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30 เ กก
โดยบอนน่ี แอล. ออสคาร์สนั  
และ ลินดา เค. เบอร์ตนั
ไมว่า่ทา่นอยู่ ในเยาวชนหญงิหรอืใน
สมาคมสงเคราะห ์ทา่นยังคงเป็นพีน้่อง
ในพระกติตคิณุผูส้ามารถทะนุถนอม
กนั เรยีนรูจ้ากกนั และดแูลกนั

32 ก ก เ เ
ท่านจะทําอะไรไดบ้้างในฐานะผู้นํา
ของเยาวชนหญิงหรอืของสมาคม
สงเคราะห์เพือ่ทําให้การก้าวเข้าสู่
สมาคมสงเคราะห์ง่ายขึน้สําหรบั
เยาวชนหญิง

36 
โดย เอล็เดอร์แลร์รีย ์อาร์. ลอวเ์ร็นซ์
ห้าวธิีทําให้แสงสวา่งเจิดจ้ายิ่งขึน้ใน
ตวัเรา

ปกิณกะ
8 ด กก เด

10 เ ก ก
เ ็ เ

โดย เอล็เดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี

41 เ
โดย เดวดิ บี. ลาร์เซ็น และเจนิซ 
แคปป์ เพอร์รีย์

42 เ ด

80 ก เ ก ก ก
ดเ เ ็

โดย เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอคส์

เลียโ นา มีนาคม 

ข่าวสาร
4 ก ด

เ กเ
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 เ ก
เ ็ เ

บทความพิเ ษ
16 เ ด

โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั
การเอาชีวติของเรารอดโดยยอมเสีย
ชีวติเพราะเห็นแก่พระผู้ช่วยให้รอด
หมายถึงทําให้การเป็นสานุศษิย์ของ
เราเปิดสู่สาธารณชน

24 เกด เ ก ก
ก เ ็ ด

โดย เคธี แมคกี
ประสบการณ์สองสามครัง้กับลูกๆ ได้
ช่วยให้ดฉัินเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ดฉัินกับพระบิดาบนสวรรคด์ขีึน้

26 
โดย มาริสซา วดิดิสนั
สมาชิกแบ่ง�นพรบางประการทีพ่วก
เขาเคยเห็นจากการรกัษาวนัสะบาโต
ให้ศกัดิสิ์ทธิ์

ก
ปกหนา้  ัก  โดยวอลเทอร์ เรน ปกหนา้ดา้นใน  

าพถ่ายโดย iStock/Thinkstock ปกหลงัดา้นใน  าพวาด 
© .
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76
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2 เลียโ นา

46 
โดย เจนนิเฟอร์ โบ อร์เกซ โกเมซ
ในทีสุ่ดดฉัินก็พบทีซึ่ง่ดฉัินไม่รูสึ้กโดด
เดีย่วขณะยึดมั่นในมาตรฐานของดฉัิน

48 ก ด ด เ
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด
แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดแสดง
ให้เราเห็นความสําคญัของการเอือ้มไป
หาคน คนเดยีว

52 เ ด ด ก เก ก
ก ก
บางครัง้การกลับใจยากมากแตก่าร
เข้าใจส่ิงเหล่าน้ีจะช่วย

56 เ
เ

57 ก ก
ท่านกําลังรูสึ้กเหงา ท้อแท้ สับสนหรอื
ไม่ หยิบบัตรพระคมัภีรเ์หล่าน้ีออกมา
อ่านหน่ึงใบเพือ่ให้เกิดความมั่นใจผ่าน
การชดใช้ของพระครสิต์

61 ก ก
เ ็ เด

โดย ประธานเ นรีย ์บี. อายริงก์
ความเป็นหน่ึงเดยีวทําให้เกิดปีต ิหลัก
ธรรมสําคญัสามประการน้ีจะช่วยเรา
สรา้งความเป็นหน่ึงเดยีวน้ัน

62 เ เ
กําลังเกิดอะไรขึน้หลังม่านเมือ่เรารบั
บัพตศิมาในพระวหิาร

64 
สงวนนาม
น้องชายผมเตอืนสตผิมวา่แม้พ่อแม่ไม่
อยู่กับเรา แตพ่ระครสิตท์รงอยู่กับเรา

เ

66 ก
โดย เอมี เอม็. มอร์แกน
เจตตาจะจากครอบครวัไปเรยีนวธิีเล่น
เปียโนไดจ้รงิหรอื

68 ก เ ด็
โดย แบรด วลิคอ็กซ์
โฮเซอธิบายให้เพือ่น�งวา่ทําไมเขาไม่
ตอ้งการลูกอมรสกาแฟ

70 ก ก
ก ก ก ด

โดยเอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. อลแลนด์

71 
72 ก เ กก

ลองทํากิจกรรมสีสั่ปดาห์น้ีกับ
ครอบครวัทุกสัปดาห์ก่อนถึงอีสเตอร์

74 
ดก

75 ด

76 เ
ก เ ็ เ

79 เ ด ก
เ

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ คําใบ้: 

ท่านเล่นดนตรี
ไหม
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม
ล า และส่ืออ่ืน  ของ าสนจกัรมีหลาย าษาท่ี languages.lds.org เยีย่มชม 
facebook.com/liahona.magazine มีใน าษาองัก ษ โปรตุเกส และสเปน   
เพื่อหาแนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว ความช่วยเหลือเร่ืองบทเรียนวนั
อาทิตย ์และเน้ือหาท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อน  และครอบครัวได้

ก เ
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กลบัใจ (การ),
กล้าหาญ (ความ),
ความเป็นหน่ึงเดยีว,
งานเผยแผ่ศาสนา,
งานพระวหิาร,
ชดใช้ (การ),

ธรรมชาติแห่งสวรรค์,
เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ),
แผนแห่งความรอด,
พรฐานะปุโรหิต,
พรสวรรค์,
พระคมัภร์ีมอรมอน,

พระค�าแห่งปัญญา,
พระเยซูคริสต์,

ฟ้ืนคนืชีวติ (การ),

มารดา (ความเป็น),
เยาวชนหญงิ,
เยีย่มสอน (การ),
รัก (ความ),
รับใช้ (การ),

วนัสะบาโต,

ศรัทธา,
ศึกษาพระคมัภร์ี (การ),

สถาบัน,
สมาคมสงเคราะห์,
สวดอ้อนวอน (การ),
ส่วนสิบและเงินบริจาค,
สันติสุข,
สานุศิษย์ (การเป็น),
เสียสละ (การ),
แสงสว่าง,
ให้อภยั (การ),
อีสเตอร์,

ั ท า ล ก กรร ท า าร า ้ กั การ ั รร ร รั ้
ั า ร

เ ็ เด  หนา้  
ประธานอายริงกเ์ตือนเราวา่วธีิหน่ึงท่ีเรา
จะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวไดคื้อการพดู
ถึงกนัในทางท่ีดี ท่านอาจจะ ึ กพดูอยา่ง
อ่อนโยนโดยแสดงบทบาทสมมุติของ
สถานการณ์ท่ีมีผูข้อใหส้มาชิกครอบครัว
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคนอ่ืน  ท่าน
สามารถใชค้ �าถามเช่น นอ้งชายของ
คุณเป็นอยา่งไรบา้ง  หรือ คุณชอบครู
โรงเรียนวนัอาทิตยข์องคุณแค่ไหน  บอก
วธีิท่ีท่านจะพดูถึงกนัอยา่งมีเมตตาและ
ปรับปรุงความเป็นหน่ึงเดียวในครอบครัว 
ท่านอาจจะจบการสงัสรรคใ์นครอบครัว
โดยร้องเพลง ใหเ้ราพร�่ าค �าชมเชยเอ่ย

สรรเสริญกนั  ล  บทเพลงท่ี 

ก  หนา้  ท่านอาจจะเขียน
พรสวรรคข์องคนในครอบครัว ท่าน
สามารถเขียนรายช่ือพรสวรรคท่ี์สมาชิก
ครอบครัวไดพ้ั นาหรืออยากจะพั นา 
ท่านอาจระดมความคิดเพื่อปรับปรุงและ
ใชพ้รสวรรคเ์หล่านั้น ท่านอาจถามวา่ 
ใครในครอบครัว วอร์ด หรือละแวกบา้น

ของเราจะไดรั้บประโยชนจ์ากพรสวรรค์
ของครอบครัวเราบา้ง  ท่านอาจวางแผน
พั นาและใชพ้รสวรรคข์องท่านรับใช้
พระบิดาบนสวรรคเ์ช่นเดียวกบัเจตตาท�า
ในเร่ืองเล่าของเธอ

เ
เ
นิตยสารนานาชาติของ าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย บบัพิมพ์ าษาไทย

ด  โธมสั เอส. มอนสนั  เ นรีย ์บี. อายริงก์   
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

ก  รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั  ดลัลิน เอช. โอคส์  
เอม็. รัส เซลล ์บลัลาร์ด  โรเบิร์ต ดี. เ ลส์  เจฟฟรีย ์อาร์. อลแลนด์  
เดวดิ เอ. เบดนาร์  เควนทิน แอล. คุก  ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั  
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์  แกรีย ์อี. สตีเวนสนั   
เดล จี. เรนลนัด์

ก  โจเซฟ ดบัเบิลย.ู ซิตาติ
ก  เจมส์ บี. มาร์ติโน  แครอล เอฟ. แมคคองกี

ก  ไบรอนั เค. แอชตนั  แรนดลัล ์เค. เบนเนตต์  เครก เอ.  
คาร์ดอน  เชอริล เอ. เอสพลิน  คริสตอฟเฟล โกลเดน้  ดกัลาส ดี.  
โ ลม์ส์  แลร์รีย ์อาร์. ลอวเ์ร็นซ์  แคโรล เอม็. สตีเฟนส์ 

ก  เดวดิ ที. วอร์เนอร์
ก ด เ ก  วนิเซนต ์เอ. วอห์น
ก ก  อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ดก ก  การ์ฟ แคนนอน

ก  อาร์. วลั จอห์นสนั
ก  ไรอนั คารร์
เ  เมแกน เวอร์ อฟ

เ ก  บริททานี บีตที  เดวดิ ดิกสนั  เดวดิ เอ.  
เอด็เวร์ิดส์  แมทธิว ดี. ฟลิตตนั  ลอรี ฟลูเลอร์  การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ   
ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์  จิลล ์คริสตีน แ คกิงก์  ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล   
มินดี แอนน ์ลิฟวทิท์  ไมเคิล อาร์. มอร์ริส  แซลลี จอห์นสนั โอดีเคิร์ก   
โจชวั เจ. เพอร์กีย์  แจน พินโบโรห์  ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์  พอล  
แวนเดนเบิร์ก  มาริสซา วดิดิสนั

ก  เจ. สกอ็ตต ์คนูดเซ็น
ก  แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

ก  จีนเนตต ์แอนดรูวส์  เฟย ์พี. แอนดรัส  แมนดี เบนทลี์ย์  
ซี. คิมบลัล ์บอตต์  โธมสั ไชลด์  เนท ไกนส์  คอลลีน ิงคลี์ย์  เอริค พี. 
จอห์นเซ็น  ซูซาน ลอฟเกร็น  สกอ็ตต ์เอม็. มอย  มาร์ค ดบัเบิลย.ู  
โรบิสนั  แบรด เทียร์  เค. นิโคล วอลเคน อร์สต์
ก ก ก ก  เคลลี์ จอลลีย์

 โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู
ดก  เจน แอนน ์ปีเตอร์ส

 คอนนี โบวธ์อร์พ บริดจ์  จูลี เบอร์เดตต์  เคที ดนัแคน   
ไบรอนั ดบัเบิลย.ู กีกิ  เดนิส เคอร์บี  จินนี เจ. นิลสนั  กายล ์เทต  
แรฟเฟอร์ที

ก  เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ก ด  เครก เค. เซดจว์คิ
ก ด  สตีเฟน อาร์. คริสเตียนเซ็น 
: ิธร ก ษณะโลม

เลียโ นา  -  นิตยสารรายเดือน จดัพิมพโ์ดย าสนจกัร 
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย อตัราค่าสมาชิกในประเท ไทย  

 บาทต่อปี หรือ บบัละ  บาท สมคัรสมาชิกผา่นตวัแทนนิตยสารเลีย-
โ นาของวอร์ด สาขา หรือส่งใบสมคัรไปท่ี  นูยห์นงัสือ  ถ.เพชรบุรี 
ตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพ   โทร พัท ์ - - 

 ต่อ  ในกรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูก่รุณาแจง้ล่วงหนา้สามสิบวนั 
ก  ทางออนไลนท่ี์ liahona.lds.org; ทางอีเมลท่ี 

liahona@ldschurch.org  หรือทางไปรษณียท่ี์ Liahona, Rm. 2420, 
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150- 0024, USA.
ล า ค �า พัทใ์นพระคมั ีร์มอรมอน หมายถึง เขม็ทิ  หรือ เคร่ือง

ช้ีทาง  จดัพิมพใ์น าษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลามา บลัแกเรีย 
กมัพชูา เซบู จีน จีนกลาง ตวัอกัษรเขา้ใจง่าย  โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก 
ดทัช ์องัก ษ เอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด ์ ร่ังเ ส เยอรมนั กรีก งัการี ไอซ์-
แลนด ์อินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่น คิริบาตี เกาหลี ลตัเวยี ลิทวัเนีย มาลากาซี 
มาร์แชล มองโกเลีย นอร์เวย ์โปแลนด ์โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซามวั 
สโลเวเนีย สเปน สวา ีลี สวเีดน ตากาลอ็ก ตา ีตี ไทย ตองกา ยเูครน อรูดู 
และเวยีดนาม จ�านวน บบัต่อปีต่างกนัไปตาม าษาท่ีจดัพิมพ์
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ใ นศาสนจกัรของพระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธิชนยคุสุดท้าย 
เราทกุคนเป็นครแูละเราทกุคนเป็นผูเ้รยีน พระดาํรสั
เชือ้เชิญทีอ่อ่นโยนจากพระเจา้มาถงึเราทกุคนดงัน้ี 

“เรยีนจากเรา . . . และจติใจของพวกท่านจะไดห้ยดุพัก” 1

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนให้ ไตรต่รอง
ความพยายามของพวกเขาในการสอน เรยีนรู ้และหวงัให้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นผู้นําทางเราในการทําเช่นน้ัน เรา
รูว้า่ “ครทูี่มาจากพระเจ้า” องคน้ี์ 2 เป็นมากกวา่ครธูรรมดา 
พระองคผ์ู้ทรงสอนให้เรารกัพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรา
สุดใจของเรา สุดจิตวญิญาณของเรา สุดพละกําลังของ
เรา และสุดความคดิของเรา และให้รกัเพื่อนบ้านของเรา
เหมือนรกัตวัเราเอง ทรงเป็นองคป์รมาจารย์และพระผู้ทรง
เป็นแบบอย่างของชีวติที่ดพีรอ้ม

พระองคค์อืผู้ทรงประกาศวา่ “มาตดิตามเรา” 3  
“เราทําตวัอย่างไว้ ให้เจ้า” 4

ก เ เ
พระเยซูทรงสอนความจรงิที่เรยีบง่ายทวา่ลึกซึง้ดงัที่

บันทึกไว้ ในมัทธิว หลังจากพระองคก์ับเหล่าสาวกลงมาจาก
ภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ พวกท่านแวะที่กาลิลีจากน้ันจึง
ไปคารเปอนาอุม ที่น่ันเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลวา่

“ ใครเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดนิสวรรค?์
“พระเยซูจึงทรงเรยีกเด็กเล็กๆ คนหน่ึงมาและให้มายืน

ท่ามกลางเขาทัง้หลาย
“แล้วตรสัวา่ เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลายวา่ ถ้า

พวกท่านไม่เปลีย่นใจเลือ่มใส และเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ก็
จะเข้าในแผ่นดนิสวรรค์ ไม่ไดเ้ลย” 5

ในศาสนจักร เป้าหมายของการสอนพระกิตตคิณุไม่ ใช่
เพื่อกรอกข้อมูลใส่ความความคดิบุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้า ไม่วา่ที่บ้าน ในชัน้เรยีน หรอืในสนามเผยแผ่ ไม่ ใช่เพื่อ

แสดงให้เห็นวา่บิดามารดา คร ูหรอืผู้สอนศาสนารูม้ากเพียง
ใด ทัง้ไม่เพียงเพื่อเพิ่มพูนความรูเ้กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
และศาสนจักรของพระองคเ์ท่าน้ัน

เป้าหมายพืน้ฐานของการสอนคอืช่วยให้บุตรและธิดา
ของพระบิดาบนสวรรคก์ลับไปยังที่ประทับของพระองค์
และมีชีวตินิรนัดรก์ับพระองค ์เพื่อทําเช่นน้ี การสอน
พระกิตตคิณุตอ้งให้กําลังใจพวกเขาตลอดเส้นทางของ
การเป็นสานุศิษย์ ในแตล่ะวนัและพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ 
จุดประสงคค์อืดลใจให้แตล่ะบุคคลคดิ รูสึ้ก แล้วทําบาง
ส่ิงเกี่ยวกับการดาํเนินชีวติตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ 
วตัถุประสงคค์อืพัฒนาศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์
และ เปลีย่นใจเลือ่มใส สู่พระกิตตคิณุของพระองค์

การสอนที่เป็นพร ทําให้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและช่วยให้
รอดคอืการสอนที่เลียนแบบพระผู้ช่วยให้รอด ครทูี่เลียน
แบบพระผู้ช่วยให้รอดจะรกัและรบัใช้คนที่พวกเขาสอน 
พวกเขาสรา้งแรงบันดาลใจให้ผู้เรยีนดว้ยบทเรยีนนิรนัดร์
เกี่ยวกับความจรงิอันสูงส่ง พวกเขาดาํเนินชีวติคูค่วรให้
เลียนแบบ

ก
การปฏิบัตศิาสนกิจทัง้หมดของพระผู้ช่วยให้รอดเป็น

แบบอย่างของการรกัเพื่อนบ้าน ความรกัและการรบัใช้
ของพระองคม์ักเป็นบทเรยีนของพระองคเ์สมอ ในทํานอง
เดยีวกัน ครทูี่ข้าพเจ้าจําไดแ้ม่นที่สุดคอืครทูี่รูจ้ัก รกั และ
ห่วงใยนักเรยีนของพวกเขา พวกเขาเสาะหาแกะหาย พวก
เขาสอนบทเรยีนชีวติซ่ึงข้าพเจ้าจะจดจําตลอดไป

ครเูช่นน้ันคนหน่ึงคอืลูซี เกิรท์ช์ เธอรูจ้ักนักเรยีนแตล่ะ
คนของเธอ เธอมักจะแวะเยี่ยมคนที่หายไปในวนัอาทิตย์
หรอืคนที่ ไม่มา เรารูว้า่เธอห่วงใยเรา พวกเราไม่เคยลืมเธอ
หรอืบทเรยีนที่เธอสอน

ด
เ

“เรียนจากเรา”

ก ด
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ประธานมอนสนัเช้ือเชิญใหเ้รา ไตร่ตรองความ
พยายามของ เรา  ในการสอน เรียนรู้ และหวงัให้

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเป็นผูน้�าทางเราในการท�าเช่น
นั้น  ท่านอาจคน้ควา้พระคมั ีร์กบัคนท่ีท่านเยีย่มเพื่อหา
ขอ้คิดเก่ียวกบัวธีิท่ีพระเยซูคริสตท์รงสอนและทรงเรียน

รู้ ท่านจะเร่ิมกบัพระคมั ีร์บางขอ้ท่ีประธานมอนสนัอา้ง
ถึง เช่น มทัธิว  ยอห์น  และ มาระโก  ท่าน
จะสนทนาวา่ส่ิงท่ีท่านเรียนรู้เก่ียวกบัพระคริสตส์ามารถ
ช่วยใหท่้าน เป็นผูมี้ส่วนในเดชานุ าพของพระองค์  
ไดอ้ยา่งไร

หลายปีตอ่มา เมื่อลูซี ใกล้สิน้ชีวติ 
ข้าพเจ้าไปพูดคยุกับเธอ เราหวน
นึกถึงวนัเหล่าน้ันนานมาแล้วเมื่อเธอ
เป็นครขูองเรา เราพูดถึงสมาชิกชัน้
เรยีนแตล่ะคนและสนทนาวา่ตอนน้ี
แตล่ะคนทําอะไร ความรกัความห่วงใย
ของเธอมีอยู่ช่ัวชีวติ

ข้าพเจ้ารกัพระดาํรสัตกัเตอืนของ
พระเจ้าในพระคมัภีรห์ลักคาํสอนและ

พันธสัญญาที่วา่
“เราให้บัญญัตขิ้อหน่ึงแก่เจ้าวา่ 

เจ้าจะสอนหลักคาํสอนของอาณาจักร
ให้กัน.

“เจ้าจงสอนอย่างขยันหมั่นเพียร
และพระคณุของเราจะอยู่กับเจ้า” 6

ลูซี เกิรท์ช์สอนอย่างขยันหมั่น
เพียรเพราะเธอรกัอย่างไม่เหน่ือย
หน่าย

อัครสาวกเปโตรแนะนําดงัน้ี “จง
เตรยีมพรอ้มเสมอ ที่จะอธิบายกับทุก
คนที่ขอทราบเหตผุลเกี่ยวกับความ
หวงัของพวกท่าน” 7

บางทีความหวงัสูงสุดที่ครจูะให้ ได้
คอืความหวงัที่พบในความจรงิของ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

“และอะไรเล่าที่ท่านจะหวงั?”  
มอรมอนถาม “ดเูถิดข้าพเจ้ากล่าว 
แก่ท่านวา่ท่านจะมีความหวงัโดย
ผ่านการชดใช้ของพระครสิตแ์ละ
เดชานุภาพแห่งการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค,์ เพื่อยกท่านขึน้สู่
นิรนัดรแห่งชีวติ, และน่ีเพราะศรทัธา
ของท่านในพระองค”์ 8

ครทูัง้หลาย จงเปล่งเสียงของ
ท่านและเป็นพยานถึงพระลักษณะ
แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์
ประกาศพยานของท่านเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน ถ่ายทอดความจรงิ
อันสวยงามและน่าช่ืนชมยินดทีี่มี
อยู่ ในแผนแห่งความรอด ใช้ส่ือการ
เรยีนการสอนที่ศาสนจักรอนุมัต ิโดย
เฉพาะพระคมัภีร ์เพื่อสอนความจรงิ
ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต์ ในความบรสุิทธิ์
และความเรยีบง่าย จงจดจําพระดาํรสั
ตกัเตอืนของพระผู้ช่วยให้รอดให้ “คน้
ดใูนพระคมัภีร ์เพราะท่านคดิวา่ใน
น้ันมีชีวตินิรนัดร ์และพระคมัภีรน้ั์น
เองเป็นพยานให้กับเรา” 9
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เ เก ก เ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิประทานความรู้สึกสงบแก่เราเพื่อ
ช่วยใหเ้รารู้วา่พระเยซูทรงด�ารงอยูจ่ริงและทรงรักเรา  

เขียนหรือวาดบางส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัพระเยซู

จงช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจวา่อะไรแท้จรงิ
และสําคญัในชีวติน้ี ช่วยพวกเขาพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อ
เลือกเส้นทางที่จะทําให้พวกเขาปลอดภัยบนทางสู่ชีวติ 
นิรนัดร์

จงสอนความจรงิ และพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง 
ช่วยท่าน

เ กเ
เพราะพระเยซูครสิตท์รงเช่ือ¬งและยอมตามพระบิดา

อย่างสมบูรณ์ พระองคจ์ึงทรง “เจรญิขึน้ในดา้นสต®ิญญา
และดา้นรา่งกาย เป็นที่ชอบตอ่พระพักตรพ์ระเจ้าและ
ตอ่หน้าคนทัง้หลาย” 10 เรามีความตัง้ใจจะทําเช่นน้ันหรอื
ไม่ เฉกเช่นพระเยซู “ ไดร้บัพระคณุแทนพระคณุ” 11 เรา
ตอ้งแสวงหาความสวา่งและความรูจ้ากพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
อดทนและไม่ย่อท้อขณะพยายามเรยีนพระกิตตคิณุ

การ¬งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของการเรยีนรู ้เมือ่เตรยีม
รบัการสอน เราแสวงหาการดลใจและการยืนยันจากพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิรว่มกบัการสวดอ้อนวอน เราไตรต่รอง เรา
สวดออ้นวอน เราประยกุต์ ใช้บทเรยีนพระกิตตคิณุ  

และเราแสวงหาพระประสงคข์องพระบิดาสําหรบัเรา 12

พระเยซูทรง “ส่ังสอน . . . หลายประการเป็นอุปมา” 13 
ซ่ึงตอ้งการหูคอย¬ง ตามองเห็น และใจที่เข้าใจ เมื่อเรา
ดาํเนินชีวติอย่างมีคา่ควร เราจะไดย้ินสุรเสียงกระซิบของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ชัดขึน้ ซ่ึงสามารถ “สอน [เรา] ทุกส่ิง 
และจะทําให้ระลึกถึงทุกส่ิง” 14

เมื่อเราขานรบัพระดาํรสัเชือ้เชิญที่อ่อนโยนของพระเจ้า
ให้ “เรยีนจากเรา” เรากลายเป็นผู้รบัส่วนในเดชานุภาพของ
พระองค ์ดว้ยเหตน้ีุ ขอให้เราก้าวไปข้างหน้าดว้ยวญิญาณ
ของการเช่ือ¬ง ทําตามพระผู้เป็นแบบอย่างของเราโดย
สอนดงัที่พระองคท์รงประสงค์ ให้เราสอนและเรยีนรูด้งัที่
พระองคท์รงประสงค์ ให้เราเรยีนรู ้◼

าพ
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เดก็

 1. มัทธิว 11:29
 2. ยอห์น 3:2
 3. ลูกา 18:22
 4. 3 นีไฟ 18:16
 5. มัทธิว 18:1–3; เน้นตวัเอน
 6. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 

88:77–78
 7. 1 เปโตร 3:15

 8. โมโรไน 7:41
 9. ยอห์น 5:39
 10. ลูกา 2:52
 11. หลักคาํสอนและพันธสัญญา 

93:12
 12. ด ูยอห์น 5:30
 13. มาระโก 4:2
 14. ยอห์น 14:26
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สร้างตามรูป
ลกัษณ์ของ 
พระผูเ้ป็นเจา้

พระเจ้าตรสัวา่ ให้เราสรา้งมนุษย์
ตามฉายาของเรา ตามอย่างของ

เรา . . .
“พระเจ้าจึงทรงสรา้งมนุษย์ขึน้

ตามพระฉายาของพระองค ์ตามพระ
ฉายาของพระเจา้น้ัน พระองคท์รง
สรา้งมนุษยข์ึน้ และไดท้รงสรา้งใหเ้ป็น
ชายและหญงิ” (ปฐมกาล 1:26–27)

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา และพระองคท์รง
สรา้งเราตามรปูลักษณ์ของพระองค ์
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวถึง
ความจรงิดงักล่าววา่ “พระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาทรงมีพระกรรณไว¬้งคาํ
สวดอ้อนวอนของเรา พระองคท์รง
มีพระเนตรไวด้กูารกระทําของเรา 
พระองคท์รงมีพระโอษฐ์ ไวต้รสักับ
เรา พระองคท์รงมีพระหทัยไวรู้สึ้ก
เห็นใจและรกัเรา พระองคท์รงดาํรง
อยู่จรงิ พระองคท์รงพระชนม์ เราเป็น
บุตรธิดาของพระองค ์ไดร้บัการสรา้ง
ตามรปูลักษณ์ของพระองค ์เราละม้าย
คล้ายพระองคแ์ละพระองคท์รง
ละม้ายคล้ายเรา” 1

“วสุิทธิชนยุคสุดท้ายมองทุกคน
เป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง

แท้จรงิ พวกเขาถือวา่ทุกคนมีตน้
กําเนิด ลักษณะ และศักยภาพอัน
สูงส่ง” 2 แตล่ะคนเป็น “ปิยบุตรหรอื
ปิยธิดาทางวญิญาณของพระบิดา
พระมารดาบนสวรรค”์ 3

“[ศาสดาพยากรณ์] โจเซฟ สมิธ
เรยีนรูเ้ช่นกันวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ปรารถนาให้ลูกๆ ของพระองค์ ไดร้บั
การดาํรงอยู่อันสูงส่งแบบเดยีวกับที่
พระองคท์รงมีส่วน” 4 ดงัที่พระผู้เป็น
เจ้าตรสัวา่ “เพราะดเูถิด, น่ีคอืงาน
ของเราและรศัมีภาพของเรา—คอืการ
ทําให้เกิดความเป็นอมตะและชีวติ 
นิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 1:39)

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
ปฐมกาล 1:26–27; 1 โครนิธ์ 3:17; 
หลักคาํสอนและพันธสัญญา 130:1

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่ง�นอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” จะเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพร
แก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org

จากพระคมัภร์ี
พ่ีชายของเจเร็ดในพระคมั ีร์มอร-

มอนหาวธีิใหค้วามสวา่งแก่เรือทั้ง
แปดล�าท่ีออกแบบไวเ้พื่อพาชาวเจ-
เร็ดขา้มผนืน�้าไปสู่แผน่ดินท่ีสญัญา
ไว ้เขา หลอมกอ้นหินเลก็  สิบ
หกกอ้นออกจาก ิลากอ้นหน่ึง  
และสวดออ้นวอนขอใหพ้ระผู ้
เป็นเจา้ทรง สมัผสักอ้นหินเหล่า
น้ี  ดว้ยน้ิวพระหตัถข์องพระองค ์
เพื่อมนัจะส่องแสงออกมาใน

ความมืด  และพระผูเ้ป็นเจา้ ทรง
ยืน่พระหตัถข์องพระองคอ์อกมา
และทรงสมัผสักอ้นหินเหล่าน้ีทีละ
กอ้น  ม่านถกูดึงออกไปจากดวงตา
พี่ชายของเจเร็ด และ ท่านเห็นน้ิว
พระหตัถข์องพระเจา้  และเป็นดงั
น้ิวมือมนุษย ์. . .

และพระเจา้ตรัสกบัท่านวา่   
เจา้เช่ือถอ้ยค�าท่ีเราจะพดูหรือไม่

และท่านทูลตอบวา่  เช่ือ  
พระองคเ์จา้ขา้

และ พระเจา้ทรงแสดงองค์
แก่ พี่ชายของเจเร็ด  และตรัสวา่ 
เจา้เห็นไหมวา่เราสร้างเจา้ตามรูป

ลกัษณ์ของเราเอง  แทจ้ริงแลว้   
แมม้นุษยท์ั้งปวงถกูสร้างมาตั้งแต่
ตน้ตามรูปลกัษณ์ของเราเอง   
ดู อีเธอร์ 

พจิารณาส่ิงน้ี
การรู้วา่แต่ละคนไดรั้บการสร้างตาม
รูปลกัษณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้ช่วยเรา
ในความสมัพนัธ์ของเรากบัผูอ่ื้น

อยา่งไร

เ

 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “I Know That My 
Redeemer Lives,” in Conference Report,  
Apr. 1966, 63.

 2. หัวข้อพระกิตตคิณุ, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; ด ูโมเสส 7:31–37ดว้ย.

 3. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, 165.

 4. หัวข้อพระกิตตคิณุ, “Becoming Like God,” 
topics.lds.org; ด ูคาํสอนของประธานศาสนา
จักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 237.

