื่อลูกสี่คนของเรายังเล็ก ดิฉันกับสามี
คิดว่าถ้าเราเป็นแบบอย่างที่ดีและเลี้ยงดู

พวกเขาในพระกิตติคุณพร้อมด้วยความรัก
มากมายและความเสมอต้นเสมอปลาย 
พวกเขาคงไม่มีวันออกจากเส้นทางนั้น

ฤดูร้อนวันหนึ่งเราจ�าต้องทิ้งความคิดดัง
กล่าว  ลูกชายคนโตวัย 14 ปีของเราไปว่าย
น�้ากับเพื่อน ๆ  เมื่อดิฉันมาถึงสระว่ายน�้า
พร้อมลูกคนเล็ก ดิฉันคิดว่าเห็นเขาถือบุหรี่
ในมอื  ดิฉนักลุม้ใจมาก จงึพดูกบัเขาเรือ่งนี้
หลังจากนั้น  เขาพูดแต่เพียงว่าดิฉันเข้าใจ
ผิด  น่าเศร้าที่เขาเริ่มพูดเท็จ

เขาท�าตัวเหินห่างจากเรามากขึ้นเรื่อย ๆ  
เขาไม่เป็นมิตรเหมือนเคยและมักจะโกรธ
โดยไม่ต้องยั่วโทสะ  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ยาเสพติด ภาษาหยาบคาย และค�าเท็จ
สารพัดแถมมากับบุหรี่  และพฤติกรรม 
ของเขาต่อครอบครัวยากจะรับได้

ตอนแรกเราพยายามจ�ากัดกิจกรรมของ
เขาเพื่อคุ้มครองเขา แต่สิ่งน้ันรังแต่จะท�า 
ให้เขาต่อต้านมากขึ้น  การฝึกวินัยไม่ได้ผล  
เมื่อดิฉันต�าหนิและท้าทายเขาให้เปลี่ยน 
การสนทนาของเรามกักลายเป็นการโต้เถยีง
เสียงดังซึ่งท�าให้ระยะห่างระหว่างเรากว้าง
ขึ้น

ดิฉันกับสามีวิตกมากเรื่องลูกชายคนโต
ของเรา  เราพยายามหาการน�าทางผ่านการ
สวดอ้อนวอน แต่ดิฉันรู้สึกอับจนหนทาง

พระเจ้าทรงไม่เคยตะโกนใส่ดิฉัน
สงวนนาม

ขณะเฝ้าดลูกูชายคนโตเลอืกเส้นทางอนัตราย 

เช่นนั้น  เมื่อเราสวดอ้อนวอน เรารู้สึกได้รับ

การน�าทางว่าต้องให้ลูกชายมีช่องว่างมาก

ขึ้นแทนที่จะใช้กฎเกณฑ์เข้มงวดควบคุม

เขา  วิธีนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเอาเสียเลย

และขัดกับสามัญส�านึกอย่างมาก แต่ความ

พยายามก่อนหน้านี้ทั้งหมดของเราเพื่อหยุด

พฤติกรรมของเขาก็ไม่ประสบผลส�าเร็จเช่น

กัน  ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกลงโทษหรือจ�ากัด

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

ดิฉันรู้สึกอับจนหนทางขณะเฝ้าดูลูกชาย 
คนโตของเราตกลงไปในหลุมพรางของ 
ซาตาน และดิฉันมักถ่ายทอดความกลัว 
โดยแสดงความโกรธ  ดิฉันต้องเปลี่ยน 
ตัวเองแทนที่จะพยายามเปลี่ยนลูกชาย

เขากต่็อเมือ่การกระท�าของเขาส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตครอบครัวเราโดยตรง

แม้จะพยายามท�าตามค�าแนะน�าของ

พระเจ้า แต่เราพบว่าสถานการณ์แย่ลง  

ดิฉันพยายามเอาชนะความสงสัยตนเอง

และความท้อใจ  ดิฉันกับสามีพยายาม

เสมอต้นเสมอปลายกับการจัดสังสรรค์ใน

ครอบครัวและสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 

แต่ดิฉันกลับหนักใจด้วยความรู้สึกผิดเมื่อ
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การท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้าช่วย 
ให้ครอบครัวเรามีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งกว่าเดิม  
ดิฉันกับสามีเรียนรู้ว่าเราต้องปรับชีวิตเรา
และชีวิตครอบครัวแทนที่จะพยายามปรับ
ชีวิตลูกชายของเรา

เวลานี้ดิฉันทราบว่าการฝากลูก ๆ ของ
ดิฉันไว้กับพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร  
พระองค์ทรงรู้จักพวกเขาดีกว่าดิฉัน  ดิฉัน
เรียนรู้ว่าเราไม่ควรรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ
การตัดสินใจทั้งหมดของลูก  ดิฉันกับสามี
ค้นพบว่าความช่วยเหลือดีที่สุดที่เราจะให้
ลกูชายเราได้คือหนัไปพึง่พระเจ้า วางใจใน
พระประสงค์และค�าแนะน�าของพระองค ์

นึกถึงทุกครั้งที่เราบกพร่องและทุกครั้งท่ี

ดิฉันประพฤติไม่ดีต่อลูกชาย  ดิฉันร้องไห้

อย่างหนัก นอนไม่หลับ และบางครั้งอ่อน

เปลี้ยเพลียแรงจนแทบปฏิบัติหน้าที่ตาม

ปกติไม่ไหว

ชีวิตครอบครัวที่เราเคยรู้จักแทบไม่

เหมือนเดิมอีก  การสังสรรค์ในครอบครัว

เป็นประจ�าลงเอยด้วยความยุ่งเหยิงและ

การโต้เถียง  ดิฉันไม่อดทนเอาเสียเลยกับ

บุคคลที่ดิฉันรักและโวยวายเสียงดังให ้

พวกเขารู้

ดิฉันกับสามียอมรับว่าเราไม่อาจปล่อย

ให้สถานการณ์นี้ท�าลายครอบครัวเรา  เรา

ตัดสินใจท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้าและ

ศาสดาพยากรณ์ต่อไป ด้วยเหตุน้ีเราจึง

พยายามจัดสังสรรค์ในครอบครัวแบบ

ธรรมชาติไม่มีพิธีรีตองกับลูก ๆ ท่ีเต็มใจ  

แต่ดิฉันยังยอมรับไม่ได้ที่ลูกชายคนโตของ

เราติดกับดักของซาตาน  ด้วยการสวด

อ้อนวอน การอดอาหาร และความหวัง—

ทั้งหมดที่ดูเหมือนจะเหลือให้เรา—เราวาง

ภาระไว้กับพระเจ้าและวางใจพระองค์

ปัญหาเลวร้ายกว่าเดิม   ในช่วงเวลา 

ที่ยากอย่างยิ่งช่วงหนึ่ง ดิฉันขอพรฐานะ

ปุโรหิตจากสามี  ดิฉันหวังจะได้ถ้อยค�า

ปลอบโยนและก�าลังใจ  แต่พระเจ้าทรง

ทราบความจ�าเป็นจริง ๆ ของดิฉัน  ดิฉัน 

ถูกติงเรื่องโต้เถียงกับลูกชายเสียงดัง พระ-

เจ้าทรงท�าให้ดิฉันตระหนักว่าพระองค์ทรง 

ไม่เคยตะโกนใส่ดิฉัน—แต่ดิฉันตะโกนใส่

ลูกตลอดเวลา
ในพรนั้น ดิฉันได้รับค�าแนะน�าเพิ่มเติม

ว่าดิฉันต้องพูดคุยกับลูกชายเรื่องท่ีดิฉัน

กังวลเกี่ยวกับตัวเขาแทนที่จะต�าหนิเขา  
ดิฉันทราบดีว่าความโกรธและการต�าหน ิ
ติเตียนของดิฉันเป็นการแสดงความวิตกที่
ดิฉันมีต่อตัวเขา  ดิฉันโจมตีเขาตลอดเวลา
และเขาปกป้องตนเองเท่าที่จะท�าได้  ดิฉัน
จึงหาวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมของดิฉัน

เวลาน้ีดิฉันก�าลังรับใช้เป็นครูสถาบัน  
ดิฉันพบว่าดิฉันรับมือกับเยาวชนที่โบสถ์
อย่างใจเย็นและเห็นอกเห็นใจได้ไม่ยาก
เพราะดิฉันไม่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของคน
เป็นแม่

ดิฉันพยายามมองลูกชายไม่ใช่ด้วย
ทัศนะของแม่ที่ห่วงใยแต่มองเหมือนเป็น
คนนอก  วิธีนี้รวมทั้งการสวดอ้อนวอนและ
การอดอาหารอย่างมากช่วยดิฉันระงับ
อารมณ์และมองลูกชาย—ซึ่งเวลานี้อายุ
เกือบ 18 ปีแล้ว—ด้วยทัศนะใหม่  ดิฉัน
สามารถเหน็คณุสมบตัทิีด่ขีองเขาได้อกีครัง้  
ดิฉันหาวิธีบอกความรู้สึกและความกังวล
กับเขาอย่างจริงใจและไม่รีบร้อน

สิง่นีก้ลายเป็นจดุพลกิผนัในความสมัพนัธ์ 
ของเรา  ดิฉันกับลูกชายพูดคุยกันหลาย
เรื่อง และดิฉันสามารถปล่อยให้เขารับผล
จากพฤติกรรมของตนเอง  ดิฉันกับสามี
เพียงแต่ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าวิธีที่เขา
จะใช้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เขาเริม่ยอมรบัความรกัและการสนบัสนนุ 
ของเราทีละน้อย  การรับมือกับเขาหลังจาก
ห้าปีท่ีใช้ความพยายามมาก เวลานี้มีพื้น
ฐานอยู่ด้วยความเคารพ  ชีวิตเขายังไม่ถูก
ต้องในหลาย ๆ ด้าน แต่เขาอยู่ระหว่าง
ท�าให้ชีวิตถูกต้อง  เขายอมรับทีละน้อยว่า
อะไรส�าคัญจริง ๆ ในชีวิตและอะไรน�าความ
พอใจยั่งยืนมาให้
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จงมองเห็นข้อดี
ในตัวผู้อื่น
“ข้าพเจ้าขอแนะน�า

ข้อคิดสุดท้ายส�าหรับ 

ผูท้ีร่กัสมาชกิครอบครวั

ซึง่ไม่ได้ท�าการเลอืกทีด่ ีสภาพเช่นนีอ้าจ

ท้าทายความอดทนอดกลั้นของท่าน  

เราต้องวางใจพระเจ้าและจังหวะเวลา 

ของพระองค์ว่าค�าสวดอ้อนวอนของเรา 

จะได้รับค�าตอบที่ดีและการช่วยชีวิตจะ 

เกิดขึ้นได้ เราท�าสุดความสามารถที่จะ 

รับใช้ เป็นพร และยินดียอมรับพระ-

ประสงค์ทุกอย่างของพระผู้เป็นเจ้า. . . 
ด้วยศรัทธาเราจะทราบได้ว่าผู้หลงทาง 

ที่เรารักไม่ได้ถูกทอดทิ้ง แต่เขาอยู่ใน

ความดูแลของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง 

เปี่ยมด้วยความรัก

“จงมองเหน็ข้อดใีนตวัผูอ้ืน่ ไม่ใช่รอย

แปดเป้ือนของเขา บางครัง้รอยแปดเป้ือน

ต้องอาศัยการดูแลอย่างถูกวิธีจึงจะ 

สะอาดได้ แต่จงส่งเสริมคุณความดี 

ของเขาเสมอ”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “เพ่ือให้มีสันติสุขในบ้าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 31.
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พระเยซูที่ข้าพเจ้ารู้จักและเชื่อคือพระ-
เยซูพระคริสต์  พระบุตรของพระผู้

เป็นเจ้า  พยานดังกล่าวนี้เปิดเผยต่อข้าพ-
เจ้าโดยพรและอิทธิพลของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงเป็น 
. . . พระผู้สร้างโลกและทั้งหมดที่อยู่ในนั้น 
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรัก
เราแต่ละคนและสิ้นพระชนม์บนกางเขน
เพือ่เรา พระองค์ทรงสอนเราเรือ่งความกรณุา 
และการให้อภยั ทรงเป็นมติรของคนท้ังปวง 
พระผู้ทรงรักษาคนเจ็บป่วย พระผู้ประทาน
สันติสุขแก่คนทั้งปวงที่จะฟังและเชื่อ

คนสมัยนี้ต้องไม่ถูกชักน�าให้หลงไปจาก

พระเยซูทรงมีความหมายต่อเปโตรอย่างไร
ความเชื่อมั่นอันแรงกล้าและลึกซึ้งของ

ยอห์นมักท�าให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งข้ึนเสมอ   
ไม่เคยมีความสงสัยใด ๆ เลย  ท่านเป็น
พยานว่า “ในปฐมกาลพระวาทะทรงด�ารง
อยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และ
พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า . . . พระเจ้าทรง
สร้างสรรพสิ่งขึ้นมา . . . พระองค์ทรงเป็น
แหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของ 
มนษุย์  ความสว่างส่องเข้ามาในความมดื 
และความมดืไม่อาจเอาชนะความสว่างได้” 
(ยอห์น 1:1, 3–5) . . .

สิ่งนี้อาจอยู่นอกเหนือความเข้าใจของ
เราจนเราไม่ตระหนกัว่าพระเยซทูรงมคีวาม
หมายต่อนไีฟอย่างไรเมือ่พระครสิต์ผูฟ้ื้นคนื
พระชนม์ทรงปรากฏบนทวีปทางตะวันตก
โดยตรัสว่า “ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์,  
ผู้ที่ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานว่าจะมาใน
โลก” . . .

นีไฟเขียนต่อจากนั้นว่า “ฝูงชนได้ออก
ไป, และยื่นมือพวกเขาเข้าไปในพระปรัศว์
ของพระองค์, และสมัผสัรอยตะปทูีพ่ระหตัถ์ 
ของพระองค์และที่พระบาทของพระองค์” 
(3 นีไฟ 11:10, 15) . . . พวกเขาอยู่เบื้อง
พระพกัตร์พระองค์ และพวกเขาเป็นพยานได้

พระเยซูทรงมีความหมายต่อเด็กหนุ่ม 
โจเซฟ สมิธอย่างไร  การปรากฏของพระผู้
เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ต่อศาสดาพยา-
กรณ์หนุ่มในยุคปัจจุบันบรรยายไว้ด้วย
ถ้อยค�าของท่านเองดังนี้ “ข้าพเจ้าเห็น
ล�าแสงอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้าพอดี, เหนือ
ความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ . . . เมื่อแสง
นั้นส่องมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นพระอติ-

พระเยซูทรงมี 
ความหมาย 
ต่อเราอย่างไร
ในทุกวันน้ี

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด บี. 
เฮจท์ (1906–2004)
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

เ รื่ อ ง ร า ว ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ

ความจริงสมัยโบราณและความจริงยุค
สุดท้าย—ความจริงและประสบการณ์ทาง
วิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งศาสดาพยากรณ์
เดินและพูดกับพระเยซู  พระเยซูทรงมี
ความหมายต่ออัครสาวกสมัยโบราณ
อย่างไร  พระองค์ทรงมีความหมายต่อ 
เปโตรอย่างไร

มาระโกเขียนเล่าเหตุการณ์ตอนเช้าวัน
ฟื้นคืนพระชนม์ว่า [เทพสององค์] ที่พบกับ
มารีย์ชาวมักดาลาและมารีย์มารดาของ
ยากอบได้บอกพวกเธอขณะพวกเธอเข้า 
ไปในอุโมงค์ว่า  “จงไปบอกพวกสาวกของ
พระองค์รวมทั้งเปโตร” (มาระโก 16:7)  
เทพเจาะจงให้พวกเธอไปแจ้งแก่เปโตร   
เปโตรและยอห์นรีบไปที่อุโมงค์  เปโตร
เข้าไปเห็นผ้าป่านและผ้าพันพระเศียรของ
พระองค์พับวางไว้เรียบร้อย  เวลานี้เปโตร
จึงเป็นพยานด้วยตนเองถึงเหตุการณ์อัน
ส�าคัญยิ่งนี้

ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตร . . . สั่งสอน
พระกิตติคุณอันรุ่งโรจน์และเป็นพยานถึง
เยซูแห่งนาซาเร็ธ  ผู้คนแปลบปลาบใจและ
ถามว่า “พี่น้องเอ๋ยเราจะท�าอย่างไรดี?” 
(กิจการ 2:37) เปโตรพร้อมด้วยความเชื่อ
มั่นอันลึกซึ้งที่เพิ่งเกิดขึ้นตอบว่า “จงกลับ
ใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้า 
จะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย 
แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์” (กิจการ 2:38)  คนสาม
พันคนเชื่อและรับบัพติศมา  พวกเขารู้สึก
ถึงเจตนารมณ์และพลังของอัครสาวก
อาวุโสของพระเจ้า  เราจะสงสัยไหมว่า

เอ็ลดอร์เดวิด บี. เฮจท์ได้รับแต่งตั้งเป็น
อัครสาวกเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 
1976 และรับใช้ในโควรัมนั้นจนถึง 
แก่กรรมในปี  ค.ศ. 2004  สมัยเป็น 
ผู้ช่วยสภาอัครสาวกสิบสอง ท่านกล่าว
ปราศรัยเรื่องนี้ในการประชุมใหญ่
สามัญเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1974  
ดูฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษได้จาก 
Ensign พฤษภาคม 1974 ที่ LDS.org
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คนทัง้ปวงจะถกูวางไว้บนเส้นทางสูค่วาม 
เจริญก้าวหน้านิรันดร์  ทุกคนที่ยอมรับพระ-
องค์และกลับใจล้วนได้รับการให้อภัยบาป
ในอดีตและมีโอกาสได้รับความสูงส่ง  “เรา
เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต 
ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมา
ทางเรา” (ยอห์น 14:6)  ความนึกคิดของ
มนุษย์จะมีมโนทัศน์สูงส่งขึ้นส�าหรับจุด
หมายของมนุษย์ได้หรือไม่ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นองค์ศูนย์กลาง

เพื่อตอบค�าถามว่า “พระเยซูทรงม ี
ความหมายต่อคนสมยันีอ้ย่างไร”  ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าพระองค์ทรงมีความหมาย 
ทุกอย่าง 

รูปสองพระองค์,  ซึ่งความเจิดจ้าและรัศมี
ภาพของทัง้สองพระองค์เกนิกว่าจะพรรณนา 
ได้, พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้าใน
อากาศ. องค์หนึง่รบัสัง่กับข้าพเจ้า, โดยทรง
เรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, พลางชี้พระหัตถ์
ไปทีอ่กีองค์หนึง่—นีค่อืบตุรทีร่กัของเรา. จง

ฟังท่าน!” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16–17)
ความรู้ทางวิญญาณและประสบการณ์

ทางวิญญาณต้องไม่หายไปและไม่จ�าเป็น
ต้องหายไปจากความคิดของคนสมัยใหม่  
เพราะประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์
สมัยโบราณและสมัยใหม่บันทึกไว้เพื่อ
ประโยชน์ของมนุษย์ และทุกวันนี้ผู้เชื่อเป็น
พยานถึงความจริงเหล่านี้  คนสมัยใหม่ต้อง

ใน
คว
าม
ระ
ลึก
ถึง
เร
า,

 โด
ย 

วอ
ลเ

ตอ
ร์ 

เร
น

ให้ความปรารถนาทีจ่ะรูเ้รือ่งพระเยซมูากขึน้ 
มาแทนที่ความไม่แน่นอนและความสงสัย

ความรับผิดชอบและโอกาสอันน่ายินดี
ของเราคือแสดงประจักษ์พยานอันแน่วแน่
ถึงพระเยซูพระคริสต์  เราต้องเป็นพยานต่อ
โลกถึงความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์ 
ความจริงของการประสูติในเนื้อหนังจาก
บิดามารดามรรตัยผู้สูงส่ง  พระองค์ทรงได้
รับเลือกให้ปฏิบัติพระพันธกิจที่จ�าเป็นของ
การฟื้นฟูและการไถ่  พระองค์ทรงท�าสิ่งนี้
—พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนและทรงลุก
ขึ้นจากหลุมศพ ด้วยเหตุนี้มนุษย์ทุกคนจึง
ฟื้นคืนชีวิตได้โดยผ่านการชดใช้อันน่าอัศ-
จรรย์นี้ของพระเยซู ทั้งวิสุทธิชนและคนบาป

คนสมัยใหม่ต้องไม่ถูกชักนำ�ให้หลงไปจ�กคว�มจริงสมัยโบร�ณและคว�มจริงยุคสุดท้�ย—คว�มจริงและประสบก�รณ์ท�งวิญญ�ณ 
ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งศ�สด�พย�กรณ์เดินและพูดกับพระเยซู
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การเยี่ยมสอนหัวข้อใหม ่
เริ่มเดือนตุลาคม

เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2013 ข่าวเยี่ยม
สอนของสมาคมสงเคราะห์จะมุ่งเน้นเรื่อง

พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ 
รวมทั้งบทบาทและพระคุณลักษณะหลาย
ประการของพระองค์

เมือ่เราอ่าน Daughters in my Kingdom: 
The History and Work of Relief Society 
“เมื่อพระเยซูคริสต์ประทับอยู่บนแผ่นดินโลก 
พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นถึงวิธีที่เราควร
ด�าเนนิชวีติ”1  โดยการศกึษาและมุง่เน้นเรือ่ง 
บทบาทและพระคุณลักษณะของพระผู้ช่วย
ให้รอด พี่น้องสตรีในศาสนจักรจะเรียนรู้วิธี
เป็นเหมอืนพระองค์2 และจะสามารถสนทนา 
กับพี่น้องสตรีที่พวกเธอรับใช้ว่าการสอนและ
แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถมี
อิทธิพลในชีวิตของพวกเธอได้อย่างไร

พระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นถึงวิธีปฏิบัติ
ศาสนกิจ—วิธีดูแล เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และสอนกันและกัน  แบบอย่างของพระองค์
เป็นการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คนทีละคน3  

การเยี่ยมสอนคือโอกาสที่เราจะปฏิบัติตาม
แบบอย่างของพระองค์

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่
หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด เป็นพยานว่า 
“การเยี่ยมสอนเป็นส่วนหนึ่งในแผนของ
พระเจ้าในการจัดเตรียมความช่วยเหลือ 
ให้แก่ผูค้นทัว่โลก . . .  ‘พระองค์ทรงวางแบบ 
แผนเอาไว้’ ”4  ในฐานะครูเยี่ยมสอน เรา
จดจ�าค�าแนะน�าของประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน  ด้วยว่า  “เราเป็นพระหัตถ์ของ
พระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี ้ทีไ่ด้รบัพระบัญชา 
ให้รับใช้และยกบุตรธิดาของพระองค์ขึ้น  
พระองค์ทรงวางใจเราแต่ละคน” 

อ้างอิง
1. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society, 105.
2.	 ดู	โมโรไน	7:48
3.	 ดู	 Daughters in My Kingdom, 105; คู่มือเล่ม 2: 

การบริหารงานศาสนจักร 9.5.
4.	 Daughters in My Kingdom, 110.
5. Daughters in My Kingdom, 112.

ปัจจุบันมีหนึ่งพันล้าน 
บันทึกใน 
FamilySearch
โดย อาร์. สก็อตต์ ลอยด์
Church News

อาสาสมัครทั่วโลกที่ก�าลังท�าดัชนี 

(ในรูปแบบดิจิทัล) บันทึกชุด

ล�าดับการสืบเชื้อสายจ�านวนมหาศาล

ของศาสนจักรได้มาถึงหลักชัยส�าคัญ

ร่วมกันในวันที่ 19 เมษายน 2013  

ในวันนั้นพวกเขาบรรลุเป้าหมายการ 

ท�าบนัทกึทีค้่นหาได้หนึง่พนัล้านบนัทกึ

เพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ FamilySearch 

ของศาสนจักรในเวลาไม่ถึงเจ็ดปี

อาสาสมัครได้คัดลอกหรือท�าดัชนี

บันทึกอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 1978 แต่

ในเดอืนกนัยายน 2006 แผนกประวติั

ครอบครัวได้ดึงนวัตกรรมส�าคัญอย่าง

หนึ่งเข้ามาใช้ซึ่งเชื้อเชิญแทบทุกคนไม่

ว่าจะอยูท่ีใ่ดให้เข้ามาใช้เวบ็ไซต์และลง 

ชือ่มส่ีวนในโครงการจดัท�าดชันดัีงกล่าว

“เอกสารส่วนใหญ่ได้มาจากชุด

ไมโครฟิล์ม 2.4 ล้านม้วนซึ่งบรรจุ

ภาพถ่ายเอกสารทางประวัติศาสตร์ 

จาก 110 ประเทศและเขตปกครอง 

ต่าง ๆ” ข้อมูลจากวิกิเกี่ยวกับเว็บไซต์ 

FamilySearch อธิบาย “เอกสารดัง

กล่าวประกอบด้วยบันทึกส�ามะโน

ประชากร สูติบัตรและมรณบัตร 

ทะเบียนสมรส บันทึกทางทหารและ

ทรัพย์สิน ตลอดจนบันทึกส�าคัญอื่น ๆ 

ซึ่งเก็บรักษาโดยหน่วยงานรัฐบาลใน

ท้องถิ่น ภาครัฐ และระดับชาติ”©
 IR

I

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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ค� ำ ป ร ำ ศ รั ย วั น นี้

เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์กล่ำวแก่
บัณฑิตมหำวิทยำลัยให้รักษำ
ดุลยภำพของชีวิต

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวปราศรัย
ในพิธีรับปริญญาของมหาวิทยาลัยบริคัม
ยังก์ ในโพรโว รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา 
เมื่อเดือนเมษายน 2013 ท่านกล่าวถึง
ความจ�าเป็นที่ต้องหาดุลยภาพในชีวิต
และเน้นความจ�าเป็นในการให้เวลาแก่
ครอบครัว เวลาท�างาน เวลาศึกษาเล่า
เรยีน เวลาส�าหรบัการรบัใช้ เวลาส�าหรบั 
ตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลา
ส�าหรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ท่านแนะน�าบัณฑิตให้ด�าเนินชีวิต
อย่างมัธยัสถ์ “บทเรียนส�าคัญที่สุดบท
หนึง่ทีท่่านจะได้เรยีนรูค้อืความปลอดภยั 
และสันติสุขที่มาจากการด�าเนินชีวิต
ภายในรายได้ของท่าน” ท่านกล่าว

นอกจากนี้ท่านยังเน้นย�้าความส�าคัญ
ของการจัดตั้งบ้านที่มีพระคริสต์เป็น
ศนูย์กลาง “การสวดอ้อนวอนและศกึษา 
พระคัมภีร์ทุกวันควรเป็นส่วนหนึ่งของ
บ้านวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกหลัง” ท่าน
กล่าว  “ท�าให้พระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์เป็นส่วนส่วนส�าคัญที่คุกรุ่นอยู่ใน
ชีวิตท่าน”

เอ็ลเดอร์เนลสันเดินทำงเยี่ยม
ภำคเอเชียเหนือ

จากวันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 3 
มีนาคม 2013 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. 
เนลสนั แห่งโควรัมอคัรสาวกสบิสองเดนิ
ทางเยี่ยมภาคเอเชียเหนือ เอ็ลเดอร ์
เนลสันกล่าวว่า ไม่ว่าท่านจะไปที่ใดใน
โลก ข่าวสารของท่านยังคงเหมือนเดิม 
“เรามาท่ีนี่เพื่อสอนและเป็นพยานถึง 
พระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระกิตติคุณ
ของพระองค์ซึ่งได้รับการฟื้นฟู” ท่าน
กล่าวกบัสมาชกิในภาค “ข่าวสารของเรา
เป็นข่าวสารของสนัติสขุและปีต ิข่าวสาร
ของการกระชับสายสัมพันธ์ในครอบครัว 
ผกูพนัสามกัีบภรรยา ลกู ๆ กบับิดามารดา 
และผู้คนกับบรรพชนของพวกเขา. . . 
เพื่อพวกเขาทุกคนจะสามารถได้รับชีวิต 
นรินัดร์ในทีป่ระทบัของพระผูเ้ป็นเจ้าเมือ่
สิ้นสุดการรอนแรมบนแผ่นดินโลก”

นอกจากการพบปะสนทนากับผู้น�า 
ฐานะปุโรหิตตลอดจนสมาชิกทั่วทั้งภูมิ-
ภาคและท้องถิ่นพิเศษแห่งหนึ่งส�าหรับ 
เจ้าหน้าที่ทหารในเมืองโอะกินะวะแล้ว 
เอ็ลเดอร์เนลสันยังได้เข้าพบเจ้าหน้าที่
ภาครัฐประจ�าท้องที่สองท่านในญี่ปุ่น 
อีกด้วย

การประชุมใหญ่ก�าลังจะเร่ิมข้ึน

การประชุมใหญ่สามัญก�าลังใกล้เข้ามาอีกครั้ง  
ช่วงเวลาที่ผู้น�าศาสนจักรจะแบ่งปันพระค�าของ

พระเจ้ากับสมาชิก  เมื่อพระเจ้าตรัสว่า “ไม่ว่าโดย 
เสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของ
เรา, ก็เหมือนกัน” (คพ.1:38)  ต่อไปนี้คือประสบ-
การณ์จากการประชมุใหญ่สามญัเดอืนเมษายน 2013

