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หำควำมช่วยเหลอืและ
ควำมหวงัเมือ่คู่ครองของ

ท่ำนใช้ส่ือลำมก, น. 26
ส่ีวธีิทีจ่ะได้ยนิพระ

วญิญำณบริสุทธ์ิ
ชัดขึน้, น. 16

เข้ำใจส่วนต่ำงๆ 
ของอดตี, น. 22

งำนพระวหิำรและ
ประวตัคิรอบครัว: 

กำรผนึกก�ำลงั, น. 34
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ปกิณกะ
8 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่เดอืน

ตุลำคม 2016

10 เรำพูดถงึพระคริสต์: ปำฏิหำริย์
แท้จริงของกำรเยยีวยำ
โดย โจนาธาน เทยเ์ลอร์

12 บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ:  
ผมจะตำยไหมครับ
โดย เกรกอรี แฮมบลิ์น

20 ภำพแห่งศรัทธำ:  
อำเดรียนำ กอนซำเลซ

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
อุปมำเร่ืองผึง้เบำปัญญำ
โดย เอล็เดอร์เจมส์ อี.ทาลเมจ

เลียโฮนา กมุภาพนัธ์ 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

“ดงัเรำน้ันรักเจ้ำ”
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7 ข่ำวเยีย่มสอน: กำรชดใช้ของพระ
คริสต์เป็นหลกัฐำนยนืยนัควำมรักของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

บทความพิเศษ
14 ชีวติคอืละคร:  

แผนแห่งควำมรอดมสีำมองก์
โดย มาร์กาเร็ต. วลิเดน็

16 สุรเสียงของพระวญิญำณ
โดย เอล็เดอร์อีดวัร์โด กาวาร์เร็ท
พระวญิญาณทรงสามารถเตอืน น�าทาง 
และพูดกับเราขณะทีเ่ราตัง้ใจฟัง
สุรเสียงของพระองค์

22 เข้ำใจประวตัศิำสนจกัรโดยกำรศึกษำ
และศรัทธำ
โดย คีธ เอ. เอเรคสนั
เราจะศกึษาประวตัศิาสตรท์ี่ ไม่ปะตดิ
ปะตอ่กันให้ดทีีสุ่ดไดอ้ย่างไร

26 หัวใจแตกสลำยและควำมหวงั
เจ็ดวธิีทีคู่ค่รองของผู้ ใช้สือ่ลามกจะ
พบความหวงัและพลังให้อดทน

32 ดฉัินออกไปหำพระวหิำร
โดย มิเรลลี รูฟเฟต์
ดฉัินก�าลังคน้หาสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ์และ
ลงเอยดว้ยการหาครอบครวันิรนัดร์
ของตนเอง

34 ประวตัคิรอบครัวและพรพระวหิำร
โดย เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด,์ รูธ แอล. 
เรนลนัด ์และแอชลีย ์อาร์. เรนลนัด์
พลังแท้จรงิมาจากการรวมประวตัิ
ครอบครวักับพรพระวหิาร

ภำพปก
ปกหน้า: ส่วนหน่ึงจากภาพ เธอจะพบส่ิงทีห่ายไป 
โดย ไบรอัน เคอรชิ์สนิค 
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44

68

50

44 พบสันตสุิขในควำมไม่ดพีร้อม
โดย เอลิซาเบธ ลอยด ์ลนัด์
ความอ่อนแอส่วนตวัจะท�าให้ท้อใจ แต่
ความไม่ดพีรอ้มให้ โอกาสส�าหรบัการ
เตบิโตส่วนตวั

48 เอำชนะควำมอ่อนแอ: พฒันำศรัทธำ
โดย อี. เทรซีย ์วลิเลียมส์
ก่อนและในระหวา่งงานเผยแผ่ ดฉัิน
ตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะพึง่พาพระผู้ช่วยให้รอด
—และพบตนเองในกระบวนการน้ัน

คนหนุ่มสำว

50 ตรงจุดทีแ่ยกกบัเพือ่นๆ
โดย สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน
การเดนิคนเดยีวอาจจะน่ากลัว  
แตก่ารตดัสินใจแบบน้ันก�าหนดจุด
หมายของเรา

53 โปสเตอร์: เอือ้มออกไปด้วยไมตรี

54 หำ น�ำไป สอน:  
ร่วมรับค�ำท้ำเร่ืองพระวหิำร
โดย คาร์ลิสา เครเมอร์
ท่านจะช่วยให้งานของพระเจ้าก้าวหน้า
ไดอ้ย่างไร ช่วยไดง้่ายๆ—แคห่า น�าไป 
และสอน!

56 สำมวธีีมส่ีวนร่วมในประวตัคิรอบครัว
โดย แซลลี จอห์นสนั โอดีเคิร์ก
เมือ่พูดถึงประวตัคิรอบครวับางครัง้ก็
ไม่รูว้า่จะเริม่ตรงไหน เยาวชนสามคน
แบ่งปันส่ิงทีพ่วกเขาท�า

59 บรรทดัมำเตมิบรรทดั:  
1 โครินธ์ 10:13

60 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิเปลีย่นแปลง
โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์

61 ห้องสนทนำ

62 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันจะจัดสรรเวลาท�ากิจกรรมศาสนจักร 
สังสรรค์ ในครอบครวั ศกึษาพระคมัภีร์
เป็นครอบครวัและเป็นส่วนตวัได้
อย่างไรในเมือ่การบ้านใช้เวลามาก 
เหลือเกิน

64 เมือ่แผนเป็นควำมจริง
โดย อลิสซา โฮลม์
หลังจากผู้น�าเยาวชนหญิงของดฉัินสิน้
ชีวติ แผนแห่งความรอดเป็นมากกวา่
แผนภาพแสดงล�าดบัขัน้ตอน

เยำวชน

66 ผมหรือ รังแกหรือ
โดย เมริลลี บูเร็น
เจฟฟ์แคอ่ยากเล่นกบัเบ็น แลว้แซมเล่า

68 เดก็ๆ กบัหัวใจ:  
แบ่งปันควำมรักกบัเพือ่น
โดย เดวาน เจนเซ็น

70 คนเก่งเร่ืองคูณเลข
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
ลูกาตอ้งสอบผ่านตารางสูตรคณูของ
เขา การสวดอ้อนวอนช่วยได้ ไหม

72 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก:  
กญุแจฐำนะปุโรหิตคอือะไร
โดยเอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั

74 บุคคลในพระคมัภร์ี: บัพตศิมำและ
ฐำนะปุโรหิตได้รับกำรฟ้ืนฟู

75 บัตรคมวำทะกำรประชุมใหญ่

76 เร่ืองรำวของพระเยซู:  
เมือ่พระเยซูทรงพระเยำว์
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี:  
ฉันสำมำรถแสดงควำมรักต่อผู้อืน่ได้

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้หรอืไม่ ค�าใบ้: 
ท่านแสดงความเมตตาท่ีสนาม
เด็กเล่นได้อย่างไร

สวสัดค่ีะ! 
หนูช่ือเรนตำลนี



 กมุภาพนัธ์ 2017 3

แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม
เลียโฮนา และส่ืออ่ืน ๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี languages. lds. org เยีย่มชม  
facebook.com/liahona.magazine (มีในภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน) เพ่ือหา
แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว ความช่วยเหลือเร่ืองบทเรียนวนัอาทิตย ์ 
และเน้ือหาท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
กลบัใจ (กำร), 60
ครอบครัวนิรันดร์, 4, 32, 34
งำนเผยแผ่ศำสนำ, 32, 40, 

42, 48, 68
ชดใช้ (กำร), 7, 10, 14, 44, 48
ฐำนะปุโรหิต, 72, 74
บัพติศมำ, 74
ประวติัครอบครัว, 32, 34, 

54, 56
ประวติัศำสนจกัร, 22, 74
แผนแห่งควำมรอด, 12, 14, 64

พระเยซูคริสต์, 7, 10, 12, 42, 
48, 76

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ, 16, 42
พระวหิำร, 32, 34, 54, 56, 

61, 76
เพือ่น, 50, 66
ยำกล�ำบำก (ควำม), 64, 80
รัก (ควำม), 4, 7, 64, 79
รักษำ, เยยีวยำ (กำร), 10, 26
ล่อลวง (กำร), 59, 61
ล�ำดบัควำมส�ำคญั, 62

ศรัทธำ, 22, 40, 48, 70
ศีลระลกึ, 41
สวดอ้อนวอน (กำร), 42, 

70, 72
ส่วนสิบ, 61
สันติสุข, 12, 41, 42, 44
ส่ือลำมก, 26
เสพติด (กำร), 26
หย่ำร้ำง (กำร), 26, 43
หวงั (ควำม), 26
อ่อนแอ (ควำม), 44, 48

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

“ผมจะตำยไหมครับ” หนา้ 12: การเขา้ใจ
แผนแห่งความรอดเป็นส่วนประกอบ
ส�าคญัในความกา้วหนา้นิรันดร์ของเรา 
ท่านอาจศึกษาแผนโดยอ่านพระคมัภีร์เช่น 
2 นีไฟ 2:22–25; 9:10–11; แอลมา 34:32–
33; 40:11–14; 42:5–15; หรือ หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา 76:30–113 ท่านสามารถ
สร้างแผนภาพโดยผลดักนัวาดแผนแห่ง
ความรอดแต่ละส่วนตามท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พระคมัภีร์แต่ละขอ้ (ดูตวัอยา่งแผนภาพ
ใน ส่ังสอนกิตติคุณของเรา หนา้ 54) ท่าน
อาจจะฝึกสอนหลกัธรรมใหก้นัเพื่อท่าน
จะอธิบายแผนแห่งความรอดไดอ้ยา่งง่ายๆ 
ใหก้บัคนท่ีสงสยัเร่ืองน้ี

หำ น�ำไป สอน: ร่วมรับค�ำท้ำเร่ืองพระ
วหิำร หนา้ 54: ท่านยอมรับค�าทา้หรือไม่ 
เหล่าอคัรสาวกของพระเจา้เช้ือเชิญใหเ้รา
ทุกคน “เตรียมรายช่ือไปพระวหิารมาก
เท่ากบับพัติศมาท่ีท่านท�าในพระวหิาร 
และช่วยใหค้นอ่ืนๆ ท�าเหมือนกนั” และ
ท่านกบัครอบครัวท�าดว้ยกนัได!้ เขา้ไป
ท่ี templechallenge. lds. org เพื่อเรียนรู้เพิ่ม
เติมเก่ียวกบัค�าทา้และคน้หาเคลด็ลบัการ
ท�าประวติัครอบครัวทีละขั้น ท่านสามารถ
ใชก้ารสงัสรรคใ์นครอบครัวคร้ังต่อๆ 
ไปเตรียมรายช่ือใหพ้ระวหิารและสอน
เพื่อนๆ ใหรู้้วธีิท�าประวติัครอบครัวของ
พวกเขาเอง

กมุภำพนัธ์ 2017 ปีที ่23 เล่มที ่2
เลยีโฮนำ 14442 425
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4 เลียโฮนา

หลายปีกอ่นเพือ่นคนหน่ึงช่ือหลยุส์เลา่เรือ่งราว
ละเอยีดออ่นเกีย่วกบัมารดาทีพ่ดูจานุ่มนวลและ
ออ่นโยนของเขา เมือ่เธอสิน้ชีวติ เธอไม่ไดท้ิง้

ทรพัยสิ์นเงินทองไว้ ใหบ้ตุรชายและบตุรสาวนอกจากมรดก
ตกทอดอนัมัง่คัง่ของแบบอยา่ง การเสียสละ และการเช่ือฟัง

หลังจากกล่าวสดดุี ในพิธีศพและเดนิไวอ้าลัยไปสุสาน 
ครอบครวัที่ลูกๆ โตแล้วช่วยกันคดัแยกสมบัตเิพียงน้อย
นิดที่มารดาทิง้ไว ้ส่ิงหน่ึงที่หลุยส์คน้พบคอืจดหมายสัน้ๆ 
และกุญแจดอกหน่ึง จดหมายน้ันส่ังวา่ “ ในห้องนอนตรง
หัวมุม ในลิน้ชักชัน้ล่างสุดของโตะ๊เครือ่งแป้งของแม่ มีหีบ
เล็กๆ อยู่ ใบหน่ึง แม่เก็บสมบัตลิ�า้คา่ไว้ ในน้ัน กุญแจดอกน้ี
ใช้เปิดหีบ”

ทุกคนสงสัยวา่มารดาของพวกเขามีอะไรล�า้คา่มากถึง
ขนาดเก็บใส่กุญแจ

พวกเขายกหบีใบน้ันออกจากลิน้ชักและใช้กุญแจไขอยา่ง
ระมัดระวงั ขณะส�ารวจของในกล่อง หลุยส์กับคนอื่นๆ พบ
ภาพถ่ายของลูกแตล่ะคนพรอ้มช่ือและวนัเดอืนปีเกิดของ
ลูกคนน้ัน แล้วหลุยส์ก็หยิบการด์วาเลนไทน์แบบประดษิฐ์
เองออกมา เขาอ่านลายมือแบบเด็กและไม่สละสลวยซ่ึงเขา
จ�าไดว้า่เป็นลายมือที่เขาเขียนเมื่อ 60 ปีก่อนวา่ “คณุแม่
ที่รกั ผมรกัคณุแม่ครบั” 

จิตใจอ่อนไหว น� ้าเสียงนุ่มนวล และน� ้าตาคลอหน่วย 
สมบัตขิองคณุแม่คอืครอบครวันิรนัดรข์องเธอ ความเข้ม
แข็งของครอบครวัอยู่บนฐานมั่นของค�าวา่ “ฉันรกัคณุ”

ในโลกทุกวนัน้ี ไม่มีที่ ใดเป็นฐานมั่นของความรกัที่
ตอ้งการมากไปกวา่ในบ้าน และไม่มีที่ ใดให้ โลกหาแบบ
อย่างที่ดขีองรากฐานดงักล่าวมากไปกวา่ในบ้านของวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ายผู้ท�าให้ความรกัเป็นหัวใจของชีวติครอบครวั

ถึงพวกเราผู้ปฏิญาณตนเป็นสาวกของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิต ์พระองคป์ระทานค�าแนะน�าที่ลึกซึง้ดงัน้ี

“เราให้บัญญัติ ใหม่ไวก้ับพวกท่าน คอืให้รกัซ่ึงกันและ
กัน เรารกัพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรกักันและกัน
ดว้ยอย่างน้ัน

“ถ้าท่านรกักันและกัน ดงัน้ีแหละทุกคนก็จะรูว้า่ท่าน
เป็นสาวกของเรา” 1

ถ้าเราจะรกัษาพระบัญญัติ ให้รกักัน เราพึงปฏิบัตติอ่กัน
ดว้ยความเห็นใจและความเคารพ โดยแสดงความรกัของ
เราในการปฏิสัมพันธ์แตล่ะวนั ความรกัมอบค�าพูดที่อ่อน
โยน การตอบสนองดว้ยความอดทน การกระท�าที่ ไม่เห็น
แก่ตวั หูที่เข้าใจ และใจที่ ให้อภัย ในความสัมพันธ์ทัง้หมด
ของเราน้ัน การกระท�าเหล่าน้ีและการกระท�าเช่นน้ันช่วย
ท�าให้ความรกัในใจเราประจักษ์ชัด

ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (19102008) กล่าว
วา่ “ความรกั . . . เป็นโถทองที่ปลายรุง้ ทวา่เป็นมากกวา่
ปลายรุง้ ความรกัอยู่ที่ตน้รุง้เช่นกัน และจากตรงน้ันเกิด
ความสวยงามเป็นรปูโคง้พาดผ่านท้องฟ้าในวนัที่มีพายุ
ฝน ความรกัเป็นหลักประกันที่เด็กรอ้งหา เป็นความใฝ่ฝัน
ของเยาวชน เป็นกาวสมานชีวติแตง่งาน และเป็นน� ้ามัน
หล่อลื่นที่ป้องกันการเสียดสีอันก่อให้เกิดความเสียหายใน
บ้าน ความรกัเป็นสันตสุิขของวยัชรา เป็นแสงตะวนัของ
ความหวงัที่ส่องผ่านความตาย คนที่มีความรกัน้ันในความ
สัมพันธ์กับครอบครวั มิตรสหาย ศาสนจักร และเพื่อนบ้าน
ถือวา่มั่งคัง่อย่างยิ่ง” 2

ความรกัคอืแก่นแท้ของพระกิตตคิณุ เป็นคณุลักษณะ
สูงส่งที่สุดของจิตวญิญาณมนุษย์ ความรกัคอืการบ�าบัด
ครอบครวัที่เจ็บป่วย ชุมชนที่เจ็บไข้ และชนชาตทิี่เป็นโรค 

โดย ประธำน 
โธมสั เอส.  
มอนสัน “ดงัเรานั้นรักเจา้”

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานมอนสนัสอนเราเร่ืองความส�าคญัของการแสดงออกถึงความรัก

ท่ีแทจ้ริงเหมือนพระคริสตโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบา้น พิจารณาวา่ท่าน

ท�าอะไรไดบ้า้งท่ีจะแสดงความรักต่อคนท่ีท่านสอน ท่านอาจขอใหพ้วกเขา

สนทนาถึงวธีิท่ีจะแสดงความรักต่อกนัมากข้ึน ท่านอาจกระตุน้ใหพ้วกเขา

เลือกแนวคิดหน่ึงในนั้นและวางแผนท�าใหส้�าเร็จเป็นครอบครัว ตวัอยา่งเช่น 

สมาชิกครอบครัวอาจหาวธีิรับใชส้มาชิกครอบครัวคนหน่ึงอยา่งลบัๆ ในแต่ละ

สปัดาห์ ท่านอาจขอใหพ้วกเขาใคร่ครวญต่อจากนั้นวา่การพยายามบรรลุเป้า

หมายของพวกเขาเพิ่มพนูความรักในบา้นอยา่งไร

ความรกัคอืรอยยิม้ การโบกมือ ความ
คดิเห็นที่อ่อนโยน และค�าชมเชย 
ความรกัคอืการเสียสละ การรบัใช้  
และความไม่เห็นแก่ตวั

สามีทัง้หลาย จงรกัภรรยาของ
ท่าน ปฏิบัตติอ่พวกเธอดว้ยศักดิศ์รี
และความช่ืนชม พี่น้องสตรทีัง้หลาย 
จงรกัสามีของท่าน ปฏิบัตติอ่พวกเขา
ดว้ยความยกย่องและก�าลังใจ

บดิามารดาทัง้หลาย จงรกับตุรธดิา
ของทา่น สวดออ้นวอนใหพ้วกเขา 
สอนพวกเขา และเป็นพยานตอ่พวก
เขา บตุรธดิาทัง้หลาย จงรกับดิามารดา
ของทา่น แสดงใหพ้วกทา่นเห็นความ
เคารพ ความกตญัญ และการเช่ือฟัง

หากปราศจากความรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต ์มอรมอนแนะน�าวา่ 
“[เรา] ก็ ไม่เป็นอะไรเลย.”3 ค�าสวด
อ้อนวอนของข้าพเจ้าคอื ขอให้เราท�า
ตามค�าแนะน�าของมอรมอนให้ “สวด
อ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, 

เพื่อ [เรา] จะเป่ียมดว้ยความรกัน้ี,  
ซ่ึงพระองคป์ระทานให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระบุตรของ
พระองค,์ พระเยซูครสิต;์ เพื่อท่านจะ
กลับกลายเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า; 
เพื่อวา่เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมาปรากฏ

เราจะเป็นเหมือนพระองค”์ 4 ◼

อ้ำงองิ
 1. ยอห์น 13:34–35.
 2. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “And the Greatest of 

These Is Love,” Ensign, Mar. 1984, 3.
 3. โมโรไน 7:46; ดขู้อ 44 ดว้ย.
 4. โมโรไน 7:48.
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สมบัตแิท้จริง

ประธานมอนสนัเล่าเร่ืองเก่ียวกบั
มารดาท่ีมีหีบสมบติัพิเศษ เม่ือ

ลกูๆ ของเธอเปิดหีบ พวกเขาพบ
รูปของตนเอง สมบติัของมารดาคือ
ครอบครัวของเธอ!

สมบติัท่ีแทจ้ริงไม่ใช่ทองค�าหรือ
เพชรนิลจินดา—แต่คือคนท่ีท่านรัก 
ท่านรักใคร วาดภาพพวกเขาหรือ
เขียนช่ือพวกเขาไวใ้นหีบสมบติั

สวดอ้อนวอนขอสันตสุิข
โดย ซาราห์ ที.

พ่อแม่ของดิฉนัเขา้ร่วมการประชุมหลงัเลิกโบสถบ่์อยคร้ัง 
ดิฉนัตอ้งดูแลนอ้งชายสามคนและช่วยพวกเขาจดัเตรียม

อาหารกลางวนั—แมบ่้อยคร้ังพวกเขาจะใจร้อนและหิวกต็าม 
ปกติถา้พวกเขาเร่ิมทะเลาะกนั ดิฉนัจะแกไ้ขปัญหาเลก็นอ้ยได้
อยา่งรวดเร็ว แต่บางคร้ังกย็ากจะสงบศึก
ทนัทีท่ีพวกเขาเร่ิมทะเลาะกนัเพราะดิฉนั
รู้สึกหงุดหงิด

บ่ายวนัหน่ึง นอ้งชายของดิฉนัไม่ลง
รอยกนัเลย ดิฉนัพบวา่การพยายามสงบ
ศึกของดิฉนัรังแต่จะท�าใหเ้ร่ืองเลวร้ายยิง่
กวา่เดิมเพราะดิฉนัโมโห ดิฉนัจึงแค่จดั
เตรียมอาหารกลางวนัของตนเองและหยดุ
พดู ในท่ีสุด ดิฉนัประกาศวา่ “พี่จะสวด

เยำวชน

เดก็

ออ้นวอน เงียบกนัหน่อยไดไ้หม” ทนัทีท่ีพวกเขานัง่เงียบ  
ดิฉนักข็อพรอาหาร ก่อนจบการสวดออ้นวอน ดิฉนัเพิ่มค�าวา่ 
“และโปรดช่วยใหพ้วกขา้พระองคเ์ป็นผูส้ร้างสนัติดว้ยเถิด”

ตอนแรก ดูเหมือนพวกเขาไม่ไดย้นิและเร่ิมทะเลาะกนัอีก 
ดิฉนัร�าคาญแต่รู้วา่ตอ้งรักและใจเยน็ใหม้ากเพราะดิฉนัเพ่ิงจะ
สวดออ้นวอนขอสันติสุข หน่ึงนาทีหลงัจากนั้นดิฉนัรู้สึกใจเยน็
มาก ดิฉนักินอาหารโดยไม่พดูอะไรและในท่ีสุดนอ้งๆ  

ก็เลิกทะเลาะกนั ดิฉนัทราบดีวา่สันติสุข
ท่ีดิฉนัรู้สึกเป็นค�าตอบของการสวด
ออ้นวอนท่ีเรียบง่าย ดิฉนัสวดออ้นวอน
ขอใหเ้ป็นผูส้ร้างสันติ และพระบิดาบน
สวรรคท์รงช่วยใหดิ้ฉนัใจเยน็ทั้งท่ีอยาก
จะตะโกนออกมาดงัๆ ดิฉนัทราบวา่
พระองคป์ระทานสันติสุขใหเ้รา 
ไดจ้ริงๆ
ผูเ้ขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแอริโซนา สหรฐัอเมรกิา
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การชดใชข้อง
พระคริสตเ์ป็น
หลกัฐานยนืยนั
ความรักของ
พระผูเ้ป็นเจา้

การเข้าใจวา่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือ
ก�าเนิดของพระองคเ์พื่อให้เรามี
ความเป็นอมตะและมีศักยภาพ
ส�าหรบัชีวตินิรนัดรช่์วยให้เรา
รูสึ้กถึงความรกัอันไม่มีขอบเขต
และไม่อาจเข้าใจไดท้ี่พระผู้เป็น
เจ้าทรงมีตอ่เรา พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรกัเราเช่นกัน

“แล้วใครจะให้เราขาดจาก
ความรกัของพระครสิต์ ได?้ . . .

“เพราะข้าพเจ้าแน่ใจวา่ แม้
ความตาย หรอืชีวติ หรอืบรรดา
ทูตสวรรค ์หรอืเทพเจ้า หรอืส่ิง
ซ่ึงมีอยู่ ในปัจจุบันน้ี และส่ิงซ่ึง
จะมี ในภายหน้า หรอืฤทธิ์เดช
ทัง้หลาย

“หรอืซ่ึงสูง หรอืซ่ึงลกึ หรอืส่ิง
ใดๆ อืน่ที่ ไดท้รงสรา้งแลว้น้ัน จะ
ไมส่ามารถท�าใหเ้ราขาดจากความ
รกัของพระเจา้ ซ่ึงมอียู่ ในพระ
เยซคูรสิตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เราได”้ ( โรม 8:35, 38–39)

เกี่ยวกับการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ 

ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าวดงัน้ี 
“ความทุกข์ทรมานของพระผู้
ช่วยให้รอดในเกทเสมนีและ
ความเจ็บปวดแสนสาหัสของ
พระองคบ์นกางเขน ไถ่เราจาก
บาปโดยสนองข้อเรยีกรอ้งที่
ความยุตธิรรมมีตอ่เรา พระองค์
ทรงหยิบยื่นพระเมตตาและทรง
ยกโทษให้ผู้กลับใจ นอกจากน้ี
การชดใช้ยังช�าระหน้ีที่ความ
ยุตธิรรมตดิคา้งเราโดยเยียวยา
และชดเชยให้เราส�าหรบัความ
ทุกข์ทรมานใดก็ตามที่เราตอ้ง
ทนรบัโดยปราศจากความผิด 
‘เพราะดเูถิด, พระองคท์รงทน
รบัความเจ็บปวดของมนุษย์ทัง้
ปวง, แท้จรงิแล้ว, ความเจ็บปวด
ของชาวโลกที่มีชีวติทุกคน, ทัง้
ชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็นของ
ครอบครวัอาดมั’ (2 นีไฟ 9:21; 
ด ูแอลมา 7:11–12 ดว้ย)” 1

พระครสิตท์รง “สลัก [เรา]  
ไวบ้นฝ่ามือของ [พระองค]์”  
(อิสยาห์ 49:16) ลินดา เค.  

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและแสวงหาการดลใจเพือ่
ให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุด
ประสงคข์องสมาคมสงเคราะห์เตรยีม
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

พจิำรณำส่ิงนี้

เราจะแสดง

ความส�านึก

คุณและ

ความรักต่อ

พระผูเ้ป็น

เจา้และพระ

เยซูคริสต์

ส�าหรับของ

ประทาน

แห่งการ

ชดใชข้อง

พระผูช่้วย

ใหร้อดได้

อยา่งไรอ้ำงองิ
 1. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “การไถ่,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 110.
 2. ลินดา เค. เบอรต์นั, “ศรทัธาในการ

ชดใช้ของพระเยซูครสิตจ์ารกึไว้ ในใจเรา
แล้วหรอื” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 114.

เบอรต์นั ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าววา่ “การ 
กระท�าอันสูงส่งที่สุดของความ
รกัน้ันพึงส่งมาให้เราแตล่ะคน
คกุเข่าลงสวดอ้อนวอนอย่าง
นอบน้อมเพื่อขอบพระทัยพระ
บิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรามาก
พอที่จะทรงส่งพระบุตรองค์
เดยีวที่ถือก�าเนิดของพระองค์
และพระบุตรผู้ทรงดพีรอ้มมา
ทนทุกข์เพื่อบาปของเรา เพื่อใจ
ที่ปวดรา้วของเรา และทุกส่ิงที่ดู
เหมือนอยุตธิรรมในชีวติส่วนตวั
เราเอง” 2

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
ยอห์น 3:16; 2 นีไฟ 2:6–7, 9; 
reliefsociety. lds. org

ข่ำวเยีย่มสอน

ศรทัธา  
ครอบครวั  

การบรรเทาทุกข์
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สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2016
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . . ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอื
โดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

จงส�ำนึกคุณส�ำหรับวนัสะบำโต
“เรามีโอกาสรับศีลระลึกทุกสปัดาห์—จดั
เตรียม ใหพ้ร และส่งผา่นโดยผูรั้บใชท่ี้ได้
รับสิทธิอ�านาจจากพระผูเ้ป็นเจา้ เราส�านึก
คุณไดเ้ม่ือพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิทรงยนืยนั
กบัเราวา่ค�าสวดออ้นวอนศีลระลึก ซ่ึงกล่าว
โดยผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตท่ีไดรั้บสิทธิอ�านาจ 
ไดรั้บยกยอ่งจากพระบิดาบนสวรรคข์องเรา

“. . . เราจะรู้สึกรักและซาบซ้ึงใจมาก
ยิง่ข้ึนส�าหรับพระผูช่้วยใหร้อด ผูท่ี้การพลี
พระชนมชี์พอนัเป็นนิรันดร์ของพระองค์
ท�าใหเ้ราสามารถสะอาดจากบาปได ้เม่ือเรา
รับส่วนขนมปังและน�้า เราระลึกวา่พระองค์
ทรงทนทุกขเ์พื่อเรา และเม่ือเราส�านึกคุณ
ต่อส่ิงท่ีพระองคท์รงท�าเพื่อเรา เราจะสมัผสั
ถึงความรักของพระองคแ์ละความรักท่ีเรามี
ใหพ้ระองค์

“พรแห่งความรักท่ีเราไดรั้บจะช่วยให้
เรารักษาพระบญัญติัท่ีจะ ‘ระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา’ ไดง่้ายข้ึน [โมโรไน 4:3; 5:2; 
คพ. 20:77, 79]. ท่านอาจรู้สึกรักและส�านึก
คุณเหมือนท่ีขา้พเจา้รู้สึก แมก้ระทัง่พระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ผูท่ี้พระบิดาบนสวรรค์
ทรงสญัญาวา่จะอยูก่บัเราตลอดเวลาเม่ือเรา
ยงัคงซ่ือสตัยต่์อพนัธสญัญาท่ีเราท�าไว ้เรา
นบัพรทั้งหมดเหล่านั้นไดทุ้กวนัอาทิตย์
และรู้สึกส�านึกคุณได”้

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคมปี 2016 ท่านสามารถใช้
หน้าเหล่านี ้(และสมดุบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่าน
ศึกษาและประยกุต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมี
ชีวิตอยู่ตลอดจนผู้น�าศาสนจักรท่านอ่ืนๆ

หลกัค�ำสอนเด่น

ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์

ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์, ทีป่รึกษำทีห่น่ึงในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด, “ควำมส�ำนึกคุณในวนัสะบำโต,”  
เลยีโฮนำ, พ.ย. 2016, 100.

พระค�าแห่งปัญญา
“

ใ นปี 1833 พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เรือ่ง
แผนส�าหรบัการด�าเนินชีวติให้มีสุขภาพด ีแผนดงักล่าวพบใน ภาค 89 

ของพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา เรยีกวา่พระค�าแห่งปัญญา ซ่ึง
ให้ค�าแนะน�าเจาะจงเกี่ยวกับอาหารที่เรากิน และห้ามใช้สารที่เป็นอันตราย
ตอ่รา่งกายเรา

คนที่เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้าและถือปฏิบัตพิระค�าแห่งปัญญา
อยา่งซ่ือสัตย์ ไดร้บัสัญญาถงึพรพิเศษเหลา่น้ัน ซ่ึงรวมถึงสุขภาพที่ดแีละ
ก�าลังวงัชาที่เพิ่มขึน้ [ด ูคพ. 89:18–21] . . .

“. . . ขอให้เราดแูลรา่งกายและจิตใจของเราโดยถือปฏิบัตหิลักธรรมดงั
อธิบายไว้ ในพระค�าแห่งปัญญาอันเป็นแผนซ่ึงพระองคป์ระทาน ข้าพเจ้า
เป็นพยานสุดใจและสุดจิตวญิญาณถึงพรอันประเสรฐิซ่ึงคอยเราอยู่เมื่อเรา
ท�าดงัน้ัน”

ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “หลกัธรรมและค�ำสัญญำ,” เลยีโฮนำ, พ.ย. 2016, 78, 79.
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ทอดสมอแห่งประจกัษพ์ยานในพระ
คริสตแ์ละค�าสอนของพระองค์

ผู ้พูดหลายท่านพูดถึงคนที่ก�าลังประสบปัญหากับประจักษ์พยานของตน ใช้
ฉบับเดอืนพฤศจิกายน 2016 หรอืเข้าไปที่ conference. lds. org เพื่ออ่านส่ิงที่

ท่านเหล่าน้ันพูดไว้
—ด ูดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เรยีนรูจ้ากแอลมาและอมิวเล็ค,” 71.
—ด ูเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “พวกข้าพระองคจ์ะจากไปหาใครได”้ 90.
—ด ูเควนทิน แอล. คกุ, “องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซู,” 40.
—ด ูโรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ “เกรงวา่ท่านจะลืม,” 113.

เขา้ไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุม
ใหญ่สามญัไดท่ี้ conference. lds. org

เรำจะรู้จกัพระเจ้ำได้อย่ำงไร

“วตัถุประสงคอ์นัยิง่ใหญ่อยา่งหน่ึง
ของความเป็นมรรตยัคือไม่เพียงเรียนรู้
เก่ียวกบัพระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิด
ของพระบิดาเท่านั้นแต่พยายามรู้จกั
พระองคด์ว้ย ขั้นตอนส�าคญัส่ีขอ้ท่ีจะ
ช่วยใหเ้ราท�าความรู้จกัพระเจา้คือการ
ใชศ้รัทธาในพระองค ์ท�าตาม รับใช ้
และเช่ือฟังพระองค ์. . .

“วนัหน่ึงในอนาคต, ‘ทุกเข่าจะยอ่
ลง, และทุกล้ินจะสารภาพ’ [โมไซยาห์ 
27:31] วา่พระเยซูคือพระคริสต ์ในวนั
อนัเรืองโรจนน์ั้น เราจะรู้วา่พระองค์
ทรงรู้จกัช่ือเราแต่ละคน ขา้พเจา้เป็น
พยานและสญัญาวา่เราไม่สามารถ
รู้เก่ียวกบัพระเจา้เท่านั้นแต่เราตอ้ง
ท�าความรู้จกัพระองคด์ว้ย”

ลุกข้ึนดว้ยความเขม้ 
แขง็ในช่วงเวลาน่ากลวัน้ี

“ดิฉันเช่ือหมดใจวา่เราผู้เป็นสตรมีีความเข้มแข็งโดยก�าเนิด
และศรทัธาที่จะช่วยให้เราเผชิญกับความท้าทายของการ

ด�าเนินชีวติในยุคสุดท้าย . . .
“. . . เราตอ้งศึกษาและเข้าใจการชดใช้ [ของพระเยซู

ครสิต]์ . . .
“. . . เราตอ้งเข้าใจถึงความจ�าเป็นในการฟ้ืนฟูหลักค�าสอน 

องคก์าร และกุญแจทัง้หลายของ
สิทธิอ�านาจในยุคสุดท้ายน้ี  
[ โดยผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ] . . .

“. . . เราตอ้งศึกษาและเข้าใจ
ศาสนพิธีและพันธสัญญาพระ
วหิาร . . .

“. . . ดฉัินเป็นพยานวา่พระเจ้า
ประทานพรเรา สตรทีี่อยู่ ในช่วง
เวลาน่ากลัวน้ี ดว้ยพลังอ�านาจ 
ของประทาน และพละก�าลังที่
จ�าเป็น”

บอนน่ี แอล. ออสคำร์สัน, ประธำนเยำวชนหญงิ
สำมญั, “ลุกขึน้ด้วยควำมเข้มแขง็เถดิ พีน้่องสตรี
ในไซอนั,” เลยีโฮนำ, พ.ค. 2016, 13, 15.

