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“การเป็นมารดา

ไม่ใช่งานอดิเรก  

แต่เป็นการเรียก 

. . . ลูกไม่ใช่สิ่งที่

คุณต้องเจียดเวลา 

แต่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานเวลาให้

คุณเพ่ือส่ิงน้ี”

ราเชล แจงโควิค, ใน นีล แอล. 
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ปกิณกะ

8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือน	
	 ตุลาคม	2013

10 ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:		
	 อับราฮัม

11 การสอน	เพ่ือความเข้มแข็งของ	 	
	 เยาวชน:	ความบริสุทธ์ิทางเพศ

12 เราพูดถึงพระคริสต์:		 	 	
	 ภาระถูกยกออกไป

สงวนนาม

14 รับใช้ในศาสนจักร:		 	 	
	 รับใช้คนแปลกหน้า

โดย ยอง กิล ปาร์ค

38 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:		 	
	 รออยู่ในห้องรับรองแขก

โดย ลอรี ฟูลเลอร์

ข่าวสาร

4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 การรับใช้และชีวิตนิรันดร์

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

7 ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจ	 	
	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:			
	 แสงสว่างของโลก

บทความพิเศษ

16 บิดามารดาท่ีซ่ือสัตย์และบุตรธิดาท่ี	
	 ด้ือร้ัน:	ผดุงความหวังขณะเอาชนะ	
	 ความเข้าใจผิด

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

เอ็ลเดอร์เบดนาร์ช่วยบิดามารดาให้
เข้าใจความจริงเชิงหลักคำาสอนอย่าง 
ถูกต้องเกี่ยวกับบุตรธิดาที่ดื้อรั้น

22 ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน:		 	
	 ซิมบับเว—ดินแดนแห่งความ	 	
	 สวยงาม	ผู้คนแห่งศรัทธา

ผู้บุกเบิกที่เด็ดเดี่ยวเหล่านี้ใน
ซิมบับเวสามารถเป็นแบบอย่างแก่
สมาชิกศาสนจักรในทุกประเทศ

28 ไม่หว่ันไหว
โดย รีด ทาเทโอกะ
ท่ามกลางผลกระทบหลังเกิดแผ่นดิน 
ไหวและสึนามิปี 2011 ในญ่ีปุ่น ผู้สอน 
ศาสนาเหล่านี้จำาได้ว่าต้องหันไปพึ่ง
พระเจ้า

32 มาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้า
โดย เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์
พระบิดาบนสวรรค์จำาเป็นต้องตรัส
เพียงครั้งเดียวเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
ศีลธรรมของพระองค์ และสุรเสียง

ของพระองค์กลบเสียงอื่นทั้งหมดที่
โลกนี้จะรวบรวมได้

ภาพปก:
ปกหน้า: ภาพถ่ายพระวิหารเตกูซิกัลปา ฮอนดูรัส โดย โคดีย์ เบลล ์
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายประกอบโดย แบรดลีย์ สเลด
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คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อนอยู่ใน

ฉบับนี้ได้หรือไม่  คำาใบ้: 

นับพรของท่าน!

42  เช้ือเชิญความสำาเร็จ
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
คุณสามารถหาโอกาสแบ่งปันพระกิตติ- 
คุณในชีวิตประจำาวันได้เช่นเดียวกับคน
หนุ่มสาวเหล่านี้

46  รักษารอยแผลอันน่าเศร้าสลด	 	
	 	 จากทารุณกรรม

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
การเลือกที่ชั่วร้ายของผู้อื่นอาจทำาให้
ท่านเจ็บปวดรวดร้าว แต่ไม่สามารถ
ทำาลายความเป็นไปได้นิรันดร์ของท่าน

50  เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:			
	 	 ใจบริสุทธ์ิและร่างกายสะอาด

โดย นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์

52  เฝ้าระวัง
สงวนนาม
ผมใช้เวลาหนึ่งปีครึ่งกว่าจะพูดคุยกับ
อธิการเกี่ยวกับปัญหาสื่อลามกของผม  
อย่าปลอ่ยให้ตวัคณุใชเ้วลานานขนาดนัน้

53  วิธีเลือกเพ่ือนท่ีดี
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เพื่อนของท่านมีอิทธิพลใหญ่หลวง 
ต่อตัวท่าน  จงเลือกเพื่อนให้ดี!

54  พระคุณและการชดใช้ของ	 	
	 	 พระเยซูคริสต์	

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
ระลึกเสมอว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรง
ทำาให้พระคุณของพระองค์มีไว้เพื่อท่าน

57  โปสเตอร์:	ผู้ช่วยคนสำาคัญ
58  เป็นอะไรไหมถ้าจะ . . . ?			 	
	 	 ฉันจะ . . . ได้หรือไม่?

โดย ไฮดี แม็คคองกี
อย่าพยายามทำาให้พระกิตติคุณสอดคล้อง 
กับชีวิตคุณ แต่จงพยายามทำาให้ชีวิตคุณ
สอดคล้องกับพระกิตติคุณ

61  เจาะประเด็น
62  เพ่ือนทางอินเทอร์เน็ต	

โดย สเตฟานี เอเซอร์ซัน
คุณสามารถใช้เฟซบุคและสื่ออื่น ๆ  
เพื่อเป็นผู้สอนศาสนาในเวลานี้

64  อย่าพลาดรับโทรศัพท์
โดย เดวิด ดิกสัน
คุณอาจจะพลาดอะไรบ้างถ้าคุณไม่ฟัง 
คำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ 
ที่จะมาถึง

66  มีคนได้ยินผมไหม
โดย ลูคัส เอฟ. และซูซาน บาร์เรตต์
ผมจะแบ่งปันประจักษ์พยานเรื่องการ
สวดอ้อนวอนได้อย่างไรเมื่อผมไม่แน่ใจ
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินคำาสวด
อ้อนวอนของผม

68		คมวาทะ

69  หน้าน้ีของหนู
70  เพ่ือนท่ัวโลก:	ผมช่ือเทนได	 	
	 	 จากซิมบับเว

โดย เอมี เจน เลวิตต์

72  เล่นตุ๊กตากระดาษ:	มูดิวาจากซิมบับเว
73  ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณ

โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
พรฐานะปุโรหิตและเพลงปฐมวัยช่วย 
ให้ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์

74  นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	พระเยซูคริสต์คือ	
	 	 พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

76  สำาหรับเด็กเล็ก:	สวนเต็มไปด้วยพร
โดย ลินดา แพรตต์

81  ภาพศาสดาพยากรณ์:			 	
	 	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว 
แนวคิดสองประการมีดังนี้
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“วิธีเลือกเพื่อนที่ดี” หน้า 53: ตัดรูปภาพ
เยาวชนชายและเยาวชนหญิงจากนิตยสาร
หลาย ๆ ฉบับและทำาประวัติย่อสำาหรับแต่ละ
รูปภาพ  ตัวอย่างเช่น ท่านอาจถือรูปเยาวชน
ชายคนหนึ่งและบอกว่า “นี่คือแอรัน  เขาไม่
ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร แต่ไปฟังธรรมกับ
ครอบครัวเป็นประจำา  เขาชอบเล่นกีฬาและ 
ใช้ภาษาสุภาพ”  สร้างประวัติย่อเช่นนี้ให้
แต่ละรูปภาพ  ถามลูก ๆ ว่าคนไหนจะเป็น
เพื่อนที่ดี  อ่านยากอบ 2:23 กับพวกเขาและ
สนทนาวิธีที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีกับพระบิดา
บนสวรรค์ได้

“พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา”	

หน้า 74: อีสเตอร์ใกล้เข้ามาแล้ว!  ท่านอาจ

ต้องการทำาสิ่งพิเศษบางอย่างในเทศกาลนี้เพื่อ

สำานึกในพรจากพระเยซูคริสต์  แต่ละวันเมื่อ

รับประทานอาหารเย็น สมาชิกครอบครัวแต ่

ละคนจะผลัดกันแบ่งปันพรที่เขาได้รับในวันนั้น  

ท่านอาจจะระลึกถึงพรเหล่านี้โดยเก็บรวบรวม

ลูกแก้วไว้ในขวดโหล—ลูกแก้วหนึ่งลูกแทนพร

แต่ละอย่าง  ท่านอาจต้องการแนะนำาแนวคิด 

นี้ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัวโดยอ่าน 

พระคัมภีร์ข้อหนึ่งเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของ 

พระเยซูคริสต์ จากนั้นขอให้ลูก ๆ วาดรูป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ข้อนั้น ร้อง

เพลง “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู” 

(หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 40) หรือเพลงอื่น 

เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

เชื่อมต่อกับ เลียโฮนา บน Facebook  
และรับข่าวสารสร้างแรงบันดาลใจที่  
facebook.com/liahona.magazine

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของศาสนจักร 
มีให้อ่านหลายภาษาที ่languages.lds.org	
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ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
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พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการรับใช้ที่ไม่
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  พระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของ
พระองค์อุทิศให้แก่การรับใช้พระบิดาบนสวรรค์และ

บุตรธิดาทุกคนของพระบิดา จุดประสงค์เดียวกันของพระบิดาและ
พระบุตรคือมอบของประทานแห่งความเป็นอมตะและพรแห่งชีวิต
นิรันดร์ให้แก่เราทุกคน (ดู โมเสส 1:39)

เพื่อให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับชีวิตนิรันดร์ เราต้องให้การชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์เปลี่ยนเรา—ด้วยการเกิดใหม่และได้รับการชำาระให้
สะอาดจากบาป  อย่างไรก็ดี เด็กเล็กอายุน้อยกว่าแปดขวบไม่มี
บาปและได้รับการไถ่แล้วผ่านการชดใช้  (ดู โมไซยาห์ 3:16, 21;  
โมโรไน 8:10–12)

สำาหรับเราทุกคนผู้อยู่ในวัยรับผิดชอบได้ มีแผนวิเศษสุดให้เราได้ 
รับการชำาระให้สะอาดจากบาปและเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ 
การเตรียมเช่นนั้นเริ่มด้วยบัพติศมาโดยสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต
และการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์  จากนั้นเราต้องระลึกถึงพระผู้
ช่วยให้รอดเสมอและรักษาพระบัญญัติที่พระองค์ประทานแก่เรา

กษัตริย์เบ็นจามินบอกผู้คนของท่านในพระคัมภีร์มอรมอนให้รู้ถึง 
ปีติอันเกิดจากความรู้สึกที่ได้รับการอภัยบาปผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์ ท่านสอนต่อจากนั้นว่าเพื่อให้การปลดบาปของพวก
เขามีอยู่เสมอ พวกเขาต้องสอนลูก ๆ ให้รับใช้กันและต้องเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่เท่าที่จะทำาได้เพื่อสนองความต้องการฝ่ายโลกและฝ่าย
วิญญาณของคนรอบข้าง (ดู โมไซยาห์ 4:11–16)

ท่านสอนเช่นกันว่า “และดูเถิด, ข้าพเจ้าบอกท่านถึงเรื่องเหล่านี้
เพื่อท่านจะเรียนรู้ปัญญา; เพื่อท่านจะเรียนรู้ว่าเมื่อท่านอยู่ในการ
รับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของ
ท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17)

พระเยซูเสด็จไปสอนพระกิตติคุณและกระทำาคุณประโยชน์  
(ดู กิจการของอัครทูต 10:38)  พระองค์ทรงรักษาคนป่วย  พระองค์
ทรงทำาให้คนตายฟ้ืน  พระองค์ทรงเล้ียงอาหารคนหลายพันคนด้วย
เดชานุภาพเมื่อพวกเขาหิวและไม่มีอาหาร (ดู มัทธิว 14:14–21; 
ยอห์น 6:2–13)  หลังจากฟื้นคืนพระชนม์พระองค์ประทานอาหาร
แก่อัครสาวกหลายคนขณะพวกเขามาที่ฝั่งทะเลกาลิลี (ดู ยอห์น 
21:12–13)  ในพื้นที่ของทวีปอเมริกา พระองค์ทรงรักษาคนป่วย
และประทานพรแก่เด็กทีละคน (ดู 3 นีไฟ 17:7–9, 21)

อัครสาวกยากอบสอนเราว่าความปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่นเกิด
จากความกตัญญูต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงทำาเพื่อเรา

“แต่ผู้ท่ีพินิจพิจารณาธรรมบัญญัติอันสมบูรณ์แบบซ่ึงเป็นธรรม
บัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งมั่นในธรรมบัญญัตินั้น  ไม่ได้เป็นผู้ที่
ฟังแล้วก็ลืม แต่เป็นผู้ที่ประพฤติตาม ผู้นั้นจะได้รับความสุขในการ
ประพฤติของตน . . .

“ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระบิดานั้น 
คือการช่วยเหลือเด็กกำาพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และ
การรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก” (ยากอบ 1:25, 27)

สิ่งหนึ่งที่รับประกันว่าท่านกำาลังได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์คือการ
ที่ท่านปรารถนาจะรับใช้ผู้อื่นแทนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น  การ
สอนประจำาบ้านและการเยี่ยมสอนจะเป็นปีติมากขึ้นและเป็นงาน
น่าเบื่อน้อยลง  ท่านจะอาสาทำางานให้โรงเรียนในท้องที่มากขึ้น
หรือช่วยดูแลคนยากไร้ในชุมชนของท่านบ่อยขึ้น  ถึงแม้ท่านอาจ
จะมีเงินน้อยนิดให้คนที่มีน้อยกว่า แต่ท่านปรารถนาจะมีมากขึ้น
เพื่อท่านจะให้ได้มากขึ้น (ดู โมไซยาห์ 4:24)  ท่านปรารถนาจะให้
ตนเองรับใช้ลูก ๆ ของท่านและแสดงให้พวกเขาเห็นวิธีรับใช้ผู้อื่น

เมื่อธรรมชาติวิสัยของท่านเปลี่ยนไป ท่านจะรู้สึกปรารถนาจะ 

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

การรับใช้  
และชีวิตนิรันดร์
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การสอนจากข่าวสารน้ี

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกระตุ้นเราให้สวด

อ้อนวอนขอโอกาสรับใช้ดังนี้ “ในการสวดอ้อนวอนตอนเช้าของวันใหม่แต่ละ

วัน ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงนำาทางท่านให้รับรู้ถึงโอกาสในการรับใช้คนคน

หนึ่งในบรรดาบุตรธิดาอันล้ำาค่าของพระองค์  จากนั้นจงดำาเนินชีวิตในวันนั้น . . . 

โดยมองหาใครสักคนที่ท่านจะช่วยเหลือ” (“จงทำางานอย่างทุ่มเท,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2012, 31) ท่านอาจเช้ือเชิญคนท่ีท่านสอนให้ต้ังเป้าหมายว่าจะสวดอ้อนวอน 

ทุกเช้าเพื่อขอโอกาสรับใช้และมองหาโอกาสเหล่านั้นตลอดวัน

รับใช้มากขึ้นโดยไม่หวังคำาขอบคุณ  ข้าพ-
เจ้ารู้จักสานุศิษย์หลายคนของพระผู้ช่วยให้
รอดผู้ให้เงินทองและการรับใช้เป็นของขวัญ
โดยต้ังใจจะไมใ่ห้ใครรู้เรื่องนี้นอกจากพระ-
ผู้เป็นเจ้าและลูก ๆ ของพวกเขาเท่านั้น  
พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบดีถึงการรับใช้ของ
พวกเขาโดยประทานพรพวกเขาในชีวิตนี้ 
และพระองค์จะประทานพรพวกเขาในชีวิต
นิรันดร์ที่จะมาถึง (ดู มัทธิว 6:1–4; 3 นีไฟ 
13:1–4)

ขณะท่านทำาตามพระบัญชาให้รับใช้ผู ้
อ่ืน (ดู มัทธิว 22:39) ท่านรู้สึกถึงการเปล่ียน 
แปลงในความรู้สึกหยิ่งจองหองของท่าน  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตำาหนิเหล่าอัครสาวก
ของพระองค์เมื่อพวกเขาโต้เถียงกันว่าใคร 
จะเป็นใหญ่ท่ีสุดในบรรดาพวกเขา พระองค์ 
ตรัสว่า

“อย่าให้ใครเรียกท่านทั้งหลายว่าบรมครู 
เพราะว่าบรมครูของพวกท่านมีเพียงผู้เดียว
คือพระคริสต์

“คนที่เป็นใหญ่ในพวกท่านย่อมต้อง
ปรนนิบัติท่าน” (มัทธิว 23:10–11) 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราให้รู้ว่าจะ
รับใช้ผู้อื่นได้อย่างไร  พระองค์ทรงรับใช้
อย่างสมบูรณ์ และเราต้องฝึกรับใช้เฉกเช่น
พระองค์ทรงรับใช้—บรรทัดมาเติมบรรทัด 
(ดู คพ. 93:12–13) โดยผ่านการรับใช้ที่เรา 
ให้ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ได้มากข้ึน เรา 

จะสวดอ้อนวอนด้วยสุดพลังของใจขอให ้
เรารักศัตรูเฉกเช่นพระองค์ทรงรักพวกเขา 
(ดู มัทธิว 5:43–44; โมโรไน 7:48) ต่อจาก 
นั้นเราย่อมคู่ควรมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระ- 
องค์และพระบิดาบนสวรรค์ของเราในที่สุด

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าเราจะรับใช้ได้
อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อเราทำาตามคำาสอน
และแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด 
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มองหาวิธีรับใช้

เด็กสามารถเลือกรับใช้ 

ผู้อื่นได้  ทำาวงกลม

ภาพที่เด็กกำาลังเลือกทำา

ตามพระเยซูคริสต์โดย

ช่วยคนอื่น

คำาตอบการสวดอ้อนวอนของเธอ
โดย ซิฟิลิเล คูมาโล

คืนหนึ่งเพื่อนต่างศาสนาคนหนึ่งมาเยี่ยม  โดยปกติดิฉันจะ
ศึกษาพระคัมภีร์คนเดียว และคืนนั้นดิฉันได้นำาพระคัมภีร์

ออกมาศึกษา ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนให้ชวนเธอศึกษาด้วย 
แต่ดิฉันกลัวและเริ่มศึกษาคนเดียวแทน  ดิฉันรู้ว่าดิฉันเมินเฉย
ต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นดิฉัน 
ถามอย่างระมัดระวังว่า “เธออยากศึกษาพระคัมภีร์กับฉันไหม” 
เพื่อนดิฉันตอบโดยไม่ลังเลว่า “อยากสิ”

จากน้ันเราจึงอ่านพระคัมภีร์มอรมอน เธอถามดิฉันบางอย่าง 
และดิฉันรู้สึกได้ว่าพระวิญญาณทรงนำาขณะดิฉันตอบคำาถาม  
ดิฉันแสดงประจักษ์พยานถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน  
หลังจากน้ันเธอบอกดิฉันว่า “ฉันร้องไห้และกลัวมาท้ังวัน ฉันเพ่ิง 
สวดอ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเมื่อเธอชวนฉันอ่าน
พระคัมภีร์ด้วยกัน  ฉันรู้สึกดีขึ้นมากตอนนี้ ขอบใจนะ”

พระเจ้าทรงใช้ดิฉันเป็นเครื่องมือในการตอบคำาสวดอ้อนวอน
และรับใช้ลูกคนหนึ่งของพระองค์ที่เดือดร้อน  ดิฉันทราบว่าการ
กระตุ้นเตือนเป็นคำาแนะนำาจากพระบิดาผู้ทรงมีรัศมีภาพและ
พระปรีชาญาณ  เมื่อเราเลิกกลัว เท่ากับเรายอมให้พระองค์ทรง
แสดงเดชานุภาพผ่านการเชื่อฟังของเรา
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเกาเต็ง แอฟริกาใต้

เยาวชน เด็ก



          มี น า ค ม  2 0 1 4    7

พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูคริสต์:   
แสงสว่างของโลก
ข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสาร 
การเยี่ยมสอนที่เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ  
ของพระผู้ช่วยให้รอด

เมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
แสงสว่างของโลก เราจะเพิ่มพูนศรัทธา

ในพระองค์และเป็นแสงสว่างต่อผู้อื่น พระ-
คริสต์ทรงเป็นพยานถึงบทบาทของพระองค์
ว่าทรงเป็น “แสงสว่างที่แท้จริงซึ่งให้ความ
สว่างทุกคนที่มาในโลก” (คพ. 93:2) และ
ทรงขอให้เรา “ชูแสงสว่าง [ของพระองค์] 
ขึ้นเพื่อมันจะส่องโลก” (3 นีไฟ 18:24)

ศาสดาพยากรณ์ของเราเป็นพยานถึง
แสงสว่างของพระคริสต์เช่นกัน  ประธาน
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าวว่า “แต่ละครั้งที่ท่าน
เลือกพยายามดำาเนินชีวิตเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึ้น ท่านจะมีประจักษ์พยาน 
เข้มแข็งขึ้น ไม่ช้าก็เร็วท่านจะรู้ด้วยตนเอง
ว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก . . . 
ท่านจะสะท้อนให้ผู้อื่นเห็นแสงสว่างของ
พระคริสต์ในชีวิตท่าน”1

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง กล่าวถึงการเป็นแสงสว่าง 
ต่อโลกดังนี้ “เราต้องคุ้มครองครอบครัวเรา

และอยู่แนวหน้าพร้อมกับคนดีทุกคนเพื่อ
ทำาสุดความสามารถในการพิทักษ์แสงสว่าง 
ความหวัง และศีลธรรมในชุมชนของเรา”2

จากพระคัมภีร์
ยอห์น 8:12; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
50:24; 115:5

อ้างอิง
1.	 เฮนรีย์ บี.	อายริงก์,	“ประจักษ์พยานที่มีชีวิต,”			

เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	163.
2.	 เควนทิน แอล.	คุก,	“จงมีแสงสว่าง!”		เลียโฮนา, 

พ.ย.	2010,	37.
3.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society	(2011),	163–64.
4.	 ดู	Daughters in My Kingdom,	164.
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ 
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล 
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในทุกวันนี้

ยังคงชูแสงสว่างของพวกเธอ

บนช้ัน 80 ของตึกสูงระฟ้าในฮ่องกง 

ประเทศจีน สตรีโสดร่างกายพิการ— 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนเดียวในครอบ- 

ครัว—ได้สร้างบ้านให้เป็นสถานที่

หลบภัยซึ่งเธอกับผู้มาเยือนรู้สึกได ้

ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณ เธอวาง

พระคัมภีร์ คู่มือสมาคมสงเคราะห์ 

และหนังสือเพลงสวดไว้ใกล้มือ เธอ

เดินทางไปพระวิหารเพื่อประกอบ

ศาสนพิธีให้บรรพชน3

ในบราซิลมารดาที่ชอบธรรมคน

หนึ่งเลี้ยงดูลูกในแสงสว่างของพระ-

กิตติคุณ  เพลงปฐมวัยดังทั่วบ้านอิฐ 

สีแดงของเธอ และภาพพระวิหาร 

ภาพศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็น

เจ้า และภาพพระผู้ช่วยให้รอดจาก 

เลียโฮนา ติดเต็มผนัง  เธอกับสามี

เสียสละเพื่อรับการผนึกในพระวิหาร

เพื่อลูก ๆ จะได้เกิดในพันธสัญญา  

คำาสวดอ้อนวอนสม่ำาเสมอของเธอคือ

ขอให้พระเจ้าทรงช่วยเธอเลี้ยงดูลูก ๆ 

ในความสว่าง ความจริง และพลังของ

พระกิตติคุณ4

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. สนทนาความหมายของการเป็น
แสงสว่างต่อโลกในทุกวันนี้

 

2. ไตร่ตรองว่าการเดินตามแสงสว่าง
ของพระคริสต์ช่วยให้ท่านอดทนต่อ
การทดลองอย่างไร



8 เ ลี ย โ ฮ น า

OCTOBER 2013 CONFERENCE NOTEBOOK
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลาย 
ของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

“การแต่งงานระหว่างชายกับหญิง

เป็นรากฐานหลักคำาสอนของ

พระเจ้าและสำาคัญอย่างยิ่งต่อแผนนิรันดร์

ของพระผู้เป็นเจ้า  การแต่งงานระหว่าง

ชายกับหญิงเป็นแบบแผนของพระผู้เป็น

เจ้าสำาหรับชีวิตอันบริบูรณ์บนแผ่นดินโลก 

และในสวรรค์ แบบแผนการแต่งงานของ

พระผู้เป็นเจ้าไม่อาจนำาไปปฏิบัติโดยมิชอบ 

โดยความเข้าใจผิด หรือบิดเบือนความ

หมาย [ดู มัทธิว 19:4–6]  ถ้าท่าน

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) 
ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอื่น ๆ

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญท่ี conference.lds.org

ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดา

พยากรณ์และอัครสาวกให้คำาตอบที่ได้รับ

การดลใจต่อข้อสงสัยที่สมาชิกศาสนจักร

อาจมี  ขอให้ใช้ฉบับเดือนพฤศจิกายน 

2013 หรือเข้าไปที่ conference.lds.org 

เพื่อหาคำาตอบให้แก่ข้อสงสัยเหล่านั้น

• ฉันจะทำาอะไรได้บ้างถ้าสมาชิกใน

ครอบครัวหลงไปจากพระกิตติคุณ  

ดู เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “ถึงหลาน ๆ 

ของข้าพเจ้า”

• มีสถานที่ปลอดภัยสำาหรับการเลี้ยง

ดูลูกของเราหรือไม่  ดู บอยด์ เค. 

แพคเกอร์, “กุญแจสู่การคุ้มครอง

ทางวิญญาณ”

• ทำาไมอิทธิพลของสตรีจึงเป็นสิ่ง

สำาคัญ  ดู ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 

เฟอร์สัน “พลังศีลธรรมของสตรี”

ต้องการปีติท่ีแท้จริง แบบแผนการแต่งงาน 

ของพระผู้เป็นเจ้าปกป้องอำานาจการให้

กำาเนิดอันศักดิ์สิทธิ์และปีติอันเกิดจาก

ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างคู่สมรส เรา

ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งงานให้อาดัม 

กับเอวาก่อนที่ท่านทั้งสองจะประสบปีติ

จากความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา”

ดู เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “การตัดสินใจเพื่อนิรันดร,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 108.

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์เรื่องการแต่งงาน

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 
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ดึงความคล้ายคลึง: ความรักของพระผู้เป็นเจ้า

หัวข้อสำาคัญที่สุดบางหัวข้อเป็นเรื่องที่มีผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญกล่าว

ถึงมากกว่าหนึ่งท่าน  ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้พูดสามท่านกล่าวถึงความรักที ่

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา

• “พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่านทั้งหลาย—ทุกท่าน ความรักนั้นไม่มีวัน

เปลี่ยน . . . ความรักนั้นมีให้ท่านเสมอ”1—ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

• “[พระผู้ช่วยให้รอด] ทรงอยู่ใกล้เสมอ โดยเฉพาะในสถานที่ศักด์ิสิทธิ์และ

ในยามต้องการ ในบางเวลาที่คาดหวังน้อยที่สุด ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่า

พระองค์ทรงแตะไหล่เพื่อให้รู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า”2—เอ็ลเดอร ์

เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

• “ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าไม่มีใครเป็นคนนอก

ต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ไม่มีจิตวิญญาณ 

ใดที่ไร้ค่าต่อพระองค์”3—อธิการเจราลด์ 

คอสเซ ที่ปรึกษาที่หนี่งในฝ่ายอธิการควบคุม

อ้างอิง
1.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“เราไม่มีวันเดินตามลำาพัง,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2013,	123,	124.
2.	 เทเรนซ์ เอ็ม.	วินสัน,	“เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น,”	เลียโฮนา, 

พ.ย.	2013,	106.
3.	 เจราลด์	คอสเซ,	“พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป,”	เลียโฮนา, 

พ.ย.	2013,	51.

ซ้า
ย:

 ภ
าพ

ถ่า
ยป

ระ
กอ

บโ
ดย

 จ
อห

์น 
ลูค

; ข
วา

 ภ
าพ

ถ่า
ยป

ระ
กอ

บโ
ดย

 โค
ดีย

์ ฟ
ิลิป

ส์

“เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะมีคำาถาม—เมล็ด

เล็กของความอยากรู้อย่างจริงใจมักจะงอก-

งามเติบโตเป็นต้นโอ๊คสูงใหญ่ของความ

เข้าใจ มีสมาชิกศาสนจักรเพียงไม่กี่คน ใน

ต่างช่วงต่างวาระกัน ที่ยังไม่เคยต่อสู้กับ

คำาถามหนักหน่วงหรือคำาถามละเอียดอ่อน 

จุดประสงค์หนึ่งของศาสนจักรคือบำารุงเลี้ยง

เงินทุนผู้สอนศาสนาวอร์ดและ 
เงินทุนผู้สอนศาสนาท่ัวไป
“ข้าพเจ้าขอบคุณการบริจาคด้วยใจ

เอื้อเฟื้อของท่าน เรายังต้องการความ

ช่วยเหลือต่อไป เพ่ือช่วยผู้ท่ีปรารถนาจะ

รับใช้อย่างมากแต่ไม่มีหนทางทำาเช่นน้ัน

ด้วยตนเอง”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน “ขอต้อนรับสู่การ
ประชุมใหญ่” เลียโฮนา พ.ย. 2013, 4–5.

คำาสัญญาของศาสดาพยากรณ์
และบ่มเพาะเมล็ดแห่งศรัทธา—บางครั้งแม้

กระทั่งในดินทรายแห่งความสงสัยไม่แน่ใจ 

ศรัทธาคือความหวังในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่

เป็นความจริง [ดู  ฮีบรู 11:1]

“ดังนั้น พี่น้องที่รักทั้งหลาย—มิตรสหาย

ที่รักของข้าพเจ้า—โปรดจงสงสัยความสงสัย

ของท่านก่อนที่ท่านจะสงสัยศรัทธาของท่าน

เอง เราต้องไม่มีวันยอมให้ความสงสัยกักขัง

เราและกันเราออกจากความรักจากสวรรค์ 

สันติสุข และของประทานที่มาจากศรัทธา 

ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์”

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



ที่
ลุ่มแห่งเออร์ในเคลเดียเป็นบ้านหลัง
แรกของข้าพเจ้า  ชาวเคลเดีย รวมทั้ง

บิดาข้าพเจ้า นับถือรูปเคารพและถวาย
มนุษย์เป็นเครื่องพลีบูชา  แต่ข้าพเจ้าเชื่อ
ในพระผู้เป็นเจ้าองค์จริงและทรงพระชนม์
พระองค์เดียว ข้าพเจ้าเตรียมรับวันนั้นเมื่อ
ข้าพเจ้าจะได้รับฐานะปุโรหิตเช่นเดียวกับ
บรรพบุรุษของข้าพเจ้า2

วันหน่ึงชาวเคลเดียมัดข้าพเจ้าเป็นเคร่ือง
พลีบูชาบนแท่นแห่งเทพเจ้าของเอลเคนาห์  
ขณะพวกเขากำาลังจะฆ่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าทูลขอการปลด
ปล่อยและสายรัดก็หลุดทันที จากนั้นพระ-
เจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เราได้ยินเจ้า, และ
ลงมาปลดปล่อยเจ้า, และพาเจ้าไป . . .สู่
แผ่นดินต่างแดน”3

พระเจ้าทรงเริ่มประทานพรข้าพเจ้าอย่าง 
มหาศาล โดยการที่ข้าพเจ้าได้รับฐานะปุโร-
หิตผ่านเมลคีเซเดค4  พระเจ้าทรงทำาพันธ-
สัญญาว่าข้าพเจ้าจะเป็นบิดาของชนหลาย

ชาติและพระกิตติคุณจะเป็นพรแก่มนุษย์
โลกผ่านลูกหลานของข้าพเจ้า พระองค์ทรง
เปลี่ยนชื่อข้าพเจ้าจากอับรามเป็นอับราฮัม 
หมายถึง “บิดาของคนมากมาย”5

ข้าพเจ้าพาครอบครัวไปคานาอัน แผ่น
ดินที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา6  พระเจ้า
ทรงสัญญากับข้าพเจ้าว่าพันธสัญญาของ
พระองค์เกี่ยวกับลูกหลานของข้าพเจ้าจะ 
เกิดสัมฤทธิผลผ่านบุตรชายคนหนึ่งที่เกิด
จากซาราห์ภรรยาข้าพเจ้า  ซาราห์กับข้าพ- 
เจ้าไม่สามารถมีบุตรได้  เราสงสัยว่าเราจะ 
มีบุตรได้อย่างไรในเมื่อเราทั้งคู่ชราแล้ว— 
ข้าพเจ้าอายุ 100 ปี ส่วนซาราห์อายุ 90 ปี7 

แต่เรามีบุตรชื่ออิสอัคตามที่พระเจ้าทรง
สัญญาไว้8

หลายปีต่อมา มีการทดลองหนักที่สุด
อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตข้าพเจ้า  ถึงแม้
ข้าพเจ้าจะเคยเห็นความเจ็บปวดของการ
ถวายมนุษย์เป็นเครื่องพลีบูชา แต่พระเจ้า

อับราฮัม

“เมื่อเราท�าตามแบบอย่างของอับราฮัม ...เราจะพบความสุข สันติ และความสงบมากขึ้น 
[และ] เราจะเป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์”1—ประธานสเป็นเซอร์  
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985)

ทรงขอให้ข้าพเจ้าถวายอิสอัคบุตรชายเป็น
เป็นเครื่องพลีบูชา  ใจข้าพเจ้าเศร้าสลด 
แต่ข้าพเจ้าวางใจพระเจ้า  เมื่อข้าพเจ้า
กำาลังจะสังหารอิสอัค เทพองค์หนึ่งเรียก
ข้าพเจ้า โดยกล่าวว่า “อย่าแตะต้องเด็ก
นั้น . . . เพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำาเกรง
พระเจ้า เจ้าไม่ได้ . . .หวงบุตรชายคนเดียว
ของเจ้าไว้จากเรา”9 พระเจ้าทรงจัดเตรียม
แกะผู้ตัวหนึ่งไว้เป็นเครื่องพลีบูชาแทน 
อิสอัค ซ่ึงอิสอัคกับข้าพเจ้านำามาเป็นเคร่ือง
ถวายพระเจ้าต่อจากนั้น10

เพราะการเช่ือฟังของข้าพเจ้า พระเจ้าจึง
ทรงยืนยันพันธสัญญาของพระองค์อีกครั้ง
ว่า “เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดัง
ดวงดาวในท้องฟ้า. . .ประชาชาติทั้งหมด
ในโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้า 
เพราะว่าเจ้าเชื่อฟังเรา”11

อ้างอิง
1.	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	“The	Example	of	

Abraham,”	Ensign,	มิ.ย.	1975,	7.
2.	 ดู	อับราฮัม	1:1–8.
3.	 ดู	อับราฮัม	1:12,	15–16.
4.	 ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	84:14.
5.	 ดู	ปฐมกาล	17:1–9;	อับราฮัม	2:8–11;	Bible	

Dictionary,	“Abraham.”
6.	 ดู	อับราฮัม	2:4,	18–19.
7.	 ดู	ปฐมกาล	17:15–21.
8.	 ดู	ปฐมกาล	21:1–3
9.	 ปฐมกาล	22:12.

10.	 ดู	ปฐมกาล	22:1–13.
11.	 ปฐมกาล	22:17–18.
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บางครั้งบิดามารดารู้สึกไม่แน่ใจเมื่อ
มีโอกาสสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับความ

บริสุทธิ์ทางเพศ  อย่างไรก็ดี การสนทนา
เรื่องนี้สามารถอัญเชิญพระวิญญาณและ
ช่วยเตรียมบุตรธิดาให้พร้อมทำาและรักษา
พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ได้

ในหน้า 50–51 ของฉบับนี้ นีลล์ เอฟ. 
แมร์ริออตต์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญเขียนดังน้ี “พระบิดาบน 
สวรรค์ทรงจัดเตรียมอำานาจแห่งการให้
กำาเนิดไว้ในชีวิตแต่งงานเพื่อจุดประสงค์
ตามชอบพระทัยพระเจ้าเท่าน้ัน” เราเรียนรู้
จาก คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 
ว่าจุดประสงค์เหล่านั้นรวมถึงการ “แสดง
ความรักและทำาให้ความผูกพันทางอารมณ์
และทางวิญญาณระหว่างสามีภรรยาแน่น-
แฟ้นข้ึน” ([2010], 21.4.4) คำาแนะนำาต่อไป
นี้สามารถช่วยท่านสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับ 
ความบริสุทธิ์ทางเพศ  ท่านสามารถดูแนว 
คิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสอนหัวข้อนี้ได้จาก 
“สอนเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศและคุณ-
ธรรม” ใน เลียโฮนา เดือนตุลาคม 2012

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเย�วชน
• ท่านอาจจะอ่านเรื่อง “เราเชื่อใน

การเป็นคนบริสุทธิ์” โดยเอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองใน เลียโฮนา เดือน
พฤษภาคม 2013 กับลูกวัยรุ่นของ
ท่าน เชื้อเชิญพวกเขาให้ซักถามเกี่ยว
กับความบริสุทธิ์ทางเพศ  ท่านอาจ

ความบริสุทธ์ิทางเพศ

ข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับ
หัวข้อน้ี

สดุดี 24:3–4

มัทธิว 5:27–28

1 โครินธ์ 6:18–20

เจคอบ 2: 27–28

แอลมา 38:12

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

46:33; 121:45

 ใช้เรื่อง “ความบริสุทธิ์ส่วนตัว”  โดย

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองใน เลีย-

โฮนา เดือนตุลาคม 2000 ช่วยตอบ

คำาถามของพวกเขา

• หัวข้อหลักสูตรเยาวชนสำาหรับบท

เรียนวันอาทิตย์เดือนนี้คือการชดใช้

ของพระเยซูคริสต์  ท่านอาจจะใช้

เนื้อหาหลักสูตรสอนเยาวชนของท่าน

เกี่ยวกับการกลับใจเมื่อทำาบาปทาง

เพศ (ดู  lds.org/youth/learn)  หรือ

อ่านและสนทนาเรื่อง “เหตุใดฉันจึง 

ต้องสารภาพกับอธิการและฉันต้อง 

สารภาพอะไร”  โดย เอ็ลเดอร์ซี. 

