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เร่ืองจากปก:  
การรู้แผนน้ีช่างมี 

พลังย่ิง! น. 32
ศิลาผู้หย่ังรู้ โจเซฟ สมิธ และ 

พระคัมภีร์มอรมอน, น. 10

วันครบรอบ 100 ปีท่ีมีความสุข: 
การสังสรรค์ในครอบครัวท่ัวโลก,น. 26

ให้นิยามใหม่เก่ียวกับความท้าทาย 
เร่ืองส่ือลามก, น. 50



“พระองค์ยังตรัสอุปมาให้พวกเขาฟังอีกเร่ืองหน่ึงว่า แผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนเช้ือ 
ซ่ึงผู้หญิงคนหน่ึงเอามาเจือลงในแป้งสามถังจนแป้งน้ันฟูข้ึนท้ังหมด”
มัทธิว 13:33



32  แผนแห่งความรอด: ขุมทรัพย์  
  อันศักด์ิสิทธ์ิของความรู้เพ่ือนำาทางเรา

โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
การสนับสนุนแผนของพระบิดาเป็น
กุญแจสู่ความสำาเร็จในชีวิตก่อนมรรตัย 
และยังคงเป็นกุญแจสู่ความสำาเร็จของ
เราในชีวิตนี้

ปกิณกะ

8  การรับใช้ในศาสนจักร:   
  ฉันทำามากพอหรือไม่

โดย บรูค บาร์ตัน

9  ภาพสะท้อน: ฟักทองหรือแตงไทย
โดย ราเชล ค็อกซ์

40  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:   
  หนทางสู่ความปลอดภัย

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

เลียโฮนา ตุลาคม 2015

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  ถึงเส้นชัยขณะคบเพลิงยังติดอยู่

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน: พระคุณลักษณะ 
  อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:   
  เป่ียมด้วยจิตกุศลและความรัก

บทความพิเศษ

10  โจเซฟผู้หย่ังรู้
โดย ริชาร์ด อี. เทอร์ลีย์ จูเนียร์,   
รอบิน เอส. เจนเซ็น และ 
มาร์ค แอสเฮิร์สต์-แม็คกี
โจเซฟ สมิธสามารถปฏิบัติหน้าที ่
ตามการเรียกของท่านในฐานะผู้หยั่งรู ้
และแปลพระคัมภีร์มอรมอนอย่างไร

18  ภาษาเปล่ียนโลกของเรา
โดย นอร์แมน ซี. ฮิลล์
งานด้านการอ่านเขียนของสภาท้องถิ่น
ในกานานำาพรมาให้วิสุทธิชนบางคน
เกินกว่าจะวัดได้

22  สอนเยาวชนเร่ืองการนำาในวิธีของ 
  พระผู้ช่วยให้รอด

โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
เยาวชนเป็นผู้นำาในอนาคตของ
ศาสนจักร แต่พวกเขาสามารถมี
ประสบการณ์ความเป็นผู้นำาในวันนี้ได้

26  เฉลิมฉลองการสังสรรค์ในครอบครัว
ดูว่าสมาชิกทั่วโลกมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวที ่
สำาคัญนี้อย่างไร

ภาพปก
หน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย โคดี้ เบลล์
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย © StockFood/Talbott, Barbara
ปกหลังด้านใน: ภาพถ่ายโดย ทิฟฟานี มาลโลน ตอง
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44

72

56

44  ดำาเนินชีวิตด้วยเจตนาแท้จริง
โดย แรนดอลล์ แอล. ริดด์
การสำารวจ “สาเหตุ” การตัดสินใจ 
ของท่านจะช่วยท่านดำาเนินชีวิต 
อย่างรอบคอบและมุ่งมั่น

48  ศรัทธา การรับใช้ และขนมปังหน่ึงแถว
โดย นิสซานคา (นิสช์) มูธู มูดาลิเก
ผมต้องการไปสอนกับผู้สอนศาสนา  
แต่ผมไม่รู้ว่าจะมีเงินไปที่นั่นได้อย่างไร

50  หลุดพ้นจากกับดักของส่ือลามก
โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
หลักธรรมห้าประการที่จะช่วยท่านตอบ
สนองอย่างเหมาะสมต่อสื่อที่มีเนื้อหา
ทางเพศ

56  ณ สถานท่ีถูกต้องในเวลาท่ีถูกต้อง
บางครั้งท่านรู้เพียงว่าพระเจ้าทรงวาง
ท่าน—หรือคนอื่นๆ—ไว้ที่นั่นเพราะมี
เหตุผล

58  โปสเตอร์: หนังสือชีวิตของท่าน

59  บรรทัดมาเติมบรรทัด:   
  ปฐมกาล 1:26–27

60  การค้นหาความจริง
โดย เปง หัว
ผมได้รับการสอนตั้งแต่เติบใหญ่ว่า 
ไม่มีเรื่องอย่างเช่นพระผู้เป็นเจ้า  
แต่ผมต้องรู้ด้วยตนเอง

62  เยาวชนชายและเยาวชนหญิงท่ีน่าท่ึง 
  ในพระคัมภีร์

โดย กิเซลา กูเธียร์
เยาวชนในพระคัมภีร์เผชิญความท้าทาย
และการล่อลวงเช่นเดียวกับท่าน ท่าน
เรียนรู้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างศรัทธา
และความกล้าหาญของพวกเขา

64  คำาถามและคำาตอบ
ฉันจะทำาใจยอมรับการสิ้นชีวิตของคุณ
แม่ได้อย่างไร—แม้หลังจากเราอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนขอให้ท่านมีชีวิตอยู่

66  การตัดสินใจท่ีถือเป็นชัยชนะ
โดย มาริสซา วิดดิสัน
ในที่สุดมิรานดาก็มีโอกาสเล่นให้ทีม
ชนะ แต่เธอจะเล่นวันอาทิตย์ได้หรือ

68  มุมคำาถาม
ท่านรักอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับการ 
เป็นสมาชิกของศาสนจักร

70  หน้าน้ีของหนู: เวลาของพระคัมภีร์  
  เปโตร โครเนลิอัส กับทูตสวรรค์

โดย เอริน แซนเดอร์สัน

72  หาคนช่วย
โดย คิมเบอร์ลีย์ รีด
เททเห็นบางอย่างที่เขาไม่ควรเห็น  
แต่เขาไม่กล้าบอกพ่อแม่เรื่องนี้

74  “ไม่นะ!” ทำาอย่างไรดี
ท่านควรทำาอะไรเมื่อท่านเห็นบาง
อย่างที่รู้ว่าไม่ดี

76  ฟักทองของพอล
พอลไม่คิดว่าตนเองจะโตพอที่จะไป
เป็นผู้สอนศาสนาเหมือนพี่ชาย

79  เพลง: หน่ึงในล้าน
โดย แจน พินโบโรห์ และไมเคิล เอฟ.  
มูดีย์

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี ้

ได้หรือไม่ คำาใบ้:  

ท่านจะหาคนช่วยได ้

ที่ไหน เมื่อท่านไม่รู้ว่า

ต้องทำาอะไร

2  เ ลี ย โ ฮ น า

คนห นุ่ มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่  languages.lds.org 
เข้าไปดู Facebook.com/liahona.magazine เพื่อหาแนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว 
ความช่วยเหลือเรื่องบทเรียนวันอาทิตย์ และเนื้อหาที่ท่านสามารถแบ่งปันกับเพื่อนๆ และ
ครอบครัวได้

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การเรียกในศาสนจักร, 8
การุณย์ (ความ), 50
ขยันหม่ันเพียร (ความ), 4
งานเผยแผ่ศาสนา, 44, 48, 60, 

70, 75
จิตกุศล, 7
โจเซฟ สมิธ, 10
ดลใจ (การ), 40, 41, 42, 56
ตัดสินใจ (การ), 9, 44, 58, 66
ตาย (ความ), 64
แต่งงาน (การ), 32
ประวัติศาสนจักร, 10

เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 60
เปิดเผย (การ), 80
ผู้นำา (การเป็น), 22
แผนแห่งความรอด, 32
พระคัมภีร์, 18, 59, 62
พระคัมภีร์มอรมอน, 10, 44
พระเยซูคริสต์, 7
พระวิหาร, 69
พันธสัญญาเดิม, 59
พันธสัญญาใหม่, 70
เยาวชน, 22, 62
รับใช้ (การ), 8, 56

ลำาดับความสำาคัญ, 9
วันสะบาโต, 66
ศาสดาพยากรณ์, 10, 80
สภา, 18
สมาชิกภาพในศาสนจักร, 68
สวดอ้อนวอน (การ), 43, 64, 72
สังสรรค์ในครอบครัว (การ), 26
สิทธ์ิเสรี, 32
ส่ือ, 50, 72, 74
ส่ือลามก, 50, 72
อ่านออกเขียนได้ (การ), 18

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้   
ต่อไปนี้คือตัวอย่างสองเรื่อง

“เฉลิมฉลองการสังสรรค์ในครอบครัว”  
หน้า 26: ไม่ว่าท่านจะจัดสังสรรค์ในครอบครัว
ทุกสัปดาห์หรือจะจัดเป็นครั้งแรก ท่านอาจจัด
สังสรรค์ในครอบครัวครั้งพิเศษ เพื่อเป็นเกียรติ
แก่การสังสรรค์ในครอบครัว! ท่านอาจจะอ่าน
บทความเพื่อดูว่าครอบครัวทั่วโลกมีความสุข
อย่างไรกับการใช้เวลาด้วยกันขณะเรียนพระ-
กิตติคุณ ท่านอาจสนทนาว่าท่านจะบรรลุเป้า
หมายของการจัดสังสรรค์ในครอบครัวอย่างไร 
ท่านอาจต้องปรับอย่างไรให้เหมาะกับความ
ต้องการของครอบครัว ท่านอาจให้คำามั่นเป็น
ครอบครัวอีกครั้งว่าจะทำาให้ประเพณี 100 ปี
นี้มีความสำาคัญเป็นอันดับแรกในบ้านของท่าน 
ไม่ว่าสถานการณ์ของท่านจะเป็นเช่นไรก็ตาม

“หาคนช่วย” หน้า 72: ท่านอาจจะอ่าน
บทความด้วยกันเป็นครอบครัวแล้วสนทนา
คำาถามต่อไปนี้ (1) เด็กๆ อาจพบกับภาพหรือ
สื่อแบบใดบ้าง (2) ภาพหรือสื่อแบบใดที่เรา 
ไม่ควรดูหรือสนใจ (3) แต่ละคนจะทำาอะไร 
ในสถานการณ์ที่พวกเขาเห็นหรือได้ยินบาง
อย่างที่รู้ว่าไม่ควรเห็นหรือได้ยิน สนทนา
กลยุทธ์จาก “ไม่นะ!  ทำาอย่างไรดี” ในหน้า 
74 ถ้าท่านต้องการให้ช่วยเรื่องแนวคิด  
(ออกจากสถานการณ์ พูดคุยกับบิดามารดา 
ทำางานรับใช้ ฯลฯ)
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ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

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

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

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ: วินเซนต์ เอ. วอห์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คารร์
ผู้ช่วยฝ่ายจัดพิมพ์: เมแกน เวอร์โฮฟ

งานเขียนและงานบรรณาธิการ: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน,  
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์,  
การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, จิลล์ แฮคกิงก์,  
ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล, มินดี แอน. ลิฟวิทท์, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์, แจน พินโบโรห์,  
ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน
ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก๊อตต์ คนุดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, แมนดี เบนท์ลีย์, 
ซี. คิมบัลล์ บอตต์, โธมัส ไชลด์, เนท ไกนส์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์,  
เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย,  
มาร์ค ดับเบิลยู. โรบิสัน, แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: โคลเลตต์ เนเบเกอร์ อูนี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
งานผลิต: คอนนี โบว์ธอร์พ บริดจ์, จูลี เบอร์เดตต์, เคที ดันแคน,  
ไบรอัน ดับเบิลยู. กีกิ, เดนิส เคอร์บี, จินนี เจ. นิลสัน,  
กายล์ เทต แรฟเฟอร์ที

งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน
ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค
ผู้อำานวยการจัดจำาหน่าย: สตีเฟน อาร์. คริสเตียนเซ็น 
งานแปล: ศศิธร กฤษณะโลม

เลียโฮนา (ISSN 0853-2513) นิตยสารรายเดือน จัดพิมพ์โดยศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย อัตราค่าสมาชิกในประเทศไทย 
70 บาทต่อปี หรือฉบับละ 10 บาท  สมัครสมาชิกผ่านตัวแทนนิตยสาร 
เลียโฮนาของวอร์ด/สาขา หรือส่งใบสมัครไปที่: ศูนย์หนังสือ 1645/6  
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
โทรศัพท์ 0-2652-7722 ต่อ 101  ในกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู ่
กรุณาแจ้งล่วงหน้าสามสิบวัน

ส่งต้นฉบับและข้อซักถามทางออนไลน์ที่ liahona.lds.org; ทางอีเมล 
ที่ liahona@ldschurch.org; หรือทางไปรษณีย์ที่ Liahona, Rm. 2420, 
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, USA.

เลียโฮนา (คำาศัพท์ในพระคัมภีร์มอรมอน หมายถึง “เข็มทิศ” หรือ  
“เครื่องชี้ทาง”) จัดพิมพ์ในภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลามา บัลแกเรีย 
กัมพูชา เซบู จีน จีนกลาง (ตัวอักษรเข้าใจง่าย) โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก 
ดัทช์ อังกฤษ เอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี  
ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น คิริบาตี เกาหลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย 
มาลากาซี มาร์แชล มองโกเลีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย 
รัสเซีย ซามัว สโลเวเนีย สเปน สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก ตาฮีตี ไทย 
ตองกา ยูเครน อูรดู และเวียดนาม  (จำานวนฉบับต่อปีต่างกันไปตามภาษา
ที่จัดพิมพ์)

© 2015 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ

พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา

ท่านอาจทำาสำาเนาข้อความและภาพใน เลียโฮนา ไว้ใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้าน
ได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์ ไม่อนุญาตให้ทำาสำาเนาภาพที่ระบุข้อห้าม
ไว้ตรงขอบภาพ หากมีข้อสงสัยเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ กรุณาติดต่อท่ี Intellectual 
Property Office, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, 
USA; email: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

For Readers in the United States and Canada: October 2015 Vol. 21 
No. 10. LIAHONA (USPS 311-480) Thai (ISSN 0853-2513) is 
published monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription 
price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus applicable taxes.
Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice 
required for change of address. Include address label from a recent 
issue; old and new address must be included. Send USA and 
Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address 
below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(American Express, Discover, MasterCard, Visa) may be taken by 
phone or at store.lds.org. (Canada Post Information: Publication 
Agreement #40017431)

POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 707.4.12.5).
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to 
Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake 
City, UT 84126-0368, USA.



ใ 
นกรีซสมัยโบราณ  นักว่ิงแข่งขันวิ่งผลัดท่ีเรียกว่า 
lampadedromia1 ในการแข่งขัน นักวิ่งถือคบเพลิงไว้ในมือ
และส่งต่อให้นักวิ่งคนถัดไปจนกว่าสมาชิกคนสุดท้ายของทีม

จะข้ามเส้นชัย
รางวัลไม่ได้มอบให้ทีมท่ีว่ิงเร็วท่ีสุด—แต่มอบให้ทีมแรกที่ถึง

เส้นชัยขณะคบเพลิงยังติดอยู่
มีบทเรียนลึกซึ้งที่นี่ บทเรียนที่สอนโดยศาสดาพยากรณ์สมัย

โบราณและปัจจุบัน นั่นคือ ถึงแม้การเริ่มวิ่งจะส�าคัญ แต่ที่ส�าคัญ
กว่านั้นคือเราต้องวิ่งให้ถึงเส้นชัยขณะคบเพลิงยังติดอยู่

โซโลมอนเข้มแข็งในตอนแรก
โซโลมอนกษัตริย์ที่ย่ิงใหญ่เป็นตัวอย่างของคนท่ีเข้มแข็งใน

ตอนแรก เมื่ออายุยังน้อย เขา “รักพระยาห์เวห์ ทรงด�าเนินตาม
กฎเกณฑ์ของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์” (1 พงศ์กษัตริย์ 
3:3) พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเขาและตรัสว่า “เจ้าอยากได้สิ่งใด
เจ้าก็จงขอเถิด” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:5)

แทนที่จะทูลขอความมั่งคั่งหรือชีวิตยืนยาว โซโลมอนกลับทูล
ขอ “ความเข้าใจ ... เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อจะ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างดีกับชั่วได้” (1 พงศ์กษัตริย์ 3:9)

นี่ท�าให้พระเจ้าพอพระทัยมากถึงขนาดประทานพรโซโลมอน
ไม่เพียงสติปัญญาเท่านั้นแต่ทรัพย์สมบัติมากมายเหลือคณานับ
และชีวิตยืนยาวด้วย

ถึงแม้โซโลมอนมีปัญญามาก และท�าสิ่งดีๆ ไว้มากมาย แต่
ภายหลังเขากลับไม่เข้มแข็ง น่าเศร้าที่บั้นปลายชีวิต “โซโลมอน
ท�าสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ และไม่ได้ด�าเนิน

ตามพระยาห์เวห์อย่างเต็มพระทัย”   
(1 พงศ์กษัตริย์ 11:6)

ว่ิงจนถึงเส้นชัย
กี่ครั้งที่เราเริ่มท�าบางอย่างแต่ท�าไม่ส�าเร็จ 

อาทิ ควบคุมอาหารเพื่อลดน�้าหนัก ออกก�าลัง
กายตามโปรแกรม ให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะอ่าน
พระคัมภีร์ทุกวัน ตัดสินใจว่าจะเป็นสานุศิษย์ที่ดีขึ้นของพระเยซู
คริสต์

บ่อยเพียงใดที่เราตั้งปณิธานในเดือนมกราคม และท�าตามนั้น
ด้วยความตั้งใจแน่วแน่อยู่สองสามวัน สองสามสัปดาห์ หรือแม้
สองสามเดือนเพียงเพ่ือพบว่าราวเดือนตุลาคม เปลวเพลิงแห่ง
ค�ามั่นสัญญาของเรากลายเป็นเถ้าถ่านที่เย็นแล้ว

วันหนึ่งข้าพเจ้าเห็นภาพน่าขันของสุนัขตัวหนึ่งนอนใกล้เศษ
กระดาษท่ีมันฉีกเป็นชิ้นๆ  ภาพน้ันเขียนว่า “ใบรับรองการฝึก
สุนัขให้เชื่อฟัง”

บางครั้งเราเป็นแบบนั้น
เรามีเจตนาดี เราเข้มแข็งในตอนแรก เราต้องการเป็นตัวเรา

เองให้ดีที่สุด แต่สุดท้ายเราท�าลาย ทิ้ง และลืมปณิธานของเรา
ธรรมชาติมนุษย์คือสะดุด ล้ม และบางครั้งอยากจะออกจาก

การแข่งขัน แต่ในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ เราให้ค�ามั่น
สัญญาไม่เพียงจะเริ่มว่ิงแข่งแต่วิ่งจนถึงเส้นชัยด้วย—และถึง
เส้นชัยขณะคบเพลิงยังลุกโชติช่วง พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญา
กับสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “ใครสู้ทนถึงที่สุดก็จะได้รับการช่วย 
ให้รอด” (มัทธิว 24:13)

โดย ประธานดีเทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด ถึงเส้นชยั

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

ขณะคบเพลิง
ยังติดอยู่

4  เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

ท่านอาจกระตุ้นคนที่ท่านสอนให้ใคร่ครวญว่าพวกเขา
อยู่จุดไหนใน “การแข่งขัน” ของชีวิต คบเพลิงของ 

พวกเขาลุกโชติช่วงหรือไม่ ท่านอาจจะอ่านวลีที่กล่าวว่า  
แสงสว่างของพระคริสต์คือ “แสงสว่างที่กลืนความมืด 
เยียวยาบาดแผล และลุกโชนแม้ท่ามกลางความเศร้าโศก 
สุดแสนและความมืดที่สุดจะหยั่งถึง จากนั้นท่านอาจสนทนา
กับคนที่ท่านสอนว่าแสงสว่างของพระคริสต์มีอิทธิพล
อย่างไรต่อชีวิตพวกเขาในอดีตและมีอิทธิพลอย่างไรต่อชีวิต
พวกเขาเวลานี้

ข้าพเจ้าขอถอดความสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาในวัน
เวลาของเราว่า ถ้าเรารักษาพระบัญญัติและวิ่งจนถึงเส้นชัยขณะ

คบเพลิงยังติดอยู่ เราจะมีชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นของประทานส�าคัญ
ท่ีสุดในบรรดาของประทานทัง้ปวงของพระผูเ้ป็นเจ้า (ด ูคพ. 14:7; 
ดู 2 นีไฟ 31:20 ด้วย)

แสงสว่างท่ีไม่มีวันดับ
บางครั้งหลังจากสะดุด ล้ม หรือแม้ถึงกับยอมแพ้ เราท้อแท้

และเชื่อว่าไฟของเราดับแล้วและเราแพ้การแข่งขัน แต่ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่าแสงสว่างของพระคริสต์จะไม่ดับ แสงนั้นส่องสว่าง

ในคืนมืดมิดที่สุดและจะท�าให้ใจเราส่องสว่างอีกครั้งขอเพียงแต่
ให้ใจเราเอนเอียงไปหาพระองค์ (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 8:58)

ไม่ส�าคัญว่าเราล้มบ่อยเแค่ไหนหรือไกลเพียงใด แสงสว่างของ
พระคริสต์โชติช่วงเสมอ และแม้ในคืนมืดมิดที่สุด ถ้าเราเพียงแต่
ก้าวเดินไปหาพระองค์ แสงสว่างของพระองค์จะท�าลายเงามืดจน
หมดสิ้นและท�าให้จิตวิญญาณเราติดไฟอีกครั้ง

การแข่งขันของสานุศิษย์ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น แต่เป็นการแข่ง
มาราธอน และเราวิ่งเร็วเพียงใดมีผลไม่มากนัก อันท่ีจริง ทาง

เดียวที่เราจะแพ้การแข่งขันคือ เราอ่อนข้อ
หรือยอมแพ้ในที่สุด

ตราบใดที่เรายังคงลุกขึ้นเดินไปหา 
พระผู้ช่วยให้รอด เราจะชนะการแข่งขัน
ขณะที่คบเพลิงของเรายังลุกโชติช่วง

เพราะคบเพลิงไม่เกี่ยวกับเราหรือ 

เกี่ยวกับสิ่งที่เราท�า
แต่เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดของโลก 

และพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวัน
เลือนราง

พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่กลืนความ 
มืด เยียวยาบาดแผล และลุกโชนแม้ท่าม 
กลางความเศร้าโศกสุดแสนและความมืด
ที่สุดจะหยั่งถึง

พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่เกินความ
เข้าใจ

ขอให้เราแต่ละคนวิ่งจนจบเส้นทางที่
เราเริ่มไว้ ด้วยความช่วยเหลือของพระผู้- 
ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ พระเยซูคริสต์ 
เราจะวิ่งถึงเส้นชัยอย่างเบิกบานขณะที ่

คบเพลิงของเรายังติดอยู ่

อ้างอิง
1. Harpers Dictionary of Classical Antiquities (1898), “Lampadedromia,” www.

perseus.tufts.edu/hopper. พอเซนิอัสพูดถึงการวิ่งถือคบเพลิงอีกแบบหนึ่งซึ่งผู้ถือ
คบเพลิง บางทีอาจจะเผ่าละคน ไม่ส่งต่อคบเพลิง แต่ในการแข่ง lampadedromia 
ผู้ชนะคือคนที่ถึงเส้นชัยคนแรกขณะคบเพลิงยังติดอยู่
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ทำ�ให้คบเพลิงของท่�นสว่�งข้ึน

เติมเช้ือไฟให้คบเพลิงของท่�น: ก�รทดลอง 30 วัน

เยาวชน

เด็ก

ง่ายขึ้น การท�าสิ่งที่น�าเราออกจากความสบายทางวิญญาณอาจ
เรียกร้องศรัทธาและความพยายามมากขึ้นในส่วนของเรา แต่เมื่อ
เราท�า เราก�าลังอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตกับเรา เรา
ก�าลังแสดงศรัทธามากขึ้นในพระบิดาบนสวรรค์และแสดงความ
ปรารถนาจะเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น แนวคิดบางประการต่อไปนี้
จะช่วยให้ท่านเริ่มต้น

•  ตั้งเป้าหมายว่าจะกล่าวค�าสวดอ้อนวอน 
 ทกุเช้าค�า่ พยายามสวดอ้อนวอนออกเสียง
•  ตื่นเร็วขึ้น 15 นาทีและอ่านพระคัมภีร์ 
 ก่อนไปโรงเรียน
•  อ่านค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 
 ผ่านมา
•  โพสต์พระคัมภีร์มอรมอนหนึ่งข้อบนสื่อ 
 สังคม
•  ฟังเพลงสวดหรือเพลงศาสนจักร 
 แทนที่จะฟังเพลงปรกติของท่าน

เหมือนการวิ่งแข่งดังกล่าว คบเพลิงที่เราถือคือแสงสว่างของพระคริสต์ 
เมื่อเราพยายามเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ เราท�าให้คบเพลิงสว่างขึ้น
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ระบายสีในวงกลมของสิ่ง 

ที่เด็กชายคนนี้ท�าได้เพื่อจะ

เป็นเหมือนพระเยซูและท�าให้

คบเพลิงของเขาสว่างขึ้น

โรงเรียน

เส้นชัย

ยิ้มหรือทักทายคน 
ที่ดูหงอยเหงา

ยังโกรธคนบางคน

ดูแลร่างกาย 
ของตนเอง เย้าแหย่น้องชาย 

หรือน้องสาว

เชื่อฟังศาสดา
พยากรณ์

ถอดใจเมื่อ 
ท�าผิดพลาด

ช่วยคนอื่น

เ ยาวชนในศาสนจักรที่ชีวิตเต็มไปด้วยกิจธุระอาจท�าบางสิ่งบาง
อย่างเพียงเพราะเป็นนิสัย  โดยเฉพาะกับเรื่องทางวิญญาณ 

เราอ่านพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน และนมัสการแบบเดิมแทบทุก
วัน แล้วสงสัยว่าเหตุใดจึงดูเหมือนเราไม่ก้าวหน้าทางวิญญาณ

วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการท�าให้คบเพลิงทางวิญญาณของเรา
โชติช่วงตลอดเวลาคือต้องแน่ใจว่าท่านก�าลังมีประสบการณ์ทาง
วิญญาณที่มีความหมาย แต่ท�าดีกว่าพูด 
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีข้อเสนอแนะประการ
หนึ่งที่จะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทางวิญญาณ
อย่างต่อเนื่อง นั่นคือ ให้ท่านนึกถึง
กิจกรรมเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ท่านไม่เคย
ท�ามาก่อน (หรือแทบไม่เคยท�า) และให้
ค�ามั่นว่าจะท�าทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน 
ท่านเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยได้เพราะท่าน
จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ 
กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้

ท�าให้คบเพลิงของท่านสว่างขึ้น นานมาแล้วในประเทศกรีซ มี
การวิ่งแข่งที่นักวิ่งถือคบเพลิงติดไฟ คนที่วิ่งตลอดการแข่งขัน

โดยคบเพลิงยังติดไฟอยู่คือผู้ชนะ ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวว่าชีวิต



พระคุณลักษณะ 
อันศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระเยซูคริสต์:  
เปี่ยมด้วยจิตกุศล 
และความรัก

เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที่เน้น
พระคุณลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด

คู่มือพระคัมภีร์นิยามจิตกุศลว่าเป็น 
“ความรักอันสูงสุด สูงส่งที่สุด มั่นคง

ที่สุด” (“จิตกุศล”) จิตกุศลคือความรัก
อันบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ ขณะที่เรา
เรียนรู้จากพระเยซูคริสต์และพยายามเป็น
เหมือนพระองค์ เราจะเริ่มรู้สึกถึงความรัก
อันบริสุทธิ์ของพระองค์ในชีวิตเรา ได้รับ
การกระตุ้นเตือนให้รักและรับใช้ผู้อื่นเฉก
เช่นพระองค์ทรงรักและรับใช้ “จิตกุศล
คือการมีความอดทนกับคนที่ท�าให้เราผิด
หวัง” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว 
“คือการต้านแรงผลักดันที่ท�าให้เราโกรธ
ง่าย คือการยอมรับความอ่อนแอและข้อ
บกพร่อง คือการยอมรับคนอื่นอย่างที่เขา
เป็น คือการมองข้ามรูปกายภายนอกเพื่อ
ให้เห็นคุณลักษณะซึ่งจะไม่ถดถอยตาม
กาลเวลา คือการต้านแรงผลักดันให้แบ่ง
เขาแบ่งเรา”1

ในพระคัมภีร์มอรมอน เราเรียนรู้ความ

จริงอันส�าคัญยิ่งที่ว่าเรา “จงสวดอ้อนวอน
พระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพื่อ [เรา] จะ
เปี่ยมด้วยความรักนี้, ซึ่งพระองค์ประทาน
ให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของ 
พระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์; 
เพื่อ [เรา] จะกลับกลายเป็นบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า; เพื่อว่าเมื่อพระองค์จะ 
เสด็จมาปรากฏเราจะเป็นเหมือนพระองค์, 
เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรง

ด�ารงอยู่; เพื่อเราจะมีความหวังนี้; เพื่อ
พระองค์จะทรงท�าให้เราบริสุทธิ์แม้ดังที่
พระองค์ทรงบริสุทธิ์” (โมโรไน 7:48)

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
ยอห์น 13:34–35; 1 โครินธ์ 13:1–13; 

1 นีไฟ 11:21–23; อีเธอร์ 12:33–34

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระคุณลักษณะอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแลผ่าน
การเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติศาสตร์ของเรา
“พี่น้องสตรีที่เพิ่งเป็นหม้าย รู้สึก

ขอบคุณผู้เยี่ยมสอนที่เศร้าโศกกับ
เธอและปลอบโยนเธอ เธอเขียนว่า 
‘สิ่งที่ดิฉันต้องการมากคือคนที่ดิฉัน
สามารถหันไปขอความช่วยเหลือได้ 
คนที่จะฟังดิฉัน...และพวกเธอฟัง  
พวกเธอปลอบโยนดิฉัน พวกเธอ
ร้องไห้กับดิฉัน พวกเธอกอดดิฉัน... 
[และ] ช่วยให้ดิฉันเลิกทอดอาลัยและ
หายซึมเศร้าเนื่องจากความเหงาใน
ช่วงเดือนแรกๆ’

“สตรีอีกคนหนึ่งสรุปความรู้สึกของ
เธอเมื่อเธอเป็นผู้รับจิตกุศลที่แท้จริง
จากผู้เยี่ยมสอนว่า ‘ดิฉันรู้ว่าดิฉันเป็น
มากกว่าตัวเลขในสมุดบันทึกการเยี่ยม
ของเธอ ดิฉันรู้ว่าเธอห่วงใยดิฉัน’”2

เฉกเช่นพี่น้องสตรีเหล่านี้ วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายมากมายทั่วโลกสามารถ
ยืนยันความจริงของคำากล่าวนี้จาก 
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
(1924-2015) ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง: “ช่างปลอบโยน
เหลือเกินที่รู้ว่าไม่ว่า [ครอบครัวจะ] 
ไปที่ใด ครอบครัวศาสนจักรรออยู่ 
ตั้งแต่วันที่พวกเขามาถึง เขาจะเป็น
ส่วนหนึ่งของโควรัมฐานะปุโรหิต 
และเธอจะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม
สงเคราะห์”3
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พิจารณาส่ิงน้ี
พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่
สมบูรณ์พร้อมของความรักและ 
จิตกุศลอย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

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

เลียโฮนา,	พ.ย.	2010,	158.
2.	 Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011),	119-120.
3. Daughters in My Kingdom,	87.
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



เ มื่ออายุ 23 ปีดิฉันได้รับเรียกเป็น

ประธานสมาคมสงเคราะห์ในวอร์ด

นักศึกษาที่แต่งงานแล้ว ดิฉันจ�าได้ว่าถึง

แม้จะรู้สึกไม่คู่ควร แต่ก็ปรารถนาจะท�าให้

ดีที่สุด ดิฉันกระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะ

รับใช้แต่สงสัยความสามารถของดิฉันใน

การเป็นผู้น�าที่ดี

หลังจากเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ 

ได้ไม่กี่เดือน ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันท�าไม่มาก

พอ ดิฉันต้องการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

พี่น้องสตรีและเข้าใจความต้องการของ

แต่ละคน แต่รู้สึกว่าท�าไม่ส�าเร็จ

ดิฉันพูดคุยกับอธิการและบอกข้อกังวล

ของดิฉัน ดิฉันอธิบายว่าดิฉันไม่สามารถ

ช่วยเหลือพี่น้องสตรีทุกคนได้อย่างที่

ต้องการ ดิฉันบอกว่าดิฉันประสงค์จะมี

ดิฉันสักห้าคนท�างานในแบบที่ดิฉันคิดว่า

ควรท�า ดิฉันพยายามพูดถึงข้อกังวลของ

ดิฉันแบบข�าๆ และไม่เครียดเกินไป แต่

ดิฉันน�้าตาคลอด้วยความท้อแท้ขึ้นมา

ทันที เขายิ้มและให้ค�าแนะน�าดีที่สุดเท่าที่

ดิฉันเคยได้รับ

“คุณรู้เรื่องคนเลี้ยงแกะที่ละ ‘เก้าสิบ

เก้าตัว’ เมื่อแกะตัวหน่ึงของเขาหลงฝูง

ไหมครับ เขาถาม (ดู ลูกา 15:4-7) ดิฉัน

พยักหน้า 

“ดูเหมือนจะมีภูมิปัญญามากในอุปมา
เรื่องน้ี” เขากล่าวต่อ “คนเลี้ยงแกะรู้ว่า
แกะเก้าสิบเก้าตัวจะไม่เป็นไรถ้าเขาละ
พวกมันไปตามหาแกะตัวที่หาย”

