
ศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย • สิงหำคม 2016

มองบทบำทของ
สตรีให้ไกลถงึ
นิรันดร, น. 26
จริงๆ แล้วกำรมศีรัทธำ

หมำยควำมว่ำอย่ำงไร, น. 16

ผู้น�ำสำมำรถช่วยเยำวชน
สอนได้อย่ำงไร, น. 24

เร่ืองรำวควำมส�ำเร็จ: วธีิทีเ่รำ
พึง่พำตนเอง, น. 36– 41, 54

อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
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ปกิณกะ
8 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่เดอืน

เมษำยน 2016

10 ส่ิงทีเ่รำเช่ือ: เรำเช่ือในกำรรักษำ 
พระบัญญตัสิิบประกำร

12 ภำพสะท้อน: เหตุผลสิบข้อทีผ่มรัก
พระคมัภร์ีมอรมอน
โดย เดวดิ ฟลูเมอร์

13 กำรรับใช้ในศำสนจกัร:  
ของขวญัทีส่�ำคญักว่ำมำก
โดย คริส ดีเวอร์

14 ข่ำวศำสนจกัร: ฝ่ำยประธำนภำค

24 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด: 
ช่วยเยำวชนสอน
โดย ไบรอนั เค. แอชตนั

36 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: ปำฏิหำริย์
โดย เอล็เดอร์แมทธิว คำวลีย์

เลียโฮนำ สิงหำคม 2016

ข่ำวสำร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

ควำมหวงัในเร่ืองควำมรักของ
ครอบครัวนิรันดร์
โดย ประธำนเฮนรีย ์บี. อำยริงก์

7 ข่ำวเยีย่มสอน:  
บ�ำรุงเลีย้งครอบครัวด้วยกนั

บทควำมพิเศษ
16 ยอมรับประสงค์และจงัหวะเวลำของ

พระเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์
ศรทัธาแก่กล้าในพระผู้ช่วยให้รอดคอื
การยอมรบัพระประสงคแ์ละจังหวะ
เวลาของพระองค ์แม้ผลไม่เป็นไป
อย่างทีเ่ราตอ้งการ

26 กำรเป็นสตรี: มองไกลให้ถงึนิรันดร
โดย ชำรอน ยแูบง็ค์
ความเข้าใจทีถู่กตอ้งและการปฏิบัติ
หลักค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้าใน
ศาสนจักรเป็นแหล่งพลังส�าหรบัสตรี

32 พระคมัภร์ีทีห่ำยไป
โดย เอล็เดอร์จีน อำร์. คุก
พระเจ้าไม่เพียงทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเราแตย่ังประทานพรแก่
ชีวติของคนแปลกหน้า

ภำพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายของมารดาและบุตรสาว 
โดย แมทธิว ไรเออร ์ถ่ายในกานา แอฟรกิา 
ตะวนัตก ปกหน้าดา้นใน: ภาพถ่ายโดย iStock/ 
Thinkstock ปกหลังดา้นใน: ภาพถ่ายโดย  
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42 หยัง่รำกในพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์แอล. วทินีย ์เคลยต์นั
พระเยซูครสิตท์รงเป็นกุญแจไขชีวติที่
ครบบรบิูรณ์ การท�าให้รากทางวญิญาณ
หยั่งลึกในพระองคม์ากขึน้ท�าให้เราได้
รบัชัยชนะและพบสันตสุิขท่ามกลาง
การทดลองของเรา

49 ท่ำนเป็นรำชนิกลุ
โดย เคธี คิพพ ์เคลยต์นั
สามส่ิงทีพ่ึงหลีกเลีย่งเพือ่ให้คูค่วรกับ
ความส�าคญันิรนัดรข์องท่าน

คนหนุ่มสำว

50 น้องชำยช่วยชีวติ
โดย บริททนี์ย ์แอน ฮำร์แมน
ดฉัินจะส�านึกคณุตลอดไปทีด่ฉัินชวน
น้องชายให้เริม่เข้าพระวหิารเมือ่เขา
อายุครบ 12 ขวบ เพราะดฉัินตอ้งการ
ให้เขาช่วยสนับสนุนในอีกหลายปีตอ่มา

53 โปสเตอร์: อย่ำถูกลวงล่อ

54 ชิงลงมอืก่อน
โดย มิเรียม เบย์
หลังจากเข้าชัน้เรยีนการพึง่พาตนเอง
ของศาสนจักร เด็กหญิงวยั 11 ขวบคน
หน่ึงเริม่ท�าธุรกิจแทรมโพลีนเพือ่เป็น
ประโยชน์ตอ่ชุมชนของเธอ

58 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันมีเพือ่นคนหน่ึงทีรู่สึ้กวา่เธอไม่มี
เพือ่นที่ โบสถ์ยกเวน้ฉัน ฉันจะช่วยเธอ
ไดอ้ย่างไร?

60 ด้วยควำมช่วยเหลอืของ 
พระผู้เป็นเจ้ำเท่ำน้ัน
โดย เอล็เดอร์ ทิโมธี เจ. ไดคส์
ข้าพเจ้ารูจ้ากประสบการณ์ส่วนตวัวา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเราท�ามากกวา่
ทีเ่ราท�าได ้ตัง้แตก่ารแข่งขันโตว้าที ไป
จนถึงห้องผ่าตดั

63 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิอยู่อย่ำงมค่ีำควร
โดย ประธำนโธมสั เอส. มอนสนั

64 ฉันรู้ได้อย่ำงไร:  
กำรค้นหำพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย อิสมำเอล เอเซควเิอล  
โปลงัโก อลัมองเต
หลังจากคน้หาความจรงิอยู่หลายปี  
ค�าสวดอ้อนวอนของผมไดร้บัค�าตอบ
เมือ่ผมไปเรยีนเซมินารกีับเพือ่น

เยำวชน

66 อยู่ในทีซ่ึ่งเรำควรอยู่
โดย เอล็เดอร์แรนดีย ์ดี. ฟังก์
การยืนอยู่ ในสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ์หมาย
ถึงการท�าส่ิงทีด่งีาม มีวธิี ใดบ้างทีท่่าน
สามารถ “ยืนอยู่ ในสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ์”

68 ขวดควำมเงยีบใบเลก็
โดยเรย ์โกลด์รัป
เกจไม่ไดค้ดิถึงขวดเปล่าทีค่ณุปู่ ให้
มากนักจนกระทั่งไม่กีสั่ปดาห์ตอ่มา
หลังจากงานศพของคณุลุง

70 มอื ใจ และรอยยิม้
โดย ลอรำ กู๊ดริจ
ลีเดยีอยากสวยเหมือนแม่ แตเ่ธอไม่มี
ลิปสตกิ คณุแม่บอกเธอวา่ความสวย
แท้จรงิมาจากที่ ใด

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก:  
เหตุใดครอบครัวจงึส�ำคญั
โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์ 
คริสทอฟเฟอร์สนั

73 หน้ำนีข้องหนู

74 วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน:  
แซมวิเอลเป็นพยำน

75 ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน:  
แซมวิเอลสอนเกีย่วกบัพระเยซู

79 หน้ำระบำยสี

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 
ท่านชอบคุกกี้
แบบใดมาก

ท่ีสุด
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แนวคิดส�ำหรับกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม
 เลียโฮนา และส่ืออ่ืน ๆ ของศำสนจกัรมีหลำยภำษำท่ี languages.lds.org เยีย่มชม  
facebook.com/liahona.magazine (มีในภำษำองักฤษ โปรตุเกส และสเปน) เพื่อหำ
ข่ำวสำรจำกกำรดลใจ แนวคิดส�ำหรับกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว และส่ือกำรเรียนกำรสอนท่ี
ท่ำนสำมำรถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
การเข้าร่วมประชุมของ

ศาสนจกัร, 50, 66
การเรียก, 13
ครอบครัว, 4, 7, 50, 72
ค่าควร (ความมี), 63
งานพระวหิาร, 4, 50
งานอาชีพ, 38
ชดใช้ (การ), 4, 16, 42
เช่ือฟัง (การ), 10, 42
เซมินารี, 64
เตรียมรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน (การ), 36
เทคโนโลย,ี 53
ประจกัษ์พยาน, 63, 74
ประวติัครอบครัว, 50

ปาฏิหาริย์, 80
เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 

32, 64
พรฐานะปุโรหิต, 16, 80
พระคมัภร์ี, 32
พระคมัภร์ีมอรมอน, 12, 

63, 74, 75, 76
พระค�าแห่งปัญญา, 37, 63
พระเยซูคริสต์, 12, 16, 42, 

73, 75, 76
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 26, 

54, 66, 68
พึง่พาตนเอง (การ), 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 54
เพือ่น, 58, 64

เยาวชน, 24
รัก (ความ), 4, 70
รับใช้ (การ), 13, 54, 70
ลกัษณะแห่งสวรรค์, 26, 49
ศรัทธา, 16, 38, 42, 60, 80
สวดอ้อนวอน (การ), 32, 60, 

64
ส่วนสิบ, 79
สอน (การ), 13, 24
สะสมอาหาร (การ), 40
ส่ือลามก, 63
สุขภาพร่างกาย, 16, 37
หน้ีสิน, 39
หลกัค�าสอนของพระคริสต์, 26

“เหตุผลสิบข้อทีผ่มรักพระคมัภร์ี 
มอรมอน” หนำ้ 12: หลงัจำกครอบครัว
อ่ำนบทควำมน้ีดว้ยกนั ท่ำนอำจเช้ือเชิญ
ใหส้มำชิกแต่ละคนในครอบครัวเขียน
เหตุผลท่ี พวกเขา รักพระคมัภีร์มอรมอน 
ท่ำนอำจใหแ้ต่ละคนแบ่งปันส่ิงท่ีเขียน
และขอ้พระคมัภีร์ท่ีช่ืนชอบจำกพระ
คมัภีร์มอรมอน ท่ำนอำจตั้งเป้ำหมำยมอง
หำเหตุผลเพิ่มเติมท่ีจะรักพระคมัภีร์ 
มอรมอนเม่ือท่ำนอ่ำนดว้ยกนัเป็นประจ�ำ

“อยู่ในทีซ่ึ่งเรำควรอยู่” หนำ้ 66: ท่ำนอำจ 
จะอ่ำนประสบกำรณ์ของเอล็เดอร์ฟังก์
ในกำรเลือกยนือยูใ่นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
และท�ำกิจกรรมท่ีใหม้ำในหนำ้ 67 ท่ำน
อำจสนทนำกนัในครอบครัววำ่อะไร
ท�ำใหส้ถำนท่ีนั้นศกัด์ิสิทธ์ิและแต่ละคน
จะยนือยูใ่นสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิไดอ้ยำ่งไร
แมไ้ม่ไดอ้ยูใ่นโบสถห์รือในพระวหิำร 
สนทนำควำมส�ำคญัและบทบำทของพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิในกำรช่วยใหเ้รำยนือยู่
ในสถำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

ฉบบัน้ีมีบทควำมและกิจกรรมท่ีสำมำรถน�ำไปใชก้บักำรสงัสรรคใ์นครอบครัวได ้ 
ต่อไปน้ีคือตวัอยำ่งสองเร่ือง
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4 เลียโฮนำ

ใ น บรรดาของประทานทัง้หมดที่พระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรกัเราทรงจัดเตรยีมไว้ ให้บุตรธิดาของพระองค ์
น้ัน ของประทานที่ส�าคญัที่สุดคอืชีวตินิรนัดร ์ 

(ด ูคพ. 14:7) ของประทานดงักล่าวคอืการมีชีวติอยู่ ในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรที่รกัของ
พระองคต์ลอดกาลเป็นครอบครวั เฉพาะในซีเลสเชียล 
อาณาจักรสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันที่ความผูกพันอัน
เป่ียมดว้ยความรกัของชีวติครอบครวัจะด�าเนินตอ่ไป

เราทุกคนล้วนหวงัปีตขิองการมีชีวติอยู่กับครอบครวัที่
เรารกั ส�าหรบัพวกเราบางคน น่ันเป็นความรูสึ้กที่เราไม่เคย
ประสบ—ความรูสึ้กที่เรารูว้า่เป็นไปไดแ้ตย่ังไม่เกิดขึน้  
เราอาจเคยเห็นในชีวติผู้อื่น ส�าหรบัพวกเราอีกหลายคน 
ความรกัครอบครวัดเูหมือนจรงิและมีคา่มากขึน้เมื่อความ
ตายแยกเราจากบุตรธิดา มารดา บิดา พี่น้องชายหญิง  
หรอืปู่ย่าตายายที่เรารกั

เราตา่งรูสึ้กหวงัวา่สักวนัหน่ึงเราจะไดรู้สึ้กถึงความรกัที่
อบอุ่นอีกครัง้ของสมาชิกครอบครวัที่เรารกัมากและเวลาน้ี
ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ โอบกอดอีกครัง้

พระบดิาบนสวรรคผ์ูท้รงรกัเราทรงรู้ ใจเรา จดุประสงค์
ของพระองคค์อืประทานความสุขแกเ่รา (ด ู2 นีไฟ 2:25)  
ดว้ยเหตน้ีุพระองคจ์งึทรงมอบของประทานแห่ง
พระบตุรของพระองคเ์พือ่ใหเ้ราเกดิปีตจิากความผกูพนั
ฉันครอบครวัทีด่�าเนินตอ่เน่ืองตลอดกาล เพราะพระผูช่้วย
ใหร้อดทรงท�าใหส้ายรดัแหง่ความตายขาด เราจงึจะฟ้ืนคนื
ชีวติ เพราะพระองคท์รงชดใช้บาปของเรา โดยศรทัธาและ
การกลบัใจของเรา เราจงึสามารถมคีา่ควรกบัอาณาจกัร 
ซีเลสเชียล ซ่ึงครอบครวัจะผกูพันกนัแนบแน่นในความรกั 
ตลอดกาล

พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่งศาสดาพยากรณ์เอลียาห์มาหา
โจเซฟ สมิธเพื่อฟ้ืนฟูกุญแจทัง้หลายของฐานะปุโรหิต 
(ด ูคพ. 110) อ�านาจการผนึกที่มาพรอ้มกุญแจเหล่าน้ันได้
เสนอของประทานส�าคญัที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าแก่บุตร
ธิดาของพระองค ์น่ันคอืชีวตินิรนัดร์ ในครอบครวัที่ผูกพัน
กันตลอดกาล

น่ีเป็นข้อเสนอที่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าผู้เข้า
มาในโลกมีสิทธิ์เรยีกรอ้ง บุตรธิดาทางวญิญาณหน่ึงในสาม
ของพระองคป์ฏิเสธข้อเสนอน้ีในโลกวญิญาณ เพราะไม่มี
ศรทัธามากพอจึงก่อกบฏ พวกเขาเลือกไม่รูจ้ักปีติ ในของ
ประทานแห่งครอบครวันิรนัดรข์องพระบิดาบนสวรรค์

ส�าหรบัพวกเราที่ผ่านการทดสอบครัง้ส�าคญัยิ่งในโลก
วญิญาณก่อนเกิดและท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วรแก่การได้
รบัของประทานแห่งรา่งกายมรรตยั แตเ่ราก็ยังตอ้งท�าการ
เลือกครัง้ส�าคญัของการมีชีวตินิรนัดร ์หากเราไดพ้บพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เราสามารถเลือกท�าและรกัษา
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงท�าให้เรามีคณุสมบัตคิูค่วร
แก่การรบัชีวตินิรนัดร ์เมื่อเราอดทนในความซ่ือสัตย์น้ัน 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงยืนยันความหวงัและความเช่ือ
มั่นของเราวา่เราอยู่บนเส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร ์เราจะไดอ้ยู่
เป็นครอบครวัตลอดไปในอาณาจักรซีเลสเชียล

ส�าหรบับางคน ปีตนิิรนัดรด์งักลา่วอาจดมูดืมวัหรอืแม้
เป็นความหวงัทีเ่ลอืนราง บดิามารดา บตุรธดิา พีช่ายน้อง
ชายและพีส่าวน้องสาวอาจท�าการเลอืกทีด่เูหมอืนจะท�าให้
พวกเขาหมดสิทธิร์บัชีวตินิรนัดร ์ทา่นอาจถงึกบัสงสัยวา่
ทา่นยงัมคีณุสมบตัผิา่นการชดใช้ของพระเยซคูรสิตห์รอืไม่

ศาสดาพยากรณ์ท่านหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าเคยให้ค�า
แนะน�าที่ท�าให้ข้าพเจ้ารูสึ้กสงบ ข้าพเจ้าเป็นห่วงวา่การ

โดย ประธำน 
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์
ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด

ควำมหวงัในเร่ือง  

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด

ความรกัของ 
ครอบครวันิรนัดร์
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ท่ ำนอำจจะเร่ิมโดยพดูกบัคนท่ีท่ำนสอนถึงชัว่ขณะท่ี

ท่ำนส�ำนึกคุณต่อควำมหวงัในเร่ืองครอบครัวนิรันดร์  

เช้ือเชิญใหพ้วกเขำไตร่ตรองชัว่ขณะท่ีพวกเขำเคยรู้สึก

ส�ำนึกคุณต่อครอบครัวนิรันดร์ ถำมพวกเขำวำ่ตอ้งกำร 

แบ่งปันหรือไม่ ต่อจำกนั้นท่ำนอำจเช้ือเชิญใหพ้วกเขำคิด

หำวธีิปรับปรุงและด�ำเนินชีวติใหคู่้ควรกบัอำณำจกัรซีเลส-

เชียลมำกข้ึนทั้งน้ีเพื่อค�ำสญัญำของศำสดำพยำกรณ์ท่ีวำ่ 

“สถำนกำรณ์ในครอบครัวท่ำนจะดียิง่กวำ่ท่ีท่ำนคิด”  

จะเป็นของพวกเขำได้

เลือกของผู้อื่นอาจท�าให้ครอบครวัเรา
ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกันตลอดไป ท่านกล่าววา่ 
“คณุก�าลังกังวลผิดเรือ่ง คณุด�าเนิน
ชีวติให้คูค่วรกับอาณาจักรซีเลสเชียล 
ก็พอ และสถานการณ์ในครอบครวั
คณุจะดยีิ่งกวา่ที่คณุคดิ”

ถึงทุกคนที่ประสบการณ์ส่วนตวั
หรอืชีวติแตง่งานและบุตรธิดาของ
พวกเขา—หรอืที่ ไม่ ไดแ้ตง่งานหรอื
ไม่มีบุตรธิดา—ท�าให้ความหวงัของ

พวกเขาลดน้อยลง ข้าพเจ้าขอเป็น
พยานวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ัก
และทรงรกัท่านในฐานะบุตรธิดาทาง
วญิญาณของพระองค ์ขณะที่ท่านอยู่
กับพระองคแ์ละพระบุตรที่รกัของ
พระองคก์่อนชีวติน้ี พระองคท์รงวาง
ความหวงัไว้ ในใจท่านวา่ท่านจะมีชีวติ
นิรนัดร ์ดว้ยพลังอ�านาจแห่งการชดใช้
ของพระเยซูครสิตท์�างานและพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ทรงน�าทาง ท่านจึง

สามารถรูสึ้กถึงความรกัของครอบครวั 
ในเวลาน้ีและจะรูสึ้กในโลกที่จะมา 
ถึงซ่ึงพระบิดาและพระบุตรที่รกัของ 
พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านไดร้บั 
อย่างมาก

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เมือ่ทา่น
ด�าเนินชีวติคูค่วรกบัอาณาจกัรซีเลส
เชียล ค�าสัญญาของศาสดาพยากรณ์ที่
วา่ “สถานการณ์ในครอบครวัทา่นจะดี
ยิง่กวา่ทีท่่านคดิ” จะเป็นของทา่น ◼
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ครอบครัวด�ำรงอยู่ช่ัวนิรันดร์

เ พรำะกำรชดใชข้องพระเยซูคริสตแ์ละกำรฟ้ืนฟ ู
อ�ำนำจฐำนะปุโรหิตเพื่อผนึกครอบครัว เรำจึงสำมำรถ

อยูก่บัครอบครัวเรำชัว่นิรันดร์! ท่ำนรักอะไรเก่ียวกบั
ครอบครัวของท่ำน ท�ำตำมค�ำแนะน�ำเหล่ำน้ีเพื่อท�ำห่วง
โซ่กระดำษเฉลิมฉลองครอบครัวของท่ำน

1.  พบัคร่ึงกระดำษแผน่หน่ึงเพื่อใหท่้ำนไดแ้ถบ
กระดำษแผน่ยำวหน่ึงแผน่

2.  วำดรูปคนกำงแขนไปจนถึงขอบท่ีพบัไว้
3.  ตดัรูปคนออก อยำ่ตดัตรงมือท่ีแตะขอบกระดำษ
4.  คล่ีออก เขียนหรือวำดบำงอยำ่งท่ีท่ำนรักเก่ียวกบั

สมำชิกครอบครัวแต่ละคน
5.  ใชแ้ถบกำวติดห่วงโซ่หลำยๆ ห่วงเขำ้ดว้ยกนัหำก

ท่ำนมีครอบครัวใหญ่!

แบ่งปันควำมสุขนิรันดร์

เ ร่ืองดีท่ีสุดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัพระกิตติคุณคือควำมรู้เร่ือง 
แผนแห่งควำมรอด เรำมีโอกำสอนัดียิง่ท่ีจะไดอ้ยูก่บั

ครอบครัวเรำชัว่นิรันดร์ ควำมรู้นั้นช่วยใหเ้รำมีควำมหวงั
ทุกคร้ังท่ีเรำรู้สึกหนกัใจกบัโลก ประธำนอำยริงกส์อนวำ่ 
“พระบิดำบนสวรรคผ์ูท้รงรักเรำทรงรู้ใจเรำ จุดประสงคข์อง
พระองคคื์อประทำนควำมสุขแก่เรำ (ดู 2 นีไฟ 2:25) ดว้ยเหตุน้ี
พระองคจึ์งทรงมอบของประทำนแห่งพระบุตรเพ่ือใหเ้กิดปีติ
จำกควำมผกูพนัฉนัครอบครัวท่ีด�ำเนินต่อเน่ืองตลอดกำล . . .  
น่ีเป็นขอ้เสนอท่ีบุตรธิดำทุกคนของพระผูเ้ป็นเจำ้ผูเ้ขำ้มำใน 
โลกมีสิทธ์ิเรียกร้อง”

พรดงักล่ำวประยกุตใ์ชก้บัพวกเรำท่ีมีชีวติอยูเ่วลำน้ีและท่ีล่วง
ลบัไปแลว้—แต่ผำ่นควำมช่วยเหลือของเรำเท่ำนั้น เวลำน้ีบรรพ-
ชนของเรำอยูใ่นโลกวญิญำณ ก�ำลงัรอใหเ้รำเตรียมช่ือของพวก
เขำไปท�ำศำสนพิธีพระวหิำรแทนพวกเขำ แต่บำงคร้ังกย็ำกจะ

เยำวชน

เดก็

ท�ำงำนใหพ้วกเขำได ้เรำอำจมีงำนยุง่เกินไป หรือเรำอำจอยูไ่กล
พระวหิำรมำกเกินกวำ่จะไปไดบ่้อยๆ

โชคดีท่ีมีอีกหลำยวธีิใหเ้รำช่วยบรรพชนของเรำ อำทิ กำร
ท�ำงำนประวติัครอบครัว กำรท�ำดชันี หรือดูแลนอ้งแทนคุณ
พอ่คุณแม่ขณะท่ีพวกท่ำนไปพระวหิำร เรำรับใชพ้ระเจำ้ และ  
น�ำควำมหวงัในเร่ืองครอบครัวนิรันดร์มำใหค้นท่ีอยูอี่กดำ้นหน่ึง
ของม่ำนโดยช่วยท�ำงำนเหล่ำนั้น

1

3

5

2

4
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บ�ำรุงเล้ียง
ครอบครัวดว้ยกนั

“ส ามแีละภรรยามคีวามรบัผดิ
ชอบส�าคญัทีจ่ะรกัและดแูล

กนัรวมทัง้รกัและดแูลบตุรธดิาของ
ตน” 1 “บา้นตอ้งเป็นห้องทดลอง
ความรกัและการรบัใช้ของพระผูเ้ป็น
เจา้” ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน 
ประธานโควรมัอคัรสาวกสิบสองกลา่ว

“พระบิดาบนสวรรคข์องเราทรง
ตอ้งการให้สามีภรรยาซ่ือสัตย์ตอ่กัน 
ปฏิบัตติอ่ลูกๆ และถือวา่พวกเขา
เป็นมรดกจากพระเจ้า” 2

ในพระคมัภีรม์อรมอน เจคอบ
กล่าววา่ความรกัที่สามีมีตอ่ภรรยา 
ความรกัที่ภรรยามีตอ่สามี และความ
รกัที่ทัง้คูม่ีตอ่บุตรธิดาเป็นเหตผุล
หน่ึงที่ชาวเลมันมีความชอบธรรม
มากกวา่ชาวนีไฟในช่วงเวลาหน่ึง  
(ด ูเจคอบ 3:7)

วธิีที่ดทีี่สุดวธิีหน่ึงที่จะท�าให้
เกิดความรกัความปรองดองภายใน

บ้านเราคอืพูดจานุ่มนวลกับสมาชิก
ในครอบครวั การพูดจานุ่มนวลน�า
มาซ่ึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซิสเตอร์
ลินดา เค. เบอรต์นั ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญขอให้เราพิจารณา
วา่ “บ่อยเพียงใดที่เรา ‘เอ่ยค�าชมเชย
สรรเสรญิกัน’” 3

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
โรม 12:10; โมไซยาห์ 4:15;  
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 25:5

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” จะเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพร
แก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org

เร่ืองจริง
เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟ-

เฟอร์สนัแห่งโควรัมอคัรสำวกสิบ 
สองแบ่งปันประสบกำรณ์วยัเดก็ 
ท่ีท�ำใหท่้ำนจดจ�ำควำมส�ำคญัของ 
ครอบครัวท่ีรักกนั เม่ือท่ำนกบัพี ่

ชำยนอ้งชำยยงัเดก็ คุณแม่รับกำร 
ผำ่ตดัมะเร็งท่ีท�ำใหเ้ธอปวดมำก 
เม่ือใชแ้ขนขวำ เน่ืองจำกครอบครัว 
มีแต่ลกูชำย จึงมีเส้ือผำ้มำกมำยท่ี 
ตอังรีด เวลำคุณแม่รีดผำ้ คุณแม่ 

มกัจะหยดุพกัและเขำ้ไปร้องไหใ้น 
หอ้งนอนจนกวำ่จะหำยปวด

พอคุณพอ่ของเอล็เดอร์ 
คริสทอฟเฟอร์สนัทรำบวำ่เกิดอะไรข้ึน  
ท่ำนจึงแอบอดอำหำรกลำงวนันำน 
เกือบปีเพ่ือเกบ็เงินใหพ้อซ้ือเตำรีด 
ท่ีช่วยใหรี้ดผำ้ง่ำยข้ึน จำกควำม 
รักท่ีท่ำนมีต่อภรรยำ ท่ำนจึงเป็น 

แบบอยำ่งของกำรบ�ำรุงเล้ียงภำยใน 
ครอบครัวส�ำหรับลกูชำยของท่ำน  
เอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนักล่ำว 
ถึงกำรปฏิบติัท่ีอ่อนโยนเช่นน้ีวำ่  
“เวลำนั้นขำ้พเจำ้ไม่ทรำบเร่ืองกำร 
เสียสละและกำรกระท�ำอนัเกิดจำก 
ควำมรักท่ีคุณพอ่มีต่อคุณแม่ แต่ 

ตอนน้ีขำ้พเจำ้รู้แลว้และพดูกบั 
ตนเองวำ่ ‘น่ีแหละลกูผูช้ำย’” 4

พจิารณาส่ิงน้ี
กำรรักและดูแลกนัอญัเชิญ 
พระวญิญำณเขำ้มำในบำ้นเรำ 
อยำ่งไร

ข่ำวเยีย่มสอน

อ้ำงองิ
 1. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา,  

พ.ย. 2010, 165.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความรอดและความ

สูงส่ง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 9.
 3. ลินดา เค. เบอรต์นั, “เราจะขึน้ไปดว้ยกัน,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 31.
 4. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “ขอให้เราเป็นลูก

ผู้ชาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 58.

ศรัทธำ ครอบครัว 
กำรบรรเทำทุกข์
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สมุดบนัทึกกำรประชุมใหญ่เดือนเมษำยน 2016
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . .ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียงของ
ผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

นิรันดร
“ข่ำวสำรของขำ้พเจำ้คืนน้ีคือ
พยำยำมอธิบำย . . . ส่ิงท่ีเรำตอ้ง
ท�ำเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแผนแห่ง
ควำมสุขท่ีพระบิดำบนสวรรค์
ทรงเตรียมไวใ้หเ้รำ ก่อนเรำเกิด 
เรำอยูใ่นครอบครัวกบัพระบิดำ
บนสวรรคผ์ูท้รงสถิตนิรันดร์และ
สูงส่ง พระองคท์รงก�ำหนดแผน
เพื่อเปิดทำงใหเ้รำเจริญกำ้วหนำ้
เป็นเหมือนพระองค ์พระองคท์รง
ท�ำเช่นนั้นเพรำะพระองคท์รงรัก
เรำ จุดประสงคข์องแผนคือเพื่อ
ใหเ้รำไดมี้ชีวติตลอดกำลดงัพระ
บิดำบนสวรรคข์องเรำ แผนพระ
กิตติคุณน้ีเสนอชีวติแห่งควำม
เป็นมรรตยัใหเ้รำเพื่อทดสอบเรำ 
สญัญำท่ีใหคื้อโดยผำ่นกำรชดใช้
ของพระเยซูคริสต ์ถำ้เรำเช่ือฟัง
กฎและศำสนพิธีฐำนะปุโรหิตของ
พระกิตติคุณ เรำจะมีชีวตินิรันดร์ 
ของประทำนส�ำคญัท่ีสุดในบรรดำ
ของประทำนทั้งปวง”

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนปี 2016 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี ้
(และสมดุบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยกุต์ใช้ค�า
สอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้น�าศาสนจักรท่านอ่ืน ๆ

หลกัค�ำสอนเด่น

กำรปลดบำปของเรำ
“ศาสนพิธีบัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวั การวางมือบนศีรษะเพื่อมอบของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และศีลระลึกไม่ ใช่เหตกุารณ์ที่แยกจากกัน
และไม่เกี่ยวพันกัน แตเ่ป็นองคป์ระกอบที่สอดคล้องกันและเป็นรปูแบบที่เสรมิ
สรา้งความก้าวหน้าของการไถ่ ศาสนพิธีแตล่ะอย่างที่ท�ามาตามล�าดบัจะช่วย
ยกระดบัและขยายจุดประสงค ์ความปรารถนา และผลงานทางวญิญาณของ
เรา แผนของพระบิดา การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด และศาสนพิธีของพระ
กิตตคิณุให้พระคณุที่เราตอ้งมีเพื่อจะมุ่งไปข้างหน้าและก้าวหน้าเป็นบรรทัดมา
เตมิบรรทัด กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์สู่จุดหมายนิรนัดรข์องเรา”

ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์, ทีป่รึกษำทีห่น่ึงใน
ฝ่ำยประธำนสูงสุด, “ครอบครัวนิรันดร์,”  
เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 81.

เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง “กำรปลดบำปของท่ำนจะมอียู่เสมอ”  
เลยีโฮนา พ.ค. 2016 หน้ำ, 62.

ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์
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“กำรเช่ือฟังเป็น 
เลือดหล่อเล้ียงศรัทธำ”

ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ,  
ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด, 

“พระองค์จะทรงแบกท่ำนไว้และพำท่ำน
กลบับ้ำน,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 103.

เร่ืองเล่ำดีๆ จำกกำรประชุมใหญ่
อะไรจะเรียกควำมสนใจเรำไดดี้ไปกวำ่เร่ืองเล่ำดีๆ ต่อไปน้ีเป็นเร่ืองเล่ำหลำยเร่ืองท่ีแบ่ง

ปันในกำรประชุมใหญ่

•  อะไรคือควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งดอกแมกโนเลียกบัวธีิท่ีควำมรักท�ำใหเ้รำมีท่ีวำ่ง

ส�ำหรับคนอ่ืนในชีวติเรำ —ดู นีลล ์เอฟ. แมร์ริออตต,์ “เรำจะท�ำอยำ่งไรดี” 10.

•  เหตุใดเอล็เดอร์เฮลส์จึงอยูต่่อเพื่อจบัมือกบัทุกคนหลงัจำกกำรประชุมใหญ่สเตค 

—ดู โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “พระวญิญำณบริสุทธ์ิ,” 105.

•  อีเวตต ์บูกิงโก เม่ืออำย ุ11 ขวบ เธอเป็นผูล้ี้ภยัท่ีบิดำเสียชีวติและพี่ชำยสำมคน

หำยสำบสูญ เร่ืองรำวของเธอจบลงอยำ่งไร —ดู ลินดำ เค. เบอร์ตนั, “เรำเป็นแขก

แปลกหนำ้,” 13.

•  เร่ืองรำวของเดก็วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยจำกบำ้นท่ีไม่ไดเ้ป็นสมำชิกสร้ำงแรงบนัดำล

ใจใหเ้รำท�ำอะไร —ดู นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “ถำ้ใครยอมรับเดก็เลก็ๆ คนน้ีก็

ยอมรับเรำ,” 49.

ดงึควำมคล้ำยคลงึ

บทบำทอนัศกัด์ิสิทธ์ิของผูช้ำย

บ างครัง้ผู้พูดมากกวา่หน่ึงท่านกล่าวค�าปราศรยัหัวข้อพระกิตตคิณุเรือ่ง
เดยีวกัน ตอ่ไปน้ีคอืส่ิงที่ผู้พูดสามท่านพูดเกี่ยวกับบทบาทอันศักดิสิ์ทธิ์

ของผู้ชาย

•  สามี: “ปฏิบัตติอ่ภรรยา . . . ในวธิีที่พระบิดาบนสวรรคท์รงปฏิบัตติอ่ท่าน” 
—เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “ครอบครวันิรนัดร,์” 83.

•  ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต: “ด�าเนินชีวติสมกับอภิสิทธิ์ [ของท่าน] ในฐานะผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิต ในวนัข้างหน้า เฉพาะคนที่รบัฐานะปุโรหิตอย่างจรงิจัง
โดยเพียร พยายามรบัการสอนจากพระเจ้าเท่าน้ันจึงจะสามารถเป็นพร 
น�าทาง คุม้ครอง เสรมิสรา้ง และเยียวยาคนอื่น ๆ” —รสัเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน, “ความมีคา่ควรในพลังฐานะปุโรหิต,” 67–68. 

•  บิดา: “บทบาทของบิดามีตน้ก�าเนิดจากสวรรค ์โดยเริม่กับพระบิดาใน
สวรรค ์และกับท่านบิดาอาดมัในโลกมรรตยั . . .

“. . . ความเป็นบิดาเรยีกรอ้งการเสียสละ . . .
“ความรกัที่มีตอ่มารดาของลูกๆ—และการแสดงความรกัน้ัน—เป็นส่ิง

ดทีี่สุดสองส่ิงที่บิดาท�าไดเ้พื่อลูก ส่ิงน้ียืนยันความเช่ือมั่นและเสรมิสรา้ง
ชีวติแตง่งานซ่ึงเป็นพืน้ฐานของชีวติครอบครวัและความมั่นคง”  
—ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “บิดา,” 94, 95.

เขำ้ไปอ่ำน รับชม หรือฟังค�ำปรำศรัยกำรประชุม
ใหญ่สำมญัไดท่ี้ conference.lds.org
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สมและไรศี้ลธรรมเวลาน้ีไม่เพียงทน
รบัไดเ้ท่าน้ันแตค่นจ�านวนมากเห็น
เป็นเรือ่งที่ยอมรบัไดด้ว้ย . . .

