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วนัครบรอบ  
175 ปีของ 
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ปกิณกะ
8 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่เดอืน

ตุลำคม 2016

10 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด: 
พลงัของกำรสอนหลกัค�ำสอน
โดยดกัลาส ดี. โฮลม์ส์

38 ภำพแห่งศรัทธำ: มำร์คสั ทลิก์เนอร์

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: บทเรียนจำก
แดนดี
โดย ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์

เลียโฮนา มีนาคม 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

มคีวำมชอบธรรมเป็นอำวุธ
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

7 ข่ำวเยีย่มสอน: เดชำนุภำพอนักอปร
ด้วยพระปรีชำสำมำรถของพระเยซู
คริสต์และกำรชดใช้ของพระองค์

บทความพิเศษ
13 กำรเตรียมงำนเลีย้งทำงวญิญำณ

โดย มานูเอล เอมิลิโอ กิรีอาโก
เราตดัสินใจปฏิบัตติอ่การประชุม 
ศลีระลึกเหมือนไม่ ใช่แคก่ารประชุม
วนัอาทิตย์อีกการประชุมหน่ึงเท่าน้ัน
—และผลออกมาดเีกินคาด

14 กำรหลัง่เทพระวญิญำณ
ในวนัครบรอบ 175 ปีของการก่อ
ตัง้สมาคมสงเคราะห์ ฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญแบ่งปัน
ประจักษ์พยานและข้อคดิเกีย่ว
กับองคก์ารอันเป่ียมดว้ยพลังและ
ศกัดิสิ์ทธิ์น้ี

26 ได้รับพรเพรำะพีส่ำวทีซ่ื่อสัตย์ของผม
โดย ราฟาเอล แอนทิลลนั
แบบอย่างและประจักษ์ของเทลมาพี่
สาวเปลีย่นชีวติผม

30 พระกติตคุิณและชีวติทีด่ี
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก
เอ็ลเดอรค์กุเตอืนให้เรานึกถึงความ
ส�าคญัของการเลือกปรชัญาชีวติทีมุ่่ง
เน้นพระผู้ช่วยให้รอดและส่ิงส�าคญั
ทีสุ่ด

ภำพปก
ภาพถ่ายโดย โคดยี์ เบลล์

7
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2 เลียโฮนา

44 จงเป็นแบบอย่ำงของผู้เช่ือ
โดย เอล็เดอร์วอน จี. คีทช์
เราจะท�าให้เกิดสัมฤทธิผลในหน้าทีซึ่ง่
พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เราสอนความ
จรงิโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
ความโกรธไดอ้ย่างไร

48 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว:  
ลิม้รสโลกในแอฟริกำใต้
โดย แมคเคนนา จอห์นสนั
หญิงสาวคนหน่ึงเห็นวา่ความรกัและ
ความเห็นใจของพระเจ้าสะท้อนอยู่ ใน
การกระท�าของเพือ่นวสุิทธิชน

คนหนุ่มสำว

50 เจด็ส่ิงทีเ่รำกลวัเกีย่วกบักำรกลบัใจ—
และสำเหตุทีเ่รำไม่ควรกลวั
โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
เรามักผัดวนัการกลับใจเพราะเรากลัว 
แนวคดิและข้อเสนอแนะตอ่ไปน้ีจะ
ช่วยให้ท่านกล้าเปลีย่นจรงิๆ

54 แค่ท�ำตำมทีแ่พทย์ส่ัง
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล
การกลับใจจะหอมหวานไม่เหมือนการ
กินยาหรอืการฉีดยา

57 เจำะประเดน็
เรารูอ้ะไรเกีย่วกับพระมารดาในสวรรค ์
เราควรสอนเพศศกึษาอย่างไร

58 จำกสนำมเผยแผ่: ซ่ือสัตย์อย่ำงลงัเล 
ได้รับพรมำกมำย
โดย อิไซอสั วาร์กสั ชาวาร์เรีย

60 ห้องสนทนำ

62 โปสเตอร์: เลอืกควำมหวงั

63 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิเผชิญกำรทดลองศรัทธำ
โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

64 ปำฏิหำริย์นำทสุีดท้ำย
โดย ซีซาร์ เอช. โบนิโต ดูอาร์เต
ผมพยายามซ่อมเครือ่งจักรทีเ่สียตลอด
การฝึกงานของผมแต่ไม่ประสบผล
ส�าเรจ็ การสวดอ้อนวอนในนาทีสุดท้าย
จะช่วยไดห้รอื

เยำวชน

66 คุ้มกบักำรรอคอย
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
ซาดอีายุครบแปดขวบ แตค่ณุพ่อยังไม่
ยอมอนุญาตให้เธอรบับัพตศิมา

68 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: จะเป็นอย่ำงไร
ถ้ำฉันรู้สึกเหมอืนไม่ดเีท่ำทีค่วร
โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์

69 มุมค�ำถำม
บางครัง้ฉันรูสึ้กร�าคาญครอบครวัของ
ฉัน ฉันจะท�าอะไรไดบ้้าง

70 เดก็ๆ กบัหัวใจ: วำดภำพควำมรัก
โดย จิลล ์แฮค็กิง

72 ควำมรู้สึกทีด่ี
โดย เจน แมค็ไบรด์
ตัง้แตเ่ปาโลรบับัพตศิมาเขาไม่ท�าผิด
อะไรเลยจนกระทั่งวนัหน่ึง ศลีระลึกจะ
ช่วยไดอ้ย่างไร

74 เห็นศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ
โดยเอล็เดอร์คิม บี. คลาร์ก
ข้าพเจ้าจ�าครัง้แรกทีเ่ห็นศาสดา
พยากรณ์ดว้ยตนเอง

75 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร:  
กำรจดัตั้งศำสนจกัร

76 เร่ืองรำวของพระเยซู:  
พระเยซูทรงรับบัพตศิมำ
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: ฉันขอบพระทยัส�ำหรับ
ร่ำงกำยของฉัน

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

ท่านวดัสว่นสูง
อย่างไร

การกลบัใจ 
เป็น 

ใบสัง่ยา  
ไม่ใชก่ารลงโทษ
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แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

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

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
การกลบัใจ, 50, 54, 63, 72
การชดใช้, 7
การเช่ือฟัง, 58, 80
การทดลองศรัทธา, 63
การผกูมิตร, 13, 43, 48
การเยีย่มสอน, 40, 41, 43
การรับใช้, 41, 42, 63
การเลอืก, 30
การสวดอ้อนวอน, 4, 61, 63, 

64, 66
ครอบครัว, 26, 30, 60, 69, 70

ความคุ้มครองทางวญิญาณ, 
4, 14, 80

ความจริง, 44
ความรัก, 44, 70
ความส�านึกคณุ, 30, 79
ความหวงั, 50, 62
ความอ่อนน้อมถ่อมตน, 30
งานเผยแผ่ศาสนา, 26, 58
บัพติศมา, 61, 66, 76
แบบอย่าง, 26, 44
ประวติัครอบครัว, 40

ประวติัศาสนจกัร, 75
พระบัญญติั, 80
พระเยซูคริสต์, 7, 76
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 41, 

42, 63
พนัธสัญญา, 4
ศาสดาพยากรณ์, 4
ศีลระลกึ, 13, 63, 72
สตรี, 14, 26, 40
สมาคมสงเคราะห์, 14, 40, 41

“จงเป็นแบบอย่ำงของผู้เช่ือ,” หนา้ 44: 
เอล็เดอร์คีทชพ์ดูถึงความส�าคญัของการ
ปกป้องหลกัค�าสอนของพระกิตติคุณ
ดว้ยความรักและความอ่อนโยน หลงัจาก
อ่านค�าพดูน้ี ท่านอาจจะพดูถึงเวลาต่างๆ 
ในชีวติของสมาชิกครอบครัวท่ีพวกเขา
ตอ้งปกป้องพระกิตติคุณ ท่านอาจจะอ่าน
เร่ืองราวพระคมัภีร์เก่ียวกบัคนท่ียนืหยดั
สนบัสนุนความเช่ือของตนไดเ้ช่นกนั  
อาทิ เร่ืองราวของดาเนียลหรือเอสเธอร์  
คนเหล่าน้ีแสดงความรักทั้งต่อคนรอบ
ขา้งและต่อพระเจา้อยา่งไร ท่านอาจจะ
ลองแสดงบทบาทสมมติของสถานการณ์
ท่ีสมาชิกครอบครัวสามารถฝึกแบ่งปัน
ความเช่ือในหวัขอ้ต่างๆ ดว้ยท่าทีสุขมุและ
เขา้ใจ

“จะเป็นอย่ำงไรถ้ำฉันรู้สึกเหมอืนท�ำได้ไม่
ดเีท่ำทีค่วร,” หนา้ 68: เอล็เดอร์ฮอลแลนด์
พดูถึงส่ิงท่ีตอ้งท�าเม่ือเรารู้สึกวา่เราไม่ดี
เท่าท่ีเราจะดีได ้ท่านอาจจะพดูคุยกนัใน
ครอบครัวและจดพรสวรรคท่ี์พระบิดาบน
สวรรคป์ระทานแก่ท่าน และใหส้มาชิก
ครอบครัวพดูถึงพรสวรรคท่ี์สมาชิก
ครอบครัวแต่ละคนไดรั้บจากพระบิดาบน
สวรรค ์ ท่านอาจจะใหส้มาชิกครอบครัว
จดเป้าหมายท่ีพวกเขาตอ้งการท�าใหบ้รรลุ
ผลส�าเร็จตลอดเดือนถดัไป โดยสนทนา
วธีิบรรลุเป้าหมายน้ี พรสวรรคจ์ะช่วย
พวกเขาอยา่งไร และพวกเขาจะตอ้งพฒันา
ทกัษะอะไรบา้งจึงจะบรรลุเป้าหมาย ท่าน
อาจจะติดตามผลกิจกรรมน้ีในภายหลงั
และกระตุน้ใหส้มาชิกครอบครัวตั้งเป้า
หมายและพยายามท�าใหบ้รรลุผลส�าเร็จ

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ ต่อไป
นีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

มนีำคม 2017 ปีที ่23 เล่มที ่3
เลยีโฮนำ 14443 425
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4 เลียโฮนา

ป
ระธานโธมัส เอส. มอนสันศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกประกาศวา่ “ทุกวนัน้ี
เราตั้งป้อมสู้กับบาป ความเลวทราม และความช่ัวรา้ย

ที่เรยีงแถวยาวเหยียดอยู่ตอ่หน้าตอ่ตาเรา” 1

ท่านจะแปลกใจหรอืไม่เมื่อทราบวา่ประธานมอนสัน
กล่าวถ้อยค�าเหล่าน้ีเมื่อ 50 ปีก่อน ถ้าเราตัง้ป้อมสู้กับความ
ช่ัวรา้ยที่มีมากอย่างคาดไม่ถึงในสมัยน้ัน ความช่ัวรา้ยที่
คกุคามเราในทุกวนัน้ีจะมีมากยิ่งกวา่น้ันเพียงใด มีเหตุ
สมควรให้พระเจ้าทรงประกาศเกี่ยวกับสมัยการประทาน
ของเราว่า “ดูเถิด, ศัตรูถูกน�ามารวมไว้” (คพ. 38:12)

สงครามที ่“เราผองตอ้งถกูเกณฑ์” 2 เริม่ตน้ก่อนเราเกดิ
บนแผ่นดนิโลก เริม่ตน้แม้ก่อนสรา้งโลกดว้ยซ�า้ เริม่ตน้
เมื่อหลายพันปีก่อนในโลกก่อนเกิด ที่ซ่ึงซาตานกบฏและ 
“หมายมั่นจะท�าลายสิทธิ์เสรขีองมนุษย์” ( โมเสส 4:3)

ซาตานแพ้การตอ่สู้คราวน้ันและ “ถูกโยนลงมาที่แผ่น
ดนิโลก” (ววิรณ์ 12:9) ซ่ึงเขายังคงท�าสงครามตอ่เน่ืองมา
จนถึงทุกวนัน้ี บนแผ่นดนิโลก “เขาท�าสงครามกับวสุิทธิ
ชนของพระผู้เป็นเจ้า, และล้อมพวกเขาไวร้อบดา้น” (คพ. 
76:29) ดว้ยค�าเท็จ การหลอกลวง และการล่อลวง

เขาท�าสงครามกับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก เขา
ท�าสงครามกับกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน เขาท�าสงครามกับครอบครวั
และพระวหิาร เขาท�าสงครามกับส่ิงที่ดี บรสุิทธิ์ และ
ศักดิ์สิทธิ์

เราสู้กับข้าศึกเช่นน้ันอย่างไร เราตอ่สู้กับความช่ัวรา้ยที่ดู

เหมือนก�าลังดดูกลืนโลกของเราอย่างไร ยุทธภัณฑ์ของเรา
คอือะไร พันธมิตรของเราคอืใคร

เดชำนุภำพของพระเมษโปดก
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ซาตานมีอ�านาจ

เหนือเราก็ตอ่เมื่อเรายอมเขา 3

นีไฟเห็นสมยัของเรา ท่านจงึ “เห็นเดชานุภาพของพระ
เมษโปดกของพระผู้เป็นเจา้, วา่ลงมาบนวสุิทธชินของ
ศาสนจกัรของพระเมษโปดก, และบนผูค้นแหง่พนัธสัญญา
ของพระเจา้, ซ่ึงกระจดักระจายอยูบ่นทัว่พืน้พภิพ; และ 
พวกเขามอีาวธุคอืความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระผู้
เป็นเจา้ในรศัมภีาพอนัยิง่ใหญ”่ (1 นีไฟ 14:14; เน้นตวัเอน)

เรามีอาวธุคอืความชอบธรรมและเดชานุภาพอย่างไร เรา
รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์และให้เกียรตฐิานะปุโรหิต 
เราท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ ท�าประวตัคิรอบครวั
ของเรา และเข้าพระวหิาร เราพยายามกลับใจตลอดเวลา
และทูลวงิวอนพระเจ้าขอ “ โปรดใช้พระโลหิตที่ชดใช้ของ
พระครสิตเ์พื่อพวกข้าพระองคจ์ะไดร้บัการให้อภัยบาปของ
พวกข้าพระองค”์ ( โมไซยาห์ 4:2) เราสวดอ้อนวอน รบัใช้ 
เป็นพยาน และใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิต์

เรามีความชอบธรรมและเดชานุภาพเป็นอาวธุเมื่อ
เรา “ส่ังสมถ้อยค�าแห่งชีวติไว้ ในความคดิ [ของเรา] เสมอ
ไป” (คพ. 84:85) เราส่ังสมถ้อยค�าเหล่าน้ันโดยตัง้ใจศึกษา
พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์และถ้อยค�าของผู้รบัใช้ที่พระเจ้าทรง
เลือก ผู้จะแบ่งปันพระประสงค ์พระด�าร ิและสุรเสียงของ

โดย ประธำน 
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

มี ความชอบธรรม  
เป็นอาวธุ

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานอายริงกเ์ตือนเราวา่เราก�าลงัท�าสงครามกบัความชัว่ร้าย ท่าน
อาจจะเร่ิมโดยร้องเพลง “เราผองตอ้งถูกเกณฑ”์ (เพลงสวด, บทเพลงท่ี 

127) กบัคนท่ีท่านสอน จากนั้นท่านอาจจะเช้ือเชิญใหพ้วกเขาแบ่งปันวา่
พวกเขาไดรั้บความคุม้ครองผา่นความชอบธรรมอยา่งไรและระดมความ
คิดเพื่อหาวธีิป้องกนัครอบครัวของพวกเขาจากซาตาน เช่น เลือกส่ือท่ีดี  
จดัสภาครอบครัว หรือจดัสงัสรรคใ์นครอบครัวทุกสปัดาห์ ท่านอาจจะ
ทา้ทายใหพ้วกเขาไตร่ตรองร่วมกบัการสวดออ้นวอนวา่จะเสริมแนว
ป้องกนัครอบครัวของพวกเขาอยา่งไรและกระตุน้ใหพ้วกเขาวางแผนน�า
แนวคิดเหล่านั้นไปปฏิบติั

พระองค ์(ด ูคพ. 68:4) ระหวา่งการ
ประชุมใหญ่สามัญของเดอืนถัดไป

ในการตอ่สู้กับความช่ัวรา้ย เราพึง
จ�าไวเ้สมอวา่เรามีความช่วยเหลือทัง้
สองดา้นของม่าน พันธมิตรของเรา
รวมถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
นิรนัดร ์พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ 
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์

พันธมิตรของเรารวมถึงกองทัพ
สวรรคท์ี่มองไม่เห็นดว้ย “อย่ากลัว
เลย” เอลีชาบอกชายหนุ่มที่หวาด 
กลัวคนหน่ึงขณะพวกเขาเผชิญหน้า
กับกองทัพของความช่ัวรา้ย  
“เพราะฝ่ายเรามีมากกวา่ฝ่ายเขา” 
(ด ู2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:15–16)

เราไม่จ�าเป็นตอ้งกลัว พระผู้เป็น
เจ้าทรงรกัวสุิทธิชนของพระองค ์
พระองคจ์ะไม่ทรงทอดทิง้เรา

ข้าพเจ้ารูว้า่เพื่อตอบค�าสวด
อ้อนวอน พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าตาม
ค�าวงิวอนของข้าพเจ้าเพื่อปลดปล่อย
ข้าพเจ้าจากความช่ัวรา้ย ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่ดว้ยความช่วยเหลือของพระ

ผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เรา
เช่ือมั่นไดว้า่เราจะไดร้บัพลังมากพอ
จะตา้นอิทธิพลช่ัวรา้ยทุกอย่างที่เรา
เผชิญ

ขอให้เรามีอาวธุคอืความชอบ
ธรรมเสมอเพื่อเราจะมีความมั่นใจใน
ชัยชนะท้ายที่สุด ◼

อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “Correlation Brings 

Blessings,” Relief Society Magazine,  
Apr. 1967, 247.

 2. “เราผองตอ้งถูกเกณฑ์” เพลงสวด  
บทเพลงที่ 127.

 3. ด ูค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ 
สมิธ (2007), 229.
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สวมยุทธภณัฑ์ของท่ำน

มีส่ิงไม่ดีมากมายในโลกทุกวนัน้ี พระ
กิตติคุณเปรียบเสมือนโล่ป้องกนัท่าน 

ประธานอายริงกบ์อกใหเ้ราท�า 10 อยา่งต่อ
ไปน้ีเพื่อป้องกนัตวัเรา ใหแ้ต่ละคนหาตวัเลข
บนภาพและลากเสน้ไปตามจุด ระบายสีเม่ือ
ลากเสน้เสร็จ!

ดฉัินตดัสินใจแล้ว
โดย เมดิสนั ธอมพส์นั

ดิฉนัเคยไดรั้บบทเรียนอนัทรงคุณค่าในชั้นเรียนเยาวชนหญิง
เก่ียวกบัความบริสุทธ์ิทางเพศ—หวัขอ้ท่ีท�าใหเ้ยาวชนส่วน

ใหญ่รู้สึกอึดอดั ดิฉนัจ�าส่ิงท่ีเรียนรู้วนันั้นไดไ้ม่หมด แต่จ�าได้
วา่ผูน้�าพดูถึงมาตรฐานส่วนตวัอยา่งหน่ึงของเธอ—นัน่คือรักษา
ความบริสุทธ์ิทางเพศไวเ้สมอ ดิฉนัจดจ�าค�าพดูของเธอ และจาก
นั้นดิฉนัตดัสินใจแน่วแน่วา่จะน�ามาใชเ้ป็นคุณค่าส่วนตวัของ
ดิฉนั

วนัหน่ึงขณะก�าลงันัง่รถประจ�าทางกลบัจากงานกีฬา มีคนบน
รถเร่ิมเล่นเกม truth or dare (พดูความจริงหรือรับค�าทา้) เพราะ

เยำวชน

เดก็

ความเบ่ือ ดิฉนักบัเดก็บางคนจึงเล่นดว้ย เม่ือถึงรอบของดิฉนั 
ดิฉนัถูกทา้ใหท้�าส่ิงท่ีรู้วา่ไม่ถกูตอ้ง น่ีอาจจะเป็นเร่ืองท่ีท�าให้
ดิฉนัตดัสินใจล�าบาก แต่ค�าพดูของผูน้�าเยาวชนหญิงคนหน่ึงเขา้
มาในจิตใจ การเลือกจึงไม่ยาก ดิฉนัขอถอนตวัทนัที ดิฉนัตดัสิน
ใจไวแ้ลว้วา่จะท�าอะไรในสถานการณ์นั้น

ดิฉนัรู้วา่เม่ือเราไปโบสถแ์ละพยายามเรียนรู้ส่ิงท่ีศาสนจกัร
สอน เราจะไดรั้บพรดว้ยความเขม้แขง็ทางวญิญาณและความ
คุม้ครองมากข้ึนจากการล่อลวงของโลก
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

 1. รักษำวนัสะบำโตให้ศักดิ์สิทธ์ิ
 2. ให้เกยีรตฐิำนะปุโรหิต
 3. ท�ำและรักษำพนัธสัญญำ
 4. ท�ำงำนประวตัคิรอบครัว
 5. ไปพระวหิำร
 6. กลบัใจ
 7. สวดอ้อนวอน
 8. รับใช้ผู้อืน่
 9. แบ่งปันประจกัษ์พยำนของท่ำน
10. อ่ำนพระคมัภร์ี
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เดชานุภาพอนั
กอปรดว้ยพระ
ปรีชาสามารถ
ของพระเยซูคริสต์
และการชดใชข้อง
พระองค์

“ข้าพเจ้าเผชิญไดทุ้กอย่าง
โดยพระองคผ์ู้ทรงเสรมิก�าลัง
ข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) “แม ้
เราทุกคนจะมีความอ่อนแอ แต่
เราเอาชนะได”้ ประธานดเีทอร ์ 
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าว “แน่นอนวา่โดยพระคณุ
ของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงหากเรา
นอบน้อมถ่อมตนและมีศรทัธา 
ส่ิงอ่อนแอจะกลับเข้มแข็งได”้ 1

พระผู้ช่วยให้รอดของเราตรสั
ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและ
พันธสัญญาวา่ “เราจะไปเบือ้ง
หน้าเจ้า. เราจะอยู่ทางขวามือ
เจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระ
วญิญาณของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, 
และเหล่าเทพของเราห้อมล้อม
เจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว”้ (คพ. 
84:88)

“นีไฟเป็นแบบอย่างของคนที่
รู ้เข้าใจ และพึ่งพาเดชานุภาพ

อนักอปรดว้ยพระปรชีาสามารถขอ 
งพระผู้ช่วยให้รอด” เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกล่าว “พี่ๆ 
ของนีไฟมัดท่านดว้ยเชือก
และวางแผนท�าลายท่าน โปรด
สังเกตค�าสวดอ้อนวอนของนีไฟ 
‘ข้าแตพ่ระเจ้า, ตามศรทัธาของ
ข้าพระองคอ์ันมีอยู่ ในพระองค,์ 
ขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์ ให้
พ้นจากมือพี่ๆ ของข้าพระองค์
ดว้ยเถิด; แท้จรงิแล้ว, แม้ 
ประทานก�าลังให้ข้าพระองคเ์พือ่
ข้าพระองคจ์ะท�าให้สายรดั ที่ผูก
ข้าพระองคข์าด’ (1 นีไฟ 7:17; 
เน้นตวัเอน)

“. . . นีไฟไม่ไดส้วดอ้อนวอน
ขอให้สภาวการณ์เปลี่ยน แต่
ท่านสวดอ้อนวอนขอให้มีพลัง
เปลี่ยนสภาวการณ์ของท่าน 
และข้าพเจ้าเช่ือวา่นีไฟสวด
อ้อนวอนในท�านองน้ีเพราะท่าน

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอการดลใจให้รูว้า่
จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

พจิำรณำส่ิงนี้

เดชานุภาพ
อนักอปร
ดว้ยพระ

ปรีชา
สามารถ
ของพระ
เยซูคริสต์

และการพลี
พระชนม์

ชีพเพื่อการ
ชดใชข้อง
พระองค์

จะช่วยเรา
ท�าใหค้วาม

อ่อนแอ
เป็นความ
เขม้แขง็ได้

อยา่งไร

รู ้เข้าใจ และประสบเดชานุภาพ
อันกอปรดว้ยพระปรชีาสามารถ
ของการชดใช้

“ขา้พเจา้ไมค่ดิวา่สายรดัทีม่ดั
นีไฟหลดุจากมอืและขอ้มอืนีไฟ
เหมอืนเลน่มายากล แตข่า้พเจา้
คาดวา่ทา่นไดร้บัพรใหม้ทีัง้ความ
ไมย่อ่ทอ้และพละก�าลงัส่วนตวั
นอกเหนือความสามารถตาม 
ธรรมชาตขิองทา่น ซ่ึงตอ่จากน้ัน  
‘ดว้ยก�าลงัจากพระเจา้’ ( โมไซยาห์  
9:17) ทา่นออกแรงบดิและดงึจน
เชือกขาดได้ ในทา้ยทีสุ่ด” 2

ข้อมูลและพระคมัภร์ีเพิม่เตมิ
อิสยาห์ 41:10; อีเธอร ์12:27;  
reliefsociety. lds. org
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อ้ำงองิ
 1. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ของ

ประทานแห่งพระคณุ,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2015, 108.

 2. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “Strength beyond 
Our Own,” New Era, Mar. 2015, 4.

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์

ข่ำวเยีย่มสอน
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สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2016
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . . ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคมปี 2016 ท่านสามารถใช้หน้า
เหล่านี ้(และสมดุบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและ
ประยกุต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่ีมีชีวิตตลอดจนผู้น�า
ศาสนจักรท่านอ่ืน ๆ

ปีติเป็นกญุแจสู่การอยูร่อด
ทางวญิญาณของเรา
“เ มื่อศนูย์กลางของชีวติเราอยู่ที่แผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า . . .  

และพระเยซูครสิตก์ับพระกิตตคิณุของพระองค ์เราจะรูสึ้กปีติได้ ไม่วา่จะ
เกิดอะไรขึน้—หรอืไม่เกิดขึน้—ในชีวติเรา . . .

“. . . ปีตขิองพระองคเ์สมอตน้เสมอปลาย ให้ความมั่นใจตอ่เราวา่ ‘ความทุกข์ 
(ของเรา) จะอยู่เพียงช่ัวครู’่ [คพ. 121:7] และทรงอุทิศให้เป็นพรของเรา . . .

“. . . ดงัเช่นในทุกส่ิง พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่างสูงสุดของเรา 
‘พระองคท์รงสู้ทนตอ่กางเขนเพื่อความยินดทีี่อยู่ตอ่หน้าพระองค’์ [ฮีบร ู12:2] 
จงนึกด!ู เพื่อที่พระองคจ์ะทรงทนตอ่ประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดที่เคยทนบน
แผ่นดนิโลก พระผู้ช่วยให้รอดของเราจับตามองไปที่ ปีติ! . . .

“หากเรามองไปที่ โลกและท�าตามสูตรความสุขของโลก เราจะไม่มีวนัรูจ้ัก
ปีต ิ. . . ปีตเิป็นของประทานส�าหรบัคนซ่ือสัตย์”

สองส่ิงทีศ่รัทธำ
ท�ำไม่ได้

1. “พระบิดาในสวรรค ์. . . จะไม่
ทรงบงัคบัใหใ้ครเลือกหนทางท่ีชอบ
ธรรม พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ไดท้รงบงัคบัให้
บุตรธิดาของพระองคเ์องท�าตามพระ
องคใ์นโลกก่อนเกิด พระองคจ์ะทรง
บงัคบัเรานอ้ยลงเพียงใดในเวลาน้ีขณะ
ท่ีเราเดินทางผา่นชีวติมรรตยั

“พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเช้ือเชิญ โนม้
นา้วใจ พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงเอ้ือมออก
ไปอยา่งไม่หยดุย ั้งดว้ยความรัก การ
ดลใจ และก�าลงัใจ แต่พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ไม่ทรงบีบบงัคบั—ซ่ึงจะบ่อนท�าลาย
แผนอนัยิง่ใหญ่ของพระองคเ์พื่อการ
เติบโตนิรันดร์ของเรา . . .

2. “ศรัทธาท�าไม่ไดคื้อ . . . บงัคบั
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ เราไม่
สามารถบงัคบัใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงยอม
ท�าตามความปรารถนาของเรา—ไม่วา่
เราจะคิดวา่ถกูตอ้งเพียงใดหรือเราสวด
ออ้นวอนอยา่งจริงใจเพียงใด . . .

“ไม่เลย จุดประสงคข์องศรัทธาไม่ใช่ 
การเปล่ียน พระประสงคข์องพระผูเ้ป็น
เจา้ แต่เป็นการใหอ้ �านาจเรา ท�าตาม 
พระประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้ ศรัทธา
คือความวางใจ—วางใจวา่พระผูเ้ป็น
เจา้จะทรงเห็นส่ิงท่ีเรามองไม่เห็นและ
พระองคท์รงรู้ส่ิงท่ีเราไม่รู้”

ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์

ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน ประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “ปีตแิละกำรอยู่รอดทำงวญิญำณ,” เลยีโฮนา,  
พ.ย. 2016, 82, 83, 84

หลกัค�ำสอนเด่น

ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ ทีป่รึกษำทีส่อง 
ในฝ่ำยประธำนสูงสุด, “ช้ันส่ี ประตูสุดท้ำย,”  
เลยีโฮนา, พ.ย. 2016, 16, 17
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การเป็นสมาชิกผูส้อนศาสนาท่ีดีข้ึน
ประธานโธมสั เอส. มอนสนักล่าวในการประชุมใหญ่สามญัเดือนตุลาคม 2013 วา่ 

“บดัน้ีถึงเวลาแลว้ท่ีสมาชิกและผูส้อนศาสนาจะพร้อมใจลงแรงท�างานดว้ยกนั . . . 

[พระเจา้] จะทรงช่วยเราในการลงแรงนั้นถา้เราจะกระท�าดว้ยศรัทธาเพื่อใหง้านของ

พระองคเ์กิดสมัฤทธิผล”

อคัรสาวกสองท่านกระตุน้เราใหเ้ป็นสมาชิกผูส้อนศาสนาท่ีดีข้ึน ใชฉ้บบัเดือน

พฤศจิกายน 2016 หรือเขา้ไปท่ี conference. lds. org เพื่ออ่านส่ิงท่ีท่านเหล่านั้นพดูไว้

—ดู นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “พยานเก่ียวกบัพระผูเ้ป็นเจา้,” 35

—ดู ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, “การแบ่งปันพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟ,ู” 57

จนี บี. บิงแฮม ทีป่รึกษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำน
ปฐมวยัสำมญั, “ฉันจะน�ำควำมสว่ำงแห่งพระ
กติตคุิณมำสู่บ้ำนของฉัน,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2016, 6, 8

มจีติกศุลต่อผู้อืน่
“พระเยซูคริสตท์รงเป็นแบบอยา่งท่ีดี
พร้อมของจิตกศุล . . .

“. . . เราอยากจะใชค้วามสวา่งของ
พระกิตติคุณเพื่อมองคนอ่ืนอยา่งท่ีพระผู ้
ช่วยใหร้อดทรงมอง—ดว้ยความเมตตา 
ความหวงั และจิตกศุล จะมีวนัหน่ึงท่ี
เราจะเขา้ใจหวัใจของผูอ่ื้นอยา่งสมบูรณ์
และจะขอบพระทยัท่ีไดรั้บพระเมตตา—
เช่นเดียวกบัท่ีเราใหค้วามคิดและค�าพดู
ท่ีมีจิตกศุลแก่ผูอ่ื้นในชีวติน้ี . . .

