
ยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนน้อมใน
ประวัติศาสตร์ของเรา 
น. 16, 62, 65
วิธีประสบอิสรภาพ 
ท่ีแท้จริง น. 32
เม่ือความสุจริตของท่านอยู่ใน
อันตราย น. 40, 48
สร้างธงแห่งเสรีภาพให้
ครอบครัวท่าน น. 60
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“ผู้บุกเบิกของ

ศาสนจักรยุค 

ใหม่ในวันนี้ . . . 

อาศัยอยู่ในทุก

ประชาชาติและ 

เร่ืองราวของความ

บากบ่ัน ศรัทธา 

และการเสียสละ 

[ของพวกเขา]  

เพ่ิมกวีรจนา 

ในเพลงสวด

สรรเสริญยุค

สุดท้ายแห่ง

อาณาจักรของ 

พระผู้เป็นเจ้า”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 
ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุด, “ความเชื่อ 
ของพระบิดาเรา” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2008, 89.

ซ้าย: เทียเรย์ มาเดรา ราโซ- 
อมามปิอานินา อยู่ในกลุ่ม 
สมาชิกรุ่นแรกของศาสนจักร 
ในมาดากัสการ์
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ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
	 	 เดือนเมษายน

10  ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	คนท่ีพระเจ้าทรงเรียก 
	 	 พระองค์ทรงทำาให้คู่ควร

12  รับใช้ในศาสนจักร:	ยกโทรทัศน์	 
	 	 ยกระดับวิญญาณ

โดย คาซิ โครนิน

13  การสอน	เพ่ือความเข้มแข็งของ 
	 	 เยาวชน :	ความซ่ือสัตย์และความสุจริต

28  เสียงวิสุทธิชน
74  ข่าวศาสนจักร
80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:	เดินไปตาม 
	 	 เส้นทางแห่งความหวัง—ด้วยกัน

โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	 
	 	 โลกต้องการผู้บุกเบิกวันน้ี

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	การเรียนการสอน 
	 	 พระกิตติคุณ

บทความพิเศษ
 14 ไม่มีส่ิงใดท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงทำาไม่ได้

โดย ซางอิค ฮาน
การไปเรียนกฎหมายเมื่ออายุ 53 ปี 
ทำาให้ตระหนักว่าผมจะประสบความ
สำาเร็จได้ก็ต่อเม่ือพ่ึงพาพระเจ้าในทุกเร่ือง

 16 ศรัทธาและความทรหดของผู้บุกเบิก— 
	 	 สมัยน้ันและสมัยน้ี

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
ผู้บุกเบิกเมื่อหลายปีก่อนรอดชีวิตจาก
ปัญหาท้าทายที่ยากจะเอาชนะ—ขอให้
ไฟแห่งประจักษ์พยานของเราลุกโชติช่วง 
เฉกเช่นประจักษ์พยานของพวกเขา

 22 พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์:	วิสุทธิชน	
	 	 ชาวสโลวักในเชฟฟีลด์

โดย เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา
ศรัทธาของวิสุทธิชนเหล่าน้ีในเชฟฟีลด์ 
ประเทศอังกฤษนำามาสู่ปาฏิหาริย ์
ยุคปัจจุบัน

ภาพปก
ปกหน้า: เรื่องโปรด, โดย ไมเคิล ที. มาล์ม   
ปกหลัง: ถ่ายภาพโดย เครก ไดมอนด์ © IRI   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
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 32 ดำาเนินชีวิตเพ่ือนิรันดร
โดย เอ็ลเดอร์คีธ เค. ฮิลบิก
ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้นึกภาพการ
ดำารงอยู่ในซีเลสเชียลกับครอบครัว
ท่านในนิรันดร สถานะของรัศมีภาพที่
ยากหยั่งถึงและข้อดีที่เรายังไม่สามารถ
เข้าใจได้ถ่องแท้

 36 ประสบการณ์ในความไว้วางใจ 
	 	 อันลึกซ้ึง

โดย เมลิสซา เซนเตโน
คนหนุ่มสาวแบ่งปันวิธีเสริมสร้าง
ศรัทธาของพวกเขาแม้ต้องมีปัญหา 
กับความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่น

 40 ความเช่ือม่ันกับความเห็นใจ
โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
เม่ือใดควรตัดสิน  เราปกป้องมาตรฐาน
ของเราอย่างไรขณะเคารพสิทธ์ิเสรีของ
ผู้อื่น

 44 ให้อภัยคนในกระจก
โดย เดวิด ดิกสัน
บางคนอาจเชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถ 
ได้รับการให้อภัย แต่การชดใช้ของ 
พระผู้ช่วยให้รอดไม่มีขอบเขตและ 
มีผลต่อทุกคน

 47 ปากกาเคมีหมึกถาวร
โดย ดานี ดันอะเวย์ โรวัน
ดิฉันถูมือจนเจ็บ แต่รอยปากกาเคม ี
ยังอยู่

 48 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:			
	 	 ความซ่ือสัตย์และความสุจริต

โดย เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์

 50 คืนให้ด้วยความภูมิใจ
โดย วาเลรี เบสต์
ดิฉันมองดูกำาไลข้อมือที่บังเอิญหล่น
มาอยู่ในกระเป๋า—มันจะอยู่ในนั้นนาน
เท่าใดถ้าดิฉันผัดผ่อนไม่เอาไปคืน

 52 พลังในพันธสัญญา
พันธสัญญาเป็นมากกว่าสัญญาสองทาง 
พันธสัญญาคือสัญญาที่มีอำานาจ พลัง 
ความปลอดภัย และสันติสุข

 54 การสังสรรค์ในครอบครัวสุดโปรด
เยาวชนสามคนจากทั่วโลกพูดถึงการ
สังสรรค์ในครอบครัวที่พวกเขาจำาได้
แม่นที่สุด

 56 ฤดูร้อนของผมข้างพระวิหาร
โดย เดวิด ไอแซคเซ็น
ต้องขับรถ 10 ชั่วโมงเพื่อไปพระวิหาร
ใกล้ที่สุดในสตอกโฮล์ม สวีเดน แต่ผม
ดีใจที่เราไป

57  กงล้อการสังสรรค์ในครอบครัว
ท่านสามารถทำาและใช้กงล้อนี้
ช่วยครอบครัวท่านวางแผนการ
สังสรรค์ในครอบครัว

58  ช่วยเธอด้วย!	
โดย ไฮดี เอส. สวินตัน
สมัยยังเด็กประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรียนรู้ว่าความรู้สึกที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง
คือการสามารถช่วยคนอื่นได้

60  นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	ครอบครัว 
	 	 เป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดา 
	 	 บนสวรรค์

62  ตามรอยประวัติศาสตร์:	การท้าทาย 
	 	 ในมิสซูรี

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

64  หน้าน้ีของหนู
65  พยานพิเศษ:	เหตุใดงานประวัติ 
	 	 ครอบครัวจึงสำาคัญมาก

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

66  เบ้ืองหลังพรมผืนเล็ก
โดย เคย์ ทิมพ์สัน
การบอกเล่าเร่ืองราวต่าง  ๆ ขณะทำางาน
ด้วยกันช่วยให้เคทีกับคุณยายสร้างสรรค์ 
ได้มากกว่าพรมผืนเล็ก

68  แลกเปล่ียนเร่ืองราวครอบครัว
ใช้กิจกรรมนี้แบ่งปันและเล่าเรื่องราว
ต่าง ๆ กับครอบครัวท่าน

69  สวัสดีค่ะ	หนูช่ือเอริกาจาก 
	 	 เอลซัลวาดอร์

เอริกาบอกเล่าเรื่องราวว่าการทำาประวัติ
ครอบครัวสนุกอย่างไร

70  สำาหรับเด็กเล็ก
81  ภาพศาสดาพยากรณ์:	 
	 	 โจเซฟ	เอฟ.	สมิธ	

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อน

อยู่ในฉบับนี ้

ได้หรือไม่   

คำาใบ้: เอริการู้

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน	 เด็ ก



กลับใจ (การ), 47
การประชุมใหญ่สามัญ, 8
การเรียกในศาสนจักร, 10
ครอบครัว, 16, 20, 29, 30, 

60, 66
ความยากลำาบาก, 4, 22, 80
งานเผยแผ่ศาสนา, 22
เช่ือฟัง (การ), 40
ซ่ือสัตย์ (ความ), 13, 31, 

48, 50
ตัดสิน (การ), 40
แต่งงาน (การ), 32, 36

บิดามารดา (การเป็น), 13, 32
แบบอย่าง, 16
ประวัติครอบครัว, 65, 69
ประวัติศาสนจักร, 4, 16, 62, 

80, 81
เป้าหมาย, 14
ผู้บุกเบิก, 4, 16, 62, 80
แผนแห่งความรอด, 30
พระบัญญัติ, 40
พระเยซูคริสต์, 70
พระวิหาร, 29, 56
พันธสัญญา, 52

มาตรฐาน, 4
มุมมอง, 32
รับใช้ (การ), 12
ศรัทธา, 14, 36
ศาสดาพยากรณ์, 20
ศาสนพิธี, 29
สมิธ, โจเซฟ เอฟ., 81
สอน (การ), 7, 13
สะบาโต, 28
สังสรรค์ในครอบครัว (การ), 

3, 54, 57
ให้อภัย (การ), 44

“คืนให้ด้วยความภูมิใจ” หน้า 50: หลัง 
จากอ่านเรื่องนี้ ท่านและครอบครัวอาจจะ
ดาวน์โหลดและชมวีดิทัศน์เรื่อง “Honesty: 
You Better Believe It!”  ที่ youth.lds.org  
(มีในภาษาอังกฤษ โปรตุเกส และสเปน)  
สมาชกิครอบครวัสามารถแบ่งปันสิง่ทีเ่รยีนรู้
จากเรื่องนี้หรือวีดิทัศน์  ท่านอาจจะอ่านใน 
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน เกี่ยวกับความ
ซือ่สตัย์และความสจุรติได้เช่นกนั (หน้า 19)  
ส�าหรับกิจกรรม สมาชิกครอบครัวอาจระดม
ความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจทดสอบ
ความซื่อสัตย์ของพวกเขา  เขียนสถานการณ์
ลงในแผ่นกระดาษใส่ไว้ในชาม และให้หยิบ
คนละหนึ่งแผ่น  ให้ทุกคนผลัดกันอ่าน
สถานการณ์และบอกว่าควรท�าอะไรใน
สถานการณ์นั้นเพื่อแสดงความซื่อสัตย์

“เบื้องหลังพรมผืนเล็ก” หน้า 66: ในเรื่องนี้  
เคทีกับคุณยายท�าสิ่งต่าง ๆ เพื่อบ�ารุงเลี้ยงความ 
สัมพันธ์  ท่านอาจจะอ่านย่อหน้าที่เจ็ดของ  
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ถ้อยแถลงกล่าว 
ว่าการแต่งงานและครอบครัวที่ประสบความ 
ส�าเรจ็ได้รบัการสถาปนาอย่างไร เลือกมาหนึ่ง 
ประเด็น เช่น ความเห็นอกเห็นใจ และสนทนา 
กันในครอบครัว ท่านอาจจะเชิญครอบครัวให ้
เขียนวิธีที่พวกเขาจะแสดงความเห็นใจต่อสมาชิก
ครอบครัวและผู้อื่น  ท่านอาจจะตั้งเป้าหมาย 
ส�าหรับสัปดาห์นั้นเพื่อแสดงความเห็นใจมากขึ้น 
และสนทนากันในช่วงการสังสรรค์ครอบครัว 
คร้ังต่อไปว่าท่านบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด   
ท่านอาจจะจบบทเรยีนโดยร้องเพลง “ครอบครวั 
สามารถอยูด้่วยกนัชั่วนิรันดร์” (เพลงสวด,  
บทเพลงที่ 148)
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ 
languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
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ส            หรับคนจ�ำนวนมำก กำรเดินทำงอย่ำงยำกล�ำบำกของผู ้
บุกเบิกในปี 1847 ไม่ได้เริ่มที่นอวู เคิร์ทแลนด์ ฟำร์เวสต์ 
หรือนวิยอร์ก แต่เริม่ในแดนไกลอย่ำงองักฤษ สกอตแลนด์ 

สแกนดิเนเวีย หรือเยอรมนี  เด็กเล็ก ๆ อำจไม่เข้ำใจถ่องแท้เกี่ยว
กับศรัทธำอันมีพลังท่ีผลักดันบิดำมำรดำของพวกเขำให้ทิ้ง
ครอบครัว มิตรสหำย ควำมสุขสบำย และควำมมั่นคงปลอดภัยไว้
เบื้องหลัง

เด็กเลก็คนหนึง่อำจถำมว่ำ “แม่คะ ท�ำไมเรำต้องท้ิงบ้ำนไป  เรำ 
จะไปที่ไหนคะ”

“ตำมมำเถอะจ้ะลูกรัก  เรำจะไปไซอัน เมืองของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ของเรำ”

ระหว่ำงควำมปลอดภัยของบ้ำนกับสญัญำแห่งไซอนัเบือ้งหน้ำ 
คือควำมเกรี้ยวกรำดอันตรำยของผืนน�้ำแอตแลนติกอันเวิ้งว้ำง
กว้ำงใหญ่  ใครจะสำมำรถบรรยำยควำมหวำดหวั่นที่เกำะกุมใจ
มนุษย์ระหว่ำงข้ำมผืนน�้ำที่เต็มไปด้วยอันตรำยเหล่ำนั้นได้  ด้วย
กำรกระตุ้นเตือนจำกสุรเสียงกระซิบอันแผ่วเบำของพระวิญญำณ 
และแรงหนุนจำกศรัทธำอันเรียบง่ำยทว่ำยั่งยืน วิสุทธิชนผู้บุกเบิก
เหล่ำนั้นวำงใจในพระผู้เป็นเจ้ำและออกเรือเริ่มกำรเดินทำง

ในที่สุดพวกเขำก็มำถึงนอวูเพียงเพื่อจะออกเดินทำงไปผจญ
ควำมยำกล�ำบำกอีกครั้ง  พงหญ้ำและศิลำหน้ำหลุมฝังศพมีให้
เห็นตลอดเส้นทำงจำกนอวูถึงซอลท์เลคซิตี้  นั่นเป็นรำคำที่ผู้บุก-
เบิกบำงคนจ่ำย  ร่ำงของพวกเขำถูกฝังไว้อย่ำงสงบ แต่ชื่อของ
พวกเขำด�ำรงอยู่ตลอดกำล

วัวที่อ่อนล้ำเดินอืดอำด ล้อเกวียนลั่นเอี๊ยดอ๊ำด บุรุษผู้กล้ำอำบ
เหงือ่ต่ำงน�ำ้ กลองรบดงักึกก้อง และสนัุขป่ำเห่ำหอน  แต่ผูบ้กุเบกิ 
ที่มีศรัทธำเป็นแรงใจและถูกมรสุมชีวิตผลักดันต่ำงเดินหน้ำต่อไป  

พวกเขำร้องเพลงนี้บ่อยครั้ง

สิทธิชนมา อย่ากลัวงานหนักแบบใด
ด�าเนินต่อโดยสุขใจ
แม้การเดินทางล�าบากแก่ท่านทั้งหลาย
พระการุณย์จะอยู่ใกล้ . . .
ทุกอย่างดี! ทุกอย่างดี! 1

ผู้บุกเบิกเหล่ำนี้จดจ�ำพระด�ำรัสของพระเจ้ำที่ว่ำ “ผู้คนของเรำ
ต้องรับกำรทดลองในสิ่งทั้งหลำยทั้งปวง, เพื่อพวกเขำจะพร้อมรับ
รัศมีภำพที่เรำมีไว้ให้พวกเขำ, แม้รัศมีภำพของไซอัน.”2

เมื่อเวลำผ่ำนไปท�ำให้ควำมทรงจ�ำของเรำรำงเลือนและส�ำนึก
คุณน้อยลงต่อผู้เดินในเส้นทำงของควำมเจ็บปวด  ทิ้งทำงเดิน
เปื้อนครำบน�้ำตำของหลุมศพไร้ชื่อไว้เบื้องหลัง  แต่อะไรเล่ำคือ
กำรท้ำทำยของทุกวันนี้  ไม่มีถนนขรุขระให้เดิน ไม่มีภูเขำสูงต�่ำ
ให้ปีน ไม่มีหุบเหวให้ข้ำม ไม่มีทำงเดินให้แผ้วถำง และไม่มีแม่น�้ำ
ให้ลุยข้ำมอย่ำงนั้นหรือ?  หรือจ�ำเป็นต้องมีวิญญำณผู้บุกเบิกเช่น
นั้นคอยน�ำทำงเรำให้ออกห่ำงจำกอันตรำยที่คุกคำมคอยจ้องจะ
เขมือบเรำและน�ำเรำไปสู่ไซอันแห่งควำมปลอดภัย?

ในหลำยทศวรรษตั้งแต่สิ้นสุดสงครำมโลกครั้งที่ 2 มำตรฐำน
ทำงศีลธรรมตกต�่ำลงเรื่อย ๆ อำชญำกรรมเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ควำมสุภำพลดน้อยลง  คนมำกมำยอยู่บนรถไฟเหำะแห่งหำยนะ
ขบวนมหึมำ  แสวงหำควำมตื่นเต้นหวำดเสียวชั่วพริบตำขณะ
ยอมสละปีติของนิรันดร  ด้วยเหตุนี้เรำจึงสูญเสียควำมสงบสุข

เรำลืมว่ำชำวกรีกและชำวโรมันเรืองอ�ำนำจอย่ำงยิ่งในโลกที่
ป่ำเถื่อนได้อย่ำงไรและชัยชนะครั้งนั้นสิ้นสุดอย่ำงไร—ในที่สุด
ควำมเฉื่อยชำและควำมอ่อนแอท�ำให้พวกเขำพ่ำยแพ้ย่อยยับ  

โดย ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน

โลก
ต้องการ

ผู้บกุเบกิวนันี้

ข ่า ว ส า ร จ า ก ฝ ่า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด
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การสอนจากข่าวสารนี้

พระคมัภร์ีอธิบายว่าผูส้อนประจ�าบ้านต้อง “เตอืน, อรรถาธิบาย, แนะน�า, 

 และสอน, และเชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมาหาพระคริสต์” (คพ. 20:59) 

ท่านอาจจะบอกค�าเตือนและค�าเชื้อเชิญในข่าวสารของประธานมอนสันกับ 

คนที่ท่านเยี่ยม ท่านอาจต้องการสนทนาวิธีตระหนักและท�าตามแบบอย่าง 

อันชอบธรรม หลีกเลี่ยงการหลอกลวง และเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น 

ถามคนที่ท่านสอนว่าพวกเขาจะเป็นผู้บุกเบิกวันนี้ได้อย่างไร

เดก็อาจชอบเรยีนเรือ่งผูบ้กุเบกิมากขึน้โดยอ่านจากชดุตามรอยประวติัศาสตร์ 

ในหน้า 62 ของฉบับนี้

สุดท้ำย  สิ่งที่พวกเขำต้องกำรมำกกว่ำ 
อิสรภำพคือควำมมั่นคงปลอดภัยและชีวิต
สุขสบำย  แต่พวกเขำสูญเสียทั้งหมด—ทั้ง
ควำมสุขสบำย  ควำมมั่นคงปลอดภัย และ
อิสรภำพ

อย่ำยอมต่อกำรชักจูงของซำตำน  แต่
จงยืนหยัดเพื่อควำมจริง  กำรแสวงหำปีติ
ไม่มีวันสิ้นสุดท่ำมกลำงควำมตื่นเต้นหวำด
เสียวของควำมตืน่ตระหนกและควำมชัว่ร้ำย 
จะไม่สนองควำมใฝ่ฝันอันค้ำงคำของจิต
วิญญำณ  ควำมชั่วร้ำยไม่เคยน�ำไปสู่คุณ-
ธรรม  ควำมเกลียดชังไม่เคยส่งเสริมควำม
รัก  ควำมขลำดไม่เคยให้ควำมกล้ำหำญ  
ควำมสงสัยไม่เคยเป็นแรงบันดำลใจสู่
ศรัทธำ

บำงคนพบว่ำยำกจะต้ำนทำนกำรเย้ย
หยันและควำมเห็นเชิงเหยียดหยำมของคน
โง่ที่เยำะเย้ยควำมบริสุทธิ์ทำงเพศ ควำม
ซื่อสัตย์ และกำรเชื่อฟังพระบัญชำของ 
พระผู้เป็นเจ้ำ  แต่โลกดูแคลนกำรยึดมั่น
หลักธรรมตลอดมำ  เม่ือโนอำห์ได้รบับญัชำ 
ให้ต่อเรือ ประชำชนที่โง่เขลำมองดูฟ้ำไร้
เมฆแล้วล้อเลียนเหน็บแนม—จนฝนมำ

เรำต้องเรียนรู้บทเรียนรำคำแพงเช่นนั้น
ครั้งแล้วครั้งเล่ำหรือ  เวลำผันเปลี่ยน แต่

ควำมจริงยังคงอยู่  เมื่อเรำไม่ได้ประโยชน์
จำกประสบกำรณ์ของอดีต เรำถูกชี้ชะตำ
ว่ำต้องซ�้ำรอยประสบกำรณ์เหล่ำนั้นพร้อม
ด้วยควำมปวดร้ำวใจ  ควำมทุกข์ทรมำน 
และควำมตรอมตรมทั้งหมดของมัน  เรำ
ไม่มีปัญญำจะเชื่อฟังพระองค์ผู้ทรงทรำบ
จุดเริ่มต้นจำกจุดสิ้นสุด—พระเจ้ำของเรำ
ผู้ทรงออกแบบแผนแห่งควำมรอด—แต่
กลับเชื่อฟังงูใหญ่ตนนั้น   ผู้ดูหมิ่นควำม
สวยงำมของแผนดังกล่ำวกระนั้นหรือ

พจนำนุกรมนิยำมว่ำผู้บุกเบิกคือ “คนที่

ล่วงหน้ำไปก่อนเพื่อเตรียมหรือเปิดทำง
ให้ผู้อื่นเดินตำม”3  เรำสำมำรถรวบรวม
ควำมกล้ำและควำมแน่วแน่ต่อจดุประสงค์ 
อันเป็นลักษณะเด่นของผู้บุกเบิกรุ่นก่อน
ได้หรือไม่  ตำมจริงแล้ว ท่ำนและข้ำพเจ้ำ
สำมำรถเป็นผู้บุกเบิกได้ไหม

ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำเรำสำมำรถเป็นได้  โอ้ 
โลกต้องกำรผู้บุกเบิกวันนี้ยิ่งนัก! 

อ้างอิง
1.	 “สิทธิชนมา,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่ 17.
2.	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	136:31
3.	 Oxford English Dictionary, 2nd ed.  

(1989),	“pioneer.”

ถ่ำ
ยภ

ำพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เว
ลเ

ดน
 ซ

ี. แ
อน

เด
อร

์เซ
็น



6 เ ลี ย โ ฮ น า

ตระหนกัว่าพระบดิาบนสวรรค์ประทานพระกติตคิณุ 
ให้ลูก ๆ  ของพระองค์และทรงยอมให้พวกเขาใช้
สิทธิ์เสรีท�ากับพระกิตติคุณตามที่พวกเขาจะท�า  
พ่อแม่ของทารกคนนั้นจะเลือกวิธีที่ง่ายกว่านี ้
ก็ได้  การท�าตามศาสดาพยากรณ์และการ 
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเรียกร้องให้ผู ้
บกุเบกิเหล่านัน้มุง่หน้าต่อไป แม้นัน่จะหมาย 
ความว่าพวกเขาต้องฝังลูกของตนเองก็ตาม  
แต่พวกเขาเลือกรับพระกิตติคุณเข้ามาใน 
ชีวิตและยอมรับการท้าทาย  ดิฉันเรียนรู้ว่า 
การอุทิศตนต่อพระกิตติคุณของวิสุทธิชน 
เหล่านั้นและความตั้งใจจะมุ่งหน้ามีพลัง
ผลักดนัจากศรัทธาและความหวัง—ความ
หวังส�าหรับอนาคตที่สดใสกว่าและศรัทธา
ว่าพระเจ้าทรงรู้จักพวกเขาและจะทรง
บรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขาได้

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

เป็นผู้บุกเบิก

ประธานมอนสัน

กล่าวว่าผู้บุกเบิก

คือคนที่บอกทางให ้

ผู้อื่นเดินตาม เด็กๆ 

ในภาพเหล่านี้จะท�า

อะไรได้บ้างเพือ่ยนืหยดั 

ท�าสิ่งถูกต้องและเป็น 

ผู้บุกเบิกให้ผู้อื่น เขียน

ค�าตอบของท่านลงใน

ที่ว่างใต้ภาพ

พลังผลักดันจากศรัทธา
โดย แม็กกี เอิร์ล

ดิฉันจะไม่มีวันลืมขณะเดินบนแผ่นดินที ่

วินเทอร์ควอร์เตอร์ส เนแบรสกา สหรัฐ- 

อเมริกา ซึ่งผู้บุกเบิกเคยอาศัยอยู่ที่นั่นเมื่อหลาย

ปีก่อน  ดิฉันรู้สึกว่าแผ่นดินนี้ศักดิ์สิทธิ์ประหนึ่ง

ก�าลังเยือนพระวิหารกลางแจ้ง

ดิฉันน�้าตาคลอจนดวงตาพร่าพราย  มองเห็น

รูปปั้นแต่ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไร  เมื่อปาดน�้าตา 

ดิฉันเห็นชายหญิงคู่หนึ่งสีหน้าดูเศร้าสลด  ขณะ

เข้าไปมองใกล้ ๆ ดิฉันเห็นรูปปั้นทารกวางอยู่ใน

หลุมศพแทบเท้าพวกเขา

ภาพนี้ท�าให้ดิฉันอัดแน่นด้วยความรู้สึกหลาก

หลาย ทั้งเสียใจ โกรธ  ซาบซึ้ง  และปีติ  ดิฉัน

ต้องการน�าเอาความเจ็บปวดที่วิสุทธิชนเหล่านั้น

รู้สึกออกไป แต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่

พวกเขาเสียสละเพื่อพระกิตติคุณ
ประสบการณ์ทีว่นิเทอร์ควอร์เตอร์สช่วยให้ดฉินั 
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

7 เ ลี ย โ ฮ น า 	 ก ร ก ฎ า ค ม 	 2 0 1 3    7

การเรียน 
การสอน 
พระกิตติคุณ

พระเยซคูรสิต์ทรงเป็นองค์ปรมาจารย์ 
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา

เมื่อทรง “สอนสตรีในฝูงชนและเป็นราย
บคุคล บนถนนและริมฝ่ังทะเล ทีบ่่อน�า้และ
ในบ้านของพวกเธอ  พระองค์ทรงแสดง
ความการุณย์รักต่อพวกเธอ ทรงรักษาพวก
เธอและสมาชิกในครอบครัวของพวกเธอ”1

พระองค์ทรงสอนมารธาและมารีย์และ
ทรง “เชื้อเชิญพวกเธอให้เป็นสานุศิษย์ของ
พระองค์และรับส่วนความรอด ‘ส่วนที่ดีนั้น’ 
[ลูกา 10:42]  ซึ่งจะไม่มีวันถูกน�าไปจาก
พวกเธอ”2

ในพระคัมภีร์ยุคสุดท้ายของเรา พระเจ้า
ทรงบัญชาเราให้  “สอนหลักค�าสอนของ
อาณาจักรให้กัน” (คพ. 88:77)  เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหลักค�าสอน เชอริล เอ. 
เอสพลิน ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
ปฐมวัยสามัญกล่าวว่า “การเรียนให้เข้าใจ
หลักค�าสอนของพระกิตติคุณอย่างถ่องแท้
เป็นกระบวนการชั่วชีวิตและเป็น ‘บรรทัด 
มาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์, 
ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อย’ (2 นีไฟ 28:30)”3

ขณะทีเ่ราเรยีนรู ้ศกึษา และสวดอ้อนวอน 
 เราจะสอนด้วยอ�านาจของพระวิญญาณ 

บริสทุธ์ิผูจ้ะทรงน�าข่าวสารของเรา “ไปสูใ่จ 
ลูกหลานมนุษย์” (2 นีไฟ 33:1)

จากพระคัมภีร์
แอลมา 17:2–3; 31:5; หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 42:12–13; 84:85

อ้างอิง
1. Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society (2011), 3.
2.  Daughters in My Kingdom, 4.
3.  เชอริล เอ. เอสพลิน, “สอนบุตรธิดาของเราให้

เข้าใจ,” เลียโฮนา,  พ.ค. 2012,12.
4.  สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, ใน Daughters in 

My Kingdom, 50.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้
คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
ศาสดาพยากรณ์ในอดีตของเราได้

เตือนความจ�าของเราเหล่าสตรีว่าเรามี

บทบาทส�าคัญเสมือนหนึ่งครูในบ้าน 

และในศาสนจักร  เดือนกันยายน ค.ศ.  

1979 ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  

คมิบัลล์ (1895–1985) ขอให้เราเป็น 

“สตรีนักอ่านพระคัมภีร์” ท่านกล่าวว่า 

“จงเป็นผู้รอบรู้พระคัมภีร์ไม่ใช่เพื่อกด 

ผู้อื่นลง แต่เพื่อยกผู้อื่นขึ้น! สุดท้ายแล้ว

ใครหรือที่ต้อง ‘สั่งสม’ ความจริงของ 

พระกิตติคุณ (ซึ่งจะเรียกใช้ได้ในยาม

ต้องการ) มากไปกว่าสตรีและมารดา 

ผู้ท�าการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนอย่าง

มาก”4

เราทกุคนเป็นทัง้ครแูละผูเ้รยีน  เมือ่ 

เราสอนจากพระคัมภีร์และถ้อยค�าของ

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต เราสามารถ 

ช่วยให้ผูอ่ื้นมาหาพระครสิต์ได้  เมือ่เรา 

มีส่วนในกระบวนการเรียนรู้โดยถาม

ค�าถามที่มีความหมายแล้วฟัง เราจะ 

พบค�าตอบตรงกบัความต้องการส่วนตวั 

ของเรา
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ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. ฉันก�าลังเตรียมเป็นครูที่ดีขึ้น 
 อย่างไร

2. ฉันแบ่งปันประจักษ์พยานกับ 
 พี่น้องสตรีที่ฉันดูแลหรือไม่



“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือ

โดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

เรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟัง
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

สมัยข้าพเจ้ายังเด็ก ทุกฤดูร้อนตั้งแต่
ต้นเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือน

กันยายน ครอบครัวข้าพเจ้าจะพักอยู่บ้าน
ไม้ซุงที่วิเวียนพาร์คในโพรโวแคนยอน  
รัฐยูทาห์

เพื่อนสนิทคนหนึ่งของข้าพเจ้าในช่วง
วันสบาย ๆ เหล่านั้นที่แคนยอนคือแดนนีย์ 
ลาร์เซ็น ครอบครัวเขามีบ้านไม้ซุงที ่
วิเวียนพาร์คเช่นกัน  ทุก ๆ วันเขากับข้าพ- 
เจ้าจะเดินเตร่ไปทั่วแดนสวรรค์ของเด็ก
ชายแห่งนี้ ตกปลาในล�าธารและแม่น�้า 

เก็บก้อนหินและสมบัติอื่น ๆ เดินเที่ยว ปีน
เขา สนุกไปกับทุกนาทีในทุกชั่วโมงของ
แต่ละวัน

เช้าวันหนึ่งแดนนีย์กับข้าพเจ้าตัดสินใจ
ว่าเราต้องการจัดกิจกรรมรอบกองไฟค�่าวัน
นัน้กบัเพือ่นคนอ่ืน ๆ ในแคนยอน  เพยีงแต่ 
ต้องจัดการบริเวณทุ่งใกล้ ๆ ให้โล่งเพื่อเรา
จะได้มารวมตัวกัน  หญ้าเดือนมิถุนายนที่
ปกคลุมท้องทุ่งบริเวณนั้นกลายเป็นหญ้า
แห้งและมีหนาม ท�าให้ไม่เหมาะกับจุด
ประสงค์ของเรา  เราจึงลงมือถอนหญ้า 
ที่มีล�าต้นสูงเพื่อให้เป็นที่โล่งวงกลมขนาด
ใหญ่  เราดึงและทึ้งสุดก�าลัง แต่ผลที่ได้คือ
วัชพืชก�าจัดยากเพียงไม่กี่ก�ามือ  เรารู้ว่า

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2013 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และสมุดบันทึก
การประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่น ๆ ของศาสนจักร

ภารกิจนี้คงต้องใช้เวลาทั้งวัน และเราก็เริ่ม
หมดแรงหมดก�าลังใจแล้ว

แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้านึกได้ก็เป็นทางออก

สมบูรณ์แบบที่สุดที่เข้ามาสู่ความคิดเด็ก

แปดขวบอย่างข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าบอกแดนนย์ี 

ว่า “ที่เราต้องท�าคือจุดไฟเผาวัชพืชพวกนี้  

เราแค่ต้อง เผา วชัพชืในวงกลมเท่านัน้เอง!”  

เขารีบเห็นด้วย แล้วข้าพเจ้าก็วิ่งกลับบ้าน

ไปเอาไม้ขีด

เผื่อใครจะคิดว่าเราได้รับอนุญาตให้ใช้

ไม้ขีดทั้งที่ยังเป็นเด็กแปดขวบอยู่นั้น ข้าพ- 

เจ้าขอชี้แจงว่าทั้งแดนนีย์กับข้าพเจ้าถูก

ห้ามใช้ไม้ขีดโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล  เราทั้งคู่

ได้รับการเตือนอยู่เสมอให้ระวังอันตราย

จากไฟ  แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าครอบครัวเก็บไม้

ขีดไว้ที่ไหน และเราต้องจัดการทุ่งนั้นให้

เรียบร้อย  ยังไม่ทันได้คิดอย่างอื่น ข้าพเจ้า

ก็วิ่งเข้าไปคว้าไม้ขีดสองสามก้านจากใน

บ้าน โดยระวังไม่ให้ใครเห็น แล้วรีบซ่อนไว้

ในกระเป๋าข้างหนึ่ง

ข้าพเจ้าวิ่งกลับไปหาแดนนีย์ ตื่นเต้นที่มี

ทางแก้ปัญหาของเราติดกระเป๋ามาด้วย  

ข้าพเจ้าจ�าได้ตอนนัน้คิดว่าไฟจะไหม้เฉพาะ 

ส่วนที่เราต้องการ แล้วจากนั้นมันจะดับไป

เองอย่างมหัศจรรย์
ข้าพเจ้าจดุไม้ขดีกบัก้อนหนิและเผาหญ้า 

เดือนมิถุนายนให้ลุกไหม้  เปลวไฟก่อตัว

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2013

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่
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คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง
•	 เหตุใดเราจึงมีกฎเกณฑ์

•	 เหตุใดจึงส�าคัญที่เราต้องเลือกเชื่อ

ฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

•	 พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของ

การเชื่อฟังให้เราในทางใดบ้าง

ท่านอาจเขียนความคิดของท่านลงใน

บันทึกส่วนตัวหรือสนทนาเรื่องเหล่านี้กับ

คนอื่น	ๆ

แหล่งช่วยเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้:	หลักธรรม
พระกิตติคุณ	(2009),	“การเชื่อฟัง,”	200–
206;	“Obedience	(การเชื่อฟัง),”	ใน	Gospel	
Topics	ที	่LDS.org;	ด.ี	ทอดด์	ครสิทอฟเฟอร์สนั,	
“พลงัแห่งพนัธสญัญา,”	เลยีโฮนา	พ.ค.	2009,	
23–27.

ขึ้นราวกับชุ่มด้วยน�้ามันเชื้อเพลิง  ตอน
แรกแดนนีย์กับข้าพเจ้าตื่นเต้นเมื่อมองดู
วัชพืชหายไป แต่ไม่นานก็ปรากฏว่าไฟ 
ไม่ได้ก�าลังจะดับไปเอง  เราตื่นกลัวเมื่อ
ตระหนักว่าเราไม่มีทางหยุดไฟไว้ได้ เปลว
เพลิงขนาดใหญ่เริ่มลุกลามหญ้าป่าขึ้นไป
ถึงไหล่เขา เป็นภัยต่อดงสนและทุกอย่างที่
กีดขวางเส้นทางของมัน

ในที่สุดเราไม่มีทางเลือกนอกจากวิ่งไป
ขอความช่วยเหลือ  ไม่นานชายหญิงที่อยู่
ในวิเวียนพาร์คก็วิ่งกลับไปกลับมาพร้อม
กับถุงกระสอบเปียกตีลงมาที่เปลวไฟเพื่อ
ดับเพลิง  หลังจากหลายชั่วโมงผ่านไปเถ้า
ถ่านกองสุดท้ายก็ดับลง  ดงสนเก่าแก่
ปลอดภยั เช่นเดียวกับบ้านทัง้หลายทีเ่พลงิ 
คงลามไปถึงในที่สุด

ถ้อยคำ�ของ 
ศ�สด�พย�กรณ์ 
ต่อสม�ชิกผู้สอนศ�สน�

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าขณะท่ีท่าน

สวดอ้อนวอนเพ่ือให้รู้ว่าใครท่ีท่านจะ

พูดด้วย ช่ือและใบหน้าคนน้ันจะเข้ามา

ในความคิดท่าน ถ้อยคำาท่ีต้องพูดจะให้

แก่ท่านในเวลาน้ันท่ีท่านต้องการมัน  

โอกาสจะรอท่านอยู่  ศรัทธาจะชนะ

ความสงสัย และพระเจ้าจะประทานพร

ท่านด้วยปาฏิหาริย์ท่ีเป็นของท่านเอง”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “นี่คือ
ปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา พ.ค. 2013, 79.

แดนนย์ีกบัข้าพเจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนยาก ๆ 

แต่ส�าคัญหลายอย่างในวันนั้น—บทเรียน

หลักคือความส�าคัญของการเชื่อฟัง

มีกฎเกณฑ์และกฎหมายเพื่อช่วยให้เรา

ปลอดภัยทางร่างกาย  ในท�านองเดียวกัน 

พระเจ้าทรงจดัหาแนวทางและพระบญัญตัิ 

เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเราปลอดภัยทางวิญ-

ญาณ เพื่อที่เราจะประสบความส�าเร็จใน

การส�ารวจเส้นทางชีวิตมรรตัยที่มักจะมี

อนัตราย และกลบัไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเราในที่สุด 
จาก “การเชื่อฟังนำามาซึ่งพร,” เลียโฮนา พ.ค. 
2013, 89–90.
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จากประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 5.