สก็อตต์ โกรว์ แห่งสาวกเจ็ดสิบใน 

เลียโฮนา เดือนตุลาคม 2013

• ถ้าพระวิหารอยู่ใกล้ ท่านอาจจะไป

เยี่ยมชมบริเวณรอบ ๆ พระวิหารกับ

ครอบครัวและสนทนาว่าเหตุใดเรา

จึงต้องบริสุทธิ์จึงจะเข้าพระวิหารได้  

ท่านอาจจะแบ่งปันกับพวกเขาถึงพร

ที่ท่านได้รับจากการนมัสการในพระ-

วิหาร  และอาจต้องการวางแผนเวลา

ให้ครอบครัวทำาบัพติศมาแทนคนตาย

ด้วย

• ท่านอาจต้องการอ่านเรื่อง “ความ

บริสุทธ์ิทางเพศ” ใน เพ่ือความเข้มแข็ง 

ของเยาวชน ([จุลสาร, 2011], 35–37) 

กับเยาวชนของท่านและเน้นพรที่เรา

ได้รับจากการอยู่อย่างสะอาดบริสุทธิ์  

ท่านอาจจะกระตุ้นลูก ๆ ให้จดเป้า-

หมายเกี่ยวกับความสะอาดบริสุทธิ์

ทางเพศ

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเด็ก
• ท่านอาจต้องการจัดสังสรรค์ใน

ครอบครัวโดยใช้ภาพพระวิหารพูดถึง

ความสำาคัญและความศักดิ์สิทธิ์ของ

พระวิหาร  จากนั้นท่านอาจอธิบายว่า

ร่างกายเราเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน

• อ่านหลักแห่งความเชื่อข้อสิบสามกับ

ลูก ๆ และพูดถึงความสำาคัญของการ

รักษาความนึกคิดของเราให้สะอาด  

เขียนรายชื่อหนังสือ ภาพยนตร์ และ

เพลงที่จะทำาให้ความคิดท่านเต็มไป

ด้วยสิ่งดี  ท่านอาจต้องการอ่าน ดู 

หรือร้องเพลงเหล่านั้นด้วยกัน ภา
พป
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ดิฉันนั่งเรียนในสมาคมสง- 
เคราะห์ พี่น้องสตรีคนหนึ่งอ่านข้อความ 

อ้างอิงเก่ียวกับผลของการกระทำาทารุณกรรม 
ทางร่างกายและทางเพศต่อเด็ก  ความคิด
แรกของดิฉันคือ “น่าเศร้าจริง ๆ”  ในเวลา
นั้นดิฉันเปี่ยมด้วยพระวิญญาณผู้ทรงเป็น
พยานต่อดิฉันถึงปาฏิหาริย์ของการชดใช้  
ของพระผู้ช่วยให้รอด ดิฉันเคยเป็นเหยื่อ
ของการกระทำาทารุณกรรมทางเพศเม่ืออายุ
ยังน้อย ระหว่างบทเรียนสมาคมสงเคราะห์ 
ดิฉันตระหนักว่าดิฉันไม่รู้สึกอีกเลยถึงความ
เจ็บปวดและความกลัวซ่ึงติดมากับบางอย่าง 
ที่ทำาให้ดิฉันระทมทุกข์และหวาดผวานาน 
หลายปี นั่นคือปาฏิหาริย์  ในใจดิฉันขอบ 
พระทัยพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงเยียวยาดิฉัน

สมัยเด็กดิฉันอัดอั้นตันใจและรู้สึกอาย
อยู่หลายปีก่อนตัดสินใจบอกใครสักคนว่า
ดิฉันเคยถูกกระทำาทารุณกรรม  เมื่ออายุ 
13 ปี ดิฉันรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องพูดเรื่อง
นี้  หลังจากกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ที่สห- 
กิจกรรม ดิฉันไปพบผู้นำาที่ไว้ใจได้คนหนึ่ง
ซึ่งพูดกับดิฉันอย่างอ่อนโยนและพาดิฉันไป
พบอธิการในเย็นวันเดียวกัน  สีหน้าอบอุ่น
ของอธิการทำาให้ดิฉันเบาใจขณะเขาเชิญ

ภาระถูกยกออกไป
สงวนนาม

หลังจากถูกกระทำาทารุณกรรมสมัยเป็นเด็ก ดิฉันอัดอั้นตันใจอยู่หลายปีก่อนจะตัดสินใจบอกใครสักคนเกี่ยวกับเรื่องนี้

ดิฉันเข้าไปในห้องทำางาน  ดิฉันจำาได้ว่ารู้สึก
โล่งใจกับความลับที่หนักอกมาหลายปีขณะ
อธิการฟังดิฉัน  ดิฉันจำาน้ำาตาที่บริสุทธิ์ของ
เขาได้ขณะฟังเรื่องราวของดิฉัน  ดิฉันรู้สึก
ถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์ และรู้สึก
มั่นใจว่าการกระทำาทารุณกรรมครั้งนั้นไม่ใช่

ความผิดของดิฉัน และดิฉันยังบริสุทธิ์  นี่
เป็นการเริ่มต้นเส้นทางสู่การเยียวยา เส้น
ทางที่จะดำาเนินต่อไปหลายปี

ไม่เพียงมีช่วงหนึ่งของการเยียวยาเท่า 
นั้น—แต่มีกระบวนการของสันติสุข ความ
เข้าใจ และคำาตอบที่เกิดขึ้นเมื่อดิฉันศึกษา
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เรานำาการเยียวยาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรา
อย่างไร

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย

ประธานสูงสุด ช่วยตอบคำาถามนี้ในคำาปราศรัยการประชุม

ใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2013 เร่ือง “ความหวังแห่งความ 

สว่างของพระผู้เป็นเจ้า”

“อันดับแรก เริ่มตรงที่ท่านอยู่

“. . . เราไม่ต้องรอเข้าสู่เส้นชัยเพ่ือรับพรของพระผู้เป็นเจ้า 

แท้จริงแล้ว ฟ้าสวรรค์เริ่มกลั่นพรจากสวรรค์ลงมาที่เรา

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเดินไปสู่ความสว่าง . . .

“สอง หันใจท่านไปหาพระเจ้า

“ยกจิตวิญญาณท่านในการสวดอ้อนวอนและอธิบายกับ 

พระบิดาบนสวรรค์ของท่านว่ารู้สึกอย่างไร ยอมรับในข้อบก- 
พร่องของท่าน เทใจท่านและกล่าวคำาขอบพระทัย ให้พระองค์ 
ทรงทราบการทดสอบที่ท่านเผชิญอยู่  วิงวอนพระองค์ใน
พระนามของพระคริสต์เพื่อทูลขอความเข้มแข็งและความ
ช่วยเหลือ . . .

“สาม เดินในความสว่าง 

“. . . [พระบิดาบนสวรรค์] ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มา 
ยังแผ่นดินโลกเพื่อส่องทางและแสดงให้เราเห็นวิธีที่เราจะ
ข้ามหินที่ทำาให้สะดุดซึ่งวางอยู่ในหนทางของเรา  พระองค์
ประทานพระกิตติคุณให้เรา ซึ่งสอนวิถีของการเป็นสานุศิษย์ 
สอนเราถึงสิ่งที่เราต้องรู้ ทำา และเป็น เพื่อเดินในความสว่าง
ของพระองค์ ดำาเนินตามรอยพระบาทของพระบุตรอันเป็น
ที่รักของพระองค์” (ดู เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 75)

ขอความ 
ช่วยเหลือ
“การเยียวยา

อาจเริ่มต้นจาก

อธิการหรือ

ประธานสเตค

ที่เอาใจใส่ หรือผู้ให้คำาปรึกษามือ

อาชีพที่ฉลาด ถ้าท่านขาหัก ท่านจะ

ไม่รักษาตนเอง  การกระทำาทารุณ

กรรมร้ายแรงสามารถได้รับความ

ช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ  มีหลาย

วิธีในการเริ่มต้นเยียวยา แต่ขอให้จำา

ไว้ว่าการรักษาอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้น

ผ่านพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าพระ-

เยซูคริสต์ พระอาจารย์และพระผู้

ไถ่ของเรา  จงมีศรัทธาว่าโดยความ

พยายาม การชดใช้อันสมบูรณ์แบบ

นิรันดร์ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเยียวยา

ความทุกข์ทรมานของท่านจากผล

ของการกระทำาทารุณกรรม”
ดู เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “เยียวยาผลร้ายแรง 
ของการกระทำาทารุณกรรม,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2008, 51; ดู หน้า 46 ในฉบับน้ีด้วย
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พระคัมภีร์ สวดอ้อนวอนทุกวัน และคุ้นเคย
กับพระเยซูคริสต์มากขึ้น  เมื่อดิฉันศึกษา
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด ดิฉันรู้สึก
รักพระองค์มากขึ้น  พระวิญญาณทรงเป็น
พยานยืนยันความจริงต่อดิฉัน ตลอดจน
คุณค่าของดิฉันในฐานะธิดาของพระผู้เป็น
เจ้า  เมื่อดิฉันยอมถวายใจแด่พระเจ้า เชื่อ
ฟังพระบัญญัติ และแสวงหาพระประสงค์
ของพระองค์ ดิฉันเปี่ยมด้วยความอบอุ่นใจ
และสันติสุข  เมื่อได้รู้จักพระองค์ ดิฉันเริ่ม
รู้จักตนเอง  ในที่สุด อดีตของดิฉันก็ไม่ทำาให้

เจ็บปวดอีก ภาระถูกยกออกไป  พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเยียวยาดิฉัน

เวลานี้ดิฉันมีครอบครัวนิรันดร์กับสามีที ่
ยอดเยี่ยมและลูกสาวที่น่ารักสามคน  ดิฉัน
ได้รับพรให้ทำางานกับเยาวชนและเป็นพยาน 
ว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์สามารถ
เยียวยาเราจากบาป ความเจ็บปวดทางกาย 
และใจที่ชอกช้ำา  ดิฉันทราบเช่นนี้เพราะ
พระเมตตาที่เผื่อแผ่มาถึงดิฉัน—เพราะพระ- 
องค์ทรง “โอบ [ดิฉัน] ไว้ในพาหุแห่งความ
รักของพระองค์ชั่วนิรันดร์” (2 นีไฟ 1:15) 
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คุณแม่ผมไม่ยอมรับพระกิตติคุณใน
การเดินทางของท่านบนแผ่นดินโลก 

ทั้งที่ผมสวดอ้อนวอนให้ท่านและรู้สึกว่าสัก
วันท่านจะยอมรับ  ท่านเป็นผู้หญิงเข้มแข็ง
ที่เสียสละตลอดชีวิตเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
หลังจากสงครามเกาหลี  ในวันครบหนึ่งป ี
ที่คุณแม่ถึงแก่กรรม ผมกับภรรยาไปพระ- 
วิหารลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย เพื่อรับ
บัพติศมาและการยืนยันแทนท่าน  พระ-
วิญญาณแรงกล้าในห้องยืนยันกับผมว่า
คุณแม่ยินดีรับพระกิตติคุณและศาสนพิธี

ก่อนคุณแม่สิ้นชีวิต ท่านขอให้ผมดูแล
น้องสาวของท่านท่ีอยู่โรงพยาบาลในเกาหลี  
ผมกับครอบครัวอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุน้ีจึงดูเหมือนไม่มีทาง 
ทำาตามคำาสั่งเสียครั้งสุดท้ายของคุณแม่ได ้
แต่แล้วงานอาชีพก็ทำาให้ผมต้องย้ายไป
เกาหลีใต้อย่างคาดไม่ถึง และผมต้องแยก
จากครอบครัวเป็นเวลาหนึ่งปี  แม้จะกังวล
กับการอยู่ไกลครอบครัว แต่ผมหวังเช่นกัน
ว่าจะได้ไปเยี่ยมคุณน้ากับคุณพ่อของผมซึ่ง
ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่ในโรงพยาบาลที่
เกาหลี

ผมทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดา
บนสวรรค์ขณะอยู่ไกลครอบครัว  เมื่อนึกถึง 
เวลาที่ผมจะใช้ในเกาหลีผมตั้งใจว่าจะไป 
เย่ียมคุณพ่อ คุณน้า ไปพระวิหารทุกสัปดาห์ 
และสวดอ้อนวอนให้ครอบครัวผมทุกวัน

เมื่ออยู่ในเกาหลี อธิการของวอร์ดใหม่
เรียกผมเป็นประธานเยาวชนชายและครู
สอนหลักคำาสอนพระกิตติคุณ  วอร์ดของ
ผมอยู่ไกลจากโรงพยาบาลท่ีคุณพ่อกับคุณ
น้าอยู่  และผมมีงานอาชีพที่เรียกร้องมาก 
แต่พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรให้ผมมี
แรงกายแรงใจขยายการเรียกและทำาตาม
ที่ตั้งใจไว้

ไม่นานหลังจากผมเริ่มไปเยี่ยมคุณน้า 
ผมพบว่าท่านแทบไม่มีใครมาเยี่ยมเลย   
ผมตัดสินใจแวะรับท่านมาอยู่กับผมที่
โรงแรมในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมีห้องแยก
ต่างหาก  แต่ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผม
ควรพาท่านไปโบสถ์วันอาทิตย์กับผมหรือ
ไม่  ผมคิดว่าท่านคงไม่สนใจและไม่เข้าใจ
การประชุม ท่านจะต้องรอหลายชั่วโมงหลัง
เลิกโบสถ์กว่าผมจะประชุมและทำาหน้าที ่
อื่นเสร็จ  แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างผมรู้สึก 
ว่าควรพาท่านไปด้วย

วันอาทิตย์นั้นผมพาท่านไปด้วย และ
เป็นดังคาดคือท่านต้องรอผมหลังจากนั้น 
หลังเลิกประชุม  ผมพาท่านกลับไปรับ 
ประทานอาหารที่โรงแรม  ผมสังเกตเห็น 
ท่านถือถุงใบหนึ่ง  ผมถามและท่านตอบ 
ว่าซิสเตอร์คนหนึ่งให้ขนมมา

ทุกครั้งที่ผมต้องทำาหน้าที่หลังเลิกโบสถ์ 
ซิสเตอร์ท่านนี้—ซึ่งไม่รู้จักคุณน้าของผม— 
มักจะให้ขนมคุณน้าเสมอ  สัปดาห์หนึ่ง 

เมื่อใกล้ถึงเวลาออกจากเกาหลี ผมพะวักพะวน  ใครจะดูแลคุณน้าหลังจากผมไปแล้ว

รับใช้คนแปลกหน้า
โดย ยอง กิล ปาร์ค

ระหว่างบทเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ของผม 
มีเสียงคุ้นหูอาสาอ่านพระคัมภีร์ ผมไม่นึก
มาก่อนว่าคุณน้าจะอาสา แต่ซิสเตอร์ใจดี
คนหน่ึงท่ีน่ังอยู่ข้าง ๆ คุณน้ากระตุ้นท่านให้
อ่าน  ถึงแม้คุณน้าจะเข้าสังคมไม่เก่งเพราะ
ช่วงท่ีแยกตัวมาอยู่โรงพยาบาล แต่สมาชิก
ทุกคนทักทายและพูดคุยกับท่านอย่างเป็น
มิตร

ทุกเย็นวันอาทิตย์ผมจะพาท่านกลับไป
โรงพยาบาลและสัญญาว่าจะมารับท่านใน
วันสุดสัปดาห์ถัดไปซ่ึงทำาให้ท่านย้ิมอย่างมี
ความสุขเสมอ

วันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งบอกความกังวล
กับผมว่าอาจเป็นเรื่องยากสำาหรับคุณน้า
เมื่อจู่ ๆ ผมหยุดไปเยี่ยมท่านเมื่อผมไปจาก
เกาหลี  เมื่อใกล้ถึงกำาหนดออกจากเกาหลี 
ผมมีความรู้สึกหลายอย่างระคนกัน—สุขใจ
ที่ไม่นานจะได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้ง แต่
เศร้าใจและเสียใจที่ต้องปล่อยคุณน้าไว้
ตามลำาพัง

ในที่สุด  ผมอธิบายกับคุณน้าว่าผมจะ
มาเยี่ยมท่านบ่อย ๆ แบบนี้ไม่ได้แล้ว  ท่าน
ชะงักไปครู่หนึ่ง เห็นได้ชัดว่าผิดหวัง  จาก
นั้นท่านพยายามสงบใจและถามว่าผมจะ
มาเยี่ยมท่านอีกภายในหนึ่งปีได้ไหม  ผม
ร้องไห้และทูลขอพระบิดาบนสวรรค์อย่าง
สุดชีวิตให้ทรงช่วยสตรีผู้นี้

วันอาทิตย์สุดท้ายของผมในเกาหลี  
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อธิการขอว่าสมาชิกวอร์ดจะไปรับคุณน้า
ของผมมาโบสถ์วันอาทิตย์ได้หรือไม่  เขา
บอกว่าสมาชิกหลายคนยินดีไปเยี่ยมท่าน
เป็นประจำา—หลายคนมากจนต้องจัดกลุ่ม
ผลัดกันไปเยี่ยม  ผมแทบไม่เชื่อข้อเสนอ
ของเขา!  นี่เป็นคำาตอบที่คาดไม่ถึงสำาหรับ
การสวดอ้อนวอนสุดกำาลังของผม

เน่ืองจากสมาชิกอยู่ไกลจากโรงพยาบาล
ของคุณน้า ผมจึงเสนอจะฝากเงินไว้ให้พวก
เขาใช้เป็นค่าเดินทาง แต่สมาชิกไม่ยอมรับ
เงินของผม  พวกเขาบอกผมว่าจะผลัดกัน
ไปเยี่ยมเดือนละครั้ง แต่ผมมาทราบภาย
หลังว่าพวกเขาไปเย่ียมทุกสัปดาห์  ซิสเตอร์
ท่ีซ่ือสัตย์ท่านหน่ึงรับคุณน้าไปเรียนสถาบัน
และรับประทานอาหารกลางวันทุกวันศุกร์  
เธอพาคุณน้าไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยด้วย  
ซิสเตอร์อีกท่านหนึ่งเป็นคุณแม่ตัวคนเดียว
ของลูกวัยรุ่นสองคน อาสามารับคุณน้าไป

โบสถ์ทุกเช้าวันอาทิตย์  เธอทำาอาหารให้

คุณน้า พาท่านไปเดินเล่น และฟังเพลงกับ

ท่าน  สำาคัญท่ีสุดคือเธอพยายามเป็นเพ่ือน 

ในที่สุดคุณน้าก็เปิดใจพูดคุยกับเธอและ

สมาชิกคนอื่น ๆ อย่างเป็นกันเอง  ทุกเย็น

วันอาทิตย์อธิการจะรับคุณน้าจากบ้านของ

สมาชิกคนหนึ่งหลังจากเขาประชุมที่โบสถ์

และทำาหน้าที่อื่น ๆ มาทั้งวันเพื่อพาคุณน้า

กลับไปส่งโรงพยาบาล  ทุกวันพฤหัสเขาส่ง

อีเมลรายงานให้ผมทราบการรับใช้ที่ยอด

เยี่ยมของคนเหล่านั้นสำาหรับคุณน้าของผม

ผมเชื่อว่าคุณแม่เห็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ที่ซื่อสัตย์กำาลังรับใช้น้องสาวของท่าน  เวลา

นี้ผมรู้แน่ชัดยิ่งกว่าแต่ก่อนว่าเหตุใดเราจึง

เรียกเพื่อนสมาชิกในศาสนจักรของเราว่า 

“บราเดอร์” และ “ซิสเตอร์” 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ยินดีต้อนรับทุกคน
“เอื้อมออกไปหาใคร

ก็ตามที่ปรากฏตัวที่

ประตูอาคารศาสนจักร

ของท่าน  ต้อนรับพวก

เขาด้วยความซาบซึ้งและไม่มีอคติ  ถ้ามี

คนที่ท่านไม่รู้จักเดินเข้ามาในการประชุม

ของท่าน ทักทายเขาด้วยความอบอุ่นและ

เชิญเขาให้นั่งกับท่าน  โปรดเป็นคนเริ่ม 

ผูกมิตรก่อนเพื่อช่วยให้เขารู้สึกอบอุ่น 

และได้รับความรัก แทนที่จะรอให้เขา 

มาหาท่าน

“หลังจากท่านต้อนรับครั้งแรกแล้ว 

พิจารณหาวิธีที่ท่านจะดูแลเขาต่อไป”

อธิการเจราลด์ คอสเซ, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย 
อธิการควบคุม, “พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกอีกต่อไป,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 51.
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ความปวดร้าวใจที่สุดอย่างหนึ่งซึ่ง
บิดามารดาผู้กล้าหาญในไซอันทน
ทุกข์คือบุตรธิดาผู้หันเหออกจาก 

เส้นทางพระกิตติคุณ  บิดามารดาเช่นนั้น 
ไตร่ตรองในความคิดและในใจไม่หยุดหย่อน 
ว่า “เพราะอะไร” หรือ “ฉันทำาอะไรผิด” และ 
“ตอนนี้ฉันจะช่วยลูกคนนี้ได้อย่างไร” ชาย 
หญิงเหล่าน้ีสวดอ้อนวอนอย่างจริงจัง ค้นคว้า 
พระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร และตั้งใจ
ฟังคำาแนะนำาของผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำา
องค์การช่วยขณะหันมาพึ่งพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์เพื่อรับการนำาทาง พลัง และ
การปลอบขวัญ

คำาแถลงโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของ
ศาสนจักรพูดถึงอิทธิพลของบิดามารดาที่
ซื่อสัตย์ต่อบุตรธิดาที่ดื้อรั้นเคยเป็นและยัง 
คงเป็นแหล่งปลอบโยนครอบครัวได้มาก
ทีเดียว1  การปลอบประโลมเกิดจากความ

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. 
เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

บิดามารดาที่ซื่อสัตย์

หวังที่ดูเหมือนข่าวสารเหล่านี้มอบให้ว่าบิดา
มารดาผู้ให้เกียรติพันธสัญญาพระกิตติคุณ 
เช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้า และรับใช้อย่าง 
ซื่อสัตย์สามารถมีอิทธิพลต่อความรอดของ
บุตรและธิดาของพวกเขาที่หลงผิด อย่างไร 
ก็ดี การตีความคำาแถลงเหล่านี้โดยสมาชิก 
บางคนของศาสนจักรส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
ผิดระดับหนึ่งในเรื่องหลักคำาสอน  ความสับสน
เกิดจากความไม่สอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด
ของการตีความหลักคำาสอนเรื่องการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์ หลักธรรมเรื่องสิทธิ์เสรีทางศีล-
ธรรม และภาระรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
ต่อบาปและการล่วงละเมิดของตน

การทบทวนความจริงท่ีเน้นหลายคร้ังในงาน 
มาตรฐาน คำาสอนที่กระจ่างชัดจากอัครสาวก 
และศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน และหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวข้องจากบันทึกประวัติศาสนจักรสามารถ 
ผดุงความหวังขณะแก้ไขความเข้าใจผิดได้

บุตรธิดาที่ดื้อรั้น
และ

ผดุงความหวัง 
ขณะเอาชนะ 
ความเข้าใจผิด
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บิดามารดาที่ซื่อสัตย์
บุตรธิดาที่ดื้อรั้น
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คำาสัญญาของศาสดาพยากรณ์เก่ียวกับลูกหลาน
ข้อความอ้างอิงต่อไปนี้ปรากฏใน Teachings of the Prophet 

Joseph Smith ที่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธรวบรวมระหว่างรับใช้เป็น

นักประวัติศาสตร์และผู้บันทึกของศาสนจักร: “เมื่อผนึกบิดาและ

มารดา ลูกหลานย่อมเป็นของพวกเขา ทั้งนี้เพื่อลูกหลานจะไม่หาย

ไป แต่จะได้รับการช่วยให้รอดโดยอาศัยพันธสัญญาของบิดาและ

มารดาของพวกเขา”2

เอ็ลเดอร์ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์ (1855–1931) แห่งโควรัมอัคร-

สาวกสิบสองในปี 1929 สอนคำาสอนคล้ายกันไว้ซึ่งเห็นชัดว่าอ้าง 

อิงจากคำาแถลงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ดังนี้ “ท่านศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศ—และท่านไม่เคยสอนคำาสอนที่ให ้

การปลอบโยนมากเท่านี้มาก่อน—ว่าการผนึกนิรันดร์ของบิดา

มารดาที่ซื่อสัตย์และสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ทำาไว้กับพวกเขาสำาหรับ

การรับใช้อย่างองอาจในอุดมการณ์แห่งความจริง ไม่เพียงช่วยตัว

พวกเขาให้รอดเท่านั้น แต่ช่วยลูกหลานของพวกเขาด้วย  แม้แกะ

บางตัวจะหลงทาง แต่พระเนตรของพระผู้เลี้ยงแกะยังจับจ้องอยู่ที่

พวกเขา ไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาจะรู้สึกว่าพระผู้ทรงอารักขาทรงเอื้อม

พระหัตถ์มาดึงกลับเข้าฝูง  ในชีวิตนี้หรือไม่ก็ชีวิตหน้า พวกเขาจะ

กลับมา  พวกเขาจะต้องชำาระหนี้ให้แก่ความยุติธรรม พวกเขาจะ

ต้องทนทุกข์เพราะบาปของตน และอาจจะต้องย่ำาบนเส้นทางที่มี

ขวากหนาม  แต่ถ้าในที่สุดสิ่งนี้จะนำาเขากลับสู่อ้อมอกและบ้าน

ของบิดาผู้ให้อภัยและรักเขาดังเช่นบุตรที่หายไป ประสบการณ์อัน

แสนเจ็บปวดน้ันย่อมไม่เสียเปล่า  จงสวดอ้อนวอนให้ลูกท่ีไม่สนใจ

ไยดีและไม่เช่ือฟัง ร้ังพวกเขาไว้ด้วยศรัทธาของท่าน จงมีความหวัง

และวางใจต่อไปจนกว่าท่านจะเห็นความรอดของพระผู้เป็นเจ้า”3

สมาชิกบางคนของศาสนจักรอนุมานว่าคำาแถลงของโจเซฟ 

สมิธและออร์สัน เอฟ. วิทนีย์หมายถึงบุตรธิดาที่ดื้อรั้นได้รับพรแห่ง

ความรอดอย่างไม่มีเงื่อนไขเนื่องด้วยและโดยผ่านความซื่อสัตย์

ของบิดามารดา  อย่างไรก็ตาม การตีความเช่นนั้นถูกจำากัดโดย

ข้อเท็จจริงที่ว่าเรื่องราวครบถ้วนที่สุดในโอวาทของท่านศาสดา

พยากรณ์ไม่มีให้นักประวัติศาสตร์ศาสนจักรในเวลาที่พวกเขา

รวบรวมคำาสอนของท่านจากการจดบันทึกของวิลลาร์ด ริชาร์ดส์

และวิลเลียม เคลย์ตัน  ในชุดบันทึกที่ครบถ้วนกว่าซึ่งฮาเวิร์ดและ

มาร์ธา โคเรย์จดไว้แสดงให้เห็นว่าโจเซฟ สมิธถือเอาคำาแถลงของ

ท่านเป็นพรที่สัญญาไว้บนเงื่อนไขการเชื่อฟังของบุตรธิดา:

“เมื่อบิดาและมารดาของครอบครัว [ผนึกกันแล้ว] บุตรธิดา 
ของพวกเขา ผู้ไม่ล่วงละเมิด ย่อมผูกพันแน่นหนากับบิดามารดา 
ที่ผนึกกันแล้ว  และนี่คือคำาปฏิญาณของพระผู้เป็นเจ้าต่อท่าน 
บิดาอับราฮัมของเราและหลักคำาสอนนี้จะยืนยงตลอดกาล”4

คำาชี้แจงดังกล่าวสอดคล้องกับหลักคำาสอนมากกว่า  นอกจาก
ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่ในบันทึกโคเรย์แล้ว แนวความคิดเรื่องความ
รอดแบบไม่มีเงื่อนไขสำาหรับบุตรธิดาที่ไม่เชื่อฟังยังขัดกับคำาสอน
พื้นฐานมากมายของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธด้วย รวมถึงหลัก
แห่งความเชื่อข้อสองที่ว่า “มนุษย์จะได้รับโทษเพราะบาปของตน” 
(หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 2)

ความเข้าใจนี้สอดคล้องกับตัวอย่างมากมายในงานมาตรฐาน
เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น แอลมาอธิบายต่อโคริแอนทอนบุตรชายว่า:

“แต่ดูเถิด, ลูกซ่อนความผิดของลูกให้พ้นพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้; 

และเว้นแต่ลูกกลับใจมันจะอยู่เป็นประจักษ์พยานกล่าวโทษลูกใน

วันสุดท้าย.

“บัดนี้ลูกพ่อ, พ่ออยากให้ลูกกลับใจและละทิ้งบาปของลูก,  
และไม่หลงอยู่กับตัณหาราคะในสิ่งที่เห็นอีกต่อไป, แต่จงห้าม
ตนเองจากสิ่งทั้งหมดนี้; เพราะเว้นแต่ลูกทำาดังนี้ลูกก็ไม่มีทาง

สืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกได้เลย.  โอ้, จงจำา
ไว้, และถือเรื่องนี้เป็นหน้าที่, และห้ามตนจากสิ่งเหล่านี้” (แอลมา 
39:8–9; เพิ่มตัวเอน)

แซมิวเอลชาวเลมันประกาศต่อชาวนีไฟว่า:
“และนี่เพื่อเจตนาว่าผู้ใดก็ตามที่จะเชื่อจะได้รับการช่วยให้รอด, 

และว่าผู้ใดก็ตามที่จะไม่เชื่อ, การพิพากษาอันชอบธรรมจะมาถึง
พวกเขา; และอีกทั้งหากพวกเขาถูกกล่าวโทษ พวกเขาจะนำาการ

กล่าวโทษของพวกเขามาสู่ตนเอง.
“และบัดนี้จงจำาไว้, จงจำาไว้, พี่น้องข้าพเจ้า, ว่าผู้ใดก็ตามที่

พินาศ, ย่อมพินาศเพราะตัวเขาเอง; และผู้ใดก็ตามที่ทำาความชั่วช้า 
สามานย์, ก็ทำามันให้ตัวเขาเอง;  เพราะดูเถิด, ท่านเป็นอิสระ; 
ท่านได้รับอนุญาตให้ทำาเพื่อตนเอง; เพราะดูเถิด, พระผู้เป็นเจ้า
ประทานความรู้ให้ท่านและทรงทำาให้ท่านมีอิสระ.