“แม้ โลกเปลี่ยนไป แตก่ฎของ
พระผู้เป็นเจ้ายังเหมือนเดมิ กฎของ
พระองค์ ไม่เคยเปลี่ยน และจะไม่
เปลี่ยน พระบัญญัตสิิบประการเป็น
—พระบัญญัต ิไม่ ใช่ ข้อเสนอแนะ 
จ�าเป็นตอ้งเช่ือฟังในทุกวนัน้ีเท่าๆ กับ
ในสมัยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูก
หลานอิสราเอล” 1

เราไม่พูดต�าหนิใครที่ ไม่ท�าตาม 
พระบัญญัต ิแตเ่รามองดชีูวติเราเอง
และตดัสินใจวา่เราด�าเนินชีวติตามค�า
บัญชาจากสวรรคท์ี่เราไดร้บัดเีพียงใด

พระบัญญัตสิิบประการเป็น
มาตรฐานเบือ้งตน้ของความประพฤติ

พระบญัญตัสิิบประการอยู่ ในพันธ 
สัญญาเดมิ (ด ูอพยพ 20:1– 17) 

แตว่สุิทธิชนยคุสุดทา้ยรูว้า่พระ
บญัญตัเิหลา่น้ันใช้ ไดก้บัทกุยคุทกุ
สมยั ไมเ่ฉพาะในสมยัพันธสัญญา
เดมิเทา่น้ัน อบนิาไดสอนพระบัญญตัิ
สิบประการในพระคมัภรีม์อรมอน (ด ู
โมไซยาห ์12:33– 36; 13:13– 24) และ
พระเจา้ทรงเปิดเผยอกีครัง้ตอ่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิส�าหรบัสมยัของ
เรา (ด ูคพ. 42:18– 29; 59:5– 13)

ถึงแม้ผู้คนในสังคมมากมายทุกวนั
น้ีเพิกเฉยตอ่พระบัญญัตเิหล่าน้ี แต่
เราเช่ือวา่พระบัญญัตดิงักล่าวยังมีผล
บังคบัใช้อยู่ ประธานโธมัส เอส. มอน
สันอธิบายวา่

“พฤตกิรรมซ่ึงเคยถือวา่ไม่เหมาะ

เรำเช่ือในกำรรักษำ 
พระบญัญติัสิบประกำร

ส่ิงทีเ่รำเช่ือ

“พระผูเ้ป็นเจำ้มิได้
ประทำนพระบญัญติั
เพื่อท�ำใหเ้รำทอ้แท้
หรือเป็นอุปสรรค
ขดัขวำงควำมสุข
ของเรำ แต่ท่ีจริง

แลว้คือส่ิงตรงกนัขำ้ม พระองคผ์ูท้รง
สร้ำงเรำและทรงรักเรำอยำ่งสมบูรณ์
ทรงทรำบวำ่เรำตอ้งด�ำเนินชีวติ
อยำ่งไรจึงจะมีควำมสุขมำกท่ีสุด . . .

ที่แบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มคอื วธิีที่เรา
ปฏิบัตติอ่พระผู้เป็นเจ้ากับวธิีที่เรา
ปฏิบัตติอ่ผู้อื่น เพื่อช่วยให้เรายกย่อง
พระผู้เป็นเจ้าเป็นศนูย์กลางของชีวติ
เราเสมอ พระองคท์รงบัญชาเราไม่ ให้
นมัสการพระเจ้าอื่น รกัษาวนัสะบาโต
ให้ศักดิสิ์ทธิ์ และหลีกเลี่ยงการลบหลู่
พระเจ้าและการนับถือรปูเคารพ เพื่อ
ช่วยให้เรารกับุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้า พระองคท์รงบัญชาเราวา่เราตอ้ง
ให้เกียรตบิิดามารดาและไม่ลักขโมย 
ไม่ฆ่า ไม่กล่าวเท็จ ไม่ โลภ หรอืไม่
ประพฤตลิ่วงประเวณี

เพราะการเปิดเผยตอ่เน่ืองที่พระผู้
เป็นเจ้าประทานแก่ศาสดาพยากรณ์
ของพระองค ์เราจึงเรยีนรูม้ากขึน้
เกี่ยวกับส่ิงที่พระองคท์รงคาดหวงั
จากเรา แตพ่ระบัญญัตสิิบประการยัง
คงเป็นจุดเริม่ตน้ที่ดี ในการพยายาม
เช่ือฟังของเรา “พระบัญญัต ิ[ของ
พระผู้เป็นเจ้า] เป็นการแสดงความ
รกัที่พระองคท์รงมีตอ่เราและการเช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระองคเ์ป็นการ
แสดงความรกัที่เรามีตอ่พระองค”์ 2 ◼

“ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัตน้ัิน พระ
บัญญัตขิ้อไหนส�าคญัทีสุ่ด?” ดพูระด�ารสั
ตอบของพระผู้ช่วยให้รอดใน มัทธิว 
22:37– 40

อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “ยืนอยู่ ในสถานที่

ศักดิสิ์ทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 105– 106.
 2. แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ถ้าพวกท่านรกัเรา 

ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 120.

“พระบิดำบนสวรรคท์รงรักเรำ
มำกพอจะตรัสวำ่ หำ้มพดูปด หำ้มลกั
ขโมย หำ้มล่วงประเวณี จงรักเพื่อน
บำ้นเหมือนรักตนเอง และอ่ืนๆ เรำ
รู้จกัพระบญัญติั พระองคเ์ขำ้พระทยั
วำ่เม่ือเรำรักษำพระบญัญติั ชีวติเรำ
จะมีควำมสุขมำกข้ึน สมหวงัมำกข้ึน 
และซบัซอ้นนอ้ยลง”

ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “รักษำพระบัญญตั,ิ” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 83.

พระบัญญตัมิไีว้เพือ่ควำมสุขของเรำ
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“ห้ามมีพระเจ้าอ่ืนใดนอก
เหนือจากเรา” (อพยพ 20:3) 
แม้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ไม่ได้ถกูล่อลวงให้นมสัการ
ววัทองค�า แต่เราไม่ควร
นมสัการ “รูปเคารพ” เช่น
ช่ือเสียงหรือทรัพย์สมบัติทาง
โลก (ด ู2 นีไฟ 9:30)

“จงระลึกถึงวนัสะบาโต ถือเป็นวนับริสุทธ์ิ” 
(อพยพ 20:8) การรักษาวนัสะบาโตให้ศักด์ิสิทธ์ิ
จะช่วยให้เราเรียนรู้ว่าต้องมีดวงตาท่ี “เห็นแก่รัศมี
ภาพของ [พระผู้เป็นเจ้า] อย่างเดียว” (คพ. 88:67)

“ห้ามล่วงประเวณีผวัเมียเขา” (อพยพ 
20:14) การมีความนึกคิดท่ีบริสุทธ์ิช่วยให้
เรารักษาพระบัญญติัข้อนี ้(ดู คพ. 42:23)

ต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่ำงของกำร
ด�ำเนินชีวติตำมพระบัญญตัิ
ในปัจจุบัน

ภำ
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เจ
. เ

บ
ธ 

เจ
พ็

ส
นั

“จงให้เกียรติแก่บิดา
มารดาของเจ้า” (อพยพ 
20:12) น่ีรวมถึงการให้
เกียรติบรรพชนของเรา 
บิดามารดาของเรา และ
บิดามารดาบนสวรรค์
ของเรา

“ห้ามโลภ” (อพยพ 20:17) นอกเหนือ
จากส่ิงอ่ืนแล้ว ความโลภท�าให้เราเกิด
ความไม่พอใจและไม่มีความสุขด้วย
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ผมรกัพระคมัภรีม์อรมอน โดยทัว่ไป
แลว้ผมรกัพระคมัภรีม์อรมอน

เพราะพลงัอ�านาจในน้ันน�าผูอ้า่นให้ 
“เขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้มากขึน้โดยยดึ
มัน่กบัหลกัการของหนังสือเลม่น้ียิง่
กวา่หนังสือเลม่อืน่ใด” บางทน่ัีนอาจ
เป็นสาเหตทุีศ่าสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมธิกลา่ววา่หนังสือเลม่น้ีเป็น “ศิลา
หลกัแหง่ศาสนาของเรา” และ เป็น 
“หนังสือทีถ่กูตอ้งยิง่กวา่หนังสือเลม่ใด
บนแผน่ดนิโลก” 1

แตผ่มรกัพระคมัภีรเ์ล่มน้ีเพราะมี
เหตผุลพิเศษจ�าเพาะดว้ย ตอ่ไปน้ีเป็น
เหตผุล 10 ข้อจากเหตผุลหลายข้อ

พระคมัภีรม์อรมอน . . .

1.  บันทึกไว้ ในประวตัศิาสตรช่์วง
หน่ึงเพื่อให้ผู้อ่านในอีกช่วงหน่ึง
ใช้ น่ันคอื พวกเรา ด ูมอรมอน 
8:16, 34–35

2.  อธิบายชัดเจนเกี่ยวกับวธิีที่ลูซิ
เฟอร์ ใช้แพรค่วามสับสนในวนั
เวลาสุดท้าย ด ู2 นีไฟ 28:3–29

3.  ประกาศวา่ความอ่อนแอของ
มนุษย์เป็นโอกาสท�าให้เข้มแข็ง 
โดยมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ในการมาหาพระครสิตเ์ป็นข้อ
ก�าหนด ด ูอีเธอร ์12:27

4.  นิยามจิตกุศลวา่เป็นความรกั
อันบรสุิทธิ์ของพระครสิตแ์ละ

เป็นของประทานจากเบือ้งบน
ที่เราสามารถท�าตามขัน้ตอนที่
ก�าหนดไวเ้ป็นพิเศษเพื่อให้ ไดม้า 
ด ูโมโรไน 7:43–48

5.  ชีแ้จงความจ�าเป็นของการตรง
กันข้ามในส่ิงทัง้ปวง ด ู2 นีไฟ 
2:11–13

6.  อธิบายอย่างชัดเจนวา่ความ
เมตตาสามารถสนองข้อเรยีก
รอ้งของความยุตธิรรมภายใต้
สภาวการณ์ใดไดบ้้าง ด ูแอลมา 
34:11–30

เหตุผลสิบขอ้ท่ีผมรัก 
พระคมัภีร์มอรมอน
โดย เดวดิ ฟูลเมอร์

กำรไตร่ตรอง

ในฐานะพยานเล่มท่ีสองของพระเยซูคริสต์ หนังสืออันน่าท่ึงเล่มนีส้อน
แนวความคิดและหลกัค�าสอนซ่ึงหาไม่ได้จากท่ีอ่ืน

7.  บันทึกผู้คน สอง กลุ่มที่ ไดร้บัค�า
แนะน�าอย่างเจาะจงให้ศึกษา
ถ้อยค�าของอิสยาห์ หน่ึงในสอง
กลุ่มน้ันคอืเรา ด ู2 นีไฟ 25:4–8; 
มอรมอน 8:23

8.  เป็นพยานคูก่บัพระคมัภรี์ ไบเบลิ
ยนืยนัความสัมพนัธข์องพระ
ผูเ้ป็นเจา้กบัมนุษย ์ตามทีค่�า
พยากรณ์ในพนัธสัญญาเดมิ
ท�านายไว ้ด ูเอเสเคยีล 37:15–20; 
2 นีไฟ 28:29; 29:3–8

9.  ประกอบดว้ยค�าสัญญาที่วา่ถ้า
เราอ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยว
กับหนังสือเล่มน้ีดว้ยความ
จรงิใจ โดยมีศรทัธาในพระครสิต ์
พระเจ้าจะทรงเปิดเผยตอ่เราวา่
น่ันเป็นพระวจนะของพระองค ์
ด ูโมโรไน 10:4–5

10. สอนวา่ความทกุขเวทนาของพระ
ผูช่้วยใหร้อดท�าใหพ้ระองคเ์ขา้
พระทยัการทดลองของเราอย่าง
ถอ่งแทแ้ละทรงสามารถช่วยเรา
ไดข้ณะทีเ่ราตอ่สู้กบัการทดลอง
เหลา่น้ัน ด ูแอลมา 7:11–13

เหนือส่ิงอืน่ใด ผมรกัพระคมัภรี ์
มอรมอนเพราะประจกัษ์พยานชัดเจน
ในน้ันวา่พระเยซคูอืพระครสิต ์ผม
รกัพระคมัภรีม์อรมอนเพราะสัญญา
ในน้ันทีว่า่สุดท้ายแลว้พระเจา้จะทรง
ไถเ่ชือ้สายอิสราเอลทัง้หมดเมือ่พวก
เขาท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
กบัพระองค ์พระคมัภรีม์อรมอน
เป็นปาฏิหารยิ์ ในยคุปัจจบัุน—ของ
ประทานแหง่ความรกัทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ทรงมอบใหเ้รา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. โจเซฟ สมิธ, ในค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอน. ส่
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ใ นช่วงปีสุดทา้ยของผมในปฐมวยั ผม
ไดค้รคูนใหมช่ื่อบราเดอรเ์รย์ โนลดส์ 

เขามผีมสีเทาและรอยยน่ทีห่างตา เขา
เลา่เรือ่งเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิตกต�า่
และการเขา้ประจ�าการกองทพัสหรฐัใน
ช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง ทแีรกผม
ไมส่นใจเรือ่งของเขา—เพราะน่าเบือ่
และเกดิขึน้นานมาแลว้

ครัง้หน่ึงผมกับเพื่อนๆ ประพฤติไม ่
เหมาะสมในชัน้เรยีน บราเดอรเ์รย์
โนลดส์พาผมมาน่ังข้างๆ และพูดกับ 
ผมตรงๆ เขาขอเพียงให้ผมท�าดขีึน้ 
และบอกผมวา่เขาตอ้งการให้ผมไดด้ทีี ่
สุด ก่อนหน้าน้ัน ผมกับเพื่อนๆ ไม ่
ใส่ ใจเท่าใดนัก แต่ไม่นานเราก็รูว้า่ 
บราเดอรเ์รย์ โนลดส์มีบางอย่างพิเศษ
—เขาห่วงใยเราอย่างลึกซึง้ และแผน
งานอย่างเดยีวของเขาคอืรกัเรา

บราเดอรเ์รย์ โนลดส์แบ่งปัน
ประจักษ์พยานของเขาเกี่ยวกับพระผู้
ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตอ์ยู่เสมอ เขา
มีแสงสวา่งในดวงตาขณะที่เขาสอน
เราเกี่ยวกับพลังของการด�าเนินชีวติ
ที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง เรือ่งราว
ของเขากลายเป็นการผจญภัยจรงิๆ  
ที่จุดประกายจินตนาการของเราและ
ท�าให้เราตอ้งการรบัใช้พระเจ้า

ผมยงัจ�าบทเรยีนทีเ่ขาสอนเกีย่วกบั
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิไดแ้ละวธิี
ทีเ่ขาเป็นพยานวา่โจเซฟเคยเป็นเด็ก
เหมอืนพวกเรา เขาน� ้าตาคลอขณะที่
บอกเราวา่พระเจา้ทรงคาดหวงัสูงจาก

พวกเราเช่นทีท่รงคาดหวงัจากโจเซฟ 
บราเดอรเ์รย์ โนลดส์กลา่ววา่เราแตล่ะ
คนจะท�าส่ิงส�าคญัยิง่ในชีวติ แมถ้งึกบั
เปลีย่นโลกถา้เราจะเป็นเหมอืนโจเซฟ
และอยู่ ใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อด

ไม่กี่ปีตอ่มาเมื่อผมกับเพื่อนๆ เรยีน
มัธยมปลาย เราทราบวา่บราเดอรเ์รย์
โนลดส์จ�าเป็นตอ้งตดัแตง่ตน้ 
อปรคิอท เราตดัแตง่ตน้ไม้ ให้เขา 
ดว้ยความยินด ีซ่ึงใช้เวลาหลาย 
ช่ัวโมงปีนบันไดขึน้ไปตดั น่ีเป็นงาน 
หนักแตเ่รารูว้า่น่ันเป็นส่ิงส�าคญัตอ่ 
บราเดอรเ์รย์ โนลดส์

ปีน้ันเราทราบเช่นกันวา่บราเดอร ์
เรย์ โนลด์สต้องการพระคัมภีรชุ์ด 

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

บราเดอร์เรย์โนลด์สไม่เพียงสอนเราเท่าน้ัน—แต่เขารักเราด้วย

ใหม่ ชุดเดิมของเขาเก่าแล้ว เป็นรอย
พับตรงมุมและขอบ และสันปกขาด 
เรารวบรวมเงินซือ้พระคัมภีรช์ุดปก
หนังสวยๆ ให้เขาพรอ้มกับสลักช่ือ
ของเขาไวบ้นน้ัน เรามอบให้เขาที่งาน
เลีย้งครสิต์มาสของวอรด์ ผมจะไม่มี
วนัลืมสีหน้าอ่ิมเอิบ ดวงตาแวววาว
ด้วยน� ้าตาและความตื่นเต้นที่ ได้เห็น
พวกเราท�าบางอย่างที่มีความหมายต่อ
เขามาก

หลงัจากผมไปเรยีนมหาวทิยาลัย 
ได้ ไม่กีปี่ ผมทราบวา่บราเดอรเ์รย์
โนลดส์สิน้ชีวติแลว้ ผมไปเยีย่ม 
ภรรยาของเขากบัครอบครวัเพือ่แสดง 
ความเคารพและความส�านึกคณุตอ่เขา 
เมือ่ผมเห็นลกูหลานท่ีมคีวามสุขของ
เขา ผมตระหนักวา่ผมไดร้บัพรมาก
เหลอืเกินที่ ไดรู้จั้กชายยิง่ใหญค่นน้ี

“เขารกัพวกคณุ” ซิสเตอรเ์รย์
โนลดส์บอกผ่านน� ้าตาและรอยยิม้  
“เขารกัพวกคณุ จรงิๆ” 

ในโลกท่ียากจะจดจ่อกับส่ิงถูกต้อง 
บราเดอรเ์รย์ โนลด์สแสดงให้เราเห็น
วา่ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดา
บนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์
เป็นเรือ่งส�าคัญที่สุด เราอาจตัดแต่ง
ต้นไม้ของบราเดอรเ์รย์ โนลด์สและ
ให้พระคัมภีรชุ์ดใหม่แก่เขา แต่เขาให้
ของขวญัที่ส�าคัญกวา่น้ันมากแก่เรา 
น่ันคือความรกัท่ียั่งยืนนานต่อพระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต์ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาภำ
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โดย คริส ดเีวอร์ 
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ข่ำวศำสนจกัร

ฝ่ ายประธานสูงสุดประกาศการ
เปลี่ยนแปลงในงานมอบหมายผู้น�า

ระดบัภาค มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม 
ค.ศ. 2016 สมาชิกฝ่ายประธานภาคทุก
คนคอืสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่

สาวกเจ็ดสิบไดร้บัเรยีกโดยการเปิด
เผย ภายใตก้ารก�ากับดแูลของฝ่าย
ประธานสูงสุด เพื่อช่วยโควรมัอัคร

แอฟริกำตะวนัออกเฉียงใต้

สแตนลีย ์จี. 
เอลลิส

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

เควนิ เอส.  
แฮมิลตนั

ประธำน

เอส. มำร์ก 
พอลเมอร์

ทีป่รึกษำทีส่อง

แอฟริกำตะวนัตก

มำร์คสั บี. 
แนช

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

เทอเรนซ์ เอม็. 
วนิสนั

ประธำน

เวร์ิน พี.  
สแตนฟิลล์

ทีป่รึกษำทีส่อง

เอเชีย

ชี ฮอง (แซม) 
วอง

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

แรนดี ดี.  
ฟังก์

ประธำน

เดวดิ เอฟ.  
อีแวนส์

ทีป่รึกษำทีส่อง

ฝ่ำยประธำนโควรัมสำวกเจด็สิบ

แอล. วทินีย ์
เคลยต์นั

โดนลัด ์แอล. 
ฮอลลส์ตรอม

ริชำร์ด เจ. 
เมนส์

เครก ซี.  
คริสเตน็เซ็น

อลิูส์เสส  
ซวำเรส

ลินน ์จี.  
รอบบินส์

เกอร์ริท 
ดบัเบิลย.ู กอง

สาวกสิบสองในการปฏิบัตศิาสนกิจ
ทั่วโลก

ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจขณะ
ทรงเป็นมรรตยัของพระครสิต ์
พระองคท์รงเรยีกสาวกเจ็ดสิบ ส่ัง
สอนพวกเขาแบบเดยีวกับที่ส่ังสอน
อัครสาวกสิบสอง และทรงส่งพวกเขา 
“ล่วงหน้าไปก่อนพระองค”์ โดยทรง

อธิบายวา่ผู้ที่ ไดย้ินเสียงของพวกเขา
จะไดย้ินเสียงของพระองค ์(ด ูมัทธิว 
10:1, 16–17; ลูกา 10)

ในการเปิดเผยที่พระเจ้าประทาน
แก่ท่านศาสดาพยากรณ์ในปี 1835 
พระองคท์รงเปิดเผยเรือ่งหน่ึงพรอ้ม
กับเรือ่งอื่นๆ วา่ "ระเบียบของสาวก
เจ็ดสิบ, วา่พวกเขาจะมีประธานเจ็ด
คนที่ควบคมุพวกเขา, ซ่ึงเลือกมาจาก
จ�านวนเจ็ดสิบคน" (คพ. 107:93) ◼

มอบหมำยผูน้�ำระดบัภำคคนใหม่

ดูแลทุกภูมภิำค อเมริกำเหนือฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียง

เหนือ
อเมริกำเหนือฝ่ัง

ตะวนัตก

อเมริกำเหนือฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียงใต้

ยูทำห์ตอนเหนือ ไอดำโฮ อเมริกำเหนือฝ่ัง
ตะวนัตกเฉียงใต้

อเมริกำเหนือฝ่ัง
ตะวนัออกเฉียง

เหนือ
ยูทำห์  

ซอลท์เลคซิตี้
อเมริกำเหนือ

ตอนกลำง
ยูทำห์ตอนใต้

ดขู่าวและเหตกุารณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news. lds. org 
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เอเชียเหนือ

คำซุฮิโกะ  
ยำมำชิตะ

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

สกอ็ตต ์ดี.  
ไวทิงก์

ประธำน

ยนุ ฮวำน  
ชอย

ทีป่รึกษำทีส่อง

บรำซิล

มำร์คอส เอ. 
ไอดูไคทิส

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

คลอดิโอ อำร์. 
เอม็. คอสตำ

ประธำน

ดบัเบิลย.ู มำร์ก 
แบสเสตต์

ทีป่รึกษำทีส่อง

แคริบเบียน

คลอดิโอ ดี. 
ซิวคิ

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

วอลเตอร์ เอฟ. 
กอนซำเลซ

ประธำน

ฮูโก อี.  
มำร์ติเนซ

ทีป่รึกษำทีส่อง

อเมริกำกลำง

เอเดรียน  
โอชวำ

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

โฮเซ แอล.  
อำลอนโซ

ทีป่รึกษำทีส่อง

เควนิ อำร์.  
ดนัแคน

ประธำน

ยุโรป

พอล ว.ี  
จอห์นสนั

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

แพทริก  
เคียรอน

ประธำน

แกรีย ์บี.  
เซบิน

ทีป่รึกษำทีส่อง

ยุโรปตะวนัออก

เจมส์ บี.  
มำร์ติโน

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

บรูซ ดี.  
พอร์เทอร์

ประธำน

แลร์รีย ์เอส. 
เคเชอร์

ทีป่รึกษำทีส่อง

เมก็ซิโก

อำร์นุลโฟ  
วำเลนซูเอลำ

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

พอล บี.  
ไพเพอร์

ประธำน

รำฟำเอล อี. 
พิโน

ทีป่รึกษำทีส่อง

ตะวนัออกกลำง/แอฟริกำเหนือ

แลร์รีย ์อำร์. 
ลอวเ์ร็นซ์

วลิฟอร์ด ดบัเบิลย.ู  
แอนเดอร์เซ็น

บริหำรงำนจำกส�ำนักงำนใหญ่
ศำสนจกัร

แปซิฟิก

เอส. กิฟฟอร์ด 
นีลเซ็น

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

โอ. วนิเซนต ์
ฮำเลก็

ประธำน

เครก เอ.  
คำร์ดอน

ทีป่รึกษำทีส่อง

ฟิลปิปินส์  

อลัเลน ดี. 
เฮยนี์

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

เชยน์ เอม็.  
โบเวน็

ประธำน

อีวำน เอ. 
ชมุทส์

ทีป่รึกษำทีส่อง

อเมริกำใต้ ฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือ

ลอวเ์รนซ์ อี. 
คอร์บริดจ์

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

คำร์ลอส เอ. 
โกดอย

ประธำน

ฮิวโก  
มอนโทยำ

ทีป่รึกษำทีส่อง

อเมริกำใต้ตอนใต้

อลัลนั เอฟ. 
แพคเกอร์

ทีป่รึกษำทีห่น่ึง

โฮเซ เอ.  
เทียเซียรำ

ประธำน

มำร์ก เอ.  
แบรกก์

ทีป่รึกษำทีส่อง
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เ อ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926– 2004) เป็นสานุศิษย์ที่รกัของพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์ท่านรบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองนาน 23 ปี ตัง้แต ่
ค.ศ. 1981 ถึง ค.ศ. 2004 พลังทางวญิญาณแห่งค�าสอนและแบบอย่างการเป็น

สานุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ของท่านเป็นพรและยังคงเป็นพรอย่างน่าอัศจรรย์แก่สมาชิก
ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระผู้ช่วยให้รอดและคนของโลก

ในเดอืนตลุาคม ปี 1997 ข้าพเจ้ากับซิสเตอรเ์บดนารต์อ้นรบัเอ็ลเดอรแ์ละ 
ซิสเตอรแ์ม็กซ์เวลล์ที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ไอดาโฮ (สมัยน้ันเป็นวทิยาลัยรคิส์) 
เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลลต์อ้งพดูกบันักศึกษา เจา้หน้าที ่และคณาจารย์ ในการประชมุให้ 
ข้อคดิทางวญิญาณ

ตน้ปีเดยีวกันน้ัน เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์รบัเคมีบ�าบัดมะเรง็เม็ดเลือดขาวที ่
ท�าให้ท่านอ่อนเพลียมาก 46 วนั 46 คนื การพักฟ้ืนและการบ�าบัดตอ่เน่ืองไดผ้ลด ี
ตลอดหลายเดอืนของฤดใูบไม้ผลิและฤดรูอ้น แตพ่ละก�าลังทางรา่งกายของ 
เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์ยังจ�ากัดเมื่อท่านเดนิทางไปเรก็ซ์เบิรก์ หลังจากตอ้นรบั 
เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรแ์ม็กซ์เวลล์ที่สนามบิน ข้าพเจ้ากับซูซานขับรถพาพวกท่าน
ไปพักที่บ้านของเราและรบัประทานอาหารเบาๆ ก่อนการให้ข้อคดิทางวญิญาณ

ข้าพเจ้าถามเอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์วา่ท่านไดเ้รยีนรูอ้ะไรผ่านความเจ็บป่วยของ
ท่าน ข้าพเจ้าจะจดจ�าค�าตอบที่ชัดเจนและลึกซึง้ของท่านตลอดไป “เดฟ” ท่าน
ตอบ “ผมเรยีนรูว้า่การไม่ชะงักส�าคญักวา่การรอดตาย”

ค�าตอบของท่านเป็นหลักธรรมที่ท่านไดจ้ากประสบการณ์ส่วนตวัครัง้ใหญ่ ในช่วง
เคมีบ�าบัดของท่าน ในเดอืนมกราคม ปี 1997 ในวนัที่ก�าหนดให้ท่านเริม่บ�าบัดรอบ
แรก เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์มองภรรยา เอือ้มไปแตะมือเธอ สูดลมหายใจลืก และพูด
วา่ “ผมแค่ไม่อยากชะงักอยู่”

โดย เอล็เดอร์ 
เดวดิ เอ. เบดนำร์

แห่งโควรัม 
อคัรสำวกสิบสอง

ยอมรบัประสงคแ์ละ 
จังหวะเวลาของพระเจ้า

ศรทัธาแก่กล้าในพระผู้ช่วยให้รอดคอืการยอมรบัพระประสงค์
และจังหวะเวลาของพระองค์ ในชีวติเราอย่างนอบน้อม— 

แม้ผลไม่เป็นไปอย่างทีเ่ราหวงัหรอืตอ้งการ
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ในข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม ค.ศ. 1997 เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์
สอนดว้ยความชัดเจนยิ่งวา่ “ขณะเผชิญ
การทดลองและความทุกข์ยาก . . . ของเรา
เอง เราสามารถวงิวอนพระบิดาเช่นเดยีวกับ
พระเยซูทรงวงิวอนดว้ยวา่ขอให้เรา ‘ ไม่ . . . 
ชะงักอยู่’—หมายถึงย่อท้อหรอืล่าถอย (คพ. 
19:18) การไม่ชะงักส�าคญัยิ่งกวา่การรอดตาย! 
นอกจากน้ีแล้ว การดืม่ถ้วยอันขมขื่นโดยไม่
ขมขื่นเป็นส่วนหน่ึงของการเลียนแบบ 

พระเยซูเช่นกัน” 1

พระคมัภีรเ์กี่ยวกับความทุกขเวทนาของ
พระผู้ช่วยให้รอดขณะพระองคพ์ลีพระ 
ชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันไม่มีขอบเขตและ 
เป็นนิรนัดรถ์ึงกับสะเทือนใจและมีความ 
หมายตอ่ข้าพเจ้ามากขึน้

“เพราะดเูถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์
กับส่ิงเหล่าน้ีเพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้
ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ;

“แตห่ากพวกเขาจะไม่กลับใจ พวกเขาตอ้ง
ทนทุกข์แม้ดงัเรา;

“ซ่ึงความทุกขเวทนาน้ีท�าให้ตวัเรา, แม้
พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาส่ิงทัง้
ปวง, ตอ้งส่ันเพราะความเจ็บปวด, และเลือด
ออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ทัง้รา่งกาย
และวญิญาณ—และปรารถนาที่เราจะไม่ตอ้ง
ดืม่ถ้วยอันขมขื่น, และชะงักอยู่—

“กระน้ันก็ตาม, รศัมีภาพจงมีแดพ่ระ 
บิดา, และเรารบัส่วนและท�าให้การ 
เตรยีมของเราเสรจ็สิน้เพื่อลูกหลาน 
มนุษย์.” [คพ. 19:16–19]

พระผู้ช่วยให้รอดมิไดท้รงชะงักใน 
เกทเสมนีหรอืบนกลโกธา

เอ็ลเดอรแ์ม็กซ์เวลล์ ไม่ชะงักเช่นกัน  
อคัรสาวกทีย่ิง่ใหญท่า่นน้ีมุง่หน้าอยา่งแน่วแน่ 
และไดร้บัพรให้มีเวลาเพิ่มในชีวติมรรตยัเพื่อ
รกั รบัใช้ สอน และเป็นพยาน วาระสุดท้าย
ของชีวติท่านเป็นแบบอย่างอันทรงพลังอย่าง
เดน่ชัดของการเป็นสานุศิษย์ที่ภักดขีองท่าน
—ผ่านทัง้ค�าพูดและการกระท�าของท่าน

ข้าพเจ้าเช่ือวา่พวกเราส่วนใหญ่คงคาด
หวงัวา่ชายที่มีสมรรถภาพทางวญิญาณ 
ประสบการณ์ และมีช่ือเสียงอย่างเอ็ลเดอร ์
แม็กซ์เวลล์จะเผชิญและรบัมือกับความ 
เจ็บป่วยรา้ยแรงและความตายดว้ยความ
เข้าใจแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า 
ดว้ยความเช่ือมั่น ดว้ยความสง่างาม และ
ดว้ยศักดิศ์ร ีแตข่้าพเจ้าเป็นพยานวา่พรเช่น
น้ันไม่ไดส้งวนไวส้�าหรบัเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
หรอืส�าหรบัสมาชิกที่ โดดเดน่บางคนของ
ศาสนจักรเท่าน้ัน

ตัง้แตก่ารเรยีกขา้พเจา้สู่ โควรมัอคัรสาวก
สิบสอง งานมอบหมายและการเดนิทางของ
ขา้พเจา้ท�าใหข้า้พเจา้ไดรู้จ้กักบัวสุิทธชินยุค 
สุดทา้ยทีเ่ป่ียมดว้ยศรทัธา และองอาจกลา้หาญ 

ศรัทธาของข้าพเจ้า
เข้มแขง็ขึน้เมื่อเห็น
สามีภรรยาคู่น้ียอมให้
ความปรารถนาอันแรง
กล้าและเข้าใจได้ของ
พวกเขาว่าจะหายป่วย
ถูก“กลนืเข้าไปในพระ
ประสงค์ของพระบิดา” 
(โมไซยาห์ 15:7)
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ทัว่โลก ขา้พเจา้ตอ้งการเลา่ใหท้า่นฟังเกีย่วกบัชายหนุ่ม 
คนหน่ึงและหญงิสาวคนหน่ึงซ่ึงเป็นพรแกชี่วติขา้พเจา้
และกบัคนทีข่า้พเจา้ไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญัทางวญิญาณ
เกีย่วกบัการไมช่ะงักและยอมใหค้วามประสงคข์องตวัเราถกู 
“กลนืเขา้ไปในพระประสงคข์องพระบดิา” ( โมไซยาห ์15:7) 

ทัง้หมดน้ีเป็นเรือ่งจรงิและบุคคลในเรือ่งมีอยู่จรงิ แต่
ข้าพเจ้าจะไม่ ใช้ช่ือจรงิของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้
รบัอนุญาตให้ ใช้ข้อความที่เลือกมาจากบันทึกส่วนตวัของ
พวกเขา

“อย่ำให้เป็นไปตำมใจข้ำพระองค์แต่ให้เป็นไปตำมพระทยั
ของพระองค์เถดิ”

จอห์นเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควรและรบัใช้อย่าง
ซ่ือสัตย์ ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็มเวลา หลังกลับจากงาน
เผยแผ่ เขาออกเดทและแตง่งานกับเฮเธอรห์ญิงสาวที่ชอบ
ธรรมและดเียี่ยม จอห์นอายุ 23 ปี ส่วนเฮเธอรอ์ายุ 20 ปีใน
วนัที่พวกเขารบัการผนึกดว้ยกันเพื่อกาลเวลาและนิรนัดร
ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

ประมาณสามสัปดาห์หลังจากแตง่งานในพระวหิาร 
แพทย์วนิิจฉัยวา่จอห์นเป็นมะเรง็กระดกู เพราะพบก้อน
มะเรง็ในปอดของเขาดว้ย การคาดคะเน
ผลการรกัษาจึงไม่สู้จะดนัีก

จอหน์เขยีนในบนัทกึส่วนตวัของเขาวา่ 
“วนัน้ีเป็นวนัทีน่่ากลวัทีสุ่ดในชีวติผม ไม่
เพยีงเพราะผมทราบวา่เป็นมะเรง็เทา่น้ัน 
แตเ่พราะผมเพิง่แตง่งานและรูสึ้กวา่ผมลม้
เหลวในฐานะสาม ีผมเป็นผูห้าเลีย้งและผู้
คุม้ครองครอบครวัใหมข่องผม และเวลาน้ี
—สามสัปดาหห์ลงัจากรบับทบาทน้ัน— 
ผมรูสึ้กเหมอืนผมลม้เหลว”

เฮเธอรก์ล่าววา่ “น่ีเป็นข่าวรา้ย ดฉัินจ�า
ไดว้า่น่ันเปลี่ยนทัศนะของเราอย่างมาก ดฉัินอยู่ ในห้องรอ
ตรวจของโรงพยาบาลก�าลังเขียนจดหมายสัน้ๆ ขอบคณุ
ผู้มารว่มงานแตง่ขณะรอผลตรวจของจอห์น แตห่ลังจาก
ทราบวา่จอห์นเป็นมะเรง็ บรรดาเครือ่งถ้วยชามและเครือ่ง
ครวัดเูหมือนไม่ส�าคญัอีกตอ่ไป น่ีเป็นวนัเลวรา้ยที่สุดใน
ชีวติดฉัิน แตด่ฉัินจ�าไดว้า่เข้านอนคนืน้ันดว้ยความส�านึก
คณุตอ่การผนึกในพระวหิารของเรา ถึงแม้แพทย์จะบอก
วา่โอกาสรอดชีวติของจอห์นมีเพียง 30 เปอรเ์ซ็นต ์แต่

ดฉัินรูว้า่ถ้าเรายังคงซ่ือสัตย์ดฉัินมีโอกาสอยู่กับเขา 100 
เปอรเ์ซ็นต”์

ประมาณหน่ึงเดอืนตอ่มาจอห์นเริม่รบัเคมีบ�าบัด เขา
พูดถึงประสบการณ์น้ันวา่ “การรกัษาท�าให้ผมป่วยหนัก
กวา่ที่เคยป่วยมาในชีวติ ผมรว่ง น� ้าหนักลด 41 ปอนด ์และ
ตวัผมเหมือนก�าลังแตกเป็นเส่ียงๆ เคมีบ�าบัดมีผลตอ่
ตอ่อารมณ์ จิตใจ และวญิญาณของผมเช่นกัน ชีวติเป็น
เหมือนรถไฟเหาะตลีังกาในช่วงหลายเดอืนของเคมีบ�าบัดที่
มีขึน้ มีลง และทุกอย่างระหวา่งน้ัน แตแ่ม้จะผ่านทัง้หมด
น้ี ผมกับเฮเธอรย์ังคงมีศรทัธาวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
รกัษาผม เรารูเ้ช่นน้ัน”

เฮเธอรจ์ดล�าดบัความคดิและความรูสึ้กของเธอดงัน้ี 
“ดฉัินไมส่ามารถปลอ่ยใหจ้อหน์อยูค่นเดยีวในโรงพยาบาล
ตอนกลางคนื ดฉัินจงึนอนหลบับนโซฟาตวัเล็กในหอ้งของ
เขาทกุคนื เรามเีพือ่นและครอบครวัมากมายมาเยีย่มเรา
ตอนกลางวนั แตต่อนกลางคนืยากทีสุ่ด ดฉัินจะจอ้งมอง
เพดานพลางสงสัยวา่พระบดิาบนสวรรคท์รงมแีผนอะไร
ส�าหรบัเรา บางครัง้ความคดิของดฉัินจะลอ่งลอยไปในทีมื่ด 
และกลวัมากวา่จะสูญเสียจอหน์ แตด่ฉัินรูว้า่ความคดิเหลา่
น้ีไม่ไดม้าจากพระบดิาบนสวรรค ์ดฉัินสวดออ้นวอนขอการ