จากนั้นอธิการให้ค�าแนะน�าดังนี้
“คุณก็เห็นว่าแกะเก้าสิบเก้าตัวมีวิธี

ฉันทำ�ม�กพอหรือไม่
โดย บรูค บาร์ตัน

ก า ร รั บ ใ ช้ ใ น ศ า ส น จั ก ร

บทเรียนเรื่องแกะหายช่วยให้ดิฉันเข้าใจวิธีทำาการเรียก 
ของดิฉันให้ดีที่สุด

ดูแลกันเมื่อคุณไม่อยู่ พวกมันจะให้ก�าลัง
ใจกันและรวมกลุ่มกันดีมาก ผมแนะน�าให้
คุณเอาใจใส่คนที่ดูเหมือนจะหายไป คนที่
เหลืออยู่จะไม่เป็นไร”

ดิฉันรู้สึกถึงพยานแรงกล้าว่าสิ่งที่เขา
บอกดิฉันเป็นความจริงและดิฉันไม่ต้อง
ห่วงแกะทั้งฝูงพร้อมกันในคราวเดียว จุด
ประสงค์ของดิฉันคือหาคนที่หายไปและ
เชื้อเชิญพวกเขาให้กลับเข้าคอก วิธีนั้นจะ
ท�าให้จุดประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์
บังเกิดผล และดิฉันจะเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระองค์ได้

เมื่อดิฉันเอาใจใส่ค�าแนะน�าของอธิการ 
ดิฉันรู้สึกเข้าใจมากขึ้นว่าพระเจ้าจะทรง
ให้ดิฉันรับใช้ในอาณาจักรของพระองค์
อย่างไร ดิฉนัได้รบัสมัฤทธิผลทางวญิญาณ 
เช่นกันซึ่งเพิ่มพลังให้ดิฉันในการเรียก
เพราะดิฉันก�าลังรับใช้ตามที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงแนะน�า โดยผ่านอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิการได้มอบของ
ประทานอันส�าคัญยิ่งของความเข้าใจและ
ดุลพินิจ

ดิฉันเป็นพยานว่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน
และขอแรงบันดาลใจจากผู้น�าฐานะ
ปุโรหิต พวกท่านจะได้รับการดลใจเพื่อ 
ชี้ให้เราเห็นวิธีน�าอย่างชอบธรรม 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห,์ สหรัฐอเมริกา ถ่า
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คุณพ่อของดิฉันประหลาดใจมากเมื่อ
ค้นพบว่าเมล็ดฟักทองที่ท่านปลูกไว ้

ปีที่แล้วงอกอยู่กลางแปลงแตงไทยใน
ฤดูร้อนปีนี้ แตงไทยเจริญงอกงามดีมาก
—ฟักทองก็เช่นกัน ด้วยเหตุนี้คุณพ่อจึง
อยากปล่อยให้ต้นฟักทองเจริญงอกงาม

ต่อไป แต่ท่านรู้ว่าถ้าท�าเช่นนั้น ฟักทอง 
จะท�าให้แตงไทยหยุดการเจริญเติบโต

ท่านจึงต้องเลือก ท่านจะถอนฟักทอง
ทิ้งเพื่อให้แตงไทยมีโอกาสงอกงามมาก
ขึ้นหรือปล่อยให้ต้นฟักทองโตและคอย

ดูไม่ให้มันเบียดต้นแตงไทยซึ่งอาจท�าให้
ผลผลิตจากทั้งสองน้อยลง ฟักทองหรือ
แตงไทย

นี่เป็นการเลือกระหว่างสองสิ่งที่ดี เมื่อ

ช่ังน�้าหนักดูแล้ว คุณพ่อตัดสินใจถอน
ต้นฟักทองที่อุดมสมบูรณ์ทิ้ง ทั้งสองไม่
เพียงโตช้าเท่านั้น แต่ท่านตัดสินใจว่า
ท่านต้องการแตงไทย ตามแผน มากกว่า
ต้องการฟักทองที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ประสบการณ์ครั้งนี้กระตุ้นเตือนให้

ดิฉันนึกถึงการเลือกที่เราท�า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น 
ไม่ว่ากับครอบครัวเรา เพื่อน นายจ้าง 

หรือคนท่ีเราออกเดทหรือแต่งงานด้วย 

เมื่อต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่ดี บางครั้ง

ยากที่เราจะมองออกว่าทางเลือกใดถูก

ต้องหรือดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา

ต้องการหลีกเลี่ยงการเลือกที่ผิด บางครั้ง

ความกลัวว่าเราจะเลือกผิด เราจึงไม่เลือก 

และความกลัวนั้นสามารถขัดขวางไม่ให้

เราก้าวไปข้างหน้าในศรัทธา แต่ความ

จริงคือ บางครั้งไม่มีการเลือก ผิด นั่นเป็น

แค่การเลือก ในกรณีของคุณพ่อ ท่าน

ตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่ท่านให้ความ

ส�าคัญ มากกว่า ท่านไม่ชอบเห็นฟักทอง

ตาย แต่ท่านรู้ว่าท่านคงเสียใจถ้าฟักทอง

จะท�าให้แตงไทยเสียหายภายหลัง

ในชีวิต การเลือกบางอย่างที่เราพบเจอ

มักจะไม่ส�าคัญ อาทิ เราควรรับประทาน 

ภ า พ ส ะ ท้ อ น

บางครั้งไม่มีการเลือกที่ผิด 
นั่นเป็นแค่การเลือก

อะไรเป็นอาหารเช้า เราควรสวมเสื้อผ้า

สีอะไร เมื่อต้องเลือกระหว่างสองสิ่งท่ี

ดี เราอาจท�าเหมือนคุณพ่อของดิฉันโดย

ถามเพียงว่า “ฉันให้ความส�าคัญกับอะไร

มากกว่า” จากนั้นจึงเลือกและก้าวไปข้าง

หน้าในศรัทธา โดยวางใจให้พระเจ้าทรง

แก้ไขเราถ้าเราเลือกผิด

แต่การเลือกบางอย่างส�าคัญมาก 

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเคยกล่าวว่า 

“การตัดสินใจอยู่ตรงหน้าเราเสมอ การ

ตัดสินใจอย่างฉลาดจ�าเป็นต้องใช้ความ

กล้าหาญ—กล้าพูดว่าไม่ กล้าพูดว่าได้ 

การตัดสินใจ ก�าหนด จุดหมาย” (“สาม 

อาร์ (R) ในการเลือก,” เลียโฮนา, พ.ย. 

2010, 86) เมื่อเผชิญการเลือกท�านองนี้ 

ค�าถามดีกว่านั้นที่ควรถามคือ “พระเจ้า

ทรงให้ความส�าคัญกับอะไรมากกว่า” ถ้า

เรารู้ค�าตอบของค�าถามนั้น ทั้งหมดที่เรา

ต้องท�าคือท�าให้สิ่งที่เราเห็นความส�าคัญ

สอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นแล้ว 

ท�าตามการเลือกนั้น นั่นจะเป็นการเลือก 

ที่ถูกต้องเสมอ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกาภา
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ฟักทองหรือแตงไทย
โดย ราเชล ค็อกซ์
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โดย ริชาร์ด อี. เทอร์ลีย์ จูเนียร์, ผู้ช่วยผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสนจักร  
รอบิน เอส. เจนเซ็นและมาร์ค แอสเฮิร์สต์-แม็คกี, แผนกประวัติศาสนจักร

วั
 นที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 วันที่โจเซฟ สมิธจัดตั้งศาสนจักรของพระคริสต์ (ต่อมา
เรียกว่า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย)1 ท่านประกาศถ้อยค�า
แห่งการเปิดเผยแก่ผู้ร่วมชุมนุมดังนี้ “ดูเถิด,” สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าประกาศในนั้น

ว่า “จะต้องมีการเขียนบันทึกในบรรดาพวกเจ้า; และในนั้นจะเรียกเจ้า [โจเซฟ สมิธ] ว่า 
ผู้หยั่งรู้” (คพ. 21:1)

เครื่องหมายที่เห็นชัดที่สุดของบทบาทการเป็นผู้หยั่งรู้ของโจเซฟ สมิธในศาสนจักรที่เพิ่ง
จัดตั้งคือพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งท่านอธิบายครั้งแล้วครั้งเล่าว่าแปล “โดยของประทานและ
เดชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า”2 หลายคนสนิทกับโจเซฟมากที่สุดในปีก่อนจัดตั้งศาสนจักร 
หลายคนรู้เห็นขั้นตอนการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนและมีความเข้าใจพอสมควรเกี่ยว

กับความหมายของค�าว่า ผู้หยั่งรู้

ความหมายของ ผู้หย่ังรู้
 ผู้หยั่งรู้ มีความหมายอะไรต่อศาสดาพยากรณ์หนุ่มและผู้อยู่ในสมัยเดียวกับท่าน โจเซฟ

เติบโตในครอบครัวท่ีอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งกล่าวถึงผู้หยั่งรู้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น ใน  
1 ซามูเอล ผู้เขียนอธิบายว่า “ในอิสราเอลสมัยก่อน เมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้า เขาพูด

ว่า มาเถอะ ให้เราไปหาผู้ท�านายกัน เพราะในสมัยก่อนเรียกผู้เผยพระวจนะในสมัยนี้ว่าผู้
ท�านาย” (1 ซามูเอล 9:9)

พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงคนที่ได้รับการแสดงให้ประจักษ์ทางวิญญาณโดยอาศัยวัตถุ
สิ่งของเช่นกัน อาทิไม้เท้า3 งูทองสัมฤทธิ์บนเสา (ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์แพร่หลายของ
วงการแพทย์)4 เสื้อเอโฟด (ส่วนหนึ่งของชุดปุโรหิตที่มีศิลาล�า้ค่าสองก้อนติดอยู่)5 และอูริม
กับทูมมิม6

โจเซฟ 

บันทึกทางประวัติศาสตร์อธิบายชัดเจนว่าโจเซฟ สมิธ 

มีสัมฤทธิผลในบทบาทของท่านในฐานะผู้หยั่งรู้และ

แปลพระคัมภีร์มอรมอนได้อย่างไร

ผู้หยั่งรู้
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เพื่อนเก่าบางคนของท่านมุงเน้นไปที่การใช้ศิลาผู้หยั่งรู้ตั้งแต่
ต้นเพื่อพยายามท�าลายชื่อเสียงของท่านในโลกที่ไม่ยอมรับการ
ปฏิบัติเช่นนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในงานเผยแผ่ศาสนาโจเซฟกับ
สมาชิกคนอื่นๆ ในสมัยแรกเริ่ม เลือกที่จะไม่มุ่งเน้นไปที่อิทธิพล
ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขณะที่ผู้มีแนวโน้มจะเปลี่ยนใจเลื่อมใส

หลายคนก�าลังประสบกับการเปลี่ยนรูปแบบที่พวกเขาเข้าใจเรื่อง
ศาสนาในยุคแห่งเหตุผล แต่ในการเปิดเผยที่ถือเป็นพระคัมภีร์  
โจเซฟยังคงสอนว่าศิลาผู้หยั่งรู้และอุปกรณ์การหยั่งรู้อื่นๆ ตลอด

จนความสามารถในการท�างานกับสิ่งเหล่านั้น เป็นของประทาน 
ที่ส�าคัญและศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้า10

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแปลพระคัมภีร์มอรมอน

ศิลาผู้หยั่งรู้ปรากฏในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พูดถึงโจเซฟ 

สมิธกับการแปลพระคัมภีร์มอรมอนเช่นกัน ประวัติอย่างเป็น

ทางการของโจเซฟที่เริ่มต้นในปี 1838 บรรยายถึงการมาเยือน

ของเทพชื่อโมโรไนผู้บอกท่านเรื่องแผ่นจารึกทองค�าที่ฝังในเนิน

เขาใกล้บ้าน โจเซฟเล่าว่าขณะก�าลังสนทนากับเทพ “บังเกิด

นิมิต” ชัดเจนในมโนภาพจนท่าน “รู้จักสถานที่นั้น” เมื่อเห็นด้วย

ตาตนเองในเวลาต่อมา (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:42)
ในประวัติที่โจเซฟเริ่มร่างขึ้นในปี 1838 โมโรไนเตือนท่าน

ว่า “ซาตานจะพยายามล่อลวงข้าพเจ้า (เนื่องจากสภาพความ
ยากจนของครอบครัวบิดาข้าพเจ้า), ให้เอาแผ่นจารึกไปเพื่อ

ประสงค์จะสร้างความร�า่รวย.” เทพห้ามเรื่องนี้ โจเซฟเล่า โดย
กล่าวว่าถ้าท่านมี “แรงจูงใจอื่นใด” นอกจากการสร้างอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่าน “จะรับมันมาไม่ได้” (โจเซฟ สมิธ—
ประวัติ 1:46) ในประวัติศาสตร์ต้น ค.ศ. 1832 โจเซฟอธิบายว่า 

“ข้าพเจ้า... แสวงหาแผ่นจารึกเพื่อให้ได้ความร�่ารวยและไม่รักษา
พระบัญญัติที่ว่าข้าพเจ้าควรมีดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของ 

โจเซฟกับเอ็มมา เฮล สมิธภรรยาของท่าน อาศัยอยู่ชั้นล่าง 
ของบ้านหลังนี้ระหว่างแปลพระคัมภีร์มอรมอนช่วงหนึ่ง  
โครงสร้างสองชั้นที่อยู่ทางขวาของบ้านต่อเติมภายหลัง

สมาชิกหลายพันคนในช่วง 
ชีวิตของโจเซฟ สมิธและ 
หลายล้านคนนับจากท่าน 
สิ้นชีวิต ต่างรู้ว่าท่านเป็น 
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้  

และผู้เปิดเผย

“การหยั่งรู้” และ “ผู้หยั่งรู้” เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม
ครอบครัวและวัฒนธรรมคนอเมริกันท่ีโจเซฟ สมิธเติบโตมา  
ผู้อพยพมาอเมริกาเหนือบางคนในต้นศตวรรษที่ 19 ที่ได้รับ
อิทธิพลอย่างมากจากภาษาของพระคัมภีร์ไบเบิลและวัฒธรรม
ผสมผสานของแองโกล-ยูโรเปียนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่า
บุคคลที่มีของประทานจะ “เห็น” หรือได้รับการแสดงให้ประจักษ์
ทางวิญญาณผ่านวัตถุสิ่งของ อาทิ ศิลาผู้หยั่งรู้7

เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธยอมรับวิถีชาวบ้านที่คุ้นเคยในสมัยของ
ท่าน ตลอดจนแนวคิดเรื่องการใช้ศิลาผู้หยั่งรู้เพื่อดูของที่หายไป
หรือซ่อนอยู่ เนื่องจากเรื่องราวในไบเบิลแสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงใช้วัตถุสิ่งของเน้นเรื่องศรัทธาของผู้คนหรือสื่อสารทาง
วิญญาณในสมัยโบราณ โจเซฟและคนอื่นๆ จึงสันนิษฐานว่าจะ
ใช้แบบเดียวกันในสมัยของพวกท่าน โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์และลูซี 
แม็ค สมิธบิดามารดาของโจเซฟยืนยันว่าครอบครัวของพวกเขา
ซึมซับวัฒนธรรมนี้และใช้วัตถุสิ่งของในวิธีดังกล่าว และชาวบ้าน
ในเมืองพอลไมราและแมนเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์กท่ีโจเซฟ สมิธ
อาศัยอยู่พยายามให้โจเซฟหาของท่ีหายก่อนท่ีท่านจะย้ายไป 
เพนซิลเวเนียช่วงปลายปี 1827 8

ส�าหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าผู้คนในศตวรรษที่ 19 ในเขตที่โจเซฟ
อยู่ด�าเนินชีวิตตามศาสนาของพวกเขาอย่างไร อาจไม่คุ้นเคยกับ
ศิลาผู้หยั่งรู้ และนักวิชาการถกเถียงกันอยู่นานเกี่ยวกับชีวิตช่วง
น้ีของท่าน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยุคเรืองปัญญาหรือยุคแห่ง
เหตุผลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เน้นวิทยาศาสตร์และโลกที่สังเกตเห็นได้
เหนือเรื่องทางวิญญาณ หลายคนในสมัยของโจเซฟจึงรู้สึกว่าการ
ใช้วัตถุสิ่งของเช่นศิลาหรือไม้เท้า เป็นเรื่องงมงายหรือไม่เหมาะ
กับจุดประสงค์ด้านศาสนา

ในปีต่อๆ มาเมื่อโจเซฟเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งของท่าน ท่าน
จึงเน้นเรื่องนิมิตของท่านและประสบการณ์ทางวิญญาณอื่นๆ9  
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พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว”11 ด้วยเหตุน้ี ท่านจึง
ต้องกลับไปเนินเขาทุกปีเป็นเวลาสี่ปีจนกว่าท่าน
จะพร้อมรับแผ่นจารึก (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:53-54)

โจเซฟเล่าว่าในที่สุดเมื่อท่านได้แผ่นจารึกจาก

โมโรไนในปี 1827 ท่านได้รับศิลาสองก้อนมาใช้

แปลแผ่นจารึกด้วย ท่านกับคนสนิทเล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับศิลาสองก้อนนี้ว่ามีลักษณะเป็นสีขาวใส 

วางอยู่ในคันโค้งเงินหรือขอบเงินเหมือนแว่นตา

สมยัใหม่ และเชือ่มต่อกบัแผ่นทับทรวงแผ่นใหญ่12 

ตามที่อธิบาย อุปกรณ์การหยั่งรู้ชิ้นน้ีค่อนข้าง

เทอะทะ มารดาของโจเซฟ สมิธกล่าวว่าท่านถอด

ศิลาออกจากแผ่นทับทรวงเพื่อความสะดวกขณะ

ใช้13

หนังสือพระคัมภีร์มอรมอนเรียกศิลาเหล่านี้ว่า 

“เครื่องแปลความหมาย” และอธิบายว่าสิ่งเหล่านี ้

“เตรียมไว้แล้วนับจากกาลเริ่มต้น, และสืบทอดกัน 

มาจากรุน่สูรุ่น่, เพือ่จดุประสงค์ในการแปลภาษา’” 

โดย “เก็บไว้และปกปักรักษาไว้โดยพระหัตถ์ของ

พระเจ้า” (โมไซยาห์ 28:14-15, 20)

หนังสือบรรยายว่าพระเจ้าประทาน “ศิลาสอง

ก้อน” แก่พี่ชายของเจเร็ด พร้อมค�าสัญญาว่า 

ศิลาดังกล่าวจะช่วยคนรุ่นต่อไปฟื้นฟูพระด�ารัส 

ของพระองค์ “จงเขียนเรื่องเหล่านี้และผนึกมัน 

ไว้” พระเจ้าทรงบัญชาท่าน “และเราจะแสดงมัน

ในเวลาอันเหมาะสมของเราแก่ลูกหลานมนุษย์.” 

พระเจ้าทรงอธิบายว่า ศิลาเหล่านี้จะ “ขยายเรื่อง

ซึ่งเจ้าจะเขียนออกสู่สายตาของมนุษย์” (อีเธอร์ 

3:24, 27)

ตอนที่โจเซฟ สมิธบอกผู้จดให้เขียนค�าแปล

พระคัมภีร์มอรมอนกลางปี 1829 พระคัมภีร์เล่มนี้

ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของ

ผู้หยั่งรู้ พระคัมภีร์มอรมอนมีค�าพยากรณ์จาก 

โยเซฟในอียิปต์ประกาศว่าผู้สืบตระกูลคนหน่ึง

ของเขา—เห็นชัดว่าคือโจเซฟ สมิธ–จะเป็น “ผู้

หยั่งรู้ที่เลิศเลอ” โดยน�าผู้สืบตระกูลคนอื่นๆ มาสู่ 

“ความรู้ถึงพันธสัญญา” ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�ากับ

บรรพชนของพวกเขา (2 นีไฟ 3:6, 7)

อีกเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอน แอลมาผู้
บุตรมอบเครื่องแปลความหมายให้ฮีลามันบุตร
ชายของเขา “ปกปักรักษาเครื่องแปลความหมาย

เหล่านี้”  แอลมาแนะน�าเขา โดยกล่าวถึงศิลาสอง
ก้อนในคันโค้งเงิน แต่แอลมาอ้างค�าพยากรณ์
ท่ีดูเหมือนจะกล่าวถึงศิลาก้อนเดียวด้วย “และ
พระเจ้าตรัส: เราจะเตรียมศิลาก้อนหนึ่ง, ไว้ให ้
เกเซเล็มผู้รับใช้ของเรา, ซึ่งจะฉายส่องในความมืด
ออกมาสู่ความสว่าง” (แอลมา 37:21, 23)

น่าสังเกตตรงที่ถึงแม้จะให้ไว้ในบริบทของ 

“เครื่องแปลความหมาย” (พหูพจน์) แต่ค�า
พยากรณ์นี้พูดถึงการมอบ “ศิลา” (เอกพจน์) ให้
ผู้รับใช้คนหนึ่งในอนาคต “ซึ่งจะฉายส่องในความ
มืดออกมาสู่ความสว่าง”14 วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
สมัยแรกเชื่อว่าผู้รับใช้ที่กล่าวถึงในค�าพยากรณ์
คือโจเซฟ สมิธ15

อันที่จริง หลักฐานทางประวัติศาสตร์แสดง
ให้เห็นว่านอกจากศิลาผู้หยั่งรู้สองก้อนที่เรียกว่า 
“เครื่องแปลความหมาย” แล้ว โจเซฟ สมิธยังใช้
ศิลาผู้หยั่งรู ้อย่างน้อยอีกหนึ่งก้อนในการแปล 
พระคัมภีร์มอรมอน โดยมักจะวางไว้ในหมวกเพื่อ

บังแสง ตามค�าบอกเล่าของเพื่อนที่อยู่ในสมัย
เดียวกับโจเซฟ ท่านท�าเช่นนี้เพื่อให้เห็นค�าบน 
ศิลาชัดขึ้น16

ราว ค.ศ. 1833 โจเซฟ สมิธกับเพื่อนร่วมงาน
เริ่มใช้ค�าในไบเบิลว่า “อูริมและทูมมิม” เพื่อหมาย
ถึงศิลาที่ใช้รับการเปิดเผยจากเบื้องบน รวมทั้ง
เครื่องแปลความหมายของชาวนีไฟและศิลา 

รายละเอียดหน้าหนึ่งจาก
ต้นฉบับเดิมของพระคัมภีร์ 
มอรมอนที่มีเรื่องราวของ
ครอบครัวลีไฮออกจาก
เยรูซาเล็ม ปัจจุบันคือ  
1 นีไฟ 2 โจเซฟ สมิธบอก 
ให้หลายคนจดงานแปล 
พระคัมภีร์มอรมอน รวมทั้ง 
ออลิเวอร์ คาวเดอรี ซึ่งเป็น
ผู้จดงานแปลของข้อความ
เหล่านี้
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ผู้หยั่งรู้ก้อนหนึ่ง17  ค�ำศัพท์ที่คลุมเครือนี้ส่งผลให้ควำมพยำยำม
สืบหำวิธีแน่ชัดที่โจเซฟ สมิธใช้แปลพระคัมภีร์ซับซ้อนขึ้น นอก 
จำกจะใช้เครื่องแปลควำมหมำยแล้ว ตำมค�ำกล่ำวของมำร์ติน 
แฮร์ ริส โจเซฟใช้ศิลำผู้หยั่งรู้ก้อนหน่ึงด้วยเพื่อควำมสะดวก
ระหวำ่งกำรแปลพระคัมภีร์มอรมอน แหล่งอื่นยืนยันวำ่โจเซฟ 
เปลี่ยนเครื่องมือกำรแปล18

หลังจากจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน
หลังจำกจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนในเดือนมีนำคม ค.ศ. 

1830 โจเซฟ สมิธและเสมียนของท่ำนเริ่มท�ำงำนกับสิ่งที่รู้จัก 
ในเวลำนี้ว่ำงำนแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ กำรแก้ไข 
ฉบับคิงเจมส์ของท่ำนศำสดำพยำกรณ์19  จำกเรื่องรำวของโจเซฟ 
ท่ำนไม่สำมำรถใช้เครื่องแปลควำมหมำยของชำวนีไฟส�ำหรับกำร
แปลครั้งนี้เพรำะท่ำนไม่มีเครื่องแปลเหล่ำนั้นแล้ว

ประวัติของโจเซฟอธิบำยว่ำ “โดยปรีชำญำณของพระผู้เป็น
เจำ้, [แผ่นจำรึกและเครื่องแปลควำมหมำย] จึงยังคงอยู่ในมือ
ข้ำพเจ้ำโดยปลอดภัย, จนข้ำพเจ้ำได้ใช้มันท�ำสิ่งที่ทรงเรียกร้อง
จำกมือข้ำพเจ้ำได้ส�ำเร็จ. เมื่อ, ผู้ส่งสำรเรียกคืน, ตำมที่มีกำร
ตกลงกันไว้, ข้ำพเจำ้จึงส่งมอบให้ท่ำน; และทำ่นจึงมีสิ่งเหล่ำนี้
ไว้ในควำมอำรักขำของท่ำนจนถึงวันนี้” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:60)

ตำมที่ประธำนบริคัม ยังก์ (1801-1877) อธิบำย “โจเซฟน�ำ 

อูริมและทูมมิมกลับไปวำงไว้ที่เดิมรวมกับแผ่นจำรึกเมื่อท่ำน 

แปลเสร็จ”20 โจเซฟมีศิลำผู้หยั่งรู้อีกหลำยก้อน แต่ในค�ำพูดของ 

เอ็ลเดอร์ออร์สัน แพรทท์ (1811-1881) สมำชิกโควรัมอัครสำวก 

สิบสองและนักประวัติศำสตร์ศำสนจักรในเวลำต่อมำ ตอนนี ้

โจเซฟมีควำมเข้ำใจทำงวิญญำณมำกเพียงพอแล้ว ณ กำร

ประชุมวันที่ 28 มิถุนำยน ค.ศ. 1874 ประธำนบริคัม ยังก์และ 

เจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่อีกหลำยท่ำนเข้ำร่วมด้วย เอ็ลเดอร์แพรทท์

บอกผู้ฟังว่ำ เขำ “อยู่ด้วยหลำยครั้ง” เมื่อโจเซฟ สมิธ “ก�ำลัง

แปลพันธสัญญำใหม่” เขำไม่เห็นท่ำนใช้เครื่องแปลควำมหมำย

ระหว่ำงแปล เขำจึงสงสัยว่ำเหตุใดโจเซฟจึง “ไม่ใช้อูริมและ 

ทูมมิมเหมือนที่ใช้ในกำรแปลพระคัมภีร์มอรมอน”

ขณะเอ็ลเดอร์แพรทท์มองดูท่ำนศำสดำพยำกรณ์แปล  

“โจเซฟเงยหน้ำขึ้นประหนึ่งท่ำนอ่ำนควำมคิดของเขำออกและ

อธิบำยว่ำพระเจ้ำประทำนอูริมและทูมมิมให้ท่ำนเมื่อท่ำนไม่มี

ประสบกำรณ์ในพระวิญญำณแห่งกำรดลใจ แต่เวลำนี้ท่ำน

ก้ำวหน้ำไปไกลมำกจนท่ำนเข้ำใจกำรท�ำงำนของพระวิญญำณ

องค์นั้น และไม่จ�ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกเครื่องมือ 

ดังกล่ำว”21

บริคัม ยังก์บอกผู้ฟังกลุ่มหนึ่งให้รู้ควำมคิดของทำ่นเกี่ยวกับ

กำรได้รับศิลำผู้หยั่งรู้ “ข้ำพเจ้ำจ�ำไม่ได้ว่ำเคยมีควำมปรำรถนำ

จะได้ศิลำนั้น” ท่ำนใคร่ครวญ22  ค�ำกล่ำวของบริคัมแสดงให้เห็น

ควำมเข้ำใจของท่ำนว่ำศิลำผู้หยั่งรู้ไม่จ�ำเป็นต่อกำรเป็นผู้หยั่งรู้

วันที่ 25 ตุลำคม ค.ศ. 1831 โจเซฟ สมิธเขำ้ร่วมกำรประชุม

ใหญ่ในเมืองออเรนจ์ รัฐโอไฮโอ ระหวำ่งกำรประชุม ไฮรัมพี่ชำย

ท่ำนกล่ำวว่ำ เขำ “คิดวำ่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรออกมำของพระคัมภีร์

มอรมอนตำมที่โจเซฟ สมิธเล่ำให้เหล่ำเอ็ลเดอร์ฟังที่นั่น ทุกคนนำ่

จะรู้ด้วยตนเอง” ตำมบันทึกกำรประชุม โจเซฟ “กล่ำวว่ำทำ่นไม่

ตั้งใจจะบอกชำวโลกให้รู้รำยละเอียดทั้งหมดของกำรออกมำของ

พระคัมภีร์มอรมอน” และ “ทำ่นไม่สมควรเล่ำเรื่องเหล่ำนี้”23  โดย

เติบโตเต็มที่ในบทบำทกำรเป็นผู้หยั่งรู้ และเชื่อว่ำศิลำผู้หยั่งรู้ไม่

จ�ำเป็นต่อกำรเปิดเผย ท่ำนจึงอำจเป็นห่วงว่ำผู้คนจะมุ่งเน้นไปที่

กำรออกมำของหนังสือมำกเกินไปและสนใจหนังสือน้อยเกินไป 

สมาชิกของศาสนจักรตลอดประวัติศาสตร์พยายามเข้าใจประวัติ 
ช่วงแรกของโจเซฟ สมิธ และการที่ท่านพบและแปลแผ่นจารึก
ทองคำา ภาพนี้ โดยศิลปิน ซี. ซี. เอ. คริสเตนเซ็นในปี 1886  
เป็นภาพโจเซฟ สมิธได้รับแผ่นจารึกจากเทพโมโรไน
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เกิดอะไรข้ึนกับศิลาผู้หย่ังรู้

ตามที่กล่าวไว้ในประวัติของโจเซฟ สมิธ ท่านคืนอูริมและทูมมิม หรือ 
“เครื่องแปลความหมาย” ของชาวนีไฟให้เทพ แต่เกิดอะไรขึ้นกับศิลา 

ผู้หยั่งรู้ก้อนอื่นที่โจเซฟใช้แปลพระคัมภีร์มอรมอน
เดวิด วิตเมอร์เขียนว่า “หลังจากแปลพระคัมภีร์มอรมอนเสร็จเมื่อต้นฤดู

ใบไม้ผลิ ค.ศ. 1830 ก่อนวันที่ 6 เมษายน โจเซฟมอบศิลาดังกล่าวให ้
ออลิเวอร์ คาวเดอรีและบอกข้าพเจ้ากับคนที่เหลือว่าท่านแปลเสร็จแล้ว 
และท่านไม่ใช้ศิลาอีกแล้ว”1

ออลิเวอร์ผู้อยู่นอกศาสนจักรนานสิบปีจนกระทั่งรับบัพติศมาใหม่ในปี 
1848 วางแผนไปตะวันตกเพื่ออยู่กับวิสุทธิชนในยูทาห์ แต่เขาสิ้นชีวิตในปี 
1850 ในเมืองริชมอนด์ รัฐมิสซูรีก่อนออกเดินทาง2  ฟินีอัส ยังก์ผู้ที่ช่วยนำา
ออลิเวอร์ คาวเดอรีกลับเข้ามาในศาสนจักรได้รับศิลาผู้หยั่งรู้จากเอลิซาเบธ 
แอน วิตเมอร์ คาวเดอรีภรรยาม่ายของออลิเวอร์ผู้เป็นน้องสาวของเดวิด  
วิตเมอร์ ฟินีอัสมอบศิลาก้อนนั้นให้บราเดอร์บริคัม ยังก์น้องชายของเขา3

“ข้าพเจ้ามีศิลาผู้หยั่งรู้ก้อนแรกของโจเซฟซึ่งข้าพเจ้าได้มาจากออลิเวอร์ 
คาวเดอรี” ประธานยังก์ยอมรับในปี 1853 มีก้อนอื่นด้วย “โจเซฟมี 3 สาม
ก้อนซึ่งเอ็มมามี” ท่านกล่าวเพิ่มเติม “ก้อนเล็ก 2 ก้อนและก้อนใหญ่ 1 
ก้อน”4  สองปีต่อมา บริคัม ยังก์บอกผู้นำาศาสนจักรกลุ่มหนึ่งที่มาชุมนุมกันว่า 
“ออลิเวอร์ส่งศิลาผู้หยั่งรู้ก้อนแรกของโจเซฟมาให้ข้าพเจ้า ออลิเวอร์เก็บ 
ไว้เสมอจนเขาส่งมาให้ข้าพเจ้า”5

หลังจากบริคัม ยังก์สิ้นชีวิต ไซนา ดี. เอช. ยังก์ภรรยาคนหนึ่งของท่าน 
ที่ต่อมาเป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่สาม ได้รับศิลาผู้หยั่งรู ้
สีช็อกโกแลตจากกองมรดกของท่านซึ่งตรงกับคำาบรรยายเกี่ยวกับศิลาที ่
โจเซฟใช้แปลพระคัมภีร์มอรมอน และบริจาคให้ศาสนจักร6  นับแต่นั้น ผู้นำา
ศาสนจักรคนต่อๆ มาต่างยอมรับว่าศาสนจักรเป็นเจ้าของศิลาผู้หยั่งรู้7
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ศิลาในรูปนี้เกี่ยวข้องกับโจเซฟ สมิธและการแปล
พระคัมภีร์มอรมอนมานาน ศิลาที่โจเซฟ สมิธใช้ใน
การแปลพระคัมภีร์มอรมอนมักจะเรียกกันว่าเป็น
ศิลาสีช็อกโกแลตก้อนกลมรี ศิลาก้อนนี้ส่งต่อจาก
โจเซฟ สมิธให้ออลิเวอร์ คาวเดอรี และส่งต่อให้
ศาสนจักรผ่านบริคัม ยังก์และคนอื่นๆ 

ฟินีอัส ยังก์ที่นั่งอยู่ในหมู่พี่น้องตระกูลยังก์และ 
นั่งทางซ้ายของบริคัม ยังก์ เขาได้รับศิลาผู้หยั่งรู้ 
ที่ใช้ในการแปลพระคัมภีร์มอรมอนจากออลิเวอร์ 
คาวเดอรีและมอบให้บริคัมน้องชายของเขา 
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ประเด็นเด่นชัดที่สุดที่โจเซฟ สมิธกล่าวเกี่ยวกับ 
การแปลพระคัมภีร์มอรมอนคือท่านแปล “โดย
ของประทานและเดชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า”24 
ท่านสอนผู้น�าศาสนจักรว่า หนังสือเล่มนี้ “เป็น
หนังสอืท่ีถูกต้องย่ิงกว่าหนังสอืใดๆ บนแผ่นดนิโลก 
และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา” และโดย
การยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่าน
จะ “เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า...ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่น
ใด”25 
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ค.ศ. 1883 The Contributor 
นิตยสารที่ศาสนจักรจัดพิมพ์ 
เน้นเรื่องพยานสามคนของ
พระคัมภีร์มอรมอน วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายต่างยอมรับมานาน 
ในบทบาทอันสำาคัญยิ่งที่ชาย
แต่ละคนมีขณะช่วยโจเซฟ 
สมิธแปลและจัดพิมพ์ 
พระคัมภีร์มอรมอน
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อธิบายข้ันตอนการแปล