การประชุมใหญ่บนทะเลกาลิลี
นักศึกษาประมาณ 60 คนจากมหาวิทยาลัยบริคัม

ยงัก์ศนูย์เยรซูาเลม็เพือ่การศกึษาภาคพืน้ตะวนัออกใกล้ 
มารวมกนับนชายฝ่ังทะเลกาลลิเีมือ่เดอืนเมษายนทีผ่่าน
มาเพื่อชมการประชุมใหญ่สามัญภาคเช้าวันอาทิตย์  
การประชุมถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตกระจายไป 
ตามแนวชายฝั่งไม่ไกลจากผืนน�้า นักศึกษาเหล่านี้อยู่ 
ที่กาลิลีระหว่างการเดินทาง 10 วันไปยังเขตนั้น พวก
เขาตระหนักและซาบซึ้งกับความส�าคัญของเหตุการณ์ 
ดังกล่าว

เจนนี สมิธสัน นักศึกษาคนหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นเรื่อง
อัศจรรย์ “ที่ได้รับการสั่งสอนจากศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกยุคสุดท้ายขณะก�าลังจินตนาการถึงอัครสาวก
ในสมัยโบราณซ่ึงได้รับการสอนจากพระเยซูคริสต์
พระองค์เองบนชายฝั่งเดียวกันนี้”
ภาพทิวทัศน์จากศูนย์บีวายยูเยรูซาเล็ม
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คำ�สวดอ้อนวอน  คว�มสำ�นึกคุณ
เมื่อเรามีปัญหาเรื่อง

เงิน ดิฉันรู้สึกว่าเรา 

มีหลายอย่างต้อง 

สวดอ้อนวอนขอ  

ดิฉันจะสวดอ้อนวอน

ด้วยความสำานึกคุณ 

แต่อย่างเดียวได้หรือ

ด้วย
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โดย คริสตี สคริแนค

หลายปีก่อนดิฉันกับสามีซื้อบ้านหลังหน่ึงท่ีเราชอบมาก 
เราใช้เวลาและเงินทองมากมายไปกับการซ่อมบ้านหลัง
นั้น  สิบแปดเดือนต่อมา เศรษฐกิจทรุดฮวบ  เราต้องใช้

เงินออมที่ได้มาอย่างยากล�าบากไปกับการช�าระเงินกู้ก้อนโตและ
ค่าใช้จ่ายจ�านวนมากที่คิดไม่ถึง

หลายเดือนของการทดลองและความล�าบากเรื่องเงินผ่านไป 
จนมาถึงเดือนหนึ่งที่ยากเป็นพิเศษเพราะต้องจ่ายค่าซ่อมบ้าน 
ซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล และรายได้ลดลง  เงินออมของเราหมด
ไปอย่างรวดเร็ว

ดิฉันจ�าได้ว่าเราสวดอ้อนวอนและทูลขอสิ่งท่ีเราต้องการครั้ง
แล้วครั้งเล่า  ดิฉันเครียดมากจนไม่อาจดูแลลูก ๆ และความต้อง
การของครอบครัวให้ดีได้ขณะตกอยู่ในสภาพของความสลดหดหู่
และความท้อแท้สิ้นหวัง  แต่ดิฉันยังคงสวดอ้อนวอนโดยแสวงหา
การปลอบโยนและทราบว่านี่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวป้องกันดิฉัน
ไม่ให้ตกลงไปสู่ความมืดมนมากกว่านี้

หลังจากหลายเดือนของการสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ 
ดิฉันเริ่มคิดหาวิธีสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้ามากขึ้น  พระ-
วิญญาณทรงน�าค�าแนะน�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิตและพระคัมภีร์
เข้ามาในจิตใจดิฉันเพื่อสอนความส�าคัญของการแสดงความ
ส�านึกคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์  การกระตุ้นเตือนเหล่านี้ช่วยให้
ดิฉันตระหนักว่าดิฉันต้องแสดงความส�านึกคุณมากขึ้นส�าหรับพร
ของดิฉันและทูลขอสิ่งท่ีดิฉันและครอบครัวต้องการให้น้อยลง  
ดิฉันตัดสินใจว่าจะพยายามไม่ทูลขอเหมือนที่เคยท�าทุกวันและ
สวดอ้อนวอนแสดงความส�านึกคุณเพียงอย่างเดียวเป็นเวลาหนึ่ง
สัปดาห์

เป็นเรื่องยาก  ดิฉันรู้สึกว่าครอบครัวมีความต้องการมากมาย  
ดิฉันรู้สึกประหนึ่งก�าลังปล่อยให้ครอบครัวตกต�่าโดยไม่ทูลขอพร
ที่เราต้องการอย่างยิ่ง  พระเจ้าจะประทานพรดิฉันได้อย่างไรใน
เมื่อดิฉันไม่ทูลขอ

แม้จะกังวลใจกับเรือ่งนี ้แต่ดฉินัพยายาม  ไม่นานดฉินักต็ระหนกั 
ว่าค�าสวดอ้อนวอนของดิฉันไม่ใช่การทูลขอซ�้าซากจ�าเจอีกต่อไป  
ดิฉันสามารถรับรู้ความต้องการของผู้อื่นได้อีกครั้งและมองข้าม
ปัญหาของตนไปเห็นพรที่ยังเป็นของดิฉัน  ความส�านึกคุณก�าลัง
ดึงดิฉันให้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด ปลอบโยนดิฉันในวิธีที่ดิฉันจะ
ไม่ได้รับในวิธีอื่น

ดิฉันนึกถึงพระคัมภีร์ข้อหน่ึงเสมอ  “ถ้าพระเจ้าทรงตกแต่ง
หญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้ และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟ 
โอ พวกมีความเชื่อน้อย พระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่ง

กว่านั้นหรือ?” (มัทธิว 6:30)  พระคัมภีร์ข้อนี้ท�าให้ดิฉันอ่อนน้อม
ถ่อมตนขณะสวดอ้อนวอนต่อไป  โดยผ่านความส�านึกคุณดิฉัน
ก�าลังเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้จริง

เมื่อสัปดาห์นั้นด�าเนินไป ค�าสวดอ้อนวอนของดิฉันเปลี่ยนจาก 
“ข้าพระองค์ขอบพระทัยส�าหรับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และท่ีพัก
อาศัย” เป็น “ข้าพระองค์ขอบพระทัยส�าหรับครอบครัวที่พระองค์
ทรงปกปักรักษาและทรงดูแลอย่างดี ส�าหรับความคุ้มครองที่ยัง
คงประทานแก่พวกข้าพระองค์  ข้าพระองค์ขอบพระทัยส�าหรับ
อาหารที่พระองค์จะประทานแก่พวกข้าพระองค์ต่อไป”  ดิฉันจ�า
ได้ว่าสวดอ้อนวอนแบบนี้เช่นกัน “ข้าพระองค์ขอบพระทัยส�าหรับ
การได้พึ่งพาพระองค์ ส�าหรับความเอาพระทัยใส่ของพระองค์ 
และส�าหรับเส้นทางที่พระองค์ทรงเตรียมให้เราหลุดพ้นจาก 
พันธนาการครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม”  บางครั้งระหว่างนั้น 
ค�าสวดอ้อนวอนของดิฉันกลายเป็นค�าสวดอ้อนวอนท่ีไม่เพียง
แสดงความความส�านึกคุณหรือแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน
เท่านั้น แต่แสดงศรัทธาด้วย  ดิฉันมิได้ทูลขอพรแต่ก�าลังแสดง
ศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาให้เรา และศรัทธาของดิฉันก�าลัง
เติบโตอย่างยิ่งยวด

ระหว่างการสวดอ้อนวอนนี้ ความคิดของดิฉันมักถูกดึงไปท่ี
การเสียสละของวิสุทธิชนสมัยเริ่มแรก  ดิฉันจะถามตนเองว่าดิฉัน
เต็มใจเสียสละอะไรบ้าง  อีกไม่กี่วันต่อมา เราประกาศขายบ้านที่
เรารัก  ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอย่างยิ่ง แต่น่าอัศจรรย์ที่เรา
ขายบ้านได้  แม้เราจะขาดทุนมาก—ดังที่เราคาด—แต่เวลาน้ี
ครอบครัวเราอยู่ในฐานะที่จะเริ่มสร้างรากฐานทางโลกให้มั่นคง
อีกครั้ง

กระนั้นก็ดี  การขายบ้านในยามยากเช่นนั้นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่
ดิฉันได้รับจากประสบการณ์นี้  ปาฏิหาริย์คือศรัทธาที่ดิฉันพัฒนา
และความเข้าใจที่ดิฉันได้รับ  ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์  (1920–
2007) ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดประกาศว่าความ
ส�านึกคุณเป็น “หลักธรรมที่ช่วยให้รอด”1   ดิฉันคิดว่าดิฉันประสบ
บางสิ่งที่ท่านพูดถึงเมื่อดิฉันหันใจไปหาพระบิดาบนสวรรค์และ
สวดอ้อนวอนพระองค์เพื่อรับการปลอบโยน สันติสุข และการน�า
ทาง  ประจักษ์พยานที่ดิฉันค้นพบใหม่เกี่ยวกับความส�านึกคุณคือ
สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตน ความอ่อน 
น้อมถ่อมตนส่งเสริมศรัทธา และศรัทธาก่อให้เกิดปาฏิหาริย ์

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเนวาดา สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ดู	เจมส์ อี.	เฟาสท์,	“Gratitude	as	a	Saving	Principle,”	Ensign,	พ.ค.	1990,	85–87.ภา
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โดย เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ข้าพเจ้าทราบว่าเราจะอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดอีกครั้ง ถ้าเราซื่อสัตย์
ต่อพระองค์ เราจะเป็นอิสระ—มีเสรีภาพและไม่มีภาระผูกพัน—และ
เราจะรู้บางสิ่งแจ้งชัดจากรอยแผลในเนื้อหนังของพระองค์เกี่ยวกับ
พันธนาการ การจองจำา และการเสียสละจนถึงกับพลีพระชนม์ชีพ 
เพื่อเรา

ความยุติธรรมและ
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นี่
ไม่เหมือนพิธีรับปริญญาหรือพิธีสำาเร็จการ
ศึกษาที่ข้าพเจ้าเคยเข้าร่วมหรือเคยมีส่วน
ร่วม  มีผู้สำาเร็จการศึกษาเป็นชายล้วน 44 

คน  พวกเขาไม่สวมชุดครุยหรือหมวกหรือเสื้อคลุม  
แต่ละคนสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายเนื้อหยาบสีฟ้าอ่อน
และกางเกงผ้าฝ้ายเนื้อหยาบ
สีนำ้าเงินเข้ม

พิธไีม่ได้จดัทีส่นามกฬีาในร่มหรอื 
กรีฑาสถานหรือแม้หอประชุมสวย 
งาม แต่จัดในโบสถ์รวมนิกายท่ีไม่
ใหญ่โตโอ่อ่า ณ เรือนจำารัฐยูทาห์   
ผู้สำาเร็จการศึกษาเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งปี
ซ่ึงอุปถัมภ์โดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่เปิดรับทุกคนท่ีสนใจจะ 
เข้าร่วม

ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดูเหมือนเด็กเป็นผู้กล่าวสวด
อ้อนวอนเปิด  เขากลัวแทบตาย แต่เขากล่าวคำา
สวดอ้อนวอนจากใจ  เขาอยู่ในเรือนจำามา 10 ปี
ด้วยข้อหาพกพาอาวุธไปปล้นชิงทรัพย์  ชายอายุ 
45 ถึง 50 ปีเป็นผู้กล่าวสวดอ้อนวอนปิดและดู
เหมือนว่าจะเป็นคุณลุงได้  เขาถูกจำาคุกตลอดชีวิต
ข้อหากระทำาฆาตกรรม

พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า
ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือน

จำาแล้วกลับมารับประกาศนียบัตรและให้กำาลังใจ
เพื่อน ๆ  เขาบอกว่า “เพื่อนเอ๋ย ทัศนียภาพในคุกไม่
ดีเลย  ข้างนอกดูดีกว่าเยอะ พยายามจำาเรื่องนี้ไว้”  
จากนั้นก็หันไปทางคนอื่น ๆ ทั้งมิตรสหายและ

ครอบครัวที่มา เขาพูดว่า “พวกคุณ
เป็นแสงสว่างในที่มืด  ถ้าไม่ใช่เพราะ
ความรักเช่นความรักของพวกคุณ  
เราคงไม่สามารถออกจากที่ซึ่งเรา  
อยู่ไปยังที่ซึ่งเราต้องอยู่”

เมื่อเสร็จพิธี นักโทษผู้ดำาเนินพิธี
กล่าวด้วยนำ้าเสียงสั่นเครือและนำ้าตา
คลอเล็กน้อยว่า “นี่คือโอกาสอันเป็น

มงคลทีส่ดุของปี  ดีกว่าครสิต์มาส  ดีกว่าวนัขอบคุณ 
พระเจ้า ดีกว่าวันแม่ด้วยซำ้า ดีกว่าเพราะเราเห็น
ความสว่าง และเราใกล้เป็นอิสระแล้ว”

จากนั้นประตูก็ปิดตามหลังข้าพเจ้ากับภรรยา  
คืนนั้นเรากลับบ้านและข้าพเจ้ายอมรับว่านอนไม่
หลับ  ประสบการณ์นั้นหลอกหลอนข้าพเจ้า  ใน
ช่วงเช้าตรู่ของวันนั้น  ข้าพเจ้ามีความรู้สึกและ
ความคิดตลอดจนการตอบสนองต่อการจองจำา 
และอิสรภาพ (และความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านั้น
กับความสว่างและความรัก) อย่างที่ไม่เคยมีก่อน
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หลักธรรมพื้นฐานของหลักคำาสอนวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายคือ เราต้องรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรม
เพื่อจะเดินหน้าต่อไป  พระคุณลักษณะประการ
หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าคือความยุติธรรม และเราคง
ไม่มีศรัทธา—เนื่องด้วยความกลัว—ที่จะดำาเนิน
ชีวิตอย่างชอบธรรมหรือรักมากขึ้นหรือกลับใจมาก
ขึ้นถ้าเราไม่คิดว่าเราจะได้รับความยุติธรรม ถ้าเรา
คิดว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระดำาริและตัด 
สินใจให้มีกฎเกณฑ์อีกชุด1   เพราะเรารู้ว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงยุติธรรมและจะทรงยุติการเป็นพระผู้
เป็นเจ้าถ้าพระองค์ไม่ทรงเป็นเช่นนั้น เราจึงมี
ศรัทธาที่จะเดินหน้าต่อไป  โดยรู้ว่าเราจะไม่เป็น
เหยือ่ของการทำาตามอำาเภอใจหรอืความแปรปรวน
หรอืวนัทีเ่ลวร้ายหรอืตลกร้าย  ความเชือ่มัน่เช่นนัน้
ให้กำาลังใจมาก

พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้ามีอีกความคิดหนึ่งต่อจากนั้น  ข้าพเจ้า

รู้สึกสำานึกคุณยิ่งที่ว่าเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
ดังที่เป็นอยู่ พระองค์จึงต้องเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มี
เมตตาด้วย  ใน แอลมา 42 หลงัจากแอลมาอธบิาย
กับโคริแอนทอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรม เขา
ประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันน้ันจะทรง
เมตตาด้วยและความเมตตาดังกล่าวจะอ้างสิทธิ์ใน 
ผู้สำานึกผิด   บัดนี้สำาหรับข้าพเจ้าแล้วความคิดนั้น
ไม่ธรรมดาเพราะข้าพเจ้าเพิ่งไปทัณฑสถานมา  
ความคิดนี้ให้กำาลังใจข้าพเจ้า  ความเมตตาอ้าง
สิทธิ์ในผู้สำานึกผิด  ข้าพเจ้าตัดสินใจว่าถ้าคนเหล่า
นั้นต้องไป ทัณฑสถาน เพื่อใช้ประโยชน์จากของ
ประทานแห่งความเมตตา—และถ้าการไปที่นั่น
ทำาให้พวกเขาพบพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
หรือพระคัมภีร์หรือการชดใช้—เมื่อนั้นการจองจำา
พวกเขาย่อมคุ้มค่า

ดังนั้นเราจงไปยังสถานที่แห่งความสำานึกผิด—
ไปพบอธิการหรือพระเจ้าหรือคนที่เราทำาให้เขา 
ขุ่นเคืองหรือคนที่เขาทำาให้เราขุ่นเคือง  เรามี

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า
ความประทับใจอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีคืนนั้น 

คือพระผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรม  แอลมากล่าวว่า 
“ลูกคิดว่าความเมตตาขโมยจากความยุติธรรมได้
หรอื? พ่อกล่าวแก่ลกู, ไม่เลย; ไม่มเีลยแม้แต่น้อย, 
หากเป็นเช่นนั้น, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยุติการเป็น
พระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 42:25)  อัครสาวกเปาโล
กล่าวแก่ชาวกาลาเทียว่า “อย่าหลงเลย ท่านจะ
ล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไร 
ลง ก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น” (กาลาเทีย 6:7)

ความคิดหน่ึงของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นตามมาคือ
เปาโลหมายความจริง ๆ ว่าเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรา
หว่าน  ความคิดน้ันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอีกครั้งว่า
ถ้าเราหว่านพืชมีหนาม เราย่อมไม่ได้วางแผนจะ
เก็บสตรอเบอร์รี่  ถ้าเราหว่านความเกลียดชัง เรา
ย่อมไม่คาดหวังว่าจะได้รับความรักมากมาย  เรา
หว่านสิ่งใดเราย่อมได้สิ่งนั้น

อีกความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อข้าพ-
เจ้านึกถึงชายชุดฟ้าเหล่านั้น เราเก็บเกี่ยวสิ่งที่เรา
หว่านก็จริง แต่เรามักจะเก็บเกี่ยวในปริมาณมาก 
กว่าเสมอ  เราหว่านพืชมีหนามเล็กน้อย แต่เรา 
ได้พืชมีหนามจำานวนมาก—หลายต่อหลายปี พุ่ม
ใหญ่และกิ่งก้านสาขามากมาย  เราไม่มีวันกำาจัด
ได้เว้นแต่เราจะตัดออก  ถ้าเราหว่านความเกลียด
ชังเล็กน้อย กว่าจะรู้ตัวเราก็เก็บเกี่ยวความเกลียด
ชังไปมากแล้ว—อารมณ์คุกรุ่น เจ็บแค้น เป็นอริ 
สุดท้ายก็ต่อสู้กัน และเคียดแค้นชิงชัง

น่าขันตรงที่ข้าพเจ้าตระหนักถึงความเป็นจริงซึ่ง
ปลอบใจว่าความคิดแรกของข้าพเจ้า—ว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงยุติธรรม—ไม่ใช่สิ่งที่เจ็บปวดขนาดนั้น  
มันอาจจะน่ากลัวเหลือเกินที่เราทุกคนล้วนทำาบาป 
มันอาจจะน่ากลัวเหลือเกินเมื่อใคร่ครวญถึงพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงยุติธรรม แต่กับข้าพเจ้าแล้วมันน่า
กลัวยิ่งกว่านั้นมากถ้าใคร่ครวญถึงพระผู้เป็นเจ้าผู้
มิได้ทรงยุติธรรม

เราจงไปยงัสถานทีแ่หง่

ความสำานึกผิด—ไป

พบอธิการหรือพระเจ้า

หรือคนที่เราทำาให้เขา

ขุ่นเคืองหรือคนที่เขา

ทำาให้เราขุ่นเคือง
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ทัณฑสถานเล็ก ๆ ของเราเองอยู่รอบข้าง ข้าพเจ้า
คิดอย่างนั้น  ถ้าการไปท่ีน่ันจะทำาให้เราสำานึกผิด
อย่างแท้จริงและสามารถอ้างสิทธิ์ในของประทาน
แห่งความเมตตาได้ เมื่อนั้นเราต้องไป

ข้าพเจ้าทราบว่าการกลับไปแก้ไขและเริ่มต้น
ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ข้าพเจ้าเชื่อสุดหัวใจว่าการ
เริ่มต้นใหม่ง่ายกว่า โดยแท้แล้วน่าพอใจมากกว่า
การพยายามเชื่อต่อไปว่าความยุติธรรมจะไม่มีผล

นักวิชาการชาวอังกฤษคนหน่ึงซึ่งข้าพเจ้าชื่น
ชอบกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่คิดว่าทุกคนที่เลือกเส้น
ทางผิดจะพินาศย่อยยับ แต่การช่วยชีวิตพวกเขามี
องค์ประกอบหลักคือต้องนำาพวกเขากลับมาอยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้อง  ผลบวก [ทางคณิตศาสตร์ถ้า
บวกผิด] สามารถแก้ให้ถูกได้ แต่ก็ต่อเมื่อกลับมา
หาจนพบที่ผิด [แล้ว] แก้ใหม่จากจุดนั้น ไม่ใช่ ทำา

ต่อ  ความชั่วสามารถแก้ไขได้ แต่มันไม่สามารถ 
‘พัฒนา’ เป็นความดีได้  เวลาไม่ได้เยียวยาความชั่ว  
แต่ความชั่วต้องได้รับการแก้ไข”2

ด้วยเหตุนี้พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงยุติธรรม “ความ

ถ้าเราหว่านพืชมีหนาม เราย่อมไม่ได้

วางแผนจะเก็บสตรอเบอร์รี่  ถ้าเราหว่าน

ความเกลียดชัง เราย่อมไม่คาดหวังว่าจะ 

ได้รับความรักมากมาย  เราหว่านสิ่งใด 

เราย่อมได้สิ่งนั้น

เมตตาอ้างสิทธิ์ในผู้สำานึกผิด” (แอลมา 42:23) 
และความชั่วสามารถแก้ไขได้

ความจำาเป็นของการกลับใจ
ความคิดสุดท้ายและสูงสุดที่ข้าพเจ้ามีได้ช่วย 

ให้ข้าพเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้  นัน่คือเหตุใดในทกุรุน่ ทกุสมยัการประทาน 
พระเจ้าจึงตรัสสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้แต่แรกในหลัก
คำาสอนของสมัยการประทานนี้ว่า “อย่ากล่าวอะไร
เลยนอกจากการกลับใจแก่คนรุ่นนี้; จงรักษาบัญ-
ญัติของเรา” (คพ. 6:9)  นั่นกลายเป็นข้อพระคัมภีร์
และข้อคิดที่จริงแท้แน่นอน  เป็นประโยชน์ และ
กระตุน้ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าทราบในลกัษณะทีข้่าพเจ้า
ไม่เคยเข้าใจมาก่อนว่าไม่มวีธิใีดนอกจากการกลบัใจ

หากท่านเป็นเหมือนมนุษย์คนอื่น ๆ ท่านมีบาง
ด้านที่ต้องปลดปล่อยตนเอง ท่านมีพันธนาการและ
โซ่ตรวนบางอย่างที่ท่านหลุดเป็นอิสระได้ และท่าน
มีบาปบางอย่างที่ท่านกลับใจได้  ข้าพเจ้าขอยก
ตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งก็คือ การเป็นทาสของความเขลา
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ศาสนจักรโดยรวมถูกกล่าวโทษ  พระเจ้าตรัสใน
ภาค 84 ของ หลักคำาสอนและพันธสัญญาว่า

“และเราให้บัญญัติแก่เจ้าบัดนีท้ีจ่ะระวงัเกีย่วกบั
ตัวเจ้า, ที่จะใส่ใจอย่างเข้มงวดกวดขันต่อ ถ้อยคำา

แห่งชีวิตนิรันดร์
“เพราะเจ้าพึงดำาเนินชีวิตตาม พระคำา ทุกคำาที่

ออกจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า
“เพราะ พระคำา ของพระเจ้าเป็นความจริง, และ

สิ่งใดก็ตามที่เป็นความจริงคือความสว่าง, และสิ่ง
ใดก็ตามที่เป็นความสว่างคือพระวิญญาณ, แม ้
พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์”  (ข้อ 43–45;  
เน้นตัวเอน)

จุดเริ่มต้นของการเข้าในที่ประทับของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ในท้ายที่สุด  ซึ่งเป็นจุดท่ี ภาค 84  
นำาเราไป คือ พระคำา

“ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและ ถ้อยคำา ของ
เราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว” พระเจ้าทรงประกาศ 
ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ “ท่านจะขอสิ่ง
ใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น” (ยอห์น 15:7; 
เน้นตัวเอน)

ข้าพเจ้าทราบว่าการกลับไปแก้ไขและ

เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ข้าพเจ้า

เชื่อสุดหัวใจว่าการเริ่มต้นใหม่ง่ายกว่า

และโดยแท้แล้วน่าพอใจมากกว่าการ

พยายามเชื่อต่อไปว่าความยุติธรรมจะ

ไม่มีผล

สำาหรับข้าพเจ้าสิ่งท่ีดูเหมือนจะเป็น
พันธนาการแรกสุดในชีวิตเราคือความ 
ไม่รู้  เราเรียนรู้สำานวนที่ค่อนข้างจำาเจ 
ตั้งแต่ในวัยเยาว์  สองสำานวนนั้นได้แก่ 
“ไม่รู้สบายใจกว่า” และ “ไม่รู้ย่อมไม่เจ็บ”  
ข้าพเจ้าขอพูดด้วยความจริงจังที่สุดว่าไม่มี
สิ่งใดจะทำาร้ายท่าน มาก ไปกว่าสิ่งที่ท่าน
ไม่รู้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะถูกกล่าวโทษเพราะ
พันธนาการที่เราทำาให้เกิดขึ้นและเราจะรับโทษ
บางอย่างในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าเพราะสิ่งที่เราไม่
เรียนรู้

ในคำาสอนของศาสนาเรา เราเรียนรู้ว่าเราจะรอด
ไม่ได้ในความเขลา (ดู คพ. 131:6)  สิ่งที่เราเรียนรู้
ในชีวิตนี้จะลุกขึ้นพร้อมกับเราในการฟื้นคืนชีวิต  
(ดู คพ. 130:18)  เรามีข้อได้เปรียบมากมายในโลก
ที่จะมาถึงถ้าเรามีความรู้ (ดู คพ. 130:19) เรารอด
ตามสัดส่วนที่เราเรียนรู้3  แสงสว่างและความจริง
ละท้ิงคนชั่วคนนั้น (ดู คพ. 93:37) รัศมีภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าคือความรู้แจ้ง (ดู คพ. 93:36) และ 
อ่ืน ๆ  ครั้งหนึ่งตอนต้นสมัยการประทานน้ี 
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ความสำาคัญของอิสรภาพ
หากเราต้องเลือกหัวข้อสำาหรับการดำารงอยู่ของ

เรา—หมายถึงการดำารงอยู่ท่ีเรารู้จักเวลาน้ี ไม่ใช่
อดีตของเราในชีวิตก่อนเกิดและไม่ใช่สิ่งที่อยู่เบื้อง
หน้า—หวัข้อนัน้จะต้องมบีางอย่างเก่ียวข้องกับการ
แสวงหาอิสรภาพที่แท้จริง  เรารู้ว่าส่วนสำาคัญของ
สภาใหญ่ในสวรรค์ใช้ไปกับการสอนเราให้รู้ว่าเรา
จะเจริญก้าวหน้าสู่อิสรภาพโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร  
วิถีของพระบิดาคือวิถีแห่งสิทธิ์เสรีและการเลือก—
อิสรภาพที่จะทำาผิดแต่เป็นอิสรภาพท่ีจะประสบ
ความสำาเร็จในท้ายที่สุด  สิ่งป้องกันมากเท่าท่ีจะ
มากได้และพลังอำานาจท้ังหมดของจักรวาลล้วน 
เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรับประกันว่าเรามีอิสรภาพท่ี 
จะใช้สิทธิ์เสรีของเราและกลับไปบ้านซีเลสเชียล
ของเรา  สิ่งป้องกันเหล่านี้ได้แก่ความสมบูรณ์ของ
ความจริงพระกิตติคุณและการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดพระเยซูคริสต์

เราประสบกับพันธนาการและเรือนจำาจริง ๆ เมื่อ
เราไม่มีอิสระ  ข้าพเจ้าแทบจะอยากให้ตนเองถูก
จองจำาบางเวลาในชีวิตเพื่อจะกล่าวถ้อยคำาเหล่านี้
ได้อย่างตื่นเต้นเร้าใจ  ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดได้
เช่นเดียวกับเปโตรหรือเปาโลและมีเหล่าเทพมาทำา 
ให้ผู้คุมตกตะลึงและเปิดประตูเรือนจำา (ดู กิจการ 
12:5–11; ดู 16:25–26 ด้วย) หรือเหมือนแอลมา
กับอมิวเล็คและให้กำาแพงเรือนจำาพังทลาย  (ดู  
แอลมา 14:23–29) หรือเหมือนโจเซฟ สมิธผู้ท่ี 
เขียนสิ่งซึ่งอาจจะเป็นวรรณกรรมพระคัมภีร์อัน
สูงค่าที่สุดในสมัยการประทานของเราจากใจกลาง
คุกมืด ทึมทึบ และชวนหดหู่ (ดู คพ. 121–23)  เรา
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่เราอยู่ในเวลาเช่นที่เรา
อยู่ขณะนี้ เมื่อประธานและศาสดาพยากรณ์ของ
ศาสนจักรไม่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความอกสั่นขวัญ
แขวนเกรงจะถูกจองจำา และเมื่อเราไม่ต้องอยู่ใน
ความเป็นทาสหรือการตกเป็นทาส อย่างน้อยก็
ทางการเมืองและทางกาย  แต่มีพันธนาการแบบ
อืน่และมเีรือนจำาแบบอืน่ในชวีติเราทีเ่ราต้องทำาลาย  

ทุกอย่างที่เรามาเพื่อทำาที่นี่ เราจำาเป็นต้องทำา
ข้าพเจ้าเชื่อสุดหัวใจว่าถ้าเราสามารถกลับใจ