ดงึควำมคล้ำยคลงึ
เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์แห่งโควรัมอคัรสำวก
สิบสอง, “ถ้ำพวกท่ำนรู้จกัเรำแล้ว,” เลยีโฮนำ, 
พ.ย. 2016, 103, 105.
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ปี 2000 เต็มไปดว้ยเหตกุารณ์ส�าคญั
ส�าหรบัผมและครอบครวั ผมกับ

ภรรยาฉลองแตง่งานครบหน่ึงปี เรา
เป็นพ่อแม่ครัง้แรก ทัง้ยังเป็นปีที่ผม
เป็นอัมพาตดว้ย เพียงห้าสัปดาห์หลัง
จากลูกสาวของเราเกิด

ฤดรูอ้นปีน้ันผมช่วยซิสเตอรสู์ง
วยัคนหน่ึงในวอรด์โดยขี่จักรยานสอง
สามช่วงตกึจากอพารต์เมนตข์องเรา
ไปตดัหญ้าที่บ้านของเธอเป็นประจ�า 
แตเ่ช้าวนัหน่ึงผมเหน่ือยมาก ไม่ตืน่
ตวัเท่าที่ควร—และถูกรถยนตช์น
อย่างคาดไม่ถึง แม้จะเป็นปาฏิหารยิ์
ที่ผมรอดตาย แตก็่หนีไม่พ้นการบาด
เจ็บ หน่ึงสัปดาห์หลังประสบอุบัตเิหต ุ
ผมตืน่มารบัรูว้า่ผมเป็นอัมพาต ไม ่
สามารถขยับกล้ามเน้ือตัง้แตอ่ก 
ลงมาได้

อัมพาตเป็นความพิการถาวร แม้
ทุกวนัน้ีวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์
สมัยใหม่จะก้าวหน้ามาก แตก็่ ไม่
สามารถรกัษาได ้ตอนแรกผมกลัว 
เป็นห่วงวา่ผมจะเป็นสามีและบิดาได้
อย่างไร ตอ่จากน้ันความกลัวถูกแทนที่
ดว้ยความโกรธตวัเองที่ โง่—ไม่หยุด
ตรงส่ีแยกและไม่สวมหมวกกันน็อค

ผมรูสึ้กเหมือนเป็นภาระ ผมอยู่ที่

พูดกับคนง่อยวา่ ‘บาปตา่งๆ ของท่าน
ไดร้บัการอภัยแล้ว’ กับการพูดวา่  
‘จงลุกขึน้ยกแครเ่ดนิไปเถิด’  
แบบไหนจะง่ายกวา่กัน” (ข้อ 9)

ผมเคยอ่านพระคัมภีร์ข้อน้ีหลาย
ครัง้ แต่ ไม่เคยเข้าใจจนหลังจาก
อุบัติเหตุของผม การอ่านบทน้ัน
เตือนใจผมว่าการเยียวยาน่าอัศจรรย์
อย่างยิ่ง ทุกวันน้ี แม้หลังจาก 2,000 
ปีและความก้าวหน้ามากมายด้านการ
แพทย์ แต่ล�าพังมนุษย์ยังไม่สามารถ
เยียวยาเช่นน้ันได้ และผมอยู่กับ
ความจริงน้ีทุกวัน หลายคนคิดว่าน่ี

เรำพูดถงึพระคริสต์

ปาฏิหาริยแ์ทจ้ริงของการเยยีวยา
โดย โจนำธำน เทย์เลอร์

โรงพยาบาลฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลาย
เดอืนเพื่อฝึกใช้ชีวติที่เหลือกับความ
พิการและพึ่งพาตนเองไดอ้ีกครัง้ 
ขณะเดยีวกัน การอยู่กับอัมพาตช่วย
ให้ผมเข้าใจพระคมัภีรแ์ละการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ดว้ย

ความเข้าใจที่ลึกซึง้ยิ่งอย่างหน่ึง
เกิดขึน้ขณะผมก�าลังไตรต่รอง
ปาฏิหารยิ์ที่พระครสิตท์รงกระท�า  
ในมาระโก 2 พระเยซูทรงยกโทษบาป
ของคนง่อยและทรงรกัษาเขาให้หาย 
เมื่อพวกธรรมาจารย์สงสัยการให้อภัย
ของพระเยซู พระองคต์รสัวา่ “การที่

ปำฏิหำริย์ทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด

“ส�าหรับดิฉนั ปาฏิหาริยย์ิง่ใหญ่ในชีวติไม่ใช่
การแยกทะเลแดง การเคล่ือนภเูขาหรือแมแ้ต่การ
เยยีวยาร่างกาย ปาฏิหาริยท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุดเกิดข้ึนเม่ือ
เราเขา้ใกลพ้ระบิดาในสวรรคอ์ยา่งนอบนอ้มใน
การสวดออ้นวอน ตั้งใจทูลวงิวอนขอใหท้รงอภยั 

และจากนั้นไดรั้บการช�าระบาปโดยผา่นการพลีพระชนมชี์พเพื่อ
การชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด”
ลนิดำ เอส. รีฟส์, ทีป่รึกษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมญั, “แผนอนัส�ำคญัยิง่
แห่งกำรไถ่,” เลยีโฮนำ, พ.ย. 2016, 90.

หลงัประสบอุบัติเหต ุผมทราบว่าอัมพาตทางกายรักษาไม่ได้—แต่เพราะ

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ความเป็นอัมพาตทางวิญญาณรักษาได้
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เป็นบทเรียนเบือ้งหลังพระคัมภีร์ข้อ
น้ี—ที่ว่าพระคริสต์ทรงมีเดชานุภาพ
ในการรักษาแม้กระทั่งโรคที่รักษาไม่
หาย แต่ ในพระคัมภีร์ข้อน้ีมีมากกว่า
น้ันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา
มองข้ามปาฏิหารยิ์ทางกายและมุ่ง
ให้ความสนใจไปที่ปาฏิหาริย์ทาง
วิญญาณแทน

คนที่เป็นอัมพาตทางกายไม่มีทาง 
“ลุกขึน้” และ “เดนิ” ไดฉั้นใด ล�าพัง
มนุษย์ก็ ไม่สามารถเอาชนะอัมพาต
ทางวญิญาณอันเกิดจากบาปไดฉั้น
น้ัน ผมเรยีนรูว้า่การชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดเป็นปาฏิหารยิ์แท้จรงิ
ในพระคมัภีรข์้อน้ี ผมอาจไม่มีวนั
ประสบปาฏิหารยิ์ของการสามารถลุก
เดนิไดอ้ีกครัง้ในชีวติบนโลกน้ี แต่
ผมไดร้บัปาฏิหารยิ์ที่ยิ่งใหญ่กวา่น้ัน
ของการให้อภัยบาปผ่านการชดใช้ของCH
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พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระ
เยซูครสิตข์องผม ความเป็นจรงิของ
ปาฏิหารยิ์ดงักล่าวไดร้บัการยืนยันใน 
ข้อ 10 และ 11

“ทัง้น้ีเพื่อให้พวกท่านรูว้า่บุตร
มนุษย์มีสิทธิอ�านาจในโลกที่จะอภัย
บาปได ้(พระองคจ์ึงตรสัส่ังคนง่อยวา่)

“เราส่ังท่านวา่ จงลุกขึน้ยกแคร่
แล้วกลับบ้านของท่าน”

การหายจากผลของบาปเป็น
ปาฏิหารยิ์ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราแตล่ะ
คนไดร้บัในชีวติเรา ทัง้หมดเพราะ
พระเยซูครสิต ์ในการชดใช้บาป
ของเรา พระครสิตท์รงรบัเอาความ
ทุพพลภาพและบาปของเราไวก้ับ
พระองค ์พระองคท์รงทราบวา่เรา
ประสบอะไรบ้างในชีวติ พระองคเ์ข้า
พระทัยความพิการ ความอ่อนแอ และ
ความท้าทายของเรา ไม่วา่เล็กหรอื

ใหญ่เพียงใด ไม่มี ใครอื่นใดในโลกน้ี
สามารถเยียวยาอัมพาตทางวญิญาณ
ของบาปได้

ผมขอบพระทัยส�าหรบัความเข้าใจ
น้ีที่เป็นพรแก่ผม อีกทัง้ให้มุมมอง
ที่จ�าเป็นขณะอยู่กับความพิการของ
ผมและพยายามใช้มุมมองน้ันช่วยให้
ผมเรยีนรูแ้ละเตบิโต ผมสามารถเลิก
สงสารตวัเองและไปท�าส่ิงที่ผมชอบ
ท�าก่อนประสบอุบัตเิหต ุผมไดร้บัพร
ให้สามารถรบัใช้แม้ ในสภาพที่เป็นอยู่ 
บางคนอาจพบวา่ยากจะขอบพระทัย
เมื่ออยู่กับความพิการ แตพ่ระผู้เป็น
เจ้าประทานพรเราอย่างตอ่เน่ือง—แม้
ในเวลาเหล่าน้ี ผมส�านึกคณุตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอดของผม การชดใช้ของ
พระองค ์และปาฏิหารยิ์อันน่าทึ่งน้ีใน
ชีวติผม ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไวโอมิง สหรฐัอเมรกิา
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ลกูชายวยัเจ็ดขวบของผมป่ัน
จักรยานอย่างคกึคะนองไปทั่ว  

โซ่จักรยานของเขาหลุด ผมไปช่วยให้
เขาหลุดพ้นจากสภาพน้ัน โดยพลิก
จักรยานให้หงายขึน้เพื่อผมจะใส่โซ่
ได ้ขณะใส่โซ่ เขาถามวา่ “พ่อครบั 
เมื่อผมตาย จะมีเลือดท่วมตวัผมหรอื
เปล่าครบั”

ผมเงยหน้ามองเขาดว้ยความตกใจ 
เขาน� ้าตาไหล

“อะไรนะ? ไม่หรอก!” ผมตอบ 
“ลูกจะไม่ตาย” ผมน่ังบนขอบทางเท้า 
และเขาน่ังบนตกัผม เขาเอาแต่
รอ้งไห้ ความคดิน้ีมาจากไหน

เขาถามวา่ “อวยัวะข้างในของผมจะ
ออกมาข้างนอกหรอืเปล่า”

ลูกชายตัวน้อยของผมดูภาพยนตร์
สยองขวญัหรอือะไรแบบน้ันมาหรอื 
“ ไม่หรอก!” ผมตอบ ผมบอกเขาอีก
ครัง้วา่เขาจะไม่ตาย

“ ไม่หรอกครบัพ่อ ทุกคนจะตาย 
ถูกไหมครบั”

ผมถอนใจเฮือกใหญ่ น่ีไม่ ใช่การ
สนทนาที่ผมคดิวา่จะมีกับเด็กอายุ
น้อยขนาดน้ี

เมื่อผมเป็นพ่อ ผมสัญญากับตวัเอง
วา่จะไม่ปิดบังความจรงิจากลูกคนใด 
แตค่วามคดิจะบอกลูกวา่สักวนัพวก

เขาจะตายเป็นเหมือนฝันรา้ย  
ผมพยายามเลี่ยงค�าถามของเขา  
“ตอนน้ีลูกยังไม่ตอ้งกังวลเรือ่งน้ัน” 
ผมบอก “ลูกแคเ่ป็นเด็กที่มีความสุขก็
พอ สนุกสนาน และไม่ตอ้งคดิมาก  
ลูกจะยังอยู่อีกนาน”

“ผมไม่อยากตาย” เขาพูด
“ฉันจะท�าอย่างไรดตีรงน้ี” ผมถาม

ตวัเอง ผมไดแ้ตค่ดิวา่การพูดผิดจะ
ท�าให้เขาชอกช�า้ใจไปตลอดกาล  
“ฉันจะท�าอย่างไรด”ี ผมสวดอ้อนวอน 
ขอความช่วยเหลือในใจ

ผมเริม่บอกเขาเกีย่วกบัแผนแหง่
ความรอด ผมบอกเขาวา่เราทกุคนเป็น
ผูม้าเยือนโลกน้ี ผมบอกเขาวา่พระเจา้
ทรงสรา้งเราแตล่ะคนใหม้สีองส่วน คอื
รา่งกายกับวญิญาณ ผมบอกเขาวา่เมือ่
เราตาย—และเราทกุคนจะตายแน่นอน
—รา่งกายของเราเทา่น้ันทีห่ยดุท�างาน 
วญิญาณของเราด�ารงอยูช่ั่วนิรนัดรแ์ละ
ไมม่วีนัตาย (ด ูแอลมา 40:11)

ผมบอกเขาวา่พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะ
พระองคท์รงท�าให้เราทุกคนไดอ้ยู่
ดว้ยกันแม้บางครัง้เราตอ้งแยกจาก
กันช่ัวครู ่ผมสอนเขาวา่พระผู้ช่วยให้
รอดสิน้พระชนม์เพื่อเราและพืน้คนื
พระชนม์ และเพราะพระองคท์รง

ผมจะตายไหมครับ
โดย เกรกอรี แฮมบ์ลนิ

บ้ำนเรำ ครอบครัวเรำ

ผมไม่รู้ว่าท�าไมจู่ๆ ลกูชายผมกก็ลวัมากเม่ือคิดเร่ืองความตาย แต่ความจริง
ของพระกิตติคุณให้การปลอบใจท่ีเขาต้องการ

พระชนม์ วญิญาณของเราจะกลับไป
รวมกับรา่งกายของเราอีกครัง้ เรา
จะไม่ประสบความตายอีก  
(ด ูแอลมา 11:4345)

เขาถามวา่ผมเคยเห็นคนตาย
ไหม ผมบอกเขาวา่ผมเคยกล่าวลา
ปู่ย่าตายายของผมที่งานศพของพวก
ท่าน ผมบอกเขาวา่ถึงแม้รา่งกายของ
พวกท่านตายไปแล้วแตว่ญิญาณของ
พวกท่านยังอยู่ และบางครัง้เรารูสึ้กได้
วา่พวกท่านอยู่ ใกล้ๆ

ลูกชายผมหายกลัว และเสียงรอ้ง
สะอึกสะอืน้ของเขากลายเป็นเสียง
หัวเราะคกิคกัตามแบบของเขา เขายิม้
เมื่อเราพูดถึงญาตทิี่เรามองไม่เห็นมา
เยี่ยมเรา

เราเดนิกลับบ้านดว้ยกัน และน�า
จักรยานที่ตอ้งซ่อมไปไว้ ในโรงรถ  
ผมนึกถึงส่ิงที่ผมพูดไปแล้ว ผมนึกถึง
ความปรารถนาจะบอกความจรงิกับ
ลูกๆ และค�าตอบที่ผมให้กับลูกชาย

ขณะน้ันผมรูสึ้กส�านึกคณุอย่าง
ยิ่งตอ่ประจักษ์พยานของผมในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เพราะผม
รูแ้ล้ววา่แผนแห่งความรอดเป็นความ
จรงิ ผมจึงสามารถพูดกับลูกชายได้
อย่างมั่นใจและตรงไปตรงมา ให้เขามี
พลังเอาชนะความกลัว
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การเตรยีมของผมส�าหรบัช่ัวขณะ
น้ันเริม่นานแล้วก่อนลูกชายผมเกิด 
เมื่อผมก�าลังเตรยีมเป็นผู้สอนศาสนา 
ผมมีเป้าหมายวา่ตอ้งไดป้ระจักษ์
พยานในพระกิตตคิณุทุกดา้นที่ผม
อาจจ�าเป็นตอ้งใช้สอน ส่วนที่ผม
พยายามให้มีมากที่สุดคอืการฟ้ืนคนื
ชีวติของคนตาย

ผมศึกษา ไตรต่รอง และสวด
อ้อนวอน ผมอดอาหารและทูลขอ
ประจักษ์พยาน ช่วงเวลาหน่ึงหลัง
จากน้ัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็น
พยานตอ่ผมวา่การฟ้ืนคนืชีวติเป็น
ความจรงิ มีชีวติหลังความตายจรงิๆ 
และค�าสัญญาเรือ่งแผนแห่งความรอด
เป็นความจรงิ (ด ู1 นีไฟ 10:19)

ประจักษ์พยานน้ันส�าคญัในงาน
เผยแผ่ของผม แตก่ลายเป็นของ
ขวญัล�า้คา่ที่สุดชิน้หน่ึงที่ลูกชายผม

ตอ้งการเพื่อจะพบสันตสุิข
ผมส�านึกคณุอยา่งยิง่ 

ตอ่พยานน้ัน และผมเป็น 
พยานวา่แผนแหง่ความ
รอดเป็นความจรงิ ผมเป็น
พยานถงึความส�าคญัของ

การเสรมิสรา้งประจกัษ์
พยานของเราเพือ่วา่เมือ่เรา

หรอืคนท่ีเรารกัรูสึ้กกลวั เราจะพบ
สันตสุิขได้ ในประจกัษ์พยานและ
ความเข้าใจของเราเกีย่วกบัพระ
กติตคิณุของพระเยซคูรสิต ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเนวาดา 

สหรฐัอเมรกิา



ชีวติคอืละคร   

เราอยู่กลางละครสามองก์ที่
เราไม่เข้าใจถ่องแท้ แตก่าร
มีศนูย์รวมอยู่ทีพ่ระครสิต์

จะช่วยให้เราพบตอนจบทีม่ี
ความสุขนิรนัดร์

แผนแห่งความรอดมีสามองก์
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เยซูครสิต ์งานท้าทายของเราคอืใช้สิทธิ์เสรที�าตามบทเพื่อ
เราจะเตรยีมกลับไปหาพระบิดาบนสวรรคข์องเราได ้ 
(ด ูอับราฮัม 3:25) เฉกเช่นละครที่ซับซ้อนเต็มไปดว้ยโครง
เรือ่งรอง ชีวติมรรตยัของเราซับซ้อนไดเ้ช่นกัน เต็มไปดว้ย
การล่อลวง การทดลอง และเรือ่งเศรา้ทุกรปูแบบ แตค่วาม
จรงิคอื ฉาก 2 ล้วนเกี่ยวข้องกับการเลือกวา่เราจะท�าตามค�า
สอนของพระครสิตเ์พื่อเราจะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้
หรอืไม่

พระคมัภีร์ ให้แบบแผนที่สมบูรณ์ส�าหรบัความสุข โดย
กระตุน้ให้เรา “มุ่งหน้า, ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต,์ 
และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่” (2 นีไฟ 31:20) เราเตบิโต
เมื่อเราท�าและรกัษาพันธสัญญา เช่ือฟังพระบัญญัต ิและ
กลับใจเมื่อเราท�าบาป เมื่อเราใฝ่ใจศึกษาพระคมัภีรแ์ละค�า
สอนของศาสดาพยากรณ์ เราจะยังคงจดจ่อกับแผนซ่ึงเรา
รบัปากวา่จะท�าตามในองก์ 1

องก์ 3: น้อมรับควำมเป็นนิรันดร์
รา่งกายของเราอาจตายเมื่อจบองก์ 2 แตเ่รือ่งราว 

ไม่จบที่น่ัน อันที่จรงิ องก์ 3 ไม่มีม่านปิด—เป็นนิรนัดร ์ 
(ด ูอับราฮัม 3:26)

เพราะการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์บุตรธิดาทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้าที่มาแผ่นดนิโลกจะฟ้ืนคนืชีวติ จะมีอะไรน่า
ช่ืนชมยินดยีิ่งกวา่การฟ้ืนคนืชีวติเล่า (ด ูคพ. 93:33)

เกือบทุกคนจะไดร้บัระดบัรศัมีภาพขึน้อยู่กับงานของ
พวกเขา อาณาจักรทีเลสเชียลที่มีรศัมีภาพเหมือนดวงดาว 
อาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีลที่มีรศัมีภาพเหมือนดวงจันทร ์
หรอือาณาจักรซีเลสเชียลที่มีรศัมีภาพเหมือนดวงอาทิตย์ 
(ด ูคพ. 76:50–113) ในอาณาจักรซีเลสเชียลเราจะพ�านัก
อยู่กับพระบิดาและพระบุตร คนคอ่นข้างน้อยจะ “ยัง
สกปรกอยู่” (2 นีไฟ 9:16) และถูกขับออกไปในความมืด
ภายนอก ที่ซ่ึงพวกเขาจะก้าวหน้าไม่ได้

เร่ืองรำวของท่ำนจะเป็นอย่ำงไร
ถ้าเราท�าตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในองก์ 

2 เมื่อถึงองก์ 3 เราจะโชตช่ิวงอย่างเหลือเช่ือ ม่านเลื่อนขึน้ 
การแสดงด�าเนินอยู่ ท่านจะท�าอะไรบนเวท ี◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา

แนวคดิน้ีเรยีบเรยีงจากค�าปราศรยัเรือ่ง “ละครและแผน” ของ
ประธานบอยด ์เค. แพคเกอร ์(1924–2015) ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองในไฟร์ ไซดร์ะบบการศกึษาของศาสนจักรส�าหรบัคนหนุ่มสาว
เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม ค.ศ. 1995

โดย มำร์กำเร็ต. วลิเดน็

แ สงไฟหรีล่ง ม่านสีแดงก�ามะหย่ีเลือ่นขึน้ ตวัละครใน
เครือ่งแตง่กายการแสดงรอบๆ ทา่นเริม่สวมบทบาท 
ใครเป็นพระเอก ใครเป็นอัศวนิ บอกไดย้าก

ท่านยืนกลางเวที ไม่สามารถเข้าใจไดท้ัง้หมด ดเูหมือน
ทุกคนจะเข้าใจวา่ก�าลังเกิดอะไรขึน้นอกจากท่าน “น่ีองก์ 2” 
นักแสดงคนหน่ึงกระซิบ “ดบูทน่ีสิ” 

เราทุกคนอาจไม่ ใช่นักแสดง แตแ่นวคดิของละครเรือ่งน้ี
ไม่ไกลเกินจรงิ จินตนาการถึงแผนแห่งความรอดที่เรยีกวา่ 
“แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข” (แอลมา 42:8) เป็นละคร
สามองก์ องก์ 1คอืที่ซ่ึงเราจากมา องก์ 2 คอืชีวติเราบน
แผ่นดนิโลก และองก์ 3 คอืที่ซ่ึงเราจะไป ระหวา่งองก์ 2  
เราจ�าอดตีของเราไม่ไดแ้ละรูอ้นาคตของเราเพียงเล็กน้อย 
แต่ โชคดทีี่พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต—์บทละคร—
ใส่ชีวติมรรตยัของเราไว้ ในบรบิท

องก์ 1: เข้ำใจจุดเร่ิมต้นของเรำ
จากพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มี

ชีวติอยู่ เราเรยีนรูเ้รือ่งการด�ารงอยู่ก่อนเกิด (ด ูอับราฮัม 
3:22–24) ก่อนเรามาแผ่นดนิโลก เรามีส่วนรว่มในสภากับ
พระบิดาบนสวรรค ์เราเรยีนรูว้า่เราจะมาแผ่นดนิโลกเพื่อ
รบัรา่งกาย มีลูกหลาน เผชิญการตอ่ตา้น เพิ่มพูนความ
สวา่งและความจรงิ ถ้าเราเช่ือฟังและเป็นเหมือนพระครสิต์
มากขึน้ เราจะไดอ้ยู่กับพระบิดาของเราอีกครัง้

เพราะเราจะท�าผิดพลาดไปตามทาง พระบิดาจึงทรง
เลือกพระเยซูครสิตเ์ป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อช�าระคา่บาป
ของเรา พระองคท์รงทนทุกข์แทนเราแตล่ะคน และเพราะ
การสละพระชนม์ชีพของพระองค ์เราจะไดร้บัการช�าระให้
สะอาดผ่านการกลับใจ

แตซ่าตาน (หรอืลูซิเฟอร ์ตามที่เรยีกเขาในการด�ารงอยู่
ก่อนเกิด) กบฏและหมายมั่นก�าจัดความสามารถของเราใน
การเลือกถูกหรอืผิด สงครามในสวรรคเ์ริม่ขึน้ เมื่อซาตาน
พ่ายแพ้ เขาถูกขับออกจากสวรรค ์พรอ้มดว้ยเหล่าวญิญาณ
ที่เลือกตดิตามเขา (ด ูโมเสส 4:1–4)

แม้เราจะจ�าการด�ารงอยู่ก่อนเกิดน้ีไม่ได ้แตเ่รารูว้า่เรา
สัญญาวา่จะท�าทัง้หมดที่เราท�าไดเ้มื่อเราอยู่บนแผ่นดนิโลก
เพื่อกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รง
สัญญาเรือ่งสิทธิ์เสรกีับเรา โดยทรงยอมให้เราเลือกตดิตาม
พระองค์

องก์ 2: ใช้สิทธ์ิเสรีของเรำ
เวลาน้ีเราอยู่องก์ 2 พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรยีมบทไว้

น�าทางเรากลับไปหาพระองค ์ซ่ึงคอื พระกิตตคิณุของพระ



16 เลียโฮนา
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สมัยข้าพเจ้ายังเด็ก คณุพ่อมีรา้นขายและซ่อม
นาฬิกา บ้านของครอบครวัเราอยู่หลังรา้น ข้าพเจ้า
จึงโตมากับเสียงนาฬิกา

เมือ่สิน้วนัแตล่ะวนั คณุพ่อจะน�านาฬกิาตดิผนังบาง
เรอืนทีท่า่นซ่อมระหวา่งวนัมาแขวนไว้ ในบา้นบนผนังใกล้
หอ้งนอนของเรา ข้าพเจา้ไมเ่ข้าใจวา่ท�าไมทา่นท�าเช่นน้ีและ
ท�าไมเราตอ้งนอนกับเสียงพวกน้ัน แตด่ว้ยเวลา เสียงนาฬกิา
แบบตา่งๆ กลายเป็นเสียงทีเ่ราคุน้เคยในคนือันเงยีบสงัด

ไมก่ีปี่ตอ่มา ขา้พเจา้เริม่ท�างานกบัคณุพอ่ในรา้น  
โดยเรยีนรูว้ธีิซ่อมนาฬกิาจากทา่น เช้าวนัหน่ึงทา่นพดูบาง
อยา่งท่ีเปิดความคดิและช่วยใหข้า้พเจา้เขา้ใจวา่ท�าไมท่าน
แขวนนาฬกิาไวน้อกหอ้งนอนของเราแทนทีจ่ะเก็บไว้ ในรา้น

“ลูกไปเอานาฬิกาตดิผนังที่อยู่ ใกล้ห้องนอนลูกเมื่อคนื
มาให้หน่อยได้ ไหม” ท่านถาม “พ่อฟังเสียงของมันตอน
กลางคนืและรูว้า่ยังไม่ด ีพ่อตอ้งดอูีกที”

น่ันคอืเหตผุล! ในความเงียบตอนกลางคนื ท่านฟังเสียง
นาฬิกาแบบเดยีวกับที่แพทย์ฟังเสียงหัวใจของผู้ป่วย ใน
กระบวนการซ่อมนาฬิกาแบบตา่งๆ ตลอดชีวติ ท่านฝึกหูไว้
ฟังเสียงนาฬิกาวา่มันท�างานไดด้หีรอืไม่

หลังจากประสบการณ์น้ัน ข้าพเจ้าเริม่เอาใจใส่เสียง
นาฬิกาตอนกลางคนืเช่นเดยีวกับคณุพ่อ โดยท�าเช่นน้ัน
ข้าพเจ้าจึงรูว้า่นาฬิกาเดนิปกตหิรอืไม่หรอืตอ้งมีการปรบั
หรอืไม่

เมื่อโตขึน้และเข้าใจหลักธรรมพระกิตติคุณมากขึน้ 
ข้าพเจ้าเริม่เปรียบเทียบประสบการณ์น้ีกับอิทธิพลบวก
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในชีวิตเรา ข้าพเจ้าเริ่มเปรียบ
เวลาของการใคร่ครวญและตรึกตรองทางวิญญาณกับ
ช่วงเวลาเงียบๆ ตอนกลางคืนในวัยเด็ก และข้าพเจ้าเริม่
เปรียบเสียงของนาฬิกากับสุรเสียงของพระวิญญาณที่
คอยเตือนข้าพเจ้า น� าทางข้าพเจ้า และตรัสกับข้าพเจ้า
เป็นครัง้คราว

คุณภำพทำงวญิญำณทีส่�ำคญั
ประสบการณ์น้ีช่วยให้ข้าพเจ้ายอมรับความจริงของ

ประสบการณ์ท่ีนีไฟมีกับสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิ จากพระคัมภีรม์อรมอน เราเรยีนรูว้า่นีไฟบอก
แซมน้องชายของท่านให้รู ้“เรือ่งที่พระเจ้า ทรงแสดง
ให้ปรากฏต่อ [ท่าน] โดยพระวญิญาณศกัดิ์สิทธ์ิของ
พระองค์” (1 นีไฟ 2:17; เน้นตัวเอน)

นีไฟคุ้นเคยดีกับอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์  
ชีวติท่านเต็มไปด้วยความรูสึ้กรกัจากพระบิดาและพระ
บุตร ซ่ึงประจักษ์ต่อท่านโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ขณะ
ทบทวนชีวติของนีไฟ เราเห็นแบบอย่างชัดเจนของความ
รกัท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงให้ประจักษ์ผ่านการตอบค�า
สวดอ้อนวอนและการน�าทางทางวญิญาณ แบบอย่างเหล่า
น้ันได้แก่

โดย เอล็เดอร์ 
อดีวัร์โด  
กำวำร์เร็ท
แห่งสาวกเจด็สิบ

สุรเสียงของพระวญิญาณ

การตัง้ใจฟังพระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยให้ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้า
ก�าลังเดนิบนเส้นทางทีถู่กตอ้งหรอืไม่ หรอืตอ้งเปลีย่นวถิี

ภา
พ

ถ่า
ยโ

ดย
 IS

TO
CK

/T
HI

NK
ST

O
CK



18 เลียโฮนา

•  นิมิตของนีไฟถึงตน้ไม้แห่งชีวติ (ด ู1 นีไฟ 11–15)
•  เลียโฮนา ซ่ึงท�างานตามศรทัธา (ด ู1 นีไฟ 16:10, 16, 

26–30)
•  การปลดปล่อยนีไฟหลังจากถูกมัดดว้ยเชือก  

(ด ู1 นีไฟ 7:17–18)
•  การน�าทางของพระเจ้าขณะครอบครวัของนีไฟข้าม

มหาสมุทร (ด ู1 นีไฟ 18:21–13)
•  พระด�ารสัเตอืนจากพระเจ้าให้หนีเข้าไปในแดน

ทุรกันดาร (ด ู2 นีไฟ 5:5)

ในช่วงปีแรกๆ และดว้ยความช่วยเหลือจากแบบอย่าง
ของบิดามารดา นีไฟพัฒนาความรูสึ้กไวตอ่สุรเสียงของ
พระวญิญาณ ท่านบ่มเพาะความสามารถดงักล่าวโดยใช้
คณุสมบัตสิ�าคญัทางวญิญาณตอ่ไปน้ี

•  ความปรารถนา: “และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอื
ข้าพเจ้า, นีไฟ, . . . [มี] ความปรารถนามากดว้ยที่จะรู้
ความลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า, ดงัน้ัน, ข้าพเจ้ารอ้งทูล
พระเจ้า” (1 นีไฟ 2:16) “ข้าพเจ้าปรารถนาจะรูเ้รือ่งที่
บิดาข้าพเจ้าเห็นมา” (1 นีไฟ 11:1; ด ูข้อ 3ดว้ย)

•  ศรทัธา: “ข้าพเจ้าเช่ือค�าทัง้ปวงที่ซ่ึงพูดโดยบิดา
ข้าพเจ้า” (1 นีไฟ 2:16).

•  การสวดอ้อนวอน: “และข้าพเจ้า, นีไฟ, เข้าไปที่ภูเขา
บ่อยครัง้, และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระเจ้าบ่อยครัง้; 
ดงัน้ันพระเจ้าทรงแสดงส่ิงส�าคญัแก่ข้าพเจ้า”  
(1 นีไฟ 18:3)

•  การเชือ่ฟัง: “และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืข้าพเจ้า, 
นีไฟ, กล่าวแก่บิดาข้าพเจ้า : ข้าพเจ้าจะไปและท�าส่ิง
ที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารูว้า่พระเจ้าไม่
ทรงให้บัญญัตแิก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองค์
จะทรงเตรยีมทางไว้ ให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะท�า
ส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบัญชาพวกเขา”  
(1 นีไฟ 3:7)

กำรท�ำงำนของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
นีไฟมีคณุสมบัตเิหมาะจะพูดเรือ่งสมาชิกองคท์ี่สาม

ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์ท่านเรยีนรูท้ี่จะฟังสุรเสียง
ของพระวญิญาณ—ไม่วา่ในน� ้าน่ิงหรอืทะเลบ้าคลั่ง 
ประสบการณ์ของท่านน�าทางท่านให้เขียนเกี่ยวกับ  
“การท�างานของพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 1 (ด ู2 นีไฟ 31–32) 

เราเรยีนรูจ้ากนีไฟและศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ วา่ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง เปิดเผย: “ ไม่มี ใครไดร้บัพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์หากไม่ไดร้บัการเปิดเผย พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์คอืผู้เปิดเผย” 2 (ด ู1 นีไฟ 10:17–19; 2 นีไฟ 32:5; 
โมโรไน 10:5)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง ดลใจ: พระองคป์ระทานความ
คดิ ความรูสึ้ก และค�าพูด ให้ความกระจ่างแก่ความเข้าใจ
ของเรา และชีน้�าความคดิเรา (ด ู1 นีไฟ 4:6)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง เป็นพยาน: พระองคท์รงเป็น
พยานถึงพระบิดาและพระบุตร (ด ู2 นีไฟ 31:18; 3 นีไฟ 
28:11; อีเธอร ์12:41)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง สอน: พระองคท์รงเพิ่มพูน
ความรูข้องเรา (ด ู2 นีไฟ 32:5)

พระวญิญาณบรสุิทธิท์รง ช�าระใหบ้รสุิทธิ:์ หลงัจาก 
บัพติศมาเราจะได้รบัการช�าระให้บรสุิทธิ์ผ่านการรบัพระ 
วญิญาณบรสุิทธิ์ (ด ู3 นีไฟ 27:20

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง เตอืนความจ�า: พระองคท์รง
น�าเรือ่งตา่งๆ เข้ามาในความคดิเราเมื่อเราตอ้งการมากที่สุด 
(ด ูยอห์น 14:26)
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พระวญิญาณบรสุิทธิท์รง ปลอบโยน: ใน
ช่วงเวลาของความเดอืดรอ้นหรอืความสิน้
หวงั พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงสามารถหนุนใจ 
ใหค้วามหวงัแกเ่รา (ด ูโมโรไน 8:26) สอนเรา
ถงึ “ส่ิงทีส่่งเสรมิความสงบสุขของอาณาจกัร” 
(คพ. 36:2) และช่วยใหเ้รารูสึ้กถงึ “สันตสุิข
ของพระเจา้ทีเ่กนิความเขา้ใจ” (ฟีลปิปี 4:7)3

อทิธิพลของพระวญิญำณบริสุทธ์ิ
ในพระคมัภรีม์อรมอนบท 

แรก เราเรยีนรูว้า่ ลี ไฮ “เป่ียมไป 
ดว้ยพระวญิญาณของพระเจา้”  
(1 นีไฟ 1:12) ในพระคมัภรี ์
มอรมอนบทสุดทา้ย โมโรไนสัญญา 
กบัเราวา่พระผูเ้ป็นเจา้ “จะทรง 
แสดงความจรงิของ [พระคมัภรี ์
มอรมอน] ใหป้ระจกัษ์แก ่[เรา],  
โดยอ�านาจของพระวญิญาณ 
บรสุิทธ์ิ” (โมโรไน 10:4)

   ตัง้แตต่น้จนจบพระคมัภีร์
ที่ ไดร้บัการดลใจเล่มน้ี พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีส่วนรว่ม
อย่างแข็งขันในชีวติผู้คนของ
พระผู้เป็นเจ้า อิทธิพลอันทรงพลังน้ีขยายไป
ถึงและสัมผัสใจผู้อ่านพระคมัภีรม์อรมอนทุก
คนที่สวดอ้อนวอน แสดงศรทัธา และมีความ
ปรารถนาอย่างจรงิใจอยากรูค้วามจรงิ (ด ู 
โมโรไน 10:4–5)

เราจะรูจ้ักพระวญิญาณบรสุิทธิ์และใช้สิทธิ์
ที่เรามี ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายรบัอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติเราไดอ้ย่างไร 
เอ็ลเดอรเ์ครก ซี. ครสิเต็นเซ็นแห่งฝ่าย
ประธานสาวกเจ็ดสิบสอนวา่ “เราทุกคนมี
ประสบการณ์กับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ แม้เรา
จะไม่ทราบเสมอไป เมื่อความคดิที่ ไดร้บัการ
ดลใจเข้ามาสู่ความคดิเรา เราทราบวา่ความ
คดิน้ันเป็นจรงิโดย ความรูสึ้กทางวญิญาณที่
เข้ามาสู่ ใจเรา” 4

เพือ่เพิม่ความสามารถในการรบัอทิธพิลและ
การน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติเรา 
เราตอ้งท�าเช่นเดยีวกบันีไฟคอื ปรารถนาจะได้
รบั ใช้ศรทัธาในพระเจา้พระเยซคูรสิต ์“สวด
อ้อนวอนเสมอ และไมท่อ้ถอย” (2 นีไฟ 32:9) 
และเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันขอให้เราท�า
อีกหน่ึงอย่าง น่ันคอื “จงเปิดใจ แม้เปิดจิต
วญิญาณท่านรบัเสียงพิเศษน้ันซ่ึงเป็นพยาน

ถึงความจรงิ . . . ขอให้เราปรบั
ตวัให้ ไดย้ินเสียงน�าทางและ
เสียงปลอบโยนน้ีซ่ึงจะท�าให้เรา
ปลอดภัย” 5

ข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนเรือ่ง
การฟังในวธิีที่พิเศษจากบิดา
ขณะท�างานกับนาฬิกา ทุกวนั
น้ีข้าพเจ้าเห็นคณุคา่ของบท
เรยีนที่ท่านสอนข้าพเจ้า พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ยังคงน�าบท
เรยีนน้ันเข้ามาในความคดิและ
ในใจข้าพเจ้า และพระองค์
ประทานสัญญากับข้าพเจ้าวา่
เรือ่งดีๆ  จะเกิดขึน้

ประสบการณ์น้ันช่วยให้ข้าพเจ้าคน้หา
ช่วงเวลาเงียบสงบที่ข้าพเจ้าสามารถฟัง
สุรเสียงของพระวญิญาณได ้การตัง้ใจฟังพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยให้ข้าพเจ้ารูว้า่ข้าพเจ้า
ก�าลังเดนิบนเส้นทางที่ถูกตอ้งหรอืไม่หรอื
ตอ้งเปลี่ยนวถิีทัง้น้ีเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ปรารถนาของพระบิดาบนสวรรค ์◼
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พระวญิญำณบริสุทธ์ิ
และกำรเปิดเผยส่วนตวั

“พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ประทานการเปิดเผย
ส่วนตวัเพื่อช่วยเรา
ตดัสินใจเร่ืองส�าคญั
ของชีวติ อาทิ การศึกษา 
การเป็นผูส้อนศาสนา 
อาชีพ การแต่งงาน ลกูๆ 
สถานท่ีซ่ึงเราจะอยูก่บั
ครอบครัวเรา และอ่ืนๆ 
ในเร่ืองเหล่าน้ี พระบิดา
บนสวรรคท์รงคาดหวงั
ใหเ้ราใชสิ้ทธ์ิเสรี ศึกษา
สถานการณ์ในความคิด
ของเราตามหลกัธรรม
พระกิตติคุณ และน�าการ
ตดัสินใจทูลพระองคใ์น
การสวดออ้นวอน”
เอล็เดอร์โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์  
แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง,  
“พระวญิญำณบริสุทธ์ิ,”  
เลยีโฮนำ, พ.ค. 2016, 105.

