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ตามชายฝ่ังท่าเรือธรรมชาติท่ีสวยงามของ
ซิดนียมี์โบสถห์ลงัหน่ึงตั้งอยู	่วสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย	4	กลุ่มใน	309	กลุ่มของออสเตรเลีย
มาประชุมท่ีนัน่	ไดแ้ก่	กลุ่มภาษาองักฤษ	
ตองกา	สเปน	และจีนกลาง	ความหลากหลาย
เช่นน้ีเป็นเร่ืองปกติของซิดนีย	์เขตท่ีเตม็ไป
ดว้ยอิทธิพลทางวฒันธรรมจากทัว่โลก
วลิเลียม	เจมส์	บาร์เรตตเ์ดก็หนุ่มวยั	17	ปี

น�าศาสนจกัรมาสู่ออสเตรเลียในปี	1840	เขา
ใหบ้พัติศมาโรเบิร์ต	โบแชมพผ์ูเ้ปล่ียนใจ
เล่ือมใสชาวออสเตรเลียคนแรก	ซ่ึงต่อมาเป็น
ประธานคณะเผยแผ่
สมาชิกรุ่นแรกในออสเตรเลียถูกโจมตี

อยา่งหนกัจากหนงัสือพิมพ	์และสมาชิก
จ�านวนมากอพยพไปรัฐยทูาห์	สหรัฐอเมริกา	
แต่วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยชาวออสเตรเลียไม่
ยอ่ทอ้	ศาสนจกัรเร่ิมรุ่งเรืองตลอดหลายปี
ท่ีผา่นมา	ปัจจุบนั	ออสเตรเลียเป็นบา้นของ
สมาชิกกวา่	151,000	คน	และวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยไดรั้บค�าสรรเสริญจากศนูยบ์ริการ
ข่าวส�าหรับการบรรเทาทุกขเ์พื่อมนุษยธรรม
หลงัเกิดภยัธรรมชาติเช่นไฟป่าและพายหุมุน
ไซโคลน

คณะเผยแผแ่ห่งแรกในออสเตรเลียเปิดใน
ปี	1851	และเวลาน้ีมีคณะเผยแผห่กแห่ง

อาคารประชุมแอลดีเอสหลงัแรกใน
ออสเตรเลียก่อสร้างในเมืองบริสเบนเม่ือ
ปี	1904

พระวหิารซิดนีย	์ออสเตรเลียไดรั้บการ
อุทิศในปี	1984	ตามดว้ยพระวหิารในแอดิ
เลด	(2000)	เมลเบิร์น	(2000)	เพิร์ท	(2001)	
และบริสเบน	(2003)

ออสเตรเลยี
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ท่	านเคยประสบความทา้ทายในชีวติท่ีท่านปรารถนา
จะปกปิดไวเ้พราะท่านกลวัส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดหรือไม่	

ดิฉนักบัครอบครัวเคยประสบ	เราขบัเค่ียวกบัส่ิงน้ีมา
หลายปีขณะเฝ้ามองพี่ชายของดิฉนัต่อสูก้บัการติดยา

ในหนา้	16	ท่านจะพบค�าอธิบายของนกัจิตวทิยาเร่ือง
การเสพติด	วธีิเขา้ใจ	วธีิจะรู้วา่ใครเสพติด	ส่ิงท่ีส่งผลต่อ
ครอบครัว	และวธีิท่ีท่านจะช่วยได	้ต่อจากนั้นจะเป็นเร่ือง
ราวของดิฉนัเองซ่ึงจะบอกวา่การเสพติดของพ่ีชายส่งผล
และมีอิทธิพลต่อดิฉนัตลอดช่วงสิบปีท่ีผา่นมาอยา่งไร

มากเท่าท่ีเราอยากจะสามารถเอาชนะความทา้ทาย
ของเราเองและด�าเนินชีวติใหดี้พร้อม	

ความจริงของเร่ืองน้ีคือเราตอ้งการ
กนัและกนัเพราะไม่มีสกัคนใน
พวกเราไดรั้บยกเวน้ไม่ให้
ประสบความทา้ทาย	เราจะ
ตอ้ง	“แบกภาระของกนัและกนั”	
(โมไซยาห์	18:8)	พระผูช่้วยให้

รอดทรงแสดงใหเ้ราเห็นวธีิท�าเช่นนั้น
ไดอ้ยา่งจริงใจถา้เรายอมใหพ้ระองคท์รงช่วยเรา	ดิฉนั
หวงัวา่เราจะพยายามเขา้ใจ	เห็นอกเห็นใจ	และรักแทนท่ี
จะด่วนตดัสิน	โดยท�าเช่นน้ี	เราจะมีสนัติสุขและปีติมาก
ข้ึนไม่วา่เราจะอยูใ่นสภาวการณ์ใดกต็าม

ชาเคลล์ วอรด์ลิจ
นิตยสารศาสนจกัร

เราตอ้งการ 
กนัและกนั

ความสัมพันธ์ส่วนตัว
กับพระบิดาบนสวรรค์
ของเราผ่านการสวด
อ้อนวอน
เอล็เดอร์ฮวน เอ. อูเซดา

12

หลกัธรรม
ของการ

ปฏิบัติ
ศาสนกจิ: 

พฒันา
ความเห็นอกเห็นใจใน

การปฏิบัตศิาสนกจิ

8

พบความสงบในพายุ
ของการเสพติด
ชาเคลล์ วอร์ดลิจ

22

เอาชนะภยัของการเสพตดิ
เควิน เทอเรียต

16
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5 ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาทัว่โลก
คุณรู้ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีเก่ียวกบัศนูยฝึ์กอบรมผูส้อนศาสนา	13	แห่ง
หรือไม่?

6 ภาพแห่งศรัทธา:	เชลลี	เอลลีกดู—รัฐเคนทกักี	สหรัฐอเมริกา
ความกา้วหนา้ของดิฉนัเตม็ไปดว้ยความเจบ็ปวด	แต่พระเจา้ทรงเสริม
ก�าลงัและท�าใหดิ้ฉนัเขม้แขง็ข้ึน

8 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ:	พฒันาความเห็นอกเห็นใจในการ
ปฏิบติัศาสนกิจ
การปฏิบติัศาสนกิจคือการหนุนใจ	เราสามารถหนุนใจผูอ่ื้นไดเ้ม่ือเรา
พฒันาความเห็นอกเห็นใจต่อพวกเขา

12 ความสัมพนัธ์ส่วนตวักบัพระบิดาบนสวรรค์ของเราผ่านการสวด
อ้อนวอน
โดย เอล็เดอร์ฮวน เอ. อูเซดา
คร้ังสุดทา้ยท่ีท่านรู้สึกบางอยา่งขณะก�าลงัสวดออ้นวอนคือเม่ือใด

16 เอาชนะภยัของการเสพตดิ
โดย เควิน เทอเรียต
เขา้ใจวา่การเสพติดเป็นอยา่งไร	แลว้ท่านหรือคนท่ีท่านรักจึงจะ
เอาชนะได้

22 พบความสงบในพายุของการเสพตดิ
โดย ชาเคลล์ วอร์ดลิจ
แมไ้ดรั้บผลกระทบจากการเสพติดของพี่ชาย	แต่ดิฉนัพบความสงบ
และความหวงัผา่นพระเยซูคริสต์

26 ปาฏิหาริย์ของการเป็นคนในพนัธสัญญา
โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง
การมีจิตกศุลเหมือนพระคริสตต่์อกนัจะช่วยใหเ้รากา้วหนา้ไปดว้ยกนั
ตามเสน้ทางพนัธสญัญา

32 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
การเดินทางสิบชัว่โมงไปพระวหิาร,	รู้สึกโดดเด่ียวท่ีโบสถ,์	การ 
กระตุน้เตือนของแพทยใ์หรั้บฟัง,	ศาสดาพยากรณ์ส่งจดหมายใหเ้ธอ

38 พรของการพึง่พาตนเอง:	ตั้งแต่ประจกัษพ์ยานเร่ืองส่วนสิบจนถึง 
พนัธสญัญาพระวหิาร

40 การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็:	เกร็ดความรู้	10	ขอ้ส�าหรับสอนเร่ืองการ 
กลบัใจ

เยาวชน

50  
พยายามตดัสินใจว่าท่านควรรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนาหรือไม่	อ่านใหรู้้วา่
ประสบการณ์ท่ีศนูยฝึ์กอบรมผูส้อน
ศาสนาเป็น
อยา่งไร

เพือ่นเดก็

เดก็ใน	เพ่ือนเดก็	เดือนน้ีท่านจะพบ
บทความท่ีจะช่วยบุตรธิดาของท่าน
เรียนรู้และเตรียมรับ 
บัพตศิมา

บทความพเิศษ

เร่ืองส้ัน

คนหนุ่มสาว

42  
ช่วงวยัหนุ่มสาวของเราเป็นช่วงเวลา
ดทีีสุ่ดทีจ่ะสร้างความแตกต่างใน
ชุมชน	บา้น	และโลกของเรา

ภาค

บนหน้าปก
ความระทมทุกข์—บิดาท่ี

หายไปจากครอบครัว  
โดย	เมอร์เรียล	เวสส์แมน	 

Getty Images.
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บทความดจิทิลั
เท่าน้ัน

ตดิต่อเรา

อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี	 
liahona@ ldschurch .org

ส่งเร่ืองราวส่งเสริมศรัทธาของท่านมาท่ี	 
liahona .lds .org	หรือส่งไปรษณียม์าท่ี
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดจิทิลั

เวลาไม่พอในแต่ละวนัหรือ ต่อไปนีเ้ป็นวธีิใช้เวลา
ของท่านให้เกดิประโยชน์สูงสุด
โดย ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสัน
การตั้งเป้าหมายจะวางผงัเสน้ทางท่ีเหมาะสม
ส�าหรับชีวติท่าน

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้และท่ี	liahona .lds .org 
ท่านสามารถท�าดงัน้ี

•	หาฉบบัปัจจุบนั

•	คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

•	คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

•	ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

•	บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

•	ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

•	แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

•	ดาวนโ์หลด	ฟัง	หรือพิมพบ์ทความท่ีท่านช่ืนชอบ

คุณไม่รู้ส่ิงทีคุ่ณไม่รู้
โดย ลอรี ฟูลเลอร์
ถา้เราฟังโดยไม่พยายามเปล่ียนความคิดของผูอ่ื้น	 
ดิฉนัคิดวา่เราจะประหลาดใจกบัส่ิงท่ีเราไดเ้รียนรู้

liahona .lds .org facebook .com/ liahona แอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้

กมุภาพนัธ์ 2019 ปีที ่25 เล่มที ่2
เลยีโฮนา 18602 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย	ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย
ฝ่ายประธานสูงสุด:	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนั,	 
ดลัลิน	เอช.	โอค๊ส์,	เฮนรีย	์บี.	อายริงก์
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง:	เอม็.	รัส	เซลล	์
บลัลาร์ด,	เจฟฟรีย	์อาร์.	ฮอลแลนด,์	
ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟ,	เดวดิ	เอ.	
เบดนาร์,	เควนทิน	แอล.	คุก,	ดี.	ทอดด	์
คริสทอฟเฟอร์สนั,	นีล	แอล.	แอนเดอร์เซ็น,	
โรนลัด	์เอ.	ราสแบนด,์	แกรีย	์อี.	สตีเวนสนั,	
เดล	จี.	เรนลนัด,์	เกอร์ริท	ดบัเบิลย.ู	กอง,	
อลิูส์เสส	ซวาเรส
บรรณาธิการ:	ฮูโก	อี.	มาร์ติเนส
ทีป่รึกษา:	ไบรอนั	เค.	แอชตนั,	แรนดลัล	์
เค.	เบนเนตต,์	เบคก้ี	เครเวน,	ชาราน	
ยแูบง,	คริสตีนา	บี.	ฟรังโค,	แรนดี	ดี.	ฟังก,์	
โดนลัด	์แอล.	ฮอลลส์ตรอม,	เอริค	ดบัเบิลย.ู	
โคพิชกา,	ลินน	์จี.	รอบบินส์
ผู้อ�านวยการบริหาร:	ริชาร์ด	ไอ.	ฮีตนั
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน	อาร์.	ลอยบอร์ก
ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ:	การ์ฟ	แคนนอน
บรรณาธิการบริหาร:	อดมั	ซี.	โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร:	ไรอนั	คารร์
ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่:	ฟรานซิสกา	
โอลสนั
งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: 
เมอร์ริซ่า	เดนนิส,	เดวดิ	ดิกสนั,	
เดวดิ	เอ.	เอด็เวร์ิดส์,	แมทธิว	ดี.	
ฟลิตตนั,	ลอรี	ฟลูเลอร์,	การ์เรตต	์เอช.	
การ์ฟ,	ลารีน	พอร์เทอร์	กอนต,์	จอน	ไรอนั	
เจนเซ็น,	ชาร์ลอตต	์ลาร์คาบาล,	ไมเคิล	
อาร์.	มอร์ริส,	อีริค	บี.	เมอร์ดอกค,์	แซลลี	
จอห์นสนั	โอดีเคิร์ก,	โจชวั	เจ.	เพอร์กีย,์	แจน	
พินโบโรห์,	ริชาร์ด	เอม็.	รอมนีย,์	มินดี	เซล,ู	
เชเคลล	์วอร์ดเลย,์	มาริสซา	วดิดิสนั
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์:	เจ.	สกอ็ตต	์
คนูดเซ็น
ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์:	แทดด	์อาร์.	พีเตอร์สนั
งานออกแบบ:	จีนเนตต	์แอนดรูวส์,	เฟย	์พี.	
แอนดรัส,	แมนดี	เบน็ทลี์ย,์	ซี.	คิมบลัล	์บอทท,์	
โธมสั	ไชลด,์	โจชวั	เดนนิส,	เดวดิ	กรีน,	
คอลลีน	ฮิงคลี์ย,์	เอริค	พี.	จอห์นเซ็น,	ซูซาน	
ลอฟเกร็น,	สกอ็ตต	์เอม็.	มอย,	เอม็มิล่ี	ชิเอโค	
เร็มมิงตนั,	มาร์ค	ดบัเบิลย.ู	โรบิสนั,	แบรด	
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ซิสเตอร์

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาทัว่โลก

399  
คณะเผยแผ่

เอม็ทซีีใหญ่ทีสุ่ด 
—ในเมก็ซิโกซิต้ี	เมก็ซิโก— 

12  
ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อน
ศาสนา	(เอม็ทีซี)

67,007 

376 

ดหูน้า 50 เพือ่เรยีนรูว้า่ศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา
ช่วยเตรยีมผู้สอนศาสนาให้พรอ้มรบัใช้อย่างไร

20,515 จ�านวนผูส้อนศาสนาท่ีเขา้รับการฝึกอบรมเม่ือปีท่ีแลว้	ณ	 

เอม็ทซีีใหญ่ทีสุ่ด—ในเมืองโพรโว	รัฐยทูาห์	สหรัฐอเมริกา

มีอาคาร	
 

88 จ�านวนผูส้อนศาสนาท่ีเขา้รับ
การฝึกอบรมเม่ือปีท่ีแลว้	ณ	

เอม็ทซีีเลก็ทีสุ่ด— 
ในเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก	
แอฟริกาใต้

ยทูาห์

เมก็ซิโก

กวัเตมาลา

เปรู

องักฤษ

โคลอมเบีย

บราซิล

อาร์เจนตินา

กานา

แอฟริกาใต้
นิวซีแลนด์

ฟิลิปปินส์

3 สัปดาห์:	เวลาในเอม็ทีซีถา้ผูส้อนศาสนาไม่เรียนภาษาต่างประเทศ

6–9 สัปดาห์:	เวลาในเอม็ทีซีถา้ผูส้อนศาสนาเรียนภาษาต่างประเทศ

หลงับนเน้ือท่ี	
90	เอเคอร์

จ�านวนผูส้อนศาสนา
เตม็เวลาท่ีก�าลงัรับใช้

58  
ภาษา

อาคาร 
เอม็ทซีี 
สูงทีสุ่ด— 
ในเซาเปาล	ู
บราซิล—สูง	 

7 
ชั้น

เอล็เดอร์
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ภ า พ แ ห่ ง ศ รั ท ธ า

เชลล ีเอลลกีดู
รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา

ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัไม่สามารถกลบัไปเปล่ียนอะไร
ได	้แต่เป้าหมายตอนน้ีของดิฉนัคือท�าทุกอยา่ง
ท่ีท�าไดเ้พื่อใหแ้บบอยา่งท่ีดีกบัลกูๆ	เพราะ
พวกเขาไม่มีแบบอยา่งเช่นนั้นมาหลายปี	ดิฉนั
หวงัวา่พวกเขาจะเห็นไดว้า่ดิฉนัเอาชนะความ
ทา้ทายมามากมาย

ดิฉนัตอ้งการใหพ้วกเขารู้วา่ถา้พวกเขามี
ช่วงเวลาไม่ดี	พวกเขาสามารถกา้วผา่นไป
ไดเ้ม่ือหนัไปขอความช่วยเหลือจากพระ
ผูช่้วยใหร้อด	เป็นเร่ืองของการมีศรัทธา
และไม่ยอมแพ	้พระเจา้ทรงช่วยดิฉนัมา
แลว้ขณะดิฉนัฟันฝ่าอุปสรรค	และดิฉนั
รู้วา่พระองคจ์ะทรงช่วยพวกเขาไดเ้ช่น
กนั	ความกา้วหนา้เตม็ไปดว้ยเจบ็ปวด	แต่
พระเจา้ทรงเสริมก�าลงัและท�าใหดิ้ฉนัเขม้
แขง็ข้ึน

การเลือกในชีวติท�าให้เชลลีออกห่างจาก
ศาสนจักรหลายปี ดว้ยความช่วยเหลือของ
เพือ่นที่ โบสถ์ ในทีสุ่ดเชลลีก็มีความเข้มแข็ง
และศรทัธาทีจ่ะก้าวเดนิไปข้างหน้าและเป็น
แบบอย่างทีด่ี ให้ลูกๆ ของเธอ
โคดี ้เบลล์, ช่างภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เอล็เดอร์ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟใหค้วามหวงัและก�าลงัใจแก่คน
ท่ีกลบัมาแขง็ขนัในศาสนจกัรท่ี	lds .org/ go/ 021902
เรียนรู้วธีิท่ีเราจะปฏิบติัศาสนกิจต่อคนท่ีไม่มาโบสถห์รือเพิ่ง
กลบัมาแขง็ขนัในศาสนจกัรไดท่ี้ lds .org/ go/ 021903
หาภาพแห่งศรัทธาเพิ่มเติมท่ี lds .org/ go/ 18
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เ พราะพระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการช่วยให้เราเป็นเหมือนพระองค ์ความท้าทายที่เรา
เผชิญในชีวติน้ีสามารถกลายเป็นโอกาสในการเรยีนรู้ ไดห้ากเราจะวางใจพระองคแ์ละอยู่
บนเส้นทาง  น่าเสียดาย การอยู่บนเส้นทางจะยากเป็นพิเศษเมื่อเรารูสึ้กเหมือนเราก�าลัง

ประสบการทดลองเหล่าน้ันดว้ยตวัเราเอง
แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้ไมท่รงมุง่หมายใหเ้ราเดนิเส้นทางน้ันตามล�าพงั พระผูช่้วยใหร้อด

ทรงมคีวามเห็นอกเห็นใจโดยสมบรูณ์ โดยลดพระฐานะลงต�า่กวา่ส่ิงทัง้ปวงเพือ่พระองค์
จะทรงรูว้ธิช่ีวยเราในความทกุขแ์ละความทพุพลภาพของเรา (ด ูแอลมา 7:11–12; หลกั
ค�าสอนและพนัธสัญญา 122:8) พระองคท์รงคาดหวงัใหเ้ราแตล่ะคนท�าตามแบบอยา่ง
ของพระองคแ์ละแสดงความเห็นอกเห็นใจเช่นกนั สมาชิกทกุคนของศาสนจกัรไดท้�า
พนัธสัญญาทีจ่ะ “ โศกเศรา้กบัคนที่ โศกเศรา้; แทจ้รงิแลว้, และปลอบโยนคนทีต่อ้งการ
การปลอบโยน” ( โมไซยาห ์18:9) แมจ้ะมคีวามท้าทาย แตเ่ราไดร้บัการสอนท่ัวพระ
คมัภรี์ ใหนึ้กถงึผูอ้ืน่และ “เสรมิก�าลงัมอืทีอ่อ่นแรง และเขา่ทีอ่อ่นลา้” และ “ท�าหนทาง
ใหต้รงเพือ่เทา้ของพวกทา่น เพือ่วา่ขาทีเ่ขยกน้ันจะได้ ไมเ่คล็ดแตจ่ะหายเป็นปกต”ิ 
(ฮีบร ู12:12–13; ด ูอสิยาห ์35:3–4; หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 81:5–6 ดว้ย)

เมื่อเราจูงมือผู้อื่น ให้พวกเขาพึ่งพิงเรา และเดนิกับพวกเขา เท่ากับเราช่วยให้พวก
เขาอยู่บนเส้นทางที่นานพอจะให้พระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงท�าให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส
เท่าน้ัน—จุดประสงคห์ลักประการหน่ึงของการปฏิบัตศิาสนกิจ—แตเ่ยียวยาพวกเขาดว้ย 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 112:13)

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

การปฏิบัติศาสนกิจคือการหนุนใจ เราสามารถหนุนใจผู้อ่ืนได้เม่ือเราพยายามเข้าใจ
ส่ิงท่ีพวกเขาก�าลงัประสบและแสดงให้เห็นว่าเราเตม็ใจเดินฝ่าไปกับพวกเขา

พฒันาความเห็นอก 
เห็นใจในการ 
ปฏิบติัศาสนกิจ
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ความเห็นอกเห็นใจคอือะไร
ความเห็นอกเห็นใจคอืความเข้าใจ ความรูสึ้ก ความคดิ และ

สภาพรว่มกับอีกคนหน่ึงจากมุมมองของพวกเขาไม่ ใช่ของเรา
เอง 1

การมคีวามเห็นอกเห็นใจส�าคญัตอ่การพยายามปฏบิตัศิาสน
กิจตอ่ผู้อื่นและบรรลุจุดประสงคข์องเราในฐานะบราเดอรแ์ละ
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ ท�าให้เราเอาใจเขามาใส่ ใจเรา

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
ชายวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่เขินอายคนหน่ึงเล่าเรือ่งที่เขา

มักจะน่ังแถวหลังของห้องนมัสการคนเดยีว เมื่อสมาชิกคน
หน่ึงของโควรมัเอ็ลเดอรสิ์น้ชีวติกะทันหัน อธิการให้พรฐานะ
ปุโรหิตเพื่อปลอบโยนสมาชิกครอบครวัของเอ็ลเดอรค์นน้ัน 

พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์น�าอาหารไปให้ มิตรสหายและ
เพื่อนบ้านที่หวงัดี ไปเยี่ยมเยียนครอบครวัและพูดวา่ “ถ้ามีอะไร
ที่เราจะช่วยไดข้อให้บอก”

แตเ่มื่อชายเขินอายคนน้ีไปเยี่ยมครอบครวัดงักล่าวหลัง
จากน้ัน เขากดกริง่และเมื่อหญิงม่ายตอบรบั เขาพูดเพียงวา่ 
“ผมมาท�าความสะอาดรองเท้าให้พวกคณุครบั”  ในสองช่ัวโมง 
รองเท้าของทุกคนในครอบครวัสะอาดเป็นเงางามพรอ้มไปรว่ม
พิธีศพ วนัอาทิตย์ตอ่มาครอบครวัของเอ็ลเดอรท์ี่สิน้ชีวติน่ัง
แถวหลังอยู่ข้างชายเขินอายคนน้ัน

น่ีคอืชายที่สามารถเตมิเต็มความตอ้งการที่แท้จรงิได ้เขา
กับครอบครวัดงักล่าวตา่งไดร้บัพรจากการปฏิบัตศิาสนกิจดว้ย
ความเห็นอกเห็นใจของเขา

พระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัตศิาสนกจิด้วยความเห็นอกเห็นใจ

เม่ือพระผูช่้วยใหร้อดทรงปรากฏต่อชาวนีไฟ	พระองคท์รงสอนพวกเขา
จนทราบวา่ในสภาพปัจจุบนัของพวกเขา	พวกเขาไม่สามารถเขา้ใจทุกส่ิง
ท่ีพระองคท์รงสอน	แต่พระองคท์รงทราบเช่นกนัวา่พวกเขาไม่ตอ้งการ
ใหพ้ระองคไ์ปจากพวกเขา
พระองคท์รงตอบรับโดยทรงเปล่ียนจากการสอนดว้ยวธีิอรรถาธิบาย

พระกิตติคุณเป็นการปฏิบติัศาสนกิจ
ตามความตอ้งการทางโลกของพวกเขา
—เช้ือเชิญใหพ้วกเขาน�าผูป่้วย	คนง่อย	คน

ตาบอด	หรือคนพิการออกมา	พระองคท์รง
รักษาคนเหล่านั้น	จากนั้นพระองคท์รงสวด
ออ้นวอนใหพ้วกเขาและปฏิบติัศาสนกิจต่อ
เดก็ๆ	โดยทรงใชเ้วลากบัแต่ละคนเพื่อจะ
ทรงอวยพรพวกเขา

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากแบบอยา่ง
ความเห็นอกเห็นใจของพระผูช่้วยใหร้อดใน

การปฏิบติัศาสนกิจต่อชาวนีไฟ
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2. จนิตนาการ
ในการพยายามรกัษาพันธ

สัญญาวา่จะโศกเศรา้กับคน
ที่ โศกเศรา้และปลอบโยน
คนที่ตอ้งการการปลอบโยน 
(ด ูโมไซยาห์ 18:9) เราสามารถสวด
อ้อนวอนขอให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงช่วยให้เราเข้าใจไดเ้ช่นกันวา่คนๆ น้ันน่าจะรูสึ้กอย่างไรและเรา
จะช่วยไดอ้ย่างไร 4

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเข้าใจสภาวการณ์ของผู้อื่น เราแตล่ะคน—
ไม่วา่จะเกิดขึน้เองตามธรรมชาตหิรอืไม่—จะตอ้งใช้จินตนาการวา่
เราจะคดิหรอืรูสึ้กอย่างไรถ้าเราอยู่ ในสถานการณ์ของพวกเขา ขณะ
ท�าเช่นน้ัน เราจะปล่อยให้ความคดิและอารมณ์ของเราช่วยน�าทาง
การตอบรบัของเรา

เมื่อเราเข้าใจสภาวการณ์ของอีกฝ่ายและจินตนาการว่าเราจะ
รู้สึกอย่างไรในสถานการณ์ของพวกเขา ส�าคัญที่เราต้องระวังว่า
เราตัดสินพวกเขาอย่างไร (ดู มัทธิว 7:1) การวิพากษ์วิจาร์ณ
คนที่อยู่ ในสถานการณ์น้ันจะท�าให้เราเมินเฉยความเจ็บ
ปวดอันเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว

1. เข้าใจ
ความเห็นอกเห็นใจ

เรยีกรอ้งให้เข้าใจ
สถานการณ์ของอีกฝ่าย ยิ่ง
ท่านเข้าใจสภาวการณ์ของ
พวกเขาดเีพียงใด ท่านจะยิ่ง
เข้าใจง่ายขึน้วา่พวกเขารูสึ้กอย่างไร
และท่านจะช่วยอะไรไดบ้้าง

การตัง้ใจฟัง ถามค�าถาม และหารอืกับพวกเขาตลอดจน
คนอื่นๆ เป็นการกระท�าที่ส�าคญัตอ่การเข้าใจสถานการณ์ของ
พวกเขา ท่านสามารถเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวคดิเหล่าน้ีใน
บทความที่ผ่านมา เรือ่งหลักธรรมของการปฏิบัตศิาสนกิจ ไดแ้ก่

•  “หลักธรรมห้าขอ้ทีผู่ฟ้ังทีด่พีงึปฏบิตั,ิ” เลยีโฮนา, ม.ิย. 2018, 6.
•  “หารอืเกี่ยวกับความตอ้งการของพวกเขา,” เลียโฮนา, 

กันยายน 2018, 6.
•  “ ให้ผู้อื่นมีส่วนในการปฏิบัตศิาสนกิจ—ตามความจ�าเป็น,” 

เลียโฮนา, ต.ค. 2018, 6.

ขณะที่เราพยายามเข้าใจ เราตอ้งใช้เวลาเพื่อเข้าใจสถานการณ์
เฉพาะของพวกเขามากกวา่การคาดเดาจากผู้อื่นที่มีประสบการณ์
คล้ายกัน ไม่เช่นน้ัน เราอาจจะพลาดเป้าหมายและท�าให้พวกเขา
รูสึ้กวา่พวกเขาถูกเข้าใจผิด

ความเห็นอกเห็นใจบังเกดิผลอย่างไร
ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา นักวจิัยจ�านวนหน่ึงศึกษาเรือ่งความเห็นอกเห็นใจ แม้หลายคนในพวกเขาจะมีวธิีศึกษา

หัวข้อน้ีตา่งกัน แตพ่วกเขาส่วนใหญ่เห็นพ้องตอ้งกันวา่ความเห็นอกเห็นใจเป็นส่ิงที่เรยีนรูก้ันได้ 2

เพื่อให้เราสามารถเห็นอกเห็นใจไดม้ากขึน้ การเข้าใจดขีึน้วา่ความเห็นอกเห็นใจบังเกิดผลอย่างไรจะช่วย
ได ้เรายอมรบักันทั่วไปวา่ข้อเสนอแนะตอ่ไปน้ีเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานของความเห็นอกเห็นใจ 3 ถึงแม้องค์
ประกอบเหล่าน้ีเกิดขึน้บ่อยครัง้โดยที่เราอาจไม่รูต้วัวา่ก�าลังเกิดขึน้ แตก่ารทราบองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะให้เรา
เห็นโอกาสปรบัปรงุ
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บทความเร่ือง	“หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ”	
มุ่งหมายจะช่วยใหเ้ราฝึกดูแลกนั—มิใช่เพื่อแบ่งปัน
เป็นข่าวสารระหวา่งการเยีย่ม	เม่ือเรารู้จกัคนท่ีเรารับ
ใช	้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระตุน้เตือนใหเ้รารู้วา่
ข่าวสารอะไรท่ีพวกเขาตอ้งการนอกเหนือจากการดูแล
และความการุณยข์องเรา

ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัติ
ขณะท่านพิจารณาสภาวการณ์ของคนที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจ  

ให้จินตนาการวา่ท่านอยู่ ในสถานการณ์ของพวกเขา จงสวด
อ้อนวอนให้เข้าใจวา่พวกเขารูสึ้กอย่างไรและอะไรที่ท่านพบวา่
จะช่วยไดม้ากที่สุดถ้าท่านอยู่ ในสถานการณ์ของพวกเขา การ
ตอบรบัของท่านอาจเรยีบง่าย แตจ่ะมีความหมาย ◼

อ้างองิ
 1. ด ูW. Ickes, Empathic Accuracy (1997); and M. L. 

Hoffman, Empathy and Moral Development: Implications 
for Caring and Justice (2000) ดว้ย.

 2. ดูตัวัอย่างใน Emily Teding van Berkhout and John M. 
Malouff, “The Efficacy of Empathy Training: A Meta- 
Analysis of Randomized Controlled Trials,” Journal of 
Counseling Psychology (2016), 63(1), 32–41.

 3. ดตูวัอย่างใน Brené Brown, I Thought It Was Just Me (But 
It Isn’t) (2008); Theresa Wiseman, “A Concept Analysis of 
Empathy,” Journal of Advanced Nursing (1996), 23, 1162–
67; and Ed Neukrug and others, “Creative and Novel 
Approaches to Empathy: a Neo- Rogerian Perspective,” 
Journal of Mental Health Counseling, 35(1) ( Jan. 2013), 
29–42.

 4. ด ูเฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระผู้ปลอบโยน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, 17–21.

3. ตอบรับ
วธิีที่เราตอบรบัส�าคญัเพราะน่ันเป็น

วธิีที่เราแสดงความเห็นอกเห็นใจ มี
วธิีนับไม่ถ้วนให้ส่ือความเข้าใจของ
เราทัง้ดว้ยวาจาและกิรยิาท่าทาง 
ส�าคญัที่ตอ้งจ�าไวว้า่เป้าหมายของ
เราไม่จ�าเป็นตอ้งแก้ปัญหา บ่อย
ครัง้เป้าหมายเป็นเพียงหนุนใจและ
ให้ก�าลังใจโดยให้พวกเขารูว้า่พวกเขา
ไม่ โดดเดีย่ว อาจจะหมายถึงการพูดวา่ 
“ฉันดี ใจที่คณุบอกฉัน” หรอื “ฉันเสียใจมาก ฉันรูว้า่เป็น
อย่างไร” หรอื “น่ันตอ้งท�าให้คณุเจ็บปวดแน่นอน”

ในทุกกรณีการตอบรบัของเราตอ้งไม่เสแสรง้แกล้งท�า แต่
ตอ้งจรงิใจ และเมื่อเห็นสมควร การยอมให้ผู้อื่นเห็นความ
อ่อนแอและความไม่มั่นใจของท่านเองจะก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์อันล�า้คา่
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เอล็เดอร์ 
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แห่งสาวกเจด็สิบ

บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่
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เ มื่อข้าพเจ้าใช้ โทรศัพท์มือถือโทรหาคณุพ่อคณุแม่ ในรฐันิวเจอรซี์ย์ 
สหรฐัอเมรกิา ข้าพเจ้าไดย้ินเสียงของพวกท่านชัดเจน ข้าพเจ้าไม่รูว้า่เป็น
ไปไดอ้ย่างไรที่ข้าพเจ้าสามารถคยุกับพวกท่านไกลขนาดน้ันได้ โดยไม่มี
เคเบิลหรอืการเช่ือมตอ่ที่มองเห็น แตข่้าพเจ้ารูว้า่ไดผ้ล!

ตอนน้ี โปรดอย่าถามข้าพเจ้าวา่เป็นไปไดอ้ย่างไรที่หลายล้านคนสามารถ
สวดอ้อนวอนในเวลาเดยีวกัน ภาษาตา่งกัน และพระบิดาในสวรรคท์รงพรอ้มจะฟัง
และตอบในเวลาเดยีวกัน ข้าพเจ้าไม่เข้าใจวา่เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร แตข่้าพเจ้ารูว้า่ไดผ้ล!