ปลอบโยนบอ่ยขึน้ และพระเจา้ประทานความ
เขม้แข็งใหด้ฉัินกา้วตอ่ไป”

สามเดอืนตอ่มา จอห์นรบัการผ่าตดัเอา
เน้ืองอกก้อนใหญ่ที่ขาออก สองวนัหลัง
ผ่าตดั ข้าพเจ้าไปเยี่ยมจอห์นกับเฮเธอรท์ี่
โรงพยาบาล เราพูดถึงครัง้แรกที่ข้าพเจ้าพบ
จอห์นในสนามเผยแผ่ การแตง่งานของพวก
เขา มะเรง็ และบทเรยีนส�าคญัช่ัวนิรนัดรท์ี่
เราเรยีนรูผ้่านการทดลองในความเป็นมรรตยั 
เมื่อเวลาที่เราอยู่ดว้ยกันสิน้สุดลง จอห์นถาม
วา่ข้าพเจ้าจะให้พรฐานะปุโรหิตแก่เขาได้ ไหม 

ข้าพเจ้าตอบวา่ข้าพเจ้ายินดจีะให้พรเช่นน้ัน แตต่อ้งถาม
ค�าถามบางข้อก่อน

จากน้ันข้าพเจ้าจึงตัง้ค�าถามที่ ไม่มีแผนจะถามและไม่
เคยคดิมาก่อนวา่ “คณุมีศรทัธาวา่จะไม่หายหรอืไม่ หากน่ัน
เป็นพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรคท์ี่ความตายก่อน
ถึงเวลาอันควรส่งคณุไปโลกวญิญาณเพื่อปฏิบัตศิาสนกิจ
ของคณุตอ่ไป คณุมีศรทัธาจะยอมรบัพระประสงคแ์ละไม่
หายหรอืไม่”

พรประเสริฐทีสุ่ด

ประการหน่ึงของความ

เป็นมรรตัยคอืการไม่

ชะงักและยอมให้ความ

ประสงค์ของเราแต่ละคน

ถูก “กลนืเข้าไปในพระ

ประสงค์ของพระบิดา”
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บอ่ยครัง้ในพระคมัภรี ์พระผูช่้วยใหร้อด
หรอืผูร้บัใช้ของพระองค์ ใช้ของประทานทาง
วญิญาณของการรกัษา (ด ู1 โครนิธ ์12:9; คพ. 
35:9; 46:20) และรบัรูว้า่คนๆ น้ันมศีรทัธา
วา่จะหาย (ด ูกจิการ 14:9; 3 นีฟ 17:8; คพ. 
46:19) แตเ่มือ่จอหน์ เฮเธอร ์กบัขา้พเจา้
หารอืกนัและพยายามตอบค�าถามเหลา่น้ี เรา 
เขา้ใจเพิม่ขึน้วา่ถา้พระผูเ้ป็นเจา้ทรงประสงค ์
ใหช้ายหนุ่มทีด่คีนน้ีหาย เขายอ่มไดร้บัพรน้ัน 
หากสามภีรรยาทีก่ลา้หาญคูน้ี่มศีรทัธากอ่นวา่ 
จะไมห่าย กลา่วอีกนัยหน่ึงคอื จอหน์กบั 
เฮเธอรต์อ้งเอาชนะ “ความเป็นมนุษยปุ์ถชุน”  
( โมไซยาห ์3:19) ผา่นการชดใช้ของพระเจา้ 
พระเยซคูรสิต ์ซ่ึงคอืแนวโน้มทีเ่ราทกุคนจะ 
เรยีกรอ้งอยา่งไมอ่ดทน ดงึดนัขอพรทีเ่รา 
ตอ้งการและเช่ือวา่เราสมควรไดร้บั

เรายอมรบัหลักธรรมหน่ึงที่ประยุกต์ ใช้
กับสานุศิษย์ที่ภักดทีุกคน น่ันคอื ศรทัธาแก่
กล้าในพระผู้ช่วยให้รอดคอืการน้อมรบัพระ
ประสงคแ์ละจังหวะเวลาของพระองค์ ในชีวติ

—แม้ผลจะไม่เป็นอย่างที่เราหวงัหรอืตอ้งการ 
แน่นอนวา่จอห์นกับเฮเธอรป์รารถนา ใฝ่ฝัน  
และวงิวอนขอการรกัษาดว้ยสุดพลัง ความ 
คดิ และพละก�าลังของพวกเขา แตส่�าคญั 
กวา่น้ัน พวกเขาจะ “เต็มใจยอมในส่ิงทัง้ 
ปวงที่พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัตแิก่  
[พวกเขา], แม้ดงัเด็กยินยอมตอ่บิดาตน” 
[ โมไซยาห์ 3:19] โดยแท้แล้ว พวกเขาเต็มใจ 
“ถวายทัง้จติวญิญาณ [ของพวกเขา] เป็นเครือ่ง 
บูชาแดพ่ระองค”์ (ออมไน1:26) และสวด
อ้อนวอนอย่างนอบน้อมวา่ “ข้าแตพ่ระบิดา 
ถ้าพระองคพ์อพระทัย ขอให้ถ้วยน้ีเลื่อน
พ้นไปจากข้าพระองค ์แตอ่ย่างไรก็ด ีอย่าให้
เป็นไปตามใจข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค”์ (ลูกา 22:42)

ส่ิงทีต่อนแรกเหมอืนจะเป็นค�าถามท่ีจอหน์ 

กับเฮเธอรแ์ละข้าพเจ้าไม่เข้าใจกลับกลาย
เป็นส่วนหน่ึงของปฏิทรรศน์พระกิตตคิณุ 
พึงพิจารณาพระด�ารสัเตอืนของพระผู้ช่วย
ให้รอดดงัน้ี “ผู้ที่จะเอาชีวติของตนรอดจะ

ใจข้าพเจ้าพองโตด้วย
ความช่ืนชมและความ
ขอบคณุขณะเห็นสามี
ภรรยาหนุ่มสาวคู่น้ี
เผชิญกบัการต่อสู้ทาง
วญิญาณทีเ่รียกร้องมาก
ทีสุ่ด—การยอมให้ความ
ประสงค์ของตนเป็นไป
ตามพระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า
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กลับเสียชีวติ แตผู่้ที่เสียชีวติของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะ
ไดชี้วติรอด” (มัทธิว 10:39) พระองคท์รงประกาศเช่นกัน
วา่ “แตห่ลายคนที่เป็นคนแรกจะกลับไปเป็นคนสุดท้าย 
และคนสุดท้ายจะกลับไปเป็นคนแรก” (มัทธิว 19:30) 
และพระเจ้าทรงแนะน�าสานุศิษย์ยุคสุดท้ายของพระองค์
วา่ “ โดยค�าของเจ้าคนสูงมากมายจะถูกพาลงต�า่, และโดย
ค�าของเจ้าคนต�า่มากมายจะไดร้บัการยกให้สูงส่ง” (คพ. 
112:8) ดว้ยเหตน้ีุ การมีศรทัธาวา่จะไม่หายจึงดเูหมือนเข้า
กันอย่างเหมาะเจาะกับรปูแบบอันทรงพลังของปฏิทรรศน์
ซ่ึงเรยีกรอ้งให้เราขอ หา และเคาะเพื่อเราจะไดร้บัความรู้
และความเข้าใจ (ด ู3 นีไฟ 14:7)

หลังจากใช้เวลาที่จ�าเป็นไตรต่รองค�าถามของข้าพเจ้า 
และพูดคยุกับภรรยา จอห์นบอกข้าพเจ้าวา่ “เอ็ลเดอร ์
เบดนารค์รบั ผมไม่อยากตาย ผมไม่อยากจากเฮเธอร ์แตถ่้า 
พระประสงคข์องพระเจ้าคอืย้ายผมไปโลกวญิญาณ ผม 
คดิวา่ผมจะยอมรบั”

ใจข้าพเจ้าพองโตดว้ยความช่ืนชมและความขอบคณุ
ขณะเห็นสามีภรรยาหนุ่มสาวคูน้ี่เผชิญกับการตอ่สู้ทาง
วญิญาณที่เรยีกรอ้งมากที่สุด—การยอมให้ความประสงค์
ของพวกเขาเป็นไปตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า 
ศรทัธาของข้าพเจ้าเข้มแข็งขึน้เมื่อเห็นสามีภรรยาคูน้ี่ยอม
ให้ความปรารถนาอันแรงกล้าและเข้าใจไดข้องพวกเขาวา่
จะหายป่วยถูก “กลืนเข้าไปในพระประสงค์
ของพระบิดา” ( โมไซยาห์ 15:7)

จอหน์พดูถงึปฏกิริยิาของเขาตอ่การ
สนทนาของเราและพรทีเ่ขาไดร้บัดงัน้ี 
“เอ็ลเดอรเ์บดนารแ์บง่ปันความคดิจากเอ็ล
เดอรแ์ม็กซ์เวลลก์บัเราวา่การไมช่ะงักดกีวา่รอด 
ตาย จากน้ันเอ็ลเดอรเ์บดนารถ์ามเราวา่  
‘ผมรูว้า่คณุมศีรทัธาวา่จะหาย แตค่ณุม ี
ศรทัธาวา่จะไมห่ายหรอืไม’่ น่ีเป็นแนวความ 
คดิทีแ่ปลกส�าหรบัผม ส่ิงส�าคญัคอืทา่นก�าลงัถามวา่ผมม ี
ศรทัธาจะยอมรบัพระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้หรอืไมถ่า้พระ 
ประสงคข์องพระองคค์อืผมจะไมห่าย ถา้ผมใกลถ้งึเวลาเขา้ไป 
ในโลกวญิญาณผา่นความตาย ผมพรอ้มจะยอมรบัหรอืไม่”

จอหน์กลา่วตอ่ไปวา่ “การมศีรทัธาวา่จะไมห่ายดเูหมือน
จะขัดกับความรูสึ้กโดยทัว่ไป แตท่ศันะเช่นน้ันเปลีย่นวธิี
คดิของผมกบัภรรยาและท�าให้เราวางใจเต็มที่ ในแผนของ
พระบดิาส�าหรบัเรา เราเรยีนรูว้า่เราตอ้งมศีรทัธาวา่พระเจา้

ทรงรบัผดิชอบไมว่า่ผลจะเป็นอยา่งไร และพระองคจ์ะทรง
น�าทางเราจากจดุท่ีเราอยู่ ไปจนถงึจดุทีเ่ราจ�าเป็นตอ้งอยู ่เมือ่
เราสวดออ้นวอน ค�าวงิวอนของเราเปลีย่นจาก ‘ โปรดท�าใหข้า้
พระองคห์ายป่วย’ เป็น ‘ โปรดประทานศรทัธาใหข้า้พระองค์
ยอมรบัผลทีพ่ระองคท์รงมีแผนส�าหรบัขา้พระองค’์

“ผมมั่นใจวา่เน่ืองจากเอ็ลเดอรเ์บดนารเ์ป็นอัครสาวก 
ท่านจะอวยพรให้รา่งกายของผมจัดองคป์ระกอบขึน้ใหม่ 
และผมจะกระโดดลุกจากเตยีงและเริม่รอ้งร�าท�าเพลงหรอื
ท�าอะไรบางอย่างที่น่าตืน่ตาตืน่ใจ! แตเ่มื่อท่านให้พรผม
วนัน้ัน ผมประหลาดใจเมื่อค�าที่ท่านพูดแทบจะเหมือน
กับค�าพูดของคณุพ่อผม พ่อตาของผม และประธานคณะ
เผยแผ่ของผม ผมตระหนักวา่สุดท้ายแล้วไม่ส�าคญัวา่มือ
ใครอยู่บนศีรษะผม พระเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าไม่
เปลี่ยน เราแตล่ะคนรูพ้ระประสงคข์องพระองคผ์่านผู้รบั
ใช้ที่พระองคท์รงมอบอ�านาจ”

เฮเธอรเ์ขียนวา่ “วนัน้ีดฉัินมีหลากหลายความรูสึ้กปน
กัน ดฉัินเช่ือมั่นวา่เอ็ลเดอรเ์บดนารจ์ะวางมือบนศีรษะ
จอห์นและท�าให้เขาหายจากมะเรง็เป็นปลิดทิง้ ดฉัินทราบ
วา่โดยผ่านพลังของฐานะปุโรหิตเขาจะหาย และดฉัิน
ตอ้งการให้เป็นเช่นน้ันอย่างมาก หลังจากท่านสอนเราเกี่ยว
กับศรทัธาวา่จะไม่หาย ดฉัินหวาดกลัว จนถึงจุดน้ัน ดฉัิน
ไม่เคยเผชิญกับข้อเท็จจรงิที่วา่แผนของพระเจ้าอาจรวม

ถึงการสูญเสียสามีที่ดฉัินเพิ่งแตง่งานดว้ย 
ศรทัธาของดฉัินขึน้อยู่กับผลที่ดฉัินตอ้งการ 
กล่าวคอืน่ันเป็นมิตเิดยีว แม้จะน่าหวาด
กลัวตอนแรก แตสุ่ดท้ายแล้วความคดิเรือ่ง
การมีศรทัธาวา่จะไม่หายท�าให้ดฉัินหมด
กังวล ท�าให้ดฉัินวางใจอย่างสมบูรณ์วา่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรูจ้ักดฉัินดกีวา่ดฉัินรูจ้ัก
ตนเอง พระองคจ์ะทรงท�าส่ิงที่ดทีี่สุดส�าหรบั
ดฉัินและจอห์น”

เขาไดร้บัพร หลายสัปดาห์ หลายเดอืน และหลายปี
ผ่านไป มะเรง็ของจอห์นบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรรย์ เขา
สามารถเรยีนมหาวทิยาลัยจนจบและประกอบอาชีพที่
ประสบความส�าเรจ็ จอห์นกับเฮเธอรย์ังคงมีความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นและมีความสุขกับชีวติดว้ยกัน

ตอ่มาข้าพเจ้าไดร้บัจดหมายจากจอห์นและเฮเธอรแ์จ้ง
วา่มะเรง็กลับมา เขาเริม่รบัเคมีบ�าบัดและก�าหนดการผ่าตดั 
จอห์นอธิบายวา่ “ข่าวน้ีไม่เพียงท�าให้ผมกับเฮเธอรผ์ิดหวงั

แม้เราจะมีศรัทธาแรง

กล้า แต่ภูเขาหลายลกู

จะไม่เคลือ่น และผู้

ป่วยและผู้ทุพพลภาพ

ทัง้หมดจะไม่หาย



22 เลียโฮนำ

เท่าน้ัน แตท่�าให้เรางุนงงดว้ย มีบางอย่างที่เราไม่ไดเ้รยีนรู้
ครัง้แรกหรอื พระเจ้าทรงคาดหวงับางอย่างจากเราหรอื

“ผมจึงเริม่สวดอ้อนวอนขอความชัดเจนและขอพระเจ้า
ทรงช่วยให้ผมเข้าใจวา่เหตใุดมะเรง็จึงเกิดขึน้อีก วนัหน่ึง
ขณะที่ผมก�าลังอ่านพันธสัญญาใหม่ผมไดร้บัค�าตอบ ผม
อ่านเรือ่งราวของพระครสิตก์ับเหล่าอัครสาวกอยู่กลางทะเล
ขณะเกิดพายุ โดยเกรงวา่เรอืจะล่ม เหล่าสาวกจึงไปทูล
ถามพระผู้ช่วยให้รอดวา่ ‘พระอาจารย์ พระองค์ ไม่ทรงเป็น
ห่วงวา่พวกเราก�าลังจะพินาศหรอื’ น่ีตรงกับที่ผมรูสึ้ก! ไม่
ทรงเป็นห่วงหรอืวา่ผมเป็นมะเรง็ ไม่ทรงเป็นห่วงหรอืวา่
เราตอ้งการเริม่ตน้ชีวติครอบครวั แตข่ณะอ่านเรือ่งน้ีตอ่ไป 
ผมพบค�าตอบ พระเจ้าทอดพระเนตรพวกเขาและตรสัวา่ 
‘คนมีศรทัธาน้อย’ และทรงเหยียดพระหัตถ์ท�าให้น� ้าน่ิง

“ ในขณะน้ันผมตอ้งถามตนเองวา่ ‘ผมเช่ือเรือ่งน้ีจรงิ
หรอื ผมเช่ือจรงิหรอืวา่พระองคท์รงท�าใหน้� ้าน่ิงในวนัน้ัน 
หรอืเป็นแคเ่รือ่งดีๆ  เรือ่งหน่ึงทีผ่มอ่าน’ 
ค�าตอบคอื ผมเช่ือ ผมทราบวา่พระองค์
ทรงท�าใหน้� ้าน่ิง ผมรูทั้นทวีา่พระองคท์รง
รกัษาผมได ้จนถงึจดุน้ี ผมจ�าเป็นตอ้งท�าให้
ศรทัธาของผมในพระครสิตส์อดคลอ้งกบั
การเลีย่งไมพ่น้พระประสงคข์องพระองค ์
ผมมองสองอยา่งน้ีแยกกนั บางครัง้ผมรูสึ้ก
วา่อยา่งหน่ึงขดัแยง้กบัอีกอยา่งหน่ึง ‘เหตุ
ใดผมจงึควรมศีรทัธาวา่สุดทา้ยแลว้พระ
ประสงคข์องพระองคจ์ะบงัเกดิผลตามน้ัน’ 
ผมถาม หลงัจากประสบการณ์น้ี ผมรูว้า่การ
มศีรทัธา—อยา่งน้อยก็ ในสภาวการณ์ของ
ผม—ไมจ่�าเป็นตอ้งรูว้า่พระองค ์จะ ทรง
รกัษาผมใหห้าย แตรู่ว้า่พระองค ์ทรงสามารถ รกัษาผมให้
หายได ้ผมตอ้งเช่ือวา่พระองคท์รงสามารถ และเมือ่น้ันไม่
วา่จะเกดิอะไรขึน้ก็สุดแลว้แตพ่ระองค์

“เมือ่ผมยอมใหค้วามคดิทัง้สองน้ันอยู่รว่มกันในชีวติผม 
มุง่เน้นศรทัธาในพระเยซคูรสิต ์และยอมตามพระประสงค์
ของพระองค์ โดยไมม่ขีอ้แม ้ผมพบวา่ผมสบายใจและมี
สันตสุิขมากขึน้ การไดเ้ห็นพระหัตถข์องพระเจา้ในชีวติเรา
เป็นเรือ่งประหลาดมาก เหตกุารณ์ตา่งๆ ลงตวั ปาฏหิารยิ์
เกดิขึน้ และเรายงัคงเห็นแผนของพระผูเ้ป็นเจา้เผยตอ่เรา”

ความชอบธรรมและศรทัธาเป็นเครือ่งมอืในการเคลือ่น
ภเูขาอยา่งแน่นอน—หากการเคลือ่นภเูขาท�าใหบ้รรลจุดุ

ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้และสอดคลอ้งกบัพระประสงค์
ของพระองค ์ความชอบธรรมและศรทัธาเป็นเครือ่งมือใน
การรกัษาคนป่วย คนหหูนวก และคนงอ่ยอยา่งแน่นอน—
หากการรกัษาน้ันท�าใหบ้รรลจุดุประสงคข์องพระผู้เป็นเจา้
และสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระองค ์ฉะน้ัน แม้เรา
จะมศีรทัธาแรงกลา้ แตภ่เูขาหลายลกูจะไมเ่คลือ่น ผู้ป่วย
และผูท้พุพลภาพทัง้หมดจะไมห่าย หากตดัการตรงกนัขา้ม
ทัง้หมดออก หากน�าเอาโรคภยัไขเ้จ็บทัง้หมดออกไป เมือ่
น้ันจดุประสงคเ์บือ้งตน้ในแผนของพระบดิายอ่มลม้เหลว

บทเรยีนมากมายที่เราตอ้งเรยีนรู้ ในความเป็นมรรตยัจะ
ไดร้บัผ่านส่ิงที่เราประสบและบางครัง้ทนทุกข์เท่าน้ัน พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวงัและวางพระทัยให้เราเผชิญความ
ยากล�าบากช่ัวคราวดว้ยความช่วยเหลือของพระองคเ์พื่อเรา
จะไดเ้รยีนรูส่ิ้งที่เราตอ้งเรยีนรูแ้ละในที่สุดจะเป็นอย่างที่เรา
พึงเป็นในนิรนัดร

ควำมหมำยของส่ิงทั้งปวง
เรือ่งเกี่ยวกับจอห์นและเฮเธอรเ์ป็นทัง้

เรือ่งธรรมดาและพิเศษกวา่ธรรมดา สามี
ภรรยาหนุ่มสาวคูน้ี่เป็นตวัแทนของวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์และรกัษาพันธสัญญา
หลายล้านคนทั่วโลกผู้ก�าลังมุ่งหน้าไปตาม
ทางคบัแคบและแคบดว้ยศรทัธาอันแน่วแน่
ในพระครสิตแ์ละความเจิดจ้าอันบรบิูรณ์แห่ง
ความหวงั (ด ู2 นีไฟ 31:19– 20) จอห์นกับ
เฮเธอร์ ไม่ไดร้บัใช้ ในต�าแหน่งผู้น�าที่ โดด
เดน่ในศาสนจักร พวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ บางครัง้พวกเขามีความ

สงสัยและความกลัว ในหลายดา้นเหล่าน้ี เรือ่งราวของพวก
เขาธรรมดามาก

แตช่ายหนุ่มและหญิงสาวคูน้ี่ไดร้บัพรในวธิท่ีีพเิศษกวา่
ธรรมดาเพือ่เรยีนรูบ้ทเรยีนทีจ่�าเป็นส�าหรบันิรนัดรผ่าน
ความทุกขแ์ละความยากล�าบาก ขา้พเจา้แบ่งปันเรือ่งน้ีกบั
ท่านเพราะจอหน์กบัเฮเธอรผู้์เป็นเหมอืนพวกท่านหลาย
คนเขา้ใจวา่การไม่ชะงกัส�าคญักวา่การรอดตาย ดว้ยเหตน้ีุ 
ประสบการณ์ของพวกเขาในเบือ้งตน้จงึไมเ่กีย่วกบัการอยู่
และตาย แตเ่กีย่วกบัการเรยีนรู ้การด�าเนินชีวติ และการเป็น

ส�าหรบัพวกท่านหลายคน เรือ่งราวของพวกเขาเป็น เคย
เป็น หรอือาจจะเป็นเรือ่งราวของท่านได ้ท่านก�าลังเผชิญ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงคาด

หวงัและวางพระทยั

ให้เราเผชิญความยาก

ล�าบากช่ัวคราวด้วยความ

ช่วยเหลอืของพระองค์

เพือ่เราจะได้เรียนรู้ส่ิงที่

เราต้องเรียนรู้และเป็น

อย่างทีเ่ราพงึเป็นใน

นิรันดร
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เคยเผชิญ หรอืจะเผชิญความท้าทายเช่น
น้ีในชีวติท่านดว้ยความกล้าหาญและทัศนะ
ทางวญิญาณเช่นเดยีวกบัทีจ่อหน์และเฮเธอร ์
มี ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่เหตใุดบางคนจึงเรยีน
รูบ้ทเรยีนแห่งนิรนัดรผ่านการทดลองและ
ความทุกข์ยาก—ขณะที่หลายคนเรยีนรูบ้ท
เรยีนเดยีวกันผ่านการรอดชีวติและการรกัษา
ให้หาย ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตผุลทัง้หมด จุด
ประสงคท์ัง้หมด และไม่ทราบทุกอย่างเกี่ยว
กับจังหวะเวลาของพระเจ้า ท่านและข้าพเจ้า
สามารถพูดพรอ้มกับนีไฟไดว้า่เรา “ ไม่รู้
ความหมายของเรือ่งทัง้หมด” (1 นีไฟ 11:17)

แตบ่างอยา่งขา้พเจา้รูแ้น่นอน ข้าพเจา้รู้
วา่เราเป็นบตุรและธดิาทางวญิญาณของพระ
บดิาบนสวรรคผ์ูท้รงรกัเรา ข้าพเจ้ารูว้า่พระ
บดิานิรนัดรท์รงเป็นผู้ลิขิตแผนแหง่ความสุข 
ขา้พเจ้ารูว้า่พระเยซคูรสิตท์รงเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดและพระผู้ ไถข่องเรา ข้าพเจา้รูว้า่พระ
เยซทูรงสามารถเปิดทางใหแ้ผนของพระบิดา
ผา่นการชดใช้อนัไมม่ขีอบเขตและเป็นนิรนัดร์

ของพระองค ์ขา้พเจา้รูว้า่พระเจา้ผูท้รง “พบ
ความชอกช�า้เพือ่เรา” 2 ทรงสามารถช่วยชีวติ
และเพิม่พลงัให ้“ผูค้นของพระองคต์ามความ
ทพุพลภาพของพวกเขา” (แอลมา 7:12 และ
ข้าพเจา้รูว้า่พรประเสรฐิท่ีสุดประการหน่ึงของ
ความเป็นมรรตยัคอืการไมช่ะงกัและยอมให้
ความประสงคข์องเราแตล่ะคนถูก “กลนืเขา้ไป
ในพระประสงคข์องพระบิดา” (โมไซยาห ์15:7)

ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่รูทุ้กอย่างวา่พรเหล่าน้ี
เกิดขึน้อย่างไร เมื่อใด ที่ ไหน และเพราะเหตุ
ใด แตข่้าพเจ้าเป็นพยานวา่มีจรงิ ข้าพเจ้ารู้
วา่เมื่อท่านมุ่งหน้าในชีวติดว้ยศรทัธาอันแน่ว
แน่ในพระครสิต ์ท่านจะมีความสามารถใน
การไม่ชะงัก ◼

จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณระบบการศกึษาของศาสนจักร
เรือ่ง “เพือ่เราจะ ‘ ไม่ . . . ชะงักอยู่’” ทีม่หาวทิยาลัยแห่ง
เทกซัสทีอ่ารล์ิงตนัเมือ่วนัที ่3 มีนาคม ค.ศ. 2013

อ้ำงองิ
 1. นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “การใช้ โลหิตแห่งการชดใช้ของ

พระครสิต,์” เลียโฮนา, ม.ค. 1998, 28.
 2. “เยซูแห่งนาซาเรธ็,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 82.

บทเรียนมากมายทีเ่รา
ต้องเรียนรู้ในความเป็น
มรรตัยจะได้รับผ่านส่ิง
ทีเ่ราประสบและบาง
คร้ังทนทุกข์เท่าน้ัน
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เ ยาวชนจ�าเป็นตอ้งสอน พระเจ้าประทานความกระจ่าง
ในเรือ่งน้ีเมื่อทรงระบุหน้าที่ของปุโรหิต

“หน้าที่ของปุโรหิต คอื ส่ังสอน, สอน, อรรถาธิบาย, 
แนะน�า, และให้บัพตศิมา, และปฏิบัตศีิลระลึก” (คพ. 
20:46; เน้นตวัเอน)

ไม่กี่ข้อตอ่จากน้ันพระเจ้าทรงมอบหน้าที่สอนและ
อรรถาธิบายให้ผู้สอนและมัคนายก (ด ูคพ. 20:58– 59) 
ความจรงิคอืเยาวชนชายและเยาวชนหญิงทุกคนตอ้งมี
โอกาสสอนเป็นครัง้คราว

ประโยชน์ของเยำวชนสอนเยำวชนคนอืน่
พระเยซูครสิตท์รงเป็นครทูี่สมบูรณ์แบบ การสอนช่วย

ให้เยาวชนท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและเป็น
เหมือนพระองคม์ากขึน้ การสอนเตรยีมพวกเขาให้พรอ้ม
เป็นผู้สอนศาสนา บิดามารดา และผู้น�าในศาสนจักรเช่น
กัน เมื่อเยาวชนสอน พวกเขาตอ้งศึกษาพระกิตตคิณุและ
ด�าเนินชีวติตามน้ัน พวกเขาตอ้งมีพระวญิญาณเช่นกันจึง
จะสอนได ้(ด ูคพ. 42:14) ดว้ยเหตน้ีุครเูยาวชนจึงมักจะ
เรยีนรูแ้ละมีประจักษ์พยานเข้มแข็งในหัวข้อน้ันๆ มากกวา่
สมาชิกชัน้เรยีน

นอกจากน้ี เยาวชนที่สอนจะเกิดความเช่ือมั่น เรยีนรู้
ทักษะการสอน และเริม่รบัรูส่ิ้งที่พวกเขาไม่รู ้เยาวชนที่
เคยมีโอกาสเป็นครเูรยีนรูเ้ช่นกันวา่ตอ้งเป็นนักเรยีนและ
สมาชิกชัน้เรยีนที่ดขีึน้

ที่ส�าคญัยิ่งกวา่น้ันคอื เยาวชนที่รบัการสอนไดร้บัพรเช่น
กัน เยาวชนมักจะฟังและมีส่วนรว่มมากขึน้เมื่อเพื่อนวยั
เดยีวกันสอน มิตรภาพแน่นแฟ้นขึน้ขณะเยาวชนสนทนา
หัวข้อพระกิตตคิณุเมื่อมีพระวญิญาณอยู่ดว้ย และบ่อยครัง้

เยาวชนจะสามารถช่วยกันฟันฝ่าปัญหาที่
เกิดขึน้ทั่วไปไดด้ขีึน้

ผู้น�ำทีเ่ป็นผู้ใหญ่จะช่วยให้เยำวชน
ประสบควำมส�ำเร็จได้อย่ำงไร

เมื่อเยาวชนสอน ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่
มีหน้าที่รบัผิดชอบเพื่อท�าให้แน่ใจวา่มีพฤตกิรรมที่เหมาะ
สมและบรรยากาศทางวญิญาณ

ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่ท�าตามพระวญิญาณเมื่อเชิญเยาวชน
ให้สอน 1 เยาวชนบางคนไม่พรอ้มสอน และผู้น�าต้องระวงั
อย่าท�าให้เยาวชนเหล่าน้ีรูสึ้กอึดอัด เยาวชนคนอื่นอาจ
พรอ้มสอนบทเรยีนบางส่วนเท่าน้ัน ในขณะที่หลายคน
อาจสอนได้ทัง้บท ขณะที่เยาวชนควรสอนบางส่วนของบท
เรยีนส่วนใหญ่ พวกเขาไม่ควรต้องสอนทุกบทเรยีน ในชัน้
เรยีนขนาดเล็ก ผู้น� าพึงแน่ใจวา่ไม่ ได้ขอให้เยาวชนสอน
บ่อยเกินไป นอกจากน้ี บทเรยีนบางบท โดยเฉพาะหัวข้อ
ยากๆ ควรให้ผู้ ใหญ่สอนจะดีท่ีสุด ยิ่งไปกวา่น้ัน เยาวชน
ควรเห็นแบบอย่างท่ีถูกต้องของผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่ ในการ
สอนหลักธรรม

ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่หรอืบิดามารดาควรท�างานดว้ยกันแบบ
ตวัตอ่ตวักับเยาวชนเพื่อช่วยพวกเขาเตรยีมบทเรยีน ความ
ช่วยเหลือดงักล่าวรวมถึงการขอให้เยาวชนอ่านบทเรยีน
อย่างน้อยหน่ึงสัปดาห์ล่วงหน้า 2 โดยแนะน�าให้พวกเขา
สวดอ้อนวอนเพื่อรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงประสงค์ ให้
พวกเขาสอนอะไร วางแผนบทเรยีน และฝึกสอนบทเรยีน
ดว้ยกัน เมื่อเยาวชนไดร้บัการเปิดเผยระหวา่งเตรยีมบท
เรยีน ผู้น�าสามารถช่วยให้พวกเขารบัรูด้งัที่เป็นเช่นน้ัน

โดย ไบรอนั เค. 
แอชตนั
ท่ีปรึกษำท่ีสองใน
ฝ่ำยประธำนโรงเรียน
วนัอำทิตยส์ำมญั

ช่วยเยำวชน 
สอน

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด
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บทเรยีนดว้ยกนั เจคอบสอนครึง่บท
แรก ฉายวดีทัิศน์สัน้ๆ แบ่งปันขอ้พระ
คมัภรีที์เ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้น้ัน และ
ถามค�าถามให้ ไตรต่รอง เจคอบถาม
สมาชิกชัน้เรยีนเช่นกนัวา่พวกเขา
รูสึ้กอยา่งไรและช่วยใหพ้วกเขารูจ้กั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

ในครึง่บทหลงั ขา้พเจา้ใหส้มาชิกชัน้เรยีนสอนกนัเรือ่ง
นิมติแรก จากน้ันเราเชือ้เชิญใหพ้วกเขาสอนเรือ่งนิมิตแรก
กบัครอบครวัทีก่ารสังสรรค์ ในครอบครวั หลังเลกิชัน้เรยีน 
เราส่งอเีมลถงึผูป้กครองแจง้เรือ่งการเชือ้เชิญของเรา

เมื่อข้าพเจ้าถามเจคอบวา่เขารูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับบท
เรยีน เขาตอบวา่ “ดมีากครบั ผมรูว้า่พระวญิญาณทรงอยู่ที่
น่ันเพราะผมไม่คดิวา่เพื่อนรว่มชัน้จะตอบค�าถามของเรา 
แตพ่วกเขาตอบ”

เยาวชนจ�าเป็นตอ้งสอน และท่านสามารถช่วยให้พวก
เขาประสบความส�าเรจ็ เมื่อพวกเขาสอน ประจักษ์พยาน
ของพวกเขาจะเตบิโต พวกเขาพรอ้มจะเป็นผู้สอนศาสนา 
บิดามารดา และผู้น�าในศาสนจักรมากขึน้ ส�าคญักวา่น้ันคอื
พวกเขาจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ ◼

โปรดดคููม่ือเล่มใหม่, การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด,  
ที ่การสอน.lds.org ส�าหรบัความคดิเห็นในการพัฒนาการสอน

อ้ำงองิ
 1. ประธานโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนหารอืกับผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่ ในการ

ตดัสินใจวา่จะให้เยาวชนคนใดสอนบทเรยีนครัง้หน้า (ด ูคูม่ือ 2: การบรหิาร
งานศาสนจักร [2010], 8.3.2)

 2. เพราะการเปิดเผยมาเป็น “บรรทัดมาเตมิบรรทดั, กฎเกณฑม์าเตมิ 
กฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30) การอา่นบทเรยีนอยา่งน้อยหน่ึงสัปดาห์ลว่งหน้าจงึ 
ท�าใหค้รมูเีวลาไดร้บัการเปิดเผย

เยาวชนจ�าเป็นตอ้ง
สอน พวกเขาจะสอน
ไดด้เีมือ่มีความช่วย
เหลือตามสมควร

ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่สามารถช่วยครเูยาวชนตัง้ค�าถามที่
ก่อให้เกิดการสนทนา เชือ้เชิญการดลใจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และช่วยให้นักเรยีนคน้พบความจรงิดว้ยตนเอง 
ผู้น�าสามารถช่วยให้เยาวชนเรยีนรูเ้ช่นกันวา่ตอ้งเงียบหลัง
จากถามค�าถามเพื่อให้สมาชิกชัน้เรยีนมีเวลารบัการเปิดเผย

ระหวา่งบทเรยีน ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่อาจแบ่งปัน
ประสบการณ์ส่วนตวัและประจักษ์พยานที่ช่วยให้เยาวชน
เห็นวา่พวกเขาไม่ โดดเดีย่วในปัญหาท้าทายของพวกเขา
และให้ความหวงัวา่พวกเขาจะเอาชนะได ้เยาวชนตอ้งการ
ปัญญาและประสบการณ์ซ่ึงผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่มอบให้ ผู้น�า
ควรชีแ้จงหลักค�าสอนเมื่อจ�าเป็นเช่นกัน

ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่พึงหลีกเลี่ยงการเข้าควบคมุบทเรยีน
ถึงแม้ครเูยาวชนก�าลังประสบความยากล�าบาก อย่างไรก็ด ี
ผู้น�าจะเตรยีมให้การสนับสนุนโดยศึกษาเน้ือหาบทเรยีน
ล่วงหน้าและสวดอ้อนวอนขอให้รูว้า่พวกเขาจะช่วยครู
เยาวชนให้ดทีี่สุดไดอ้ย่างไร

เยำวชนสอนได้ และสอนได้ดี
ผูน้�าเพิง่ขอใหข้า้พเจา้สอนแทนครชัูน้เรยีนโรงเรยีนวนั

อาทติย์วอรด์ของนักเรยีนอายุ 12 และ 13 ปี ขา้พเจา้ขอให้
เจคอบลกูชายวยั 13 ปีของขา้พเจา้ช่วยสอน เราวางแผน
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ดิฉนัตอ้งการ
แสดงความ

คิดเห็นอยา่ง
เปิดเผยจาก

ประสบการณ์
ของดิฉนัเอง
วา่ชีวติสตรี

อยา่งดิฉนัมีค่า 
งดงาม และ

ดีข้ึนอยา่งไม่
ส้ินสุดเพราะ
พระกิตติคุณ
ของพระเยซู
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โดย ชำรอน ยูแบ็งค์

