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การแตงงานในแผน
ของพระบิดาบนสวรรค 
หนา 16–33
การประชุมใหญสามัญ—
สําหรับทาน หนา 4, 14

ไดรับพรจากความกา วหนา
สวนบุคคลและหนาท ี่ตอ
พระผูเปนเจา หนา 46–57

งานเลี้ยงทางวิญญาณขณะรับ
ประทานอาหารคําวันอาทิตย 
หน า 66



“[โยเซฟและมารีย์] พบ [พระเยซู] นั่งอยู่

ในพระวิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟังและ

ไต่ถามพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่

“คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติ

ปัญญา และคำาตอบของพระกุมารนั้น

“ฝ่ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาด

ใจ มารดาจึงว่า…ดูเถิด [เรา] แสวงหาเป็น

ทุกข์นัก

“พระเยซูจึงตอบว่า ท่านเที่ยวหาฉันทำาไม 

ท่านไม่ทราบหรือว่าฉันต้อง [กระทำาธุรกิจ

แห่งพระบิดาของฉัน]” (ลูกา 2:46–49; ดู 

Luke 2:46, เชิงอรรถ c; จากงานแปลของ 
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พระเยซูในพระวิหารเมื่อพระชนมายุ
สิบสองพรรษา โดย คาร์ล ไฮน์ริค 
บลอค
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 20 บานเรา ครอบครัวเรา  สรางการ
  แตงงานนิรันดรของดิ ัน

โดย โร านา อน ส บาร์โบ า 
น วส

 38 เสียงวิสุท ิชน

 74 ขาว าสนจักร

 79 แนวคิดสําหรับการสังสรรค
  ในครอบครัว

 80 จนกวาเราจ ะพบกันอีก  พร
  พระวิหารเวลานี้และชั่วนิรันดร

โดย ส ต  วิ คอรย์

ขาวสาร
 4 ขาวสารจาก ายประ านสูงสุด  
  การประชุมใหญสามัญ—พรที่
  ไ ม รรมดา

โดย ระ านด อร์ อ  อค ์ดอร์

 7 ขาวเยี่ยมสอน  เสริมสรางความ
  เขมแขงให ครอบครัว ดยเพิ่มพูน
  ความเขมแขงทางวิญญาณ

บทความพิเศษ
 14 การประชุมใหญสามัญ สําหรับ
  ดิ ัน ดยเ พาะ

โดย อนน์ ิง ิลตัน

µÑé§áµ‹µŒ¹¨¹¨º ´Ô©Ñ¹ä´ŒÃ Ñº¡ÒÃ
»ÅÍºâÂ¹áÅÐÃÙŒÊÖ¡Ç‹Ò´Ô©Ñ¹à»š¹¼ÙŒ¿˜§
à¾ÕÂ§¤¹à´ÕÂÇ

22 สวรรคนอย  บนแผนดิน ลก
โดย อล ดอร์โร บิร์ต ด  ฮลส์

¡ÒÃáµ‹§§Ò¹ã¹ ¾ÃÐÇÔËÒÃ à¡Ô´¢Öé¹
ã¹Ê¶Ò¹·ÕèáË‹§Ë¹Öè§ ¡ÒÃáµ‹§§Ò¹
«ÕàÅÊàªÕÂÅ µŒÍ§ÊÃŒÒ§ µÅÍ´ªÕÇÔµ

28 เปด อกาสใหพระผูเปนเจา
  ทรงอวยพรเรา

โดย ไ คิล อาร์  อร์ริส

»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¢Í§¤¹Ë¹Ø‹ÁÊÒÇã¹
ÍÒÃ�à¨¹µÔ¹ÒáÊ´§ãËŒàËç¹Ç‹Ò¡ÒÃàª×èÍ
¿˜§¢Í§àÃÒà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¾ÃÐºÔ´Òº¹
ÊÇÃÃ¤�·Ã§à·¾ÃÐ¾Ã—áÅÐ¾ÃÐÍ§¤�
·Ã§·íÒàª‹¹¹Ñé¹

34 ประวัติสมาคมสงเคราะห  มองดู
  วิสัยทั นที่พระเจาทรงมีตอ ิดา
  ของพระองค

โดย จล บ  บค

¾Õè¹ŒÍ§ÊµÃÕàÃÕÂ¹ÃÙŒº·ºÒ·ÍÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ
ÂÔè§¢Í§¾Ç¡à¸Íã¹á¼¹¢Í§ ¾ÃÐºÔ´Ò
º¹ÊÇÃÃ¤�¼‹Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇÑµÔ¢Í§
ÊÁÒ¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�

ปกิณกะ
 8 เร่องเลกและเรียบงาย

 10 รับใชใน าสนจักร  มีคุณสมบัติ
  ครบ วนผานการรับใ ชใน าสนจักร

โดย อลิ  อ  ลอิส

 12 เราพูด งพระคริสต  พบสันติสุข
  ในยามทุ กขใจ

โดย อล ดอร์ พร์ จ  าล์

 16 สิ่งที่เราเช่อ  าสนพิ ีผนกเช่อม
  ยงครอบครัวไวช่ัวนิรันดร

 18 เร่องราวประทับใจในพระกิตติคุณ  
  รรมชาตินิรันดรของการแตงงาน

โดย ระ าน อน  อลดอน น นอร์

ÀÒ¾»¡
¶‹ÒÂÀ Ò¾»ÃÐ¡Íºâ ́ Â 
âÃàºÔÃ� µ ¤Òà«Â�



68
42

42 กลารับใช
àµÃÕÂÁÃÑºãªŒ§Ò¹à¼Âá¼‹ÍÂÙ‹ãª‹äËÁ ÁÒ
´ÙÇ‹ÒË¹Ø‹ÁÊÒÇ¤¹Í×è¹æ ·íÒÍÂ‹Ò§äÃà¾×èÍ
àÍÒª¹ÐÊÔè§µÃ§¢ŒÒÁ«Öè§ÁÑ¡ÁÒ¤Çº¤Ù‹¡Ñº
¡ÒÃàÅ×Í¡·Õè´Õ

คนหนุ่ สาว

46 ความกาวหนาสวนบุคคลของ
  ครอบครัวเรา

โดย ฮิลลารย์ สลอ อร์ ละ 
อลส า จ  คิร์ค ฮ

â´Â»¡µÔ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹ºØ¤¤Åà»š¹ 
àÃ×èÍ§Ê‹Ç¹µÑÇ áµ‹ÊíÒËÃÑºàÂÒÇª¹ËÞÔ§
ÊÍ§¤¹ã¹ÂÙà¤Ã¹ ¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒÊ‹Ç¹
ºØ¤¤ÅÃÇÁ¤ÃÍº¤ÃÑÇÍÂÙ‹ã¹¹Ñé¹´ŒÇÂ

49 คําพูดหน่งคํากับบทเรียนตลอดชีวิต
โดย ฮ อร์ ริ ลย์

àËµØã´¡ÒÃ¾Ù´¤íÒ¹Ñé¹¨Ö§äÁ‹·íÒãËŒ´Ô©Ñ¹
ÃÙŒÊÖ¡´Õ¢Öé¹ ¤Ø³¤‹Ò¢Í§¤ÇÒÁÊØ¨ÃÔµ¤×Í
¤íÒµÍº¢Í§´Ô©Ñ¹

50 ดิ ันเปนลูกของพระผูเปนเจาอยาง
  นั้นหรอ

โดย วาลาร ง ์

¡ÒÃä´ŒÃÑº»ÃÐ¨Ñ¡É�¾ÂÒ¹ËÁÒÂÃÇÁ¶Ö§
¡ÒÃµÃÐË¹Ñ¡ÃÙŒ¶Ö§¸ÃÃÁªÒµÔáË‹§ÊÇÃÃ¤�
¢Í§´Ô©Ñ¹àª‹¹¡Ñ¹

52 เรียนรู กระทํา แบงปน
โดย อาดั   โอลสัน

Ë¹ŒÒ·Õèµ‹Í¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¡ÑºÈÔÅ»Ð¡ÒÃ
µ‹ÍÊÙŒ»‡Í§¡Ñ¹µÑÇáººÞÕè»Ø†¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹
ÍÂ‹Ò§äÃ ¤íÒ§‹ÒÂæ ÊÒÁ¤íÒ 

54 หนาที่ตอพระผูเปนเจากับคุณพอ
โดย พอล วน ดน บิร์จ

¤Ø³ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¡Ç‹Ò
·Õè¤Ø³¤Ô´

55 ทรหา ควรัมของผม
โดย าร์ค นส์ ยอร์

¼ÁäÁ‹Ê¹Ô·¡Ñº»ØâÃËÔµã¹â¤ÇÃÑÁ
¢Í§¼Á áµ‹àÁ×èÍ¼ÁµŒÍ§¡ÒÃ
¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í ¼Á¨Ö§ÅÍ§
àÊÕèÂ§´Ù

56 เปาหมายที่สําคัญกวา
โดย น รอิดา านตา  
ด าลินาส

¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ ¡ÒÃ·íÒãËŒ
á¢ç§¢Ñ¹ áÅÐÁÔµÃÀÒ¾à»š¹
à»‡ÒËÁÒÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡Ç‹Ò¢Í§
¾Ç¡àÃÒ ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹
¨Ò¡¡ÒÃàÅ‹¹à¡Áà»š¹à¾ÕÂ§
¼Å¾ÅÍÂä´Œ

58 เปนผูสรางครอบครัว
·Ø¡¤¹ÁÕ¤ÃÍº¤ÃÑÇÁÒ¡¡Ç‹ÒË¹Öè§
¤ÃÍº¤ÃÑÇ áµ‹ÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÒÁÒÃ¶
ãªŒ¤ÇÒÁª‹ÇÂàËÅ×Í¢Í§·‹Ò¹ä´Œ

60 เตรียมรับบัพติ มาแทนคนตาย
โดย อลส า จ  คิร์ค ฮ

ÊÔè§·Õè·‹Ò¹·íÒä´Œ¡‹Í¹¶Ö§ÇÑ¹ä»¾ÃÐÇÔËÒÃ
áÅÐ¢³Ð·Õè·‹Ò¹ÍÂÙ‹ã¹¾ÃÐÇÔËÒÃ

61 มีความสุขในพระกิตติคุณ
โดย อล ดอร์คาร์ลอส อ  โ ดอย

àÁ×èÍ¢ŒÒ¾à¨ŒÒä´Œà»š¹¤¹Ë¹Öè§ã¹ºÃÃ´Ò
¾Ç¡à¢Ò ¢ŒÒ¾à¨ŒÒ¨Ö§·ÃÒºÇ‹ÒàËµØã´
ÇÔÊØ·¸Ôª¹ÂØ¤ÊØ´·ŒÒÂ¶Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢
àËÅ×Íà¡Ô¹

62 หนานี้ของหนู

63 คมวาทะ

64 นําป มวัยกลับบาน  จะมีผูสั่งสอน
  พระกิตติคุณในทั่ว ลก

โดย อนา า รย โค บิร์น ละ
คริสตินา รังโ

66 เกมชวงอาหารคํา
โดย ร น ไรดิง ์

à¡Á·ÒÂ¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�—à¡ÁãËÁ‹·Õè¡ÅÒÂ
à»š¹»ÃÐà¾³Õã¹ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�

68 เร่องราวของพระเย ู  พระเย ู
  ทรงสอนวิ ีป ิบัติตอผูอ่น

โดย ได อน อล  น ั

70 สําหรับเดกเลก

เดก

´ÙÇ ‹Ò·‹Ò¹¨ÐËÒ
àÅÕÂâÎ¹Ò·Õè«‹Í¹ÍÂÙ ‹
ã¹©ºÑº¹Õé ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹  
¤íÒãºŒ: à Â×Í¹à»ÃÙ

2   เ ล ีย โ ฮ น า

เยาวชน



น า าของท่าน

บ ควา ยาว น น บับนสา าร วยวัยรน น รองควา าว นาสวน
บคคล รอ นา ตอพระ น จา ด บับ างาน ิงโตตอบ ละควา
วย ลอออนไลน์ ยว ับควา าว นาสวนบคคล รอ นา ตอ 

พระ น จาได น  รอ 

เลย นา ละ นังสอ ล อนของ าสนจั ร อาน
ลาย า า  

หัวขอพระกิตติคุณในเลม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การทำาให้แข็งขัน, 56
การประชุมใหญ่สามัญ, 4, 14
การเปิดเผย, 4, 7
การเรียกในศาสนจักร, 10
ครอบครัว, 7, 8, 16, 46, 54, 58, 80
ความก้าวหน้าส่วนบุคคล, 46
ความสุจริต, 49
ความหวัง, 12
งานเผยแผ่ศาสนา, 39, 42, 64, 70
ชดใช้ , การ, 12
ฐานะปุโรหิต, 16, 54, 55, 56
แต่งงาน, การ, 18, 20, 22, 28, 40
ธรรมชาติแห่งสวรรค,์ 50
บัพติศมาแทนคนตาย, 60

ประวัติครอบครัว, 38
เปลี่ยนใจเลื่อมใส, การ, 61
พระคัมภีร,์ 50, 66
พระเยซูคริสต,์ 12, 68

พระวิหาร, 9, 16, 28, 40, 46, 60, 63, 80
ภาษา, 49
รับใช้, การ, 10, 34, 55, 68
ศาสดาพยากรณ,์ 4
ศาสนพิธ,ี 16
สมาคมสงเคราะห,์ 7, 34

ส่วนสิบ, 41
สันติสุข, 12
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า, 52, 54

กันยายน 2011 ท  เ ่ ท 

เ ย นา 0  2

นิตยสารนานาชาติฉบับทางการของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

าย ระธานสูงสุด  โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ควรั อัครสาวกสิ สอง  บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด,  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, 
เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

รร าธิการ  พอล บี. ไพเพอร์

ท รก า  คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์, แพร์ 
จี. มาล์ม

ู้อานวยการ ริหาร  เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์

ู้อานวยการ รร าธิการ  วินเซนต์ เอ. วอฮ์น

ู้อานวยการ าพกรา ก  อัลลัน อาร์. ลอยบอร์ก

รร าธิการ ริหาร  อาร์. วัล จอห์นสัน

ู้ช่วย รร าธิการ ริหาร  เจนิเฟอร์ แอล. กรีนวูด, อาดัม ซี. โอลสัน

รอง รร าธิการ ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คาร์

กอง รร าธิการ  บริททานี บีทที, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี.  
ฟลิตตัน, ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์, ลาร์รีย์ ฮิลเลอร์, แคร์รี คาสเต็น,  
เจนนิเฟอร์ แมดดีย์, ลีอา แมคคลานาฮาน, เมลิสซา เมอร์ริลล์, ไมเคิล 
อาร์. มอร์ริส, แซลลีย์ เจ. โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์คีย์, แชด อี. ฟาเรส, 
แจน พินบอรัฟ, ริ, จาเน็ต โธมัส, พอล แวนเดนเบิร์จ, มาริสซา เอ.  
วิดดิสัน, เมลิซซา เซนเตโน

ู้อานวยการ ริหาร ายศิ  เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น

ู้อานวยการ ายศิ  สก็อตต์ แวน แคมเพน

ู้จัดการ าย ิต  เจน แอนน์ ปีเตอร์ส

นักออกแ อาวุ ส  ซี. คิมบัลล์ บอทท์, โธมัส เอส. ไชลด์, คอลลีน 
ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย

เจ้าหน้าท าย ิต  โคลเลตต์ เนเบเคอร์ อูนี, ฮาเวิร์ด จี. บราวน์, 
จูลี เบอร์เดทท์, เรจินัลด์ เจ. คริสเต็นเซ็น, คิม เฟนสเตอร์เมเคอร์,  
แคธลีน ฮาเวิร์ด, เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน, ไทย์ พิลเชอร์

งานก่อนพิ พ์  เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ู้อานวยการ ายจัดพิ พ์  เครก เค. เซดจ์วิค

ู้อานวยการ ายจัดจาหน่าย  อีวาน ลาร์เซ็น

สำาหรับการสมัครสมาชิกและราคานอกสหรัฐและแคนาดาให้ติดต่อ 
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Êมาชิกที่ดีคนหนึ่งของศาสนจักรกำาลังพูดคุยกับเพื่อน 
บ้านที่นับถือศาสนาต่างจากเรา เมื่อหัวข้อการสนทนา 
มาถึงเร่ืองการประชุมใหญ่สามัญ เพ่ือนบ้านถามว่า “คุณ 

พูดว่ามีศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกใช่ไหม ในการประชุมใหญ่ 
ท่ัวโลกปีละสองคร้ังท่านเหล่าน้ันเปิดเผยพระวจนะของพระผู้เป็น 
เจ้าอย่างนั้นหรือ”

“ใช่ครับ” สมาชิกตอบด้วยความมั่นใจ
เพื่อนบ้านใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่ง เขามีทีท่าว่าสนใจอย่างจริงจัง  

แล้วถามว่า “พวกท่านพูดอะไรบ้างครับในการประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งที่ผ่านมา”

มาถึงตรงนี้สมาชิกที่ดีของศาสนจักรคนนั้นเปลี่ยนจากความ
รู้สึกตื่นเต้นกับการแบ่งปนพระกิตติคุณเป็นความรู้สึกขายหน้า 
เขาพยายามนึก แต่ก็นึกรายละเอียดของคำาปราศรัยไม่ได้แม้แต่
เรื่องเดียว

เพื่อนเห็นเขากังวลใจจึงพูดว่า “คุณกำาลังจะบอกผมว่าพระผู้ 
เป็นเจ้าตรัสกับมนุษย์ในสมัยของเราและคุณจำาส่ิงท่ีพระองค์ตรัส 
ไม่ได้อย่างนั้นหรือ”

คำาพูดโต้ตอบดังกล่าวทำาให้บราเดอร์คนนั้นรู้สึกอ่อนน้อม 
มากขึ้น เขาป ิญาณว่าจะทำาให้ดีขึ้นเพื่อจดจำาถ้อยคำาที่ผู้รับใช้ 
ของพระเจ้ากล่าวในการประชุมใหญ่สามัญ

เราทุกคนทราบว่าการจะจำาข่าวสารทุกเรื่องของการประชุม 
ใหญ่สามัญให้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราไม่ 
จำาเป็นต้องรู้สึกขายหน้าถ้าเราจำาทุกเรื่องไม่ได้ กระนั้นก็ตาม ข่าว 
สารในการประชุมใหญ่สามัญแต่ละครั้งก็ยังเป็นของขวัญและพร

จากสวรรค์สำาหรับสถานการณ์ชีวิตส่วนตัวของเราโดยเฉพาะ

เพื่อเตรียมรับฟงการประชุมใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าขอแนะนำา

แนวคิดเบ้ืองต้นสามประการท่ีอาจจะช่วยให้เราได้รับ จดจำา และ 

ประยุกต์ใช้ถ้อยคำาที่กล่าวโดยผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ดีขึ้น

1  สมาชิก าสนจักรมีสิท รัิบการเปดเผยสวนตัวขณะ 
งและ ก า อยคําที่ไดรับการดลใจใหพูดในการ 

ประชุมใหญสามัญ
เมื่อท่านเตรียมฟงการประชุมใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญ

ให้ท่านไตร่ตรองคำาถามที่ท่านต้องการคำาตอบ ตัวอย่างเช่น ท่าน

อาจจะอยากได้คำาชี้แนะและการนำาทางจากพระเจ้าเกี่ยวกับการ

ท้าทายที่ท่านเผชิญอยู่

คำาตอบการสวดอ้อนวอนที่เจาะจงของท่านอาจมาจากคำา 

ปราศรัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือข้อความใดข้อความหนึ่ง หลายครั้ง 

คำาตอบอาจมาในรูปของคำาพูด วลี หรือเพลงที่ดูเหมือนไม่เกี่ยว 

ข้องกัน ใจที่เปียมด้วยความกตัญ ูต่อพรในชีวิตและความ

ปรารถนาที่จริงใจต้องการได้ยินและทำาตามคำาแนะนำาจะเตรียม

ทางให้การเปิดเผยส่วนตัว

 อยามองขามขาวสารใดเพียงเพราะขาวสารนั้น ง
คุนหู

ศาสดาพยากรณ์มักจะสอนโดยการพูดซ้ำาเสมอ น่ันเป็นก ของ 

การเรียนรู้ ท่านจะได้ยินสาระสำาคัญและหลักคำาสอนซ้ำา  ในการ 

ประชุมใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าขอยืนยันกับท่านว่า นี่ไม่ใช่เพราะ 

ดย ประ าน 
ดีเทอร เอ  อุคทดอร

ร า สอง น 
าย ระ านสงสด

การประชุมใหญ่สามัญ
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การขาดความคิดสร้างสรรค์หรือจินตนา- 

การ เราจะได้ยินข่าวสารคล้ายกันอยู่ 

เนือง  เพราะพระเจ้ากำาลังทรงสอนและ 

ทรงจารึกหลักธรรมพื้นฐานบางอย่างซึ่ง 

มีความสำาคัญยิ่งต่อนิรันดรไว้ในความ 

คิดและจิตใจเรา หลักธรรมที่พึงเข้าใจ 

และป ิบัติตามก่อนท่ีเราจะมุ่งไปทำาเร่ือง 

อื่นได้ ผู้สร้างที่ฉลาดจะวางรากฐานก่อน

ก่อผนังและวางหลังคา

3  อยคําท่ีกลาวในการประชุม
ใหญสามัญควรเปนเขมทิ ชี้ทาง
ใหเราในชวงหลายเดอนขางหนา

ถ้าเราฟงและทำาตามการกระตุ้นเตือน 

ของพระวิญญาณ การกระตุ้นเตือนเหล่า 

นั้นจะเป็นเหมือนเลียโฮนาคอยนำาทาง

เราผ่านหุบเขาและขุนเขานิรนามอันน่า

ท้าทายที่อยู่เบื้องหน้า (ดู 1 นีไฟ 16)

ตั้งแต่โลกเริ่มต้น พระผู้เป็นเจ้าทรงยก 

ศาสดาพยากรณ์ผู้พูดถึงความประสงค์ 

ที่สวรรค์มีต่อผู้คนในสมัยนั้น  ความรับ- 

ผิดชอบของเราคือฟงแล้วประยุกต์ใช้

ข่าวสารที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้เรา

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ เปียมด้วยพระ

เมตตาและความรักมิทรงทอดทิ้งและจะไม่ทรงทอด-

ท้ิงลูก  ของพระองค์ ปจจุบันเฉกเช่นในอดีตท่ีผ่านมา

พระองค์ทรงแต่งตั้งอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ 

พระองค์ยังคงเปิดเผยพระวจนะของพระองค์ต่อท่าน

เหล่านั้น

นับเป็นสิทธิพิเศษอันน่าอัศจรรย์ยิ่งที่ได้ฟงข่าวสาร 

ของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับเราแต่ละคนในช่วงการประชุม 

ใหญ่สามัญ  ขอให้เราเตรียมตัวให้ดีเพื่อพร้อมรับพร

ประเสริฐนี้ของการนำาทางจากเบื้องบนซึ่งกล่าวโดย

ผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเลือก

เพราะนี่คือพรที่ไม่ธรรมดา 

การสอนจากขาวสารนี้
 อานบ ควา ดวย ัน ระตนครอบครัว ระบสิง จะคอย ง น 

วง าร ระ สา ั
 พอ วย ด ล ระย ต์ คา นะนาของ ระ านอค ์ดอร์   

พว ขาด น ิ จา นา ัน  น เลย นา บับ าร 
ระ  บอ พว ขาวา าย ระ านสงสด ละโควรั อัคร  

สาว สิบสองจะพด น าร ระ สา ั  ระตน ด ง าร 
ระ ละวาดร พอ วย พว ขาจาสิง ได รยนร บิดา 
ารดาสา าร ขาไ ด ิจ รร าร ระ สา รับ ด พิ  
ติ ได  conferencegames.lds.org

วา
 ภ

าพ
่าย

โด
ย 

เล
ส 

นิล
ส์ส

ัน

กั น ย า ย น   2 0 1 1   5



ันหาคําตอบไดผานการประชุมใหญสามัญ
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เด็ก

ระดา รอ นบัน สวนตัวของ าน

 น วง ลายสั ดา ์ อน ง าร ระ  านอาจจะ คร

ครว ละสวดออนวอน ยว บัคา า ลาน

 ตัง จ ง นระ วาง าร ระ   ารจดขอควา พอสัง

ข จะ วยได  ลว ขยนวาพระ จา รงตอบคา า ของ าน

าน นา าสนจั ร อยางไร

 านอาจวาดร ตัว าน าลัง าสิง รยนร าลง น ระดา

อ น นง

ดี ดีกวา ดีที่สุด
ดย แมรีย ีเลสเต ลูอิส

นคา รา รัย าร ระ สา ั ดอนตลาค   
อล ดอร์ดัลลิน อ  โอคส์ งโควรั อัครสาว สิบสองพด

ยว ับ ิจ รร ตาง   ด ด วา ละด สด  อ งตอน
านพด รอง ตาราง วลา นน ินไ ของ ด  ันนังบิด

ตัวไ าอยางรส ิด

ระ านอค ด์อร์ สอนวา า านน งคา า บางขอ อน

าร ระ  สา ั  พระ จาจะ รงสา าร ตรัส บั าน

าน าสดาพยา ร ์ ละอัครสาว ของพระองค์ นระ วาง าร

ระ

 ครอบครัว รอ ัน รยนสน นา ันวาตอง าร รยนรอะไร

นสวนตัว ร อ รยนรดวย นั ตัวอยาง น นัจะ สริ สราง

ระจั พ์ยานของ นั ข ขงขนไดอยางไร นัควรจัด าร

ไข า โรง รยนอยางไร  จดคา า ของ านลง น

ันรวา ัน า า ินไ  ัน ลนละครโรง รยน รยนวิ า
ยา  โรง รยน ละ ขารว ิจ รร อ ลายอยาง ันไ
ได ขารว ิจ รร ยาว น ิงอยางส า ส อ ละวันอา ิตย์

ัว ต ครง ครยด ตองพยายา า ารบานนา สด าย
สรจ าร ดนตร ละตรวจ ตน บับ นังสอพิ พ์โร ง รยน
ลาย นงาน ไ สน ลย
คา รา รัยของ อล ดอร์โอคส์ า ันตองพิจาร าตาราง

วลาของ ันอยาง วน  ิจ รร นันด ต า ินไ  ันตอง
ลอ ิจ รร ด สด ข ะพยายา ตัดสิน จวาจะ ิง ิจ รร
ด ันตระ นั วาพระ ิตติค ของพระ ย คริสต์ นสิงสาคั

อันดับ ร สด คร  ได ันจงจัด ารสวดออนวอน ละ
าร าพระคั ร์ไว นราย าร ร  ละ วิตของ ันนับ ต

นันราบรนขน
อล ดอร์โอคส์สอน นัวา อ รา าสิง พระ จา รง ระสงค์
รา า เ นอนดบแร  สิงอน ัง ดจะลงตัว า ัน า

พระคั ร์ อน ลน รอ ต อน า ารบาน รองสาคั
งั ดจะสา รจลลวง อ นั พระ จา น ลั ของ วิต น
จะน งพระองค์ ลัง วิต ัน สันติสข ละควา สา รจ

พิ ขน
ดยวน ันตัง จ งคา นะนา น าร ระ สา ั
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ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

เสริมสรางความเขมแขง
ใหครอบครัว ดยเพิ่มพูน
ความเขมแขงทางวิญญาณ

ÈÖ¡ÉÒà¹×éÍËÒàËÅ‹Ò¹ÕéáÅÐÊ¹·¹Ò¡Ñº¾Õè¹ŒÍ§ÊµÃÕ·Õè·‹Ò¹
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ÊÁÒ¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�à¡Ô´¼Åã¹ªÕÇÔµ·‹Ò¹

จากประวัติของเรา
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ ส มิธสอนพ่ีน้องสตรีใ นการ

ประชุมสมาคมสงเคราะห์เดือนเมษายน ค.ศ.  1842

ว่าพวกเธอมีภาระหน้าท่ีอันทรงเกียรติในการแสวงห า

ความรอดของตนเอง ท่านกล่าวว่า “จากคำาแนะนำา 

ของข้าพเจ้า  ท่านจะต้องรับผิดชอบบาปของท่านเอง

นับเป็นเกียรติอันพึงปรารถนาท่ีท่านจะดำาเนินอยู่เบ้ือง

พระพักตร์พระบิดาบนสวรรค์ของเราเพื่อช่วยตัวท่าน

ให้รอด เพราะเราต่างต้องรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้า

สำาหรับวิธีที่เราปรับปรุงความสว่างและปญญาที่พระ

เจ้าประทานแก่เราเพื่อเราจะสามารถช่วยตัวเราให้

รอด”3 ท่านสอนพวกเธอให้เป็นคนชอบธรรม เป็นคน

บริสุทธ์ิ เตรียมรับศาสนพิธีและพันธสัญญาพระวิหาร

อางอิง
ลี ี เ นกาล ั นันเ า เ า
เ า าเ น ก ั น าย เลียโ นา
นา

เ ั เ ลล ัลลา
Ensign, ย

3. คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ 
นา

 ันจะทำาอะ ร
ด้บ้าง

 ันจะ วยพนอง
สตรของ ัน พิ าร
พงพาตน อง าง
วิ า ไดอยางไร

 ันจะ รับ รง
ควา สา าร ของ
ตน อง น ารรับร
ละตอบรับพระ

วิ า ั ดิ์สิ ิ์
ไดอยางไร 

จลี บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
กล่าวว่า “ดิฉันมีประจักษ์พยานท่วมท้นเกี่ยวกับ

คุณค่าของธิดาพระผู้เป็นเจ้า…ดิฉันรู้สึก ว่าเราไม่เคย
ต้องการศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัวมากเท่า
เวลานี้ เราไม่เคยต้องการบ้านและครอบครัวที่เข้มแข็ง
มากเท่าเวลานี้”

พี่น้องสตรีสามารถช่วยสร้างบ้านและครอบครัว
ที่เข้มแข็งได้เมื่อพวกเธอทำาตามการเปิดเผยส่วนตัว 
“ความสามารถที่จะคู่ควรได้รับการเปิดเผยส่วนตัว
และป ิบัติตามนั้นนับเป็นทักษะเฉพาะตัวสำาคัญที่สุด
ซึ่งฝกฝนได้ในชีวิตนี้” ซิสเตอร์เบคกล่าวต่อ “การคู่
ควรที่จะรับพระวิญญาณของพระเจ้าเริ่มจากความ
ปรารถนาจะรับพระวิญญาณนั้น และเรียกร้องความ มี
ค่าควรในระดับหน่ึง การรักษาพระบัญญัติ การกลับใจ
และการ ต่อพันธสัญญาบัพติศมาล้วนนำาไปสู่พรของ
การมีพระว ิญญาณพระเ จ้าอยู่กับเราตลอดเวลา การ
ทำาและรักษาพันธสัญญาพระวิหารเพิ่มความเข้มแข็ง
และพลังทางวิญญาณให้แก่ชีวิตสตรีเช่นกัน คำาตอบ
สำาหรับคำาถามยาก  หลายคำาถามพบได้จากการอ่าน
พระคัมภีร์  ทั้งนี้เ พราะพระคัมภีร์ช่วยให้มีการเปิดเผย
…การสวดอ้อนวอนทุกวันจำาเป็นต่อการมีพระวิญ-
ญาณพระเจ้าอยู่กับเรา”1

เราเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณให้สมาชิก
ในครอบครัวเราได้เช่นกันเมื่อเราช่วยให้พวกเขาเข้าใจ
แผนนิรันดร์ของพระบิดาบนสวรรค์ “เราทำาอะไรได้บ้าง
เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิญญาณให้ลูก  ของเรา
มากข้ึนเพ่ือจะรับบทบาทนิรันดร์ของพวกเขา” เอ็ลเดอร์
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ถาม “บางทีคำาตอบครอบคลุมที่สุดคือ สอนพวกเขา
ให้รู้วิธีดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ” การ
สอนดังกล่าวผ่านมาทางการสวดอ้อนวอนทุกวัน ศึกษา
พระคัมภีร์ และรับประทานอาหารด้วยกันเป็นครอบครัว
เช่นเดียวกับการสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์และ
การเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร เอ็ลเดอร์บัลลาร์ด
อธิบายว่า “เราเตรียมรับชีวิตนิรันดร์ทุกวัน เดียวนี้ ถ้า
เร าไม่เตรียมรับชีวิตนิรันดร์ เท่ากับเรากำาลังเตรียมรับ
สิ่งที่น ้อยกว่า อาจจะน้อยกว่ามาก”2

จ ากพระคัมภีร์
สุภาษิต 22:6; 
1 ยอห์น  3:22; 
หลักคำาสอนและ
พันธสัญญา 11:13
14; 19: 38; 68:25

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
.reliefsociety.

lds.org 
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“โดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำาคัญจะเกิดขึ้น”
(แอลมา 37:6)

นปี ค.ศ. 1981 ไมเคิล ซามูรา ผู้มีถิ่น
กำาเนิดในเซียร์ราลีโ อน ได้ยินพระกิตติ-

คุณในฮอลแลนด์และร ับบัพติศ-
มาที่นั่น เมื่อกลับไปฟร ี-
ทาวน์ เมืองหลวงของ
เซียร์ราลีโอน เขา ร้อง
ขอผู้สอนศาสนา แต่
เพราะศาสนจักร
ยังไม่พร้อมจะส่ง 
ผู้สอนศาสนาไปที่
นั่น เขาจึงได้รั บแต่
หนังสือของศาสน-
จักร บราเดอร์ซามูรา
เริ่มสอนคนอื่น  และจัด
การประชุมอย่างไม่เป็นทาง
การ สมาชิกที่รับบัพติศมาแล้วในประเทศ
อ่ืน  และกลับมาเซียร์ราลีโอนต่างก็ทำาแบบ
เดียวกัน

ป ร ะ วั ต ิศ า ส น จ ัก ร ทั ่ว โ ล ก

เ ียรราลี อน
ปีคริสต์ศักราช 1988 เป็นปีสำาคัญสำาหรับ

ประเทศนั้น ในเดือนมกราคมสมาชิกคน
หนึ่งที่รับบัพติศมาในเยอรมนีเป็น

ผู้ควบคุมการประชุมอย่าง
เป็นทางการครั้งแรก ใน

เดื อนพฤษภาคมผู้
สอนศาสนาสองคน
ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยา
มาถึง และในเดือน
มิถุนายนมีพิธีบัพ-
ติศมาของ 14 คน

แรกในประเทศ ใน
เดือนสิงหาคมศาสนจักร

ต้ังสาขาแรก สาขาโกเดริช
มีพิธีเบิกดินในปี 2004 สำาหรับ

อาคารประชุมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายแห่งแรก
ในเซียร์ราลีโอน

กิจกรรมครอบครัว
ที่ดีงาม

ครอบครัว สวนรว น

ิจ รร ดงา ดวย ัน น

ระจาจะรส รั ัน ละ รองดอง

ัน า ขน ิจ รร ครอบครัว ด

โอ าส บิดา ารดาไดสน นาพระ

ติติค บัล  ละล  ั จะยอ

ง ละ อ งบิดา ารดา า ขน

อพว ขารส ล ิดสนิ สน

ับบิดา ารดา

ิจ รร ครอบครัว ดงา ได

 การสังสรรคในครอบครัว 

ระ าน อร์ดอน บ  ฮิงค์ลย์ 

 ลาววา น

รองสาคั า บิดา ารดาจะ

นังอย ับล  สวดออนวอนดวย

ัน สอน ขา น างของพระ จา 

พิจาร า าครอบครัว ละ

ล  สดงพรสวรรค์ 1

 กิจ กรรมบําเพญประ ยชนกับ

ครอบครัว านอาจไ ยย

ส า ิ สงอาย นวอร์ดของ าน

รอ บขยะ นละ ว านอย

 ออกไปเที่ยวกับคุณแมหรอคุณ

พอเพียงลําพัง ิจ รร ดัง ลาว

จะ วยล  สรางสั พัน าพ

นสวนตัว ับบิดา ารดา

อางอิง
ก น ี ฮ ลีย าย า าน
โ เลียโ นา ย นา
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1
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ทรูแมน ออสบอร์น แองเจลล์ (1810
1887) รับหน้าที่สถาปนิกของศาสน-