“หนา้ท่ีและสิทธิพิเศษของเราคือการ
ยอมรับการปรับปรุงของ ทุกคน ขณะท่ี
เราพยายามเป็นเหมือนพระผูช่้วยใหร้อด 
พระเยซูคริสตม์ากยิง่ข้ึน”
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เขา้ไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัยการประชุม 
ใหญ่สามญัไดท่ี้ conference. lds. org

จุดพลิกผนั
ใชฉ้บบัเดือนพฤศจิกายน 2016 หรือเขา้ไปท่ี conference. lds. org เพื่ออ่านส่ิงท่ี

เปล่ียนแปลงชีวติเหล่าน้ี

•  ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงกเ์รียนรู้อะไรเก่ียวกบัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเม่ือท่าน

เป็นปุโรหิต—ดู “เพื่อเขาจะกลายเป็นคนเขม้แขง็เช่นกนั,” 75

•  เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัดเ์รียนรู้อะไรเก่ียวกบัการกลบัใจเม่ือท่านอาย ุ12 ปี 

—ดู “การกลบัใจ: การเลือกอนัน่าปีติยนิดี,” 121

•  เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนัไดรั้บประจกัษพ์ยานเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอน 

อยา่งไร—ดู “มองพระคมัภีร์ มองพระเจา้,” 44

•  เอล็เดอร์เครก ซี. คริสเตนเซ็นท�าอะไรสมยัเป็นนกัเรียนเซมินารีท่ีเปล่ียนวธีิอ่าน

พระคมัภีร์มอรมอนของท่าน—ดู “เราจะยกผูห้ย ัง่รู้ท่ีเลิศเลอผูห้น่ึงข้ึน,” 27

เร่ืองเล่ำกำรประชุมใหญ่
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เ มื่อครัง้เป็นประธานคณะเผยแผ่
คนใหม่ ข้าพเจ้ามาถึงคณะเผยแผ่

ที่ ไดร้บัมอบหมายดว้ยความคาด
หวงัมากวา่การประชุมผู้สอนศาสนา
จะเป่ียมดว้ยพระวญิญาณเหมือนที่
ข้าพเจ้าจ�าไดส้มัยเป็นผู้สอนศาสนา
วยัหนุ่ม แตห่ลังจากการประชุมโซน
รอบแรกเสรจ็ ข้าพเจ้าผิดหวงั พระ
วญิญาณไม่มากเท่าที่ข้าพเจ้าหวงั และ
ผู้สอนศาสนาบางคนดเูหมือนไม่สนใจ

ขณะข้าพเจ้ากับภรรยาไตรต่รอง
และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับวธิีเชือ้เชิญ
พระวญิญาณเข้ามาในชีวติเราและ
ชีวติผู้สอนศาสนามากขึน้ เราไดร้บั
การน�าทางให้เน้นการสอนหลักค�า
สอนของพระครสิตแ์ละพลังของหลัก
ค�าสอนที่จะเปลี่ยนเรา เมื่อเราท�าตาม
แนวทางน้ีตลอดหลายเดอืนตอ่มา  
ผู้สอนศาสนาหลายคนมาบอกข้าพเจ้า
วา่พวกเขาเสียใจกับความประพฤติ
ในอดตี พวกเขาแสดงความปรารถนา
จะรกัษากฎผู้สอนศาสนาและด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุดว้ยความขยัน
หมั่นเพียรมากขึน้

พลงัของการสอนหลกัค�าสอน
เราจะเพ่ิมความสามารถในการสอนหลกัค�าสอน 
ด้วยพลงัและสิทธิอ�านาจได้อย่างไร

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด

โดยดกัลำส ด.ี โฮล์มส์ 

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน  
ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามญั
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สอนศาสนาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความส�านึกคุณมากขึน้ต่อพลังและ
อานุภาพแห่งพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้าที่จะเปล่ียนใจ (ดู แอลมา 
31:5) เมื่อคณะเผยแผ่ของเรา
ก้าวหน้าและเรายังคงเน้นเรือ่งการ
สอนหลักค�าสอน ใจพวกเขาเปล่ียน
และใจเราเปลี่ยนเช่นกัน เพราะเรา
เข้าใจหลักค�าสอน เราจึงเข้าใจวา่ 
“ท�าไม” ต้องเช่ือฟัง ไม่เพียงเข้าใจ 
“อะไร” และ “อย่างไร” เท่าน้ัน

เหตุใดกำรสอนหลกัค�ำสอน 
จงึมพีลงัเช่นน้ัน

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด
สอนวา่ “พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
คอืหลักค�าสอนที่พระเยซูและศาสดา
พยากรณ์ของพระองคส์อน” 2 หลัก
ค�าสอนที่แท้จรงิมีพระครสิตเ์ป็น
ศนูย์กลาง หลักค�าสอนของพระองค ์
เมื่อสอนและรบัโดยพระวญิญาณ จะ
เพิ่มพูนศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์สมอ 
(ด ูแอลมา 32:28–43; โมโรไน 7:25, 
31–32)3 ศรทัธาเป็น “เหตใุห้เกิดการ 
กระท�าทุกอย่าง” หรอืพฤตกิรรมทุก
อย่าง 4 เมื่อเปิดเผยพระบิดาและพระ
บุตรตอ่เราผ่านค�าพูดที่เป่ียมดว้ยพระ
วญิญาณ ศรทัธาของเราเตบิโต ความ
ปรารถนาจะกลับใจและเช่ือฟังเพิ่ม
ขึน้ และเราเปลี่ยน

พลังที่จะเปลี่ยนใจไม่ไดอ้ยู่ ในครู
แตอ่ยู่ ใน “อานุภาพแห่งพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 31:5) 
ตวัอักษรบนกระดาษหรอืคลื่นเสียง
ที่ออกจากปากไม่มีพลังเปลี่ยนใจ 
แตเ่มื่อถ้อยค�าที่แท้จรงิเป่ียมดว้ย
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้
เป็นเจ้า ถ้อยค�าเหล่าน้ันจะท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในใจ 
(ด ู1 โครนิธ์ 2:4; 1 เธสะโลนิกา 1:5; 
โมไซยาห์ 5:2; แอลมา 5:7; คพ. 68:4) 
เมื่อเราสอนพระวจนะของพระองค์
โดยพระวญิญาณ พระวญิญาณ

บรสุิทธิ์จะทรงน�าความสวา่งและความ
จรงิเข้ามาในใจผู้เรยีน (ด ูยอห์น 6:63; 
2 นีไฟ 33:1; คพ. 84:45) เมื่อผู้เรยีน
เปิดใจรบัพระวจนะ พระวญิญาณทรง
ท�าให้ความนึกคดิของพวกเขาสวา่ง
และทรงเปลี่ยนใจพวกเขา—เจตนา
และพฤตกิรรมของพวกเขา

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยาน
อันทรงพลังวา่ “หลักค�าสอนที่แท้
จรงิเปลี่ยนเจตคตแิละพฤตกิรรม 
ถ้าเข้าใจ” ตอ่ไปน้ีเป็นตวัอย่างบาง
ประการ

•  กษัตรยิ์เบ็นจามินสอนพระวจนะ
ที่เขาไดร้บัจากเทพให้ผู้คนของ
เขา และพระวญิญาณทรงท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้
กับใจพวกเขาจนพวกเขา  
“ ไม่มี ใจที่จะท�าความช่ัวอีก,  
แตจ่ะท�าความดีโดยตลอด”  
( โมไซยาห์ 5:2)

•  เมื่อแอลมาผู้บิดาสอนผู้คน  
“จิตวญิญาณพวกเขาไดร้บัความ
สวา่งโดยแสงสวา่งของพระ
วจนะอันเป็นนิจ” และพวกเขา
ไดร้บัการช่วยให้รอด (แอลมา 
5:7; ด ูข้อ 9 ดว้ย)

•  พวกบุตรของโมไซยาห์  
“เพราะพลังแห่งพระวจนะของ
พระองค”์ (แอลมา 26:13)  
จึงช่วยท�าให้ชาวเลมันหลายพัน
คนเกิดการเปลี่ยนแปลงใจโดย
สิน้เชิง (ด ูแอลมา 17:14–17; 
53:10)

เรำจะปรับปรุงได้อย่ำงไร
มีหลายส่ิงที่เราทุกคนท�าไดเ้พื่อ

เพิ่มความสามารถในการสอนหลัก
ค�าสอนดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจ 
(ด ูแอลมา 17:3; ฮีลามัน 5:18) เราไม่
ตอ้งมีปรญิญาเอกในการสอนหรอืใน
การศึกษาศาสนา แตเ่ราตอ้งจ่ายราคา 
แนวคดิตอ่ไปน้ีจะช่วยไดเ้มื่อท่าน
พยายามเชือ้เชิญพลังแห่งหลักค�าสอน
เข้ามาในการสอนของท่าน

อะไรเป็นเหตุให้เกดิกำรเปลีย่นแปลงนี้
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร ์

(1924–2015) ประธานโควรมัอัคร
สาวกสิบสองสอนบ่อยครัง้วา่  
“หลักค�าสอนที่แท้จรงิเปลี่ยนเจตคติ
และพฤติกรรม ถ้าเข้าใจ การศึกษา
หลักค�าสอนของพระกิตติคุณจะ
ปรบัปรงุพฤติกรรมเรว็กวา่การศึกษา
พฤติกรรมจะปรบัปรงุพฤติกรรม” 1 
ข้าพเจ้าเคยรูห้ลักธรรมน้ีแล้ว  
แต่หลังจากประสบการณ์ครัง้น้ีกับผู้
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1. ส่ังสมและด�าเนินชีวติตามพระ
วจนะ เพ่ือสอนหลกัค�าสอนดว้ยพลงั
และสิทธอิ�านาจ เราตอ้งรูห้ลกัค�าสอน 
พระผูช่้วยใหร้อดรบัส่ังกบัโจเซฟและ
ไฮรมั สมธิวา่กอ่นพวกทา่นหมายมัน่จะ
ประกาศพระวจนะของพระองค ์พวก
ทา่นตอ้งแสวงหาให้ ไดพ้ระวจนะกอ่น 
จากน้ันพวกทา่นจะมพีระวญิญาณของ
พระองคแ์ละพระวจนะของพระองค ์
“อ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ในการสรา้ง
ความเช่ือมัน่แกม่นุษย”์ (คพ. 11:21) 
ความเขา้ใจเช่นน้ี “เรยีกรอ้งมากกวา่
การอ่านผา่นๆ” ดงัทีป่ระธานฮาเวริด์ 
ดบัเบลิย.ู ฮันเตอร ์(1907–1995)  
สอน แตเ่รยีกรอ้งใหต้ัง้ใจศึกษาทกุวนั 5

ศึกษาอยา่งเดยีวไมพ่อ หากเรา
ตอ้งการรูห้ลกัค�าสอน เราตอ้งด�าเนิน
ชีวติตามน้ันดว้ย (ด ูยอหน์ 7:17;  
แอลมา 12:9) การศึกษาอยา่งขยนัหมัน่
เพยีรและการประยกุต์ ใช้พระคมัภรี์
ตลอดจนถอ้ยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่
มชีีวติอยู่เป็นวธิที�าใหเ้รามพีลงัแหง่พระ
วจนะของพระองค ์“ ในเรา” (แอลมา 
26:13; ด ูแอลมา 17:2–3; 32:42 ดว้ย)

2. สอนหลักค�าสอน เราตอ้งตัง้ใจ
สอนหลักค�าสอนที่แท้จรงิเท่าน้ัน  
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็น  
“พระวญิญาณแห่งความจรงิ” (ยอห์น 
15:26) ผู้เรยีนจะรูสึ้กถึงพยานยืนยัน
ของพระองคเ์มื่อเราไม่ประกาศ “เรือ่ง
อื่นใดนอกจากศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกทัง้หลาย” (คพ. 52:36) 
หลีกเลี่ยงการคาดเดาและการตคีวาม
ดว้ยตนเอง วธิีดทีี่สุดวธิีหน่ึงในการ
หลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้หลักค�าสอนเท็จ
คอืท�าให้การสอนของเราเรยีบง่าย
เสมอ (ด ูโมไซยาห์ 25:22; 3 นีไฟ 
11:39–40) นอกจากน้ี เราควรผูกโยง

ความเห็นและประสบการณ์ที่สมาชิก
ชัน้เรยีนแบ่งปันเข้ากับหลักค�าสอนที่
เราก�าลังศึกษา

3. สอนโดยพระวญิญาณ เราตอ้ง
จ�าไวว้า่การสอนไม่ ใช่เพื่อตวัเราเลย 
ดวงตาของเราตอ้งเห็นแก่พระผู้เป็น
เจ้าอย่างเดยีว เราตอ้งไม่สรา้งความ
บันเทิงหรอืตัง้ตนเป็นแสงสวา่ง 
เปาโลบอกชาวโครนิธ์วา่ท่านอยู่กับ
พวกเขา “ดว้ยความอ่อนแอ ดว้ยความ
กลัว และความหวาดหวัน่มาก”  
(1 โครนิธ์ 2:3; ด ูข้อ 4ดว้ย) น่ันแสดง
วา่เปาโลไม่ได้ ใช้การน�าเสนอที่เขียน
ไวแ้ละฝึกซ้อมมาอย่างดี

หากเราตอ้งการเป็นเครือ่งมือ
เปลี่ยนแปลงใจในพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้า เราตอ้งหลีกทางและให้พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสอนความจรงิ 
ขณะเตรยีมสอน จงจดจ�าส่ิงส�าคญั
ที่สุดในชัน้เรยีนของท่าน น่ันคอื  
การสถิตอยู่ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
จงท�าทุกอย่างที่ท�าไดเ้พื่ออัญเชิญพระ
วญิญาณเข้ามาในชัน้เรยีนของท่าน 
ขณะที่่ท่านสอน อย่ากลัวถ้าตอ้งหยุด
ช่ัวขณะเพื่อท่านจะสามารถฟังและ
รูสึ้กถึงการน�าทางของพระวญิญาณ

เมื่อเราดืม่ด�า่และด�าเนินชีวติ
ตามพระวจนะทุกค�าของพระผู้เป็น
เจ้าและสอนเฉพาะหลักค�าสอนที่แท้
จรงิโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราจะคน้พบวา่พระเจ้าทรง
ก�าลังเปลี่ยนแปลงใจเราและใจคนที่
เราสอน ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระผู้
เป็นเจ้าทุกวนัส�าหรบัการเปลี่ยนแปลง
ที่พระวจนะของพระองคท์�าให้เกิดแก่
ใจข้าพเจ้าและส�าหรบัครผูู้สอนหลัก
ค�าสอนที่แท้จรงิให้ข้าพเจ้าดว้ยพลัง
และสิทธิอ�านาจ ◼

ควำมเรียบง่ำย
ท�ำให้เกดิควำม
เข้ำใจ

“จงสัง่สอนหลกั
ธรรมเบ้ืองตน้
ของพระกิตติคุณ
—สัง่สอนคร้ัง
แลว้คร้ังเล่า 
และท่านจะพบ
แนวคิดใหม่และ
ความสวา่งเพิ่ม
ข้ึนทุกวนัเก่ียว
กบัหลกัธรรม
เหล่านั้นท่ีจะเปิด
เผยต่อท่าน ท่าน
สามารถเพิ่มพนู
ไดม้ากข้ึนจน
เขา้ใจแจ่มแจง้ 
จากนั้นท่านจะ
สามารถท�าใหค้น
ท่ี [ท่าน] สอน
เขา้ใจชดัเจน”
ไฮรัม สมธิ, ใน History 
of the Church, 6:323

อ้ำงองิ
 1. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “Little Children,” Ensign, Nov. 1986, 17.
 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “The Power of Teaching Doctrine,” Liahona, July 1999, 85.
 3. ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “พระเจ้าทรงออกแบบหลักค�า

สอนของพระเยซูครสิต์ ไวเ้พื่อช่วยให้เราเพิ่มพูนศรทัธาของเรา” (“ ให้ศรทัธาของท่านแสดงออกมา,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 29)

 4. Lectures on Faith (1985), 1–2.
 5. ด ูฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร,์ “Reading the Scriptures,” Ensign, Nov. 1979, 64.



 มีนาคม 2017 13

เ มื่อผมไดร้บัเรยีกเป็นที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายอธิการ  

ผูเ้ขา้รว่มการประชมุศีลระลกึในวอรด์ของเราลดน้อยลง  
ฝ่ายอธิการจึงตดัสินใจอดอาหารอย่างจรงิจังและสวด

อ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรคป์ระทานปัญญาแก่เรา
เพื่อรูว้า่จะท�าให้สมาชิกเข้มแข็งไดอ้ย่างไร

พระเจ้าทรงดลใจให้เราเน้นการประชุมศีลระลึกเป็นงาน
เลีย้งทางวญิญาณ เราจึงคดิวธิีเชิญสมาชิก มิตรสหายและ
เพื่อนบ้านของพวกเขามาการประชุมศีลระลึกและประสบ
งานเลีย้งทางวญิญาณ เราท�าบัตรเชิญที่เขียนวา่ “เชิญมา
ฟัง ดู และรู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในงานเลีย้ง
ทางวญิญาณ” แจกให้สมาชิกแตล่ะคน รวมทัง้เยาวชาย
และเยาวชนหญิง

เราเตรยีมคณะนักรอ้งกลุ่มเล็กๆ แปดคนไวด้ว้ย  
เราคดัเลือกเพลงสวดทางวญิญาณและผู้พูดรว่มกับการ

เรำจะช่วยท�ำให้ศีลระลกึเป็นศำสนพธีิ
ทำงวญิญำณมำกขึน้ได้อย่ำงไร

•  การเตรียมเร่ิมไดท่ี้บา้นเม่ือครอบครัวพดูถึงวธีิปรับปรุง
ประสบการณ์ของพวกเขากบัศีลระลึก

•  ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตท่ีปฏิบติัศีลระลึกสามารถท�าเช่นนั้นไดด้ว้ย
ความคารวะ โดยรู้วา่พวกเขาเป็นตวัแทนของพระเจา้ในการแบ่ง
ปันศีลระลึกกบัสมาชิก คนท่ีใหพ้รศีลระลึกสามารถท�าใหก้าร
สวดออ้นวอนของเขาเป็นการส่ือสารท่ีศกัด์ิสิทธ์ิกบัพระผูเ้ป็น
เจา้ ไม่ใช่แค่การกล่าวค�าซ�้ าๆ

เราท�าบัตรเชิญทีเ่ขยีนว่า “เชิญมาฟัง ดู และรู้สึกถงึการประทบั
อยู่ของพระเจ้าในงานเลีย้งทางวญิญาณ” 

สวดอ้อนวอน เราเชือ้เชิญให้สมาชิกช่วยเรือ่งความคารวะ
ในครัง้น้ีเช่นกัน

ทุกอย่างพรอ้มส�าหรบังานเลีย้งทางวญิญาณ! ผู้เข้ารว่ม
ประชุมวนัอาทิตย์น้ันมีผู้สนใจและสมาชิกที่แข็งขันน้อย 
42 คนรวมอยู่ดว้ย ที่งานเลีย้งทางวญิญาณครัง้ที่สอง  
มีผู้สนใจและสมาชิกที่แข็งขันน้อย 64 คน สามเดอืนตอ่
มาห้องนมัสการไม่พอรองรบัคน และหกเดอืนตอ่มาวอรด์
ของเราเตบิโตมากจนเราตอ้งเตรยีมแบ่งเป็นสองวอรด์

เราเรยีนรูว้า่การถือวา่การประชุมศีลระลึกเป็นมากกวา่
การประชุมวนัอาทิตย์ธรรมดาๆ แตเ่ป็นประสบการณ์
ศักดิสิ์ทธิ์จะเปิดโอกาสอันน่าอัศจรรย์ ให้เราเชือ้เชิญคนที่
เรารกัมาหาพระครสิตผ์่านงานเลีย้งศักดิสิ์ทธิ์ทางวญิญาณ

การเตรยีมของเราเพื่อปรบัปรงุคณุภาพของวญิญาณ
และความคารวะในการประชุมศีลระลึกช่วยปรบัปรงุ
จ�านวนผู้เข้ารว่มประชุมที่ ไม่เคยนึกฝันวา่จะรูสึ้กปีติโดย
มาฟัง รูสึ้ก และพบปีตน้ัินในศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในสาธารณรฐัโดมินิกัน

การเตรียม  

งานเลีย้งทางวญิญาณ
โดย มำนูเอล เอมลิโิอ กรีิอำโก
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  วนัท่ี  
17 มีนาคม ค.ศ. 1842 
บนัทึกการประชุม
หลงัจากเอม็มา สมิธ
เป็นประธานสมาคม
สตรีสงเคราะห์แห่ง
นอว ูเธอพดูเก่ียวกบัจุด
ประสงคข์องสมาคม
นั้น “เพื่อเสาะหาและ
คลายทุกขใ์หค้นทุกข์
ใจ” เธอกล่าว เพื่อ 
“ฮึกเหิมท�าความดี” 
และ “รักษาศีลธรรม” 1

“สมาคมไม่เพียง
บรรเทาทุกข์คน
ยากจนเท่าน้ัน แต่
ช่วยจิตวญิญาณให้
รอดดว้ย” 2  
—โจเซฟ สมิธ
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การ  

ฝายประธานสามัญพูดดว้ยความอ่อนโยน
และพลังในวนัครบรอบ 175 ปีของสมาคม

สงเคราะห์ พวกเธอแบ่งปันความรูสึ้ก 
ข้อคดิ และประจักษ์พยานของพวกเธอกับ
เราในฐานะพีน้่องสตรสีมาคมสงเคราะห์

หลั่งเท  
พระวญิญาณ

เ รารกัพี่น้องสตรทีั่วศาสนจักร” ลินดา เค. เบอรต์นั ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าวเมื่อพูดส�าหรบัตวัเธอกับที่ปรกึษาของเธอ
—แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์ ที่ปรกึษาที่หน่ึง และลินดา เอส. รฟีส์ ที่

ปรกึษาที่สอง “เราจะตอ้งการอะไรมากไปกวา่น้ีอีกเล่านอกจากการช่วย
เหลือกันตามเส้นทางพันธสัญญาไปจนถึงชีวตินิรนัดร ์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เปิดเผยจุดประสงคข์องพระองค์ ไว้ ใน โมเสส 1:39: ‘เพราะดเูถิด, น่ีคอื
งานของเราและรศัมีภาพของเรา—คอืการท�าให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์ [และสตร]ี’ ในสมาคมสงเคราะห์เราช่วยเตรยีม
สตรี ให้พรอ้มรบัพรแห่งชีวตินิรนัดร ์เราท�าส่ิงน้ีผ่านการเพิ่มพูนศรทัธา
ในพระบิดาบนสวรรค ์ในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์การ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้แตล่ะบุคคล ครอบครวั และบ้าน ผ่านศาสน- 
พิธีและพันธสัญญา ตลอดจนการท�างานเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันเพื่อช่วย
คนตกทุกข์ ไดย้าก 3

“เมื่อเราจดจ�าและด�าเนินชีวติตามจุดประสงคข์องสมาคมสงเคราะห์ 
เราในฐานะสตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้ายจะกลายเป็นคน ‘ โดดเดน่และแตก
ตา่ง—อย่างมีความสุข’ 4 ซ่ึงจะท�าให้เราเป็นอิทธิพลดทีั่วโลก น่ันคอืส่ิงที่
เราตอ้งการส�าหรบัพีน้่องสตรขีองเราในสมาคมสงเคราะห์”



▼
1842

▼
1854

▼
1844

18501840
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ณ ที่น้ี ในการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
นิตยสารศาสนจักร สมาชิกในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญตอบค�าถามเกี่ยว
กับข้อกังวลในปัจจุบันและแบ่งปันวสัิยทัศน์
ของพวกเธอส�าหรบัอนาคต

1. สมำคมสงเครำะห์ท�ำอะไรเพือ่ให้สตรีจำก
ต่ำงวฒันธรรมและหลำกหลำยสถำนกำรณ์
เป็นหน่ึงเดยีวกนั

ซิสเตอรเ์บอรต์นั: การรูแ้ละด�าเนินชีวติ
ตามจุดประสงคข์องเราท�าให้พวกเราที่
ตา่งวฒันธรรมเป็นหน่ึงเดยีวกัน ดฉัินพบ
สตรคีนหน่ึงในอุรกุวยัเมื่อปีที่แล้ว เธอบอก
ดฉัินวา่เธอไดร้บัเรยีกเป็นประธานสมาคม
สงเคราะห์ ในช่วงเวลามืดมิดที่สุดของชีวติ
เธอ เธอถูกล่อลวงให้พูดวา่ “ตอนน้ีดฉัิน
ยังท�าไม่ได”้ แตเ่พราะเธอท�าพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์แล้ว เธอจึงกล่าววา่ “ดฉัินจะท�า
ตามที่ขอให้ท�า ดฉัินมีศรทัธาในพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์ดฉัินรูผ้่าน
การชดใช้ของพระองคว์า่ดฉัินท�าได”้ เธอ
พูดกับดฉัินตอ่จากน้ันวา่ “การเรยีกของ
ดฉัินน�าแสงสวา่งเข้ามาในชีวติเมื่อดฉัิน
รบัใช้พี่น้องสตร ีดฉัินพึ่งพาพระเจ้า และ
พระองคท์รงอวยพรดฉัิน”

ดฉัินรบัรูจ้ดุประสงคข์องสมาคม
สงเคราะห์ ในเรือ่งราวของเธอ ศรทัธาของ
เธอในพระบดิาบนสวรรค ์ในพระเยซคูรสิต์
และการชดใช้ของพระองคช่์วยเธอ เธอได้
ท�าพนัธสัญญาศักดิสิ์ทธิแ์ละตอ้งการรกัษา
พนัธสัญญาเหลา่น้ัน เมือ่เธอท�างานเป็นอนั
หน่ึงอนัเดยีวกนักบัอธกิาร การเรยีกของเธอ
เกดิสัมฤทธผิล เวลาน้ีเธอมปีระจกัษ์พยานวา่
พระเจา้ทรงอวยพรเราเมือ่เราวางใจพระองค ์
ดฉัินเพิม่ประจกัษ์พยานของดฉัินเขา้กบั
ประจกัษ์พยานของเธอวา่พระผูช่้วยให้
รอดของเราพระเยซคูรสิตจ์ะทรงช่วย
เราผา่นพน้ปัญหาทา้ทายทกุอยา่งใน
ความเป็นมรรตยัและทกุอยา่งทีดู่
เหมอืนไมย่ตุธิรรมในชีวติน้ี

ซิสเตอรส์ตเีฟนส์: ศรทัธา
ของเราในพลังอ�านาจของการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดเป็นองคป์ระกอบ
ส�าคญัที่ท�าให้เราเป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวกัน ความรกัที่เรามีตอ่พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละความรูเ้รือ่ง
แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข
ของพระองคผ์ูกมัดเราไวด้ว้ยกัน
ขณะที่เราแสวงหาชีวตินิรนัดร ์ 

ส่วนหน่ึงจากภาพ มรณสักขีของโจเซฟกับ 
ไฮรัม โดย แกรีย ์เอิร์นเนสต ์สมิธ

ใน  

สมาคมสงเคราะห์นอวู
ได้รับการสถาปนาใน

ร้านอิฐแดง

มรณสักขี
ของโจเซ

ฟกับไฮรัม 
สมิธ

สมาคมสงเคราะห์ยทูาห์
ก่อต้ังคร้ังแรกเพ่ือตัดเยบ็
เคร่ืองนุ่งห่มให้สตรีและ
เดก็พืน้เมืองอเมริกัน

เอมมา เอช. สมิธ  
1842

  ยทูาห์ 

สมาคมสงเคราะห์ยงั
คงท�างานเพื่อช่วยจิต
วญิญาณใหร้อดและดูแล
ความตอ้งการ สมาคม
สงเคราะห์ดูแลช่วยเหลือ
ผูอ้พยพท่ีมาถึงรวมทั้ง
ผูร้อดชีวติจากขบวน
รถลากวลิลีและมาร์ติน 
โดยจดัหาเคร่ืองอุปโภค
บริโภค และการรักษา
พยาบาล ตน้ปี ค.ศ. 1868 
สมาคมสงเคราะห์วอร์ด
ในทอ้งท่ีเร่ิมสร้างหอ้ง
ประชุม ดูแลคนยากจน 
ด�าเนินธุรกิจ และขาย
สินคา้ การก่อสร้าง
หอ้งประชุมสมาคมสง
เคราะห์วอร์ดส้ินสุดในปี 
ค.ศ.1924
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พี่น้องสตรขีองเราเป็นโสด แตง่งานและมีบุตร หรอื
แตง่งานและไม่มีบุตร มีสตรมี่ายและผู้ที่หย่ารา้ง ความหวงั
ของเราคอื ให้เราทุกคนสามารถท�างานดว้ยความสามัคคี
และเป็นหน่ึงเดยีวกันขณะที่เราเข้าใจอัตลักษณ์ของเรา 
งานของเรา และจุดประสงคข์องเรา

ซิสเตอรร์ฟีส์: ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัท�าให้เราเกดิ
ความสุขเพราะไมม่คีวามขดัแยง้และความรกัของพระผู้

เป็นเจา้อยู่ ในใจเรา (ด ู4 นีไฟ 1:15) ความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดยีวกนัเอาชนะความแตกตา่งทัง้หมด โอ ้เราตอ้งการให้

พีน้่องสตรรีูสึ้กรกัพระผูช่้วยใหร้อด โอ ้เราตอ้งการเป็นหน่ึง
เดยีวในการช่วยใหบ้รรลจุดุประสงคข์องพระองค์

2. สตรีจะท�ำอะไรได้ถ้ำพวกเธอไม่รู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของสมำคมสงเครำะห์

ซิสเตอรส์ตเีฟนส์: ความปรารถนาของใจเราใน
ฝ่ายประธานคอือยากให้พี่น้องสตรเีข้าใจอัตลักษณ์
นิรนัดรข์องพวกเธอ เราเป็นส่วนหน่ึงในงานของ
พระผู้เป็นเจ้าเสมอ พวกเราเหล่าสตรีไดร้บัการ
ประสาทพรดว้ยของประทานพิเศษเพื่อประโยชน์
ของทุกคน เราไดร้บัการสอนและการฝึกฝนใน
ชีวติก่อนเกิดวา่งานของเราคอือะไร เราอยู่ ในสภา
ใหญ่น้ันในสวรรคท์ี่เราเลือกแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์ซ่ึงรวมถึงการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
เช่นกัน เราโห่รอ้งดว้ยปีตกิับโอกาสที่จะมีรา่งกาย

บนแผ่นดนิโลก เริม่จากท่านมารดาเอวา 

เอไลซา อาร์. สโนว์ได้รับเรียก
จากบริคัม ยงัก์ให้ควบคุมดแูล
การสถาปนาสมาคมสงเคราะห์
ท่ัวศาสนจักร

หนังสือพิมพ์ Woman’s Exponent เร่ิมตี
พิมพ์และกลายเป็นกระบอกเสียงของ
สมาคมสงเคราะห์นาน 50 ปี

สมาคมสงเคราะห์วอร์ดท่ี 
15 ซอลท์เลคก่อสร้างห้อง
ประชุมสมาคมสงคราะห์
แห่งแรก ก่อสร้างห้อง
ประชุมกว่า 120 ห้อง
ใน 50 ปีต่อๆ มา

สตรียทูาห์
อยู่ในหมู่คน
กลุ่มแรกท่ี
ออกเสียง

เลือกต้ังใน
สหรัฐ

เอไลซา อาร์.  
สโนว ์ 
1866
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สตรยีังคงเป็นส่วนหน่ึงในงานของพระ
ผู้เป็นเจ้า ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
จัดองคก์รสตรตีามแบบแผนของฐานะ
ปุโรหิต—แบบแผนที่ด�ารงอยู่เสมอ—เมื่อ
ท่านจัดตัง้สมาคมสงเคราะห์เมื่อปี 1842 
ในเมืองนอว ูรฐัอิลลินอยส์

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ประธาน
โควรมัอัครสาวกสิบสอง แนะน�าให้เรา 
“เรยีนรู ้ด้วยตนเอง วา่จรงิๆ แล้วท่าน
เป็นใคร ทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ ใน
พระนามของพระเยซูครสิต์วา่พระองค์
ทรงรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับท่านและพันธ
กิจของท่านบนแผ่นดินโลก ถ้าท่านจะ
ทูลถามด้วยเจตนาแท้จรงิ เมื่อถึงเวลา
พระวญิญาณจะทรงกระซิบบอกความ
จรงิที่เปลี่ยนชีวติท่าน บันทึกความรูสึ้ก
เหล่าน้ัน ทบทวนบ่อยๆ และท�าตามอย่าง
เครง่ครดั”

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่เมื่อท่านเริม่
เข้าใจแม้เพียงสักนิดเดยีววา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงมองท่านอย่างไรและพระองค์
ทรงพึ่งพาให้ท่านท�าอะไรเพื่อพระองค ์
ชีวติท่านจะไม่มีวนัเหมือนเดมิอีกเลย!” 5 
จงไปพระวหิารและฟัง! ฟังให้รูว้า่ท่าน
เป็นใครและท่านจะท�าอะไร

3. สตรีทีชี่วติเธอ
มงีำนมำกจนไม่มี
เวลำว่ำงจะยงัคง
รับพรของสมำคม
สงเครำะห์ได้อย่ำงไร

ซิสเตอรส์ตเีฟนส์: 
น่ีเป็นเรือ่งของการล�าดบั
ความส�าคญั เมื่อไม่นานมา
น้ีดฉัินใช้เวลาในแอฟรกิา
ตะวนัตก และเห็นสตรตีกั
น� ้าจากบ่อเทินบน
ศีรษะพวก
เธอทุกวนัจาก
น้ันจึงไปท�างาน
ช่วยเหลือจุนเจือ
ครอบครวั หลาย
ครัง้ดฉัินตกตะลึง
กับความยากไร ้
จากน้ันจึงใช้
เวลากับสมาชิก
ศาสนจักรที่
การประชุม
อบรมซ่ึง
มีทัง้ผู้

  กิจการ  
ท่ีอยูน่านท่ีสุด ของ
สมาคมสงเคราะห์คือ
โครงการสะสมธญัพืช: 
1876–1918 ในช่วง
ขาดแคลนขา้วสาลีใกล้
ส้ินสุดสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 1 พวกเธอขายขา้ว
สาลีตามค�าขอท่ีไม่อาจ
ปฏิเสธไดข้องรัฐบาล
สหรัฐ เงินท่ีไดจ้ากการ
ขายขา้วสาลีคร้ังน้ีใชล้ด
อตัราเสียชีวติของมารดา
และทารกแรกเกิด เป็น
ทุนใหค้ลินิกส�าหรับ
สตรีมีครรภแ์ละเดก็อ่อน
หลายแห่ง อุปถมัภช์ั้น
เรียนสุขศึกษา และเกบ็
สะสมของใชส้�าหรับการ
คลอดบุตร

สมาคมผ้าไหมเดเซเร็ทก่อ
ต้ังภายใต้การน�าของไซ
นา ดี. เอช. ยงัก์ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามญั

เร่ิมอง 
ค์การปฐมวยั

เอมเมลีน บี.  
เวลส์เป็น
หัวหน้า

โครงการ
สะสม
ธัญพืช

โครงการ
ใหม่

วางมือมอบ
หน้าท่ีฝ่าย
ประธาน
สมาคม

สงเคราะห์
สามญัชุดท่ี

สอง
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สวมเสือ้สีขาวสวา่งและชุดหลากสีที่พวกเธอ
ตดัเย็บเอง

ดฉัินเรยีนรูว้า่คนเหล่าน้ีร�า่รวยในส่ิงที่เงิน
ซือ้ไม่ได ้ดฉัินเรยีนรูว้า่พวกเธอให้ส่ิงส�าคญั

ที่สุดมาก่อน พระกิตตคิณุมีความหมายทุก
อย่างตอ่พวกเธอ พวกเธอบอกดฉัินวา่ “ดฉัินไม่

ตอ้งการอะไร ดฉัินมีทุกอย่างที่ตอ้งการแล้ว—ดฉัิน
มีพระกิตตคิณุและครอบครวัของดฉัิน” เมื่อเราให้
ส่ิงส�าคญัที่สุดมาก่อน ส่ิงอื่นจะส�าคญัน้อยลง

4. สมำคมสงเครำะห์ต้องมอบอะไรให้เยำวชนหญงิ

ซิสเตอรเ์บอรต์นั: เยาวชนหญิงมี โอกาส
ช่วยท�าให้ค�าพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผลเมื่อ

พวกเธอก้าวหน้าสู่สมาคมสงเคราะห์ ใน
ปี 1979 ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู.  
คมิบัลล์ (1895–1985) พยากรณ์
วา่สตรทีี่ดขีองโลก “จะไดร้บัการ
ชักน�าเข้ามาสู่ศาสนจักรมากขึน้ . . . 
จนถึงระดับท่ีมองเห็นวา่สตรขีอง
ศาสนจักรโดดเดน่และแตกตา่ง
—อย่างมีความสุข—จากสตรขีอง
โลก” 6 เราตอ้งการของประทาน 

ทัศนะ และพรสวรรคพ์ิเศษที่เยาวชน
หญิงน�ามาช่วยท�าให้ค�าพยากรณ์น้ีเกิด
สัมฤทธิผล

สมาคมสงเคราะห์ 
จัดต้ังโรงพยาบาล 
เดเซเร็ท

ไซนา ดี. เอช. ยงัก ์ 
1888

“สมาคมสงเคราะห์ . . . จัดต้ังคร้ังแรกราวคร่ึงศตวรรษก่อน โดยศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ตามแบบ
ฉบับของฐานะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิ และภายใต้การก�ากับดแูลของฐานะปุโรหิต เพ่ือแจกจ่ายพรทางโลกให้คน

ยากไร้และคนขดัสน ให้ก�าลงัใจคนอ่อนแอ ยบัยัง้คนท�าผิดพลาด และเพ่ือพัฒนาการท่ีดีขึน้ ใช้ความ
เห็นอกเห็นใจของสตรี และจิตกศุลเพ่ือเธอจะมีโอกาสได้รับความเข้มแขง็ทางวิญญาณ และพลงั
ความสามารถในการท�าดีมากย่ิงขึน้ในงานแห่งการไถ่ครอบครัวมนุษย์” 8 — ไซนา ดี. เอช. ยงัก์

สตรีสมาคมสงเคราะห์
จัดต้ังสาขาขององค์กร
สิทธิในการออกเสียง

เลือกต้ังของสตรีใน 
ยทูาห์และไอดาโฮเม่ือ

ปี ค.ศ. 1889 7

สมาคมสงเคราะห์
เป็นสมาชิกกฎบัตร
ของสภาสตรีแห่ง
ชาติสหรัฐ

ประธานไซ
นา ดี. เอช. 
ยงัก์จัดการ

ประชุม
ใหญ่สามญั

คร้ังแรก
ของสมาคม
สงเคราะห์
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เกี่ยวกับค�าพยากรณ์ของประธานคมิ
บัลล์ ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าว
ในปี 2015 กับสตรทีุกวยั—รวมทัง้เยาวชน
หญิงวา่ “ท่านเป็นสตรทีี่ [ประธานคมิบัลล์] 
เห็นล่วงหน้า! . . .