ก เ ก
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สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 

เราเลือกท่ีจะเช่ือได้
“ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ถึงแม้จะอยู่ ใน
ช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุด แตพ่ระผู้
ช่วยให้รอดจะตรสักับท่านเหมือนกับที่
พระองคต์รสักับบิดาผู้กังวลใจบนถนน
อันคลาคลํ่าในกาลิลี ‘อย่าวติกเลย  
จงเช่ือเท่าน้ัน’

“เราเลือกที่จะเช่ือได้
“เพราะในความเช่ือ เราจะคน้พบ

รุง่อรณุของแสงสวา่ง
“เราจะคน้พบความจรงิ
“เราจะพบสันตสุิข
“เพราะความเช่ือของเรา เราจะไม่มี

วนัหิวและกระหาย ของประทานแห่ง
พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าสามารถ
ช่วยให้เราแน่วแน่ตอ่ศรทัธาของเรา
และจะเตมิจิตวญิญาณเราเฉกเช่น 
‘บ่อน้ําพุในตวัเขาพลุ่งขึน้ถึงชีวติ 
นิรนัดร’์ [ยอห์น 4:14] เราจะประสบ 
กับความจรงิและปีตอิันยั่งยืน”
ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, ท่ีปรกึษาท่ี
สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “อย่าวติกเลย จง
เช่ือเท่าน้ัน,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 79

ท ท การ ร า ั ลา ทา า าร ้ ้า
ลา ล ั ทกการ ร ั ทา ศก า ล
ร ก ้ า ลา ศา า ากร ล ั ร า กท ล
้ าศา ักรทา

ก

“การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทํา
มากกวา่รบัรองเราถึงความเป็นอมตะ
โดยการฟ้ืนคนืพระชนม์ที่มีผลกับคน
ทัง้โลกและให้ โอกาสเราชําระล้างจาก
บาปโดยการกลับใจและบัพตศิมา  
การชดใช้ของพระองคย์ังให้ โอกาสเรา
เรยีกหาพระองคผ์ู้ทรงประสบความ
ทุพพลภาพในมรรตยัทุกอย่างของเรา
เพื่อให้กําลังเราแบกรบัภาระแห่งความ
เป็นมรรตยัได ้พระองคท์รงรูจ้ักความ
ทุกข์ทรมานของเรา และทรงอยู่ที่น่ัน 

ก เด

เพือ่เราเสมอ เช่นเดยีวกบัชาวสะมาเรยี 
ผู้ ใจด ีเมื่อพระองคท์รงพบเราบาด
เจ็บอยู่ข้างทาง พระองคจ์ะทรงพัน
แผลให้เราและดแูลเรา (ด ูลูกา 10:34) 
พลังการเยียวยาและพลังเสรมิกําลัง
ของพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองคม์ี ไวสํ้าหรบัเราทุกคนที่จะขอ

เอ็ลเดอรดั์ลลิน เอช. โอ๊คส ์แห่งโควรมัอัคร-
สาวกสบิสอง, “จงเสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ด้วยการชดใช้ของพระเยซูครสิต์,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2015, 64

การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดของเรา

เขา้ไปอ่าน รับชม หรือฟังค�าปรา รัยการประชุม
ใหญ่สามญัไดท่ี้ conference.lds.org

ทก า า ้ ้
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โดยอา ยั ความรู้เก่ียวกบัพระเมตตาและอ�านาจของ
พระเจา้  ครอบครัวซิสเตอร์นีลล ์เอฟ. แมร์ริออตตเ์ลือก 
ทุกอยา่งจะผา่นไปไดด้ว้ยดี  เป็นคติพจนข์องครอบครัว 

ในครอบครัวของท่าน ท่านอาจสนทนาวา่พระผูช่้วยให้
รอดทรงเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้านอยา่งไร แลว้สร้าง
คติพจนข์องครอบครัวท่านเอง ดู นีลล ์เอฟ. แมร์ริออตต์  
การยอมถวายใจของเราแด่พระผูเ้ป็นเจา้  

การประชุมใหญ่แต่ละคร้ัง าสดาพยากรณ์และอคัรสาวก
ใหค้ �าตอบท่ีไดรั้บการดลใจแก่ค�าถามท่ีสมาชิก าสนจกัร
อาจมี ใช้ บบัเดือนพ จิกายน  หรือเขา้ไปท่ี 
conference.lds.org เพื่อหาค�าตอบของค�าถามต่อไปน้ี

  เหตุใดสตรีวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยผูรั้กษาพนัธ
สญัญาจึงมีความส�าคญัมากต่อ าสนจกัร ดู รัส-
เซลล ์เอม็. เนลสนั  ค�าวงิวอนต่อพี่นอ้งสตรีของ
ขา้พเจา้  

  เหตุใดความเป็นมารดาจึงเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบท่ี
กัด์ิสิทธ์ิและสูงส่ง ดู เจฟฟรีย ์อาร์. อลแลนด์  
น่ีคือมารดาของท่าน  

  ใน านะสตรีจุดประสงคข์องท่านในงานแห่งความ
รอดคืออะไร ดู แครอล เอฟ. แมคคองกี  อยูท่ี่น่ี
เพื่อรับใชอุ้ดมการณ์อนัชอบธรรม  

  เหตุใดจึงส�าคญัท่ีเรารู้วา่เรามีธรรมชาติแห่ง
สวรรคแ์ละจุดหมายนิรันดร์ ดู โรสแมรี 
เอม็. วกิซอม  คน้พบความเป็นพระเจา้ใน
ตวัท่าน  

เก เ

“ ไม่สําคญัวา่เราเคยทําบาปใดมาก่อน 
หรอืเราทําบาปมามากมายเพียงใด . . .

“. . . ส่ิงสําคญัคอืพระครสิตท์รงกําลัง
วงิวอนพระบิดาแทนเรา . . . น่ันคอืส่ิง
สําคญัอย่างแท้จรงิ ส่ิงน้ีให้ความหวงัใหม่

แก่เราและความตัง้ใจที่จะปรบัปรงุตนเองตอ่ไป เพราะ
พระองค์ ไม่ทรงลืมเรา

“ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระผู้ช่วยให้รอดจะไม่ทรงหัน
ไปจากเราเมื่อเราแสวงหาพระองคอ์ย่างนอบน้อมเพื่อ
จะกลับใจ พระองคจ์ะไม่ทรงมองวา่เราเกินจะเยียวยา 
พระองคจ์ะไม่ตรสัวา่ ‘ โอ ไม่ เจ้าทําบาปอีกแล้ว’ พระองค์
จะไม่ทรงปฏิเสธเราเพราะความล้มเหลวในความเข้าใจ
วา่เป็นการยากเพียงใดที่จะหลีกเลี่ยงบาป พระองคท์รง
เข้าใจทุกส่ิงอย่างถ่องแท้ . . .

“การกลับใจ . . . มีพลังที่จะยกภาระออกไปและแทนที่
ดว้ยความหวงั”
เอ็ลเดอรอั์ลเลน ดี. เฮย์นีแห่งสาวกเจ็ดสบิ, “จงจําไวว้า่เราได้วาง 
ใจผู้ ใด,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 122–23

ทก า า ้ ้
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ในสวนเอเดนเราจะเห็นส่ิงทัง้ปวง
สรา้งขึน้ในสภาพของเมืองบรมสุข
เกษม—ไม่มีความตาย ไม่มีการให้
กําเนิด ไม่มีประสบการณ์ของการ
ทดลองในชีวติมรรตยั

อาดมักับเอวาก้าวลงจาก
สภาพความเป็นอมตะและ

รศัมีภาพแห่งเมืองบรม
สุขเกษมสู่การทดลองและ

การทดสอบบนแผ่นดนิ
โลก ส่ิงน้ีเรยีกวา่การตก
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ข้ าพเจ้ารูสึ้กและดเูหมือนพระวญิญาณยืนยันเช่นกันวา่หลักคาํ
สอนสําคญัที่สุดซ่ึงข้าพเจ้าจะประกาศได ้และประจักษ์พยาน
ทรงพลังที่สุดซ่ึงข้าพเจ้าจะกล่าวได ้คอืเรือ่งการพลีพระชนม์ชีพ

เพื่อการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูครสิต์
การชดใช้ของพระองคค์อืเหตกุารณ์อันลํา้เลิศที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึน้

หรอืจะเกิดขึน้นับตัง้แตรุ่ง่อรณุแห่งการสรา้งเรือ่ยมาจนตลอดทุกยุค
สมัยของนิรนัดรอันไม่รูจ้บ

การชดใช้คอืการกระทําอันสูงส่งที่สุดพระคณุความดซ่ึีงมีเพียงพระ
ผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันที่ทรงทําได ้โดยผ่านการชดใช้ เงื่อนไขและข้อกําหนด
ทัง้ปวงในแผนแห่งความรอดนิรนัดรข์องพระบิดาจึงบังเกิดผล . . .

ในการพูดถึงส่ิงมหัศจรรย์ทัง้หลายเหล่าน้ี ข้าพเจ้าจะใช้คาํพูดของ
ตนเอง แม้ท่านอาจจะคดิวา่เป็นถ้อยคาํจากพระคมัภีร ์คาํพูดของอัคร-
สาวกและศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ ก็ตาม

จรงิอยู่คนอื่นๆ อาจกล่าวไวแ้ล้ว แตเ่วลาน้ีน่ีคอืถ้อยคาํของข้าพเจ้า 
เพราะพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าตรสัคาํพยานตอ่
ข้าพเจ้าวา่ถ้อยคาํเหล่าน้ันเป็นความจรงิ และราวกับวา่พระเจ้าทรงเปิด
เผยส่ิงเหล่าน้ันกับข้าพเจ้าเป็นคนแรก ดว้ยเหตน้ีุ ข้าพเจ้าจึงไดย้ิน
พระสุรเสียงของพระองคแ์ละรูพ้ระคาํของพระองค ์. . .

ข้าพเจ้าขอเชือ้เชิญให้ท่านมารว่มรบัความรูท้ี่แน่นอนเช่ือถือไดเ้รือ่ง
การชดใช้

สวนสามแห่งของ 
พระผูเ้ป็นเจา้

เชิญมารว่มกับข้าพเจ้า 
เพือ่รบัความรูท้ีแ่น่นอน 
เชือ่ถือไดเ้รือ่งการชดใช้
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สานุศษิย์ของพระครสิตร์ออยู่ ใกล้ๆ และไม่นานก็ม่อยหลับ 
ไปเมือ่พระเยซูเสด็จเข้าไปในสวนเกทเสมนีเพียงลําพัง  
พระเยซู “เสด็จกลับมาครัง้ทีส่าม พระองคต์รสักับพวกเขาวา่ 
พวกท่านยังจะนอนพักเหน่ือยตอ่ไปอีกหรอื? พอเถอะ น่ีแน่ะ 
เวลาทีบุ่ตรมนุษย์ถูกมอบไว้ ในมือของคนบาปน้ันมาถึงแล้ว” 
(มาระโก 14:41)

ในสวนเกทเสมนี (บน) และ
ที่ โกลโกธา (ล่าง) พระเยซู
ครสิตท์รงหลั่งพระโลหิต
และสิน้พระชนม์บนกางเขน 
พระองคท์รงชดใช้บาปของโลก
และทรงไถ่เราจากการตก
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เราตอ้งทิง้ปรชัญาของมนุษย์และ®ญญาของผู้มี®ญญา และสดบั¬ง
พระวญิญาณซ่ึงประทานแก่เราเพื่อนําทางเราไปสู่ความจรงิทัง้มวล

เราตอ้งคน้ควา้พระคมัภีร ์โดยยอมรบัวา่น่ันเป็นพระดาํร ิพระ
ประสงค ์สุรเสียง และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าสู่ความรอด

ขณะที่เราอ่าน ไตรต่รอง และสวดอ้อนวอน จะมีภาพสวนสามแห่ง
ของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในความคดิเรา—สวนเอเดน สวนเกทเสมนี 
และสวนของอุโมงคว์า่งเปล่าที่พระเยซูทรงปรากฏตอ่มารยี์ชาวมักดาลา

ในเอเดนเราจะเห็นทุกส่ิงสรา้งไว้ ในสภาพคล้ายสวรรค—์ปราศจาก
ความตาย ปราศจากการให้กําเนิด ปราศจากประสบการณ์ช่วงทดลอง

เราจะรูว้า่การสรา้งซ่ึงเวลาน้ีมนุษย์ ไม่รู ้เป็นวธิีเดยีวที่จะเตรยีมรบั
การตก

จากน้ันเราจะเห็นอาดมัและเอวา ชายคนแรกและหญิงคนแรก ก้าว
ลงจากสถานะของรศัมีภาพอมตะคล้ายสวรรคม์าเป็นมนุษย์คูแ่รกบน
แผ่นดนิโลก

ความเป็นมรรตยั รวมถึงการให้กําเนิดและความตาย จะเข้ามาในโลก 
และเพราะการล่วงละเมิด ช่วงการทดลองและการทดสอบจึงเริม่ขึน้

จากน้ันในเกทเสมนีเราจะเห็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงไถ่
มนุษย์จากความตายทางโลกและทางวญิญาณซ่ึงมาถึงเราเพราะการตก

พระวรกายของพระ
เยซูครสิตถ์ูกวางไว้

ในอุโมงค์ ในสวน
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14 เลียโ นา

สามวนัตอ่มาพระครสิตท์รง
ฟ้ืนขึน้จากอุโมงค ์พระองค์
เสด็จจากไปทิง้ให้อุโมงคว์า่ง

เปล่า พระองคท์รงทําลาย
สายรดัแห่งความตายและ

ทรงยืนอย่างมีชัยเหนือความ
ตาย—ดว้ยเหตน้ีุจึงทําให้

การชดใช้สมบูรณ์แบบ

ณ อุโมงคท์ีว่า่งเปล่า พระครสิตผ์ู้ฟ้ืน
คนืพระชนม์ทรงปรากฏตอ่มารยี์ชาว
มักดาลาและตรสัถาม “หญิงเอ๋ย รอ้งไห้
ทําไม? . . . มารยี์เข้าใจวา่พระองคเ์ป็น
คนทําสวน . . . หันมาทูลพระองคเ์ป็น
ภาษาฮีบรวูา่ รบัโบนี ซึง่แปลวา่ ท่าน
อาจารย์” (ยอห์น 20:15–16)
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และสุดท้าย หน้าอุโมงคท์ี่วา่งเปล่า เราจะรูว้า่พระครสิตพ์ระเจ้าของ
เราทรงทําลายสายรดัแห่งความตายและมีชัยเหนือความตายตลอดกาล

ดว้ยเหตน้ีุ การสรา้งจึงให้กําเนิดการตก และการตกทําให้เกิดความ
เป็นมรรตยัและความตาย พระครสิตท์รงทําให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวตินิรนัดร์

หากไม่มีการตกของอาดมัอันนํามาซ่ึงความตายแล้ว ย่อมไม่มีการ
ชดใช้ของพระครสิตอ์ันนํามาซ่ึงชีวติได้

บัดน้ี ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่การชดใช้อันสมบูรณ์แบบเกิดขึน้โดยการ
หลั่งพระโลหิตของพระผู้เป็นเจ้า—ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ส่ิงน้ีเกิดขึน้ใน
เกทเสมนีและที่กลโกธา ข้าพเจ้ายังเป็นพยานอีกวา่พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทรงถูกตรงึกางเขน
เพื่อบาปของโลก พระองคท์รงเป็นพระเจ้าของเรา พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา และกษัตรยิ์ของเรา ข้าพเจ้ารูส่ิ้งน้ีดว้ยตนเองมิ ใช่จากผู้อื่น

ข้าพเจ้าเป็นพยานคนหน่ึงของพระองค ์และในวนัที่จะมาถึงข้าพเจ้า
จะไดสั้มผัสรอยตะปูในพระหัตถ์และพระบาทของพระองค ์และอาบ
พระบาทของพระองคด์ว้ยน้ําตาข้าพเจ้า

แตข่้าพเจ้าคงไม่รูด้ี ไปกวา่เวลาน้ีวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ ไถ่ของเรา ความรอดเกิดขึน้ในและผ่านพระโลหิตที่ทรงหลั่งเพื่อ
การชดใช้ มิ ใช่ทางอื่น

พระผู้เป็นเจ้าประทานโอกาสให้เราทุกคนดาํเนินอยู่ ในความสวา่ง
เหมือนดงัที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราอยู่ ในความสวา่งเพื่อที่พระ
โลหิตของพระเยซูครสิตพ์ระบุตรของพระองคจ์ะชําระเราให้สะอาด
จากบาปทัง้ปวงตามคาํสัญญา ◼
จาก “The Purifying Power of Gethsemane,” Ensign, May 1985, 9–11 ปรบัเปลีย่นเครือ่งหมาย
วรรคตอนให้ตรงตามมาตรฐานที่ ใช้ ใน�จจุบัน
น่ีคอืพยานครัง้สุดท้ายของความเป็นมรรตยัในฐานะอัครสาวกของเอ็ลเดอรแ์มคคองกี  
ท่านถึงแก่กรรมในอีกสองสัปดาห์ตอ่มา

พระเยซูตรสักับนางวา่ 
“อย่าหน่วงเหน่ียวเรา
ไว ้เพราะเรายังไม่ได้

ขึน้ไปหาพระบิดาของ
เรา” (ยอห์น 20:17)
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เอาชีวติของท่านรอด



 มีนาคม  17

เ มื่อพระเยซูและอัครสาวกของพระองคม์ารวมกันในเมืองซีซารยีาฟีลิปปี 
พระองคต์รสัถามพวกท่านวา่ “แล้วพวกท่านวา่เราเป็นใคร?” (มัทธิว 16:15) 
เปโตรผู้มีพลังและโวหารจับใจตอบวา่ “พระองคเ์ป็นพระครสิต ์พระบุตรของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (มัทธิว 16:16; ด ูมาระโก 8:29; ลูกา 9:20ดว้ย) 
ข้าพเจ้าตืน่เตน้ที่ ไดอ้่านถ้อยคาํเหล่าน้ัน และตืน่เตน้ที่ ไดพู้ดถ้อยคาํเหล่าน้ัน 

ไม่นานหลังจากช่วงเวลาศักดิสิ์ทธิ์น้ี เมื่อพระเยซูตรสักับเหล่าอัครสาวกเกี่ยวกับการ
สิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ที่จวนจะเกิดขึน้ เปโตรทัดทานพระองค ์ส่ง
ผลให้ท่านถูกตาํหนิอย่างรนุแรงวา่ไม่ยอมปรบัตวัหรอืไม่ “คดิ” อย่างพระผู้เป็นเจ้า
แต ่“คดิอย่างมนุษย์” (มัทธิว 16:21–23; ด ูมาระโก 8:33ดว้ย) จากน้ันพระเยซูทรง
แสดง “ความรกัเพิ่มขึน้ตอ่คนที่ [พระองคท์รง] วา่กล่าว” (คพ. 121:43) โดยทรง
สอนเปโตรกับพี่น้องของท่านอย่างอ่อนโยนเกี่ยวกับการรบักางเขนของตนแบกไว้
และยอมเสียชีวติอันเป็นวธิีพบชีวติที่บรบิูรณ์และนิรนัดร์ โดยพระองคท์รงเป็น
แบบอย่างที่ดพีรอ้ม (ด ูมัทธิว 16:24–25) 

ข้าพเจ้าตอ้งการพูดกับท่านเกี่ยวกับคาํประกาศที่ดเูหมือนขัดกันเองของพระเจ้า
วา่ “ผู้ที่จะเอาชีวติของตนรอด จะกลับเสียชีวติ แตผู่้ที่เสียชีวติของตนเพราะเห็น
แก่เราก็จะไดชี้วติรอด” (มัทธิว 10:39; ด ูมัทธิว 10:32–41; 16:24–28; มาระโก 
8:34–38; ลูกา 9:23–26; 17:33ดว้ย) ข้อความน้ีสอนหลักคาํสอนอันทรงพลังที่เรา
จําเป็นตอ้งเข้าใจและประยุกต์ ใช้

ศาสตราจารย์ท่านหน่ึงให้ข้อคดิดงัน้ี “ฟ้าสวรรคสู์งกวา่แผ่นดนิโลกฉันใด งาน
ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติท่านใหญ่กวา่เรือ่งราวที่ท่านประสงค์ ให้ชีวติท่านบอกเล่า

ด เ ็ เด
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เ
แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

เอาชีวติของท่านรอด
ในการสละพระชนม์ชีพ พระครสิตม์ิไดท้รงช่วยพระองค ์

เองให้รอดเท่าน้ันแตท่รงช่วยชีวติเราทุกคนให้รอด
ดว้ย พระองคท์รงทําให้เราไดแ้ลกส่ิงซึง่สุดท้ายแล้ว
คงจะเป็นชีวติมรรตยัที่ ไรป้ระโยชน์กับชีวตินิรนัดร์
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ฉันน้ัน พระชนม์ชีพของพระองค์ ใหญ่กวา่แผน เป้าหมาย 
หรอืความกลัวของท่าน เพื่อช่วยชีวติท่านให้รอด ท่านจะ
ตอ้งทิง้เรือ่งราวของท่าน และคนืชีวติท่านให้พระองคท์ุก
นาที ทุกวนั” 1

ยิ่งข้าพเจ้านึกถึงเรือ่งน้ี ข้าพเจ้ายิ่งอัศจรรย์ ใจที่พระเยซู
ถวายพระชนม์ชีพแดพ่ระบิดาเสมอ พระองคท์รงยอมเสีย
ชีวติตามพระประสงคข์องพระบิดา—ในชีวติและในความ
ตาย ส่ิงน้ีตรงข้ามโดยสิน้เชิงกับ
เจตคตแิละวธิีของซาตาน ซ่ึงนํามา
ใช้อย่างกวา้งขวางในโลกทุกวนัน้ีที่
ถือตนเป็นใหญ่ 

ในสภาก่อนเกิด พระเยซูทรง
อาสาทําบทบาทของพระผู้ช่วยให้
รอดในแผนของพระบิดาโดยตรสัวา่ 
“พระบิดา, ขอให้บังเกิดขึน้ตามพระ
ประสงค ์ของพระองค ์เถิด, และให้
รศัมีภาพเป็น ของพระองค ์ตลอด
กาล” ( โมเสส 4:2; เน้นตวัเอน)  
ลูซิเฟอรป์ระกาศในทางกลับกันวา่ 
“ดเูถิด, ข้าพระองคอ์ยู่น่ี, ทรงส่งข้า
พระองค์ ไปเถิด, ข้าพระองค ์ 
จะเป็นบุตรของพระองค,์ และ  
ข้าพระองค ์จะไถ่มนุษยชาตทิัง้ปวง, จนสักจิตวญิญาณ
หน่ึงก็จะไม่หายไป, และแน่นอน ข้าพระองค ์จะทํา;  
ดงัน้ันทรงให้เกียรตขิองพระองคแ์ก่ ข้าพระองค ์เถิด.” 
( โมเสส 4:1; เน้นตวัเอน)

พระบัญชาของพระครสิต์ ให้ตดิตามพระองคค์อืพระ
บัญชาให้ปฏิเสธรปูแบบของซาตานอีกครัง้และยอมเสีย
ชีวติของเราเพื่อแลกกับชีวติจรงิ ชีวติที่แท้จรงิ ชีวติที่ ได้
อาณาจักรซีเลสเชียลซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นควรให้เรา
แตล่ะคน ชีวติดงักล่าวจะเป็นพรแก่ทุกคนที่เราสัมผัสและ
จะทําให้เราเป็นวสุิทธิชน ดว้ยวสัิยทัศน์ที่จํากัดของเราใน
®จจุบัน ชีวติจึงอยู่นอกเหนือความเข้าใจ โดยแท้แล้ว  
“ส่ิงที่ตาไม่เห็น หูไม่ไดย้ิน และส่ิงที่ ใจมนุษย์คดิไม่ถึง
คอืส่ิงที่พระเจ้าทรงจัดเตรยีมไวสํ้าหรบัคนทัง้หลายที่รกั
พระองค”์ (1 โครนิธ์ 2:9)

ข้าพเจ้าอยากให้มีคาํสนทนาระหวา่งพระเยซูกับ
สานุศิษย์ของพระองคม์ากกวา่น้ี คงจะเป็นประโยชน์มาก
ถ้าเข้าใจมากขึน้เกี่ยวกับความหมายเชิงปฏิบัตขิองการยอม
เสียชีวติเพราะเห็นแก่พระองคแ์ละดว้ยวธิีน้ันจึงพบชีวติ
ใหม่ แตข่ณะไตรต่รอง ข้าพเจ้าตระหนักวา่พระดาํรขิอง

พระผู้ช่วยให้รอดก่อนและหลังคาํประกาศของพระองค์
ให้การนําทางอันทรงคณุคา่ ขอให้เราพิจารณาความเห็นที่
เกี่ยวข้องสามประการดงัน้ี

ก เ ก ก
หน่ึงคือพระดํารสัที่พระเจ้ารบัส่ังก่อนจะตรสัวา่ “ ใคร

ต้องการจะเอาชีวติรอด คนน้ันจะเสียชีวติ” (มัทธิว 16:25) 
ดังที่บันทึกไว้ ในมัทธิว มาระโก ลูกา 
พระเยซูตรสัวา่ “ถ้าใครต้องการ
จะติดตามเรา ให้คนน้ันปฏิเสธ
ตนเอง รบักางเขนของตนแบก
และตามเรามา” (มัทธิว 16:24) 
ลูกาเพ่ิมคําวา่ ทุกวนั—“ ให้คน
น้ัน . . . รบักางเขนของตนแบก
ทุกวนั” (ลูกา 9:23) ในมัทธิว งาน
แปลของโจเซฟ สมิธขยายความ
ข้อน้ีด้วยนิยามของพระเจ้าเกี่ยว
กับความหมายของการรบักางเขน
ของตนแบกไวว้า่ “และบัดน้ีในการ
ที่มนุษย์จะยกกางเขนของตนมา
แบกไว,้ หมายถึงการปฏิเสธตนเอง
จากความอาธรรม์ทัง้ปวง, และ

ตัณหาราคะทุกอย่างทางโลก, และรกัษาบัญญัติของเรา” 
(มัทธิว 16:24, เชิงอรรถ e ในภาษาอังกฤษ)

ส่ิงน้ีสอดคล้องกับคาํประกาศของยากอบที่วา่ “ธรรมะที่
บรสุิทธิ์ ไรม้ลทินเฉพาะพระพักตรพ์ระเจ้าพระบิดาน้ัน คอื
การช่วยเหลือเด็กกําพรา้และหญิงม่ายที่มีความทุกข์รอ้น 
และการรกัษาตวัให้พ้นจากราคขีองโลก” (ยากอบ 1:27)  
น่ีคอืชีวติประจําวนัของการหลีกเลี่ยงทุกส่ิงที่ ไม่สะอาด
ขณะยืนยันวา่จะรกัษาพระบัญญัตสิองข้อใหญ่—น่ันคอื
รกัพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์—ซ่ึงพระบัญญัตอิื่น
ทัง้หมดขึน้อยู่กับสองข้อน้ี (ด ูมัทธิว 22:37–40) ฉะน้ัน 
องคป์ระกอบหน่ึงของการยอมเสียชีวติเราเพื่อเห็นแก่ชีวติ
ยิ่งใหญ่กวา่ที่พระเจ้าทรงเห็นควรให้เราจึงประกอบดว้ยการ
รบักางเขนของพระองคแ์บกไวทุ้กวนั

ข้อความที่สองต่อจากน้ันแนะนําวา่การเอาชีวติของ
เรารอดโดยยอมเสียชีวติเพราะเห็นแก่พระองค์และพระ
กิตติคุณเรยีกรอ้งให้เราเต็มใจทําให้การเป็นสานุศิษย์เปิดสู่
สาธารณชน “ ใครมีความละอายเพราะเราและคําสอนของ

องคป์ระกอบหน่ึงของการ
ยอมเสียชีวติเราเพือ่เห็นแก่

ชีวติยิ่งใหญ่กวา่ทีพ่ระเจ้าทรง
เห็นควรให้เราจึงประกอบ
ดว้ยการรบักางเขนของ
พระองคแ์บกไวทุ้กวนั
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เราในยุคที่ ไม่ซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้าและอธรรม
น้ี บุตรมนุษย์ก็จะมีความละอายเพราะคน
น้ันด้วย เมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระ
รศัมีของพระบิดาพรอ้มกับพวกทูตสวรรค์
บรสุิทธิ์” (มาระโก 8:38; ดู ลูกา 9:26ด้วย)

อีกที่หน่ึงในมัทธิว เราพบข้อความคูก่ัน
“เพราะฉะน้ันทุกคนที่จะรบัเราตอ่หน้า

มนุษย์ เราจะรบัผู้น้ันเฉพาะพระพักตรพ์ระ
บิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์

“แตผู่้ ใดจะไม่ยอมรบัเราตอ่หน้ามนุษย์ 
เราก็จะไม่ยอมรบัผู้น้ันเฉพาะพระพักตรพ์ระ
บิดาของเราผู้สถิตในสวรรคด์ว้ย” (มัทธิว 
10:32–33)

ความหมายที่ชัดเจนและคอ่นข้างจรงิจัง
อีกประการหน่ึงของการยอมเสียชีวติโดยรบั
พระครสิตค์อืยอมเสียชีวติจรงิๆ ทางรา่งกาย
ในการสนับสนุนและปกป้องความเช่ือใน
พระองค ์เราคุน้เคยกับการคดิวา่ข้อเรยีกรอ้ง

สูงสุดน้ีใช้กับประวตัศิาสตรข์ณะที่เราอ่าน
เกี่ยวกับผู้เป็นมรณสักขี ในอดตี รวมไปถึง
อัครสาวกส่วนใหญ่ ในสมัยโบราณ แตเ่วลาน้ี
เราเห็นวา่ส่ิงที่เกิดขึน้ในประวตัศิาสตรก์ําลัง
กลายเป็น®จจุบัน 2

เราไม่รูว้า่จะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต แต่
หากพวกเราคนใดต้องประสบความบอบชํา้
ของการสูญเสียชีวติจรงิๆ ในอุดมการณ์ของ
พระอาจารย์ ข้าพเจ้าวางใจวา่เราจะแสดง
ความกล้าหาญและความภักดีแบบเดียวกัน

อย่างไรก็ดกีารประยุกต์ ใช้คาํสอนของพระ
ผู้ช่วยให้รอดโดยทั่วไป (และบางครัง้ยาก
กวา่น้ัน) เกี่ยวข้องกับวธิีที่เราดาํเนินชีวติใน
แตล่ะวนั เกี่ยวข้องกับถ้อยคาํที่เราพูด แบบ
อย่างที่เราวาง ชีวติเราควรเป็นการยอมรบั
พระครสิต ์และถ้อยคาํของเราควรเป็นพยาน
ถึงศรทัธาและความภักดทีี่เรามีตอ่พระองค ์
เราตอ้งกล้าปกป้องประจักษ์พยานน้ีขณะ

ชีวติเราควรเป็นการ
ยอมรับพระคริสต์ และ
ถ้อยค�าของเราควรเป็น
พยานถงึศรัทธาและความ
ภกัดทีีเ่รามีต่อพระองค์
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เผชิญการเย้ยหยัน การเลือกปฏิบัต ิหรอืการ
หมิ่นประมาทจากผู้ตอ่ตา้นพระองค ์“ ในยุค
ที่ ไม่ซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้าและอธรรมน้ี”  
(มาระโก 8:38)

ครัง้หน่ึงพระเจา้ทรงเพิม่ขอ้ความที่ ไม่
ธรรมดาน้ีเกีย่วกบัความจงรกัภกัดตีอ่พระองค์

“อย่าคดิวา่เรามาเพื่อจะนําสันตภิาพมา
สู่โลก เราไม่ไดนํ้าสันตภิาพมาให้ แตเ่รานํา
ดาบมา

“เรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดา
ของตน ลูกสาวหมางใจกับมารดา ลูกสะใภ้
หมางใจกับแม่ผัว

“และผู้ที่อยู่รว่มบ้านเดยีวกันก็จะเป็นศัตรู
ตอ่กัน

“ ใครที่รกับิดามารดายิ่งกวา่รกัเราก็ ไม่มีคา่
ควรกับเรา และใครที่รกับุตรชายหญิงยิ่งกวา่
รกัเรา คนน้ันก็ไม่มีคา่ควรกับเรา

“และใครที่ ไม่รบักางเขนของตนและตาม
เราไป คนน้ันก็ไม่มีคา่ควรกับเรา” (มัทธิว 
10:34–38)

การที่พระองคต์รสัวา่พระองค์ ไม่ทรงนํา
สันตภิาพมาให้ แตนํ่าดาบมา ความรูสึ้กแรก
ดเูหมือนจะขัดกับพระคมัภีรท์ี่เรยีกพระ
ครสิตว์า่ “องคสั์นตริาช” (อิสยาห์ 9:6) และ
คาํประกาศเมื่อพระองคป์ระสูตวิา่—“พระสิริ
จงมีแดพ่ระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดนิ
โลก สันตสุิขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้หลาย” 
(ลูกา 2:14)—และพระคมัภีรอ์้างอิงข้ออื่น
ที่รูจ้ักกันด ีอาทิ “เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวก
ท่าน สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่าน”  
(ยอห์น 14:27)

“เป็นความจรงิที่พระครสิตท์รงนําสันตสุิข
มา—สันตสุิขระหวา่งผู้เช่ือกับพระผู้เป็นเจ้า
และสันตสุิขท่ามกลางมนุษย์ ทวา่ผลที่ ไม่
อาจเลี่ยงไดข้องการเสด็จมาของพระครสิต์
คอืความขัดแย้ง—ระหวา่งพระครสิตก์ับผู้ตอ่
ตา้นพระครสิต ์ระหวา่งความสวา่งกับความ
มืด ระหวา่งลูกของพระครสิตก์ับลูกของมาร 
ความขัดแย้งน้ีเกิดขึน้ไดแ้ม้ระหวา่งสมาชิก
ในครอบครวัเดยีวกัน” 3

ขา้พเจา้มัน่ใจวา่หลายทา่นในกลุม่ผู้¬งของ
เราทัว่โลกคํา่คนืน้ีเคยประสบส่ิงทีพ่ระเจา้
ตรสัในขอ้เหลา่น้ีมาแลว้ บดิามารดาและพี่
น้องของทา่นเคยปฏเิสธและตดัสัมพนัธ์
กบัทา่นเมือ่ทา่นยอมรบัพระกติตคิณุของ
พระเยซคูรสิตแ์ละเขา้สู่พนัธสัญญาของ
พระองค ์ดว้ยเหตใุดก็ตาม การทีท่า่นรกัพระ
ครสิตม์ากกวา่เรยีกรอ้งใหท้า่นเสียสละความ
สัมพนัธอ์นัมคีา่ และทา่นหลัง่น้ําตามากมาย 
ทวา่ดว้ยความรกัที่ ไมล่ดน้อยถอยลง  
ทา่นจงึแน่วแน่ภายใตก้างเขนน้ี โดย 
แสดงใหเ้ห็นวา่ทา่นไมล่ะอายเพราะพระ 
บตุรของพระผูเ้ป็นเจา้

ก เ ็
ราวสามปีก่อนสมาชิกคนหน่ึงของ

ศาสนจักรให้พระคัมภีรม์อรมอนแก่เพื่อน
ชาวอามิชในโอไฮโอ สหรฐัอเมรกิา เพื่อนคน
น้ันเริม่อ่านจนวางไม่ลง เขากับภรรยารบับัพ-
ติศมา และภายในเจ็ดเดือนมีชาวอามิชอีก
สามคู่เปลี่ยนใจเล่ือมใสและรบับัพติศมาเป็น