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ศิลปินพยายามวาดภาพการแปลพระคัมภีร์

โดยแสดงให้เห็นผู้มีส่วนร่วมในสภาวะแวดล้อมต่างๆ และการ

วางท่าพร้อมวัตถุสิ่งของต่างชนิด ศิลปินแต่ละคนตีความตามทัศนะ 

การค้นคว้า และจินตนาการของตนเอง บางครั้งก็ได้รับข้อมูลและ

คำาชี้แนะจากคนอื่นๆ ต่อไปนี้เป็นภาพเหตุการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้น

ตลอดหลายปี

ศิลปินแสดงภาพโจเซฟ สมิธ

กำาลังศึกษาแผ่นจารึก  

โจเซฟจำาได้ว่าท่าน “คัดลอก 

[อักขระ] ไว้เป็นจำานวนมาก” 

จากแผ่นจารึก หลังจากท่าน

แปลอักขระเหล่านี้ “โดยใช้ 

อูริมและทูมมิม” มาร์ติน 

แฮร์ริสนำาอักขระไปให้ 

ชาร์ลส์ แอนธันและนัก

วิชาการคนอื่นๆ ยืนยัน 

การแปล (โจเซฟ สมิธ—

ประวัติ 1:62-64)

ศิลปินแสดงภาพโจเซฟ สมิธกำาลังแปล
ขณะสวมแผ่นทับทรวงที่มีเครื่องแปล
ความหมายหรือแว่นตาติดอยู่ ต่อมา 
เรียกว่าอูริมและทูมมิม

ศิลปินวาดภาพโจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรีกำาลังทำางาน
แปลพระคัมภีร์มอรมอน ออลิเวอร์กล่าวต่างจากที่เห็นในภาพ 
ว่าท่านไม่ได้เห็นแผ่นจารึกจนหลังจากการแปลสิ้นสุด พยาน 
ผู้รู้เห็นขั้นตอนการแปลรายงานว่าระหว่างการแปล แผ่นจารึก
ถูกบังไว้ไม่ให้พวกเขาเห็น เช่น ใช้ผ้าลินินบัง

ศิลปินวาดภาพโจเซฟ สมิธกับผู้จดกำาลังแปลโดยมีผ้าห่มกั้นระหว่างคนทั้งสอง   
ถึงแม้ไม่ได้กล่าวถึงผ้าห่มในคำาบรรยายส่วนใหญ่เกี่ยวกับขั้นตอนการแปล  
แต่เห็นชัดว่าใช้ผ้าห่มช่วงแรกๆ เพื่อบังไม่ให้ผู้จดเห็นแผ่นจารึก แว่นตา  
หรือแผ่นทับทรวง ในช่วงหลังของการแปลอาจใช้ผ้าห่มบังผู้แปลและผู้จด 
เพื่อไม่ให้คนอื่นอยากรู้อยากเห็นการแปล
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สภาท้องถิ่นใน 

กานาแสดงให้เห็น

ว่าการหารือกัน 

และการใช้แหล่งช่วย

ในท้องที่สามารถ

สร้างโอกาสสำาหรับ

การเติบโตทาง

วิญญาณและการ 

รับใช้ผู้อื่นได้อย่างไร
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ภาษา 

โดย นอร์แมน ซี. ฮิลล์
ประธานคณะเผยแผ่กานา อักกราเวสต์

ซิ
สเตอร์วีดา โอเซียจากกานาต้องการฝึกอ่านเขียนภาษาอังกฤษ เธอลองโปรแกรม
ชุมชนหลายครั้งแต่รู้สึกท้อและเลิกเรียนภายในไม่กี่สัปดาห์ แต่แล้ววันอาทิตย์วัน
หนึ่งขณะเข้าร่วมการประชุมที่สาขาสอง เธอทราบว่าท้องถิ่นอะซะมานเคเซก�าลัง

อุปถัมภ์โปรแกรมการอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
เธอตัดสินใจใช้โอกาสนี้ลงทะเบียนเรียน ไม่นานเธอรู้ว่าโปรแกรมดังกล่าวต่างจากที่อื่น 

เธอจะได้เรียนกับเพื่อนๆ จากศาสนจักร เพราะใช้พระคัมภีร์เป็นเนื้อหาการศึกษา เธอจึง
อยากเรียนภาษาอังกฤษและพระกิตติคุณไปพร้อมๆ กัน

สองเดือนหลังจากเริ่มเรียน วีดากล่าวค�าสวดอ้อนวอนครั้งแรกในชั้นเรียน สามเดือนหลัง
จากเริ่มเรียน เธอเป็นผู้พูดครั้งแรกในการประชุมศีลระลึก บางส่วนเป็นภาษาทวิ ซึ่งเป็น
ภาษาพ้ืนบ้านของแอฟริกา และบางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ สี่เดือนหลังจากเริ่มเรียน เธอ
เริ่มเขียนใบสั่งซื้อ ค่าใช้จ่าย และราคาในสมุดจดเก่าๆ ส�าหรับงานเย็บผ้าของเธอเอง เธอ
ท�าผิดพลาดกับลูกค้าน้อยลง ได้ราคาลดลงจากผู้ขาย และมีรายได้มากกว่าที่เคยมีในเดือน
ก่อนๆ

“ดิฉันอายเกินกว่าจะเข้าชั้นเรียนอ่านเขียนกับคนอื่นๆ” เธอกล่าว “แต่เมื่อจัดชั้นเรียน
อ่านเขียนที่อาคารประชุมกับสมาชิกที่ดิฉันรู้จัก นั่นท�าให้ดิฉันกล้าลองอีกครั้ง และตอนนี้
ดิฉันอ่านพระคัมภีร์ได้แล้วและการอ่านเขียนภาษาอังกฤษท�าให้ธุรกิจของดิฉันดีขึ้น”

ในแอฟริกาใต้ซาฮารา คนจ�านวนมาก โดยเฉพาะผู้หญิง ไม่รู้วิธีอ่านเขียน การไม่รู้
หนังสือแพร่ไปทั่วจนมีภาษิตเก่าแก่ของแอฟริกาว่า “ถ้าท่านต้องการปกปิดบางอย่าง  
ให้เขียนไว้ในสมุด” อย่างไรก็ตาม ส�าหรับสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอย่างวีดา พวกเธอ
อ่านเขียนได้มากขึ้น

เปลี่ยน 

โลกของเรา
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การเอาชนะความท้าทาย
โครงสร้างพื้นฐานและการศึกษาภาครัฐที่จ�ากัดในประเทศทาง

ตอนใต้ของซาฮาราหมายถึงโอกาสท่ีจ�ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับเด็กผู้หญิง เพราะค่าเล่าเรียนแพงและสถานะอันจ�ากัด
ของเด็กผู้หญิงในสังคม คนจ�านวนมากจึงเชื่อว่าการอ่านดูเหมือน
จะเป็นทักษะที่ไม่สามารถมีได้ ตัวอย่างเช่น ในกานา ถึงแม้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ แต่คะเนว่าผู้ใหญ่สตรีพูดภาษา
อังกฤษได้ไม่ถึงครึ่ง ในชนบทของกานา ผู้ใหญ่สตรีสองในสาม
ไม่รู้หนังสือ

“ผู้ใหญ่สตรีในเมืองและหมู่บ้านส่วนมากไม่พูดภาษาอังกฤษ” 
เซธ อ็อฟปองประธานท้องถิ่นอาโบโมสุในคณะเผยแผ่กานา  
อักกราเวสต์กล่าว “ทวิ ภาษาพื้นบ้านของเราเป็นภาษาพูดมา
หลายศตวรรษ เมื่อเร็วๆ นี้มีคนคิดค้นตัวอักษรภาษาทวิขึ้น จึงมี
บางคนอ่าน”

“พี่น้องสตรีต้องพ่ึงคนอื่น—ส่วนใหญ่พึ่งสามีถ้าพวกเธอ
แต่งงาน หรือฟังจากปากเพื่อนถ้าพวกเธอไม่ได้แต่งงาน—เพื่อ
เข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณและนโยบายศาสนจักร” จอร์จีนา 
อโมอคาประธานสมาคมสงเคราะห์ท้องถิ่นอธิบาย “หลายคน
ปรารถนาจะรับใช้มาก แต่พวกเธออ่านคู่มือหรือนิตยสารไม่ออก 

ด้วยเหตุนี้โอกาสมีส่วนร่วมที่โบสถ์จึงถูกจ�ากัด”

คำาแนะนำาจากสภา
เนื่องจากสตรีไม่พูดภาษาอังกฤษในบ้านหรือท่ีตลาด การมี

ส่วนร่วมในศาสนจักรจึงเป็นแรงจูงใจส�าคัญที่สุดให้พวกเธอเรียน
ภาษา ทว่าทั้งคนที่เป็นสมาชิกมานานและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ใหม่อาจพบการต่อต้านจากครอบครัวเกี่ยวกับโปรแกรมการอ่าน
เขียน สภาท้องถิ่นสนทนากันเรื่องนี้ และประธานอ็อฟปองพูดกับ

ผู้น�าฐานะปุโรหิตและผู้น�าองค์การช่วยในแต่ละสาขาเกี่ยวกับวิธี
อบรมการอ่านเขียนทั่วท้องถิ่น แม้จะเปิดรับสตรีทุกคนในชุมชน 
แต่โปรแกรมจะมุ่งเน้นสตรีในศาสนจักร แทนที่จะเชิญแยกเป็น
คนๆ ก็เชิญมาเรียนเป็นกลุ่ม—ตัวอย่างเช่น ฝ่ายประธานสมาคม

สงเคราะห์และฝ่ายประธานปฐมวัยจะเรียนด้วยกันเพื่อพวกเธอ
จะสนับสนุนกันได้

จากที่สนทนากับสาขา ผู้น�าท้องถิ่นตัดสินใจจัดชั้นเรียนอ่าน
เขียนในแต่ละสาขาวันอาทิตย์และสองครั้งระหว่างสัปดาห์ หลัง
จากเรียนเข้มข้นหกเดือนก็จะมอบประกาศนียบัตรให้คนท่ีมา

เรียนเป็นประจ�าและท�าการบ้านครบตามก�าหนด

ปรับแหล่งช่วยตามความต้องการ

“ความท้าทายอย่างหนึ่งคือการหาวิธีสอนอ่านเขียนให้คนที่มี

เฉพาะภาษาพูด” เอ็ลเดอร์จิม ดัลตันผู้สอนศาสนาอาวุโสที่รับใช้

ในท้องถิ่นอธิบาย “เพราะทวิเป็นภาษาพูดแต่ไม่เขียนมายาวนาน 

คนส่วนใหญ่ที่พูดภาษานี้จึงไม่รู้วิธีเขียน เราจึงต้องเริ่มด้วยการ

ฝึกเขียน”

แรนส์ฟอร์ด คาร์ควาห์จากสภาสูงท้องถิ่นอาโบโมสุท�างาน 

กับอดีตผู้สอนศาสนาสองคนคือฟรานซิส อันซาห์และเซเซเลีย 

อมานควอห์เพื่อใช้คู่มือที่จัดท�าในท้องที่ คู่มือจะให้ผู้เข้าร่วมด ู

รูปและเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็น ทั้งหมดนี้ช่วยพวกเขา

พัฒนาทักษะการเขียนเบื้องตนขณะฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ  

เมื่อความสามารถพื้นฐานเข้าที่บ้างแล้ว ก็จะใช้แหล่งการเรียนรู้

สูงขึ้น

การเตรียมและการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ

ก่อนเริ่มโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านออกเขียนได้จะ

อบรมครูสอนไม่เฉพาะวิธีเรียนเท่านั้นแต่อบรมวิธีสอนทักษะด้าน

สุขอนามัยและชีวิตครอบครัวด้วย แต่แม้ไม่เคยเห็นการอบรมที่

ดีที่สุดมาก่อน การท้าทายบางอย่างก็เกิดขึ้นทันทีที่เริ่มชั้นเรียน 

อาทิ การที่ไฟฟ้าดับบ่อยท�าให้สอนชั้นเรียนตอนเย็นล�าบาก ข่าว

ลือที่ว่าคนงานเหมืองทองอันธพาลเดินเตร่ตามท้องถนนยาม

ค�่าคืนท�าให้เกิดความวิตกกังวล และบางครั้งคนถือกุญแจไม่

สามารถมาเปิดอาคารได้ทันเวลา
สภาท้องถิ่นจึงสนทนาอีกครั้งว่าต้องท�าอย่างไร ผู้เข้าร่วม 

ผู้มีส่วนร่วม สมาชิกครอบครัว 
และเพื่อนๆ เฉลิมฉลองที่
พิธีสำาเร็จการศึกษาสำาหรับ
โปรแกรมอ่านออกเขียนได้ 
ที่ท้องถิ่นอุปถัมภ์
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กลุ่มหนึง่ท�ำตำมค�ำแนะน�ำของสภำคอืเร่ิมมำเรียน 
ด้วยกัน พวกเขำมไีฟฉำยช่วยให้เดนิไปตำมฟตุปำธ 
อย่ำงปลอดภัย ผู้น�ำในท้องที่อนุญำตให้ใช้เครื่อง
ปั่นไฟที่อำคำรศำสนจักรตอนกลำงคืน สมำชิกที่
ไว้ใจได้ผู้อำศัยอยู่ใกล้อำคำรได้รับมอบหมำยให้
ถือกุญแจเพื่อพวกเขำจะมำเปิดอำคำรได้ทันเวลำ

การนำาเสนอ ณ พิธีสำาเร็จการศึกษา
สมำชิกและผู้สนใจหกสิบเอ็ดคนเริ่มโปรแกรม 

สี่สิบสำมคนเรียนครบทุกช่วงและท�ำกำรบ้ำน 
เสร็จ ณ พิธีส�ำเร็จกำรศึกษำ พวกเขำได้รับเชิญ 
ให้ท�ำกำรน�ำเสนอสั้นๆ

“ก่อนเริ่มโปรแกรมกำรอ่ำนเขียน ดิฉันอ่ำนไม่
ออกเลย” ซำนดรำ โอเบง อำโมห์จำกสำขำซำน
คูเบนำเซกล่ำว “เมื่อสำมีดิฉันเดินทำงไปท�ำงำน 
ดิฉันไม่เคยจัดสังสรรค์ในครอบครัว หลำยสัปดำห์
ก่อนตอนเขำไม่อยู่ ลูกชำยคนโตของดิฉันช่วยอ่ำน
คู่มือและดิฉันสอนบทเรียนลูกๆ เป็นภำษำอังกฤษ 
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำดิฉันจัดสังสรรค์ทุกสัปดำห์ที่
สำมีไม่อยู่บ้ำน”

พรอสเพอร์ กำยเกเตผู้มีทักษะภำษำอังกฤษ
จ�ำกัดยังคงเป็นสมำชิกที่ซื่อสัตย์ในสำขำอำโบโมส ุ
ที่สอง  เขำอ่ำนประจักษ์พยำนสำมประโยคที่เขำ
เขียนเอง เขำบอกว่ำเขำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้
ก่อนมำเรียน แต่ตอนนี้เขำช่วยสอนกำรบ้ำนลูก
เล็กๆ ได้แล้ว “เพรำะสิ่งที่ผมเรียนรู้” เขำกล่ำว 
“ผมจึงสำมำรถเป็นพ่อที่ดีขึ้นได้”

“ตอนนี้ผมอ่ำนพระคัมภีร์เองได้” ควำคู ซำวู
จำกสำขำควำเบ็งกล่ำว “ก่อนนัน้ ผมรูว่้ำพระคมัภร์ี 
มอรมอนเป็นควำมจริงแม้จะอ่ำนไม่ออก ตอนนี้
ผมรู้ว่ำจริง ขณะที่ผมอ่ำน ประจักษ์พยำนของ 

ผมเติบโตขึ้นเรื่อยๆ”

สมำชิกในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์

สำขำอซูนำโฟกล่ำวว่ำพวกเธอใช้เวลำทุกวัน

พฤหัสบดีพูดกันเป็นภำษำอังกฤษ “นั่นท�ำให้กำร

สนทนำบำงเรื่องในวันนั้นยำวขึ้นเพรำะเรำคิด

ค�ำมำพูดกันไม่ออก” เอวีลีน อำเกยวำประธำน

สมำคมสงเครำะห์กล่ำว “แต่ไม่นำนเรำก็เริ่มแปล

ให้กัน โดยหำค�ำมำพูดให้ถูก เพรำะเรำเรียนด้วย

กัน จึงไม่มีใครอำยหรือกลัวจะพูดผิด เรำเพียงแต่

ช่วยกัน”

ประโยชน์รอบด้าน

สตรีที่เรียนจบโปรแกรมอ่ำนออกเขียนได้ของ

ท้องถิ่นอำโบโมสุกล่ำวว่ำพวกเธอรู้สึกดีต่อตนเอง

มำกขึ้นและมีส่วนร่วมในศำสนจักรมำกขึ้น พวก

เธอเต็มใจยอมรับกำรเรียก อ่ำนพระคัมภีร์ และ

สอนทั้งที่บ้ำนและที่โบสถ์มำกขึ้น ชำยบำงคน

เรียนจบโปรแกรมด้วย ส่วนใหญ่เกษตรกรที่

พอประทังชีวิตอยู่ได้ต่ำงพูดว่ำเวลำนี้พวกเขำ

สำมำรถค�ำนวณต้นทุนและรำคำขำยผลผลิต  

ช่วยสอนลูกๆ ท�ำกำรบ้ำน และอ่ำนพระคัมภีร ์

ด้วยตนเองและกับครอบครัวได้ดีขึ้น

ควำมส�ำเร็จในอำโบโมสุกระตุ้นท้องถิ่นอำซำ-

มำนเคเซที่อยู่ใกล้เคียงให้เริ่มโปรแกรมกำรอำ่น

เขียนของตน

“ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ก�ำลัง

เปลี่ยนชีวิตเรำและชีวิตลูกๆ ของเรำ” กลำดีส  

อำเซอิโดจำกสำขำซำนคูเบนำเซกล่ำว “ภำษำ

ก�ำลังเปลี่ยนโลกของเรำ และเรำขอบพระทัย 

พระบิดำในสวรรค์” 

การพ่ึงพาตนเอง 
ตามการดลใจ
“ไม่มีคำ�ตอบเดียวที่ใช้

ครอบคลุมได้ทั้งหมดในเรื่อง

สวัสดิก�รของศ�สนจักร 

สวัสดิก�รเป็นโปรแกรม 

ช่วยเหลือตนเองที่แต่ละ

บุคคลต้องรับผิดชอบก�ร

พึ่งพ�ตนเองของตน แหล่ง

ช่วยของเร�ได้แก่ก�รสวด

อ้อนวอนส่วนตัว พรสวรรค์ 

และคว�มส�ม�รถของเร�

ที่พระผู้เป็นเจ�้ประท�น 

ทรัพย์สินที่มีให้เร�ผ่�น

ครอบครัวและเครือญ�ติ 

แหล่งช่วยต่�งๆ ของชุมชน 

และแน่นอน ก�รสนับสนุน

ช่วยเหลือจ�กโควรัม

ฐ�นะปุโรหิตและสม�คม

สงเคร�ะห์...

“ในที่สุดท�่นต้องทำ�สิ่ง

ที่ส�นุศิษย์ของพระคริสต์

ทำ�ม�แล้วในทุกสมัยก�ร

ประท�น นั่นคือ ปรึกษ�

ห�รือกัน ใช้แหล่งช่วย

ทั้งหมดที่มี แสวงห�ก�ร

ดลใจจ�กพระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์ ทูลขอก�รยืนยัน 

จ�กพระเจ้� จ�กนั้นพับ 

แขนเสื้อแล้วออกไปทำ�ง�น”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุด, ดู “การจัดหาให้ในวิธี
ของพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2011, 71.ภำ
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เ อ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด
กับบิดามารดาและผู้น�าของเยาวชนเก่ียวกับดุลยภาพอัน
ละเอียดอ่อนที่เราต้องหาให้พบ นั่นคือ “จงเชื้อเชิญคนหนุ่ม

สาวให้ลงมือปฏิบัติ ท่านต้องอยู่ที่นั่น แต่ท่านต้องเปิดทางให้ 
ท่านต้องให้การน�าทางโดยไม่เข้าควบคุม”1

บิดามารดาและผู้น�าสามารถช่วยเยาวชนชายและเยาวชน
หญิงเรียนรู้หลักธรรมสี่ประการซึ่งจะเตรียมพวกเขาให้พร้อมน�า
ในความชอบธรรมและสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน 
แผ่นดินโลก

เมื่อดิฉันอายุ 14 ปี ดิฉันพบเยาวชนหญิงบางคนซึ่งเป็นผู้น�า 
ที่ยอดเยี่ยม เวลานั้นครอบครัวของดิฉันย้ายข้ามสหรัฐและกลาย 
เป็นสมาชกิของวอร์ดใหม่ ดฉินัจ�าไม่ได้ว่าใครรบัใช้ในฝ่ายประธาน 
ชั้นเรียนยุวนารี แต่ดิฉันจ�าได้ชัดเจนว่าพวกเยาวชนหญิงใจดีกับ
ดิฉันเป็นพิเศษ พวกเธอโอบกอดเพื่อนใหม่ที่ตื่นตระหนกและผอม
กะหร่องอย่างจริงใจเหมือนเป็นเพ่ือนท่ีหายไปนานและท�าให้
ดิฉันรู้สึกอบอุ่น ดิฉันมาจากเดลาแวร์ท่ีซึ่งดิฉันเป็นเด็กสาวชาว
มอรมอนเพียงคนเดียวในโรงเรียนมัธยมต้นและมีเด็กสาวชาว 
มอรมอนอีกคนที่ดิฉันรู้ว่าอยู่ห่างจากบ้านดิฉันหนึ่งชั่วโมงถ้าขับ
รถไป ดิฉันคิดว่า “สวรรค์จะต้องเป็น อย่างนี ้แน่เลย!”

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดิฉันมีแวดวงมิตรสหายผู้ด�าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน พวกเธอชวนดิฉัน 
เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งปันประจักษ์พยานกับดิฉันเก่ียวกับ 
พระกิตติคุณ แบบอย่างความรักความกรุณาของพวกเธอท�าให้
ดฉินัมัน่คงต่อศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวิสทุธิชนยุคสดุท้าย 
ในเวลานั้นมากกว่าค�าพูดหรือบทเรียนใดๆ ในความรักและความ
สว่างเฉกเช่นพระคริสต์ พวกเธอเป็นข่าวสารพระกิตติคุณของ
พระคริสต์ และพวกเธอเป็นคนน�าทางดิฉันเข้ามาในคอกของ
พระองค์

อะไรท�าให้เพื่อนใหม่ของดิฉันเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่
ผู้สอนศาสนาหนุ่มคนหนึ่งนิยามการเป็นผู้น�าไว้เรียบง่ายมาก 

เขากล่าวว่า “เราต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาโดยท�าตามพระประสงค์ของ
พระเจ้าและช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วย นั่นคือสิ่งที่ท�าให้เราเป็น
ผู้น�า”2  เพราะรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและแสงสว่างของพระคริสต์ที่
ฉายส่องในพวกเขา เยาวชนชายหญิงที่ซื่อสัตย์ทั่วศาสนจักรจึงมี
ความสามารถที่จะ น�าในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด และ “ช่วยคน
อื่นๆ เป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของ...พระเยซูคริสต์”3

ในฐานะผู้น�า เราน�า ชี้แนะ และเดินเคียงข้างเยาวชนชายและ
เยาวชนหญิงของเรา แต่ฝ่ายประธานชั้นเรียนและฝ่ายประธาน
โควรัมมีหน้าท่ีน�าและก�ากับดูแลงานของชั้นเรียนและโควรัม
ของพวกเขา รวมไปถึงการเลือกบทเรียนวันอาทิตย์และวางแผน
กิจกรรมระหว่างสัปดาห์ ผู้น�าชั้นเรียนและผู้น�าโควรัมได้รับเรียก
และวางมือมอบหน้าท่ีภายใต้การก�ากับดูแลของผู้ถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิต ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมีสิทธิอ�านาจในการน�าและ
ท�าให้เยาวชนคนอ่ืนๆ เข้มแข็ง พวกเขาท�าตามแบบอย่างของ

โดย แครอล เอฟ. 
แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญสอนเยาวชน

เรื่องการน�าในวิธ ี
ของพระผู้ช่วยให้รอด
เยาวชนของเราไม่เพียงเป็นผู้น�าในอนาคตเท่านั้น   

พวกเขาเป็นผู้น�าเวลานี้ด้วย เราสามารถช่วยพวกเขา 

น�าเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดได้
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พระผู้ช่วยให้รอด เรียนรู้ที่จะรับใช้และปฏิบัติศาสนกิจเฉกเช่น
พระองค์

โอกาสให้เยาวชนนำา
การน�าเริ่มต้นในบ้าน “การท�าหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าในฐานะ

บิดามารดาและผู้น�าเริ่มจากการน�าด้วยแบบอย่าง—การหมั่น
ด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณท่ีบ้านอย่างสม�่าเสมอ” 
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน “การ
ท�าเช่นนี้ต้องอาศัยความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรทุกวัน”4  
บิดามารดาสอนหลักค�าสอนของพระคริสต์ พวกเขาช่วยเยาวชน
ตัง้เป้าหมายและท�าให้ส�าเรจ็ ความก้าวหน้าส่วนบคุคลและหน้าที ่
ต่อพระผู้เป็นเจ้าช่วยเยาวชนเสริมสร้างประจักษ์พยานในพระเยซ ู
คริสต์ พร้อมท�าและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ ท�าบทบาทและ 
หน้าท่ีรบัผดิชอบอนัสงูส่งของตนในครอบครัว บ้าน และศาสนจกัร

ท่ีโบสถ์ ผู้น�าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและผู้น�าเยาวชนหญิง
สามารถช่วยให้เยาวชนที่ก�าลังรับใช้ในฝ่ายประธานชั้นเรียนและ
ฝ่ายประธานโควรัมเข้าใจหน้าท่ีอันศักดิ์สิทธ์ิของพวกเขาและ
ขยายการเรียกของพวกเขาในการบ�ารุงเลี้ยงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สมาชิกชั้นเรียนตลอดจนสมาชิกโควรัมทุกคน

ผู้น�าที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเราเตรียมเยาวชนให้พร้อมด�าเนินการ
ประชุมโควรัม ชั้นเรียน และสหกิจกรรม เราประชุมกับเยาวชน
ในการประชุมฝ่ายประธานเมื่อพวกเขาคิดหาวิธีปฏิบัติศาสนกิจ
ต่อคนที่ก�าลังล�าบาก รวมเยาวชนทุกคนไว้ในบทเรียนวันอาทิตย์ 
และวางแผนกิจกรรม โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ ค่ายพักแรม
และการประชุมใหญ่เยาวชน

เรากระตุ้นฝ่ายประธานเยาวชนให้ช่วยสมาชิกโควรัมและ

สมาชิกชั้นเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในงานแห่งความรอดทุกด้าน 

รวมไปถึงงานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก การรักษาผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสให้คงอยู่ การท�าให้สมาชิกแข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน 

งานพระวิหารและประวัติครอบครัว และการสอนพระกิตติคุณ5  

ฝ่ายประธานเยาวชนช่วยเยาวชนหญิงชายและเยาวชนหญิงทุก

คนเรียนรู้ปีติและพรของการรับใช้ในพระนามของพระผู้ช่วยให้

รอดและเลี้ยงดูแลแกะของพระองค์ 

งานของผู้น�าไม่เกี่ยวกับการแจกภาพพินเทอร์เรสต์ที่ดูสมบูรณ์

แบบหรือการบรรยายที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริง งานของผู้น�าคือ

ช่วยเยาวชนชายและเยาวชนหญิงเรียนรู้และประยุกต์ใช้หลัก

ธรรมที่จะช่วย พวกเขา น�าในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด ต่อไปนี ้

เป็นหลักธรรมสี่ประการจากหลักธรรมเหล่านั้น6

เตรียมพร้อมทางวิญญาณ

ช่วยให้เยาวชนเข้าใจพลังของการเตรียมตนเองทางวิญญาณ 

สอนพวกเขาให้ใช้ศรัทธาในพันธสัญญาที่ท�าในศาสนพิธีศีลระลึก 

การเต็มใจรับพระนามของพระเยซูคริสต์ ระลึกถึงพระองค์ และ

รักษาพระบัญญัติของพระองค์ท�าให้พวกเขามีคุณสมบัติคู่ควรมี

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลา พวกเขาไม่โดดเดี่ยว

ในการรับใช้เมื่อพวกเขาสามารถรับ รับรู้ และท�าตามการกระตุ้น

เตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกเขาเตรียมพร้อมทางวิญญาณโดยแสวงหาการน�าทางใน

การสวดอ้อนวอนที่จริงใจและค้นคว้า

พระคัมภีร์เพื่อหาค�าตอบ พวกเขา

พยายามรักษาพระบัญญัติทั้งนี้เพื่อ

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับใจและ

ความคิดของพวกเขา เพื่อพวกเขาจะ

รู้สึกและรู้ว่าใครต้องการความช่วย

เหลือและพวกเขาจะท�าอะไรได้บ้าง  

พวกเขารู้สึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ของ

พระคริสต์ต่อสมาชิกแต่ละคนในชั้น

เรียนหรือโควรัม

การเตรียมพร้อมทางวิญญาณให้

ความเชื่อมั่นแก่เยาวชนว่าพวกเขาเป็น

ตัวแทนของพระเจ้าและพวกเขาก�าลัง

ท�ากิจธุระของพระองค์ (ดู คพ. 64:29)



มีส่วนร่วมในสภา
สอนเยาวชนให้รู้ระเบียบพื้นฐานและพลังการเปิดเผยของสภา 

ขณะพวกเขามีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีท่ีพระเจ้าทรงก�าหนดซึ่ง
ศาสนจักรของพระเจ้าปกครองและครอบครัวได้รับพรผ่านสภา
ดังกล่าว7 การประชุมคณะกรรมการเยาวชนฝ่ายอธิการ ฝ่าย
ประธานโควรัม และฝ่ายประธานชั้นเรียนเป็นสภาที่เยาวชนเรียน
รู้หน้าที่ของตนและได้รับความรับผิดชอบในการปฏิบัติศาสนกิจ
ต่อผู้อื่น

สมาชิกในสภา:
• เป็นหนึ่งเดียวกับผู้น�าฐานะปุโรหิตที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิต

และท�าตามการชี้น�าของพวกเขา
• แบ่งปันความคิดและแนวคิดของพวกเขาในวิญญาณแห่ง

ความชอบธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ ศรัทธา คุณธรรม ความ
อดทน จิตกุศล และความกรุณาฉันพี่น้อง

• ท�างานด้วยกันตามการน�าทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อ
วางแผนว่าพวกเขาจะท�าอะไรเพื่อช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก

ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อ่ืน
เยาวชนน�าในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาปฏิบัต ิ

ศาสนกิจด้วยความรักและความกรุณา โจเซฟ สมิธสอนว่า  
“ไม่มีสิ่งใดน�าผู้คนให้ละทิ้งบาปได้มากเท่าจับมือเขาและดูแล
เขาด้วยความอ่อนโยน เมื่อผู้คนแสดงความอ่อนโยนและความ
รักต่อข้าพเจ้าแม้เพียงน้อยนิด โอ้ สิ่งนั้นช่างมีอ�านาจเหนือจิตใจ
ข้าพเจ้ามากเหลือเกิน”8

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนคุณค่าอันล�้าเลิศสุดประมาณของ 
จิตวิญญาณทุกดวง (ดู คพ. 18:10-15) ช่วยให้เยาวชนของเรา

เข้าใจความจริงอันน่าชื่นชมยินดีที่ว่าพระเยซูคริสต์พลี
พระชนม์ชีพและทรงเปิดทางให้ทุกคนมาหาพระองค์ 

ด้วยความกตัญญูต่อสิ่งที่พระองค์ทรงท�า ผู้รับใช้ที่แท ้
จริงของพระเจ้ายื่นมือช่วยเหลือและปฏิบัติศาสนกิจ 
ด้วยความรักความกรุณาต่อเยาวชนชายหญิงทุกคนที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเสียสละทุกอย่างให้

สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ช่วยให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงมองเห็นโอกาสในการ

สอนพระกิตติคุณและเข้าใจว่าค�าสอนส�าคัญที่สุดของพวกเขาคือ

แบบอย่างของพวกเขา ขณะเยาวชนด�าเนินชีวิตตามถ้อยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์และรักษามาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของ

เยาวชน พวกเขาก�าลังน�าในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด โดยความ

ซื่อสัตย์ในค�าพูดและการกระท�า พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการเป็น

สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์หมายความว่าอย่างไร พวก

เขายืนเป็นพยานของพระองค์โดยปราศจากความหน้าซื่อใจคด 

ต่อจากนั้น เมื่อพวกเขาแสดงประจักษ์พยาน ช่วยสอนบทเรียน

วันอาทิตย์ หรือแบ่งปันความจริงพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ พวกเขา 

พวกเขาจะเปี่ยมด้วยพระวิญญาณและค�าพูดของพวกเขาจะมี

พลังเปลี่ยนใจเลื่อมใส

นำาในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

การน�าในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์

ที่จะเรียกร้องให้เยาวชนท�าสุดความสามารถขณะรับใช้พระเจ้าที่

บ้าน ในศาสนจักร และในชุมชน เยาวชนชายและเยาวชนหญิงที่

น�าในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอดกลายเป็นข่าวสารพระกิตติคุณของ

พระคริสต์ ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของคนบางคน เทพผู้ปฏิบัติ

ต่อคนขัดสน และแสงสว่างของพระคริสต์ต่อชาวโลก 
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ปริมาณการนำาทางท่ีเหมาะสม

เยาวชนต้องการการสนับสนุนหลายระดับขณะพวกเขา 
ฝึกนำา บางคนทำาเองได้มากกว่า 

หลายคนจะต้องได้รับการนำาทางมาก
ขึ้น บิดามารดาสามารถหารือกัน
ขณะช่วยบุตรธิดาฝึกนำา ฝ่ายประธาน
เยาวชนชายและฝ่ายประธานเยาวชน
หญิงสามารถหารือกันและกับฝ่าย
อธิการขณะพวกเขาพิจารณาว่าจะ
ให้การนำาทางเยาวชนแต่ละคนใน 
วอร์ดมากน้อยเพียงใด เป้าหมายคือ ช่วยเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงแต่ละคนปรับปรุง โดยเริ่มจากจุดที่
พวกเขาอยู่
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เฉลมิฉลอง 
การสงัสรรค์ 
ในครอบครวั

คริสต์ศักราช 1915 ศาสดาพยากรณ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแนะน�าให้
เราจัดเวลาสัปดาห์ละหนึ่งคืนไว้ให้ครอบครัวเรา เดิมทีเราเรียกว่า 
“home evening [ยามเย็นทีบ้่าน]”—เวลาให้เรยีนพระกิตติคณุและ

สนุกสนานด้วยกัน ขณะกระชับความสัมพันธ์ทางโลกและนิรันดร์ของเรา
หนึ่งร้อยปีต่อมา การสังสรรค์ในครอบครัวยังคงช่วยเราสร้างครอบครัว

ที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ ศาสดาพยากรณ์สัญญาว่าโดยผ่านการสังสรรค์ใน
ครอบครัว ศรัทธาและความเข้มแข็งทางวิญญาณจะเพิ่มขึ้นในใจเรา ความ
คุ้มครอง ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และสันติสุขจะเพิ่มมากขึ้นในบ้านของเรา

เราทุกคนเป็นสมาชิกของครอบครัวบนแผ่นดินโลก และเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวพระบิดาในสวรรค์ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดในโลกและไม่ว่าสถานการณ์
ในชีวิตเราจะเป็นเช่นไร เราสามารถเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมการสังสรรค ์
ในครอบครัวได้ 

ซ้าย: ครอบครัวมัวเพิ่งย้ายมาประเทศไทย พวกเขาเรียนพระกิตติคุณและ 
รับบัพติศมาที่นี่ สำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัวพวกเขาศึกษาพระคัมภีร ์
มอรมอนทั้งในภาษาม้งซึ่งเป็นภาษาบ้านเกิดของพวกเขา และภาษาไทยซึ่ง
เป็นภาษาบ้านใหม่ของพวกเขา

ล่าง: ความสนุกสนานและการเล่นเกมเป็นวิธีหนึ่งที่ครอบครัวซานตอส 
จากโปรตุเกสสร้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้นที่การสังสรรค์ในครอบครัว



ขวา: ครอบครัวมีความหมายมากกว่าพ่อแม่ลูกในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ดังนั้นเมื่อบราเดอร์ซูคาเมโนนำาครอบครัวมาอยู่พร้อมหน้าเพื่อ
สังสรรค์ หลายคนจากหมู่บ้านจึงรู้สึกยินดีที่จะเข้าร่วม

บนสุด: ซิสเตอร์เกอร์แคนจากฟิลิปปินส์ใช้เพลงปฐมวัยและเพลงพื้นบ้าน
สอนลูกๆ เรื่องความปีติยินดีของพระกิตติคุณ

บน: ครอบครัวแอนเดอร์สันชอบทำาคุกกี้ในห้องครัวที่บ้านของพวกเขาใน
จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา บางครั้งพวกเขาใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน 
หรือเป็นอาหารว่าง
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บน: บราเดอร์และซิสเตอร์เรย์โนล์ดส์จาก
วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา มองหาวิธีสอน 
พระกิตติคุณเพียงเพื่อให้ลูกเล็กๆ ได้เรียนรู้
และเข้าใจ

ขวา จากบนสุด: ครอบครัวเอสปิโนซาจาก
โบลิเวียมีคุณยายที่น่าเคารพของพวกเขา
ร่วมการสังสรรค์ในครอบครัวเช่นกันขณะ
พวกเขาร้องเพลงและเรียนพระกิตติคุณ

สำาหรับครอบครัวจินจากจอร์เจีย สหรัฐ- 
อเมริกา ประวัติครอบครัวเป็นกิจกรรมโปรด

ที่การสังสรรค์ในครอบครัว พวกเขาชอบ
สอนลูกๆ เกี่ยวกับมรดกเกาหลีของพวกเขา

บางครั้งครอบครัวไลเกิร์ทวูดจาก
ออสเตรเลียออกไปเที่ยวนอกบ้านอันเป็น
ส่วนหนึ่งของการสังสรรค์ในครอบครัว  
เพื่อสำารวจความสวยงามของเมือง
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ดูแนวคิดการสังสรรค์ในครอบครัวหน้า 3 ใน 
เลียโฮนา แต่ละฉบับ

แชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอการสังสรรค์ใน 
ครอบครัวของท่านโดยใช้ # FamilyNight

เรียนรู้เพิ่มเติมที่  facebook.com/liahona.
magazine.