“พระองค์ประทานให้ท่านเพื่อท่านจะรู้ความดีจากความชั่ว, 
และพระองค์ประทานให้ท่านเพื่อท่านจะเลือกชีวิตหรือความตาย; 
และท่านอาจทำาความดีเพื่อพระเจ้าจะทรงนำาท่านกลับคืนมาสู ่
สิ่งที่ดี, หรือมีสิ่งที่ดีได้รับการนำากลับคืนมาสู่ท่าน; หรือท่านอาจ 
ทำาความชั่ว, และมีสิ่งที่ชั่วถูกนำากลับคืนมาสู่ท่าน.” (ฮีลามัน 
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ครอบครัวได้รับพรแห่งความรอดและความสูงส่ง
“พระหัตถ์ของพระผู้อารักขาแห่งสวรรค์” ตามที่เอ็ลเดอร์วิทนีย์

อธิบายถือได้ว่าเป็นพลังทางวิญญาณแบบหนึ่ง แรงดึงหรือแรง
โน้มน้าวจากสวรรค์ซึ่งชักนำาบุตรธิดาที่กำาลังหลงทางให้กลับเข้า
คอกในท้ายที่สุด  อิทธิพลเช่นนั้นไม่สามารถล่วงล้ำาสิทธิ์เสรีทาง
ศีลธรรมของบุตรธิดาได้ แต่สามารถเชื้อเชิญและชักชวน  สุดท้าย
แล้ว บุตรธิดาต้องใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของเขาและตอบสนอง 
ในศรัทธา กลับใจด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว และปฏิบัติสอดคล้อง
กับคำาสอนของพระคริสต์

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) อดีตที่ปรึกษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด ให้คำาอธิบายครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับแนวคิดที่
มีความสำาคัญชั่วนิรันดร์ดังกล่าว:

“ข้าพเจ้าเชื่อและยอมรับคำาปลอบโยนของเอ็ลเดอร์ออร์สัน  
เอฟ. วิทนีย์ที่ว่า:

“‘ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศ—และท่านไม่เคย
สอนคำาสอนที่ให้การปลอบโยนมากเท่านี้มาก่อน—ว่าการผนึก 
นิรันดร์ของบิดามารดาที่ซื่อสัตย์และสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ทำาไว้กับ
พวกเขาสำาหรับการรับใช้อย่างองอาจในอุดมการณ์แห่งความจริง 
ไม่เพียงช่วยตัวพวกเขาให้รอดเท่านั้น แต่ช่วยลูกหลานของพวก 
เขาด้วย  แม้แกะบางตัวจะหลงทาง แต่พระเนตรของพระผู้เลี้ยง
แกะยังจับจ้องอยู่ที่พวกเขา ไม่ช้าก็เร็ว พวกเขาจะรู้สึกว่าพระผู ้
ทรงอารักขาทรงเอื้อมพระหัตถ์มาดึงกลับเข้าฝูง  ในชีวิตนี้หรือไม ่
ก็ชีวิตหน้า พวกเขาจะกลับมา  พวกเขาจะต้องชำาระหน้ีให้แก่ความ
ยุติธรรม พวกเขาจะต้องทนทุกข์เพราะบาปของตน และอาจจะ
ต้องย่ำาบนเส้นทางที่มีขวากหนาม  แต่ถ้าในที่สุดสิ่งนี้จะนำาเขา
กลับสู่อ้อมอกและบ้านของบิดาผู้ให้อภัยและรักเขาดังเช่นบุตร 
ที่หายไป ประสบการณ์อันแสนเจ็บปวดนั้นย่อมไม่เสียเปล่า  จง
สวดอ้อนวอนให้ลูกที่ไม่สนใจไยดีและไม่เชื่อฟัง  รั้งพวกเขาไว ้
ด้วยศรัทธาของท่าน  จงมีความหวังและวางใจต่อไปจนกว่าท่าน
จะเห็นความรอดของพระผู้เป็นเจ้า’6

“หลักธรรมหนึ่งในคำาแถลงข้างต้นที่มักถูกมองข้ามคือพวกเขา 
ต้องกลับใจอย่างเต็มที่และ ‘ทนทุกข์เพราะบาปของตน’ ‘ชำาระหนี ้
ให้แก่ความยุติธรรม’  ข้าพเจ้าทราบว่าบัดนี้คือเวลา ‘เตรียมพบ 
พระผู้เป็นเจ้า’ [แอลมา 34:32]  หากการกลับใจของบุตรธิดาที ่
ดื้อรั้นไม่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ เชือกแห่งการผนึกยังเหนียวพอจะทำาให ้
เกิดการกลับใจของพวกเขาหรือไม่  ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและ 

14:29–31; เพิ่มตัวเอน)
พระคัมภีร์ข้ออื่น ๆ จำานวนหนึ่งยืนยันหลักธรรมทำานองเดียวกัน

ว่าชายและหญิงเป็นผู้มีสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของตนเองและต้อง 
รับผิดชอบความคิด คำาพูด และการกระทำาของตน5

พระหัตถ์ของพระผู้อารักขาแห่งสวรรค์
ศาสนจักรไม่มีบันทึกคำาสอนเพิ่มเติมใด ๆ จากศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ สมิธเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ  แม้ผู้นำาศาสนจักรหลาย 
ท่านในเวลาต่อมาเน้นแง่มุมต่างกันของคำาแถลงโดยโจเซฟ สมิธ 
ออร์สัน เอฟ. วิทนีย์ และคนอื่น ๆ แต่พวกเขาเห็นพ้องในข้อเท็จ
จริงที่ว่าบิดามารดาผู้ให้เกียรติพันธสัญญาพระวิหารย่อมสามารถ
มีอิทธิพลทางวิญญาณอันยิ่งใหญ่ต่อบุตรธิดาของพวกเขาได้เสมอ  
สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรสามารถพบความสบายใจในการ
รู้ว่าพวกเขาสามารถทวงสัญญาของการนำาทางและพลังอำานาจ
จากเบื้องบนได้ โดยผ่านการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
สิทธิพิเศษของฐานะปุโรหิต ขณะพวกเขาพยายามช่วยให้สมาชิก

พระผู้อารักขาแห่งสวรรค์อาจถือได้ว่า 

เป็นพลังทางวิญญาณแบบหนึ่ง แรงดึง 

หรือแรงโน้มน้าวจากสวรรค์ซึ่งชักนำา 

บุตรธิดาที่กำาลังหลงทางให้กลับเข้าคอก
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พันธสัญญาบอกเราว่า ‘คนตายผู้ที่กลับใจจะได้รับการไถ่, โดย
การเชื่อฟังศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า,

“‘และหลังจากพวกเขารับโทษของการล่วงละเมิดของพวกเขา, 
และได้รับการชำาระล้างให้สะอาดแล้ว, จะได้รับรางวัลตามงาน
ของพวกเขา, เพราะพวกเขาเป็นทายาทแห่งความรอด’ [คพ. 
138:58–59]

“เราจำาได้ว่าบุตรเสเพลผลาญมรดกของเขา และเมื่อหมดแล้ว
เขากลับไปบ้านของบิดา  ที่นั่นบิดาต้อนรับเขากลับเข้ามาอยู่ใน
ครอบครัว แต่เขาใช้มรดกของเขาหมดแล้ว [ดู ลูกา 15:11–32]  
ความเมตตาจะไม่ช่วงชิงความยุติธรรม และอำานาจการผนึกของ
บิดามารดาท่ีซ่ือสัตย์จะมีสิทธ์ิต่อบุตรท่ีด้ือร้ันบนเง่ือนไขการกลับใจ 
ของพวกเขาและการชดใช้ของพระคริสต์เท่านั้น  บุตรธิดาดื้อรั้น 
ที่กลับใจจะได้รับความรอดและพรทั้งหมดที่มาด้วยกัน แต่ความ
สูงส่งเป็นยิ่งกว่านั้น  เราต้องสมควรได้รับอย่างเต็มที่  คำาถาม
เกี่ยวกับว่าใครจะได้รับความสูงส่งต้องสุดแล้วแต่พระเจ้าในพระ-
เมตตาของพระองค์

“มีน้อยคนที่การกบฏและการทำาชั่วของเขาใหญ่หลวงจนพวก 
เขา ‘ทำาบาปเกินกว่าจะสามารถกลับใจได้’7 การพิพากษานั้นต้อง 
สุดแล้วแต่พระเจ้าเช่นกัน  พระองค์รับสั่งกับเราว่า ‘เรา, พระเจ้า, 
จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัย
มนุษย์ทั้งปวง’ [คพ. 64:10]

“บางทีในชีวิตนี้เราอาจไม่เข้าใจถ่องแท้ว่าเชือกที่ผนึกบิดา
มารดาที่ชอบธรรมไว้กับบุตรธิดาของพวกเขาคงทนเพียงใด คง 
จะดีมากถ้ามีแหล่งช่วยมากกว่าที่เรารู้8  ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีแรงดึง
เหนียวแน่นในครอบครัวเมื่ออิทธิพลของบรรพชนที่รักยังคงอยู่กับ
เราจากอีกด้านหนึ่งของม่าน”9

คำาสอนของประธานเฟาสท์สรุปสิ่งที่เรารู้และไม่รู้เกี่ยวกับบิดา 
มารดาที่ชอบธรรมและบุตรธิดาที่ดื้อรั้น  อิทธิพลของบิดามารดา
ผู้ให้เกียรติพันธสัญญาและเช่ือฟังพระบัญญัติสามารถมีผลกระทบ 
แน่ชัดทางวิญญาณต่อบุตรธิดาที่หลงผิดโดยกระตุ้นพระหัตถ์ของ
พระผู้อารักขาแห่งสวรรค์—ในวิธีที่ยังไม่ได้เปิดเผยโดยครบถ้วน
และไม่มีความเข้าใจถ่องแท้  อย่างไรก็ดี อิทธิพลของบิดามารดา
ที่ชอบธรรม (1) ไม่เข้ามาแทนที่เดชานุภาพการไถ่และการเสริม
สร้างความเข้มแข็งจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ซึ่งจำาเป็นต้อง
มีในชีวิตของแต่ละคน (2) ไม่ลบล้างผลของการใช้สิทธิ์เสรีทาง
ศีลธรรมอย่างไม่ชอบธรรม และ (3) ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ

ของแต่ละบุคคลในฐานะผู้ “กระทำา… และมิถูกกระทำา” ด้วย
ตนเอง (2 นีไฟ 2:26)

บิดามารดาท่ีซ่ือสัตย์อาจพบพลังให้อดทนขณะพวกเขาทำาตาม 
แบบอย่างของบิดามารดาที่ชอบธรรมคนอื่น ๆ ที่มีบุตรธิดาไม่เชื่อ
ฟัง  ในพระคัมภีร์มอรมอน ท่านบิดาลีไฮกระตุ้นบุตรชายที่ดื้อรั้น
อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอให้หันมาหาพระเจ้า  ลีไฮ “พูดกับเลมัน, 
มีความว่า: โอ้ขอให้ลูกจงเป็นเหมือนแม่น้ำานี้, ซึ่งไหลไปสู่แหล่ง
แห่งความชอบธรรมทั้งมวลตลอดเวลา!

“และท่านพูดกับเลมิวเอลด้วย :  โอ้ขอให้ลูกจงเป็นเหมือน
หุบเขานี้, มั่นคงและแน่วแน่, และไม่หวั่นไหวในการรักษาพระ-
บัญญัติของพระเจ้า !

“บัดนี้ท่านพูดเช่นนี้เพราะความดื้อรั้นของเลมันกับเลมิวเอล; 
เพราะดูเถิดพวกเขาพร่ำาบ่นในหลายสิ่งต่อต้านบิดาของพวกเขา” 
(1 นีไฟ 2:9–11)

ต่อมา ลีไฮกำาลังจะตายจากโลกนี้ กระนั้นท่านยังคงเชิญชวน

บิดามารดาที่ซื่อสัตย์อาจพบพลังให้อดทน

ขณะทำาตามแบบอย่างของบิดามารดาที่ 

ชอบธรรมคนอื่นๆ ที่มีบุตรธิดาไม่เชื่อฟัง   

ในพระคัมภีร์มอรมอน ท่านบิดาลีไฮกระตุ้น

บุตรชายที่ดื้อรั้นอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอให้

หันมาหาพระเจ้า
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และชักจูงบุตรชายที่ดื้อรั้นให้ “สดับฟังคำา [ของท่าน]” (2 นีไฟ 
1:12):

“จงตื่นเถิด! และจงลุกขึ้นจากภัสมธุลี, และฟังคำาของพ่อผู้
กำาลังสั่นอยู่, ซึ่งไม่ช้าลูกจะต้องเอาแขนขาของเขาไปวางในหลุม
ศพอันเย็นและเงียบ … 

“และพ่อปรารถนาให้ลูกระลึกถึงการยึดถือกฎเกณฑ์และคำา 
พิพากษาของพระเจ้า; ดูเถิด, นี่เป็นความห่วงใยของจิตวิญญาณ 
พ่อมาตั้งแต่ต้น.

“ใจพ่อถูกถ่วงลงด้วยโทมนัสเป็นครั้งคราว, เพราะพ่อกลัว, 
เกลือกความแข็งกระด้างของใจลูกพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของลูกจะ 
เสด็จมาหาลูกในพระพิโรธสุดขีดของพระองค์, จนลูกถูกตัดขาด 
และถูกทำาลายตลอดกาล; … 

“โอ้ลูกของพ่อ, เพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้ไม่มาถึงลูก, แต่เพื่อลูกอาจ
จะเป็นผู้คนซึ่งได้รับเลือกสรรแล้วว่าดีที่สุดและเป็นที่โปรดปราน
ของพระเจ้า. แต่ดูเถิด, พระประสงค์ของพระองค์จงสำาเร็จ; เพราะ 
วิถีทางของพระองค์เป็นความชอบธรรมตลอดกาล” (2 นีไฟ 1:14, 
16–17, 19)

เทพของพระเจ้าปรากฏต่อแอลมาผู้บุตรที่กบฏและประกาศ
ว่า “พระเจ้าทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนจากผู้คนของพระองค์, 
และคำาสวดอ้อนวอนจากแอลมา, ผู้รับใช้ของพระองค์ด้วย, ผู้เป็น
บิดาเจ้า; เพราะท่านสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธามากเกี่ยวกับเจ้า
เพื่อพระองค์จะทรงนำาเจ้ามาสู่ความรู้เรื่องความจริง; ฉะนั้น, เพื่อ
จุดประสงค์นี้ข้าพเจ้าจึงมาทำาให้เจ้าเชื่อมั่นถึงเดชานุภาพและ

อำานาจของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อคำาสวดอ้อนวอนจากผู้รับใช้ของ
พระองค์จะได้รับตอบตามศรัทธาของพวกเขา (โมไซยาห์ 27:14)

ประสบการณ์อันน่าทึ่งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการสวดอ้อนวอน
ของแอลมา—ผู้ซึ่งเทพยอมรับสองครั้งว่าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้- 
เป็นเจ้า  ด้วยเหตุนี้บิดามารดาที่ซื่อสัตย์จึงสามารถอัญเชิญเดชา- 
นุภาพแห่งสวรรค์ให้มีอิทธิพลต่อบุตรธิดาได้  กระนั้นก็ตาม บุตร
ธิดาเหล่านั้นยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์เสรีของตนเอง และการเลือกจะ
กลับใจหรือไม่นั้นสุดท้ายแล้วยังเป็นของพวกเขา  แอลมาผู้บุตร
กลับใจจากบาปและเกิดจากพระวิญญาณ (ดู โมไซยาห์ 27:24) 
ผลลัพธ์ที่บิดามารดาทุกคนปรารถนาจะให้เกิดกับใจบุตรธิดาที่
ดื้อรั้นทุกคน

เมื่อบิดามารดาอดทนและยังคงรักบุตรธิดาและเป็นแบบอย่าง
ที่มีชีวิตของสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ต่อไป พวกเขาย่อมสอน
แผนแห่งความสุขของพระบิดาได้มีประสิทธิภาพที่สุด  ความ
แน่วแน่ของบิดามารดาเช่นนั้นเป็นพยานอันทรงพลังที่ยืนยัน
เดชานุภาพการไถ่และการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดและเชื้อเชิญบุตรธิดาที่ดื้อรั้นให้มองด้วย
ตาดวงใหม่และฟังด้วยหูคู่ใหม่ (ดู มัทธิว 13:43)

การกระทำาสอดคล้องกับคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอดเชื้อเชิญ
พลังทางวิญญาณเข้ามาในชีวิตเรา—พลังที่จะได้ยินและเอาใจ
ใส่ พลังที่จะเล็งเห็น และพลังที่จะบากบั่น  การเป็นสานุศิษย์ที่
อุทิศตนเป็นคำาตอบที่ดีที่สุดคำาตอบเดียวสำาหรับทุกคำาถามและ 
ทุกการท้าทาย 
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ความสวยงามของซิมบับเว

แม้จะถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติของโลก  แต่น้ำาตกวิกตอเรียตรง 
แนวชายแดนของซิมบับเวไม่ได้เป็นน้ำาตกที่สูงที่สุดและลึกที่สุดในโลก—อย่างไรก็ตาม 
หลายคนอ้างว่านี่คือน้ำาตกที่มีปริมาณน้ำามากที่สุด สายน้ำาตกกว้างเกินหนึ่งไมล์ (1.6 

กม.) สูงหลายร้อยฟุต (108 ม.) ตกลงมากระทบโขดหินเบื้องล่าง  เสียงดังสนั่นเกิดเป็นฟอง
พล่านจนคุณไม่สามารถเห็นฐานน้ำาตกในช่วงฤดูฝนได้

น้ำาตกวิกตอเรียเป็นเพียงหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตา
ตื่นใจในซิมบับเว   ซิมบับเว (แต่เดิมคือเซาเทิร์นโรดีเซีย) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ
แอฟริกา ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาชมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า ความสวยงาม 
และวัฒนธรรมของที่นี่

ไม่ว่าท่านจะต้องการเดินทางไปกับซาฟารีสัตว์ป่าหรือจะลองล่องแก่งน้ำาเชี่ยวไปตามแม่น้ำา
ซัมเบซีอันทรงพลัง ซิมบับเวก็ยังมีสิ่งต่าง ๆ มากมายนำาเสนอ—รวมทั้งชุมชนอันเฟื่องฟูของ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนจักรในซิมบับเว
มีสมาชิกศาสนจักรมากกว่า 23,000 คนอาศัยอยู่ในซิมบับเว  สมาชิกภาพเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วในช่วง 35 ปีท่ีผ่านมา ยกตัวอย่างสมัยก่อนปี 1980 มีสมาชิกเพียง 1,000 กว่าคนเท่าน้ัน
คำาประกาศของศาสดาพยากรณ์ที่ออกโดยประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–

1985) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1978 ที่ว่า “สมาชิกชายที่มีค่าควรทั้งปวงในศาสนจักรจะได้
รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตโดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติหรือสีผิว” (ข้อประกาศอย่างเป็นทางการฉบับ
ที่ 2) ส่งผลเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตของศาสนจักรในซิมบับเว

ซิมบับเวมีชุมชนที่เฟื่องฟูของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ซมิบบัเว 

ดินแดนแห่งความสวยงาม 
ผู้คนแห่งศรัทธา
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วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำานวนมากช่วยเสริมสร้าง
ศาสนจักรในซิมบับเว  ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวสั้น ๆ 
ของผู้บุกเบิกบางคน

ผู้บุกเบิกยุคปัจจุบันในซิมบับเว
ฮิวเบิร์ต เฮนรีย์ ฮอดจ์คิส

ศาสนจักรส่งผู้สอนศาสนาไปเซาเทิร์นโรดีเซียใน
ระยะเวลาจำากัดสมัยต้นทศวรรษ 1930  ทว่าราวป ี
1935  ศาสนจักรต้องถอนผู้สอนศาสนาทุกคนออก
จากเซาเทิร์นโรดีเซีย (สมัยน้ันเป็นส่วนหน่ึงของคณะ 
เผยแผ่แอฟริกาใต้) เขตน้ันปิดลงเน่ืองจากขาดผู้สอน 
ศาสนาและอยู่ไกลจากบ้านพักคณะเผยแผ่ในเคป-

ทาวน์ แอฟริกาใต้
ในเดือนกันยายน ปี 1950 ศาสนจักรส่งผู้สอน

ศาสนาแปดคนไปเปิดเซาเทิร์นโรดีเซียอีกครั้ง  ห้า
เดือนต่อมา บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนแรกใน
เขตนั้นเกิดขึ้น

ฮิวเบิร์ต เฮนรีย์ ฮอดจ์คิส เกิดที่ประเทศอังกฤษ 
เมื่อปี 1926  ย้ายมาอยู่ซอลส์เบอรี เซาเทิร์นโรดีเซีย
ในปี 1949  เขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนจักรจาก
เพื่อนคนหนึ่งที่กำาลังสนใจพระกิตติคุณ  ฮิวจ์สงสัย
เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูและคิดจะ
พิสูจน์ให้เพื่อนของเขาเห็นว่าศาสจักรนี้ไม่จริง  แต่
หลังจากค้นคว้าพระกิตติคุณอย่างละเอียด ฮิวจ์เกิด

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับความจริงของพระกิตติคุณ
และตัดสินใจรับบัพติศมา  “ตอนนั้นผมคิดผิด” เขา
บอกเพื่อน  “ผมจะเข้าร่วมศาสนจักร”1

ฮิวจ์รับบัพติศมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951 
เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนแรกที่รับบัพติศมาใน 
เซาเทิร์นโรดีเซีย  เขาชอบพบปะผู้คนและผูกมิตร
กับคนทุกแห่งหนที่เขาไป  ลักษณะนิสัยที่เป็นมิตร
ช่วยให้เขาทำาคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อการเติบโต
ของศาสนจักรในเขตนั้น

ปี 1959 ฮิวจ์เป็นประธานสาขาซอลส์เบอรี  ที่

ปรึกษาของเขาเป็นสมาชิกในท้องที่เช่นกัน  นี่เป็น

ครั้งแรกที่ฝ่ายประธานสาขาประกอบด้วยสมาชิกใน

ท้องที่  ก่อนหน้านี้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลารับผิดชอบ

หน้าที่ของฝ่ายประธานสาขามาตลอด
เออร์เนสต์ ซิแบนดา

เออร์เนสต์ ซิแบนดาพบผู้สอนศาสนามอรมอน

1951: ฮิวจ์ ฮอดจ์- 
คิส เป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลือ่มใสคนแรก
ที่รับบัพติศมาใน
เซาเทิร์นโรดีเซีย
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1927: บุตรชายสองคน
ของสมาชิกคนหนึ่งที ่
อพยพมาจากแอฟริกาใต้
เป็นสมาชิกสองคนแรก
ที่รับบัพติศมาใน 
เซาเทิร์นโรดีเซีย

1930: ประธานดอน เอ็ม. 
ดัลตัน แห่งคณะเผยแผ่
แอฟรกิาใตส้ง่ผูส้อนศาสนา
ชุดแรกไปทำางานในท้องถิ่น
โรดีเซียที่เพิ่งจัดตั้ง

1935: ประธานดอน 
เอ็ม. ดัลตัน หยุดส่ง 
ผู้สอนศาสนาไป 
เซาเทิร์นโรดีเซีย

1950: ในเดือนกันยายน 
ประธานอีวาน พี. ไรท์ 
มอบหมายให้ผู้สอน
ศาสนาแปดคนไปเปิด 
เซาเทิร์นโรดีเซียอีกครั้ง

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในฮาราเร ซิมบับเว มาร่วมฉลองการให้พรเด็ก  
ในปี ค.ศ. 1985

เด็กปฐมวัยใน 
เควกเว ค.ศ. 1965
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สาขา และที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสาขา  เขาทำางานมอบ
หมายอย่างหนึ่งจากประธานคณะเผยแผ่แอฟริกาใต้ด้วยนั่นคือ 
แปลเพลงสวดจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโชนา
เอ็ดเวิร์ด ดูเบ

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 2013 เอ็ดเวิร์ด ดูเบ 
ได้รับเรียกเป็นสมาชิกในโควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ ซึ่งทำาให ้
เขาเป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่คนแรกของศาสนจักรท่ีมาจากซิมบับเว 
นี่เป็นเพียงเรื่องล่าสุดของการเป็นคนแรกในหลาย ๆ ด้านสำาหรับ
เอ็ลเดอร์ดูเบ  เขาเป็นคนในท้องที่คนแรกที่เป็นประธานสเตค 
ประธานคณะเผยแผ่ และสาวกเจ็ดสิบภาคที่มาจากซิมบับเว  
เอ็ลเดอร์ดูเบเป็นผู้บุกเบิกตัวจริงของผู้นำาที่ชอบธรรม

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านั้น ยังมีสิ่งแรกอีกอย่างหนึ่งสำาหรับเอ็ล- 
เดอร์ดูเบ น่ันคือ วันแรกท่ีเขาไปโบสถ์  สองปีก่อนท่ีเขาจะไปโบสถ์ 
เป็นครั้งแรก เขาได้รับพระคัมภีร์มอรมอนจากชายวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายคนหน่ึงท่ีเขาทำางานให้  เอ็ลเดอร์ดูเบอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
และรู้สึกถึงอิทธิพลและพลังของพระคัมภีร์ดังกล่าว

สองคนขี่จักรยาน—เอ็ลเดอร์แบล็คและเอ็ลเดอร์เคลิน—ใน 
เดือนธันวาคม ปี 1978  เอ็ลเดอร์ให้พระคัมภีร์มอรมอนไว้กับเขา  
ก่อนพบปะกับผู้สอนศาสนา เออร์เนสต์เคยใช้เวลาศึกษาศาสนา
มาแล้วหลายปี  อันที่จริง เขาเคยเป็นผู้สอนให้โบสถ์ของเขามา
เก้าปีและเป็นศิษยาภิบาลสามปี

คืนที่เออร์เนสต์ได้รับพระคัมภีร์มอรมอน เขาอ่านอย่างกระตือ- 
รือร้นจนถึงตีสอง เขาแทบจะรอพบผู้สอนศาสนาในวันรุ่งข้ึนไม่ไหว 
เออร์เนสต์บอกผู้สอนศาสนาว่าเขาได้เรียนรู้จากโจเซฟ สมิธเกี่ยว 
กับพระเยซูคริสต์มากกว่าจากบาทหลวงทุกคนท่ีเขาเคยพบ เออร์- 
เนสต์รับบัพติศมาหลังจากนั้นไม่นาน  ตามด้วยภรรยาและลูก ๆ 
ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา

เขาเขียนเกี่ยวกับวันบัพติศมาของเขาว่า “ผมรู้สึกอิสระมาก 
ผมรู้สึกได้รับการปลดปล่อยจากความช่ัวร้ายทุกอย่าง ผมพบความ 
รักที่ผมมีต่อครอบครัว  ผมพบความรักที่ผมมีต่อศาสนจักร”2

เออร์เนสต์ ซิแบนดา พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเป็นกำาลังสำาคัญของ
ศาสนจักร  เขารับใช้เป็นประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ พนักงาน

1964: นอร์เทิร์น-
โรดีเซียกลายเป็น
แซมเบีย และ 
เซาเทิร์นโรดีเซีย 
กลายเป็นโรดีเซีย

1959: ผู้สอน
ศาสนาคนแรก
จากเซาเทิร์นโรดี-
เซียชื่อ จีน วูด  
รับใช้ในคณะ
เผยแผ่แอฟริกาใต้

1978: ประธานอี. 
 เดล เลเบอรอน  
จัดตั้งฝ่ายประธาน
ท้องถิ่นโรดีเซีย 
ชุดแรก

1980: เกรตบริเตน 
รับรองอิสรภาพ
ของโรดีเซีย ชื่อ
ประเทศเปลี่ยนเป็น
ซิมบับเว

1985: วันที่ 24–25 
สิงหาคม อุทิศ 
พระวิหารโจฮัน- 
เนสเบิร์ก 
แอฟริกาใต้

เยาวชนชายสเตคเกวรูที่กิจกรรมในฤดูหนาว ค.ศ. 2012  เยาวชนชายและผู้นำาเก็บข้าวโพด  
จากนั้นร่วมรับประทานอาหารและเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนาน
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1998: ประธานกอร์ดอน บี. 
ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ไปเยือน
ซิมบับเวและพูดกับวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย 1,500 คน เจ้าหน้าที่
รัฐบาลหลายคนเข้าร่วม

1987: จัดตั้งคณะเผยแผ่
ซิมบับเว ฮาราเร จาก
คณะเผยแผ่แอฟริกาใต้ 
โจฮันเนสเบิร์ก

1991: วันที่ 25 ตุลาคม 
เอ็ลเดอร์เจมส์ อี.เฟาสท์ 
(1920–2007) แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง อุทิศ
ซิมบับเวเพื่อการสั่งสอน
พระกิตติคุณ

1994: ระบบการศึกษาของ
ศาสนจักรว่าจ้าง เอ็ดเวิร์ด 
ดูเบ เป็นผู้อำานวยการระดับ
ประเทศ  เขาจัดตั้งชั้นเรียน
เซมินารีและสถาบัน 
ทั่วซิมบับเว

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1984 เอ็ลเดอร์ดูเบยอมรับ 
คำาเชื้อเชิญให้เข้าร่วมการประชุมอดอาหารและ
แสดงประจักษ์พยานที่สาขาในท้องที่  เขารู้สึก
ประหม่ามากเมื่อเข้าไปในห้องนมัสการจนเกือบ 
จะหันหลังเดินกลับออกมาทันที

แต่ไม่นานความรู้สึกของเอ็ลเดอร์ดูเบก็เร่ิมเปล่ียน 
เมื่อประธานสาขายืนแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์มอรมอน  ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์
มอรมอนเป็นด้านหนึ่งที่เอ็ลเดอร์ดูเบรู้สึกว่าเป็นจุด 
ยืนร่วมกัน  เขาลุกข้ึนแบ่งปันความคิดและความรู้สึก 
ที่มีต่อพระคัมภีร์มอรมอนหลังจากสมาชิกหลายคน
แสดงประจักษ์พยาน

ไม่นานหลังจากการประชุมศีลระลึกครั้งแรกนั้น 
เอ็ลเดอร์ดูเบเริ่มศึกษาศาสนจักรอย่างจริงจัง  เขา
รับบัพติศมาอีกหลายเดือนต่อมา  จากนั้นจึงรับใช้
งานเผยแผ่เต็มเวลาในคณะเผยแผ่ซิมบับเว ฮาราเร  
เอ็ลเดอร์ดูเบแต่งงานกับนาอูเม เคเรซิอา ซาลิซานี 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี 1989 มีบุตรสี่คน

เอ็ลเดอร์ดูเบเห็นทุกข์สุขมากมายของวิสุทธิชน
ในซิมบับเวอันเป็นผลมาจากความวุ่นวายทางการ
เมือง ทั้งหมดนั้นทำาให้เขาพึ่งพาพลังและการนำาทาง 
จากพระเจ้า  “ผมหวนนึกถึงชีวิตตนเองและรู้สึกสำานึก 
คุณอย่างแท้จริง” เขากล่าว  “พระกิตติคุณเป็นทุกส่ิง 
ทุกอย่างในชีวิตผม”3

“สำาหรับผม เอ็ลเดอร์ดูเบคือบริคัม ยังก์ หรือ
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ แห่งซิมบับเว” ประธานคีธ อาร์. 
เอ็ดเวิร์ดส์กล่าว เขาเป็นอดีตสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ
ซึ่งปัจจุบันรับใช้เป็นประธานศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน

ศาสนาประเทศอังกฤษ  ประธานเอ็ดเวิร์ดส์เป็น
ประธานคณะเผยแผ่ซิมบับเว ฮาราเร ตั้งแต่ ค.ศ. 
2000 ถึง 2003 และทำางานมานานกับเอ็ลเดอร์ดูเบ
ผู้กำาลังรับใช้เป็นประธานสเตคเวลานั้น  “เอ็ลเดอร์
ดูเบเพียงแต่มีวิสัยทัศน์ว่าพระกิตติคุณน่าจะทำาอะไร 
และน่าจะเกิดผลอย่างไร”4

งานเผยแผ่ศาสนาในซิมบับเว
ระหว่างที่อยู่ในซิมบับเว ประธานเอ็ดเวิร์ดส์เห็น 

การเติบโตของศาสนจักรด้วยตนเองในแผ่นดินที ่

กำาลังน้อมรับพระกิตติคุณเพิ่มมากขึ้น “คนซิมบับเว 

มีความสุขกับชีวิต” ประธานเอ็ดเวิร์ดส์กล่าว  “พวก

เขามีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวิญญาณโดย

ธรรมชาติ  พวกเขาสอนง่ายมาก”

ประธานเอ็ดเวิร์ดส์อธิบายว่าป้ายผู้สอนศาสนา

—มีพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่บนนั้น—จึง

ในปี ค.ศ. 1994 ประธานบีเลิฟเวด มันเดรา กับครอบครัว
เดินกว่าหนึ่งไมล์ (1.6 กม.) เพื่อไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ 
และนำาสิ่งของทุกอย่างที่สาขาต้องใช้สำาหรับการประชุม 
ใส่ไว้ในรถเข็นล้อเดียวของเขา
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1999: จัดตั้งสเตคแรกของ
ซิมบับเวในฮาราเร จัดพิมพ ์
พระคัมภีร์มอรมอนฉบับ
สมบูรณ์ครั้งแรกในภาษา
โชนา ภาษาประจำาชาต ิ
ซิมบับเว

2007: จัดพิมพ์พระคัมภีร์
ฉบับรวมสามเล่มใน 
ภาษาโชนา (พระคัมภีร ์
มอรมอน หลักคำาสอน
และพันธสัญญา และ
ไข่มุกอันล้ำาค่า)

2009: เอ็ดเวิร์ด 
ดูเบเป็นประธาน
คณะเผยแผ่ชาว
ซิมบับเวคนแรกที่
รับใช้ในซิมบับเว

2013: เอ็ดเวิร์ด ดูเบ 
ได้รับเรียกเข้าสู่โควรัม
ที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ 
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
คนแรกจากซิมบับเว

สถิติศาสนจักรใน
ซิมบับเว*
ยอดรวมสมาชิกภาพ: 23,727

คณะเผยแผ่: 1

วอร์ดและสาขา: 60

ศูนย์ประวัติครอบครัว: 4

*ณ เดือนมิถุนายน ค.ศ. 2013

เป็นวิธีง่ายที่สุดวิธีหนึ่งที่ผู้สอนศาสนาจะเริ่มการ

สนทนาพระกิตติคุณกับคนซิมบับเว  คนในท้องที่

มักจะอ่านชื่อศาสนจักรและเกิดความสนใจ  “พวก

เขาพูดว่า ‘เราก็เป็นเพื่อนของพระเยซูคริสต์เช่นกัน’  

น่ันเป็นความผูกพันท่ีเกิดข้ึนทันที” ประธานเอ็ดเวิร์ดส์ 

กล่าว
มีผู้นำาในอนาคตและผู้เบิกเบิกอีกมากมาเข้าร่วม

ศาสนจักรในซิมบับเวตลอดเวลา  “ผู้สอนศาสนามี
งานรัดตัวอยู่เสมอ” ประธานเอ็ดเวิร์ดส์กล่าว 

อ้างอิง
1.	 จาก	เกรก	ฮอดจ์คิส,	ร่างชีวประวัติของฮิวเบิร์ต	เฮนรีย์	 

ฮอดจ์คิส,	26 มิถุนายน,	2012,	ไฟล์กรณีศึกษาประเทศซิมบับเว,	
หอสมุดประวัติศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้.

2.	 All are alike unto God,	ed.	E. Dale	LeBaron	(1990),	129.
3.	 เอ็ดเวิร์ด	ดูเบ,	ใน	อาร์. สก็อตต์	ลอยด์,	“New	General	

Authority:	Elder	Edward	Dube,”	Church News,	เม.ย. 20,	
2013,	ldschurchnews.com.

4.	 จากการสัมภาษณ์	คีธ อาร์.	เอ็ดเวิร์ดส์,	24 เม.ย.,	2013.

ผู้นำาและผู้สอนศาสนาวอร์ดเควกเวในปี ค.ศ. 2011

การขยายตัวของสมาชิกภาพศาสนจักรในซิมบับเว
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โดย รีด ทาเทโอกะ
อดีตประธานคณะเผยแผ่ของคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น เซ็นดะอิ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา 14:46 นาฬิกา; 
โคริยะมะ ญี่ปุ่น; โบสถ์โคริยะมะ ชั้นสอง
ผู้สอนศาสนาสิบห้าคนเร่ิมฝึกสอนเร่ืองโจเซฟ สมิธระหว่าง 

การอบรมผู้นำา ขณะท่ีข่าวสารแห่งความหวังและสันติสุขดังท่ัวห้อง 
หน้าต่างเร่ิมส่งเสียงเอ๊ียดอ๊าด  เสียงอึกทึกมากข้ึน การส่ันสะเทือน
ในตอนแรกทวีความรุนแรงจนกลายเป็นเสียงตูม ๆ

ตึกไหวไปมา โยกเร็วและแรงขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นการโคลง-
เคลงอย่างต่อเนื่อง  แทบจะยืนและเดินไม่ได้  ผู้สอนศาสนาบาง
คนพยายามหลบไปอยู่ใต้โต๊ะ—จนกระทั่งโต๊ะถูกเหวี่ยงไปอยู่อีก
ด้านหนึ่งของห้อง   สิ่งปลูกสร้าง เมือง แม้ทั้งจังหวัดอยู่ในความ

ไม่หว่ันไหว
เมื่อเราหันไปพึ่งพระเจ้าหลังจากแผ่นดินไหวสิ้นสุดลง 

เราได้รับการเตือนสติให้นึกถึงความสำาคัญของการระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

โกลาหลประหนึ่งโลกจะระเบิด ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจผม “พา 
ผู้สอนศาสนาออกจากที่นี่!”

