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เปิดช่องทางแห่ง 
การเปิดเผย, น. 24

ครูท้ังหลาย คำาถามข้อเดียว 
เปล่ียนได้ทุกอย่าง, น. 36

เซมินารีเปล่ียน 
ชีวิตฉันอย่างไร, น. 54

บัตรพระคัมภีร์, น. 65



“ทุกส่ิงช้ีให้เห็นว่า 

มีพระผู้เป็นเจ้า;  

แท้จริงแล้ว, แม้ 

แผ่นดินโลก, และ 

ส่ิงท้ังปวงท่ีอยู่

บนพ้ืนผิวของมัน, 

แท้จริงแล้ว, และ

การเคล่ือนไหว 

ของมัน, แท้จริง 

แล้ว, และดาว 

พระเคราะห์ท้ัง 

หมดด้วยซ่ึงเคล่ือน

ไปตามปรกติวิสัย

เป็นพยานว่ามี 

พระผู้สร้างสูงสุด.”

แอลมา 30:44

กระจุกดาวอายุน้อยขนาดใหญ่ 
NGC 3603 ในแขนกระดูกง ู
เรือของทางช้างเผือก
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 36 คำ�ถ�มท่ีดี ก�รสนทน�ท่ีดี
โดย แจ็ค ลีออง
รูปแบบคำ�ถ�มที่ถูกต้องส�ม�รถ 
เป็นแรงบันด�ลใจให้เกิดก�รสนทน�
อันจะเป็นพรแก่คว�มเข้�ใจและ
ประจักษ์พย�นของสม�ชิกชั้นเรียน

ปกิณกะ

 8 สมุดบันทึกก�รประชุมใหญ่ 
  เดือนเมษ�ยน

 11 ก�รสอน เพ่ือความเข้มแข็งของ 
	 	 เยาวชน: ภ�ษ�ท่ีดี

 12 บ้�นเร� ครอบครัวเร�: จังหวะเวล� 
  ส่งผลต่อทุกส่ิง

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์

 14 ข่�วศ�สนจักร

 40 เสียงวิสุทธิชน

 80 จนกว่�เร�จะพบกันอีก:  
  พระคุณสำ�หรับแม่เป็ดและดิฉัน

โดย โรซี คอฟแมน

เลียโฮนา สิงหาคม 2013

ข่าวสาร

 4 ข่�วส�รจ�กฝ่�ยประธ�นสูงสุด:   
  ยอมรับ จดจำ� และน้อมขอบพระทัย

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 7 ข่�วเย่ียมสอน: สวัสดิก�ร

บทความพิเศษ

 16 ก�รเช่ือฟัง: เคร่ืองหม�ยแห่งศรัทธ�
โดย เอ็ลเดอร์เอฟ. ไมเคิล วัทสัน
ท่�นจะเดินหกวันเพื่อไปฟัง 
พระกิตติคุณไหม

 20 พบสถ�นท่ีคุ้มภัยในพระกิตติคุณ
โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน
สม�ชิกในไนโรบี เคนย�บอกเล่�ก�ร
ค้นพบที่หลบภัยในพระกิตติคุณของ
พวกเข�

 24 ในเวล�ของพระองค์ 
  ในวิธีของพระองค์

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
เมื่อเร�มุ่งมั่นทำ�ต�มพระกิตติคุณ 
เร�ย่อมค�ดหวังก�รเปิดเผยต่อเนื่อง
ได้ทุกเมื่อต�มที่พระเจ้�ผู้ทรงปรีช�
ญ�ณและทรงเปี่ยมด้วยคว�มรักทรง
เลือกประท�นแก่เร�

 30 ถนนสู่ก�รเปิดเผยของผู้นำ�
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
หลักธรรมสี่ข้อนี้ส�ม�รถช่วยให้ผู้นำ�
ฐ�นะปุโรหิตและผู้นำ�องค์ก�รช่วย
ลงมือปฏิบัติด้วยก�รดลใจ

 34 ศึกษ�พระคัมภีร์เพ่ือคว�มเข้มแข็ง 
  ของครอบครัว

โดย ลอรี ฟูลเลอร์
แนวคิดส�มประก�รเพื่อทำ�ให้ก�ร
ศึกษ�พระคัมภีร์ส่วนตัวและกับ
ครอบครัวมีคว�มหม�ยม�กขึ้น

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพโดย ฟรานส์ เล็มเม็นส์   
ปกหลัง: ภาพประกอบโดย ไมเคิล กิบส์
ปกหน้าด้านใน: ถ่ายภาพโดย NASA, ESA,  
และ Hubble Heritage/DOD
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 44 เดินหน้�ต่อไปในศรัทธ�
คำ�แนะนำ�นี้จ�กศ�สด�พย�กรณ ์
ยุคปัจจุบันส�ม�รถนำ�ท�งเร�ได้เมื่อ
เร�ไม่ทร�บจะดำ�เนินก�รอย่�งไร

ดูว่าท่านจะ
หาเลียโฮนา
ที่ซ่อนอยู่ใน

ฉบับนี้ได ้
หรือไม่  คำาใบ้: 
ตามรอยต่อไป

 48 คำ�ส่ีคำ�นำ�ท�งท่�น
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
ร่วมตั้งปณิธ�นกับประธ�นมอนสัน 
ที่จะฟัง เรียนรู้ ลงแรงทำ�ง�น และรัก

 51 โปสเตอร์: ย่ืนมือช่วยเหลือ

 52 คำ�ถ�มและคำ�ตอบ
ฉันจะ ‘ยืนอยู่ในสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์’  
ได้อย่�งไรในเมื่อคว�มไม่ศักดิ์สิทธิ ์
ที่อยู่รอบตัวมีม�กเหลือเกิน อย่�งเช่น 
ที่โรงเรียน

 54 ประจักษ์พย�นผ่�นเซมิน�รี
โดย คาร์ลา บริกานเต
เซมิน�รีช่วยให้ดิฉันมีประจักษ์พย�น 
ในพระกิตติคุณ แต่ดิฉันจะช่วยให ้
คุณพ่อมีประจักษ์พย�นด้วยได้อย่�งไร

 56 เหตุใดต้องแต่งง�นในพระวิห�ร 
เหตุใดเร�จึงควรบ�กบั่นเพื่อให้ได้
แต่งง�นในพระวิห�รทั้งที่ก�รแต่งง�น
เป็นแนวคิดที่ดูเหมือนกำ�ลังเสื่อมถอย
ลงเรื่อย ๆ

 59 เลือกไม่นินท�
โดย เบรตต์ แชชเทอร์ล
คงง่�ยม�กที่จะหัวเร�ะเย�ะนักแสดง
ต�มคนอื่น ๆ

 60 เพ่ือคว�มเข้มแข็งของเย�วชน:  
  เร� “พูด” ส่ิงเหล่�น้ี

โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
เร�ส�ม�รถฝึกใช้คำ�พูดที่แสดงถึงคว�ม
เป็นส�นุศิษย์ของเร�

 62 ก�รทำ�ง�น ก�รรับใช้ และก�รพ่ึงพ� 
  ตนเองท�งวิญญ�ณ

โดย เอ็ลเดอร์แพร์ จี. มาล์ม
สิ่งที่ก�รก่ออิฐในสวีเดนสอนข้�พเจ้�
เร่ืองก�รทำ�ง�นหนักและประจักษ์พย�น

 64 พย�นพิเศษ: เหตุใดจึงสำ�คัญ 
  ท่ีต้องไม่อิจฉ�ผู้อ่ืน

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

 65 บัตรพระคัมภีร์
ใช้ข้อพระคัมภีร์เหล่�นี้เตือนสติท่�น
ว่�พระบิด�บนสวรรค์ทรงรักท่�นม�ก
เพียงใด

 67 ตัวอัลป�ก�ว่ิงไปท่ัว!
โดย รอมนีย์ พี.
หลังจ�กตัวอัลป�ก�หนีไปได้ ผมต้อง 
ก�รคว�มช่วยเหลือจ�กสวรรค์ให้จับ
มันได้ทั้งหมด

 68 ต�มรอยประวัติศ�สตร์: สำ�รวจนอวู
โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

 70 นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น
พระบิด�บนสวรรค์ทรงได้ยินและทรง
ตอบคำ�สวดอ้อนวอนของฉัน

 72 สวัสดีครับ! ผมช่ือวิลจ�กไต้หวัน
พบวิลกับอัลเลนน้องช�ยของเข� และ
สำ�รวจบ้�นพวกเข�ในไต้หวัน

 74 หน้�น้ีของหนู

 75 คำ�ตอบของเร�
โดย ทาเทียนา อากูโร
ฉันสวดอ้อนวอนอยู่เสมอขอให้คุณ
พ่อมีประจักษ์พย�น  ฉันจะช่วยให้
ท่�นตระหนักในคว�มจริงได้อย่�งไร

 76 สำ�หรับเด็กเล็ก

 79 คมว�ทะ

 81 ภ�พศ�สด�พย�กรณ์:  
  ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์

คนหนุ ่มส�ว เย�ว ชน เด็ ก
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หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหม�ยถึงหน้�แรกของบทคว�ม

กตัญญู (ความ), 4, 6
การเรียกในศาสนจักร, 30
แกรนท์, ฮีเบอร์ เจ., 81
ครอบครัว, 34, 48, 52, 56
ความรัก, 48
งานเผยแผ่ศาสนา, 12, 20, 

47, 70, 75
งานพระวิหาร, 12, 56
จังหวะเวลา, 12, 24
เซมินารี, 52, 54
แต่งงาน (การ), 12, 56
ทำางาน (การ), 48, 51, 62

บันทึกส่วนตัว, 4, 6
ประจักษ์พยาน, 54
ประวัติศาสนจักร, 68
เปิดเผย (การ), 24, 30, 44
พระคัมภีร์มอรมอน, 54, 75
พระเยซูคริสต์, 48, 54, 76
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 4, 24, 

30, 48, 75
ภาษา, 59, 60
มาตรฐาน, 20, 52, 59, 60
ล่อลวง (การ), 43, 52

ศรัทธา, 44, 47, 76
ศึกษาพระคัมภีร์ (การ), 34, 

36, 48, 52, 54, 65
สวดอ้อนวอน (การ), 41, 52, 

70, 75
สวัสดิการ, 7
สอน (การ), 36
สอนประจำาบ้าน (การ), 44
สันติสุข, 20
สิทธ์ิเสรี, 44, 52
อิจฉา (ความ), 64

“เลือกไม่นินทา” หน้า 59: พิจารณาการอ่าน
บทความนี้และหมวดภาษาใน เพื่อความเข้ม-
แข็งของเยาวชน (หน้า 20) สนทนาวิธีตัดสิน 
ว่าสิ่งที่ท่านได้ยินมีค่าควรแก่การบอกต่อหรือ
ไม่  ค�าถามต่อไปนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ 
การสนทนา: ข้อมูลจริงหรือไม่  จ�าเป็นต้อง
บอกต่อข้อมูลนี้หรือไม่  การบอกเล่าสิ่งที ่
ได้ยินมาเป็นความหวังดีหรือไม่  ท่านอาจท�า
กิจกรรมโดยใช้กระดาษหนึ่งแผ่นต่อสมาชิก
ครอบครัวหนึ่งคนและเขียนชื่อคนนั้นไว้บน 
หัวกระดาษ  จากนั้นส่งกระดาษไปรอบ ๆ  
และให้สมาชิกครอบครัวจดสิง่ท่ีพวกเขาชืน่ชม
และชอบเกี่ยวกับแต่ละคน