จากบาปของเรา ถ้าเราสามารถมีจิตกุศลต่อบาป
ของผู้อื่น  ถ้าเราสามารถใช้ความกล้ารับมือกับ
สภาวการณ์ของเราและต้องการทำาบางสิ่งกับ
สภาวการณ์เหล่านั้น พระบิดาผู้ทรงพระชนม์ของ
เราทุกคนจะเอื้อมพระหัตถ์ลงมาและ “คำ้าจุน [เรา] 
ดังบนปีกนกอินทรี” ตามคำาในพระคัมภีร์  (คพ. 
124:18)

ข้าพเจ้าเคยได้รับการคำ้าจุนบนปีกนกอินทรีมา
แล้ว  ข้าพเจ้ารู้สุดหัวใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระ-
ชนม์และพระเยซูคือพระคริสต์  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระเยซูทรงนำาศาสนจักรนี้ นี่คือศาสนจักรของ
พระองค์  พระองค์ทรงเป็นศิลามุมเอก โดยมีฐาน
ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตวางอยู่
รอบ ๆ  ข้าพเจ้าทราบว่าเราจะอยู่กับพระผู้ช่วยให้
รอดอีกครั้ง ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์เราจะเป็น
อิสระ—มีเสรีภาพและไม่มีภาระผูกพัน—และเรา
จะรู้บางสิ่งแจ้งชัดจากรอยแผลในเนื้อหนังของ
พระองค์เกี่ยวกับพันธนาการ การจองจำา และการ
เสียสละจนถึงกับสิ้นพระชนม์เพื่อเรา  ข้าพเจ้า
ทราบว่าเราต้องกลับใจจากบาปของเราและพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงยุติธรรม แต่ข้าพเจ้าเบิกบานยิ่งใน
พระคัมภีร์และในถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวิตว่าที่ใดมีบาปมาก พระคุณอาจมากมายยิ่งกว่า
และ “ความเมตตาอ้างสิทธิ์ในผู้สำานึกผิด” 

จากคำาปราศรัยไฟร์ไซด์เรื่อง “Borne Upon Eagles’ Wings” เมื่อ
วันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 1974  ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์  ดูฉบับ
เต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 
เฟอร์สัน, “การไถ่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 109; และ 
เครก เอ. คาร์ดอน, “พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้
อภัย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 15.
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โดย แรนดีย์ แอล. เดย์เบลล์

เมือ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิและมาร์ตนิ แฮร์รสิท�างานแปล
พระคัมภร์ีมอรมอน หนงัสอืหายไป 116 หน้า พระเจ้าทรงต�าหนิ 
พวกท่านอย่างรุนแรง (ดู คพ. 3:6–8, 12–13)  โจเซฟสูญเสีย

เอกสิทธิ์ของการแปลชั่วเวลาหนึ่งและเศร้าโศกที่ตนเองไม่เชื่อฟัง1   

หลังจากท่านอ่อนน้อมถ่อมตนและทูลขอการให้อภัยจากพระเจ้า 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับรองกับโจเซฟว่า “จ�าไว้ว่า, พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเมตตา; . . . และเจ้ายังได้รับเลือกอยู่, และได้รับเรียกมายัง 
งานอีก” (คพ. 3:10)

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุดสอนว่า  “พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา  ในค�าสอน 
[เกี่ยวกับพระเมตตา] และพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรง
แสดงทางนั้นให้เราเห็น  พระองค์ทรงให้อภัยคนชั่วร้าย คนหยาบ
คาย คนที่หมายมั่นจะท�าร้ายและท�าอันตรายพระองค์”2

พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าความเมตตาเป็นคุณสมบัติอันสูงส่ง
ประการหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด  พระเยซูทรงสอนว่า “คนที่มีใจ
เมตตาก็เป็นสุข” (มัทธิว 5:7) และ “พวกท่านจงมีใจเมตตากรุณา
เหมอืนอย่างพระบดิาของท่านมพีระทัยเมตตากรณุา” (ลกูา 6:36)3 

ความเมตตา  มีนิยามว่าความสงสาร รวมถึงความรู้สึกและการ 
กระท�าอันเกิดจากความเห็นใจ ความปรานี การให้อภัย และความ
รัก  ความสามารถในการแสดงความเมตตาของเรามักเกิดขึ้นเมื่อ
เรารับรู้สภาพกลัดกลุ้มและผิดปกติของผู้อื่น  พระเยซูคริสต์ทรง
แสดงให้เห็นความสามารถอันไม่มีขอบเขตของความเมตตา  
พระองค์ “ไม่อาจทอดพระเนตรใบหน้าของมนุษย์โดยไม่เจ็บปวด
กับความสับสน ความงุนงง และความเศร้าหมองของพวกเขา . . . 
เมื่อใดก็ตามที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์อ่อนก�าลังและ
กระจัดกระจายไปเหมือนแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์ทรงสะเทือน
พระทัยด้วยความสงสารพวกเขา”4

ความเมตตาเฉกเช่นพระคริสต์
การปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยของพระผู้ช่วยให้รอด 

ให้แบบอย่างเชิงปฏิบัติแก่เราว่าเราจะเมตตาได้อย่างไร

หลักธรรมต่อไปนี้จากเรื่องราวในพันธสัญญาใหม่แสดงให้เห็น
ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงความเมตตาอย่างไรและเราจะเลือก
มีเมตตาต่อผู้อื่นได้อย่างไร

พระเยซูทรงแสดงความเมตตาโดยไม่ตำาหนิผู้อ่ืน
ที่พระกระยาหารมื้อสุดท้าย หลายชั่วโมงก่อนการทรยศ ยูดาส 

อิสคาริโอทรับประทานปัสกากับสาวกคนอื่น ๆ  เมื่อพระเยซูทรง
ประกาศว่า “คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” เหล่าสาวกรวมทั้ง 
ยูดาสถามพระองค์ว่า “คือข้าพระองค์หรือ?”  (มัทธิว 26:21–22)  
พระเยซูตรัสตอบยูดาสว่า “ท่านจะท�าอะไรก็จงท�าเร็ว ๆ” (ยอห์น 
13:27)  จากนั้นตรงทางเข้าสวนเกทเสมนี พระเยซูกับยูดาสพบกัน
อีกครั้ง  ยูดาสทูลว่า “สวัสดีพระอาจารย์” และทักทายพระองค์
ด้วยการจูบค�านับ (มัทธิว 26:49) พระเยซูตรัสถามว่า “ท่านจะ
มอบมนุษย์ด้วยการจูบหรือ?” (ลูกา 22:48)  พระด�ารัสตอบของ
พระเยซู แม้ไม่ได้บรรเทายูดาสจากผลการกระท�าของเขา แต่ก ็
ไม่ทรงต�าหนิเขา กลับขอร้องยูดาสให้ใช้ส�านึกถูกผิด

หลังจากพระเยซูทรงอดทนอยู่นานหลายชั่วโมงจากการจองจ�า 
การเฆี่ยนตี การเดินเข้าเมืองพร้อมกับแบกกางแขนและถูกตอก
ตะปูตรึงไว้กับกางเขนด้วยน�้ามือของทหารโรมัน พระองค์ทอด
พระเนตรผู้จับกุมพระองค์ด้วยพระเมตตาและทูลว่า “พระบิดา 
เจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร”  
(ลูกา 23:34)

“เมื่อใดก็ตามที่ [พระผู้ช่วยให้รอด] ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์
อ่อนกำาลังและกระจัดกระจายไปเหมือนแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์
ทรงสะเทือนพระทัยด้วยความสงสารพวกเขา”
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พระเยซูทรงแสดงความเมตตาโดยเลือกท่ีจะรักแทน 
การกล่าวโทษ

ช่วงแรกในการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซู พระองค์ทรงหยุด
พักและดื่มน�้าที่บ่อน�้าแห่งหน่ึงในสะมาเรียระหว่างการเดินทาง  
หญิงคนหนึ่งเดินมาตักน�้าท่ีบ่อ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสนทนากับ
เธอ  เธอแปลกใจที่พระองค์ตรัสกับเธอ “เพราะพวกยิวไม่คบหา
พวกสะมาเรีย”  แต่พระองค์ทรงมองข้ามประเพณีที่ลดค่าของเธอ
ในสายตาผู้อื่น  พระองค์ทรงสอนเธอเกี่ยวกับน�้าธ�ารงชีวิตของ 
พระกิตติคุณ และทรงเป็นพยานต่อเธอว่า “เราผู้ที่พูดกับเธอนั้น
เป็น [พระเมสสิยาห์]” (ดู ยอห์น 4:3–39)

ในช่วงวันท้ายๆ ของการปฏิบัติศาสนกิจในเปเรีย พระเยซูคริสต์
เสด็จผ่านเมืองเยรีโคระหว่างทางไปเยรูซาเล็ม  ชายมั่งมีร่างเตี้ย
ชื่อศักเคียสปีนต้นไม้ขึ้นไปดูพระผู้ช่วยให้รอดขณะพระองค์เสด็จ
ผ่าน  พระเยซูทรงสังเกตเห็นเขาและทรงเชิญพระองค์เองไปพัก 
บ้านของศักเคียส  สาวกบางคนของพระเยซูพากันบ่นเมื่อเห็นเช่น
นั้น โดยกล่าวว่าพระเยซู “จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาป”  แต่พระเยซู
ทรงเห็นความดีในศักเคียสและตรัสว่า “วันนี้ความรอดมาถึงบ้าน
นี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นลูกของอับราฮัมด้วย” (ดู ลูกา 19:1–10)

พระเยซูทรงแสดงความเมตตาโดยทรงเปิดโอกาสมากมาย
ให้คนอ่ืนได้กลับใจและรับการให้อภัย

ช่วงแรกในการปฏบิตัศิาสนกิจ พระเยซเูสดจ็กลบัไปธรรมศาลา 
ในบ้านเกิดที่เมืองนาซาเร็ธ พระองค์เคยนมัสการที่นั่นหลายครั้ง  
พระองค์ทรงอ่านค�าพยากรณ์จากอิสยาห์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์
ให้คนที่มาชุมนุมกันในวันสะบาโตฟัง  จากน้ันพระองค์ทรงเป็น
พยานต่อพวกเขาอย่างแจ้งชัดว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์  ผู้คน
ในธรรมศาลา “ฉุนเฉียวอย่างยิ่ง” กับพระค�าของพระองค์ และ
พวกเขา “ผลักไสพระองค์ออกจากเมือง . . . ตั้งใจจะผลักให้
พระองค์ตกลงไป” จากหน้าผา (ดู ลูกา 4:16–30)  เพื่อนชั่วชีวิต
ของพระเยซูกลายเป็นศัตรูของพระองค์  ต่อมาพระเยซูทรงเสี่ยง
เข้าไปในนาซาเร็ธอีกครั้งและทรงสอนผู้คน  ถึงแม้พวกเขาจะขุ่น
เคืองอีก แต่พระองค์ทรงพยายามถึงสองครั้งเพื่อช่วยให้พวกเขา
เข้าใจ (ดู มัทธิว 13:54–57)

ผู้น�าของชาวยิวเป็นศัตรูตัวฉกาจท่ีสุดของพระผู้ช่วยให้รอด  
พวกเขาหมายมั่นจะสังหารพระองค์เพราะทรงคุกคามประเพณี
ของพวกเขา  แต่พระเยซูทรงขอร้องพวกเขาหลายครั้งให้กลับใจ
และยอมปฏิบัติตามความจริง  พระคัมภีร์บันทึกค�าเทศนาหลัก ๆ 
อย่างน้อย 10 ครั้งที่พระเยซูทรงแนะน�าผู้น�าเหล่าน้ีโดยเฉพาะ 
เนื่องจากพระองค์ทรงทราบบาปของพวกเขาและเชื้อเชิญพวกเขา
ให้กลับใจ

พระเยซูทรงแสดงความเมตตาโดยทรงหลีกเล่ียงความ
โกรธแค้น

เยรูซาเล็มเป็นสถานที่ซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงประสบความ
ทุกขเวทนาและความตาย  พระองค์จะทรงแค้นเคืองและทรง
พระพโิรธเมอืงนัน้รวมทัง้ชาวเมอืงกไ็ด้ แต่พระองค์มกัจะทรงแสดง
ความเสียใจกับความชั่วร้ายและการไม่ยอมกลับใจของพวกเขา

หลายวนัก่อนการตรงึกางเขน พระเยซทูรงลาเข้าไปในเยรซูาเลม็  
ผู้ติดตามจ�านวนมากชื่นชมยินดี โดยปูเสื้อผ้าของตนบนพื้นข้าง
หน้าพระองค์และสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า (ดู ลูกา 19:28–38)  แต่
พระเยซูทรงทราบว่าความภักดีของผู้คนในเยรูซาเล็มจะไม่ยั่งยืน  
ขณะทอดพระเนตรเมอืงนัน้ในช่วงสปัดาห์สดุท้าย พระผูช่้วยให้รอด 
ทรงกนัแสง และตรสัว่า “โอ เยรซูาเลม็ เยรซูาเลม็ เมอืงทีฆ่่าบรรดา
ผู้เผยพระวจนะ และเอาหินขว้างพวกที่ถูกส่งให้มาหาเจ้าถึงตาย 
บ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูก ๆ ของเจ้าไว้ . . . แต่เจ้าไม่
ยอม” (มัทธิว 23:37; ดู ลูกา 19:41–44 ด้วย)

ไม่กีว่นัต่อมา ฝงูชนหนัมาต่อต้านพระเยซแูละโห่ร้องให้ประหาร
พระองค์  ขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงถูกน�าไปตรึงกางเขน “มีคน
จ�านวนมาก. . . ทั้งพวกผู้หญิงที่ก�าลังทุกข์โศกและคร�่าครวญเพราะ
พระองค์

“พระเยซูทรงหันมาทางพวกเขาตรัสว่า ธิดาทั้งหลายแห่งเยรู- 
ซาเล็มเอ๋ย อย่าร้องไห้สงสารเราเลย แต่จงร้องไห้สงสารตนเองและ
ลูก ๆ เถิด” (ลูกา 23:27–28)  แม้จะอัปยศอดสูต่อหน้าสาธารณชน
และทนทุกข์แสนสาหัสด้วยน�้ามือของคนในเยรูซาเล็ม แต่พระผู้
ช่วยให้รอดมิทรงโกรธแค้นพวกเขาและทรงแสดงความเสียใจท่ี
พวกเขาไม่ยอมกลับใจ

พระเยซูทรงแสดงความเมตตาโดยทรงช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
ระหว่างการเดินทางครั้งหนึ่ง  พระเยซูเสด็จเข้าใกล้เมืองนาอิน  

ที่นั่นพระองค์ทอดพระเนตรเห็น  “คนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา 
เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิงม่าย” (ลูกา 7:12)  
เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862–1933) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองพูดถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนั้นในหนังสือชื่อ Jesus the Christ 
ว่า “พระเจ้าของเราทอดพระเนตรมารดาที่ก�าลังทุกข์โศกด้วยความ
สงสาร ซึ่งบัดนี้สูญเสียทั้งสามีและบุตรชาย ทรงรู้สึกถึงความเจ็บ
ปวดจากความเศร้าโศกของเธอ พระองค์ตรัสด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน
ว่า ‘อย่าร้องไห้’  พระองค์ทรงแตะโลง [และ] . . . ตรัสกับศพว่า 
‘ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งท่านให้ลุกขึ้น’  คนตายได้ยินเสียงพระองค์
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของคนทั้งปวง เขาลุกขึ้นนั่งและพูดทันที  พระ-
เยซูทรงมอบชายหนุ่มให้มารดาของเขาด้วยความยินดี”5

พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์อีกมากมายให้ผู้คนในยามตกทุกข์
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ได้ยาก  พระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อน ทรงท�าให้ทะเลสงบ และ
ทรงท�าให้บุตรสาวของไยรัสฟื้นจากความตาย  พระองค์ทรงท�าให้
คนทุพพลภาพหายเป็นปกติท่ีสระน�้าเบธซาธา   ทรงรักษาคน
หูหนวกที่พูดติดอ่าง และทรงช�าระคนโรคเรื้อน 10 คน  แต่ละคน
ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่ง

พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าเครื่องหมายเส้นทางให้เดินตาม  เรา
พยายามมีเมตตาได้โดยไม่ต�าหนิผู้อื่น เลือกรักแทนการกล่าวโทษ 
เปิดโอกาสมากมายให้ผู้อื่นกลับใจ หลีกเลี่ยงความโกรธแค้น และ
ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก  ยิ่งเรารับรู้และจดจ�าพระเมตตามากมายที่
พระเยซูคริสต์ทรงมีต่อเรา เราจะยิ่งเรียนรู้ว่าต้องมีเมตตาต่อผู้อื่น

ประธานอุคท์ดอร์ฟแนะน�าว่า “มีความปวดร้าวและโทมนัส 
เพียงพอแล้วในชีวิตนี้โดยไม่ต้องเพิ่มเติมผ่านความดื้อรั้น ความ
ขมขื่น และความเคียดแค้น . . . เราต้องปล่อยวางความคับแค้นใจ 
. . . นั่นคือวิถีของพระเจ้า”6

เมื่อพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์เสด็จเยือนชาวนีไฟในพื้นที่ของ
ทวีปอเมริกา  พระองค์ทรงสอนผู้คน และเมื่อถึงเวลาเสด็จจากไป 
พระเยซู “ทอดพระเนตรฝูงชนโดยรอบอีก,  และทรงเห็นพวกเขา
น�้าตาไหล. . . .

“และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า: ดูเถิด,  อุทรของเราเต็มไป
ด้วยความสงสารต่อพวกเจ้า.

“เจ้ามีผู้ใดที่เจ็บป่วยในบรรดาพวกเจ้าไหม? . . . จงน�าพวกเขา
มาที่นี่และเราจะรักษาพวกเขา, เพราะเรามีความสงสารเจ้า; อุทร
ของเรา เต็มไปด้วยความเมตตา” (3 นีไฟ 17:5–7; เน้นตัวเอน)  
ความเมตตาของพระองค์ไม่มีขอบเขต  พระองค์จะประทานพรเรา
ด้วยของประทานอันสูงส่งของความเมตตาถ้าเราจะมาหาพระองค์ 
(ดู โมโรไน 10:32) 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “ผู้ติดตามของพระคริสต์,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 96.
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พระเยซูทรงแสดงปาฏิหาริย์มากมายให้ผู้คนในยามตกทุกข์ได้ยาก  พระองค์ทรงรักษาคนโรคเรื้อน ทรงทำาให้ทะเลสงบ และทรงทำาให้บุตร
สาวของไยรัสฟื้นจากความตาย
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ฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัครสาวกสิบสอง

โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย “เราเชื่อทุกสิ่งที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่
พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้, และเราเชื่อว่า

พระองค์จะยังทรงเปิดเผยเรื่องส�าคัญและยิ่งใหญ่
อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 
(หลักแห่งความเชื่อข้อที่ 9)

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยกับ
หลักค�าสอน เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวดังนี้ “ในศาสน-
จักรทุกวันนี้เช่นเดียวกับสมัยโบราณ การสถาปนา
หลักค�าสอนของพระคริสต์หรือการแก้ไขความ 
คลาดเคลื่อนทางหลักค�าสอน เป็นเรื่องของการเปิด
เผยศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผู้ที่พระเจ้าทรงประสาทอ�านาจ
อัครสาวก”1

เฉกเช่นการเปิดเผยเป็นวิธีที่หลักค�าสอนมาถึง
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย เราแต่ละ
คนสามารถได้รับการยืนยันของเราเองเช่นกันว่า

หลักคำ�สอนมีม� 
ทุกวันนี้เช่นเดียวกับ
ในสมัยโบร�ณ—
ผ่�นก�รเปิดเผยจ�ก
เบื้องบนถึงศ�สด�
พย�กรณ์

หลักค�าสอนแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็น
ความจริง  การเปิดเผยส่วนตัวดังกล่าวมาโดยการ
สวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ และพยานของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  เราแสดงให้เห็นว่าเรายอมรับ
หลักค�าสอนของพระเยซูคริสต์โดยกลับใจ รับบัพ-
ติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ปฏิบัติตามกฎและรักษาพันธสัญญาของพระกิตติ-
คุณอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเรา

ผงัภาพต่อไปนีย้ดึตามค�าปราศรยัการประชมุใหญ่ 
สามัญเดือนเมษายน 2012 ของเอ็ลเดอร์คริสทอฟ-
เฟอร์สันและแสดงให้เห็นว่าหลักค�าสอนได้รับการ
สถาปนาอย่างไร 2 
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86–90.
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ผู้ส่งสาร
ผู้ส่งสารเช่นโมเสส  
เอลีอัส และเอลียาห์
ปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ 
และออลิเวอร์ คาวเดอรี 
แต่ละท่านมอบกุญแจ 
แห่งสมัยการประทาน 
ให้ท่านศาสดาพยากรณ์ 
(ดู คพ. 110:11–16)

สุรเสียงของ 
พระองค์
พระเจ้าตรัสกับนีไฟและ
ทรงบัญชาเขาให้ต่อเรือ
เพื่อพาครอบครัวไปยัง
พื้นที่ของทวีปอเมริกา 
(ดู 1 นีไฟ 17:7–8)

สุรเสียงของพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์
การเปิดเผยลักษณะนี้
คือพระวิญญาณสื่อสาร
กับวิญญาณ อัครสาวก
สมัยพันธสัญญาใหม่ได้
รับการยืนยันผ่านพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ว่าพวก
เขาไม่ควรเรียกร้องให้
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
รักษากฎของโมเสส  
(ดู กิจการ 15:5–29)

ประธานศาสนจักร
โดยตรง
ศาสดาพยากรณ์และประธาน 
ศาสนจักรสามารถรับการ
เปิดเผยโดยตรงที่กลายเป็น
หลักคำาสอนเมื่อได้รับการ
สนับสนุนเป็นเสียงเอกฉันท์
จากฝ่ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสอง  
(ดู กิจการ 10; ข้อประกาศ
อย่างเป็นทางการ 2)

ศาสดาพยากรณ์ปฏิบัติ
หน้าที่ในสภา
เหล่าสาวกในพื้นที่ของทวีป
อเมริกาสวดอ้อนวอนเพื่อให ้
รู้ว่าพวกเขาควรจะเรียกชื่อ 
ศาสนจักรว่าอย่างไร พระคริสต์ 
ทรงปรากฏต่อพวกเขาและ 
ตรัสตอบว่า “อะไรก็ตามที ่
เจ้าจะทำา, เจ้าจงทำาในนาม 
ของเรา; ฉะนั้นเจ้าจงเรียก
ศาสนจักรตามนามของเรา” 
(3 นีไฟ 27:7)

พระองค์เอง
พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏ
ต่อโมเสสและทรงแสดง 
ให้เขาเห็นหัตถศิลป์ 
จากพระหัตถ์พระองค์  
(ดู โมเสส 1:1–9;  
ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:15–20 ด้วย)

การเปิดเผยอาจจะมาโดย . . .

การเปิดเผยอาจจะมาถึง . . .

การเปิดเผยหลักคำาสอนมาจากพระเยซูคริสต์
เมื่อใดที่การเปิดเผยเป็นหลักคำาสอนสำาหรับทั้งศาสนจักร การเปิดเผยนั้นจะมาถึงฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเท่านั้น (ดู อาโมส 3:7; คพ. 1:38; 28:2)



ต้นแบบที่ชอบธรรมสามารถ 

เป็นพรอย่างยิ่งแก่วัยรุ่น 

ระหว่างช่วงวิกฤติที่สุด 

ช่วงหนึ่งของชีวิตพวกเขา



เยาวชนชายทุกวันนี้ต้องการ 

ต้นแบบท่ี
ชอบธรรม

โดย ฮิคาริ ลอฟตัส
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นโรงเรียนมธัยมปลาย ทอดด์ ซลิเวสเตอร์ม ี
เป้าหมายสองข้อ นั่นคือ เก่งบาสเกตบอล 
และได้ชื่อว่าเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้มากที่สุด

ในโรงเรียน
เมื่ออายุ 14 ปี ทอดด์เริ่มดื่มและใช้ยาเสพติด  

เขาไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร และพ่อแม่ไม่ได้
สอนเขาว่าพฤติกรรมแบบนี้ “ท�าได้หรือท�าไม่ได้” 
เขาอธิบายเช่นนั้น  ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การ
เสพยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท�าลายอาชีพ
บาสเกตบอลที่เคยสดใสของเขาและส่งเขาลงสู่
เส้นทางที่ปล่อยให้เขาคิดจะฆ่าตัวตาย

น่าเสียดายที่เราสามารถเห็นองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ จากเรื่องราวของทอดด์ในชีวิตเยาวชนชาย
มากมายทุกวันน้ี  แม้ในหมู่สมาชิกศาสนจักร  
อย่างไรก็ดี  ทอดด์ไม่มีบางอย่างที่เยาวชนชาย 
ของศาสนจักรมี นั่นคือ ต้นแบบที่ชอบธรรม  ผู้น�า 
ศาสนจักรที่เป็นผู้ใหญ่สามารถเป็นพรอย่างยิ่งแก่
วัยรุ่นในช่วงวิกฤติที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิตพวกเขา  
เนื่องด้วยภูมิหลังของทอดด์ผู้เข้าร่วมกับศาสนจักร
เมื่ออายุ 22 ปี เวลานี้เขาจึงพยายามเป็นต้นแบบ 
ที่ดีส�าหรับเยาวชนในวอร์ด

จุดเลี้ยวกลับของบราเดอร์ซิลเวสเตอร์เกิดขึ้น
เมื่อเขากล่าวค�าสวดอ้อนวอนอันเรียบง่ายในช่วง
มืดมนที่สุดของเขาว่า “พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์
ต้องการความช่วยเหลือ”  หนึ่งเดือนครึ่งต่อมา 

เพื่อนที่คบกันมานานและเป็นสมาชิกศาสนจักร
โทรศัพท์มาหาเขาและพูดว่า “ทอดด์ ผมรู้สึกถึง
การกระตุ้นเตือนให้บอกคุณว่าเราต้องการให้คุณ
อยู่ข้างเรา ... คุณจะช่วยคนมากมาย โดยเฉพาะ
เยาวชนและเด็ก ๆ ”

ไม่กี่ปีต่อมา หลังจากรับบัพติศมาและแต่งงาน
ในพระวิหาร บราเดอร์ซิลเวสเตอร์ได้รับเรียกให ้
รับใช้ในโปรแกรมเยาวชนชาย—การเรียกที่จะน�า
เขาไปสู่การรับใช้เยาวชนชายวัย 14 ปี

โดยใช้อดีตเป็นแรงจูงใจให้ช่วยเยาวชนชายที่
เขาได้รับเรียกให้รับใช้ บราเดอร์ซิลเวสเตอร์พบวิธี
เชื่อมโยงกับปัญหาที่เขาเห็นเด็กผู้ชายประสบ  
“ผมคิดว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าบอกเมื่อพวกเขา
ก�าลังมีปัญหา” เขากล่าว  “แต่ผมเล่าเรื่องของผม
ให้เด็กเหล่านี้ฟังทุกปี  ผมคิดว่าเพราะเหตุนี้พวก
เขาจึงรู้สึกสบายใจที่จะมาพูดกับผมว่า ‘ผมก�าลัง
มีปัญหาเรื่องสื่อลามกหรือการดื่มเหล้าหรือคิด 
จะฆ่าตัวตาย’”  บราเดอร์ซิลเวสเตอร์สามารถ
สนับสนุนพวกเขาได้เมื่อพวกเขาพยายามกลับใจ 
ซึ่งรวมถึงการพูดคุยกับอธิการด้วย

ผู้น�าที่ฟังและกล่าวติชมเยาวชนด้วยความรัก
ในช่วงวิกฤติ สามารถสร้างความสัมพันธ์อันเปี่ยม
ด้วยพลังที่ช่วยหล่อหลอมตัวตนของพวกเขา แมท 
ดูเออร์เด็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย 
บริคัมยังก์ และได้รับปริญญาเอกสาขาการพัฒนา
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เยาวชนกล่าวว่า “ช่วงวัยรุ่นคือ [เมื่อแต่ละบุคคล] พัฒนาส�านึก
ในอัตลักษณ์ส่วนตัวอันได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ บทบาท ฯลฯ  
นั่นคือกระบวนการส�ารวจ  ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นคือรับ 
ค�าติชมจากเพื่อนวัยเดียวกันหรือพ่อแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่น ๆ และ
จะมีพลังอย่างมากถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่พวกเขาเคารพและเห็นคุณค่า”

บราเดอร์ดูเออร์เด็นกล่าวต่อไปว่า “บทบาทการให้ค�าปรึกษา
ซึ่งได้ผลมากที่สุดตั้งอยู่บนความเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้ง
ความรู้สึกของเยาวชนที่ว่ามีคนห่วงใยเขาจริง ๆ ไม่ว่าเขาจะ 
แต่งกายหรือพูดจาอย่างไร”

“เด็กผู้ชายส่วนใหญ่ปรารถนาจะมีสัมพันธภาพกับพ่อของตน” 
บราเดอร์ซิลเวสเตอร์กล่าว “ถ้าพวกเขาไม่มีสัมพันธภาพนั้น สิ่งดี
ที่สุดรองลงไปคือการมีผู้ใหญ่ชายสักคนที่พวกเขาสามารถพูดคุย
ด้วยได้ สะท้อนแนวคิด และไม่ตัดสิน ไม่หัวเราะเยาะ หรือ
วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาของพวกเขา  ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อแทนที่
พ่อของพวกเขา แต่ผมต้องการอยู่ที่นั่นเพื่อพวกเขาจะสามารถ
พูดคุยกับผมได้ในด้านที่เป็นประโยชน์”