การอพยพอันน่าอัศจรรย์ของเรา
ในฐานะประธานคณะเผยแผ่ของคณะเผยแผ่ญ่ีปุ่น เซ็นดะอิ ผม 

สอนผู้สอนศาสนาและสมาชิกมาหลายเดือนให้ “หันมาสู่พระเจ้า” 
(โมไซยาห์ 7:33) เวลานี้ เมื่อผมหันมาสู่พระเจ้าเพื่อรับการนำาทาง
จากเบื้องบน การดลใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว: “เปิดประต—ูสร้างทาง
หนี”  ผมรู้ว่าผมต้องเปิดประตูก่อนที่เพดานจะถล่มทำาให้พวกเรา
ติดอยู่ในนั้น  ผมจึงรีบไปเปิดประตู  “ออกจากที่นี่!” ผมตะโกน
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ผู้สอนศาสนาเดินโซเซไปตามพื้นซึ่งกำาลังแกว่ง  เขย่า  และ
เหว่ียงไปมาจนถึงประตูท่ีเปิดอยู่ จากน้ันจึงเดินลงปล่องบันไดออก
จากโบสถ์ ทันทีที่ออกมา  พวกเรารู้สึกปลอดภัยขึ้นถึงแม้จะยังไม่
ปลอดภัยจากสภาพอากาศก็ตาม อากาศหนาวเหน็บ และหิมะตก
กระหน่ำาลงมาถูกหน้าเรา

แผ่นศิลาหน้าหลุมศพในสุสานชาวพุทธตรงข้ามกับโบสถ์ล้ม
ระเนระนาด และกำาแพงสุสานกลายเป็นเศษอิฐ  รอยแตกขนาด
ใหญ่รูปฟันปลาคดเคี้ยวไปตามตึกอพาร์ตเมนต์ทั้ง 12 ชั้นหลัง
โบสถ์  อิฐก้อนใหญ่ของซุ้มประตูคอนกรีตพังลงมาจากกำาแพง
โรงเรียนประถมที่อยู่ติดกัน  ลมพัดหน้าต่างหลุด และเศษกระจก
กระจายเกลื่อนพื้น  บนถนนฝั่งตรงข้ามหลังคากระเบื้องสีฟ้าแตก
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย  ผมให้ผู้สอนศาสนา 15 คนมารวมกันที่ลาน
จอดรถของโบสถ์ เราขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงคุ้มครอง
เราและทูลขอความช่วยเหลือต่อไป

คำาสวดอ้อนวอนขอบพระทัยของเรา
ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นทั่วเมือง  ด้วยเกรงว่าจะไม่มีอาหาร 

ประชาชนจึงเริ่มซื้อทุกอย่างที่มองเห็น  ขนมปังกับนมขายหมด

ทันที และภายในไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่มีขนมปังในเมืองเลย  รถต่อแถว
ยาวหลายไมล์เพื่อรอเติมน้ำามัน

เมื่อเปรียบเทียบกับความตื่นตระหนกของผู้คนบนท้องถนน ผู้
สอนศาสนากลับสงบอย่างประหลาด  เรากล่าวคำาสวดอ้อนวอน
ขอบพระทัย และเรารู้สึกเชื่อมั่นอยู่เงียบ ๆ ว่าทุกอย่างจะดี

เราไม่สามารถออกจากเมืองได—้ถนนเสียหายและทางหลวงถูก 
ปิด รถไฟหรือรถประจำาทางหยุดเดินรถ คนที่รอต่อแถวยาวเหยียด
หลายชั่วโมงเพื่อซื้อน้ำามันก็ซื้อไม่ได้  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบของรัฐ 
เข้าไปในท่ีพักอาศัยแต่ละแห่งอย่างเป็นระบบ ประกาศว่าบางแห่ง 
ไม่ปลอดภัยและอนุญาตให้หลายแห่งเป็นที่พักอาศัย  ด้วยเหตุนี ้
เราจึงพักค้างคืนที่ศูนย์อพยพกับคนอีกจำานวนมากที่ไม่สามารถ 
กลับบ้านได้เหมือนพวกเรา 

การเป็นสานุศิษย์ระหว่างประสบภัย
วันรุ่งขึ้นเป็นวันเสาร์ เราเริ่มศึกษาพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน

ตามปกติ วันน้ันเราต้องการความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ 
มากเป็นพิเศษ หลังจากศึกษาพระคัมภีร์ ผมจัดผู้สอนศาสนาออก 
เป็นกลุ่ม ๆ  กลุ่มหนึ่งไปโบสถ์เพื่อช่วยทำาความสะอาด จากนั้นไป

แผ่นดินไหวเดือนมีนาคม 2011 และสึนามิที่ตามมา ทำาลายล้างหลายเมืองทางภาคเหนือของญี่ปุ่น   
(เช่น มิยะโกะซิตี้ ภาพบน) คร่าชีวิตประชาชนหลายพันคนและอีกหลายหมื่นคนไร้ที่อยู่
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ทำางานกับประธานสาขาเพื่อซ่อมบ้านสมาชิก  กลุ่มหนึ่งไปพบ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเพื่อดูว่าอพาร์ตเม้นต์ของผู้สอนศาสนา
ปลอดภัยพอจะเข้าพักหรือไม่  อีกกลุ่มหนึ่งตรวจสอบดูว่ารถไฟ
และรถโดยสารเดินรถหรือไม่  อีกหลายคนยืนต่อแถวรอรับน้ำา
ขณะที่อีกหลายคนหาอาหาร คู่หนึ่งได้รับงานมอบหมายพิเศษให้
ไปหาขนมปังสำาหรับศีลระลึกในวันอาทิตย์  ผมทำางานทั้งวันโดย
พยายามติดต่อผู้สอนศาสนาทุกคนในคณะเผยแผ่

วันนั้นเรารู้สึกถึงการนำาทางของพระบิดาบนสวรรค์ในทุกสิ่งที่
เราทำา ผู้สอนศาสนาท่ียืนต่อแถวรอรับน้ำาพบชายสองคนท่ีพวกเขา
แบ่งปันพระกิตติคุณด้วย  ผู้สอนศาสนาแบ่งปันประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับความรักของพระผู้เป็นเจ้าและพาชายสองคนนั้นมาร่วม
การประชุมแสดงประจักษ์พยานตอนเย็นและมาโบสถ์วันรุ่งขึ้น

ซิสเตอร์ที่หาอาหารมาให้เราเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำาทาง
พวกเธอทุกย่างก้าว  พวกเธอไม่พบอะไรในร้านแต่พบอาหารใน 
ที่ซึ่งคนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง เช่น ตามตรอกซอกซอยที่ถูกทิ้งร้างและ 
ในร้านเล็ก ๆ คูหาเดียว  เราได้รับ “อาหารประจำาวัน” ของเรา 
(มัทธิว 6:11)

เมื่อสิ้นวันเราทูลรายงานพระบิดาบนสวรรค์  เราไม่เสียศูนย์  

เรายังคงเป็น “สานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์” ผู้ “ได้รับการเรียกจาก

พระองค์ให้ประกาศพระวจนะในบรรดาผู้คนของพระองค์, เพื่อ

พวกเขาจะมีชีวิตอันเป็นนิจ” (3 นีไฟ 5:13)

พลัง เดชานุภาพ และสันติสุขของพระบิดา

เย็นวันนั้นเรารู้สึกต้องการพลังและเดชานุภาพของพระบิดาบน

สวรรค์มากกว่าเดิม  เราต้องการให้พระวิญญาณของพระองค์อยู่

กับเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงจัดการประชุมแสดงประจักษ์พยานที่โบสถ์  

ผู้สอนศาสนาขอบพระทัยพระเจ้าที่ประทานอาหารประจำาวันแก่

เรา และพวกเขายอมรับว่าพระองค์ทรงนำา ทรงแนะแนว ทรงชี้ทาง 

และทรงคุ้มครองเรา พวกเขารู้ว่ามีคนอีกมากที่เคราะห์ร้ายและจะ

ไม่ได้เห็นรุ่งอรุณอีกต่อไป  เรา “เผชิญความยากลำาบากรอบด้าน 

แต่ก็ไม่ถูกบดขยี้ เราสับสน แต่ก็ไม่หมดหวัง . . .ถูกตีให้ล้มลง แต ่

ก็ไม่ถูกทำาลาย” (2 โครินธ์ 4:8–9)

ผู้สอนศาสนาทุกคนเป็นพยานถึงสันติสุขที่พวกเขารู้สึก  พวก

เขาเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงคุ้มครองพวกเขาและทำาให้จิต 

วิญญาณพวกเขาสงบ  พวกเขาอาจตายได้แต่พวกเขาไม่กลัว  

พวกเขาไม่มีน้ำา อาหาร หรือความร้อนที่ต้องใช้ค้ำาจุนระยะยาว 

ทว่าพวกเขายังได้รับการบำารุงเลี้ยงด้วยน้ำาธำารงชีวิต ได้รับอาหาร

จากพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และอบอุ่นด้วยพระวิญญาณ ใน

ผู้สอนศาสนากลุ่มเล็ก ๆ ของเราไม่มีใครหวาดกลัว  คืนนั้นผู้สอน

ศาสนาแต่ละคนรู้สึกถึงเดชานุภาพในการเสริมกำาลังจากพระผู ้

เป็นเจ้าและรู้สึกใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าแต่ก่อน

เมื่อวันนั้นสิ้นสุดลง เราสำานึกคุณที่มีชีวิตอยู่  เราขอบพระทัย

พระเจ้าสำาหรับความช่วยเหลือท่ีพระองค์ประทานแก่เราในหลาย ๆ 

ด้าน  เรามอบหมายหน้าที่สำาหรับพิธีนมัสการของเราในวันรุ่งขึ้น

และออกจากโบสถ์ไปสมทบกับคนไร้ที่อยู่อาศัยชั่วคราวอีกหลาย

สิบคนในศูนย์อพยพ
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จุดประสงค์ของการทดลอง
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ผู้ประทาน

มากมายให้เราได้สุขใจ ทรงทราบว่าเรา

เรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อเรา

เผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลอง

ที่เราต้องผ่าน  เรารู้ว่ามีช่วงเวลาเมื่อเราต้องประสบกับ

โทมนัสอันปวดร้าว เมื่อเราต้องโศกเศร้าเสียใจ และเมื่อ

เราต้องถูกทดสอบจนถึงขีดจำาากัดของเรา  อย่างไรก็ตาม 

ความยากลำาบากเช่นนั้นเปิดโอกาสให้เราเปลี่ยนไปในทาง

ที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนชีวิตเราในวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ของ

เราทรงสอน และแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยเป็น—ดีกว่าที่

เราเคยเป็น เข้าใจสิ่งต่างๆ ดีขึ้น เข้าใจความรู้สึกผู้อื่นมาก

ขึ้น พร้อมด้วยประจักษ์พยานที่เข้มแข็งกว่าที่เราเคยมี”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 87.
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ขนมปังศีลระลึก
แต่เอ็ลเดอร์สองคนเคร่งขรึมเป็นพิเศษ  ผมขอให้พวกเขาไปหา

ขนมปังสำาหรับศีลระลึกวันรุ่งขึ้นแต่พวกเขาทำางานมอบหมายไม่
สำาเร็จ

เม่ือเราไปถึงศูนย์อพยพเย็นวันเสาร์ พนักงานเทศบาลต้อนรับเรา 
ด้วยความยินดี  พวกเขาขอโทษที่วันก่อนให้อาหารเรารับประทาน
เพียงเล็กน้อย (ขนมปังกรอบ 20 ชิ้น) แต่แล้วก็ยิ้มกว้างขณะยื่น
ส่วนแบ่งของวันถัดไปให้เรา น่ันคือน้ำาหน่ึงขวดกับขนมปังแปดแผ่น

เอ็ลเดอร์มองผมคล้ายกับจะพูดว่า “พระเจ้าจะประทานพรให้
เราได้มากกว่านี้อีกหรือ”

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบการตกของนกกระจาบหนึ่งตัว ทรง
เอื้อมพระหัตถ์ออกมาอีกครั้ง ประหนึ่งว่าการปกปักรักษาชีวิตเรา
นั้นยังไม่พอ  พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำาให้แน่ใจว่าเราจะสามารถ 
“ระลึกถึง [พระบุตรของพระองค์] ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)  เรา
ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากกว่าที่เคยเป็นมาในชีวิตเรา

ผู้สอนศาสนากล่าวคำาสวดอ้อนวอนพิเศษในคืนนั้น  พวกเขา
คุกเข่าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำาหรับปาฏิหาริย์อีกครั้ง
หนึ่งในปาฏิหาริย์พิเศษที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  พวกเขาเข้าใจ
ลำาดับความสำาคัญที่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้กับพันธสัญญาของเราที่
จะระลึกถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา พวกเขาสำานึกในพระเมตตา
กรุณาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักที่ทรงอนุญาตให้
เราได้รับส่วนศีลระลึกแต่ละสัปดาห์

ผู้สอนศาสนาเหล่านี้เป็นพยานด้วยความเชื่อมั่นมากกว่าแต ่
ก่อนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้เราระลึกถึงพระบุตรของพระ- 
องค์ พระเยซูคริสต์ ตลอดเวลา 

แผ่นดินไหวในโตโอกุปี ค.ศ. 2011 เกิดขึ้นห่างจากแหลม 

โอชิกะ 70 กิโลเมตร (ประมาณ 45 ไมล์) ที่ระดับ 9.0 ริกเตอร์ 

และเป็นหนึ่งในห้าของแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดตั้งแต ่

เริ่มจดบันทึกสมัยใหม่ในปี 19001 ผู้สอนศาสนาเซ็นดะอิทุก

คนได้รับการติดต่อในช่วงเกิดแผ่นดินไหว

อ้างอิง
1.	 “Managing	post-disaster	debris:	the	Japan	experience”	(โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง

สหประชาชาติ,	มิถุนายน	2012),	5,	unep.org/disastersandconflicts.

ประหนึ่งว่าการปกปักรักษาชีวิตเรานั้นยังไม่พอ พระบิดาบน
สวรรค์ทรงทำาให้แน่ใจว่าเราจะสามารถ “ระลึกถึง [พระบุตร
ของพระองค์] ตลอดเวลา” 





หลายปีก่อน คุณพ่อข้าพเจ้าร่วมการไต่สวนคดีหนึ่งในฐานะทนาย เพื่อสนับสนุนส่วน
ของท่าน ท่านอ้างเพียงคดีเดียว—คดีที่ศาลสูงรัฐแคลิฟอร์เนียรับพิจารณาคดีเมื่อ
หลายปีก่อน แต่คู่ความของท่านอ้างคำาตัดสินของศาลช้ันต่ำากว่าหลายคดีเม่ือเร็ว ๆ น้ี

ผู้พิพากษาพูดกับคุณพ่อข้าพเจ้าว่า “คุณคอลลิสเตอร์ คุณไม่มีคดีใหม่กว่านี้หรือ”
คุณพ่อมองหน้าผู้พิพากษาและตอบว่า “ท่านครับ ผมขอเตือนความจำาท่านว่าเมื่อศาลสูงพูด

เรื่องใด ศาลจำาเป็นต้องพูดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น”  ผู้พิพากษาพยักหน้าเห็นด้วย  คุณพ่อเตือน 
เขาว่าคำาตัดสินของศาลสูงอยู่เหนือคำาตัดสิน
ของศาลชั้นต่ำากว่าทุกศาล  ไม่ว่าคำาตัดสิน
เหล่านั้นจะมีมากมายหรือเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน
มานี้ก็ตาม 

เป็นเช่นนั้นกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของ 
เรา—พระองค์จำาเป็นต้องพูดเพียงครั้งเดียว 
เท่าน้ันในประเด็นเร่ืองศีลธรรม และคำาประกาศ 
หนึ่งครั้งของพระองค์อยู่เหนือความเห็นทั้ง 
หมดของศาลชั้นต่ำากว่า ไม่ว่าจะเอ่ยโดยนัก
จิตวิทยา ผู้ให้คำาปรึกษา นักการเมือง มิตร
สหาย บิดามารดา หรือผู้ที่มีอิทธิพลทางศีล-
ธรรมของยุคนั้นก็ตาม

แทบไม่น่าเช่ือเม่ือคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอำานาจท่ีพระองค์ทรงถือว่าล้ำาค่าและศักด์ิสิทธ์ิ 
ที่สุดแก่บุตรธิดาของพระองค์—นั่นคือ อำานาจในการสร้างชีวิต  เพราะพระผู้เป็นเจ้าประทาน
อำานาจดังกล่าวแก่เรา พระองค์ และพระองค์เดียวเท่านั้น จึงมีสิทธิ์กำาหนดว่าควรใช้อำานาจนั้น
อย่างไร

ตรงข้ามกับแนวความเห็นของสาธารณชนส่วนใหญ่ ไม่มีสิ่งใดส่งผลเสียหรือเป็นการบังคับ
ควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานทางศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้า  กลับกันคือมาตรฐานเหล่านั้นส่งผล
ดี ยกระดับชีวิต และให้อิสระ  มาตรฐานเหล่านั้นสร้างสัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจ ยกระดับ

โดย เอ็ลเดอร ์
แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

แห่งฝ่ายประธาน 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ

การเลือกเชื่อฟัง 

หรือไม่เชื่อฟังมาตรฐาน 

ทางศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้า

ส่วนใหญ่จะกำาหนดความสุข

ในชีวิตเรา
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ศีลธรรมมาตรฐานทาง

ของพระเจ้า



ความนับถือตนเอง ส่งเสริมมโนธรรมอันใสสะอาด และอัญเชิญ
พระวิญญาณพระเจ้าให้อวยพรชีวิตส่วนตัวและชีวิตสมรส  เป็น
มาตรฐานที่พิสูจน์แล้วว่าทำาให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขและชุมชน
มั่นคง

แล้วอะไรคือมาตรฐานของพระเจ้าสำาหรับการใช้อำานาจอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของการให้กำาเนิด—มาตรฐานทางศีลธรรมของพระองค์?  
ในความเป็นจริงแล้ว มาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้าไม่ใช่
รายการสิ่งที่พึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติ  หากแต่เป็นหลักธรรม

มากกว่า ซึ่งกล่าวได้ดังนี้:  อำานาจการให้
กำาเนิดพึงใช้ในสัมพันธภาพของการแต่งงาน
เพราะเหตุผลหลักสองประการคือ (1) ผูกและ 
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา และ 

(2) เพื่อนำาจิตวิญญาณเข้ามาในโลก  การใช้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมีพรและความเห็นชอบ
จากพระเจ้า

แต่ในทางกลับกัน อำานาจการให้กำาเนิด
ต้องไม่ใช้นอกความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา  
ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงไม่ทรงเห็นชอบกับความ
นึกคิดหรือการกระทำาใดที่จงใจ
ปลุกเร้าหรือส่งผลให้เกิดการ
ใช้อำานาจการให้กำาเนิดนอก
ความสัมพันธ์ในชีวิตแต่งงาน

ข้าพเจ้าจะกล่าวถึง
มาตรฐานทางศีลธรรม
บางข้อของพระเจ้าเพื่อ
ลดความเข้าใจผิดหรือ
ความคลุมเครือทั้งหมด

การผิดประเวณีและ
การล่วงประเวณี

พระเจ้าทรงห้ามการ
ผิดประเวณีและการล่วง
ประเวณีไม่ว่าโลกจะรู้สึก
อย่างไรต่อพฤติกรรมเหล่า
นี้ การกระทำาเหล่านี้ประกอบ
ด้วยการใช้อำานาจการให้กำาเนิด

กับเพศตรงข้ามที่ไม่ได้แต่งงานกันตามกฎหมาย  ถ้าทั้งสองฝ่าย 
ไม่ได้แต่งงานกันถือเป็นการผิดประเวณี  ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือ
ทั้งสองฝ่ายแต่งงานแล้วถือเป็นการล่วงประเวณี

อัครสาวกเปาโลกล่าวว่า “พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นอย่างนี ้
คือ . . . ให้เว้นจากการล่วงประเวณี” (1 เธสะโลนิกา 4:3; เน้นตัวเอน) 
ท่านกล่าวด้วยว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรม 
จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า?  อย่าหลงผิดเลย พวกที่ล่วง 

ประเวณี . . .  พวกผิดผัวผิดเมีย . . .จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระ- 
เจ้า” (1 โครินธ์ 6:9–10; เน้นตัวเอน)

บางครั้งผู้คนไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของ
การล่วงละเมิดเหล่านี้ หรือในบางกรณีก็เห็นผิด
เป็นชอบ  ดูเหมือนว่าโคริแอนทอนไม่ตระหนัก
ถึงความรุนแรงของสิ่งที่ทำาเมื่อเขาทำาบาปกับ
อิสะเบ็ลหญิงโสเภณี  แอลมาบิดาของเขาช่วย
ให้เขาเข้าใจถูกต้องในเรื่องดังกล่าว “ลูกไม่รู้
หรือ, ลูกพ่อ, ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความน่าชิงชัง 
  ในสายพระเนตรของพระเจ้า” (แอลมา 39:5)   
    โยเซฟพูดถึงความชั่วใหญ่หลวงนี้เช่นกัน  

    เมื่อเขาถูกภรรยาของโปทิฟาร์ล่อลวง 
“ข้าพเจ้าจะทำาความช่ัวร้ายใหญ่หลวงน้ี

และทำาบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้” 
(ปฐมกาล 39:9)         

การถูกเน้ือต้องตัว 
อย่างไม่สมควร

การถูกเนื้อต้องตัว 
อย่างไม่สมควรปลุก
เร้าอำานาจการให้
กำาเนิด ด้วยเหตุนี้ใน
สภาวะแวดล้อมก่อน
แต่งงาน การถูกต้อง 
ส่วนลับหรือศักดิ์สิทธิ์
ของร่างกายอีกฝ่ายจึง

ขัดกับมาตรฐานทาง 
ศีลธรรมของพระผู้เป็น

เจ้า ไม่ว่าจะสวมเสื้อผ้า
หรือไม่ก็ตาม1

มาตรฐานเหล่านั้นสร้างความ 

สัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ 

ยกระดับความนับถือตนเอง 

ส่งเสริมมโนธรรมอันใสสะอาด 

และอัญเชิญพระวิญญาณพระเจ้า 

ให้ประทานพรชีวิตส่วนตัว 

และชีวิตสมรส  
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การสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
พระเจ้าทรงกล่าวโทษการสำาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง การสำาเร็จ

ความใคร่ด้วยตนเองเป็นการปลุกเร้าอำานาจการให้กำาเนิดของ
ร่างกายตนเอง  ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง กล่าวดังนี้

“อย่าทำาผิดด้วยการเข้าไปยุ่งเก่ียวหรือเล่นกับอำานาจอันศักด์ิสิทธ์ิ 
ของการให้กำาเนิด . . .

“. . .  การทำาเช่นนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ทั้งไม่เป็นที่พอใจ 
ท่าน และไม่ทำาให้ท่านรู้สึกมีค่าควรหรือสะอาด”2

ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
บางคนจะทำาให้เราเชื่อว่าจุดยืนของศาสน- 

จักรเร่ืองความสัมพันธ์ทางกายกับเพศเดียวกัน 
เป็นนโยบายชั่วคราวและไม่ใช่หลักคำาสอน 
นิรันดร์  ความเชื่อเช่นนั้นไม่สอดคล้องกับ
พระคัมภีร์ กับถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบัน และแผนแห่งความรอด ซึ่งทั้งหมด
นั้นสอนความจำาเป็นของการแต่งงานนิรันดร์
ระหว่างชายกับหญิงอันเป็นเง่ือนไขของความสูงส่ง  ความสัมพันธ์
กับเพศเดียวกันไม่สอดคล้องกับแบบแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า
ที่ว่า สามีภรรยาไม่เพียงมีบุตรในความเป็นมรรตัยเท่านั้นแต่มีการ
เพิ่มพูนนิรันดร์ในสภาพอันสูงส่งของพวกเขาด้วย

เราทราบดีว่าเราทุกคนเป็นบุตรหรือธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและ
สมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น  เราต่างต้องต่อสู้กับความบกพร่อง 
ความบกพร่องบางอย่างไม่เก่ียวกับการเลือกของเรา  แต่เราเช่ือด้วย 
ว่าในชีวิตนี้หรือชีวิตที่จะมาถึง การชดใช้อันไม่มีขอบเขตสามารถ
ประสาทอำานาจที่จำาเป็นต่อการเปลี่ยนความอ่อนแอและความ
บกพร่องของเราให้เป็นความเข้มแข็ง พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่า 
“เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา, และมีศรัทธาใน
เรา, เมื่อนั้นเราจะทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา” 
(อีเธอร์ 12:27)

คนที่มีความโน้มเอียงต่อเพศเดียวกันมีหน้าที่ (1) ละเว้นจาก
ความสัมพันธ์อันผิดศีลธรรม และ (2) ทำาทุกอย่างภายในอำานาจ
ของพวกเขาเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากพลังการขัดเกลาและการทำาให้
ดีพร้อมของการชดใช้  อย่างไรก็ดี ในช่วงนี้ คนที่มีความโน้มเอียง
ต่อเพศเดียวกันแต่ไม่ทำาตามความโน้มเอียงนั้นย่อมมีค่าควรดำารง
ตำาแหน่งในศาสนจักรและได้รับใบรับรองพระวิหาร3

หนวดของปฏิปักษ์
ตอนนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงสัญญาณอันตรายบางอย่างที่มาก่อน

บาปบางอย่างที่กล่าวมา  ในบางกรณี ซาตานเหมือนปลาหมึก

คอยจ้องจับเรา  ถ้าหนวดเส้นหนึ่งใช้ไม่ได้ เขาจะลองใช้เส้นอื่น 

ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบเส้นที่ใช้จับได้  ต่อไปนี้เป็นหนวดบางเส้น 

ที่มารร้ายมุ่งหมายให้เราฝ่าฝืนมาตรฐานทางศีลธรรมของพระผู้

เป็นเจ้า
ส่ือลามก

พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้บุตรธิดาของ
พระองค์ไม่ดูภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ 
เข้าเว็บไซต์ หรือดูนิตยสารท่ีลามกอนาจารทุก
รูปแบบ  สื่อลามกคือภาพหรือคำาบรรยายที่
สนองความปรารถนาอันเป็นตัณหาในมนุษย์  
และสิ่งนั้น ขับไล ่พระวิญญาณพระเจ้า

ไม่มีใครอ้างได้ว่าถูกหลอกจากอิทธิพลของ 
ส่ือลามก โดยเช่ือว่าการมองผ่าน ๆ ไม่ผิดอะไร 
นั่นคืองูพิษไร้ความปรานีที่เต็มไปด้วยความ

เกลียดชัง ซึ่งจะพ่นพิษใส่ท่านทันทีที่ท่านดูครั้งแรก และจะพ่นพิษ
เต็มขนาดต่อไปทุกครั้งที่ท่านดูหลังจากนั้น

หากท่านทนทุกข์กับปัญหานี้  ท่านต้องทำาทุกอย่างในอำานาจ
ของท่านเพื่อเอาชนะ อาจต้องสารภาพ สวดอ้อนวอนอย่างจริงจัง 
อดอาหาร  ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์  เปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเวลา
สร้างสรรค์ กำาหนดขอบเขตชัดเจนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ ในทำานองเดียวกัน แต่ท่านสามารถเอาชนะ
ได้  ในบางขณะ ความตั้งใจจริงจะเป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้—ไม่มี
ยาหรือเทคนิคการให้คำาปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเสพติดทุกอย่าง
การแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย

การแต่งกายของเราไม่เพียงส่งผลต่อความคิดและการกระทำา
ของเราเท่านั้นแต่ส่งผลต่อความคิดและการกระทำาของผู้อื่นด้วย  
เพราะเหตุนี้อัครสาวกเปาโลจึงแนะนำา “พวกผู้หญิง [ให้] แต่งกาย
ให้สุภาพด้วยความเหมาะสม” (1 ทิโมธี 2:9)

การแต่งกายของผู้หญิงมีผลมากต่อความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ 
ทางเพศของผู้ชาย  หากเสื้อคอลึก หรือกระโปรงสั้น หรือรัดรูป นั่น
อาจก่อให้เกิดความคิดที่ไม่เหมาะสม แม้ในความรู้สึกนึกคิดของ
ชายหนุ่มที่กำาลังพยายามเป็นคนสะอาดบริสุทธิ์4

พระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบ 

กับความนึกคิดหรือการ 

กระทำาใดที่จงใจปลุกเร้า 

หรือส่งผลให้เกิดการใช้อำานาจ

การให้กำาเนิดนอกความ

สัมพันธ์ในชีวิตแต่งงาน
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ชายและหญิงสามารถดูดีมีเสน่ห์และทันสมัยได้ แต่พวกเขา
สุภาพเรียบร้อยได้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงสามารถแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยและในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความเคารพ
ตนเองและความสะอาดทางศีลธรรมของผู้ชายเช่นกัน  สุดท้าย
แล้วผู้หญิงส่วนใหญ่แต่งกายเพื่อผู้ชายแบบไหนก็จะได้ผู้ชายแบบ
นั้น
ความคิดท่ีไม่สะอาด

กล่าวกันว่า “ท่านสามารถดูนกบินผ่านไปได้ แต่อย่าปล่อยให้
มันสร้างรังบนศีรษะท่าน”  ไม่ผิดอะไรถ้าจะ
มองสาวสวยหรือหนุ่มหล่อขณะพวกเขาเดิน
ผ่านไป—นั่นเป็นเรื่องปกติ  แต่ถ้าความคิด
เหล่านั้นเปลี่ยนเป็นตัณหา แสดงว่านกกำาลัง
สร้างรัง

เราไม่สามารถเลี่ยงการดูป้ายโฆษณาที่
ไม่เหมาะสมหรือคนแต่งกายไม่สุภาพได้ทุก
ครั้ง แต่เราสามารถขับความคิดไม่เหมาะสม
ทันทีที่เกิดขึ้นได้  บาปไม่ได้อยู่ที่การมองเห็น
สิ่งไม่เหมาะสม แต่บาปอยู่ที่การคิดหมกมุ่น
กับสิ่งนั้น  พระคัมภีร์บอกเราว่า “เพราะมนุษย์คิดในใจฉันใด เขา 
ก็เป็นฉันนั้น” (ดู สุภาษิต 23:7)

โดยแท้แล้ว ความคิดของเรากลายเป็นเมล็ดพันธ์ุแห่งการกระทำา 

ของเรา เรามีพลังภายในไว้ควบคุมชีวิตและความคิดของเรา  ความ 

คิดดีและความคิดชั่วไม่สามารถอยู่ร่วมกันในสมองเราได้ เหมือน

แสงสว่างและความมืดไม่สามารถอยู่ในเวลาเดียวกันและในที่

เดียวกันได้  ในบางกรณีเราต้องตัดสินใจว่าจะให้อะไรเป็นแขกรับ

เชิญของเรา

หากเราปรารถนาเช่นนั้น เราสามารถขับความคิดชั่วทุกอย่าง

ออกไปได้และแทนที่ความคิดนั้นทันทีด้วยเพลงจรรโลงใจหรือบท 

กวีหรือพระคัมภีร์  ความมืดหายไปเมื่อแสงสว่างปรากฏฉันใด 

ความชั่วหายไปเมื่อความดีปรากฏฉันนั้น

ท่ีลับตาคนและเพ่ือนท่ีล่อลวง

ในบางเวลาบางสถานที่ ไม่ว่าเราจะเข้มแข็งเพียงใด เราจะมี

แรงต้านน้อยลง  ชายหญิงที่ดีที่สุดบางคนล้มมาแล้วในสภาพเลว

ร้ายที่สุด  นั่นเกิดขึ้นกับกษัตริย์ดาวิดขณะที่เขามองดูนางบัทเชบา

ตอนกลางคืน คร้ังแรกดูจากระยะท่ีคล้ายจะปลอดภัย (ดู 2 ซามูเอล

 11:2–4)  ไม่ควรมีใครคิดว่าเรามีพลังหรือภูมิต้านทานมากเกิน
กว่าจะพ่ายแพ้  สถานที่ลับตาคน เวลาดึกดื่น และเพื่อนที่หย่อน
ยานทางศีลธรรมล้วนมีสนามแม่เหล็กแรงอันเหลือเชื่อไว้ดึงเราให้
อยู่ในอุ้งมือของซาตาน
การหาข้ออ้าง

ข้ออ้างสองข้อที่พูดซ้ำาบ่อย ๆ และใช้สนับสนุนการล่วงละเมิด
ทางศีลธรรม คือ หนึ่ง “ผมรักเธอ”  ซาตานเป็นนักหลอกลวงตัวยง  
เขาพยายามหลอกว่าตัณหาราคะคือความรัก มีการทดสอบง่าย ๆ 

เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ความรักน้อมนำาให้
เกิดการควบคุมตนเอง การเชื่อฟังกฎทางศีล-
ธรรมของพระผู้เป็นเจ้า ความเคารพผู้อื่น และ
ความไม่เห็นแก่ตัว ในทางตรงกันข้าม ตัณหา
ราคะชักนำาให้เกิดการไม่เชื่อฟัง  การสนอง
ความพอใจให้ตน และการขาดวินัย

ข้ออ้างข้อที่สองคือ “ไม่มีใครรู้หรอก” พระ- 
เจ้าทรงขจัดคำาลวงโลกดังกล่าวหลายครั้ง  
พระองค์ทรงประกาศว่า “คนกบฏจะถูกเสียด 
แทงด้วยโทมนัสย่ิง; เพราะความช่ัวช้าสามานย์ 

ของพวกเขาจะถูกป่าวประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน, และการ 

กระทำาลับของพวกเขาจะถูกเปิดเผย” (คพ. 1:3; เน้นตัวเอน)
ไม่มีที่ใดมืดหรือมุมใดลับตาจนไม่มีใครรู้  พระผู้เป็นเจ้าจะทรง 

ทราบ และท่านจะทราบหากท่านละเมิดกฎทางศีลธรรมของพระองค์

การกลับใจ 
หากเราทำาผิดศีลธรรมในชีวิต เรากลับใจได้เพราะการชดใช้ของ

พระเยซูคริสต์  ก้าวพ้ืนฐานก้าวแรกสู่การดำาเนินชีวิตให้สะอาดทาง
ศีลธรรมเพื่อรอรับอนาคตคือกลับใจจากการล่วงละเมิดในอดีต 
เปลี่ยนฐานทรายเป็นฐานศิลา  สิ่งนั้นมักจะเริ่มด้วยการสารภาพ

อย่างไรก็ดี การกลับใจไม่เพียงเป็นเรื่องของเวลาหรือการละทิ้ง
บาปหรือสารภาพบาปเท่านั้น  เหนือสิ่งอื่นใด การกลับใจคือการ
เปลี่ยนแปลงใจอย่างแท้จริง คือความตั้งใจเด็ดเดี่ยวว่าจะดำาเนิน
ชีวิตให้สะอาดทางศีลธรรม—ไม่ใช่เพราะเราต้องทำาแต่เพราะเรา
ต้องการทำา

พระผู้เป็นเจ้าตรัสชัดเจนว่าเราไม่สามารถทำาผิดมาตรฐานของ
พระองค์ได้โดยไม่ต้องรับผลที่ตามมา  แต่เพราะพระองค์ทรงรัก
และทรงมีการุณยธรรมอันมิอาจประมาณได้ พระองค์จึงประทาน

ตัณหาราคะชักนำา 

ให้เกิดการไม่เชื่อฟัง 

การสนองความพอใจให้ตน 

และการขาดวินัย 
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ความหวังอันรุ่งโรจน์นี้แก่เรา 
“เพราะเรา พระเจ้า ไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอม

แม้เล็กน้อยที่สุด; 
“กระนั้นก็ตาม, คนที่กลับใจ  และทำาตามบัญญัติของพระเจ้า 

จะได้รับการให้อภัย” (คพ. 1:31–32; เน้นตัวเอน)
พระองค์ทรงสัญญากับคนซื่อสัตย์ทั้งหมดผู้เปลี่ยนแปลงใจและ

ละทิ้งบาปของพวกเขาว่า “ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็
จะขาวอย่างหิมะ” (อิสยาห์ 1:18)

อย่างไรก็ดี การอยู่อย่างสะอาดย่อมดีกว่า
ทำาบาปและกลับใจภายหลังเสมอ  เหตุใดจึง
เป็นเช่นนั้น  เพราะผลร้ายบางอย่างของบาป
จะคงอยู่แม้หลังจากกลับใจแล้ว อาทิ  โรคร้าย 
หรือเด็กเกิดนอกสมรส  หรือทำาให้เราเสีย
ชื่อเสียง เป้าหมายในชีวิตเราต้องไม่เพียง
สะอาดเท่านั้นแต่ต้องดีพร้อมด้วย การ
แสวงหาความดีพร้อมเร่งเร็วขึ้นเมื่อเรา
สะอาด แต่ถูกขัดขวางเมื่อเราไม่สะอาด

แอลมาสอนว่า “ความชั่วร้ายไม่เคยเป็น
ความสุขเลย”(แอลมา 41:10) เราไม่สามารถ
ฝ่าฝืนกฎทางศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้าโดยพ้น 
โทษและมีความสุขได้ เพราะพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงสร้างเราทรงใส่เข็มทิศทางศีลธรรมไว้
ในจิตวิญญาณเราเรียกว่ามโนธรรม ทุก
ครั้งที่เราทำาผิดมาตรฐานทางศีลธรรม
ของพระผู้เป็นเจ้า มโนธรรมดังกล่าว 
จะทำางาน—ทำาให้เราทุรนทุราย เกิด
ความรู้สึกผิด สำานึกผิด และทำาหน้าที่
เป็นพยานจากเบื้องบน
ยืนยันความจริงของ
มาตรฐานนั้น

เราอาจพยายาม
ไม่สนใจ และเราอาจ
พยายามข่มไว้ แต่
เราหนีไม่พ้นความ
รู้สึกดังกล่าว เรา
ไม่สามารถเมิน

เฉย เจือจาง หรือทิ้งมาตรฐานทางศีลธรรมของพระผู้เป็นเจ้าได ้ มี
เพียงเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังเท่านั้น  สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ขัดขืนเราก็
น้อมรับ  การเลือกของเราส่วนใหญ่จะกำาหนดความสุขในชีวิตเรา

พรของชีวิตท่ีมีศีลธรรม
พรของการดำาเนินชีวิตให้สะอาดและมีศีลธรรมมีอยู่ท่วมท้น  

ชีวิตเช่นนั้นจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองและการนับถือตน 
เอง จะส่งผลให้มโนธรรมใสสะอาด จะทำาให้เรามีสิทธิ์รับความ

บริสุทธิ์อย่างเดียวกันจากคู่ครองและจะทำาให้
การใช้อำานาจการให้กำาเนิดในชีวิตแต่งงาน
หวานชื่นขึ้นและคุ้มค่ามากขึ้น เพราะเราได้
สงวนอำานาจนั้นไว้ใช้ในเวลาที่พระเจ้าทรง 
เห็นชอบ

เพราะพระเจ้าทรงรักเรามากมายมหาศาล
และทรงต้องการให้เรามีความสุข พระองค์
จึงทรงประกาศเจตนารมณ์ต่อบุตรธิดาของ
พระองค์ในยุคสุดท้ายนี้ว่า “เพราะเราจะยก
ผู้คนบริสุทธิ์กลุ่มหนึ่งขึ้นสำาหรับเรา, ผู้จะรับใช้
เราในความชอบธรรม” (คพ. 100:16)

ขอให้เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นที่บริสุทธิ ์
         นั้นและน้อมรับมาตรฐานทางศีลธรรมของ 

พระเจ้า 

   จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหา- 
   วิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ วันที่ 22 

มกราคม ค.ศ. 2013  ดูบทความเต็ม 
เป็นภาษาอังกฤษได้ที่ web.byui.edu/ 

devotionalsandspeeches

อ้างอิง
1. ดู ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “พลังแห่ง

ความชอบธรรม,” Ensign,  พ.ย. 
1998, 69; เลียโฮนา, ม.ค. 1999, 

81.
2. บอยด์ เค. แพคเกอร์,  
To Young Men Only (1976), 
4, 5.
3. ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหาร
งานศาสนจักร (2010), 21.4.6.