ผูอ้ �ำนวยกำรองคก์รกำรกศุลแอลดีเอส

หลายปีก่อน เพื่อนดฉัินกับสามีเธอท�าการอบรมผู้น�าในชนบท
ของกานา สตรคีนหน่ึงตรงมาหาเธอและพูดอย่างตืน้ตนั
ใจมากวา่ “น่ีเป็นศาสนจักรของผู้หญิง” เพื่อนของดฉัินถาม

เธอวา่เธอหมายความวา่อย่างไร เธอตอบวา่ “เรามีสมาคมสงเคราะห์
ที่มีช่ือเสียง ซ่ึงสอนเราเกี่ยวกับเรือ่งทางวญิญาณและเรือ่งราวประจ�า
วนัที่เป็นพรแก่เราและครอบครวั ขณะเดยีวกันสามีของคณุก็อยู่ ใน
ห้องถัดไปก�าลังสอนสามีของเราวา่พวกเขาพึงปฏิบัตติอ่ภรรยาและ
ลูกๆ ดว้ยความสุภาพอ่อนโยน เรามีพระวหิาร ลูกๆ ของดฉัินที่สิน้ชีวติ
แล้วจะเป็นลูกของดฉัินตลอดไป ทุกอย่างที่ดฉัินตอ้งการดฉัินพบใน
ศาสนจักรน้ี น่ีเป็นศาสนจักรของผู้หญิง”

น่ีเป็นศาสนจักรของสตรหีรอื อาจมีข้อยกเวน้ที่น่าสนใจอยู่บ้างแต่
ส่วนใหญ่แล้วประสบการณ์ส่วนตวัของดฉัินท�าให้ดฉัินมีพลัง ดว้ยเหตุ
น้ีแทนที่จะตอบค�าถามแทนท่าน ดฉัินจะพูดเฉพาะส่ิงที่ดฉัินเห็น
มาแล้วทั่วโลก ดฉัินไม่ ใช่นักวชิาการ ไม่ ใช่ศาสตราจารย์ หรอืโฆษก
ของศาสนจักร แตด่ฉัินตอ้งการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยจาก
ประสบการณ์ของดฉัินเองวา่ชีวติสตรอีย่างดฉัินมีคา่ งดงาม และดขีึน้
อย่างไม่สิน้สุดเพราะพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

น่ีไม่ไดจ้�ากัดสิทธิสตรหีรอืไม่ไดเ้ป็นแนวคดิล้าหลังแน่นอน แต่
หลักค�าสอนของศาสนจักรเกี่ยวกับบทบาทของสตรี ในครอบครวั 
ศาสนจักร ชุมชน ประเทศชาต ิและพระวหิาร—และชายหญิง
เกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร—เป็นหลักค�าสอนที่เหมาะ

สมที่สุด เป่ียมดว้ยอิทธิพล จุดประกายความคดิ และให้พลังอย่าง
ที่ดฉัินไม่เคยไดย้ินมาก่อน ดว้ยเหตน้ีุดฉัินจึงพูดกับพี่น้องสตรี
ของดฉัินวา่ส่ิงที่คณุหิวกระหายในฐานะสตร ีชาวครสิต ์ปัญญาชน 

และสัตภาวะนิรนัดรอ์ยู่ ในหลักค�าสอนของพระเยซูครสิตแ์ละใน
การปฏิบัตติามหลักค�าสอนน้ันในศาสนจักร

การเป็นสตรี
มองไกลใหถึ้งนิรันดร



การเป็นสตรี
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หลกัค�ำสอนของพระผู้เป็นเจ้ำถอืว่ำชำยกบั
หญงิมภีำระรับผดิชอบเท่ำเทยีมกนั

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ประยุกต์ ใช้ทัง้กับชายและหญิง หลักค�า
สอนของพระผู้เป็นเจ้าถือวา่ทัง้คูม่ีภาระ
รบัผิดชอบเท่าเทียมกัน โดยไม่มีสอง
มาตรฐาน พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงยอมรบัส่ือ
ลามก การล่วงประเวณี การกระท�าทารณุ
กรรม การละเลยเพิกเฉย ความไม่เท่า
เทียมกัน หรอืการกดขี่ข่มเหง โดยไม่ค�านึง
ถึงเพศของเรา

หลกัค�าสอนดงักลา่วใหค้วามรูแ้กเ่รา 
เช่นกันวา่เรามาจากไหน เรามาที่น่ีท�าไม  
และเราจะไปที่ ไหน อีกทัง้ให้ความเข้าใจ
แก่เราเรือ่งเพศหญิงและเพศชาย ตลอด
จนบทบาทของเราในฐานะธิดาและบุตร พี่
สาวน้องสาวและพี่ชายน้องชาย ภรรยาและ
สามี มารดาและบิดา 1

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนดงัน้ี 
“ศาสดาพยากรณ์เปิดเผยวา่เราเคยด�ารง
อยู่มาก่อนในฐานะสัตภาวะรูแ้จ้งและพระ
ผู้เป็นเจ้าประทานรปูแบบหรอืรา่งกายทาง
วญิญาณแก่เรา เราจึงเป็นบุตรธิดาทาง
วญิญาณของพระองค—์บุตรและธิดาของ
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค”์ 2 ความรู้
แจ้งด�ารงอยู่ตลอดไป (ด ูคพ. 93:29)

ดฉัินเป็น สตร ีคณุลักษณะและความ
รบัผิดชอบที่แน่ชัดมาพรอ้มเพศ

ดฉัินเป็น ธิดา บทบาทน้ีบอกวา่ดฉัิน
เป็นใครในความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า 
ดฉัินมีพระบิดาพระมารดาบนสวรรคแ์ละ
ในฐานะธิดาดฉัินมีสิทธิ์ส่ือสารกับพระบิดา
บนสวรรคผ์่านการสวดอ้อนวอนและไดร้บั
การเปิดเผยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 3

ดฉัินเป็น พีส่าวน้องสาว บทบาทน้ี
หมายความวา่ดฉัินเป็นชาวครสิต ์สมาชิก
ของศาสนจักร พี่น้องสตรี ในพระกิตตคิณุ 
สานุศิษย์ และดฉัินท�าพันธสัญญาวา่จะ

เสียสละ อุทิศถวาย รบัใช้ และน�า
ดฉัินอาจมีโอกาสเป็น ภรรยา ในชีวติน้ี

เช่นกัน—ถ้าไม่ ใช่ ในชีวติน้ีก็ ในชีวติหน้า
แน่นอน บทบาทน้ีคอืดฉัินเป็นใครในความ
สัมพันธ์กับสามีที่ดฉัินเลือกผู้เป็นหุ้นส่วน
เท่าเทียมกัน แม้เราไม่เหมือนกัน—เพราะ
ไม่มี ใครมีของประทานรวมทัง้คณุสมบัติ
ที่ดฉัินมีหรอืเขามี—แตเ่ราใช้คณุลักษณะ
เสรมิกันเพื่อพยายามเป็นหน่ึงเดยีว ค�า
วา่ การผนึก เป็นค�าอธิบายที่ดเียี่ยมของ
ศักยภาพการเป็นหน่ึงเดยีวกันนิรนัดรข์อง
ชีวติแตง่งานที่สรา้งจากสิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตในพระวหิาร

บทบาทของ มารดา คอืดฉัินเป็นใครใน
ความสัมพันธ์กับลูกหลาน ไม่วา่ดฉัินจะ
บรรลุบทบาทน้ีในช่วงสัน้ๆ บนแผ่นดนิ
โลกหรอืหลังจากน้ี แตค่�าสัญญาเกี่ยวกับ
ครอบครวันิรนัดรท์�าไวก้ับคนที่ผนึกการ
แตง่งานในพระวหิารและโดยพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์แห่งค�าสัญญา (ด ูคพ. 132:19)

หลักค�าสอนของเราพิเศษสุดบนแผ่น
ดนิโลก และเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ลองคดิดู
วา่น่ีหมายความอย่างไรถ้าท่านเข้าใจหลักค�า
สอนน้ีและเช่ือ ส�าหรบัดฉัินน่ันท�าให้ดฉัิน
มองไกลถึงนิรนัดรในการท�าทุกอย่าง

ศำสนจกัรคอืทีซ่ึ่งเรำปฏิบัตหิลกัค�ำสอน
ของพระผู้เป็นเจ้ำ

ดฉัินเช่ือวา่การเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรท�าให้ดฉัินเป็นส่วนหน่ึงของ
โปรแกรมพัฒนาที่ดทีี่สุดโปรแกรมหน่ึงเท่า
ที่เคยออกแบบมา หลักสูตรรวบยอดของ
การพัฒนาตนเอง พลังความสามารถในการ
ด�าเนินงาน และการเป็นผู้น�าส�าหรบัสตรี
เกิดจากการท�าส่ิงที่สมาชิกทุกคนท�า น่ันคอื 
การเป็นผู้น�า การพูดตอ่หน้าสาธารณชน 
การตดัสินใจ การสนทนาที่ โน้มน้าวใจ การ
ท�างบประมาณ การมีอิทธิพลตอ่ผู้อื่น การ
รบัใช้ ในชุมชน การอ่านออกเขียนได ้การ

“สตรีท่ีดี . . .  
จะไดรั้บการ 

ชกัน�าเขา้มาสู่ 
ศาสจกัรมาก 

ข้ึน . . . จนถึง 
ระดบัท้่ี . . .  

มองเห็นวา่สตรี 
ของศาสนจกัร 

ผดิแผกและ 
แตกต่าง—อยา่งมี 

ความสุข—จาก
สตรีของโลก”

ประธานสเป็นเซอร์ 
ดบัเบิลย.ู คมิบัลล์
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คน้ควา้ การพัฒนาสตปิัญญา การเพาะปลูก การถนอม
อาหาร สุขภาพครอบครวั—และอื่นๆ 

ดฉัินเช่ือวา่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของสตรเีกิด
ขึน้เมื่อขาดความเช่ือมโยงระหวา่งหลักค�าสอนกับการน�า
หลักค�าสอนมาปฏิบัต ิอย่างไรก็ด ีโดยผ่านการเปิดเผยอย่าง
ตอ่เน่ืองจากพระผู้เป็นเจ้าตอ่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
และตอ่เราผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราจะยังคงสามารถ
แยกแยะและขจัดความเข้าใจผิดส่วนใหญ่ที่เกิดขึน้ได้

เหล่าอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ยังคงชีแ้จงแนวคดิ
ที่เราเช่ือมาตลอด เช่น

•  เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าววา่ “เมื่อชายและหญิงไปพระวหิาร ทัง้สองได้
รบัเอ็นดาวเม้นท์ดว้ยอ�านาจเดยีวกัน ซ่ึงโดยนิยามน้ัน
คอือ�านาจฐานะปุโรหิต” 4

•  เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าวดงัน้ี “เราไม่คุน้เคยกับการพูดวา่สตรมีีสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตในการเรยีกของพวกเธอในศาสนจักร แต่
น่ันจะเป็นสิทธิอ�านาจอื่นใดไปไดเ้ล่า” 5

•  ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920– 2007) ที่ปรกึษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด อธิบายวา่ “บิดาทุกคนเป็นปิตขุอง
ครอบครวัและมารดาทุกคนเป็นมาตทุี่เสมอภาคกันใน
บทบาทการเป็นบิดามารดาที่แตกตา่งกันของพวกเขา” 6

1. จ�ำภำพใหญ่ไว้ให้แม่น
ตอนน้ีดฉัินขอให้ค�าแนะน�าสามข้อที่จะช่วยเราเรือ่ง

การน�าหลักค�าสอนมาปฏิบัต ิค�าแนะน�าข้อแรกคอืจ�าภาพ
ใหญ่ที่ ไดจ้ากหลักค�าสอนของพระเยซูครสิต์ ไว้ ให้แม่น

นานมาแล้ว ในฐานะผู้อ�านวยการองคก์รการกุศล 
แอลดเีอส ดฉัินอยู่ ในการประชุมหน่ึงขณะไดร้บัค�าขอเรง่ 
ดว่นเกี่ยวกับผู้อพยพชาวครสิตท์ี่ถูกกองก�าลังรฐัอิสลาม
กวาดล้างจากเมืองโมซุล ประเทศอิรกัและก�าลังทะลักเข้า

เคอรด์สิถาน ราชาคณะของนิกายแองลิกันในแบกแดดให้
ประชาชน 5,000 คนเบียดกันอยู่ที่ลานโบสถ์ของเขาและ
พวกเขาไม่มีอาหารรบัประทาน ผู้สอนศาสนาคูส่ามีภรรยา
ดา้นมนุษยธรรมของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายก�าลังขอทุน
ฉุกเฉินมาซือ้ข้าว ถั่ว น� ้ามัน และผ้าห่ม เราตอบรบัทันที
เพื่อให้พวกเขามีอาหารรบัประทานเย็นน้ัน

เพราะงานของดฉัิน เรือ่งแบบน้ีจึงเป็นเรือ่งที่ดฉัินตอ้ง
จัดการทุกวนั ดฉัินจ�าตอ้งมองภาพกวา้งบ่อยๆ ดว้ยเหตน้ีุ
จึงถามตนเองวา่อะไรคอืประโยชน์สูงสุดจากความเพียร
พยายามของดฉัิน ขณะที่เราหาค�าตอบ ขอให้เราคน้ควา้
หลักค�าสอนของพระกิตตคิณุ “การมองข้ามเครือ่งหมาย” 
(เจคอบ 4:14) หรอืการหมกมุ่นกับค�าถามหน่ึงหรอืการ
ปฏิบัตอิย่างหน่ึงมักเบนจุดสนใจและเวลาของเราไปจาก
การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

บอนนี แอล. ออสคารสั์น ประธานเยาวชนหญิงสามัญ 
พูดถึงการตรงึแน่นอยู่กับพระกิตตคิณุขณะที่เราหาค�า
ตอบวา่ “เราสามารถเลือกไดว้า่เราจะยึดมั่นส่ิงที่เรารูสึ้กอยู่
แล้วหรอืไม่ ไม่มีค�าตอบส�าหรบัทุกอย่าง แตเ่ราเลือกวา่เรา
จะซ่ือตรงตอ่ส่ิงที่เรารูสึ้กจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่ 
ขอให้เราท�าตอ่ไปเพื่อให้สถานการณ์ดขีึน้ แตข่ณะเดยีวกัน
ก็จรรโลงศรทัธาของเราไว”้ 7

การปฏิบัตขิองเราจะเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยัง้ใน
ศาสนจักรขณะฝึกประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนของเราให้ดี
ขึน้และสมบูรณ์แบบมากขึน้ ดฉัินหวงัวา่คนรุน่ตอ่ไป
จะน�าพระกิตตคิณุมาปฏิบัติไดด้กีวา่หรอืดเีท่ากัน แต่
ดฉัินเช่ือเช่นกันวา่ศิลารากฐานก้อนใหญ่อยู่ ในต�าแหน่ง
ที่เหมาะสมและใหญ่พอจะบ�ารงุเลีย้งศรทัธาและ
ประจักษ์พยานของเรา

2. ซ่ือสัตย์ขณะเผชิญกำรต่อต้ำน
การตอ่ตา้นไม่เลวรา้ยเสมอไป ดฉัินเช่ือวา่การตอ่ตา้น

ท�าให้เราเข้มแข็งขึน้ดว้ย เมื่อดฉัินไปเยือนสวนพฤกษ
ศาสตรฮั์นทิงตนัในเมืองซานมารีโน รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา ดฉัินสังเกตวา่ในงานนิทรรศการใช้พัดลม
เครือ่งใหญ่หลายเครือ่งสรา้งกระแสลมจ�าลองเพื่อให้ตน้ไม้
เขตรอ้นมีแรงตา้นเฮอรร์เิคนที่อาจเกิดขึน้ พระเจ้าทรง
ส่งหรอืยอมให้ “กระแสลม” เกิดขึน้กับเราทุกวนัในรปูของ
ปัญหาและการตอ่ตา้นเพื่อให้รากของเราแข็งแรงและท�าให้
เราปรบัตวัไดง้่ายขึน้ ความท้าทายเช่นน้ันเป็นของขวญั
อย่างแท้จรงิ
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บทความสัน้ๆ สองเรือ่ง
ตอ่ไปน้ีจากประวตัศิาสนจักร
ให้ทัศนะที่ถูกตอ้งแก่เรา
เกี่ยวกับการตอ่ตา้น

บทความแรกคอืการมา
ถึงหุบเขาซอลท์เลคของบ
รคิมั ยังก์ ในปี 1847 ตามที่
ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
(1910– 2008) อธิบาย “ ไม่
เคยมีการไถหวา่นที่น่ันมา
ก่อน [บรคิมั ยังก์] ไม่รูอ้ะไร
เลยเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดนิ 
ฤดกูาล สภาพดนิฟ้าอากาศ น� ้าคา้งแข็ง 
ความรนุแรงของฤดหูนาว หรอืโอกาส
เกิดการระบาดของแมลง [นักส�ารวจรุน่
แรก] จิม บรดิเจอรแ์ละไมลส์ กูดเยียร์
ไม่มีอะไรดีๆ  ให้พูดเกี่ยวกับที่แห่งน้ี แซม 
แบรนนันขอรอ้งให้ท่านเดนิทางตอ่ไปยัง
แคลิฟอรเ์นีย ท่านไม่ฟังพวกเขา ท่าน
น�าผู้คนไปยังที่รอ้นแห่งน้ีและดเูหมือน
จะเป็นที่กันดารมาก เมื่อท่านมาถึง ท่าน
มองข้ามที่กวา้งแห่งน้ีไปยังซอลท์เลคทาง
ตะวนัตกและพูดวา่ ‘ตรงน้ีแหละ’” 8

บทความที่สองเป็นเรือ่งที่วลิฟอรด์  
วดูรฟัฟ์นึกถึงค�าพูดของศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมธิ ทา่นศาสดาพยากรณ์พดูในช่วง 
แรกๆ ของการฟ้ืนฟูกับผู้น�ากลุ่มเล็กเกี่ยว
กับความรูก้วา้งขวางที่อยู่ตรงหน้าพวกเขา
วา่ “ข้าพเจ้าไดร้บัค�าส่ังสอนและค�าแนะน�า
มากมายในประจักษ์พยานของพวกท่าน
ที่น่ีคนืน้ี แตข่้าพเจ้าตอ้งการบอกท่านตอ่
พระพักตรพ์ระเจ้าวา่ ท่านรูเ้กี่ยวกับ 
จุดหมายของศาสนจักรและอาณาจักรน้ีไม่
มากไปกวา่เด็กทารกบนตกัมารดา ท่านไม่
เข้าใจ” 9

ดฉัินแบ่งปันสองเรือ่งน้ีเพราะเรือ่งดงั
กล่าวบอกให้รูว้า่ดฉัินรูสึ้กอย่างไร การอยู่
ในสถานที่ถูกตอ้งหรอืมีหลักค�าสอนที่ถูก
ตอ้งไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีนาเกลือ
ขาวโพลนที่สะท้อนแสงจนพรา่ตาและ

ฝูงตัก๊แตนหรอืน� ้าคา้งแข็งหรอืคนไม่เห็น
ดว้ย แตน่ั่นเป็นสถานที่ถูกตอ้งและหลัก
ค�าสอนที่ถูกตอ้ง เราควรเดนิหน้าตอ่ไป เรา
เข้าใจมากเท่ากับเด็กทารกบนตกัมารดาถึง
ส่ิงที่พระเจ้าทรงท�ากับชายหญิงและฐานะ
ปุโรหิต แตพ่ระเจ้าพอพระทัยจะสอนเรา
ขณะที่เรามีความสามารถ ขณะที่เราเตบิโต 
ขณะที่เราขอ และขณะที่เราเข้าใจเพิ่ม
ขึน้ เราจะท�าไดเ้ช่นเดยีวกับที่ซิสเตอรอ์อส
คารสั์นกล่าว “ขณะเดยีวกันก็จรรโลงรกัษา
ศรทัธาของเราไว”้

3. แสวงหำพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
การถามค�าถามและการหาค�าตอบเป็น

หัวใจของการไดร้บัประจักษ์พยานเกี่ยว
กับหลักค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้า พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงเป็นพยานเมื่อ
บางอย่างถูกตอ้งผ่านความรูสึ้กสงบและ
อบอุ่น ลินดา เค. เบอรต์นัประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าวถึงกระบวนการน้ีวา่ 
“ขอให้เราไปหาแหล่งค�าตอบที่ถูกตอ้ง เหตุ
ใดเราจึงเช่ืออินเทอรเ์น็ตแต่ไม่เช่ือศาสดา
พยากรณ์ เราสามารถคดิวธิีถามค�าถามใน
แบบที่ส่งเสรมิความรว่มมือและเปิดเผยข้อ
กังวล . . . แตจ่งอดทนและอ่อนน้อมถ่อม
ตน” 10

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอนให้เรารูค้วาม
แตกตา่งระหวา่งอิทธิพลจากซาตานกับค�า

พระวญิญาณ
ศกัด์ิสิทธ์ิจาก
ไปทนัทีท่ีชาย

หรือหญิงเร่ิมใช้
อ �านาจปกครอง
ท่ีไม่ชอบธรรม
และไม่น�าดว้ย
ความอ่อนโยน 

ความรัก และ
ความบริสุทธ์ิ

ดู ค.พ. 121:37
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ตอบจากพระผู้เป็นเจ้า “ ใครแอบ
กระซิบ [ความเท็จ] ใส่หูเรา . . . 
ท่านกับข้าพเจ้าตา่งรูว้า่ใคร—น่ัน
คอืบิดาของความเท็จทัง้ปวง เขาคอื
ลูซิเฟอร ์ศัตรขูองเราทุกคน” 11

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
ผู้เคยประสบการเปิดเผยมากกวา่
ใครในสมัยการประทานน้ีพยายาม
สอนเราวา่เราตอ้งไขข้อสงสัยดว้ย
ความตัง้ใจวา่จะเป็นหน่ึงเดยีวกัน
และเคารพกัน ส่ิงน้ีอัญเชิญ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ครสิตศั์กราช 1839 โจเซฟเขียน
ในจดหมายจากคกุลิเบอรต์ีว้า่ “สิทธิของฐานะปุโรหิต
เกี่ยวข้องกับอ�านาจแห่งสวรรคอ์ย่างแยกจากกันไม่ได”้ และ
พึงธ�ารงอ�านาจน้ันในฐานะปุโรหิต “ โดยการชักชวน, โดย
ความอดกลัน้, โดยความสุภาพอ่อนน้อมและความอ่อน
โยน, และโดยความรกัที่ ไม่เสแสรง้” (คพ. 121:36, 41) 
ท่านศาสดาพยากรณ์สอนหลักธรรมคล้ายกันน้ีกับสมาคม
สงเคราะห์ “ความนุ่มนวล ความรกั ความบรสุิทธิ์—น่ีคอืส่ิง
ที่ควรเชิดชู [เรา]” 12

โจเซฟ สมิธพูดถึงความสุภาพอ่อนน้อมและความอ่อน
โยนวา่เป็นรปูแบบของการรูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์
และการใช้อิทธิพลที่ชอบธรรม ท่านกล่าวเช่นน้ีทัง้กับชาย
และหญิงเพราะส่งผลตอ่ความเท่าเทียมกันของทัง้สอง
ฝ่ายในชีวติแตง่งานและในศาสนจักร สิทธิอ�านาจและการ
อนุมัตทิุกอย่างจากสวรรคเ์ป็นโมฆะ (เพราะพระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์จากไป) ทันทีที่ชายหรอืหญิงเริม่ใช้อ�านาจ
ปกครองที่ ไม่ชอบธรรม (ด ูคพ. 121:37) และไม่น�าดว้ย
ความอ่อนโยน ความรกั และความบรสุิทธิ์

ส่ิงทีส่ตรีหิวกระหำยอยู่ในหลกัค�ำสอนของเรำ
มีความหิวกระหายในหมู่สตรมีากมายในโลก อยากให้ตน

มีคา่ พบจุดประสงคส์�าหรบัความเพียรพยายามของตน พบ
ชายที่ตอ้งการสรา้งครอบครวัและซ่ือสัตย์

ดิฉันเคยพบนักเต้นชาวอังกฤษคนหน่ึงขณะโดยสาร
รถไฟในฟินแลนด์ เราทัง้คู่มีความสุขกับการพูดภาษา
อังกฤษ และเมื่อเราคุยกันเราถามค�าถามอย่างเช่น คุณ
ท�าอะไรในฟินแลนด์ คุณเช่ืออะไร พอทราบความเช่ือของ
ดิฉัน เธอถามวา่ “คุณไม่กินเหล้าสูบบุหรีห่รอืคะ คุณไม่
เช่ือเรือ่งเพศก่อนแต่งงานหรอืคะ” และตลอดการสนทนา

ของเรา เธอมักจะวกกลับมาท่ีหัวข้อน้ีด้วยความสนใจ 
“ดิฉันคิดวา่ถ้าคุณออกเดทกับผู้ชายที่รูสึ้กเหมือนคุณ น่ัน
คงจะดี” เธอกล่าว ต่อจากน้ัน “มีผู้ชายคนไหนรูสึ้กเหมือน
คุณไหมคะ” เธอเริม่รูสึ้กไม่เห็นด้วยและจบลงด้วยความ
รูสึ้กโหยหา เธอหิวกระหายบางอย่างท่ีเธอได้ยินในหลักค�า
สอนของเรา

ความทรงจ�าเกี่ยวกับการพบกันบนรถไฟไม่เคยไปจาก
ดฉัินและมักเตอืนดฉัินให้นึกถึงค�าพูดที่รูจ้ักกันดขีอง
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895– 1985) 
“การเตบิโตที่เกิดขึน้กับศาสนจักรในยุคสุดท้ายน้ีส่วน
ใหญ่จะเกิดขึน้เพราะสตรทีี่ดจี�านวนมากของโลก . . . ได้
รบัการชักน�าเข้ามาสู่ศาสนจักรมากขึน้ เรือ่งเช่นน้ีจะ
เกิดขึน้ไดก็้ตอ่เมื่อสตรขีองศาสนจักรสะท้อนความชอบ
ธรรมและความชัดเจนในชีวติจนถึงระดบัที่บรรดาสตรี
ของโลกมองสตรขีองศาสนจักรวา่ผิดแผกและแตกตา่ง
อย่างมีความสุข” 13

หลักค�าสอนเรือ่งอัตลักษณ์และบทบาทของสตรเีป็น
ความปราถนายิ่งใหญ่ที่สุดในใจดฉัิน มนุษย์ยังปฏิบัติ
หลักค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้าไม่สมบูรณ์ แตต่อบสนอง 
ด�าเนินชีวติตาม เป่ียมดว้ยความหวงัและเจตนาด ีเราเช่ือ
วา่พระผู้เป็นเจ้า “จะยังทรงเปิดเผยเรือ่งส�าคญัและยิ่งใหญ่
อีกหลายเรือ่งเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” (หลัก
แห่งความเช่ือ 1:9) เราเลือกท�าตามหลักค�าสอนน้ันได้

ดว้ยเหตน้ีุดฉัินจึงจะถามอีกครัง้วา่ น่ีเป็นศาสนจักรของ
สตรหีรอื ค�าตอบของดฉัินใช้ประสบการณ์ทั่วโลกของดฉัิน
เป็นหลัก ใช่ ◼
จากค�าปราศรยัทีก่ารประชุม Fair Mormon Conference ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาเมือ่วนัที ่8 สิงหาคม ค.ศ. 2014
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วั นที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1977 ข้าพเจ้ากับซิสเตอรค์กุเพิ่งสิน้สุดการเยี่ยม
คณะเผยแผ่ โบลิเวยี แซนตาครซูอันเป็นงานมอบหมายส่วนหน่ึงของข้าพเจ้า
ในฐานะสมาชิกสาวกเจ็ดสิบเมื่อเราพักระหวา่งทางประมาณห้าช่ัวโมงที่สนาม

บินในเมืองโกชาบัมบา โบลิเวยี เราเหน่ือยมาก ดว้ยเหตน้ีุเราทัง้คูจ่ึงดี ใจที่มีเวลาพัก
สักสามส่ีช่ัวโมง ขณะข้าพเจ้าก�าลังจะงีบหลับ ข้าพเจ้ามีความรูสึ้กแรงกล้าวา่ควร
ตืน่และจดความคดิบางอย่างที่เข้ามาในใจ

ข้าพเจ้าเขียนเกือบสามช่ัวโมงพลางแก้ปัญหาองคก์รบางอย่างที่เคยท�ากับคณะ
เผยแผ่ ในเขตของข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงการหลั่งเทอย่างมากของ
พระวญิญาณและจดความคดิแตล่ะอย่างที่ ไดร้บัการดลใจดว้ยความตืน่เตน้

ในที่สุดเราจึงออกเดนิทางไปเมืองลาปาซ โบลิเวยี ประธานและซิสเตอรเ์ชส
ออลเรดมารบัเราที่สนามบินและขับรถตูพ้าเราไปส�านักงานคณะเผยแผ่ เราล็อครถ
ตู้ โดยทิง้กระเป๋าเดนิทางและกระเป๋าเอกสารไว้ ในรถตู ้ซิสเตอรอ์อลเรดขอให ้
เอ็ลเดอรค์นหน่ึงจับตาดรูถตู้

เมื่อมาถึงส�านักงาน ประธานพบกับผู้หญิงคนหน่ึงที่สามี ใกล้สิน้ชีวติ ทัง้ประธาน
กับข้าพเจ้าช่วยปลอบเธอและช่วยเหลือเธอตามความจ�าเป็น ระหวา่งน้ัน ซิสเตอร์
คกุกับซิสเตอรอ์อลเรดไปบ้านพักของประธานคณะเผยแผ่

เมื่อประธานกับข้าพเจ้ากลับไปที่รถตู ้ข้าวของทุกอย่างของเราหายหมด ข้าพเจ้า
สันนิษฐานวา่ซิสเตอรค์กุคงขนของไปบ้านพักประธานคณะเผยแผ่กับเธอ แตข่ณะ
ที่เราขับรถไปบ้านพัก ข้าพเจ้าพบวา่กระจกหน้ารถดา้นขวาเสียหายและเริม่กลัววา่
ส่ิงของที่เราเก็บไว้ ในรถอาจถูกขโมย

โดย เอล็เดอร์ 
จนี อำร์. คุก

รับใชเ้ป็นสำวกเจด็

สิบเจำ้หนำ้ท่ีชั้้น

ผูใ้หญ่ตั้งแต่ ค.ศ. 

1975 ถึง ค.ศ. 2007

พระผู้เป็นเจ้าทรงไดย้ินและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา
ถ้าเราใช้ศรทัธาในพระองคแ์ละในพระบุตรของพระองค์

ภำ
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แอ
น

น
ำ 

ซู
เต

อร์

หายไป 

พระคมัภีร์ท่ี 



34 เลียโฮนำ

เมื่อมาถึงบ้านพักคณะเผยแผ่ เราก็ทราบวา่ข้าวของ
ทัง้หมดถูกขโมยไปจรงิ การสูญเสียเสือ้ผ้าท�าให้เกิดปัญหา
ทันทีแตเ่ป็นปัญหาช่ัวคราวเท่าน้ัน ส่ิงที่ท�าให้ท้อใจมากกวา่
คอืพระคมัภีรข์องข้าพเจ้าอยู่ ในกระเป๋าเอกสารที่ถูกขโมย
ไปพรอ้มกับความคดิที่เพิ่งไดร้บัการดลใจในเมืองโกชาบัม
บา ข้าพเจ้าท้อแท้หมดก�าลังใจ โกรธ และรูสึ้กสิน้หวงั

หลังจากเราทุกคนสวดอ้อนวอนขอให้ ไดข้องคนื เรา
พยายามรบัประทานอาหารเย็นให้อรอ่ยแตท่�าไม่ได ้พระ
คมัภีรข์องข้าพเจ้าไดม้าจากคณุพ่อคณุแม่ มีข้อความ
ศักดิสิ์ทธิ์ที่คณุแม่กับคณุพ่อจารกึไวก้่อนท่านสิน้ชีวติ 
ข้าพเจ้าใช้เวลาหลายพันช่ัวโมงท�าเครือ่งหมาย ข้ออ้างโยง 
และรกัสมบัตทิางโลกชิน้เดยีวน้ีที่ข้าพเจ้าถือวา่มีคา่มาก

ถึงแม้ประธานออลเรดกับข้าพเจ้าหารอืกันไปมากแล้ว 
แตข่้าพเจ้ารูสึ้กแรงกล้าวา่เราตอ้งท�าสุดความสามารถเพื่อ
ให้ ไดพ้ระคมัภีรค์นื ดว้ยเหตน้ีุหลังจากอาหารค�า่ ทุกคนที่
น่ันจึงคกุเข่าสวดอ้อนวอนอีกครัง้ เราวงิวอนพระจ้าขอให้
ไดพ้ระคมัภีรค์นื ขอให้คนที่หยิบไปส�านึกในการกระท�าอัน
ไม่ถูกตอ้งของตนเองและกลับใจ ขอให้การไดพ้ระคมัภีร์
คนืจะเป็นหนทางน�าคนเข้ามาในศาสนจักรที่แท้จรงิ

เราตัง้ใจจะคน้หาใกล้ๆ ส�านักงานคณะเผยแผ่และ
บรเิวณน้ันโดยหวงัวา่ขโมยจะหยิบฉวยเฉพาะของที่ขายได้
และทิง้หนังสือภาษาอังกฤษ

จากน้ันพวกเราประมาณ 10 คนก็สวมเสือ้ผ้าอุ่นๆ และ
ถือไฟฉายขึน้รถตู ้เราขับไปตามถนน คน้หาจนทั่วและพูด
คยุกับผู้คนจนเราทุกคนหมดเรีย่วแรง ไม่มี ใครเห็นหรอืได้
ข่าวอะไร ในที่สุดเราจึงกลับบ้านดว้ยความผิดหวงั ประธาน
ออลเรดกับข้าพเจ้าท�าธุระเสรจ็ช่วงดกึคนืน้ัน และวนัรุง่
ขึน้ข้าพเจ้ากับซิสเตอรค์กุก็บินกลับบ้านของเราในเมือง 
กี โต เอกวาดอร์

ผู้สอนศาสนาในโบลิเวยียังคงคน้หาให้เราตลอดสองสาม
สัปดาห์ตดิตอ่กัน โดยไม่มีวีแ่วววา่จะหาพบพวกเขาจึง
ตดัสินใจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวนัสองฉบับพรอ้ม
เสนอรางวลัให้ผู้หาพบ

ระหวา่งน้ันในเมืองกี โต ข้าพเจ้ากระวนกระวายใจมาก 

ข้าพเจ้าไม่ไดศึ้กษาพระคมัภีรเ์ลยตัง้แตพ่ระคมัภีรข์อง
ข้าพเจ้าถูกขโมย ข้าพเจ้าพยายามศึกษา แตทุ่กครัง้ที่อ่าน
ข้อหน่ึง ข้าพเจ้าจะจ�าข้ออ้างโยงหลายข้อที่เคยท�าไวต้ลอด 
20 ปีไดเ้พียงไม่กี่ข้อ ข้าพเจ้าท้อใจ เศรา้ใจ และไม่อยาก
อ่าน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนหลายครัง้ขอให้พบพระคมัภีร ์
ภรรยากับลูกเล็กๆ ของข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนตอ่เน่ืองทุกวนั
นานสามสัปดาห์ ทูลวา่ “พระบิดาบนสวรรค ์โปรดน�าพระ
คมัภีรข์องคณุพ่อกลับมาให้คณุพ่อดว้ยเถิด”

หลังจากน้ันราวสามสัปดาห์ ข้าพเจ้ารูสึ้กแรงกล้าทาง
วญิญาณวา่ “เอ็ลเดอรค์กุ คณุจะอยู่ โดยไม่อ่านและไม่
ศึกษาไปอีกนานแค่ไหน” ค�าเหล่าน้ีปลุกเรา้ข้าพเจ้า และ 
ข้าพเจ้าตดัสินใจวา่ตอ้งอ่อนน้อมและวา่ง่ายพอจะตัง้ตน้ 
ใหม่อีกครัง้ ข้าพเจ้าใช้พระคมัภีรข์องภรรยาเริม่อ่าน 
ปฐมกาลในพันธสัญญาเดมิ เธออนุญาตให้ท�าเครือ่ง 
หมายและการอ้างโยงอีกครัง้

วนัที่ 18 สิงหาคม บราเดอรเ์อ็บ เดวสี พนักงานคนหน่ึง
ของศาสนจักรจากโบลิเวยีมาถึงเอกวาดอรพ์รอ้มพัสดจุาก
ประธานคณะเผยแผ่ ในลาปาซ เขาวางพระคมัภีรข์อง
ข้าพเจ้าบนโตะ๊พรอ้มกับบันทึกที่ข้าพเจ้าเขียนจากความ
รูสึ้กประทับใจทางวญิญาณ