เพือ่ได้รับอทิธิพลและ
กำรน�ำทำงจำกพระ
วญิญำณบริสุทธ์ิ  
ท่ำนต้องท�ำดงันี้

•  บ่มเพาะความปรารถนา
จะรับ

•  ใชศ้รัทธาในพระเจา้
พระเยซูคริสต์

•  สวดออ้นวอนเสมอ
•  เช่ือฟังพระบญัญติั
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ภำพแห่งศรัทธำ

อาเดรยีนา กอนซาเลซ
เซ็นทรลัดพีารท์เม้นท์, ปารากวยั

เมือ่ผมถามถึงโตะ๊สีฟ้าสดอยู่ตรงกลางห้อง
ครวัของอาเดรยีนา ผมรูว้า่เคยมีครัง้หน่ึงที่
เธอไม่มี โตะ๊เลยสักตวัเดยีว โดยพยายามมี
รายไดเ้ลีย้งชีพ เธอเข้าเรยีนหลักสูตรหน่ึง
ของการพึง่พาตนเองของศาสนจักรและ
ตดัสินใจวา่เธอจะท�าขนมปังขาย—ถ้าเธอมี
โตะ๊หน่ึงตวั เธอสวดอ้อนวอนของความช่วย
เหลือและประกอบโตะ๊จากเศษไม้
โคดี ้เบลล์, ช่ำงภำพ

ทุกส่ิงท่ีดิฉนัทูลขอจากใจ 
พระองคท์รงรับฟัง พระองคท์รง
รับฟังเพราะพระองคท์รงรู้วา่เป็น
ส่ิงดีส�าหรับดิฉนั ปัจจุบนัน้ีเรามี
โตะ๊สองตวั โตะ๊น้ีเป็นศนูยก์ลาง
ของครอบครัวเรา เรานัง่ลงท่ีน่ีเพื่อ
แบ่งปัน เราท�างานท่ีน่ี เราสอนผู ้
อ่ืนท่ีน่ีถึงส่ิงท่ีเราเรียนรู้ โดยการ
พึ่งพาตนเอง ดิฉนัเรียนรู้ท่ีจะให้
ความส�าคญักบัตนเอง ดิฉนัคน้พบ
พรสวรรคท่ี์พระผูเ้ป็นเจา้ประทาน
ใหเ้พื่อช่วยดิฉนักบัครอบครัว 
ดิฉนัพยายามส่งผา่นส่ิงท่ีดิฉนั
เรียนรู้ใหก้บัพี่นอ้งสตรีในสมาคม
สงเคราะห์ เพื่อช่วยใหพ้วกเธอ
เห็นความส�าคญัของตนเองวา่
เป็นธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ ดิฉนั
ขอบพระทยัท่ีไดเ้ป็นพรใหก้บั
ผูค้นรอบขา้ง

ส�าหรับรูปภาพและเร่ืองราวเพิ่มเติมของอาเดรียนา ไปท่ี 
lds. org/ go/ 21721

ดูวา่โปรแกรมการพึ่งพาตนเองของศาสนจกัรช่วยเหลือ
ท่านไดอ้ยา่ง ท่ี srs. lds. org
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ทุกวนัน้ีเราเรยีนรูเ้กีย่วกับอดตีผ่านประวตัศิาสตรท์ี่ ไม ่

ปะตดิปะตอ่กัน ขณะศกึษาบันทึกเหล่าน้ีเราพึง
ระลึกวา่บันทึกไม่ไดอ้ธิบายอดตีทัง้หมด

เขา้ใจประวัติศาสนจกัรโดย  

การศึกษา และ ศรทัธา
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โดย คธี เอ. เอเรคสัน
ผูอ้ �านวยการหอสมุดประวติัศาสนจกัร

ประวตัศิาสตรม์ีความหมายมากกวา่การท่องจ�า
วนัเดอืนปีและข้อเท็จจรงิไวส้อบ ทุกวนั นัก
จดหมายเหต ุบรรณารกัษ์ และนักประวตัศิาสตร์

ในหอสมุดประวตัศิาสนจักรรวบรวม อนุรกัษ์ และแบ่ง
ปันบันทึกเกี่ยวกับอดตีที่ช่วยให้เรามองเห็นพระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าในประวตัศิาสตรข์องศาสนจักรและในชีวติ
เราแตล่ะคน การเข้าใจประวตัศิาสตรข์องเราเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการคน้พบที่สามารถเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของเรา ช่วยเราหลีกเลี่ยงความสงสัย เล่า
เรือ่งที่ดทีี่สุด มองเห็นหลักค�าสอนที่แท้จรงิ และปรบัปรงุ
วธิีการคดิของเรา เมื่อเรา “ ไดค้วามรูเ้รือ่งประวตัศิาสตร”์ 

เราจะช่วยท�าให้เกิด “ความรอดของไซอัน” เช่นกัน  
(คพ. 93:53)

ในฐานะนักประวตัศิาสตร ์ผมรูสึ้กช่ืนชมทีเ่ราเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัประวตัศิาสตร ์“ โดยการศึกษาและโดยศรทัธา” (คพ. 
88:118) ศรทัธาและการศึกษารวมกนัเมือ่เราดืม่ด�า่พระคมัภีร์
รว่มกบัการสวดออ้นวอน อา่นและใครค่รวญแหลง่ขอ้มลู
ประวตัศิาสตรห์ลายๆ แหลง่ ท�าการเช่ือมโยงระหวา่งขอ้พระ
คมัภรีก์บัแหลง่ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์พจิารณาขอ้มลูใน
บรบิททีถ่กูตอ้ง มองหารปูแบบและสาระส�าคญั และดงึบท
เรยีนทีเ่กีย่วขอ้งออกมา การฝึกปฏบิตัเิช่นน้ีช่วยใหเ้ราเขา้ใจขอ้
เท็จจรงิทางประวตัศิาสตรแ์ละพบค�าตอบส�าหรบัค�าถามของ
เรา หลกัธรรมหลายขอ้สามารถช่วยใหเ้รานึกถงึประวตัศิาสตร์
ในลกัษณะทีเ่ปิดความคดิให้เราเขา้ใจลกึซึง้ขึน้

อดตีผ่ำนไป—เหลอืเพยีงไม่กีส่่วน
จากมุมมองของเราในปัจจุบัน อดตีส่วนใหญ่ผ่านไป ผู้คน

ล่วงลับไป ประสบการณ์ของพวกเขาสิน้สุด แตอ่ดตีหลาย
ส่วนยังเหลืออยู่—จดหมาย บันทึกประจ�าวนั บันทึกของ
องคก์ร วตัถุส่ิงของ ทุกวนัน้ีเราสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับอดตี
โดยทางอ้อมผ่านส่วนที่เหลือเท่าน้ัน ข้อมูลมักสูญหายไป
ระหวา่งอดตีกับปัจจุบัน เราตอ้งศึกษาบันทึกที่คงเหลือขณะ
ระลึกวา่บันทึกเหล่าน้ันไม่ไดอ้ธิบายอดตีทัง้หมด

ลองพิจารณาสักหน่ึงตวัอย่าง เมื่อโจเซฟ สมิธกล่าว
โอวาทกับวสุิทธิชน ปกตแิล้ว ท่านไม่ไดเ้ตรยีมเน้ือหา และ
ไม่มีการบันทึกเสียงหรอืบันทึกภาพ แม้ผู้เข้ารว่มไม่กี่คน
อาจจดบันทึกหรอืข้อคดิ แตเ่หลือบันทึกน้อยกวา่น้ัน ดว้ย
เหตน้ีุเราจึงไม่สามารถอ้างไดว้า่รูทุ้กอย่างที่ โจเซฟ สมิธเคย
พูด แม้เราจะสามารถอ้างบันทึกของวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์เกี่ยว
กับโอวาทของโจเซฟไดก็้ตาม

ในกรณีอื่น ส่วนส�าคญัๆ ของประวตัศิาสนจักรยังไม่ม ี
ใครคน้พบ ตวัอย่างเช่น เราไมมีบันทึกเรือ่งการเยือนของ 
เปโตร ยากอบ และยอหน์ทีล่ะเอยีดเทา่เรือ่งราวการเยือนของ 
ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมา (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:66–75)  
ในท�านองเดยีวกัน ถึงแม้เราจะมีบันทึกเรือ่งการห้ามชาย
ผิวด�าซ่ึงเป็นลูกหลานชาวแอฟรกิันด�ารงฐานะปุโรหิต แต่
ก็ ไม่เหลือบันทึกที่อธิบายไดอ้ย่างน่าเช่ือถือวา่เหตใุดจึงเริม่
ปฏิบัตเิช่นน้ัน ในการศึกษาประวตัศิาสตร ์การไม่มีหลักฐาน
ไม่ไดเ้ป็นมูลเหตทุี่ ใช้ ไดข้องความสงสัย การเรยีนรูเ้กี่ยวกับ 
อดตีเป็นความพยายามของการรวบรวมหลกัฐานทีเ่ป็นที ่
ไวว้างใจ และหากเป็นไปได ้สามารถพิสูจน์ ไดข้ณะที่ยังไม่ภา
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ตดัสินในส่วนของประวตัศิาสตร์
ที่เราไม่สามารถเข้าใจไดอ้ย่างเต็ม
ที่เน่ืองจากไม่มีข้อมูล

ข้อเทจ็จริงไม่พูด แต่คนเล่ำเร่ือง
เป็นคนพูด

เพราะส่วนที่เหลือของอดีต
ไม่สมบูรณ์ บางคนจึงพยายาม
น�าส่วนต่างๆ มารวมกันเพื่อเล่า
เรื่อง เรื่องราวสมัยแรกสุดเล่า
จากปากผู้มีส่วนร่วมและบรรยาย
ว่าพวกเขาประสบอะไรและเหตุ
ใดจึงส�าคัญต่อพวกเขา ผู้มีส่วน
ร่วมบางคนเล่าเรื่องราวของ
พวกเขาหลายครัง้กับผู้ฟังต่าง

อดตีต่ำงจำกปัจจุบัน (และน่ันไม่เป็นไร)
เมื่อเราพยายามเข้าใจส่วนตา่งๆ ของอดตีและเรือ่งราว

ที่เล่าไว ้เราย่อมคน้พบผู้คน สถานที่ ประสบการณ์ และ
ประเพณีตา่งจากเรา การเปลี่ยนแปลงดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และวฒันธรรมก่อให้เกิดประสบการณ์ตา่งกัน
ในเรือ่งการเกิด การกิน การเดนิทาง วนัหยุด สุขอนามัย 
การออกเดท การแพทย์ และความตาย ระบบเศรษฐกิจ
และการเมืองที่ตา่งกันก่อให้เกิดประสบการณ์ตา่งกันใน
เรือ่งการศึกษา การเลือก อิสรภาพ และโอกาส ทัศนะใน
อดตีตา่งจากทัศนะของเราในเรือ่งการท�างาน ครอบครวั 
การบ�าเพ็ญประโยชน์ บทบาทและสถานะของสตรแีละ
คนกลุ่มน้อย แง่มุมทางโลกทุกแง่ของประสบการณ์มนุษย์
เปลี่ยนไปตามกาลเวลาในหลายๆ ดา้นทัง้เล็กและใหญ่

ตวัอย่างเช่น จากมุมมองของเราในปัจจุบัน การใช้ศิลา
ผู้หยั่งรูข้องโจเซฟ สมิธ แปลพระคมัภีรม์อรมอนดเูหมือน
ตา่งจากเดมิมาก อย่างไรก็ด ีในสมัยน้ัน หลายคนเช่ือวา่
สามารถใช้วตัถุส่ิงของรบัข่าวสารจากสวรรค์ ได ้ความเช่ือ
เหล่าน้ีส่วนหน่ึงอ้างอิงจากเรือ่งราวในพระคมัภีร์ ไบเบิลซ่ึง
ใช้วตัถุส่ิงของเพื่อจุดประสงคอ์ันศักดิสิ์ทธิ์ (ด ูกันดารวถิี 
17:1–10; 2 พงศ์กษัตรยิ์ 5; ยอห์น 9:6) การเปิดเผยที่ โจ
เซฟไดร้บัส�าหรบัการจัดตัง้ศาสนจักรอธิบายวา่พระผู้เป็น
เจ้า “ประทานอ�านาจแก่เขาจากเบือ้งบน, โดยวธิีซ่ึงเตรยีม
ไวก้่อนแล้ว, ที่จะแปลพระคมัภีรม์อรมอน” (คพ. 20:8) 
แม้ “วธิี” ประกอบดว้ยหินผู้หยั่งรูแ้ละอูรมิกับทูมมิม แต่
เรายังสามารถสังเกตเห็นข่าวสารเกี่ยวกับหลักค�าสอนไดว้า่ 

กลุ่ม บางเหตุการณ์กระตุ้นผู้มีส่วนร่วมหลายคนให้เล่า
ประสบการณ์ของตน อีกหลายเหตุการณ์ถูกลืมไปแล้วจน
กระทั่งประสบการณ์ต่อมาท�าให้พวกเขานึกขึน้ได้

หลายคนรวบรวมเรือ่งราวและเลา่ซ�า้ดว้ยเหตผุลตา่งๆ
—เพือ่ใหผู้ฟ้ังเพลดิเพลนิ ขายสินคา้ หลอ่หลอมความคดิ
เห็นของสาธารณชน หรอืชักจงูใหเ้ปลีย่นแปลง แตล่ะเรือ่ง
กลายเป็นการตคีวามอธบิายอดตี ตัง้อยูบ่นขอ้เท็จจรงิหลาย
ส่วนและไดร้บัอทิธิพลจากความทรงจ�า ความสนใจ และเป้า
หมายของผูเ้ลา่ ดว้ยเหตน้ีุ เรือ่งราวตา่งๆ เกีย่วกบัอดตีจงึไม่
สมบรูณ์และบางครัง้ขดัแยง้กนัเอง เราตอ้งพจิารณาเสมอ
วา่ใครก�าลงัเลา่เรือ่ง พวกเขาเลา่อยา่งไร และเหตใุดจงึเลา่

โจเซฟ สมิธให้ตัวอย่างวิธีประเมินคนเล่าเรื่องและ
ข้อเท็จจริง ในปี 1838 ท่านสังเกตว่ามี “รายงานจ�านวน
มากซ่ึงแพร่สะพัดไปทั่วโดยบุคคลที่ประสงค์ร้ายและ
เล่ห์เหลี่ยมจัด, เกี่ยวกับการเริ่มต้นและความเจริญ
ก้าวหน้าของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย” ด้วยเหตุน้ี ท่านจึงเขียนประวัติเพื่อ “ ให้ข้อ
เท็จจริงแก่คนทัง้ปวงที่ค้นหาความจริง, ตามที่เกิดขึน้, 
ทัง้ที่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าและศาสนจักร, เท่าที่ข้าพเจ้า
มีข้อเท็จจริงเหล่าน้ี” ( โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:1) เรื่อง
ทัง้หมดที่เล่าเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธมีคุณค่าหรือความถูก
ต้องไม่เท่ากัน หลายเรื่องที่หลายคนเล่าโยงกับเหตุการณ์
ในอดีตมากกว่าอาจเช่ือถือได้มากกวา่ เรื่องเล่าที่ดีที่สุด
ค�านึงถึงอดีตทุกส่วนที่มีและจ�าแนกมุมมองของแหล่ง
ข้อมูล

เม่ือเรำพบประวติัศำสตร์ทีไ่ม่สมบูรณ์ ตีควำมได้หลำยอย่ำง และต่ำงจำกทีเ่รำสันนิษฐำน  
เรำต้อง “วำงใจในพระวญิญำณองค์น้ันซ่ึงน�ำ . . . ให้เดนิอย่ำงถ่อมตน” (คพ. 11:12)  
เรำต้องมีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนจงึจะไม่ใช้มำตรฐำนของเรำตัดสินคนในอดตี



 กมุภาพนัธ์ 2017 25

“พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจมนุษย์และเรยีกพวกเขามาสู่งาน
อันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์. . ., โดยการน้ีแสดงวา่พระองค์
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าองคเ์ดยีวกัน ทัง้วนัวาน, วนัน้ี, และ
ตลอดกาล” (คพ. 20:11–12)

ข้อสันนิษฐำนปัจจุบันบิดเบือนอดตี
เพราะอดตีตา่งจากสมัยของเรา เราจึงตอ้งระวงัเป็น

พิเศษอย่าตัง้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับอดตีโดยยึดตาม
แนวคดิและคา่นิยมปัจจุบันของเรา เราสันนิษฐานไม่ไดว้า่
คนในอดตีคงเหมือนเราหรอืพวกเขาจะช่ืนชมวฒันธรรม
และความเช่ือของเรา เราสันนิษฐานไม่ไดว้า่เรารูทุ้กอย่าง 
เราไดอ้่านแหล่งข้อมูลทุกแหล่ง หรอืวา่ความเข้าใจปัจจุบัน
ของเราเกี่ยวกับอดตีจะไม่มีวนัเปลี่ยน บ่อยครัง้ส่ิงที่เรยีกวา่
เป็นปัญหาในอดตีจรงิๆ แล้วเป็นเพียงข้อสันนิษฐานไม่ดทีี่
ท�าในปัจจุบัน

ตวัอย่างเช่น โจเซฟ สมิธประกาศวา่ “ข้าพเจ้าไม่เคย
บอกท่านวา่ข้าพเจ้าดพีรอ้ม” 1 ถ้าเราสันนิษฐานวา่ศาสดา
พยากรณ์ ไม่เคยท�าผิดพลาด เราอาจตกใจเมื่อคน้พบวา่ 
โจเซฟท�าผิดพลาดหลายครัง้ เพื่อ “แก้” ปัญหาน้ี เราจึงไม่
ควรดงึดนัวา่โจเซฟดพีรอ้มหรอืกล่าวหาวา่ศาสนจักรหลอก
ลวง แตเ่ราจะยอมรบัความเป็นมนุษย์ของโจเซฟและ
มองท่านในบรบิทของเรือ่งราวพระคมัภีรเ์กี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์ ดว้ยเหตน้ีุเราจึงสามารถปรบัข้อสันนิษฐานของ
เราให้ยอมรบัวา่ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านเป็นมนุษย์และ

รูปแบบของกำรเรียนรู้โดยกำรศึกษำและศรัทธำ

ก ารศึกษาประวติัศาสนจกัรดว้ยศรัทธาสามารถท�าตามรูปแบบท่ี
เห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบของแอลมาเก่ียวกบัการปลกูเมลด็

พืช (ดู แอลมา 32:27–42)

1.  เรา ให้ความส�าคัญ ส�าหรับการเรียนรู้ประวติัศาสตร์โดย
ประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมดงัสรุปไวข้า้งตน้

2.  เรา ปลกู เมลด็ในความคิดและในใจเราผา่นการอ่านอยา่ง
ละเอียดและการใคร่ครวญ (น่ีเป็นส่วนหน่ึงของอดีตหรือ
เร่ืองท่ีเล่าในเวลาต่อมา ใครสร้างอดีตส่วนนั้นและเหตุใด 
อะไรคือแนวคิดหลกั มีหลกัฐานอะไรสนบัสนุน)

3.  เราสามารถ สังเกตเห็น ความส�าคญัของการอ่านของเราโดย

ดว้ยเหตน้ีุจึงมีข้อบกพรอ่ง เรารูสึ้กส�านึกคณุที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงท�างานกับเราแตล่ะคนอย่างอดทน การยอมรบัข้อ
ผิดพลาดในวธิีคดิของเราบางครัง้เป็นส่วนยากที่สุดของการ
เข้าใจประวตัศิาสตร์

กำรเรียนประวตัศิำสตร์ต้องอำศัยควำมอ่อนน้อมถ่อมตน
เมื่อเราพบประวตัศิาสตรท์ี่ ไม่สมบูรณ์ ตคีวามไดห้ลาย

อย่าง และตา่งจากที่เราสันนิษฐาน เราตอ้ง “วางใจในพระ
วญิญาณองคน้ั์นซ่ึงน�า . . . ให้เดนิอย่างถ่อมตน” (คพ. 
11:12) จากมุมมองของเราในปัจจุบัน เรารูชั้ดเจนมากกวา่
ผู้มีส่วนรว่มแน่นอนเกี่ยวกับผลของอดตี แตเ่รารูน้้อยกวา่
มากเกี่ยวกับประสบการณ์ของการมีชีวติอยู่ ในอดตีของ
พวกเขา ผู้มีชีวติอยู่ ในอดตีเป็นส่วนหน่ึงของเวลา สถาน
ที่ และสภาวการณ์ของพวกเขา เพื่อมีจิตกุศลตอ่ความตา่ง
ของพวกเขาและเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขา เราตอ้ง
เริม่ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนเกี่ยวกับข้อจ�ากัดของเราเอง 
เราตอ้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะไม่ ใช้มาตรฐานของ
เราตดัสินคนในอดตี เราตอ้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึง
จะยอมรบัวา่เราไม่รูทุ้กเรือ่ง รอค�าตอบเพิ่มเตมิอย่างอดทน 
และเรยีนรูต้ลอดเวลา เมื่อคน้พบแหล่งข้อมูลใหม่ที่ ให้
ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับส่ิงที่เราคดิวา่เรารู ้เราตอ้งมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะแก้ ไขความเข้าใจของเรา ◼

อ้ำงองิ

 1. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ (2007), 561.

พิจารณาวา่แหล่งขอ้มูลนั้นเช่ือถือไดอ้ยา่งไร วางค�าตอบของ
เราไวใ้นบริบทท่ีถูกตอ้งทางประวติัศาสตร์ และระบุหลกั
ธรรมนิรันดร์ท่ีประยกุตใ์ชไ้ดก้บัสภาวการณ์ส่วนตวัของเรา

4.  ตลอดชีวติเรา เราสามารถ เอาใจใส่ การศึกษาประวติั
ศาสนจกัรดว้ยศรัทธาผา่นความขยนัหมัน่เพียรในการอ่าน 
คิด สวดออ้นวอน แบ่งปัน และสอน

5.  โดยท�าเช่นน้ีเราจะได ้เกบ็เก่ียว ผลของการศึกษาดว้ยศรัทธา
ขณะท่ีความเขา้ใจของเราดีข้ึนและศรัทธาของเราลึกซ้ึงข้ึน 
ท�าใหเ้ราเป็นนกัเรียนและครู เป็นพอ่แม่และลกู เป็นสานุศิษย์
และวสุิทธิชนท่ีดีข้ึน



หวัใจแตกสลายและ  

เม่ือคู่ครองใชส่ื้อลามก

ความหวงั  
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เจ็ดวธิีทีคู่ค่รองของผู้ ใช้สือ่ลามกไม่เพียงสามารถ
รอดพ้นจากหัวใจแตกสลายเท่าน้ันแตม่องเห็น
สัญญาของความหวงัดว้ย
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ยิ่ง” พฤตกิรรมเหล่าน้ี—ประสบตาม
ช่วงจังหวะของแตล่ะคนและตาม
ล�าดบัของแตล่ะคน—หลายคนพิสูจน์
มาแล้ววา่ส�าคญัอย่างยิ่งตอ่การเยียวยา
อารมณ์ จิตใจ และวญิญาณ

พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 1:  
กล่ำวถงึควำมชอกช�้ำใจจำกกำรนอกใจ

การเรยีนรูแ้ละกล่าวถึงความชอกช�า้
ใจ การโทษตวัเอง และปฏิกิรยิาอืน่ที่
บุคคลหน่ึงมีเมือ่คน้พบวา่คูค่รองของ
ตนใช้สือ่ลามก

เมื่อเอวาพบวา่สามีเธอพัวพันกับ
ส่ือลามก เธอรูสึ้ก “เจ็บปวดแสน
สาหัส โกรธ ปวดใจ หดหู่ และย�า้คิด” 
การย�า้คิดเป็นความรูสึ้กท่ัวไปของ
คนที่ประสบความชอกช�า้ใจจากการ
นอกใจเน่ืองจากการใช้ส่ือลามกของ
คู่ครอง และพฤติกรรมของเอวาต่อ
อารมณ์รนุแรงเหล่าน้ีไม่ ใช่เรือ่งผิด
ปกติ เธอเริม่ย�า้คิดเกี่ยวกับสามีและ
การกระท�าของเขา เขาอยู่ที่ ไหน  
เขาก�าลังพูดใคร เขาก�าลังท�าอะไร  
การเสพติดทางเพศและส่ือลามกของ
เขากลายเป็นจุดสนใจของชีวติเธอ 
และเธอต้องการช่วยเขาอย่างยิ่ง  
โดยเช่ือวา่ถ้าเธอสามารถจัดการกับ
ปัญหาของเขาได้ เธอกับเขาจะมี
ความสุข

เมื่อเจมีทราบวา่สามีเธอใช้ส่ือลามก 
เธอตอบสนองดว้ยความปรารถนา

เ อมีเลือกส่ิงที่พ่อแม่ทุกคน
ปรารถนาจากลูกชายหรอืลูกสาว 
เธอรบัการผนึกในพระวหิาร

หลังจากไดร้บัความรูสึ้กแรงกล้าทาง
วญิญาณให้แตง่งานกับสามีเธอ

ก่อนแตง่งาน สามีเธอตอ้งท�าการ
เลือกอย่างกล้าหาญเช่นกัน โดย
ยอมรบัตอ่เธอวา่เขาเคยใช้ส่ือลามก

หน่ึงปีผ่านไปอย่างรวดเรว็ เอมี
ทราบดวีา่ปัญหาเรือ่งส่ือลามกของเขา
ยังไม่จบ สามปีในชีวติแตง่งาน—เมื่อ
พวกเขามีลูกวยัแปดเดอืน—เอมี
ประสบความเจ็บปวดอย่างคาดไม่
ถึงเมื่อสามีเธอมีเรือ่งชู้สาวและดว้ย
เหตน้ีุจึงถูกปัพพาชนียกรรมจาก
ศาสนจักร

เอมีรอดพ้นจากหัวใจแตกสลาย
อย่างไร ชายหญิงอีกหลายคนที่อยู่ ใน
สถานการณ์คล้ายกันรอดพ้นจาก
ความเจ็บปวดของพวกเขาอย่างไร

คู่ครองหลายคนและสมาชิก
ครอบครวัคนอื่นๆ ของผู้ ใช้ส่ือลามก
ค้นพบพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์
และให้ความหวงักับผู้ผ่านการเดิน
ทางที่เหมือนกับพฤติกรรมของตน
และการเดินทางของผู้อื่น พวกเขา
แบ่งปันเรือ่งราวของตนเองอย่างกล้า
หาญ

เวบ็ไซตศ์าสนจักร Overcoming 
 Pornography. org เรยีกพฤตกิรรม
ทั่วไปเจ็ดอย่างน้ีวา่ “พฤตกิรรมส�าคญั

ที่เข้าใจไดว้า่อยากควบคมุเท่าที่เธอ
ท�าได ้เธอคดิวา่เธอสามารถจัดระเบียบ
ชีวติของจอน สามี เพื่อเขาจะไม่สนอง
ความพอใจช่ัวประเดีย๋วผ่านส่ือลามก 
เพราะฉะน้ันเขาจะไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากเลือกความชอบธรรม เธอ
เขียนรายการประจ�าวนัให้เขา อาทิ เขา
จะท�าอะไรสนุกๆ ไดบ้้างและเขาตอ้ง
ท�างานอะไรให้เสรจ็

จุดพลิกผันส�าคญัในความก้าวหน้า
ของเจมีเกิดขึน้เมื่ออธิการไดร้บัการ
ดลใจให้เน้นวา่ “เจมี น่ีไม่ ใช่ความผิด
ของคณุ ส่ิงที่คณุท�าไม่ไดท้�าให้เขาดู
ส่ือลามก เขาเลือกเอง” เธอไม่ไดเ้ป็น
สาเหตใุห้เขาดส่ืูอลามกฉันใด เธอก็ ไม่
สามารถเป็นเหตใุห้เขาเลิกดไูดฉั้นน้ัน 
เจมีรูอ้ยู่แล้วในส่ิงที่อธิการบอก แตเ่ธอ
กล่าววา่หลังจากอธิการเตอืนสต ิ“เธอ
หยุดเขียนรายการให้เขา ดฉัินเลิก
พยายามควบคมุพฤตกิรรมของเขา
และเลิกพยายามบังคบัให้เขาท�าส่ิงที่
ชอบธรรม—และดฉัินมุ่งความสนใจ
มาที่ตนเอง” ผลก็คอืเจมียอมปล่อย
ให้ตวัเธอรูสึ้กเจ็บและพยายามบ�าบัด
ตนเอง

หลังจากเจมียอมรบัความจรงิ จอน
ก็พยายามและมักเสพตดิซ�า้ แตเ่ขา
รบัผิดชอบการกระท�าของตนเอง  
เมื่อตา่งฝ่ายตา่งเยียวยาตนเอง  
จอนกับเจมีพบวา่พวกเขาสามารถ
เยียวยาตนเองและคู่ ไดด้ขีึน้
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พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 2: แบ่งปันอย่ำงปลอดภยั
การหาคนเข้าใจ สนับสนุน และยืนยันผ่านการแบ่งปัน

อย่างเหมาะสม
จุดพลิกผันอีกจุดหน่ึงส�าหรบัเจมีและจอนเกิดขึน้เมื่อ

ลูกคนหน่ึงของพวกเขาตอ้งการพร พวกเขาโทรหาผู้สอน
ประจ�าบ้านผู้กล้าอธิบายวา่เขาก�าลังขอคนช่วยจัดการกับ
การตดิส่ือลามกของเขาเอง เขาเสนอให้หาคนอื่นให้พร
แทน ความตรงไปตรงมาดงักล่าวท�าให้จอนกับเจมีรูสึ้ก
ละอายใจน้อยลงกับสถานการณ์ของตน และในที่สุดจอน
ก็รูสึ้กปลอดภัยพอจะพูดถึงการเสพตดิของตนกับคนอื่น
นอกเหนือจากเจมี

เมื่อภรรยาของผู้สอนประจ�าบ้านคนน้ันขอคยุกับเจมี  
เจมี ไม่เห็นประโยชน์เน่ืองจากการพูดคยุของเธอคงไม่
ช่วยจอน—และ ณ จุดน้ัน การช่วยเขาเป็นเป้าหมายของ
เธอ ทวา่หลังจากเธอกับภรรยาของผู้สอนประจ�าบ้านพูด 
 คยุกัน เจมีรูสึ้กสบายใจขึน้ ไม่มีอะไรเปลี่ยน จอนยังตดิ 
 ส่ือลามกเหมอืนเดมิ แตเ่ธอโลง่อกทีม่คีนรูว้า่เธอก�าลงั 
ประสบอะไร และโลกของเธอไม่ไดพ้ังยับเยิน

พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 3:  
สร้ำงควำมเช่ือมัน่ทำงวญิญำณขึน้มำใหม่

รูสึ้กและท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์และกลับมาไวว้างใจพระผู้เป็นเจ้าเหมือนเดมิ

เมื่อเอมีพบวา่สามีถูกปัพพาชนียกรรม เธอรูว้า่พระผู้
ช่วยให้รอดจะช่วยแบ่งเบาภาระหนักอึง้ที่เธอรูสึ้ก อย่างไร
ก็ด ีเธอพูดวา่ เธอไม่แน่ใจวา่จะ “สรา้งสะพานเช่ือมเหว
ลึกระหวา่งจุดที่เธออยู่กับเดชานุภาพการเยียวยาของพระ
เยซูครสิต”์ อย่างไร เธอสงสัยวา่เธอจะพบ—หรอืสรา้ง—
สะพานไดอ้ย่างไร

ตอนแรกเธอพยายามบรรเทาความเจ็บปวดของ
เธอโดยคอยดูสามี ไม่ ให้คลาดสายตาและทูลขอให้
พระเจ้าทรงเยียวยาเขา แต่วันหน่ึงการกระตุ้นเตือน
ทางวิญญาณเปลี่ยนทุกส่ิง เอมีตระหนักว่าการควบคุม
พฤติกรรมของผู้อื่นไม่ ได้อยู่ ในแผนของพระบิดาบน
สวรรค์และไม่ช่วยให้เธอใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมาก
ขึน้ ด้วยเหตุน้ี เธอกล่าว เรื่องใหญ่ที่สุดที่เธอต้องท�าคือ

เริ่มเยียวยาตนเอง—และปล่อยให้สามีเยียวยาตนเอง 
เธอเข้าใจผ่านการดลใจจากพระวิญญาณว่าเธอต้อง
หยุดใช้ชีวิตเหมือนเป็นฝ่ายตอบโต้ส่ือลามกและ
วางใจในเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถ
ของพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ ให้เพ่ิม
พลังและเป็นพรแก่เธอ

เมื่อนึกย้อนกลับไป เอมีกล่าววา่การสืบคน้หรอื
สอบสวนสามีไม่ท�าให้เธอรูสึ้กสงบ ชีวติ “ป่ันป่วน
ตลอด” เธอกล่าว “และเธอพบสันตสุิขตอ่เมื่อเธอ
ยอมรบัวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงมีแผน” ส�าหรบัเธอ
และสามี เมื่อเธอใช้สิทธิ์เสรขีองเธอหันไปพึ่งพระผู้
เป็นเจ้าและทูลขอความช่วยเหลือ “ความช่วยเหลือมา” 
และเหวลึกระหวา่งความเจ็บปวดของเธอกับความช่วย
เหลือของพระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดก้วา้งหรอืความเจ็บ
ปวดไม่ไดห้นักอย่างที่เธอรูสึ้ก

พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 4: รับควำมช่วยเหลอื
การหาเส้นทางเยียวยาผ่านแหล่งช่วยตา่งๆ  

เช่น ส่ิงตพีิมพ์ นักบ�าบัดทีม่ีคณุวฒุิ ผู้ ให้ค�าปรกึษา 
หรอืโปรแกรมรกัษาที่ ไดผ้ล

หลังจากแตง่งานได ้25 ปี จีนาทราบวา่สามีเธอใช้
ส่ือลามกและไม่ซ่ือสัตย์ จีนาโทรบอกอธิการดว้ยความ
ชอกช�า้ใจ ไม่นานเธอก็พบวา่เขาเป็นผู้ฟังที่เข้าใจ เขา
ปล่อยให้เธอรอ้งไห้เมื่อเธออยากรอ้ง—ซ่ึงเป็นพรที่เธอ
ยอมรบัวา่ไม่ ใช่คูส่มรสทุกคนที่ตกอยู่ ในสถานการณ์
แบบเธอจะไดร้บั

นอกจำกพึง่พำพระเจ้ำแล้ว คู่ครองยงัสำมำรถ 
พบควำมช่วยเหลอืและกำรสนับสนุนจำกครอบครัว  
มิตรสหำย ผู้น�ำศำสนจกัร และผู้เช่ียวชำญด้วย
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จีนาจ�าไดว้า่ในการพบกนัครัง้แรกๆ 
ครัง้หน่ึงของพวกเขา อธกิารของเธอ 
“แนะน�าใหด้ฉัินขอค�าปรกึษาทนัที 
ไม่ ใช่เพือ่ชีวติแตง่งานของดฉัินหรอื
เพือ่สาม ีแตเ่พือ่ดฉัินจะไดม้แีรงหนุน
ขณะเผชิญความทา้ทายทีอ่ยูต่รงหน้า 
เขาตอ้งการใหด้ฉัินรูสึ้กวา่มคีนดแูล 
และเขารูว้า่เขาไมม่พีืน้ความรูท้ีจ่ะช่วย
ได ้เขาเห็นความหดหูแ่ละความกงัวล
ของดฉัิน แนะน�าใหด้ฉัินพูดคยุกบั
แพทยเ์กีย่วกบัความช่วยเหลอืดา้นการ
แพทยท์ีด่ฉัินอาจตอ้งไดร้บั”

ตลอดสองสามปีตอ่มา จีนาเข้ากลุ่ม
สนับสนุนเป็นประจ�า ขอค�าปรกึษา 
และขอการสนับสนุนจากครอบครวั
—บางครัง้ก็ โทรขอให้พวกเขาสวด
อ้อนวอนให้เธอในวนัที่ยากที่สุด เธอ
กล่าววา่ เธอไดเ้รยีนรูว้า่ “พระบิดาบน
สวรรคจ์ะไม่มีวนัปล่อยเธอให้อยู่ ใน
ความมืด” 

พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 5:  
เปิดเผยและตรงไปตรงมำ

พูดคยุกับคนทีเ่รารกัเป็นประจ�า
เกีย่วกับการเยียวยาตนเองและการ
บ�าบัด ท�าเช่นน้ันอย่างเปิดเผยตรงไป
ตรงมาตามสภาพทีแ่ท้จรงิ

เมลิสซาตดัสินใจลองรกัษาชีวติ
แตง่งานของเธออีกครัง้ ซ่ึงดเูหมือน
ห่างเหินและตอ่ไม่ตดิ ตอนน้ันเอง
ที่คาเมรอนสามีเธอบอกเธอตามตรง
วา่เขาใช้ส่ือลามก เขายอมบอกอธิการ
ตามที่เธอขอรอ้ง และในที่สุดทัง้คูก็่ 
 พูดคยุกับพ่อแม่ของพวกเขา แตต่าม 
 ที่เขาอธิบาย ผม “ ใช้เวลาสองปีกวา่
จะเห็นในที่สุดวา่การกลับใจมีมากกวา่

การบอกเพียงไม่กี่คนและกล่าวค�าสวด
อ้อนวอน” เขาตอ้งเรยีนรูว้า่ไม่ ใช่แค่
ไม่ดส่ืูอลามก เพื่อจะบ�าบัดไดจ้รงิเขา
ตอ้งหันไปพึ่งพระผู้เป็นเจ้าและหาวธิี
ที่ดรีบัมือกับความเครยีด ความกลัว 
ความละอายใจ และความวติกกังวลที่
กระตุน้ให้เขาอยากดส่ืูอลามก

หลังจากเสพตดิซ�า้ คาเมรอนยอม
เข้ารว่มโปรแกรมบ�าบัดการเสพตดิ 
และเข้าใจในเวลาตอ่มาวา่พระผู้ช่วย
ให้รอดไม่ทรงยอมแพ้ทันทีที่เขาท�าผิด

เมลิสซาเข้ารว่มโปรแกรม 12 ขัน้
ดว้ยและรูสึ้กวา่ในที่สุดครอบครวัเธอ
ก็มีเครือ่งมือให้เดนิหน้าตอ่ไป เธอจ�า
ไดว้า่การประชุม 12 ขัน้ยากเพียงใด
ในตอนแรก แตเ่ธอไดร้บัแรงจูงใจจาก
วทิยากรกระบวนการท่ีแนะน�าใหเ้มลิส
ซา “ลองด ู90 วนั ถ้าคณุไม่ชอบ เราจะ
คนืความทุกข์ ให้คณุ” เมลิสซายอมรบั
ในท้ายที่สุดวา่เธอรูสึ้กมีความหวงัจาก
เรือ่งราวของคนอื่นๆ และเธออาจจะ
ช่วยคนอื่นๆ ให้รูสึ้กมีความหวงัได้ โดย
แบ่งปันประสบการณ์ของเธอ