4. ดู ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “สื่อ
ลามก,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 

109.
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ความรักน้อมนำาให ้

เกิดการควบคุมตนเอง 

การเชื่อฟังกฎทางศีลธรรมของ 

พระผู้เป็นเจ้า ความเคารพผู้อื่น 

และความไม่เห็นแก่ตัว
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หลายปีก่อนดิฉันรับใช้เป็นเจ้าหน้าที่
พระวิหารในพระวิหารซานเตียโก ชิลี 

ช่วงกะเย็นวันหนึ่งดิฉันเริ่มประสบปัญหา 
เรื่องการหายใจ  จึงจำาเป็นต้องขอกลับ
ก่อนเวลา

ขณะเดินไปสถานีรถไฟใต้ดิน ดิฉันสวด 
อ้อนวอนขอให้รถไฟที่ต้องขึ้นรออยู่แล้ว
เพื่อจะได้กลับถึงบ้านเร็ว ๆ ดิฉันคิดว่าคำา 
สวดอ้อนวอนได้รับคำาตอบเมื่อเห็นรถไฟ
จอดอยู่ตรงชานชาลา  แต่พอเดินเข้าไป
ใกล้ ดิฉันเห็นพนักงานรถไฟกรูกันเข้าไป 
ช่วยผู้โดยสารคนหนึ่งที่กำาลังเกิดอาการ
หัวใจล้มเหลว เน้ือร้องของเพลงสวดท่ีดิฉัน 
ชื่นชอบเสียดแทงใจดิฉัน “ฉันทำาความดี
บ้างหรือไม่ในโลกวันนี้”1 ดิฉันรู้สึกทันทีว่า
ต้องเข้าไปช่วย

ดิฉันรีบไปยังจุดที่พนักงานพาเด็กหนุ่ม
คนนั้นไปรอรถพยาบาล และพวกเขายอม 
ให้ดิฉันอยู่  ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้รู้ว่า 
ต้องทำาอะไรและทูลวิงวอนพระบิดาบน

สวรรค์ให้ทรงละเว้นชีวิตเขา  ดิฉันไม่ต้อง 
การปล่อยเขาไว้ตามลำาพังและหวาดกลัว 
ดิฉันจึงกุมมือเขาไว้และพยายามช่วยให้
เขานิ่งสงบ  ดิฉันรับรองกับเขาว่าเขามี
ชีวิตยืนยาวรออยู่ข้างหน้าและพระผู้เป็น
เจ้าทรงมีจุดประสงค์สำาหรับเขา ดิฉันพบ
เบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวเขา เพื่อโทร
บอกให้ทราบว่าลูกชายเขากำาลังจะไป 
โรงพยาบาลและมีคนดูแลอยู่

เมื่อหน่วยกู้ชีพมาถึง ดิฉันตามพวกเขา 
ไปถึงรถพยาบาล และรู้สึกว่าควรอยู่กับ
เด็กหนุ่มคนนั้นจนกว่าครอบครัวเขาจะมา 
ยังความประหลาดใจแก่ดิฉันเมื่อหน่วยกู ้
ภัยตัดสินใจให้ดิฉันมากับพวกเขา ดิฉันจึง
กุมมือเด็กหนุ่มคนนั้นไว้ตลอดทางจนถึง
โรงพยาบาล

หลังจากมาถึงไม่นาน พวกเขาพาเด็ก
หนุ่มคนนั้นเข้าห้องฉุกเฉิน ดิฉันออกมา
คอยครอบครัวเขาอยู่ข้างนอก  เมื่อพวก
เขามาถึง คุณแม่ของเขาน้ำาตาไหลพราก 
กางแขนโอบกอดดิฉัน และบอกว่าเธอดีใจ 
มากที่ยังมีคนดี ๆ บนโลกนี้

สัปดาห์ต่อมาดิฉันได้รับโทรศัพท์จาก

เด็กหนุ่มคนน้ัน เขาบอกดิฉันว่าคณะแพทย์ 

พูดว่าการนิ่งสงบสำาคัญยิ่งในช่วงเวลานั้น

ก่อนที่เขาจะถึงโรงพยาบาล

เขาไม่เคยเชื่อในพระผู้เป็นเจ้ามาก่อน

จนกระทั่งวันนั้น  ดิฉันพูดไม่ออกเมื่อเขา

พูดออกมาว่า “คุณช่วยชีวิตผม และผมจะ

สำานึกบุญคุณของคุณตลอดไป! ตอนนี้ผม

รู้แล้วว่ามีพระผู้เป็นเจ้า”

เมื่อดิฉันออกจากพระวิหารก่อนเวลา 

วันนั้น พระวิญญาณทรงนำาดิฉันไปถูกที ่

ถูกเวลา ดิฉันสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงนำาทางดิฉัน ประ-

ทานความกล้าให้ดิฉันทำาตามที่เพลงสวด

บอกและไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านเลยไป 

แม้ดิฉันจะทำาได้เพียงอย่างเดียวคือกุมมือ

คนแปลกหน้าไว้ก็ตาม 
คาร์ลา โซเฟีย กาวิเดีย, ออนแทรีโอ แคนาดา

อ้างอิง
1.	 “ฉันทำ�คว�มดีบ้�งหรือไม่?”	เพลงสวด,	บทเพลง

ที่ 109.

ตอนน้ีผมรู้แล้วว่ามีพระผู้เป็นเจ้า

ดิฉันไม่ต้องการปล่อยเขาไว้ตามล�าพัง
และหวาดกลัว  จึงกุมมือเขาไว้และ

พยายามช่วยให้เขานิ่งสงบ
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ไม่กี่ปีที่ผ่านมารถยนต์เก่ามากคันหนึ่ง

ปรากฏในที่จอดรถอาคารประชุมของ

เรา  รถคันนั้นเป็นของคุณพ่อลูกสี่ซึ่งเลี้ยง

ลูกเพียงลำาพัง  เขามาขอความช่วยเหลือ   

วอร์ดของเราหาที่พักให้พวกเขา และผู้เป็น 

พ่อเริ่มพาครอบครัวมาโบสถ์

บางครั้งเสื้อผ้าของเด็ก ๆ สะอาดและ

บางคราวก็สกปรก แต่ผมเผ้ารุงรังตลอด  

เราไม่รู้ว่ามันยุ่งเหยิงและเป็นสังกะตัง

แบบนั้นได้อย่างไร  ทุกอาทิตย์ประธาน

ปฐมวัยจะนำาผลิตภัณฑ์แก้ผมพันกันกับ

แปรงหวีผมมาด้วย และครูคนหนึ่งจะช่วย

กันแต่งผมให้เด็ก ๆ ก่อนชั้นเรียนปฐมวัย

ดิฉันเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานปฐม- 

วัย  ดิฉันชื่นชมความสามารถของพี่น้อง

สตรีทั้งสองที่โอบกอดเด็กมอมแมมเหล่านี้ 

ดิฉันเองยังไม่อาจเอามือไปจับผมของเด็ก ๆ 

ได้  และสงสัยว่าพี่น้องสตรีเหล่านี้ทำาได้

อย่างไร  ดิฉันลดความรู้สึกผิดของตนโดย

บอกตัวเองว่าดิฉันช่วยได้โดยดูแลเด็กที่

เหลือขณะสตรีสองคนนี้ทำางาน

เด็กเล็กสุดในครอบครัวนี้อายุสามขวบ   

เธอพูดยังไม่เข้าใจ แต่เธอพยายามทำาเสียง 

เพลงดัง ๆ เมื่อเราร้องเพลง ซึ่งกวนใจดิฉัน

มาก

เพราะเด็กอายุสามขวบมีช่วงสมาธิสั้น 

ดิฉันจึงเริ่มพาเด็กผู้หญิงคนนี้มานั่งตักเพื่อ

ช่วยให้เธอฟัง  เธอจะยิ้มให้ดิฉันด้วยความ

ขอบคุณ ดิฉันเริ่มรู้สึกถึงปีติและความรักที่

พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อเด็กมอมแมม

คนนี้—ลูกของพระองค์  ในที่สุด ดิฉันรู้สึก

ตัวว่ากำาลังมองข้ามความสกปรกและคว้า

แปรงมาหวีผมสังกะตังของเธอ แม้ถึงกับ

ดิฉันเป็นคนขัดสน
ตัดสินว่าความพยายามร้องเพลงของเธอ
เป็นเสียงที่น่าฟัง

สามสี่เดือนให้หลัง คุณพ่อของเด็กลุก
ขึ้นในการประชุมแสดงประจักษ์พยาน
และขอบคุณเราที่ได้ช่วยลูก ๆ ของเขา  
สัปดาห์ต่อมาครอบครัวนี้ก็จากไป

ดิฉันซาบซึ้งใจกับโอกาสที่ได้รับใช้เด็ก 
เหล่านั้น  เมื่อพวกเขามาถึงดิฉันรู้สึกว่า 
พวกเขาขัดสนมาก แต่ดิฉันพบว่าดิฉันต่าง 
หากท่ีต้องการให้พวกเขาช่วยเปล่ียนแปลง 
ตนเอง 
ไดแอน แอทช์, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

บางครั้งเสื้อผ้า 
ของเด็กๆ สะอาด

และบางคราวก็สกปรก 
แต่ผมเผ้ารุงรังตลอด
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เช้าวันอาทิตย์วันหน่ึงในวันเกิดของดิฉัน 
ดิฉันกับสามีกำาลังเตรียมไปโบสถ์เมื่อ

เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  ดิฉันรับและอธิการ
บอกว่า “ผมรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณ แต่
คุณจะมาพบผมที่ห้องทำางานในอีก 30 
นาทีได้ไหมครับ ผมอยากจะคุยกับคุณ”

ดิฉันรีบไปโบสถ์ด้วยความอยากรู้
ในห้องทำางานของอธิการ  เขาพูดกับ

ดิฉันว่า “ซิสเตอร์ครูซครับ ผมมีของขวัญ
วันเกิดให้คุณ พระเจ้าทรงเรียกคุณให้รับใช้ 
เป็นประธานเยาวชนหญิง  คุณจะยอมรับ
การเรียกนี้ไหมครับ”  ดิฉันรู้สึกหนักใจ แต ่
ก็ยอมรับการเรียก ดิฉันได้รับการสนับสนุน 
และการวางมือมอบหน้าที่ในวันนั้น

ของขวัญวันเกิดของอธิการ
เมื่อกลับบ้านหลังเลิกโบสถ์ ดิฉันนั่งอยู ่

บนเตียง  ความรับผิดชอบอันหนักอึ้งมีผล 
กระทบต่อดิฉัน  ดิฉันร้องไห้และรู้สึกไม ่
คู่ควรกับงานนี้  การนำาทางเยาวชนหญิง
เหล่านี้เป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวง!  
ดิฉันรับบัพติศมาเมื่ออายุ 22 ปี และไม ่
เคยเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนหญิงมาก่อน 
ดิฉันจะเป็นประธานเยาวชนหญิงได้อย่างไร

ดิฉันทำาส่ิงเดียวท่ีรู้ว่าต้องทำา—คือคุกเข่า 
ทูลขอการนำาทางจากพระบิดาบนสวรรค ์
ในการเรียกใหม่น้ี  ทันใดน้ันดิฉันมีประสบ- 
การณ์ที่ดิฉันไม่มีวันลืม  ขณะนึกถึงดวง 
หน้าของเยาวชนหญิงแต่ละคน ดิฉันเข้าใจ 
ว่าแต่ละคนเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์

 

แต่ละคนต้องมีประธานท่ีรักเธอและจะช่วย 

ให้เธอเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเธอ ใน 

มโนภาพดิฉันเห็นช่ือเยาวชนหญิงท่ีแข็งขัน 

น้อยทั้งหมด (คนที่ดิฉันไม่เคยพบ) และ

ดิฉันเข้าใจว่าพวกเธอเป็นธิดาของพระบิดา 

บนสวรรค์เช่นกันและต้องการความเอาใจ

ใส่จากดิฉัน  ดิฉันรู้สึกถึงศักยภาพของแต ่

ละคน

เดือนต่อ ๆ มาไม่ง่ายเลย  ดิฉันทำางาน

หนักเพ่ือให้รู้จักเยาวชนหญิงแต่ละคนและ 

เข้าใจความต้องการของเธอ  ฝ่ายประธาน

ของเรากับเยาวชนหญิงที่แข็งขันช่วยคน

ที่แข็งขันน้อยให้กลับมาแข็งขัน  ดิฉันเห็น

พระหัตถ์ของพระเจ้าทำางานในหลาย ๆ 

ด้าน

เมื่อดิฉันได้รับการปลดจากการเรียก 

ดิฉันเป็นห่วงว่าดิฉันน่าจะทำาได้มากกว่า

นี้ พอถึงบ้าน ดิฉันคุกเข่าและทูลถามพระ

บิดาบนสวรรค์ว่าการรับใช้ของดิฉันเป็น 

ที่ยอมรับหรือไม่  ดิฉันได้รับความรู้สึกอิ่ม-

เอมใจว่าพระองค์พอพระทัย

ดิฉันหวนนึกถึงวันเกิดวันนั้นถ้าดิฉัน

ปฏิเสธการเรียกเพราะความรับผิดชอบ

อื่น ๆ ทั้งหมดที่มี  ดิฉันคงเป็นคนสูญเสีย 

มากที่สุดเพราะไม่ยอมรับการเรียก  ดิฉัน

คงสูญเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความอ่อน 

น้อมถ่อมตน เกิดความเข้าใจ พัฒนาความ 

อดทน และเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ 

พระเจ้า แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ ดิฉันคงทำาให ้

พระเจ้าทรงผิดหวังในความเชื่อมั่นที่ทรงมี

ต่อดิฉัน และดิฉันคงไม่เรียนรู้ว่าโอกาสได้

รับใช้นั้นเป็นของขวัญอย่างหนึ่ง 
มาเรียนา ครูซ, รีอูดีจาเนรู บราซิล

อธิการพูดกับดิฉันว่า  
“ซิสเตอร์ครูซครับ  

ผมมีของขวัญวันเกิดให้คุณ”
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ผมเป็นวัยรุ่นท่ีไม่น่าประทับใจเลยและ 

ใช้เวลารับใช้ผู้อื่นน้อยมาก  ระหว่าง

นี้คุณแม่ชวนผมไปเยี่ยมคุณยายที่เป็น

คุณป้าของท่านที่บ้านพักคนชรา

ลูกพี่ลูกน้องของผมกับสเตฟานีลูกสาว

ของเธอไปเยี่ยมกับเราด้วย  สเตฟานีอายุ

ราวเจ็ดแปดขวบ  ขณะที่เราเดินเข้าไปใน

บ้านพักคนชรา เธอโบกมือให้ทุกคนที่เห็น  

คนเหล่านั้นแจ่มใสขึ้นทันทีราวกับว่าเธอ

กำาลังแจกแสงอาทิตย์และสายรุ้ง  แต่ผม

กลับเลี่ยงไม่สบตาคน

เมื่อผมเข้าไปในห้องที่คุณยายใช้ร่วม

กับหญิงชราอีกคนหนึ่ง ผมพยายามเต็มที่

เพื่อหลบอยู่ข้างหลัง  แต่สเตฟานีกระโดด

ขึ้นไปบนเตียงคุณยายและเริ่มเล่าเรื่อง

ต่าง ๆ ให้ท่านฟัง

ผมสังเกตเห็นบางอย่างเกี่ยวกับห้องนี ้

ทางฝั่งคุณยายมีเครื่องหมายของความรัก 

และครอบครัว รูปภาพและภาพสีเทียน

แขวนบนผนัง และดอกไม้ประดับโต๊ะข้าง

เตียง  ส่วนอีกฝั่งของห้องว่างเปล่าไม่มี

อะไรเลย  ไม่มีวี่แววของผู้มาเยือน ไม่มี

การ์ดหรือรูปภาพแขวนบนผนัง

เพื่อนร่วมห้องของคุณยายนั่งคนเดียว

ในเก้าอี้เข็นและไม่สนใจพวกเรา  เธอฮัม

เพลงและเคาะที่วางแขนของเก้าอี้เข็นซึ่ง

ทำาให้ผมอึดอัด

สเตฟานีดึงแขนคุณแม่ของเธอและถาม 

ว่า “คุณแม่ขา ผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรหรือ

คะ”  คุณแม่ของสเตฟานีก้มลงมากระซิบ

ว่า “เธอต้องการความรักจ้ะ” ผมไม่ทันตั้ง

รับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
โดยไม่ลังเล สเตฟานีวิ่งไปหาผู้หญิงคน

เธอต้องการความรัก
ดังกล่าวและกระโดดข้ึนน่ังตักเธอ  จากน้ัน 
ก็เริ่มเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ฟังและถามคำาถาม
สารพัด ผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบ แต่น้ำาตาเธอ
ไหลขณะโอบกอดสเตฟานี  สเตฟานีนั่ง
ตักเธอหลายนาที พลางลูบผมและหอม
แก้มเธอ

ผมไม่เคยเห็นความรักที่ไม่นึกถึงตนเอง
แบบน้ีมาก่อน และพยายามซ่อนน้ำาตา ต่อ 
มาขณะขับรถออกจากบ้านพักคนชรา ผม
ประหลาดใจที่เด็กน้อยสเตฟานีไม่นึกถึง
ตนเองและเปี่ยมด้วยความรักความเห็น
อกเห็นใจคนแปลกหน้าได้มากขนาดนั้น

ในท่ีสุดผมก็เปล่ียนแปลงชีวิตและรับใช้ 
งานเผยแผ่เต็มเวลา  ขณะรับใช้ สเตฟานี

เขียนจดหมายน่ารักๆ  ส่งให้ผมพร้อมภาพ
วาดแบบเดียวกับภาพในห้องคุณยายที่
บ้านพักคนชรา

ก่อนกลับบ้าน ผมได้รับข่าวร้ายว่าความ 
เจ็บป่วยทวงชีวิตของสเตฟานีคืน  ผมยัง
คงร้องไห้ที่แสงของเธอดับเร็วเกินไป แต่
ผมซาบซึ้งเสมอสำาหรับแบบอย่างของเธอ  
เธอสอนให้ผมรู้ว่าแท้จริงแล้วการรับใช้คือ
อะไร

เราไม่ต้องสงสัยว่าเราควรรับใช้อย่างไร
หรือควรรับใช้หรือไม่  หากใจเราอยู่ถูกที่ 
เมื่อนั้นการรับใช้ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของตัว
เรา ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เราทำา 

เจย์ แม็คฟาร์แลนด์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

สเตฟานีดึงแขนคุณแม่ของเธอ 
และถามว่า “คุณแม่ขา ผู้หญิง 

คนนั้นเป็นอะไรหรือคะ”



นำ�จักรย�นกลับม�
เมื่อนิค บาร์ตันกับมอร์แกน ภรรยา ย้าย

ไปแอริโซนา สหรัฐอเมริกาเพื่อให้นิคเข้า
โรงเรียนกฎหมาย พวกเขาเริ่มสวดอ้อนวอน
ขอโอกาสเผยแผ่ศาสนา  “เราทูลขอพระ- 
บิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้เราละเอียดอ่อน 
มากข้ึนต่อการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์และกล้าพอที่จะปฏิบัติตาม” นิค
กล่าว

วันเสาร์วันหนึ่ง มอร์แกนต้องใช้รถเพื่อ

เดินทางไปทำางาน นิคจึงปั่นจักรยานไป
เรียน  แต่เมื่อถึงเวลากลับบ้าน จักรยานก็

หายไปแล้ว

“จักรยานหายเกิดขึ้นเป็นประจำาจน

ตำารวจต้องขอให้บอกสิ่งที่จะช่วยระบุ

ลักษณะเฉพาะของจักรยานคันนั้น  ผมจำา

ได้ว่ามอร์แกนติดป้ายคำาว่า ‘ฉันรักคุณ’ ไว้

ที่แฮนด์รถ”

นิคสวดอ้อนวอนอีกครั้ง “ผมขอให้ผม

เรียนรู้บางสิ่งจากสถานการณ์นี้” เขากล่าว  

จากนั้นเขาก็ขึ้นรถไฟไปลงสถานีใกล้บ้าน

มากที่สุดก่อนจะโทรศัพท์ให้ภรรยามารับ

กลับบ้าน

“ที่สถานีถัดไป  ผมเห็นชายร่างใหญ ่

คนหนึ่งสวมหมวกกลับหลังกำาลังขึ้นรถไฟ

พร้อมกับยกจักรยานผมมาด้วย!  ผมเห็น

ป้าย ‘ฉันรักคุณ’ ตรงแฮนด์รถ จึงรู้เลยว่า 

นั่นคือจักรยานของผม” นิคกล่าว  เขาแตะ

บ่าผู้ชายคนนั้นเบา ๆ
“ผมพูดว่า  ‘ผมอยากถามว่าคุณได้

การแบ่งปันพระกิตติคุณมักจะเป็น 
เรื่องเรียบง่ายเช่นการเชื้อเชิญ 

ถามคำาถาม หรือร่วมวงสนทนา  
เมื่อเราเตรียมใจแบ่งปันพระกิตติคุณ พระ- 
เจ้าจะทรงนำาทางเราไปสู่ผู้ที่พร้อมจะได้ยิน

“[พระเจ้า] ทรงเตรียมหนทางให้เราแบ่ง
ปันพระกิตติคุณมากมายหลายวิธี และพระ- 
องค์จะทรงช่วยเราในการลงแรงนั้นถ้าเรา

จะกระทำาด้วยศรัทธาเพื่อให้งานของพระ-
องค์เกิดสัมฤทธิผล” ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน กล่าวในการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม 20131  ต่อไปนี้คือตัวอย่าง 
ในหลายสถานการณ์

โดย ริช�ร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

เพียงถ�ม 

ผู้อื่นว่�พวกเข�สนใจ 

พระกิตติคุณหรือไม่ 

ท�่นก็ส�ม�รถร่วมเร่งง�น 

แห่งคว�มรอดได้

  ความสำาเร็จ

ผมเห็นฮ�ร์ลีย์ยกจักรย�น 

ของผมที่ถูกขโมยไป 

“ผมอย�กถ�มว่�คุณได้ม�จ�กไหน” 

ผมพูด—นิค เบอร์ตัน
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จักรยานคันนั้นมาจากไหนครับ’  เขาตอบ
ว่า ‘จากร้านขายของเก่าตามถนน’”  นิค 
อธิบายว่าจักรยานของเขาถูกขโมย  ชาย
หนุ่มคนนั้นตอบกลับมาว่าเขาไม่ใช่ขโมย
และให้นิคเอาจักรยานกลับไปได้

“ผมขอบคุณเขาและบอกว่าผมจะโทร-
ศัพท์บอกตำารวจให้ไปสอบสวน ‘ร้านขาย
ของเก่า’ แห่งนั้น” นิคกล่าว  “เขาบอกว่า
เขาชื่อฮาร์ลีย์และให้เบอร์โทรศัพท์ไว้  ผม
บอกเขาว่าจะช่วยจ่ายค่าจักรยาน เพราะ
เป็นความผิดพลาดของเราด้วยกันทั้งคู่ และ
ผมก็เดินออกจากรถไฟไปด้วยความดีใจที่
ได้จักรยานคืน”

แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
“ด้วยความอยากรู้ ผมจึงโทรศัพท์หา 

ฮาร์ลีย์เช้าวันต่อมา  เขาบอกว่าตำารวจ
กำาลังติดตามเรื่องอยู่  จากนั้นเขาถามว่า 
ผมกับภรรยาต้องการทำาอะไรต่อในวันนั้น
หรือไม่  ผมตระหนักว่าเขากำาลังพยายาม
เป็นเพื่อนกับเรา

“วันนั้นเป็นวันอาทิตย์ ผมบอกเขาว่าผม
กำาลังจะไปโบสถ์แต่เรายินดีจะเจอกับเขา
ในเวลาอื่น  ขณะวางโทรศัพท์ ผมก็คิดได้ว่า
นี่คือโอกาสเผยแผ่ศาสนาอย่างเห็นได้ชัด  
ผมโทรกลับไปหาเขาและถามว่าสนใจจะ 
ไปโบสถ์กับเราไหม  เขาตกลง!  เขาเข้าร่วม
ทุกการประชุมและบอกผมในภายหลังว่า
เขารู้สึกว่าผู้พูดและครูในชั้นเรียนกำาลังพูด
สื่อถึงเขาโดยตรง

“ฮาร์ลีย์มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศและ
ย้ายไปที่อื่นหลังจากเราพบกันไม่นาน” นิค
กล่าว  “แต่เขากลายเป็นเพื่อนเราจริง ๆ 
เขาเกิดความเคารพต่อศาสนจักร และได้
รับความเชื่อมั่นว่าพระบิดาบนสวรรค์เอา
พระทัยใส่เขา”

พูดคุยกับเจ้�หน้�ท่ี
“วันหนึ่งหลังจากฟังข่าวสารการประชุม

ใหญ่ ดิฉันรู้สึกว่าต้องพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
เภสัชกรรมที่ร้าน” ฮานนาห์ รอว์เฮาเซอร์ 
จากแอริโซนากล่าว  “เสียงข้างในดิฉัน
บอกว่า ‘เขาเป็นคนดี  เธอต้องชวนเขามา
กิจกรรมที่โบสถ์’

ครั้งต่อมา ฮานนาห์ขับรถอยู่ในช่องซื้อ
ยากลับบ้าน เธอมองหาเขา แต่เขาไม่อยู่ที่
นั่น  การกระตุ้นเตือนยังไม่หายไป

“ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ดิฉันขับแวะมาอีก
ครั้ง และเขาอยู่ที่นั่น  ด้วยคาดว่าคงจะมี
เวลาไม่มาก ดิฉันจึงเข้าเรื่องทันที ‘คุณไป
โบสถ์หรือเปล่าคะ’ ดิฉันถาม  เขาชะงักด้วย
ความประหลาดใจแล้วตอบว่าไป  ดิฉันยื่น
นามบัตรให้  ‘โทรมาได้นะคะ’ ดิฉันพูดแล้ว

“คุณไปโบสถ์หรือเปล่�คะ” ดิฉันถ�ม 

เกรกตอบว่�ไป  ดิฉันยื่นน�มบัตร 

ให้เข� “โทรม�นะคะ” ดิฉันบอก 

–ฮ�นน�ห์ รอว์เฮ�เซอร์
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ขับรถออกไป  ‘ฉันทำาส่วนของฉันแล้ว’  
ดิฉันคิด  ‘ต่อไปฉันจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึก
อะไรมารบกวนจิตใจอีก’”

เธอแปลกใจที่เขาโทรมาในวันรุ่งขึ้น

พร้อมกับแนะนำาตัวว่าชื่อเกรก ไอเซลิน  

“เขาบอกดิฉันภายหลังว่า เพราะเราทั้งคู่

ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวและยังโสด เขาจึงคิด

ว่าดิฉันขอเขาออกเดท” เธอกล่าว  “แต่เรา

ลงท้ายด้วยการพูดคุยกันเกี่ยวกับศาสนา

เป็นเวลาสามชั่วโมง และเขาเริ่มเรียนรู ้

เกี่ยวกับศาสนจักร”  เวลานี้เอ็ลเดอร์ไอเซ- 

ลินกำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 

ในรัฐมอนแทนา สหรัฐอเมริกา

ถ�มพนักง�นลิฟต์
สมัยอายุ 26 ปี โรเบิร์ต จี. เอลลิส จูเนียร์ 

ทำางานเป็นเจ้าหน้าที่ตำารวจในอาคาร
สำานักงานวุฒิสภาในวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ-
อเมริกา

“ผมใช้เวลามากกับการใคร่ครวญสิ่ง
ที่ผมเคยเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซู” เขาเล่า  
“คุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้ไปโบสถ์ที่ไหน แต่
พวกท่านยอมให้ผมไป และผมชอบที่ได้ไป
โบสถ์มากกว่าสิบนิกาย”  ด้วยความที่เป็น
ชายหนุ่มเพิ่งแต่งงาน เขาจึงรู้สึกว่าควรรับ
บัพติศมา—แต่ในศาสนจักรไหน

“วิญญาณผมว้าวุ่น  ผมต้องการค้นหา
ศาสนจักรที่ซื่อตรงต่อคำาสอนของพระคริสต ์
คนทั่วไปจะบอกว่าทุกศาสนจักรเป็นศาสน- 
จักรของพระเจ้า แต่พวกเขาไม่ลังเลที่จะ 
บอกว่านิกายอื่นไม่ถูกต้อง  ผมสวดอ้อน 
วอนว่า ‘ผมอยากรับบัพติศมา แต่ผมไม่
ทราบว่าจะเข้าร่วมกับศาสนจักรใด’”

เพราะจำาได้ที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จง
ขอแล้วจะได้” (มัทธิว 7:7) โรเบิร์ตจึงวิงวอน
ต่อไป  วันหนึ่งขณะกำาลังทำางาน โรเบิร์ต 
รู้สึกวุ่นวายใจอีกครั้ง แล้วดวงตาเขาก็รื้น
ด้วยน้ำาตา

“ผมรู้สึกกลัวและไม่รู้ว่าความคิดของผม
ถูกหรือผิด  แต่แล้วความรู้สึกสงบก็เข้ามา
ในใจผม  โดยที่ไม่รู้ตัวว่ากำาลังทำาอะไร ผม
เดินไปหาพนักงานลิฟต์และถามว่า ‘คุณ
เป็นสมาชิกศาสนจักรอะไร’”

พนักงานลิฟต์ชื่อนอร์แมน แม็กซ์ฟีลด์ 
อดีตผู้สอนศาสนาซึ่งกำาลังเรียนอยู่ที่มหา-
วิทยาลัยจอร์จทาวน์

“เขาเงยหน้าขึ้นจากกองหนังสือ ผมบอก
ได้เลยว่าเขาประหลาดใจ  เขาบอกว่า ‘ผม
เป็นมอรมอน ทำาไมหรือครับ’

“คุณเชื่อในอะไรหรือครับ” นอร์แมน

ถ�มผม  “ในพระเยซูคริสต์” 

ผมตอบด้วยคว�มภ�คภูมิใจ 

–โรเบิร์ต จี. เอลลิส จูเนียร์
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“ผมบอกว่า ‘ผมอยากรับบัพติศมา แต่
ผมไม่ทราบว่าต้องเข้าร่วมกับศาสนจักร
ไหน’

“เขาถามว่า ‘คุณเชื่อในอะไร’

“‘พระเยซูคริสต์’ คือคำาตอบที่ผมตอบไป
อย่างภาคภูมิใจ

“เขาถามว่า ‘ผมขอเล่าเก่ียวกับศาสนจักร 
ของผมได้ไหมครับ ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย’  เมื่อเขา
บอกผมว่าศาสนจักรของพระคริสต์ได้รับ
การฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลก ผมจึงทราบว่า

คำาสวดอ้อนวอนของผมได้รับคำาตอบแล้ว  
ความรู้สึกในใจผมวิเศษมาก”

เรื่องนั้นเกิดขึ้นในปี 1977  ปัจจุบัน
บราเดอร์และซิสเตอร์เอลลิสเป็นสมาชิก
ศาสนจักรในเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

พ่ึงพาพระเจ้า
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เมื่อเรากำาลังยืน
เป็น ‘พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
และในทุกสิ่ง’ (โมไซยาห์ 18:9) พระเจ้า
จะทรงเปิดทางให้เราพบและมีการติดต่อท่ี

เหมาะสมกับผู้ท่ีกำาลังแสวงหา  ส่ิงน้ีจะเกิด
ขึ้นเมื่อเราแสวงหาการนำาทางและเมื่อเรา
กระทำาต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจและความ
รักเหมือนพระคริสต์”2

นิค ฮานนาห์ เกรก โรเบิร์ต และนอร์แมน 
คงจะเห็นด้วยกับทุกคนว่าสิ่งที่ท่านกล่าว
เป็นความจริง 

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่,” 

เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	4.
2.	 ดู	ดัลลิน เอช.	โอ๊คส์,	“การแบ่งปันพระกิตติคุณ,”			

เลียโฮนา,	ม.ค.	2002,	9.
3.	 รัสเซลล์ เอ็ม.	เนลสัน,	“ขอให้ถามผู้สอนศาสนา!	

พวกเขาช่วยท่านได้!”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	18–21.

คำาแนะนำาสิบวิธีสำาหรับการแบ่งปัน
มีหลายวิธีในการเชื้อเชิญผู้คนให้เรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณ  ต่อไปนี้คือ

คำาแนะนำาสิบวิธีเพื่อช่วยท่านเริ่มแบ่งปัน

1. เริ่มการสนทนา ขณะท่านกำาลัง

ทำาความรู้จัก  เป็นธรรมดาที่จะ

บอกให้คนอื่นรู้ว่าท่านเป็นสมาชิก

ศาสนจักร  ประโยคง่าย ๆ เช่น 

“ฉันเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แต่

หลายคนรู้จักเราในนามมอรมอน” 

จะเปิดประตูสนทนาได้

2. พูดคุยขณะเดินทาง  พูดคุยกับ

เพื่อนเดินทางบนรถโดยสารหรือ

เครื่องบินหรือครอบครัวที่ท่านพบ 

ในช่วงพักร้อน  ชายคนหนึ่งจงใจ 

ถามคนขับแท็กซ่ีเก่ียวกับครอบครัว 

ของเขาแล้วสนทนาถึงการสังสรรค์

ในครอบครัว

3.	 แนะนำาเพื่อนให้เข้า	Mormon.org 

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งยอดเยี่ยมให้ 

ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับศาสนจักรได้ทำา 

ความรู้จักศาสนจักรดีขึ้น

4. เชื้อเชิญเพื่อนให้พูดคุยกับผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาทางออนไลน์

หรือด้วยตนเอง ใน Mormon.org 

ผู้คนสามารถพูดคุยกับผู้สอน

ศาสนา และแน่นอนว่าท่าน

สามารถแนะนำาผู้อื่นให้รู้จักกับ

เอ็ลเดอร์หรือซิสเตอร์ในเขตของ

ท่านได้เสมอ

5. ใช้สื่อสังคมออนไลน์  ศาสนจักร

เปิดโอกาสมากมายให้กดไลค์

หรือแชร์เนื้อหาออนไลน์ ทั้งมีม 

(meme) ข้อความ และวีดิทัศน์  

แฮชแท็ก (คำาหรือกลุ่มคำาที่แท็ก 

ด้วยเครื่องหมาย #) ช่วยให้ผู้คน

สามารถติดตามการสนทนาบน

เว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนจักรได้

6. แชร์วีดิทัศน์  ทำาความคุ้นเคย 

กับวีดิทัศน์ใน Mormon.org และ 

biblevideos.lds.org  ดูวีดิทัศน์

เหล่านี้กับเพื่อนหรือแชร์ลิงก์  

นอกจากนี้ให้โพสต์เกี่ยวกับ 

Mormon Messages (ข่าวสาร 

มอรมอน) ซึ่งมีคำาตอบที่ได้รับ 

การดลใจให้แก่คำาถามต่าง ๆ  

ของชีวิต

7. แบ่งปันบัตรและโปสเตอร์  บัตร

เผยแผ่และโปสเตอร์เปิดโอกาส 

ให้ท่านแบ่งปันแนวคิดที่ได้รับการ

ดลใจ (ดู ตัวอย่างเช่น บัตรเผยแผ่

ในหน้า 71 ของ เลียโฮนา เดือน

ตุลาคม 2013)

8. ถามผู้สอนศาสนา  เชื้อเชิญให้

เพื่อนอ่าน “ขอให้ถามผู้สอน

ศาสนา! พวกเขาช่วยท่านได้!” 