จักรมาหลายทศวรรษ เขาวางแปลนและ
กำากับดูแลการก่อสร้างอาคารสำาคัญ  หลาย
แห่ง รวมทั้งพระวิหารซอลท์เลคด้วย ตลอด
หลายปีของการรับใช้ศาสนจักร ทรูแมนเป็น
คนอ่อนน้อมและเชื่อฟง

เขาเกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1810
ในพรอวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา
สมัยเป็นวัยรุ่น ช่างฝีมือในท้องที่สอนเขา
ให้เป็นช่างไม้ ทำางานไม้ที่ต้องอาศัยความ
ชำานาญเป็นพิเศษ

สมัยอายุ 22 ปีเขารู้จักศาสนจักรผ่าน
การแนะนำาของพี่สาวผู้ได้รับพระคัมภีร์
มอรมอนจากผู้สอนศาสนาชื่อ โธมัส บี. 
มาร์ช ในเดือนมกราคม ค.ศ. 1833 ทรูแมน
รับบัพติศมาพร้อมฟีบีมารดากับพอลลีย์
ภรรยาของเขา

ไม่นานหลังจากทรูแมนได ้รับแต่งตั้งเป็น
สมาชิกโควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ ศา ส-
ดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธขอให ้เขาสร้างร้ าน
ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโฮ ท รูแมนป ิ เสธโดย
บอกศาสดาพยากรณ์ว่ าเขากำาลัง เตรียมตัว
ไปทำางา นเผยแผ่  อย่างไรก็ดี วันรุ่งขึ้น ทรู-
แมนเห็ นฝ่ายประธานสูงส ุดแต่ไกลและรู้สึก

ช ีวิ ต อ ัน ส ํา ค ัญ ยิ ่ง ที ่พ ึง จ ด จ ํา

ทรูแมน อ  แองเจลล
ถึงการ กระตุ้นเตือนให้ยอมรับงา นก่อสร้าง
ที่ศาสดาพยากรณ์มอบหมาย เขาบันทึ กใน
เวลาต่อมาว่า “ผมเป ลี่ยนความตั้งใจและ
ยอมเชื่อฟง”1

ในปี ค.ศ. 1856 ประธานบริคัม ยังก์ส่ง
ทร ูแมนไปทำางานเผยแผ่ในยุโรปโดยแนะนำา
ให้เ ขา “นำาพิมพ์เขียวของงานสถาปตยกรรม
อันทรงคุณค่าไปด้วย” เพื่อเข าจะ “มีคุณ-
สมบัติครบถ้วนมากข้ึนจนสามารถสาน ต่อ”
งานพระวิหารซอลท์เลคและอาคารอ่ืน  ได้2

ทรูแมนได้รับเรียกเป็นสถาปนิกของ
ศาสนจักรในปี 1867 (ศาสนจักรไม่มีการ
เรียกสถาปนิกอย่างเป็นทางการอีก) ถึงแม้
การทำางานหนักหลายปีส่งผลให้ทรูแมนมี
ปญหาสุขภาพ แต่เขายอมรับการเรียกด้วย
ความอ่อนน้อม เขาเขียนในบันทึกส่วนตัว
ว่า “ผมรู้สึกเหนื่อยมากจนสายตัวแทบขาด
แต่ถ้าประธานและพี่น้องชายรู้สึกอยาก
สนับสนุนคนน่าสมเพชอย่างผมให้เป็น
สถาปนิกของศาสนจักร ผมจะพยายามรับ
ใช้พวกท่านและไม่ทำาให้ตนอับอายขายหน้า
 …ขอพระเจ้าทรงช่วยผมทำาเช่นนั้น”3

ทรูแมนกำากับดูแลโครงการก่อสร้างหลาย
โครงการในยูทาห์ รวมไปถึงไลออนเฮาส์ 
(Lion ouse), บีไฮฟ์เฮาส์ (Beehive ouse), 
อาคารรัฐสภามลรัฐยูทาห์ (Utah Territorial 
Statehouse) และพระวิหารเซนต์จอร์จ ยูทาห์

ทรูแมนไม่ได้มีชีวิตอยู่จนเห็นการอุทิศพระ
วิหารซอลท์เลคในปี ค.ศ. 1893 แต่เขารับ
ใช้อย่างซ่ือสัตย์ใน ฐานะสถาปนิกของศาสน-
จักรจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1887

อางอิง
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รั บ น า ส น จั ร

การณ์ขอ งดิฉัน งานน้ีต้องการคนท่ีสามารถ

จัดเตรียมการประชุมขนาดใหญ่ได้ รวม

ถึงการแจ้งข่าวสาร บัตรเชิญ การบริการ

อาหารเครื่องดื่ม และการจัดเก็บทำาความ

สะอาด ดิฉันมีประสบการณ์ที่ต้องการ

เหล่านั้นไหม ดิฉันกำาลังคิดอยู่ว่าดิฉันไม่มี 

ทันใดนั้นก็นึกเห็นภาพการประชุมสมาคม

สงเคราะห์สเตคครั้งหนึ่งขึ้นมาได้ ดิฉัน

เคยเป็ นที่ปรึกษาในฝ่ายประธา นสมาคม

สงเ คราะห์สเตค จากประสบการณ์คร้ังน้ัน

ดิฉันเรียนรู้วิธีจัดการชุมนุมครั้งใหญ่และ

ไปซื้ออาหารจำานวนมากให้คนกลุ่มใหญ่ 

ดิฉันสามารถพูดได้ด้ วยความสัต ย์จริงว่า

ดิฉันเคยมีประสบการณ์ในการทำาสิ่งที่

ต้องการให้ทำา

การสัม ภาษณ์ดำาเนินต่อไปว่า “คุณ

เชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่า 

เพราะคุณจะต้องเขียนจดหมายโต้ตอบ

กับลูกค้าและต้องจัดตารางการใช้ห้อง

ประชุม” เท่าที่ดิฉันนึกออกคือดิฉันรู้สึก

´Ô
ฉันอายุ 57 ปี เพิ่งหย่าร้าง มี

ประสบการณ์ทำางานนอกบ้าน

น้อยมาก และจำาเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องมีงานทำา ดิฉันเลี้ยงลูกสี่คนมาแล้ว

และเวลานี้ดิฉันอยู่คนเดียวหลังจาก

แต่งงานมา 32 ปี ประกอบกับร่ำาเรียนมา

น้อยและหวาดกลัวอนาคตอย่างมากดิฉัน

จึงต้องหางานทำาเมื่ออายุปูนนี้

ดิฉันนั่งรอรับการสัมภาษณ์ในตำาแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญแผนงานและการผลิตให้แก่

เขตหอสมุดเทศมณ ล พลางคิดว่าดิฉั น

คงเสียสติเป็นแน่ที่เชื่อว่าตนมีคุณสมบัติ

เหมาะกับตำาแหน่งนั้น ดิฉันกำาลังจะลุก

ออกไปพอดีเมื่อเลขานุการพูดขึ้นว่าพวก

เขารอดิฉันอยู่ในห้องประชุม ดิฉันรู้สึกไม่

สบายแต่ก็ยืดตัวตรง กล่าวคำาสวดอ้อน

วอนในใจ แล้วเดินไปข้างหน้า

เจ้าหน้าที่สองคนบอกดิฉันชัดเจนว่า

ประสบการณ์บางด้านมีความสำาคัญมาก

สำาหรับตำาแหน่งนี้และเริ่มซักถามประสบ-

ขอบคุณทุกคนท่ีสอนดิฉันใช้คอมพิวเตอร์

จนสามารถทำาหนังสือข่าวและป ทิินวอร์ด

ตลอดจนเขียนจดหมายข่าวของสเตคได้ 

ใช่ ดิฉันเชี่ยวชาญการใช้คอมพิวเตอร์

“คุณจะต้องพั นาโปรแกรมและจัด

ชั้นเรียนสำาห รับคนทั่วไป คุณจะสอนเด็ก

และผู้ใหญ ่ได้ไหม” พวกเขาถาม เคห-

ศาสตร์และงานฝีมือของลูกเสือสำารอง

ที่ดิฉันเคยทำาผุดเข้ามาในสมอ ง ดิฉัน

อธิบายว่าดิฉัน สอนเด็กและผู้ใหญ่มาทั้ง

ชีวิต ดิฉันรู้ว่าดิฉันเป็นคน สร้างสรรค์ รัก

งานศิลปะ และรู้สึกมั่นใจว่าตนสามารถ

คิดโปรแกรมที่น่าสนใจสำาหรับเด็กและ

ผู้ใหญ่ได้

ดิฉันตื่นเต้นมากเมื่อได้รับตำาแหน่ง 

ดิฉันรักงานนี้และพยายามทำาอย่างที่

ดิฉันจะทำาในการเรียกของศาสนจักร อาทิ

ขยายการทำางาน ทำามากกว่าที่กำาหนด 

และไม่โวยวายเมื่อต้องทำางานล่วงเวลา 

ดิฉันพั นาชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ภาษา

“สมาชิกศาสนจักรรับผิดชอบความผาสุกทางโลกและทางวิญญา ของตนเอง” 
คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร กล่าว “โดยได้รับพรด้วยของประทานแห่ง
สิทธิเสรี สมาชิกมีสิทธิพิเศษและหน้าที่ในการกำาหนดเส้นทางชีวิตตนเอง แก้ปัญหา
ของตนเอง และพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้ สมาชิกทำาสิ่งนี้ได้โดยรับการดลใจจาก
พระเจ้าและทำาด้วยพละกำาลังตนเอง” ([2010], 6.1.1)

มีคุณสมบัติครบถวน า
การรบ ศาส กร
ดย อลิ  เอ  ลูอิส
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การลงทุนชั ่วชีวิต
าสนจั  รอาจรองขอ าน

สยสละ าสนจั รอาจรองข อ
าน อบสิงด สด  าน  าน

จะไ ส สยอะไร ลย น าร า
นน พราะ านจะคนพบวานัน

จะ ลาย น ารลง น งจะจาย
งิน น ล านตราบ าน  
วิตอย

ประ านกอรดอน บี  ิง คลีย 1 1 –
   Liahona, 

พ ค  1 , 6

อังกฤษและหานักศึกษาหนุ่มสาวคนหน่ึง

มาสอนช้ันเรียนเป็นภาษาสเปน ดิฉันสอน

วิชาศิลปะและหัตถกรรม เป็นเจ้าภาพ

ต้อนรับนักเขียนและนักพูดที่มีชื่อเสียง

หลายคน ดิฉันตกแต่งห้องสมุดทุกวันหย ุด

และจัดแสดงหนังสือท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน

วันหนึ่งมีคนโท รมาหาดิฉ ันขณะทำางาน 

อ้างว่ามาจากสำานักงานผู้ว่าราชการและ

ต้องการทราบว่าดิฉันสนใจตำาแหน่งผู้ช่วย

ผู้ว่า  หรือไม่ ดิฉันถามกลั้วหัวเราะว่า

“คุณเป็นใครหรือคะ” เขาอธิบายว่าโทร-

ศัพท์ครั้งนี้ถูกต้องตามก หมายและเชิญ

ดิฉันไปรับการสัมภาษณ์ในวันรุ่งขึ้น ดิฉัน

ไปด้วยความรู้สึกไม่ดีเลยเกรงว่าจะเป็น

เรื่องล้อเล่น แต่ไม่เลย การสัมภาษณ์ผ่าน

ไปด้วยดี และดิฉันได้รับว่าจ้างทันที

ในงานใหม่ดิฉันใช้ทักษะที่ได้จากการ

พูดในโบ สถ์มาหลา ยปี ผู้ว่า  ไม่สามารถ

ไปร่วมงานทั้งหมดที่ได้รับเชิญ ด้วยเหตุนี้

คณะเจ้าหน้าที่จึงต้องพูดแทน การพูดทั้ง

หมดที่โบสถ์และจากการรับใช้ในตำาแหน่ง

ผู้นำาให้ประสบการณ์ที่ดิฉันต้องใช้พูด

ต่อหน้าสาธารณชนเคียงข้างวุ ิสมาชิก 

บุคคลส ำาคัญในระด ับท้องที่และระดับ

ประเทศ และผู้มีชื่อเสียงทั้งหลาย ดิฉัน

เป็นผู้ช่วยผู้ว่า อยู่เจ็ดปีจนกระทั่งเราทั้งคู่

เกษียณอายุราชการ

ดิฉันจะอยู่ตรงจุดไหนหากไม่ได้รับ

ประสบการณ์อย่างกว้างขวางขณะรับใช้

ในการเรียกต่าง  ของศาสนจักร ทั้งหม ด

ที่ดิฉันเรียนรู้ในฐา นะผู้รับใ ช้ของพระเจ้า

ในศาสนจักรของพระองค์ล้วนทำาให้ชีวิต

ดิฉันอุดมไปด้วยพร ดิฉันไม่เพียงกำาลัง

ช่วยผู้อื่นขณะรับใช้เท่านั้น แต่ดิฉันเติบโต

แบบก้าวก ระโดดด้วย ดิฉันขอบพระทัย

อย่างสุดซ ึ้งต่อพระกิตติคุณและมีประจักษ์

พยานมั่นคงถึงคุณค่าของการรับใช้ใน

ศาสนจักร 
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ร า พ ด ง พ ร ะ ค ริ ส ต์

ã
นย่านกลางเมืองกอเทนเบิร์ก สวีเดน มี 

ถนนกว้างแห่งหนึ่ง สองฟากฝงเรียงราย 

ด้วยไม้ยืนต้นสวยงาม วันหนึ่ง ข้าพเจ้า 

เห็นโพรงในลำาต้นของไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่ง จึง 

มองเข้าไปข้างในด้วยความใคร่รู้ และพบว่า

ไม้ต้นนั้นกลวงหมดทั้งลำาต้น

ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ไม้ยังยืนต้นเช่นนั้น 

ได้ ข้าพเจ้าจึงมองขึ้นไปและเห็นแถบเหล็ก 

กว้างพันอยู่รอบส่วนบนของลำาต้น มีลวดหลาย 

เส้นมัดติดอยู่กับแถบเหล็กดังกล่าว และเส้น 

ลวดพวกนั้นก็มัดและยึดอยู่กับอาคารใกล้ 

เคียง มองไกล  จะเหมือนต้นไม้ต้นอื่น  แต่ 

เมื่อมองเข้าไปข้างในเราจึงทราบว่ามันกลวง 

แทนที่จะมีลำาต้นแน่นหนาแข็งแรง ไม่ช้าไม่

นาน ต้นไม้ต้นนั้นคงอยู่รอดต่อไปไม่ได้และ

ต้องถูกโค่นทิ้ง

ไม้อ่อนเติบโตทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นไม้ 

ใหญ่แข็งแรงได้ฉันใด เราก็เติบโตทีละขั้นที 

ละตอนในความสามารถของเราท่ีจะแข็งแกร่ง 

และเต็มเปียมจากภายในสู่ภายนอกฉันนั้น  

ตรงกันข้ามกับไม้ต้นที่กลวง โดยการเยียวยา 

ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เราอาจมี 

ความเข้มแข็งที่จะยืนอย่างสง่าและมั่นคง 

เพื่อให้จิตวิญญาณของเราเปียมไปด้วย  

แสงสว่าง ความเข้าใจ ปีติ และความรัก

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการทำาตามคำา 

สอนของพระองค์ให้ความหวังอันมั่นคงแก่เรา  

และความหวังนี้กลายเป็นสมออันแข็งแกร่ง

แก่จิตวิญญาณ เราจะมั่นคงและไม่หวั่นไหว 

เราสามารถมีสันติสุขอันยั่งยืนภายใน เรา 

สามารถเข้าสู่สถานพักผ่อนของพระเจ้า เมื่อ

ใดที่เราหันไปจากแสงสว่างและความจริง 

ความรู้สึกว่างเปล่าเสมือนหนึ่งความกลวง

ของต้นไม้ก็จะเข้าครอบงำาห้วงลึกของจิต

วิญญาณเรา

ขอให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะผดุง 

สันติสุขอันยั่งยืนของความคิดและจิตใจ จาก 

น้ันความม่ันใจของเราจะ “แข็งแกร่งข้ึนในการ 

ใน ลกของความ
ทุกขยาก
พระ วย รอด ตรัส  ับ 

สาว ของพระองค์ข ะพระองค์ 
รง ิ ารตรง าง ขน ละ

ข ะพว ขา ิ ควา ลัว 
ควา สับสน ละ ารข ง น
คา นะนาครังสด าย พระองค์
ระ าน พว ขา นควา น
รรตัย พระองค์ตรัสวา ราได

บอ รองน าน พอ านจะ 
ได สันติสข น รา นโล น าน 
จะ ระสบควา ข์ยา  ตจง 
น จ ิด พราะวา ราได นะโล
ลว  ยอ ์น 

ดังนัน นโล ของควา ข์
ยา  ขอ ราน ง รั าของ 
รา  ละขอ ราดา นิน วิต
ครบ วนบริบร ์ า ขน ดวย

ควา องอาจ ลา า า วา
ครัง ด

พระคริสต์ รง อา นะโล  
ลว ละ รง าง รา

เอลเดอรเจ รีย อาร  อลแลนด แหง 
ควรัมอัครสาวกสิบสอง ยิ่งใหญที่สุดใน 

สมัยการประทานทั้งหมด  เลียโ นา 
กรก าคม 7 หนา 

“บรรดาผู้ทำางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่าน
ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28)

¾º
ÊÑ¹µÔÊØ¢ 

ามทกข

ดย เอลเดอร 
แพร จี  มาลม

งสาว จดสิบ
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เราจะพบสันติสุขและ
ความหวังในยามทุกข 
ใจไดอยางไร

อล ดอร์ จ รย์ อาร์  ฮอล ลนด์ 
งโควรั อัครสาว สิบสอง วย

ตอบคา า น น ยิง สด น
ส ยั าร ระ าน งั ด  
เลย นา ร าค   นา 

ดา นิน วิตอยาง อสัตย์ า 
ราจะสา าร าได… รา 

ตองไ นิง ย พยง พราะ
ต าร …์ตรง นา รา  

ด นง
 ไ ลอย ควา ลัว รอ 
บิดาของควา ลัว าตาน  
บน ราออ จา รั า ละ 
ารดา นิน วิตอยาง อสัตย์

 ขอ พยง อสัตย์ พระ น จา
รงด ลรับ ิด อบ พระองค์ 
รงรจั อของ าน ละ รง 

ร งควา ตอง ารของ าน  

ท่านอาจค้นพระคัมภีร์หาข้อเกี่ยวกับ

ความหวัง สันติสุข และศรัทธาใน 

พระเยซูคริสต์

ประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 121:45) 

คำาสัญญาในการเข้าสู่สถานพักผ่อนของพระ 

เจ้า เพื่อรับของประทานแห่งสันติสุขเป็นมาก 

กว่าความพึงพอใจทางโลก ช่างเป็นของประ- 

ทานจากสวรรค์อย่างแท้จริง “เรามอบสันติสุข 

ไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ 

ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ 

ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย” (ยอห์น 14: 

27) พระองค์ทรงมีอำานาจรักษาและทำาให้จิต 

วิญญาณของเราเข้มแข็ง พระองค์คือพระเยซู

คริสต์ 
จาก “จิตใจท่านทั้งหลายจะได้พัก” เลียโฮนา พ.ย. 
2010 หน้า 128–130

ดขอ ล พิ ติ ยว ับ ัวขอนได น โ ไ ยา ์ 
 คพ       

โจ  บ  วิร์ ลิน   Ensign,  
  ละ นล อ  ์ วลล์ โอบไว น

พระพา งควา รั ของพระองค์  เลย นา พ ย  
 นา 
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“ประชาชนเป็นอันมากมาเฝ้า 

พระองค์ พาคนง่อย คนแขนขาพิการ  

คนตาบอด คนใบ้ และคนเจ็บอื่นๆ 

หลายคนมาวางแทบพระบาทของ 

พระเยซู แล้วพระองค์ทรงรักษาเขา 

ให้หาย

“คนเหล่านั้นจึงอัศจรรย์ใจนัก เมื่อ

เห็นคนใบ้พูดได้ คนแขนขาพิการหาย

เป็นปกติ คนง่อยเดินได้ คนตาบอด 

กลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้า

ของชนชาติอิสราเอล” (มัทธิว  

15:30–31)
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การประ ม 
สาม สา รบ

เ พาะ´Ô©Ñ¹
ดย แอนน ิงเกิลตัน

´Ô
ฉันเติบใหญ่ในบ้านที่ตั้งตาคอยการประชุมใหญ่
สามัญเท่า  กับวันหยุด ดิฉันจำาได้สมัยเป็นเด็ก 
หญิงเมื่อครั้งได้รับงานมอบหมายในโรงเรียนวัน 

อาทิตย์ให้จับคู่รูปเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กับภาพปราก ทาง 
โทรทัศน์ขณะพวกท่านพูดในช่วงการประชุมใหญ่ พออายุ 
มากขึ้นดิฉันไม่เพียงจำารูปร่างหน้าตาของพวกท่านได้เท่า 
นั้นแต่จำาเสียงและข่าวสารของพวกท่านได้ด้วย สมัยเป็น
นักศึกษาปีหน่ึง ดิฉันต่ืนเต้นมากเม่ือคณะนักร้องประสานเสียง 
สถาบันศาสนาของเราได้รับเชิญไปร้องเพลงท่ีการประชุมใหญ่ 
ภาคหนึ่งในแทเบอร์นาเคิล สรุปแล้ว ก่อนอายุ 20 ปีดิฉันก็ 
มีความรู้สึกพิเศษมาแล้วเกี่ยวกับสุดสัปดาห์แรกของเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมในแต่ละปี

แต่ดิฉันยังต้องเรียนรู้ว่าจะทำาให้การประชุมใหญ่สามัญ 
มีความสำาคัญเป็นส่วนตัวได้อย่างไร สเตคของเราได้รับบัตร 
เข้าร่วมการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญในเดือนกันยายน 
ปี 2008 ที่ศูนย์การประชุมใหญ่ ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่รวมกลุ่ม 
กับพี่น้องสตรีในสเตคของเรา ได้ฟงคำาปราศรัยและบทเพลง 
จรรโลงใจ และรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นพิเศษเมื่อคิดว่าเรา 
จะได้ฟงข่าวสารจากประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่
ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด ดิฉันตั้งใจ
ฟงทุกคำา จดบันทึกข้อความอย่างขะมักเขม้น
และให้คำามั่นว่าจะนำาสิ่งที่มอบหมายให้
เราทำาไปป ิบัติ ดิฉันรู้สึกว่านี่เป็นนิมิต
หมายอันดีก่อนจะเข้าสู่ภาคทั่วไปในสุด
              สัปดาห์หน้า

สิ่งที่ดิฉันกำาลังเผชิญอยู่นั้นน่าหวาดกลัว แต่พระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงนึกถึงดิฉันในสุดสัปดาห์แรก 
ของเดือนตุลาคม



แต่แล้วโลกของดิฉันก็พังทลาย เมื่อวันพฤหัสบดีถัดมาขณะ
ทำางานอยู่ ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากแพทย์ประจำาตัวแจ้งว่าผลตรวจ 
เมื่อสัปดาห์ก่อนชี้ชัดว่าดิฉันเป็นมะเร็ง

วันต่อ  มาเกิดความวุ่นวายใจด้วยความสงสัย ความกลัว  
ความวิตกกังวล ความเศร้าเสียใจ ความผิดหวัง และความปวด 
ร้าว ดิฉันเกิดความรู้สึกหลายอย่างระคนกันจนนอนไม่หลับและ 
น้ำาตาไหลไม่หยุด ดิฉันไม่เคยรู้สึกกลัวเท่านี้มาก่อน

เมื่อถึงเช้าวันเสาร์ ดิฉันตั้งใจว่าจะฟงการประชุมใหญ่ขณะทำา 
งานอื่นไปด้วย ดิฉันหวังว่าการมีงานยุ่งตลอดเวลาจะช่วยไม่ให้ 
ดิฉันหมกมุ่นกับการทดลองนั้น แต่ดิฉันกลับพบว่าตนเองวางมือ 
จากการซักเส้ือผ้าและปล่อยให้จานแช่อยู่ในอ่างขณะหันไปสนใจ 
โทรทัศน์ หัวใจของดิฉันแทบหยุดเต้นขณะเอ็ลเดอร์แอล. ทอม  
เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเริ่มภาคแรกด้วยคำากล่าวที่ 
ว่า “เราไม่อาจล่วงรู้ได้ถึงความยากลำาบากและมรสุมของชีวิต ไม่ 
แม้แต่เรื่องในอนาคตอันใกล้ แต่เราในฐานะผู้มีศรัทธาและความ
หวัง เรารู้โดยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยว่าพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์เป็นความจริงและเรื่องดีที่สุดยังไม่เกิดขึ้น”1

ดิฉันคิดว่าหัวข้อต่อไปคงจะเก่ียวกับความสะอาดทางศีลธรรม 
หรือวันสะบาโตเป็นแน่ แต่ข่าวสารแต่ละเรื่องหลังจากนั้นเป็น
เรื่องของความหวังในยามยากด้วย

วันอาทิตย์เป็นวันสงบสุขเมื่อครอบครัวเราพร้อมใจกันสวด 
อ้อนวอนและอดอาหารให้ดิฉัน ดิฉันยังคงได้ยินถ้อยคำาแห่งความ 
หวังเช่นเดียวกับท่ีได้ยินวันก่อนหน้าน้ัน พร้อมกับข่าวสารท้ิงท้าย 
อันเปียมด้วยพลังในตอนบ่ายจากเอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง “ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์ครอบคลุมถึงการทดลองและความยากลำาบากทั้ง 
หมดที่เราจะเผชิญในชีวิตนี้” ท่านกล่าว “มีบางเวลาที่เราอาจจะ 
อยากพูดว่า พระองค์คงทราบว่าข้าพระองค์ลำาบากมาก  เรา 
มั่นใจได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและเราจะปลอดภัยในพระพาหุ
แห่งความรักของพระองค์”2

นี่อาจเป็นเพราะการอดอาหารหรือการสวดอ้อนวอนหรือเป็น 
เพียงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำาใจ ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบ ดิฉันรู้สึกว่า

นี่เป็นการประชุมใหญ่สามัญส่วนตัวของดิฉันที่มีดิฉันเป็นผู้ฟง 
เพียงคนเดียว

หลายวัน หลายสัปดาห์ และหลายเดือนต่อ  มาเกิดการ 
ท้าทายมากมายขณะดิฉันต้องเข้ารับการตรวจ การผ่าตัด เคมี 
บำาบัด และการฉายแสง ดิฉันปรารถนาจะบอกว่าดิฉันไม่รู้สึก
สิ้นหวังเลยในช่วง 12 เดือนนั้น ดิฉันไม่สิ้นหวังเลย แต่ในช่วง
เวลานั้นดิฉันรู้สึกว่าการสวดอ้อนวอนและการอดอาหารของ 
สมาชิกวอร์ดและสมาชิกครอบครัว พรฐานะปุโรหิตจากคุณพ่อ 
และศรัทธาของคุณแม่ประคองดิฉันไว้ ดิฉันอ่านพระคัมภีร์มอร- 
มอนจนจบในช่วงสองสามเดือนแรกของการรักษา โดยรู้ว่าการ
ปลอบโยนผ่านมาทางพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

แต่ในวันมืดมิดที่สุด ดิฉันมักจะเปิด เลียโฮนา ฉบับเดือน 
พฤศจิกายน 2008 เล่มเก่าของดิฉันและอ่านทวนถ้อยคำาเหล่า 
นั้นที่มาจากพระบิดาผู้ทรงเปียมด้วยความรักผ่านผู้รับใช้ที่ได้รับ 
การดลใจและมาสู่ใจของดิฉันโดยตรง ดิฉันทึ่งกับข้อความหนึ่งที่ 
ดิฉันไม่นึกว่าประธานโธมัส เอส. มอนสันจะกล่าวในคำาปราศรัย 
เปิดการประชุมของท่านว่า “พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงนึกถึง 
เราแต่ละคนและความต้องการของเรา ขอให้เราอิ่มเอิบด้วยพระ
วิญญาณของพระองค์ขณะรับฟงการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปีครั้ง
ที่ 178 ของศาสนจักร”3

ดิฉันได้รับประจักษ์พยานถึงความจริงนั้น พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงนึกถึงดิฉันในวันสุดสัปดาห์น้ันของเดือนตุลาคม พระองค์ทรง 
ทราบว่าดิฉันต้องการความหวังในความรักของพระองค์และความ 
หวังในแผนของพระองค์สำาหรับดิฉัน พระองค์ตรัสและดิฉันฟง 
หมายเหตุ: ซิสเตอร์ซิงเกิลตันเสร็จสิ้นการรักษามะเร็งในเดือนมิถุนายน 2009 
และหายขาดจากมะเร็ง
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เอลียาห์มาปราก และมอบกุญแจฐานะ
ปุโรหิตให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ดู 
คพ. 110:13 15)

ปจจุบันมีพระวิหารเปิดดำาเนินการทั่ว
โลก 134 แห่งเพื่อให้วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ที่มีค่าควรสามารถทำาพันธสัญญากับพระ
ผู้เป็นเจ้าและรับการผนึกเป็นครอบครัว
ชั่วนิรันดร์ พวกเขาสามารถกลับไปรับใช้
เป็นตัวแทนของบรรพชนผู้ล่วงลับ ด้วย
เหตุนี้จึงทำาให้เกิดสัมฤทธิผลตามคำาพยา-
กรณ์ที่ว่าใจของลูกหลานจะหันไปหา
บรรพบุรุษ   

   ดขอ ล พิ ติ ได น 
หล รรมพระ ิ ิคุ  

 นา  
แนวแน อ รท า  
นา   

  ละ 
คาควร ขาพระวิ าร  

เลย นา ส ค   
นา    

        ¢ณะอยู่บนแผ่นดินโลก เราสามารถ
ทำาพันธสัญญา (สัญญา) ศักด์ิสิทธ์ิ
กับพระผู้เป็นเจ้าในพระวิหารศักด์ิ-

สิทธิ์ผ่านผู้มีอำานาจฐานะปุโรหิต หนึ่งใน
พันธสัญญาเหล่าน้ีคือโอกาสท่ีสามีภรรยา
จะได้รับการผนึก (แต่งงานเพื่อนิรันดร) 
และลูก  ได้รับการผนึกกับพวกเขา นี่
หมายความว่าถ้าเรารักษาพันธสัญญา
ของเรากับพระเจ้าและต่อกัน ความตาย
ย่อมไม่สามารถพรากเราอย่างถาวรได้ 
ศาสนพิธีผนึกน้ีเป็นส่วนท่ีขาดไม่ได้ในแผน
ของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อให้เราได้อยู่กับ
พระองค์ชั่วนิรันดร์ (ดู คพ. 128:9 10; 132:
19)

เมื่อเราทำาพันธสัญญาพระวิหารเพื่อ
ตนเองแล้ว เราสามารถรวบรวมประวัติ
ครอบครัวของเราและประกอบศาสนพิธี
พระวิหารให้บรรพชนผู้ล่วงลับของเราได้ 
นี่ทำาให้พันธสัญญาพระวิหารมีผลต่อพ วก
เขา (ดู คพ. 138:29 37)

อำานาจฐานะปุโรหิตเพื่อผนึกครอบครัว
มีพยากรณ์ไว้แต่โบราณ (ดู มาลาคี 4:5
6) และในยุคปจจุบัน (ดู คพ. 2) คำาพยา-
กรณ์ทั้งสองเปิดเผยว่าศาสดาพยากรณ์
เอลียาห์ “จะปลูกสัญญาที่ทำากับบรรพ-
บุรุษไว้ในใจของลูกหลาน, และใจของลูก
หลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา” 
(คพ. 2:2)

การกลับมาของเอลียาห์ดังสัญญาไว้
เกิด สัมฤทธิผลเมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 
1836 ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโฮ 
สหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งได้รับการอุทิศ เมื่อ

“เราจะมอบลูกกุญแจแผ่นดิน
สวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะ
กล่าวห้ามสิ่งใดในโลก สิ่งนั้น
ก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์” 
(มัทธิว 16:19)
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 เรารบบพ ิ มาและ าร
ยืนยน ดู มท ิว  
ยอห์น   น  
18)

 ชาย ด้รบ านะ ุ รหิ
แหงอา รนและ อมา ด้รบ
านะ ุ รหิ แหงเมลคเซเดค 
ดู คพ  

 เด ท่เ ิด า สามภรรยา
ู้รบ าร น แล้ว ือวาเ ิด 
ในพน ส า  เด ท่ ม ด้

เ ิดในพน ส า ะรบ าร
น บบิดามารดา ด้

 ในพระวิหารเราทา
พน ส าเพิ่มเ ิม
เ ่ยว บเอนดาวเม้นท์

 อ า นนเราเ รยมชื่อ
บรรพชน องเรา ทางาน
พระวิหารและ ระ อบ
าสนพิ ท่ าเ นแทน

พว ทานในพระวิหาร 
ดู  คริน ์  

คพ   

เราตองไดรับ พัน สัญญา
และ าสนพิ ีที่กําหนดจง
จะกลับไปอยูกับพระบิดา
บนสวรรคของเราได

 สามภรรยา ด้รบ าร น  
แ งงาน  ในพระวิหารเพื่อ
าลเวลาและนิ นิรนดร์
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นาธาน เอลดอน แทนเนอร์ เกิดเมื่อวันที่ 9  
พ ษภาคม ค.ศ. 1898 ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ 
ท่านได้รับแต่งต้ังเป็นอัครสาวกในป 1962 และ 
ระหว่างป 1963 ถึง 1982 รับใช้เป็นท่ีปรึกษาใน 
ฝ่ายประธานสูงสุดภายใต้ประธานศาสนจักรสี่ 
ท่าน บทความต่อไปนี้คัดลอกบางส่วนมาจาก
คำาปราศรัยของท่านเรื่อง “ e e  e  

 e  e ” ในการประชุมใหญ่
สามัญเดือนเมษายนป 1980 อ่านคำาปราศรัย
ฉบับเต็มเป็นภาษาอังก ษได้ที่ c e e ce.

.