“. . . เราต้องการสตรีผู้มีความเข้า 
ใจอันมั่นคงในหลักค�าสอนของพระคริสต ์ 
เราต้องการสตรีผู้รู้วิธีเข้าถึงพลังที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงมี ให้ผู้รักษาพันธสัญญา . . . 
เราต้องการสตรีผู้มีความกล้าหาญและวิสัย
ทัศน์ของท่านมารดาเอวาของเรา . . .

“. . . ข้าพเจ้าขอรอ้งให้ท่านท�าค�า
พยากรณ์ของประธานคมิบัลล์ ให้เกิดสัม- 
ฤทธิผล . . . ขณะท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะขยายอิทธิพลของท่านอย่างที่ ไม่
เคยเกิดขึน้มาก่อน!” 9

ซิสเตอร์รีฟส์: เราทุกคนเป็น “ธิดา
ของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและ
เราก็รักพระองค์” 10 ในสมาคมสงเคราะห์ 
ท่านจะพบว่าเราเหมือนกันมากกว่าต่าง
กัน ตัวอย่างเช่น เราทุกคนอยู่ ในโลกที่
มีส่ือสังคม ธุรกิจโฆษณา และแบบอย่าง
ทางโลก โลกเป็นผู้ก�าหนดคุณค่าของ
สตรี การเปรียบเทียบตัวเรากับส่ิงที่เรา
เห็นและได้ยินในโลกจะท�าให้เรารู้สึก

คล้ายกับว่าเราต้องเป็นแบบน้ี เราทุกคน
พึงจดจ�าเวลาน้ีมากกว่าแต่ก่อนว่าคุณค่า
ของเรามาจากการเป็นธิดาของพระผู้เป็น
เจ้า—ไม่ ใช่จากส่ิงที่ โลกแสดงให้เห็นว่าเรา
ควรเป็น ความเข้มแข็งของเรามาจากความ
สัมพันธ์ของเรากับพระบิดาในสวรรค์ กับ
พระผู้ช่วยให้รอด กับกันและกันในฐานะพี่
น้องสตรี ในพระกิตติคุณ จงใช้ความเข้ม
แข็งน้ัน

ซิสเตอร์สตีเฟนส์: เยาวชนหญิงทัง้
หลาย พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการท่านและ
เราต้องการท่าน ท่านเป็นอนุชนรุ่นหลัง
ที่เกิดมาพร้อมพลังยืนหยัดต่อต้านความ
ท้าทายในยุคสุดท้ายน้ี จงสมทบกับเรา
ขณะที่เราเป็นสตรีผู้เข้าใจพระเยซูคริสต์
และการชดใช้ของพระองค์ สตรีผู้จะท�า
และรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ สตรีผู้จะ
ท�างานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและกับ
ผู้น� าฐานะปุโรหิต ปัจจุบันการเป็นสตรี
ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ว่าวัยใดคือพร ขอ
ให้เราแบ่งปันประจักษ์พยานว่าเราเป็น
ใครและเราจะเป็นใคร ขอให้เราแบ่ง
ปันข่าวสารเกี่ยวกับปีติ การช่ืนชม
ยินดีด้วยกัน!

  แผนก  
สงัคมสงเคราะห์ จดัตั้ง 
โดยเอมี บราวน ์ไลแมน 
ในปี 1918 ภายใตก้าร
ก�ากบัดูแลของประธาน
ศาสนจกัรโจเซฟ เอฟ. 
สมิธ (1838–1918) ซิส-  
เตอร์ไลแมนยงัไดจ้ดัตั้ง
หลกัสูตรเพ่ืออบรมสมาชิก
สมาคมสงเคราะห์ในการ
ท�างานสงัคมสงเคราะห์
แบบมืออาชีพดว้ย ช่วงปี
แรกๆ ของภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�่าคร้ังใหญ่ แผนกได้
ท�างานเพ่ือช่วยคนจ�านวน
มากและประสานงานทั้ง
กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลระดบั
ทอ้งท่ีและรัฐบาลกลางเพ่ือ
แจกจ่ายความช่วยเหลือให้
ผูท่ี้ขดัสน

ยทูาห์
ได้รับ
สถานะ
เป็นมลรัฐ

หนังสือ
คู่มือสมาคม

สงเคราะห์เล่ม
แรกจัดพิมพ์
พร้อมประวติั 

สุนทรพจน์ และ
ค�าแนะน�า

เร่ิมจัดพิมพ์
นิตยสาร 

Relief Society 
Magazine 

ยติุการออก
หนังสือพิมพ์ 

Woman’s 
Exponent บธัเชบา ดบัเบิลย.ู  

สมิธ  
1901

พ่ีน้องสตรีโสด 
กลุ่มแรกได้รับการ 
วางมือมอบหน้าท่ี

ให้รับใช้เป็นผู้
สอนศาสนา

นิตยสาร Relief Society Magazine 
ประกอบด้วยโอวาท เร่ืองแต่งและบท
กวีท่ีสร้างแรงบันดาลใจ ชีวประวติั และ
บทความท่ีให้ข้อมลูความรู้ รวมท้ังแผน
บทเรียนของแต่ละเดือน

เอม็เมลีน บี.  
เวลส์  
1910

บรรณาธิการ
คนแรกคือ 
ซูซา ยงัก์ 
เกทส์
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ซิสเตอรเ์บอร ์ตนั: ชายและหญิงมีบทบาทเสรมิกัน 
เราแตล่ะคนน�าของประทานและพรสวรรคเ์ฉพาะตวั
มากับเราเพื่อเอือ้ประโยชน์ตอ่งานของอาณาจักรและ
เพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้กัน สตรเีป็นคลังครึง่
หน่ึงของพระเจ้า ส�าคญัตอ่งานของพระองค ์เราน�า
ทัศนคตแิละความปรารถนามาช่วยสรา้งอาณาจักรที่
เริม่จากเอวา ตอ่ดว้ยซาราห์ เรเบคาห์ เอสเธอร ์มารยี์  
เอลีซาเบธ เอ็มมา เอไลซา และสตรทีี่กล้าหาญคน
อื่นๆ ของสมัยการประทานสุดท้ายน้ีและสมัยโบราณ

ขณะที่เรานึกถึงพลังและอิทธิพล พลังมักจะ
เกี่ยวข้องกับอ�านาจฐานะปุโรหิตเสมอ แตอ่ิทธิพล
ของสตรทีี่ชอบธรรมมีพลังมหาศาลเช่นกัน 
คณุธรรมเดยีวกันกับที่กล่าวไว้ ใน หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 121:41 ซ่ึงเชือ้เชิญพลังฐานะ
ปุโรหิตเป็นคณุธรรมเดยีวกันกับที่เชือ้เชิญพลัง
จากอิทธิพลของสตร—ี“การชักชวน” “ความ
อดกลัน้” “ความสุภาพอ่อนน้อมและความ
อ่อนโยน” และ “ความรกัที่ ไม่เสแสรง้” ส่ิง
เหล่าน้ีมีอยู่ ในธรรมชาตอิันสูงส่งของเรา 
และในน้ันมีโอกาสให้เราเป็นอิทธิพลดี
อย่างมีพลัง

เมื่อเราท�างานเป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวกับพี่น้องฐานะปุโรหิต เราจะ

เป็นผู้คนเหมือนไซอันมากขึน้ทีละน้อย 
(ด ูโมเสส 7:18)

สมาคม
สงเคราะห์มุ่ง
ลดอัตราการ
เสียชีวิตของ
มารดาและ

ทารกแรกเกิด

สมาชิกสมาคม
สงเคราะห์ช่วย

งานบรรเทา
ทุกข์ในภาวะ

สงคราม

เพ่ือช่วยให้ยทูาห์ได้
ประโยชน์จาก Sheppard-

Towner Act of 1921 เอมี บราวน์  
ไลแมนจึงเข้าชิงต�าแหน่งสภาผู้แทนราษฎรของรัฐและได้รับชัยชนะ
ในปี ค.ศ. 1923 เป้าหมายของ Sheppard-Towner Act คือลดอัตราการ
เสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด ซิสเตอร์ไลแมนประสานงาน
โปรแกรมของรัฐบาลกับสมาคมสงเคราะห์ ราว ค.ศ. 1928 ความ
พยายามเหล่านีท้�าให้อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดลดลงราว 19 
เปอร์เซ็นต์และอัตราการเสียชีวิตของมารดาลดลง 8 เปอร์เซ็นต์

สมาคม
สงเคราะห์
ขายข้าว
สาลีให้
รัฐบาล
สหรัฐ

คลาริสซา เอส.  
วลิเลียมส์  
1921

โลซี วาย. โรบินสนั  
1928

เอมี บี. ไลแมน  
1940

แผนกบริการสังคมของศาสนจักร
เป็นจุดเร่ิมต้นของศูนย์ให้ค�า
ปรึกษาครอบครัวแอลดีเอสและ
หน่วยงานด้านมนุษยธรรมแอลดี
เอสในปัจจุบัน

จัดต้ังโครงการ
สวสัดิการของ

ศาสนจักรในปี 1936

โดยส่งเคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ผ้าพันแผล 
และผ้านวมหลายพันผืนท่ีพ่ีน้องสตรีใน

อเมริกาเหนือและยโุรปตัดเยบ็ไปช่วย 
วิสุทธิชนในยโุรปหลงัสงคราม

5. เหตุใดจงึส�ำคญัทีผู้่ด�ำรงฐำนะ
ปุโรหิตและพีน้่องสตรีสมำคม
สงเครำะห์จะท�ำงำนเป็นอนั 
หน่ึงอนัเดยีวกนั



1960▼
1956

▼
1949

▼

22 เลียโฮนา

ซิสเตอรร์ฟีส์: เมื่อเราอ่าน “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” เราเห็นวา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงใช้ความเข้มแข็งของชายหญิง
ตามบทบาทและความรบัผิดชอบที่จะน�า
บุตรธิดาของพระองคก์ลับมาหาพระองค์
มากที่สุด 11 จุดประสงคข์องสมาคม 
สงเคราะห์ช่วยให้เราท�าเช่นน้ัน

6. ฝ่ำยประธำนของท่ำนท�ำงำนกบัศำสดำ
พยำกรณ์อย่ำงไร

ซิสเตอร์เบอร์ตัน: เฉกเช่นพระเยซู
คริสต์ทรงเป็นผู้ปกป้องสตรี ในสมัยของ
พระองค์ อัครสาวกของพระองค์เป็น
ผู้ปกป้องสตรี ในสมัยของเราเช่นกัน 
ศาสดาพยากรณ์ของเราละเอียดรอบคอบ
ในการตัดสินใจของพวกท่าน โดยมัก
จะขอข้อมูลและทัศนะจากพี่น้องสตรี
ในศาสนจักรเสมอ ดิฉันประสงค์จะให้
สตรีทุกคนในศาสนจักรเห็น ได้ยิน และ
รู้สึกอย่างที่เราประสบขณะท�างานเป็น
ประจ�ากับศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และ
ผู้เปิดเผย พวกท่านเป็นสานุศิษย์ที่แท้
จริง ถวายชีวิตของพวกท่านแด่พระเจ้า
อย่างยินดีและไม่เห็นแก่ตัวขณะพวก
ท่านหมายมั่นท�าตามพระประสงค์ของ

พระองค์และวางใจในจังหวะเวลาของ
พระองค์ พวกท่านป็นพยานบ่อยครัง้
ว่าศาสนจักรเป็นของพระเยซูคริสต ์
พระองค์ทรงน�าและน�าทางศาสนจักร

ซิสเตอรร์ฟีส์: เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้น�าของเรา ซ่ึงเราท�าบ่อยครัง้ พวกท่าน
จะขอความเห็นของเราเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ พี่
น้องชายในสภาเหล่าน้ีฟังและเห็นคา่ส่ิงที่
เราพูด พวกท่านท�างานกับเราจนบรรลุเป้า
หมายที่เรามีรว่มกัน

ซิสเตอร์สตีเฟนส์: ฝ่ายประธานสูง 
สุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็น
พยานพิเศษของพระเยซูคริสต์ พวก
ท่านรู้จักพระองค์ พวกท่านก�าลังเป็น
เหมือนพระองค์ ดังน้ันถ้าท่านต้องการ
เข้าใจความสัมพันธ์ที่ผู้น� าสตรีมีกับ
พยานเหล่าน้ีของพระเยซูคริสต์ ให้ดู
แบบอย่างของพระองค์ ในพระคัมภีร ์
พระเยซูคริสต์ทรงปกป้องสตรี ทรงรวม
สตรีเข้ามาในกลุ่ม และทรงให้เกียรติ
สตรี ในการประชุมสภากับพี่น้องชาย
เหล่าน้ัน ดิฉันมองดูพวกท่านบ่อยๆ 
และคิดว่า “อย่างน้อยน่ีน่าจะเป็นความ
รู้สึกเหมือนอยู่เบือ้งพระพักตร์พระผู้ช่วย
ให้รอด”

ภาพถ่ายจานท่ีระลึกของสมาคม
สงเคราะห์ เอ้ือเฟ้ือโดยพิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสนจกัร
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เบลล ์เอส.  
สแพฟฟอร์ด  
1945

งานโอเพ่นเฮาส์ตึก
สมาคมสงเคราะห์

สมาชิกสมาคมสงเคราะห์หกคนในคิม- 
เบอร์ลีย์ บริติชโคลมัเบีย จัดงานเต้นร�า
เพ่ือหาเงินทุนช่วยสร้างตึกสมาคม
สงเคราะห์ในซอลท์เลคซิตี้

ตึกสมาคมสงเคราะห์ได้รับการอุทิศในปี 1956 ท�าให้
สมาชิกคณะกรรมการและฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญั บรรณาธิการของ Relief Society Magazine ตลอดจน
ช่างตัดเยบ็ผู้หญิงซ่ึงก�าลงัตัดเยบ็อาภรณ์พระวิหารมีพืน้ท่ี
ส�าหรับท�างานและประชุม 

จัดต้ัง
สมาคม

สงเคราะห์
คร้ังแรกใน

ญ่ีปุ่น

  ในช่วง 
การบริหารอนัยาวนาน 
ของเบลล ์เอส. สแพฟ-
ฟอร์ดประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั สมาคม
สงเคราะห์และองคก์าร
ช่วยอ่ืนๆ ของศาสนจกัร
เขา้ร่วมกระบวนการ
ประสานงานท่ีใหญ่ข้ึน
ของศาสนจกัร โดยมุ่ง
ลดการท�างานซ�้ าซอ้น 
ลดการส้ินเปลือง และ
ส่งเสริมเสถียรภาพใน
ศาสนจกัรท่ีก�าลงัเติบโต
อยา่งรวดเร็วทัว่โลก 
การเปล่ียนแปลงไดแ้ก่
การจดัระบบนิตยสาร
ศาสนจกัรใหม่และการ
ยติุบญัชีธนาคารอิสระ
ขององคก์ารช่วย
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7. อะไรคอืควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงพลงัทำงวญิญำณกบั 
พนัธสัญญำของเรำ

ซิสเตอรส์ตเีฟนส์: พลงัทางวญิญาณมาถงึเราผา่นศาสน-  
พิธีที่เราไดร้บัและพันธสัญญาที่เราท�า มีพลังทางวญิญาณที่
เกิดจากการรกัษาพันธสัญญาของเราเช่นกัน

พลังทางวิญญาณเกิดขึน้เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกใน 
วนัอาทิตย์อย่างมีคา่ควร น่ันคอืเวลาที่เราสามารถตอ่
พันธสัญญาทัง้หมดที่ท�าไวก้ับพระเจ้า เรารบัพระนาม
ของพระองค ์“ระลึกถึงพระองค”์ รกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค ์และพยายามให้ “มีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่
กับ [เรา]” ตลอดเวลา (คพ. 20:77, 79)

ซิสเตอรเ์บอรต์นั: เกี่ยวกับพลังทางวญิญาณ นีไฟกล่าว
วา่ “ข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นเดชานุภาพของพระเมษโปดกของ
พระผู้เป็นเจ้า, วา่ลงมาบนวสุิทธิชนของศาสนจักรของพระ
เมษโปดก” (1 นีไฟ 14:14) ค�าวา่ วสุิทธิชน ไม่ครอบคลุม
หรอกหรอื

นีไฟกล่าวตอ่ไปในข้อเดมิวา่เดชานุภาพของพระเมษ
โปดกของพระผู้เป็นเจ้าลงมา “บนผู้คนแห่งพันธสัญญา
ของพระเจ้า, ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่บนทั่วพืน้พิภพ; และ
พวกเขามีอาวธุคอืความชอบธรรมและเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าในรศัมีภาพอันยิ่งใหญ่” เราในฐานะ “ผู้คน
แห่งพันธสัญญา”—ทัง้ชายและหญิง—สามารถ “มีอาวธุคอื
ความชอบธรรมและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรศัมี
ภาพอันยิ่งใหญ่” น่ีเป็นจุดหมายอันสูงส่งส�าหรบับุตรธิดา

บาร์บารา เอส. สมิธ  
1974

บาร์บารา ดบัเบิลย.ู วนิเดอร์ 
1984

เบลล์ เอส. สแพฟฟอร์ดได้รับ
แต่งต้ังเป็นประธานสภาสตรีแห่ง
ชาติสหรัฐขณะรับใช้เป็นประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามญั

บาร์บารา บี. สมิธประธานสมาคมสงเคราะห์สามญัมอบ
สมดุรายการข้าวสาลีสมาคมสงเคราะห์ 226,291 ถงัรวม
มลูค่า 1,651,157 ดอลลาร์สหรัฐบวกสินทรัพย์กองทุน
ประมาณเจด็แสนห้าหม่ืนดอลลาร์ให้ฝ่ายประธานสูงสุด

นิตยสาร 
Relief 

Society 
Magazine 
เร่ิมตีพิมพ์
เป็นภาษา

สเปน

นิตยสาร 
Relief 

Society 
Magazine 

ฉบับ
สุดท้าย

นิตยสาร Ensign 
เร่ิมตีพิมพ์ในเดือน
มกราคมปี 1971

สมาชิกสตรีทุกคนของ
ศาสนจักรท่ีอาย ุ18 ปี
ขึน้ไปเป็นสมาชิกใน
สมาคมสงเคราะห์โดย
อัตโนมติั

เม่ือบทบาทดัง้เดิมของสตรี
เป็นท่ีสงสัย ผู้น�าสมาคม
สงเคราะห์สนับสนุนความ
ส�าคัญสตรีท่ีมีต่อครอบครัว
และสังคม

สมาคมสงเคราะห์ เยาวชน
หญิง และปฐมวยัร่วมกัน
จัดงานภายใต้สาระส�าคัญ 
“สรรเสริญสตรี” 

ครบรอบ 
140 ปีของ
สมาคม
สงเคราะห์
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▼
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ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าผู้รกัษาพันธสัญญา
ซิสเตอรส์ตเีฟนส์: ความเข้าใจเรือ่งการ

บรรลุจุดหมายอันสูงส่งของเรามีอยู่ ในค�า
ตอบของค�าถามสองข้อน้ี (1) ท่านรูห้รอืไม่
วา่ท่านเป็นใคร (2) ท่านรูห้รอืไม่วา่ท่านมี
อะไร หากเราเข้าใจวา่เรามีอะไร เราจะเข้าใจ
วา่เรามีทัง้หมดที่เราตอ้งมี โดยผ่านศาสน- 
พิธีและพันธสัญญาที่เราท�าในพระวหิาร เรา
มีพร พลัง และสิทธิอ�านาจของทุกส่ิงเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิต เราไม่ไดร้บัการวางมือแตง่
ตัง้ เราไม่รูว้า่เพราะเหตใุด การแตง่ตัง้ฐานะ
ปุโรหิตจากบิดาถึงบุตรเป็นระเบียบของพระ
ผู้เป็นเจ้าตัง้แตส่มัยของอาดมัและเอวา

ซิสเตอรร์ฟีส์: ดฉัินมีประจักษ์พยานวา่
สตรทีี่รกัษาพันธสัญญารบัรูว้า่พระบิดาได้
ประทานทัง้หมดที่เราตอ้งมีเพื่อกลับไปที่
ประทับของพระองคผ์่านการท�าและรกัษา
พันธสัญญา

8. ส่ิงส�ำคญัทีสุ่ดทีท่่ำนต้องกำรให้พีน้่องสตรี
สมำคมสงเครำะห์จดจ�ำคอือะไร

ซิสเตอรเ์บอรต์นั: ใน หลกัค�าสอนและ
พันธสัญญา 45:3 กลา่ววา่ “จงฟังพระองคซ่ึ์ง
ทรงเป็นผูว้งิวอนพระบดิาแทนเจา้, ผูก้�าลงั
วงิวอนแกต้า่งใหเ้จา้ตอ่พระพกัตรพ์ระองค”์

“ดงัน้ัน, พระบิดา, ขอทรงละเวน้พี่น้อง
เหล่าน้ีของข้าพระองคท์ี่เช่ือในนามของข้า
พระองค,์ เพื่อพวกเขาจะมาหาข้าพระองค์
และมีชีวติอันเป็นนิจ” (ข้อ 5) ดฉัินรกั
ความอ่อนโยนที่พระครสิตท์รงมีตอ่เรา 
พระองคท์รงวงิวอนแก้ตา่งให้เราเพราะ
ทรงรกัเรา พระองคท์รงตอ้งการให้เรามาหา
พระองค!์ ขอให้เรารกัและเพิ่มพูนศรทัธา
ของเราในพระเยซูครสิตแ์ละในพระบิดา
บนสวรรค์

ในฐานะธิดาแห่งพันธสัญญาของพระ
ผู้เป็นเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพืน้พิภพ
เวลาน้ี เรามีอาวธุคอืความชอบธรรมและ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรศัมีภาพ
อันยิ่งใหญ่ เมื่อเราจดจ�าจุดประสงคข์อง
เรา ช่ืนชมยินดแีละรกัษาพันธสัญญาของ
เรา คนอื่นจะเห็นเรา “ โดดเดน่และแตก
ตา่ง—อย่างมีความสุข—จากสตรขีองโลก” 
เราสามารถช่วยเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการ
เสด็จกลับมาของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิตข์องเรา ◼

สัมภาษณ์โดย ลารนี พอรเ์ตอร ์กอนท์ จาก
นิตยสารศาสนจักร ล�าดบัเหตกุารณ์และข้อมูล
ทีแ่สดงไวด้า้นข้างโดย เคท ฮอลบรคู จากแผนก
ประวตัศิาสนจักร

ภาพถ่ายโดย เจสนั  
สเวนเซ็น, DESERET 
NEWS
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อีเลน แอล. แจ๊ค  
1990

บอนน่ี ดี. 
พาร์กิน 
2002

วนัครอบ
รอบ 150 

ปีของ
สมาคม

สงเคราะห์

แมรีย์ เอลเลน็ 
ดบัเบิลย.ู สมทู

ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั
พูดท่ีการประชุม
สภาโลกคร้ังท่ี
สองว่าด้วยเร่ือง
ครอบครัวในกรุง

โรม อิตาลี

สมาคมสงเคราะห์ริเร่ิมงาน Gospel 
Literacy Effort เพ่ือสอนทักษะพืน้
ฐานของการอ่านออกเขียนได้แก่
สมาชิกศาสนจักรท่ีอ่านไม่ออกหรือ
เขียนไม่ได้

สมาคมสงเคราะห์รวบรวมผ้า
นวม 350,000 ผืนเพ่ือช่วยเหลือผู้ลี ้
ภยัชาวโคโซโวท่ีต้องการผ้านวม 
30,000 ผืน

ทุกวนัน้ี 
ตอ้งขอบคุณผูน้�าของ
เหล่าพ่ีนอ้งสตรีสมาคม
สงเคราะห์ท่ีซ่ือสตัย์
ตลอด 175 ปีท่ีผา่นมา 
สมาคมสงเคราะห์ทัว่โลก
จึงช่วยเหลือคนขดัสน 
ตวัอยา่งเช่น ผูน้�าสมาคม
สงเคราะห์ในการากสั เว-
เน ซูเอลาตอ้งการหาทาง
ใหพ่ี้นอ้งสตรีรับใช ้พวก
เธอไปเยีย่มบา้นพกัคนชรา
และมีคนน�าไปหอ้งหน่ึงท่ี
มีหญิงชราหลายคนนอน
คุดคูอ้ยูบ่นพ้ืนและไม่สวม
เส้ือผา้ พ่ีนอ้งสตรีสมาคม
สงเคราะห์ร้องไหเ้ม่ือพวก
เธออาบน�้า แต่งตวั ป้อน
อาหารหญิงชราเหล่านั้น
และตดัผมใหพ้วกเธอ

อีเลน แอล. แจค็ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามญัขอ
ให้สมาคมสงเคราะห์ท่ัวโลก
เฉลิมฉลองโดยการบ�าเพญ็
ประโยชน์ให้
ชุมชนและท�า
โครงการอ่ืนๆ

แมรีย ์เอลเลน็ ดบัเบิลย.ู สมูท  
1997
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จุดประสงค์ของสมำคมสงเครำะห์
สมาคมสงเคราะห์ช่วยเตรยีมสตรี ให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรเ์มื่อพวกเธอ
•  เพิ่มพูนศรทัธาในพระบิดาบนสวรรคแ์ละในพระ

เยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค์
•  เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้แตล่ะบุคคล ครอบครวั 

และบ้านผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญา และ
•  ท�างานเป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันเพื่อช่วยคนตกทุกข์

ไดย้าก
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 2. โจเซฟ สมิธ, ใน Relief Society Minute Book, June 9, 1842, 63.
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ลินดา เค. เบอร์ตนั  
2012

ดปูระวตัสิมาคมสงเคราะห์
เพิ่มเตมิที ่history. lds. org/ 
women

จูลี บี. เบค  
2007การประชุม

อบรมผู้น�า
ท่ัวโลกคร้ัง
แรกส�าหรับ
องค์การช่วย
ของสตรี

“การศึกษาและการประยกุต์ใช้ประวติั
ของสมาคมสงเคราะห์ให้นิยามและค�า

อธิบายว่าเราเป็นใครในฐานะ . . .  
ผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

พระเยซูคริสต์” 12 —จูลี บี. เบค

ศาสนจักร
ออกหนังสือ 
Daughters in 
My Kingdom: 
The History 
and Work of 
Relief Society 

วนัครบ
รอบ 175 ปี
ของสมาคม
สงเคราะห์

จูลี บี. เบคประธานสมาคมสงเคราะห์สามญัประกาศ
ประวติัสมาคมสงเคราะห์ฉบับใหม่ในการ

ประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคม ค.ศ. 2010

ลินดา เค. เบอร์ตันประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญัเชือ้เชิญสมาชิกท่ัวโลกให้ความช่วย
เหลือแก่ผู้ลีภ้ยั (ด ูIWasAStranger. lds. org)
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ขณะทีค่ณุพ่อพยายามขดัขวางไม่ให้ผู้
สอนศาสนาสอนเราโดยไม่ไว้หน้าพวก
เขา เทลมากลบัต้ังใจเป็นสองเท่าว่าจะ
เรียนพระกติติคณุ
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โดย รำฟำเอล แอนทลิลนั

ผมโชคดทีีม่สีตรดีีๆ  หลายคนในชีวติ อาท ิคณุแม่
ทีก่ลา้หาญและอบรมเลีย้งดผูม พีส่าวทีฉ่ลาดและ
ซ่ือสัตย ์ภรรยาทีร่กัและสนับสนุนผม ผมประสงค์

จะยกย่องสตรหีน่ึงในน้ันผู้มอีทิธพิลตอ่ชีวติผมผ่านแบบ
อยา่งทีด่เีสมอตน้เสมอปลายของเธอ เธอคอืเทลมาพีส่าว
ของผม

เมื่อผมยังเด็ก คณุพ่อสอนให้ผมท�าตามการน�าของ 
เทลมาเมื่อท่านกับคณุแม่ไม่อยู่ และผมส�านึกคณุ 
ช่ัวนิรนัดรส์�าหรบัค�าแนะน�าน้ี

มคีวำมมุ่งมำดปรำรถนำจะเรียนรู้
พี่น้องสามคนในแปดคนของผมเข้ารว่มศาสนจักรใน

เอลซัลวาดอรพ์รอ้มกับผม เทลมาอายุ 14 ปีและเป็นพี่คน
โตของผมเมื่อเรารบับัพตศิมา เวลาน้ันผมอายุ 8 ขวบและ
เป็นคนเล็กสุดของครอบครวั เธอจึงเป็นผู้น�าของเรา

เรารูจ้ักศาสนจักรเพราะเพื่อนบ้านรอ้งเพลงที่เรารูภ้าย
หลังวา่เป็นเพลงสวด เพื่อนบ้านคนน้ันเล่าให้เราฟังเกี่ยว
กับสถานที่วเิศษสุดแห่งหน่ึงเรยีกวา่ปฐมวยั เด็กๆ ฝึกรอ้ง
เพลงที่น่ัน ผู้สอนศาสนาตดิตอ่เรา และพวกเขาเริม่มา
เยี่ยมบ้านเพื่อสอนเรา

แตค่ณุพ่อมีความรูสึ้กตอ่ตา้นศาสนจักรอย่างรนุแรง
และในเรือ่งที่ผู้สอนศาสนาสอนลูกๆ ของท่าน เพราะยัง

เด็กผมจึงไม่เข้าใจส่ิงที่เอ็ลเดอรส์องคนน้ันประสบเพื่อน�า
พระกิตตคิณุเข้ามาในชีวติผม คณุพ่อจะไล่พวกเขาถ้าท่าน
พบพวกเขาที่บ้านเรา และท่านจะปิดไฟทันทีถ้าเอ็ลเดอร์
แวะมาตอนเย็น ขณะที่คณุพ่อพยายามขัดขวางไม่ ให้ผู้
สอนศาสนาสอนเราโดยไม่ไวห้น้าพวกเขา เทลมากลับตัง้ใจ
เป็นสองเท่าวา่จะเรยีนพระกิตตคิณุและอ่านพระคมัภีร์
มอรมอน เทลมากับเอ็ลเดอร์ ไม่ยอมแพ้ และผมขอบคณุ
เพราะเหตน้ีุ

การไปโบสถ์เป็นปัญหาเพราะคณุพ่อพยายามขัดขวาง
โดยใช้สารพัดวธิี เช่น ขอให้เราท�างานบ้านก่อนจึงจะไป
โบสถ์ ได้

เช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึงยากเป็นพิเศษ ท่านไม่ตอ้งการให้
เราไป แตเ่ราไม่ยอมให้ท่านขัดขวาง ท่านเตะถังขยะท�าให้
ขยะในน้ันกระจายเกลื่อนพืน้ที่เราเพิ่งท�าความสะอาด  
เทมาเริม่เก็บขยะอย่างเงียบๆ โดยไม่บ่น หลังจากท�าความ
สะอาดพืน้อีกรอบ เธอถามวา่เราจะไปโบสถ์ ได้ ไหม เรา
ท�างานบ้านทุกอย่างเสรจ็แล้ว แตท่่านก็ยังไม่ตอ้งการ
อนุญาตให้เราไป ในที่สุดท่านถามห้วนๆ วา่ “ท�าไมถึงดือ้รัน้
จะไปโบสถ์น้ีให้ ได”้ เทลมาแสดงประจักษ์พยานอันเป่ียม
ดว้ยพลังถึงความจรงิของพระกิตตคิณุและข่าวสารเรือ่ง
การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ เมื่อเธอพูดจบ คณุพ่อโบกมือและ
อนุญาตให้เราไป

ผมคงไม่เป็นอย่างทุกวนัน้ีหากไม่มีอิทธิพลที่
ชอบธรรมของพีส่าวผม
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เพราะพี่สาวท่ีซ่ือสตัยข์องผม
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คณุพ่อไม่เคยห้ามเราอีกเลยหลังจาก
คราวน้ันและในที่สุด ถึงแม้ท่านไม่ชอบ 
แตท่่านก็ยอมให้เราเข้ารว่มศาสนจักร

รับใช้ตั้งแต่ต้น
ผมไม่มีปัญหาเรือ่งไปโบสถ์วนัอาทิตย์ 

แตผ่มไม่กระตอืรอืรน้กับการเข้าปฐมวยั
เพราะสมัยน้ันจัดเช้าวนัเสาร ์เมื่อผมอายุ 
10 ขวบ วนัเสารว์นัหน่ึงเทลมากลับบ้าน
และเล่าให้น้องคนอื่นๆ ฟังเรือ่งการแข่ง
ฟุตบอลนัดส�าคญัระหวา่งมัคนายกกับ
ลูกเสือวยั 11 ขวบ เธอพูดวา่น่าเสียดาย
ที่ผมพลาดการแข่งขันเพราะผมไม่เข้า
ชัน้เรยีนปฐมวยั คงไม่ตอ้งบอกวา่วนัเสาร์
ตอ่มาผมไปปฐมวยั ( โดยคดิเรือ่งฟุตบอลเป็นหลัก) และไม่
พลาดอีกเลย