เช่นเดยีวกับโทรศัพท์มือถือ การสวดอ้อนวอนไดผ้ล แม้เราอาจไม่เข้าใจแน่ชัด แต่
มีบางอย่างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนที่เราเข้าใจ

สวดอ้อนวอนจากใจ
เราอ่านในพระคมัภีรว์า่ “เมื่อคนทัง้หลายรบับัพตศิมา พระเยซูก็ทรงรบับัพตศิมา

ดว้ย ขณะที่พระองคท์รงอธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็แหวกออก” (ลูกา 3:21) พระเยซูทรง
สอนเราวา่การสวดอ้อนวอนจากใจจะท�าให้ท้องฟ้าแหวกออก พระองคต์รสัวา่ “จงขอ
แล้วจะได ้จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน” (มัทธิว 7:7)

ปัจจุบัน เรามักจะใช้ค�าวา่ ขอ เพื่อรอ้งขอบางส่ิงบางอย่าง แต่ ในภาษากรกีดัง้เดมิ 
ค�าวา่ aiteo ไม่เพียงหมายถึงขอเท่าน้ันแตข่อรอ้ง อ้อนวอน หรอืวงิวอนดว้ย ท้องฟ้าจะ
ไม่แหวกออกถ้าเราเพียงแค ่กล่าว ค�าสวดอ้อนวอน ท้องฟ้าจะแหวกออกถ้าเรา ขอรอ้ง 
ถ้าเรา อ้อนวอน ถ้าเรา วงิวอน ถ้าเราสวดอ้อนวอนจากใจ

เมื่อท่านสวดอ้อนวอน ท่านรูสึ้กหรอืไม่วา่ท้องฟ้าแหวกออก ครัง้สุดท้ายที่ท่านรูสึ้ก
บางอย่างขณะก�าลังสวดอ้อนวอนคอืเมื่อใด

ครัง้สุดท้ายที่ท่าน
รูสึ้กบางอย่างขณะ
ก�าลังสวดอ้อนวอน
คอืเมื่อใด

การสวดอ้อนวอน
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เตรียมสวดอ้อนวอน
เพื่อจะไม่สวดอ้อนวอนตามหน้าที่ โดยใช้ค�าพูดซ�า้ๆ ไร้

ประโยชน์ (ด ูมัทธิว 6:7; 3 นีไฟ 13:7) เราควรเตรยีมตวัสวด
อ้อนวอน ข้าพเจ้าเสนอให้อ่านพระคมัภีรห์รอืไตรต่รองพรของเรา
สัน้ๆ เราแตล่ะคนสามารถหาวธิีเตรยีมสวดอ้อนวอนส่วนตวั

สวดอ้อนวอนแม้เมือ่ไม่อยากสวดอ้อนวอน
เรามักจะรบีสวดอ้อนวอนหรอืสวดอ้อนวอนตามหน้าที่ บางครัง้

เราไม่สวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาในพระเยซูครสิต ์และบางครัง้เรา
ไม่สวดอ้อนวอนเลย แตช่่วงที่เราขาดศรทัธาหรอืรูสึ้กไม่อยากสวด
อ้อนวอนคอืช่วงที่เราตอ้งสวดอ้อนวอนมากที่สุด

ประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) กล่าววา่ “เมื่อมืดมิดราว
ความมืดยามเที่ยงคนื เมื่อไม่มีความรูสึ้กอยากสวดอ้อนวอนสัก
นิดในใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพูดหรอืวา่ข้าพเจ้าจะไม่สวดอ้อนวอน 

ไม่ แต ่[ข้าพเจ้าพูด] วา่ . . . คกุเข่า 
คอ้มตวัลงบนพืน้ และอ้าปาก พูด
ออกมา และเราจะเห็นส่ิงที่จะเกิด
ขึน้ และท่านจะนมัสการพระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอล แม้
เมื่อท่านรูสึ้กประหน่ึงท่านพูดไม่
ออกสักค�า น่ันคอืชัยชนะที่เรา
ตอ้งได ้. . . น่ันเป็นเรือ่งระหวา่ง
วญิญาณกับรา่งกายซ่ึงเช่ือมโยงกัน
อย่างแยกไม่ออก” ( ใน Journal of 
Discourses, 3:207)

ซาตานไม่ตอ้งการให้ท่านสวด
อ้อนวอนเพราะเขารูว้า่ทันทีที่ท่านเริม่สวดอ้อนวอนจากใจ ท่าน
จะไดพ้ลังทางวญิญาณและเขาจะสูญเสียอิทธิพลเหนือท่าน การ
สวดอ้อนวอนอย่างมีพลังท�าให้ท่านสามารถเผชิญความท้าทาย
ตา่งๆ ไดเ้ช่น ความวติกกังวล ความซึมเศรา้ และความสงสัยเกี่ยว
กับศรทัธาของท่านเอง

ถ้าท่านจ�าครัง้สุดท้ายที่ท่านรูสึ้กบางอย่างขณะก�าลังสวด
อ้อนวอนไม่ได ้ให้ท�าบางอย่างเกี่ยวกับเรือ่งน้ี โดยผ่านการสวด
อ้อนวอนท่านสามารถสรา้งและรกัษาความสัมพันธ์ส่วนตวักับ
พระบิดาในสวรรคข์องท่าน

ใช้ช่ัวขณะหน่ึงในสวรรค์
เมื่อท่านตอ้งการความช่วยเหลืออย่างมากจากสวรรค ์การสวด

อ้อนวอนจะให้พลังท่านท�าการเลือกที่ถูกตอ้ง โดยแท้แล้วการสวด

อ้อนวอนจากใจคอืช่ัวขณะหน่ึงในสวรรค ์และถึงแม้ค�าตอบอาจ
ไม่มาทันทีเสมอไป แตช่ั่วขณะหน่ึงในสวรรคจ์ะช่วยท่านวางผัง
เส้นทางในชีวติมรรตยั

ในโลกที่ผู้คน “เรยีกความช่ัววา่ความดแีละเรยีกความดวีา่
ความช่ัว พวกที่ถือวา่ความมืดคอืความสวา่งและความสวา่งคอื
ความมืด พวกที่ถือวา่ความขมคอืความหวานและความหวานคอื
ความขม” (อิสยาห์ 5:20) ท่านตอ้งรูว้า่ท้องฟ้าแหวกให้ท่าน

การสวดอ้อนวอนที่มาจากใจ การสวดอ้อนวอนอย่างมีพลัง จะ
ให้พลังทางวญิญาณแก่ท่านเพื่อเผชิญเรือ่งเช่นน้ัน เมื่อท้องฟ้า
แหวกออก เราจะรูสึ้กถึงความสงบสุข ความสบายใจ ความปีติ
ยินด ีและความรกัแม้เราจะไม่เข้าใจถ่องแท้ ในทันที

ท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
เราสามารถเรยีนรู้ ไดม้ากจากการศึกษาวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

สวดอ้อนวอนอย่างไร
“ ในเวลาเช้ามืด พระองคท์รงลุกขึน้เสด็จออกไปยังที่สงบ และ

ทรงอธิษฐานที่น่ัน” (มาระโก 1:35)
พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนเป็นอย่างแรกในตอนเช้าและทรง

หาที่สงบสวดอ้อนวอน ท่านสวดอ้อนวอนเป็นอย่างแรกในตอน
เช้าหรอืไม่ ท่านหลีกเลี่ยงส่ิงรบกวนหรอืไม่ ท่านถอดปลั๊กตนเอง
จากโลกและพยายามสรา้งการเช่ือมตอ่กับสวรรคห์รอืไม่

ลูกาบันทึกไวเ้ช่นกันวา่พระเยซู “เสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและ
ทรงอธิษฐาน” (ลูกา 5:16) ท่านมีสถานที่ ให้ ไปสวดอ้อนวอนเมื่อ
ท่านประสงคจ์ะทูลวงิวอนพระบิดาในสวรรคข์องท่านหรอืไม่

อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ
มัทธิวบอกเราวา่พระผู้ ไถ่ทรงแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน

ขณะสวดอ้อนวอน “แล้วทรงด�าเนินไปอีกหน่อยหน่ึงก็ซบพระ
พักตรล์งถึงดนิ อธิษฐานวา่ โอ พระบิดาของข้าพระองค ์ถ้าเป็น
ไดข้อให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจากข้าพระองคเ์ถิด แตอ่ย่างไรก็ด ี
อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค ์แต่ ให้เป็นไปตาม
พระทัยของพระองค”์ (มัทธิว 26:39)

“ซบพระพักตรล์งถึงดนิ” หมายความวา่อย่างไร ค�าวา่ “ซบ” 
ในภาษากรกีดัง้เดมิคอื pipto เป็นค�ากรยิา หมายถึง “ยอบตวัลง
มาอยู่ ในท่าหมอบ” เมื่อถึงเวลาสวดอ้อนวอนส่วนตวั จ�าไวว้า่ท่าน
ก�าลังจะทูลตอ่พระผู้ทรงรูแ้จ้งที่สุดและมีเดชานุภาพมากที่สุด
ในจักรวาล “พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรณุา และพระเจ้าแห่ง
การหนุนใจทุกอย่าง” (2 โครนิธ์ 1:3) ข้าพเจ้าจะไม่จรงิจังตอ่พระ
พักตรพ์ระองค์ ไดอ้ย่างไร ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ตอ้งคกุเข่า
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พระเยซคูรสิตท์รงเป็นแบบอยา่งเช่นกนัเมือ่พระองคต์รสักบัพระ
บดิา “อยา่ให้เป็นไปตามใจปรารถนาของขา้พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตาม
พระทยัของพระองค”์ เมือ่ทา่นสวดออ้นวอนวา่ “อยา่ให้เป็นไปตามใจ
ปรารถนาของขา้พระองค ์แต่ใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค”์ 
ทา่นหมายความอยา่งน้ันจรงิหรอืไม ่ทา่นตอ้งเปลีย่นแปลงอะไรบา้ง
ในความคดิ ในใจ และการกระท�าของทา่นจงึจะจรงิใจอยา่งแทจ้รงิ

แสวงหาอย่างจริงจงั
เมื่อท่านพยายามอ่อนน้อมถ่อมตน ซ่ือสัตย์ และจรงิใจในการ

สวดอ้อนวอน ท่านจะพบวา่ท่านยอมรบัพระประสงคข์องพระบิดา
บนสวรรคง์่ายขึน้ แม้ ไม่ตรงกับส่ิงที่ท่านคดิในใจก็ตาม เรากลับมา
ดแูบบอย่างของพระเยซูครสิตอ์ีกครัง้ “เมื่อพระองคท์รงเป็นทุกข์ 
พระองคก็์ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจรงิจัง” (ลูกา 22:44)

เมื่อประสบความยากล�าบาก ท่านใช้เวลาถามตวัท่านเองหรอื
ไม่วา่ “ท�าไมตอ้งเป็นฉัน” หรอืท่านสวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังมาก
ขึน้หรอืไม่ ค�าวา่ “จรงิจังมากขึน้” มาจากค�าภาษากรกีหมายถึง 
“ ไม่หยุด ดว้ยศรทัธาแรงกล้า” เพราะเหตน้ีุพระเยซูจึงทรงสอน
เราวา่ในช่วงการทดลอง เราตอ้งสวดอ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้า
โดยไม่หยุด ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ทุกท่านที่ก�าลังเผชิญความทุกข์
ยากให้หันไปหาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

เวลาของความทุกข์จะจัดเตรยีมโอกาสส�าคญัยิ่งให้พระบิดาบน
สวรรคท์รงสอนเรา ใจเราจะอ่อนลงและเราจะคดิหาค�าตอบ ถ้าเรา
แสวงหาพระองค ์พระองคจ์ะทรงอยู่ที่น่ัน

จงเช่ือว่าพระองค์จะทรงฟัง
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับนายธรรมศาลาว่า “อย่าวิตกเลย จง

เช่ือเท่าน้ัน” (มาระโก 5:36) จงเช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาจะ

ทรงฟังท่าน จงเช่ือว่าพระองค์จะทรง “บอกเจ้าในความนึกคิด
เจ้าและในใจเจ้า, โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์, ซ่ึงจะเสด็จมายัง
เจ้าและซ่ึงจะสถิตอยู่ ในใจเจ้า” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
8:2) จงเช่ือว่าท่าน—ท่านน่ันแหละ—สามารถรู้สึกถึงความสงบ
และความสบายใจ จงเช่ือว่าท่านจะได้รับพลังทางวิญญาณเพื่อ
เอาชนะ

การสวดอ้อนวอนอย่างมีพลัง จะ ขึน้ถึงสวรรค ์ในหนังสือ
สดดุ ีกษัตรยิ์ดาวดิกล่าววา่ “ทัง้เวลาเย็น เวลาเช้า และเวลาเที่ยง 
ข้าพเจ้ารอ้งทุกข์และคร�า่ครวญ และพระองคจ์ะทรงฟังเสียงของ
ข้าพเจ้า” (สดดุ ี55:17) ความหมายหน่ึงของค�าวา่ สวดอ้อนวอน 
ในภาษาฮีบรคูอื “พูด” และน่ันคอืส่ิงที่เราท�าเมื่อเราสวด
อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค ์เราพูดกับพระองค์

เมื่อเราสวดอ้อนวอนอย่างมีพลัง เราจะไดร้บัความสนใจจาก
พระผู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกั ความเมตตา และเดชานุภาพมาก
ที่สุดในจักรวาล เราใช้ช่ัวขณะหน่ึงในสวรรค ์และเราทุกคน
ตอ้งการช่ัวขณะหน่ึงในสวรรค ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก�าลัง
ประสบความยากแคน้ล�าเค็ญ

ข้าพเจ้ารูอ้ย่างไม่สงสัยวา่มีพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค ์พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาของท่านและพระบิดาของข้าพเจ้า พระองค์
ทรงพระชนม์ พระนามของพระองคค์อืความรกั พระนามของ
พระองคค์อืความเมตตา แม้ ไม่เป็นอะไรเลยตอ่พระพักตร์
พระองค ์แตข่้าพเจ้าสามารถคกุเข่าเบือ้งพระพักตรพ์ระผู้สรา้ง
และสามารถพูดกับพระองค์ ได ้ในพระเมตตาอันไม่มีขอบเขต
พระองคจ์ะทรงตอบกลับครัง้แล้วครัง้เล่า ◼

จากค�าปราศรยัในการให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลัยบรคิมัยังก์–ไอดาโฮ
เรือ่ง “ความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระบิดาบนสวรรคข์องเราตามทีพ่ระเจ้าพระ
เยซูครสิตท์รงสอน” เมือ่วนัที ่28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

จงเช่ือวา่ท่านจะ
ไดร้บัพลังทาง
วญิญาณเพื่อ
เอาชนะ . . . จงใช้
ช่ัวขณะหน่ึงใน
สวรรค์
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โดย ดร. เควนิ เทอเรียต
ศนูยใ์หค้ �าปรึกษาครอบครัวแอลดีเอสเ มื่อมีคนตอ่สู้กับการเสพตดิ ส�าคญัที่ตอ้งรูว้า่มีความหวงั ทุก

วนัทั่วโลกมีคนที่สามารถพบอิสรภาพจากการเป็นตวัประกัน
ของสารหรอืพฤตกิรรมที่เสพตดิ จะตอ้งอาศัยความพยายาม

ในส่วนของพวกเขา ความเข้าใจปัจจัยตา่งๆ ที่ยึดพวกเขาให้อยู่ ใน
วงจรเสพตดิ และความเช่ือที่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถสรา้ง
แรงบันดาลใจให้พวกเขาอยู่ ในเส้นทางสู่อิสรภาพของตนเอง

ใน 38 ปีที่ช่วยผู้คนเอาชนะการเสพตดิ ข้าพเจ้าเห็นวา่ตลอด
หลายปีมาน้ีเราเข้าใจและรกัษาการเสพตดิไดด้ขีึน้ ข้าพเจ้าเช่ือ
อย่างแรงกล้าวา่ววิฒันาการดงักล่าวจะด�าเนินตอ่เน่ืองไปอีกหลาย
ปี แม้คนที่อยู่ ในวงการวทิยาศาสตรก์ารเสพตดิจะเผชิญค�าถาม
ท้าทายตา่งๆ แตเ่รายังคงก้าวหน้าไปดว้ยด ีดว้ยเหตน้ีุข้อมูลที่จะ
น�าเสนอตอ่ไปน้ีมีพืน้ฐานอยู่กับส่ิงที่เรารู้ ในปัจจุบัน กับความเช่ือ
ที่วา่ความสวา่งและความรูเ้พิ่มเตมิจะมาอย่างตอ่เน่ืองในอนาคต

เข้าใจเร่ืองการเสพตดิ
ข้าพเจ้ารูว้า่การดิน้รนที่บีบคัน้หัวใจคอืการสู้รบตบมือกับ

การเสพตดิ แตข่ัน้แรกคอืท่านตอ้งเข้าใจเรือ่งการเสพตดิก่อน 
แนวคดิส�าคญัตอ่ไปน้ีจะให้ความเข้าใจบางประการเกี่ยวกับเรือ่ง
ดงักล่าว

•  การเสพตดิเริม่จากการเปิดรบัแตแ่รกและจบลงดว้ยภาวะ
พึ่งพา ที่ ใดมีคนอยู่ ในภาวะตอ่เน่ืองน้ี พวกเขายังสามารถ
ใช้สิทธิ์เสรหีาทางออกจากพฤตกิรรมเสพตดิ

เอาชนะภยัของ  

ความเข้าใจการเสพตดิเป็นขัน้ตอนส�าคญัของการเอาชนะ แตเ่รา
ตอ้งพึ่งพาพระเจ้าและเช่ือวา่พระองคท์รงเยียวยาเราได้

การเสพตดิ
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•  การตราหน้าบางคนวา่เป็นพวกเสพตดิสามารถท�าลาย
ความก้าวหน้าระยะยาวของพวกเขา โดยฉพาะอย่างยิ่ง
ในพฤตกิรรมเสพตดิระยะแรก ถ้าเรยีกวา่ “อยู่ระหวา่ง
บ�าบัด” ดเูหมือนจะช่วยไดม้ากกวา่ เหมือนกับก�าลังพูดวา่ 
“ฉันก�าลังเลือกวางใจพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของ
พระองคเ์พื่อจะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้” แทนที่จะพูด
วา่ “ฉันจมปลักอยู่กับบาปช่ัวนิรนัดร”์

•  การเสพตดิทัง้หมดมีองคป์ระกอบหลายอย่าง ไดแ้ก่ ทาง
ชีววทิยา (กรรมพันธุ์ เคมี ในสมอง ฯลฯ) จิตวทิยา (คณุคา่
ในตนเอง ลักษณะ บุคลิกภาพ ความเครยีดหลังจากการ
บอบช�า้ทางใจ ฯลฯ) สังคม (บิดามารดา เพื่อน วฒันธรรม 
ฯลฯ) และ วญิญาณ (การนับถือเป็นการส่วนตวัและกับ
ครอบครวั ฯลฯ) การผสมผสานขององคป์ระกอบแตล่ะ
อย่างเหล่าน้ี และแรงเสรมิกันมักเป็นเรือ่งเฉพาะบุคคล 
องคป์ระกอบแตล่ะอย่างอาจเรยีกรอ้งให้เอาใจใส่เป็นราย
บุคคลเพื่อให้พวกเขาหลุดพ้นจากพฤตกิรรมดา้นลบ

จิตวทิยาชีววทิยา
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สงัคม วญิญาณ
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ความคิดหมกมุ่น: พวกเขาสนใจกิจกรรม
ที่ดตีอ่สุขภาพน้อยลงขณะสารอันตราย
หรอืพฤตกิรรมที่เป็นภัยคอ่ยๆ ครอบง�าที
ละน้อย

ความอยากเพ่ิมขึน้: พวกเขาตอ้งการมาก
ขึน้เรือ่ยๆ

การท�าตัวลึกลับ: พวกเขาอิดออดไม่ยอม
ให้ผู้อื่นรูเ้รือ่งการตดัสินใจและพฤตกิรรม
ของพวกเขา

สัญญาณบนเส้นทางสู่การเสพติด
ตอ่ไปน้ีเป็นตวับง่ชีว้า่บคุคลน้ันอาจอยูบ่นเส้นทางสู่การพฒันานิสัย จากน้ันจงึท�าอยา่ง

บงัคบัใจไม่ไดจ้นเสพตดิ:
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การไม่ยอมรบั: พวกเขาโกหกตนเองเรือ่ง
ที่พวกเขาพึ่งพาการเสพตดิมากขึน้และ
เช่ือค�าโกหกของตน

การเลิกเสพ: เมื่อพวกเขาถูกปฏิเสธไม่ ให้
ใช้สารอันตรายหรอืแสดงพฤตกิรรมที่เป็น
ภัย ส�านึกในความผาสุกของพวกเขาจาง
หายไป

การกลับไปเสพ: แม้จะทราบดถีึงผลดา้น
ลบตอ่ชีวติ แตพ่วกเขาก็ยังกลับไปใช้สาร
เสพตดิหรอืมีพฤตกิรรมเหมือนเดมิ

นอกจากน้ี ผู้เสพยังเป็นคนที่ ไม่สามารถประเมินไดอ้ย่างถูกตอ้งดว้ยวา่เขาก�าลังเสพ
ตอ่เน่ืองทันทีที่เริม่นิสัยเสพตดิ ถ้าท่านก�าลังสงสัยวา่บุคคลที่ท่านรกัอยู่บนเส้นทางสู่การ
เสพตดิหรอืไม่ มีแหล่งช่วยมากมายในชุมชนของท่านและทางออนไลน์
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การหาวธีิรักษา

•  แตล่ะบุคคลตอ้งรบัผิดชอบตอ่การเปลี่ยนแปลง แม้
ครอบครวัและเพื่อนฝูงจะสนับสนุน แตพ่วกเขาไม่สามารถ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิทธิ์เสรขีองบุคคลน้ันได ้ถ้าบุคคลน้ันไม่
ปรารถนาจะเปลี่ยน ย่อมไม่มีวธิี ใดบ�าบัดไดส้�าเรจ็

•  เส้นทางสู่การบ�าบัดตา่งกันไปในแตล่ะบุคคล เน่ืองจากข้อดี
และข้อดอ้ยของปัจจัยส่ีอย่างข้างตน้ (ชีววทิยา จิตวทิยา 
สังคม และวญิญาณ) จึงไม่มีวธิี ใดวธิีหน่ึงที่ ใช้รกัษาไดผ้ล
กับทุกคน การศึกษาส่วนตวั การหารอืกับผู้เช่ียวชาญ และ
ความมุ่งมั่นตัง้ใจจนพบทางออกจะน�าไปสู่ความส�าเรจ็ใน
ท้ายที่สุด

•  แม้การเสพตดิที่ยังไม่ไดแ้ก้ ไขจะท�าลายชีวติของบุคคลน้ัน 
แตทุ่กคนที่พวกเขารกัล้วนไดร้บัผลกระทบดา้นลบเช่นกัน 
คนที่รกัและสนับสนุนพวกเขาตอ้งการการสนับสนุนและ
การดแูลเช่นกัน

ขณะเอาความท้าทายน้ีออกจากผู้ ได้รับผลกระทบด้วย
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าถ้าพวกเขายอมให้พระองค์
ท�าเช่นน้ัน พระองค์ ในพระปรีชาญาณอันไม่มีขอบเขตของ
พระองค์ทรงมีหลายส่ิงให้พวกเขาเรยีนรูข้ณะพวกเขาท�างาน
กับพระองค์เพื่อแก้ปัญหา ทุกคนที่เอาชนะการเสพติดมาแล้ว
สามารถเป็นพยานได้ถึงการเรียนรูท้ี่ผ่านจากชัยชนะของพวก
เขาเหนือความช่ัวร้าย ◼
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แหล่งข้อมูลออนไลน์
ศาสนจกัรจดัเตรียมเวบ็ไซตต่์อไปน้ีไวช่้วยใหท่้านเรียนรู้เร่ืองการเสพติด

• addictionrecovery .lds .org
• overcomingpornography .org
ประเทศของท่านอาจมีองคก์รและเวบ็ไซตใ์นประเทศเก่ียวกบัวธีิเอาชนะการเสพติด	เช่น	ncadd.org	(พดูถึงยาเสพติด

และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮล)์	และ	fightthenewdrug.org	(พดูถึงส่ือลามก)	ในสหรัฐ
ผูน้�าศาสนจกัรสามารถเขา้ไปดูแนวทางในการช่วยผูรั้บการบ�าบดัและครอบครัวของพวกเขา

ไดท่ี้	counselingresources .lds .org 

ส�าหรับสมาชิกครอบครัวและมติรสหาย
พวกเขาไม่ควรมองวา่การเสพติดเป็นเพียงความอ่อนแอทาง
ศีลธรรมแต่เป็นความทา้ทายหลายแง่มุมท่ีไม่วา่ใครกอ็าจพบ
เจอได	้ถา้ท่านรู้จกัคนท่ีก�าลงัต่อสูก้บัการเสพติด	มีหลายส่ิงท่ี
ท่านควรคิดจะท�าและบางอยา่งท่านไม่ควรท�า	แมข้อ้เสนอแนะ
ต่อไปน้ีไม่ครอบคลุมทั้งหมดและจะแตกต่างตามสถานการณ์
นั้นๆ	แต่ท่านอาจพิจารณาร่วมกบัการสวดออ้นวอน

•		 ป้องกนัไวส้กันิดยอ่มคุม้กวา่คิดแกไ้ขมากมาย	กนัไว้
ดีกวา่แก!้	แมจ้ะยอมรับคนท่ีท่านรัก	แต่จงพดูออกมา	
มกัจะมีคนถามขา้พเจา้วา่พวกเขาควรพดูอะไรหรือพดู
อยา่งไร	ค�าตอบของขา้พเจา้คือ	“พดูอะไรบา้งกดี็กวา่
ไม่พดูอะไรเลย!”	ความเงียบเป็นเร่ืองเลวร้ายท่ีสุดอยา่ง
หน่ึงท่ีท่านจะใช	้จงสวดออ้นวอนขอความกลา้หาญและ
ความเขา้ใจ	จากนั้นใหอ้า้ปากพดูออกมา	แมพ้วกเขาไม่
อยากฟัง

•		 สมาชิกครอบครัวท่ีดีหรือเพื่อนท่ีดีจะใหก้�าลงัใจและ
ช่วยใหค้นท่ีพวกเขารักเลือกส่ิงดี	พวกเขาจะหา้มและไม่
เปิดทางใหเ้ลือกไม่ดี

•		 พระคมัภีร์ขอ้น้ีใหค้ �าแนะน�าท่ีจ�าเป็นแก่คนท่ีบุคคลอนั
เป็นท่ีรักบ่ายหนา้ไปตามเสน้ทางของการเสพติด	“จงวา่
กล่าวโดยไม่ชกัชา้ดว้ยความเฉียบขาด,	เม่ือพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิทรงดลใจ;	และจากนั้นในเวลาต่อมาจงแสดง
ความรักเพิ่มข้ึน”	(หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	121:43)

•		 จงเป็นผูใ้หก้ �าลงัใจท่ีดี	ผูใ้หก้ �าลงัใจไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย	
พวกเขาเขา้ใจวา่บทบาทของพวกเขาคือใหก้�าลงัใจ	ส่ง
เสริม	และคิดบวก	แมพ้วกเขาไดล้งทุนทางอารมณ์ในการ
แข่งขนั	อยากใหผู้ล้งแข่งชนะ	แต่พวกเขาจะไม่ฉุนเฉียว
เม่ือสถานการณ์ไม่ราบร่ืน

•		 “[การ]	ศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจา้”	(หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา	9:8)	เป็นส่วนส�าคญัของการช่วยตวัท่าน
เองและคนท่ีท่านห่วงใย	เรียนรู้เร่ืองการเสพติดเพื่อท่าน
จะเขา้ใจมากข้ึนวา่คืออะไร	จะรักษาอยา่งไร	และจะท�า
อะไรเพื่อช่วย
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คืนที่พี่ชายของดฉัินเสพเฮโรอีนเกินขนาด
เป็นคนืที่ดฉัินจะไม่มีวนัลืม ดฉัินยังคงจ�าราย

ละเอียดทัง้หมดได ้เสียงตวัเขากระแทกพืน้ดงั
โครม เสียงตะโกนของพ่อแม่ ความหวาดผวา ความ
สับสน และความสิน้หวงัที่รูสึ้กเมื่อดฉัินรูต้วัวา่เรา
เพิ่งเริม่ตอ่สู้กับการเสพตดิที่ดเูหมือนไม่มีวนัจบสิน้

เมือ่พีช่ายไม่ตอบสนอง ดฉัินจงึประหลาดใจมาก 
แมม้คีวามยุ่งเหยิงรอบตวั แตพ่ลงัภายในทีเ่หนือ
ธรรมชาตมีิอ�านาจเหนือดฉัินจนดฉัินสามารถช่วย
พอ่แม่ดแูลพีช่ายให้มีอาการคงที่ ได ้ดฉัินจบัมอืสีเทา
แข็งเกรง็ของเขาและพดูกบัเขาช้าๆ ขณะเขาจอ้ง
กลบัดว้ยดวงตาเหม่อลอย ถงึแมด้ฉัินไมอ่ยากเช่ือ
ส่ิงทีเ่ห็น แตด่ฉัินสงบอยา่งประหลาดขณะรอใหเ้ขา
ไดส้ตคินืมา ดฉัินทราบในภายหลงัวา่ความสงบทีเ่กดิ
ขึน้ตอนน้ันเป็นเดชานุภาพการค�า้จนุของพระเจา้

หลังจากเขามีอาการคงที่และถูกส่งไปบ�าบัดที่ โรง
พยาบาล ความเป็นจรงิของสถานการณ์ท�าให้ดฉัิน
ตกตะลึง พลังที่สวรรคส่์งมาช่ัวครูน้ั่นคอ่ยๆ หมด
ไป และดฉัินทรดุลงไปกองกับพืน้ดว้ยความทุกข์
ระทม ใจดฉัินสลาย ดฉัินเจ็บหน้าอกขณะนอนขด
ตวัอยู่บนเตยีง และหายใจไม่ออก ดฉัินไม่สามารถ
ส่งเสียงรอ้งไห้ออกมาตามอารมณ์ ได ้“ชีวติฉันเป็น
แบบน้ีไดอ้ย่างไร” ดฉัินคดิ “เขาไม่มีวนัเอาชนะได้
หรอก! ฉันท�าแบบน้ีไม่ไดอ้ีกแล้ว!”

พบความสงบในพายุ
ของการเสพติด

การเสพตดิเป็นเฮอรร์เิคนที่ โหมกระหน�่ าทัง้ผู้เสพ
และคนที่พวกเขารกัไม่หยุดหย่อน

โดย ชาเคลล์ วอร์ดลจิ
นิตยสารศาสนจกัร
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ในขณะที่ดฉัินทรดุลงไปกองกับพืน้ดว้ยความ
เศรา้ใจ ดฉัินรูสึ้กเหมือนถูกแรงที่มองไม่เห็นยก
ขึน้ไปในอากาศ—แรงลมที่ทุ่มดฉัินลงไปบนพืน้ต�า่
สุดที่มืดและเย็นเยียบ—สภาพที่ ไม่เพียงสงวนไว้
ส�าหรบัคนตดิยาเท่าน้ันแตส่�าหรบัคนที่รกัพวกเขา
ดว้ย สภาพที่ดฉัินคุน้เคยเหลือเกิน

เฮอร์ริเคนทีโ่หมกระหน�่าไม่หยุดหย่อน
ท่านแทบทนไม่ไหวขณะเฝ้าดูคนที่ท่านรัก

ต่อสู้กับการเสพติด การเสพติดป้อนค�าโป้ปด 
การปกปิด การหลอกลวง และการหักหลัง ซ่ึงก่อ
ให้เกิดการต่อต้าน ความอับอาย และความไม่ ไว้
วางใจ—ทัง้หมดน้ีท�าลายความสัมพันธ์กับผู้อื่น
และท�าให้เราแต่ละคนสงสัยการเข้าใจความจริง
ของเรา ดิฉันไม่สามารถบอกท่านได้ว่าดิฉันกับพ่อ
แม่พี่น้องต้องเผชิญกับความเจ็บปวดสุดขีดทาง
อารมณ์กี่ครัง้ของค�าถามที่ว่า “จะเป็นอย่างไรถ้า” 
และ “ถ้าเพียง”

ใช่วา่ทุกครอบครวัที่ ไดร้บัผลกระทบจากการเสพ
ตดิจะมีประสบการณ์เหมือนกัน แต่ ในกรณีของ
ครอบครวัดฉัิน การเสพตดิของพี่ชายก่อให้เกิด
ความไม่เห็นพ้องวา่จะแก้ ไขสถานการณ์น้ีอย่างไร มี
ความเห็นแบบอ่อนนอกแข็งในเกี่ยวกับความรูสึ้ก
เจ็บปวดของดฉัินกับพี่สาวเมื่อพ่อแม่สนใจแตพ่ี่
ชายของเรา บางครัง้เราทุกคนตอ้งระมัดระวงัเป็น
พิเศษที่จะไม่พูดหรอืท�าให้อีกฝ่ายไม่พอใจ

การเสพตดิเป็นเหมือนพายุฝนฟ้าคะนองที่จวน
จะเกิด—เมฆหมอกของความไม่แน่นอนและความ
วติกกังวลลอยอยู่เหนือศีรษะเรา แม้เราจะเฝ้าระวงั
ตลอดเวลาขณะรอสายฟ้าฟาด แตทุ่กครัง้ที่เกิดขึน้
เราก็ ไม่ไดเ้ตรยีมตวั ท�าให้เราตืน่กลัวทุกครัง้ ทุก
ครัง้ มันเป็นวงจรอุบาทก์ที่ ไม่มีวนัสิน้สุด

ตอนที่พี่ชายเสพยาเกินขนาด เขาไม่ได้ ใช้ยา
มาสองปีแล้ว เราก�าลังเห็นแสงสวา่งหลังจากเฝ้าดู
เขาตอ่สู้กับผลอันโหดรา้ยของการเสพตดิมานาน
กวา่สิบปี แตท่ันทีที่เขาเปิดรบัความช่ัวน้ันอีกครัง้ 
ทุกอย่างที่เขาสรา้งไว้ ในสองปีที่ผ่านมาพังครนื

หลังจากเห็นอิสรภาพตรงปลายฟ้าได้ ไม่นานพี่
ชายก็กลับไปเสพอีก ท�าให้เรากลับเข้าไปอยู่ ในเฮอร์

รเิคนที่รนุแรงซับซ้อนและดเูหมือนหนีไม่พ้นของการเสพตดิ พายุที่กระหน�่ า
ผู้เสพขณะโหมซัดคนที่พวกเขารกั

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันอธิบายเรือ่งการเสพตดิดงัน้ี “อาจคดิวา่ลอง
ครัง้แรกไม่ ใช่เรือ่งใหญ่ แตว่งจรอุบาทก์จะตามมา จากการทดลองกลายเป็น
นิสัย จากนิสัยกลายเป็นเสพตอ่เน่ือง จากการเสพตอ่เน่ืองกลายเป็นการเสพ
ตดิ มันจะก�าแน่นขึน้ทีละนิด โซ่ตรวนของนิสัยเล็กเกินกวา่จะรูสึ้กจนกระทั่ง
แข็งแรงเกินกวา่จะตดัให้ขาด” 1

ความรูสึ้กวา่ถูกหักหลังอย่างจังบดขยีด้ฉัินกับครอบครวั
แตส่ิ่งที่เรามักจะลืมเกี่ยวกับการเสพตดิคอืเมื่อพี่ชายกลับไปเสพอีกครัง้ เขา

ไม่ไดเ้ลือกการเสพตดิก่อนครอบครวั แตเ่ขาตอ้งเผชิญกับการล่อลวงที่แทบ
ทนไม่ไหวทุกวนัซ่ึงเราไม่สามารถเข้าใจไดอ้ย่างถ่องแท้

เราสามารถพบพระผู้ช่วยให้รอดตรงจุดต�า่สุด
ขณะนอนอยู่บนเตยีง ดฉัินรูสึ้กไดถ้ึงความสับสนวุน่วายที่คุน้เคยและก�าลัง

คลานกลับเข้ามาในความคดิดฉัิน ดฉัินสิน้หวงั ยอมแพ้ เจ็บปวด แม้จะวงิวอน
ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงขจัดความเจ็บปวดในใจดฉัินและประทานความเข้มแข็ง
ให้พี่ชายเอาชนะการทดลองน้ีอีกครัง้ แตด่ฉัินมั่นใจวา่ดฉัินจะไม่สามารถดงึ
ตนเองขึน้จากหลุมด�าของความหมดหวงัไดห้ลังจากเห็นพี่ชายสูญสิน้ความหวงั

แตด่ฉัินพยายามดงึ
ทุกครัง้ที่พบตนเองนอนอยู่ ในห้วงลึกของความสิน้หวงั ไม่วา่จะเกิดจาก

การเสพตดิของพี่ชายหรอืเพราะการทดลองอื่นๆ ที่ดฉัินก�าลังประสบ ดฉัิน
จะลุกขึน้ ตัง้ล�า และแล่นเรอือีกครัง้ อาจจะดเูหมือนเป็นไปไม่ได ้แตพ่ระคณุ
และพระเมตตาของพระผู้ช่วยให้รอดน่าอัศจรรย์นักเมื่อดฉัินวางชีวติไว้ ใน
พระหัตถ์ของพระองค ์พระองคท์รงท�าส่ิงที่สุดวสัิยให้เป็นไปได ้ดงัที่อัครสาวก
เปาโลสอน “ข้าพเจ้าเผชิญไดทุ้กอย่างโดยพระองคผ์ู้ทรงเสรมิก�าลังข้าพเจ้า”  
(ฟีลิปปี 4:13)