ปีตทิี่ข้าพเจ้าประสบไม่อาจพรรณนาได ้ข้าพเจ้ายังคง
นึกไม่ถึง วา่พระเจ้าทรงท�าวธิี ใดจึงสามารถยกพระคมัภีร์
เหล่าน้ันออกจากลาปาซเมืองที่มีประชากร 700,000–
800,000 คนไดอ้ย่างน่าอัศจรรย์จากเงือ้มมือของขโมยและ
คนืมาโดยไม่บุบสลาย—ไม่มีแม้แตเ่พียงหน้าเดยีวที่ถูก
ดงึออกไป ไม่มีรอยฉีกขาดหรอืรอยเป้ือน วนัน้ันข้าพเจ้า
สัญญากับพระเจ้าวา่จะใช้เวลาและพระคมัภีร์ ให้ดกีวา่เดมิ

ตอ่มาข้าพเจ้าพบวา่ผู้หญิงคนหน่ึงในตลาด—ตลาด
แห่งหน่ึงในหลายรอ้ยแห่งในเมืองลาปาซ—เห็นชายขี ้
เมาก�าลังโบกหนังสือสีด�าไปมา เธอเป็นสมาชิกของนิกาย
โปรเตสแตนตแ์ละมีความรูสึ้กแรงกล้าทางวญิญาณวา่ส่ิง
ศักดิสิ์ทธิ์บางอย่างก�าลังถูกลบหลู่ เธอเข้าไปหาชายคนน้ัน
และถามเขาวา่น่ันคอือะไร เขาไม่รูแ้ตย่ื่นหนังสือให้เธอด ู
เธอถามวา่เขามีอย่างอื่นอีกไหม เขาดงึหนังสือสีด�าอีกเล่ม

ผู้หญงิคนน้ันมีความรู้สึกแรงกล้าว่า
ส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิบางอย่างก�าลงัถูกลบหลู่
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หน่ึงออกมา เธอถามวา่มีอีกไหม เขาดงึแฟ้มกระดาษออก
มาและบอกวา่จะเผา จากน้ันเธอจึงขอซือ้ส่ิงของเหล่าน้ัน
จากเขา ซ่ึงเขายอมขายให้ ในราคา 50 เปโซ (ประมาณ 2.50 
ดอลลารส์หรฐั)

หลงัจากน้ันเธอรูสึ้กไม่แน่ใจวา่เธอซือ้หนังสือพวกน้ันมา
ท�าไม หนังสือเป็นภาษาอังกฤษแตเ่ธอไม่รูภ้าษาอังกฤษเลย 
และแพงดว้ย—เกือบ 10 เปอรเ์ซ็นตข์องรายไดท้ี่เธอได้
รบัในแตล่ะเดอืน เธอไม่มีเหตผุลให้ซือ้ยกเวน้เพราะความ
รูสึ้กทางวญิญาณของเธอ เธอเริม่คน้หาศาสนจักรตามช่ือ
บนปกหนังสือทันที ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย

หลังจากไปหาหลายแห่งในที่สุดเธอก็มาถึงส�านักงาน
คณะเผยแผ่ของศาสนจักรในเมืองลาปาซ เธอไม่เคย
ไดย้ินเรือ่งรางวลัหรอืไม่เห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ซ่ึง
ตอ้งปรากฏในวนัน้ัน เธอไม่ไดข้อเงิน ไม่แม้แตจ่ะทวง 50 
เปโซที่จ่ายไป เอ็ลเดอรร์บัหนังสือดว้ยความยินดแีละจ่าย
รางวลัให้เธอ

เธอบอกผู้สอนศาสนาวา่เธอนับถือนิกายเพนเทคอสเต
แตต่ัง้ใจฟังขณะพวกเขาบอกเธอเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ 
เธอจ�าไดว้า่เคยอ่านเรือ่งโจเซฟ สมิธจากจุลสารที่เก็บจาก
ถนนเมื่อสองหรอืสามปีก่อน เธอยอมรบับทเรยีนของผู้
สอนศาสนา และหลังจากเรยีนบทที่สอง เธอรบัปากจะรบั
บัพตศิมา สองสัปดาห์ตอ่มา วนัที่ 11 กันยายน ค.ศ. 1977 
ตอนบ่ายวนัอาทิตย์ที่สาขาหน่ึงในเมืองลาปาซ ประเทศ
โบลิเวยี มาเรยีคลอเฟ การเ์ดนาซ เทอรร์าซาสกับมาร์ โก 
เฟอรนั์นโด มิรานดา การเ์ดนาซวยั 12 ขวบรบับัพตศิมา

พระเจ้าทรงเปลี่ยนความรูสึ้กสิน้หวงัของข้าพเจ้าเมื่อ
พระคมัภีรสู์ญหายให้เป็นความรูสึ้กปีตยิินดทีี่ ไดเ้ห็น
พระองคท์รงเผยพระหัตถ์ พระเจ้าตรสัวา่ “เพราะเหตน้ีุเรา
บอกท่านทัง้หลายวา่ เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอส่ิงใด จงเช่ือ
วา่ไดร้บั แล้วพวกท่านจะไดร้บัส่ิงน้ัน ” (มาระโก 11:24)

พระผู้เป็นเจ้าทรงไดย้ินและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของเราถ้าเราใช้ศรทัธาในพระองคแ์ละในพระบุตรของ
พระองคพ์ระเจ้าพระเยซูครสิต ์◼
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

การพ่ึงพาตนเองมีหลายรูปแบบ ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราพัฒนาด้านร่างกาย ความคิด 
และวิญญาณ—และช่วยคนอ่ืนๆ ท�าเช่นเดียวกัน เร่ืองเล่าหกเร่ืองต่อไปนีแ้สดงให้เห็นว่าสมาชิก
ได้รับพรจากการพ่ึงพาตนเองมากขึน้อย่างไร

เ มื่อผมอายุเก้าเดอืน พ่อแม่ของผม
ซ่ึงเป็นสามีภรรยาอายุยังน้อยที่มี

ลูกสามคนและตัง้ครรภ์อีกหน่ึงคน 
ตดิอยู่ ในแผ่นดนิไหวระดบั 7.5 ใน
อารเ์จนตนิา ขณะที่บ้านของเราเริม่
พังทลาย พ่อกับแม่ควา้ตวัพวกเราไว้
แล้วออกวิง่ หลังจากตรวจพบวา่พวก
เราไม่เป็นอะไร พวกท่านเหลียวมอง
หายนะที่อยู่รอบๆ คณุพ่อรบีประเมิน
ความเสียหายและการสูญเสีย ท่าน
ทราบวา่เราจะไม่มีน� ้าสะอาดจากการ
ประปา แม้ถึงกับมีน� ้าไม่พอล้างฝุ่น
ออกจากบ้านที่พังยับเยิน!

เมื่อหายตกใจแล้ว คณุพ่อควา้

กำรเตรียมรับภำวะฉุกเฉิน: แผน่ดินไหวและเดมิจอนส์
จักรยานไปดคูณุแม่ของท่านที่อยู่ห่าง
ออกไปไม่กี่ช่วงถนน เมื่อท่านมาถึง
บ้านที่เสียหายของคณุย่า ท่านเดนิไป
ดหูลังบ้านตรงที่คณุย่าน่ังอยู่และมี
รอยถลอกเล็กน้อย

คณุย่าขอให้คณุพ่อเก็บของบาง
อย่างออกจากเศษซากทัง้หลาย และ
ขณะเก็บอยู่น้ันท่านพบเดมิจอนส์  
(ขวดที่ ใช้ ใส่ไวน์ขนาด 5 ถึง 15 
แกลลอน [20 ถึง 60ลิตร]) เต็มไปดว้ย
น� ้าดืม่สะอาด ขวดเหล่าน้ันไม่เสียหาย

ไม่กี่เดอืนก่อนเกิดแผ่นดนิไหว 
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
(1895– 1985) แนะน�าให้วสุิทธิชนทั่ว

โลกสะสมอาหารและน� ้า คณุย่าของ
ผมเพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสและท่าน
ฟัง จากเดมิจอนส์ ใบใหญ่สองใบน้ัน 
เราสามารถมีน� ้าส�ารองไวเ้ผื่อความ
ตอ้งการของครอบครวัเราไดส้องวนั
จนความช่วยเหลือมาถึง

แบบอย่างการเช่ือฟังของคณุย่า
เป็นประจักษ์พยานตอ่คณุพ่อของ
ผมผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุ
ในเวลาตอ่มา ครอบครวัเราไดร้บัการ
ผนึกในพระวหิารหลังจากน้ัน ผม
ซาบซึง้ใจในศรทัธาของคณุยา่และการ
ที่ท่านเช่ือฟังค�าขอรอ้งให้เตรยีม ◼
ริคำร์โด โซซำ, ซำนตำลูเซีย อำร์เจนตินำ

คุณยำ่ฟังศำสดำพยำกรณ์และ
เติมน�้ำด่ืมสะอำดใส่เดมิจอนส์

สองใบซ่ึงท�ำใหเ้รำมีน�้ำส�ำรองไว้
เผือ่ควำมตอ้งกำรของครอบครัว
เรำจนควำมช่วยเหลือมำถึง
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ใ นวยัหกสิบห้าของดฉัิน ดฉัินเดนิ
เหินยากขึน้ ดฉัินหนักเกือบ 300 

ปอนด ์(136 กิโลกรมั) ดฉัินมีเรีย่วแรง
และก�าลังวงัชาน้อยมาก แม้ถึงกับได้
รบัอนุญาตให้จอดรถตรงที่จอดส�าหรบั
คนพิการเพื่อจะสามารถจอดใกล ้
 รา้นคา้ไดม้ากที่สุด

ดฉัินตดัสินใจวา่ถึงเวลาลดน� ้าหนัก
แล้ว ดฉัินเปิดอ่าน หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 89 และสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรคว์า่ “ โปรดช่วยให้
ข้าพระองคเ์ข้าใจวา่น่ีก�าลังบอกอะไร
ข้าพระองค”์ ทุกครัง้ที่อ่านแตล่ะข้อ 
แตล่ะค�ามีความหมายใหม่ ถึงแม้ดฉัิน
ไม่ดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ น� ้าชา 
หรอืกาแฟและไม่สูบบุหรี ่แตด่ฉัินไม่
ไดเ้ข้าใจข่าวสารทัง้หมด ดฉัินรูว้า่พระ
ค�าแห่งปัญญาเป็นกฎแห่งสุขภาพแต่
ไม่เคยคดิมาก่อนวา่เป็นวถิีชีวติ

เป็นครัง้แรกที่ดฉัินรูสึ้กจรงิๆ วา่
ดฉัินสามารถเปลี่ยนรปูแบบชีวติได ้
ดฉัินตัง้เป้าหมายวา่จะลดน� ้าหนัก 50 

สุขภำพร่ำงกำย: กำรลดน�้ำหนกัและพระค�ำแห่งปัญญำ
ปอนด ์(23 กิโลกรมั) ใน 50 สัปดาห์

ดฉัินจดบนัทกึแคลอรแีละสาร
อาหาร ดฉัินส�ารวจประโยชน์ดา้น
สุขภาพของทกุอยา่งทีก่นิ เมือ่กนิ
อาหารมปีระโยชน์มากขึน้ ดฉัินรูสึ้ก
พอใจ ดฉัินไมม่คีวามอยากอาหาร 
รา่งกายของดฉัินดเูหมอืนจะรูว้า่
ตอ้งการอะไร ดฉัินไมอ่ยากกนิอาหาร
ไรป้ระโยชน์ทีเ่คยชอบ ดฉัินเลกิกนิ
น� ้าตาล เมือ่เวลาผา่นไป ดฉัินเลกินับ
แคลอรแีละกนิอาหารจ�าพวกพชื ตาม
ทีพ่ระค�าแหง่ปัญญากลา่ว “ส่ิงซ่ึงให้
ผล, ไมว่า่ในพืน้ดนิหรอืเหนือพืน้ดนิ” 
(คพ. 89:16) ดฉัินบรรลเุป้าหมายและ
มากกวา่น้ัน ในเวลาเพยีง 23 เดอืนกวา่
น� ้าหนักตวัดฉัินลดลงเกนิครึง่ ดฉัิน
สวมใส่เสือ้ผา้เล็กกวา่เบอร ์12! ดฉัิน
คงน� ้าหนักน้ันไว้ ไดส้ามปีกวา่แลว้

ดฉัินรูสึ้กมีสุขภาพด ีระดบัน� ้าตาล
ในเลือดไม่มีปัญหาอีกตอ่ไปเมื่อดฉัิน
หิว และดฉัินจ�าครัง้สุดท้ายที่ปวด
ศีรษะไม่ได ้ดฉัินไม่ตอ้งกินยา ถึง

แม้การลดน� ้าหนักมีผลตอ่ความรูสึ้ก
ผาสุกโดยรวม แตม่ีผลตอ่รปูแบบชีวติ
ใหม่เช่นกัน

การควบคมุส่ิงที่กินเป็นส่วนหน่ึง
ของการเอาชนะความเป็นมนุษย์
ปุถุชน (ด ูโมไซยาห์ 3:19) ดว้ยเหตน้ีุ 
จึงท�าให้ดฉัินมีการเล็งเห็นทาง
วญิญาณมากขึน้ โดยไดร้บัสัญญาวา่
ดฉัิน “จะพบปัญญาและขุมทรพัย์
แห่งความรู,้ แม้ขุมทรพัย์ที่ซ่อนอยู่” 
(คพ. 89:19) การเลิกกินอาหารจาน
ดว่นเพื่อให้ ไดป้ัญญาเป็นการแลก
เปลี่ยนที่ดี

ดฉัินส�านึกคณุทีสุ่ดตอ่พระบดิาบน
สวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยความรกั พระองค์
ทรงไดย้ินค�าวงิวอนอันเรยีบง่ายของ
ดฉัินและประทานความเข้าใจอันลึก
ซึง้แก่ดฉัินในเรือ่งพระค�าแห่งปัญญา 
ดฉัินรูว้า่พระค�าแห่งปัญญาเป็นการ
เปิดเผย ดฉัินรูว้า่พระค�าแห่งปัญญา
สามารถเปลี่ยนชีวติได ้◼
แครอล อี. วลูฟ์, รัฐยทูำห์ สหรัฐอเมริกำ
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สมยัทีผ่มกบัภรรยาแตง่งานกนั ผม
วา่งงาน เรามเีครือ่งเรอืนน้อยมาก 

แตเ่รามคีวามรกัมากและศรทัธามาก
ในที่สุดเมื่อผมไดง้าน ผมตอ้ง

ท�างานบ่ายวนัอาทิตย์ดว้ย ผมเคย
สัญญากับพระเจ้าวา่ผมจะไม่ท�างาน
ในวนัของพระองค ์แตผ่มยังตอ้งรบั
ผิดชอบเรือ่งการหาเลีย้งครอบครวั 
แม้กระน้ันสัญญาที่ผมท�าไว้ ไม่ไดอ้อก
จากความคดิผม

ค�าตอบมาถึงผมในวนัอาทิตย์ต่อมา
ขณะรอ้งเพลง “มาเถิด มาเถิด สะบา
โตเช้า” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 140) 
และตระหนักในความส�าคัญของวนั
สะบาโต หลังจากเรยีนรูว้า่ผมต้องไม่
เลือกท�าตามตารางเวลาใหม่ ผม
จึงออกจากงานน้ัน เราด�าเนิน
ชีวติต่อไปโดยเช่ือวา่พระเจ้าจะ
ทรงดูแลเรา ภรรยาผมท�างาน

งำนอำชีพ: ศรัทธำมำก เคร่ืองเรือนนอ้ย
เลีย้งดูเรา และเรามีลูกสาวคนแรกช่ือ
ซาเรยี ระหวา่งน้ันผมเรยีนหลักสูตร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เงินจาก
กองทุนต่อเน่ืองเพ่ือการศึกษา แต่ก็
ยังไม่มีงานท�า

ภรรยาผมตอ้งกลับไปท�างานหลัง
จากซาเรยีเกิดไดส้ามเดอืน แตซ่าเรยี
คดิถึงเธอมาก เราสวดอ้อนวอนให้รูว้า่
จะท�าอย่างไรและตดัสินใจให้เธอลา
ออกจากงาน ดเูหมือนไม่ฉลาดแตเ่รา
รูสึ้กวา่น่ันเป็นส่ิงที่เราควรท�า เรามี
เงินประกันการวา่งงานส่ีเดอืนให้ผม
ใช้หางาน และเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้า
ทรงเห็นควรผมก็ไดง้านช่ัวคราวท�า

เมื่ออแมนดาลูกสาวคนที่สองเกิด 
ผมไดฝึ้กงานดา้นเทคนิค แตก็่

ยังล�าบาก เรายังมีเครือ่งเรอืน
น้อยเหมือนเดมิและงานยัง

ไม่มั่นคง ผมเรยีนหลักสูตร

การหาเลีย้งชีพอย่างพอเพียงของ
ศาสนจักรสองครัง้ ผมท�าดทีี่สุดแม้จะ
มีรายไดน้้อยจนแทบไม่พอใช้กับส่ิง
จ�าเป็นพืน้ฐานของเรา

สิบหา้เดอืนหลงัจากเริม่ฝึกงาน ผม
ไดง้านประจ�า เวลาน้ีผมเป็นเจา้หน้าที่
เทคนิคดา้นการวดัพลงังานไฟฟ้าที่
ศนูยช็์อปป้ิงขนาดใหญ ่ผมท�างานวนั
จนัทรถ์งึวนัศกุรซ่ึ์งถอืวา่เป็นปาฏิหารย์ิ
ในธรุกจิประเภทน้ี เพือ่นรว่มงาน
ทัง้หมดของผมท�างานวนัอาทติย์
และวนัหยดุ เรามปีระกนัสุขภาพ
และเครือ่งเรอืน! ผมรูว้า่พระเจา้และ
กองทนุตอ่เน่ืองเพือ่การศึกษาพาผม
มาถงึจดุน้ี ผมรูว้า่ถา้เราท�าส่วนของเรา 
พระเจา้จะทรงท�าส่วนของพระองค์
เสมอ และเราจะเลีย้งดตูนเองได ้◼

เลนิเน ซำติอำโก ดูอำร์เต นำซำเรโน,  
ซลัวำดอร์ บำเอีย บรำซิล
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ผมสญัญำกบัพระเจำ้
วำ่ผมจะไม่ท�ำงำน

ในวนัของพระองค ์ผม
ออกจำกงำนนั้นโดยเช่ือ
วำ่พระองคจ์ะทรงดูแลเรำ
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บั ณฑิตวทิยาลัยของสามีดฉัินคา่เรยีนแพงมาก เรา
จึงเฝ้ารองานที่จะช่วยช�าระหน้ีของเรา มีคนเสนอ

งานให้เราท�าหลายต�าแหน่งแตรู่สึ้กดทีี่สุดกับต�าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในฮาวาย แตเ่มื่อสัญญาของเรามาถึง
ปรากฏวา่เงินเดอืนต�า่กวา่ที่เราคยุกัน เราไดร้บัแจ้งวา่
มีนโยบายใหม่และไม่มีการเจรจาตอ่รอง เรารูสึ้กมั่นใจ
กับงานใหม่ เราจึงเซ็นสัญญา

เรารกัฮาวาย สามดีฉัินรกังานของเขา และครอบครวั
เราไดร้บัพร สถานการณ์ดเูหมอืนจะราบรืน่ดกีบัการ
ช�าระหน้ีการศึกษาของเราจนกระทัง่บรษัิทบตัรเครดติ
แจ้งเราวา่อตัราดอกเบีย้ใหมข่องเราคอืรอ้ยละ 14 ไม่ ใช่
รอ้ยละ 3 ตามทีเ่ป็นอยู่ ในปัจจบุนั เราแยง้วา่เราจา่ยตรง
เวลาตลอดและเราช�าระหน้ีไปมากแลว้ แตบ่รษัิทไมย่อม

เราจึงจัดสรรการเงินใหม่ โอนยอดคงเหลือไปเข้าบัตร
เครดติหลายใบโดยมีอัตราดอกดอกเบีย้รอ้ยละศนูย์ ใน
ระยะสัน้ จากน้ันเราก็เริม่ตดัรายจ่าย เราลดงบประมาณ
ของอาหาร เสือ้ผ้า และผ้าอ้อมส�าหรบัครอบครวัเจ็ดคน
ของเรา เราด�ารงชีวติดว้ยอาหารที่เราสะสมไว ้ทุกเช้าเรา
กินข้าวโอ๊ต ทุกบ่ายเรากินขนมปังท�าเอง และทุกเย็นเรา
กินข้าวกับถั่ว ไม่มีอาหารหรอูย่างเช่นเนย นมสด หรอื
น� ้าผลไม้ หลังจากจ่ายส่วนสิบและคา่ใช้จ่ายพืน้ฐาน ราย
ไดข้องเราหมดไปกับการช�าระหน้ีบัตรเครดติ

หกเดอืนตอ่มา เราช�าระหน้ีได ้90 เปอรเ์ซ็นต!์ 
พระเจ้าทรงเพิ่มรายได้ ให้เราอย่างน่าอัศจรรย์ เรา
สามารถช�าระหน้ีที่เหลือไดห้มดอย่างรวดเรว็ และเรา
ขอบพระทัยอย่างยิ่ง ลูกสาวของผมยังบ่นเหมือนเดมิ
เมื่อตอ้งกินข้าวโอ๊ตทุกเช้า แตผ่มรูว้า่โดยการจ่ายส่วน
สิบและเช่ือฟังศาสดาพยากรณ์ เราไดร้บัพรทัง้การเงิน
และทางโลก ◼
สงวนนำม, รัฐฮำวำย สหรัฐอเมริกำ

กำรเงนิ: ขำ้วโอต๊ ขนมปัง และขำ้วกบัถัว่
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สถำนกำรณ์
ดูเหมือนจะ

รำบร่ืนดีกบักำร
ช�ำระหน้ีกำรศึกษำ
ของเรำจนกระทัง่
บริษทับตัรเครดิต
แจง้เรำวำ่จะเพิ่ม
อตัรำดอกเบ้ีย
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เ มื่อดฉัินแตง่งาน ดฉัินเริม่ตัง้ใจ
สะสมอาหาร ดฉัินกับสามีตอ้งการ

สะสมอาหารจ�านวนมาก แตเ่ราซือ้
คราวเดยีวทัง้หมดไม่ไดเ้ราจึงตดัสิน
ใจวา่จะซือ้เพิ่มทุกสัปดาห์ เรามอง
หาข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับส่ิงที่เรา
ซือ้ประจ�า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร
กระป๋อง

ดฉัินชอบมองตูเ้ก็บอาหารเพื่อจะ
เห็นวา่อาหารแห้งและอาหารกระป๋อง
กองเล็กๆ ของเราคอ่ยๆ เพิ่มทีละ
น้อย ครัง้หน่ึงเราท�าผิดพลาดเรือ่งซือ้
เนยแข็งกระป๋อง ซ่ึงรสชาตน่ิาเกลียด
มาก แตส่ามีดฉัินฝืนกินสัปดาห์ละ

กำรสะสมอำหำร: เนยแขง็กระป๋องและอตัรำเงินกู้
กระป๋องจนหมด หลังจากเรามีอาหาร
สะสมมากพอสมควรแล้ว เราเริม่กิน
อาหารน้ันโดยตัง้ใจวา่จะซือ้มาเพิ่ม
สองชิน้เมื่อกินไปหน่ึงชิน้

ไม่นานตูเ้ก็บอาหารของเราก็เต็ม 
เราจึงซือ้อาหารสะสมให้สุนัขและแมว
ของเรา เราเริม่สะสมสมุนไพรและ
เครือ่งเทศ ข้าวสาลีที่บรรจุแบบสูญญา
กาศ น� ้าและน� ้าอัดลม ทุกอย่างที่เราใช้
ทุกวนัแต่ไม่ ใช่อาหาร อย่างเช่น สบู่ 
ยาระงับกลิ่นเหงื่อ และน� ้ายาท�าความ
สะอาด

จากน้ันเราจึงซือ้บ้าน และก่อนเซ็น
ช่ือตรงบรรทัดที่เป็นจุดไข่ปลา เรา

เห็นอัตราเงินกู้เพิ่มขึน้อย่างน่าตกใจ 
เราตอ้งกินอาหารที่สะสมไวเ้กือบปี
เพื่อไม่ ให้สูญเสียบ้านของเรา

เวลาน้ีการสะสมอาหารเป็นส่วน
หน่ึงของเงินคา่ใช้จ่ายในการดแูล
บ้าน เราใช้อาหารที่สะสมไวแ้ละได้
รบัพรจากอาหารน้ันทุกวนั ดฉัิน
ขอบพระทัยอย่างยิ่งที่เราฟังค�า
แนะน�าที่ ไดร้บัการดลใจจากศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าเพราะน่ัน
หมายความวา่เวลาน้ีดฉัินสามารถมอง
ไปรอบๆ บ้านที่อุ่นสบายดว้ยความ
ส�านึกคณุ ◼
ยวอนเน แอสตนั, หมู่เกำะแชนเนล สหรำชอำณำจกัร

ดิฉนักบัสำมี
ตอ้งกำร

สะสมอำหำร
จ�ำนวนมำก เรำ
จึงตดัสินใจวำ่จะ
ซ้ือบำงอยำ่งเพิ่ม
ทุกสปัดำห์
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บนเสน้ทำงสู่กำรพึ่งพำตนเองมำกข้ึน
ท่านพ่ึงพาตนเองมากขึน้ทุกวนัหรือไม่

จัดอันดบัตวัท่านโดยใช้ข้อความ
เหล่าน้ีประเมินวา่ท่านอยู่ตรง

จดุไหนระหวา่งเดนิทางสู่การพึ่งพา
ตนเอง

แบบประเมินน้ีไม่ ใช่แนวทางที่
ครอบคลุมทุกดา้น เมื่อท่านและ
ครอบครวัศึกษาหัวข้อน้ีและหารอื
กันรว่มกับการสวดอ้อนวอน พระ
วญิญาณจะทรงกระตุน้เตอืนให้
ท่านรูว้า่จะปรบัปรงุอย่างไร

หลังจากเสรจ็สิน้การประเมิน
ตนเองแล้ว ให้พิจารณาการตัง้เป้า
หมายในเรือ่งที่ท่านมีคะแนนต�า่

กำรเตรียมพร้อม
__ 1. ฉันกันเงินสดไว้ ใช้ ในกรณี

ฉุกเฉิน
__ 2. ฉันเก็บของใช้ฉุกเฉินไว้ ในบ้าน 

(อาทิ ผ้าห่ม เทียนไข ไฟฉาย)
__ 3. ฉันเก็บเอกสารส�าคญัไว้ ในที่

ปลอดภัย และฉันกับครอบครวัรู้
วา่จะไปหยิบที่ ไหน

__ 4. ฉันซือ้อาหารและน� ้ามาสะสม
เพิ่มเป็นประจ�า

__ 5. ฉันใช้อาหารที่สะสมไวแ้ละซือ้
อาหารใหม่มาแทนเพื่ออาหารจะ
ไม่หมดอายุ

งำนอำชีพ
__ 1. ฉันพยายามปรบัปรงุทักษะการ

ท�างานและอัตราการผลิตผ่าน
การสัมมนาและชัน้เรยีนที่หน่วย
งานอุปถัมภ์

__ 2. ฉันสามารถท�างานกับผู้อื่นไดด้ ี
และพวกเขาไวว้างใจฉัน

__ 3. ก่อนหางาน ฉันขอค�าตชิมเรือ่ง
เรซูเม่และทักษะการสัมภาษณ์
งานของฉัน

__ 4. ฉันสวดอ้อนวอนและคดิบวก
ขณะหางาน

__ 5. ฉันมองหาโอกาสตดิตอ่คน
ใหม่ๆ ที่อาจจะช่วยให้ ไดง้าน

กำรเงนิ
__ 1. ฉันหาวธิีออมเงินโดยลดคา่ใช้

จ่ายที่ ไม่จ�าเป็น
__ 2. ฉันเก็บเงินไว้ ในบัญชีออม

ทรพัยห์รอืบัญชีลงทนุเป็นประจ�า
__ 3. ฉันหลีกเลี่ยงการเป็นหน้ีที่ ไม่

จ�าเป็น
__ 4. ฉันจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์

และบรจิาคเงินอดอาหารดว้ย
ความเอือ้เฟ้ือ

__ 5. ฉันดแูลทรพัย์สินของฉันให้
มีอายุการใช้งานนานขึน้

สุขภำพร่ำงกำย
__ 1. ฉันพยายามออกก�าลังกายเป็น

ประจ�า
__ 2. ฉันกินอาหารที่มีประโยชน์และ

ดืม่น� ้าเพียงพอทุกวนั
__ 3. ฉันด�าเนินชีวติตามพระค�าแห่ง

ปัญญาและกระตุน้ผู้อื่นให้ท�า
เช่นเดยีวกัน

__ 4. ฉันหลีกเลี่ยงการเสพสาร
อันตราย

__ 5. ฉันนอนหลับเพียงพอและไม่
นอนมากเกินไป

กำรศึกษำ
__ 1. ฉันหาโอกาสเรยีนในระบบและ

เรยีนนอกระบบ
__ 2. เมื่อพยายามศึกษาเพิ่มเตมิ ฉัน

มองหาแหล่งช่วยเช่น ทุนการ
ศึกษาหรอืกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อ
การศึกษา

__ 3. ฉันยินดรีบัฟังทัศนะและความ
เห็นที่ตา่งจากฉัน

__ 4. ฉันทูลขอพระวญิญาณให้ทรง
ช่วยฉันเล็งเห็นความจรงิและ
จดจ�าส่ิงที่ฉันเรยีนรู้

__ 5. ฉันรวมการศึกษาพระกิตตคิณุ
ประจ�าวนัให้เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาของฉัน

ระดบัค�ำตอบ  
1 = ไม่เคย  2 = บางครัง้  3 = บ่อยครัง้  4 = แทบทุกครัง้  5 = เสมอ
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หน่ึงในเหตกุารณ์สะเทือนใจ
ที่สุดในพระคมัภีรท์ัง้หมด
บันทึกไว้ ในหนังสือของ

ยอห์น เหตกุารณ์น้ีเกิดขึน้หลังจาก
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนรบัความ
ปวดรา้วที่ยากจะเข้าใจเพราะบาป
และความอ่อนแอตามประสามนุษย์
ของเราในสวนเกทเสมนี (ด ูคพ. 
19:15– 18)

เหตกุารณ์น้ีตามดว้ยการทรยศ 
การจับกุม และคนืแห่งการเหยียด
หยามและการประทุษรา้ยรา่งกายดว้ย
น� ้ามือของผู้น�าชาวยิว น่ันเกิดขึน้
หลังจากพระองคท์รงถูกทหารโรมัน
ภายใตก้ารน�าของปอนทิอัสปีลาตโบย
พระองคอ์ย่างเหีย้มโหด เหตกุารณ์
ดงักล่าวเกิดขึน้หลังจากพวกเขา
กดมงกุฎหนามลงบนพระเศียรของ
พระองค์

ปีลาตสรปุวา่พระเยซูมิได้กระท�า
ส่ิงใดที่สมควรจะถูกตรงึกางเขน เขา
ส่ังให้ โบยพระเยซูอันเป็นรปูแบบ
หน่ึงของการลงโทษขัน้หนักที่สุดแต่

ไม่ถึงตาย บางทีปีลาตอาจหวงัวา่การ
ทรมานและท�าให้พระผู้ช่วยให้รอด
เสียเกียรติเช่นน้ันน่าจะโน้มน้าวผู้น� า
ชาวยิวให้เช่ือวา่พระเยซูทรงได้รบั
บทเรยีนอันแสนเจ็บปวดไปแล้วและ
ท�าให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่สาธารณชน 
บางทีเขาอาจหวงัจะปลุกส�านึกของ
ความเมตตาในคนเหล่าน้ัน ด้วย 
เหตุน้ี หลังจากโบยพระเยซูแล้ว  
ปีลาตจึงส่ังให้น�าพระองค์ออกมาให้
สาธารณชนได้เห็น

“คนนีไ้งล่ะ”
“พระเยซูจึงเสด็จออกมา ทรงสวม

มงกุฎท�าดว้ยหนามและทรงสวมเสือ้
สีม่วง ปีลาตกล่าวกับพวกเขาวา่ คน
น้ีไงล่ะ

“เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวก 
เจ้าหน้าที่เห็นพระองค ์พวกเขาก็รอ้ง 
อือ้อึงวา่ ตรงึเขาเสีย ตรงึเขาเสีย  
ปีลาตกล่าวกับเขาวา่ พวกท่านจงพา 
เขาไปตรงึเอาเอง เพราะเราไม่เห็นวา่ 
เขามีความผิดเลย” (ยอห์น 19:5–6)

ภำ
พ

ตน้
ไม

 ้©
 IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK

ในบทควำมนีแ้ละบทควำมต่อจำก

นี ้เอล็เดอร์เคลย์ตนักบัเคธีภรรยำ

ท่ำนเป็นพยำนถงึพระผู้ช่วยให้

รอดและพระปรีชำสำมำรถของ

พระองค์ในกำรช่วยให้บุตรธิดำ

ของพระผู้เป็นเจ้ำบรรลศัุกยภำพ

นิรันดร์ของพวกเขำ

หยัง่รำกใน พระคริสต์โดย เอล็เดอร์ 
แอล. วทินีย์ เคลย์ตนั
แห่งฝ่ำยประธำน 
โควรัมสำวกเจด็สิบ
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หยัง่รำกใน พระคริสต์
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เรือ่งราวที่เหลือส�าคญัอย่างยิ่ง 
ข้าพเจ้าสะดดุค�าพูดของปีลาตที่วา่ 
“คนน้ีไงล่ะ”

น่ีเป็นค�าวงิวอนเชิงเหน็บแนมของ
ปีลาต ถึงแม้รปูลักษณ์ภายนอกของ
พระเยซูเวลาน้ันมีแตร่อยแผล แต่
ก่อนหน้าน้ันและนับแตน้ั่นไม่เคย
มีชายหรอืหญิงคนใดสมควรถูกคน 
“มองด”ู มากเช่นน้ัน พระชนม์ชีพ
ของพระองคด์พีรอ้ม ทรงหาที่เปรยีบ
มิได ้ไม่เคยมี ใครด�าเนินชีวติเฉกเช่น
พระองค ์และจะไม่เคยมี พระองค์
ทรงเพียบพรอ้มดว้ยคณุธรรรมทุก
ประการ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีเดชานุภาพ
ทุกอย่างของการควบคมุตนเอง 
อารมณ์ความรูสึ้กของพระองคด์ี
พรอ้มเช่นเดยีวกับความคดิ ความ
เข้าใจของพระองค์ ไรข้ีดจ�ากัด 

พระองคท์รงคูค่วรจะถูกมองจากทุก
ดา้น ทรงถูกผู้คนไตส่วน ประเมิน 
และนมัสการพระองค ์ไม่มีทัศนะใด
ในพระด�าร ิพระทัย และความรูสึ้ก
ของพระองคจ์ะหรอือาจจะท�าให้ผิด
หวงั ถึงแม้รปูลักษณ์ภายนอกไม่
สะท้อนให้เห็นเช่นน้ัน แตพ่ระเยซู
ทรงเป็นแบบอย่างของชีวติที่ครบ
บรบิูรณ์

ดงัน้ันรปูลักษณ์ภายนอกของ
พระองค์ ในช่ัวขณะของความ
ทุกขเวทนาจึงไม่ ใช่ส่ิงที่เราควรจดจ�า
เป็นอย่างแรก (ด ูอิสยาห์ 53:2) แต่
ควรเป็นพระองคท์ี่อยู่ ในพระวรกาย
ที่ทุกข์ทรมานซ่ึงมีความหมายอย่าง
แท้จรงิตอ่เราทุกคน ส่ิงที่พระองค์
ทรงเป็นท�าให้เกิดส่ิงที่พระองคท์รงท�า 
ความสง่างามของส่ิงที่พระองคท์รง
เป็นเชือ้เชิญให้เราสนใจ

ส่ิงที่เราควรเห็นขณะที่เราด ู“คน
น้ีไงล่ะ” คอืชัยชนะที่เพิ่มขึน้เรือ่ยๆ 
เหนือพลังของความช่ัวรา้ย แม้เวลา
น้ันจะดไูม่เหมือนชัยชนะเลยก็ตาม 
ความสงบน่ิงของพระองคท์่ามกลาง
พายุรนุแรงที่สุดตา่งหากที่เราควร
จดจ�า เครือ่งมือโฉดช่ัวทุกอย่างที่ศัตรู
คดิคน้เคยเกิดหรอืจะเกิดผลรนุแรง
ตอ่พระองค์ ในไม่ช้า แตพ่ระองคท์รง
เอาชนะมาแล้วทัง้สิน้ พระองคท์รง
ยืนตอ่หน้าปีลาตดว้ยความสุขุมและ
สงบเยือกเย็น

พระองคท์รงแสดงใหเ้ห็นโดยไม่มี
ขอ้กงัขาวา่ทรงควบคมุธาตตุา่งๆ ของ
โลกและสภาพของมนุษย ์พระองค์
ทรงบญัชาวญิญาณรา้ยได ้ทรงรกัษา
คนป่วย ทรงท�าใหค้นตาบอดมองเห็น 
คนหหูนวกไดย้นิ ทรงคนืชีพให้คน
ตายและคนืเด็กทีสิ่น้ชีวติใหพ้อ่แม่ 
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พระองคท์รงเขา้ใจความนึกคดิและ
ความรูสึ้กของทกุคน ทรงยกโทษบาป
และช�าระคนโรคเรือ้น ทรงแบกภาระ
ของบาป ความเจ็บปวด ความป่วยไข้ 
และความออ่นแอของมนุษยท์กุคนใน
คนืกอ่นเกดิเหตกุารณ์น้ีกบัปีลาต น่า
แปลกทีพ่ระองคท์รงทนรบัทกุขเวทนา
แมก้ระทัง่บาปของคนทีก่�าลงัปฏบิตัิ
ไมด่ตีอ่พระองค์ ในขณะน้ัน