ª‹วงเวลาหนึ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตคนเรา 
คือช่วงเวลาที่ตัดสินใจแต่งงาน…เป็นเรื่อง 
ที่สันนิษฐานได้ว่า ณ เวลาที่แต่งงานกันคู่ 

สามีภรรยาส่วนใหญ่ต่างแน่ใจว่าตนเองกำาลังเลือก 
สิ่งที่ถูกต้อง แต่บ่อยครั้งเหลือเกินเมื่อการดื่มน้ำาผึ้ง 
พระจันทร์สิ้นสุด ปญหาก็เริ่มคืบคลานเข้ามา และ
ชีวิตแต่งงานต้องสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้าง

ความถี่ของการหย่าร้างนำาบางคนไปสู่วิถีชีวิตซึ่ง
พวกเขาต้องการหลบเลี่ยงจากพิธีกรรมที่ดูเหมือน
จะไร้ความหมาย วิถีชีวิตที่ปราศจากการแต่งงาน
หรือสภาพบังคับทางก หมาย ข้าพเจ้ามักจะสงสัย
ว่าคนเหล่านั้นทราบดีเพียงใดเกี่ยวกับจุดประสงค์
การสร้างโลกซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ พวกเขาค้นคว้า
พระคัมภีร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงใดเพื่อเรียนรู้
เหตุผลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างชายกับหญิงและ
จัดตั้งศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน

ก่อนอื่นขอให้เราพิจารณาถึงจุดประสงค์ของ

การสร้างโลก พระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนว่าไม่มี
จุดประสงค์อื่นนอกจากเพื่อเป็นสถานที่ให้บุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าได้อยู่อาศัยในความเป็นมรรตัย
และพิสูจน์ความมีค่าควรของตนเองผ่านการรักษา
พระบัญญัติ เพื่อกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้าซึ่งพวกเขาจากมา

หลังการสร้างแผ่นดินโลก “พระเจ้าตรัสว่า ให้
เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา …

“พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายา 
ของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระ 
องค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชาย
และหญิง 

“พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า 
จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำานาจ
เหนือแผ่นดิน” (ปฐมกาล 1:26 28)

เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างหญิงและนำาเธอมา 
ให้ชาย พระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุน้ันผู้ชายจึงจาก 
บิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขา
ทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:24)

ถูกต้องแล้ว การแต่งงานได้รับแต่งตั้งจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า ต่อจากข้ออ้างอิงแรกที่กล่าวมาเกี่ยวกับ 
สามีภรรยา เรายังพบข้อพระคัมภีร์อีกหลายข้อซึ่ง 
เป็นพยานหลักฐานว่าชายและหญิงมาเป็นสามี 
ภรรยากันในพิธีแต่งงานซึ่งตามด้วยงานเลี้ยงแต่ง 
งานหลังจากน้ัน เราไม่ได้มาท่ีน่ีเพียงเพ่ือ “… กิน, 
… ดื่ม, และ … รื่นเริง” (2 นีไฟ 28:7) แต่เรา
ได้รับแผ่นดินโลกมาเพื่อจะมีอำานาจเหนือและได้
รับคำาแนะนำาให้มีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน
โลก เป็นเรื่องน่าสนใจที่จะสังเกตว่าพระผู้เป็นเจ้า
ตรัสว่า “ทวีมากขึ้น” มิใช่เพียง “จนเต็ม” แผ่นดิน
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โลก (ดู ปฐมกาล 1:28)
เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะเข้าใจดังที่เราเรียนรู้ได้จาก 

พระคัมภีร์ว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นนิรันดร์ การ 
สร้างของพระองค์เป็นนิรันดร์ และความจริงของ
พระองค์เป็นนิรันดร์ ดังนั้น เมื่อพระองค์ประทาน 
เอวาให้แต่งงานกับอาดัม การสมรสนั้นย่อมเป็น 
นิรันดร์ การแต่งงานดังท่ีได้รับแต่งต้ังจากพระผู้เป็น 
เจ้าและประกอบพิธีในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระ 
องค์เป็นนิรันดร์ มิใช่จนถึงความตายเท่านั้น ใน 
ปญญาจารย์เราอ่านว่า “ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าสารพัด 
ที่พระเจ้าทรงกระทำาก็ดำารงอยู่เป็นนิตย์” (ปญญา-
จารย์ 3:14) 

เมื่อพระคริสต์ทรงขอให้เปโตรบอกพระองค์ว่า 
พระองค์เป็นใคร เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรง 
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่” พระเยซูทรงรับรองกับเปโตรว่าท่านรู้สิ่งนี้โดย 
การเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา และพระองค์ 

จะทรงสร้างศาสนจักรของพระองค์บนศิลาแห่งการ 
เปิดเผย จากนั้นพระองค์ตรัสว่า “เราจะมอบลูก 
กุญแจแผ่นดินสวรรค์ให้ไว้แก่ท่าน ท่านจะกล่าวห้าม 
สิ่งใดในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เมื่อ
ท่านจะกล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลก สิ่งนั้นจะกล่าว
อนุญาตในสวรรค์ด้วย” (ดู มัทธิว 16:15 19)

เม่ือพวกฟาริสีทดลองพระเยซู โดยมาหาพระองค์ 

เพื่อถามเกี่ยวกับการหย่าร้าง พระองค์ตรัสตอบ 

ดังนี้

“พวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่า พระผู้ทรงสร้างมนุษย์ 

แต่เดิม ได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 

“และตรัสว่า เพราะเหตุนั้น บุรุษจึงต้องละบิดา 

มารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้ง

สองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน

“เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่เป็นเนื้ออันเดียวกัน 

เหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้

มนุษย์ทำาให้พรากจากกันเลย” (มัทธิว 19:4 6)

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการแต่งงาน

ซีเลสเชียลซึ่งแต่งตั้งโดยพระผู้เป็นเจ้าและประกอบ 

โดยอำานาจของพระองค์ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระองค์เป็นนิรันดร์ คู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันเช่น 

นั้นได้รับการผนึกเพื่อกาลเวลาและนิจนิรันดร์ บุตร 

ธิดาของพวกเขาเกิดในพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณ 

อันเป็นนิจ พวกเขาจะเป็นครอบครัวนิรันดร์ตาม

ความซื่อสัตย์ของพวกเขา …
พระเยซูคริสต์เสด็จมาบนแผ่นดินโลกเพ่ือประทาน 

ข่าวสารนั้นแก่เรา ว่าเราเป็นใครและเราต้องทำา 

อะไร พระองค์ประทานแผนพระกิตติคุณแห่งชีวิต 

และความรอดแก่เรา พร้อมกับตรัสว่าไม่มีนามอื่น 

ใดภายใต้ฟาสวรรค์ที่ทำาให้เรารอดได้ (ดู กิจการ 

4:12) เรามีพระกิตติคุณเดียวกันนั้นที่ฟนฟูในยุคสุด 

ท้าย พร้อมด้วยศาสดาพยากรณ์ยุคปจจุบัน … ที่ 

จะพูดแทนพระผู้เป็นเจ้า ตามวิธีท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรง 

สื่อสารกับมนุษย์ตลอดทุกยุคทุกสมัย …
ข้าพเจ้ารู้ว่าโดยผ่านพระกิตติคุณของพระเยซู 

คริสต์ โดยผ่านการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น 

เจ้าและพันธสัญญาที่เราทำากับพระองค์ เราจะทำา 

ให้บ้านของเราเป็นสวรรค์บนแผ่นดินโลกได้ขณะ 

เตรียมตัวเราและบุตรธิดาของเราให้พร้อมกลับไป

หาพระบิดาบนสวรรค์ 

เอ็น  เอลดอน และ
ซารา แทนเนอร์กับ
บุตรสาว ประมาณ 
ป  เ เลน  
บุตรคนที่ห้าและ 
เป็นบุตรคนสุดท้อง
เกิดในป 
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Êมัยเป็นวัยรุ่น ดิฉันเกิดศรัทธาว่า 

ชีวิตแต่งงานน่าจะเป็นประสบ- 

การณ์นิรันดร์ที่วิเศษสุดได้ แต่ก็ 

ยากสำาหรับดิฉันที่จะเชื่ออย่างนั้นตลอด 

เวลาเพราะแบบอย่างชีวิตแต่งงานที่ดิฉัน

เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นชีวิตแต่งงาน 

ที่ไม่มั่นคงเลย และในใจดิฉันกลัวชีวิตแต่ง 

งานมาตลอด แต่ดิฉันตั้งใจไว้ว่าความล้ม 

เหลวและความทุกข์ต้องไม่เป็นปราก - 

การณ์ทั่วไป และพระบิดาบนสวรรค์จะ

ทรงช่วยให้ดิฉันรู้วิธีทำาให้ชีวิตแต่งงานมี

ความสุข

เมื่ออายุ 26 ปี ดิฉันแต่งงานกับซิดเนอี 

ในพระวิหารเซาเปาลู บราซิล ขณะที่เรา 

ยังออกเดทกันอยู่นั้น เราพยายามเตรียม 

ตัวทางวิญญาณและทางอารมณ์ให้พร้อม

รับเหตุการณ์สำาคัญที่สุดในชีวิตเรา เรา 

ตัดสินใจว่าเราต้องการชีวิตแต่งงานแบบ 

ไหน เราตั้งเปาหมายด้วยกัน และเราแบ่ง 

ปนความคิด ประจักษ์พยานของเราใน

พระกิตติคุณ ความปรารถนา ความกังวล 

และความฝนของเรา เราอ่านคำาแนะนำา

ของศาสดาพยากรณ์ด้วยกันเกี่ยวกับการ

แต่งงาน เราทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อเตรียม 

โดยประสงค์จะให้ความสุขและความ 

มั่นคงแก่กันและลูก  ในอนาคตของเรา  

เราทูลขอพระเจ้าให้ประทานปญญาแก่

เราเพื่อดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข

บ า น ร า  ค ร อ บ ค รั ว ร า

เวลานี้เราแต่งงานได้ 18 ปีแล้ว ในช่วง 

หลายปีนั้นเรายังคงเรียนรู้จากหลักเกณ ์

ของพระกิตติคุณ คำาแนะนำาของผู้นำา และ

ที่แน่นอนคือพระวิญญาณ บางสิ่งบาง

อย่างที่เราทำาเพื่อให้ชีวิตแต่งงานมีความ

สุขและมั่นคงคือ

1. สวดอ้อนวอนด้วยกันทุกวัน เม่ือเราสวด 

อ้อนวอนตอนกลางคืน เราขอบพระทัย 

พระบิดาบนสวรรค์สำาหรับชีวิตแต่งงาน 

ของเรา สำาหรับความรักที่เรามีให้กัน 

และเราทูลขอให้ความรู้สึกของเราหนัก 

แน่นขึ้นและให้เราแต่ละคนเข้มแข็ง 

สรา การ
แต่งงานนิรันดร์
ดย ร านา ปอนเทส บาร บ า เนเวส
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ชีวิตแตงงานที่ประสบความสําเรจ
าร ตงงาน ละครอบครัว ระสบควา สา รจไดรับ าร 
ส า นา ละ ารงไวดวย ลั รร ง รั า ารสวด 

ออนวอน าร ลับ จ าร อ ัย ควา คารพ ควา รั  ควา
นอ น จ าร างาน ละ ิจ รร นัน นา าร ดงา

ครอบครัว  อยแ ลงตอ ลก  เลียโ นา พ ย  1  หนา 165

การแตงงานในแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค

ข ะ สา รรยาตาง ดงไ าพระ จา ด  
นไ   ข ะ พว ขา รยนร จะรับ  

ละ ะน นอ ัน ข ะ พว ขา บง น ระสบ  
าร ์ วิต ติบโตไ ดวย ัน ละ น นง ดยว 

ข ะ พว ขาไดรับพรโดย านควา น นง ดยวของลั ะ  
ต ตาง นั พว ขา ริ ตระ นั งควา สา รจ พระบิดาบนสวรรค์ 

ขณะเผชิญแผนการของป ปิกษ์ผู้ทำางานเพ่ือทำาลายครอบครัว
2. ขอให้ยกโทษ เราอย่ายอมให้ความจองหองหน่วงเหนี่ยวเราไว้ 

ไม่ให้ขอโทษหรือยอมรับว่าเราผิด ความรักและความเป็นหนึ่ง
เดียวกันสำาคัญกว่าเรื่องที่ว่าใครถูกหรือใครผิด

3. อย่าพูดให้ร้ายกัน เห็นชัดว่าเราไม่ดีพร้อม แต่เราอย่าพูดเรื่อง
ไม่ดีของกันและกัน และเมื่อเราอยู่กับผู้อื่น เราจะพูดถึงกันใน
แง่บวก

4. ปกปองสถาบันการแต่งงาน เมื่อใดก็ตามที่เรามีโอกาส  

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนที่กำาลัง

วิพากษ์วิจารณ์สถาบันการแต่งงาน เราจะยืนหยัดปกปอง

ครอบครัวและสิ่งที่เราเชื่อ

5. พูดคุยกันมาก  และจงฟง เราหยุดสิ่งที่เราทำาอยู่เพื่อตั้งใจ

ฟงเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกำาลังพูด

6. ป ิบัติต่อกันด้วยความรักและคำานึงถึงอีกฝ่าย เราไม่ดูถูก 

ตำาหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์กัน

7. ยังคงแสวงหาความช่วยเหลือและคำาแนะนำาเกี่ยวกับชีวิต

แต่งงานจากพระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุค

ปจจุบัน เราไม่รู้ทุกเรื่อง เราไม่ดีพร้อม ลืมง่าย และมักทำา

ผิดพลาด เราต้องไม่รอให้ปญหารุมเร้า แต่เราจะทำางาน

เพื่อสร้างชีวิตแต่งงานที่มั่นคงก่อนที่สถานการณ์จะทำาร้าย

เราได้

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สามีกับดิฉัน ดิฉันรู้ว่าถ้าเราบอกเล่าเรื่องราวชีวิตและความ

รู้สึกกับพระบิดาบนสวรรค์และทูลขอคำาแนะนำาจากพระองค์ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงดลใจเราและเราจะสามารถเป็น

ครอบครัวนิรันดร์ โดยเอาชนะความยุ่งยากทั้งหมดได้ เรารู้เช่น

กันว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเราเมื่อเราพยายามรู้และ

ทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ 
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รง ราร นา ล  ของพระองค์ ควา สขสงสด ง นจด
ระสงค์ ลั น นของพระบิดา ไดรับโดย าร าพัน สั า
ละ คารพพัน สั า าร ตงงานนิรันดร์

เอลเดอรเดวิด เอ  เบดนาร แหง ควรัมอัครสาวกสิบสอง การแตงงานเปน
สิ่งจําเปนในแผนนิรันดรของพระองค  เลียโ นา มิ ุนายน 6 หนา 54
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ดย เอลเดอร 
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¡า าน น า  บ่งบอกสถานที่ซึ่งท่านไปประกอบพิธี
แต่งงาน า าน ีเล เ ียล คือสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นจากความ
แน่วแน่ต่อพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านทำาระหว่างพิธีแต่งงานใน

พระวิหาร
หลังจากรับคำาป ญิาณ การแต่งงานซีเลสเชียลเรียกร้องการอุทิศถวาย 

ชีวิตในความมีค่าควรและหลักธรรมซีเลสเชียล อันนำาไปสู่ความสุขใน
ชีวิตนี้และความสูงส่งในชีวิตหน้า หากเราดำาเนินชีวิตตามก ที่เกี่ยวข้อง
กับการแต่งงานซีเลสเชียล เรากับคู่ครองพร้อมด้วยครอบครัวของเราจะ
สามารถมีสวรรค์น้อย  บนแผ่นดินโลก เมื่อเราดำาเนินชีวิตตามก เหล่า
นั้น เรากำาลังป ิบัติตามก ที่ป ิบัติในสวรรค์ เรากำาลังฝกวิธีใช้ชีวิตอยู่
กับพระบิดาและพระบุตรพร้อมกับครอบครัวของเราในนิรันดรที่จะมาถึง  
สำาหรับข้าพเจ้าน่ันคือข่าวสารท่ีศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายมีต่อโลก

การแต่งงานซีเลสเชียลเรียกร้องการอุทิศถวายชีวิตในความมีค่าควร
และหลักธรรมซีเลสเชียล อันนำาไปสู่ความสุขในชีวิตนี้และความสูงส่ง
ในชีวิตหน้า

รร ์ 
 

บ  á¼‹¹´Ô¹âÅ¡
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การเลอกคูครอง
สมาชิกโสดในศาสนจักรมักจะถามว่า  

“ฉันจะหาคนที่ถูกต้องมาแต่งงานด้วยได้ 

อย่างไร” ข้าพเจ้าขอแนะนำาวิธีการหนึ่ง  

จงวัดระดับทางวิญญาณของผู้ที่อาจเป็น 

คู่ครองท่านในอนาคต อันดับแรก หาก 

พวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร พวกเขา 

แข็งขันและอุทิศตนอย่างเต็มที่หรือไม่ 

หรือรู้สึกเฉย  หรือต่อต้านศาสนจักร สอง 

หากพวกเขาไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร พวก

เขาเปิดรับพระกิตติคุณและคำาสอนพระ

กิตติคุณหรือไม่ หรือพวกเขาแบ่งรับแบ่ง

สู้หรือต่อต้าน

หากท่านแต่งงานในพระวิหารกับสมาชิก 

ที่แข็งขันเพื่อกาลเวลาและนิจนิรันดร์ใน 

พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ ท่านจะพบ 

ปญหาหรือไม่  ท่านจะพบ ท่านจะแก้ 

ปญหาได้หรือไม่  แก้ได้ ท่านจะมีโอกาส 

แก้ปญหาได้ดีขึ้นและเสริมสร้างประจักษ์- 

พยานของท่านได้มากกว่าที่ท่านไม่ได้ 

แต่งงานในพระวิหารหรือไม่  แน่นอน แต่ 

ถ้าท่านแต่งงานกับคนที่ต่อต้านศาสนจักร 

หรือไม่ยินดียินร้ายกับพระกิตติคุณ ท่าน 

กำาลังยืนอยู่ในตำาแหน่งที่วันหนึ่งท่านอาจ 

ต้องเลือกระหว่างบุคคลนั้นกับศาสนจักร  

นั่นเป็นภาระรับผิดชอบอันหนักอึ้งทีเดียว

เมื่อท่านเลือกคู่ครองของท่าน ให้แน่ใจ 

ว่าท่านทั้งสองต่างปรารถนาสัมพันธภาพ 

การแต่งงานซีเลสเชียล ปรารถนาจะมีคู่ 

ครองนิรันดร์ ปรารถนาจะมีครอบครัวนิรันดร์ 

และปรารถนาจะอยู่ในที่ประทับของพระ

บิดาบนสวรรค์ของเรา

ป ิบัติตามก
พระเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเรา 

สามารถอยู่ด้วยกันในนิรันดรกับคู่ครอง

ของเราหากเพียงแต่เราป ิบัติตามก  ใน 

การเปิดเผยยุคปจจุบันพระองค์ตรัสว่า

“เตรียมใจของเจ้าที่จะรับและเชื่อฟง

คำาแนะนำาซึ่งเรากำาลังจะให้แก่เจ้า; เพราะ

คนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่มีก นี้เปิด

เผยแก่พวกเขาจะต้องเชื่อฟงก นั้นนั้น.

“เพราะดูเถิด, เราเปิดเผยพันธสัญญา

ใหม่และเป็นนิจแก่เจ้า” (คพ. 132:3 4)

สมาชิกศาสนจักรทุกคนควรอ่านและ

ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญาภาคที่ 

132 ท่านทราบหรือไม่ว่าไม่มีใครเลยคั่น

กลางระหว่างพระเจ้ากับเจ้าหน้าที่ผนึก

เมื่อเขาประกอบศาสนพิธีผนึก นั่นคือพิธี

ที่สวยงามและน่าประทับใจพิธีหนึ่ง

พระผู้ไถ่ทรงชี้แจงจุดประสงค์สำาคัญที่ 

ซ่อนอยู่ลึก  ของการแต่งงานในพระวิหาร 

ด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ดัง 

ที่เกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ  

ของการแต่งงาน  นั้น, สิ่งนี้สถาปนาไว้ 

เพื่อความสมบูรณ์แห่งรัศมีภาพของเรา;  

และคนท่ีได้รับความสมบูรณ์ของรัศมีภาพ 

นั้นต้องป ิบัติตามและจะป ิบัติตามก , 

มิฉะนั้นเขาจะอัปมงคล” (คพ.132:6)

พระเจ้าตรัสด้วยว่า “ฉะนั้น, หากชาย 

แต่งภรรยาให้ตนในโลก, และเขาหาได้ 

แต่งกับนางโดยเราหรือโดยคำาของเราไม่, 

และเขาทำาพันธสัญญากับนางตราบเท่าท่ี 

เขาอยู่ในโลกและนางกับเขา, พันธสัญญา 

และการแต่งงานของคนทั้งสองไม่มีผล 

บังคับเม่ือพวกเขาตาย, และเม่ือพวกเขาไป 

จากโลก; ฉะนั้น, คนทั้งสองจึงไม่มีก ใด 

ผูกไว้เม่ือพวกเขาไปจากโลก” (คพ. 132:15)

เราทราบหรือไม่ว่าในหลักคำาสอนและ 

พันธสัญญาบอกเราว่าหากเราไม่เข้าสู่

การแต่งงานซีเลสเชียล เราไม่อาจไปถึง

รัศมีภาพระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลส- 

เมื่อท่านเลือกคู่ครอง 
ของท่าน ให้แน่ใจว่าท่าน
ทังสองต่างปราร นา
สัมพันธภาพการแต่งงาน
ซีเลสเชียล ปราร นา 
จะมีคู่ครองนิรันดร์ 
ปราร นาจะมีครอบครัว 
นิรันดร์ และปราร นา 
จะอยู่ในที่ประทับของ 
พระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา
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เชียลได้ (ดู คพ. 131:1 4) นอกจากนี้ยัง

เป็นที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไม่

เคยได้รับพรของการแต่งงานในพระวิหาร 

นั่นก็คือพันธะผูกพันของพวกเขาจะคงอยู่

ตราบที่พวกเขาจะมีชีวิตอยู่ ช่างน่าเศร้า

เหลือเกินที่จะนึกถึง

จุดมุ่งหมายของพระกิตติคุณและจุด

ประสงค์ของการแต่งงานซีเลสเชียลไม่ 

เพียงรวมเราไว้ด้วยกันแต่ยังทำาให้เรามี

คุณสมบัติคู่ควรรับรางวัลสูงสุดจากพระ 

บิดาบนสวรรค์ของเรา นั่นคือ ความสูงส่ง 

ในอาณาจักรซีเลสเชียล การเพิ่มพูนใน 

อาณาจักรนั้น และชีวิตนิรันดร์กับครอบ- 

ครัวของเรา

กาวข้นไปดวยกัน
การแต่งงานซีเลสเชียลเปรียบเสมือน 

การปีนภูเขา ท่านผูกตนเองติดกับคู่ครอง 

นิรันดร์และเริ่มปีนเขา เมื่อลูก  เข้ามา 

ระหว่างทาง ท่านผูกติดกับลูกเช่นเดียว 

กันและออกเดินทางต่อ เชือกจะยึดคน 

ปีนเขาทุกคนเข้าด้วยกัน แต่ลมฝน หิมะ 

และน้ำาแข็ง ปญหาต่าง  ของโลก จะ 

ฉุดดึงท่านให้ตกจากภูเขาลูกนั้น

แล้วท่านจะไปถึงยอดเขาได้อย่างไร  

หากมารดาหรือบิดายอมแพ้และตัดเชือก 

ที่ผูกทุกคนไว้ด้วยกัน คนใดคนหนึ่งมี

โอกาสตกเขาได้และอาจดึงสมาชิกคน

อื่น  ในครอบครัวลงไปด้วย ครอบครัวทั้ง

ครอบครัวอาจตกเขาและไปไม่ถึงยอดเขา

นิรันดร์ เรายอมเสี่ยงไม่ได้ ขอให้เราสำานึก

อยู่เสมอว่าในฐานะสมาชิกครอบครัว เรา

ผูกอยู่กับคณะปีนเขาที่พยายามกลับไป

สู่ที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

สุภาษิตที่รู้จักกันดีกล่าวว่า “ผลัดกัน

ยก และก้าวขึ้นไปด้วยกัน”

คู่แต่งงานไม่ใช่ไม้ค้ำา ท่านไม่ได้แต่ง 

งานกับคนที่ท่านคิดว่าสูงกว่าเหล่าทูต 

สวรรค์ เล็กน้อยแล้วพึ่ งพิงคนคนนั้น  

แต่ท่านจะพั นาตนเองพร้อมกับของ 

ประทานและพรสวรรค์ของท่าน ขณะ 

ท่านพั นา ท่านเติบโตไปด้วยกัน ท่าน

ประคับประคองและเสริมสร้างกันและกัน

ก่อนข้าพเจ้ากับภรรยาแต่งงานกัน  

ข้าพเจ้าบอกเธอว่า “แมรีย์ คุณรู้ไหม ผม 

รู้สึกว่าการจะประสบความสำาเร็จในธุรกิจ 

ผมต้องทำางานหนักในประเทศและบาง 

ครั้งต้องไปต่างประเทศ คุณต้องการเดิน 

ทางไปกับผมไหม” เธอตอบว่าเธอต้อง 

การ สิบปีหลังแต่งงานกัน ข้าพเจ้าต้อง 

ไปประเทศอังกฤษ เธออยู่กับข้าพเจ้าที่ ้าย
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การแต่งงานซีเลสเชียล 
เปรียบเสมือนการปน
ภูเขา ท่านผูกตนเอง 
ติดกับคู่ครองนิรันดร์ 
และเริ่มปนขนเขา เมื่อ
ลูก  เข้ามาระหว่าง 
ทาง ท่านผูกติดกับลูก 
ด้วยเช่นกันและออก 
เดินทางต่อ 
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นั่น จากนั้นเราไปประเทศเยอรมนีและต่อ 

มาไปประเทศสเปน เธอกลายเป็นผู้มีความ 

เป็นสากล มีวั นธรรมหลากหลาย และ

พูดได้สองภาษาเพราะเธอตั้งใจไว้แล้วว่า

เราจะพยายามและเติบโตไปด้วยกัน

พึงระลึกว่าท่านต้องป ิบัติต่อกันด้วย

ความอ่อนโยนและเคารพกันในสิ่งที่แต่ละ

คนเป็นและต้องการจะเป็น

ข้าพเจ้าจำาสตรีท่านหน่ึงในวอร์ดได้ 

สมัยข้าพเจ้าเป็นอธิการเมื่อหลายปีก่อน  

เธอกับสามีกำาลังประสบปญหาชีวิตแต่ง 

งาน ขณะพวกเขาพูดคุยกับข้าพเจ้า เธอ

เริ่มทำาลายสามีของเธอในเรื่องสำาคัญ   

ทุกเรื่องที่ชายคนหนึ่งต้องได้รับยกย่อง

เพื่อให้เขาเกิดความเคารพตนเอง เธอพูด 

ถึงความบกพร่องของเขาในฐานะบิดา 

ความบกพร่องในสัมพันธภาพการแต่งงาน 

ความบกพร่องในฐานะผู้หาเล้ียงครอบครัว 

และความบกพร่องด้านสังคม

ข้าพเจ้าถามเธอว่า “คุณทำาเช่นน้ีกับชาย 

ที่คุณควรรักและสนับสนุนเขาได้อย่างไร”

เธอตอบว่า “การทะเลาะกับคนที่คุณ

รักเป็นเรื่องง่ายกว่าหลายเท่าเพราะคุณรู้

ว่าเรื่องใดที่คุณจะทำาให้เขาเจ็บปวดมาก

ที่สุด”

เธอ าย า  เช่นนั้นจริง

แต่ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรา

ต้องใช้สิทธิ์เสรีในความเป็นมรรตัยของเรา 

และต้องใช้โอกาสของเราให้เป็นประโยชน์ 

ในการเติบโต ทุกคนล้วนมีความอ่อนแอ  

ป ิปกษ์รู้จุดอ่อนของคนที่ท่านรัก เพื่อน 

ของท่าน เพื่อนร่วมห้องของท่าน พี่น้อง 

ของท่าน และบิดามารดาของท่าน ท่าน

เข้าใจจุดอ่อน าน หรือไม่ ท่านรู้ 

หรือไม่ว่าสถานการณ์ใดที่ท่านต้องอยู่ให้ 

ไกลและความอ่อนแอของท่านมีอะไรบ้าง  

เคล็ดลับชีวิตแต่งงานที่มีความสุขคือการ 

ปกปองจุดอ่อนนั้นและไม่เอาเปรียบความ 

อ่อนแอของผู้ท่ีท่านรู้จักดีท่ีสุด รักมากท่ีสุด 

และท้ายที่สุดแล้วทำาให้เจ็บปวดได้มากที่ 

สุด

“ฉะนั้น, จงทำาให้พี่น้องเจ้าเข้มแข็งยิ่ง 

ขึ้นในการสนทนาทุกอย่างของเจ้า, ในการ 

สวดอ้อนวอนทุกคร้ังของเจ้า, ในคำาแนะนำา 

ทั้งปวงของเจ้า, และในการกระทำาทั้งหมด

ของเจ้า” (คพ. 108:7) อีกนัยหนึ่งคือ ทุก  

วันท่านต้องช่วยเหลือกันเมื่อท่านสวด

อ้อนวอน เมื่อท่านพูดในการให้คำาแนะนำา

และในการกระทำาทุกอย่าง

ข้าพเจ้าจำาคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เพิ่งจบ 

วิทยาลัยได้ บิดามารดาฝ่ายหนึ่งให้บ้าน 

พวกเขา อีกฝ่ายหนึ่งให้ของตกแต่งบ้าน 

และรถยนต์คันใหม่ พวกเขาได้รับทุกสิ่ง 

ทุกอย่างในโลกน้ี แต่ภายในสามปีพวกเขา 

เคล็ดลับชีวิตแต่งงาน
ที่มีความสุขคือการ
ปกปองจุดอ่อนนัน
และ ม่เอาเปรียบ
ความอ่อนแอของ 
ผู้ที่ท่านรู้จักดีที่สุด 
รักมากที่สุด และ 
ท้ายที่สุดแล้วทำาให้
เจ็บปวด ด้มากที่สุด
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หย่ากัน พวกเขาไม่ได้ทำางาน ไม่ได้เสีย- 

สละ พวกเขาพึ่งพิงอีกฝ่ายหนึ่งและพึ่งพิง 

บิดามารดาให้เป็นไม้ค้ำา ทำาลายตนเอง 

และไม่ยอมเติบโต พวกเขาไม่ได้เรียนรู้

ส่วนที่ยากลำาบาก ไม่ได้กังวลถึงการทำาให้

ชีวิตแต่งงานประสบความสำาเร็จ จงแน่ใจ

ว่าท่านเสียสละ ร่วมทุกข์ร่วมสุข และ

เติบโตไปด้วยกัน

สนับสนุนกัน
หลังจากข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธาน 

โควรัมเอ็ลเดอร์ ประธานสาขา และอธิการ 

เป็นเวลากว่าห้าปี เราย้ายไปอยู่วอร์ดใหม่ 

ไม่นานภรรยาข้าพเจ้าได้รับเรียกเป็นประ- 

ธานสมาคมสงเคราะห์ เธอไปประชุมกับ 

อธิการคร้ังแรกขณะข้าพเจ้าว่ิงไล่ตามลูก  

ของเรากลับไปกลับมาในโถงทางเดิน ทั่ว

บริเวณลานจอดรถและห้องวั นธรรม 

เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าต้องรอ ข้าพเจ้ารอ

เป็นเวลาชั่วโมงครึ่ง เมื่อแมรีย์ออกมาจาก

ห้องทำางานอธิการ ข้าพเจ้าอุ้มลูกชายไว้

ด้วยแขนข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งจูงลูกอีก 

คน ข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอะไรในเวลานั้น แต่ 

มองเธอด้วยสายตาในเชิงว่า “คุณรู้ไหม 

ว่าคุณปล่อยให้ผมรอตั้งชั่วโมงครึ่ง”

เธอเพียงแต่ยกมือขึ้นมาห้านิ้วและพูด 

ว่า “ห้าปี” นั่นเป็นระยะเวลาที่เธอเป็น 

ฝ่ายรอข้าพเจ้า จากนั้นข้าพเจ้าเริ่มตระ- 

หนักว่าข้าพเจ้าต้องเป็นฝ่ายสนับสนุน 

ภรรยาในการเรียกของเธอเช่นเดียวกับ 

ที่เธอสนับสนุนข้าพเจ้าในการเรียกของ

ข้าพเจ้ามาโดยตลอด

ข้าพเจ้าขอให้ท่านไม่พ่ึงคู่ครองของท่าน 

เป็นไม้ค้ำาแต่ขอให้ยืนหยัด เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้กัน และขอความช่วยเหลือ 

ขณะท่านสวดอ้อนวอนด้วยกันแต่ละคืน 

ข้าพเจ้าเป็นประจักษ์พยานว่าช่วงเวลาที่ 

ข้าพเจ้าไม่มีความสุข หดหู่ หรือเศร้าใจ 

คือเวลาที่ข้าพเจ้าออกนอกลู่นอกทางจาก 

คำาสอนของพระเจ้า ไม่ว่าในระดับเล็กน้อย 

เพียงใดก็ตาม ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ 

ท่านมีความสุขที่แท้จริงและพบปีติในการ

แต่งงานซีเลสเชียลกับสวรรค์น้อย  บน

แผ่นดินโลก 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญา ที่มหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์ วันที่ 9 พ ศจิกายน ค.ศ. 1976 อ่าน
ฉบับเต็มเป็นภาษาอังก ษได้ที่ eec e . u.e u้าย
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ข้าพเจ้าขอให้ท่าน ม่
พ่งคู่ครองของท่าน
เป็น ม้ค้ำาแต่ขอให้ยืน
หยัด เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กัน และขอ
ความช่วยเหลือขณะ
ท่านสวดอ้อนวอนด้วย
กันแต่ละคืน
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ดย ไมเคิล อาร  มอรริส
นิตยสาร าสนจั ร

àมื่อกิเซลา ซิลวา วัย 21 ปีกับครอบครัวเธอย้ายจากเมนโดซา 

อาร์เจนตินาไปอยู่อูชัวยาเมืองทางใต้สุดของประเทศ เธอสงสัยว่า

เธอจะทิ้งโอกาสแต่งงานในพระวิหารไว้เบื้องหลังอย่างนั้นหรือ เมน-

โดซามีสเตคท่ีเต็มไปด้วยวอร์ดของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ส่วนอูชัวยาเมือง

โดดเดี่ยวห่างไกล ตั้งอยู่บนเกาะเตียร์ราเดลฟวโก มีสมาชิกเพียง 

600 คนเข้าร่วมการประชุมในสาขาเล็ก  สามสาขา

“คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันแต่งงานในพระวิหาร และดิฉันต้องการให้

ตนเองได้พรนี้ แต่งงานกับสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักร คนที ่ดิฉัน

สามารถสร้างครอบครัวนิรันดร์กับเ ขาได้” เธอหวนนึกถึง “แต่เมื่อดิฉัน

มาถึงอูชัวยา มีคนหนุ่มสาวน้อยมากจนดิฉันสงสัยว่าการแต่งงานจะเกิด

ขึ้นได้หรือ”

ลูคัส โรมาโนกังวลเรื่องเดียวกับกิเซลา ช่วงที่เขาทำางานเผยแผ่ใน

อุรุกวัย ครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่อูชัวยา เมื่อเขาตามมาสมทบหลัง

จบงานเผยแผ่ เขาสังเกตเห็นทันทีว่าหนุ่มโสดมีจำานวนน้อยกว่าสาวโสด

แต่เขาตั้งใจว่าจะเชื่อฟงคำาแนะนำาของผู้นำาในท้องที่ด้วยการออกเดท

กับสมาชิกของศาสนจักรเท่านั้น

ลูคัสทำาตามคำาแนะนำาดังกล่าวได้ง่ายขึ้นเมื่อเขาพบกิเซลาที่โบสถ์

และเธอลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่เขาสอน เขาเริ่ม

เดินไปส่งเธอที่บ้านหลังเลิกเรียน และไม่นานก็เริ่มออกเดทกัน เมื่อต่าง

คนต่างสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อย  

เป กาส 

ãËŒ¾ÃÐ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ
ทร ว พรเรา

ท้องถิ่นหนึ่งใน
อาร์เจนตินาซึ่งมี
สาขาเล็ก  เพียงไม่
กี่สาขามีการแต่งงาน
ในพระวิหาร 17 คู่
ในเวลาไม่ถึงสี่ปได้
อย่างไร ผู้นำาบอกว่า
คำาตอบง่าย  คือการ
เชื่อฟัง
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อูชัวยา
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พวกเขาบอกว่าการยืนยันเกิดขึ้นเป็น “บรรทัดมาเติมบรรทัด, ก เกณ ์มาเติม

ก เกณ ์” (2 นีไฟ 28:30; คพ. 98:12)
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 ลูคัสกับกิเซลาแต่งงานกันตามที่ก หมาย 

อาร์เจนตินากำาหนด จากนั้นจึงไปรับการผนึกในพระวิหารบัวโนสไอเรส อาร์- 
เจนตินา การผนึกของพวกเขาสำาคัญต่อสมาชิกหนุ่มสาวของศาสนจักรในอูชัวยา 
เพราะทั้งสองเป็นคู่แรกของ 17 คู่ที่แต่งงานในพระวิหารในช่วงเวลาไม่ถึงสี่ปี

เร่องราวความสําเรจครั้งใหญ
ท้องถิ่นที่มีสาขาเล็ก  เพียงไม่กี่สาขามีคนแต่งงานในพระวิหารมากขนาด

นั้นในช่วงเวลาอันสั้นได้อย่างไร คำาตอบเรียบง่ายตามที่ผู้นำาในท้องที่บอก คือ 
การเชื่อฟง

“นี่เป็นเรื่องราวความสำาเร็จครั้งใหญ่” มาร์เซลิโน ทอสเซ็น อดีตประธาน 
ท้องถิ่นอูชัวยากล่าว “คนหนุ่มสาวเหล่านี้กำาลังเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำาหรับ 
สมาชิกศาสนจักร คุณสมบัติอย่างหนึ่งที่พวกเขามีคือพวกเขาเชื่อฟงพระเจ้า  
ศาสดาพยากรณ์ และผู้นำาในท้องที่ พวกเขาทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญาณ คุณสมบัติดังกล่าวทำาให้คนหนุ่มสาวที่นี่ในท้องถิ่นอูชัวยาเป็นหนึ่ง
เดียวกัน”