ช่ัวขณะของความสิน้หวงั ช่ัวขณะที่ดฉัินอยู่ “จุดต�า่สุด” มักจะเกิดขึน้เมื่อ
ชีวติราบรืน่ เมื่อดฉัินรูสึ้กมีความสุขมาก และจากน้ันจู่ๆ ดฉัินก็ตกลงมา—และ   
กระแทกพืน้เสียงดงั! ดฉัินนอนคว�า่หน้าอยู่บนพืน้อันไรเ้มตตาของจุดต�า่สุด 
จู่ๆ ก็ตกลงมาอย่างไม่คาดคดิและเจ็บปวด แตน่่าแปลก หลังจากใช้เวลาพอ
สมควรในชีวติที่น่ันขณะอยู่ท่ามกลางการทดลองตา่งๆ ดฉัินไดเ้รยีนรูว้า่จุดต�า่
สุดสามารถเป็นที่ซ่ึงสวยงามไดเ้ช่นกัน เพราะเมื่อความมืดสนิทห้อมล้อมตวั
ท่าน แสงสวา่งของพระผู้ช่วยให้รอดยังคงเจิดจ้า เมื่อท่านพบตนเองอยู่ตรง
จุดต�า่สุด พึงจดจ�าค�าพูดของเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสอง “เป็นไปไม่ไดท้ี่ท่านจะจมดิง่ลงไปลึกกวา่ความสวา่งอันไม่มี
ขอบเขตของการชดใช้ของพระครสิตจ์ะส่องถึง” 2

ช่วงที่ดฉัินอยู่จุดต�า่สุดช่วยให้ดฉัินตระหนักมากขึน้ถึงเดชานุภาพการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์เมื่อดฉัินทุกข์ ใจเรือ่งพี่ชายและคดิวา่ไม่มี ใครเข้าใจส่ิงที่
ดฉัินก�าลังประสบ ดฉัินรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดเข้าพระทัย ดฉัินรูว้า่พระองคเ์ข้าภา
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พระทัยการเสพตดิของพี่ชายอย่างที่ ไม่มี ใครเข้าใจได ้ยิ่งดฉัินเกลียดการตกลง
ไปถึงจุดต�า่สุดอย่างฉับพลันทันทีและน่ากลัวมากเท่าใด ดฉัินยิ่งส�านึกคณุตอ่
ช่ัวขณะที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยให้ดฉัินยืนขึน้ทัง้ที่ดฉัินไม่มีแรงจะยืน 
เกี่ยวกับการเสพตดิของพี่ชาย พระองคท์รงเพิ่มพลังให้ดฉัินมีความเห็นใจพี่
ชายแทนที่จะตดัสินหรอืต�าหนิเขา เห็นอกเห็นใจเขาขณะเขาตอ่สู้กับส่ิงที่ดฉัิน
ไม่เข้าใจถ่องแท้ ให้อภัยเขาและรกัเขาแม้ดฉัินจะเจ็บปวดเพราะการเลือกของ
เขาหลายครัง้ก็ตาม

การสนับสนุนคนทีก่�าลงัเสพตดิ
ที่จรงิแล้วพี่ชายของดฉัินเป็นคนด ีเขาอ่อนโยนและน่านับถือ เขาอ่อนน้อม

และสุภาพ เขามีไหวพรบิและรา่เรงิสนุกสนาน เขาเป็นคณุลุงที่น่ารกั เป็น
เพื่อนที่ด ีและเป็นคนที่ครอบครวัของดฉัินรกั เขาไม่ ใช่คนเลวเลย เขาเป็น
ลูกของพระผู้เป็นเจ้า มีคา่เหลือคณา แตต่ดิกับดกัของซาตานและการเสพตดิ
เพราะเขาท�าการเลือกที่ผิดบางอย่าง ดงัที่ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์ ที่ปรกึษา
ที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดสอน “การไม่เช่ือฟังเล็กน้อยหรอืความล้มเหลวเล็ก
น้อยในการท�าตามวธิีปฏิบัตทิี่ชอบธรรมสามารถดงึเราลงไปสู่ผลลัพธ์ที่มีผู้เตอืน
เราให้หลีกเลี่ยง” 3 แม้พี่ชายของดฉัินจะเลือกผิด แตเ่ขากับคนที่ตอ่สู้กับการ
เสพตดิ และครอบครวัของคนเหล่าน้ันตอ้งการความช่วยเหลือและก�าลังใจ

ครอบครวัของดฉัินทนทุกข์อย่างเงียบๆ กับการตอ่สู้อย่างยาวนานของพี่ชาย 
เราอดทนตอ่ความอับอายที่เรารูสึ้กไปเองนานหลายปี การเสพตดิเป็นเรือ่งตอ้ง
ห้าม ดว้ยเหตน้ีุเราจึงไม่พูดถึง เราคดิวา่การเสพยาไม่น่าจะมีผลตอ่ครอบครวัที่
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและท�าตามพระเยซูครสิตสุ์ดความสามารถ เรา
กลัวมากวา่คนอื่นจะคดิอย่างไรถ้าพวกเขาทราบ พ่อแม่ของดฉัินต�าหนิตนเอง
ตลอดมาในเรือ่งการตดัสินใจของพี่ชาย ดฉัินอยากปกปิดไม่ ให้เพื่อนๆ รูว้า่เกิด
อะไรขึน้ และเราอยากเลี่ยงทุกค�าถามเกี่ยวกับพี่ชายของดฉัิน แตเ่ราไม่รูว้า่การ
ไม่พูดเรือ่งน้ีท�าให้สภาวการณ์ของเราเจ็บปวดกวา่ที่เป็นอยู่

ตอนน้ีดฉัินเผชิญการเสพตดิของพี่ชายตา่งจากเดมิ และน่ันเป็นค�าส�าคญั 
เผชิญ หลายปีมากที่ดฉัินหลีกเลี่ยงและปกปิดเรือ่งน้ี แตต่อนน้ีดฉัินกับ
ครอบครวัหันหน้ามาเผชิญกับมัน เราขอการสนับสนุนและพยายามสนับสนุน
ผู้อื่น หลายปีผ่านไป เราพบวา่การเสพตดิกระทบหลายครอบครวัในรปูแบบ
ตา่งๆ—และไม่จ�าเป็นตอ้งรูสึ้กอายหรอืปกปิด เราตอ้งพูดคยุกัน และคนที่เจ็บ
ปวดเพราะส่ิงน้ี ไม่วา่จะเป็นคนที่เรารกัหรอืคนที่ก�าลังตอ่สู้ ตอ้งถูกตดัสินน้อย
ลงและไดร้บัความช่วยเหลือ ความเห็นใจ ความเข้าใจ และความรกัมากขึน้ ไม่
ควรมี ใครทนทุกข์เพียงล�าพัง

การพบความสงบในความวุ่นวาย
ถงึแม้ดฉัินสวดอ้อนวอนหลายปีขอใหท้รงน�าการเสพตดิของพีช่ายออกไป แต่

ดฉัินเรยีนรูว้า่เราจะท�าลายสิทธิเ์สรขีองเขาไม่ได ้เขายงัมสิีทธิเ์สรแีละท�าการเลอืก

ของเขาเอง แมจ้ะเป็นทาสของการเสพตดิก็ตาม 
ดฉัินกบัครอบครวัสามารถอยูท่ีน่ั่นเพือ่เขาและรกัเขา 
แตเ่ราจะบังคบัใหเ้ขาเปลีย่นไม่ได ้เขาเป็นคนตดัสิน
ใจ ดว้ยเหตน้ีุเมือ่เราตดิอยู่ ในเฮอรร์เิคนอนับ้าคลัง่ 
ทีล่อ้มรอบพีช่ายของดฉัิน บางครัง้จงึรูสึ้กประหน่ึง
ไมม่ทีางออก เรารูสึ้กเหมอืนหลายคนทีเ่ผชิญการเสพ 
ตดิคอืเราจะไมม่วีนัหนีพน้ แตแ่น่นอนวา่พระผู้
ช่วยใหร้อดทรงอยูท่ีน่ั่นเพือ่ประทานอิสรภาพเพียง
ช่ัวคราวใหเ้ราผา่นความรูสึ้กสงบ ความผอ่นคลาย 
และความรูท้ีว่า่สักวนัทกุอยา่งจะดี
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วธิีของพระผู้ช่วยให้รอดในการน�าความสงบมา
ให้ดฉัินไม่เกิดขึน้ทันทีเสมอไปหรอืไม่ ใช่ปาฏิหารยิ์
ที่ท�าให้อ้าปากคา้ง เมื่อดฉัินก�าลังเผชิญลมแรงเท่า
เฮอรร์เิคนของการเสพตดิ ดฉัินมักจะนึกถึงเวลาที่
พระผู้ช่วยให้รอดบรรทมท่ามกลางพายุขณะแล่น
เรอืกลางทะเลกาลิลี ในขณะน้ัน อัครสาวกของ
พระองคอ์กส่ันขวญัแขวน พวกเขาเลือกให้ความ
สนใจกับพายุแทนที่จะให้ความสนใจกับพระผู้ช่วย
ให้รอด กระน้ันพระองคก็์ทรงอยู่ข้างๆ พวกเขา
ตลอดเวลา พระองค์ ไม่เคยทอดทิง้พวกเขาและ
เสด็จมาช่วยชีวติพวกเขา—ทัง้ที่พวกเขาสงสัย
พระองค ์(ด ูมาระโก 4:36–41)

ดฉัินไดเ้รยีนรูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดจะไม่มีวนั
ปล่อยให้ดฉัินจมน� ้า ในชีวติดฉัินมักจะมีตวัอย่าง
เล็กๆ น้อยๆ ของพระเมตตาจากพระเจ้าที่ทรงยอม
ให้ดฉัินพายเรอืฝ่าคลื่นมรสุมชีวติที่ซัดกระหน�่ า
ดฉัิน พระองคท์รงช่วยให้ดฉัินสงบน่ิงและไม่ตืน่
ตระหนกเมื่อพี่ชายตอ้งการให้ช่วย พระองคท์รง
ช่วยดฉัินรวบรวมก�าลังให้มากพอจะลุกจากเตยีงใน
วนัที่ดฉัินเช่ือวา่ตนไม่มีแรงหลงเหลือ และพระองค์
ยังคงประทานความสงบให้ดฉัินแม้ดฉัินจะกลัวจน
ท�าอะไรไม่ถูก

มคีวามหวงัอยู่เสมอ
เพราะเราไดย้ินเรือ่งเศรา้บ่อยครัง้เกี่ยวกับการ

ใช้ยาเกินขนาด พิษของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ หรอื
การหย่ารา้งจ�านวนมากเน่ืองจากส่ือลามก การเสพ
ตดิจึงดเูหมือนเป็นเรือ่งที่ ไม่มีวนัเอาชนะได ้แต่ไม่
ไดเ้ป็นเช่นน้ันเสมอไป เน่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอด 
จึงมีความหวงัอย่างแท้จรงิในทุกสถานการณ์

ถึงแม้ดิฉันไม่รูว้่าการต่อสู้ของพี่ชายจะจบลง
อย่างไร แต่ดิฉันยังหวังแม้ดูเหมือนจะสิน้หวัง 
ดิฉันอดอาหาร ดิฉันสวดอ้อนวอนขอความเข้าใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ และการน�าทางแทนที่จะ
ขอให้ทรงน�าเอาการเสพติดของเขาออกไปโดย
เร็ว ดิฉันยอมรับว่าการเติบโตทางวิญญาณในตัว
ดิฉันเกิดจากการทดลองนานนับสิบปีน้ี ดิฉัน
ใช้แหล่งช่วยมากเท่าที่ดิฉันจะใช้ ได้เพื่อเข้าใจ

ส่ิงที่ยากจะเข้าใจ และดิฉันได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเพื่อนๆ และ
ผู้น� าศาสนจักร

แต่ส่วนใหญ่แล้วดิฉันพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด เดชานุภาพการเยียวยา
และการช่วยให้รอดของพระองค์ การชดใช้ของพระองค์มีอยู่จรงิ ไม่มีการ
ปลอบโยนใดยิ่งใหญ่กวา่การรูว้า่พระองค์เข้าพระทัยส่ิงที่ดิฉันกับพี่ชายเผชิญ
อย่างถ่องแท้ สดุดี 34:18 สอนวา่ “พระยาห์เวห์ทรงอยู่ ใกล้ผู้ที่ ใจแตกสลายและ
ทรงช่วยผู้สิน้หวงั”

ดฉัินรูว้า่พระองคท์รงอยู่ ใกล้ดฉัินในช่วงที่ดฉัินใจแตกสลาย และดฉัินรูว้า่
พระองคจ์ะทรงอยู่ที่น่ันเสมอเพื่อช่วยให้ดฉัินพบความสุขอีกครัง้ พระองค์ ไม่
เพียงเฝ้าดเูฮอรร์เิคนจากฝ่ังเท่าน้ัน แตบ่่อยครัง้ทรงอยู่บนเรอืเพื่อฝ่าคลื่นลม
แรงพรอ้มกับดฉัิน พระองคย์ังคงท�าให้ทะเลป่วนในชีวติดฉัินสงบลงและทรง
ยอมให้ดฉัินเตบิโตและรูสึ้กถึงความสงบที่แท้จรงิ ◼

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Addiction or Freedom,” Ensign, Nov. 1988, 6.
 2. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “คนงานในสวนองุ่น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 33.
 3. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “เรือ่งเล็กและเรยีบง่าย,” เลียโฮนา, พ.ค.  2018, 91.
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ใ 
นโรงเรยีนแห่งชีวติมรรตยั พระเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราเรยีนรูแ้ละเตบิโตช่ัวชีวติและ 
ช่ัวนิรนัดร์ โดยรกัพระองคก์่อนแล้วเสรมิสรา้งกันในความรกัของพระองค์

การเสรมิสรา้งกันในพระเจ้าและในความรกัของพระองคแ์สดงให้เห็นในพระ
บัญญัตสิ�าคญัข้อแรกกับข้อที่สอง ดงัที่จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดสอนเมื่อเรว็ๆ น้ีวา่ 
“การปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่างของพระบัญญัตขิ้อส�าคญัสองข้อ
คอื ‘จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุด
ความคดิของท่าน’ และ ‘จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง’ (มัทธิว 22:37, 39)” จดหมายจาก
ฝ่ายประธานสูงสุดสอนตอ่ไปวา่ “ดว้ยเจตนาน้ี พระเยซูจึงทรงสอนวา่ ‘เจ้าคอืผู้ที่เราเลือกไว้
ปฏิบัตติอ่คนเหล่าน้ี’ (3 นีไฟ 13:25)” 1

บทเพลงแห่งความรกัที่ ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ประกาศความ
กลมกลืนของพันธสัญญา ซ่ึงเช่ือมโยงเรากับพระผู้เป็นเจ้าและเช่ือมโยงกัน และการชดใช้
ของพระเยซูครสิตซ่ึ์งช่วยให้เราทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนและยอมให้ “การชักจูงของพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์” ช�าระเราให้บรสุิทธิ์ ( โมไซยาห์ 3:19)

ความกลมกลืนแสดงให้เห็นในแผนแห่งความสุขซ่ึงเราเรยีนรูแ้ละเตบิโตตามการใช้สิทธิ์
เสรทีางศีลธรรมของเราแตล่ะคนและเราไม่ถูกปล่อยให้เดนิทางโดยไรจุ้ดหมายแต่ไดร้บัเส้น
ทางพันธสัญญาและของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ อัลฟาและโอเมกา (ด ูหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 61:1) พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงอยู่กับเราตัง้แตต่น้ และพระองคท์รง

โดย เอล็เดอร์เกอร์
ริท ดบัเบิลยู. กอง

แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

ปาฏิหาริยข์อง	 
การเป็นคนในพันธสญัญา

ความกลมกลืนของพันธสัญญา
ของเราและการชดใช้ของพระ
เยซูครสิตท์�าให้ ไดย้ินท่วงท�านอง
ไพเราะเสนาะหูขณะการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เราท�า
ตามพันธสัญญาของเราในวธิี ใหม่ที่
ศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้
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อยู่กับเราจนกวา่ชีวติจะหาไม่ เมื่อ “พระ [ผู้เป็น] 
เจ้าจะทรงเช็ดน� ้าตาทุกหยดจากตา [ของเราทัง้
หลาย]” (ววิรณ์ 7:17) ยกเวน้น� ้าตาแห่งปีตขิองเรา

พันธสัญญาของเราเช่ือมโยงเรากับพระผู้เป็นเจ้า
และเช่ือมโยงกัน พันธสัญญาของเราจะด�ารงอยู่ช่ัว
นิรนัดร ์และมีพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรข์อง
เราและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิตร์วมอยู่
ดว้ย พันธสัญญานิรนัดรจ์ะท�าให้เกิดพลังแห่งความ
รกัของพระผู้เป็นเจ้า—ให้ความหวงัและเพิ่มความ
รกั ยกระดบัและเปลี่ยนแปลง จรรโลงใจและช�าระ
ให้บรสุิทธิ์ ไถ่และยกให้สูงส่ง

ในการเปิดเผยเกี่ยวกับตวัตนที่แท้จรงิและสูงส่ง
ของเราผ่านพันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้า เรา
เรยีนรูว้า่ตอ้งยอมรบัและรกัพี่น้องชายหญิงของเรา
ดงัที่พระองคท์รงรกั ความรกัและความรูอ้ันลึกซึง้
น้ีเชือ้เชิญ ให้พลัง และช�าระเราให้บรสุิทธิ์เพื่อรูจ้ัก
และเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ในวธิีของเราเอง

พนัธสัญญาและการชดใช้ของพระเจ้า
ความกลมกลืนของพันธสัญญาของเราและการ

ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ท�าให้ ได้ยินท่วงท�านอง
ไพเราะเสนาะหูขณะการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดช่วยให้เราท�าตามพันธสัญญาของเราในวิธี ใหม่
ที่ศักดิ์สิทธิ์มากขึน้ พันธสัญญาของเราและการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยกันหล่อหลอม
ส่ิงที่เราปรารถนา รับรู้ และประสบในความเป็น
มรรตัยแต่ละวันและเตรียมเราให้พร้อมรับความ
เป็นสังคมของสวรรค์ (ดู หลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 130:2)

โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เราพบ
ศรทัธา ความเข้มแข็ง และความไวว้างใจเพื่อจะมา
หาพระครสิต ์โดยรูว้า่ความดพีรอ้มอยู่ ในพระองค ์
ความรูด้งักล่าวให้ทางหนีจากลู่วิง่ของความสมบูรณ์
แบบที่ท�าให้เกิดความกังวลตลอดเวลา อาจมีความ
จรงิบางประการในเพลง “Let it Go (ช่างปะไร)” 2 
ถ้า “ช่างปะไร” หมายถึง “ปล่อย” วางความคาดหวงั
ทางโลกที่เรายัดเยียดให้ตนเองซ่ึงไม่มีวนัสมหวงั
และถ้าหมายถึง “ยึดมั่น” ความหวงัที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานและสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้

ท่านเคยสังเกตไหมว่าศาสนพิธีแต่ละอย่างเรียก
ช่ือเราและเช่ือมโยงช่ือเรากับพระนามของพระ
เยซูคริสต์

ศาสนพิธีเป็นสากลและเป็นปัจเจกในคราว
เดยีวกัน หลายปีก่อน เมื่อสมาชิกสภาสูงรบัผิดชอบ
บัพตศิมาของสเตค ข้าพเจ้าสังเกตเห็นวา่ถ้ามอง
ภายนอกศาสนพิธีบัพตศิมาเหมือนกันส�าหรบั 
แตล่ะคนทวา่แตกตา่งกนัในแตล่ะคนทีร่บับัพตศิมา 
เพราะเรยีกช่ือพวกเขาทีละคน และช่ือพวกเขา
เช่ือมโยงโดยพันธสัญญากับ “พระนามของพระ
บิดา, และของพระบุตร, และของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” (3 นีไฟ 11:25)

พระคณุอันน่าพิศวงเป็นสากลและหาใดเทียบ
ไดเ้ฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในฐานะพระ
เมษโปดกที่ ไรต้�าหนิ พระองคท์รงวางรปูแบบโดย
ทรงรบับัพตศิมาเพื่อท�าให้ความชอบธรรมทัง้หมด
สมบูรณ์ (ด ู2 นีไฟ 31:6) พระคมัภีรเ์รยีกส่ิงน้ี
วา่ “หลักค�าสอนของพระครสิต”์ (2 นีไฟ 31:21; 
ด ู3 นีไฟ 11:38–40ดว้ย) และผู้สอนศาสนาของเรา
สอนส่ิงน้ี หลักค�าสอนของพระครสิตร์วมถึง “[การ] 
ท�าตามตวัอย่างของพระเยซูครสิต์ โดยรบับัพตศิมา
จากผู้ด�ารงอ�านาจฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า” 3

เราเขา้ทางประตแูหง่การกลบัใจและบัพตศิมา
โดยน� ้า “และเมือ่น้ันการปลดบาปของทา่นจะมาถงึ
โดยไฟและโดยพระวญิญาณบรสุิทธิ”์ (2 นีไฟ 31:17) 
ทางคบัแคบและแคบ—เส้นทางพันธสัญญา—น�า
ไปสู่ชีวตินิรนัดร ์(ด ู2 นีไฟ 31:18) น่ันเป็นส่วนหน่ึง
ของวธิทีีเ่ราเสรมิสรา้งกันในความรกัของพระองค์

พันธสัญญาของเราและการชดใช้ของพระเยซู
ครสิตเ์ช่ือมโยงกันในหลายๆ ดา้นดว้ย

การเป็นคนในพนัธสัญญา
เราเป็นพวกเดยีวกบัพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพวก

เดยีวกนัตามพันธสัญญาศักดิสิ์ทธ์ิ การเป็นคนในพนัธ
สัญญาคอืปาฏิหารย์ิ ไม่เกีย่วกบัการครอบครอง เฉกเช่น
จิตกศุล คนในพันธสัญญา “อดทนนานและมีใจปรานี” 
และ “ไม่อจิฉา ไม่อวดตวั ไม่หย่ิงผยอง” (1 โครนิธ ์13:4; 
ด ูโมโรไน 7:45ดว้ย) การเป็นคนในพันธสัญญาใหร้าก
และปีก ปลดปล่อยผ่านค�ามัน่สัญญา ขยายผา่นความรกั
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เราเสรมิสรา้งกันในความรกัของพระผู้ช่วยให้
รอดเมื่อเราเป็นคนในพันธสัญญา ดว้ยเหตน้ีุจึง
ท�าให้เรารกัพระผู้เป็นเจ้าและรกักันมากขึน้ ส่วน
หน่ึงเกิดขึน้เพราะคนในพันธสัญญา “ ไม่เห็นแก่
ตวั ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ�าความผิด” (1 โครนิธ์ 
13:5) คนในพันธสัญญา “ ไม่ช่ืนชมยินดี ในความ
อธรรมแตช่ื่นชมยินดี ในความจรงิ” (1 โครนิธ์ 13:6) 
การเป็นคนในพันธสัญญาคอืมาดหูน้ากัน โดยรูจ้ัก
กันแม้ดงัพระองคท์รงรูจ้ักเรา (ด ู1 โครนิธ์ 13:12) 
ความซ่ือสัตย์ ในพันธสัญญาของเราแน่วแน่และไม่
หวัน่ไหว (ด ูโมไซยาห์ 5:15; แอลมา 1:25)

การเป็นคนในพันธสัญญาคอืหวงัทุกส่ิง ยืนหยัด 
หลายส่ิงและ “หวงัวา่จะสามารถยืนหยัดไดทุ้กส่ิง”  
(ด ูหลักแห่งความเช่ือ 1:13; ด ู1 โครนิธ์ 13:7; 
โมโรไน 7:45ดว้ย) การเป็นคนในพันธสัญญาคอืมี
ศรทัธาอยู่เสมอ ไม่หมดหวงัในตวัเรา ในกันและกัน 
หรอืในพระผู้เป็นเจ้า

การเป็นคนในพันธสัญญาคอืดี ใจกับคนที่ดี ใจ 
และช่ืนชมยินดกีับคนที่มีเหตใุห้ช่ืนชมยินด ียืน
เป็นพยานถึงพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระผู้

เป็นเจ้าและปาฏิหารยิ์ที่เกิดขึน้ทุกวนั “ทุกเวลาและในทุกส่ิง, และในทุกแห่ง” 
(ด ูโมไซยาห์ 18:8–9)

การเป็นพวกเดยีวกับพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพวกเดยีวกันในพันธสัญญา
คอืยิม้ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงขณะที่เรามองเห็นดว้ยตาและไดย้ินกับหู 
พระองคท์รงเปลี่ยนเราและความสัมพันธ์ของเรา—รวมถึงการแตง่งานใน 
พันธสัญญาของเรา—เพื่อให้เราบรสุิทธิ์และศักดิสิ์ทธิ์มากขึน้

ในชัน้เรยีนสัมพันธภาพการแตง่งานชัน้เรยีนหน่ึง นักศึกษาที่แตง่งานแล้ว

ยกมือและพูดกับครวูา่ “ขอโทษคะ่ คณุพูดเสมอวา่การแตง่งานน้ันยาก การ
แตง่งานไม่ยากคะ่ แต ่ชีวติ ยาก และการแตง่งานที่ลุ่มๆ ดอนๆ จะเป็นพรได้
เมื่อเราเผชิญหน้ากับปีตแิละความท้าทายของชีวติไปดว้ยกัน”

ขณะที่การแตง่งานนิรนัดรเ์ป็นอุดมคตขิองเรา ความไม่ซ่ือสัตย์ การกระท�า
ทารณุกรรมทุกรปูแบบ และความเข้ากันไม่ไดอ้าจท�าให้ตอ้งด�าเนินการป้องกัน
ทันทีหรอืแยกกันอยู่และอาจตอ้งหย่ารา้ง เรารูว้า่พันธสัญญามีผลผูกมัดและ
ด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดรต์อ่เมื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นพ้องตอ้งกันและเมื่อไดร้บั
การยืนยันโดยการแสดงความเมตตาจากสวรรคข์องพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซ่ึง
พระคมัภีรเ์รยีกวา่ “พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์แห่งค�าสัญญา” (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 88:3)

มีการปลอบโยน สันตสุิข และความหวงัในค�ารบัรองของพระเจ้าที่วา่ผู้มีคา่
ควรจะไดร้บัพรทัง้หมดที่สัญญาไว้ 4 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในค�าสัญญาของพระองค์
วา่จะเสรมิสรา้งเราแตล่ะคนในความรกัของพระองค ์ในวธิีของพระองค ์และใน
เวลาของพระองค ์(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:68)

“วธีิทีก่ารรับใช้บังเกดิผล”
สมัยข้าพเจ้าเป็นอธิการวยัหนุ่ม ประสบการณ์ในวอรด์ของเราสอนข้าพเจ้า

เกี่ยวกับการเป็นคนในพันธสัญญาตามที่แสดงให้เห็นในการเสรมิสรา้งกันใน
ความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด ครอบครวัฮันส์กับเฟย์ รทิเทอรแ์ละครอบครวั
ลารร์ยี์กับทีนา โอคอนเนอร์ ในวอรด์ข้าพเจ้า กับครอบครวัที่ยอดเยี่ยมอีกหลาย

การเป็นคนในพันธสัญญาให้รากและปีก 
ปลดแอกผ่านค�ามั่นสัญญา  
ขยายผ่านความรกั
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ครอบครวั ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่นเสมอและเป็น
ที่รกัของทุกคน

วนัหน่ึงประธานสเตคของเราถามวา่ข้าพเจ้าจะ
ไปดคูรอบครวัรทิเทอร์ ให้หน่อยได้ ไหม เมื่อข้าพเจ้า
มาถึงบ้านของพวกเขา ข้าพเจ้าสังเกตเห็นรอยยุบ
บนพืน้และกาตม้น� ้าเก่าๆ

“อธกิารครบั คอือยา่งน้ีครบั” บราเดอรร์ทิเทอร์
กลา่ว “เครือ่งท�าน� ้าอุน่รัว่ และน� ้าอุน่ไหลซึมไปทัว่
พืน้ ปลวกก็มา พืน้ก็เลยยบุไปหน่อยครบั เราตอ้งปิด
เครือ่งท�าน� ้าอุน่ และน่ันคอืสาเหตทุีเ่ราใช้กาตม้น� ้า”

ครอบครวัรทิเทอรย์อมให้ข้าพเจ้าเล่าสถานการณ์
ของพวกเขากับสภาวอรด์ สภาวอรด์ของเราดมีาก 
สมาชิกรูจ้ักคนที่สามารถช่วยซ่อมพืน้หรอืผนังหรอื
พรมหรอืข้าวของเครือ่งใช้ ในบ้านหรอืทาสี อาสา
สมัครมาช่วยงานหลายอย่างนับไม่ถ้วน หน่ึงในน้ัน
คอืลารร์ยี์ โอคอนเนอรช่์างก่อสรา้งฝีมือดทีี่มาช่วย
ครอบครวัรทิเทอรบ์่อยๆ 

ทีนาภรรยาของลารร์ยี์จ�าไดว้า่บางครัง้ลารร์ยี์กับ
สมาชิกโควรมัคนอื่นๆ จะไปบ้านของรทิเทอรว์นั
ศกุรแ์ละอยู่ตลอดคนื “เช้าวนัเสารว์นัหน่ึง ดฉัิน
น�าอาหารเช้าไปให้พวกเขา” เธอเล่า “ลารร์ยี์เดนิถือ
เครือ่งมือท�าท่อประปาออกมาจากห้องน� ้า”

ทนีาเสรมิวา่ “สามขีองดฉัินเรยีนรูก้ารเป็นสุภาพ
บรุษุ—มนี�า้ใจ เอือ้อาทร ออ่นโยน [จากผูช้ายอยา่งฮันส์ 
รทิเทอรแ์ละคนอืน่ๆ] เมือ่ลารร์ยีร์บัใช้กบัชายทีด่เีหลา่
น้ี รวมทัง้ในบรบิาล เขากลายเป็นสามแีละบดิาทีด่ขีึน้”

เมื่อบ้านเสรจ็ เราทุกคนดี ใจ
ฮันส์กับเฟย์ รทิเทอรจ์ากพวกเราไปแล้ว แตเ่มื่อ

ไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าพูดกับเบ็นและสตเีฟนลูกชาย
สองคนของพวกเขา พวกเขาจ�าไดว้า่การรบัใช้
เงียบๆ ของผู้อื่นมีคา่ตอ่บิดาของพวกเขาผู้ท�างาน
อย่างไม่รูเ้หน็ดเหน่ือยเพื่อดแูลครอบครวั

ขณะอยู่ที่กิจกรรมวอรด์ครัง้หน่ึงหลังจากบ้าน
ของครอบครวัรทิเทอรเ์สรจ็เรยีบรอ้ยไม่นาน ลารร์ยี์ 
กับทีนา โอคอนเนอร์ ไดร้บัข่าวฉุกเฉินแจ้งวา่ไฟ
ก�าลังไหม้บ้านของพวกเขา พวกเขารบีกลับบ้านและ
เห็นหน้าตา่งแตกทุกบ้าน (เพื่อระบายควนั) และ
ผนังถูกเจาะ (เพื่อตรวจหาเปลวไฟที่ซ่อนอยู่)

“เราสิน้หวงั” ทีนากล่าว แตแ่ล้ววอรด์ก็มา

“ทุกคนช่วยกัน” ทีนากับลารร์ยี์เล่า “ทัง้วอรด์มา
ดว้ยความรกั เราอยู่ที่น่ันเป็นครอบครวั”

ใครมาถึงคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายเมื่อ
สรา้งบ้านให้ โอคอนเนอร์ ใหม่ ใช่ ครอบครวัฮันส์กับ
เฟย์ รทิเทอร์

เบ็นกับสตเีฟนไม่ โอ้อวดแตจ่�าไดว้า่ครอบครวั
ของพวกเขามาช่วยครอบครวัโอคอนเนอร ์“เราทุก
คนอยู่ที่น่ันดว้ยกัน” พวกเขากล่าว “น่ันเป็นวธิีที่
การรบัใช้บังเกิดผล เราทุกคนดแูลกัน บางครัง้ช่วย
คนอื่นและบางครัง้ก็ ให้คนอื่นช่วยเรา”

ส�าหรบัข้าพเจ้าแวดวงของคนที่ยอดเยี่ยม มี
คณุธรรม และกลมเกลียวกันเกิดขึน้ไดเ้มื่อเราเสรมิ
สรา้งกันในความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด ครอบครวั
โอคอนเนอรช่์วยเหลือครอบครวัรทิเทอร ์ครอบ
ครวัรทิเทอรช่์วยเหลือครอบครวัโอคอนเนอร ์จน
กระทั่งสรา้งชุมชนของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายขึน้มา 
เราแตล่ะคนตอ้งการให้และสามารถให้ ไดทุ้กวนั
ในหลายๆ ดา้น โดยปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยความรกั
และสนับสนุนกันในวธิีเล็กๆ น้อยๆ เรยีบง่าย มี
ประสิทธิภาพ และเปลี่ยนชีวติ

ดว้ยเหตน้ีุ เราจึงประสบปาฏิหารยิ์คล้ายกับ
ปาฏิหารยิ์เรือ่งขนมปังกับปลาเพิ่มขึน้เป็นสอง
เท่า  อันดบัแรกชุมชนวสุิทธิชนสามารถรวมพล
ดว้ยความเป็นหน่ึงเดยีวโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตนเพื่อตอบรบัความตอ้งการในขณะน้ัน และ
สอง ในขณะเดยีวกัน ความเป็นมิตรของวสุิทธิชน
สามารถถักทอเข้าดว้ยกันในความรกัผ่านการปฏิบัติ
ศาสนกิจดว้ยความรกัทุกวนัในสภาวการณ์เงียบๆ 
มากมาย—เช่นในครอบครวั สาขา วอรด์ หรอืชุมชน
ตลอดหลายปี—ขึน้อยู่กับความตอ้งการในขณะน้ัน

รับการเสริมสร้างในความรักของพระผู้ช่วยให้รอด
ทัง้หมดน้ีน�าเรากลับไปยังจุดที่เราเริม่ไว—้พระ

บัญญัตขิ้อส�าคญัข้อแรกและข้อที่สอง พรอ้มทัง้ค�า
เชือ้เชิญให้รบัการเสรมิสรา้งและเสรมิสรา้งกันใน
ความรกัของพระเจ้า

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวอย่างมีพลัง
ดงัน้ี “ข่าวสารของเราตอ่โลกเรยีบง่ายและจรงิใจ 
น่ันคอื เราเชือ้เชิญให้บุตรธิดาทัง้ปวงของพระผู้เป็น
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เจ้าทัง้สองดา้นของม่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอด รบั
พรของพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ มีปีตทิี่ยั่งยืน และคูค่วร
แก่การรบัชีวตินิรนัดร”์ 5

ขณะที่เราดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต ์
(ด ู2 นีไฟ 32:3) และให้พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นอันดบั
แรก (ด ูมัทธิว 6:33) พระเจ้าจะทรงเสรมิสรา้งและ
ทรงอวยพรชีวติทุกดา้นของเรา มีความกลมกลืน
และความก้องกังวานในการเป็นคนในพันธสัญญา
เมื่อเรารบัการเสรมิสรา้งในความรกัของพระเจ้าและ
เมื่อเราเสรมิสรา้งกันในพระองค์

ถ้อยค�าของอัครสาวกเปาโลสะท้อนความ
กลมกลืนของพันธสัญญาของเราและการชดใช้ของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต์

“ ใครจะให้เราทัง้หลายขาดจากความรกัของ
พระครสิต์ ไดเ้ล่า จะเป็นความทุกข์ หรอืความยาก
ล�าบาก หรอืการเคีย่วเข็ญ หรอืการกันดารอาหาร 
หรอืการเปลือยกาย หรอืการถูกโพยภัย หรอืการถูก
คมดาบหรอื . . .