เราสามารถรักกนัและต้อง
รักกนัเฉกเช่นพระองค์
ทรงรักเรา ดงัทีพ่ระองค์
ตรัสไว้ “ถ้าเจ้าทัง้หลายรัก
กนัและกนั ดงัน้ีแหละคน
ทัง้ปวงกจ็ะรู้ได้ว่าเจ้าทัง้
หลายเป็นสาวกของเรา”
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สมาชิกของศาสนจักร หลายเดือนต่อมา ลูกๆ ของพวกเขา
รบับัพติศมา 

ทัง้สามครอบครวัตดัสินใจอยู่ ในชุมชนของตนและยัง
คงใช้ชีวติแบบชาวอามิชแม้ ไม่นับถือศาสนาอามิชแล้ว แต่
เพราะพวกเขารบับัพตศิมา พวกเขาจึงถูกเพื่อนบ้านชาวอา-
มิชที่สนิทกัน “รงัเกียจ” รงัเกียจหมายถึงไม่มี ใครในชุมชน
ชาวอามิชพูดคยุ ทํางาน ทําธุรกิจ หรอืคบหากับพวกเขา 
ไม่เฉพาะเพื่อนเท่าน้ันแตส่มาชิก
ครอบครวัเช่นกัน

ตอนแรก วสุิทธิชนชาวอามิช
เหล่าน้ีรูสึ้กโดดเดีย่วเดยีวดาย
มาก แม้แตลู่กๆ ของพวกเขาก็ถูก
รงัเกียจและตอ้งออกจากโรงเรยีน
ชาวอามิช ลูกๆ ของพวกเขาถูก
ปู่ย่าตายาย ญาติๆ  และเพื่อนบ้าน
ที่สนิทกันรงัเกียจ แม้แตลู่กที่ โต
แล้วบางคนของครอบครวัเหล่าน้ี
ที่ ไม่ยอมรบัพระกิตตคิณุก็ ไม่พูด
คยุ หรอืแม้ยอมรบัพ่อแม่ของตน 
ครอบครวัเหล่าน้ีพยายามฟ้ืนตวั
จากผลทางสังคมและเศรษฐกิจ
เน่ืองจากความรงัเกียจ แตพ่วกเขา
ทําสําเรจ็

ศรทัธาของพวกเขายังคงแข็งแกรง่ ความทุกข์ยากและ
การตอ่ตา้นเน่ืองจากความรงัเกียจทําให้พวกเขาแน่วแน่
และไม่หวัน่ไหว หน่ึงปีหลังจากบัพตศิมา ครอบครวัรบัการ
ผนึกในพระวหิารและยังคงเข้าพระวหิารทุกสัปดาห์ พวก
เขาพบพลังผ่านการรบัศาสนพิธี การเข้าสู่พันธสัญญา
และให้เกียรตพิันธสัญญา พวกเขาทุกคนแข็งขันในกลุ่ม
ศาสนจักรและยังคงหาวธิีแบ่ง®นความสวา่งและความรู้ ใน
พระกิตตคิณุกับเครอืญาตแิละชุมชนผ่านการแสดงความ
เมตตาและการรบัใช้

ตน้ทุนการเข้ารว่มศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งว-ิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายสูงมาก แตก่ารตกัเตอืนให้รกัพระครสิต์
มากกวา่ใครอื่น แม้คนสนิทที่สุดในครอบครวัเรา นํามาใช้
กับคนที่เกิดในพันธสัญญาไดเ้ช่นกัน พวกเราหลายคนเป็น
สมาชิกของศาสนจักรโดยไม่มีการตอ่ตา้น บางทีตัง้แตเ่ด็ก 
ความท้าทายที่เราอาจพบเจอคอืยังคงภักดตีอ่พระผู้ช่วยให้
รอดและศาสนจักรเสมอ ตอ่หน้าพ่อแม่ ญาตฝ่ิายเขยหรอื
สะใภ้ พี่น้องชายหญิง หรอืแม้แตลู่กๆ ของเราผู้ซ่ึงความ
ประพฤต ิความเช่ือ หรอืการเลือกของพวกเขาบ่งบอกวา่ไม่

สนับสนุนทัง้พระองคแ์ละเรา 
น่ีไม่ ใช่®ญหาความรกั เราสามารถรกักันและตอ้งรกักัน

เฉกเช่นพระองคท์รงรกัเรา ดงัที่พระองคต์รสัวา่ “ถ้าท่าน
รกักันและกัน ดงัน้ีแหละทุกคนก็จะรูว้า่ท่านเป็นสาวก
ของเรา” (ยอห์น 13:35) ดงัน้ันถึงแม้ความรกัครอบครวัยัง
อยู่ แตค่วามสัมพันธ์อาจหยุดชะงัก และตามสภาพการณ์ 
แม้แตก่ารสนับสนุนหรอืการยอมรบัอาจหยุดช่ัวคราวเพราะ

เห็นแก่ความรกัที่สูงกวา่ของเรา  
(ด ูมัทธิว 10:37)

ในความเป็นจรงิ วธิีช่วยคนที่
เรารกัไดด้ทีี่สุด—วธิีรกัพวกเขาได้
ดทีี่สุด—คอืยังคงให้พระผู้ช่วยให้
รอดมาก่อน หากเราปล่อยให้ตนเอง
เควง้ควา้งห่างจากพระเจ้าไม่เห็นใจ
คนที่เรารกัซ่ึงกําลังทุกข์ทรมาน
หรอืเศรา้โศก เมื่อน้ันเราย่อมมอง
ไม่เห็นหนทางที่เราจะช่วยพวกเขา
ได ้อย่างไรก็ด ีหากเรายังคงหยั่งราก
มั่นคงดว้ยศรทัธาในพระครสิต ์เรา
ย่อมอยู่ ในฐานะทัง้รบัและให้ความ
ช่วยเหลือ 

หากถึงเวลาที่สมาชิกครอบครวั
เราตอ้งหันมาพึ่งแหล่งความช่วยเหลืออันแท้จรงิและยั่งยืน
แหล่งเดยีวน้ัน เขาจะรูว้า่ตอ้งไว้ ใจใครเป็นผู้นําทางและ
เพ่ือนรว่มทาง ในขณะเดยีวกัน โดยมีของประทานแห่ง
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์นําทาง เราสามารถปฏิบัตศิาสน
กิจเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการเลือกผิดและพัน
บาดแผลเท่าที่เราไดร้บัอนุญาต หาไม่แล้วเราคงไม่ไดร้บัใช้
ทัง้คนที่เรารกัและตวัเราเอง

ก
องคป์ระกอบข้อสามของการยอมเสียชีวติเพราะเห็น

แก่พระเจ้าอยู่ ในพระดาํรสัของพระองค ์“เพราะเขาจะได้
ประโยชน์อะไร ถ้าไดส่ิ้งของหมดทัง้โลกแตต่อ้งเสียชีวติ
ของตน? หรอืคนน้ันจะนําอะไรไปแลกชีวติของตนกลับ
คนืมา?” (มัทธิว 16:26) ตามที่ ให้ ไว้ ในงานแปลของโจเซฟ 
สมิธ พระดาํรสัของพระองคอ์่านวา่ “เพราะเขาจะได้
ประโยชน์อะไร ถ้าไดส่ิ้งของสิน้ทัง้โลกแตห่ารบัพระอง 
คผ์ู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้ และเขาเสียจิตวญิญาณ
ของตน และสูญเสียตวัเองไป” (ลูกา 9:25 [ ใน Bible 
appendix])

วธิีช่วยคนทีเ่รารกัไดด้ี
ทีสุ่ด—วธิีรกัพวกเขาได้
ดทีีสุ่ด—คอืยังคงให้พระ

ผู้ช่วยให้รอดมาก่อน 
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เราไม่ไดก้ล่าวเกินจรงิเลยเมื่อพูดวา่การละทิง้โลกเพื่อ
รบั “พระองค ์. . . ผู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงแตง่ตัง้” ไม่ ใช่
บรรทัดฐานในโลกทุกวนัน้ี ความสําคญัก่อนหลังและความ
สนใจที่เราเห็นบ่อยที่สุดรอบตวัเรา (และบางครัง้ในตวัเรา) 
นับวา่เห็นแก่ตวัอย่างยิ่ง คนหิวโหยตอ้งการให้คนนึกถึง 
คนดือ้รัน้เรยีกรอ้งให้เคารพสิทธิ์ของตน ความปรารถนา
เงินทอง ส่ิงของ และอํานาจ ความรูสึ้กวา่ตนควรมีชีวติที่
สุขสบาย มุ่งหมายจะลดความรบั
ผิดชอบ ไม่ยอมเสียสละตนเองเพื่อ
ประโยชน์ของอีกฝ่าย และอื่นๆ

น่ีมิไดห้มายความวา่เราไม่ควร
หมายมั่นทําให้สําเรจ็ หรอืดเีลิศใน
ความบากบั่นที่คุม้คา่ ซ่ึงรวมถึงการ
ศึกษาและงานที่มีเกียรต ิแน่นอนวา่
ผลสําเรจ็ที่คุม้คา่น้ันน่ายกย่อง แต่
ถ้าเราตอ้งช่วยชีวติเราไว ้เราพึงจํา
ไวเ้สมอวา่ความสําเรจ็เช่นน้ันไม่ ใช่
ที่สุดในตวัมันเอง แตเ่ป็นหนทาง
ไปสู่จุดหมายที่สูงกวา่ ดว้ยศรทัธา
ของเราในพระครสิต ์เราตอ้งมอง
วา่ความสําเรจ็ทางการเมือง ธุรกิจ 
วชิาการ และรปูแบบที่คล้ายกัน
ไม่ ใช่คาํนิยามให้ตวัเราแตท่ําให้เรารบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนมนุษย์ ได—้เริม่ที่บ้านและขยายออกไปในโลก 

การพัฒนาตนเองมีคณุคา่ตราบที่เอือ้ตอ่การพัฒนา
อุปนิสัยเหมือนพระครสิต ์ในการวดัความสําเรจ็น้ันเรา
ยอมรบัความจรงิอันลึกซึง้ที่แฝงอยู่—น่ันคอืชีวติเราเป็น
ของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรคข์องเรา และพระ
เยซูครสิต ์พระผู้ ไถ่ของเรา ความสําเรจ็หมายถึงการดาํเนิน
ชีวติสอดคล้องกับพระประสงคข์องพระองค์

ตรงข้ามกับชีวติที่หลงตวัเอง ประธานสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895–1985) แสดงความคดิเห็นที่เรยีบ
ง่ายเกี่ยวกับวธิีที่ดกีวา่น้ันดงัน้ี

“เมื่อเรามีส่วนในการรบัใช้เพื่อนมนุษย์ การกระทําของ
เราไม่เพียงช่วยพวกเขาเท่าน้ัน แตเ่ราจะมีมุมมองใหม่ขึน้
ใน®ญหาของเรา เมื่อเรานึกถึงผู้อื่นมากขึน้ เราจะมีเวลา
นึกถึงตนเองน้อยลง! ท่ามกลางปาฏิหารยิ์แห่งการรบัใช้  
มีคาํสัญญาของพระเยซูที่วา่เมื่อเราเพลินอยู่กับการรบัใช้ 
เราพบตวัตนของเรา! [ด ูมัทธิว 10:39]

“เราไม่เพียง ‘พบ’ ตวัตนของเราในแง่ของการยอมรบั
การนําทางจากสวรรค์ ในชีวติเราเท่าน้ัน แตย่ิ่งเรารบัใช้

เพื่อนมนุษย์ ในวธิีที่เหมาะสม จิตวญิญาณของเราจะยิ่งมี
แก่นสารมากขึน้ . . . เรามีแก่นสารมากขึน้เมื่อเรารบัใช้ผู้
อื่น—โดยแท้แล้ว เราจะ ‘พบ’ ตวัตนของเราง่ายขึน้เพราะมี
ให้เราพบมากกวา่เดมิมาก!” 4

เ ก
เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้าทราบเรือ่งหญิงสาวคนหน่ึงที่ตดัสิน

ใจรบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา เธอ
พัฒนาความสามารถในการตดิตอ่
และเช่ือมสัมพันธ์กับคนเกือบทุก
ระบบความเช่ือ ความเช่ือทางการ
เมือง และเชือ้ชาต ิเธอกังวลวา่การ
ตดิป้ายช่ือผู้สอนศาสนาทัง้วนัทุก
วนัอาจกลายเป็นตวัขัดขวางไม่
ให้เธอสรา้งความสัมพันธ์ ได ้ไม่กี่
สัปดาห์หลังจากเป็นผู้สอนศาสนา
เธอเขียนบอกทางบ้านเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ที่เรยีบง่ายแตม่ีความ
หมายวา่ 

“ซิสเตอรล์ีกับหนูนํายามา
นวดมือที่เป็นข้ออักเสบของสตรี
สูงอายุคนหน่ึง—เรานวดคนละ

ข้าง—ขณะน่ังอยู่ ในห้องรบัแขกของบ้านเธอ เธอไม่อยาก
¬งข่าวสารที่เราพูด แต่ ให้เรารอ้งเพลง ชอบให้เรารอ้ง
เพลง ขอบคณุป้ายช่ือผู้สอนศาสนาสีดาํที่อนุญาตให้หนูมี
ประสบการณ์ส่วนตวักับคนแปลกหน้าโดยสิน้เชิง”

จากส่ิงที่ท่านทนทุกข์ทรมาน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธเรยีนรูจ้ากส่ิงที่ท่านประสบวา่ตอ้งยอมเสียชีวติในการ
รบัใช้พระอาจารย์และพระผู้ทรงเป็นมิตรของท่าน ท่าน
กล่าวไวค้รัง้หน่ึง “ข้าพเจ้าตัง้กฎให้ตนเองวา่ เมือ่พระเจ้า
บัญชา จงทํา” 5

ข้าพเจ้าคดิวา่เราทุกคนคงอยากมีระดบัความซ่ือสัตย์เท่า
กับบราเดอร์ โจเซฟ ถึงกระน้ัน ท่านเคยถูกบังคบัให้ตอ้ง
ทรมานอยู่ ในคกุที่ลิเบอรต์ี ้รฐัมิสซูรหีลายเดอืน ทุกข์ทาง
กายแตอ่าจทุกข์ยิ่งกวา่น้ันทางอารมณ์และวญิญาณโดยไม่
สามารถช่วยภรรยาที่ท่านรกั ลูกๆ ของท่าน และวสุิทธิชน
ขณะพวกเขาถูกทารณุและข่มเหง การเปิดเผยและการนํา
ทางของท่านนําพวกเขาไปมิสซูรเีพื่อสถาปนาไซอันและ
เวลาน้ีพวกเขาถูกไล่ออกจากบ้านในฤดหูนาวข้ามรฐัทัง้รฐั 

แต่ ในสภาพเหล่าน้ันในคกุ ท่านเขียนจดหมายให้กําลัง
ใจศาสนจักร เป็นความเรยีงที่หนุนใจและสละสลวยที่สุด 

ในการวดัความสําเรจ็น้ันเรา
ยอมรบัความจรงิอันลึกซึง้ที่
แฝงอยู่—น่ันคอืชีวติเราเป็น
ของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา
บนสวรรคข์องเรา และพระ
เยซูครสิต ์พระผู้ ไถ่ของเรา
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ซ่ึงเวลาน้ีประกอบเป็นภาค 121,122 และ 
123 ของหลักคาํสอนและพันธสัญญา โดยทิง้
ท้ายดงัน้ี “ ให้เราทําส่ิงทัง้ปวงที่อยู่ ในอํานาจ
ของเราอย่างรืน่เรงิเถิด; และจากน้ันขอให้
เรายืนน่ิง, ดว้ยความมั่นใจอย่างที่สุด, เพื่อ
เห็นความรอดแห่งพระผู้เป็นเจ้า, และเพื่อ
พระองคจ์ะทรงเผยพระพาหุของพระองค”์ 
(คพ. 123:17)

แน่นอนวา่แบบอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดของ
การช่วยชีวติคนๆ หน่ึงให้รอดโดยยอมเสีย
ชีวติคอืแบบอย่างน้ี “ข้าแตพ่ระบิดาของข้า
พระองค ์ถ้าถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์
ไม่ได ้และข้าพระองคจ์ําตอ้งดืม่แล้ว ก็ ให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค”์ (มัทธิว 
26:42) ในการสละพระชนม์ชีพ พระครสิต์
มิไดท้รงช่วยพระองคเ์องให้รอดเท่าน้ันแต่
ทรงช่วยชีวติเราทุกคนให้รอดดว้ย พระองค์
ทรงทําให้เราไดแ้ลกชีวติมรรตยัที่มิฉะน้ัน

สุดท้ายแล้วไรป้ระโยชน์กับชีวตินิรนัดร์
ประเด็นหลักของพระชนม์ชีพของพระผู้

ช่วยให้รอดคอื “เราทําตามชอบพระทัย [พระ
บิดา] เสมอ” (ยอห์น 8:29) ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนวา่ท่านจะทําให้ส่ิงน้ันเป็นประเด็น
หลักของชีวติท่าน หากท่านทํา ท่านจะช่วยให้
ชีวติท่านรอด ◼
จากคาํปราศรยัการให้ข้อคดิทางวญิญาณระบบการศกึษา
ของศาสนจักรเรือ่ง “ช่วยชีวติท่านให้รอด” ทีม่หาวทิยาลัย
บรคิมั ยังก์ เมือ่วนัที ่14 กันยายน ค.ศ. 2014 ดบูทความ
เต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่devotionals.lds.org

 1. อดมั เอส. มิลเลอร,์ Letters to a Young Mormon 
(2014), 17–18.

 2. ด ูมารต์นิ ชูลอฟ, “Iraq’s Largest Christian Town 
Abandoned as ISIS Advance Continues,” The 
Guardian, Aug. 7, 2014, theguardian.com.

 3. Kenneth Barker, ed., The NIV Study Bible,  
10th anniversary ed. (1995), 1453.

 4. คาํสอนของประธานศาสนจักร: สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์ (2006), 93–95.

 5. คาํสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ 
(2007), 172.

แบบอย่างยิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ
การช่วยชีวติคนๆ หน่ึงให้
รอดโดยยอมเสียชีวติคอื
แบบอย่างน้ี “ข้าแต่พระบิดา
ของข้าพระองค์ ถ้าถ้วยน้ี
เลือ่นพ้นไปจากข้าพระองค์
ไม่ได้ และข้าพระองค์จ�า
ต้องดืม่แล้ว กใ็ห้เป็นไป
ตามพระทยัของพระองค์” 
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ด เ ก

ม ารดาทุกคนรูว้า่การบรหิารเวลาเปลี่ยนไปมากหลัง
จากมีเด็กเกิดในครอบครวั ขณะเรยีนรูว้ธิีบรหิาร
เวลากับลูกเล็กๆ ส่ีคนอีกครัง้ ดฉัินประสบช่วง

เวลาที่น่าท้อใจ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาศึกษาพระ
กิตตคิณุ การจัดเวลาศึกษาพระคมัภีรท์ําไดย้ากและตอ้ง
แน่ใจวา่มีความหมาย แตป่ระสบการณ์สองสามครัง้สอน
ดฉัินวา่เมื่อดฉัินเช่ือ¬งและสวดอ้อนวอน พระเจ้าจะทรง
สอนดฉัินในวธิีอื่น

เกิดความเขา้ใจลึกซ้ึงในพระกิตติคุณผา่น 

การเป็นมารดา
การเป็นมารดาสามารถเปิดโอกาสพิเศษให้เราไดเ้รยีน

รูห้ลักคาํสอนของพระเจ้าผ่านพระวญิญาณ
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ด ด เ
วนัหน่ึงขณะกําลังรดีผ้า แคลรว์ยัหน่ึงขวบเริม่รอ้งไห้อยู่

ในเปลของเธอ ช่วงน้ันเป็นเวลานอนกลางวนั และดฉัินรู้
วา่ถ้าดฉัินรบีเอาจุกนมให้เธอ เธอจะหลับตอ่ได ้ลูซีวยัสาม
ขวบเล่นอยู่ ในห้องที่ดฉัินกําลังรดีผ้า ดฉัินเถียงกับตวัเอง
ครูห่น่ึง แล้วก็ตดัสินใจเปิดเตารดีทิง้ไวอ้ย่างน้ันโดยรูว้า่จะ
ออกไปนอกห้องประเดีย๋วเดยีว “ลูซี ลูกเห็นเตารดีบนโตะ๊
ใช่ไหม” ดฉัินถาม “มันรอ้นมาก แม่ตอ้งเอาจุกนมให้แคลร ์
อย่าจับเตารดีตอนแม่ไม่อยู่นะ ลูกจะได้ ไม่เจ็บตวั”

ดฉัินมั่นใจวา่ลูซีเข้าใจ ดว้ยเหตน้ีุจึงรบีออกจากห้อง 
ดฉัินกลับมาครูเ่ดยีวหลังจากน้ัน และไดย้ินเสียงรอ้งไห้
กระซิกๆ อยู่หลังเก้าอี ้

“ลูซี” ดฉัินถาม “ลูกอยู่ที่ ไหน”
เธอไม่ตอบ
“ลูกเป็นอะไรหรอืเปล่า ไปแอบอยู่ตรงน้ันทําไม”
ดฉัินเดนิไปหลังเก้าอีแ้ละน่ังลงบนพืน้ เธอเอามือปิด

หน้า หลังจากไม่ยอมบอกดฉัินอยู่ครูห่น่ึงวา่เกิดอะไรขึน้ 
ในที่สุดเธอก็พูดวา่ “แม่คะ หนูโดนเตารดีคะ่”

ตอนแรกดฉัินสับสนที่เธอไม่ได้ ใส่ ใจคาํเตอืนของดฉัิน 
แตแ่ล้วก็รูสึ้กใจสลายที่เธอแอบดฉัินหลังจากทําผิดเล็กๆ 
น้อยๆ เพราะเกรงวา่ดฉัินจะหมดรกัเธอและไม่เช่ือใจเธอ
อีก ดฉัินรูว้า่เธอไม่สามารถทําให้ความเจ็บปวดหายไปได ้
และดฉัินเท่าน้ันที่จะช่วยทําให้น้ิวที่ถูกเตารดีรูสึ้กดขีึน้ได ้
ดฉัินปลอบลูซี ขณะรบีพาเธอไปที่อ่างล้างหน้าในห้องน้ํา
เพื่อบรรเทาความเจ็บปวด พระวญิญาณทรงกระซิบบอก
กับใจดฉัินวา่ “พระบิดาบนสวรรคท์รงรูสึ้กแบบน้ีแหละ
เมื่อลูกๆ ของพระองค์ ไม่เอาใจใส่คาํเตอืนของพระองค์
และไม่ยอมให้พระองคบ์รรเทาความเจ็บปวดทัง้ที่พวกเขา
ตอ้งการมากที่สุด” ในขณะน้ัน ดฉัินรูสึ้กปีตอิย่างยิ่งกับ
ความรูน้ี้และมั่นใจวา่พระเจ้าเต็มพระทัยสอนดฉัิน

ก
ไม่กี่ปีตอ่มาดฉัินไดร้บัเรยีกเป็นที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน

สมาคมสงเคราะห์วอรด์ ดฉัินรูสึ้กไม่คูค่วรกับการเรยีกน้ี 
ดฉัินเริม่ศึกษาหลักธรรมเรือ่งจิตกุศล ดฉัินสวดอ้อนวอน
ให้มีจิตกุศลเหมือนพระครสิตม์ากขึน้ตอ่พี่น้องสตรทีี่ดฉัิน

รบัใช้ แตด่ฉัินไม่แน่ใจวา่ของประทาน
ฝ่ายวญิญาณดงักล่าวน้ีจะเป็นอย่างไร
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หรอืรูสึ้กเช่นไร
วนัหน่ึงความวติกกังวลทําให้ดฉัินทุกข์ ใจมากขณะทํา

อาหารกลางวนั แอนนีลูกสาวคนที่สามน่ังอยู่บนบันไดขัน้
กลาง กําลังง่วนอยู่กับจินตนาการวยัสองขวบของเธอ ดฉัิน
เฝ้ามองขณะเธอเอนหลังไปควา้ของเล่น เสียหลัก และกลิง้
ตกบันไดลงมาส่ีห้าขัน้ ดฉัินวิง่ไปหาเธอและพยายามปลอบ
เธอให้หยุดรอ้งไห้ ดฉัินทําให้เธอเงียบพอจะไดย้ินเสียง
สะอืน้นิดๆ ดงัมาจากโตะ๊ในครวั ดฉัินมองไปเห็นแคลรว์ยั
ห้าขวบกําลังรอ้งไห้

“มาน่ีมา” ดฉัินบอกเธอ “เป็นอะไรหรอืลูก”
เธอวิง่มากอดดฉัินกับแอนนี คาํที่เธอพูดเป็นคาํตอบ

ตรงกับคาํถามเกี่ยวกับจิตกุศลที่ดฉัินสวดอ้อนวอนถาม
“หนูเห็นแอนนีตกบันได แล้วหนูก็มองเธอและเห็นวา่

เธอรูสึ้กเสียใจ” เธอตอบ “หนูอยากจะตกบันไดแทนแอนนี
มากกวา่จะเห็นเธอตกลงมา” 

ความคดิหน่ึงแวบเข้ามาในใจดฉัินผ่านพระวญิญาณ 
“น่ัน คอืจิตกุศล”

เ
เมื่อเรว็ๆ น้ี สามีดฉัินสอนลูกๆ เรือ่งโมเสส ดฉัินพูดวา่ 

“แม่คดิวา่ศรทัธาของมารดาโมเสสน่าทึ่งมาก! เธอปล่อย
เขาไปตามสายน้ําและสวดอ้อนวอนขอพระบิดาบนสวรรค์
ทรงคุม้ครองให้เขาปลอดภัย ลองนึกดวูา่เธอตอ้งใช้ศรทัธา
มากขนาดไหนเพื่อเธอจะวางใจให้พระบิดาบนสวรรคด์แูล
ลูกน้อยของเธอ”

ลูซีถามวา่ “แม่คะ แม่มีศรทัธามากขนาดน้ันมัย้คะ”
น่ันเป็นคาํถามที่ลึกซึง้ ดฉัินใครค่รวญครูห่น่ึงแล้วก็เล่า

ประสบการณ์บางอย่างที่ดฉัินเคยมีเมื่อดฉัินวางใจพระเจ้า
ดว้ยศรทัธา การสนทนาตอ่จากน้ันเป็นอุทาหรณ์สอนใจทุก
คนในครอบครวั คาํถามของเธออยู่ ในความคดิดฉัินตลอด
เวลา น่ันทําให้ดฉัินรูแ้น่นอนวา่ดฉัินสามารถมีศรทัธา
เหมือนมารดาของโมเสสได้

ขณะที่ดฉัินดาํเนินชีวติดว้ยศรทัธา สวดอ้อนวอนทูล
ถาม และศึกษาอย่างเช่ือ¬ง พระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์
การเป็นมารดาของดฉัินสอนหลักคาํสอนของพระองคผ์่าน
พระวญิญาณ และพระองคท์รงสอนดฉัินบ่อยๆ แม้จะมีข้อ
จํากัดดา้นเวลาของการเป็นบิดามารดา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา
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ลองนึกภาพตวัท่านไดร้บัค�าเชิญครัง้ส�าคญัที่สุดของ
ชีวติท่านคอืโอกาสในการใช้เวลาหน่ึงวนักับพระ
เยซูครสิต ์ท่านจะเตรยีมตวัอย่างไรทางวญิญาณ

และทางรา่งกายส�าหรบัวนัน้ัน ท่านหวงัจะไดพ้รอะไรบ้าง
จากการเยือนเช่นน้ัน

พระเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราแตล่ะคนก�าหนดเวลาไวห้น่ึง
วนัเพื่อส่ือสารกับพระองค—์วนัสะบาโต ซ่ึงพระองคท์รง
อวยพรและท�าให้ศักดิสิ์ทธิ์ (ด ูอพยพ 20:11) ท่านไดร้บัพร
อะไรบ้างเมื่อท่านรกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ความคดิตอ่
ไปน้ีจากวสุิทธิชนทั่วโลกอาจกระตุน้แนวคดิและความรูสึ้ก
ของท่าน

ควำมใกล้ชิดกบัพระผู้เป็นเจ้ำและพระคริสต์
ซิสเตอรแ์อนเดรยี จูลิ โอ จากเซาเปาลู บราซิลคน้พบ

วา่ความสัมพันธ์กับเพื่อนทางโลกแน่นแฟ้นขึน้เมื่อเราใช้
เวลาดว้ยกันฉันใด ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบน
สวรรคแ์น่นแฟ้นขึน้เมื่อใจเราจดจ่ออยู่ที่พระองคผ์่านการ
นมัสการในวนัสะบาโตฉันน้ัน

ระหวา่งไปเยี่ยมครอบครวัเธอซ่ึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
ศาสนจักร ซิสเตอรจ์ูลิ โอตดัสินใจตืน่แตเ่ช้าในวนัอาทิตย์
และพยายามหาโบสถ์วสุิทธิชนยุคสุดท้ายในละแวกน้ัน 

ขณะครอบครวัเธอเตรยีมไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจวนั
น้ัน ซิสเตอรจ์ูลิ โอพยายามเสาะหาในละแวกใกล้เคยีง
จนพบคนที่ชี ้ให้ดยูอดแหลมในระยะไกล ซิสเตอรจ์ูลิ โอ
สามารถเข้ารว่มพิธีนมัสการได ้“ดฉัินมีวนัสะบาโตที่ยอด
เยี่ยมที่สุด” เธอกล่าว “ดฉัินรูสึ้กถึงความรกัของพระบิดา
บนสวรรคอ์ย่างแรงกล้า ดฉัินรูสึ้กวา่พระองคเ์บิกบาน
พระทัยเมื่อบุตรธิดาเช่ือฟังค�าสอนของพระองค ์ดฉัินมี
ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้เกี่ยวกับศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต”์

กำรเยยีวยำและกำรบรรเทำทุกข์
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมัอัครสาวก

สิบสองบอกเราวา่วนัสะบาโตเป็นพรแก่ชีวติท่านสมัยเป็น
แพทย์วยัหนุ่มอย่างไร “ข้าพเจ้าพบความปีตยิินดคีรัง้แรก
ในวนัสะบาโตหลายปีก่อนสมัยเป็นศัลยแพทย์ที่งานล้น
มือเมื่อข้าพเจ้าทราบวา่วนัสะบาโตกลายเป็นวนัส�าหรบั
เยียวยาตนเอง เมื่อสิน้สุดแตล่ะสัปดาห์ มือข้าพเจ้าเป็น
แผลจากการล้างมือก่อนผ่าตดัดว้ยสบู่ น� ้า และแปรงขน
หยาบ ข้าพเจ้าตอ้งการพักหายใจจากภาระของงานอาชีพที่
เรยีกรอ้งมาก วนัอาทิตย์ ให้การผ่อนคลายที่ข้าพเจ้าตอ้งการ
อย่างมาก” 1

โดย มำริสซำ เอ. วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร

วสุิทธิชนทั่วโลกบอกวา่ชีวติพวกเขาไดร้บัพรเฉพาะ
ดา้นอย่างไรจากวนัศกัดิสิ์ทธิ์และพิเศษน้ี

พร  
ของวนัสะบาโต
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เ
เมื่อไม่นานมาน้ี เอลิซาวยั 10 ขวบจากเมืองเอดมัน

ตนั รฐัแอลเบอรต์า แคนาดาเป็นผู้พูดในการประชุมศีล-
ระลึกเกี่ยวกับวธิีหน่ึงที่การมุ่งทํากิจกรรมที่เหมาะสมใน
วนัสะบาโตเป็นพรแก่ชีวติเธอ เพราะบางครัง้เอลิซาเกิด
ความเบื่อหน่ายในวนัอาทิตย์ เธอกับครอบครวัจึงตดัสิน
ใจวา่การทําดชันีเป็นกิจกรรมที่ดทีี่น่าจะลองทําด ูไม่นาน
เอลิซาก็คน้พบวา่เธอชอบทํางานกับรายช่ือและบันทึก 
“เมื่อดฉัินเริม่ทํา ดฉัินแคอ่ยากทําไปเรือ่ยๆ” เธอแบ่ง®น
กับที่ประชุม

เมื่อคณุยายทวดของเอลิซาไดย้ินวา่เธอชอบประวตัิ
ครอบครวัมาก เธอจึงสอนเอลิซาให้รูว้ธิีเพิ่มเรือ่งราวและ
รปูภาพเข้าไปในออนไลน์สายสกุลครอบครวั “สนุกมาก
คะ่ ดฉัินชอบ!” เอลิซาบอก “เมื่อดฉัินทํางานประวตัิ
ครอบครวั ดฉัินรูสึ้กถึงวญิญาณของเอลียาห์ เป็นความ
รูสึ้กที่ดมีากๆ”

เ ก
ซิสเตอรเ์ชอรลิ เอ. เอสพลิน ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่าย

ประธานปฐมวยัสามัญเป็นพยานถึงพรของการรบัส่วนศีล-
ระลึกในวนัสะบาโตวา่ “เมื่อดฉัินรบัส่วนศีลระลึก บางครัง้
ดฉัินนึกถึงภาพวาดที่พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์
ทรงกางพระพาหุประหน่ึงพระองคท์รงพรอ้มรบัเราเข้า
สู่อ้อมพระพาหุอันเป่ียมดว้ยความรกัของพระองค ์ดฉัิน
ชอบภาพน้ี เมื่อดฉัินนึกถึงภาพน้ีระหวา่งการปฏิบัตศีิล-
ระลึก จิตวญิญาณดฉัินเบิกบานเพราะดฉัินแทบจะไดย้ิน
พระดาํรสัของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่ ‘ดเูถิด, แขนแห่งความ
เมตตาของเรายื่นมายังเจ้า, และผู้ ใดก็ตามที่จะมา, ผู้น้ัน
เราจะรบั; และคนที่มาหาเราจะเป็นสุข’ [3 นีไฟ 9:14]” 2