อย่างไรก็ดี ประธานทอสเซ็นยอมรับว่าผู้นำาในท้องท่ี “ต้องพยายามโน้มน้าว 
เรื่องนี้ทั่วท้องถิ่นอยู่ช่วงหนึ่ง” ก่อนการสอนและการให้คำาแนะนำาของพวกเขา
เกี่ยวกับความสำาคัญของการแต่งงานในพระวิหารจะเกิดผล

โรเบอร์โต อิกนาซิโอ ซิลวา ประธานท้องถิ่นอูชัวยา กล่าวว่าสิ่งที่เขาสนใจ 
หลังจากเขากับครอบครัวย้ายมาอยู่อูชัวยาในปี 2004 คือจำานวนอดีตผู้สอน 
ศาสนาที่ยังไม่แต่งงานและหญิงสาว กิเซลาลูกสาวของเขาเป็นคนหนึ่งในกลุ่ม
นั้น เขาบอกว่าหนุ่มสาวมีเปาหมายจะแต่งงานในพระวิหารแต่ต้องได้กำาลังใจ
และคำาแนะนำาพอสมควร

“ผมบอกพวกเขาว่าถ้าเราปรารถนาจะมีคู่ชีวิตนิรันดร์ เราไม่ต้องมองหาคน 
ที่ดีพร้อม” ประธานซิลวากล่าว “แต่เราต้องสวดอ้อนวอนทูลขอพระเจ้าให้ทรง 
ช่วยเรา และเราต้องซื่อสัตย์อยู่ในศาสนจักร”

นอกจากจะเพิ่มกิจกรรมสำาหรับหนุ่มสาวโสด รวมทั้งไฟร์ไซด์และกิจกรรม 
รวมกับหนุ่มสาวโสดจากรีโอกัลเลกอสและเมืองอื่น  ทางภาคเหนือแล้ว ผู้นำา 
ยังได้เน้นความสำาคัญของการสวดอ้อนวอน ความซื่อสัตย์ และความมีค่าควร 
เช่นกัน พวกเขากระตุ้นคนหนุ่มสาวในอูชัวยาให้รวบรวมศรัทธาจนมากพอจะ 
เอาชนะความกลัวของพวกเขา

เราไมมีอะไรเลย
“เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คนหนุ่มสาวที่นี่คิดหนักคือพวกเขาจะแต่งงานได้ 

อย่างไรถ้ามีไม่มาก” ประธานซิลวากล่าว “เราช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าเรา
ไม่ต้องมีทุกอย่างก่อนแต่งงาน”

พรยิ่งใหญ่ที่สุดของการ 
แต่งงานในพระวิหารคือ 
ความสุขที่ดิ ันรู้สกเมื่อ 
ทราบว่าเราเป็นหน่งเดียวกัน
ในฐานะครอบครัวนิรันดร์   
รูธ ซิลวากล่าว รูปด้านขวา 
ตรงกลางกับเอมานูเอลสามี 
และบานิราบุตรสาว บน   
เอเซควิเอล และมารินา  

ราอู กับอาอิลิน บุตรสาว 
ล่าง  ลูคัสและกิเซลา โรมาโน  
กับเบ็นจามินและเรเบกาลูก  
ของพวกเขา
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รูธ ร๊อดริเกซ รู้จักเอมานูเอล ซิลวาเมื่อขอให้ทั้ง

สองจัดกิจกรรมรวมหนุ่มสาวโสดระดับท้องถิ่นใน

รีโอกัลเลกอส เดือนกุมภาพันธ์ 2006 ขึ้นไ ปทาง

เหนือกว่า 200 ไมล์ (320 กิโลเมตร) เพื่อนที่ขอให้

ท้ังสองทำางานด้วยกันหวังว่าพวกเขาจะถูกอัธยาศัย

กันทันทีที่พบกันครั้งแรก “ได้ผล” เอมานูเอลซึ่ง

กลับบ้านมาแล้วสองปีหลังจากไปรับใช้ในคณะ

เผยแผ่ทูซอน แอริโซนาหวนคิดถึงเรื่องนี้

เมื่อเขากับรูธแต่งงานกันในอีกหกเดือนต่อมา 

การเตรียมของพวกเขา ทางวิญญาณและทาง

โลก ช่วยให้พวกเขาเอาชนะความกลัวอนาคต

“ผมรู้สึกถึงความรักของพระบิดาในสวรรค์และ

พระองค์ทรงต้องการให้ผมสร้ างครอบครัว” เอมา-

นูเอลพูดถึงคำาตอบการสวดอ้อนวอนของเขา “เมื่อ

ผมต้ังเปาหมาย พระองค์ทรงแสดงให้ผมเห็นวิธีและ

ช่วยให้ผมพบภรรยา”

รูธเพ่ิมเติมว่าเปาหมายท่ีพวกเขาต้ังด้วยกัน รวม

ทั้งการทำางานหนักเพื่อเก็บหอมรอมริบเป็นค่าเดิน

ทางไปพระวิหาร ช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้า 

“บางครั้งมีหลายอย่างที่เราอยากซื้อ” เธอกล่าว 

“แต่เราพูดว่า ไม่ เราต้องเก็บเงินเพื่อเราจะไปพระ

วิหารได้ ”

ค่าเครื่องบินไปกลับพระวิหารบัวโนสไอเรส อาร์-

เจนตินาในปี 2006 ทำาให้เงินออมของพวกเขาหมด

เกลี้ยง “หลังจากนั้นเราไม่มีอะไรเลย” เอมานูเอล

กล่าว พลางฮัมทำานองเพลงที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับคู่

แต่งงานใหม่ ทุกวันนี้เขากับรูธหัวเราะเมื่อนึกถึง

เรื่องนั้น และรู้สึกซาบซึ้งที่ศรัทธ าของพวกเขาส่งผล

ให้พวกเขาได้รับ “ประสบการณ์ที่สวยงาม” ของ

การผนึกในพระวิหาร ประสบการณ์ที่ยังคงมี

ความหมายมากที่สุดต่อพวกเขา

“เราอาจจะกลัวอะไรหลายอย่างเม่ือเราใคร่ครวญ

เรื่องการแต่งงาน” รูธกล่าว “เราขาดอะไรบ้าง  

สภาพเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไร การเลี้ยงลูก

เป็นอย่างไร แต่ถ้าเราเชื่อฟงพระวจนะของพระเจ้า

ไปพระวิหาร และเริ่มต้นครอบครัว เราไม่ต้องวิตก

เลย พระเจ้าจะประทานพรเราอย่างที่เรานึกไม่ถึง”
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ทานไมสามาร วางแผนทุกอยางได
เมื่อเอเซควิเอล อากัสติน ฟราอู ตกงานเมื่อต้นปี 2006 เขา

กลับจากเป็นผู้สอนศาสนาที่โคลัมเบียมาเกือบสองปีแล้ว เขายัง

เป็นโสดแต่รู้สึกว่าภรรยาในอนาคตไม่ได้อยู่ในอูชัวยา เขาตัดสิน

ใจไปพระ วิหารเพื่อขอการนำาทาง

“ผมต้องการติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้น เรียนรู้

พระประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับผม และแสวงหาการดลใจ” เขา

กล่าว “พระวิหารช่วยให้ผมพบสิ่งนี้”

เมื่อเขามาถึงบัวโนสไอเรสหลังจากนั่งรถโดยสารสามวันรวม

ระยะทาง 2,000 ไมล์ (3,200 กิโลเมตร) เขาพักอยู่กับเพื่อน  จาก

นั้นจึงไปอยู่กับญาติคนหนึ่งระหว่างเข้าพระวิหารบ่อย  หลาย

สัปดาห์ต่อมาเอเซควิเอลใช้เงินจนหมดและคิดจะกลับไปอูชัวยา 

แต่อธิการในท้องที่หางานให้เขาทำา เขาจึงตัดสินใจอยู่ต่อ

ที่กิจกรรมของศาสนจักรไม่นานหลังจากนั้น เอเซควิเอลพบ

หญิงสาวคนหนึ่งชื่อมารินา แมส พวกเขาคุยกันถูกคอ และเขา

รู้สึกสบายใจเม่ืออยู่ใกล้เธอ เม่ือเขาเห็นมารินาอีกคร้ังท่ีการชุมนุม

หนุ่มสาวโสด เธอพูดบางอย่างที่ทำาให้เขาประทับใจ

“เ ราควรดำาเนินชีวิตเท่าระดับของคนที่เราคิดจะแต่งงาน

ด้วย” เอเซควิเอลนึกถึงคำาพูดของมารินาในช่วงสนทนากันเกี่ยว

กับเปาหมาย

สำาหรับมารินาแล้ว เธอสวดอ้อนวอนมาตลอดขอให้พบคู่ชีวิต

ที่มีค่าควร เธอรู้จักชายหนุ่มหลายคนแต่ประทับใจความเข้มแข็ง

ทางวิญญาณของเอเซควิเอลทันที

เพื่อนของทั้งสองช่วยให้เอเซควิเอลได้บ้านพักใกล้ที่ทำางาน

มากข้ึน ซ่ึงก่อนน้ันต้องน่ังรถโดยสารสามช่ัวโมงจากท่ีพักของเขา

แต่ปราก ว่าอพาร์ตเม้นต์ใหม่ของเขา ในเมืองที่มีประชากร 

13 ล้านคน อยู่ห่างจากบ้านของมารินาแค่สองช่วงถนน

“ผมไม่ได้วางแผนว่าจ ะอยู่ห่างจากบ้านเธอสองช่วงถนน” 

เขาเล่า “ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าเธออยู่ที่ไหน”

การอยู่ใกล้กันทำาให้เอเซควิเอลมีโอกาสพบมารินามากขึ้น 

ครอบครัวเธอต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น ความประจวบเหมาะคือ

คำาตอบการสวดอ้อนวอนของเขา

ทั้งคู่ออกเดทและไม่นานก็เริ่มวางแผนอนาคตด้วยกัน หลัง

จากแต่งงานในพระวิหารในฤดูใบไม้ร่วงปี 2006 ทั้งคู่จึงย้ายไป

อยู่อูชัวยา

แนวคิดอันสูงสงเร่อง
การแตงงาน

าร ตงงาน าย ต นของพระบิดา
นิรันดร์ น ร องวิ ลอ ิน น
จัด ตรย ไว นพระ ร า า ของ
พระองค์ พอควา สข ละควา ันคง
ของล  พระองค์ ละควา ตอ นอง
ของ าพัน ์ น ย…์

โดย ลวคน อานพระคั ร์ ัง
นอดต ละ จจบัน ไ สั คนสงสัย
นวคิดอันสงสง รอง าร ตงงาน 

ควา รส วาน น สดของ วิต รง
ลั ดันอันนาพง จ ละ วางขวาง สด

ของ จ น ย์ ลวน สดงออ อยาง ต
น วิต ตงงาน บริส ิ์ไร ล ิน นอ

ควา ัวรายของโล

ประ านกอรดอน บี  ิงคลีย 1 1 – ,  
   ,  Ensign,  1 1, 71
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จริง พรยิ่งใหญ่ที่สุดของการแต่งงานในพระวิหาร
คือความสุขที่ดิฉันรู้สึกเมื่อทราบว่าเราเป็นหนึ่ง
เดียวกันในฐานะครอบครัวนิรันดร์”

แบบอย่างของเธอช่วยให้คุณพ่อของเธอเข้าสู่น้ำา
บัพติศมาในปี 2008 จากนั้นคุณพ่อพาครอบครัวไป
พระวิหารในปีต่อม าเพื่อรับการผนึกที่นั่น

“พรที่ผมชื่นชอบมากที่สุด นอกจากการเลี้ยงดู
ลูก  ในพระกิตติคุณแล้ว คือปีติและสันติสุขในใจ
ผมเพราะรู้ว่ าผมได้ทำาตามศาสนพิธีแห่งความรอด
ของการแต่งงานนิรันดร์” ลูคัส โรมาโนเสริม “การ
อยู่กับภรรยาและลูก  ทำาให้รู้สึกถึงความสุขนั้นอีก
ครั้ง ความสุขเพิ่มทวีขึ้นเรื่อย  เหมือนบอลหิมะที่
กำาลังกลิ้งไป ผมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระเจ้ามากขึ้นทุกวันที่ผมได้แต่งงานและเริ่มต้น
ครอบครัว”

มารินา ฟราอู เสริมว่า “การมีครอบครัวเป็น
เรื่องดี บางครั้งยากเพราะมีมากมายให้เรียนรู้ แต่
เป็นเรื่องดี” 

“เราไม่สามารถเข้าใจวิสัยทัศน์ของพระบิดาใน
สวรรค์เสมอไป และเราไม่สามารถวางแผนทุกอย่าง
ได้” เอเซควิเอลกล่าวขณะนึกย้อนกลับไป “แต่เรา
สามารถเชื่อฟงได้และเปิดโอกาสให้พระองค์ทรง
อวยพรเรา”

การมีครอบครัวเปนเร่องดี
ประธานทอสเซ็นกล่าวว่าพรปร ะเสริฐสุดประการ

หนึ่งที่การแต่งงานในพระวิหารนำามาสู่อูชัวยาคือ 

“วันนั้นกำาลังจะมาถึงเมื่อลูกหลานแห่งพันธสัญญา

จะนำาศาสนจักร ผลก็คือพระกิตติคุณจะแผ่ขยาย

ที่นี่ และพระเจ้าจะประทานพรศาสนจักร” เฉก

เช่นที่พระองค์กำาลังประทานพรคู่สามีภรรยาที่

ซื่อสัตย์ซึ่งแต่งงานในพระวิหาร
“เมื่อดิฉันยังเด็กและผู้นำาพูดกับเราเรื่องการ

แต่งงาน ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสุข” รูธ ซิลวา
กล่าว เธอทราบดีว่า “ความสุขชั่วกาลนาน” ต้อง
ลงแรงให้เกิดข้ึน “แต่ดิฉันรู้ว่าเร่ืองเหล่าน้ันเป็นความ

้าเราปราร นา จะมีคู่
ชีวิตนิรันดร์ เรา ม่ต้อง
มองหาคนที่ดีพร้อม แต่
เราต้องสวดอ้อนวอน
และทูลขอพระเจ้าให้
ทรงช่วยเรา และเรา
ต้องซื่อสัตย์อยู่ใน
ศาสนจักร  โรเบอร์โต 
อิกนาซิโอ ซิลวา ประธาน
ท้อง ิ่นอูชัวยาบอกคน
หนุ่มสาว หลายคนในภาพ 
ภาพบน  เอาใจใส่

คำาแนะนำาดังกล่าวและ
แต่งงานในพระวิหาร
บัวโนส อเรส อาร์เจนตินา
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àมื่อเราได้รับเรียกเป็นฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญชุ ดใหม่ เราได้ประวัติของ
สมาคมสงเคราะ ห์มาศึกษา เราศึกษาร่วมกับ

การสวดอ้อนวอน ค้นคว้าเพื่อให้ร ู้ว่าพระเจ้าทรง
ประสงค์ให้เราเรียนรู้อะไร แล้วทำาตามสิ่งที่ได้จาก
การศึกษาน้ัน การศึกษาของเราเผยให้เห็นมรดกอัน
อุดมด้วยพลังทางวิญญาณและการอุทิศถวายของ
สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เป็นบันทึกที่น่าประทับใจ
เกี่ยวกับการติดต่อของพระเจ้ากับธิดาของพระองค์
และความคาดหวังที่พระองค์ทรงมี ต่อพวกเธอ 
โดยผ่านการศึกษาของเราและการดลใจที่มากับ
ความพยายามนั้น เราจึงรู้จุดประสงค์ของสมาคม
สงเคราะห์ เราเรียนรู้ว่าในการเตรียมรับพรแห่งชีวิต
นิรันดร์ พระเจ้าทรงประสงค์ให้ธิดาของพระองค์ 
เ น า ล า น  เ า

า เ ล าน น า ล ย
นยา  เมื่อพี่น้องสตรียุคปจจุบันอ่านประวัติ

ร่วมกับการสวดอ้อนวอนพวกเธอจะได้ความเข้าใจ
อันลึกซ้ึง คำาตอบและการดลใจเช่นที่เราได้รับ

ความหวังของเราคือ ขณะศึกษาประวัติและงาน
ของสมาคมสงเคราะห์ เราจะเห็นว่าพระบิดาบน
สวรรค์ทรงช่วยพี่น้องสตรีในอดีตอย่างไร ขณะเรียน
รู้วิธีที่พระองค์ทรงช่วยพวกเธอ เราจะได้ประจักษ์-

พยานว่าพระองค์จะทรงช่วยเราในปจจุบันเช่นกัน 
เราจะเรียนรู้ว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำาทางสตรี
เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้ พระองค์ย่อมทรงสามารถทำาเช่นเดียวกันนั้นกับ
สตรีในสมัยของเรา

ซิสเตอร์เอไลซา อาร์. สโนว์ ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญคนท่ีสองของเรา เป็นผู้นำาท่ีเข้มแข็ง
และซื่อสัตย์ในยุคแรก เธอเข้าใจว่าพระวิญญาณ 
“ทรงสนองความพอใจและเติมเต็มความปรารถนา
แรงกล้าทุกอย่างของใจมนุษย์ และเติมเต็มความ
ว่างเปล่าทั้งหมด” ตลอดฤดูกาลต่าง  ในชีวิต เธอ
ต่อสู้กับสุขภาพที่ย่ำาแย่และความเหงา แต่เธอเข้ม-
แข็งขึ้นเมื่อเธอสามารถรับและทำาตามการเปิดเผย
ส่วนตัว สำาหรับเธอแล้วการเปิดเผยส่วนตัวและความ
เป็นเพื่อนอันยั่งยืนของพระวิญญาณเปรียบเสมือน
น้ำาพุ เธอกล่าวว่า “และนี่ไม่ใช่สิทธิพิเศษของเรา
หรอกหรือที่จะดำาเนินชีวิตจนเราสามารถมีสิ่งนี้ไหล
มาสู่จิตวิญญาณของเราตลอดเวลา”1

ตัวอย่างเช่นนี้ตลอดประวัติศาสตร์ของเราช่วย
ให้เราจดจำาว่าความสามารถในการรับและทำาตาม
การเปิดเผยส่วนตัวเป็นทักษะสำาคัญที่สุดอย่าง
เดียวที่เราสามารถได้มาในชีวิตนี้ หากมีสิ่งนี้เราจะ
ไม่ล้มเหลว หากปราศจากสิ่งนี้เราจะประสบความ
สำาเร็จไม่ได้

ดย จูลี บี  เบค
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ผู้กำาลังแสวงหา
ชีวิตนิ รันดร์ เรา
สามารถออกไป
ด้วยความเชื่อมั่น
อันเกิดจากแบบ
อย่างของคนที่
ไปก่อนหน้าเรา
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ประวัติสมาคมสงเคราะหสําคัญตอพี่นองสตรีทั่ว ลก
ในปจจุบัน

ประวัติของเราเผยให้เห็นแถวยาวเหยียดของสตรีที่เข้มแข็ง  
ชอบธรรม ซื่อสัตย์ และอุทิศตน มรดกดังกล่าวเริ่มจากเอวา  
เรื่องราวของสตรีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันและให้ 
วิสัยทัศน์สำาหรับอนาคตของเรา ถ้าเราจะสานต่อมรดกของสตรี 
ที่ชอบธรรมและอุทิศตน เราจะสานต่อเพราะเราตั้งอยู่บนสิ่งที่ 
พวกเธอทำาไว้ ตลอดการศึกษาประวัติของเรา เราเรียนรู้ว่ามี 
พลังและความสามารถมากมายในสตรีของศาสนจักร ซึ่งมาจาก

ศรัทธาที่พวกเธอมีต่อพระเจ้าพระเยซู 
คริสต์และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟนฟู 
ของพระองค์ ศรัทธาดังกล่าวช่วยให้สตรี 
สามารถเลือกได้อย่างถูกต้อง เอาชนะ 
การท้าทายและความยุ่งยากท้ังหลาย ท้ัง 
ยังทำาให้พวกเธอสามารถร้องขอไฟแห่ง 
ศรัทธาและพลังแห่งพันธสัญญาของพวก 
เธอเพื่อเป็นแบบอย่างในประสบการณ์ 
มรรตัยของพวกเธอ ในทุกประเทศมีมรดก 
แห่งศรัทธาท่ามกลางสตรีผู้ได้ช่วยสถาปนา 
ศาสนจักรและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ครอบครัวของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ซิลเวีย เอช. ออล์เรด ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
เล่าเรื่องของฮิลดา อัลวาเรนกา มารดา 
ของเธอ ผู้ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นประธาน 
สมาคมสงเคราะห์ในสาขาหนึ่งที่เอลซัล- 
วาดอร์สมัยเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสวัย  
30 เศษ เธอบอกประธานสาขาว่าเธอไม่ 
มีประสบการณ์ ไม่พร้อม และไม่เหมาะ 
สม แต่ประธานสาขาก็ยังเรียกเธอ ขณะ 
รับใช้ เธอเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำาและ 
พั นาของประทานใหม่  เช่น การสอน 
การพูดต่อหน้าสาธารณชน การจัดประ- 

ชุมกิจกรรม และโครงการรับใช้ เธอช่วยให้คนอื่น  ในสาขาเป็น
ผู้สร้างอาณาจักร2 ปจจุบันเฉกเช่นในอดีตของเรา พระบิดาบน
สวรรค์ทรงคาดหวังให้ธิดาของพระองค์มีบทบาทการเป็นผู้นำาใน
ทุกวอร์ดหรือสาขา พี่น้องสตรีเช่นฮิลดา อัลวาเรนกากลายเป็นผู้
บุกเบิกและต้นแบบสำาหรับอนุชนรุ่นหลัง

ประวัติสามาร ชวยสตรียุคปจจุบันผูมีแรงกดดัน
มากมายในชีวิต

เม่ือฝ่ายประธานของเราเดินทางไปท่ัวโลก เราได้เข้าไปในบ้าน 
ของพี่น้องสตรีหลายคน เราเห็นการต่อสู้ดิ้นรนของพวกเธอและรู้ 

เพิ่มพูนศรัทธาและ
ความชอบธรรม
ส่วนตัว
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ถึงความเดือดเนื้อร้อนใจที่พวกเธอเผชิญอยู่ พี่น้องสตรีหลายคน 
รู้สึกหนักอกหนักใจ บางคนพบว่ายากที่จะหาเวลาสวดอ้อนวอน
และศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน และทำาสิ่งที่จะช่วยให้พวกเธอรู้สึกถึง
พระวิญญาณในชีวิต เราอยู่ในยุคที่การท้าทายเพิ่มขึ้นทุกวันและ
รายล้อมไปด้วยความเชื่อและการป ิบัติที่ทำาให้เราเบนออกจาก
เปาหมายนิรันดร์ของเรา เพราะเราเป็นสตรีผู้มีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ต่อคนรอบข้าง เราจึงต้องทำาสุดความสามารถเพื่อให้เรามีความ
เข้มแข็งทางวิญญาณตลอดเวลา

ประวัติสมาคมสงเคราะห์ช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งสำาคัญและ 
จัดลำาดับความสำาคัญของสิ่งที่เราทำา ทุกวันเรามีโอกาสเลือกซึ่ง 
จะเพ่ิมพูนศรัทธาของเราและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
เรา 60 กว่าปีที่แล้ว เบลล์ เอส. สแพฟฟอร์ด ประธานสมาคม 
สงเคราะห์สามัญคนท่ีเก้า ขอให้พ่ีน้องสตรีประเมินค่าความสนใจ 
ของพวกเธอ ประเมินกิจกรรมของพวกเธอ และทำาชีวิตให้เรียบ 
ง่ายโดยทำาสิ่งเหล่านั้นซึ่งจะยั่งยืนที่สุด จึงเป็นการตัดกิจกรรมที่ 
คุ้มค่าน้อยกว่าออกไป3 คำาแนะนำาของเธอยังคงมีคุณค่าใน 
ปจจุบัน การศึกษาประวัติของเราช่วยให้เรามีมุมมองอย่างที่เรา 
ต้องมีเพื่อจดจ่อกับสิ่งจำาเป็นอันจะเป็นพรแก่ชีวิตเราชั่วนิรันดร์

การเพิ่มพูน รัท า เสริมสรางความเขม
แขงใหครอบครัว และรับใชผูอ่นมีความ
สําคัญในปจจุบันเทา  กับในสมัยจัดตั้ง
สมาคมสงเคราะห

ประวัติของเราสอนเราว่าศรัทธาแรงกล้าเป็นแรง
ขับเคลื่อนคงที่ในชีวิตของสตรีที่ชอบธรรม ศรัทธา 
ในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงเยียวยาเรา 
เท่านั้น แต่ช่วยให้เราสามารถทำาเรื่องยาก  และ 
ดำาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างได้ด้วย ประวัติของเราสอน 
เราว่าจิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ซึ่ง 
ไม่มีวันสูญสิ้น ช่วยให้สตรีอดทนได้ด้วยดีตลอดการ 
ทดลองที่ยากมากบางอย่าง เราเพิ่มพูนศรัทธาและ 
ความชอบธรรมส่วนตัวเมื่อเราเลือกทำาให้ความ
ประสงค์ของเราอยู่ในแนวเดียวกับพระประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราทำาเช่นนั้น เราจะรู้สึกสงบ เมื่อ 
เราไปผิดแนว เราจะรู้สึกผิด นั่นคือพระวิญญาณ
กำาลังบอกเราว่าเราต้องกลับใจและทำาให้ตัวเราอยู่
ในแนวเดียวกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าอีก 
คร้ัง การกลับใจเป็นหลักธรรมท่ีเราใช้ทุกวันเพ่ือรักษา 

ความเข้มแข็งทางวิญญาณ
เราเรียนรู้จากประวัติของเราว่าครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ใช่เหตุ 

บังเอิญ การดำาเนินชีวิตตามแผนของพระเจ้าด้วยความถูกต้อง 
ชัดเจน ความตั้งใจ และความแน่วแน่เป็นการเลือกอย่างมีสติ 
และเปียมด้วยศรัทธาในโลกปจจุบัน การรับใช้ท่ีเปียมด้วยศรัทธา 
และจิตกุศลจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนรอบข้างและบำารุง
เลี้ยงครอบครัวทั้งหมด

ประวัติของเราอุดมด้วยต้นแบบของพี่น้องสตรีผู้น้อมรับหน้าที่ 
“สงเคราะห์คนยากจน” และ “ช่วยจิตวิญญาณให้รอด”4 เอมี  
บราวน์ ไลแมน รับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญคนท่ี 
แปดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เธอแนะนำาพี่น้องสตรีให้เสริม 
สร้างศรัทธาของตนและยืนหยัด เธอเปลี่ยนจุดสนใจของสตรี 
เหล่าน้ันเป็นการทำาให้บ้านของพวกเธอเป็นสถานท่ีปลอดภัยและ 
มีความสำาคัญเป็นอันดับแรกในชีวิตพวกเธอ5

เมื่อเข้าสู่สมาคมสงเคราะห์ พี่น้องสตรีทุกคนจะกลายเป็น 
ส่วนหน่ึงของพ่ีน้องสตรีท่ัวโลกกลุ่มใหญ่ เป็นหน่ึงเดียวในการเป็น 
สานุศิษย์ นี่คือเมื่อเธอเริ่มมีส่วนร่วมกับคนอื่น  ผู้ตั้งใจจะรักษา
พันธสัญญาและสละทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้า ่าย
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ความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและบ้าน
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ประวัติของเราชวยใหเราเขาใจ
ความสัมพัน ที่แยกออกจากกัน 
ไมไดระหวางเรากับ านะปุ รหิต

พระเจ้าทรงมีงานสำาคัญให้บุตรของพระ 
องค์และธิดาของพระองค์ทำา โควรัมฐานะ 
ปุโรหิตและสมาคมสงเคราะห์ทำางานของ 
พระเจ้า ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว 
ว่า “ข้าพเจ้าจะจัดตั้งองค์การให้สตรีภาย
ใต้ฐานะปุโรหิตตามแบบฉบับของฐานะ
ปุโรหิต”6

ปจจุบันเฉกเช่นในอดีต ประธานสมาคม 
สงเคราะห์ป ิบัติหน้าที่ภายใต้การกำากับ 
ดูแลของอธิการหรือประธานสาขาผู้ถือ 
กุญแจของฐานะปุโรหิตเพื่อนำาวอร์ดหรือ
สาขา

บาร์บารา ดับเบิลยู. วินเดอร์ ประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามัญคนที่ 11 ของเรา 
กล่าวว่า “ดิฉันต้องการ และปรารถนาให้ 
เราเป็นหนึ่งเดียวกัน หนึ่งเดียวกับฐานะปุโรหิต โดยรับใช้และ
สร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่นี่วันนี้”7

นอกจากนี้ ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยที่รู้ว่าพี่น้องสตรีแต่ละคนมีสิทธิ์ 
รับศาสนพิธีทั้งหมดของความรอดและสามารถทำาพันธสัญญาได้ 
เพื่อพวกเธอจะสามารถบรรลุพันธกิจทางโลกและพันธกิจนิรันดร์ 
ของพวกเธอ พี่น้องสตรีแต่ละคนสามารถมีความเป็นเพื่อนอันยั่ง 
ยืนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเพ่ือนำาทางพวกเธอ ให้การปลอบโยน 
และยืนยันการป บัิติอันชอบธรรมของพวกเธอ เธอมีสิทธ์ิรับของ- 
ประทานทางวิญญาณอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับความสามารถใน 
การดำาเนินชีวิตด้วยความมั่นใจและความคุ้มครอง ประวัติของ 
เราสอนเราให้รู้ว่าสตรีในอดีตใช้พรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์อย่างไร

การรูประวัติของเราชวยเราเตรียมรับพรแหงชีวิตนิรันดร
ในอดีตเราเรียนรู้ว่าพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์เผชิญความ 

ยุ่งยากมากมาย แต่ปจจุบันเรากำาลังต่อสู้กับศัตรูที่มุ่งมั่นผู้ต้อง- 
การทำาลายศรัทธาและครอบครัวของเรา และปล่อยให้เราทนทุกข์ 
เพียงลำาพัง ประวัติสมาคมสงเคราะห์ของเราอรรถาธิบายทุกสิ่ง 
ที่เราทำา พระผู้ช่วยให้รอดทรงร้องขอสตรีในสมัยการประทานนี้ 
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้พวกเธอช่วยดำาเนินงานของ

พระองค์ให้ลุล่วง
เราเรียนรู้ผ่านประวัติของเราว่าเราเป็นใครและบทบาทสำาคัญ 

ยิ่งของเราในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ เราไม่สามารถมอบ 
ความรับผิดชอบของเราให้คนอื่นทำาแทนได้ เพราะพระบิดาบน
สวรรค์ทรงรู้จักเราและทรงรักเรา พระองค์จึงจะทรงสนับสนุนเรา
ขณะที่เราเพียรพยายามทำาให้ความประสงค์ของเราอยู่ในแนว
เดียวกับพระประสงค์ของพระองค์ “ดังนั้น, หากท่านจะมุ่งหน้า, 
ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 
31:20) 
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ในช่วงการประชุมรวมสมาคมสงเคราะห์

กับฐานะปุโรหิตในปี 2009 หัวหน้า

กลุ่มมหาปุโรหิตของเราอธิบายว่าฝ่าย

ประธานสเตคปรารถนาให้ผู้ใหญ่ทุกคน

นำาชื่อครอบครัวไปพระวิหารภายในหนึ่งปี 

เขาแนะนำาโปรแกรมต่าง  ของสเตคและ

วอร์ดเพื่อช่วยให้สมาชิกบรรลุเปาหมาย

ดังกล่าว ขณะ พูดสรุป เขาให้สัญญาตาม

สิทธิอำานาจอันเนื่องจากหน้าที่รับผิดชอบ

ของเขาต่อโปรแกรมประวัติครอบครัวว่า

ถ้าเราพยายามทำาให้บรรลุเปาหมายของ

สเตค เราจะประสบความสำาเร็จ

หลังการประชุม ผมกับภรรยาพูดคุยกัน

เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวและเห็นพ้องกัน

ว่าคงจะใช้กับผมไม่ได้เพราะเราใช้เวลา

สืบหาสาแหรกสกุลของผมมาแล้ว 40 ปี 

บรรพชนของผมหายาก เราไม่มีความคืบ

ส ย ง วิ ส ิ น

หน้ามาหลายปี เราเชื่อว่าเราคงทำามาก

กว่านี้ไม่ได้ แต่สัญญาของหัวหน้ากลุ่มดัง

ก้องในใจผมหลายวันติดต่อกัน ผมตัดสิน

ใจทำาตามที่เขาสัญญา ผมพยายามนึกว่า

ผมจะทำาอะไรได้บ้างขณะจ้องมองแผน

ภูมิสืบสกุลของผม

หลังจากคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมา

สามวัน ผมรู้สึกถึงการดลใจให้หาข้อมูล

จากที่หนึ่งเกี่ยวกับคนสุดท้ายคนหนึ่งของ

ตระกูลในแผนภูมิของผม ผมค้นหาทาง

อินเทอร์เน็ตไม่ถึงครึ่งวันก็พบว่าชายอีก

คนหนึ่งเคยค้นหาชื่อสกุลดังกล่าวแล้วใน

โบสถ์ของชาวอังกฤษ ชื่อล่าสุดชื่อหนึ่งที่

เขาพบคือคนสุดท้ายคนนั้นในตระกูลของ

ผม ผมใช้ข้อมูลนี้ขยายเชื้อสายของผม

ไปได้อีกห้ารุ่น ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 

1650 และรวมนามสกุลเดิมของผู้หญิง

หลายคนในเชื้อสายของผมและชื่อพี่น้อง

ชายหญิงอีกหลายคนไว้ในนั้นด้วย ผมกับ

ภรรยาแปลกใจมากและดีใจเป็นอย่างยิ่ง

ต่อมาไม่นานผมเริ่มค้นหาข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตเก่ียวกับพ่อของทวดท่ีดูเหมือน

จะสาบสูญ หลังจากค้นหาอย่างรวดเร็ว

ผมก็พบท่าน ผมพบว่าท่านย้ายจากรัฐ

เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ไปอยู่รัฐวิส-

คอนซิน สหรัฐอเมริกาหลังจากภรรยาคน

แรกถึงแก่กรรมได้ไม่นาน ผมเพิ่มชื่อเข้า

ไปในประวัติครอบครัวของผมได้อีก 400 

กว่าชื่อโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จาก

บันทึกของรัฐวิสคอนซิน

ต่อมาผมค้นพบบรรพชน 100 ค นที่ต่อ-

สู้ในสงครามป วัิติและสงครามกลางเมือง

ของอเมริกา ผมสืบค้นหกสายไปจนถึง

ทศวรรษ 1600

ในช่วงที่ค้นหามา 40 ปีก่อนหน้านี้ ผม

บันทึกชื่อบนแผนภูมิสืบสกุลได้ประมาณ 

65 ชื่อและในฐานข้อมูลได้เกือบ 3,000 

ชื่อ ในช่วง 20 เดือนหลังจากหัวหน้ากลุ่ม

มหาปุโรหิตให้สัญญา ผมเพิ่มชื่อลงไปใน

แผนภูมิได้มากกว่า 70 ชื่อและลงในฐาน

ข้อมูลได้มากกว่า 17,000 ชื่อ รวมทั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐสองคนด้วย

พระเจ้าทรงบอกเราว่าพระดำารัสของ

พระองค์ “จะเกิดสัมฤทธิผลทั้งหมด, ไม่

ว่าโดยเสียงของเราเองหรือโดยเสียงของ

ผู้รับใช้ท้ังหลายของเรา,  ก็เหมือนกัน” (คพ.