เมื่อเทลมาอายุ 16 ปี เธอไดร้บัเรยีกเป็นประธานปฐมวยั 
อธิการของเราพยายามหาคนมาจัดการปัญหามากมายที่
องคก์ารปฐมวยัก�าลังประสบ วอรด์ครอบคลุมพืน้ที่กวา้ง
ใหญ่ และหลายครอบครวัที่มีลูกเล็กไม่อยากเสียเงินน่ังรถ
ประจ�าทางมาโบสถ์ทัง้วนัเสารส์�าหรบัปฐมวยัและวนัอาทิตย์ 
เด็กหลายคนจึงไม่ไดเ้ข้าปฐมวยั และไม่พบวธิีแก้ปัญหา 
อธิการไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้เรยีกเทลมาแตเ่ขาไม่
สามารถท�าไดเ้พราะเธออายุน้อยมาก การกระตุน้เตอืนมีมา
ตลอด และหลังจากไดร้บัอนุมัตจิากประธานสเตค อธิการก็
เรยีกพี่สาวผม

น่ีพิสูจน์ให้เห็นวา่การตดัสินใจน้ันไดร้บัการดลใจ และ
น่ันเป็นพรแก่เด็กจ�านวนมาก—รวมทัง้ตวัผม เทลมาขยาย
การเรยีกของเธอโดยท�าตามการดลใจ ใช้สามัญส�านึก และ
น�าแนวคดิใหม่ๆ มาพัฒนาโปรแกรมการอบรมเพื่อน�า
พระกิตตคิณุไปให้เด็กๆ เธอขอให้ที่ปรกึษาและครจูัดการ
ประชุมปฐมวยัหลายแห่งใกล้บ้านของพวกเขา และเธอจัด
อบรมครเูหล่าน้ันอย่างตอ่เน่ือง วธิีน้ีท�าให้สมาชิกประหยัด
เวลาและเงินและท�าให้เด็กที่ ไม่เคยเข้ารว่มปฐมวยัไดร้บัพร
จากองคก์ารที่ยอดเยี่ยมน้ี

เป็นแบบอย่ำงของศรัทธำ
ผมกับพี่ๆ ยังคงท�าตามการน�าของเทลมาเรือ่ยมา เรา

จัดสังสรรค์ ในครอบครวัและเข้ารว่มทุกการประชุมของ
ศาสนจักร ไม่นานหลังจากผมไดร้บัแตง่ตัง้เป็นมัคนายก 
เทลมาหันมามองผมระหวา่งการสังสรรค์ ในครอบครวัครัง้
หน่ึงและยอมรบัผมเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตในครอบครวั 
เหตกุารณ์น้ันสอนบทเรยีนที่มีคา่แก่ผมเกี่ยวกับการเคารพ
ฐานะปุโรหิต

เธอท�าให้เน่ใจดว้ยวา่ผมไม่ขาดการสนับสนุนที่เหมาะ
สมและไม่ขาดส่ิงจูงใจให้เข้ารว่มประชุมฐานะปุโรหิตหรอื
ท�าความรบัผิดชอบของผมให้เกิดสัมฤทธิผล ตวัอย่างเช่น 
เทลมาใช้ทุกวธิีทัง้เสียงและแรงดงึผมขึน้จากเตยีงตอนเช้า
วนัอาทิตย์เพื่อผมจะได้ ไปเข้ารว่มการประชุมฐานะปุโรหิต 
เธอสอนให้ผมเฝ้ารอการเลื่อนชัน้ในฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนดว้ย

ที่สหกิจกรรมและเซมินารผีมไม่รงัเกียจที่คนรูว้า่ผม
เป็น “น้องชายของเทลมา” เพื่อนบางคนของผมไดร้บัการ
สนับสนุนจากพ่อแม่ของพวกเขาในศาสนจักร แตผ่มได้
จากอธิการ ผู้น�าเยาวชนชาย และเทลมา

เทลมายังคงเป็นแบบอย่างส�าหรบัผมขณะที่เธอท�าการ
เรยีกหลายอย่างจนเธอไปเป็นผู้สอนศาสนา เธอรบัใช้อย่าง



 มีนาคม 2017 29

สมเกียรติ ในคณะเผยแผ่กัวเตมาลา เกตซัลเตนังโก และ
ผลจากการท�างานของเธอนับรวมถึงบัพตศิมาของคณุ
แม่หลังจากเทลมากลับบ้านไดส้องวนัดว้ย ปีตขิองเราเต็ม
เป่ียมเมื่อผมประกอบศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์น้ี ตอนน้ันผมเป็น
ปุโรหิต ผมท�าตามแบบอย่างของเทลมาโดยเริม่เตรยีมรบั
ใช้งานเผยแผ่อย่างจรงิจัง

หลังจบงานเผยแผ่ เทลมาย้ายไปสหรฐัเพื่อเข้าเรยีนมหา
วทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ทัง้ที่สภาพเศรษฐกิจของเราฝืดเคอืง 
เธอยังคงเป็นอิทธิพลแรงกล้าตอ่ผมแม้เราจะอยู่ ไกลกัน

หลังกลับจากรบัใช้ ในคณะเผยแผ่กัวเตมาลา 
กัวเตมาลาซิต ีผมเดนิทางไปโพรโว ยูทาห์เพื่อเรยีนบีวาย- 
ยูเช่นกัน ผมซาบซึง้ใจกับความมีน� ้าใจและการสนับสนุน
ช่วยเหลือของหลายคนที่น่ัน แตเ่งินก็ยังขาดมือเหมือน
เดมิ

ไม่นานหลังจากมาถึงโพรโว เทลมากับผมตรวจสอบ
สถานะการเงินของเรา เราทัง้คูส่รปุไดว้า่ทัง้ที่ผมท�างาน
นอกเวลา เราก็ยังมีเงินไม่พอจ่ายคา่เช่าของผมและของเธอ
ตลอดปีการศึกษา เทลมาไม่สงสัยวา่เราจะผ่านการทดลอง
น้ีไปได ้เธอวางใจวา่พระเจ้าจะทรงเตรยีมทาง ไม่ถึงหน่ึง
สัปดาห์ตอ่มา เทลมาไดร้บัจดหมายจากคณะภาษาสเปน 
ของบีวายยู เมื่อเปิดจดหมาย เธอหันมามองผมและรอ้ง
อุทานวา่ “น่ีไง! เรามีวธิีจ่ายคา่เช่าแล้ว!” จดหมายแจ้งเธอ
วา่ทางคณะรบัเธอเป็นผู้ช่วยคร ูซ่ึงจะเพิ่มรายไดข้องเธอ

จดักำรกบัปัญหำสุขภำพ
ขณะที่เวลาผ่านไป เทลมายังคงเป็นบ่อเกิดของแรง

บันดาลใจ เธอจัดการกับความยากล�าบากไดด้กีวา่ทุกคนที่
ผมรูจ้ัก เธอดแูลลูกชายที่ยอดเยี่ยมของเธอซ่ึงเป็นดาวน์- 
ซินโดรม คณุแม่วยัชราของเรา และสามีที่มีปัญหาสุขภาพ
รา้ยแรง เท่าน้ียังไม่พอ เธอเองก็มีปัญหาสุขภาพเช่นกัน

ไม่กี่ปีก่อน เทลมารบัการผ่าตดัสมองเพื่อลดแรงดนัจาก
ถุงน� ้าในสมอง เพราะคนที่เธอรกัตอ้งการเธอ โอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจึงเป็นเรือ่งน่ากลัว เธอสวดอ้อนวอนขอ
ความช่วยเหลือและการดลใจ และไปพระวหิาร ตลอดเวลา
ที่ผ่านมาศรทัธาของเธอไม่ส่ันคลอน แตเ่ธอมีข้อกังวลกับ

การมอบชีวติไว้ ในมือแพทย์ผู้จะท�าการผ่าตดัที่ละเอียด
อ่อน เทลมาพูดคยุกับเพื่อนรกัคนหน่ึงระหวา่งน้ีและบอก
ข้อกังวลเรือ่งการผ่าตดักับเพื่อน เพื่อนของเทลมาขอช่ือ
แพทย์และพอทราบช่ือ เพื่อนบอกวา่แพทย์คนน้ันเป็น
สมาชิกของวอรด์เธอ เธอบอกเทลมาวา่เขาเป็นสมาชิกที่
ซ่ือสัตย์ของศาสนจักรและเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มี
คา่ควร เขาเปิดเพลงสวดของศาสนจักรบ่อยๆ ขณะที่เขา
ท�าการผ่าตดั แม้จะเป็นข้อมูลธรรมดา แตเ่ป็นค�าตอบการ
สวดอ้อนวอนที่ท�าให้เทลมาสบายใจ ชีวติและประสบการณ์
ทางวญิญาณของเทลมาเป็นแหล่งพลังและประจักษ์พยาน
ในชีวติผมเสมอ

ผมนึกถึงเด็กหนุ่มที่อาจก�าลังไดร้บัการเลีย้งดคูล้าย
กับผม ผมนึกถึงคนที่ ไม่มีผู้ชายเป็นตน้แบบในบ้าน ผู้หา
แหล่งพักพิงไดท้ี่ศาสนจักรเท่าน้ัน และผู้เตบิโตในประเทศ
ที่วุน่วาย ผมขอบอกพวกเขาวา่ อย่ายอมแพ้ จงอยู่ ใกล้ชิด
พระเจ้าและผู้รบัใช้ของพระองค ์ผมส�านึกคณุที่พระเจ้า
ทรงให้การสนับสนุที่ผมตอ้งการเพื่อกระตุน้ให้ผมบรรลุเป้า
หมายของผมและกลายเป็นคนแบบที่ผมเป็นทุกวนัน้ี ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา

ศรัทธำและควำมภกัดขีองสตรี

“ขา้พเจา้แสดงความส�านึกคุณต่อ
สตรีวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยท่ีซ่ือสตัย ์
ซ่ึงเวลาน้ีมีจ�านวนหลายลา้นคนและ
พบอยูท่ ัว่โลก พลงัเพื่อความดีของ
ท่านยิง่ใหญ่นกั พรสวรรคแ์ละความ

ภกัดีของท่านน่าอศัจรรยน์กั ศรัทธาและความรักท่ี
ท่านมีต่อพระเจา้ งานของพระองค ์และบุตรธิดาของ
พระองคม์ากมายยิง่นกั จงด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ
ต่อไป จงท�าใหเ้พื่อนร่วมงานทุกคนของท่านเห็นเช่น
นั้น”
ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (1910–2008), ค�าสอนของประธานศาสนจกัร: 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (2016), 104

เม่ือผมยงัเดก็ เทลมากระตุ้นให้ผมเข้าร่วมปฐมวยัและ 
กจิกรรมอ่ืนๆ ของศาสนจกัร หลายปีผ่านไป แบบอย่าง
และความกระตือรือร้นของเธอในพระกติติคณุยงัคงเป็น
บ่อเกดิของแรงบันดาลใจส�าหรับผม



30 เลียโฮนา



 มีนาคม 2017 31

หลายคนพูดถึงความเครยีดของการไล่ล่าความฝันและส่ิงที่พวกเขา
ปรารถนา ข้าพเจ้ายอมรบัเป้าหมายเหล่าน้ัน แตป่รารถนาจะให้ท่าน
ตรกึตรองจุดประสงคท์ี่ ใหญ่กวา่น้ันในชีวติท่าน

ควำมส�ำนึกคุณต่อพร
ก่อนอื่น ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะส�านึกคณุตอ่พรของท่าน—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มรดกของท่าน ความส�านึกคณุและความอ่อนน้อมถ่อมตนเกี่ยวข้องกันมาก  
เราอยู่ ในยุคที่ถือเอาตนเองเป็นศนูย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราสามารถใช้ส่ือ
สังคมส่งเสรมิตนเองไดง้่าย ไม่มีส่ิงใดส�าคญักวา่การส�านึกคณุและอ่อนน้อมถ่อม
ตน ผู้ที่ครอบครองคณุลักษณะสองอย่างน้ีแสดงถึงความซาบซึง้ใจตอ่พรของ
พวกเขาขณะพวกเขาท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

โรเจอร ์บี. พอรเ์ตอรเ์พื่อนข้าพเจ้าเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวทิยาลัยฮารว์ารด์
และเป็นสมาชิกที่ซ่ือสัตย์ของศาสนจักรกล่าวในพิธีรบัปรญิญาที่ฮารว์ารด์เมื่อ
เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2015 วา่ความส�านึกคณุ “เรยีกรอ้งให้เรายอมรบัวา่เราเป็น
หน้ีผู้อื่น” และ “มักเกี่ยวข้องเสมอกับการน้อมรบัของขวญัที่ ไดม้าโดยไม่ตอ้งซือ้
หาหรอืไม่พึงไดร้บั” เขาทิง้ท้ายวา่ “ถ้าคณุเลือกยอมให้ความส�านึกคณุเป็นองค์
ประกอบส�าคญัของชีวติคณุ น่ันจะเป็นประโยชน์ตอ่คณุ จะช่วยคณุตอ่ตา้นการ
ล่อลวงให้ยอมจ�านนตอ่ความจองหองและถล�าไปในความรูสึ้กวา่ตนมีสิทธิ์  
จะช่วยให้คณุมองเห็นคนดแีละยอมรบัคนคดิบวก จะช่วยให้คณุเข้าใจความ
ขรขุระบนถนนและความยากล�าบากที่คณุจะเผชิญครัง้แล้วครัง้เล่า จะช่วยให้
คณุใส่ ใจคนที่ โชคดน้ีอยกวา่คณุผู้ที่คณุสามารถเป็นพรแก่ชีวติพวกเขาได”้ 1

โดย เอล็เดอร์ 
เควนทนิ แอล. คุก
แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

พระกิตติคุณและ 

ชีวติท่ีดี
ในสภาวการณ์เลวรา้ยทีสุ่ด เมือ่ทุกอย่างพังทลาย  

ครอบครวัและพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตค์อืส่ิงจ�าเป็น
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ข้าพเจ้าขอแนะน�าวา่เราตอ้งส�านึกคณุ
เป็นพิเศษตอ่มรดกของเรา เมื่อเราไดร้บัพร
ใหม้บิีดามารดาผูป้ระเสรฐิ เราควรส�านึกคณุ 
ทัง้หมดน้ีคือหน้ีที่เราแต่ละคนมีต่อมรดก
ของเรา ภาษิตเก่าแก่ของจีนกล่าววา่ “เมื่อ
ท่านดืม่น� ้า อย่าลืมบ่อที่ ให้น� ้าน้ัน”

พระคมัภีรบ์อกชัดเจนวา่เราตอ้งให้เกียรติ
บิดามารดา สุภาษิตกล่าววา่ “ลูกเอ๋ย จงเฝ้า

รกัษาบัญญัตขิองพ่อเจ้า และอย่าละทิง้ค�า
สอนของแม่เจ้า” (สุภาษิต 6:20) เอเฟซัส
สอนเราวา่ “จงให้เกียรตบิิดามารดาของเจ้า” 
(ด ูเอเฟซัส 6:2–3; ด ูอพยพ 20:12ดว้ย) 
เกอเธ่นักปรชัญาผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมันกล่าว
ท�านองน้ี “ส่ิงที่ท่านยืมมาจากมรดกของ
บรรพบุรษุ จงหาใหม่เพื่อจะไดค้รอบครอง
อย่างแท้จรงิ!” 2 เห็นชัดเจนวา่เราตอ้งส�านึก
คณุบิดามารดาและลงมือท�าอย่างสรา้งสรรค์
เพื่อให้ ไดส่ิ้งที่พวกท่านหวงัจะมอบให้เรา

หลกัธรรมนิรันดร์ตรงข้ำมกบัปรัชญำทำงโลก
นอกจากกระตุน้ให้ท่านมีความส�านึกคณุ

แล้ว ข้าพเจ้าประสงคจ์ะแบ่งปันค�าแนะน�า
บางประการที่ปฏิบัติไดจ้รงิซ่ึงอาจจะช่วยให้
ท่านมีความสุขและประสบความส�าเรจ็ในการ
บรรลุถึงชีวติที่มีความหมาย ซ่ึงมักจะเรยีก
กันวา่ “ชีวติที่ด”ี

ในบทความเมื่อเรว็ๆ น้ี ลอรด์โจนาธาน 
แซคส์ อดตีหัวหน้าผู้น�าศาสนายิวของ 
United Hebrew Congregations of the British 
Commonwealth พูดถึงข้อกังวลที่ข้าพเจ้ามี
เกี่ยวกับบทบาทที่ลดลงของศาสนา คา่นิยม
ทางศีลธรรม และความหมายในชีวติปัจุบัน 
เขากล่าววา่

“หากมีส่ิงหน่ึงที่สถาบันใหญ่ของโลก
ปัจจุบันไม่ท�า ส่ิงน้ันคอืการให้ความหมาย . . .

“วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี ตลาดเสร ี
และ . . . รฐัประชาธิปไตยเปิดทางให้เราบรรลุ
ผลส�าเรจ็อย่างคาดไม่ถึงในความรู ้เสรภีาพ 
ความคาดหวงัและความมั่งคัง่ของชีวติ ส่ิง
เหล่าน้ันรวมอยู่ ในบรรดาสัมฤทธิผลสูงสุด
ของอารยธรรมมนุษย์ที่ตอ้งปกป้องและ
หวงแหน

“แตน่ั่นไม่ตอบค�าถามสามข้อที่คนช่างคดิ
ทุกคนจะถามบ้างเป็นบางครัง้ในชีวติเขาวา่ 
ฉันเป็นใคร ฉันอยู่ที่น่ีท�าไม ตอ่จากน้ีฉันจะมี
ชีวติอย่างไร ผลคอืศตวรรษที่ 21 ทิง้ทางเลือก

ภาษติเก่าแก่ของจนีกล่าว
ว่า “เมื่อท่านดืม่น�้า อย่าลมื
บ่อทีใ่ห้น�้าน้ัน”
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ไว้ ให้เรามากที่สุดและทิง้ความหมายไว้ ให้เราน้อยที่สุด” 3

ข้อความอ้างอิงข้างตน้แสดงสาระของข่าวสารข้าพเจ้าไว้
อย่างสวยหร ูข้าพเจ้าเป็นห่วงอย่างยิ่งที่ชีวติที่ดบีนพืน้ฐาน
พระชนม์ชีพและค�าสอนของพระเยซูครสิตบ์ัดน้ีเป็นรอง
จากโลกทัศน์เกี่ยวกับชีวติที่ดี

ส�าหรบัพวกเราเหล่าสมาชิกของศาสนจักร พระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์การฟ้ืนคนืพระชนม์ และการชดใช้ 
ของพระองค์เป็นรากฐานส�าหรบัทัง้หมดที่จ�าเป็นอีกทัง้น�า 
ความหมายมาสู่ชีวติน้ีดว้ย พระผูช่้วยใหร้อดทรงดลใจให ้
เกิดความเช่ือและมาตรฐานความประพฤตทิี่ก�าหนดไวว้า่
อะไรถูกศีลธรรม ชอบธรรม พึงปรารถนา และส่งผลให้เกิด
ชีวติที่ด ีอย่างไรก็ตาม หลักธรรมและศีลธรรมพืน้ฐานที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนก�าลังถูกโจมตอีย่างรนุแรงในโลก
ปัจจุบัน ครสิตศ์าสนาถูกโจมตเีช่นกัน

น่ีไม่ ใช่เรือ่งใหม่ เคล็ดลับส�าหรบัชีวติที่ดเีป็นเรือ่งถก
เถียงกันมาหลายศตวรรษ เมื่ออัครสาวกเปาโลอยู่ ในกรงุ
เอเธนส์ เขาเผชิญหน้า “ปรชัญาเมธีบางคนในพวกเอปิค-ู  
เรยีนและในพวกสโตอิก” (กิจการของอัครทูต 17:18) พวก
สโตอิกเช่ือวา่ความดสูีงสุดคอืคณุงามความด ีส่วนพวกเอ-  
ปิคเูรยีนเช่ือวา่ความดสูีงสุดคอืความพึงพอใจ พวกสโตอิก
จ�านวนมากกลายเป็นคนหยิ่งจองหองและใช้ปรชัญาของ
ตนเป็น “วธิีส่งเสรมิ . . . ความมักใหญ่ ใฝ่สูงและความช่ัว
ช้าสามานย์” พวกเอปิคเูรยีนจ�านวนมากกลายเป็นคนเจ้า
ส�าราญผู้ถือคตพิจน์ที่วา่ “จงกินจงดืม่เถิด เพราะพรุง่น้ี
เราก็ตาย” 4 คนมากมายในโลกวชิาการชี ้ให้เห็นมานานแล้ว
วา่การสนับสนุนฌาณปัญญาของอรสิโตเตลิเป็นพิมพ์เขียว
ส�าหรบัชีวติที่ด ีน่าสนใจตรงที่วา่ปรชัญาทางโลกที่เหมือน
กันน้ีซ่ึงขัดแย้งกับครสิตศ์าสนายุคแรกยังมีอยู่มากมายใน
ทุกวนัน้ีในรปูแบบที่ตา่งจากเดมิเล็กน้อย

นอกจากน้ี ปรชัญาใหม่ๆ มากมายขัดแย้งโดยตรงกับ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์น่ีเกิดขึน้เรว็มาก ภาษาที่
ใช้ ในพระคมัภีรม์อรมอนคอื “ ในเวลาเพียงไม่กี่ปี” (ฮีลา- 
มัน 7:6) ขณะน้ีชาวโลกส่วนใหญ่เรยีก “ความช่ัววา่ด,ี และ
ความดวีา่ช่ัว” (2 นีไฟ 15:20) อันที่จรงิ วลี ในพระคมัภีร์
สองวลีน้ีสะท้อนส่ิงที่ก�าลังเกิดขึน้ในสมัยของเรา ส่ิงที่ถือวา่
ถูกศีลธรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ มีการออกห่างอย่าง
ไม่น่าเช่ือจากความประพฤตติามหลักศีลธรรมอันเป็นพืน้
ฐานของชีวติที่ด ีบางคนดหูมิ่นครสิตศ์าสนาโดยยอมรบัค�า

ลวงโลกที่วา่ในครสิตศ์าสนา ความสุขไม่เกี่ยวกับชีวติน้ีแต่
เกี่ยวกับสวรรคเ์ท่าน้ัน 5 ข้าพเจ้ารบัรองกับท่านวา่การท�า
ตามพระผู้ช่วยให้รอดน�าความสุขเข้ามาในชีวติน้ี และ ใน
สวรรค์

คุณงำมควำมดทีีน่่ำสรรเสริญตรงข้ำมกบัคุณงำมควำมดใีน
ประวตัส่ิวนตวั

เรือ่งท้าทายบางเรือ่งไม่เพียงเกี่ยวกับความดแีละความ
ช่ัวเท่าน้ัน บางอย่างเรยีกรอ้งให้เราท�าการเลือกโดยยึดหลัก
อะไรดทีี่สุด ไม่ ใช่แคอ่ะไรดี 6

เดวดิ บรคูส์ ให้แนวคดิในบทความช่ือ “The Moral 
Bucket List” วา่มี “คณุงามความดสีองแบบ คณุงามความดี
ในประวตัส่ิวนตวักับคณุงามความดทีี่น่าสรรเสรญิ คณุงาม
ความดี ในประวตัส่ิวนตวัคอืทักษะที่ท่านน�าเข้าสู่ท้องตลาด 
คณุงามความดทีี่น่าสรรเสรญิคอืคณุงามความดทีี่คนกล่าว
ถึงในงานศพของท่าน” 7 บรคูส์สรปุอย่างถูกตอ้งวา่คณุงาม
ความดทีี่น่าสรรเสรญิส�าคญักวา่มาก น่ีมีความหมายตอ่
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ข้าพเจ้ามากเพราะข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์เมื่ออยู่ ในวยั
ยี่สิบห้าซ่ึงมีผลลึกซึง้ตอ่ข้าพเจ้า ประสบการณ์น้ีเกี่ยวข้อง
กับงานศพของคนดสีองคนที่เกิดขึน้ห่างกันไม่กี่วนั น่ีเป็น
เรือ่งจรงิ แตข่้าพเจ้าเปลื่ยนช่ือและตัง้ใจจะปิดบังข้อเท็จ
จรงิบางอย่าง

ข้าพเจ้าอายุ 25 ปี ส�าเรจ็การศึกษาจากคณะนิตศิาสตร์
มหาวทิยาลัยสแตนฟอรด์ และเพิ่งเริม่อาชีพทนาย ข้าพเจ้า
ใช้ โลกของวนัท�างานไปกับคนมีการศึกษาสูงผู้สะสมทรพัย์
สมบัติไวม้ากมาย พวกเขาเป็นคนมีน� ้าใจ และโดยทั่วไป
เป็นคนมีเสน่ห์และมีมารยาท

สมาชิกศาสนจักรที่ข้าพเจ้าคบหาตา่งจากพวกเขามาก 
สมาชิกส่วนใหญ่มีสมบัตทิางโลกเล็กน้อย พวกเขาเป็นคน
ดมีาก และส่วนใหญ่มีความหมายในชีวติ ตอนน้ีเองที่ชาย
วยัเกษียณสองคนสิน้ชีวติ ข้าพเจ้ารูจ้ักพวกเขามานาน
หลายปี งานศพของพวกเขาจัดห่างกันเพียงไม่กี่วนั และ
ข้าพเจ้าเดนิทางไปรว่มทัง้สองงาน ข้าพเจ้าขอเรยีกคนหน่ึง
วา่คณุมั่งคัง่และเรยีกอีกคนหน่ึงวา่คณุซ่ือสัตย์ ข้าพเจ้าจ�า

งานศพของทัง้สองไดอ้ย่างแม่นย�าเพราะพวกเขาแสดงให้
เห็นความส�าคญัของการเลือกที่ทุกคนมีอยู่ตรงหน้า โดย
เฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุยังน้อย พวกเขาแสดงให้เห็นความ
ซับซ้อนของการแยกแยะระหวา่งคณุงามความดี ในประวตัิ
ส่วนตวักับคณุงามความดทีี่น่าสรรเสรญิเช่นกัน

สมัยเป็นหนุ่ม ทัง้คณุมั่งคัง่และคณุซ่ือสัตย์รบัใช้งาน
เผยแผ่ ตามค�าบอกเล่า พวกเขาทัง้คูเ่ป็นผู้สอนศาสนาที่
ทุ่มเทมาก หลังจากเข้าเรยีนมหาวทิยาลัย ชีวติพวกเขาเริม่
ผกผัน คณุมั่งคัง่แตง่งานกับสาวสวยที่ตอ่มาแข็งขันน้อย
ในศาสนจักร คณุซ่ือสัตย์แตง่งานกับสาวสวยทัดเทียมกัน
แตแ่ข็งขันเต็มที่ ในศาสนจักร การตดัสินใจครัง้น้ีตกีรอบ
การตดัสินใจที่เหลือของชีวติพวกเขามากกวา่ปัจจัยอื่น ใน
ประสบการณ์ของข้าพเจ้า เมื่อคูส่ามีภรรยายังคงแน่วแน่
และซ่ือสัตย์ตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและความส�าคญันิรนัดร์
ของครอบครวั คณุงามความดทีี่น่าสรรเสรญิมักจะคงอยู่
เสมอ

ตอนน้ีข้าพเจ้าจะพูดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณุมั่งคัง่ เขามี
ความสัมพันธ์อันดกีับผู้อื่นและห่วงใยผู้อื่นมาก เขาเริม่
ท�างานกับบรษัิทใหญ่ของสหรฐัและสุดท้ายไดเ้ป็นประธาน
บรษัิทน้ัน เขามีรายไดง้ามและอาศัยอยู่ ในบ้านใหญ่หลัง
งามบนเน้ือที่กวา้งใหญ่ไพศาล น่ันคอืสาเหตทุี่ข้าพเจ้า
ตดัสินใจเรยีกเขาวา่คณุมั่งคัง่ พูดไดว้า่การเลือกอาชีพของ
เขาไม่ ใช่แคด่หีรอืดกีวา่แตด่ทีี่สุด

แตก่ารเลือกดา้นครอบครวัและศาสนจักรของเขาไม่
ดเีลย เขาเป็นคนดแีละไม่ไดเ้ลือกท�าช่ัวแตอ่ย่างใด แตก่าร
เลือกดา้นครอบครวัและอิทธิพลตอ่ลูกๆ เกือบทัง้หมดเน้น
ที่การศึกษาและงานอาชีพ หลักๆ คอืเน้นคณุงามความดี
ในประวตัส่ิวนตวัที่มีคา่มากในท้องตลาด บุตรชายของเขา
เริม่งานอาชีพที่ดมีาก แตพ่วกเขาไม่แข็งขันในศาสนจักร 
พวกเขาแตง่งานกับหญิงสาวที่ ไม่เป็นสมาชิก ข้าพเจ้า
ไม่รูข้้อเท็จจรงิทัง้หมดเกี่ยวกับบุตรชายของเขา แตก่าร
แตง่งานของทุกคนลงเอยดว้ยการหย่ารา้ง

คณุมั่งคัง่กับภรรยากลายเป็นสมาชิกแข็งขันน้อย พวก
เขามีประวตัดิี ในการเข้ารว่มกิจกรรมทางสังคมและ 
กิจกรรมชุมชน เขาถือเสมอวา่ตนเป็นแอลดเีอสและภูมิ ใจ
กับงานเผยแผ่ของเขา แตเ่ขาไม่ไปโบสถ์ เขาจะบรจิาค
เงินให้ โครงการก่อสรา้งของศาสนจักรเป็นครัง้คราวและ
ช่วยเหลือสมาชิกแอลดเีอสในอาชีพการงานของคนเหล่า
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น้ัน นอกจากน้ีเขายังเป็นอิทธิพลเรือ่งความ
ซ่ือสัตย์ ความสุจรติ และไมตรจีิตในทุก
ต�าแหน่งของเขาดว้ย

งานศพของเขาจัดที่ โบสถ์ ไม่สังกัดนิกาย
ที่สุสานแห่งหน่ึง ผู้บรหิารระดบัสูงและ
บุคคลส�าคญัจ�านวนมากมารว่มงานศพ รวม
ทัง้ผู้วา่การรฐัที่เขาอยู่ ทุกคนที่มารว่มงาน
ศพอายุเลย 50 ปียกเวน้ลูกหลานของเขา
และข้าพเจ้า โดยรวมแล้วถือวา่เป็นงานศพ
ที่เศรา้หมอง ไม่มีการสอนหลักธรรมพืน้ฐาน
ของแผนแห่งความสุข และกล่าวถึงพระเยซู
ครสิตเ์พียงเล็กน้อย ชีวติของคณุมั่งคัง่อาศัย
คณุงามความดี ในประวตัส่ิวนตวัแทบจะ
ทัง้หมด

การตดัสินใจเรือ่งอาชีพของคณุซ่ือสัตย์
ประสบผลส�าเรจ็น้อยกวา่มาก ธุรกิจเล็กๆ  
ที่เขาท�าเป็นงานแรกล้มเหลวเมื่อธุรกิจถูก
ไฟไหม้และเขาสูญเสียทุกอย่าง ตอ่มาเขาตัง้
ธุรกิจเล็กๆ แตแ่ทบท�าเงินไม่ไดเ้ลย เขามี
บ้านหลังเล็กแตพ่อเหมาะ เขามีความสุขกับ
งานของเขาและการปฏิบัตสัิมพันธ์กับผู้คน 
อาชีพของเขาดแีละน่าพอใจแต่ไม่ โดดเดน่

หรอืไม่อาจเรยีกไดว้า่ดทีี่สุด อาชีพของเขา
ไม่ ใช่คณุงามความดี ในประวตัส่ิวนตวั

ในทางกลับกัน การเลือกครอบครวัและ
ศาสนจักรของเขาเป็นการเลือกที่ดทีี่สุด เขา
กับภรรยาแข็งขันเต็มที่ ในศาสนจักร เขารบั
ใช้ตามที่ ไดร้บัเรยีก บ่อยครัง้เป็นคร ูเขาเข้า
พระวหิารบ่อยๆ และเป็นผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ที่ซ่ือสัตย์ เขามีความสัมพันธ์อันดีโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับครอบครวัใหญ่และหลานๆ หลาย
คนของเขา พวกเขาทุกคนมีการศึกษาด ีแต่
ที่เขาเน้นมากที่สุดคอืการด�าเนินชีวติเหมือน
พระครสิต ์ในวยัเกษียณ เขากับภรรยารบัใช้
งานเผยแผ่ดว้ยกัน แม้จะประสบการทดลอง 
รวมทัง้การเสียชีวติของบุตรชายคนหน่ึงใน
สงครามโลกครัง้ที่ 2 แตเ่ขาไดร้บัความพึง
พอใจและปีตติลอดชีวติเพราะจุดประสงค์
และความหมายที่ ไดจ้ากครอบครวัและพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

งานศพของเขาในอาคารประชุมวอรด์ใหญ่
โตและเป่ียมดว้ยปีต ิคนทุกวยัเข้ารว่ม รวม
ทัง้หลานกลุ่มใหญ่และคนหนุ่มสาวจ�านวน
มากที่เขารบัใช้ มีการสอนแผนแห่งความสุข

เม่ือเรายกเป้าหมายเกีย่ว
กบัการศึกษาและอาชีพ
ให้อยู่เหนือครอบครัว 
ศาสนจกัร และประจกัษ์
พยานในพระผู้ช่วยให้
รอด ผลร้ายทีไ่ม่ต้ังใจของ
การเน้นคณุงามความดใีน
ประวติัส่วนตัวมากเกนิไป
จะเกดิขึน้แน่นอน
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และพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นศนูย์รวมของ
พิธี น่ันเป็นงานศพที่วสุิทธิชนยุคสุดท้ายพึง
ถือเป็นแบบอย่าง ผู้พูดกล่าวถึงอุปนิสัย ความ
มีน� ้าใจ ความห่วงใยผู้อื่น ศรทัธาและความรกั
ที่เขามีตอ่พระเจ้าพระเยซูครสิต์