“ตวัอลัปากาว่ิงไปทัว่!” หน้า 67 “พระบดิาบน
สวรรค์ทรงได้ยนิและทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของฉนั” หน้า 70 และ  “ค�าตอบของเรา” หน้า 
75: ทบทวนเรื่องเหล่านี้และสนทนาเหตุผลบาง
อย่างที่เราสวดอ้อนวอน  หากได้รับการกระตุ้น
เตอืน ให้แบ่งปันประสบการณ์ทีท่่านเคยมเีกีย่วกบั
การสวดอ้อนวอน  ท่านเคยได้รับความช่วยเหลือ
เหมือนรอมนีย์หรือไม่  ท่านเคยต้องการรู้ความ 
จริงเหมือนทาเทียนาหรือไม่  หลังจากอ่านเรื่อง
เหล่านี้แล้วท่านอาจแบ่งปันพระคัมภีร์บางข้อ 
เกีย่วกบัการสวดอ้อนวอน เช่น 2 นไีฟ 32:8–9  
และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 10:5  เชื้อ
เชิญสมาชิกครอบครัวแต่ละคนให้ตั้งเป้าหมาย 
ที่จะปรับปรุงการสวดอ้อนวอนส่วนตัวของตน   
ท่านอาจทิ้งท้ายโดยร้องเพลงสวดเกี่ยวกับการ 
สวดอ้อนวอน เช่น “โมงสวดอ้อนวอน”  
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 63)
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พระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้เราน้อมขอบพระทัยพระองค์
ส�าหรับพรใดก็ตามที่เราได้รับจากพระองค์  เรามัก
สวดอ้อนวอนแสดงความกตัญญูเหมือนเครื่องจักร 

โดยมักกล่าวค�าเดิมซ�้า ๆ แต่ไม่ตั้งใจกล่าวขอบพระทัยเหมือน
เป็นของขวัญจากใจถึงพระผู้เป็นเจ้า  เราพึง “น้อมขอบพระทัย 
. . .  โดยพระวิญญาณ” (คพ. 46:32) เพื่อเราจะส�านึกในพระ-
กรุณาธิคุณอย่างแท้จริงต่อสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เรา

เราจะจดจ�าแม้ส่วนหนึ่งในทั้งหมดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�า
เพื่อเราได้อย่างไร  อัครสาวกยอห์นบันทึกสิ่งที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนเราเกี่ยวกับของประทานแห่งความทรงจ�าที่ผ่าน
มาทางของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “แต่องค์ผู้
ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนาม
ของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง และจะท�าให้ระลึกถึง 
ทุกสิ่งที่เรากล่าวกับท่านแล้ว” (ยอห์น 14:26)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท�าให้เราหวนนึกถึงสิ่งที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงสอนเรา  และวิธีหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเราคือ
การสอนด้วยพรของพระองค์ ดังน้ัน ถ้าเราเลือกใช้ศรัทธา 
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงท�าให้เราระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระผู้เป็นเจ้า

ท่านอาจจะทดสอบเช่นนั้นในการสวดอ้อนวอนวันนี้  ท่าน
อาจจะท�าตามพระบัญชาท่ีว่า “เจ้าจงขอบพระทัยพระเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในทุกสิ่ง”(คพ. 59:7)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) แนะน�าว่า 
การสวดอ้อนวอนสร้างช่วงเวลาให้ท�าเช่นน้ัน  ท่านกล่าวว่า 
“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟกล่าวไว้ครั้งหน่ึงว่าบาปใหญ่หลวง

ที่สุดประการหนึ่งซึ่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะรู้สึกผิดคือบาปของ
ความอกตัญญู  ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าเราส่วนมากไม่คิดว่านี่
เป็นบาปใหญ่หลวง  มีแนวโน้มอย่างมากที่เราจะทูลขอพรเพิ่ม
เติมในการสวดอ้อนวอนของเราและในการวิงวอนพระเจ้า  แต่
บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราจ�าเป็นต้องอุทิศค�าสวดอ้อนวอนของ
เราให้แก่การแสดงความกตัญญูและการขอบพระทัยมากขึ้น
ส�าหรับพรที่เราได้รับมาแล้ว  เพราะเราได้รับมากมายนัก”1

ท่านสามารถมีประสบการณ์เช่นนั้นด้วยของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้  ท่านสามารถเริ่มการสวดอ้อนวอน 
ส่วนตัวด้วยการขอบพระทัย  ท่านสามารถเริ่มนับพรของท่าน
แล้วนิ่งสักครู่  หากท่านใช้ศรัทธาพร้อมกับของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะพบว่าความทรงจ�าเกี่ยวกับพร 
อื่น ๆ จะท่วมท้นความคิดท่าน  หากท่านเริ่มแสดงความ
กตัญญูต่อพรแต่ละอย่างนั้น การสวดอ้อนวอนของท่านจะ
ค่อนข้างนานกว่าปกติ  การระลึกถึงจะเกิดขึ้น และความ
กตัญญูจะเกิดขึ้นเช่นกัน

ท่านอาจจะลองสิ่งเดียวกันเมื่อท่านเขียนในบันทึกส่วนตัว
ของท่าน  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยผู้ท�าเช่นนั้นนับตั้งแต่
กาลเริ่มต้น  ท่านจ�าได้ว่าหนังสือของโมเสสกล่าวดังนี้ “และมี
การเขียนในหนังสือแห่งความทรงจ�า, ซึ่งในนั้นมีบันทึกไว้, ใน
ภาษาของอาดัม, เพราะได้ให้ไว้แก่คนมากเท่าที่เรียกหาพระผู้
เป็นเจ้าให้เขียนโดยวิญญาณแห่งการดลใจ” (โมเสส 6:5)

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) พูด
ถึงขั้นตอนการเขียนด้วยการดลใจดังนี้  “คนที่เขียนหนังสือ
แห่งความทรงจ�ามักระลึกถึงพระเจ้าเสมอในชีวิตประจ�าวัน

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ยอมรับ 
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การสอนจาก
ข่าวสารนี้

ใ
นข่าวสารของประธาน

อายรงิก์ ท่านเช้ือเชิญเรา

ให้ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ของพระบิดาบนสวรรค์ใน 

ค�าสวดอ้อนวอนของเรา  

สนทนากับคนที่ท่านสอน

ว่าการสวดอ้อนวอนด้วย

ความกตัญญูสามารถช่วย 

ให้เรายอมรับพระหัตถ์ของ

พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเราได้

อย่างไร  ท่านอาจคุกเข่า 

สวดอ้อนวอนกับคนที่ท่าน

สอนและบอกคนที่กล่าว 

ค�าสวดอ้อนวอนให้กล่าว

ขอบพระทัยเท่านั้น

ท่านอาจศึกษาความ

ส�าคัญของความกตัญญู

เช่นกันโดยอ่านข้อเหล่านี้

นอกเหนือจากข้อทีป่ระธาน 

อายริงก์กล่าวถึง: สดุดี  

100; โมไซยาห์ 2:19–22; 

แอลมา 26:8; 34:38;  

หลักค�าสอนและพนัธสญัญา 

59:21; 78:19; 136:28

ของพวกเขา  บันทึกส่วนตัวเป็นวิธีนับพรของเรา
และวิธีฝากรายการพรเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานของ
เรา”2

เมื่อท่านเริ่มเขียน ท่านอาจจะถามตนเองว่า  
“วันนี้พระผู้เป็นเจ้าประทานพรฉันและคนท่ีฉันรัก
อย่างไร”  หากท่านท�าเช่นน้ันบ่อยพอและด้วย
ศรัทธา ท่านจะพบว่าตนเองก�าลังระลึกถึงพรเหล่า
นั้น  บางครั้งท่านจะมีของประทานเข้ามาในความ
คิดซึ่งท่านไม่ทันสังเกตในระหว่างวัน แต่ท่านจะ
ทราบหลังจากนั้นว่านั่นคือสัมผัสจากพระหัตถ์พระ

ผู้เป็นเจ้าในชีวิตท่าน
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราพยายามต่อ

ไปในศรัทธาเพื่อยอมรับ จดจ�า และน้อมขอบ 
พระทัยส�าหรับสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์และพระ-
ผู้ช่วยให้รอดของเราทรงท�ามาแล้วและก�าลังท�า
อยู่เพื่อเปิดทางกลับบ้านไปหาพระองค ์

อ้างอิง
1.  เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, God, Family, Country: Our Three 

Great Loyalties (1974), 199.
2.  สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, “Listen to the Prophets,” 

Ensign, พ.ค. 1978, 77.
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“ทั่วทั้งโลกาก่อนจะจากลาเข้านอน

ลูกของพระบิดาคุกเข่าสวดอ้อนวอน

ต่างกล่าวว่าขอบคุณในภาษาของเขาเอง”

(“เด็ก ๆ ทั่วโลก,” หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, หน้า 4.)

จับคู่วิธีกล่าวขอบคุณเป็นภาษาต่าง ๆ กับ 

ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกท่ีใช้ภาษาเหล่าน้ัน   

บางภาษาใช้พูดมากกว่าหน่ึงประเทศ!

ประธานอายริงก์อ้างค�าพูดของประธาน 

สเป็นเซอร์ ดบัเบลิยู. คมิบลัล์ (1895– 

1985) ดังที่กล่าวว่า “บันทึกส่วนตัวเป็นวิธี

นับพรของเราและวิธีฝากรายการพรเหล่านี้

ไว้ให้ลูกหลานของเรา”  ในการประชุมใหญ่

สามัญเดือนตุลาคม 2012 ประธานโธมัส 

เอส. มอนสันกล่าวประจักษ์พยานเกี่ยวกับ

การเขียนบันทึกส่วนตัว  ท่านแบ่งปันประ-

สบการณ์บางอย่างจากชีวิตท่านโดยเสริมว่า 

“บนัทกึประจ�าวนัของข้าพเจ้าทีเ่ขยีนมาตลอด 

หลายปีช่วยให้รายละเอียดบางอย่าง ซ่ึง

ข้าพเจ้าคงจ�าไม่ได้หากไม่มีบันทึกเหล่านี้”  

ท่านแนะน�าให้ “ส�ารวจชีวิตท่านและมองหา 

เฉพาะพรทั้งใหญ่น้อยที่ท่านได้รับ” 

(“พจิารณาพร,”เลยีโฮนา, พ.ย. 2012, 86)  

จงท�าตามค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์

เหล่านี้และตั้งเป้าหมายว่าจะเขียนในบันทึก

ส่วนตัวของท่าน

มีหลายวิธีให้กล่าวขอบคุณ

ทำาการสำารวจ

1. gracias (สเปน)

2. malo (ตองกา)

3. thank you (อังกฤษ)

4. shukriyaa (ฮินดู)

5. spasiba (รัสเซีย)

6. arigatō (ญ่ีปุ่น)

7. asante (สวาฮีลี)

8. merci (ฝรั่งเศส)
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สวัสดิการ

จุดประสงค์ของสวัสดิการศาสนจักรคือ
ช่วยให้สมาชิกพึ่งพาตนเอง ดูแลคน

ยากไร้ขัดสน และให้การรับใช้  สวัสดิการ
ส�าคัญที่สุดต่องานของสมาคมสงเคราะห์  
ประธานเฮนรย์ี บ.ี อายรงิก์ ท่ีปรกึษาท่ีหน่ึง 
ในฝ่ายประธานสูงสุดสอนดังนี้

“[พระเจ้า] ทรงจัดหาวิธีตั้งแต่กาลเริ่ม
ต้นให้สานุศิษย์ของพระองค์ได้ช่วยเหลือ  
พระองค์ทรงเชื้อเชิญลูก ๆ ของพระองค์ให้
อุทิศถวายเวลา ทรัพย์สินเงินทอง และ
ตนเองเพื่อร่วมมือกับพระองค์ในการรับใช้
ผู้อื่น . . .