“เพราะข้าพเจ้าแน่ใจวา่ แม้ความตาย หรอืชีวติ 
หรอืบรรดาทูตสวรรค ์หรอืเทพเจ้า หรอืส่ิงซ่ึงมีอยู่
ในปัจจุบันน้ี และส่ิงซ่ึงจะมี ในภายหน้า หรอืฤทธิ์
เดชทัง้หลาย

“หรอืซ่ึงสูง หรอืซ่ึงลึก หรอืส่ิงใดๆ อื่นที่ ไดท้รง
สรา้งแล้วน้ัน จะไม่สามารถท�าให้เราขาดจากความ
รกัของพระเจ้า ซ่ึงมีอยู่ ในพระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้
เป็นเจ้าของเราได”้ ( โรม 8:35, 38–39)

น่ันเป็นประจกัษ์พยานทีจ่รงิจงัของขา้พเจา้เช่นกนั
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบน

สวรรคข์องเราและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซู
ครสิต ์พระองคท์รงรูจ้ักเราดกีวา่เรารูจ้ักตวัเราเอง
และทรงรกัเรามากกวา่เรารกัตวัเราเอง เราสามารถ
วางใจในพระเจ้าดว้ยสุดใจของเราและไม่พึ่งพา
ความเข้าใจของเราเอง (ด ูสุภาษิต 3:5–6)

ในพระนิเวศน์ 159 แหง่ของพระเจา้ใน 43 
ประเทศ เราสามารถรบัการเสรมิสรา้งในพระเจา้ผา่น
พนัธสัญญาของเราและการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

เราไดร้บัพรโดยอ�านาจฐานะปุโรหิตและการเปิด
เผยตอ่เน่ืองตัง้แตศ่าสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจน
ถึงประธานเนลสันที่รกัของเราในปัจจุบัน เหตกุารณ์
เมื่อเรว็ๆ น้ีท�าให้ข้าพเจ้ามั่นใจมากขึน้ และเจียม
ตนมากขึน้ ถึงความเป็นจรงิของหลักค�าสอนที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟู กุญแจ ศาสนพิธี และพันธ สัญญาใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน 
ยุคสุดท้าย “อาณาจักรของพระเจ้าซ่ึงไดร้บัการ
สถาปนาขึน้อีกบนแผ่นดนิโลก, เพื่อเตรยีมรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระเมสสิยาห์” 6

พระคมัภีรม์อรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่ม
หน่ึงของพระเยซูครสิต ์และพระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์
ทัง้หมดเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ขอให้เราแตล่ะคนไดรู้จ้ักพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรามากขึน้และเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้เมื่อเรา
รบัการเสรมิสรา้งในพระเจ้าและเมื่อเราเสรมิสรา้ง
กันในพระองคแ์ละความรกัของพระองค ์◼
จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สตรมีหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์
เรือ่ง “เสรมิสรา้งกันในพระเจ้า” วนัที ่4 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
อ้างองิ
 1. จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด วนัที ่2 เมษายน ค.ศ. 2018.
 2. “Let It Go,” Frozen (2013).
 3. ส่ังสอนกิตตคิณุของเรา: แนวทางการรบัใช้งานเผยแผ่

ศาสนา (2004), 40.
 4. ด ูคูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (2010), 1.3.3.
 5. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขอให้เรารดุไป,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2018, 118.
 6. ค�าน�าพระคมัภีรม์อรมอน

มีความ
กลมกลืนและ
ความก้อง
กังวานในการ
เป็นคนใน
พันธสัญญา
เมือ่เรารบัการ
เสรมิสรา้งใน
ความรกัของ
พระเจ้าและ
เมือ่เราเสรมิ
สรา้งกันใน
พระองค์
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

หลายวนัก่อนวอรด์ของเรามีก�าหนด
เดนิทางไปพระวหิารอาบา ไนจีเรยี 

อธิการโทรมาขอให้ผมเป็นหัวหน้ากลุ่ม 
ผมตกลง ตอนเช้าของวนัเดนิทาง เราสวด
อ้อนวอนและขึน้รถโดยสารเพื่อเริม่การ
เดนิทางของเรา

ระหวา่งทาง เรารอ้งเพลงสวด พวกเรา
เกิดปีตจินสุดพรรณนา เราท�าเวลาไดด้ี
ระหวา่งการเดนิทาง 10 ช่ัวโมง แตก่่อน
เที่ยง รถโดยสารของเราเกิดปัญหาที่ ไม่มี
ใครแก้ ได้

ผมวิง่ไปที่ป๊ัมน� ้ามันใกล้ๆ และพบคน
ดแูล ผมถามวา่เธอจะบอกทางไปหาช่าง
ซ่อมรถได้ ไหม

เธอโทรหาช่างซ่อมรถสองคนทันที ไม่
นานพวกเขาก็มาถึงและไปที่รถ พวกเขา
พบวา่สายพานพัดลมเสีย และซ่อมอยู่
หลายช่ัวโมงกระทั่งจนปัญญา จากน้ันพวก
เขาก็ โทรเรยีกช่างซ่อมอีกคน

ช่างคนน้ีดเูหมือนมั่นใจเมื่อมาถึงและ
พูดเหน็บแนมวา่ “มีอะไรผิดปกตกิับ
สายพานพัดลมที่พวกคณุซ่อมไม่ไดอ้ย่าง
น้ันหรอื”

เขาซ่อมอยู่ครูห่น่ึงจากน้ันก็พูดวา่ 
“ส่ิงที่เกิดขึน้ที่น่ีไม่ธรรมดาเลย” เขา
หยิบเครือ่งมือของเขาและเดนิจากไป 
ช่างอีกสองคนหาทางแก้ปัญหาตอ่ไป 
แตส่ถานการณ์ของเราดจูะสิน้หวงั

ผมเหลียวไปมองเพื่อนวิสุทธิชนและ
เห็นเกือบทุกคนท�าหน้าเศร้า ขณะคิด
ว่าจะท�าอย่างไรต่อไป ความคิดหน่ึงก็เข้า
มา “เจ้าสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับปัญหาน้ี
หรือยัง”

ข้าพเจ้าเรยีกคนทัง้กลุ่มมารวมกัน
ทันที เรายืนเป็นวงกลมและสวดอ้อนวอน
ขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานความรู้
ที่ช่างขาด ไม่ถึงห้านาทีช่างคนหน่ึงเดิน
มาหาเรา

การสวดอ้อนวอนให้เราได้ไปพระวหิาร
“คณุสวดอ้อนวอนเหรอ” เขาถาม
“ ใช่ ราวห้านาทีที่ผ่านมา”
“ โอ มหัศจรรย์จรงิๆ!” เขากล่าว
ผมจ่ายเงินให้ช่างซ่อมรถและพวกเขา

เดนิจากไป เราทุกคนขึน้รถโดยสารและ
เดนิทางตอ่ ในที่สุดเราก็มาถึงพระวหิารใน
อีกหลายช่ัวโมงตอ่มา รูสึ้กส�านึกคณุที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรบัฟังและทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของเรา ◼
ไอแซค อูตูตู, เมอืงลากอส ไนจเีรีย

“เราซ่อมไดแ้ลว้!” เขาพดูพลางยิม้กวา้ง
เราดีใจมากและขอบพระทยัพระเจา้ แต่

ผมสังเกตเห็นช่างอกีคนดทูอ้แท ้ผมพยายาม
แสดงความยนิดกีบัเขา แตเ่ขาพดูวา่ “คณุ
แสดงความยนิดเีพราะผมใช้เวลาหกช่ัวโมง
ซ่อมสายพานพดัลมเส้นเดยีวน่ะเหรอ ผม
ซ่อมสายพานพดัลมสองสายกอ่นมาทีน่ี่นะ
ครบั แตส่ิ่งทีเ่กดิขึน้ทีน่ี่ไมส่ามารถอธบิายได”้

ผมบอกเขาวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย
เหลือหลังจากเราสวดอ้อนวอน

ร ะหวา่งเดนิทาง 10 ช่ัวโมงไปพระวหิาร รถโดยสาร
ของเราเกิดปัญหาที่ ไม่มี ใครแก้ ได้

ไนจีเรยี

ลากอส
อักบอร์

อาบาอ่าวกินี

เหนือ
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หลังจากตอ่สู้กับภาวะสมองเส่ือมมา 11 ปี สามี
ดฉัินก็สิน้ชีวติ ส�าหรบัดฉัิน การสิน้ชีวติของ

เขาเป็นความหวานอมขมกลืน ดฉัินเป็นผู้ดแูล 
เพื่อน และคูร่กัของเขา ถึงแม้จะมีความสุขที่เขา
ไม่ตอ้งทุกข์ทรมานอีก แตด่ฉัินคดิถึงเขามาก 
ดฉัินคดิวา่ดฉัินรูเ้รือ่งความทุกข์ โศกด ีแตค่วาม
เสียใจและความรูสึ้กสูญเสียวางดฉัินไวบ้นเส้น
ทางที่ดฉัินไม่คาดคดิวา่จะเดนิไป

ดฉัินตกใจและประหลาดใจมากเมื่อความคดิ
ลบคบืคลานเข้ามาในชีวติ ดฉัินรูสึ้กวา่ครอบครวั 
เพื่อน และสมาชิกวอรด์เมินเฉย ไม่เห็นประโยชน์ 
และไม่เห็นคา่ของดฉัิน ดฉัินหมกมุ่นอยู่กับความ
สงสารตวัเองและรูสึ้กแคน้เคอืงผู้อื่น

วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ดฉัินน่ังอยู่หลังห้อง
นมัสการ ดฉัินเห็นพี่น้องสตรทีี่เป็นมิตรและ
อัธยาศัยดคีนหน่ึงพูดคยุกับสมาชิกวอรด์คนอื่นๆ 
เธอมีน� ้าใจและโอบอ้อมอารกีับทุกคน

“แต”่ ดฉัินคดิ “เธอ ไมเ่คย ถามดฉัินเลยวา่
ดฉัินเป็นอยา่งไรบา้ง เธอ ไมเ่คย แสดงความเสียใจ
ทีส่ามดีฉัินสิน้ชีวติ เธอ ไมเ่คย รบัรูเ้ลยวา่การจาก
ไปของสามดีฉัินยากส�าหรบัดฉัินเพยีงใด!”

ความคดิลบๆ เหล่าน้ียังมีอยู่เมื่อเพลงสวดศีล
ระลึกเริม่ ดฉัินรูสึ้กวา่ดฉัินจะรบัส่วนศีลระลึกดว้ย
ความรูสึ้กแคน้เคอืงใจแบบน้ันไม่ได้

“คณุตอ้งขอความช่วยเหลือเพื่อขจัดความรูสึ้ก
แบบน้ัน เดีย๋วน้ี! ” ดฉัินคดิ

ดิฉันสวดอ้อนวอนขอพระองค์ทรงน� าเอา
ความมืดออกไป พี่น้องสตรีคนน้ีไม่สมควรได้
รับความแค้นเคืองจากดิฉันแม้แต่น้อย ดิฉัน
สวดอ้อนวอนขอการให้อภัยและขอความช่วย
เหลือเพื่อปลดปล่อยความแค้นเคือง ในขณะ
ที่มัคนายกยืนถือถาดศีลระลึกตรงหน้าดิฉัน 
ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสามารถรับศีลระลึกได้ ตลอด
สัปดาห์ต่อมา ดิฉันยังคงสวดอ้อนวอนขอ
การน�าทาง

วนัอาทิตย์ตอ่มา ดฉัินเดนิเข้าไปในห้องโถง
และเห็นผู้หญิงคนน้ันที่ดฉัินคดิลบกับเธอเมื่อ
สัปดาห์ก่อน

“ โอ้ แครอล!” เธอพูด “ดฉัินคดิถึงคณุตลอด! 
ดฉัินไดแ้ตนึ่กภาพวา่ยากเพียงใดส�าหรบัคณุ 
คณุดแูลสามีมานาน มาก คณุจะตอ้งปรบัตวัยาก
แน่นอน คณุเป็นอย่างไรบ้างคะ”

เราพูดคุยกันสามส่ีนาที และเธอสวมกอดดิฉัน 
ดิฉันพูดไม่ออก! ดิฉันน่ังบนม้าน่ังตัวเดิมในห้อง
นมัสการพรอ้มกับยิม้กวา้ง ดิฉันขอบพระทัยพระ
บิดาในสวรรค์ทันที พระองค์ทรงกระตุ้นเตือน
สตรทีี่ดีคนน้ีให้มาพูดค�าที่ดิฉันต้องการได้ยิน 
นับจากน้ันเป็นต้นมา ดิฉันรูสึ้กวา่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงใส่ ใจดิฉัน พระองค์ประทานความเข้ม
แข็งให้ดิฉันเผชิญ “ภาวะปกติแบบใหม่” ที่เริม่
ต้นในชีวติดิฉัน ◼
แครอล วเิทเคอร์, รัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่ง
การกระตุ้นเตอืนมาให้

ดิฉันรูสึ้กวา่ดฉัินจะรบั
ส่วนศลีระลึกดว้ยความ

รูสึ้กแคน้เคอืงใจแบบน้ัน
ไม่ได ้ดฉัินสวดอ้อนวอนขอ
พระองคท์รงน�าเอา
ความมืดออกไป

อาบา
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ช่วงกลางวนัๆ หน่ึงผมมีงานยุ่งในคลินิก
ประสาทวทิยาของผม ผมท�างานล่าช้า

กวา่ก�าหนด โชคดทีี่ตรวจคนสุดท้ายเสรจ็
เรว็ ผมรูสึ้กโล่งอกขณะลุกขึน้เตรยีมจะ
ออกจากคลินิก แตผู่้ป่วยของผมเริม่เล่า
บางอย่างที่ ไม่เกี่ยวกับการตรวจของเรา 
แม้ ไม่สบอารมณ์ แตผ่มรูสึ้กวา่ควรน่ังลง
และฟังเขา

เขาบอกผมวา่เมื่อเรว็ๆ น้ีภรรยาเขาเริม่
รูสึ้กไม่สบาย “เธอรูว้า่ก�าลังเกิดอะไรขึน้” 
เขากล่าว “แตเ่ธอไม่บอกผมเพราะเธอกลัว
วา่จะตอ้งไปโรงพยาบาล”

หลายวนัมาน้ีเธอใช้เวลาทัง้หมดของ
เธออยู่บนเตยีง เธอสับสนและพูดไม่รู้
เรือ่ง ผู้ป่วยของผมมีปัญหาสุขภาพรา้ยแรง

ผมดใีจทีผ่มฟัง
เช่นกัน และอาการของพวกเขาทัง้สอง
ทรดุลงอย่างรวดเรว็ พวกเขาไม่สามารถ
ดแูลกันไดอ้ีก เมื่อพี่สะใภ้ของผู้ป่วยมา
เยี่ยมพวกเขา เธอตกใจมาก เธอโทรเรยีก
รถพยาบาลสองคนัมารบัพวกเขาไปโรง
พยาบาล คณะแพทย์คน้พบวา่ภรรยาเขา
เป็นมะเรง็เตา้นมระยะลุกลาม

“ผมไม่ไดพู้ดกับภรรยาอีกเลย” ชายคน
น้ันบอก

ภรรยาของเขาหวัใจลม้เหลวและตอ้งใช้
เครือ่งช่วยหายใจ ผูป่้วยของผมบอกวา่เขา
ตอ้งน่ังเกา้อีเ้ข็นจากหอ้งผูป่้วยไปหอ้งไอซียู 
เพื่อพบภรรยาเป็นครัง้สุดท้าย จากน้ัน
เขาก็บอกคณะแพทย์ ให้ถอดเครือ่งช่วย
หายใจออก

เขาหยุดพูด ดเูหมือนเขาไดพู้ด
ทัง้หมดที่อยากพูดแล้ว ผมบอกเขาวา่ผม
รูสึ้กเสียใจมาก เขาจับมือลาผมและเดนิ
จากไป ผมดี ใจที่ผมน่ังฟังเขา ผมดี ใจที่
ผมไม่ไดอ้อกไปขณะที่ผมตัง้ใจจะไป! เขา
จะรูสึ้กอย่างไรถ้าผมรบีออกจากห้องเมื่อ
เขาอยากระบายความในใจของเขา

ผมไมรู่ว้า่ท�าไมผูป่้วยคนน้ีเลา่เรือ่งของ
เขากบัผมวนัน้ัน แตผ่มรูว้า่ท�าไมผมฟัง  
แอลมาสอนวา่คนทีป่รารถนาจะรบับพัตศิมา 
และตดิตามพระเยซูครสิตค์วร “เต็มใจ
จะแบกภาระของกันและกัน . . . โศก
เศรา้กับคนที่ โศกเศรา้; แท้จรงิแล้ว, และ
ปลอบโยนคนที่ตอ้งการการปลอบโยน” 
( โมไซยาห์ 18:8–9)

ผู้ป่วยของผมก�าลังแบกภาระ และ
ผมได้ ใช้วธิีเล็กๆ น้อยๆ ช่วยเขาแบก 
เขาก�าลังโศกเศรา้ และผมโศกเศรา้กับ
เขา เขาตอ้งการการปลอบโยน และผม
ปลอบโยนเขา ผมพยายามให้เกียรตพิันธ
สัญญาของผมในวธิีที่เรยีบง่ายน้ีเพื่อจะ
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ ◼
อลนั บี. แซนเดอร์สัน, รัฐยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา
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ผู ้ป่วยของผมเริม่เล่าบางอย่าง
ที่ ไม่เกีย่วกับการตรวจของเรา 

แม้ ไม่สบอารมณ์ แตผ่มรูสึ้กวา่
ควรน่ังลงและฟังเขา
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“ ไม่คะ่ ดฉัินยังไม่ไดร้บัจดหมายจาก
ท่าน” ดฉัินตอบ

คนืหน่ึง ผู้สอนศาสนามาที่บ้านเราและ
ยื่นนิตยสารเล่มหน่ึงให้ดฉัิน

“เราไม่ทราบวา่เพราะอะไร 
แตเ่รารูสึ้กวา่ควรน�า
มาให้คณุ” พวกเขา
บอก นิตยสารเล่มน้ัน
คอื เลียโฮนา เดอืน
ตลุาคม 2006 ยังอยู่ ใน
ห่อพลาสตกิ

ดฉัินเปิดอ่านและพบ
บทความหน่ึงจากประธาน
ฮิงคล์ีย์พูดถึงสมาชิกใหม่
ของศาสนจักร ท่านกล่าว
วา่ “ข้าพเจ้าฝากประจักษ์
พยานน้ี พรของข้าพเจ้า 
และความรกัที่มีตอ่ทุกท่าน 
และข้าพเจ้าขอเชือ้เชิญให้
เป็นส่วนหน่ึงของปาฏิหารยิ์อัน
ยิ่งใหญ่ของยุคสุดท้ายน้ีตอ่ไป
ซ่ึงก็คอืศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย” 1

ดฉัินรูสึ้กวา่ท่านพูดกับดฉัิน
โดยตรง ดฉัินไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
ศาสนจักรขณะจัดพิมพ์เล่มน้ี แต่
เล่มน้ีถูกเก็บไว้ ให้ดฉัิน ดฉัินทราบ
วา่พระเจ้าทรงไดย้ินค�าสวดอ้อนวอน
ของดฉัินและพระองคต์รสักับศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ ในปัจจุบัน ◼
เคลลย์ี ซานตอส ฟิกเูอรีโด ริเบอโิร, 
รัฐกอยยาส บราซิล

อ้างองิ
 1. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “ความสวา่งอย่าง

บรบิูรณ์ของความหวงั—ถึงสมาชิกใหม่ของ
ศาสนจักร,” เลียโฮนา, ต.ค. 2006, 5.

ดิฉันลังเลไม่กล้าเข้าร่วมศาสนจักร
เมื่อสามีแนะน�าให้ดิฉันรู้จัก เขาให้

พระคัมภีร์มอรมอนมาเล่มหน่ึง หลังจาก
เรียนบทเรียนหลายบท และท�างานกับผู้
สอนศาสนาราวสองปี ดิฉันรับบัพติศมา
ในปี 2007 ดิฉันฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ระยะ
หน่ึงหลังจากเป็นสมาชิกศาสนจักร ดิฉัน
ไม่เข้าใจความส�าคัญของศาสดาพยากรณ์
ยุคปัจจุบัน ในความคิดของดิฉัน ศาสดา
พยากรณ์ต้องเป็นคนเหมือนโมเสส
ที่ถือไม้เท้า

“ศาสดาพยากรณ์พูดกับพระผู้เป็นเจ้า
หรอืคะ” ดฉัินถามสามี

“ ใช่” เขาตอบ
“คณุแน่ใจหรอืคะ”
“ครบั ศาสดาพยากรณ์พูดกับพระผู้

เป็นเจ้า”
“ถ้าอย่างน้ันฉันจะไปทูลขอพระเจ้าให้

บอกศาสดาพยากรณ์ส่งจดหมายมาบอก
ฉันวา่น่ีเป็นศาสนจักรของพระเยซูครสิต”์ 

“ โอ ไม่นะ!” สามีพูด “เรือ่งแบบน้ันไม่
เกิดขึน้แน่นอน!”

ดฉัินดงึดนั
“ถ้าศาสดาพยากรณ์พูดกับพระเจ้า 

พระเจ้าจะตอ้งตรสักับศาสดาพยากรณ์ 
และท่านจะส่งจดหมายมาให้ฉันคะ่”

ที่ โบสถ์วนัอาทิตย์ ผู้สอนศาสนาคน
หน่ึงยื่นดวีดีี ให้ดฉัินและขอให้ดฉัินดกูับ
ครอบครวั ดวีดีเีป็นเรือ่งเกี่ยวกับประจักษ์
พยานของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
คนแรกที่พูดคอืประธาน กอรด์อน บี. ฮิงค์
ลีย์ (1910–2008) ดฉัินประทับใจ ท่านดู
จรงิใจ และดฉัินรูว้า่ท่านพูดความจรงิ

“น่ีแหละประจักษ์พยานของคณุเกี่ยว
กับศาสดาพยากรณ์” สามีบอก

จดหมายจากศาสดาพยากรณ์

ผู ้สอนศาสนายืน่ เลียโฮนา เดอืน
ตลุาคม 2006 ให้ดฉัิน “เราไม่

ทราบวา่เพราะอะไร แตเ่รารูสึ้กวา่
ควรน�ามาให้คณุ” พวกเขาบอก
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สมุดบันทกึการประชุมใหญ่ของฉัน

ศึกษาใหลึ้กซ้ึงมากข้ึน

การรับพระนามของพระองค์
ไตร่ตรองดงัน้ี	.	.	.

“เราถวายทั้งหมดแด่
พระเจ้าโดยไม่หวงไว้
หรือไม่”
คริสตนิา บี. ฟรังโค ทีป่รึกษาที่
สองในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั 
“ปีตขิองการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตวั,” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2018, 56

แบ่งปันความคิดของท่านบนเพจ
เฟซบุก๊	เลียโฮนา	หรือบนัทึก
ความคิดของท่านลงในสมุด
บนัทึกของท่าน!

“ส่ิงดีท่ีสุดในชีวติน้ี	 
มศูีนย์รวมอยู่ใน
พระเยซูคริสต์  
และการเขา้ใจความ

จริงนิรันดร์วา่พระองค์
ทรงเป็นใครและ

เราเป็นใครในความ
สมัพนัธ์ของเรากบั

พระองค”์	
เอล็เดอร์ แจค็ เอน็. เจอราร์ด  

แห่งสาวกเจด็สิบ, 
“บัดนีถ้งึเวลา,” เลยีโฮนา, 

พ.ย. 2018, 109

ประกาศพระวหิาร
ใหม่ 12 แห่ง

ประธานรัสเซลล	์เอม็.	เนลสนั 
ประกาศแผนสร้างพระวหิาร
ใหม่	12	แห่ง	ซ่ึงเป็นจ�านวน
พระวหิารมากท่ีสุดท่ีเคย
ประกาศในวนัเดียวกนั	พระ
วหิารใหม่จะสร้างในสถานท่ี
ต่างๆ	ดงัน้ี	

ออกแลนด์ นิวซีแลนด์
ดาเวา ฟิลปิปินส์
ลากอส ไนจเีรีย
เมนโดซา อาร์เจนตนิา
ไปรอา เคปเวร์ิด
ปวยบลา เมก็ซิโก
ซัลวาดอร์ บราซิล
ซานฮวน เปอร์โตริโก
วอชิงตนัเคาน์ตี ้ยูทาห์ 

สหรัฐอเมริกา
ยโิก กวม
ยูบาซิต ีแคลฟิอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา

“การรับพระนามของพระผูช่้วยใหร้อดหมายรวมถึงการประกาศ
และการเป็นพยานต่อผูอ่ื้น—ผา่นการกระท�าและวาจาของเรา—วา่
พระเยซูคือพระคริสต”์	(“ช่ือท่ีถกูตอ้งของศาสนจกัร,”	เลียโฮนา, 
พ.ย.	2018,	88)	ผูน้�าอีกหลายท่านเช้ือเชิญใหเ้ราไตร่ตรองเช่นกนัวา่
เราจะรับพระนามของพระองคไ์ดดี้ข้ึนอยา่งไร
• 	 ประธานเฮนรีย	์บี.	อายริงกเ์ช้ือเชิญใหเ้ราถามตวัเราเองสอง

ขอ้	“ฉนัตอ้งท�าอะไรเพื่อรับพระนามของพระองค”์	และ	
“ฉนัจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ฉนัก�าลงักา้วหนา้”	(“พยายาม	พยายาม	
พยายาม,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2018,	91)

• 	 เอล็เดอร์โรเบิร์ต	ซี.	เกยบ์อกสามวธีิท่ีเราจะรับพระนามของ
พระผูช่้วยใหร้อด	(ดู	“การรับพระนามของพระเยซูคริสต,์”	
เลียโฮนา,	พ.ย.	2018,	97–99)

• 	 เอล็เดอร์พอล	บี.	ไพเพอร์สอนความหมายของการรับพระนาม
ของพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริง	(ดู	“ทุกคนตอ้งรับพระนามซ่ึง
พระบิดาประทานมาให,้”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2018,	43–45)
ท่านอาจจดความคิดและความรู้สึกของท่านขณะศึกษาความ

หมายของการรับพระนามของพระเจา้ไวใ้นสมุดบนัทึกของท่าน

ระธาน 
รัสเซลล	์
เอม็.	เนลสนั
เตือนเราเร่ือง
ความส�าคญั
ของการรับ

พระนามของพระผูช่้วย
ใหร้อด—ทั้งในฐานะ
สานุศิษยข์องพระคริสต์
และในฐานะสมาชิก
ศาสนจกัรของพระองค	์
“เม่ือเราตดัพระนาม
ของพระองคอ์อกจาก
ศาสนจกัรของพระองค	์เรา
ก�าลงัน�า	พระองค์	ออกจาก
ศนูยก์ลางชีวติเราโดยไม่
ไดต้ั้งใจ”	ท่านกล่าว

ป
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ลองท�าดู!
ท่านท�าอะไรต่างจากเดิมเพราะส่ิงท่ีท่านเรียนรู้จากการประชุม
ใหญ่สามญั	ส่งเร่ืองราวของท่านมาท่ี liahona.lds.org	หรือแบ่ง
ปันท่ี facebook.com/liahona

“ส�าหรับบางคน	การกระท�าตามความเช่ือเป็นเร่ืองยาก	บาง
คร้ังความจองหองของเราเขา้มาขวางทาง	บางทีเราคิดวา่
เพราะเรามีสติปัญญา	มีการศึกษา	หรือมีประสบการณ์	เรา
จึงไม่สามารถเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้	และเราเร่ิมมองวา่ศาสนา
เป็นประเพณีอนัโง่เขลา

“จากประสบการณ์ของขา้พเจา้	ความเช่ือไม่ใช่ภาพ
วาดท่ีเรามองดูและช่ืนชม		เป็นส่ิงท่ีเราชอบนึกฝันและ
สนทนากนั	ความเช่ือเป็นคนัไถท่ีเราน�าเขา้ไปในทุ่ง	ไถ
คราดใหเ้กิดร่องในผนืดิน	หยอดเมลด็และเกิดผลดว้ย
เหง่ืออาบหนา้	เพื่อใหผ้ลของท่านคงอยู่

“จงเขา้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจา้และพระองคจ์ะทรงเขา้ใกล้
ท่าน	น่ีคือค�าสญัญาต่อทุกคนท่ีพยายามเช่ือ”

เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง “เช่ือ รัก ท�า,” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2018, 47

ท่านมีค�าถามอะไรบา้งท่ีไดค้ �าตอบจากการประชุมใหญ่	แบ่งปัน
ประสบการณ์ของท่านท่ี facebook.com/liahona

ดา้นล่างเป็นค�าเช้ือเชิญ
บางประการท่ีเราไดย้นิ
จากการประชุมใหญ่
สามญั	ท่านอาจทบทวน
ค�าพดูเหล่านั้นเพื่อเพิ่ม
เขา้ไปในค�าเช้ือเชิญต่อ
ไปน้ี
• 	 “พิจารณาส่ิงท่ี 

เราท�าไดเ้พื่อโอบ 
กอด	ยอมรับ	และ 
ช่วยเหลือ	[เพื่อน
ใหม่]	มากข้ึน	โดย 
เร่ิมตั้งแต่วนัอาทิตย์
หนา้”	(อลิูส์เสส	 
ซวาเรส,	“เป็นอนั
หน่ึงอนัเดียวกนัใน
พระคริสต,์”	เลียโฮ
นา,	พ.ย.	2018,	39)

• 	 “อ่านการเปิดเผย	
[เร่ืองนิมิตของการ
ไถ่คนตายใน	หลกัค�า
สอนและพนัธสญัญา	
138]	อยา่งถ่ีถว้นและ
อยา่งไตร่ตรอง”	(เอม็.	
รัสเซลล	์บลัลาร์ด,	
“นิมิตเร่ืองการไถ่
คนตาย,”	เลียโฮนา, 
พ.ย.	2018,	73)

• 	 “กลบัไปพระนิเวศน์
ของพระเจา้พร้อมใจ
ท่ีบาดเจบ็และราย
ช่ือครอบครัวท่าน
ใหบ่้อยท่ีสุดเท่า
ท่ีจะท�าได”้	(นีล	
แอล.	แอนเดอร์เซ็น,	
“บาดเจบ็,”	เลียโฮนา, 
พ.ย.	2018,	85)

“เพื่อนคนหน่ึงบอกดิฉนั
วา่ขณะอ่านข่าวสารการ
ประชุมใหญ่สามญั	เขาเขียน
ส่ิงท่ีผูน้�าศาสนจกัรขอให้
เราท�าออกมาเป็นขอ้ๆ	จาก
นั้นจึงใชร้ายการดงักล่าว
ตั้งเป้าหมายท่ีจะช่วยใหเ้ขา
ท�าตามค�าแนะน�าของพวก
ท่าน	ดิฉนัตดัสินใจเร่ิมเขียน
รายการของดิฉนัเอง	ซ่ึงมี
ผลต่อดิฉนัขณะไตร่ตรอง
ข่าวสารและพิจารณาวา่ตอ้ง
ท�าอะไร	ช่วยใหดิ้ฉนัจดจ่อ
กบัส่ิงส�าคญัท่ีสุด”

—เอด็นา วอชเบิร์น, รัฐยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ตอบค�าถาม

ฉันเคยมี
ประจักษ์พยาน 

แตช่่วงน้ีฉัน
เช่ือยากขึน้วา่มี
พระผู้เป็นเจ้า  

ศรทัธาของ
ฉันจะแรงกล้า
เหมือนเดมิได้

หรอืไม่

ส่ิงทีด่ฉัินจะท�าเน่ืองจาก
การประชุมใหญ่
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แ ครอล ฮายแอตตจ์ะไม่
ลมืวนัทีอ่ธกิารขอใหเ้ธอ
เป็นวทิยากรกระบวนการ
ของชัน้เรยีนการพึง่พา
ตนเองหลกัสูตรการเงนิ

ส่วนบคุคล เธอกบัเทดสามเีพิง่กลบัมาแข็ง
ขนัในศาสนจกัรหลงัจากไมม่าโบสถ ์42 ปี
และเธอเป็นคนเขนิอาย

แครอลรูจ้ักอธิการทอดด ์เอ. โจซีตัง้แต่
เขาเป็นเด็ก หลายสิบปีก่อน เขาเข้าชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ของเธอ

“อธิการคะ” เธอบอกเขาตามตรงหลัง
จากเธอกับเทดเริม่มาโบสถ์อีกครัง้ “ดฉัิน
ไม่อยากเป็นผู้พูดคะ่ ดฉัินไม่อยากท�าการ
เรยีก ดฉัินอยากมาโบสถ์เฉยๆ”

แตส่องปีตอ่มา อธกิารโจซีน่ังในบา้น 
ฮายแอตต ์ก�าลงัพดูถงึโครงการพึง่พาตน 
เองของศาสนจกัร—โครงการทีซิ่สเตอร ์
ฮายแอตต์ ไม่เคยไดย้ินมาก่อน หลัง
จากแนะน�าโครงการน้ี อธิการขอให้เธอ
เป็นวทิยากรกระบวนการของชัน้เรยีน 
12 สัปดาห์เกี่ยวกับหลักธรรมของการดแูล
การเงินที่ประสบผลส�าเรจ็ จากน้ันเขา
มอบคูม่ือ การเงินส่วนบุคคลส�าหรบัการ
พึง่พาตนเอง ให้เธอ

“ดฉัินไม่ทราบวา่ท�าไมตอบตกลง” 
ซิสเตอรฮ์ายแอตตเ์ล่า “ดฉัินกลัวเวลา
อยู่ ใกล้ๆ คนที่ดฉัินไม่รูจ้ัก—และคดิวา่

ส�าหรบัเทดกับแครอล ฮายแอตต ์แง่มุมทางวญิญาณของโครงการพึ่งพาตนเองของ
ศาสนจักรมีผลนิรนัดร์ ในชีวติพวกเขา

พรของการพึง่พาตนเอง

ดฉัินตอ้งอยู่ที่น่ันสัปดาห์ละคนืเป็นเวลา 
12 สัปดาห์กับสมาชิกศาสนจักรที่แข็งขัน
ในพระกิตตคิณุมากกวา่ดฉัิน ดฉัินไม่รูว้า่
จะสามารถช่วยพวกเขาไดห้รอืเปล่า”

“การดลใจน้ันแรงกล้ามาก”
อธิการโจซีไม่ประหลาดใจที่ซิสเตอร์

ฮายแอตตย์อมรบังานมอบหมายทัง้ที่
ลังเล เขาพูดวา่ระหวา่งการประชุมคณะ

ตั้งแต่ประจกัษพ์ยานเร่ืองส่วนสิบไปจนถึง
พนัธสญัญาพระวหิาร
โดย ไมเคลิ อาร์. มอร์ริส

นิตยสารศาสนจกัร
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กรรมการพึ่งพาตนเองสเตคในฟอเรสต์
โกรฟ รฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิา ไม่นาน
ก่อนหน้าน้ัน “มีความคดิหน่ึงเข้ามาวา่ 
ซิสเตอรฮ์ายแอตตต์อ้งการพรจากการเป็น
วทิยากรกระบวนการของกลุ่มการเงินส่วน
บุคคล การดลใจน้ันแรงกล้ามาก”

อธิการโจซีหวงัวา่การเป็นวทิยากร
กระบวนการจะท�าให้ซิสเตอรฮ์ายแอตต์
เอาชนะอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางความ
ก้าวหน้าทางวญิญาณของเธอ ซ่ึงก็คอื การ
จ่ายส่วนสิบ “ขณะขับรถกลับบ้านคนืน้ัน” 
เขากล่าว “ผมมีความรูสึ้กแรงกล้าทาง
วญิญาณวา่เมื่อซิสเตอรฮ์ายแอตตส์อนชัน้
เรยีนน้ี เธอจะเข้าใจความส�าคญัของการ
จ่ายส่วนสิบ”

ซิสเตอรฮ์ายแอตตเ์ริม่เป็นวทิยากร
กระบวนการในเดอืนตลุาคมปี 2017 ดว้ย
ความรูสึ้กกังวลและไม่พรอ้ม เมื่อซิสเตอร ์
ฮายแอตตน์�าการสนทนาชัน้เรยีนเรือ่ง
การบรหิารเงิน การตัง้งบประมาณและ
ท�าตามอย่างเครง่ครดั การเตรยีมรบัความ
ยากล�าบาก การปลดหน้ี การจัดการวกิฤติ
ทางการเงิน และการลงทุนในอนาคต เธอ
สบายใจกับการเป็นวทิยากรกระบวนการ
แต่ไม่สบายใจกับแบบอย่างของเธอ