กำรเลอืกและชีวติทีด่ี
ข้าพเจ้าบอกไปแล้ววา่งานศพของสองคน

น้ีเกิดขึน้ตรงจังหวะพอด ีข้าพเจ้ารบัใช้งาน
เผยแผ่มาแล้ว และข้าพเจ้ารกัศาสนจักร 
ข้าพเจ้าเพิ่งเริม่อาชีพและประทับใจกับคนที่
มีความส�าเรจ็ทางโลกและงานอาชีพ ข้าพเจ้า
ทราบดวีา่การเลือกที่ข้าพเจ้าท�าจะก�าหนด
ความสุขของข้าพเจ้าในชีวติน้ีและมรดกที่
ข้าพเจ้าจะทิง้ไว ้ข้าพเจ้าทราบดเีช่นกันถึง
ความส�าคญันิรนัดรข์องการเลือกที่อยู่ตรง
หน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นชัดเจนวา่การเลือก
มีความส�าคญันิรนัดร ์ส่ิงที่มีความส�าคญั
ตอ่ข้าพเจ้ามากที่สุดเกี่ยวกับชีวติที่เพิ่ง
พูดถึงคอืข้าพเจ้าทราบดวีา่ทุกคนสามารถ
ท�าการเลือกที่ส�าคญัที่สุดได ้โดยไม่ค�านึงถึง
พรสวรรค ์ความสามารถ โอกาส หรอืสภาพ

เศรษฐกิจของพวกเขา ข้าพเจ้าทราบดวีา่
ส�าหรบัข้าพเจ้า ลูกๆ ในอนาคต และทุกคน
ที่ข้าพเจ้าจะมีโอกาสเป็นอิทธิพลตอ่พวก
เขา การให้พระผู้ช่วยให้รอด ครอบครวัของ
ข้าพเจ้า และศาสนจักรมาก่อนถึอวา่จ�าเป็น 
การท�าเช่นน้ันจะส่งผลให้เกิดชีวติที่ดี

ในสภาวการณ์เลวรา้ยทีสุ่ด เมือ่ทกุอย่างพงั
ทลาย ครอบครวัและพระกติตคิณุของพระ
เยซคูรสิตค์อืส่ิงจ�าเป็น ลองนึกถงึทา่นบดิา
ลีไฮในพระคมัภรีม์อรมอนทีบ่รรยายวา่ทา่น 
“ออกไปในแดนทรุกนัดาร. และทา่นทิง้บา้น
ทา่น, และแผน่ดนิแหง่มรดกของทา่น, และ
ทองของทา่น, และเงนิของทา่น, และของมี
คา่ของทา่น, และมิไดเ้อาส่ิงใดไปกบัทา่นเลย, 
นอกจากครอบครวัทา่น” (1 นีไฟ 2:4)

คนรุน่น้ีมีความท้าทายให้ปกป้องศรทัธา
และครอบครวั นักวจิัยคนหน่ึงนึกย้อนไปไกล
ถึงอินเดยีและกรซีสมัยโบราณ เขาสรปุวา่
ประชากรที่ ไม่มีศาสนาทุกที่ ในประวตัศิาสตร์
ล้วนประสบกับจ�านวนประชากรลดน้อยถอย
ลง 8 เมื่อเรว็ๆ น้ีส่ือมวลชนเน้นเรือ่งอัตรา
การเกิดที่ลดลงมากในโลกปัจจุบัน Wall Street 

ทุกคนสามารถท�าการเลอืก
ทีส่�าคญัทีสุ่ดได้โดยไม่
ค�านึงถงึพรสวรรค์ ความ
สามารถ โอกาส หรือสภาพ
เศรษฐกจิของพวกเขา
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Journal ประกาศในบทความหน้าแรกช่ือ “The World’s New 
Population Time Bomb: Too Few People.” บทความบอก
วา่ในปี 2016 “เป็นครัง้แรกตัง้แตปี่ 1950 . . . ประชากรวยั
ท�างานลดลง” 9

การขาดศรทัธาและการลดลงของประชากรเกี่ยวข้องกัน
อย่างเห็นไดชั้ด แผนนิรนัดรข์องพระบิดาส�าหรบับุตรธิดา
ของพระองคข์ึน้อยู่กับศรทัธาและครอบครวั ในการส�ารวจ
หลายตอ่หลายครัง้ ข้าพเจ้ารูสึ้กซาบซึง้ใจที่วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายจรรโลงศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิตแ์ละยังคง
แตง่งานและมีบุตร

บางคนอาจไม่มี โอกาสแตง่งานหรอืมีบุตร แตค่นที่ท�า
ตามพระผู้ช่วยให้รอดและพระบัญญัตอิย่างชอบธรรม— 
ผู้ที่รบัใช้บุตรธิดาของพระบิดาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือย
—“จะไดร้บัพรที่สัญญาไว้ ในนิรนัดร” 10

เมื่อเราประสบความยุ่งยากและการทดลองของชีวติ 
เหตกุารณ์มากมายเที่เราควบคมุไดเ้ล็กน้อยหรอืไม่ไดเ้ลย
เกิดขึน้เสมอ แต่ ในเรือ่งของหลักธรรม ความประพฤต ิ
การถือปฏิบัตศิาสนา และการด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม
น้ัน เราควบคมุได ้ศรทัธาของเราและการนมัสการพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต์
เป็นการเลือกที่เราท�า

เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองอ้างอิงค�าพูดของวลิเลียม ลอวบ์าทหลวง
ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 18 โดยกล่าวไวชั้ดเจนที่สุดดงัน้ี 
“หากท่านไม่เลือกอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน สุดท้าย
ส่ิงที่ท่านเลือกแทนจะไม่ส่งผลใดๆ เลย” 11

โปรดเข้าใจวา่ในการเล่าเรือ่งจรงิของชายสองคนที่
ข้าพเจ้าเรยีกวา่คณุมั่งคัง่กับคณุซ่ือสัตย์ ข้าพเจ้าไม่ได้
สนับสนุนให้สนใจเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาหรอือาชีพ
น้อยลง แตต่รงกันข้าม เราควรท�าทุกอย่างที่ท�าไดเ้พื่อส่ง
เสรมิความส�าเรจ็ในสองดา้นน้ี ส่ิงที่ข้าพเจ้าก�าลังบอกคอื
เมื่อเรายกเป้าหมายเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพให้อยู่
เหนือครอบครวั ศาสนจักร และประจักษ์พยานในพระผู้
ช่วยให้รอด ผลรา้ยที่ ไม่ตัง้ใจของการเน้นคณุงามความดี ใน
ประวตัส่ิวนตวัมากเกินไปจะเกิดขึน้แน่นอน

ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่ท่านจะไดร้บัปีตแิละความสุขที่ท่าน
ปรารถนาและที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้ท่านหากท่าน
ปฏิบัตดิงัน้ี

•  ส�านึกคณุตอ่พรของท่าน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดก
ของท่าน

•  ปฏิบัตหิลักธรรมนิรนัดรท์ี่จะน�าความหมายมาสู่ชีวติ
ท่าน

•  ตัง้ใจวา่จะให้คณุงามความดทีี่น่าสรรเสรญิอยู่เหนือ
คณุงามความดี ในประวตัส่ิวนตวัของท่าน

•  พรอ้มจะรายงานพระผู้ช่วยให้รอดวา่ท่านด�าเนินชีวติ
ดแีล้ว

การพบกันครัง้ส�าคญัที่สุดที่เราแตะ่คนจะมี ในอีกดา้น
หน่ึงของมา่นคอืการพบกบัพระผูช่้วยใหร้อด “องคท์วารบาล”  
(2 นีไฟ 9:41) ไม่วา่บรรพชนของเราเป็นใครและเราร�า่รวย
หรอืยากจน เราจะตอ้งรายงานเรือ่งการปฏิบัตติามพระ
บัญญัตทิี่เราไดร้บั เราควรด�าเนินชีวติจนเราสามารถ “เข้า
ประตขูองพระองคด์ว้ยการขอบพระคณุและเข้าบรเิวณ
พระนิเวศของพระองคด์ว้ยการสรรเสรญิ จงขอบพระคณุ
พระองค ์จงถวายสาธุการแดพ่ระนามของพระองค”์ (สดดุ ี
100:4)

เราจะตอ้งการรายงานอย่างเบิกบานใจวา่เราด�าเนินชีวติ
ดแีล้วจรงิๆ ◼

จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “ชีวติทีด่”ี ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั  

ยังก์–ไอดาโฮ วนัที ่18 ธันวาคม ค.ศ. 2015 ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่
web. byui. edu/ devotionalsandspeeches
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ผมบอกวา่ “ออกไปอยูอ่อสเตรียกนั” 
“ไม่ไดค่้ะ ท�าไม่ได”้ คาเรนกล่าว 

“พอ่แม่ของคุณกบัพอ่แม่ของฉนัถกู
ท้ิงไวใ้นเยอรมนี”

“พวกเขาจะเขา้ใจ” ผมตอบ
“เราไดเ้ร่ิมสร้างบา้นแลว้” คาเรน 

บอกผม “สร้างใหเ้สร็จเถิด” 
“ไม่ สร้างใหม่ดีกวา่” ผมบอก 

“ท่ีไหนสกัแห่งในเยอรมนีตะวนัตก”
ผมบอกเธออีกคร้ังวา่เราควรออก

จากประเทศ เธอบอกวา่ “ไม่ค่ะ 
เพราะคุณเพิ่งไดรั้บเรียกเป็นอธิการ
และคุณบอกวา่ตกลง คุณจะรับใช”้

นัน่คือเหตุผลท่ีเราไม่ออกจาก
เยอรมนี หลายสปัดาห์ต่อมาก�าแพง
เบอร์ลินพงัทลายลง เราโชคดีท่ีเรา
อยู ่น่ีเป็นทางท่ีพระบิดาบนสวรรค์
ประทานใหเ้รา

ภำพแห่งศรัทธำ

ส�าหรับรูปภาพและเร่ืองราวเพิ่มเติมของครอบครัวทิลก์
เนอร์ ไปท่ี lds. org/ go/ 31739

มารคั์ส ทิลก์เนอร์
แซกโซนี อันฮัลต ์เยอรมนี

ในปี 1989 มารค์สั คารเ์รน และลูกชาย
วยัสามขวบของพวกเขาไดร้บัอนุญาต
ให้จากบ้านในเยอรมนีตะวนัออกเพือ่ไป
เทีย่ววนัหยุดทีฮั่งการ ีขณะพวกเขาอยู่ที่
น่ัน ฮังการเีปิดพรมแดนสู่ออสเตรยี เปิด
หนทางสู่เสรภีาพส�าหรบัผู้ลีภ้ัยชาวเยอรมัน
ตะวนัออกหลายพันคน มารค์สักับคารเ์รน
ตระหนักถึงโอกาสพิเศษของพวกเขา พวก
เขาสามารถไปจากประเทศไดเ้ช่นกัน 
เลสล ีเนลสัน, ช่ำงภำพ
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ดิฉันเข้ารว่มศาสนจักรเมื่ออายุ 
20 ปี ไม่นานหลังจากน้ันดิฉัน

แต่งงานกับชายคนหน่ึงจากวอรด์ 
และเราย้ายเพราะงาน เมื่อดิฉันอายุ 
22 ปี ลูกชายคนแรกของเราเกิด เวลา
น้ัน ผู้เยี่ยมสอนเริม่มาเยี่ยมดิฉันเป็น
ประจ�า ถึงแม้เราจะอยู่สุดเขตวอรด์ก็
ตาม

เน่ืองจากดฉัินเป็นแม่มือใหม่ 
มโนธรรมของดฉัินบอกวา่ดฉัินตอ้ง
ตดิตอ่กับคณุแม่ของดฉัิน แตด่ฉัิน
เลิกตดิตอ่กับท่านแปดปีแล้วเมื่อพ่อ
แม่ของดฉัินหย่ากัน ทุกครัง้ที่ผู้เยี่ยม
สอนมาหา เราคยุกันเรือ่งน้ี และดฉัิน

รูสึ้กวา่พระวญิญาณทรงกระตุน้ให้
ดฉัินท�าเรือ่งยากน้ี

เราสนทนากันวา่ดฉัินจะเริม่สาน
สัมพันธ์ของเราอีกครัง้ไดอ้ย่างไร
เน่ืองจากคณุแม่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร ชีวติดฉัินเปลี่ยนไปมากใน
ช่วงแปดปีที่ผ่านมาตัง้แตเ่ราทะเลาะ
กัน เพราะการกระตุน้เตอืนแรงกล้า
ของพระวญิญาณ ดฉัินจึงตดัสินใจ
ตดิตอ่คณุยายเป็นครัง้แรก คณุยาย
ตาบอด ดว้ยเหตน้ีุจดหมายที่ดฉัินส่ง
ไปจึงตอ้งให้คณุป้าอ่านให้ฟัง

ดฉัินไดร้บัจดหมายตอบกลับที่ดี
มาก เราไปเยี่ยมคณุยายกับคณุป้าของ

ดฉัิน คณุยายประหลาดใจระคนดี ใจ
และขอเพียงให้ดฉัินแวะไปหาลูกสาว
ของท่าน—ซ่ึงคอืคณุแม่ของดฉัิน—
ก่อนกลับบ้าน ท่านมีความสุขมาก

คณุยายนับถือนิกายลูเธอรนั และ
ท่านรกัพระผู้ช่วยให้รอด ระหวา่งที่
พวกเราพักอยู่กับท่าน สามีดฉัินจะ
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนให้ท่านฟังทุก
เช้า ท่านชอบมาก หลังจากอ่านได้ ไม่
กี่วนั สามีดฉัินกับคณุยายรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณเต็มเป่ียมจนคณุยายไปที่ โตะ๊
ของท่านและหยิบสมุดล�าดบัเชือ้สาย
ของคณุตาดฉัินที่สิน้ชีวติแล้วออก
มาให้เขาด ูมีคนแปดรุน่เขียนไวอ้ย่าง
บรรจง รวมทัง้อาชีพของท่านเหล่าน้ัน 
คณุยายมีความสุขมากในช่วงที่เราพัก
อยู่กับท่าน และดฉัินสัญญาวา่ดฉัินจะ
ไปเยี่ยมคณุแม่ก่อนกลับบ้าน ซ่ึงดฉัิน
ท�าตามสัญญา

ห้าสัปดาห์หลังจากไปเยี่ยมคณุยาย 
ท่านมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก
และจากพวกเราไป สองปีตอ่มาดฉัิน
ท�างานพระวหิารให้บรรพชนของเรา
จากข้อมูลของคณุยาย

เวลาน้ีดฉัินมีความสัมพันธ์อันดกีับ
คณุแม่ เราอยู่ ในเมืองเดยีวกัน และ
บางครัง้ท่านช่วยดฉัินดแูลลูกๆ 

ถ้าผู้เยี่ยมสอนไม่มาเยี่ยมดฉัินเป็น
ประจ�า ให้ก�าลังใจและสนับสนุนดฉัิน
ผ่านช่วงเวลาน้ี ดฉัินคงไม่กล้าแก้ ไข
ความสัมพันธ์กับคณุแม่ ไม่เพียงดฉัิน
เท่าน้ันที่ ไดร้บัพรแตค่นหลายรุน่ได้
รบัพรเช่นกัน ◼
ไฮเค่ บาเค่, แฟรงกเ์ฟิร์ต เยอรมนี ภา
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การเยีย่มสอน ประวติัครอบครัว และมารดา

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ ำ ย

ดิฉนัรู้สึกวา่พระวญิญาณ
ทรงกระตุน้ใหดิ้ฉนัท�า

เร่ืองยากน้ี
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เ มือ่ดฉัินเป็นคณุแมท่ีม่ลีกูชายวยั
สองขวบ ดฉัินอาศัยอยู่ ในซานตา-  

กาตารนีา บราซิลช่วงสัน้ๆ และรูจ้กั
สมาชิกทีน่ั่นเพยีงไมก่ีค่น ดฉัินอยู่ ใน
ละแวกทีก่�าลงัเจรญิแตห่า่งไกล ดว้ย
เหตน้ีุจงึมเีพือ่นบา้นใกลบ้า้นเราไม่
มาก

วนัหน่ึงดฉัินเริม่รูสึ้กไม่สบายและ
สูญเสียน� ้าจากรา่งกายเรว็มาก ไม่นาน
นักดฉัินก็ลุกขึน้มาดแูลลูกชายหรอื
เดนิไปที่ โทรศัพท์ ใกล้สุดรมิถนน
เพื่อโทรหาสามีไม่ไหว ดฉัินเริม่สวด
อ้อนวอน แตทุ่กครัง้ที่พยายามลุก 
ดฉัินยิ่งรูสึ้กอ่อนแรง

แต่ไม่นานผู้เยี่ยมสอนก็มาเคาะ
ประตบู้าน พวกเธอรบัรูท้ันทีวา่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงน�าทางพวกเธอ
ให้มาพบดฉัิน พวกเธอเตรยีมแก้ ไข
ปัญหาให้ดฉัิน ช่วยดฉัินดแูลลูกชาย 
และล้างจาน จากน้ันพวกเธอบอกวา่
พวกเธอเดนิหาบ้านดฉัินไดพ้ักใหญ่
และคดิจะยอมแพ้ แตพ่ระวญิญาณ
บอกวา่อย่ายอมแพ้

ตอนที่พวกเธอกลับไป ดฉัินรูสึ้กดี
ขึน้มากแล้ว ก่อนกลับ เรากล่าวค�าสวด
อ้อนวอนดว้ยกัน

พวกเธออาจไม่รูว้า่พวกเธอช่วย
ดฉัินและบ�ารงุเลีย้งดฉัินทางวญิญาณ
มากเพียงใดดว้ยแบบอย่างความมี
น� ้าใจของพวกเธอและความฉับไวใน
การฟังและเอาใจใส่สุรเสียงของพระ
วญิญาณ ◼

เอนิลเซ โด โรกิโอ เฟอร์เรอีรา ดา ซิลวา,  
กรีูตีบา บราซิล

ผูเ้ยีย่มสอนพบดิฉนั

แ ต่ไม่นานผูเ้ยีย่มสอนกม็าเคาะประตูบา้น พวกเธอรับรู้ทนัทีวา่ 
พระบิดาบนสวรรคท์รงน�าทางพวกเธอใหม้าพบดิฉนั
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ปกตดิฉัินจะเลีย่งเขา—ชายแตง่ตวั
ซอมซ่อก�าลงัเลน่เกมการด์อยูท่ี่

โตะ๊ตวัหน่ึงบรเิวณสนามเด็กเลน่ของ
รา้นอาหารจานดว่นแหง่หน่ึง เขามี
รอยยิม้ทีอ่อ่นโยนบนสีหน้าเศรา้สรอ้ย
ขณะมองดเูด็กๆ เลน่ “เขาคงก�าลงั
ท�าใหร้า่งกายอบอุน่คลายหนาวแน่เลย” 
ดฉัินคดิขณะเดนิผา่นโตะ๊ของเขา
มาทิง้อาหารทีล่กูสาวกนิไดค้รึง่เดยีว 
ขณะสังเกตโตะ๊ของเขา ไมม่หีอ่อาหาร
หรอืชามกระดาษ สุรเสียงสงบแผว่เบา
กระซิบบอกดฉัินวา่ “ซือ้อาหารใหเ้ขา”

ดฉัินกลับมาที่ โตะ๊ มีเงินสดใน
กระเป๋าอยู่บ้าง “ฉันจะท�าให้เขาขาย
หน้าน่ะซี” ดฉัินบอกตวัเอง จากน้ัน
ดฉัินเกิดความรูสึ้กสงบ และสุรเสียง
กระซิบอ่อนหวานของพระวญิญาณ
พร�า่บอกดฉัินวา่ “ซือ้อาหารให้เขา”

ดฉัินไม่ไดบ้อกลูกวา่จะท�าอะไร 
ดฉัินแคห่ยิบขยะไปทิง้จะไดเ้ข้าใกล้
โตะ๊ของชายคนน้ันโดยไม่ท�าให้เพื่อน
ที่ก�าลังกินอาหารกับดฉัินรู้

ดฉัินชะโงกหน้าไปถามวา่ “ดฉัินจะ
ซือ้อาหารกลางวนัให้คณุได้ ไหมคะ”

เขาท�าท่าตกใจและตอบเบาๆ  
วา่ “ ไดค้รบัถ้าคณุอยากซือ้”

ดฉัินหยิบเงินสดที่เหลือไม่มากออก
มา—แตพ่อซือ้อาหารและน� ้าดืม่— 
ให้ชายคนน้ัน ดฉัินกลับมาน่ังที่ 

รอยยิม้ของชายแปลกหนา้
บรรดาคณุแม่ที่ก�าลังวุน่อยู่รอบตวั
ดฉัินไม่ทราบเรือ่งน้ี และดฉัินเห็น
ชายคนน้ันลุกขึน้ไปซือ้อาหาร

ขณะดฉัินพาลูกขึน้รถกลับบ้าน 
ดฉัินมองผ่านกระจกและเห็นเขาถือ
ถาดอาหารกลับไปที่ โตะ๊วา่งเปล่าตวั
น้ัน บนใบหน้าที่เคยเครง่ขรมึของเขา
มีรอยยิม้

ลมหนาวโชยมากระทบใบหน้าดฉัิน
แตด่ฉัินไมรู่สึ้กหนาวสักนิด ดฉัินเบกิ
บานใจในพระวญิญาณท่ีอบอุน่และ
ท�าใหด้ฉัินเป่ียมปีตติัง้แตร่องเท้าบทู
ขึน้มาจนถงึผมหางม้าทีเ่ย็นเฉียบ 
ดฉัินจ�าค�าสอนของพระผูช่้วยใหร้อดได้

“เพราะวา่เมื่อเราหิว พวกท่านก็
จัดหาให้เรากิน เรากระหายน� ้า ท่านก็
ให้เราดืม่ . . .

“เวลาน้ันบรรดาคนชอบธรรมจะ
กราบทูลวา่ ‘องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ที่พวก
ข้าพระองคเ์ห็นพระองคท์รงหิวและ
จัดให้เสวย หรอืทรงกระหายน� ้าและ
จัดมาถวายน้ันตัง้แตเ่มื่อไร? . . .

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับ
เขาว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้
หลายว่า ซ่ึงท่านได้กระท�าแก่คนใด
คนหน่ึงในพวกพี่น้องของเราน้ี ถึง
แม้จะต�่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้
กระท�าแก่เราด้วย” (มัทธิว 25:35, 
37, 40)

ดฉัินรูสึ้กขอบคณุรอยยิม้ของชาย
แปลกหน้าที่ช่วยให้ดฉัินกล้าท�าส่ิงถูก
ตอ้ง ◼

เจนเนอร์ พอร์เตอร์,  
รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา
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ช่วยใหมี้ร์ทากลบัมา

ดิฉันไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษา
สมาคมสงเคราะห์ ในวอรด์ใหม่ของ

ครอบครวัดฉัิน ระหวา่งการประชุม
ฝ่ายประธานของเรา เราส�ารวจรายช่ือ
พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ ในวอรด์
และพิจารณาวา่จะช่วยพวกเธอและ
ครอบครวัอย่างไร

ดฉัินไดร้บัการดลใจให้ช่วยพี่น้อง
สตรคีนหน่ึงในวอรด์ช่ือมีรท์า เธอเป็น
สมาชิกของศาสนจักรนานหลายปี แต่
ดว้ยเหตผุลบางอย่างมีรท์าไม่ไดม้า
โบสถ์หลายปีแล้ว

ดฉัินสังเกตวา่สามีเธอเป็นประธาน
โควรมัเอ็ลเดอรแ์ตลู่กๆ ที่เป็นสมาชิก
ไม่ไดม้าโบสถ์ ทุกวนัอาทิตย์ดฉัินจะ
เห็นสามีเธอมาโบสถ์คนเดยีว

ดฉัินรูสึ้กวา่เราตอ้งช่วยให้

ครอบครวัน้ีกลับมาโบสถ์พรอ้มหน้า
และไดร้บัพรที่พระเจ้าทรงประสงค์
จะประทานแก่พวกเขา ระหวา่งการ
ประชุมฝ่ายประธานครัง้ตอ่ๆ มา ดฉัิน
บอกวา่ดฉัินหวงัจะช่วยให้มีรท์ากลับ
มาโบสถ์ เราวางแผนกิจกรรมพิเศษ
ที่สามารถให้เธอมีส่วนรว่มได ้และเรา
คน้พบงานมอบหมายบางอย่างที่เรา
จะให้เธอได้

เมื่อเราไปเยี่ยมเธอ เธอยอมรบังาน
มอบหมายแตล่ะอย่างและท�าเสรจ็
เรยีบรอ้ยหลังจากน้ัน เราสังเกตวา่เธอ
จะรอพวกเราคนใดคนหน่ึงมารบัไป
รว่มกิจกรรมสมาคมสงเคราะห์อย่างใจ
จดใจจ่อ

เมื่อพวกเราฝ่ายประธานจัดคูเ่ยี่ยม
สอน ดฉัินขอให้คนอื่นพิจารณาความภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
เร

ยม์
อน

ด ์
โบ

นิ
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า

สุรเสียงกระซิบท่ี
อ่อนหวานของ

พระวญิญาณพร�่าบอก
ดิฉนัวา่ “ซ้ืออาหาร 
ใหเ้ขา”

เป็นไปไดท้ี่ดฉัินกับมีรท์าจะเป็นคู่
กัน แตล่ะเดอืนดฉัินกับมีรท์าไปเยี่ยม
สอนไม่เคยขาด ทุกครัง้ที่เราไปเยี่ยม
พี่น้องสตรเีป็นโอกาสให้เราไดพู้ดคยุ
และท�าความรูจ้ักกันมากขึน้

แตล่ะครัง้ที่ดฉัินชวนเธอไปโบสถ์ 
เธอจะตอบเพียงวา่ “เมื่อดฉัินรูสึ้ก
พรอ้ม ดฉัินจะไป” ดฉัินไม่เข้าใจ  
แตเ่คารพการตดัสินใจของเธอ ใน
ที่สุดเธอตอบวา่ “ดฉัินอาจจะไปวนั
อาทิตย์คะ่”

ดฉัินจะรอเธอทุกวนัอาทิตย์อย่างใจ
จดใจจ่อ เธอไม่มา แตด่ฉัินยังคงสวด
อ้อนวอนให้เธอตอ่ไป ครอบครวัดฉัิน
ตอ้งย้ายกะทันหันกลับไปที่ซ่ึงเราเคย
อยู่และดฉัินไม่มี โอกาสบอกลากับมีร-์ 
ทา เมื่อเราออกจากวอรด์น้ัน เธอยังไม่
กลับไปโบสถ์

หลายเดอืนตอ่มามีคนบอกมีรท์า 
กลับไปโบสถ์แล้วและเป็นที่ปรกึษาใน
สมาคมสงเคราะห์

ประธานกอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ยี ์(1910–
2008) สอนวา่ “ท่านอาจไมรู่ว้า่ทา่นท�า
ประโยชน์มากเพยีงใด ชีวติของคนบาง
คนจะไดร้บัพรเพราะความพยายาม
ของท่าน” (“ถงึสตรขีองศาสนาจกัร,” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2003, 139)

หลายครัง้ผลลัพธ์ ไม่ ใช่อย่างที่
เราคาดหวงัและไม่เกิดตามที่เรามุ่ง
หวงั ขอเราอย่าหยุดท�างาน น่ีคอืงาน
ของพระเจ้า และเราเป็นเครือ่งมือที่
พระองคท์รงเลือกให้เปลี่ยนชีวติคน
มากมาย ◼
ราเควล เอลิซาเบธ เปดราซาเดอโบรสิโอ, 
บวัโนสไอเรส อาร์เจนตินา
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มี
เรือ่งเล่าวา่ทหารหน่วยเล็กหน่วย
หน่ึงไดร้บัมอบหมายพันธกิจที่
ยากมากไกลถึงแดนศัตร ูขณะ

เข้าใกล้เป้าหมาย ทหารฝ่ายตรงข้ามรู้
วา่พวกเขาอยู่ที่น่ัน กองก�าลังที่เหนือ
กวา่ตี โอบกองทหารอย่างรวดเรว็และ
เริม่ล้อมยิงพวกเขา เมื่อพวกเขาพบ
วา่ตนเองถูกล้อมและเริม่ถูกยิงกราด 
ทหารกลุ่มเล็กน้ีเงยหน้ามองผู้บังคบั
กองรอ้ยที่ยืนปลุกขวญัก�าลังใจอยู่บน
โขดหิน

ขณะมองดทูหารของเขา ผู้บังคบั
กองรอ้ยตะโกนวา่ “ทหารทัง้หลาย 
พวกเขามาอยู่ตรงที่เราอยากให้อยู่แล้ว 
พวกคณุจะยิงไปทางไหนก็ได!้”

ท่านและข้าพเจ้ามีพันธกิจยุ่งยาก
ในโลกทุกวนัน้ีเช่นกัน พันธกิจน้ันคอื
สอนและปกป้องความจรงิที่อยู่ ในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ในโลกที่
เราอาศัยอยู่ ข้าพเจ้ารูว้า่เราเข้าใจได้
ยากวา่วธิี ใดดทีี่สุดในการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเสียง
ท้าทายความจรงิอยู่มากมายรอบตวั
ท่าน มักจะมีการโจมตีไม่หยุดจากมุม

ตา่งๆ ที่ยากจะรูว้ธิีตอบสนอง
ข้าพเจ้าตอ้งการพูดเกี่ยวกับความ

หมายของส่ิงที่อัครสาวกเปาโลเรยีกวา่ 
“แบบอย่าง [ของผู้เช่ือ]” (1 ทิโมธี 
4:12)—ความหมายของการสอน
และปกป้องความจรงินิรนัดร์ ในวธิี
ที่พระบิดาบนสวรรคท์รงปรารถนา
ขณะเป็นแบบอย่างของความเคารพ 
ความเห็นใจ และความรกัลึกซึง้ที่
พระครสิตท์รงแสดงให้เห็นเป็นแบบ
อย่าง รวมถึงความหมายของการตัง้ใจ
ปกป้องส่ิงที่เรารูว้า่ถูกตอ้งโดยไม่เพียง
ยิงกราดใส่ศัตรทูี่มองเห็น

โดยแท้แล้ว หลักธรรมสองข้อน้ัน
มักจะดเูหมือนขัดแย้งกัน ใช่หรอืไม่ 
เราไดร้บัการสอนวา่เราตอ้งตอ่สู้  
“กับพวกวญิญาณช่ัว” (เอเฟซัส 6:12) 
ทุกรปูแบบ เราตอ้ง “ยืนเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและ
ในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง” ( โมไซยาห์ 
18:9) และเราตอ้งไม่ “ละอายในเรือ่ง
ข่าวประเสรฐิ” ( โรม 1:16) เราไดร้บั
การสอนเช่นกันวา่เราควรหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งและไม่ “ยั่วยุใจมนุษย์ ให้

มีความโกรธกัน” (3 นีไฟ 11:30)  
วา่เราไม่ควร “อยู่อย่างสงบสุขกับทุก
คน” เท่าน้ัน ( โรม 12:18) แตเ่ราควร 
“มุ่งประพฤติ ในส่ิงซ่ึงท�าให้เกิดความ
สงบสุข” ดว้ย ( โรม 14:19)

แล้วเราจะท�าหน้าที่ซ่ึงพระผู้เป็น
เจ้าทรงมอบให้เรายืนหยัดในพระ
กิตตคิณุและสอนให้คนอื่นๆ รูค้วาม
จรงิโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและ
ความโกรธไดอ้ย่างไร ดเูหมือนวา่การ

ท่ำนจะสอนและ
ปกป้องหลกัค�ำสอน

พระกติตคุิณของพระ
เยซูคริสต์ให้ดทีีสุ่ด

ได้อย่ำงไรขณะแสดง
ควำมรัก ควำมอ่อนโยน 
และควำมเข้ำใจไปด้วย

จงเป็นแบบอยา่ง
ของผูเ้ช่ือ

โดย เอล็เดอร์
วอน จ.ี คทีช์
แห่งสาวกเจด็สิบ
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พูดอะไรก็ตามสามารถท�าให้เกิดการ
ทะเลาะเบาะแวง้และความขัดแย้ง 
ไดอ้ย่างรวดเรว็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อจัดการกับประเด็นโตแ้ย้งของยุค
สมยั เทา่ท่ีทา่นทราบด ีโลกทกุวนัน้ีดู
เหมือนจะมีความอดทนน้อยกับคนที่
ตอ้งการแสดงทัศนะไม่สอดคล้องกับ
แนวโน้มที่พบใหม่

เมื่อความท้าทายเช่นน้ันเกิดกับเรา 
ท่านและข้าพเจ้ามักจะท�าหน่ึงในสอง
ส่ิงน้ี คอื เราปลีกตวัออกจากวงสนทนา
อย่างรวดเรว็ โดยเลือกไม่อยู่ ในสภาพ
แวดล้อมที่อาจท�าให้อึดอัดใจหรอื
ไม่เป็นมิตร หรอืเราตัง้รบัในการถก
ประเด็นตา่งๆ ที่ดแูล้วเพลินแตท่�าให้
เกิดความรอ้นมากกวา่ความสวา่ง

จะดกีวา่ถ้าศึกษาไตรต่รองในความ
คดิของเรา (ด ูคพ. 9:8) และจากน้ัน
ตัง้ใจฟังการน�าทางจากสวรรค ์จง
รวบรวมความกล้าของท่านและใช้
ความสวา่งในตวัท่าน

ข้าพเจ้าขอชี ้ให้เห็นบางอย่างที่
พึงพิจารณาเสมอเมื่อเราสอนและ
ปกป้องพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
สุดความสามารถขณะเดยีวกันก็แสดง
ความรกัและความเห็นใจทุกคน

ปกป้องพระวจนะ
หน่ึง เราจะมคีวามส�าเรจ็มากสุด 

เมือ่เราท�างานกบัผูอื้น่เป็นรายตวั  
ในวฒันธรรมสมยัใหม่ของการแบ่งแยก
ชัดเจนระหวา่งการพดูค�าคมประโยค
เดยีวกับการพยายามพดูไมห่ยุดเพือ่
แสดงตนเหนือกวา่ผูอ่ื้น มักไมม่ี ใคร
ประสบผลส�าเรจ็ในการถกเถยีงทีท่กุ
คนแสดงความเห็นไดอ้ย่างเสร ีเรือ่งดงั
กล่าวจรงิเป็นพิเศษกบัส่ือสังคม  
ทีเ่ราตอ้งระวงัอย่าใหค้วามเห็นของเรา