“พระองค์ทรงเชื้อเชิญและทรงบัญชา
เราให้มส่ีวนในงานของพระองค์เพือ่จนุเจอื 
คนตกทกุข์ได้ยาก เราท�าพนัธสญัญาว่าจะ 
ท�าเช่นนั้นในน�้าบัพติศมาและในพระวิหาร
ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า  เราต่อพันธ-
สัญญาในวันอาทิตย์เม่ือเรารับส่วนศีล
ระลึก”1

ภายใต้การก�ากับดูแลของอธิการหรือ
ประธานสาขา ผู้น�าในท้องที่ช่วยเหลือเรื่อง
สวัสดิการฝ่ายวิญญาณและฝ่ายโลก  
โอกาสรับใช้มักจะเริ่มจากผู้เยี่ยมสอนที่

แสวงหาการดลใจให้รู้วิธีตอบสนองความ
ต้องการของพี่น้องสตรีแต่ละคนที่พวกเธอ
ไปเยี่ยม

จากพระคัมภีร์
ลกูา 10:25–37; ยากอบ 1:27; โมไซยาห์  

4:26; 18:8–11; หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 104:18

อ้างอิง
1.  เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “โอกาสให้ทำาดี,” เลียโฮนา,  

พ.ค. 2011, 28.
2.  โจเซฟ สมิธ, ใน Daughters in My Kingdom:  

The History and Work of Relief Society (2011), 63.
3.  Daughters in My Kingdom, 63.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม   
ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติของเรา
วนัที ่9 มิถุนายน ค.ศ. 1842 ศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟ สมิธมอบหน้าที่ให้พี่

น้องสตรใีนสมาคมสงเคราะห์ “บรรเทา

ทุกข์คนยากไร้” และ “ช่วยจิตวิญญาณ

ให้รอด”2  เป้าหมายเหล่านี้ยังคงเป็น

หัวใจของสมาคมสงเคราะห์และกล่าว 

ไว้ในคติพจน์ของเราว่า “จิตกุศลไม่ม ี

วันสูญสิ้น” (ดู 1 โครินธ์ 13:8)

เอ็มเมลีน บี. เวลส์ ประธานสมาคม

สงเคราะห์สามัญคนที่ห้าและที่ปรึกษา

ของเธอริเริ่มคติพจน์นี้ในปี ค.ศ. 1913 

เพื่อเตือนใจให้นึกถึงหลักธรรมพื้นฐาน

ของเราทีว่่า “เราประกาศว่าจดุประสงค์

ของเราคือ . . . [ยึด]มั่นค�าสอนที่ได้รับ

การดลใจของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธเมื่อท่านเปิดเผยแผน ซึ่งโดยแผน

นั้นมอบอ�านาจให้สตรีผ่านการเรียก 

ของฐานะปุโรหิตเพื่อรวมกลุ่มเป็น

องค์กรที่เหมาะกับจุดประสงค์ของการ

ดูแลคนเจ็บป่วย ช่วยเหลือคนขัดสน 

ปลอบโยนคนสูงวัย เตือนคนประมาท

เลินเล่อ และสงเคราะห์เด็กก�าพร้า”3

ปัจจุบันสมาคมสงเคราะห์ขยายไป

ทั่วโลกเมื่อพี่น้องสตรีเผื่อแผ่จิตกุศล 

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ไป 

ยังเพื่อนบ้านของพวกเธอ (ดู โมโรไน 

7:46–47)
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ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉันก�าลังเตรียมดูแลตนเองและ

ครอบครัวทั้งฝ่ายโลกและฝ่าย
วิญญาณอย่างไร

2. ฉันจะท�าตามแบบอย่างของพระผู้
ช่วยให้รอดได้อย่างไรเมื่อฉันช่วย
ตอบสนองความต้องการของพี่น้อง 
สตรีที่ฉันดูแล

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ในปี 1955 ข้าพเจ้าเป็นนายทหารใน
กองทัพอากาศสหรัฐ  อธิการข้าพเจ้า

ที่บ้านให้พรข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะออก
ไปประจ�าการครัง้แรก ซึง่อยูใ่นแอลบเูคอร์คี 
นิวเม็กซิโก

ในพรของเขา เขากล่าวว่าเวลาของ
ข้าพเจ้าในกองทัพอากาศจะเป็นการรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนา  ข้าพเจ้ามาถึงโบสถ์ใน
วันอาทิตย์แรกที่สาขาแอลบูเคอร์คีที่หนึ่ง  
ชายคนหนึ่งเดินมาหาข้าพเจ้า แนะน�าตัว
ว่าเป็นประธานท้องถิ่น และบอกว่าเขาจะ

เรียกข้าพเจ้าให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
ท้องถิ่น

ข้าพเจ้าบอกกับเขาว่าจะอยู่ที่นั่นเพื่อ 
การฝึกเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์และจาก
นั้นข้าพเจ้าจะได้รับมอบหมายไปที่อื่นใน
โลก  เขาพูดว่า “เรื่องนั้นผมไม่รู้ แต่เราจะ
เรียกคุณให้รับใช้”  ระหว่างการฝึกทาง
ทหาร โดยที่ดูเหมือนจะเป็นความบังเอิญ 
ข้าพเจ้าได้รับเลือกจากนายทหารหลาย
ร้อยคนที่เข้าฝึกเพื่อด�ารงต�าแหน่งในกอง
บัญชาการแทนนายทหารที่เสียชีวิตอย่าง
กะทันหัน

ดังนั้น ตลอดสองปีที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น 

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2013 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และสมุด 
บันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้ค�าสอนล่าสุดของ 
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้น�าคนอื่น ๆ ของศาสนจักร

ข้าพเจ้าจงึท�างานในส�านกังานของข้าพเจ้า  
เกือบทุกเย็นและทุกสุดสัปดาห์ ข้าพเจ้า
สอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้แก่
ผู้คนที่สมาชิกพามาหาเรา

ข้าพเจ้ากับคู่ท�างานสอนศาสนามาก 
กว่า 40 ชั่วโมงต่อเดือนโดยไม่ต้องเคาะ
ประตูสักครั้งเพื่อหาคนเรียน  สมาชิกป้อน
ให้เราเต็มอัตราจนเราต้องสอนสองครอบ-
ครัวในหนึ่งคืนอยู่บ่อย ๆ  ข้าพเจ้าเห็นด้วย
ตนเองถึงอ�านาจและพรของศาสดาพยา-
กรณ์ที่กล่าวย�้าถึงการเรียกให้สมาชิกทุก
คนเป็นผู้สอนศาสนา

ในวันอาทิตย์สุดท้ายก่อนที่ข้าพเจ้าจะ
จากแอลบูเคอร์คี มีการจัดตั้งสเตคแรกใน
เมืองนั้น  ตอนนี้ที่นั่นมีพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ 
พระนิเวศน์ของพระเจ้า ในเมืองที่เราเคย
ประชุมในโบสถ์กับวิสุทธิชนที่น�าเพื่อนมา
ให้เราสอนและรู้สึกถึงพยานของพระ
วิญญาณ  เพื่อนเหล่านั้นรู้สึกว่าได้รับการ
ต้อนรับให้กลับบ้านในศาสนจักรที่แท้จริง
ของพระเจ้า
จาก “เราเป็นหนึ่งเดียว,” เลียโฮนา และ Ensign, พ.ค. 
2013, 62–63.

เรื่องเล่าจากการประชุมใหญ่

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลาย

ของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2013



8 เ ลี ย โ ฮ น า 	 สิ ง ห า ค ม 	 2 0 1 3    9

กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไป
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 
ปี 2013 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
กล่าวถึงการตอบรับอันน่าทึ่งและสร้าง 
แรงบันดาลใจจากเยาวชนต่อการรับใช ้
งานเผยแผ่  ท่านกล่าว “เพื่อช่วยสนับ-
สนุนกำาลังผู้สอนศาสนาให้คงอยู่ต่อไป 
เช่นนี้ และเพราะผู้สอนศาสนาของเรา 
หลายคนมาจากสภาวะปานกลาง เราจึง 
ขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อ 
แก่กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของ
ศาสนจักรตามกำาลังความสามารถ”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน “ขอต้อนรับสู่การ
ประชุมใหญ่,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 5.

ถ้อยคำาเชิงพยากรณ์เรื่องความสัมบูรณ์ทางศีลธรรม
“พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยแก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ว่ามีความจริงทางศีลธรรม  

บาปก็คือบาปเสมอ  การไม่เช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้าจะกีดกันเราออกจากพร 

ของพระองค์เสมอ  โลกเปล่ียนไปอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว แต่พระผู้เป็นเจ้า พระ-

บัญญัติของพระองค์ และพรที่สัญญาไว้นั้นไม่เปลี่ยนแปลง. . . เราต้องไม่เลือกเอา 

พระบัญญัติที่เราคิดว่าเป็นข้อสำาคัญที่ควรรักษาแต่เราควรรักษาพระบัญญัติของ 

พระผู้เป็นเจ้าทุกข้อ  เราต้องยืนอย่างม่ันคงและแน่วแน่ โดยมีความม่ันใจอันแน่วแน่ 

ในความไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าและวางใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระสัญญาของ

พระองค์”
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การเชื่อฟังกฎคือเสรีภาพ,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2013, 86.