1:38) สัญญาของพระบิดาบนสวรรค์ผ่าน

ผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ได้รับมอบอำานาจและ

ได้รับการดลใจเ กิดสัมฤทธิผลอย่างแท้

จริง 

ด บนบริดจ์  โคโลราโด ส รั อ ริ  า

สัญญาของเขาเกิดสัม ท ิผล

หลังจากคิดพิจาร า
อย่าง ่ ้วนมาสามวัน 
มรู้สึก ึงการดลใจ

ให้หาข้อมูลจากท่หนึ่ง
เก่ยวกับคนสดท้าย
คนหนึ่งของตระกูล
ในแ น ูมิของ ม 
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เมื่อดิฉันได้รับการเรียกให้รับใช้ในคณะ

เผยแผ่ตูลูส ฝรั่งเศส ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นที่

จะได้รับใช้ในต่างประเทศและเรียนภาษา

ใหม่ แม้จะไม่เคยศึกษาภาษาฝรั่งเศสมา

ก่อน แต่ดิฉันมั่นใจว่าจะสามารถฝกพูด

ภาษานั้นได้โดยง่าย

ประธานสเตคให้พรดิฉันด้วยของประ-

ทานแห่งการพูดภาษาเมื่อท่านวางมือ

มอบหน้าที่ให้ดิฉันเป็นผู้สอนศาสนา พร

ดังกล่าวทำาให้ดิฉันมั่นใจมากขึ้นว่าดิฉัน

จะสาม ารถเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสได้อย่าง

รวดเร็ว

เมื่อมาถึงศูนย์ฝกอบรมผู้สอนศาสนา

ในโพรโว ยูทาห์ ดิฉันอยากเริ่มเต็มที แต่

เวลาที่เอ็มทีซีมีน้อยมาก ดิฉันรู้สึกหนักใจ

และพยายามทุกวัน เมื่อออกจากเอ็มทีซี

ดิฉันรู้สึกว่าก้าวหน้าได้น้อยมากเร่ืองภาษา

ฝรั่งเศส ดิฉันสงสัยว่าเมื่อใดของประทาน

แห่งการพูดภาษาจะมา

งานมอบหมายแรกของดิฉันในสนาม

เผยแผ่อยู่ที ่เมืองเล็ก  ทางภาคใต้ของ

ฝรั่งเศส บ่ายวันหนึ่ง หลังจากมาถึงได้ไม่

กี่วัน ดิฉันกับคู่กำาลังพูดคุยกับผู้คนตาม

ท้องถนน ดิฉันไม่ได้พูดอะไรมากเ มื่อพูด

คุยกับผู้คน ดิฉันแทบจะไม่เข้าใจพวก

เขา และพวกเขาแทบจะไม่เข้าใจดิฉัน

เราเดินไปหาผู้หญิงคนหนึ่ง และคู่ของ

ดิฉันเร่ิมบอกเธอเก่ียวกับศาสนจักร ผู้หญิง

คนนั้นฟงอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจู่  ก็หันมาทาง

ดิฉันและพูดว่า “คุณจะพูดอะไรไหมคะ”

ดิฉันพยายามนึกถึงสิ่งที่เรียนรู้มาอย่าง

หมดหวังและกระวนกระวายใจ ดิฉันแสดง

พระวิญญาณ
ตรัสผานดิ ัน

ประจักษ์พยานที่เรียบง่ายด้วยเสียงสั่น

เกีย่วกบัพระบดิาบนสวรรคแ์ละพระคมัภรี์

มอรมอน ขณะทำาเช่นนั้นพระวิญญาณ

เป็นพยานต่อดิฉันว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเป็น

ความจริง ดิฉันไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนั้นรู้

สึกอย่างไร แต่เธอยิ้ม หันกลับไปทางคู่

ของดิฉัน และขอให้เธอพูดข่าวสารของ

เธอต่อไป

ประสบการณ์ครั้งนี้สอนบทเรีย นที่สำา-

คัญแก่ดิฉัน ดิฉันเรียนรู้ว่าถึงแม้ดิฉันจะ

พูดภาษาฝรั่งเศสไม่เก่ง แต่พระวิญญาณ

ตรัสผ่านดิฉันได้ ดิฉันเรียนรู้ว่าพรที่ดิฉัน

ได้รับจากประธานสเตคอาจเป็นพรของ

การให้ดิฉันสามารถพูดภาษาของพระวิญ-

ญาณก็เป็นได้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนดังนี้

“มภีาษาหนึง่ … ทีผู่ส้อนศาสนาแตล่ะคน

มีเหมือนกัน  ภาษาของพระวิญญาณ 

ภาษานี้ไม่ได้เรียนรู้จากตำาราที่เขียนโดย

นักวิชาการหรือผู้คงแก่เรียน ท้ังไม่สามารถ

ได้มาโดยการอ่านหรือท่องจำา ภาษาของ

พระวิญญาณมาสู่ผู้ที่แสวงหาด้วยสุดจิต

สุดใจเพื่อจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและรักษา

พระบัญญัติแห่งสวรรค์ของพระองค์ ความ

เชี่ยวชาญทางด้านภาษานี้จะช่วยให้เรา

เจาะทะลุส่ิงกีดขวาง เอาชนะอุปสรรค และ

สัมผัสจิตใจของมนุษย์ได้” (“พระวิญญาณ

ประทานชีวิต,” เลียโฮนา  มิ.ย. 1997, 3)

หลายปีต่อมา  ประสบการณ์นี้ยังคงมี

อิทธิพลต่อดิฉัน ดิฉันไม่ต้องสั่งสอนพระ-

กิตติคุณในภาษาฝรั่งเศสอีก แต่ดิฉันต้อง

การความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ

เมื่อมีคนขอให้ดิฉันสอนบทเรียนหรือเป็น

ผู้พูดที่โบสถ์ เมื่อดิฉันรู้สึกว่าดิฉันกำาลัง

พยายามแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึก

ดิฉันรู้สึกสบายใจเมื่อนึกขึ้นได้ว่าพระวิญ-

ญาณสามารถตรัสกับใจลูกทุกคนของพระ

ผู้เป็นเจ้าได้ 

คริสต รัส ์ บน ์  ย า ์ ส รั อ ริ า

ู้หญิงคนนั้น งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆ ก็หัน
มาทางดิ ันพลางพูดว่า “ค จะพูดอะไร
ไหมคะ”
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ำาหนดวันแต่งงานในพระวิหารของ

เราคือ 7 กรก าคม 2009 วันที่

เราตั้งตาคอย โดยที่เติบโตใกล้พระวิหาร

อาบา ไนจีเรีย เราจึงพอใจที่ถึงแม้จะย้าย

ไปอยู่ไกล แต่เพื่อน  และสมาชิกหลาย

คนในครอบครัวยังอยู่ในเขตที่จะสามารถ

มาร่วมกับเราในพระวิหารหรือที่งานเลี้ยง

หลังจากนั้นได้

เรามาถึงอาบาหลังจากเดินทางนาน

กว่าหกชั่วโมงจากลากอสและเตรียมการ

ขั้นสุดท้ายสำาหรับการผนึกและงานเลี้ยง 

แต่สามวันก่อนถึงกำาหนดวันแต่งงาน มี

คนบอกว่าพระวิ หารปิดแบบไม่มีใครคาด

คิดมาก่อนจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

เราร้อนใจมากและสับสน ไม่มีใครบอกเรา

ได้ว่าพระวิหารซึ่งปิดเพราะค วามไม่สงบ

ของเขตนั้นจะเปิดอีกครั้งเมื่อใด เราบอก

เพ่ือน  และครอบครัวด้วยความผิดหวังว่า

เราต้องเลื่อนการผนึกออกไป เรากลับไป

ลากอสด้วยความเสียใจโดยไม่รู้ว่าจะ

กำาหนดวันผนึกที่พระวิหารอีกครั้งเมื่อใด

พอกลับถึงลากอส เราสวดอ้อนวอน

อย่างจริงจังขอให้พระวิหารอาบา ไนจีเรีย

เปิดอีกครั้ง หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปโดยไม่มี

ข่าวคราวเร่ืองวันเปิดพระวิหาร หน่ึงสัปดาห์

นั้นเหมือนหนึ่งปีสำาหรับเรา เราตั้งตาคอย

การแต่งงานในพระวิหาร การฉลองกับ

เพื่อน  และครอบครัวทันทีที่ทำาได้

ขณะเวลาผ่านไปโดยไม่มีข่าวคราว

เกี่ยวกับวันเปิดพระวิหารอีกครั้ง เรารู้สึก

พระวิหาร
ปด

ว่าเราควรพิจารณาทางเลือกอื่น เพราะ

พระวิหารอาบา ไนจีเรียเป็นพระวิหารแห่ง

เดียวในไนจีเรีย เราจึงคิดได้ว่าเราคงต้อง

เดินทางไปพระวิหารอักกรา กานา ถ้าเรา

อยากรับการผนึกโดยเร็ว น่าเสี ยดายที่เรา

ไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่

เราวางแผนเรื่องการแต่งงานในพระวิหาร

มานาน และเรารู้ว่าเราควรเดินหน้าต่อไป

เรายืมเงินจากครอบครัวและเพื่อน  

เราเตรียมการเร่ืองหนังสือเดินทางระหว่าง

ประเทศ โทรไปพระวิหารอักกรา กานา

เพื่อกำาหนดวัน และซื้อตัวเครื่องบินไป

กานา

เรามาถึงอักกราวันที่ 14 สิงหาคม ปี 

2009 และไปพระวิหารในวันรุ่งขึ้น ในห้อง

ผนึก มีเรากับผู้ผนึกและพยานอีกสองคน

เท่านั้น ไม่มีเพื่อน ไม่มีครอบครัว และ

ไม่มีคนรู้จักอยู่กับเรา แต่ในประเทศที่ไม่

คุ้นเคย ในเขตไกลบ้าน เรารู้ว่าเราอยู่ในที่

ซึ่งเราควรอยู่ และกำาลังทำาสิ่งที่เราควรทำา 

ระหว่างนั้นเรารู้สึกถึงพลังของนิรันดรและ

เข้าใจชัดเจนมากข้ึนถึงความรักท่ีพระบิดา

บนสวรรค์ทรงมีต่อเราและต่อลูกทุกคน

ของพระองค์

น่าเศร้าที่ภรรยาของผมถึงแก่กรรมใน

ปี 2010 หลังจากให้กำาเนิดลูกคนแรก ผม

คิดถึงเธอมากแต่อบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งที่รู้

ว่าเราได้รับการผนึกในพระวิหารแล้ว ผม

รู้สึกขอบคุณชั่วนิรันดร์ที่เราไม่เลื่อ นการ

แต่งงานในพระวิหาร ออกไปโดยร อเวลาที่

สะดวก การแต่งงานของเราเป็นเรื่องที่ผม

จะนึกถึงเสมอ รวมถึงเรื่องราวในนั้นที่ผม

จะไม่มีวันลืม 

ิ นด อ ว รอโ  ลา อส ไนจ รย
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 ผมจ้องดูบ ิลที่พับอยู่ในมือพลางนึก

ว่าผมยังต้องจ่ายส่วนสิบจากเงินที่

หาได้ในช่วงสัปดาห์ส ุดท้ายของ งานฤดู

ร้อน ผมเป็นหนี้ส่วนสิบ 90 แรนด์ และผม

มีบิลต้องจ่าย 100 แรนด์

ผมเพิ่งเริ่มเรียนแพทย์ปีสุดท้ายและมี

ค ่าเล่าเรียนมากมายต้องจ่าย ผมนั่งพลิก

บิล 100 แรนด์กลับไปกลับมา พลางนึก

ถึงการจ่ายส่วนสิบ งานฤดูร้อนของผมสิ้น

สุดแล้ว ผมอาจไม่ได้งานเหมาะกับตาราง

เวลาอันยุ่งเหยิงของผมอีก  แต่คุณพ่อ

คุณแม่สอนผมให้จ่ายส่วนสิบเต็ม เงิน

ส่วนนี้เป็นของพระเจ้า ผมทราบดี เมื่อ

คิดได้เช่นนั้นผมจึงนำาเงินใส ่ซองและจ่าย

ส่วนสิบของผม

หลายวันต่อมา ขณะหางานทำา ผมสวด

อ้อนวอนขอให้หน้าต่า งสวรรค์เปิดให้ผม 

ผมต้องการงานท่ีเหมาะกับตารางเวลาของ

ผม ทำาไม่กี่ชั่วโมงแต่มีรายได้ดี แล ะยังคง

มีเวลาให้ผมเรียนหนังสือ สรุปก็คือผมต้อง

ก ารปา ิหาริย์

สองสัปดาห์ต่อมา เพื่อนคนหนึ่งแนะนำา

ผมให้ไปสมัครงานท ี่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ซ่ึงคณะแพทย์ขอ งเราเพ่ิงเปิดช้ันเรียนใหม่

ผมเดิน ไปสำานักงานและเคาะประตู ผู้หญิง

ที่อยู่ข้างในจำาผมได้ เธอเคยสอนชั้นเ รียน

ของเราเมื่อสองปีก่อน 

“ผ มทราบมาว่าคุณกำาลังจะจ้างครูสอน

พิเศษสำาหรับโปรแกรมใหม่ขอ งคุณ” ผม

พูด “ถ้าเป็นอย่างนั้น ผมอยา กได้งานทำา”

“ใช่ค่ะ” เธ อตอบ “เรากำาลังหาคนสอน

นักศึกษาแพทย์ ปีสองกลุ่มหนึ่งในช่วง

บ่าย  หนึ่งชั่วโมง เริ่มสอนกี่โม งก็ได้และ

ผมจะหาง านไดหรอ
คุณจะต้องศึกษาคนไข้ไม่ซ้ำาหน้ากันในแต่

ละวันแล้วสอนนักศึกษา คุณจะทำา ได้ไหม

คะ” เธอถาม

พระเจ้าทรงช่วยให้ผมได้งานตรงกับที่

ผมต้องการพอดี  นั่นเป็นคำาตอบการสวด

อ้อนวอนของผม

หลังจากทำางานได้หนึ่งเดือน ผมพบว่า

ผมได้รับพรมากเหลือเกิน เช็คเงินเดือน

ของผมแสดงว่าผมได้เงินเดือนสูงกว่าที่

คิดไว้สามเท่า นอกจากนี้ผมยังได้รับเงิน

ชดเชยวันหยุดด้วย

พระเจ้าทรงเปิดหน้าต่างสวรรค์และเท

พรมาให้ผมเกินกว่าที่ผมคาดไว้ ด้วยเหตุ

นี้ศรัทธาของผมในหลักธรรมเรื่องส่วนสิบ

จึงแรงกล้าขึ้น  

ร  บอร์ อย น  อ ริ า ต

มต้องการงานท่
เหมาะกับตารางเวลา
ของ ม ทาไม่ก่ชั่ว มง
แต่รายได้ด และยัง
คงมเวลาให้ มเรยน
หนังสือ สรปก็คือ ม
ต้องการปา ิหาริย์
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าม 
การ สิ

เมื่อดิฉันอายุครบ 21 ปี ดิฉันเริ่มรู้สึก 
ถึงการกระตุ้นเตือนให้รับใช้งานเผยแผ่  

ดิฉันไม่เคยคิดจะเป็นผู้สอนศาสนา ด้วย 
เหตุนี้จึงไม่นึกไม่ฝนว่าจะคิดแบบนี้ได้ ผู้ 
นำาฐานะปุโรหิตกระตุ้นดิฉันให้สวดอ้อน- 
วอนเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว และดิฉันทำาตาม

คำาตอบที่ได้รับชัดเจนมาก ดิฉันรู้ว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ดิฉันรับใช้ 
งานเผยแผ่ ตอนแรกดิฉันรู้สึกตื่นเต้นกับ 
การรับใช้ แต่การจากไปเป็นผู้สอนศาสนา 
ท้าทายกว่าที่ดิฉันคาดไว้

นายจ้างไม่เข้าใจว่าทำาไมดิฉันต้องไป 

ก าÃÑºãªŒ
และสามารถยืนหยัดตามการตัดสินใจนั้น 

ได้ ในที่สุดดิฉันก็พบวิธีแก้ปญหาเหล่านี้ 

และปญหาอื่น  ที่ดิฉันเผชิญ

ดิฉันได้รับเรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ 

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย สองสามเดือน 

แรกในสนามเผยแผ่ไม่ง่ายเลย แต่เพราะ 

สิ่งที่ดิฉันเรียนรู้ขณะจัดการกับอุปสรรค 

ท้ังหลายท่ีพบเจอระหว่างเตรียมรับใช้ ดิฉัน 

จึงสามารถเผชิญการท้าทายในงานเผยแผ่ 

ได้ งานเผยแผ่ของดิฉัน และความยุ่งยาก 

ที่พบระหว่างเตรียมรับใช้ สอนดิฉันว่า 

ดิฉันสามารถทำาเรื่องยาก  ได้ด้วยความ

ช่วยเหลือจากพระเจ้า

เอลีนา อกเนวา แอนเดอรสัน,  
ยูทาห สหรั อเมริกา

ศาสดาพยากร ์ยุคปัจจุบันขอให้ชายหนุ่มทุกคนที่สามารถและ 
มีค่าควรไปรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา และยินดีให้หญิงสาวรับใช ้
ด้วย คนหนุ่มสาวทั่วโลกกำาลังตอบรับการเรียกให้รับใช้นี้ แต่การ 
ทำาตามศาสดาพยากร เ์รียกร้องศรัทธาและความกล้าหาญ ในเร่ือง 
ราวต่อจากน้ี อดีตผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวจะบอกว่าพวกเขาพบพลัง 
ในการเอาชนะอุปสรรคที่มาพร้อมการตัดสินใจและการเตรียมรับ
ใช้งานเผยแผ่อย่างไร

นานถึง 18 เดือน และเขาไม่ต้องการให้ 

ดิฉันลาไปเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง เขา 

ยื่นคำาขาดว่า “ทำางานหรือไม่ทำา แล้วแต่ 

คุณ” เป็นเร่ืองน่ากลัวท่ีไม่ได้ทำางานในช่วง 

สัปดาห์ท้าย  ก่อนไปเป็นผู้สอนศาสนา  

แต่ดิฉันก็เลือกออกจากงานนั้น

การตรวจสุขภาพตามข้อกำาหนดเป็น 

เรื่องซับซ้อนเช่นกัน แพทย์ในรัสเซียประ- 

เทศบ้านเกิดของดิฉันไม่เคยเห็นเอกสาร 

การตรวจสุขภาพผู้สอนศาสนาของศาสน- 

จักรมาก่อนและไม่ยอมเซ็นชื่อให้

อุปสรรคลักษณะนี้ทำาให้ดิฉันสงสัยว่า 

ดิฉันเลือกถูกแล้วหรือ หลายครั้งที่ดิฉัน 

เกือบเปลี่ยนใจ แต่เวลาไม่แน่ใจ ดิฉันมัก 

จะนึกถึงคำาตอบการสวดอ้อนวอนที่ได้รับ

วา
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เมื่อผมอายุครบ 18 ปี สมาชิกหลาย

คนในวอร์ดและ สเตคเริ่มบอกว่าผม

ควรไปเป็นผู้สอนศาสนา ถึงแม้ผมมีแผน

มาตลอดว่าจะรับใช้งานเผยแผ่ แต่ผมไม่

ชอบให้ใครกดดัน

ไม่นานผมก็เริ่มเรียนวิทยาลัยปีแรก 

เนื่องจากความขยันผมจึงได้ทุนให้ไป

ศึกษาในเยอรมนี เยอรมนีต่างจากเม็ก-

ซิโกประเทศบ้านเกิดของผมมาก แต่ผม

กลับหลงใหลวั นธรรมและเรียนภาษา

ได้อย่างรวดเร็ว

ในที่สุดมีคนเสนองานประจำาให้ผม

ทำาที่บริษัทมีชื่อแห่งหนึ่งของยุโรป ผม

รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าการรับใช้งานเผยแผ่

เป็นเหมือนหน้าท่ีมากกว่าความปรารถนา

ผมคิดว่าผมสามารถรับงานนี้ได้และมี

ความสุขกับความสำาเร็จทางโลก

วันที่หิมะตกวันหนึ่งผมเดินทางไป

เ มืองไฮเดลแบร์กกับเมลานีเพ่ือนของผม

หลายชั่วโมงหลังจากนั้น ทางหลวงปก

คลุมไปด้วยหิมะและเราเริ่มง่วง เราขับ

รถประมาณ 65 ไมล์ (105 กิโลเมตร) ต่อ

ชั่วโมงตอนที่เราขับผ่านไฟแดงไปชนรถ

โดยสารคันหนึ่ง

เม่ือผมต่ืน ผมเห็นตำารวจ รถพยาบาล

และเมลานีกำาลังร้องไห้ รถยนต์พังยับ

เยิน และผมยังอยู่ในรถ ผมน้ำาตาคลอ

เมื่อตระหนักว่าเราได้รับพรมากเหลือ

เกินที่ยังมีชีวิตอยู่ ผมเริ่มสวดอ้อนวอน

และขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่

ทรงให้เรารอดตาย แต่ความกลัวอย่าง

หนึ่งเกิดขึ้นกับผม ผมไม่สามารถขยับ
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ขาทั้งสองข้างได้

ระ หว่างทางไปโรงพยาบาล ผมได้ยิน

พยาบาลพูดกันว่าถ้าผมบาดเจ็บท่ีกระดูก

สันหลัง ผมอาจจะเดินไม่ได้อีก ผมสวด

อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์สุดหัวใจ แรก

ทีเดียวผมขอบพระทัยพระองค์อีกครั้งที่

ทรงให้ผมรอดตาย โดยตระหนักว่าชีวิต

ผมไม่ใช่ของผม จากน้ันผมสัญญากับพระ

องค์ว่า “ถ้าขาของผมไม่ เป็นอะไรและผม

เดินได้ ผมจะรับใช้งาน เผยแผ่สุดจิตสุดใจ

ของผม”

หลังจากอยู่ที่โรงพยา บาลสี่ชั่วโมง ผล

การวินิจฉัยออกมาดี  ผมจะเดินไ ด้อีก ผม

ไม่ลังเลเรื่องการรับใช้งานเผยแผ่อ ีกเลย 

แต่ผมกลับรู้สึกถึงความปรารถ นาอย่าง

แรงกล้าต้องการแบ่งปนประจักษ์พยาน

ของผมว่าพร ะผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระ

องค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ของเรา 

และพระองค์ทรงทำาปา ิห าริย์ในชีวิตเรา

ได้

หลังจากประสบการณ์นั้นผมตัดสินใจ

ว่าจะไม่รับงานที่เสนอ ผมรู้ว่าเวลาและ

ทุกอย่างที่ผมมีเป็นของพระเจ้า แล้วเหตุ

ใดผมจะไม่สละเวลาเล็กน้อยนั้นให้พระ

องค์และรับใช้พระองค์สองปีเล่า

หลังจากเรียนจบ ผมได้รับเรียกไปรับ

ใช้ในแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี ในช่วงงาน

เผยแผ่ผมเป็นพยานถึงพระบิดาบนสวรรค์

ผมรู้ว่าพระองค์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรง

เป็นพระบิดาของผม และพระองค์ทรงคุ้ม

ครองผม พระองค์ประทานชีวิตให้ผม 

และช ีวิตผมจะเป็นของพระองค์ตลอดไป

มา อนราย กอน าเล , มอเร ลส 

เมก ิ ก
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ดิฉันอายุ 21 ปีและเป็นหุ้นส่วนร้าน

เสริมสวย ดิฉันสอนช้ันปฐมวัยท่ีโบสถ์

ชีวิตดี แต่รู้สึกจิตใจไม่สงบ ดูเหมือนมี

บางอย่างที่ดิฉันต้องทำา เพียงแต่ดิฉัน

ไม่รู้ว่าต้องทำาอะไร

อธิการเรียกดิฉันเข้าไปในห้องทำางาน

ในวันอาทิตย์วันหนึ่งและถามว่าดิฉันเคย

คิดจะรับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ ดิฉันไม่

พร้อมเลย ดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรได้

เพียงสองปีแ ละไม่เคยคิดเรื่องการรับใช้

งานเผยแผ่

ดิฉันบอกอธิการว่าดิฉันไม่คิดว่างาน

เผยแผ่จะเหมาะกับดิฉัน ขณะดิฉันออก

จากห้องทำางานของอธิการ เขาพูดว่า “ถ้า

คุณเปล่ียนใจ บอกให้ผมทราบด้วยนะครับ”

ดิฉันคิดว่าเรื่องจบลงแล้ว แต่คำาพูดของ

อธิการยังก้องอยู่ในจิตใจ

ดิฉันถามตนเองว่าดิฉันจะรับใช้งาน

เผยแผ่ได้อย่างไร ดิฉันเป็นสมาชิกศาสน-

จักรเพียงคนเดียวในครอบครัว ครอบครัว

จะรู้สึกอย่างไร ดิฉันจะท ำาอย่างไรกับหุ้น

ร้านเสริมสวยของดิฉัน ดิฉันจะรับมือกับ

การรับใช้หนึ่งปีครึ่งได้หรือ

ขณะไตร่ตรองคำาถามเหล่าน้ี ดิฉันได้รับ

การกระตุ้นเตือนให้อ่านพระคัมภีร์มอร-

มอน ดิฉันหยิบข้ึนมาเปิดแอลมาบทท่ีแปด

ขณะอ่านเรื่องแอลมากับอมิวเล็คเริ่มงาน

เผยแผ่ของพวกท่าน ดิฉันรู้ว่าดิฉันต้อง 

“ประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” 

(ข้อ 30) วันอาทิตย์ถัดมาดิฉันบอกอธิการ

ว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้วและต้องการรับใช้

งานเผยแผ่

ครอบค รัวของดิฉันสนับสนุนเต็มที่ และ

ดิฉันสามารถขายหุ้นร้านเสริมสวยของ

ดิฉันได้ ดิฉันรับใช้ในการากัส เวเนซุเอลา

และยังคงเก็บเก่ียวพรของการรับใช้พระเจ้า

อย่างซื่อสัตย์

เจส ิกา แบค ิส, ไอดา  
สหรั อเมริกา

เป เ ม ส
พระกิ ิคณ—

ะ า เ 

ผมเติบโตในศาสนจักรและมีแผนมา

ตลอดว่าจะรับใช้งานเผยแผ่ แต่เม่ือ

ใกล ้ถึงเวลารับใช้ ผมอยากมีประสบการณ์

อันเปียมด้วยพลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสของตนเองเช่นที่ผมเคยได้ยินคน

อื่น  พูดถึงเมื่อพวกเขาเล่าเรื่องการเข้า

ร่วมศาสนจักร

ผมรู้ว่าการจากไปเป็นผู้สอนศาสนาเรียก

ร้องการเสียสละ ผมมีงานดีที่ให้เงินเดือน

งาม และผมสงสัยว่าเม่ือกลับมาแล้วผมจะ

สามารถหางานได้ดีเท่านี้หรือไม่ ผมห่วง

เรื่องการเรียนหยุดชะงักและการต้องจาก

ครอบครัวกับเพื่อน  แต่ผมรู้ลึก  ในใจ

มีสิท ิรับความ
ชวยเหลอจาก
พระเจา
บาง านอาจ นิสัย

ขินอายโดย รร าติ รอคิดวาตน องไ
ดพอ จะขานรับ าร รย รับ ดัง ลาว 
ขอ ระล วานคองานของพระ จา อ รา
อย น ิจของพระ จา รายอ สิ ิ์ไดรับ
ควา วย ลอจา พระ จา พระ จาจะ รง
รับบา าะ าร บ าระไวบนนัน

ประ าน มัส เอส  มอนสัน พระเจาทรงตองการ
ผูสอน าสนา  เลียโ นา ม ค  11 หนา 4

ว่าการรับใช้งานเผยแผ่เป็นเรื่องสมควรทำา 

ผมจึงเตรียมต่อไป

การเตรียมส่วนหน่ึงของผมคือผมไปกับ

เอ็ลเดอร์ในเขตตามนัดสอนของพวกเขา 

เย็นวันหนึ่งผมกับผู้สอนศาสนาสอนชาย

คนหนึ่งเรื่องพระคำาแห่งปญญา แต่เขาไม่

ยอมรับหลักธ รรม เมื่อเราออกจากบ้าน

ของเขา ผมบอกได้เลยว่าเอ็ลเดอร์ท้อใจ

มาก และผมรู้สึกเศร้าใจเช่นกัน

ผมไม่แน่ใจว่าทำาไมผมต้องเศร้าใจ 

เพราะผมไม่รู ้จักผู้ชายคนนี้เลย ผมคิด

เรื่องนี้ตลอดและตระหนักว่าผมรู้สึกแบบ

นี้เพราะผมรู้สึกถึงพระวิญญาณระหว่าง

บทเรียน ผมรู้สึกเศร้าใจที่ชายคนนี้ป ิเสธ

สิ่งที่นำาปีติอย่างยิ่งมาให้ผม

ความคิดเช่นนั้นทำาใ ห้ผมตระหนักว่า

ผมเปลี่ยนใจเลื่อมใส  ล  จริง  ผมรู้ว่า

พระกิตติคุณเป็นความจริง และผมรอแทบ

ไม่ไหวที่จะแบ่งปน ไม่นานผมก็ได้รั บเรียก

ไปรับใช้ในคณะเผยแผ่โรม อิตาล ี

ผมได้รับพรมากมายเพ ราะการเสียสละ

ของผมระหว่างเตรียมทำางานเผยแผ่ ผมสอน

พระกิตติคุณให้คนดี  มากมาย ผมสร้าง

มิตรช ่ัวชีวิต และผมได้เรียนภาษาอังกฤษ

พรมีมาตลอดหลัง จากผมกลับบ้านแล้ว 

ผมได้งานอย่างเดียวกันกับที่เคยทำาก่อน

เป็นผู้สอนศาสนาและได้เลื่อนขั้นด้วย

แต่พรประเสริฐสุดน่าจะเป็นประจักษ์

พยานท่ีเพ่ิมข้ึนในพระกิตติคุณ งานเผยแผ่

ของผมเป็นช่วงเวลาของการเติบโตทาง

วิญญาณที่ไม่มีอะไรเทียบได้ ซึ่งผมจะ

สำานึกคุณตลอดไป 

มาร ก แบรน ด, อิตาลี
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ได้ไม่นาน แต่ทั้งสองครอบครัวค่อย  เบน

ออกไปสู่ความไม่แข็งขันก่อนที่เด็กหญิง

จะโตพอรับบัพติศมา

ครอบครัวของอิวานนาย้ายไปอยู่บ้าน

ใกล้โบสถ์วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อเธออายุ 

13 ปี ขณะที่เธอกับคุณแม่เดินผ่านโบสถ์ 

คุณแม่จะนึ กถึงความดีที่ศาสนจักรเคยนำา

มาสู่ชีวิตท่าน ท่านกระตุ้นอิวานนาให้ไป

โบสถ์ “คุณแม่รู้ว่าในศาสนจักรพวกเขา

จะสอนดิฉันแต่เรื่องดี  เมื่อเทียบกับโลก” 

อิวานนากล่าว เธอเริ่มไปโบสถ์ เข้าร่วม

กิจกรรม และพบกับผู้สอนศาสนา เมื่อผู้

สอนศาสนาถามว่าเธออยากรับบัพติศมา

หรือไม่ เธอตกลง

เร่องราวของคัทยา
เมื่ออายุ 15 ปี คัทยากลับจากไปเที่ยว

กับกลุ่มเยาวชนในชุมชน เธอแปลกใจเมื่อ

คุณพ่อบอกเธอว่าท่านเชิญผู้สอนศาสนา

มาสอนเธอ ท่านบอกชัด เจนว่าท่านไม่สน

ใจแม้เธอจะได้รับอนุญาตให้ฟงก็ตาม

คัทยากำาหนดเวลาพบกับผู้สอนศาสนา

“ขณะฟง ดิฉันรู้สึกว่านี่เป็นทางที่ควรไป 

ดิฉันจำาความรู้สึกตอนไปโบสถ์สมัยเด็ก

ได้ และหลังจากนั้นไม่นานดิฉันจึงตัดสิน

ใจรับบัพติศมา” เธอกล่าว

กาวหนาเปนสวนตัว
เยาวชนหญิงทั้งสองต้องปรับตัวหลาย

อย่างเพ่ือเป็นสมาชิกศาสนจักร และความ

ก้าวหน้าส่วนบุคคลช่วยให พ้วกเธอเปล่ียน

แปลง “ดิฉันโตขึ้นเรื่อย  ดิฉันมีนิสัยหลาย

อย่างติดตัว แม้แต่การแต่งกายก็ต้อง

เปลี่ยน” คัทยาหวนคิด “ความก้าวหน้า

ส่วนบุคคลช่วยให้ดิฉันเปลี่ยนทีละเล็กที

ละน้อย ให้พลังแก่ดิฉันเพื่อเป็นธิดาของ

พระผู้เป็นเจ้า ไม่เฉพาะในโบสถ์เท่านั้น

แต่ทุก  วัน”

ความก้าวหน้าส่วนบุคคลช่วยให้อิวาน-

นาและคัทยาสามารถสร้างนิสัยอันจะ

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองทาง

วิญญาณ อาทิ การสวดอ้อนวอน การ

ศึกษาพระคัมภีร์ และการดูส่ือท่ีเหมาะสม

พวกเธอเรียนรู้วิธีสอนบทเรียนและรับใช้

ผู้อื่นด้วย สรุปได้ว่าคว ามก้าวหน้าส่วน

บุคคลช่วยให้พวกเธอใกล้ชิดพระผู้เป็น

เจ้ามากขึ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีขึ้นต่อ

ครอบครัว

“ความก้าวหน้าส่วนบุคคลช่วยดิฉัน งาน

มอบหมายทุกอย่างที่สำาเร็จลุล่วงทำาให้

ดิฉันเติบโต เพ่ิมความรู้และความกล้าหาญ”

บางครั้งคน  หนึ่งก็สามารถ

เปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบตน

เองได้ ถ้าคุณเริ่มจากตัวคุณ

เอง ถ้าคุณกล้าเริ่มจากตัวคุณเอง ทุก

อย่างรอบตัวคุณจะจัดการตัวมันเองในที่

สุด” คัทยา คาลาชนิโควา จากเคียฟ ยูเครน

กล่าว

ศรัทธาและความก้าวหน้าส่วนบุคคล

ทำาให้คัทยา คาลาชนิโควา และอิวานนา

รูบานเชียก จ ากวอร์ดวอสเกรเซนสค์เคีย

พบความกล้านั้น โดยเปิดโอกาสให้พวก

เธอได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

และเตรียมตัวเข้าพระวิหาร

ทําการเปลี่ยนแปลง
ทั้งครอบครัวของคัทยาและครอบครัว

ของอิวานนาเข้าร่วมศาสนจักรหลังจาก

จัดตั้งคณะเผยแผ่เคียฟ ยูเครนในปี 1992 

ความกาวหนาสวนบุคคล
ของครอบครัวเรา

คัทยา คาลาชนิโควา
ด้ความรู้จากการทำา

ความก้าวหน้าส่วน
บุคคล ซ่งส่งผลให้
คุณพ่อคุณแม่ ป
โบส ์กับเธอ หน้า
ตรงข้าม  คัทยากับ
อิว านนา รูบานเชียก
เพื่อนของเธอ หน้า
พระวิหารเคีย  
ยูเครน

ภา
พ

่าย
โด

ย 
ล

ัส 
แม

กร
อว

์ แ
ละ

เท
รเ
วอ

ร์ 
แม

โด
นัล

ด์

ดย ิลลารีย สลอ เทอร 
และ เอลีส า เจ  เคิรคแ ม
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ความก้าวหน้าส่วนบุคคลช่วย
ให้เยาวชนหญิงสองคนในเคียฟ 
ยูเครนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้าน
บวกในชีวิตพวกเธอและในชีวิต
ครอบครัวของพวกเธอ



อิวานนากล่าว “ความก้าวหน้าส่วนบุคคล 

เอ้ือประโยชน์ต่อดิฉันอย่างย่ิงเพราะสมาชิก 

ส่วนใหญ่ในครอบครัวเป็นสมาชิกที่ไม่ 

แข็งขันของศาสนจักร”