การเข้าใจและ 

ทำาตามแผนของ 

พระผู้เป็นเจ้าอย่าง 

เชื่อฟังจะป้องกันตัว

เราไม่ให้ระหกระเหิน 

ออกนอกเส้นทาง 

ที่นำาเรากลับไปหา 

พระบิดาบนสวรรค์
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ข้  
าพเจ้ามักไตร่ตรองความสิ้นหวังของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้าที่ก�าลังระหกระเหินในโลก
อันมืดทึมและชวนหดหู่ ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร ไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหน เหตุใดพวก
เขามาอยู่บนโลกนี้ หรือพวกเขาจะไปที่ไหนหลังจากชีวิตมรรตัย

เราต้องไม่ระหกระเหิน พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความจริงนิรันดร์เพื่อตอบค�าถามเหล่านี้ 
ซึ่งพบในแผนอันยิ่งใหญ่ส�าหรับบุตรธิดาของพระองค์ ในพระคัมภีร์เรียกแผนนี้ว่า “แผนแห่ง
การไถ่”1 “แผนแห่งความสุข”2 และ “แผนแห่งความรอด”3

การเข้าใจและท�าตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเชื่อฟังจะป้องกันตัวเราไม่ให้ระหก
ระเหินออกนอกเส้นทางท่ีน�าเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์4  ด้วยเหตุนี้ และด้วยเหตุ
น้ีเท่าน้ัน เราจึงสามารถด�าเนินชีวิตแบบที่พระองค์ทรงด�าเนิน ซึ่งคือ “ชีวิตนิรันดร์...ของ
ประทานส�าคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า”5

ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์คุ้มค่าแก่ความพยายามศึกษา เรียนรู้ และประยุกต์ใช้แผน
แห่งความรอด มนุษยชาติทั้งปวงจะฟื้นคืนชีวิตและได้รับพรแห่งความเป็นอมตะ แต่เพื่อได้
รับชีวิตนิรันดร์—ชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมี6—การด�าเนินชีวิตตามแผนแห่งความรอดอย่าง
สุดใจ ความนึกคิด  พลัง และพละก�าลังของเราจึงเป็นเรื่องที่คุ้มค่า

โดย เอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

แผนแห่ง 
ความรอด 
ขุมทรัพย์อันศักดิ์สิทธิ์ 

ของความรู้เพื่อน�าทางเรา

กุญแจสู่ความสำาเร็จของเราในชีวิตก่อนมรรตัยคือเราสนับสนุนแผนของพระ

บิดา กุญแจสู่ความสำาเร็จของเราในชีวิตมรรตัยก็เช่นเดียวกัน
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การเข้าใจแผนแห่งความรอด
การรู้แผนนี้ช่างมีพลังยิ่ง! แผนแห่งความรอดเป็นขุมทรัพย์

ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความรู้เท่าท่ีเคยประทานให้มนุษย์
เพราะแผนนี้อธิบายจุดประสงค์นิรันดร์ของชีวิต หากปราศจาก
แผนดังกล่าว เราย่อมระหกระเหินในความมืด น่ีคือสาเหตุที่
แบบแผนของพระผู้เป็นเจ้าคือประทานบัญญัติให้บุตรธิดาของ
พระองค์ “หลังจาก ให้พวกเขารู้จักแผนแห่งการไถ่”7

ความปรารถนาของข้าพเจ้าคอืช่วยให้เราแต่ละคนใช้ประโยชน์ 
จากขุมทรัพย์แห่งความรู้น้ี—เข้าใจแผนแห่งความรอดมากขึ้น

และประยุกต์ใช้ความเข้าใจนั้นในชีวิตประจ�าวันของเรา

สิทธ์ิเสรี
เพราะสิทธิ์เสรีจ�าเป็นต่อแผนนี้ เราจึงเริ่มตรงนี้ พระบิดาของ

เราประทานความสามารถให้เราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ8 ตามความ
จริงนิรันดร์—ความจริงที่ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นอย่างที่เป็น
อยู่และสวรรค์เป็นอย่างที่เป็น9 ถ้าเราใช้
สิทธิ์เสรียอมรับและด�าเนินชีวิตตามความ
จริงเหล่านี้ เราจะได้รับปีติอันเป็นนิจ 
ตรงกันข้าม ถ้าเราใช้สิทธิ์เสรีเพื่อไม่เชื่อ
ฟัง ปฏิเสธกฎของพระผู้เป็นเจ้า เราย่อม
ประสบความทุกข์และโทมนัส10

สิทธิ์เสรีเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สามบทในแผนแห่งความรอด: ชีวิตก่อน 
มรรตัย ชีวิตมรรตัย และชีวิตหลังมรรตัย

ชีวิตก่อนมรรตัย

ดังประกาศใน “ครอบครัว: ถ้อยแถลง

ต่อโลก” เราแต่ละคน “เป็นปิยบุตรและ 

ปิยธิดาทางวิญญาณของพระบิดา

พระมารดาบนสวรรค์” มี “ลักษณะและ

จุดหมายปลายทางแห่งสวรรค์”11  ในสภาก่อนมรรตัย พระบิดา

บนสวรรค์ทรงอธิบายแผนแห่งการไถ่ให้เราฟัง12  แผนนั้นมีพื้น

ฐานบนหลักค�าสอน กฎ และหลักธรรมที่ด�ารงอยู่ตลอดมา13 เรา

เรียนรู้ว่าถ้าเรายอมรับและท�าตามแผนนั้น เราจะต้องเต็มใจจาก

ที่ประทับของพระบิดาและรับการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรา

จะเลือกด�าเนินชีวิตตามกฎและพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่14  

เราชื่นชมยินดีกับโอกาสนี้15 และสนับสนุนแผนด้วยความส�านึก

คุณเพราะแผนนั้นเสนอวิธีให้เราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์

และได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก
แต่แผนมีความเสี่ยง: ถ้าในความเป็นมรรตัยเราเลือกไม่

ด�าเนินชีวิตตามกฎนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะได้สิ่งที่ด้อย
กว่าชีวิตนิรันดร์16  พระบิดาทรงทราบว่าเราจะสะดุดและท�าบาป
ขณะเรียนรู้จากประสบการณ์ในความเป็นมรรตัย ด้วยเหตุนี้จึง
ทรงจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดมาไถ่ทุกคนที่กลับใจจากบาปและ
เยียวยาบาดแผลทางวิญญาณและทางอารมณ์ของคนที่เชื่อฟัง17

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรที่พระบิดาทรงรัก ทรงเลือก 
และทรงแต่งตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ต้น18  พระองค์ทรงสนับสนุนแผน
ของพระบิดาและเสนอพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดย
ตรัสว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่, ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด”19 ฉะนั้น 
พระบิดาจึงทรงก�าหนดให้พระเยซูมาด�าเนินพระชนม์ชีพไร้บาป
ในความเป็นมรรตัย ไถ่บาปและความทุกข์ของเรา และฟื้นคืน
พระชนม์เพื่อท�าลายสายรัดแห่งความตาย

ลูซิเฟอร์ผู้เป็นที่รู้จักในชื่อว่าซาตานมีชีวิตในการด�ารงอยู่ก่อน 
มรรตัยเช่นกัน20  เพราะเหตุผลที่เห็นแก่ตัวเขาจึงปฏิเสธแผน 

หมายมั่นท�าลายสิทธิ์เสรีของมนุษย์ และ
กบฏต่อพระบิดา21 ด้วยเหตุนี้ ซาตานกับ
คนติดตามเขาจึงจะไม่มีร่างกาย พวกเขา
เสียโอกาสมีส่วนร่วมในแผนของพระบิดา
และสูญเสียจุดหมายอันสูงส่งของพวก
เขา22 ทุกวันนี้พวกเขายังคงท�าสงคราม
กบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าและพยายามหันใจ
และความคิดมนุษย์ให้ต่อต้านพระองค์23

โลกนี้ออกแบบและสร้างไว้ให้คนท่ี
ยอมรับแผนของพระบิดา24  ที่นี่เราได้รับ
ร่างกายที่สร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้-
เป็นเจ้าและเหมือนกับพระองค์ ที่นี่เรา 
ได้รับการทดสอบและพิสูจน์ ที่นี่เราได้ 

รับประสบการณ์ที่จ�าเป็นต่อการรับชีวิต 
นิรันดร์เป็นมรดก25

ชีวิตมรรตัย
พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวา และทรงรวมพวกท่าน

เป็นสามีภรรยา วางพวกท่านไว้ในสวนเอเดน และบัญชาพวก
ท่านให้มีบุตร26  อาดัมและเอวาใช้สิทธิ์เสรีพร้อมใจกันตกจาก
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและกลายเป็นสัตภาวะมรรตัย27  
ทั้งหมดนี้ท�าให้แผนของพระบิดาเกิดสัมฤทธิผลโดยท�าให้พวก
ท่านมีบุตร ซึ่งจะมีไม่ได้ในสวนเอเดน28  ตามกฎนิรันดร์ อ�านาจ
อันสูงส่งของการให้ก�าเนิดต้องใช้ภายในขอบเขตที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงก�าหนด การท�าเช่นนั้นเปิดโอกาสให้ได้รับปีตินิรันดร์ 
การใช้อ�านาจศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนอกขอบเขตของพระผู้เป็นเจ้า 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตร 
ที่พระบิดาทรงรัก ทรงเลือก  

และทรงแต่งตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ต้น
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จะส่งผลให้เกิดความเศร้าหมองในท้ายที่สุด29

ซาตานผู้ปรารถนาให้ทุกคน “เศร้าหมอง

เหมือนตัวเขา”30 พยายามดึงเราออกจากโอกาส

ที่มีให้ผ่านแผนของพระบิดา เหตุใดพระบิดา

บนสวรรค์ทรงยอมให้ซาตานล่อลวงเรา เพราะ

พระองค์ทรงทราบว่าการตรงกันข้ามจ�าเป็น

ต่อการเติบโตและการทดสอบเราในความเป็น

มรรตัย31  การตรงกันข้ามเปิดโอกาสอันประมาณ

ค่ามิได้ให้เรากลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าและพึ่งพา

พระองค์ เพราะความดีและความชั่วอยู่ตรงหน้า

เสมอ เราจึงสามารถแสดงความปรารถนาของ

ใจเราได้อย่างชัดเจนโดยยอมรับอย่างหนึ่งและ

ปฏิเสธอีกอย่างหนึ่ง32  การตรงกันข้ามพบได้ใน

การล่อลวงของซาตานแต่พบในความอ่อนแอของ

เราเช่นกัน ความอ่อนแอตามประสามนุษย์ที่มีอยู่

เป็นปกติวิสัยในสภาพมนุษย์33

เพื่อช่วยเราเลือกอย่างฉลาด พระผู้เป็นเจ้า

ทรงเปิดเผยแผนแห่งการไถ่และประทานพระ-

บัญญัติ34 แสงสว่างของพระคริสต์35 และความ

เป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์36 กระนั้นด้วย

ของประทานทั้งหมดนี้ เราทุกคนในโลกที่ตกแล้วก็

ยังท�าบาป และด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงไม่สามารถ

เข้าในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าด้วยคุณความ

ดีของเราเอง37  น่ันคือสาเหตุที่แผนอันเปี่ยมด้วย

พระเมตตาของพระองค์จดัเตรยีมพระผูช่้วยให้รอด 

ไว้ให้เรา

พระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลกในฐานะ 

พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระผู้เป็นเจ้า 

และทรงท�าพระพันธกิจที่ก�าหนดไว้อย่างดีพร้อม

โดยทรงยอมรับพระประสงค์ของพระบิดาในทุก

เรื่อง38  ตามแผนอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของ

พระบิดา เราชนะผลของการตกผ่านการฟื้นคืน

พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด39 เราสามารถ

เอาชนะผลของบาป และความอ่อนแอจะเปลี่ยน

เป็นความเข้มแข็งถ้าเราใช้ประโยชน์จากการ

ชดใช้ของพระเยซูคริสต์40

อาดัมและเอวาใช้สิทธิ์เสรี

พร้อมใจกันตกจากที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้าและ

กลายเป็นสัตภาวะมรรตัย 

ทั้งหมดนี้ทำาให้แผนของ 

พระบิดาเกิดสัมฤทธิผล 

โดยทำาให้พวกท่านมีบุตรได้

   ตุ ล า ค ม  2 0 1 5    35



เราสามารถมีคุณสมบัติคู่ควรแก่การรับชีวิต 
นรินัดร์ผ่านการเชือ่ฟังพระบญัญัติเท่านัน้ สิง่นีเ้รยีก 
ร้องการมีศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ กลับใจ 
รับบัพติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในการ 

ท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด41 ใน 
ทางปฏิบัติ เราต้องได้รับศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 

ที่จ�าเป็นทั้งหมดและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม ่
ในการรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ชีวิตหลังมรรตัย
หลังจากเราตาย วันหนึ่งเราจะยืนอยู่เบื้อง 

พระพักตร์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อรับการพิพากษา42  
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา คนที่ใช้ศรัทธา
ในพระคริสต์จนถึงการกลับใจจะได้รับการให้
อภัยและได้รับทั้งหมดที่พระบิดาทรงมีเป็นมรดก 
รวมท้ังชีวิตนิรันดร์43  เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง
เที่ยงธรรม แต่ละคนที่ไม่กลับใจจะไม่ได้รับของ
ประทานแห่งชีวิตนิรันดร์44  แต่ละคนจะได้รับ

รางวัลตามศรัทธา การกลับใจ ความนึกคิด ความ

ปรารถนา และการท�างานของตนเอง45

การประยุกต์ใช้แผนแห่งความรอดในชีวิต
ประจำาวันของเรา

เมื่อเราเข้าใจภาพรวมของแผนและเห็นตัวเรา

เองในนั้น เราจะได้รับสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ แม้ 

สิ่งจ�าเป็น นั่นคือ เราจะมีมุมมองนิรันดร์ มุมมอง 

นิรันดร์ท�าให้รู้การตัดสินใจและการกระท�าประจ�า

วันของเรา ท�าให้จิตใจและจิตวิญญาณของเรา

มั่นคง เมื่อความคิดเห็นที่จูงใจให้คล้อยตามแต่มี

จุดด่างพร้อยนิรันดร์วนเวียนอยู่รอบๆ เรา เราจะ

แน่วแน่และไม่หวั่นไหว
ดังที่เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926-2004) 

สอนไว้ว่า “หากไม่เข้าใจเรื่องแผนแห่งความรอด 

รวมถึงการด�ารงอยู่ก่อนมรรตัย การพิพากษา และ
การฟื้นคืนชีวิต การพยายามเข้าใจชีวิตนี้ด้วยตัว
มันเองคงจะเหมือนกับการดูเพียงองก์ที่สองใน

แก่นแท้ของชีวิตนิรันดร์

ครอบคลุมถึงการแต่งงาน 

นิรันดร์ของชายหญิงซึ่ง 

เป็นส่วนจำาเป็นของการ 

เป็นเหมือนพระบิดา

พระมารดาบนสวรรค์
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ละครสามองก์”46  เราต้องเข้าใจองก์แรก (ชีวิตก่อนมรรตัย) จึง
จะรู้วิธีท�าการเลือกให้ดีท่ีสุดในองก์ท่ีสอง (ชีวิตมรรตัย) ซึ่งจะ
ก�าหนดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในองก์ที่สาม (ชีวิตหลังมรรตัย)

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเข้าใจแผนแห่งความรอด ควบคู่กับ
การสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ เปลี่ยนวิธีท่ีเรามองชีวิต ทุกคน

รอบข้างเรา และตัวเราเอง การเข้าใจแผนท�าให้วิสัยทัศน์ทาง
วิญญาณของเราชัดเจนและยอมให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ดังที่
เป็นอยู่จริง47  อูริมและทูมมิมเปิดทางให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธได้รับการเปิดเผยและการน�าทางฉันใด48 ความรู้เรื่องแผนจะ
แสดงให้เราเห็นวิธี “ปฏิบัติในหลักค�าสอนและหลักธรรมเกี่ยวกับ
อนาคต, ตามสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม” ที่พระเจ้าประทานแก่เรา49  
ฉะนั้น ศรัทธาของเราจะเข้มแข็งขึ้น และเราจะรู้วิธีวางผังชีวิตเรา

และท�าการตัดสินใจสอดคล้องกับความจริงนิรันดร์
ตัวอย่างสองสามเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวข้อง

เป็นพิเศษกับสมัยของเรา

จุดประสงค์ของการแต่งงานในแผน
ของพระผู้เป็นเจ้า

การแต่งงานและครอบครัวก�าลังถูก
โจมตีเพราะซาตานรู้ว่าทั้งสองจ�าเป็นต่อ
การได้รับชีวิตนิรันดร์—จ�าเป็นเท่าๆ กับ
การสร้าง การตก การชดใช้และการฟื้น
คืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์50  โดยที่
ท�าลายเสาหลักเหล่านั้นของแผนไม่ส�าเร็จ 
ซาตานจึงหมายมั่นท�าลายความเข้าใจ
ของเราและวิธีปฏิบัติของการแต่งงานและ
ครอบครัว

เนื่องด้วยแผนของพระบิดาบนสวรรค์
เป็นข้ออ้างอิงตายตัว จุดประสงค์ของการแต่งงานจึงปรากฏชัด 
พระบัญชาให้ละจากบิดามารดา แนบสนิทกันในการแต่งงาน51 
ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็มแผ่นดินโลก52 ท�าให้แผนของ
พระองค์เป็นไปได้ โดยผ่านการแต่งงาน เราน�าลูกทางวิญญาณ
ของพระองค์เข้ามาในโลกและกลายเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ใน
การช่วยให้บุตรธิดาของพระองค์มีส่วนในแผนของพระองค์53

แผนของพระบิดาเตรียมทางให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก 
ชีวิตที่พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ของเราทรงมี ในแผน “ใน
องค์พระผูเ้ป็นเจ้า ผูช้ายก็ขาดผูห้ญงิไม่ได้ และผูห้ญงิก็ขาดผูช้าย 
ไม่ได้”54  แก่นแท้ของชีวิตนิรันดร์ครอบคลุมถึงการแต่งงาน 
นิรันดร์ของชายหญิงซึ่งเป็นส่วนจ�าเป็นของการเป็นเหมือน 
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์55

การแต่งงานระหว่างชายกับหญิง
ในการแต่งงาน เราท�าให้อีกฝ่ายสมบูรณ์ เฉพาะชายหญิงที่

มีความเป็นหนึ่งเดียวและความแตกต่างที่จ�าเป็นเท่านั้นจึงจะ
ท�าได้ เราเติบโตด้วยกันโดยด�าเนินชีวิตฉันสามีภรรยาผ่านความ
เป็นมรรตัย และเราใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นเมื่อเราเชื่อ
ฟัง เสียสละเพื่อท�าตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า และเสริม
สร้างอาณาจักรของพระองค์ด้วยกัน โดยรู้ว่าการแต่งงานนิรันดร์
เป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงเตรียมทาง

ให้บุตรธิดาของพระองค์ท�าส�าเร็จครบถ้วนตามพระบัญชาของ
พระองค์56 เราจึงรู้ว่าการแต่งงานของเราจะประสบความส�าเร็จ
เมื่อเราพร้อมใจกันรักษาพันธสัญญาที่ท�าไว้

โดยผ่านศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตและการเลือกรักษาพันธ-
สัญญาที่เกี่ยวข้อง เราจะได้รับพลังของความเป็นเหมือนพระผู้- 

เป็นเจ้าขณะรับมือกับปัญหาท้าทายของ
ความเป็นมรรตัย57 ศาสนพิธีของพระวิหาร
ประสาทพรเราด้วยอ�านาจจากเบื้องบน
และเปิดทางให้เราได้กลับไปที่ประทับของ
พระบิดาบนสวรรค์58  ศาสนพิธีการผนึก
เปิดทางให้สามีภรรยาได้เติบโตด้วยกัน
โดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและเป็น
หนึ่งเดียวกับพระเจ้า59  สิ่งใดที่ท�าแทน
การแต่งงานแบบนี้จะไม่ท�าให้บรรลุจุด
ประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เพื่อเรา
หรือเพื่อบุตรธิดาของพระองค์ในรุ่นต่อๆ 
มา60

เสน่ห์ดึงดูดและความปรารถนา
เราแต่ละคนมายังโลกที่ตกแล้วพร้อม

ความอ่อนแอหรือการท้าทายที่มีอยู่เป็นปกติวิสัยในสภาพ
มนุษย์61  การเข้าใจแผนของพระผู้เป็นเจ้าเปิดทางให้เราได้เห็น
ความอ่อนแอทั้งหมดตามประสามนุษย์—รวมถึงเสน่ห์ดึงดูดและ
ความปรารถนาที่ไม่สอดคล้องกับแผนของพระองค์62  การรู้ว่า
เราอยู่ก่อนชีวิตนี้ในฐานะบุตรธิดาที่รักของพระบิดาพระมารดา

บนสวรรค์เปิดทางให้เราได้รับอัตลักษณ์ส่วนตัวจากต้นก�าเนิดอัน
สูงส่งของเรา สถานะของเราในฐานะบุตรหรือธิดาของพระผู้เป็น-
เจ้า—ไม่ใช่ความอ่อนแอหรือความโน้มเอียงของเรา—เป็นแหล่ง

ก�าเนิดอัตลักษณ์ของเราจริงๆ63

เมื่อมีมุมมองเช่นนี้ เราจะสามารถรอคอยพระเจ้าได้อย่าง
นอบน้อมและอดทน64 โดยวางใจว่าโดยผ่านศรัทธา การเชื่อฟัง 
และการอดทนจนกว่าชวีติจะหาไม่ นสิยัใจคอและความปรารถนา 

ตามแผนอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของ 

พระบิดา เราชนะผลของการตกผ่านการ 

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด
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ของเราจะถูกช�าระให้บริสุทธิ์ ร่างกายเราจะถูก
ช�าระให้ศักดิ์สิทธิ์ และเราจะกลายเป็นบุตรธิดา
ของพระคริสต์จริงๆ ได้รับการท�าให้ดีพร้อมผ่าน
การชดใช้

มุมมองนิรันดร์ของแผนท�าให้คนซื่อสัตย์เชื่อมั่น

ว่าวันน้ันจะมาถึงแน่นอนท่ี “พระเจ้าจะทรงเช็ด

น�้าตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย... ความ

เจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไป

แล้ว”65  “ความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง”66 

จะท�าให้ความคิดและใจเรามั่นคง และเปิดทางให้

เรารอคอยพระเจ้าอย่างอดทนและซื่อสัตย์

สัญญาสำาหรับคนท่ีอดทนอย่างซ่ือสัตย์

คนที่สงสัยว่าสภาวการณ์หรือสภาพปัจจุบัน

ของตนตัดตนเองออกจากชีวิตนิรันดร์หรือไม่ควร

จดจ�าว่า “ไม่มีใครถูกก�าหนดให้รับน้อยกว่าทุกสิ่ง

ที่พระบิดาทรงมีให้บุตรธิดาของพระองค์”67

คนซื่อสัตย์จะไม่ถูกปฏิเสธพรใดทั้งสิ้น ประธาน

โลเรนโซ สโนว์ประกาศว่า “จะไม่มีวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายคนใดที่สิ้นชีวิตหลังจากด�าเนินชีวิตอย่าง

ซื่อสัตย์แล้วสูญเสียสิ่งใดเพราะไม่ได้ท�าบางอย่าง

ที่โอกาสไม่เอื้ออ�านวยให้เขาท�า อีกนัยหนึ่ง ถ้า

ชายหนุ่มหรือหญิงสาวไม่มีโอกาสแต่งงาน และ

พวกเขาด�าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์จนถึงวันที่พวก

เขาสิ้นชีวิต พวกเขาจะได้รับพรทุกประการ ความ

สูงส่งและรัศมีภาพที่ชายหรือหญิงใดจะมีได้

ถ้าพวกเขามีโอกาสนี้และปรับปรุง นั่นเป็นสิ่งที่

แน่นอนและเชื่อถือได้”68

สัญญาสำาหรับทุกคนท่ีรู้จักแผนและ 
ประยุกต์ใช้ทุกวัน

เราแต่ละคนสนับสนุนแผนของพระบิดาในชีวิต

ก่อนมรรตัยสุดจิตสุดใจ เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรา 

และการที่พระองค์ทรงเสนอโอกาสด้วยน�้าพระทัย

กว้างขวางให้เราได้รับทุกอย่างที่พระองค์ทรงมี 

รวมไปถึงชีวิตนิรันดร์ท�าให้เราย�าเกรง

ขณะที่เราประยุกต์ใช ้

ความรู้เรื่องแผนของ 

พระบิดาในชีวิตประจำาวัน 

ชีวิตเราจะมีความหมาย 

ลึกซึ้งขึ้น
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กุญแจสูค่วามส�าเรจ็ของเราในชวิีตก่อนมรรตยัคอืเราสนับสนนุ 
แผนของพระบิดา กุญแจสู่ความส�าเร็จของเราในชีวิตมรรตัย
ก็เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีค�าเชื้อเชิญของข้าพเจ้าคือ ขอให้เรา
พร้อมใจกันสนับสนุนแผนของพระบิดาอีกครั้ง เราท�าสิ่งน้ี 
เพราะเรารักทุกคน เพราะแผนนั้นเป็นการแสดงความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้า

ขณะที่เราประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแผนของพระบิดาในชีวิต
ประจ�าวัน ชีวิตเราจะมีความหมายลึกซึ้งขึ้น เราจะเผชิญความ
ท้าทายด้วยศรัทธามากขึ้น เราจะมุ่งหน้าด้วยความหวังอัน
แน่นอน เจิดจ้า และโชติช่วงของชีวิตนิรันดร ์
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ร ะหว่างเดินทางไปต่างประเทศด้วย
เรือ USS West Virginia มีค�าขอให้

ทหารนายหนึ่งที่พูดภาษาโปรตุเกสไปเป็น
ทหารแลกเปลี่ยนกับกองทัพเรือบราซิล
สามสัปดาห์

ผมเป็นคนเดียวในกองก�าลังเรือด�าน�้า
ที่พูดภาษาโปรตุเกส ความรู้สึกของผมใน
ตอนแรกคือไม่ไป ผมเพิ่งเสร็จสิ้นการลาด
ตระเวนสามเดือนและก�าลังตั้งตารอพบ
ครอบครัว แต่ผมไม่อาจหยุดคิดเรื่องการ
แลกเปลี่ยนได้ ผมหันไปพึ่งพระบิดาบน
สวรรค์ในการสวดอ้อนวอน ได้รับค�าตอบ
แรงกล้าว่าผมควรไป และยอมรับงาน
มอบหมาย

การเตรียมการเต็มไปด้วยอุปสรรค ณ 

สำ�คัญขน�ดน้ีเชียวหรือ
จุดหนึ่งผมรู้สึกเหมือนยอมแพ้ ผมคิดว่า 
“ส�าคญัขนาดนีเ้ชยีวหรอื” แต่พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ทรงกระตุ้นเตือนผมให้ด�าเนินการ
ต่อ

ในท่ีสุด หลังจากล่าช้าอยู่หลายวัน 
ผมก็มาถึงเรือบราซิล เมื่อมีคนพาไป
ยังห้องอาหารของนายทหาร กัปตันเรือ
ก�าลังตะคอกและชี้นิ้วใส่นายทหารหนุ่ม
คนหนึ่ง กัปตันเห็นผม เขาหยุด และพูด
ภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่นว่า “อา 
เพื่อนชาวอเมริกันของผมมาถึงแล้ว ยินดี
ต้อนรับ คุณจะดื่มอะไรหน่อยไหม”

ผมตอบเป็นภาษาโปรตุเกสว่าผมอยาก
ดื่มน�้าอัดลมยอดนิยมของชาวบราซิลที่
ผมไม่เคยลิ้มรสตั้งแต่เป็นผู้สอนศาสนา 

เขาบอกผมว่าบนเรือมีเครื่องดื่มมืนเมา
ทุกชนิด แต่ผมบอกว่าผมไม่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

ต่อมามีคนมาเคาะประตูห้องพักของ
ผมในเรือ เมื่อผมเปิดประตู นายทหาร
หนุ่มจากห้องอาหารยืนอยู่ที่นั่น

“คุณเป็นคนอเมริกัน” เขาพูด “คุณไม่
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คุณพูดภาษา
โปรตุเกส คุณน่าจะเป็นมอรมอน”

“ใช่ครับ” ผมตอบ
เขากางแขนโอบกอดผมและร้องไห้

สะอึกสะอื้น
ร้อยโทเมนเดสคนน้ีเป็นผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสใหม่และเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียน
นายเรือบราซิล บนเรือ เขาทราบอย่าง

เมื่อมีคนพ�ไปห้องอ�ห�ร 
ของน�ยทห�ร กัปตันเรือ

กำ�ลังตะคอกและชี้นิ้วใส่น�ย
ทห�รหนุ่มคนหนึ่ง
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รวดเร็วว่ากัปตันคาดหวังให้เขาใช้ชีวิต
เถื่อนๆ แบบทหารเมื่อแวะตามท่าเรือ
ต่างๆ แต่ร้อยโทเมนเดสมักจะอาสา “เข้า
เวร” และไม่ไปร่วมกิจกรรมเมื่อแวะเทียบ
เรือตามรายทาง กัปตันเบื่อหน่ายกับเรื่อง
นี้มาก เมื่อผมเข้าไปในห้องอาหาร เขา
ก�าลังตะคอกใส่ร้อยโทเมนเดสเพราะไม่
ร่วมด้วย