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้:  
หลักธรรมพระกิตติคุณ(2009),  
“งานเผยแผ่ศาสนา,” 189–196; 
“Missionary Work (งานเผยแผ่
ศาสนา),” ในหัวข้อพระกิตติคุณบน 
LDS.org; เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, 
“เราผองต้องถูกเกณฑ์,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2011, 56-59.
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คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง
• ชีวิตท่านได้รับพรอย่างไรจาก

การรับใช้งานเผยแผ่ศาสนาของ

ท่านหรือการรับใช้งานเผยแผ่

ศาสนาของผู้อื่น

• ท่านคิดว่าเหตุใดศาสดา

พยากรณ์จึงขอให้น�าพระกิตติคุณ

ออกไปทั่วโลก

•  ท่านสามารถช่วยสมาชิกในเขต

ของท่านที่ไม่แข็งขันในศาสนจักร

ให้รู้สึกถึงพยานของพระวิญญาณ

ได้อย่างไร

ท่านอาจเขียนความคิดลงในบันทึก

ส่วนตัวหรือสนทนาเรื่องเหล่านี้กับคน

อื่น ๆ

คำาเชื้อเชิญผู้สอนศาสนา: จับเกลียวคลื่น
• “ท่านที่เป็นวัยรุ่น จงน้อมรับหลักสูตรใหม่ของท่านและสอนหลักค�าสอนของพระ- 

เยซูคริสต์ให้กัน  เวลานี้คือเวลาที่ท่านจะเตรียมสอนผู้อื่นเกี่ยวกับพระคุณความดี

ของพระผู้เป็นเจ้า

• “ชายหนุ่มและหญิงสาว การศึกษาของท่านส�าคัญเสมอ . . .  เราขอกระตุ้นท่านให้

สมัครในสถาบันที่ท่านเลือก ก่อน เริ่มงานเผยแผ่ของท่าน

• “บิดามารดา ครู และคนอื่น ๆ จงจับเกลียวคลื่นขณะท่านเตรียมอนุชนรุ่นหลัง 

ของเราให้มีค่าควรในการรับใช้งานเผยแผ่  ขณะเดียวกัน ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง 

ของท่านจะเป็นจุดสนใจของมิตรสหายและเพื่อนบ้านของท่าน

• “ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ จงจับเกลียวคลื่นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมทางวิญญาณ  

ทางกาย และทางการเงินแก่ผู้สอนศาสนาในอนาคต

• “ท่านที่เป็นคู่สามีภรรยาอาวุโส จงวางแผนเพื่อวันที่

ท่านจะออกไปเป็นผู้สอนศาสนา

• “ประธานสเตคและอธิการ . . .  ถือกุญแจแห่ง

ความรับผิดชอบส�าหรับงานเผยแผ่ศาสนาใน

หน่วยของพวกเขา

• “หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด . . .  คือบุคคลที่เชื่อมโยง

ระหว่างสมาชิกกับผู้สอนศาสนาในงานอัน

ศักดิ์สิทธิ์ของการช่วยชีวิตบุตรธิดาของพระผู้

เป็นเจ้า”

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“จับเกลียวคลื่น,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 45, 46.
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จงฉลาดในการรับเทคโนโลยีมาใช้
• “เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ สมาชิกที่เยาว์วัยในบอสตันเปิดบล็อกมากมาย  คนที่เข้า

ร่วมศาสนจักรเริ่มต้นเรียนรู้ทางออนไลน์ ตามด้วยการสนทนากับผู้สอนศาสนา. . .

[ผู้เขียนบล็อก] คนหนึ่งกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่งานเผยแผ่ศาสนา นี่เป็นความสนุกสนาน

ของงานเผยแผ่’”1

•  “ท�าไมไม่เลือกเวลาแต่ละวันเพื่องดการเชื่อมต่อจากเทคโนโลยีแล้วเชื่อมสัมพันธ์กัน

อีกครั้ง  แค่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง”2

•  “ท�าเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์ส�าคัญในอุปกรณ์ของท่านและกลับมาอ่านบ่อย ๆ . . . 

ไม่นานท่านจะท่องจ�าข้อพระคัมภีร์ได้หลายร้อยข้อทีเดียว  ข้อความเหล่านั้นจะ

กลายเป็นแหล่งการดลใจและการน�าทางอันทรงพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ ์

ในยามจ�าเป็น”3

อ้างอิง
1.  นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “นี่คือปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 79.
2.  โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม, “ถ้อยคำาที่เราเอ่ย,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 82.
3.  ริชาร์ด จี. สก๊อตต์, “เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 30.

ช่วยเหลือคนยากจนและ 
คนขัดสน
“โดยใช้เงินทุนบริจาคของสมาชิกที่มีใจ
เอื้อเฟื้อ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่งอาหาร เสื้อผ้า และ 
สิ่งของจำาเป็นอื่น ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ใหญ่
และเด็กทั่วโลก  การบริจาคเพื่อมนุษย-
ธรรมนี้มียอดรวมหลายร้อยล้านดอลลาร ์
ในทศวรรษที่ผ่านมา และบริจาคโดยไม ่
คำานึงถึงศาสนา เผ่าพันธุ์ หรือเชื้อชาติใด ๆ 
ทั้งสิ้น . . .  ใน 25 ปีที่ผ่านมา เราให้ความ 
ช่วยเหลือถึงเกือบ 30 ล้านคนใน 179 
ประเทศ”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, “ผู้ติดตามของพระคริสต์,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2013, 98.

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังค�าปราศรัย 
การประชุมใหญ่สามัญได้ที่  
conference.lds.org
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เติมคำาในช่องว่าง
1. “ความมืดจะไม่มีชัยเหนือ  ของพระคริสต์” (ดีเทอร์ เอฟ.  

อุคท์ดอร์ฟ, “ความหวังแห่งความสว่างของพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา,  

พ.ค. 2013, 77)

2. “ศาสนจักรเป็น  ที่ผู้ติดตามของพระคริสต์จะได้รับสันติสุข”  

(เควนทิน แอล. คุก, “สันติสุขส่วนตัว: รางวัลแห่งความชอบธรรม,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2013, 34)

3. “เราผู้มีร่างมรรตัยมี  เหนือสัตภาวะที่ไม่มีร่างกาย”  

(บอยด์ เค. แพคเกอร์, “สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 8)

4. “เมื่อเราละทิ้งค�ามั่นสัญญาและความซื่อสัตย์ต่อ  ของเรา เราเอา

กาวที่ยึดสังคมของเราไว้ด้วยกันออกไป” (แอล. ทอม เพอร์รีย์, “การเชื่อฟังกฎ

คือเสรีภาพ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 87)

5. “หากท่านไม่ได้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่มีป้ายชื่อติดอยู่บนเสื้อนอกของท่าน 

ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่ท่านจะเขียนขึ้นมาอันหนึ่งใน  ของท่าน” 

(นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “นี่คือปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 77)

ค�าตอบ: 1. ความสว่าง; 2. ที่พักพิง; 3. พลัง; 4. คู่สมรส; 5. ใจ
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คำพูดที่เราใช้สามารถเป็นพยานถึง 
พระคริสต์  ปลอบโยนคนขัดสน  

ชมเพื่อน  หรือแสดงความรักต่อสมาชิก
ครอบครัว  เราสามารถกล่าวค�าพูดอันก่อ
ให้เกิดความเจ็บปวดทางอารมณ์ แพร่การ
นินทา ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือดูถูกเหยียด
หยามได้เช่นกัน  การช่วยให้บุตรธิดาของ
เราใช้ภาษาที่ดีจะน�าสันติสุขและก�าลังใจ
เข้ามาในบ้านท่าน  ในฉบับเดือนน้ีหน้า 
60–61 แลร์รีย์ เอม็. กิบสนั จากฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญพูดถึงความส�าคัญของ
ภาษาที่สะอาดดังนี้

“สิ่งที่เรารู้สึกในใจคือสิ่งที่เรานึกถึง และ
สิ่งที่เรานึกถึงคือสิ่งที่เราพูดถึง  ด้วยเหตุนี้
ค�าพูดที่เราใช้จึงสะท้อนความรู้สึกของใจ
เราและตัวตนจริง ๆ ของเรา . . .

“เราแต่ละคนสามารถชื่นชมพรของการ 
มีพระวิญญาณอยู่กับเรา ตลอดเวลา ดัง 
ท่ีสัญญาไว้เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกทุกวัน 
สะบาโต  สัญญานั้นจะขึ้นอยู่กับเรา—ขึ้น
อยูก่บัวิธทีีเ่ราปฏบัิติ สิง่ทีเ่ราท�า และแน่นอน 
แม้แต่สิ่งที่เราพูด”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
•  ท่านอาจจะอ่านหมวดภาษาใน เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน (หน้า 20–
21) กับครอบครัวของท่าน  สนทนา
ถึงสิ่งที่จะท�าเมื่อคนรอบข้างใช้ภาษา
ไม่สุภาพ

ภาษาท่ีดี

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

ข้อพระคัมภีร ์
เกี่ยวกับภ�ษ�

สดุดี 34:13–14

สุภาษิต 10:11

อิสยาห์ 50:4

มัทธิว 15:11

เอเฟซัส 4:29, 31

2 นีไฟ 32:2–3; 33:1

หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญา 20:54; 52:16; 
100:5–6; 136:23

•  อ่านบทความของบราเดอร์กิบสัน 
ในหน้า 60–61  ใช้บทความนี้ตั้ง 
เป้าหมายเพื่อช่วยกันใช้ภาษาที่ดี

•  ศึกษาและสนทนาพระคัมภีร์ที่ระบ ุ
ไว้ด้านขวา

•  อ่าน “เลือกไม่นินทา” ในหน้า 59 
ของฉบับนี้และพูดถึงอันตรายของ
การนินทา  สนทนาว่าเหตุใดการ
นินทาจึงเกิดขึ้นและจะหลีกเลี่ยง
อย่างไร

•  ชมวีดิทัศน์และอ่านบทความของ
เยาวชนเรื่องพลังของภาษา  ไป 
ที่ youth.lds.org และคลิกแท็บ  
“For the Strength of Youth”  
(เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน)”  
คลิก “Language (ภาษา)” ด้านขวา
ของหน้าคือหมวด “Related (เรื่องที่
เกี่ยวข้องกัน)” ที่มีวีดิทัศน์หลายเรื่อง
เช่น “No Cussing Club (ชมรมต่อ
ต้านค�าสบถ)” และบทความเยาวชน
เกี่ยวกับการไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม 
ผู้อื่น

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
•  ท่านอาจจะอ่าน “ถ้อยค�าที่เราเอ่ย” 

(โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม, เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 81), “ค�าพูด เหล่านั้น” 
(เลียโฮนา, ธ.ค. 2011, 60) หรือ  
“ค�าตอบอ่อนหวาน” (เลียโฮนา, มิ.ย. 