ก ก
เอ็ลเดอรแ์อล. ทอม เพอรร์ยี์ (1922–2015) แห่งโควรมั

อัครสาวกสิบสองสอนวา่ เหตผุลหน่ึงที่เราตอ้งพักจากการ
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ท�างานของเราในวนัอาทิตย์คอืงานท�าให้เราพลาด “ โอกาส
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่น” 3

การปฏบิตัศิาสนกจิในวนัสะบาโตเป็นส่ิงทีซิ่สเตอร์ โซลา 
อดัไจรกัขณะเตบิใหญ่ในสาขากะปงในกานา เมือ่กลบัจาก
โรงเรยีนประจ�ามาอยูบ่า้นช่วงฤดรูอ้น เธอกับเยาวชนคนอืน่ๆ 
จะรวมกลุม่กนัไปเยีย่มสมาชิกของสาขาทีพ่วกเขาไมเ่ห็น
มาระยะหน่ึงแลว้ “น่ันเป็นการเสียสละเพราะพวกเราส่วน
ใหญรู่สึ้กหวิมากหลงัเลิกโบสถ ์และเราอยู่ไกลบา้นจนเราไม่มี
เวลากลบัไปรบัประทานอาหารแลว้มารวมตวักันอกี” ซิสเตอร์
อดัไจกลา่ว แตก่ารเสียสละน้ันคุม้คา่ เพราะพวกเขามีโอกาส
สวดอ้อนวอนและรอ้งเพลงสวดกับเพือ่นสมาชิกในสาขา
พรอ้มทัง้ชวนพวกเขามาโบสถแ์ละมารว่มกิจกรรม เยาวชน
คนหน่ึงยนิดจีะเดนิมาโบสถกั์บพวกเขาวนัอาทิตย์ถดัไป

“การปฏิบัตเิช่นน้ีสรา้งความผูกพันระหวา่งเรา” ซิสเตอร์
อัดไจกล่าว “พวกเราบางคนยังคงเป็นเพื่อนกันเหนียวแน่น
จากการตดัสินใจวา่จะออกไปน�าเพื่อนที่หายไปกลับมาโดย
สละเวลาสองสามช่ัวโมงในวนัสะบาโตของเรา”

โอกำสเผยแผ่ศำสนำ
ในโลกทกุวนัน้ี การท�าใหว้นัสะบาโตศักดิสิ์ทธิจ์ะแยก 

เราออกมาแน่นอน—ให้ โอกาสเราไดแ้บ่งปันพระกิตตคิณุ
อยา่งเป็นธรรมชาตเิม่ือคนอืน่สังเกตเห็นความแตกตา่งใน 
กจิวตัรประจ�าสัปดาหข์องเรา ครอบครวัเดวสีประสบส่ิงน้ี 
ขณะอาศัยอยูบ่นเกาะเกรนาดากับเอเดรยีลลูกสาววยัเยาว์
ของพวกเขา “เพือ่นๆ ของเอเดรยีลไมม่ี ใครเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร และถงึแมห้ลายคนเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ แตว่นั
อาทติยส์�าหรบัพวกเขาเป็นเพยีงอกีวนัหน่ึงของสัปดาห”์  
ซิสเตอรแ์มคเคนซี ลอวเ์ยอร ์เดวสีมารดาของเอเดรยีลอธบิาย

ไม่กี่เดอืนก่อน อาเดรยีลลี ไดร้บัเชิญไปงานวนัเกิดที่
โรงภาพยนตรแ์ห่งหน่ึงในวนัอาทิตย์ ครอบครวัเธอตดัสิน
ใจฝากของขวญัไวแ้ทนการไปงานเลีย้งและดภูาพยนตร ์
“เพราะเราแคแ่วะอวยพรพวกเขา เราจึงสามารถแบ่งปัน
ความเช่ือเกี่ยวกับสะบาโตกับพวกเขาอย่างเป็นมิตรและ
เปิดเผย” ซิสเตอรล์อวเ์ยอร ์เดวสีกล่าว “น่ันท�าให้ดฉัินมี
ความสุขที่ลูกสาวของดฉัินก�าลังแบ่งปันพระกิตตคิณุ”

ควำมคุ้มครองจำกควำมฝักใฝ่ทำงโลก
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 59:9 กล่าววา่ “และเพื่อเจ้า

จะรกัษาตวัให้หมดจดจากโลกไดส้มบูรณ์ยิ่งขึน้, เจ้าจงไป

ยังบ้านแห่งการสวดอ้อนวอนและถวายศีลระลึกของเจ้าใน
วนัศักดิสิ์ทธิ์ของเรา” ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุค
ปัจจุบันสอนไวว้า่แนวคดิเรือ่งการรกัษาตวัให้ “หมดจดจาก
โลก” เป็นทัง้ค�าเชือ้เชิญและพรที่สัญญาไวซ่ึ้งมาคูก่ัน

ตัวอย่างเช่น ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007)  
ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด สอนวา่เมื่อเราหลีก
เล่ียงส่ิงท่ีท�าให้เขวไปทางโลกในวนัสะบาโต เราได้รบัความ
คุ้มครองจากการหมกมุ่นกับส่ิงของทางโลก “ ในสมัยน้ี
ที่การเข้าถึงและการมี ใจหมกมุ่นกับวตัถุนิยมเพ่ิมขึน้ มี
ส่ิงหน่ึงคุ้มครองเราและลูกๆ ของเราให้รอดพ้นจากโรค
ระบาดในสมัยของเราได้แน่นอน นึกไม่ถึงวา่กุญแจสู่การ
ได้รบัความคุ้มครองท่ีแน่นอนน้ีอยู่ ในการถือปฏิบัติวนั 
สะบาโต” 4

เวลำคุณภำพของครอบครัว
ครอบครวัโอลสันในบรคิมัซิต ียูทาห์ สหรฐัอเมรกิา พบ

วา่แม้แตก่ารเปลี่ยนมุมเล็กๆ มุมหน่ึงของวนัสะบาโตก็
ท�าให้เกิดพรมากมาย แทนที่จะดโูทรทัศน์รายการปกติ ใน
วนัอาทิตย์ พวกเขาดส่ืูอของศาสนจักรแทน พวกเขาพบ
วา่การด ูBible.videos (ด ูBibleVideos.org) กับลูกๆ อัญเชิญ
พระวญิญาณและมีค�าถามจากลูกๆ ที่ส่งเสรมิให้เกิดการ
สนทนาที่ดี ในครอบครวั

“การไม่ดโูทรทัศน์ในวนัสะบาโตท�าให้เกิดการเปลี่ยน
จุดสนใจครัง้ใหญ่ที่สุดส�าหรบัดฉัิน” ซิสเตอรเ์ลซีย์ โอลสัน
กล่าว “เราอาจรูสึ้กเหมือนมีกฎเกณฑ์มากมายเกี่ยวกับวนั
อาทิตย์ แตด่ฉัินคดิวา่สะบาโตเป็นวนัที่ ไม่จ�ากัดเรือ่งการรบั
ใช้และจิตกุศล ถ้าเราเลือก วนัสะบาโตสามารถท�าให้เรามี
พลังพรอ้มกลับมาเผชิญโลกในสัปดาห์ตอ่ไป”

พระเจ้าทรงสอนเราในพระคมัภีรว์า่เราควร “ระลึกถึง
วนัสะบาโต ถือเป็นวนับรสุิทธิ์” (อพยพ 20:8) เมื่อเรา
ยอมรบัวา่สะบาโตเป็นโอกาสล�า้คา่ให้เราเรยีกรอ้งพรทาง
วญิญาณ ถ้อยค�าเหล่าน้ันจะกลายเป็นพระด�ารสัเชือ้เชิญ
จากพระองค ์เราจะตอบสนองอย่างไร มีสัญญาอะไรเตรยีม
ไว้ ให้เราและครอบครวัของเรา ◼

อ้ำงองิ
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ใ นช่วงกิจกรรมรวมเยาวชนหญิงกับสมาคมสงเคราะห์ 
มีผู้ขอให้กุลสตรวียั 18 ปีกับสตรวียั 81 ปีพูดถึงการ
ออกเดทครัง้แรกของพวกเธอ “ทัง้คูป่ระหลาดใจ

ระคนดี ใจที่ ไดเ้รยีนรูค้วามคล้ายคลึงระหวา่งประสบการณ์
ของสองคนที่อายุห่างกันหลายสิบปี” 1 พวกเธอคน้พบวา่
พวกเธอเหมือนกันมากกวา่ที่คดิ

การก้าวจากเยาวชนหญิงเข้าสู่สมาคมสงเคราะห์บ่อยครัง้
ดเูหมือนจะน่าหวาดหวัน่ และบางครัง้ถึงกับน่ากลัว  
ในฐานะเยาวชนหญิง ท่านอาจจะถามตนเองวา่ “ฉันมีอะไร
เหมือนกับสตรทีี่สูงวยักวา่เหล่าน้ีบ้างหรอืไหม มีที่ ให้ฉันใน
สมาคมสงเคราะห์ ไหม” 2

คาํตอบของคาํถามเหล่าน้ีคอืมีแน่นอน! เหมือนสตรี
สองท่านในเรือ่งข้างตน้ ท่านอาจพบวา่ท่านมีเหมือนกัน
มากกวา่ที่ท่านคดิ และ “แน่นอน” วา่มีที่ ให้ท่านในสมาคม
สงเคราะห์ แตก็่เช่นเดยีวกับความก้าวหน้าทัง้หมดใน
ชีวติจากขัน้หน่ึงไปอีกขัน้หน่ึง เราตอ้งทํางานดว้ยกันจึงจะ
ประสบความสําเรจ็

เมือ่เยาวชนหญิงก้าวเข้าสู่สมาคมสงเคราะห์
และพีน้่องสตรเีหล่าน้ันตอ้นรบัพวกเธอ  

ทัง้สองกลุ่มจะคน้พบอย่างรวดเรว็วา่ 
 พวกเธอมีหลายอย่างเหมือนกัน

เหมือนมาก 
ต่าง
กวา่  
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ด
ประธานเยาวชนหญิงสามญั

ด ด เ เ
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

ดฉัินสัญญากับท่านเยาวชนหญิง
ทัง้หลายวา่เมือ่ทา่นพยายามทาํความ
รูจ้ักพี่น้องสตรี ในวอรด์ของท่าน 
พวกเขาจะเป็นพรแก่ชีวติท่านและ

ท่านจะเป็นพรแก่พวกเขา จงกระโดดเข้ามาอย่างเต็ม
ตวัและทําให้เป็นที่รูว้า่ท่านพรอ้มจะเป็นสมาชิกที่แข็ง
ขันขององคก์รสตรทีี่ ใหญ่สุดและเก่าแก่ที่สุดองคก์ร
หน่ึงในโลก ท่านเป็นส่วนจําเป็นที่สุดของงานแห่งความ
รอดในยุคสุดท้าย และเป็นธิดาที่รกัษาพันธสัญญาของ
พระบิดาบนสวรรค ์ท่านพรอ้มจะทําส่วนของท่านในการ
สรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก  
จงเตรยีมตวัประสบส่ิงวเิศษสุด

ก ด
ขณะท่านมองไปรอบๆ ห้องสมาคมสงเคราะห์ที่เต็ม

ไปดว้ยพี่น้องสตรทีุกวยั ลองถามวา่ “ฉันจะเรยีนรูอ้ะไร
ไดบ้้างจากสตรทีี่ยอดเยี่ยมเหล่าน้ี เมื่อท่านเปิดความ
คดิและจิตใจ ท่านจะประหลาดใจกับมิตรภาพที่ท่านจะ
สรา้งกับพี่น้องสตรทีี่สูงวยักวา่ท่านแตม่ีมากมายให้แบ่ง
®นในรปูของประสบการณ์และ®ญญา

เ ด
เจตคตขิองท่านเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่แข็งขัน

ของสมาคมสงเคราะห์สามารถมีอิทธิพลใหญ่หลวงตอ่
เยาวชนหญิงในชัน้เรยีนของท่าน ท่านสามารถบอกเล่า
ประสบการณ์ส่วนตวัที่แสดงให้เห็นวา่ท่านไดร้บัพร
อย่างไรหรอืชีวติของผู้อื่นไดร้บัพรอย่างไรผ่านการมีส่วน
รว่มในสมาคมสงเคราะห์ ท่านควรให้กําลังใจและช่วย
เหลือกุลสตรวียั 18 ปีก้าวเข้าสู่สมาคมสงเคราะห์อย่าง
เบิกบาน

ในฐานะพี่น้องสตรสีมาคม
สงเคราะห์ ท่านจะทําอะไรไดบ้้าง
เพ่ือสอน “พี่น้องสตรคีนใหม่” 
ให้ประสบความสําเรจ็ในบทบาท

จําเป็นที่สุดของเราในงานแห่งความรอด ท่านสามารถ
ช่วยให้พวกเธอเข้าใจไดว้า่พวกเธอเป็นส่วนสําคญัยิ่ง
ของงานศักดิสิ์ทธิ์ ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า การ
แบ่ง®นหนังสือหรอืลิงก์ออนไลน์ของ Daughters in My 
Kingdom จะช่วยอธิบายงานศักดิสิ์ทธิ์ของเราในสมาคม
สงเคราะห์

ท่านสามารถคล้องแขนและเปิดใจรบัเยาวชนหญิง
ขณะที่เราเตรยีมรบัพรแห่งชีวตินิรนัดรด์ว้ยกัน ท่าน
สามารถขยายวงของท่านให้เยาวชนหญิงเข้ามารว่ม
ดว้ย โดยทําเช่นน้ี ท่านจะทําให้ความปรารถนาของลูซี 
แม็ค สมิธตอ่พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์รุน่แรกของ
เธอเกิดสัมฤทธิผล “เราตอ้งทะนุถนอมกัน ดแูลกัน 
ปลอบโยนกัน และรบัคาํแนะนําส่ังสอน เพื่อเราทุกคน
จะน่ังในสวรรคด์ว้ยกัน” 3

เ ด
จงยอมรบัวา่เยาวชนหญิงมาพรอ้มพรสวรรค ์ของ

ประทาน และความกระหายใครแ่บ่ง®น พึงแน่ใจวา่
เมื่อเยาวชนหญิงเข้ามาในสมาคมสงเคราะห์ พวกเธอ
มีเพื่อนน่ังดว้ย เปิดโอกาสให้พวกเธอเพิ่มประกาย
ความกระตอืรอืรน้ให้สมาคมสงเคราะห์ ตระหนักวา่
ท่านไม่เพียงมีอิทธิพลแรงกล้าตอ่พี่น้องสตรทีี่อายุน้อย
กวา่เหล่าน้ีเท่าน้ัน แตพ่วกเธอสามารถเป็นแบบอย่าง
ที่น่ารกัตอ่ท่านไดด้ว้ย ถ้าท่านสอนบทเรยีนสมาคม
สงเคราะห์ พึงแน่ใจวา่ไดร้วมสถานการณ์ของทุกกลุ่ม
วยัที่ท่านกําลังสอน—ไม่ ใช่แคก่ลุ่มมารดา ท่านสามารถ
ให้ โอกาสเยาวชนหญิงสอนสมาคมสงเคราะห์เช่นกัน 
ท่านสามารถลองจับคูพ่ี่น้องสตรทีี่อายุน้อยกับพี่น้อง
สตรสูีงวยักวา่ให้ ไปเยี่ยมสอนและรบัใช้ดว้ยกัน ท่าน
สามารถเป็นพรและช่วยขจัดอุปสรรคเรือ่งวยั ◼

 1. ด ูแครอล แอล. คลารก์, “Knit Together in Love,” Ensign,  
Oct. 1993, 25.

 2. ด ูบอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “Help Young Women Embrace  
Move to Relief Society,” Church News, Aug. 20, 2014.

 3. ลูซี แม็ค สมิธ, ใน Daughters in My Kingdom: The History  
and Work of Relief Society (2011), 25.

เเ



ปี
ทีแ่ลว้ซิสเตอรบ์อนน่ี แอล.  
ออสคารสั์น ประธานเยาวชน
หญงิสามญั และซิสเตอร์

ลนิดา เค. เบอรต์นั ประธานสมาคม
สงเคราะหส์ามญั โพสตค์าํขอไวบ้น 
เพจเฟซบคุศาสนจกัรของพวกเธอ  
พวกเธอขอใหเ้ยาวชนหญงิและพีน้่อง 
สตรสีมาคมสงเคราะห ์ตลอดจน
บดิามารดา ผูนํ้า และครทูีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการช่วยเยาวชนหญงิ บอกเลา่
ประสบการณ์ของพวกเขาเกีย่วกบั
การกา้วจากเยาวชนหญงิเขา้สู่สมาคม
สงเคราะห ์ประธานทัง้สองไดร้บั 
ความเห็นจากทัว่โลก

เยาวชนหญิงจํานวนมากแสดง
ความตืน่เตน้กับการมีสตรทีี่เข้มแข็ง
อยู่รายรอบ ส่วนอีกหลายคนยังลังเล

ตอ่ไปน้ีเป็นความเห็นบางส่วน
เกี่ยวกับวธิีทําให้การก้าวจากเยาวชน
หญิงเข้าสู่สมาคมสงเคราะห์ง่ายขึน้ 
ความเห็นจัดแบ่งเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) เราจะทําอะไรไดบ้้างในเยาวชน
หญิง และ (2) เราจะทําอะไรไดบ้้างใน
สมาคมสงเคราะห์

การก้าว  
เขา้สู่สมาคมสงเคราะห์
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เขา้สู่สมาคมสงเคราะห์

เ ก ก
เ
“ดฉัินเตบิใหญ่ ในเมืองหน่ึงนอก

สตอกโฮล์ม สวเีดน คณุแม่ของดฉัิน
เป็นโสด” บรทิท์- มารเีขียน “ดฉัิน
อายุย่าง 13 ปีขณะที่คณุแม่กับดฉัิน
รบับัพตศิมา เมื่อคณุแม่เข้ารว่มการ
ประชุมคนืสมาคมสงเคราะห์ ท่าน
พาดฉัินไปดว้ยเพื่อดฉัินจะได้ ไม่ตอ้ง
อยู่บ้านคนเดยีว เมื่อดฉัินอายุ 18 ปี 
ดฉัินรูจ้ักและรกัพี่น้องสตรทีุกคน”

พอลาเขียนวา่ “ตอนที่เป็นผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสวยั 14 ปี ดฉัิน
พยายามรบัใช้หญิงม่าย แม่ตวัคน
เดยีว และพี่น้องสตรทีี่แข็งขันน้อย 
ไม่นานพวกเธอก็ชวนดฉัินไปรว่ม
กิจกรรมครอบครวัที่บ้าน ดว้ยเหตุ
น้ี วนัอาทิตย์แรกของดฉัินในสมาคม
สงเคราะห์ ดฉัินจึงรูสึ้กวา่มีแม่เต็ม
ห้อง”

“คณุแม่ คณุยาย และคณุป้าของ
ดฉัินแบ่ง®นประสบการณ์ของพวก
ท่านผ่านแบบอย่างของพวกท่าน” 
ลินดเ์ซย์เขียน “พวกท่านให้ดฉัิน
เข้ารว่มโครงการบําเพ็ญประโยชน์
ดว้ย ดฉัินอดใจรอจะเข้ารว่มสมาคม
สงเคราะห์แทบไม่ไหว การเลื่อน
ชัน้ไม่ไดเ้กิดขึน้กะทันหัน สมาคม
สงเคราะห์เป็นที่ซ่ึงดฉัินรูสึ้กอยากไป
เสมอ”

เ ็
“ดฉัินตืน่เตน้มากที่ ได้ ไปสมาคม

สงเคราะห์” เอมิลีกล่าว “ดฉัินคดิวา่
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความจรงิที่วา่
ดฉัินรูสึ้กสนิทกับผู้นําเยาวชนหญิง
ของดฉัิน พวกเธอปฏิบัตติอ่ดฉัิน
ดว้ยความเคารพมาก ดฉัินไม่มีความ
ลังเลใดๆ ขณะเข้ารว่มกับพี่น้องสตรี
สมาคมสงเคราะห์เพราะคดิวา่คงจะ
เป็นแบบเดยีวกับพวกเธอ และเป็น
อย่างน้ันจรงิๆ”

“ดฉัินตอ้งการให้ผู้นําเยาวชน
หญิงพูดคยุกับดฉัินมากขึน้เกี่ยวกับ
สมาคมสงเคราะห์ ความรกั และความ
เป็นพี่น้องสตรทีี่น่ัน” มารสิาเขียน

“ผู้นํามีอิทธิพลมากตอ่การทําให้
เยาวชนหญิงเห็นภาพรวมของสมาคม
สงเคราะห์” เทสซาเขียน “ดฉัินคดิวา่
สําคญัที่ผู้นําเยาวชนหญิงจะกระตุน้
เยาวชนหญิงเรือ่งสมาคมสงเคราะห์
และพี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ควร
ยินดตีอ้นรบั”

“ดฉัินคดิวา่ผู้นําเยาวชนหญิง 
ไมน่่าทาํใหส้มาคมสงเคราะห¬์ง
เหมอืนเป็นที่น่าเบื่อ” อแมนดาเขยีน 
“เพราะดฉัินรูสึ้กอยา่งน้ันเมือ่ไปทีน่ั่น”

ในเยาวชนหญิง
เ เ ด
เ
ผู้นําสมาคมสงเคราะห์หลายท่าน

เชือ้เชิญให้เยาวชนหญิงเข้ารว่มพิธี
เปิดเดอืนละครัง้และให้กุลสตรมีา
เรยีนเป็นครัง้คราว

จิล ผู้นําสมาคมสงเคราะห์คนหน่ึง
แบ่ง®นส่ิงที่วอรด์ของเธอทํา เธอ
เขียนวา่ “เราท้าทายเยาวชนหญิงให้
น่ังข้างๆ สตรสีมาคมสงเคราะห์คน
หน่ึงก่อนการประชุมและถามไถ่ชีวติ
เธอ น่ันช่วยให้เยาวชนหญิงเห็นวา่พี่
น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ ไม่ตา่งจาก
พวกเธอ”

กก
ด
“ดฉัินจําไดชั้ดเจนขณะช่วยทํา

อาหารกลางวนัที่งานศพ” ราเชล
เยาวชนหญิงคนหน่ึงเขียน “ดฉัินได้
พูดคยุและหัวเราะกับพี่น้องสตรคีน
อื่นๆ ที่อยู่ ในครวั ดฉัินรูสึ้กเหมือน
เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม พวกเธอแสดง
ความเช่ือมั่นในตวัดฉัิน น่ันเป็นช่วง
เวลาที่ดมีากสําหรบัดฉัิน”

เบคาห์ สตรสีมาคมสงเคราะห์คน
หน่ึงเริม่ทําความรูจ้ักเยาวชนหญิง เธอ
เขียนวา่ “ดฉัินใช้ส่ือสังคมเป็นเพื่อน
กับเยาวชนและทําความรูจ้ักส่ิงที่พวก
เธอรกั ดว้ยเหตน้ีุเราจึงเป็นเพื่อนกัน”



หญิงไปปฐมวยัหรอืเยาวชนหญิง
ทันที”

เ ก ดก
ก

“ดฉัินโตมากับการสนทนาพระ
กิตตคิณุอย่างลึกซึง้กับคณุแม่” 
ครสิตเีขียน “และพบวา่สมาคม
สงเคราะห์มักจะเป็นเรือ่งที่เรา
สนทนากันบ่อยๆ”

กิลเลียนเขียนวา่ “ดฉัินโหย
หาความเข้าใจอันลึกซึง้ทางวญิญาณ
และขอบคณุที่ ไดร้บั”

“ดฉัินพยายามโยงเข้ากับบทเรยีน
และกับพี่น้องสตรทีี่ดเูหมือนจะอายุ
แก่กวา่ดฉัินมาก” มารสิาเขียน

“ดฉัินตืน่เตน้ที่ ไดย้ินทัศนะของ
สตรผีู้สามารถแบ่ง®นวสัิยทัศน์ 
กับดฉัินในเรือ่งจุดประสงคข์องชีวติ 
มรรตยัที่ดฉัินยังไม่เคยเห็น”  
เอมิลีเขียน

เ ็ เ
“ดฉัินไม่มีสมาชิกครอบครวัให้

น่ังดว้ย” ลาซีย์เยาวชนหญิงคนหน่ึง
กล่าว “การที่พี่น้องสตรกีล่าว ‘สวสัด’ี 
หรอืน่ังกับดฉัินสรา้งความแตกตา่ง
อย่างมาก”

เคลลี สตรสีมาคมสงเคราะห์
กล่าวเช่นน้ัน เธอเขียนวา่ 

ในสมาคมสงเคราะห์
ก เ เ ็ กก

เ ก เด
ถึงแม้ประธานสมาคมสงเคราะห์

หลายท่านทําส่ิงพิเศษเพื่อตอ้นรบั
เยาวชนหญิงในวนัแรกของเธอที่
สมาคมสงเคราะห์ แตม่ีคนแสดง
ความเห็นวา่ผู้นําพึงตระหนักเช่น
กันวา่การก้าวเข้าสู่สมาคมสงเคราะห์
ไม่หยุดแคน้ั่น

ราเควล ผู้นําสมาคมสงเคราะห์
ในบราซิล แบ่ง®นส่ิงที่ฝ่ายประธาน
ของเธอทําดงัน้ี “(1) เรามอบชุด
ตอ้นรบัให้เยาวชนหญิงแตล่ะคนใน
วนัอาทิตย์แรกของเธอ น่ีเป็นช่วง
เวลาที่มีความสุขเสมอ (2) ในฐานะ

ฝ่ายประธาน เราทําการอบรมบาง
อย่างเพื่อให้พวกเธอรูว้า่พวก
เธอมาหาเราไดทุ้กเมื่อ (3) เรา
เสนอวา่ตอ้งไม่เรยีกเยาวชน
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“ถ้ามีคนรูสึ้กไม่เป็นที่ตอ้นรบั เธอคง
ไม่อยากเข้ารว่มอีก”

น่าเศรา้ใจที่นิกกีคอืสตรคีนหน่ึง
ที่รูสึ้กอึดอัด ส่ิงที่เธอเขียนเตอืนเรา
วา่เราทําไดม้ากกวา่น้ันเสมอ “ ใน
สถานการณ์เหมือนดฉัิน บางคน
หายไปไม่แข็งขันอีกเลย สมาคม
สงเคราะห์ตอ้งเป็นที่ซ่ึงเราสามารถ
โอบกอดพี่น้องสตรทีุกวยั ไม่วา่พวก
เธอจะเป็นใครหรอืพวกเธอทําอะไร”

ครสิตอลรอ้งไห้ ในวนัแรกของเธอ 
เธอเขียนวา่ “อดตีผู้นําเยาวชนหญิง
ของดฉัินโอบกอดดฉัินและชวนดฉัิน
ไปน่ังกับเธอ ดฉัินน่ังกับบรรดาภรรยา 
คณุแม่ และคณุย่าคณุยายทัง้หลาย 
ดฉัินบอกเล่าความรูสึ้ก และพวกเธอ
¬ง เป็นครัง้แรกที่ดฉัินรูสึ้กถึงพลัง
ของการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มสตรทีี่
กําลังพยายามเป็นเหมือนพระครสิต์
มากขึน้ ดฉัินรูสึ้กไดร้บัพรมากที่ ได้
เป็นส่วนหน่ึงขององคก์รระดบัโลกน้ี”

เ ด ก เ
ด

“พวกเธอขอให้ดฉัินเล่นเปียโน
สําหรบัการประชุมวนัอาทิตย์ของเรา” 
เอมีเขียน “การรูว้า่พวกเธอตอ้งการ
ดฉัินช่วยให้ดฉัินมีความผูกพันกับ
พี่น้องสตร ีเหมือนส่ิงที่ประธานกอร-์
ดอน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) กล่าว
ไวว้า่สมาชิกใหม่ ในศาสนจักรตอ้งมี
เพื่อน งานมอบหมาย และการบํารงุ
เลีย้งดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของ
พระผู้เป็นเจ้า [ด ู“จงคน้หาลูกแกะ

และจงดแูลแกะเถิด,” เลียโฮนา, ก.ค. 
1999, 142) ดฉัินตอ้งการส่ิงเดยีวกัน”

เคท สตรสีมาคมสงเคราะห์คนใหม่
เขียนวา่ “ดฉัินทราบวา่ดฉัินมีบทบาท
สําคญัในสมาคมสงเคราะห์หลังจาก
ไดร้บัเรยีกเป็นครสูอน ดฉัินไดเ้รยีน
รูม้ากมาย ดฉัินยังไม่แตง่งาน แตรู่สึ้ก
วา่พรอ้มจะแตง่งานและเป็นแม่ก็
เพราะสมาคมสงเคราะห์”

ชารล์อตต ์เยาวชนหญิงเริม่ทําเช่น
กัน เธอเขียนวา่ “ดฉัินมองหาโอกาส
รบัใช้เพราะไม่คอ่ยมี โอกาสเข้ารว่ม
การประชุมสมาคมสงเคราะห์วนั
อาทิตย์ แต่ โอกาสรบัใช้มีมากมายและ
สอนให้ดฉัินรูค้วามหมายของสมาคม
สงเคราะห์”

ก ก
บรคูเขียนวา่ “แคส่ตรี ในวอรด์

ของดฉัินปรารถนาจะถามเราวา่อะไร
สําคญัที่สุดสําหรบัเรา เท่าน้ีก็ดมีาก
แล้ว ดฉัินทราบดวีา่ถึงแม้สตรเีหล่า
น้ีมีประสบการณ์ชีวติตา่งจากเรา แต่
เรายังมีความหวงั ความÀน และความ
กลัวโดยพืน้ฐานเหมือนๆ กัน”

แตร่อบนีมีช่วงเวลาทีย่าก “ดฉัินเป็น
คนใหมแ่ละเป็นคนเดยีวในสมาคม
สงเคราะหท์ีอ่ายเุทา่น้ี” เธอเขยีน “ตอน
แรกดฉัินรูสึ้กไมเ่ขา้พวก” แตร่อบนี
ยังคงไปกบัคณุแม ่“ดฉัินทําความรูจ้กั
สตรแีละรกัสมาคมสงเคราะหก์บัการ
เย่ียมสอนมากขึน้เรือ่ยๆ”

เดโบราห์เขียนวา่ “ดฉัินรูว้า่
ตนเองเป็นสตรสีมาคมสงเคราะห์

เมื่อบอนนีประธาน
สมาคมสงเคราะห์ขอให้ดฉัินช่วย
ทําความสะอาดอพารต์เมนตข์องสตรี
คนหน่ึง สตรคีนน้ันอยู่อย่างยากไรแ้ละ
สิน้ชีวติอย่างไม่คาดคดิ ขณะคน้หาวา่
อะไรเป็นจุดจบที่ยุ่งยากของชีวติ เรา
บังเอิญเห็นภาพครึง่ตวัของเธอสมัย
เป็นเจ้าสาว ภาพหญิงสาวผมสีน้ําตาล
ที่มีแววตาสดใสและสวยน่าทึ่งในชุด
เจ้าสาวผ้าซาตนิสีขาวกําลังยิม้ให้เรา 
บอนนีพูดเบาๆ วา่ ‘เราจะจดจําเธอ
ในภาพน้ี’ ดฉัินรูสึ้กรกัสตรคีนหน่ึงที่
ดฉัินไม่เคยพบมาก่อนในความเป็น
มรรตยั เราเป็นพี่น้องสตรสีมาคม
สงเคราะห์ ดฉัินกับบอนนีเสรจ็งานวนั
น้ันดว้ยน้ําตาและการสวมกอด”

ขอให้เราเป็น “แวดวงพี่น้องสตร”ี 
อย่างแท้จรงิดงัที่ประธานบอยด ์เค. 
แพคเกอร ์(1924–2015) ประธานโคว-
รมัอัครสาวกสิบสองพูดอย่างอ่อนโยน
ถึงพวกเราเหล่าพี่น้องสตรี ในสมาคม
สงเคราะห์ ขอให้เราสรา้งจากส่ิงที่เรา
มีเหมือนกัน การก้าวจากเยาวชนหญิง
เข้าสู่สมาคมสงเคราะห์เป็นเส้นทาง
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงวางไว้ ให้เราเหล่า
ธิดาของพระองคเ์ตบิโตและพัฒนา 
ดงัคตพิจน์ของสมาคมสงเคราะห์
ที่วา่ “จิตกุศลไม่มีวนัสูญสิน้” 
(ด ู1 โครนิธ ์13:8) ◼

ในสมาคมสงเคราะห์
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ท่  านจะประหลาดใจหรอืไม่เมื่อทราบวา่ความสําเรจ็ของท่านในชีวติขึน้อยู่กับวา่
ท่านไดแ้สงสวา่งมากเพียงใดขณะอยู่ที่น่ี ความสําเรจ็ไม่เกี่ยวกับท่านหาเงิน
ไดม้ากเท่าใด หรอืท่านไดเ้หรยีญรางวลักี่เหรยีญ หรอืท่านมีช่ือเสียงมากเพียง

ใด วตัถุประสงคท์ี่แท้จรงิในการดาํรงอยู่ของเราคอืไดแ้สงสวา่ง
รา่งกายของเราโตขึน้เมื่อเรากินอาหารบํารงุ วญิญาณของเราสวา่งขึน้เมื่อเราให้