แม้ผู้น�าศาสนจักรที่เป็นผู้ใหญ่สามารถมีบทบาทส�าคัญยิ่งใน
การช่วยให้ค�าปรึกษาวัยรุ่น  แต่ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
กล่าวไว้ว่าต้นแบบอันดับแรกส�าหรับเยาวชนคือบิดามารดาของ
พวกเขา  ตัวอย่างเช่น เอ็ลเดอร์เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “บิดาทั้งหลาย ท่านคือต้นแบบความ
เป็นบุรุษส�าหรับบุตรชาย ท่านเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาที่มีความหมาย
มากที่สุด  และเชื่อหรือไม่ว่าท่านเป็นวีรบุรุษของพวกเขาใน 
หลาย ๆ ด้าน ค�าพูดและแบบอย่างของท่านมีอิทธิพลต่อพวกเขา
มาก” (“บิดาและบุตร: ความสัมพันธ์อันน่าทึ่ง,” เลียโฮนา , พ.ย. 
2009, 58)

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่บราเดอร์ซิลเวสเตอร์สร้างกับ
เยาวชนชายไม่ได้เกิดขึ้นทันที  เขาต้องบ่มเพาะความสัมพันธ์
เหล่านั้นตลอดหลายปีของการรับใช้  จากเยาวชนชาย 20 คนที่
เขาสอน ม ี17 คนไปรบัใช้งานเผยแผ่  ในกลุม่นีม้อีย่างน้อย 5 คน 
ที่ไม่มีความตั้งใจจะรับใช้ก่อนได้พูดคุยกับบราเดอร์ซิลเวสเตอร์

“เหตุผลที่ผมประสบความส�าเร็จกับเด็กหนุ่มเหล่านี้
คือพวกเขารู้ว่าผมรักพวกเขาจริง ๆ ” บราเดอร์ซิลเวส-

เตอร์กล่าว  “พวกเขารู้—ไม่ใช่เพราะผมบอกรักแต่
เพราะผมแสดงความรัก  ผมมุ่งเน้นให้พวก

เขามีความสัมพันธ์กับพระผู้ช่วยให้รอด  
ผมแค่รู้สึกว่านั่นเป็นกุญแจที่จะช่วยให้
พวกเขาผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ ก้าวหน้า
ในชีวิต และประสบความส�าเร็จ”

โดยช่วยเยาวชนชายพัฒนาความ
สัมพันธ์กับพระผู้ช่วยให้รอด บราเดอร์

ซิลเวสเตอร์หวังว่าประจักษ์พยานของ
พวกเขาจะน�าไปสู่การรับใช้งานเผยแผ่ 

การแต่งงานในพระวิหาร และการเลี้ยงดู
ครอบครัวที่ชอบธรรม  “นั่นคือแผนแห่ง

ความสุข” เขากล่าว  “นั่นคือสาเหตุที่  
[การช่วยเยาวชน] เป็นเรื่องส�าคัญ” 

“สำ�คัญท่ีต้องมีประสบก�รณ์ 

ร่วมกับเย�วชนช�ยเพ่ือท่�นจะ

ลงเล่นสน�มเดียวกับพวกเข�  

แทนท่ีจะยืนอยู่ขอบสน�ม 

ท่�นต้องมีส่วนร่วมอย่�ง

แข็งขัน  มีพลังท่ีแท้จริงใน

ประสบก�รณ์ร่วมกัน

“สม�ชิกทุกคนควรคลุกคลีกับ

เย�วชน ไม่ว่�จะอยู่ในก�รเรียกอะไร

ก็ต�ม”
แมท ดูเออร์เด็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์
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เรื่องราวความสำาเร็จ
เยาวชนชายต่อไปนี้มีต้นแบบท่ีดีผู้สร้างความแตกต่างใน 

ชีวิตพวกเขา

เขามองว่าผมเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า

ตลอดช่วงเย�วชนของผมในมิสซูรี สหรัฐอเมริก� เบลน 

บ�ร์โธโลมวิ สม�ชกิคนหน่ึงในฝ่�ยประธ�นเย�วชนช�ย 

สเตค เป็นเพ่ือนท่ีดต่ีอผมในกจิกรรมต่�ง ๆ แต่ผมไม่เคยใส่ใจ 

กับมิตรภ�พหรือคำ�แนะนำ�ของเข�จนกระทั่งผมอ�ยุ 18 ปี

เมื่อคว�มสัมพันธ์ลึกซึ้งเริ่มเกิดขึ้นจริง ๆ เข�เฝ้�ดูผมล้มลุก

คลุกคล�นและยังคงล้มอยู่อย่�งนั้น และครั้งหนึ่งเมื่อเข�เป็น

อธิก�ร เข�พย�ย�มให้คำ�ปรึกษ�และนำ�ผมกลับสู่เส้นท�ง

แห่งคว�มชอบธรรม  สุดท้�ยผมติดย�เสพติดและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ หลังจ�กย้�ยไป ผมตกตำ่�ลงเรื่อย ๆ

เมื่อผมกลับบ้�น ผมนึกถึงเบลนและคว�มรักที่เข�มีให้ผม  

เข�ยังคงเตม็ใจส�นต่อมติรภ�พน้ันและทำ�ให้ผมเป็นส่วนหนึง่

ของครอบครัวเข� เข�ไม่เพียงเป็นเพื่อนเท่�นั้นแต่เป็นพ่อคน

ที่สองด้วย หล�ยครั้งเมื่อผมเม�หรือตกอยู่ใต้อิทธิพลของ 

ย�เสพติด เข�ดูแลผม

ปัจจุบันผมอ�ยุม�กแล้วและทะนุถนอมคว�มสัมพันธ์กับ 

เบลนไว้ในใจ กำ�ลังใจ คว�มรัก และก�รสนับสนุนอย่�ง

สมำ่�เสมอของเข�มีคว�มหม�ยม�กเกินกว่�เข�จะรู้ได้ เข� 

ไม่เคยสงสัยศักยภ�พของผมในฐ�นะลูกของพระผู้เป็นเจ้� 

ตอนนี้ผมพย�ย�มเอ�ชนะบ�ปและคว�มจองหองของผม  

และกำ�ลังจะทำ�พันธสัญญ�ท่ีผมไม่เคยนึกฝันว่�จะทำ�ได้   

ผมรู้สึกซ�บซึ้งที่พระบิด�บนสวรรค์ทรงยกช�ยเช่นนั้นขึ้นม�

เป็นแบบอย่�งสำ�หรับผม
สงวนนาม, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ผมไม่เคยขาดการประชุมศีลระลึกอีกเลย

สมัยเป็นวัยรุ่น ผมประสบก�รทดลองต�มปกติของคนวัย

นั้น นอกจ�กนี้ผมยังมีคุณพ่อที่ไม่แข็งขันในศ�สนจักร

ด้วย คุณแม่จึงเป็นจุดเชื่อมผมกับพระกิตติคุณเพียงจุดเดียว 

ถึงแม้ผมอ�จจะไม่ตระหนักเรื่องนี้ แต่ผมต้องก�รผู้ดำ�รง

ฐ�นะปุโรหิตสักคนให้เลียนแบบ

พระบิด�บนสวรรค์ทรงว�งช�ยคนหนึ่งไว้ในเส้นท�งของ

ผม ผู้ที่ยังคงมีอิทธิพลอย่�งยิ่งต่อผมจนถึงทุกวันนี้ เข�ชื่อ

เป�โล ซีซ�ร์ โดส ซ�นโตส

ผมจำ�วันอ�ทิตย์วันหนึ่งได้เมื่อผมไม่อย�กไปโบสถ์ ผม

ต้องก�รให้คุณแม่ปล่อยผมให้อยู่เงียบ ๆ ผมบอกท่�นว่�ให้

ท่�นล่วงหน้�ไปโบสถ์ก่อน และถ้�ผมพร้อมผมจะต�มไป 

หลังจ�กนั้น ผมไม่ไปแต่อยู่บ้�นและดูก�รแข่งขันท�งทีวี   

ครู่หนึ่งหลังจ�กนั้น ผมได้ยินเสียงคุ้นหูของอธิก�รเป�โล

กำ�ลังเรียกผมจ�กประตู เข�คุยกับผมอย่�งอดทนและผมไป

ก�รประชุมศีลระลึกอย่�งไม่เต็มใจ

ประสบก�รณ์น้ีมีผลต่อผมชัว่ชวีติ ผมไม่เคยข�ดก�รประชมุ 

ศีลระลึกอีกเลยนับแต่นั้น
วินิเซียส เอลิอัส บาร์โบซา จาร์ดิม, เซาเปาลู บราซิล
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โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นโลกที่การแต่งงานอยู่ในอันตรายและ
ครอบครัวแบบดั้งเดิมถูกโจมตี เอกสาร
ฉบับหนึ่งให้ความชัดเจนและการน�าทาง

เป็นพิเศษ  ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกกล่าว
ว่า “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ประยุกต์ใช ้
กับปัจจุบันมากเท่าหรือมากกว่าเมื่อครั้งออก
ถ้อยแถลงฉบับนี้ในปี 19951

ธงแห่งเสรีภาพยุคใหม่
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวยังคงเป็น “เสียงเรียก

ร้อง ... ให้คุ้มครองและเสริมสร้างครอบครัว” ตาม
ค�ากล่าวของเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง2

โลกของเราคล้ายกับสงัคมชาวนไีฟทีก่�าลงัเสือ่ม 
ถอยในพระคัมภีร์มอรมอน และเอ็ลเดอร์บัลลาร์ด 
กระตุ้นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ “ท�าให้ [ถ้อยแถลง] 
เป็นธงไม่ต่างจาก ‘ธงแห่งเสรีภาพ’ ของแม่ทัพ 
โมโรไน  และมุ่งมั่นด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนใน 
นั้น”3

สำาคัญย่ิงต่อความสุข
โลกส่งเสริมเส้นทางหลากหลายสู่ความสุข  แต่

ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันยืนยันว่าสิ่งที่จะท�าให้
เกิดความสุขได้มากที่สุดอยู่ในการแต่งงานซีเลส-
เชียล4

ถ้าเราด�าเนินชีวิตและปฏิบัติตามความรู้ของ
เราที่ว่าครอบครัวสามารถอยู่ชั่วนิรันดร์ เอ็ลเดอร์

ยงัเป็น
เสียงเรียกร้อง

ศาสดาพยากรณ์และ

อัครสาวกประกาศว่า 

“ครอบครัว: ถ้อยแถลง

ต่อโลก” เกี่ยวข้องกับ

ปัจจุบันมากยิ่งกว่าเมื่อ

ครั้งออกแถลงการณ์

ฉบับนี้ครั้งแรก

บัลลาร์ดสัญญาว่า “เราจะดึงโลกมาหาเรา  บิดา
มารดาที่ให้ความส�าคัญอย่างมากกับครอบครัว 
จะถูกดึงเข้ามาในศาสนจักร ...

“มุมมองที่เราให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางควร

ท�าให้วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดี

ที่สุดในโลก  ควรท�าให้เราเคารพลูก ๆ ผู้เป็นพี่น้อง

ทางวิญญาณของเราอย่างแท้จริง และทุ่มเทเวลา

อนัจ�าเป็นต่อการเสรมิสร้างครอบครวั  โดยแท้แล้ว 

ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกับความสุขทั้งของเราและของ

ลูก ๆ มากไปกว่าที่เราจะรักและสนับสนุนกันใน

ครอบครัว”5

พลังนอกเหนือจากท่ีท่านมี
เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดแนะน�าครอบครัวทุกแห่งหน

ให้มีส�าเนาถ้อยแถลงและประพฤติตนสอดคล้อง
กับค�าสอนในนั้น

“จงเป็นคนดีที่สุดและท�าตัวให้ดีที่สุดเท่าที่ท่าน
จะท�าได้  พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพลังให้ท่าน
นอกเหนือจากที่ท่านมีขณะพยายามบรรลุความ
รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่พระองค์ทรงมอบให้
ลกู ๆ ของพระองค์  จงฟังสรุเสยีงของพระวญิญาณ 
และค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต  จง
รืน่เรงิเถดิ  พระผูเ้ป็นเจ้ามไิด้ทรงวางท่านไว้บนโลก 
นี้เพื่อให้ล้มเหลว และจะไม่นับว่าความพยายาม
ของบิดามารดาเช่นท่านเป็นความล้มเหลวหาก
ท่านไม่ยอมแพ้”6
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ความหวังสำาหรับชีวิตนิรันดร์
ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวสอนว่าครอบครัวยั่งยืน

ชั่วนิรันดร์  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “ขณะที่ความรอด
เป็นเรื่องเฉพาะคน แต่ความสูงส่งเป็นเรื่องของ
ครอบครัว ... เมื่อครอบครัวหนึ่งได้รับการผนึก 
ในพระวิหาร ครอบครัวนั้นเป็นนิรันดร์เฉกเช่น
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นนิรันดร์”7

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุดอธิบายว่าครอบครัวเราเป็น 
“รากฐานไม่เฉพาะต่อสังคมและต่อศาสนจักร
เท่านั้น แต่ต่อความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์ของเรา
ด้วย”8

คำาเตือนล่วงหน้า
ประธานอายริงก์เตือนว่าผลของการเพิกเฉย 

ต่อค�าสอนในถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว “คือความ
หายนะมากกว่าจะเป็นแค่ขาดสันติสุขในชีวิตนี ้
หรือไม่มีความสุข”9

ถ้อยแถลงเป็นการพยากรณ์ ท่านกล่าว เพราะ
เตือนให้ระวังสิ่งที่บ่อนท�าลายครอบครัวในระยะนี้   
ท่านอ้างค�าเตือนและค�าขอร้องของศาสดาพยากรณ์ 
ให้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงซึ่งจบลงดังนี้

“เราขอเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ฝ่าฝืนพันธสัญญา

แห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ ผู้ที่ท�าร้ายคู่ครองหรือ

บุตรธิดา หรือผู้ที่ล้มเหลวต่อสัมฤทธิผลของความ

รับผิดชอบในครอบครัว วันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อ

พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากนี้ เราเตือนว่า 

การแตกสลายของครอบครัวจะน�าภัยพิบัติมาสู ่

ตัวบุคคล ประชาคม และประชาชาติดังที่ศาสดา

พยากรณ์ในสมัยโบราณและปัจจุบันพยากรณ์

ไว้”10

เอกสารสากล
เมื่อประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 

แนะน�าถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวที่การประชุม

สมาคมสงเคราะห์สามัญเมื่อวันที่ 23 กันยายน 

ค.ศ. 1995 ท่านกล่าวว่าจุดประสงค์ของถ้อยแถลง 

คือเพื่อ “เตือนและเตือนล่วงหน้า”11 ไม่ให้โลก 

หันเหออกจากมาตรฐาน  นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

ศาสนจักรจัดพิมพ์เอกสารในหลายภาษา พูดซ�้า

หลายครั้งในการประชุมใหญ่สามัญ และติดไว ้

ให้เห็นในอาคารประชุมและในบ้านของหลาย ๆ 

ประเทศ  นี่เป็นถ้อยแถลงของศาสดาพยากรณ ์

ซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราประทานให้เป็น

แนวทางแก่บุตรธิดาของพระองค์—แนวทางที่

จ�าเป็นมากที่สุดในปัจจุบัน 
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ขณะที่ครอบครัวผมนั่งอยู่หลังมัคนายก
ห่างออกไปเพียงไม่กีแ่ถวในการประชมุ 

ศีลระลึกครั้งหนึ่ง ก่อนเพลงสวดเปิดผมคิด
แต่ว่ามัคนายกคนหนึ่งไม่ผูกเน็กไทยาวของ
เขาให้เรียบร้อยและไม่สอดชายเสื้อเชิ้ตยับ
ยู่ยี่ไว้ในกางเกงให้ถูกวิธี  ผมคิดว่าควรมีคน
ช่วยเขาเรื่องนี้  เพราะเมื่อส่งผ่านศีลระลึก 
มัคนายกควรเป็นแบบอย่างของพระผู้ช่วย
ให้รอดในการปฏิบัติและการแต่งกาย

การประชุมด�าเนินไป และผมลืมเขาไป
แล้ว  หลังจากมัคนายกส่งผ่านศีลระลึกก็มี
ผู้พูด  ผู้พูดคนที่สองเป็นคุณแม่ของเยาวชน
ชายคนนั้น  เธอพูดถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของเธอ การทดลองที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ 
ความยากล�าบากของเธอในฐานะแม่ตัวคน

เดียว   ค�าพูดนั้นดีเยี่ยมซึ่งท�าให้เธอร้องไห้  
เธอกลับไปนั่งที่บนยกพื้นและยังคงร้องไห้
ขณะคณะนักร้องประสานเสยีงวอร์ดเดินมา
รวมกันเพื่อร้องเพลง

ทันใดนั้นลูกชายเธอที่ผูกเน็กไทบิดเบี้ยว
และสวมเสื้อเชิ้ตลอยชายก็ลุกขึ้นไปบนยก
พื้น  เขาสวมกอดคุณแม่พลางย่อตัวลงนั่ง
ข้าง ๆ เพื่อปลอบเธอ  ผมน�้าตาคลอขณะ
ภาพนั้นปรากฏอยู่ตรงหน้า  ผมซาบซึ้งเกิน
บรรยาย  แต่แล้วผมก็ตระหนักและก้มหน้า
ด้วยความอับอาย  ผมนั่งอยู่ในชุดสูทรีด
เรียบแบบมีกระดุมสองแถว ผูกเน็กไท
เรียบร้อย และสวมรองเท้าสีด�าขัดเงา  ผม
รู้ตัวว่าผมได้พลาดบางสิ่งในการเตรียมรับ
ศีลระลึก

เยาวชนชายคนนั้นกับคุณแม่ของเขาลง
จากยกพื้นมานั่งด้วยกันขณะคณะนักร้อง
เริ่มร้องเพลง  ผมนั่งที่นั่น ไม่สามารถฟัง
เพลงได้เพราะโอวาทที่มัคนายกคนนี้สอน
ท�าให้ใจผมท่วมท้นด้วยข่าวสารเกี่ยวกับ 
จิตกุศลเฉกเช่นพระคริสต์

เขาแสดงออกด้วยความอ่อนโยนและ
ความห่วงใย  ไม่บ่งบอกความเขินอายแม้ 
แต่น้อยบนใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขา—ม ี
แต่ความรักอันบริสุทธิ์   ข่าวสารบนแท่น 
พูดต่อจากนั้นดี แต่ผมจะจดจ�าโอวาทหลัง
แท่นพูดไว้ตลอดไป 
เจฟฟ์ ฟูลเมอร์, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

โอวาทหลังแท่นพูด

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น

เยาวชนที่ผูกเน็กไท 
บิดเบี้ยวและสวม 

เสื้อเชิ้ตลอยชายลุกขึ้น 
เดินไปบนยกพื้น  
เขาสวมกอดคุณแม ่
พลางย่อตัวลงนั่งข้าง ๆ  

เพื่อปลอบเธอ

38 เ ลี ย โ ฮ น า



ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ดล
ีย์ 

คล
าร

์ก

หลายปีก่อนผมมีโอกาสรับใช้เป็นผู้ให้
ค�าปรกึษาโควรมัมคันายก  ในโควรัม

ของเรามมีคันายกทีแ่ขง็ขนัสามคน ท้ังหมด
ได้รับเรียกให้เป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายประธาน
โควรัม

ในการประชุมครั้งหนึ่ง ฝ่ายประธานชุด 
นี้ตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการให้มัคนายก
แข็งขันน้อยอย่างน้อยสองคนในโควรัมเริ่ม
เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ศาสนจักร  พวกเขาก�าหนดวันร่วมกับการ
สวดอ้อนวอน—เป็นวันอาทิตย์ห่างจากนั้น
หกสัปดาห์—ที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมาย  
พวกเขาสวดอ้อนวอนขอความส�าเร็จใน
ความพยายามอนัศกัดิส์ทิธิน์ีแ้ละให้ปฏญิาณ 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าจะท�าสิ่งต่อไปนี้

• สวดอ้อนวอนด้วยกันเป็นประจ�า
• อดอาหารด้วยกัน
• เยี่ยมมัคนายกแต่ละคนในรายชื่อ
• วางแผนกิจกรรมเพื่อให้มัคนายกที่

กลับมาได้เข้าร่วมโปรแกรมที่วาง 
องค์ประกอบไว้อย่างดี

ฝ่ายประธานรู้สึกอย่างยิ่งว่าเป้าหมาย 
เหล่านี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พวก
เขาจึงเดินหน้าด้วยศรัทธาและความมั่นใจ

ในช่วงหลายสปัดาห์ต่อจากน้ัน เยาวชน
ชายทัง้สามท�าสิง่ทีไ่ด้สญัญาไว้โดยคาดหวงั 
ว่าค�าสวดอ้อนวอนของพวกเขาจะได้รับ 
ค�าตอบ  พวกเขาสวดอ้อนวอนด้วยกัน  
อดอาหารด้วยกัน เยี่ยมมัคนายกที่แข็งขัน
น้อยพร้อมทัง้เช้ือเชิญให้กลบัมา และเตรยีม 
กิจกรรม ด้วยความเชื่อว่าพวกเขาจ�าเป็น
ต้องพร้อมรับผู้เข้าร่วมที่มีจ�านวน
เพิ่มขึ้น

ทั้งที่พวกเขา

มัคนายกคนใหม่สองคน
มุมานะ แต่ก็ไม่มีมัคนายกคนใดกลับมา—
ไม่มีใครมาโบสถ์หรือเข้าร่วมกิจกรรม  
ก�าหนดวันใกล้เข้ามา ถึงแม้พวกเขาจะผิด
หวังที่ไม่มีสมาชิกในโควรัมกลับมาโบสถ์ 
แต่เยาวชนชายเหล่านี้ยังคงเชื่อมั่นว่าพระ-
บิดาบนสวรรค์จะทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของพวกเขา

วันอาทิตย์ตามเป้าหมายของพวกเขามา
ถึง เยาวชนชายที่ฝ่ายประธานออกไปช่วย
เหลอืไม่มสัีกคนมาโบสถ์  แต่อธิการประกาศ 
ระหว่างการประชุมศีลระลึกว่าเยาวชนชาย
วัย 12 ปีสองคนที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสนจักร

จะรับบัพติศมาเย็นวันนั้น
นับเป็นพรอย่างยิ่งที่สมาชิกใหม่สองคน

นี้ของศาสนจักรได้เข้าร่วมโควรัมท่ีมีฝ่าย
ประธานเช่นนั้น  นับเป็นพรอย่างยิ่งที่ฝ่าย
ประธานเห็นความพยายามและค�าสวด   
อ้อนวอนของพวกเขาได้รับค�าตอบโดยตรง
และเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของ
พระองค์

นั่นเป็นความตื่นเต้นในโควรัมจนสมาชิก
คนหนึ่งในฝ่ายประธานพูดว่า  “เรามาท�า
แบบนี้อีกกันเถอะ” 
แอนโธนี ปอตู, นิวซีแลนด์

ใ
นช่วงหลาย
สัปดาห์ต่อจาก 

นั้น เยาวชนชาย 
ทั้งสามสวดอ้อนวอน
ด้วยกัน อดอาหาร
ด้วยกัน และเชื้อ
เชิญมัคนายกที่ 
แข็งขันน้อยให ้
กลับมาโบสถ์
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ไม่นานมานี้เพื่อนของเราขอว่าจอห์น
ลูกชายของพวกเขากับแฟนสาวจะมา

พักท่ีบ้านของเรานานหน่ึงสปัดาห์ได้หรอืไม่  
จอห์นแข็งขันน้อย และแฟนของเขาไม่ได้
เป็นสมาชิกศาสนจักร  เราให้เธอพักห้อง
ลูกชายเราและให้จอห์นนอนตรงโซฟาห้อง
นั่งเล่น

ก่อนพวกเขามาถึง เราสวดอ้อนวอนทูล
ถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าเราควรท�าตัวกับ
พวกเขาอย่างไร—เป็นครู พ่อแม่ หรือแค่
เพื่อน  ค�าตอบมีมาว่าเราต้องท�าตามการ 
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณและช่วย
พวกเขาทางวิญญาณ

ทุกคืนดิฉันกับสามีและลูกชายนั่งศึกษา
พระคัมภีร์ด้วยกัน  คืนแรกที่แขกมาพักกับ

ความรักของพระบิดาบนสวรรค์
เรา เรารู้สึกว่าไม่ควรเชิญพวกเขาศึกษากับ
เรา  แต่คืนวันถัดมาก่อนศึกษาพระคัมภีร์ 
จอห์นเคาะประตูห้องของเราเบา ๆ และ
บอกว่า “แมรีย์ไม่กล้าถาม แต่เธออยากรู ้
ว่าเราจะร่วมวงด้วยได้ไหม”

เราเปิดประตูเชิญพวกเขาเข้ามาและเริ่ม
ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนด้วยกัน  แมรีย์ไม่
เคยอ่านพระคัมภีร์มาก่อนและไม่ทราบว่า
เธอเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่  เธอยอมรับ
ว่าเมื่อมาถึงบ้านเรา เธอเกรงว่าเราจะให้
เธอเข้ามามีส่วนร่วมบางอย่างทางศาสนา 
ที่เธอไม่เข้าใจ

เพื่อให้แมรีย์รู้สึกสบายใจ สามีดิฉันจึง
เล่าให้เธอฟังเรื่องแผนแห่งความรอด พระ- 
ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ นิมิตแรกของ 

โจเซฟ สมิธ และพระคัมภีร์มอรมอน  เธอ
พูดคุยกับเราจนถึงเที่ยงคืน

วันรุ่งขึ้น จอห์นกับแมรีย์ร่วมสนทนากับ

ผู้สอนศาสนาพร้อมพวกเรา  ดิฉันจะไม่ลืม

พระวิญญาณที่อบอวลอยู่ในห้อง หลังจาก

การสนทนาทีเ่รยีบง่ายเราพดูถงึพระลกัษณะ 

ของพระบิดาบนสวรรค์  จากนั้นแมรีย์ถาม

ว่าท�าไมพระผูเ้ป็นเจ้าทรงยอมให้เกดิความ

ทุกข์ถ้าพระองค์ทรงรักเรา เป็นค�าถามที่

ดิฉันไตร่ตรองมานาน

หลายวันก่อนดิฉันได้รับจดหมายจาก

เพื่อนคนหนึ่ง เธอแท้งลูกคนที่สาม ด้วย 

เหตุนี้ค�าถามของแมรีย์จึงตรงใจดิฉัน  ดิฉัน

เป็นพยานว่าช่วงเวลาของความสุขและปีติ

บางครั้งไม่สามารถสอนเราได้อย่างลึกซึ้ง

ชั่วนิรันดร์เท่าช่วงเวลาของความเศร้าสลด

ส่วนตัว  ดิฉันบอกแมรีย์ว่าความโศกเศร้า

สามารถหลอมเราได้เช่นเดียวกับไฟหลอม

เหล็ก  หากเรายังคงซื่อตรงต่อพระผู้เป็นเจ้า

ขณะประสบการทดลอง ศรัทธาของเราจะ

เติบโต

นั่นเป็นการสนทนาที่ลืมไม่ลง  หลังจาก

นั้นเรานั่งเงียบ ๆ ขณะพระวิญญาณทรง

เป็นพยานถึงความรักของพระบิดาบน

สวรรค์  เมื่อแมรีย์เงยหน้า ดวงตาเธอสดใส

และเต็มไปด้วยน�้าตา

ดิฉันไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปีต่อ ๆ 

ไป แต่ดิฉันทราบแน่นอนว่าความเข้าใจที่

ดิฉันเห็นในดวงตาของแมรีย์วันนั้นจะช่วย

เธอตลอดชีวิตและอาจจะช่วยน�าเธอไปหา

พระบิดาบนสวรรค์ของเธอ 
อันนา นิคิติเชวา, รัสเซีย

จอห์นเคาะประตูห้องของเราอย่าง
เขินอายและบอกว่า “แมรีย์ไม่

กล้าถาม แต่เธออยากรู้ว่าเราจะร่วม
ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยได้ไหม”
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ผมหแูดงด้วยความอายเมือ่ผมกบัดเีรค 
ลูกชายวัยรุ่นร้องเพลง “Be Still, My 

Soul”1 ในการประชุมศีลระลึกจบ  ผมไม่
ได้เตรียมเสียงให้ดีก่อนการประชุมเริ่ม 
ผลก็คือ เมื่อผมพยายามร้องเสียงสูง เสียง
จึงพร่ามาก

ผมถอยกลับมานั่ง รู้สึกไม่สบายใจทั้งที่
ภรรยายิ้มให้ก�าลังใจให้ความเชื่อมั่นว่าผม
ไม่ได้ท�าลายวิญญาณของการประชุม

หลังจากสวดอ้อนวอนปิด ผมตรงดิ่งไป
ที่รถเพื่อหยิบคู่มือบทเรียน  สตรีคนหนึ่งใน
วอร์ดก�าลังยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ใกล้
ประตู  เพื่อนคนหนึ่งปลอบเธอด้วยการ
โอบไหล่  ขณะที่ผมเดินผ่าน สตรีท่ีก�าลัง
ร้องไห้เรียกชื่อผมและแสดงความขอบคุณ
ที่ผมเลือกร้องเพลงสวดเพลงนั้นจนท�าให้
เธอซาบซึ้งใจยิ่งนัก