2011, 70)  พูดคุยกันว่าเราจะรู้สึก
อย่างไรเมื่อเราพูดกันแต่เรื่องดี ๆ

•  สนทนาถึงสิ่งที่ท่านไม่พูดในบ้าน  
ตัง้เป้าหมายว่าจะพดู “กรณุา” และ 
“ขอบคุณ” รวมทั้งกล่าวค�าชมเชย
มากขึ้น

•  พูดคุยกันว่าทุกคนมีความสุขมาก
ขึ้นอย่างไรเมื่อเราพูดกันแต่เรื่องดี ๆ  
ร้องเพลง “ความเมตตาเริ่มท่ีเรา” 
(หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, หน้า 83) 
หรอืเพลงอืน่เกีย่วกบัความเมตตา ภา
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โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
นิตยสารศาสนจักร

ขณะที่วินกา กิลแมนเพ่งมองอย่าง
ครุ่นคิดเข้าไปในป่าอะแลสกาเลย

บ้านของเธอไป เธอนึกถึงสามีสุดที่รักซึ่ง
ตายจากเธอไปนานแล้ว  วอร์ด เคปเลอร์ 
กิลแมนเป็นชายล�่าสันสะดุดตา เป็นทหาร
ผ่านศึกษาในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็น
แพทย์และสามีที่ซื่อสัตย์  แต่ต้องอาศัย 
การเดินทางแห่งศรัทธาและโอกาสใหม่ใน
การยอมรับพระกิตติคุณจึงรวมวินกาและ
วอร์ดไว้เป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์ได้

เรือ่งราวของวินกา เฮเลน กลิแมนเริม่ต้น
ในเดนมาร์ก  เธอเกิดใกล้วอร์ดิงบอร์ก  
เมืองบนเกาะเดียวกับโคเปนเฮเกน  เธอ
เติบโตในครอบครัวที่มีบุตรเจ็ดคน ซึ่งมี 
บุตรชายบุญธรรมสามคนรวมอยู่ด้วย

เวลานั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2  โดย
ผ่านพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า เธอกับ
บิดามารดารอดชีวิตจากการสังหารหมู่และ
สามปีในค่ายกักกันซึ่งเป็นประสบการณ์ที่
เธออยากลืมเสียแล้วเวลานี้

หลังสงคราม ครอบครัวเธอสร้างชีวิต
ใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง  วันหน่ึงวินกากับคุณ
พ่อคุณแม่พักอยู่ในบ้านฤดูร้อนที่อาร์ฮัสใน
จัตแลนด์  ที่นั่นพวกเขาบังเอิญพบผู้สอน
ศาสนาคู่หนึ่งก�าลังหาที่พักอาศัย  ชายหนุ่ม

ทั้งสองอ่อนโยนและเป็นมิตรมาก คุณพ่อ 
คุณแม่ของวินกายอมให้พวกเขาอาศัยอยู่
ในที่พักรับรองแขก

“ดิฉันไปโบสถ์กับพวกเขาช่วงสั้น ๆ ”  
วินกาเล่า “แต่ครอบครัวดิฉันไม่สนใจ
ศาสนาเลย  คุณพ่อเป็นลูกหลานชาวยิว 
คุณแม่เป็นลูเทอแรน แต่เราไม่ได้เติบโต 
มาในศาสนา  ต่อมาดิฉันต้องกลับไปเรียน
หนังสือ”

หลังจากนั้นผู้สอนศาสนามาเยี่ยมเธอ 
ในโคเปนเฮเกนระยะหนึ่ง  ถึงแม้วินกาจะ
ชอบการมาเยี่ยม  แต่เธอยังไม่พร้อมจะ
ยอมรับพระกิตติคุณ

“ดิฉันย้ายไปซอลท์เลคซิตี้ราวปี 1950” 
วินกากล่าว  “ดิฉันเป็นพยาบาล แต่ต้อง 
ต่อใบรับรองเพื่อท�างานในสหรัฐ”

การย้ายครั้งนี้เปิดโอกาสให้เธอได้เรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น ทั้งยังเปิดโอกาสอีก 
อย่างหน่ึงให้เธอได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัศาสนจกัร
ด้วย  เธออาศยัอยูใ่นบไีฮฟ์เฮาส์และท�างาน
ท่ีส�านักงานแพทย์ฝั่งตรงข้าม  เธอเล่น
เชลโลให้วงยูทาห์ซิมโฟนีด้วยและมีเพื่อน 
ที่ดีหลายคน

“ดิฉันไปโบสถ์กับพวกเขาด้วย  และไป
เดินเล่นบริเวณเทมเปิลสแควร์ช่วงพักกลาง

จังหวะเวลาส่งผลต่อทุกสิ่ง

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

ในที่สุดเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ก็มาสู่พระวิหาร—ในวิธีที่คาดไม่ถึง

วันทุกวัน  แต่ดิฉันยังคงคิดว่าศาสนาเป็น 
สิ่งที่คุณสามารถตัดสินใจให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตได้ตามใจชอบ”

หลังจากสองปีในซอลท์เลค วินกาย้าย 
ไปแซคราเมนโต แคลฟิอร์เนยี สหรฐัอเมรกิา 
และพกัอยูช่่วงสัน้ ๆ กบัครอบครวัของผูส้อน 
ศาสนาคนหนึ่งที่เคยสอนเธอในเดนมาร์ก  
เมื่อท�างานเป็นพยาบาลห้องผ่าตัดจนเก็บ
เงินได้มากพอจะเลี้ยงดูตนเองแล้ว เธอก็
ย้ายออกมาอยู่ต่างหาก  เธอกับผู้สอน
ศาสนาคนนั้นออกเดทและหมั้นหมายกัน 
ในที่สุด

“สถานการณ์ไม่เป็นดังคาด” วินกาเล่า 
เมื่อพวกเขาถอนหมั้น เธอเดินหน้าต่อไป
และขาดการติดต่อกับสมาชิกศาสนจักร

ไม่นานหลังจากนั้น วินกาพบวอร์ด 
ทันตแพทย์และศัลยแพทย์ช่องปากผู้เกิด
และเติบโตในแซคราเมนโต  เขาเป็นชาย
ล�่าสันรูปงามและเคยเป็นทหารเรือในช่วง
สงคราม  ถึงแม้จะอายุมากกว่าวินกาถึง  
11 ปีแต่เขาท�าให้เธอประทับใจมาก และ 
ทั้งสองแต่งงานกันในปี 1954

พวกเขาซื้อบ้านไม่ไกลจากสถานประ-
กอบการของเขา  ถึงแม้จะมีบุตรไม่ได้แต่
พวกเขามีชีวิตแต่งงานที่วิเศษยิ่งและเปี่ยม



12 เ ลี ย โ ฮ น า 	 สิ ง ห า ค ม 	 2 0 1 3    13

ด้วยความรัก  พวกเขาท�างาน พวกเขาเดิน
ทาง เขาทาสี และเธอยังคงเล่นดนตรี  ชีวิต
ราบรื่นนานหลายปี

วอร์ดถึงแก่กรรมในปี 1985  วนิกาอาศยั 

อยู่ในบ้านของทั้งคู่จนถึงประมาณปี 1999 

เมื่อเธอเริ่มรู้สึกว่าอยากจะย้ายบ้าน  เนื่อง 

จากบ้านของเธอหลังใหญ่เกินความจ�าเป็น

และเธอรู้สึกว่าต้องการเปลี่ยนแปลง  เธอ

ค้นพบเมืองเล็ก ๆ ที่เหมาะกับเธอในไฮเนส 

อะแลสกา  เธอเกษียณท่ีน่ัน และเรื่องราว

คงจบลงถ้าผู้สอนศาสนาไม่มาเคาะประตู

บ้านของเธออีกครั้งในปี 2006

ในที่สุด หลังจากมีโอกาสหลายครั้งและ

หลายปี จังหวะเวลาก็ลงตัวพอดี 

“ดิฉันรู้เรื่องศาสนาไม่มากนัก” วินกา

กล่าว “แต่ดิฉันรู้บางอย่างที่ท�าให้ดิฉันตั้ง

ค�าถาม สิง่ทีท่�าให้ดฉินัผดิหวงัหรือค่อนข้าง

เป็นเรื่องแปลก

“เมื่อดิฉันเรียนพระกิตติคุณนี้ ทุกอย่าง

ถ่า
ยภ

าพ
โด

ย 
โจ

ชัว
 เจ

. เ
พอ

ร์ก
ีย์

มีความหมาย ทั้งแผนแห่งความรอด สิ่งที่
คาดหวังจากเรา สัญญาที่ท�าไว้ พระคัมภีร์
มอรมอน  ดิฉันชอบเป็นพิเศษคือหลักค�า
สอนของศาสนจักรเรื่องงานพระวิหารแทน 
ผู้วายชนม์ที่ไม่เคยรู้จักพระกิตติคุณ  ดิฉัน
รู้สึกสบายใจกับพระกิตติคุณ  นั่นเป็นสิ่งที่
ดิฉันยอมรับได้เพราะพระกิตติคุณชัดเจน
และเปิดรับดิฉัน ท�าให้รู้สึกเหมือนก�าลัง
กลับบ้าน

“ในท่ีสุดดิฉันก็ได้ท�าสิ่งที่ควรท�ามาตั้ง
นานแล้ว  ดฉินัไม่ทราบว่าท�าไมจงึปล่อยไว้
นานขนาดนั้น  ดิฉันเคยพบคนดี ๆ มาก 
มาย และทุกคนมีอิทธิพลบางอย่างในการ
ตัดสินใจเข้าร่วมศาสนจักรของดิฉัน  ดิฉัน
ใช้เวลาหลายปี แต่การรับบัพติศมาเป็น
เรื่องดีที่สุดที่ดิฉันเคยท�ามา”

วินการับบัพติศมาวันที่ 14 ตุลาคม ปี 
2006—ตรงกบัวนัคล้ายวนัเกดิของสามเีธอ  
หนึ่งปีต่อมาเธอเข้าพระวิหารเป็นครั้งแรก
และผนึกกับวอร์ด (โดยตัวแทน) เพื่อกาล

เวลาและชั่วนิจนิรันดร์  ส�าหรับวินกา 
ประสบการณ์ในการเข้าพระวิหารและผนึก
กับคนรักในชีวิตเธอ “เป็นเรื่องเหลือเชื่อ 
และสวยงาม”

หลังจากได้รับพรอันสูงส่งของการผนึก
กับสามีที่เธอรัก วินกาปรารถนาจะแบ่งปัน
พรพระวหิารกบัญาติ ๆ  ถงึแม้จะอาย ุ86 ปี
และป่วยด้วยโรคไตวาย แต่เธอมีจุดมุ่ง
หมายชัดเจน

“ดิฉันหวังว่าสามีกับคุณพ่อคุณแม่ของ
เขา และคุณพ่อคุณแม่ รวมถึงพี่น้องของ
ดิฉันเองจะยอมรับพระกิตติคุณ  ดิฉันมีงาน
พระวิหารมากมายที่ต้องท�าให้เสร็จ

“โครงการหลักอย่างหนึ่งของดิฉันใน 
ชีวิตเวลานี้คือท�างานพระวิหารให้มากที่สุด
เท่าที่จะท�าได้ ท�าล�าดับการสืบเชื้อสายให้
มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  ดิฉันรู้สึกว่าดิฉัน 
มีเหตุผลให้อยู่ที่นี่  แม้ว่าดิฉันจะมีชีวิตถึง 
100 ปีก็ไม่เป็นไร  ดิฉันมีหลายอย่างต้อง 
ท�าตอนนี้  ดิฉันรู้สึกดีจริง ๆ ที่ได้ท�างานนี้”

เมื่อวินกาเหลียวกลับเข้ามาในบ้าน เธอ
เปี่ยมด้วยความหวังอันเกิดจากพระกิตติ-
คุณของพระเยซูคริสต์  การเป็นสมาชิก
ศาสนจักรนี้ “เป็นพรในด้านต่าง ๆ นับไม่
ถ้วน  คุณรู้สึกสงบในใจ  คุณรู้สึกเข้มแข็ง
ขึน้  เมือ่สิง่ต่าง ๆ สวยงามอย่างยิง่ คณุรูส้กึ
ว่า ‘โอ้ นี่แหละสวรรค์’  นั่นท�าให้คุณรู้สึก
ซาบซึ้งกับการมีชีวิตอยู่”