แสง “พระเจ้าทรงเป็นความสวา่ง และความมืดในพระองค์ ไม่มีเลย” (1 ยอห์น 1:5) 
พระบิดาในสวรรคข์องเราทรงเคยเป็นมนุษย์ผู้เจรญิก้าวหน้าทีละน้อยจนพระองค์
กลายเป็นองคสั์ตภาวะที่มีความบรบิูรณ์ของแสงสวา่ง พระองคท์รงตอ้งการให้ท่าน
กับข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระองคเ์พราะความบรบิูรณ์ของแสงสวา่งหมายถึงความ
บรบิูรณ์ของปีติ

พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรามากถึงขนาดวา่เมื่อเราออกจากชีวติก่อนเกิดมายัง
แผ่นดนิโลก พระองคท์รงมอบของประทานอย่างหน่ึงให้เราแตล่ะคนเมื่อตอ้งจาก
กัน น่ันคอืความสวา่งของพระครสิตห์รอืความรูสึ้กผิดชอบช่ัวดขีองเรา ดงัที่พระ
คมัภีรก์ล่าววา่ “พระวญิญาณทรงให้ความสวา่งแก่มนุษย์ทุกคนที่มาในโลก”  
(คพ. 84:46)

ความปรารถนาสูงสุดของพระบิดาบนสวรรคค์อืให้เราเดนิตามแสงน้ันที่มากับ
เราเมื่อเราเกิดเพื่อเราจะไดร้บัแสงสวา่งมากขึน้ เมื่อเราเดนิตามแสงน้ันที่พระบิดา
ประทานแก่เรา เราจะไดร้บัแสงสวา่งมากขึน้และกลับเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้

ของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์—นอกจากแสงสวา่งที่มากับเราเมื่อเรา
เกิด—ทําให้เราไดเ้ปรยีบมาก ของประทานดงักล่าวเป็นของประทานยิ่งใหญ่ที่สุด

ด เ ็ เด

เ ็
แห่งสาวกเจด็สิบ แสงสวา่ง 

การสะสมแสงสวา่งให้มากเท่าทีจ่ะมากไดเ้ป็น
หลักสําคญัทีจ่ะช่วยให้เราผ่านการทดสอบของ
ชีวติมรรตยัไดสํ้าเรจ็

ของวนัท่ีสมบูรณ์
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อย่างหน่ึงที่เรารบัได้ ในความเป็นมรรตยั
เพราะทําให้เรามี โอกาสไดร้บัแสงสวา่งและ
ความจรงิมากขึน้ หากปราศจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราจะเหมือนคนเดนิช้าๆ กลับบ้าน
ในความมืดที่มีเพียงไฟฉายนําทาง เมื่อเรา
ยอมรบัพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละ
รบับัพตศิมา เราไดร้บัแสงไฟสวา่งจ้าและคน
นําทางที่รูท้าง บัดน้ีเราสามารถเดนิไดเ้รว็ขึน้
และเห็นทางระหวา่งเดนิกลับบ้าน

เ
“ส่ิงซ่ึงมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นความ

สวา่ง; และคนที่รบัความสวา่ง, และดาํเนิน
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป, รบัความสวา่งมาก
ขึน้; และความสวา่งน้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึง
วนัที่สมบูรณ์” (คพ. 50:24)

ข้อน้ีสรปุจุดประสงคข์องเราบนแผ่นดนิ
โลกไดอ้ย่างครบถ้วน ความก้าวหน้านิรนัดร์
หมายถึงการมีแสงสวา่งเพิ่มขึน้ เมื่อวญิญาณ
ของเราสวา่งจ้ามากขึน้ เรากําลังพยายาม

ทําให้ถึง “วนัที่สมบูรณ์” น้ันเมื่อเราสามารถ
เป็น เหมือนพระผู้เป็นเจ้า และ อยู่กับพระผู้
เป็นเจ้า

ลองนึกถึงแนวคดิเรือ่งแสงสวา่งดงักล่าว
เมื่อท่านเข้าภาคเอ็นดาวเม้นท์ ในพระวหิาร
ครัง้ตอ่ไป ท่านเริม่ในห้องที่มี ไฟสลัว เมื่อ
ท่านมีความรูเ้พิ่มขึน้ ห้องสวา่งขึน้ ในที่สุด 
การเดนิทางของแสงพาท่านไปยังห้องซีเลส-
เชียลอันสวา่งโชตช่ิวง ประสบการณ์ของเรา
ในพระวหิารเป็นสัญลักษณ์ของการเดนิทาง
บนแผ่นดนิโลก ส่ิงตา่งๆ สวา่งขึน้เรือ่ยๆ จน
เราไดเ้ข้าไปในที่ประทับของพระเจ้าอีกครัง้

แสงสว่างเจิดจ้าเป็นคุณลักษณะของ
สัตภาวะซีเลสเชียลทัง้หมดที่ฟ้ืนคืนชีวิต
แล้ว เมื่อเทพโมโรไนปรากฏต่อโจเซฟใน
ห้องของท่าน ศาสดาพยากรณ์หนุ่มสังเกต
ว่า “สีหน้า [ของเทพ] ดุจสายฟ้าฟาดอย่าง
แท้จริง” ( โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:32) 
มัทธิวใช้คําเดียวกันพูดถึงเหล่าทูตสวรรค์
ที่อุโมงค์ของพระเจ้า โดยบันทึกว่า “รูป

ลักษณ์ของทูตน้ันเหมือนแสง
ฟ้าแลบ” (มัทธิว 28:3 [ดู Joseph 
Smith Translation, Matthew 28:3, 
footnote a])

เมื่อถึงเวลาที่เราแตล่ะคนจะ
ฟ้ืนคนืชีวติ พระเจ้าจะทรงตดัสิน
อย่างไรวา่เราไดร้บัรา่งกายทีเลส-
เชียล รา่งกายเทอรเ์รสเตรยีล 
หรอืรา่งกายซีเลสเชียล คาํตอบ
ง่ายกวา่ที่ท่านคดิ ถ้าเราสะสม
แสงสวา่งซีเลสเชียลไวม้ากพอ
ในวญิญาณของเรา เราจะฟ้ืนคนื
ชีวติพรอ้มรา่งกายซีเลสเชียล ถ้า
เราสะสมแสงสวา่งไวเ้พียงเพื่อ
ให้มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัรา่งกาย
เทอรเ์รสเตรยีล หรอืรา่งกายทีเลส-
เชียล เราจะไดร้บัรศัมีภาพน้ันใน
การฟ้ืนคนืชีวติ

หลักคาํสอนและพันธสัญญา
อธิบายวา่

เ ด
ก เ เ

  รักผูอ่ื้น
  ึกษาพระคมั ีร์
  เช่ือฟังพระบญัญติั
  สดบัฟังพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ
  รับใชใ้นพระวหิาร
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“รศัมีภาพของเจ้าจะเป็นรศัมีภาพน้ันซ่ึงโดยรศัมีภาพ
น้ันรา่งกายเจ้าไดร้บัการชุบชีวติ

“เจา้ผู้ ไดร้บัการชบุชีวติโดยส่วนหน่ึงของรศัมภีาพซีเลส-
เชียล เมื่อน้ันจะไดร้บัอย่างเดยีวกัน, แม้ความสมบูรณ์” 
(คพ. 88:28–29)

ตราบใดทีเ่ราอยูบ่นทางคบัแคบและแคบ โดยพยายาม
ดาํเนินชีวติตามพระบญัญัตแิละปรบัปรงุตนเอง เรากําลงั
สะสมแสงสวา่ง แตเ่กดิอะไรขึน้เมือ่เราออกหา่งจากเส้นทาง
น้ันและทาํผดิพระบญัญตั ิเกดิอะไรขึน้กบัแสงสวา่งของเรา

พระคมัภีรก์ล่าวชัดเจนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี “คนที่หากลับใจ
ไม่, จากเขาย่อมจะถูกเอาไปแม้ความสวา่งซ่ึงเขา ได ้รบั” 
(คพ. 1:33; เน้นตวัเอน) อีกนัยหน่ึง ขณะที่บางคนไดแ้สง
สวา่ง แตห่ลายคนสูญเสียแสงน้ัน ซาตานสามารถเอาแสง
สวา่งไปไดเ้มื่อเราไม่เช่ือ¬งความจรงิ (ด ูคพ. 93:39)

ส่ิงสําคญัที่ตอ้งถามคอื เราจะไดแ้สงสวา่งมากขึน้อย่างไร
เพื่อให้แสงน้ัน “เจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ” ภายในเรา ข้าพเจ้าขอ
เสนอห้าวธิี

ก
วธิทีีด่ทีีสุ่ดวธิหีน่ึงของการไดแ้สงสวา่งคอืเรยีนรูท้ีจ่ะรกั

เฉกเช่นพระบดิาในสวรรคท์รงรกั เราเรยีกความรกัแบบน้ีวา่ 

จติกศุล มอรมอนชักชวนใหเ้รา “สวดออ้นวอนพระบดิาจน
สุดพลงัของใจ, เพือ่ทา่นจะเป่ียมดว้ยความรกัน้ี” ( โมโรไน 
7:48) ความรกัเพิม่แสงสวา่งใหว้ญิญาณของเราอย่างรวดเรว็ 
ความขดัแยง้และความอจิฉารษิยานําเอาแสงสวา่งออกไป

จําไวว้า่ พระบัญญัตขิ้อแรกคอืรกัพระเจ้าสุดใจ จิต
วญิญาณ และความนึกคดิของเรา (ด ูมัทธิว 
22:37–38) มีรางวลัมหาศาลสําหรบัการรกั
พระผู้เป็นเจ้าและให้พระองคม์าเป็นอันดบั
แรกในชีวติเรา พระเยซูทรงสอนวา่ “หาก
ดวงตา ของเจ้า เห็นแก่รศัมีภาพของเรา
อย่างเดยีว, ทั่วรา่งของเจ้าจะเต็มไปดว้ย
แสงสวา่ง” (คพ. 88:67; เน้นตวัเอน)

พระบัญญัตขิ้อสองคอืรกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง (ด ูมัทธิว 22:39) น่ีอาจ
ทําไดย้ากขึน้เพราะเพื่อนบ้านของเราไม่ดี
พรอ้ม เคล็ดลับจรงิๆ สําหรบัการฝึกรกัผู้อื่น
พบในการรบัใช้พวกเขา น่ันคอืสาเหตทุี่เรา
รกัลูกๆ ของเราไดอ้ย่างเป็นธรรมชาตทิัง้ที่
พวกเขาห่างไกลความดพีรอ้มเช่นกัน

ยิ่งท่านรบัใช้ ท่านยิ่งรกั และยิ่งท่านรกั 
ท่านยิ่งไดร้บัแสงสวา่ง ผู้สอนศาสนา— 
ทัง้สูงวยัและเยาวว์ยั—ตา่งพัฒนาความ
สวา่งโชตช่ิวงของแสงน้ันเพื่อให้ผู้อื่น
มองเห็น การรบัใช้เต็มเวลาไดร้บัแสงทาง

วญิญาณมากมายเป็นการตอบแทน

ก
ไม่มีทางลัดสําหรบัการเรยีนรูค้วามจรงิ ท่านตอ้งทุ่มเท

เวลาให้การอ่านพระคมัภีรแ์ละคาํสอนของศาสดาพยากรณ์ 
หากท่านตอ้งการเตบิโตทางวญิญาณ ท่านตอ้งให้อาหาร
วญิญาณท่านโดยดืม่ดํา่พระวจนะทุกวนั ตามที่กล่าวไว้ ใน
พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธสัญญา ความจรงิเป็นอีก
ช่ือหน่ึงของความสวา่ง (ด ูคพ. 84:45)

ก่อนท่านเปิดพระคมัภีรอ์่านในแตล่ะวนั จงสวด
อ้อนวอนขอให้ท่านเรยีนรูส่ิ้งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแสงสวา่งให้
วญิญาณท่าน ตอ่จากน้ันให้คน้หาข้อคดิและความเข้าใจ
ใหม่ๆ ถามตวัท่านเองเช่นกันวา่ “ส่ิงที่ฉันกําลังอ่านอยู่น้ี
ประยุกต์ ใช้กับชีวติฉันไดอ้ย่างไร” ท่านตอ้งเต็มใจทุ่มเท
เวลาถ้าท่านตอ้งการให้มีแสงสวา่งมากขึน้

ที่มาของแสงสวา่งที่เกี่ยวข้องกับวญิญาณของเรามีอยู่ ใน
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การท่องจําพระคมัภีร ์เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์(1928–
2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวไวว้า่ “พระคมัภีร์
เป็นเหมือนแสงสวา่งดวงเล็กๆ ที่ส่องความคดิเรา” และ 
“พลังยิ่งใหญ่มาจากการท่องจําพระคมัภีร”์ 1 พระคมัภีรท์ี่
จําไดก้ลายเป็นของขวญัที่เรามอบให้ตนเอง—ของขวญัที่
ทําให้เรามีแสงสวา่งมากขึน้เรือ่ยๆ

เ
เมื่อท่านค้นพบพระบัญญัติ ในพระคัมภีร ์จงไปทํา

ตามพระบัญญัติน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านอ่านคําแนะนําให้ 
“เข้านอนแต่หัวคํ่า” และ “ตื่นแต่เช้า” (คพ. 88:124) ท่าน
ควรเช่ือ¬ง หากท่านกําลังอ่านพระคัมภีรห์ลักคําสอนและ
พันธสัญญาและบังเอิญอ่านเจอพระบัญญัติ “เจ้าจะไม่พูด
ให้รา้ยเพื่อนบ้านเจ้า” (คพ. 42:27) ท่านพึงระวงัส่ิงที่ท่าน
พูดนับจากน้ีเป็นต้นไป เมื่อท่านเรยีนรูค้วามจรงิ ท่านต้อง
นําไปใช้เพื่อสะสมแสงสวา่ง

หากท่านไดแ้สงสวา่งแต่ไม่ ใช้ ท่านจะเสียแสงน้ัน

ด
การสดบั¬งพระวญิญาณเป็นวธิีหน่ึงที่ประธานโธมัส 

เอส. มอนสันไดร้บัแสงสวา่งอย่างมาก ประธานมอนสันฝึก
ทําตามการกระตุน้เตอืนและความรูสึ้กที่มาถึงท่าน พระ

คมัภีรส์อนวา่ “ทุกคนที่สดบั¬งสุรเสียงของพระวญิญาณ
ย่อมมาหาพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 84:47)

หากท่านคาดหวงัการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณ  
การกระตุน้เตอืนจะมา หากท่านทําตามการกระตุน้ 
เตอืนน้ัน ท่านจะไดร้บัมากขึน้ หากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ขอให้ท่านทําเรือ่งยากบางอย่าง (เช่น เลิกนิสัยที่ ไม่ด)ี  
ท่าน¬งและทําตามการกระตุน้เตอืน ท่านจะประสบการ
เตบิโตทางวญิญาณอย่างเต็มที่และมีแสงสวา่งเพิ่มขึน้
อย่างมาก

เมือ่เรานึกถึงพระวหิารของพระเจา้ เรามกัจะนึกถึงแสง
สวา่ง ตวัอยา่งเช่น ลองพจิารณาส่ิงทีศ่าสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมธิเขยีนเกีย่วกบัการอุทิศพระวหิารเคริท์แลนด์ ในปี 1836 
“คนในละแวกน้ันพากนัวิง่มา (ไดย้นิเสียงประหลาดขา้งใน 
และเห็นแสงจา้เหมือนเสาเพลงิอยูบ่นพระวหิาร)” 2

มีแสงสวา่งและความจรงิที่ ไดจ้ากการรบัใช้ ในพระวหิาร
มากจนอาจจะเรยีกพระวหิารไดว้า่เป็นมหาวทิยาลัยของ
พระเจ้า แสงสวา่งในพระวหิารเป็นประโยชน์ตอ่วญิญาณ
ท่านมากกวา่แสงแดดเป็นประโยชน์ตอ่รา่งกายท่าน  
ตวัท่านจะไดร้บัพรถ้าท่านสามารถอาบแสงสวรรคน้ี์ 
เป็นประจํา

เ ็
พระวหิารทุกแห่ง โบสถ์ทุกหลัง สํานักงานคณะ

เผยแผ่ทุกที่ บ้านวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุกหลัง และสมาชิก
ศาสนจักรทุกคนควรเป็นแสงสวา่งส่องโลก ดงัที่เปโตร
เตอืนวสุิทธิชนในยุคสมัยของเขา พระผู้เป็นเจ้า “ทรง
เรยีกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสวา่งอัน
มหัศจรรย์ของพระองค”์ (1 เปโตร 2:9)

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราใช้ทัง้ชีวติสะสมแสงสวา่ง
ในวญิญาณของเราให้มากเท่าที่จะมากได ้ประจักษ์พยาน
ของข้าพเจ้าคอืการทําเช่นน้ันเป็นหลักสําคญัที่จะช่วยให้
เราผ่านการทดสอบของชีวติมรรตยัไดสํ้าเรจ็ คาํพยานของ
ข้าพเจ้าคอืเราสามารถไดร้บัแสงสวา่งน้ันโดยทําตามคาํ
แนะนําข้างตน้ ◼

 1. รชิารด์ จ.ี สก็อตต,์ “พลงัแหง่พระคมัภรี,์” เลยีโฮนา, พ.ย. 2011, 6.
 2. โจเซฟ สมิธ, ใน History of the Church, 2:428.
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2.  ผู ้ บ - ริ - สุทธ์ิ ไร้ บาป เช่ือ ฟัง แผน ของ พระ ผู ้ เป็น เจา้ ทรง

บู ชา บ - ริ - สุทธ์ิ เท่า นั้นนนันั พลนั พิ ชิต บาป ความ ตาย โล

หิต ไร้ บาป หลัง่หลงัหลั ไหล ไถ่ไถ่ไถ เรา และ คน ทั้งทงัทั ปวง รับ พร

ทูล เกลา้ น�า เส - นอ ส่ิง ทั้งทงัทั ปวง ก่อน โลก น้ี มี มา เคร่ือง

1.  ผู ้ บ - ริ - สุทธ์ิ ไร้ บาป ท�า ส่ิง ท่ี ใคร ไม่ไม่ไม อาจ ท�า ได้ พระ

ไม่ไม่ไม มี การ ชด ใช้ ม - นุษย์ ทั้งทงัทั หลาย จะ สูญ ส้ิน ไป หาก

ไม่ไม่ไม ทรง พลี พระ ชนม์ เพื่อ บาป ไซร้ งาน น้ี จะ ไร้ ผล

บุตร ของ พระ ผู ้ เป็น เจา้ ทรง พบ ความ จริง นิ รันดร์ น้ี หาก

ศรัทธากล้า
ค�าร้องโดย เดวดิ บี. ลาร์เซ็น  

ท�านองโดย เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์

4.  ผู ้ บ - ริ - สุทธ์ิ ไร้ บาป ฟ้ืน คืน พระ ชนม์ ใน วนั ท่ี สาม ประ
3.  ผู ้ บ - ริ - สุทธ์ิ ไร้ บาป อ่อน นอ้ม ถ่อม ตน ดว้ย ใจ ชอก ช�้า ทน

ทาน ความ สา - มารถ ให้ เรา ลุก ข้ึน จาก ความ ตาย เช่น กนั ใน
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ห้ าวนัหลังจากเรยีนจบมัธยมปลาย 
ผมสมัครเข้าเป็นทหาร ก่อนไป

เวยีดนาม ผมมีความรูสึ้กชัดเจน
วา่การสมัครทหารครัง้น้ีเป็นจุดเริม่
ตน้การเดนิทางทางวญิญาณ

สองช่ัวโมงหลังจากมาถึงหน่วย
ใหม่ ขีปนาวธุของศัตรรูะเบิดในคา่ย 
การโจมตดีว้ยปืนครกตามมาคนืน้ัน 
ดเูหมือนทุกอย่างน่าตืน่เตน้จนถึง
สัปดาห์ที่สอง เมื่อหลายคนเสียชีวติ 
ผมเริม่ใครค่รวญความหมายของชีวติ
อย่างจรงิจัง

ไม่นานผมก็พบหัวหน้าฝูงบิน
เฮลิคอปเตอรค์นหน่ึงช่ือเกรก 
สตเีฟนส์ วนัหน่ึงเราคยุกันเรือ่ง
ศาสนา เขาบอกผมวา่เขาเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งว-ิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายและถามวา่ผมอยาก
รูม้ากขึน้ไหม ถึงแม้พ่อแม่ผมไม่ได้
เป็นสมาชิก แตพ่วกท่านสอนผมให้มี
ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

เย็นวนัน้ันในหลุมหลบภัยที่วา่ง
เปล่า เกรกอ่านบทสนทนาบทแรกให้

สงครามท�าใหผ้มมีสนัติสุข
ผม¬ง ส่ิงที่เดน่ชัดในความคดิผม
ไม่ ใช่ตรรกะของบทสนทนาหรอืท่าที
ที่เขานําเสนอ แตค่อืความจรงิใจและ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทหารหนุ่ม
คนน้ี

เกรกสอนบทสนทนาอืน่อกีสอง
สามวนัตดิตอ่กนั หลงัจากบทสนทนา
แตล่ะครัง้ เราจะคกุเขา่สวดออ้นวอน 
เขามกัจะขอใหผ้มสวดออ้นวอน แตดู่
เหมอืนผมจะทาํไม่ได ้ผมจาํไดว้า่วา้วุน่
ใจมากกบัหลกัธรรมบางขอ้ของหลกั
คาํสอนและตดัสินใจวา่ผมไมต่อ้งการ
¬งเรือ่งศาสนจกัรอกี เกรกใช้วนัถดัมา
มองหาคนทีจ่ะตอบคาํถามของผมได้

ช่วงใกล้คํ่าเขาพานักบิน
เฮลิคอปเตอรค์นหน่ึง—อดีตผู้สอน
ศาสนา—จากอีกกองหน่ึงมาหาผม 
บราเดอรค์นน้ีตอบคําถามของผม
และเป็นพยานวา่เขารูว้า่ศาสนจักร
น้ีจรงิ เขาบอกผมต่อจากน้ันวา่ผม
พรอ้มรบับัพติศมาเท่าๆ กับคนที่เขา
เคยเจอ ผมพูดไม่ออกสักคํา เมื่อเขา
พูดจบ ผมพบตนเองกําลังคิดวา่  

“เจ้ารูบ้างอย่าง เขาพูดถูก”
ครูต่อ่มา ขณะน่ังอ่านพระคมัภีร์

มอรมอนอยู่ ในหลุมหลบภัย ผมตดัสิน
ใจทําตามที่พระคมัภีรแ์นะนําและทูล 
ถามพระผูเ้ป็นเจา้วา่พระคมัภรีม์อรมอน 
จรงิหรอืไม่ (ด ูโมโรไน 10:4–5)  
ผมก้มศีรษะทูลถามพระเจ้า ทันใด
น้ันผมรูสึ้กอบอุ่นและสงบอย่างที่ ไม่
เคยประสบมาก่อนและไม่อาจปฏิเสธ
ได ้ผมรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบ
คาํสวดอ้อนวอนของผม ผมรูว้า่พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ เพราะ
รูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ 
ผมจึงรูว้า่โจเซฟ สมิธตอ้งเป็นศาสดา
พยากรณ์ ไม่นานหลังจากน้ันผมรบั
บัพตศิมาในอ่าวตงัเกี๋ย

ขณะขึน้มาจากน้ําบัพตศิมาผมมี
ความรูสึ้กวา่ผมสะอาดหมดจด ชีวติ
ไม่เคยหวานช่ืนเท่าน้ีมาก่อน ผม
เดนิทางหลายพันไมล์มาอยู่ ในเขต
สงคราม แต่ ในที่สุดก็พบสันตสุิขที่จิต
วญิญาณของผมแสวงหา ◼
โรเบิร์ต สเวนสนั  แอละแบมา สหรั อเมริกา าพ
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ขณะนัง่อ่านพระ
คมั ีร์มอรมอน 

อยูใ่นหลุมหลบ ยั ผม
ตดัสินใจท�าตามท่ีพระ
คมั ีร์แนะน�าและทูล
ถามพระผูเ้ป็นเจา้วา่
พระคมั ีร์มอรมอน
จริงหรือไม่



ดิฉันน่ังรอ้งไห้อยู่ ในห้องน่ังเล่น 
ดฉัินเพิ่งแท้งลูกได้ ไม่กี่วนั และไม่

อาจหยุดคดิเรือ่งการสูญเสียลูกน้อยได ้
ส่ิงตา่งๆ มากมายเตอืนดฉัินให้นึกถึง
เรือ่งเศรา้ครัง้น้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตูท้ี่
เต็มไปดว้ยชุดคลุมท้อง

ทุกครัง้ที่เข้าไปในห้องของดฉัิน  
ดเูหมือนเสือ้ผ้าที่แขวนอยู่ ในน้ันจะ
จ้องมองดฉัิน เสือ้ผ้าส่วนใหญ่ซือ้มา
ใหม่และไม่เคยใส่ ทําให้คดิวา่ดฉัินจะ
ไม่ตัง้ครรภ์อีก ดฉัินยังอ่อนแอเกิน
กวา่จะยืนเกินสองสามวนิาทีเพื่อเก็บ
เสือ้ผ้าพวกน้ัน

จู่ๆ ก็มีคนมาเคาะประต ูพอเปิด
ประตดูฉัินเห็นผู้เยี่ยมสอนยืนอยู่
ตรงบันได เธอเป็นผู้เยี่ยมสอนคน
เดยีวกับที่ดแูลลูกๆ ของดฉัินเมื่อ
แพทย์ยืนยันกับดฉัินและสามีวา่
ดฉัินแท้งลูก

“มีอะไรที่ฉันจะทําให้คณุไดบ้้าง
คะ” เธอถาม

“มีคะ่” ดฉัินตอบ “ดฉัินตอ้งการให้
คณุช่วยเก็บชุดคลุมท้องคะ่”

ดฉัินพาเธอเข้าไปในห้องนอน  
รือ้เสือ้ผ้าออกจากลิน้ชัก และปลดชุด
ออกจากไม้แขวน ตอ่จากน้ันดฉัินก็
นอนอยู่บนเตยีงขณะที่เธอพับชุด
พวกน้ันใส่กล่องอย่างเบามือ หลัง
จากเธอมัดกล่องแล้วยกลงไปชัน้ล่าง
เพื่อดฉัินจะไม่เห็นเสือ้ผ้าพวกน้ันอีก 
ดฉัินรูสึ้กคลายใจ

หลังจากน้ันเธอเข้าไปในครวั หยิบ
จานใส่เครือ่งล้าง เช็ดเคาน์เตอร ์และ
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบ—ทุกอย่าง

ที่ดฉัินยังทําเอง
ไม่ได ้เมื่อเธอไป

แล้ว บ้านสะอาด 
เสือ้ผ้าออกไป 
พ้นสายตา  

และดฉัินไม่ทุกข์ ใจอีกเลย
อัครสาวกยอห์นสอนวา่ “ ในความ

รกัน้ันไม่มีความกลัว แตค่วามรกัที่
สมบูรณ์น้ันก็ขับไล่ความกลัวออกไป
เสีย” (1 ยอห์น 4:18) เมื่อเรายื่นมือ
แบ่ง®นความรกัของพระผู้ช่วยให้
รอด ความกล้าหาญของพระองคท์ําให้
เราเข้มแข็งขึน้ เพราะผู้เยี่ยมสอน
ของดฉัินเป่ียมดว้ยความรกัของพระ
ครสิต ์เธอจึงมาทันทีเมื่อพระวญิญาณ
ทรงกระตุน้เตอืนให้เธอมา

เราไดร้บัการแสดงความรกัหลาย
ครัง้ในยามเดอืดรอ้นเช่นน้ัน รวม
ไปถึงดอกไม้ การด์ คพัเคก้ และการ
ดแูลลูก ซ่ึงเราเห็นคณุคา่ทัง้สิน้ แต่
การแสดงออกที่ช่วยมากที่สุดคอืเมื่อ
ผู้เยี่ยมสอนมาเคาะประตโูดยไม่รูว้า่
ดฉัินตอ้งการเธอมากเพียงใด และ
ถามวา่ “มีอะไรที่ฉันจะทําให้คณุได้
บ้างคะ” ◼
ลอราลี เลวทิท์  วอชิงตนั สหรั อเมริกา

ดิ นันอนอยูบ่นเตียง
ขณะท่ีเธอพบัเส้ือผา้

ใส่กล่องอยา่งเบามือ

มีอะไรท่ี นัจะท�าไดบ้า้งคะ



แ บล็กเบอรีเ่ตบิโตเหมอืนวชัพชื 
ทางÀ่งตะวนัตกของแคนาดา  

ตน้เตบิโตงอกงามทกุทีแ่ละจะปกคลมุ
ทกุอยา่งที่ ไปถงึ—ตน้แบล็กเบอรีเ่รยีง
รายตามที่ โลง่ ทางเดนิ รมิถนน และ
ชายหาด ในฤดใูบไมร้ว่งเพือ่นบา้นตา่ง
พากนัมาเก็บเบอรี่ ไปใช้ ในบ้านของ
พวกเขา

มีอยู่ปีหน่ึงเมื่อดฉัินไปเก็บแบล็ก 
เบอรีกั่บพวกเขา ดฉัินตัง้ใจวา่จะไมเ่ก็บ 
แคพ่อทําแยมให้ตนเองกับครอบครวั
เท่าน้ัน แตจ่ะทําเผื่อพี่น้องสตรทีี่
ดฉัินเยี่ยมสอนดว้ย สถานที่ซ่ึงเหมาะ
จะเก็บแบล็กเบอรีม่ากที่สุดในละแวก
น้ันคอืแถวๆ โรงเรยีนประถม ทางเดนิ
และที่ โล่งแถวน้ันเต็มไปดว้ยพุ่มไม้มี

ก่ิงแบลก็เบอร่ี
หนามสูงถึงแปดฟุต (2.4 เมตร) ดฉัิน
เก็บที่น่ันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน และ
รูว้า่มีหลายคนไปเก็บที่น่ันดว้ย ดงัน้ัน
จึงน่าจะมีเหลือไม่มาก

ขณะเตรยีมไปเก็บเบอรีอ่ีกครัง้ 
ดฉัินคดิวา่น่าจะลองไปเก็บอีกที่หน่ึง 
ดฉัินมองเห็นที่วา่งตดิกับถนนจาก
หน้าตา่งห้องครวั แทบไม่มี ใครไปที่
น่ัน และกิ่งเบอรีแ่พรก่ระจายอยู่ทั่ว
ที่ดนิผืนน้ัน คงมีผลเยอะแน่นอนถ้า
ยังไม่มี ใครเก็บ ดฉัินวางถังไวท้้ายรถ
และขับไปที่น่ัน

ไม่นานดฉัินก็รอ้น เน้ือตวัเป็นรอย
ขีดข่วน และงงงวยขณะยืนอยู่กลาง
พุ่มไม้มีหนาม กิ่งเบอรี่ ไม่มีผล เต็มไป
ดว้ยหนามแต่ไม่มีเคา้ของดอกหรอืผล 

ดฉัินพบเบอรีเ่พียงสามลูกตรงบรเิวณ
น้ันทัง้หมด และไม่เข้าใจวา่ทําไม แต่
ขวดแยมยังตอ้งใส่แยม ดว้ยเหตน้ีุ
ดฉัินจึงขับรถไปที่ โรงเรยีนเพื่อดวูา่มี
ผลหลงเหลือที่น่ันบ้างหรอืไม่

เมื่อไปถึงที่น่ัน ดฉัินพบเบอรีม่าก
เกินความตอ้งการและผลใกล้สุกก็ยัง
มีอีกมาก แม้จะมีหลายคนเก็บไปแล้ว
ก็ตาม ดฉัินนึกขึน้ไดท้ันทีวา่เกิดอะไร
ขึน้ กิ่งแบล็กเบอรีอ่อกผลมากขึน้เมื่อ
เราเก็บผลของมัน เพราะเพื่อนบ้าน
ของเราใช้ที่ดนิผืนน้ันดว้ยกันหลาย
ปี กิ่งเบอรีจ่ึงออกผลปีแล้วปีเล่า ถ้าไม่
ไดเ้ก็บผลจากกิ่งใด กิ่งน้ันจะแห้งและ
ไม่ออกผล การเก็บแบล็กเบอรีต่รง
ที่ดนิผืนน้ันมาตลอดหลายปีทําให้เกิด

ดิ นัขบัรถไป
โรงเรียนเพื่อดู

วา่มีผลหลงเหลือท่ี
นัน่บา้งหรือไม่
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สุดสัปดาห์วนัหน่ึงดฉัินตืน่ขึน้มา
และหูซ้ายของดฉัินไม่ไดย้ิน ดฉัิน

โทรหาแพทย์หูคอจมูกและขอนัด
ตรวจ

แพทย์ส่งดฉัินไปหานักโสตสัมผัส
วทิยาเพื่อทดสอบการไดย้ินของดฉัิน
ทันที ดฉัินเริม่กังวลเมื่อหูซ้ายไม่
ไดย้ินเสียงทดสอบ เมื่อตรวจเสรจ็
แล้ว นักโสตสัมผัสวทิยาสรปุวา่ดฉัิน
สูญเสียการไดย้ินเพราะประสาทหู
เส่ือมเฉียบพลัน หมายความวา่เส้น
ประสาทสมองที่ ใช้ ในการไดย้ินเสีย
หาย

ดฉัินตกใจมาก ดฉัินอายุ 26  
ปีเท่าน้ันและตอ้งพูดถึงการใช้เครือ่ง
ช่วย¬งเสียแล้ว ส่ิงหน่ึงที่ดฉัิน
หลงใหลมากที่สุดคอืดนตร ีดฉัินจะ
ยังเล่นดนตรแีละรอ้งเพลงได้ ไหม

แพทย์ส่ังจ่ายยาสเตยีรอยด์ ให้เพื่อ
ดวูา่จะช่วยหรอืไม่ แตเ่ขาคดิวา่ดฉัิน
จะสูญเสียการไดย้ินถาวร