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนล-

สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง3

9. ไปโอเพ่นเฮาส์พระวิหาร  บอก

ให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับโอกาสอันดี

ยิ่งที่จะได้เข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์ก่อน

การอุทิศพระวิหาร  เสนอตัวที่จะ

ไปด้วย

10. ออกไปช่วยผู้ที่กำาลังกลับมา  ผู้

สอนประจำาบ้านและผู้เยี่ยมสอนมี

โอกาสดีที่จะเป็นผู้สอนศาสนาให้

แก่สมาชิกที่แข็งขันน้อย คนเหล่า

นี้รู้จักคนอื่นที่อาจจะเปิดรับพระ-

กิตติคุณ
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การกระทำาทารุณกรรมอาจทิ้งรอยแผลไว้ให้ท่าน แต่แผล

เหล่านั้นไม่จำาเป็นต้องคงอยู่ถาวร

ข้
าพเจ้าพูดจากส่วนลึกของหัวใจกับแต่ละท่านซึ่งบาปอัน
น่าเกลียดของการกระทำาทารุณกรรมท้ิงรอยแผลเป็นไว้ให้

ถ้าหากไม่ได้รับการเยียวยาจากพระเจ้า การกระทำา
ทารุณกรรมทางใจ ทางกาย หรือทางเพศย่อมสามารถทำาให้เกิด

ผลร้ายแรงต่อเนื่องยาวนานแก่ท่านได้  ท่านผู้ตกเป็นเหยื่อ
เคยประสบผลน้ันมาบ้างแล้ว อันได้แก่ ความกลัว ความเศร้า
หมอง ความรู้สึกผิด เกลียดตนเอง ทำาลายความนับถือตนเอง 
และเหินห่างจากความสัมพันธ์ตามปกติธรรมดาของมนุษย์  

เมื่อการกระทำาทารุณกรรมหนักข้อขึ้นเรื่อย ๆ อารมณ์รุนแรง
ของการขัดขืน ความโกรธ และความเกลียดชังย่อมเกิดขึ้นตามมา  
ความรู้สึกเหล่าน้ีมักมุ่งมาท่ีตนเอง คนอ่ืน ชีวิต และแม้กระท่ังพระ-
บิดาบนสวรรค์  ความพยายามโต้กลับแต่ไม่สำาเร็จสามารถนำาไปสู่
การใช้ยาในทางที่ผิด การผิดศีลธรรม การทอดทิ้งครอบครัว และ
ในกรณีที่รุนแรงอย่างน่าสลดใจคือการฆ่าตัวตาย  หากไม่แก้ไข 
ความรู้สึกเหล่านี้จะชักนำาให้เกิดความท้อแท้ในชีวิต ชีวิตแต่งงาน
ท่ีไม่ลงรอยกัน แม้กระท่ังเปล่ียนจากเหย่ือเป็นผู้กระทำาทารุณกรรม
เสียเอง  ผลอันน่าสะพรึงกลัวอย่างหนึ่งคือการขาดความไว้วางใจ 

ผู้อื่นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นอุปสรรคต่อการรักษา
เพ่ือรับความช่วยเหลือท่านต้องเข้าใจบางอย่าง   

 เกี่ยวกับกฎนิรันดร์  การกระทำาทารุณกรรม
ของท่านเกิดจากการที่อีกฝ่ายโจมตีอิสรภาพ

ของท่านโดยมิชอบ  เนื่องจากบุตรธิดาทุกคน
ของพระบิดาบนสวรรค์มีสิทธิ์เสรี จึงมีบางคน

โดย เอ็ลเดอร ์
ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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จงใจเลือกละเมิดพระบัญญัติและทำาร้าย
ท่าน  การกระทำาเช่นนั้นจำากัดอิสรภาพของ
ท่านชั่วคราว แต่ในความยุติธรรม และเพื่อ
เป็นการชดเชย พระเจ้าได้ทรงเตรียมทางให้ 
ท่านเอาชนะผลเสียร้ายแรงจากการกระทำา 
ของผู้อื่นอันขัดกับความประสงค์ของท่าน 
การบรรเทาทุกข์ดังกล่าวเกิดจากการประ-
ยุกต์ใช้ความจริงนิรันดร์กับความช่วยเหลือ
ของฐานะปุโรหิต

จงรู้ว่าการเลือกที่ชั่วร้ายของผู้อื่นไม่
สามารถทำาลายสิทธ์ิเสรีของท่านโดยส้ินเชิง
เว้นแต่ท่านจะยอม  การกระทำาของพวกเขา
อาจทำาให้เกิดความเจ็บปวด ความปวดร้าว 
แม้แต่ความเสียหายทางกาย แต่พวกเขา 
ไม่สามารถทำาลายความเป็นไปได้นิรันดร ์
ของท่านในชีวิตอันสั้นแต่สำาคัญยิ่งบนโลก 
นี้ได้ ท่านต้องเข้าใจว่า ท่านมีอิสระที่จะตัด- 

สินใจเอาชนะผลเสียของการกระทำาทารุณ

กรรม  เจตคติของท่านสามารถควบคุมการ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิตท่านได้ 
ช่วยให้ท่านได้รับความช่วยเหลือที่พระเจ้า
ทรงประสงค์ให้ท่านได้รับ  ไม่มีใครช่วงชิง
โอกาสสุดท้ายของท่านไปได้เมื่อท่านเข้าใจ
และดำาเนินชีวิตตามกฎนิรันดร์ กฎของพระ-
บิดาบนสวรรค์และการชดใช้ของพระเจ้า
ทำาให้ท่านไม่ถูกช่วงชิงโอกาสที่มาถึงบุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ท่านอาจรู้สึกถูกคุกคามจากผู้มีตำาแหน่ง
อำานาจหน้าที่เหนือท่าน ท่านอาจรู้สึกติด
กับดักและมองไม่เห็นทางหนี  โปรดเชื่อว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงต้องการให้ท่าน

ตกเป็นเชลยของอิทธิพลอันมิชอบ คำาขู่แก้

แค้น หรือความหวาดกลัวที่เกรงว่าจะเกิด

ผลร้ายแก่สมาชิกครอบครัวที่กระทำาทารุณ

กรรมท่าน  จงวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนำา
ท่านให้พบวิธีแก้ไข  จงทูลขอด้วยศรัทธา 
อย่าสงสัย (ดู ยากอบ 1:6;  อีนัส 1:15;  

โมโรไน 7:26; คพ. 8:10; 18:18)
“ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจริงจังว่าเมื่อ

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของอีกฝ่าย 

ความวิปริต หรือการร่วมประเวณีกับสาย

เลือดเดียวกันทำาร้ายท่านอย่างรุนแรง อัน

เป็นการฝืนใจท่าน ท่านไม่ต้องรับผิดชอบ

และไม่ต้องรู้สึกผิด  การกระทำาทารุณกรรม
อาจทิ้งรอยแผลเอาไว้ แต่รอยแผลเหล่านั้น
ต้องไม่คงอยู่ถาวร ในแผนนิรันดร์ ในตาราง
เวลาของพระเจ้า บาดแผลเหล่านั้นจะหาย
สนิทเมื่อท่านทำาส่วนของท่าน  สิ่งที่ท่านทำา 
ได้เวลานี้คือ

ขอความช่วยเหลือ

หากท่านถูกกระทำาทารุณกรรมเวลานี้
หรือในอดีต จงขอความช่วยเหลือ  บางที
ท่านอาจไม่ไว้ใจคนอื่นและรู้สึกว่าไม่มีใคร
พึ่งได้  จงเริ่มกับพระบิดานิรันดร์ของท่าน
และพระบุตรท่ีรักของพระองค์ พระผู้ช่วยให้ 
รอดของท่าน จงพยายามเข้าใจพระบัญญัติ 
ของพระองค์และทำาตาม  พระองค์จะทรง
นำาท่านไปพบคนที่จะทำาให้ท่านเข้มแข็ง
และให้กำาลังใจท่าน  มีผู้นำาฐานะปุโรหิต
คอยช่วยท่าน ปกติคืออธิการ หรือบางครั้ง
ก็สมาชิกในฝ่ายประธานสเตค  พวกเขา
สามารถสร้างสะพานไปสู่ความเข้าใจและ
การเยียวยามากขึ้น  โจเซฟ สมิธสอนดังนี้ 
“มนุษย์ทำาเพื่อตนเองไม่ได้เลยเว้นแต่พระ-
ผู้เป็นเจ้าจะทรงนำาเขาไปในทางที่ถูกต้อง 
และฐานะปุโรหิตมีไว้เพื่อจุดประสงค์ดัง
กล่าว” (คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  

โจเซฟ สมิธ [2007], 117)
พูดคุยกับอธิการหรือประธานสาขาของ 

ท่านด้วยความมั่นใจ  การเรียกของเขา
อนุญาตให้เขาทำาหน้าที่เป็นเครื่องมือของ
พระเจ้าเพื่อประโยชน์ของท่าน เขาสามารถ
ให้รากฐานหลักคำาสอนเพื่อนำาทางให้ท่าน 

หายเป็นปรกติ ความเข้าใจและการประยุกต์ 
ใช้กฎนิรันดร์จะให้การเยียวยาที่ท่านต้อง- 
การ  เขามีสิทธิ์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
เพ่ือประโยชน์ของท่าน  เขาสามารถใช้ฐานะ 
ปุโรหิตเพื่อเป็นพรแก่ท่าน

อธิการของท่านจะช่วยให้ท่านรู้จักเพื่อน
ที่วางใจได้เพื่อสนับสนุนท่าน เขาจะช่วยให้
ท่านเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและความ
นับถือตนเองอีกครั้งเพื่อเริ่มกระบวนการ
ของการเริ่มต้นใหม่  เมื่อการกระทำาทารุณ
กรรมร้ายแรงมาก เขาสามารถช่วยท่าน
หาวิธีป้องกันและการบำาบัดรักษาจากมือ
อาชีพที่สอดคล้องกับคำาสอนของพระผู ้
ช่วยให้รอด

หลักธรรมแห่งการเยียวยา

มีหลักธรรมแห่งการเยียวยาบางข้อที่
ท่านจะเข้าใจถ่องแท้มากขึ้น:

ตระหนักว่าท่านเป็นลูกท่ีรักของพระบิดา 
บนสวรรค์ พระองค์ทรงรักท่านอย่างสมบูรณ์ 
และทรงสามารถช่วยท่านอย่างที่ไม่มีบิดา
มารดาทางโลก คู่สมรส หรือเพื่อนผู้ภักดี
คนใดทำาได้  พระบุตรของพระองค์ทรงสละ
พระชนม์ชีพเพื่อว่าโดยศรัทธาในพระองค์
และการเชื่อฟังคำาสอนของพระองค์ ท่าน 
จะหายเป็นปรกติได้  พระองค์ทรงเป็นผู้
รักษาที่เชี่ยวชาญ

เพิ่มความไว้วางใจในความรักและความ
สงสารของพี่ชายคนโตของท่าน พระเยซู
คริสต์ โดยการไตร่ตรองพระคัมภีร์   เช่น
เดียวกับชาวนีไฟ พระองค์รับสั่งกับ ท่าน

ว่า “เรามีความสงสารเจ้า; อุทรของเราเต็ม
ไปด้วยความเมตตา . . .  เราเห็นว่าศรัทธา
ของเจ้าเพียงพอที่เราจะรักษาเจ้า” (3 นีไฟ 
17:7–8)

การรักษาเริ่มต้นได้ดีที่สุดกับการสวด
อ้อนวอนที่จริงใจของท่านเพื่อทูลขอความ
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ช่วยเหลือจากพระบิดาในสวรรค์  การใช้สิทธิ์เสรีเช่นนั้นเปิดทาง
ให้สวรรค์เข้ามาแทรกแซง  เมื่อท่านยอม ความรักของพระผู้ช่วย
ให้รอดจะทำาให้ใจท่านอ่อนลงและทำาลายวัฏจักรของการกระทำา
ทารุณกรรมที่สามารถเปลี่ยนผู้รับเคราะห์เป็นฝ่ายรุกราน  แม้เมื่อ
ความกระหายโดยไม่ยับยั้งชั่งใจของผู้อื่นจงใจทำาให้เกิดขึ้น แต่
ความทุกข์ยากสามารถเป็นบ่อเกิดของการเติบโตได้เมื่อมองจาก
ทัศนะของหลักธรรมนิรันดร์ (ดู คพ. 122:7)

ถ้าท่านเป็นเหย่ือ อย่าเสียเวลาแก้แค้นหรืออาฆาตผู้รุกรานท่าน  
จงจดจ่อกับความรับผิดชอบของท่านต่อการทำาสิ่งที่ท่านสามารถ
แก้ไขได้  โดยปล่อยให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองและเจ้าหน้าที่ศาสนจักร
จัดการกับผู้กระทำาความผิด  ไม่ว่าพวกเขาทำาอะไรก็ตาม สุดท้าย
แล้วคนผิดจะต้องเผชิญหน้าองค์ผู้พิพากษาท่ีดีพร้อม  สุดท้ายแล้ว
ผู้กระทำาทารุณกรรมที่ไม่กลับใจจะถูกพระผู้เป็นเจ้าที่เที่ยงธรรม
ลงโทษ  ผู้ล่าที่ทำาให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อและแก้ต่างให้แก่ชีวิต
อันเหลวแหลกของตนโดยชักจูงผู้อื่นให้ใช้วิธีชั่วช้าแบบเดียวกัน
จะต้องรับผิดชอบ  พระอาจารย์ทรงเตือนคนเช่นนั้นว่า “แต่ถ้าใคร
ทำาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราหลงผิดไป เอาหินโม่
ก้อนใหญ่ผูกคอคนน้ันแล้วถ่วงเขาเสียท่ีทะเลลึกก็จะดีกว่า” (มัทธิว 
18:6)

จงเข้าใจว่าการเยียวยาจะใช้เวลาค่อนข้างมาก  โดยทั่วไปแล้ว
การหายเป็นปรกติเกิดข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป และเร็วข้ึนเม่ือท่าน
แสดงความกตัญญูต่อพระเจ้าสำาหรับความก้าวหน้าทุกระดับที่
สังเกตเห็น

การให้อภัย 

ระหว่างการพักฟื้นเป็นเวลานานจากการผ่าตัดครั้งใหญ่ ผู้ป่วย
คาดหวังด้วยความอดทนว่าจะหายขาดโดยวางใจในการดูแลของ
ผู้อื่น  เขาไม่ได้เข้าใจความสำาคัญของการรักษาที่แพทย์สั่งเสมอ
ไป แต่การเชื่อฟังทำาให้หายเป็นปรกติเร็วขึ้น การพยายามเยียวยา
รอยแผลของการกระทำาทารุณกรรมก็เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น การให้
อภัยอาจเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่การกระทำายากยิ่งกว่า  จงเริ่มโดย

อย่าด่วนตัดสิน  ท่านไม่รู้หรอกว่าผู้กระทำาทารุณกรรมประสบอะไร
มาบ้างเมื่อตัวเขาเคยเป็นเหยื่อที่ไร้ความผิด  เส้นทางสู่การกลับใจ

เปิดให้พวกเขาเสมอ  จงปล่อยให้ผู้อื่นจัดการกับผู้รุกราน  
เมื่อท่านคลายความเจ็บปวดแล้ว การให้อภัยโดยสมบูรณ์
จะเกิดง่ายขึ้น
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ท่านไม่สามารถลบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ 
แต่ท่านสามารถให้อภัยได้ (ดู คพ. 64:10)  
การให้อภัยเยียวยาบาดแผลที่น่าเศร้าสลด 
เพราะนี่เป็นการเปิดทางให้ความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้าขจัดพิษความเกลียดชังออก
จากใจและความคิดท่าน ชำาระจิตสำานึก
ของท่านให้สะอาดจากความปรารถนาจะ 
แก้แค้น และหลีกทางให้ความรักของพระ- 
เจ้าที่จะทำาให้ท่านสะอาดบริสุทธิ์ เยียวยา 
และทำาให้ท่านหายเป็นปรกติ

พระอาจารย์ทรงแนะนำาว่า “จงรักศัตรู
ของเจ้า, จงอวยพรคนที่สาปแช่งเจ้า, จงทำา
ดีต่อคนที่เกลียดเจ้า, และสวดอ้อนวอนให้
คนที่ใช้เจ้าอย่างดูหมิ่นและข่มเหงเจ้า”  

(3 นีไฟ 12:44; เน้นตัวเอน)
ความอาฆาตแค้นและความเกลียดชัง 

เป็นภัยร้าย ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย สิ่ง
เหล่านี้เลื่อนการบรรเทาทุกข์และการเยียว- 
ยาที่ท่านโหยหาออกไป  การหาข้ออ้างและ
ความเวทนาตนเองสามารถเปลี่ยนเหยื่อ
เป็นผู้กระทำาทารุณกรรมได้  จงให้พระผู้เป็น
เจ้าเป็นผู้ตัดสิน—ท่านไม่สามารถตัดสินได้
ดีเท่าพระองค์

คำาแนะนำาให้ลืมการกระทำาทารุณกรรม
ไม่เกิดประโยชน์อันใด ท่านต้องเข้าใจหลัก 
ธรรมอันจะนำามาซึ่งการเยียวยา การเยียว-
ยาอาจเริ่มกับอธิการหรือประธานสเตคที่
เอาใจใส่ หรือผู้ให้คำาปรึกษามืออาชีพที่
ฉลาด  ถ้าท่านขาหัก ท่านจะไม่รักษาด้วย
ตนเอง  การกระทำาทารุณกรรมร้ายแรงจะ 
ได้ประโยชน์จากความช่วยเหลือของผู้เช่ียว- 
ชาญเช่นกัน  มีหลายวิธีให้เริ่มเยียวยา แต่
พึงระลึกว่าการรักษาให้หายเป็นปรกติมา 
จากพระผู้ช่วยให้รอด พระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
พระอาจารย์และพระผู้ไถ่ของเรา จงมีศรัทธา 
ว่าด้วยผลแห่งความพยายาม การชดใช้อัน
เป็นนิรันดร์ไม่มีขอบเขตและสมบูรณ์แบบ

ของพระองค์สามารถเยียวยาความทุกข ์
ของท่านได้

ท่านอาจเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ แต ่

ในที่สุดแล้วการเยียวยาที่ท่านได้รับจาก

พระผู้เป็นเจ้าจะช่วยท่านให้อภัยผู้กระทำา

ทารุณกรรมได้อย่างแท้จริง เม่ือท่านสามารถ 

ให้อภัยผู้กระทำาผิด ท่านย่อมบรรเทาความ

เจ็บปวดและความปวดร้าวใจที่ซาตาน

ต้องการใส่ไว้ในชีวิตท่านโดยกระตุ้นท่าน

ให้เกลียดผู้กระทำาทารุณกรรม  ด้วยเหต ุ

นี้ท่านจึงประสบสันติสุขมากขึ้น แม้จะเป็น 

ส่วนสำาคัญของการเยียวยา แต่หากความ

คิดจะให้อภัยทำาให้ท่านเจ็บปวดย่ิงกว่าเดิม 

จงวางขั้นตอนนั้นไว้ก่อนจนกว่าท่านจะมี

ประสบการณ์กับเดชานุภาพการเยียวยา

ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตท่านเองมาก 

กว่านี้

คำาเตือน

ข้าพเจ้าเตือนท่านว่าอย่ามีส่วนในวิธี

บำาบัดรักษาที่ไม่เหมาะสมสองอย่าง ซึ่ง

อาจเป็นผลเสียต่อท่านมากกว่าผลดี สอง

สิ่งนี้คือ การสืบสาวรายละเอียดเล็กน้อย

ทุกอย่างจากประสบการณ์ในอดีตของท่าน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือสนทนาแบบเจาะลึก

ในการอภิปรายกลุ่ม และการโทษว่าความ

ยุ่งยากทุกอย่างในชีวิตท่านเกิดขึ้นเพราะผู้

กระทำาทารุณกรรม

การชดใช้ความเสียหายอันเกิดจากการ 

กระทำาทารุณกรรมควรทำาเป็นส่วนตัวและ

เก็บเป็นความลับกับผู้นำาฐานะปุโรหิตที่

ไว้ใจได้ หากจำาเป็นให้ทำากับมืออาชีพผู้มี

คุณวุฒิที่เขาแนะนำา  ต้องมีการสนทนา 

มากพอเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของการ 

กระทำาทารุณกรรมเพื่อให้ท่านได้รับคำา

แนะนำาที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ผู้

รุกรานกระทำารุนแรงมากขึ้น จากนั้นด้วย

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า จงฝังอดีตนั้น
เสีย

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างนอบน้อมว่าสิ่ง

ที่ข้าพเจ้าบอกท่านเป็นความจริง  ข้าพเจ้า

เคยเห็นพระเจ้าทรงใช้หลักธรรมนิรันดร์

ประทานความบริบูรณ์ของชีวิตแก่ผู้มีรอย

แผลจากการกระทำาทารุณกรรมอันโหดร้าย

หากท่านรู้สึกว่ามีความหวังเพียงเส้น

ด้ายบาง ๆ จงเชื่อข้าพเจ้าว่านั่นไม่ใช่เส้น

ด้าย แต่สามารถเป็นห่วงเชื่อมอันเหนียว

แน่นกับพระเจ้า ซึ่งวางห่วงชูชีพไว้รอบตัว 

ท่าน  พระองค์จะทรงเยียวยาท่านเมื่อท่าน 

เลิกหวาดกลัวและวางใจในพระองค์โดย 

พยายามดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระองค์

จงทูลขอเดี๋ยวนี้ให้พระเจ้าทรงช่วยท่าน 

 (ดู  มอรมอน 9:27;  โมโรไน 7:26, 33)  

ตัดสินใจเด๋ียวน้ีว่าจะพูดกับอธิการของท่าน 

อย่ามองทั้งหมดที่ท่านประสบในชีวิตผ่าน 

เลนส์ที่มืดมัวจากรอยแผลของทารุณกรรม 

มีสิ่งสวยงามมากมายในชีวิต  จงเปิดหน้า 

ต่างของใจท่านให้ความรักของพระผู้ช่วย

ให้รอดเข้าไปในนั้น  หากความคิดอันน่า

เกลียดของการกระทำาทารุณกรรมในอดีต

กลับมา จงระลึกถึงความรักและเดชานุภาพ

การเยียวยาของพระองค์  ความเศร้าหมอง

ของท่านจะเปลี่ยนเป็นความสงบสุขและ

ความมั่นใจ  ท่านจะปิดบทอันอัปลักษณ์

และเปิดหนังสือแห่งความสุข 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยียวยาที ่
พระผู้ไถ่สามารถประทานได้จาก เอ็ลเดอร์
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ “To Be Healed,”  
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 
1994 ที่ lds. org

จากคำาปราศรัยของเอ็ลเดอร์สก็อตต์ในการประชุมใหญ่
สามัญเดือนเมษายน 1992 และเดือนเมษายน 2008



50 เ ลี ย โ ฮ น า

เยาวชนทั้งหลาย ท่านกำาลังเติบโตขึ้น
ในอาณาเขตศัตรู” ประธานบอยด์ เค. 
แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวก

สิบสองกล่าว1  โดยแท้แล้ว มาตรฐานทาง
ศีลธรรมของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์
กำาลังถูกโจมตี! ท่านพร้อมจะต่อสู้กับความ 
คิดไม่สะอาดหรือไม่บริสุทธิ์ที่ซาตาน อิน- 
เทอร์เน็ต และโลกจะใส่ไว้ในสมองหรือใน
ใจท่านหรือไม่

เตรียมตัวของท่าน
ตอนเช้าส่วนใหญ่ก่อนตีห้า เยาวชนที่ม ี

ค่าควรหลายกลุ่มยืนต่อแถวในความมืดตรง 
ประตูพระวิหารซอลท์เลคเพื่อรอเข้าไปใน
ห้องบัพติศมา  พวกเขาก้าวออกจากความ

มืดของโลกเข้าไปในความสว่างของพระวิหาร 
หลังจากสวมชุดขาว พวกเขาจะเดินเงียบ ๆ 
ไปที่อ่างบัพติศมาอันวิจิตรเพื่อรับบัพติศมา
แทนคนตาย  ขณะขึ้นจากน้ำาใสบริสุทธิ์ของ
อ่างบัพติศมา เยาวชนเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้น
เพราะรู้ว่าพวกเขาได้มีส่วนในงานนิรันดร์
สำาหรับผู้อื่น

พวกเขากลับไปสู่ความมืด รีบไปโรงเรียน
—แต่พวกเขาไม่เหมือนเดิม เพราะพวกเขา 
ออกมาโดยมีเดชานุภาพและรัศมีภาพเป็น 
อาวุธ (ดู คพ. 109:22–23) การมีความสว่าง 
และความบริสุทธิ์ของพระวิหารอยู่ในใจ 
เตรียมพวกเขาให้พร้อมผลักความมืดของ 
“อาณาเขตศัตรู” ออกไปและอยู่อย่างสะอาด 
ทางศีลธรรม  ภาพนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะที่พระ-

  
   

วิหารซอลท์เลค—แต่เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ ขณะ 
เยาวชนทั่วโลกออกจากความมืดของอาณา 
เขตศัตรู เลือกดำาเนินชีวิตให้มีค่าควรและ
เข้าสู่ความสว่างของพระวิหาร

ตัวอย่างเช่น  พี่สาวและน้องชายจาก
โคโลราโด สหรัฐอเมริกา รับบัพติศมาให้
บรรพชนของพวกเขากว่า 50 คนในปีท่ีผ่าน
มาและประสบความบริสุทธิ์ของพระวิหาร  
น้องชายกล่าวว่า “ผมได้ความรู้สึกที่ดีทาง
วิญญาณเมื่อผมอยู่ในพระวิหาร ต่อมาเมื่อ
ผมพบเจอการล่อลวง ผมจะนึกถึงความรู้สึก 
น้ันและน่ันช่วยผม”  ในการพยายามดำาเนิน
ชีวิตให้มีค่าควรเข้าพระวิหาร พ่ีสาวเขียนใน
บันทึกส่วนตัวเป็นข้อ ๆ ถึงสิ่งที่เธอ จะ ทำา
และ จะไม่ ทำาเมื่อพบเจอการล่อลวง  เธอ ภา
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ิว 
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พระเจ้าทรงบัญชาให้ “เตรียมตัว, 
. . . แท้จริงแล้ว, ทำาให้ใจของเจ้า 
บริสุทธิ์ . . . เพื่อเราจะทำาให้เจ้า 
สะอาด” (คพ. 88:74)
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โดย นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ

ยืนหยัด และแม้ถึงกับบอกสิ่งที่เขียนไว้กับ 
พ่อแม่และเพื่อน ๆ เพื่อพวกเขาจะช่วยเธอ 
ได้  เยาวชนสองคนนี้ได้สร้างเกราะอันแข็ง- 
แกร่งทางศีลธรรมให้ใจ ความคิด และร่างกาย 
ของพวกเขา

ทำาให้ใจท่านสะอาดบริสุทธ์ิ
ควบคู่กับการกระทำาท่ีสะอาด ท่านมีความ 

ปรารถนาที่สะอาดหรือไม่
ดาวิดผู้เขียนสดุดี สวดอ้อนวอนในสดุดี 

139:23–24 ความว่า “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรง 
ตรวจค้นข้าพระองค์ และทรงรู้จักจิตใจของ 
ข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และ 
ทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์  และขอ 
ทอดพระเนตรว่ามีทางช่ัวใด ๆ ในข้าพระองค์ 
หรือไม่”  เมื่ออ้างอิงข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว 
ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901) แนะ 
นำาดังน้ี “ข้าพเจ้าขอเสนอให้ [ทุกคน] นำาการ 
สวดอ้อนวอนของดาวิดมาใช้ . . .หลายคน
ไม่บรรลุมาตรฐานความดีเลิศนี้เพราะพวก
เขาทำาส่ิงต่าง ๆ ในท่ีลับตา . . .ทำาให้พวกเขา 
เหินห่างจากพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”2

การทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงสร้าง 
ใจสะอาดไว้ในท่านเป็นการกระทำาแห่งศรัทธา 
พระองค์ทรงมีเดชานุภาพทั้งมวล จงหันไป 
หาพระองค์บ่อย ๆ และทูลขอความช่วยเหลือ 
จากพระองค์อย่างนอบน้อมให้ทรงรักษา
ความรู้สึกของท่านให้บริสุทธิ์—แม้บริสุทธิ์
ทางเพศ

“จงดำาเนินตามพระวิญญาณแล้วท่านจะ 
ไม่สนองความต้องการของเน้ือหนัง” (กาลา- 
เทีย 5:16  ท่านจะมีพลังอย่างยิ่งเมื่อท่าน

ดำาเนินตามพระวิญญาณ!  ทุกวันอาทิตย์
ขณะรับส่วนศีลระลึก ท่านเป็นพยานว่าท่าน 
เต็มใจระลึกถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา (ดู 
คพ. 20:77, 79)  การระลึกถึงพระผู้ช่วยให ้
รอดสามารถให้พลังทางวิญญาณแก่ท่านได้ 
เพื่อหันหลังให้ความไม่บริสุทธิ์

จงสะอาดต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า
เหตุใดความบริสุทธิ์ทางเพศจึงเป็นพระ-

บัญญัติ  เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงจัด
เตรียมอำานาจแห่งการให้กำาเนิดไว้ในชีวิต
แต่งงานเพื่อจุดประสงค์ตามชอบพระทัย
พระเจ้าเท่านั้น  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวดังนี้ 
“ความรู้สึกที่เรามีต่ออำานาจจากสวรรค์และ
การใช้อำานาจดังกล่าวจะมีส่วนสำาคัญใน
การกำาหนดความสุขของเราในชีวิตและจุด
หมายปลายทางของเราในความเป็นนิรันดร์”3

ความสัมพันธ์ทางเพศให้ความเป็นหนึ่ง 
เดียวทางอารมณ์และความรักแก่สามีภรรยา 
อย่างไรก็ดี เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเตือนดังนี้ “ความ
สัมพันธ์อันสนิทสนมน้ีเป็นท่ีต้องห้ามสำาหรับ 
พระผู้เป็นเจ้าถ้าทำานอกเหนือจากข้อผูกมัด 
อันเป็นนิจของการแต่งงาน เพราะมันทำาลาย 
พระประสงค์ของพระองค์ . . .สิ่งนี้ก่อให้เกิด
อันตรายที่ร้ายแรงทั้งทางวิญญาณและทาง
อารมณ์ แม้ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการทำาความผิด 
นี้จะไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
แต่พวกเขาจะตระหนักในเวลาต่อมาอย่าง
แน่นอน  การผิดศีลธรรมทางเพศก่อให้เกิด
อุปสรรคขวางกั้นอิทธิพลของพระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์”4

พระเจ้ามิได้ประทานความสัมพันธ์ทาง
เพศเพ่ือสนองตัณหา ความนิยม หรือความ
อยากรู้อยากเห็น การใช้ของประทานท่ีพระ-
ผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้นี้อย่างเห็นแก่ตัวมัก
ก่อให้เกิดความทุกข์และจำากัดการเติบโต
ทางวิญญาณ เสมอ

ขณะที่ท่านเตรียมตัวและทำาให้ใจท่าน
บริสุทธิ์ พระเจ้าทรงสามารถทำาและช่วยให้
ท่านสะอาดอยู่เสมอ  หากท่านรู้สึกผิดหรือ
ละอายใจ  จงแสวงหาเดชานุภาพของการ
ชดใช้ การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถชำาระเราให ้
สะอาดได้  จงกลับใจและสวดอ้อนวอน
อย่างซื่อสัตย์เพื่อทูลขอการให้อภัย  จงไป 
พบอธิการหรือประธานสาขาของท่านหาก 
จำาเป็น ท่านจะสะอาดและอยู่อย่างสะอาด 
ในโลกที่ไม่สะอาดได้หรือไม่  ได้สิ ท่านอยู ่
ได้! ท่านรู้ความจริงและมีแรงหนุนจากพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์ บิดามารดา ผู้นำา และ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต เมื่อท่านหมายพึ่ง
พระเยซูคริสต์ ท่านสามารถสะอาดและจะ
ยังคงสะอาดต่อพระพักตร์พระองค์ได ้
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สงวนนาม

ผมมีเร่ืองเสียใจหลายเร่ืองเก่ียวกับส่ีปีท่ีผ่าน 

มาของชีวิต ผมเติบโตในศาสนจักร สมาชิก 

ครอบครัวและเพื่อน ๆ หลายคนเป็นแบบ

อย่างท่ีดีสำาหรับผม ท้ังท่ีมีพรเหล่าน้ีผมก็ยังไม่ระวัง 

พอ นั่นทำาให้เกิดปัญหาไม่หยุดหย่อนในชีวิต

ปัญหาเริ่มขึ้นเมื่อผมอายุประมาณ 13 ปีและ

กลายเป็นคนติดส่ือ ผมดูทีวีไม่ยอมเลิกและทำาราว 

กับจะตายถ้าไม่มีวิดีโอเกม การติดส่ือของผมนำาไป 

สู่อีกปัญหาหน่ึง น่ันคือ ผมไม่มีเพ่ือนท่ีดีสักคนเพราะ 

ผมไม่พยายามเป็นเพื่อนมากพอกับเยาวชนชาย

ในโควรัมของผม  ผมพยายามมองหาเพื่อนผิดที ่

ผิดทางและได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแชทออนไลน์  ใน 

กลุ่มน้ีบางคนโพสต์ภาพลามก เพราะความอ่อนแอ 

ที่มาจากปัญหาอื่น ๆ ผมจึงตกหลุมพรางสื่อลามก

อย่างง่ายดาย

ผมพยายามแก้ต่างให้แก่พฤติกรรมของผมโดย

แก้ตัวว่า มันไม่ทำาให้ใครเสียหาย  มันไม่ผิดขนาด

นั้น  ผมเกลียดการดูภาพลามกตั้งแต่แรกเห็น แต่

ผมกลับติดงอมแงม  ผมต้องการเป็นสมาชิกที่ดี

ของศาสนจักร แต่ผมมีความผิดหลายกระทงและ

ไม่ได้แก้ไขให้ถูกวิธีมานาน

ผมใช้เวลาปีครึ่งกว่าจะไปพบอธิการ  เขาช่วย

ให้ผมเอาชนะความปรารถนาจะดูสื่อลามก  ช่วง

นั้นผมเริ่มผูกมิตรกับคนในวอร์ด สเตค และชั้น 

เรียนเซมินารีด้วย  ตอนนี้ผมอายุ 17 ปี และระยะ 

หลังนี่เองที่ผมเพิ่งรู้สึกเป็นอิสระ  ในช่วงสองสาม 

เดือนท่ีผ่านมาผมเอาชนะการเสพส่ือ สวดอ้อนวอน 

อย่างจริงใจทุกวัน และอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำา

อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้หยั่งรากในใจคุณ  

ผมเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงให้อภัยคนที่ทำาบาป 

แต่คุณจะมีชีวิตเจ็บปวดน้อยลงมากหากคุณไม ่

ต้องกลับใจอย่างผม  ผมขอให้คุณละเว้นความ

เจ็บปวดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้โดยเรียนรู้ผล 

ของบาปจนคุณกลัวและหลีกเล่ียงบาป  ผมพูดเช่น 

นี้เพราะบาปฆ่าจิตวิญญาณ และถ้าคุณทำาบาป

คุณจะรู้สึกเจ็บปวด  มารเกลียดเรา มุ่งหมายให ้

เราเศร้าหมอง และมีอำานาจเหนือเราหากเรายอม   

แต่ผมเป็นพยานว่าเราสามารถพบพระคุณ จิตกุศล 

ความเมตตา และความปลอดภัยได้ในการชดใช้

ของพระเยซูคริสต ์

เฝ้าระวัง
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แนวคิดหลักเก่ียว- 
กับความบริสุทธ์ิ 
ทางเพศ
“หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่
ทำาให้เกิดการล่อลวงเพิ่ม
ขึ้น . . . อย่ามีส่วนร่วมใน
สื่อลามกทุกรูปแบบ พระ-
วิญญาณจะทรงช่วยให้ท่าน 
รู้ได้ว่าเมื่อใดท่านอยู่ใน 
ภาวะเสี่ยง . . .

หากท่านถูกล่อลวงให ้
กระทำาการล่วงละเมิดทาง 
เพศแบบใดก็ตาม จงขอความ 
ช่วยเหลือจากผู้ปกครอง 
และอธิการ  สวดอ้อนวอน
พระบิดาในสวรรค์ผู้จะทรง
ช่วยท่านต่อต้านการล่อลวง
และเอาชนะความคิดตลอด
จนความรู้สึกที่ไม่เหมาะสม 
หากท่านกระทำาการล่วง
ละเมิดทางเพศ ให้พูดคุย 
กับอธิการเสียแต่บัดนี้”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
(จุลสาร, 2011), 36–37.
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ใ
นการสำารวจซึ่งทำาในวอร์ดและสเตค
ที่เลือกไว้ของศาสนจักร เราเรียนรู้
ข้อเท็จจริงสำาคัญที่สุดประการหนึ่ง  

คือ บุคคลที่เพื่อนแต่งงานในพระวิหารมัก
จะแต่งงานในพระวิหาร ส่วนบุคคลที่เพื่อน
ไม่แต่งงานในพระวิหารมักจะไม่แต่งงาน
ในพระวิหาร  อิทธิพลของเพื่อนดูเหมือน 
จะเป็นปัจจัยเด่นกว่าการ 
กระตุ้นของบิดามารดา  
 

การสอนในห้องเรียน หรือการอยู่ใกล้พระ-
วิหาร

เรามักจะเป็นเหมือนคนที่เรายกย่อง 
นับถือ เฉกเช่นในเรื่องราวคลาสสิก “ภูผา
แห่งแรงบันดาลใจ (The Great Stone Face)” 
ของนาธาเนียล ฮอว์ธอร์น เรารับเอากิริยา
ท่าทาง เจตคติ แม้กระทั่งความประพฤติ
ของคนที่เรายกย่องนับถือมาใช้—และ
พวกเขามักเป็นเพื่อนของเรา จงคบกับ
คน ที่เหมือนท่าน ที่ไม่ได้วางแผน
เพื่อความสะดวกสบายชั่วคราว  
เป้าหมายผิวเผิน หรือความใฝ่ฝันคับแคบ 

แต่วางแผนเพื่อ สิ่งสำาคัญที่สุด—แม ้
วัตถุประสงค์นิรันดร์

ข้อความท่ีจารึกไว้บนผนังด้านตะวันออก 
ของ Stanford University Memorial Church 

เป็นความจริง นั่นคือ “สิ่งทั้งปวงที่ไม่ดำารง
อยู่ชั่วนิรันดร์ถือว่าอายุสั้นเกินไป [และ]  
สิ่งทั้งปวงที่ไม่ไร้ขอบเขตถือว่าเล็กเกินไป”1

นอกจากแวดวงมิตรสหายบนโลกนี้แล้ว 
ข้าพเจ้าขอให้ท่าน เป็นมิตรกับพระ-
บิดาบนสวรรค์ของท่าน พระองค์ทรง
พร้อมจะตอบคำาสวดอ้อนวอนจากใจท่าน  
ทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณท่านและ
ทรงสร้างท่านตามรูปลักษณ์ของพระองค์  
 

วิธี 

โดย ประธาน
โธมัส เอส. 
มอนสัน

โดยทรงรู้จุดจบนับแต่กาลเริ่มต้น พระ- 
ปรีชาญาณของพระองค์จะไม่ล้มเหลว 
และ พระดำารัสแนะนำาของพระองค์
เป็นจริงเสมอ  จงเป็นมิตรกับพระองค์

มีเพื่อนสำาคัญอีกคนหนึ่งที่ท่านควรมี  
นั่นคือ อธิการวอร์ดของท่าน  เขาได้รับ
เรียกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการพยากรณ์ 
และการวางมือโดยผู้มีสิทธิอำานาจ  เขา มี
สิทธิ์รับความช่วยเหลือจากสวรรค ์

ในการให้คำาแนะนำาและการนำาทางแก่ท่าน 
จงเป็นมิตรกับเขา

เลือกเพื่อนด้วยความระมัดระวัง 
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัย 
บริคัมยังก์วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005

อ้างอิง
 1. ดู http://www.stanford.edu/group/ 

religiouslife/cgi-bin/wordpress/ 
memorial-church/history/memorial- 
church-inscriptions.