สถานะผู้สอนศาสนา ณ ช่วงการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน

	 จ�านวนผู้สอนศาสนาที่ก�าลังรับใช้ในคณะเผยแผ่	 65,634

	 จ�านวนเยาวชนชายหญิงที่ได้รับจดหมายเรียก	 มากกว่า	
	 แต่ยังไม่ได้เข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา	 20,000

	 จ�านวนเยาวชนชายหญิงที่อยู่ในขั้นตอนสัมภาษณ์	 มากกว่า
	 กับอธิการและประธานสเตค	 6,000
	 จ�านวนคณะเผยแผ่แห่งใหม่ที่จัดตั้ง	 58
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ต่าง ๆ ในศาสนจักรของพระองค์  พระองค์
ทรงเลือกท่าน”2

ในการเรียกของเรา เราเป็นตัวแทนของ
พระผู้ช่วยให้รอด และงานที่เราท�า—ไม่ว่า
จะดูเล็กน้อยเพียงใด—ล้วนมีผลนิรันดร์  
ตัวอย่างเช่น อิทธิพลของครูปฐมวัยที่อุทิศ
ตนอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กคนหนึ่ง
รับใช้งานเผยแผ่ศาสนาในวันใดวันหนึ่ง  
หรือการทักทายอย่างเป็นมิตรของเจ้าหน้า- 
ที่ต้อนรับอาจช่วยให้สมาชิกที่ก�าลังทุกข์ใจ
รู้สึกถึงการต้อนรับที่โบสถ์

พระเจ้าจะทรงช่วยเราในการเรยีกของเรา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้สึกว่าความรับ
ผิดชอบทั้งหลายประดังกันเข้ามา  เมื่อเรา
สวดอ้อนวอนขอการน�าทางจากพระบิดา
บนสวรรค์ พระองค์จะทรงน�าทางเราผ่าน
การดลใจและจะทรงอวยพรเราให้รับใช้ได ้
ดี  พระเจ้าทรงช่วยคนที่รับใช้พระองค์และ
จะทรงเพิ่มพลังอ�านาจของพระองค์ให้แก่
ความพยายามของพวกเขา (ดูคพ. 84:88)  

สมาชิกส่วนใหญ่ของศาสนจักรจะมี
โอกาสมากมายที่จะได้รับ “การเรียก” 

—ซึ่งเป็นงานมอบหมายให้รับใช้  “พระเจ้า
ทรงคาดหวังให้เราทุกคนมีการเรียกใน
ศาสนจกัรของพระองค์เพือ่ผูอ้ืน่จะได้รบัพร
จากพรสวรรค์และอทิธพิลของเรา” ประธาน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) กล่าว1

ผู้น�าศาสนจักรผู้ได้รับเรียกให้รับใช้ต่าง
อาศัยสมาชิกคนอื่น ๆ ให้ยอมรับและท�า 
การเรียกที่ได้รับมอบหมายให้มีสัมฤทธิผล  
การเรียกใหม่แต่ละครั้งเป็นโอกาสให้รับใช้
และเติบโต  จึงควรรับไว้ด้วยใจนอบน้อม
ร่วมกบัการสวดอ้อนวอน  ผูน้�าฐานะปโุรหติ
มอบการเรียกให้รับใช้ในศาสนจักรหลังจาก
แสวงหาการดลใจจากพระเจ้าแล้ว  “ท่าน
ได้รบัเรียกจากพระผูเ้ป็นเจ้า” ประธานเฮนรย์ี 
บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน
สงูสดุอธบิาย  “พระเจ้าทรงรูจ้กัท่าน  พระองค์ 
ทรงทราบว่าพระองค์จะให้ใครรบัใช้ต�าแหน่ง 

คนที่พระเจ้าทรงเรียก 
พระองค์ทรงทำาให้คู่ควร

สิ่ ง ท่ี เ ร า เ ชิ่ื อ

ขอให้ท่านพากเพียรจนสุดแรง
“พระเจ้าจะประทานพลังอำานาจให้ท่านทวีคูณ ทั้งหมดที่พระองค์ทรงขอจากท่านคือ ขอให ้
ท่านพากเพียรจนสุดแรงกายแรงใจ จงทำาด้วยความร่าเริงและด้วยคำาสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา 
พระบิดาและพระบุตรที่รักของพระองค์จะทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นเพื่อนนำาทาง
ท่าน ความพากเพียรของท่านจะเบ่งบานในชีวิตผู้คนที่ท่านรับใช้”
ดู ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, “จงลุกขึ้นมารับการเรียกของท่าน,” 
เลียโฮนา , พ.ย. 2002, 96.

ดังที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันสัญญาว่า 
“เมื่อเราอยู่กับธุระของพระเจ้า เราย่อมม ี
สิทธิ์รับความช่วยเหลือของพระเจ้า  จ�าไว้
ว่าคนที่พระเจ้าทรงเรียก  พระเจ้าทรงท�า 
ให้คู่ควร”3

เมื่อเราท�าตามแบบอย่างการรับใช้ของ
พระเจ้าและท�าการเรียกตลอดจนหน้าที่รับ
ผิดชอบของเราในศาสนจักรให้เกิดสัมฤทธิ-
ผลอย่างเชื่อฟัง ชีวิตเราจะได้รับพรและเรา
จะเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น  (ดู โม-
โรไน 7:48; คพ. 106:3)

เราสามารถใช้หนังสือ คู่มือ ค�าแนะน�า
ของผู้น�าศาสนจักร  และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
ช่วยเราเรียนรู้หน้าที่รับผิดชอบและช่วย
ตอบข้อสงสัยของเรา

เราไม่แสวงหาการเรยีก ทัง้ไม่ปฏเิสธการ
เรียกที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ฐานะปุโรหิต
ตามอ�านาจที่ถูกต้อง

เมื่อเราก�าลังช่วยท�างานของพระเจ้า เรา
สามารถสวดอ้อนวอนขอและรับความช่วย
เหลือจากพระองค์ได้ (ดู คพ. 84:88)

การท�าให้มีสัมฤทธิผลในการเรียกของ
เราน�ามาซึ่งพรและปีติ (ดู มัทธิว 25:23) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากบทที่ 14 ใน คำ�สอนของประธ�น
ศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว ์(2012)

อ้างอิง
1.  ดู เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, ใน ดีเทอร์  เอฟ.  

อุคท์ดอร์ฟ, “ยืนตรงไหนยกตรงนั้น,” เลียโฮนา , 
พ.ย. 2008, 68.

2.  ดู เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “จงลุกขึ้นมารับการเรียก
ของท่าน,” เลียโฮนา , พ.ย. 2002, 93.

3.  ดู โธมัส เอส. มอนสัน, “การเรียกให้ทำาหน้าที่,” 
เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 54.
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เราไม่แสวงหาการเรียก  
ทั้งไม่ปฏิเสธการเรียกที่ 
ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตตามอ�านาจที่ถูกต้อง  

การเรียกทุกอย่างมีความส�าคัญเท่าเทียม
กัน ศาสนจักรต้องการผู้น�าบริบาลมาก
เท่ากับประธานสมาคมสงเคราะห์  
(ดู 1 โครินธ์ 12:14–18) เรารับใช้ 
อย่างไร ส�าคัญกว่าเรารับใช้  ที่ใด

เราสามารถใช้หนังสือ คู่มือ ค�าแนะน�า 
ของผู้น�าศาสนจักร และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
ช่วยเราเรียนรู้หน้าที่รับผิดชอบและช่วยตอบ 
ข้อสงสัยของเรา

การท�าให้มี 
สัมฤทธิผลใน
การเรียกของเรา
น�ามาซึ่งพรและ
ปีติ (ดู มัทธิว 
25:23)

เมื่อเราก�าลังช่วยท�างานของ 
พระเจ้า เราสามารถสวด
อ้อนวอนขอและรับความ
ช่วยเหลือจากพระองค์ได้  
(ดู คพ. 84:88)

ตอบคำาถาม
เหตุใดศาสนจักรของท่านจึงมีเจ้าหน้าที่ทำางานในโบสถ์โดย 
ไม่ได้รับค่าจ้าง

นับจากกาลเริ่มต้น พระเจ้าทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์จากคน
ธรรมดาสามัญที่มีพื้นเพหลากหลาย พวกเขารับใช้เพราะรักพระเจ้า
และผู้อื่น อาทิ ในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเลือก
ผู้นำาฐานะปุโรหิตและ “สั่งพวกเขา. . . [ให้] ทำางานหาเลี้ยงชีพด้วยมือ
ตนเอง . . .

“และปุโรหิตต้องไม่พึ่งพาผู้คนเพื่อเลี้ยงตน; แต่ด้วยงานของพวก
เขา พวกเขาจะได้รับพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า” (โมไซยาห์ 18:24, 
26; ดู 2 นีไฟ 26:29–31; หลักแห่งความเชื่อข้อ 5 ด้วย)

ในสมัยของเราก็เช่นกัน การเรียกให้รับใช้เปิดโอกาสให้เราได้
ช่วยผู้อื่นและพัฒนาตลอดจนแบ่งปันพรสวรรค์และของประทานฝ่าย
วิญญาณของเรา การรับใช้ของเราได้รับการตอบแทนอย่างพอเพียง
โดยพรจากพระเจ้า
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โดย คาซิ โครนิน

สามีดิฉันหูหนวกสนิทและทุ่มเทเต็มที่

เพื่อพระกิตติคุณ  อย่างไรก็ดี หลาย 

ปีของความยากล�าบากในการเข้าใจการ

ประชุมประจ�าสัปดาห์ของศาสนจักรท�าให้

เขาลังเลไม่กล้าเข้าร่วมการประชุมฐานะ

ปโุรหติเพ่ิมเติมและการถ่ายทอด  แม้สมาชกิ 

วอร์ดของเราจะเป็นมิตรและให้ก�าลังใจ  

แต่การทีพ่วกเขาขาดความเข้าใจเรือ่งความ

ช่วยเหลือด้านเทคนิคที่สามีดิฉันต้องการ

เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการประชุม  จึงมัก

ท�าให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและท้อใจ

เราเป็นคนใหม่ในวอร์ด และนั่นเป็นช่วง

เวลาส�าหรับการประชุมใหญ่สามัญ  สามี

ดิฉันเตรียมไปการประชุมฐานะปุโรหิต

สามัญอย่างเสียไม่ได้ พลางสงสัยว่าเขา 

จะพบเจอปัญหาอะไรขณะพยายามชมการ

ถ่ายทอด  เขามาถึงก็พบว่าไม่มีใครรู้วิธี

ท�าให้ค�าบรรยายภาพปรากฏบนเครือ่งฉาย

ข้ามศีรษะขนาดใหญ่  จึงเคลื่อนชั้นวาง

โทรทัศน์มาตั้งไว้ตรงหัวมุม  แต่ก็มีปัญหา

เล็กน้อย  สายต่อโทรทัศน์ถูกน�าไปใช้กับ

เครื่องฉายโดยไม่ตั้งใจ ส่งผลให้ใช้โทรทัศน์

ไม่ได้  สามีดิฉันคุ้นกับสถานการณ์เหล่านี้ดี 

เขาจึงไปที่ห้องสมุดและเริ่มหาสายต่อ

เครื่องฉาย  หลังจากค้นไปหลายตู้หลาย

กล่อง เขาก็พบสายต่อสั้น ๆ ส�าหรับเครื่อง

ฉายโดยเฉพาะ

เพราะการถ่ายทอดจวนจะเริ่ม ทุกคน 

จึงหวั่นว่าสัญญาณจะหลุดและไม่ต้องการ 

ให้ปรับอะไรอีก  สายต่อที่สามีดิฉันพบสั้น

เกินกว่าจะเชื่อมกับโทรทัศน์ซึ่งตั้งอยู่บน 

ชั้นวาง จึงต้องย้ายทีวีไปวางบนโต๊ะที่เตี้ย

ลง  เขาลากชัน้วางทวีอีอกจากห้องนมสัการ

เข้าไปในห้องใกล ้ๆ  จากนั้นก็เริ่มถอดปลั๊ก

โทรทัศน์และสงสัยว่าใครจะมาช่วยเขายก  

ขณะนัน้เขารูส้กึว่ามคีนเข้ามาในห้อง อธกิาร 

นั่นเอง  สามีดิฉันรู้สึกเบาใจขณะทั้งสองคน

ช่วยกนัยกทวีไีปวางบนโต๊ะ สามดีฉินัจดัแจง 

ให้ทีวีใช้การได้ ส่วนอธิการยกเก้าอี้ตัวหนึ่ง

มาวางหน้าจอ
สามีดิฉันขอบคุณเขาส�าหรับความช่วย

เหลือและจับมือกัน   จากนั้นอธิการก็หัน
หลังเดินไปทางประตู  ยังความประหลาด
ใจแก่สามีดิฉันมากเมื่ออธิการเดินผ่าน
ประตูไปยังเก้าอี้ที่วางพิง
ผนัง  เขายกมาตัวหนึ่ง
และนั่งลงข้าง ๆ 
สามีดิฉัน  ทั้ง
สองนั่งข้าง ๆ 
กันตลอดการ
ประชุมภาคนั้น

ทุกวันนี้สามี

ดิฉันเข้าร่วม

การประชุม

ก า ร รั บ ใ ช้ ใ น ศ า ส น จั ก ร

ต่าง ๆ ของเขาอย่างกระตือรือร้น  การ

แสดงออกที่เรียบง่ายถึงความมีน�้าใจของ

อธิการยกวิญญาณของสามีดิฉันและยอม

ให้ความส�านึกคุณเข้ามาในใจเขา  แม้

ปัญหาบางอย่างยังคงเกิดขึ้นบ้าง แต่เขา

ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือไม่เป็นที่ต้อนรับอีก 

ต่อไป ทัศนะของสามีดิฉันเปลี่ยนไปตลอด

กาลเพราะการกระท�าที่มาจากการดลใจ

ของผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งของพระคริสต์  
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา
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ดูข้อมูลในแหล่งช่วยสำ�หรับ
คว�มพิก�รด้�นต่�งๆ ที่  

disabilities.lds.org

ยกโทรทัศน์ ยกระดับวิญญาณ
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ความซื่อสัตย์และความสุจริต “เรียก
ร้องให้บุคคลท�าหรือพูดสิ่งถูกต้อง

เสมอไม่ว่าสภาวการณ์จะเป็นเช่นไรหรือ
คนอื่นจะคิดอย่างไร” เอ็ลเดอร์คริสทอฟ-
เฟล โกลเด้น จูเนียร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ  
ในบทความหน้า 48–49 ของฉบับเดือนนี้

บทความพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งในชีวิต
เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  เมื่อท่านเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัย เอ็ลเดอร์เวิร์ธลิน
ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกันฟุตบอล  
มีคนส่งบอลให้ท่าน ท่านพุ่งตัวไปข้างหน้า 
แต่แตะจุดที่ห่างจากเส้นชัยเพียงสองนิ้ว 
(5 เซนติเมตร)  ผู้เล่นคนอื่นล้มทับอยู่บน
ตัวท่าน แทนที่จะดันบอลไปข้างหน้า ท่าน
กลับนึกถึงค�าพูดของมารดาว่าท่านควรท�า
สิ่งถูกต้องเสมอ  ท่านจึงปล่อยลูกบอลไว้
ตรงนั้น

ค�าแนะน�าต่อไปนี้พร้อมแบบอย่างของ
ท่านเองจะสามารถช่วยท่านสอนบุตรธิดา
เกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตติคุณเหล่านี้ได้

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
• อ่านหัวข้อเรื่องความซื่อสัตย์และ

ความสุจริตใน เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน กับลูกวัยรุ่นของท่าน  
สนทนาถึงพรของความซื่อสัตย์และ
ความสุจริต

• ท่านอาจจะขอให้ลูกวัยรุ่นของท่าน
ช่วยเตรยีมแบบสอบถาม “คณุจะท�า

ความซื่อสัตย์และความสุจริต

ก � ร ส อ น  เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง ข อ ง เ ย า ว ช น

พระคัมภีร์เกี่ยวกับ
คว�มซื่อสัตย์และ
คว�มสุจริต
โยบ 27:4–5

สุภาษิต 20:7

1 เปโตร 2:12

แอลมา 53:20

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
124:15

หลักแห่งความเชื่อข้อ 13
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อะไร” ส�าหรับการสังสรรค์ใน
ครอบครัว  ใช้ เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน เป็นแนวทางและเขียน
สถานการณ์ที่จะเปิดโอกาสให้บาง
คนแสดงความซื่อสัตย์และความ
สุจริต  ท�าแบบสอบถามใน
ครอบครัวและสนทนาผลที่เกิดขึ้น

• ประธานโธมัส เอส. มอนสันพูดย�้า
หลายครั้งเกี่ยวกับความซื่อสัตย์   
หาข่าวสารเรื่องหนึ่งของท่านและ
แบ่งปันกับครอบครัว  ข่าวสาร 
บางเรื่องอาจได้แก่

“ศาสดาโจเซฟ สมิธ: ผู้สอนด้วย
การเป็นแบบอย่าง,” เลียโฮนา , 
พ.ย. 2005, 76.

“Happiness—the Universal 
Quest,” Liahona, ม.ค. 1996, 2; 
Ensign, ต.ค. 1993, 2.

“In Quest of the Abundant 
Life,” Ensign, มี.ค. 1988, 2;  
“In Search of an Abundant Life,” 
Tambuli, ส.ค. 1988, 2.

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
• ความสุจริตรวมถึงความซื่อสัตย์ต่อ

ตนเองด้วย  เพื่อสาธิตเรื่องนี้ ท่าน
อาจมีบทเรียนสังสรรค์ในครอบครัว
ที่วางขนมไว้ตรงหน้าเด็ก  บอกพวก
เขาว่ากินไม่ได้จนกว่าท่านจะบอก
ให้กิน  จากนั้นท่านจะหลับตาหรือ

ไม่ก็เอาผ้าปิดตาตนเองและถามว่า 
“เพราะแม่มองไม่เห็น จะดีไหมถ้า
ลูกกินขนมตอนนี้”  พูดถึงสิ่งชอบ
ธรรมที่พวกเขาสามารถท�าได้เมื่อ
ไม่มีใครจับตาดู เช่น การสวดอ้อน 
วอนเป็นส่วนตัว  เตือนพวกเขาว่า
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมองเห็น 
พวกเขาตลอดเวลา

• ท่านอาจใช้แบบสอบถามที่ท�าไว ้
กับลูกวัยรุ่นของท่าน (ดูด้านบน) 
หรือปรับแบบสอบถามให้ใช้ได้กับ
เด็กเล็ก เพื่อช่วยให้พวกเขารู้ว่า 
อะไรคือซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์   
ให้พวกเขาสนทนาค�าตอบ  หาก
ท่านมีทั้งลูกวัยรุ่นและลูกที่ยังเล็ก
อยู่ ท่านอาจจะให้ลูกวัยรุ่นช่วย 
น้องตอบแบบสอบถาม 
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โดย ซางอิค ฮาน

ราว 12 ปีก่อน ผมกับภรรยาและลูกชายสี่คน
อพยพออกจากสาธารณรัฐเกาหลีมาอยู่
นิวซีแลนด์  ขณะท�างานเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ที่

โรงเรียนเกาหลีในนิวซีแลนด์ ผมพบกับชาวเกาหลี
หลายคนที่ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรม
ใหม่ นโยบายและขั้นตอนใหม ่ๆ  ผมต้องการช่วย
พวกเขาและต้องการท�าประโยชน์ให้นิวซีแลนด์ จึง
คิดว่าการเป็นทนายความน่าจะเป็นวิธีเชื่อมโยงคน
สองกลุ่มและสองประเทศเข้าด้วยกัน  หลังจากสวด
อ้อนวอนเพื่อยืนยันการตัดสินใจของผมแล้ว ผมจึง
ตัดสินใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์เมื่ออายุ 53 ปี

ผมรู้ว่านั่นจะเป็นเรื่องท้าทาย  แต่เมื่อได้รับคู่มือ
หลักสูตร ผมรู้เลยว่านั่นยากกว่าที่ผมคาดคิดมาก  
คู่มือหลักสูตรแต่ละเล่มหนามาก และเนื้อหาดู
เหมือนจะเกินความเข้าใจของผม  ถึงแม้จะเคย 
ช่วยแปลการประชุมใหญ่สามัญจากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาเกาหลีมาเกือบ 10 ปีและเรียนจบ
ปริญญาโทด้านอักษรศาสตร์ในนิวซีแลนด์ แต่ดู
เหมือนศัพท์กฎหมายจะเป็นภาษาอังกฤษที่ต่าง
ออกไปโดยสิ้นเชิง

ไม่มีสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อผมกลับจากคณะวันแรก ผมต้องพิจารณา
อย่างจริงจังว่าควรเรียนต่อหรือลาออกก่อนเริ่ม
เรียน  ระหว่างความไม่แน่ใจนั้น มีความคิดหนึ่ง
แวบเข้ามาว่า ผมจะประสบความส�าเร็จได้ถ้าผม
พึ่งพาพระเจ้าทุกด้าน

เพราะผมทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์
และทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเรา ผมจึงทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์  ผมจ�าพระคัมภีร์ข้อ
หนึ่งในไบเบิลได้ซึ่งท�าให้ผมคลายกังวลไปมาก 
“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงท�าไม่ได้” 
(ลูกา 1:37) พระคัมภีร์ข้อนั้นท�าให้ผมมีพลังเดิน
หน้าต่อไป

ทุกครั้งที่ผมประสบปัญหาระหว่างเรียน พระผู้
เป็นเจ้าทรงเตรียมทางหรือส่งเทพ—ผู้ช่วย—มาน�า 
ทางผมให้ผ่านพ้นไปได้เสมอ

วันหนึ่งผมก�าลังพยายามท�าการบ้านให้เสร็จ  
ผมท�าสุดความสามารถ แต่นึกไม่ออกว่าผู้บรรยาย
ต้องการให้เราท�าอะไร  เมื่อถึงวันอาทิตย์ ผมพัก
เรื่องเรียนไว้ก่อนเพื่อจดจ่อกับงานมอบหมายใน
ศาสนจักรของผม  ในฐานะสมาชิกสภาสูงสเตค 
ผมไปเยี่ยมวอร์ดหนึ่งที่ผมได้รับมอบหมายให้ไป

พระเจ้าประทานพร 
บราเดอร์ซางอิค ฮาน 
ในหลาย ๆ ด้านเพ่ือ 
ช่วยให้เขาเรียนจบ 
คณะนิติศาสตร์ด้วย 
วัย 55 ปี

ทรงทำาไม่ได้
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เป็นผู้พูดในการประชุมศีลระลึก  หลังเลิกประชุม
บราเดอร์คนหนึ่งเดินมาหาผมและพูดว่าเขาเคย
เห็นผมในห้องเรียน  ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นนักเรียน
กฎหมายเหมือนกัน  เมื่อเขาถามว่าผมท�าการ
บ้านไปถึงไหน  ผมบอกเขาตามตรงว่าผมท�าไม่
ได้  เขาจึงเสนอว่าจะแวะมาช่วยผม  ถ้าผมไม่ไป
ที่วอร์ดนั้นและพบเขา ผมคงส่งการบ้านไม่ทัน  
เขาเป็นเทพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมาตอบค�าสวด
อ้อนวอนของผม

ในวิชายากที่สุดวิชาหนึ่งของผม ผู้บรรยาย
สอนนานติดต่อกันสองชั่วโมงทุกครั้งที่เราเรียน
วิชานี้ ไม่เพียงยากส�าหรับผมที่จะเข้าใจเนื้อหา
ของวิชานี้เท่านั้นแต่ส�าเนียงของผู้บรรยายด้วย  
ผมจึงขออนุญาตบันทึกเสียงผู้บรรยายเพื่อน�า
กลับมาทบทวน วันหนึ่งผมได้รับอีเมลจากผู้หญิง
คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จัก  เธอแนะน�าตัวว่าเป็นเพื่อน
ร่วมชั้นและถามว่าเธอจะขอใช้เทปบันทึกด้วยได้
หรือไม่เพราะบางครั้งตารางท�างานของเธอท�าให้
เธอไม่ได้เข้าเรียน

แน่นอนว่าผมยินดีให้ส�าเนาเทปที่ผมบันทึกไว้  
ผมคิดว่าผมก�าลังช่วยเธอ แต่ไม่นานก็พบว่าเธอ
เป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้
ช่วยผม  เพื่อให้ผ่านวิชานั้นเราต้องส่งการบ้าน
สองชิ้นและสอบสามชั่วโมง  เธอช่วยผมท�าการ 

การต่อสู่ฝ่าฟันก่อ
ให้เกิดการเติบโต
“เราอาจต้องต่อสู้ฝ่าฟัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่
การต่อสู้ฝ่าฟันของเราจะ
ก่อให้เกิดการเติบโตพอ ๆ 
กับการเรียนรู้  ความ
แข็งแกร่งที่เราพัฒนาขณะ
เอาชนะการท้าทายจะอยู่
กับเราในนิรันดรท่ีจะมาถึง”
ดู เอ็ลเดอร์ดัลลินเอช. โอ๊คส์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  
และคริสเต็น เอ็ม. โอ๊คส์,  
“การเรียนรู้และสิทธิชนยุค
สุดท้าย,” เลียโฮนา, เม.ย. 
2009, 31.

บ้านและเตรียมสอบ  หากเธอไม่ช่วยผมคิดว่าผม
คงไม่ผ่าน

นอกจากปัญหาเรื่องการเป็นนักศึกษาอายุมาก
และไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่ก�าเนิดแล้ว ผมยังมี
ความรบัผดิชอบอืน่อกีทีท่�าให้การเรยีนจบโปรแกรม 
นี้เป็นเรื่องท้าทาย  งานของผม ข้อผูกมัดในชุมชน 
และการเรียกในศาสนจักรดึงเวลาผมไปมาก ผม
พยายามให้ความสนใจและเอาใจใส่หน้าที่รับผิด
ชอบส�าคัญที่สุดของผมในฐานะสามี บิดา ปู่ และ
ตาด้วย  เมื่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของผมรับรู้
ทั้งหมดที่ผมต้องท�านอกเหนือจากเรื่องเรียน เขา
บอกว่าผมเสียสติไปแล้วที่เรียนกฎหมายเพราะตัว
ผมเองก็มีภาระมากอยู่แล้ว  แต่ผมมีความเชื่อมั่น
ว่า “สิ่งที่มนุษย์ท�าไม่ได้ พระเจ้าทรงท�าได้” (ลูกา 
18:27)

ด้วยวัย  55 ปี ผมได้เป็นทนายความที่ปรึกษา
และทนายว่าความในศาลสูงของนิวซีแลนด์  ผม
ดีใจที่ผมไม่เพียงได้เป็นทนายความเท่านั้นทั้ง ๆ ที่
มีอุปสรรคด้านภาษา แต่ผมมีประจักษ์พยานแรง
กล้ามากขึ้นด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และ
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนที่ชอบธรรมของเรา  ผมรู้
ว่าไม่มีสิ่งใดเหลือวิสัยที่จะท�าได้ด้วยความช่วย
เหลือของพระองค ์

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์



ช่
วงปีแรก ๆ ใน
ประวัติศาสตร์
ศาสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายเป็นช่วงปีของ
การทดสอบครั้งใหญ่  ด้วย
เหตุนี้ผู้น�าที่รอดชีวิตใน
สมัยเริ่มแรก อาทิ บริคัม 
ยังก์, ฮีเบอร์ ซี. คิมบัลล์, 
จอห์น เทย์เลอร์, วิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์, ลอเรนโซ สโนว์, 
และโจเซฟ เอฟ. สมิธ จึง
อาจจะเป็นผู้รอดชีวิตจาก
การทดลองซึ่งยากที่จะ
อดทนได้ของการข้ามทุ่งราบและการสถาปนา
ศาสนจักรในเทือกเขาร็อกกี

ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้บุกเบิกเมื่อหลายปีก่อนคง
ก�าลังยิ้มเมื่อเห็นสิ่งที่ท�าส�าเร็จในหมู่วิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย  เราเป็นหนี้ผู้บุกเบิกมากมายและ
ต้องไม่ลมืว่าความส�าเรจ็ของวนันีส้ร้างข้ึนบนบ่า 
และความกล้าหาญของยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนน้อม 
 

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เราเหล่าผู้บุกเบิกยุคปัจจุบันจำาเป็นต้องเดินไปด้วยกัน  
โดยดำาเนินชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์ สนับสนุนอุดมการณ์ดีในชุมชนของเรา  

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน

สมยันั้นและสมัยนี้
ถ่อมตนในอดีต

เมื่อพูดถึงผู้บุกเบิกที่
ซื่อสัตย์ของเรา ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008) กล่าวว่า 
“เป็นเรื่องดีที่จะมองอดีต
เพื่อให้เกิดความส�านึกคุณ
ส�าหรับปัจจุบันและมีทัศนะ
กว้างไกลส�าหรับอนาคต  
เป็นเรื่องดีที่จะมองดู
คุณธรรมของผู้ล่วงหน้าไป
ก่อนเพื่อให้เกิดพลังรับมือ
สิ่งที่อยู่ข้างหน้า  เป็นเรื่องดี
ที่จะใคร่ครวญการท�างาน

ของคนเหล่านั้นผู้ตรากตร�างานหนักและได้
ประโยชน์เล็กน้อยในโลกนี้ แต่จากความฝัน
และแผนแรกเริ่มที่พวกเขาบ่มเพาะไว้เป็นอย่าง
ดีเกิดผลเก็บเกี่ยวมากมายซึ่งเราคือผู้ได้รับ
ประโยชน์  แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา
สามารถเป็นแรงจูงใจให้เราทุกคน ให้เราแต่ละ
คนเป็นผู้บุกเบิกในชีวิตเราเอง”1

ศรัทธาและ
ความทรหดของผู้บุกเบิก

“เราเป็นหนี้ผู้บุกเบิกมากมายและต้องไม่ลืมว่า
ความสำาเร็จของวันนี้สร้างขึ้นบนบ่าและความ
กล้าหาญของยักษ์ใหญ่ผู้อ่อนน้อมถ่อมตนใน
อดีต” เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าว  ด้านบนคือ
ภาพของท่านกับเยาวชนที่แสดงเป็นผู้บุกเบิก
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ศรัทธาท่ีจะตาม
ไม่เฉพาะคนเป็นผู้น�าที่มีศรัทธามากพอจะติดตามบริคัม ยังก์

ไปยังทะเลทรายแห้งแล้งเท่านั้น หากแต่สมาชิกธรรมดาทว่ากล้า
หาญของศาสนจักรมากมายก็ตามมาด้วย  จากประวัติศาสนจักร
เราเรียนรู้จากบิดามารดาของออลิเวอร์ ฮันทิงตันผู้ออกจากสภาพ
ความมั่งคั่งในวอเตอร์ทาวน์ นิวยอร์กเมื่อปี ค.ศ. 1836 และทิ้ง
ฟาร์ม 230 เอเคอร์ (ประมาณ 575 ไร่) พร้อมบ้านหินหลังงาม
และโรงนาสองหลงั เดนิทางพร้อมครอบครัวไปสมทบกับวสิทุธชิน 
ในเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ

หลังจากพวกเขาทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ออลิเวอร์
เขียนว่า “นั่นท�าให้ [พ่อแม่ผม] ทรมานใจเมื่อเห็นคน
อื่นขัดสน หน�าซ�้ายังเห็นลูก ๆ ของพวกท่านร้องไห้
ขอขนมปังแต่ไม่มีให้พวกเขา  ทั้งไม่รู้ว่าต่อไป
ข้างหน้าจะเอามาจากไหน”  ออลิเวอร์รับรอง
ศรัทธาของครอบครัวนี้โดยกล่าวว่าเขาไม่เคย
ได้ยินพ่อแม่พร�่าบ่นหรือบ่นว่าเจ้าหน้าที่คนใด
ของศาสนจักรหรือแสดงความสงสัยเกี่ยวกับ
ความจริงของงานนี ้2

เอมิลี พาร์ทริดจ์ บุตรสาวอธิการคนแรกของ
ศาสนจักรในสมัยการประทานนี้จ�าได้ตอนออกจากบ้าน
ที่สุขสบายของพวกเขาในเพนสวิลล์ โอไฮโอ เพื่อย้ายไป
เทศมณฑลแจ็กสัน มิสซูรีในปี ค.ศ. 1831 เวลานั้นเธอ
เพิ่งจะอายุเจ็ดขวบ3  ต่อมาไม่นาน ครอบครัวเธอถูก 
กลุ่มคนร้ายไล่ออกจากบ้านและต้องย้ายอีกครั้งไป 
เทศมณฑลเคลย์  เธอบรรยายว่าในที่สุดพวกเขาก็พบ 
“กระท่อมไม้ซุงหลังเก่าที่เคยใช้เป็นคอกสัตว์ ... มีห้อง
ใหญ่หนึ่งห้อง และเพิงหนึ่งหลัง แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่
มาก พื้นผุพังเกือบทั้งหมด หนูและงูหางกระดิ่งชุกชุมเกินกว่าจะ
อยู่ได้อย่างสบายใจ  มีเตาผิงขนาดใหญ่ในห้องที่พออยู่ได้ห้อง
หนึ่ง ผ้าห่มปูอยู่ด้านหลังห่างจากกองไฟสองสามฟุต และสอง
ครอบครัวจ�านวนสิบห้าถึงสิบหกคนรวมกันอยู่ในผ้าห่มเหล่านั้น
เพื่อไม่ให้หนาวจนตัวแข็งเพราะอากาศเย็นจัด เย็นจนน�้าหมึกใน
ปากกาจับตัวเป็นน�้าแข็งขณะคุณพ่อนั่งเขียนอยู่ใกล้กองไฟ”4

ต่อมาครอบครัวย้ายไปอิลลินอยส์  เอมิลีสรุปประสบการณ์
ของพวกเขาว่า ‘ช่วงเวลานั้นยากล�าบากอย่างยิ่งและเราอัตคัด
ขัดสนมาก ถูกปล้นทรัพย์สิน ถูกไล่ออกจากบ้าน ประสบความ
ทุกข์ยากหลายครั้ง และเจ็บป่วยกันมาก”5

ฟีบี คาร์เตอร์ติดตามจากสการ์โบโร รัฐเมน เป็นระยะทาง 750 
ไมล์ (1,200 กิโลเมตร) ไปเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอในปี ค.ศ. 1835 
เช่นเดียวกัน  ฟีบีอายุ 28 ปีเมื่อเธอตัดสินไปรวมกับสมาชิก
ศาสนจักรแม้ต้องเดินทางอย่างยากล�าบากคนเดียว  ดังที่เธอ
รายงานในเวลาต่อมาว่า “เพือ่น ๆ ประหลาดใจกบัเส้นทางของ
ดิฉัน ดิฉันเองก็ประหลาดใจ แต่บางอย่างในตัวผลักดันดิฉัน  
ความเศร้าโศกของคุณแม่ขณะดิฉันออกจากบ้านมากจนดิฉัน
แทบทนไม่ไหว และหากนั่นไม่ใช่เพราะความมุ่งมั่นในใจ ดิฉันคง
ลังเล  คุณแม่บอกดิฉันว่าท่านอยากเห็นดิฉันถูกฝังมากกว่าจะให้

ดิฉันไปในโลกที่โหดร้ายไร้หัวใจเพียงคนเดียว ... ‘ฟีบี’ 
ท่านกล่าวอย่างน่าประทับใจ ‘ลูกจะกลับมาหาแม่

ไหมถ้าลูกพบว่าความเชื่อของมอรมอนผิด’  ดิฉัน
ตอบสามครั้งว่า ‘ค่ะ แม่ หนูจะกลับมา’ ... เมื่อ
ถึงเวลาต้องจากกันดิฉันไม่กล้ากล่าวลาด้วย
ตนเอง จึงเขียนลาทกุคนและวางไว้บนโต๊ะ วิง่ลง
บันไดแล้วกระโดดขึ้นรถม้า  ดิฉันจึงท้ิงบ้านวัย

เด็กที่ดิฉันรักเพื่อเชื่อมโยงชีวิตกับวิสุทธิชนของ
พระผู้เป็นเจ้ามาด้วยประการนี้”6

   ณ จุดนั้นฟีบีไม่คิดว่าย่างก้าวแห่งศรัทธาของเธอ
จะชักน�าให้เธอเดินทางไกลกว่า 750 ไมล์  (1,200 
กิโลเมตร) ไปเคิร์ทแลนด์  เธอแต่งงานกับวิลฟอร์ด  
วูดรัฟฟ์และเดินทางร่วมกับเขาผ่านมิสซูรีไปนอวู 
จากนั้นก็เดินทาง 1,350 ไมล์ (2,170 กิโลเมตร)  
ผ่านแดนทุรกันดารไปหุบเขาเกรตซอลท์เลค

เฮนรีย์ บัลลาร์ด คุณทวดของข้าพเจ้าเข้าร่วม
ศาสนจักรในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1849 ในเมือง
แททแชม อังกฤษเมื่ออายุ 17 ปี  เพื่อจ่ายค่าเดินทาง

โดยสารเรือไปอเมริกา เฮนรีย์จึงท�าสัญญาท�างานสองปีกับบริษัท
ที่ลอเรนโซและอีแรสตัส สโนว์เป็นเจ้าของร่วม  เขาได้รับว่าจ้าง
ให้ต้อนแกะฝูงหนึ่งไปตะวันตกสู่หุบเขาซอลท์เลค เฮนรีย์บรรยาย
การเข้าไปในหุบเขาด้วยถ้อยค�าต่อไปนี้

“ในเดือนตุลาคมขณะต้อนแกะลงเขาลูกเล็กผ่านปากหุบผา

ชันเอมิเกรชั่นแคนยอน ผมเห็นซอลท์เลคซิตี้เป็นครั้งแรก  แม้จะ

ดีใจเมื่อเห็น ‘แผ่นดินที่สัญญาไว้’ แต่ผมกลัวคนอื่นจะเห็นผม  

ผมจึงซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ทั้งวันจนมืดเพราะเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริ่ง

ที่ผมสวมอยู่ไม่ปกปิดร่างกายและผมอายไม่กล้าเปิดเผยตัวใน

สภาพนั้น  ตกค�่าผมเดินข้ามทุ่งไปบ้านหลังหนึ่งที่ผมเห็นแสงไฟ 

ฟีบี คาร์เตอร์ไม่เคย
คิดว่าย่างก้าวแห่ง
ศรัทธาของเธอจะนำา
เธอให้เดินทางไกล 
กว่า 750 ไมล์ 
(1,200 กิโลเมตร) 
จากบ้านในสการ์โบโร 
รัฐเมน ไปถึงเคิร์ท-
แลนด์ รัฐโอไฮโอ
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... และเคาะประตูบ้านอย่างเหนียมอาย  โชคด ี

ที่มีชายคนหนึ่งมาเปิดประตูและแสงเทียนไม่ได้

ท�าให้คนอื่นในบ้านของเขามองเห็นผม  ผมขอ

เสื้อผ้ามาคลุมร่างเปลือยเปล่าเพื่อจะได้เดินทาง

ต่อไปหาพ่อแม่  ผมได้เสื้อผ้ามาบ้างและวันรุ่งขึ้น

จึงเดินทางต่อไปจนถึงซอลท์เลคซิตี้เมื่อวันที่ 16 

ตุลาคม ค.ศ. 1852 ผมรู้สึกขอบพระทัยพระผู้เป็น

เจ้ามากที่มาถึงบ้านในอนาคตของผมด้วยความ

ปลอดภัย”7

เน่ืองด้วยพรมากล้นของเราในทกุวนันี ้ ใจข้าพเจ้า 

จงึเป่ียมด้วยความรักและความชืน่ชมต่อบรรพบรุษุ 

ผู้กล้าและจิตใจประเสริฐเช่นนั้น

คุณย่าทวดของข้าพเจ้าเป็นสุภาพสตรีชาว 

สก็อตนามว่ามาร์กาเร็ต แม็คนีล ท่านมาถึงยูทาห์

พร้อมพ่อแม่เมื่ออายุ 13 ปี  ท่านเดินข้ามทุ่งราบ

และต้อนวัวตัวหนึ่งขณะแบกเจมส์น้องชายท่านไว้

บนหลงัเกอืบตลอดทาง  ท่านกับครอบครัวพกัแรม 

บริเวณชานเมืองออกเด็น และต่อมาท่านบันทึกไว้

ในอัตชีวประวัติของท่านดังนี้

“ตรงข้ามทุ่งที่เราอยู่เป็นบ้านหลังเล็ก ด้านนอก
ตรงลานกว้างมีฟักเขียวกองโต  เราทุกคนเกือบจะ
อดตายอยู่แล้ว  คุณแม่ส่งดิฉันไปขอฟักเขียวที่นั่น 
เพราะเราไม่มีเงินแม้แต่แดงเดียว และเด็กบางคน
อ่อนแอมากเพราะขาดอาหาร  ดิฉันเคาะประตู 
สตรีสูงวัยคนหนึ่งมาเปิดประตูและพูดว่า ‘เข้ามาสิ 
เข้ามา ฉันรู้ว่าหนูก�าลังมาและมีคนบอกว่าต้องน�า
อาหารมาให้หนู’  เธอให้ขนมปังอบใหม ่ๆ แถว
ใหญ่และให้ไปบอกคุณแม่ดิฉันว่าอีกไม่นานเธอ
จะไปเยี่ยม  ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็มาพร้อมกับ
น�าอาหารเย็นน่ากินมาให้เรา อาหารแบบที่เราไม่
ได้กินมานาน”8

การช่วยเหลือทางกายและทางวิญญาณ
จากประสบการณ์ของผู้บุกเบิก เราเรียนรู้ว่า 

การข้ามทุ่งราบเมื่อ 165 ปีที่แล้วต้องใช้ศรัทธา
และความกล้าหาญมากเพียงใด  ถึงแม้ผู้บุกเบิก
รถลากจะมีจ�านวนเท่ากับผู้อพยพวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1847 
ถึง 1868 แต่พวกเขากลายเป็นสัญลักษณ์ส�าคัญ
ในวัฒนธรรมแอลดีเอส  เป็นตัวแทนถึงความ

เฮนรีย์ บัลลาร์ดไปถึงหุบเขา
ซอลท์เลคในเสื้อผ้าที่เก่าขาด
รุ่งริ่ง  พอตกคำ่า “ผมขอเสื้อผ้า
มาคลุมร่างเปลือยเปล่าของ 
ผมเพื่อจะได้เดินทางต่อไป 
หาพ่อแม่”
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ซื่อสัตย์และการเสียสละของผู้บุกเบิกรุ่นนั้น
ท่านคงจ�าได้ คณะวิลลีและมาร์ตินเจอหิมะต้นฤดูในไวโอมิง 

และวิสุทธิชนจ�านวนมากเสียชีวิตด้วยความหนาวเย็น  ขณะเดิน
ตามรอยเท้าของพวกเขาเมื่อไม่กี่ปีก่อนข้าพเจ้ากับครอบครัวยืน
มองลงมาเห็นบริเวณสวีตวอเตอร์ตรงท่ีคณะวิลลีติดหล่ม หนาว
เย็นและอดอยาก  เราอ่านจากบันทึกส่วนตัวของพวกเขาเกี่ยวกับ
การทดลองอันแสนสาหัสและปีติเมื่อได้รับการช่วยชีวิตของ 
พวกเขา จอห์น ชิสเลตต์เขียนไว้ดังนี้

“ขณะดวงอาทิตย์ก�าลังตกดินอย่างสวยงามหลังเนินเขา
ไกลโพ้น ...เราเห็นเกวียนมีประทุนหลายเล่ม...ตรงมา
หาเรา  ข่าวนั้นแพร่สะพัดไปทั่วค่ายเหมือนไฟลาม
ทุ่ง ...เสียงโห่ร้องยินดีดังก้องไปทั่ว ชายก�าย�า
ร้องไห้จนน�้าตาอาบแก้มที่เป็นริ้วรอยกร้านแดด
ของพวกเขา ...