เมลิสซาเคยเช่ือวา่ถ้าเธอยังอยู่
ประคองชีวติแตง่งาน เธอคงจะไดแ้ต่
แสรง้วา่มีความสุข มุมมองของเธอ
เปลี่ยนไปเมื่อเธอตระหนักวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเห็นศักยภาพในตวัเธอ 
ในคาเมรอน และในบุตรธิดาทุกคน
ของพระบิดาในสวรรค ์พระองคท์รง
ทุ่มเททัง้หมดที่ทรงเป็น—แสงสวา่ง
และชีวติของโลก—เพื่อช่วยให้เรารอด
และให้ โอกาสเราอีกครัง้ เมลิสซากล่าว
วา่เพราะพระผู้ช่วยให้รอด เวลาน้ีเธอ
จึงยิม้ไดอ้ย่างสบายใจ ดฉัินมีความสุข
ที่จะมีชีวติตอ่ไป

พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 6: ก�ำหนดขอบเขต
สรา้งขอบเขตทีเ่หมาะสมกับผู้ ใช้

สือ่ลามก วางโครงสรา้งที่ ใช้การไดแ้ละ
เยียวยา

ในการพยายามเอาชนะส่ือลามก 
จอนกับเจมีคน้พบวา่การก�าหนด
ขอบเขตช่วยไดม้าก และทุกวนัน้ี
พวกเขายังมีขอบเขตน้ัน—แม้หลัง
จากเลิกใช้ส่ือลามกมานาน—เพราะ
สันตสุิขในใจที่ ไดจ้ากขอบเขตดงั
กล่าว เจมีกล่าววา่ยามที่เธอเปราะบาง
ที่สุด การก�าหนดขอบเขต “ป้องกัน
หัวใจเธอ”

เธอกับจอนยอมรบัวา่มีเวลาและ
วธิีที่เหมาะจะพูดถึงปัญหาที่ชักน�าให้
เขากลับไปเสพซ�า้ พวกเขาตกลงกัน
วา่ตอ้งไม่มี “สงครามข้อความ” แต่
ตอ้งพูดกันตอ่หน้า พวกเขาตกลงกัน
ดว้ยวา่ถ้าการพูดคยุเปลี่ยนเป็นการ
โตเ้ถียง พวกเขาจะหยุดและคยุกัน
ทีหลัง

ขอบเขตมากมายของจอนกับเจม ี
เกี่ยวข้องกับวธิีส่ือสารกัน แตบ่าง
ขอบเขตใช้รปูแบบของการบอกกล่าว
แบบมีเงื่อนไขซ่ึงพวกเขาเห็นพ้องกัน
วา่กระท�าอย่างใดจะเกิดผลอย่างน้ัน 
เจมีกล่าววา่น่ันท�าให้พวกเขาทัง้คูรู่สึ้ก
วา่ชีวติไม่ยุ่งเหยิงมากนัก

พฤตกิรรมส�ำคญัยิง่ 7: ฝึกดูแลตนเอง
ท�ากิจวตัรประจ�าวนัทีเ่ยียวยาและ

บ�ารงุเลีย้งความคดิ รา่งกาย และ
วญิญาณ

จีนาจ�าได้วา่ไม่นานหลังจากเธอ
พูดคุยกับอธิการครัง้แรก เขาแนะน�า
ให้เธอท�าบางอย่างที่ดูเหมือนเป็น
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ค�าตอบมาตรฐาน “เขาขอรอ้งดิฉันอย่างสุภาพ” 
เธอจ�าได้ “ ให้ ไปพระวหิาร อ่านพระคัมภีร ์สวด
อ้อนวอนต่อไป”

ในช่วงหลายปีที่ท้าทายหลังจากน้ัน จีนาพบวา่ 
“ค�าตอบมาตรฐาน” เป็นวธิีดแูลตนเองของเธอ 
พระคมัภีรก์ลายเป็นสถานศักดิสิ์ทธิ์ “ดฉัินจะอ่าน
หน่ึงข้อ จดไว ้และพยายามไตรต่รองวา่ข้อน้ันมี
ความหมายอะไรตอ่สถานการณ์ของดฉัิน จากน้ัน
จึงจดความคดิเหล่าน้ันลงไป” เธออธิบาย “ดฉัิน
รูม้ากกวา่แตก่่อนวา่ดฉัินตอ้งฟังพระวจนะของ
พระเจ้าและท�าให้พระวจนะหยั่งรากลึกในความเข้าใจของ
ดฉัิน ดฉัินเข้าใจโลกที่เหลือของดฉัินไดน้้อยมาก  
แตข่ณะอ่านพระคมัภีร ์ดฉัินเข้าใจบางอย่าง—ทีละข้อ”

การสวดอ้อนวอนและการเข้าพระวหิารมีความหมาย
ใหม่เช่นกัน “เมื่อดฉัินทูลความในใจเสรจ็” จีนาจ�าได ้
“ดฉัินจะทูลวา่ ‘พระบิดาบนสวรรค ์ถึงคราวของพระองค์
แล้ว’” และเธอจะรอเงียบๆ และฟัง “แม้ ในยามมืดมิด
ที่สุด” เธออธิบาย เธอตระหนักวา่ “วญิญาณ [ของดฉัิน] 
ก�าลังเตบิโต”

มชีีวติอยู่ในควำมหวงั
ไม่มีการเยียวยาของใครเหมือนกัน และแตล่ะครัง้

เป็นกระบวนการ—ไม่ ใช่จุดหมาย แตท่ี่มีเหมือนกันใน
หลายเรือ่งราวคอืการตระหนักวา่ไม่วา่จะใช้ส่ือลามกกี่ครัง้
ก็ถือวา่ไม่ โอเคหรอืไม่ปกต ิดว้ยเหตน้ีุ เมื่อคนๆ น้ันใช้
บ่อยเท่าใดหรอืพัวพันระดบัใด คูค่รองของเขาจะประสบ
ความรูสึ้กหัวใจแตกสลาย ชอกช�า้ใจจากการนอกใจ 
ยอมรบัไม่ได ้ละอายใจ และสงสัยคณุคา่ของตน การใช้ส่ือ
ลามกท�าลายความสัมพันธ์ ความไวว้างใจ และการส่ือสาร
ที่จ�าเป็นตอ่สัมพันธภาพอันด—ีจึงส�าคญัอย่างยิ่งที่คูค่รอง
จะเสาะหาความหวงัและการเยียวยา

ที่เหมือนกันอีกอย่างคอืการคน้พบที่เป็นการปลอบโยน
วา่ในประสบการณ์อันขมขื่นน้ี คูค่รองจะไดรู้จ้ักความ
ช่ืนใจไม่ ใช่หลังจากการทดลองผ่านไปนานแล้วแตรู่จ้ัก
ขณะหันไปพึ่งพระเยซูครสิตด์ว้ยความหวงัท่ามกลางการ
ทดลองเหล่าน้ัน

ปัจจุบัน 
จีน่าหย่าแล้ว
และมุ่งเยียวยา
ตนเองและ
ลูกๆ ของ
เธอ และเธอ
มักจะยื่นมือ
ช่วยเหลือสตรี
ที่ตกอยู่ ใน
สถานการณ์

เดยีวกันให้พบความหวงั เมลิสซากับคาเมรอนยังคง
อยู่ดว้ยกันและพยายามบ�าบัดอยู่ เจมีกับจอนก็เช่น
กัน พวกเขาช่วยให้สามีภรรยาคูอ่ื่นพบการเยียวยาที่
พวกเขาพบผ่านพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของ
พระองค์

เอวาหยา่รา้งและเข้ารว่มการประชมุ 12 ขัน้เป็นประจ�า 
ทีน่ั่นเธอพบความปลอดภยัและความมัน่ใจขณะบ�าบดั
ตนเอง เธอเขา้ใจวา่แมเ้ธอจะเคยท�าใหก้ารเสพตดิของ
สามเีป็นจดุสนใจของชีวติเธอ แตก่ารเยยีวยาเกดิขึน้
เมือ่เธอใหพ้ระผูช่้วยใหร้อดเป็นศนูยก์ลางของชีวติและ
ความพยายามของเธอ

เอมีกับสามีเธอยังอยู่ดว้ยกัน—แม้เขาจะกลับไป
เสพซ�า้อยู่เนืองๆ อย่างไรก็ด ีเอมีเป็นพยานวา่สันตสุิข
เกิดขึน้เมื่อเธอชมการประชุมใหญ่สามัญพลางคดิวา่ 
“ฉันจะเยียวยาความเจ็บปวดของตนเองไดอ้ย่างไร” 
ไม่ ใช่คดิวา่ “ฉันอยากให้สามี ไดฟ้ังเรือ่งน้ี” เธอรูว้า่
เดชานุภาพการเยียวยาของพระเยซูครสิตแ์ละศรทัธา
ของเธอในความไม่มีขอบเขตของการชดใช้ ให้ความ
หวงั—ไม่เพียงส�าหรบัสามีเธอเท่าน้ันแตส่�าหรบัเธอ
ดว้ย

พี่น้องสตรคีนหน่ึงที่ ไดร้บัผลกระทบจากส่ือลามก
อาจพูดแทนทุกคนไดเ้มื่อเธอกล่าววา่ “พระผู้ช่วยให้
รอดไม่ทรงตอ้งการให้เราพยายามหนักขึน้ แตพ่ระองค์
ทรงตอ้งการให้เราหันไปพึ่งพระองคเ์รว็ขึน้” พฤตกิรรม
ส�าคญัยิ่งเจ็ดอย่างน้ีช่วยชายและหญิงขณะพวกเขา
พยายามท�าเช่นน้ัน ◼

กำรสวดอ้อนวอน กำรศึกษำพระคมัภร์ี และกำรเข้ำ
พระวหิำรช่วยคู่ครองทีก่�ำลงัพยำยำมเอำชนะกำร
เสพติดให้ได้รับเดชำนุภำพกำรเยยีวยำของพระผู้
ช่วยให้รอด
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ก ควำมจริงสิบสองประกำร

นอกจากพยายามในเร่ืองพฤติกรรม
ส�าคญัยิง่เจด็ประการแลว้ สมาชิก

ครอบครัวจ�านวนมากของคนท่ีใชส่ื้อลามก
ไดพ้บความหวงัและการเยยีวยาจากการ
ศึกษาความจริง 12 ประการต่อไปน้ีเช่น
กนั ซ่ึงอยูใ่นเน้ือหาโปรแกรมบ�าบดัการ
เสพติดของศาสนจกัร ดูขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกบัเน้ือหาและการสนบัสนุนคู่ครอง
และสมาชิกครอบครัวไดใ้น addiction
recovery. lds. org

1.  พระผู้เป็นเจ้า “จะทรงปลอบประโลม
ท่านในความทุกข์ของท่าน” (เจคอบ 
3:1) การใชส่ื้อลามกเป็นเร่ืองร้ายแรง 
แต่เราพบการปลอบประโลมไดใ้น
การรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรู้จกัเราและ
สถานการณ์ของเราดี พระองคจ์ะไม่
ทรงทอดท้ิงเรา และพระองคจ์ะทรง
ประคองเราในยามท่ีเรามีความทุกข์

2.   “จงสะบัดให้หลดุจากโซ่ท่ีผกูมดัลกู
อยู่” (2 นีไฟ 1:23) เราไม่ตอ้งรับผดิ
ชอบการกระท�าของอีกฝ่ายหรือโทษ
การเสพติดของอีกฝ่าย ในฐานะบุตร
ธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ขา้พระทยั
ธรรมชาติอนัสูงส่งและจุดหมายของเรา 
เรารู้วา่เรามีอิสระท่ีจะกระท�าและใช้
สิทธ์ิเสรีท�าการเลือกดว้ยตวัเราเอง

3.   “พระองค์จะทรงรับความเจบ็ปวดและ
ความป่วยไข้ของผู้คนของพระองค์” 

(แอลมา 7:11) เม่ือเรามอบภาระของ
เราแด่พระเจา้ เราเขา้ใจวา่พระองคท์รง
สามารถเยยีวยาความเจบ็ปวดสุดแสน
ของเราได ้ไม่มีพรใดท่ีเราจะไม่ไดรั้บ 
และการเปล่ียนแปลงตอ้งใชเ้วลา

4.   “จงเข้ามาอยู่ใกล้เรา” (คพ. 88:63) 
ความช่วยเหลือของพระเจา้จ�าเป็น และ
เราจะพบไดโ้ดยรับส่วนศีลระลึก เขา้
พระวหิาร และแสวงหาความเป็นเพื่อน
ของพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิ

5.   “ท�าให้ความรอดเกิดขึน้ส�าหรับตัวท่าน
เอง” (มอรมอน 9:27) เราไม่สามารถ
ควบคุมผูอ่ื้นและเยยีวยาการเสพติดของ
คนเหล่านั้นได ้แต่เราสามารถจดจ่อกบั
การเยยีวยาตนเอง ดูแลตนเอง และเพิ่ม
ความเขา้ใจโดยเรียนรู้เร่ืองการเสพติด

6.   “แบกภาระของกันและกัน” 
(โมไซยาห์ 18:8) นอกจากพึ่งพา
พระเจา้แลว้เราตอ้งแสวงหาความ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมดว้ย อาทิการ
สนบัสนุนจากครอบครัว มิตรสหาย 
ผูน้�าฐานะปุโรหิตและผูน้�าสมาคม
สงเคราะห์ ผูใ้หค้ �าปรึกษา กลุ่ม
สนบัสนุน และผูเ้ช่ียวชาญ

7.   “ในทุกส่ิงจงน้อมขอบพระทัย”  
(คพ. 98:1) แมเ้ม่ือเราประสบความ
ทอ้ใจ ความกลวั และความโกรธ แต่
เราพบปีติไดเ้ช่นกนัเม่ือเรายอมรับและ
แสดงความส�านึกคุณต่อพระหตัถข์อง
พระผูเ้ป็นเจา้ในชีวติเรา เห็นค่าของ

ประทานและพรสวรรคข์องเรา และ
เห็นความดีในคนเสพติดท่ีเรารัก

8.   จง “มัน่คงและแน่วแน่” (ฮีลามนั 15:8) 
เราสามารถวางขีดจ�ากดัท่ีเหมาะสมได้
เพื่อป้องกนัตวัเราและครอบครัว—แต่
ไม่อดทนกบัพฤติกรรมหยาบคายทุก
รูปแบบ—และแสวงหาการน�าทางจาก
พระเจา้วา่ควรรักษาความสมัพนัธ์หรือ
ไม่และอยา่งไร

9.   เรา “ได้ละทิง้การกระท�าต่างๆ ท่ี
แอบแฝงและน่าอับอายไปแล้ว” 
(2 โครินธ์ 4:2) การใชส่ื้อลามกเติบโต
ในท่ีลบัและเร่ิมแกไ้ขไดเ้ม่ือเราซ่ือสตัย์
ต่อตนเองและต่อคนท่ีเรารัก โดยการ
ส่ือสารอยา่งซ่ือสตัยแ์ละตรงไปตรงมา

10.  “ยกมือท่ีอ่อนแรง” (คพ. 81:5) เรา
สามารถรักและสวดออ้นวอนใหค้นท่ี
เรารักได ้โดยใหก้ารสนบัสนุนมากข้ึน
เม่ือเขาพร้อมจะยอมรับ

11.  “ทนต่อส่ิงเหล่านีม้าท้ังหมดด้วยความ 
อดทน” (แอลมา 38:4) การบ�าบดัเป็นกระ 
บวนการ และแมจ้ะไม่ควรใชก้ารเสพ
ติดซ�้าเป็นขอ้แกต้วั แต่เราสามารถตอบ
สนองไดด้ว้ยความรักและความหวงั

12.  “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน” 
(ยอห์น 14:27) เม่ือเราใชศ้รัทธา เราจะ
พบสนัติสุขท่ีพระเจา้ทรงสญัญา โดยรู้
วา่พระองคจ์ะทรงช่วยเหลือเราเม่ือเรา
ใหอ้ภยัคนท่ีผดิสญัญาและท�าใหใ้จเรา
แตกสลาย
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นั่
 นเป็นปี 1973 ขณะตอ่สู้กับความ
ท้าทายบางอย่าง ดฉัินปรารถนา
จะรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าอย่างลึกซึง้

จึงตดัสินใจอ่านพระคมัภีร์ ไบเบิล วนั
หน่ึงดฉัินอ่านเรือ่งวหิารของโซโลมอน
ใน 2 พงศาวดาร 2–5 และรูสึ้กวา่สถาน
ที่ศักดิสิ์ทธิ์เช่นน้ันน่าจะอยู่บนแผ่นดนิ
โลก ดฉัินจึงอดอาหารและสวดอ้อนวอน
ขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าทางให้
ดฉัินไปพบสถานที่ดงักล่าว ดฉัินรูสึ้กวา่
ถ้าดฉัินพบพระวหิาร ดฉัินคงจะสามารถ
บอกปัญหาของดฉัินกับผู้รบัใช้คนหน่ึง
ของพระเจ้าได ้และเขาจะช่วยดฉัินแก้
ปัญหาเหล่าน้ัน

ดฉัินจึงออกไปหาพระวหิาร เมื่อครัง้
อาศัยยู่ ในเมืองฟงเตอเนย์ซูส์บัว ชาน
กรงุปารสี ดฉัินเริม่ขับรถเข้าเมืองไป
หาพระวหิาร ดฉัินเห็นตกึรามบ้านช่อง
มากมาย รวมทัง้โบสถ์ครสิตแ์ละโบสถ์
ยิว แต่ไม่พบพระวหิาร เมื่อกลับถึงบ้าน 
ดฉัินสวดอ้อนวอนและสงสัยวา่ท�าไม

ดฉัินหาพระวหิารไม่เจอ ดฉัินไม่บรสุิทธิ์
พออย่างน้ันหรอื หรอืดฉัินยังไม่พรอ้ม

ดฉัินลืมเรือ่งการคน้หาที่ล้มเหลวจน
หมดสิน้กระทั่งซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนา
จากศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายมาที่บ้านของดฉัินใน 
เดอืนกุมภาพันธ์ ปี 1980 พวกเธอสอน 
ดฉัินวา่พระวหิารใกล้ที่สุดอยู่ ในเมือง 
ซอลลิโคเฟน สวติเซอรแ์ลนด—์พระวหิาร 
เบิรน์ สวติเซอรแ์ลนด์

ดฉัินรบับัพตศิมาวนัที่ 12 เมษายน 
ค.ศ. 1980 และไปพระวหิารครัง้แรกอีก
หน่ึงปีเศษตอ่มาในวนัที่ 5 พฤษภาคม 
ค.ศ. 1981 ที่น่ันดฉัินสามารถท�างาน
พระวหิารให้สตรหีลายคนในครอบครวั 
รวมทัง้คณุยาย คณุป้า และลูกพี่ลูกน้อง
ของดฉัิน

คนเดยีวที่ดฉัินรูจ้ักในบรรดาสตรี
เหล่าน้ีคอืโอลกาลูกพี่ลูกน้องของดฉัิน

โอลกามาจากอิตาลี เธอแตง่งานขณะ
อายุน้อยมาก แตน่่าเสียดายที่สามีเธอ

ดิฉนั
ออกไป
หาพระ
วหิาร

ดฉัินก�าลังคน้หา
สถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ์และ
ลงเอยดว้ยการหาวธิี
เป็นส่วนหน่ึงของ
ครอบครวันิรนัดร์

โดย มเิรลล ีรูฟเฟต์



แมข่องดฉัินสิน้ชีวติ ดฉัินท�างานพระวหิารใหพ้วกทา่นทันที
เมื่อท่านทัง้สองไดร้บัการผนึก หัวใจของดฉัินเตน้แรง 

และน� ้าตาคลอดว้ยความรกั ดฉัินไดร้บัการผนึกกับพ่อแม่
หลังจากน้ัน ดฉัินไม่สามารถหยุดคดิถึงคณุแม่ได ้และ
ตอ้งการโอบกอดสตรทีี่เป็นตวัแทนของท่าน ดฉัินขอบคณุ
เธอที่เป็นตวัแทนคณุแม่ของดฉัิน เธอน� ้าตาคลอเช่นกัน
และขอบคณุดฉัินส�าหรบัประสบการณ์น้ัน ถึงแม้ดฉัินไม่รู้
จักเธอ แตเ่รารูสึ้กเหมือนเป็นสมาชิกครอบครวัเดยีวกัน

ตอ่จากน้ันพ่อแม่ของดฉัินรบัการผนึกกับพ่อแม่ 
ของพวกท่าน และโอลกาคนที่ดฉัินเป็นตวัแทนของเธอ 
ในศาสนพิธี ไดร้บัการผนึกกับพ่อแม่ของเธอ คอืคณุลุง 
มาริโนกบัคณุป้าอนิตา

ทุกครัง้ที่นึกถึงประสบการณ์เหล่าน้ัน ดฉัินตืน้ตนัใจ
มาก ดฉัินคดิถึงโอลกา และหวงัวา่เธอจะท�างานเผยแผ่
ส�าเรจ็ในอีกดา้นหน่ึงของม่าน เพราะศาสนพิธีพระวหิาร 
ดฉัินจึงไม่ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักรคนเดยีวในครอบครวั
อีกตอ่ไป ดฉัินเช่ือวา่พ่อแม่ของดฉัินยอมรบัศาสนพิธีที่ท�า
แทนพวกท่าน ดฉัินเป่ียมดว้ยปีตแิละขอบพระทัยพระเจ้า
ที่ทรงท�าให้ดฉัินไดส้ถาปนาครอบครวันิรนัดรผ์่านพรของ
พระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองโอแวรญ์-โรน-อัลเปส ฝรัง่เศส

ทารณุและไม่ซ่ือสัตย์ตอ่เธอ ดว้ยความช่วยเหลือของคณุ
พ่อและพี่ชาย โอลกาตดัสินใจหนีเมื่อก�าลังตัง้ครรภ์ลูกคน
ที่ห้า

เธอไปอยู่กับพ่อแม่และพี่ชายของเธอ หลังจากลูกเกิด 
โอลกาก็จากไป พ่อแม่ของโอลกาตกใจไม่หายที่เธอสิน้ชีวติ
อย่างกะทันหัน

ขณะที่ดฉัินรบัศาสนพิธีแทนโอลกาในพระวหิาร ค�าหน่ึง
เข้ามาในความคดิดฉัิน งานเผยแผ ่แตด่ฉัินสับสน—ดฉัิน
วุน่กับการเลีย้งลูกสามคนดว้ยตนเอง และไม่สามารถไป
ท�างานเผยแผ่ได้

อีกหลายเดอืนตอ่มาดฉัินไดร้บัค�าตอบ วนัหน่ึงเรนโซ
ลูกพี่ลูกน้องของดฉัินบอกวา่อนิตาคณุแม่ของโอลกา ซ่ึง
เป็นคณุป้าของดฉัินสิน้ชีวติแล้ว ดฉัินนึกขึน้ไดท้ันทีวา่
ดฉัินท�างานพระวหิารให้ โอลกาอย่างครบถ้วนในวนัอังคาร 
และคณุแม่ของเธอสิน้ชีวติในวนัศกุรถ์ัดมา ดฉัินสะเทือน
ใจมากและรูสึ้กวา่โอลกาคงอยากไดร้บัศาสนพิธีพระวหิาร
ของเธอเพื่อเธอจะสามารถตอ้นรบัและสอนคณุแม่ของเธอ
ในโลกวญิญาณได ้บางทีน่ันอาจเป็นงานเผยแผ่ของโอลกา

แตด่ฉัินมงีานเผยแผต่อ้งช่วยพ่อแมข่องดฉัินดว้ย  
ดฉัินพยายามพดูคยุกบัพวกทา่นหลายครัง้เกีย่วกบั
ศาสนจกัรแตพ่วกทา่นไมส่นใจ หลงัจากคณุพอ่คณุ ภา
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ประวตัคิรอบครัว  
และพรพระวหิาร
โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
และโดย รูธ แอล. เรนลนัด ์ 
กบัแอชลีย ์อาร์. เรนลนัด์
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ระหวา่งการน�าเสนอ RootsTech 2016  
เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดก์ับรธูภรรยาและ
แอชลีย์บุตรสาวเตอืนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายวา่ 
พลังอ�านาจแท้จรงิมาจากการรวมประวตัิ
ครอบครวักับพรพระวหิารประวตัคิรอบครัว  

และพรพระวหิาร
เอล็เดอร์เรนลนัด์: ในเดอืนธันวาคม ปี 1963 ครอบครวั
ผมขับรถหกช่ัวโมงจากเมืองเฮลซิงกิไปเกาะลารส์โมแถบ
ชายฝ่ังตะวนัตกของฟินแลนด ์คณุพ่อของผมเตบิโตที่น่ัน
และลีนา โซเฟียคณุย่าของผมใช้ชีวติที่น่ัน

หลายปีก่อนหน้าน้ี ในปี 1912 ลีนา โซเฟียกับลีนเดอร ์
คณุปู่ของผมฟังผู้สอนศาสนาจากสวเีดนส่ังสอนพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เวลาน้ันมีผู้สอนศาสนาไม่ถึง 
800 คนทั่วโลก

ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ันสอนข่าวสารของพระกิตตคิณุที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟู และลีนา โซเฟียกับลีนเดอรร์บับัพตศิมา 
ในวนัตอ่มา พวกเขากลายเป็นสมาชิกของสาขาเล็กๆ  
แห่งแรกในฟินแลนด์

ไม่กี่ปีตอ่มา คณุแม่ของลีนเดอรท์ี่อยู่กับพวกเขาสิน้ชีวติ
เพราะวณัโรค ในปี 1917 ลีนเดอรสิ์น้ชีวติเพราะวณัโรค
เช่นกัน ทิง้ลีนา โซเฟียให้เป็นม่ายขณะตัง้ครรภ์ลูกคนที่ 
10 ของพวกเขา เด็กคนน้ัน—คณุพ่อของผม—เกิดหลัง
จากลีนเดอรสิ์น้ชีวติไดส้องเดอืน กลับกลายเป็นวา่ลีนา 
โซเฟียเป็นผู้ฝังศพลูก 7 ใน 10 คนของเธอ น่ันเป็นความ
ยากล�าบากมากส�าหรบัหญิงชนบทยากไรอ้ย่างเธอที่ตอ้งปก
ปักรกัษาส่ิงที่ครอบครวัเธอเหลือไว้

เกือบยี่สิบปีที่เธอนอนหลับไม่เต็มอิ่ม เธอวิง่รอกท�างาน
ทุกอย่างที่หาไดช่้วงกลางวนัเพื่อให้มีเงินพอซือ้อาหารกิน 
ช่วงกลางคนืเธอพยาบาลสมาชิกครอบครวัที่ ใกล้จะสิน้ใจ 
ความตายอยู่ ในความคดิของพวกเขาตลอด ในสมัยน้ันตอ้ง
ตดัไม้เป็นแผ่นๆ มาผึ่งไวบ้นคานค�า้หลังคา แล้วจึงน�าแผ่น
ไม้เหล่าน้ันมาท�าเป็นโลงศพใส่รา่งผู้ตาย แทบนึกภาพไม่
ออกวา่ลีนา โซเฟียรูสึ้กอย่างไร
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ในวนัที่ผมพบเธอในปี 1963 ผมเพิ่งอายุครบ 11 ขวบ
และเธออายุ 87 ปี เธอหลังโกงจากการท�างานหนักมาช่ัว
ชีวติ หลังของเธอคอ้มลงดว้ยความชราจนเมื่อเธอลุกขึน้
ยืนจากเก้าอี ้ความสูงไม่เปลี่ยนเลย ผิวหน้าและมือเธอคล�า้
แดดคล�า้ฝน—หยาบกรา้นและเหี่ยวย่นเหมือนหนังที่ผ่าน
การใช้งานมานาน

เธอยืนตรงเท่าที่จะท�าได ้ชี ้ไปที่ภาพถ่ายของลีนเดอรบ์น
ผนัง และพูดกับผมเป็นภาษาสวเีดนวา่ “Det här är min 
gubbe” (คนน้ีเป็นสามีของย่า)

ผมสมัครเรยีนโรงเรยีนที่พูดภาษาสเปนเมื่อต้นฤดูใบไม้
รว่งปีน้ันและเพิ่งเรยีนภาษาสวเีดนซ�า้ ผมคิดวา่คุณย่าใช้
กาลปัจจุบันของค�ากรยิาไม่ถูกต้องเมื่อท่านพูดวา่ “คนน้ี 
เป็น สามีของย่า” เพราะลีนเดอรสิ์น้ชีวติได้ 46 ปีแล้ว  
ผมชี้ให้คุณแม่ของผมเห็นวา่ลีนา โซเฟียควรพูดวา่  
“คนน้ี เคยเป็น สามีของย่า” คุณแม่บอกผมแต่เพียงวา่ 
“ลูกไม่เข้าใจ”

ท่านพูดถูก ผมไม่เข้าใจ—ไม่เข้าใจเหมือนตอนน้ี ตัง้แต่
น้ันเป็นตน้มาผมใครค่รวญความหมายของประสบการณ์
น้ันหลายครัง้และส่ิงที่คณุย่าเคยสอนผม

ลองนึกถึงพลังและความอบอุ่นใจที่คณุย่าไดจ้ากการรู้
เรือ่งอ�านาจการผนึกสิครบั! อ�านาจดงักล่าวเป็นทิศทางที่
แน่นอนเมื่อเราคน้หาและเรยีนรูเ้กี่ยวกับบรรพชนของเรา 
ทัง้ประวตัคิรอบครวัและพรของพระวหิารมีความหมายใน
ชีวติเรา แตอ่�านาจแท้จรงิเกิดขึน้เมื่อเรารวมทัง้สองอย่าง
เข้าดว้ยกัน น่ีไม่ ใช่แคก่ารผสมสองส่ิงเข้าดว้ยกันตามใจ
ชอบ แตส่ิ่งหน่ึงช่วยน�าทางอีกส่ิงหน่ึง ความรูท้ี่วา่สักวนัจะ
มีการประกอบศาสนพิธีเหล่าน้ีให้เธอกับลีนเดอรน์�าความ
อบอุ่นใจและสันตสุิขมาให้ลีนา โซเฟียในช่วงหลายปีของ
การเป็นม่าย

คุณค่ำแท้จริงของประ 
วตัคิรอบครัว

แอชลย์ี: หากไม่มีประวตัคิรอบครวั เราจะไม่ไดสิ้ทธิ
อ�านาจการผนึกที่จ�าเป็นตอ้งใช้ และเราจะรูซึ้ง้ถึงคณุคา่
แท้จรงิของประวตัคิรอบครวัเพียงเพราะสิทธิอ�านาจการ
ผนึกเท่าน้ัน อ�านาจ แท้จรงิ อยู่ ในการรวมกัน

ซิสเตอร์เรนลนัด์: ดฉัินชอบแนวคดิน้ี เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พรทัง้สองประการน้ีทุกที่ ในพระคมัภีร ์การวมกันของทัง้
สองน�าพรและพลังเข้ามาในชีวติเรามากขึน้ ขอให้เราดสูอง
ตวัอย่างน้ี

ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา พระเจ้า
รบัส่ังกับเราวา่พระองคท์รงส่งเอลียาห์มา “ปลูกสัญญาที่
ท�ากับบรรพบุรษุไว้ ในใจของลูกหลาน” และน่ีจะหันใจลูก

หลานไปหาบรรพบุรษุ ดฉัินคดิวา่น่ีเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่
คณุย่าของคณุปลูกไว้ ในคณุ จากน้ันพระเจ้ารบัส่ังกับเรา
วา่ “ทัง้แผ่นดนิโลกจะรา้งลงสิน้ ณ การเสด็จมา [ครัง้ที่สอง
ของพระผู้ช่วยให้รอด]” หากการหันน้ีไม่เกิดขึน้ (ด ูคพ. 
2:2–3) น่ันเป็นข่าวสารที่มีพลังมาก

ฉะน้ันถึงแม้เราจะมีบันทึกประวตัคิรอบครวัทัง้หมดที ่
โลกให้ ไดแ้ละทัง้หมดที่เรารวบรวมได ้หากไม่มีสิทธิอ�านาจ 
การผนึกที่ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์น�ากลับมา จุดประสงค ์
ของการสรา้งคงถกูขดัขวางและ “เสียเปล่า” น่ีเป็นข่าวสาร 
แรกๆ เรือ่งหน่ึงที่พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธในสมัยการประทานของเรา

เอล็เดอร์เรนลนัด์: คณุพูดถูก รธู ผมไม่รูเ้ลยวา่ผมรูสึ้ก
ถึงพลังและอ�านาจของเรือ่งราวและแบบอย่างจากคณุย่า
ตลอดจนบรรพชนคนอื่นๆ มาตลอดชีวติผม
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มีค�าพยากรณ์ในหลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค  
128 ที่ โจเซฟ สมิธอ้าง มาลาค ี4:5–6 ท่านอธิบายค�าวา่ 
“จิตใจของลูกหันไปหาพ่อ” ในบรบิทของอ�านาจการผนึก
และบัพตศิมาแทนคนตาย ท่านกล่าวตอ่จากน้ันวา่ “และ
ไม่เพียงเท่าน้ี, แตส่ิ่งเหล่าน้ันซ่ึงไม่เคยไดร้บัการเปิดเผย
มาตัง้แตก่ารวางรากฐานของโลก, แตเ่ก็บซ่อนไว้ ให้พ้น
จากผู้มีปัญญาและวญิญูชน, ก็จะไดร้บัการเปิดเผยแก่เด็ก
และทารกที่ยังไม่หย่านมในยุคน้ี, สมัยการประทานความ
สมบูรณ์แห่งเวลา” (ด ูคพ. 128:17–18)

ลองคดิด!ู โจเซฟ สมิธเห็นล่วงหน้าวา่แม้แตเ่ด็กๆ ก็
เข้าใจและรูส่ิ้งที่ชายหญิงผู้มีการศึกษาของโลกไม่สามารถ
อธิบายได ้เด็กและเยาวชนทั่วโลกมีส่วนรว่มในพรเหล่าน้ี
ทุกวนั ผมเรยีนรูเ้มื่ออายุ 11 ขวบเกี่ยวกับแนวคดิเหล่าน้ี
จากคณุย่าและคณุแม่ของผม คนที่ ไม่เคยไดย้ินเกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอดขณะมีชีวติอยู่บนแผ่นดนิโลกจะมีโอกาส
ไดร้บัพรเหมือนคนที่มี โอกาสในชีวติน้ี โอกาสรบัพรน้ีไม่
ตดัใครออกไป

ศำสนพธีิพระวหิำรและ 
พลงัส่วนตวั

ซิสเตอร์เรนลนัด์: ศาสนพิธีพระวหิารเป็นหลักธรรม
ส�าคญัของพลังส่วนตวั อันที่จรงิ พระเจ้าประทานแบบ
อย่างแก่เราในเรือ่งพลังส่วนตวัน้ี วสุิทธิชนสมัยแรกได้
รบัการสอนวา่พวกเขาตอ้งไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ก่อนจึงจะ
สามารถท�างานแห่งความรอดได้

“เราเห็นสมควรวา่เอ็ลเดอรข์องเราจะรอช่ัวระยะเวลาไม่
นาน, เพื่อการไถ่ไซอัน—

“เพื่อตวัพวกเขาจะพรอ้ม, และเพื่อผู้คนของเราจะไดร้บั
การสอนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึน้, และมีประสบการณ์, และรู้
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึน้เกี่ยวกับหน้าที่ของพวกเขา, และส่ิงซ่ึง
เราเรยีกรอ้งจากมือพวกเขา.