เธออธบิายว่าเธอให้ก�าเนิดลกูตายคลอด 
เมื่อหลายวันก่อนและต่อสู้กับความโกรธ
และความผิดหวังนับแต่น้ัน  เมื่อผมกับ 
ดีเรคร้องเพลงนี้ เธอรู้สึกว่าพระวิญญาณ
ห่อหุ้มจิตวิญญาณที่เจ็บปวดของเธอไว้
ในความอบอุ่นอันเปี่ยมด้วยสันติสุขและ
การปลอบโยน  นั่นท�าให้เธอเปี่ยมด้วย
ความหวังที่เธอต้องมีเพื่อแบกกางเขน 
แห่งความเศร้าโศก

ผมกล่าวขอบคุณเบา ๆ อย่างเคอะเขิน
และเดินออกประตูไปพลางรู้สึกว่าค�าพูด
ของเธอเป็นพรและท�าให้ผมถ่อมใจ  เมื่อ
ผมเดินไปถึงรถ ผมนึกถึงค�าปราศรัยข้อคิด
ทางวิญญาณของคิม บี. คลาร์ก อธิการบดี
มหาวทิยาลยับรคิมัยงัก์–ไอดาโฮ  เขากล่าว 
ว่า “เมื่อเรากระท�าด้วยศรัทธาใน [พระเยซู] 
เพื่อท�างานของพระองค์ พระองค์ทรงไปกับ

พระองค์ทรงอวยพรเสียงเพลงบาดหูของผม
เรา” ในการรับใช้ผู้อื่นและ “ทรงอวยพรเรา

ให้พูดแต่สิ่งที่พวกเขาต้องได้ยิน”  เขาสอน

ด้วยว่า “สิ่งที่เราพูดออกไปและท�าออกไป

อาจรู้สึกติดขัดเล็กน้อยหรือไม่ได้ขัดเกลา 

เท่าใดนัก . . . แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรับ 

ค�าพูดและการกระท�าของเราและน�าสิ่ง

เหล่านัน้เข้าไปในใจผูค้นผ่านพระวญิญาณ

ของพระองค์  พระองค์ทรงรบัความพยายาม 

ที่จริงใจแต่ไม่สมบูรณ์แบบของเราและทรง

เปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม โดย

แท้แล้วเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ”2

ผมน�า้ตาคลอด้วยความซาบซึง้ขณะกลบั 

ไปอาคารประชุม  พระเจ้าทรงอวยพรเสียง 

เพลงที่ไม่ได้ขัดเกลาและน�าข่าวสารของ
เพลงนั้นเข้าไปในใจที่โศกเศร้าของสตรีคน
หนึ่งเพื่อปลอบจิตวิญญาณที่เศร้าโศกของ
เธอ  นอกจากนี้พระเจ้ายังทรงใช้ประสบ-
การณ์อันน่าซาบซึ้งใจนี้น�าความเข้าใจลึก
ซึ้งยิ่งขึ้นต่อหลักธรรมพระกิตติคุณอันล�้า
ลึกเข้ามาในใจผมด้วย 
แรนดีย์ ลอนสเดล, แอลเบอร์ตา แคนาดา

อ้างอิง
1. Hymns, บทเพลงที่ 124.
2. คิม บี. คลาร์ก, “Love by Faith,” การให้ข้อคิด 

ทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ,  
29 กรกฎาคม 2010, www.byui.edu/Presentations/
Transcripts/EducationWeek/ 
2010_07_29_Clark.htm

ผมไม่ได้เตรียมเสียงให้ดีก่อน 
การประชุมเริ่ม ผลก็คือ  

เมื่อผมพยายามร้องเสียงสูง  
เสียงจึงพร่ามาก
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เ ยาวชนหญิงคนหนึ่งมาหาผมและถาม 
 ว่าเราจะคยุกนัได้หรอืไม่  ข้าพเจ้าตอบ 
 ว่า  “ได้แน่นอน  ผมจะช่วยคุณได้

อย่างไร”
เธอตอบว่า “ดฉินัแค่ไม่เข้าใจเรือ่งพระคณุ”
ผมตอบว่า “อะไรทีค่ณุไม่เข้าใจหรอืครับ”
เธอบอกว่า “ดิฉนัทราบว่าดฉินัต้องท�าให้ 

ดทีีส่ดุ จากนัน้พระเยซูจะทรงท�าส่วนทีเ่หลอื 
แต่ดิฉันไม่สามารถท�าให้ดีที่สุดได้”

ผมพูดว่า “ความจริงคือ  พระเยซูทรง
ช�าระหนี้ให้เราครบแล้ว  พระองค์ไม่ได้ทรง
ช�าระแค่สองสามเหรียญ พระองค์ทรงช�าระ
ทั้งหมด  หนี้จบแล้ว”

เธอกล่าวว่า “เข้าใจแล้ว!  เหมือนดิฉัน
ไม่ต้องท�าอะไรเลยอย่างนั้นหรือคะ”

“ไม่ใช่” ผมบอก “คุณมีหลายอย่างต้องท�า 
แต่ไม่ต้องช�าระหนี้นั้น  เราทุกคนจะฟื้นคืน
ชีวิต  เราทุกคนจะกลับไปที่ประทับของ 
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับการพิพากษา  ส่วนที่
เหลือไว้ให้การเชื่อฟังของเราเป็นตัวก�าหนด
คือ เราวางแผนจะอยู่สบายเพียงใดในท่ี
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเราวางแผน
จะรับรัศมีภาพระดับใด”

พระคริสต์ทรงขอให้เราแสดงศรัทธาใน
พระองค์ กลับใจ ท�าและรักษาพันธสัญญา 
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่  โดยท�าตามนั้น เราไม่ต้อง
จ่ายข้อเรียกร้องของความยุติธรรม—ไม่
แม้แต่น้อย  แต่เราก�าลังแสดงให้เห็นว่า 
เราส�านึกคุณต่อสิ่งที่พระเยซูทรงท�าโดยใช้
สิ่งนั้นด�าเนินชีวิตเฉกเช่นพระองค์  ความ
ยุติธรรมเรียกร้องความดีพร้อมในทันทีหรือ
การลงโทษเมื่อเราท�าต�่ากว่าที่คาดไว้  
เพราะพระเยซูทรงรับโทษนั้น พระองค์จึง
ทรงสามารถมอบโอกาสให้เราดีพร้อมได ้
ในท้ายที่สุด (ดู มัทธิว 5:48; 3 นีไฟ 12:48) 
และช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  
พระองค์ทรงสามารถให้อภัยสิ่งที่ความ
ยุติธรรมไม่สามารถให้ได้  และเวลานี้
พระองค์ทรงขอให้เราท�าตามข้อเรียกร้อง 
ที่พระองค์ทรงก�าหนด (ดู 3 นีไฟ 28:35)

พระคุณเปล่ียนเรา
ข้อตกลงของพระคริสต์กับเราคล้ายกับ

แม่จัดหาโรงเรียนดนตรีให้ลูก  แม่จ่ายค่า 
ครูสอนเปียโน  เพราะแม่ช�าระหนี้จนครบ 

เธอจึงสามารถขอบางสิ่งจากลูกเป็นการ
ตอบแทนได้ ขออะไรหรอื? ขอการฝึกซ้อม!  
การฝึกซ้อมของลูกจ่ายค่าครูสอนเปียโน
หรือ? เปล่าเลย  การฝึกซ้อมของลูกคืนเงิน 
ที่แม่จ่ายให้ครูสอนเปียโนหรือ?  เปล่าเลย  
การฝึกซ้อมคือวิธีที่ลูกแสดงความขอบคุณ
ส�าหรับของขวัญอันเหลือเชื่อของแม่  คือ 
วิธีที่เขาใช้โอกาสอันน่าพิศวงท่ีแม่ให้เพื่อ
ด�าเนินชีวิตในระดับสูงขึ้น  ปีติของแม่ไม่ได้
อยู่ที่การได้รับเงินคืนแต่อยู่ที่การได้เห็นลูก
ใช้ของขวัญที่มอบให้—ได้เห็นลูกเก่งข้ึน  
และด้วยเหตุนี้เธอจึงยังคงขอให้ฝึกซ้อม  
ฝึกซ้อม ฝึกซ้อม

ถ้าลูกมองว่าข้อก�าหนดการฝึกซ้อมของ 
แม่เป็นการเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไป  (“โอ๊ย 
คุณแม่ ท�าไมผมต้องฝึกซ้อมละครับ เด็ก 
คนอื่นไม่เห็นต้องฝึกเลย!  ถึงอย่างไรผมก็
จะเป็นนักเบสบอลมืออาชีพอยู่ดี!”)  บางที
นี่อาจเป็นเพราะเขายังไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่
แม่มองเห็น  เขาไม่เห็นว่าชีวิตจะดีขึ้นมาก
เพียงใดถ้าเขาจะเลือกด�าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานที่สูงกว่า

ในท�านองเดียวกัน เพราะพระเยซูทรง

โดย แบรด วิลค็อกซ์
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จ่ายความยุติธรรม  พระองค์จึงทรงสามารถหัน 
มาตรสักบัเราได้ว่า “จงตามเรามา” (มทัธวิ 4:19); 
“ประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15)  
หากเรามองข้อก�าหนดของพระองค์ว่าเป็นการ 
ขอมากเกินไป นั่นอาจเป็นเพราะเรายังไม่ได้มอง
ผ่านพระเนตรของพระคริสต์  เรายังไม่เข้าใจสิ่งที่
พระองค์ทรงพยายามท�าเพื่อเรา

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองกล่าวว่า “คนบาปที่กลับใจต้องทน
ทุกข์เพราะบาปของเขา แต่การทนทุกข์น้ีมีจุด
ประสงค์ต่างจากการลงโทษหรือการช�าระหน้ี   
จุดประสงค์นั้นคือ การเปลี่ยนแปลง”  (The Lord’s 
Way [1991], 223; เน้นตัวเอนในต้นฉบับ)  เราจะ
ใช้ค�ากล่าวนี้ในแง่ของเด็กเล่นเปียโนว่า เด็กต้อง
ฝึกเปียโน แต่การฝึกนี้มีจุดประสงค์ต่างจากการ
ลงโทษหรือการช�าระหนี้  จุดประสงค์คือการ
เปลี่ยนแปลง

ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้ไม่เพียงเพื่อให้เรา
สามารถมีชีวิตหลังจากเราตายแต่เพื่อให้เรา
สามารถมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์มากข้ึน  (ดู  
ยอห์น 10:10) ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้ไม่เพียง
ช�าระเราให้สะอาดและปลอบโยนเราได้เท่านัน้แต่
เพื่อเปลี่ยนเราด้วย (ดู โรม 8)  พระคัมภีร์ท�าให้
เห็นชัดเจนว่าสิ่งไม่สะอาดไม่สามารถอยู่กับ 
พระผู้เป็นเจ้าได้ (ดู แอลมา 40:26) แต่สิ่งที่ไม่
เปลี่ยนแปลงจะไม่ต้องการอยู่ที่นั่น

ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้ไม่เพียงเพื่อให้เรา 
กลบับ้านได้เท่านัน้แต่ เราสามารถรูส้กึได้—อย่าง
น่าอัศจรรย์—ว่าที่นั่นเป็นบ้าน  หากพระบิดาบน
สวรรค์และพระบุตรของพระองค์ไม่ทรงเรียกร้อง
ศรัทธาและการกลับใจ  เมื่อนั้นย่อมไม่มีความ
ปรารถนาจะเปลีย่น  ลองนกึถงึเพือ่นและสมาชกิ
ครอบครัวของท่านที่เลือกด�าเนินชีวิตโดยปราศ-
จากศรัทธาและปราศจากการกลับใจ  พวกเขา 
ไม่ต้องการเปลี่ยน  พวกเขาไม่พยายามทิ้งบาป
เพื่อจะอยู่อย่างมีความสุขกับพระผู้เป็นเจ้า  แต่

เมื่อเราเข้าใจเรื่องพระคุณ 
เราย่อมเข้าใจว่าพรแห่ง 
การชดใช้ของพระคริสต์มี
อยู่ต่อเน่ืองและฤทธานุภาพ
ของพระองค์สมบูรณ์ใน
ความอ่อนแอของเรา
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พวกเขาพยายามทิ้งพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะอยู่
อย่างมีความสุขกับบาป  หากพระบิดา
และพระบุตรไม่ทรงเรียกร้องพันธสัญญา
และมอบของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เมื่อนั้นย่อมไม่มีทางเปลี่ยน  เรา
คงจะถูกทิ้งตลอดกาลให้อยู่กับพลังความ
ต้ังใจแต่อย่างเดียว  ไม่มีทางได้รับเดชา- 
นุภาพของพระองค์ หากพระบิดาบนสวรรค์
และพระบุตรไม่ทรงเรียกร้องความอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ย่อมไม่มีการเปลี่ยน 
แปลงเหล่านั้นในตัวเรา  การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะเป็นแบบผิวเผินตลอดไปและ
ฉาบเพียงรูปลักษณ์ภายนอกแต่ไม่ฝังลึก 
ในตัวเราและเป็นส่วนหนึ่งของเรา—ส่วนที่
เป็นตัวตนของเรา  กล่าวคือหากพระเยซ ู
ไม่ทรงเรียกร้องการปฏิบัติ เมื่อน้ันเราคง
ไม่มีวันเป็นวิสุทธิชน

พระคณุช่วยเรา
“แต่แม่ไม่รู้หรอืว่าการฝึกซ้อมยากแค่ไหน  

ผมไม่เก่งเปียโน  ผมเล่นโน้ตผิดหลายตัว  
ผมต้องใช้เวลาตัง้นานกว่าจะเล่นถูก” เดีย๋ว
ก่อน  นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของขั้นตอนการเรียน
รู้หรอกหรือ  เมื่อนักเปียโนรุ่นเยาว์เล่นโน้ต
ผิด เราไม่พูดว่าเขาไม่คู่ควรฝึกต่อ  เราไม่
คาดหวังว่าเขาจะไร้ที่ติ  เราเพียงแต่คาด
หวังให้เขาพยายามต่อไป  ความสมบูรณ์
แบบอาจเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเขา แต่
เวลานี้เราสามารถพอใจกับความก้าวหน้า
ในทิศทางที่ถูกต้องได้  เหตุใดมุมมองนี้จึง
เห็นได้ง่ายในบริบทของการเรียนเปียโน 
แต่เห็นได้ยากในบริบทของการเรียนรู้ทาง
วิญญาณเล่า

คนมากมายเหลือเกินก�าลังละทิ้งศาสน-
จักรเพราะพวกเขาเบื่อความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ไม่หยุดหย่อนว่าพวกเขาขาดตกบกพร่อง  
พวกเขาพยายามมาแล้วในอดีต แต่ยังคง

รู้สึกเหมือนไม่ดีพอ  พวกเขาไม่เข้าใจเรื่อง
พระคุณ

ไม่ควรมเีพยีงสองทางเลอืกคอืจะดพีร้อม 
หรอืจะยอมแพ้  เมือ่เรยีนเปียโน มทีางเลอืก 
เพียงจะแสดงที่คาร์เนกีฮอลล์หรือล้มเลิก
อย่างน้ันหรือ ไม่เลย  การเติบโตและการ
พัฒนาใช้เวลา  การเรียนรู้ใช้เวลา  เมื่อเรา
เข้าใจเรื่องพระคุณ เราย่อมเข้าใจว่าพระผู้
เป็นเจ้าทรงอดกลั้น การเปลี่ยนแปลงเป็น 
กระบวนการ และการกลับใจเป็นแบบแผน
ในชีวิตเรา  เมื่อเราเข้าใจเรื่องพระคุณ เรา
ย่อมเข้าใจว่าพรแห่งการชดใช้ของพระ-
คริสต์มีอยู่ต่อเนื่องและฤทธานุภาพของ
พระองค์สมบูรณ์ในความอ่อนแอของเรา 
(ดู 2 โครินธ์ 12:9)  เมื่อเราเข้าใจเรื่องพระ-
คุณ เราย่อมสามารถ “ด�าเนินต่อไปด้วย
ความอดทนจนกว่า [เรา] จะได้รับการท�า 
ให้ดีพร้อม” ดังที่กล่าวไว้ในหลักค�าสอน
และพันธสัญญา (คพ. 67:13)

พระคุณไม่ใช่เครื่องเสริมก�าลังที่เพิ่มเข้า
มาเมื่อแหล่งเชื้อเพลิงของเราหมด  แต่เป็น

แนวคิดหลัก
•	 เราได้รับการช่วยให้รอดผ่าน

พระคุณของพระคริสต์ผู้ทรง
จ่ายราคาค่าบาปของเรา

•	 งานของเรา	เช่น	การกลับใจ
และการรักษาพระบัญญัติไม่
ช่วยให้เรารอด	แต่นั่น	เป็น 
ข้อก�าหนดจากพระผู้ให้รอด
เพื่อช่วยเปลี่ยนเรา

•	 พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าคือ
เดชานุภาพจากเบื้องบนเพื่อ
ช่วยเราแก้ไขข้อบกพร่องทั้ง
หมดของเราและมีให้เรา	
ตลอดเวลา

แหล่งพลงังานทีเ่รามอียูเ่สมอ พระคณุไม่ใช่
แสงสว่างตรงปลายอุโมงค์แต่เป็นแสงสว่าง
ที่ขับเคลื่อนเราผ่านอุโมงค์  พระคุณไม่เกิด
สัมฤทธิผล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต  
แต่ได้รับที่นี่เวลานี้

พระคณุเพยีงพอ
พระคณุของพระครสิต์เพยีงพอ (ด ูอเีธอร์ 

12:27; คพ. 17:8)—เพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุ 
หนี้ของเรา เพียงพอที่จะเปลี่ยนเรา และ
เพียงพอที่จะช่วยเราตราบที่กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  พระคัมภีร์มอรมอน
สอนเราให้พึ่งเฉพาะ  “ความดีงาม, และ 
พระเมตตา, และพระคณุของพระเมสสยิาห์
ผู้บริสุทธิ์” (2 นีไฟ 2:8)  ขณะท�าเช่นนั้น เรา
จะไม่พบ—เช่นที่ชาวคริสต์บางคนเชื่อ—ว่า
พระคริสต์ไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดจากเราเลย  
แต่เราจะค้นพบเหตุผลที่พระองค์ทรงเรียก
ร้องมากมายและพบพลังที่จะท�าทุกอย่างที่
พระองค์ทรงขอ (ดู ฟีลิปปี 4:13)  พระคุณ
มิใช่การขาดความคาดหวังสูงจากพระผู้
เป็นเจ้า  พระคุณคือการมีเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้า (ดู ลูกา 1:37)

พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าเพียงพอ  พระ-
คุณของพระเยซูเพียงพอ  นั่นพอแล้ว  นั่น
คือทั้งหมดที่เราต้องการ  อย่าล้มเลิก  อย่า
มองหาทางหนีและข้อแก้ตัว  จงมองหา
พระเจ้าและฤทธานุภาพอันสมบูรณ์ของ
พระองค์  อย่าหาคนมาโยนความผิดให้   
แต่จงหาคนมาช่วยท่าน  จงแสวงหาพระ-
คริสต์ และเมื่อท�าเช่นนั้น ท่านจะรู้สึกถึง
พลังความสามารถและความช่วยเหลือ 
จากเบื้องบนที่เราเรียกว่าพระคุณอันน่า
พิศวงของพระองค ์
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัม
ยังก์ วันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2011  ดูฉบับเต็มเป็นภาษา
อังกฤษที่ speeches.byu.edu
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สู่ความสุข

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระบัญญัติไม่ได้ให้ไว้เพื่อควบคุมแต ่

เพื่อท�ำให้เป็นไปได้ตำมที่เรำปรำรถนำจริง ๆ  

และตำมที่พระบิดำบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรำ 

ทรงต้องกำรส�ำหรับเรำ

บันได 
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บางครั้งบางคนสับสน โดยคิดว่า
พระบัญญัติคือข้อบังคับหรือขีด
จ�ากัดที่ท�าให้ชีวิตซับซ้อน น�า

เอาโอกาสหรือความสุขหรือความพอใจไป
จากชีวิต  ในความเป็นจริงพระบัญญัติ
คุ้มครองเราและน�าทางเราสู่ความสุข  
พระบัญญัติไม่ได้มีไว้เพื่อบังคับแต่เพื่อ
ท�าให้เป็นไปได้—เปิดทางให้เราบรรลุผล
ในชีวตินีแ้ละชวีติหน้า—ตามทีเ่ราปรารถนา 
จริง ๆ และตามที่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
รักเราทรงต้องการส�าหรับเรา

พระบัญญัติเป็นเหมอืนขัน้บนัได  แต่ละ 
ขั้นอาจเป็นตัวแทนของพระบัญญัติหน่ึง
ข้อ และเราสามารถก้าวขึ้นข้างบนได้ด้วย
พระบัญญัติแต่ละข้อที่เราเชื่อฟัง  จากนั้น
ถ้าเราเข้าใจแก่นของพระบัญญัติ เราย่อม
ต้องการพระบญัญตัมิากขึน้  เรารูส้กึพอใจ 
เกี่ยวกับพระบัญญัติ  เราต้องการมากขึ้น
เพื่อจะสามารถเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้น  
และพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา

ประทานแก่เราตามความปรารถนาของ
เรา  หากเราปรารถนา พระองค์จะประทาน 
พระบัญญัติแก่เรามากขึ้นเพื่อให้เราเจริญ
ก้าวหน้าง่ายขึ้น

เยาวชนทั้งหลาย ได้โปรดอย่าพร�่าบ่น
เกี่ยวกับพระบัญญัติ  อย่าพูดว่า “ฉันไม่
ต้องการอกี” แต่จงพดูว่า “ต้องการอีก ต้อง 
การอีก ฉันต้องการก้าวหน้า  ฉันต้องการมี
ความสุข  ฉันต้องการเป็นเหมือนพระบิดา
บนสวรรค์  พระบัญญัติแสดงให้ฉันเห็นวิธี
ท�าเช่นน้ัน  พระบัญญัติเปิดเส้นทางตรง
หน้าฉันและคุ้มครองฉันเช่นกันจากความ
ชั่วร้ายและสิ่งที่ท�าลายความสุข—และ
บางครั้งคุ้มครองชีวิตด้วย”

ข้าพเจ้าหวังท่านจะเกิดความเชื่อมั่น  
เราต้องท�าทุกสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อรักษาพระ-
บัญญัติ แม้ดูเหมือนว่าเราโดดเดี่ยวขณะ
ท�าเช่นนั้นก็ตาม 

จากคำาปราศรัยกับเยาวชนในเมืองซัลตา อาร์เจนตินา 
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อของเดือนนี้:พระบัญญัติ
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ โธมัส เอส. มอนสัน, “การเชื่อฟังน�ามาซึ่งพร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 
89; และ แอล. ทอม เพอร์รีย์, “การเชื่อฟังกฎคือเสรีภาพ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 86.

ร่วมวงสนทนา

ตลอดเดือนกันยายนท่านจะศึกษา 

เก่ียวกับพระบัญญัติในโควรัมฐานะ 

ปุโรหิต ชั้นเรียนเยาวชนหญิง และชั้นเรียน

โรงเรียนวันอาทิตย์ ท่านอาจต้องการนึกถึง 

พระบญัญัตบิางข้อทีเ่พ่ือนวัยเดยีวกนักบัท่าน 

มักถือปฏิบัติได้ยาก ท่านหรือคนอื่น ๆ ได้ 

รับพรอะไรบ้างจากการท�าตามพระบัญญัติ 

เหล่านั้น ระดมความคิดเพื่อหาวิธีที่ท่านจะ 

เป็นพยานถงึพรเหล่านัน้กบัคนรอบข้าง และ 

ท�าตามพระวิญญาณเพ่ือให้รู้ว่าจะพูดอะไร 

และพูดเมื่อใด ท่านอาจจะแสดงบทบาท 

สมมติของตัวอย่างบางเรื่องระหว่างการ 

สังสรรค์ในครอบครัวหรือแบ่งปันประจักษ์ 

พยานระหว่างบทเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์



โดย เดนนิส ซี. กอนต์

แอ็บบีตื่นเต้นกับการไปงานเต้นร�า
แต่อยากให้ชุดใหม่ของเธอเหมอืน 
ชุดที่เพื่อน ๆ จะสวมมากกว่านี ้

อีกนิด เธอคิดว่าเพื่อน ๆ ในชุดไม่มีแขน 
คงดูเลิศหรูและเฉิดฉายมากกว่าเธอในชุด
สุภาพเรียบร้อย  และเธอกังวลว่าจะเป็น
ตัวประหลาด

ค�่าวันหนึ่งขณะเนตไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ  
เพื่อนคนหนึ่งหยิบกระป๋องเบียร์ออกมา 
แล้วส่งไปรอบ ๆ  พอเนตปฏิเสธตอนแรก 
ว่า “ฉันดื่มไม่ได้” เพื่อน ๆ เริ่มหัวเราะล้อ 
เขา  เนตไม่อยากให้เพื่อนคิดว่าเขาไม่เท่ 
เขาจึงคิดจะจิบเบียร์สักสองสามจิบเพียง
เพื่อให้เพื่อนเลิกหัวเราะ

สถานการณ์เหล่านี้รู้สึกคุ้น ๆ หรือไม่  
เช่นเดียวกับแอ็บบีและเนต เราต่างมาถึง
ทางแยกในชีวิตที่ทางเลือกต่าง ๆ วางอยู่
ตรงหน้าเรา  ณ จุดการตัดสินใจที่ยากและ
ส�าคัญเหล่านี้ บางครั้งเราไม่กล้ายืนหยัด
เพื่อสิ่งที่เราเชื่อเพราะเรากลัวว่าจะเป็นตัว
ประหลาด

แอ็บบีกับเนตก�าลังประสบความยุ่งยาก
บางอย่างดังอธิบายไว้ในนิมิตของลีไฮเกี่ยว
กับต้นไม้แห่งชีวิต  ในนิมิตนั้น เราเรียนรู้ว่า
เหตุผลหลักสองประการที่ผู้คนออกจากทาง
คับแคบและแคบคือพวกเขามืดบอดเพราะ

อาคารใหญ ่และ 

กว้างมีอะไรดอีย่างนั้นหรือ

แรงดึงดูดของการล่อลวง  (ดู 1 นีไฟ 8:23; 
12:17) และการล้อเลียนจากคนในอาคาร
ใหญ่และกว้างท�าให้พวกเขาอับอาย (ดู  
1 นีไฟ 8:26–28)  เราลองส�ารวจนิมิตสอง
ส่วนน้ีของลีไฮแล้วจะเห็นว่าเราไม่เพียง
เข้าใจได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่จะเรียนรู้จากนิมิต 
นี้ด้วยที่จะค้นหาพลังยืนหยัดและแตกต่าง 
เพื่อสิ่งถูกต้อง

เดินเส้นทางน้ี
ปัญหากับการล่อลวงของโลกคือสิ่ง 

เหล่าน้ันเพียงแต่  ล่อตาล่อใจ เหลือเกิน
ไม่ใช่หรอื  ดงัทีป่ระธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลย.ู 
คิมบัลล์ (1895–1985) กล่าว “ใครบอกว่า
บาปไม่สนกุ? . . . บาปมีเสน่ห์ดึงดูดและพึง
ปรารถนา . . . บาปท�าง่ายและมเีพือ่นถกูใจ
กลุ่มใหญ่”1

แม้เราจะไม่อยากยอมรบัสกัแค่ไหน แต่
เส้นทางมากมายเหล่านั้นมักจะดึงดูดความ
สนใจ  บางเส้นทางเปลี่ยนกะทันหันไปใน
ทิศทางที่น่าต่ืนเต้น  ส่วนเส้นทางอ่ืนโค้ง 
ออกไปอย่างแยบยลจนดูเหมือนวิ่งขนาน
กับเส้นทางพระกิตติคุณอยู่พักหนึ่ง  บาง
เส้นทางปูพรมแดงอย่างเลิศหรูและเสียง
ปรบมือดังกึกก้อง  เส้นทางอื่นดูเหมือนจะ
ลาดด้วยทองค�าและเพชรพลอย

แรงดึงดูดของอาคารใหญ่และกว้าง
คล้ายกันมาก  แต่สุดท้ายผู้ร�่ารวยที่สุด คน
ดังทีส่ดุ คนมเีสน่ห์ทีส่ดุ และผูม้อี�านาจมาก 
ที่สุดบางคนในโลกก็อาศัยอยู่ท่ีน่ัน!  ใคร
เลยจะไม่ต้องการคลกุคล ีเลยีนแบบท่าทาง 
และแต่งกายให้เหมือนคนเหล่านั้น  พวก
เขามักจะดูเหมือนมีดีกว่าพวกเราที่เหลือผู้
ก�าลังพยายามอยู่บนเส้นทางพระกิตติคุณ

เหมือนกันมากกับแอ็บบีเพื่อนของเรา  
ยิ่งเราให้ความสนใจผู้อาศัยอยู่ในอาคาร
ใหญ่และกว้างมากเพียงใด เราจะยิ่งรู้สึก
อิจฉาหรือคับข้องใจหรือโกรธมากเพียงนั้น  
เราอาจจะคิดว่าดูไม่ยุติธรรมเลยที่พวกเขา
มีสิ่งดีมากมายขณะที่เราก�าลังพยายามอยู่
บนเส้นทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต

ซาตานรู้ว่าวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งในการท�าให้
ผูค้นออกจากเส้นทางพระกติติคุณคอืหลอก
พวกเขาให้เชื่อว่าการอยู่บนเส้นทางนั้นยาก
เกินไป น่าเบื่อ หรือล้าสมัย  เขาไม่สนใจว่า
เราใช้เส้นทางใด—จะใช้เส้นทางใดก็ได้—
ตราบใดที่ไม่ใช่เส้นทางพระกิตติคุณ

“ผลน้ันมีรสชาติอย่างไร”
การล้อเลียนคนซื่อสัตย์เป็นกิจกรรม

โปรดปรานของอาคารใหญ่และกว้าง  
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไว้ว่า  ภา
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เมื่อชาวโลกบอกท่านว่าวิธีของพวกเขาดีกว่า จงกล้าลุกขึ้นและด�าเนินชีวิต
ตามความจริงของพระกิตติคุณ
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“นับวันคนมีชื่อเสียงบางคนและคนอื่น ๆ ที่อยู่ใน
สายตาประชาชน . . . ยิ่งมีแนวโน้มจะเยาะเย้ย
ศาสนาโดยทั่วไป และบางครั้งศาสนจักรของเรา
เป็นพิเศษ  ถ้าประจักษ์พยานของเราไม่หยั่งราก
มั่นคงพอ ค�าวิพากษ์วิจารณ์เช่นนั้นจะท�าให้เรา
สงสัยความเชื่อของเรา หรือไม่ก็หวั่นไหวในความ 
มุ่งมั่นของเรา”2

ดูประหนึ่งไม่ส�าคัญว่าเราจะไปที่ใดในชีวิต ไม่ว่า

ไปด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ จะมีหน้าต่างจาก

อาคารใหญ่และกว้างเปิดอยู่ใกล้ ๆ และมีคนพร้อม

จะชี้นิ้วและหัวเราะเยาะสิ่งที่เราให้คุณค่า  เราทุก

คนอาจจะประสบกับการล้อเลียนนี้ในเวลาต่างกัน 

และอาจท�าให้เจ็บปวดมาก  เรารู้ว่าเราควรตอบ

สนองแบบพระคริสต์ แต่นั่นไม่ง่ายเสมอไป  ไม่มี

ใครชอบให้คนอื่นหัวเราะเยาะหรือดูหมิ่นความเชื่อ

อันลึกซึ้งของเรา  เช่นเดียวกับเนต บางครั้งเราอาจ

ตอบสนองด้วยประโยคเช่น “ฉันท�าไม่ได้—ฉันเป็น

มอรมอน” เพียงเพื่อจะได้ยินคนอื่นหัวเราะเยาะ

หนักยิ่งกว่าเดิม

“ฉันทำ�ไม่ได้ . . . ”
ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าคนล้อเลียนมักจะมุ่ง

เน้นไปที่ค�าว่า ไม่ได ้ อาทิเช่น “ท�าไมคุณดื่มนั่น  

ไม่ได”้ “ท�าไมคุณซื้อของวันอาทิตย์  ไม่ได”้ หรือ 

“ท�าไมคุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ไม่ได้ ”

การมุ่งเน้นไปท่ีค�าว่า ไม่ได ้อาจท�าให้เรารู้สึก 

สิ้นท่า  อาจรู้สึกประหนึ่งเราอ่อนแอและปวกเปียก  

อาจรู้สึกประหนึ่งเราเป็นเหยื่อขาดที่พึ่งของพระผู้

เป็นเจ้าท่ีไม่มีตัวตนผู้ทรงขังเราไว้เพื่อไม่ให้เรา

สนุกสนาน

ยุทธวิธีนี้เก่ามาก ๆ  อันที่จริง ซาตานใช้มาตั้ง 

แต่ต้น  เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงวางอาดัมและเอวาไว้

ในสวนเอเดน พระองค์รับสั่งกับพวกเขาว่า “จาก

ต้นไม้ทุกต้นในสวนเจ้ากินได้ตามใจชอบ” (โมเสส 

3:16)  ค�าว่า “ต้นไม้ทุกต้น” ฟังเหมือนเป็นข้อจ�ากัด

ส�าหรบัท่านหรอืไม่  แม้พระผูเ้ป็นเจ้ารบัสัง่กบัอาดมั 

และเอวาว่ามีผลเกิดขึ้นแน่นอนหากกินจากต้นไม้

แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่ว แต่พระองค์ไม่

ได้ทรงวางเขตหวงห้ามใด ๆ  พระองค์ทรงให้พวก

เขาทั้งสวนและรับสั่งว่า “เจ้าเลือกได้ด้วยตนเอง, 

เพราะให้ไว้แก่เจ้าแล้ว” (โมเสส 3:17)  กับผมนั่น

ฟังเหมือนพระองค์ทรงให้อิสรภาพ!