“... เย็นวันนั้น เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเสียง
เพลงแห่งไซอันในค่ายหลังจากไม่ได้ยินมา
นาน... เนื่องด้วยความปรารถนาของคนหิวโหย
ได้รับการสนองตอบ อีกทั้งใจอิ่มเอิบด้วยความ
กตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าและพี่น้องที่ดีของเรา เราทุกคน
จึงมารวมกันสวดอ้อนวอน จากนั้นก็เข้านอน”9

ขณะที่เรายืนอยู่บนเนินเขาซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “เอมี- 
เน็นซ์” ผมรู้สึกว่าต้องแสดงประจักษ์พยานต่อครอบครัว
และคนอื่น ๆ ที่อยู่กับเรา  ผมกล่าวว่า “มากเท่าท่ีผู้
บุกเบิกที่ซื่อสัตย์เหล่านี้รู้สึกส�านึกคุณเมื่อได้เห็นคณะ
ช่วยชีวิต การช่วยชีวิตผ่านการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์จะยิ่งใหญ่กว่านั้นเพียงใด”  ข้าพเจ้าเตือนกลุ่ม
ของเราว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด พระเจ้าพระเยซู
คริสต์—พระผู้ช่วยให้รอดของโลก—ทรงเป็นศูนย์รวมความเชื่อ
ทั้งหมดของชาวคริสต์ และพระองค์ทรงช่วยชีวิตมนุษยชาติทั้ง
ปวง  โดยผ่านการชดใช้ของพระองค์ พระองค์ประทานความหวัง
ส�าหรับวันนี้และความมั่นใจในนิรันดรแก่เราทุกคน

พิชิตแดนทุรกันดารยุคปัจจุบัน
ความทุกข์ยากล�าบากของผู้บุกเบิกหล่อหลอมพลังในชีวิต 

พวกเขาที่ส่งต่อมาถึงเรา  การขนข้าวของใส่เกวียนหรือรถลาก
และเดิน 1,300 ไมล์ (2,090 กิโลเมตร) ไม่ใช่วิธีที่จะขอให้เราส่วน
ใหญ่แสดงศรัทธาและความกล้าหาญ  เราเผชิญการท้าทายต่าง

ออกไปในปัจจุบัน—มีภูเขาแตกต่างออกไปให้ปีน แม่น�้าที่แตก

ต่างให้ลุยข้าม หุบเขาที่แตกต่างให้ “ผลิดอกอย่างต้นดอกฝรั่น” 

(อิสยาห์ 35:1)  แต่ถึงแม้แดนทุรกันดารที่มีให้เราพิชิตจะแตก

ต่างโดยสิ้นเชิงจากเส้นทางขรุขระเต็มไปด้วยหินสู่ยูทาห์และ

ภูมิประเทศแห้งแล้งที่บรรพชนผู้บุกเบิกของเราต้องเผชิญ แต่

ความท้าทายและการทดลองส�าหรับเราก็ไม่แพ้กัน

การต่อสู้ดิ้นรนของเราพบในการด�าเนินชีวิตในโลกที่เต็มไป

ด้วยบาปและความเฉยเมยทางวิญญาณ ที่ซึ่งความหลงระเริง 

ความไม่ซื่อสัตย์ และความละโมบดูเหมือนจะมีอยู่ทั่วทุก

หัวระแหง  แดนทุรกันดารของยุคปัจจุบันคือแดน

ทุรกันดารของความสับสนและข่าวสารที่ขัดแย้ง

กัน  ผู้บุกเบิกต้องรบกับแดนทุรกันดารที่มีสันเขา

เต็มไปด้วยหินและทางเดินบนเขาที่ปกคลุมด้วย

ฝุ่นดินหรือหิมะ โดยมีศรัทธาจดจ่ออยู่ที่ไซอัน

และการสถาปนาศาสนจักรในหุบเขาซอลท์เลค

เราจ�าเป็นต้องมุ่งมั่นรับใช้พระเจ้าและชุมชน

ด้วยความขยันหมั่นเพียรและศรัทธาเหมือนผู้

บุกเบิก  เราต้องระวังตัวอยู่เสมอเพื่อจะไม่เป็นคน

ฉาบฉวยในการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

ในการปฏิบัติตามกฎของพระองค์ ในการเป็นคน

ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้ในทุกเรื่องที่เราท�า  เราต้อง

หลกีเลีย่งกบัดกัของความชัว่ร้ายทีพ่บทางอนิเทอร์เนต็  

ซึ่งเข้าไปดูได้ง่ายผ่านคอมพิวเตอร์  แท็บเลต  และ

โทรศัพท์มือถือของเรา  ถ้าเราฉาบฉวยในเรื่องเหล่านี้ 

ลูซิเฟอร์จะพบวิธีลดความมุ่งมั่นของเรา  ท�าลาย

ศรัทธาและความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและมีต่อกัน 

เราจะหลงไปในแดนทุรกันดารของโลก

การหลีกเลี่ยงการล่อลวงและความชั่วร้ายของโลกเรียกร้อง

ศรัทธาและความทรหดของผู้บุกเบิกตัวจริงในยุคใหม่  พวกเราผู้

บุกเบิกยุคปัจจุบันต้องเดินไปด้วยกันโดยด�าเนินชีวิตเฉกเช่นพระ-

คริสต์ สนับสนุนอุดมการณ์ดีในชุมชนของเรา และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและบ้าน

เมื่อเราเชื่ออย่างแท้จริง เราจะไม่ถามว่า “ฉันต้องท�าอะไร”  

แต่ถามว่า “ฉันจะท�าอะไรได้อีกบ้าง”  เมื่อพระวิญญาณของ 

พระผู้เป็นเจ้ายืนยันความเชื่อที่เรามีต่อจิตวิญญาณของเรา 

“ช่วงเวลานั้นยาก
ลำาบากอย่างยิ่งและ 
เราอัตคัดขัดสนมาก 
ถูกปล้นทรัพย์สิน  
ถูกไล่ออกจากบ้าน
หลายครั้ง และม ี
ความเจ็บป่วยมาก”  
เอมิลี พาร์ทริดจ์เล่า
ความหลัง

20 เ ลี ย โ ฮ น า



ศรัทธาจะกลายเป็นพลังที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ผลัก

ดันความคิด ค�าพูด และการกระท�าทุกอย่างขึ้นสู่

สวรรค์  เราสวดอ้อนวอนด้วยความวางใจเพื่อขอ

พลังและการน�าทาง—เช่นเดียวกับบรรพชนของ

เรา นั่นคือความหมายของการด�าเนินด้วยศรัทธา

ในทุกย่างก้าว  เป็นฉันใดกับบรรพชนผู้บุกเบิก

ของเรา ย่อมต้องเป็นฉันนั้นกับเราในปัจจุบัน  เรา

ต้องปลูกฝังเจตนารมณ์เดียวกันกับที่ผลักดันย่าง

ก้าวของผู้บุกเบิกเหล่านี้ไว้ในลูกหลานของเรา

ขอให้เรายนืด้วยกนัในฐานะผูบ้กุเบกิยุคปัจจบุนั 

โดยแสวงหาความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า

เสมอเพื่อน�าทางครอบครัวเรา  ขอให้เราเรียนรู้

จากอดีตถึงความส�าคัญของการให้เกียรติบิดา

มารดา ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษ ขอให้เราพบ

พลังและความกล้าหาญเพื่อเผชิญอนาคตของเรา

ดังที่พวกเขาเผชิญอนาคตของตน  ขอให้พระชนม์

ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจของพระเจ้าพระเยซู

คริสต์ลุกโชติช่วงอยู่ในใจและในความคิดของเรา  

ขอให้ไฟแห่งประจักษ์พยานของเราลุกโชนใน

กระดูกของเรา—เฉกเช่นไฟแห่งประจักษ์พยาน 

ที่ลุกโชนในชีวิตผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

จากคำาปราศรัยในออกเด็น ยูทาห์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม  

ค.ศ. 2012
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กล่าวหลังจากคุณแม่ของเธอ
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ไปขอฟักเขียวที่นั่น เพราะเรา
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ใ
นระหว่างโอวาทอันเปี่ยมด้วยพลังต่อ
กลุ่มผู้เชื่อ ศาสดาพยากรณ์มอรมอน
ถามค�าถามเรียบง่ายว่า “ปาฏิหาริย์

ของพระองค์หมดไปแล้วหรือ?”  ค�าตอบของ
เขาตามมาทนัท ี“ดเูถดิ ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน,  
ไม่เลย” (โมโรไน 7:29)

มอรมอนอธิบายต่อจากน้ันว่างานอัน
ส�าคัญยิ่งแห่งความรอดในวันเวลาสุดท้าย 
จะเกิดขึ้น โดยอาศัยความสัมพันธ์และปฏิ-
สัมพันธ์ระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ งาน
ของเหล่าเทพ  การสวดอ้อนวอนของเรา 
ศรัทธาของเรา  กับปาฏิหาริย์ของพระเจ้า  

(ดู โมโรไน 7:33–37, 48)
ตลอดทัง้พระคมัภร์ีศาสดาพยากรณ์เตอืน

เราว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิม วัน
วาน วันนี้ และตลอดกาล (ดู 3 นีไฟ 24:6; 
คพ. 20:12)  ขณะที่เราพยายามปฏิบัติตาม 
พระบัญชาให้ “ไปทัว่โลก . . .  โดยให้บพัตศิมา 
ในพระนามของพระบิดา, และของพระบุตร, 
และของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (คพ. 68:8) 
ส�าคัญที่เราต้องศึกษาและจดจ�าหลักธรรม
ต่อไปนี้

• พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
• พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า 

แห่งปาฏิหาริย์
• ปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระผู้เป็น

เจ้าคือการน�าความรอดนิรันดร์มาให้
บุตรธิดาของพระองค์

โดย เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. 
โคพิชกา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระผู้เป็นเจ้า 
แห่งปาฏหิารยิ์ 

วิสุทธิชนชาวสโลวัก 
ในเชฟฟีลด์

เมื่อผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต ผู้สอนศ�สน� สภ�วอร์ด และสม�ชิกในเมืองเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ 

พร้อมใจกันทำ�ให้ก�รเติบโตที่แท้จริงเพิ่มขึ้น พวกเข�ได้รับพรอย่�งน่�อัศจรรย์

ภา
พถ

่าย
โด

ย 
อา

บิเ
กล

 เพ
็กก

์

ซ้าย: เอ็ลเดอร์นิโคลัส แพสและโจเซฟ แมคเคย์ 
(ภาพแทรกด้านล่าง) มีความสุขกับฤดูกาลอันน่า
อัศจรรย์ของการสอนวิสุทธิชนชาวสโลวะเกียและ 
ผู้สนใจ—ฤดูกาลที่เริ่มขึ้นเมื่อผู้สอนศาสนาติดต่อ 
ลูโดวิท แคนแดรค (ภาพแทรกด้านบนกับภรรยา
ของเขา) ใกล้เขตถนนคนเดินย่านฟาร์เกตของ 
เชฟฟีลด์

ในก�รอบรมสัมมน�ประธ�นคณะเผยแผ่
ที่จัดขึ้นในเดือนมิถุน�ยน ฝ่�ยประธ�น
สูงสุดและโควรัมอัครส�วกสิบสองมุ่งยำ้�
ประเด็นคว�มสนใจไปยังข้อเท็จจริงที่ว่�
สม�ชิกศ�สนจักร ในฐ�นะส�นุศิษย์ของ
พระเยซูคริสต์ มีหน้�ที่รับผิดชอบพื้น
ฐ�นในก�รแบ่งปันพระกิตติคุณ  ผู้สอน
ศ�สน�เต็มเวล�ช่วยสม�ชิกในหน้�ที่รับ
ผิดชอบนี้  สภ�สเตคและสภ�วอร์ดช่วย
จัดระบบและอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่
ง�นของผู้สอนศ�สน�และสม�ชิก 

ดังที่แสดงในบทคว�มนี้เกี่ยวกับวอร์ด 
ในประเทศอังกฤษ ป�ฏิห�ริย์ของก�ร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเกิดขึ้นได้เมื่อผู้นำ�
สม�ชิก  และสภ�วอร์ดนำ�หลักธรรม 
เหล่�นี้ม�ใช้และปรับเปลี่ยนให้เข้�กับ
สภ�วก�รณ์ในท้องที่
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• พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าปาฏิหาริย์ตามศรัทธาของเรา ซึ่งเรา
แสดงให้เห็นในงานของเรา

• พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีบทบาทส�าคัญในการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส

เต็มใจเสียสละ
ขณะรับใช้ในภาคยุโรป ข้าพเจ้ามีโอกาสเห็นหลักธรรมเหล่านี้

เกิดเป็นปาฏิหาริย์ในเมืองเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ  ปลายปี 
2008 อธิการมาร์ค ดันดอนจากวอร์ดเชฟฟีลด์ท่ีหน่ึงก�าลังไตร่-
ตรองสิ่งที่เขาจะท�าได้เพื่อช่วยให้วอร์ดเติบโต  ในการอบรมผู้น�า 
ประธานสเตคของเขาถามอธิการทั้งหลายว่า “คุณเต็มใจเสียสละ
อะไรบ้างเพื่อความส�าเร็จในงานเผยแผ่ศาสนา”  จากค�าสอนของ
ผู้น�า อธิการดันดอนทราบว่าหัวหน้าเผยแผ่วอร์ดท่ีดีคือกุญแจ 
สภาวอร์ดที่ท�างานคือสิ่งท่ีขาดไม่ได้ และความเต็มใจฟังการ 

กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณคือสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง
หลังจากไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนมาก อธิการดันดอนใช้

กุญแจฐานะปุโรหิตของเขาและท�าตามการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณให้ปลดที่ปรึกษาทั้งสองคือเกรกอรีย์ เนตเทิลชิพ
และโรเบิร์ต แมคอีเว็น  จากนั้นอธิการดันดอนเรียกบราเดอร ์
เนตเทิลชฟิเป็นหวัหน้าเผยแผ่วอร์ดคนใหม่และบราเดอร์แมคอเีวน็ 
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด  สมาชิกในฝ่ายอธิการทุกคนสนิท
กัน ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงไม่ง่ายส�าหรับพวกเขา  
แต่อธิการดันดอนรู้ว่าในกรณีเช่นนี้การตัดสินใจครั้งนั้นถูกต้อง 
และที่ปรึกษาทั้งสองยอมรับการเรียกใหม่อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน

อธกิารกบัหวัหน้าเผยแผ่วอร์ดคนใหม่และสภาวอร์ดได้วางแผน 
และตั้งเป้าหมายร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อท�าให้วอร์ดเติบโต  
เมื่อด�าเนินการตามแผน  พวกเขาเริ่มเห็นความส�าเร็จอย่างยิ่ง  
บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอย่างมาก และคนจ�านวน



มากกลับมาแข็งขันในศาสนจักร  อย่างไรก็ดีผู้น�าวอร์ดไม่รู้เลยว่า
ศรัทธาและงานของพวกเขาจะได้รับผลตอบแทนอย่างที่พวกเขา
ไม่นึกว่าเป็นไปได้

ซาบซ้ึงใจด้วยความรัก
ในเดือนมีนาคม ปี 2011 ผู้สอนศาสนาหนุ่มคนหน่ึงกับคู่ของ

เขาก�าลังพูดคุยกับผู้คนบนท้องถนนในเมืองเชฟฟีลด์  เอ็ลเดอร์
นิโคลัส แพส เห็นชายคนหน่ึงกับภรรยาเดินผ่านไปและมีความ
รู้สึกแรงกล้าว่าควรคุยกับพวกเขา  เอ็ลเดอร์แพสกับคู่วิ่งตามสามี
ภรรยาคูน่ัน้  การสือ่สารท�าได้ยาก—สามภีรรยาคูน่ีม้าจากสโลวะเกยี 
และไม่พูดภาษาอังกฤษ—แต่เพื่อนท่ีมาด้วยกันช่วยเป็นล่ามให้  
ในการสนทนาบนท้องถนน ผู้สอนศาสนาใช้รูปภาพแนะน�าเรื่อง
นิมิตแรกและข่าวสารแห่งการฟื้นฟู  จากนั้นสามีภรรยาคู่นี้ก็ยอม
นัดหมายให้ผู้สอนศาสนาเริ่มสอนพวกเขา

ลูโดวิท แคนแดรค บิดาของครอบครัวเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอร-
มอน  ไม่นานเขาก็เลิกสูบบุหรี่  ในขั้นตอนการสอนผู้สอนศาสนา
ต้องใช้ล่ามหลายคนแม้ถึงกับเรียนภาษาสโลวักเล็กน้อยด้วย
ตนเอง  วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 ลูโดวิท พร้อมกับบุตร
สาวคนหนึ่งของเขา และญาติอีกสองคนรับบัพติศมา

ที่พิธีบัพติศมา บราเดอร์แคนแดรคแสดงประจักษ์พยาน  เขา
เล่าประสบการณ์ผ่านล่ามเกี่ยวกับการพบผู้สอนศาสนา  เมื่อเขา
เดินผ่านเอ็ลเดอร์แพสกับคู่กลางเมืองเชฟฟีลด์  เขามีความรู้สึก
อบอุ่นในทรวงอก  เขาไม่สนใจความรู้สึกนั้นและเดินต่อ แต่เมื่อ
เขาช�าเลืองมองผู้สอนศาสนาอีกครั้ง  เขาซาบซึ้งกับความรักที่
พวกเขาแสดงออกขณะพูดคุยกับผู้คน  แม้จะอยากเดินไปหา  
แต่บราเดอร์แคนแดรคก็ยังเดินต่อไป  หนึ่งนาทีต่อมาเขาตกใจ
เมื่อผู้สอนศาสนาเดินมาหาเขา

พร้อมด้วยครอบครัวชาวสโลวักอีกครอบครัวหนึ่งท่ีเข้าร่วม
ศาสนจักรเมื่อหนึ่งปีก่อน  บัพติศมาเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของ
การเริม่ต้นปาฏหิารย์ิการเปลีย่นใจเลือ่มใสยคุใหม่ในหมูป่ระชาชน 
ชาวสโลวักในเมืองเชฟฟีลด์ ประเทศอังกฤษ  สมาชิกใหม่เหล่านี้
มาโบสถ์ทุกอาทิตย์ พาสมาชิกครอบครัวและเพื่อนคนอื่น ๆ มา
ด้วย  พวกเขาเปิดบ้านให้ผู้สอนศาสนาและเชิญคนในชุมชนมา
ฟังพระกิตติคุณ

เอ็ลเดอร์แพสกับคู่คนใหม่คือเอ็ลเดอร์โจเซฟ แมคเคย์ไปเยี่ยม
ครอบครัวเหล่านี้บ่อย ๆ  พวกเขาสอน รับใช้ ปฏิบัติ
ศาสนกิจ และให้พรคนเหล่านั้น  นั่นเป็นช่วงเวลา
อัศจรรย์ของการสอน การเรียนรู้ การรับของประทาน
แห่งพระวิญญาณส�าหรับผู้สนใจ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ผู้สอนศาสนา ผู้น�าสเตค ผู้น�าวอร์ด และสมาชิกเช่น
เดียวกัน

“อยู่กับพวกเขาและทำาให้พวกเขาเข้มแข็งข้ึน”
ตลอดฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงปี  2011  ชาวสโลวักเข้าร่วม

ศาสนจักรมากขึ้น  จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นท�าให้ยากล�าบากท่ี
สมาชิกในท้องที่จะจัดหายานพาหนะเพื่อไปกลับอาคารประชุม

ความพยายามในการเผยแผ่ศาสนาของอธิการมาร์ค ดันดอน (ภาพแทรก
ด้านบน) หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด และสภาวอร์ดได้รับผลตอบแทนอย่างที ่
พวกเขาไม่คิดว่าจะเป็นไปได้หลังจากชาวสโลวักหลายสิบคนเข้าร่วม
ศาสนจักรและเริ่มเดินเป็นระยะทางห้าไมล์ (8 กิโลเมตร) ซึ่งรวมถึงถนน
ดาร์เนลล์ด้านซ้ายมือ เพื่อไปเข้าร่วมการประชุมวันอาทิตย์
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อีกต่อไป  เป็นเวลาหลายสัปดาห์ท่ีวิสุทธิชนชาวสโลวักเดินห้า
ไมล์ (แปดกิโลเมตร) ไปเข้าร่วมพิธีวันอาทิตย์ในภาษาที่พวกเขา
ไม่สามารถเข้าใจได้

ในเดือนกันยายนปี 2011 ศาสนจักรจัดตั้งฝ่ายประธานสเตค
เชฟฟีลด์ชุดใหม่ โดยเรียกอธกิารดนัดอนเป็นประธานสเตคคนใหม่  
หนึ่งเดือนต่อมามีการจัดไฟร์ไซด์ให้วิสุทธิชนชาวอังกฤษและ 
สโลวักซึ่งมีล่ามอยู่ที่นั่นด้วย

ขณะนั่งบนยกพื้น ประธานดันดอนรู้สึกแรงกล้าว่าต้องตั้งกลุ่ม
ชาวสโลวักซ่ึงจะเป็นส่วนหนึง่ของวอร์ดเชฟฟีลด์ทีห่นึง่แต่จะประชมุ 
ในถิน่อาศัยของชาวสโลวกั  ไม่นานกพ็บสถานทีป่ระชมุทีเ่หมาะสม 
และมีการเช่าห้อง  วันที่ 11 ธันวาคมปี  2011 ศาสนจักรจัดการ
ประชุมช่วงแรกในสถานที่แห่งใหม่  ผู้น�าวอร์ดเชฟฟีลด์ที่หนึ่งหวัง
ใจว่าจะมีคนเข้าร่วม 50 คน  แต่กลับมีถึง 84 คน—ซึ่งในนั้นมี
ชาวสโลวัก 63 คน—เข้าร่วม

หลังจากจัดตั้งสเตคเชฟฟีลด์ขึ้นใหม่ โรเบิร์ต  แมคอีเว็นได้รับ
เรียกเป็นอธิการของวอร์ดเชฟฟีลด์ที่หนึ่ง บราเดอร์เนตเทิลชิพยัง
คงรับใช้เป็นหัวหน้าเผยแผ่วอร์ด  ภายใต้อธิการทั้งสอง หัวหน้า
เผยแผ่วอร์ดและสภาวอร์ดท�างานในการน�าวอร์ดให้  “อยู่กับ  
[วิสุทธิชนชาวสโลวัก] และท�าให้พวกเขาเข้มแข็ง” ได้อย่างน่าทึ่ง 
(คพ. 20:53)

สภาวอร์ดพูดถึงประเด็นต่าง ๆ  เช่น  วิธีจัดหาให้ตามความ
ต้องการของสมาชกิใหม่ วธีิช่วยให้พวกเขามส่ีวนร่วมเตม็ทีใ่นกจิ- 
กรรมวอร์ด วิธีบ�ารุงเลี้ยงพวกเขาในพระกิตติคุณ และวิธีเอาชนะ
อุปสรรคด้านภาษา  สมาชิกในสภาอดอาหารและสวดอ้อนวอน
ขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนแล้วท�างานขยันขันแข็ง  พวกเขา
ออกไปกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาไปเยี่ยมสมาชิกใหม่และมีส่วน
ร่วมในการสอนตามที่นัดหมาย  พวกเขาจัดการเรื่องยานพาหนะ  
พวกเขาสัง่ซือ้สือ่การเรยีนการสอนของศาสนจกัรเป็นภาษาสโลวกั  
พวกเขาพาสมาชิกที่เพิ่งรับบัพติศมาไปพระวิหารเพื่อประกอบพิธี
บัพติศมาแทนคนตาย

ผู้น�าวอร์ดจัดโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ช่วงคริสต์มาสด้วย  
สมาชิกวอร์ดบริจาคเงินและรวบรวมของเล่น เสื้อผ้า  ตลอดจน
ของขวัญอื่น ๆ  จากนั้นจึงน�าถุงของขวัญคริสต์มาสใบใหญ่ที่ม ี
ท้ังอาหารวันคริสต์มาสไปบริจาคให้วิสุทธิชนชาวสโลวักและ
ครอบครัวอื่น ๆ ภายในเขตวอร์ดในคืนคริสต์มาสอีฟ

สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่เข้าใจภาษาพูดของแต่ละฝ่ายไม่

มาก แต่พวกเขาทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นของภาษารักแท้  ความ
รู้สึกอันน่าทึ่งของปีติ ความสุข และความตื่นเต้นห่อหุ้มสมาชิก
และผู้สนใจ

ตลอดปีถัดมา กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มนี้พัฒนาเป็นหน่วยที่มั่นคงของ
ศาสนจกัร ทัง้ครอบครวัรบับพัตศิมาและเป็นหนึง่เดยีวกบัศาสนจกัร  
บิดาได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเมลคีเซเดค  บุตร
ชายได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ตั้งปฐมวัยที่มีเด็ก 20 
กว่าคน  จัดโปรแกรมเยาวชนชายและเยาวชนหญิงที่มีเยาวชน
กว่า 25  คนเข้าร่วมทุกสัปดาห์   พระเจ้าทรงจัดเตรียมผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาคนหนึ่งจากสาธารณรัฐเช็กที่สามารถพูดภาษา
นั้นได้และเพิ่มการสนับสนุนให้กลุ่ม  ขณะเดียวกันครอบครัว
เหล่านี้ก็ส่งใบแนะน�ารายชื่อไปยังบ้านเกิดของตน

พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์
เหตุใดเรื่องเช่นนี้จึงเกิดขึ้น  เกิดขึ้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง

ยุติการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์   เพราะผู้สอนศาสนาท่ี
ซื่อสัตย์หมั่นเสาะหาคนที่พร้อมรับพระกิตติคุณ  เพราะประธาน 
สเตคและอธิการกระท�าด้วยศรัทธาและท�าตามการน�าทางของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  เพราะสภาวอร์ดรับผิดชอบและท�างาน
ด้วยความสามัคคี  เพราะสมาชิกเรียนรู้ภาษาแห่งความรักและ
ปฏิบัติตามค�าเชื้อเชิญจากผู้น�า โดยมีศรัทธาและความเชื่อมั่นว่า
พระผู้เป็นเจ้าหมายความตามที่พระองค์ตรัส “เราคือพระผู้เป็น
เจ้าแห่งปาฏิหาริย์; และเราจะแสดงแก่โลกว่าเราเป็นเหมือนกัน
ทั้งวันวาน, วันนี้, และตลอดกาล” (2 นีไฟ 27:23)

ความส�าเร็จของเชฟฟีลด์ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเหตุการณ์เดียว  
นั่นเตือนใจเราให้นึกถึงสัญญาที่ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์
และสามารถจุดไฟแห่งศรัทธากับความปรารถนาให้เราเป็นเครื่อง
มือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าโดยเชื้อเชิญคนรอบข้างให้มาหา
พระคริสต์  หากเราท�าเช่นนั้น เราย่อมวางตัวเราให้อยู่ในฐานะที่
พระเจ้าจะทรงสามารถอวยพรเราให้มีโอกาสสอน  ท�าให้แข็งขัน 
และบ�ารุงเลี้ยงผู้อื่น  เราจะเห็นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์ยังทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์ 

ขวา: ฟาโร ดันคา หัวหน้ากลุ่มชาวสโลวักในเชฟฟีลด์ต้อนรับผู้คนเข้า 
การประชุมศีลระลึก กลุ่มนี้จัดตั้งเป็นสาขาในเดือนมีนาคม ปี 2013   
ภาพแทรกบน: ผู้นำาวอร์ดเชฟฟีลด์ที่หนึ่งในสภาวอร์ด  ภาพแทรกล่าง: 
สตรีคนหนึ่งเป็นผู้พูดระหว่างการประชุมศีลระลึก

26 เ ลี ย โ ฮ น า
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ดิฉนักบัไซรสัสามแีต่งงานในพระวหิาร 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2006  

ก่อนแต่งงานกัน  งานของไซรัสในห้อง

ทดลองเรียกร้องให้เขาต้องท�างานวัน

อาทิตย์  เขาต้องท�างานเป็นกะ แต่มัก 

จะท�างานตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้า  

หลังเลิกงานเขาจะกลับบ้านมาเปลี่ยน

จากชุดท�างานเป็นชุดส�าหรับวันอาทิตย์

แล้วตรงไปโบสถ์ซึ่งเริ่มเวลาเก้าโมงเช้า  

เขายังคงท�าเช่นนี้หลังจากเราแต่งงานกัน

บางครั้งดิฉันไปโบสถ์คนเดียวเพราะ

เขาเลิกงานช้า  เราหวังเสมอว่าเขาจะไม่

ต้องท�างานวันสะบาโต  ในวันอาทิตย์แรก

ของเดือนมิถุนายน ปี 2006 เราอดอาหาร

ด้วยกันเป็นครั้งแรกในฐานะคู่แต่งงาน  

เราสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาขอให้ไซรัสได้

งานที่เขาจะไม่ต้องท�าวันอาทิตย์

ไม่กี่วันต่อมาประมาณสิบโมงเช้า ดิฉัน

สงสัยว่าไซรัสอยู่ที่ไหนเพราะปกติเขาจะ

กลับบ้านช่วงแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าวัน

อาทิตย์ ความคิดหนึ่งแวบเข้ามา “เขาอาจ

จะได้เลื่อนต�าแหน่ง”  ไซรัสกลับถึงบ้าน

ราวสิบเอ็ดโมงเช้า  ขณะเดินเข้าบ้าน เขา

บอกว่าเขามีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย

ดิฉันขอให้เขาบอกข่าวร้ายก่อน  เขา

บอกว่าอีกไม่นานเราจะออกจากอีลีกัน 

ฟิลิปปินส์และย้ายไปอยู่ปาไนย์ ฟิลิปปินส์  

แรกทีเดียวดิฉันไม่ชอบข่าวนี้เพราะเรารัก

ผู้คนในสเตคของเรา  พวกเขามีน�้าใจต่อ

เราและปฏิบัติต่อเราเหมือนเป็นครอบครัว

ตนเองเพราะรู้ว่าดิฉันกับไซรัสไม่มีครอบ-

ครัวอยู่ใกล ้ๆ

เมื่อดิฉันถามว่าท�าไมเราต้องย้ายไป 

ปาไนย์ เขาบอกว่านั่นเป็นเพราะข่าวดี  

เจ้านายสัมภาษณ์เขาให้ไปท�างานอีก

อย่างหนึ่งในปาไนย์  ดิฉันไม่ได้ถามเขา

ทันทีเรื่องเงินเดือนแต่ถามว่าเขาจะต้อง

ท�างานวันอาทิตย์หรือไม่  เมื่อเขาตอบว่า 

“ไม่!”  ดิฉันมีความสุขมาก  ดิฉันกอดเขา

และบอกเขาว่างานใหม่ของเขาเป็นค�า

ตอบการสวดอ้อนวอนและการอดอาหาร

ของเรา  สองเดือนต่อมา ไซรัสเริ่มงานที่

ปาไนย์

พระบิดาบนสวรรค์ทรงสนพระทัยเรา 

และทรงอวยพรเราเมื่อเราใช้ศรัทธาและ

เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์  ดิฉันรู้สึก

ซาบซึ้งในหลักธรรมของการสวดอ้อนวอน

และการอดอาหาร  งานของสามีดิฉันเป็น 

พรต่อเรา  เวลานี้เขามีเวลาขยายการเรียก

ในวอร์ด และงานเดียวที่เขาท�าวันอาทิตย์

คืองานของพระเจ้า 

แมรีย์ เจน ลูมิบาโอ ซูยา, ฟิลิปปินส์

ทำ�ง�นให้พระเจ้�

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น

บางครั้งดิฉันไปโบสถ ์
คนเดียวเพราะสาม ี

เลิกงานช้า เราหวังเสมอ 
ว่าเขาจะไม่ต้องท�างาน 
วันสะบาโต
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เมื่อดิฉันอายุ 19 ปี ดิฉันไปเยี่ยมคุณตา
คุณยายครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางไป

ท�างานเพื่อมนุษยธรรมสามเดือนใน
เอกวาดอร์  คุณตาย้ายเข้าไปอยู่บ้านพัก
คนชราเพราะสุขภาพของท่านทรุดโทรม  
ท่านเป็นโรคสมองเสื่อมพร้อมกับโรคทาง
กายอื่น ๆ อันเนื่องจากความชรา

เมื่อดิฉันกับครอบครัวเข้าไปในบ้านพัก
คนชรา ดิฉันไม่สบายใจ เพราะรู้ว่าการพูด
คุยกับคุณตาครั้งนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้าย  
ดิฉันทราบว่าท่านจะจากโลกนี้ไปขณะที่
ดิฉันไม่อยู่ และรู้สึกผิดที่ต้องไปจากท่าน