นํา ดยแบบอยาง
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับอิวานนาผ่าน 

ความก้าวหน้าส่วนบุคคลช่วยให้เธอเป็น 

แบบอย่างต่อครอบครัว “คุณพ่อคุณแม่ 

เห็นตลอดว่าดิฉันเปลี่ยนไปอย่างไร พวก 

ท่านมีความสุขมากที่ดิฉันไปโบสถ์” อิ- 

วานนากล่าว เธอไปโบสถ์และเข้าร่วมกิจ- 

กรรมคนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ตัด 

สินใจไปการประชุมศีลระลึกกับเธอ เวลา 

นี้พวกเขาไปโบสถ์ด้วยกัน

แบบอย่างของคัทยาสัมผัสชีวิตครอบ- 

ครัวเธอเช่นกัน ไม่นานหลังจากคัทยาเข้า 

ร่วมศาสนจักร คุณแม่ของเธอเร่ิมมากับเธอ 

จากนั้นก็คุณพ่อ ครอบครัวของเยาวชน

หญิงทั้งสองสังเกตเห็นความแตกต่างที่ 

ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและความแข็ง- 

ขันในศาสนจักรทำาให้เกิดขึ้นในชีวิตของ 

คัทยาและอิวานนา พวกเขาเห็นว่าทั้งสอง 

คนมีความสุขเพียงใดและต้องการมีส่วน

ในปีตินั้น

เขาพระนิเว นของพระเจา
ปีติของคัทยาและครอบครัวเธอเพิ่ม 

ขึ้นเรื่อย  เมื่อคัทยามีส่วนร่วมในความ 

ก้าวหน้าส่วนบุคคล เธอสังเกตเห็นว่าโปร- 

แกรมดังกล่าวเน้นความสำาคัญของพระ 

วิหาร “มีอยู่หมวดหนึ่งพูดถึงเรื่องการไป 

พระวิหาร และดิฉันอยากไปพระวิหารจริง  

แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่พร้อม” เธอจำาได้

อย่างไรก็ตาม คัทยาสามารถไปเข้า 

พระวิหารกับชั้นเรียนเซมินารีได้ เธอกล่าว 

ว่า “ดิฉันทำางานพระวิหารเป็นครั้งแรก 

ดิฉันมีความสุขมาก และอยากไปอีก ดิฉัน 

อยากให้ครอบครัวไปที่นั่นและรับการ

ผนึกเพื่อนิรันดร”

ครอบครัวของคัทยาเตรียมตัวและใน 

ท่ีสุดก็รู้สึกว่าพวกเขาพร้อมจะไปพระวิหาร 

สองปีหลังจากคัทยาไปพระวิหารครั้งแรก 

เธอกลับไปอีกครั้ง แต่คราวนี้ไปกับครอบ- 

ครัว “ดิฉันเข้าใจว่าพระวิหารเป็นสถาน 

ที่ซึ่งครอบครัวจะได้เป็นนิรันดร์จริง ”  

คัทยากล่าว พวกเขาได้รับการผนึกใน

พระวิหารไฟรบูร์ก เยอรมนี

ดําเนินตอไปใน รัท า
คัทยากับอิวานนาสำานึกคุณศาสนจักร  

และทั้งคู่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ศาสนจักร 
มอบให้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความก้าวหน้า 
ส่วนบุคคล “ประจักษ์พยานของดิฉันเก่ียว- 
กับความก้าวหน้าส่วนบุคคลคือส่ิงน้ีทำาให้ 
เราเข้มแข็งขึ้นและช่วยให้เราดีพร้อมใน
ทุก  ด้านของชีวิตเรา” คัทยากล่าว

อิวานนารู้สึกว่าองค์การเยาวชนหญิง 
และองค์การต่าง  ของศาสนจักรได้ช่วย 
เธอเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา อิวานนา 
คิดบวกต่องานเผยแผ่ศาสนา เธอกล่าวว่า 
“อย่าท้อแท้หมดกำาลังใจ แต่จงเป็นแบบ 
อย่างเสมอว่าศาสนจักรเปลี่ยนชีวิตเรา
อย่างไร เรามีความสุขในศาสนจักร และ 
ทุกคนอยากมีความสุข ถ้าเราพาผู้คน
มาและแสดงให้พวกเขาเห็นความสุขนั้น  
พวกเขาจะทำาตามแบบอย่างของเรา เรา 
สามารถช่วยคนเหล่าน้ัน และรับใช้พวกเขา 
ได้เสมอ ด้วยวิธีเล็ก  น้อย และใน 
ช่วงจังหวะดี  ช่วงใดช่วงหนึ่ง  พวกเขาจะ 
พร้อม” 

พั นาความ
เขมแขงทาง
วิญญาณ
โ ร ร ของ ยาว  
น ิง ร บบอัน 
รง ระสิ ิ ล น 

ารพั นาควา ข ขง างวิ า  
ของ ยาว น ิง ละ ดโอ าส รา 
วย ควา าว นาสวนบคคล วย ยาว  
น ิง ตรย รับ าสนพิ พระวิ าร  

ดวยควา วย ลอจา บบอยางของ
ารดา ยา ยาย ละสตร อบ รร  

คน อยรอบขางพว อ น าสนจั ร

ประ านเ นรีย บี  อายริงก ที่ปรก าที่หน่งใน าย 
ประ านสูงสุด ชวยพวกเขาระหวางทางกลับบาน  
เลียโ นา พ ค  1  หนา 3

อิวานนา ือว่าความ 
ก้าวหน้าส่วนบุคคล 
ช่วยให้เธอเป็นแบบ 
อย่างที่ดีต่อครอบ  
ครัว เวลานีอิวานนา 
กับคุณแม่ ปโบส ์ 
ด้วยกัน
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ดย เ เ อร ริกลีย
นิตยสาร าสนจั ร

ความสุจริตคือความประพ ติในเวลา
ที่ท่านคิดว่าไม่มีใครมองเห็น

ข
างนอกอากาศร้อนจัดถึง 115 องศา

ฟาเรนไฮต์ (46 องศาเซลเซียส) ตาม

แบบฉบับหน้าร้อนที่ฟาร์มในบรอว์ลีย์ 

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ดิฉันเตะยางรถ

บรรทุกน้ำาขนาดใหญ่ท่ีเสียเป็นคร้ังท่ีสามในช่วง

ส่ีวัน ดิฉันอาศัยเงินท่ีได้จากกา รทำางานหน้าร้อน

มาจ่ายค่าความบันเทิง ค่าเสื้อผ้ าใส่ไปเรียนหนังสือ และค่า

เล่าเรียน ถึงแม้อากาศจะร้อนดิฉันก็ไม่อยากตัดวันทำางานให้สั้น

ลง แต่ดูเหมือนว่าดิฉันจะต้องทำาอย่างนั้นอีกครั้ง

เดวิด สมาชิกในวอร์ดของเราและเพื่อนของครอบครัว เดิน

จากโรงโม่มาดูรถบรรทุก โดยที่อยากระบายอารมณ์หงุดหงิดใส่

เขา ดิฉันจึงพูดคำาที่เคยได้ยินคนอื่นพูดเวลาพวกเขาอารมณ์เสีย 

แต่ก่อนจะพูดอย่างน้ัน ดิฉันฉุกคิดได้ว่าไม่ควรพูดเพราะดิฉันรู้ว่า

คำาพูดนั้นไม่ดี แต่ดิฉันสลัดความคิดนั้นออกไป  พลางคิดว่าไม่มี

ใครรู้เรื่องนี้หรอก ดิฉันพูดคำานั้นแต่ไม่ได้ทำาให้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นเลย

คาพูดหนงคา
กบบทเร

วิ

เดวิดเงยหน้ามองดิฉันและบอกว่าเขากับคุณ

พ่อจะซ่อมรถบรรทุกให้ ระหว่างนั้นดิฉันได้งาน

อื่นทำาในช่วงเวลาที่เหลือของวัน

ตกเย็นดิฉันกระโดดขึ้นรถบรรทุกของคุณพ่อ

และเราเ ริ่มขับกลับบ้าน หลังจากขับไปตามถนน

ไม่นานนัก คุณพ่อมองดิฉันจากด้านหน้าและบอก

ว่าเดวิดเล่าให้ท่านฟงเกี่ยวกับป ิกิริยาของดิฉัน

ตอนรถเสีย คำาสบถ และทั้งหมด “เดวิดบอกว่า

เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำาพูดแบบนั้นออกจาก

ปากลูกสาวพ่อ” คุณพ่อกล่าว “เขานับถือลูกมาก

นะ ลูกรัก”
ดิฉันก้มหน้าด้วยความอับอาย น้ำาตาไหลพราก ดิฉันลดค่า

ของตนเองในสายตาของคนที่ดิฉันแคร์ความคิดเห็นของเขา แต่
เหนือสิ่งอื่นใด ดิฉันรู้สึกผิดหวังในตัวเองและรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงผิดหวังเช่นกัน ดิฉันตระหนักว่าเหตุใดการพูดคำานั้นจึงไม่ได้
ทำาให้ดิฉันรู้สึกดีขึ้นเลย

ดิฉันให้คำามั่นสัญญาว่าจะไม่พูดคำานั้นอีกหรืออะไรก็ตามที่จะ
ทำาให้พระผู้เป็นเจ้าไม่พอพระทัย ไม่ใช่เพราะดิฉันไม่ต้องการทำา
ใ ห้คุณพ่อและเดวิดละอายแทนดิฉันแต่เพราะนั่นเป็นสิ่งที่สมควร
ทำา ดิฉันเรียนรู้ว่าความสุจริตคือความประพฤติในเวลาที่ท่านคิด
ว่าไม่มีใครมองเห็น 

ความสุจริต
และความ
เคารพ
ตนเอง
บาง าร ด

สอบควา สจริต อ อได า
สดของคน ราคอ อ ราไ า
รอพดอะไร ตา อันจะ าลาย

ควา คารพตน องของ รา
ประ าน มัส เอส  มอนสัน 

     ,  
Liahona,  1 , 4
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ดย วาลารี เชงก

ข้อหนึ่งในพันธสัญญาเดิมช่วยให้
ดิฉันเข้าใจธรรมชาติแห่งสวรรค์
ของตน

ดิ
ฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

วัย 21 ปี กำาลังมองหาความ 

จริงและดีใจเป็นที่สุดที่ ได้ยิน 

ข่าวสารพระกิตติคุณจากผู้สอนศาสนา  

ดิฉันยอมรับข่าวสารอย่างช้า  ทว่าสุดหัว 

ใจ ดิฉันเข้าร่วมศาสนจักร แต่เป็นสมาชิก

เพียงคนเดียวของครอบครัวที่ทำาเช่นนั้น

หลังจากเป็นสมาชิกศาสนจักรได้ประ- 

มาณหน่ึงปี ดิฉันตระหนักว่าประจักษ์พยาน 

ของดิฉันเข้มแข็งขึ้นทุกวัน แต่มีบางอย่าง 

ขาดหายไป ดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันเป็นลูกของ 

พระผู้เป็นเจ้า

จริงอยู่ที่ดิฉันยอมรับว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงเป็นพระบิดาของทุกคน อย่างไรก็ตาม 

ดิฉันไม่เคยตระหนักว่าพระองค์ทรงรู้จัก

งานสร้างแต่ละอย่างของพระองค์ละเอียด 

ลออเพียงใด “ด้วยทั้งหมดที่มีในโลกนี้”  

ดิฉันถามตนเอง “พระองค์จะทรงรู้จักดิฉัน 

เป็นส่วนตัวได้อย่างไร พระองค์จะทรงถือ 

ว่าดิฉันเป็นธิดาของพระองค์ได้อย่างไร  

พระองค์จะทรงรักดิฉันเหมือนลูกของ 

พระองค์ได้อย่างไร”

เนื่องด้วยคำาถามเหล่านี้ในใจดิฉันจึง 

หันไปพึ่งพระบิดาบนสวรรค์ในการสวด 

อ้อนวอน ไม่นานหลังจากน้ัน ระหว่างศึกษา 

พระคัมภีร์ ดิฉันเปิดเจอ 1 พงศาวดาร  

28:9 โดยบังเอิญ กษัตริย์ดาวิดบอกลูกชาย 

ว่า “ซาโลมอนบุตรของเราเอย เจ้าจงรู้จัก 

พระเจ้า และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจ 

จริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะ 

พระเจ้าทรงพิจารณาจิตใจท้ังปวง และทรง 

เข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวง ถ้า

เจ้าแสวงหาพระองค์เจ้าจะพบพระองค์ 

แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรง

เหวี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์”

ไม่มีข้อใดในพระคัมภีร์ทำาให้ดิฉันใกล้ 

ชิดพระบิดาในสวรรค์มากเท่าข้อนี้ ซึ่งเป็น 

พยานต่อดิฉันไม่เพียงว่าดิฉันเป็นธิดาของ 

พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าดิฉันแสวงหา

พระองค์ ดิฉันจะพบพระองค์ อีกทั้งเป็น 

พยานต่อดิฉันถึงธรรมชาติแห่งสวรรค์ของ 

ดิฉันด้วย ในใจดิฉันไม่เคยเลื่อมใสความ 

คิดที่ว่าดิฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเลย  

ดิฉันเคยหวังให้เรื่องเหล่านี้จริงแต่ไม่ได้มี 

ความรู้ลึกขนาดนั้นเกี่ยวกับพระบิดาที่รัก 

ในสวรรค์ ดิฉันไม่อาจเข้าใจพระสัตภาวะ

ผู้ทรงรู้ความนึกคิดและความมุ่งมาด 

ปรารถนาในส่วนลึกของดิฉัน ดิฉันไม่อาจ

ยอมรับความรักของพระองค์ผู้ทรงรู้ข้อ

บกพร่องและความผิดพลาดมากมายที่

ดิฉันเคยทำา

พระคัมภีร์สอนดิฉันหลายเร่ือง เร่ืองแรก 

ดาวิด คนที่เคยทำาผิดพลาดมามากมาย  

แนะนำาซาโลมอนบุตรชายให้แสวงหาพระ 

เจ้าและรับใช้พระองค์ด้วยความตั้งใจเด็ด 

เดี่ยว ด้วยเหตุนี้ซาโลมอนจึงพบพระเจ้า 

การอ่านถ้อยคำาเหล่าน้ีปลุกความปรารถนา 

แรงกล้าในใจดิฉันให้พั นาสัมพันธภาพ 

ส่วนตัวกับพระบิดาในสวรรค์ ดิฉันเรียน 

รู้มากขึ้นเกี่ยวกับหนทางอันเปียมด้วย 

ความรักของพระบิดาบนสวรรค์ ดิฉันรู้เช่น 

เดียวกับดาวิดและซาโลมอนว่าดิฉันพบ 

พระองค์ได้ สัมพันธภาพของเราแน่นแฟน 

ข้ึน พระคัมภีร์ข้อน้ีให้สูตรดำาเนินชีวิต และ 

ดิฉันพบว่าเป็นความจริง

ดิฉันค้นพบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 

รู้จักดิฉันเป็นส่วนตัว ดิฉันยังคงศึกษาพระ- 

คัมภีร์ข้อนี้จนประโยคที่ว่า “พระเจ้าทรง 

พิจารณาจิตใจทั้งปวง” ฝงลึกในใจดิฉัน  

ทุกครั้งที่อ่านข้อนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ทรงกระซิบต่อใจดิฉันว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงทราบทุกเร่ือง แม้ “แผนงานและความ 

คิดทั้งปวง” ดิฉันรู้ว่าพระองค์มิได้ทรงเป็น 

เพียงพระผู้สร้างดิฉันเท่านั้นแต่พระองค์ 

ทรงเป็นพระบิดาที่รักของดิฉันและดิฉัน 

เป็นลูกที่รักของพระองค์เช่นกัน ดิฉันยอม 

รับในที่สุดว่าพระองค์ทรงรู้จักดิฉัน พระ 

องค์ทรงทราบความนึกคิด ความมุ่งมาด 

ปรารถนา ความฝน ความต้องการ ความ 

กลัว ความต้ังใจ และท่ีสำาคัญท่ีสุดต่อดิฉัน 

คือแผนงานในความคิดดิฉัน พระองค์ทรง 

รู้จักดิฉันเฉกเช่นบิดามารดาบนโลกน้ีรู้จัก 

ดิฉันแต่พระองค์ทรงรู้จักมากกว่าน้ัน ความ 

เข้าใจลึกซึ้งเช่นนี้ทำาให้ดิฉันมีประจักษ์-

พยานว่าดิฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 

ิ เป กข พระ เป เ า า ร
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ิดาที่รักของ
พระบิดาบน
สวรรค

น นา ร ของ นังสอ 
เยาวชนห ิง ความ ้าว
หน้าสวนบุคคล านจะ

พบ อยคา ลาน าน น ิดา รั ของ
พระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ รง ตรย
าน ายัง นดินโล น วง วลาพิ

น พอจด ระสงค์อัน ั ดิ์สิ ิ์ ละ รง
ยรติ  จลสาร  นา 

พนองสตร ัง ลาย อยคา ลานจริง  
ไ ได ตงขน น พนิยาย  นไ สิง ยอด
ยย รอ รอ จะรวาพระบิดาบนสวรรค์

รงส ิตนิรันดร์ รงรจั  รง ง รงด ล
ละ รงรั านดวยควา รั อัน นนิจ 
จริง ลวควา รั พระองค์ รง าน

นันยิง จนพระองค์ ระ าน วิต นโล น
าน พอ นของ ระ านอันลาคา ง

าลครัง นงนาน า ลว  ส บร ์ดวย
รองราวอัน จริงของ าน อง ยว ับ าร
จ ัย าร ดลอง ละโอ าส จะได

รับควา ยิง  ยรติ ั ดิ์ ควา ลา า
ละควา รั  ละ ระ สริ สดคอพระองค์
รง อบของ ระ านอันลาคา ละ ิน วา

จะ ขา จได พระบิดาบนสวรรค์ รง อบ
ของ ระ า นอันยิง สด นบรรดาของ
ระ าน ัง วง นันคอ วิตนิรั นดร์

โอ าส ละพรอันไ สินสด ง ควา
สข ัว าลนาน  ของ าน อง

ตพร นนันไ สิง ได า ลา  
ไ ได อบ พยง พราะ านอยา ได ต
าโดย านควา ขา จวา านคอ คร ละ
านตอง นอยางไรจงจะคควรตอของ
ระ าน นนัน

ดู ประ านดีเทอร เอ  อุคทดอร  
ที่ปรก าที่สองใน ายประ านสูงสุด 
ความสุขชั่วกาลนานของทาน  

เลียโ นา พ ค  1  หนา 156
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เร ร กระทา แบงปน

ลามัน อายาลา ชอบนินจุตสุ 

(ศิลปะการต่อสู้ปองกันตัว แบบ

ญี่ปุ่น) ปุโรหิตคนนี้ในวอร์ด

ฮาซิเอนดา สเตคเตกาแม็ค เม็กซิโกซิตี้ ใช้

เวลาส่วนใหญ่ฝกสิ่งที่เขาเรียนรู้มา บ่อย

ครั้งที่เพื่อน  มักขอให้เขาแสดงเทคนิค

ต่าง  ให้ดู

ดย อาดัม ี  อลสัน
นิตยสาร าสนจั ร

คำาสามคำาให้กุญแจ
สู่สัม ทธิผลใน
หน้าที่ของท่าน
ต่อพระผู้เป็นเจ้า
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ความขยัน
หมั่นเพียร
และความไว
วางใจ
ไ สั ดา ์ อน 

ขาพ จา น ัคนาย
คน ริ ตนบน สน าง งควา ขยัน

ัน พยรนัน ค พอของ ขาอวด น ัง
ล าย ขยนขน พอ สดง น นัง
ว น องน ัส าร จานวน วสา รับ

ัคนาย ตละคน ไดรับ อบ าย
สง าน ลระล  ละ สน าง ดิน ัว อง
น ัส าร พอสง ลระล ส า ิ  ค พอ
ละขาพ จายิ พลางคิดวา ด น คนนัน

ไดวาง น พอ า น จวา ขาจะ ระสบ
ควา สา รจ น ารรับ านะ โร ิตของ
ขาโดยไ ตองขอ า

ขาพ จาร ง งควา ขยัน ัน พยรของ
ขา ง น บบ นจา นังสอ หน้าท่ อ
พระ ู้เ นเ ้า ล  คอตอง รยนรสิง
พร ะ จา รงคาด วังจา าน วาง น าสิง
นัน ละ ิบัติตา นนันดวยควา ขยัน

ัน พยร จา นัน บง น ับ อนวาสิง
าน ระสบได ลยน ลง าน ละ นพร

อนอยางไร…
านจะขยัน ัน พยร า ขน อ าน

รส ง ควา วาง จอันยิง พระ น จา
ระ าน าน ขาวสารจา าย ระ าน

สงสด ง าน น นังสอ หน้าท่ อพระ ู้เ น
เ า้ พระบิดาบนสวรรค์ รงไววาง จ ละ อ
ัน นตัว าน า  ละ รง พัน ิจสาคั

าน า พระองค์จะ รง วย าน อ าน
ันไ พงพระองค์ น ารสวดออนวอน ง
าร ระตน ตอนของพระวิ า  อ ง

พระบั ัติ ละรั าพัน สั า าน
าไว  สม ท ิ ลในหน้าท่ อง น อพระ
ู้เ นเ ้า  สาหรบ ู้ดารง านะ ุ รหิ แหง

อา รน จลสาร  นา  

ประ านเ นรีย บี  อายริงก ที่ปรก าที่หน่งใน
ายประ านสูงสุด จงลงมอทําดวยความขยัน

หมั่นเพียรจนสุดความสามาร  เลียโ นา พ ค  
1  หนา 75–76

เขาชอบดนตรีด้วยและเรียนกีตาร์มา

บ้าง “แต่ผมมีเวลาฝกไม่มาก” เขากล่าว 

“ผมจึงไม่ค่อยก้าวหน้า และผมแบ่งปนได้

ไม่มาก”

ฮีลามันเข้าใจความสำาคัญของการฝก

สิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วแ บ่งปน “คุณจะรู้อย่าง

เดียวไม่ได้ คุณต้องทำา” เขากล่าว “เรา

เรียนรู้หลายอย่างได้ แต่ถ้าเราไม่นำามา

ป ิบัติ  ย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อเรา

การแบ่งปนจำาเป็นต่อการช่วยให้คุณแน่ใจ

ว่าคุณได้เรียนรู้”

นั่นคือสิ่งที่เขาชอบเกี่ยวกับหน้าที่ต่อ

พระผู้เป็นเจ้าเล่มใหม่ “ผมชอบแนวคิด

เรื่อง เรียนรู้ กระทำา แบ่งปน  ” เขากล่าว 

“มันช่วยผมมากทีเ ดียว การรู้มากขึ้นและ

ประยุกต์ใช้ส ิ่งที่ผมเรียนรู้ได้ช่วยประจักษ์

พยานของผม”

เขาใช้แผนแห่งความรอด เป็นตัวอย่าง 

นั่นคือหลักค ำาสอนที่เขาเคยได้ยินหลาย

คร้ัง “แต่การศึกษาแผนน้ีด้วยตนเองทำาให้

ผมเห็นความรักที่พระบิดา บนสวรรค์ทรง

มีต่อเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมผัส

ใจผม และผมรู้สึกในใจ ว่านี่เป็นความจริง 

ผมรู้สึกถึงความรักที่พ ระองค์ทรงมีต่อผม

จนพระองค์ทรงส่งพระบุ ตรมา”

ขณะฮีลามันต้ังเปาหมายเก่ียวกับหน้า-

ที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและทำา เขาเห็นคุณค่า

การสนับสนุนท่ีได้จากคุณพ่อคุณแม่ “ค ุณ

พ่อคุณแม่กระตุ้นผม พวกท่านเตือนผม

เมื่อผมลืม และพวกท่านถามว่าผมตั้ง

เปาหมายแล้วหรือยัง” เขากล่าว

คุณพ่อของเขาเป็นอธิการวอร์ดและใช้

เวลาช่วยเขา “ท่านช่วยให้ผมเข้าใจสิ่งที่

ผมไม่เข้าใจ” ฮีลามันกล่าว “ทั้งคุณพ่อ

และคุณแม่สนับสนุนผมมากในด้านนี้”

ฮีลามันกล่าวว่าหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า

ที่ขอให้เยาวชนชายตั้งเปาหมายจะเอื้อ

ประโยชน์ต่อพวกเขา หน้าที่ต่อพระผู้เป็น-

เจ้าเสริมสร้างศรัทธาของเขาและช่วยเขา

ต่อต้านการล่อลวง อีกทั้งช่วยเตรียมเขา

ให้พร้อมรับอนาคตเช่นกัน “หนังสือเล่มนี้

ช่วยคุณเตรียมรับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี-

เซเดคและสอนหลายอย่างที่คุณจำาเป็น

ต้องรู้เมื่อเป็นผู้สอนศาสนา”

เช่นเดียวกับที่เขาก้าวหน้าในนินจุตสุ

ผ่านการตั้งเปาหมายเพื่อเรียนรู้ กระทำา

ตามสิ่งที่เรียนรู้มา และแบ่งปนกับผู้อื่น 

ฮีลามันรู้ด้วยว่า “เพื่อก้าวหน้าในชีวิต เรา

ต้องตั้งเปาหมายและสนใจอนาค ต”

โดยใช้หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าและด้วย

ความช่วยเหลือของคุณพ่อคุณแม่ ฮีลามัน

จึงเริ่มต้นด้วยดี 
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หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้ากับ 

คุณพอ
ให้ผมรู้สึกดีจริง ” เขากล่าว การนั่งคุย

กับคุณพ่อมักไม่ใช่สิ่งแรกที่อเล็คส์อยาก

ทำาในช่วงบ่ายวันอ าทิตย์ “แต่พอเราเริ่ม

เรียนรู้และอ่านด้วยกัน ผมมีความสุขขึ้น

มากและรู้สึกดีขึ้นเมื่อทำาแบบนี้”

อเล็คส์ได ้ต้ังเปาหมายใหม่  และกำาลัง

เข้าใจพระกิตติคุณมากขึ้นเมื ่อเขาศึกษา

และเรียนกับคุณพ่อ “หมวด หนึ่งใน นา ี

เ นเ า แนะนำาให้เราศึกษาห้า

หัวข้อใน เ า เ เยา น 

แล ้วจดเปาหมายของแต่ละหัวข้อลงไป

เพื่อให้ คุณทำาได้ดีขึ ้น” อเล็คส์อธิบาย 

“ผมเลือกค วามซื่อสัตย์ ด้วยเหตุนี้เปา-

หมายข้อหนึ่งของผมคือให้คุณพ่อคุณแม่

รู้เมื่อผมทำาบางอย่าง ไม่ถูกต้องแทนที่จะ

เก็บเรื่องนี้ไว้กับตัว”

อีกหัวข้อหน่ึงท่ีอเล็คส์เลือกคือการศึกษา

 “เปาหมายของผมคือไปเรียนทั้งเดือนโดย 

ไม่ทำาตัวเหลวไหลในชั้นเรียนและทำางาน

ทุกอย่างให้เสร็จ ผมจะได้ไม่มีการบ้าน น่ัน

ดีมากเลยครับ ตอนน้ีผมมีเวลาเหลือเฟอ”

เวลานี้อเล็ คส์กำาลังกระตุ้นมัคนายกทุก

คนในโควรัมของเขาให้ทำาหน้าที่ต่อพระ

ผู้เป็นเจ้าจนเกิดสัมฤทธิผล เขาให้คำาแนะ-

นำาเดียวกันนี้แก่เยาวชนชายคนอื่น  ที่คิด

จะเปิดหนังสือและเริ่มลงมือทำา “ก็แค่ทำา”

เขากล่าว “ถ้าคุณเริ่มเองไม่ได้ ให้ทำา

อย่างที่ผมทำาและขอให้คุณพ่อของคุณทำา

กับคุณ” 

ดย พอล แวนเดนเบิรจ
นิตยสาร าสนจั ร

ต้องการความช่วยเหลือเรื่อง
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหม 
ความช่วยเหลือนั้นอยู่ใกล้บ้าน

ลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับ นา ี

เ นเ า เล่มใหม่ใน

ไฟร์ไซด์เมื่อปีที่ผ่านมา อเล็คส์ 

มิลเลอร์ ประธานโควร ัมมัคนายกของ

วอร์ดนอร์ทชอร์ สเตคแวนคูเวอร์ บริติช

โคลัมเบีย อยากเริ่มให้เร็วที่สุด เขากับ

คุณพ่อกำาหนดเวลาพบกันทุกวันอาทิตย์

เพื่อทำาหมวดหนึ่งของหนังสือด้วยกัน

“ผมกับพ่อนั่งทบทวนหมวดหนึ่งของ

หนังสือด้วยกันทุกอาทิตย์” อเล็คส์กล่าว 

“เราเริ่มด้วยการสวดอ้อนวอน จากนั้นก็

เรียนรู้หมวดนั้นและอ่านพระคัมภีร์ เรา

ตอบคำาถามในหมวดแล้วจดลงไปว่าเรา

จะนำาสิ่งที่ เรียนรู้มาป ิบัติได้อย่างไร” 

อเล็คส์มักจะเล่าให้คุณแม่ฟงว่าเขากับ

คุณพ่อทำาอะไรอยู่ “ผมคุยกับคุณแม่เรื่อง

ศีลระลึกและความหมายของคำาสวด

ศีลระลึกและจดแนวคิ ดบางอย่างลงไป

ว่ามัคนายกอย่างผมจะช่วยทำาให้ศีล

ระลึกมีความหมายต่ อคุณแม่มากขึ้นได้

อย่างไร”

หลังจากพูดคุยกับคุณพ่อเรื่องหน้าที่

ต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงไม่กี่สัปดาห์ อเล็คส์

สังเกตว่าชีวิตเขาต่างไปจากเดิม “นั่นทำา

อนาคตของทาน
กวักมอเรียก

ารรับ อยาง ขงขัน น านะ โร ิต
งอาโรนจะ ตรย พว าน ยาว น

าย พรอ รับ านะ โร ิต ง
ลค ดค รับ งาน ย  ละ

ตงงาน นพระวิ าร ั ดิ์สิ ิ์
 านจะจดจา คา นะนา น

โควรั านะ โร ิต งอาโรนของ าน
ละ พอนส า ิ นโควรั ของ าน

ตลอดไ  …
ยาว น าย ดารง านะ โร ิต

งอาโรน ัง ลาย อนาคตของ าน
วั อ รย  จง ตรย รับอนาคต ขอ
พระบิดาบนสวรรค์ รงนา าง าน

ตลอดไ อ าน า นนัน ขอพระองค์
รงนา าง รา คน อ ราพยายา

ยรติ านะ โร ิต ราดารงอย

ละ ขยาย าร รย ของ รา

มัส เอส  มอนสัน ทําหนาที่ของทาน—
นั่นเปนสิ่งดีที่สุด  เลียโ นา พ ย  5 
หนา 71
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ตัดสินใจว่าจะทำางานทุกอย่างตาม

รายการและมากกว่านั้น รวมทั้งล้าง

จาน ตัดหญ้า และเล็มขอบสนาม
เห็นได้ชัดว่าผมไม่สามารถทำาทั้ง

หมดนั้นและดูแลลูก  สามคนของ

  ทร า 
ค ข ม

่าย
ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 โ
รเ
บิร

์ต 
าเ

ย์

ดย มารค เทนสเมเยอร

ผมกำาลังรับใช้ครอบครัวหนึ่งใน
วอร์ดของผม และผมต้องการ
ความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกอย่าง
เรียบร้อย

่
ายวันเสาร์วันหนึ่งผมได้รับ

โทรศัพท์จากคุณพ่อของ

ครอบครัวหนึ่งที่ผมสอน

ประจำาบ้าน “ผมไม่ทราบว่าคุณ

จะดูแลลูก  ให้เราระหว่างที่

ผมกับซินดี้ไปเยี่ยมคุณยาย

ของเธอได้ไหมครับ” 

บราเดอร์สตีเวนส์ถาม 

(นามสมมุติ) “ท่านไม่สบายมา

นานแล้ว เราคิดว่านี่เป็นโอกาส

สุดท้ายที่เราจะได้พบท่าน ”

ผมรับปากกับบราเดอร์สตีเวนส์

ว่าผมยินดีช่วย “เย่ียมเลยครับ” เขา

กล่าว “ถ้าคุณทำาได้ คงจะดีถ้าคุณ

จะกรุณาดูแลบ้านให้เรียบร้อย 

เนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ

แต่งงานของเรา”

เมื่อผมไปถึง บราเดอร์กับ

ซิสเตอร์สตีเวนส์ฝากกวยเตียว

ที่ใส่ไมโครเวฟได้ไว้ให้ผมพร้อม

รายการงานบ้านที่ต้องทำา จากนั้น

พวกเขาขับรถออกไป ผมมีความรู้สึกแรง

กล้าว่าผมควรทำามากกว่าดูแลลูก  ของ

พวกเขา นี่เป็นวันที่ยากลำาบากสำาหรับ

พวกเขา ผมอยากทำาให้วันนี้ดีขึ้นบ้าง ผม

พวกเขาในเวลาเพียงสามชั่วโมงได้ ผม
จึงคิดว่าผมควรโทรหาสมาชิกบางคนใน
โควรัมปุโรหิตของผม มีปญหาเพียงอย่าง
เดียวคือผมไม่ได้เป็นเพ่ือนกับคนในโควรัม
ของผมเสียทีเดียว เราเข้ากันได้ดี แต่
นอกจากศาสนจักรแล้ว เราไม่ค่อยมีอะไร
เหมือนกัน เราไปโรงเรียนคนละโรงเรียน
และนาน  ครั้งผมจึงเห็นพวกเขานอกงาน
หน้าท่ีในศาสนจักร ผมรู้สึกเคอะเขินเ ม่ือต้อง
โทรบอกพวกเขาให้มาช่วยเรื่องแบบนี้

ผมโทรหาประธานเยาวชนชาย
และถามว่าเขาจะรวบรวมคนมาช่วย
ได้หรือไม่ เขาตอบอย่างสุภาพว่าเขา
เป็นเพียงผู้ให้คำาปรึกษาและอธิบาย
ว่าผมควรโทรหาปีเตอร์ ผู้ช่วยคนที่

หนึ่งของอธิการ ซึ่งมีการเรียกให้ช่วยผม
ในหน้าที่รับผิดชอบฐานะปุโรหิตของ
ผม นั่นตรงกับที่ผมกลัวว่าเขาจะพูด

ผมโทรหาปีเตอร์ด้วยความประ-
หม่าและลังเลเล็กน้อย ผมถามว่าเขา

จะมาได้หรือไม่ “ได้สิ” เขาตอบ “สก็อตต์
กับเควินอยู่ที่นี่แล้ว ผมจะพาพวกเขาไป
ด้วย”

เราตัดหญ้าและเล็มขอบสนามด้วย
กัน ล้างจานและทำาบ้านให้สะอาดเรียบ
ร้อย บราเดอร์และซิสเตอร์สตีเวนส์กลับ
ถึงบ้านตอนเราทำางานเสร็จพอดี
ประสบการณ์ครั้งนั้นสอนผมว่าโควรัม

ฐานะปุโรหิตเป็นหนึ่งเดียวโดยศรัทธาใน
พระเยซูคริสต์ ล  ในการรับใช้ ถึงแม้
ความสนใจ บุคลิกภาพ หรือพื้นเพจะต่าง
กันก็ตาม 
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ดย เนเรอิดา านตาเ  เด าลินาส

สเตคซานกริสโตบัล เวเนซุเ อลา

ของเราตัดสินใจจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลสำาหรับเยาวชนฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์