เกีย่วกบัประเด็นท่ีละเอยีดออ่นทาง
สังคมหนัเหจากเจตนารมณ์ทีพ่ระ
ครสิตท์รงประสงค์ ให้เราถา่ยทอด

หากเรายอมให้ตวัเราถูกจ�ากัดอยู่กับ
ออนไลน์ 140 ตวัอักษร เรามักจะถูก
เข้าใจผิด โดยปกต ิเราจะประสบผล
ส�าเรจ็มากยิ่งขึน้เป็นรายบุคคล ซ่ึงๆ 
หน้าเมื่อแตล่ะคนเข้าใจกัน น่ันตรง
กับวธิีที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
สอนเราวา่เราควรยื่นมือช่วยเหลือ— 
ทีละคน และมักเป็นวธิิที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงยื่นพระหัตถ์ ไปสัมผัสชีวติ
ระหวา่งปฏิบัตศิาสนกิจของพระองค์
บนแผ่นดนิโลก

สอง ถึงแม้เราจะลิงโลดอย่างไม่
ตอ้งสงสัยหากคนอื่นเห็นแสงสวา่ง
ทันทีและยอมตอ้นรบัผู้สอนศาสนา
ในวนัถัดไป แตน่ั่นตอ้งไม่เป็นเป้า
หมายแรกของเรา เป้าหมายแรกของ
เราคอืเข้าใจพืน้เพของผู้อื่น—เคารพ
พวกเขาและเข้าใจทัศนะของพวกเขา 

ตอ่เมื่อเราสามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าน้ันเราจึงจะ
รอดพ้นค�ากล่าวหาและความเข้าใจ
ผิดที่ครอบง�าการสนทนาของเราบ่อย
เกินไป

สาม ขอให้เรามองหาวธิีที่เราจะ
เคารพทัศนะตา่งกันและยังคงอยู่ดว้ย
กันในสังคม แทนที่จะเพียงด�าเนิน
ชีวติตามทัศนะของตนโดยไม่ลิดรอน
เสรภีาพของผู้อื่น ขอให้เราพยายาม
ท�าบางส่ิงให้ดขีึน้ดว้ย—บางส่ิงซ่ึงเป็น
รากฐานในสังคมที่มีหลายฝ่ายหากทุก
คนตอ้งไดร้บัการปฏิบัตอิย่างยุตธิรรม 
เราตอ้งสนับสนุนสิทธิพลเมืองขัน้
พืน้ฐานของผู้อื่น โดยยอมรบัสิทธิ์ ใน
การแสดงความคดิเห็นและพูดส่ิงที่
พวกเขาเช่ือ หากเราคาดหวงัให้ผู้อื่น
สนับสนุนสิทธิพลเมืองขัน้พืน้ฐาน
ของเรา

สุดท้าย การเข้าใจกันมักไม่เกิดขึน้
ในเหตกุารณ์ครัง้เดยีว น่ีเป็นขัน้ตอน
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—ขัน้ตอนที่มักจะใช้เวลามาก คน
อื่นอาจไม่ยอมรบัทัศนะของเรา แต่
เราสามารถขจัดค�าอย่างเช่น ทิฐ ิและ 
เกลียดชัง ออกไปได ้ขอให้เรามองกัน
และกันในฐานะคนดแีละมีเหตผุลอยู่
ในตวั ถึงแม้เราจะมีทัศนะพืน้ฐานที่
คนอื่นอาจไม่ยอมรบั

กระท�ำดงัทีพ่ระผู้ช่วยให้รอดจะ 
ทรงกระท�ำ

เมื่อท่านประสบสถานการณ์ยุ่งยาก
ซ่ึงท่านก�าลังปกป้องพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่าน 
จะจดจ�าไวเ้สมอวา่ท่านตอ้งกระท�า 
ดงัที่พระองคจ์ะทรงกระท�า ดงัที่อัคร-
สาวกเปาโลสอน การเป็น “แบบอย่าง 
[ของผู้เช่ือ]” เป็นยิ่งกวา่การด�าเนิน
ชีวติตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ
ให้ผู้อื่นเห็นเท่าน้ัน เปาโลบอกเรา
ชัดเจนวา่หลักธรรมพระกิตตคิณุ
เดยีวกันน้ันตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของ
การสนทนาของเรา ส่วนหน่ึงของ
ความรกัที่เรามีตอ่ผู้อื่น ส่วนหน่ึงของ
เจตนารมณ์ที่เราถ่ายทอด และส่วน
หน่ึงของศาสนาที่บ่งบอกวา่เราเป็น
ใคร (ด ู1 ทิโมธี 4:12)

สุดท้ายแล้วเมื่อเราเข้าใจถูกต้อง 
ย่อมไม่มีความขัดแย้งใดๆ ระหวา่ง
หลักธรรมพระกิตติคุณสองข้อใหญ่
น้ีของการสนับสนุนความจรงิขณะ
เคารพและรกัผู้อื่นไปด้วย ความเช่ือ
มั่นแรงกล้าของเราต่อความจรงิไม่
ควรท�าให้เรากระท�าในลักษณะที่ ไม่
เคารพหรอืไม่พอใจผู้อื่น แต่ขณะ
เดียวกัน ความปรารถนาจะแสดง
ความอ่อนโยนและความรกัต่อทุกคน
ไม่ควรบ่อนท�าลายหน้าที่สนับสนุน
ความจรงิของเรา

หลักธรรมสองข้อน้ีจรงิๆ แล้วเป็น
เพียงสองดา้นของเหรยีญเดยีวกัน 
ดา้นหน่ึงของเหรยีญคอืหน้าที่ของ
เราในการอธิบายและปกป้องหลักค�า
สอนของพระครสิต ์อีกดา้นหน่ึงของ
เหรยีญเดยีวกันคอืหน้าที่ของเราใน
การกระท�าเหมือนพระครสิต ์โดย
แสดงความเคารพและความรกัเสมอ

เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวดงัน้ี

“ขันตธิรรมและความเคารพที่เรา
มีตอ่ผู้อื่นและความเช่ือของพวกเขา
มิไดท้�าให้เราเลิกยึดมั่นสัจธรรมที่เรา
เข้าใจและพันธสัญญาที่เราท�า . . . เรา
ตอ้งยืนหยัดสนับสนุนความจรงิ แม้
ขณะที่เราใช้ขันตธิรรมและเคารพ
ความเช่ือตลอดจนความคดิที่แตก
ตา่งจากเรา รวมไปถึงเคารพคนที่
ยึดถือส่ิงเหล่าน้ันดว้ย . . .

“ค�าเตอืนที่ ไดร้บัการดลใจน้ี
เตอืนให้เราระลึกวา่ส�าหรบัผู้ที่เช่ือ
ในสัจธรรมสมบูรณ์ ขันตธิรรมตอ่
พฤตกิรรมเป็นเหมือนเหรยีญสอง

เมือ่ท่ำนปกป้องพระกติตคุิณ:

•  จงพดูคุยกบัผูอ่ื้นเป็นรายตวั 

ซ่ึงๆ หนา้

•  จงพยายามเขา้ใจทศันะ 

ของผูอ่ื้น

•  จงสนบัสนุนสิทธิพลเมือง 

ของทุกคน

•  จงมองผูอ่ื้นเป็นคนดีและมี

เหตุผล

•  จงแสดงความรัก ความอ่อน

โยน และความเขา้ใจ

ดา้น ขันตธิรรมหรอืความเคารพอยู่
ดา้นหน่ึงของเหรยีญ แตสั่จธรรมมัก
จะอยู่อีกดา้นหน่ึงเสมอ” 1

ในโลกที่แยกกันเป็นสองขัว้มากขึน้
และขัดแย้งกันมากขึน้อย่างรวดเรว็—
ที่ซ่ึงดเูหมือนจะสาดกระสุนใส่กันจาก
ทั่วสารทิศ—ข้าพเจ้าขอท้าทายท่าน
ให้ส�ารวจเหรยีญทัง้สองดา้นของท่าน 
ในแตล่ะสภาวการณ์ที่เกิดขึน้ในชีวติ
ท่าน จงถามตวัท่านวา่ท่านจะสอน
และปกป้องหลักค�าสอนพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์ ให้ดทีี่สุดไดอ้ย่างไร
ขณะแสดงความรกั ความอ่อนโยน 
และความเข้าใจตอ่คนที่อาจไม่ยอมรบั
หลักค�าสอนน้ันไปดว้ย

เมื่อท่านท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่ท่านจะได้รบัความช่วย
เหลือและการน�าทางจากพระบิดา
บนสวรรค์ของเรา ท่านจะรูสึ้กวา่
พระองค์ทรงก�าลังน�าท่าน ใส่ความ
คิดในจิตท่าน ใส่ความรูสึ้กในใจท่าน 
และใส่ค�าพูดในปากท่านตรงจังหวะ
ที่ท่านต้องการพอดี พระวญิญาณ
ของพระองค์จะน�าและน�าทางท่าน 
โดยเปล่ียนท่านให้เป็น “แบบอย่าง 
[แท้จรงิของผู้อื่น]”—ไม่เพียงเป็น
คนด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณของ
พระเยซูครสิต์เท่าน้ันแต่เป็นคน
ปกป้องและอธิบายหลักค�าสอนอย่าง
หนักแน่นด้วยความรกัและความ
เอาใจใส่ด้วย ◼
จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง  
“แบบอย่างของผู้เชือ่” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์– 
ไอดาโฮเมือ่วนัที ่14 มิถุนายน ค.ศ. 2016  
ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่web. byui. edu/ 

devotionalsandspeeches

อ้ำงองิ
 1. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “สรา้งสมดลุสัจธรรมและ

ขันตธิรรม,” เลียโฮนา, ก.พ. 2013, 32.



48 เลียโฮนา

โดย แมคเคนนำ จอห์นสัน

วั
  นน้ันตรงกับเช้าวนัเสารอ์ันแสน
อบอุ่นที่ Neighborgoods Market 
คณุเดนิอยู่ ใตร้ม่หลากสีหลายคนั

ห้อยแขวนอยู่ดา้นนอกประตเูข้าออก
และฟังดนตรบีรรเลงสดขณะสรรหา
อาหารรสเลิศของวนัน้ี ที่น่ันเสิรฟ์
อาหารประจ�าชาตขิองชาวแอฟรกิาใต้
จากหม้อเหล็กสามขา —เพสโต หอย
นางรม ผักนานาชนิด ถุงเครือ่งเทศ 
เทอรร์นี—คณุอยากชิมทุกอย่าง

ยินดตีอ้นรบัสู่ โจฮันเนสเบิรก์
“ที่น่ีอบอุ่นและน่าไปมาก” รอส  

มาปาเย วยั 28 ปีกล่าว บางครัง้ความมี
ชีวติชีวาของ “ โจเบิรก์” ท�าให้นักท่อง
เที่ยวผู้ ไม่คาดวา่จะไดเ้ห็นตกึระฟ้า
ประหลาดใจ “คณุจะไม่พบสิงโตเดนิ
ไปมาตามท้องถนน” รอสกล่าว

รอสเป็นนักศึกษามหาวทิยาลยัที่
เรยีนเรือ่งการส่ือสาร เป็นคณุแมท่ีห่ยา่
ขาดจากสามแีละมลีกูชายวยัหา้ขวบช่ือ
เนท เธอท�างานเป็นนักวเิคราะหท์ีช่่วย
ฝ่ายผลติดา้นเอกสาร เธอชอบผจญภยั 
มคีวามเป็นมติร และซ่ือสัตย์ ในชีวติ
ประจ�าวนัของเธอตัง้แตก่ารชิมอาหาร
ไปจนถงึการรบัใช้ผูอ้ืน่ 

วสุิทธิชนในโจฮันเนสเบิรก์ยื่นมือ
ช่วยเหลือกันและช่วยคนรอบข้าง 
ตวัอย่างเช่น เมื่อบ้านของทูมิเพื่อน
ของรอสน� ้าท่วม เพื่อนหลายคนจาก

ศาสนจักรไปช่วยท�าความสะอาดและ
ให้ก�าลังใจครอบครวัน้ี “น่ีเป็นจุดพลิก
ผันส�าหรบัคณุแม่ของทูมิผู้ ไม่เป็น
สมาชิก” รอสอธิบาย “เธอเริม่พบผู้
สอนศาสนา เวลาน้ีเธอเป็นสมาชิก
และครสูมาคมสงเคราะห์” การดแูล
ดว้ยความรกัเช่นน้ันเป็นแบบอย่างที่
งดงามเมื่อสมาชิกชาวแอฟรกิาใตม้อง
กันและกันฉันพี่น้อง “เราน�าตวัเข้าไป
เกี่ยวข้องดว้ยประหน่ึงเป็นปัญหาของ
เรา” รอสกล่าว

เท่าที่รอสทราบ พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบอย่าง
ของความเห็นใจเช่นน้ี “น่ีคอืความรกั
ในแบบที่พระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
แก่เรา พระองคเ์ข้าพระทัยและทรง
ทราบสุขทุกข์ของเราเหมือนกับคน
หนุ่มสาวทุกวนัน้ีก�าลังประสบความ
ท้าทายที่พระองคท์รงท�าให้มั่นใจวา่
ดฉัินเอาชนะได”้ เธอกล่าว

ความสัมพันธ์ของรอสกับพระผู้
ช่วยให้รอดมีผลตอ่ชีวติเธอในหลายๆ 
ดา้น ตัง้แตก่ารปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่
ท�างานไปจนถึงการศึกษาส่วนตวัของ
เธอ “สภาพแวดล้อมที่ท�างานท�าให้
เป็นศัตรกูันได”้ เธอกล่าว “บางคน
สบถและบางคนตดัสินใจท�าเรือ่งไม่
ซ่ือสัตย์ โดยคดิวา่น่ันไม่ส�าคญั ดฉัิน
ไดร้บัพรที่มีหลักธรรมพระกิตตคิณุ

และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ใน
ชีวติดฉัิน เมื่อดฉัินเริม่ตน้วนัดว้ยการ
ศึกษาพระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอน 
น่ันช่วยให้ดฉัินมีพระวญิญาณอยู่
ดว้ยตลอดเวลา เมื่อดฉัินประสบการ
ทดลอง สุรเสียงสงบแผ่วเบาเตอืน
ดฉัินวา่ดฉัินเป็นใครและดฉัินยึด
มั่นส่ิงใด น่ีช่วยให้ดฉัินซ่ือสัตย์ตอ่
มาตรฐานของตน”

Neighborgoods Market แสดง
ให้เห็นบรรยากาศที่พบไดท้ั่วไปใน
โจฮันเนสเบิรก์ ส�าหรบัรอสแล้ว ความ
จรงิของพระกิตตคิณุเป็นส่ิงลึกซึง้ 
กวา่น้ันมาก—เป็นค�าสัญญาถึงชีวติ 
นิรนัดร ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โพรไฟล์คนหนุ่มสำว

ลิ้มรสโลก  

พืน้เพและ
วฒันธรรมทีต่่ำง 

กนัไม่หยุดวสุิทธิชน 
แอฟริกำใต้ให้ 

ดูแลกนั

ในแอฟรกิาใต้
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ข้อเทจ็จริง
ช่ือทำงกำร: สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

เมอืงหลวง: พริทอเรีย เคปทาวน ์ 

และบลมูฟอนเทน

เชิงตวัเลข
ประชากร – 51.8 ลา้นคน

แนวชายฝ่ัง – 1,553 ไมล ์ 

(2,500 กิโลเมตร)

ภาษาราชการ – 11

ศำสนจกัรในแอฟริกำใต้
วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย – 62,600 

กลุ่มนมสัการ – 168

ศนูยป์ระวติัครอบครัว – 71

คณะเผยแผ ่– 3 

พระวหิาร – 1 (ประกาศสร้างอีก 

1 แห่ง)

เพิม่เตมิเกีย่วกบัรอส
วฒันธรรมด้านใดทีค่ณุโปรดปราน

เป็นพเิศษ

ชาวแอฟริกนัจะไม่ลืมบรรพชน

ของตน และชาวมอรมอนกเ็ช่นกนั 

เราท�าบนัทึกประวติัครอบครัวและ

บพัติศมาแทนบรรพชน ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัชาวแอฟริกนั

อาหารแอฟริกาใต้ทีเ่ป็นจานโปรด

ของคณุคอือะไร

มาซาลากุง้ ดิฉนัชอบอาหารจาน

ร้อนรสจดั มนัเป็นกุง้อยูใ่นซอสกะทิ

ท่ีเสิร์ฟร้อมขา้วบาสมาตีสีขาว—

อร่อยมาก

ลิ้มรสโลก  
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บ่อยคร้ังท่ีเราไม่กล้ากลบัใจ แต่ความจริงท�าให้เราเกิดความกล้า

โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัร

เ เราต่างก็รูว้า่ทุกคนต้องกลับใจ (ด ู
โรม 3:23) เรารูว้า่เราต้องกลับใจจึง
จะพบปีติแท้จรงิผ่านอ�านาจการ

พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต์ (ดู แอลมา 36:24)  
เรารูเ้ช่นกันวา่การผัดวนัแห่งการ 
กลับใจเป็นความคิดที่ ไม่ดี (ดู แอลมา 
34:32–34) ทวา่พวกเราจ�านวนมากท�า

เช่นน้ัน ท�าไมหรอื เราทราบดี ใช่ไหม
ค�าตอบหน่ึงที่เป็นไปไดค้อืความ

กลัว ไม่วา่เราท�าบาปรา้ยแรงที่ตอ้ง
สารภาพตอ่อธิการหรอืเรามีนิสัย 
เจตคต ิหรอืพฤตกิรรมเล็กๆ น้อยๆ  
ทีห่ยดุยัง้เราไม่ ใหท้�าตามพระกติตคิณุ
ของพระเจ้าและค�าสอนในน้ันอย่าง
เต็มที่ แตค่วามกลัวสามารถหยุดยัง้

เราไม่ ให้เราท�าส่ิงที่ตอ้งท�าเพื่อเปลี่ยน
ชีวติเรา

ความกลัวเจ็ดอย่างตอ่ไปน้ีสามารถ
ท�าให้เราผัดวนัแห่งการกลับใจ และ
แนวคดิตลอดจนค�าสอนบางอย่างตอ่
ไปน้ีสามารถช่วยให้เราเกิดความกล้า
และท�าส่ิงที่รูว้า่จะน�าสันตแิละความ
สุขมาให้เรา

7  ส่ิงท่ีเรากลวั 
เก่ียวกบัการ 
กลบัใจ

และสาเหตุท่ี
เราไม่ควรกลวั
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1. กลวัขำยหน้ำ
ถ้าฉันบอกอธิการวา่ท�าอะไรลงไป เขาจะผิดหวงัแน่นอน—และฉันจะขาย

หน้า จะเป็นอย่างไรถ้าฉันบอกพ่อแม่ จะเป็นอย่างไรถ้าคนอืน่รู้
มีสภาพเลวรา้ยยิ่งกวา่ความขายหน้า เช่น ภาระทางวญิญาณของบาปที่ ไม่

ไดแ้ก้ ไข และการสูญเสียความเป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ความรูสึ้ก
ขายหน้าที่ท่านมีขณะสารภาพตอ่อธิการจะอยู่เพียงช่ัวครูเ่ท่าน้ัน และจากน้ัน
คลื่นของความปลอดโปรง่โล่งใจและปีตจิะพัดพาความรูสึ้กน้ันให้หายไปสิน้ 
ทุกคนที่สารภาพตอ่อธิการของพวกเขาสามารถยืนยันเรือ่งน้ีได้

2. กลวัผลทีต่ำมมำ
ถ้าฉันบอกอธิการเกีย่วกับบาปของฉัน น่ันอาจจะมีผล—ไม่ไดร้บัศลีระลึก 

ไม่ได้ ให้พรหรอืส่งผ่านศลีระลึก ไม่ไดเ้ป็นผู้สอนศาสนาเมือ่ฉันอยากไป น่ัน
จะท�าให้ชีวติฉันวุน่วายมาก

จ�าไวว้า่ผลดขีองการกลับใจส�าคญัยิ่งกวา่ส่ิงที่ดเูหมือนจะเป็นผลในทางลบ 
จงจดจ่อกับเรือ่งดีๆ  ที่พระเจ้าทรงสัญญากับคนที่สารภาพและกลับใจ

3. กลวัว่ำต้องพยำยำม
การเปลีย่นแปลงตา่งๆ  

ทีฉั่นตอ้งท�าดเูหมือนจะท�ายาก 
อาจตอ้งใช้เวลานานดว้ย

ส่ิงคุม้คา่ใดก็ตามตอ้งใช้ความ
พยายาม การให้อภัย สันตสุิข 
และการเตบิโตทางวญิญาณอยู่
ในบรรดาส่ิงคุม้คา่ที่สุดที่พอจะ
นึกออก

“การกลบัใจหมายถึงการพยายาม
เปล่ียนแปลง คงเป็นการลอ้เลียน 
ความทุกขท์รมานท่ีพระผูช่้วยให ้
รอดทรงทนรับเพ่ือเราในเกทเสมนี 
และบนกางเขนหากเราคิดวา่
พระองคจ์ะทรงเปล่ียนเราใหเ้ป็น
คนดีโดยท่ีเราไม่ไดพ้ยายามอยา่ง
จริงจงั ตรงกนัขา้ม เราแสวงหา
พระคุณของพระองคม์าเติมเตม็
และปูนบ�าเหน็จความพยายาม
สุดความขยนัหมัน่เพียรของเรา 
(ดู 2 นีไฟ 25:23) บางทีเราควรทูล
ขอเวลาและโอกาสในการเพียร
พยายามและเอาชนะ พอๆ กบัท่ีเรา
สวดออ้นวอนทูลขอความเมตตา”
เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน,  
“ของประทำนอนัสูงส่งแห่งกำรกลบัใจ,”  
เลยีโฮนำ, พ.ย. 2011, 49.

“ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่เราสามารถกลบัใจเป็นข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณ 
ความผดิถกูลบลา้งไป เราจะเป่ียมดว้ยปีติ รับการปลดบาปของเรา และมี
ความสงบในมโนธรรม เราสามารถเป็นอิสระจากความรู้สึกส้ินหวงัและ
พนัธนาการของบาป”
เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์ แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “กำรกลบัใจ: กำรเลอืกอนัน่ำปีตยินิด,ี”  
เลยีโฮนา, พ.ย. 2016, 124

“ถา้ท่านท�าบาป ยิง่ท่านกลบัใจเร็วเท่าใด ท่านยอ่มกลบัเน้ือกลบัตวั  
พบสนัติสุขและปีติท่ีมากบัการใหอ้ภยัไดเ้ร็วเท่านั้น”
เพือ่ความเข้มแขง็ของเยาวชน (จุลสำร 2011) หน้ำ 28

“ขา้พเจา้สญัญากบัท่าน [วา่อธิการ] จะไม่ประณามท่าน ในฐานะผูรั้บใช้
ของพระเจา้ เขาจะเมตตาและเขา้ใจขณะฟังท่าน จากนั้นเขาจะช่วยท่านผา่น
กระบวนการกลบัใจ เขาเป็นผูส่้งสารแห่งความเมตตาท่ีพระเจา้ทรงส่งมาช่วย
ท่านใหส้ะอาดผา่นการชดใชข้องพระเยซูคริสต”์
เอล็เดอร์ซี. สกอ็ตต์ โกรว์, “เหตุใดฉันจงึต้องสำรภำพต่ออธิกำรและฉันต้องสำรภำพอะไร”  
เลยีโฮนา ต.ค. 2013, 59
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5. กลวัสูญเสียควำมเป็นส่วนตวั
ถ้าฉันยอมท�าตามมาตรฐานของ

ศาสนจักร ฉันจะตอ้งทิง้หลายอย่าง
ทีท่�าให้ฉัน เป็นฉัน เช่นภาพยนตร์
เรือ่งโปรด รายการทีว ีและวธิีแสดง
ความคดิหรอืความรูสึ้กออกมา  
ฉันจะเป็นแคม่อรมอนแบบคนอืน่ 
แตฉั่นชอบเป็นฉันมากกวา่

โดยผ่านการกลับใจ ท่านสามารถ
มีพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ ในชีวติ
ท่านได ้และโดยผ่านพระวญิญาณ 
ท่านสามารถคน้พบตวัตนที่ดกีวา่ 
จรงิกวา่ และลึกซึง้กวา่ ซ่ึงจะขึน้
อยู่กับวา่ท่านจะเป็นใครในสาย
พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่ส่ิง
ที่สรา้งขึน้บนฐานทรายของรสนิยม 
ความชอบ นิสัย และพฤตกิรรม
ประหลาด

“ซาตานอยากใหท่้านนิยามตนเอง
ดว้ยบาปแทนท่ีจะนิยามดว้ย
ศกัยภาพอนัสูงส่งของท่าน . . .  
จงอยา่ฟังเขา”
ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “สถำนภำพส่ี
ประกำร,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2013, 58

“คนท่ีบริสุทธ์ิกวา่ยอ่มมีความเป็น
ตวัของตวัเองมากกวา่

“บาปกเ็หมือนกนั บาปท�าใหเ้รา
หดเขา้ไปอยูใ่นความอยากเสพและ
แรงผลกัดนัใหก้ระดา้งกระเด่ือง”
เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล์ (1926–2004) แห่ง
โควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “Repentance,” 
Ensign, Nov. 1991, 30

4. กลวัเสียภำพลกัษณ์
ฉันเป็น “เด็กด”ี คนหน่ึง ถ้าฉัน

ยอมรบัวา่ฉันท�าผิด น่ันแสดงวา่—
ฉันไม่ไดเ้ป็น “เด็กด”ี อีกตอ่ไป ฉัน
จะเป็นอะไร ฉันจะเป็นใคร ฉันน่าจะ
พยายามลืมและเดนิตอ่ไปข้างหน้า
เหมือนกับวา่ทุกอย่างยังเหมือนเดมิ

เราตอ้งยอมรบับาปของเราอย่าง
นอบน้อมตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า
เพื่อพระองคจ์ะทรงสามารถ “ท�าให้
ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง” ส�าหรบัเรา 
(อีเธอร ์12:27) และภาพลักษณ์ของ
ตวัท่านที่ท่านควรพยายามให้ ไดม้า
คอืภาพลักษณ์ที่พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิตม์ีตอ่ท่าน ลูกของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้มีศักยภาพอันสูงส่ง
ไรข้ีดจ�ากัดผ่านความช่วยเหลือของ
พระองคแ์ม้จะไม่ดพีรอ้มก็ตาม

“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็นเราดงัท่ีเรา
เป็นจริงๆ—และพระองคท์รงเห็นวา่
เรามีค่าควรแก่ความช่วยเหลือ . . .

“. . . ในแต่ละยา่งกา้วของ
ศรัทธาท่ีเราเดินบนเสน้ทางแห่ง
การเป็นสานุศิษย ์เราเติบโตไปสู่
สตัภาวะท่ีมีรัศมีภาพนิรันดร์และ
ปีติอนัไม่ส้ินสุดซ่ึงพระองคท์รง
ก�าหนดใหเ้ราเป็น”
ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ทีป่รึกษำ
ทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด, “พระองค์
จะทรงแบกท่ำนไว้และพำท่ำนกลบับ้ำน,” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 104
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6. กลวัล้มเหลว
ฉันพยายามเปลีย่นมาหลาย

ครัง้แล้วแตก็่ยังท�าผิดเหมือนเดมิ 
บางทีฉันอาจจะหมดโอกาสแล้ว 
บางทีฉันอาจจะเปลีย่นไม่ได ้ถ้าฉัน
ลองอีกครัง้และล้มเหลว แสดงวา่
ฉันเปลีย่นไม่ได้

การกลับใจไม่ง่าย และไม่ได้
มุ่งหมายให้เป็นเช่นน้ัน แตน่ั่น
เป็นเส้นทางสู่ปีตขิองท่าน จงอยู่
บนเส้นทางน้ัน ไม่มีขีดจ�ากัดของ
การกลับใจที่จรงิใจ (ด ูโมไซยาห์ 
26:30) พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ทรงสละพระชนม์ชีพเป็นเครือ่ง
พลีบูชาอันไม่มีขอบเขตและเป็น
นิรนัดรเ์พื่อชดใช้บาปของเราทัง้น้ี
เพื่อเราจะไดร้บัการให้อภัยหาก

7. กลวัประสบควำมส�ำเร็จ
จะเป็นอย่างไรถ้าฉัน สามารถ เปลีย่นชีวติไดจ้รงิ อาจจะมีคนคาดหวงัจาก

ฉันยิ่งกวา่เดมิ บางทีอาจจะดกีวา่ถ้ามีข้อบกพรอ่งและเป็นคนธรรมดาๆ จะได้
ไม่มีคนคาดหวงัให้ฉันรบัผิดชอบมากกวา่น้ี

การที่เรากลัวความคาดหวงัสูงขึน้หรอืความรบัผิดชอบมากขึน้อาจมาจาก
ความเกียจครา้นหรอืความไม่มั่นใจ แตแ่ผนของพระบิดาบนสวรรคเ์ป็นแผน
ของการปรบัปรงุและความก้าวหน้า ท่านยอมรบัแผนน้ันก่อนชีวติน้ี จงน้อม
รบัตอนน้ีโดยขยันหมั่นเพียรและมีศรทัธา พยายามมองคนในแบบที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ท่านเป็นและมองชีวติในแบบที่พระองคท์รง
ตอ้งการให้ท่านมี หากท่านมองคนในแบบที่ท่านมีศักยภาพจะเป็นไดจ้รงิ 
ท่านคงไม่อยากจะเช่ือ แตด่ว้ยความช่วยเหลือของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระผู้ช่วยให้รอด ท่านท�าได้

เรามีศรทัธาและกลับใจ (ด ูแอลมา 
34:9–16) ท่านสังเกตค�าน้ันหรอืไม่ 
ไม่มีขอบเขต และ เป็นนิรนัดร ์ท่าน
ไม่ไดอ้ยู่นอกเหนือขอบเขตการชดใช้
ของพระองค ์เพราะการชดใช้ ไม่มี
ขอบเขต จงพยายามตอ่ไป

“บางคร้ังการท่ีเรากลบัใจโดยพยายาม
เป็นเหมือนพระคริสตม์ากข้ึนทุกวนั 
เราพบวา่ตนเองประสบปัญหาเดิมๆ 
ซ�้ าแลว้ซ�้ าเล่า ประหน่ึงเราก�าลงัปีน
เขาท่ีมีตน้ไมป้กคลุม บางคร้ังเรามอง
ไม่เห็นความกา้วหนา้จนกวา่จะใกล้
ถึงยอดเขาและมองลงมาจากสนัเขา 
อยา่ทอ้แท ้ถา้ท่านพากเพียรและ

พยายามกลบัใจ ท่านก�าลงัอยูร่ะหวา่ง
การกลบัใจ”
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอคัร
สำวกสิบสอง, “จงกลบัใจ . . . เพือ่เรำจะรักษำเจ้ำ,” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2009, 51

“ความรับผดิชอบของเราคือลุกข้ึนจากการเป็นคนพื้นๆ ธรรมดากลายเป็นคน
มีความสามารถ จากความลม้เหลวกลายเป็นความส�าเร็จ งานของเราคือเป็นตวั
เราใหดี้ท่ีสุด”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68

“ดว้ยของประทานแห่งการชดใชข้อง
พระเยซูคริสตแ์ละพลงัแห่งสวรรคท่ี์
จะช่วยเหลือเรา เรา สามารถ พฒันาได ้
และส่ิงท่ีดียิง่เก่ียวกบัพระกิตติคุณคือ
เราไดรั้บรางวลัส�าหรับ ความพยายาม 
แมเ้ราจะไม่ประสบผลส�าเร็จเสมอไป”
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์แห่ง 
โควรัมอคัรสำวกสิบสอง “พรุ่งนีพ้ระยำห์เวห์
จะทรงท�ำกำรอศัจรรย์ท่ำมกลำงพวกท่ำน” 
เลยีโฮนา พ.ค. 2016, 126
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โดย ชำร์ลอตต์ ลำร์คำบำล
นิตยสารศาสนจกัร

ดิฉันเกลียดการไปพบแพทย์ 
ดฉัินมักจะหวัน่กลัวความ
วุน่วาย การรอ การฉีดยา ค�าส่ัง

ให้ “ท�าตวัสบายๆ” สมัยที่ยังเด็กมาก 
ดฉัินคดิวา่แพทย์และพยาบาลเป็น
แคค่นใจรา้ยที่คดิวา่ดฉัินเป็นหมอน
ปักเข็ม แตพ่อโตขึน้ดฉัินถึงรูว้า่พวก
เขาไม่ ใช่คนช่ัวแตพ่วกเขาก�าลังช่วย
เรา ดฉัินรูสึ้กดขีึน้แทบทุกครัง้หลัง
จากพบพวกเขาไม่นาน ไม่วา่ห้องรอ
จะน่าเบื่อแค่ไหน ไม่วา่ดฉัินจะรอ้ง
ดงัเท่าใดขณะถูกฉีดยา หรอืผิดหวงั
เพียงใดเมื่อแพทย์บอกวา่ดฉัินตอ้ง
พักผ่อนมากๆ แตสุ่ดท้ายแล้ว น่ันคุม้
คา่เสมอ

บางครัง้การกลับใจอาจรูสึ้กคล้าย
กันบ้างกับการเดนิทางไปพบแพทย์

ปีติหรือเจบ็ปวด
แทนที่จะหวาดหวัน่เมื่อคณุนึกถึง

ยารสชาตเิฝ่ือนๆ หรอืเข็มแหลมๆ 
คณุน่าจะกลัวเมื่อคณุไดย้ินวลี “ถูก
ทรมานดว้ยความทรมานนิรนัดร”์ 
“ถูกทรมานดว้ยความเจ็บปวดแห่ง
นรก” และ “ดแีห่งความขมขื่น” 
(ด ูแอลมา 36:12–18) น่ันคอืค�า
บรรยายของแอลมาขณะที่ท่านเริม่
กลับใจ ใช่หรอืไม่

หลังจากเทพปรากฏตอ่แอลมาและ

พวกบุตรของโมไซยาห์ แอลมาจ�าบาป
ทัง้หมดของท่านไดแ้ละเห็นวา่ท่าน
กบฎตอ่พระผู้เป็นเจ้า ท่านเป็นทุกข์
จนท่านประสงคจ์ะ “สาบสูญไปทัง้จิต
วญิญาณและรา่งกาย” (แอลมา 36:15) 
โอ๊ย น่ันท�าให้การฉีดยาของแพทย์
แทบจะเหมือนกับรอยจูบจากนากตวั
น้อย แล้วเหตใุดแอลมาจึงท�างานตอ่
ไป “ โดยไม่หยุด, เพื่อ [เขา] จะไดน้�า
จิตวญิญาณมาสู่การกลับใจ” (แอลมา 
36:24) เหตใุดท่านจึงตอ้งการให้คน
อื่นๆ ประสบส่ิงที่ท�าให้ท่านเคยเจ็บ
ปวดมาแล้ว

บางทีอาจเป็นเพราะส่ิงที่เกิดขึน้ตอ่
จากน้ันก็เป็นได้

ท่านนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระ
เยซูครสิตข์องท่าน

“พ่อรอ้งอยู่ภายในใจพ่อ: ข้าแตพ่ระ
เยซู, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ขอ
พระองคท์รงเมตตาข้าพระองค ์. . .