ก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องของท่าน  
เจ้าหน้าที่ย้ายคุณตาลงมานั่งเก้าอี้เข็น  
เราเข็นท่านเข้าไปในบริเวณส่วนกลาง
ของบ้านพัก  คุณแม่ของดิฉันก�าลัง
คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งขณะที่ดิฉัน
กับน้องสาววัย 16 ปีคุยกับคุณตา

ท่านไม่เป็นตัวของตัวเอง สภาพ
สมองเสื่อมของท่านปรากฏชัดเจน
และท่านค่อนข้างสับสน  เมื่อเราถามว่า
ท่านมีหลานกี่คน ท่านตอบไม่ถูก  จาก
นั้นเราก็ล้อท่านอย่างรักใคร่โดยท�าเป็น
เรื่องใหญ่โตที่ท่านไม่ทราบว่าจริง ๆ แล้ว 
มีหลานกี่คน

ใจดิฉันสงสารท่าน  แต่แล้วท่ามกลาง
ความสับสนของท่านและขณะตอบ
ค�าถามของเราไม่ถูก คุณตาก็พูดโพล่ง 
ขึ้นมาว่า “ครอบครัวชั่วกาลนาน”

ดิฉันตกใจมาก  เจ้าหน้าที่คนหนึ่งแถว
นั้นไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูด แต่ดิฉันกับน้อง
สาวมองหน้ากัน  เราทั้งคู่ได้ยินท่าน
ชัดเจน  จากนั้นท่านก็พูดซ�้าครั้งที่สองว่า 
“ครอบครัวชั่วกาลนาน”  คราวนี้คุณแม่

ครอบครัวช่ัวก�ลน�น
ของเราได้ยินด้วย

ดิฉันจ�าเรื่องอื่นไม่ได้เกี่ยวกับการเยี่ยม
ของเราวันนั้น  ทั้งหมดที่ดิฉันรู้คือ เมื่อเรา
เดินออกจากศูนย์ดูแล ดิฉันสะอึกสะอื้น
ด้วยความเสียใจและปลื้มปีติ—เสียใจ
เพราะชายที่เราทิ้งไว้เบื้องหลัง ดิฉันจะไม่
ได้เห็นท่านอีกในชีวิตนี้และปลื้มปีติเพราะ
ความเมตตาอันละเอียดอ่อนของถ้อยค�า
เรียบง่ายเหล่านั้นและสันติสุขที่ถ้อยค�า 
ดังกล่าวฝากไว้ในใจดิฉัน

ดิฉันทราบว่าไม่ว่าสภาพความทรงจ�า

ของคุณตาจะเป็นอย่างไร ท่านกย็งัสามารถ 
บอกความเชื่อมั่นและความรู้ของท่านเป็น
ครั้งสุดท้ายว่าครอบครัวอยู่ชั่วกาลนาน

ไม่นานดิฉันก็เดินทางไปท�างานเพื่อ 

มนุษยธรรม  เมื่อดิฉันทราบข่าวการสิ้น 

ชีวิตของคุณตาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเดินทาง

กลับ ดิฉันรู้สึกสงบ  ดิฉันทราบ และยังคง

ทราบว่าสักวันดิฉันจะได้พบท่านอีก  เนื่อง

ด้วยศาสนพิธีพระวิหาร ครอบครัวจะด�ารง

อยู่ชั่วกาลนาน 
เคลลี เอช. มูโดรว์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

คุณตาของดิฉันไม่
เป็นตัวของตัวเอง  

สภาพสมองเสื่อมของ
ท่านปรากฏชัดและดู
เหมือนท่านจะสับสน  
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จอห์นสามีดิฉันเป็นคนตัวสูงใหญ่  
เขาสูงหกฟุตสี่นิ้ว (1.9 เมตร) และ

หนักเกิน 200 ปอนด์ (90.9 กิโลกรัม)  
ส�าหรับเขา การนั่งเครื่องบินชั้นประหยัด
ไม่สะดวกสบายเลยและทรมานที่สุด

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2006 เราได้รับ
เรยีกให้เป็นผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชน์ 
ด้านการศกึษาของศาสนจกัรทีม่หาวทิยาลยั 
บริคัมยังก์–ฮาวาย  เมื่อถึงเวลากลับบ้าน 
เรากังวลมากกับการที่เขาจะต้องอดทน 
ในการนั่งเครื่องบินกลับไปแผ่นดินใหญ่  
ระหว่างเช็คอินเราดีใจที่พบว่ามีที่นั่งชั้น

คุณข้ึนม�บนน้ีไม่ได้
หนึ่งเหลือ หนึ่งที ่เราจึงเปลี่ยนตั๋วของเขา 
เพื่อเขาจะได้นั่งในที่สบาย ๆ และมีที่มาก
พอส�าหรับขายาว ๆ ของเขา

ระหว่างนั่งเครื่องบินไปได้ครึ่งทาง ดิฉัน
ตัดสินใจไปดูว่าเขาเป็นอย่างไร  ขณะเดิน
เข้าไปใกล้บริเวณที่นั่งชั้นหนึ่ง พนักงาน
คนหนึ่งบนเครื่องยืนขวางประตูไม่ให้ดิฉัน
เข้าไป

“มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” เธอถาม
“ค่ะ ดฉินัอยากพบสามสีกัครู”่ ดิฉนัตอบ
“ขอโทษค่ะ” เธอกล่าวอย่างสุภาพแต่

หนักแน่น “คุณขึ้นมาบนนี้ไม่ได้ค่ะ”

“แต่เขาเป็นสามีดิฉันนะคะ และดิฉัน
แค่อยากพบเขาครู่เดียว”

เธอยังขวางประตูและพูดอีกครั้งว่า 
“ขอโทษค่ะแต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้น
มาบนนี้  ดิฉันจะบอกสามีคุณให้นะคะ 
และถ้าเขาอยากพบคุณ เขาสามารถไป
หาคุณได้ค่ะ  แต่นโยบายคือเฉพาะผู้
โดยสารชั้นหนึ่งเท่านั้นที่จะอยู่ในบริเวณนี้
ได้”

ดิฉันยืนงงอยู่ครู่หนึ่ง แต่เห็นเธอยืน
กรานจึงกลับไปนั่งในชั้นประหยัดอย่าง
เงียบ ๆ

ดิฉันเริ่มนึกถึงรัศมีภาพสามระดับที่
กล่าวไว้ในพระคัมภีร์และโดยศาสดา
พยากรณ์  เราอ่านว่าพระคริสต์จะเสด็จ
เยือนคนที่อยู่ในอาณาจักรเทอร์เรสเตรียล 
(ดู คพ. 76:77) และเทพที่ปฏิบัติจะเยี่ยม
คนในอาณาจักรทีเลสเชียล (ดู คพ. 76: 
88) แต่คนในอาณาจักรต�่ากว่าไม่สามารถ
ขึ้นไปอาณาจักรซีเลสเชียลได้ (ดู คพ. 76: 
112; ดู คพ. 88:22–24 ด้วย)  ขณะใคร่-
ครวญประสบการณ์ครั้งนั้น ดิฉันรู้สึกว่า
ดิฉันเพิ่งเข้าใจสภาพที่อาจเกิดข้ึนกับ
คนในอาณาจักรต�่ากว่า  พวกเขาจะรู้สึก
อย่างไรถ้าได้ยินค�าว่า “ขอโทษ คุณขึ้น 

มาบนนี้ไม่ได้”
อีกประมาณห้าเดือนต่อมาสามี

ดฉินัเสยีชวีติด้วยโรคมะเรง็ ประสบการณ์ 
ของดิฉันบนเครื่องบินกระตุ้นดิฉันเป็น
พิเศษให้ด�าเนินชีวิตเพื่อจะไม่ต้องได้ยิน
ค�าพูดแบบนั้นอีก—อย่างน้อยก็ไม่ได้ยิน
ในอีกด้านหนึ่งของม่าน 
บอนนี มาร์แชลล์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เมื่อดิฉันเดินไปใกล้บริเวณ 
ที่นั่งชั้นหนึ่ง พนักงาน

คนหนึ่งบนเครื่องยืนขวาง 
ประตูไม่ให้ดิฉันเข้าไป



คว�มสุขไม่มีร�ค�

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมไปธนาคารเพื่อถอนเงิน
จ�านวนหนึ่งมาจ่ายให้ลูกจ้าง  ก่อน

พนักงานจะให้เงินที่ผมถอน ผมขอเขา
แลกธนบัตร 200 ซอลเป็นธนบัตร 50 ซอล  
พนักงานแลกเงินให้ผม แต่ผมคิดว่าผม
เห็นเขาท�าผิดพลาดขณะนับธนบัตร

เขาให้ธนบัตร 50 ซอลแก่ผม และผม
ถอยกลับมารอเงินที่ผมถอน  ผมนับเงิน
ขณะรอ  ผมให้พนักงาน 1,200 ซอล แต่
เขาคืนให้ผม 2,200 ซอล—เกินมาหนึ่งพัน
ซอล  ขณะนั้นผมถูกล่อลวง  ผมบอก
ตนเองว่าธนาคารมีเงินเหลือเฟือ แต่ผมรู้
ในใจว่าเงินนั่นไม่ใช่ของผม ผมต้องคืน

ครู่หนึ่งต่อมา พนักงานเรียกผมมาท�า 
 

ธุรกรรมให้เรียบร้อย  เขานับเงินที่ผมถอน 
และขณะที่เขายื่นเงินให้ผม เขาถามว่า “มี
อะไรอีกไหมครับ”

“ครับ” ผมบอกเขา “ผมให้เงินคุณ 
1,200 ซอลเพื่อแลกเป็นธนบัตรย่อย แต่
คุณให้ผม 2,200 ซอล”

จากนั้นผมก็ยื่นเงิน 2,200 ซอลให้เขา  
เขานับเงินสองครั้งด้วยมือที่สั่นเทา  เขา
แทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็น  เขามองหน้าผมและ
พยายามพูด แต่เขาท�าได้เพียงเอ่ยออก
มาสองครั้งว่า “ขอบคุณมาก ๆ ครับ”

ผมออกจากธนาคารอย่างมีความสุข  
สัปดาห์นั้นผมเตรียมบทเรียนส�าหรับ 
 
 

เยาวชนชายในวอร์ดเรื่องการเอาชนะการ 
ล่อลวง  ผมรู้สึกดีมากที่ได้แบ่งปัน
ประสบการณ์ที่ธนาคารกับพวกเขา

“คณุพดูเล่นแน่เลย” นกัเรยีนบางคนล้อ  
“ที่คุณคืนไปนั่นหนึ่งพันซอลเชียวนะ!”

“ความสุขไม่มีราคา” ผมตอบด้วย 
รอยยิ้ม

ผมซาบซึ้งมากกับประสบการณ์นี้ ซึ่ง
ท�าให้ประจักษ์พยานของผมและประจักษ์
พยานของเยาวชนชายเข้มแข็งขึ้นเกี่ยว 
กับความส�าคัญของการต้านทานการ
ล่อลวง 
อาเบลิโน แกรนเดซ กาสโตร, เปรู

พนักงานธนาคาร 
ให้ผม 2,200 ซอล— 

เกินมาหนึ่งพันซอล ขณะนั้น
ผมถูกล่อลวงให้เก็บส่วนเกิน
นั้นไว้
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โ
ลกของคนหนุ่มสาว (แต่งงานหรือเป็นโสด) ทุกวันนี้แตกต่าง
และยากยิง่นกัเมือ่เทยีบกบัโลกคนหนุม่สาวเมือ่สองสามรุน่ก่อน  
การท้าทายมากมายทุกวันนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือมีความ

รุนแรงน้อยกว่าสมัยข้าพเจ้าเรียนวิทยาลัยมากนัก
แต่ท่านอยู่ที่นี่เวลานี้ ในขณะนี้  ท่านก�าลังมุ่งหน้าขณะที่คนอายุ

มากกว่าท่านก�าลงัล่วงลบัสู่นิรนัดร  ท่านอยูท่ีน่ีเ่วลานีไ้ม่ใช่ด้วยความ 
บังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งในแผนนิรันดร์—ที่ออกแบบไว้ ได้รับความ
เห็นชอบ และใช้มาตั้งแต่ก่อนการสร้างโลก

ท่านช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้รู้จักการฟื้นฟูพระกิตติคุณ!  ท่านรู้ว่า
มกีารด�ารงอยูก่่อนเกดิในทีป่ระทบัของพระบดิาบนสวรรค์และพระเยซ ู
คริสต์  ท่านได้รับการสอนและการทดสอบ  ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับกฎที่
จะช่วยให้ท่านเจริญก้าวหน้า  ท่านท�าตามกฎเหล่านั้น และด้วยเหตุ
นี้ท่านจึงมีสิทธิ์มายังแผ่นดินโลก โดยวางท่านไว้บนวิถีที่น�าท่านไปสู่
ความสูงส่ง อ�านาจปกครอง และความเป็นพระผู้เป็นเจ้า

ท่านเข้าใจจุดประสงค์ของความเป็นมรรตัยบนแผ่นดินโลก และ
ท่านได้รับการสอนเกี่ยวกับโอกาสหลังมรรตัย สรุปคือท่านมองเห็น
ไกลถึงนิรันดร—ท่านสามารถมองย้อนกลับไป และท่านสามารถเพ่ง
มองไปข้างหน้า

เพือ่นวยัหนุ่มสาวส่วนใหญ่ของท่านทีไ่ม่เป็นสมาชกิศาสนจกัรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและชาวโลกทั่วไปรู้ความจริง
เหล่านี้เพียงเล็กน้อย  พวกเขามีชีวิตประหนึ่งอยู่ในกล่องที่ก�าหนด

โดย เอ็ลเดอร ์
คีธ เค. ฮิลบิก
รับใช้เป็นสมาชิก 
สาวกเจ็ดสิบตั้งแต่ปี 
2001 ถึง 2012

ดำ�เนินชีวิตเพื่อ

ข้าพเจ้าขอร้องท่านหนุ่มสาวทั้งหลายให้นึกภาพ 
การดำารงอยู่ในอนาคตซีเลสเชียลกับครอบครัว 
ของท่านในนิรันดรบ่อย ๆ
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ด้วยเหตุการณ์สองอย่าง นั่นคือ การเกิดและ
การตาย  พวกเขาตัดสินใจและเข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับพฤติกรรมที่ตีกรอบด้วยมุมมองอันจ�ากัด   
พวกเขามีชีวิตเพื่อปัจจุบันเป็นหลัก—นั่นคือ
ระยะเวลาระหว่างการเกิดกับการตาย ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาสั้นมากเมื่อเทียบกับนิรันดร  พวกเขา
ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการด�ารงอยู่ก่อนเกิด
และรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับนิรันดร

ศักยภาพนิรันดร์ของท่าน
อย่างไรก็ดี ท่านรู้จักสัญญาเกี่ยวกับศักย- 

ภาพของตวัท่านในนรินัดร  พระเจ้าทรงสญัญา 
กับชายหญิงที่ได้รับการผนึกในพระวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ดังนี้

“เจ้าจะออกมาในการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก 
... และจะสบืทอดบลัลงัก์, อาณาจกัร, มณฑล, 
และอ�านาจ, อ�านาจปกครอง, ยอดสูงสุดและ
ห้วงลึกทั้งปวง ... และหากเจ้าปฏิบัติตาม
พันธสัญญาของเรา, และไม่กระท�าฆาตกรรม
ซึ่งโดยการนั้นท�าให้เลือดบริสุทธิ์ต้องหลั่ง, มัน
จะบังเกิดกับพวกเขาในสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่ผู้รับใช้ของเราให้ไว้แก่พวกเขา, ใน
กาลเวลา, และตราบชั่วนิรันดร; และจะมีผล
บังคับเต็มที่เมื่อพวกเขาไปจากโลก; และพวก
เขาจะผ่านเหล่าเทพ, และบรรดาผู้เป็นเจ้า, 
ซึ่งก�าหนดไว้ให้อยู่ที่นั่น, ไปสู่ความสูงส่งและ
รัศมีภาพของพวกเขาในสิ่งทั้งปวง, ดังที่ผนึก
ไว้บนศีรษะพวกเขา,  ซึ่งรัศมีภาพนี้จะเป็น
ความสมบรูณ์และความต่อเนือ่งของพงศ์พนัธุ์ 
ทั้งหลายตลอดกาลและตลอดไป.

“เมื่อนั้นพวกเขาจะเป็นผู้เป็นเจ้า, เพราะ
พวกเขาไม่มีที่สิ้นสุด; ฉะนั้นพวกเขาจะด�ารง
อยู่จากความเป็นนิจถึงความเป็นนิจ, เพราะ
พวกเขาด�าเนินต่อเนื่องไป; เมื่อนั้นพวกเขาจะ

อย่าเสี่ยงที่จะดำาเนินชีวิต 
อยู่เพื่อปัจจุบัน แต่ท่านต้อง
ดำาเนินชีวิตเพื่อนิรันดร   
จงจำาไว้เสมอว่าถ้าท่านและ 
คู่ครอง หรือคู่ครองใน
อนาคตถ้าท่านยังไม่แต่งงาน 
ต่างเชื่อฟังทั้งคู่ ท่านจะ  
“มีรัศมีภาพเพิ่มเติมบน
ศีรษะ [พวกท่าน] ตลอด
กาลและตลอดไป” 
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คือเขารู้ศักยภาพนิรันดร์ของท่าน
ค�าแปลภาษาฮีบรูของค�าว่า มาร คือ 

“ผู้ท�าลาย”1  มารหมายมั่นท�าลายการเดิน
ทางสูนิ่รันดรของท่าน  เขาพยายามรบกวน 
ศักยภาพของท่านที่นี่และหลังจากนี้  เขา
หมายมั่นให้ท่านใช้สิทธิ์เสรีอย่างไม่ฉลาด  
หนุ่มสาวบางคนที่อยากยืนยันความเป็น
อิสระของตน รู้สึกว่าพวกเขาแสดงความ
เป็นอิสระได้ดีที่สุดโดยการเลือกท�าสิ่งผิด  
คนโง่ที่ไหนก็ท�าอย่างนั้นได้ คนกลุ่มไหนก็
ท�าอย่างนั้นได้

อันที่จริงความเป็นอิสระ อิสรภาพที่แท้
จริง แสดงให้เห็นและรับประสบการณ์ได้
ดีที่สุดโดยการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเสมอ  
พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงประทาน สิทธิ ์ ใน
การเลือกระหว่างความดีกับความชั่วแก่
ท่านเท่านัน้แต่ประทาน พลงัความสามารถ  
ในการเลือกความดี เหนือ ความชัว่ด้วย!  
ดงันัน้ พระผูเ้ป็นเจ้าจงึได้ประทานพลัง 
ความสามารถให้ท่านมากกว่าซาตาน 
และไพร่พลของเขา สุดท้ายแล้ว ท่านคือ 
ผู้ตัดสินใจ  ไม่ใช่ซาตาน

พระบิดาบนสวรรค์ทรงวางรูปแบบ
ประสบการณ์มรรตัยนี้เพื่อจุดประสงค์

ส�าคัญ นั่นคือ เพื่อเราจะได้รับการทดสอบ
และเอาชนะความชั่ว  พระองค์แทบจะไม่
เตรียมการทดลองและการล่อลวงแบบ
เฉพาะเจาะจง แต่พระองค์ทรงทราบว่า
ความเป็นมรรตัยจะจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้
อย่างล้นเหลือ  พระองค์ทรงปรารถนาว่า
ขณะเราอยู่บนโลกนี้ เราจะฝึกเอาชนะ
ความเป็น “ปุถุชน” ของเรา (ดู โมไซยาห์ 
3:19) ปฏิเสธตนจากความฝักใฝ่ทางโลก 
และพิสูจน์ตนว่ามีค่าควร  ซาตานมี
แนวคิดต่างออกไป  เขาจะท�าทุกอย่างที่
เขาท�าได้เพื่อขัดขวางความเจริญก้าวหน้า
ของเรา

การล่อลวงของโลก
โลกนี้ พร้อมด้วยความช่วยเหลือและ

การสนับสนุนส่งเสริมที่ฉลาดหลักแหลม
และร้ายกาจของซาตาน เสนอการล่อลวง
ให้ท่านท�าสิง่ทีค่นทัว่ไปยอมรบั ตามกระแส 
ชื่นชอบความตื่นเต้นชั่วขณะ—อาจจะใน
รูปแบบของภาพยนตร์หรือวิดีโอเกมที่ไม่
เหมาะสม ความไม่สมควรทางศีลธรรม 
(รวมถึงสื่อลามก) ภาษาหยาบคาย เครื่อง
แต่งกายที่ไม่สุภาพ หรือความไม่ซื่อสัตย์  

อยู่เหนือสิ่งทั้งปวง, เพราะสิ่งทั้งปวงขึ้นอยู่
กับพวกเขา.  เมื่อนั้นพวกเขาจะเป็นผู้เป็น
เจ้า, เพราะพวกเขามีอ�านาจทั้งปวง, และ
เหล่าเทพขึ้นอยู่กับพวกเขา” (คพ.132:19–
20)

ข้าพเจ้าขอร้องท่านให้นึกภาพการด�ารง
อยู่ในซีเลสเชียลกับครอบครัวท่านใน
นิรันดร สถานะของรัศมีภาพที่ยากจะหยั่ง
ถึงและข้อดีที่เรายังไม่สามารถเข้าใจได้
ถ่องแท้  อย่างไรกด็ ี สิง่ทีเ่ราแน่ใจได้จรงิ ๆ 
คือ ท่านแต่ละคนได้รักษา “สถานะแรก” 
ของท่านมาแล้ว (อับราฮัม 3:26)  ท่าน
แต่ละคนผ่านการทดสอบทั้งหมดของชีวิต
ก่อนมรรตัยมาแล้ว ท่านแต่ละคนใช้
ศรัทธาอันยิ่งใหญ่มาแล้ว ด้วยเหตุนี้ท่าน 
แต่ละคนจึงได้รับสิทธิพิเศษของการม ี
ร่างกายมรรตัยและมายังโลกมรรตัยนี้

ด้วยเหตุนี้ อย่าเสี่ยงที่จะด�าเนินชีวิตอยู่
เพื่อปัจจุบัน แต่ท่านต้องด�าเนินชีวิตเพื่อ
นิรันดร  จงจ�าไว้เสมอว่าถ้าท่านและคู่
ครอง หรือคู่ครองในอนาคตถ้าท่านยังไม่
แต่งงาน ต่างเชื่อฟังทั้งคู่ ท่านจะ “มีรัศมี-
ภาพเพิ่มเติมบนศีรษะ [พวกท่าน] ตลอด
กาลและตลอดไป” (อับราฮัม 3:26)— 
นั่นคือสัญญาอันล�้าเลิศจากพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์เองกับบุตรธิดาแต่ละคนของ
พระองค์

หากท่านซื่อสัตย์ในการรักษาพระบัญ-
ญัติของพระผู้เป็นเจ้า สัญญาของพระองค์
จะเกิดสัมฤทธิผลทุกตัวอักษร  ปัญหาคือ 
ปฏิปักษ์ของจิตวิญญาณมนุษย์พยายาม
ท�าให้ความคิดมนุษย์มืดบอด  หากมนุษย์
ยอมปล่อยให้ท�า ซาตานจะปาฝุน่ใส่ดวงตา 
พวกเขา  ท�าให้พวกเขามืดบอดด้วยและ
โดยสิ่งต่าง ๆ ของโลก

นักศาสนศาสตร์และผู้คงแก่เรียนของ
โลกชาวคริสต์ไม่รู้สิ่งที่ท่านรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ของนิรันดร แต่ซาตานรู้!  เขารู้เรื่องการ 
เตรียมพร้อมก่อนมรรตัยของท่าน จุดประ-
สงค์ของท่านบนแผ่นดินโลก  ยิ่งกว่านั้น 

พระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงประทานสิทธิ ์
ในการเลือกระหว่างความดีกับ 
ความชั่วแก่ท่านเท่านั้น แต่ประทาน 
พลังความสามารถในการเลือกความ
ดีเหนือความชั่วด้วย! สุดท้ายแล้ว 
ท่านคือผู้ตัดสินใจ ไม่ใช่ซาตาน 
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ซาตานจะพยายามท�าให้ท่านเข้าใจสับสน
เรื่องแผนส�าหรับครอบครัวที่พระองค์ทรง
ก�าหนดไว้ว่า การแต่งงานระหว่างชาย
หญิงได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและ
บุตรธิดามีสิทธิ์รับการเลี้ยงดูจากมารดา
และบิดา2

หากขณะนี้ท่านยอมรับค�าเชื้อเชิญของ
ลูซิเฟอร์โดยไม่คิดให้ถี่ถ้วน เขาอาจช่วงชิง
พรแห่งนิรันดรไปจากท่านได้  ซาตานไม่มี
ความคาดหวังส�าหรับนิรันดร  จ�าไว้ว่าเขา
แพ้  สงครามในสวรรค์ สงครามที่ต่อสู้โดย
ประจักษ์พยาน (ดู วิวรณ์ 12:11) ซึ่งผู้ติด 
ตามที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ท�าให้เขาและ
ผู้สนับสนุนเขาพ่ายแพ้  ผู้บาดเจ็บล้มตาย
มีมากมาย  ผู้ติดตามทั้งหมดของซาตาน
—หนึ่งในสามของไพร่พลสวรรค์—ถูกขับ
ออกไป  พวกเขาจะไม่มีวันได้รับร่างกาย
หรือไม่มีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์เลย

ลีไฮกล่าวกับเจคอบบุตรชายว่า
“และพ่อ, ลีไฮ, ตามเรื่องที่พ่ออ่านมา

แล้ว, จ�าเป็นต้องคิดว่าเทพองค์หนึ่งของ
พระผู้เป็นเจ้า, ตกจากสวรรค์, ตามเรื่องที่
เขียนไว้; ดังนั้น, เขากลายเป็นมาร, โดยที่
แสวงหาสิ่งชั่วร้ายต่อพระพักตร์พระผู้เป็น
เจ้า.

“และเพราะเขาได้ตกจากสวรรค์, และ
เศร้าหมองตลอดกาล, เขาแสวงหาความ
เศร้าหมองให้มนุษยชาติทั้งปวงด้วย”  
(2 นีไฟ 2:17–18)

ลีไฮสอนด้วยว่า “ดังนั้น, มนุษย์เป็น
อิสระตามเนื้อหนัง ... และพวกเขาเป็น
อิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์, 
โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของ
มวลมนุษย์, หรือจะเลือกการเป็นเชลย
และความตาย, ตามการเป็นเชลยและ
อ�านาจของมาร; เพราะเขาแสวงหาเพื่อจะ
ให้มนุษย์ทั้งปวงเศร้าหมองเหมือนตัวเขา” 
(2 นีไฟ 2:27)

ในสมยัของเรา ผูค้้ายาเสพตดิ ผูจ้�าหน่าย 
สื่อลามก  ผู้ส่งเสริมความบันเทิงที่ชั่วร้าย 

ผู้สนับสนุนค�าโป้ปดมดเท็จ ผู้โฆษณา
เครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ผู้ชักจูงให้
ท�าผิดศีลธรรม และผู้วิพากษ์วิจารณ์
ครอบครัวแบบดั้งเดิมล้วนส่งเสริมการ
เลือกซึ่งจะลดความส�าคัญของชีวิตทาง
วิญญาณ แม้ส่งผลให้เกิดความตายทาง
วญิญาณในบตุรและธดิาของพระผูเ้ป็นเจ้า

จงจ�าไว้ว่าซาตานหัวเราะเยาะความ
โชคร้ายของคนที่ถูกหลอกโดยการล่อลวง
ดังกล่าว (ดู โมเสส 7:26)  วิธีการของเขา
หลากหลาย แต่มีวัตถุประสงค์เหมือนกัน
คือ การไม่เชื่อฟังและการสูญเสียพรอัน
เกี่ยวเนื่องกันนั้น

พรของการเช่ือฟัง
การเชื่อฟังเอื้ออ�านวยต่อการได้รับพร

และน�ามาซึ่งสันติสุข  จงใคร่ครวญการ
ตัดสินใจอย่างมีสติของท่านเพื่อท�าสิ่งถูก
ต้อง แม้การล่อลวงให้ท�าผิดจะแรงกล้า  
บางทีอาจจะเป็นการตัดสินใจให้ขจัด 
ความนึกคิดที่ไม่เหมาะสมหรือบอกความ
จริงเมื่อการกล่าวเท็จจะง่ายกว่า  บางที
อาจเป็นการตัดสินใจลุกเดินออกจากโรง
ภาพยนตร์ (หรือสถานที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ) 
ท่ีโฆษณาน่ายอมรบัได้ แต่ความจรงิพสิจูน์ 
ให้เห็นว่าไม่เหมาะสม

เมื่อท่านหวนนึกถึงการตัดสินใจที่ถูก
ต้องของท่าน ท่านรู้สึกอย่างไร เบิกบานใจ

หรือไม่  รู้สึกเป็นนายตัวเองหรือมีอ�านาจ
เหนือตนเองหรือไม่ ความเชื่อมั่นต่อพระ-
พักตร์พระเจ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่ สามารถต่อ
ต้านความชั่วร้ายได้มากขึ้นหรือไม่  นั่นคือ
พลังอ�านาจ นั่นแหละคืออิสรภาพ!

หากท่านต่อต้านการล่อลวงอยู่เสมอ 
ท่านจะท�าเช่นนั้นได้ง่ายขึ้น—ไม่ใช่เพราะ
ลักษณะของการต่อต้านเปลี่ยนไป แต่
เพราะพลังความสามารถของท่านในการ
ท�าเช่นนั้นเพิ่มขึ้น3  ท่านจะสามารถเอา 
ชนะการล่อลวงทุกอย่างตรงหน้าท่านได้ 
(ดู 1 โครินธ์ 10:13)

ท่านมีความรู้เรื่องต้นก�าเนิดอันสูงส่ง
ของท่าน  ท่านรับรู้โดยสมบูรณ์ถึงจุด
หมายอันสูงส่งของท่าน  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญ
ท่านให้ “ลุกขึ้นสู่ความสูงส่งภายในตัว
ท่าน”4 และด�าเนินชีวิต ไม่ใช่ เพื่อปัจจุบัน
แต่เพื่อนิรันดร

คนหนุ่มสาวที่ยอดเยี่ยมทั้งหลาย ผู้เป็น
อนาคตผู้น�าในอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าและในสังคม ท่านต้องไม่เป็นผู้บาด 
เจ็บล้มตายในการรบที่ไม่จบสิ้นครั้งนี้  
ท่านรอดชีวิตจากสงครามในสวรรค์ ท่าน
สามารถชนะสงครามบนแผ่นดินโลกได้  
อย่าด�าเนินชีวิตเพื่อปัจจุบันแต่เพื่อนิรันดร

จงมัน่ใจเถดิว่าการเอาใจใส่พระบญัญตัิ 
ย่อมคุ้มค่าความพยายามของท่าน  และ
รางวลัของท่านคอืการกลบัไปทีป่ระทบัของ 
พระผูเ้ป็นเจ้าในระดับสงูสดุของอาณาจกัร 
ซีเลสเชียล 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์–ไอดาโฮ วันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2007   
ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ web.byui.edu/ 
devotionalsandspeeches
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ประเด็นหลักคำาสอน 
ที่สำาคัญ
โดยผ่านการฟื้นฟู วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายรู้ว่า

• พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญา 

รัศมีภาพนิรันดร์แก่ผู้เชื่อฟัง

• ซาตานแสวงหาความเศร้าหมอง

ของมนุษยชาติทั้งปวง

• บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีพลัง

เอาชนะการล่อลวง
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โดย เมลิสซา เซนเตโน
นิตยสารศาสนจักร

ประสบการณ์ในความไว้วางใจอันลึกซึ้ง
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เมื่อแคลร์ (นามสมมติ) อายุหกขวบ 
พ่อแม่เธอหย่าร้าง  ในปีต่อ ๆ มาเธอ
เห็นชีวิตแต่งงานมากมายล้มเหลว

และคนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องการ 
เสพติด ความไม่แข็งขันในศาสนจักร และ
ภาวะซึมเศร้า  แคลร์ทั้งเสียใจและสับสน
จนสูญเสียความมั่นใจในครอบครัว

“ดิฉันบอกตนเองว่าการแต่งงานไม่ใช่
ส�าหรับดิฉัน” เธอกล่าว “แต่ดิฉันก�าลัง
ปกปิดความกลัวว่าอนาคตของดิฉันจะ
เป็นเหมือนสิ่งที่ดิฉันประสบมา”

นอกจากจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจกับ
สถานการณ์ครอบครัวของเธอแล้ว แคลร์
ยังรู้สึกโดดเดี่ยวด้วย  วันหนึ่งสมัยเป็นวัย
รุ่น เธอคุกเข่าด้วยความสิ้นหวังและสวด
อ้อนวอนขอให้รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
อยู่ที่นั่นหรือไม่  “เมื่อดิฉันหยุดร้องไห้และ
หยุดพูด ดิฉันรู้สึกท่วมท้นด้วยความรู้สึก
อบอุ่นที่สงบ มีพลัง และชัดเจนมาก” เธอ
กล่าว “ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงอยู่ที่นั่น พระองค์จะทรงรักดิฉันและ
ช่วยให้ดิฉันผ่านพ้นการทดลองเสมอ”

ค�าตอบที่แคลร์ได้รับจุดประกายความ
ปรารถนาให้เธอเพิ่มพูนประจักษ์พยาน
และความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้าตลอด
จนพระบัญญตัขิองพระองค์เกีย่วกบัครอบ- 
ครวั  เธอไม่เพียงสวดอ้อนวอนต่อไปเท่านัน้ 
แต่ยังอ่านพระคัมภีร์ เรียนเซมินารี และ
รักษาพระบัญญัติด้วย

เวลานี้แคลร์แต่งงานแล้ว เธอก�าลังฝึก
เผชิญการท้าทายด้วยศรัทธา  “ดิฉันไม่
ห่วงว่าจะเลี้ยงดูครอบครัวให้เข้มแข็งได้
หรือไม่เพราะดิฉันกับสามีตัดสินใจแล้วว่า
จะบ�ารุงเลี้ยงประจักษ์พยานของเราอยู่
เสมอ ให้พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วย

ให้รอดอยู่ในชีวิตเรา และจดจ�าความจริง
ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของพระกิตติคุณ”

ส�าหรับแคลร์ การสร้างความไว้วางใจ
ในพระผู้เป็นเจ้าเริ่มจากการสวดอ้อนวอน
ที่จริงจังและเรียบง่าย  แต่เราจะท�าอะไร
ได้อีกบ้างเพื่อสร้างความไว้วางใจในพระ-
บิดาบนสวรรค์  คนหนุ่มสาวจากทั่วโลก
—ที่ต่างก�าลังรับมือกับการทดลอง—แบ่ง
ปันประสบการณ์ของพวกเขาว่าพวกเขา
พัฒนาความวางใจในพระเจ้าและเรียนรู้ที่
จะพึ่งพาพระประสงค์ วิถี และจังหวะเวลา
ของพระองค์อย่างไร

กตัญญูอยู่เสมอ
การใคร่ครวญพรของเธอช่วยให้สเตฟาน ี

เอก็ลย์ีจากรฐัเฮสส์ เยอรมน ีวางใจในแผน 
ของพระบิดาบนสวรรค์และตารางเวลา 
ของพระองค์

สเตฟานีเริม่จดพรของเธอหลงัจากความ 
สัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีคนหนึ่งไม่ก้าวหน้า  
“แม้เราไม่เคยออกเดท แต่ดิฉันเคยหวัง
เสมอว่าความสัมพันธ์ของเราจะพัฒนา
เป็นอย่างอื่นที่มากกว่านั้น  ความหวังของ
ดฉินัพงัทลายเมือ่เขาบอกว่าเขามแีฟนแล้ว”

สเตฟานีอกหัก และเธอพบการปลอบ-
โยนหลังจากอ่านบทความเรื่องความ
กตญัญใูน เลยีโฮน� เธอรูส้กึถงึการกระตุน้ 
เตือนให้จดลงไปว่าเธอได้รับพรอย่างไร
—โดยเฉพาะการเป็นโสดเป็นพรอย่างไร

สิ่งที่เธอเขียนช่วยให้เธอตระหนักว่า
เพียงเพราะเธอไม่มีโอกาสแต่งงานก็มิได้
หมายความว่าเธอถูกปฏิเสธพร  สเตฟานี
ตระหนักว่าพระเจ้าประทานพรให้เธอมี
โอกาสเป็นครูโรงเรียนประถมและท�างาน
กับเด็ก ๆ  เธอเดินทาง เข้าร่วมการประชุม
ใหญ่สามัญ และมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา

ในโปรแกรมพิเศษส�าหรับเยาวชน 
(Especially for Youth)  มิตรภาพอันน่า
ทะนถุนอมทีส่ดุบางครัง้เกดิจากการประชมุ 
หนุ่มสาวโสดที่เธอเข้าร่วม

แต่เธอกล่าวว่าพรส�าคัญที่สุดคือการได้
ใช้เวลาอยู่กับคุณยายของเธอก่อนท่าน
ถึงแก่กรรมไม่นาน นี่เป็นสิ่งที่พี่น้องและ
ลกูพีล่กูน้องของเธอไม่สามารถท�าได้เพราะ 
พวกเขาอยู่ไกลหรือมีครอบครัวต้องดูแล

ห้าปีผ่านไปตั้งแต่สเตฟานีเริ่มเขียนพร
ของเธอ   เธอยังคงรอเวลาที่เธอจะมี
โอกาสแต่งงานในพระวิหาร  เธอกล่าวว่า 
“ดิฉันไม่ทราบว่าจะพบคู่นิรันดร์เมื่อใด  
แต่ดิฉันวางใจว่าเวลาจะมาถึง จนกว่าจะ
ถึงเวลานั้นดิฉันทราบว่าดิฉันจะยังคงมี
ประสบการณ์ที่จะช่วยให้ดิฉันเรียนรู้และ
เติบโตต่อไป” พระบิดาบนสวรรค์ประทาน 
พรเธออย่างมากมาย และเธอรู้ว่าพระองค์
จะทรงท�าเช่นนั้นต่อไปถ้าเธอซื่อสัตย์

อ่านพระคำาของพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน
ดาเนียล มาร์ทัสเซลโล จากโคโลราโด 