มากกว่าหนึ่งอย่าง รวมถึงการสร้างมิตร-

ภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โควรัม

ฐานะปุโรหิตแต่ละโควรัมด้วย

ผู้นำาสเตคบอกว่าเฉพาะเยาวชนชาย

ของแต่ละวอร์ดหรือสาขาเท่านั้นที่ได้รับ

อนุญาตให้เข้าร่วม พวกเขาต้องกระตุ้น

สมาชิกใหม่และสมาชิกที่แข็งขันน้อยมา

ร่วมด้วยเพื่อให้แต่ละกลุ่มอายุมีคนครบ

ทีม ในวอร์ดตารีบาของเรามีมัคนายกเพียง

สองคน ผู้สอนหนึ่งคน และปุโรหิตไม่กี่คน

สรางทีม
โฮเซ  ฟรานซิสโก ลูกชายของดิฉันซึ่ง

เราชอบเรียกเขาว่า “จูเนียร์” กับออสการ์

อาเลจานโดรเพื่อนสนิทของเขาเป็นส่วน

หนึ่งของโควรัมมัคนายก เห็นได้ชัดว่ามี

เด็กผู้ชายไม่พอเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล

พวกเขาจึงทำางานกับผู้สอนศาสนาและผู้-

นำาวอร์ดเพื่อหาเยาวชนที่แข็งขันน้อยทั้ง

หมด พวกเขาใช้เวลาแต่ละสัปดาห์ค้นหา

ทสาค กวา

จูเนียร์เป็นผู้รักษา

ประตู เข้าปองกัน

ประตูสุดฝีมือจนลูก

บอลที่เขากันไว้ฝากรอย

ประทับไว้บนมือเขา คืนนั้นที่บ้าน 

เขาบอกผมว่าเขาเจ็บมือมากและต้องใส่

ถุงมือ เรานำาเงินออมของเราไปซ้ือถุงมือให้

เขาหนึ่งคู่ แต่ถุงมือที่ร้านแพงเกินกว่าจะ

จ่ายไหว เราจึงต้องซ้ือถุงมือผ้าท่ีใช้ทำาสวน

เขารับไว้ด้วยความขอบคุณ

ดิฉันไม่รู้ว่าทีมของเขาได้แรงจูง ใจให้

แข่งต่อมาจากไหน พวกเขาอยู่อันดั บรั้ง

ท้าย แต่พวกเขายังเล่นต่อ

ในท่ีสุดก็ถึงรอบตัดเชือก เน่ืองจากขาด

มัคนายกในสเตค กลุ่มที่กล้าหาญนี้จึงได้

แข่งรอบสุดท้าย แต่พวกเขาแข่งกับทีมที่

ครูฝกเป็นนักฟุตบอลท่ีเก่งมาก เขาใช้เวลา

ทำางานกับทีมของเขามาก พวกเขาเป็นทีม

เก่งสุด สวมชุดนักกี า และแสดงให้เห็น

วินัยท่ีมาจากการฝก ครูฝกของพวกเขารู้สึก

มั่นใจว่าจะชนะเพราะทีมของลูกชายดิฉัน

ไม่เก่งเลย

สามีของดิฉันกลับจากการเดินทาง

พอดี เขาจึงตัดสินใจช่วยมัคนายกกลุ่มนี้ 

เขาให้กำาลังใจ ให้คำาแนะนำา และพวกเขา

เยาวชนชายเหล่านี้ ให้กำาลังใจ และทำาให้

พวกเขาไว้เน้ือเช่ือใจ เพราะความพยายาม

ของเด็กชายวัย 12 ปีคู่นี ้ พวกเขาจึงมี

เยาวชนชายในทีมมากพอ ปา หิาริย์อย่าง

หนึ่งอันเนื่องจากความพยายามของพวก

เขาคือวอร์ดของเรามีเยาวชนที่แข็งขันเพิ่ม

ขึ้นอีกหลายคน

ระหว่างสัปดาห์ที่พวกเขาจะรับเพื่อน

ใหม่มาฝกในสนามของชุมชน มีงานหลาย

อย่างต้องทำาและพวกเขามักจะอ่อนเพลีย

มาก พวกเขาไม่มีครูฝกหรือวางแผนอะไร

มากมาย แต่เยาวชนชายไม่ยอมให้สิ่งนี้มา

หยุดย้ังได้ พวกเขามีความสุขกับส่ิงท่ีทำาอยู่

เริ่มการแขงขัน
ในที่สุด วันแรกของการแข่งขันก็มาถึง

ทีมมัคนายกที่กล้าหาญของเรามาถึงศูนย์

สเตค พวกเขามีคนมาให้กำาลังใจไม่มาก

และไม่มีครูฝกคอยช่วยพวกเขา อีกทั้งไม่

มีชุดนักกี าเหมือนทีมส่วนใหญ่ แต่พวก

เขาลงแข่งด้วยความกระตือรือร้น ความ

สามัคคี และความรัก

พวกเขาแพ้เกมแรกขาดลอย  แต่พวก

เขาไม่ยอมแพ้ ทั้งสเตคเริ่มให้กำาลังใจพวก

เขาโดยบอกว่าเด็กหนุ่มจากวอร์ดตารีบา

เป็นแบบอย่างที่ดี

การชวนคนมาร่วมกิจกรรมของศาสนจักรเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยให้เราเกิด
สัม ทธิผลในหน้าที่ านะปุโรหิตของการเชื้อเชิญ “คนทั้งปวงมาหา
พระคริสต์” (คพ. 20: 9)
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ชนะอย่างคาดไม ่ถึง ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึง

ได้แข่งกับทีมสเตคอ่ืน เยาวชนชายของเรา

ชนะอีกรอบ

เมื่อการแข่งขันสิ้นสุด ทุกคนปรบมือ 

คนดูแทบไม่เชื่อว่าเยาวชนชายเหล่านั้น

จะได้อันดับหนึ่งในประเภทมัคนายกและ

อันดับสามในสเตคประเภทฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนทั้งหมด

บรรลุเ ปาหมายของพวกเขา
ประสบการณ์นี้สอนเราเกี่ยวกับหลัก

ธรรมและความจริงนิรันดร์ซึ่งเหมาะกับ

เราท่ีน่ีในชีวิตน้ี เยาวชนชายของสเตคเป็น

แบบอย่างของความรัก การทำาให้แข็งขัน 

ความไม่ย่อท้อ ความกระตือรือร้น และ

การทำางานเป็นทีม พวกเขาแสดงให้เห็น

วัตถุประสงค์แท้จริงของกิจกรรม พวกเขา

สร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรกับผู้อื่น 

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 บ
ียอ

ร์น
 ธ

อร
์เ
ลส

ัน



58   เ ล ีย โ ฮ น า

าน คยพิจาร าครอบครัว ัง ด าน นสวน นง รอไ  ครอบครัว ัง ด พด

ง น นา ิจ รร นลวน ควา สาคั ละ วย าน ติบโต า าพ ต าร ์สอง

ต าร ์ขางลางนสา รับ ตละครอบครัว ง สดง นวิ านจะสา าร น

สรางครอบครัวได

ครอบครัวของพระบิดาบนสวรรค
าน บิดา ารดาบนสวรรค์ ดพรอ ละ นอ ตะ

รงรั านอยางส บร ์ ละร รองราว อยาง

ิดขน น วิต าน านจะ นของครอบครัวนตลอด

ไ  ละล างวิ า ัง ดของพระบิดาบนสวรรค์

จะ น นนันดวย น ายควา วา คนบนโล น

นพนอง าย ิง างวิ า ของ าน

ครอบครัวของทาน
นคอบคคล านรจั ด สด  พอ 

พ าย นอง าย พสาว ละนองสาว 

พระบิดาบนสวรรค์ รงวาง านไว น

ครอบครัว พอ าน คน รั าน 

สอน าน ละ วย าน ติบโต

ครอบครัวเครอญาติของทาน
ยาตายาย ล พล นอง ลง า

นาอา คนลวน น าติพนอง

ของ าน จง า คนรั าน

า ขน

นเ น ู้สร้าง ดยทางานทุ วน
เพื่อสร้างครอบครว  ครอบครว
นิรนดร์ อง น  โครงราง ารนา
สนอ าร ระ ลระล ของ ด
ละ วง วลาของ าร บง น  

 นา 
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ครอบครัวในอนาคตของทาน
บคคล านจะ ตงงานดวย นวัน นา ละล  านจะ จะ

นสวน นงของครอบครัวอันสาคั ยิงน จงวาง น พอรับ าร

น นพระวิ าร ละดา นิน วิตตา พระ ิต ติค นบาน าน 

พอครอบครัว านจะไดอยดวย ัน ัวนิรันดร์

ครอบครัว าสนจักรของทาน
ส า ิ นวอร์ด รอสาขาของ าน น อนส า ิ ครอบครัว

วง ย ัน ละพยายา วย ลอ ัน ส า ิ ของ าสนจั ร

รย ันวา  บรา ดอร์  ละ ิส ตอร์   พราะพว ขารับ

บัพติ า ขา า นพระ ิตติค ของพระ ย คริสต์  ส า ิ

คนขอ ง าสนจั ร ัวโล นครอบครัว ครอบครัว นง  

¢ÍµŒÍ¹ÃÑº
ÊÙ‹

»°ÁÇÑÂ



ดย เอลีส า เจ  เคิรคแ ม

เมื่อท่านอายุ 12 ปี ท่านอาจจะมี 

โอกาสไปพระวิหารเพ่ือรับบัพติศมา 

และการยืนยันแทนผู้ที่ล่วงลับไป 

โดยไม่มีโอกาสยอมรับพระกิตติคุณ วิธี 

เตรียมตัวเข้าพระวิหารและรู้สึกถึงพระ

วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นมีดังนี้

เตรียมอยางไร
 มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ รับบัพติศมา

และการยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักร

ของพระองค์ เด็กผู้ชายต้องดำารงฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน

 รักษาพระบัญญัติและทำาการเลือกที่ดี 

กลับใจเมื่อทำาผิด

 สัมภาษณ์กับอธิการหรือประธานสาขา  

ถ้าท่านมีค่าควร อธิการหรือประธาน

สาขาจะมอบใบรับรองพระวิหารแบบ

จำากัดการใช้ให้ท่าน

  ช่วยทำางานประวัติครอบครัวเพื่อท่าน 

จะสามารถนำาช่ือครอบครัวไปพระวิหาร 

ได้

 ศึกษาพระคัมภีร์และส่ิงพิมพ์ของศาสน- 

จักร (เช่น เลียโฮนา ตุลาคม 2010) ซึ่ง

จะช่วยให้ท่านเข้าใจงานพระวิหาร

วันไปพระวิหาร
 สวมชุดที่ใช้สวมไปโบสถ์ สะอาดและ

เรียบร้อย

 อ่านพระคัมภีร์หรือนิตยสารศาสนจักร  

หรือฟงเพลงที่ยกระดับจิตใจ

 สวดอ้อนวอนเพ่ือให้รู้สึกถึงพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์เมื่อท่านอยู่ในพระวิหาร

อย่านำาหนังสือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือเพลงท่ีจะไม่ช่วยให้ท่านรู้สึกคารวะ 

ไปด้วยระหว่างไปพระวิหาร

ในพระวิหาร
 ทางพระวิหารจะให้ท่านเปลี่ยนมาสวม 

ชุดสีขาว สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของ 

 

ความบริสุทธิ์และความสะอาด

 ที่อ่างบัพติศมา ท่านจะเห็นคนอื่น  รับ

บัพติศมาแทนคนตาย

 ขณะรอ ท่านสามารถสวดอ้อนวอนและ 

ไตร่ตรอง พระวิหารเป็นสถานที่พิเศษ

ที่ท่านสามารถใกล้ชิดพระบิดาบน

สวรรค์ได้

 ท่านจะได้รับการยืนยันแทนคนที่มีผู้รับ

บัพติศมาแทนพวกเขาแล้ว

 นึกถึงคนที่ท่านรับบัพติศมาและการ 

ยืนยันแทน และพรที่จะมีผลต่อพวก

เขาเพราะการรับใช้ของท่านในพระ

วิหาร 

่าย
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เมื่อข้าพเจ้าอายุ 14 ปี โรงเรียนของ

ข้าพเจ้าอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์วิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าเห็นผู้ชายสวม

เสื้อเชิ้ตสีขาวเข้าออกอาคารใหญ่นั้น 

ข้ าพเจ้าสงสัยว่าพวกเขาทำาอะไรอยู่ข้างใน 

วันหนึ่งข้าพเจ้ากับเพื่อน  อยากเล่น

ฟุตบอล แต่สนามของโรงเรียนไม่ว่าง มี

คนพูดว่า “ไปเล่นที่โบสถ์กันเถอะ พวก
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“เราจะปลาบปลื้มในพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, เราจะชื่นชมยินดี, เพราะปติของเราเต็มเปยม” (แอลมา 26:16)

พอไปถึง เราเห็น สมาชิกจำานวนหนึ่ง

กำาลังเล่นเกมง่าย  ดูพวกเขามีความสุข

มาก  และนั่นทำาให้ข้าพเจ้าสนใจ ทา ม

พ เ ามีค าม มา นา นี  

ข้าพเจ้าสงสัย

าพเ า คาต บเม เรียนบท

นทนา บั นศา นาแ รับบัพ

ติศมา ความสุขมาจากข้างใน การ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสของข้าพเจ้าเปลี่ยนชีวิต

ข้าพเจ้า ชีวิ ตลูก  และคนหลายรุ่นท้ังก่อน

และหลังข้าพเจ้า

อะ ไรก็ตามที่ท่านทำานอกเหนือคำาสอน

ของศาสนจักรจะไม่นำาความสุขมาให้ท่าน 

สิ่งนั้นอาจจะทำาให้ท่านหัวเราะหรือตื่น

เต้นบ้าง แต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ในพระ

กิตติคุณ

ถึงแม้เพื่อน  จะหัวเราะเยาะท่านบ้าง

บางครั้ง แต่พวกเขาจะชื่นชมท่านที่ท่าน

ป ิบัติตามหลักธรรมของท่าน

คุณพ่อคุณแม่ของท่านรักท่าน อะไรก็

ตามที่คุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านทำาไม่ใช่

เพราะอยากให้ท่านลำาบาก แต่เพราะต้อง

การคุ้มครองท่าน

จงกตัญ ูต่อคุณพ่อคุณแม่ของท่าน 

ต่อพระกิตติคุณ  และความสุขที่พระกิตติ-

คุณนำามาสู่ชีวิตท่านเสมอ 

จากการสัมภาษ ์
เอ็ลเดอร์คาร์ลอส เอ. 
โกดอย แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
โดย เจคอบ ฟูลเมอร์

เขามีที่สวย  อยู่ข้างนอกไว้เล่น” เป็นการ

ติดต่อกับศาสนจักรครั้งแรกของข้าพเจ้า

–นอกอาคารประชุมนั่นเอง

สองปีต่อมาเพื่อนคนหนึ่งของพี่ชาย

ข้าพเจ้าชวนพี่สาวข้าพเจ้าไปโบสถ์แอลดี

เอส ข้าพเจ้าไปกับเธอด้วย ข้าพเจ้ารู้สึก

ตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าพวกเขาทำาอะไรอยู่ใน

โบสถ์หลังนั้น
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เม่อสวดออนวอน ความกลัวและความ
เจบปวดหายไปทันที

วันอา ิตย์วัน นง ว วยตัว นง ขา า น

บานของ รา ันรอง สยงดังอยาง ระ ลาด 

ละไ ยอ ออ จา บาน ลัว ว จงตัดสิน จ

สวดออนวอน อสวดออนวอนจบ ค

สา าร อา วออ จา บานไ ด

ค พิงไดรับ าร าตัด า าน จบ

วด  สวดออนวอนอยาง นั พอ าร า

ตัดราบรน อ  าน ลับจา โรงพยาบาล 

น านรอง ไ  ละ านบอ วา าน จบ ล 

า วา านอยา สวดอ อนวอน าน

รอไ ละ านตอ บวาอยา  ค ขา ลพระ

บิดาบนสวรรค์ขอ าน าย จบ  อสวด

ออนวอนจบค ยิ  อด  ละจบ

ร วาพระบิดาบนสวรรค์ รง ย

ดวยรั ละ ตตา ละ รวา อ

ลัว รอ จบ วด สา าร

สวดออนวอน งพระองค์ได ลว

ควา ลัว ละควา จบ วดจะ

ายไ นไ า

ีลามัน เอ  อายุ 5 
ขวบ, บรา ิล

า านตอง ารสง าพวาด าพ าย ระสบ าร  ์ ระจั ์

พยาน รอจด าย าตพิ พ์ น นานของ น โ รดอ ล

า   โดย ขยนวา   บน 

บรร ัด อ รอง รอสงจด ายไ  
Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

ครัง สงตองระบ อนา ส ล พ  ละอายของ ด  

ตองอายตัง ต  ขวบ ง  ขวบ  อบิดา ารดา วอร์ด

รอสาขา ละส ตค รอ  อง ิน พ รอ คาอน าต นลาย

ลั ์อั รของบิดา ารดา ร ของ ด ละสิง สง า 

สง างอ ลได  าสนจั รอาจ  ไขควา ยาว รอควา ดั จน

ของบ ควา รอจด าย ตพิ พ์

กุ อะ เจ  อายุ 1  ขวบ, ไตหวันมิลากรอส ที อายุ 11 ขวบ, เปรู

เด็กปฐมวัยในวอร์ดตูมัน สเตคโพมัลกา เปรู รอด้วยความคารวะ
ก่อนที่ปฐมวัยจะเริ่ม

ีลามันกับเอซรา 
พี่ชายอายุ 

 ขวบของเขา

62   เ ล ีย โ ฮ น า

หน้านี้ ของหนู
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เอลเดอรแกรีย อี  สตีเวนสัน แหงสาวก เจดสิบ  บาน ักดิสิท ิ 
พระวิหาร ักดิสิท ิ  เลียโ นา พ ค   หนา 1 3



64   เ ล ีย โ ฮ น า

น า วั ย ลั บ บ า น

ดย แอนา มาเรีย คเบิรน 
และ คริสตินา รัง ก
“จะสั่งสอนพระกิตติคุ นี้แก่ทุก
ประชาชาติ, และตระกูล, และภาษา,  
และผู้คน” (คพ. 133:37)

ท
านเคยทราบหรือไม่ว่าน้อย 

คนในโลกมีพรอย่างที่ท่านมี 

เพราะท่านเป็นสมาชิกของ 

ศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ คน 

จำานวนมากไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นลูกของ 

พระบิดาบนสวรรค์ พวกเขาสามารถสวด 

อ้อนวอนถึงพระองค์ได้และพระองค์จะ 

ทรงตอบ พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับพรที่พวก 

เขาสามารถมีได้เพราะพระกิตติคุณ พระ 

บิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราแบ่งปน

พระกิตติคุณกับทุกคน

เพราะมีคนมากมายต้องได้ยินพระกิต- 

ติคุณ ผู้สอนศาสนาจึงได้รับเรียกให้ไปรับ 

ใช้ในภูมิภาคต่าง  ของโลก ผู้สอนศาสนา 

สอนผู้คนให้รู้ว่าพวกเขาต้องรู้และทำาอะไร 

จึงจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์

และพระเยซูได้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 

ท่านสามารถเตรียมเป็นผู้สอนศาสนาได้ 

ต้ังแต่เดียวน้ี แม้จะอายุยังน้อยก็ตาม ท่าน 

นทั

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ด
ิลล

ีน 
มา

ร์ช

ทานสา าร ช ท รียน ละกิจกรร นี พ่อ รียนร 
าก ึน กี่ยวกั สาระสําคัญ องป วัย ดอนนี

สามารถชวนเพื่อน  มาโบสถ์ มา 

ร่วมกิจกรรม หรือการสังสรรค์ในครอบ- 

ครัว วิธีท่ีท่านจะเป็นผู้สอนศาสนาในเวลา 

นี้ได้ดีที่สุดคือแสดงความรักและเป็นแบบ

อย่างที่ดีต่อเพื่อน  ของท่าน

กิจกรรม
ทากาวติดรูปภาพหน้า 65 บนกระดาษ 

แข็งแล้วตัดการ์ดทั้ง 16 แผ่นออกมา วาง 

การ์ดคว่ำาหน้าไว้บนพ้ืนเรียบ ผลัดกันพลิก 

การ์ดทีละสองใบ โดยพยายามหาการ์ดคำา 

และการ์ดรูปภาพท่ีตรงกัน ขณะเล่นให้นึก 

ถึงสิ่งที่ท่านทำาได้เพื่อเป็นผู้สอนศาสนา

ตั้งแต่เดียวนี้ 
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พร คัม ีร

บัพติศมา

เ ิ
ที ต
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นศา นา

ั น
พร ิตติค
นีแ ท
ร า าติ

ศนย บรม
นศา นา

พาเพ นมา
ม ัย



ดย เรเน ไรดิงก
รยบ  รยงตา รองจริง

ลิ่นเครื่องเทศของซอสสปาเกตตี้อบอวลไปทั่ว ขณะ

โจเซฟและครอบครัวนั่งรับประทานอาหารเย็นวัน

อาทิตย์ คุณพ่อกล่าวคำาสวดอ้อนวอนและ

อาหารเริ่มวนไปรอบโต๊ะ

“เรามาเล่นเกมทายชื่อภาพยนตร์กันดีกว่า ” โจเ ซฟ

ประกาศ

เกมทายชื่อภาพยนตร์เป็นเกมโปรดของเขาที่เล่น

ตอนรับประทานอาหาร คุณพ่อ คุณแม่ กับจิลและ

จูเลียพี่สาวสองคนของเขาชอบเกมนี้ด้วย คนหนึ่งจะ

อ้างคำาพูดจากภาพยนตร์ที่ครอบครัวเคยดู แล ้วให้

คนอื่นพยายามทายให้ถูกเป็นคนแรกว่าคำาพูดนั้น

มาจากภาพยนตร์เรื่องใด

“เราน่าจะเล่นเกมอื่น” คุณแม่บอก “เนื่องจากวันนี้

เป็นวันอาทิตย์ เราควรจะเล่นเกมทายพระคัมภีร์”

“เป็นอย่างไรหรือครับ” โจเซฟถาม

“แม่จะคิดคำาพูดจากพระคัมภีร์แล้วให้ทุกคนลองทายว่า

ใครพูด” คุณแม่บอก

“น่าเบื่อออก” โจเซฟกล่าว “อีกอย่าง ผมไม่รู้ข้อความที่อ้าง

จากพระคัมภีร์เ ลย”

“พี่จะเป็นคนแรก ” จิลกล่าว 

“ ข้าพเจ้าจะไปและทำาสิ่งที่

พระเจ้าทรงบัญชา ”

“หักขนมปังตามบ้านของเขา [พวกเข า] ร่วม
รับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและ
ใจก ว้างขวาง” (กิจการ 2: 46)
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ง าควา ขา จ ับบ รยน พระคั ร์

สอน… าพระคั ร์ ระ น งพระ

คั ร์ าลังพด ับ าน พราะนันคอควา จริง

มัส เอส  มอนสัน เปนตัวของตัวเองใหดีที่สุด  
เลียโ นา พ ค   หนา 4

วิ ีเลนเกมทาย
พระคัม ีร

วิ ลน ายพระคั ร์ สา วิ ดังน

 ลอง ลน  อนครอบครัวของโจ ลน

โดยบอ อบคคล พดขอควา นัน

 ลอง าย อ นังสอ ขอควา นัน ตัวอยาง

น ันจะไ ละ าสิง พร ะ จา รง

บั า  อย น  นไ

 บอ อ นังส อพระคั ร์ ลว คนอน

บอ ขอควา รอ รอง ลาจา นังสอนัน 

ตัวอยาง น นังสอ อ อร์  รองราว าร

ขา าส รของ าว จ รด

จูเลียยกมือขึ้น “นีไฟพูด ”

“จูเลียทายถูก คราวนี้ให้เธอคิดบ้าง” จิลกล่าว

“เดียวก่อนนะ … เอาละ ทายข้อนี้นะถ้าทายได้ นี่

คือบุตรที่รักของเรา จงฟงท่าน ”

คราวนี้คุณพ่อยกมื อ “นั่นเป็นคำาพูดที่พระบิดาบน

สวรรค์ตรัสกับโจเซฟ สมิธในป่าศักดิ์สิทธิ์”

“ใช่ค่ะ” จูเลียกล่าว “ตาคุณพ่อค่ะ ”

โจเซฟเริ่มนั่งตัวตรงขึ้นทีละนิดในเก้าอี้ของเขา

“พ่ออยากให้ทายข้อยาก  สักข้อ” คุณพ่อกล่าว “ข้อ

นี้แล้วกัน จงปล่อยประชากรของเราไป ”

โจเซฟยกมือทันที “เฮ้ โมเสสพูดครับ ข้อนี้ง่ายออก”

“ถูกต้อง ท ีนี้ให้ลูกคิดบ้าง” คุณพ่อบอก

โจเซฟเอามือเกยคาง จากน้ันก็ย้ิมกร่ิมขณะนึกถึงบทเรียน

ปฐมวัยเช้าวันนั้น ซิสเตอร์มอร์ริสพูดถึงตอนที่สาวกของพระ

เยซูพยายามกันไม่ให้เด็กบางคนเข้ามาใกล้พระองค์ “ จงยอม

ให้เด็กเล็ก  เข้ามาหาเรา ” โจเซฟพูด

จูเลียยกมืออีกครั้ง “พระเยซูตรัส”

“พี ่ทายถูก ”

พวกเขาเล่นเกมจนกระทั่งทุกคนรับประทานอาหารเสร็จ

ดึกคืนนั้น ขณะที่คุณแม่ห่มผ้าให้โจเซฟ เขาพูดว่า “ผมคิดว่าเกมนั่น

ไม่เลวเลย”

“ลูกยกข้อพระคัมภีร์มาอ้างได้ดีมากเลยนะวันนี้” คุณแม่บอก

“ขอบคุณครับ เราจะเล่มเกมนี้อีกครั้งในวันอาทิตย์หน้าได้ไหมครับ”

“แม่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลย” คุณแม่ กล่าว เธอกอดและจูบเขา 

แล้วออกจากห้องไป

โจเซฟขดตัวอยู่ในผ้าห่มพลางยิ้ม ประเพณีใหม่สำาหรับวันอาทิตย์เริ่มต้น

แล้ว 
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ดย ไดแอน แอล  แมนกัม

าวยิวกับชาวสะมาเรียไม่คบ

หากัน ชาวยิวไม ่ชอบคนที่อยู่

ในสะมาเรีย พวกเขาคิดว่าตน

ดีกว่าชาวสะมาเรียและพยายามไม่

เดินเข้าไปในแผ่นดินของชาวสะมาเรีย

ถ้าพวกเขาเห็นชาวสะมาเรีย พวกเขาจะ

ไม่พูดคุยด้วย

แต่พระเยซูทรงสอนว่าท่านควรป ิบัติ

ต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้พวกเขา

ป ิบัติต่อท่าน นั่นหมายถึงการป ิบัติต่อ

ผู้อื่นอย่างมีเมตตาแม ้ท่านจะไม่รู้จักพวก

เขาหรือไม่ว่าพวกเขาเป็นชาวสะมาเรีย

หร ือไม่

พระเยซูตรัสบอกผู้คนให้ รักเพื่อนบ้าน

ของตน แต่เพื่อนบ้านคือคนที่อยู่ใกล้บ้าน

หรือคนที่เหมือนกับท่า นเท่านั้นหรือ พระ

เย ซูทรงเล่าเร่ืองหน่ึงเพ่ื อช่วยให้ผู้คนเข้าใจ

ว่าพวกเขาควรป ิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร

เรื่องมีอยู่ว่ า ชาวยิวคนหนึ่งกำาลังเดิน

ทางจากเยรูซาเล็มไปบนถนนสู่เมืองเยรีโค

ถนนเส้นนั้น อันตรายเพราะต้องเดินขึ้น

เนินเขาชัน โจรมักจะ ซ่อนตัวอยู่หลังหิน

ก้อนใหญ่แล้วพ ยายามดักปล้นคนเดิน

ทาง

โจรตีชายคนนั้นและทำาร้ายเขาจนบาด

เจ็บสาหัส พวกเขาแย่งเส้ือผ้าไปและปล่อย

ให้เขานอนรอความตายอยู่ข้างทาง

ปุ รหิตคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นชาย

เ
 
 

ร อ ง ร า ว ข อ ง พ ร ะ ย

ชาวสะมาเรีย
คนของสะ า รยอา ัยอย าง

ตะวันต ของ นาจอร์ ดน 

พว ขา รด ต อดสวน นง

น าวยิว าวสะ า รยน ัส าร

พระ ยโฮวา ์ ตพว ขา ลยน

พระบั ัติบางขอ าวยิวคิดวา

พว ขาด วา าวสะ า รย

แม
น
้ า

อร
์แด

น

ยรโค
ยร า ล

สะมาเรย



ที่ได้รับบาดเจ็บ แต่เขารีบเดินไปอีกฟาก

หนึ่งและไปตามทางของเขา

ต่อมา คนเลวีคนหน่ึงเดินผ่านมาเห็น

ชายที่ได้รับบาดเจ็บ เขารีบเดินข้ามถนน

ไปอีกฟากหนึ่งโดยไม่หยุดช่วยเหลือ

สุดท้าย ชายคนหนึ่งจากสะมาเรียเดิน

ผ่า นมา เมื่อเขาเห็นชาวยิวคนที่ถูกทำาร้าย 

เขารู้สึกสงสารและหยุดช่วยเหลือ

ชาวสะมาเรียล้างแผลและพันบาดแผล

ให้ชายคนนั้น อุ้มเขาวางบนล่อ และพา

ปุ รหิตและคนเลวี
โร ิต ละคน ลวคอ าวยิว รับ

นพระวิ าร พว ขา ั วาตน

อบ รร ละ น บบอยาง ดสา  รับ

อน

ก ทองคํา

คาสอนของพระ ย บอ าน

าตอ อนอยาง าน ราร นา

พว ขา าตอ าน รย วา องคา 

อ รา าตา น ราจะ ควา สข

ละ วย อน ควา สข น ัน

เขาไปโรงแรม ให้เขาพักและกินอาหารที่

นั่น ชาวสะมาเรียจ่ายเงินค่าดูแลชายที่ได้

รับบาดเจ็บให้เจ้าของโรงแรมจนกระทั่ง

ชายคนนั้นหายดี

ชาวสะมาเรียแสดงความเมตตากรุณา

ต่อชายที่ได้รับบาดเจ็บ เขาป ิบัติต่อชาย

คนนั้นเหมือนเพื่อนบ้านคนหนึ่ง

พระเยซูทรงต้อ งการให้เราป ิบัติต่อผู้

อื่นเหมือนชาวสะมาเรียที่ดีคนนั้น 
จาก ลูกา 10:2 –37
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70   เ ล ีย โ ฮ น า

ดย แชด อี  าเรส
รยบ รยงตา รองจริง

“ฉะนั้น, หากเจ้ามีความปรารถนาจะรับใช้พระ 
ผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมายังงาน” (คพ. 4:3)

4. สัปดาห์ต่อมา เอริคโทรหาเจคอบอีกครั้ง

3. เอริคกับเจคอบมีความสุขที่โบสถ์ พวกเขาเรียนเรื่องการ

สวดอ้อนวอนและร้องเพลงในช่วงเวลาของการแบ่งปน  

เอริคดีใจที่เขาชวนเจคอบ

2. 

1. 

ส า รั บ ด ล
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พ่อครับ ผมจะชวนเจคอบ 
ไปโบสถ์วันนี้ได้ไหมครับ

นั่นเป็นความคิดที่ดีนะ 
เอริค พ่อจะโทรไปที่บ้าน 

เขาให้ลูกเอง

แม่บอกว่าฉันไปโบสถ์
กับนายได้! 

เยี่ยมเลย!

นายอยากไปโบสถ์ 
กับเราวันนี้ไหม

วันนี้ไม่ไปนะ ฉันจะไปเล่น 
ที่บ้านคุณยาย

อ้อ ไม่เป็นไร
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8. เอริคดีใจที่เจคอบไปโบสถ์กับเขาอีกครั้ง เอริครู้ว่าเจคอบ

เลือกด้วยตนเองได้ว่าเขาต้องการไปโบสถ์หรือไม่ แต่เขา

ตั้งใจว ่าจะชวนเจคอบต่อไปเรื่อย  เพื่อเปิดโอกาสให้

เจคอบ

7. เอริคโทรหาเจค อบอีกครั้งในอาทิตย์ถัดไป

6. 