“คนน้ีไงล่ะ” พระองค์ทรงเป็น
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ ทรงเป็นแบบอย่างของชีวติ 
พระบิดาทรงส่งพระองค์มาแสดง
หนทางและทรงเป็นทางน้ัน พระองค์
ทรง “เป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และ
เป็นชีวติ” (ยอห์น 14:6) ส�าหรบัเรา
ทุกคน ด้วยถ้อยค�าที่วา่ “คนน้ีไงล่ะ”  
ปีลาตได้บอกสูตรเรยีบง่ายส�าหรบัรรล ุ
จุดประสงคสู์งสุดของชีวติโดยไมรู่ต้วั 
และโดยไม่ตัง้ใจ

เมื่อเขาขอให้ชาวยิวมองดพูระผู้
ช่วยให้รอด เขาชี ้ให้คนเหล่าน้ันและ
เรามองดพูระองค ์พระองคเ์ดยีว
เท่าน้ันผู้ทรงสามารถท�าให้ชีวติเรา
ครบบรบิูรณ์และ “ความรอด [ของ
เรา] สมบูรณ์” 1 พระบัญชาจึงเป็นดงัน้ี 
“พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้าและมีชีวติ”  
(แอลมา 37:47)

ส่ิงที่เราควรจดจ�าเมื่อเรามองดู
พระองคค์อื เพราะพระองค ์และ
ทัง้หมดที่พระองคท์รงท�า และ
ทัง้หมดที่ทรงเป็นมาและเป็น
อยู่ เราสามารถชนะไดเ้ช่นกัน เรา
เอาชนะได ้เราสามารถมีชีวติครบ
บรบิูรณ์ท่ามกลางการทดลอง ถ้าเรา
เลือก “มองด”ู พระองค ์ยอมรบั และ
ประยุกต์ ใช้พระกิตตคิณุที่ช่วยให้รอด

ของพระองค ์พระองคจ์ะทรงช่วยให้
เรารอด จะทรงช่วยเราจากผลของ
ธรรมชาตทิี่ตกแล้วและความบกพรอ่ง 
ทรงช่วยให้เรารอดจากบาป จากความ
ธรรมดาทางวญิญาณ และจากความ
ล้มเหลวถึงที่สุดช่ัวนิรนัดร ์จะทรง
ช�าระ ขัดเกลา ท�าให้เราสวยงาม และดี
พรอ้มในที่สุด พระองคจ์ะประทานปีติ
และสันตสุิขแก่เรา พระองคท์รงเป็น
กุญแจไขชีวติที่ครบบรบิูรณ์

ค�ำสอนเร่ืองต้นอ่อน
เคธีกับข้าพเจ้าอาศัยอยู่บนเนิน

เขา ตน้ไม้ชนิดหน่ึงคอืตน้โอ๊กแคระ
เตบิโตที่น่ัน ตน้โอ๊กแคระไม่เหมือน
ตน้โอ๊กใหญ่มหึมาทั่วไปคอืตน้ไม้พวก
น้ีไม่สูงใหญ่ แตท่นหนาวและสวยงาม

หลายปีก่อนเราวางกระถางดอกไม้
ใบใหญ่บนทางเดนิเข้าประตหูน้าบ้าน 
ใตก้ิ่งตน้โอ๊กแคระเราปลูกดอกไม้
หลากสี ในกระถาง เมื่อฤดกูาลเปลี่ยน
เป็นตน้ฤดใูบไม้รว่ง เมล็ดของตน้โอ๊ก
แคระเริม่รว่งหล่นลงไปในกระถาง
ดอกไม้

วนัหน่ึงในฤดใูบไม้ผลิข้าพเจ้า
สังเกตเห็นตน้อ่อนบางตน้งอกออก
มาจากเมล็ด เราไม่ตอ้งการให้อะไรอยู่
ในกระถางนอกจากดอกไม้ ข้าพเจ้า
จึงเริม่ถอนตน้อ่อนออกจากดนิใน
กระถาง ยังความประหลาดใจแก่
ข้าพเจ้าที่ตน้อ่อนมีรากแล้วซ่ึงยาว
กวา่ล�าตน้อ่อนที่ โผล่พ้นดนิราวสาม
ถึงส่ีเท่า

ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ฤดรูอ้น
จะรอ้น มีฝนเล็กน้อย ส่วนฤดหูนาว
อากาศหนาวเย็น มีลมและหิมะมาก 
รากลึกช่วยให้ตน้อ่อนงอกงามโดย

หยั่งรากลงดนิอย่างรวดเรว็ ท�าให้ราก
ดงึความชีน้และสารอาหารจากดนิได้
มากขึน้ รากลึกยึดล�าตน้ให้ตัง้ตรงและ
ตัง้มั่นในสายลม รากลึกท�าให้ตน้โอ๊ก
แคระอยู่รอดไดง้่ายขึน้ เมื่อตน้อ่อนสูง
เต็มที่แล้ว รากของมันจะยังบ�ารงุเลีย้ง 
ป้องกัน และยึดล�าตน้ไว้

เรารบับทเรยีนไดจ้ากตน้โอ๊กแคระ 
เราล้วนมีประสบการณ์บางอย่างที่
เหมือนฤดรูอ้นและฤดหูนาว เรามีเวลา
สบายและเวลาล�าบาก ความส�าเรจ็และ
ความล้มเหลว เวลาของสุขภาพดแีละ
เวลาเจ็บป่วย ช่วงเวลาของความสุข
และช่ัวขณะของความทุกข์ โศก ชีวติ
ไม่คงที่ ชีวติไม่ราบรืน่

ชีวติคล้ายกันในเรือ่งอื่นดว้ย เรา
ทุกคนรายล้อมไปดว้ยวฒันธรรม 
ขนบประเพณีของชุมชนและบ้าน
เกิดเมืองนอน อิทธิพลเหล่าน้ันดบี้าง
ไม่ดบี้าง บางอย่างจรรโลงใจเรา บาง
อย่างบั่นทอนจิตใจและลดคณุคา่ของ
เรา บ้านเราอาจไดร้บัพรดว้ยแสงสวา่ง
ของพระกิตตคิณุหรอืถูกท�าลายเพราะ
การไม่รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้า แบบอย่างของเพื่อนอาจยอด
เยี่ยมหรอืย�่าแย่ เราไม่รูว้า่ชีวติจะพา
เราไปทางใด เราไม่สามารถท�านาย
สุขภาพหรอืความมั่งคัง่ในอนาคต
ของเรา เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าถึง
อิทธิพลของสงครามหรอืสภาพอากาศ 
สภาวการณ์ที่ผันแปรเกินควบคมุก่อ
ให้เกิดความท้าทายส�าหรบัเราทุกคน

เราไม่เหมือนตน้ไม้ เราเลือกไดแ้ละ
พัฒนาโครงสรา้งของรากทางวญิญาณ
ให้ชีวติของเราได ้เราตดัสินใจวา่จะ
หยั่งรากตรงไหนและหยั่งลึกลงไปใน
ดนิมากเท่าใด การตดัสินใจประจ�าวนั
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สรา้งความแตกตา่งเล็กน้อยมากใน
รากแห่งศรทัธาของเราซ่ึงผลที่ตาม
มากลายเป็นรากฐาน

หยัง่รำกในพระผู้ช่วยให้รอด
เพราะเราไม่รูว้า่ความท้าทายจะ

เกิดขึน้เมื่อใดหรอือย่างไร ฤดหูนาว
หรอืฤดรูอ้นของตวัเราจะยาวนาน
เท่าใด เราจึงควรหยั่งรากให้ลึกที่สุด
เพื่อเราจะสามารถลงไปถึงแหล่งบ�ารงุ
เลีย้งที่แท้จรงิส�าหรบัจิตวญิญาณของ
เราได ้น่ันคอืพระเจ้าพระเยซูครสิต ์
พระองคท์รงตอ้งการให้ชีวติเราครบ
บรบิูรณ์ ทรงเชือ้เชิญให้เรามาหา
พระองค ์พระองคต์รสัวา่ “จงเรยีน
รูจ้ากเรา, และฟังถ้อยค�าของเรา; จง
เดนิดว้ยความสุภาพอ่อนน้อมแห่ง
พระวญิญาณเรา, และเจ้าจะมีสันตสุิข
ในเรา” (คพ. 19:23)

เราสรา้งความแข็งแกรง่ของจติ
วญิญาณเพือ่ตา้นมรสุมชีวติโดยเรยีน
รูจ้ากพระองค ์เราเรยีนรู้ โดยการศึกษา
และการสวดออ้นวอน เราเรยีนรู้ โดยดู
แบบอยา่งทีช่อบธรรม เราเรยีนรูข้ณะ
รบัใช้ผูอ้ืน่เพือ่รบัใช้พระองค ์(ด ูมทัธวิ 
25:40) เราเรยีนรูข้ณะพยายามเลยีน
แบบพระองค์ ในทกุดา้นทีเ่ราท�าได้

การฟังหมายถึงเอาใจใส่ และตัง้ใจ
ฟัง ไม่ ใช่แค่ไดย้ิน เราฟังพระองค์
ในการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั 
เราฟังในการประชุมศีลระลึกและใน
พระวหิาร เราไดย้ินพระองค์ ใน “เสียง
เบาๆ” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:12) เราฟัง
พระองค์ ในเสียงของศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกที่มีชีวติอยู่

การตัง้ใจฟังเตอืนเราวา่ “มนุษย์
จะด�ารงชีวติดว้ยอาหารเพียงอย่าง

เดยีวไม่ได ้แตต่อ้งด�ารงชีวติดว้ยพระ
วจนะทุกค�าซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์
ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4) เราท�าให้
รากแข็งแรงดว้ยการเตบิโตเพิ่มขึน้ที
ละขัน้ ขณะที่เราฟัง เราเดนิตามเส้น
ทางที่พระองคท์รงด�าเนิน พระองค์
ทรงเป็นเส้นทางที่พาไปถึงชีวติที่ครบ
บรบิูรณ์ และพระองคท์รงเป็นแสง
สวา่งส่องทางน้ัน (ด ูยอห์น 8:12)

รักษำพระบัญญตัิ
ไม่มีความลับหรอืความประหลาดใจ

เกี่ยวกับส่ิงที่เราท�าไดแ้ละควรท�าเพื่อ
พัฒนารากของเรา น่ันคอื เรารกัษา
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า เรา
สามารถท�าตามพระประสงค์ ไดม้าก
ขึน้เมื่อเราท�าตามพระประสงค ์เรา
ท�าไดง้่ายขึน้เพราะเรามีความเช่ือมั่น
และศรทัธามากขึน้ เมื่อเรายืนหยัด
อย่างซ่ือสัตย์ ในการประยุกต์ ใช้หลัก
พืน้ฐานของพระกิตตคิณุในชีวติเรา 
พระเจ้าจะประทานพรให้เรามีพลัง
ภายในมากขึน้

การนมัสการอย่างมีคา่ควรเอือ้ 
ประโยชน์ส�าคญัตอ่ความลึกของราก 
ทางวญิญาณ การเข้ารว่มประชุม 
ศีลระลึกดว้ยความคารวะและรบัส่วน 
ศีลระลึกดว้ยเจตนาแท้จรงิท�าให้
วนัสะบาโตเป็นมากกวา่วนัอาทิตย์
ธรรมดา เราไม่สามารถหยั่งรากลึก
ไดเ้ลยเวน้แตเ่รา “ระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา” (คพ. 20:77, 79) เมื่อเรา
เตรยีมตวัก่อนการประชุม สะบาโต
จะกลายเป็นประสบการณ์ที่มีคา่มาก
ขึน้ส�าหรบัเรา ขณะตรกึตรองการให้
อภัยที่เราตอ้งการและพรของการมี
พระวญิญาณอยู่กับเราตลอดเวลา เรา

เริม่เห็นวา่ห้องนมัสการเป็นสถานที่
ศักดิสิ์ทธิ์และศีลระลึกเป็นเวลาของ
การช�าระให้บรสุิทธิ์

ดว้ยเหตน้ีุจึงมีบางอย่างที่เราควรน�า
ไปดว้ยเสมอเมื่อเราไปโบสถ์ ส�าคญัสุด
คอืใจที่ชอกช�า้และวญิญาณที่ส�านึก
ผิด เราควรไปเพราะอยากแสวงหา
และรูสึ้กถึงพรของการชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ท�านองเดยีวกัน เราควร
ทิง้บางอย่างไวท้ี่บ้านเสมอ ความคดิ
เรือ่งกีฬา งาน ความบันเทิง และการ
จับจ่ายควรเก็บใส่ตูล็้อคกุญแจไว้ ใน
บ้านเราเพื่อเปิดในวนัอื่นที่ ไม่ ใช่วนั 
สะบาโต การนมัสการที่แท้จรงิส่งเสรมิ
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิ อีกทัง้
ช่วยให้รากของศรทัธาเราหยั่งลึกจน
เราพบแอ่งน� ้าทางวญิญาณ ซ่ึง “จะ
กลายเป็นบ่อน� ้าพุในตวัเขาพลุ่งขึน้ถึง
ชีวตินิรนัดร”์ (ยอห์น 4:14)

เปาโลเขียนวา่
“เพราะฉะน้ันในเมื่อพวกท่านรบั

พระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าไว้
แล้ว ก็จงด�าเนินชีวติในพระองคด์ว้ย

“จงหยั่งรากและก่อรา่งสรา้งขึน้ใน
พระองค ์จงมั่นคงในความเช่ือตามที่
ไดร้บัการสอนมาแล้ว” ( โคโลสี 2:6–7)

ถ้าเราไม่ประสบมรสุมและความ
แห้งแล้งส่วนตวับ้าง รากของเราย่อม
ไม่มี โอกาสแข็งแรง การแล่นเรอืราบ
รืน่เป็นการทดสอบในตวัมันเอง—  
และยากดว้ย การไม่มีปัญหาสามารถ
ท�าให้เราอ่อนลงถ้าเราไม่ระวงั เราอาจ 
“ ไม่ระวงั [ตวัเรา], และความนึกคดิ 
[ของเรา], และค�าพูด [ของเรา], และ
การกระท�า [ของเรา], และไม่ยึดถือ
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า, และ 
ไม่ด�าเนินตอ่ไปในความเช่ือ”  
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( โมไซยาห์ 4:30) หากปราศจากการ
ทดลองที่ท�าให้เราคกุเข่าและท�างาน
กับใจเรา

ชีวิตมีวิธีน� าความทุกข์มาให้เรา
ทุกคนแม้เมื่อเราท�าดีที่สุด หากเรา
ไม่เลือกส่ิงที่เลวร้ายซ่ึงส่งผลให้เกิด
เรื่องเศร้าเสมอ เรามักไม่เลือกว่าจะ
ให้ปัญหาชีวิตมาเคาะประตูบ้านเรา
เมื่อใดหรืออย่างไร แต่เราตัดสินใจ
แน่นอนในแต่ละวันว่าเราจะเตรียม
รับปัญหาเหล่าน้ันอย่างไร ค�าเตือน
สติของโยชูวามีดังน้ี “ท่านก็จงเลือก
เสียในวนัน้ีวา่ท่านจะปรนนิบัติ ใคร” 
( โยชูวา 24:15)

ค�าเตอืนสตอิีกอย่างหน่ึงคอื
“จงเข้าไปทางประตแูคบ เพราะวา่

ประตใูหญ่และทางกวา้งน้ันน�าไปถึง
ความพินาศ และคนทัง้หลายที่เข้าไป
ทางน้ันมีมาก

“เพราะประตทูี่แคบและทางที่
ล�าบากน้ันน�าไปสู่ชีวติ และพวกที่หา
พบก็มีน้อย” (มัทธิว 7:13–14)

เราไม่ควรประหลาดใจเมื่อเราทน
ทุกข์กับความล้มเหลวของศรทัธาถ้า
เราเดนิบนขอบของทางคบัแคบและ
แคบ ส่ิงที่เราท�าและไม่ท�าส�าคญัอย่าง
ยิ่งเพราะการกระท�ามีผล และการไม่
กระท�าก็มีผล เมื่อเราไม่สนใจการกระ
ท�าเล็กๆ น้อยๆ ประจ�าวนัแตจ่�าเป็น
อย่างยิ่งของความเช่ือ เท่ากับเราท�าให้
รากอ่อนแอ เราออกห่างจากพระผู้เป็น
เจ้าทีละน้อย

ดงัน้ันวธิทีีเ่ราพดูกนั หนังสือและ
บทความทีเ่ราอา่น รายการโทรทศัน์
และภาพยนตรท์ีเ่ราด ูส่ิงทีเ่ราไมอ่า่น
และจะไมม่วีนัด ูเรือ่งข�าขนัทีเ่ราเลา่
หรอืเลอืกไมฟ่ัง อยา่วา่แตจ่ะน�ามาเลา่
ซ�า้ ทัง้หมดลว้นสะทอ้นวา่เราอยูท่ี่ ใด

บนทางคบัแคบและแคบ—ตรงกลาง
หรอืขอบทาง เราไมส่ามารถทวงสิทธิ์
รบัการบ�ารงุรากของเราไดถ้า้ส่ิงทีเ่ราท�า
และไมท่�าไมนั่บวา่ท�าใหเ้ราเป็นวสุิทธิ
ชนทีด่ขีึน้ ความปลอดภยัอยู่ตรงกลาง
ของทางคบัแคบและแคบเทา่น้ัน

เส้นทำงสู่สันติ
ไม่มีรปูแบบชีวติใดดกีวา่ ไม่มีวธิี

พบสันตสุิขและเส้นทางข้างหน้า
แน่นอนกวา่การตดิตามพระเจ้าพระ
เยซูครสิต ์พระนามของพระองคเ์ป็น
พระนามเดยีวที่ประทานดว้ยอ�านาจ
ภายใตฟ้้าสวรรคท์ี่จะท�าให้ชีวติเรา
เป็นสุขมากขึน้ (ด ู2 นีไฟ 31:21; 
โมเสส 6:52) ไม่มี ใครให้เรา “มอง
ด”ู อีกแล้ว ผู้ที่มีอ�านาจเปลี่ยนแปลง 
เปลี่ยนใหม่ และช่วยให้รอดเฉกเช่น
พระผู้ช่วยให้รอด
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ค�าพูดของยูดาห์จับประเด็นความ
วา่งเปล่าของชีวติที่สุดท้ายแล้วจะโอบ
ล้อมคนที่เลือกคนอื่นหรอืส่ิงอื่นแทน
พระผู้ช่วยให้รอด “[พวกเขา] เป็น
เมฆที่ ไม่มีน� ้าที่ถูกพัดลอยไปตามลม 
เป็นตน้ไม้ที่ ไรผ้ลในฤดทูี่ออกผลและ
ตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออก
ทัง้ราก” (ยูดา 1:12)

จิตวญิญาณของเราควรหยั่งรากลึก
ในพระครสิตจ์นเราสามารถอดทน
ตอ่ความท้าทาย มีชัยเหนือความ
ทุกข์ ตา้นการโจมตศีรทัธาของเรา 
และเป็นเหมือนตน้โอ๊ก—มั่นคง ไม่
ขยับเขยือ้น และตัง้มั่น การหยั่งราก
เช่นน้ันอยู่เหนือกาลเวลาและทนทาน
กวา่ศัตรทูัง้หมด แม้ศัตรทูี่รา้ยกาจ 
มองไม่เห็น และเจ้าเล่ห์ที่สุด

เราเรยีนรูจ้ากฮีลามันวา่ค�าสัญญา
เรือ่งความแข็งแกรง่ดั่งหินผาขึน้

อยู่กับการสรา้งชีวติเราบนพระผู้ ไถ่ 
“รากฐานซ่ึงหากมนุษย์จะสรา้งบน
น้ันแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้” (ฮีลา
มัน 5:12) อิสยาห์ ใช้ค�าเพียงไม่กี่ค�า
อธิบายวา่การหยั่งรากในพระเจ้าพระ
เยซูครสิต์และท�าให้คุณลักษณะ
บางอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเกิด
ผลในจิตวญิญาณเราหมายความ
วา่อย่างไร ท่านเขียนวา่ “และพระ
ยาห์เวห์จะทรงน�าเจ้าอย่างต่อเน่ือง 
และท�าให้ตัวเจ้าอ่ิมเอิบในที่แห้งแล้ง 
และท�าให้กระดูกของเจ้าแข็งแรง 
และเจ้าจะเป็นเหมือนสวนมีน� ้าชุ่ม 
เหมือนน� ้าพุที่น� ้าของมันจะไม่ขาด” 
(อิสยาห์ 58:11)

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์
ทรงเป็นแบบอย่างของคณุธรรมทุก
ประการ พระองคท์รงเป็นคนดพีรอ้ม
คนเดยีวที่เคยมีชีวติอยู่ ทรงชดใช้

บาปของเรา เราสามารถเป็นชายหญิง
ของพระครสิตผ์่านการชดใช้ของ
พระองค ์พระองคท์รงช�าระเราให้
สะอาด เปลี่ยนแปลง เยียวยา และ
ขัดเกลาเราได ้จิตวญิญาณของเราจะ
กลายเป็นส่ิงสวยงาม

ขอให้เรา “มองดพูระองค”์ อย่าง
ถี่ถ้วนมากขึน้ ขอให้เราเลียนแบบ
พระองคด์ว้ยความเลื่อมใสมากขึน้ 
ขอให้เราท�าตามพระองคด์ว้ยความ
กระตอืรอืรน้มากขึน้ ขอให้เราหยั่ง
รากลึกลงไปอีกในดนิแห่งความรอด
จนกวา่เราจะพ�านักบนพระองค ์ศิลา
แห่งพระผู้ ไถ่ของเรา ขอให้เรามีความ
สุขมากขึน้เรือ่ยๆ กับชีวติครบบรบิูรณ์
ที่พระองคท์รงมอบให ้◼

อ้ำงองิ
 1. ด ู“ โอ้ พระบิดาผู้นิรนัดร,์” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 81.
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ท่ำนเป็นรำชนิกลุ
โดย เคธี คิพพ ์เคลยต์นั

จงด�าเนินชีวิตให้คู่ควรกับความส�าคัญนิรันดร์ของท่าน

ขณะครอบครวัเราอยู่ ในอารเ์จนตนิาระหวา่งท�างาน
มอบหมายจากศาสนจักร เวลาวา่งดฉัินกับลูกชาย

มักจะไปเยือนสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง หน่ึงในน้ัน
คอืสวนสัตวซ่ึ์งไม่เหมือนสวนสัตวท์ี่เราเคยเห็น

แทนที่จะเดนิผ่านกรงสัตวท์ี่หลับอยู่ เขาจะเชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในคอกสัตวแ์ละลูบคล�า
สัตว ์เราเดนิตามผู้ฝึกเข้าไปในบรเิวณที่มีพืน้ที่ปิดซ่ึง
เตรยีมไวส้�าหรบัสิงโตตวัใหญ่และลูบคล�าพวกมันขณะ
ดเูหมือนพวกมันจะไม่สนใจเรา

ดฉัินถามผู้ฝึกวา่พวกเขาเช่ือมั่นไดอ้ย่างไรวา่สัตว์
ตวัใหญ่ยักษ์พวกน้ันไม่กินเรา พวกเขาดงึความสนใจ
ของเราไปที่สุนัขตวัเล็กหลายตวัที่อยู่ ในคอกเช่นกัน 
เมื่อสิงโตยังเล็ก ลูกสุนัขพวกน้ันจะวิง่ไล่สิงโตอย่างไร้
เมตตาและกัดที่ส้นเท้าของพวกมัน ลูกสิงโตจะคุน้กับ
การหมอบอยู่ ในมุมเพราะกลัวสุนัข

เมื่อสิงโตตวัใหญ่ขึน้ พวกมันก็ยังหมอบดว้ยความ
กลัว พวกมันสามารถใช้อุ้งเท้าดดีสุนัขเหล่าน้ันให้ ไป
ไกลๆ ได ้แตสิ่งโตไม่เห็นตวัตนแท้จรงิของมัน พวก
มันไม่รูจ้ักอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่และศักยภาพของตน

เราตา่งเผชิญกับสุนัขตวั
น้อยน่าร�าคาญที่ขโมยความ
เช่ือมั่นของเราไปและท�าให้
เราหมอบอยู่ ในมุม ดฉัินจะ
หยิบยกขึน้มาสามข้อ

กำรขำดควำมเช่ือมัน่
พวกเราหลายคนพูดถึงผลการท�างาน

ของเราจากความล้มเหลวมากกวา่จาก
ความส�าเรจ็ ถ้าเราตอบค�าถาม 100 ข้อได ้
80 ข้อ เรายอมรบัอย่างเศรา้ใจวา่เราพลาด
ไป 20 ข้อแทนที่จะบอกอย่างภาคภูมิ ใจ
วา่เราตอบถูก 80 ข้อ การขาดความเช่ือ
มั่นในศักยภาพของเราและในตวัเรา
ท�าให้เรามองไม่เห็นคา่และความ
สามารถแท้จรงิของเรา

ควำมรู้ทีไ่ม่สมบูรณ์
นีไฟเห็นนิมิตเกี่ยวกับพระมารดาของพระผู้ช่วย

ให้รอด แต่เมื่อถามวา่ท่านเข้าใจพระจรยิวตัรอัน
อ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ ท่านยอมรบัวา่ท่าน
ไม่รูค้วามหมายของเรือ่งทัง้หมด แต่ตอนแรกท่าน
ยืนยันส่ิงท่ีท่านรู ้“[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงรกัลูกๆ ของ
พระองค์” (ดู 1 นีไฟ 11:12–17) น่ันคือส่ิงท่ีเราจ�าเป็น
ต้องรูม้ากที่สุด น่ันท�าให้เราไม่ยอมปล่อยให้สุนัขน่า
ร�าคาญของความรูที้่ ไม่สมบูรณ์ท�าให้เราเสียความ
มั่นใจในความจรงิของศาสนจักร ในความสัมพันธ์ของ
เรากับพระผู้เป็นเจ้า และในความรกัที่พระองค์ทรงมี
ต่อเราไม่เส่ือมคลายและให้พลังแก่เรา

ควำมประมำทหรือควำมไม่เอำใจใส่
การเลือกที่ ไม่ดหีรอืการละเลยการเลือกที่ดบีดบัง

การมองเห็นความจรงิของเรา มีเหตผุลเชิงสัญลักษณ์
ที่ลูกหลานอิสราเอลจ�าเป็นตอ้งเก็บมานาทุกวนั 
(ด ูอพยพ 16:4) พันธะรบัผิดชอบที่ตอ้งเก็บอาหารทุก
วนัช่วยให้พวกเขาระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า ปัจจุบัน การ
อ่านพระคมัภีร ์การสวดอ้อนวอน การเข้ารว่มประชุมที่
โบสถ์ และการรบัใช้กันเป็นมานาประจ�าวนัของเราใน
ฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยให้เราระลึกถึง

พระเจ้า
เรามีดเีอ็นเอทางวญิญาณ

ของพระผู้เป็นเจ้าไหลเวยีนทั่ว
เส้นเลือดด�าของเรา เราเป็นบุตร
ธิดาของพระองคแ์ละทายาท
ของพระองค ์จงขจัดข่าวสารที่
หลอกลวง ความเช่ือ หรอืนิสัย
ที่ท�าให้ท่านตอ้งหมอบอยู่ ในมุม
ของชีวติ อย่าปล่อยให้ส่ิงเหล่า
น้ันกัดส้นเท้าของท่านและ
ท�าให้ท่านรูสึ้กกลัวหรอืบาดเจ็บ 

จงด�าเนินชีวติให้คูค่วรกับความ
ส�าคญันิรนัดรข์องท่าน ท่านเป็น
ราชนิกุล ◼
จากค�าปราศรยัระบบการศกึษาของศาสนจักร
เรือ่ง “Like a Watered Garden” และ “A Regal 
Identity” ในนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิาเมือ่วนัที ่

13 กนัยายน ค.ศ. 2015
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ไป เมื่อเราเหน่ือยแทนเนอรจ์ะคยุเรือ่งตลกเพื่อช่วยให้เรา
ตืน่ หลังจากไปพระวหิารเราจะใช้เวลาพูดคยุกันวา่เรารูสึ้ก
อย่างไรในพระวหิารและเราคดิอะไร

การไปพระวหิารกับแทนเนอรก์ลายเป็นจุดเด่นทาง
วญิญาณของสัปดาห์ การไปพระวหิารเป็นประจ�าท�าให้
เราเป็นเพื่อนสนิทกันมากขึน้ ซ่ึงท�าให้ดิฉันเข้มแข็ง
มากกวา่ท่ีคิดเมื่อเกิดการทดลองบางอย่าง พี่สาวสองคน
ไปเรยีนมหาวทิยาลัยและวอรด์ของเราเพ่ิงแยก จึงเหลือ ภำ
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เม่ือแทนเนอร์น้องชายของดิฉันอายคุรบ 12 ขวบ ดิฉันชวนเขาให้เร่ิมไปเข้าพระวิหาร
กับดิฉัน ดิฉันไม่รู้เลยว่าเราจะต้องการให้ช่วยสนับสนุนกันอย่างมากในหลายปีต่อมา

นอ้งชำย ชว่ยชวิีต 

โดย บริทท์นีย์ แอน ฮำร์แมน

ดิ
ฉันอายุเกือบ12 ขวบเมื่อมีการอุทิศพระวหิารทวนิ
ฟอลส์ ไอดาโฮ ดฉัินตืน่เตน้มากพี่สาวถามดฉัิน 
เป็นครัง้แรกวา่อยากไปพระวหิารกับเธอและเพื่อน

เป็นประจ�าไหม
ดฉัินมีความสุขเมื่อแทนเนอรน้์องชายอายุครบ 12 ขวบ

ในอีกสามปีตอ่มาเพราะในที่สุดดฉัินก็สามารถชวนเขาไป
เข้าพระวหิารดว้ยกันได้

ทุกเช้าที่เราไป เราจะช่วยปลุกกันให้ลุกจากเตยีงแล้วก็

ประเพณคีรอบครัว: 

 กำรไปพระวหิำร

เม่ือพี่สำวของดิฉนัไปเรียนมหำวทิยำลยัและนอ้งชำยอำยคุรบ 12 ขวบ เขำกบัดิฉนัไปพระวหิำร
ดว้ยกนั
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ดิฉันกับแทนเนอรเ์ป็นเยาวชนที่แข็งขันในวอรด์
ดฉัินกบัแทนเนอร์ ใช้เวลาหลายช่ัวโมงโทรศัพทแ์ละเชือ้

เชิญเยาวชนทีแ่ข็งขันน้อยใหม้าโบสถแ์ละรว่มสหกจิกรรม 
บ่อยครัง้ทีด่ฉัินรูสึ้กเหมอืนความพยายามลม้เหลวเพราะไมม่ี
ใครมาทัง้ทีด่ฉัินพยายามเป็นเพือ่นกบัเด็กสาวหลายคน

พ่อแม่ของเราพยายามช่วย พวกท่านจะแสดงประจักษ์
พยานให้เราฟังเมื่อเราท้อ และให้เราระบายความคบัข้องใจ
เมื่อเรากลับมาบ้านดว้ยความไม่สบายใจ แตก่ระน้ัน เรา
ก็ ไม่ไดม้ีเพื่อนที่ โบสถ์มากขึน้ในฉับพลันทันใด เมื่อดฉัิน
เป็นเยาวชนหญิงคนเดยีวที่ โบสถ์ดฉัินยิ่งไม่อยากไปโบสถ์ 
เราไม่ได้ ไปพระวหิารบ่อยเหมือนเดมิเพราะเราเรยีนหนัก

ดฉัินใช้เวลานานอ่านพระคมัภีรแ์ละทูลวงิวอนขอ
พระเจ้าทรงช่วยให้ดฉัินเข้มแข็ง ดฉัินเหงาและเบื่อ—เบื่อ
การอยู่คนเดยีว เบื่อความพยายามโดยไรป้ระโยชน์ เบื่อการ
ดิน้รนทางวญิญาณและทางอารมณ์

ระหวา่งน้ีดฉัินท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย
ประจ�าสระน� ้าในเมือง ดฉัินชอบอยู่ที่น่ันมากกวา่ชอบอยู่ที่

โบสถ์เพราะผู้รว่มงานเป็นเพื่อนของดฉัินและตืน่เตน้ทุก
ครัง้ที่เห็นดฉัิน วนัหน่ึงดฉัินตดัสินใจวา่จะไม่กลับไปรว่ม
สหกิจกรรมอีกเน่ืองจากท�างานสนุกกวา่และช่วยให้ดฉัินมี
เงินใช้

ดฉัินไม่คดิวา่เป็นเรือ่งใหญ่จนกระทั่งสังเกตเห็น
ตนเองลดมาตรฐาน ดฉัินไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการสบถของ
เพื่อนๆ และวนัหน่ึงดฉัินตกใจมากที่ ไดย้ินตนเองสบถ
อย่างไม่ตัง้ใจทัง้ที่ ไม่เคยสบถมาก่อน คนืหน่ึงดฉัินถึงกับ
ดภูาพยนตรท์ี่ ไม่เหมาะสมในงานเลีย้งสังสรรคก์ับเพื่อนๆ 
ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่่ช่วยผู้ประสบภัย ดฉัินรูสึ้กแย่มากและ
สงสัยวา่ดฉัินท�าอะไรอยู่

ระหวา่งน้ันพ่อแม่บอกดฉัินวา่แทนเนอรเ์หงามากตัง้แต่
ดฉัินเลิกไปเข้ารว่มสหกิจกรรม ทุกสัปดาห์เขาจะถามดฉัิน

ดิฉันมีความเห็นวา่งาน 
สนุกกวา่สหกิจกรรม

เยำวชน

เรำเหงำเม่ืออยูท่ี่โบสถ ์

เยำวชนคนอ่ืนไม่แขง็ขนั

ดิฉนัเลิกไปสหกิจกรรมเม่ือพบวำ่ดิฉนัท�ำงำนสนุกกวำ่

แต่แลว้กรู้็ตวัวำ่ดิฉนัก�ำลงัลดมำตรฐำนเม่ืออยูก่บัเพื่อนร่วมงำน

แทนเนอร์ชวนดิฉนัไปร่วม 

สหกิจกรรมทุกสปัดำห์
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วา่ “พี่ครบั พี่จะไปรว่มสหกิจกรรมคนืน้ีไหม” เมื่อเขากลับ
จากสหกิจกรรม เขาจะตรงเข้าห้องของเขาและอ่านพระ
คมัภีรเ์ป็นเวลานาน เขาไม่พูดมากเหมือนเคย และเมื่อ
ดฉัินถามวา่เขาเป็นอะไรหรอืเปล่า เขาตอบเพียงวา่ “ ไม่” 
แล้วก็เดนิจากไป

คนืหน่ึงเขารอ้งไห้กลับบ้านเพราะรูสึ้กเหงามาก
ตอนน้ันเองทีด่ฉัินรูว้า่ตอ้งกลบัไป ไมส่�าคญัวา่การอยู่ โดด

เดีย่วยากเพยีงใดส�าหรบัดฉัิน แตแ่ทนเนอรต์อ้งการดฉัิน
แทนเนอรเ์รยีนหลักสูตรประวตัคิรอบครวัที่ โบสถ์ และ

ดฉัินตดัสินใจวา่จะเรยีนกับเขา เราตอ้งการเริม่ไปพระวหิาร
เป็นประจ�ามากขึน้ และตอนน้ีเราสามารถหารายช่ือดว้ย
ตนเองไดแ้ล้ว

เราชอบเข้าชัน้เรยีนในวนัอาทิตย์ดว้ยกัน หลังเลิกโบสถ์ 
เราคน้หาช่ือดว้ยกัน เรือ่งดทีี่สุดเกี่ยวกับการน�าช่ือของเรา
เองไปพระวหิารคอืเราไดห้ารายช่ือดว้ยกัน และดกีวา่น้ัน
คอืเราสามารถสนับสนุนกันที่ โบสถ์และชอบโบสถ์เพราะ
เราก�าลังท�างานของพระเจ้า

ความขยันหมั่นเพียรของแทนเนอร์ ในการไปรว่มประชุม
และสหกิจกรรมที่ โบสถ์เป็นแบบอย่างอันทรงพลังส�าหรบั
ดฉัิน ดฉัินมีประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุ แตเ่ขาช่วย
ให้ดฉัินไดร้บัประจักษ์พยานอีกครัง้จากการเข้ารว่มการ
ประชุมและกิจกรรมที่ โบสถ์