สหรัฐอเมริกาเพิ่งจัดการเรื่องหย่าร้างเสร็จ
และพบว่ายากจะรู้สกึสงบได้กบัสภาวการณ์ 
ใหม่ของเขา  เขาไม่เพียงเป็นโสดเท่าน้ัน
แต่เขาเป็นพ่อมือใหม่และไม่มีงานท�าด้วย   
เขาไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เขาพยายาม
มาตลอดเพือ่เป็นคนชอบธรรม

ด้วยความที่รู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวัง 
เขาจึงหันไปพึ่งพระคัมภีร์  “ผมจ�าความ
สบายใจที่เคยรู้สึกในอดีตจากการอ่าน
พระคัมภีร์ได้ ผมจึงตั้งใจอ่านทุกวัน” เขา
กล่าว  การจัดเวลาศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน
หมายความว่าเขาต้องจ�ากัดความบันเทิง
เช่น โทรทศัน์และอนิเทอร์เนต็  แต่นัน่ไม่ใช่ 
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การเสียสละ เขากล่าว  “ขณะอ่าน ผมได้
รับความสบายใจและการน�าทาง  เรื่องอื่น
กลับมีความส�าคัญรองลงไป  ผมไม่เพียง
อ่านเพื่ออ่าน แต่ผมมองหาค�าตอบด้วย  
ผมอ่านอย่างมีจุดประสงค์”

ดาเนียลพบการปลอบโยนในพระคัมภีร์
เมื่อเขายอมรับว่าทุกคนประสบความยาก
ล�าบาก  “ศาสดาพยากรณ์และคนอื่น ๆ 
เป็นคนชอบธรรมแต่ยังมีการทดลอง” เขา
กล่าว  “การอ่านประสบการณ์ของพวก
ท่านช่วยให้ผมเข้าใจว่า บางจุดในชีวิต 
เราทุกคนทุกข์ทรมาน แต่ในความทุกข์
ทรมานนัน้เราจะใกล้ชดิพระคริสต์มากขึน้”

ดาเนียลยังกล่าวอีกว่าการอ่านเช่นนั้น
ทุกวันท�าให้ภาระของเขาเบาลงเพราะนั่น
เป็นวิธีให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ในชีวิต
ประจ�าวันของเรา  “เมื่อพระผู้เป็นเจ้าตรัส
กับผมผ่านข้อความที่ผมอ่าน ผมวางใจว่า
สถานการณ์จะดีขึ้นและด้วยความช่วย
เหลอืของพระองค์ สิง่ดบีางอย่างจะมาจาก 
ประสบการณ์นี้”

ให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อน
โปเหนี่ยน จากเกาชุง ไต้หวัน ประสบ

ความกลวัหลงัจากเขาขอแต่งงานกบัเหมย- 
หว่าแฟนสาว  “ผมเคยออกเดทกับคนอื่น 

และอย่างน้อยสามครั้งก่อนหน้านั้นผมมี
ความสัมพันธ์จริงจังแต่สุดท้ายก็ต้องแยก
กันไป  ประสบการณ์เหล่านั้นท�าให้ผมไม่
มั่นใจในการมีความสัมพันธ์อันยั่งยืนซึ่ง
จะน�าไปสู่ความสัมพันธ์นิรันดร์” เขา
สารภาพ

ถึงแม้โปเหนี่ยนจะรู้สึกสงบเมื่อเขาสวด
อ้อนวอนเรื่องการแต่งงานกับเหมยหว่า 
แต่เขาเริ่มสงสัยค�าตอบ  เขารู้สึกถึงการ
ยนืยนัจากพระวญิญาณหรือไม่ หรอือารมณ์ 
ของเขาท�าให้เขาสับสน  การหมั้นหมาย
ครัง้นีจ้ะน�าไปสูพ่ระวหิารหรอืไม่ หรอืความ 
สัมพันธ์ครั้งนี้จะล้มเหลว
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ช่วงนี้เองที่โปเหนี่ยนนึกถึงค�าพูดของ

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–

1994) ที่เขาเคยได้ยินในชั้นเรียนสถาบัน 

“เราต้องให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อนทุกสิ่งทุก

อย่างในชีวิตเรา ... เมื่อเราให้พระผู้เป็น

เจ้ามาก่อน สิ่งอื่นทั้งหมดจะตกไปอยู่ในที่

อันเหมาะสมหรือออกไปจากชีวิตเรา”1

ค�าแนะน�าดังกล่าวเป็นจุดพลิกผันใน

ชีวิตของโปเหนี่ยน “ผมรู้ว่าถ้าผมให้พระผู้

เป็นเจ้ามาก่อนในชีวิต ตราบใดที่ผม

ซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อพระองค์ สิ่งไม่ดีจะ

ตกไปและสิ่งดีจะเข้ามาแทนที่” เขากล่าว  

ถ้าเขาให้พระผู้เป็นมาก่อนและความ

สัมพันธ์กับเหมยหว่ายังดีอยู่ พระบิดา 

บนสวรรค์จะทรงช่วยให้ราบรื่น  โปเหนี่ยน

เดินหน้าต่อไปด้วยความวางใจ เขา

แต่งงานกับเหมยหว่าในพระวิหารฮ่องกง 

ประเทศจีน  “ผมได้รับพรมากจากการ

มอบความไว้วางใจในพระเจ้า” เขากล่าว

หมายม่ันทำาตามพระประสงค์
อีกวิธีหนึ่งของการสร้างความวางใจใน

พระบิดาบนสวรรค์คือท�าตามพระประสงค์

ของพระองค์  ส�าหรับมาร์ธา เฟอร์นันเดซ-

เรโบลอส  จากเมืองตาราโกนา ประเทศ

สเปน การฝึกวางใจพระบิดาบนสวรรค์

เกิดจากการเลือกรักษามาตรฐานของเธอ

ชายหนุ่มที่เธอก�าลังออกเดทด้วยไม่ได้

เป็นสมาชิกศาสนจักรและไม่สนใจจะเข้า

ร่วม  “ดฉินัเริม่กระวนกระวายใจระหว่างสิง่ 

ที่ดิฉันได้รับการสอนเกี่ยวกับการแต่งงาน 

นิรันดร์กับข้อแก้ตัวหลายร้อยข้อที่ใจดิฉัน

บอกตนเองให้เลิกล้มทั้งหมดและแต่งงาน

กับชายหนุ่มคนนั้นส�าหรับชีวิตนี้เท่านั้น” 

เธอกล่าว  “หลายเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วง

เวลาของความสับสน ความเจ็บปวด และ

น�้าตามากมาย”

ด้วยไม่ทราบจะตัดสินใจอย่างไรดี  

มาร์ธาจึงเข้าไปในห้องและแสวงหาการ 

น�าทางจากปิตุพรของเธอ  เธออ่านสิ่งที่

สัญญาไว้กับเธอถ้าเธอเลือกสิ่งถูกต้อง  

ขณะน�้าตาพรั่งพรู เธอรู้ว่าต้องท�าอะไร  

“ผลของการสิ้นสุดความสัมพันธ์ไม่ส�าคัญ

ส�าหรับดิฉันอีกต่อไป  ดิฉันไม่รู้ถึงสิ่งที่อยู่

เบื้องหน้า แต่มีความเชื่อมั่นว่าตราบใด 

ที่ดิฉันอยู่ฝ่ายพระเจ้า สิ่งด ีๆ จะเกิดขึ้น

อย่างไม่ต้องสงสัย  ดิฉันค้นพบว่าเมื่อเรา

ยกระดับวิสัยทัศน์ของเราและท�าตาม

การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

เราค้นพบว่าผลของความชอบธรรม 

‘หวานที่สุด, เหนือกว่าทุกสิ่งที่ [เรา]  

เคยชิมรสมา’ (1 นีไฟ 8:11)”

ใน สุภาษิต 3:5–6 เราอ่านว่า

“จงวางใจใน [พระเจ้า] ด้วยสุดใจของ

เจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง

“จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า 

แล้วพระองค์เองจะทรงท�าให้วิถีของเจ้า

ราบรื่น”

การสร้างความวางใจในพระผู้เป็นเจ้า

และในแผนของพระองค์ไม่ง่ายเสมอไป  

เราแต่ละคนต่างเผชิญกับการท้าทายของ

เราเอง  บางทีท่านอาจไม่พบคนที่เหมาะ

จะให้ออกเดทด้วยในวอร์ดหรือสาขาของ

ท่าน  บางทีมีการแต่งงานแต่ไม่มีบุตร  

บางทีท่านอาจจะก�าลังรับมือกับการหย่า

ร้าง  หรือบางทีประสบการณ์ในอดีตอาจ

ท�าให้ท่านกลัวการผูกมัด  พระเจ้าทรง

ทราบปัญหาของท่านและทรงขอให้ท่าน

วางใจพระองค์  เมื่อท่านฝึกวางใจพระ-

บิดาบนสวรรค์ สันติสุขและการน�าทาง 

จะเกิดขึ้น 

อ้างอิง
1.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“The	Great	

Commandment—Love	the	Lord,”	Ensign,	พ.ค.	
1988,	4.

ความวางใจในพระผู้เป็นเจ้าของท่านจะต้องมี
พลังและทนนาน
“ชวีตินีเ้ป็นประสบการณ์ในการวางใจอนัลกึซึง้—วางใจในพระเยซคูรสิต์ 

วางใจในค�าสอนของพระองค์ วางใจในความสามารถของเราเมือ่ได้รบั

การน�าทางโดยพระวญิญาณบรสิทุธิใ์ห้เชือ่ฟังค�าสอนเหล่านัน้เพือ่ให้เกดิ

ความสขุในเวลานีแ้ละเพือ่ความเป็นนรินัดร์อนัเตม็ไปด้วยจดุประสงค์และความสขุอนัล�า้เลศิ  

การวางใจหมายความว่าการเชือ่อย่างเตม็ใจโดยไม่จ�าเป็นต้องรูว่้าผลลพัธ์จะเป็นอย่างไร  

(ด ูสภุาษติ 3:5–7)  เพือ่ให้ผลดบีงัเกดิขึน้ ความวางใจในพระเจ้าของท่านจะต้องมพีลงั 

และทนนานกว่าความเชือ่มัน่ในความรูส้กึและประสบการณ์ของตวัท่านเอง ...

“เม่ือท่านวางใจพระองค์ ใช้ศรัทธาในพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยท่าน”

ดู เอ็ลเดอร์ริชาร์ดจี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “จงวางใจในพระเจ้า,” เลียโฮนา, ม.ค. 1996,  16. 
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เ
มื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญไปพูดที่การให้ข้อคิดทางวิญ-
ญาณของสเตคหนุ่มสาวโสด  ขณะที่ข้าพเจ้าเข้ามาทางประตู
ด้านหลังของศูนย์สเตค หญิงสาวอายุราว 30 ปีคนหนึ่งเข้ามา 

ในอาคารในเวลาใกล้เคียงกัน  แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ก�าลัง 
มุ่งไปยังห้องนมัสการ แต่ไม่ยากที่จะสังเกตเห็นเธอ  เท่าที่ข้าพเจ้า
นึกออก เธอมีรอยสักสองแห่ง ต่างหูกับห่วงร้อยจมูกหลากหลาย 
รูปแบบ ทรงผมตั้งแต่งแต้มสีสันสารพัดสี กระโปรงสั้นเต่อ  และ
เสื้อคอลึก

หญงิคนนีค้อืจติวญิญาณท่ีก�าลงัดิน้รน  ซึง่ไม่ใช่สมาชกิศาสนจกัร 
เรา มีคนชักน�า—หรือดียิ่งไปกว่านั้น มีคนพาเธอมา—ที่การให้
ข้อคิดทางวิญญาณครั้งนี้ภายใต้การน�าทางของพระเจ้าด้วยความ
พยายามจะช่วยให้เธอพบสนัตสิขุและการน�าทางของพระกติตคิณุ
ที่เธอต้องการในชีวิตหรือไม่  บางทีเธออาจเป็นสมาชิกที่พลัดหลง
เล็กน้อยจากความคาดหวังและมาตรฐานบางอย่างที่ศาสนจักร
กระตุ้นสมาชิก  แต่ยังดีท่ียังคงแข็งขันอยู่บ้างและเลือกที่จะมา
กิจกรรมศาสนจักรในคืนนั้น  

ไม่ว่าใครจะมีปฏิกิริยาต่อหญิงสาวผู้นั้นอย่างไร กฎนิรันดร์คือ 
เราต้องสะท้อนให้เห็นความเชื่อทางศาสนาและค�ามั่นสัญญาใน
พระกิตติคุณของเราในสัมพันธภาพและการกระท�าทั้งหมดของ 
เรา ด้วยเหตุนี้ ปฏิกิริยาที่เรามีต่อสถานการณ์ใดก็ตามต้องท�าให้
สถานการณ์นัน้ดขีึน้ ไม่ใช่แย่ลง  เราไม่สามารถกระท�าหรอืตอบโต้
ในวิธีที่เราจะรู้สึกผิดกับการกระท�าที่ผิดมากกว่า  นั่นไม่ได้หมาย 
ความว่าเราไม่มีความคิดเห็น ไม่มีมาตรฐาน หรือไม่ใส่ใจเลยกับ

พระบัญชาจากเบื้องบนที่ว่า “เจ้าจะ” และ “เจ้าจะไม่”   ในชีวิต   
แต่นี่หมายความว่าเราต้องด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานเหล่านั้นและ
ปกป้อง “เจ้าจะ” และ “เจ้าจะไม่” เหล่านัน้ด้วยวธิทีีช่อบธรรมอย่าง
สุดความสามารถ ในวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงด�าเนินพระชนม์ชีพ
และทรงปกป้องมาตรฐานเหล่านั้น  พระองค์ทรงท�าส่ิงท่ีพึงท�า
เสมอเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น—ตั้งแต่การสอนความจริง ไปจนถึง
การให้อภยัคนบาป  ไปจนถงึการช�าระพระวหิารให้สะอาด การรูว้ธิี
ท�าสิ่งเหล่านี้ในวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่ของประทานที่เล็กน้อยเลย!

ดังนั้น  เกี่ยวกับคนที่เราเพิ่งพบเห็นผู้ซึ่งเสื้อผ้าการแต่งกาย
ผิดแผกไปจากมาตรฐาน เหนือสิ่งอื่นใด เราเริ่มด้วยการระลึกว่า
เธอคือธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและมีค่านิรันดร์  เราเริ่มโดยระลึกว่า
เธอคือลูกสาวของใครบางคนบนแผ่นดินโลกและในสภาวการณ์
อื่น ๆ อาจเป็นลูกสาวของข้าพเจ้าก็ได้  เราเริ่มโดยขอบคุณที่เธอ 
มาร่วมกิจกรรมศาสนจักร ไม่หลบเลี่ยง  สรุปคือเราพยายามท�า
ส่วน ของเรา  ให้ดีที่สุดในสถานการณ์นี้โดยปรารถนาจะช่วยให ้
เธอท�าส่วน ของเธอ ให้ดีที่สุด  เราสวดอ้อนวอนในใจว่าจะท�าอะไร
ดี และจะพูดอะไรดี  สิ่งใดที่  ในที่สุด  จะท�าให้สถานการณ์นี้และ 
เธอดีขึ้น  การถามค�าถามเหล่านี้และพยายามอย่างแท้จริงที่จะท�า
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�า คือสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรง
หมายถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า “อย่าพิพากษาตามที่เห็นภายนอก  
แต่จงพิพากษาอย่างยุติธรรมเถิด” (ยอห์น 7:24)

โดยทีก่ล่าวเช่นนัน้  ข้าพเจ้าขอเตอืนเราทกุคนว่าขณะทีเ่ราเอือ้ม
ออกไปช่วยลูกแกะตัวหนึ่งที่พลัดหลงไปให้กลับมา เรามีความรับ

โดย เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ปฏิกิริยาที่เรามีต่อผู้คนและสถานการณ์ต้องสะท้อนให้เห็นความเชื่อทางศาสนา 
และคำามั่นสัญญาในพระกิตติคุณของเรา

ภา
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กอ
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ความเชื่อมั่นกับ
ความเห็นใจ



42 เ ลี ย โ ฮ น า

ผิดชอบอันลึกซ้ึงเช่นกันต่อแกะ 99 ตัวที่ไม่ได้พลัดหลง  และต่อ
ความปรารถนากับพระประสงค์ของพระเมษโปดก  มีคอกแกะ 
และเราทุกคนควรอยู่ในนั้น โดยที่ยังไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัย
และพรที่มาถึงเราเพราะอยู่ที่นั่น  พี่น้องทั้งหลาย ศาสนจักรนี้จะ
ไม่มีวัน “ลดระดับ” หลักค�าสอนเพื่อให้ได้รับไมตรีจิตจากสังคม
หรือเป็นที่ยอมรับทางการเมืองหรือเพื่อเหตุผลอื่นใด  มีเพียง
ต�าแหน่งเหนือกว่าของความจริงที่ได้รับการเปิดเผยเท่านั้นที่ให้ที่
ยืนแก่เราเพื่อยกผู้อื่นที่อาจรู้สึกทุกข์ใจหรือถูกทอดทิ้ง  การุณย-
ธรรมและความรักของเรา—อันเป็นคุณลักษณะและข้อก�าหนด
พื้นฐานของความเป็นชาวคริสต์—ต้อง ไม่ ถูกตีความว่าเป็นการ
รอมชอมพระบัญญัติ  ดังท่ีจอร์จ แมคโดนัลด์เคยกล่าวไว้ใน
สถานการณ์เช่นนี้ว่า “เราไม่ได้มีหน้าท่ีจะต้องพูดทุกสิ่งที่เรา 
[เชื่อ] แต่เรามีหน้าที่จะต้องไม่เป็น [เหมือน] สิ่งที่เราไม่ [เชื่อ]”1

เม่ือเราต้องตัดสิน
ในเรื่องนี้  บางครั้งอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้  โดยเฉพาะ

ในบรรดาคนหนุ่มสาวผู้อาจคิดว่าเราไม่ควรตัดสินเรื่องใด  ว่าเรา
ต้องไม่ประเมินค่าในทุกรูปแบบ  เราต้องช่วยกันในเรื่องนี้เพราะ
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าในบางสถานการณ์เรา 
ต้อง ตัดสิน  เรามีหน้าที่ต้องตัดสิน—เช่นเมื่อพระองค์ตรัสว่า 
“อย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัข  อย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกร” (มัทธิว 
7:6) ส�าหรับข้าพเจ้านั่นฟังเหมือนเป็นการตัดสิน  ทางเลือกที่ไม่
อาจยอมรับได้คือการยอมเป็นเหมือนโลกสมัยใหม่ที่มาตรฐาน
และศลีธรรมหย่อนยาน ซึง่เมือ่ถกูกดดนัจนถงึจดุหนึง่กจ็ะประกาศ 
ว่าสุดท้ายแล้ว  ไม่มีสิ่งใด เป็นจริงชั่วนิรันดร์หรือศักดิ์สิทธิ์เป็น
พิเศษ  ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีจุดยืนของประเด็นใดส�าคัญกว่าประเด็น
อื่น  ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์นั่นไม่จริงเลย

ในกระบวนการประเมนิค่าท่ีว่าน้ีไม่ได้เรียกร้องให้เรา กล่าวโทษ 
ผู้อื่น  แต่เรียกร้องให้เราตัดสินใจทุกวันซึ่งสะท้อนให้เห็นวิจารณ-
ญาณตัดสิน—และเราหวังให้เป็นการตัดสินท่ีดี  เอ็ลเดอร์ดัลลิน 
เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เคยพูดถึงการตัดสินใจ
เหล่านี้ว่าเป็น “การพิพากษาชั่วคราว”  ซึ่งเรามักจะต้องท�าเพื่อ
ความปลอดภัยของเราเองหรือความปลอดภัยของผู้อื่น ตรงข้าม
กับสิ่งที่ท่านเรียกว่า “การพิพากษาสุดท้าย” ซึ่งท�าโดยพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงทราบข้อเท็จจริงทั้งปวง2 (พึงระลึกไว้ว่า ในพระคัมภีร์ที่

ยกมากล่าวข้างต้น  พระผู้
ช่วยให้รอดตรัสว่านี่ต้องเป็น 
“การพิพากษาอย่างชอบธรรม” 
ไม่ใช่ การพิพากษาที่คิดว่าตนเป็น
ฝ่ายถูก ซึ่งแตกต่างกันอย่าง มาก)

ตวัอย่างเช่น ไม่มใีครต�าหนบิดิามารดาทีห้่ามลกูวิง่ออกไปทีถ่นน 
ซึ่งมีการจราจรคับคั่ง  แล้วเหตุใดจึงควรต�าหนิบิดามารดาที่สนใจ
ว่าลกูซึง่อายยุงัน้อยจะกลบับ้านกีโ่มงในตอนกลางคืน หรอืพวกเขา 
ควรออกเดทอายุเท่าใด  หรือพวกเขาลองยาเสพติดหรือสื่อลามก
หรอืล่วงละเมดิทางเพศหรอืไม่  เราก�าลงัตดัสนิ ก�าลงัยนืหยดัและ 
ยนืยนัคุณค่าของเราอีกคร้ัง—สรุปคือ เราท�า “การพพิากษาชัว่คราว” 
—ตลอดเวลา หรืออย่างน้อยเราน่าจะเป็นเช่นนั้น
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“คนอ่ืนไม่มีสิทธ์ิเสรีอย่างน้ันหรือ”
คนหนุม่สาวอาจสงสัยว่าจดุยืนน้ีหรือนโยบายน้ันของศาสนจกัร

ใช้ได้ในทุกกรณีหรือไม่ โดยกล่าวว่า  “เรารู้ว่าเราควรปฏิบัติตัว 
อย่างไร แต่เหตใุดเราต้องบงัคบัให้คนอืน่ยอมรบัมาตรฐานของเรา 
พวกเขาไม่มีสิทธิ์เสรีอย่างนั้นหรือ เราไม่ได้ก�าลังคิดว่าตนเองชอบ
ธรรมและด่วนตัดสิน โดยยัดเยียดความเชื่อของเราให้ผู้อื่น  เรียก 
ร้องให้ พวกเขา  ท�าเหมือนเราอยู่หรือ?”  ในสถานการณ์เหล่านั้น
ท่านจะต้องอธิบายโดยระวังความรู้สึกว่าเหตุใดจึงต้องปกป้อง 
หลักธรรมบางข้อและต่อต้านบาปบางอย่าง ไม่ว่าจะพบสิ่งเหล่านี้
ที่ใดก็ตาม  เพราะประเด็นและกฎเหล่านี้ไม่เพียงมีผลทางสังคม
หรือการเมืองเท่านั้นแต่มีผลนิรันดร์ด้วย  และแม้ไม่ประสงค์จะ
ท�าให้คนที่เชื่อต่างจากเราขุ่นเคือง แต่เราห่วงยิ่งกว่านั้นคือจะไม่
ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคือง  

คล้ายกบัวยัรุน่คนหน่ึงท่ีพดูว่า “ตอนน้ีฉนัขบัรถเป็นแล้ว ฉนัรูว่้า
ควรจะหยุดที่ไฟแดง แต่เราต้องด่วนตัดสินและพยายามท�าให้ทุก
คนหยุดที่ไฟแดงอย่างนั้นหรือ”  ท่านต้องอธิบายต่อจากนั้นว่าเหตุ
ใดเราจึงหวังให้  ทุกคน หยุดที่ไฟแดง  ท่านต้องท�าสิ่งนี้โดยไม่สบ
ประมาทผู้ล่วงละเมิดหรือผู้ที่เชื่อต่างจากเราเพราะพวกเขามีสิทธ์ิ
เสรีทางศีลธรรม  แต่อย่าสงสัยเลยว่ามีอันตรายรอบด้านถ้าบางคน
เลือกไม่เชื่อฟัง

เพื่อนหนุ่มสาวของข้าพเจ้า มีความเชื่อหลากหลายมากในโลก
นี้  และมีสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมส�าหรับทุกคน  แต่ไม่มีใครมีสิทธิ์
กระท�าประหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยตรัสเรื่องนี้ หรือประหนึ่งว่า
พระบัญญัติจะมคีวามส�าคัญกต่็อเมือ่สาธารณชนเหน็ชอบเกีย่วกบั 
เรื่องดังกล่าว  

ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีความสามารถใดส�าคัญไปกว่า และไม่มี
ความสจุรติใดยิง่ใหญ่ส�าหรบัเรามากไปกว่าการเดนิอยูใ่นเส้นทาง 
ที่ระมัดระวัง—โดยมีจุดยืนทางศีลธรรมตามสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงประกาศไว้และรักษากฎที่พระองค์ประทานไว้ แต่ท�าสิ่งน้ี
อย่างมีการุณยธรรม  พร้อมด้วยความเข้าใจและจิตกุศลอันยิ่ง
ใหญ่  นั่นเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก—คือแยกแยะโดยเด็ดขาดระหว่าง
บาปกับคนบาป!  ข้าพเจ้ารู้จักการแยกแยะที่ท�าได้ยากยิ่งกว่านี้
ไม่กี่อย่าง และแม้บางครั้งยากเกินกว่าจะอธิบาย แต่เราต้อง
พยายามท�าให้ได้เช่นนั้นด้วยความรัก 
ดัดแปลงจากการให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอสเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2012   
ดูคำาปราศรัยฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “Israel, Israel, God Is Calling” ที่ 
cesdevotionals.lds.org
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“ฉันรู้ว่ำ ควรจะหยุดที่ไฟแดง  แต่เรำต้องด่วนตัดสิน และพยำยำมท�ำให ้ทุกคนหยุดที่ไฟแดง อย่ำงนั้นหรือ”



โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักร

ถ้าเรากลับใจแล้วและรู้สึกว่า
พระเจ้าทรงให้อภัยเรา  
เหตุใดบางครั้งเราจึง 
ให้อภัยตัวเราเองได้ยาก

คน
ใน
กระจก

ให้อภัย
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ปรับปรุงทีละก้าว
คนมากมายในยุคปัจจุบันนึกภาพชีวิต

ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ออก  ห้องมืดสามารถ
สว่างจ้าได้ทันทีที่กดสวิตช์  งานง่าย ๆ ที่
ไม่นานมานี้ต้องรอจนรุ่งสางหรือต้องท�า
ใต้แสงเทียนริบหรี่บัดนี้สามารถท�าส�าเร็จ
ได้ง่ายด้วยความช่วยเหลอืของสิง่ประดษิฐ์ 
ที่สร้างได้ไม่ง่ายเลย

โธมัส เอดิสันท�างานหลายปีและลองใช้
วัสดุต่าง ๆ กว่า 1,000 ชนิดก่อนจะพบ
เส้นใยที่เหมาะสม (ลวดเส้นบาง ๆ ที่อยู่
ตรงใจกลางหลอดไฟ) ซึ่งสามารถให้แสง
สว่างเป็นเวลานาน  เอดิสันเป็นคนมอง
โลกในแง่ดี เขามองว่าวัสดุแต่ละอย่างที่
ใช้ไม่ได้เป็นเพียงหินปูทางไปสู่การค้นพบ
สิ่งที่จะใช้ได้  และเมื่อเขาค้นพบ  โลกจึง 
ไม่เหมือนเดิมอีกเลย

มองเข้าหาตัวเอง
มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอีกนับ

ไม่ถ้วนเกี่ยวกับนักกีฬา  นักคิด  ศิลปิน 
และอีกหลายคนผู้รู้วิธีเรียนรู้จากความผิด
พลาดของตนและพยายามต่อไป  พยายาม 
พยายาม พยายาม แล้วจึงประสบความ 
ส�าเร็จ—นี่เป็นโครงเรื่องที่ดูเหมือนเราจะ
ฟังไม่เบื่อ เว้นเสียแต่ว่าวีรบุรุษของเรื่อง
นั้นบังเอิญเป็นตัวเราเอง

ในแง่ของการรักษาพระบัญญัติ พวก
เรามากมายเหลือเกินเรียกร้องความดี
พร้อมอย่างต่อเนื่องจากตัวเราเอง  น่ี
เหมือนกับการคาดหวังว่าจะสร้างสิ่ง
ประดิษฐ์หนึ่งล้านดอลลาร์ชิ้นต่อไปโดย 
ไม่ต้องปรับแนวคิดเดิม หรือหวังจะได้
ต�าแหน่งชนะเลิศโดยไม่แพ้แม้แต่เกมซ้า

ย:
 ภ

าพ
ถ่า

ย 
©

 T
hi

nk
st

oc
k/

iS
to

ck
ph

ot
o;

 ข
วา

: ภ
าพ

ถ่า
ย 

©
 T

hi
nk

st
oc

k/
H

em
er

a

เดยีวในช่วงฤดูกาลแข่งขนั  เมือ่เราท�าบาป 
และบกพร่อง บ่อยเหลือเกินที่เราให้อภัย
ตนเองไม่ได้และยังพยายามต่อไป

ประธานดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ ทีป่รกึษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า  “เมื่อ
พระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้อภัยมนุษย์ทั้ง
ปวง น่ันรวมถงึการให้อภยัตนเอง  บางครัง้ 
จากคนทั้งโลก คนที่ให้อภัยยากที่สุด—ซึ่ง
บางทีอาจเป็นคนที่ปรารถนาการให้อภัย
ของเรามากที่สุด—คือคนที่ก�าลังมองตอบ
เราในกระจกนั่นเอง”1

จิตวิญญาณเปล่ียนแปลง
แต่เราจะท�าเช่นนัน้ได้อย่างไร  การศกึษา 

ชวีติของแอมนัศาสดาพยากรณ์ในพระคมั- 
ภีร์สามารถเพิ่มมุมมองได้

ประสบการณ์เผยแผ่ศาสนาของแอมัน
ในบรรดาชาวเลมันทั้งน่าอัศจรรย์และ
สร้างแรงบันดาลใจไม่ต่างกัน  จากการ
ปกป้องแกะของกษัตริย์ ไปจนถึงการสั่ง
สอนกษัตริย์ลาโมไน ไปจนถึงการช่วยน�า
พระกิตติคุณไปให้คนทั้งประเทศ ชีวิตและ
การปฏิบัติศาสนกิจของแอมันยังคงเป็น
เรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมากเรื่อง

หนึ่งในพระคัมภีร์ทั้งหมด

ทว่าแอมันผู้สั่งสอนชาวเลมันด้วยพลัง

ไม่ได้เป็นคนชอบธรรมที่เปี่ยมด้วยศรัทธา

ตลอดเวลา  เขาท�าผิดพลาด—ผิดพลาด

อย่างร้ายแรง  ในฐานะบุตรคนหนึ่งของ 

โมไซยาห์ แอมันเคยถูกนับอยู่ในบรรดาคน

ที่เที่ยว “หาทางท�าลายศาสนจักร, เพื่อน�า

ผู้คนของพระเจ้าให้หลงผิด, ท�าตรงกัน

ข้ามกับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า” 

(โมไซยาห์ 27:10)

แอมันกับพี่น้องของท่านและแอลมาผู้

บุตรท�าลายงานของพระผู้เป็นเจ้ามากจน

เทพของพระเจ้ามาปรากฏต่อพวกเขา โดย

พดู “ประหนึง่ด้วยเสยีงของฟ้าร้อง, ซึง่ท�าให้ 

แผ่นดินโลกที่พวกเขายืนอยู่สั่นสะเทือน” 

(โมไซยาห์ 27:11) เพือ่ขอให้พวกเขากลบัใจ

เห็นชัดว่าแอมันกระท�าการล่วงละเมิด

ร้ายแรงซึ่งเขาต้องกลับใจ และเขากลับใจ  

ทว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ให้อภัยตนเอง  

จะเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ไปท�างานเผยแผ่

เพราะเชื่อว่าสายเกินไปส�าหรับเขา  ถ้าเขา

ไม่ไป เขาย่อมไม่สามารถชื่นชมยินดีพร้อม

พี่น้องในอีกหลายปีต่อมากับความส�าเร็จ

ของพวกเขาในบรรดาชาวเลมัน  “บัดน้ี

ดูเถิด, เราจะมองไปและเห็นผลการท�างาน

ของเราได้; และมันน้อยหรือ?” แอมันถาม

พี่น้องของท่าน  “ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่

เลย, มันมาก;  แท้จริงแล้ว,  และเราเป็น

พยานถึงความจริงใจของคนเหล่าน้ัน, 

เพราะความรักของพวกเขาที่มีต่อพี่น้อง

พวกเขาและต่อเราด้วย” (แอลมา 26:31)  

หลายคนมาสู่ความจริงเนื่องด้วยงาน

เผยแผ่ศาสนาของพวกเขา
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อันตรายของความท้อแท้
แม้จะมีค�าแนะน�าที่ชัดเจนเช่นนั้นจาก

ผูน้�าศาสนจกัรและแบบอย่างจากพระคัมภีร์ 
แต่พวกเราบางคนยังคงเชื่อว่าเราเป็นข้อ
ยกเว้นส�าหรับการชดใช้ เราไม่มีทางได้รับ
การช่วยให้รอด  เราไม่สามารถทิ้งภาระ
หนักของความรู้สึกผิดของเราได้ แม้จะ
กลับใจอย่างจริงใจแล้วก็ตาม  บางคน
อาจจะเลิกพยายามไปเลย

แล้วเหตุใดจะต้องดึงตัวเองขึ้นจากพื้น
ถ้ายังจะต้องล้มลงไปอีก  อย่างน้อยนั่น
คือสิ่งที่ปฏิปักษ์อยากให้ท่านคิด  วิธีคิด
เช่นน้ันไม่เพียงท�าให้วิญญาณและ
อารมณ์เสียหายเท่านั้นแต่เป็นเท็จ
อย่างสิ้นเชิงด้วย

พระคัมภีร์สอนเราว่าการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดไม่มีขอบเขตและมี

ผลต่อทุกคน  “[พระเจ้า] ตรัสว่า มา
เถิด ให้พวกเราสู้ความกัน  

ถึงบาปของเจ้าเป็น
เหมือนสีแดงเข้ม ก็จะ

ขาวอย่างหิมะ ถึง
มนัจะแดงเหมอืน

ผ้าแดงก็จะ
เป็นอย่าง

ขนแกะ” 

(อสิยาห์ 1:18)  เรา สามารถ ประสบความ 
ส�าเร็จได้  เราสามารถลองอีกครั้งได้ และ
เรามีความช่วยเหลือของพระเจ้าทุกก้าว
ระหว่างทาง

ไม่เคยสายเกินไป
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสอง ให้ค�าแนะน�าที่

ชัดเจนว่าอย่ายอมแพ้ “ไม่ว่าท่านจะคิดว่า

พลาดโอกาสไปแล้วกี่ครั้ง ไม่ว่าท่านจะ

รู้สึกว่าท�าผิดพลาดไปมากเพียงใด หรือ

พรสวรรค์ที่ท่านคิดว่าไม่มี หรือไม่ว่าท่าน

จะรู้สึกว่าเดินทางออกมาไกลจากบ้าน

จากครอบครัวและพระผู้เป็นเจ้าเพียงใด 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านยังไม่ได้เดินทาง

ไปไกลเกินเอื้อมพระหัตถ์แห่งความรักของ

พระเจ้า  เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะจมดิ่งลงไป

ลึกกว่าความสว่างอันไม่มีขอบเขตจาก

การชดใช้ของพระคริสต์จะส่องถึง”2 

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สอนเราเพิ่มเติมให้

เพ่งมองไปที่พระคุณความดีของพระผู้เป็น

เจ้า “สูตรส�าเร็จของศรัทธาคือด�าเนินต่อ

ไป พยายามต่อไป ท�าจนส�าเร็จ และให้

ความวิตกกังวลก่อนหน้านี้—ไม่ว่าจะเกิด

ขึ้นจริงหรือคิดไปเอง—กลืนหายไปกับ

ความล้นเหลือของรางวัลสุดท้าย”3

กลับคืน
เอ็ลเดอร์เชย์น 
เอ็ม. โบเว็น แห่ง
สาวกเจ็ดสิบ 
สอนว่าการชดใช ้

สามารถนำาเอาชีวิตเรากลับคืนมาและ

ชำาระชีวิตเราให้ศักด์ิสิทธ์ิได้ ชมวีดิทัศน์ 
“Reclaimed” ที่ lds.org/pages/
mormon-messages#reclaimed
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หนึ่งสัปดาห์หลังจากเรียนจบมัธยม

ปลาย  ดิฉันย้ายไปอีกด้านหนึ่ง

ของประเทศเพื่ออยู่กับครอบครัวของพี่

สาวในช่วงฤดูร้อนก่อนเริ่มเรียนวิทยาลัย

ในฤดูใบไม้ร่วง

ดฉินัมเีพือ่นบ้าง ส่วนใหญ่เรยีนวทิยาลยั 

และอายุมากกว่า   คืนวันเสาร์วันหนึ่ง

เพือ่นใหม่สองคนมารบัดฉินัไปฟังวงดนตรี 

มชีือ่เสยีงวงหนึง่มาเล่นทีส่โมสรในท้องถิน่

ขณะที่เราจอดรถ ดิฉันเริ่มรู้สึกกังวล

เล็กน้อยแต่ไม่อยากท้วงและล้มเลิกค�่า

นั้น  เราเข้าไปในสโมสร ผู้ชายหลังเคาน์-

เตอร์ขอดูใบขับขี่ของดิฉัน  เขาใช้ปากกา

เคมสีดี�าหมกึถาวรขดีพาดข้อนิว้มอืทัง้สอง 

ข้างของดิฉันโดยไม่บอกกล่าว

ดิฉันมองดูด้วยความประหลาดใจ  

ดิฉันรู้ว่าเขาขีดมือของดิฉันเพื่อแสดงให้

เห็นว่าดิฉันอายุน้อยเกินกว่าจะซื้อเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม

ดิฉันรู้สึกไม่สบายใจทันที  คนที่นั่นทั้ง

ดื่มและสูบบุหรี่

ดิฉันเสียใจที่ต้องบอกว่าดิฉันไม่กล้า

ออกจากที่นั่นตอนนั้น   หลังจากนั้น

ประมาณ  30 นาที เพื่อนคนหนึ่งถาม

ว่าดิฉันรู้สึกสบายดีหรือไม่  ดิฉันบอก

เขาว่าดิฉันปวดศีรษะกับเสียงเพลงและ

ควันบุหรี่  เขาเสนอตัวพาดิฉันกลับบ้าน 

และดิฉันยอมรับด้วยความขอบคุณ

ดิฉันรีบเข้าห้องน�้าที่บ้านพี่สาวและ 

ถูรอยหมึกสีด�าเหล่านั้นออกจนมือเจ็บ  

ดิฉันอยากรับศีลระลึกด้วยมือเหล่านั้น 

เป่ียมด้วยความหวัง
แม้จะท�าเล่นกับบาปไม่ได้ แต่การกลับ

ใจท�าได้จริง  การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้

รอดเปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่  เฉกเช่น 

แอมันที่พบการให้อภัย ท่านก็สามารถพบ

ได้เช่นกัน

โดยแท้แล้วเราสามารถหวังวันที่สดใส

กว่าได้  อคัรสาวกเปาโลสอนว่า “ขอพระเจ้า 

แห่งความหวังโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วย

ความชื่นชมยินดี  และสันติสุขในความ

เชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดย

ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”  (โรม 

15:13)

เพราะของประทานแห่งการกลับใจ  

เราทุกคนจึงสามารถเชื่อในตนเองได้อีก

ครั้ง 
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ปากกาเคมหีมึกถาวร
โดย ดานี ดันอะเวย์ โรวัน

รอยความผิดพลาดของเราไม่ต้องคงอยู่ถาวร การมีมือสะอาด 
ย่อมคุ้มค่า แม้จะเจ็บปวด

ในวนัรุง่ขึน้ และต้องการให้มอืสะอาดจรงิ ๆ  

แต่ยังเห็นเส้นสีด�าจาง ๆ  สองเส้นบนผิว

สีชมพูที่ยังแสบ ๆ ของดิฉัน

ก่อนเข้านอน ดิฉันสวดอ้อนวอนทูลขอ 

อภัยที่ไม่กล้าพอจะออกมา—และยิ่งกว่า

นั้นคือ ไม่กล้าพอที่จะไม่เข้าไปในนั้นตั้งแต่

แรก  ดิฉันสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์ว่า

จะไม่ยอมให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์

เช่นนั้นอีก

เช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันสามารถลบรอยที่เหลือ

ได้เกือบหมด และมือเกือบสะอาดหมดจด

เมื่อดิฉันรับศีลระลึก  ดิฉันคิดว่าบาปก็

เหมือนรอยสีด�าเหล่านั้น  เราต้องพยายาม

ถึงแม้จะเจ็บปวด แต่เราสามารถกลับใจได้

และลบบาปของเราผ่านพลังการชดใช้และ

สะอาดจากรอยด�าในชีวิตเรา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ดู	ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับ

พระกรุณา,”เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	75.
2.	 ดู	เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“คนงานในสวนองุ่น,”	

เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	33.
3.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“คนงานในสวนองุ่น,”	32.