“และน่ีจะเกิดขึน้ไม่ไดจ้นกวา่เอ็ลเดอรข์องเราจะไดร้บั
การประสาทพรดว้ยอ�านาจจากเบือ้งบน” (คพ. 105:9–11)

พระเจา้ทรงก�าลงัสอนเกีย่วกบัความส�าคญัของการเตรยีม
รบัเอ็นดาวเมน้ทพ์ระวหิารทัง้น้ีเพือ่เหลา่เอ็ลเดอรจ์ะไดร้บั
พรดว้ยอ�านาจจากเบือ้งบน พรน้ีเปิดทางใหว้สุิทธชินยงัคง

ไดร้บัการสอนอยา่งสมบรูณ์มากขึน้ให้ ใช้อ�านาจน้ันอย่างดี
เอล็เดอร์เรนลนัด์: คณุขยายความเข้าใจน้ีไดถ้้าคณุ

อ่านตอ่ในภาค 109 ซ่ึงเป็นค�าสวดอ้อนวอนอุทิศพระวหิาร
เคริท์แลนด ์โจเซฟ สมิธสวดอ้อนวอนวา่ “และเพื่อผู้คน
ทัง้ปวงซ่ึงจะเข้าสู่ธรณีประตพูระนิเวศน์ของพระเจ้าจะ
รูสึ้กถึงเดชานุภาพของพระองค,์ และรูสึ้กจ�านนตอ่การ
ยอมรบัวา่ พระองคท์รงช�าระให้ที่น่ีบรสุิทธิ์, และวา่ที่น่ีเป็น
พระนิเวศน์ของพระองค,์ สถานที่แห่งความศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค”์ (คพ. 109:13)

แอชลย์ี: ใช่คะ่ ศาสนพิธีพระวหิารบรสุิทธิ์และมีพลัง แต่
ดฉัินเห็นวา่เมื่อคณุเพิ่มพระวหิารเข้ากับงานของการศึกษา
และการเรยีนรูเ้กี่ยวกับบรรพชนของคณุ พลังจะมากขึน้
และน�าพรของเราขึน้ไปอีกระดบั

ซิสเตอร์เรนลนัด์: เดลคะ คณุคดิวา่ลีนา โซเฟียเข้าใจ
เช่นน้ันไหมคะเวลาที่เธอแสดงความเห็นเกี่ยวกับลีนเดอร ์ 
ความเข้าใจของเธอมีพลังมากขึน้เพราะเธอยอมรบัพลัง 
ของพระวหิารพรอ้มดว้ยความรกัที่เธอมีตอ่เขาและ
ครอบครวัเธอใช่ไหมคะ

เอล็เดอร์เรนลนัด์: ใช่ น่ีตรงกับส่ิงที่เธอสอน ลีนา โซเฟีย
รูว้า่สามีที่ล่วงลับไปนานแล้วเคยเป็นและจะยังเป็นของ
เธอตลอดนิรนัดร หลักค�าสอนเรือ่งครอบครวันิรนัดรท์�าให้
ลีนเดอรย์ังอยู่ ในชีวติเธอและเป็นส่วนหน่ึงของความหวงั
อันยิ่งใหญ่ส่วนหน่ึงของเธอส�าหรบัอนาคต ลีนาก็เหมือน
คนอื่นๆ ที่ “ตายในขณะที่ยังมีความเช่ืออยู่ และยังไม่ไดร้บั
ส่ิงตา่งๆ ที่ทรงสัญญาไว ้แตพ่วกเขาก็สังเกตเห็นแต่ไกล
และรอรบัดว้ยใจยินด ีและยอมรบัวา่พวกเขาเป็นคนแปลก
ถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลก” (ฮีบร ู11:13)

เพื่อยืนยันศรทัธาของเธอในสิทธิอ�านาจการผนึก ในปี 
1938 ลีนา โซเฟียส่งบันทึกครอบครวัไปท�างานพระวหิารให้
ลูกที่อายุเกินแปดขวบเมื่อพวกเขาสิน้ชีวติ เธอท�างานพระ
วหิารให้พวกเขาในวธิีน้ันแม้ตวัเธอจะเข้าพระวหิารไม่ได้
ในช่วงชีวติของเธอ บันทึกเหล่าน้ีอยู่ ในกลุ่มบันทึกแรกสุด
ที่ส่งจากฟินแลนดม์าท�าศาสนพิธีพระวหิาร

จ�าค�าท้าของเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโคว
รมัอัครสาวกสิบสองที่ RootsTech ในปี 2014 ได้ ไหมครบั

แอชลย์ี: ท่านบอกวา่ “เตรยีมช่ือไปพระวหิารให้มากเท่า
บัพตศิมาที่ท่านท�าในพระวหิาร” 1
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ซิสเตอร์เรนลนัด์: และในปี 2015 ท่านเพิ่มแปดค�า 
“และช่วยให้คนอื่นท�าเหมือนกัน” 2

กำรเพิม่พลงัทำงวญิญำณ
เอล็เดอร์เรนลนัด์: ถูกตอ้ง ผมนึกถึงค�าท้าของอัครสาวก

ท่านน้ีและผมจะท�ามากขึน้ไดอ้ย่างไร ตามการสนทนาของ
เรา ผมเช่ือวา่เราสามารถเพิ่มองคป์ระกอบหน่ึงของพลัง
ทางวญิญาณเข้ากับค�าสัญญาน้ี เราจะอ่านในเอเสเคยีลบท
ที่ 47

“แล้วท่าน [เทพ] ก็น�าข้าพเจ้า [เอเสเคยีล] มาที่ทางเข้า
พระนิเวศ [ของพระเจ้า] และดสิู มีน� ้าไหลออกมาจากใต้
ธรณีประตพูระนิเวศตรงไปทางทิศตะวนัออก (เพราะพระ
นิเวศหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก) และน� ้าไหลลงมาจาก
ข้างล่างทางดา้นทิศใตข้องพระนิเวศ คอืทิศใตข้องแท่น
บูชา 

“แล้วท่านน�าข้าพเจ้าออกมาทางประตเูหนือ และน�า
ข้าพเจ้าอ้อมไปภายนอกถึงประตชัูน้นอกที่หันหน้าไปทาง
ตะวนัออก และน� ้าน้ันไหลออกมาจากดา้นใต้

“ชายผู้น้ันเดนิไปทางตะวนัออกมีเชือกวดัอยู่ ในมือ  
ท่านวดัระยะออกไป 500 เมตร แล้วน�าข้าพเจ้าลุยน� ้าไป 
และน� ้าลึกเพียงตาตุม่

“แล้วท่านก็วดัอีก 500 เมตร แล้วน�าข้าพเจ้าลุยน� ้า
ไปและน� ้าลึกถึงเข่า แล้วท่านก็วดัอีก 500 เมตร แล้วน�า
ข้าพเจ้าลุยน� ้าไป น� ้าน้ันลึกเพียงเอว

“แล้วท่านก็วดัอีก 500 เมตร และกลายเป็นแม่น� ้าที่
ข้าพเจ้าลุยข้ามไม่ได ้เพราะน� ้าขึน้แล้วลึกพอที่จะวา่ยได ้
เป็นแม่น� ้าที่ลุยข้ามไม่ได ้. . .

“และท่านพูดกับข้าพเจ้าวา่ ‘น� ้าน้ีไหลตรงไปในบรเิวณ
ตะวนัออก และไหลลงไปถึงอารบาห์ และเมื่อน� ้าไหลไปถึง
ทะเล น� ้าที่ลงทะเลก็จะท�าน� ้าให้จืด

“แม่น� ้าน้ันไปถึงที่ ไหน สัตวท์ุกชนิดที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะ
มีชีวติอยู่ ได ้และที่น่ันจะมีปลามากมาย เพราะวา่แม่น� ้าน้ี
ไปถึงที่ ไหนก็จะท�าน� ้าให้จืด แม่น� ้าไปถึงไหน ทุกส่ิงก็มีชีวติ
อยู่ ได”้ (เอเสเคยีล 47:1–5, 8–9)

เอเสเคียลเห็นน� ้าในแม่น� ้าเพิ่มขึน้ขณะไหลมาจากพระ
นิเวศ น� ้าที่ก�าลังไหลออกมาจากพระวหิารหมายถึงพรที่

ไหลมาจากพระวหิารเพ่ือเยียวยาครอบครวัและให้ชีวติแก่
พวกเขา

แอชลย์ี: แตน่� ้าลึกลง เมื่อไหลไปไกลขึน้  
หนูไม่เข้าใจตรงน้ี

เอล็เดอร์เรนลนัด์: นึกถึงผม (หน่ึงคน) พ่อแม่ของผม 
(สองคน) ปู่ย่าตายาย (ส่ีคน)—ย้อนกลับไป และไปข้างหน้า
ดว้ย การขยายตวัของแม่น� ้าคล้ายกับการขยายตวัแบบยก
ก�าลังของครอบครวัเราหลายรุน่

พรของพระวหิารมี ให้ทุกส่ิงและทุกคน และน่ันเป็นพร
อย่างยิ่ง! “แม่น� ้าไปถึงไหนทุกส่ิงก็มีชีวติอยู่ ได”้

“เธอรอมำนำนพอแล้ว”
เอล็เดอร์เรนลนัด์: พระเจ้าทรงมีแผนจะเอาชนะความ

ยากแคน้ล�าเค็ญของลีนา โซเฟีย การสูญเสียของเรา 
เรือ่งเศรา้ของคณุ—อันที่จรงิ เหตกุารณ์เลวรา้ยของทุก
คน พระองคท์รงฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตและสิทธิอ�านาจการ
ผนึกของพระองคบ์นแผ่นดนิโลก ลีนา โซเฟียรูเ้ช่นน้ัน 
มาเรยีนาคณุแม่ของผมก็รู้

ซิสเตอร์เรนลนัด์: คณุหมายความวา่เธอส่งช่ือของลีนา 
โซเฟียไปท�างานพระวหิารอย่างน้ันหรอืคะ

แอชลย์ี: หนูชอบเรือ่งน้ี ไม่นานหลังจากลีนา โซเฟียสิน้
ชีวติในปี 1966 คณุย่ามาเรยีนาน�าช่ือของเธอไปแผนกสืบ
ล�าดบัเชือ้สายดว้ยตนเอง 3 ชายที่อยู่เคาน์เตอรบ์อกเธอวา่ 
นโยบายศาสนจักรระบุวา่คนน้ันตอ้งเสียชีวติอย่างน้อยหน่ึง
ปีก่อนจึงจะท�างานพระวหิารให้ ได ้คณุย่ามาเรยีนาตอบวา่ 
“ดฉัินไม่ชอบค�าตอบน้ัน ดฉัินขอคยุกับคนที่สามารถให้ค�า
ตอบตา่งจากน้ี เธอรอมานานพอแล้ว”

คณุปู่อเคบอกวา่เขาพยายามเกลีย้กล่อมเธอให้ท�าตาม 
นโยบาย แตเ่ธอมองท่านดว้ยสายตาที่ท่านรูด้—ีไม่มี
ประโยชน์ที่จะพูดเกลีย้กล่อม คณุปู่เขียนในบันทึกส่วน
ตวัวา่ “ผมรูสึ้กสงสารชายคนน้ันที่บอกวา่ยังท�าอะไรไม่ได้
เพราะยังไม่ถึงปี ชายคนน้ันแค่ไม่รูว้า่เขาก�าลังเจออะไร  
ผมน่าจะบอกเขา แตเ่ขาไม่ถาม” 4

เอล็เดอร์เรนลนัด์: ไม่ถึงสองเดอืนตอ่มา โดยไดร้บั
อนุญาตจากประธานศาสนจักร งานพระวหิารของลีนา 
โซเฟียกับลีนเดอรก็์เสรจ็สมบูรณ์ คณุย่ามาเรยีนากับคณุ
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ปู่อเคเป็นตวัแทนของลีนา โซเฟียกับลีนเดอรผ์ู้ ไดร้บัการ
ผนึกเพื่อกาลเวลาและนิรนัดรในพระวหิารซอลท์เลค คณุ
รู้ ไหมวา่ตอนน้ีศาสนจักรมีนโยบายวา่คนที่ ไม่สามารถมารบั
พรของพระวหิารไดเ้พราะอยู่ ไกลไม่ตอ้งรอให้ครบปี วธิีน้ัน
ท�าให้คนอื่นๆ ที่เหมือนลีนา โซเฟียสามารถรบัพรเหล่าน้ัน
ไดเ้รว็ที่สุด เหมือนที่คณุย่ามาเรยีนาบอกชายในแผนกสืบ
ล�าดบัเชือ้สายวา่ “พวกเขารอมานานพอแล้ว”

ซิสเตอร์เรนลนัด์: น่ันเป็นวนัส�าคญัยิ่งส�าหรบัครอบครวั
ของคณุ! ลองนึกถึงปีตทิี่ลีนเดอรก์ับลีนา โซเฟียรูสึ้กสิคะ  
ยังไม่ตอ้งพูดถึงปีตทิี่ลูกๆ ของพวกเขารูสึ้ก พรเหล่าน้ี 
เป็นจุดสูงสุดของการท�างานงานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครวัดว้ยกัน จุดพลังที่เราพูดถึงวนัน้ี

เมื่อเรว็ๆ น้ีดฉัินนึกถึงส่ิงเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองพูดเกี่ยวกับพลังน้ี หลายปีก่อน
ท่านเริม่พยายามกระตุน้ให้ผู้คนตระหนักถึงพรของการ
รวมสองดา้นของพระวหิารและประวตัคิรอบครวั

เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าววา่ “ประวตัคิรอบครวัไม่ ใช่
โปรแกรม—และเรานมัสการในพระวหิารตอ่จากน้ันดว้ย 
ทัง้หมดรวมกันเป็นหน่ึงเดยีวในพระครสิต ์และมีพลังใน
การหาบรรพชน [ของท่าน] น�าช่ือของครอบครวัท่านเอง
ไปพระนิเวศของพระเจ้า ข้าพเจ้าท�าแล้ว ข้าพเจ้าท�ามา
แล้วและพูดคยุกับหลายรอ้ยหลายพันคนที่ ไดท้�างานน้ัน  
ดทีี่เราอยู่ ในพระวหิาร แตด่กีวา่น้ันคอืเมื่อเราไดท้�างานที่จะ
สามารถประกอบศาสนพิธีเหล่าน้ันแทนผู้วายชนม์ที่เป็น
ญาตขิองเรา” 5

แอชลย์ี: ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมั
อัครสาวกสิบสองสัญญาเช่นกันวา่เราจะเห็นพลังน้ีในชีวติ
เรา ท่านกล่าววา่ “แม้งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
จะมีพลังเป็นพรแก่ผู้อยู่หลังม่าน แตก็่มีพลังเป็นพรแก่คน
เป็นเช่นเดยีวกัน และมีอิทธิพลขัดเกลาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยแท้แล้วพวกเขาก�าลังช่วยให้ครอบครวัไดร้บัความ
สูงส่ง” 6

สัญญำเร่ืองควำมคุ้มครอง
เอล็เดอร์เรนลนัด์: ผมรูสึ้กซาบซึง้ใจจนตอ้งเพิ่ม

ประจักษ์พยานของผมเข้ากับท่านเหล่าน้ัน—เป็นเสียง
อัครสาวกอีกหน่ึงเสียงในการสนับสนุนค�าท้าเรือ่งพระวหิาร 
ผมให้สัญญาถึงความคุม้ครองที่มี ให้ ในอดตี พี่น้องทัง้
หลาย ผมสัญญาความคุม้ครองส�าหรบัท่านและครอบครวั
ท่านเมื่อท่านรบัค�าท้าให้หาช่ือไปพระวหิารมากเท่าศาสน
พิธีที่ท่านประกอบในพระวหิารและสอนคนอื่นๆ ให้ท�า
เหมือนกัน

ถ้าท่านยอมรบัค�าท้าน้ี พรจะเริม่ไหลมาหาท่านและ
ครอบครวัเหมือนพลังของแม่น� ้าที่เอเสเคยีลพูดถึง  
และแม่น� ้าจะขยายตวัเมื่อท่านยังคงท�างานน้ีและสอนคน
อื่นๆ ให้ท�าเหมือนกัน ท่านจะพบไม่เพียงความคุม้ครอง
จากการล่อลวงและความช่ัวรา้ยของโลกเท่าน้ัน แตท่่านจะ
พบพลังส่วนตวัเช่นกัน—พลังที่จะเปลี่ยน พลังที่จะกลับใจ 
พลังที่จะเรยีนรู ้พลังที่จะรบัการช�าระให้บรสุิทธิ์ และพลัง
ที่จะหันใจสมาชิกครอบครวัของท่านเข้าหากันและเยียวยา
ส่ิงที่ตอ้งเยียวยา ◼
จากการน�าเสนอทีก่ารประชุมประวตัคิรอบครวั RootsTech 2016 ในซอลท์เลค
ซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาเมือ่วนัที ่6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 รบัชมบันทึกเทป
การน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โปรตเุกส หรอืสเปนไดท้ี ่ 
lds. org/ go/ 217Renlund
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ผมเข้ารว่มศาสนจักรก่อนวนัเกิด
ปีที่ 21 ผมรูสึ้กปรารถนาอย่าง

แรงกล้าที่จะรบัใช้ แตผ่มอยู่ ใน
สภาวการณ์ที่ยากล�าบาก เพราะคณุ
พ่อทิง้พวกเราไป ผมจึงตอ้งหาเงิน
จุนเจือครอบครวักับน้องชายสามคน 
รายไดเ้กือบทัง้หมดของผมเป็นคา่ใช้
จ่ายในครอบครวั เวลาน้ันคณุตอ้งมี
อย่างน้อย 500 ปอนด ์(660 ดอลลาร)์ 
จึงจะสมัครเป็นผู้สอนศาสนาได ้หลัง
จากออมเงินมาสองปี ผมยังมีแค ่250 
ปอนด์

อุปสรรคดา้นการเงินเกิดขึน้ครัง้
แล้วครัง้เล่า น้องชายผมก่อเรือ่งเดอืด
รอ้นและตอ้งเสียคา่ปรบั 240 ปอนด ์
ครอบครวัผมขอให้ผมเอาเงินให้เขา
ยืม—เกือบหมดตวั ดเูหมือนตอ้ง
เลือกระหวา่งงานเผยแผ่กับน้องชาย 
ทัง้ที่เขาสัญญาวา่จะคนืเงินให้เมื่อ
ท�าได ้ผมตอ่สู้กับการเลือกน้ีและขอ
ค�าแนะน�าจากอธิการ เขาแนะน�าให้
ผมช่วยน้องชาย ผมท�าตามค�าแนะน�า
ของเขาและจ่ายคา่ปรบั ผมรูว้า่น่ัน
เป็นส่ิงที่ผมควรท�า แตผ่มหมดหวงัที่
จะได้ ไปเป็นผู้สอนศาสนา

สละทุนเผยแผข่องผม
ผมคดิวา่คงจะใช้เวลาออมเงินอีก

หลายปี แต่ โดยผ่านการสวดอ้อนวอน
ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตน ผมจึงได้
รบัการกระตุน้เตอืนเกี่ยวกับอนาคต 
พระวญิญาณรบัส่ังกับผมวา่อย่าคาด
หวงัให้น้องคนืเงินและวา่ผมจะไป
เป็นผู้สอนศาสนาปีหน้า เงินที่ผมให้
น้องชายใช้เวลาออมสองปี แตพ่ระเจ้า
ทรงบอกผมวา่ผมจะมีสองเท่าตอน
สิน้ปี

ผมสงสัยแต่ไม่ลดละ และ
ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ทุกสัปดาห์เป็นเวลา
ตดิตอ่กัน 10 สัปดาห์ คนโสดคนหน่ึง
ในวอรด์ไดย้ินวา่ผมสูญเสียทุนเผยแผ่
และให้เงินผม 100 ปอนดส์�าหรบังาน
เผยแผ่ของผม สัปดาห์ตอ่มา อีกคน
หน่ึงให้ผม 100 ปอนดด์ว้ยเหตผุล
เดยีวกัน ผมรูสึ้กเจียมตนและเริม่
กลับใจจากความไม่เช่ือของผม

ต่อมา นายจ้างขอคนอาสาถูกปลด
ออกจากงาน (มีเงินจูงใจให้ลูกจ้างลา
ออกอย่างสมัครใจ) ผมอาสาแต่ไม่คิด
วา่จะได้ลาออก เพราะพวกเขาลงทุน
ไปมากในการอบรมผม ผู้จัดการถาม
วา่ท�าไมผมอยากออกจากงาน ผมจึง

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
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อธิบายเรือ่งงานเผยแผ่ของผม เขา
ขึน้เงินเดือนย้อนหลังให้ผมหลาย
สัปดาห์และยอมรบัการยื่นใบลาออก
ของผม เขาให้ โบนัสท่ีผมสมัครใจลา
ออกด้วย

ผมไดง้านช่ัวคราวซ่ึงกลายเป็นงาน
เต็มเวลาหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ 
พวกเขาเสนองานล่วงเวลาในวนัหยุด
สุดสัปดาห์ดว้ย ผมยอมรบัท�าทุกวนั
เสาร ์ผมส่งใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา
หลังจากน้ันไม่นานและไดร้บัเรยีก
ให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่อังกฤษ ลอน
ดอนบรสิตอล ผมออมเงินได ้2,500 
ปอนด์ ในเวลาไม่ถึงปี ผมไดร้บั 10 เท่า
ของจ�านวนที่ผมสูญเสีย ใน ลูกา 6:38 
อ่านวา่ “จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้
รบัดว้ยแบบยัดส่ันแน่นพูนล้นเต็ม
หน้าตกัของท่าน เพราะวา่เมื่อท่าน
ตวงให้เขาเท่าไร ท่านก็จะไดร้บัการ
ตวงกลับคนืไปเท่าน้ันเช่นกัน”

ผมรูว้า่ผมไดร้บัพรเพราะการเช่ือ
ฟังและศรทัธาของผมในการท�าตาม
ค�าแนะน�าของอธิการ ◼

เฟรเดอริค จอห์น โฮลท,์  
เวสตซ์สัเซกซ์ องักฤษ

ผมท�าตามค�าแนะน�า
ของอธิการและ

จ่ายค่าปรับ ผมรู้วา่นัน่
เป็นส่ิงท่ีผมควรท�า แต่
ผมหมดหวงัท่ีจะออม
เงินเป็นผูส้อนศาสนา ภา
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พบสนัติสุขในศีลระลึก

สมยัเป็นคณุแมที่ล่กูยังเล็ก ดฉัิน
พยายามหาช่วงสงบระหวา่งวนัที่

วุน่วายเมือ่ชีวติสะลาวนอยู่กับการดแูล
ลูกวยัซนทีเ่รยีกรอ้งมากหา้คน ดฉัิน
สามารถพกัตรงน้ันหา้นาทแีละตรงน้ี 
10 นาทเีทา่น้ัน แตด่ฉัินหวงแหนความ
เงยีบสงบช่วงเล็กๆ แตล่ะช่วงน้ันมาก

ดฉัินหันไปพึ่งพระบิดาบนสวรรค์
บ่อยครัง้ในการสวดอ้อนวอนทูลขอ
พลัง ความอดทน และสันตสุิข วนั
อาทิตย์วุน่เป็นพิเศษกับการดแูลลูก

ดิฉนัไม่เคย
ตระหนกัใน

ความส�าคญัของ
สญัญานั้นมา
ก่อนไดอ้ยา่งไร

อ่อน แตง่ตวัให้ลูกวยัหัดเดนิ และ
ก�ากับเด็กโตให้พรอ้มไปโบสถ์ น่าขัน
ตรงที่ดฉัินพบทางออกในวนัอาทิตย์ที่
ยุ่งวุน่วายวนัหน่ึง

ขณะฟังค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก
วนัน้ัน ค�าเหล่าน้ีมีความส�าคญัเป็น
พิเศษ “. . .เพื่อพวกเขาจะมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับพวกเขา
ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)

ดฉัินไดร้บัสิทธิ์ ให้มีพระวญิญาณ
ของพระเจ้าอยู่กับดฉัิน ดฉัินไม่เคย

ตระหนักในความส�าคญัของสัญญา
น้ันมาก่อนไดอ้ย่างไร

ศีลระลึกกลายเป็นช่วงเวลาเงียบ
สงบให้ครุน่คดิไตรต่รองในชีวติที่
หนวกหู ในศาสนพิธีของศีลระลึก 
ดฉัินพบสันตสุิขที่ดฉัินแสวงหา

ถึงแม้จะออกจากการประชุมศีล
ระลึกพรอ้มลูกวยัหัดเดนิที่ ไม่อยู่น่ิง
หลังจากรบัส่วนขนมปังและน� ้า แต่
ดฉัินมั่นใจวา่ดฉัินอยู่ที่น่ันเพื่อเวลา
ที่พิเศษน้ันของการระลึกถึง ดฉัินตัง้
ตารอช่วงเวลาอันมีคา่เหล่าน้ันดว้ย
ศรทัธาแรงกล้าอย่างที่ ไม่เคยประสบ
มาก่อน

เวลาน้ีลูกๆ โตหมดแล้ว ดฉัินพอใจ
กับความงามเลิศของช่วงเวลาเงียบ
สงบอีกหลายช่วง กระน้ันก็ตามดฉัิน
ยังหวงแหนช่วงเวลาเหล่าน้ันที่ ใช้ ไป
กับการรบัศีลระลึก ◼
เจน แมค็ไบรด,์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
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หลายปีก่อนโจเซฟเพื่อนของผม
วางแผนขับรถจากยูทาห์ ไป

วอชิงตนั ด.ีซี. สหรฐัอเมรกิา เขาชวน
ผมเดนิทางไปดว้ย ระหวา่งทางเราแวะ
ชมสถานที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตร์
ของศาสนจักรหลายแห่ง และเมื่อเรา
มาถึงอีสต์ โคสต ์เราขับไปนิวยอรก์ซิตี

เราอยู่ที่น่ันหลังเกิดโศกนาฏกรรม
วนัที่ 11 กันยายน 2001 ไดเ้พียงสอง
สัปดาห์ เรารูสึ้กแรงกล้าวา่ควรแวะชม
สถานที่ซ่ึงอาคารคูแ่ฝดถูกท�าลาย

เราเห็นทหารคนหน่ึงโบกมือให้คน
ที่ผ่านไปมาตามถนนขณะพวกเขา
มองดซูากปรกัหักพัง เขายื่นกระดาษ
ให้คนเหล่าน้ันเช็ดน� ้าตา

ผมกับโจเซฟรูสึ้กไดว้า่เหตกุารณ์

เดชานุภาพการปลอบโยนของพระคริสต์
เหล่าน้ีท�าให้ทุกคนเจ็บปวดมาก และ
เราตอ้งการท�าบางอย่าง เราตดัสินใจวา่
ส่ิงดทีี่สุดที่เราท�าไดค้อืพูดคยุกับผู้คน 
ฟังเรือ่งราวของพวกเขา และอาจจะ
แบ่งปันข่าวสารเกี่ยวกับความหวงัของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิตก์ับพวกเขา

ระหวา่งทางกลับโรงแรม เราเดิน
ทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน ผู้หญิงคน
หน่ึงก�าลังน่ังอ่านหนังสือตรงข้ามกับ
ผม ผมสงสัยวา่ก�าลังเกิดอะไรขึน้ใน
ชีวติเธอ ผมแนะน�าตัวและบอกเธอ
วา่เรามาเท่ียวนิวยอรก์ ผมพูดวา่เรา
อยากรูป้ระสบการณ์ของเธอกับเหตุ
การณ์เรว็ๆ น้ีเมื่อวนัท่ี 11 กันยายน

เธอช่ือมาเรยี และอยู่ ในนิวยอรก์

ซิตีห้ลายสิบปี เธอท�างานในตกึห่าง
จากอาคารเหล่าน้ันไม่กี่ช่วงถนน เธอ
บอกเราวา่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนวนัที่ 11 
กันยายน เธอไดร้บัความรูสึ้กแรง
กล้าวา่ควรสวดอ้อนวอนและทูลถาม
วา่พระผู้เป็นเจ้ามีจรงิหรอืไม่ เธอ
กล่าววา่เธอไม่เคยสวดอ้อนวอนมาก
ขนาดน้ันมาก่อนในชีวติและไม่เคย
รูสึ้กวา่ตอ้งสวดอ้อนวอน เธอรูสึ้กวา่
ไม่ไดร้บัค�าตอบการสวดอ้อนวอนจน
กระทั่งผู้ก่อการรา้ยโจมตอีาคารคูแ่ฝด
ตอนเช้าวนัหายนะน้ัน ความสับสน
อลหม่านเกิดขึน้รอบตวัเธอ แตเ่ธอ
รูสึ้กสงบขึน้มาทันที มาเรยีบอกเราวา่
เธอรูสึ้กถึงสันตสุิขอย่างไม่น่าเช่ือและ
แม้จะเกิดการท�าลายล้างซ่ึงอธิบายไม่ ภา
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ม าเรียบอกเราวา่ไม่ก่ีสปัดาห์ก่อนวนัท่ี 11 
กนัยายน เธอไดรั้บความรู้สึกแรงกลา้วา่ควร

สวดออ้นวอนและทูลถามวา่มีพระผูเ้ป็นเจา้หรือไม่
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ได้ ในขณะน้ัน แตเ่ธอรูสึ้กวา่พระผู้
เป็นเจ้าทรงอยู่ดแูลเธอที่น่ัน

หลังจากมาเรยีเล่าเรือ่งน้ีกับเรา ผม
กบัโจเซฟบอกเธอวา่เธอไดรู้สึ้กถงึพระ
วญิญาณของพระบิดาบนสวรรคข์อง
เธอในรปูแบบของสันตสุิขที่พิเศษ
และความอบอุ่นใจ เราบอกเธอวา่เธอ
จะรูสึ้กถึงสันตสุิขน้ันไดเ้สมอเมื่อเธอ
แสวงหาพระองค์ ในการสวดอ้อนวอน
และคน้ควา้พระคมัภีรม์อรมอน เรา
ให้พระคมัภีรม์อรมอนเธอเล่มหน่ึง
และบอกวา่พระคมัภีรเ์ล่มน้ีจะท�าให้
เธอเกิดสันตสุิขที่เธอแสวงหาอย่างตอ่
เน่ือง เธอมีความสุขมากที่ ไดร้บัและ
ขอบคณุเรา

ผมไมรู่ว้า่เกดิอะไรตอ่จากน้ันใน
เรือ่งราวของมาเรยีเพราะผมกบัโจเซฟ
ตอ้งลงทีส่ถานีของเราแตผ่มรูว้า่พระ
บดิาบนสวรรคท์รงรกับตุรและธดิา
แตล่ะคนของพระองค ์ผมรูว้า่พระองค์
ทรงอยู่ ในรายละเอยีดของชีวติเรา โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เหตกุารณ์รอบขา้ง
เราดเูหมอืนไมป่กต ิพระองคส์ามารถ
ประทานสันตสุิขที่ ไมอ่าจพรรณนาได้
ซ่ึงมาจากพระวญิญาณของพระองค ์
ผา่นเดชานุภาพของพระบตุรของ
พระองค ์พระเยซคูรสิต ์แสงสวา่งของ
พระครสิตส่์องเจดิจา้ผา่นความหนา
ของการทดลองหรอืเรือ่งสลดใจทัง้
หลายเพราะพระองคท์รงเอาชนะมา
แลว้ทัง้หมด ◼
คริส ดีเวอร์, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ดิฉันไม่ไดม้ีแผนจะเป็นมารดาตวั
คนเดยีวของลูกส่ีคนในวยัยี่สิบห้า

และดฉัินกลัดกลุ้มมาก ดฉัินมีบ้านไม่
ใหญ่ โตให้ดแูล มีลูกเล็กๆ ส่ีคน และ
ไม่ไดเ้รยีนมหาวทิยาลัย ดฉัินสงสัยวา่
ดฉัินจะจนุเจอืครอบครวัท่ีลกูยงัเล็กได้
อย่างไร ค�าตอบของดฉัินไม่มาในเรว็
วนัแตม่าหลังจากเช่ือฟังการกระตุน้
เตอืนครัง้แล้วครัง้เล่าอยู่นานหลายปี

โชคดทีี่ดฉัินมีนิสัยชอบหันไปพึ่ง
พระเจ้าในยามทุกข์ ใจ คนืหน่ึงค�าตอบ
มาชัดเจน “ ไปเรยีนหนังสือ” ดฉัิน
สงสัยวา่น่ีจะเป็นไปไดอ้ย่างไรกับภาระ
การเงินที่มี ดฉัินจึงพูดกับพ่อแม่และ
อธิการของดฉัิน พวกเขาเห็นพ้อง
วา่การไปเรยีนหนังสือเป็นเส้นทางที่
ถูกตอ้ง และภายในไม่กี่สัปดาห์ดฉัิน
ลงทะเบียนเรยีนมหาวทิยาลัยในท้อง
ที่ และไดร้บัปรญิญาดา้นการศึกษาขัน้
ประถมตอ่ท้ายดว้ยการศึกษาพิเศษ

ในฐานะคร ูดฉัินยังท�าเงินได้ ไม่พอ
สนองความตอ้งการดา้นการเงินของ
ลูกที่ก�าลังโต ดฉัินยังคงทูลวงิวอน
พระเจ้าเรือ่งขาดเงินทุน ระหวา่งพูด
คยุกับอธิการ ท่านแนะน�าให้ดฉัินกลับ
ไปเรยีนปรญิญาโท ดฉัินกลับบ้าน สวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับเรือ่งน้ี และกลับไป
ลงทะเบียนเรยีนในเทอมตอ่มา

หลายปีตอ่มาดฉัินไดร้บัการกระ
ตุน้เตอืนให้กลับไปเรยีนอีก ดฉัิน
จัดตารางสอบ รบัการสัมภาษณ์เข้า
เรยีนโปรแกรมบรหิารการศึกษา และ

ลงทะเบียนเรยีนปรญิญาโทอีกครัง้ที่
มหาวทิยาลัยอีกแห่งหน่ึงในท้องที่ เมื่อ
เรยีนจบ โอกาสใหม่ดา้นอาชีพเปิด
ทางให้ดฉัินยกระดบัชีวติดว้ยความ
สัมพันธ์ ใหม่ๆ เพิ่มความก้าวหน้าส่วน
ตวั และช่วยให้ดฉัินคน้พบพรสวรรค์
ใหม่ๆ 

ในพระวหิารคนืหน่ึง ดฉัินก�าลัง
ทูลความคบัข้องใจกับพระเจ้าวา่แม้
จะพยายามแล้วก็ยังไม่สามารถมีราย
ไดพ้อประทังชีวติ ดฉัินรูสึ้กถึงความ
อบอุ่นของการส่ือสารจากสวรรคท์ี่
เตอืนดฉัินวา่ครอบครวัดฉัินมีทุก
อย่างที่จ�าเป็นแล้ว ไม่วา่จะโดยการ
ท�างานของดฉัินเองหรอืโดยความ
เอือ้เฟ้ือของผู้อื่น และตราบใดที่ดฉัิน
ยังคงเช่ือฟัง เราจะไดร้บัการดแูล  
และ แอลมา 20:4 เตอืนดฉัินดว้ยวา่  
“ข้าพเจ้ารู,้ ในก�าลังของพระเจ้า 
[ข้าพเจ้า] ท�าทุกส่ิงได.้”

ดฉัินส�านึกคณุตอ่พระบิดาบน
สวรรคส์�าหรบัการกระตุน้เตอืนให้
เรยีนจนจบและมีโอกาสดา้นงาน
อาชีพหลังจากน้ัน ดฉัินส�านึกคณุเช่น
กันตอ่ทุกคนในชีวติดฉัินที่มีน� ้าใจตอ่
ดฉัินมาตลอดหลายปี ดฉัินเรยีนรูว้า่
ดฉัินท�าไดม้ากกวา่ที่คดิดว้ยความช่วย
เหลือจากพระบิดาบนสวรรค ์และที่
ส�าคญัเท่าเทียมกันคอืดฉัินเรยีนรูว้า่
ตอ้งรบัอย่างรูค้ณุและให้อย่างเอือ้ 
เฟ้ือ ◼
ซูซาน คากี, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

พระเจา้ทรงสอน:  
การเป็นบิดาหรือมารดาตวัคนเดียว
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โดย เอลซิำเบธ ลอยด์ ลนัด์
ศนูยใ์หค้ �าปรึกษาครอบครัวแอลดีเอส

ความเข้าใจผิดประการหน่ึงที่
เราอาจมี ในช่วงชีวติบนโลกน้ี
เกี่ยวข้องกับแนวคดิเรือ่งความ

ดพีรอ้ม หลายคนเช่ือผิดๆ วา่เราตอ้ง
บรรลุความดพีรอ้มในชีวติน้ีจึงจะรอด
หรอืไดร้บัความสูงส่ง

ในฐานะนักบ�าบัด ดฉัินเคยพูด
คยุอย่างเป็นทางการกับผู้หญิงคน
หน่ึงขณะที่เธอกลัน้น� ้าตาไม่อยู่ เธอ
พูดวา่ “ดฉัินจะดพีอไดอ้ย่างไร” เธอ
พร�า่พูดแตว่า่เธอไม่มีคา่ควร เมื่อเรา
ส�ารวจความรูสึ้กของเธอ ไม่มีบาป
รา้ยแรงจากอดตีหรอืปัจจุบันของ
เธอ เธอแครู่สึ้กวา่ไม่ดพีอ เธอเปรยีบ
เทียบตวัเธอกับเพื่อนบ้าน มิตรสหาย 
ญาติๆ  และทุกคนที่เธอคดิวา่  
“ดกีวา่” เธอ

ควำมคดิกลำยเป็นควำมจริงของเรำ
ดฉัินรูว้า่มหีลายคนเคยรูสึ้กถงึ

ความไมด่พีรอ้มและไมม่ัน่ใจ ไมว่า่ใน
การเรยีก ในฐานะพอ่แม ่หรอืในเรือ่ง
ทัว่ไป ความรูสึ้กเหลา่น้ีสามารถท�าให้

เราปิดบงัพรสวรรคแ์ละปิดกัน้ตนเอง
หรอืรูสึ้กทอ้แท ้กงัวล หรอืหดหู ่ความ
คดิของเราเกีย่วกบัตวัเราเองมอีทิธพิล
อยา่งมากตอ่พฤตกิรรมและความรูสึ้ก
ของเรา พวกเราหลายคนพดูกบัตนเอง
อยา่งทีเ่ราจะไมม่วีนัพดูกบัคนอืน่ ส่ง
ผลใหเ้กดิการปิดกัน้เราจากศักยภาพ
ทีแ่ทจ้รงิและบัน่ทอนความสามารถ
ตลอดจนพรสวรรคข์องเรา ประธาน
เอสรา แทฟท ์เบ็นสัน (1899–1994) 
กลา่ววา่ “ซาตานจะพยายามเอาชนะ
วสุิทธชินมากขึน้ดว้ยความสิน้หวงั 
ความทอ้ใจ ความผดิหวงั และความ
หดหู”่ 1

โชคดทีี่วา่ “ความเห็นเดยีวของ
เราที่ส�าคญัคอืพระบิดาบนสวรรค์
ทรงคดิอย่างไรกับเรา” เอ็ลเดอรเ์จ. 
เดฟน์ คอรนิ์ชแห่งสาวกเจ็ดสิบสอน 
“ขอให้ทูลถามพระองคอ์ย่างจรงิใจ
วา่พระองคท์รงคดิอย่างไรกับท่าน 
พระองคจ์ะทรงรกัและจะทรงแก้ ไข
แต่ไม่มีวนัท�าให้เราท้อใจ เพราะน่ัน
คอืเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน”2

ควำมไม่ดพีร้อมเป็นโอกำส
เราอยู่บนแผ่นดนิโลกเพื่อมีปีต ิ

และส่วนหน่ึงของปีตน้ัินคอืส่ิงที่เรา
สรา้ง ส่ิงที่เราเช่ือ และส่ิงที่เรายอมรบั 
ถ้าเรายอมรบัวา่เราเป็นลูกที่บกพรอ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้าและก�าลังเรยีนรู้
ขณะด�าเนินชีวติ เราจะยอมรบัความ
ไม่ดพีรอ้มของเราได ้การคาดหวงั
ความดพีรอ้มทันทีจะหมายถึงการ
ปิดโอกาสไม่ ให้ตวัเราเตบิโต เราจะ
ปฏิเสธของประทานแห่งการกลับใจ