ไม่นานดฉัินก็ควบคมุอารมณ์ ไม่
อยู่ น้ําตาไหลพราก ดฉัินกลัว ไม่รู้
วา่อนาคตจะเกิดอะไรขึน้ และดฉัิน
เสียใจที่จะไม่ไดย้ินเหมือนเดมิอีก

คนืน้ันไบรอันสามีดฉัินเสนอวา่เขา
จะให้พรฐานะปุโรหิตแก่ดฉัิน ดฉัิน
คาดวา่พรจะให้การปลอบโยนและ
ความเข้มแข็งเพื่อรบัมือกับการสูญ
เสียการไดย้ิน แต่ไบรอันกลับสัญญา
ในพรน้ันวา่ดฉัินจะไดย้ินเหมือนเดมิ 
ดฉัินแทบไม่เช่ือหู

“สามีดฉัินตอ้งเข้าใจผิดแน่นอน” 
ดฉัินคดิ แพทย์เคยเห็นหลายราย
เหมือนดฉัินและบอกวา่ดฉัินจะไม่
ไดย้ินอีก

หลังจากน้ัน ดฉัินถามไบรอันวา่
เขาคดิวา่พรที่สัญญาน้ันเป็นความ

ประสงคข์องเขาหรอืพระประสงคข์อง
พระเจ้า ไบรอันบอกดฉัินวา่เขารูสึ้กถึง
การกระตุน้แรงกล้าให้กล่าวคาํสัญญา
น้ัน ดฉัินไม่มั่นใจ

ขณะไตรต่รองอาการของดฉัิน 
ดฉัินนึกถึงพระคมัภีรข์้อหน่ึงใน
หนังสือมาระโกที่พระเยซูตรสับอก
บิดาที่สิน้หวงัวา่ “ ใครเช่ือก็ทําให้ ได้
ทุกส่ิง” ชายคนน้ันตอบวา่ “ข้าพเจ้า
เช่ือ และขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่
ดว้ยเถิด” (มาระโก 9:23–24) น่ีเป็น
คาํทูลวงิวอนพระบิดาบนสวรรคข์อง
ดฉัินคนืน้ัน ดฉัินตอ้งการเช่ือวา่ดฉัิน
จะหายเป็นปกต ิแตด่ฉัินไม่แน่ใจ 
ดฉัินขาดศรทัธาวา่พระเจ้าจะทรงช่วย
ดฉัินในช่วงวกิฤต

หลังจากสวดอ้อนวอนดฉัินนึกถึง
บทเรยีนที่ดฉัินสอนเยาวชนหญิงเกี่ยว
กับพลังอํานาจของพรฐานะปุโรหิต 
ดฉัินบอกชัน้เรยีนให้ขอพรและ
พระเจ้าทรงสามารถรกัษาคนป่วยผ่าน
การให้พร ดฉัินจะคาดหวงัให้พวก
เขาเช่ือดฉัินไดอ้ย่างไรถ้าดฉัินขาด
ศรทัธา ดฉัินตดัสินใจวางใจพระเจ้า
—พระองค์ ไม่เคยตรสัเท็จกับดฉัินมา
ก่อน

สองสัปดาห์ตอ่มา ดฉัินไดย้ิน
เหมือนเดมิ นักโสตสัมผัสวทิยาและ
แทพย์ตกใจมาก

ดฉัินจะสํานึกคณุพระบิดาบน
สวรรคต์ลอดไปที่ดฉัินไดย้ินเหมือน
เดมิ แตด่ฉัินสํานึกคณุมากกวา่น้ัน
ตอ่บทเรยีนที่ดฉัินเรยีนรู ้แม้ ไม่เป็น
ไปตามที่เราไดร้บัสัญญาในพรเสมอไป 
แตด่ฉัินทราบวา่พระเจ้าจะประทาน
พรเราถ้าเรามีศรทัธาและวางใจใน
พระองค ์◼
สเตฟานี ิวจ์  เทกซสั สหรั อเมริกา

ขอโปรดช่วยในส่วนท่ีขาดอยูด่ว้ยเถิด
ผลมากมาย—ออกผลมากเกินความ
ตอ้งการของเราทุกคน

ประสบการณ์เตือนให้ดิฉันนึกถึง
ส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหารว่า
เกิดผลอย่างไร พระเจ้าทรงสัญญา
กับเราว่าเมื่อเราจ่ายส่วนสิบ พระองค์
จะทรง “เปิดหน้าต่างสวรรค์ ให้เจ้า, 
และเทพรมาให้เจ้าจนไม่มีที่พอรับ
มัน” (3 นีไฟ 24:10) การแบ่ง®น
ส่ิงที่เรามีผ่านโปรแกรมที่ ได้รับการ
ดลใจของศาสนจักรทําให้เกิดผล
มากมายทางโลกและทางวิญญาณต่อ
ครอบครัวเรา ชุมชนของเรา และตัว
เราเอง ◼

ริแอนนนั กายเนอร์  แคลิฟอร์เนีย  
สหรั อเมริกา
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เ มื่อเริม่เรยีนมหาวทิยาลัย ดิฉัน
ชอบอยู่ ในสภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษา และเห็นความกระตือรอืรน้

ของเพื่อนวยัเดียวกัน เพราะพระ
บิดาในสวรรค์ กองทุนต่อเน่ืองเพื่อ
การศึกษา และการสนับสนุนของ
ครอบครวั ความÀนของดิฉันจึง 
เป็นจรงิ

ระหวา่งเรยีนสัปดาห์แรกๆ ดฉัิน
รูเ้ลยวา่งานหนักรออยู่ ในช่วงห้าปีตอ่

จากน้ี ทัง้การบ้าน การทดสอบ การ
สอบ และโครงการสารพัด ดฉัินเริม่
รกัอาชีพที่เลือกและมหาวทิยาลัย แต่
ตระหนักเช่นกันวา่ดฉัินมีชีวติอยู่ ใน
ฟองสบู่มาตลอด ดฉัินเห็นชัดเจนวา่
ดฉัินตา่งจากนักศึกษาคนอื่นๆ พวก
เขา¬งเพลงที่มีเน้ือรอ้งหยาบโลน 
และการสนทนาของพวกเขามักเกี่ยว
กับการผิดศีลธรรม การใช้ยาเสพตดิ 
และการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ใน
ช่วงสุดสัปดาห์

เพื่อนรว่มชัน้ชวนดฉัินหลายครัง้ให้
ไปรว่มกิจกรรมสุดสัปดาห์กับพวกเขา 
หลังจากอธิบายมาตรฐานและศาสนา
ของดฉัิน หลายคนเคารพทัศนะของ
ดฉัินและเลิกคะยัน้คะยอให้ ไปกับ
พวกเขา แตห่ลายคนเย้ยหยันความ
เช่ือของดฉัินหนักกวา่เดมิ ดฉัิน
พยายามไม่ ใส่ ใจความเห็นเหล่าน้ี 
แตส่งสัยวา่ “ดฉัินจะอยู่กับเรือ่งแบบ
น้ีไดต้ลอดไหม” ดฉัินสวดอ้อนวอน
ตลอดเวลาเพื่อขอให้มีพลังและไม่รูสึ้ก
โดดเดีย่ว แตรู่สึ้กวา่คาํสวดอ้อนวอน
เหล่าน้ีไม่ไดร้บัคาํตอบ ดฉัินรบัรูต้อ่
จากน้ันวา่สถานการณ์รอบตวัดฉัิน
ในมหาวทิยาลัยจะไม่เปลี่ยน แม้จะ
อยู่ ในมหาวทิยาลัย แตด่ฉัินยังคงเข้า

รว่มเยาวชนหญิง ดว้ยเหตน้ีุจึงทราบ
เรือ่งสถาบันในการประชุมศีลระลึก
วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ดฉัินตดัสินใจไป
สถาบันวนัพุธตอ่มาเพื่อสอบถามเรือ่ง
กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อการศึกษา

หลังจากยุ่งมาทัง้วนัที่มหาวทิยาลัย 
ดฉัินเดนิทางไปสถาบัน ดฉัินขึน้รถ
โดยสารสาธารณะ น่ังลง และเริม่อ่าน
การบ้านบทตอ่ไป ดฉัินถอนหายใจ
ยาวเพราะอยากพัก แตพ่อเงยหน้าก็
เห็นการกระทําที่ ไม่เหมาะสมเกิดขึน้
ใกล้ตวั ดฉัินลงจากรถเมื่อถึงป้ายและ
เดนิไปท่ีสถาบัน กําลังคดิมากเรือ่ง
การบ้านที่ตอ้งส่งวนัพรุง่น้ี

แม้จะดาํเนินชีวติตามมาตรฐาน
พระกิตตคิณุ แตส่ภาพแวดล้อมของ
มหาวทิยาลัยทําให้ดฉัินหนักใจขณะ
เข้าไปในอาคารสถาบัน ดฉัินเดนิ
เข้าไปและเห็นนักศึกษาหนุ่มสาวสอง
คนแตง่กายสุภาพเรยีบรอ้ย ไดย้ินพวก
เขาพูดคยุกันดว้ยความเคารพ เทอม
น้ีพวกเขาเรยีนหลักสูตรอะไรนะ หลัก
คาํสอนและพันธสัญญาหรอืเปล่า พระ
คมัภีรข์องมอรมอนไหม หรอืการ 
เตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา

ดฉัินเดนิเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ ขอคาํ
ตอบที่ดฉัินมาถาม และหันหลังเดนิ
จากไป ใกล้ทางออกดฉัินหันกลับไป
ดขูณะสัมผัสบรรยากาศของสถาบัน 
ดฉัินเดนิออกประต ูน้ําตาไหลพราก
ขณะรูสึ้กปีตมิาก ดฉัินขึน้รถโดยสาร
กลับบ้าน รอ้งไห้ ไปยิม้ไป ความคดิที่
ลบไม่ออกเกิดขึน้กับดฉัิน ความคดิ
น้ันคอื ดฉัินไม่ โดดเดีย่ว

ในวนิาทีน้ันดฉัินไดร้บัคาํตอบการ
สวดอ้อนวอนของดฉัิน ดฉัินรูสึ้กถึง
พระวญิญาณ นึกถึงประสบการณ์ของ

สมัผสั   

ของ 

ด ด

ด ก เ ด
ก

ด
ด ดดเด
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ตนเอง และขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรคสํ์าหรบัปีตขิอง
การเช่ือในพระกิตตคิณุ

เมื่อกลับถึงบ้าน ดฉัินกอดคณุแม่และเล่าประสบการณ์
สุดวเิศษที่รูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าให้ท่าน¬ง 
พระองค์ ไม่เคยไปจากดฉัินและทรงอยู่กับดฉัินเสมอ  
เฉกเช่นพระองคท์รงอยู่กับเราแตล่ะคนในเวลาที่เรา
ตอ้งการพระองคม์ากที่สุด ดฉัินไปเรยีนสถาบันตลอดช่วง
ที่เรยีนมหาวทิยาลัยและพบปะคนมากมายที่ยังเป็นเพื่อน
ที่ดขีองดฉัิน แตพ่ระเยซูครสิตท์รงเป็นแหล่งที่ดทีี่สุดของ
ความรกัและการสนับสนุน พระองค์ ไม่เคยปล่อยให้เรา
โดดเดีย่ว ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในโคลอมเบีย

ขา้พเจา้รู้จกัพลงัท่ีมาจากการเขา้ร่วม
โปรแกรมเซมินารีและสถาบนั พลงัดงักล่าว
ท�าใหชี้วติขา้พเจา้มีคุณค่ามากข้ึน และขา้พเจา้
ทราบวา่จะท�าใหชี้วติท่านมีคุณค่ามากข้ึนเช่น

กนั พลงันั้นจะวางโล่คุม้กนัรอบตวัท่านเพื่อใหท่้านรอดพน้จาก
การล่อลวงและการทดลองของโลก มีพรยิง่ใหญ่ในการมีความรู้
เร่ืองพระกิตติคุณ และขา้พเจา้ทราบวา่ไม่มีท่ีใดใหค้นหนุ่มสาว
ของ าสนจกัรไดรั้บความรู้พิเ ษในเร่ือง กัด์ิสิทธ์ิมากไปกวา่
สถาบนั

เ ็ เด เ ก
ด เลยีโฮนา,
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เ

 ก ด  
ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ด เ ็ เด
เ ็ เ

ด
แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

้า รา ้า การ ้ ร ้า ร
ร า ท้ รา ร ัก า ร ร
ธ า ล ร ้ ้ า า

ใ นเดอืนมกราคมปี 2004 ครอบครวัเราทุกข์ โศกกับการสูญเสียนาธานหลาน
ชายของเราจากเครือ่งบินตก นาธานรบัใช้ ในคณะเผยแผ่บอลตกิที่พูดภาษา
รสัเซีย เขารกัผู้คนและรูว้า่น่ันเป็นสิทธิพิเศษที่ ไดร้บัใช้พระเจ้า สามเดอืน

หลังจากข้าพเจ้าประกอบพิธีแตง่งานนิรนัดร์ ให้เขากับเจนนิเฟอรห์วานใจของเขา 
อุบัตเิหตดุงักล่าวก็พรากชีวติเขาไป การที่นาธานจากพวกเราไปอย่างกะทันหันทําให้
ใจเราและความคดิเราหันไปหาการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์แม้ ไม่มีทาง
ที่ข้าพเจ้าจะอธิบายความหมายของการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดค้รบถ้วน แต่
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้สามารถอธิบายไดว้า่การชดใช้มีความหมายอย่างไรตอ่
ข้าพเจ้ากับครอบครวั และน่าจะมีความหมายอย่างไรตอ่ท่านกับครอบครวัท่าน

การประสูตทิีม่คีา่ พระชนมชี์พ และการชดใช้ของพระผูช่้วยใหร้อดในสวนเกท-
เสมนี การทนทกุขบ์นกางเขน การÀงในอโุมงคข์องโยเซฟ และการฟ้ืนคนืพระชนม์
อนัรุง่โรจน์ ทัง้หมดน้ีลว้นเป็นความจรงิทีเ่รารือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม ่การฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระผูช่้วยใหร้อดรบัรองตอ่เราทกุคนวา่สักวนัหน่ึงเราจะเจรญิรอยตามพระองค ์
และประสบการฟ้ืนคนืชีวติดว้ยตนเอง ของประทานอนัยิง่ใหญน้ี่นําสันตสุิขและ
การปลอบโยนมาสู่เราผา่นพระคณุแหง่ความรกัของพระเยซคูรสิต ์พระผูช่้วยใหร้อด 
และพระผู้ ไถข่องมวลมนุษย ์เพราะพระองคเ์ราจงึรูว้า่จะไดอ้ยูก่บันาธานอกีครัง้

ไม่มีการแสดงความรกัครัง้ใดยิ่งใหญ่เท่าการชดใช้เยี่ยงวรีบุรษุของพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า โดยแท้แล้วหากมิ ใช่เพราะแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ซ่ึงสถาปนา
ไวก้่อนโลกเริม่ตน้ มนุษยชาตทิัง้ปวง—อดตี ®จจุบัน และอนาคต—คงถูกปล่อย
ตามยถากรรมโดยไม่มีความหวงัเรือ่งความเจรญิก้าวหน้านิรนัดร ์เน่ืองดว้ยการล่วง
ละเมิดของอาดมั มนุษย์จึงถูกแยกจากพระผู้เป็นเจ้า (ด ูโรม 6:23) และจะเป็นเช่นส่
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น้ันตลอดไปเวน้แตจ่ะพบวธิีทําลายสายรดัแห่งความตาย 
วธิีน้ันไม่ง่าย เพราะจําตอ้งมีการเสียสละแทนของพระองค์
ผู้ทรงไรบ้าปและดว้ยเหตน้ีุจึงทรงสามารถรบับาปของมวล
มนุษยชาติไวก้ับพระองค์ ได้

ขอบพระทัยพระเยซูครสิตผ์ู้ทรงทําการน้ีอย่างกล้าหาญ
ในเยรซูาเล็มสมัยโบราณ ที่น่ันในความวเิวกวงัเวงของ

พระองคบ์รรลุได้ โดยส่ิงเล็กน้อยและเรยีบง่ายที่เราทําให้
กัน ตรงกลางของคาํภาษาอังกฤษ atonement คอืคาํวา่ one 
ถ้ามวลมนุษยชาตเิข้าใจส่ิงน้ีจะไม่มีสักคนเดยีวที่เราจะ
ไม่ห่วงใย ไม่คาํนึงถึงอายุ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา หรอืฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ เราจะพยายามเลียนแบบพระผู้
ช่วยให้รอดและจะไม่มีวนัใจรา้ย เย็นชา ไรม้ารยาท หรอื
ไม่ ใส่ ใจผู้อื่น

ถ้าเราเข้าใจการชดใช้และคา่นิรนัดรข์องแตล่ะจิต
วญิญาณจรงิๆ เราจะเสาะหาเด็กชายหญิงที่ดือ้ดงึและลูก
ที่ดือ้รัน้ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า เราจะช่วยให้พวกเขารูถ้ึง
ความรกัที่พระครสิตท์รงมีตอ่พวกเขา เราจะทําสุดความ
สามารถเพื่อช่วยเตรยีมพวกเขาให้พรอ้มรบัศาสนพิธีแห่ง
ความรอดของพระกิตตคิณุ

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงนาธานหลานชายและรูว้า่เขามีคา่ตอ่
เราเพียงใด ข้าพเจ้าเห็นและรูสึ้กชัดเจนมากขึน้วา่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรูสึ้กอย่างไรตอ่ลูกทุกคนของพระองค ์
เราไม่ตอ้งการให้พระผู้เป็นเจ้าทรงกันแสงเพราะเราไม่
ทําจนสุดความสามารถเพื่อบอกความจรงิที่ ไดร้บัการเปิด
เผยของพระกิตตคิณุกับบุตรธิดาของพระองค ์ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนขอให้เยาวชนทุกคนของเราพยายามรูจ้ักพร
ของการชดใช้และพยายามมีคา่ควรรบัใช้พระเจ้าในสนาม
เผยแผ่ พระเยซูตรสัวา่ “หาก . . . เจ้าจะทํางานตลอดวนั
เวลาของเจ้าในการป่าวรอ้งการกลับใจแก่คนพวกน้ี, และ
นํา, แม้จิตวญิญาณ เดยีว มาหาเรา, ปีตขิองเจ้าพรอ้มกับ
เขาจะใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ
เรา!” (คพ. 18:15; เน้นตวัเอน) ไม่เพียงเท่าน้ัน ปีตขิอง
พระเจ้า ในจิตวญิญาณที่กลับใจใหญ่หลวงยิ่งนัก! เพราะ 
หน่ึงเดยีว มีคา่ตอ่พระองค์

พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรงเอือ้มพระหัตถ์มาให้เรา
โดยผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์
ทรงเชือ้เชิญให้ทุกคน “มาหาพระครสิต,์ ผู้ทรงเป็นพระผู้
บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล, และรบัส่วนความรอดของพระองค,์ 
และพระพลานุภาพแห่งการไถ่ของพระองค”์ (ออมไน 
1:26) พระองคท์รงสอนเราวา่ดว้ยความซ่ือสัตย์แน่วแน่
ตอ่หลักธรรมพระกิตตคิณุผ่านการรบัศาสนพิธีแห่งความ
รอดที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ผ่านการรบัใช้อย่างตอ่เน่ือง และโดย
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ เราจะไดก้ลับไปยังที่ประทับอัน

สวนเกทเสมนี พระองคท์รงคกุเข่าท่ามกลางตน้มะกอก
ที่มีปุ่มปมและในวธิีเหลือเช่ือที่เราไม่อาจเข้าใจไดอ้ย่าง
ถ่องแท้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบับาปของโลกไวก้ับพระองค ์
แม้พระชนม์ชีพของพระองคจ์ะบรสุิทธิ์และไรบ้าป แต่
พระองคท์รงรบัโทษสูงสุดเพราะบาป—ของท่าน ของ
ข้าพเจ้า และทุกคนที่เคยมีชีวติ ความปวดรา้วทางใจ ทาง
อารมณ์ และทางวญิญาณของพระองค์ ใหญ่หลวงจนทําให้
โลหิตไหลออกจากทุกขุมขน (ด ูลูกา 22:44; คพ. 19:18) 
ทวา่พระเยซูเต็มพระทัยทนทุกข์เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้
รบัการล้างให้สะอาด—ผ่านการมีศรทัธาในพระองค ์กลับ
ใจจากบาปของเรา รบับัพตศิมาโดยอํานาจฐานะปุโรหิตที่
เหมาะสม รบัของประทานแห่งการทําให้บรสุิทธิ์ของพระ
วญิญาณโดยการยืนยัน และยอมรบัศาสนพิธีอื่นทัง้หมดที่
จําเป็น หากปราศจากการชดใช้ของพระเจ้า เราย่อมไม่ได้
รบัพรเหล่าน้ี เราจะไม่มีคา่ควรและไม่พรอ้มกลับไปอยู่ ในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเช่ือวา่ถ้าเราเข้าใจการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซู
ครสิตอ์ย่างถ่องแท้ เราจะตระหนักวา่บุตรหรอืธิดา แตล่ะ
คน ของพระผู้เป็นเจ้ามีคา่ยิ่ง ข้าพเจ้าเช่ือวา่จุดประสงค์
อันเป็นนิตย์ของพระบิดาบนสวรรคสํ์าหรบับุตรธิดาของ

พระองค์ทรงคุกเข่าท่ามกลางต้น
มะกอกท่ีมีปุ่มปมและในวธีิเหลือ 
เช่ือท่ีเราไม่อาจเข้าใจได้อย่างถ่องแท้  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบับาปของโลก
ไวกั้บพระองค์
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ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์มีอะไรในโลกน้ีสําคญั
เท่าการรูส่ิ้งน้ีหรอื

น่าเศรา้ใจที่ ในโลกทุกวนัน้ี ความสําคญัของ
บุคคลมักถูกตดัสินจากจํานวนผู้ชมก่อนที่เขา
จะแสดง น่ันคอืวธิีจัดอันดบัส่ือและรายการ
กีฬา บางครัง้เป็นวธิีกําหนดช่ือเสียงของบรษัิท 
และมักจะเป็นวธิี ไดต้าํแหน่งในรฐับาล น่ันอาจ
เป็นสาเหตทุี่บทบาทตา่งๆ เช่น บิดา มารดา 
และผู้สอนศาสนาจึงไม่คอ่ยมี ใครลุกขึน้ปรบ
มือให้ บิดา มารดา และผู้สอนศาสนา “แสดง” 
ตอ่หน้าผู้ชมจํานวนน้อย แต่ ในสายพระเนตร
ของพระเจ้า อาจจะมีผู้ชมเพียง คนเดยีว ที่มี
ความสําคญัเป็นนิตย์—และน่ันคอื คนเดยีว 
เท่าน้ัน แตล่ะคน ท่านกับข้าพเจ้า และบุตร
ธิดาแตล่ะ คน ของพระผู้เป็นเจ้า นัยของการ
ชดใช้คอืมีผลอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรนัดร ์
แตป่ระยุกต์ ใช้ ไดเ้ป็นรายตวั ทีละคน

อย่า อย่าไดป้ระเมินคา่ของ คนเดยีว ตํา่
เกินไป จงจําพระดาํรสัเตอืนที่เรยีบง่ายของ
พระเจ้าไวเ้สมอ “ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะ
ประพฤตติามบัญญัตขิองเรา” (ยอห์น 14:15) 
จงพยายามดาํเนินชีวติให้คูค่วรรบัพรศักดิสิ์ทธิ์
ครบถ้วนของการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซู
ครสิตเ์สมอ ในความโศกเศรา้เพราะการ
พลัดพรากจากนาธานที่รกัของเรา มีสันตสุิข
ที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่เท่าน้ันจะ
ให้ ได ้ครอบครวัเราหันไปพึ่งพระองคท์ีละคน 
บัดน้ีเรารอ้งเพลงดว้ยความซาบซึง้และความ
เข้าใจมากขึน้วา่

โอ ช่างแสนอัศจรรย์ พระองคท์รงห่วงใยฉัน 
แม้วายชีวนัทรงยอม
โอ ช่างแสนอัศจรรย์ อัศจรรย์ตอ่ฉัน!
(“ฉันเฝ้าพิศวง,” เพลงสวด บทเพลงที่ 89)

ขอท่านจงให้และรบัพรทุกประการที่การ
ชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูครสิตม์อบให ้◼
จากคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2004

ถ้าเราเข้าใจการชดใช้และค่านิรนัดรข์อง
แต่ละจิตวญิญาณจรงิๆ เราจะเสาะหาเด็กชาย
หญิงท่ีดือ้ดึงและลูกท่ีดือ้รัน้ทุกคนของพระ
ผู้เป็นเจ้า เราจะช่วยให้พวกเขารูถึ้งความรกัท่ี
พระครสิต์ทรงมีต่อพวกเขา
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การชดใชข้อง 

พระเยซูคริสต์

ความเขา้ใจผดิ 
แปดประการ  
เกี่ยวกับการกลับใจ

ก ารกลับใจไม่ง่าย และบางครัง้เจ็บปวด แตท่่าน
สามารถกลับใจได ้การกลับใจเรยีกรอ้งการ
เปลี่ยนแปลงและความอ่อนน้อมถ่อมตน ท่าน

สามารถทําได ้ตอ่ไปน้ีเป็นความเข้าใจผิดทั่วไปบางประการ
เกี่ยวกับการกลับใจและคาํตอบที่ดมีากบางส่วน
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ความเข้าใจผิดประการท่ี 1: ั ั า า ั
้ า ั ้ ้ รั การ ้ ั
“ซาตานจะพยายามทําให้เราเช่ือวา่เราไม่ไดร้บัการให้

อภัยบาปเพราะ เรา จําบาปได ้ซาตานเป็นผู้กล่าวเท็จ เขา
พยายามทําให้การมองเห็นของเราพรา่มัวและนําเราออก
จากเส้นทางแห่งการกลับใจและการให้อภัย พระผู้เป็น
เจ้าไม่เคยสัญญาวา่ เรา จะจําบาปของเราไม่ได ้การจําจะ
ช่วยเราหลีกเลี่ยงการทําความผิดเหมือนเดมิอีก แตถ่้าเรา
ซ่ือตรงและซ่ือสัตย์ ความทรงจําเกี่ยวกับบาปของเราจะ
เลือนไปตามกาลเวลา” 1

—ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

ความเข้าใจผิดประการท่ี 2: ั ั ร้ ก
า ั ้ รั การ ้ ั
“สําหรบัคนที่กลับใจอย่างแท้จรงิแตด่เูหมือนไม่

สามารถรูสึ้กโล่งอกได ้จงรกัษาพระบัญญัตติอ่ไป ข้าพเจ้า
สัญญากับท่านวา่ความรูสึ้กโล่งอกจะเกิดขึน้ในเวลาของ
พระเจ้า การเยียวยาตอ้งใช้เวลา” 2

—เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น

ความเข้าใจผิดประการท่ี 3: า
้า า ั า าร ทา รกั า ั
้ ล
“ความคดิไม่ดบีางอย่างเกิดขึน้เอง หลายอย่างเกิดขึน้

เพราะเราเปิดให้เข้ามาจากส่ิงที่เราดแูละ¬ง การพูดคยุ 
หรอืดรูปูที่ ไมสุ่ภาพ . . . สามารถปลกุอารมณ์ใหร้นุแรงได ้
และจะล่อลวงท่านให้ด ู[วดีทิัศน์] หรอืภาพยนตรท์ี่ ไม่
เหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีอยู่รอบตวัท่าน แตท่่านตอ้งไม่ข้อง
แวะดว้ย จงพยายามรกัษาความคดิของท่านให้สะอาดโดย
นึกถึงเรือ่งดีๆ  สมองจะคดิไดท้ีละเรือ่งเท่าน้ัน จงใช้ความ
จรงิดงักล่าวเบียดความคดิน่าเกลียดออกไป เหนือส่ิงอื่น
ใด อย่าป้อนความคดิโดยอ่านหรอืดส่ิูงที่ ไม่ด ีถ้าท่านไม่
ควบคมุความคดิ ซาตานจะล่อลวงท่านเรือ่ยไปจนกวา่
ท่านจะแสดงความคดิน้ันออกมา” 3

—เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต์

ความเข้าใจผิดประการท่ี 4: ร ้ ้ าทร รัก
ั ้ ก ล้ รา ั ทา
“พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัลูกทุกคนของพระองค ์และ

พระองคจ์ะไม่ทรงหยุดรกัและหยุดหวงัในตวัเรา แผน
ของพระบิดาบนสวรรคชั์ดเจน และคาํสัญญาของ
พระองคย์ิ่งใหญ่ “เพราะวา่พระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามา
ในโลก ไม่ ใช่เพื่อพิพากษาโลก แตเ่พื่อช่วยกู้ โลกให้รอด” 
(ยอห์น 3:17)” 4

—ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

ความเข้าใจผิดประการท่ี 5: า ั ล ร้า
าก ั ้ รั การ ้ ั
“ ไม่วา่ท่านจะคดิวา่พลาดโอกาสไปแล้วกี่ครัง้ ไม่วา่

ท่านจะรูสึ้กวา่ทําผิดพลาดไปมากเพียงใด หรอืคดิวา่
ท่านไม่มีพรสวรรค ์หรอืไม่วา่ท่านจะรูสึ้กวา่เดนิทางไกล
จากบ้านจากครอบครวัและพระผู้เป็นเจ้ามากเพียงใด 
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ท่าน ไม่ได ้เดนิทางไปไกลเกินกวา่
เอือ้มพระหัตถ์แห่งความรกัของพระเจ้า เป็นไปไม่ไดท้ี่
ท่านจะจมดิง่ลงไปลึกกวา่ความสวา่งอันไม่มีขอบเขตที่
การชดใช้ของพระครสิตจ์ะส่องถึง” 5

—เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์

ความเข้าใจผิดประการท่ี 6: ั ทา า ร้า
ร ล้ ั า ้ ้า ธการ ั

้ ก ล้ ร ก ก
“พระเจ้าทรงประกาศวา่อธิการคอืผู้พิพากษาใหญ่ ใน

อิสราเอล (ด ูคพ. 107:72, 74) เขามีความรบัผิดชอบใน
การตดัสินความมีคา่ควรของสมาชิกวอรด์ โดยการแตง่
ตัง้และการดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม อธิการมีสิทธิ์รบั
การเปิดเผยจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เกี่ยวกับสมาชิกใน
วอรด์ของเขา รวมทัง้ตวัท่าน

“อธิการสามารถช่วยท่านผ่านกระบวนการกลับใจในวธิี
ที่บิดามารดาและผู้นําคนอื่นๆ ไม่สามารถช่วยได ้ถ้าบาป
รา้ยแรงมากพอ เขาอาจพิจารณาให้จํากัดสิทธิพิเศษของ
ท่านในศาสนจักร ตวัอย่างเช่น ส่วนหน่ึงของกระบวนการ

ความเขา้ใจผดิ 
แปดประการ  
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กลับใจคอื เขาอาจให้ท่านงดรบัส่วนศีลระลึกหรอืงดใช้
ฐานะปุโรหิตระยะหน่ึง เขาจะทํางานกับท่านและตดัสิน
วา่ท่านมีคา่ควรจะทํากิจกรรมศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ันอีกครัง้
เมื่อใด” 6

—เอ็ลเดอรซี์. สก็อตต ์โกรว์

ความเข้าใจผิดประการท่ี 7: ั กั ธการ
้ รา า ก ั
“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่เขาจะไม่ประณามท่าน ใน

ฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้า เขาจะเมตตาและเข้าใจขณะ
¬งท่าน จากน้ันเขาจะช่วยท่านผ่านกระบวนการกลับใจ 
เขาเป็นผู้ส่งสารแห่งความเมตตาที่พระเจ้าทรงส่งมาช่วย
ท่านให้สะอาดผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ 7

—เอ็ลเดอรซี์. สก็อตต ์โกรว์

ความเข้าใจผิดประการท่ี 8: ั ทา ก ล้ ั
ร ้ รั การ ้ ั า ท ั า ล ้

“บางครัง้ในการกลับใจของเรา ในการพยายามเป็น
เหมือนพระครสิตม์ากขึน้ทุกวนั เราพบตนเองประสบ
®ญหาเดมิๆ ซํา้แล้วซํา้เล่า ประหน่ึงเรากําลังปีนเขาที่
มีตน้ไม้ปกคลุม บางครัง้เรามองไม่เห็นความก้าวหน้า
จนกวา่จะใกล้ถึงยอดเขาและมองลงมาจากสันเขา อย่า
ท้อแท้ ถ้าท่านพากเพียรและพยายามกลับใจ ท่านกําลัง
อยู่ระหวา่งการกลับใจ”

“ณ เวลาน้ี บางท่านกําลังพูดวา่ ‘บราเดอรแ์อนเดอร์
เซ็นครบั ท่านไม่เข้าใจ ท่านไม่รูสึ้กอย่างที่ผมรูสึ้ก มัน
ยากเกินกวา่จะเปลี่ยน’

“ท่านพูดถูก ข้าพเจ้าไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แตม่ีองค์
หน่ึงที่เข้าใจ พระองคท์รงทราบ พระองคท์รงรูสึ้กถึง
ความเจ็บปวดของท่าน พระองคท์รงประกาศวา่ ‘เราได้
สลักเจ้าไวบ้นฝ่ามือของเรา’ [อิสยาห์ 49:16] พระผู้ช่วยให้
รอดทรงอยู่ที่น่ัน ทรงเอือ้มพระหัตถ์มาให้เราทุกคน ทรง
เชือ้เชิญเราวา่ ‘มาหาเรา’ [3 นีไฟ 9:14]. เรากลับใจได ้ 
เราทําได”้ 8

—เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น

หลงัจากสาร าพ คุณจะรู้สึกดีข้ึน
คุณอาจกังวลวา่อธิการจะพูดอะไร และเขาจะคดิอย่างไร

กับคณุ แตค่ณุจะพบวา่คณุไม่ตอ้งกังวลเลย เขา
ตอ้งการช่วยคณุเท่าน้ัน เขาจะไม่ตดัสินหรอืประณาม
คณุ อธิการของคณุจะเข้าใจ หลังจากสารภาพ คณุจะ
รูสึ้กดขีึน้ล้านเท่า และเมื่อคณุสะอาด น่ันน่าพิศวง ถ้า
คณุมี®ญหา จงแก้ ไขตอนน้ี คณุแก้ ไขเรว็เท่าใด คณุจะ
สะอาดและมีปีตเิรว็เท่าน้ัน
มอลลี จีนเนตต ์ที.