คุณทำาแบบน้ี 
อย่างไร?

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

ของดิฉัน  พระองค์ประทานการปลอบโยน

และการนำาทางแก่ดิฉันทุกวัน  เพื่อนบนโลก

นี้ช่วยให้ดิฉันมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้น 

และมีความปรารถนาลึกซึ้งขึ้นที่จะทำางาน 

ในศาสนจักรอย่างขยันหมั่นเพียรมากขึ้น 

อธิการวอร์ดของดิฉันให้ทัศนะอันยาวไกล

เกี่ยวกับศาสนจักรซึ่งช่วยให้ดิฉันเติบโตใน 

ฐานะสมาชิก การเลือกเพื่อนที่หนุนใจกัน 

ทำาให้ดิฉันสามารถเดินตามทางคับแคบและ 

แคบได้ดีขึ้นซึ่งสักวันหนึ่งจะพาดิฉันไปพบ 

พระบิดาในสวรรค์อีกครั้ง

ซาวานนาห์ เอ., มอนแทนา, 
สหรัฐอเมริกา



54 เ ลี ย โ ฮ น า

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นฤดูร้อนปี 2012 ปาลาคิโค ซี. เพิ่ง
เรียนจบมัธยมปลายในฮาวาย สหรัฐ- 
อเมริกา เขากำาลังเฝ้ารอเข้ามหา- 

วิทยาลัยบริคัมยังก์และรับใช้งานเผยแผ่ 
ปาลาคิโคเตรียมตัวมามากแล้วสำาหรับงาน 
เผยแผ่—เขาไปกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
ทั้งวันสามครั้ง  นอกจากนี้เขากับผู้สอน
ศาสนายังไปเยี่ยมและสอนพระกิตติคุณ 
ให้หลายครอบครัวบ่อย ๆ 

เย็นวันหนึ่งปาลาคิโคกับผู้สอนศาสนา
เริ่มสอนครอบครัวที่มีบางคนเป็นสมาชิก

เราสามารถมีพลังทำาได้มากกว่าที่เราคิด

และมีลูกห้าคนอายุ 8 ขวบ ถึง 14 ปีซึ่งยัง
ไม่ได้รับบัพติศมา

“เราพบปะสนทนากับพวกเขาเป็นเวลา
หกสัปดาห์” ปาลาคิโคกล่าว “แต่ละสัปดาห์ 
ผมเห็นศรัทธาของพวกเขาเพิ่มขึ้นเมื่อเรา
สอนหลักคำาสอนที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับ
ชีวิตนิรันดร์”

ไม่นานลูกทั้งห้าคนก็ยอมรับคำาเชื้อเชิญ
ให้รับบัพติศมาและถามปาลาคิโคว่าเขาจะ 
ประกอบพิธีบัพติศมาได้หรือไม่ เขาตอบรับ
อย่างกระตือรือร้น  การให้บัพติศมาเด็ก 

พระคุณ และ
การชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์

บทเรียนว
ันอาทิตย

์

หัวข้อขอ
งเดือนนี้:

การชดใ
ช้ของ 

พระเยซ
ูคริสต์
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เหล่าน้ันน่าจะเป็นสิทธิพิเศษและเป็นเกียรติ 
แต่สำาหรับปาลาคิโค มีการท้าทายยุ่งยาก
กว่านั้นคือ เด็ก ๆ ขอให้พูดเกี่ยวกับพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ที่พิธีบัพติศมาด้วย

ปาลาคิโคประหม่าไม่น้อย  “ผมควรจะ
พูดในวันที่พวกเขาจะจดจำาไปตลอดชีวิตที่
เหลืออย่างไร” เขาถาม “ผมจะพูดอะไรเล่า”

แม้จะวิตกกังวล แต่ปาลาคิโครู้ว่าเขา
ควรพูด และเขาเริ่มเตรียมคำาพูดวันนั้นเลย

“ผมทำาทุกอย่างในอำานาจของผมเพื่อ
ให้แน่ใจว่าทุกอย่างราบรื่น” เขากล่าว  เขา
สวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์เพื่อขอการนำา
ทางและการปลอบโยน เขาฝึกท่องคำาสวด
อ้อนวอนบัพติศมาในใจ  ในวันประกอบพิธี 
บัพติศมาผ่านไปด้วยดี เม่ือเขาเป็นผู้พูดและ 
เน้นเรื่องการพยายามให้มีพระวิญญาณ 
เขารู้สึกได้รับการนำาทางในสิ่งที่ต้องพูด

“ไม่มีครั้งใดในชีวิตที่ผมรู้สึกถึงพระวิญ- 
ญาณมากไปกว่าช่วงเวลาในการพูดครั้ง
นั้น” ปาลาคิโคกล่าว  “ผมดีใจที่สามารถ
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า”

ปาลาคิโคสามารถทำาสิ่งที่เขาต้องทำาก็

เพราะพระคุณ หรือพลังเสริมความสามารถ 

จากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ิมพลัง

ให้เขา

อะไรคือพลังเสริมความสามารถ 
ของพระเยซูคริสต์

เพราะเราทุกคนทำาบาป เราจึงต้องเรียน
รู้และประยุกต์ใช้หลักธรรมแห่งการกลับใจ 
อันเป็นส่วนสำาคัญในพระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์  หากปราศจากการพลีพระชนม์
ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด เราคงไม่สามารถ
เอาชนะบาปและกลับไปที่ประทับของพระ-
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การช่วยให้เราเอาชนะบาปเป็นพระคุณ
ด้านหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด แต่มีอีกด้าน
หนึ่ง  พระคุณมีนิยามว่าเป็น “ความช่วย 
เหลือหรือพลังจากสวรรค์. . .ประทานให ้
โดยผ่านพระเมตตาและความรักของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า”1 พระคุณของพระเยซูคริสต์เสริม
สร้างเราให้ “ทำาดีและเป็นคนดี และรับใช ้
เกินความปรารถนาส่วนตัวและความสามารถ 
ตามธรรมชาติของเรา”2 ดังที่เอ็ลเดอร์เดวิด 
เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายไว้ “พระคัมภีร์ใช้คำาว่า พระคุณ บ่อย 
ครั้งเพื่อหมายถึงพลังเสริมความเข้มแข็ง
หรือพลังเสริมความสามารถ”3

ปาลาคิโคได้รับพรโดยมีพระคุณของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เขาประสบความสำาเร็จ
ในสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่สามารถทำาได้ด้วยตน 
เอง  พลังเดียวกันนี้สามารถช่วยเราทุกคน 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งใหญ่และน้อย

เราจะเข้าถึงพระคุณของพระผู้ช่วย 
ให้รอดได้อย่างไร

เมื่อเราต้องการการนำาทางหรือการสนับ-
สนุนหรือพลัง พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราได้  
แต่ขึ้นอยู่กับเราด้วย  เราต้องแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระองค์และมีค่าควรได้รับ

ดังที่เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว “เมื่อเราเชื่อ
ฟังพระบัญญัติของพระเจ้าและรับใช้บุตร
ธิดาของพระองค์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน ผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือพลัง
อำานาจจากพระผู้เป็นเจ้า—พลังอำานาจที ่
ให้เราทำาได้มากกว่าความสามารถของตน 
เอง  วิจารณญาณ พรสวรรค์ และความ

สามารถของเราขยายเพราะเราได้รับความ
เข้มแข็งและพลังอำานาจจากพระเจ้า”4

รูปแบบนี้เห็นได้ในชีวิตของแจสมิน บี. 
จากวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือขณะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ก่อน 
ป่วยเป็นโรคน้ี เธอเป็นเยาวชนหญิงท่ีสุขภาพ 
แข็งแรง เก่งเป็นเลิศในทีมกรีฑาโรงเรียน
มัธยมปลาย และชอบตื่นแต่เช้ามาเรียน 
เซมินารี

จากนั้นเธอเริ่มรู้สึกป่วย น้ำาหนักลดฮวบ 
15 ปอนด์ (เกือบ 7 กก.) และไม่ว่าจะนอน
หลับมากเพียงใดเธอก็ยังตื่นมาเรียนเซมิ- 
นารียากขึ้นเรื่อย ๆ  เธอไม่สามารถวิ่งได้
เร็วเหมือนเคย หิว กระหาย และอ่อนเพลีย
ตลอดเวลา

ผ่านไปเดือนเศษ กว่าเธอจะเร่ิมสวดอ้อน 
วอนขอความช่วยเหลือ  “ดิฉันรีรออยู่นาน” 
เธอกล่าว  “เพราะการคิดจะสวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือคือการยอมรับว่ามีบาง
อย่างผิดปกติกับดิฉัน  นั่นทำาให้ดิฉันกลัว”

แต่เพราะเธออ่อนน้อมถ่อมตนยอมขอ 
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า คำาตอบจึงเริ่ม 
มา  เธอไปพบแพทย์ซึ่งวินิจฉัยว่าเธอเป็น 
เบาหวานชนิดท่ี 1 ซ่ึงหมายความว่าร่างกาย 
เธอไม่สามารถผลิตอินซูลินมาแปรรูปน้ำาตาล 
ได้  เบาหวานมีผลตลอดชีวิตและต้องควบ- 
คุมให้ดี  ถึงแม้คณะแพทย์จะวางแผนช่วย
เธอดูแลอาการของเธอ แต่เธอก็เริ่มวิตกว่า
จะไม่สามารถวิ่งแข่งได้อีก

“ดิฉันไม่เคยหยุดสวดอ้อนวอนขณะ
พยายามเข้าใจชีวิตใหม่ของตนเองและ
ควบคุมโรค” เธอกล่าว “ดิฉันสวดอ้อนวอน
ขอความเข้มแข็งและความเข้าใจ ขอให ้
ดิฉันสามารถยอมรับการทดลองน้ีได้  ดิฉัน 
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คงผ่านวันและสัปดาห์ยาก ๆ เหล่านั้นไม่
ได้หากปราศจากการสวดอ้อนวอน”

แจสมินเป็นปรกติเร็วมาก  ภายในสอง
สัปดาห์หลังจากแพทย์วินิจฉัย เธอกลับ
ไปฝึกกรีฑาและปลายปีนั้นเธอทำาได้ดีใน
การแข่งขันระดับรัฐ  “ดิฉันเชื่อว่าพระบิดา
บนสวรรค์ประทานพรดิฉันด้วยร่างกายที ่
สมบูรณ์แข็งแรงเพราะดิฉันพยายามแน่ว 
แน่ในพระกิตติคุณมาตลอด” เธอกล่าว   
“การเป็นเบาหวานไม่ใช่อวสานของโลก  
ด้วยความช่วยเหลือจากพระองค์ ดิฉัน
ทราบว่าดิฉันจะผ่านพ้นไปได้”

โดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าและผ่าน
การพึ่งพาพระองค์ แจสมินสามารถเผชิญ
กับโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำาเร็จ
อย่างน่าพิศวงในชีวิตเธอ

พระคุณมีให้ทุกคน
พลังเสริมสร้างเดียวกันนี้ พระคุณของ

พระคริสต์ มีให้เราทุกคน  เมื่อใดที่เรารู้สึก
โดดเดี่ยวหรือหนักใจหรือท้อใจ พึงระลึก 
ว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงทำาให้พระคุณ 
 

ส่ิงท่ีท่านอาจทำา:
•	 ไตร่ตรองเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณแก่ท่านและบันทึก

ประสบการณ์เหล่านี้ในบันทึกส่วนตัว

•	 ตั้งเป้าหมายว่าจะขยายความสามารถของท่านและใช้เวลาสำานึกใน

พระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่ท่านพยายามบรรลุเป้าหมาย

•	 แบ่งปันประจักษ์พยานและประสบการณ์กับคนอื่นๆ	ที่บ้าน		

ที่โรงเรียน	ที่โบสถ์	หรือทางสื่อสังคม

ของพระองค์มีไว้สำาหรับทุกคน
ดังที่เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน แห่ง 

สาวกเจ็ดสิบอธิบายว่า “หากเราใช้ศรัทธา 
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พลังเสริมความ 
สามารถอันเน่ืองจากการชดใช้ของพระองค์ 
จะ เสริมสร้างความเข้มแข็ง  ให้เราในยาม
ต้องการ [ดู เจคอบ 4:7]  และพลังการไถ่
ของพระองค์จะ ชำาระเราให้บริสุทธิ์  เมื่อ
เรา ‘ทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชน’ [โมไซยาห ์
3:19]  เรื่องนี้นำาความหวังมาสู่คนทั้งปวง 
โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าความอ่อนแอซ้ำารอย
เดิมของมนุษย์อยู่นอกเหนือความเต็ม
พระทัยของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะช่วย
เหลือและช่วยให้รอด”5 

อ้างอิง
1.	 คู่มือพระคัมภีร์,	“พระคุณ,”	scriptures.lds.org.
2.	 เดวิด	เอ.เบดนาร์,	“การชดใช้และการเดินทางของ

ความเป็นมรรตัย,”	เลียโฮนา,	เม.ย.	2012,	15.
3.	 เดวิด	เอ.เบดนาร์,	“ในพลังของพระเจ้า,”		เลียโฮนา, 

พ.ย.	2004,	94.
4.	 ริชาร์ด จี.	สก็อตต์,	“เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน,”		

เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	30.
5.	 เครก เอ.	คาร์ดอน,	“พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการ

ให้อภัย,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	15.

ร่วมวงสนทนา



ภา
พถ

่าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เด
วิด

 ส
โต

เก
อร

์

         คุณสามารถเป็น

แต่ละครั้งที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยสมาชิกครอบครัว หรือแสดงความมีน้ำาใจ  
ท่านทำาคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงในการสร้างครอบครัวของท่าน 

(ดู เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน [2011], 14)
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โดย ไฮดี แม็คคองกี

บรู๊ค พี. จากแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รู้สึกได้ว่า
ความตั้งใจแน่วแน่ของเธอกำาลังสั่นคลอน—การทำา 
ตัวกลมกลืนกับเพื่อนร่วมทีมคงเป็นเรื่องง่ายกว่านี้

มาก  เด็กผู้หญิงคนอื่น ๆ กำาลังกดดันเธอให้แต่งตัวเหมือนพวก
เขาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

บรู๊คตัดสินใจแล้วว่าเธอต้องการแต่งกายสุภาพ แต่เธอไม่ทราบ 
ว่านั่นเกี่ยวอะไรกับการเล่นกีฬาของเธอ  จะเป็นอะไรไหมถ้าเธอ
แต่งตัวเหมือนเพื่อนร่วมทีม แค่ระหว่างแข่งกีฬาเท่านั้น

“ดิฉันตัดสินใจค้นคว้า” บรู๊คกล่าว  “ดิฉันอ่าน เพ่ือความเข้มแข็ง 

ของเยาวชน พระคัมภีร์ คำาปราศรัยต่าง ๆ ของศาสนจักร—ทุกอย่าง 
ที่หาอ่านได้ ดูเหมือนไม่มีเล่มใดพูดถึงสถานการณ์ของดิฉันโดย 
ตรง และให้คำาแนะนำาเจาะจงในเรื่องนี้มากพอ  แต่ดิฉันทราบว่า
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักดิฉันและพระองค์ทรงทราบว่าแบบ
ไหนจึงจะสุภาพเรียบร้อย”

บรู๊คจึงลงมือปฏิบัติอีกคร้ัง  “ดิฉันตัดสินใจคุกเข่าสวดอ้อนวอน” 
เธอกล่าว  ขณะสวดอ้อนวอนเธอแสดงความปรารถนาจะเชื่อฟัง
พระบัญญัติ จากนั้นจึงทูลถามว่าจะเป็นอะไรไหมถ้าเธอแต่งกาย
เหมือนเพื่อนร่วมทีมในการฝึกซ้อมและแข่งขัน

หลังจากสวดอ้อนวอน บรู๊ครู้สึกว่าเธอไม่ควรปรับเปลี่ยนการ
เลือกเสื้อผ้าเพื่อเอาใจเพื่อนวัยเดียวกัน  ถึงแม้ไม่มีใครชอบการ
ตัดสินใจของเธอ แต่บรู๊คพบความมั่นใจและความสงบสุขโดยรู้
ว่าการเลือกนั้นทำาให้พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย

เป็นอะไรไหมถ้า
จะ...? ฉันจะ... 
ได้หรือไม่?
ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณทำ�ได้เพื่อให้รู้วิธีประยุกต์ใช้
ม�ตรฐ�นใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
กับสถ�นก�รณ์ของคุณ

ฉันจะออกไปกับ คนหนึ่งได้กี่ครั้งก่อนจะกลายเป็น “การออกเดทจริงจัง” ฉันจะฟังเพลงหรือ 

ดูภาพยนตร์ที่มีส่วนไม่ด ี

ได้หรือไม่ถ้ามีคนเปิดใน 

โรงเรียนและครูบอกว่า  

“ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น”

เป็นอะไรไหมถ้าจะสวมชุดไม่สุภาพ เมื่ออยู่ในทีมกีฬา
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เร่ืองราวของคุณ
บางทีคุณอาจไม่เคยรู้ตัวว่าตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

แบบบรู๊ค แต่คุณน่าจะเคยประสบปัญหาคล้ายกัน  คุณกำาลังทำา
สุดความสามารถเพื่อดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติคุณ—โดย
ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อย ใช้ภาษาที่จรรโลงใจ ดูสิ่งบันเทิงที่ดี
งาม เชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา . . .

แต่จู่ ๆ! ใครคนหนึ่งก็มาทำาให้ชีวิตคุณปั่นป่วน และ “การตรง
กันข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11) เป็นมากกว่าวลีที่กล่าวซ้ำาใน
พระคัมภีร์ข้ึนมาทันที  เพ่ือน ๆ ของคุณ—หรืออาจเป็นได้ว่าแม้แต่
คนในครอบครัว—กดดันคุณให้แต่งตัวหรือพูดหรือกระทำาต่างจาก
สิ่งที่คุณรู้สึกว่าถูกต้อง  คุณต้องการเลือกสิ่งดีตามพระกิตติคุณ  
แต่คุณอาจจะเริ่มรู้สึกสับสนว่า การดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานมี

ความหมายอย่างไรในชีวิตคุณ  เช่นเดียวกันบรู๊ค คุณจะค้นพบคำา
ตอบของคำาถามนี้ได้ผ่านการศึกษา การสวดอ้อนวอน และการ 
เปิดเผยส่วนตัว

คำาถามของคุณ
ชีวิตประจำาวันของคุณเต็มไปด้วยคำาถาม: 

ฉันจะใส่ชุดอะไรไปโรงเรียน  ฉันจะรับ

ประทานอะไรเป็นอาหารกลางวัน ฉันจะ

คบกับใคร  คำาถามบางข้อตอบง่ายมาก 
เช่น ฉันควรเคี้ยวหมากฝรั่งที่เจอบนทางเท้า

หรือไม ่ ไม่ควร  คุณอาจจะไม่ต้องคิดซ้ำา
อีกครั้งเกี่ยวกับคำาถามข้อนั้น  คำาถามบาง
ข้อตอบยากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
มาตรฐาน เช่น  เพลงใดสมควรฟัง  ฉัน จะ 
รักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร  โชคดีที่
คุณไม่ต้องคิดหาตอบทั้งหมดด้วยตนเอง ศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตของเราได้ร่างมาตรฐานพระ-
กิตติคุณไว้แล้ว และคุณสามารถศึกษาคำาสอน
เหล่านั้นได้ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

หลังจากศึกษามาตรฐานแล้ว คุณอาจจะ
ไม่รู้วิธีประยุกต์ใช้ในทุกสถานการณ์เสมอไป 
และนั่นเป็นเรื่องปรกติ  คุณอยู่ในหมู่คนที่

ปรกติมากหากมีคำาถามบางข้อที่ยังไม่มีคำาตอบเกี่ยวกับมาตรฐาน
ข้อใดข้อหนึ่งว่ามีความหมายอย่างไรในสถานการณ์ของคุณ

ลองนึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอนที่พระเจ้าทรงบัญชา 
นีไฟให้ต่อเรือ  นีไฟไม่ได้รู้ทันทีว่าจะเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้า
อย่างไร แต่เขาเลือกท่ีจะลองทำา เขาไม่ลังเลท่ีจะขอความช่วยเหลือ 
เขาทูลถามว่า “ข้าพระองค์จะไปทางไหนเล่าจึงจะพบแร่สำาหรับ
หลอม, เพ่ือข้าพระองค์จะทำาเคร่ืองมือต่อเรือตามวิธีท่ีพระองค์ทรง
แสดงแก่ข้าพระองค์?” (1 นีไฟ 17:9)  เขาเร่ิมโดยคิดคำานวณว่าข้ัน
แรกจะทำาอะไร—ทำาเครื่องมือ—และต่อจากนั้นทูลขอพระเจ้าให้
ทรงช่วยเขารู้วิธีทำาเช่นนั้น  พระเจ้าทรงตอบคำาถามของนีไฟ (และ
เขาสามารถต่อเรือทีละขั้นจนสำาเร็จ) และเมื่อคุณกำาลังพยายาม
เชื่อฟังพระบัญญัติ พระองค์ทรงตอบคำาถามของคุณได้เช่นกัน

คำาตอบของคุณ
เมื่อคุณมีคำาถามเกี่ยวกับวิธีดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานข้อใดข้อ

หนึ่งหรือเชื่อฟังพระบัญญัติข้อใดข้อหนึ่ง  อันดับแรก 
จงศึกษาพระคัมภีร์  เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 

แน่วแน่ต่อศรัทธา คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ 
และสวดอ้อนวอน  คุณสามารถค้นคว้าข้อพระ-

คัมภีร์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในจุลสารหรือ  
  คำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญและ 

   แม้กระทั่งศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติม  
เพ่ือขยายขอบเขตการค้นคว้า ขณะ 

ที่คุณแสวงหาความรู้ผ่านการ

คุณสามารถค้นพบคำาตอบ

ของคำาถามผ่านการศึกษา 

การสวดอ้อนวอน และ 

การเปิดเผยส่วนตัว
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ศึกษาพระกิตติคุณ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง “ให้ความสว่าง
แก่ความเข้าใจ [ของคุณ]” (แอลมา 32:28)

คุณสามารถหันไปขอการสนับสนุนจากสมาชิกครอบครัว เพ่ือน ๆ 
และผู้นำาศาสนจักรได้เช่นกัน  พวกเขาอาจจะสามารถนำาคุณไป 
พบแหล่งช่วยที่มีประโยชน์  ให้การสนับสนุนและกำาลังใจ  แม้
กระทั่งแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาคล้ายกันและ
วิธีที่พวกเขาเอาชนะการท้าทายของตนเอง

บางครั้งแม้หลังจากสวดอ้อนวอน อ่านทวน เพื่อความเข้มแข็ง

ของเยาวชน ศึกษาพระคัมภีร์ และขอคำาแนะนำา คุณก็อาจจะยัง
รู้สึกเหมือนกำาลังระหกระเหินฝ่าหมอกของความไม่แน่ใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานบางข้อ ถึงแม้จะได้รับคำาแนะนำาที่ดีแล้ว แต่การปรับใช ้
กับสภาวการณ์ของคุณ บางคร้ังอาจรู้สึกได้ว่าเหมือนกำาลังพยายาม 
หาถนนสายหนึ่งโดยใช้ลูกโลกแทนที่จะใช้แผนที่ถนน  หลายครั้ง
คุณอาจต้องตัดสินใจทันทีโดยไม่ต้องศึกษาไตร่ตรองเป็นเวลานาน

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง พึงจำาไว้ว่าการสวดอ้อนวอนเป็นขุมพลัง  
การสวดอ้อนวอนไม่ใช่แหล่งสุดท้ายให้พักพิง แต่เป็นจุดสำาคัญ
ให้เริ่มแสวงหาความรู้และเป็นเครื่องช่วยตลอดทาง  พระบิดาบน
สวรรค์ทรงรู้จักคุณเป็นส่วนตัว—ของประทาน การท้าทาย ความ
เข้มแข็ง และการต่อสู้ดิ้นรนของคุณ  ดังนั้นหากคุณไม่รู้ว่าจะทำา 
ตามมาตรฐานของศาสนจักรให้ดีที่สุดอย่างไรในสถานการณ์
นั้น ๆ อย่าตื่นตระหนก  พระองค์ทรงทราบ!  เป็นเรื่องง่ายที่จะตก 
หลุมพรางของการพยายามทำาให้พระกิตติคุณสอดคล้องกับชีวิต 
แต่พระองค์ทรงแสดงให้คุณเห็นได้ว่าจะทำาให้ชีวิตคุณสอดคล้อง
กับพระกิตติคุณอย่างไร  เมื่อคุณสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา พระ- 
องค์จะทรงสอนคุณ โดยประทานคำาตอบให้เฉพาะคุณ “ในช่ัวขณะ 
นั้น” (คพ. 100:6) ที่คุณต้องการ  โอกาสดังกล่าวสำาหรับการเปิด
เผยส่วนตัวเป็นพรประเสริฐประการหนึ่งที่เรามี เพราะเรารับบัพ-
ติศมาและได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว

แบบอย่างของคุณ

ขณะคุณดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า คุณเป็น

แสงสว่างต่อคนรอบข้างได้  คุณสามารถกระตุ้นพวกเขาให้รักษา

พระบัญญัติ และเมื่อพวกเขาสับสนไม่ทราบว่าจะเชื่อฟัง อย่างไร 

คุณสามารถสอนพวกเขาให้หาคำาตอบของคำาถามส่วนตัวตาม

แบบแผนนี้ได้

ขณะที่พยายามเป็นแบบอย่างที่ดี อย่าแปลกใจมากนักหาก

บางครั้งคนอื่น—แม้แต่คนที่กำาลังพยายามดำาเนินชีวิตตามพระ

กิตติคุณ—ไม่ได้เลือกเหมือนคุณทุกครั้งไป  หากคุณรู้สึกท้อแท้ 

ขอเพียงจำาไว้ว่าครั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยต้องสอนคุณ 

มาแล้วให้รู้คำาตอบของคำาถามพื้นฐานที่สุด—เช่น ฉันควรเคี้ยว

หมากฝรั่งที่เจอบนทางเท้าหรือไม่  ดังนั้นจงพยายามอดทนกับ

ตัวเองและผู้อื่นขณะที่เราทุกคนคิดหาคำาตอบของคำาถามที่ยาก

กว่า คำาถามที่มักจะไม่มาพร้อมกับคำาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่  ฉัน

จะดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานนี้อย่างไร พึงระลึกว่า เราทุกคนไม ่

ดีพร้อม เรากำาลังเรียนรู้ทุกวันเพื่อดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

ที่ดีพร้อมและทำาต่อไปจนตัวเราดีพร้อม นั่นเป็นกระบวนการต่อ

เนื่อง

คุณสามารถมีบทบาทแข็งขันในกระบวนการนั้น! จงขวนขวาย 

หาคำาตอบของคำาถามส่วนตัวและกระตุ้นผู้อื่นให้ทำาเช่นเดียวกัน  

ขณะทำาเช่นน้ันพึงระลึกเสมอว่าไม่ว่าการเลือกของผู้อ่ืนเป็นอย่างไร 

คุณสามารถเลือกรักษาพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์ได ้
ไฮดี แม็คคองกี อาศัยอยู่ในเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา



หลังเหตุการณ์นั้น  นั่นคือบทบาทของ
ศาสนา  พระบิดาในสวรรค์ของเราทรง
ทราบทุกเรื่องและทรงเปิดเผยให้เรารู้ว่า
เราต้องทำาอะไรจึงจะกลับไปหาพระองค์
ได้ ต้องทำาอะไรจึงจะพัฒนาศรัทธา ความ
หวัง จิตกุศล และคุณลักษณะอันสูงส่ง 
อื่น ๆ ทั้งหมด  การตีความทางศาสนา

เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรม- 
  ชาติไม่ทำาลายวิทยาศาสตร์  

   ฉันใด —คำาอธิบายทาง 
     วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ 
  ประสบการณ์ทางศาสนา

ก็ไม่ทำาลายศาสนาฉันนั้น 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงขออะไรจากเรา
เมื่อพระองค์ตรัสว่าจง “ดีพร้อมแม้

ดังเรา, หรือพระบิดาของเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่
ในสวรรค์ทรงดีพร้อม” (3 นีไฟ 12:48)

ในพระคัมภีร์ ดีพร้อม หมายถึง “เพียบ
พร้อม ครบถ้วน และพัฒนาเต็มท่ี ชอบธรรม 
ทั่วทุกด้าน . . .ผู้ติดตามที่แท้จริงของพระ-
คริสต์จะดีพร้อมได้โดยผ่านพระคุณและ
การชดใช้ของพระองค์”1

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนว่าความดี
พร้อมในชีวิตนี้ “บรรลุได้ . . .ขณะที่เรา
พยายามปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง [และ] 
รักษากฎทุกข้อ. . .หากเราทำาอย่างดีที่สุด
เท่าที่เราสามารถทำาได้แล้ว พระเจ้าจะ
ประทานพรเราตามการกระทำาและความ
ปรารถนาของใจเรา”2

บัดนี้ พระผู้ช่วยให้รอด มิได ้ตรัสว่าการ
เป็นคนดีพร้อมหมายถึงการไม่ทำาผิดพลาด 
พระองค์  มิได้  ตรัสเช่นกันว่าการทำาผิด
พลาดหมายความว่าความดีพร้อมอยู่ไกล
เกินเอื้อม  เรา สามารถ  กลับใจได้

ตามคำากล่าวของประธานลอเรนโซ สโนว์ 
(1814–1901) กุญแจสู่ความดีพร้อมใน
ชีวิตนี้คือ “วันนี้จงเป็นคนดีกว่าวันวาน . . . 
จงเป็นคนดีขึ้นวันละนิด”3 
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    พระคัมภีร์บอก
ให้เรา ดีพร้อม

ฉันจะท�าเช่นนั้นได้อย่างไร
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ในแง่หนึ่ง เพื่อนของท่านพูดถูก—ทุก
อย่างน่าจะมีคำาอธิบายในด้านของ

วิทยาศาสตร์ (แม้เราจะยังไม่มีคำาอธิบาย
ทั้งหมด)  ความสามารถของวิทยาศาสตร์
ในการอธิบายบางสิ่งไม่เป็นภัยต่อศาสนา 
แม้ว่าท่านจะยอมรับคำาอธิบายทางวิทยา- 
ศาสตร์เก่ียวกับประสบการณ์ทางวิญญาณ 
หรือปาฏิหาริย์ แต่วิทยาศาสตร์
เพียงแต่ บรรยาย เหตุการณ์
เท่านั้น วิทยาศาสตร์ไม่ได้
บอกอะไรเกี่ยวกับความ
จริง ความหมาย หรือ 
จุดประสงค์ที่อยู่เบื้อง 
 

เจาะประเด็น

ฉันมี เพื่อนที่เชื่อ 

ว่ามี ค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์
ส�าหรับเรื่องทุกเรื่อง—

ทั้งความรู้สึกทางวิญญาณ ค�าตอบการสวดอ้อนวอน 
ปาฏิหาริย์ และอื่นๆ 

ฉันจะบอกอะไรเพื่อนคนนี้ได้บ้าง
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อเล็กแซนเดอร์เพื่อนของครอบครัวเล่าให้ดิฉันฟังเรื่องหลานสาวของ
เขาชื่อลูเล* เธออายุเท่า ๆ ดิฉัน และเขาต้องการให้ดิฉันรู้จักเธอ  
ดิฉันไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา เธอก็
เพิ่มดิฉันเป็นเพื่อนทาง Facebook

โดย สเตฟานี เอเซอร์ซัน

สวัสดีจ้ะ สเตฟานี!  ฉันชื่อลูเล หลานสาว 
ของคุณลุงอเล็กแซนเดอร์ คุณลุงบอกว่าเธอ 
กับฉันอายุเท่ากัน

สวัสดีจ้ะ ลูเล ฉันจำาได้ว่าเคยได้ยินเรื่อง
ของเธอ คุณลุงอเล็กแซนเดอร์บอกว่า 
เธออยู่ในแอลเบเนีย  ดีจังเลย!

ตลกจัง—ฉันว่าอยู่ในอเมริกาน่าสนุกดี
ออกนะ! ฮ่า ฮ่า ฮ่า สุดสัปดาห์นี้เธอจะทำา
อะไรเหรอ

ฉันมีแข่งบาสเก็ตบอลเช้าวันเสาร์  
แล้วก็จะไปพระวิหารวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  
วันอาทิตย์จะไปโบสถ์ แล้วเธอล่ะ

ไม่มีอะไรมากหรอก  ฉันเคยเห็นรูปพระวิหาร
ซอลท์เลคทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะ สวยมาก
เลย!  คุณลุงบอกฉันว่าเธอก็เป็นมอรมอน  
ฉันเคยไปโบสถ์กับคุณลุงสองสามครั้ง  ฉัน
ชอบมาก!  ฉันอยากไปทุกสัปดาห์แต่มักจะ
ติดทำาอะไรหลายอย่างกับครอบครัวในวัน
อาทิตย์อยู่เรื่อย

เพื่อน
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โปรดปรึกษาบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อนสื่อสารกับคนแปลกหน้าทาง Facebook 

เร่ืองราวดำาเนินต่อไป . . .

สเตฟานียังคงสอนลูเลเกี่ยวกับพระกิตติคุณโดยส่งข้อความให้เธอและตอบคำาถาม
ของเธอ สเตฟานีบอกว่าเมื่อเธอจดบันทึกในวันอาทิตย์ “ดิฉันจำาบทเรียนได้มาก 

ขึ้น” การตอบคำาถามของลูเลช่วยให้สเตฟานีได้สนทนาเรื่องพระกิตติคุณกับคุณพ่อ 
คุณแม่อย่างมีความหมาย  ประสบการณ์นี้สอนสเตฟานีเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา
เช่นกัน  “ดิฉันยังคงเป็นผู้สอนศาสนาได้แม้อายุยังน้อย” เธอกล่าว
* นามสมมติ

ถ้าเธอต้องการ ฉันสามารถจดบันทึกที่
โบสถ์ทุกอาทิตย์ส่งให้เธอได้นะ วิธีนี้เธอ
จะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อ

โอ้ ขอบใจจ้ะ!  ฉันอยากฟังว่าที่โบสถ ์
พูดคุยเรื่องอะไรกันบ้าง

หวัดดีจ้ะ ลูเล!  ฉันหวังว่าเธอมีความสุขดี  โบสถ์
เมื่อวานดีมากเลย  นี่เป็นข้อความที่ฉันจดไว้ เรา
พูดคุยกันเยอะแยะเกี่ยวกับการรับใช้และการ
สวดอ้อนวอน

• เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เรากำาลังรับใช้พระผู้เป็น
เจ้า (อ่าน โมไซยาห์ 2:17 ที่ scriptures.
lds.org)

• ดูเรื่อง “Dayton’s Legs (ขาของเดย์ตัน)” 
ทาง YouTube  เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคน
หนึ่งที่ช่วยเพื่อนสมองพิการแข่งไตรกรีฑา

• พระผู้เป็นเจ้าจะคอยช่วยเหลือเราและ
จะทรงฟังเมื่อเราสวดอ้อนวอน  ฉันพบ
บทความนี้ที่พูดถึงวิธีสวดอ้อนวอน:   
lds.org/youth/article/how-to-pray

สเตฟานี ขอบใจมากจ้ะ!  วิดีโอนั่นน่า
ประทับใจมาก!  ฉันสวดอ้อนวอนหลาย
ครั้ง และฉันอยากทำาสิ่งถูกต้อง . . .แต่ฉัน
จะรู้ได้อย่างไรว่าฉันกำาลังทำาสิ่งถูกต้อง
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โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักร

จิ
นตนาการว่าคุณกำาลังรอรับโทรศัพท์ 
ท่ีสำาคัญอย่างไม่น่าเช่ือ  ยกตัวอย่าง 
เช่น สมมติว่าคุณสมัครเรียนมหา-

วิทยาลัยสิบกว่าแห่งและตัวเลือกอันดับ
แรกต้องการโทรมาหาคุณในคืนวันพฤหัส
เพื่อบอกให้รู้ว่าจะรับคุณเข้าเรียนหรือไม ่
แต่ติดปัญหาเล็กน้อยตรงท่ีพวกเขามีรายช่ือ 
ต้องโทรยาวเหยียด และจะต้องปฏิเสธคุณ
โดยอัตโนมัติถ้าคุณไม่อยู่คุยรายละเอียด

ถ้าการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องไกล

เกินตัว  ให้นึกภาพว่าคุณกำาลังรอบาง

อย่างด้วยใจร้อนรน  อาจจะรอบางคนโทร

มาบอกให้รู้ว่าเขาจะยอมรับคุณเข้าทีม

กีฬา ชั้นเรียนเต้นรำา หรือกลุ่มดนตรีของ

โรงเรียนหรือไม่—อะไรก็ได้ที่สำาคัญต่อ

คุณจริง ๆ

ต่อไปน้ีคือคำาถาม: คุณจะอยู่ใกล้ ๆ เพ่ือ 

รับโทรศัพท์ที่รออยู่หรือไม่

ท่ีเป็นไปได้คือ ถ้าเร่ืองน้ันสำาคัญพอ คุณ 

จะไม่ต้องการอยู่ห่างโทรศัพท์เลย!  คุณจะ

ไม่ยอมพลาดรับโทรศัพท์สายนั้น ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น

ในการประชุมใหญ่สามัญ 
แต่ละครั้ง จะต้องม ี
ข่าวสารสำาหรับคุณ 
แน่นอน อย่าพลาด!