กำรคำดหวงัแต่
ควำมดพีร้อมตอน
นีห้มำยถงึกำรปิด
โอกำสให้ตวัเรำ

เตบิโต

พบสันติสุขใน  

ควำมไม่ดพีร้อม



 กมุภาพนัธ์ 2017 45

คน
ห
นุ่
มสาว

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

อลิ
ชา

 จ
อห์

น
ส

นั
; ภ

าพ
น

กพ
ิรา

บ
 ©

 P
HO

TO
M

AS
TE

R/
SH

UT
TE

RS
TO

CK



46 เลียโฮนา

และเดชานุภาพของพระเยซูครสิต์
และการชดใช้ของพระองค์ ในชีวติ
เรา เอ็ลเดอรบ์รซู อาร.์ แมคคองกี 
(1915–1985) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าววา่ “มีสัตภาวะเดยีวเท่าน้ัน
ที่ดพีรอ้ม คอืพระเจ้าพระเยซู ถ้าชาย 
[และหญิง] ตอ้งดพีรอ้มและด�าเนิน
ชีวติตามกฎทุกข้ออย่างเครง่ครดั 
ครบถ้วน และสมบูรณ์ คงจะมีเพียง
คนเดยีวที่รอดในนิรนัดร ศาสดา
พยากรณ์ [ โจเซฟ สมิธ] สอนวา่มี
หลายอย่างตอ้งท�าเพื่อความรอดของ
เรา แม้หลังจากเราตาย” 3 ความไม่ดี
พรอ้มของเราอาจเป็นหนทางให้พระผู้
เป็นเจ้าทรงเตรยีมเราให้พรอ้มกลับไป
หาพระองค์

ควำมอ่อนแอสำมำรถกลำยเป็นควำม
เข้มแขง็ได้

การหันไปพึ่งพระบิดาบนสวรรค์
ในความไม่ดพีรอ้มเรยีกรอ้งความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ในอีเธอรอ์ธิบาย
กระบวนการน้ีวา่ “หากมนุษย์มาหา
เรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความ
อ่อนแอของพวกเขา. เราให้ความ
อ่อนแอแก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะ
นอบน้อม; และพระคณุของเราเพียง
พอส�าหรบัคนทัง้ปวงที่นอบน้อมถ่อม
ตนตอ่หน้าเรา; เพราะหากพวกเขา
นอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมี
ศรทัธาในเรา, เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่
อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�าหรบัพวกเขา” 
(อีเธอร ์12:27) เมื่อเราอ่อนน้อมถ่อม
ตน พระบิดาในสวรรคจ์ะทรงรบัเราไว้
ในอ้อมพระพาหุและช่วยให้เราเรยีนรู้
จากความอ่อนแอของเรา ตวัอย่างของ
เรือ่งน้ีอยู่ ในพันธสัญญาใหม่ ขณะที่
เปาโลตอ่สู้กับ “หนามในเน้ือ  
[ของเขา]” เขาเรยีนรูว้า่ความอ่อนแอ

น้ีท�าให้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนและท�าให้
เขาใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้  
(ด ู2 โครนิธ์ 12:7) ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนและความเต็มใจเรยีนรูค้อื
ส่ิงที่เราตอ้งประยุกต์ ใช้กับความไม่ดี
พรอ้มของเราเอง เราตอ้งเรยีนรูจ้าก
ความอ่อนแอเหล่าน้ีเพื่อความอ่อนแอ
จะกลายเป็นความเข้มแข็ง

มคีวามแตกตา่งกนัระหวา่งการเป็น
คนออ่นน้อมถอ่มตนกบัความรูสึ้กดอ้ย
คา่ ความออ่นน้อมถอ่มตนดงึเราเขา้
ใกลพ้ระเจา้มากขึน้ ส่วนความละอาย
ใจและความผดิจะขับเราออกหา่งจาก
พระเจ้า พระผู้เป็นเจา้ไมท่รงตอ้งการ
ใหเ้ราเหยียดหยามตนเองและรูสึ้ก
วา่เราดอ้ยคา่ในสายพระเนตรของ
พระองค ์การท�าเช่นน้ีท�าใหพ้ระองค์
และเราเจ็บปวด ส�าคญัท่ีตอ้งตระหนัก
วา่เราคุม้คา่กบัเวลาและความพยายาม
ทีเ่ราตอ้งใช้เปลีย่น ส่วนหน่ึงทีชี่วติของ
โลกน้ีเก่ียวขอ้งดว้ยคอืการหาวธิเีปลีย่น
ความอ่อนแอของเรา ความออ่นแอบาง
อย่างอาจเป็นการตอ่สู้ช่ัวชีวติ ขณะที่
บางอย่างสามารถเอาชนะไดเ้รว็กวา่

หลายปีก่อนดฉัินท�างานกับลูกคา้
คนหน่ึงช่ือราเชล (นามสมมต)ิ เธอมี
ปัญหาเรือ่งดืม่สุรา การดืม่สุรากลาย
เป็นเครือ่งค�า้จุนและเป็นวธิีปลด
ปล่อยความเครยีดจากชีวติที่ยุ่งยาก
ของเธอ เธอตัง้ใจวา่จะเอาชนะการ
เสพสุรา และดว้ยความช่วยเหลือบาง
อย่างรวมทัง้ก�าลังใจ เธอจึงเลิกดืม่ 
ก่อนจะเอาชนะปัญหาการดืม่สุราได้
น้ัน เธอไม่ดถููกตนเองเพราะความ
อ่อนแอของเธอ เธอยอมรบั จากน้ัน
ดว้ยความมุ่งมั่นและความช่วยเหลือ
ของอธิการที่ด ีพระเจ้า และคนส�าคญั
บางคน ราเชลตัง้ใจวา่จะเลิกดืม่  
ครัง้สุดท้ายที่ดฉัินคยุกับเธอ เธอ

รายงานวา่ไม่ปรารถนาจะดืม่อีก
เพื่อจะเติบโตจากความอ่อนแอ

ของเรา เราต้องหันไปพึ่งพระเจ้าด้วย
ศรัทธา ความหวัง และความเข้าใจ
ว่าพระองค์จะทรงควบคุมเราไว้ ใน
ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์ ประธาน
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโค
วรัมอัครสาวกสิบสองแนะน�าดังน้ี 
“ถึงคนที่อ่อนแอในใจ กลัวในใจ จง
อดทนกับตนเอง ความดีพร้อมไม่
เกิดขึน้ในชีวิตน้ีแต่ ในชีวิตหน้า อย่า
เรียกร้องส่ิงที่ ไร้เหตุผล แต่เรียกร้อง
การปรับปรุงตนเอง เมื่อท่านยอมให้
พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านผ่านส่ิง
น้ัน พระองค์จะทรงท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง” 4

เลอืกควำมสุขเดีย๋วนี้
เพื่อให้ชีวติดขีึน้น เราเลือก 

สันตสุิขและความสุขเดีย๋วน้ีได ้แม้
ท่ามกลางสภาวการณ์ที่มืดมิดที่สุด 
เราเลือกเจตคตขิองเราได ้วคิเตอร ์
ฟรงัเคล จิตแพทย์ที่มีช่ือเสียงและ
ผู้รอดชีวติจากการสังหารหมู่ชาวยิว
กล่าววา่ “เราเอาทุกอย่างไปจากมนุษย์
ไดย้กเวน้ส่ิงเดยีว น่ันคอื เสรภีาพของ
มนุษย—์เลอืกเจตคตขิองตนในสภาว
การณ์ใดๆ ก็ตาม เลือกทางของตน” 5

เราทราบวา่ “มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อ
พวกเขาจะมีปีต”ิ (2 นีไฟ 2:25) ไม่
ไดห้มายความวา่พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงใช้เวทมนตรท์�าให้ชีวติเราเต็ม
ไปดว้ยความสุข ความสุขเป็นการ
เลือกส�าหรบัพวกเราส่วนใหญ่ ตอ้ง
ใช้ความพยายามและการแสดงความ
กตญัญู ความไวว้างใจ และศรทัธา 
เรือ่งลบๆ สามารถใช้ที่วา่งทัง้หมด
ในชีวติเราไดถ้้าเรายอม เราอาจจะ
เปลี่ยนสภาวการณ์ในชีวติเราไม่ได ้
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แตเ่ราเลือกไดว้า่จะตอบสนองอย่างไร 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าววา่ 
“เราไม่สามารถก�าหนดทิศทางลมได ้
แตเ่ราปรบัใบเรอืได ้เพื่อให้มีความสุข 
สันตสุิข และความอิ่มเอมใจสูงสุด  
ขอให้เรา เลือก เจตคตทิี่ด”ี 6

เมื่อเราเลือกจดจ่อกับส่ิงด ีพึ่งพา
พระเจ้าและการชดใช้ของพระองค ์
ยอมรบัและเรยีนรูจ้ากความไม่ดพีรอ้ม
ของเรา เราสามารถขจัดความคาดหวงั

ที่ ไม่เป็นจรงิของตวัเราเอง พยายาม
ท�าความดแีละมีความสุขในชีวติ เรา
จะท�าใจให้สงบกับความไม่ดพีรอ้ม
และพบการปลอบโยนในความรกัเพื่อ
การไถ่ของพระผู้เป็นเจ้า เราจะพบปีติ
ในใจเราโดยรูว้า่แผนแห่งความรอด
สามารถน�าเรากลับไปหาพระบิดาบน
สวรรค์ ไดเ้มื่อเราพยายามสุดความ
สามารถแม้ ไม่ดพีรอ้มเพื่อให้มีคา่ควร
จะอยู่กับพระองคอ์ีกครัง้ ◼
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48 เลียโฮนา

ดิ
ฉันใช้เวลาเจ็ดปีเพื่อให้มี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลา เมื่อดฉัินพูด

เรือ่งน้ีกับอธิการตาปูเอลูเอลูครัง้
แรก เขาให้แนวทางบางอย่างที่ดฉัิน
พยายามด�าเนินชีวติตาม เขาบอกวา่
ถ้าดฉัินท�าตามน้ันและเรยีนรูก้ารเช่ือ
ฟัง ดฉัินจะไดร้บัพร แนวทางสองข้อ
แรก—ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัและ
ไปโบสถ์ทุกสัปดาห์—ปฏิบัตงิ่ายมาก 
“ง่ายจัง” ดฉัินคดิ แตด่ฉัินไม่พอใจ
เมื่อเขาบอกให้ดฉัินเปลี่ยนเรือ่ง “ทาง
โลก” บางอย่างในชีวติ ความจองหอง
และความดือ้รัน้ขัดขวางดฉัินไม่ ให้
เปลี่ยนส่ิงที่จ�าเป็น

ดฉัินย้ายไปส่ีวอรด์และพูดกับ
อธกิารส่ีคนโดยหวงัวา่จะมทีางออกงา่ย
กวา่น้ี แม้จนตอ้งกลับไปเรยีนแพทย์
ตอ่ แตแ่ล้วดฉัินก็รูสึ้กถึงการกระตุน้
เตอืนให้ทิง้ทุกอย่างและเตรยีมตวัอีก
ครัง้เพื่อรบัใช้งานเผยแผ่ ดฉัินท�าตาม 
ดฉัินกลับไปหาอธิการตาปูเอลูเอลู
และขอความช่วยเหลือจากเขาอย่าง
อ่อนน้อม เขาบอกวา่มีข้อก�าหนดเรือ่ง
น� ้าหนักส�าหรบัผู้สอนศาสนา—และ

ดฉัินรูต้วัวา่ดฉัินหนักเกินขีดจ�ากัด 
ความรูสึ้กท้อและอับอายเกิดขึน้ทันที
แตอ่ธิการให้ก�าลังใจดฉัิน เขาแสดง
ความรกัและศรทัธาในตวัดฉัินและ
พูดวา่ “ประตหู้องท�างานของผมเปิด
เสมอ เราจะพยายามท�าเรือ่งน้ีดว้ยกัน! 
ความอ่อนแอหน่ึงอย่าง สัปดาห์ละ
หน่ึงครัง้”

ดฉัินจึงเข้าพบอธิการทุกสัปดาห์
เพื่อแก้ ไขความอ่อนแอทีละอย่าง 
ดฉัินไม่คดิเลยวา่จะตอ้งรออีกส่ีปี แค่
ความพยายามท�าตนให้มีคณุสมบัติ
คูค่วรรบัใช้งานเผยแผ่

พึง่พำพระผู้ช่วยให้รอด
ในช่วงส่ีปีน้ัน ดฉัินพยายามใกล้

ชิดพระครสิตม์ากขึน้และประยุกต์
ใช้ค�าสอนของพระองค์ ในชีวติดฉัิน 
เมื่อเกิดความท้าทาย การชดใช้ของ
พระองคเ์ป็นจรงิส�าหรบัดฉัิน ดฉัิน
พึ่งพาพลัง การปลอบโยน และความ
เข้มแข็งที่พระองคป์ระทานผ่านการ
ชดใช้เมื่อเพื่อนสนิทของดฉัินสิน้ชีวติ 
เมื่อครอบครวัเราสูญเสียบ้าน และเมื่อ
ดฉัินประสบอุบัตเิหตทุางรถยนต ์เมื่อ

สภาวการณ์ท�าให้ดฉัินสูญเสียเพื่อน
หลายคน ดฉัินรูสึ้กหดหู่ แตพ่ระผู้
ช่วยให้รอดทรงดงึดฉัินออกมา คนืวนั
ศกุรก์ับเพื่อนๆ ถูกแทนที่ดว้ยการออก
ก�าลังกายที่ โรงยิมและศึกษาเรือ่งการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ดฉัินสวดอ้อนวอนทุกคนืให้กับคน
ที่สักวนัหน่ึงดฉัินจะรบัใช้และแม้ ให้
กับคู่ ในอนาคตดว้ย!

ในที่สุดดฉัินก็มีคณุสมบัตคิูค่วร
และไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่นิวซีแลนด ์โอกแลนด ์ที่พูด
ภาษาตองกา

ดฉัินต้องเรียนรู้กำรพึง่พำ

พระผู้ช่วยให้รอดเพือ่

เอำชนะควำมอ่อนแอและ

ตั้งอยู่บนควำมเข้มแขง็ของ

ดฉัิน ทั้งขณะเตรียมรับใช้

งำนเผยแผ่และขณะรับใช้

เอำชนะควำมอ่อนแอ:  

โดย อ.ี เทรซีย์. วลิเลยีมส์

พฒันาศรัทธา
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สตรีทอำร์ตและพระวญิญำณ
เมือ่ดฉัินเขา้ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อน

ศาสนา ดฉัินตระหนักวา่มส่ิีงที่ ใหเ้รยีน
รูม้ากขึน้เกีย่วกบัพระเยซคูรสิต ์การ
ชดใช้ของพระองค ์และตวัดฉัินเอง 
ถึงแม้ดฉัินจะเป็นลกูหลานชาวตองกา 
แตด่ฉัินไมเ่คยไปหมูเ่กาะแปซิฟิกใต ้
และดฉัินพยายามฝึกภาษาตองกา เมือ่
ไปถึงนิวซีแลนด ์ดฉัินไมเ่ขา้ใจส่ิงทีค่น
อืน่ๆ พูดกบัดฉัินในภาษาตองกา ดฉัิน
มหีลายอยา่งตอ้งพดู แตเ่พราะพดูไม่
ได ้ดฉัินจึงพดูค�าง่ายๆ ไมก่ีค่�าและ 
พดูตะกกุตะกกั ดฉัินพยักหน้าเมือ่มี
คนถามค�าถาม พวกเขาหวัเราะเยาะ 
ดฉัิน และดฉัินหวัเราะกับพวกเขา  

แตห่ลงัประตทูีปิ่ด เสียงหวัเราะกลาย
เป็นน� ้าตาของความคบัขอ้งใจและความ
ทอ้ใจ ดฉัินคดิในใจวา่ “ดฉัินพยายาม
มาเจ็ดปีเพือ่ใหผ้ลออกมาแบบน้ีหรอื”

ดว้ยเหตน้ีุดฉัินจึงสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรค ์ใน อีเธอร ์12:27 
เราเรยีนรูว้า่ความอ่อนแอของเราจะ
กลายเป็นความเข้มแข็งถ้าเราวางใจ
พระองค ์ดฉัินทูลพระองคเ์กี่ยวกับ
ความอ่อนแอของดฉัินและความ
ไวว้างใจที่ดฉัินมีตอ่พระองค ์ดฉัิน
ตดัสินใจวา่จะพยายามอีกครัง้ . . . อีก
ครัง้ . . . และอีกครัง้ ดฉัินเริม่พึ่งพา
พระครสิตม์ากขึน้และพึ่งพาพละ
ก�าลังของตนเช่นกัน

ดฉัินรกัพระกิตตคิณุและรกัสตรที
อารต์ ดว้ยเหตน้ีุจึงตดัสินใจรวมสอง 
อย่างน้ีเข้าดว้ยกัน ดฉัินเก็บพระ
คมัภีร ์สมุดสเก็ตช์ ดนิสอถ่าน ปากกา
เคมี และสีสเปรย์แบบกระป๋องใส่เป้
สะพายหลัง คูข่องดฉัินหัวเราะและ
ถามวา่ “คณุจะเอาสีสเปรย์ ไปท�า
อะไร” ดฉัินอธิบายวา่ “ดฉัินอาจจะพูด
ภาษายังไม่ได ้แตด่ฉัินสามารถแสดง
ประจักษ์พยานให้คนอื่นเห็นได”้

ตลอดงานเผยแผ่ที่เหลือ ดฉัินใช้
สตรทีอารต์—บนกระดาษ ไม่ ใช่บน
ตกึ—และใช้พระวญิญาณสอนคน
อื่นๆ เกี่ยวกับพระครสิต ์ฟังดเูหมือน
เสียสต ิแต่ไดผ้ล หลายคนไม่ตอ้งการ
ฟังข่าวสารของดฉัิน ดฉัินจึงสเก็ตช์
ข่าวสารน้ัน ประตแูละดวงตาเปิด
กวา้งเมื่อดฉัินบอกพวกเขาวา่ดฉัิน
วาดภาพบนผนัง พวกเขาไม่เช่ือ
ดฉัิน พวกเขาจับเวลาสามนาที และ
ดฉัินสเก็ตช์ค�าวา่ ศรทัธา ขณะสอน
พวกเขาเกี่ยวกับศรทัธา หลายคนใน
บรรดาพวกเขารูสึ้กวา่ตนถูกตดัสิน
และไม่มี ใครรกั ดฉัินเป็นพยานไดว้า่
ดว้ยศรทัธาในพระครสิต ์เรารูสึ้กไดถ้ึง
ความรกัและการให้อภัยของพระองค ์
และพระองคท์รงสามารถช่วยเรา
เปลี่ยนเป็นคนดขีึน้ได ้พระองคท์รง
ช่วยดฉัินมาแล้ว

เจ็ดปีของการเตรยีมตวัเป็นผู้สอน
ศาสนาช่วยให้ดฉัินพบตนเอง ช่วง
เวลาดงักล่าวท�าให้ดฉัินไดร้บัประจักษ์
พยานเรือ่งการชดใช้ของพระครสิต์
และเดชานุภาพของพระองค์ ในการ
ช่วยให้ดฉัินเอาชนะความอ่อนแอและ
ใช้ความเข้มแข็งแบ่งปันส่ิงที่ดฉัิน
รูก้ับคนอื่นๆ สุดท้ายแล้ว เจ็ดปีน้ัน
ถือวา่คุม้คา่ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

พฒันาศรัทธา
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เ มื่ออายุ 14 ปี ข้าพเจ้าท�าการตดัสินใจที่เปลี่ยน

ทุกอย่าง ข้าพเจ้าเดนิไปตามถนนกับเพื่อนบาง

คนในคนืวนัศกุร ์และเรารูสึ้กสนุกสนานเช่น

เคย แตค่นืน้ีมีปัญหา ข้าพเจ้ารูว้า่ตอ้งท�าอะไรบาง

อย่าง เพียงแต่ไม่มัน่ใจวา่ข้าพเจ้าจะท�าได้

สองปีที่ผ่านมาเพื่อนๆ เริม่ทดลองสูบบุหรี่และ

ดื่มเหล้า ตอนแรกก็ลองทีละนิด แคค่รัง้หรอืสอง

ครัง้ แตว่นัศกุรน้ี์ พวกเขาสูบบุหรี่และดื่มตลอด

เวลาที่เราอยู่กันล�าพังข้างนอก

ข้าพเจ้าคดิวา่ตราบใดที่ข้าพเจ้ารกัษาตวัให้

สะอาด ข้าพเจ้าก็ยังสนุกกับเพื่อนๆ ได ้แน่นอนวา่

พ่อแม่ของข้าพเจ้าสามารถบอกไดว้า่เพื่อนๆ  

ท�าไม่ถูก และเพื่อนๆ จะบอกวา่พ่อแม่ของข้าพเจ้า

ไม่ยอมรบัพวกเขา คนกลางอย่างข้าพเจ้าจึงไม่

สบายใจ ข้าพเจ้ารูต้วัวา่ตอ้งพูดปกป้องเพื่อนๆ  

กับพ่อแม่และพูดปกป้องพ่อแม่กับเพื่อนๆ  

ซ�า้แล้วซ�า้เล่า

คนืวนัศกุรน้ั์นเราก�าลังเดนิไปตามถนน เพื่อนๆ 

เริม่ดื่มและสูบบุหรี่ ในที่สุดข้าพเจ้าก็รูว้า่ข้าพเจ้า

อึดอัดกับพฤตกิรรมของพวกเขา ข้าพเจ้าจึงตอ้ง

เลือก
ข้าพเจ้าเดนิไปอีกฟากหน่ึงของถนน

เพื่อนๆ หัวเราะเยาะ พวกเขารอ้งเรยีกข้าพเจ้าวา่ 

“คนดี๊ คนดี” พวกเขาพูดวา่ถ้าข้าพเจ้าอยู่ตรงน้ัน 

ขา้พเจา้จะไม่ไดเ้ป็นเพื่อนกบัพวกเขาอกี

เราเดนิไปจนสุดถนน เพื่อนๆ เลีย้วซ้าย ส่วน

ข้าพเจ้าเลีย้วขวา ข้าพเจ้าอยู่ห่างจากบ้านสองไมล์ 

(3 กิ โลเมตร) และน่ันเป็นสองไมล์ที่ ไกลที่สุดเท่า

ที่ข้าพเจ้าเคยเดนิ ท่านอาจจะคดิวา่ข้าพเจ้าน่า

จะรูสึ้กดกีับการเลือกอย่างกล้าหาญเช่นน้ัน แต่

โดย สตเีฟน 
ดบัเบิลยู. โอเวน
ประธานเยาวชน
ชายสามญั

ตรง จดุท่ีแยก          กับ เพ่ือนๆ
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ในขณะน้ันข้าพเจ้ารูสึ้กแย่มาก เช้าวนัรุง่ขึน้

ข้าพเจ้าตื่นขึน้มาดว้ยความตระหนักระคน

หวาดกลัววา่ข้าพเจ้าสูญเสียเพื่อนๆ ไปแล้ว

และเวลาน้ีข้าพเจ้าโดดเดี่ยว ส�าหรบัเด็กอายุ 

14 ปี น่ันอ้างวา้งมาก

เพื่อนใหม่

ไม่กี่วนัตอ่มา ข้าพเจ้าไดร้บัโทรศัพท์จาก

สมาชิกศาสนจักรคนหน่ึงช่ือเดฟ เขาถามวา่

ข้าพเจ้าอยากมาบ้านเขาคนืวนัเสารห์รอืไม่ 

เขาชวนข้าพเจ้ารว่มรบัประทานอาหารเย็น

กับครอบครวัเขาในวนัถัดไปดว้ย ฟังดเูหมือน

สนุกกวา่การไม่มีเพื่อนสักคน ข้าพเจ้าจึง

รบัปาก
ข้าพเจ้ากับเดฟมีเวลาที่ดดีว้ยกัน—และ

แน่นอนวา่ไม่มีบุหรี่หรอืเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ขณะฟังคณุพ่อของเดฟกล่าวค�าสวดอ้อนวอน

ก่อนรบัประทานอาหาร ข้าพเจ้ารูสึ้กดมีาก 

ข้าพเจ้าเริม่คดิวา่สภาพบางอย่างอาจจะ— 

น่าจะ—ดขีึน้

ข้าพเจ้ากับเดฟกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน 

เราเล่นฟุตบอลดว้ยกัน ไปโรงเรยีนดว้ยกัน 

ช่วยกันเรื่องไปเป็นผู้สอนศาสนา เมื่อเรากลับ

ข้าพเจ้ารู้ตัวว่าต้อง 

พูดปกป้องเพ่ือนๆ  

กับพ่อแม่และ 

พูดปกป้องพ่อ 

แม่กับเพ่ือนๆ  

ซ�า้แล้วซ�า้เล่าตรง จดุท่ีแยก          กับ เพ่ือนๆ
มา เราเป็นเพื่อนรว่มห้องที่มหาวทิยาลัย เราช่วย

กันหาผู้หญิงที่ถูกตอ้งที่ควรแตง่งานดว้ยและ

ประคบัประคองกันบนทางคบัแคบและแคบ

ตลอดทางไปพระวหิารและหลังจากน้ัน 

ตลอดหลายปีตอ่มาเรายังเป็นเพื่อนที่ดตีอ่

กัน และทัง้หมดน้ีเริม่ดว้ยการโทรศัพท์

มาตรงจังหวะที่ข้าพเจ้าตอ้งการพอดี

อิทธิพลของมารดา

อย่างน้อยข้าพเจ้าคดิวา่

ทัง้หมดเริม่จากตรงน้ัน ลองนึก

ภาพความประหลาดใจของ

ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าทราบใน

อีกหลายปีตอ่มาวา่คณุแม่

ของข้าพเจ้าคอืผู้ท�างาน

หลังฉาก ท่านคอืผู้

วางแผนท�าให้เราเป็น

เพื่อนกัน! ไม่นาน

หลังจากข้าพเจ้า

สูญเสียเพื่อนเก่า 

ท่านสังเกตเห็น
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การตดัสินใจของเราท�าให้เรารูสึ้ก

โดดเดี่ยวอ้างวา้ง แตพ่ระบิดาบนสวรรค์

ไม่ไดท้รงส่งเรามาที่น่ีเพียงล�าพัง

การตดัสินใจที่เราท�าในช่วงเวลาส�าคญัเป็น

พรและน�าทางเราทัง้ชีวติ แตก่ารตดัสินใจ

เหล่าน้ันไดร้บัการดลใจและพลังจากความ

พยายามรว่มกับการสวดอ้อนวอนของคณุแม่

ข้าพเจ้าพรอ้มทัง้การสนับสนุนและมิตรภาพ

ของเดฟ

การทดสอบท่ีเราเรยีกวา่ชีวติบนแผน่ดนิ

โลกตา่งจากการทดสอบท่ีโรงเรยีน—ท่ีท่าน

ตอ้งเอาใจใส่ขอ้สอบของตนและไม่ไดร้บั

อนุญาตใหช่้วยเพ่ือนขา้งๆ ในการทดสอบน้ี

ไม่ ใช่แบบน้ัน เราสามารถช่วยกนัและตอ้งช่วย

กนั เพราะน่ันคอืส่วนหน่ึงของการทดสอบ 

ดว้ยเหตน้ีุแมบ้างครัง้การเลอืกของท่านอาจ

ท�าใหท่้านตอ้งไปอยูค่นเดยีวอกีฟากหน่ึง  

แตข่อใหรู้ว้า่ตลอดถนนสายน้ันมอีกีหลายคน

ท�าการตดัสินใจยากๆ เพ่ืออยูฝ่่ายพระเจา้เช่น

กนั พวกเขาจะเดนิไปกบัท่าน และพวกเขา

ตอ้งการใหท่้านเดนิไปกบัพวกเขา ◼

อ้ำงองิ

 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “การเลือก,” เลียโฮนา,  

พ.ค. 2016, 86.

บางอย่างผิดปกตกิับข้าพเจ้า จึงโทรหาคณุแม่

ของเดฟเพื่อดวูา่พวกเขาจะหาทางช่วยไดห้รอื

ไม่ คณุแม่ของเดฟคะยัน้คะยอเดฟให้ตดิตอ่

ข้าพเจ้าและชวนข้าพเจ้าไปที่บ้าน บางครัง้

การกระตุน้เตอืนให้ช่วยคนที่ตอ้งการความ

ช่วยเหลือมาจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ บางครัง้

มาจากเทพ—เช่นคณุแม่—ผู้ “พูดโดยอ�านาจ

ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์” (2 นีไฟ 32:3)

ข้าพเจ้ามักจะสงสัยวา่ชีวติจะตา่งจากน้ี

อย่างไร—ส�าหรบัข้าพเจ้าและส�าหรบัเดฟ— 

ถ้าคณุแม่ไม่รบัรูป้ัญหาของข้าพเจ้าและลงมือ

ท�าบางอย่าง น่ันไม่ไดเ้ตอืนท่านให้นึกถึงวธิีที่

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรเราหรอกหรอื 

พระองคท์รงทราบความตอ้งการทุกอย่างของ

เรา และพระองคท์รงส่ง “พรจากเมืองฟ้า ทัง้

วาจากับกรรมจากคนรกั” (“คนที่ชีน้� าท�าเราดี

ขึน้,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 123)

เราเดินไปดว้ยกนั

สุดท้ายแล้วเราทุกคนตอ้งรบัผิดชอบการ

เลือกของเรา ดงัที่ประธานโธมัส เอส. มอน

สันเคยกล่าวไวห้ลายครัง้วา่ “การเลือกที่เรา

ท�าก�าหนดจุดหมายของเรา” 1  และการเลือก

มากมายเหล่าน้ันเราตอ้งเลือกเอง บ่อยครัง้ที่

ตลอดถนนสายน้ันมี

อีกหลายคนท�าการ

ตดัสินใจยากๆ  

เพ่ืออยูฝ่ายพระเจ
า้

เชน่กนั พวกเขา

จะเดินไปกบัทา่น
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ค�าท้ามาถึงแล้ว— 
ท่านรับค�าท้าหรือไม่

ร่วมรับค�าทา้
เร่ืองพระวหิาร

น�าไป  
หา  

สอน:  อ
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“ท่านเป็นบุตรธิดาของ
พระผูเ้ป็นเจา้ ลกูหลาน
แห่งพนัธสญัญาและผู ้
สร้างอาณาจกัร ท่านไม่
จ�าเป็นตอ้งรอ . . . เพื่อ
ท�าหนา้ท่ีรับผดิชอบของ
ท่านในการช่วยงานแห่ง
ความรอดเพื่อครอบครัว
มนุษยใ์หเ้กิดสมัฤทธิผล”
เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์  
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง, 
“ใจของลกูหลานจะหนัไป,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 32.

โดย คำร์ลสิำ เครเมอร์

เ อ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเชือ้เชิญให้เยาวชน  
“เตรยีมรายช่ือไปพระวหิารมากเท่ากับบัพตศิมาที่ท่านท�าในพระวหิาร และช่วยให้คนอื่นๆ 
ท�าเหมือนกัน” 1 เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสัญญาดว้ยวา่การ

รว่มรบัค�าท้าของอัครสาวกครัง้น้ีจะท�าให้ครอบครวัไดร้บัความคุม้ครองและการเยียวยาทาง
วญิญาณ 2

ลองคดิด—ูอัครสาวกของพระเจ้ากระตุน้ให้ทุกคนรว่มท�างานประวตัคิรอบครวัโดยน�าช่ือ
ครอบครวัของตนเองไปพระวหิาร น่ันจะไม่ดหีรอกหรอืถ้าท่านท�าศาสนพิธีทุกอย่างในพระ
วหิารให้ครอบครวัของท่านเอง เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นเชือ้เชิญให้เยาวชนทั่วโลกท�าเช่นน้ัน 
และ ช่วยเพื่อนๆ กับครอบครวัให้ท�าเหมือนกัน

เมื่อท่านยอมรบัค�าท้าน้ี ท่านจะรูสึ้กถึงพระวญิญาณ เพิ่มพูนประจักษ์พยานของท่าน 
และยกระดบัประสบการณ์พระวหิารของท่าน ไม่ทราบจะเริม่อย่างไร ขอให้เราจ�าแนกค�าท้า
ออกไปเป็นทีละขัน้
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ท�ำตำมค�ำท้ำ
“ผมไดย้นิค�าสญัญาและ
พรท่ีผมจะไดรั้บถา้ผม
ยอมรับค�าทา้เร่ืองพระ
วหิาร ผมจึงตดัสินใจ
ทดสอบค�าพดูเหล่านั้น 
ผมรู้สึกถึงพระวญิญาณ
อยา่งแรงกลา้และรู้
วา่วญิญาณอ่ืนในอีก
ดา้นหน่ึงของม่านต่ืน
เตน้เช่นกนั
เวสลีย ์อาร์., ฝร่ังเศส

ท่ำนพร้อมหรือไม่
ไม่วา่ท่านจะมีประสบการณ์กับประวตัคิรอบครวัอย่างไร มีหลายวธิีที่ท่านรว่มรบัค�าท้าได ้

ให้นึกถึงวธิีที่ท่านจะช่วยให้งานของพระเจ้าก้าวหน้าในปัจจุบัน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “Is Anything Too Hard for the Lord?” (address at RootsTech conference, Feb. 14, 2015), 

lds. org/ topics/ family -history.
 2. ด ูเดล จี. เรนลันด,์ ใน “Opening General Session” (address at RootsTech conference, Feb. 6, 2016),  

lds. org/ topics/ family -history.

ยอมรับ ท�าใหส้�าเร็จ 
และแบ่งปันค�าทา้ท่ี 

templechallenge. 
lds. org แบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่าน
กบั #TempleChallenge

หำ น�ำไป สอน

หน่ึง หาช่ือที่จะน�าไป
พระวหิารและเพิ่มช่ือลงใน 
FamilySearch. org  
ถ้าท่านท�าเกินส่ีรุน่แล้ว  
ให้ลองดใูน FamilySearch’s 
Descendancy หรอืถ้า
แผนภูมิสืบสกุลวา่งมาก 
ท่านเริม่ได้ โดยตรวจดทูี่  
FamilySearch. org/ 
findnames

หลังจากจองและ
พิมพ์ศาสนพิธีผ่าน 
FamilySearch. org แล้วท่าน
สามารถน�าช่ือไปพระวหิาร
เพื่อรบับัพตศิมาและการ
ยืนยันไดพ้รอ้มกับใบรบัรอง
พระวหิาร เชิญครอบครวั
หรอืเพื่อนที่รบัเอ็นดาว
เม้นท์แล้วมาท�าศาสนพิธ ี
ที่เหลือ หรอืส่งผ่าน 
FamilySearch ให้พระวหิาร
ท�างานน้ี

แบ่งปันปีตขิองประวตัิ
ครอบครวักับคนรอบข้าง! 
จัดคนืประวตัคิรอบครวั
กับเพื่อนๆ หรอืน่ังคยุกับ
พ่อแม่พี่น้องของท่านและ
กรอกข้อมูลในแผนภูมิสืบ
สกุลดว้ยกัน ท่านสามารถ
แบ่งปันประสบการณ์ของ
ท่านบนส่ือสังคมโดยใช้ 
#TempleChallenge
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เธอกล่าววา่ “เมื่อดฉัินเริม่ท�าศาสนพิธีพระวหิารให้
ครอบครวั ดฉัินตระหนักวา่ท่ามกลางโลกอันบ้าคลั่งที่ดฉัิน
อยู่ เวลาเดยีวที่ดฉัินสามารถน่ิงและท�าใจให้สงบคอืเวลาที่
อยู่ภายในก�าแพงสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์น้ัน ดฉัินเริม่รูสึ้กใกล้ชิด
คนที่อยู่อีกดา้นหน่ึงของม่านเช่นกัน เมื่อประกอบพิธีบัพ
ตศิมาและการยืนยัน ดฉัินเริม่คดิถึงทุกคนที่รอมานานเพื่อ
ให้ส่ิงน้ีเกิดขึน้ น่ีเป็นความรูสึ้กที่แทบอธิบายไม่ได—้เป่ียม
ดว้ยความรกัและความหวงั—ซ่ึงเพิ่มพูนประจักษ์พยาน
ของดฉัินอย่างมาก”

มีมากมายหลากหลายวธิี ให้มีส่วนรว่มในงานพระ
วหิารและประวตัคิรอบครวั ดงัน้ันท่านจะเริม่ตรงไหน 
เยาวชนสามคนแบ่งปันประสบการณ์ของการเรยีนรูเ้รือ่ง
ราวครอบครวั สัมภาษณ์สมาชิกครอบครวั และหาช่ือ
ครอบครวัเพื่อน�าไปพระวหิาร

เม่ือท่านค้นพบเร่ือง
ราวของครอบครัว
ท่าน ท่านก�าลงั
เรียนรู้เก่ียวกับตัว
ท่านเอง

มีส่วนร่วมใน  
ประวติัครอบครวั

เ มือ่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์หง่โควรมัอัครสาวก
สิบสองกลา่ววา่ “น้ิวของทา่นผา่นการฝึกฝนใหรู้ว้ธิี
ส่งขอ้ความและทวตีเพือ่เรง่ท�าใหง้านของพระเจา้รดุ

หน้า—มิ ใช่เพยีงเพือ่ใช้ส่ือสารกบัเพือ่นๆ ไดอ้ยา่งรวดเรว็
เทา่น้ัน” เอ็ลเดอรเ์บดนารก์�าลงัพูดกบัพวกทา่น! ทา่นกลา่ว
ตอ่จากน้ันวา่ “ขา้พเจา้กระตุน้ใหท้า่นศึกษา คน้หาบรรพ
ชนของทา่น และเตรยีมตนเองใหพ้รอ้มรบับพัตศิมาแทน
ญาตพิีน้่องผูว้ายชนม ์ของทา่น ในพระนิเวศน์ของพระเจา้” 
(“ ใจของลกูหลานจะหนัไป,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2011, 32)

เยาวชนชายและเยาวชนหญิงหลายพันคนทั่วโลกตา่ง
ยอมรบัค�าเชือ้เชิญน้ีให้คน้หาบรรพชนของตนและรบั
บัพตศิมาแทนท่านเหล่าน้ัน เคทเลน ด.ี เยาวชนหญิง
คนหน่ึงคน้พบวา่เมื่อเธอน�าช่ือครอบครวัไปพระวหิาร 
ประสบการณ์น้ันมีความหมายมากขึน้

โดย แซลล ีจอห์นสัน โอดเีคร์ิก
นิตยสารศาสนจกัร



1
เยาวชน

ประวตัคิรอบครัวเปลีย่นเรำอย่ำงไร
“เม่ือใจเราหนัไปหาบรรพชน บางส่ิงบางอยา่งในตวั
เราจะเปล่ียน เรารู้สึกบางอยา่งท่ีมากกวา่ตวัเรา ความ
ปรารถนาจะเช่ือมสมัพนัธ์กบัครอบครัวตั้งแต่เกิดมี
สมัฤทธิผลเม่ือเราเช่ือมโยงกบับรรพชนผา่นศาสนพิธี
ศกัด์ิสิทธ์ิของพระวหิาร”
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง,  
“เช่ือมโยงคนหลายรุ่นดว้ยความรัก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 114.