เมื่อเธออ่านคูม่ือในการเตรยีมสอนชัน้
เรยีน เธอเรยีนรูว้า่ “วธิีพึ่งพาตนเองดา้น
การเงิน” ครอบคลุมถึงการจ่ายส่วนสิบ
และเงินบรจิาคดว้ย 1 เธอเรยีนรูเ้ช่นกันวา่
หลักธรรมพืน้ฐานของวธิีน้ันคอืการกลับใจ
และการเช่ือฟัง 2

“ระหวา่งบทเรยีนช่วงท้ายๆ บทเรยีน
หน่ึง ดฉัินยอมรบักับทุกคนวา่ดฉัินน่า
จะเป็นคนเดยีวในกลุ่มที่ ไม่ ไดจ้่ายส่วน
สิบ” เธอเล่า การยอมรบัน้ันก่อให้เกิดการ
สนับสนุนจากสมาชิกชัน้เรยีน 13 คน การ
สนทนา และประจักษ์พยานเกี่ยวกับพร
ของกฎส่วนสิบ

“ดฉัินไม่ทราบวา่ท�าไมแตก่่อนเคย
ล�าบากใจกับส่วนสิบ แตด่ฉัินตระหนักวา่
ดฉัินตอ้งจรงิจังกับการไดป้ระจักษ์พยาน
ในเรือ่งน้ี” ซิสเตอรฮ์ายแอตตก์ล่าว “ขณะ
ที่ดฉัินฟังค�าพูดให้ก�าลังใจจากกลุ่มและ
จากสามี พระวญิญาณตรสัวา่ ‘เจ้าท�าได!้’ 
ดฉัินมีศรทัธาที่ตอ้งการเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
และตระหนักวา่ดฉัินจะเป็นวทิยากร
กระบวนการที่ดขีึน้ถ้าดฉัินท�าส่ิงที่ดฉัิน
ขอให้ชัน้เรยีนท�า”

หน้าต่างในฟ้าสวรรค์
ไม่กี่วนัหลังจากชัน้เรยีนครัง้ที่ 11 ซิส

เตอรฮ์ายแอตตเ์ดนิเข้าไปหาอธิการโจซีที่
โบสถ์ จับมือเขา และบอกเขาวา่เธอพรอ้ม
จะด�าเนินชีวติตามกฎส่วนสิบแล้ว “เขา
ตืน่เตน้มาก” เธอกล่าว

บราเดอรฮ์ายแอตตเ์ข้าชัน้เรยีนของ
ภรรยาดว้ย เขาตืน่เตน้เช่นกัน เมื่อเขา
จ่ายส่วนสิบของเขาเองในช่วงปีก่อน เขา
มักจะกระตุน้ซิสเตอรฮ์ายแอตต์ โดย
เตอืนเธอให้นึกถึงพรที่เธอปรารถนา “เรา
จะไม่ไปพระวหิารจนกวา่คณุจะจ่ายส่วน
สิบ” เขาจะพูดแบบน้ัน

วนัที่ 26 พฤษภาคม ปี 2018 หน้าตา่ง
ในฟ้าสวรรคเ์ปิดและเทพรมาให้เทดกับ
แครอล ฮายแอตตท์ี่พวกเขาไม่คดิวา่จะ
เป็นไปไดเ้มื่อซิสเตอรฮ์ายแอตตเ์ริม่เป็น
วทิยากรกระบวนการเมื่อหลายเดอืนก่อน 
ในวนัน้ัน ก่อนวนัครบรอบแตง่งานปีที่ 58  
พวกเขาท�าพันธสัญญาและไดร้บัการผนึก
ในพระวหิารพอรต์แลนด ์ออรกิอน

ครอบครวัฮายแอตตเ์รยีกประสบการณ์
น้ันวา่ “วนัทีส่วยงามและพรอันน่า
อศัจรรย”์ ซ่ึงพวกเขาจะส�านึกคณุตลอด
ไป ซิสเตอรฮ์ายแอตตเ์สรมิวา่เธอจะส�านึก
คณุตลอดไปส�าหรบัสามทีีค่อยใหก้�าลงัใจ 
อธกิารท่ีไดร้บัการดลใจ และนักเรยีนในชัน้
ทีเ่ธอรูสึ้กวา่ไดช่้วยเธอมากกวา่เธอช่วยพวก
เขา เพือ่แสดงความรกัและการสนับสนุน
ของพวกเขา สมาชิกเกอืบทกุคนในชัน้เขา้
รว่มการผนึกของครอบครวัฮายแอตต์

“ผู้คนจะไดป้ระโยชน์มากจากโครงการ
พึ่งพาตนเองของศาสนจักร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทางวญิญาณ” ซิสเตอรฮ์ายแอตต์
กล่าว “ดา้นวญิญาณของโครงการน้ีท�าให้
โครงการมีคา่มาก ส�าหรบัดฉัินและสามี 
ส่ิงน้ันสรา้งคณุคา่นิรนัดร”์ ◼
อ้างองิ
 1. การเงินส่วนบุคคลส�าหรบัการพึง่พาตนเอง 

(2016), 42.
 2. ด ูการเงินส่วนบุคคลส�าหรบัการพึง่พาตนเอง, 

36–37.
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บ างครัง้การกลับใจฟังดนู่า
กลัวหรอืท�าให้เด็กและวยัรุน่

สับสน ตอ่ไปน้ีเป็นเกรด็ความรูบ้าง
ข้อส�าหรบัสอนเรือ่งการกลับใจดว้ย
ความรกัและท�าให้ผู้เรยีนรูสึ้กมีพลัง
มากขึน้

เกร็ดความรู้	
10	ขอ้ส�าหรับ
สอนเร่ือง
การกลบัใจ

การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็

สอนให้เข้าใจง่าย ท่านสามารถ
สอนบุตรธิดาไดว้า่ “เมื่อเรา
ท�าบาป เราหันหลังให้พระผู้เป็น
เจ้า” แต ่“เมื่อเรากลับใจ เราหัน
กลับมาหาพระผู้เป็นเจ้า” 1 เรา
สามารถหันกลับมาหาพระผู้เป็น
เจ้าโดยส�านึกในความผิดของเรา 
ท�าส่ิงที่ถูกตอ้ง และพยายามท�า
ดมีากขึน้

มองในแง่บวก ไม่วา่
สถานการณ์เป็นเช่นไร “การ 
กลับใจเป็นเรือ่งดเีสมอ” 2 การ 
กลับใจไม่ ใช่การลงโทษเพราะ
ประพฤติไม่ด ีแตเ่ป็นโอกาสให้
พยายามอีกครัง้และใกล้ชิดพระ
ผู้เป็นเจ้ามากขึน้ กระตุน้ให้บุตร
ธิดานึกถึงส่ิงที่พวกเขาท�าถูก
ตอ้งและคดิวา่จะท�าถูกตอ้งมาก
ขึน้ไดอ้ย่างไร

เน้นย�า้ทุกวนั การกลับใจมี
ไวส้�าหรบับาปเล็กๆ น้อยๆ ไป
จนถึงบาปใหญ่ การกลับใจทุก
วนัหมายถึงการแก้ ไขอยู่เสมอ 
เหมือนเรอืยังอยู่บนเส้นทางเดนิ
เรอื ช่วยให้บุตรธิดารูว้ธิีเล็กๆ 
น้อยๆ ที่พวกเขาจะปรบัปรงุใน
แตล่ะวนั

เปิดโอกาสให้มีความผิดพลาด 
ช่วยให้บุตรธิดาเข้าใจวา่ความ
ผิดพลาดเป็นส่วนหน่ึงของการ
เรยีนรู ้ปล่อยให้พวกเขารบัผล
ของการเลือกและช่วยให้พวกเขา
คดิหาวธิีท�าส่ิงที่ถูกตอ้งอีกครัง้ 
สอนให้พวกเขาหันไปขอความ
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า

เป็นแบบอย่าง ยอมรบัเมื่อ
ท่านท�าผิด อ่อนน้อมถ่อมตน
มากพอจะขอโทษตอ่หน้าบุตร
ธิดา ให้พวกเขาเห็นวา่ท่านก�าลัง
พยายามท�าให้ดขีึน้ และแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของท่านวา่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงช่วยท่านเปลี่ยน
มาแล้วอย่างไร

ท�าให้เป็นเรือ่งใกล้ตัว ขณะ
ที่ท่านสอนบุตรธิดาเรือ่งหลัก
ธรรมของการกลับใจ 3 จงรบัรูว้า่
ขัน้ตอนการกลับใจจะไม่เหมือน
กันส�าหรบัทุกคนและทุกครัง้ 
การกลับใจไม่ไดเ้ป็นช่องไว้ ให้
กากบาท แตเ่ป็นกระบวนการตอ่
เน่ืองของการเตบิโต เกี่ยวข้องกับ
ความปราถนาของใจและวธิีที่เรา
พยายามท�าตวัให้สอดคล้องกับ
พระผู้ช่วยให้รอด เรารู้ ไดว้า่เรา
กลับใจสมบูรณ์แล้วเมื่อเรารูสึ้ก
ถึงสันตสุิข ปีต ิและการให้อภัย
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ส�าหรับเดก็

ใน	เพ่ือนเดก็	ของเดือนน้ี:

•		“สญัญาวา่จะพยายาม”	
(หนา้	พ4)

•		“ดีข้ึนวนัละนิด”	(หนา้	พ6)
•		“คมวาทะ”	(หนา้	พ7)
•		“การตดัสินใจเร่ืองโยโย”่	
(หนา้	พ16)

ส�าหรับวยัรุ่น

ในฉบบัน้ี:

•		ค �าถามและค�าตอบ:	“ฉนั
ยอมต่อการล่อลวงเดิมๆ	
อยูร่�่ าไป	ฉนัจะเอาชนะ
บาปเหล่านั้นไปได้
อยา่งไร”	(หนา้	62)

•		“ฉนัยงัจ�าบาปท่ีกลบัใจไป
แลว้ได	้และฉนัรู้สึกผดิ	
ท�าไมฉนัจึงลืมบาปของ
ตนเองไม่ได”้	(หนา้	63)

ดูแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ี	youth .lds .org

มองให้ ไกล ท่านท้อแท้ ได้ง่าย
เมื่อท่านเลือกไม่ดีเหมือนเดิม
หลายครัง้ สอนบุตรธิดาวา่ตราบ
ใดที่พวกเขากลับใจ พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงให้อภัยพวกเขาต่อไป 
(ดู โมโรไน 6:8) อธิบายวา่ความ
พยายามเป็นส่ิงส�าคัญอย่างยิ่ง 
เราจะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
มากขึน้เมื่อเราพยายามและทิง้
ความเป็นมนุษย์ปุถุชน  
(ดู โมไซยาห์ 3:19)

แยกแยะระหวา่งความรูส้กึผิด
กับความละอายใจ “ความเสียใจ
ตามพระประสงคข์องพระเจ้า” 
เป็นข้อก�าหนดส�าหรบัการกลับ
ใจ (ด ู2 โครนิธ์ 7:9–10) แตถ่้า
บุตรธิดารูสึ้กไม่มีคา่ควรหรอืสิน้
หวงัแม้หลังจากกลับใจแล้ว ความ
ละอายใจอาจเป็นสาเหตขุอง
ความรูสึ้กน้ี 4 เตอืนพวกเขาวา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัพวก
เขาเสมอและ “หากเราท�าบาป 
เรามีคา่ควรน้อยลง แตเ่ราจะ
ไม่มีวนัไรค้า่!” 5 หากจ�าเป็น ท่าน
อาจพูดคยุกับอธิการหรอืผู้ ให้ค�า
ปรกึษามืออาชีพ

เข้าใจการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอด สอนบุตรธิดาวา่พระเยซูครสิต์
ทรงชดใช้ ไม่เฉพาะบาปของเรา
เท่าน้ันแตค่วามทุกข์ทัง้หมดของเรา
ดว้ย (ด ูแอลมา 7:11–12) ท�าให้บุตร
ธิดามั่นใจวา่พวกเขา “ ไม่ตอ้งรบัผิด
ชอบความประพฤตทิี่เป็นภัยของผู้
อื่น” 6 ผู้ถูกกระท�าทารณุกรรมคอืผู้
บรสุิทธิ์ จงช่วยให้พวกเขาหันไปขอ
สันตสุิขและการเยียวยาจากพระผู้
ช่วยให้รอด

อ้างถึงพระผู้ช่วยให้รอดเสมอ สอน
บุตรธิดาวา่พระผู้ช่วยให้รอดเข้า
พระทัยส่ิงที่พวกเขาก�าลังตอ่สู้และ
ทรงช่วยพวกเขาเอาชนะได ้เป็น
พยานถึงพระองคบ์่อยๆ ในบ้าน
ของท่าน กระตุน้ให้บุตรธิดาสวด
อ้อนวอน รบัใช้ ศึกษาพระคมัภีร ์
และท�าส่ิงอื่นที่จะช่วยให้พวกเขารูจ้ัก
พระองคด์ขีึน้เพื่อพวกเขาจะทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองคจ์นเป็น
นิสัยในการเอาชนะความอ่อนแอ
ของตนเอง ◼

อ้างองิ
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แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ	ท่ีอยากแบ่งปันหรือ
ไม่	หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียว
กบัหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงหรือไม่	หาก
ตอ้งการ	เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน!	
ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี	
liahona .lds .org

ผู้ทรงอทิธิพลมากทีสุ่ด

ท่
	านเคยอ่านบทความอยา่งเช่น	“ผูท้รงอิทธิพล	
30	คนท่ีอายนุอ้ยกว่า	30	ปี”	และคิดว่า	“ฉนั
จะอยูใ่นรายช่ือนั้นไดอ้ยา่งไร”	หรือไม่	ดิฉนั
เคยสงสัยแน่นอนว่า	ฉันจะมีส่วนมากขึน้	เป็น
ประโยชน์มากข้ึน	และส�าคญัมากข้ึน	(ซ่ึง

อาจจะหมายถึงฉนัตอ้งอ่อนนอ้มถ่อมตนมากข้ึนดว้ย)	ได้
อยา่งไร	แมผ้ลงานของเราอาจเป็นส่ิงท่ีโลกรับรู้	แต่บางคร้ัง
ผลงานเหล่านั้นเป็นการท�าให้พนัธสัญญาของเรากบัพระผู ้
เป็นเจา้เกิดสัมฤทธิผลมากข้ึน

อิทธิพลของเราไม่เรียกร้องใหเ้ดินทางไปต่างประเทศเพื่อ
ช่วยคนห่างไกล	อทิธิพลของเราเร่ิมในบ้านของเราเอง	กบั
ครอบครัวเราหรือเพื่อนร่วมหอ้ง	และกบัเพื่อนบา้นของเรา	
เร่ิมในชุมชนของเรา	ขณะท่ีเราเร่ิมเปล่ียนและเปล่ียน	“เวลา
ใหรั้บใช”้	(หนา้	44)	จะบอกขั้นตอนบางอยา่งท่ีใชไ้ดก้บัการ
รับใชใ้นชุมชนของเรา	การจดัเวลาไว้ช่วยเหลอืผู้อืน่	อาจจะ
หมายความวา่เราตอ้งเปล่ียนแปลง—การเปล่ียนแปลงในใจ
หรือการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีวา่จะใชเ้วลาและพลงังานของ
เราไปกบัอะไร

ใน	“แรงผลกัดนัใหท้�าดี”	(หนา้	46)	คนหนุ่มสาวหลาย
คนแบ่งปันประสบการณ์ท่ีพวกเขาพฒันาความรักเหมือน
พระคริสตต่์อผูอ่ื้น	เร่ืองเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่	การดลใจและ
ศรัทธาสามารถน�าคนหนุ่มสาวให้เป็นอทิธิพลดไีด้	อยา่งไร

เอล็เดอร์กาวาร์เร็ทเตือนเราวา่เราเป็นวรีบุรุษและวรีสตรี
อยูแ่ลว้	(ดูหนา้	49)	ในชีวติก่อนเกิด	เราเลือกมาแผน่ดินโลก	
และตอนน้ี	เราต้องเลอืกว่าเราต้องการสร้างความแตกต่าง
แบบใด	การพบพนัธกิจส่วนตวัของเราจะน�าทางเราในการรับ
ใชพ้ระบิดาและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต์

ในประสบการณ์ของขา้พเจา้	มี	“ผูท้รงอิทธิพล	30	คน
ท่ีอายนุอ้ยกวา่	30	ปี”	มากยิง่กวา่นั้นในบรรดาคนหนุ่มสาว
ของศาสนจกัร	ผูท้รงอิทธิพลมากสุดท่ีขา้พเจา้พบคือคนท่ี
เป็น	“ผูป้ระพฤติตามพระวจนะ	ไม่ใช่เป็นเพียงผูฟั้งเท่านั้น”	
(ยากอบ	1:22)	พวกเขาคือคนท่ีรักษาพนัธสญัญา	พวกเขาคือ
ทุกท่าน

ตั้งตารอดูความแตกต่างท่ีท่านจะท�า
ลิซ	สติทท์
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คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีสุดท่ี
พวกเขาเคยได้รับเก่ียวกับการสร้างความ
แตกต่าง:

“จงเป็นตวัของตวัเอง!	เราแต่ละคนมี
แสงสว่างท่ีเราเท่านั้นสามารถแบ่งปัน
ได	้เม่ือเรายินดีหนุนใจ	ให้ก�าลงัใจ	และ
เพิ่มสีสันให้ชีวิตผูอ่ื้นในวิธีเฉพาะของเรา
เอง	แสงของเราจะส่องสว่างและน�าผูอ่ื้น
ให้สรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้	อยา่กลวัท่ีจะ
ส่องสว่าง!”
—วทินีย์ เฮนเดอร์สัน, รัฐโคโลราโด 
สหรัฐอเมริกา

“จงด�าเนินชีวติตามพระพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสตเ์พื่อใหค้นอ่ืนถามวา่ท�าไม
คุณแตกต่าง”
—พาเมลา กาสตโิล, เมอืงซานมาร์กอน 
กวัเตมาลา

“ถา้เราสามารถรักตวัเราและเพื่อนบา้นของ
เราแมเ้พียงเศษเส้ียวของท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงรักเรา	เม่ือนั้นเราจะมีความมัน่ใจและ
ศรัทธาในการท�าอะไรกต็ามท่ีเราตอ้งท�า”
—แซมวิเอล วอร์ด, รัฐไอดาโฮ 
สหรัฐอเมริกา

“แทนท่ีจะคิดเปล่ียนโลกทั้งใบ	จงคิดจะ
เปล่ียนมุมเลก็ๆ	ของโลกก่อน”
—ควนิซี เฮสลย์ี, รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อะไรเป็นค�าแนะน�าท่ีดีสุดท่ีท่านเคย
ได้รับเก่ียวกับการออกเดทกับคนท่ี
เคยต่อสู้กับส่ือลามก ส่งค�าตอบของ
ท่านมาท่ี liahona.lds.org ก่อนวนัท่ี 
28 กมุภาพันธ์ ค.ศ. 2019

คนหนุ่มสาว

เกีย่วกบัผู้เขยีนหมวดคนหนุ่มสาว
ลซิ สตทิท์	ส�าเร็จปริญญาตรี
สาขาการส่ือสารจากมหาวทิยา
ลยับริคมัยงัก	์และปริญญาโท
บริหารธุรกิจจากมหาวทิยาลยั
แห่งยทูาห์	เธอท�างานดา้นการบริหาร
ผลิตภณัฑ	์แต่งานโปรดของเธอคือเป็นคุณ
ป้ามืออาชีพ

ในหมวดนี้

44 เวลารับใช้
โดย	ลิซา	สติทท์

46 แรงผลกัดนัให้ท�าดี
โดย	มินดี	เซลู

49 ท่านสามารถสร้าง
ความแตกต่างใหญ่
หลวงได้จริงๆ
โดย	เอล็เดอร์อีดวัร์โด	
กาวาร์เร็ท

ออนไลน์เท่าน้ัน

มเีวลาไม่พอในแต่ละวนัหรือ ต่อ
ไปนีเ้ป็นวธีิใช้เวลาของท่านให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด
โดย	ฮีเธอร์	เจ.	จอห์นสนั

การปฏิบัตศิาสนกจิในวธีิ
เลก็ๆ น้อยๆ
โดย	เคธี	เอม็บลีย์

คุณไม่รู้ส่ิงทีคุ่ณไม่รู้
โดย	ลอรี	ฟลูเลอร์

มนิด ีเซลู	เป็นบรรณาธิการ 
นิตยสาร	เลียโฮนา	เธอเป็น 
ภรรยา	คนรักแมว	และคุณ 
แม่ของบุตรสาวฝาแฝดดว้ย	
งานอดิเรกของเธอรวมถึงการถ่ายภาพ	 
ดูภาพยนตร์	และท�างานสารพดัอยา่ง

ฮีเธอร์ เจ. จอห์นสัน	เป็นนกั
เขียนและบรรณาธิการ	เธอ
ชอบสกีน�้ าและไปผจญภยับน
ภเูขาในฤดูหนาว	เธอช่ืนชอบ
วรรณกรรมองักฤษและแนะน�าใหใ้ช	้“y’all”	
ในการสนทนาประจ�าวนั

เคธี ซู เอม็บลย์ี	คิดวา่โลกเตม็
ไปดว้ยคนดีๆ	ท่ีควรแบ่งปัน
เร่ืองราวของพวกเขา	เธอศึกษา
วารสารศาสตร์และภาษาสเปน	
พร้อมกบัมีเป้าหมายเร่ือง	#sharegoodness	
(แบ่งปันความดี)
ลอรี ฟูลเลอร์	เป็นบรรณาธิการ
นิตยสาร	เพ่ือนเดก็	เธอชอบ
หาวงดนตรีใหม่ๆ	ฟังข่าวทาง
วทิย	ุและท�าอาหารจากทัว่โลก	
บางคร้ังกเ็ขียนเร่ืองราวสพัเพเหระ
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คน้หาบทความเหล่าน้ีและ
บทความอ่ืนเพิ่มเติม:

•	 ท่ี liahona.lds.org

•	 ใน YA Weekly	(ใต	้ 
“คนหนุ่มสาว”	ในคลงัคน้ควา้
พระกิตติคุณ)

•	 ท่ี facebook.com/liahona

ค�าแนะน�าทีด่ทีีสุ่ด . . .



เวลาให้รับใช้
โดย ลซิ สตทิท์

ส	ามส่ีปีก่อน	ดิฉนัท�างานเตม็เวลา

และเรียนโปรแกรมภาคค�่าเพื่อให้

ไดป้ริญญาโทบริหารธุรกิจ	เม่ือ

ดิฉนัเรียนจบ	ดิฉนัตอ้งการใชเ้วลาท่ี	“เหลือ”	

ท�าส่ิงท่ีมีความหมาย

ค�าแนะน�าจากอาจารยท่ี์ดิฉนัไวใ้จชดัเจน

และเรียบง่าย—ดิฉนัตอ้งหาโอกาสรับใช	้ถึง

แมเ้ขาจะรู้เร่ืองความรับผดิชอบในศาสนจกัร

ของดิฉนั	แต่เขาแนะน�าใหดิ้ฉนัมองออกไป

นอกขอบเขตอิทธิพลปกติของดิฉนั

ดิฉนัเร่ิมคน้หาร่วมกบัสวดออ้นวอนเพื่อ

ใหรู้้วา่ตอ้งใชท้กัษะและพรสวรรคก์บัอะไร

และจะท�าประโยชนม์ากท่ีสุดไดอ้ยา่งไร	

ไม่นานดิฉนักพ็บศนูยชุ์มชนแห่ง

หน่ึงท่ีตอ้งการครูพี่เล้ียงส�าหรับ

โปรแกรมวยัรุ่น	ดิฉนัเร่ิม

เป็นครูพี่เล้ียงของเดก็

สาววยัรุ่นคนหน่ึงท่ี

ครอบครัวเธอเป็นผู ้

ล้ีภยัจากโซมาเลีย	

ทุกสปัดาห์เราฝึก

ทกัษะการอ่าน	

การเขียน	และ

คณิตศาสตร์	

นอกจากนั้นเรา

คนหนุ่มสาว

คนหนุ่มสาวอย่างพวก
เราอาจมีเวลา “เหลือ” 
มากกวา่ที่เราอยากจะ
ยอมรบั ตอ่ไปน้ีเป็นข้อ
เสนอแนะหกประการ
ส�าหรบัวธิีที่ท่านจะ
ขยายขอบเขตอิทธิพล
ของท่านผ่านการรบัใช้

ยงัไดพ้ฒันาความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อนและเรียน

รู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของผูอ่ื้นและความฝัน

ส�าหรับอนาคตดว้ย	เม่ือเธอยา้ยไปท่ีอ่ืน	ดิฉนั

ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นครูพี่เล้ียงของเดก็

สาวอีกคนหน่ึง	ครอบครัวเธอหนีมาจากพม่า	

และเธอเติบโตในค่ายผูล้ี้ภยัท่ีประเทศไทย	

นอกจากศึกษาแลว้	เรายงัไดพ้ดูคุยกนัถึง

ความทา้ทายของชีวติและวธีิรับมือกบัความ

ทา้ทายดว้ย

ดิฉนัพบโอกาสอีกมากมายใหใ้ชท้กัษะ

ของดิฉนัในดา้นต่างๆ	และรับใชใ้นชุมชน

คนหนุ่มสาวอยา่งพวกเราหลายคนก�าลงั

พยายามปรับเปล่ียนการใชเ้วลาเพราะการยา้ย	

ส�าเร็จการศึกษา	หรือเปล่ียนงาน	และอ่ืนๆ	

บ่อยคร้ังเราไดรั้บการกระตุน้เตือนจากพระ

วญิญาณวา่ช่วงท่ีเราเป็นโสดไม่ไดเ้ป็นแค่	

“เวลาเล่นเกมรอ”	เรารู้สึกวา่ตอ้งมีจุดประสงค์

และความหมายมากข้ึน

เราอาจจะมีเวลา	“เหลือ”	มากกวา่ท่ีเราอยาก

จะยอมรับ	ดว้ยเหตุน้ีการใชเ้วลาสกัหน่ึงนาทีดู

วา่เราจะใชเ้วลานั้นหนุนใจผูอ่ื้นไดอ้ยา่งไรจะ

เป็นพรแก่ผูอ่ื้นและตวัเรา	อยา่งไรกต็าม	การ

รับใชผู้อ่ื้นเป็นวธีิท่ีเราสามารถแสดงความรัก

ต่อพระผูเ้ป็นเจา้และรักษาพนัธสญัญาของเรา

วา่จะถวายทั้งหมดแด่พระองค	์◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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	บางคร้ังดิฉนัคิด
วา่	“ฉนัไม่รู้วา่ฉนั
จะท�าไดต้ลอด
หรือไม่	เหน่ือย
มากนะ	ฉนัจะ
ท�าประโยชนไ์ด้

หรือ”	แต่พอดิฉนัเร่ิมช่วย	ใจดิฉนัเปล่ียน	
ดิฉนัแทบไม่เคยออกจากโอกาสท่ีไดรั้บ
ใชโ้ดยไม่รู้สึกดีข้ึนและมีแรงจูงใจใหก้ลบั
ไปท�าอีก	แต่ถา้โอกาสนั้นใชเ้วลามากเกิน
ไป	ลองพิจารณาโอกาสอ่ืนหรือขอ	“หยดุ
พกั”	งานอาสาเพื่อท่านจะสามารถใหใ้น
ส่ิงท่ีจ�าเป็น

	หลายองคก์ร
หรือหลายคน
ตอ้งการงาน
อาสาท่ีท�าต่อ
เน่ืองเป็นประจ�า
—ส่ิงท่ีเป็น

มากกวา่โครงการหรือการแวะเขา้ไปช่วย

	ตอนแรกดิฉนั
ไม่สบายใจกบั
การท�างานเป็น
ครูพี่เล้ียงของ
วยัรุ่นหรือสอน
พิเศษทุกวชิา	แต่

บางคร้ังงานหลกัของดิฉนัคือสร้างแรง
จูงใจและใหก้�าลงัใจ	เราไม่จ�าเป็นตอ้ง
สมบูรณ์แบบจึงจะสร้างความแตกต่างได	้
ส่วนใหญ่แลว้อิทธิพลหลกัของเราอาจ
จะเป็นการอยูท่ี่นัน่	ฟัง	และสร้างความ
สมัพนัธ์ระยะยาวของความไวว้างใจและ
ความเสมอตน้เสมอปลายกไ็ด้

	ทูลขอการน�า
ทางจากสวรรค์
ใหพ้าท่านไปยงั
สถานท่ีซ่ึงท่าน
ตอ้งไป	เอล็เดอร์ 
เจฟฟรีย	์อาร์.	

ฮอลแลนดแ์ห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
กล่าววา่	“ขา้พเจา้ทราบวา่พระผูเ้ป็นเจา้	
.	.	.	จะทรงช่วยท่านและน�าทางท่านใน
การเป็นสานุศิษยท่ี์มีการุณยธรรม	หาก
ท่านตอ้งการและสวดออ้นวอน	และหา
วธีิรักษาพระบญัญติัท่ีพระองคป์ระทาน
แก่เราคร้ังแลว้คร้ังเล่าอยา่งจริงจงั”	(“เรา
ทั้งหลายไม่ไดเ้ป็นขอทานหรอกหรือ?”	
เลียโฮนา,	พ.ย.	2014,	41)

 คิดทบทวนวา่
ท่านชอบท�า
อะไรหรือท่าน
รู้สึกถกูบงัคบัให้
ท�าอะไร	คิดหา
วธีิท่ีท่านจะใช้

พรสวรรคแ์ละทกัษะใหเ้ป็นพรแก่ผูอ่ื้น

	ใชส้มุดจดหรือ
สมุดวางแผน
ติดตามว่าท่าน
ใชเ้วลาอยา่งไร	
ท่านมีชัว่โมงท่ี
ไม่ไดว้างแผน

หรือเวลาท่ีเสียเปล่าหรือไม่	หรือท่าน
ท�าให้ตนเองแบกภาระหนกัเกินไปหรือ
ไม่	ท่านจ�าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าท่านมีเวลา
เหลือช่วงใดเท่าๆ	กบัตอ้งเขา้ใจว่าท่าน
จะตอ้งตดักิจกรรมอะไรออกบา้ง	จดั
ล�าดบัส่ิงส�าคญัท่ีสุดและวางแผนเวลาท่ี
จะรับใช้

ดา้นล่างเป็นเกร็ดความรู้เลก็ๆ	นอ้ยๆ	ท่ีจะขยาย	 

ขอบเขตอทิธิพลของท่าน:
ประเมนิเวลาของท่าน ประเมนิทกัษะของท่าน สวดอ้อนวอน

ออกจากโซนสบายของท่าน พยายามสม�า่เสมอ จงอดทน
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แรงผลกัดนั  
ใหท้�าดี

โดย มนิด ีเซลู

นิตยสารศาสนจกัร

พ	ายหิุมะกลางเดือนเมษายนเป็น

จุดเร่ิมตน้ของทุกส่ิง	ส่ิงผดิปกติ

ไม่น่าจะเกิดข้ึนในยทูาห์	แต่ก็

เกิด	ดิฉนัคิดวา่ทิวลิปท่ีถกูหิมะปกคลุมบน

เทมเปิลสแควร์ตอ้งถูกบนัทึกไว	้ดิฉนัจึงสร้าง

บญัชีอินสตาแกรม—บญัชีท่ีไม่มีภาพถ่าย

แมวของดิฉนั	(แมม้นัจะน่ารักมากกต็าม)	แต่

มีภาพพระวหิารแทน

ปีของการโพสตทุ์กวนัเร่ิมข้ึนดว้ยเหตุน้ี	

(และอีกสองสามปีของการไม่ไดโ้พสตทุ์ก

วนั)	การถ่ายภาพพระวหิารและการโพสต์

ภาพพร้อมค�าพดูอา้งอิงเก่ียวกบัพระวหิารจาก

ผูน้�าศาสนจกัรกลายเป็นวธีิพฒันาพรสวรรค์

ท่ีสนุกและท�าใหดิ้ฉนัเห็นคุณค่าของพระ

วหิารมากข้ึน

แต่ยิ่งดิฉนัเขา้ถึงผูค้นมากเท่าใด	ดิฉนั

ยิ่งรับรู้มากข้ึนเท่านั้นว่าดิฉนัมีโอกาสเป็น

อิทธิพลดี	ดิฉนัไม่ใช่	“ผูมี้อิทธิพล”	ดา้นส่ือ

สังคม	แต่ดิฉนัชอบคิดว่าความพยายามของ

ดิฉนัเสริมสร้างความแตกต่างให้บางคนใน

บางท่ี

แมชี้วติเราจะเร่งรีบและมีงานยุง่	แต่เราทุก

คนสามารถใชพ้รสวรรคเ์ป็นพรแก่ผูอ่ื้นและ

เป็นแรงผลกัดนัใหท้�าดี	อยา่งไรกต็าม	“เราเช่ือ	

.	.	.	ในการท�าดี”	(หลกัแห่งความเช่ือ	1:13)

ดิฉนัติดตามคนหนุ่มสาวบางคนท่ีพยายาม

เป็นแรงผลกัดนัใหท้�าดี	น่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาท�า

เพื่อสร้างความแตกต่าง

คนหนุ่มสาว

เราทุกคนสามารถ
เป็นแรงผลักดนัให้
ท�าดี ในโลก ไม่วา่
ขอบเขตอิทธิพลของ
เราจะกวา้งหรอืแคบ
เพียงใดก็ตาม
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สวดอ้อนวอนขอจิตกุศล
Kaveria ei jätetä	ในภาษาฟินแลนด	์ค�าน้ี

หมายถึง	“อยา่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั”	ค�าท่ีมีรากศพัทใ์นช่วง

สงครามแต่เป็นส่ิงท่ีชาวฟินแลนดย์งัจดจ�าใส่ใจมาจนถึงทุกวนัน้ี	

ส�าหรับรอลลี	แรนตานีมี	อาย	ุ23	ปีจากเมืองอซิูมา	ฟินแลนด	์ค�านั้น

สร้างแรงบนัดาลใจใหเ้ขาท�าดี

“ผมมีกฎใหต้วัเองคือถา้ผมเห็นใครโดดเด่ียว	ผมจะไปหาเขาเป็น

ประจ�า	ไม่วา่สถานการณ์เป็นอยา่งไร	ไม่ควรมีใครโดดเด่ียว	เม่ือผม

อายยุงันอ้ย	ผมโดดเด่ียวในโรงเรียนและท่ีโบสถ—์ผมไม่มีเพื่อน	และ

ผมรู้วา่ความเหงาเป็นความรู้สึกท่ีไม่ดีเลย	นัน่คือส่ิงท่ีผมไดจ้ากความ

คิดของชาวฟินแลนดท่ี์วา่อยา่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั”

แรงขบัอยา่งหน่ึงของผมคือการรู้วา่ความสมัพนัธ์ด�าเนินต่อเน่ือง

หลงัจากชีวติน้ี	“นัน่คือสาเหตุท่ีผมคิดวา่ส่ิงส�าคญัท่ีสุดท่ีเราตอ้งเนน้

คือปรับปรุงตนเอง	เป็นแบบอยา่งท่ีดี	เป็นคนดี	ขยนัหมัน่เพียรและมี

คุณลกัษณะเหมือนพระคริสตท์ั้งหมด	อีกอยา่งคือสร้างความสมัพนัธ์	

เป็นเพื่อนกบัทุกคน	มีจิตกศุลและความรัก	และรับใชผู้อ่ื้น”

รอลลีเช่ือว่าการพฒันาจิตกุศลเหมือนพระคริสตเ์ป็นเคร่ือง

มือใหญ่ท่ีสุดในการท�าดี	“ใน	โมโรไน	7:48	กล่าวว่าเราควรสวด

ออ้นวอนขอจิตกุศล	ผมเห็นว่าเม่ือผมท�าเช่นนั้นทุกวนั	และทูลขอ

พระบิดาบนสวรรคใ์ห้ประทานสถานการณ์ท่ีผมจะไดรั้บใช	้ผมจะรู้

สถานการณ์เหล่านั้นมากข้ึน	ถา้เราลืมตาจริงๆ	เราจะเห็นโอกาสรับ

ใชท่ี้เราคิดไม่ถึง”