วนิกามชีวีติอยูด้่วยใจส�านกึคณุ—เพราะ
ไฟแห่งพระกิตติคุณและความหวังแห่ง
นิรันดรกับสามีที่เธอรักลุกโชติช่วงในตัว 
เธอ 

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างชีวิตแต่งงานของท่านที่ 
แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน “ชีวิตแต่งงาน: ดูและเรียนรู้” 
 เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 83.
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มอบหมายผู้นำาระดับ
ภาคคนใหม่

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศการเปลี่ยน 
แปลงในงานมอบหมายผู้น�าระดับภาค 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2013  
สมาชิกทุกคนในฝ่ายประธานภาคเป็น
สมาชิกในโควรัมที่หนึ่งหรือโควรัมท่ีสอง 
แห่งสาวกเจ็ดสิบ 

แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

เดล จี.  
เรนลันด์
ประธาน

คาร์ล บี. 
คุก

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เควิน เอส.  
แฮมิลตัน

ที่ปรึกษาที่สอง

แอฟริกาตะวันตก

เลอแกรนด์ อาร์. 
เคอร์ติส จูเนียร์

ประธาน

เทเรนซ์ เอ็ม.  
วินสัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เอ็ดเวิร์ด ดูเบ
ที่ปรึกษาที่สอง

เอเชีย

เกอร์ริท  
ดับเบิลยู. กอง

ประธาน

แลร์รีย์ วาย.  
วิลสัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

แรนดีย์ ดี.  
ฟังก์

ที่ปรึกษาที่สอง

เอเชียเหนือ

ไมเคิล ที. ริงก์วูด
ประธาน

โคอิชิ  
อาโอยากิ

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

สก็อตต์ ดี.  
ไวทิงก์

ที่ปรึกษาที่สอง

บราซิล

คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. 
คอสตา
ประธาน

ไชโร  
มัซซาการ์ดี

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

อีดัวร์โด  
กาวาร์เร็ท

ที่ปรึกษาที่สอง

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

แคริบเบียน

วิลฟอร์ด ดับเบิลยู. 
แอนเดอร์เซ็น

ประธาน

เจ. เดฟน์  
คอร์นิช

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

คลอดิโอ ดี. 
ซิวิค

ที่ปรึกษาที่สอง

โรนัลด์ เอ.  
ราสแบนด์
ช่วยเหลือ 
ทุกภาค

แอล. วิทนีย ์
เคลย์ตัน

ยูทาห์เหนือ
ยูทาห์ ซอลท์เลค

ซิตี้
ยูทาห์ใต้

โดนัลด์ แอล. 
ฮอลล์สตรอม
อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันออก 
เฉียงเหนือ

แทด อาร์.  
คอลลิสเตอร์

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันตก 

เฉียงใต้

ริชาร์ด เจ.  
เมนส์

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันตก 
เฉียงเหนือ

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันตก

เครก ซี.  
คริสเต็นเซ็น

ไอดาโฮ
อเมริกาเหนือ 

ตอนกลาง

ยูลิส์เสส  
ชวาเรส

อเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันออก 

เฉียงใต้

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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อเมริกากลาง

คาร์ลอส เอช. 
อามาโด
ประธาน

เอเดรียน  
โอชาว

ที่ปรึกษาที่สอง

เควิน อาร์.  
ดันแคน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ยุโรป

โฮเซ เอ.  
เทียเซียรา
ประธาน

แพทริก  
เคียรอน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ทิโมธี เจ.  
ไดคส์

ที่ปรึกษาที่สอง

ยุโรปตะวันออก

ลาร์รีย์ อาร์. 
ลอว์เรนซ์
ประธาน

แรนดอลล์ เค. 
เบนเน็ตต์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

แพร์ จี.  
มาล์ม

ที่ปรึกษาที่สอง

เม็กซิโก

ดาเนียล แอล. 
จอห์นสัน
ประธาน

โฮเซ แอล.  
อาลอนโซ

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

อาร์นุลโฟ  
วาเลนซูเอลา

ที่ปรึกษาที่สอง

ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ

บรูซ ดี.  
พอร์เทอร์

บรูซ เอ.  
คาร์ลสัน

บริหารงานจากส�านักงานใหญ่
ศาสนจักร

แปซิฟิก

เจมส์ เจ.  
ฮามูลา

ประธาน

เควิน ดับเบิลยู. 
เพียร์สัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

โอ. วินเซนต์  
ฮาเล็ก

ที่ปรึกษาที่สอง

ฟิลิปปินส์

เบรนท์ เอช.  
นีลสัน

ประธาน

เอียน เอส. 
อาร์เดิร์น

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

แลร์รีย์  
เอ็กโค ฮอว์ค

ที่ปรึกษาที่สอง

อเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

ฮวน เอ. อูเซดา
ประธาน

ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ 
วัดเดลล์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ซี. สก็อตต์ 
โกรว์

ที่ปรึกษาที่สอง

อเมริกาใต้ตอนใต้

วอลเตอร์ เอฟ. 
กอนซาเลซ
ประธาน

ฮอร์เก เอฟ.  
เซบาโยส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ฟรานซิสโก เจ. 
วินัส

ที่ปรึกษาที่สอง



การเชื่อฟังกฎและพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าจ�าเป็นมา

แล้วและจะจ�าเป็นตลอดไปส�าหรับคนท่ีปรารถนาจะ

เป็นผู้รับพรที่สัญญาไว้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1833 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ได้รับการเปิดเผยซึ่งพระเจ้าทรงประกาศว่า

“และความจริงคือความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่เป็นอยู่, และดังที่

เป็นมา, และดังที่จะเป็น . . .
“และไม่มีมนุษย์คนใดได้รับความสมบูรณ์เว้นแต่เขา รักษา

พระบัญญัติของ [พระผู้เป็นเจ้า]

“คนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ได้รับความจริงและแสง

สว่าง, จนเขารุ่งโรจน์ในความจริงและรู้สิ่งทั้งปวง.” (คพ. 93:24, 

27–28; เน้นตัวเอน)

โดยศึกษาและเชื่อฟังความจริงท่ีพบในกฎและศาสนพิธีของ

พระกิตติคุณ เราเรียนรู้และได้รับพรที่สัญญาไว้ของพระกิตติคุณ  

ตามพระปรีชาญาณและจังหวะเวลาของพระบิดาบนสวรรค์ 

ความจริงที่น�าทางวิสุทธิชนยุคสุดท้ายก�าลังมีเผื่อแผ่ให้บุตรธิดา

โดย เอ็ลเดอร์
เอฟ. ไมเคิล วัทสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การเชื่อฟัง
เครื่องหมายแห่งศรัทธา

ขอให้เรามุ่งมั่นดำาเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระบัญญัติ ทำาตามคำาแนะนำาอันศักดิ์สิทธิ ์

จากผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือก และได้รับพรที่สัญญาไว้จากพระหัตถ์พระองค์
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ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า  เพราะดังที่พระองค์ทรงประกาศ “งาน

ของเราและรัศมีภาพของเรา—คือการท�าให้เกิดความเป็นอมตะ

และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)
ศาสดาพยากรณ์ที่รักของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

แนะน�าว่า “จงเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า  กฎที่พระบิดาบน
สวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักประทานแก่เรา  เมื่อเราเชื่อฟัง 
ชีวิตเราจะมีสัมฤทธิผลมากขึ้น ซับซ้อนน้อยลง  เราจะแบกรับการ
ท้าทายและปัญหาได้ง่ายขึ้น  เราจะได้รับพรที่พระเจ้าทรงสัญญา
ไว้  พระองค์ตรัสไว้ว่า ‘พระเจ้าทรงเรียกร้องใจและความคิดท่ี
เต็มใจ; และคนเต็มใจและคนเชื่อฟังจะกินสิ่งดีของแผ่นดินแห่ง
ไซอันในวันเวลาสุดท้ายนี้’ ”1

ถ้อยค�าของประธานมอนสันคล้ายกับถ้อยค�าที่ตรัสไว้ในสมัย
ก่อนเมื่อนีไฟประกาศต่อบิดาท่านว่า “ข้าพเจ้าจะไปและท�าสิ่งท่ี
พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติ
แก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางไว้ให้พวก
เขา เพื่อพวกเขาจะท�าส�าเร็จในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา” 
(1 นีไฟ 3:7)

16 เ ลี ย โ ฮ น า
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เพลงสวดของเด็กเตือนเราให้นึกถึงหน้าที่และ
ทิศทางของเรา

ฉันจะไป ฉันจะทำาสิ่งที่พระเจ้าบัญชา

ฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมทางและฉันต้อง 

เชื่อฟังพระ 2

เมื่อเราจดจ�าค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ให้
รักษาพระบัญญัติอย่างซื่อสัตย์และเมื่อเรานึกถึง
ค�าตอบที่นีไฟให้แก่บิดาของท่าน เราจะเป็นผู้คนที่
ได้รับพร

ตามค�าแนะน�าจากเทพโมโรไน ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟเล่าเรื่องท่ีเกิดขึ้นให้บิดาทางโลกฟัง  เมื่อ
บิดาของโจเซฟ สมิธทราบว่าบุตรชายได้รับมอบ
หมายให้ดูแลแผ่นจารึกทองค�า เขากล่าวว่า “เรื่อง
นี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า, และบอกให้ข้าพเจ้าไปท�า
ดังท่ีผู้ส่งสารสั่ง” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:50)  
หากไม่ใช่เพราะการเชื่อฟังค�าแนะน�าที่โจเซฟได้
รับทั้งจากสวรรค์และแผ่นดินโลก วิถีแห่งประวัติ 
ศาสตร์คงเปลี่ยนไปจากนี้

เราจะรับบัพติศมาได้เม่ือใด
ผู้สอนศาสนาของเราสวดอ้อนวอน ไป และท�า 

โดยวางใจว่าพระเจ้าจะไม่ประทานพระบัญญัติให้
นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทางให้พวกเขา
ประสบความส�าเรจ็ผ่านการเชือ่ฟังและความเต็มใจ 

รับใช้  พวกเขาวางใจในสัญญาของพระองค์ที่ว่า 
“ผู้ใดที่รับเจ้า, ที่นั่นเราจะอยู่ด้วย, เพราะเราจะไป
เบื้องหน้าเจ้า, เราจะอยู่ทางขวามือเจ้าและทาง
ซ้ายเจ้า, และพระวญิญาณของเราจะอยูใ่นใจเจ้า, 
และเหล่าเทพของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคอง
เจ้าไว้” (คพ. 84:88)

คนมากมายที่แสวงหาความจริงต่างยินดีท�า
ตามค�าสอนของผู้สอนศาสนาของเรา  บ่อยครั้งผู้
ที่ปรารถนาจะถูกนับอยู่ในบรรดาผู้เชื่อมีความ
ปรารถนาจะเป็นผู้ติดตามที่เชื่อฟังความจริงอยู่
แล้ว  พวกเขาเต็มใจไปและท�าเช่นเดียวกัน