บรรพชนของดิฉันเป็นแบบอยา่งท่ีดี
ส�าหรบัดิฉัน
โดย คายลี เอส. รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา

ดิฉันกบัพอ่แมฟ่ังเอ็ลเดอรเ์บดนาร์ ในการประชมุ
ใหญส่ามญัเดอืนตลุาคม 2011 เมือ่ทา่นกลา่ววา่การ
ท�าประวตัคิรอบครวัจะคุม้ครองเราจากปฏปิักษ์ เรา

เริม่ท�าประวตัคิรอบครวัของเราตัง้แตน้ั่น ดฉัินเรยีนรูแ้ละ
เตบิโตจากประวตัคิรอบครวัเรือ่ยมา สนุกมาก

ดฉัินชอบสืบวา่ดฉัินและบรรพชนของดฉัินมาจาก
ไหน ดฉัินเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของท่านเหล่าน้ันและ
ใช้ ในชีวติเพื่อช่วยให้ดฉัินเป็นคนดขีึน้ น่าประหลาดใจที่
คน้พบวา่พวกท่านเป็นใคร พวกท่านประกอบอาชีพอะไร 
ชีวติเป็นอย่างไร และยากส�าหรบัพวกท่านอย่างไร

ยกตวัอย่างเช่น ดฉัินชอบเรยีนรูเ้กี่ยวกับบรรพชน
คนหน่ึงที่ย้ายพรอ้มครอบครวัจากเทนเนสซีมาเท็กซัส 
สหรฐัอเมรกิาในทศวรรษ 1870 เพื่อเป็นเจ้าของฟารม์
ปศสัุตว ์เขาประสบความท้าทายมากมายในชีวติ และ
ดฉัินเรยีนรูจ้ากเขาวา่ชีวติน้ันยาก และส�าคญัที่ตอ้งยืน
หยัดในส่ิงที่คณุเช่ือ

เมื่อดฉัินมีความท้าทายในชีวติ การท�าประวตัคิรอบครวั 
ท�าให้ดฉัินรูสึ้กเหมือนบรรพชนอยู่กับดฉัินเสมอและจะ 
ช่วยให้ดฉัินผ่านพ้นการทดลองยากๆ ไปได ้ตามที่เอ็ล
เดอรเ์บดนารสั์ญญากับเรา

วิธคีน้หาเรื่องราวครอบครวัของคณุ
รวบรวมเรือ่งราวทีว่า่บรรพชนของคณุชอบท�าอะไร 

ช่วยท�าให้บรรพชนของคณุมีความหมายมากขึน้และหา
จุดยืนที่เหมือนกับพวกท่าน พวกท่านเล่นกีฬาอะไรบ้าง 
พวกท่านรบัประทานอาหารอะไรบ้าง การศึกษาของพวก
ท่านเป็นอย่างไร

พดูคยุกบัพอ่แมแ่ละปู่ย่าตายายของคณุเกีย่วกับเรือ่งราว
จากชีวติพวกทา่น คณุสามารถใช้จลุสาร ครอบครวัของฉัน 
ของศาสนจักรเริม่รวบรวมและแบง่ปันเรือ่งราวในครอบครวั 
บน FamilySearch. orgคณุสามารถเพ่ิมภาพถา่ย เรือ่งเลา่ 
แหลง่ขอ้มลู เสียงทีบ่นัทกึไว ้และเอกสารตา่งๆ เพือ่ช่วยให้
คนอืน่ๆ ในครอบครวัคณุไดรู้จ้กับรรพชนของคณุ วธิเีริม่คอื
เขา้ไปที ่FamilySearch. org และคลิกตรง “Memories”
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เป้าหมายของดิฉันคือน�าชือ่ครอบครวั 
10 ชือ่ไปพระวิหาร
โดย ราจานี เอส., จาไมกา

ดิฉันหลงใหลงานสืบล�าดบัเชือ้สายมาตลอด ดว้ย
เหตน้ีุเมื่อฝ่ายประธานภาคของเราให้เยาวชนตัง้
เป้าหมายรวบรวมช่ือบรรพชน 10 ช่ือไปท�าบัพตศิ

มาและการยืนยันที่พระวหิาร ดฉัินจึงดี ใจมาก
ดฉัินเริม่คน้ควา้โดยไม่มีความช่วยเหลือ แต่ไม่มีอะไร

คบืหน้า ดฉัินมีสามช่ือแต่ไม่มีข้อมูล และตอนน้ันดฉัิน
รูสึ้กจนมุมทัง้ทางโลกและทางวญิญาณ ดฉัินตดัสินใจขอ
ให้คณุแม่ช่วย ท่านแนะน�าให้ดฉัินโทรหาคณุแม่ของท่าน 
เมื่อดฉัินโทรหาคณุยาย ท่านมีความสุขมากที่ ไดช่้วย 
ท่านถึงกับอนุญาตให้ดฉัินเป็นตวัแทนของช่ือที่เราพูดถึง 
ดฉัินดี ใจเหลือเกินและตืน้ตนั

การเดนิทางไปพระวหิารใกล้เข้ามาแล้ว ดฉัินไม่มีช่ือ
จากฝ่ายคณุพ่อ ไม่กี่ช่ัวโมงก่อนออกจากบ้าน ดฉัินรูสึ้ก
วา่ตอ้งไปสุสานและให้คณุพ่อโทรบอกคณุป้าของท่านวา่
จะมา เราไปสุสาน และขณะดคูณุพ่อกับคณุป้าใหญ่เดนิ
ไปรอบๆ สุสาน ดฉัินรูสึ้กวา่ก�าลังถูกน�าไปจนถึงแผ่นหิน
หน้าหลุมศพของบรรพชนบางคน ดฉัินรูสึ้กวา่ท่านเหล่า
น้ันเต็มใจเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตตคิณุ ดว้ยความช่วย
เหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์และจากสมาชิกครอบครวั
ของดฉัิน ดฉัินจึงบรรลุเป้าหมาย ดฉัินมีช่ือบรรพชน
พรอ้มท�างานพระวหิาร 16 ช่ือ

เมื่อดฉัินไปพระวหิาร ดฉัินรูสึ้กไดถ้ึงความ
กระตอืรอืรน้และความตืน่เตน้ของบรรพชนผู้เตรยีม
พรอ้มและรออยู่ ระหวา่งบัพตศิมาและการยืนยัน ดฉัิน
รูสึ้กไดว้า่จิตวญิญาณของท่านเหล่าน้ันเป่ียมดว้ยปีตแิละ
สันตสุิข ดฉัินรูสึ้กประหลาดใจมาก และทัง้หมดที่ดฉัิน
ตอ้งการท�าคอืขอบคณุพวกท่านที่เปิดโอกาสให้ดฉัินได้
เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงพิเศษมากบางอย่าง

วิธหีาชือ่ครอบครวัของคณุใหพ้ระวิหาร
ลองด ูDescendancy ที ่FamilySearch. org เพือ่ช่วยท่าน

หาบรรพชนทีต่อ้งท�างานพระวหิารให ้จากน้ันให้รบัค�าท้า
เรือ่งพระวหิาร ดหูน้า 54 ในฉบับน้ี ◼

บนัทึกเร่ืองราวของปู่ ยา่ตา 
ยายของผม
โดย มาทิอสั เอม็., รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ปู่ ย่าตายายของผมอาศัยอยู่ ในอุรกุวยั เมื่อคณุตาคณุ
ยายมาเยี่ยมครอบครวัผม ผมใช้ โอกาสสัมภาษณ์
พวกท่านและเรยีนรูเ้รือ่งราวของพวกท่านวา่พวก

ท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรไดอ้ย่างไร ผมไม่เคยไดย้ิน
เรือ่งน้ีมาก่อน ดว้ยเหตน้ีุการไดฟ้ังเรือ่งราวจากคณุตา
คณุยายจึงเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมาก

ผมจดบันทึกขณะสัมภาษณ์พวกท่าน และใช้
โทรศัพท์ของผมบันทึกเสียงของพวกท่านไวฟ้ังเมื่อ
ผมตอ้งการฟังอีกครัง้ ผมอัพโหลดไฟล์เสียงลงใน 
FamilySearch เพื่อให้คนอื่นไดป้ระโยชน์จากการฟังเรือ่ง
ราวของพวกท่าน ทัง้ปัจจุบันและในอนาคต

สองสามเดอืนตอ่มาผมสามารถบันทึกและอัพโหลด
การสัมภาษณ์คณุปู่คณุย่าดว้ย ผมเรยีนรูม้ากอย่างที่ ไม่
เคยรูม้าก่อน และพวกท่านเล่าเรือ่งราวชีวติพวกท่าน
มากกวา่ที่ผมคาด

ดมีากๆ ที่ผมไดฟ้ังปู่ย่าตายายของผมเล่าเรือ่งราวของ
พวกท่านและฟังค�าแนะน�าบางอย่างที่พวกท่านให้ผม 
ผมรูว้า่การใช้เวลาไม่กี่นาทีท�าการสัมภาษณ์เหล่าน้ีจะ
ช่วยผม “ชักชวนลูกหลาน [ของผม] . . . ให้เช่ือในพระ
ครสิต”์ (2 นีไฟ 25:23) ตามที่ศาสดาพยากรณ์นีไฟใน
พระคมัภีรม์อรมอนชักชวนลูกหลานของท่าน ผมรูว้า่
เมื่อลูกๆ ของผมไดฟ้ังประจักษ์พยานของปู่ย่าตายาย
ของผม ประจักษ์พยานของพวกเขาจะเข้มแข็งขึน้ดว้ย

วิธสีมัภาษณส์มาชกิครอบครวั
ส�าหรบักิจกรรมวอรด์หรอืสาขา คณุกับเยาวชนคน

อืน่อาจสัมภาษณ์สมาชิกสูงอายุในครอบครวั คดิค�าถาม
หน่ึงหรอืสองข้อที่คณุอยากถามพ่อแม่หรอืปู่ย่าตายาย
หรอืญาตคินอื่นๆ ของคณุ จากน้ันน่ังคยุกับพวกท่าน 
ถามค�าถามเกี่ยวกับชีวติพวกท่าน และบันทึกเสียง
หรอืภาพลงในโทรศัพท์ของคณุ เมื่อสัมภาษณ์เสรจ็
แล้ว คณุสามารถอัพโหลดลงหมวดความทรงจ�าของ 
FamilySearch. org ได้
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เกนิกว่าทีท่่านจะทนได้
เราควรพยายามหลีกเลี่ยงการ

ล่อลวง บางครัง้เราท�าให้ตวัเราหลีก
เลี่ยงยากขึน้โดยไม่ปฏิเสธการล่อลวง
ทันทีที่มาถึง ดงัที่เอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโคว
รมัอัครสาวกสิบสองสอนไวด้งัน้ี 
“แน่นอนวา่พระเยซูทรงสังเกตเห็น
การล่อลวงมากมายที่มาถึงพระองค ์
แตพ่ระองค์ ไม่ทรงคดิและหมกมุ่น
กับมัน พระองคท์รงปฏิเสธการล่อลวง
ทันที หากเรารบัการล่อลวง ไม่นาน
การล่อลวงจะเริม่รบัเรา!” (การประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 1987)

การทดลอง
“ปฏิปักษ์ . . . รูว้า่

จะล่อลวงเราที่ ไหน 
เมื่อไร และ อย่างไร 
ถ้าเราเช่ือฟังการก
ระตุน้เตอืนของพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์ เราจะมองการชักจูง
ของปฏิปักษ์ออก . . .

“ความส�าเรจ็ของเราไม่ไดว้ดัตรง
ที่เราถูกล่อลวงรนุแรงเพียงใดแตว่ดั
ตรงที่เราตอบสนองอย่างซ่ือสัตย์เพียง
ใด เราตอ้งทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระบิดาบนสวรรคแ์ละแสวงหาความ
เข้มแข็งผ่านการชดใช้ของพระบุตร
ของพระองค ์พระเยซูครสิต”์
เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบ
สอง การประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายน 2009

มกี�าลงัทนได้
พระคมัภีร์ ให้กุญแจบางดอกที่จะ

ช่วยเราท�าหน้าที่หลีกเลี่ยงการล่อลวง
เพื่อเราจะทนได้

•  เฝ้าดแูละสวดอ้นอวอนเสมอ 
(ด ูมัทธิว 26:41; แอลมา 13:28; 
31:10; 34:39; 3 นีไฟ 18:18; 
คพ. 31:12)

•  พึ่งพาพระเยซูครสิต ์(ด ูแอล
มา 37:33) เพราะ “พระองคเ์อง
ไดท้รงทนทุกข์และถูกทดลอง 
พระองคจ์ึงทรงสามารถช่วย
ผู้ที่ถูกทดลองได”้ (ฮีบร ู2:18; 
ด ูแอลมา 7:11 ดว้ย)

•  “นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้า” (แอลมา 
13:28) และ “จงระวงัความหยิ่ง
จองหอง” (คพ. 23:1)

•  “สดบัฟังพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นในพระ
วจนะน้ัน” (1 นีไฟ 15:24)

1 โครินธ์ 10:13

13 ไม่มกีำรทดลองใดๆ เกดิขึน้กบัท่ำนทั้ง
หลำย นอกเหนือกำรทดลองซ่ึงเคยเกดิกบั
มนุษย์ พระเจ้ำทรงซ่ือสัตย์ พระองค์จะไม่
ทรงให้พวกท่ำนต้องถูกทดลองเกนิกว่ำที่
ท่ำนจะทนได้ และเมือ่ถูกทดลอง พระองค์
จะทรงให้มทีำงออกด้วย เพือ่พวกท่ำนจะ 
มกี�ำลงัทนได้

อัครสาวกเปาโลสอนวิธีท่ีเราจะสามารถทนต่อการล่อลวงได้

หมายเหตบุรรณาธิการ: หน้าน้ีไม่มีเจตนาจะให้เป็นค�าอธิบายครอบคลุมข้อพระคมัภีรท์ีเ่ลือกไว ้เป็นเพียงจุดเริม่ตน้ส�าหรบัการศกึษาของท่าน

บรรทดัมำเตมิบรรทดั

ทางออก
มีทางออกเสมอ—ทางเลือกอื่น 

สถานที่อื่นให้ ไป ส่ิงอื่นให้ท�า เมื่อท�า
ทัง้หมดแล้วไม่ไดผ้ล จงท�าตามแบบ
อย่างของโยเซฟแห่งอียิปตแ์ละแคว่ิง่
หนี (ด ูปฐมกาล 39:7–12)

เคยเกดิกบัมนุษย์
เราทุกคนอาจมีการล่อลวงตา่ง

กัน แตทุ่กคนถูกล่อลวง การล่อลวง
จ�าเป็น เพราะ “จึงจ�าเป็นวา่มารจะ
ล่อลวงลูกหลานมนุษย์, มิฉะน้ันพวก
เขาจะเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีองตนเองไม่
ได”้ (คพ. 29:39)

พระเจ้าทรงซ่ือสัตย์
ซือ่สัตย—์ไวว้างใจได ้ภักด ีเรา

วางใจค�าสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่
วา่พระองคจ์ะทรงช่วยให้เราทนและ
หลุดพ้นการล่อลวง
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เ มื่อท่านท�าบาปและยอมรบัความ
รนุแรงของความผิดเหล่าน้ัน งาน
ท้าทายที่สุดของท่านคอืเช่ือวา่ท่าน

เปลี่ยนได ้ท่านสามารถเป็นอีกคน
หน่ึงได ้การไม่เช่ือเช่นน้ันเห็นชัดวา่
เป็นเครือ่งมือของซาตานที่ออกแบบไว้
ท�าให้ท่านท้อใจและสิน้หวงั การกลับ
ใจ ไม่ ใช่ค�าที่เป็นลางรา้ย แตเ่ป็นค�าที่
ให้ก�าลังใจมากที่สุดในค�าศัพท์ครสิต์
ศาสนาตอ่จากค�าวา่ ศรทัธา ท่าน
เปล่ียนได!้ ท่านเป็นไดทุ้กอย่างที่
ท่านตอ้งการจะเป็นในความชอบธรรม

ค�าโอดครวญอย่างหน่ึงที่ข้าพเจ้า
ทนไม่ไดค้อืเสียงรอ้งอันน่าเวทนา
สงสารและน่าอับอายที่วา่ “ฉันก็เป็น
แบบน้ีแหละ” ถ้าท่านตอ้งการพูด
เรือ่งเจตคตอิันน่าท้อใจ น่ีคอืเจตคติ
ที่ท�าให้ข้าพเจ้าท้อใจ โปรดอย่าให้
ข้าพเจ้าไดย้ินท่านพูดวา่ “ฉันก็เป็น
แบบน้ีแหละ” เพราะข้าพเจ้าไดย้ิน
จากคนมากมายเหลือเกินที่ตอ้งการ

ท�าบาปและเรยีกมันวา่จิตวทิยา และ
ข้าพเจ้าใช้ค�าวา่ บาป เพื่อครอบคลุม
ขอบเขตอันกวา้งขวางของนิสัยซ่ึง
ท�าให้เกิดความท้อใจ ความสงสัย และ
ความสิน้หวงั

ท่านเปล่ียนไดทุ้กอยา่งท่ีอยาก 
เปล่ียนและท่านเปล่ียนไดเ้ร็วมาก  
ความเท็จอีกประการหน่ึงของซาตาน 
คอืเช่ือวา่ตอ้งใช้เวลากลับใจหลายปี 
และช่ัวกัปช่ัวกัลป์ จรงิๆ แล้วการ 
กลับใจใช้เวลานานเท่ากับที่ท่านใช้พูด 
วา่ “ฉันจะเปลี่ยน”—และหมายความ 
อย่างที่พูด แน่นอนวา่จะมีปัญหาให ้
แก้และมีหลายส่ิงให้ชดใช้ ท่านน่าจะ  
ใช—้จรงิๆ แล้วท่านควรจะใช้—ชีวติ 
ท่ีเหลือพิสูจนว์า่ท่านกลบัใจถาวร  
แตก่ารเปลี่ยนแปลง การเตบิโต การ 
เริม่ตน้ใหม่ และการกลับใจเกิดขึน้กับ 
ท่านไดท้ันทีเช่นที่เกิดกับแอลมาและ 
พวกบุตรของโมไซยาห์

อย่าเข้าใจผิด การกลบัใจใช่วา่จะ

วธีิ เปลีย่นแปลง

โดย เอล็เดอร์ 
เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

ง่าย หรือไม่เจบ็ปวด หรือสะดวก
สบาย การกลับใจสามารถเป็นถ้วยอัน
ขมขื่นจากนรก มีเพียงซาตานเท่าน้ัน
ที่ท�าให้ท่านคดิวา่การจ�าเป็นตอ้ง
ยอมรบัวา่ท�าบาปเป็นเรือ่งน่ารงัเกียจ
มากกวา่การอยู่ ในบาปอย่างถาวร เขา
เท่าน้ันที่จะพูดวา่ “เจ้าเปลี่ยนไม่ได ้
เจ้าจะไม่เปลี่ยน นานเกินไปแล้วและ
ยากเกินกวา่จะเปลี่ยน เลิกพยายาม
เถิด ยอมแพ้เถิด อย่ากลับใจ เจ้าก็เป็น
แบบน้ีแหละ” สหายทัง้หลาย น่ีเป็น
ค�าเท็จที่เกิดจากความสิน้หวงั อย่า
หลงเช่ือเด็ดขาด ◼

จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยา-
ลัยบรคิมั ยังก์ วนัที ่18 มีนาคม ค.ศ. 1980
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ส่วนสิบและพรทีค่ำดไม่ถงึ

ดิฉันเป็นสมาชิกของศาสนจักรไดเ้พียงหน่ึงเดอืนเมื่อดฉัินจ่ายส่วน
สิบเต็มครัง้แรก ดฉัินเป็นสมาชิกคนเดยีวในครอบครวั และส่วน

สิบยากเกินกวา่ครอบครวัจะเข้าใจ คณุแม่ห้ามดฉัินจ่ายส่วนสิบและ
ตอ้งการให้ดฉัินน�าเงินให้ท่านแทน

วนัหน่ึงก่อนไปท�างาน ดฉัินรูว้า่ไม่มีอาหารในตูเ้ย็นและดฉัิน
ตอ้งซือ้อาหารรบัประทาน ดฉัินไม่มีเงินตดิตวั จึงขอยืมเงินคณุ
แม่ไปซือ้อาหารกลางวนั ท่านปฏิเสธและบอกวา่ดฉัินไม่มีเงิน
เพราะดฉัินจ่ายส่วนสิบ

ดฉัินไปหยิบพระคมัภีรม์อรมอนและบอกท่านวา่หนังสือเล่ม
น้ีจะบ�ารงุเลีย้งดฉัินวนัน้ี—บ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ ดฉัินเปิด
พระคมัภีรต์อ่หน้าคณุแม่และพบเงิน 100 เปโซ (มากพอจะซือ้

อาหารกลางวนั) สอดอยู่ ในน้ัน น่ันคอืปาฏิหารยิ์—ดฉัินไม่ไดส้อด
เงินน้ันไว้ ในพระคมัภีร ์ดฉัินเรยีนรูบ้ทเรยีนที่ส�าคญัยิ่งวา่ แม้การ

ท้าทายและการล่อลวงมีอยู่ทุกที่ แตด่ฉัินจะไดร้บัพรเสมอเมื่อดฉัิน
จ่ายส่วนสิบเต็มและรกัษาพระบัญญัต ิ◼

มองตเ์ซร์ราต ์แอล. เฟเดอรัลดิสตริกต ์เมก็ซิโก 

หอ้งสนทนา

เวลำส�ำหรับพระวหิำร

ทั นทีที่อายุครบ 12 ปี ดฉัินได้ ใบรบั
รองพระวหิารครัง้แรก ดฉัินจะ

ไม่มีวนัลืมประสบการณ์พระวหิารครัง้
แรกน้ัน สันตสุิขที่ดฉัินรูสึ้กช่างพิเศษ
ยิ่งนัก ถึงแม้บ้านของดฉัินทางภาค
ใตข้องไตห้วนัจะห่างจากพระวหิารส่ี
ช่ัวโมง แตด่ฉัินตดัสินใจไปเดอืนละ
ครัง้ในวนัพระวหิารของสเตค ดฉัินไป
ทัง้ที่ ไม่มี ใครไปดว้ย

ไม่นานดฉัินก็เริม่ชวนเพื่อนที่
โบสถ์ ไป ตอนแรกพวกเขาไม่ไดส้นใจ

ส่งพระคมัภีร์ท่ีท่านช่ืนชอบหรือ

ประสบการณ์เสริมสร้างศรัทธาของ 

ท่านมาท่ี liahona. lds. org หรืออีเมลมาท่ี 

liahona@ ldschurch. org ระบุช่ือวอร์ดและ

สเตคของท่านพร้อมค�าอนุญาตจากผูป้กครอง

ใหตี้พิมพข์อ้เขียนของท่านภา
พ

ป
ระ

กอ
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มากนัก แตต่อนน้ีพวกเขาไปทุกเดอืน 
หลายคนในวอรด์เริม่ไปพระวหิารดว้ย 
เวลาน้ีไม่วา่วอรด์ของเราจะมีแผนไป
พระวหิารบ่อยเพียงใด หลายคนไป—
ไปมากกวา่ที่สเตคของเราเคยเห็น

ไม่นานหลังจากดฉัินตดัสินใจไป
ทุกเดอืน ครอบครวัของดฉัินตดัสิน
ใจไปทุกเดอืนเช่นกัน แม้จะมีสอบที่
โรงเรยีนในวนัรุง่ขึน้หลังจากไปพระ
วหิาร ดฉัินกับครอบครวัก็ ไปตามปกต ิ
ดฉัินเข้าพระวหิารกับครอบครวับ่อย

ครัง้จนทุกวนัน้ีเจ็ดปีแล้ว พระวหิาร
เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า และเรารู้
ความส�าคญัของการไปพระวหิาร ◼

ชิยนุล่ิว, ไถหนาน ไตห้วนั
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ฉนัจะจดัสรรเวลาท�า
กิจกรรมศาสนจกัร สงัสรรค์
ในครอบครัว ศึกษาพระ
คมัภีร์เป็นครอบครัวและ
เป็นส่วนตวัไดอ้ยา่งไรใน
เม่ือการบา้นใชเ้วลามาก
เหลือเกิน

สมมตวิา่ท่านไม่กินอะไรนอกจากไอศกรมีทุกวนั ฟังดู
ดมีาก—กินจนรา่งกายของท่านรูสึ้กไม่ด ีแตท่่านจะ
มีสุขภาพดดีว้ยการกินเพียงบรอ็คโคลีได้ ไหม ไม่ได ้
สุขภาพที่ดตีอ้งกินอาหารสมดลุและหลากหลาย

ทีน้ีลองคดิถึงกิจกรรมตา่งๆ ในชีวติเรา ความเข้มแข็งทาง
วญิญาณ ความสัมพันธ์ และการศึกษาของเรา ล้วน เป็นกุญแจสู่
การเตบิโตของเรา แล้วท่านจะจัดล�าดบัส่ิงส�าคญัอย่างไร

ดวูา่อะไรส�าคญัที่สุดส�าหรบัท่านเวลาน้ีและสวดอ้อนวอนให ้
รูว้า่จะมุ่งเน้นไปที่อะไร เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองกระตุน้ดงัน้ี “ส�าคญัที่สุดคอืนึกถึงพันธ
สัญญาที่ท่านท�าไวก้ับพระเจ้าขณะจดตารางประจ�าวนัของท่าน” 1 
ทุกอย่างราบรืน่เมื่อท่านให้พระเจ้ามาก่อน

จ�าไวว้า่ “บางอย่างดกีวา่ และอีกหลายอย่างดทีี่สุด” 2 จงขอให้
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยท่านตดัสินใจวา่อะไรส�าคญัที่สุด ท่าน
อาจจะปลอบน้องที่ก�าลังรอ้งไห้ก่อนท�าการบ้าน แตก่ารไปสห
กิจกรรมอาจมาก่อนการไปดภูาพยนตรก์ับเพื่อนๆ ท่านอาจระบุ
ส่ิงที่ท�าให้ชีวติท่านเขวไปอีกทาง การใช้เวลากับพระคมัภีร ์ก่อน 
เพื่อนเฟซบุคของท่านเป็นอย่างไรบ้าง

เหนือส่ิงอื่นใด อย่าลืมพึ่งพาพระเจ้าเพื่อให้ท่านมีแรง  
“เดนิและไม่เหน็ดเหน่ือย” (ด ูอิสยาห์ 40:31)

แค่ลงมือท�า
ถ้าคณุเพียงแตพู่ดวา่ “ถึงเวลาก็จะท�า
เองแหละ” ซาตานจะล่อลวงคณุไม่ ให้
ท�า จงจัดเวลาไวท้�ากิจกรรมที่ยกระดบั
ทางวญิญาณ แม้น่ันจะหมายถึงการ
ยกเลิกกิจกรรมอื่น
อัลลสัิน อำร์. อำย ุ20 ปี,  
รัฐยทูำห์, สหรัฐอเมริกำ

จดัสรรเวลาท�าส่ิงส�าคญั
ถ้าเราจัดสรรเวลาส�าหรบัพระกิตตคิณุ
ไม่ได ้น่ันหมายความวา่เราก�าลังท�า
มากเกินไป และตอ้งตดัออกบ้าง เรา
ตอ้งวางแผนกิจกรรมเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุและหน้าที่ของเรา วธิีน้ีเราจะ
มีเวลาส�าหรบัพระกิตตคิณุและส่ิงที่
ส�าคญัจรงิๆ
โนอำห์ เอช. อำย ุ13 ปี,  
รัฐแอริโซนำ สหรัฐอเมริกำ 

ศึกษาพระคมัภีร์ก่อน
ผมศึกษาพระคมัภีร์
กอ่นท�าการบา้น เมือ่คณุ
ศึกษาพระคมัภรีก์อ่น
อา่นหนังสือเรยีน คณุจะ

ตืน่ตวัมากขึน้ และคณุจะเก็บขอ้มลูได้
มากขึน้ เกีย่วกบักจิกรรมประจ�าสัปดาห์ 
คณุตอ้งวางแผนเรือ่งการศึกษาพระ
คมัภรี์ ไว้ ในสัปดาหข์องคณุกอ่น—แลว้
คอ่ยสอดแทรกอยา่งอืน่เขา้ไป
เอ็ลเดอร์คลำร์ก อำย ุ20 ปี,  
คณะเผยแผ่ชิล ีกอนเซปซีออน 

วางแผนเวลาของคุณ
การวางเผนเวลาขณะเป็นนักศึกษา
ไม่ง่ายเลย แตผ่มดงึตารางเวลามา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

อ้ำงองิ
 1. เอ็ม. รสัเซลล ์บลัลารด์, “Keeping Life’s Demands in Balance,” Ensign, May 1987, 14.
 2. ดลัลินเอช. โอ๊คส์, “ด ีดกีวา่ ดทีี่สุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 133.
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วางแผนกิจกรรมประจ�าสัปดาห์ 
ซ่ึงมีทัง้ชัน้เรยีน การให้ข้อคดิทาง
วญิญาณช่วงเช้ากับเพื่อนรว่มห้อง 
การศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวั ชัน้
เรยีนสถาบัน และอื่นๆ ผมจัดเรยีง
ตามล�าดบัความส�าคญัเช่นกัน การ
วางแผนกิจกรรมช่วยให้ผมเอาชนะ
การผัดวนัประกันพรุง่
ดำเนียล เอ. อำย ุ19 ปี, รัฐเอโด ไนจเีรีย

จดจ�าส่ิงท่ีเป็นนิรันดร์
ดฉัินพยายามจดจ�าค�า
พูดของคณุแม่ที่วา่
เราควรให้ความส�าคญั
กับส่ิงที่เป็นนิรนัดร์

ก่อน ซ่ึงยั่งยืนตลอดไป (ไม่เหมือน
ส่ิงช่ัวคราวทางโลก ซ่ึงอยู่เพียงช่ัว
ประเดีย๋ว) ดฉัินเรยีนรูว้า่เมื่อดฉัินให้
ความส�าคญักับพระผู้เป็นเจ้าก่อน ส่ิง
อื่นทัง้หมดจะลงตวัตามที่ควรเป็น 
ดฉัินมั่นใจวา่เมื่อเราท�างานของพระผู้
เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเรา
ท�างานของเรา
วำอิชำล ีเค. อำย ุ18 ปี,  
อำนธรประเทศ อินเดยี

ท�างานฉลาด
เมื่อดฉัินกลับจากโรงเรยีน ดฉัินจะ
ท�าการบ้านเพื่อไม่ ให้มีงานคา้ง และ
ดฉัินจะมีเวลาท�ากิจกรรมศาสนจักร
มากขึน้ ส่ิงหน่ึงที่ช่วยเช่นกันคอืเมื่อ
คณุแม่ช่วยจัดเวลาท�าแตล่ะอย่างที่
ดฉัินจะตอ้งท�าทุกวนั น่ันท�าให้ดฉัิน
เข้ารว่มกิจกรรม ท�าการบ้าน และอ่าน
พระคมัภีร์ ไดง้่ายขึน้
รำเชล โอ. อำย ุ13 ขวบ เซำเปำล ูบรำซิล

บ่อเกดิของควำมเข้มแขง็
“ความเขม้แขง็ไม่ไดม้าจาก
กิจกรรมท่ีบา้คลัง่แต่มาจากการ
ตั้งมัน่บนรากฐานอนัแน่นอนของ
ความจริงและความสวา่ง มาจาก
ความเอาใจใส่และความเพียรบน
พื้นฐานพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการ
ฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต ์มาจาก
ความเอาใจใส่ส่ิงท่ีมาจากสวรรค์
ซ่ึงส�าคญัท่ีสุด”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, ท่ีปรึกษาท่ี
สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “เก่ียวกบัส่ิงส�าคญั
ท่ีสุด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 26

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

จดัตารางเวลา
เมื่อคณุตืน่นอน คณุ
สามารถอ่านพระคมัภีร์
ไดแ้ม้จะอ่านเพียงไม่กี่
ข้อ น่ันอาจหมายความ

วา่คณุตอ้งตืน่ก่อนห้านาทีเพื่ออ่าน
พระคมัภีร ์ส�าหรบัการศึกษาเป็น
ครอบครวั ให้จัดเวลากับครอบครวั
ในช่วงที่ทุกคนสามารถวางมือจากส่ิง
ที่ท�าอยู่และศึกษาดว้ยกัน เกี่ยวกับ
กิจกรรมเยาวชน เวลาก�าหนดไวแ้ล้ว 
แค่ไปและผูกมิตรกับเยาวชนในวอรด์
ของคณุ
เอลนีำ เอฟ. อำย ุ15 ปี,  
รัฐไอดำโฮ สหรัฐอเมริกำ

ใหพ้ระเจา้มาก่อน
การเรยีนรูท้ี่จะจัดล�าดบั
ความส�าคญัช่วยให้เรา
มเีวลาท�าทุกส่ิงทีต่อ้งท�า 
หลักๆ คอืท�าเรือ่งของ

พระเจ้า ส่ิงส�าคญัอันดบัแรกอย่างหน่ึง
ของดฉัินคอืไปเรยีนเซมินารทีุกวนั ถ้า
ดฉัินไปเรยีนเซมินารตีอนเช้าแล้วไป
โรงเรยีน ดเูหมือนวนัน้ันจะมีมากกวา่ 
24 ช่ัวโมง การเรยีนง่ายขึน้ และการ

“ฉนัจะขอใหเ้พื่อนๆ 
ไม่พดูจาแลง้น�้าใจ
หรือไม่เหมาะสม
เก่ียวกบัคนอ่ืนๆ  
ไดอ้ยา่งไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 มีนาคม 2017 
ท่ี liahona. lds. org (คลิก “Submit an Article”)  
หรือส่งทางอีเมลท่ี liahona@ ldschurch. org

กรุณาระบุ (1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด 
(3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน (5) ค �า
อนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของท่าน และถา้
ท่านอายตุ �่ากวา่ 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของผูป้กครองใหพ้ิมพค์ �าตอบและ
รูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา

อ่านพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและกับ
ครอบครวักลายเป็นเรือ่งน่ายินด ีการ
จดจ�าวา่ตอ้งให้พระเจ้ามาก่อนในชีวติ
เราช่วยให้เรามีมุมมองใหม่กับทุกเรือ่ง
ราว ช่วยเราจัดล�าดบัความส�าคญัและ
บรรลุเป้าหมายของเรา
เบียนกำ เอส. อำย ุ19 ปี,  
เมืองไปย์ซันดู อรุุกวยั



เม่ือแผน  

จู่ๆ แผนแห่งความรอดกเ็ป็นมากกว่าแผนภมิูสวยงาม—
เป็นบ่อเกิดของความหวงัและความอบอุ่นใจของดิฉัน
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เป็นควำมจริง
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โดย อลสิซำ โฮล์ม

“จดพรสวรรคท์ัง้หมดของคณุลงไป แล้วเลือกมา 
บอกเราหน่ึงอย่าง” ซิสเตอรเ์จนเซ็นบอกชัน้เรยีน
กุลสตรขีองเรา ดฉัินอธิบายอย่างภาคภูมิ ใจวา่

วอลเลย์บอลเป็นพรสวรรคย์อดเยี่ยมที่สุดของดฉัินและ
ฤดกูาลหน้า—ปีสุดท้ายที่ดฉัินจะเล่นวอลเลย์บอล— 
จะเป็นฤดกูาลที่ดทีี่สุด

“พรสวรรค์มาในหลายรูปแบบ บ้างก็เป็นของประ 
ทานฝ่ายวิญญาณ” ซิสเตอร์เจนเซ็นสอน “ครูคิดว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรให้ครูสามารถรักทุกคน
รอบตัวครูได้”

ซิสเตอรเ์จนเซ็นแสดงความรกัทุกแห่งที่เธอไปและแบ่ง
ปันประจักษ์พยานของเธอในการสนทนาทุกวนั ความรกั
ของเธอจรงิใจ อ่อนโยน และเหมือนพระครสิต ์เธอเป็น
มากกวา่ผู้น�าเยาวชนหญิงของดฉัิน—เธอรูสึ้กเหมือนเป็น
แม่คนที่สอง พี่สาว หรอืเพื่อนสนิทในช่วงที่ดฉัินเรยีน
มัธยมปลาย เราไปดคูอนเสิรต์ดว้ยกัน ไปซือ้ของดว้ยกัน 
และท�าแยมสตรอเบอรดีว้ยกัน เธอน�าพุดดิง้ท�าเองมาให้
เมื่อดฉัินผ่าฟันคดุ และเธอชอบมาเยี่ยมแผงขายน� ้าแข็งใส
ที่ดฉัินท�างานอยู่ เธอท�างานที่ โรงเรยีนของดฉัิน ดว้ยเหตน้ีุ
จึงไปดดูฉัินแข่งวอลเลย์บอลทุกนัดดว้ย