“นายจะต้องออกไปกับพวกทหาร
ระหว่างจอดเทียบท่าคราวหน้า” เขา
สั่งร้อยโทคนนั้น “นายจะต้องแสดงให้
ทหารอเมริกันที่มาเยี่ยมเราเห็นว่าความ
สนุกสนานเป็นอย่างไร เขาจะคาดหวัง
อย่างนั้นจากเรา”

ร้อยโทเมนเดสสวดอ้อนวอนเป็นเวลา
หลายเดือนขอให้กัปตันคนนี้เข้าใจและ
ยอมรับหลักธรรมของเขา เมื่อผมมาถึง 
การสนทนาพระกิตติคุณกลายเป็นศูนย์
รวมของการสนทนาส่วนใหญ่ในห้อง
อาหาร เราพูดคุยกับทหารนายอื่นเกี่ยวกับ
โจเซฟ สมิธ การฟื้นฟู พระค�าแห่งปัญญา 
และกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ ไม่นาน
ความรู้สึกต่อร้อยโทเมนเดสก็เปลี่ยนไป 
พวกทหารดึงภาพลามกที่ติดโจ่งแจ้งทิ้ง 
และเมื่อถึงท่าเรือถัดไป เราทุกคนมีความ
สุขกับการรับประทานอาหารด้วยกันที่
ภัตตาคารแทนที่จะไปคลับ

เมื่ออยู่บนเรือเกือบครบสามสัปดาห์ 
และหลังจากสนทนากับกัปตันและนาย
หทารหลายครั้งเกี่ยวกับความเชื่อของเรา 
พวกเขาใจอ่อนลง “ตอนนี้ผมเข้าใจแล้ว” 
กัปตันบอกร้อยโทเมนเดสก่อนผมจากมา 
โดยเพิ่มเติมว่าเขาจะไม่ขอให้ร้อยโท 
เมนเดสท�าผิดหลักธรรมอีก

ประเมินค่ากิจกรรมที่พวกเธอมีส่วนร่วม 
แล้วด�าเนินการให้ชีวิตง่ายขึ้น โดยให้สิ่ง
ส�าคัญที่สุดมาก่อน เน้นกิจกรรมที่จะให้
ผลตอบแทนดีที่สุดและยั่งยืนที่สุด และ
สลัดตนเองออกจากกิจกรรมที่ให้ผล
ตอบแทนน้อยกว่า”

นอกจากพระคมัภร์ีแล้ว ไม่เคยมหีนงัสอื 
เล่มใดที่ดิฉันอ่านแล้วสัมผัสใจดิฉันอย่าง
สุดซึ้งมากเท่านี้ ผู้หญิงที่สิ้นชีวิตเมื่อสาม 
สิบปีก่อนคนนี้ก�าลังพูดกับดิฉัน ค�าพูด
ของเธอเกี่ยวข้องกับปัจจุบันมากว่าสมัย
ที่เธอพูด

ดิฉนัรูท้นัทว่ีาดิฉนัจะไม่เล่นเกมออนไลน์ 
อีก ดิฉันปิดคอมพิวเตอร์ เข้านอน และ
บอกสามีให้รู้การตัดสินใจของดิฉัน วันต่อ
มาดิฉันไม่เปิดคอมพิวเตอร์เลย แต่ดิฉัน
ค�านวณว่าดิฉันเสียเวลาไปกี่ชั่วโมงกับเกม
พวกนั้นทุกวัน

ดิฉันเอาสามชั่วโมงต่อวันคูณ 365 (วัน
ในหนึ่งปี) และหาร 24 (24 ชั่วโมงในหนึ่ง
วัน) ดิฉันตกตะลึงเมื่อทราบว่าดิฉันเสีย
เวลาไป 45.62 วันต่อปี วันเวลาอันมีค่า
เหล่านั้นสูญไปตลอดกาล ดิฉันน่าจะใช้
เวลาเหล่านั้นอ่านพระคัมภีร์ ใช้เวลากับ
สามีและลูกๆ รับใช้คนอื่นๆ หรือขยายการ
เรียกของดิฉัน

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พูดเรื่องนี้บ่อยครั้ง
ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ แต่ดิฉันไม่
เคยนึกถึงเรื่องนี้ และดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่
เกี่ยวกับดิฉัน 

ดิฉันส�านึกคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงช่วยให้ดิฉันรับรู้ว่าเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่
—และเบลลา เอส. สแพ็ฟฟอร์ด—ก�าลัง
พูดกับดิฉัน 

แซนดี โฮว์ซัน, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา

คืนหนึ่งดิฉันก�าลังเล่นเกมภัตตาคาร
ออนไลน์เมื่อสามีเดินเข้ามาบอกว่า

เขาจะเข้านอนแล้ว
“เดี๋ยวจะตามไปค่ะ” ดิฉันบอกเขา
“ผมจะเชื่อก็ต่อเมื่อเห็นคุณ” เขากล่าว
ดิฉันก�าลังเล่นเกมซึ่งในเกมนั้นดิฉันท�า

อาหารเสมือนจริงในภัตตาคารเสมือนจริง
ให้ลูกค้าเสมือนจริง ดิฉันมองดูหน้าจอ
คอมพิวเตอร์และพูดว่า “ที่จริงอีก 15 นาที
อาหารก็จะมาแล้ว”

เพื่อฆ่าเวลาขณะรอ ดิฉันจึงหยิบ
หนังสือ Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief 
Society ขึ้นมาอ่าน ดิฉันวางไว้บนโต๊ะ
ตั้งแต่ได้รับในสมาคมสงเคราะห์ ดิฉันเริ่ม
อ่านค�าน�า ในหน้าสามดิฉันพบอ่านพบค�า
พูดของเบลลี เอส. สแพ็ฟฟอร์ด ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่เก้า

“ดิฉันเชื่อว่าสตรีโดยทั่วไปในปัจจุบัน” 
เธอเขียน “จะตีค่าความสนใจของพวกเธอ 

ผมจะไม่มีวันลืมประสบการณ์นั้น ผม
กับร้อยโทเมนเดสเรียนรู้ว่าพระบิดาใน
สวรรค์ทรงรู้จักเราแต่ละคน ทรงรักเรา 
และสนพระทัยชีวิตส่วนตัวของเรา 

เคลลี ลาอิง, วอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา

ซิสเตอร์ 
สแพ็ฟฟอร์ด 
กำ�ลังพูด 
กับดิฉัน
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ดิฉันกับคุณแม่เพิ่งสวดอ้อนวอนตอน
กลางคืนจบ เรากอดกันและพูดว่า 

“ลูกรักแม่นะคะ” “แม่รักลูกจ้ะ” จากนั้น
ดิฉันก็เดินเข้าห้องนอน ขณะเอื้อมมือไป
จับลูกบิดประตู ความรู้สึกแรงกล้าเข้ามา
ในใจบอกว่าวันพรุ่งนี้คุณแม่ของดิฉันจะ
เสียชีวิต

สมองกับหัวใจของดิฉันพยายามต่อสู้
กับความคิดนี้ ไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนั้น
กับคุณแม่แน่ ทุกอย่างจะดีกับท่าน

ดิฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอนในห้องอีกครั้ง
และทูลพระบิดาบนสวรรค์ว่าความรู้สึก
เกี่ยวกับคุณแม่ไม่น่าจะเป็นจริง ดิฉันทูล
ขอให้พระองค์ทรงน�าความคิดนี้ออกไป 
แต่ความคิดนั้นไม่ยอมออก ดิฉันกลับไป
ห้องนอนของพ่อแม่และบอกคุณแม่ว่า
ดิฉันอยากกอดและจูบท่านอีกครั้งก่อน
เข้านอน เราพูดอีกครั้งว่า “ลูกรักแม่นะ
คะ” “แม่รักลูกจ้ะ” และดิฉันกลับเข้าห้อง
ของดิฉัน  คืนนั้นดิฉันใช้เวลาพัก
ใหญ่กว่าจะหลับได้

ดิฉันไม่รู้ว่�ทำ�ไมดิฉันอยู่ท่ีน่ัน
เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ดิฉัน

กลัวมาก ขอบพระทัยที่คุณแม่ยังอยู่ที่นั่น 
มีความสุขและสบายดี แต่ในใจลึกๆ แล้ว
ดิฉันยังมีความรู้สึกรบกวนจิตใจตลอดว่า
บางอย่างไม่ชอบมาพากล ที่การประชุม
อดอาหารและแสดงประจักษ์พยานวันนั้น 
คุณแม่ลุกขึ้นแสดงประจักษ์พยาน

หลังจากการประชุมศีลระลึกท่านไป
สอนชั้นเรียนปฐมวัย และดิฉันไปโรงเรียน
วันอาทิตย์ ดิฉันมีความรู้สึกชัดเจนอีกครั้ง 
คราวนี้บอกให้ลุกออกจากโรงเรียนวัน
อาทิตย์ ดิฉันไม่ต้องการดึงความสนใจมา
ที่ตนเอง แต่มีบางอย่างดึงดิฉันขึ้นจาก
ที่นั่งและเดินออกประตู ภายในไม่กี่นาที 
ดิฉันพบว่าก�าลังนั่งอยู่ในชั้นเรียนปฐมวัย
ของคุณแม่ฟังท่านสอน ดิฉันไม่รู้ว่าท�าไม
อยู่ที่นั่น แต่รู้ว่านั่นคือที่ที่ดิฉันต้องอยู่

บ่ายคล้อยวันนั้นที่บ้านของพี่ชายดิฉัน 

คุณแม่จ้องตาดิฉันเป็นครั้งสุดท้ายขณะ

ล้มพับและเสียชีวิตด้วยโรคลิ่มเลือด 

อุดตันในปอด พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่ง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเตรียมดิฉันเพราะ

ทรงมีเหตุผลและทรงเมตตาดิฉัน การ 

กระตุ้นเตือนเหล่านั้นให้เวลาดิฉันได้อยู่

กับคุณแม่มากขึ้น ซึ่งดิฉันจะไม่มีหาก 

ไม่สนใจสุรเสียงสงบแผ่วเบาดังกล่าว

ความรักของพระบิดาบนสวรรค์ไม่เคย

ประจักษ์ชัดต่อดิฉันมากเท่าเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นก่อนการเสียชีวิตของคุณแม่ เราได้

รับพรมากเหลือเกินที่มีพระบิดาในสวรรค์

ผู้ทรงรักเรามากพอจะมอบของประทาน

พิเศษแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา 

แอมเบอร์ ชีนีย์, แอละแบมา, สหรัฐอเมริกา

ดิฉันกลับไปห้องนอน 
ของพ่อแม่และบอกคุณแม ่

ว่�ดิฉันอย�กกอดและจูบท่�น 
อีกครั้งก่อนเข้�นอน

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
คธ

ลีน
 ป

ีเต
อร

์สัน



เ วสเตอร์แลนด์ ออกไปแล้วเมื่อวาน” พี่
สะใภ้บอกขณะทักทายกันที่สนามบิน

นานาชาตินาดิในฟิจิ

ผมเสียใจและผิดหวังกับข่าวนี้  เอ็มว ี

เวสเตอร์แลนด์ เป็นเรือที่จะพาเราไปพบ

พี่ชายผมบนเกาะโรตุมา โรตุมาอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือของวิติเลวู เกาะใหญ่

ที่สุดของหมู่เกาะฟิจิประมาณ 375 ไมล์ 

(600 กิโลเมตร) ถ้าคุณพลาดเรือเที่ยวนั้น 

คุณจะต้องรอเที่ยวต่อไปหลายวันหรือแม้

หลายสัปดาห์

ปีก่อนผมไปโรตุมาเพื่อช่วยพี่ชายซ่อม 

บ้านของคณุยาย และผมจากเขามาเพราะ 

ความเห็นไม่ตรงกันเรื่องงาน ตอนน้ีผม

อยากเจอเขาและบอกเขาว่าผมเสยีใจมาก
หนึ่งสัปดาห์ก่อนผมกับอคาตา ภรรยา

ของผมบินจากออสเตรเลียไปฟิจิ หลาน
สาวบอกผมว่า เวสเตอร์แลนด์ จะไปโรตมุา 

ก่อนเรามาถงึหนึง่วนั ผมโทรไปทีส่�านกังาน 
ของเรือล�านั้นทันทีและขอร้องให้พวกเขา

สวดอ้อนวอนขอให้ไปโรตุมาได้
ออกเรือช้าไปอีกสองวัน

“ไม่ครับ เราท�าไม่ได้แม้จะอยากท�าก ็

ตาม” พวกเขาตอบ “คณะกรรมการเกาะ

โรตุมาได้เตรียมงานเลี้ยงต้อนรับพวกเรา

แล้วและเรือต้องออกตามก�าหนด”

ความคิดหนึ่งแวบเข้ามา ผมตัดสินใจ

อดอาหารและสวดอ้อนวอน

“พระบิดาบนสวรรค์ที่รัก” ผมสวดอ้อน- 

วอน “ข้าพระองค์ประสงค์จะขึน้เรอืไปโรตุมา 

ให้ทนั ข้าพระองค์เชือ่ว่าพวกเขาไม่สามารถ 

ออกเรือช้าไปหนึ่งวันหรือสองวันได้ แต่

พระองค์ทรงมีเดชานุภาพท�าเช่นนั้นได้ ขอ

พระองค์ทรงโปรดเอาสลักเกลียวออกจาก

เรือสักหนึ่งตัวได้หรือไม่เพื่อถ่วงเวลาของ

เรือล�าที่ข้าพระองค์จะโดยสาร ข้าพระองค์

จ�าเป็นต้องไปโรตุมาเพื่อคืนดีกับพี่ชาย”
หลังจากเราทราบข่าวที่ท�าให้ผิดหวัง 

เราเดินทางไปท่าเรืออีกฝั่งของเกาะ ที่นั่น
เราทราบว่าเรือมีปัญหาเครื่องยนต์และ
ยังไม่ออก พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบ

ค�าสวดอ้อนวอนของผม! ผลปรากฏว่า
ต้องยกทั้งเครื่อง—ไม่ใช่แค่สลักเกลียวตัว
เดียว—ออกมาซ่อมรอยน�้ามันรั่วครั้งใหญ่ 
ผมอยู่บนเรือเมื่อเรือออกในอีกหนึ่งสัปดาห์
ต่อมา 

เมื่อมาถึงโรตุมา ผมสวมกอดพี่ชาย

และขอโทษ เราฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเรา 

นั่นเป็นวันแห่งความปลื้มปีติอย่างแท้จริง

ผมจะส�านึกคุณตลอดไปต่อประสบ- 

การณ์ทางวิญญาณอันแสนวิเศษครั้งน้ี

และส�าหรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟ ู

ของพระเยซูคริสต์ ผมมีประจักษ์พยานว่า

ปาฏิหาริย์ยังคงเกิดขึ้นทุกวันนี้ พระบิดา 

บนสวรรค์ทรงพระชนม์และทรงตอบค�า

สวดอ้อนวอนที่จริงใจของเรา การสวด

อ้อนวอนและการอดอาหารไปด้วยกัน 

และพระกิตติคุณเป็นความจริง—แม้ใน 

หมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะเล็กๆ ของโรตุมา 

จอห์น เค. มูเรอร์, นิวเซาธ์เวลส์, 

ออสเตรเลีย (ผู้เขียนถึงแก่กรรม)ภา
พป
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เมื่อผมโทรไปที่สำานักงาน 
ของเรือ และขอร้องให้พวกเขา 

ออกเรือช้าไปอีกสองวัน พวกเขา 
บอกว่ารอไม่ได้
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ข้
	 าพเจ้าเรียนรู้ความส�าคัญของ		
	 เจตนาแท้จริงสมัยเป็นนักเรียน 
	 เซมินารี	ครูของเราท้าทายให้เรา

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน	เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าของเรา	ครูได้สร้างแผนภูมิโดย
มีชื่อของเราไล่ลงมาทางซ้ายและรายชื่อ
หนังสือในพระคัมภีร์เรียงอยู่ด้านบน	ทุก
ครั้งที่เราอ่าน	เขาจะติดดาวดวงหนึ่งไว้
ข้างชื่อเรา
ตอนแรกข้าพเจ้าไม่ได้พยายามอ่าน

มากนัก	และไม่นานก็พบว่าข้าพเจ้าล้า
หลังมากขึ้นเรื่อยๆ		ด้วยแรงกระตุ้นจาก
ความรู้สึกอับอายกับความที่ชอบแข่งขัน
มาแต่ก�าเนิด	ข้าพเจ้าจึงเริ่มอ่าน		ทุกครั้ง
ที่ได้ดาว	ข้าพเจ้ารู้สึกด	ีและยิ่งได้ดาวมาก
เท่าไร	ข้าพเจ้ายิ่งมีแรงจูงใจให้อ่านมาก
เท่าน้ัน—ในระหว่างชั้นเรียน	หลังเลิก 
เรียน	ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง
คงจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าข้าพเจ้าบอก

พวกท่านได้ว่าข้าพเจ้าอ่านจบเป็นคนแรก

ในชั้นเรียน—แต่ไม่ใช	่	และคงจะพอฟังได้
ถ้าข้าพเจ้าบอกท่านได้ว่าข้าพเจ้าได้บาง

อย่างดีกว่าได้ที่หนึ่ง—นั่นคือประจักษ์

พยานในพระคัมภีร์มอรมอน		แต่ไม่ใช่เลย		
ข้าพเจ้าไม่ได้ประจักษ์พยาน	สิ่งที่ข้าพเจ้า
ได้คือดาว	ข้าพเจ้าได้ดาวเพราะนั่นคือ
สาเหตุที่ข้าพเจ้าอ่าน	ถ้าใช้ค�าของโมโรไน	
นั่นคือ	“เจตนาแท้จริง”	ของข้าพเจ้า

โมโรไนบอกชัดเจนเมื่อเขาพูดถึงวิธี

สืบให้รู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจริงหรือ

ไม่	“และเมื่อท่านจะได้รับเรื่องเหล่านี้,	

ข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านให้ทูลถามพระผู้- 

เป็นเจ้า,	พระบิดานิรันดร์,	ในพระนาม

ของพระคริสต์,	ว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือไม่;	

และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริง,	ด้วย 

เจตนาแท้จริง,	โดยมีศรัทธาในพระคริสต์,	

พระองค์จะทรงแสดงความจริงของเรื่อง 

ให้ประจักษ์แก่ท่าน,	โดยอ�านาจของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์”	(โมโรไน	10:4;	 

เน้นตัวเอน)

เหตุผลท่ีถูกต้อง
เมื่อมองย้อนกลับไป	ข้าพเจ้าเห็นได้

ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมกับข้าพเจ้า	ท�าไม

ข้าพเจ้าจึงคาดหวังว่าจะพบสิ่งอื่นนอก
เหนือสิ่งที่ข้าพเจ้าก�าลังค้นหา		เจตนา
แท้จริงคือการท�าสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผล
ที่ถูกต้อง		ข้าพเจ้าก�าลังอ่านหนังสือที่ถูก
ต้องด้วยเหตุผลที่ผิด	
กว่าข้าพเจ้าจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอน

ด้วยเจตนาแท้จริงก็อีกหลายปีต่อมา	เวลา
นี้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนบรรลุ 

เจตนาแท้จริง 
คือการทำา 

ส่ิงท่ีถูกต้องด้วย
เหตุผลท่ีถูกต้อง

ด�ำเนินชีวิตด้วย 

เจตนาแท้จรงิโดย แรนดอลล์  
แอล. ริดด์
รับใช้เป็นที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ 
ตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2015
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จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพยาน
ถึงพระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระ-
เยซูคริสต์เพราะข้าพเจ้าได้อ่านด้วยเจตนา
แท้จริง

บทเรียนที่ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเจตนา

แท้จริงและพระคัมภีร์มอรมอนประยุกต์

ใช้ได้กับเราทุกคนในชีวิตทุกด้าน บ่อย

เหลือเกินที่เราคล้อยตามรูปแบบและ

นิสัยที่พัฒนามาตลอดหลายปี—เราสัก

แต่เคลื่อนที่โดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า

เราก�าลังเคลื่อนที่ไปทางไหน การด�าเนิน

ชีวิตด้วยเจตนาแท้จริงเพิ่มจุดโฟกัสและ

จุดประสงค์ในชีวิตเราและจะส่งผลที่สร้าง

คุณค่าทุกด้าน การด�าเนินชีวิตด้วยเจตนา

แท้จริงหมายถึงการเข้าใจว่า “ท�าไม”—

เจตนาเบื้องหลังการกระท�าของเรา  

โสกราตีสกล่าวไว้ว่า “ชีวิตที่ขาดการ

ส�ารวจตนเองนั้นอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ หา

คุณค่ามิได้”1 จงไตร่ตรองว่าท่านใช้เวลา

อย่างไร และถามตนเองเป็นประจ�าว่า 

“ท�าไม”  สิ่งนี้จะช่วยท่านพัฒนาความ

สามารถในการมองการณ์ไกล  จะดีกว่า

มากถ้ามองไปข้างหน้าและถามตนเองว่า 

“ฉันจะท�าอย่างนั้นท�าไม” แทนที่จะมอง

ย้อนกลับไปและพูดว่า “ท�าไม โธ่ ท�าไม

ฉันถึงท�าอย่างนั้น” 

พระเจ้าทรงต้องการให้ทำาอะไร
สมัยเป็นเด็กหนุ่ม ข้าพเจ้าตัดสินใจ

ไม่ไปรับใช้งานเผยแผ่  หลังจากหนึ่งปีใน
วิทยาลัยและหนึ่งปีในกองทัพ ข้าพเจ้าได้
งานดีที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในท้องที่เป็น
เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์  ชีวิตดูเหมือนจะราบ

รื่นดี และงานเผยแผ่ดูเหมือนไม่จ�าเป็น

วันหนึ่ง ดร. เจมส์ พิงกรี ศัลยแพทย์
คนหนึ่งที่โรงพยาบาลชวนข้าพเจ้าไปรับ
ประทานอาหารกลางวัน  ระหว่างที่เรา
พูดคุยกัน นายแพทย์พิงกรีพบว่าข้าพเจ้า
ไม่มีแผนจะไปรับใช้งานเผยแผ่ และเขา

ถามว่าท�าไม  ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าอายุ
มากไปหน่อยและคงไม่ทันแล้ว เขาบอก
ข้าพเจ้าว่านั่นไม่ใช่เหตุผลที่ดีและบอกว่า
เขาไปรับใช้งานเผยแผ่หลังจากเรียนจบ
แพทย์  จากนั้นเขาแสดงประจักษ์พยาน

เรื่องความส�าคัญของงานเผยแผ่ของเขา
ประจักษ์พยานของเขามีผลต่อข้าพเจ้า 

อย่างมาก ท�าให้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
อย่างที่ไม่เคยสวดอ้อนวอนมาก่อน—ด้วย 
เจตนาแท้จริง ข้าพเจ้านึกถึงเหตุผลมาก 
มายที่ไม่ไปรับใช้งานเผยแผ่ ข้าพเจ้าเป็น
คนขี้อาย ข้าพเจ้ามีงานถูกใจ  ข้าพเจ้ามี
ทุนการศึกษาซึ่งจะไม่มีให้อีกหลังจากงาน

เผยแผ่  ส�าคัญที่สุดคือข้าพเจ้ามีคนรัก 
ที่รอข้าพเจ้าขณะประจ�าการกองทัพและ 

ข้าพเจ้ารู้ว่าเธอจะไม่รออีกสองปี! ข้าพเจ้า 
สวดอ้อนวอนขอการยืนยันว่าเหตุผลเหล่า
นั้นดีและข้าพเจ้าถูกต้อง

ข้าพเจ้ารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้รับค�าตอบ

ใช่หรือไม่ใช่อย่างที่หวัง ต่อจากน้ันก็มี

ความคิดหนึ่งเข้ามา “พระเจ้าทรงต้องการ

ให้ท่านท�าอะไร”  ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า

พระองค์ทรงต้องการให้ข้าพเจ้ารับใช้งาน

เผยแผ่ และนี่กลายเป็นช่วงชี้ขาดในชีวิต

ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะท�าในสิ่งที่ตนต้องการ

หรือจะท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า  

นั่นคือค�าถามที่เราทุกคนควรถามตัวเรา

เองบ่อยๆ 

ข้าพเจ้าเลือกรับใช้งานเผยแผ่ด้วย

ความส�านึกคุณและได้รับมอบหมายให้ไป

ท�างานในคณะเผยแผ่เม็กซิโกเหนือ

ผลลัพธ์นิรันดร์
สามสบิห้าปีต่อมา ลกูชายขอให้ข้าพเจ้า

ไปเม็กซิโกกับเขา เราหวังว่าจะพบบางคน

การดำาเนินชีวิตด้วยเจตนาแท้จริงหมายถึงการเข้าใจว่า “ทำาไม”—เจตนาเบื้องหลังการกระทำา
ของเรา โสกราตีสกล่าวไว้ว่า “ชีวิตที่ขาดการสำารวจตนเองนั้นอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ หาคุณค่า
มิได้”
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ที่ข้าพเจ้าเคยสอน เราเข้าร่วมการประชุม

ศีลระลึกในเมืองเล็กๆ ที่ข้าพเจ้าเริ่มงาน

เผยแผ่ แต่ข้าพเจ้าจ�าใครไม่ได้เลย  หลัง

เลิกประชุม เราพูดกับสมาชิกคนหนึ่งและ

ถามว่าเขารู้จักใครบ้างในรายชื่อคนที่

ข้าพเจ้าเคยสอนเมื่อหลายปีก่อน เราไล่

ตามรายชื่อแต่ไม่ประสบความส�าเร็จจน

เรามาถึงชื่อสุดท้าย เลโอนอร์ โลเปซ เด 

เอ็นริเกซ

“โอ้ ใช่แล้ว” เขาบอก “ครอบครัวนี้อยู่

อีกวอร์ดครับ แต่เข้าโบสถ์หลังนี้  การ

ประชุมศีลระลึกของพวกเขาอยู่ต่อจากนี้ 

เราไม่ต้องรอนานเลโอนอร์ก็เดินเข้ามา

ในอาคาร แม้ตอนนี้เธอจะอายุ 70 กว่า

แล้ว แต่ข้าพเจ้าจ�าเธอได้ทันที และเธอจ�า

ข้าพเจ้าได้  เราร้องไห้กอดกันนานมาก

เธอบอกว่า “เราสวดอ้อนวอนนาน 35 

ปีให้คุณกลับมาเพื่อเราจะได้ขอบคุณที่น�า

พระกิตติคุณมาให้ครอบครัวของเรา”

เมื่อสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เข้ามา

ในอาคาร พวกเรากอดกันและร้องไห้ ไม่

นานเราก็ทราบว่าอธิการของวอร์ดนี้คือ

ลูกชายคนหนึ่งของเลโอนอร์ ผู้น�าเพลงคือ

หลานสาว ผู้เล่นเปียโนคือหลานชาย และ

เยาวชนชายหลายคนในฐานะปุโรหิตแห่ง

อาโรนเป็นหลานชายของเธอ  ลูกสาวคน

หนึ่งแต่งงานกับที่ปรึกษาในฝ่ายประธาน

สเตค  ลูกสาวอีกคนแต่งงานกับอธิการ

ของวอร์ดใกล้เคียง  ลูกของเลโอนอร์เกือบ

ทุกคนรับใช้งานเผยแผ่ และตอนนี้หลานๆ 

รับใช้งานเผยแผ่เช่นกัน

เราเรียนรู้ว่าเลโอนอร์เป็นผู้สอนศาสนา

ดีกว่าที่ข้าพเจ้าเป็น  ทุกวันนี้ ลูกๆ ของ

เธอหวนนึกถึงด้วยความขอบคุณต่อความ

พยายามที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเธอเพื่อ

สอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา  เธอสอน

พวกเขาว่าการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ เมื่อ

เวลาผ่านไปจะส่งผลให้เกิดชีวิตที่สมบูรณ์ 

ชอบธรรม และมีความสุข และพวกเขา

สอนสิ่งเหล่านั้นให้คนอื่นๆ  โดยรวมแล้ว

มีมากกว่า 500 คนเข้ามาในศาสนจักร

เพราะครอบครัวที่ยอดเยี่ยมครอบครัวนี้

ทุกอย่างเริ่มจากการสนทนาระหว่าง

อาหารกลางวัน  ข้าพเจ้าคิดบ่อยครั้งว่าถ้า 

ดร.พิงกรีสนใจอาชีพการงานของเขาหรือ

การแสวงหาทางโลกอื่นๆ มากกว่า เขา

อาจจะไม่ถามข้าพเจ้าว่าท�าไมไม่ไปรับใช้

งานเผยแผ่  แต่ความสนใจของเขาอยู่ที ่

ผู้อื่นและอยู่ที่การช่วยให้งานของพระเจ้า

ก้าวหน้า เขาปลูกเมล็ดที่เจริญงอกงาม 

ออกผล และแพร่พันธุ์ต่อไปเป็นจ�านวน

มาก (ดู มาระโก 4:20) งานเผยแผ่สอน

ข้าพเจ้าเรื่องผลลัพธ์นิรันดร์ของการ

ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะท�าตามพระประสงค ์

ของพระเจ้า

จดจำ�จุดประสงค์นิรันดร์ของท่�น

ข้าพเจ้านึกถึงชีวิตข้าพเจ้าบ่อยครั้ง

และสงสัยว่าท�าไมจึงตัดสินใจไปรับใช้งาน

เผยแผ่ได้ยากนัก  มันยากเพราะข้าพเจ้า

เขว ข้าพเจ้ามองไม่เป็นจุดประสงค์นิรันดร์

ของข้าพเจ้า—เจตนาแท้จริงในเรื่องที่ว่า

เรามาอยู่ที่นี่ท�าไม  

ความปรารถนาและความตั้งใจของ

ข้าพเจ้าไม่สอดคล้องกับพระประสงค์

ของพระเจ้า ถ้าสอดคล้องการตัดสินใจ

คงจะง่ายกว่านี้ และท�าไมถึงไม่สอดคล้อง 

ข้าพเจ้าไปโบสถ์ และรับส่วนศีลระลึกใน

วันอาทิตย์ แต่ไม่จดจ่อกับความหมาย

ของศีลระลึก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน แต่

ส่วนใหญ่ท�าอย่างไม่ตั้งใจ ข้าพเจ้าอ่าน

พระคัมภีร์ แต่อ่านเป็นครั้งคราวโดยไม่มี

เจตนาแท้จริง

ข้าพเจ้ากระตุ้นให้ท่านด�าเนินชีวิตอย่าง

รอบคอบและมุ่งมั่น—ถึงแม้ท่านไม่ได้

ท�าสม�่าเสมอในอดีต  อย่าท้อใจด้วยการ

นึกถึงสิ่งที่ท่านท�าไปแล้วหรือยังไม่ได้ท�า 

ขอให้พระผู้ช่วยให้รอดลบสิ่งไม่ดีออกไป

จากชีวิตท่าน จงจ�าสิ่งที่พระเจ้าตรัส “แต่

บ่อยเท่าที่พวกเขากลับใจและแสวงหา

การให้อภัย, ด้วย เจตนาอันแท้จริง, พวก

เขาได้รับการให้อภัย” (โมโรไน 6:8; เน้น

ตัวเอน)

จงเริ่มเดี๋ยวนี้ ด�าเนินชีวิตอย่างมีจุด

ประสงค์โดยเข้าใจว่าเหตุใดจึงท�าสิ่งที่

ท่านท�าและสิ่งนั้นจะน�าไปที่ใด ขณะท�า

สิ่งเหล่านี้ท่านจะค้นพบ “สาเหตุ” สาคัญ

ที่สุดเบื้องหลังทุกสิ่งที่ท่านท�าคือ ท่านรัก

พระเจ้าและส�านึกในความรักอันสมบูรณ์

แบบที่ทรงมีต่อท่าน ขอให้ท่านพบปีติ

ใหญ่หลวงในการค้นหาความดีพร้อม ใน

ความเข้าใจและท�าตามพระประสงค์ของ

พระองค์ 

จากการให้ข้อคิดทางวิญญาณทั่วโลกสำาหรับคนหนุ่ม
สาว, “การดำาเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย: ความสำาคัญ
ของเจตนาแท้จริง,” ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์—ไอดาโฮ
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2015 ดูบทความเต็มเป็นภาษา
อังกฤษที่ devotionals.lds.org

อ้างอิง
1. Socrates in Plato, Apology (2001), 55.
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โดย นิสซานคา (นิสช์) มูธู มูดาลิเก

ผมย้ายจากศรีลังกาไปเรียนที่
อาร์เมเนียในปี 2007 พบผู้สอน
ศาสนา และรับบัพติศมาในปี

ต่อมา หลังจากบัพติศมาผมปรารถนา
จะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา แต่ผมไม่

สามารถท�าได้เพราะอายุเกิน 25 ปี แต่
ประธานคณะเผยแผ่เรียกผมให้รับใช้งาน
เผยแผ่ระยะสั้น ความรับผิดชอบของผม

รวมถึงการท�างานกับเอ็ลเดอร์คนอื่นๆ 
และสั่งสอนพระกิตติคุณ ผมรักงานนี้ 

การทดสอบความกล้า
ระหว่างนั้นผมมีเงินไม่มาก ต่อจากนั้น

ธุรกิจของคุณพ่อล้ม และท่านไม่สามารถ
ส่งเงินให้ผมได้อีก ผมมีพอแค่ค่าอาหาร
ไม่กี่วัน มหาวิทยาลัยของผมอยู่ใกล้ที่พัก 

แต่ส�านักงานคณะเผยแผ่ต้องนั่งรถประจ�า
ทางไป 30 นาที การเดินทางไปกลับต้อง
ใช้เงิน 200 แดรม (ราว 0.50 ดอลลาร์
สหรัฐ)

ผมยังคงต้องการขยายการรับใช้งาน
เผยแผ่ของผม เมื่อเอ็ลเดอร์โทรมาขอให้

ผมไปเยี่ยมสมาชิกสองสามคนกับเขาและ
ขอให้เราพบกันที่ตึก Central Branch—

นั่งรถประจ�าทางกว่า 40 นาที—ผมตอบ
ตกลง ถึงแม้จะมีเงินแค่พอซื้อขนมปังหนึ่ง
แถว ผมเดินไปที่ตึก Central Branch ฤดู