กรณีเช่นนี้เกิดกับบุคคล 42 คนที่เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่ท้องถิ่นในกานังกา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก  พวกเขาเต็มใจมาเพราะ 
เคยอ่านและได้ยินความจริงเกี่ยวกับการฟื้นฟู 
พวกเขาได้เริ่มด�าเนินชีวิตตามหลักธรรมที่เกี่ยว 
ข้อง และพวกเขามีความปรารถนาจะเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย3

เพราะเชือ่ฟังการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณ 
และมีศรัทธาในทุกย่างก้าว พวกเขาจึงเดินหกวัน
เพื่อจะมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่  ค�าถามข้อแรก
ที่พวกเขาถามเจ้าหน้าที่ควบคุมหลังจากมาถึงคือ 
“เราจะรับบัพติศมาได้เมื่อใด”

พวกเขาเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าจะทรง
เปิดทางให้ผู้สอนศาสนาได้สอนพวกเขาในบ้าน
และน�าความจริงที่พวกเขาแสวงหามานานมาให้  
คนอื่น ๆ อีกประมาณ 200 คนที่ไม่อาจเดินทาง
หกวันได้ต่างรอฟังว่าอีกไม่นานผู้สอนศาสนาจะ
มาหาพวกเขา

คำาสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา
ในประเทศแองโกลา การต่อต้านคุกคามขัด

ขวางไม่ให้วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์และเชื่อฟังได้เห็น
พระกิตติคุณหยั่งรากในแผ่นดินพวกเขาตาม
ปรารถนา  พระเจ้าทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์มา
เปิดประตูให้งานเผยแผ่ศาสนา แต่ในคืนก่อนออก

บ่อยครั้งผู้ที่ปรารถนา 
จะถูกนับอยู่ในบรรดา 
ผู้เชื่อมีความปรารถนา 
จะเป็นผู้ติดตามที่เชื่อฟัง 
ความจริงอยู่แล้ว กรณีเช่นนี ้
เกิดกับบุคคล 42 คนที่เข้า 
ร่วมการประชุมใหญ่ท้องถิ่น 
ในกานังกา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก เพราะ
เชื่อฟังการกระตุ้นเตือนของ
พระวิญญาณและมีศรัทธาใน
ทุกย่างก้าว พวกเขาจึงเดิน 
หกวันเพื่อจะมาเข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่
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เดินทางตามก�าหนด พวกเขายังไม่ได้รับวีซ่า  เมื่อ
ตัวแทนศาสนจักรเข้าพบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจคน
เข้าเมืองเพื่อสอบถามเรื่องความล่าช้า พวกเขา
กลับถูกปฏิเสธ

ด้วยการอนุมัติจากฝ่ายประธานสูงสุดให้อุทิศ
แองโกลาส�าหรับงานเผยแผ่ศาสนา เอ็ลเดอร์ดี. 
ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองและคนอื่น ๆ จึงรอค�าสั่งอยู่ในโจฮันเนสเบิร์ก 
แอฟริกาใต้  ในเวลาเดียวกันนั้นสมาชิกที่ซื่อสัตย์
ช่ือพอลินา ลาสซาเลเตดากุนฮา กองกาเวสก็
พยายามเปิดประตูที่ดูเหมือนจะปิดอยู่  เธอหวัง
จะได้รับจดหมายเชิญซึ่งจะอนุญาตให้คณะของ
ศาสนจักรเข้าไปในแองโกลา  พอได้จดหมายแล้ว
พวกเขาจึงจะได้วีซ่าที่จ�าเป็นต้องใช้

ช่วงจังหวะที่สถานที่ราชการในแองโกลาก�าลัง
จะปิดท�าการ เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันเรียก
ชุมนุมคนที่รออยู่ในส�านักงานภาคแอฟริกาตะวัน
ออกเฉียงใต้  ต่อจากนั้นท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอน
ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงเข้ามาช่วย  ใน
ชั่วโมงเดียวกันนั้น ทันทีหลังจากการสวดอ้อนวอน
ด้วยศรัทธาของท่าน พวกเขาก็เซ็นจดหมายเชิญ  
พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรง
เตรียมทางส�าหรับวันแห่งการอุทิศ  เอ็ลเดอร์คริส- 
ทอฟเฟอร์สันขอให้มีการสวด
อ้อนวอนด้วยความนอบน้อม
เพื่อขอบพระทัยส�าหรับ
ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น4

คำาร้องของเพลงปฐมวัย

กังวานจับใจไม่ผิดพลาด

พระบิดาสวรรค์ ทรงอยู่ที่นั่น

ไหม?

พระทรงได้ยินและตอบคำา

สวดของเด็กเด็กไหม? 5

แน่นอน พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น  
แน่นอน พระองค์ทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนจากบุตรธิดาที่เชื่อ

ฟังของพระองค์

การเชือ่ฟังเป็นเครือ่งหมายของศาสดาพยากรณ์ 

ทั้งหลาย และบ่อเกิดแห่งพลังทางวิญญาณนี้มีผล

ต่อทุกคนที่ติดตามผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง

ซื่อสัตย์  ประธานมอนสันเน้นให้วิสุทธิชนจดจ�าว่า

ต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ เพราะ “ในนี้มีความ

ปลอดภัย ในนี้มีสันติ”6

ขอให้เรามุ่งมั่นด�าเนินชีวิตในการเชื่อฟังพระ-

บัญญัติ ท�าตามค�าแนะน�าอันศักดิ์สิทธิ์จากผู้รับใช้

ที่พระเจ้าทรงเลือก และได้รับพรที่สัญญาไว้จาก

พระหัตถ์พระองค ์
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4.  ข้าพเจ้ามีพรที่ได้เห็นเหตุการณ์ในโจฮันเนสเบิร์กด้วยตนเอง

และได้เดินทางไปแองโกลากับเอ็ลเดอร์คริสต์ทอฟเฟอร์สัน; 
ดูรายงานข่าวเกี่ยวกับท่านและการเยือนแอฟริกาของเอ็ลเด
อร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล  แลนด์ได้ที่ “Apostles Bless Two 
African Nations,” Church News, 6 พ.ย. 2010, 8–10.

5.  “การสวดอ้อนวอนของเด็ก ๆ,” หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 
หน้า 6.

6. “รักษาพระบัญญัติ,” หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, หน้า 69.

การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมาย
ของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย 
และบ่อเกิดแห่งพลังทาง
วิญญาณนี้มีผลต่อทุกคนที่
ติดตามผู้รับใช้ของพระผู ้
เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์
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โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน
นิตยสารศาสนจักร

ดวยประชากรเกินสามล้านคน  ไนโรบ ี ประเทศเคนยาจึงเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดใน
แอฟริกาตะวันออก ที่นี่พลุกพล่าน เต็มไปด้วยรถยนต์ รถบรรทุก และ mutatus—รถตู้ที่ใช้
เป็นระบบรถโดยสารเอกชน—แล่นขวักไขว่ตามท้องถนน  เมืองนี้มีทางรถไฟ ธุรกิจท่องเที่ยว 

และอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งยังเป็นแหล่งตลาดหลักทรัพย์เก่าแก่ที่สุดแห่งที่สองของทวีป
ค่อนไปทางใต้ไม่ถึงห้าไมล์ (7 กิโลเมตร) จากใจกลางเมืองหลวงของเคนยาคือชนบทอันเงียบสงบ  

ในอทุยานแห่งชาตไินโรบผีนืดนิได้รบัความคุม้ครองและดเูหมอืนเป็นแบบนัน้มาหลายร้อยปี  สดุปลาย 
เส้นขอบฟ้าของเมอืง ยีราฟ ควายป่า วลิเดอร์บสี ม้าลาย ฮปิโป ละมัง่แอฟรกิา อแีลนด์ และแรดก�าลงั 
เดนิเลม็หญ้าไปทัว่ สงิโตหลบัอยูใ่ต้ต้นอะคาเซยี  อุทยานจดัให้สตัว์เหล่านีม้ทีีห่ลบภัยจากความแออัด 
ของความเจริญรุ่งเรือง

สมาชิกในเคนยาโดดเด่นเมื่อพวกเขาดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
และสร้างที่หลบภัยจากโลก

พบสถานที่
คุม้ภยั
ในพระกิตติคุณ
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ทั่วเคนยามีสถานท่ีคุ้มภัยเล็ก ๆ อีกประเภทหน่ึง  

สมาชิกศาสนจักรได้สร้างที่พักพิงจากแรงกดดันของ

โลก  พวกเขาก�าลังสร้างสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิไว้ยืนโดย

ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ (ดู คพ. 45:32; 87:8)

ได้รับพลังผ่านคุณค่าต่าง ๆ
โอปรา อูมากล่าวว่าการจดจ�าคุณค่าเยาวชนหญิง

ท�าให้เธอมีพลังด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  “ถึงแม้

ไม่ได้อยู่กับหนุ่มสาวโสดแอลดีเอส แต่เมื่อดิฉันออกไปอยู่ในโลก 

ดิฉันสามารถประยุกต์ใช้คุณค่าเยาวชนหญิงและปลอดภัยอยู่ได้” 

เธอกล่าว

โอปราเรียนรู้คุณค่าเหล่านี้ครั้งแรกก่อนเธอรับบัพติศมา  เมื่อ

อายุ 17 ปี วันหนึ่งโอปราเห็นผู้สอนศาสนาบนถนนและสงสัยว่า

พวกเขาเป็นใคร  เธอศึกษาพระกิตติคุณนานหน่ึงปีและรับบัพ-

ติศมาหลังจากอายุครบ 18 ปี  ชุมชนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเสริม

ก�าลังให้เธอทางวิญญาณ

“เมื่อดิฉันอยู่ที่โบสถ์กับเพื่อนหนุ่มสาวโสด ดิฉันรู้สึกปลอดภัย 

แต่เมื่อออกไปข้างนอก ดิฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเพราะส่วนใหญ่

ดิฉันเป็นวสิทุธชินยคุสดุท้ายคนเดยีวในกลุม่” เธอกล่าว  “บางครัง้ 

ก็ยากเพราะมาตรฐานของโลกกับมาตรฐานของศาสนจักรต่างกัน

โดยสิ้นเชิง”

ยึดราวเหล็ก
การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้สตีเฟน โอดฮิแอมโบ มาเยมเบ 

พบค�าตอบที่เขาบอกว่าเราไม่สามารถพบได้ด้วยตนเอง  “โดย
การศึกษาพระคัมภีร์ เราจะพบค�าตอบของปัญหาบางอย่างที่เรา
มีในชีวิตแต่ละวัน” เขากล่าว  “และโดยการศึกษาพระคัมภีร์เช่น
กันที่ท�าให้เรากล้าอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพราะพระคัมภีร์จะ
คอยสอนเราและบอกสิ่งที่เราต้องท�า”

การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้สตีเฟนได้รับประจักษ์
พยานเกี่ยวกับศาสนจักร  ระหว่างไปเยี่ยมคุณป้าซึ่งเป็นสมาชิก 
เธอชวนเขาไปโบสถ์  หลังจากเขาเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอน เขา
สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าพระคัมภีร์จริงหรือไม่และได้รับค�าตอบ

เขากล่าวว่าการอ่านพระคัมภีร์เป็นประจ�าช่วยให้เขารักษา
มาตรฐานศาสนจักรแม้เมื่อคนรอบข้างสงสัยความเชื่อของเขา  ภา
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รักษามาตรฐาน 
ของพระกิตติคุณ
“เราต้องตื่นตัวเสมอใน 

โลกที่ออกห่างจากเรื่อง 

ทางวิญญาณ เราจ�าเป็น 

ต้องปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที ่

ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐาน

ของเรา โดยไม่ยอมทิ้งสิ่ง 

ซึ่งเราปรารถนามากที่สุด 

นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์ใน

อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า 

พายุจะยังโหมกระหน�่าที่

ประตบู้านของเราครัง้แล้ว

คร้ังเล่า เพราะนัน่เป็นส่วน

หนึ่งของการด�ารงอยู่ใน

ความเป็นมรรตัยที่เราหนี

ไม่พ้น แต่เราจะพร้อมรับ 

มือมากขึ้น เรียนรู้จากสิ่ง 

นัน้ และเอาชนะได้ถ้าเรามี

พระกิตติคุณเป็นรากฐาน

ของชวีติและมคีวามรกัของ

พระผู้เป็นเจ้าในใจเรา” 

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน,  
“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์,”  
เลียโฮนา , พ.ย. 2011,  
106–107.