ไม่กี่เดอืนตอ่มา ใกล้สิน้สุดวนัปิดภาคเรยีนฤดรูอ้น  
ดฉัินตืน่ตสีามเพราะไดย้ินเสียงโทรศัพท์ คณุแม่รบัสาย
และจากน้ันก็เดนิมาที่ห้้องนอนของดฉัิน “ครอบครวั
เจนเซ็นประสบอุบัตเิหตทุางรถยนตร์ะหวา่งกลับจากงาน
ชุมนุมครอบครวั” ท่านบอก “รถกลิง้ตกจากฟรเีวย์และซิส
เตอรเ์จนเซ็นเสียชีวติ”

หัวใจดฉัินหล่นวบู “น่ีไม่เป็นความจรงิ” ดฉัินคดิ  
“ครเูพิ่งส่งข้อความให้หนูเมื่อเช้า ครจูะตายไดย้ังไง”

ดฉัินตกใจมาก สับสน และเสียใจไปพรอ้มๆ กัน ไม่กี่
นาทีหลังจากน้ัน ดฉัินน� ้าตาไหล คณุแม่กอดดฉัินขณะที่
ดฉัินรอ้งไห้ ดฉัินนอนไม่หลับ จึงไดแ้ตน่อนคดิและรอ้งไห้
ตลอดคนื

ในสัปดาห์ตอ่ๆ มาดฉัินเสียใจมากอย่างที่ ไม่เคยรูสึ้กมา
ก่อน วอลเลย์บอลไม่ส�าคญัอีกแล้ว และดฉัินไม่นึกหวงัวา่
จะไปเรยีนหนังสืออีก ทุกอย่างที่ดฉัินเคยตืน่เตน้เวลาน้ีถูก
ฝังไวก้ับความเศรา้ “ดฉัินรูสึ้กโศกเศรา้อย่างที่สุด” ดฉัินภา
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เป็นควำมจริง
เขียนในบันทึกส่วนตวัคนืหน่ึง “ดฉัินหยุดรอ้งไห้ ไม่ไดแ้ละ
เหน่ือยหน่าย”

คนืก่อนไปโรงเรยีนวนัแรก ดฉัินนอนรอ้งไห้อยู่บนเตยีง
และคดิถึงการเสียชีวติของซิสเตอรเ์จนเซ็น ดฉัินเสียใจ
จนไม่อยากเสียใจอีก และรูต้วัวา่ตอ้งการความช่วยเหลือ
เพื่อเอาชนะความเจ็บปวด ดฉัินตอ้งสวดอ้อนวอน

“ โปรดช่วยให้ข้าพระองคเ์ข้าใจดว้ยเถิดวา่เธอเสียชีวติ
ดว้ยเหตใุดและข้าพระองคจ์ะเผชิญกับเรือ่งน้ีไดอ้ย่างไร” 
ดฉัินสวดอ้อนวอน

ดฉัินคกุเข่าเงียบๆ อยู่ที่น่ันพลางสงสัยวา่พระองคจ์ะ
ทรงตอบหรอืไม่ ไม่กี่นาทีหลังจากน้ัน ความคดิของดฉัิน
เริม่ปะตดิปะตอ่ทุกอย่างที่เกิดขึน้ ใจของดฉัินรูสึ้กอบอุ่น
และรูสึ้กมีก�าลังใจ ดฉัินทราบดวีา่น่ีไม่ ใช่ความคดิของ
ดฉัิน พระวญิญาณทรงสอนดฉัินอยู่

แผนแห่งความรอด—แผนภูมิสวยงามที่ดฉัินไดร้บัการ
สอนตัง้แตป่ฐมวยั—เป็น ความจรงิ ซิสเตอรเ์จนเซ็นเกิด 
เธอประสบความสุข เธออดทนตอ่การทดลอง เธอแบ่งปัน
ความรกั และเวลาน้ีเธออยู่ ในโลกวญิญาณ วญิญาณของ
เธอยังอยู่ และดฉัิน จะ พบเธออีกครัง้ ดฉัินตระหนักวา่
แผนน้ี แผนแห่ง ความสุข ออกแบบไวเ้พื่อช่วยให้เรากลับ
ไปหาพระบิดาบนสวรรค ์ครอบครวัของเรา และเพื่อนๆ 
ของเรา ในขณะน้ันส่ิงที่ดฉัินตอ้งการมากกวา่อย่างอื่นคอื
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรมเพื่อจะไดพ้บเธออีกครัง้

ในช่วงสองสามสัปดาหแ์รกที่ โรงเรยีน ดฉัินตัง้ใจพฒันา
พรสวรรคข์องซิสเตอรเ์จนเซ็น น่ันคอื รกัทุกคน เมือ่ดฉัิน
จดจอ่กบัการรกัผูอ้ืน่ ความเจ็บปวดของดฉัินเริม่บรรเทาและ
ดฉัินรูสึ้กมคีวามสุขมากขึน้ ดฉัินเรยีนรูว้า่เราสามารถแสดง
ความรกัตอ่ผูอ้ืน่ไดห้ลายวธิ—ีฟังพวกเขา ยิม้ใหพ้วกเขา น�า
ขนมไปให ้หรอืชมเชยพวกเขา น่ีเป็นส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ทีซิ่ส
เตอรเ์จนเซ็นท�าใหด้ฉัิน ดว้ยเหตน้ีุวธิดีทีีสุ่ดทีจ่ะใหเ้ธออยู่ ใน
ความทรงจ�าของดฉัินตลอดไปคอืแสดงความรกัแบบเธอ

ถึงแม้ซิสเตอรเ์จนเซ็นสิน้ชีวติแล้ว แตด่ฉัินยังรูสึ้กถึง
ความรกัของเธอเสมอ ขณะพยายามแสดงความรกัตอ่ผู้อื่น
มากขึน้อีกนิดในแตล่ะวนั ดฉัินก�าลังด�าเนินชีวติแบบเธอ
—เข้าใกล้เธออีกหน่ึงก้าวจนกวา่จะไดพ้บเธออีกครัง้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย เมริลล ีบูเร็น
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“จงมี ใจกรณุากันและกัน” (เอเฟซัส 4:32)

วันน้ันเป็นวนัดทีี่ โรงเรยีน เจฟฟ์ใช้เวลาช่วงพักทัง้หมด
เล่นเป็นมังกรกับเบ็นเพื่อนสนิทของเขา หลังจากเรยีน

ที่ โรงเรยีนใหม่สองปี เจฟฟ์ดี ใจที่สุดท้ายก็มีเพื่อนสนิท 
เบ็นชอบเหมือนเจฟฟ์ และพวกเขามักจะมีหลายเรือ่งให้
คยุกันเสมอ

เมื่อเจฟฟ์ถึงบ้าน เขาเห็นคณุแม่รออยู่ เธอดไูม่มีความ
สุขเลย รอยยิม้ของเขาจางหายไป “เจฟฟ์” แม่พูด “แม่ได้
รบัโทรศัพท์จากครใูหญ่วนัน้ี เธอบอกวา่ลูกรงัแกเด็กผู้ชาย
คนหน่ึงในชัน้อยู่เรือ่ย”

“เปล่าน่ีครบั!” เจฟฟ์บอก เขารูว้า่รงัแกคนอื่นไม่ด ี 
การรงัแกท�าให้คนอื่นเสียใจและกลัว เจฟฟ์ไม่เคยท�าเรือ่ง
แบบน้ัน

“ลูกแน่ใจหรอื” คณุแม่ถาม เธอเขยิบให้เจฟฟ์น่ังบน
โซฟาดว้ย “ครใูหญ่บอกวา่ลูกกับเบ็นบอกให้แซมไปไกลๆ 
เขาไม่ไดอ้ยู่ ในกลุ่มของลูก และเขาจะเข้ากลุ่มไม่ไดถ้้าไม่
กระโดดลงมาจากกระดานเลื่อน”

เจฟฟ์ก้มหน้า แซมขอเล่นกับพวกเขาเกือบทุกวนั แต ่
เบ็น เป็นเพื่อนสนิทของเขา และพวกเขาชอบเล่นกันแค่
สองคน น่ันไม่ไดห้มายความวา่เขาเป็นเด็กเกเรหรอกหรอื

“ผมกับเบ็นเล่นกันสองคนมันผิดหรอืครบั” เจฟฟ์ถาม 
ดเูหมือนไม่ยุตธิรรมที่มีคนเรยีกเขาวา่เด็กเกเรเพียงเพราะ
เล่นกับเพื่อนสนิทของเขา

“ลูกสองคนสามารถใช้เวลาดว้ยกันไดม้ากเหมือนเดมิ 
แตเ่มื่อแซมอยู่แถวน้ัน มันผิด
ที่ท�าให้เขารูสึ้กถูกทอดทิง้และ
โดดเดีย่ว ครใูหญ่บอกวา่ลูกพูด
หยาบคายกับแซมเพราะเขา
ไม่กระโดดลงมาจากกระดาน
เลื่อน”

“เปล่านะครบั!” เจฟฟ์บอก 
แตเ่บ็นท�า และ เขา หัวเราะ

“จ�าตอนที่ลูกย้ายมาใหม่ๆ  

ไดห้รอืเปล่า ลูกรูสึ้กอย่างไร” คณุแม่ถาม
เจฟฟ์พยักหน้า ตอนแรกเขาเหงามากที่ โรงเรยีน  

เขาสวดอ้อนวอนอย่างหนักขอให้เจอเพื่อนที่ดี
“ลูกตอ้งการให้คนอื่นท�าอะไร” คณุแม่ถาม
“ผมอยากให้พวกเขาชวนผมไปเล่นดว้ยช่วงหยุดพัก 

หรอืน่ังกินอาหารกลางวนักับผม”
“ ไม่น่าประหลาดใจหรอกหรอืที่ลูกมีเพื่อนที่ดแีบบน้ัน

ตอนน้ี” คณุแม่ถาม “ลูกสามารถเป็นคนที่ช่วยคนเหงาได ้
เหมือนที่ลูกเคยเป็น แม่จะท้าทายลูกอย่างหน่ึง พรุง่น้ีแม่
อยากให้ลูกหาส่ิงที่ดมีากๆ สามอย่างเกี่ยวกับแซม แล้วบอก
แม่หลังเลิกเรยีน”

“ผมจะท�าครบั” เจฟฟ์ตอบ พลางจ้องรองเท้าของเขา 
เขาไม่ไดม้ีเจตนาจะรงัแกเพื่อน เขาตอ้งการเป็นคนมี
เมตตาเหมือนพระเยซู พรุง่น้ีเขาจะบอกแซมวา่เขาขอโทษ 
และเขาจะบอกเบ็นวา่เขาอยากให้แซมเล่นดว้ย

“เฮ้” คุณแม่ทัก เธอจับคางเจฟฟ์ให้เงยขึน้ “ลูกเป็น
เด็กดีมีเมตตา แซมโชคดีท่ีจะมีลูกเป็นเพ่ือน และทายสิ

วา่อะไร แม้เดาได้เลยวา่ลูกจะ
พบวา่ลูกโชคดีที่มีแซมเป็น
เพ่ือนด้วย”

เจฟฟ์ยิม้เล็กน้อย เบ็นยัง
เป็นเพื่อนสนิทของเขาได้
เหมือนเดมิ การมีเพื่อนอีกคน
จะไม่ท�าให้ ใครน้อยใจดว้ย ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา
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ผมหรือ  
รงัแกหรือ

□   หาส่ิงท่ีดีมากๆ สามอยา่งเก่ียวกบัคนท่ีท่าน
ไม่รู้จกัดี

□   คิดวา่พระเยซูจะท�าอะไร ฮมัเพลงปฐมวยั
เช่น “ถา้พระผูช่้วยยนืเคียงขา้งฉนั”

□   ท่านไม่ตอ้งเป็นเพื่อนสนิทกบัทุกคน แต่
ท่านเลือกเป็นคนมีเมตตาได ้ท�าดีบางอยา่ง
ใหค้นท่ีท่านไม่ลงรอยดว้ย

ค�ำท้ำให้มเีมตตำ



เดก็



แบง่ปันความรกั
กบัเพ่ือน

เดก็ๆ กบัหัวใจ

เพลงแห่งควำมรัก
หนูกบัเพือ่นๆ ชอบร้องเพลงด้วยกนั เพลงโปรดของหนูได้แก่ “ควำมเมตตำเร่ิมทีเ่รำ”  
“ฉันลกูพระผู้เป็นเจ้ำ” และ “ฉันชอบมองดูพระวหิำร” หนูรักครอบครัวของหนู  
และต้องกำรไปพระวหิำรเพือ่รับกำรผนึกกบัพวกเขำ

สวสัดค่ีะ!  
หนูช่ือเรนตำลนี  

หนูอยู่บนเกาะวีโนในมหาสมุทรแปซิฟิก  
ซ่ึงเป็นเกาะหน่ึงของหมู่เกาะในชุกลากูน หนูแสดง
ความรกัตอ่เพื่อนๆ โดยเตน้ร�ากับพวกเขา รอ้งเพลง 

กับพวกเขา และชวนพวกเขาไปโบสถ์

โดย เดวำน เจนเซ็น รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ
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ชวนลูกพีลู่กน้อง
หนูรักลกูพีล่กูน้องของหนู! หนูน่ังเรือไป
เยีย่มพวกเขำบนเกำะโรมำนัม คณุลงุกบั
ลกูพีล่กูน้องของหนูขบัเรือ พวกเขำขบัเรือ
รับส่งผู้สอนศำสนำระหว่ำงเกำะต่ำงๆ ด้วย

ช่วยท�ำให้โลกเตม็ไปด้วยควำมรัก!
ท่านท�าตามพระเยซูโดยแสดงความรักอยา่งไร ส่งหวัใจ 
เร่ืองราวของท่านและภาพถ่าย พร้อมค�าอนุญาตของผู ้
ปกครองมาใหเ้รา ทางออนไลนท่ี์ liahona. lds. org (คลิก 
“Submit Your Work”) หรืออีเมลมาท่ี liahona@ ldschurch. org

กำรแสดงควำมรักของ 
เรนตำลนีชวนเพือ่นๆ

หนูชวนเพือ่นช่ือเดมินำกบัซีนำมำโบสถ์ 
บำงคร้ังพวกเขำมำกบัหนู หนูหวงัว่ำสักวนั
พวกเขำจะรับบัพติศมำ

เต้นร�ำกบัเพือ่นๆ
หนูกบัเพือ่นๆ ก�ำลงัเรียนบัลเลต์จำกซิสเตอร์
ฮำร์ดย์ีผู้สอนศำสนำคนหน่ึง เรำก�ำลงัฝึกบัลเลต์
เกีย่วกบัเดก็ผู้หญงิคนหน่ึงช่ือลลิ ีเธอหลงทำง
บนเกำะและต้องกำรให้เพือ่นๆ บอกทำง

ชวนเพื่อนมาโบสถ์

สนุกกบัการร้องเพลงและเตน้ร�าดว้ยกนั

สนิทกบัครอบครัว

เป็นเพื่อนกบัผูส้อนศาสนา
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โดย เจสซิกำ ลำร์เซ็น
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“รกัพระเจ้าและท�าส่วนของท่าน” (Children’s Songbook, 9)

เ ก้าคณูเจ็ดเท่ากับ 63 หกคณูแปดเท่ากับ . . . 42 หรอื 
ไม่ ใช่ ไม่ถูก
ลูคาลบค�าตอบอย่างฉุนเฉียว
“หมดเวลา!” ครขูองลูคาบอก “ทุกคนส่งข้อสอบ”
“ ไม่นะ!” ลูคาคดิ “ผมยังท�าไม่เสรจ็น่ีนา!”

ลูคาถอนหายใจขณะส่งข้อสอบ เขาตอ้งได ้90 
เปอรเ์ซ็นตจ์ากข้อสอบที่เขาท�าทันจึงจะผ่านตารางสูตร
คณูของเขาและกลายเป็นคนเก่งประจ�าชัน้เรือ่งคณูเลข 
เขาเพียงแต่ไม่รูว้า่เขาจะท�าอย่างไร!

คนืน้ันระหวา่งศึกษาพระคมัภีรก์ับครอบครวั พ่ออ่าน ภา
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ใกล้สอบแล้ว  
แตลู่คามีแผนเรื่องคณูเลข

 คนเกง่ 
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จากหลักค�าสอนและพันธสัญญาวา่ “ฉะน้ัน, หากเจ้าจะ
ขอจากเราเจ้าจะไดร้บั; หากเจ้าจะเคาะก็จะเปิดมันให้เจ้า” 
(คพ. 6:5)

ลูคายืดตวัตรงทันที น่ันคอืค�าตอบ! การสวดอ้อนวอน!
ลูคาเริม่สวดอ้อนวอนทุกวนัเพื่อให้ ไดค้ะแนน

ดี ในข้อสอบที่เขาท�าทัน น่าจะไดผ้ล ตอ้ง ได้
ผล เขาจะกลายเป็นคนเก่งเรือ่งคณูเลข
ในท้ายที่สุด!

วนัอังคาร ลูคากลับจากโรงเรยีน
และควา้บาสเกตบอลไปเล่น

“ลูกอยากให้ช่วยเรือ่งเรยีนไหม” 
แม่ถาม

“ ไม่ครบั! ผมจัดการเรือ่งน้ันแล้ว
ครบั!” ลูคาตอบขณะวิง่ออกนอกประต ู
เขาเช่ือในการสวดอ้อนวอนมากถึงขนาด
วา่เขาไม่หยิบแผ่นภาพออกมาฝึกเลขเลย

วนัศกุร ์ลูคารูว้า่เขาจะสอบผ่าน แตเ่มื่อเขา
น่ังท�าข้อสอบ เขาไม่รูค้�าตอบ และเขาท�าไดแ้ย่กวา่
เดมิ!

ลูคาเดนิคอตกจากป้ายรถประจ�าทางกลับบ้าน  
เขาสวดอ้อนวอนอย่างหนักเพื่อให้เป็นคนเก่งเรือ่งคณูเลข  
ท�าไมพระบิดาบนสวรรค์ ไม่ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ
เขา

เมื่อถึงบ้าน เขาโยนลูกบาสเกตบอลเข้าห่วงจนพ่อกลับ
จากที่ท�างาน พ่อบีบแตรขณะน�ารถเข้าจอด

“ โรงเรยีนเป็นอย่างไรบ้าง” พ่อถาม
“ ไม่ดเีลยครบั” ลูคาตอบพลางก้มหน้า “ผมสอบคณูเลข

ไม่ผ่าน”
“พ่อเสียใจที่ ไดย้ินแบบน้ัน” พ่อบอก เขายกมือรอรบั

บอลจากลูคา
“ผมควรจะผ่าน!” ลูคาบอก “ผมสวดอ้อนวอนและท�า

ทุกอย่าง พ่อครบั พ่อบอกวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบค�า
สวดอ้อนวอน พระองค์ ไม่ทรงตอบผมวนัน้ี!”

“ลูกฝึกกับแผ่นภาพหรอืเปล่า” พ่อถาม
“เปล่าครบั”
“ลูกศึกษาทัง้หมดหรอืเปล่า”

“เปล่าครบั” ลูคาตอบ “แตผ่มสวดอ้อนวอนทัง้
อาทิตย์!”

พ่อเลีย้งลูกบอลและมองดลููคา “การ
คณูเลขก็เหมือนบาสเกตบอล ลูกเล่น

บาสเกตบอลเก่งไดอ้ย่างไร”
“ผมฝึกครบั” ลูคาตอบ
“ ใช่ และดว้ยเหตน้ีุเมื่อลูกสวด

อ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรคช่์วย
ลูกก่อนแข่ง เราไม่ไดส้วดอ้อนวอนขอ
ให้พระองคท์รงใช้เวทมนตรท์�าให้ลูก
เป็นนักบาสที่เก่งขึน้ เราสวดอ้อนวอน
ขออะไร”

“ผมสวดขอให้ผมจ�าที่ผมฝึกได”้  
ลูคาตอบ

“ ใช่แลว้ การสวดออ้นวอนไดผ้ลทีสุ่ดเมือ่เราท�าส่วนของ
เราและทูลขอใหพ้ระบดิาบนสวรรคท์รงช่วยเรา” พอ่บอก

“ส่วนของผมคอืศึกษาแผ่นภาพใช่ไหมครบั” ลูคาถาม
“ถูกตอ้ง” พ่อตอบพลางส่งบอลคนืให้ลูคา
ลูคาถอนหายใจเฮือกใหญ่และโยนลูก ลูกบาสกระดอน

จากขอบห่วง “ โอเค ผมจะตอ้งท�าให้มาก แตผ่มคดิวา่ผม
จะขยันเรยีน และ ขอให้พระบิดาบนสวรรคท์รงช่วย”

“น่ันแหละ!” พ่อกล่าว “ลูกพรอ้มจะเล่นบาสดว้ยกันสัก
หน่อยไหม”

ลูคายิม้และแย่งลูกบอลมาจากพ่อ “แน่นอนครบั! ตราบ
ใดที่พ่อช่วยผมฝึกคณูเลขไปดว้ย”

“ลูกตอบก่อน” พ่อบอก “หกคณูแปด”
“ส่ีสิบแปด!” ลูคาตอบขณะโยนลูก คราวน้ีลงห่วงพอดี
ระหวา่งการฝึกและการสวดอ้อนวอน เขาจะกลายเป็น

คนเก่งเรือ่งคณูเลขแน่นอน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา

“ตอนท่ีหนูฝึกโหนบาร์ หนูตก หนูจึงลองอีกคร้ัง แต่กต็กอีก 
หนูโหนไดถึ้งบาร์สามเท่านั้น หนูสวดออ้นวอนขอใหพ้ระบิดา
บนสวรรคท์รงช่วยใหห้นูกลา้หาญ หลงัจากสวดออ้นวอน หนู

รู้สึกวา่พร้อมจะลองอีกคร้ัง คราวน้ีหนูโหนไดถึ้งบาร์ส่ี จากนั้น
กบ็าร์หา้! หนูเก่งข้ึนเร่ือยๆ! หนูรู้วา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรง

ช่วยใหห้นูกลา้พอจะพยายามต่อไปเพื่อหนูจะเก่งข้ึนเร่ือยๆ”
ลลิ ีเอส., อำยุ 7 ขวบ, รัฐอำร์คนัซอ, สหรัฐอเมริกำ
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กญุแจฐานะปโุรหิตคืออะไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดยเอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

กญุแจฐานะปุโรหิตไม่ใช่กญุแจท่่ีท่าน

จบัตอ้งไดห้รือถือไวใ้นมือไดเ้หมือน

กญุแจรถ ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอ�านาจ

หรือการอนุญาตใหก้ระท�าในพระนาม

ของพระบิดาบนสวรรค ์กญุแจฐานะ

ปุโรหิตยอมใหผู้น้�าก�ากบัดูแลการ

ใชฐ้านะปุโรหิตบนแผน่ดินโลก

พระเยซูคริสตท์รงมีกญุแจฐานะปุโรหิตทั้งหมด 

เม่ือฟ้ืนฟศูาสนจกัร พระองคป์ระทานกญุแจฐานะ

ปุโรหิตใหโ้จเซฟ สมิธกระท�าในฐานะศาสดา

พยากรณ์ของพระองค ์ปัจจุบนัฝ่ายประธานสูงสุด

และโควรัมอคัรสาวกสิบสองมีกญุแจเหล่าน้ี

เพราะกญุแจฐานะปุโรหิตอยูบ่นแผน่ดินโลก เรา

จึงสามารถรับบพัติศมาและการยนืยนั รับพรฐานะ

ปุโรหิตเม่ือเราป่วย และรับการผนึกในพระวหิาร 

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวกสิบสองก�ากบั

ดูแลการใชฐ้านะปุโรหิตเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาของ

พระบิดาบนสวรรค ์พวกท่านมอบหรือใหก้ญุแจฐานะ

ปุโรหิตบางส่วนแก่อธิการและประธานสาขา
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ข้ างนอกหนาวจัด อากาศเย็นกัดที่แก้มและจมูกของ
ครอบครวัสตเีวนสัน หลังจากเล่นสกีอย่างสนุกสนาน 

พวกท่านเดนิฝ่าหิมะไปที่รถ พวกท่านนึกวา่จะไดข้ึน้รถ
และอุ่นขึน้เพราะเครือ่งท�าความรอ้น

แตเ่มื่อเอ็ลเดอรส์ตเีวนสันล้วงลงไปในกระเป๋า
กางเกง กุญแจรถหาย! “กุญแจอยู่ ไหน” ท่านคดิ 
ทุกคนรอท่านเปิดประตอูย่างใจจดใจจ่อ ไม่มี
กุญแจก็เข้าไปในรถไม่ได ้พวกท่านเปิดประตู
หรอืสตารท์รถไม่ได ้พวกท่านจะเปิดเครือ่ง
ท�าความรอ้นไม่ได้

ส่ิงแรกที่เอ็ลเดอรส์ตเีวนสันท�าคอืสวดอ้อนวอน 
ท่านทูลขอพระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้พวกท่าน
พบกุญแจรถ จากน้ันท่านคดิใครค่รวญอย่างหนักวา่ท่าน
ท�ากุญแจหล่นที่ ไหน แล้วท่านก็จ�าไดว้า่ท่านไดเ้ล่นสกี
กระโดดไกลก่อนหน้าน้ีในวนัน้ี “กุญแจอาจจะตกอยู่ ใน
หิมะก็ ได”้ ท่านคดิ

บางคนในครอบครวักลับไปพรอ้มเอ็ลเดอรส์ตเีวนสัน 
ขึน้ไปถึงบนสุดของลานสกีแล้วสกีลงมาตามทาง เมื่อ
พวกท่านมาถึงลานดา้นล่าง ตะวนัเริม่ตกดนิ พวกท่านหา
กุญแจขณะตะวนัคล้อยต�า่ลงเรือ่ยๆ ยังความประหลาดใจ
แก่พวกท่าน พวกท่านพบกุญแจก่อนมืดพอด!ี

การสวดอ้อนวอนและการหากุญแจรถเตอืนใจเอ็ลเดอร ์
สตเีวนเสันวา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้เรา
ยืนหนาว พระองคป์ระทานกุญแจและสิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตให้ผู้น�าของศาสนจักรช่วยน�าเราทุกคนให้กลับบ้าน
ไปหาพระองคอ์ย่างปลอดภัย ◼

เขา้ไปในรถไม่ได!้
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บพัติศมาและฐานะปโุรหิตไดร้บัการฟ้ืนฟู
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ใช้บุคคลในพระคมัภีรต์อ่ไปน้ีแบ่งปันเรือ่งราวประวตัศิาสนจักร!

ออลเิวอร์ คำวเดอรีช่วยโจเซฟ สมิธแปลพระคมัภร์ีมอรมอน ขณะโจเซฟ สมิธแปลพระคมัภร์ีออกเสียง ออลเิวอร์จดข้อควำม
พระคมัภร์ีตำมค�ำบอก เมื่อพวกท่ำนอ่ำนเร่ืองกำรรับบัพติศมำ พวกท่ำนทูลถำมพระผู้เป็นเจ้ำว่ำบัพติศมำเกดิขึน้ได้อย่ำงไร  

เพือ่ตอบค�ำสวดอ้อนวอนของพวกท่ำน ยอห์นผู้ถวำยบัพติศมำจงึมำประสำทฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนและสอนพวกท่ำน  
โจเซฟให้บัพติศมำออลเิวอร์ จำกน้ันออลเิวอร์ให้บัพติศมำโจเซฟ ต่อมำเปโตร ยำกอบ และยอห์นประสำทฐำนะ 

ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคให้โจเซฟและออลเิวอร์

บุคคลในพระคมัภร์ี

โจเซฟ สมิธ ออลิเวอร์ คาวเดอรี
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บตัรคมวาทะการประชุมใหญ่
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น่ีคือคมวาทะบางส่วนท่ีเราชอบจากการประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคม!

“ควำมเห็นเดยีว
ของเรำทีส่�ำคญั
คอืพระบิดำบน
สวรรค์ทรงคดิ
อย่ำงไรกบัเรำ”

เอล็เดอร์เจ. เดฟน ์คอร์นิช

“การสวด
ออ้นวอนเป็น
ของประทาน

จากพระผู ้
เป็นเจา้ เราไม่
ตอ้งรู้สึกหลง
ทางหรือโดด

เด่ียว”
ซิสเตอร์แครอล เอฟ.  

แมคคองกี

“พระบิดำบนสวรรค์
ทรงรู้จกัและรักท่ำน
แต่ละคน และทรง

พร้อมช่วยเหลอืเสมอ”
เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์

“ทุกอยา่งจะถกูตอ้ง 
ทุกอยา่งจะดี”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
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เม่ือพระเยซทูรงพระเยาว ์
เร่ืองรำวของพระเยซู
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โดย คิม เวบ็บ ์รีด

ทุกปีพระเยซูกับ
ครอบครวัจะ
เดนิทางไกลไป
เยรซูาเล็ม พวก
ท่านไปที่น่ันเพื่อ

ฉลองวนัหยุดที่
เรยีกวา่ปัสกา

เมื่อพระเยซูทรงพระ
เยาว ์พระองคท์รงอยู่กับ
มารยี์ โยเซฟ และน้อง
ชายน้องสาวของพระองค ์
พระองคท์รงเรยีนรูจ้าก
ครอบครวัของพระองค์
และพระบิดาบนสวรรค์
ของพระองคว์า่ตอ้งฉลาด
และแข็งแรง
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เม่ือพระเยซทูรงพระเยาว ์

มารยี์กับโยเซฟรบีกลับเข้าเมืองไปหาพระเยซู พวกท่านพบพระองคท์ี่พระ
วหิาร พระองคก์�าลังสอนพวกผู้ชายเกี่ยวกับพระวหิารและทรงตอบค�าถาม

ของพวกเขา พวกเขาประหลาดใจที่เห็นพระองคท์รงปราดเปรือ่งยิ่งนัก

ปีหน่ึง เมือ่ถงึเวลา 
กลบับา้น มารย์ี 
กบัโยเซฟคดิวา่
พระเยซทูรงเดนิ
ทางอยูก่บัเพือ่นๆ 
หลงัจากหน่ึงวนั 
พวกทา่นสังเกต
วา่พระองคห์ายไป 
พระเยซอูยู่ที่ ไหน
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จาก ลูกา 2:41-52

พระเยซูตรสัวา่พระองคท์รงอยู่ที่พระวหิารเพื่อรบัใช้พระบิดาบนสวรรค์
ของพระองค ์เราสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระคมัภีรแ์ละเล่าเรือ่งพระเยซู

ให้คนอื่นฟังได ้ตอ่จากน้ันเราจะรบัใช้พระบิดาบนสวรรคเ์ช่นกัน! ◼



 กมุภาพนัธ์ 2017 79

เดก็

หน้ำระบำยสี

ฉันสามารถแสดงความ
รกัตอ่ผูอื้น่ได ้

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ
ตต

์



80 เลียโฮนา

มีพวกเราก่ีคนท่ีฉลาดกว่าผึง้เบา
ปัญญา

บางครัง้ข้าพเจ้ารูต้วัวา่อยู่ภายใต้
ข้อก�าหนดของการท�างานที่ตอ้ง

อาศัยความเงียบและอยู่คนเดยีว . . . 
สถานที่เงียบสงบที่ข้าพเจ้าชอบไป
เป็นพิเศษคอืห้องชัน้บนในหอคอย
ของอาคารใหญ่หลังหน่ึง . . . ห้อง
น้ันเข้าไปไดย้ากและคอ่นข้างปลอด
คน . . .

แตข่้าพเจ้าก็มักจะหนีไม่พ้นผู้มา
เยือน โดยเฉพาะในหน้ารอ้น เพราะ
เมื่อข้าพเจ้าน่ังพรอ้มกับเปิดหน้าตา่ง 
พวกแมลงมีปีกจะหาทางเข้ามา
ใช้สถานที่รว่มกับข้าพเจ้าเป็นครัง้
คราว . . .

ครัง้หน่ึงผึง้ป่าตวัหน่ึงจากเนินเขา
แถวน้ันบินเข้ามาในห้อง และช่วง
เวลาช่ัวโมงกวา่ข้าพเจ้าไดย้ินเสียงบิน
หึ่งๆ อย่างสบายอารมณ์ของมัน เจ้า
ตวัเล็กรูด้วีา่มันเป็นนักโทษ แตก็่ ไม่
สามารถหาทางออกผ่านหน้าตา่งที่
แง้มอยู่ ได ้เมื่อพรอ้มจะปิดห้องและ
ออกไปข้างนอก ข้าพเจ้าเปิดหน้าตา่ง
ให้กวา้งขึน้และพยายามน�าทางก่อน 
จากน้ันก็ไล่ผึง้ออกไปสู่อิสรภาพและ
ความปลอดภัย โดยทราบดวีา่ถ้าปล่อย
ไว้ ในห้องมันจะตายเหมือนแมลงตวั

อื่นที่ตดิอยู่ ในน้ันและตายในสภาพ
อากาศรอ้นเพราะไม่มีทางออก ยิ่ง
พยายามไล่มันออกไป มันยิ่งขัดขืน
และตอ่ตา้นความพยายามของ
ข้าพเจ้า เสียงบินหึ่งๆ อย่างสงบของ
มันกลายเป็นเสียงบินฉวดัเฉวยีน
ดว้ยความโกรธเกรีย้ว มันบินเข้าหา
ข้าพเจ้าอย่างไม่เป็นมิตรจนน่ากลัว

จากน้ันมันท�าให้ข้าพเจ้าตัง้ตวั
ไม่ทันและตอ่ยมือข้าพเจ้า—มือข้าง
ที่จะน�าทางมันไปสู่เสรภีาพ ในที่สุด
มันก็บินขึน้ไปบนไฟระย้าที่ตดิกับ
เพดาน สูงเกินกวา่ข้าพเจ้าจะเอือ้มไป
ช่วยมันหรอืท�าให้มันบาดเจ็บ ความ
เจ็บแปลบของเหล็กไนท�าให้ข้าพเจ้า
เกิดความสงสารมากกวา่ความโกรธ 
ข้าพเจ้ารูว้า่มันตอ้งไดร้บัโทษอย่าง
เลี่ยงไม่ไดเ้พราะมันคดิผิดที่ขัดขืน
และตอ่ตา้น ข้าพเจ้าตอ้งปล่อยให้ผึง้
ตวัน้ันรบัชะตากรรมของมัน สามวนั
ตอ่มาข้าพเจ้ากลับไปห้องน้ันและเห็น

อุปมาเร่ืองผึ้ง
เบาปัญญา

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ผึง้แห้งตายไรชี้วติอยู่บนโตะ๊เขียน
หนังสือ มันไดจ้่ายคา่ความดือ้ดงึดว้ย
ชีวติของมัน

ส�าหรบัผึง้ตวัน้ัน มันเข้าใจผิดคดิ
แคบๆ นึกถึงแตต่นเองวา่ข้าพเจ้า
เป็นอันตราย ข่มเหงมันไม่เลิกรา และ
เป็นศัตรตูวัฉกาจที่ตัง้ใจจะท�าลาย
ชีวติมัน ทัง้ที่ความจรงิแล้วข้าพเจ้า
เป็นมิตร หาทางไถ่ชีวติที่มันท�าให้สูญ
เสียเพราะความผิดพลาดของมันเอง 
พยายามช่วยชีวติมันจากห้องขังของ
ความตายให้คนืสู่อากาศดา้นนอกของ
เสรภีาพ

เราฉลาดกวา่ผึง้ตวัน้ันมากถึงขนาด
ไม่มีส่วนที่เหมือนกันระหวา่งความเบา
ปัญญาของมันกับชีวติเราหรอืไม่ เรา
มักตอ่สู้กับความยากล�าบาก บางครัง้
ดว้ยความโมโหและความโกรธ ซ่ึง
สุดท้ายแล้วอาจเป็นการแสดงปัญญา
เหนือมนุษย์และความรกัความห่วงใย 
สวนทางกับความสบายช่ัวคราวของ
เราเพื่อพรถาวรของเรา ในความยาก
ล�าบากและความทุกข์ของมนุษย์
มีการปฏิบัตศิาสนกิจซ่ึงคนไม่เช่ือ
พระเจ้าเท่าน้ันที่มองไม่ออก ส�าหรบั
คนจ�านวนมากการสูญเสียความมั่งคัง่
คอืพร เป็นวธิีที่พระเจ้าทรงน�าหรอื
ทรงขับพวกเขาออกจากสถานกักกัน
ของความหมกมุ่นกับตนเองไปสู่
แสงตะวนัและที่ โล่งกวา้ง ซ่ึงโอกาส
ไม่จ�ากัดรออยู่หากพวกเขาพยายาม 
ความผิดหวงั ความเสียใจ และความ
ทุกข์อาจเป็นการแสดงความเมตตา
ของพระบิดาผู้ทรงปรชีาญาณก็ได้

ลองพิจารณาบทเรยีนเรือ่งผึง้เบา
ปัญญา! ◼

จาก Improvement Era, Sept. 1914, 1008–9; ปรบั
เครือ่งหมายวรรคตอนและตวัสะกดให้ตรงกับ
มาตรฐานในปัจจุบัน

โดย เอล็เดอร์
เจมส์ อ.ี ทำลเมจ 
(1862–1933)
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง
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อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

พบสันติสุขใน  

บ่อยคร้ังในชีวติ เรารู้สึกวา่เราไม่ดีพอ แต่ความไม่ดี
พร้อมของเราจะช่วยใหเ้ราเลือกปีติผา่นการเติบโต 
กา้วหนา้ และพบความเขม้แขง็ในความอ่อนแอ

น. 44

ส�ำหรับเยำวชน

น. 54

หำ น�ำไป สอน  
รับค�าทา้เร่ืองพระวหิาร
ท่านนึกถึงเร่ืองน้ีแลว้ ท่านเรียนรู้เร่ืองน้ี
แลว้ ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งทุ่มเทท�างานพระ
วหิารและประวติัครอบครัว เกร็ดน่ารู้ต่อ
ไปน้ีจะช่วยท่านเร่ิมตน้

ส�ำหรับเดก็

กญุแจฐานะ
ปโุรหิตคืออะไร
กญุแจฐานะปุโรหิตไม่ใช่กญุแจ จริงๆ  
แต่ใชไ้ขพรมากมาย—อยา่งเช่น บพัติศมา—
ใหเ้รา! อ่านดูวา่ท�าอยา่งไร

น. 72

ควำมไม่ดพีร้อม