เราสามารถปลอบโยนกันและใช้ประจักษ์พยานของเรา
เกี่ยวกับพระวหิารช่วยกันให้เข้มแข็งในพระวหิาร จ�านวน
เยาวชนที่เข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์และสหกิจกรรมไม่
มากขึน้ แตด่ฉัินกับแทนเนอรเ์ข้มแข็งขึน้และสามารถ
แบกภาระของเราไดม้ากขึน้เมื่อเราช่วยกันมุ่งไปหน้า

ดฉัินดี ใจมากทีช่วนเขามาพระวหิารดว้ย แมด้ฉัินจะ
มัน่ใจวา่เป็นการช่วยเขา แตด่ฉัินรูว้า่ส่ิงน้ันช่วยชีวติดฉัิน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา

ประจกัษพ์ยานของเราเกีย่วกบัพระ
วิหารชว่ยใหเ้ราเขม้แขง็ในศาสนจกัร

แต่ค�่ำวนัหน่ึงแทนเนอร์

ร้องไหก้ลบัจำกสหกิจกรรม

เพรำะเขำรู้สึกเหงำมำก

พอทรำบวำ่แทนเนอร์ตอ้งกำรดิฉนั  

ดิฉนัจึงตดัสินใจกลบัไป

ดิฉนัเขำ้ชั้นเรียนประวติัครอบครัวกบัเขำ

ควำมขยนัหมัน่เพียรของ 

แทนเนอร์ในกำรไปร่วมประชุมและ 

สหกิจกรรมของศำสนจกัรเป็น 

แบบอยำ่งท่ีมีผลต่อดิฉนั



อยำ่ถกู 
ลวงล่อ

จงเอำใจใส่ครอบครัวและเพื่อนของท่ำน  
กำรอพัเดทสถำนะของท่ำนรอได้
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ความคิด แทรม
โพลีน และความ
ปรารถนาจะช่วยคน
อ่ืนๆ ผลกัดนัเดก็
ผู้หญิงวยั 11 ขวบ
ให้เรียนบทเรียน
มากมายเก่ียวกับการ
พ่ึงพาตนเองและ
การรับใช้

โดย มเิรียม เบย์
หน่วยบริกำรพึ่งพำตนเองของศำสนจกัร เ ด็กวยั 11ขวบส่วนใหญ่วุน่อยู่กับการเรยีน งานบ้าน และกิจกรรมกับเพื่อนๆ 

อยู่แล้ว แตอ่เล็กแซนดรา ซี. จากรฐัดรูงัโก เม็กซิโกไม่เหมือนเด็กวยั 
11 ขวบทั่วไป นอกจากเรือ่งปกตทิัง้หลายที่เยาวชนวยัน้ันท�า อเล็กแซนดรา

ยังมีรายไดจ้ากธุรกิจส่วนตวัและรบัใช้ ในชุมชนของเธอดว้ย
เด็กผู้หญิงอายุเท่าน้ันเริม่ตัง้บรษัิทของเธอเองอย่างไร

เร่ิมจากแนวคิดหน่ึง
เริม่เมื่ออเล็กแซนดราทราบวา่ศาสนจักรจัดชัน้เรยีนบางชัน้เพื่อช่วยให้คน

เรยีนรูก้ารพึ่งพาตนเอง ส่วนใหญ่กลุ่มจะจัดให้คนอายุ 18 ปีขึน้ไป แตอ่เล็กแซน
ดราตัง้ใจวา่จะเข้ารว่ม เธอชอบแนวคดิเรือ่งการฝึกวธิีหางานหรอืเริม่ท�าธุรกิจ
ส่วนตวั

เป็นไปไดห้รอืที่เด็กนักเรยีนชัน้ประถมแบบเธอจะไม่เพียงวางแผนอนาคต 
ของเธอเอง เท่าน้ันแตช่่วยคนที่มีน้อยกวา่เธอดว้ย สมาชิกศาสนจักรหลายคนที่
เธอรูจ้ักจากหมู่บ้านของเธอมีการศึกษาน้อยและมีทรพัย์สินเงินทองไม่มาก

อเล็กแซนดราเข้ากลุ่มที่เรยีกวา่ “การเริม่ตน้และท�าให้ธุรกิจของฉันเตบิโต” 
ซ่ึงเป็นหน่ึงในสามวชิาที่ศาสนจักรสอน แทนที่จะให้ครสูอน กลุ่มจะให้เพื่อน
สมาชิกคนหน่ึงในกลุ่มเป็นวทิยากรกระบวนการโดยน�าสมาชิกคนอื่นๆ ให้เรยีน
ตามหลักสูตรและกระตุน้การสนทนา อเล็กแซนดราประชุมกับกลุ่มทุกสัปดาห์
นานสามเดอืน

เมื่ออเล็กแซนดราเรยีนรูว้ธิีพึ่งพาตนเองทัง้ทางโลกและทางวญิญาณ เธอเริม่
มองไปรอบๆ ดคูวามตอ้งการในพืน้ที่ เธอสังเกตวา่มีกิจกรรมนันทนาการให้เด็ก
ทุกคนในเมืองของเธอไม่มากพอ เธอจึงเก็บเงินซือ้แทรมโพลีนเล็กๆ อันหน่ึง  
อเล็กแซนดราวางแทรมโพลีนไว้ ในที่สาธารณะและเริม่ให้เช่า โดยใช้ความคดิที่
เรยีนรูม้าเกี่ยวกับการตลาดและการเงินในหลักสูตรของเธอ

แทรมโพลีนกลายเป็นที่นิยมมากในชุมชนของเธอ

 ชิงลงมือ  
ก่อน
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พรของการรบัใชแ้ละการท�างานหนกั
อเล็กแซนดราเริม่ใช้ทักษะของเธอในดา้นอื่นดว้ย เพราะเธอสนใจสมาชิก

กลุ่มทุกคนมากและตดิตามทุกคนในชุมชน เธอจึงไดร้บัความไวว้างใจให้เป็น
วทิยากรกระบวนการให้กลุ่มใหม่—ต�าแหน่งที่ปกตจิะให้คนอายุ 18 ปีขึน้ไป

เมื่ออเล็กแซนดราเป็นวทิยากรกระบวนการ เธออายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้เข้า
รว่มหกคนในกลุ่มของเธอ เธอศึกษาเน้ือหาอย่างละเอียดก่อนการประชุมกลุ่ม
ทุกครัง้เพื่อเธอจะรูว้ธิีช่วยเพื่อนสมาชิกในกลุ่มไดด้ทีี่สุด เธอรบับทบาทใหม่
อย่างจรงิจัง “เธอจะรอ้นใจเมื่อกลุ่มมาไม่ตรงเวลาหรอืเมื่ออุปกรณ์วดีทิัศน์ ไม่
ท�างาน” เดวดิคณุพ่อของเธอกล่าว

อเล็กแซนดรารูว้า่ตอ้งท�าให้การบ้าน ธุรกิจแทรมโพลีน และบทบาทการเป็น
วทิยากรกระบวนการของเธอสมดลุกันเป็นอย่างด ีเธอคดิวา่น่ันคุม้คา่ “พระผู้
เป็นเจ้าทรงอวยพรหนูเมื่อพระองคท์รงท�าให้หนูเป็นวทิยากรกระบวนการ”  
เธอกล่าว ส�าหรบัเธอ พรประการหน่ึงคอืไดเ้รยีนรูเ้รือ่งการรกัคนที่ท่านรบัใช้

อเล็กแซนดรารูว้า่ตอ้ง

ท�าใหก้ารบา้น ธรุกิจแทรม

โพลีน และบทบาทการเป็น

วิทยากรกระบวนการของ

เธอสมดลุกนัเป็นอยา่งดี

พรของกำรท�ำงำน
“กำรพฒันำควำมสำมำรถใน
กำรท�ำงำนจะช่วยท่ำนเอ้ือ
ประโยชนต่์อโลกท่ีท่ำนอยู ่จะ
ท�ำใหท่้ำนรู้สึกวำ่ตนมีคุณค่ำ
มำกข้ึน จะเป็นพรแก่ท่ำนและ
ครอบครัว ทั้งเวลำน้ีและใน
อนำคต . . .

“กำรพึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่ง
แทจ้ริง ท่ำนตอ้งเรียนรู้วธีิ
ท�ำงำนกบัผูอ่ื้นและหนัไปพึ่ง
พระเจำ้เพื่อขอควำมช่วยเหลือ
และพลงัจำกพระองค”์
เพือ่ความเข้มแขง็ของเยาวชน (2011), 40, 41
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ความรกัดงักล่าวชักน�าเธอให้ยื่นมือช่วยเหลือกลุ่มดว้ยความปรารถนาอยาก
ให้พวกเขาประสบความส�าเรจ็ ตวัอย่างเช่น ทุกครัง้ที่ประชุมกัน สมาชิกกลุ่ม
รบัปากทุกสัปดาห์วา่จะน�าส่ิงที่ศึกษาไปใช้กับธุรกิจของเขาและตอ่จากน้ันก็สอน
หลักธรรมพระกิตตคิณุที่ ไดเ้รยีนรูก้ับครอบครวัของเขาดว้ย เมื่อผู้เข้ารว่มใน
กลุ่มของอเล็กแซนดราไม่บรรลุเป้าหมายหรอืขาดเรยีน เธอจะไปเยี่ยมพวกเขาที่
บ้านเพื่อดวูา่สบายดหีรอืไม่และกระตุน้พวกเขาให้ท�าตามที่รบัปาก “หนูชอบไป
เยี่ยมสมาชิกกลุ่ม” เธอกล่าว

คณุพ่อของอเล็กแซนดราเพิ่มเตมิวา่ “ผมแปลกใจเมื่อเห็นลูกสาวตวัน้อย
รูสึ้กจรงิจังมากเกี่ยวกับความผาสุกของคนตกทุกข์ ไดย้าก เธอมีความเห็นอก
เห็นใจคนที่เธอรบัใช้มาก”

เวลาน้ีอเล็กแซนดราเป็นดรณีุในเยาวชนหญิง เธอมีแผนจะขยายธุรกิจ 
แทรมโพลนีไปยงัชมุชมใกลเ้คยีง เธอกลา่ววา่เมือ่เรยีนรูท้ีจ่ะพาตนเองมากขึน้และ 

ช่วยให้คนอื่นๆ ท�าแบบเดยีวกัน เธอเริม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตวัเเธอและ 
เพื่อนใหม่ ในกลุ่มของเธอ “หนูมีประจักษ์พยานในพระครสิตเ์พิ่มขึน้” อเล็ก
แซนดรากล่าว “หนูรูสึ้กมั่นใจในตวัเองมากขึน้ และตอ้งการรบัใช้”

อเล็กแซนดรากล่าววา่เพราะหลักสูตรการอบรมน้ี เธอจึงตระหนักมากขึน้วา่
จรงิๆ แล้วเธอเป็นใครและเธอสามารถรบัใช้ ไดอ้ย่างไร “หนูเรยีนรูว้า่หนูสามารถ
ปรบัปรงุตนเองให้ดขีึน้ได ้หนูชอบเห็นสมาชิกกลุ่มทุกคนปรบัปรงุตนเองให้ดี
ขึน้ หนูรูว้า่พวกเขาจะดขีึน้นับจากน้ีเป็นตน้ไป ธุรกิจของพวกเขาจะดขีึน้ หนู
รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์และการอบรมการพึ่งพาตนเอง
เป็นการเปิดเผยจากพระองค”์

ส�าหรบัอเล็กแซนดรา ประจักษ์พยานของเธอ คณุคา่ในตนเอง และการรบัใช้
ผู้อื่นเป็นส่ิงที่ควรท�าให้ ไดม้า ◼

“หนูเรียนรูว้า่หนูสามารถ

ปรบัปรงุตนเองใหดี้ขึน้

ได ้. . . หนูรูว้า่พระผู ้

เป็นเจา้ทรงเรียกศาสดา

พยากรณแ์ละการอบรม

การพ่ึงพาตนเองเป็นการ

เปิดเผยจากพระองค”์

เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัชั้นเรียนกำรพึ่งพำ
ตนเองไดท่ี้ lds.org/go/816000
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“ฉนัมีเพื่อนคนหน่ึงท่ีรู้สึกวำ่
เธอไม่มีเพื่อนท่ีโบสถย์กเวน้
ฉนั ฉนัจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อ
ช่วยเธอ”

ใ 
นสถานการณ์น้ี เธออาจรูสึ้กถูกทอดทิง้ เหงา หรอือ่อนแอ 
โชคดทีี่เพราะมิตรภาพของท่านจึงมีหลายส่ิงที่ท่านท�าได้
เพื่อให้ก�าลังใจเธอ

เขม้แขง็ดว้ยกนั
ให้ก�าลังใจและช่วยให้
เธอพูดคยุกับเยาวชน
คนอื่นๆ เราแตล่ะคน
เข้มแข็ง แตเ่ราเข้ม

แข็งขึน้เมื่ออยู่ดว้ยกัน บอกเพื่อนๆ 
วา่เธอจะช่วยให้อาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าเตบิโตไดด้ขีึน้ถ้าเธอมีเพื่อน
มากขึน้ซ่ึงจะแนะแนวทางให้เธอ เป็น
ผู้สนับสนุนในชีวติเธอ ช่วยให้เธอรกั
พระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค!์
สการ์เลต็ เอม็. อาย ุ16 ปี, จังหวดัเกาติน ชิลี

ชวนเธอมำร่วมกิจกรรม
เมื่อดฉัินเข้ารว่มศาสนจักร ดฉัินรูสึ้ก
เหงา ทัง้ที่เยาวชนบางคนพยายาม
ปฏิสัมพันธ์ดว้ย ดฉัินไปสหกิจกรรม
และรว่มวงสนทนากับพวกเขามาก
ขึน้ ดฉัินฟังพวกเขาและให้ความช่วย
เหลือ ดฉัินยิม้ให้พวกเขาและแสดง
ความสนใจพวกเขาอย่างจรงิใจ ค�า
แนะน�าของดฉัินคอืช่วยให้เพื่อนเปิด
ใจ ช่วยให้เธอมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ศาสนจักร เธอจะเริม่ชอบการเข้ากลุ่ม
เพื่อนหลายๆ คน
เฟธ โอ. อาย ุ17 ปี, อาบีอา ไนจีเรีย

รวมเธอไวด้ว้ย
ผมจะพยายามช่วย
รวมเพ่ือนของคุณไว้
ในการสนทนาและท�า
กิจกรรมกับเยาวชน

คนอื่นๆ ท่ี โบสถ์ การพูดคุยกับเพื่อน
ที่ดีคนอื่นๆ ว่าเพ่ือนคนน้ีรู้สึกอย่างไร
ก็ช่วยได้ การขอให้พวกเขาช่วยรวม
เธอไว้ ในกลุ่มอาจท�าให้เพ่ือนคนอื่นๆ 
รับรู้ความต้องการของเธอและช่วย
ให้พวกเขาจดจ�าว่าต้องใจดีกับเธอ

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

•  ช่วยเธอผูกมิตรกับเยาวชนคนอื่นๆ แนะน�าเธอให้พวกเขา
รูจ้ัก รวมเธอไว้ ในการสนทนาของท่านกับคนเหล่าน้ัน และ
เสนอกิจกรรมให้เยาวชนในวอรด์ไดรู้จ้ักกันมากขึน้ ท่าน
อาจจะพูดคยุกับประธานเยาวชนหญิงของท่านเพื่อให้เธอ
และผู้น�าคนอื่นๆ ช่วย

•  ช่วยให้เธอรบัรูค้ณุคา่อันสูงส่งของเธอ ท่านสามารถบอก
เธอไดว้า่ท่านเห็นคณุสมบัตทิี่ดบีางอย่างในตวัเธอ

•  ช่วยให้เธอจดจ�าความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดและความรกั
ของท่าน พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “เราเป็นผู้เลีย้งที่ด ีเรา
รูจ้ักแกะของเราและแกะของเราก็รูจ้ักเรา” (ยอห์น 10:14) 
ถึงแม้เธอรูสึ้กเหมือนไม่มี ใครเข้าใจ แตพ่ระเจ้าจะทรง
ทราบแน่นอนวา่เธอรูสึ้กอย่างไร สวดอ้อนวอนให้เธอ แสดง
ความรกัตอ่เธอโดยรวมเธอไว้ ในกิจกรรมและพูดคยุกับเธอ
ที่ โบสถ์

•  แนะน�าให้เธออ่านพระคมัภีร ์สวดอ้อนวอนขอให้ความ
สัมพันธ์ของเธอกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์
แน่นแฟ้นขึน้

•  เหนือส่ิงอื่นใด กระตุน้ให้เธอไปโบสถ์สม�่าเสมอ แม้จะ
ยากส�าหรบัเธอ เตอืนให้เธอนึกถึงความส�าคญัของการ
รบัศีลระลึกและการเรยีนพระกิตตคิณุที่การประชุมของ
ศาสนจักร

หากแนวคดิของท่านไม่ไดผ้ลทันที ให้ท�าตอ่ไปและกระตุน้ให้
เธอท�าส่ิงที่ถูกตอ้ง
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และรวมเธอไว้ ในการสนทนาและ
กิจกรรม
เทรเวอร์ ซี. อาย ุ14 ปี, ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

บอกเธอวำ่เธอมีควำมหมำยต่อ
คุณอยำ่งไร
ดฉัินรูสึ้กแบบเดยีวกันเมื่อเปลี่ยน
วอรด์ ช่วงน้ันยาก ส�าคญัที่ตอ้ง
บอกเพื่อนของคณุวา่เธอเป็นคน
พิเศษ เธอมีความหมายตอ่คณุ เธอมี
คณุสมบัตทิี่ดหีลายอย่างทัง้น้ีเพื่อให้
เธอรูสึ้กมั่นใจและเธอไม่ตอ้งกลัว เรา
ทุกคนส�าคญั กระตุน้ให้เธอพูดคยุ
กับผู้น�า สวดอ้อนวอน และอ่านพระ
คมัภีรเ์พื่อจะรูว้า่เธอไม่ โดดเดีย่ว
ชารอน อาย ุ14 ปี, ยกูาตาน เมก็ซิโก

จดังำนเล้ียง
คณุหรอืเธออาจจัดงานเลีย้งสังสรรค์
กับคนบางคนจากโบสถ์ การรูจ้ักคน
อื่นเมื่อกลุ่มเล็กลงย่อมดกีวา่
ทราอิส เอช. อาย ุ13 ปี, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

พร้อมช่วยเหลือ
คุณสามารถช่วยให้เธอเข้าใจวา่เรา
ทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครวัของ
พระผู้เป็นเจ้า เป็นพี่น้องกัน เธอ
จ�าเป็นต้องแสดงความรกัและปฏิบัติ
สัมพันธ์กับทุกคน ให้เธอรูเ้ช่นกันวา่
ในครอบครวัใหญ่ทางวญิญาณของ
เรา เราพรอ้มจะช่วยและให้ก�าลังใจ
กันเสมอ เราทุกคนพยายามบรรลุเป้า
หมายเดียวกัน ในพระกิตติคุณเราไม่
เคยโดดเดี่ยว
ซิสเตอร์แอนนา คาอิโกโรโดวา, คณะเผยแผ่มอสโก รัสเซีย

ฟังกำรน�ำทำงของพระเจำ้
สวดอ้อนวอนให้เธอและทูลขอพระ
บิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้คณุรูว้า่คณุ

เพือ่นแท้
“เรำทุกคน
ตอ้งกำรเพื่อน
แทผู้รั้กเรำ ฟัง
เรำ แสดงใหเ้รำ

เห็นหนทำง และเป็นพยำนแก่
เรำถึงควำมจริงเพื่อเรำจะรักษำ
ควำมเป็นเพื่อนกบัพระวญิญำณ
บริสุทธ์ิไวไ้ด ้ท่ำนตอ้งเป็น
เพื่อนแทแ้บบนั้น”
ประธำนเฮนรีย ์บี. อำยริงก,์ ท่ีปรึกษำท่ี
หน่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุด, “เพื่อนแท,้” 
เลียโฮนา ก.ค. 2002, 36.

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

จะช่วยเธอไดอ้ย่างไร พูดคยุกับผู้น�า
ของคณุและพยายามให้เธอรว่มวง
สนทนากับเด็กสาวคนอื่นๆ ที่ โบสถ์ 
เป็นเพื่อนเธอตอ่ไปและท�าสุดความ
สามารถ พระเจ้าจะทรงช่วยให้คณุรู้
วธิีช่วยเธอ
อนาสตาเซีย บี. อาย ุ18 ปี, ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

บอกเธอวำ่เธอไม่มี
วนัโดดเด่ียว
หน่ึง เราจะสวด
อ้อนวอนให้เยาวชน
หญิงคนน้ันและชวน

เธอมาร่วมกิจกรรมหรือโครงการรับ
ใช้เพื่อให้เธอรูสึ้กได้ว่าเธอเป็นส่วน
หน่ึงของกลุ่ม อย่าปล่อยให้ ใครตก! 
สอง เราจะบอกเธอว่าเธอไม่มีวันโดด
เดี่ยว พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่กับ
เราเสมอและทรงรักเราอย่างสุดซึง้
ช่ัวนิรันดร์ เราจะเตือนเธอให้นึกถึง
ค�าพูดจากศาสดาพยากรณ์ของเรา 
“สักวันหน่ึงเมื่อท่านยืนหลบอยู่ข้างๆ 
และพิจารณาช่วงเวลายุ่งยากของ

“ฉนัจะช่วยเพื่อนของฉนั

เอำชนะปัญหำกำรพดูค�ำ

สบถหรือกำรเล่นเกมวดีิโอ

มำกเกินไปไดอ้ยำ่งไร”

ส่งค�ำตอบของท่ำนและภำพควำมละเอียดสูงตำม
ควำมประสงคข์องท่ำนมำก่อน 15 กนัยำยน 2016 
ท่ี liahona.lds.org (คลิก “Submit an Article”) หรือส่ง
ทำงอีเมลท่ี liahona@ldschurch.org

(1) ช่ือนำมสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือ
สำขำ (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน (5) ค �ำอนุญำตเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรของท่ำน และถำ้ท่ำนอำยตุ �่ำกวำ่ 18 ปี
ตอ้งมีค�ำอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของผูป้กครอง
ใหพิ้มพค์ �ำตอบและรูปถ่ำย (ส่งทำงอีเมลได)้

อำจมีกำรแกไ้ขควำมยำวหรือควำมชดัเจนของค�ำ
ตอบท่ีส่งมำ

ท่าน ท่านจะตระหนักว่าพระองค์ทรง
อยู่เคียงข้างท่านเสมอ” ( โธมัส เอส. 
มอนสัน, “เราไม่มีวันเดินตามล�าพัง,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 123)
เยนิเฟอร์ เอส. อาย ุ18ปี และเฟอร์นันโด พี. อาย ุ18 ปี,  

ตากูอาเรมโบ อุรุกวยั
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ปีสุดท้ายในโรงเรยีนมัธยมปลายเกิด
เรือ่งท้าทายที่ข้าพเจ้าไม่คาดคดิ หลัง
จากเปิดเทอมได้ ไม่นาน ครสูอน

สุนทรพจน์มอบหมายให้ข้าพเจ้ารว่มทีม
โตว้าที เราศึกษา ฝึก แข่งขัน และข้าพเจ้า
เรยีนรูบ้ทเรยีนมีคา่มากมายอย่างนอบน้อม

หลายเดอืนตอ่มาและส่ีสัปดาหก์อ่นแขง่
สุนทรพจน์ระดบัรฐั ครบูอกขา้พเจา้อยา่งไม่
เป็นทางการวา่เขาเพ่ิงใส่ช่ือขา้พเจา้ลงแขง่
สุนทรพจน์แบบกลา่วสด เขาเริม่อธบิายวา่วนั
แรกขา้พเจา้จะตอ้งกลา่วสุนทรพจน์ยาวเจ็ด
นาทอีย่างน้อยสามครัง้ตอ่หน้ากรรมการตดัสิน

และมอีกีปัญหาหน่ึงคอื—หวัข้อสุนทรพจน์
เป็นประเด็นรว่มสมยัทีม่อบหมายโดยการสุ่ม
และใหเ้วลาเตรยีมเพยีง 30 นาท ีขา้พเจา้ตะลงึ
งนัเพราะไมเ่คยเห็นสุนทรพจน์แบบกลา่วสด

แม้จะเตรยีมตวัในสัปดาห์ที่เหลือ และ
อ่านบทความเกี่ยวกับประเด็นรว่มสมัยมาก
เท่าที่จะอ่านได ้แตข่้าพเจ้าก็ยังรูสึ้กไม่แน่ใจ
ในตนเองและหนักใจมาก ในวนัแข่งขัน 
ข้าพเจ้าถามเจ้าหน้าที่วา่ “ผมไดร้บัหัวข้อ
ของผมแล้ว แตผ่มขอเข้าไปฟังคนที่ก�าลัง
พูดสักประเดีย๋วได้ ไหมครบั” พวกเขาตอบวา่ 
“คณุมีเวลาเพียง 30 นาที ถ้าคณุอยากใช้เวลา
ส่วนน้ันฟัง น่ันแล้วแตค่ณุ”

ขอความช่วยเหลือ
ตอนแรกข้าพเจ้าใช้ช่วงเวลาไม่กี่นาทีอัน

มีคา่น้ันเข้าไปฟัง ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าตอ้ง
อยู่ตามล�าพังและสวดอ้อนวอนพระบิดาบน ส่

วน
ห

นึ่
งจ

ำก
ภำ

พ
 ถ้

าใ
คร

ใน
พ

วก
ท่

าน
ขา

ดส
ติปั

ญ
ญ

า 
โด

ย 
วอ

ลเ
ตอ

ร์ 
เร

น
; ภ

ำพ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
เด

วดิ
 แ

ฮบ็
เบ

น็

สวรรค ์ข้าพเจ้าสังเกตเห็นป่าเงียบสงัดในรัว้
มหาวทิยาลัยใกล้สระน� ้าซ่ึงข้าพเจ้าสามารถ
คกุเข่าตามล�าพังได้

ข้าพเจ้าวงิวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงช่วย น่ันไม่ ใช่การสวดอ้อนวอนให้
ชนะ—แตเ่ป็นการสวดอ้อนวอนขอความ
ช่วยเหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทัง้น้ี
เพื่อข้าพเจ้าจะท�าส่ิงที่ ไม่เคยท�ามาก่อน
และผ่านพ้นความท้าทายน้ีไปได ้ข้าพเจ้า
ตระหนักวา่ข้าพเจ้าตอ้งไดร้บัความช่วย
เหลือจากพระผู้เป็นเจ้า

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจ�าส่ิงที่ศึกษา

เม่ือเรายอมรับ
ว่าเราพ่ึงพา
พระผู้ เป็นเจ้า 
เราตระหนัก
เช่นกันว่า
พระองค์ทรง
กระตือรือร้น
จะช่วยเรา

โดย เอล็เดอร์  
ทโิมธี เจ. ไดคส์
แห่งสำวกเจด็สิบ

ดว้ยความชว่ยเหลือ 

จากพระผู้เป็นเจ้า 
เท่าน้ัน
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ไปแล้วไดแ้ละสามารถเช่ือมโยงข้อเท็จจรงิ
กับความรูสึ้ก ข้าพเจ้าจะไปสวดอ้อนวอน
ก่อนเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ๆ ทัง้หมดที่จับฉลาก
ได ้จากน้ันจึงไปท�างาน วนัรุง่ขึน้ ข้าพเจ้า
ประหลาดใจที่พบวา่ข้าพเจ้าเข้ารอบสุดท้าย

ศรทัธาที่ข้าพเจ้ามีตอ่พระผู้เป็นเจ้า
พัฒนาเป็นประจักษ์พยาน และศรทัธาแรง
กล้าขึน้เมื่อข้าพเจ้ารูสึ้กวา่พระองคท์รงอยู่
ใกล้ ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์
ส�าหรบัความช่วยเหลือที่ ไดร้บั เพราะหลัง
จากท�าทุกอย่างที่ข้าพเจ้าท�าไดแ้ล้ว พระองค์
ทรงท�าเพื่อข้าพเจ้ามากกวา่ที่ข้าพเจ้าจะ
ท�าไดด้ว้ยตนเอง (ด ู2 นีไฟ 25:23)

ในอาชีพของขา้พเจา้ขา้พเจา้เป็นแพทย์
โสต ศอ นาสิก ครัง้หน่ึงในเมอืงเรโน รฐัเนวาดา 
สหรฐัอเมรกิา ขา้พเจา้ถกูเรยีกตวัให้ ไปช่วยทมี
อภบิาลดา้นกมุารเวชของโรงพยาบาลขณะ
พวกเขารกัษาทารกเพศชายทีอ่อ่นแอ
เพราะเกดิก่อนก�าหนด ทารกคนน้ี
เอาชนะความทา้ทายสาหสับางอยา่งใน
ช่วงสองสามเดอืนแรกของชีวติและ
แข็งแรงมากพอจะกลบับา้นไปอยู่
กบัพอ่แมแ่ละครอบครวั

แตน่่าเสียดายที่หลังจากกลับ
บ้านไดส้องเดอืน เขากลับเข้า
โรงพยาบาลอีกครัง้ดว้ยภาวะตดิ
เชือ้รนุแรงในปอดซ้าย และตอบ
สนองไม่ดนัีกตอ่การให้ยาปรมิาณ
มาก

แพทย์หน่วยอภิบาลสงสัยวา่ทารกอาจ
สูดบางอย่างเข้าไปตดิอยู่ ในปอดแตเ่อ็กซ์
เรย์แล้วมองไม่เห็น เน่ืองจากทารกอาการ
ทรดุลง พวกเขาจึงแนะน�าให้ข้าพเจ้าส่อง
ปอดขณะที่เขาหลับในห้องผ่าตดั

สมัยน้ันเราไม่มีเทคโนโลยีที่ ใช้ส่องลง
ไปในทางเดินหายใจเล็กๆ ของทารก เมื่อ
เราจัดการภาวะติดเชือ้จากปอดซ้ายแล้ว 
เพียงช่ัวเวลาสัน้ๆ ข้าพเจ้าก็เห็นส่ิงที่เขาสูด
เข้าไป—เป็นเศษสีเทียนสีเหลืองสดอุดอยู่
ที่น่ันไม่สามารถใช้เครื่องมือดึง
ออกมาได ้

จากพระผู้เป็นเจ้า 
เท่าน้ัน

น่ันไม่ใชก่าร
สวดออ้นวอนให ้
ชนะ แตเ่ป็นการ
สวดออ้นวอนให ้
ขา้พเจา้สามารถ
ท�าสิง่ท่ีไม่เคยท�า
มากอ่น



พยาบาลคนหน่ึงในหอ้งผา่ตดัรูค้วาม
รนุแรงของสถานการณ์และบอกวา่เธอเคย
เห็นวธิี ใช้เครือ่งมอืเรยีวยาวในการหนีบกอ้น
น่ิวในทีแ่คบใหห้ลดุออกมา เธอดงึเครือ่งมอื
อนัหน่ึงออกมาอยา่งรวดเรว็ เป็นตะกรา้ขด
ลวดเรยีวยาวยดืหดได ้ซ่ึงเมือ่คลายขดลวดก็
หนีบเอากอ้นน่ิวเล็กๆ ออกมาได้ โดยไมท่�าลาย
เน้ือเยือ่โดยรอบ แตจ่ะสอดเขา้ไปไดอ้ยา่งไร

“ขา้พระองคท์�าเองไม่ได”้
ข้าพเจ้าขอให้วสัิญญีแพทย์ดูแลผู้ป่วยตัว

น้อยรายน้ีต่ออีกครู่หน่ึงขณะข้าพเจ้าไปที่
มุมห้องผ่าตัด “พระบิดาบนสวรรค ์ 
ข้าพระองค์ท�าเองไม่ ได้” ความ
คิดหน่ึงเข้ามาในใจข้าพเจ้า 
“เจ้าจงท�าให้ดีที่สุด เราท�าส่ิง
น้ีด้วยกันได้”

ข้าพเจ้าฝึกเปิดปิดตะกรา้
ขดลวดในมือหลายครัง้ใน
ต�าแหน่งตา่งๆ ข้าพเจ้าสอด
ตะกรา้ขดลวดเรยีวยาว

อย่างนุ่มนวลผ่านเครือ่งมือไปจนถึงสีเทียน 
จากน้ันก็คอ่ยๆ เปิดตะกรา้ให้หนีบสีเทียน 
แล้วปิดช้าๆ ตอนน้ีทางเดนิหายใจโล่งและ
สะอาดแล้ว

พอดงึสีเทียนออกมา เด็กก็ฟ้ืนตวัอย่าง
รวดเรว็ เขาออกจากโรงพยาบาลภายใน
สัปดาห์น้ันพรอ้มขวดบรรจุสีเทียนสีเหลือง
สดเป็นที่ระลึก

ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้าไดร้บัความช่วยเหลือ
จากสวรรคป์ระหน่ึงพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงน�าทางข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างนอบน้อมถึง
ค�าแนะน�าและการน�าทางที่พระบิดาบน

สวรรค์ประทานให้ มีหลายครัง้ที่
ท่านสามารถท�าส่ิงท่ีต้องท�าด้วย
ความช่วยเหลือจากพระผู้เป็น
เจ้าเท่าน้ัน ในเวลาเช่นน้ัน และ
ทุกๆ ครัง้ “จงยอมรบัรูพ้ระองค์
ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะ
ทรงกระท�าให้วถีิของเจ้าราบรืน่” 
(สุภาษิต 3:6) ◼

ความคิดหน่ึงเขา้มา

ในใจขา้พเจา้ “เจา้จง

ท�าใหดี้ท่ีสุด เราท�า

ส่ิงน้ีดว้ยกนัได”้
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ข้
   าพเจ้ามีชีวตินานพอจะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของศีลธรรมใน
สังคมมามาก ครัง้หน่ึงมาตรฐาน

ของศาสนจักรกับมาตรฐานของสังคม
สอดคล้องกันแทบทุกอย่าง แตบ่ัดน้ีมี
ช่องวา่งระหวา่งเรากวา้งมาก และกวา้ง
ขึน้เรือ่ยๆ 

ภาพยนตรแ์ละรายการโทรทัศน์
จ�านวนมากสะทอ้นใหเ้ห็นพฤตกิรรมซึง่
ตรงขา้มกบักฎของพระผูเ้ป็นเจา้ อยำ่
ปล่อยใหต้นเองตกอยูภ่ำยใตค้วำม
สกปรกแอบแฝงและโจ่งแจง้ ซ่ึง
พบเห็นบอ่ยๆ เน้ือเพลงส่วนใหญ่ใน
ปัจจบุนัจัดอยู่ ในประเภทเดยีวกัน การ
ลบหลูพ่ระเจ้าซ่ึงมอียูอ่ย่างแพรห่ลาย
รอบตวัเราทกุวนัน้ีไมเ่ป็นทีย่อมรบั
ในอดตีทีผ่า่นพน้ไปไมน่าน ขา้พเจา้
ขอรอ้งทา่น ไม่ใหพ้ดูหรือท�ำส่ิงใด
กต็ำมท่ีท่ำนไม่อำจภำคภมิูใจ

จงอยูห่่ำงจำกส่ือลำมกทั้งหมด
ทั้งส้ิน อย่าปล่อยให้ตนเองดแูม้แต่
ครัง้เดยีว เพราะมีการพิสูจน์แล้ววา่น่ี
เป็นการเสพตดิซ่ึงเอาชนะไดย้าก จง
หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ยำสูบและยำเสพติดอ่ืนๆ ทุก
ชนิด รวมทัง้การเสพตดิทัง้หลายซ่ึง

ท่านคงเลิกไดย้าก
ส่ิงใดจะปกป้องทา่นจากบาปและ

ความช่ัวรา้ยรอบตวัทา่น ขา้พเจา้ยัง
ยืนยันวา่ประจกัษ์พยานทีเ่ขม้แข็ง
ในพระผูช่้วยให้รอดของเราและพระ
กิตตคิณุของพระองคจ์ะช่วยน�าทา่น
ไปสู่ความปลอดภยั หากทา่นยงัไม่
ได ้อ่ำนพระคมัภีร์มอรมอน จง
อ่านเถดิ หากทา่นอา่นรว่มกบัการสวด
อ้อนวอนและดว้ยความปรารถนาอยา่ง
แทจ้รงิอยากรูค้วามจรงิ พระวญิญาณ
บรสุิทธิจ์ะทรงแสดงความจรงิน้ันตอ่
ทา่น หากพระคมัภรีเ์ป็นความจรงิ—
และ เป็น เช่นน้ันจรงิ—โจเซฟ สมธิ
ย่อมเป็นศาสดาพยากรณ์ผูเ้ห็นพระ
ผูเ้ป็นเจา้พระบดิาและพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซคูรสิต ์ศาสนจกัรยอ่ม
เป็นความจรงิ หากทา่นยงัไม่มปีระจกัษ์
พยานในเรือ่งเหลา่น้ี จงท�าส่ิงทีต่อ้ง
ท�าเพือ่ให้ ไดร้บัประจกัษ์พยานน้ัน 
ท่ำนจ�ำเป็นตอ้งมีประจกัษพ์ยำน
ของตนเอง เพราะประจกัษ์พยาน
ของผูอ่ื้นจะพยงุท่านไปไดเ้พยีงระยะ
หน่ึงเทา่น้ัน เมือ่ไดม้าแลว้ ตอ้งรกัษา
ประจกัษ์พยานน้ันใหม้พีลงัและมชีีวติ
ตอ่ไปผา่นการเช่ือฟังพระบญัญตัขิอง