“แมแ้ต่เร่ืองเลก็ๆ	นอ้ยๆ	ก็ส�าคญั”	รอลลีกล่าว	“ถา้คุณแค่มอง

หาส่ิงเลก็ๆ	นอ้ยๆ	และท�า	คุณก็ยงัสามารถสร้างความแตกต่างใหญ่

หลวงได”้

กระตุ้นให้ผู้อ่ืนตัง้เป้าหมายให้สูง
ดาเนียล	โกดอย	อาย	ุ23	ปี	ฉายแสงและความดีงาม	

และการเลือกของเขาเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้นมาก	เขาเป็นอิทธิพลดีโดย

แบบอยา่งของเขา

เขาเป็นเด็กคนเดียวจากเมืองเลก็ๆ	นอกซานเตียโก	ชิลีท่ีเห็นพ่อ

แม่อุทิศตนให้การรับใชแ้ละพระกิตติคุณ	ดาเนียลเป็นคนแรกใน

สเตคบา้นของเขาท่ีรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาเม่ืออาย	ุ18	ปีหลงัจาก

ลดอายผุูส้อนศาสนา	ส่งผลให้เยาวชนชายหลายคนเตรียมรับใชแ้ต่

เน่ินๆ	ดว้ย	หลงัจากงานเผยแผ่ของเขาในโคลอมเบีย	เขาเป็นคนแรก

ในบา้นเกิดท่ีออกนอกประเทศไปศึกษาต่อ	แรงขบัของเขาสร้างแรง

บนัดาลใจให้ผูอ่ื้นศึกษาเล่าเรียน	“ผมใชว้ิธีกระตุน้ให้พวกเขาตั้ง

เป้าหมายให้สูง”	เขากล่าว	“ดีทีเดียวท่ีรู้ว่าขั้นตอนเลก็ๆ	ท่ีผมท�าช่วย

สร้างแรงบนัดาลใจให้คนอ่ืนๆ”

การศึกษาในสหรัฐเป็นกญุแจส�าหรับแผนของดาเนียลในการช่วย

เหลือผูอ่ื้นและท�าประโยชนใ์นอนาคตเช่นกนั	“เป้าหมายระยะยาวของ

ผมคือกลบัไปชิลีและช่วยเหลือคนท่ีนัน่—รับใชพ้วกเขา	ผมมาท่ีน่ี

เพราะรู้วา่ผมจะมีโอกาสไดช่้วยคนในชิลีดว้ย”

ดาเนียลยอมรับวา่	“ผมไม่ดีพร้อม	แต่ผมพยายามท�าสุดความ

สามารถ	และผมรู้สึกวา่นัน่จะเป็นแรงบนัดาลใจใหค้นอ่ืนๆ	และให้

พวกเขามีแรงจูงใจไปต่อดว้ย”



แบ่งปันความรกัของพระผู้เป็นเจ้า
หลงัจากเรียนจบปริญญาดา้นสังคมสงเคราะห์	เคทลีน	เร	อาย	ุ27	

ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกาไม่อาจลงหลกัปักฐานบนเส้น

ทางอาชีพไดแ้ต่สนใจท�างานดา้นมนุษยธรรม	เธอเห็นพระหตัถข์อง

พระผูเ้ป็นเจา้น�าทาง	“ทุกยา่งกา้ว”	ของเธอ	น�าเธอให้เป็นผูอ้ �านวย

การโปรแกรมส�าหรับองคก์รไม่แสวงหาผลก�าไรท่ีต่อสู้กบัความ

ยากไร้ทัว่โลก

เคทลีนท�างานกบัผูล้ี้ภยัในกรีซและผูถ้กูกระท�าทารุณกรรมใน

เนปาลซ่ึงเธออธิบายวา่ก�าลงั	“ประสบช่วงเวลาเลวร้ายท่ีสุดของชีวติ

พวกเขา”	ดิฉนัไม่ไดท้�าอะไรมาก	แค่อยูท่ี่นัน่กบัพวกเขา	ดิฉนัไม่

สามารถเปล่ียนแปลงการปกครองหรือนโยบาย	แต่ส่ิงหน่ึงท่ีดิฉนั

ท�าไดคื้อรักพวกเขา”	และไม่วา่อยูก่บัใคร	เธอเห็นวา่ส�าคญัท่ีตอ้งใหผู้ ้

อ่ืนรู้สึกถึงความรักของพระผูเ้ป็นเจา้	“ถา้ดิฉนัสามารถเป็นส่ือน�าความ

รักนั้นได	้ดิฉนัจะรู้สึกเหมือนไดท้�าดีมาก	เพื่อใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้มีความ

สุขกบัดิฉนั”

ประสบการณ์ของเธอช่วยใหเ้ธอมองปัญหาของผูอ่ื้นกวา้งข้ึน	“คน

หนุ่มสาวอยา่งพวกเรามกัจะติดอยูก่บัปัญหาของเราเอง”	เธอกล่าว	“เรา

สนใจแต่	‘ฉนัมีอาชีพอะไร’	และ	‘ฉนัจะท�าอะไรใหโ้รงเรียน’	และ	

‘ฉนัจะพบคู่นิรันดร์อยา่งไร’	ทั้งหมดนั้นเป็นเร่ืองดี	แต่ถา้เรามองออก

นอกตวัเราเองได	้ดิฉนัคิดวา่เราจะพบส่ิงท่ีเราก�าลงัคน้หาจริงๆ”

“ถา้เรายงัคงใกลชิ้ดพระวญิญาณ	พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงน�าทางและช้ี

ทางเรา	และจากนั้นเราจะสามารถท�าความดีทั้งหมดท่ีเราอยากท�า”	 
เคทลีนกล่าว	“ดิฉนัคิดวา่ทุกคนอยากท�าดี	แมจ้ะท�าแค่ในชุมชนหรือ

ในครอบครัวของคุณ	ส่ิงเลก็นอ้ยทุกอยา่ง	ไม่วา่จะหนุนใจเพื่อนหรือ

อยูช่่วยสมาชิกครอบครัว	การมีช่วงเวลาเลก็ๆ	นอ้ยๆ	เหล่านั้นของการ

รู้วา่คุณไดท้�าส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหคุ้ณท�าในขณะนั้นจะส่ง

ผลกระทบอยา่งมากต่อชีวติคุณและผูอ่ื้น”

อิทธิพลของท่าน
ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งออกไปเร่ิมสร้างสถานเล้ียงเดก็ก�าพร้าเพื่อท�า

ดีในโลก	ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งเร่ิมบญัชีอินสตาแกรมของภาพถ่ายพระ

วหิารหรือเป็นผูอ้ �านวยการขององคก์รไม่แสวงหาผลก�าไร	แต่ท่าน

สามารถคิดหาวธีิใชพ้รสวรรค	์ของท่าน	เป็นอิทธิพลดี

ดิฉนัเช่ือจริงๆ	วา่ค�าพดูเหล่าน้ีจากประธานโธมสั	เอส.	มอนสนั	

(1927–2018)	ท่ีกล่าวถึงสตรีของศาสนจกัร	ประยกุตใ์ชไ้ดโ้ดยตรง

กบัคนหนุ่มสาว	“ท่านเป็นแรงผลกัดนัใหท้�าดี	หน่ึงในแรงท่ีมีพลงั

มากท่ีสุดในโลก	อิทธิพลของท่านขยายเลยตวัท่านและครอบครัว

ท่านออกไปสมัผสัคนอ่ืนๆ	ทัว่โลก”	(“เป้าหมายสามขอ้ท่ีน�าทาง

ท่าน,”เลียโฮนา,	พ.ย.	2007,	153)	จงท�าดีต่อไป—ความดีทั้งหมดท่ีท่าน

ท�าได	้อิทธิพลของท่านจะขยายไกลเกินกวา่ท่านรู้	และเราจะเป็นแรง

ผลกัดนัใหท้�าดีไปดว้ยกนั	◼

อ่านเก่ียวกบัคนหนุ่มสาวท่ีสร้างแรงบนัดาลใจอีกสามคนผูเ้ป็นแรงผลกัดนั
ใหท้�าดีในฉบบัเตม็ของบทความน้ีท่ี	liahona	.lds	.org
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ข้	าพเจา้ประสงคจ์ะบอกท่านวา่วรีบุรุษและวรีสตรี

ของยคุปัจจุบนัอยูท่ี่น่ี	และพวกเขาเหล่านั้นคือ

ท่าน	ขา้พเจา้มัน่ใจวา่ความสามารถ	แรงจูงใจท่ีจ�าเป็น

ตอ้งใชส้ร้างความแตกต่างและก่อเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่พลงั

ของคนๆ	หน่ึง	พลงัท่ีจะกระท�า	พลงัท่ีจะพดูออกมา

ตามความรู้ในพระกิตติคุณ	และดว้ยเหตุน้ีจึงก่อเกิด

การเปล่ียนแปลง	ความสามารถน้ีอยูท่ี่น่ี	อยูใ่นตวัท่าน

เราทุกคนไม่ไดเ้ป็นวรีบุรุษในชีวติก่อนเกิดของ

เราหรอกหรือ	เราทุกคนคดัคา้นลซิูเฟอร์และแผน

ของเขา	เราเกิดมาเป็นผูช้นะ	และเราอยูใ่นทีมท่ีจะ

ชนะสงคราม	ต่อไปน้ี	ดว้ยความรู้ท่ีเรามี	เราตอ้ง

ตดัสินใจเอาชนะความอ่อนแอของเราและเดินไปขา้ง

หนา้โดยไม่ละสายตาจากพระผูท้รงช่วยใหเ้รารอด

อยา่เลือกเสน้ทางของความส�าเร็จพื้นๆ	ธรรมดา	

ซ่ึงมากบัความไม่ยนิดียนิร้ายและความเฉยเมย	จง

ตั้งใจแตกต่าง	ใชพ้ลงัท่ีอยูใ่นตวัท่าน	และสร้างความ

แตกต่าง

มีอุดมการณ์อนัสูงส่งมากมายใหต่้อสู	้จงเป็นหน่ึง

ในคนเหล่านั้นผูปู้ทางและสร้างความแตกต่าง	พึง

จดจ�าวา่	ท่านคือผูช้นะ	เกิดมาเป็นผูช้นะ	ท่านสามารถ

สร้างความแตกต่างไดจ้ริงๆ

จงเลือกอุดมการณ์อนัสูงส่งซ่ึงกคื็อต่อสูเ้พื่อ

พระเจา้	และใชพ้ลงังานของท่าน	มีคนใหช่้วยเหลือ	

มีมือใหย้ก	มีเข่าท่ีอ่อนลา้ใหเ้สริมแรง	มีนกัโทษให้

เยีย่มเยยีนและช่วยเหลือ	มีคนหิวโหยใหเ้ล้ียงอาหาร	 
มีคนเปลือยเปล่าใหส้วมเส้ือผา้	และมีผูป่้วยใหรั้กษา	

จงเปล่งเสียงของท่าน	จงซ่ือสตัยต่์อตนเองและภกัดี

ต่อพนัธกิจของท่าน

“ท่านเป็น	‘ความหวงัของอิสราเอล’	สวรรคก์�าลงั

เฝ้าดูท่าน	และแผน่ดินโลกก�าลงัรอท่านอยู”่	1

จงท�าพนัธสญัญาส่วนตวัของท่านกบัพระองค	์พระ

ผูช่้วยใหร้อดของเรา	และกล่าววา่	“แต่ส่วนขา้พเจา้

และครอบครัวของขา้พเจา้	เราจะปรนนิบติัพระเจา้”	

(โยชูวา	24:15)	โดยการท�าเช่นนั้น	ผูอ่ื้นจะไดรั้บพร	◼
จากค�าปราศรัยในการให้ข้อคดิทางวญิญาณเร่ือง “. . . แต่
ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติ
พระเจ้า” ทีม่หาวทิยาลยับริคมั ยงัก์–ไอดาโฮวนัที ่ 
16 พฤษภาคม ค.ศ. 2017

อ้างองิ
 1. ออรสั์น เอฟ. วทินีย์, Contributor, July 1888, 301.

โดย เอล็เดอร์อดีวัร์โด กาวาร์เร็ท

แห่งสาวกเจด็สิบ

ท่านสามารถสร้าง	 
ความแตกต่างใหญ่
หลวง	ไดจ้ริงๆ



โดย โจชัว เจ. เพอร์คย์ี
นิตยสารศาสนจกัร

สมมติวา่วนัน้ีท่านไดรั้บจดหมายเรียกเป็นผูส้อนศาสนา	

งานมอบหมายของท่านจะรวมถึงสถานท่ีซ่ึงก�าหนดไว	้

ภาษาท่ีใชใ้นคณะเผยแผ	่และวนัเร่ิมตน้	ในวนันั้น	ท่าน

จะรายงานตวัท่ีศนูยฝึ์กอบรมผูส้อนศาสนา	(เอม็ทีซี)	หน่ึงใน	

13	แห่งทัว่โลก

ประสบการณ์ของท่านท่ีเอม็ทีซีจะเป็นอยา่งไร	ลองมาดูกนั

วนัแรกของท่าน
ศาสนจกัรจะจดัเตรียมการเดินทางใหท่้านถา้ท่านอยูไ่กลเอม็ทีซี

เกินกวา่จะขบัรถมาได้

ท่ีเอม็ทีซีในเมืองโพรโว	รัฐยทูาห์	สหรัฐอเมริกา	ผูส้อน

ศาสนาและเจา้หนา้ท่ีจะพาท่านไปต่อแถวในบริเวณลานจอดรถ

เพื่อกล่าวลาครอบครัว	พบผูส้อนศาสนาท่ีรอตอ้นรับท่าน	แลว้ลง

ทะเบียนเขา้ท่ีพกั	ผูส้อนศาสนาท่ีรอตอ้นรับท่าน—ผูส้อนศาสนา

ท่ีอยูเ่อม็ทีซีไดส้องสามสปัดาห์แลว้—จะเป็นผูน้�าทางท่านเม่ือ

ท่านมาถึง	พวกเขาจะบอกใหท่้านน�ากระเป๋าไปเกบ็ไวใ้นท่ีพกั

ของท่านขณะท่านรับป้ายช่ือและหาเพื่อนร่วมหอ้ง

อยากมีงานเผยแผ่ท่ียอดเย่ียมหรือไม่  
ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาจะ

สอนท่านว่าท�าอย่างไร

เอม็ทซีี  
ประสบการณ์ 

ของท่าน
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ในหมวดนี้

58 ท่านจะไปไหม

โดย	เอล็เดอร์เดวดิ	เอฟ.	
อีแวนส์

61 ช่วยเหลอืเคน

โดย	เอฟราอิม	ออง

62 ค�าถามและค�าตอบ:	ฉนั
ยอมต่อการล่อลวงเดิมๆ	
อยูร่�่ าไป	ฉนัจะเอาชนะ
บาปเหล่านั้นไดอ้ยา่งไร

64 ปัจฉิมวาทะ: วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายพยายามต่อไป

โดย	เอล็เดอร์เดล	จี.	เรนลนัด์

เอม็ทซีีโพรโว

เอม็ทซีีเปรู

เยาวชน



52 เลียโฮนา

ซิสเตอร์ซิงเกิลตนักล่าววา่ “เราเดินเขา้ไปใน

หอ้งเรียนของเราและรุ่นพี่ทุกคนในโซนพดูภาษาจีน

และครูของเราพดูภาษาจีน”

เอล็เดอร์อดมัส์กล่าววา่ “ใชเ้วลาพอสมควร

ครับ แต่ทนัทีท่ีคุณเร่ิมเขา้ใจ เรียนรู้วธีิศึกษาอยา่งมี

ประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของคุณจะเพิ่มอยา่งรวดเร็ว 

นัน่เป็นวงจรการเติบโตดา้นบวกขณะท่ีคุณเรียนรู้”

หลกัสูตรการอบรมของเอม็ทีซีเหมือนกนัทุกท่ี ท่ี

เอม็ทีซีขนาดเลก็ ท่านจะไดรั้บการสมัภาษณ์ การสอน 

และปฏิสมัพนัธ์เยอะมากกบัประธานเอม็ทีซีและภรรยา

ของเขา เม่ือสมาชิกโควรัมอคัรสาวกสิบสองใหข้อ้คิด

ทางวญิญาณท่ีเอม็ทีซีโพรโว ศาสนจกัรจะถ่ายทอดไป

เอม็ทีซีอ่ืนดว้ย

“ทุกคนน่ารักมาก ไม่วา่พวกเขาจะอยูใ่นดิสตริกท์

ของคุณหรือผูส้อนศาสนาท่ีคุณพบ ทุกคนยนิดีช่วยคุณ” 

ซิสเตอร์แฮงส์กล่าว  เธอเป็นหน่ึงในผูส้อนศาสนาเกา้

คนท่ีเราสมัภาษณ์ท่ีเอม็ทีซีโพรโวและก�าลงัเรียนภาษา

จีนกลาง ผูส้อนศาสนาจากดิสตริกทข์องเธอจะรับใชใ้น

ไตห้วนั แคนาดา และแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ซิสเตอร์เพรสทวคิกล่าววา่ “นัน่ยอดเยีย่มท่ีสุดเท่า

ท่ีเคยมีมา รู้วา่ในท่ีสุดคุณไดอ้ยูท่ี่น่ีและคุณไดท้�าส่ิงท่ี

วเิศษสุดน้ีท่ีคุณรู้วา่พระองคท์รงขอใหคุ้ณท�า”

ช้ันเรียนแรกของท่าน
เม่ือท่านเขา้เอม็ทีซี การเรียนรู้เร่ิมตน้ทนัที ในวนั

แรก ท่านจะเขา้หอ้งเรียน เร่ิมเรียนและฝึกวธีิสอน

พระกิตติคุณ

เอม็ทซีีกวัเตมาลา

เอม็ทซีีโพรโว
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▶  แต่ละปีมีผูส้อน

ศาสนาเขา้เอม็ทีซี

ประมาณ 40,000 คน

▶  ในเอม็ทีซีขนาดเลก็ 

มีผูส้อนศาสนาอยูท่ี่

นัน่คราวละประมาณ  

35 ถึง 150 คน

▶  ท่ีเอม็ทีซีโพรโว  

มีผูส้อนศาสนา

อยูท่ี่นัน่คราวละ

ประมาณ 2,000 คน

▶  เอม็ทีซีเมก็ซิโก

โดยปกติมีผูส้อน

ศาสนาหลายร้อยคน

แต่รองรับไดถึ้ง  

1,200 คน

▶  ภาษาท่ีสอนในเอม็

ทีซีแต่ละแห่งรวม

ทั้งหมด 58 ภาษา

▶  ผูส้อนศาสนาท่ีไม่

เรียนภาษาใหม่จะอยู่

ท่ีเอม็ทีซีสามสปัดาห์

▶  ผูส้อนศาสนาท่ีเรียน

ภาษาใหม่จะอยูท่ี่

เอม็ทีซีหกสปัดาห์

เอม็ทซีีฟิลปิปินส์

เอม็ทซีีองักฤษ

เอม็ทซีีบราซิล

เร่ืองน่ารู้



เอม็ทซีีกานา

เอม็ทซีีโคลอมเบีย

เอม็ทซีีบราซิล เอม็ทซีีโพรโว
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สาขาใหม่ของท่าน
ท่ีเอม็ทีซีขนาดใหญ่	ผูส้อนศาสนาไดรั้บมอบหมายใหไ้ปท�างานกบั

ฝ่ายประธานสาขา	(ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคในทอ้งท่ีผูไ้ด้

รับเรียกใหรั้บใชท่ี้เอม็ทีซี)	พวกเขาประชุมศีลระลึกวนัอาทิตยก์บัสาขา

ของพวกเขา	ท่ีเอม็ทีซีขนาดเลก็	ผูส้อนศาสนาประชุมกนัภายใตก้าร

ก�ากบัดูแลของฝ่ายประธานเอม็ทีซี

ท่ีเอม็ทีซีขนาดใหญ่	ผูส้อนศาสนาแต่ละคนไดรั้บมอบหมายใหไ้ป

โซนท่ีมีหลายดิสตริกท	์ระบบน้ีเป็นแบบเดียวกบัท่ีผูส้อนศาสนาจะ

ประสบในสนามเผยแผ	่ในเอม็ทีซี	ดิสตริกทอ์าจมีเพียงสองคู่	หรืออาจมี

หา้หรือหกคู่กไ็ด	้โซนอาจประกอบดว้ยสองดิสตริกทห์รือหกดิสตริกท	์ 

การจดัระบบแบบน้ีช่วยเร่ืองการอบรมและการเรียนรู้	ฝ่ายประธาน

เอม็ทีซีและฝ่ายประธานสาขากบัภรรยาของพวกเขาจะใหค้ �าปรึกษา

และความช่วยเหลือแก่ผูส้อนศาสนาขณะพวกเขาปรับตวัเขา้กบัชีวติ

ผูส้อนศาสนา

กจิวตัรประจ�าสัปดาห์ของท่าน
ผูส้อนศาสนานอนในหอ้งท่ีใชร่้วมกบัคู่ของพวกเขาและผูส้อน

ศาสนาคนอ่ืนๆ—ปกติหอ้งละส่ีคน	แต่ละวนัพวกเขามีเวลาออกก�าลงั

กาย	(ยกเวน้วนัอาทิตย)์	เวลาวางแผน	และเวลาอาหาร	เวลาส่วนใหญ่

ของพวกเขาใชใ้นหอ้งเรียนท่ีพวกเขารับการอบรมเร่ืองหลกัค�าสอน

พระกิตติคุณ	ภาษา	(หากจ�าเป็น)	วธีิหาคนใหส้อน	วธีิสอนโดยพระ

วญิญาณ	และวธีิวางแผนเวลา	การอบรมน้ีเป็นจุดประสงคเ์บ้ืองตน้ของ

เอม็ทีซี—เพื่อเพิ่มความเขา้ใจเร่ืองพระกิตติคุณและเรียนรู้วธีิแบ่งปัน

ข่าวสารพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ	ครูของท่านจะเป็น

อดีตผูส้อนศาสนาท่ีรู้วธีิช่วยท่านพฒันาทกัษะผูส้อนศาสนาท่ีท่านตอ้ง

มี	ตารางประจ�าวนัแน่นมากแต่คุม้ค่า

เอล็เดอร์แจค็สนักล่าววา่	“ก่อนผมไปท่ีนัน่	ผมคิดวา่น่าจะยาก		

แทบจะห่อเห่ียวเลยทีเดียว	แต่กลบัเป็นประสบการณ์ท่ีสนุกสนาน	

สนุกมาก	เราสนุกและท�างานหนกั”

ผูส้อนศาสนามีโอกาสรับใชแ้ละมีวนัเตรียมดว้ย	วนัเตรียมจะให้

เวลาพวกเขาซกัรีดเส้ือผา้	ท�าความสะอาดหอ้ง	และเขียนถึงบา้น	เป็น

เวลาท่ีผูส้อนศาสนาสามารถไปพระวหิารไดด้ว้ย

ในวนัอาทิตยผ์ูส้อนศาสนาเขา้ร่วมการประชุมกบัเพื่อนผูส้อน

ศาสนาของพวกเขา	พวกเขาอาจไดรั้บเชิญใหพ้ดูในการประชุม 

ศีลระลึกและสอนในการประชุมฐานะปุโรหิตหรือสมาคมสงเคราะห์	

เอล็เดอร์มีส่วนร่วมในการใหพ้รและส่งผา่นศีลระลึก	นอกจากการ 

ประชุมปกติของศาสนจกัรแลว้	ผูส้อนศาสนายงัไดมี้ส่วนร่วมในการ

ประชุมทอ้งถ่ิน	มีการสมัภาษณ์กบัฝ่ายประธานสาขาหรือฝ่ายประธานเอม็

ทีซีของพวกเขา	ดูส่ือศาสนจกัร	สนทนากบัคู่	และศึกษาส่วนตวั	ผูส้อน

ศาสนาท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บใชเ้ป็นหวัหนา้โซน	หวัหนา้ดิสตริกท	์ 

และซิสเตอร์ผูน้�าการอบรมจะมีการอบรมผูน้�าในวนัอาทิตยเ์ช่นกนั

แมต้ารางประจ�าวนัส่วนใหญ่ส�าหรับผูส้อนศาสนาจะก�าหนดไว้

แลว้	แต่พวกเขามีเวลาวา่งดว้ย	ซิสเตอร์แฮงส์กล่าววา่เธอรู้สึกวา่ตอ้ง

รับผดิชอบการใชเ้วลาใหดี้	“คุณเลือกวา่จะใชเ้วลาของคุณอยา่งไร	 

คุณจะใชเ้วลาของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งไรข้ึนอยูก่บัคุณ”

คู่คนแรกของท่าน
การปรับตวัเขา้กบัชีวติผูส้อนศาสนาเป็นเร่ืองทา้ทาย—รู้สึกคิดถึงบา้น	

กินอาหารต่างจากเดิม	และมีประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเรียกร้องมาก	

แหล่งขอ้มูลท่ีดีเยีย่มคือส่ิงพิมพข์องศาสนจกัรช่ือวา่	การปรบัตวัให้
เข้ากับชีวติผู้สอนศาสนา	เป็นรูปเล่ม	และมีใหอ่้านออนไลนท่ี์	 
LDS	.org	และในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้

เร่ืองใหญ่ท่ีสุดเร่ืองหน่ึงท่ีตอ้งปรับตวัเขา้กบัชีวติผูส้อนศาสนาคือ

มีคู่อยูก่บัท่านตลอดเวลา	คู่ของท่านอาจมาจากประเทศอ่ืน	พดูภาษา

ต่างจากท่าน	หรือมีทศันะเร่ืองการท�างานเผยแผศ่าสนาดว้ยกนัต่างจาก

ท่าน	ผูส้อนศาสนาตอ้งฝึกใชเ้วลากบัผูอ่ื้นใหม้ากโดยไม่รู้สึกอึดอดั	และ

พวกเขาตอ้งเรียนรู้วธีิสอนดว้ยกนั	เอล็เดอร์จูอิลฟส์จ�าไดว้า่	“เรามีบท

เรียนหน่ึงท่ียากมาก	เรามีความคิดต่างกนัและขดัแยง้กนั	แต่เราเรียนรู้วา่

ส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งสอนเป็นคู่และใหค้วามคิดไปทางเดียวกนั”

ท่านจะปรับตวัเช่นนั้นอยา่งไร	ดว้ยความรัก	ความอ่อนนอ้มถ่อม

ตน	และการส่ือสาร	ดงัท่ีเอล็เดอร์ลีอธิบาย	“มีการประชุมกบัคู่ท่ีคุณ

ใชเ้วลาทบทวนวนันั้นหรือสปัดาห์นั้นเพื่อเขา้ใจคู่ของคุณ	วธีิท�างาน

ดว้ยกนั	และเตรียมตวัเพื่อคุณจะสามารถช่วยใหคู่้ของคุณและคุณทั้งคู่

เติบโตไปดว้ยกนั”

ขณะท่ีท่านพยายามรับใชแ้ละแสดงความเป็นมิตรกบัคู่	ท่านเรียนรู้

พลงัของความเป็นหน่ึงเดียวเช่นกนั	เอล็เดอร์ชอวก์ล่าววา่	“คุณตอ้งลืม

เร่ืองของตวัเองบา้ง	ใหค้วามสนใจกบัการท�างานเป็นหมู่คณะ	เม่ือคุณ

มีความเป็นหน่ึงเดียวกนัแลว้	ส่ิงนั้นจะมีพลงัมาก	และเหลือเช่ือมาก”
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ท่านอาจจะรู้สึกคดิถงึบ้าน
การเป็นผูส้อนศาสนาคนใหม่ท่ีเอม็ทีซีอาจท�าใหท่้านพบกบั

ความเครียดของการท�างานและการอยูไ่กลบา้น ซิสเตอร์ 

ซาลิวากล่าววา่ “การคิดถึงบา้นในช่วงสามส่ีวนัแรกเป็นเร่ือง

ปกติ แต่จากนั้นจะดีข้ึนเพราะเราปลอบโยนกนัและผูน้�าของ

เราปลอบโยนเรา การตั้งใจศึกษาช่วยดิฉนั ดิฉนัยงัคงคิดถึง

ครอบครัว แต่ดิฉนัตั้งใจท�างาน”

ความรู้สึกเครียดเป็นเร่ืองปกติ และความรู้สึกสุขบา้งทุกข์

บา้งเป็นเร่ืองปกติเช่นกนั เอล็เดอร์จูอิลฟส์กล่าววา่ “คุณจะมี

วนัดีๆ แน่นอน และดว้ยเหตุผลบางอยา่ง บางคร้ังคุณจะรู้สึก

หดหู่บา้ง แต่คุณตอ้งพิจารณาใหถ้ว้นถ่ีและจดจ�าวา่ ‘ฉนัไม่ได้

เรียนรู้ส่ิงน้ีเพื่อตวัฉนั ฉนัเรียนรู้เพื่อคนท่ีฉนัจะสอน ตราบใด

ท่ีฉนัพยายามสุดความสามารถ ฉนัจะท�าได’้”

แต่มีระบบสนบัสนุนท่ีดีมาก รวมถึงผูอ้บรม ผูน้�า และคู่

ของท่าน ซิสเตอร์ซิงเกิลตนักล่าววา่ “คร้ังหน่ึงดิฉนัทอ้มาก

จากบทเรียน และรู้สึกหนกัใจ แต่ดิฉนัคุยกบัคู่ และเราออก

ไปเดินเล่น ซ่ึงช่วยดิฉนั—คุยกนั ร้องไหนิ้ดหน่อย การตั้งใจ

ท�างานและมีทศันคติดา้นบวก—ช่วยมากจริงๆ”

ท่านจะพร้อมออกไป
ไม่วา่สภาวการณ์ส่วนตวัของท่านเป็นเช่นไร ถา้ท่านมา

เอม็ทีซีดว้ยใจท่ีเปิดกวา้งและเตม็ใจเรียนรู้ โดยวางใจวา่

พระเจา้จะทรงสนบัสนุนท่าน เอม็ทีซีจะเป็นสนามอบรมท่ี

มีประสิทธิภาพส�าหรับการรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาของท่าน 

ประจกัษพ์ยานของท่านจะเขม้แขง็ข้ึน ท่านจะเรียนรู้วธีิติดต่อ

และรักคนท่ีท่านสอนและคนท่ีท่านรับใชด้ว้ย และท่านจะ

เรียนรู้ภาษาของพระวญิญาณ ท่านจะเขา้ใจพระกิตติคุณลึก

ซ้ึงข้ึน เรียนรู้วธีิสอนอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน และวธีิ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์และภาษาต่างๆ เม่ือถึงเวลา

ออกไปสนามเผยแผ ่ท่านจะมีความเช่ือมัน่ในตนเองและใน

พระเจา้มากข้ึน ◼

เอม็ทซีีโพรโว

โพรโว  
ยูทาห์

เขตทีรั่บใช้:  
ท่ัวโลก

ภาษาทีอ่บรม:  
57  
ภาษา

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
20,515 คน

บัวโนสไอเรส  
อารเ์จนตินา

เขตทีรั่บใช้:  
อาร์เจนตินา ชิลี ปารากวยั  

อุรุกวยั

เขตทีรั่บใช้:  
 

โมซัมบิก

เซาเปาลู  
บราซิล

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
4,848 คน

เขตทีรั่บใช้:  
เมก็ซิโก ประเทศอ่ืนๆ ของอเมริกาเหนือ  

อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

  
3,285 คน

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
1,180 คน

ภาษาทีอ่บรม:  
โปรตเุกส สเปน

ภาษาทีอ่บรม:  
สเปน

เขตทีรั่บใช้:  
ยโุรป

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
785 คน

ภาษาทีอ่บรม:  
สเปน

ภาษาทีอ่บรม:  
อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีก  

อิตาลี รัสเซีย สเปน

เม็กซิโกซิต ี 
เม็กซิโก

เพรสตนั  
อังกฤษ
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เอม็ทซีีเมก็ซิโก

เขตทีรั่บใช้:  
โคลอมเบีย เอกวาดอร์ 

 เวเนซูเอลา

โบโกตา  
โคลอมเบีย

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
3,434 คน

ลิมา  
เปรู

เขตทีรั่บใช้:  
คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา  

ฮอนดรัูส นิคารากัว ปานามา

กัวเตมาลาซิต ี 
กัวเตมาลา

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
1,599 คน

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
1,634 คน

เขตทีรั่บใช้:  
โบลิเวีย เปรู

เขตทีรั่บใช้:  
ดีอาร์คองโก มาดากัสการ์ 

 แอฟริกาตะวนัตก

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
1,740 คน

เขตทีรั่บใช้:  
ออสเตรเลีย ฟิจิ นิวซีแลนด์  

ปาปัวนิกินี ซามวั ตาฮีตี ตองกา

เขตทีรั่บใช้:  
เคนยา มาดากัสการ์  

แอฟริกาใต้ ซิมบับเว

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
376 คน

เขตทีรั่บใช้:  
เอเชีย

ภาษาทีอ่บรม:  
เขมร เซบู อังกฤษ อินโดนีเซีย จีนกลาง  

มองโกเลีย ตากาลอ็ก ไทย อูรด ูเวียดนาม

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
2,302 คน

เขตทีรั่บใช้:  
แองโกลา บราซิล เคปเวิร์ด  

โมซัมบิก

เซาเปาลู  
บราซิล

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
3,285 คน

ภาษาทีอ่บรม:  
เคคชี สเปน

ภาษาทีอ่บรม:  
สเปน

ภาษาทีอ่บรม:  
สเปน

ภาษาทีอ่บรม:  
โปรตเุกส สเปน

ภาษาทีอ่บรม:  
อังกฤษ ฝร่ังเศส

ภาษาทีอ่บรม:  
อังกฤษ

ภาษาทีอ่บรม:  
อังกฤษ ฝร่ังเศส ซามวั ตองกา

อักกรา  
กานา

โอกแลนด ์ 
นิวซีแลนด์

โจฮันเนสเบิรก์  
แอฟรกิาใต้

มะนิลา  
ฟิลิปปินส์

ผู้สอนศาสนาทีเ่ข้าอบรมต่อปี:  
2,343 คน
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ขา้พเจา้ตอบวา่	“ผมยุง่มาก

ครับ”

คุณแม่จอ้งมองขา้พเจา้และ

พดูวา่	“ถา้ลกูยุง่เกินกวา่จะพบ

อธิการละก	็ลูกยกหูโทรศพัท์

แลว้โทรไปบอกท่านอยา่งนั้น”

ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้ไม่ได้

ยุง่	ขนาดน้ัน	ขา้พเจา้จึงไปพบ

อธิการในส�านกังานของท่าน	

ท่านนัง่ท่ีโตะ๊ท�างาน	ซ่ึงโล่งผดิ

ปกติ		ขา้พเจา้บอกไดท้นัทีวา่การ

สมัภาษณ์คร้ังน้ีไม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ี

ขา้พเจา้คิด

“เดวดิ”	ท่านพดู	“มีอีกวอร์ด

หน่ึงท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธ์ิผูส้อน

ศาสนาไดห้น่ึงสิทธ์ิ	เราไดรั้บ

โอกาสใหส่้งผูส้อนศาสนาอีก

คนหน่ึงไป	พวกเราฝ่ายอธิการ

รู้สึกไดรั้บการดลใจใหทู้ลถาม

พระบิดาบนสวรรคว์า่มีคนท่ี

จะไปตอนน้ีไดห้รือไม่	ส่ิงท่ีผม

สามารถบอกคุณไดคื้อถึงเวลา

แลว้ท่ีพระเจา้ทรงใหคุ้ณรับใช้

งานเผยแผ”่

ขา้พเจา้ตะลึงกบัส่ิงท่ีท่านพดู	

ขา้พเจา้เคยคิดวา่เพราะสงคราม

และโควตา้	ขา้พเจา้คงจะไม่มีวนั

ไดเ้ป็นผูส้อนศาสนา	ขา้พเจา้ถาม

วา่ขา้พเจา้จะขอเวลาคิดก่อนได้

ท่าน
โดย เอล็เดอร์ 
เดวดิ เอฟ. อแีวนส์

แห่งสาวกเจด็สิบ

ช่
วงเรียนมธัยมปลายและ

มหาวิทยาลยัปีแรกของ

ขา้พเจา้เกิดข้ึนระหวา่ง

สงครามเวียดนาม	เม่ือขา้พเจา้

เร่ิมเรียนมหาวิทยาลยั	ศาสนจกัร

ไดท้�าขอ้ตกลงกบัรัฐบาลสหรัฐ

เก่ียวกบัจ�านวนผูส้อนศาสนาท่ี

จะไดรั้บใช	้ขอ้ตกลงคือแต่ละ

วอร์ดส่งผูส้อนศาสนาออกไปได้

เพียงปีละสองคน	และเยาวชน

ชายท่ีเหลือจะไม่ไดรั้บเรียกและ

อาจจะถูกเกณฑเ์ป็นทหาร	แม้

ขา้พเจา้ตอ้งการรับใชง้านเผยแผ่

มาชัว่ชีวิต	แต่ดูเหมือนขา้พเจา้

ไม่มีทางจะไดไ้ป

ขา้พเจา้ลงทะเบียนเรียน

มหาวิทยาลยัแห่งยทูาห์ในฤดู

ใบไมร่้วงปี	1969	ราวเดือน

มกราคม	ปี	1970	ขา้พเจา้พบและ

เร่ิมออกเดทกบัภรรยาในอนาคต	

ฤดูใบไมผ้ลิปีนั้นเราเกิดความ

รักต่อกนั

อธิการโทรศัพท์มา
ช่วงบ่ายท่ีอากาศร้อนวนั

หน่ึงในเดือนกรกฎาคม	ขา้พเจา้

กลบับา้นและคุณแม่บอกว่า	

“เดวิด	อธิการโทรศพัทม์า	ท่าน

ตอ้งการพบลูก”