ร้อนวันนั้นร้อนมาก ผมจึงต้องพักดื่มน�า้
ตลอดทาง ผมใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมง
กว่าจะถึง ระหว่างเดินกลับบ้านสอง
ชั่วโมง ผมใช้เงินเหรียญสุดท้ายซื้อขนมปัง

การทดสอบท่ีสำาคัญกว่า
หลังจากมาถึงบ้านได้ไม่นาน ผมได้

รับโทรศัพท์จากเอ็ลเดอร์คนเดิม เขาบอก
ว่า “นิสช์ ผมขอโทษที่โทรหาคุณอีก แต่
สมาชิกคนหนึ่งป่วย คุณจะมาเป็นคู่ผม
ขณะผมให้พรเธอได้ไหม” ผมอยากบอก

เขาว่าผมเหนื่อยมากหลังจากเดินกร�าแดด
สี่ชั่วโมง แต่ใจผมไม่ยอม ศรัทธาของผม
ให้ความเข้มแข็งและความกล้าแก่ผม  
ผมจึงบอกว่าจะไป

เพื่อนร่วมห้องเข้ามาตอนนั้นพอดี ผม
จึงถามเขาว่าผมจะขอยืมเงินมากพอจะ

พาผมไปถึงส�านักงานคณะเผยแผ่ได้ไหม 

เขาตอบว่าเขามีเงินแค่ซื้ออาหารจนกว่า
จะถึงสิ้นเดือน เขาจึงให้ยืมไม่ได้

จู่ๆ ผมก็จ้องมองขนมปังสดใหม่ที่เพิ่ง
ซื้อมาซึ่งวางอยู่บนโต๊ะ—อาหารอย่าง
เดียวที่ผมมี ผมหยิบขนมปังและพูดว่า 
“ผมเพิ่งซื้อขนมปังนี่มา คุณเอาไปแล้วเอา
เงินให้ผม 100 แดรมได้ไหม เขายิ้มและ

ตอบว่าได้ ผมรับเงินและนั่งรถประจ�าทาง
ไปส�านักงานคณะเผยแผ่

เราไปเยี่ยมสมาชิกศาสนจักรคนนั้น 
ภา
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ขณะเดินกลับบ้าน 
ผมไม่รู้สึกเหน่ือย 
ส่ิงเดียวท่ีผมนึกได้ 

คือรอยย้ิมของ 
หญิงชราคนน้ัน

ศรัทธา การรับใช้ 
และขนมปังหนึง่แถว
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หญิงชราที่ล้มป่วย เธอลืมตามองเราแทบ
ไม่ไหว แต่เธอยิ้มให้ผม เธอพูดกับผม
โดยตรงขณะหวนนึกถึงความทรงจ�าก่อน
หน้านี้ในชีวิตเธอ เธอมีความสุขมากที่เห็น
เราในบ้านของเธอ ผมกับเอ็ลเดอร์ให้พร
เธอด้วยกัน เธอยิ้มให้เราอีกครั้ง และผม
เห็นแสงสว่างบนใบหน้าของเธอ ลูกสาว
เธอบอกว่าการเยี่ยมของเราเป็นครั้งแรก
ในรอบหลายเดือนที่เธอเห็นรอยยิ้มของ
คุณแม่

ผมเดินกลับบ้านอีกสองชั่วโมงอีกครั้ง 
แต่คราวนี้ผมไม่รู้สึกเหนื่อย สิ่งเดียวที่ผม
นึกได้คือรอยยิ้มของหญิงชราและการ
สนทนาของเรา ผมรู้สึกว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงต้องการให้ผมไปเยี่ยมเธอ นั่น
อาจเป็นสิ่งที่เธอต้องการเพื่อจะมีความสุข
มากขึ้นในช่วงวันสุดท้ายของเธอ ผมรู้สึก

ซาบซึ้งใจมากส�าหรับโอกาสที่ได้มีส่วนใน
การเยี่ยมครั้งนี้ ผมทูลขอให้พระบิดาบน
สวรรค์ประทานพรหญิงคนนั้น ผมทูลขอ
ให้พระองค์ประทานอาหารประจ�าวันใน
ช่วงที่ผมขัดสนทางการเงินด้วย

พรจากเบ้ืองบน
พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงปล่อยผมให้โดด

เดี่ยว เดือนนั้นผมกับเพื่อนแบ่งอาหารกัน
กิน ผมไม่เคยเข้านอนด้วยความหิวถึงแม้
ไม่มีแม้แต่สตางค์แดงเดียวในกระเป๋า ผม
เดินไปส�านักงานคณะเผยแผ่ทุกวัน—และ
ไม่เคยรู้สึกเหนื่อย การเสียสละท�าให้ผมมี
ความสุข

เดือนนั้นมีหลายคนเชิญผมไปรับ
ประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น 
วันหนึ่งผมกับเพื่อนร่วมห้องอัตคัดทั้งคู่

และมีเพียงขนมปังแถวเล็กเป็นอาหาร

เช้า เย็นนั้นเราหิวมาก เราก�าลังจะเดินไป

ขอยืมเงินจากเพื่อนคนหนึ่งก็มีรถยนต์มา

จอดพอดี ในรถมีชาวอาร์เมเนียอยู่สอง 

คน ชายสองคนนั้นถามว่าเรามาจากไหน 

หลังจากบอกว่าเรามาจากศรีลังกา พวก

เขาเชิญเราไปรับประทานอาหารเย็นที่

บ้าน พวกเขาชอบฟังทุกอย่างเก่ียวกับ 

ศรีลังกาและเราได้รับประทานอาหารเย็น

ที่อร่อยมาก

ผมรักพระบิดาบนสวรรค์และพรทุก

ประการท่ีพระองค์ประทานแก่ผมอยู่

เนืองๆ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผม 

และผมรู้สึกถึงความรักความห่วงใยที ่

ทรงมีต่อผมทุกวัน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในอาร์เมเนีย
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เราทุกคนต้องเรียนรู้การตอบสนองอย่างเหมาะสม 
ต่อสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศ

โดย เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวก 
สิบสอง

     หลุดพ้นจากกับดักของ 

สือ่ลามก
สิ

บปีก่อนข้าพเจ้าพูดเรื่องสื่อลามกในการประชุมใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าเพิ่มเสียงของ
ข้าพเจ้าเข้ากับเสียงของผู้น�าท่านอ่ืนผู้ได้เตือนเรื่องผลเสียทางวิญญาณของสื่อ
ลามก ข้าพเจ้าเตือนว่าผู้ชายและเด็กชายมากมายเหลือเกินก�าลังบาดเจ็บเพราะ

สิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “วรรณกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดศีลธรรม”1 การใช้สื่อ
ลามกทุกรูปแบบเป็นความชั่วร้าย—ท�าลายความละเอียดอ่อนทางวิญญาณ บั่นทอนความ
สามารถในการใช้พลังฐานะปุโรหิต และท�าลายความสัมพันธ์อันล�้าค่า

ปัจจุบัน 10 ปีให้หลัง ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจที่หลายคนฟังและเอาใจใส่ค�าเตือนของ
ศาสดาพยากรณ์โดยหลีกเลี่ยงและยังคงสะอาดหมดจดจากคราบสื่อลามก ข้าพเจ้าซาบซึ้ง
ใจเช่นกันที่หลายคนเอาใจใส่ค�าเชื้อเชิญของศาสดาพยากรณ์ให้ปฏิเสธสื่อลามก แก้ไขใจ
และความสัมพันธ์ที่แตกสลาย และก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งการเป็นสานุศิษย์ แต่
ข้าพเจ้าเป็นห่วงมากกว่าเดิมที่หลายคนในหมู่พวกเรายังคงตกเป็นเหยื่อของสื่อลามก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนชายและแม้แต่เยาวชนหญิงที่ตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้น

เหตุผลเบื้องต้นของปัญหาสื่อลามกที่เพิ่มขึ้นคือ ในโลกทุกวันนี้ ค�าพูดและภาพที่มี
เนื้อหาทางเพศและอิทธิพลต่างๆ มีอยู่ทุกแห่งหน พบได้ในภาพยนตร์ รายการทีวี สื่อสังคม 
การส่งข้อความ แอพ็โทรศพัท์ โฆษณา หนงัสอื ดนตร ีและการสนทนาประจ�าวนั ด้วยเหตุนี ้
จึงเลี่ยงไม่ได้ที่เราทุกคนจะพบเจอข่าวสารทางเพศเป็นประจ�า
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การหันไปพึ่งพระเจ้า

ด้วยความอ่อนน้อม 

ถ่อมตนนำาบุคคลนั้น 

ให้ยอมรับความจริง 

บางอย่างซึ่งเมื่อเข้าใจ

อย่างถ่องแท้จะให้พลัง

และขจัดความละอายใจ
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I.	 ระดับความเก่ียวข้อง
เพื่อช่วยเรารับมือกับความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นนี้ ข้าพเจ้าประสงค์

จะระบุระดับความเกี่ยวข้องกับสื่อลามกหลายระดับและเสนอวิธี
ที่เราควรตอบสนองต่อสื่อเหล่านี้

ในสมัยก่อนและสภาวะแวดล้อมสมัยก่อน ค�าแนะน�าของเรา
เกี่ยวกับสื่อลามกมุ่งเน้นเรื่องการช่วยแต่ละคนหลีกเลี่ยงไม่เปิด
รับสื่อลามกแต่แรกหรือบ�าบัดให้หายจากการเสพสื่อลามก ถึง
แม้ความพยายามเหล่านี้ยังคงส�าคัญ แต่ประสบการณ์ในอดีต
และสภาวะแวดล้อมปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าจ�าเป็นต้องใช้ค�า
แนะน�าที่พูดถึงระดับของการใช้สื่อลามก
ระหว่างความแตกต่างโดยสิ้นเชิงของการ
หลีกเลี่ยงกับการเสพสื่อ การเน้นระดับ
ความเกี่ยวข้องกับสื่อลามกสี่ระดับจะเป็น
ประโยชน์ (1)  พบเห็นโดยไม่ตั้งใจ (2) ใช้
เป็นครั้งคราว (3) ใช้ถี่มาก และ (4) ใช้
แบบควบคุมไม่ได้ (เสพติด)

1.	พบเห็นโดยไม่ตั้งใจ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าทุกคนเคยพบเห็นสื่อลามกโดยไม่
ตั้งใจ ไม่มีบาปในสิ่งนี้เมื่อเราหันไป
ทางอื่นและไม่มองอีก นี่เป็นเหมือนความผิดพลาดซึ่ง 
เรียกร้องการแก้ไขไม่ใช่การกลับใจ2

2.	ใช้เป็นครั้งคราว	การใช้สื่อลามกแบบนี้อาจใช้เป็นครั้ง
คราวหรือบ่อยๆ แต่มักจงใจใช้ และนั่นคือความชั่วร้าย 
ของมัน

สื่อลามกปลุกเร้าและขยายความรู้สึกรุนแรงทางเพศ 
พระผู้สร้างประทานความรู้สึกเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์อัน
ปราดเปรื่องของพระองค์ แต่ประทานพระบัญญัติให้เช่น
กันเพื่อจ�ากัดการแสดงความรู้สึกเหล่านี้เฉพาะชายกับ
หญิงที่แต่งงานกันแล้วเท่านั้น สื่อลามกท�าลายการแสดง
ความรู้สึกทางเพศอย่างเหมาะสมและกระตุ้นให้แสดง
ความรู้สึกทางเพศนอกขอบเขตของการแต่งงาน คนที่ใช้
สื่อลามกก�าลังลองเชิงกับพลังอันแรงกล้าที่สามารถให้
ก�าเนิดชีวิตหรือท�าลายชีวิต อย่าไปที่นั่น!

อันตรายที่มากับการจงใจใช้สื่อลามก ไม่ว่าจะมีเจตนาใด
หรือบ่อยเพียงใด คือ การท�าเช่นนั้นมักเชิญชวนให้ดูบ่อยขึ้น ซึ่ง
จะท�าให้หมกมุ่นกับความรู้สึกและพฤติกรรมทางเพศเพิ่มมากขึ้น 
อย่างเลี่ยงไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าภาพทางเพศก่อให้เกิด
สารเคมีในสมองที่ให้ความรู้สึกทางเพศ ซึ่งจากนั้นจะกระตุ้นให ้
สนใจพฤติกรรมทางเพศมากขึน้3  พฤติกรรมทางเพศทีผ่ดิศลีธรรม 
ทุกรูปแบบหรือทุกระดับก่อให้เกิดความรู้สึกละอายใจ ซึ่งนานวัน
เข้าจะฝังลึกในบุคคลนั้นจนเปลี่ยนได้ยาก

3.	ใช้ถี่มาก	การจงใจใช้สื่อลามกซ้�าๆ จะท�าให้ใช้จนเป็นนิสัย 
“รูปแบบพฤติกรรมที่ท�าเป็นประจ�าจน
กลายเป็นสิ่งที่ท�าโดยไม่รู้ตัว”4  เมื่อท�าจน
เป็นนิสัยคนๆ นั้นจะต้องการสิ่งเร้ามากขึ้น
เพื่อให้เกิดการตอบสนองแบบเดิมเพื่อจะ
มีความพึงพอใจ

4.	ใช้แบบควบคุมไม่ได	้(เสพติด)	

พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งถือเป็นการ 

เสพติดเมื่อพฤติกรรมนั้นสร้าง “ภาวะ

ต้องพึ่งพา” (ศัพท์แพทย์ที่ใช้กับการใช้ยา 

เสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ การพนัน 

แบบควบคุมไม่ได้ ฯลฯ) กลายเป็น “ความปรารถนาที่ต้าน 

ทานไม่ได้” ซึ่ง “มีความส�าคัญเกือบเหนือทุกอย่างในชีวิต”5

II.	ความสำาคัญของการเข้าใจระดับเหล่าน้ี

เมื่อเรารับรู้ระดับต่างๆ เหล่านี้ เรารับรู้เช่นกันว่าไม่ใช่ทุกคน 

ที่จงใจใช้สื่อลามกจะติดสื่อลามก ความจริงคือ เยาวชนชายและ

เยาวชนหญิงส่วนใหญ่ที่ต่อสู้กับสื่อลามกไม่ติดสื่อลามก นี่เป็น

เรื่องส�าคัญมากที่ต้องแยกแยะให้ออก—ไม่เฉพาะบิดามารดา  

คู่ครอง และผู้น�าที่ปรารถนาจะช่วยเท่านั้น แต่คนที่ต่อสู้กับ

ปัญหานี้ต้องแยกแยะให้ออกเช่นกัน นี่คือสาเหตุ

หนึ่ง ยิ่งบุคคลนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องลึกซึ้งเพียงใด—ตั้งแต่พบ 

เห็นโดยไม่ตั้งใจ ใช้เป็นครั้งคราวหรือจงใจใช้ซ�้า ใช้ถี่มาก ไป

จนถึงใช้แบบควบคุมไม่ได้ (เสพติด)—ยิ่งยากจะบ�าบัดมากขึ้น

เท่านั้น ถ้าจ�าแนกพฤติกรรมเสพติดผิดประเภท ผู้ใช้อาจคิดว่า

โดยผ่านพระคุณของ 

พระเยซูคริสต	์ทุกคน 

จะได้รับการให้อภัยและ 

ได้รับพลังความสามารถ 

ในการเปลี่ยนแปลง
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หรือความสมบูรณ์ของการกลับใจที่จ�าเป็นและการบ�าบัดอย่าง

ถูกต้อง การเข้าใจดีขึ้นว่าบุคคลนั้นอยู่ตรงจุดไหนในกระบวนการ

นี้จะช่วยให้เข้าใจดีขึ้นเช่นกันว่าจ�าเป็นต้องท�าอะไรจึงจะหาย

III. หนีล่ือลามก

ตอนนี้ขอให้เราพิจารณาว่าแต่ละคนจะหนีพ้นและหลุดพ้น

จากกับดักของสื่อลามกได้อย่างไร ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่

เพียงต่อคนที่ก�าลังพยายามเอาชนะการใช้สื่อลามกเท่านั้นแต่

จะช่วยบิดามารดา และผู้น�าที่ช่วยคนเหล่านั้นด้วย แต่ละคนจะ

ประสบความส�าเร็จมากขึ้นทั้งในการหลีกเลี่ยงและการหลุดพ้น

จากสื่อลามกเมื่อพวกเขาพูดเรื่องน้ีกับบิดามารดา และผู้น�า6

ไม่ว่าความเก่ียวข้องในการจงใจดูสื่อลามกจะอยู่ระดับใด 

ถนนสู่การบ�าบัด ความบริสุทธ์ิ และการกลับใจเรียกร้องและ

ด�าเนินไปตามหลักธรรมพื้นฐานเดียวกันนั่นคือ ความอ่อนน้อม

ถ่อมตน การเป็นสานุศิษย์ ความตั้งใจในการท�าตามแผนส่วนตัว

เพื่อเปลี่ยนแปลง ภาระรับผิดชอบและการสนับสนุนตลอดจน

ความอดทนด้วยศรัทธา

เขาสูญเสียสิทธิ์เสรีและความสามารถในการเอาชนะปัญหา สิ่ง

นี้จะบั่นทอนความตั้งใจในการบ�าบัดและกลับใจ อีกนัยหนึ่ง 

การเข้าใจความลึกซึ้งของปัญหาชัดเจนขึ้น—ว่าปัญหานั้นอาจ

ไม่ได้ฝังแน่นหรือรุนแรงมากอย่างที่กลัว—จะให้ความหวังและ

สามารถใช้สิทธิ์เสรียุติและกลับใจได้มากขึ้น 

สอง เช่นเดียวกับพฤติกรรมที่เป็นบาปทั้งหมด การจงใจใช้สื่อ

ลามกขับพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไป บางคนที่เคยประสบสิ่งนี้

จะรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้กลับใจ แต่หลายคนอาจรู้สึกอึดอัด

ใจและพยายามปกปิดความผิดของตนผ่านการหลอกลวง พวก

เขาอาจเริ่มรู้สึกละอายใจเช่นกัน ซึ่งน�าไปสู่การเกลียดชังตนเอง 

ถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้ ผู้ใช้อาจเริ่มเชื่อค�าโป้ปดที่สุดอย่างหนึ่งของ

ซาตาน นั่นคือ สิ่งที่พวกเขาท�าหรือยังท�าอยู่ท�าให้พวกเขาเป็นคน

เลว ไม่คู่ควรกับพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอด และไม่สามารถ

กลับใจได้ นั่นไม่จริงเลย เราไม่มีวันอยู่ไกลเกินเอื้อมพระหัตถ์ของ

พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์
สุดท้าย ส�าคัญที่ต้องไม่ตีตราว่าการใช้สื่อลามกถี่มากหรือใช้

จนเป็นนิสัยเป็นการเสพติดเพราะนั่นไม่ได้บอกสภาวะแวดล้อม

การปฏิบัติตามความจริงเหล่านี ้

เรียกร้องให้แต่ละคนตั้งใจมั่น 

อีกครั้งว่าจะดำาเนินชีวิตในฐานะ

สานุศิษย์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

และทำาสิ่งเหล่านั้นที่ทำาให้พวกเขา

บริสุทธิ์และมีพลังต่อต้านการล่อลวง

ในอนาคต
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ก. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
เพื่อเอาชนะสื่อลามกและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างแท้จริง แต่ละคนต้องพัฒนาความอ่อนน้อม
ถ่อมตน (ดู อีเธอร์ 12:27) การหันไปพึ่งพระเจ้าด้วย
ความอ่อนน้อมถ่อมตนน�าบุคคลนั้นให้ยอมรับความ
จริงบางอย่างซึ่งเมื่อเข้าใจอย่างถ่องแท้จะให้พลัง
และขจัดความละอายใจ ความจริงบางประการ 
เหล่านี้ได้แก่

•  เราแต่ละคนเป็นลูกรักของพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรักเรา

• พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของเราทรงรักและรู้จักเรา
แต่ละคนเป็นส่วนตัว 

• การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดประยุกต์ใช้กับบุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้า

• โดยผ่านพระคุณของพระเยซูคริสต์ ทุกคนจะได้รับการให้
อภัยและได้รับพลังความสามารถในการเปลี่ยนแปลง

• เราแต่ละคนมีของประทานอันประมาณค่ามิได้แห่งสิทธิ์เสรี 
ซึ่งยอมให้เรารับเอาอ�านาจและพลังของการชดใช้

• แต่ละคนที่ต่อสู้กับสื่อลามกสามารถดึงความหวังได้จาก 
ข้อเท็จจริงที่ว่าคนอื่นๆ ต่อสู้ส�าเร็จมาแล้ว

• สื่อลามกเป็นความชั่วร้าย แต่การพัวพันกับสื่อลามกไม่

ท�าให้คนนั้นชั่วร้าย

• ไม่ว่าใครก็สามารถหนีพ้นกับดักของสื่อลามกและหาย

ได้ แต่จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านการรับเอาพลังของการชดใช้

เท่านั้น

• การกลับใจอย่างแท้จริงจากสื่อลามกเรียกร้องมากกว่า

การแค่หยุดใช้สื่อลามก การกลับใจเช่นนั้นเรียกร้องการ

เปลี่ยนแปลงในใจผ่านการชดใช้ของพระคริสต์

การยอมรับความจริงเหล่านี้เป็นการเตรียมทางวิญญาณให้

พร้อมปฏิบัติตามความจริงซึ่งเปิดประตูรับความช่วยเหลือจาก

พระเจ้าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นต่อการกลับใจและ

การบ�าบัด

ข. การเป็นสานุศิษย์
การปฏิบัติตามความจริงเหล่านี้เรียกร้องให้แต่ละคนตั้งใจ

มั่นอีกครั้งว่าจะด�าเนินชีวิตในฐานะสานุศิษย์ของพระเจ้าพระ
เยซูคริสต์และท�าสิ่งเหล่านั้นที่ท�าให้พวกเขาบริสุทธิ์และมีพลัง
ต่อต้านการล่อลวงในอนาคต นี่หมายถึงค�ามั่นสัญญาในการ
ประพฤติตนตามหลักศาสนา อาทิ การสวดอ้อนวอนอย่างมีความ
หมายและการศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวทุกวัน การเข้าร่วม
ประชุมที่โบสถ์ การรับใช้ การอดอาหาร และ (เมื่ออธิการเห็น
ชอบ) การรับส่วนศีลระลึกและการนมัสการในพระวิหาร

ค. ให้คำาม่ันในการทำาตามแผนส่วนตัว

สานุศิษย์ที่ถ่อมตนของพระเยซูคริสต์จะมีความละเอียด

อ่อนต่อการรับรู้ความรู้สึกลึกซึ้ง สถานการณ์ทางสังคม และ

สภาวะแวดล้อมทางกายที่กระตุ้นการล่อลวงให้ใช้สื่อลามก เมื่อ

วิเคราะห์ตัวกระตุ้นเหล่านี้แล้วพวกเขาจะพัฒนาแผนส่วนตัวเพื่อ

ช่วยให้ตนเองหนีพ้น

• รู้จักสิ่งกระตุ้นและความปรารถนาขณะที่เกิดขึ้น

• ก�าหนดการกระท�าที่แน่ชัดเพื่อช่วยพวกเขาถอนตัวจากการ

ล่อลวง

• เบนความคิดและพลังงานไปหาพระเจ้า

• ก�าหนดการกระท�าที่แน่ชัดในแต่ละวันเพื่อเสริมความตั้งใจ

ส่วนตัวว่าจะด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

เมื่อก�าลังพัฒนาแผนส่วนตัว แต่ละคนควรใช้แหล่งช่วยอัน

ดีเยี่ยมที่ศาสนจักรเตรียมไว้ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ศาสนจักร 

overcomingpornography.org มีเนื้อหาส�าหรับแต่ละคนตลอด

จนสมาชิกครอบครัวและผู้น�าฐานะปุโรหิตที่สนับสนุนพวกเขา 

โดยขึ้นอยู่กับ 

ความลึกซึ้งของ

ปัญหา บุคคลอาจ

ต้องได้รับการ

สนับสนุนจากผู้มี

ประสบการณ์ที ่

พวกเขาไว้เนื้อเชื่อ

ใจ หรือที่ปรึกษามือ

อาชีพ
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นอกจากนี้ศาสนจักรยังมีโปรแกรมบ�าบัดการเสพติดให้สมาชิก

ทุกคนที่ต่อสู้กับพฤติกรรมเสพติดทุกรูปแบบ และจะช่วยสมาชิก

ครอบครัวของพวกเขาเช่นกัน

ง. ภาระรับผิดชอบและการสนับสนุน

ผู้ติดตามที่ถ่อมตนของพระเยซูคริสต์ผู้ยอมรับว่าพวกเขา

ต้องพึ่งพระผู้ช่วยให้รอดจะขอความช่วยเหลือจากอธิการเช่น

กัน อธิการได้รับเรียกจากพระเจ้าให้เป็นผู้น�าฐานะปุโรหิตและ

ถือกุญแจที่จ�าเป็นต่อการท�าให้พวกเขาสามารถกลับใจได้ ด้วย

ความเห็นชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และถ้าอธิการรู้สึกได้รับการ

ดลใจ อธิการอาจเรียกบางคนมาท�างานด้วยและช่วยพวกเขา 

ไม่ว่าสภาวการณ์เป็นเช่นไร ค�าแนะน�าจากประธานกอร์ดอน บี. 

ฮิงค์ลีย์ (1910-2008) ประยุกต์ใช้ได้

“ขอให้ท่านวิงวอนพระเจ้าจากห้วงลึก 

ของจิตวิญญาณให้พระองค์ทรงขจัด

ความลุ่มหลงที่ครอบง�าท่านออกไปจาก

ตัวท่าน ขอให้ท่านกล้าแสวงหาการน�า

ทางอันเปี่ยมด้วยความรักของอธิการและ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้หากจ�าเป็น”7

โดยขึ้นอยู่กับความลึกซึ้งของปัญหา 

บุคคลอาจต้องได้รับการสนับสนุนจาก 

ผู้มีประสบการณ์ที่พวกเขาไว้เนื้อเชื่อใจ  

หรือที่ปรึกษามืออาชีพผู้ซึ่งพวกเขาสามารถหันไปพึ่งได้ตลอด 

เวลาเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชั่วขณะของความอ่อนแอและ 

ผู้สามารถคุมพวกเขาให้รับผิดชอบแผนของตน

จ. อดทนด้วยศรัทธา

บุคคลที่กลับใจและได้รับพรให้เอาชนะความปรารถนาในการ

ใช้สื่อลามกยังต้องระแวดระวัง เพราะปฏิปักษ์จะยังหมายมั่นใช้

ประโยชน์จากความอ่อนแอของมนุษย์ การพบเห็นโดยบังเอิญ

อาจจะยังคงเกิดขึ้นทั้งท่ีพยายามหลีกเลี่ยงสุดก�าลัง แต่ละคน

ต้องฝึกควบคุมความรู้สึกทางเพศท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานและ

พยายามสะอาดต่อไปตลอดชีวิตพวกเขา 

IV.	ความเห็นใจทุกคน
ตอนนี้ข้าพเจ้าจะเขียนพอสังเขปเกี่ยวกับวิธีที่เราปฏิบัติต่อ 

ผู้ตกหลุมพรางของสื่อลามก เราทุกคนต้องการการชดใช้ของ

พระเยซูคริสต์ คนที่ก�าลังต่อสู้กับสื่อลามกต้องการความเห็นใจ
และความรักของเราขณะพวกเขาปฏิบัติตามหลักธรรมและขั้น
ตอนที่จ�าเป็นของการบ�าบัด โปรดอย่าประณามพวกเขา พวกเขา
ไม่ใช่คนชั่วหรือปราศจากความหวัง พวกเขาเป็นบุตรและธิดา
ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา โดยผ่านการกลับใจอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ พวกเขาจะสะอาด บริสุทธิ์ และมีค่าควรรับพันธสัญญา
ทุกประการและพรพระวิหารที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา 

เมื่อถึงเวลาแต่งงาน ข้าพเจ้าขอให้เยาวชนชายและเยาวชน
หญิงรอบคอบในการเลือกคนมาเป็นคู่ชีวิตชั่วนิจนิรันดร์ผู้ที่
สะอาดและบริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้าและมีค่าควรเข้า 
พระวิหาร บุคคลที่กลับใจโดยสิ้นเชิงจากสื่อลามกย่อมมีค่าควร

รับพรเหล่านี้

V.	สรุป
ตลอดชีวิตเรา เราทุกคนจะพบเจอสื่อ 

ที่มีเนื้อหาทางเพศ ด้วยการน�าทางของ 
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรักเรา รวมถึงการ
รับรองจากพันธสัญญาศีลระลึกว่าเราจะ
มีพระวิญญาณของพระองค์สถิตกับเรา
ตลอดเวลา (ดู คพ. 20:77) เราจะตอบ
สนองได้อย่างเหมาะสมเสมอ ข้าพเจ้าเป็น

พยานว่านี่คือสิ่งที่เราควรท�าเพื่อรับพรของ
พระองค์ผู้ที่เรานมัสการ ขณะท�าเช่นนั้น เราจะได้รับสันติสุขจาก
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างสมบูรณ์มากขึ้นและเราจะด�ารงอยู่บนเส้น
ทางสู่จุดหมายนิรันดร์ของความสูงส่ง 
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เราแต่ละคนมีของประทาน 

อันประมาณค่ามิได้แห่งสิทธิ์เสร	ี 

ซึ่งยอมให้เรารับเอาอำานาจ 
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ภา
พถ

่าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

IN
G

RA
M

 P
U

BL
IS

H
IN

G
/IS

TO
C

K/
TH

IN
KS

TO
C

K

   ตุ ล า ค ม  2 0 1 5    55



ฟาติมา!

เ คยมีคนบอกท่านหรือไม่ว่าท่าน
ท�าหรือพูดบางอย่างตรงกับที่พวก
เขาต้องการพอดี บางครั้งเรื่อง

เช่นนี้เกิดขึ้นเพราะพระบิดาบนสวรรค์
ทรงส่งท่านมาช่วยในช่วงเวลาที่ถูกต้อง 
ท่านฟังพระวิญญาณ ด้วยเหตุนี้จึง
สามารถรับรู้การกระตุ้นเตือนจาก 
พระบิดาบนสวรรค์ได้ จงอยู่อย่างม ี
ค่าควรและเต็มใจช่วย—ท่านไม่มีวัน
รู้ว่าเมื่อใดพระองค์จะทรงต้องการให้
ท่านเป็นเทพของคนบางคน

ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวสองเรื่องของ 
คนที่ท�าเช่นนั้น

บัตรจอดรถ
โดย ฟาติมา โรชา กูติเออร์เรซ

ดิฉันไปดูภาพยนตร์กับเพื่อนบางคน
จากศาสนจักร เมื่อเราเข้าไปใน

ห้างสรรพสินค้า เราได้รับบัตรส�าหรับ
ที่จอดรถ หลังจากดูจบแล้ว เรารู้ตัวว่า

เราท�าบัตรจอดรถหาย ตอนแรกเราคิด
ว่าเราอาจจะได้จ่ายแค่ค่าบัตร แต่พวก
เราไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ 180 เปโซ

ผลของการไม่จ่ายค่าจอดท�าให้เรา
ต้องทิ้งรถไว้ที่ห้างสรรพสินค้าเพราะ
ถูกล็อคล้อ ซึ่งจะต้องจ่ายแพงกว่าเดิม 
เพื่อนๆ ต่างพากันสิ้นหวัง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนขับเพราะรถเป็นของคุณพ่อ 
ดิฉันเดินออกมากล่าวค�าสวดอ้อนวอน 
ดิฉันทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ด้วย
ศรัทธาและความอ่อนน้อมถ่อมตนให้
ทรงจัดหาวิธีแก้ปัญหาให้เราและกลับ
บ้านเราอย่างปลอดภัย ดิฉันจะไม่มีวัน
ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสวดอ้อนวอน
จบเพียงไม่กี่วินาที

ขณะเดินกลับมาที่รถ มีคนข้างหลัง
เรียกชื่อดิฉัน เขาคือฟรานซิสโกเพื่อน
จากโรงเรียนมัธยมปลาย เขาถามว่า
ดิฉันเป็นอย่างไรบ้าง และดิฉันเล่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง  เขาหยิบ
กระเป๋าสตางค์ออกมาโดยไม่ลังเลและ
ให้เงินดิฉันมากพอจะจ่ายค่าบัตรที่หาย 
การแสดงน�้าใจครั้งนี้เป็นค�าตอบเดี๋ยว
นั้นส�าหรับการทูลวิงวอนพระบิดาบน
สวรรค์ของดิฉัน

ฟรานซิสโกอาจไม่รู้ว่าเขาช่วยเรา
มาก แต่ดิฉันรู้ว่าดิฉันจะส�านึกคุณ
อย่างสุดซึ้งตลอดชีวิตที่เหลือ

บางครั้งวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเราน่า
ประหลาดใจ แต่ความบังเอิญไม่มี  
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ทรงรู้จักเราอย่างสมบูรณ์และทรง
น�าทางชีวิตเรา

ดิฉันรู้ว่าเมื่อเราด�าเนินชีวิตอย่าง
ชอบธรรม เราจะได้รับพรสุดคณานับที่
พระบิดาบนสวรรค์เท่านั้นทรงสามารถ
ประทานแก่เราได้ รวมทั้งสัญญาของ

ณ  สถานทีถ่กูต้อง 
   ใน เวลาท่ีถกูต้อง

บทเรียนวันอาทิตย์

หัวข้อของ
เดือนน้ี: 

จงเป็น
เหมือน

 

พระคริ
สต์มาก

ข้ึน
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ดิฉันออกจากเรือนจ�าและความเป็น

ทาสทางวิญญาณ แม้กระทั่งความตาย 

พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ

ดิฉัน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในไตจง, ไต้หวัน

พระองค์ที่ว่า “หาก [เรา] ท�าสิ่งเหล่า
นี้, พระองค์จะทรงยก [เรา] ขึ้นในวัน
สุดท้าย” (แอลมา 37:37) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบาฮากาลีฟอร์เนีย, เม็กซิโก

โทรศัพท์มาทันเวลา
โดย เชน ชิง ฉวน

ดิฉันโตมากับการไม่เชื่อว่ามีพระ-
ผู้เป็นเจ้า ชีวิตดิฉันเต็มไปด้วย

ความสับสนวุ่นวาย และในวันมืดมิด
ที่สุดดิฉันหดหู่สิ้นหวังมากจนอยากจบ
ชีวิตตนเอง ตอนนั้นเองที่ผู้สอนศาสนา
มาเคาะประตูบ้านดิฉัน พระกิตติคุณ
คือสิ่งที่ดิฉันต้องการพอดี ดิฉันถูกดึง
เข้าหาพระกิตติคุณเหมือนแม่เหล็ก

การทดลองของดิฉันไม่สิ้นสุดหลัง
จากดิฉันเข้าเป็นสมาชิกศาสนจักร แต่
ดิฉันต่อต้านอิทธิพลของปฏิปักษ์ได้ดี
ขึ้น เป็นครั้งแรกที่ดิฉันรู้ว่าความสุขเป็น
อย่างไร

แต่ความท้อแท้สิ้นหวังไม่หมดไป
ง่ายๆ  ณ จุดหนึ่งดิฉันอยากยอมแพ้อีก 
ครัง้ ตอนนัน้เองทีซ่สิเตอร์ตงิ ภรรยาของ 

อธิการโทรมา เธอบอกดิฉันว่าเธอมี
ความรู้สึกว่าต้องโทรหาดิฉัน เธอถาม
ว่าดิฉันเป็นอย่างไรบ้าง ดิฉันระบาย

ความในใจให้เธอฟัง ส�าหรับดิฉัน เธอ
เป็นเทพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมา

เหตุการณ์นั้นท�าให้ดิฉันมีพลัง 

ศรัทธาของดิฉันแรงกล้าขึ้น ดิฉันรู้สึก

เหมือนเอาชนะความตายได้ ดิฉันรู้สึก

ได้รับการปลดปล่อย เหมือนที่กล่าวไว้

ใน แอลมา 36:2–3:

“พวกท่านอยู่ในความเป็นทาส, 

และไม่มีใครจะปลดปล่อยพวกท่าน 

ได้เว้นแต่...พระผู้เป็นเจ้า...