ความซื่อสัตย ์& ความสุจริต
ที่

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ

สมาคมอเมริกันฟุตบอล โจเซฟ 

บี. เวิร์ธลิน มีสิ่งที่ท่านเรียกว่า 

“ประสบการณ์นิยามชีวิต” ระหว่างการ

แข่งขันครั้งส�าคัญมาก

“ในเกมข้าพเจ้าต้องอุ้มบอลวิ่งไปกลาง

สนามเพื่อท�าคะแนนจากการทัชดาวน์” 

ท่านกล่าว  “ข้าพเจ้าอุ้มบอลและโผเข้าไป

ที่เส้น  ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าอยู่ใกล้เส้นชัย

แต่ไม่รู้ว่าใกล้ขนาดไหน  ถึงแม้ว่าข้าพเจ้า

จะถูกทับอยูใ่ต้กองผูเ้ล่น แต่ข้าพเจ้ายืน่นิว้ 

มือไปข้างหน้านิดเดียวก็สัมผัสได้ว่าเส้น

ชยัอยูห่่างออกไปแค่สองนิว้ (5 เซนติเมตร)

“ในตอนนั้น ข้าพเจ้าถูกล่อลวงให้ผลัก 
บอลไปข้างหน้า  ข้าพเจ้าท�าได้ . . .  แต่
ข้าพเจ้านึกถึงค�าพูดของคุณแม่  ‘โจเซฟ’ 
ท่านมักจะพูดกับข้าพเจ้า ‘ท�าสิ่งที่ถูกต้อง 
ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร  ท�าสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วทุกอย่างจะดีเอง’

“ข้าพเจ้าต้องการคะแนนจากทัชดาวน์
นั้นมาก แต่นอกเหนือจากการเป็นวีรบุรุษ
ในสายตาเพื่อน ๆ แล้ว ข้าพเจ้าต้องการ 
เป็นวีรบุรุษในสายตาของคุณแม่ด้วย ดัง
นั้นข้าพเจ้าจึงปล่อยบอลไว้ตรงนั้น—ห่าง
จากเส้นชัยสองนิ้ว”1 เอ็ลเดอร์เวิร์ธลิน 
(1917–2008)  ต่อมารับใช้เป็นสมาชิก 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง

โดย เอ็ลเดอร ์
คริสทอฟเฟล 

โกลเด้น จูเนียร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ในฐานะสานุศิษย์ของ 
พระคริสต์ คุณลักษณะ 
ส่วนตัวเหล่านี้แสดงให ้

เห็นตัวตนจริง ๆ ของเรา

48 เ ลี ย โ ฮ น า
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ทำ�ส่ิงถูกต้อง
การตัดสินใจของเอ็ลเดอร์เวิร์ธลินเป็น

แบบอย่างยอดเยี่ยมของคนที่ไม่ยอมเสีย
ความสุจริตของตน  ความซื่อสัตย์และ
ความสุจริตทดสอบอุปนิสัยของเรา เรียก
ร้องให้เราท�าหรือพูดสิ่งถูกต้องเสมอไม่ว่า
สภาวการณ์เป็นอย่างไรหรือคนอื่นจะคิด
อย่างไร

มาตรฐานหนึ่งใน  เพื่อความเข้มแข็ง
ของเยาวชน  คือความซื่อสัตย์และความ
สุจริต ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้
ติดตามพระคริสต์ พระองค์ทรงคาดหวัง
ให้เรา “ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และพระผู้
เป็นเจ้าตลอดเวลา  การเป็นคนซื่อสัตย์
หมายถึงการเลือกไม่พูดปด ไม่ลักทรัพย์ 
ไม่คดโกง หรือไม่หลอกลวงไม่ว่าจะด้วย
วิธีใด ...

“ความซื่อสัตย์สัมพันธ์แนบแน่นกับ
ความสุจริต  ความสุจริตหมายถึงการคิด
และท�าสิ่งถูกต้องตลอดเวลา ไม่ว่าจะส่ง
ผลอย่างไรก็ตาม  เมื่อท่านมีความสุจริต 
ท่านย่อมเต็มใจด�าเนินชีวิตตามมาตรฐาน
และความเชื่อของท่านแม้ไม่มีใครเห็น”2

เป็นส�นุศิษย์
จุดประสงค์ของเราในสภาพการทดลอง 

ของชีวิตมรรตัยคือเป็น “วิสุทธิชนผ่านการ
ชดใช้ของพระครสิต์” (โมไซยาห์ 3:19) การ 
เป็นวิสุทธิชนไม่มากหรือน้อยไปกว่าการ
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระคริสต์ นี่ไม่
ยากอย่างที่ท่านคิด ท่านอาจรู้อยู่แล้วว่า
ท�าอย่างไร  อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ต้องใช้ความ
พยายาม และบางครั้งความพยายามดัง
กล่าวเรียกร้องจากเรามาก แต่เราท�าได้

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า “เพราะ
ดูเถิด,  พระวิญญาณของ 
พระคริสต์ประทานให้มนุษย์

ทุกคน, เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความชั่ว; 
ดังนั้น, ข้าพเจ้าจึงแสดงวิธีตัดสินให้ท่าน; 
เพราะทุกสิง่ทีเ่ชือ้เชญิให้ท�าด,ี และชกัชวน 
ให้เชื่อในพระคริสต์, ส่งมาโดยเดชานุภาพ
และของประทานของพระคริสต์;  ดังนั้น
ท่านจะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็น
ของพระผู้เป็นเจ้า” (โมโรไน 7:16)

ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์ท่าน
จะค้นพบวิธีพูดและท�าโดยถามตนเองว่า 
“พระเยซจูะทรงท�าอะไร”  ความรูส้กึนกึคดิ 
จะตามมา และเมื่อท่านท�าตามความรู้สึก
เหล่านี้ ท่านจะได้รับพยานด้วยตนเองว่า
ท่านได้กระท�าถูกต้องแล้ว  แต่เป็นจริงเช่น
กันท่ีบางครั้งท่านอาจต้องรอสักครู่เพื่อดู
ผลจริง ๆ และพรของการกระท�าที่ซื่อสัตย์
ของท่าน

เป็นคนซ่ือสัตย์อย่�งสมบูรณ์
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน เตือน

เราว่า “ความไม่ซื่อสัตย์ท�าลายท่านและ
ท�าลายผูอ้ืน่เช่นกนั  ถ้าท่านพดูปด ลกัทรพัย์ 
ขโมยของตามร้าน หรอืคดโกง ท่านท�าลาย 
วิญญาณของท่านและความสัมพันธ์ของ
ท่านกับผู้อื่น  การเป็นคนซื่อสัตย์จะเพิ่ม
โอกาสของท่านในอนาคตและ
เพิ่มความสามารถที่จะรับ
การน�าทางจากพระวิญญาณ

บริสุทธิ์”3

วิธีวัดความสุจริตใจและความซื่อสัตย์
โดยสมบูรณ์คือสิ่งที่ท่านท�าเมื่อไม่มีใคร
แถวนั้นรู้ว่าท่านคิด พูด หรือท�าอะไร  ใน
ฐานะสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเจ้าพระ-
เยซูคริสต์ เราไม่สามารถเป็นหรือท�าน้อย
กว่าทีพ่ระผูช่้วยให้รอดทรงแสดงให้เราเหน็  
เรามีของประทานอันหาใดเทียบได้ของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนว่า “แต่องค์ผูช่้วยคือพระวญิญาณ 
บรสิทุธิซ์ึง่พระบดิาจะทรงใช้มาในนามของ 
เรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะ
ท�าให้ระลกึถงึทกุสิง่ทีเ่รากล่าวกบัท่านแล้ว” 
(ยอห์น 14:26)

พระผู้ช่วยให้รอดประทานพลังยิ่งใหญ่
ให้เราซึ่งมาจากการสวดอ้อนวอนทุกวัน 
ศึกษาพระคัมภีร์ อ่านถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิต  การปฏิ-
บัติประจ�าวันเหล่านี้สร้างความซื่อสัตย์
และความสุจริตในตัวเรา  พึงจดจ�าว่า ใน
ฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์และสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย  ความซื่อสัตย์ของท่านคือการ  

  แสดงให้เห็นความสุจริตของ 
  ท่านและตัวตนจริง ๆ  

  ของท่าน 

อ้�งอิง
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ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ 
ที่มีชีวิตสร้างความ
ซื่อสัตย์และความ
สุจริตในตัวเรา
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หลังเลิกเรียนตอนเย็น ดิฉันแวะ 

ที่ร้านวัตถุโบราณร้านเล็ก ๆ 

ก่อนกลับบ้าน—ธุระที่ดิฉัน

อยากท�าให้เสร็จแม้ฝนจะตกหนักขึ้น 

เรื่อย ๆ  ดิฉันเป็นคนเดียวในร้าน และผู้

หญิงที่ท�างานในนั้นช่วยดิฉันเรื่องตะเกียง 

ที่ดิฉันหมายตาไว้

ขณะเธอเปิดถุงใส่สินค้า ดิฉันสังเกต

เห็นสร้อยข้อมือสีสันสดใสต้ังโชว์บน

เคาน์เตอร์  ดิฉันเอื้อมไปหยิบมาหนึ่งเส้น

ขณะที่เธอยกตะเกียงใส่ถุง  เธอปัดไปถูก

สร้อยข้อมือที่ตั้งโชว์ และประมาณครึ่งหนึ่ง 

กระจายเกลื่อนพื้น ดูเธอไม่สบอารมณ์นัก

แต่ก็คิดค่าตะเกียงที่ดิฉันซื้อจนเสร็จ  ดิฉัน

ออกจากร้าน ถือร่มข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่ง 

ถือถุงตะเกียง

ดฉินัเดนิกลบับ้าน ถอดรองเท้าบทูทีเ่ปียก 

และเปิดเพลงฟัง  ขณะดึงตะเกียงออก 

ดิฉันสังเกตเห็นของบางอย่างอยู่ก้นถุง  

สร้อยข้อมือสีแดงนั่นเอง จะต้องหล่นจาก 

ที่ตั้งโชว์ลงมาในถุงของดิฉันแน่เลย  ดิฉัน

ยิ้ม พลางคิดว่านี่เริ่มจะคล้ายกันมากกับ 

เรื่องหนึ่งจากคู่มือเยาวชนหญิงเล่มเก่า 

“ต่อจากนั้นวาเลรีก็นึกถึงบทเรียนที่เธอ  

เพิ่งเรียนในชั้นเรียนกุลสตรี”

ดิฉันโยนสร้อยข้อมือไปบนเตียงและ

เสียบปลั๊กตะเกียง  ซึ่งให้แสงสีแดงเรื่อใน

ยามบ่ายครึ้ม  ดิฉันมองออกนอกหน้าต่าง 

ฝนตกหนักขึ้นเรื่อย  ๆ  และหิมะบนพื้น

เปลี่ยนเป็นโคลนสกปรก
ดิฉันมองดูสร้อยข้อมือ  สีของมันแดง

เหมือนเชอรี่  ดิฉันสวมสร้อยข้อมือ  ป้าย
ราคาแกว่งไปมา—20 ดอลลาร์  ดิฉันจะ
น�าไปคืนแน่นอน ดิฉันไม่เคยคิดว่าจะไม่
คืน  ดิฉันถอดสร้อยข้อมือวางไว้บนกอง
หนังสือที่คิดจะเอาเก็บเข้าที่  ดิฉันเดินไป
อีกห้องหนึ่งเพื่อชงช็อกโกแลตร้อน

จากนั้นก็เดินกลับเข้ามาในห้องนอน
ดิฉนัผดัเวลาเกบ็หนงัสอืเข้าทีน่านเท่าใด 

แล้ว พักหนึ่งแล้ว  สร้อยข้อมือจะอยู่ที่นั่น
นานเท่าใดกว่าดิฉันจะน�าไปคืน

ดิฉัน ตั้งใจ จะน�าไปคืน แต่จะคืนเมื่อใด 
ดิฉันจะรอจนกว่าจะรู้สึกไม่กล้าน�าไปคืน
อย่างนั้นหรือ  ดิฉันจะลืมเอาไปคืนหรือไม่

ดิฉันลังเลอีกครู่หนึ่ง   มองออกนอก
หน้าต่างอีกครั้ง  ดิฉันนึกถึงเท้าที่เพิ่งอุ่น 
ขึ้น  ดิฉันนึกถึงช็อกโกแลตร้อนอร่อย ๆ

จากนั้นก็คว้าสร้อยข้อมือ หยิบรองเท้า
บูทมาสวม และกลับไปที่ร้าน

เมื่อมาถึงร้าน  ผู้หญิงคนนั้นก�าลังช่วย
คนอื่นอยู่  ดิฉันยืนรอ  เมื่อเธอเสร็จแล้ว 
ดิฉันดึงสร้อยข้อมือออกจากกระเป๋าเสื้อ  
กันหนาว  อธิบายว่าสร้อยเส้นนั้นมาอยู ่

ดิฉันไม่อยากเป็นขโมย แม้ไม่ตั้งใจก็ตาม

ดว้ยความภูมิใจ
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กับดิฉันได้อย่างไร  เธอมองด้วยความ
ประหลาดใจ งงเล็กน้อย กล่าวขอบคุณ 
และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น  เธอไม่ได้ให้รางวัล
ตอบแทนความซื่อสัตย์ของดิฉัน  เธอไม่ได้
กล่าวขอบคุณมากเกินความจ�าเป็น และ
ไม่มีใครมองเห็น

ขณะเดินกลับบ้าน  ดิฉันคิดว่าดิฉัน

ถือว่าตนเองเป็นคนซื่อสัตย์เสมอมา  นั่น

เป็นคุณสมบัติที่ดิฉันเห็นค่าและมองหาใน

ผู้อื่น แต่ความซื่อสัตย์ที่แท้จริง เหมือนรัก

แท้และจิตกุศลที่แท้จริง เป็นคุณลักษณะ

ที่ต้องกระท�า  ไม่ว่าความตั้งใจของดิฉัน 

จะน่ายกย่องและจริงใจเพียงใด แต่ดิฉัน

เป็นคนซื่อสัตย์ก็ต่อเมื่อสวมรองเท้าบูท

เดินตากฝนไปท�าตามที่ตั้งใจไว้เท่านั้น

ดิฉันรู้สึกถึงข้อมือที่ว่างเปล่าในเสื้อ

คลุมกันหนาวของตนเองและยิ้มบาง ๆ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
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เมื่อท่านได้ยินค�าว่า พันธสัญญา ท่านนึกถึงอะไร  ถ้าท่านบอกว่า “สัญญาสองทาง
กับพระผู้เป็นเจ้า” ท่านพูดถูก

แต่พนัธสญัญากับพระบดิาบนสวรรค์เป็นย่ิงกว่านัน้   ในสญัญาศักด์ิสทิธิดั์งกล่าว 
มีอ�านาจ พลัง ความปลอดภัย และสันติสุข  เมื่อท่านใช้เวลาตรึกตรองพันธสัญญาที่ท�า
ไว้และจะท�าในชีวิตท่าน  เมื่อท่านรักษาพันธสัญญาในส่วนของท่าน  ท่านเริ่มรู้สึกและ
ด�าเนินชีวิตต่างจากเดิม  พันธสัญญามีอิทธิพลต่อวิธีที่ท่านกระท�าและดลใจท่านในการ
เลือกของท่าน

พันธสัญญาสร้างสรรค์สิ่งพิเศษในชีวิตเยาวชนดังนี้

“พันธสัญญาทำาให้คุณอยู่บน 

ทางคับแคบและแคบ ช่วยให ้

คุณดำาเนินชีวิตดีขึ้น และม ี

ความเข้าใจมากขึ้น”
มาร์คัส เอ. อายุ 17 ปี,  ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

“การที่ผมได้ทำาพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์

เปิดโอกาสให้ผมเติบโตทางวิญญาณและเป็น

สมาชิกที่ซื่อสัตย์มากขึ้น  ทุกครั้งที่ผมจะทำาบาง

อย่าง ผมจะนึกถึงพันธสัญญาที่ทำาไว้กับพระบิดา

บนสวรรค์และถามตนเองว่าผมกำาลังรักษาสัญญา

ที่ทำาไว้กับพระองค์เมื่อครั้งรับบัพติศมาและเมื่อ

ครั้งรับฐานะปุโรหิตหรือไม่  พันธสัญญาที่ผมทำา

กับพระบิดาบนสวรรค์ช่วยให้ผมอยู่อย่างเข้มแข็ง 

“การทำาพันธสัญญาทำาให้เรากับครอบครัว
เราได้รับพรมากมาย  ตัวอย่างเช่น การรับ 
บัพติศมาทำาให้เราสามารถเปลี่ยนเป็นคนดีขึ้น  
พันธสัญญาที่เราทำากับพระบิดาบนสวรรค์สร้าง
ศรัทธาที่เราจำาเป็นต้องมีเพื่อจะแน่วแน่ใน 
พระกิตติคุณต่อไป”
เนโอมิ เอ. อายุ 15 ปี, กัวกวาดาลาฮารา เม็กซิโก

“ฤดูร้อนที่ผ่านมาดิฉันไปพระ- 
วิหารบ่อย ๆ เพื่อรับบัพติศมา 
แทนคนตาย  การรักษาพันธ
สัญญาโดยไปพระวิหารและทำา
สิ่งถูกต้องทำาให้ดิฉันได้รับพร 

ดิฉันเครียดมากกับการสอบไล่   ดิฉันไปพระ-
วิหารและนั่นทำาให้ทุกอย่างดีขึ้น  การรักษาพันธ
สัญญาทำาให้ชีวิตดิฉันง่ายขึ้นมากและมีความสุข
ขึ้นมาก”
แม็คเคนนา เอ็ม. อายุ 18 ปี, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

“วันแรกของผมเมื่อเป็นมัคนายกส่งผ่านศีล
ระลึก ผมประหม่ามาก  จากนั้นผมก็นึกถึงวันที่
ผมรับบัพติศมา ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ผมรู้สึกสงบมากขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถส่ง
ผ่านได้ดี”
เซธ เอ. อายุ 12 ปี,  เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก

พลังใน 
พันธสัญญา

ในพระกิตติคุณและวันหนึ่งจะกลับไปหาพระองค์”
อีเฟรน วี. อายุ 14 ปี, นิวซีแลนด์

“ผมจำาได้เมื่อรับบัพติศมา—นั่น

เป็นความสุขที่สุดที่ผมเคยรู้สึก

เพราะนั่นเป็นพันธสัญญาครั้ง

แรกของผม  ครั้งต่อมาคือเมื่อ

ผมได้รับฐานะปุโรหิต นั่นเป็น

ความรู้สึกแบบเดียวกัน ผมยิ้มกว้างเมื่อตระหนัก

ว่าผมได้ทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อผม 

ได้ยินเพื่อน ๆ หัวเราะเยาะศาสนจักร  ผมจะนึก 

ถึงความสุขนั้นและระลึกว่านั่นคือพันธสัญญากับ

พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่กับผู้คน”
แบรดฟอร์ด เอ. อายุ 16 ปี, แอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา
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“ผมได้รับพรมากจากการ 
รักษาพันธสัญญาของผม  
เพราะพันธสัญญาบัพติศมา 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรง
ช่วยผมตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  

พันธสัญญาเมื่อคุณรับฐานะปุโรหิตเป็นการให้
คำามั่นว่าจะใช้ฐานะปุโรหิตช่วยคนอื่น ๆ และรับ
ใช้ นั่นช่วยให้ประจักษ์พยานของคุณเติบโตเมื่อ
คุณรับใช้”
เอริค เอ็น. อายุ 15 ปี, แอลเบอร์ตา แคนาดา

พันธสัญญาศักด์ิ-
สิทธ์ิทำาให้ชาว
คริสต์เข้มแข็ง
“ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่าน
ปฏิบัติตนให้คู่ควรและ 

รบัศาสนพิธีฐานะปุโรหติทัง้หมดแล้วรกัษา
สัญญาที่ท่านทำาโดยพันธสัญญา  ในยาม
ยากลำาบากจงให้พันธสัญญาของท่านมา
เป็นอันดับหนึ่งและเชื่อฟังอย่างเคร่งครัด 
ท่านจึงจะสามารถทูลขอด้วยศรัทธาอันไม่
หวั่นไหวตามความจำาเป็นของท่าน และ
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบ  พระองค์จะทรง 
คำ้าจุนท่าน”
เอ็ลเดอร์ ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “พลังแห่งพันธสัญญา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 27.จา
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“คุณไม่สามารถทำาอะไรตามใจและคาดหวัง

ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์  

พระองค์ทรงคาดหวังมากจากคุณเพราะพระองค์

ทรงทราบถึงศักยภาพที่คุณมี  นั่นดึงดิฉันให้

สูงขึ้น”
โจลี เอช. อายุ 15 ปี, โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

พลังใน 
พันธสัญญา

พันธสัญญา 
คือสัญญา และเป็นมาก 

ยิ่งกว่านั้น

ร่วมวงสนทนา

ตลอดเดือนกรกฎาคมท่านจะได้
ศึกษาเก่ียวกับศาสนพิธีและพันธ- 

สัญญาในชั้นเรียนโควรัมฐานะปุโรหิต 
เยาวชนหญิง และโรงเรียนวันอาทิตย์
ของท่าน  เขียนพันธสัญญาที่ท่านทำาไว้
และหวังว่าจะทำาออกมาเป็นข้อ ๆ สิ่งที่
ท่านเขียนบอกอะไรเกี่ยวกับวิธีที่ท่าน
ต้องการดำาเนินชีวิต  ท่านอาจแบ่งปัน
ความคิดของท่านกับคนอื่น ๆ โดยเป็น
พยานที่บ้าน ที่โบสถ์ หรือผ่านสื่อสังคม

บทเรียนวันอาทิตย์
หัวข้อประจำ�เดือนนี้:ศาสนพิธีและ พันธสัญญา
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ยอดมนุษย์ทางวิญญาณ

ปี
นี้ยอดมนุษย์มาเยี่ยมบ้านเราใน
คืนวันจันทร์!  ยอดมนุษย์แต่ละ
คนคล้ายกับสมาชิกคนหนึ่งใน

ครอบครัว มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์ และ
สอนบทเรียนส�าคัญที่เสริมสร้างประจักษ์
พยานซึ่งกระตุ้นเราให้ปรับปรุงความสัม-
พันธ์ต่อกัน

ตัวอย่างเช่น สัปดาห์หนึ่ง ยอดมนุษย์
สื่อสารสอนเราให้รู้วิธีป้องกันดวงตาของ
เราจากภาพยนตร์ รายการทีว ีและนิตยสาร 
ที่ไม่เหมาะสม  อีกสัปดาห์หนึ่ง ยอดมนุษย์
หญิงทรงพลังอธิบายวิธีที่เราจะพัฒนาพลัง
เหนือมนุษย์โดยออกก�าลังกายเป็นประจ�า  
ผึ้งน้อยเงียบสงบ  ยอดมนุษย์ท่ีแต่งกาย
เหมือนผึ้งตัวใหญ่  สอนเราให้รู้วิธีหยุด
กระซิบกระซาบและมีความคารวะที่โบสถ์
และที่บ้าน  หนูน้อยพูดไพเราะอธิบายว่า
เราจะกล่าวชมกันมากขึ้นได้เมื่อไรและ
อย่างไร  หนูน้อยส�านึกคุณ  หนุ่มน้อย 
ดีไอวาย ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ ยอดหญิง
พิทักษ์ความสุภาพ ยอดมนุษย์สอนศาสนา 
และยอดมนุษย์คนอื่น ๆ เข้าร่วมบทเรียน
การสังสรรค์ในครอบครัวของเราเช่นกัน

ผมรู้สึกขอบคุณที่สมาชิกในครอบครัว
ผมคิดอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหา
ในครอบครัวที่พวกเขาต้องการแก้ไขใน
ฐานะยอดมนุษย์   เราทุกคนตั้งตารอการ
สังสรรค์ในครอบครัว และเรามีเวลาที่วิเศษ
มากระหว่างยอดมนุษย์มาเยี่ยม  ผมรู้สึก
ซาบซึ้งที่แต่ละครั้งเมื่อเราไตร่ตรองปัญหา 

ในครอบครัว พระบิดาบนสวรรค์ทรงดล
บันดาลให้เราเกิดแนวคิดที่จะสอนกันอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  นี่เป็นความทรงจ�า
เกี่ยวกับยอดมนุษย์ที่เราจะจดจ�าไว้ตลอด
ไป 
วิคเตอร์ ดับเบิลยู., สหรัฐอเมริกา

ประจักษ์พยานของพี่ชาย

คุณแม่ของดิฉันท�างานทุกเย็นตั้งแต่
บ่ายสามโมงจนถึงห้าทุ่ม  แม้ว่าท่าน

จะไม่ได้กลับบ้านในคืนวันจันทร์ แต่ดิฉัน
กับพี่ชายตัดสินใจว่าเราจะจัดสังสรรค ์
ในครอบครัวด้วยกันเอง—สองคนพี่น้อง  
พี่ชายดิฉันไม่แข็งขันเป็นเวลาแปดปี แต่
ระยะนี้เขาไปเรียนสถาบันและตัดสินใจ
เป็นผู้ให้ข่าวสารในคืนวันจันทร์  เขาแบ่ง
ปันข้อคิดทางวิญญาณจากพระคัมภีร ์
มอรมอนที่ดิฉันไม่เคยนึกถึงมาก่อน แม ้
ว่าจะเคยเรียนเซมินารีสี่ปีและท�าความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคลมาแล้วก็ตาม  พระ-
วิญญาณที่ดิฉันรู้สึกเวลานั้นเป็นเหมือน 
กับที่ดิฉันหวังไว้เมื่อถึงเวลาที่ดิฉันจะม ี
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรในบ้าน

ดิฉันซาบซึ้งใจที่พระบิดาบนสวรรค์
ประทานโอกาสให้ดิฉันเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้ครอบครัวทุกสัปดาห์ผ่านการ
สังสรรค์ในครอบครัว  ดิฉันรักพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์  และดิฉันดีใจที่มี
ประสบการณ์สังสรรค์ในครอบครัวเรียบ 
ง่ายเช่นนี้กับพี่ชาย 
อิซาโดรา เอ., บราซิล
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สว่างในความมืด

ดิฉันจะไม่มีวันลืมบทเรียนสังสรรค์ใน
ครอบครัวที่เรามีในช่วงไฟดับ  หาก

ไม่มีแสงไฟเราจะอ่านอะไรไม่ได้ และดิฉัน
คิดว่าการสังสรรค์ในครอบครัวคงจะยุติ
กลางคัน

“เราจะสังสรรค์ในครอบครัวอย่างไรถ้า
ไม่สามารถอ่านข่าวสารจาก เลียโฮนา หรือ
เราจะร้องเพลงจากเพลงสวดโดยไม่มีแสง
ไฟได้อย่างไร” ดิฉันนึกในใจ

โชคดีที่พี่สาวของดิฉันมาช่วยไว้  เธอมี
ความคิดที่ดีมากว่าให้เราร้องเพลงสวดท่ี
เราจ�าเนื้อร้องได้ขึ้นใจ จากนั้นแบ่งปันสิ่งที่
เราเรียนรู้ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  เราทุกคน
แบ่งปันหลักธรรมและเรียนรู้จากกัน   ใน
ความเห็นของดิฉัน การเรียนรู้ด้วยกันเป็น
จุดประสงค์ของการสังสรรค์ในครอบครัว  
ดิฉันแน่ใจว่าพระเจ้าพอพระทัยมากที่เรา
รักษาพระบัญญัติเรื่องการสังสรรค์ใน
ครอบครัว แม้ไม่มีแสงไฟ

ดิฉันทราบว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการให้
เรากลับไปที่ประทับของพระองค์คนเดียว  
พระองค์ทรงต้องการให้เรากลับไปกับ
ครอบครัว และทรงต้องการให้เราท�าทุก
อย่างที่ท�าได้เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น  รวมทั้งจัด
สังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ด้วย 
เฮริกา เอส., บราซิล

การสังสรรค์ในครอบครัวสุดโปรด
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ผมเติบโตในนอร์เวย์  พระวิหาร
ใกล้ที่สุดอยู่ในสตอกโฮล์ม 
สวีเดน ขับรถไปประมาณ 8 ถึง 

10 ชั่วโมง  การเดินทางไปพระวิหารจึง
ต้องวางแผนอย่างดีและใคร่ครวญอย่าง
รอบคอบ   สเตคของเราวางแผนให้
เยาวชนไปพระวิหารปีละสองครั้ง หลาย
วอร์ดเช่ารถบัสไปพระวิหารในวันหยุดสุด
สัปดาห์  การไปกับเยาวชนคนอื่น ๆ นับ 
ว่าสนุกแต่ผมกับครอบครัวต้องการไป 
พระวิหารด้วยกันบ้าง 

ด้วยเหตุนี้ปีหนึ่งเราจึงตัดสินใจไป
สตอกโฮล์มในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน  
นั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก และไม่นาน
ก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส�าหรับฤดู
ร้อนของเรา  เราจะพักแรมที่บริเวณพัก
แรมใกล้กับพระวิหาร ทุก ๆ เช้าเราตื่นแต่
เช้าไปเข้าช่วงบัพติศมากับครอบครัวอื่น
จากนอร์เวย์ที่มาพระวิหาร  หลังจากนั้น
เราจะเล่นฟุตบอลและไปว่ายน�้าที่บริเวณ
พักแรม

ฤดูร้อนเหล่านีเ้ป็นความทรงจ�าอนัศกัดิ-์ 
สิทธิ์ส�าหรับผมเวลานี้  ถึงแม้เราไม่ได้อยู่
ใกล้พระวิหารมากพอจะไปที่นั่นทุกเดือน 
แต่นั่นเป็นโอกาสพิเศษเสมอเมื่อเราได้ไป  

ฤดูร้อนของผมข้าง

พระวิหาร

ถึงแม้ต้องขบัรถยนต์ไปไกลและน่าเบือ่ แต่ 
พระเจ้าประทานพรส�าหรบัการเสยีสละของ 
เรา  ประสบการณ์ทางวญิญาณทีพ่ระวหิาร 
ช่วยให้ผมรักพระวิหารและศาสนพิธีในนั้น
มากขึ้น และท�าให้ครอบครัวเราสนิทกัน
มากขึ้นด้วย

ประสบการณ์พิเศษครั้งหนึ่งที่ผมจ�าได้

คือเมื่อผมอยู่ในช่วงกระด้างกระเดื่องเล็ก

น้อย รูส้กึคล้ายกบัว่าผมได้เหน็ข้อบกพร่อง 

มากมายของคุณพ่อคุณแม่ และรู้สึกว่า

พวกท่านไม่มสีทิธิม์าแนะน�าผมว่าจะด�าเนนิ 

ชีวิตอย่างไร  ถึงแม้ผมจะด�าเนินชีวิตอย่าง

มีค่าควรในการไปพระวิหาร แต่ผมก�าลัง

สงสัยบทบาทหัวหน้าครอบครัวของคุณ

พ่อ แต่เมื่อเราไปพระวิหารด้วยกันเพื่อท�า

บัพติศมาและการยืนยัน  ผมรู้สึกว่ามี

วิญญาณที่งดงามอยู่ในนั้น  ขณะคุณพ่อ

วางมือบนศีรษะผมเพื่อยืนยันผมในนาม

ของผู้วายชนม์ ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณ

ยืนยันกับผมว่าท่านก�าลังกระท�าโดยสิทธิ

อ�านาจที่แท้จริงของฐานะปุโรหิต  นี่ท�าให้

ผมตระหนักว่าถึงแม้คุณพ่อไม่ดีพร้อม แต่

ท่านก็ยังเป็นพ่อที่ดีและผมได้รับพรที่เป็น

ลูกชายท่าน  ผมรู้สึกว่าต้องกลับใจจาก

ความกระด้างกระเดือ่งของผมและพยายาม 

มองให้เห็นปัญญาและความรักจากค�าตัก

เตือนของท่าน
หลายปีมานีฤ้ดูร้อนเหล่านัน้ทีพ่ระวหิาร 

ยังคงส่องสว่างในความทรงจ�าของผม  
พระวิหารกลายเป็นสถานที่สวยงามอย่าง
แท้จริงแห่งหนึ่งของโลก  เหมือนผืนน�้า
แห่งมอรมอนส�าหรับผู้คนของแอลมา  
“มันสวยงามเพียงใดในสายตาของพวก 
เขาซึ่งมาสู่ความรู้ถึงพระผู้ไถ่ของตนที่นั่น” 
(โมไซยาห์ 18:30) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

พรมากมายเกิดขึ้นเมื่อครอบครัวผมใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนไปพระวิหาร
ทุกฤดูร้อน

พรของพระวิหาร

ท่านเคยประสบพรใดบ้างเมื่อท่านไป
พระวิหาร  ท่านอาจแบ่งปันความ

รู้สึกกับสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวหรือ
เขียนลงในบันทึกส่วนตัวของท่าน
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ท่
านสามารถท�ากงล้องานมอบ
หมายไว้ช่วยวางแผนการ
สังสรรค์ในครอบครัวได้  ติด

วงกลมทั้งสองอันบนกระดาษแข็งและ
หมุดโลหะยึดตรงกลาง  เขียนชื่อสมาชิก
ครอบครัวแต่ละคนไว้รอบนอกวงกลม  
หมุนกงล้อเพื่อเปลี่ยนงานมอบหมายใน
แต่ละสัปดาห์
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เขียนช่ือคนในครอบครัว 
ไว้รอบขอบนอก

กิ
จ
ก
รร
ม

เพล
ง

สวดอ้อนวอน

พ
ระคั

ม
ภี
ร์

บทเรียน

อา
หา
รว่
าง



58 เ ลี ย โ ฮ น า

ท� ำ ต ำ ม ศ ำ ส ด ำ พ ย ำ ก ร ณ์

โดย ไฮดี เอส. สวินตัน

ทุกฤดูร้อนครอบครัวมอนสันจะใช้เวลาสองเดือนที่กระท่อม
ครอบครัวริมแม่น�้าโพรโว  ทอมมี  มอนสันฝึกว่ายน�้าใน

กระแสเชี่ยวกรากของแม่น�้าแห่งนั้น   บ่ายที่อบอุ่นวันหนึ่งเมื่อ
ทอมมีอายุประมาณ 13 ปี เขาคว้ายางในอันใหญ่ที่สูบลมแล้ว
และไปลอยอยู่ในแม่น�้า

วันนั้นคนกลุ่มใหญ่มารวมกันบริเวณปิกนิกริมแม่น�้าเพื่อรับ
ประทานอาหารและเล่นเกม  ทอมมีก�าลังลอยผ่านช่วงน�้าเชี่ยว
ที่สุดเมื่อได้ยินเสียงร้องด้วยความตื่นกลัวว่า “ช่วยเธอด้วย! ช่วย
เธอด้วย!”  เด็กผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่ในน�้าวนที่อันตราย  ไม่มีใคร
บนฝั่งสามารถว่ายน�้าไปช่วยเธอได้

ทอมมีปรากฏตัวตรงที่เกิดเหตุและเห็นศีรษะเด็กผู้หญิงหายไป
ใต้น�า้  ทอมมเีหยยีดแขนออกไปคว้าผมของเดก็ผูห้ญงิแล้วยกเธอ

ขึ้นมาพาดบนขอบยาง  จากนั้นทอมมีก็พุ้ยน�้าเข้าหาฝั่ง  แรกสุด 

ครอบครัวโอบกอดเด็กหญิง จูบเธอและร้องไห้ จากนั้นพวกเขาก็

เริ่มกอดและจูบทอมมี  เขารู้สึกเขินที่ทุกคนสนใจ และรีบกลับ

ไปหาห่วงยางของเขา

ขณะทอมมียังคงลอยในแม่น�้า  เขาเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก

อบอุ่น  เขาตระหนักว่าเขาได้ช่วยชีวิตคนหนึ่งไว้  พระบิดาบน

สวรรค์ทรงได้ยินเสียงร้องว่า  “ช่วยเธอด้วย! ช่วยเธอด้วย!”  