“และบัดน้ี, ดเูถิด, เมื่อพ่อคดิดงัน้ี, 
พ่อจ�าความเจ็บปวดของพ่อไม่ไดอ้ีก; 
แท้จรงิแล้ว, พ่อไม่ปวดรา้วดว้ยความ
ทรงจ�าถึงบาปของพ่ออีก.

“และโอ,้ พอ่ไดเ้ห็นปีต,ิ และความ
สวา่งอศัจรรยอ์ะไรเช่นน้ัน; แท้จรงิแลว้, 
จติวญิญาณพอ่เป่ียมดว้ยปีตยิิง่ เท่ากบั
ความเจ็บปวดของพ่อ! ” (แอลมา 
36:18–20; เน้นตวัเอน) แอลมาเรยีนรู้

วา่การเผชิญกบับาปของเราอาจจะยาก
และเจ็บปวดมาก แตปี่ตทีิเ่ราประสบ
หลงัจากน้ันถอืวา่คุม้คา่ ปีตทิีแ่อลมา
รูสึ้กเป็นทีสุ่ดและหอมหวานกวา่ส่ิงใด
ทีเ่ขาเคยรูสึ้ก (ด ูแอลมา 36:21)

ไม่มีอะไรตอ้งกลวั
ถ้าผู้คนหวาดหวัน่เมื่อคิดเรือ่ง

การกลับใจ น่ันอาจเป็นเพราะพวก
เขาเน้นตรงส่วนท่ีเจ็บปวด บ่อย 
ครัง้การกลับใจเรยีกรอ้งเวลา บาง 
ครัง้การแก้ ไขต้องใช้ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนมากและการท�างานหนัก 
แต่ดังที่เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์
(1928–2015) แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอนวา่ “การกลับใจไม่ ใช่การ
ลงโทษ แต่เป็นเส้นทางอันเป่ียม 
ด้วยความหวงัสู่อนาคตที่ โชติช่วง
กวา่” 1 ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสอง
เรยีกส่ิงน้ีวา่ “ปีติและการอยู่รอดทาง
วญิญาณ พร อันหอมหวานของการ 
กลับใจ” 2 กล่าวอีกนัยหน่ึง ไม่มีเหตุ
ต้องกลัวหรอืหลีกเล่ียงการกลับใจทุก
ด้าน ไม่วา่การเผชิญกับบาปและการ
ชดเชยจะยากเพียงใด เดชานุภาพ
การเยียวยาของพระผู้ช่วยให้รอดผ่าน
การชดใช้ของพระองค์จะอยู่ที่น่ัน
เสมอเพ่ือช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรค 
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และปีติที่เรารูสึ้กจะเอาชนะและข่ม
ความรูสึ้กเจ็บปวด ความอับอาย หรอื
ความเศรา้เสียใจที่เราเคยประสบมา
ก่อน

เพื่อประโยชนข์องเราเอง
ท่านรูห้รอืไม่วา่วลี Primum non 

nocere หมายถึงอะไร ถ้าท่านเป็น
แพทย์ ท่านอาจจะท�าก็ ได ้Primum 
non nocere เป็นภาษาลาตนิ หมายถึง 
“ก่อนอื่นตอ้งไม่ท�าให้เกิดอันตราย”  
น่ีเป็นหลักชีน้�าผู้ประกอบวชิาชีพ
แพทย์ทุกคน เป็นค�าสัญญาที่พวกเขา
ท�า น่ันไม่ไดห้มายความวา่พวกเขา
สัญญาจะไม่ท�าให้เจ็บปวดเลย  
แตทุ่กอย่างที่พวกเขาท�าจะเป็น 
ไปเพื่อสวสัดภิาพของผู้ป่วยเสมอ

ท่านคดิหรอืไม่วา่พระผู้เป็นเจ้า
และพระเยซูครสิตท์รงท�าสัญญา 
เช่นน้ัน ท่านเช่ือดกีวา่! ขอให้ดทูี่  
อิสยาห์ 1:18; อิสยาห์ 41:13; โรม 8:28; 

และ 3 นีไฟ 13:14 (ขอให้คน้หาข้อ
เหล่าน้ีอย่างจรงิจัง และน่ีมีเพียงไม่กี่
ข้อ!) ความตา่งคอืบางครัง้มนุษย์ท�า
ผิดพลาดได ้แตพ่ระเยซูครสิตแ์ละ
พระบิดาบนสวรรคท์รงดพีรอ้ม ดว้ย
เหตน้ีุท่านจึงมั่นใจไดอ้ย่างแน่นอน
วา่ทุกอย่างที่พระองคท์รงขอให้ท่าน
ท�าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน 
เสมอ ฉะน้ันเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ัง
ยาช่ือการกลับใจ น่ันเพราะพระองค์
ทรงรูว้า่การกลับใจจะเป็นพรแก่ชีวติ
ท่าน การกลับใจไม่เกี่ยวกับการลงโทษ 
แตเ่กี่ยวกับการรกัษา ชัยชนะเหนือ
ความอ่อนแอ การทิง้ความเป็นมนุษย์
ปุถุชน และการละทิง้บาปเพื่อกลับไป
หาพระผู้เป็นเจ้า

“การน้อมรบัการชดใช้ของพระเยซู
ครสิตแ์ละการกลับใจเป็นส่ิงที่สามารถ
ปฏิบัตแิละน�าไปใช้ ไดทุ้กวนัตามค�า 
ส่ังขององคอ์คัรแพทยผ์ูร้กัษา” เอ็ลเดอร ์
ยอรก์ เคลบิงกอตแห่งสาวกเจ็ดสิบ

กล่าว “จงสรา้งเจตคตขิองการกลับใจ
อย่างตอ่เน่ือง มีความสุข ช่ืนบานโดย
ท�าให้ส่ิงน้ีเป็นวถิีชีวติที่ท่านเลือก” 3

เมื่อพระเยซูครสิต ์องคอ์ัครแพทย์
ผู้รกัษาทรงเขียนใบส่ังยาช่ือการกลับ
ใจให้ท่าน อย่าปล่อยให้ความกลัวเจ็บ
ปวดหรอืความกลัวขายหน้าขัดขวาง
ท่าน จงวางใจค�าสัญญาของพระองค์
ที่แม้จะท�าให้เจ็บช่ัวครู ่แตด่ว้ยพระ
เมตตาอันยิ่งใหญ่พระองคจ์ะทรง
รวมท่าน (ด ู3 นีไฟ 22:7) และเช่น
เดยีวกับแอลมา ท่านจะเป่ียมดว้ย
ปีตยิิ่งเท่ากับความเจ็บปวดของท่าน 
(ด ูแอลมา 36:19–20) ◼
อ้ำงองิ
 1. รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “ความเข้มแข็งส่วนบุคคล

ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต,์” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2013, 84.

 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน “การกลับใจและการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใส,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 130; 
เน้นตวัเอน.

 3. ยอรก์ เคลบิงกอต, “การเข้าสู่พระที่น่ังของ
พระผู้เป็นเจ้าดว้ยความมั่นใจ,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2014, 36. ส่

วน
ห

นึ่
งจ

าก
ภา

พ
 พ

ระ
อง

ค์ท
รง

ฟื้
น

 โ
ดย

 เด
ล 

พ
าร์

ส
นั



 มีนาคม 2017 57

เยาวชน

ผูน้�าศาสนจักรกล่าวไวว้า่บิดามารดาควรเป็นคนแรกที่สอน
ท่านเรือ่งความสัมพันธ์ทางเพศ ในความรบัผิดชอบน้ี 

ศาสนจักรขอให้บิดามารดาสอนเรือ่งความสัมพันธ์ทางเพศใน
บ้านอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้บุตรธิดาหลีกเลี่ยง
การล่วงละเมิดรา้ยแรง แม้แตศ่าสนจักรก็มีเน้ือหาข้อมูลที่จะ
ช่วยสอนเรือ่งน้ี

เมื่อพูดถึงส่ิงที่ โรงเรยีนสอนท่านเรือ่งเพศ ผู้น�าศาสนจักร
ขอให้บิดามารดารบัรูว้า่โรงเรยีนสอนอะไรและท�าเท่าที่ท�าได้
เพื่อให้แน่ใจวา่ส่ิงที่ โรงเรยีนสอนสอดคล้องกับศีลธรรมอันดี
และคณุคา่ทางจรยิธรรม ◼

เจาะประเดน็

เ รารูว้า่เรามีทัง้พระบิดาบนสวรรค์
และพระมารดาบนสวรรค ์ความ

รูน้ี้ดเูหมือนจะมาจากโจเซฟ สมิธ
และค�าสอนที่ ไดร้บัการดลใจของผู้น�า
ศาสนจักรเน้นย�า้เรือ่งน้ีมาตลอดหลาย
ปี อย่างไรก็ด ีนอกเหนือจากการด�ารง
อยู่ของพระมารดาบนสวรรคแ์ละ
บทบาทของพระบิดาพระมารดาบน
สวรรค์ ในการท�างานดว้ยกันเพื่อความ
รอดและความสูงส่งของบุตรธิดาของ
พระองคแ์ล้ว ไม่มีการเปิดเผยราย
ละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับพระมารดา
บนสวรรค ์ส�าหรบัตอนน้ี เรารูม้าก
พอจะเข้าใจวา่เราเป็นบุตรธิดาของ
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์ผู้ทรง
ตอ้งการให้เราเป็นเหมือนพระองค ์
ความเข้าใจน้ีช่วยให้เราเห็นวา่เราเป็น
ใครและเราสามารถเป็นอะไร อีกทัง้
แสดงให้เราเห็นวา่เพศเป็นส่วนหน่ึง
ของอัตลักษณ์นิรนัดรข์องเรา และ
ชายหญิงจะรบัความสูงส่งไม่ไดห้าก
ไม่มีกันและกัน และน่ันเป็นความจรงิ
อันล�า้คา่และเลอคา่ในตวัมันเอง ◼
ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก “Mother in Heaven” at 
topics. lds. org

อะไรคือจุดยนืของศาสนจกัรเก่ียวกบั  

เพศศึกษำ

เหตุใดเราจึงรู้เร่ือง 
พระมำรดำบน
สวรรค์ของเรำ 

ไม่มาก
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เ ราวางแผนท�ากิจกรรมเผยแผ่ศาสนาใน 
สเตคที่ผมก�าลังรบัใช้ ผมกับคูต่อ้งอธิบาย
หลักธรรมพระกิตตคิณุให้กับผู้สนใจที่จะ

เข้ารว่ม แตเ่มื่อเรามาถึงอาคารประชุม เราพบ
วา่แทบไม่มีผู้สนใจมา แทนที่จะสอนหลักธรรม
ตามที่เราวางแผนไวแ้ตแ่รก ผู้น�ากลับขอให้เรา
ออกไปตามถนนและเชือ้เชิญคนที่ผ่านไปมาให้
เข้ารว่มกิจกรรม

พูดตามตรงคอืผมอดคดิไม่ไดว้า่ “ไมน่่าจะได้
ผล” ผมรูสึ้กวา่ความพยายามของเราจะไมเ่กดิผล
—จะไมม่ี ใครยอมรบัค�าเชิญใหม้ารว่มกจิกรรม
แน่นอน ย่ิงบอกฉุกละหกุแบบน้ียิง่ไมม่า

แตเ่ราเข้าใจความส�าคญัของการเช่ือฟัง 
ดว้ยเหตน้ีุผมกับคูจ่ึงพยายามชวนคนเข้า
มา ไม่นานนัก ผู้หญิงคนหน่ึงกับลูกสาวและ
แฟนของลูกสาวเดนิผ่านเรา เราชวนพวกเขา
เข้ามา ตอนแรกพวกเขาลังเล แต่ ในที่สุดก็
ยอมรบัค�าเชิญและมาสมทบกับกลุ่มดา้นใด 
ผมประหลาดใจแตม่ีความสุขมาก

กิจกรรมเริม่ดว้ยการน�าเสนอบทเพลง
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ กิจกรรมใช้เวลาช่ัวโมง
กวา่ ผมกลัววา่คนที่เราเชิญมาจะโกรธเพราะ
กิจกรรมใช้เวลานาน แตผ่มสวดอ้อนวอนใน
ใจทูลขอให้ทุกอย่างราบรืน่

เมื่อกิจกรรมเสรจ็สิน้ ผมเดนิเข้าไปหา

เม่ือคร้ังเป็นผู้สอนศาสนาในเมก็ซิโก ผมมีประสบการณ์ท่ีช่วย 
ให้ผมเห็น “ผลดี” ท่ีเกิดขึน้ได้เม่ือเราน�าศรัทธาไปสู่การปฏิบัติ

ซ่ือสตัยอ์ยา่งลงัเล  

จำกสนำมเผยแผ่
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พวกเขาเพื่อขอโทษที่ ใช้เวลานานขนาด
น้ัน ก่อนจะทันไดพู้ดกับพวกเขา ผู้หญิงคน
น้ันบอกวา่ “ขอบคณุ ขอบคณุมากคะ่ เพลง
เพราะมากคะ่ ขอบคณุ”

ผมประหลาดใจ พวกเขาขอบคณุเรา
ส�าหรบัประสบการณ์น้ัน และพวกเขาไม่
สนใจเรือ่งเวลา น่าอัศจรรย์ ใจ และผมมีปีติ
ในใจ (ผมพูดมาตลอดวา่การเชือ้เชิญผู้คน
บนท้องถนนไม่น่าจะไดผ้ล!) ผู้หญิงคนน้ัน
ตอ้งการรูม้ากขึน้เกี่ยวกับศาสนจักรและเข้า
รว่มการประชุมวนัอาทิตย์กับเรา

ผมเรยีนรูเ้รือ่งส�าคญับางอย่างจาก
ประสบการณ์น้ีวา่ การใช้ศรทัธาเพียงน้อยนิด 

แม้ ไม่มากกวา่ความปรารถนาจะเช่ือ ก็ท�าให้
เกิดผลมากได ้(ด ูแอลมา 32:27–28)

ประสบการณ์น้ีเปล่ียนเจตคติของ
ผมตลอดงานเผยแผ่ที่เหลือ นับจากน้ัน
เป็นต้นมา ท่ีกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาแต่ละ
ครัง้ ผมจะเห็นผลการท�างานของผมเมื่อ
ผมออกไปด้วยความหวงัและดวงตาแห่ง
ศรทัธา

ถ้าเราใช้ศรทัธา แม้เมื่อเราคดิวา่จะเกิด
ขึน้ไม่ไดต้ามสัญญา แตเ่ราจะไดผ้ลด ีส่ิงที่
เราเห็นวา่เป็นไปไม่ได้ ใช่วา่จะเป็นไปไม่ได้
ส�าหรบัพระผู้เป็นเจ้า ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเกรเ์รโร เม็กซิโก

ซ่ือสตัยอ์ยา่งลงัเล  

หำคนเหล่ำน้ันที่
ยอมรับเจ้ำ
“ท่านควรเสริมสร้าง
ศาสนจกัรโดย หา ‘คน
เหล่านั้นท่ีจะยอมรับ 
[ท่าน]’ (คพ. 42:8) . . . 
หลายคนในพวกน้ี 
‘ถูกกนัไวจ้ากความจริง 
[เพียง] เพราะพวกเขาหา
รู้ไม่วา่จะพบไดจ้ากท่ีใด’ 
(คพ. 123:12)

“โดยปกติแลว้ท่านไม่รู้
วา่คนเหล่าน้ีเป็นใคร เขา
อาจไม่ตระหนกัในทนัที
วา่ท่านเป็นผูรั้บใชข้อง
พระเจา้ เขาอาจไม่เขา้ใจ
วา่สนัติสุขท่ีมากกวา่ 
แนวทาง และจุดประสงค์
ในชีวติจะผา่นมาทางพระ
กิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟู
มากกวา่ส่ิงอ่ืน พวกเขา
มกัไม่รู้วา่พวกเขาก�าลงั
มองหาพระกิตติคุณท่ีได้
รับการฟ้ืนฟจูนกวา่จะหา
พบ ตวัอยา่งเช่น ผูเ้ปล่ียน
ใจเล่ือมใสคนหน่ึงพดูวา่ 
‘เม่ือผมไดย้นิพระกิตติคุณ 
พระกิตติคุณอุดช่องโหว่
ในใจผมท่ีผมไม่รู้วา่มี’ 
อีกคนหน่ึงพดูวา่ ‘ผมได้
ส้ินสุดการคน้หาท่ีผม
ไม่รู้ตวัวา่ท�าอยู’่”
ส่ังสอนกติติคณุของเรา: 
แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่
ศาสนา (2004), 156

ไดรั้บพรมากมาย
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หอ้งสนทนา

พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในศาสนจักร
ได้ ในฐานะผู้สอนศาสนา ดฉัินฝึก
ความอดทนและเป็นแสงสวา่ง ดฉัิน
พยายามท�าตวัให้ดขีึน้ ดฉัินตระหนัก
เช่นกันวา่หากไม่มีครอบครวัเหมือน
ครอบครวัดฉัิน ดฉัินอาจไม่ไดพ้ัฒนา
ศรทัธาที่มี ดฉัินคงไม่เห็นคา่ของกฎ
แห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศและแผน
แห่งความรอดเช่นที่ดฉัินเห็นเวลาน้ี

ดฉัินเข้าใจแล้ววา่ ดฉัิน ม ี
ครอบครวั และดฉัินขอบพระทัย
ส�าหรบัครอบครวัใหม่ที่ ใหญ่กวา่เดมิ 
น่ันเป็นเรือ่งยาก แตด่ฉัินไม่ห่วงวา่จะ
เกิดอะไรขึน้กับครอบครวัของดฉัิน
หลังจากความตาย ดฉัินวางใจพระ
ผู้เป็นเจ้า และพระองคท์รงทราบวา่
ท�าไมเราไม่ไดร้บัการผนึก พระองค์
ทรงทราบวา่ดฉัินรกัพวกเขาเพียงใด
และอะไรดทีี่สุดส�าหรบัดฉัิน เราไม่
สามารถเข้าใจทุกอย่างได ้ดว้ยเหตน้ีุ
จึงส�าคญัที่ตอ้งให้ศรทัธาในพระผู้เป็น
เจ้าค�า้จุนเราและช่วยให้เรารูว้า่ทุก
อย่างจะออกมาด ี◼

ฟันฝ่ำกำรทดลองใน
ครอบครัว
โดย ซิลเวยี ซี., อมูเบรีย อิตาลี

หลังจากพ่อแม่ของดฉัินหย่ากัน 
น่ันเป็นเวลาที่ยากในชีวติดฉัิน 

โดยปกตกิารไปโบสถ์ท�าให้ดฉัินรูสึ้ก

ดขีึน้ แตก่ลับท�าให้ดฉัิน
เจ็บปวดเมื่อไดย้ินคน
พูดเรือ่งครอบครวัเพราะ
ดฉัินไม่เช่ือวา่ดฉัินมี
ครอบครวั

คณุแม่แข็งขันน้อย
และแตง่งานใหม่ ส่วน

คณุพ่อเป็นคนไม่เช่ือ
พระเจ้าและอยู่กับผู้หญิง

อีกคน ท่านทัง้สองมีลูกกับคู่
คนใหม่ และดฉัินรูสึ้กเหมือน

เป็นภาระ—เป็นความผิดพลาด
—ราวกับวา่ดฉัินไม่มีความส�าคญั

อะไรเลย
ดว้ยเหตน้ีุดฉัินจึงเริม่สวดอ้อนวอน 

อ่านพระคมัภีร ์ตรกึตรอง และ
พยายามไปโบสถ์ แตด่ฉัินอดสงสัยไม่
ไดว้า่ ดฉัินจะท�าอะไรในชีวติหน้าหาก
ไม่ไดผ้นึกกับครอบครวัในพระวหิาร

ค�าตอบไม่ไดม้าเดีย๋วน้ัน แตม่า 
ดฉัินคน้หานิยามของ ครอบครวั และ
อ่านพระคมัภีรเ์รือ่งน้ีหลายข้อ และ
เริม่มองส่ิงตา่งๆ ในแง่ด ีแทนที่จะ
คดิวา่ดฉัินไม่มีครอบครวั ดฉัินเรยีน
รูว้า่ดฉัินสามารถช่วยน�าบุตรธิดาของ
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ค�ำสวดอ้อนวอนให้คุณพ่อใน
วนัเกดิ
โดย คูเปอร์ บี., แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

คุณพ่อของผมไม่เคยนับถือศาสนา 
   ใด และครอบครวัของคณุแม่ผม

แข็งขันน้อยสมัยคณุแม่ยังเด็ก แตว่นั
หน่ึงคณุแม่รูสึ้กเหมือนท่านขาดบาง
อย่าง ท่านจึงตดัสินใจกลับไปโบสถ์ที่
ท่านเตบิโตมา โบสถ์น้ันคอืศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย ผมกับน้องสาวไปกับท่าน แต่
คณุพ่อไม่ชอบให้เราไปโบสถ์ และน่ัน
ทดสอบความสัมพันธ์ของพ่อแม่อย่าง
ที่ ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน

ผมรบับัพตศิมาเมื่ออายุแปดขวบ 
และเรยีนรูว้า่ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ย
กันช่ัวนิรนัดร ์ทุกปีในวนัเกิดของผม 
ผมเป่าเทียนอวยพรในใจขอให้คณุ
พ่อรบับัพตศิมา ผมสวดอ้อนวอนขอ
ให้ ใจคณุพ่ออ่อนลง หลายปีหลังจาก
น้ัน ในที่สุดผู้สอนศาสนาก็สามารถมา
รบัประทานอาหารเย็นกับเราได ้แต่ไม่
เคยพูดถึงพระกิตตคิณุ

จากน้ันฤดรูอ้นปีหน่ึงคณุพ่อมาภา
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ถงึครำวของท่ำน
แบ่งปันประสบการณ์ท่ีสร้างศรัทธาของท่าน 
กรุณาจ�ากดับทความของท่านไม่เกิน 400 ค�า 
เขียนก�ากบัวา่ “หอ้งสนทนา” และส่งมาท่ี  
liahona. lds. org หรืออีเมลมาท่ี liahona@ ldschurch. org 
ก่อนวนัท่ี 10 เมษายน

คา่ยเยาวชนชายกับผม แม้ ไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกแตค่ณุพ่อไดร้บัหน้าที่ดแูล
เรือ่งไฟร์ ไซด!์ ผมหวัน่ใจมาก แตทุ่ก
คนช่วยโดยเข้ารว่มไฟร์ ไซด ์จากน้ัน
เพื่อนของผมแสดงประจักษ์พยาน
เรือ่งการสวดอ้อนวอน เขาบอกวา่คณุ
พ่อผมช่วยน้องชายของเขาและเป็น
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเขา เป็น
ครัง้แรกที่ผมเห็นคณุพ่อรอ้งไห้ ท่าน
รูสึ้กถึงพระวญิญาณ

หลังจากคา่ยคราวน้ัน คณุพ่อ
ตอ้งการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุมากขึน้
ดว้ยความกระตอืรอืรน้ใหม่ และเช้า
วนัหน่ึงท่านประกาศวา่ท่านตอ้งการ
รบับัพตศิมา เราไม่อยากจะเช่ือ!

บัพตศิมาของคณุพ่อเป็นวนัดทีี่สุด
วนัหน่ึงของชีวติผม ห้องนมัสการ
เนืองแน่นไปดว้ยคนที่มาให้ก�าลังใจ
คณุพ่อ และผมฝึกค�าสวดอ้อนวอน
บัพตศิมาหลายรอ้ยครัง้เพราะผม 
ตืน่เตน้มาก ผมสามารถใหบ้พัตศิมา 
คณุพ่อ และไม่สามารถอธิบาย
ความรูสึ้กตืน้ตนัไดข้ณะที่ผมโอบ
กอดคณุพ่อในอ่างบัพตศิมา

ปีตอ่มาผมกับครอบครวัไดร้บั

การผนึกในพระวหิาร หลังจากผนึก 
เรายืนเป็นวงกลม—เหมือนครอบครวั
นิรนัดร—์สวมกอดกันขณะน� ้าตาแห่ง
ปีติไหลอาบแก้มพวกเรา

จากประสบการณ์น้ีผมเรยีนรูว้า่
ทุกส่ิงเป็นไปได ้อย่ายอมแพ้ ผมจะ
พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มี
คา่ควรรบัการผนึกในพระวหิารกับ
ครอบครวัในอนาคตของผม ◼
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ไม่วา่ท่านจะฟันฝ่าอุปสรรคอะไรกต็าม ท่านจะพบ  
“ความเจิดจา้อนับริบูรณ์แห่งความหวงั”  

ผา่นพระกิตติคุณ
(ดู 2 นีไฟ 31:20)
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ความทุกข์ยากแสนสาหัส
ก�าหนดไวเ้พื่อให้ท่านเข้ม
แข็งขึน้ แตก็่สามารถลดหรอื

แม้แตท่�าลายความวางใจของท่านใน
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและท�าให้
ความแน่วแน่ของท่านในการรกัษา
สัญญากับพระองคอ์่อนแอลง การ
ทดลองเหล่าน้ีมักจะพรางตวัท�าให้
มองออกยาก อีกทัง้หยั่งรากในความ
อ่อนแอ ความเปราะบาง ความอ่อน
ไหวของเรา หรอืในส่ิงเหล่าน้ันที่ส�าคญั
ตอ่เรามากที่สุด การทดลองที่คนหน่ึง
รบัมือไดจ้ะเป็นความทุกข์ยากแสน
สาหัสส�าหรบัอีกคน

“แน่วแน่และไม่หวัน่ไหว”  
(แอลมา 1:25) ระหวา่งการทดลอง 
ศรทัธาหมายความวา่อย่างไร ท่านตอ้ง 
จดจ่อในทุกส่ิงที่ช่วยสรา้งแก่นแท ้
ของศรทัธาท่าน น่ันคอืท่านตอ้ง  
ใชศ้รัทธาในพระคริสต ์ท่านตอ้ง 
สวดออ้นวอน ท่านตอ้ง ไตร่ตรอง 

วธีิ เผชิญกำรทดลองศรัทธำ

โดย เอล็เดอร์ 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอคัรสาวก 
สิบสอง

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

พระคมัภีร ์ท่านตอ้ง กลบัใจ ท่าน
ตอ้ง ไปโบสถ ์ ท่านตอ้ง รับส่วน
ศีลระลึก ท่านตอ้ง รักษาพระ
บญัญติั และท่านตอ้ง รับใช ้ผู้อื่น

เมื่อเผชิญกับการทดลองศรทัธา
—ไม่วา่ท่านท�าอะไร ท่านจะไม่ห่าง
จากศาสนจักร! การแยกตนเองออก
จากอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าใน
ระหวา่งการทดลองศรทัธาเป็นเหมือน
การออกจากหลุมหลบภัยที่คุม้กันเรา
เมื่อทอรน์าโดเข้ามาใกล้

อคัรสาวกเปาโลกลา่ววา่ “พวกทา่น
จงึไม่ ใช่คนนอกและคนตา่งดา้วอกี
ตอ่ไป แตเ่ป็นพลเมอืงเดยีวกบับรรดา
ธรรมกิชน และเป็นครอบครวัของ
พระเจา้” (เอเฟซัส 2:19) ภายในสถาน
ทีศั่กดิสิ์ทธิข์องศาสนจกัรน่ันเองที่
เราปกป้องศรทัธาของเรา เมือ่ประชมุ
รว่มกันกับผู้ เช่ือเรา สวดออ้นวอน 
และพบค�าตอบ เรา นมสัการ ผา่น
บทเพลง แบ่งปัน ประจกัษ์พยาน

ถงึพระผูช่้วยใหร้อด รับใช ้กันและ
กนั และ รู้สึกถึงพระวญิญาณ ของ
พระเจา้ เรา รับส่วน ศีลระลกึ รับ 
พรของฐานะปุโรหติและ เขา้ พระ
วหิาร พระเจา้ทรงประกาศวา่ “ ใน
ศาสนพธิ ี. . . พลงัอ�านาจของความ
เป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจา้จงึแสดง
ใหป้ระจกัษ์” (คพ. 84:20) เมือ่ทา่น
เผชิญกบัการทดสอบศรทัธา จงอยู่ ใน
ความปลอดภยัและความมัน่คงของ
ครอบครวัพระผูเ้ป็นเจา้ มทีี่ ใหท่้านที่
น่ีเสมอ ไมม่กีารทดลองใดใหญห่ลวง
เกนิกวา่เราจะเอาชนะดว้ยกนัไม่ได ้ 
(ด ูโมไซยาห ์18:8–10) ◼
จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม 2012
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ใช้การไม่ไดม้าระยะหน่ึงแล้ว บรษัิท
ไดส่ั้งอะไหล่จากตา่งประเทศมาแทน
อะไหล่ที่เสีย—แตก็่ยังใช้การไม่ได ้ 
ผมยอมรบัค�าท้าให้ลองซ่อมเครือ่งน้ี

ผมใช้เวลาหลายวนัหลายช่ัวโมง
ศึกษาเครือ่งจักรเครือ่งน้ี แตม่ันซับ
ซ้อน และไม่ง่ายเลยที่ตอ้งคดิให้ ได้ ใน
เวลาเพียง 30 วนัวา่ท�าไมเครือ่งจึงเสีย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรบัคนที่ขาด
ประสบการณ์อย่างผม แตผ่มรูสึ้กวา่
ผมจะท�าได ้ทุกเช้าก่อนไปท�างาน ผม
จะอ่านบทความจากนิตยสาร เลียโฮนา 
และสวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์
ของผม ผมกลายเป็นเพื่อนกับเจ้านาย
ซ่ึงเป็นวศิวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ 
เขาอนุญาตให้ผมน�าส�าเนาพิมพ์เขียว
กลับบ้านไปศึกษาช่วงวนัหยุดเสาร์

อาทิตย์ ผมศึกษาอย่างตัง้ใจ
เมื่อฝึกงานใกล้จบ เพื่อนรว่มงาน

สองคนของผมท�าโครงการที่ ไดร้บั
มอบหมายเสรจ็พอดแีละผมรูสึ้ก
กดดนัมากขึน้เรือ่ยๆ แตท่ัง้ที่มีความ
เห็นในทางลบอยู่รอบข้าง (และค�าพูด
ดแูคลน) แตผ่มไม่สงสัย วนัศกุรซ่ึ์ง
เป็นวนัฝึกงานวนัสุดท้ายมาถึงเรว็มาก 
ถึงแม้ผมแก้ ไขปัญหาบางอย่างไปแล้ว 
แตเ่ครือ่งจักรเครือ่งน้ันยังใช้การไม่ได้
อยู่ด ีผมรูสึ้กมั่นใจวา่ผมเกือบจะซ่อม
ไดแ้ล้ว ผมจึงบอกเจ้านายวา่ผมขอ
อนุญาตท�างานวนัเสาร์ ได้ ไหม  
วนัจันทรเ์ครือ่งจะดแีน่นอน

ค�าพูดของผมท�าให้เจ้านาย
ประหลาดใจมากจนเขาขออนุญาต
ประธานบรษัิทให้ผม เจ้านายบอกผม

 ปาฏิหาริย ์
นาทีสุดท้าย

โดย ซีซำร์ เอช. โบนิโต ดูอำร์เต

เ มือ่อาย ุ16 ปี ผมเรยีนมธัยมปลาย
ที่ โรงเรยีนเทคนิคเพือ่ให้ ได้
อนุปรญิญาสาขาอเิล็กทรอนิกส์ ตาม

ข้อก�าหนดอนุปรญิญาของผม ผมตอ้ง
ฝึกงานครบ 30 วนัทีบ่รษัิทในทอ้งที่
เพือ่แสดงใหเ้ห็นทกัษะวชิาช่างของผม

ผมฝึกงานกับบรษัิทสินคา้กระดาษ
แห่งหน่ึง ความปรารถนาจะรบัใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลาเริม่มีมากขึน้ และ
งานน้ีจะช่วยให้ผมมีเงินมากพอ แตม่ี
นักศึกษาฝึกงานสามคน และบรษัิท
จะเลือกเพียงคนเดยีวให้ท�าเต็มเวลา

เครือ่งจักรที่บรษัิทเครือ่งหน่ึงเสีย 
เมื่อเครือ่งจักรเครือ่งน้ันท�างานปกต ิ
มันจะท�างานไดม้ากเท่ากับเครือ่งจักร
คล้ายกันสามเครือ่ง แตอุ่ปกรณ์ชิน้น้ี



เยาวชน

หลังจากน้ันวา่วนัถัดไป เราทัง้สาม
คน—ประธานบรษัิท เจ้านาย และผม
—จะท�างานจนถึงเที่ยง “สามคนหรอื
ครบั” ผมถาม เขาอธิบายวา่ประธาน
บรษัิทซ่ึงเป็นวศิวกรไฟฟ้าสนใจข้อ
เสนอของผมเพราะเคยมีคนพยายาม
ซ่อมเครือ่งน้ันหลายครัง้แล้วจนเขา
ถอดใจไม่คดิจะซ่อมอีก

วนัรุง่ขึน้ ผมกลัวมากที่ตอ้งท�างาน
เคยีงข้างวศิวกรผู้ ใหญ่สองคน ผมอายุ
ยังน้อยและขาดความช�านาญ แตพ่วก
เขาเสนอตวัเป็นผู้ช่วยผม ผมรูสึ้ก
อึดอัด และขณะเดยีวกันก็รูสึ้กเป็น
เกียรตมิาก

เพียงไม่กี่นาทีก่อนเที่ยง ประธาน
กับเจ้านายผมรูแ้ล้ววา่ความพยายาม
ของเราสูญเปล่า ผมขอตวัและเข้าไป