“... ผู้ใดก็ตามที่มอบความไว้วางใจ

ของพวกเขาในพระผู้เป็นเจ้าจะได้

รับการค�้าจุนในความเดือดร้อนของ

พวกเขา, และความยุ่งยากของพวก

เขา, และความทุกข์ของพวกเขา, และ

พระองค์จะทรงยกขึ้นในวันสุดท้าย.”

ดิฉันยังมีการทดลอง แต่ดิฉันจะไม่

ยอมแพ้ง่ายๆ อีก พระผู้เป็นเจ้าทรง

ค�้าจุนดิฉันให้ผ่านพ้นการทดลองและ

ความกังวลทั้งหมด พระองค์ทรงช่วยภา
พป
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พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลเรา
“พระผู้เป็นเจ้าสนพระทัยเรา และทรง

ดูแลเรา แต่ปกติพระองค์จะทรงตอบ

รับความต้องการของเราผ่านผู้อื่น ด้วย

เหตุนี้การรับใช้กันในอาณาจักรจึง

สำาคัญยิ่ง”

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985), คำ�สอนของประธ�นศ�สน�
จักร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (2006), 
90.
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ปฐมกาล 1:26–27
การสร้างตามพระฉายาของพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอย่างไร

บ ร ร ทั ด ม า เ ติ ม บ ร ร ทั ด

พระฉายาของ 
พระผู้เป็นเจ้า

“การยอมรบัพลงัอ�านาจ
ที่สูงกว่าตัวเราไม่ได้ท�าให้

เราต�่าลง หากแต่ยกเราให้สูงขึ้น ถ้าเราจะ
เพียงตระหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง
เราตามพระฉายาของพระองค์ เราจะพบ
ว่าเราเข้าใกล้พระองค์ได้ไม่ยาก... ความ
รู้นี้ที่ได้รับผ่านศรัทธาจะก่อให้เกิดความ
สงบในใจและสันติสุขอันลึกซึ้ง”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “The Lighthouse  
of the Lord,” Ensign, Nov. 1990, 95–96.

ให้เรา
โครงสร้างพหูพจน์นี้ท�าให้ฟังเหมือน

พระผู้เป็นเจ้าก�าลังตรัสกับคนอื่นอีก— 
เพราะพระองค์ตรัสจริงๆ โจเซฟ สมิธ
สอนว่า “ในกาลเริ่มต้น พระประมุขของ
บรรดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทรงเรียก
ประชุมสภาของบรรดาพระผู้เป็นเจ้า และ
พระองค์ทั้งหลายมาประชุมกันและวาง 
[เตรียม] แผนสร้างโลกและคนในนั้น” 
(History of the Church, 6:308) สภานี้มี
พระเจ้าพระเยซูคริสต์และคนอื่นๆ อยู่ด้วย 
(ดู โมเสส 2:26-27; อับราฮัม 4:26-27)

ตามลักษณะท่ีเหมือนเรา
“พระผู้เป็นเจ้าทรงเคยเป็นอย่างที่เรา 

เป็นอยู่เวลาน้ี ทรงเป็นมนุษย์ผู้สูงส่ง 
ประทับนั่งบัลลังก์ในสวรรค์อันไกลโพ้น 
นั่นคือความลับสุดยอด หากเผยม่านวันนี้ 

และ...หากท่านต้องมองเห็นพระองค์วันนี้ 
ท่านจะมองเห็นพระองค์ในร่างของมนุษย์
คนหนึ่ง—เหมือนตัวท่านทั้งร่างกาย รูป
ลักษณ์ และร่างที่เป็นมนุษย์”
คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: โจเซฟ สมิธ 
(2007), 42

“มนุษย์เป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงสร้างตามรูปลักษณ์อันสูงส่งและได้
รับการประสาทพรด้วยคุณลักษณะอัน
สูงส่ง และแม้ทารกเพศชายของบิดาและ
มารดาทางโลกเปลี่ยนเป็นชายชาตรีใน
เวลาอันเหมาะสมได้ฉันใด ลูกหลานที่ยัง
ไม่พัฒนาของบิดามารดาซีเลสเชียลย่อม
สามารถพัฒนาเป็นพระผู้เป็นเจ้าได้ฉัน 
นั้นโดยอาศัยประสบการณ์ตลอดหลาย
ยุคหลายสมัย”
ฝ่ายประธานสูงสุด, “The Origin of Man,” 
Improvement Era, Nov. 1909, 81; Ensign, Feb. 
2002, 30.

ครอบครอง
“เราควรใช้แผ่นดินโลกและทุกสิ่งบน

นั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบเพื่อค�้าจุน
ครอบครัวมนุษย์ อย่างไรก็ดี ทุกคนเป็น 
ผู้พิทักษ์—ไม่ใช่เจ้าของ—โลกนี้และความ
อุดมสมบูรณ์ของโลกและจะต้องชี้แจง
ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าว่าพวกเขาท�า
อะไรกับงานสร้างของพระองค์”
“Environmental Stewardship and Conservation,” 
mormonnewsroom.org; ดู หลักคำาสอนและพันธ
สัญญา 104:13–15 ด้วย

ชายและหญิง
“ชายหญิงทุกคนมีความคล้ายคลึงกับ

พระบิดาและพระมารดาของจักรวาลและ
เป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าจริงๆ”
ฝ่ายประธานสูงสุด, “The Origin of Man,” 
Improvement Era, Nov. 1909, 78; Ensign, Feb. 
2002, 29

“เพศเป็นบุคลิกภาพส�าคัญยิ่งของ
แต่ละบุคคลก่อนชีวิตมรรตัย ขณะมีชีวิต 
มรรตัย และเป็นเครื่องบ่งบอกอัตลักษณ์
และจุดประสงค์นิรันดร์”
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮน�, พ.ย. 
2010, 165

หมายเหตุบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็น 
คำาอธิบายครอบคลุมข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เซมินาร ี
ที่เลือกไว้ แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำาหรับการศึกษา 
ของท่าน
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26 แล้วพระเจ้าตรัสว่า ให้เราสร้างมนุษย์ตาม

ฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครอบ

ฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้

งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์

เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด.

27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตาม 

พระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของ

พระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น  

และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง
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คนหนึ่งชื่อเทย์เลอร์ เช้าวันหนึ่งผมขอติดรถไปโรงเรียนกับเขา เขา
ตกลง แต่ผมจะต้องตื่นเช้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงเพื่อไปเรียนเซมินารีกับ
เขา ผมตอบตกลงอย่างลังเลโดยไม่รู้ว่าเซมินารีคืออะไร ผมชอบ
เซมินารี  ชอบเพราะสิ่งที่ผมรู้สึกมากกว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้

ไม่นานหลังจากนั้น เทย์เลอร์ขอให้ผมไปโบสถ์กับเขา ตอน
แรกผมคิดว่าโบสถ์น่าเบื่อและค่อนข้างแปลก แต่ในที่สุดก็รู้สึก
อบอุ่นและสงบที่การประชุม อย่างไรก็ดี ผมยังไม่ถูกชักชวนให้
เชื่อว่าความรู้สึกที่ดีมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้า ผมรู ้
ได้อย่างไรว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้มาจากตัวผมเอง ผมรู้ได้อย่างไร

ว่าผมไม่ได้ท�าให้ตนเองรู้สึกแบบนั้น
หลังจากโต้แย้งในใจหลายครั้ง ผมไปหาค�าตอบจากแม ่

ของเทย์เลอร์ เธอบอกผมว่าผมจะได้รับค�าตอบโดยการอ่าน 
พระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับค�าตอบที่ผมก�าลังหา ผม
สวดอ้อนวอนโดยไม่ได้รับค�าตอบและพยายามเชื่อฟังกฎและ
พระบัญญัติที่ผมก�าลังเรียนรู้ ผมท้อแท้ใจหลายครั้ง ผมคาดหวัง
การปรากฏอันน่าอัศจรรย์และตื่นตาตื่นใจของพระผู้เป็นเจ้าหรือ
เหตุการณ์ปาฏิหาริย์บางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่าพระผู้เป็นเจ้ามีจริง 
โดยพื้นฐานแล้วผมต้องการประจักษ์พยานอันไม่สั่นคลอนใน
คราวเดียว ความจริงคือ ยิ่งสวดอ้อนวอน ผมยิ่งรู้สึกชัดเจนมาก

ขึ้นในชีวิต ยิ่งท�าตามพระบัญญัติ ผมยิ่งมีความสุข ยิ่งอ่าน 
พระคัมภีร์ ผมยิ่งได้รับการเปิดเผย ประจักษ์พยานของผมเพิ่มขึ้น
ทีละน้อยเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า

ผมใช้เวลาสองปีกว่าจะตัดสินใจรับบัพติศมาเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแม้จะ

ด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานอันดีงามทางศีลธรรมและหลักธรรม

ผมได้รับการสอนมาตลอดว่าไม่มีเรื่องอย่างเช่นพระผู้เป็นเจ้า  
แต่ผมตัดสินใจหาความจริงด้วยตนเอง

โดย เปง หัว

โ  
ดยเติบโตในประเทศแถบเอเชียที่ชอบแข่งขันและไม่นับถือ
ศาสนา ผมจึงมีความปรารถนาอย่างมากตลอดมา ผมอยาก

เป็นคนที่ประสบความส�าเร็จ แต่ผมไม่มีหลักธรรมหรือความ
จริงนิรันดร์คอยน�าทาง ในประเทศของผม “ประสบความส�าเร็จ” 
หมายถึงร�่ารวยและมีอ�านาจ

พ่อแม่สอนผมเสมอว่าไม่มีเรื่องอย่างเช่นพระผู้เป็นเจ้า ส�าหรับ
พวกท่าน ศาสนาหรือพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องเหลวไหลและมีไว้
ส�าหรับคนอ่อนแอเท่านั้น ผมถือว่าผมเป็นคนไม่เชื่อในพระเจ้า 
มานานแล้ว พวกท่านสอนผมว่าผมไม่ควรไว้ใจใครนอกจากตัว
เอง ด้วยเหตุนี้ผมจึงใช้ความทะเยอทะยานแต่เยาว์วัยเป็นแรง

จูงใจให้ศึกษาและท�างานอย่างหนัก พ่อแม่มีความคาดหวังใน 
ตัวผมสูงมาก พวกท่านต้องการให้ผมได้เกรดสูงๆ ทุกครั้ง นั่น

ท�าให้ผมเสียใจเมื่อเห็นสีหน้าผิดหวังของพวกท่านหรือได้ยิน
พวกท่านทะเลาะกันเมื่อผมได้เกรดไม่ดี นอกจากงานประจ�าจาก
โรงเรียนแล้ว ผมจะต้องท�าการบ้านเสริมพิเศษในวันสุดสัปดาห์
ด้วยจึงจะได้เกรดเฉลี่ยเอตลอด 

แม้หลังจากบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ผมยังรู้สึกว่ามีบางอย่าง

มากกว่านั้นเตรียมไว้ส�าหรับชีวิตผม ลึกๆ ในใจผมรู้ว่าต้องมี
มากกว่านั้นแน่นอน

วันหนึ่งผมตัดสินใจจะค้นหาความจริงด้วยตัวเองว่ามีพระผู้- 

เป็นเจ้าจริงหรือไม่ ถ้าพระองค์ทรงด�ารงอยู่จริง ผมอยากรู้ว่า
พระองค์ทรงต้องการให้ผมท�าอะไรหรือศาสนาเป็นเพียงเรื่อง
เหลวไหลที่มนุษย์จินตนาการขึ้นเอง ผมไม่กลัวถ้าได้รับค�าตอบ
หนึ่งค�าตอบใดในสองค�าตอบนี้ ผมเพียงแต่ต้องการความจริง

ราวช่วงเดียวกัน ผมเป็นเพือ่นสนทิกบัเพือ่นร่วมทมีบาสเกตบอล 

การค้นหา ความจริง
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เราเลือกท่ีจะเช่ือได้
“ความเชื่อ ประจักษ์พยาน และ

ศรัทธาไม่ใช่หลักธรรมแห่งความ

เฉยเฉื่อย สิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้น

กับเราโดยบังเอิญ ความเชื่อคือบาง

สิ่งที่เราเลือก—เราตั้งความหวังไว้กับสิ่งนั้น เราทำางาน

และเราเสียสละให้ได้มา เราจะไม่เชื่อในพระผู้ช่วยให้รอด

และพระกิตติคุณของพระองค์โดยบังเอิญเช่นเดียวกับที่

เราจะไม่บังเอิญสวดอ้อนวอนหรือจ่ายส่วนสิบ เราเลือก

ที่จะเชื่อด้วยความกระตือรือร้นเหมือนที่เราเลือกรักษา

พระบัญญัติข้ออื่นๆ”

เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน แห่งฝ่ายประธานโควรัม 
สาวกเจ็ดสิบ, “เลือกที่จะเชื่อ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 38.

มากมายก่อนหน้านั้น แต่ตอนนี้ผมพูดได้ว่าผมได้พบความจริง
สูงสุดอันเป็นนิรันดร์แล้ว น่ันคือ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์  
พระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา 
สวรรค์เปิด ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเดินบนแผ่นดิน
โลกเวลานี้ การชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นจริง พระผู้เป็นเจ้า
ประทานอภัยคนบาปทุกคนที่กลับใจ ผมอาจไม่ฉลาดหรือมี
พรสวรรค์มากเท่าคนอื่น แต่ความรู้ที่ผมมีนั้นประมาณค่ามิได ้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา



โดย กิเซลา กูเธียร์

พระเจ้าทรงรักเยาวชนของ
ศาสนจักร พระองค์ทรงวางใจ
ท่านมาก ในทุกยุคทุกสมัย 

พระเจ้าทรงดลใจเยาวชนชายและเยาวชน
หญิงที่กล้าหาญให้น�าและเป็นพรแก่ผู้คน
ของพระองค์ พระองค์ทรงต้องการความ
คิดสร้างสรรค์ ความกล้าหาญ และความ
คิดริเริ่มของพวกเขา เป็นเช่นนั้นเสมอมา
และจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไป

แบบอย่างมากมายของวรีบรุุษวยัเยาว์
เปรียบเสมือนดิ้นทองสอดอยู่ทั่วพระคัมภีร์ 
ถึงแม้พวกเขามีชีวิตนานมาแล้ว แต่ท่าน
สามารถท�าตามแบบอย่างของพวกเขาและ 
เชื่อมโยงกับชีวิตพวกเขา พวกเขามีปัญหา
ครอบครัว พวกเขามีชีวิตอยู่ในหมู่คนไม่
ชอบธรรม พวกเขาเผชิญกับ “โกลิอัท” แต่
ความกล้าหาญ การเชื่อฟัง และศรัทธาใน
พระเยซูคริสต์ท�าให้พวกเขาผ่านพ้นการ
ท้าทาย—คุณสมบัติเหล่านี้เป็นของท่าน
ได้เช่นกัน ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 แ

อน
ดร

ูว์ 
บอ

สล
ีย์

อับราฮัม

ความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และความ

เต็มใจเปล่งเสียงต่อต้านความชั่วร้ายของ

อับราฮัมช่างน่าทึ่ง—แม้น่าทึ่งยิ่งกว่านั้น

เมื่อพิจารณาว่าบิดาท่านนับถือรูปเคารพ 

สมัยเป็นเด็กหนุ่ม ท่านยืนหยัดสนับสนุน

ความชอบธรรมจนท่านเกือบถูกฆ่าเป็น

เครื่องสังเวย (ดู อับราฮัม 1:2-7)

โยเซฟในอียิปต์

ท่านอายุ 17 ปีเมื่อพวกพี่ชายขายท่าน

ไปเป็นทาส แต่ด้วยพรของพระเจ้า โยเซฟ

สามารถท�าให้เกิดผลดีจากสถานการณ์ที่

ยากนี้ ท่านไม่แพ้ เพราะท่านไม่เคยยอม

แพ้ ท่านยังคงวางใจในพระเจ้า ความยิ่ง

ใหญ่ในตัวโยเซฟแสดงออกด้วยวิธีการ 

อันน่ายกย่องเมื่อท่านให้อภัยความ 

อยุติธรรมที่ท�าต่อท่าน (ดู ปฐมกาล 37; 

45)

ดาวิด
สมัยวัยรุ่นดาวิดเป็นคนเลี้ยงแกะ ท่าน

ต่อสู้กับหมีและสิงโตเพื่อป้องกันแกะของ
บิดา ความเชื่อมั่นในตนเองของท่านไม่ได้ 
เกิดจากความสามารถในการเป็นคนเลี้ยง
แกะ แต่เกดิจากศรทัธาทีท่่านมต่ีอพระบดิา 
บนสวรรค์ ดังแสดงให้เห็นในการต่อสู้กับ

โกลิอัท (ดู 1 ซามูเอล 17:32-54)

เอสเธอร์
เธอมีความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะยอมเสี่ยง

ชีวิตเพื่อช่วยผู้คนของเธอ ไมใช่ความงาม
ของเอสเธอร์หากแต่เป็นคุณลักษณะทาง

วญิญาณของเธอทีท่�าให้เธอเป็นคนยิง่ใหญ่ 
(ดู เอสเธอร์ 4-5)

ดาเนียล

ท่านเชื่อฟังกฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า

แม้คนอื่นๆ รอบข้างท่านไม่เชื่อฟัง ท่าน

สวดอ้อนวอน ถึงแม้การสวดอ้อนวอน 

ท่านสามารถเรียนรู้และทำาตามแบบอย่างเยาวชนผู้ชอบธรรมจำานวนมาก 
ที่เรื่องราวของพวกเขาเก็บรักษาไว้ในพระคัมภีร์

เยาวชนชาย และ เยาวชนหญงิ  

ทีน่่าทึง่ ในพระคมัภร์ี
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พระบิดาบนสวรรค์จะขัดกับค�าสั่งของ

กษัตริย์ เนื่องด้วยความชอบธรรมของ

ท่านและการเปิดรับการดลใจจากพระ-

วิญญาณ ดาเนียลจึงได้รับพรจากพระเจ้า

ด้วยของประทานแห่งการท�านายฝัน

และนิมิต ท่านได้รับพลังอ�านาจและสติ

ปัญญาจากพระบิดาบนสวรรค์ถึงขนาด

ว่าเมื่อเกิดอันตราย ท่านสามารถใช้พลัง

อ�านาจของสวรรค์ได้ (ดู ดาเนียล 1; 6)

นีไฟ

นีไฟเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างเหลือเชื่อ

เมื่อท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไปและท�า 

สิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา” (1 นีไฟ 3:7)  

ท่านมีความกล้าหาญในการท�าสิ่งที ่

พระอค์ทรงขอให้ท�า  ท่านอาศัยอยู่ใน 

บ้านที่สุขสบายหรือ ไม่เลย ท่านอยู่ใน

แดนทุรกันดารหลายปี ทุกอย่างราบรื่น

ส�าหรับท่านหรือไม่ ไม่เลย พี่ๆ มักจะโกรธ

ท่านและบางครั้งก็พยายามฆ่าท่าน แต่

กระนั้นท่านก็ยังเชื่อฟังพระบัญชาของ

พระเจ้า

ชาวแอมันหนุ่มสองพันคน
เยาวชนชายเหล่านี้ได้รับการเลี้ยงดู

จากบิดามารดาที่ซื่อสัตย์ และศรัทธาของ

พวกเขาในค�าพูดของมารดาเป็นพรแก่
พวกเขา พวกเขาฝึกฟังและเชื่อฟังอย่าง
เคร่งครัด พวกเขาไม่สงสัยว่าพระบิดาใน
สวรรค์จะทรงคุ้มครองพวกเขาในการรบ 
(ดู แอลมา 56:45-48)

มอรมอน
เมื่อท่านอายุ 15 ปี พระเจ้าเสด็จเยือน

ท่านเพราะท่านอ่อนน้อม สะอาด และ
บริสุทธิ์ ทั้งที่คนรอบข้างท่านสกปรก และ
เมื่ออายุ 15 ปีท่านได้เป็นแม่ทัพ ต่อมา
ท่านได้รับความไว้วางใจให้เก็บรักษา 
พระคัมภีร์ (ดู มอรมอน 1:2)

โจเซฟ สมิธ
เมื่ออายุ 14 ปีท่านค้นคว้าพระคัมภีร์

และสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าจะนับถือ
นิกายใด พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ฟื้นฟู
พระกิตติคุณและศาสนจักรของพระเยซู

ครสิต์ โจเซฟอุทศิทัง้ชวีติท�างานมอบหมาย 

ดังกล่าวจนส�าเร็จแม้จะมีอุปสรรคและ

ความยุ่งยากมากมาย เมื่ออายุ 17 ป ี

เทพโมโรไนมาเยือนท่านและให้ท่าน

ดูแผ่นจารึก แม้จะอายุน้อย แต่โจเซฟ 

สมิธเป็นครูที่เปี่ยมด้วยพลังและเป็นแบบ

อย่างอันดีต่อคนรอบข้าง (ดู โจเซฟ สมิธ

—ประวัติ 1)

สมัยของท่าน

วันเวลาของเยาวชนชายหญิงที่น่าทึ่ง

ผ่านไปแล้วหรือ ไม่เลย! เทพโมโรไนบอก

โจเซฟ สมิธว่าค�าพยากรณ์ของโยเอล

ก�าลังจะเกิดสัมฤทธิผล “เรา [พระเจ้า] 

จะเทวิญญาณของเรามาเหนือมนุษย์ทุก

คน บุตรชายบุตรหญิงของเจ้าจะเผยพระ-

วจนะ คนชราของเจ้าทั้งหลายจะฝัน และ

คนหนุ่มของพวกเจ้าจะเห็นนิมิต “ในเวลา

นั้น เราจะเทวิญญาณของเรามาเหนือแม้

กระทั่งคนใช้ชายหญิง” (โยเอล 2:28–29; 

ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:41) 

ผู้เขียนเป็นครูเซมินารี อาศัยอยู่ในเยอรมนีและ 
สิ้นชีวิตในปี 2012
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เมื่อคุณแม่ของฉันป่วย เรา 
อดอาหารและสวดอ้อนวอน
ให้ท่าน แต่ท่านก็สิ้นชีวิต  
ฉันจะทำาใจยอมรับเรื่องนี ้
ได้อย่างไร

นี่
เป็นเวลาเศร้าในชีวิตท่าน เป็นเรื่องปกติที่ท่านต้องการความ
มั่นใจและค�าตอบข้อสงสัยมากมายของท่านว่า “ท�าไมคุณ
แม่ตาย ฉันจะพบท่านอีกครั้งหรือไม่ ฉันจะอยู่ต่อไปโดยไม่มี
ท่านได้อย่างไร”

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้ทั้งค�าปลอบโยนและ 
ค�าตอบ พระเจ้าทรงสัญญาว่า “คนทั้งปวงที่โศกเศร้าย่อมเป็นสุข, เพราะ
พวกเขาจะได้รับการปลอบโยน” (3 นีไฟ 12:4) จงแสวงหาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ปลอบโยน

ท่านสงสัยว่าพระองค์ทรงได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของท่านหรือไม่ คนที่
เหลือยืนยันว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเราเสมอ 
พระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตสัญญากับเราว่านั่นเป็นความ
จริง สิ่งที่พระเจ้าตรัสกับโจเซฟ สมิธประยุกต์ใช้กับเราได้ด้วย: “ค�าสวด
อ้อนวอนของเจ้าและค�าสวดอ้อนวอนของพี่น้องเจ้าขึ้นมาถึงหูเรา” (คพ. 
90:1) แต่เราต้องจ�าไว้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของเราด้วยทรงมีพระด�าริกว้างไกลถึงนิรันดร (ดู อิสยาห์ 55:8-9) นั่นคือ
สาเหตุที่เราท�าตามแบบอย่างพระผู้ช่วยให้รอดในการทูลขอพรแต่ทูลขอ
อย่างจริงใจให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา (ดู ลูกา 22:42)

ถึงแม้จะยาก แต่การทดลองครั้งน้ีจะเป็นเวลาให้ท่านเติบโต ท่าน
สามารถเรียนรู้ท่ีจะมีศรัทธาในพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า แม้จะ
หมายความว่าคุณแม่ของท่านไม่หายป่วย แน่นอนว่าท่านต้องการให ้
เธอมีชีวิตอยู่ แต่การทดสอบของชีวิตมรรตัยน้ีคือวางใจพระผู้เป็นเจ้า

ตลอดเวลา—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยากจะท�าเช่นนั้น ถ้าท่านวางใจ
พระองค์ “สิ่งท้ังปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีของเจ้า” (คพ. 90:24)

ความตายเป็นแผนส่วนหน่ึง
ตามแผนแห่งความสุขของพระบิดาบน
สวรรค์เพื่อเรา การกลับไปที่ประทับของ
พระองค์ขึ้นอยู่กับความตายและการฟื้น
คืนชีวิตซึ่งจะช่วยเราเปลี่ยนจากสภาพ
มรรตัยนี้เป็นสภาพอมตะ คุณเพียงแต่
ต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าความตายเป็น
แผนส่วนหนึ่งและเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะได้
อยู่กับคุณแม่ผู้ล่วงลับแล้วอีกครั้ง จงรู้ว่า
คุณแม่ของคุณอยู่ในโลกวิญญาณ และ

ก�าลังรอคุณอยู่
เดวิด เอ็ม. อายุ 18 ปี, เวสเธิร์นกาไซ,  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ท่านอยู่ในโลกวิญญาณ
แพทย์วินิจฉัยว่าคุณแม่ผมเป็นมะเร็งเมื่อ
สองปีก่อน ผมไม่ชอบเห็นท่านเจ็บปวด 

และผมปรารถนาให้ตัวผมท�าบางสิ่งบาง
อย่างได้ ถึงแม้คุณแม่จะดีขึ้น แต่นั่นเป็น
ประสบการณ์ที่ยาก คุณแม่ของคุณอยู่ใน
ที่ที่ท่านจะไม่รู้สึกเจ็บปวดทรมาน การไม่

ได้เห็นท่านอีกอาจท�าใจยาก แต่คุณไม่มี
วันโดดเดี่ยว ท่านจะรักคุณตลอดไป และ
พระบิดาบนสวรรค์จะทรงอยู่ที่นั่นเสมอ

เพื่อประทานก�าลังใจเมื่อคุณเศร้าหมอง 
คุณจะไม่มีวันถูกทอดทิ้ง พระเยซูคริสต์
ทรงทนรับความเจ็บปวดของโลก พระองค์

ทรงทราบว่าคุณรู้สึกอย่างไรและคุณก�าลัง
ประสบอะไร จงท�าอย่างที่ผมท�าในช่วง
การทดลองของผม คือ ไปหาพระองค์และ
พระองค์จะทรงท�าให้ภาระของคุณเบา
ชิโลห์ ดับเบิลยู. อายุ 18 ปี, ชิวาวา, เม็กซิโก

คํ า ถ า ม  &  คํ า ต อ บ

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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ครอบครวัของคณุจะได้อยู่ด้วยกันอกี
คุณแม่ดิฉันถึงแก่กรรมเมื่อดิฉันอาย ุ
เพียง 12 ขวบ ตอนนั้นดิฉันไม่ได้เป็น
สมาชิกของศาสนจักร เมื่อท่านป่วย ดิฉัน
สวดอ้อนวอนมากขอให้คุณแม่หายดี 
ดิฉันมีศรัทธามาก และวางใจพระผู้เป็น
เจ้าโดยหวังว่าสุขภาพของคุณแม่จะดีดัง
เดิม น่าเศร้าที่ท่านไม่หาย ดิฉันสงสัยว่า
ท�าไมท่านต้องตายเมื่ออายุยังน้อยและ
จากดิฉันไปขณะที่ดิฉันยังเป็นวัยรุ่น ดิฉัน
โกรธและมาถึงจุดที่สงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงด�ารงอยู่จริงหรือ ตอนน้ีดิฉันเป็น
สมาชิกของศาสนจักรแล้ว ดิฉันเข้าใจ
แผนแห่งความรอด ดิฉันรู้ว่าท่านก�าลัง
รอดิฉันและครอบครัว เราจะได้อยู่ด้วย
กันอีก
อิเน แอล. อายุ 19 ปี, มีนัสซีไรส์, บราซิล

การทดลองสอนเรา
คุณแม่ของผมถึงแก่กรรมเมื่อสามปี

ก่อน ความสัมพันธ์ของคุณกับพระบิดา
บนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดจะดีขึ้น
ถ้าคุณพึ่งพาพระองค์ในยามที่คุณทุกข์
ใจ คุณจะพบว่าการทดลองนี้ แม้จะท�าให้
ทุกข์ทรมานแต่ก็สามารถเป็นพรได้เช่นกัน 
จงสวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์เพื่อขอ
ความสงบสุขและความมั่นใจ จงวางใจ 
ในแผนของพระเจ้าส�าหรับคุณ จงยอมรับ
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าเรา
ก�าลังไปที่ไหนและเราต้องท�าอะไรจึงจะ
ไปถึงท่ีนั่น พระเจ้าทรงรักคุณและทรง
ต้องการให้คุณมีปีติ การทดลองมีไว้เพื่อ
สอนเราและท�าให้เราเข้มแข็งขึ้น
เมแกน บี. อายุ 18 ปี, ออนแทริโอ, แคนาดา

ท่านได้ทำา
จนสุดความ
สามารถแล้ว
“[พระเจ้า] ตรัส

เกี่ยวกับการรักษา 

ผู้ป่วยไว้อย่างชัดเจนดังนี้ ‘คนที่มี

ศรัทธาในเราที่จะรับการรักษาให้หาย, 

และ ไม่ถูกกำ�หนดให้ต�ย,  จะได้รับ

การรักษาให้หาย’ (คพ. 42:48; เน้น

ตัวเอน) บ่อยครั้งเรามักมองข้ามวลีที่

กำาหนด นั่นคือ ‘และไม่ถูกกำาหนดให้

ตาย’...โปรดอย่าสิ้นหวังแม้ท่านจะ 

สวดอ้อนวอนอย่างจริงจังและคนรัก 

ของท่านได้รับพรฐานะปุโรหิตแล้วแต ่

อาการก็ไม่ดีขึ้นหรือจากชีวิตมรรตัยไป 

ในที่สุด จงรับการปลอบโยนในความรู ้

ที่ว่าท่านได้ทำาจนสุดความสามารถ

แล้ว...ประสบการณ์ของการสวด

อ้อนวอน การอดอาหาร และศรัทธา

อาจจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเรา

มากกว่า” 

เอ็ลเดอร์แลนซ์ บี. วิคแมน, สมาชิกสาวก 
เจ็ดสิบตั้งแต่ปี 1994 ถึง 2010, “ถึงแม้ไม่
เป็นเช่นนั้น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 38

คุณจะได้พบท่านอีก
คุณยายของดิฉันถึงแก่กรรมเมื่อคุณแม่
ดิฉันอายุ 17 ปี ครอบครัวอดอาหารและ
สวดอ้อนวอนให้คุณยายหลายสัปดาห์
ก่อนท่านสิ้นชีวิต ท่านได้รับพรฐานะ
ปุโรหิตด้วย สิ่งส�าคัญที่ท�าให้คุณแม่รู้สึก
สงบคือท่านทราบว่าท่านจะได้พบคุณแม่
ของท่านอีกครั้งในชีวิตหน้า เป้าหมาย 
ของคุณแม่คือด�าเนินชีวิตจนท่านคู่ควร 
กับพรนั้น ดิฉันเสียใจที่ดิฉันไม่สามารถ
พบท่านอีกในชีวิตนี้ แต่ดิฉันตั้งตารอ 
เวลาที่เราจะพบกันในที่สุด
คาริ อาร์. อายุ 15 ปี, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

“บางคนบอกฉันว่าฉัน 
ต้องมีเพ่ือนท่ีมีมาตรฐาน 
ต่างจากฉันเพ่ือให้ฉัน 
เข้มแข็งข้ึน น่ันจริงหรือ”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�มประสงค์ของ
ท่�นม�ก่อน 1 กันย�ยน 2015 ท่ี liahona.lds.org, ท�งอีเมล 
liahona@ldschurch.org, หรือส่งท�งไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ยของท่�น 
(1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือส�ข� (4)  
สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรของท่�น 
และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร
จ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบท่ีส่งม�



โดย มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“จงระลึกถึงวันสะบาโต, เพื่อรักษาให้ศักดิ์สิทธิ์” 
(โมไซยาห์ 13:16)

มิรานดารีบเดินผ่านประตูหน้า 
ขอบคุณที่บ้านของเธอเย็นกว่า

อากาศช่วงฤดูร้อนนอกบ้าน เธอเหงื่อ
โชกจากการแข่งฟุตบอลรอบสุดท้ายของ
ฤดูกาลและผิดหวังเพราะ Teal Turbos 
แพ้ แพ้อีกแล้ว

คุณแม่ถือขวดน�้าเข้ามาในห้องพร้อม
ถุงส้มเป็นชิ้นๆ ที่เหลือจากการแข่งขัน 
“ลูกเล่นได้ดีมาก การเป็นผู้รักษาประตู
ยากนะ”

มิรานดาเล่นได้ดี—เธอกันได้หลายลูก
และเตะลูกยากกว่าปกติ แต่เด็กผู้หญิง
ส่วนใหญ่ในทีมไม่เคยเล่นฟุตบอลมาก่อน 
และวันนี้พวกเขาแพ้ทุกเกมของฤดูกาลนี้
อย่างเป็นทางการ

“หนูก็แค่อยากได้อยู่ทีมชนะบ้าง”  

 

การตัดสนิใจท่ีถอืเป็นชัยชนะ
น�้าตาซึมออกจากตาของมิรานดาและ

ไหลหยดลงบนเสื้อยืดสีฟ้าเขียวของเธอ 

ขณะที่เธอพยายามกล�้ากลืนน�้าตา เสียง

โทรศัพท์ก็ดังขึ้น 

คุณแม่ยกโทรศัพท์และครู่หนึ่งหลังจาก

นั้นก็พูดว่า “ของลูก”

“สวัสดี มิรานดาใช่ไหม นี่ทอมพูดนะ 

โค้ชของทีม Chili Kickers ผมดูการ

แข่งขันของหนูวันนี้ หนูเล่นได้ดีมาก”

หัวใจของมิรานดาเริ่มเต้นเร็วขึ้น Chili 

Kickers เป็นทีมฟุตบอลเก่งที่สุดใน

สมาคมฟุตบอล!