ไม่ตอ้งพบอธิการไม่ไดห้รือ

ไ ม่นานมาน้ีดฉัินทาํบาป ตอ่จากน้ันก็กล่าวคาํสวด
อ้อนวอนและคดิวา่กลับใจแล้วจรงิๆ วนัหน่ึงดฉัิน

รูสึ้กแรงกล้าในใจวา่ควรมีการสนทนาที่ซ่ือสัตย์มากกับ
อธิการ ดฉัินพูดคยุกับอธิการ และท่านแนะนําดฉัินวา่
ควรปรบัปรงุอะไร ดฉัินอดอาหารและสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธาแรงกล้า คราวน้ีดฉัินรูสึ้กวา่ไดก้ลับใจจรงิๆ ดฉัิน
รูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงห่วงใยเราและการชดใช้ของ
พระครสิต์ ให้อภัยจรงิๆ เมื่อเรากลับใจและสารภาพบาป
ของเรา
ออวเ์รลลย์าโน โกเมซ ดา เอส.
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การกลบัใจเปล่ียนท่าน

ก ารมี โอกาสรูสึ้กวา่ไดร้บัการให้อภัยเป็นส่ิงมีคา่ตอ่ผม
มาก คณุรูสึ้กจรงิๆ วา่หลุดพ้นจากภาระหนักอึง้ในใจ 

และคณุรูสึ้กวา่พระองคท์รงรกัและปลอบโยนคณุ ถ้าการ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรือ่งท้าทาย น่ันคุม้กับการลอง ส่ิงน้ัน
จะเปลี่ยนคณุเป็นอีกคนไปเลย เป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงตอ้งการให้คณุเป็น คนที่คณุมาโลกน้ีเพื่อพยายามจะ
เป็น และเป็นคนดขีึน้! ขอให้กล้า!
รอดริโก ออคตาวโีอ เอ.

ไม่วา่บาปใหญ่แค่ไหน คุณกลบัใจไดเ้สมอ

พระเยซูครสิตท์รงอดทนตอ่การชดใช้เพื่อเราจะได้
กลับใจจากบาปของเรา ศาสดาพยากรณ์กล่าวนับ

ครัง้ไม่ถ้วนวา่ไม่วา่บาปใหญ่หรอืเล็ก คณุกลับใจไดเ้สมอ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้คณุกลับใจ และพระองค์
ทรงตอ้งการช่วยคณุ แตพ่ระองคจ์ะทรงบังคบัใช้วธิีของ
พระองค์ ในชีวติคณุไม่ได ้คณุตอ้งยอมให้พระองคเ์ข้ามา
และยอมให้พระองคท์รงทราบผ่านการสวดอ้อนวอนวา่
คณุตอ้งการพระองค์ ในชีวติคณุ การทดลองทัง้หมดของ
ดฉัินทําให้ดฉัินรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัดฉัิน
เมดิสนั บี.

คุณท�าได้

ส� าหรบัคนที่ล้มไปแล้ว จงลุกขึน้มา คณุมีผู้นําและคน
ที่รกัคณุ พวกเขาตอ้งการให้คณุเป็นคนดทีี่สุดเท่า

ที่คณุจะเป็นได ้คณุทําดว้ยกันได ้จําไวเ้สมอวา่พระเยซู
ครสิตท์รงรกัคณุและทรงอยู่กับคณุทุกย่างก้าว
ไมเคิล ลี ที.

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหคุ้ณกลบัใจ

ก ารกลับใจ—ของประทานอันน่าอัศจรรย์จากพระ
บิดาในสวรรคข์องเรา พระองคป์ระทานโอกาสให้

เราเป็นเหมือนพระองคผ์่านการชดใช้ของพระครสิต ์
พระองคท์รง ตอ้งการ ให้เรากลับใจ มาหาพระองค ์
เหมือนโครแิอนทอน เราทุกคนจะทําผิด ความผิดบาง
อย่างรา้ยแรงกวา่อย่างอื่น แตเ่ราทุกคนทําผิด เหมือน 
โครแิอนทอนเช่นกนั เราสามารถกลบัใจและเปลีย่นชีวติ 
เราได ้(ด ูแอลมา 39–42) พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรา
มากพอจะทรงตอ้งการให้เรากลับไปหาพระองค ์ไม่วา่
คณุทําอะไรลงไป มีเส้นทางให้กลับมาหาสันตแิละความ
สุขเสมอ ◼
แมค็เคลา เจ.
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ฉันกําลังรูส้กึ . . .

ไ ม่วา่ท่านกําลังรูสึ้กอย่างไร  
พระผู้เป็นเจ้าทรงรูจ้ักท่าน 
ทรงรกัท่าน และเข้าพระทัย

ส่ิงที่ท่านกําลังประสบ อันที่จรงิ 
พระองคท์รงรกัท่านมากจึงทรงส่ง

พระบุตรของพระองคพ์ระ
เยซูครสิตม์าทําการชดใช้เพื่อ
ให้ท่านเอาชนะความท้าทาย 
มีความสุข และกลับไปอยู่กับ
พระองค์ ไดอ้ีกครัง้ (ด ูยอห์น 

3:16) อาจดเูหมือนไม่ง่ายเมื่อท่าน
กําลังท้อแท้ แตม่ีที่ ให้ท่านไปหาความ
ช่วยเหลือ น่ันคอื พระคมัภีร์

บัตรตอ่ไปน้ีมีตวัอย่างมากมายจาก
พระคมัภีรท์ี่แสดงให้เห็นวา่พระผู้
เป็นเจ้าทรงอยู่ที่น่ันเพื่อท่านเสมอ ดงั
น้ันเมื่อใดที่ท่านรูสึ้กเศรา้ เหงา หรอื
หงุดหงิด ท่านสามารถดงึบัตรเหล่าน้ี
ออกมาเปิดอ่านพระคมัภีรท์ี่ระบุ และ
รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับท่าน

กลัว
พระคริสตท์รงเอาชนะทุกอยา่ง 

นัจึงไม่มีอะไรตอ้งกลวั

สบัสน
พระเจา้ทรงทราบวธีิแกปั้ญหาทุก
อยา่งท่ี นัเผชิญ นัจึงพึ่งพาการ
ชดใชข้องพระองคไ์ด้

เศรา้
พระคริสตท์รงรู้สึกถึงความเ ร้า
ทั้งหมดท่ี นัจะตอ้งประสบ 
พระองคจึ์งทรงปลอบโยน นัได้

ก
ขณะอยูใ่นคุกลิเบอร์ต้ี  

โจเซฟ สมิธรู้สึกส้ินหวงัเพราะ
สมาชิกของ าสนจกัรก�าลงัประสบ
ความทุกข ์และท่านกเ็ช่นกนั ท่าน
สวดออ้นวอนและไดรั้บความ
มัน่ใจ พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงอยูก่บั

นัเม่ือ นัหนัไปขอการปลอบโยน
จากพระองค์

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
ยอห์น 
ยอห์น 
แอลมา 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

ก  เหล่าสาวก
กลวัเม่ือพวกเขาออกไปใน
ทะเลและติดอยูท่่ามกลางพายุ
ร้าย พระคริสตท์รงท�าใหพ้ายุ
สงบดว้ยพระบญัชาวา่ จงสงบ
เงียบ  เม่ือ นักลวั นัเรียกหา
พระเจา้ และพระองคจ์ะทรง
ช่วยให้ นัรู้สึกสงบ

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
อิสยาห์ 
ยอห์น 

 ทิโมธี 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

เ   
โจเซฟ สมิธรู้สึกสบัสนไม่ทราบ
วา่ท่านควรเขา้ร่วม าสนจกัรใด 
ท่านทูลถามพระผูเ้ป็นเจา้และได้
รับค�าตอบ ซ่ึงน�าไปสู่การฟ้ืนฟู

าสนจกัรของพระเจา้ เม่ือ นั
รู้สึกสบัสน นัสวดออ้นวอน
พระผูเ้ป็นเจา้ และพระองคจ์ะ
ทรงตอบ นั

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
ลกูา 
โมไซยาห์ 
อีเธอร์ 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 
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หนักใจ
โดยผา่นการชดใชข้องพระเยซู
คริสต ์ นัจะไดรั้บ รัทธาและมี
พลงัอดทนไดทุ้กอยา่ง

ท้อแท้
นัสามารถเอาชนะความทอ้แท้

ไดข้ณะพยายามเขา้ใจการ
ชดใชข้องพระคริสตแ์ละเขา้ถึง
เดชานุ าพของพระองค์

รูส้กึผิด
พระผูช่้วยใหร้อดทรงรับเอา
บาปของ นัไวก้บัพระองคท์ั้งน้ี
เพื่อ นัจะไดรั้บการใหอ้ ยัและ
หลุดพน้จากความโ กเ ร้าและ
รู้สึกผดิ

 แอลมาผูบุ้ตร
ท�าบาปร้ายแรงบางอยา่ง แต่เขา
ยงัไดรั้บการใหอ้ ยัและ าระ
ของความรู้สึกผดิถกูน�าออกไป 
โดยกลบัใจ นัจะมีสนัติสุขท่ี
แอลมาพดูถึง

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
ววิรณ์ 

 นีไฟ 
แอลมา 
โมโรไน 

 แอมนัเตือนพี่
นอ้งของท่านวา่เม่ือพวกเขารู้สึก
ทอ้แท ้พระเจา้ทรงปลอบโยน
พวกเขาและสญัญาจะประทาน
ความส�าเร็จแก่พวกเขา พระผู ้
เป็นเจา้ทรงท�าสญัญานั้นกบั นั
ถา้ นัจะหนัไปหาพระองค์

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
มทัธิว 
มทัธิว 
แอลมา 
โมโรไน 

 ผูค้นของแอ
ลมาเป็นทาสของนายงานท่ีชัว่ร้าย 
พวกเขาสวดออ้นวอนและมีก�าลงั
แบกสมั าระของพวกเขา เม่ือ

นัหนกัใจ พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
ท�าให้ นัมีพลงัดว้ย

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
แอลมา 
แอลมา 
แอลมา 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

 ตดับตัรเหล่าน้ีแลว้

ใชห่้วง เชือก หรือริบบ้ินคลอ้ง

ไวด้ว้ยกนั ท่านอาจตอ้งการ

เคลือบพลาสติกหรือเกบ็ไว้

ในแฟ้มเพื่อช่วยยดือายกุารใช้

งาน ท่านสามารถดาวนโ์หลด

ใหเ้พื่อนหรือครอบครัวไดท่ี้ 

liahona.lds.org
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สงสยั
นัสามารถพบค�าตอบของ

ค�าถามในพระกิตติคุณและวางใจ
วา่พระผูช่้วยใหร้อดจะทรงช่วย
ให้ นัหมดความสงสยั

ไรค่้า
พระคริสตท์รงทนทุกขเ์พื่อ นั
เพราะทรงรัก นัและรู้ค่าอเนก
อนนัตข์อง นั

หงุดหงิด
พระคุณของพระคริสตส์ามารถ
ใหค้วามอดทนแก่ นัเพื่อจะไม่
หงุดหงิดกบัตนเองและคนอ่ืน

เจ็บป่วย
พระเจา้ทรงทราบวธีิช่วยบรรเทา
ความเจบ็ป่วยและเพราะพระองค์
สกัวนั นัจะหายจากความเจบ็ป่วย
ทั้งหมด

ก  ยากอบกระตุน้ให้
นัทูลถามพระผูเ้ป็นเจา้ถา้ นั

ไม่เขา้ใจ แต่ท่านเตือนใหทู้ลถาม
ดว้ย รัทธา ท่านเขา้ใจวา่การถาม
ค�าถามท�าใหเ้กิดความปรารถนา
จะเขา้ใจ ส่วนความสงสยัท�าให้
เกิดความไม่เช่ือ

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
โมไซยาห์ 
แอลมา 
มอรมอน 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

 แมแ้ต่คน
ซ่ือสตัยอ์ยา่งนีไฟกห็งุดหงิดกบั
ตนเอง เม่ือ นัพยายามเอาชนะ
ความอ่อนแอ ท�า ารกิจใหเ้สร็จ 
หรือตา้นการล่อลวง นัจะอุ่น
ใจเม่ือรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง
ช่วย นัและประทานสนัติสุข
แก่ นั

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
แอลมา 
แอลมา 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

ก  อุปมาเร่ืองแกะท่ีหาย
ไปแสดงใหเ้ห็นวา่พระเมษบาลผู ้
ประเสริ  พระเยซูคริสต ์จะทรง
ท�าทุกอยา่งเพื่อใหไ้ดแ้กะหายตวั
นั้นคืน นัมีค่ามากต่อพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูคริสตถึ์งขนาด
วา่พระองคท์รงเตรียมทางให้ นั
กลบัไปหาพระองคแ์ละเป็นเหมือน
พระองค์

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
ยอห์น 
ยอห์น 
แอลมา 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

ก  ขณะประทบับน
แผน่ดินโลกพระคริสตท์รงรักษา
คนมากมาย นัจะหายไดเ้ช่นกนั 
การรักษาใหห้ายอาจไม่เกิดข้ึน
ทนัทีหรือในชีวติน้ี แต่พระองค์
จะทรงปลอบโยน นั รูปแบบ
หน่ึงของการรักษา  และทรง
รักษา นัใหห้ายในการฟ้ืนคืน
ชีวติ

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
มทัธิว 
มาระโก 
แอลมา 

 นีไฟ 
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เจ็บปวด
ความเจบ็ปวดทุกอยา่งท่ี นัรู้สึก
จะหายไปผา่นการชดใชข้องพระ
คริสต ์และความรักของพระองค์
จะเป็นแรงบนัดาลใจให้ นัใหอ้ ยั
ผูอ่ื้น

อ่อนแอ
พระเมตตาและพระคุณของพระ
คริสตจ์ะใหพ้ลงั นัเอาชนะ
ความทา้ทายแมแ้ต่ตอนท่ี นั
รู้สึกอ่อนแอ

เหงา
เพราะพระคริสตท์รงรับการ
ชดใชเ้พื่อ นั นัจึงไม่ตอ้ง
อดทนต่อการทดลองตามล�าพงั

 โยบทนทุกข์
หลายประการ รวมทั้งความตาย
ของบุตรธิดาของเขา เขาอดทน
โดยวางใจพระเจา้ เม่ือ นัหนั
มาหาพระเจา้โดยท�าความรู้จกั
พระองค ์ นัจะเห็นวา่ นัไม่
โดดเด่ียวเลยเพราะพระองคท์รง
อยูก่บั นั

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
ลกูา 
ยอห์น 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 

 เม่ือชาวนีไฟ
ก�าลงัสูร้บ พวกเขาหนัไปพึ่ง
พระเจา้และพระองคท์รงท�าให้
พวกเขามีพละก�าลงั เม่ือ นัพบ
การจู่โจมทุกรูปแบบทางอารมณ์
และทางวญิญาณ นัอาจรู้สึก
อ่อนแอ แต่พระเจา้จะทรงท�าให้

นัเขม้แขง็

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
มทัธิว 
โมไซยาห์ 

ีลามนั 
อีเธอร์ 

 เลมนักบัเลมิวเอลมดั 
นีไฟและขู่จะท้ิงท่านไวใ้นแดน
ทุรกนัดาร นีไฟ สวดออ้นวอน และ
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้ 
ท่านเป็นอิสระและใหอ้ ยัพี่  นั
สามารถสวดออ้นวอน รู้สึกถึง
สนัติสุข และพบพลงัในการใหอ้ ยั
ไดเ้ช่นกนั

พระคมัภร์ีเพิม่เติม:
สดุดี 
อิสยาห์ 
ลกูา 
 นีไฟ 
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เ รามีชีวติอยู่ ในสภาวะแวดล้อมตา่ง
กัน เราจะมาจากทุกประเทศและ
ภูมิหลังทางชาตพิันธุ์หลากหลาย

เข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
เรารู้จากประสบการณ์ว่าปีติเกิด

ขึน้เมื่อเราได้รับพรด้วยความเป็น
หน่ึงเดียว พระบิดาบนสวรรค์ ไม่
สามารถประทานพรน้ันให้เราเป็น
รายบุคคลได้ ปีติของความเป็นหน่ึง
เดียวที่พระองค์ทรงประสงค์จะ
ประทานให้เราอย่างมากไม่ ใช่ ให้เรา
คนเดียว เราตอ้งแสวงหา และ  
มีคุณสมบติัคู่ควรแก่การรับพรน้ี 
กับผู้อื่น ไม่แปลกที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงกระตุ้นให้เรา มาชุมนุมกนั 
เพื่อพระองค์จะประทานพรแก่เรา
ได้ พระองค์ทรงต้องการให้เรามา
ชุมนุมกันเป็นครอบครัว พระองค์
ทรงจัดชัน้เรียน วอร์ด สาขา และ
ทรงบัญชาให้เรามาประชุมกันบ่อยๆ 
ในการชุมนุมเหล่าน้ันซ่ึงพระผู้เป็น
เจ้าทรงออกแบบไว้ ให้เรา มี โอกาส
อันสําคัญยิ่งให้เรา เราสามารถสวด
ออ้นวอนและท�างาน เพื่อ ความ
เป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงจะนําปีติมาให้เรา
และเพิ่มพลังให้เรารับใช้

นอกจากศาสนพิธีแล้ว ยังมีหลัก
ธรรมที่เราทําตามเป็นกลุ่มซ่ึงนําไปสู่
ความเป็นหน่ึงเดยีวยิ่งขึน้

วธีิ  
เ ็ เด

ด
เ ก
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง 
ใน ่ ายประธาน 
สูงสุด

ก ก

ด ก

พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้รารักพี่
นอ้งของเรา แมแ้ต่คนท่ีไม่เหมือน
เรา เราจ�าเป็นตอ้งน�าพี่นอ้งของ
เรากลบัมาโบสถ ์ถา้เรารักพวก
เขามากพอและสวดออ้นวอนให้
พวกเขา พวกเขาจะกลบัมาโบสถ์
และกลบัมาในออ้มพระพาหุ
ของพระเจา้ของเรา

เ เ ก

. การเปิดเผย การเปิดเผย 
เป็นทางเดยีวที่เราจะรูว้ธิีทําตาม 
พระประสงคข์องพระเจา้ดว้ยกนั การ 
เปิดเผยเรยีกรอ้งแสงสวา่งจากเบือ้ง
บน พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรง
เป็นพยานตอ่ใจเรา และตอ่ใจคน
ที่มาชุมนุมกับเรา วา่พระองคท์รง
ประสงค์ ให้เราทําอะไร และการรกัษา
พระบัญญัตทิําให้ ใจเราถักทอเป็น
หน่ึงเดยีวได้

. อ่อนนอ้มถ่อมตน ความ
จองหองเป็นศัตรตูวัฉกาจของ
ความเป็นหน่ึงเดยีว ท่านเคยเห็น
และรูสึ้กถึงผลอันน่ากลัวของความ
จองหองมาแล้ว ข้าพเจ้าสุขใจที่เห็น
ผู้เช่ียวชาญการสรา้งสันตมิากขึน้
เรือ่ยๆ ผู้ทําให้น้ําน่ิงก่อนเกิดเหตรุา้ย 
ท่านสามารถเป็นหน่ึงในผู้สรา้งสันติ
เหล่าน้ัน ไม่วา่ท่านจะอยู่ ในความขัด
แย้งหรอืเป็นผู้สังเกตการณ์ วธิีหน่ึง
ที่ข้าพเจ้าเคยเห็นคอืคน้หาส่ิงที่เรา
เห็นตรงกัน

. พดูถึงกนัในทางท่ีดี  
ลองนึกถึงครัง้สุดท้ายที่มีคนถาม
ท่านวา่ท่านคดิอย่างไรกับคนที่
กําลังรบัใช้ ในครอบครวัท่านหรอืใน
ศาสนจักร ข้าพเจ้า สญัญา กับท่าน
ไดว้า่ท่านจะรูสึ้กถึง สนัติสุขและ
ปีติ เมื่อท่านพูดถึงผู้อื่นอย่างมีน้ําใจ

ในแสงสวา่งของพระครสิต์
ดว้ยความเป็นหน่ึงเดยีวที่ข้าพเจ้า

เห็นเพิ่มขึน้ พระเจ้าจะทรงสามารถ
ทําส่ิงที่ โลกจะคดิวา่เป็นปาฏิหารยิ์ ว ิ-
สุทธิชนสามารถบรรลุจุดประสงคข์อง
พระเจ้าไดเ้มื่อเป็นหน่ึงเดยีวในความ
ชอบธรรม ◼
จากคาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม 2008
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ด ก
นบัเป็นเร่ืองน่าอั จรรยอ์ยา่งยิง่ท่ีท่าน เดก็หนุ่มหรือเดก็

สาวท่ีเป็นคนธรรมดาสามญั สามารถยนือยูใ่นท่ีของชายหรือ
หญิงท่ียิง่ใหญ่บางคนผูซ่ึ้งคร้ังหน่ึงเคยมีชีวติบนแผน่ดินโลก
แต่บดัน้ีไม่มีพลงัความสามารถจะท�าใหต้นเองกา้วหนา้โดย
ปรา จากพรท่ีท่านสามารถใหเ้ขาได ้. . . ไม่มีพรใดยิง่ใหญ่
กวา่น้ี . . . และนัน่จะเป็นสิทธิพิเ ษของท่าน โอกาสของท่าน 
และความรับผดิชอบของท่านท่ีตอ้งด�าเนินชีวติใหคู่้ควรแก่
การไปพระวหิารของพระเจา้และรับบพัติ มาแทนคนบาง
คนท่ีนัน่

ก ด  “Inspirational Thoughts,” 
Ensign, Apr. 

ถ้
   าท่านเคยรบับัพตศิมาแทนคน
ตายมาแล้ว ท่านอาจจะเคยรูสึ้ก
ถึงพรบางอย่างของการนมัสการ

ในพระวหิาร ท่านรูสึ้กเครยีดน้อยลง 
จดจ่อมากขึน้ เป่ียมดว้ยสันตสุิขและ
ศรทัธามากขึน้ พรที่ท่านไดร้บัจาก
การไปพระวหิารเหลือเช่ือมาก แตก่าร
นมัสการในพระวหิารเกี่ยวข้องมากกวา่
พรที่ ท่าน ไดร้บั บางครัง้ยากจะจํา
คนที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการในพระ
วหิารของท่าน แตเ่ขาเป็นมากกวา่ช่ือ

สาเหตทุีเ่รารบั  

บนกระดาษสีฟ้าหรอืสีชมพู เมื่อท่าน
รบับัพตศิมาหรอืรบัการยืนยันแทน
ใครบางคน ท่านกําลังช่วยคนจรงิๆ

ดว้ยเหตน้ีุ ท่านรูอ้ะไรบ้างเกี่ยวกับ
ผู้วายชนม์เหล่าน้ี เหตใุดจึงสําคญัที่
ท่านตอ้งรบับัพตศิมาและการยืนยัน
แทนพวกเขา พระคมัภีร์ ให้ข้อมูล
มากมายเกี่ยวกับชีวติก่อนเกิด

า ก ร า
ั ศ า ท า
ากก าท รา

ความตายทางร่างกาย
เพราะการตกของ 

อาดมั ทุกคนที่เกิดมาบน
แผ่นดนิโลกจึงประสบความ
ตาย (ด ูโมเสส 6:48) เมื่อตาย 
วญิญาณของคนน้ันแยกจาก
รา่งกาย และวญิญาณของพวก
เขาไปสู่โลกวญิญาณเพื่อรอการ
ฟ้ืนคนืชีวติ
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โลกแห่งวญิญาณ  เมืองบรมสุขเกษมและ
เรือนจ�าวญิญาณ

โลกวญิญาณแบ่งออกเป็นเมืองบรมสุขเกษมกับเรอืน
จําวญิญาณ คนที่รบับัพตศิมาและอยู่อย่างซ่ือสัตย์ ใน
ชีวติมรรตยัไปเมืองบรมสุขเกษม น่ีเป็นสถานที่แห่ง
การพักผ่อน สันตสุิข และปีต ิพระเยซูครสิตเ์สด็จ
เยือนและสอนวญิญาณในเมืองบรมสุขเกษมระหวา่ง
การสิน้พระชนม์กับการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองค ์
(ด ูคพ. 138:18–27)

คนดทีี่สิน้ชีวติโดยปราศจากความรู้ ในพระกิตตคิณุ
ไปเรอืนจําวญิญาณ น่ีคอืสถานที่ซ่ึงคนไม่เช่ือ¬งหรอืคน
ช่ัวในชีวติมรรตยัไปอยู่เช่นกัน วญิญาณชอบธรรมสอน
พระกิตตคิณุให้คนเหล่าน้ี พวกเขามีโอกาสยอมรบัพระ
กิตตคิณุและกลับใจหลังจากน้ัน (ด ูคพ. 138:28–37) 
เพราะปราศจากรา่งกาย พวกเขาจึงไม่สามารถรบับัพตศิ
มาหรอืมีส่วนรบัศาสนพิธีอื่นที่จําเป็นตอ่การไดร้บัชีวติ 
นิรนัดร ์(ด ูแอลมา 40:14)

าสนพิธีแทนคนตาย
โชคดทีี่พระบิดาบน

สวรรคท์รงเป่ียมดว้ยพระเมตตา 
ทรงรกั และยุตธิรรม ดว้ยเหตน้ีุ 
พระองคจ์ึงทรงจัดหาหนทางให้ 
บุตรธิดาทุกคนไดร้บัการช่วยให้ 
รอด น่ีเป็นวธิีที่ท่านช่วยได ้เมื่อ 
ท่านประกอบศาสนพิธีแทนคน 
ตาย พวกเขามีโอกาสยอมรบั 
ศาสนพิธีเหล่าน้ี ท่านสามารถ 
ทําแทนพวกเขาในส่ิงที่พวก 
เขาทําดว้ยตนเองไม่ไดบ้นเส้น 
ทางสู่ชีวตินิรนัดร ์จิตวญิญาณ 
ที่กลับใจเหล่าน้ีสามารถ “ ไดร้บั 
การไถ่, โดยการเช่ือ¬งศาสนพิธี 
แห่งพระนิเวศน์ของพระผู้เป็น 
เจ้า” (คพ. 138:58; ด ูข้อ 59 
ดว้ย) ท่านจะประสบปีติ ใหญ่ 
หลวงที่มาจากการช่วยให้คนใน 
เรอืนจําวญิญาณไดร้บัศาสนพิธี 
ที่จําเป็นเหล่าน้ี

การฟ้ืนคืนชีวติ
โดยผ่านการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์ทุกคนที่เกิด

มาบนแผ่นดนิโลกจะเอาชนะความตายทางรา่งกายและฟ้ืนคนืชีวติ  
(ด ู1 โครนิธ์ 15:22) พระเยซูทรงสอนวา่ “เพราะเรามีชีวติอยู่ พวกท่าน
ก็จะมีชีวติอยู่ดว้ย” (ยอห์น 14:19) ระหวา่งการฟ้ืนคนืชีวติ วญิญาณ
ของทุกคนจะรวมกับรา่งกายของพวกเขาอีกครัง้ น่ีหมายถึงทุกคน—
คนที่ดาํเนินชีวติอย่างช่ัวรา้ย คนที่ดาํเนินชีวติอย่างชอบธรรม  
คนที่กลับใจและไดร้บัศาสนพิธี โดยตวัแทนหลังจากพวกเขาสิน้ชีวติ

การพิพากษา
เมื่อทุกคนฟ้ืนคนืชีวติแล้ว แตล่ะคนจะพบกับพระผู้เป็นเจ้า

และรบัการพิพากษา “ตามงานของตน” (3 นีไฟ 27:15) รวมถึงการ
ยอมรบัศาสนพิธีของพวกเขา (ด ู3 นีไฟ 27:16–20) เฉพาะคนที่ ไดร้บั
ศาสนพิธีพระกิตตคิณุ (ไม่วา่ดว้ยตนเองหรอืผ่านงานพระวหิาร) และ
รกัษาพันธสัญญาที่มากับศาสนพิธีเหล่าน้ันจึงจะมีชีวตินิรนัดร์

เพราะท่านเป็นมนุษย์ที่มีชีวติและเป็นผู้ถือใบรบัรองพระวหิารที่มี
คา่ควร ท่านจึงมี โอกาสและความรบัผิดชอบอันเหลือเช่ือในการช่วย
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าบนเส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร ์ท่าน เป็นส่วน
สําคญัในแผนของพระผู้เป็นเจ้า ◼
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เ มื่อผมอายุ 14 ปี คณุพ่อไปจากครอบครวัเรา และคณุแม่จําตอ้ง 
หนีออกนอกประเทศ ผมถูกทิง้ให้อยู่กับน้องสามคน คอื เอฟราอิม 
อายุ 9 ขวบ โจนาธานอายุ 6 ขวบ และเกรซอายุ 3 ขวบ (นาม 

สมมต)ิ เราไม่ทันตัง้รบัการเปลี่ยนแปลงกะทันหันครัง้น้ี เป็นครัง้ 
แรกที่เราอยู่กันตามลําพัง

ผมรู้วา่  

ลั าก ท รา รา ร ร้ า ร ร
ทร ทา ั
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ไม่นานญาตพิี่น้องก็เสนอวา่จะรบั
เราแตล่ะคนไปอยู่ดว้ย แตถ่้าเราไป
อยู่กับพวกเขา เราจะตอ้งแยกจากกัน 
น่ีเป็นเรือ่งที่เราตดัสินใจลําบาก เรา
จะปฏิเสธความช่วยเหลือดว้ยเจตนา
ดขีองพวกเขาไดอ้ย่างไร แตข่ณะ
เดยีวกัน เราจะยอมทิง้เวลาหลายปี
ของการเล่น หัวเราะ ดแูลกัน และเฝ้า
ดกูันและกันเตบิโตไดอ้ย่างไร

ตอนแรกผมกับน้องชายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือของพวกเขาโดยคดิ
วา่ผมสามารถทํางานเลีย้งดพูวกเรา
และเราจะไดอ้ยู่ดว้ยกัน แตเ่รารูว้า่เรา
ไม่สามารถดแูลน้องสาวคนเล็กของ
เราได ้และดว้ยเหตน้ีุเราจึงยอมให้เธอ
จากเราไปดว้ยความเสียใจ

ผมทํางานเป็นช่างทาสีตกึตดิตอ่
กันสองสามเดอืนเพื่อซือ้อาหารเลีย้ง
น้องชายกับตวัผม รายไดข้องผมไม่พอ
จ่ายคา่ไฟและคา่น้ํา ดว้ยเหตน้ีุเราจึง
ตอ้งอยู่ โดยไม่มีน้ําและไฟ

แม้จะมีการทดลองเรือ่งน้ีและการ
นินทาของคนอื่นๆ ตามมา แตศ่รทัธา
ของเราไม่ส่ันคลอน ทุกคนื ผมจะ
ให้เอฟราอิมกับโจนาธานมาน่ังล้อม
ตะเกียงเพื่ออ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
ผมจะขรบิไส้ตะเกียงให้มีควนัน้อยลง 
แตเ่ราก็ยังตอ้งทําความสะอาดจมูกที่
กลายเป็นสีดาํเมื่อเราอ่านจบ แตน่ั่น
คุม้คา่

การอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทําให้
เราใกล้ชิดพระเยซูครสิต ์หลังจาก
อ่าน เราจะคกุเข่าดว้ยกันและผลัดกัน
กล่าวคาํสวดอ้อนวอน เราทูลขอการ
ปลอบโยนสําหรบั®ญหาที่ดเูหมือน
ไม่มีวธิีแก้ เราอ่านจบ และศรทัธาของ
เราในพระเยซูครสิตเ์ข้มแข็งขึน้

วนัหน่ึงผมกลับจากทํางานมา
เหน่ือยๆ และทิง้ตวัลงบนเตยีงชัน้
ล่าง เมื่อเงยหน้าผมเห็นกระดาษแผ่น
หน่ึงตดิอยู่ ใตเ้ตยีงชัน้บน เขียนวา่ 
“ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์!” โจนา-
ธานน้องชายผมเป็นคนตดิกระดาษ
แผ่นน้ัน เด็กๆ เข้าใกล้ฟ้าสวรรคม์าก
จนแม้แตเ่ด็กปฐมวยัก็สามารถเป็น
เครือ่งมือในการส่งข่าวสารจากพระ
ผู้เป็นเจ้ามาปลอบใจที่เป็นทุกข์และ
ความคดิที่วา้วุน่!