ถ้าพระเจ้าทรงขอให้
ท่านไป ท่านจะไปรับ
ใช้งานเผยแผ่หรือไม่
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หรือไม่	ท่านถามวา่ขา้พเจา้จะ

ใชเ้วลานานคิดนานเท่าใด	และ

ขา้พเจา้บอกท่านวา่หน่ึงสปัดาห์

จากนั้นเราจบการสมัภาษณ์	

ขา้พเจา้เดินออกมาท่ีรถ—ยงั

ตะลึงไม่หาย	ขา้พเจา้เร่ิมขบั

รถวนรอบซอลทเ์ลคซิต้ี	นึกถึง

เหตุการณ์ในบ่ายวนันั้น

การตดัสินใจรับใช้
ขา้พเจา้ขบัรถกลบัมาท่ีโบสถ์

ภายในไม่ก่ีนาที	จอดรถ	และเดิน

กลบัเขา้ไปในหอ้งท�างานของ

อธิการ	ท่านยงัคงนัง่อยูท่ี่เดิมโดย

ไม่มีอะไรอยูบ่นโตะ๊

ขา้พเจา้มองท่านและถามวา่	

“อธิการครับ	ท่านท�าอะไรอยูค่รับ”

ท่านตอบอยา่งนุ่มนวลวา่	“ผม

รอคุณอยู”่

ขา้พเจา้พดูต่อจากนั้นวา่	

“อธิการครับ	ถา้ถึงเวลาท่ีพระเจา้

จะใหผ้มรับใช	้ผมจะรับใชค้รับ”

เม่ือขา้พเจา้กลบัถึงบา้น	คุณ

แม่อยูใ่นห้องครัว	ขา้พเจา้เกรง

ว่าถา้ขา้พเจา้บอกทุกอยา่งท่ี

ขา้พเจา้รู้สึก	ขา้พเจา้จะเร่ิม

ร้องไห้	ขา้พเจา้จึงพูดไปว่า	“คุณ

แม่ครับ	ผมพูดอะไรตอนน้ีไม่

ได	้แต่คุณแม่ควรรู้ว่าผมจะไป

จะไปไหม
เป็นผูส้อนศาสนา	ผมจะไปเร็วๆ	

น้ีครับ”

บ่ายคลอ้ยวนันั้น	ขา้พเจา้

พดูกบัคุณพอ่เร่ืองการตดัสินใจ

ของขา้พเจา้	ท่านใหค้ �าแนะน�าท่ี

ไพเราะท่ีสุดและใหก้�าลงัใจมาก

ท่ีสุดแก่ขา้พเจา้	จากนั้นขา้พเจา้

ไปพบคนรัก	(ผูซ่ึ้งเวลาน้ีเป็น

ภรรยาขา้พเจา้)	และบอกเธอเร่ือง

การตดัสินใจนั้น	เราเดินคุยกนั	

ร้องไห	้และคุยกนัอีกบางเร่ือง	

แต่เราไม่มีความลงัเลแต่อยา่งใด	

ถา้ขา้พเจา้ไปได	้ขา้พเจา้ควรไป	

และขา้พเจา้จะไป

ขา้พเจา้ไดรั้บการเรียกใหรั้บ

ใชใ้นญ่ีปุ่นเดือนสิงหาคม	และ	

10	ตุลาคม	ปี	1970	ขา้พเจา้ไป

เป็นผูส้อนศาสนา

เมือ่พระเจ้าทรงเรียก 
ท่านจะไปไหม

ในแอลมาบทท่ี	24	ชาว 

แอนไท	นีไฟ	ลีไฮท่ีเพิ่งเปล่ียน

ใจเล่ือมใสไดท้�าสญัญาวา่จะไม่

ท�าใหใ้ครเสียเลือดเน้ืออีก	เม่ือ

ศตัรูของพวกเขากลบัมาโจมตี	

พวกเขายอมตายแทนท่ีจะละเมิด

ค�าสญัญานั้น	จากนั้นในแอลมา

บทท่ี	27	แอมนัเสนอต่อกษตัริย์
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ใหพ้วกเขาออกจากแผน่ดินไปสมทบกบั 

ชาวนีไฟ	แต่กษตัริยป์ฏิเสธ	โดยเช่ือวา่ชาว 

นีไฟจะไม่ยอมรับพวกเขาแน่นอน	(ดู	แอลมา	

27:3–6)	แอมนัถามกษตัริยว์า่	“ขา้พเจา้จะไป

ทูลถามพระเจา้,	และหากพระองคต์รัสกบั

เรา,	ใหล้งไป	.	.	.	ท่านจะไปไหม?”	(แอลมา	

27:7)	กษตัริยข์องชาวแอนไท	นีไฟ	ลีไฮตอบ

วา่	“จงทูลถามพระเจา้เถิด,	และหากพระองค์

ตรัสใหเ้ราไป,	เรากจ็ะไป;	มิฉะนั้นเราจะส้ิน

ชีวติอยูใ่นแผน่ดินน้ี”	(แอลมา	27:10)	แอมนั

ทูลถาม	และพระเจา้ทรงบญัชาใหพ้วกเขาไป	

ชาวแอนไท	นีไฟ	ลีไฮไปโดยไม่ลงัเล

ตลอดชีวติท่าน	พระเจา้จะทรงขอใหท่้าน	

“ไป”	เม่ือทรงขอ	ท่านจะไปไหม	ท่านจะท�า

หรือไม่เม่ือพระเจา้ทรงขอใหท่้านท�า	ขา้พเจา้

รู้จากประสบการณ์ของขา้พเจา้เองวา่การ

เติบโตทางวญิญาณและพรส่วนมากท่ีเรา

ประสบในชีวติเราสุดทา้ยแลว้จะโยงกลบัไป

หาการตดัสินใจตอบรับของเราเม่ือพระเจา้

ทรงเรียก	ประธานรัสเซลล	์เอม็.	เนลสนักล่าว

วา่	“แต่ละวนัคือวนัแห่งการตดัสินใจ	และ

การตดัสินใจของเราก�าหนดจุดหมายปลาย

ทางของเรา”	(“การตดัสินใจเพื่อนิรันดร,”	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	108)

ระหวา่งเป็นผูส้อนศาสนาในญ่ีปุ่น	

ขา้พเจา้มีโอกาสสอนพระกิตติคุณใหค้นท่ี

ขา้พเจา้รัก	ในปี	1998	26	ปีหลงัจากจบงาน

เผยแผ	่ขา้พเจา้ไดรั้บเรียกเป็นประธานคณะ

เผยแผใ่นญ่ีปุ่น	คราวน้ีขา้พเจา้อยูอี่กเขตหน่ึง	

แต่กลบัไปอยูก่บัคนท่ีขา้พเจา้รักและคนท่ีรัก

ขา้พเจา้	ทุกคนในครอบครัวขา้พเจา้ไดรั้บ

ประสบการณ์อนัแสนวเิศษน้ีขณะเสริมสร้าง

ศาสนจกัรของพระเจา้ในญ่ีปุ่น

ไม่ก่ีปีหลงัจากขา้พเจา้กบัภรรยากลบั

จากงานเผยแผ	่ประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงคลี์ย	์

(1910–2008)	ขอใหเ้ราเขา้พบท่าน	ระหวา่ง

การเขา้พบคร้ังนั้น	ท่านเรียกขา้พเจา้ใหรั้บ

ใชเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่	ท่านใคร่ครวญ

ประสบการณ์ของขา้พเจา้สมยัเป็นผูส้อน

ศาสนาวยัหนุ่มและเป็นประธานคณะ

เผยแผ	่ท่านบอกเราวา่ถึงแมจ้ะมีหลายคน

มีคุณสมบติัเป็นเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่	แต่

พระเจา้ทรงประสงคจ์ะใชข้า้พเจา้เพราะ

ประสบการณ์และการตดัสินใจก่อนหนา้น้ี

ของขา้พเจา้

ตั้งแต่ประธานโธมสั	เอส.	มอนสนั

ประกาศการเปล่ียนอายผุูส้อนศาสนา	เราได้

ขอใหเ้ยาวชนหารือกบับิดามารดา	หารือกบั

อธิการ	และหารือกบัพระเจา้ผา่นการสวด

ออ้นวอน	เม่ือถึงเวลาท่ีท่านตอ้งไป	ท่าน

ควรไป	เม่ือท่านมีความอดทนและใชศ้รัทธา	

ขา้พเจา้รู้วา่พระเจา้จะทรงท�าใหท่้านรู้พระ

ประสงคข์องพระองค์

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เม่ือท่านเช่ือฟังพระ

ประสงคข์องพระเจา้	ท่านจะไดรั้บพรเหลือ

คณานบั	◼

หารือกบับิดา
มารดา หารือกบั
อธิการ และหารือ
กบัพระเจ้าผ่าน
การสวดอ้อนวอน

เม่ือถึงเวลาท่ีท่าน
ตอ้งไป	ท่านควรไป



โดย เอฟราอมิ ออง

เ	ม่ือผมอาย	ุ16	ปี	ผมยา้ยเขา้วอร์ดชาวไตห้วนั	เคนวยั	13	ปีเพิ่งรับบพัติศมา	แต่หลงัจากนั้นไม่นาน	เคน

แทบไม่มาโบสถ	์ผมมีความปรารถนาจะช่วยใหเ้คน

กลบัมาโบสถ	์ผมชวนเขามากิจกรรมของศาสนจกัร

หลายคร้ัง	เคนเล่นบาสเกตบอลท่ีสหกิจกรรมและเขา้

ร่วมคณะนกัร้องประสานเสียงเยาวชน	เขากบัลินดาพี่

สาวเร่ิมเขา้ชั้นเรียนภาษาองักฤษท่ีครอบครัวของผม

กบัผูส้อนศาสนาสอน	ไม่นานลินดากเ็ร่ิมเขา้ร่วม

กิจกรรมเยาวชนดว้ย	ผมเห็นไดว้า่พระหตัถข์อง

พระผูเ้ป็นเจา้ก�าลงัช่วยเรา

ครอบครัวของเคนสงสยัวา่ท�าไมครอบครัว 

ผมพยายามช่วยเหลือเคนกบัลินดา	เราบอกพวก

เขาวา่พระกิตติคุณท�าใหเ้ราเกิดปีติใหญ่หลวง	

และเราตอ้งการใหค้นอ่ืนๆ	มีปีติและสนัติสุข

จากพระผูช่้วยใหร้อดเหมือนเรา	ต่อมา	 

ลินดากบัเคนไปโบสถต์ามค�าเชิญของเรา	ภา
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ลินดามาและมีประสบการณ์ท่ีดีมาก	แต่เคนป่วย	และเม่ือผม

สวดออ้นวอนวา่จะท�าอะไรไดบ้า้งเพ่ือช่วยเขา	ผมรู้สึกวา่เรา

ควรน�าศีลระลึกไปใหเ้ขา	อธิการอนุญาตใหค้รอบครัวเราไป

บา้นเขา	ผมกบันอ้งชายช่วยปฏิบติัศีลระลึกใหเ้ขา	เราพดูคุย

กบัครอบครัวเขาดว้ย	ผมรู้สึกสงบ

ครอบครัวเราเคยสวดออ้นวอนให้เคน	และเราทุกคน

รู้สึกรักเคนกบัครอบครัว	เยาวชนและผูใ้หญ่ในวอร์ดและ

สเตคผกูมิตรเคนกบัลินดาต่อไป	การพยายามปฏิบติัศาสน

กิจร่วมกนัของสมาชิกก�าลงัช่วยให้เคนกบัลินดารู้สึก

ถึงความรักของพระผูช่้วยให้รอด	ประสบการณ์ท่ีผม

พยายามปฏิบติัศาสนกิจเหมือนพระผูช่้วยให้รอด

ท�าให้ชีวิตผมเกิดปีติใหญ่หลวง	การปฏิบติัศาสนกิจ 

เป็นงานของพระเจา้	และเพราะเป็นงานของ

พระองค	์พระหตัถข์องพระองคจึ์งทรงน�าทาง

การปฏิบติัศาสนกิจของเรา	◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในไต้หวนั

ช่ วย

เหลอืเคน

พระหัตถ์ของ
พระเจ้าน�าทางการ

ปฏิบัติศาสนกิจ
ของผม
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“ฉันยอมต่อการล่อลวงเดมิๆ 
อยู่ร�่าไป ฉันจะเอาชนะบาป
เหล่าน้ันได้อย่างไร”

ค�าถามและค�าตอบ

สวดอ้อนวอนบ่อยๆ
ดิฉนัเป็นผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใส	

และการล่อลวงรุนแรงมาก

เพราะดิฉนัมีธรรมเนียมปฏิบติั

ต่างจากศาสนจกัร	ดิฉนัเร่ิม

เขา้ใจทีละนิดวา่การส่ือสารท่ีดิฉนัมีกบัพระบิดา

บนสวรรคท์�าใหดิ้ฉนัเขม้แขง็ข้ึนและท�าใหดิ้ฉนั

เอาชนะทุกอยา่งง่ายข้ึน

พามีลา เอส.  อาย ุ19 ปี จงัหวดัลงักเีว ชิลี

ควบคุมความคดิของคุณ
ความคิดของเราเป็นทางผา่นไปสู่การกระท�า

ของเรา	การล่อลวงเหมือนท�านองเพลงท่ีคุณจ�า

ได	้สามารถเขา้ไปสู่ความคิดของเรา	เม่ือการ

ล่อล่วงเขา้มาในความคิดของคุณ	ลองพยายาม

เปล่ียนความคิดเหล่าน้ีโดยสอนตวัคุณใหรู้้วา่จะ

ท�าอยา่งไรและคิดอยา่งไร	คุณมีพลงัท�าเช่นนั้น!

เทย์นารา เอส. อาย ุ19 ปี เมืองเซาเปาล ูบราซิล

“ถึงแม้เราจะจงใจ
ท�าบาปท้ังท่ียงัมี
สติสัมปชัญญะ หรือ
เผชิญความล้มเหลวและ
ความผิดหวงัซ�า้แล้วซ�า้
เล่า แต่ในช่ัวขณะท่ีเรา
ตัดสินใจพยายามอีกคร้ัง 
การชดใช้ของพระคริสต์
ช่วยเราได้ . . .

“. . . เม่ือเราพยายาม
มานะบากบ่ันและช่วย
ผู้ อ่ืนท�าแบบเดียวกัน 
เราเป็นวิสุทธิชนยคุ
สุดท้ายท่ีแท้จริง เม่ือ
เราเปล่ียน เราจะพบ
ว่าพระผู้ เป็นเจ้าสน
พระทัยว่าเราเป็นใคร
และเราก�าลงัจะเป็นใคร
มากกว่าเราเคยเป็นใคร”
เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์ แห่งโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง “วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามต่อไป” การประชุมใหญ่สามญั
เดอืนเมษายน 2015
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ESอยู่ให้ห่างต้นตอ
ของการล่อลวง
ถา้คุณเสพติดโทรศพัท	์จง

พยายามขจดัการเสพติดหรือ

ใหพ้อ่แม่วางขอ้จ�ากดัการ

ใช	้หรือถา้เพื่อนของคุณเป็นคนล่อลวงคุณ	

จงหาเพื่อนท่ีดีและพยายามคบคนดีท่ีช่วยให้

คุณรู้สึกถึงพระวญิญาณเสมอ	ถา้คุณมีพระ

วญิญาณอยูก่บัคุณและคบเพื่อนท่ีดี	คุณจะ

สามารถต่อตา้นการล่อลวงไดง่้ายข้ึน	การ

ล่อลวงมาถึงทุกคน	แต่ตราบใดท่ีเราต่อตา้น

ส่ิงเหล่านั้น	เราจะดี

โคลเทน็ บี. อาย ุ17 ปี แอลเบอร์ตา แคนาดา



ขอการสนับสนุน
จากคนอืน่
จงอยูก่บัคนท่ีคุณรักเสมอ	

เช่นครอบครัวและเพื่อนสนิท	

คนท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั

กบัคุณ	อาจจะช่วยใหคุ้ณอยูห่่างจากการ

ล่อลวง	เขา้ไปมีส่วนในกิจกรรมครอบครัว

และศาสนจกัร	โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานเผยแผ่

ศาสนาและงานประวติัครอบครัว	อยา่ทอ้ใจ	

พระหตัถข์องพระเจา้ยืน่มาใหค้นท่ีมีความ

ปรารถนาจะกลบัใจเสมอ

เอ็ลเดอร์ตูเกย์ อาย ุ20 ปี คณะเผยแผ่กานา  
เคปโคสต์

หาการปลอบโยนผ่าน
การสวดอ้อนวอน
ส่ิงท่ีดิฉนัอยากแนะน�าใหท้�าคือสวดออ้นวอน	

ดิฉนัรู้วา่ค �าตอบไม่มาทนัที	แต่การปลอบโยน

มาไดเ้สมอ	คุณจะพบการปลอบโยนโดยหยดุ

นึกถึงส่ิงท่ีท�าใหคุ้ณทุกขใ์จและคิดถึงส่ิงท่ี

ท�าใหคุ้ณสุขใจ	ไม่วา่คุณจะหาการปลอบโยน

วธีิใด	ดิฉนัรู้วา่คุณจะพบการปลอบโยนผา่น

พระเยซูคริสต์

แอนนา พ.ี อาย ุ12 ขวบ รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ฉันยงัจ�าบาปทีฉั่นกลบัใจแล้วได้ และฉันรู้สึกผดิ 
ท�าไมฉันจงึลมืบาปของตนเองไม่ได้

การชดใชข้องพระเยซูคริสตท์�าใหเ้ราไดรั้บการใหอ้ภยัถา้เรากลบัใจ	การกลบัใจ

ท่ีแทจ้ริงรวมถึงความอ่อนนอ้มถ่อมตน	การสารภาพ	การละท้ิงบาป	และความ

ตั้งใจแน่วแน่วา่จะรักษาพระบญัญติั

พระเจา้ทรงสญัญาวา่	“คนท่ีกลบัใจจากบาปของเขา,	คนคนนั้นไดรั้บการให้

อภยั,	และเรา,	พระเจา้,	ไม่จ�ามนัอีก”	(หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	58:42)	แต่ 

จะเป็นอยา่งไรถา้ความจ�าเร่ืองบาป	ของเรา	ยงัหลอกหลอนเราอยู	่เอล็เดอร์ 

ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองสอนวา่	“พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ได้

ทรงสญัญาวา่	เรา	จะจ�าบาปของเราไม่ได	้การจ�าจะช่วยใหเ้ราหลีกเล่ียงการท�าผดิ

เหมือนเดิมอีก	แต่ถา้เราซ่ือตรงและซ่ือสตัย	์ความทรงจ�าเก่ียวกบับาปของเราจะ

เลือนหายไปตามกาลเวลา	น่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเยยีวยาและการช�าระ

ใหบ้ริสุทธ์ิท่ีตอ้งเกิดข้ึน”	(ดู	“จุดกลบัท่ีปลอดภยั,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2007,	126)

เม่ือเรากลบัใจอยา่งแทจ้ริงและมุ่งท�าตามพระผูช่้วยใหร้อด	พระวญิญาณ

บริสุทธ์ิจะทรงเป็นเพื่อนของเราและเราจะมีแรงจูงใจใหรั้กและรับใชผู้อ่ื้น	ความ

เจบ็แปลบของความละอายใจจะถกูแทนท่ีดว้ยความส�านึกคุณและความหวงั	เราจะ

สรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรับพระกรุณา	ความรัก	และพระเมตตาของพระองค์

ท่านคดิอย่างไร ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน	15	มีนาคม	2019	
ท่ี	liahona .lds .org	(คลิก	“Submit an Article or 
Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง  
ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็น
ทางการของศาสนจักร

“ฉนัจะชอบโบสถไ์ดอ้ยา่งไรในเม่ือฉนัมี
ปัญหากบัเพื่อนท่ีโบสถ”์
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ใ	
นพระเมตตาของพระผูเ้ป็นเจา้	พระองคท์รงสญัญาจะใหอ้ภยัเม่ือเรากลบัใจและหนัจากความ

ชัว่ร้าย—มากจนบาปของเราจะไม่ถกูน�ามาเอ่ยอา้งอีก	ส�าหรับเรา	เน่ืองจากการชดใชข้องพระ

คริสตแ์ละการกลบัใจของเรา	เราสามารถมองดูการกระท�าในอดีตและกล่าววา่	“ฉนัเคยเป็น

แบบนั้น	แต่ฉนัไม่ไดเ้ป็นคนชัว่ร้ายแบบในอดีตอีกแลว้”

ประธานโธมสั	เอส.	มอนสนั	(1927–2018)	สอนวา่	“ของประทานท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ี

พระผูเ้ป็นเจา้ประทานแก่เราคือปีติของการพยายามอีกคร้ัง	เพราะไม่มีความลม้เหลวใดเป็นความลม้

เหลวคร้ังสุดทา้ย”1	ถึงแมเ้ราจะจงใจท�าบาปทั้งท่ียงัมีสติสมัปชญัญะ	หรือเผชิญความลม้เหลวและ

ความผดิหวงัซ�้ าแลว้ซ�้ าเล่า	แต่ในชัว่ขณะท่ีเราตดัสินใจพยายามอีกคร้ัง	การชดใชข้องพระคริสตช่์วย

เราได	้เราตอ้งจดจ�าวา่ไม่ใช่พระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีบอกเราวา่เรามาไกลเกินกวา่จะพยายามอีกคร้ัง

ความปรารถนาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะใหว้สุิทธิชนยคุสุดทา้ยพยายามต่อไปอยูเ่หนือการเอาชนะ

บาปเช่นกนั	ไม่วา่เราจะทุกขใ์จเพราะความสมัพนัธ์ท่ีมีปัญหายุง่ยาก	ความทา้ทายทางเศรษฐกิจ	

ความเจบ็ป่วย	หรือเป็นผลจากบาปของผูอ่ื้น	การชดใชอ้นัไม่มีขอบเขตของพระผูช่้วยใหร้อด

สามารถรักษาได—้โดยเฉพาะผูท่ี้ทนทุกขโ์ดยไม่มีความผดิ	พระองคเ์ขา้พระทยัอยา่งถ่องแทว้า่การ

ทนทุกขโ์ดยไม่มีความผดิอนัเป็นผลจากการล่วงละเมิดของผูอ่ื้นนั้นเป็นอยา่งไร	ดงัท่ีพยากรณ์ไว	้

พระผูช่้วยใหร้อดจะทรง	“ปลอบโยนคนชอกช�้าใจ	.	.	.	ใหม้งกฎุแทนข้ีเถา้	.	.	.	น�้ ามนัแห่งความ

ยนิดีแทนการไวทุ้กข	์[และ]	เส้ือคลุมแห่งการสรรเสริญแทนจิตวญิญาณท่ีทอ้แท”้	(อิสยาห์	61:1–3;	

ดู	ลูกา	4:16–21	ดว้ย)	ไม่วา่อะไรกต็าม	ดว้ยความช่วยเหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้	พระองคท์รงคาดหวงั

ใหว้สุิทธิชนยคุสุดทา้ยพยายามต่อไป

ขา้พเจา้ขอเช้ือเชิญให้เราทุกคนประเมินชีวิตของเรา	กลบัใจ	และพยายามต่อไป	หากเรา

ไม่พยายาม	เราก็เป็นแค่คนบาปยคุสุดทา้ย	หากเราไม่มานะบากบัน่	เราก็เป็นคนเหลาะแหละ

ยคุสุดทา้ย	และหากเราไม่ยอมให้คนอ่ืนพยายาม	เราก็เป็นคนหนา้ซ่ือใจคดยคุสุดทา้ย	เม่ือเรา

พยายามมานะบากบัน่และช่วยผูอ่ื้นท�าแบบเดียวกนั	เท่ากบัเราเป็นวิสุทธิชนยคุสุดทา้ยท่ีแทจ้ริง	

เม่ือเราเปล่ียน	เราจะพบว่าพระผูเ้ป็นเจา้ทรงสนพระทยัว่าเราเป็นใครและเราก�าลงัจะเป็นใครมาก

ยิ่งกว่าท่ีเราเคยเป็นใคร	◼
จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2015

อ้างองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “The Will Within,” Ensign, May 1987, 68.

วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามต่อไป

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ
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เดล จี. เรนลันด์

เกิดวนัท่ี  
13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1952  

ใน ซอลท์เลคซิตี ้ 
ยูทาห์

ประกอบอาชีพ  

แพทย์ โรคหัวใจ 
เช่ียวชาญเร่ืองภาวะ 

หัวใจล้มเหลวและการ 
ปลกูถ่ายหัวใจ

ได้รับ  

ปรญิญาตรแีละ 
ปรญิญาโท  

จาก 
มหาวิทยาลยั 
แห่งยทูาห์

ได้รับเรียกให้  

รบัใช้เป็น
อธิการ  

ขณะเรียนแพทย์เฉพาะ
ทางปีสามท่ีโรงพยาบาล

จอห์นฮ็อพคินส์
ในรัฐแมริแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา

รับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาเตม็เวลาใน 

สวเีดน

ภาษาแรก
ของท่านคือ 

สวเีดน

เป็น  
อาจารย์
แพทย์  

ท่ีมหาวิทยาลยั 
แห่งยทูาห์

ได้รับการสนับสนุนสู่  

โควรมั 
อัครสาวก 
สบิสอง  

วนัท่ี 3 ตลุาคม ค.ศ. 2015

แต่งงานกับ  
รธู  
ลิบเบิรท์  
ในพระวิหาร
ซอลท์เลคเม่ือปี 1977

เอ
็ลเ

ด
อร

์

เม่ืออาย ุ12 ขวบ ขณะ
เข้าร่วมการประชุมของ
ศาสนจักรในบ้านท่ี
ปรับปรุงใหม่ ท่านกับเพ่ือน

คนหน่ึง จุดประทัด 
ในบริเวณท่ีมีคนล้นออกมา
จากห้องนมสัการ

มี  
บุตรสาว 

หน่ึงคนช่ือแอชลีย์

ในฐานะแพทย์ ท่าน
เรียนรู้จากผู้ป่วยว่า  

ความปวดรา้วใจ
กลายเป็นปีติ  

ผ่านพระกิตติคุณ

เก่ียวกับการเรียกเป็น
อัครสาวกของท่าน ท่าน
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าคิดว่า
ประธานมอนสันรู้สึกว่า  

กระดูก 
ข้าพเจ้ายุบ”

ได้รับ  

พยานยืนยัน 
ความจรงิ  

ของพระคัมภีร์มอรมอน
เม่ือท่านอาย ุ11 ขวบ

การอ่านเร่ืองราวคริสต์มาสในลกูา 2 เป็น  

ประเพณีครสิต์มาส ของครอบครัว

เป็น  

คนท่ี 100  
ท่ีได้รับเรียกสู่โควรัม 

อัครสาวกสิบสอง 
ในยคุสุดท้าย
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คนหนุ่มสาว

อทิธิพลดขีองท่าน

42
ผูส้อนศาสนาในอนาคต

ส่ิงทีค่าดหวงัจากเอม็ทซีี

50
เยาวชน

เมือ่การเรียกมาถงึ 
คุณจะไปไหม

58

บิดามารดา

เกร็ดความรู้ส�าหรับสอน
เร่ืองการกลบัใจ

ท่านจะใช้เวลาท่ีเหลือ
สร้างความแตกต่างใน

โลกได้อย่างไร

40
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เรียนรู้เกีย่วกบั 

บัพติศมา!
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ประวตัคิรอบครวัเริม่ตน้เมือ่ทา่นเรยีนรูเ้กีย่วกบับรรพชน 
ของทา่น พวกเขาเป็นคนจรงิๆ ทีอ่ยูม่ากอ่นทา่นและ

เป็นส่วนหน่ึงของครอบครวั เราตอ้งไดร้บัการผนึกกบั
บรรพชนของเราเพือ่เราจะไดอ้ยูก่บัพวกเขาในชีวติหน้า

เมื่อท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับบรรพชนของท่าน ท่านจะ
•  รูสึ้กมีความสุขและมั่นใจมากขึน้
•  ไม่รูสึ้กโดดเดีย่ว
•  รูว้า่แตล่ะคนมีคา่ในสายพระเนตรของพระ

บิดาบนสวรรค์

สามวธิีตอ่ไปน้ีจะช่วยให้ท่านไดร้บัพรดงักล่าว
1. คน้หาวา่บรรพชนของท่านเป็นใคร
2. รวบรวมเรือ่งราวเกี่ยวกับพวกเขาและเล่าเรือ่งเหล่า

น้ันซ�า้ๆ!
3. เช่ือมโยงพวกเขากับครอบครวัโดยส่งช่ือ

พวกเขาไปพระวหิาร พวกเขาจะไดร้บับพั
ตศิมาและศาสนพิธีอื่นที่ท�าแทนพวกเขา 
อย่างเช่น การผนึกกับครอบครวัของ
ท่านตลอดกาล

จากฝ่ายประธานสูงสุด
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โดย ประธาน 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ท�าความ  
รูจ้ักครอบครวั

ของท่าน
สเตลลา โอ๊คส์คณุแม่ของข้าพเจ้าสิน้ชีวติก่อนหลาน

ของเราเกิด ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์ โอ๊คส์จึงจัด “ปารต์ี ้
สเตลลา” เพื่อช่วยให้หลานๆ รูจ้ักคณุย่า สมาชิก
ครอบครวัเขียนหนังสือเล่มหน่ึงเกี่ยวกับเธอและเกี่ยว
กับคณุพ่อของข้าพเจ้าดว้ย ท่านสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับ 
บรรพชนของท่านไดม้ากขึน้เช่นกัน ท่านจะไดร้บัความ
เข้มแข็งและทิศทางส�าหรบัชีวติท่าน ●
ดดัแปลงจากค�าปราศรยัในวนั RootsTech 2018 Family Discovery Day
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“รับพระนามของพระ
บุตรของพระองค”์	
(หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา	20:77)

พนัธสญัญาบพัติศมา
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ตดัการด์เหล่าน้ีแล้วน�ามาคละกัน จากน้ันให้ผลัดกันจับคูก่ารด์ที่เข้ากัน  
พูดถึงพันธสัญญาบัพตศิมาส่วนที่อยู่ ในการด์แตล่ะคู่

“มีพระวญิญาณของ
พระองคอ์ยูก่บัพวกเขา

ตลอดเวลา”	(หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา	20:77)

แต่ละวนั	ฉนัจะพยายาม
รักษาพระบญัญติั

“ระลึกถึงพระองคต์ลอด
เวลาและรักษาพระ
บญัญติัของพระองค”์	
(หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา	20:77)

ฉนัจะช่วยเหลือผูอ่ื้น

ฉนัจะท�าตามพระเยซูคริสต์

“แบกภาระของ
กนัและกนั”	

(โมไซยาห์	18:8)

พระบิดาบนสวรรคท์รงสามารถ
อวยพรฉนัดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
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สัญญาวา่จะ
พยายาม

โดย เทม ีกรีน
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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“บัพตศิมาดงัพระเยซู  . . . เป็นส่ิงทีฉั่นอยากท�า” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 104 [ภาษาอังกฤษ])

ตะวนัก�าลังจะตกดนิขณะทัทสึกิป่ันจักรยานกลับ
บ้าน เขาชอบป่ันเรว็ๆ ลงเนินเล็กๆ ข้างบ้าน แต่

เขาตอ้งกลับถึงบ้านก่อนมืด
เมื่อทัทสึกิป่ันจักรยานมาถึงป้ายรถประจ�าทาง เขา

เห็นซิสเตอรย์ามาดะครปูฐมวยัของเขาก�าลังเดนิขึน้ตกึ
อพารต์เมนตข์องเขา

“สวสัด ีทัทสึกิ” ซิสเตอรย์ามาดะพูด
ยิม้ๆ “ครมูาคยุเรือ่งบัพตศิมาของหนู”

ครอบครวัของทัทสึกิเพิ่งเริม่กลับ
ไปโบสถ์ เขาชอบอยู่กับเพื่อนๆ 
 ในปฐมวยั และเขาตืน่เตน้เป็น
พิเศษที่จะไดร้บับัพตศิมา!  
ซิสเตอรย์ามาดะกับทัทสึกิขึน้ลิฟต์

ไปดว้ยกันและเข้าไปหาคณุแม่ ใน
อพารต์เมนต์
“ทัทสึกิ ครูดี ใจที่หนูเลือกท�าตาม 

พระเยซูคริสต์ โดยรับบัพติศมา” ซิสเตอร์
ยามาดะบอก “เมื่อเรารับบัพติศมา เราท�า 

พันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ หนูรู้หรือเปล่าว่า
พันธสัญญาคืออะไร”

ทัทสึกิไม่รูว้า่ซิสเตอรย์ามาดะจะถามเขา เขาเริม่รูสึ้ก
กังวลเล็กน้อย แตค่ณุแม่ยิม้ให้ก�าลังใจ

“สัญญาหรอืครบั” เขาถามอย่างลังเล
“ถูกตอ้งจ้ะ!” ซิสเตอรย์ามาดะตอบ “พระบิดาบน

สวรรคท์รงสัญญากับเราวา่เราสามารถมีพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์สถิตกับเราตลอดเวลา หนูรูห้รอืเปล่าวา่เราสัญญา
อะไรกับพระบิดาบนสวรรค”์

ทัทสึกิส่ายหน้า “ผมไม่ทราบครบั”
“ครจูะบอกใบ้ ให้นะคะ—ค�าสัญญาอยู่ ในค�าสวด

ออ้นวอนทีเ่ราไดยิ้นกอ่นเรารบัศีลระลกึ” ซิสเตอรย์ามาดะ 
ตอบ “เราสัญญากับพระบิดาบนสวรรคว์า่เราเต็มใจรบั
พระนามของพระเยซูครสิต ์ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา 
และรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์หนูรูห้รอืเปล่าวา่รบั
พระนามของพระเยซูหมายความวา่อย่างไร”

ททัสึกิส่ายหน้าอีกครัง้ คณุแมช่่วยเขา “หมายความ
วา่เรายนิดทีีจ่ะบอกวา่เราเป็นสมาชิกศาสนจกัรของ
พระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย” เธอกลา่ว 

“หมายความวา่เราจะท�าส่ิงทีพ่ระเยซจูะท�าถา้พระองค์
ทรงอยูท่ีน่ี่”

“พระเยซูจะท�าอะไรบ้างครบั” ทัทสึกิถาม
“พระเยซูจะใจดกีับทุกคน พระองคจ์ะช่วยคนที่

เศรา้เสียใจหรอืไม่สบาย” ซิสเตอรย์ามาดะตอบ “และ
พระองคจ์ะสอนผู้คนให้รูว้ธิีท�าตามพระบัญญัต”ิ

ทัทสึกิรูสึ้กกระอักกระอ่วนในท้อง เขาเริม่หน้าน่ิวและ
พูดวา่ “ผมคดิวา่ผมคงรบับัพตศิมาไม่ได”้

“ท�าไมล่ะ” คณุแม่ถาม
“มีค�าสัญญามากมายเหลือเกิน! ผมคดิวา่ผมคงจะ

เป็นเหมือนพระเยซูทุกวนัไม่ได!้”
คณุแม่กอดทัทสึกิ “จ�าไดห้รอืเปล่าวา่ลูกช่วยยูนะเมื่อ

เธอรอ้งไห้เมื่อวาน”
ทัทสึกิพยักหน้า น้องของเขาเสียใจ เขาจึงท�าหน้า

ตลกและเล่นกับเธอจนเธอมีความสุขอีกครัง้
“จ�าไดห้รอืเปล่าวา่ลูกช่วยให้ลูกพี่ลูกน้องของลูกแบ่ง

ปันกันและท�าดตีอ่กันเมื่ออาทิตย์ก่อน เมื่อลูกท�าอย่าง
น้ัน ลูกก�าลังท�าตามพระเยซู”

ททัสึกิไมรู่ว้า่น่ันคอืความหมายของการท�าตามพระเยซู 
เขาเริม่รูสึ้กดขีึน้เล็กน้อย เขาสามารถท�าส่ิงเหลา่น้ันได!้

ซิสเตอรย์ามาดะพูดวา่ “และเมื่อ
เราท�าผิด เราสามารถกลับใจ
ได ้น่ันหมายความวา่เรา
สามารถพูดวา่เราขอโทษ
และพยายามท�าให้ดขีึน้ 
เมื่อเรากลับใจ พระบิดา
บนสวรรคจ์ะทรงให้อภัย
เรา เราพยายามไดต้ลอด
เวลา!”