วธีิ อยู่อย่ำงมค่ีำควร

โดย ประธำน
โธมสั เอส. มอนสัน

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

พระผูเ้ป็นเจา้ ผา่นการสวดออ้นวอน
และการศึกษาพระคมัภรีเ์ป็นประจ�า ไป
โบสถ ์เรยีนเซมนิารี

หากมีส่ิงใดไม่ถูกตอ้งเหมาะสมใน
ชีวติท่าน มีทางออกเปิดให้ท่านเสมอ 
จงยติุควำมไม่ชอบธรรมทั้งปวง 
พูดคยุกับอธิการของท่าน ไม่วา่ปัญหา
น้ันคอือะไร ย่อมแก้ ไขไดผ้่านการก
ลับใจที่ถูกตอ้ง ท่านสามารถกลับมา
สะอาดไดอ้ีกครัง้ (ด ูคพ. 58:42)

พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ
ตรสัถึงพระองคเ์องวา่ทรงอยู่ ในโลก
แต่ไม่เป็นของโลก เราสามารถอยู่ ใน
โลกแต่ไม่เป็นของโลกไดเ้ช่นกันเมื่อ
เราปฏิเสธแนวคดิและค�าสอนผิดๆ 
จงแน่วแน่ตอ่ส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
บัญชา ◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญ  
เมษายน 2011
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ผมไม่เคยรู้สึกสงบสุขแรง
กล้าเท่ากับคราวท่ีผมเรียน
เซมินารีคร้ังแรก

การคน้หาพระผูเ้ป็นเจา้
ฉันรู้ได้อย่ำงไร

หลายปีตอ่มา ผมเบื่อคน้หา ผมพูด
วา่ “ ไม่มีค�าตอบ”

ผมเริม่ท�าส่ิงที่เยาวชนสมัยใหม่บาง
คนท�า เช่น ไปงานพบปะสังสรรคแ์ละ
เข้ารว่มนันทนาการทางโลกหลายรปู
แบบ ผมจมดิง่ในความมืดมากขึน้ทุก
สัปดาห์เพราะการตดัสินใจของผม
ไม่ ใช่การตดัสินใจที่ดทีี่สุด นิสัยแย่ๆ 
ก�าลังท�าให้ผมเหินห่างครอบครวัผู้
สนับสนุนผมเรือ่ยมา

แตค่วามปรารถนาจะทูลถามพระผู้
เป็นเจ้าเกิดขึน้กับผมอีกครัง้ ผมสวด
อ้อนวอนวา่ “พระบิดา ข้าพระองค์
รออยู่ที่น่ี ข้าพระองคค์น้หา และข้า
พระองค์ ไม่พบ พระคมัภีรสั์ญญาค�า
ตอบ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ขอทรงมอง

โดย อสิมำเอล เอเซควเิอล  
โปลงัโก อลัมอนเต

เ มื่อผมอายุราวแปดขวบ ผมสงสัย
เกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้
เป็นเจ้า วนัหน่ึงคณุพ่ออ่านพระ

คมัภีรจ์ากหนังสือยากอบที่สัญญาวา่
ถ้าเราขาดสตปิัญญา เราสามารถ “ทูล
ขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุก
คนดว้ยพระทัยกวา้งขวางและไม่ทรง
ต�าหนิ แล้วเขาก็จะไดร้บัตามที่ทูลขอ” 
(ยากอบ 1:5) ถ้อยค�าเหล่าน้ันท�าให้ ใจ

ผมอิ่มเอิบและฝังอยู่ ในความคดิผม
เมื่อผมอยู่คนเดยีวในห้องนอน ผม

สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ทูลขอให้
พระองคท์รงบอกผมวา่ศาสนจักรที่
ผมเข้ารว่มถูกตอ้งหรอืไม่ ผมตอ้งการ
ให้พระองคต์อบผมทันที แตพ่ระองค์
ไม่ทรงตอบ พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงท�า
ส่ิงที่ผมตอ้งการ ผมเสียใจที่พระองค์
ไม่ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของผม
ทันที ผมอยากรู!้ ผมไดท้�าส่ิงที่ผมคดิ
วา่เพียงพอแล้ว

ขณะเตบิใหญ่ ผมมีโอกาสคน้หาค�า
ตอบในหลายนิกาย ยิ่งคน้หา ผมก็ยิ่ง
สับสน ทุกคนขัดแย้งกัน พวกเขาจะ
เลี่ยงไม่ยอมตอบค�าถามของผมเกี่ยว
กับพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า
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การคน้หาพระผูเ้ป็นเจา้

ดขู้าพระองคเ์ถิด ข้าพระองค์ โดด
เดีย่ว ข้าพระองคต์อ้งการทราบ แต่ไม่
ทราบวธิีพบพระองค”์

ขณะน้ัน—ไม่ ใช่ก่อนหน้าน้ัน
และไม่ ใช่หลังจากน้ัน แตข่ณะที่ผม
ตอ้งการ—ผมรูสึ้กวา่ทรวงอกของผม
เผาไหม้อย่างรนุแรงประหน่ึงภูเขาไฟ
ปะทุในตวัผม ผมไม่อาจกลัน้น� ้าตา
ไว้ ได ้ผมรูว้า่น่ันคอืค�าตอบส�าหรบั
ค�าถามของผม

บ่ายวนัน้ัน เมื่อผมอยู่ที่ โรงเรยีน 
ผมก�าลังตรกึตรองค�าตอบที่ ไดร้บั
ขณะเพื่อนสนิทของผมถามวา่ “คณุ
คดิอะไรอยู่ อิสมาเอล” เวลาน้ันผมไม่
ไดต้อบตามความจรงิแตบ่อกเขาเพียง
วา่ผมก�าลังนึกถึงชายหาดและอยากไป

ทะเลดดูวงอาทิตย์ขึน้ตอนเช้า  
ผมชวนเขาไป

“ผมไปไม่ได”้ เขาบอกผมพลางยิม้
“ท�าไมล่ะ” ผมถามเขา “คณุจะท�า

อะไรเช้าขนาดน้ัน”
“เซมินาร”ี เขาตอบ
“เซมินารหีรอื เซมินารคีอือะไร”  

ผมถามเขา เขาอธิบายวา่เป็นชัน้เรยีน
ที่ศาสนจักรของเขาจัด

“คณุไปโบสถ์นานแค่ไหนแล้ว”  
ผมถามเขาดว้ยความประหลาดใจ

“นานเท่าที่ผมจ�าความได ้ผมเป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย”

ผมบอกเขาวา่ผมอยากไปด ูผมรู้ ใน
ใจวา่น่ันเป็นค�าตอบส�าหรบัการสวด

อ้อนวอนมานานหลายปีของผม
วนัรุง่ขึน้ผมตืน่ตหี้าครึง่และไป

เซมินาร ีผมประหลาดใจที่สุดที่พวก
เขาก�าลังศึกษาพระคมัภีร์ ไบเบิล ผม
บอกไดเ้ลยวา่ผมไม่เคยรูสึ้กสงบสุข
แรงกล้าเท่ากับเวลาที่ผมเข้าไปใน
อาคารของสาขาน้ันในเมืองมาตนักิตา 
สาธารณรฐัโดมินิกัน สถานที่แบ่งปัน
หลักค�าสอนอันบรสุิทธิ์ มีรสเลิศตอ่จิต
วญิญาณที่เสาะหาดว้ยใจรอ้นรน เพลง
สวดดงัอยู่ ในความคดิและในใจผมวา่ 
“น่ีคอืความจรงิ”

“วา้ว” ผมคดิ “ผมอยากรูสึ้กแบบน้ี
ทุกวนั” ผมถามวา่เมื่อใดผมจะไดก้ลับ
มาอีก ครซ่ึูงเป็นคณุแม่ของเพื่อนผม
บอกตารางเรยีนและชวนผมมารว่ม
พิธีวนัอาทิตย์ของสาขาดว้ย

นับจากวนัน้ัน ทุกวนัจันทรถ์ึงวนั
ศกุร ์ผมตืน่ตหี้าครึง่ไปเรยีนเซมินารี
และทุกวนัอาทิตย์ ไปโบสถ์ ผมขาดไม่
ได ้ผมไดพ้บส่ิงที่ผมหามาตลอด

น่าเสียดายที่ ไม่มีผู้สอนศาสนาสอน
และให้บัพตศิมาผม หลังจากน้ันหน่ึง
ปีครึง่และผมสวดอ้อนวอนมาก ผู้สอน
ศาสนามาถึง พวกเขาสอนบทเรยีน
ผู้สอนศาสนาทัง้หมดให้ผมในหน่ึง
สัปดาห์ ผมจ�าช่ัวขณะที่ผมจมอยู่ ใต้
น� ้าสีฟ้าครามบนชายหาดที่สวยงาม
ของหมู่บ้านได้

เวลาน้ีผมมีความสุขกับสิทธิพิเศษ
ของการไม่เป็นคนนอกหรอืคน
ตา่งดา้ว (ด ูเอเฟซัส 2:19) แตเ่ป็นพี่
น้องของทุกคนที่ ไดเ้ข้ามาในทางของ
พระเจ้า ทางคบัแคบและแคบ ◼

ผูเ้ขียนอาศยัอยู่ ในซานเตยีโก สาธารณรฐัโดมนิิกนั
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เ มื่อข้าพเจ้าอายุ 11 ขวบ ข้าพเจ้า
อาศัยอยู่ ในเมืองแมนไท รฐัยูทาห์ 

สหรฐัอเมรกิา ตน้ปี ครปูฐมวยัน�า
ขวานที่สวยงามเล่มเล็กๆ เล่มหน่ึงที่
ใช้ผ่าฟืนไดม้าให้เราดู

“ ใครมาปฐมวยัมากที่สุดในปีน้ีจะ
ไดร้บัขวานเล่มน้ี” เธอบอก ข้าพเจ้า
ตดัสินใจทันทีวา่จะมาทุกสัปดาห์ 
เมื่อสิน้ปี ข้าพเจ้าไดข้วานเล่มน้ัน!

ไม่นานก็ถึงวนัเกิดปีที่ 12 ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
มัคนายก ราวๆ ช่วงเวลาน้ีครอบครวั

ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่เมืองแมดสัิน รฐั
วสิคอนซิน สหรฐัอเมรกิา ข้าพเจ้า
คดิถึงเพื่อนๆ แตต่ืน่เตน้ที่จะไดม้ี
เพื่อนใหม่ แมดสัินเป็นเมืองใหญ่
กวา่แมนไทมาก โรงเรยีนใหม่ก็กวา้ง
ขวาง มีสมาชิกของศาสนจักรไม่มาก 
วนัหน่ึงเด็กบางคนซ่ึงเป็นที่นิยม 

ชมชอบของเพื่อนๆ ชวนข้าพเจ้าไป 
งานเลีย้ง แตง่านเลีย้งจัดคนืเดยีว 
กับกิจกรรมของศาสนจักร ข้าพเจ้า 
ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ในชัน้ 
เรยีนปฐมวยัวา่ส่ิงดีๆ  จะเกิดขึน้ 

อยูใ่นท่ี 
ซึง่เรา 
ควรอยู่

หากข้าพเจ้าเข้ารว่มการประชุมของ 
ศาสนจักรอย่างซ่ือสัตย์ ข้าพเจ้า 
ขอบคณุที่พวกเขาชวน และอธิบาย 
สาเหตทุี่ข้าพเจ้าไปไม่ได้

วนัรุง่ขึน้หลงัจากงานเลีย้ง ทกุคน
ที่ โรงเรยีนพดูถงึเรือ่งน้ี พวกเขาดืม่
เหลา้ทีง่านเลีย้ง และทกุคนที่ ไปเดอืด
รอ้นมาก! ขา้พเจา้รูสึ้กขอบพระทยัที่
ขา้พเจา้อยู่ ในทีซ่ึ่งตอ้งอยู่

ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่ข้าพเจ้า
เติบโตมากับการไปชัน้เรยีนปฐมวยั
และการประชุมอื่นของศาสนจักร 

โดย เอล็เดอร์
แรนดย์ี ด.ี ฟังก์
แห่งสำวกเจด็สิบ
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ข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคัญเก่ียว
กับพระกิตติคุณที่น่ัน และข้าพเจ้า
สนุกสนานที่กิจกรรม พระบิดา
บนสวรรค์ประทานพรเราเมื่อเรา
พยายามอยู่ ในที่ซ่ึงควรอยู่และท�า
ส่ิงท่ีเราควรท�า พระองค์ทรงเสรมิ
สรา้งศรทัธาของเรา พระองค์ทรง
คุ้มครองเราจากการล่อลวงและบาป

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
88:63, พระเยซูครสิตต์รสัวา่ “จงเข้า
มาอยู่ ใกล้เราและเราจะเข้ามาอยู่ ใกล้
เจ้า.”

ขณะที่เราเข้ารว่มการประชุม
ของศาสนจักร รวมถึงการประชุม
ศีลระลึก เราเข้าใกล้พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์เราเรยีน
รูค้วามจรงิที่ส�าคญัเพื่อน�าทางการ
ตดัสินใจในตลอดทัง้สัปดาห์ แม้วา่
เราจะไม่ไดอ้ยู่ที่ โบสถ์หรอืล้อม
รอบไปดว้ยผู้ที่มีความเช่ือเหมือน
กัน เมื่อท่านด�าเนินชีวติอย่างชอบ
ธรรม พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะช่วย
ให้ท่านรูถ้ึงสถานที่ที่ท่านควรอยู่
และส่ิงที่ท่านควรท�า ◼

4

เข้ำใกล้พระเยซูคริสต์
ท่ีโบสถ ์เรำเรียนรู้วธีิเลือกส่ิงดีและเป็นผูติ้ดตำมพระเยซูคริสตไ์ดดี้ข้ึน  
 เติมค�ำในช่องวำ่งเพื่อช่วยใหเ้ดก็ๆ ในรูปรู้วำ่ควรท�ำอะไร

1.  “จงมี _____________ แก่กนัและกนั” (เอเฟซสั 4:32)
2. “คนท่ี _____________ กเ็ป็นสุข” (มทัธิว 5:9)
3.  “เม่ือท่ำนอยูใ่น _____________ เพื่อนมนุษยข์องท่ำน ท่ำนกอ็ยูใ่นกำร

รับใชพ้ระผูเ้ป็นเจำ้ของท่ำนนัน่เอง.” (โมไซยำห์ 2:17)
4.  “หำกมีส่ิงใดท่ีเป็น _____________, งดงำม, หรือกล่ำวขวญักนัวำ่ดี หรือ 

_____________, เรำแสวงหำส่ิงเหล่ำน้ี.” (หลกัแห่งควำมเช่ือ 1:13)
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โดย เรย์ โกล์ดรัป
เรียบเรียงจำกเร่ืองจริง

“เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน 
สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่าน” 
(ยอห์น 14:27)

เกจจ้องมองขวดเปล่าเก่าๆ และ
พลิกขวดในมือ ขวดใบน้ันเล็ก สี

เขียวจางๆ มีจุกไม้ก๊อกปิดปากขวด 
คณุปู่รสัเซลล์ ให้ขวดใบน้ีแก่เขา
หลังจากเขารบับัพตศิมา

“มัน คอื อะไรหรอืครบั” เกจถาม 
“ผมรูว้า่เป็นขวด—แต่ ในขวดไม่มี
อะไรน่ีครบั”

“ โอ้ มีอยู่เต็มเลย” คณุปู่บอก
เกจเขย่าขวด “ ไม่มีอะไรน่ีครบั”

คณุปู่หัวเราะ เขาดงึจุกก๊อกออก
และถือขวดเล็กๆ น้ันไว้ ใกล้หูเกจ 
“ ไดย้ินไหม” เขากระซิบ

“ ไดย้ินอะไรครบั” เกจกระซิบ
กลับ

คณุปู่ยิม้ “ความเงียบ” เขาตอบ 
จากน้ันเขาก็เอาไม้ก๊อกปิดขวดไว้
เหมือนเดมิ “ ในโลกทุกวนัน้ี ความ
เงียบหาไดย้ากมาก มันเหมือนยา 
แตล่ะหยดมีคา่ดัง่ทอง”

เกจพูดวา่ขอบคณุครบัและน�า
ของขวญัประหลาดของคณุปู่กลับ
บ้าน แตเ่ขาไม่ไดค้ดิมากเรือ่งน้ี

ไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา คณุลุงวนิซ์ของ
เกจสิน้ชีวติ หลังจากงานศพ ญาติๆ  
เบียดกันในห้องหน้าบ้านของเกจ
เพื่อมาเยี่ยม เกจหลบเข้าไปในห้อง
นอนและปิดประต ูเขาไดย้ินเสียง
คยุกันของพ่อแม่กับญาติๆ  ที่ห้อง
โถง

เกจเห็นขวดสีเขียวใบเก่าวางอยู่
บนโตะ๊ เขาหยิบขึน้มาด ูเขาพลิก
ขวดในมือ คณุปู่บอกวา่ความเงียบ
เหมือนยา เกจจ�าเป็นตอ้งหาความ
สงบและความสบายใจหลังจากงาน
ศพของคณุลุงวนิซ์

ท�าไมคณุปู่เอาขวด
เปล่าให้เกจ

ขวด  
ความเงียบ 

ใบเล็ก
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เกจดึงจุกไม้ก๊อกออกจากขวด
และคว�า่ขวดเหนือศีรษะของเขา
ท�าทีปล่อยให้ความเงียบไหลออก
มาเล็กน้อย เขารูว้า่ในขวดไม่ได้
มีความเงียบ จรงิๆ แต่เขารูว้า่เขา
ต้องการเวลาเงียบๆ ให้รูสึ้กใกล้ชิด
พระผู้เป็นเจ้า

เขารูสึ้กน� ้าตารืน้ คณุลุงวนิซ์จะไม่
อยู่ที่น่ันอีก—ไม่ไดฟ้ังเรือ่งตลกข�า
ขันอีก ไม่ไดเ้ล่นมวยปล�า้กับท่านอีก 
ใจของเกจเจ็บปวดเพราะคดิถึงท่าน

จากน้ันในความเงียบเกจรูสึ้ก
อบอุ่นในใจมากขึน้และความเจ็บ
ปวดบรรเทาลง เขาจ�าได้วา่คุณลุง
วนิซ์ ไม่ ได้จากไปตลอดกาล ท่าน
เพียงแต่ย้ายเข้าไปอยู่ โลกหน้า 
เพราะพระเยซูครสิต์และแผน
แห่งความรอดทุกคนจะมีชีวติ
ตลอดกาล เกจรูว้า่สักวนัเขาจะได้
พบคุณลุงวนิซ์อีก

ขณะถือขวดไว้ ในมือ เกจรูสึ้ก
สงบในใจ เขารูว้า่น่ันเป็นเพราะพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ ใช่เพราะขวด 
ขวดเพียงแตเ่ตอืนเขาให้อยู่เงียบๆ 
เพื่อเขาจะรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ได ้เขาปิดจุกขวดและวาง 
ไวท้ี่เดมิ

จากน้ันจึงกลับเข้าไปในห้อง
หน้าบ้านเพื่ออยู่กับครอบครวั เขา
สามารถรูสึ้กถึงสันตสุิขและการ
ปลอบโยนของพระวญิญาณในใจเขา
แม้จะอยู่นอกห้องเงียบๆ ของเขา ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย ลอรำ กู๊ดริช
เรียบเรียงจำกเร่ืองจริง

ลีเดยีดู
คณุแม่

เตรยีมตวั
ไปท�างาน 
คณุแม่ทา
ลิปสตกิสีชมพู 
ท่านดสูวย

ลีเดยีส่องกระจก 
เธอรูสึ้กเศรา้ใจ “หนู
ไม่มีลิปสตกิเลย” ลิ
เดยีพูด “หนูก็
เลยไม่สวย”

คณุแม่
กอดเธอ

แน่น “การทา
ลิปสตกิไม่ได้
ท�าให้คนสวย
การเป็นคน
เข้มแข็งและ
ใจดที�าให้คน

สวย” 
“หนูเขม้แข็งและ

ใจดเีมือ่มอืของหนู
ช่วยผูอ้ืน่

“หนูเขม้แข็งและใจดี
เมื่อใจหนูรกัทุกคน

“และหนูเข้ม
แข็งและใจดเีมื่อ
หนูยิม้ น่ันท�าให้
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ทุกคนที่หนูพบมีความ
สุขตามไปดว้ย

“การเป็นคนเข้ม
แข็งและใจดที�าให้หนู
สวยภายใน ไม่ ใช่แค่
ภายนอก”

ลีเดยีอยากเข้มแข็ง
และใจดี

เธอใช้มือหยิบจดหมาย
ไปให้คณุตา เธอหยิบคุ้
กกีช็้อกโกแลตชิป
ชิน้สุดท้ายให้ลูกพี่
ลูกน้องของเธอ

เธอรูสึ้กรกัในใจเมื่อเธอ
เล่นกับเพื่อนบ้านคน
ใหม่ เธอรูสึ้กรกัในใจเมื่อ
เธอหยิบเหรยีญส่งให้เด็ก
ผู้หญิงคนหน่ึงที่รวบรวม
เงินให้คนไรท้ี่อยู่อาศัย

เธอยิม้ให้คนที่เธอพบ 
ทุกคนยิม้ตอบ

คนืน้ันลีเดยีบอกคณุ
แม่วา่ “คณุแม่พูดถูก 
หนูรูสึ้กเข้มแข็งและใจด ี
หนูใช้มือ ใจ และรอยยิม้
ของหนูวนัน้ี”

คณุแม่ยิม้ “ลูกเข้ม
แข็งและใจดแีบบที่พระ
เยซูทรงตอ้งการให้ลูก
เป็นเลยจ้ะ!” ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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เหตใุดครอบครวัจงึ
ส�าคญั

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์
ด.ี ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอคัรสำวก
สิบสอง

ครอบครัวเป็นวธีิดีท่ีสุดท่ีจะท�ำใหแ้ผน
แห่งควำมสุขของพระผูเ้ป็นเจำ้ส�ำเร็จ

แผนของพระผูเ้ป็นเจำ้ก�ำหนด 
ใหช้ำยหญิงแต่งงำนกนัและมีลกู

ครอบครัวท่ีซ่ือสตัยช่์วยใหชุ้มชนและ 
ประเทศชำติแขง็แกร่งและเจริญรุ่งเรือง

พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงบอกเรำเช่นกนัวำ่
บิดำมำรดำควรสอนใหค้รอบครัวของ

ตนติดตำมพระเยซูคริสต์
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เดก็หนำ้น้ีของหนู

ส�าหรับเป้าหมายหน่ึงในจลุสารศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เราตัดสินใจท�าแบบจ�าลองพระวหิารมอนเตวิ
เดโอ อรุุกวยั ผมใช้เวลาหน่ึงปีท�าแบบจ�าลอง แต่น่ันคุ้มค่า เมื่อเราอายคุรบ 12 ขวบ เป้าหมายของเรา
คอืไปพระวหิาร

ซำมูเอล โอ. อำยุ 10 ขวบ และเอน็โซ เอส. อำยุ 11 ขวบ รีเบรำ อุรุกวยั

ผมมีความสุขทีเ่ป็นสมาชิก
ศาสนจกัร พระเยซูคริสต์ทรง
เป็นเพือ่นของผมและทรง
คุ้มครองผมกบัครอบครัว ผม
ชอบไปพระวหิาร ผมชอบการ
สังสรรค์ในครอบครัวและปฐมวยั

แองเจล เอม็. อำยุ 11 ขวบ,  
โกลอน ปำนำมำ

พระเยซูเปรียบเสมือนผู้เลีย้งแกะทีด่ ีเราเป็นแกะของพระองค์ พระองค์ทรง
ต้องการดูแลเรา

วคิตอเรีย พ.ี อำยุ 10 ขวบ, เขตสหพนัธ์ บรำซิล

หนูมีประสบการณ์ทีด่เีมื่อ
อายเุจด็ขวบ หนูอยากรู้ว่า
ศาสนจกัรจริงหรือไม่ หนูจงึ
สวดอ้อนวอนทูลถามพระ
บิดาบนสวรรค์ของเรา หนู
สวดอ้อนวอนจบและเข้านอน 

หนูฝันว่าพระเยซูคริสต์ทรงบอกหนูว่า “น่ีคอื
ศาสนจกัรทีแ่ท้จริง” เมื่อหนูต่ืน หนูจ�าความฝันได้ 
หนูรู้ว่าหนูอยู่ในศาสนจกัรทีแ่ท้จริง

มแิรนดำ อำร์., อำยุ 9 ขวบ, เกเรตำโร เมก็ซิโก

ถงึครำวของท่ำน!
ท่ำนสำมำรถแบ่งปันประสบกำรณ์ ประจกัษพ์ยำน และภำพถ่ำยของท่ำน
กบัหนำ้น้ีของหนู อีเมลมำไดท่ี้ liahona@ldschurch.org พร้อมค�ำอนุญำตของผู ้
ปกครอง หรือมำท่ี liahona.lds.org และคลิก “Submit an Article.”



แ ซมิวเอลเป็นศาสดาพยากรณ์ชาวเลมัน พระบิดาบนสวรรคร์บัส่ังกับแซมิวเอลให้บอกชาวนีไฟที่ช่ัวรา้ยให้
กลับใจ ชาวนีไฟไม่ยอมให้แซมิวเอลอยู่ ในเมืองของพวกเขา ดว้ยเหตน้ีุท่านจึงขึน้ไปยืนบนก�าแพงเมือง 

พวกเขาปาก้อนหินและยิงธนูใส่ท่าน แตพ่ระบิดาบนสวรรคท์รงคุม้ครองท่าน แซมิวเอลบอกผู้คนให้รูส่ิ้งที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้พวกเขาไดย้ิน

แซมิวเอลเป็นพยาน
วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน

□  ท่องจ�ำ ฮีลำมนั 14:8

□  ช่วยคนอ่ืนเลือกส่ิงท่ีถกูตอ้งโดยเป็น
แบบอยำ่งท่ีดีในสปัดำห์น้ี

□  ดูเร่ืองรำวพระคมัภีร์มอรมอนบทท่ี 
40 ท่ี scripturestories.lds.org

□  ฉนัทำ้ทำยตนเองให.้ . .

คร้ังหน่ึงผมกลวัมำกเพรำะ
ตอ้งแสดงประจกัษพ์ยำน  
แต่เม่ือผมแสดงประจกัษ์
พยำน ผมไม่กลวั
เชส ซี., อาย ุ6 ขวบ,  
รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ฉันเป็นพยำนได้!

แซมวิเอล
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ตดั พบั และเกบ็บตัรค�ำทำ้แผน่น้ีไว!้
ลอเร็น พ.ี, อาย ุ11 ขวบ, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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สิง่หน่ึงที่แซมิวเอลบอกชาวนีไฟคอือีกไม่นานพระเยซูครสิตจ์ะ
ประสูตแิละจะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ดาวดวงใหม่จะส่อง

สวา่งเมื่อพระเยซูประสูต ิบางคนโกรธและพยายามท�ารา้ยแซมิว
เอล หลายคนเช่ือถ้อยค�าของท่านและตอ้งการรบับัพตศิมา อ่าน
เรือ่งแซมิวเอลในหน้า 76–78 มองหาค�าท้าให้อ่านในฉบับหน้า! ◼
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ท่ำนสำมำรถพิมพส์�ำเนำเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona.lds.org

ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

ดำวดวงใหม่

พระคมัภร์ีของเดอืนนี้
หลงัจำกอ่ำนพระคมัภีร์หน่ึงขอ้  
ใหร้ะบำยสีบริเวณตวัเลขบนรูปท่ีตรง
กบัขอ้นั้น!

1   ฮีลามัน 10:1–7, 14–18
2   ฮีลามัน 13:1–7
3   ฮีลามัน 14:2–8
4   ฮีลามัน 16:1–5
5   3 นีไฟ 1:10–17, 21–24
6   3 นีไฟ 2:1–2
7   3 นีไฟ 8:2–7, 22–23
8   3 นีไฟ 11:3–11, 13–17, 37–39
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76 เลียโฮนำ

เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน
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แซมิวเอลสอนวา่อีกไม่
นานพระเยซูจะประสูต ิ
ดาวดวงใหม่จะส่องสวา่ง 
ท้องฟ้าจะสวา่งทัง้คนื!

ท่านสอนวา่เมื่อพระเยซู
สิน้พระชนม์ ท้องฟ้าจะ
มืดเป็นเวลาสามวนั หลาย
เมืองจะถูกท�าลาย

แซมิวเอลเป็นศาสดา
พยากรณ์ ท่านปีนขึน้ไปส่ัง
สอนบนก�าแพงเมือง ท่าน
บอกผู้คนวา่พวกเขาตอ้ง
กลับใจและมีศรทัธาใน 
พระเยซูครสิต์

แซมิวเอลสอนเกีย่วกบัพระเยซู
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คนที่ ไม่เช่ือพยายาม
จับแซมิวเอล แต ่
แซมิวเอลหนีไปได้

บางคนเช่ือและรบั 
บัพตศิมา บางคนไม่เช่ือ 
และโกรธ พวกเขาปา 
ก้อนหินและยิงธนูใส่ 
แซมิวเอล แตพ่ระผู้เป็น
เจ้าทรงคุม้ครองท่าน  
และท่านไม่บาดเจ็บ



78 เลียโฮนำ

ห้าปีตอ่มา พระเยซูประสูต ิดาวดวงใหม่ส่องสวา่งใน
ท้องฟ้า ตามที่แซมิวเอลสอนไว!้ ◼

จาก ฮีลามัน 13– 15; 3 นีไฟ 1:13– 15, 21
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หน้ำระบำยสี
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ฉันจา่ยสว่นสิบได ้



80 เลียโฮนำ

ปีเศษที่ผ่านมาสามีภรรยาคูห่น่ึงอุ้ม
ลูกชายตวัน้อยเขา้มาในหอ้งท�างาน

ของข้าพเจ้า บิดาพูดกับข้าพเจ้าวา่ 
“ผมกับภรรยาอดอาหารมาสองวนั เรา
พาลูกชายของเรามารบัพรครบั ท่าน
เป็นคนที่เราถูกส่งมาหา”

ข้าพเจ้าถามวา่ “เขาเป็นอะไรหรอื”
พวกเขาบอกวา่ลูกชายเกิดมาตา

บอด หูหนวก และเป็นใบ้ กล้ามเน้ือไม่
ประสานกัน จึงคลานไม่ไดแ้ม้จะอายุ
ห้าขวบแล้ว

ข้าพเจ้าพูดกับตนเองวา่ “อย่างน้ี 
น่ีเอง ‘ผีชนิดน้ีจะขับไม่ออกนอกจาก 
โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร’  
[ด ูมัทธิว 17:21]” ข้าพเจ้ามีศรทัธา 
อย่างไม่สงสัยในการอดอาหารและการ 
สวดอ้อนวอนของพ่อแม่ ข้าพเจ้าให ้
พรเด็กคนน้ัน และไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา 
ข้าพเจ้าไดร้บัจดหมายบอกวา่  
“บราเดอรค์าวลีย์ครบั เราอยากให้ท่าน
ไดเ้ห็นลูกชายตวัน้อยของเราตอน
น้ี เขาก�าลังคลาน เมื่อเราโยนลูกบอล
ไปบนพืน้ เขาใช้มือและเข่าคลาน
ตามลูกบอลไป เขามองเห็นแล้วครบั 

เมื่อเราปรบมือเหนือศีรษะเขา เขา
กระโดด เขาไดย้ินแล้วครบั”

วทิยาศาสตรก์ารแพทย์วางมือแล้ว 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเข้ามารบัแทน . . .

วนัหน่ึงมีผู้มาตามข้าพเจ้าให้ ไปที ่
บา้นหลงัหน่ึงในหมูบ้่านเล็กๆ ของ 
นิวซีแลนด ์ที่น่ันพี่น้องสตรสีมาคม 
สงเคราะห์ก�าลังเตรยีมรา่งของ 
วสุิทธิชนคนหน่ึง พวกเธอวางรา่งของ
เขาไวห้น้าบ้านหลังใหญ่ตามที่พวกเธอ
เรยีกเช่นน้ัน ที่บ้านมีคนมาคร�า่ครวญ 
ร�า่ไห้ และอาลัยหาผู้ตาย พี่ชายของผู้
ตายรบีมาบอก “ ให้พรเขาสิ”

คนพืน้ถิ่นที่อายุยังน้อยพูดวา่ 

ปำฏิหำริย์
“ส่งคนไปตามเอล็เดอร์มาที  
ผมรู้สึกไม่ดีเลย”

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

“ท�าไมล่ะ คณุไม่ควรท�าอย่างน้ัน เขา
ตายแล้ว”

“คณุท�าสิ!”
. . . ข้าพเจ้ามี [ผู้สูงวัยชาวเมารีท่ี

ซ่ือสัตย์] อยู่ด้วย . . . คนพืน้ถ่ินที่อายุ
น้อยกว่าคุกเข่าลงเจิมชายคนน้ี ต่อ
จากน้ันชายสูงวัยคนน้ีจึงคุกเข่า ให้
พรเขา และส่ังให้เขาลุกขึน้

ท่านน่าจะได้เห็นพ่ีน้องสตรี
สมาคมสงเคราะห์แตกกระเจิง เขา
ลุกขึน้น่ังและพูดวา่ “ส่งคนไปตาม
เอ็ลเดอรม์าที ผมรูสึ้กไม่ดีเลย” . . . 
เราบอกเขาวา่เขาเพ่ิงได้รบัพร เขา
ตอบวา่ “อ้อ อย่างน้ีน่ีเอง” เขาพูดวา่ 
“ผมตายแล้ว ผมรูสึ้กได้วา่ชีวติกลับ
เข้ามาในตัวผมเหมือนผ้าห่มก�าลังคลี่
ออก” เขามีอายุยืนยาวกวา่พี่ชายที่เข้า
มาบอกเราให้พรเขา . . .

พระผู้เป็นเจ้าทรงควบคุมธาตุ
ทัง้หมดน้ี ท่านและข้าพเจ้าสามารถ
เอือ้มออกไป และหากน่ันเป็นพระ
ประสงค์ของพระองค์ เราสามารถ
น�าธาตุเหล่าน้ันมาอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของเราตามพระประสงค์ของ
พระองค์ ◼
จาก “Miracles,” New Era, June 1975, 39–44 
บทความดดัแปลงจากค�าพูดทีก่ารให้ข้อคดิทาง
วญิญาณของมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์เมือ่วนัที ่ 
18 กุุมภาพันธ์ ค.ศ. 1953 มีการปรบัเปลีย่น
เครือ่งหมายวรรคตอน ตวัสะกด และย่อหน้าให้
เข้ากับมาตรฐานที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน

โดย เอล็เดอร์ 
แมทธิว คำวลย์ี 
(1897– 1953)
แห่งโควรัม 
อคัรสำวกสิบสอง



เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง,  “พรุ่งน้ีพระยำห์เวห์จะทรงท�ำกำรอศัจรรยท่์ำมกลำงพวกท่ำน,” เลียโฮนา, พฤษภำคม 2016, 127.

“ถำ้เรำถวำยใจแด่พระผูเ้ป็นเจำ้ ถำ้เรำรักพระเจำ้ พระเยซูคริสต ์ถำ้เรำท�ำสุดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินชีวติตำม 
พระกิตติคุณ เม่ือนั้นวนัพรุ่งน้ี—และวนัอ่ืนๆ ทุกวนั—จะดีเลิศในท่ีสุด แมว้ำ่เรำจะไม่สงัเกต เพรำะเหตุใดหรือ 
เพรำะพระบิดำบนสวรรคท์รงตอ้งกำรใหเ้ป็นเช่นนั้น! พระองคท์รงประสงคจ์ะประทำนพรเรำ  ชีวติท่ีคุม้ค่ำ 
บริบูรณ์ และเป็นนิรันดร์คือวตัถุประสงคข์องแผนอนัเป่ียมดว้ยพระเมตตำส�ำหรับบุตรธิดำของพระองค!์”

อะไรเป็นเหตุให้เรำมคีวำมหวงั

ข้อ
คดิ



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น. 42

น. 54

น. 66

ล�ำบำกเร่ืองตำ้นมรสุมของชีวติหรือไม่ 
เอล็เดอร์และซิสเตอร์เคลยต์นัเสนอวธีิท่ี
จะใหพ้ระเยซูคริสตเ์ป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว
ชีวติเรำและตระหนกัในศกัยภำพท่ีแท้
จริงของเรำ

แทรมโพลีนเก่ียวขอ้งอะไรกบักำรเร่ิมท�ำ
ธุรกิจ พบอเลก็แซนดรำ อำย ุ11 ขวบจำก
เมก็ซิโก เธออธิบำยได้

มีหลำยวธีิท่ีเรำสำมำรถ “ยนือยูใ่นสถำน
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ” ท่ำนจะยนือยูใ่นสถำนท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิไดอ้ยำ่งไรไม่วำ่ท่ำนจะอยูท่ี่ใด

หย ัง่รำกใน  
พระคริสต์

อยูใ่นท่ีซึง่เรา 
ควรอยู่

 ชงิลงมือ  
ก่อน