“ทีมของเราจะแข่งชิงแชมป์ระดับเขต

เดือนหน้า หนูเล่นได้ดีมากวันนี้จนผม

อยากให้หนูมาเล่นเป็นผู้รักษาประตูตัว

ส�ารอง”

หัวใจของมิรานดาแทบจะเต้นออก

นอกอก นี่เป็นโอกาสที่เธอจะได้เล่นกับ

ทีมชนะ!

“หนูอยากเล่นค่ะ!” มิรานดาตอบ 

พวกเขาคุยรายละเอียดกันสองสาม

นาทีก่อนเธอจะวางหูและวิ่งเข้าไป

บอกคุณแม่อีกห้องหนึ่ง ทั้งสอง

เริ่มเขียนวันฝึกและวันแข่งลง 

ในปฏิทินครอบครัว

จู่ๆ คุณแม่ก็หยุดเขียน 

ปากกาของท่านหยุดนิ่งอยู่

เหนือช่องปฏิทินช่องหนึ่ง

“โอ้ ไม่นะ มิรานดา การ

แข่งขันสามครั้งตรงกับวัน 

อาทิตย์ นี่ไง ดูสิ” ท่านชี้ให ้
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นี่เป็นโอกาสที่เธอได้เล่นในทีมชนะ—เธอจะปฏิเสธได้อย่างไร
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วันแห่งความปีติยินดี

พระคัมภีร์สอนเราว่าวันสะบาโต
ควรเป็นวันปีติยินดี (ดู อิสยาห์ 
58:13) ท่านจะทำาสิ่งใดบ้าง
ที่ทำาให้มีความสุขในวันอาทิตย์ 

ท่านสามารถนมัสการพระบิดา 
บนสวรรค์ในวิธีที่สร้างสรรค์
สวยงามได้อย่างไร

ดูก�าหนดการแข่งขันและเหลียวมอง 

มิรานดาท่ีขมวดคิ้วด้วยความกังวล  

“หนูคิดว่าเราควรท�าอย่างไร”

มิรานดาใจหาย และกัดริมฝีปากขณะ

คิดถึงสิ่งที่เธอเลือกได้ คุณแม่อาจยอมให้

เธอเล่นถ้าเธอขอ แต่เมื่อเธอนึกถึงการแข่ง

วันอาทิตย์—โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาด

โบสถ์—เธอรู้สึกปั่นป่วนในท้อง เธอรู้ว่าวัน

อาทิตย์เป็นวันที่ต้องไปโบสถ์และนมัสการ

พระบิดาบนสวรรค์ เธอจะท�าสิ่งเหล่านั้น

ขณะเล่นฟุตบอลไม่ได้

“หนูคิดว่าหนูควรโทรบอกเขาว่าหนู

เล่นไม่ได้” มิรานดาบอก เธอพยายามไม่

ร้องไห้ ถึงแม้จะรู้ว่านั่นเป็นการเลือกที่ถูก

ต้อง แต่ท�าใจล�าบากถ้าต้องเสียสละสิ่งที่

เธอต้องการอย่างมาก

“ลูกรู้ใช่ไหมว่าแม่คิดอย่างไร” คุณแม่

ถามขณะกอดเธอแน่น “แม่คิดว่าหนูเป็น

เด็กดีมาก”

วันอาทิตย์วันนั้น ขณะมิรานดานั่งใน

ปฐมวัย เธอนึกถึงการตัดสินใจที่ดีของ

เธอ โค้ชประหลาดใจเมื่อมิรานดาโทรบอก

ว่าเธอเล่นฟุตบอลวันอาทิตย์ไม่ได้ เขา

พยายามพูดให้เธอเปลี่ยนใจ แต่เธอตัดสิน

ใจไปแล้ว ขณะฟังเพลงและบทเรียน

ปฐมวัย มิรานดายิ้ม ความรู้สึกสงบในใจ

เธอบอกเธอว่าเธออยู่ในที่ที่ถูกต้อง เธอ

ตัดสินใจในสิ่งที่ถือเป็นชัยชนะของเธอ 
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ผมชอบไปปฐมวัยและร้องเพลง
เฮย์เดน เอช., อายุ 5 ขวบ, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

หนูชอบที่ได้เรียนรู้ว่าครอบครัวสามารถ
อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ (เรเน) ผมได้มี
เพื่อน ผมได้อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน  
และผมได้เรียนพระกิตติคุณ (ราล์ฟ)

เรเนกับราล์ ฟ อี., อายุ 9 ขวบและ 10 ขวบ, 

เมโทรมะนิลา, ฟิลิปปินส์

หนูชอบที่ระหว่างศีลระลึกเราได้รับขนมปัง
และน้ำาในความระลึกถึงพระเยซูคริสต์ 
ขนมปังเตือนให้เราระลึกถึงพระวรกาย 
ของพระองค์ และน้ำาเตือนให้เราระลึกถึง

พระโลหิตของพระองค์ เมื่อเรากำาลังรับ 
ศีลระลึก เราหลับตานึกถึงทุกอย่างที่พระเยซ ู

ทรงทำาเพื่อเรา
อวา เจ. อายุ 9 ขวบ, นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา

หนูชอบที่ได้มีเพื่อนใหม่หลายคนและได้สอน
พระกิตติคุณให้เพื่อนๆ ที่ไม่เป็นสมาชิก 
หนูได้ฟังการประชุมใหญ่สามัญและฟัง
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกพูด การ

สังสรรค์ในครอบครัวสนุกมากด้วยเพราะ 
บางครั้งเราออกไปกินไอศกรีม อร่อยมาก!

ซาวานนาห์ เอช., อายุ 12 ขวบ, วอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา

สิ่งที่หนูชอบเป็นพิเศษคือเราได้เรียนและ
เล่นไปพร้อมๆ กัน และเราได้เรียน
รู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ หนู
ชอบเรียนเรื่องพระองค์เพราะพระองค์

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของหนู (ลิซ) 
ผมชอบเรียนเรื่องพระเยซู และผมรู้ว่า 

พระเยซูทรงรักเรา (ลาโล)
ลิซกับลาโล เอส., อายุ 8 ขวบและ 6 ขวบ, 
แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

หนูชอบเมื่อหนูรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
หนูรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาก 
ขณะฟังผู้พูดและบทเรียน หนรู้สึกเช่นนั้น
ด้วยเมื่อหนูช่วยคนอื่นๆ

เคย์ลี ซี., อายุ 7 ขวบ, เวอร์จิเนีย, สหรัฐอเมริกา

ท่านรกัอะไรมากทีส่ดุเก่ียวกับการเป็นสมาชิก 
ของศาสนจกัร

คำาถามคร้ังต่อไป
“เมื่อพ่อแม่เถียงกัน ฉันรู้สึกกังวลมากและเสียใจ ฉันจะทำาอะไร
ได้บ้าง”

ท่านมีคำาแนะนำาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ส่งคำาตอบและ
ภาพถ่ายของท่านก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2015 หาที่อยู่ของเรา
ในหน้า 3 หรืออีเมลมาที่ liahona@ldschurch.org (เขียนคำาว่า 
“มุมคำาถาม” ไว้ตรงบรรทัดชื่อเรื่อง) อย่าลืมแนบคำาอนุญาต
ของผู้ปกครองมาด้วย
คำ�ตอบมีเจตน�จะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นก�รประก�ศคำ�สอน 
ของศ�สนจักร

หนูชอบเรียนเรื่องพระเยซูคริสต์ 
ชอบไปปฐมวัยและผูกมิตร
แคเธอรีน ดับเบิลยู., อายุ 7 ขวบ, 
นอร์ทแคโรไลนา, สหรัฐอเมริกา

มุ ม คำ า ถ า ม
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ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
ขอบพระทัยสำ�หรับแสงสว�่ง
เพร�ะแสงนั้นส่องทั้งวันคืน
ขอบพระทัยสำ�หรับต้นไม้
เพร�ะช่วยให้ลมพัดโชยเย็นสบ�ย
ขอบพระทัยอีกม�กม�ยที่ฉันบอกได้ไม่หมด
แต่ส่วนลึกในใจฉันรู้ว�่พระองค์ทรงสร�้งชีวิต

ให้ฉัน
แม้ชีวิตนี้ฉันอ�จไม่สบ�ยนัก
ตร�บที่ยังมีชีวิตอยู่ฉันก็พอใจ
นิชา เจ., อายุ 10 ขวบ, สาธารณรัฐปาเลา

หน้�นี้ของหนู

พี่ชายของหนูกับเพื่อนคนหนึ่งของครอบครัวได้รับการเรียก

เป็นผู้สอนศาสนา เราขับรถแปดชั่วโมงไปพระวิหารใน 

ไฟรบูร์ก เยอรมนีเพื่อให้พวกเขารับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร

เราอยู่ที่นั่นห้าวันเพื่อครอบครัวของหนูจะได้ทำางาน 

พระวิหารหลายอย่าง บริเวณพระวิหารมีที่พักสำาหรับ

ครอบครัว หนูกับเด็กบางคนช่วยคนงานทำาสวน และเขา 

ให้ัไอศกรีมเรา เราสนุกมาก

หนูตั้งตารอปีหน้าเมื่อหนูจะอายุครบ 12 ขวบและ

สามารถทำาบัพติศมาในพระวิหารได้

อลิกคา เอส., อายุ 11 ขวบ, สโลวาเกีย

เด็กชายสี่คนจากวอร์ดเดียวกันใน

อาร์เจนตินารับบัพติศมาวันเดียวกัน 

อธิการของพวกเขา (คนกลาง) ยืนกับ

พวกเขา

ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนา โดย เอบริล เอส., อายุ 9 ขวบ, เม็กซิโก
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โดย เอริน แซนเดอร์สัน

หลังจากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์และ
กลับขึ้นสวรรค์ เปโตรกับอัครสาวก

คนอื่นๆ สั่งสอนในที่ต่างๆ แต่สอนเฉพาะ
คนยิวเท่านั้น

โครเนลิอัสเป็นทหารในกองทัพโรมัน 
เขาเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า แต่เขาไม่ใช่ชาว
ยิว ทูตสวรรค์มาปรากฏต่อเขาและบอก 

ให้เขาส่งคนไปหาเปโตร
โครเนลิอัสส่งคนไปหาเปโตรและ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบอกให้เปโตรไป
กับพวกเขา ที่บ้านของโครเนลิอัส เปโตร 
สอนคนมากมายที่มารวมกลุ่มกัน ท่าน
บอกคนเหล่านั้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณของ 
พระเยซคูรสิต์ พวกเขารูส้กึถงึพระวญิญาณ 

บริสุทธิ์ และรู้ว่าเป็นความจริง เมื่อเพื่อนๆ 
ของเปโตรทราบว่าท่านสั่งสอนคนที่ไม่ใช่
ชาวยิว พวกเขาตกใจมาก แต่เปโตรบอก
พวกเขาว่าท่านทราบว่าพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์มีไว้ให้ทุกคน (ดู กิจการของ
อัครทูต 10:1–48; 11:1–18) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

เปโตร โครเนลอิสั  
กบัทตูสวรรค์
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เรียนพันธสัญญาใหม่ด้วยกันปีนี้!
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เพลง: เลือกเพลงหนึ่งเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา เช่น  “เราจะนำา
ความจริงไปทั่วหล้า” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 92)

พระคัมภีร์: มัทธิว 28:19–20

วีดิทัศน์: ไปที่ Biblevideos.lds.org เพื่อชม “การเปิดเผยของ 
เปโตรให้นำาพระกิตติคุณไปสู่คนต่างชาติ”

จงพร้อมแบ่งปัน!
วิธีหนึ่งในการเป็นผู้สอนศาสนาที่
ดีคือพยายามเป็นเหมือนพระเยซู
มากขึ้น ตัดป้ายชื่อออกและเติม
คุณสมบัติที่ท่านต้องการฝึกฝน 
ท่านอาจจะทำาเป็น “เอ็ลเดอร์ใจดี” 
หรือ “ซิสเตอร์สำานึกคุณ” วางป้าย
ชื่อไว้ตรงที่ซึ่งจะเตือนท่านให ้
นึกถึงเป้าหมายของท่าน

การพูดคุยในครอบครัว
อ่าน มัทธิว 28:19–20 พูดคุยกันว่าเราจะแบ่งปันพระกิตติคุณกับ
ทุกคนได้อย่างไร นึกถึงคำาถามที่มิตรสหายหรือเพื่อนบ้านของท่าน
อาจมีเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ท่านสามารถฝึกถามและตอบคำาถามโดย
แสดงบทบาทสมมติกับครอบครัว

ซิสเตอร์เอ็ลเดอร์

เอ็ลเดอร์ซิสเตอร์

เกร็ดน่ารู้เก่ียวกับพระคัมภีร์
เราเข้าใจพระคัมภีร์ได้ดีขึ้นเมื่อเราแบ่งปันสิ่งที่เรากำาลังเรียนรู้  
อ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งกับครอบครัวและพูดคุยกันเกี่ยวกับความ
หมายของคำาหรือวลียากๆ พระคัมภีร์ข้อนั้นมีความหมายอย่างไร 
ต่อท่าน และวิธีประยุกต์ใช้ในชีวิต

เรียนรู้มากข้ึน
  ก่อนเปโตรได้รับเรียกเป็นสาวก ท่านเป็นชาวประมงชื่อว่าซีโมน 

พระเยซูประทานชื่อให้ท่านว่าเปโตร ซึ่งหมายถึง “ก้อนหิน” หรือ 
“ศิลา” หลังจากพระเยซูเสด็จไปจากแผ่นดินโลกแล้ว เปโตรเป็น
หัวหน้าอัครสาวกและนำาศาสนจักร
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หาคนช่วย

เลยเที่ยงคืนแล้ว 

แต่เททรู้ว่า 

เขาควรจะคุย
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“พระบิดาข้าสวดอ้อนวอน โปรดคุ้มครอง 
ข้าทุกวัน” (Children’s Songbook, 19)

โดย คิมเบอร์ลีย์ รีด
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

เ ททนอนลืมตาในความมืด พยายาม

กลั้นน�้าตา เขาสวดอ้อนวอนขอ

ความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนเมฆด�า

ทะมึนลอยอยู่เหนือตัวเขา ปิดกั้นไม ่

ให้พระวิญญาณเข้ามา

“จะท�าอย่างไรถ้าผมไม่ลืมรายการ

ทีวีเลวร้ายนั่น” เขากังวล
สองสามวนัก่อน เขาท�าการบ้านเสรจ็ 

เร็ว เขาจึงเปิดทีวี แต่เขาไม่คิดว่าจะ 
เห็นอย่างนั้นในทีวี เททตกใจมากจน

เขาลืมปิดโทรทัศน์ให้เร็วที่สุด
นั่นเป็นเหตุบังเอิญ เขาไม่ตั้งใจจะดู

รายการนั้น แต่เขาลืมไม่ลง บางครั้งมัน
แวบเข้ามาในสมองขณะเรียนหนังสือ 
ที่โต๊ะอาหาร–แม้แต่ที่โบสถ์ หลายครั้ง
เขาดีใจที่พ่อแม่อ่านความคิดของเขา
ไม่ออก พ่อแม่ของเททสอนเขาว่าอย่า
ดูภาพคนไม่ใส่เสื้อผ้า เขารู้ว่าพวกท่าน
คาดหวังให้เขาหลีกเลี่ยงรายการทีวี 
ภาพยนตร์ และวดิโีอเกมทีร่นุแรงเช่นกนั

“ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าท�าไม” เททพึมพ�า
กับตัวเอง

เททลุกจากเตียงลงไปคุกเข่าอีกครั้ง 
เขาควรท�าอย่างไร

“พระบิดาบนสวรรค์” เททกระซิบ 
“โปรดทรงช่วยข้าพระองค์หยุดคิดสิ่งที่
เห็นด้วยเถิด” เขาเช็ดน�า้ตาที่ก�าลังคลอ
เบ้าและฟัง หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้น เขา
คิดว่าเขารู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงก�าลังกระตุ้นเตือนเขา แต่นั่นไม่ใช่
ค�าตอบที่เขาต้องการ

เขาต้องบอกพ่อแม่

“ท�าไมต้องบอก” เททสงสัย เขาคงจะ
รู้สึกเหมือนเด็กน้อยเข้าไปในห้องพ่อแม่
กลางดึก และบอกพวกท่านอย่างนั้น
หรือ เขารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอีกแล้ว

แต่แล้วความคิดที่ชัดเจนก็เข้ามาใน
จิตใจ พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการ

ให้เขามีความสุข พระบิดาบนสวรรค์

ทรงต้องการให้เขารู้สึกถึงพระวิญญาณ

อีกครั้ง เพื่อคิดถึงเรื่องดีๆ และซื่อสัตย์

ต่อครอบครัว พระองค์ทรงต้องการให้

เททเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

ที่มีค่าควรเมื่อเขาอายุครบ 12 ขวบใน

อีกไม่ก่ีเดือน เทททราบดีว่าถ้าเขายัง

ขืนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นและเก็บไว้เป็น

ความลับ เขาจะอยู่อย่างไม่มีความสุข

เททรู้ว่าเขาต้องการคนช่วย—และ

พระวิญญาณบริสุทธ์เพิ่งบอกเขาว่า 

จะหาคนช่วยที่ไหน

เททมองดตูวัเลขเรอืงแสงของนาฬิกา 

ดิจิตอลข้างเตียง ตอนนั้นราวตีหนึ่ง

ตอนเช้า เขาลุกขึ้นยืนและเดินฝ่าทาง

เดินมืดๆ เข้าไปในห้องของพ่อแม่ เขา

เคาะประตูพลางพูดอย่างหวั่นกลัวว่า

“แม่ครับ พ่อครับ”

“เททหรือลูก” แม่พูดเสียงงัวเงีย

“มีอะไรหรือลูก” พ่อถาม “ครับ” เทท

ตอบ “คุยกันหน่อยได้ไหมครับ และผม

จะขอพรได้ไหมครับ”

พ่อเปิดไฟข้างเตียงและเชิญเททเข้า

มา เป็นครั้งแรกในหลายวันที่เททรู้สึก

ถึงความอบอุ่น ความหวัง และความ

สว่าง 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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ไม่นะ! ท�ำอย่ำงไรดี
เ กิดขึ้นได้ทุกที่—ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่บ้านเพื่อน จู่ๆ ท่านก็เห็นบาง

อย่างที่ท่านรู้ว่าไม่ดี—ในโทรศัพท์ ทีวี คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นเกม  
ในหนังสือหรือนิตยสาร ตอนนี้ท่านจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น

เดินหนี ปิดเครื่อง วางลง จงปฏิบัติต่อสิ่งนั้น

เหมือนเป็นยาพิษทำาลายสมอง—เพราะเป็น 

อย่างนั้นจริงๆ 

บอกพ่อหรือแม่ พ่อแม่รู้ดีที่สุดว่าจะทำาอย่างไร พวกเขาต้องการ

ช่วยให้ท่านปลอดภัยและมีความสุข อย่าอาย สิ่งที่เกิดขึ้นกับ

ท่านเกิดขึ้นแทบจะกับทุกคนมาแล้ว

พูดต่อไป บอกพ่อหรือแม่เมื่อสิ่ง

ที่ท่านห็นระหว่างวันทำาให้ท่าน

รู้สึกไม่สบายใจ พ่อแม่สามารถ

ช่วยท่านวางแผนป้องกันไม่ให ้

ตัวท่านเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม 

ถ้าท่านรู้สึกติดกับ กังวล หรือ

เหมือนท่านอยากดูสิ่งที่ไม่

เหมาะสมอีก ท่านต้องบอก 

พ่อแม่เรื่องนั้นด้วย 

อย่านั่งอยู่เฉยๆ ดูหรืออ่านสิ่งที่ดี ทำา

สิ่งสร้างสรรค์ ทำาความดี ไปอยู่ใกล้ๆ 

ครอบครัวหรือเพื่อนๆ

จำาไว้ว่าท่านเป็นใคร ท่านไม่ใช่คนเลว

เพราะสิ่งที่ท่านเห็น ท่านเป็นลูกของ

พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรักท่านและ

ทรงต้องการช่วยให้ท่านปลอดภัยและ

มีความสุข

ปล่อยมันไป นึกภาพตัวท่านกำาลังปล่อยลูกโป่งและดูมันลอยไป พยายาม

ผ่อนคลายและปล่อยให้สิ่งที่ท่านเห็นลอยออกจากความคิดของท่าน ตอนนี้

ให้นึกภาพพระวิหาร ครอบครัวท่าน หรือสิ่งที่ท่านชอบดู
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ฟักทองของพอล
โดยเรย์ โกล์ดรัป
เรียบเรียงจากเรื่องจริง

พอลก�ำลังช่วยคุณพ่อท�ำสวน เขำอยำกให้อิริคพี่ชำยของเขำอยู่ช่วยที่นั่น แต่อิริครับใช้งำน
เผยแผ่อยู่ไกล

“ผมจะไม่มีวันโตเหมือนอิริค” พอลกล่ำว “ผมจะไปรับใช้งำนเผยแผ่เหมือนกับเขำได้อย่ำงไร”
“อย่ำกังวลเลย” คุณพ่อกล่ำว “ลูกจะโต”

สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

ภำ
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เอ
มี่ 

วัม
เม

อร
์



76  เ ลี ย โ ฮ น า

คุณพ่อยื่นเมล็ดฟักทองให้พอล ท่ำนช่วย 
พอลปลูกเมล็ดฟักทอง

“เมล็ดเล็กๆ เหล่ำนี้จะโตเป็นฟักทอง 
ต้นใหญ่หรือเปล่ำครับ” พอลถำม

“ถ้ำเรำดูแลมันให้ดี” คุณพ่อกล่ำว

พอลออกมำดูที่สวนทุกวัน เขำรดน�้ำ
มัน และไม่นำนนักต้นเล็กๆ ก็งอก  
ใบเริ่มใหญ่ขึ้น พอลถอนวัชพืชอย่ำง
ระมัดระวัง 
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พอถึงฤดูใบไม้ร่วงต้นฟักทองก็โตแล้ว และมีฟักทองลูกใหญ่สีส้ม
พอลจูงแขนคุณพ่อไปดู “ลูกดูแลรักษาต้นฟักทองได้ดีมาก” คุณพ่อกล่าว
“ครับ! ผมจะดูแลตัวเองให้ดี ผมจะได้โตด้วยครับ” พอลยิ้ม “เมื่อผมโต ผมจะไปรับใช้งานเผยแผ่

เหมือนกับอิริค” 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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พอลปลูกฟักทองได้กี่ลูก คุณพบของที่ซ่อนอยู่หรือไม่

แปลงฟักทอง



หนึ่งในล้าน
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แจ่มใสและแข็งขัน

	 							1.	 เรา	 คือ	 พ	 -	 ลัง	 เด็ก	 นับ	 ล้าน	 รวม

	 	 							 (เรา)	 เรียน	 	 รู้	 ความ	 เมต	 ตา	 น้อม

	 กัน	 ทั่ว	 โลก	 วัน	 นี้	 -	 เรา	 ต่าง	 เป็น	 เด็ก	 ดี	 ของ	 พระ	 เจ้า	 ดี	 เก่ง	 ใน	 ทุก	 ทุก	 ทาง	 เรา

	 ใจ	 เชื่อ	 ฟัง	 แน่ว	 แน่	 	 ฉัน	 พ-	 ยา-	 ยาม	 บอก	 รัก	 พระ	 เจ้า	 ทุก	 สิ่ง	 ที่	 พูด	 และ	 ทำา	 ฉัน

	 	 คือ	 หนึ่ง	 ใน	 ล้าน	 คน	 โต	 ใน	 ศรัท-	 ธา	 ยิ่ง	 ใหญ่	 เรา	 คือ	 หนึ่ง	 ใน	 ล้าน	 คน	 เดิน	 ใน	 แสง	 พระ	 องค์	 	 ดำา

	 	 คือ	 หนึ่ง	 ใน	 ล้าน	 คน	 โต	 ใน	 ศรัท-	 ธา	 ยิ่ง	 ใหญ่	 ฉัน	 คือ	 หนึ่ง	 ใน	 ล้าน	 คน	 เดิน	 ใน	 แสง	 พระ	 องค์	 	 ดำา

	 รง	 ความ		โดด	 เด่น	 ไม่	เหมือน	ใคร	 (ปรบมือ)		เรา	 ไม่	 เหมือน	 ใคร---	 เรา	 จะ	 เป็น	 ดัง	 พระ	 บิ	 ดา	 หมาย	 พระ	 ทัย---	 	2.	ฉัน

	 รง	 ความ		โดด	 เด่น	 ไม่	เหมือน	ใคร	 	 ฉัน	 ไม่	 เหมือน	 ใคร---	 ฉัน

	 	 จะ	 เป็น	 ดัง	 	 พระ	 บิ	 ดา	 หมาย	 พระ	 ทัย	 ให้	 เป็น	 ฉัน	 จะ	 เป็น	 พระ	 บิ	 ดา	 หมาย	 พระ	 ทัย

ช้าลง

ช้าลง

คำาร้องโดยแจน	พินโบโรห์
ทำานองโดยไมเคิล	เอฟ.	มูดีย์



ดูเหมือนความปรารถนาของพระผู้ช่วย
ให้รอดเพื่อน�าเราไปสู่ความปลอดภัย

จะไม่สิ้นสุด และวิธีที่พระองค์ทรงแสดงให้
เราเห็นเส้นทางนั้นมีความเสมอต้นเสมอ
ปลาย พระองค์ทรงเรียกโดยใช้มากกว่า
หนึ่งวิธีเพื่อให้ไปถึงคนที่เต็มใจยอมรับ วิธี
เหล่านั้นมักรวมถึงการส่งข่าวสารโดยปาก
ของศาสดาพยากรณ์เมื่อใดก็ตามที่ผู้คน
คู่ควรมีศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
อยู่ท่ามกลางพวกเขา ผู้รับใช้ที่ได้รับมอบ

อ�านาจเหล่านั้นมีหน้าที่เตือนผู้คนอยู่เสมอ 
โดยบอกหนทางสูค่วามปลอดภยัให้พวกเขา

เมื่อความตึงเครียดพุ่งสูงขึ้นทางตอน
เหนือของรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกาในฤดู
ใบไม้ร่วงปี 1838 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธขอให้วิสุทธิชนทุกคนไปรวมกันท่ี 
ฟาร์เวสต์เพื่อรับความคุ้มครอง หลายคน
อยู่ในฟาร์มที่ห่างไกลผู้คนหรือในถิ่นฐาน 

ที่อยู่กระจัดกระจาย ท่านให้ค�าแนะน�า
เป็นพิเศษแก่เจคอบ ฮอนผู้ก่อตั้งถิ่นฐาน
เล็กๆ เรียกว่าฮอนส์มิลล์ บันทึกสมัยนั้น 
เขียนไว้ว่า “บราเดอร์โจเซฟให้ฮอนเจ้า 
ของโรงสีส่งข่าวแจ้งพี่น้องชายให้ออกจาก 
ที่นั่นและมาที่ฟาร์เวสต์ แต่นายฮอนไม่ส่ง

ข่าว” (ฟิโล ดิบเบิล, ใน “Early Scenes 
in Church History,” in Four Faith 
Promoting Classics [1968], 90) ต่อมา 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟบันทึกไว้ในประวัติ
ของท่านว่า “จนถึงวันนี้พระผู้เป็นเจ้าได้
ประทานปัญญาแก่ข้าพเจ้าเพื่อช่วยคนที่

รับค�าแนะน�าให้รอด คนที่ [ท�าตาม] ค�า
แนะน�าของข้าพเจ้าไม่มีใครเสียชีวิตเลย” 
(History of the Church, 5:137) ต่อจาก
นั้น ท่านศาสดาพยากรณ์บันทึกความ
จริงอันน่าเศร้าว่าผู้บริสุทธิ์น่าจะรอดชีวิต

ที่ฮอนส์มิลล์ถ้ารับและท�าตามค�าแนะน�า
ของท่าน

ในเวลาของเราเอง เราได้รับค�าเตือน
ด้วยการแนะน�าให้รูว่้าจะหาความปลอดภัย 
จากบาปและจากโทมนัสได้ที่ใด กุญแจ 

ดอกหนึ่งของการรับรู้ค�าเตือนเหล่านั้นคือ 
การพูดซ�้า อาทิเช่น มากกว่าหนึ่งครั้งใน

หนทางสู่ความ 
ปลอดภัย

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

การประชุมใหญ่สามัญเหล่านี้ ท่านได้ยิน

ศาสดาพยากรณ์ของเราพูดว่าท่านจะอ้าง

ค�าพูดของศาสดาพยากรณ์คนก่อนและ

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นพยานปากที่สองและบาง

ครั้งเป็นปากที่สาม...อัครสาวกเปาโลเขียน

ว่า “ข้อกล่าวหาใดๆ ต้องมีพยานสองสาม

ปาก” (2 โครินธ์ 13:1) หนึ่งในหลายวิธีที่

เราจะรู้ได้ว่าค�าเตือนนั้นมาจากพระเจ้า

คือการมีกฎของพยาน พยานที่ได้รับมอบ

อ�านาจ เมื่อถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ดู

เหมือนจะมีการกล่าวซ�้า เราควรเอาใจใส่

อย่างยิ่งและท�าให้ใจเราเปี่ยมด้วยความ

ส�านึกคุณต่อการได้มีชีวิตอยู่ในยุคอันเป็น

พรเช่นนั้น...

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา พระองค์

ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของ

พระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

พระองค์ทรงทราบว่าในความเป็นมรรตัย 

เราจะอยู่ในอันตรายร้ายแรง อันตรายเลว

ร้ายที่สุดมาจากการล่อลวงของปฏิปักษ์ 

ที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลประการหนึ่งที ่

พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดเตรียมกุญแจ

ฐานะปุโรหิตให้คนที่มีหูคอยฟังและมี

ศรัทธาจะเชื่อฟังได้ไปยังสถานที่แห่ง

ความปลอดภัย 

จาก “ค้นพบความปลอดภัยในค�าแนะน�า,”  
เลียโฮนา, ก.ค. 1997, หน้า 29-32.

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธาน 
สูงสุด

หนึ่งในหลายวิธีที่เราจะรู้ได้ว่าคำาเตือน 
นั้นมาจากพระเจ้าคือการมีกฎของพยาน 
พยานที่ได้รับมอบอำานาจ
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“เราอาจทดสอบตัวเราโดยถามคำาถามสักสี่ห้าข้อ...1. ฉันชมเชยคู่ครองของฉันครั้งสุดท้ายเมื่อใด ทั้งที่อยู่ตามลำาพังหรือต่อหน้าลูกๆ 
2. ฉันแสดงความรัก ขอบคุณ หรือวิงวอนด้วยศรัทธาให้เขาหรือเธอในการสวดอ้อนวอนครั้งสุดท้ายเมื่อใด 3. ฉันหยุดพูดบางสิ่งที่รู ้
ว่าจะทำาให้เจ็บปวดครั้งสุดท้ายเมื่อใด 4. ฉันขอโทษและขออภัยอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนครั้งสุดท้ายเมื่อใด—โดยไม่ต่อท้ายด้วยคำาว่า 
‘แต่ถ้าคุณทำาอย่างนี้’ หรือ ‘แต่ถ้าคุณไม่ทำาอย่างนี้” 5. ฉันเลือกมีความสุขแทนที่จะเรียกร้องการเป็น ‘คนถูกต้อง’ ครั้งสุดท้ายเมื่อใด”

ข้อคิด

ดู ลินดา เค. เบอร์ตัน, ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ, “เราจะขึ้นไปด้วยกัน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 31.

เราเอ่ยคำาชมเชยสรรเสริญกันบ่อยเพียงใด
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การเข้าใจ “สาเหตุ” การตัดสินใจของท่านจะช่วย
ท่านทำาสิ่งถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ฝึกดำาเนิน
ชีวิตอย่างตั้งใจ!

การสู้รบที่เยาวชนในพระคัมภีร์ต้องเผชิญต่างจากของท่าน 
แต่ท่านยังสามารถทำาตามแบบอย่างความกล้าหาญ ศรัทธา 
และการเชื่อฟังของพวกเขาในการเอาชนะความท้าทายของ
ท่านเอง

เททไม่อาจหยุดคิดถึงสิ่งที่เขาเห็นในทีวีได้  
ด้วยเหตุนี้เขาจึงสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค ์
เพื่อให้รู้ว่าต้องทำาอะไร

ด�ำเนินชีวิตด้วย 
เจตนาแท้จริง

เยาวชนทีน่่าทึง่
ในพระคัมภีร์

หาคนช่วย
TH

AI

12569 425

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
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