ในห้องน� ้า ผมคกุเข่าสวดอ้อนวอนพระ
บิดาดว้ยศรทัธาแรงกล้ามาก ผมรูสึ้ก
ถึงพลังอันน่าอัศจรรย์ที่ ไม่อาจอธิบาย
ได ้ผมทูลขอให้พระองคท์รงช่วยให้
ผมไดง้านน้ีเพราะผมตอ้งไดเ้งินมา
จ่ายคา่งานเผยแผ่ของผม

ผมออกจากหอ้งน� ้าดว้ยความตืน่
เตน้ แตต่อนน้ันผูช่้วยปิดตูว้งจรไฟฟ้า
และเก็บเครือ่งมอืแลว้ ผมเปิดดา้น
หลงัเครือ่งจกัรเครือ่งน้ันขึน้และดู
แผงวงจร 15 แผงขา้งในอยา่งละเอยีด 
ผมสังเกตวา่หวัเสียบตวัหน่ึงในจ�านวน 
4,000 กวา่ตวัในระบบไมเ่ช่ือมตอ่กบั
แผง ผมจงึเช่ือมตอ่ใหเ้ขา้ทีแ่ละเปิด
เครือ่ง มนัไดผ้ล! น่ันคอืปาฏหิารยิ์

น่ันเป็นช่ัวขณะที่ผมตืน้ตนัใจและ
ลืมไม่ลง เจ้านายกอดผม และประธาน

บรษัิทจับมือแสดงความยินดกีับผม
อย่างแรง

ผมไดท้�างานให้บรษัิทน้ันราวสอง
ปี เก็บเงินไดเ้ท่าที่ผมตอ้งการ และ
ไปท�างานเผยแผ่ที่ผมรอมานาน เมื่อ
ผมอธิบายเหตผุลที่ตอ้งออกจากงาน 
ประธานบรษัิทกล่าวลาและพูดวา่ 
“คณุรูแ้ล้วนะวา่คณุกลับมาท�างานที่น่ี
ไดห้ลังจากจบงานเผยแผ่แล้ว ผมขอ
ให้คณุประสบความส�าเรจ็มากๆ”

ประสบการณ์น้ีแสดงให้ผมเห็นวา่
ไม่มีส่ิงใดสุดวสัิยส�าหรบัพระผู้เป็น
เจ้า ถ้าเราไม่สงสัย ปาฏิหารยิ์จะส�าแดง
ให้ประจักษ์ แตห่ลังจากการทดลอง
ศรทัธาของเราเท่าน้ัน—แม้ ในนาที
สุดท้าย ใช่ครบั ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในอารากวา เวเนซุเอลา

ผมอายยุงัน้อย ขาดประสบการณ์ และมีเวลาไม่มาก ค�าสวด
อ้อนวอนท่ีเรียบง่ายจะท�าให้เกิดปาฏิหาริย์ได้จริงหรือนาทีสุดท้าย
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โดย เจสซิกำ ลำร์เซ็น
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“บัพตศิมาดงัพระเยซูเจ้าของเรา” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 55)
“วันน้ีเราจะฝึกเพลงใหม่นะคะ”  

ซิสเตอรร์ดีประกาศ “เพลงน้ีช่ือวา่  
‘บัพตศิมา’ ทุกคนหลับตาและฟัง
เพลงนะคะ”

ฉันหลับตาและน่ังสบายๆ ในเก้าอี ้
นักเปียโนเริม่เล่นท�านองที่ฟังนุ่ม
นวลอ่อนช้อยเหมือนน� ้าไหล จากน้ัน

ซิสเตอรร์ดีจึงเริม่รอ้ง “พระเยซู
เสด็จมาหายอห์นในเขตแควน้ยู
เดยีนานมา รบับัพตศิมาโดยจุ่ม
ลงไปในน� ้าแห่งแม่น� ้าจอรแ์ดน”

ฉันรูสึ้กน� ้าตาไหลอาบแก้ม  
ฉันพยายามเช็ดน� ้าตาก่อนแม่เห็น 

แตส่ายเสียแล้ว คณุแม่เป็นประธาน
ปฐมวยั และท่านเห็นทุกอย่างตลอด 
ฉันเห็นคณุแม่มองฉันและยิม้
เศรา้ๆ ท่านรูว้า่ท�าไมฉันรอ้งไห้

หลังเลิกโบสถ์ จูลีน้องสาวของ
ฉันฮัมเพลงตลอดทางที่น่ังรถ 
กลับบ้าน ฉันน่ังเงียบ

“พี่อยากระบายสีกับหนูไหม”  
จูลีถามเมื่อเรากลับถึงบ้าน

ฉันส่ายหน้า “คราวหน้าแลว้
กนันะ พีต่อ้งท�าบางอยา่งกอ่น”

ฉันพบคณุพ่อในห้องน่ังเล่น 
ท่านน่ังเก้าอีต้วัโปรดมีหนังสือ
กางอยู่บนตกั ท่านชอบอ่าน

หนังสือขณะจูลี คณุแม่  
และฉันไปโบสถ์

คุม้กบัการรอคอย
ท�าไมหนูจะรบั 

บัพตศิมาตอนน้ีไม่ได้
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เดก็

ฉันสูดลมหายใจลึกๆ “พ่อคะ” ฉันถาม “หนูจะรบั 
บัพตศิมาได้ ไหมคะ”

คณุพ่อปิดหนังสือและขอให้ฉันไปน่ังข้างๆ ท่าน
“ โอ ซาด ีเราคยุกันเรือ่งน้ีแล้วนะ ค�าตอบของพ่อก็ยัง

เหมือนเดมิคอืไม่ได”้ ท่านตอบ
“แตห่นูอยากรบับัพตศิมาจรงิๆ นะคะ!” ฉันถาม  

“หนูครบแปดขวบไดส้องสามเดอืนแล้ว และหนูนึกถึง
เรือ่งน้ีมาก หนูรูว้า่ศาสนจักรแท้จรงิ และยิ่งรอนาน หนูยิ่ง
อยากรบับัพตศิมา”

พ่อส่ายหน้า “พ่อคดิวา่หนูยังเด็กเกินกวา่จะตดัสินใจ
เรือ่งใหญ่ขนาดน้ัน แตห่นูรูน้ะวา่พ่อรกัหนู”

“หนูรูค้ะ่” ฉันบอก ฉันรูว้า่คณุพ่อตอ้งการให้ส่ิงที ่
ดทีี่สุดกับฉัน ท่านเพียงแต่ไม่คดิวา่ฉันพรอ้มท�าการ 
เลือกน้ี

ฉันวิง่เขา้ไปในหอ้งนอนและกม้ศีรษะ ฉันสวด 
ออ้นวอนแรงกลา้กวา่เคย “พระบดิาบนสวรรค ์ลกูตอ้งการ
รบับพัตศิมาจรงิๆ ได้ โปรดช่วยใหค้ณุพ่อเขา้ใจดว้ยเถดิ”

ตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึน้ แตฉั่นยังคกุเข่าอยู่  
ท�านองเพลง “บัพตศิมา” เข้ามาในความคดิ ครูห่น่ึงหลัง
จากน้ัน ฉันไม่รูสึ้กเสียใจอีกเลย แตรู่สึ้กสงบในใจแทน  
ฉันเริม่นึกถึงทุกอย่างที่ฉันท�าได ้แม้จะยังรบับัพตศิมา 
ไม่ได้

ฉันยังสวดอ้อนวอนไดแ้ละไปปฐมวยัได ้ฉันสามารถ 
เป็นแบบอย่างให้จูลี และอาจจะขอให้คณุแม่อดอาหารให้
ฉันสัปดาห์หน้า

ความรูสึ้กสงบยังอยู่กับฉันขณะเดนิคอตกไปรบั
ประทานอาหารเย็น ฉันไม่รูว้า่เมื่อไร แตสั่กวนัฉันจะรบับัพ
ตศิมา และน่ันจะคุม้กับการรอคอย

หกเดอืนตอ่มา สองวนัก่อนวนัเกิดปีทีเ่ก้า คณุพ่อของ
ซาดอีนุญาตให้เธอรบับัพตศิมา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา

ถ้ำท่ำนต้องรอ
•  จงเรียนพระกิตติคุณใหม้ากเท่าท่ีจะมากได้
•  ไปพิธีบพัติศมาและตั้งตารอเวลาท่ีท่านจะ

รับบพัติศมาได้
•  ขอพรฐานะปุโรหิตเม่ือท่านตอ้งการ
•  จ�าไวว้า่ พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู

ทรงรักท่านและทรงฟังค�าสวดออ้นวอน
ของท่าน
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จาก “พรุง่น้ีพระยาห์เวห์
จะทรงท�าการอัศจรรย์
ท่ามกลางพวกท่าน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 
124–127

จะเป็นอยา่งไรถา้ฉันรูสึ้ก
เหมือนไม่ดีเทา่ท่ีควร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก

ภา
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ป
ระ
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ด 
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ท
ธิว

ส์

โดย เอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อำร์. 

ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 

อคัรสาวกสิบสอง

ดว้ยเหตุน้ีจง 
รักต่อไป พยายามต่อไป  

วางใจต่อไป เช่ือต่อไป เติบ 
โตต่อไป สวรรคใ์หก้�าลงั 

ใจท่านวนัน้ี พรุ่งน้ี  
และตลอดกาล

ทุกคนสะดุดลม้  
แต่พระผูช่้วยใหร้อดจะ 

ทรงช่วยใหท่้านลุกข้ึนมาใหม่  
พระองคจ์ะทรงช่วยใหท่้าน 

กลบัใจ แกไ้ขส่ิงท่ีท่า 
นตอ้งแกไ้ข และด�า 

เนินต่อไป

พระเยซูคริสต ์
ประทานพรคนท่ี ต้องการ 

ปรับปรุงและคนท่ี พยายาม 
รักษาพระบญัญติั เราได้

ความเช่ือใจเสมอเม่ือ 
เราพยายาม

อยา่ยอมแพ ้ 
ดว้ยการชดใชข้อง 
พระเยซูคริสต ์เรา 
สามารถ ปรับปรุง

ใหดี้ข้ึนได้



 มีนาคม 2017 69

เดก็

บางครัง้ฉันรูสึ้กร�าคาญ
ครอบครวัของฉัน  
ฉันจะท�าอะไรไดบ้า้ง

มุมค�ำถำม

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

อา
ดมั

 โ
คฟ

อร์
ด

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือ
เป็นการประกาศหลักค�าสอนของศาสนจักร

ค�ำถำมข้อใหม่
“ฉันมีน้องชายท่ีเลือกท�าไม่ดี  

ฉันควรท�าอะไร”
ส่งค�าตอบและภาพถ่ายของท่านก่อนวนัท่ี 15 
เมษายน ค.ศ. 2017 ส่งออนไลนม์าท่ี liahona. lds. org 
 หรืออีเมลมาท่ี liahona@ ldschurch. org (เขียนค�าวา่ 
“มุมค�าถาม” ไวต้รงบรรทดัช่ือเร่ือง) อยา่ลืมส่งค�า
อนุญาตของผูป้กครองมาดว้ย!

สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ทูลขอพระองคท์รงช่วยให้คณุท�าดี
กับครอบครวั กอดพวกเขา
โนอำห์ เอฟ. อำยุ 10 ขวบ,  
ควนีส์แลนด์ ออสเตรเลยี

กิอูเลีย: พยายามนึกถึงช่วงเวลาดีๆ  
ทัง้หมดที่เคยมีกับพวกเขา คดิถึงช่วง
เวลาดีๆ  เหล่าน้ันและคดิวา่ไม่มี ใคร
ดพีรอ้ม
บรนูา: ถงึแมพ้วกเขาไมพ่ดู “ขอโทษ”  
แตฉั่นจะใหอ้ภยัพวกเขา
กอูิเลยีกบับรูนำ อำร์. อำยุ 13 ปีและ 8 
ขวบ, เซำเปำลู บรำซิล

ถ้าน้องสาวของฉันท�าให้ฉันร�าคาญ  
ฉันจะเก็บที่นอนหรอืท�าขนมให้เธอกิน 
ฉันชอบท�าการด์ ท�างานบ้าน และสวด
อ้อนวอนดว้ย ฉันรูสึ้กพระวญิญาณ
ก�าลังบอกวา่ฉันท�าส่ิงที่ถูกตอ้ง
อดลีนี บี., อำยุ 9 ขวบ, รัฐเทนเนสซี 
สหรัฐอเมริกำ

ฉันจะสวดอ้อนวอน จัดสังสรรค์ ใน
ครอบครวั และพูดคยุกับพวกเขา
ลุยซำ อำร์., อำยุ 9 ขวบ,  
บำฮำกำลฟีอร์เนีย เมก็ซิโก

จูเลีย: ฉันจะออ่นโยนกับครอบครวั 
และเมือ่ฉันร�าคาญ ฉันจะบอกพวก
เขาวา่ฉันรกัพวกเขาแลว้ก็ท�าดตีอ่พวก
เขา ฉันสามารถท�าตามพระผู้ช่วยให้
รอดและแสดงความรกัตอ่พวกเขา
ดารร์นิ: แคม่ีความสุข แบ่งปันและ
รบัใช้พวกเขา
จูเลยีกบัดำร์ริน เอส., อำยุ 8 ขวบและ 6 
ขวบ, นิวเมก็ซิโก สหรัฐอเมริกำ
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สวสัดีคะ่! 
หนูชือ่ลซู!ี

เดก็ๆ กบัหัวใจ

หัวใจของลูซี
ลซีูกบัพีส่าวร่วมประกวดงานศิลปะที่
โรงเรียนเกีย่วกบัการท�าให้โลกน่าอยู่ขึน้  
ลซีูรู้ว่าเธอต้องการวาดรูปหัวใจ เธอบอกว่า 
“โลกจะน่าอยู่ขึน้ถ้าเรามีความรักในหัวใจ”

วำดภำพ
คณุแม่ของลซีูเป็นศิลปิน เมื่อลซีู
เป็นเดก็ทารก เธอชอบดูคณุแม่วาด
ภาพ ปัจจบุันคณุแม่สอนเธอวาดภาพ
ด้วย ลซีูชอบใช้สีสรรพ์ทีก่ลมกลนื
กนัสวยงาม และเธอบรรจงวาด บาง
วนัเธออยากมีห้องแสดงงานศิลปะ
กบัคณุแม่

แขง็แรงขึน้
ลซีูเกดิมาพร้อมกบักลุ่มอาการ
ของโรคทีท่�าให้กล้ามเน้ือของ
เธอท�างานไม่ประสานกนั เธอ
จงึกลนืและพูดล�าบาก เธอขี่
จกัรยานทีท่�าขึน้เป็นพเิศษและ
ไปเดนิป่ากบัครอบครัวเพือ่ช่วย
ให้เธอแขง็แรงขึน้

หนูอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิากับ
ครอบครวั หนูชอบวาดภาพ และชอบ

แบ่งปันความรกักับผู้อื่น

โดย จลิ แฮ็คกงิ, รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกำ

วาดภาพ 
ความรกั
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แนวคดิของลูซีคอื 
แสดงควำมรัก
จงมีความรักในหวัใจท่าน
ความรักช่วยใหท่้านรู้สึกมีความสุข
จงท�าดีและมีน�้าใจต่อผูอ่ื้น

วธีิพเิศษในกำรส่ือสำร
ลซีูบอกคนอ่ืนได้ยากว่าเธอรู้สึกอย่างไร แต่เธอต้องการ
ช่วยให้ผู้คนรู้สึกถงึความรักและมีความสุข และภาพ
วาดของเธอท�าเช่นน้ัน!

พีส่ำวทีน่่ำรัก
เมื่อลซีูทราบว่าภาพวาดของเธอชนะการประกวด 
เธอบอกรูบีพีส่าวว่า “ภาพของพีส่วยมากนะ หนู
อยากให้พีช่นะแทนหนู” ลซีูไม่อยากจะเช่ือเมื่อ
เธอทราบว่าภาพวาดของเธอชนะการประกวดทัว่
สหรัฐด้วย!

ส่งหัวใจมำให้เรำ
ท่านท�าตามพระเยซูโดยแสดงความ
รักอยา่งไร ส่งหวัใจพร้อมเร่ือง
เล่าและภาพถ่ายของท่าน พร้อม
ค�าอนุญาตของผูป้กครองมาใหเ้รา 
ทางออนไลนท่ี์ liahona. lds. org (คลิก 
“Submit an Article”) หรืออีเมลมาท่ี 
liahona@ ldschurch. org
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โดย เจน แมค็ไบรด์ 
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

ความรูสึ้กท่ีดี
เปาโลท�าพลาด  

เขาควรท�าอย่างไร

หลังจากเปาโลขึน้มาจากน� ้า เขากับพ่อเปลี่ยนมาสวม
เสือ้ผ้าแห้ง จากน้ันคณุพ่อ คณุปู่ และอธิการวางมือ

บนศีรษะและยืนยันเขา เวลาน้ีเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายแล้ว

“ผมรูสึ้กดมีาก” เปาโลบอก เขาตืน้ตนัใจ “ ในน้ี”
คณุแม่กอดเขาแน่น “น่ันเพราะลูกไดร้บัของประทาน

แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์เมื่อลูกรบัการยืนยัน
เปาโลพยักหน้า เขาไม่อยากท�าอะไรก็ตามที่จะท�าให้

ความรูสึ้กดีๆ  น้ันหายไป
แตว่นัตอ่มา คาร์ โลน้องชายตวัน้อยของเปาโลท�าเครือ่ง

บินของเล่นของเขาหัก เปาโลเก็บเงินมาทัง้เดอืนเพื่อซือ้
ของเล่นชิน้น้ัน

“ดเูธอท�า!” เปาโลตะคอก “ ไปยุ่งกับมันท�าไม”
“ผมขอโทษ” คาร์ โลบอก น� ้าตาเขาไหลอาบแก้ม  

“เราน่าจะซ่อมไดน้ะพี่”
“มันจะไม่เหมือนเดมิน่ะสิ!”
คาร์ โลวิง่รอ้งไห้ออกจากห้อง
เปาโลรูสึ้กแย่ เขารูว้า่พระเยซูจะไม่ตะคอกหรอืโกรธ  

เขาจะรูสึ้กแบบน้ันหลังจากบัพตศิมาอีกหรอื
“ผมสัญญาวา่จะพยายามเป็นเหมือนพระเยซูครบั” เขา

บอกแม่ เสียงของเขาส่ันเครอื “แตผ่มท�าพลาดไปแล้ว”
“ลูกท�าผิด” คณุแม่พูดอย่างนุ่มนวล “แตพ่ระเยซู

ประทานวธิี ให้เรามีพระวญิญาณบรสุิทธิ์อยู่กับเราอีกครัง้
หลังจากเราท�าเสีย”

เปาโลรูว้า่คณุแม่จะพูดอะไร “ผมรูค้รบั การกลับใจ  
ผมตอ้งขอการให้อภัย”

คณุแม่พยักหน้า “เมื่อลูกรบัศีลระลึก ลูกจะตอ่สัญญาที่
ท�าไวว้า่จะท�าตามพระเยซู และลูกจะสะอาดเท่ากับเวลาที่
ลูกรบับัพตศิมาและการยืนยันแล้ว”

เปาโลไปหาคาร์ โล “พี่ขอโทษที่ตะคอกใส่เธอ” เขาบอก 
“เรามาซ่อมเครือ่งบินกันเถอะ”

คาร์ โลยิม้ และเปาโลรูสึ้กเหมือนเขาไดท้�าส่ิงที่พระเยซู
จะท�า เมื่อเขากล่าวค�าสวดอ้อนวอนคนืน้ัน เขาทูลขอให้
พระบิดาบนสวรรคท์รงให้อภัยและช่วยให้เขาท�าดกีับ 
คาร์ โลมากขึน้ สันตสุิขอยู่ ในใจเขา

วนัอาทิตย์น้ันที่ โบสถ์ เปาโลเอาใจใส่ค�าสวดอ้อนวอน 
ศีลระลึกมากเป็นพิเศษ เขาตัง้ใจฟังทุกค�า ขณะรบัขนมปัง
และน� ้า เขารูสึ้กวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเขา คณุแม่
พูดถูก ความรูสึ้กดกีลับมา! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา
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ท�ำให้ปีกของท่ำน 
แวววำวอยู่เสมอ!

•  เม่ือเรารับบพัติศมา เราไมมีบาปและเราได ้
รับของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
ช่วยใหเ้ราเรียนรู้และเติบโต

•  เม่ือเคร่ืองบินยงัใหม่ปีกของ 
มนัจะแวววาวสดใส อากาศท่ี
หมุนเวยีนอยูเ่หนือปีกท�าให ้
เคร่ืองบินลอยอยูใ่นอากาศ

•  จากนั้นเคร่ืองบินกจ็ะบินไดดี้เหมือนเคร่ืองใหม่!

•  ก่อนเคร่ืองจะบิน เจา้หนา้ท่ีจะใชส้ายยางฉีดพน่
ปีก ท�าใหปี้กแวววาวสดใสอีกคร้ัง

•  เม่ือน�้าแขง็และหิมะเกาะท่ีปีก อากาศจะ
หมุนเวยีนไดไ้ม่ดี เคร่ืองบินจะบินไดไ้ม่
ปลอดภยั

•  เพราะการชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด 
เราสามารถกลบัใจไดทุ้กวนั! ในวนั
อาทิตย ์ศีลระลึกช่วยใหเ้ราสะอาด 
ระลึกถึงพระเยซู และเร่ิมตน้
ใหม่อยา่งมีความสุข

•  เม่ือเรากลบัใจและสวดออ้นวอนขอความช่วย
เหลือ พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงใหอ้ภยัเรา 
บาปของเราหมดไป พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
สามารถอยูก่บัเราได้

•  เม่ือเราเลือกผดิ เราจะรู้สึกถึงพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ไดย้ากข้ึน
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เ มือ่อาย ุ11 ขวบ ขา้พเจา้ช่วยวอรด์สรา้งอาคารหลงั
ใหมข่องศาสนจกัร สมยัน้ันสมาชิกช่วยสรา้ง— 

ตอกตะปู ทาสีผนัง และท�างานสารพดัอยา่ง
เมื่อข้าพเจ้าไดย้ินวา่ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ 

(1873–1970) จะอุทิศอาคาร ข้าพเจ้าตอ้งการอยู่ที่
น่ันมาก พ่อแม่บอกวา่ข้าพเจ้าไปได ้ข้าพเจ้าไปแต่
เช้าและน่ังอยู่แถวหน้า

จ�าไดว้า่เห็นประธานแมคเคย์ ใกล้มาก ข้าพเจ้า
เห็นท่ายืนของท่าน ท่าทีที่ท่านพูดคยุและปฏิบัตติอ่
ผู้คน ท่านมีดวงตาสีฟ้าและผมสีขาว ท่าน ด ูเหมือน
ศาสดาพยากรณ์ เมื่อข้าพเจ้าไดย้ินท่านพูดและ
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนอุทิศ 
ข้าพเจ้ารู้ ในใจวา่น่ีคอืศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ขา้พเจา้มคีวามรูสึ้กแรง
กลา้ทางวญิญาณจากพระบดิา
บนสวรรคว์า่ “น่ีคอืศาสดา
พยากรณ์ของเรา” พระบดิา
บนสวรรคก์�าลงัตรสักบั
ขา้พเจา้ผา่นพระวญิญาณ
บรสุิทธิว์า่ประธานแมคเคย์
เป็นศาสดาพยากรณ์ ของ
พระองค ์

ทันทีที่รูว้า่ประธานแมค
เคย์เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
รูว้า่ศาสนจักรน้ีแท้จรงิและโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์ ข้าพเจ้ารูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนและการ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเป็นความจรงิ ข้าพเจ้ารูเ้ช่นกัน
วา่ศาสดาพยากรณ์ทุกท่าน ตัง้แต่ โจเซฟ สมิธจนถึง
เดวดิ โอ. แมคเคย์เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้
เป็นเจ้าดว้ย

เดีย๋วน้ีทุกครัง้ที่มีการเรยีกศาสดาพยากรณ์คน
ใหม่ ข้าพเจ้าไดร้บัการยืนยันจากพระผู้เป็นเจ้าเช่น
เดมิวา่ “น่ีคอืศาสดาพยากรณ์ของเรา” ทัง้หมดน้ีเริม่
เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ◼

เห็นศาสดาพยากรณ์
ของพระผูเ้ป็นเจา้
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โดยเอล็เดอร์ 
คมิ บี. คลำร์ก
แห่งสาวกเจด็สิบ

ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์
เป็นประธานศาสนจกัรคนที่
เก้าและรับใช้ต้ังแต่ ค.ศ. 1951 
จนถงึ ค.ศ. 1970
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การจดัตัง้ศาสนจกัร
บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร
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ใช้บุคคลส�าคญัเหล่าน้ีแบ่งปันเรือ่งราวประวตัศิาสนจักร!

เอม็มา สมิธ

หลงัจากแปลพระคมัภร์ีมอรมอนเสร็จแล้ว ศาสนจกัรจงึจดัพมิพ์เป็นพระคมัภร์ีเล่มหน่ึง หน่ึงเดอืนต่อมา ศาสนจกัรของพระเยซู

คริสต์แห่งวสุิทธิชนยคุสุดท้ายจดัการประชุมอย่างเป็นทางการคร้ังแรกในบ้านไร่แห่งหน่ึง มีคนมาประมาณ 60 คน โจเซฟ สมิธและ

ออลเิวอร์ คาวเดอรีให้พรและส่งผ่านศีลระลกึ ในทีสุ่ดศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์จงึได้จดัต้ังอีกคร้ังบนแผ่นดนิโลก! สองสามเดอืน

ต่อมา พระเจ้าทรงขอให้เอ็มมา สมิธภรรยาของโจเซฟรวบรวมเพลงสวดให้วสุิทธิชนร้องระหว่างการประชุมของพวกเขา

หาบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona. lds. org
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พระเยซทูรงรบับพัติศมา
เร่ืองรำวของพระเยซู
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โดย คมิ เวบ็บ์ รีด, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

วนัหน่ึงยอห์นก�าลังให้บัพตศิ-  
มาผู้คนในแม่น� ้าจอรแ์ดน  

พระเยซูเสด็จมาขอให้
ยอห์นบัพตศิมาพระองค ์

ยอห์นรูว้า่พระเยซูไม่มี
บาปใดๆ ทัง้สิน้ เหตใุด
พระเยซูจึงทรงตอ้งการ

รบับัพตศิมา

ยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาเป็น
ศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่
ท่านหน่ึง ท่านสอนให้ผู้คน
กลับใจ จากน้ันท่านให ้
บัพตศิมาพวกเขา
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หลังจากยอห์นถวายบัพตศิมาพระเยซู นกพิราบมาแสดงให้เห็นวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์อยู่ที่น่ัน สุรเสียงของพระบิดาบนสวรรคต์รสัจากฟ้าสวรรค์
วา่ “ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รกัของเรา เราชอบใจท่านมาก” (มัทธิว 3:17)

พระเยซูตรสัวา่พระองค์
ตอ้งการเช่ือฟังพระ

บัญญัตทิุกข้อ การรบั 
บัพตศิมาเป็นพระบัญญัติ
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เราสามารถเช่ือฟังพระบัญญัตแิละเลือกรบับัพตศิมาเหมือนพระเยซู จากน้ัน
เราจะไดร้บัการยืนยันและมีของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ดว้ย ◼



 มีนาคม 2017 79

เดก็

หน้ำระบำยสี

ฉันขอบพระทยัส�าหรบั
รา่งกายของฉัน
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ข้ าพเจ้าเคยเป็นเจ้าของและพอใจ
มากที่ ไดฝึ้ก [ลกูมา้พนัธุด์ช่ืีอแดนด]ี  

แดนดนิีสัยด ีดวงตากลมสะอาด 
สมส่วน และโดยรวมถือวา่เป็น [สัตว]์ 
ชัน้เยี่ยม เมื่อใส่อานให้มัน มันจะเป็น
ม้าที่เต็มใจตอบสนองและให้ความ
รว่มมือเป็นอย่างด ีแดนดกีับสก็อตตี ้
สุนัขของข้าพเจ้าเป็นคูหู่กัน ข้าพเจ้า
ชอบเวลามันเจอส่ิงที่มันกลัว มันมี
ความเช่ือมั่นวา่ถ้ามันจะท�าตามที่
ข้าพเจ้าส่ังให้ท�า มันจะไม่บาดเจ็บ

แตแ่ดนดีไม่ชอบให้กักขัง มันจะ
ไม่พอใจเมื่อผูกมันไวแ้ละจะกัดเชือก
จนกวา่จะเป็นอิสระ มันจะไม่วิง่หนี 
แคอ่ยากเป็นอิสระ ความที่คดิวา่ม้า
ตวัอื่นรูสึ้กเหมือนกัน มันจึงไปแก้
เชือกให้ม้าเหล่าน้ัน มันเกลียดการถูก
จ�ากัดให้อยู่แต่ ในทุ่งเลีย้งสัตว ์และ
ถ้ามันเจอที่หน่ึงในรัว้ที่มีเพียงลวด
เรยีบๆ มันจะใช้เท้าตะกุยลวดอย่าง
ระมัดระวงัจนกวา่จะข้ามออกไปสู่
อิสรภาพได ้มากกวา่หน่ึงครัง้ที่เพื่อน
บ้านใจดพีอจะพามันกลับเข้ามาในทุ่ง 

มันเรยีนรูแ้ม้กระทั่งผลักประตอูอก
เอง ถึงแม้ [แดนดจีะท�าลายส่ิงที่]  
ยั่วยุอารมณ์บ่อยครัง้และบางครัง้ท�าให้
เสียเงินมาก แตข่้าพเจ้าช่ืนชมความ
เพียรพยายามและความเฉลียวฉลาด
ของมัน

แตค่วามอยากรูอ้ยากเห็นของมัน
และความปรารถนาจะส�ารวจละแวก
ใกล้เคยีงท�าให้มันและข้าพเจ้าเดอืด
รอ้น ครัง้หน่ึงบนทางหลวงมันถูก
รถยนตช์น ส่งผลให้เครือ่งยนตเ์สีย
หาย ม้าบาดเจ็บ และคนขับบาดเจ็บ
เล็กน้อย ดทีี่ ไม่สาหัส 

หลังจากหายดแีล้ว และยังรูสึ้ก
อยากท่องไปทั่ว มันจึงส�ารวจรัว้ทั่ว
อาณาเขตทัง้หมด มันพบแม้กระทั่ง
ประตทูี่มัดลวดไว ้ดว้ยเหตน้ีุเราจึงคดิ

บทเรียนจาก
แดนดี
เหมือนเยาวชนบางคน ม้าแดนดี 
ของข้าพเจ้าไม่ชอบถกูกักขงั

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

อยู่ครูห่น่ึงวา่เราท�าให้แดนดปีลอดภัย
ในทุ่งหญ้า

อยู่มาวนัหน่ึงมีคนปิดประตแูล้ว
ไม่ยอมมัดลวดไวเ้หมือนเดมิ แดนดี
สังเกตเห็น มันดงึกลอนประตแูละพา 
[ม้าอีกตวัหน่ึง] ไปดว้ย พวกมันพากัน
เข้าไปในทุ่งของเพื่อนบ้าน พวกมัน
เข้าไปในบ้านหลังเก่าที่ ใช้เป็นโกดงั 
ความอยากรูอ้ยากเห็นของแดนดที�าให้
มันผลักประตเูปิดเข้าไป มีธัญพืช
กระสอบหน่ึงอยู่ ในน้ันตามที่มันคาด 
ส่ิงที่มันพบ! ใช่ และน่าสลดใจยิ่งนัก! 
ธัญพืชกระสอบน้ันเป็นเหยื่อที่ ใช้ดกั
หนู! ในเวลาไม่กี่นาทีแดนดกีับเพื่อน
ของมันเกิดอาการเจ็บปวดจนชัก
กระตกุ และไม่นานทัง้คูก็่ตาย

เยาวชนของเราจ�านวนมากเป็น
เหมือนแดนด!ี พวกเขาไม่ ใช่คนเลว 
พวกเขาไม่มีเจตนาจะท�าผิด แตพ่วก
เขาหุนหันพลันแล่น เต็มไปดว้ยพลัง
ชีวติ เต็มไปดว้ยความอยากรูอ้ยาก
เห็น และพวกเขาอยากท�าบางส่ิงบาง
อย่าง พวกเขา [กระสับกระส่าย] ดว้ย
หากถูกควบคมุ แตถ่้าเราท�าให้พวก
เขามีงานยุ่งตลอดเวลา น�าทางพวก
เขาอย่างระมัดระวงัและถูกตอ้ง พวก
เขาจะพิสูจน์ให้เห็นวา่พวกเขาตอบ
รบัและสามารถท�าได ้ถ้าปล่อยให้เตรด็
เตร่โดยไม่น�าทาง บ่อยครัง้ที่ทุกคนจะ
ฝ่าฝืนหลักธรรมของความถูกตอ้งดว้ย 
ซ่ึงมักจะท�าให้พวกเขาตดิบ่วงของ
ความช่ัว หายนะ และแม้ความตาย ◼

จาก Conference Report, Oct. 1968, 87;  
ปรบัเครือ่งหมายวรรคตอนตามมาตรฐา 
นที่ ใช้อยู่ ในปัจจุบัน ภา
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โดย ประธำน
เดวดิ โอ. แมคเคย์ 
(1873–1970)
ประธานศาสนจกัร
คนท่ีเกา้



“พระองค์ทรงจับมือของเดก็แล้วตรัสว่า ลกูเอ๋ย ลกุขึน้เถิด” (ลกูา 8:54).การฟ้ืนจากความตายของบุตรสาวของไยรัส, 
โดยเยเรมย์ี วนิบอร์ก



อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น. 4

น. 50

น. 72

จงเป็นแบบอยา่ง 
ของผูเ้ช่ือ
เราจะยนืหยดัในพระกิตติคุณและสอนความจริงโดย
ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้และความโกรธไดอ้ยา่งไร

7  
อยา่ปล่อยใหค้วามกลวัหยดุย ั้งท่าน
ไม่ใหป้ระสบสนัติสุขและปีติของ
การกลบัใจและการใหอ้ภยั

ความรูสึ้กท่ีดี
เกิดอะไรข้ึนเม่ือท่านท�าผดิบางอยา่งหลงัจากรับ
บพัติศมา ท่านจะรู้สึกดีเหมือนเดิมไดอ้ยา่งไร

ส่ิงท่ีเรากลวัเก่ียวกบัการ 
กลบัใจ—และสาเหตุท่ีเรา
ไม่ควรกลวั