ประจักษ์พยานน้ีคํา้จุนผมเมื่อผม
ตระหนักวา่ผมไม่สามารถหาเลีย้งชีพ
เพื่อความอยู่รอดของเราไดแ้ละเรา
ตอ้งออกจากบ้านของเรา ครอบครวั
ฝ่ายแม่มารบัโจนาธานไปอยู่ดว้ย 
ส่วนเอฟราอิมกับผมเลือกอยู่กับปู่ย่า
ของเราเพราะพวกท่านเป็นสมาชิก
ศาสนจักร ในบ้านคณุปู่คณุย่าเราตืน่
แตเ่ช้าทํางานบ้านก่อนไปโรงเรยีน 
จากน้ันก็ดแูลคณุปู่จนถึงดกึ เรา
เหน่ือยมาก แตพ่ระเจ้าทรงนึกถึงเรา 
และเราอยู่ ใกล้ชิดศาสนจักร

ทุกครัง้ที่ผมรูสึ้กอยากยอมแพ้ ผม
จะนึกถึงช่วงเวลาพิเศษที่เคยอยู่กับ
น้องๆ ขณะเราน่ังล้อมตะเกียงอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอน ผมรูว้า่พระ
ครสิตท์รงอยู่เคยีงข้างเราในยามยาก
เหล่าน้ัน นับตัง้แตค่นในครอบครวั
เราแยกจากกัน พระองค์ ไม่ทรงทอด
ทิง้เรา “ผมรูว้า่พระผู้ ไถ่ของผมทรง
พระชนม์!”

หลายปีตอ่มา เวลาน้ีผมยังมีภาพ
ของคาํเหล่าน้ันเหนือเตยีงของผมอยู่
ในใจและในความคดิผม ข่าวสารดงั
กล่าวไดช่้วยผมกับเอฟราอิมน้องชาย
ในช่วงที่เรารบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา

เต็มเวลาและในความพยายามใช้ชีวติ
แตง่งานซีเลสเชียลตอนน้ี

ผมคงพลาดหลายอย่างในชีวติถ้า
ผมสงสัยแทนที่จะวางใจพระครสิต ์ไม่
วา่ชีวติจะยากเพียงใด แตชี่วติไม่เคย
ยากเกินไปสําหรบัพระผู้ช่วยให้รอด
ผู้ทรงทนทุกข์ ในเกทเสมนี พระองค์
ทรงสามารถใช้หน่ึงประโยคประคอง
ชีวติคนๆ หน่ึง พระองคท์รงทราบทุก
อย่างตัง้แตต่น้จนจบ การปลอบโยน
ของพระองคม์ีพลังมากกวา่ความปวด
รา้วใจที่ชีวติน้ีสามารถทําให้เกิดขึน้
ได ้โดยผ่านการชดใช้ของพระองค ์
ไม่มี®ญหาถาวร—มีแตค่วามหวงั 
พระคณุ สันตสุิข และความรกัที่ ไม่
เปลี่ยนแปลง เช่ือผมเถอะครบั  
ผมรู!้ ผมรูว้า่พระผู้ ไถ่ของผมทรง
พระชนม์! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในฟิลิปปินส์

ก เ
พระผูช่้วยใหร้อด  ทรงรู้จกัความ

ยากล�าบาก ความปวดใจ การล่อลวง 
และการทนทุกขข์องเรา เพราะ 
พระองคท์รงเตม็พระทยัประสบกบั 
ทุกส่ิงใน านะท่ีเป็นส่วนส�าคญัของ 
การชดใชข้องพระองค ์และเพราะ 
ส่ิงน้ีการชดใชใ้ห้ ทธานุ าพแด่ 
พระองคท่ี์จะช่วยเหลือเรา ใหพ้ละ 
ก�าลงัเราในการอดทนต่อทุกส่ิง  
เ ็ เด ด เ ก

เ เ ็ ด ก ด
เ เลยีโฮนา
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พรสวรรค ์แม้จะทําไดย้าก”  
คณุพ่อบอก

คณุแม่พยักหน้า “ลูกตอ้งตัง้ใจ
มาก” เธอบอก

เจตตา รกั ดนตร ีเธออยาก
เล่นเปียโนมาตลอด รอยยิม้คอ่ยๆ 
ปรากฏบนใบหน้าของเธอ “หนูจะ
เล่นเปียโนคะ่!”

แตเ่ช้าวนัรุง่ขึน้ ขณะเจตตาดู
คณุพ่อผูกม้าตดิกับรถม้า เธอไม่รูสึ้ก
ตืน่เตน้เลย วนัน้ีเธอกลัว เธอไม่คดิ
วา่จะตอ้งจากบ้านเรว็ขนาดน้ี

เจตตาคอ่ยๆ ปีนรถม้าขึน้ไปน่ัง
ข้างๆ คณุพ่อ

“พรอ้มหรอืยังจ๊ะเจตตา เพิรล์” 
เขาถาม

เจตตาไม่รูสึ้กวา่พรอ้ม แตเ่ธอ
พยักหน้า รถม้าพุ่งตวัไปข้างหน้า

หลังจากน้ันครูห่น่ึง คณุพ่อ
ชําเลืองมองเธอ “ลูกรูห้รอืเปล่าวา่
พ่อกับแม่ภูมิ ใจในตวัลูกมาก”

เจตตาพยักหน้า “แตถ่้าคณุพ่อ

ตอ้งการให้หนูช่วยที่บ้านล่ะคะ”
คณุพ่อยิม้ “เราจะคดิถึงลูกแน่

เลย แตน่ี่เป็นวธิีเดยีวที่ลูกจะช่วย
ได ้ลูกจะรบัใช้พระบิดาบนสวรรค์
โดยพัฒนาของประทานที่พระองค์
ประทานให้ลูก”

เธอไม่เคยคดิแบบน้ันมาก่อน 
พรสวรรคด์า้นดนตรขีองเธอจะเป็น
ของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์
ไดห้รอื

คณุพ่อพูดตอ่ “จะตอ้งใช้เวลา 
แตลู่กจะเล่นเปียโนเก่งขึน้ทีละนิด 
จากน้ันลูกก็จะสามารถรบัใช้คนได้
มาก”

เจตตารูสึ้กวา่ความกลัวเริม่หายไป 
เธอจะเรยีนเปียโน และ รบัใช้พระ
บิดาบนสวรรค ์คงจะน่ากลัว แตเ่ธอ
รูว้า่พระองคจ์ะทรงช่วยเธอ

คณุพ่อขยิบตา “ ไข่มุกน้อย
ของพ่อกําลังสดใสแวววาวมากขึน้
เรือ่ยๆ”

อย่างที่คณุพ่อพูดไว ้เจตตาน้อย
หัดเล่นเปียโนแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป 
เธอหัดเล่นออรแ์กนดว้ย

ไม่กี่เดอืนหลังจากน้ัน เจตตา 
ก็กลับบ้าน วนัอาทิตย์น้ันเธอ 
กลายเป็นนักออรแ์กนคนแรกของ 
มิลเบิรน์! หัวใจเธอเตน้แรงขณะน่ัง
อยู่ที่ออรแ์กนหลังใหญ่ที่ชุมชนซือ้
มาให้เธอเล่น ออรแ์กนน้ันสวยมาก
จนเจตตาแทบไม่กล้าแตะ  าพ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แบ
รด

 เที
ยร์

ด เ เ ็ ก
เรียบเรียงจากเร่ืองจริง

“ โดยเรือ่งเล็กและเรยีบง่ายส่ิง
สําคญัจะเกิดขึน้” (แอลมา 37:6)

เจตตา เพิรล์ สตเูวริท์ถอดหมวก
และทิง้ตวัลงไปน่ังข้างๆ คณุพ่อ

บนระเบียง “ ไข่มุกคอือะไรคะ”  
เธอถามเขา

เจตตาวยัแปดขวบรูว้า่ไข่มุกคอื 
อะไร แตเ่ธอชอบ¬งคาํตอบของพอ่ 
คณุพ่ออธิบายเหมือนทุกครัง้วา่
ไข่มุกเกิดขึน้ทีละชัน้ในหอยนางรม
จนกลายเป็นอัญมณีแวววาวสดใสได้
อย่างไร

“ ไข่มุกแวววาวเหมือนลูก เจตตา 
เพิรล์น้อยของพ่อ” เขาพูดพลางยิม้ 
เจตตายิม้ตอบ เธอชอบเป็นเพิรล์
ของพ่อ

ขณะรบัประทานอาหารคํา่ คณุ
พ่อบอกเจตตาวา่เขามีคาํถามสําคญั
จะถามเธอ

“ตัง้แตลู่กยังเล็ก ลูกมีพรสวรรค์
พิเศษดา้นดนตร”ี คณุพ่อพูด  
“ลูกอยากเรยีนเปียโนหรอืเปล่า” 

เจตตาทําตาโต “อยากสิคะ!”
“น่ันหมายความวา่ลูกตอ้งเดนิ

ทางไกลไปพักอยู่กับครสัูกระยะหน่ึง
นะลูก” คณุแม่บอก “ ไม่มี ใครใน
มิลเบิรน์สอนลูกได”้

รอยยิม้ของเจตตาจางหายไป  
เธอไม่เคยอยู่ห่างครอบครวัเกินหน่ึง
วนั และตอ้งไป ไกล . . .

“แตสํ่าคญัที่เราตอ้งพัฒนา

ไข
มุ่กแท ้

เจตตาอยากเล่นเปียโน  
แตเ่ธอจะจากครอบครวั 

ไดห้รอื
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เธอตอ้งน่ังบนหนังสือจึงจะ 
เอือ้มถึงคยี์

เธอสูดหายใจลึกๆ และเริม่เล่น 
เสียงเพลงไพเราะน่า¬งดงัไปทั่วห้อง

เจตตาชําเลืองมองกลุ่มคนอย่าง

รวดเรว็ พวกเขายิม้แย้มขณะรอ้ง
เพลง เจตตายิม้ตาม ฝีมือการเล่น
ของเธอยังห่างไกลความสมบูรณ์
แบบ แตเ่ธอกําลังใช้พรสวรรคร์บัใช้

เธอจาํคาํพดูของคณุพอ่ได ้“ ไข่มกุ

แวววาวเหมอืนลกู เจตตา เพริล์”
พระบิดาบนสวรรคท์รงกําลัง

ทําให้เธอเป็นไข่มุกแท้ทีละนิด  
ทีละชัน้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา



 ลกูอม 
หน่ึงเม็ด

การแบ่งลูกอม
ทําได้ ไม่ยาก 

แตก่าร 
แบ่ง�นพระ
กิตตคิณุเล่า
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าพประกอบดว้ย ไมค ์เบลค

ด ด ็ ก
เรียบเรียงจากเร่ืองจริง

“ฉันอยากเป็นผู้สอนศาสนาเดีย๋วน้ี”  
(หนังสือเพลงสําหรบัเด็ก หน้า 90)
“เ อาลูกอมมัย้” โฮเซยื่นลูกอมสีน้ํา

ตาลให้เปโดรเพื่อนของเขาขณะ
ทัง้สองน่ังรถเมล์กลับจากโรงเรยีน
ดว้ยกัน

“เอาสิ” เปโดรตอบ 
เขายื่นมือมาหยิบลูกอม

แกะใส่ปาก
โฮเซหยบิลกูอม 

สีเหลอืงออกจากถงุ 
เล็กๆ เด็กทัง้สองน่ัง 
เงียบขณะรถเมล์ 
แล่นไปตามทาง  
เมอืงของพวกเขา 
ในอารเ์จนตนิาเป็น 
เมอืงใหญ ่พวกเขา 
ตอ้งน่ังรถเมล์ ไป 
โรงเรยีนไกลๆ ทกุ 
วนั คณุแมข่องโฮเซ 
มกัจะใหเ้งนิเขา 
มาซือ้ลกูอมถงุ
เล็กๆ ไวอ้มฆา่เวลา

“เอาอีกมัย้” 
โฮเซยื่นลูกอมสี
น้ําตาลให้กําหน่ึง

“อือ ขอบคณุ
นะ!” เปโดรตอบ 
“ทําไมนายไม่
ชอบลูกอมน่ีล่ะ 

มันอรอ่ย 
มากนะ”

โฮเซหยุดคดิครูห่น่ึงและเลียรมิ
ฝีปาก “ฉันคดิวา่เพราะมันเป็นรส
กาแฟ

“ทําไมไม่ชอบรสกาแฟล่ะ  
อรอ่ยออก”

“ฉันเป็นมอรมอน เราไม่ดืม่กาแฟ 
ฉันก็เลยไม่เคยกินรสน้ี”

เปโดรทําหน้างง “มอรมอนคอื
อะไร ทําไมนายไม่ดืม่กาแฟ”

“มอรมอนคอืคนที่เป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เราเช่ือวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้เราดแูล
รา่งกายของเรา เราจึงไม่ดืม่กาแฟ  
ชา หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์  
เราไม่สูบบุหรีด่ว้ย”

“แตน่ี่แคลู่กอม” เปโดร 
บอก “ ไม่ ใช่กาแฟ จรงิๆ  
สักหน่อย”

“ฉันรู”้ โฮเซพูด “แตฉั่น
ก็ไม่อยากกินอยู่ด”ี

เปโดรพยักหน้า “งัน้นาย
เอาลูกอมสีน้ําตาลให้เรา
หมดเลยก็ได ้แล้วศาสนจักร
ของนายสอนอะไรอีก”

“ทุกวนัอาทิตย์เราไป
โบสถ์และเรยีนเกี่ยวกับพระ
เยซูและพระบิดาบนสวรรค ์
เราฝึกรอ้งเพลงสนุกๆ หลาย
เพลงดว้ย เด็กทุกคนจะรอ้ง
เพลงและพูดในการประชุม
ที่ โบสถ์ของเราวนัอาทิตย์น้ี 

ทําไมนายไม่ลองถามแม่ดวูา่นายจะ
มาโบสถ์กับเราได้ ไหม นายจะไดพ้บ
ผู้สอนศาสนาดว้ย”

“ โอเค” เปโดรพูด “พวกเขามี
ลูกอมรสกาแฟที่อยากกําจัดหรอื
เปล่า”

โฮเซหัวเราะ “ ไม่มีหรอก แตพ่วก
เขามีดกีวา่น้ันจะแบ่งให้นาย!” ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

พระเยซูคริสตป์ระทานพระค�าแห่ง
ปัญญาแก่ าสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
เพื่อช่วยเรารักษาร่างกายใหมี้สุข าพ
สมบูรณ์แขง็แรง ท่านสามารถอ่านการ
เปิดเผยน้ีไดใ้น หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 

พระค�าแห่งปัญญาบอกเราวา่อะไรดี
และไม่ดีต่อร่างกายของเรา
ด เ ด ก

ผลไม้
ผกั
ธญัพืช
เน้ือแต่นอ้ย
ด เ ด ก
เคร่ืองด่ืมแอลกอ อล์
บุหร่ีและยาเสพติด
กาแฟและชา
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พระบิดาบน
สวรรคท์รง

รักท่าน

ฉันจะไม่
กงัวลใหม้าก
นักไดอ้ยา่งไร

ก ก

ด เ ็ เด เ
ด

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ท่านมีชีวติ
ท่ีดีรออยู่
เบ้ืองหนา้

คิดเร่ืองดีท่ีสุด 
หวงัส่ิงดีท่ีสุด 
และมี รัทธา

ในอนาคต

ปีท่ีจะมาถึงจะเตม็
ไปดว้ยโอกาสอนั
แสนวเิ ษใหท้�า
ส่ิงดี  มากมาย

พยายามอยา่
นึกถึงความ

วุน่วายของโลก
ตลอดเวลา

าพ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ยม
าเ

ร็น
 ส

กอ็
ตต

์

จาก “Let Virtue Garnish Thy Thoughts 
Unceasingly,” New Era, Oct. 2007, 4–7.
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ผู้อ�านวยเพลงปฐมวยัสอนเราร้องเพลงทีส่อนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
แบบอย่างของเรา หนูเรียนรู้ว่าหนูต้องท�าตามแบบอย่างการเช่ือฟังของ
พระองค์ เมื่อหนูเช่ือฟัง พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรหนู ถ้าเราท�าตามแบบ
อย่างของพระเยซูโดยเช่ือฟังพ่อแม่ พระองค์จะทรงอวยพรเรา

เ ็ ก ก ก

หนา้น้ีของหนู

ก เ เ
ก ดด

หนูได้ลกูแมวเป็นของขวญัวนัเกดิและต้ังช่ือว่าลซู วนัหน่ึงหนูมี
ประสบการณ์ทีท่�าให้หนูกงัวลใจ แมวมักจะออกไปตรงทางเท้าแล้วกลบั
มา แต่เช้าวนัหน่ึงแมวออกไปและหนูไม่เห็นมันอีก แล้วหนูกนึ็กขึน้ได้ว่า
ต้องสวดอ้อนวอน ดงัทีก่ล่าวไว้ใน แอลมา 37:37ว่า “จงปรึกษาพระเจ้าใน
การกระท�าทั้งหมดของลกู, และพระองค์จะทรงช้ีทางให้ลกูเพือ่ความด”ี

เมื่อสวดอ้อนวอนจบ หนูได้ยนิเสียงกระดิง่ของปลอกคอแมว หนูเปิด
ประตูและเห็นแมวของหนูยนือยู่ทีน่ั่น ก�าลงัรอจะเข้าบ้าน หนูแปลกใจ
มากและส�านึกคณุอย่างยิง่ทีพ่ระบิดาบนสวรรค์ทรงฟังเราแม้ ในเร่ืองเลก็
น้อยทีสุ่ด

ก
เ เ

ผมสร้างโมเดลพระวหิารซานโตโดมิงโก สาธารณรัฐ
โดมินิกนัด้วยอิฐของเล่น

ด เ ด ก
ด ก



ใกล ้ 

แ ตล่ะสัปดาห์ของเดอืน
น้ี ท่านและครอบครวัจะ

ไดเ้รยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับพระ
เยซูและการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค ์พระองคท์รง
พระชนม์!

 มทัธิว  

เ  อีสเตอร์โ ซนันา   
ล า  เม.ย.  ท่ี LDS.org

 ท�าใบปาลม์
เพื่อเตือนท่านใหนึ้กถึงใบปาลม์
ท่ีผูค้นโบกตอ้นรับพระเยซู ตดั
ลายพิมพมื์อหา้หรือหกมือจาก
กระดาษสีเขียว หรือใชก้ระดาษ
สีขาวแลว้ระบายสีเขียว  ทากาว
ติดกบัแท่งไม้

วธีิหน่ึงท่ีท่านสามารถแสดง
ความรักต่อพระเยซูคืออะไร

อีสเตอรอี์กกา้ว
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ก ก ด
พระเยซูเสดจ็มาเยรูซาเลม็
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 ลกูา   

เ  พระผูช่้วยดว้ยความถ่อม  
ล  บทเพลงท่ี 

เ ก ก  
เขียนค�าต่าง  ท่ีเตือนท่านให้
นึกถึงส่ิงท่ีพระเยซูทรงท�าเพื่อเรา 
เกบ็ค�าเหล่านั้นไวใ้นพระคมั ีร์
เพื่อท่านจะดูไดร้ะหวา่ง ีลระลึก

ท่านจะระลึกถึงพระเยซูท่ีบา้น
หรือท่ีโรงเรียนไดอ้ยา่งไร

ลกูา   
ลกูา  ยอห์น 

เ  พระองคท์รงส่งพระบุตร  
ั ล า รั ก  หนา้ 

เ  น�าของเหล่าน้ีใส่ถุงไว้
เปิดในวนัอาทิตยอี์สเตอร์ ท่านจะ
หาดูวา่ตอ้งท�าอะไรกบัของเหล่าน้ี
ในกิจกรรมของสปัดาห์ถดัไป

 เหรียญสามเหรียญ 
 ถว้ยใบเลก็  เชือกผกูปม 
 สบู่  ผา้สีแดงช้ินเลก็  
 ไมก้างเขนอนัเลก็ท�าจากไมจ้ิ้ม

ฟัน  ผา้ขาว  กา้นอบเชยหรือ
เคร่ืองเท ชนิดอ่ืน  หินกอ้น
เลก็  ผา้ขาวหน่ึงพบั  รูป
พระเยซู

ท่านจะท�าตามพระเยซูโดยแสดง
ความเมตตากรุณาไดอ้ยา่งไร

เ  พระเยซูทรงฟ้ืนข้ึนจริง
ไหม  ั ล า รั ก  

ก ก  เม่ือท่าน
อ่านขอ้พระคมั ีร์เหล่าน้ี ใหห้ยบิ
ของท่ีเขา้คู่กบัพระคมั ีร์ขอ้นั้น
ออกจากถุงอีสเตอร์ของท่าน

 มทัธิว   
 มทัธิว    
 มทัธิว   
 มทัธิว    
 มทัธิว   
 มทัธิว   
 มทัธิว   
 ยอห์น   
 ยอห์น   

 ยอห์น   
 ยอห์น 

การรู้เร่ืองการฟ้ืนคืนพระชนมข์อง
พระเยซูคริสตท์�าใหท่้านรู้สึกดีใจ
อยา่งไร ◼

ศี

ะ
ลึ
ก

ล
ร

ด พระเยซู
ประทาน ีลระลึกแก่เรา

ด พระเยซูทรง
แสดงพระเมตตากรุณา

ด พระองคท์รง
พระชนมอี์กคร้ัง



อบินาไดบอกชาวนีไฟวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้พวกเขากลับใจ กษัตรยิ์ โนอาห์และปุโรหิตของ
เขาไมต่อ้งการกลบัใจ และพวกเขาขูจ่ะทาํรา้ยอบนิาได แตอ่บนิาไดเช่ือ¬งพระบดิาบนสวรรคแ์ละส่ังสอน 

ตอ่ไป ท่านจะกล้าหาญเหมือนอบินาไดไดอ้ย่างไร

อบินาไดกลา้หาญ
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หลงัเลิกโบสถว์นัอาทิตยว์นั
หน่ึง หนูเอาบตัรเผยแผก่ลบัมา
บา้นดว้ย หนูมีเพื่อนนกัเรียน
บางคนไม่ไดเ้ป็นแอลดีเอส 
และหนูตอ้งการเอาบตัรน้ีให้
พวกเขาในวนัถดัไป คืนนั้นหนู
เร่ิมรู้สึกกงัวลใจ หนูจึงคุกเข่า
สวดออ้นวอน หนูรู้สึกดีข้ึน

และกลา้ข้ึน วนัรุ่งข้ึนหนูเอาบตัรใหเ้พื่อน  พวกเขา
ชอบมาก และหนูมีความสุขมากท่ีไดใ้หบ้ตัรเผยแผก่บั
พวกเขา

เ ็ เ ก

บรูคส์ แอล. อาย ุ8 ขวบ ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ก

□  ท่องจ�า โมไซยาห์ 

□  เลือกใหดี้ แมจ้ะท�าไดย้ากสกัหน่อย

□  ดูการ์ตูนพระคมั ีร์มอรมอนบทท่ี 
 ท่ี scripturestories.lds.org

□  นัทา้ทายตนเองให ้. . .ด

ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้แผน่น้ีไว้
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กษัตรยิ์เบ็นจามินยืนบนหอสูงเพื่อจะพูดกับคนจํานวนมาก
เรือ่งการกลับใจ การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์และการเช่ือใน

พระผู้เป็นเจ้า อ่านเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกษัตรยิ์เบ็นจามินในบทความ
ถัดไป ทุกวนัน้ี ศาสดาพยากรณ์พูดกับคนจํานวนมากโดยใช้ทีว ี
คอมพิวเตอร ์และนิตยสารศาสนจักร มองหาคาํท้าให้อ่านฉบับ
หน้า! ◼
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ท่านสามารถพิมพส์�าเนาเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona.lds.org

ด

ก เ ็

เด
หลงัจากอ่านขอ้พระคมั ีร์เหล่าน้ี  
ใหร้ะบายสีบริเวณท่ีตวัเลขบนหอสูง 
ตรงกบัขอ้นั้น

   นีไฟ 
  โมไซยาห์   
  โมไซยาห์   
  โมไซยาห์   
  โมไซยาห์   
  โมไซยาห์ 
  แอลมา  
   นีไฟ  
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กษตัริยเ์บ็นจามิน 
สอนผูค้นของเขา

เ
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พ
ริล

 ส
ตอ็
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ครัง้หน่ึงมีกษัตรยิ์
ที่ดคีนหน่ึงช่ือ
กษัตรยิ์เบ็นจามิน 
เขาสอนผู้คนให้
ตดิตามพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อพวกเขา
จะมีความสงบสุข

กษัตรยิ์เบ็นจามินเข้า
สู่วยัชรา เขาจึงมอบ
พระคมัภีรแ์ละเข็ม
ทิศที่เรยีกวา่เลียโฮนา
ให้ โมไซยาห์บุตรชาย 
เขาตอ้งการให้บุตรชาย
ดแูลของสําคญัเหล่าน้ี
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กษัตรยิ์เบ็นจามินตอ้งการพูดกับผู้คนก่อนเขาสิน้ชีวติ เขาขอ
ให้ผู้คนมาพระวหิาร

ผู้คนมาจากทั่วแผ่นดนิ พวกเขาตัง้กระโจมอยู่กับครอบครวั
ของตน กษัตรยิ์จะบอกอะไรพวกเขา

ผู้คนมองขึน้ไปเห็น
กษัตรยิ์ยืนอยู่บนหอ
สูง จากน้ันกษัตรยิ์ก็
เริม่พูด
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จาก โมไซยาห์ 2–5

กษัตรยิ์เบ็นจามินบอกส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ผู้คนรู ้เขาบอก
คนเหล่าน้ันเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์เขาบอกคนเหล่าน้ันให้รกัษาพระบัญญัติ
และช่วยเหลือผู้อื่น และจะเรยีกพวกเขาวา่ผู้ตดิตามพระครสิต ์พวกเขาจะได้
อยู่กับพระบิดาบนสวรรคอ์ีกครัง้!

ทุกวนัน้ีศาสดาพยากรณ์ของเราสอนส่ิงที่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้
เรารูเ้พื่อเราจะไดอ้ยู่กับพระองคอ์ีกครัง้ ◼
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เดก็เราฟังศาสดาพยากรณ์
ของเราในวนันี้
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ข้ าพเจ้ายังสงสัยวา่เราซาบซึง้อย่าง
เต็มที่ถึงความสําคญัอย่างยิ่งยวด

เกี่ยวกับความเช่ือของเราในการ
ฟ้ืนคนืชีวติที่เป็นสากลและจรงิแท้
แน่นอนหรอืไม่ . . . ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธประกาศดงัน้ี

“หลักธรรมพืน้ฐานของศาสนาเรา
คอืประจักษ์พยานของอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซู
ครสิต ์วา่พระองคสิ์น้พระชนม์ ทรง
ถูกÀง ทรงคนืพระชนม์อีกครัง้ในวนั
ที่สาม และเสด็จขึน้สู่สวรรค ์เรือ่งอื่น
ทัง้หมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราล้วน
เป็นเพียงส่วนประกอบของเรือ่งดงั
กล่าว” [ด ูคาํสอนของประธานศาสนา
จักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 52–53]

ในบรรดาเรือ่งราวการปฏิบัตศิาสน-
กิจอันรุง่โรจน์ทัง้หมด เหตใุดศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธจึงใช้ประจักษ์
พยานเรือ่งการสิน้พระชนม์ การÀง 
และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดเป็นหลักธรรมพืน้ฐาน
ของศาสนาของเรา . . . เราหาคาํตอบ
น้ีไดจ้ากข้อเท็จจรงิที่วา่ การฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็น
ศนูย์กลางของส่ิงที่ศาสดาพยากรณ์
เรยีกวา่ “แผนอันสําคญัยิ่งและเป็น

นิรนัดรแ์ห่งการปลดปล่อยจากความ
ตาย” (2 นีไฟ 11:5)

ในการเดนิทางสู่ความเป็นนิรนัดร์
ของเรา การฟ้ืนคนืชีวติเป็นป้ายบอก
ทางขนาดใหญ่ที่แสดงจุดสิน้สุดของ
ความเป็นมรรตยัและจุดเริม่ตน้ของ
ความเป็นอมตะ . . . เรารูจ้ากการเปิด
เผยใน®จจุบันดว้ยวา่ หากวญิญาณ
และรา่งกายของเราไม่กลับมารวมกัน
อีกครัง้ในการฟ้ืนคนืชีวติ เราจะไดร้บั 
“ความสมบูรณ์แห่งปีต”ิ ไม่ได ้ 
(คพ. 93:33–34) . . .

“ความหวงัที่ยั่งยืน” ที่เราไดร้บัจาก
การฟ้ืนคนืชีวติ [ด ู1 เปโตร 1:3] คอื
ความมั่นใจวา่ความตายไม่ ใช่บทสรปุ
อัตลักษณ์ของเราแตเ่ป็นเพียงขัน้
ตอนที่จําเป็นในการเปลี่ยนจุดหมาย
ที่กําหนดไวแ้ล้วจากความเป็นมรรตยั
สู่ความเป็นอมตะ ความหวงัเช่นน้ี
เปลี่ยนแปลงมุมมองทัง้หมดของชีวติ 
มรรตยั . . .

การฟ้ืนคืนชีวติ
จุดเร่ิมตน้ของ 
ความเป็นอมตะ
า า ท ร
ั ลกั รา

ความเช่ือมัน่เกีย่วกบัการฟ้ืนคนื 
ชีวติใหค้วามเขม้แข็งและมมุมองแก่ 
เราทีจ่ะอดทนตอ่ความทา้ทายของชีวติ 
มรรตยัทีเ่ราแตล่ะคนอกีทัง้คนทีเ่รารกั
ประสบ ไมว่า่จะเป็นความบกพรอ่งทาง
กาย จติใจ หรอือารมณ์ทีเ่ราเป็นมาแต่
กาํเนิดหรอืไดม้าในช่วงชีวติมรรรตยั 
เพราะการฟ้ืนคนืชีวติ เราจงึรูว้า่ความ
บกพรอ่งในชีวติมรรตยัเหลา่น้ีเป็น
เพยีงส่ิงทีเ่กดิขึน้ช่ัวคราวเทา่น้ัน!

ความเช่ือมั่นเกี่ยวกับการฟ้ืนคนื
ชีวติยังเป็นแรงผลักดนัอันทรงพลัง
แก่เราที่จะรกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าในช่วงชีวติมรรตยัของเรา 
การฟ้ืนคนืชีวติมีความหมายมากกวา่
การรวมกันของวญิญาณและรา่งกาย
ที่ถูกปิดกัน้ไว้ ในหลุมศพ . . . ศาสดา
พยากรณ์อมิวเล็คสอนวา่ “วญิญาณ
เดยีวกันน้ันซ่ึงครอบครองรา่งกายของ
ท่านในเวลาที่ท่านออกไปจากชีวติน้ี, 
วญิญาณเดยีวกันน้ันจะมีพลังครอบ
ครองรา่งของท่านในโลกนิรนัดรน้ั์น” 
(แอลมา 34:34) . . .

ความเช่ือมั่นที่วา่การฟ้ืนคนืชีวติยัง
รวมถึงโอกาสที่จะไดอ้ยู่กับสมาชิกใน
ครอบครวัของเรา—สามี ภรรยา คณุ
พ่อคณุแม่ พี่น้องชายหญิง ลูกและ
หลาน—เป็นกําลังใจยิ่งสําหรบัเราที่จะ
ทําหน้าที่รบัผิดชอบของครอบครวัเรา
ให้เกิดสัมฤทธิผลในความเป็นมรรตยั 
ซ่ึงช่วยให้เราอาศัยอยู่รว่มกันดว้ย
ความรกัในชีวติน้ี โดยหวงัวา่จะไดเ้จอ
กันและสมาคมกันอย่างเบิกบานใจใน
ชีวติหน้า ◼
จาก “การฟ้ืนคนืชีวติ,” เลยีโฮนา, ก.ค. 2000, 17–20
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ด

เ ็ เด เ ็ เ ด แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง พระผูเ้ป็นเจา้ทรงกมุหางเสือ ล า พ.ย.  

ขอใหเ้ราส�านึกคุณส�าหรับเรือเดินสมุทรไซอนัท่ีสวยงาม ซ่ึงหากไม่มีเรือล�าน้ีเราจะล่องลอยไป เดียวดายและไร้พลงั 
ลอยไปตามเกลียวคล่ืนโดยไม่มีหางเสือหรือไมพ้าย หมุนวนไปตามกระแสน�้าเช่ียวแห่งลมและคล่ืนของป ิปักษ์
พี่นอ้งทั้งหลาย จงยดึไวใ้หแ้น่นและ แล่นต่อไป ายในเรืออนัเรืองโรจน ์ าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ

สุดทา้ย และเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางนิรันดร์

เ กเ ก เ ก ด



อ่ืน  ใน บบัน้ี

เ

เดก็

น. 

น. 

น. 

สมัผสัวญิญาณ 

เม่ือดิ นัเร่ิมเรียนมหาวทิยาลยั ดิ นัสงัเกต
เห็นวา่มาตร านของดิ นัต่างจากเพื่อน  
ดิ นัสวดออ้นวอนขอใหพ้บท่ีซ่ึงดิ นัจะ

ไม่รู้สึกโดดเด่ียว และดิ นัพบท่ีแห่งนั้น

ท่านกลบัใจแลว้แต่ยงัรู้สึกผดิหรือไม่ ท่านรู้สึก
เหมือนจะไม่ไดรั้บการใหอ้ ยัหรือไม่คู่ควรกบัการ
ใหอ้ ยัหรือไม่ อ่านบทความน้ีเพื่อจะเขา้ใจความ
จริงเร่ืองการกลบัใจดีข้ึน

เ ด ด ก   

ใกล ้อีสเตอร ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัพระเยซูคริสตแ์ละ
อีสเตอร์โดยท�ากิจกรรมเหล่าน้ีหน่ึงอยา่ง
ทุกสปัดาห์ของเดือนน้ี

ของ สถาบนั

เกี่ยวกับการกลับใจ

อีกกา้ว
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