ด้วยเหตุนี้จึงน่าสนใจเมื่อซาตานมาบอกในเวลา

ต่อมาว่า “แท้จริงแล้ว, พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้หรือ—

เจ้าจะไม่กินจากต้นไม้ทุกต้นในสวน?” (โมเสส 4:7)  

โดยเนื้อแท้แล้ว ซาตานก�าลังถามว่า “ท�าไมเจ้ากิน

ผลของต้นนั้น ไม่ได”้ ด้วยน�้าเสียงล้อเลียนเหมือน

เสียงที่มาจากหน้าต่างของอาคารใหญ่และกว้าง  

ซาตานมุ่งเน้นไปที่สิ่งหนึ่งซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงให้

ผลลัพธ์ติดตามมา และเขาท�าให้ฟังดูประหนึ่งว่า

พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการลิดรอนสิทธิ์ของอาดัม

และเอวา  ซาตานบิดเบือนพระด�ารัสของพระผู ้

เป็นเจ้า โดยเพิ่มค�าโป้ปดเข้าไปเพื่อพยายามโน้ม

น้าวพวกเขาให้ติดตามตนแทนที่จะติดตามพระผู้

เป็นเจ้า  ในที่สุด การรับส่วนผลไม้นั้นกลายเป็น

ส่วนหนึ่งของแผนทั้งหมด  และพระผู้เป็นเจ้าทรง

จัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดไว้ให้อาดัมและเอวา 

ตลอดจนลกูหลานทกุคนของพวกเขามโีอกาสเตบิโต 

และกลับบ้าน

“ฉันจะไม่ทำา!”
เราก�าลังพูดอะไรกันแน่เมื่อเราบอกว่า “ฉันท�า

ไม่ได้—ฉันเป็นมอรมอน”  จริง ๆ แล้วเราก�าลังพูด

ว่า “ฉันอยากให้ตนเองท�าได้ และถ้าฉันไม่เป็น 

มอรมอน ฉันจะท�าแน่” หรือไม่  ข้าพเจ้าเคยมีเพื่อน

ที่มักจะพูดล้อเล่นกับทุกอย่างที่เขาอยากท�าถ้าเขา 

ยืนหยัดเพื่อสิ่ง 
ที่เราเชื่อ

ดวูีดิทัศน์เกี่ยวกับการ
ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่เรา

เชื่อและฟังเยาวชนอธิบาย
ว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือก
รักษามาตรฐานของตน
ได้ที่ youth.lds.org และหา
วีดิทัศน์ “Dare to Stand 
Alone (กล้ายืนคนเดียว)” 
และ “I Choose to Be Pure 
(ฉันเลือกเป็นคนบริสุทธิ์)” 
ใต้ Featured Videos  
(มีเป็นภาษาอังกฤษ 
โปรตุเกส และสเปน)
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ไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร  ปัญหาคือ ข้าพ-

เจ้าบอกไม่ได้ทุกครั้งว่าเขาก�าลังล้อเล่นอยู่

หรือไม่

แทนการมุ่งเน้นไปที่ ไม่ได ้และ ไม ่จะ 

ดีกว่ามากถ้าเราใช้ค�าว่า จะไม่ อาทิเช่น 

“ฉันจะไม่ท�า—ฉันเป็นมอรมอน”  การใช้  

จะไม ่แทน ไม่ได ้เปลี่ยนจุดเน้นของวลีและ

แสดงให้เห็นว่าเรามีอ�านาจที่จะเลือกด้วย

ตนเอง  การพูดว่า “จะไม่” เท่ากับเราก�าลัง

พูดว่า  “ฉันก�าลัง เลือก ไม่ท�าอย่างนั้น ไม่ 

ใช่เพราะฉันเป็นผู้ติดตามประเภทหลับหู

หลับตาหรือเพราะถูกจ�ากัด แต่เพราะฉัน

เชื่อเรื่องสิทธิ์เสรีและภาระรับผิดชอบ และ

ฉัน ต้องการ ท�าสิ่งถูกต้อง ฉันก�าลังเลือก

กระท�าและไม่ถกูกระท�า” (ด ู2 นีไฟ 2:14, 26)

การใช้ “จะไม่” แทน “ไม่ได้” เป็นการ

กระท�าอันเกริกก้องของความกล้าหาญ  

การเดินตามกลุ่มคนไปตามเส้นทางต่าง ๆ 

ของโลกไม่ต้องใช้ความกล้าหาญแต่อย่าง

ใด  ใคร ๆ กท็�าได้  การยนืหยดัในความจรงิ

แสดงให้เห็นศรัทธาแท้จริง  การแตกต่าง

จากโลกต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริง   

นั่นแสดงให้เห็นว่าเราก�าลังใช้สิทธิ์เสรีจริง ๆ 

และคิดด้วยตนเองจริง ๆ   เรามักเรียกผู้คน

ในอาคารใหญ่และกว้างว่าเป็นกลุ่มคนไร้

ชื่อ ฝูงชนไร้ตัวตน  สุดท้ายแล้ว ค�าพูดของ

พวกเขาไม่จริงใจและไร้ความหมาย  โดย

การใช้สิทธิ์เสรีของเราอย่างซื่อสัตย์ เราจะ

กล้าพูดเช่นเดียวกับลีไฮและสมาชิกที่แกล้ว

กล้าและซื่อสัตย์ของครอบครัวเขาว่า “เรา

หาใส่ใจพวกเขาไม่” (1 นีไฟ 8:33)

ท่ามกลางโลกที่ชั่วร้ายมากขึ้นทุกขณะ 

คนที่ยืนหยัดและเดินบนเส้นทางพระกิตติ-

คุณอย่างแท้จริงย่อมโดดเด่น  แต่พวกเขา

ไม่โดดเด่ียว  ดังที่ประธานโธมัส  เอส.  

มอนสันเชื้อเชิญเรา “ขอให้เรากล้าหาญ

และพร้อมจะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ ถ้าเรา

ต้องยืนคนเดียวในระหว่างนั้น ขอให้เรายืน

อย่างกล้าหาญ ได้รับพลังจากความรู้ที่ว่า

แท้จริงแล้วเราไม่มีวันโดดเดี่ยวเมื่อเรายืน

กับพระบิดาในสวรรค์ของเรา”3 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อำานาจที่จะเลือก
“เพราะพระองค์ทรงไถ่ [ลูกหลาน
มนุษย์] จากการตกพวกเขาย่อมเป็น
อิสระตลอดกาล, รู้จักแยกแยะดีชั่ว; 
กระทำาด้วยตนเองและมิถูกกระทำา” 
(2 นีไฟ 2:26)
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พ.ย.	2011,	78.
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ข้
าพเจ้าเติบโตมากับเพื่อนคนเดิม ๆ 
เป็นเวลา 12 ปีแรกของชีวิต  เรา
เป็นเพื่อนบ้านกัน  เราไปโรงเรียน

เดียวกนัและไปร่วมงานวันเกดิของกันและ
กัน  บางครั้งข้าพเจ้ารับประทานอาหารที่
บ้านพวกเขา  พวกเขามาท่ีบ้านข้าพเจ้า 
และเราสนุกสนานด้วยกัน  แต่พอเราเป็น
วัยรุ่น สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไป  พวกเขา
ไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร  พวกเขาสบถ 
พวกเขาสูบบุหรี่ และพวกเขาดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  พวกเขามีทัศนะเกี่ยวกับกฎ
แห่งความบริสุทธิ์ทางเพศต่างจากข้าพเจ้า
โดยสิ้นเชิง

ข้าพเจ้าใคร่ครวญปัญหาอย่างถี่ถ้วน 
จากนั้นก็พูดคุยกับคุณพ่อว่าต้องท�าอะไร  
ท่านบอกว่า “ลูกต้องตัดสินใจ  เพื่อนดี ๆ 
เหล่านี้ต่างจากลูก  เมื่อก่อนนั้นลูกบอกไม่
ได้ แต่ตอนนี้มีความแตกต่างอย่างมาก”

ข้าพเจ้าเชือ่ค�าแนะน�าของคณุพ่อ เพือ่น ๆ 
รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกศาสนจักร ดังน้ัน
เมื่อข้าพเจ้าตัดสินใจว่าจะไม่ไปทุกแห่งท่ี
พวกเขาไป พวกเขาเข้าใจ  จนในที่สุดเรา
ใช้เวลาด้วยกันน้อยลงเรื่อย ๆ แต่ก็ยังเป็น
เพื่อนกัน

การจากเพื่อน ๆ เป็นเรื่องยากส�าหรับ
ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าทราบว่านั่นส�าคัญต่อ
การผดุงหลักธรรมของพระกิตติคุณในชีวิต  
ข้าพเจ้าใคร่ครวญค�าแนะน�าท่ีแอลมาให้
แก่บุตรชายขณะสอนพวกเขาให้มีศรัทธา
ในพระผู้เป็นเจ้า  เขากล่าวว่า “ผู้ใดก็ตาม
ที่มอบความไว้วางใจของพวกเขาในพระผู้
เป็นเจ้าจะได้รับการค�้าจุนในความเดือด
ร้อนของพวกเขา” (แอลมา 36:3)

โดย เอ็ลเดอร์เบนฮามิน 
เด โอโยส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สิ่งหน่ึงที่ช่วยให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นช่วง
เวลายาก ๆ นี้มาได้คือการไปกิจกรรมของ
ศาสนจักรทุกสัปดาห์ รวมทั้งสหกิจกรรม  
ข้าพเจ้าท�าให้ตนเองยุ่งอยู่กับการเต้นร�า 
กีฬา และการประชุมเยาวชนด้วย

ข้าพเจ้ามีเพื่อนใหม่ที่ไม่เป็นสมาชิก
ศาสนจักร บางครั้งเขาชวนข้าพเจ้าไปงาน
เลี้ยง  งานเลี้ยงเหล่านี้ตรงกับวันจัดสห-
กิจกรรม ข้าพเจ้าจึงบอกเขาว่า “ขอโทษ
นะ ฉันอยากไป แต่ฉันมีแผนอื่นแล้ว”

เขาถามว่าข้าพเจ้าจะท�าอะไร  ข้าพเจ้า
บอกเขาว่า “จะไปสหกิจกรรม”

“สหกิจกรรมคืออะไร” เขาถาม
ข้าพเจ้าอธิบายว่าเรามีกิจกรรมสนุก ๆ 

มากมายที่สหกิจกรรมและผมรับใช้เป็นที่
ปรึกษาในฝ่ายประธาน  หลังจากปฏิเสธ
ค�าชวนไปงานเลี้ยงของเขาสามครั้ง เขา
บอกว่า “ชวนฉันไปสหกิจกรรมสิ”

เขามากบัข้าพเจ้า ผูส้อนศาสนาสอนเขา 
และเขารับบัพติศมาในที่สุด

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ตัดสินใจเดี๋ยวนี้
เพือ่ท่านจะสามารถเป็นแสงสว่างให้เพือ่น ๆ 
ของท่าน  สิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถท�าได้คือ
เรียนเซมินารี  ครูเซมินารีของท่านท�าส่วน 
ของพวกเขา  พวกเขาทุ่มเทความพยายาม
มากในการเตรยีมบทเรยีนให้ท่าน  เซมนิารี 
จะเป็นพรแก่ท่านมากขึ้นเมื่อท่านท�าส่วน 
ของท่าน อ่านการบ้าน สวดอ้อนวอน อด
อาหาร และยอมรับค�าสอน  การเรียนรู้
เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายท�าสิ่งที่พวกเขา 
ต้องท�า

เมื่อข้าพเจ้าเรียนมัธยมปลาย เพื่อนคน
หน่ึงชวนข้าพเจ้าไปงานเลี้ยงและบอกว่า ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 ส

ก็อ
ตต

์ เก
รีย

ร์

“ไปขอคุณพ่อฉันกันเถอะว่าเราจะยืมรถ 

ท่านไปใช้ได้ไหม”  คุณพ่อของเขาไม่ต้อง 

การให้เขายืมรถไปใช้  แต่แล้วเมื่อคุณพ่อ

เขาเห็นผม ท่านบอกว่า “ได้สิ พ่อจะให้ลูก

ยืมรถไปใช้ แต่เบ็นฮามินจะต้องเป็นคน

ขับนะ”

ชายคนนี้ทราบว่าข้าพเจ้ากับครอบครัว

เป็นสมาชิกศาสนจักร เราไม่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ และข้าพเจ้าจะขบัรถปลอดภยั

ปฏิกิริยาของคุณพ่อเพื่อนช่วยให้ข้าพ-

เจ้าเห็นคุณค่าค�าสอนและแบบอย่างของ

คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้า  ที่บ้านเราจัดสัง-

สรรค์ในครอบครัวและสวดอ้อนวอนเป็น

ครอบครัว  วันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนของ

เรา  สิ่งเหล่านี้คือพระกิตติคุณเชิงปฏิบัติ

ส�าหรับเรา และเราชอบท�าอย่างน้ันมาก  

คุณพ่อข้าพเจ้ามักจะชวนสมาชิกคนอื่น ๆ 

ของศาสนจักรมาที่บ้านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ

พระกิตติคุณตอนบ่ายวันอาทิตย์  เรารับ

ประทานอาหารด้วยกัน เราพูดคุยกันเกี่ยว

กับพระกิตติคุณ และเรามีมิตรภาพอัน

แน่นแฟ้น

จงเตรียมตัวต้ังแต่เด๋ียวนี้เพื่อสร้าง

ครอบครัวที่แข็งแกร่งของท่านเอง  ท่านท�า

เช่นนั้นเมื่อท่านหมั่นเรียนรู้พระกิตติคุณ  

จ�าไว้ว่าหากท่านจะมอบความไว้วางใจใน

พระผู้เป็นเจ้า สวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ

ทุกวัน อ่านพระคัมภีร์ รักษาตนให้สะอาด 

และท�าหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือความ

ก้าวหน้าส่วนบุคคล ท่านจะรอดพ้นจาก

ภยันตราย  ท่านจะเป็นแสงสว่างให ้

เพื่อน ๆ และจะพบปีติในชีวิตท่าน 
ให้เพื่อน ๆ
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นี่เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับเยาวชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากมาย 
ทั่วโลก  พวกเขาได้รับค�าแนะน�าให้ “หลีกเลี่ยงการออกเดทกับคนเดิม

บ่อย ๆ” ทั้งนี้เพื่อจะได้ไม่สร้างสัมพันธภาพที่จริงจังตั้งแต่อายุยังน้อย (เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร, 2011], 4)  แต่ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่
ของโลก การชวนคบกนัเป็นแฟนมกัจะเกดิขึน้ก่อนการออกเดทครัง้แรกด้วย 
ซ�า้ ในท�านองเดยีวกัน การออกเดทเพยีงครัง้เดยีวสามารถบอกเป็นนยัได้ว่า 
ทั้งสองมีความสัมพันธ์แบบผูกขาดที่คาดหวังค�ามั่นสัญญา  ในวัฒนธรรม
เช่นนัน้ การออกเดทกบัหลายคนถอืว่าท�าลาย “ความสมัพนัธ์” และสามารถ
ท�าให้คุณได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือคนไม่ซื่อสัตย์ได้  ดังนั้นคุณควรท�า 
อย่างไร

อันดับแรก ทุกคนต้องรู้จักความเชื่อและค�ามั่นสัญญาที่คุณมีต่อมาตร-
ฐานความบริสุทธิ์ทางเพศของพระเจ้าเพื่อจะไม่มีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับ
อุปนิสัยและพฤติกรรมของคุณ  อันดับต่อไป คุณสามารถพยายามอย่าง 
แข็งขันเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมการออกเดทรอบตัวคุณให้ดีขึ้นโดยพูดสนับ-
สนุนแนวทางของศาสนจักร  หากคนอื่นถามคุณเกี่ยวกับมาตรฐานการ 
ออกเดทของคุณ ให้ถามว่าถ้าพวกเขาไม่คิดจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้ เหตุใดพวก

เขาจึงรู้สึกว่าต้องมีความสนิทสนมทางอารมณ ์
และทางกายตลอดจนความสัมพันธ์แบบ

ผูกขาดทั้งที่อายุยังน้อย  ชวนพวกเขา 
ให้เข้ากลุ่มออกเดทกับคุณเพื่อให ้

พวกเขาได้เห็นความสนุกสนานที่ม ี
ได้ขณะหลีกเลี่ยงอันตรายทางศีล-
ธรรมที่ไม่จ�าเป็นและการแสดง
อารมณ์รักโรแมนติกแบบวัยรุ่น  
บอกพวกเขาให้รู้ถึงแนวทางและ 

ค�าแนะน�าที่ท่านได้รับจาก
ศาสดาพยากรณ์และ 
อัครสาวกที่มีชีวิต 

ที่ซึ่งฉันอยู่ ถ้าคุณไปออกเดทสักครั้ง
กับใครบางคน คุณจะถูกมองว่าคุณ

กับเขาเป็นคนรักกัน 

บุคคลหนึ่งจะ ออกเดท
   แบบไม่จรงิจงักบัหลาย ๆ คน 
โดยไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้หรือ

 คนไม่ซื่อสัตย์ได้อย่างไร
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ในการเปิดเผยที่ประทานเมื่อครั้งจัดตั้งศาสนจักรในปี 1830 พระเจ้าทรงประกาศว่า 
“หน้าที่ของผู้สอนคือดูแลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวกเขาและท�าให้พวกเขา 

เข้มแข็งขึ้น” (คพ. 20:53)  นอกจากผู้สอนในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแล้ว ปุโรหิตและ 
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีหน้าท่ีน้ีเช่นกัน (ดู คพ. 20:45–52)  การสอน
ประจ�าบ้านเป็นวิธีหนึ่งที่พวกเขาจะท�าหน้าที่ดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิผลโดยยอมรับงาน
มอบหมายเฉพาะเจาะจงจากผู้น�าฐานะปุโรหิต  การเยี่ยมสอนแม้จะคล้ายคลึงกันแต่มี
จุดประสงค์ต่างกันเล็กน้อย เพราะเป็นการจัดหาโอกาสให้พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์
ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งและสอนกันผ่านงานมอบหมายจากฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์ (ตามทีอ่ธกิารหรอืประธานสาขาอนุมตั)ิ  แน่นอนว่าเยาวชนหญงิ (โดยเฉพาะ 
ฝ่ายประธานชั้นเรียน) ควรมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกันในหลากหลาย
วิธี แต่พวกเธอไม่ได้รับมอบหมายให้เยี่ยมคนใดคนหนึ่งทุกเดือน 

ปัญหาสุขภาพร้ายแรงหรือขีดจ�ากัดทางการแพทย์อาจเป็นอุปสรรคให้บางคนไม่ได้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งผลลบต่อการรับใช้

ของคู่เช่นกัน  โดยปกติบุคคลดังกล่าวไม่รับใช้งานเผยแผ่  ตัวอย่างเช่น เราไม่แนะน�า
ให้คนที่ต้องใช้เก้าอี้เข็นหรือไม้เท้าหรือไม่สามารถปฏิบัติภารกิจประจ�าวันได้โดยปราศ-
จากความช่วยเหลือของผู้อื่นรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา  และการมีน�้าหนักตัวมากเกินไป
สามารถท�าให้บุคคลนั้นประสบความยากล�าบากอย่างสาหัสกับความเข้มงวดประจ�าวัน
ของงานเผยแผ่ ดังนั้นผู้น�าฐานะปุโรหิตอาจขอให้บางคนลดน�้าหนักก่อนรับรองให้คน
นั้นรับใช้  เก่ียวกับสมรรถภาพทั่วไป แนวทางหนึ่งอาจเป็นว่าคุณควรเดินได้ประมาณ
วันละหกไมล์ (9 กิโลเมตร) โดยไม่มีปัญหาใด ๆ 

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ อธิการหรือประธานสาขาของคุณสามารถให้
ค�าตอบและแนวทางได้ 

ฉันควร
เริ่มจ่าย เงนิบรจิาค

อดอาหาร 
และเงนิบรจิาคอืน่ ๆ 
      เมื่อใด

หากคณุมแีหล่งรายได้และความเตม็ใจ 
 คุณสามารถเริ่มจ่ายเงินบริจาคอด

อาหารได้ทุกช่วงอายุ  แน่นอนว่าเมื่อคุณ 
ได้เงินมา พระเจ้าทรงบัญชาให้คุณจ่าย 
ส่วนสิบจากรายได้ของคุณ  นอกจากน้ี  
“การถือปฏิบัติวันอดอาหารอย่างถูกต้อง
ได้แก่การ . . . ถวายเงินบริจาคอดอาหาร
ด้วยใจเอื้อเฟื้อเพื่อช่วยดูแลคนขัดสน” 
(เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร, 
2011], 39)  เพียงเพราะบิดามารดาจ่าย 
ค่าอาหารของครอบครัวก็มิได้หมายความ 
ว่าคุณไม่สามารถบรจิาคของคุณเองได้หาก
คุณรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนเมื่อครอบครัว 
อดอาหารในแต่ละเดือน  จ�าไว้ว่าถึงแม ้
คุณอายุยังน้อย ไม่ว่าเงินบริจาคจะมาก 
หรือน้อย สิ่งส�าคัญที่สุดคือข้อเท็จจริงที่ว่า
คุณก�าลังเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า
และช่วยเป็นพรแก่ผู้อื่นอย่างไม่เห็นแก่ตัว  
คุณและคนอ่ืน ๆ จะได้รับพรผ่านการเสีย
สละของคุณ หากคุณรู้สึกได้รับการดลใจ
และสามารถท�าเช่นนัน้ได้ คณุอาจจะหารอื
กับบิดามารดาและบริจาคเข้ากองทุนอื่น
ของศาสนจักรดังระบุไว้ในใบส่วนสิบและ
เงินบริจาคได้เช่นกัน 

เหตุใดเยาวชนชายจึงเริ่ม
สอนประจ�าบ้าน 

เมื่ออายุ 14 ปี แต่เยาวชนหญิง

เริ่ม เยีย่มสอน เมื่ออายุ 18 ปี

อะไรคือ ข้อก�าหนดด้าน 
      สมรรถภาพทางกาย
 ในการรับใช้งานเผยแผ่
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เมื่อดิฉันถามบางคนว่า “คุณจ�าอะไรได้มาก 
ทีส่ดุเกีย่วกบัปฐมวยั” ค�าตอบทีไ่ด้ยนิบ่อยครัง้
คือ “เพลง”  เนื้อร้องของเพลงปฐมวัยไม่เคย 

จากเราไปไหน—แต่ฝังอยู่ในใจเรา  ตัวอย่างเช่น 
เพลงปฐมวยัต่อไปนี ้ท่านสามารถเติมแต่ละประโยค 
ได้หรือไม่

“ฉันพากเพียรเป็น . . . ”
“พระบิดาสวรรค์ ทรงอยู่ . . . ?”
“พระคัมภีร์มอรมอน . . . ”
ขณะเติมแต่ละประโยคให้ครบถ้วน ท่านพบว่า

ตัวท่านก�าลังร้องท�านองเพลงไปด้วยหรือไม่
หากเป็นเช่นนัน้ นัน่อาจเป็นเพราะดนตรยีกระดับ 

ความรู้สึกของเรา สัมผัสอารมณ์ของเรา และสร้าง
ความทรงจ�า  จึงไม่แปลกที่เราฉลองการอุทิศพระ-
วิหารด้วยงานวัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วม
ในดนตรีและการเต้นร�าที่ยกระดับจิตใจ  งานเหล่า
นี้ท�าให้เรา “โห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่  

   พระเจ้า” และ “ร้องเพลงสดุดีพระสิริแห่ง 
   พระนามของพระองค์” (สดุดี 66:1–2)

ดนตรีมีผลต่อเราเสมอ
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  สอนว่า 

“ดนตรีมีผลลึกซึ้งต่อความคิด วิญญาณ และ
ความประพฤติของท่าน”1  ดนตรีสามารถยก
ระดับชีวิตท่านในหลาย ๆ ด้าน แต่สามารถ
เป็นอันตรายได้เช่นกัน  ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันกล่าวว่า “ดนตรีสมารถช่วยให้ท่าน
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์มากขึ้น  ท่าน
สามารถใช้เพื่อให้ความรู้ จรรโลงใจ ดลใจ 

และรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน  อย่างไรก็ดี จังหวะ  

ความรุนแรง และเนื้อร้องของดนตรีสามารถลด

ความละเอียดอ่อนทางวิญญาณ  ท่านไม่สามารถ

ยอมให้ความคิดท่านเต็มไปด้วยดนตรีที่ไม่คู่ควร”2  

อาจไม่ส�าคัญว่าท่านตั้งใจฟังเนื้อร้องหรือไม่ แต ่

เนื้อร้องที่ใส่มาในท�านองมักเรียนรู้ง่ายและจ�าง่าย3   

จึงไม่แปลกที่เราได้รับการเตือนให้ “เลือกเพลงที่ 

[เรา] ฟังอย่างพิถีพิถัน”4

หนูขาว ดนตรี และการเรียนรู้
การเลือกดนตรีของท่านสามารถส่งผลต่อความ

สามารถในการท�าภารกจิให้ส�าเรจ็หรอืในการเรยีนรู้

ได้  นักวิจัยสองคนส�ารวจความสัมพันธ์นี้โดยศึกษา

ผลกระทบของท�านองและจังหวะต่อระบบประสาท

ของหนูขาว  เป็นเวลาแปดสัปดาห์ที่หนูขาวกลุ่ม

หนึง่ฟังแต่เพลงวอลซ์ของสเตราส์ (เพลงทีเ่รยีบเรยีง

ไว้อย่างไพเราะ) ส่วนกลุม่สองฟังเพลงทีไ่ม่ประสาน

กันในลักษณะที่ได้ยินเสียงกลองรัวตลอดเวลา  

กลุ่มสามถูกเลี้ยงให้อยู่เงียบ ๆ

หลังจากแปดสัปดาห์ หนูขาวถูกวางไว้ในเขา

วงกตเพื่อหาอาหาร  หนูในกลุ่มที่สองเดินเปะปะ

เพราะไม่รูท้ศิทาง—“สญัญาณชีช้ดัว่าพวกมนัก�าลงั

มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้”—และใช้เวลาหาอาหาร

มากกว่าตอนเริ่มศึกษาเรื่องนี้  หนูขาวที่ฟัง “เสียง

แปร่งหูไม่เพียงมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้และความ 

จ�าเท่านั้น . . . แต่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง

ในเซลล์สมองของมันด้วย” การวินิจฉัยของนักวิจัย

น่าสนใจมาก “เราเชื่อว่าหนูขาวก�าลังพยายาม

โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

การทดลองกับหนูขาวแสดงให้เราเห็นว่าดนตรีที่เราฟังมีผล 
ต่อเรามากเพียงใด
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ชดเชยให้กับเสยีงดังไม่เป็นจงัหวะทีก่ระหน�า่ 
มาไม่หยุด . . . พวกมันก�าลังต่อสู้กับความ
สับสนวุ่นวาย”5

อะไรจะเป็น “ความสับสนวุ่นวาย”  ใน
ดนตรียุคปัจจุบัน—สิ่งท่ีอาจขัดขวางเรา 
ไม่ให้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นอาจ
เกี่ยวข้องกับจังหวะและท�านองของดนตรี 
(เช่นเดียวกับหนูขาว) หรือกับเนื้อร้องที่ใช้
หรือข่าวสารที่น�าเสนอ  ประธานบอยด์ เค. 
แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าวว่า “สงัคมก�าลงัประสบกับการเปลีย่น- 
แปลงซึ่งยากจะจับเค้าได้ แต่มีผลกระทบ
มาก  สังคมยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น
มากขึ้นทุกขณะ  เพราะถือว่าให้ความบัน-
เทิง ด้วยเหตุนี้ ดนตรีส่วนใหญ่ที่แสดงโดย
นักแสดงยอดนิยมในปัจจุบันจึงดูเหมือน
จงใจปลุกปั่นมากกว่าปลอบขวัญ ท�าให้ตื่น
เต้นมากกว่ากล่อมให้สงบ”6

เร่ืองของเวลาและพระวิญญาณ
ไม่เพียงท�านองและเนื้อร้องของเพลง

แสบแก้วหูเท่านั้นที่เป็นภัย  การฟังเพลง

เช่นน้ันขัดขวางช่วงเวลาอันเงียบสงบที ่

ช่วยให้เราคิดได้อย่างชัดเจนและฟังพระ-

วิญญาณ ได้  ใน The Screwtape Letters 

นวนิยายยอดนิยมของชาวคริสต์ ตัวละคร

ชื่อสครูเทปเป็นตัวแทนของซาตานและ

พยายามน�าคนดีมาร่วมอุดมการณ์ของเขา  

สครเูทปกล่าวว่า “น่าขนัทีม่นษุย์มกันกึภาพ

ว่าเราใส่สิ่งต่าง ๆ เข้าไปในความคิดพวก

เขา แต่ความจริงแล้ว ผลงานชั้นยอดของ

เราคือการกันไม่ให้สิ่งต่าง ๆ เข้าไปต่าง

หาก”7  โดยแท้แล้ว ซาตานรูว่้าเขาไม่ต้องใส่ 

ความคิดไม่ดีให้เราเสมอไปถ้าเขาสามารถ

สกัดกั้นเราไม่ให้จดจ่อกับเรื่องของพระ-

วิญญาณได้  “ถ้าท่านฟังเพลงตลอดเวลา 

ท่านอาจไม่มีเวลาเงียบ ๆ ให้คิด รู้สึก และ

รับการทรงน�าทางวิญญาณ”8

เราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา
ตลอดเวลา  เพราะเหตุนี้เราพึงเลือกเพลง 
ท่ีเราฟังและงานเต้นร�าที่เราเข้าร่วมอย่าง

พิถีพิถัน  จงให้พระวิญญาณเป็นผู้น�าทาง
ท่าน และเมื่อท่านมีความสงสัยเกี่ยวกับ
ดนตรีที่ท่านฟังหรือสภาวการณ์ท่ีท่านอยู่ 
จงกล้ากระท�าเพือ่ให้พระวญิญาณสามารถ
สถิตกับท่านได ้
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โดย มา. คอนซูเอโล เอ็น.

ดิ
ฉนัรกัดนตร ีและวนัของดฉินัดเูหมอืนไม่สมบรูณ์หากดฉินั
ไม่ได้ฟังเพลงหรือร้องเพลง  ระยะหลัง ความรักดนตรีของ 
ดิฉันเพิ่มขึ้นอย่างมาก  และดิฉันได้เรียนรู้บางอย่างซึ่ง

เปลี่ยนรูปแบบที่ดิฉันใช้และคิดเกี่ยวกับดนตรี
เร่ิมตั้งแต่เมื่อดิฉันอ่านพระคัมภีร์ท่ีพระเจ้าตรัสว่า “เพราะจิต

วิญญาณเราเบิกบานในเพลงจากใจ; แท้จริงแล้ว, เพลงจากคน
ชอบธรรมเป็นค�าสวดอ้อนวอนต่อเรา, และจะได้รับตอบด้วยพรบน
ศีรษะพวกเขา” (คพ. 25:12)  เมื่อดิฉันอ่านข้อความน้ัน ดิฉันจ�า
บางอย่างที่คุณแม่สอนดิฉันได้  ครั้งหนึ่งเมื่อดิฉันก�าลังร้องเพลง
สวดด้วยกิริยาท่าทางไม่เหมาะสม ท่านเตือนดิฉันว่าเพลงสวด
สามารถเป็นค�าสวดอ้อนวอนได้และดิฉันต้องร้องเพลงสวดอย่าง
เหมาะสม  ดิฉันคิดว่าข้อน้ีไม่เพียงหมายถึงเพลงสวดเท่านั้นแต่
เพลงอื่นที่เราร้องด้วยความปรารถนาอันชอบธรรมด้วย  ลองนึกดู
ว่าพรใดจะมาถึงเราดังพระคัมภีร์กล่าว เมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญ
พระเจ้า

ดิฉันเรียนรู้ความส�าคัญของการฟังเพลงท่ีดีเช่นกัน  หลังจาก
อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ ดิฉันเริ่มดูรายชื่อเพลงต่าง ๆ ของดิฉันและลบ
เพลงที่ไม่สนับสนุนค�าสอนใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

ไม่นานดิฉันก็ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเพลงนอกเหนือจากที่ดิฉัน
สะสมไว้  วันหนึ่งเมื่ออยู่ในโรงเรียน เพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเริ่มเปิด
เพลงไม่ดี  ดิฉันรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเพลงนั้น จึงขอให้เขาเปลี่ยนเพลง 
เขาเปลี่ยน  ดิฉันทราบว่าเราแต่ละคนสามารถมีความกล้าหาญ

แบบเดียวกันได้ในสถานการณ์เหล่านั้น  และบางครั้งเมื่อคนอื่น 
ไม่เปลี่ยนเพลงให้เรา เรายังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือ เราสามารถ 
ไปที่อื่นได้

ดิฉันทราบว่าโดยผ่านดนตรีที่ดีเราสามารถใกล้ชิดพระบิดาบน
สวรรค์มากขึ้นได้  ดนตรีสามารถจรรโลงใจเรา ดลใจเรา อัญเชิญ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตกับเรา กระตุ้นให้เราท�าสิ่งชอบธรรม 
และช่วยเราต้านทานการล่อลวงของปฏปัิกษ์ (ด ูเพือ่ความเข้มแขง็
ของเยาวชน [จุลสาร, 2011], 22–23)

จ�าไว้ว่าเมื่อเราร้องเพลงของคนชอบธรรม เท่ากับเราก�าลังสวด
อ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์ของเรา 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมโทรมะนิลา ฟิลิปปินส์

จากใจดฉินั

เลือกเพลงที่ดี
“ดนตรมีีผลลึกซึง้ต่อความคดิ วญิญาณ และความประพฤตขิองท่าน

“จงเลือกเพลงที่ท่านฟังอย่างพิถีพิถัน จงเอาใจใส่ว่าท่านรู้สึก

อย่างไรเมื่อท่านฟัง เพลงบางเพลงแฝงไว้ด้วยข่าวสารชั่วร้ายและ

บ่อนท�าลาย อย่าฟังเพลงที่ส่งเสริมการผิดศีลธรรมหรือยกย่องการ

ใช้ก�าลังผ่านเนื้อเพลง จังหวะ หรือความรุนแรง อย่าฟังเพลงที่ใช้

ภาษาหยาบคายหรือจาบจ้วงหรือส่งเสริมปฏิบัติการชั่วร้าย  เพลง

เช่นนั้นสามารถลดความรู้สึกละเอียดอ่อนทางวิญญาณของท่านได้”

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 22.
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คำ�สวดอ้อนวอน

การยกมาตรฐานส�าหรับดนตรีที่ดิฉันฟังช่วยให้ดิฉันรักดนตรีมากยิ่งกว่าเดิม
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โดย โมนิกา การ์เซีย อาดัมส์

เ ราเป็นซสิเตอร์ผูส้อนศาสนาและก�าลงั  
 แบ่งปันพระกติตคิณุกับผูห้ญงิคนหน่ึง  
 ทีใ่ช้ชวีติเรยีบง่ายตรงเชงิเขาขนาดใหญ่ 

ใกล้ที่ทิ้งขยะของเมืองเล็ก ๆ แถบชานเมือง
อาซุนซีออน ปารากวัย

โซเลแดดกับออสการ์สามีเธออาศัยอยู่
ในห้องหนึ่งของบ้านทรงแคบยาวหลังหนึ่ง
ซึ่งเป็นห้องแถวเชื่อมต่อกันและกั้นไว้ด้วย
ผนังบางมาก  แต่ละห้องมีที่อยู่เล็กนิดเดียว
กับหน้าต่างหนึ่งบาน ประตูหนึ่งบาน  โต๊ะ
หนึ่งตัว และเตียงหนึ่งหลัง  มีสิ่งปลูกสร้าง
แบบนี้หลายหลังในย่านน้ัน สร้างจากไม้ 
หลังคามุงหญ้าและพื้นเป็นดิน  ดินเหนียว 
ที่อุดอยู่ตามรอยแตกกันความหนาวเย็น 
ได้บ้าง

โซเลแดดฟัง
โซเลแดดเป็นแม่ของลูกเล็ก ๆ สามคน 

เธออายุยังน้อย—และงานล้นมือ  ทั้งหมด 
ที่เธอท�าคือดูแลบ้านและความต้องการใน
แต่ละวันของลูก ๆ  แต่ดูเหมือนเธอยินดี
ต้อนรับการเยี่ยมเยียนของเราและรู้แจ้งชัด
ว่าเธอต้องการพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเธอ

โซเลแดดแสดงความคิดและความรู้สึก
ของเธออย่างอิสระ  เธอตกหลุมรักและหนี
ออกจากบ้านมากับออสการ์แม้พ่อแม่ไม่

เห็นด้วย  เธอกับสามีไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่ 
มีงานท�า และอนาคตของพวกเขาเลือนราง  
เธอสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าทอดทิ้งเธอและ
พระองค์ก�าลงัลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขา
เลือกไม่ดีหรือไม่

ออสการ์เร่ขายของประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ตามบ้านเพื่อพยายามช่วยให้ครอบครัวอยู่
รอด  วันไหนขายดี เขาจะซื้ออาหาร และ
บางครั้งซื้อของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้ลูก    
 

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

เราไม่รู้จนกระท่ังหลังจากนั้นว่า เมื่อ 
เราสอนพระกิตติคุณให้ครอบครัวหนึ่ง  
เราก�าลังสอนเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับ 
พวกเขาด้วย

ผ่ าน  ผนัง บ า ง  ๆ
วันไหนขายไม่ดี  เขามักจะกลับบ้านด้วย
ความสลดหดหู่  โกรธ  และเมา

เรารู้สึกเป็นเรื่องยากที่จะช่วยพวกเขา
รับมือกับข้อกังวลทางโลกมากมาย  แต่เรา
รู้สึกเช่นกันว่าพระวิญญาณกระตุ้นเราให้รัก
และสอนพวกเขาต่อไปแม้บางครั้งพวกเขา
แทบไม่ก้าวหน้า  หลังจากการเยี่ยมอีก
หลายครั้งและหลังจากสวดอ้อนวอนอย่าง
จริงใจ ในที่สุดเรารู้สึกว่าต้องให้เวลาพวก 
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เขาสักระยะเพื่อพิจารณาสิ่งที่เราสอนไป
แล้ว ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน และสวด
อ้อนวอนด้วยตนเอง

เราอธิบายข้อกังวลของเราให้โซเลแดด
ฟัง เธอเสียใจมาก เธอรู้สึกว่าเราก�าลังทอด
ทิ้งครอบครัวเธอ  เธอบอกเราด้วยว่าพวก
เขาก�าลังจะมีลูกคนที่สี่และไม่รู้จะอยู่รอด
ได้อย่างไร  เธอบอกเราด้วยความโกรธว่า
จะไปจากที่นี่และไม่กลับมาอีก

และอ่านพระคัมภีร์มอรมอนเป็นเวลาสอง 

วันติดต่อกัน  โซเลแดดสวดอ้อนวอนอย่าง

จริงใจเช่นกันและพูดคุยกับออสการ์  ทั้งคู่

เริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วยกัน

พระบิดาบนสวรรค์ทรงสดับฟัง
สองวันหลังจากเกิดพายุ ขณะที่ดิฉันกับ

คู่คุกเข่าสวดอ้อนวอน เรารู้สึกว่าต้องกลับ

ไปที่บ้านเล็ก ๆ หลังนั้นตรงเชิงเขา  เราไป

ทันที และเมื่อมาถึง เราได้รับการต้อนรับ

ด้วยน�้าตาแห่งความสุขและความตื่นเต้น

ของโซเลแดด ออสการ์ ลูก ๆ ของพวกเขา 

และฮวน  พวกเขาเล่าเรือ่งทัง้หมดทีเ่กดิขึน้

ให้เราฟัง  นับจากนั้นเป็นต้นมา  ทุกคน

กระตือรือร้นกับการเรียนพระกิตติคุณ  ไม่

นานฮวนก็รับบัพติศมา  และอีกไม่นาน 

โซเลแดดกับออสการ์ก็ท�าตาม

ดิฉันจ�าได้ในขณะที่สงสัยว่าท�าไมเรา

รู้สึกแรงกล้าว่าต้องสอนต่อทั้งที่โซเลแดด

กับออสการ์ให้การตอบรับไม่ดี  ดิฉันจ�าได้

ว่าสงสยัทีท่�าไมเราจงึรูส้กึว่าต้องรบีกลบัไป

ทั้งที่เราถูกไล่ออกมาด้วยความโกรธ  แต่

เมื่อดิฉันเห็นปีติที่เข้ามาในชีวิตของฮวน 

จากนัน้เข้ามาในครอบครวัของโซเลแดดกบั

ออสการ์ ดิฉนัทราบว่าไม่เฉพาะฮวนเท่านัน้ 

ทีฟั่งผ่านผนงับาง ๆ แต่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนจากเราแต่ละคน

เช่นกัน ค�าสวดอ้อนวอนที่มาจากใจ 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ฮวนฟังอยู่ด้วย
อย่างไรก็ดีเราไม่รู้ว่าฮวนเพื่อนบ้านที่อยู่

ตดิกนัฟังสิง่ทีเ่ราสอนผ่านผนงัห้องมาตลอด  

เขาอายุยังน้อย อยากรู้อยากเห็น และขี้อาย

มาก  เมื่อเขาฟัง เขามีค�าถามมากมายเกี่ยว

กับแผนแห่งความรอด พระคัมภีร์มอรมอน 

และการกลับใจ  เขาถึงกับยืมพระคัมภีร ์

มอรมอนของโซเลแดดไปอ่านและสวด 

อ้อนวอนเกี่ยวกับทั้งหมดที่เขาฟังอยู่เงียบ ๆ 

มาตลอด

หลายวันผ่านไป  ฮวนเริ่มกังวลใจเมื่อเรา

ไม่กลับมาสอนโซเลแดดกับออสการ์  แต่

แล้วคืนหนึ่งขณะพายุฤดูหนาวก�าลังตั้งเค้า 

เขาถามโซเลแดดว่าเราอยู่ที่ไหนและเขาจะ

ติดต่อเราได้อย่างไร  เธอบอกว่าเธอไม่รู้ 

เขาเริ่มร้องไห้และแสดงประจักษ์พยานต่อ

เธอถึงความจริงในข่าวสารของเรา เขาวิ่ง 

ฝ่าพายุในคืนนั้นเพื่อตามหาเราขณะฝน 

เทลงมาจนท้องถนนเจิง่นองไปด้วยน�า้โคลน

หลายชั่วโมงต่อมา เขายังคงค้นหาเรา 

ทั้งเหนื่อยและหนาว  เขาเริ่มสวดอ้อนวอน

ขณะเดินฝ่าความมืด โดยสัญญากับพระ-

บิดาในสวรรค์ว่าถ้าพระองค์จะทรงช่วยให้

เขาพบเรา เขาจะรับบัพติศมาและรับใช้

พระองค์ตลอดวนัเวลาของชวีติเขา  ระหว่าง 

นั้นโซเลแดดประทับใจประจักษ์พยานของ

ฮวน เธอเริ่มสวดอ้อนวอนขอให้เรากลับมา  

ฮวนกลับเข้าบ้านแต่ยังสวดอ้อนวอนต่อไป 
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แน่นอนว่าเรารักประธานโธมัส เอส. มอนสัน ที่ปรึกษาทั้งสอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด และโควรัมอัครสาวกสิบสอง แต่ในการ
แสดงความรักและความภักดีของเรานั้น ข้าพเจ้าอยากถามว่า 

ขอให้ความสนใจที่เรามีต่อค�าแนะน�าและค�าสอนของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ 
ใหญ่เหล่านี้จริงจังมากขึ้น ศึกษาค้นคว้าและตอบรับมากขึ้นได้หรือไม่

โดย เอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

คำ�ถ�มส่ีข้อท่ีจะถ�ม
คิดดูว่าท่านจะตอบค�าถามต่อไปนี้อย่างไร

1. ท่านจะบอกชื่อสมาชิกทั้งสามท่านในฝ่าย
ประธานสงูสดุ และชือ่ของแต่ละท่านทีป่ระกอบ
กันเป็นโควรัมอัครสาวกสิบสองได้หรือไม่  นี่คือ
ชายสิบห้าคนที่ท่านและข้าพเจ้าสนับสนุนใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย

2. ถ้าเราจะชูภาพของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี ้
ให้ท่านดู ท่านจะจ�าได้หรือไม่  เราไม่ค่อยให้
ความสนใจคนที่เราจ�าไม่ได้หรือไม่รู้จัก

3. ท่านบอกข้าพเจ้าได้หรือไม่ว่าค�าแนะน�าที่ฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองให ้
ไว้เมื่อการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุดคือเรื่อง
ใด  ท่านบอกความห่วงใยของประธานมอนสัน 
ประธานอายริงก์ และประธานอุคท์ดอร์ฟใน
ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดของ เลียโฮนา  
ปีนี้ได้หรือไม่

4. บางทีสิ่งที่ส�าคัญมากกว่านั้นคือ  ท่านบอกข้าพ-
เจ้าได้หรือไม่ว่าท่านเพิ่งตัดสินใจเปลี่ยนแปลง 
เรื่องใดในชีวิตอันเนื่องมาจากค�าแนะน�าที่ได้รับ
จากชายท่านหนึ่งในสิบห้าท่านนี้

แบบแผนของพระเจ้�
เหตุผลทีค่�าตอบของเราต่อค�าถามเหล่านีม้คีวาม 

ส�าคัญมากเป็นเพราะการเรียกและความรับผิด
ชอบของฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง  
เมื่อใดก็ตามที่มีการจัดตั้งศาสนจักรของพระเจ้า 
พระเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก  
พระผูช่้วยให้รอดตรสัว่า “ท่านไม่ได้เลอืกเรา แต่เรา
ได้เลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่าน” (ยอห์น 15:16) 
การแต่งตั้งดังกล่าวน�าพลังอ�านาจทางวิญญาณ
และความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์มาสู่คนเหล่านี้—
พลังอ�านาจที่จะรู้และเป็นพยาน ความรับผิดชอบ
ในการสอนและให้พร  การแต่งตั้งดังกล่าวยังน�า
ความรับผิดชอบและสัญญามาสู่เราทุกคนเช่นกัน  

เรียนรู้จาก
ศาสดาพยากรณ์

ทีม่ชีวิีต
ขอให้ความสนใจที่เรามีต่อค�าแนะน�าและค�าสอนของ 
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้จริงจังมากขึ้น ศึกษาค้นคว้า 

และตอบรับมากขึ้นได้หรือไม่?

ฝ่ายประธานสูงสุด—เฮนรีย์ บี. อายริงก์, ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
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เรามีความรับผิดชอบที่จะฟังและท�าตาม  เรามี
สัญญาว่าพรจะตามมาขณะเราเชื่อและท�าตาม
ถ้อยค�าของพวกท่าน

เมือ่พระเจ้าทรงเรียกสานศุษิย์สบิสองคนในทวปี

อเมริกาหลังการฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงสอน

ผู้คนว่า “เจ้าเป็นสุขแล้วหากเจ้าจะใส่ใจถ้อยค�า

ของคนสิบสองคนนี้ซึ่งเราเลือกมาจากบรรดาพวก

เจ้าเพื่อให้ปฏิบัติต่อเจ้า, และให้เป็นผู้รับใช้ของ

เจ้า” (3 นีไฟ 12:1)  ในสมัยเรา ในยุคที่ยากล�าบาก

มาก พระเจ้าทรงสัญญากับวิสุทธิชนว่า “หากผู้คน

ของเราจะสดับฟังเสียงของเรา, และเสียงผู้รับใช้

ของเรา ผู้ที่เราก�าหนดไว้ให้น�าผู้คนของเรา, ดูเถิด, 

ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, พวกเขาจะไม่ย้าย

ออกจากที่ของพวกเขา” (คพ. 124:45)

นี่คือแบบแผนของพระเจ้า พระองค์ทรงเรียก

ชาย 15 คนจาก “คนธรรมดาสามัญ”1  และประ-

สาทพรให้ท่านเหล่านัน้ด้วยกญุแจและพลงัอ�านาจ

ในการน�าและก�ากับดูแลพวกเรา  เราไม่ได้ถกูบงัคบั 

การเปิดเผยซึ่ง 
หลั่งไหลมาอย่าง
ต่อเนื่อง
“เรามีพระคัมภีร์ไบเบิล  

พระคัมภีร์มอรมอน พระ-

คัมภีร์หลักค�าสอนและพันธ

สัญญา แต่พระคัมภีร์ทั้ง 

หมดนี้ หากปราศจากพระ-

วจนะที่มีชีวิตและการเปิด 

เผยซึ่งหลั่งไหลมาอย่างต่อ

เนื่องจากพระเจ้า ย่อมไม่ 

อาจน�าผู้ใดเข้าสู่อาณาจักร

ซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า

ได้ . . .  

“แน่นอน บันทึกทั้งหมด

นี้มีคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้  

ไม่ว่าจะประเมินค่าอย่างไรก็

ไม่สูงเกินไป ไม่ว่าจะศึกษา

อย่างลึกซึ้งเพียงไหนก็ไม่

ถือว่ามากเกินไป ล�าพัง

บันทึกเหล่านี้ รวมถึงความ

สว่างทัง้หมดทีบั่นทกึเหล่านี้

ให้ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะชี้แนะ

ลูกหลานมนุษย์และน�าพวก

เขาเข้าสู่ที่ประทับของพระผู้

เป็นเจ้าได้  เพื่อให้ได้รับ

การน�าเช่นนั้นจ�าเป็นต้องมี

ฐานะปุโรหิตที่มีชีวิตและการ

เปิดเผยอย่างต่อเนื่องจาก

พระผู้เป็นเจ้ามาสู่ผู้คนตาม

สภาวการณ์ซึ่งวางพวกเขา

ไว้”2

ประธ�นจอร์จ คิว. แคนนอน 
(1827–1901), ที่ปรึกษ�
ที่หนึ่งในฝ่�ยประธ�นสูงสุด, 
Gospel Truth: Discourses 
and Writings of George Q. 
Cannon, comp. Jerreld L. 
Newquist (1987), 252.

ให้เชื่อฟัง ไม่มีการบีบคั้นแต่อย่างใด  แต่ถ้าเราจะ
เอาใจใส่ถ้อยค�าของพวกท่าน  ถ้าเราจะตอบรับ
และเต็มใจเปลีย่นพฤติกรรมของเราดังพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ทรงยืนยันค�าแนะน�าของพวกท่าน เราจะไม่
ถูกย้ายออกจากที่ของเรา—หมายความว่าเราจะ
ยึดราวเหล็กไว้แน่นและจะอยู่อย่างปลอดภัยตลอด
ไปบนเส้นทางสู่ต้นไม้แห่งชีวิต 

ดัดแปลงจากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรเมื่อ 
วันที่ 4 มีนาคม 2007 สองปีก่อนเอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็น 
ได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง

อ้�งอิง
1.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์	“อัครสาวกสิบสอง”	เลียโฮนา,	ม.ค.	1997,	6.
2.	 เกี่ยวกับความสำาคัญของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต	ประธาน

วิลฟอร์ด	วูดรัฟฟ์กล่าวว่า	“แม้เราจะมีการเปิดเผยทั้งหมดซึ่ง
พระผู้เป็นเจ้าเคยประทานแก่มนุษย์อยู่ตรงหน้าเรา	แม้เราจะ
มีหนังสือของเอโนค	แม้เราจะมีแผ่นจารึกที่ไม่ได้แปลอยู่ตรง
หน้าเราในภาษาอังกฤษ	แม้เราจะมีบันทึกซึ่งได้รับการผนึกไว้
ของนักบุญยอห์นผู้เปิดเผย	และการเปิดเผยอื่นทั้งหมด	และ 
ทุกอย่างกองอยู่ท่ีน่ีสูงหน่ึงร้อยฟุต	แต่ศาสนจักรและอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าจะเติบโตไม่ได้ในยุคนี้หรือยุคใดของโลก	 
หากปราศจากพระวจนะท่ีมีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้า”		(ดู	คำาสอน 
ของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ	์[2004],	203)

บอยด์ เค.  
แพคเกอร์

แอล. ทอม  
เพอร์รีย์

รัสเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน

ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์

ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์

เอ็ม. รัสเซลล ์
บัลลาร์ด

โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์

เดวิด เอ. เบดนาร์ เควนทิน แอล. 
คุก

ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

นีล แอล.  
แอนเดอร์เซ็น

โควรัมอัครสาวกสิบสอง
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โดย แจน พินบอรัฟ
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าว

ประเสริฐ” (โรม 1:16)

คาราวางดินสอและจ้องมองแผ่น
กระดาษบนโต๊ะเธอ  กระดาษ
ว่างเปล่ายกเว้นตรงชื่อของเธอ

และรอยยางลบรอยใหญ่  “ฉันควรเขียน
อะไร” เธอคิด

ตรงที่นั่งอีกด้านหนึ่งระหว่างทางเดิน  
ลิลีเพื่อนเของเธอก�าลังตั้งหน้าตั้งตาเขียน  
คาราก้มหน้าพาดศีรษะไว้บนแขนของเธอ

คาราชอบโรงเรียนใหม่มาก  โรงเรียน
เป็นอาคารโบสถ์ของอีกศาสนาหนึ่ง และ
ชั้นเรียนใหม่ของเธอเล็กพอที่ครูชมิดท์จะ
มีเวลาช่วยเธอเรื่องคณิตศาสตร์  ทุกวัน
หลังจากเรียนคณิตศาสตร์ ครูชมิดท์จะ
สอนบทเรียนจากพระคัมภีร์ไบเบิล  โดย
ปกติบทเรียนจากพระคัมภีร์ไบเบิลเหมือน
กันมากกับสิ่งที่คาราเรียนจากบ้านและใน
ปฐมวัย

แต่สองสามสัปดาห์ก่อนระหว่างเรียน
เรื่องบัพติศมา ครูชมิดท์บอกชั้นเรียนว่า
ทารกที่สิ้นชีวิตก่อนได้รับบัพติศมาจะไป
สวรรค์ไม่ได้  จากนั้นครูบอกว่าลูกคนหนึ่ง
ของครูเสียชีวิตทันทีหลังจากเขาเกิด  เมื่อ
พูดอย่างนั้นครูท�าท่าเหมือนจะร้องไห้

“แต่เด็กทีต่าย จะ ไปสวรรค์” คาราอยาก 
บอก  ถ้าครูชมิดท์ทราบเรื่องนี้ เธออาจจะ
ไม่เสียใจอีก  แต่คารารู้สึกอายเกินกว่าจะ
บอก

หลังเลิกเรียน คาราเล่าให้คุณแม่ฟัง
เกี่ยวกับสิ่งที่ครูชมิดท์พูด “การรู้ว่าทารก
ไปสวรรค์เป็นพรอย่างหนึ่งที่เรามีเพราะ
พระคัมภีร์มอรมอน” คุณแม่บอก  คารา
หวังว่าสักวันครูชมิดท์จะอ่านพระคัมภีร์
มอรมอน  เธอปรารถนาจะให้ตนเองกล้า
บอกครูเรื่องนี้

ตอนนี้ในบทเรียนวันนี้ ครูชมิดท์บอก
ชั้นเรียนว่าพระผู้เป็นเจ้า พระเยซู และ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์เดียวกัน  
คารานึกถึงตอนที่พระบิดาบนสวรรค์และ
พระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ
ในป่าศักดิ์สิทธิ์  เธอ รู้ ว่าพระองค์เป็นสอง
องค์แยกจากกันและแต่ละองค์มีร่างกาย  
เธอดีใจที่รู้เรื่องนี้แน่ชัดแม้ก่อนจะพูดกับ
คุณแม่หรือคุณพ่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

แต่จากนั้นครูชมิดท์พูดว่า “นักเรียนคะ 
หยิบกระดาษขึ้นมาคนละแผ่นแล้วเขียน
สิ่งที่เราพูดคุยกันไปแล้ว”

นั่นเป็นเวลาที่คาราเกิดความรู้สึกไม่
สบายท้อง  เธออยากท�างานมอบหมาย
ตามที่ครูต้องการ  เธอกล้าพอจะเขียนสิ่ง 
ที่เธอรู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่

คาราค้อมศีรษะลงที่โต๊ะ เธอเริ่มกล่าว
ค�าสวดอ้อนวอนในใจ “ได้โปรดเถิด พระ-
บิดาบนสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ควรท�า
อย่างไรดี”

คาราเริ่มรู้สึกสงบและมีสันติสุขในใจ
แทบจะทันที  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
กระซิบบอกว่าถ้าเธอเขียนสิ่งที่อยู่ในใจ 
ทุกอย่างจะราบรื่น

คาราเงยหน้า หยิบดินสอ และเริ่มเขียน
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูทรง

เป็นสองพระองค์แยกจากกัน  พระองค์

ทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก

เหมือนเรา  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น

วิญญาณที่สามารถพูดกับเราในใจเราได้

หลงัจากเขยีนอีกสองสามประโยค คารา 
ก็วางดินสอ  เธอไม่ทราบว่าครูชมิดท์จะ
คิดอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเขียน แต่เธอ
รู้สึกมีความสุขที่สามารถบอกให้ครูทราบ
เรื่องส�าคัญและเรื่องจริงบางเรื่อง 
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“จงถ่อมตนและเป็นพยาน 

ถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณ 

. . . จงกล้าหาญ มีศรัทธา 

อย่ากลัว วางใจพระเจ้า”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “The Restoration,” New Era, 
ต.ค. 2011, 5.