ทัทสึกิไม่รูสึ้กกังวลอีก 
เขารูสึ้กมีความสุข

“ผมอยากรบับัพตศิมา
ครบั!” เขาบอก

คณุแม่กับซิสเตอรย์ามาดะยิม้  
ซิสเตอรย์ามาดะให้พระคมัภีรม์อรมอนแก่ทัทสึกิหน่ึง
เล่ม มีช่ือของเขาเขียนอยู่บนน้ันดว้ย ทัทสึกิรูสึ้กมีความ
สุขที่เขาสามารถพยายามเป็นเหมือนพระเยซูไดทุ้กวนั 
ตอนน้ีเขาอยากรบับัพตศิมาเต็มที! ●
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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ดีขึน้วนัละนิด
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ค�าตอบ: 1 ง, 2 ค, 3 จ, 4 ข, 5 ก

พระบิดาบนสวรรคท์รงสามารถช่วยให้เราเลือกดขีึน้ทุกวนั เป็นความหมายส่วนหน่ึง
ของการกลับใจ! ลากเส้นจับคูก่ารเลือกเมื่อวานกับการเลือกที่ดขีึน้วนัน้ี

การเลอืกเมือ่วาน

1.	ฉนัลอ้นอ้งสาวแมเ้ธอจะ
บอกใหฉ้นัหยดุแลว้กต็าม

2.	ฉนัโมโหและตะโกน
เสียงดงัเม่ือเราแพ้
การแข่งฟุตบอล

3.	ฉนัต่ืนสายและไม่สวด
ออ้นวอนตอนเชา้

4.	ฉนัพดูไม่ดีบางอยา่ง
กบัเดก็คนหน่ึงเม่ือ
เขาหวัเราะเยาะฉนั

5.	ฉนัโกหกคุณแม่เร่ืองท�าน�้า
ในหมอ้หกเม่ือท่านถาม

การเลอืกวนันี้

ก.	ฉนับอกแม่วา่ขอโทษและ
บอกความจริงกบัท่าน	จาก
นั้นกช่็วยเติมน�้า

ข.	ระหวา่งทางไปโรงเรียน	ฉนั
คิดหาวธีิท่ีจะไม่อารมณ์เสีย
ใส่คนอ่ืน

ค.	ฉนัขอโทษโคช้ท่ีโมโห
ขนาดนั้น

ง.	ฉนัขอโทษนอ้งสาวและวาด
รูปแมวตลกๆ	ใหเ้ธอ

จ.	ฉนัเขา้นอนแต่หวัค�่าและมี
เวลาพอท่ีจะสวดออ้นวอน
เม่ือต่ืนนอน
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ทุกคนล้วนท�าผิดพลาด  
พระบิดาบนสวรรค์จะทรง

ช่วยให้ฉันเรียนรู้ เตบิโต 
และพยายามอกีคร้ัง
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เมก็ซิโกอยู่ในอเมริกาเหนือ 
มปีระชากรมากกว่า 

120 ล้านคน ประชากรราว 
1.5 ล้านคนเป็นสมาชิกของ

ศาสนจกัร

ธงชาติ	ภาพถ่ายอาหารจาก	GETTY IMAGES;	ภาพประกอบโดย	เคธี	แมค็ดี

สวสัด ี
จาก  

เม็กซิ  โก!

ภาษาหลกัของเมก็ซิโก
คือภาษาสเปน	น่ีคือพระ
คมัภีร์มอรมอนภาษา
สเปน	ลองทายวา่อะไร	
ในภาษาสเปน	ช่ือ
ของศาสดาพยากรณ์
แอลมาหมายถึง	จิต
วิญญาณ

ผมช่ือ
มาร์โก 

สว่นผมช่ือ 
เปาโล เราเดินทางไปต่าง

ประเทศทุกเดือนเพ่ือเรยีนรู้
เก่ียวกับลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าท่ัว

โลก เชิญรว่มเดินทางไปเยือน
เม็กซิโกกับเรา!
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พบเพือ่นบางคนของเรา 
จากเมก็ซิโก!

ครอบครัวส�าคญั
มากต่อคนใน
เมก็ซิโก	ครอบครัว
มกัจะมาชุมนุม
กนัในวนัหยดุ
และสนุกสนาน
คร้ืนเครง	เดก็ๆ	
เหล่าน้ีก�าลงัตี	
piñata	ตุก๊ตาสตัว์
ตวัหน่ึงท่ีใส่ผลไม้
และขนมไวใ้นนั้น!

คุณรู้หรือไม่วา่ช็อกโกแลตผลิตใน
เมก็ซิโก	ช็อกโกแลตเป็นส่วน
ผสมอยา่งหน่ึงในอาหารจาน
หน่ึงเรียกวา่	mole poblano 
ซอสชนิดน้ีประกอบดว้ย

พริก	ถัว่	ผลไม	้และเคร่ือง
เทศ	¡Delicioso!

มีพระวหิาร	13	แห่งในเมก็ซิโก	น่ีคือภาพถ่ายพระ
วหิารท่ีสวยงามในเมก็ซิโกซิตีและตีฮวันา

คุณชอบ	fútbol	ไหม	
เป็นกีฬาท่ีนิยมเล่นมาก

ท่ีสุดในเมก็ซิโก!

“วนัหน่ึงหนูมีปัญหาใหญ่ 
และรูสึ้กเศรา้มาก หนูไป
โบสถแ์ละฟังประจกัษ์พยาน
เกีย่วกบัพระเยซ ูหนูรูสึ้กถึง
พระวญิญาณบรสุิทธิ ์ท�าให้
หนูมีความสุข หนูรูว้า่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้
หนูรูสึ้กมีความสุข” 
 แอบ็บี ด.ี อายุ 7 ขวบ, 
เมอืงปวยบลา เมก็ซิโก

“ผมรูว้า่ทกุวนัน้ีพระบดิา
บนสวรรคต์รสักบัศาสดา
พยากรณ์เช่นเดยีวกบั
พระองคต์รสัในอดตี ถา้
ผมฟังและท�าตามศาสดา
พยากรณ์ ผมจะไดร้บัพร 
และจะช่วยใหผ้มเป็นเหมอืน
พระเยซูครสิตม์ากขึน้” 
 เบ็นจามนิ ด.ี อายุ 9 ขวบ, 
เมอืงปวยบลา เมก็ซิโกขอบคุณท่ี

ส�ารวจเม็กซิโกกับเรา 
แล้วพบกันใหม่!
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โดย มาริสซา เดนนิส
นิตยสารศาสนจกัร

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“มาหาพระครสิต,์ และยดึมัน่
ในของประทานทีด่ี ไวทุ้กอยา่ง” 
( โมโรไน 10:30)
“Estas son las 

mañanitas . . .”
เสียงรอ้งเพลงของคณุแม่

ปลุกอินกรดิให้ตืน่ เธอลืมตา
และเห็นคณุแม่เข้ามาในห้อง เมื่อถึงวนัเกิดของเธอ 
คณุแม่รอ้งเพลงสุขสันตว์นัเกิดให้เธอเสมอ

“สุขสันตว์นัเกิดจ้ะ!” คณุแม่บอก 
“เรามาเตรยีมงานเลีย้งของลูก

กันเถอะ”
อินกรดิไดก้ลิ่นเคก้

ช็อกโกแลตอบอยู่ ในเตาอบ 
“สงสัยจังวา่จะไดอ้ะไรเป็น
ของขวญั!” เธอคดิ เธอลุก

จากเตยีงและมองออกไปนอก
หน้าตา่ง ตน้ศรตีรงันอกบ้าน

มีดอกสีม่วงบานสะพรัง่ทัง้ตน้
อินกรดิช่วยดนัโซฟาเข้าไปในห้องของคณุแม่เพื่อจะ

มีที่วา่งมากๆ ในห้องน่ังเล่น เธอช่วยแตง่หน้า
เคก้และปักเทียนเจ็ดเล่มไวด้า้นบน ไม่นาน
ก็ถึงเวลางาน!

เพื่อนๆ ของอินกรดิจากโรงเรยีนและ
ปฐมวยัมารว่มงาน พวกเขาเล่นเกม

และกินเคก้ จากน้ันก็ถึง
ช่วงโปรดของอินกรดิ—ของ
ขวญั! เธอไดห้นังสือเล่มใหม่ 
ตุก๊ตาเสือ และก�าไลข้อมือ
กระจุ๋มกระจิ๋ม

หลังจากทุกคนไปแล้ว  
อินกรดิกอดคณุแม่ 
“ขอบคณุมากคะ่แม่ เป็นวนั
เกิดที่ดทีี่สุดเลยคะ่!”

“ยังไม่หมดจ้ะ” คณุแม่
พูด “แม่มีของพิเศษที่จะ

ท�าให้หนูประหลาดใจ” เธอยื่นกระดาษใบหน่ึงให้อินกรดิ 
เขียนวา่ “ ไดเ้วลาเข้านอนแล้ว!”

“เป็นค�าใบ้จ้ะ” คณุแม่อธิบาย 
“หนูตอ้งหาค�าใบ้ตอ่”

อินกริดรีบไปที่ห้องนอน
ของเธอ เธอพบกระดาษ
อีกใบอยู่ ใต้หมอน เขียนวา่ 
“วันซักรีด”

อินกรดิวิง่เข้าไปในครวัและ
เปิดเครือ่งซักผ้า ค�าใบ้อีกค�า!

อินกรดิพบค�าใบ้อื่นๆ อยู่หลังทีว ี
ในหนังสือเล่มโปรด และใตพ้รมเช็ดเท้าในห้องน� ้า ค�าใบ้
สุดท้ายน�าเธอไปที่ตูเ้สือ้ผ้าของเธอ บนชัน้มีกล่องของ

ขวญักล่องหน่ึง อินกรดิไม่สูงพอ คณุแม่จึงหยิบ
ลงมาให้เธอ

อินกรดิฉีกกระดาษออกและเปิดฝาก
ล่อง ข้างในกล่องเป็นผ้าพับสีขาวและ
พระคมัภีรม์อรมอนเล่มใหญ่

ส่ิงที่ท�าให้อินกรดิ  

ประหลาดใจ ในวนัเกิด
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“ปีหน้าหนูจะไดร้บั
บัพตศิมา” คณุแม่บอก 
“น่ีเป็นของขวญัพิเศษ
ที่จะช่วยหนูเตรยีมตวั” 
คณุแม่จับผ้าสีขาว  
“น่ีเป็นผ้าที่แม่จะใช้
ตดัชุดบัพตศิมาให้หนู 
และน่ี”—เธอหยิบพระ
คมัภีรม์อรมอนขึน้มา
—“ ให้หนูอ่าน”

อินกรดิเงยหน้ามอง
คณุแม่ “หนูไม่เคยอ่านพระคมัภีรม์อรมอนเลยคะ่”

“แม่รูว้า่หนูจะท�าได”้ คณุแม่พลิกหน้าหนังสือ 
“ดสิู ตวัหนังสือใหญ่มาก แม่คดิวา่น่าจะท�าให้อ่าน
ง่ายขึน้”

คณุแม่ปิดหนังสืออีกครัง้และยื่นให้อินกรดิ  
อินกรดิไล่น้ิวไปบนปกเรยีบของหนังสือ
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“ส�าคญัที่ลูกตอ้งรูด้ว้ย
ตนเองวา่พระคมัภรีม์อร
มอนเป็นความจรงิหรอื
เปล่า” คณุแม่กล่าว “แม่
สัญญาวา่ถ้าหนูอ่านและ
สวดอ้อนวอนดว้ยสุดใจ 
พระบิดาบนสวรรคจ์ะ
ทรงช่วยให้หนูรู”้

คนืน้ันอินกรดิอ่านบท
แรกของพระคมัภีร ์
มอรมอน ไม่ยากอย่างที่

เธอคดิ เธอชอบอ่านพระคมัภีร์
เธออ่านพระคมัภีรม์อรมอนอีกครัง้ในวนัรุง่

ขึน้ และวนัถัดไป เธออ่านทุกวนั หลังจากน้ันไม่
กี่สัปดาห์ เธอตดัสินใจวา่เธอไม่อยากรอให้อ่านจบ
แล้วคอ่ยสวดอ้อนวอน

อินกรดิคกุเข่าข้างเตยีง เธอสวดอ้อนวอนดว้ย
สุดใจและทูลขอพระบิดาบนสวรรคท์รงช่วยให้
เธอรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ จากน้ัน
ก็รอ เธอคดิวา่เธออาจจะไดย้ินเสียง เธอไม่ไดย้ิน 
แตค่วามสุขในใจเธอเพิ่มขึน้ เธอรูว้า่พระบิดาบน
สวรรคท์รงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเธอ

เกอืบหน่ึงปีตอ่มา อนิกรดิอา่นพระคมัภรีม์อรมอน 
จบ เธอรูว้า่ไม่วา่เธอจะไดอ้ะไรในวนัเกิดแปดขวบ 
แตพ่ระคมัภีรม์อรมอนจะเป็นของขวญัที่ดทีี่สุด
ตลอดไป! ●

เรือ่งน้ีเกิดขึน้ในเม็กซิโก เปิดดหูน้า พ8 เพือ่เรยีนรู้
เพิ่มเตมิเกีย่วกับประเทศน้ัน!
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ค ามิลากับคารล์อสตืน่เตน้ที่ลูกพี่ลูกน้องทุกคนของพวกเขาจะไปรว่มพิธีบัพตศิมาของคามิลาพรุง่น้ี วนัน้ีพวกเขาเล่นเกมที่สนุก
ที่สุดช่ือวา่ las escondidas (เกมซ่อนหา) อีกตามเคย!

ท่านจะหาตุก๊แกทัง้ 10 ตวัเจอหรอืไม่ จากน้ันให้หาคามิลลา คารล์อส และลูกพี่ลูกน้อง 10 คนของพวกเขา ทุกคนสวมเสือ้สีแดง

หาใหเ้จอ!
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โดย ดาเนียล เอม็. อายุ 8 ขวบ, ประเทศวานูอาตู

ผมอยู่ ในวานูอาตหูมู่เกาะแห่งหน่ึงในมหาสมุทร
แปซิฟิก ผมตืน่เตน้มากที่จะอายุครบแปดขวบ

เพราะผมจะไดร้บับัพตศิมาและการยืนยัน
แตผ่มกังวลเรือ่งบัพตศิมาในมหาสมุทรหน้าบ้าน

เพราะที่น่ีคลื่นใหญ่มาก คลื่นพวกน้ันเราเล่นไดส้นุก แต่
ผมไม่แน่ใจวา่จะรบับัพตศิมาในน้ันได ้ผมกับคณุแม่
ไปดมูหาสมุทรใกล้บ้านวา่จะเป็นอย่างไร และผมรูว้า่ทุก
อย่างจะดี

เราเลือกวนัที่ผมจะรบับัพตศิมา ผมตืน่เตน้มาก แต่
แล้วก็เกิดพายุหมุนไซโคลนใกล้เกาะของเรา เราตอ้งโทร
บอกประธานสาขาและยกเลิกบัพตศิมาของผม

ถึงแม้จะมีน� ้าท่วมเล็กน้อยจากไซโคลน แตเ่ราก็ยัง
สามารถไปโบสถ์วนัอาทิตย์น้ันได ้ประธานสาขาประกาศ
วา่ผมจะรบับัพตศิมาวนัเสาร์

เช้าวนัเสาร ์คลื่นใหญ่มาก ผมจึงคอ่นข้างกลัว เรามี
การประชุมที่บ้านของผม จากน้ันทุกคนจึงเดนิลงไปที่
ชายหาด ผมขอให้จอชลูกพี่ลูกน้องให้บัพตศิมาผม

จอชยกตวัผมให้อยู่เหนือคลื่นขณะที่เราเดนิลงไป แต่
ขณะผมก�าลังรบับัพตศิมา คลื่นสงบ ผมคดิวา่ขณะจอช 
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนส�าหรบับัพตศิมา พระเยซูทรง
ท�าให้น� ้าน่ิง

เมื่อเราเดนิขึน้จากมหาสมุทร น� ้าซัดแรงอีกครัง้ แต่
ผมไม่สนใจเพราะตวัผมเปียกอยู่แล้ว ผมดี ใจมากที่ผม
อายุครบแปดขวบและผมสามารถท�าตามแบบอย่างของ
พระเยซูโดยรบับัพตศิมา ผมรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รง
ไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของผม ●

พระองคท์รงท�าใหน้� า้น่ิง
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การเดินทางไกลของเอ็ลเดอร ์
ฮอลแลนด ์

1

2

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก
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ประธานเนลสนักบัเอล็เดอร์
ฮอลแลนดต่ื์นเตน้ท่ีไดไ้ปเยีย่ม
สมาชิกศาสนจกัรใน	อนิเดยี	พวก
ท่านไปหาสถานท่ีสร้างพระวหิาร
ท่ีนัน่	จะเป็นพระวหิารแห่งแรกใน
ประเทศนั้น	ซ่ึงมีประชากรมากกวา่
หน่ึงพนัลา้นคน!

ถดัไปคือ	เคนยา	ประเทศหน่ึงในแอฟริกาท่ีจะมีการสร้าง
พระวหิาร	เอล็เดอร์ฮอลแลนดก์ระตุน้ใหผู้ค้นรวบรวม
ประวติัครอบครัวและมาพระวหิารเม่ือรวบรวมเสร็จ	
“ไม่มีส่ิงใดจะเป็นพรแก่ท่านมากกวา่น้ี”	ท่านกล่าว

แห่งแรกท่ีท่านไปเยอืนคือเมืองเยรูซาเลม็	
ประเทศอสิราเอล	พวกท่านชมภเูขามะกอกเทศ	สถาน
ท่ีซ่ึงพระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค	์และ
เยรูซาเลม็เมืองเก่าท่ีพระเยซูทรงด�าเนิน

เ อ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์ละซิสเตอรแ์พทรเิซีย ฮอลแลนด์
อยู่กับประธานและซิสเตอรเ์นลสันขณะพวกท่านเดนิทางไป

เยี่ยมสมาชิกศาสนจักรทั่วโลก พวกท่านไปเยือนแปดประเทศ 
แตล่ะประเทศพวกท่านประชุมกับหลายพันคนผู้มีความสุขมาก
ที่ ไดพ้บศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก!

แทบทุกแห่งที่พวกท่านไปมีพระวหิารอยู่แล้วหรอืจะมีอีกไม่นาน! ●

3
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เอล็เดอร์ฮอลแลนด์ไป
เยอืนทุกแห่งเหล่านี ้จบัคู่
ประเทศหรือรัฐกบัธงชาติ

2

1

4

8

3

7

6

5

อคัรสาวกเดินทาง
ไปทัว่โลกเพ่ือปฏิบติั
ศาสนกิจตอ่ผูค้นและ
สอนคนเหลา่น้ันเกีย่ว

กบัพระเยซคูริสต ์

ซิมบบัเว

จีน

สหราช
อาณาจกัร

ฮาวาย

อิสราเอล

เคนยา

อินเดีย

ประเทศไทย

เฉลย:	อิสราเอล	6,	เคนยา	2,	ซิมบบัเว	7,	
อินเดีย	4,	ไทย	1,	จีน	3,	สหราชอาณาจกัร	5,	
ฮาวาย	8

“ขา้พเจา้มีประจกัษพ์ยานวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงอยูก่บัเราเสมอ	พระองค์
ประทานศาสดาพยากรณ์ใหน้�าทางเรา	พระองคจ์ะไม่มีวนัทอดท้ิงเรา	
พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยเราไวต้ามล�าพงั”
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“ผ่านเสียงสงบแผ่วเบา พระวญิญาณตรสักับฉัน” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 106 [ภาษาอังกฤษ])

เลอากับคณุแม่ซือ้ของเกือบเสรจ็แล้ว แตค่ณุแม่
หยุดดูเสือ้ผ้า
“แม่จะดแูค่ไม่กี่นาที” คณุแม่บอก
เลอาถอนหายใจ เมื่อคณุแม่บอกวา่ “ ไม่กี่นาที” 

บางทีหมายถึง 20 นาที!
เลอาพบชัน้ของเล่นอยู่ ใกล้ๆ เธอเปิดดสูมุดภาพ

ระบายสีจากน้ันก็ โยนลูกบอลยางสองสามครัง้ แต่
เธอเบื่อเรว็มาก

เธอจึงดงึบางอย่างกลมๆ วาวๆ ออกมา โยโย่
น่ันเอง! คล้ายกับโยโย่ที่ออสการเ์อามาโรงเรยีน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ช่วงพักออสการ์ โชวล์ูกเล่น
แพรวพราวอวดทุกคน ลูกเล่นตา่งๆ มีช่ืออย่างเช่น 

การตดัสิน
ใจเรื่อง  

โยโย่

โดย ลเีซิล ร็อบบิน เชิร์ทลฟิฟ์
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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“พาสุนัขไปเดนิ
เล่น” และ “รอบ
โลก” เลอาถามเขาวา่
เธอขอลองเล่นหน่อย
ได้ ไหม แตอ่อสการ์ ไม่
ยอมให้เธอลอง

เลอาสอดน้ิวเข้าไปใน
ห่วงเชือก เธอปล่อยโยโย่ลง
แล้วกระตกุเชือกเหมือนที่เห็น
ออสการท์�า โยโย่กระทบพืน้เสียง
ดงั แก๊ง เธอลองอีกครัง้ หลังจากลอง
สองสามครัง้ เธอก็สามารถท�าให้ โยโย่กลับเข้า
มาในมือได!้ ถ้าเธอท�าไดเ้รว็ขนาดน้ัน เธอน่าจะฝึกลูก
เล่นทัง้หมดที่ออสการเ์คยท�าให้ดไูด้

ตอนน้ันเองที่เลอาดปู้ายราคา เธอหน้าน่ิว เงินใน
กระปุกที่บ้านมีไม่เท่าคา่โยโย่!

“เกือบเสรจ็แล้วจ้ะเลอา” คณุแม่เรยีก
เลอาถอนหายใจ เธอก�าลังจะวางโยโย่กลับที่เดมิเมื่อ

ฉุกคดิอะไรบางอย่าง โยโย่ไม่ ใหญ่มาก เธอจะแอบเอา
ใส่กระเป๋ากางเกงและเก็บไวก็้ ได!้ เจ้าของรา้นไม่เห็น 
จะไม่มี ใครรูแ้น่นอน เธอจะเก็บไวฝึ้กลูกเล่นใหม่ๆ 
และเพื่อนๆ ที่ โรงเรยีนจะคดิวา่เธอเท่

ขณะเลอามองดโูยโย่ ในมือ เธอรูสึ้กไม่ดแีละกังวล
มาก รูสึ้กวา่มือมีเหงื่อออก เธอจับโยโย่แน่นขึน้ ความ
รูสึ้กไม่ดน้ีีคอือะไร เธออยากใหัมันออกไป

จากน้ันเธอก็นึกถึงส่ิงที่คณุพ่อบอกเธอก่อนรบั 
บัพตศิมา

“หลังจากลูกรบับัพตศิมา ลูกจะไดร้บัของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์” คณุพ่อพูด “พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้เราเลือกส่ิงด ีพระองคต์รสักับ
เราในสุรเสียงสงบแผ่วเบา”

“พระองคจ์ะพูดกับหนูหรอืคะ” เลอาถาม
“ ไม่ ใช่จ้ะ” พ่อตอบ “อาจจะเหมือนความคดิเข้ามา

ในจิตใจลูก หรอืความรูสึ้กเข้ามาในใจ”

“ความรูสึ้กแบบ
ไหนคะ”

“ตา่งกันไปใน
แตล่ะคน” คณุพ่อ

ตอบ “แตป่กต ิเมื่อ
หนูท�าด ีพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์จะทรงช่วยให้หนู
รูสึ้กสงบ เมื่อมีอันตราย 

พระองคจ์ะทรงเตอืนหนู และ
เมื่อหนูอยากท�าผิด พระวญิญาณ

บรสุิทธิ์จะไปจากหนู และหนูจะรูสึ้ก
สับสนหรอืไม่มีความสุข”

เลอาก้มมองโยโย่ เธออยากได ้มาก แตเ่ธอรูว้า่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ก�าลังบอกเธอวา่การขโมยเป็นส่ิงไม่ดี

เลอาวางโยโย่ไวบ้นชัน้เหมือนเดมิ ทันทีที่วาง เธอรูสึ้ก
สงบและอบอุ่น เธอเดนิกลับไปหาคณุแม่

“เสรจ็แล้วจ้ะ” คณุแม่บอก “ลูกพรอ้มจะไปหรอืยัง”
เลอายิม้ “คะ่”
ขณะทัง้สองเดนิออกจากรา้น เลอารูสึ้กสวา่งและมี

ความสุขเหมือนแสงอาทิตย์ โยโย่อาจจะสนุกสักพัก 
 แตก่ารท�าตามพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นส่ิงที่เธอ
อยากท�า เสมอ ●
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัอิลลินอยส์ สหรฐัอเมรกิา
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วนัหน่ึงท่ีโรงเรียนผมก�าลงัท�าขอ้สอบสะกดค�า	และ
ครูขานค�าหน่ึงท่ีผมไม่ทราบวา่สะกดอยา่งไร	ผม
ก�าลงัตกตะลึง!	และผมดูกระดาษค�าตอบของเพื่อน
คนหน่ึง	หลงัสอบเสร็จผมรู้สึกมวนทอ้ง	ผมบอกคุณ
แม่วา่ผมดูกระดาษค�าตอบของเพื่อนคนหน่ึง	ผมรู้วา่
ความรู้สึกนั้นมาจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิ	ผมรู้วา่ผม
ควรฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสมอ

โจนาห์ เจ. อายุ 8 ขวบ, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
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ใหด้แูลว้บอก

ผมไปพระวหิารตรูฮีโย  
เปรูกบัพ่อแม่และพีช่าย 
แม้ผมจะเข้าไม่ได้ แต่
ผมรู้สึกสงบในสภาพ
แวดล้อมทีส่วยงามน้ัน
ดาเนียล เอส. อายุ 11 ขวบ, 

เมอืงลาลเิบอร์ทาด เปรู

ช้ัน ลสด 3 ในเซาเปาล ูบราซิลเรียนเร่ืองพนัธสัญญา
บัพติศมาขณะพวกเขาหาข่าวสาร ค�าพูดอ้างอิง และ
พระคมัภร์ีในปากปลา

ซาโลเม ดบัเบิลยู. อายุ 6 ขวบ, ควเิบก แคนาดา

โดยเชิญคนมาโบสถ์
เพือ่เป็นสมาชิกของ

ศาสนจกัร
ฟลาวโิอ เอม็. อายุ 11 ขวบ

ช่วยเหลอืผู้สูงอายุ
ช่วยคนทีต้่องการความ
ช่วยเหลอื
มีมารยาทกบัทุกคน
ต่ืนตัวเสมอ
ลารา เอม็. อายุ 7 ขวบ

ท่านจะให้แสงของ 
ท่านส่องสว่างอย่างไร 
ต่อไปน้ีเป็นแนวคดิ
บางประการจาก
ครอบครัวหน่ึงในเมือง 
อะโซร์ส โปรตุเกส



	 กมุภาพนัธ์	2019 พ19

“ฉันจึงรูพ้ระบิดารกัฉัน” (หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 16)

เ มื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก ข้าพเจ้าชอบท�าส่ิงที่คณุพ่อท�า 
ท่านท�างานเป็นแพทย์ ข้าพเจ้าไปโรงพยาบาลกับท่าน 

บ่อยๆ และเห็นท่านช่วยผู้ป่วย การเฝ้าดคูณุพ่อท�าให้
ข้าพเจ้าอยากเป็นแพทย์เหมือนท่าน

วนัหน่ึงข้าพเจ้าก�าลังเดนิเข้าไปในโรงพยาบาลพรอ้ม
คณุพ่อ แพทย์อีกคนหน่ึงเดนิออกมา เขาเห็นข้าพเจ้า
และถามคณุพ่อวา่ “น่ีลูกชายคณุหรอื” คณุพ่อตอบวา่
ใช่ แพทย์คนน้ันคกุเข่าลงมองหน้าข้าพเจ้า เขาถามวา่ 
“ โตขึน้หนูจะเป็นอะไร”

ข้าพเจ้าตอบวา่ “ผมอยากเป็นหมอเหมือนคณุพ่อ
ครบั” จากน้ันเขาตอบวา่ “ดจีัง ลุงหวงัวา่หนูจะเป็นหมอ
ที่ดเีหมือนพ่อนะ” แตค่ณุพ่อพูดวา่ “ ไม่ครบั ผมอยาก
ให้เขาดกีวา่ผม”

น่ันช่วยให้ข้าพเจ้าตระหนักว่าคุณพ่อรักข้าพเจ้า

จริงๆ ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าได้สิ่งดีท่ีสุด
หลายปีต่อมาข้าพเจ้านึกถึงช่ัวขณะน้ันอีกครัง้ 

ข้าพเจ้ากับภรรยาก�าลังเรียนจากผู้สอนศาสนา ผู้สอน
ศาสนาถามข้าพเจ้าว่า “คุณเช่ือไหมครับว่าคุณจะ
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าได้” ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเรื่อง
น้ี แต่ข้าพเจ้าคิดว่า “ถ้าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็น
พระบิดาของฉันจริงๆ พระองค์คงอยากให้ฉันได้ส่ิงดี
ที่สุดเหมือนคุณพ่อของฉัน พระองค์คงต้องการให้ฉัน
เป็นเหมือนพระองค์” ข้าพเจ้าจึงตอบผู้สอนศาสนา
ว่า “ครับ ผมเช่ือว่าผมสามารถเป็นเหมือนพระบิดาบน
สวรรค์ ได้”

ขณะตอบ ข้าพเจ้ารูว้า่ส่ิงที่ข้าพเจ้าพูดเป็นความจรงิ
ข้าพเจ้าตอ้งการให้ท่านรูว้า่พระบิดาพระมารดาบน

สวรรคท์รงรกัท่านมาก พระองคท์รงประสงค์ ให้ท่านได้
ส่ิงดทีี่สุด ท่านสามารถเป็นเหมือนพระองค ์●

พระองคท์รงประสงค ์
ใหฉั้นไดสิ้ง่ดีท่ีสดุ
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โดยเอล็เดอร์ 
ฮูโก อ.ี มาร์ตเินซ
แห่งสาวกเจด็สิบ
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พระเยซทูรงรบับพัติศมา
ท�าตามพระเยซู
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ท่านเคยเห็นคนรบับัพตศิมาหรอืไม่ เมื่อเรารบับัพตศิมา  
เราก�าลังท�าตามแบบอย่างของพระเยซู

พระเยซูทรงขอให้ยอห์นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์ ให้บัพตศิมา
พระองค ์ยอห์นมีอ�านาจฐานะปุโรหิตที่จะให้บัพตศิมาผู้คน
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ยอห์นถามพระเยซูวา่
เหตใุดพระองคท์รง
ตอ้งการรบับัพตศิมา  
พระเยซูตรสัวา่
พระองคท์รงตอ้งการ
เช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระบิดาบนสวรรค์

ยอห์นถวายบัพตศิมาพระ
เยซู พระองคแ์ละยอห์นรู้

สึกถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
และไดย้ินพระสุรเสียงของ
พระบิดาบนสวรรคต์รสัวา่ 

“ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รกัของ
เรา เราชอบใจท่านมาก”



พ22 เพื่อนเดก็ อ่านเรือ่งพระเยซูทรงรบับัพตศิมาใน มัทธิว 3:13–17

วนัหน่ึงฉันจะเลือกรบับัพตศิมาเช่นเดยีวกับพระเยซู  
ฉันจะเตรยีมรบับัพตศิมาโดยพยายามเป็นเหมือนพระเยซูทุกวนั ●
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หน้าระบายสี

พระเยซทูรงเลือกรบับพัติศมา

ภา
พ
ป
ระ
กอ

บ
โด
ย	
เอ
พ
ริล
	ส
ตอ

ตต
์



พ24 เพื่อนเดก็

ปีน้ีทุกครอบครวัจะเรยีนบทเรยีนเดยีวกันที่ โบสถ์ ผู้ ใหญ่และเยาวชนจะ
ศึกษาพันธสัญญาใหม่ ในโรงเรยีนวนัอาทิตย์ และเด็กจะเรยีนบทเหล่าน้ันดว้ย

แตล่ะเดอืนใน เพือ่นเด็ก ท่านจะพบเรือ่งราวและกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงที่
ท่านจะเรยีนรู้ ในวนัอาทิตย์ พยายามใช้เรือ่งราวและกิจกรรมเหล่าน้ีส�าหรบัการ
สังสรรค์ ในครอบครวัหรอือ่านกับบุตรธิดาของท่าน

• “พันธสัญญาบัพตศิมา” (หน้า พ3)
• “สัญญาวา่จะพยายาม” (หน้า พ4)
• “ดขีึน้วนัละนิด” (หน้า พ6)
• “ส่ิงที่ท�าให้อินกรดิประหลาดใจในวนัเกิด” (หน้า พ10)
• “การตดัสินใจเรือ่ง โยโย่” (หน้า พ16)
• “พระเยซูทรงรบับัพตศิมา” (หน้า พ20)

เรายินดรีบัฟังความคดิของท่านเกี่ยวกับการใช้เรือ่งเล่าและกิจกรรมเหล่าน้ี
กับครอบครวัท่าน

New Friend

 50 E. North Temple St.,  
Room 2393
Salt Lake City, UT 84105 
USA
liahona@ ldschurch .org

ดว้ยความรกั
เพือ่นเด็ก

เรียน	บิดามารดาทุกท่าน

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย แบรนดอน ดอร์แมน©
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

สารบัญ
พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด:	 

ท�าความรู้จกัครอบครัวของท่าน

พ3 พนัธสญัญาบพัติศมา

พ4 สญัญาวา่จะพยายาม

พ6 ดีข้ึนวนัละนิด

พ7 โปสเตอร์คมวาทะ:	ทุกคนลว้นท�าผดิพลาด

พ8 สวสัดีจากเมก็ซิโก

พ10 ส่ิงท่ีท�าใหอิ้นกริดประหลาดใจในวนัเกิด
พ12 หาใหเ้จอ!
พ13 พระองคท์รงท�าใหน้�้ าน่ิง
พ14 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก:	 

การเดินทางไกลของเอล็เดอร์ฮอลแลนด์

พ16 การตดัสินใจเร่ืองโยโย่
พ18 ใหดู้แลว้บอก
พ19 พระองคท์รงประสงคใ์หฉ้นัไดส่ิ้งดีท่ีสุด
พ20 ท�าตามพระเยซู:	พระเยซูทรงรับบพัติศมา
พ23 หนา้ระบายสี:	พระเยซูทรงเลือกรับบพัติศมา