วันนี้เราจะไปรับเจคอบไหม

ไม่ครับ เขาบอกว่าวันนี้
เขาไม่อยากไป

แล้วลูกรู้สÖกอย่างไร

เสียใจนิดหน่อยครับ

พ่อไม่สบายใจที่ลูกเสียใจ จíาไว้ว่า
พระบิดาบนสวรรค์ทรงให้เราทุกคน
เล×อกด้วยµนเอง ไว้ชวนเจคอบ

อีกครั้งกçได้ พ่อครับ ผมชวนเขา
อาทิµย์หน้าได้ไหมครับ

ได้สิลูก ลูกเป็นเพ×่อนที่ดี

วันนี้นายอยากไปโบสถ์
กับฉันไหม

ไปสิ

5. 
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เอริคกับครอบครัวไปรับเจคอบและพาเขาไปโบสถ์ด้วย ช่วยเอริคหาทางไปบ้านเจคอบ 

แล้วไปอาคารประชุม
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เด็กผู้ชายในรูปนี้กำาลังชวนเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งไปเล่น

กับเขาและเพื่อน  ดูว่าท่านสามารถหาของเหล่านี้ใน

รูปได้หรือไม่: ปลาสเตอร์ปิดแผล กล้วย  นา ิกาปลุก หวี 

ไข่มีรอยร้าว สีเทียน ถ้ วยมีหู ซองจดหมาย ปลา เบ็ดตก

ปลา บันได แมลงเต่าทอง แปรงทาสี คราด ไม้เทนนิส  

แปรงสีฟน นา ิกาข้อมือ และตัวหนอนภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ว
ัล 

แช
ดว

ิ 
แบ

กล
ีย์

ดย วัล แชดวิค แบกลีย



 

ท่านสุขใจเมื่อเห็นว่าที่ประชุมทั่วศาสนจักรจะมีโอกาสทำาเช่น
เดียวกันในปีนี้

“เรารับใช้เพราะนั่นคือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของความเป็น 
เหมือนพระคริสต์ และโอกาสที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น 
อีกนิด ที่จะปลูกฝง เ  ในการรับใช้ หรือนิสัยรับใช้โดย
ธรรมชาตินั่นเอง” ท่านกล่าว “เมื่อเรารับใช้โดยไม่คำานึงถึง
ศาสนาหรือนิกายหรือเชื้อชาติ มือที่ช่วยเหลือของเราจะเป็นมือที่
เชื่อมโยงกันสร้างสรรค์สัมพันธภาพกับชุมชน”

ในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ที่ประชุม 11  
แห่งขานรับการเรียกให้รับใช้โดยบริจาคอาหารและบริจาคโลหิต 
เมื่อวันที่ 16 เมษายน  อาคารประชุมแอลดีเอสหลายแห่งใช้เป็น 
จุดรับบริจาคอาหาร ขณะท่ีอีกหลายแห่งใช้เป็นสถานท่ีรับบริจาค 
โลหิต

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สมาชิกวอร์ดโจเนสโบโรในจอร์เจีย  
สหรัฐอเมริกา มารวมกันพร้อมเครื่องมือเลื่อยไม้เพื่อลำาเลียงกิ่ง 
ไม้หักที่นิคมสเตทลีย์โอ๊คส์ สถานที่อันเลื่องชื่อซึ่งเคยใช้ถ่ายทำา 
ภาพยนตร์เรื่อง านล ย     

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน วิสุทธิชนในแคลิฟอร์เนีย 
และฮาวาย สหรัฐอเมริกา ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนบำาเพ็ญ 
ประโยชน์ในวันมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนประจำาปี

ในแซนดีเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา อาสาสมัคร 150  
คนช่วยทำาความสะอาดแผ่นจารึกหน้าหลุมฝงศพที่สุสานทหาร 
ผ่านศึกฟอร์ทโรสแครนส์เมโมเรียลพาร์ค 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในปาลอสเวอเดส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐ 
อเมริกา ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรชื่อคลีนซานเปโดร 
(Clean San Pedro) กวาดทำาความสะอาดถนนและบาทวิถีย่าน 
กลางเมืองซานเปโดร โดยเก็บขยะและสิ่งป ิกูลรวมน้ำาหนักกว่า 
หนึ่งตัน (900 กิโลกรัม)

สตีฟ เคลนจัน ประธานองค์กรคลีนซานเปโดรกล่าวว่า “เรา 
ชอบทำางานกับศาสนจักรน้ี  พวกเขามีกลุ่มอาสาสมัครจำานวนมาก 
เสมอ”

สมาชิกสเตคชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนา (สหรัฐอเมริกา) ตอน 
ใต้ขานรับการเรียกจากฝ่ายประธานสูงสุดให้มีวันบำาเพ็ญประโยชน์ 

ไดรับ รย รับ  ทาน
ดย เ เ อร วิทเทิล ริกลีย

นิตยสาร าสนจั ร

ฝ่
ายประธานสูงสุดศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายขอให้หน่วยของศาสนจักรทุกหน่วย 
ฉลองวาระครบรอบปีที่ 75 แผนงานสวัสดิการศาสนจักร 

ด้วยการจัดให้มีวันบำาเพ็ญประโยชน์ในหน่วยของตนระหว่างปี 
2011

“การบำาเพ็ญประโยชน์อาจดำาเนินการในช่วงใดช่วงหนึ่งตาม 
ที่เห็นสมควรระหว่างช่วงที่เหลือของปีนี้ ระยะเวลาการบำาเพ็ญ 
ประโยชน์อาจปรับให้เหมาะสมได้ตามลักษณะงาน” จดหมาย 
จากฝ่ายประธานสูงสุดระบุ

การเรียกให้รับใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคำาปราศรัยการประ- 
ชุมใหญ่ของประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ระหว่างภาคเช้าวันเสาร์ 
ของการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน

“ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันจะทวีผลดีของการรับใช้ที่ท่าน 
ให้” ประธานอายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว  
“และความรู้สึกเหล่านั้นในครอบครัว ในศาสนจักร และในชุมชน 
จะเพิ่มขึ้นและกลายเป็นมรดกชั่วกาลนานหลังสิ้นสุดโครงการ” 
(“โอกาสให้ทำาดี” เลียโฮนา  พ.ค. 2011, 28)

ฝ่ายประธานสูงสุดเสนอแนวทางให้สมาชิกวางแผนโครงการ 
บำาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่การเชิญคนในชุมชนและผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาให้เข้าร่วมโครงการตลอดจนวางแผนโครงการให้ครอบ- 
ครัวและแต่ละบุคคลมีส่วนร่วมได้  นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้เกิดการรับรู้และความสนใจ

วอร์ด สาขา ท้องถ่ิน และสเตคหลายแห่งขานรับการเรียกน้ีแล้ว  
ผู้บำาเพ็ญประโยชน์บางคนสวมเสื้อยืดสีเหลืองพร้อมสัญลักษณ์ 
มือท่ีช่วยเหลือของมอรมอน ขณะบางคนเพียงแต่พับแขนเส้ือแล้ว 
ลงมือทำางาน ตั้งแต่การบริจาคโลหิตไปจนถึงการปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมอาคารในชุมชน การตอบรับจากสมาชิกมีอย่างล้นหลาม

เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ แห่งฝ่ายประธานสาวก 
เจด็สบิควบคมุดแูลกจิจานกุจิของศาสนจกัรในภาคอเมรกิาเหนอื
ฝงตะวันออกเฉียงใต้  ท่านท้าทายท่ีประชุมทุกแห่งในภาคของท่าน 
ให้สละเวลาหนึ่งวันเพื่อรับใช้ในปี 2009

ทุก  ปีนับแต่นั้นเป็นต้นมาสมาชิกในสหรัฐตอนใต้จึงจัดให้มี 
วันบำาเพ็ญประโยชน์ประจำาปีขึ้น  เอ็ลเดอร์กอนซาเลซกล่าวว่า 
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ระหว่างปี 2011 โดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลในท้องท่ีจัดกิจกรรม
รวบรวมสิ่งของสำาหรับตะกร้าขึ้นบ้านใหม่

ถุงกระดาษ 2,000 กว่าถุงพร้อมด้วยรายการสิ่งของเครื่องใช้
จำาเป็นแจกจ่ายไปทั่วชุมชน  หนึ่งสัปดาห์ต่อมา อาสาสมัครเกือบ
130 คนสละเวลา 150 ชั่วโมงรวบรวมถุงและบริจาคสิ่งของเหล่า
นั้นแก่ครอบครัวเร่ร่อนที่ย้ายเข้าบ้านใหม่

เด็กปฐมวัยจากสเตคทำาปาย “ยินดีต้อนรับสู่บ้าน” ให้ครอบ-
ครัวเหล่านั้น

ในจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา วอร์ดกริฟฟินมารวมตัวกันในวันเสาร์
ที่ 21 พฤษภาคม เพื่อขัดล้างทำาความสะอาดบ้านแห่งความหวัง 
( ouse of ope) สถานสงเคราะห์คนเร่ร่อนในท้องที่

ในคลินตัน มิสซูรี สหรัฐอเมริกา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมารวม
กันเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสวนสัตว์แจ็กสัน คลุมดินแปลง
ดอกไม้ ทาสี และซ่อมแซมอุปกรณ์

เอ็ลเดอร์กอนซาเลซเน้นว่าการรับใช้ของสมาชิกจะเป็นพรให้
คนทั้งในศาสนจักรและคนที่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร

“มีวิธีมากมายเหลือเกินในการรับใช้และเชื่อมสัมพันธ์กับ
ชุมชน” ท่านกล่าว  “เมื่อเรารับใช้ผู้อื่น เราจะเห็นพระหัตถ์พระ
เจ้าในชีวิตสมาชิกของเราเช่นกัน” 

สมาชิกในแคลิ อร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา ทำา
ความสะอาดเมือง
ที่ตนอยู่อาศัย

หมายเหตุบรรณา ิการ  
น สวัสดิ าร าสนจั ร

าลังรวบรว รองราวจา
ส า ิ สวนรว นวัน
บา พ ระโย น์ระ วาง
  น ารขานรับ าร
รย จา าย ระ านสงสด  
ลา ระสบ าร ์ของ าน
ได  providentliving.org คลิ  
75 Years of Self-Reliance 
and Service ลวคลิ  Day of 
Service ตรงขอบดาน าย 
ลวคลิ  share ต  
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าสนจักรจะบูรณะอนุสรณส าน 
าร น านะ โร ิต

บริเวณพืนที่  เอเคอร์ ประมาณ  ร่  ใน 
เพนซิลเวเนียกำาลัง ด้รับการบูรณะเพื่อเป็นอนุสรณ์
รำาลก งการ น ูฐานะปุโรหิตและการแปลพระคัมภีร์
มอรมอน

อนุรัก ประวัติ าสตร าสนจักรทั่ว ลก
ลาย น น าสนจั ร างาน ับนั ระวัติ าสตร์  

ส า นิ  นั โบรา คด นั าย าง อ รับ า 
อสราง ละคนด ล พออนรั ส์ าน สาคั าง ระวัติ  
าสตร์ ัว าสนจั ร  ส าน ดัง ลาว บง นสา ระ  

ดังน
ส านที่ทางประวัติ าสตร นส าน ง ต าร  ์

สาคั ยิง น ระวัติ าสตร์ าสนจั ร ิดขน น าร์  
ของโจ  ส ิ  รอ คิร์ ลนด์ น ระวัติ าสตร์  ส าน 

าง ระวัติ าสตร์ ระ า ยสิบส ง ระจายอย วัส รั  
ละ ง นงอยนอ ส รั นันคอโบส ์ ด ลด์ อล์  
งวร์ส ตอร์ ยร์ โบส ์ ง ร ของ าสนจั รของพระ 

ย คริสต์ งวิส ิ นยคสด าย น ระ อัง
สิ่งสําคัญทางประวัติ าสตร ระ า สสิบ ด ง 

ระ อบดวย พระวิ าร ส าน น สั าร ละอาคาร ระ  
ลั ะโดด ดน างส า ตย รร รอ ค คาควา

งา ดาน ิล ะ
น สด วาจะบร ะ น ส าน สาคั  ได ง  

ปายอนุสรณทางประวัติ าสตร์ า วา  ง จง 
ระบส าน อน  ง าสนจั ร ราร นาจะอนรั ์ไว คง 
อย นควา คิด ละจิต จของวิส ิ นยคสด าย  นอ จา
น ายดัง ลาวอาจระบบริ ว  น ตังพระวิ าร าร์  
วสต์  ง ขอ ล พยงพอตอ ารบร ะ น ส าน นันได 
อยาง ตอง  ายอนสร ์ าง ระวัติ าสตร์ นนานา
ระ นจานวน า

ฝ่
ายประธานสูงสุดประกาศ 

แผนบูรณะฟนฟูอนุสรณ์ 

สถานทางประวัติศาสตร์

ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อว่าฮาร์โมนีย์ (ใกล้ 

ซัสควิแฮนนาในปจจุบัน) เพนซิลเว- 

เนีย สหรัฐอเมริกา  ณ สถานที่แห่งนี้ 

โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอน 

ไว้เป็นส่วนใหญ่และยอห์นผู้ถวาย 

บัพติศมาฟนฟูฐานะปุโรหิตแห่ง 

อาโรนในปี 1829

โครงการดังกล่าวจะรวมถึงการ 

ก่อสร้างอาคารทางประวัติศาสตร์ 

และบรรยากาศเรือกสวนไร่นาท่ีฮาร์- 

โมนีย์พร้อมทั้งอนุสาวรีย์เพื่อรำาลึก 

ถึงการฟนฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

และฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคใน 

ปี 1829  พิธีเบิกดินคาดว่าจะดำาเนิน 

การในปี 2012  โครงการนี้จะใช้เวลา 

ในการก่อสร้างท้ังหมดประมาณสอง 

ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ฮาร์โมนีย์ เพนซิลเวเนีย เป็นสถาน 

ท่ีซ่ึงโจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอร- 

มอนไว้เป็นส่วนใหญ่ระหว่างปี 1827 

และปี 1830  ที่นั่นศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟได้รับการเปิดเผย 15 บทแรก

ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธ- 

สัญญา

ณ สถานที่เดียวกันนี้ ดังที่บันทึก 

ไว้ใน โจเซฟ สมิธ ประวัติ 1:66  

75 โจเซฟ สมิธ และ ออลิเวอร์ คาว- 

เดอรี ได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

จากยอห์นผู้ถวายบัพติศมาในปี  

1829  ต่อมาไม่นานเปโตร ยากอบ  

และยอห์นประสาทฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดคให้ท่านท้ังสองในบริเวณ 

ใกล้เคียงกัน

มาร์ก สเตเกอร์ นักวิจัยอาวุโส 

ในคณะทำางานสถานที่ทางประวัติ- 

ศาสตร์ของแผนกประวัติศาสนจักร

กล่าวว่าแผนกได้เริ่มงานค้นคว้า

วิจัยทางโบราณคดีเพื่อระบุสถานที่

ปลูกสร้างอาคารดั้งเดิมบางแห่งใน

เขตพื้นที่

“เรากำาลังพิจารณาว่าจะบูรณะ 

ฟนฟูบ้านที่โจเซฟกับเอ็มมาอาศัย

อยู่ในฮาร์โมนีย์พร้อมทั้งสถานที่เกิด

ของเอ็มมา สมิธและบ้านครอบครัว

ของเธอ” เขากล่าว

รูปปนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  

สมิธกับออลิเวอร์ คาวเดอรีกำาลังรับ 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีอยู่แต่เดิม

ในบริเวณอนุสรณ์สถานพื้นที่ 90  

เอเคอร์ (ประมาณ 225 ไร่)  แผน

สร้างอนุสาวรีย์แห่งใหม่กำาลังอยู่ใน

ช่วงออกแบบ  นอกจากนี้ยังมีแผน

ก่อสร้างศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่

อนุสรณ์สถานแห่งนี้อีกด้วย

ผู้นำาศาสนจักรเชิญชวนให้สมาชิก 

ที่สนใจร่วมบริจาคจำานวนเล็กน้อย 

เพียงครั้งเดียวเพื่อโครงการนี้ โดย 

ระบุ “อนุสรณ์สถานการฟนฟูฐานะ 

ปุโรหิต” ในช่อง “อื่น ” ของใบ 

บริจาคส่วนสิบซึ่งขอได้จากอธิการ

และประธานสาขา 

76   เ ล ีย โ ฮ น า



ล ยโฮนา พิ นอ าออนไลน์

ศาส นจักรกำาลังดำาเนินการปรับปรุงการ

ใช้งานออนไลน์เนื้อหาที่แปลเป็นภาษา

อื่น  นอกจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง เลียโฮนา นิตยสารนานาชาติ

ของศาสนจักร

เป าหมายคือก่อนสิ้นปี 2011 แต่ละ

เดือนที่ เลียโฮนา ตีพิมพ์เป็นภาษาใด

ภาษาหนึ่ง สมาชิกศาสนจักรจะสามารถ

ใช้งานออนไลน์ได้ทั้งเล่มในรูปแบบ PD

และใช้งานหมวดแต่ละหมวดของนิตยสาร

ในรูปแบบที่เป็นตัวหนังสือ  โดยจะเริ่ม

ดำาเนินการกับนิตยสารท่ีตีพิมพ์ต้ังแต่เดือน

เมษายนปี 2011 เป็นต้นไป

นอก จากนี้ศาสนจักรกำาลังดำาเนินการ

เพื่อเผยแผร่ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูง

สุดและข่าวเยี่ยมสอนออนไลน์เป็นประจำา

ในภาษาต่าง  80 ภาษา  ตามธรรมเนียม

ป ิบัติข่าวสารเหล่านี้รวมอยู่ใน เลียโฮนา 

หรือจัดพิมพ์แยกต่างหากสำาหรับภาษาที่

ยังไม่มี เลียโฮนา 

เริ ่มตั้งแต่ฉบับเดือนมิถุนายนปี 2011 

เนื้อหาทุกอย่างที่พิมพ์ใน เลียโฮนา จะ

บันทึกเสียงและโพสต์ออนไลน์ในภาษา

สเปนและโปรตุเกส  นอกจากนี้จะมีการ

บันทึกย้อนหลังสำาหรับนิตยสารส่ีฉบับแรก

ของปี 2011 ด้วย  เลียโฮนา รูปแบบเสียง

ในภาษาอื่น  จะตามมาในเร็ว  นี้

เนื อ้หาการประชุมใหญ่สามัญท่ีแปลแล้ว

มีออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อย  เช่นกัน สำาหรับ

การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 

2011 มีการแปลคำาปราศรัยเป็นภาษาต่าง

92 ภาษา ไฟล์เสียงทั้งหมดโพสต์ไว้ที่

conference.lds.org เลียโฮนา เผยแพร่

คำาปราศรัยในรูปแบบสิ่งพิมพ์เป็นภาษา

ต่าง  33 ภาษาจากภาษาทั้งหมดที่ได้รับ

การแปล ซึ่งจะมีอยู่ในเนื้อหา เลียโฮนา 

เดือนพฤษภาคม 2011 ที่ liahona.lds.org

นอก จากนี้โครงการเผยแพร่เนื้อหาการ

ประชุมใหญ่สามัญออนไลน์ตั้งแต่ปี 1990 

จนถึงปจจุบันใน 25 ภาษากำาลังเร่ิมดำาเนิน

การ  นับจากปี 1990 เป็นต้นมา หากภาค

การประชุมใดของการประชุมใหญ่สามัญ

ได้รับการตีพิมพ์ลงนิตยสารศาสนจักร

เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งใน 25 ภาษาที่

กำาหนด จะมีการสแกนและลงออนไลน์ไว้

ในรูปแบบ PD  และ TML

โลโ าสนจั ร ย พร
น  า า

โลโ ก้ศาสนจักรออกเผยแพร่ล่าสุดใน

ภาษาบอสเนีย มาซิโดเนีย มอนเตเนโกร

เปอร์เซีย ชิลูบา และแย็บ ปจจุบันเครื่อง

หมายบ่งชี้ความเป็นศาสนจักรดังกล่าว

เผยแพร่เป็นภาษาต่าง  มากกว่า 100 

ภาษา

โคร งการนี้เริ่มต้นในเดือนธันวาคมปี

1995 เมื่อประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

(1910 2008) กำากับดูแลให้มีการใช้โลโก้

ศาสนจักรรูปแบบใหม่  โลโก้ดังกล่าวออก

แบบมาเพื่อให้พระนามของพระผู้ช่วยให้

รอดเป็นส่วนที่เด่นที่สุดในชื่อทางการของ

ศาสนจักร มีการแปลและเรียงพิมพ์เป็น

ภาษาต่าง  หลายภาษานับตั้งแต่นั้นเป็น

ต้นมา

เนื่ องจากชื่อศาสนจักรและตราสัญ-

ลักษณ์เป็นครื่องหมายบ่งชี้สำาคัญ และ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือได้

รับการคุ้มครองทั่วโลก ศาสนจักรจึง

กำาหนดแนวทางสำาหรับการใช้ชื่อและตรา

สัญลักษณ์ของศาสนจักรอย่างเหมาะสม

หน่วยใ นท้องที่อาจใช้ชื่อศาสนจักรใน

งานพิมพ์ (ไม่ใช่ตราสัญลักษณ์) เมื่อตรง

ตามเงื่อนไขทุกข้อต่อไปนี้

 กิจกรรม หรือการป ิบัติงานซึ่งมีชื่อ

ศาสนจักรเกี่ยวข้องได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยอย่างเป็นทางการ ตัวอย่าง

เช่น โปรแกรมการประชุมศีลระลึก

  ใช้ชื่อหน ่วยในท้องที่นำาหน้าชื่อศาสน-

จักร

 แ บบตัวพิมพ ์ไม่เลียนแบบหรือคล้าย-

คลึงกับตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทาง

การของศาสนจักร

ตราสัญลักษ ณ์อย่างเป็นทางการของ

ศาสนจักรใช้กับส่ิงท่ีได้รับอนุมัติจากแผนก

ประสานงานที่สำานักงานใหญ่ศาสนจักร

เท่านั้น อาทิเช่น

 สิ ่งพิมพ์แล ะเครื่องเขียนอย่างเป็นทาง

การของศาสนจักร

 ปา ยชื่อผู้ส อนศาสนา

 ปาย ด้านนอกอา คารประชุม

ไม่อนุญาตให้ใ ช้ตราสัญลักษณ์เป็น

องค์ประกอบตกแต่งหรือเป็นรูปพักหน้า

จอคอมพิวเตอร์  ห้ามนำาไปใช้ส่วนตัว ใช้

ในเชิงพาณิชย์ หรือส่งเสริมการขายใด  

ทั้งสิ้น 

ขาวว
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เวบไ ตนําอุปกรณและสิ่งพิมพ
ของ าสนจักรไปสูสมาชิกทั่ว ลก

เนื่องด้วย store.lds.org มีภาษาเพิ่ม

ขึ้นอีกสามภาษา ทำาให้สมาชิกหลายพัน

คนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง  ของ

ศาสนจักรได้ง่ายกว่าเดิมมาก  เว็บไซต์ดัง 

กล่าวซ่ึงมาแทน ldscatalog.com เผยแพร่ 

ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษ รัสเซีย และ

สเปน แต่ปจจุบันมีภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน 

และอิตาลีให้ใช้งานด้วยเช่นกัน

สื่อการเรียนการสอนพระกิตติคุณ ไม่

ว่าจะเป็นสิ่งช่วยศึกษา ดนตรี สื่อ ศิลปะ 

การ์เม้นท์ วัตถาภรณ์พระวิหาร และแหล่ง 

ช่วยอื่น จัดส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในทุกพื้นที่ซึ่งมีเว็บไซต์บริการ

ศาสนจักรวางแผนให้มี store.lds.org 
ในภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และโปรตุเกส

ในอนาคต

ปรแกรมคลังคนควาพระกิตติคุณ
รุนลาสุด

ศาสนจักรเผยแพร่โปรแกรมคลังค้นคว้า 

พระกิตติคุณรุ่นล่าสุดเพ่ือใช้กับแอนดรอยด์ 

ไอแพด และไอโฟน ที่ mobile.lds.org

ถึงแม้ว่าโปรแกรมสำาหรับแอนดรอยด์

รุ่นก่อนจะมีเฉพาะสิ่งเผยแพร่สำาคัญ  ไม่

กี่อย่าง แต่รุ่นล่าสุดสามารถเข้าไปใช้งาน

นิตยสาร คู่มือ และสิ่งเผยแพร่อื่น  ได้

โปรแกรมรุ่นล่าสุดสำาหรับไอแพดและ

ไอโฟนจะเอื้ออำานวยให้ผู้ใช้สามารถเทียบ 

ข้อมูลหมายเหตุพระคัมภีร์ระหว่างโปร- 

แกรมในโทรศัพท์มือถือกับ My Study 
Notebook ใน LDS.org ทำาให้สามารถเปิด 

ดูข้อความที่บันทึกไว้ แถบสี และแท็กทั้ง

แบบออนไลน์และผ่านอุปกรณ์มือถือ 

พระวิหารแอตแลนตา จอร์เจีย

สมาชิก ลอง 5  ป าสนจักร 
ใน ลิปปนส

พอ ลองวาระครบรอบ   ารอ ิ  

า พอ ารสังสอนพระ ิตติค น ระ  

ลิ นส์ วิส ิ น ลายพันคน ารว ัน 

น อน ิต พอ สวนรว น าร สดง าง 

วั น รร ครบรอบ าสิบ อวัน   

ายน ละ าร ระ าค อวัน  

 พ าค

ส ตคสิบ า ง ารว ัน นวัน สาร์

พอ ลอง รด อัน ังคัง างวั น รร  

ละ าร ติบโตของ าสนจั ร น ลิ นส์ 

านบ พลง ละ าร ตนรา  นวันอา ิตย์ 

  พ าค  ส า ิ ารว ัน พอ ขา 

รว าร ระ ัว ระ ับ นา น 

อง ละ จา นา นั านระบบดาว 

ย

USNS Comfort มอบความชวย
เหลอใน 1  พ้นที่

น ดอน ายน  Comfort รอ 
พยาบาล ต ร บบออ ดิน รอไ ยังพน   

 ง น คริบ บยน อ ริ า ลาง ละ 

อ ริ า ต พอ ารรั า าง าร พ ย์ 
ละ อบร วิ า พ าง าร พ ย์

อาสาส ัครจา าสนจั ร อง ัพ รอ 
ส รั  ละองค์ รบรร า ข์อน  จะดา นิน 
งานบา พ ระโย น์ พอ น ย รร ละ
สอน ั ะ จะ วย คน วย ลอตน อง
ลัง รอจา ไ

พระวิหารแอตแลนตาเปดตอนรับ 
หลังการ ลองและการอุทิ ํา

ลัง าร ลอง างวั น รร วงสดสั  
ดา ์ ละ าค ารอ ิ าสอง าค นวันอา ติย์ 
โดย ระ านโ ัส อส  อนสัน พระวิ าร
อต ลนตา จอร์ จย ดดา นิน ารตา ติ

อ ครัง อวัน   พ าค  ค    
นอ นอจา ระ าน อนสัน อล ดอร์ อ  
รัส ลล์ บัลลาร์ด งโควรั อัครสาว  
สิบสอง พรอ ดวย อล ดอร์วอล ตอร์ อ   
อน า ล  ละ อล ดอร์วิล ลย  อาร์  

วอล์ อร์ จา โควรั สาว จดสิบได ขารว  
พิ อ ิ าครังนดวย

พระวิ ารอ ิ ครัง ร น   ด พอ 
า ารบร ะครัง อวัน   ิ นายน 

ค   

บ เวบ ขาวส ท ก
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ดีวีดีพัน สัญญ าเดิมเพิ่ม
า าใหม

ดดวดพัน ส ั า ดิ   
    จจบัน

ัง ด  า า โดยอ   า า
จะตา า นไ า

จจบัน น า า ออ ริ ัน 
วางตง อัง  รัง ส ยอร ัน 

อิตาล จน ลาง โ รต ส า ัว ส น 
ละย ครน สวน า า ดน าร์  ดั ์
น ลนด์ อินโดน ย นอร์ วย์ รัส ย 

สว ดน ตา าลอ  ไ ย ละตอง าจะ
จา นายระ วาง วงนจน งสิน

ดดวดสา  น ั น ร ์ วา 
 ราย าร ละวดิ ั น์  รอง พอ

นว างส า ิ น าร าพัน
สั า ดิ  ดวด ดน จา นาย าน
นย์ นังสอ าสนจั ร รอ  

พระคัม ีรรวมส ามเลม บับ
า า ามัวมีจําหนายแลว
พระคั ร์รว ส า ล บับ า า

า ัว พระคั ร์ อร อน พระคั ร์
ลั คาสอน ละพัน สั า พระคั ร์

ไข อันลาคา พรอ งัค อพระคั ร์
ละสิง วย น าร ารว ไว น ล
ดยว ัน จจบัน จา นาย าน นย์
นังสอ ละ   

ข คิ เ ทว ป

พรเหลอคณา
าสนจั รไ สาข า น อง รา

อย ละ น รองยา จะ านพน

สั ดา ์ นงไ โดยไ ไดติดตอ ับ

ส า ิ คนอน ลย ควา รส รา

สั ัสไดข ะอานบ ควา รอคา

รา รัยจา  เลย นา คอ ขยน

าลังพด ับ รา น ารสวนตัว  าร

อยคาของ าสดาพยา ร ์ นบาน

ของ รา นพร ลอค า  ดวยวิ น

ราจงรส ล ิด าสนจั รอยาง า

วา ราจะอย างไ ลจา อาคาร

ระ ตา
าบี อ อังเดร า บ, บรา ิล

คําแนะนําสรางความ เขมแขง
และ รัท า

ขอบค สา รับพรอั นยิง ของ

นิตยสาร ตละ ดอนดิ นัพบขอควา

สั ัส จดิ ัน คา นะนา ราไดรับ

จา ส า ิ โควรั อัครสาว สิบสอง

ควา ข ขง ดิ ัน ละ ติ วิ

า ดิ ันดวย รั า
ดอรริส แคนเทอร,  อนดูรัส

ชองทางพบคําตอบ
า าย นงของ  คออาน เลย

นา ดอน  นิตยสาร สวน วย

น อนพระ ย คริสต์ า ขน  

นอ อง าง นง พระ จา รงตอบ

คาสวดออนวอนของ
กิลเบอร ต จูเนีย ร เด เปาลา รดริกูเอ , 
บรา ิล

โปรดส่งความคิดเห็ นหรือข้อเสนอแนะ
ของท่านไปที่ c u c .   
ความคิดเห็นที่ท่านส่งเข้ามาอาจได้รับการ
แก้ไขเพื่อให้มีความกระชับหรือชัดเจน

วคิ สา รบ
การส สรรค คร บครว

นิตยสารฉบับนี้มีบ ทความและกิจกรรมที่สามารถนำาไป
ใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ิ ณ ม
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พบสันติสุขในยามท ุกขใจ  

นา   อนอานบ ควา น 

านอาจขอ ครอบครัว ขยน าร

า ายบางอยาง พว ขา าลัง

ิ   จา นันสน นาคา นะนาของ อล ดอร์ าล์

พอ าวิ คนพบสันติสขระ วาง ิ าร ดลอง

าสนพิ ีผนกเช่ อม ยงครอบครัวไวชั่วนิรันดร  

นา   อนอานบ ควา น านอาจขอ ครอบครัว

สน นาวา ส า าย งอะไร  พิจาร าอาน  ลั

คาสอน ละพัน สั า  ละพดคย ันวา ต ด

จงสาคั อยางยิง จะ า ละรั าสั า บัพระ จา  อ

านอานบ ควา ดวย ัน อาจ สดง ระจั ์พยานวา

ารรั าพัน สั า นพรตอ วิต านอยางไร

หนาที่ตอพระผู เปนเจากับคุณพอ  นา   อรับ

รงบันดาล จจา บ ควา น านอาจ ริ า ิจ รร

นงจา นา ตอพระ น จา รอควา าว นาสวน

บคคล วา านจะไ บตร อย น วงวัยรน ตา  ด

นอ าได   ละ 

  า าน บตรวัยรน าลัง าอย ลว อาจ

ลองสลับ บิดา างาน ับบตรสาว ละ ารดา างาน

ับบตร าย

จะมีผูสั่งสอนพร ะกิตติคุณในทั่ว ลก  นา   นอ

จา ลน จับค าพสา รับ ด นครอบครัว านอาจ

รอง พลง รย รับ  เพลงสวด บ พลง  

  อาจวาง นงาน ย าสนา นครอบครัว รว

ง า ายตาง  น อ ิ ครอบครัว นง า

ิจ รร าสนจั ร รอ ขยนจด าย ง สอน าสนา

าลังรับ จา วอร์ดของ าน



ดย สเต ี วิกเคอรีย

ดิ
ฉันจำาได้ว่าเห็นภาพพระวิหารตั้งแต่ดิฉัน 
ยังเล็กมาก ถึงแม้จะเด็กเกินกว่าจะเข้าใจ 
พรของพระวิหาร แต่ดิฉันรู้ว่าดิฉันอยากไป 

ที่นั่นสักวัน สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดิฉันเริ่มเข้าใจ 
พรท่ีจะมาจากพระวิหาร ตอนน้ันครอบครัวของดิฉัน 
ไม่ค่อยแข็งขัน และดิฉันสวดอ้อนวอนทุกวันขอให้
เราได้รับการผนึกเป็นครอบครัวนิรันดร์

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1993 สองสัปดาห์ก่อนอายุครบ 
18 ปี ครอบครัวของดิฉันไปพระวิหาร ดิฉันจำาความ 
รู้สึกที่มีในพระวิหารโพรโว ยูทาห์ได้ เรากลายเป็น 
ครอบครัวนิรันดร์ที่มีทั้งพ่อแม่และพี่น้อง ขณะออก
จากพระวิหารวันนั้นดิฉันคิดว่าดิฉันเข้าใจพรที่ได้
จากพระวิหาร

สองปีต่อมา ในฤดูร้อนปี 1995 ดิฉันหมั้นหมาย 
เพื่อแต่งงาน ด้วยเหตุนี้จึงไปพระวิหารเพื่อรับเอ็น- 
ดาวเม้นท์ของตนเอง การได้รับพรของพระวิหารอีก 
ครั้งช่างวิเศษเหลือเกิน  สามวันหลังจากได้รับเอ็น- 
ดาวเม้นท์ ดิฉันได้รับการผนึกกับสามีเพื่อกาลเวลา 
และนิจนิรันดร์ในพระวิหารแมนไท ยูทาห์ ดิฉันทราบ 
ดีว่าน่ีเป็นพรอีกประการหน่ึงท่ีดิฉันไม่เคยประสบมา 
ก่อน ดิฉันกับสามีจะได้เป็นครอบครัวนิรันดร์ อีก
ครั้งที่ดิฉันคิดว่าดิฉันได้รับพรทั้งหมดของพระวิหาร
แล้ว

หกปีในชีวิตแต่งงานเราพบว่าเรากำาลังจะมีลูก 
เราตื่นเต้นกับการจะได้เลี้ยงดูลูกชายและสอน 
พระกิตติคุณให้เขา แต่อยู่ในครรภ์ได้ 24 สัปดาห์ 
ลูกชายตัวน้อยของเราก็เกิดมาสู้ชีวิต เพียงแปด 
สัปดาห์หลังจากน้ันเขากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

ขณะที่ดิฉันอุ้มเขาเป็นครั้งสุดท้าย ดิฉัน 
ประจักษ์ชัดถึงพรวิเศษสุดอีกประการหนึ่ง
ของพระวิหาร นั่นคือ ลูกชายของเราเกิด
ในพนัธสญัญาและจะเปน็ของเราตลอดไป

สิบแปดเดือนหลังจากลูกชายจากไป  
เราได้รับโทรศัพท์จากศูนย์ให้คำาปรึกษา 
ครอบครัวแอลดีเอสแจ้งว่าหญิงสาวคน 
หนึ่งเลือกจะยกลูกน้อยของเธอให้เรา โดย 
รู้ว่าเราไม่สามารถมีลูกได้อีก จึงไม่มีอะไร
ทำาให้เราตื่นเต้นได้มากกว่านี้อีกแล้ว

เมื่อลูกสาวตัวน้อยของเราอายุหกเดือน  
เราจบขั้นตอนสุดท้ายของการรับเธอเป็น 
บุตรบุญธรรมและพาเธอไปพระวิหารเพื่อ 

รับการผนึกกับเรา สี่ปีหลังจากลูกสาวตัวน้อยเป็น 
ส่วนหน่ึงของครอบครัวเรา หญิงสาวอีกคนหน่ึงเลือก 
เราเป็นพ่อแม่ของลูกชายตัวน้อยน่ารักคนหนึ่ง อีก 
ครั้งที่เราได้รับพรของการพาลูกชายวัยหกเดือนไป 
พระวิหาร ดิฉันไม่มีวันลืมความรู้สึกเม่ือเห็นลูก  ทุก 
คนสวมชุดขาวอยู่ในพระวิหารกับดิฉันและสามีเพื่อ
ผนึกกับเราชั่วนิรันดร

เวลานี้ดิฉันตระหนักว่าดิฉันไม่เข้าใจพรทั้งหมด 

ที่พระวิหารนำามาให้เมื่อครั้งเป็นเยาวชนหญิงหรือ 

เม่ือดิฉันได้รับการผนึกกับสามีหรือแม้แต่เม่ือลูกชาย 

ของเราเสียชีวิต ถึงแม้ดิฉันจะยอมรับว่ามีพรอีกมาก 

มาย มากกว่าที่ดิฉันได้รับในอดีต แต่เวลานี้ดิฉัน 

เข้าใจแล้วว่าพระวิหารเป็นสถานที่แห่งพร น น   

พรที่จะมาถึงเราในชีวิตนี้และในนิรันดร พรบาง 

อย่างเราอาจตระหนักได้โดยง่ายในเวลานี้ และพร

อีกหลายอย่างจะสอนเรา เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้ประจักษ์พยานของเรา และช่วยให้เราไปถึงบ้าน

นิรันดร์ของเราในวันหน้า

พระวิหารเป็นสถานที่แห่งสันติสุขและการปลอบ 

โยน ปีติและความสดใส ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งยิ่งกว่า 

เดิมสำาหรับพระวิหารและสวดอ้อนวอนว่าเมื่อดิฉัน

กลับไปที่นั่น ดิฉันจะยังคงสามารถเรียนรู้และเห็น

คุณค่าของพระวิหารต่อไป 

พ พ  
 

จ น ว า ร า จ ะ พ บ ั น อ

ความเข้าใจของ
ดิฉันเรื่องพร
พระวิหารเพิ่ม
ขึ้นเมื่อดิฉัน
ต้องการพร 
นั้นมากขึ้น
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ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ท่ี 3 เมษายน ค.ศ. 1836 โจเซฟ 
สมิธ และ ออลิเวอร์ คาวเดอรีปลีกตัวไปยังแท่นพูดใน
พระวิหารเคิร์ทแลนด์ท่ีเพ่ิงได้รับการอุทิศและคุกเข่า
สวดอ้อนวอน หลังจากนั้นพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏ
ต่อพวกท่านและตรัสว่า

“เราเป็นต้นและปลาย; เราคือเขาผู้นั้นที่มีชีวิต, เรา
คือเขาผู้นั้นที่ถูกประหาร; เราคือผู้วิงวอนพระบิดาแทน 
เจ้า.

“ดูเถิด, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว; เจ้าสะอาด 
ต่อหน้าเรา; ฉะนั้น, จงเงยหน้าขึ้นและชื่นชมยินดีเถิด.

พระวจนะของพระคริสต์

ภาพสะท้อนพระวิหารเคิร์ทแลนด์ โดย อัล ราวด์ส

“ให้ใจพี่น้องเจ้าชื่นชมยินดี, และให้ใจผู้คนทั้งปวง
ของเราชื่นชมยินดี, ผู้ที่สร้างนิเวศน์แห่งนี้, ด้วยสุด
กำาลังของพวกเขา, แด่นามของเรา.

“เพราะดูเถิด, เรายอมรับนิเวศน์แห่งนี้, และนาม
ของเราจะอยู่ที่นี่; และเราจะแสดงตนให้ประจักษ์แก่
ผู้คนของเราในความเมตตาในนิเวศน์แห่งนี…้

“และกิตติศัพท์ของนิเวศน์แห่งน้ีจะแพร่สะพัดไปยัง 
ต่างแดน; และนี่เป็นการเริ่มต้นพรซึ่งจะเทลงบนศีรษะ
ผู้คนของเรา. แม้เป็นดังนั้น. เอเมน” (คพ. 110:4–7, 
10)



“หากเราดำาเนินชีวิตตามกฎท่ีเก่ียวข้องกับการแต่งงานซีเลสเชียล เรากับคู่ครองพร้อม 

ด้วยครอบครัวของเราจะสามารถมีสวรรค์น้อยๆ บนแผ่นดินโลก” เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต 

ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน “เมื่อเราดำาเนินชีวิตตามกฎเหล่านั้น เรา

กำาลังปฏิบัติตามกฎที่ปฏิบัติในสวรรค์” ดู “สวรรค์น้อยๆ บนแผ่นดินโลก” หน้า 22
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