อย่าพลาดรับ
โทรศัพท์
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ทำานองเดียวกัน ทุกหกเดือนมีข่าวสาร
สำาคัญอย่างยิ่งสำาหรับชีวิตคุณรอคุณเป็น
ส่วนตัว  แต่ติดปัญหาเล็กน้อยอีกแล้วตรง
ที่คุณต้องอยู่รับข่าวสารนั้น

การหล่ังเทการเปิดเผย
การประชุมใหญ่สามัญเป็นช่วงเวลาที่

ยกระดับจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจ และ

เพิ่มพลังทางวิญญาณ อีกทั้งเป็นโอกาส

อันหาค่ามิได้ในการหาคำาตอบให้คำาถาม

ส่วนตัว

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนดังนี้ “การ

ประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรนี้เป็น 

โอกาสอันพิเศษสุดจริง ๆ—เป็นการประ- 

กาศอย่างเป็นทางการว่าสวรรค์เปิด การ 

นำาทางจากสวรรค์มีอยู่จริงในปัจจุบันเช่น 

เดียวกับท่ีมีในเช้ือสายอิสราเอลสมัยโบราณ 

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

ทรงรักเราและตรัสพระประสงค์ของพระ- 

องค์ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต”1

หากคุณมีคำาถามที่สวดอ้อนวอนถาม

ตลอดมา การประชุมใหญ่สามัญสามารถ

เป็นเวลาหาคำาตอบให้แก่คำาถามเหล่านั้น  

ถึงแม้คุณจะไม่มีคำาถามเฉพาะเจาะจง

ในใจ แต่คุณไม่ทราบหรอกว่าข่าวสารใด

จากการประชุมใหญ่สามัญจะตรงกับสิ่งที่

คุณจำาเป็นต้องได้ยิน  บ่อยครั้งการดลใจ

สำาคัญที่สุดที่เราได้รับจะช่วยให้เรารู้วิธีรับ

ใช้ผู้อื่นได้ดีขึ้น

ขณะปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ 

เกี่ยวกับ  การประชุมใหญ่สามัญ ประธาน

โธมัส เอส. มอนสันกล่าวดังนี้ “เราพบกัน

ทุกหกเดือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กัน ปลอบโยนกัน และสร้างศรัทธา  เรา 

อยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้  บางท่านอาจกำาลังแสวง 

หาคำาตอบให้คำาถามและการท้าทายท่ีกำาลัง 

ประสบในชีวิต  บางท่านอาจกำาลังต่อสู้กับ 

ความผิดหวังหรือการสูญเสีย  แต่ละท่าน

สามารถได้รับแสงสว่าง  ความอิ่มเอมใจ 

และการปลอบโยนเม่ือรู้สึกถึงพระวิญญาณ 

ของพระเจ้า”2

ข่าวสารที่ให้ในการประชุมใหญ่สามัญ

เปรียบเสมือนพระคัมภีร์ในสมัยของเรา  

ดังที่พระเจ้าตรัส “ไม่ว่าโดยเสียงของเรา

เองหรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของ

เรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

หากคุณเตรียมตัวทางวิญญาณให้

พร้อมรับการประชุมใหญ่ และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งหากคุณเอาใจใส่ข่าวสาร คุณ

สามารถพบและจะพบคำาแนะนำาและ

การดลใจสำาหรับคุณโดยเฉพาะ—ไม่ว่า

สภาวการณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร

เตรียมรับการดลใจ
การใช้เวลาก่อนการประชุมใหญ่เตรียม

รับการเปิดเผยช่วยได้เสมอ  พระเจ้าทรง

แนะนำาเราให้แสวงหาการเปิดเผย “หาก

เจ้าจะถาม, เจ้าจะได้รับการเปิดเผยมา

เติมการเปิดเผย, ความรู้มาเติมความรู้,  

เพื่อเจ้าจะรู้ความลี้ลับและสิ่งที่ส่งเสริม 

ความสงบสุข—ส่ิงน้ันท่ีนำามาซ่ึงปีติ, ส่ิงน้ัน 

ที่นำามาซึ่งนิรันดรแห่งชีวิต” (คพ. 42:61)

แม้จะรับการเปิดเผยส่วนตัวได้ทุกที่ 

ทุกเวลา แต่เราไม่ควรปล่อยให้ข้อเท็จจริง

ดังกล่าวกีดขวางเราจากการศึกษาการ

ประชุมใหญ่สามัญอย่างละเอียด  เฉพาะ

ที่การประชุมใหญ่สามัญเท่านั้นที่เราจะ 

ได้ฟังจากศาสดาพยากรณ์  อัครสาวก 

และผู้นำาคนอื่น ๆ ของศาสนจักรมากมาย

ขนาดนั้น
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 

2013 เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสอนว่า “ถึงสมาชิกผู้เยาว์ 
วัยของศาสนจักร ข้าพเจ้าให้สัญญาว่าหาก 
ท่านจะฟัง ท่านจะสัมผัสถึงพระวิญญาณ
ภายในท่าน  พระเจ้าจะทรงบอกให้ท่านรู้
ว่าพระองค์ต้องการให้ท่านทำาอะไรกับชีวิต
ของท่าน”

การประชุมใหญ่สำาคัญทุกภาค
ย้อนกลับไปที่โทรศัพท์ครั้งสำาคัญ หาก

คุณรู้ว่าคุณจะได้รับโทรศัพท์เช่นนั้น  คุณ
จะไม่ยอมอยู่ห่างจากโทรศัพท์เลยเว้นแต่
จำาเป็นจริง ๆ  แล้วการประชุมใหญ่สามัญ
เล่า สมควรหรือไม่ถ้าคุณขาดการประชุม
หนึ่งหรือสองภาคเพราะอยากทำาอย่างอื่น
ในสุดสัปดาห์นั้น  จะเป็นอย่างไรถ้าคุณ
ตัดสินใจไปปีนเขาเช้าวันเสาร์—พลาด 
“เฉพาะ” ภาคแรก—แต่บังเอิญเป็นภาค 
ที่คุณต้องได้ยินมากที่สุด

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภูมิภาคใดของโลก
ที่สามารถชมการถ่ายทอดสดการประชุม
ใหญ่สามัญ หรือต้องรอสักระยะหนึ่งก่อน
ข่าวสารจะมาถึงเขตที่คุณอยู่ การเอาใจใส่
คำาปราศรัยแต่ละเรื่องทันทีที่มาถึงย่อมคุ้ม
ค่าเวลาและความพยายามเสมอ

พึงตัดสินใจวันนี้ว่าคุณจะอยู่ฟังและ
เต็มใจฟังคำาปราศรัยแต่ละเรื่อง โดยเอา 
ใจใส่การดลใจที่คุณต้องได้ยินมากที่สุด

อย่างไรก็ดี คุณไม่มีวันรู้ว่าโทรศัพท์จะ
ดังเมื่อใด 
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โดย ลูคัส เอฟ. อายุ 10 ขวบ, บราซิล และ
ซูซาน บาร์เรตต์

“ฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอนทุกวัน  ฉันพูดกับ
พระบิดาสวรรค์  พระองค์ทรงได้ยินและตอบ
เมื่อฉันสวดด้วยศรัทธา” (“I Pray in Faith,” 
Children’s Songbook, 14)

ผมกังวลใจ  ครูปฐมวัยขอให้ผมเป็น
ผู้พูดสัปดาห์หน้าในช่วงเวลาของ

การแบ่งปัน  “หนูแสดงประจักษ์พยาน
เร่ืองการสวดอ้อนวอนก็ได้จ้ะ” เธอบอก เรา 
เพิ่งพูดเรื่องการสวดอ้อนวอนในชั้นเรียน

ผมเคยสวดอ้อนวอนมาหลายครั้ง  

ผมกล่าวคำาสวดอ้อนวอนของผมเองทุก
ครั้ง และผมสวดอ้อนวอนบ่อย ๆ ระหว่าง
สวดอ้อนวอนกับครอบครัว  ผมเคยสวด
อ้อนวอนให้พรอาหารหลายครั้งด้วย ผม 
เคยสวดอ้อนวอนในปฐมวัยมาแล้ว  แต่
ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมี ประจักษ์พยาน 
เรื่องการสวดอ้อนวอนหรือไม่ ผมเข้าใจ 
หรือไม่ว่าการสวดอ้อนวอนช่วยผมอย่างไร 
“มีคนได้ยินผมจริงหรือเมื่อผมสวดอ้อน 
วอน” ผมสงสัย

ผมเข้าไปในห้องครัว คุณแม่กำาลังเตรียม

อาหารเย็น
“คุณแม่ครับ” ผมถาม “ผมจะแสดงประ-

จักษ์พยานเร่ืองการสวดอ้อนวอนได้อย่างไร
ครับในเม่ือผมยังไม่แน่ใจเลยว่าผม มี ประ-
จักษ์พยานเรื่องนี้”

คุณแม่โอบผม  “ทำาไมลูกไม่สอนบท
เรียนเรื่องการสวดอ้อนวอนที่การสังสรรค ์
ในครอบครัวพรุ่งนี้ล่ะจ๊ะ  เราจะได้คุยกัน
เรื่องนี้” ท่านบอก

คุณแม่ช่วยผมหาเร่ืองเล่าและคำาปราศรัย 
การประชุมใหญ่เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 ค

าเ
ร็น

 ล
ี



          มี น า ค ม  2 0 1 4    67

ลูคัสเคยสวดอ้อนวอนหลายครั้ง แต่เขาม ีประจักษ์พยาน เรื่องการสวดอ้อนวอนหรือไม่

“ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยาน
และแสดงประจักษ์พยาน
ส่วนตัวกับท่านว่าพระผู้- 
เป็นเจ้าทรงพระชนม์ 
พระองค์ทรงได้ยินคำา 

สวดอ้อนวอนของผู้มีใจนอบน้อม”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จนกว่าเราจะพบกันอีก,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 114.

พระบิดาบนสวรรค์จะทรงได้ยินเรา”
เราคุกเข่าด้วยกันและสวดอ้อนวอนทูล

ขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงปลอบโยนเรา
หลังจากสวดอ้อนวอน  เราอ่านพระ-

คัมภีร์เช่นที่เราทำาทุกคืน จากนั้นก็นั่งคุย
กัน  ผมสังเกตว่าความเสียใจของเราถูก
แทนที่ทีละน้อยด้วยความสุขที่เรามีอยู่

เสมอในบ้านของเรา  ผมรู้สึกแตกต่าง— 
ประหนึ่งเราปลอดภัยและได้รับความ
คุ้มครอง ผมรู้ว่าทุกอย่างจะดี  นั่นเป็น
ความรู้สึกที่ดีมาก

คุณแม่สังเกตเห็นเช่นกัน  “ลูกรู้สึกไหม
จ๊ะลูคัส” ท่านถามเบา ๆ “พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงกำาลังปลอบโยนเรา ทรงช่วย
ให้เรารู้ว่าเราไม่โดดเดี่ยว”

“ครับ ผมรู้สึกอย่างนั้น” ผมตอบ  ผม
รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินคำาสวด
อ้อนวอนของเรา

ผมจะไม่ลืมคืนนั้นเลย  เวลานี้ผมมี
ประจักษ์พยานเรื่องพลังของการสวด
อ้อนวอนแล้ว 

ฉันควรสวดอ้อนวอนอย่างไร

เมื่อเราสวดอ้อนวอน เรากำาลังพูดกับพระบิดาบนสวรรค์ เราจึงเริ่มโดยกล่าวว่า “พระบิดาบน
สวรรค์” เราขอบพระทัยพระองค์สำาหรับพรของเรา จากนั้นเราทูลขอสิ่งที่เราต้องการ  เราจบ 
ทุกครั้งโดยพูดว่า “ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน”

เราสวดอ้อนวอนได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี เก่ียวกับทุกเร่ือง เราไม่ต้องคุกเข่าหรืออยู่ในโบสถ์ 
เราสวดอ้อนวอนได้ทั้งเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่

เราสามารถสวดอ้อนวอนออกเสียงหรือสวดอ้อนวอนในใจ สวดตามลำาพัง หรือกับคนอ่ืน ๆ
เราใช้คำาพูดพิเศษที่แสดงความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์  เราใช้คำาว่า พระองค ์ แทน

คำาว่า คุณ/ท่าน และ คำาราชาศัพท ์ แทน คำาสามัญ 
เราพูดด้วยความคารวะเสมอ โดยแสดงความเคารพต่อพระบิดาบนสวรรค์

จากนั้นผมเริ่มเตรียมบทเรียนสำาหรับการ
สังสรรค์ในครอบครัวและสำาหรับคำาพูดใน
ปฐมวัยของผม

เมื่อผมสอนบทเรียนในวันจันทร์ คุณ
แม่กับคุณพ่อบอกว่าการสวดอ้อนวอน
ช่วยพวกท่านอย่างไร  ผมพูดในปฐมวัย
วันอาทิตย์ถัดมาด้วย แต่ไม่ได้รู้สึกแตก
ต่างกันมากนัก  ผมยังคงสงสัยว่าผมมี
ประจักษ์พยานเรื่องการสวดอ้อนวอนหรือ
ไม่  ผมสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจเกี่ยวกับ
ความสงสัยของผม แต่คำาตอบไม่มาเด๋ียวน้ัน

วันหน่ึงคุณพ่อกลับบ้านหลังจากหางาน 
มาทั้งวันแต่หาไม่ได้  ท่านเสียใจมาก ท่าน 
ออกไปหางานหลายสัปดาห์แล้ว ผมวิ่งไป 
หาท่านและกอดท่านอย่างที่ผมทำาเป็น
ประจำา

“อย่าเสียใจเลยครับคุณพ่อ”  
ผมบอก และจู่ ๆ ผมก็รู้สึกบางอย่าง 
ในใจผม  “เราต้องสวดอ้อนวอน” ผมบอก

“ตอนนี้น่ะหรือ” คุณพ่อถาม
“ครับ ตอนนี้” ผมบอก “ผมเชื่อว่า
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“ใช้ 
สติปัญญา  

ในการศึกษาและเรียนรู้หลักแห่งความเช่ือ
และหลักคำาสอนท่ีสอนไว้ในน้ัน”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2013
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ร่างกายของหนูเป็นวิหาร หนูแต่งกายสุภาพ 
เพื่อแสดงว่าหนูรักและเคารพร่างกายของหนู  
หนูรักพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์

ลอเรียน พี. อายุ 6 ขวบ, ฟิลิปปินส์

นี่คือฝ่ายประธาน

สูงสุด  ทุกคืนหนู

เปิดการประชุมใหญ่

ทางอินเทอร์เน็ตฟัง

ก่อนเข้านอน หนูตั้ง

ตารอชมการประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป

รินา เอช. อายุ 10 ขวบ, ญี่ปุ่น

หนูรักพระกิตติคุณและการเป็นสมาชิกศาสนจักร  เพลงโปรดของหนูคือ 
“ฉันชอบมองดูพระวิหาร” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 99) หนูมีความสุข
มากที่รู้ว่าครอบครัวของหนูอยู่ชั่วนิรันดร์

อโตนินา ที. อายุ 10 ขวบ, ซามัว

อิททารี วี. อายุ 5 ขวบ จาก

เม็กซิโก เป็นเด็กเชื่อฟังมาก  

เธอรักครอบครัวและชอบ

วาดรูป  เพลงปฐมวัยเพลง

โปรดของเธอคือ “ฉันชอบ

มองดูพระวิหาร” (หนังสือ

เพลงสำาหรับเด็ก, 99) เธอ

ชอบดูดอกไม้ที่พระวิหาร เมื่อ

สวดอ้อนวอนเธอทูลพระบิดา

บนสวรรค์เสมอว่าเธอรักพระองค์

มากเพียงใด เธอรักปฐมวัยและ

พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ 

ไอลิเมน้องสาวของเธอ

เยรีย์ อาร์. อายุ 12 ขวบ, เอกวาดอร์

หน้าน้ีของหนู



จากการสัมภาษณ์โดย เอมี เจน เลวิตต์

Mhoroi, shamwari!* พบกับ 

เทนได ผู้อาศัยอยู่ในประเทศ

ซิมบับเว  ซิมบับเวอยู่ทาง

ภาคใต้ของแอฟริกา  มีสัตว์

มากมายหลายชนิดในแอฟริกา 

อาทิ แรด ช้าง ควายป่าแอฟริกัน 

สิงโต และยีราฟ  แต่เทนไดไม่

เห็นสัตว์เหล่านี้แถวบ้านเพราะ

เขาอยู่ใกล้ฮาราเร เมืองใหญ่

ที่สุดของซิมบับเว  เทนไดดีใจ

ที่สัตว์สวยงามเหล่านี้อยู่ใน

ประเทศของเขา 

* “สวัสดี เพื่อน ๆ!” ในภาษาโชนา

ผมช่ือ 
เทนได 
จากซิมบับเว

ภา
พถ

่าย
โด

ย 
เน

เว
อร

์ แ
จ็ค

 แ
ละ

เอ
ื้อเ

ฟื้อ
โด

ยค
รอ

บค
รัว

ขอ
งเ

ทน
ได

; ภ
าพ

ปร
ะก

อบ
โด

ยแ
บร

ด 
เท

ียร
์

เรื่องราวพระคัมภีร์ที่ผมชอบ

เป็นพิเศษคือเมื่อนีไฟได้รับ

บัญชาให้ต่อเรือ  ผมหวังว่า

ผมจะมีความกล้าหาญเสมอ

ในการทำาสิ่งที่ถูกต้องเช่น

เดียวกับนีไฟ

ส่วนที่ผมชอบเกี่ยวกับ

ปฐมวัยคือการนำาเสนอ

ในปฐมวัย   ผมชอบ

แบ่งปันประจักษ์พยาน

เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
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พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าของเทนไดเต็มไปด้วย 

สิ่งของบางอย่างที่เขาชอบมาก  
คุณจะหยิบของชิ้นไหนใส่กระเป๋า

วันหนึ่งเพื่อนบางคนของผมเล่นอยู่ในสนาม  

เพื่อนคนหนึ่งพูดคำาไม่ดี  เด็กคนอื่นหัวเราะ 

แต่ผมไม่หัวเราะ  ผมบอกพวกเขาว่านั่น

ไม่ใช่เรื่องสนุกและเราไม่ควรพูดคำาไม่ดี

เมื่อผมทำาการบ้านเสร็จ ผมจะช่วยพี่สาว

เรื่องการเรียนของเธอ  เธอมีการท้าทาย 

บางอย่างที่ทำาให้เรียนรู้ลำาบาก ผมชอบ 

ช่วยเด็กคนอื่น ๆ ที่มีการท้าทายบางอย่าง 

ที่โรงเรียนด้วย  เด็กบางคนหัวเราะเยาะ 

เด็กเหล่านี้ แต่ผมไม่เคย

ครอบครัวสำาคัญต่อผมมาก  ผมมี

พี่สาวหนึ่งคนและพี่สาวคู่แฝดอีก

หนึ่งคน  ผมกับพี่สาวทั้งสองคน

อาศัยอยูก่บัคณุแมแ่ละคณุยายทวด

ของเรา หรือโกโก้  นั่นเป็นชื่อเรียก 

“คุณยาย” ในภาษาโชนาของเรา

ผมชอบมองดูพระวิหาร
ครอบครัวผมต้องเดินทางด้วย

รถยนต์ 13 ชั่วโมงไปพระวิหาร
โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้
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“พระเยซูตรัสว่า จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามา
เฝ้าเรา อย่าห้ามพวกเขาเลย เพราะว่าแผ่นดิน
สวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น” (มัทธิว 
19:14)

ดิฉันจำ�เหตุก�รณ์ปรกติธรรมด�สอง 

ครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อดิฉันเป็นเด็กผู้หญิง 

ตัวเล็ก ๆ ได้  แต่ละครั้งแสดงให้เห็นว่� 

พระวิญญ�ณทรงสัมผัสใจเร�เป็นพิเศษ

ไม่ว่�เร�จะอ�ยุเท่�ใด

ประสบก�รณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อพี่ช�ย 

ของดิฉันป่วย  คุณพ่อโทรเรียกช�ยคนหน่ึง 

จ�กวอร์ดของเร�ม�ที่บ้�นและช่วยให้พร 

ฐ�นะปุโรหิต ขณะครอบครัวม�อยู่กันพร้อม 

หน้�ก่อนให้พร ช�ยคนนั้นแนะนำ�ว่�พวก

เร�เด็ก ๆ ควรออกไปเพร�ะเร�อ�จทำ�ล�ย

วิญญ�ณของก�รให้พร  คุณพ่อตอบอย่�ง

นุ่มนวลว่�เป็นสิ่งสำ�คัญที่เด็กแต่ละคน

ต้องอยู่ระหว่�งก�รให้พร เพร�ะเร�ต้อง

ก�รศรัทธ�ที่บริสุทธิ์ของพวกเข�  แม้จะ

อ�ยุยังน้อยแต่ดิฉันไม่เพียงรู้สึกถึงก�ร

ประทับอยู่ของพระวิญญ�ณเท่�นั้น แต่ยัง

รู้สึกถึงคว�มรักอันยิ่งใหญ่ที่คุณพ่อมีต่อ

ลูก ๆ ของท่�นด้วย  คว�มรักของคุณพ่อ

ช่วยให้ดิฉันเชื่อและเข้�ใจคว�มรักที่พระ- 

บิด�บนสวรรค์ทรงมีต่อดิฉัน

ไม่กี่ปีต่อม� ครอบครัวเร�เข้�ร่วมก�ร

ประชุมศีลระลึก  คุณแม่เป็นนักดนตรีที่มี

พรสวรรค์  แต่ท่�นเปิดโอก�สให้ดิฉันกับ

พี่ส�วร้องเพลงแทนท่�น  ดิฉันจำ�เพลง

ที่ท่�นได้รับก�รดลใจให้เร�ร้องได้อย่�ง

ชัดเจน

ฉันคิดถึงยามอ่านเรื่องแสนหวานเมื่อ

นานมา

เมื่อเยซูมาอยู่กลางประชา

พระทรงเมตตาเรียกเด็กเด็กดังแกะ 

ให้เข้ามา

ฉันหวังว่าจะอยู่กับพระอีกครา

(“ฉันคิดถึงยามอ่านเรื่องแสนหวาน,” 

หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 35)

ดิฉันรู้สึกถึง พระวิญญาณ
ขณะที่ดิฉันกับพี่ส�วร้องเพลง ดิฉัน

รู้สึกอบอุ่นและสุขใจ  ประจักษ์พย�นที่

อ่อนแอของดิฉันเข้มแข็งขึ้นขณะที่พระ-

วิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้ดิฉันรู้สึกว่�

พระบิด�บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรง

รักดิฉัน

ดิฉันซ�บซึ้งใจอย่�งยิ่งสำ�หรับพรแห่ง

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ คว�มรักของคุณ

พ่อคุณแม่และพระบิด�ในสวรรค์ของ

ดิฉัน 
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โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามัญ
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เด็กผู้หญิงวัย 12 ปีนอนอยู่บนเตียงและ
ป่วยหนักมากขึ้นทุกวัน  บิดามารดา

เฝ้าดูเธออย่างสิ้นหวัง  พวกเขาไม่สามารถ
ทำาอะไรได้เพื่อช่วยชีวิตเธอ

แต่แล้วพวกเขาก็นึกถึงเรื่องราวอันน่า 
พิศวงที่เคยได้ยินเกี่ยวกับชายคนหนึ่งซึ่ง 
อยู่ในบรรดาพวกเขานามว่าเยซู  คนพูด 
กันว่าพระองค์ทรงรักษาคนป่วยและทำาให้
คนตาบอดมองเห็น  พระองค์อาจจะช่วย
ชีวิตบุตรสาวของพวกเขาได้!

ไยรัสบิดาของเด็กหญิงคนนั้นวิ่งไปหา
พระเยซู  เขาขอให้พระเยซูทรงรักษาบุตร
สาวของเขา  จากนั้น มีผู้ส่งสารมาแจ้ง
ข่าวร้าย  สายเกินไป เด็กผู้หญิงคนนั้นสิ้น
ชีวิตแล้ว  “อย่าวิตกเลย” พระเยซูตรัสกับ
ไยรัส “จงเชื่อเท่านั้น” (มาระโก 5:36)

เมื่อพระเยซูและไยรัสมาถึงบ้านของ
ไยรัส ทั้งสองเข้าไปในห้องที่เด็กหญิงนอน 
อยู่  พระเยซูทรงจับมือเด็กคนนั้นและบอก 
ให้เธอลุกขึ้น เมื่อเธอลุกขึ้นยืน บิดามารดา 
ของเธอประหลาดใจ  พระเยซูทรงทำาให้
บุตรสาวของพวกเขาคืนชีพ!

วันนั้นพระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่าพระ- 
องค์ทรงเอาพระทัยใส่เด็กหญิงคนนั้นกับ
ครอบครัวเธอมากเพียงใดโดยทรงปฏิบัติ
ศาสนกิจต่อพวกเขา  พระเยซูทรงแสดง

ให้เห็นในหลายวิธีที่น่าอัศจรรย์และน่า
พิศวงว่าพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่เรามาก
เพียงใด

• พระองค์ทรงสร้างโลกที่สวยงามและ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในนั้น

• พระองค์ทรงอาสาเสด็จมาแผ่นดิน
โลกเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา แม้พระองค์ทรงทราบว่าเป็น
เรื่องยากมาก

• พระองค์ทรงใช้พระชนม์ชีพบนแผ่น
ดินโลกให้พร รักษา และสอนคนอ่ืน ๆ

• พระองค์ทรงดำาเนินพระชนม์ชีพที่ดี
พร้อม

• พระองค์ทรงยอมทนทุกข์เพราะ
บาปของเราในสวนเกทเสมนีและ
สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเราจะ
ฟื้นคืนชีวิตและกลับไปสวรรค ์

พระเยซูคริสต์
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เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระสำาคัญปฐมวัยประจำาเดือนนี้!

แนวคิดสำ�หรับก�รพูดคุยในครอบครัว
ท่านอาจจะอ่านเรื่องบุตรสาวของไยรัสด้วยกัน (ดู ลูกา 8:41–42, 49–56)  จากนั้นท่าน
อาจจะชูรูปพระผู้ช่วยให้รอดในหน้าถัดไปและเชื้อเชิญสมาชิกครอบครัวให้บอกว่าพวกเขา
รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับวิธีอันน่าอัศจรรย์และน่าพิศวงบางอย่างที่พระองค์ทรงแสดงความรัก
ต่อเรา  สมาชิกครอบครัวอาจจะผลัดกันอ่านเพลง “ฉันเฝ้าพิศวง” คนละข้อ  หลังจากอ่าน
แต่ละข้อ ให้ครอบครัวร่วมกันร้องสร้อยเพลง  จากนั้นให้สนทนาหรือวาดรูปวิธีที่ครอบครัว
ท่านสามารถแสดงความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอด

คือพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

เพลงและพระคัมภีร์
• “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด บทเพลง

ที่ 89)
• 1 ยอห์น 4:14
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สวนเต็มไปด้วยพร
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โดย ลินดา แพรตต์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

หึ่ง! หึ่ง! หึ่ง!  ผึ้งงานสีเหลืองเกาะ 
บนดอกไม้ดอกหนึ่งข้างแอนเดรีย   
เธอรีบกระโดดหนี  แอนเดรียไม่ชอบผึ้ง   
เธอย้ายไปถอนวัชพืชอีกที่หนึ่งในสวน 
ข้างต้นมะเขือเทศใบดก

แสงแดดส่องหลังแอนเดรียจนอุ่น   
เธอได้ยินคุณแม่อยู่ใกล้ ๆ ในแถวข้าวโพด  
ทันใดนั้น แอนเดรียก็ได้ยินเสียงหึ่ง ๆ 
มากกว่าเดิม  หึ่ง! หึ่ง! หึ่ง!  เธอวิ่งไปหา
คุณแม่
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“มีผึ้งเยอะมาก 
เลยค่ะคุณแม่!”  
เธอบอก “หนูอยาก
ทำางานในสวนที่  
ไม่ม ี ผึ้งค่ะ”

“เราต้องให้ผึ้งมาทำาให้สวนของเรา 
งอกงามจ้ะ” คุณแม่บอก “พระเยซ ู
ทรงสร้างผึ้งให้ผสมเกสรเพื่อเราจะม ี
อาหารที่เราชอบกิน”
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“หนูดีใจที่พระเยซูทรง 
สร้างต้นไม้” แอนเดรียบอก  
“หนูดีใจที่พระองค ์
ทรงสร้างผึ้งด้วย!” 

“ถ้าไม่มีผึ้งเราคงไม่มีสวนใช่ไหมคะ” 
แอนเดรียถาม  เธอนึกถึงต้นไม้ทุกต้น 
ที่เธอชื่นชอบ  เธอชอบดอกไม้สวย ๆ  
เธอชอบกินสตรอเบอร์รี่และมะเขือเทศ  
เธอคงเสียใจถ้าอยู่ในโลกที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้
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หาผลไม้และผัก
แอนเดรียมีความสุขที่ได้ทำางาน
ในสวน ได้เห็นต้นไม้ที่พระบิดา
บนสวรรค์และพระเยซูคริสต ์
ทรงสร้าง  ท่านหาสิ่งที่ท่าน 

ชื่นชอบเจอหรือไม่
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เ ย็นวันหน่ึงดิฉันพาน้อง ๆ สามคนไปพระวิหารเพ่ือ 

 ประกอบพิธีบัพติศมา  ขณะเจ้าหน้าที่พระวิหาร

ตรวจใบรับรองของเรา เขาพบว่าใบรับรองของน้อง

สาวดิฉันขาดลายเซ็นอธิการ  ดิฉันเริ่มกรอกแบบ

ฟอร์มเพื่อนำาไปให้เจ้าหน้าที่บันทึกพระวิหารเพื่อให ้

เขาโทรศัพท์หาอธิการ ต่อจากน้ันเจ้าหน้าท่ีพระวิหาร 

ตรวจใบรับรองของน้องชายดิฉันและพบว่าใช้ไม่ได้  

ดิฉันมีปากกา ดิฉันจึงนำาแบบฟอร์มที่ได้รับมากรอก

ข้อมูลอีกใบ

ดิฉันทราบว่าน้องชายกับน้องสาวจะเข้าไปข้างใน 

ไม่ได้ถ้าใบรับรองมีข้อผิดพลาด  แต่รู้สึกว่าต้องรับ

ผิดชอบพวกเขา และดิฉันจะไม่เข้าไปข้างในจนกว่า

จะช่วยพวกเขาจัดการข้อผิดพลาดเหล่าน้ัน ดิฉันรู้สึก 

หงุดหงิดที่ต้องออกไปอยู่นอกพระวิหาร เราออกจาก 

ห้องบัพติศมาและขึ้นชั้นบนไปทางเข้าพระวิหารเพื่อ 

อธิบายสถานการณ์ท่ีโต๊ะด้านหน้า ผู้บันทึกของพระ- 

วิหารบอกว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ในอีกไม่กี่นาที เรา

ทั้งสี่คนจึงนั่งรออยู่ในห้องรับรองแขก

ขณะนั่งอยู่ที่นั่น ความหงุดหงิดของดิฉันเปลี่ยน
เป็นความท้อใจ  เราเข้าไปไม่ได้เพราะข้อผิดพลาด
เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้น แต่นั่นส่งผลให้เราต้องรออยู่
ในห้องรับรองแขกแทนที่จะได้เข้าพระนิเวศน์ของ
พระเจ้า  นั่นเป็นวันที่ไม่ราบรื่นเอาเสียเลย และดิฉัน
หวังไว้ว่าพระวิหารจะช่วยให้ดิฉันรู้สึกสงบ ความผิด 
พลาดเหล่านั้นไม่ใช่ความผิดของดิฉัน  แต่ขณะยืด 
เวลารอออกไปโดยไม่จำาเป็น ดิฉันเกือบร้องไห้  ดิฉัน 
กำาลังพยายามเป็นคนดีโดยมาพระวิหารและเป็น
แบบอย่างของการเข้าพระวิหารให้น้อง ๆ  แล้วเหตุ
ใดจึงต้องอยู่ข้างนอกท้ังท่ีดิฉันอยากเข้าไปข้างในมาก

และแล้วดิฉันก็นึกบางอย่างออก ถ้าดิฉันรู้สึกท้อใจ 
ที่ต้องอยู่นอกพระวิหารเพราะข้อผิดพลาดบางอย่าง
ด้านธุรการ  ดิฉันจะรู้สึกผิดหวังเพียงใดถ้าต้องอยู่
ข้างนอกเพราะข้อผิดพลาดของตนเอง—เมื่อไม่มีค่า 
ควรเข้าพระวิหาร  ขณะพิจารณาเร่ืองน้ี ดิฉันรู้สึกสงบ 
ทันที  ดิฉันรู้สึกว่าได้เรียนรู้บทเรียนที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงต้องการให้เรียนรู้  ดิฉันสัญญากับพระองค์ว่า
จะพยายามมีค่าควรเข้าไปในพระวิหารเสมอ  ดิฉัน
สัญญาว่าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมากีดกั้นดิฉันจากพระ-
นิเวศน์ของพระเจ้าเพราะความผิดพลาดของตนเอง  
ดิฉันไม่ต้องการให้การกระทำาของดิฉันจำากัดดิฉันให้
อยู่แต่ในห้องรับรองแขก

คืนนั้นดิฉันมีนัดกับอธิการเพื่อต่อใบรับรองพระ- 
วิหาร  ก่อนไป ดิฉันตรวจข้อผิดพลาดในส่วนของ 
ดิฉันซึ่งอาจทำาให้ดิฉันต้องรออยู่นอกพระวิหาร เมื่อ 
อธิการถามว่าดิฉันมีค่าควรเข้าพระนิเวศน์ของพระเจ้า 
หรือไม่ ดิฉันซาบซึ้งใจมากที่สามารถตอบได้ว่าดิฉัน
มีค่าควร 

รออยู่ในห้อง
รับรองแขก
โดย ลอรี ฟูลเลอร์
นิตยสารศาสนจักร

ดิฉันรู้สึกผิดหวัง 

เมื่อต้องรออยู่ในห้อง

รับรองแขกและออก

จากพระวิหารเพราะ

ความผิดพลาดบาง

อย่างด้านธุรการ
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เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน ทำ� งานเล็ก ๆ น้อย ๆ หล�ยอย่�งที่ฟ�ร์มของครอบครัว  
เพร�ะท่�นรักก�รทำ�ฟ�ร์ม  ท่�นจึงเรียนจนได้ปริญญ�ขั้นสูงส�ข�เศรษฐศ�สตร์
ก�รเกษตร และในที่สุดได้ดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรของสหรัฐ
ใน วอชิงตัน ดี.ซี.  ประธ�นเบ็นสันรัก พระคัมภีร์มอรมอน ท่�นกระตุ้นสม�ชิก
ศ�สนจักรให้ศึกษ�พระคัมภีร์กับครอบครัวและเป็นส่วนตัว
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หนุ่มสาวสามคน—นักศึกษากฎหมาย ลูกค้าร้าน
ขายยา และเจ้าหน้าที่ลิฟท์—แสดงให้เราเห็นวิธี
แบ่งปันพระกิตติคุณในชีวิตประจ�าวัน

 ความสำาเร็จ Inviting Success

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

น. 42

น. 64

น. 73

พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับใจ 
ท่านได้—แม้เมื่อท่านเป็นเด็ก

จะเป็นอย่างไรถ้าฉันขาดการประชุมใหญ่
สามัญเพียงสองสามภาคเพราะต้องการ
ท�าอย่างอื่นในสุดสัปดาห์นั้น—ไม่เป็นไร
ใช่ไหม?

อย่าพลาดรับ
โทรศัพท์

เชื้อเชิญ ความสำาเร็จ
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