พระองค์ทรงท�าให้ทอมมลีอยไปตรงจดุนัน้ ณ เวลาทีม่คีนต้องการ 

เขาพอดี  วันนั้นทอมมีเรียนรู้ว่าความรู้สึกงดงามที่สุดคือการ

ตระหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรู้จักเรา

แต่ละคนและทรงยอมให้เราช่วยพระองค์ช่วยชีวิตคนอื่น ๆ 
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ถ้อยค�ำจำกประธำนมอนสัน
“โอกาสให้เราสละตนเองนั้นไร้ขีดจ�ากัดอย่างแท้จริง 
... มีใจหลายดวงต้องท�าให้เบิกบาน มีมธุรสวาจาให้
เอื้อนเอ่ย มีของขวัญต้องมอบให้ มีคุณงามความดี
ให้กระท�า และมีจิตวิญญาณต้องช่วยให้รอด”
จำก “First Presidency Christmas Devotional,” Ensign,  
ก.พ. 2001, 73.

ท�ำหน้ำที่ของท่ำน
เมื่อทอมมีอายุ 11 ขวบ เขามีหน้าที่พิเศษในการช่วย
เพื่อนร่วมชั้นข้ามถนน  ดูภาพด้านล่าง  ท่านสามารถ
หาของสองสิ่งที่ทอมมีใช้ช่วยท�าหน้าที่นี้ได้หรือไม่

วงล้อมปลอดภัย
เมื่อทอมมีฝึกว่ายน�้าในแม่น�้าโพรโว ครอบครัวเขาล้อมเขาไว้
เผื่อว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือ มีคนอยู่ใกล้ ๆ บริเวณ
น้ันเสมอ  ท่านสามารถเป็นเหมือนทอมมีและเล่นเกมวงล้อม 
ปลอดภัยได้

สิ่งที่ท่านต้องมี:
ผู้เล่นสี่คนหรือมากกว่านั้น
บริเวณโล่งกว้าง

วิธีเล่น:
จับมือกันเป็นวงกลม  ผู้เล่นคนหนึ่งยืนอยู่กลางวง  ผู้เล่นที่
อยู่ตรงกลางมีผ้าปิดตาและเดินไปรอบ ๆ ช้า ๆ ทั่ววงกลม 
—ทุกที่ซึ่งเขาอยากไป  คนในวงกลมต้องจับมือกันไว้  แต่
พยายามอย่าให้ผู้เล่นที่อยู่ตรงกลางถูกตัว ผลัดกันยืนอยู่ 
ตรงกลาง
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พระคมัภร์ีมอรมอนเล่าเรือ่งชาย 
ชัว่ร้ายคนหนึง่ชือ่อแมลไิคยาห์  
เขาต้องการท�าลายศาสนจกัร

และเป็นกษัตริย์ปกครองชาวนีไฟ
แม่ทัพโมโรไนเป็นผู้น�าที่เข้มแข็งและ

ชอบธรรมของกองทัพชาวนีไฟ  แม่ทัพ 
โมโรไนต้องการเตือนผู้คนให้นึกถึงความ
ส�าคัญของการปกป้องครอบครัวและ
ศาสนาของพวกเขา  ท่านฉีกเสื้อคลุมท�า
เป็นธง และเขียนถ้อยค�าเหล่านี้ไว้บนธง

“ในความระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเรา 
ศาสนาของเรา อสิรภาพ และสนัตภิาพของ 
เรา ภรรยาของเรา และลูกหลานของเรา”

ท่านเรียกธงผืนนี้ว่า “ธงแห่งเสรีภาพ” 

ท่านมัดธงไว้กับปลายไม้ยาว  
จากนั้นจึงคุกเข่าสวดอ้อนวอน
ขอให้ผู้คนเป็นอิสระเพื่อพวกเขา
จะยังคงนมัสการพระผู้เป็นเจ้าได้
และได้รับพรจากพระองค์ (ดู แอลมา 
46:3–18)

ทุกวันนี้เรามีบางสิ่งบางอย่างเตือนเรา
ว่าครอบครัวและศาสนาของเราส�าคัญ
เพียงใด  สิ่งนั้นคือ “ครอบครัว: ถ้อยแถลง
ต่อโลก”  ถ้อยค�าส่วนหนึ่งในนั้นมีดังนี้

“ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของ 
พระผู้สร้างเพื่อจุดหมายปลายทาง 
นิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์ ... 
ครอบครัวได้รับแต่งตั้งจากพระผู ้
เป็นเจ้า” 

ครอบครัวเป็น 
ส่วนหน่ึงในแผนของ 
พระบิดาบนสวรรค์

น� ำ ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ ำ น

ท่านสามารถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญของปฐมวัยเดือนนี้

แนวคิดสำาหรับการพูดคุย
ในครอบครัว
ท่านสามารถอ่าน “ครอบครัว: ถ้อยแถลง 
ต่อโลก” ด้วยกันกับครอบครัว  ท่านอาจ
จะพูดถึงบางวิธีที่ท่านสามารถทำาด้วยกันได้
เพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็ง  จากนั้นท่านอาจ
จะเลือกมาหนึ่งวิธีและวางแผนทำาให้เกิดผล
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กิจกรรมธงครอบครัว
ใช้กระดาษแผ่นหนึ่งหรือผ้าผืนหนึ่งทำา 
เป็นธงซึ่งเป็นตัวแทนครอบครัวของท่าน 
ใช้สีเมจิกหรือสีเทียนวาดสิ่งที่สำาคัญต่อ
ครอบครัวท่านลงไป  เพิ่มข้อความ

อ้างอิงหรือคำากล่าวที่แสดงให้เห็น
ว่าสมาชิกในครอบครัวท่านรู้สึก
อย่างไรเกี่ยวกับศรัทธาที่พวกเขา

มีต่อพระเยซูคริสต์และพระบิดาบน
สวรรค์หรือเกี่ยวกับพรของการอยู่เป็น
ครอบครัว

เพลงและพระคัมภีร์
•	 “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน	

ชั่วนิรันดร์,”	หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก,	
หน้า	98

•	 แอลมา	46:3–18
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การท้าทายในมิสซูรี
ต า ม ร อ ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

ถ่า
ยภ

าพ
โด

ย 
เจ

นน
ิเฟ

อร
์ แ

มด
ดีย

์; ภ
าพ

ปร
ะก

อบ
โด

ย 
พอ

ล 
แม

นน
์

ภาพนี้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใน 
อินดิเพนเดนซ์แสดงให้เห็นว่าวิสุทธิชน
กำาลังวุ่นอยู่กับการสร้างกระท่อมไม้ซุง
ของพวกเขา

สำหรับโจเซฟ สมิธ การเดินทางจาก
เคิร์ทแลนด์  โอไฮโอไปอินดิเพน-
เดนซ์ มิสซูรีนั้นยาวไกลและยาก

ล�าบาก  ท่านเดินทางด้วยเกวียน เรือส�าหรับ
แล่นในคลอง และรถม้าโดยสาร  ส�าหรับ 250 
ไมล์สุดท้าย (402 กิโลเมตร) ท่านต้องเดิน!  
แต่พระเจ้ารับสั่งให้ท่านไปมิสซูรีเพื่อสถาปนา
เมืองแห่งไซอัน ดังนั้นโจเซฟ สมิธจึงเชื่อฟัง

สมาชิกคนอื่น ๆ ของศาสนจักรเริ่มมาถึง
มิสซูรีในปี ค.ศ. 1831  พวกเขาไถดิน สร้าง
บ้าน และเก็บเกี่ยวพืชผล

ขณะที่สมาชิกศาสนจักรย้ายมาอินดิเพน-
เดนซ์ มิสซูรีมากขึ้นเรื่อย ๆ บางคนซึ่งอาศัยอยู่
ที่นั่นมาก่อนเริ่มหวาดระแวงและโกรธ  กลุ่ม
คนร้ายบุกบ้านของวิสุทธิชนและสั่งให้พวก
เขาออกจากบ้าน 

มาสำารวจสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งใน 
ประวัติศาสนจักรพร้อมกับเรา!

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์
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คุกลิเบอร์ตี้
ในฤดูหนาว ค.ศ. 1838 โจเซฟ สมิธ
และผู้น�าศาสนจักรอีกห้าคนถูกจับด้วย
ข้อกล่าวหาเท็จและถูกน�าไปขังคุก
ลิเบอร์ตี้  คุกดังกล่าวมืด สกปรก และ
หนาวเย็น นักโทษไม่มีผ้าห่มที่อุ่นพอ
หรือไม่ได้กินอาหารที่มีคุณภาพ  คุก
ลิเบอร์ตี้มีผนังหินแน่นหนา  ห้องชั้น
บนมีไว้ส�าหรับผู้คุมและครอบครัวของ
เขา ส่วนห้องชั้นล่าง—“คุกใต้ดิน”—มี
ไว้ส�าหรับนักโทษ  ประตูกลเป็นทาง
เข้าออกชั้นล่างเพียงทางเดียว

ขณะทีท่่านศาสดาพยากรณ์อยูใ่นคกุ 
พระเจ้ารับสั่งกับท่านว่า “อย่ากลัวสิ่งที่
มนุษย์จะท�าได้, เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงอยู่กับเจ้าตลอดกาลและตลอดไป” 
(คพ. 122:9)

ศาสนจักรสร้างคุกบางส่วนขึ้นใหม่
จากหินที่มีอยู่เดิมและหินที่ท�าขึ้นใหม่ 
จากนั้นก็สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ไว้รอบ ๆ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจ�านวน
มากมาเยี่ยมชมสถานที่ซึ่งศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการ
เปิดเผยเพื่อปลอบโยนท่านขณะอยู ่
ในคุก

วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส ตั้งโรงพิมพ์ในอินดิเพนเดนซ์เพื่อพิมพ์หนังสือพิมพ์  เขาพิมพ์หนังสือ 
พระบัญญัติหลายหน้าด้วย ซึ่งในนั้นมีการเปิดเผยของพระเจ้าต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
ปัจจุบันการเปิดเผยเหล่านี้อยู่ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา
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ริชาร์ด โอ. อายุ 3 ขวบจากเม็กซิโกชอบรับใช ้
ทุกวันเสาร์ เขากับโอเลน้องสาวจะช่วยคุณ
พ่อคุณแม่กวาดอาคารที่สาขาของเขาใช ้
ประชุมศีลระลึก  เขารับใช้ด้วยรอยยิ้ม— 
ไม่เฉพาะที่โบสถ์เท่านั้นแต่ที่บ้านด้วย

วันหนึ่งปฐมวัยของเราไป 
พระวิหารเซาเปาลู บราซิล  
สวนที่นั่นสวยกว่าที่ผมเคย
เห็น  เราเรียนรู้ว่าโดยผ่าน
พันธสัญญาที่เราท�าใน 
พระวิหาร เราสามารถอยู ่
กับครอบครัวได้ชั่วนิรันดร์  
ประธานพระวิหารพูดกับ 
เราในห้องนั่งรอ ที่นั่นเรา
เห็นภาพวาดสวยงาม  

ผมรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมาก คุณแม่บอกผมว่า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก�าลังเป็นพยานต่อผมว่าสิ่งที ่
ผมก�าลังเรียนรู้เป็นความจริง  ผมได้รับประจักษ ์
พยานว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า
เรนาโต บี. อายุ 8 ขวบ, บราซิล

งูเยน แอล. อายุ 7 ขวบ, กัมพูชา

พระวิหารด้านนอกสวยงาม
มาก—มีดอกไม้มากมาย   
แต่เมื่อผมได้รับการผนึกกับ
ครอบครัว ผมเห็นว่าด้าน 
ในสวยกว่ามาก
นิโคลัส เอ็ม.  
อายุ 5 ขวบ, โคลอมเบีย

ลอย พี. อายุ 7 ขวบ, กัมพูชา

หนชูอบไปโบสถ์และเข้าชัน้เรยีนปฐมวยั  หนกู�าลงั 
หดัอ่านและหนชูอบเรือ่งราวในพระคัมภีร์มอรมอน  
หนูกับน้องสาวชอบช่วยคุณแม่ของเรา  เราชอบ
อ่านหมวดเด็กใน เลียโฮนา เราสองคนสวดอ้อน 
วอนให้ประธานมอนสันและซิสเตอร์มอนสัน

อาลิสัน เอ. อายุ 6 ขวบ และฮัวนา เอ. 
อายุ 3 ขวบ, อาร์เจนตินา

มาเรีย ซี. อายุ  
4 ขวบ จากบราซิลเป็น 
ผู้พูดในการประชุมศีล 
ระลึกซึ่งเธอทำาให้ทุกคน
ประหลาดใจเมื่อเธอท่อง
หลักแห่งความเชื่อ 13  
ข้อโดยไม่ตกหล่นแม้แต ่
คำาเดียว ประธานปฐมวัย

ของมาเรียกล่าวว่ามาเรียตั้งใจสวดอ้อนวอน 
และเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

เด็ก ๆ จากปฐมวัยสาขา 
จังชัน ท้องถิ่นแมนเดอวิลล์ 
จาเมกา เวสต์อินดีส กำาลัง
เรียนเรื่องพระผู้ช่วยให้รอด
และพยายามทำาตามแบบ
อย่างของพระองค์โดยการ 
รับบัพติศมาและเตรียม 
เข้าพระวิหาร

เรนาโตกับครอบครัว
ที่พิธีบัพติศมา 
ของเขา

หน้านี้ของหนู
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ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศว่า 
“ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่สุด 
[ของเรา] ในโลกนี้ ... คือเสาะหาคน

ตายของเรา”1

ประวัติครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญยิ่งในงานแห่ง
ความรอดและความสูงส่ง

เรามีความรับผิดชอบตามพันธสัญญาในการ
ค้นหาบรรพชนของเราและประกอบศาสนพิธ ี
แห่งความรอดของพระกิตติคุณให้ท่านเหล่านั้น

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญเยาวชนของศาสนจักรให้เรียน
รู้และมีประสบการณ์กับวิญญาณของเอลียาห ์2

ข้าพเจ้ากระตุ้นท่านให้ศึกษา ค้นหาบรรพชน
ของท่าน และเตรียมตนเองให้พร้อมประกอบพิธี
บัพติศมาแทนญาติพี่น้องผู้วายชนม์ของท่านใน
พระวิหาร

เมือ่ท่านขานรับค�าเชือ้เชญินีด้้วยศรทัธา ใจของ 
ท่านจะหันไปหาบรรพบุรุษ

ความรักและความกตัญญูที่ท่านมีต่อบรรพชน
จะเพิ่มพูน

ท่านจะได้รบัความคุม้ครองในวยัเยาว์และตลอด 
ชีวิตของท่าน

ประจักษ์พยานของท่านและการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสพระผู้ช่วยให้รอดจะลึกซึ้งและยั่งยืน 
ดัดแปลงจาก “ใจของลูกหลานจะหันไป,”  เลียโฮนา ,  
พ.ย. 2011, 29–33.

อ้างอิง
1.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ  

(2007), 511.
2.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	2:1–2

เหตุใดงาน 
ประวัติครอบครัว 
จึงสำาคัญมาก

พ ย า น พิ เ ศ ษ

โดย เอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์
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โดย เคย์ ทิมพ์สัน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เด็กทั้งหลายจะได้ค้นหาบรรดานาม 
และความทรงจำาของผู้ที่เราแสนรัก
อาลัย” (“ความจริงจากเอลียาห์,”  
เลียโฮนา, ต.ค. 2001, พ10–พ11)

เคทกีระโดดไปตามทางเท้าตรงไปท่ี

ต้นโอ๊กต้นใหญ่ตรงมุมถนน  ต้นไม้

เก่าแก่ท�าให้หาบ้านของคุณยาย 

ได้ง่าย

ปกติคุณยายจะนั่งอยู่ในห้องรับแขก 

ถักและเย็บแถบผ้าสีสดใสอยู่เงียบ ๆ พื้น

ไม้เงาวับของบ้านคุณยายตกแต่งด้วย

พรมสวยผืนเล็กที่คุณยายท�าเอง

“สวัสดีจ้ะหลานรัก” คุณยายพูดกับเคที

ขณะเธอเดินเข้ามา  ไม่นานพวกเขาก็คุย

กนัเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุยายเรยีกว่า “วนัเก่า ๆ”  

พวกเขาดูรูปขาวด�าด้วยกัน  เคทีชอบเป็น

พิเศษที่จะดูเสื้อผ้าและทรงผมของญาติ ๆ 

สมัยพวกเขาอายุยังน้อย

“สมัยนั้นต่างจากสมัยนี้มาก” คุณยาย

พูดพร้อมกับถอนหายใจ “เราไม่มีรถยนต์

หรือทีวีหรือโทรศัพท์มือถือ”

เคทีนึกภาพการที่ต้องเดินไปทุกที่ไม่

ออก  “คุณยายมีอะไรสนุก ๆ ท�าไหมคะ” 

เคทีถาม

“เราชอบร้องเพลงด้วยกัน  เราจะมารวม 

กันรอบเปียโนตอนเย็นและร้องเพลงโปรด 

 

 

 

ของเรา  บางครั้งร้องกันจนเสียงแหบ!  นั่น

เป็นเวลาที่สนุกมาก”

คุณยายมองไปที่ลานบ้านพลางนึกถึง

อดตีคล้ายกบัจะย้อนภาพกลบัมาดอูกีรอบ

เคทีน่ังชดิกบัพรมลายขดทีแ่ผ่ลงมาจาก 

ตกัคณุยาย  เธอเอานิว้ไล่ไปตามรอยตะเขบ็ 

ที่เย็บอย่างประณีต

“ยายคิดมาตลอด” คุณยายพูดช้า ๆ 

“ว่าอยากจะสอนหนูถักพรมของหนูเอง”

เคทีกระโดดตัวลอยและปรบมือ

“หนูอยากท�าค่ะคุณยาย!  เราจะเริ่มวัน

นี้ได้ไหมคะ”

คุณยายหัวเราะเบา ๆ “มีบางอย่างที่

หนูต้องท�าก่อน  กลับไปบ้านและรวบรวม

เสื้อผ้าเก่า ๆ ที่เราสามารถตัดเป็นแถบ

ยาว ๆ ได้”

ดวงตาเธอฉายแววความสุขขณะโน้ม

ตัวลงมาหาเคที เธอพูดเบา ๆ ประหนึ่ง

ก�าลังบอกความลับ

“น่ันคือสิ่งที่ท�าให้พรมมีความพิเศษ 

เพราะมันท�าจากเสื้อผ้า พรมสามารถบอก

เล่าเรื่องราวชีวิตของหนูได้  แต่ละเกลียว

เป็นเหมือนบทหนึ่งในหนังสือชีวิตของ

หนู  การมองดูเศษผ้าของชุดเก่า ๆ ช่วยให้

หนูจดจ�าสถานที่ต่าง ๆ  ที่เคยสวมชุดนั้น 

และสิ่งท่ีหนูเคยท�าเมื่ออยู่ในชุดนั้น”

เคทีเบิกตาโต  เธอชี้พรมที่คุณยาย

ก�าลังถักภา
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ใครจะรู้ว่าอาจมีเรื่องราวมากมายแฝงอยู ่

ในพรมผืนเล็กผืนหนึ่ง

“คุณยายจ�าทั้งหมดเกี่ยวกับผ้าในพรม

ผืนนี้ได้ไหมคะ”

คุณยายยิ้ม “จ�าได้สิจ๊ะ!  ชิ้นสีแดงนี้มา

จากชุดที่ยายสวมตอนหนูเกิด  ยายจ�าได้

ว่ายายแนบจมูกกับหน้าต่างกระจกใน

ห้องบริบาลเพื่อจะได้เห็นหน้าหนูชัด ๆ  

หนูยังมีผิวสีชมพูย่น ๆ อยู่เลย”

เคทีกับคุณยายหัวเราะด้วยกันขณะที่

คุณยายยังคงเล่าเรื่องต่าง ๆ จากพรมให้

เคทีฟัง  ทันทีที่เคทีกลับถึงบ้านคืนนั้น เธอ

กับคุณแม่ก็แยกเสื้อผ้าเก่า ๆ ออกมาไว้ให้

เคทีใช้

วันรุ่งขึ้น เคทีน�าผ้าไปที่บ้านคุณยาย  

คุณยายสอนเคทีตัดผ้าเป็นแถบยาว ๆ ถัก

เป็นเกลียว แล้วเย็บเข้าด้วยกัน

ทุกวันหลังเลิกเรียน เคทีจะไปท�าพรมที่

บ้านคุณยาย

พรมเริ่มเป็นผืนขึ้นมาทีละน้อย  หลาย

วันผ่านไป เคทีเรียนรู้เรื่องราวมากมาย

ของคุณยายจนจ�าขึ้นใจ  บางวันเธอเป็น

คนเล่าหลาย ๆ เรื่องให้คุณยายฟัง

วันหนึ่ง หลังจากเพิ่มผ้าสีฟ้าที่เคยใช้

เป็นกางเกงยีนตัวโปรด เคทีลูบฝ่ามือไป

บนเกลียวผ้าหลากสี

“หนูคิดว่าพรมจวนเสร็จรึยังจ๊ะ” คุณ

ยายถาม พลางเงยหน้าจากงานของเธอ

“ยังค่ะ” เคทีตอบด้วยรอยยิ้ม  เธอไม่

ต้องการให้เวลาอยู่กับคุณยายสิ้นสุดลง 
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พรมหลากสขีองคณุยายช่วยเธอเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้เคทฟีัง (ดูหน้า 66–67)  ต่อไปนี้เป็น
เกมที่จะช่วยสมาชกิครอบครวัของท่านเล่าเรื่องราวต่าง ๆ สู่กนัฟัง!

เล่าเรื่องเพื่อนสนิทที่สุดของคุณให้เราฟัง

เมื่อใดคือเวลาที่คุณต้องกล้าหาญ

เล่าเรื่องเปิ่น ๆ หรือซุ่มซ่ามที่คุณเคยท�า

พระคัมภีร์เรื่องโปรดของคุณคือเรื่องใด เพราะเหตุใด

เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนที่คุณท�าแล้วสนุก

ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นสัตว์ได้ คุณอยากเป็นสัตว์อะไรและเพราะเหตุใด

ท่านจะต้องมี:

• ของชิ้นเลก็ ๆ ที่มสีลี้วนหลายอนั  

พยายามหาให้ได้อย่างน้อยหกส ี

ท่านอาจจะใช้กระดมุ ก้อนกรวด

ระบายส ีหรอืลูกอมสตี่าง ๆ

• ถงุใส่ของเหล่านั้น

ส่ิงท่ีต้องทำา:

1. เตมิแผนภูมทิี่อยู่ด้านล่างของหน้านี้

โดยระบสุขีองสิ่งของไว้ตามข้อความ

เตอืนความจ�าแต่ละข้อ

2. ให้สมาชกิครอบครวันั่งเป็นวงกลม  

น�าสิ่งของชิ้นเลก็ ๆ เหล่านั้นใส่ถงุ

3. ส่งถงุไปรอบ ๆ วงกลม  ให้ 

ทกุคนผลดักนัหยบิออกมาหนึ่ง

ชิ้นและตอบข้อตรงกบัสทีี่พวก

เขาเลอืก  ท�าต่อไปจนกว่า 

จะไม่มสีิ่งของให้เลอืก

แผนภูมิแลกเปลี่ยนเรื่องราวครอบครัว

ท่านจ�าเรื่องราวต่าง ๆ ที่คนอื่นเล่าในแต่ละสีได้หรือไม่

ข้อความเตือนความจำา:สี:
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พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ใน

สาขาของหนูถามว่าหนูอยากเรียน 

ท�าดัชนีรายชื่อโดยใช้โปรแกรม 

FamilySearch หรือไม่ หนอูยากช่วย 

คุณแม่เองก็ต้องการให้หนูช่วยด้วย

เราจึงเริ่มเรียนรู้วิธีท�าดัชนีด้วยกัน

เมื่อเริ่มครั้งแรก หนูใช้เวลาทั้งวันท�าดัชนีเก้าชื่อ  

แต่ตอนนี้หลังจากพยายามฝึก หนูท�าดัชนีได้วันละ  

300 ชื่อ

หลังจากท�าการบ้านเสร็จ บางครั้งหนูใช ้
เวลาท�าดัชนีรายชื่อหลายชั่วโมง  ส�าหรับหนู
แล้ว การท�าดัชนีสนุกเท่า ๆ กับการเล่นหรือดู
ทีวี  แต่หนูทราบว่ามีจุดประสงค์ส�าคัญกว่านั้น

หนทูราบว่าพระบดิาบนสวรรค์ 
ประทานพรให้หนูมีโอกาสช่วย
เตรียมรายชื่อส�าหรับศาสนพิธี
พระวิหารให้บรรพชนชาวซัลวา- 
ดอร์มากกว่า 2,000 ชื่อในโลก
วิญญาณ

หนูช่ือเอริกา ซี.,  
อายุ 11 ขวบ หนูอยู่
ในเมืองซานซัลวาดอร์
ในเอลซัลวาดอร์ หนู
ชอบเตรียมรายช่ือ 
สำาหรับศาสนพิธี 
พระวิหาร
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ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

พระเยซูทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์
โดย มำร์โก เม
จาก ลูกา 5:1–11
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ซโีมนกบัอนัดรูว์สองพี่น้องเป็น
ชาวประมง  คนืหนึ่งซโีมนกบั 
อนัดรูว์หาปลาทั้งคนืแต่จบัปลา 
ไม่ได้เลย

พระเยซูทรงอยู่บนเรอืของซโีมน พระองค์รบัสั่ง 
ให้สองพี่น้องหย่อนอวนลงในทะเลอกีครั้ง  
เมื่อพวกเขาดงึอวนขึ้นมา พวกเขาได้ปลา 
เตม็อวน!
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ซโีมนกบัอนัดรว์ูเรยีกยากอบและยอห์นเพื่อน ๆ ของพวกเขามาช่วยกนัลากอวนขึ้นเรอื  มปีลามาก 
จนเตม็เรอืทั้งสองล�า!  พระเยซูรบัสั่งกบัพวกเขาว่าถ้าพวกเขาตดิตามพระองค์ พวกเขาจะหาบาง
อย่างได้ดยีิ่งกว่าหาปลา  พวกเขาจะเป็นผู้หาคน

ซโีมน อนัดรูว์ ยากอบ และ
ยอห์นละทิ้งทกุอย่าง รวมทั้งเรอื
ของพวกเขา  พวกเขาเป็น
สานศุษิย์ของพระเยซู พวกเขา
ตดิตามพระเยซูและช่วยพระองค์
สั่งสอนพระกติตคิณุให้ทกุคน
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เช่นเดยีวกบัชาวประมงทอดอวนหาปลา เราสามารถช่วยน�าผู้คนมาสู่พระกติตคิณุได้
โดยเป็นแบบอย่างที่ดแีละสอนพวกเขาเกี่ยวกบัพระเยซู  เราสามารถเป็นผู้หาคนได้
เช่นกนั!  
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พระเยซูทรงเรียกสำนุศิษย์ของพระองค์
“พระเยซูตรัสกับซีโมนว่า อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน
“...พวกเขาก็สละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง และตามพระองค์ไป” (ลูกา 5:10–11)

ห น้ ำ ร ะ บ ำ ย สี
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เรียกประธานคณะเผยแผ ่
คนใหม่ให้รับใช้

New Mission Presidents 
Called to Serve

Alabama Birmingham Richard D. Hanks
Angola Luanda Danny L. Merrill

Argentina Buenos Aires North David S. Ayre
Argentina Buenos Aires South Larry L. Thurgood

Argentina Comodoro Rivadavia Mark F. Rogers
Argentina Córdoba Rubén V. Alliaud
Argentina Posadas Lee R. LaPierre

Arizona Gilbert K. Brett Nattress
Arizona Mesa Kirk L. Jenkins

Arizona Scottsdale Karl R. Sweeney
Arizona Tempe James L. Toone

Armenia Yerevan J. Steven Carlson
Australia Brisbane Lon E. Henderson

Australia Melbourne Cory H. Maxwell
Australia Sydney North Philip F. Howes
Australia Sydney South Larry J. Lew

Bolivia La Paz Julián A. Palacio
Bolivia Santa Cruz Jason A. Willard

Bolivia Santa Cruz North Richard C. Zambrano
Botswana Gaborone Merrill A. Wilson

Brazil Curitiba Anderson M. Monteiro
Brazil Curitiba South Leonel R. Fernandes
Brazil Fortaleza East Carlos Fusco

Brazil Goiânia David Kuceki
Brazil João Pessoa Izaias P. Nogueira
Brazil Juiz de Fora Luciano Cascardi

Brazil Londrina C. Alberto de Genaro
Brazil Natal Saulo Soares

Brazil Piracicaba Kennedy F. Canuto

Brazil Ribeirão Preto Mauro T. Brum
Brazil Santa Maria Adalton P. Parrela

Brazil Santos Celso B. Cabral
Brazil São Paulo West José Luiz Del Guerso
California Bakersfield James M. Wilson

California Carlsbad Hal C. Kendrick
California Irvine Von D. Orgill

California Long Beach Ryan M. Tew
California Los Angeles David N. Weidman

California Rancho Cucamonga Bruce E. Hobbs
California Redlands Daniel J. Van Cott
Canada Edmonton Larry G. Manion
Canada Montreal Victor P. Patrick
Chile Antofagasta Craig L. Dalton
Chile Concepción Kent J. Arrington
Chile Rancagua Thomas R. Warne

Chile Santiago South David L. Cook
Chile Santiago West José A. Barreiros

Colombia Barranquilla Kent R. Searle
Colorado Denver South J Blake Murdock

Colorado Fort Collins Kelly W. Brown
Czech/Slovak James W. McConkie III

emocratic Republic ofthe W. Bryce Cook
Ecuador Guayaquil South Maxsimo C. Torres
Ecuador Guayaquil West Jorge Dennis

Ecuador Quito North Brian A. Richardson
El Salvador San Salvador East David L. Glazier
El Salvador San Salvador elize Kai D. Hintze

England Leeds Graham Pilkington
Florida Jacksonville Paul W. Craig

Florida Orlando Michael J. Berry
Florida Tallahassee Bradley J. Smith

Florida Tampa Mark D. Cusick
Georgia Macon Brent T. Cottle

Ghana Accra West Norman C. Hill
Guatemala Cobán John F. Curtiss

Guatemala Retalhuleu Johnny F. Ruiz

ศาสนจักรเรียกประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ดังรายชื่อ  
โดยจะเริ่มรับใช้ในเขตที่ได้รับมอบหมายเดือนนี้

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org

คณะเผยแผ่

คณะเผยแผ่

ประธานคนใหม่

ประธานคนใหม่

	 กัวเตมาลา	โคบาน				 จอห์น เอฟ. เคอร์ติสส์

	 กัวเตมาลา	รีทัลฮูเลอู		 จอห์นนี เอฟ. รูอิซ

	 กานา	อักกราเวสต์				 นอร์แมน ซี. ฮิลล์

	 เกาหลี	โซลเซาท์				 มาร์แชลล์ อาร์. มอร์ไรส์

	 เกาหลี	แดจีออน				 ยองอิน เอส. ชิน

	 คณะเผยแผ่แซมเบีย		 ลูซากา ลาอิฟ เจ. อีริคสัน

	 เคนยา	ไนโรบี				 แกรีย์ ซี. ฮิคเก็น

	 แคนซัส	วิชิตอ	 ไมเคิลแอล. เบลล์

	 แคนาดา	มอนทรีออล		 วิคเตอร์ พี. แพทริก

	 แคนาดา	เอดมันตัน				 แลร์รีย์ จี. แมเนียน

	 แคลิฟอร์เนีย	คาร์ลสแบด		 ฮัล ซี. เคนดริก

	 แคลิฟอร์เนีย	เบเกอร์สฟีลด์		 เจมส์ เอ็ม. วิลสัน

	 แคลิฟอร์เนีย	เรดแลนส์		 แดเนียล เจ. แวน คอตต์

	 แคลิฟอร์เนีย	แรนโชคูคามองกา		 บรูซ อี. ฮอบส์

	 แคลิฟอร์เนีย	ลองบีช		 ไรอัน เอ็ม. ทิว

	 แคลิฟอร์เนีย	ลอสแอนเจลิส		 เดวิด เอ็น. วีดแมน

	 แคลิฟอร์เนีย	เออร์ไวน์		 วอน ดี. ออร์กิลล์

	 โคลอมเบีย	บาร์รันกียา		 เคนท์ อาร์. เซิร์ล

	 โคโลราโด	เดนเวอร์เซาท์		 เจ เบลค เมอร์ดอค

	 โคโลราโด	ฟอร์ตคอลลินส์		 เคลลี ดับเบิลยู. บราวน์

	 จอร์เจีย	แมคอน				 เบรนต์ ที. คอตเทิล

	 จาเมกา	คิงส์ตัน				 เควิน จี. บราวน์

	 ชิลี	กอนเซปซีออน				 เคนท์ เจ. อาร์ริงตัน

	 ชิลี	ซานเตียโกเซาท์			 เดวิด แอล. คุก

	 ชิลี	ซานเตียโกเวสต์				 โฮเซ เอ. บาร์เรียโรส

	 ชิลี	รันกากวา				 โธมัส อาร์. วาร์น

	 ชิลี	อันโตฟากัสตา				 เครก แอล. ดัลตัน

	 เชก็/สโลวกั					 เจมส์ ดับเบลิย.ู แมคคองกทีีส่าม

	 เซียร์ราลีโอน	ฟรีทาวน์		 เดวิด บี. ออสต์เลอร์

	 ญี่ปุ่น	โตเกียวเซาท์					 ทากาชิ วาดะ

	 ญี่ปุ่น	นาโกยา				 คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ

	 ตองกา	นูกูอะโลฟา					 ลาอีโตนี เอ็ม. ตูโปอู

	 ไต้หวัน	ไตชุง					 เคิร์ท แอล. บลิคเก็นสตาฟฟ์

	 เทกซัส	แซนแอนโทนีโอ		 เจมส์ อี. สลัฟเทอร์

	 เทกซัส	ฟอร์ตเวิร์ท				 รอดนีย์ เอ. เอเมส

	 เทกซัส	แมกแอลเลน		 เฟอร์นันโด มาลวนดา

	 นาการากัว	มานากัวเซาท์		 ไบรอัน จี. รัสเซลล์

	 นิการากัว	มานากัวนอร์ท		 มอนโซป คอลลาโด

	 นิวซีแลนด์	แฮมิลตัน		 ชาร์ลส์ เอ. รัดด์

	 นิวเม็กซิโก	แอลบูเคอร์คี		 สตีเวน เจ. มิลเลอร์

	 นิวยอร์ก	รอเชสเตอร์		 อาเธอร์ อาร์. ฟรานซิส

	 นิวแฮมป์เชียร์	แมนเชสเตอร์		 ฟิลิป เอ็ม. สโตเกอร์

	 เนวาดา	ลาสเวกัสเวสต์		 ไมเคิล บี. อาห์แลนเดอร์

	 ไนจีเรีย	เบนินซิตี้				 อากิงบาดี เอ. โอโค

	 ไนจีเรีย	เลกอส			 ริชาร์ด เค. อาฮาดจี

	 ไนจีเรีย	เอนูกู			 ฟรีบอดี เอ. เมนซาห์

	 บราซิล	กอยยาเนีย			 เดวิด กูเซกิ

	 บราซิล	กูรีตีบา			 แอนเดอร์สัน เอ็ม. มอนเตียโร

	 บราซิล	กูรีตีบาเซาท์		 ลีโอเนล อาร์. เฟอร์นันเดส

	 บราซิล	โจเอาเปสโซอา		 อิไซอัส พี. โนกูเอียรา

	 บราซิล	ชวีซ์ดีฟอรา			 ลูเซียโน คัสคาร์ดี

	 บราซิล	ซานตามาเรีย		 เอดัลตัน พี. พาเรลา

	 บราซิล	ซานตูส				 เซลโซ บี. คาบรัล

	 บราซิล	เซาเปาลูเวสต์		 โฮเซ ลูอิซ เดล กูเอร์โซ

	 บราซิล	นาตาล				 เซาลู ซอเรส

	 บราซิล	ปีราซีกาบา				 เคเนดี เอฟ. คานูโต

	 บราซิล	โฟร์ตาเลซาอีสต์		 คาร์ลอส ฟุสโก

	 บราซิล	รีเบย์เราเปรตู		 มาอูโร ที. บรัม

	 บราซิล	โลนดรีนา				 ซี. อัลเบอร์โต เด เจนาโร

	 บอตสวานา	กาโบโรเน		 เมอร์ริลล์ เอ. วิลสัน

	 โบลิเวีย	ซานตากรุซ		 เจสัน เอ. วิลลาร์ด

	 โบลิเวีย	ซานตากรุซนอร์ท		 ริชาร์ด ซี. แซมบราโน
	 โบลิเวีย	ลาปาซ			 จูเลียน เอ. ปาลาซิโอ

	 ปานามา	ปานามาซิตี้		 เคอร์ติส คาร์แม็ค

	 ปาปัวนิวกินี	ลาเอ				 มาร์ก พี. เปเตรู

	 ปารากวัย	อาซุนซีออนนอร์ท		 การ์น เอช. แมคมุลลิน
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Hawaii Honolulu Stephen R. Warner
Honduras San Pedro Sula East Norman S. Klein
Honduras San Pedro Sula West James M. Dester

Idaho Boise John Winder
Idaho Nampa Stuart B. Cannon

Idaho Twin Falls Glen R. Curtis
Illinois Chicago Paul S. Woodbury

Illinois Chicago West Jerry D. Fenn
India Bangalore David M. Berrett

Indiana Indianapolis Steven C. Cleveland
Indonesia Jakarta Christopher L. Donald
Iowa Des Moines John R. Jensen

Italy Milan Bruce L. Dibb
Italy Rome Michael Waddoups

Jamaica Kingston Kevin G. Brown
Japan Nagoya Kazuhiko Yamashita

Japan Tokyo South Takashi Wada
Kansas Wichita Michael L. Bell
Kenya Nairobi Gary C. Hicken
Korea Daejeon Yong-In S. Shin

Korea Seoul South Marshall R. Morrise
Liberia Monrovia Roger L. Kirkham

Marshall Islands Majuro Thomas L. Weir
Mexico Aguascalientes Juan Villarreal

Mexico Cancún Dale B. Kirkham Jr.
Mexico Chihuahua Ulises Chávez

Mexico Ciudad Juarez Rodolfo Derbez
Mexico Ciudad Obregón Mauricio Munive

Mexico Culiacán Jesús Velez
Mexico Mérida Sergio A. Garcia

Mexico Mexico City Chalco Jerald D. Crickmore
Mexico Mexico City East Sergio M. Anaya