เขียนให้ถูกต้อง
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“และเด็กเล็กคนหนึ่งจะนำ�พวกมันไป” 
(2 นีไฟ 21:6)

ใ
นฐานะสมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธาน
ปฐมวัยสามัญ ดิฉันชอบพบปะเด็ก ๆ 
ทั่วโลก  ทุกแห่งท่ีไป ดิฉันพบเด็กท่ี 

ยอดเยี่ยมผู้ก�าลังติดตามพระเยซูคริสต์และ
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์  
บ่อยครั้งพวกเขาน�าครอบครัวและคนอื่น ๆ 
ในการรักษาพระบัญญัติ

เมื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไป
เยี่ยมวอร์ดหนึ่งในฮ่องกงที่ผู้คน
ก�าลังดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัว  
ท่านบอกอธิการว่าสมาชิกควร
จ่ายส่วนสิบ

อธิการกังวลใจ  คนของเขามีอาหารและ
เงินแทบไม่พอสนองความต้องการอยู่แล้ว

“ถ้าพวกเขาจะจ่ายส่วนสิบ พระเจ้าจะ
ประทานพรพวกเขา” เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
ท่านนั้นกล่าว

อธิการคิดครู่หนึ่ง จากนั้นจึงพูดว่า “ผม
จะพูดกับสมาชิกที่ซื่อสัตย์ที่สุดบางคนของ 
วอร์ดเรา—เด็กปฐมวัยน่ะครับ!”

วันอาทิตย์ถัดมา อธิการไปเยี่ยมปฐมวัย  
เขาสอนเด็กเรื่องกฎส่วนสิบ  เขาขอให้

เด็ก ๆ จ่ายส่วนสิบด้วยเงินที ่
หาได้  เด็ก ๆ สัญญาว่าจะ

ท�าและพวกเขาท�า!
หลายเดอืนต่อมา อธกิาร 

มีการประชุมกับผู้ใหญ่ใน

วอร์ด  เขาบอกว่าลกูๆ ของสมาชกิเหล่านัน้
จ่ายส่วนสิบมาตลอด

“พวกคณุยินดจ่ีายส่วนสบิด้วยไหมครบั” 
เขาถาม

พวกผูใ้หญ่ซาบซึง้กบัแบบอย่างทีซ่ือ่สตัย์ 
ของเด็ก ๆ  พวกเขาบอกว่าจะจ่ายส่วนสิบ
ด้วย  เพราะเด็กเป็นแบบอย่าง ครอบครัว
พวกเขาจึงได้รับพรที่ต้องการ (ดู มาลาคี 
3:8–10)  ศรัทธาและประจักษ์พยานของ 
ทุกคนเติบโต

ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด ท่านสามารถน�าผู้
อื่นด้วยแบบอย่างที่ดีของท่าน  จงรักษา
พระบัญญัติและติดตามพระเยซูคริสต์  
จากนั้นท่านจะเป็นพรแก่ครอบครัวและ 
คนอื่น ๆ

เราสวดอ้อนวอนให้ท่าน เราทราบว่า 
เช่นเดียวกับเด็ก ๆ ในฮ่องกอง แบบอย่าง
ของท่านจะสร้างสรรค์สิ่งดี! 

แบบอย่างท่ีซ่ือสัตย์

ภา
พถ

่าย
 ©

 B
us

at
h 

Ph
ot

og
ra

ph
y;

 ภ
าพ

ปร
ะก

อบ
 โด

ย 
มา

เร
็น 

เจ
. ส

ก็อ
ตต

์

โดย จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย 
ประธานปฐมวัยสามัญ
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โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

ปี
คริสต์ศักราช 1841 วิสุทธิชน
จ�านวนมากในนอวูยากจน แต่
พวกเขารู้ว่าต้องสร้างพระวิหาร

ตามที่พระเจ้ารับสั่ง  ผู้ชาย 1,000 กว่าคน
ท�างานสร้างพระวิหาร  พวกผู้หญิงเย็บเสื้อ
และท�าอาหารให้คนงาน  คนจ�านวนมาก
เสียสละเพื่อสร้างพระวิหาร  พวกเขาตั้งตา
รอพรที่จะได้รับที่นั่น

คุกคาร์เทจ
งานสร้างพระวิหารหยุดชะงักในเดือน

มิถุนายน ค.ศ. 1844 เมื่อศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธเสียชีวิต  โจเซฟและชายอีก
หลายคนถูกน�าไปที่คุกคาร์เทจ  วันที่ 27 
มิถุนายนคนร้ายกลุ่มหนึ่งบุกไปที่คุก  
พวกเขายงิและฆ่าโจเซฟกับไฮรมัพีช่ายท่าน

สร้างพระวิหารเสร็จ
วิสุทธิชนใจสลายเมื่อทราบว่าศาสดา

พยากรณ์ของพวกเขาเสียชีวิต  บริคัม ยังก์
ผู้เป็นประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ทราบว่างานของพระเจ้าจะด�าเนินต่อไป   

พระวิหารนอวู และ 
คุกคาร์เทจ

ต า ม ร อ ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

มาสำารวจสถานที่สำาคัญ 
แห่งหนึ่งในประวัติศาสนจักร 

พร้อมกับเรา!

วิสุทธิชนสร้างพระวิหารเสร็จในท้ายที่สุด  
ผู้น�าศาสนจักรท�างานในพระวิหารทั้งวัน 
ทั้งคืนเพื่อวิสุทธิชนจะรับบัพติศมาแทน
บรรพชนได้และรับการผนึกเป็นครอบครัว 
นิรันดร์  

รูปแกะสลักพระจันทร์
เสี้ยวบนผนังด้านนอก

ของพระวิหาร

พระวิหารนอวูดั้งเดิมมีหินรูป 
ดวงอาทิตย์ 30 ก้อน
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สร้างพระวิหารข้ึนใหม่
หลังจากวิสุทธิชนออกจากนอวู พระ-

วิหาร ถูกเพลิงไหม้และทอร์นาโดท�าลาย   
ในปี ค.ศ. 1999 ประธานกอร์ดอน บี. 
ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ประกาศว่าจะสร้าง
พระวหิาร นอวูอีกครั้งตรงที่เดิม  ปัจจุบัน
ท่านจะเห็นพระวิหารที่สวยงามแห่งน้ี
เหมือนย้อนกลับไปสมัยทศวรรษ 1840 

รูปปั้นโจเซฟและไฮรัมหน้าคุกคาร์เทจ “ยามเป็นคน
ทั้งสองมิเคยแยกจากกัน, และยามตายคนทั้งสอง 
ก็มิได้พรากจากกัน!” (คพ. 135:3)

กลุ่มคนร้ายวิ่งขึ้นบันไดนี้
ในคุกคาร์เทจไปหาโจเซฟ
กับเพื่อนๆ ของท่าน

โจเซฟและชาย 
คนอื่นๆ อยู่ห้อง 
ชั้นบนที่คุกแห่งนี้
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โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษ 
ของพระเยซูคริสต์

เหตุใดจึงสำ�คัญท่ีต้อง 
มีท้ังพระคัมภีร์ไบเบิลและ 
พระคัมภีร์มอรมอน

จาก “พลังแห่งการปลดปล่อย,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2012, 94–97.
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ผมกับครอบครัวไปเที่ยวหมู่บ้าน
คุณพ่อคุณแม่ของผมเพื่อ
ฉลองปีใหม่  สามปีแล้วตั้งแต่

เราไปเที่ยวที่นั่นครั้งสุดท้าย และเราตั้งตา
รอพบเพ่ือน ๆ และสมาชกิครอบครวัอกีครัง้  
เมื่อเรามาถึง เราได้รับการต้อนรับอย่างมี
ความสุข

เมือ่ถึงคืนก่อนปีใหม่ เราไปร่วมพธิปีระจ�า 
ปีกับคนอื่น ๆ เพื่อขอความคุ้มครอง ชีวิต
ยืนยาว และความรุ่งเรืองให้แก่ลูกชายคน
โตของแต่ละครอบครัว  ผมเป็นลูกชายคน

โตในครอบครัว  ผมทราบมาว่าทุกคนที่เข้า
ร่วมจะต้องดื่มไวน์อันเป็นส่วนหนึ่งของพิธี

ผมกังวลมาก  ผมทราบว่าการดื่มไวน์
จะผิดต่อพระค�าแห่งปัญญา  แต่ผมทราบ
เช่นกันว่าถ้าผมไม่ดื่มไวน์ ผมอาจจะถูก
ลงโทษฐานขาดความเคารพย�าเกรง—และ
ครอบครัวผมอาจจะถูกลงโทษด้วย  แต่
แล้วผมก็นึกถึงสิ่งที่คุณแม่สอนผมว่า  
เมื่อลูกรู้สึกตัวว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ลูกควรสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรค์และขอให้พระองค์ทรง
ช่วยลูก

ผมสวดอ้อนวอนในใจ  “พระบิดาบน
สวรรค์ โปรดทรงให้พระวิญญาณของพระ-

ผมเลือก 
โดย เอเคเน บี. อายุ 7 ขวบ, ไนจีเรีย
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ถ้าผมไม่ยอมดื่มไวน์

ผมอาจถูกลงโทษ 

และครอบครัว 

ผมอาจจะถูก 

ลงโทษด้วย

องค์น�าทางข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์
ท�าสิ่งถูกต้องด้วยเถิด”

เมื่อถึงเวลาที่ผมต้องดื่มไวน์ ผมหนักใจ
มาก แต่ผมพูดเสียงดังฟังชัดว่า “ร่างกาย
ผมเป็นวิหาร ผมจะไม่ฝ่าฝืนพระค�าแห่ง
ปัญญา” ผมบอก

ผู้ใหญ่บ้านประหลาดใจมาก  เขาหันมา
มองผมและพูดว่า “ดูเหมือนหนูจะม่ันใจ
มากในสิ่งที่ท�าอยู่  เราอยากฟังความเห็น
ของหนูมากกว่านี้ ช่วยบอกเราหน่อย”

ผมกับครอบครัวไม่ถูกลงโทษ และ
ศรัทธาของเราเข้มแข็งขึ้น  ผมทราบว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้ผมกล้า 
เลือกสิ่งถูกต้อง 

“จงเรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่จะรักษา
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า”  
(แอลมา 37:35)
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สุขสันต์วันเกิด, โดย 
เจมส์ ซี. อายุ 5 ขวบ, 
เปรู

ผมรักคุณแม่มาก

และชอบช่วย

ท่านล้างจาน  

ผมสวดอ้อนวอน

ให้คุณพ่อด้วย  

ผมทราบว่าพระ- 

บิดาบนสวรรค์

ทรงบอกเราว่า “อย่าตีคนอื่น อย่าล้อชื่อคนอื่น 

และอย่ารังแกสัตว์ตัวเล็ก ๆ”

ยา-เซ ซี. อายุ 4 ขวบ, ไต้หวัน

ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัว ผม 

ชอบให้ข้อคิดจากพระคัมภีร์และกล่าว 

ค�าสวดอ้อนวอน  ผมชอบเพื่อน 

ปฐมวัยของผมและชอบเลี้ยงนกพิราบ  

ผมอยากไปพระวหิารนอว ูอลิลินอยส์ 

สกัวนั ผมอยากเป็นผูส้อนศาสนาด้วย  

ผมรักครอบครัวมาก!  ผมทราบว่า

ศาสนจกัรแท้จรงิ และผมรกัพระคมัภร์ี 

มอรมอน

พรินซ์ เอ็ม. อายุ 9 ขวบ,  
ฟิลิปปินส์

พรินซ์กับพี่สาวอ่านพระคัมภีร์ระหว่างการสังสรรค ์
ในครอบครัว

หนูรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ 

พระองค์ทรงรักเรา และศาสนจักร

แท้จริง เรื่องต้นไม้แห่งชีวิตสอนว่า

ถ้าเราท�าตามพระกิตติคุณ เราจะมี

ความสุข

มานูเอลิส อาร์. อายุ 5 ขวบ, 
เวเนซุเอลา

มากาเรนา จี. อายุ 8 ขวบ, ชิลี

หน้าน้ีของหนู
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พากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู

เมื่อผมออกจากโรงยิมที่โรงเรียนวันหนึ่ง ข้าว

ของทุกอย่างของผมถูกเทออกจากเป้สะพายหลัง 

และของเล่นท่ีผมมีอยู่ในนั้นหายไป ผมคิดว่า

เพื่อนเอาของเล่นไปเพราะเขาขอซื้อจากผมตอน

เช้าวันนั้น ผมเสียใจเพราะนั่นหมายความว่าเรา

ไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไป คืนนั้นผมสวดอ้อนวอน

ขอให้คนที่เอาของเล่นของผมไปเข้าใจว่าเขาท�า

ผิดและน�ามาคืนให้ผม วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนเพื่อน

ของผมเอาของเล่นมาคืนและขอให้ผมยกโทษให้

เขาเพื่อเราจะได้เป็นเพื่อนกันอีก ผมมีความสุข

มาก และผมยกโทษให้เขา  ผมขอบพระทัยที่

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยผมกับเพื่อนให้ท�า

สิ่งถูกต้อง ผมรู้ว่าผมสามารถสวดอ้อนวอน 

พระบิดาบนสวรรค์ได้ตลอดเวลาและพระองค์ 

จะทรงช่วยผม

แบรนดอน เอ. อายุ 8 ขวบ, เม็กซิโก

มิลตันกับคุณพ่อในวันบัพติศมาของเขา

ผมจะจดจ�าวันบัพติศมาของผมตลอดไปเพราะ

เป็นวันส�าคัญที่สุดของชีวิตผม นั่นเป็นวันที่ผม

ท�าพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ ผมทราบ

ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ 

พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์และทรงรักเรามาก  

ผมชอบไปพระวิหาร แม้จะยังเข้าไปในนั้นไม่ได้

มิลตัน แอรัน วี. อายุ 10 ขวบ, เอกวาดอร์

ครั้งหนึ่งหนูกับ

คุณแม่พาพี่ชาย

ไปสนามบิน

เพราะพวกเขา 

จะไปเที่ยว เรา

เจอรถติดมาก 

และเรากลัวว่า

พวกเขาจะตกเครื่องบิน  คุณแม่รู้สึกไม่ดีเลย  

ตอนนั้นหนูสวดอ้อนวอน หนูมีศรัทธาว่าจะได้

รับค�าตอบ เราพาพี่ชายไปขึ้นเครื่องทันเวลา!  

หนูทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินค�า 

สวดอ้อนวอนของหนู

ซารา พี. อายุ 11 ขวบ, อิตาลี

วันหรือสองวัน

ก่อนที่หนูจะรับ

บัพติศมาและ

การยืนยัน หนูมี

ไข้และรู้สึกไม่

ดีเลย  หนูไม่

อยากเลื่อนบัพ-

ติศมา หนูรู้สึกว่าควรไปรับบัพติศมาตามวันที่

ก�าหนด  ญาติกับเพื่อน ๆ หลายคน บางคน

ไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร มาร่วมพิธีบัพติศมา

ของหนู  เมื่อหนูรับบัพติศมา ไข้ลดทันทีและ

หนูรู้สึกดีขึ้นมาก วันนั้นหนูรู้สึกถึงพระวิญญาณ

บริสุทธิ์แรงกล้ามาก  หนูขอบพระทัยที่หนูรับ

บัพติศมาได้และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซารา เอ็ม. อายุ 8 ขวบ, สเปน

เด็กปฐมวัยจาก

วอร์ดโมเนย์  

สเตคเกวงกา 

เอกวาดอร์  

รักการเรียนรู้

พระกิตติคุณ

ซาราห์ จ.ี อาย ุ6 ขวบ, 
กัวเตมาลา
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วันหนึง่ช่วงหยุดพกั อซิาเบลเหน็เดก็ 
ผู้หญิงคนหนึ่งก�าลังร้องไห้เพราะ
มีคนพูดไม่ดีกับเธอ  อิซาเบลรู้สึก

เห็นใจจึงเดินเข้าไปปลอบเด็กผู้หญิงคน
นั้น  “อยากมาเล่นด้วยกันไหม” เธอถาม

วันนั้น อิซาเบลรับใช้ด้วยใจของเธอ  
เธอท�าตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์
และแสดงความรักต่อคนท่ีต้องการความ
รัก  เราสามารถแสดงความรักต่อพระ
บิดาบนสวรรค์ได้โดยรับใช้ผู้อื่นด้วยใจ 
พลัง ความนึกคิด และพละก�าลังของเรา  
เราสามารถรับใช้ด้วยความทุ่มเทเต็มที่ได้!

เรารบัใช้ด้วยใจเราอย่างไร  เราสามารถ 
รับใช้ด้วยใจเราโดยแสดงความรักความ
เมตตาต่อผู้อื่น  เราสนใจสิ่ง 
ที่ผู้อื่นต้องการ  เมื่อเรา

รับใช้อย่างเบิกบาน เราก�าลังรับใช้ด้วยใจ
ของเรา

เรารบัใช้ด้วยความนกึคิดของเราอย่างไร  
เราสามารถรับใช้ด้วยความนึกคิดของเรา 
ได้โดยคดิหาวธิช่ีวยผูอ้ืน่  เมือ่เราเหน็ความ
ต้องการของคนรอบข้างและคดิว่าเราจะท�า
อะไรได้บ้างเพื่อช่วยเขา  นั่นแสดงว่าเรา
ก�าลังรับใช้ด้วยความนึกคิดของเรา

เรารับใช้ด้วยพลังและพละก�าลังของเรา
อย่างไร  การรับใช้ด้วยพลังและพละก�าลัง
ของเราอาจจะเป็นการท�างานเลก็ ๆ น้อย ๆ 
และท�างานขยันขันแข็งเพื่อช่วยผู้อื่น  เรา
สามารถเป็นพรและรบัใช้ผูส้งูอายไุด้บ่อย ๆ 
โดยท�าสิ่งที่พวกเขาท�าได้ล�าบาก 

ฉันจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจ 
พลัง ความนึกคิด และพละกำาลังของฉัน

น� ำ ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ ำ น

มาคุยกันเถิด
ให้ครอบครัวตัดสินใจท�ำบำงสิ่งบำง

อย่ำงด้วยกันขณะรับใช้ด้วยสุดพลัง 

ของท่ำน  อธิบำยว่ำเมื่อใดก็ตำมที ่

เรำรับใช้ผู้อื่น เรำก�ำลังรับใช้พระบิดำ

บนสวรรค์
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เพลงและพระคัมภีร์
• “ถูกเรียกให้รับใช้,” หนังสือเพลง

ส�ำหรับเด็ก, 94

• หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 59:5
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รับใช้ด้วยควำมทุ่มเทเต็มที่
เลือกวิธีหนึ่งที่ท่ำนประสงค์จะรับใช้จำกแต่ละด้ำนที่ให้ไว้ข้ำงล่ำงหรือคิดขึ้นมำเอง 

หลังจำกรับใช้อย่ำงหนึ่งเสร็จแล้ว ให้ระบำยสีในรูปที่อยู่ติดกับค�ำอธิบำย

ใจ ความนึกคิด พลังและพละก�าลัง

Food
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พระเยซูทรงทำ�ให้พ�ยุสงบ
ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก
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โดย ชาร์ลอตต์ เม เชพเพิร์ด, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

คลื่นซัด ลมแรง เหล่าสานุศิษย์ตกใจมากกลัวว่าเรือจะล่ม

วันหนึ่งเมื่อพระเยซูและเหล่าสานุศิษย์อยู่บนเรือ  
เกิดพายุร้าย
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พระเยซูทรงลุกขึ้นยืนและสั่งให้พายุสงบ  เหล่าสานุศิษย์เฝ้าดูขณะคลื่นหยุดซัดและลมหยุดพัด  
พายุสงบตามที่พระเยซูทรงบัญชา

เหล่าสานุศิษย์มองหาพระเยซู  พวกเขาพบพระองค ์
ทรงหลับอยู่  “ช่วยพวกเราด้วย!” พวกเขาร้อง
“พวกเจ้ากลัวท�าไม” พระเยซูตรัสถาม
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บางครั้งเมื่อเรื่องน่าหวาดกลัวเกิดขึ้น เรารู้สึกกลัว  แต่พระเยซูทรงอยู่ใกล้  การนึกถึงพระองค ์
จะช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยและสงบ 
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ห น้ ำ ร ะ บ ำ ย สี

“แล้ว [พระเยซู] ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล  คลื่นลมก็สงบเงียบทั่วไป” (มัทธิว 8:26)

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เจ
เร

็ด 
เบ

คส
แต

รน
ด์

พระเยซูทรงทำาให้พายุสงบ



80 เ ลี ย โ ฮ น า

ผมชอบอ่านหนังสือศาสนาของวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย  และเพราะหนังสือเหล่านี้ไม่มีให้อ่าน

ในไนจีเรีย ผมจึงขอยืมจากเพื่อนคนหนึ่ง  เพราะ
ต้องการคืนหนังสือให้เพื่อนภายในสองสามวัน ผม 
จึงพกติดตัวไปด้วยเสมอและใช้อ่านยามว่าง

วันอาทิตย์วันหนึ่งผมพกหนังสือที่ยืมเพื่อนไปเข้า
ร่วมการประชุมศีลระลกึในวอร์ดทีผ่มได้รบัมอบหมาย 
ให้เป็นสมาชิกสภาสูง  ผมอ่านหนังสือนั้นขณะรอให้
ข่าวสารจากฝ่ายประธานสเตคแก่อธิการ  เมือ่อธิการ 
มาถึง เขาขอให้ผมพูดกับท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงของเขา
เนื่องจากเขาต้องการทักทายผู้มาเยี่ยมบางคน  หลัง
จากถ่ายทอดข่าวสารให้ที่ปรึกษาที่หนึ่ง ผมก็ขึ้นไป 
นั่งบนยกพื้น

แต่พอนั่งได้ไม่นานผมก็นึกขึ้นได้ว่าหนังสือของ
เพื่อนหายไป  เนื่องจากเป็นเวลาก่อนเริ่มการประชุม
ประมาณห้านาที—และเจ้าหน้าที่ควบคุมนั่งอยู่บน
ยกพื้นแล้ว—ผมจึงคิดว่าไม่ควรออกจากห้อง   ด้วย
ความไม่สบายใจเกรงจะท�าให้เพื่อนผิดหวัง ผมจึงเริ่ม
รู้สึกทรมานมากในการประชุมศีลระลึกที่นานที่สุดเท่า
ที่ผมเคยเข้าร่วม

ผมอยากให้เวลาผ่านไปเร็ว ๆ แต่ทุกรายการใน
วาระการประชุมดูเหมือนจะใช้เวลานานมาก  ผม 
กระสับกระส่าย พลางสวดอ้อนวอนในใจขอให้พระผู้

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

การประชุม 
ศีลระลึก 
ท่ีนานท่ีสุด
โดย โอคอน เอเดต เอฟฟิออง

โดยปกติการประชุม

ศีลระลึกใช้เวลา 70 

นาที แต่วันอาทิตย ์

วันหนึ่งดูเหมือน 

การประชุมนั้น

ยาวนานไม่รู้จบ

เป็นเจ้าทรงดูแลหนังสือให้ปลอดภัย  จริง ๆ แล้วผู ้
พูดใช้เวลาไม่นาน  แต่ความกังวลเกินเหตุครอบง�า
จิตใจผม  ห้านาทีก่อนสิ้นสุดการประชุม ผมไม่อาจ
ทนต่อไปได้อีก ผมส่งกระดาษข้อความถามทีป่รกึษา
ทีห่นึง่ว่าผมวางหนงัสอืทิง้ไว้ข้าง ๆ เขาหรอืไม่  ผมนกึ
อยากให้เขาพยักหน้าว่าใช่ แต่เขากลับส่ายหน้าแทน

ผมไม่ได้หลับตาระหว่างการสวดอ้อนวอนปิดหาก

เฝ้าแต่นึกถึงอีกสองแห่งที่เหลือซึ่งผมคิดว่าหนังสือ 

น่าจะอยู่ตรงนั้น  ขณะเดียวกันผมตัดสินใจว่าถ้า

จ�าเป็นผมจะไปที่ชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์เพื่อ

ประกาศว่าผมท�าหนังสือหาย

แต่น่าแปลก เมื่อการประชุมศีลระลึกสิ้นสุด ความ

รู้สึกของผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง และผมไม่กังวลเรื่อง

หนังสือ  พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงแสดงให้ผมเห็น

—ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของความสว่างทางวิญญาณ—

ว่าผมกังวลไม่เข้าเรื่อง  ผมเรียนรู้ว่าสิ่งส�าคัญ จริง ๆ 

คือผมจะคุ้มครองสิง่เหล่านัน้ทีพ่ระผูเ้ป็นเจ้าทรงมอบ

ให้ผมดูแลหรอืไม่  ผมนกึรายการทนัทถีงึสิง่ทีผ่มจ�าได้

ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงฝากฝังอะไรไว้กับผมบ้าง ไม่ว่า

จะเป็นจิตวิญญาณของผม ครอบครัวผม คนที่ผม

สอนประจ�าบ้าน คนที่ผมควรแบ่งปันพระกิตติคุณ 

สมาชิกวอร์ดที่ผมรับใช้ บรรพชนผู้ล่วงลับที่ต้องได้ 

รับงานพระวิหาร เป็นต้น

ผมพบหนังสือหลังจากประสบการณ์ส�าคัญครั้ง 

นั้นของการพิจารณาจิตวิญญาณตนเอง  แต่พอเลิก

การประชุมศีลระลึกที่นานที่สุด ผมพบเช่นกันว่ามี

หลายด้านที่ผมต้องปรับปรุงในชีวิต  และผมพบ

ค�ามั่นสัญญาที่จะจัดล�าดับความส�าคัญตามสิ่งท่ี 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในลากอส  ไนจีเรีย ถ่า
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จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ อายุ 21 ปีเมื่อท่านได้รับเรียกครั้งแรกให้รับใช้เยาวชนชายของ
ศาสนจักร  ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  ซึ่งยกย่องการรับใช้ของ
ท่าน  ขณะรับใช้เป็นอัครสาวก จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธเป็นผู้น�าในองค์กรการเกษตรระดับ
ประเทศและระหว่างประเทศหลายองค์กร  ท่านอุทิศ พระวิหารไอดาโฮฟอลส์ 
ไอดาโฮ

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 โร
เบ

ิร์ต
 ท

ี. บ
าร

์เร
ตต

์



ในบทความเรื่อง “ความยุติธรรมและพระเมตตา 

ของพระผู้เป็นเจ้า” เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 

ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองใช้การ

หว่านพืชมีหนามเป็นอุปมาสำาหรับการติดกับ 

ดักในบาป  “เราหว่านพืชมีหนามเล็กน้อย แต ่

เราได้พืชมีหนามจำานวนมาก—หลายต่อหลายปี  

พุ่มใหญ่และกิ่งก้านสาขามากมาย  เราไม่มีวัน

กำาจัดได้เว้นแต่เราจะตัดออก”  อ่านคำาแนะนำาของ

ท่านว่าเราจะกลับใจและเรียกร้องพระเมตตาได้

อย่างไรในหน้า 20
TH

AI

10789 425
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