Mexico Mexico City Northwest Brad H. Hall
Mexico Mexico City West George F. Whitehead
Mexico Monterrey East Larry C. Bird

Mexico Pachuca Andrew E. Egbert
Mexico Querétaro Javier L. Mejorada

Mexico Reynosa Abelardo Morales
Mexico Saltillo L. Fernando Rodriguez

Mexico Villahermosa Israel G. Morales
Michigan Detroit Nolan D. Gerber
Missouri St. Louis Thomas W. Morgan

Mongolia Ulaanbaatar Joseph P. Benson
Nevada Las Vegas West Michael B. Ahlander

New Hampshire Manchester Philip M. Stoker
New Mexico Albuquerque Steven J. Miller

New York Rochester Arthur R. Francis
New Zealand Hamilton Charles A. Rudd

Nicaragua Managua North Monsop Collado
Nicaragua Managua South Bryan G. Russell

Nigeria Benin City Akingbade A. Ojo
Nigeria Enugu Freebody A. Mensah
Nigeria Lagos Richard K. Ahadjie

Ohio Cincinnati John P. Porter
Oklahoma Oklahoma City Stewart R. Walkenhorst

Oregon Salem Michael R. Samuelian
Panama Panama City Curtis Carmack

Papua New Guinea Lae Mark P. Peteru
Paraguay Asunción North Garn H. McMullin
Pennsylvania Philadelphia T. Gary Anderson

Peru Arequipa Richard Zobrist
Peru Cusco Robert C. Harbertson

Peru Huancayo David Y. Henderson
Peru Iquitos Alejandro Gómez

Peru Lima North John R. Erickson
Peru Lima West Blake D. Archibald

Peru Trujillo D. Kurt Marler
Philippines Baguio Anthony John Balledos
Philippines Butuan Pastor B. Torres

Philippines Cagayan de Oro Alberto C. Bulseco
Philippines Cauayan George R. Rahlf
Philippines Cavite Douglas C. Tye

Philippines Cebu East Richard L. Tanner

คณะเผยแผ่ คณะเผยแผ่ประธานคนใหม่ ประธานคนใหม่
	 เปรู	ซุสโก				โรเบิร์ต		 ซี. ฮาร์เบอร์ตสัน

	 เปรู	ตรูฮีโย				 ดี. เคิร์ท มาร์เลอร์

	 เปรู	ลิมานอร์ท					 จอห์น อาร์. เอริคสัน

	 เปรู	ลิมาเวสต์				 เบลค ดี. อาร์ชิบาลด์

	 เปรู	อวงไกย์โอ				 เดวิด วาย. เฮนเดอร์สัน

	 เปรู	อาเรกีปา				 ริชาร์ด โซบริสต์

	 เปรู	อีกีโตส			 อเลฮานโดร โกเมซ

	 เปอร์โตรีโก	ซานฮวน		 พี. นอกซ์ สมาร์ตต์ที่สาม

	 โปแลนด์	วอร์ซอ				 สตีเวน ซี. เอ็ดจ์เรน

	 เพนซิลเวเนีย	ฟิลาเดลเฟีย		 ที. แกรีย์ แอนเดอร์สัน

	 ฟลอริดา	แจ็กสันวิลล์		 พอล ดับเบิลยู. เครก

	 ฟลอริดา	แทมปา					 มาร์ก ดี. คูซิค

	 ฟลอริดา	แทลลาแฮสซี		 แบรดลีย์ เจ. สมิธ

	 ฟลอริดา	ออร์แลนโด		 ไมเคิล เจ. เบอร์รีย์

	 ฟิลิปปินส์	กากายันเดโอโร		 อัลเบอร์โต ซี. บัลเซโค

	 ฟิลิปปินส์	กาวายัน			 จอร์จ อาร์. ราล์ฟ

	 ฟิลิปปินส์	กาวีเต			 ดักลาส ซี. ทาย

	 ฟิลิปปินส์	เกซอนซิตี้					 คาร์ลอส เรบีโย

	 ฟิลิปปินส์	เซบูอีสต์			 ริชาร์ด แอล. แทนเนอร์

	 ฟิลิปปินส์	นากา					 แอล. แบร์รีย์ รีดเดอร์

	 ฟิลิปปินส์	บาเกียว					 แอนโธนี จอห์น บาเยโดส

	 ฟิลิปปินส์	บูตวน				 ปาสเตอร์ บี. ตอร์เรส

	 ฟิลิปปินส์	เลแกซปี				 โจเบนซิโอ เอ. กวนซอน

	 ฟิลิปปินส์	อีโลอีโล				 เจม อาร์. อาควิโน

	 ฟิลิปปินส์	อูร์ดาเนตา		 วิลเลียม เจ. โมนาฮาน

	 มองโกเลีย	อูลานบาตอร์		 โจเซฟ พี. เบ็นสัน

	 มิชิแกน	ดิทรอยต์					 โนแลม ดี. เกอร์เบอร์

	 มิสซูรี	เซนต์ลูอิส				 โธมัส ดับเบิลยู. มอร์แกน

	 เม็กซิโก	กูเลียกาน				 เฮซู เวเลซ

	 เม็กซิโก	เกเรตาโร				 ฌาแวร์ แอล. เมโคราดา

	 เม็กซิโก	แกนกุน				 เดลบี. เคิร์กแฮมจูเนียร์

	 เม็กซิโก	ชิวาวา				 ยูลิเซส์ ชาเวซ

	 เม็กซิโก	ซัลตีโย				 แอล. เฟอร์นันโด โรดริกูเอซ

	 เม็กซิโก	ซิวดัดโอเบรกอน		 เมาริเซียว มุนิเบ

	 เม็กซิโก	ซิวดัดฮัวเรซ		 โรดัลโฟ เดอร์เบซ

	 เม็กซิโก	บียาเอร์โมซา		 อิสราเอล จี. มอเรลส์

	 เม็กซิโก	ปาชูกา				 แอนดรูว์ อี. เอ็กเบิร์ต

	 เม็กซิโก	มอนเตร์เรย์อีสต์		 แลร์รีย์ ซี. เบิร์ด

	 เม็กซิโก	เม็กซิโกซิตี้ชัลโก		 เจราลด์ ดี. คริกมอร์

	 เม็กซิโก	เม็กซิโกซิตี้นอร์ทเวสต์		 แบรด เอช. ฮอลล์

	 เม็กซิโก	เม็กซิโกซิตี้เวสต์		 จอร์จ เอฟ. ไวท์เฮด

	 เม็กซิโก	เม็กซิโกซิตี้อีสต์		 เซอร์จิโอ เอ็ม. อะนายา

	 เม็กซิโก	เมรีดา				 เซอร์จิโอ เอ. การ์เซีย

	 เม็กซิโก	เรย์โนซา				 อาเบลาร์โด มอเรลส์

	 เม็กซิโก	อากวัสกาเลียนเตส		 ฮวน บียาร์เรียล

	 ยูกันดา	กัมปาลา				 โรเบิร์ต เอฟ. แชตฟีลด์

	 ยูเครน	ลวีฟ				 ดาเนียล อี. แลตติน

	 ยูทาห์	ซอลท์เลคซิตี้			 สตีเฟน ดับเบิลยู. แฮนเซ็น

	 ยูทาห์	ซอลท์เลคซิตี้เซาท์		 โรเบิร์ต อี. แชมเบอส์

	 ยูทาห์	ซอลท์เลคซิตี้อีสต์		 จอห์น ซี. อีเบอร์ฮาร์ดต์

	 ยูทาห์	เซนต์จอร์จ				 จอห์น อาร์. เซ็นเตอร์

	 รัสเซีย	ซามารา					 ไมเคิล แอล. ชวอบ

	 รัสเซีย	มอสโก				 แกรีย์ อี. บอร์เดอส์

	 รัสเซีย	เยคาเตรินบุร์ก		 วัล เจ. คริสเต็นเซ็น

	 ไลบีเรีย	มอนโรเวีย					 โรเจอร์ แอล. เคิร์กแฮม

	 วอชิงตัน	เคนเนวิค				 บอยด์ เอส. แวร์

	 วอชิงตัน	ซีแอตเทิล			 ยุน ฮวาน ชอย

	 วอชิงตัน	ดีซีนอร์ท				 ปีเตอร์ เอส. คุก

	 วอชิงตัน	เฟเดอรัลเวย์		 โรเบิร์ต ไอ. อีตัน

	 วอชิงตัน	แวนคูเวอร์			 เดอร์ลิน ซี. เทเลอร์

	 วอชิงตัน	เอเวอเรตต์				 มาร์ก บอนแฮม

	 วิสคอนซิน	มิลวอกี				 เรมอนด์ เอ. คัตเลอร์

	 เวเนซุเอลา	บาเลนเซีย		 กวิลเลอร์โม ไอ. กัวร์เดีย

	 เวอร์จิเนีย	เชสพีก				 อลัน เจ. เบเกอร์

	 เวอร์จิเนีย	ริชมอนด์				 อี. แบรดลีย์ วิลสัน

	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก		 ดับเบิลยู. ไบรซ์ คุก 
	 กินชาซา		

	 หมู่เกาะมาร์แชล	มาจูโร		 โธมัส แอล. เวียร์

	 ออริกอน	ซาเลม			 ไมเคิล อาร์. ซามูเอเลียน

	 ออสเตรเลีย	ซิดนีย์เซาท์		 แลร์รีย์ เจ. ลูว์

	 ออสเตรเลีย	ซิดนีย์นอร์ท		 ฟิลิป เอฟ. โฮเวส

	 ออสเตรเลีย	บริสเบน		 ลอน อี. เฮนเดอร์สัน

	 ออสเตรเลีย	เมลเบิร์น		 คอรีย์ เอช. แม็กซ์เวลล์

	 อังกฤษ	ลีดส์					 เกรแฮม พิลคิงตัน
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Philippines Iloilo Jaime R. Aquino
Philippines Legaspi Jovencio A. Guanzon
Philippines Naga L. Barry Reeder

Philippines Quezon City Carlos Revillo
Philippines Urdaneta William J. Monahan

Poland Warsaw Steven C. Edgren
Puerto Rico San Juan P. Knox Smartt III

Russia Moscow Garry E. Borders
Russia Samara Michael L. Schwab

Russia Yekaterinburg Val J. Christensen
Sierra Leone Freetown David B. Ostler
South Africa Durban John A. Zackrison

Taiwan Taichung Kurt L. Blickenstaff
Texas Fort Worth Rodney A. Ames

Texas McAllen Fernando Maluenda
Texas San Antonio James E. Slaughter
Tonga Nuku‘alofa Leitoni M. Tupou

 
Uganda Kampala

Robert F. Chatfield

Ukraine L’viv Daniel E. Lattin
Uruguay Montevideo West Thomas A. Smith

Utah Salt Lake City Stephen W. Hansen
Utah Salt Lake City East John C. Eberhardt

Utah Salt Lake City South Robert E. Chambers
Utah St. George John R. Center

Venezuela Valencia Guillermo I. Guardia
Virginia Chesapeake Alan J. Baker
Virginia Richmond E. Bradley Wilson

Washington DC North Peter S. Cooke
Washington Everett Mark Bonham

Washington Federal Way Robert I. Eaton
Washington Kennewick Boyd S. Ware

Washington Seattle Yoon Hwan Choi
Washington Vancouver Derlin C. Taylor
Wisconsin Milwaukee Raymond A. Cutler

Zambia Lusaka Mission Leif J. Erickson

เอ็ลเดอร์คุกกล่าวคำาปราศรัย 
ต่อสมาชิกและผู้สนใจ 
ในไอวอรีโคสต์
โดย	อาร์.สก็อตต์	ลอยด์
Church News

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเดิน
ทางไปอาบีจาน  ประเทศโกตดิวัวร์ (ไอวอรีโคสต์)  ในเดือน

กุมภาพันธ์  2013  ระหว่างการไปเยือนครั้งนี้ ท่านเป็นประธาน
ควบคมุในการประชมุใหญ่ผูน้�าฐานะปโุรหติ จดัการประชมุพเิศษ 
กับสมาชิกและผู้สนใจ และไปเยี่ยมสถานที่ราชการส�าคัญ ๆ 
หลายแห่ง

เอ็ลเดอร์คุกเดินทางไปพร้อมกับเอ็ลเดอร์แอล.วิทนีย์ เคลย์ตัน 
ในฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ, เอ็ลเดอร์จอห์น บี. ดิคสัน 
แห่งสาวกเจ็ดสิบ, ประธานภาคแอฟริกาตะวันตก, และเอ็ลเดอร์ 
โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ แห่งสาวกเจ็ดสิบ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานภาคแอฟริกาตะวันตก

ผู้เข้าร่วมประชุมที่การประชุมใหญ่ผู้น�าฐานะปุโรหิตและใน
การประชุมสมาชิกกับผู้สนใจมีจ�านวน 9,693 คน โดยมีผู้สนใจ 
619  คนเข้าร่วมการประชุมด้วย  สมาชิกหลายคนเสียสละ
อย่างมากเพื่อมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  เวอร์จินี โออูลาอี  
ตองโก จากสาขามีเอกุย คณะเผยแผ่โกตดิวัวร์ อาบีจาน กล่าว
ว่าครอบครัวของเธอเก็บเงินเพื่อเดินทางมาพบกับอัครสาวก  
“เราเดินทางมา 12 ชั่วโมง แต่ดิฉันก็มีความสุข”  เธอกล่าว

ผู้คนจ�านวนมากที่เข้าร่วมการประชุมกล่าวถึงพระวิญญาณ
อันแรงกล้าจนน่าทึ่งที่สัมผัสได้ในการประชุม   อธิการลีออง 
โดอัวดิโอ จากวอร์ดโดกุย สเตคโกโกดีกล่าวว่า “ผมทราบว่าเรา 
มีผู้รับใช้คนพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ท่ามกลางพวกเรา”

สมาชิกศาสนจักรในโกตดิวัวร์เติบโตจากหนึ่งครอบครัวในปี 
1984 จนมีห้าสเตคและหนึ่งท้องถิ่นในปัจจุบัน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ความซื่อสัตย์ของวิสุทธิชนชาวไอวอรี
ได้แสดงให้ประจักษ์ในงานประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร
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คณะเผยแผ่ ประธานคนใหม่
	 อาร์เจนตินา	กอร์โดบา		 รูเบน วี. อัลเลียด

	 อาร์เจนตินา	โกโมโดโรรีวาดาเวีย		 มาร์ก เอฟ. โรเจอร์ส

	 อาร์เจนตินา	บัวโนสไอเรสเซาท์		 แลร์รีย์ แอล. เธอร์กูด

	 อาร์เจนตินา	บัวโนสไอเรสนอร์ท		 เดวิด เอส. อายร์

	 อาร์เจนตินา	โปซาดัส		 ลี อาร์. ลาเพียร์

	 อาร์เมเนีย	เยเรวาน			 เจ. สตีเวน คาร์ลสัน

	 อิตาลี	มิลาน				 บรูซ แอล. ดิบบ์

	 อิตาลี	โรม			 ไมเคิล วัดดูบส์

	 อินดีแอนา	อินเดียแนโพลิส		 สตีเวน ซี. คลีฟแลนด์

	 อินเดีย	บังคาลอร์					 เดวิด เอ็ม. เบอร์เร็ตต์

	 อินโดนีเซีย	จาการ์ตา		 คริสโตเฟอร์ แอล. โดนัลด์

	 อิลลินอยส์	ชิคาโก						 พอลเอส. วูดเบอรีย์

	 อิลลินอยส์	ชิคาโกเวสต์		 เจอร์รีย์ ดี. เฟนน์

	 อุรุกวัย	มอนเตวิเดโอเวสต์		 โธมัส เอ. สมิธ

	 เอกวาดอร์	กีโตนอร์ท		 ไบรอัน เอ. ริชาร์ดสัน

	 เอกวาดอร์	ไกวย์อากิลเซาท์		 แมกซ์ซิโม ซี. ตอร์เรส

	 เอกวาดอร์	ไกวย์อากิลเวสต์		 ฮอร์เก เดนนิส

	 เอลซัลวาดอร์	ซานซัลวาดอร์		 คาอี ดี. ฮินต์เซ 
	 เวสต์/เบลีซ		

	 เอลซัลวาดอร์	ซานซัลวาดอร์อีสต์		 เดวิด แอล. กลาเซียร์

	 แองโกลา	ลูอันดา		 แดนนีย์ แอล. เมอร์ริลล์

	 แอฟริกาใต้	เดอร์บัน				 จอห์น เอ. แซคกรีสัน

	 แอริโซนา	กิลเบิร์ต			 เค. เบรตต์ แนตเทรสส์
	 แอริโซนา	เทมพี		 เจมส์ แอล. ทูน

	 แอริโซนา	เมซา			 เคิร์ก แอล. เจนกินส์

	 แอริโซนา	สกอตส์เดล		 คาร์ล อาร์. สวีนีย์

	 แอละแบมา	เบอร์มิงแฮม		 ริชาร์ด ดี. แฮงส์

	 โอคลาโฮมา	โอคลาโฮมาซิตี้		 สจ๊วต อาร์. วอลเก็นฮอร์สต์

	 โอไฮโอ	ซินซินแนติ				 จอห์น พี. พอร์เทอร์

	 ไอดาโฮ	ทวินฟอลส์				 เกล็น อาร์. เคอร์ติส

	 ไอดาโฮ	แนมปา				 สตูอาร์ท บี. แคนนอน

	 ไอดาโฮ	บอยซี			 จอห์น วินเดอร์

	 ไอโอวา	ดิมอยน์				 จอห์น อาร์. เจนเซ็น

	 ฮอนดูรัส	ซานเปโดรซูลาเวสต์		 เจมส์ เอ็ม. เดสเตอร์

	 ฮอนดูรัส	ซานเปโดรซูลาอีสต์		 นอร์แมน เอส. เคลน

	 ฮาวาย	โฮโนลูลู				 สตีเฟน อาร์. วอร์เนอร์
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ของพวกเขา  สเตคสามในห้าแห่งในโกตดิวัวร์มีเปอร์เซ็นต์ของผู้
ใหญ่ที่ส่งรายชื่อครอบครัวไปประกอบศาสนพิธีพระวิหารอยู่ใน 
25 อันดับแรกของศาสนจักรระหว่างปี  2012  จากบรรดาสเตค
ทุกแห่งของศาสนจักร สเตคโกโกดีมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดของจ�านวน
ผู้ใหญ่ที่ส่งรายชื่อไปท�างานพระวิหารช่วงใดช่วงหนึ่ง

เยาวชนท�าส่วนของตนเช่นเดียวกัน  เยาวชนชาวไอวอรีที่ท�า
งานดัชนีมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของศาสนจักรมากกว่า
สองเท่า แม้ว่าข้อเทจ็จรงิคือเยาวชนเหล่าน้ีไม่มใีครมคีอมพวิเตอร์ 
ส่วนตัวและอินเทอร์เน็ต แต่ต้องไปที่ศูนย์ประวัติครอบครัวสเตค
เพื่อท�างานนี้

สมาชิกได้รับการสอนว่างานประวัติครอบครัวเป็นส่วนส�าคัญ
ของการด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  พวกเขาท�างานหนักเพื่อให้
มรีายชือ่พร้อมก่อนขึน้รถโดยสารเดินทางไกลไปยงัพระวหิารอกักรา 
กานา—และโดยปกติแล้วไม่ได้น�าไปเพียงไม่กี่รายชื่อ  แต่เป็น
จ�านวนมาก

เอ็ลเดอร์คุกและเอ็ลเดอร์เคลย์ตันกระตุ้นให้วิสุทธิชนพัฒนาใน
ด้านส�าคัญสี่ด้าน ได้แก่ เพิ่มพูนศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
เสริมสร้างครอบครัวตนเอง  แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่นอย่าง 
แข็งขัน ตลอดจนท�างานพระวิหารและประวัติครอบครัวให้ยอด
เยี่ยมเช่นนี้ต่อไป
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เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดกับหลายพันคนที่มารวมตัวกันในอาบีจาน โกตดิวัวร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
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ฟรานเซส เจ. มอนสัน 
ถึงแก่กรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้

“วั นแรกที่ข้าพเจ้าเห็นฟรานเซส ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเจอคนที่
ใช่” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวถึงความรักของพวก

ท่าน1  ความรู้นั้นได้รับการยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดชีวิตของ 
ฟรานเซส เบเวอร์ลีย์ จอห์นสัน มอนสันในการรับใช้ร่วมกันและ
สนับสนุนสามีของเธอ

ชวิีตมรรตยัของซสิเตอร์มอนสนัสิน้สดุลงเมือ่วนัท่ี 17 พฤษภาคม  
ค.ศ. 2013 เมื่อเธอจากไปอย่างสงบเนื่องจากชราภาพ

ถึงแม้ซิสเตอร์มอนสันจะไม่เคยท�าให้ตนเองเป็นที่สนใจของ
ผู้คน แต่เธอมักจะร่วมเดินทางไปกับประธานมอนสันเพื่อเยี่ยม-
เยียนผู้สูงวัยและผู้มีสุขภาพทรุดโทรมอยู่บ่อย ๆ  เธอเป็นขุมพลัง
ให้แก่ประธานมอนสนัเมือ่ท่านได้รบัเรยีกเป็นอธกิารตัง้แต่วยัหนุม่ 
และรับใช้เคียงคู่กับท่านเมื่อท่านเป็นประธานดูแลคณะเผยแผ่
แคนาดาช่วงปี 1959 ถึงปี 1962  เธอรับใช้ด้วยการสนับสนุนต่อ
ไปเมื่อ “ทอมมี” ที่รักของเธอได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่ 
รับใช้ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ในฝ่ายประธานสูงสุด และเป็น
ประธานศาสนจักร

“คุณแม่รักคุณพ่อสุดหัวใจ ท่านรู้จักพรสวรรค์ของคุณพ่อและ
ของประทานที่คุณพ่อได้รับ ท่านมีความสุขกับการสนับสนุนคุณ
พ่อและช่วยเหลือคุณพ่อพัฒนาพรสวรรค์ที่ท่านมีอยู่” แอน เอ็ม. 
ดิบบ์ บุตรสาวของท่านทั้งสองกล่าว2

ฟรานเซสเกิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1927 เป็นบุตรสาว
ของฟรานซ์ อี. จอห์นสัน และฮิลเดอร์ บูธ จอห์นสัน  เธอแต่งงาน 
กับโธมัส เอส. มอนสันในพระวิหารซอลท์เลคเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 
ค.ศ. 1948  เธอรับใช้การเรียกในสมาคมสงเคราะห์และปฐมวัย 
เธอเป็นนักดนตรีที่มีพรสวรรค์ มีอารมณ์ขันที่ดี และเหนือสิ่งอ่ืน
ใดคือเธอรักการเป็นภรรยา มารดา คุณย่าคุณยาย และคุณทวด 

ซิสเตอร์ดิบบ์อธิบายถึงมารดาของเธอว่าเป็น “ผู้ที่คอยรับฟัง
เสมอและอาจจะบอกไม่กี่ค�าว่าท่านจะท�าอย่างไรถ้าตกอยู่ใน
สถานการณ์เดียวกันนั้น . . . แบบอย่างที่เสมอต้นเสมอปลายของ
ท่าน . . . กลายเป็นอิทธิพลส�าคัญท่ีสุดในชีวิตดิฉัน  ไม่เคยมีข้อ

ประธานและซิสเตอร์มอนสัน หลังจากภาคการประชุมใหญ่สามัญเดือน
เมษายน 2010

สงสัยเลยว่าท่านเชื่ออะไร ท่านจะท�าอะไร ท่านคาดหวังให้ผู้อื่นท�า 
อะไร  ท่านเป็นแบบอย่างของสิ่งที่คุณควรเป็นในฐานะวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ในฐานะชาวคริสต์”3

“ข้าพเจ้าไม่เคยเหน็ฟรานเซสบ่นสกัครัง้เรือ่งงานรบัผดิชอบของ 
ข้าพเจ้าในศาสนจักร” ประธานมอนสันกล่าว  ท่านอธิบายว่าเธอ
เป็น “สตรีผู้มีศรัทธาเงียบ ๆ ทว่าทรงพลังยิ่ง”4 

อ้างอิง
1.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน	“พรอันมากมาย”	เลียโฮนา	พ.ค.	2008,	136.
2.	 แอน	เอ็ม.	ดิบบ์,	ใน	“Frances	J.	Monson,	Wife	of	President	Thomas	S. 

Monson,	Passes	Away”	(17	พฤษภาคม	2013),	mormonnewsroom.org.
3.	 แอน	เอ็ม.	ดิบบ์,	ใน	“Frances	Monson:	Through	the	Eyes	of	Daughter,	 

Ann	Monson	Dibb”	(Mormon	Times	video,	12	พฤษภาคม	2013),	ksl.com.
4.	 ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	อ้างอิงใน	เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์,	“ประธานโธมัส	 

เอส.	มอนสัน:	ในรอยพระบาทของพระอาจารย์,”	ส่วนแทรกใน	เลียโฮนา,  
มิถุนายน	2008,	8.
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แ ว ด ว ง ศ า ส น จั ก ร

เฮตฉิลอง	30	ปีของศาสนจักร
สามทศวรรษที่ผ่านมา ประธานโธมัส เอส. 

มอนสัน—ซึ่งเวลานั้นเป็นสมาชิกโควรัมอัคร 
สาวกสบิสอง—เดินทางมาเฮตแิละอทุศิแผ่นดนิ 
นี้เพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

เอล็เดอร์นลีแอล. แอนเดอร์เซน็ แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองไปเยือนเฮติเมื่อไม่นานมานี้
เพื่อฉลองวาระครบรอบดังกล่าว  เอ็ลเดอร์
แอนเดอร์เซ็นเป็นประธานพิธีเปิดผ้าคลุมแผ่น
ป้ายอนุสรณ์ซึ่งจะเป็นเครื่องเตือนใจถึงการ
เริ่มต้นของศาสนจักรในเฮติตลอดไป สมาชิก
ทีม่าร่วมพธีิเปิดผ้าคลมุชมข่าวสารผ่านโทรทศัน์ 
จากประธานมอนสันซึ่งมีการบันทึกไว้ก่อน
หน้านี้

ศาสนจกัรรบัมอืภยัพิบติักว่า	100	
เหตกุารณ์ในปี	2012

แต่ละปีศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วสิทุธชินยุคสุดท้ายให้ความช่วยเหลอืเร่งด่วน
แก่ผูค้นท่ัวโลกท่ีได้รับผลกระทบจากภยัธรรม- 
ชาติ  สงคราม  และภาวะอดอยาก ระหว่างปี 
2012 นี้  ศาสนจักรช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้าย
จากภัยพิบัติ 104 เหตุการณ์ใน 52 ประเทศ
ด้วยอาหาร น�า้ เสือ้ผ้า เวชภณัฑ์  ชดุสขุอนามยั 
และสิง่ของบรรเทาทกุข์อ่ืน ๆ เป็นจ�านวนหลาย 
แสนปอนด์  นอกเหนือจากนั้น  สมาชิกที่เป็น
อาสาสมัครหลายพันคนยังอุทิศเวลากว่า 1.3  

ล้านชั่วโมงในการบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยเช่นกัน
การบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดของ

ศาสนจักรในปี  2012 มอบให้แก่ผู้เคราะห์
ร้ายจากเฮอร์ริเคนแซนดีในชายฝั่งตะวันออก
ของสหรัฐ นอกเหนือจากพายแุซนดี ศาสนจกัร 
ยังให้ความช่วยเหลือครั้งใหญ่ที่สุดในปี 2012 
เมื่อเกิดภัยพิบัติที่ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ รวมทั้งพื้น 
ที่อื่น ๆ ในสหรัฐและซีเรียอีกด้วย

FamilyTree	เปิดให้สาธารณชนทัว่ไป 
ใช้งาน

FamilyTree การปรับปรุงที่ผู้คนรอคอยมา
นานในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต  FamilySearch.
org ของศาสนจกัร เปิดให้สาธารณชนทัว่ไปใช้
งานได้ในเดือนมีนาคม 2013 ทีผ่่านมา เข้าไป 
ใช้งานได้ฟรีที่  FamilySearch.org

FamilyTree เป็นเว็บไซต์ที่จะมาแทน New 
FamilySearch ในที่สุด ก่อนหน้านี้สามารถใช้
งานได้ด้วยชือ่ผูใ้ช้และรหสัผ่านของสมาชกิภาพ 
ในศาสนจักรเท่านั้น

เวลานี้ผู้เยี่ยมชม FamilySearch.org  “จะ
สามารถเริม่สร้างสาแหรกครอบครวัของตนเอง 
ทั้งหมดได้ทางออนไลน์   โดยเริ่มจากตนเอง
แล้วขยายต่อไปยงัรุน่ก่อน ๆ” พอล เอ็ม. นาอูตา 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ  FamilySearch 
กล่าว

ข้ อ คิ ด เ ห็ น ทั่ ว ไ ป

ช่วยให้ดฉินัพยายามมากข้ึน
ดิฉันรัก เลียโฮนา!  ดิฉันรู้สึกดีมาก

เมื่อได้อ่าน  ดิฉันชอบน�าเลียโฮนาไปที่
มหาวิทยาลัยด้วยและมอบให้เพื่อน ๆ  
บทความในนิตยสารช่วยให้ดฉินัเป็นคน 
ดีขึ้น ท�างานเผยแผ่ศาสนา และเลือกสิ่ง 
ที่ถูกต้อง เมื่อดิฉันศึกษานิตยสารเล่มนี้ 
ดิฉันพบว่าตนเองพยายามเป็นคนดีขึ้น
ทกุๆ วนัและพยายามมากข้ึนทีจ่ะตดิตาม
พระเยซูคริสต์
อนาตาเซีย	นาปราสนิโควา,	ยูเครน

เขม็ทศิทางโลกและทางวญิญาณ
เลียโฮนา เสริมสร้างประจักษ์พยาน

ของผม  เป็นเข็มทิศ—ทั้งทางวิญญาณ 
และทางโลกในเวลาเดียวกัน  การอ่าน 
ค�าพูดของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้ผม
เข้าใกล้พระเยซูคริสต์มากขึ้น  และใน
ฐานะผู้สอนศาสนา การอ่านประจักษ์
พยานของวิสุทธิชนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
จ�านวนมากท�าให้ผมสบายใจและช่วย 
ให้ผมเป็นคนงานที่มีประสิทธิภาพมาก 
ขึ้นในสวนองุ่นของพระอาจารย์
เอ็ลเดอร์โกมัน,	คณะเผยแผ่เบนิน	โกโตนู

แก้ไขข้อผดิพลาด

หน้า 27 ของ เลียโฮนา ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ระบุว่าดีมา อิวานอฟอาศัย 
อยูใ่นวลาดวีอสตอค รสัเซยี แต่ทีถ่กูต้อง
คอือาศัยอยู่ในอูลัน-อูเด รัสเซีย

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (กลาง) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นประธานพิธ ี
เปิดผ้าคลุมแผ่นป้ายอนุสรณ์ฉลอง 30 ปีของศาสนจักรในเฮติ
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โดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์
นิตยสารศาสนจักร

ต้
นฤดูใบไม้ผลใินนอวู ดฉินัเดนิไปตามเส้นทาง

แห่งความหวงัเป็นครั้งแรก  แสงสว่างมสีทีอง

สดใสและร่มเงาให้ความอบอุ่นขณะเดนิไปตามทาง

ที่มตี้นไม้เรยีงรายสองข้างทาง  ดฉินัเป็นช่างภาพที่

สนใจแต่เรื่องความเรว็ของชตัเตอร์  รูรบัแสง และ

แสงสวย  ๆ ที่เข้ามาในเลนส์

จากนั้นใจดิฉันเริ่มนึกถึงบรรพชนของดิฉันผู้เดิน

ตามเส้นทางนี้ คนแรกที่นกึถงึคอืจาเรด็และคอร์น-ี

เลยีกับลูกชายวัยสองขวบของพวกเขา ดิฉันรู้สึกถึง

ความเยน็ยะเยอืกในอากาศ แต่ความเยน็ยะเยอืก

นั้นเทยีบไม่ได้กบัสภาพหนาวจดัที่จาเรด็กบัครอบ-

ครวัเลก็ ๆ ของเขาประสบในช่วงการอพยพ คอร์น-ี

เลียเสียชีวิตที่ใดที่หนึ่งระหว่างนอวูกับซอลท์เลค  

ดิฉันนึกเห็นภาพจาเร็ดก�าลังร้องไห้ขณะหอบหิ้ว 

ลูกชายเดนิต่อไป

ด้วยเกรงว่าความรู้สกึที่มพีวกเขาอยู่เบื้องหน้าจะ

หายไป ดฉินัจงึไม่หยดุถ่ายภาพขณะน�้าตาท�าให้

การมองเหน็พร่ามวั  จากนั้นดฉินักน็กึถงึเดก็สาว 

ซาราห์ผู้ถูกทิ้งให้อยู่กับมารดาเลี้ยงที่เต็มไปด้วย

ความรกัในวสิทุธชินกลุ่มสดุท้ายที่จะออกจากนอวู  

ช่วงหนึ่งพระบดิาบนสวรรค์ผู้ทรงรกัเราทรงท�าให้

ค่ายพักแรมของพวกเขาเต็มไปด้วยนกคุ่มเพื่อเลี้ยง

ดูพวกเขา  พวกเขามมุานะต่อไปหลงัจากนั้นด้วยใจ

กตญัญู

ใจดฉินัเริ่มพองโตด้วยความตื่นเต้น รู้สกึประหนึ่ง

ซาราห์มาสมทบกบัดฉินั  จาเรด็และคอร์นเีลยีกบั 

ลูกชายตวัน้อยอยู่กบัดฉินัด้วย  เราเดนิไปด้วยกนั 

ท่ามกลางแสงสว่างและร่มเงา อดีตและปัจจุบัน

ผสมผสานกนับนเส้นทางนี้—เส้นทางแห่งความหวงั 

เส้นทางแห่งน�้าตา  มอียูห่ลายส่วนที่ดฉินัไม่สามารถ 

อธิบายได้ แต่พวกเขาอยู่กับดิฉันและความรักที่

พวกเรามตี่อพระกติตคิณุของพระเยซูครสิต์ตื่นอยู่

ในตวัดฉินั  ดฉินัทราบดวี่าประจกัษ์พยานลกุไหม้

ในดฉินัเพราะเคยลกุไหม้ในพวกเขามาแล้ว—ผ่าน

จากรุน่สูรุ่น่—แต่ละรุน่วางรากฐานให้รุน่ต่อไป ดฉินั 

หลั่งน�้าตาด้วยความส�านกึคณุ

ไม่นานสามีดิฉันซึ่งไปถ่ายภาพที่อื่นก็ตามมา  

ดฉินัยนืชดิกบัเขาขณะเล่าประสบการณ์ของดฉินัให้

เขาฟัง  เขาเหมอืนวสิทุธชินนอวูเหล่านั้นคอืเป็นคน

แรกในครอบครวัที่เชื่อพระกติตคิณุ  และเขาเหมอืน

คนที่เคยเดนิในเส้นทางนี้เมื่อ 150 กว่าปีก่อน ซึ่งจะ

ไม่เป็นคนสดุท้ายที่เชื่อ  ประจกัษ์พยานของเขาและ

ดฉินับ�ารงุเลี้ยงประจกัษ์พยานที่เวลานี้ลกุไหม้ในใจ

ลูก ๆ ของเรา เฉกเช่นประจกัษ์พยานของจาเรด็กบั

คอร์นเีลยีและซาราห์บ�ารงุเลี้ยงประจกัษ์พยานของ

ลูกหลานพวกเขาหลายพนัคน

ดฉินักบัสามลีมืเรื่องการถ่ายภาพของเราไปเลย 

เราเดนิอย่างช้า ๆ เงยีบ ๆ ไปตามทางที่เหลอืของ

เส้นทางแห่งความหวังด้วยกันพลางระลึกถึงคน

เหล่านั้นที่มาก่อนเรา 

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

เดินไปตาม 
เส้นทางแห่ง 
ความหวัง—ด้วยกัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 

1846 ผู้บุกเบิกวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายถูกไล่ออกจาก 

นอวู  พวกเขาเปี่ยมด้วย

ความหวังว่าจะพบสันติสุข

ในไซอัน พวกเขาจึงเดินไป

ตามถนนพาร์ลีย์—ปัจจุบัน

เรียกว่าเส้นทางแห่งความ

หวัง—และข้ามแม่น�้า

มิสซิสซิปปีไป
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โจเซฟ เอฟ. สมิธ อายเุจด็ขวบเมื่อท่านขบั รถเทียมวัว ของครอบครวัออกจากนอวู 
อลิลนิอยส์ไปซอลท์เลคซติี้ ยูทาห์  เมื่อท่านอาย ุ15 ปีท่านรบัใช้งานเผยแผ่ใน ฮาวาย 
ต่อมาในฐานะประธานศาสนจกัร ท่านอทุศิสถานที่สร้างพระวหิารลาเอยี ฮาวาย  โจเซฟ 
เชื่อว่าผูค้นจะข่มเหงศาสนจกัรน้อยลงถ้าพวกเขาเข้าใจความเชื่อของวสิทุธชินยคุสดุท้าย  
ค�าสอนบางอย่างของท่านที่อธิบายความเชื่อของศาสนจักรรวบรวมไว้ในหนังสือเล่ม
หนึ่งเรยีกว่า Gospel Doctrine
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เมื่อพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้ายืนยัน

ความเชื่อของเราต่อจิตวิญญาณเรา” 

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองเขียน “ศรัทธาจะกลาย

เป็นพลังที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ผลักดันความคิด  

คำาพูด และการกระทำาทุกอย่างขึ้นสู่สวรรค์   

เราสวดอ้อนวอนด้วยความวางใจเพื่อขอพลัง

และการนำาทาง—เช่นเดียวกับ [ผู้บุกเบิก]  นั่น

คือความหมายของการดำาเนินด้วยศรัทธาใน 

ทุกย่างก้าว  เป็นฉันใดกับบรรพชนผู้บุกเบิก 

ของเรา ย่อมต้องเป็นฉันนั้นกับเราในปัจจุบัน”  

ดู “ศรัทธาและความทรหดของผู้บุกเบิก— 

สมัยนั้นและสมัยนี้” หน้า 16
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