“โดยการเป็นสมาชิกศาสนจักร 
ศรัทธาของผมมั่นคงขึ้น และโดย
ผ่านสิ่งนั้นผมบอกได้ว่าไม่มีอะไร
ท�าให้ผมหวั่นไหวได้ [ดู เจคอบ 
7:5]” เขากล่าว

รอคอยพระเจ้า
ชารอน โปเช พบว่าการตัดสินใจที่จะแตกต่าง

ท�าให้การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณง่ายขึ้น  เธอ

มุ่งมั่นรักษาพระบัญญัติ และเพื่อน ๆ เคารพการ

เลอืกน้ัน  เธอเลอืกท�าให้ตนเองอยูน่อกสถานการณ์

ที่จะท�าให้การด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเป็น 

เรื่องยาก

“เมื่อคุณตัดสินใจเดินอยู่บนเส้นนั้น เส้นที่บาง

มาก คุณจะเดินยากเพราะอาจล้มได้ทุกเมื่อ”  

เธอพูดถึงเส้นแบ่งระหว่างความดีกับความชั่ว
ชารอนพบศาสนจักรเมื่ออายุ 14 ปีเมื่อคุณแม่

ของเธอตัดสินใจรับบัพติศมา  การอ่านพระคัมภีร์
มอรมอนใช้ความพยายามมากเพราะชารอนเป็น
สมาชกิในเผ่าแนนดี พดูภาษาคาเลนจนิโดยก�าเนดิ  
แม้จะยากแต่เธอก็เริ่มศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นภาษาอังกฤษ  “ดิฉันรู้สึกว่านี่คือสิ่งท่ีดี และ
ดิฉันรู้สึกอบอุ่น จึงอ่านต่อไป  ดิฉันสวดอ้อนวอน
จนกระทั่งทราบว่าเป็นความจริง” เธอกล่าว

ชารอนต้องการรับบัพติศมา แต่คุณพ่อของ 
เธอไม่อนุญาต  ชารอนเข้าร่วมการประชุมของ
ศาสนจักร เรียนเซมินารี และเข้าร่วมกิจกรรม
เยาวชนเป็นเวลาสี่ปีขณะรอโอกาสเข้าร่วม
ศาสนจักร

สตีเฟน โอดฮิแอมโบ มาเยมเบ
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เมื่อชารอนอายุครบ 18 ปี เธอรับบัพติศมาและ

ได้รับการยืนยัน  เธอไปเรียนวิทยาลัยและศึกษา

จิตวิทยา  เธอแต่งงานกับโจเซฟ โปเชในเดือน

กุมภาพันธ์ปี 2013   ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขา

เดินทางไปพระวิหารโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้

เพื่อรับการผนึก  เธอกล่าวว่าการศึกษาพระกิตติ-

คุณช่วยให้เธอจดจ่อกับเรื่องส�าคัญในโลกซึ่งเธอ

อาจเขวไปได้ง่าย ๆ

“ดิฉันทราบความหมายของชีวิตและเหตุผลที่

เรามาอยู่บนโลกนี้” เธอกล่าว  “ความรู้นั้นช่วยให้

ดิฉันจดจ่อกับสิ่งส�าคัญที่สุด”

พลังเพ่ิมข้ึน
ในอุทยานแห่งชาติไนโรบีมีเขตสงวนพันธุ์สัตว์

ป่าส�าหรับแรดด�า สถานที่ดังกล่าวเลี้ยงและย้าย
สัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุชนิดน้ีไปอุทยานอื่นเพื่อช่วย
ฟื้นฟูประชากรสัตว์ซึ่งถูกล่าจนเกือบสูญพันธุ์  ที่นี่

ถือเป็นเขตอนุรักษ์ที่ส�าคัญและประสบความ
ส�าเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในเคนยา

ในท�านองเดียวกัน พระกิตติคุณจัดเตรียม
สถานที่คุ้มภัยให้สมาชิกศาสนจักรมารับพลัง เกิด
ความกล้าในการเผยแผ่พระกิตติคุณ และสร้างที่
มั่นของศรัทธา 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “จงยืนอย่าง
มั่นคงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”  เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 48.

โจเซฟ กับ ชารอน โปเช

ล่าง: แรดเล็มหญ้าใน 
อุทยานแห่งชาติไนโรบี
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ข้
าพเจ้าใคร่ขอพนิิจหลกัธรรมบางข้อทีป่ระยกุต์ใช้กบัการสือ่สารทัง้หมดจากพระวญิญาณ 
—ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนที่สอน กับคนที่พยายามเรียนรู้ และกับสมาชิกทุกคน
ของศาสนจักร

หนึ่ง เราควรรับรู้ว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราผ่านพระวิญญาณในเวลาของพระองค์เองและใน
วธิขีองพระองค์เอง  คนมากมายไม่เข้าใจหลกัธรรมนี ้ พวกเขาเชือ่ว่าเมือ่ตนพร้อมและสะดวก  
ก็สามารถร้องทูลพระเจ้าและพระองค์จะทรงตอบทันที แม้ตรงตามวิธีที่พวกเขาก�าหนด  แต่
การเปิดเผยมิได้เกิดขึ้นแบบนั้น

คู่ควรรับการเปิดเผย
หลักเบื้องต้นของความพยายามที่จะรับการเปิดเผยคือค�ามั่นสัญญาว่าจะท�าสุดความ

สามารถด้วยความพยายามและวิจารณญาณของเราเอง  นี่หมายความว่าเราต้องรับใช้และ
ลงมือท�างาน

การก้าวต่อไปด้วยการรบัใช้และการท�างานเป็นวธีิส�าคัญต่อการท�าให้เรามคุีณสมบัติคู่ควร 
รับการเปิดเผย  ในการศึกษาพระคัมภีร์ข้าพเจ้าสังเกตว่าการเปิดเผยส่วนใหญ่ต่อบุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าเกิดขึ้นขณะพวกเขาก�าลังท�าบางสิ่งบางอย่าง ไม่ใช่ขณะนั่งผ่อนคลายอยู่
ในบ้านแล้วรอให้พระเจ้าทรงบอกว่าควรท�าอะไรเป็นอย่างแรก

โดย เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ในเวลาของพระองค์ 

การเปิดเผยคือความเป็นจริง เกิดขึ้นในวิธีการของพระเจ้า 
และตามตารางเวลาของพระเจ้า

วธิขีอง 
พร องค์

ใน

ภา
พป
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กอ

บโ
ดย

 ไม
เค

ิล 
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ส์
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ตัวอย่างเช่น ส�าคัญมากที่ต้องสังเกตว่าการเปิดเผยที่รู้จักกัน
ในฐานะ “พระค�าและพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับค่ายของ
อิสราเอล” (คพ. 136:1) มิได้ประทานให้ในนอวูเมื่อโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองวางแผนอพยพออกจากนอวูในวันอันเศร้าสลด
เหล่านั้นหลังจากมรณสักขีของท่านศาสดาพยากรณ์ในปี 1844  
ท้ังมิได้ประทานให้ที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ามิสซิสซิปปี  แต่
ประทานให้ที่วินเทอร์ควอเตอร์ส เนบราสกา หลังจากวิสุทธิชน
ใช้เวลาหนึ่งปีอันเหนื่อยยากย้ายจากนอวูไปทางตะวันตกข้าม
ไอโอวาไปถึงค่ายชั่วคราวริมแม่น�้ามิสซูรี  การเปิดเผยเพื่อน�า 
ทางให้วิสุทธิชนเคลื่อนขบวนข้ามทุ่งราบประทานให้ในวันที่ 14 
มกราคม ค.ศ. 1847 เมื่อวิสุทธิชนเดินทางไปได้หนึ่งในสามของ
เส้นทางสู่หุบเขาของเทือกเขาที่นั่น

เราจะได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญ-
ญาณเมื่อเราท�าทุกอย่างท่ีท�าได้ เมื่อเราออก 
ไปท�างานกลางแดดแทนที่จะนั่งผ่อนคลายใน
ร่มและสวดอ้อนวอนขอการน�าทางว่าควรท�า
อย่างไรในก้าวแรก  การเปิดเผยเกิดขึ้นเมื่อ
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าลงมือท�าบางสิ่งบาง
อย่าง

ดังนั้นเราจึงต้องท�าสุดความสามารถ  จาก
นัน้เรารอคอยการเปิดเผยจากพระเจ้า  พระองค์ 
ทรงมีตารางเวลาของพระองค์เอง

จังหวะเวลาและรูปแบบ
ราว 35 ปีก่อนสมัยข้าพเจ้าเป็นอธิการบดี

ของมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ เราก�าลังวางแผน
จะเชิญประธานาธิบดีของสหรัฐมาพูดท่ีมหา-
วิทยาลัย  เรามีช่วงเวลาที่เราสะดวก และคิด
ไว้แล้วว่าเราต้องการให้เขาพูดและท�าอะไรขณะอยู่ที่นั่น  แต่
เราทุกคนฉลาดพอจะรู้ว่าเราไม่สามารถติดต่อผู้มีอ�านาจสูงสุด
ของสหรัฐและเชิญเขามาที่วิทยาเขตบีวายยู—แม้พูดกับคน 
26,000 คน—และก�าหนดเงื่อนไขการปรากฏตัวของเขาได้

เราทราบว่าในการเชญิประธานาธิบด ีเราต้องพดูว่า “เรายนิดี 
ต้อนรับท่านทุกเมื่อที่ท่านจะมาได้ และท่านเลือกจะมาที่นี่เวลา
ใดก็ได้และท่านเลือกจะพูดและท�าอะไรก็ได้ขณะอยู่ที่นี่  เราจะ
ปรับตารางเวลาของเราและจัดเตรียมทุกอย่างให้ลงตัวเอง”

หากนั่นเป็นวิธีที่กลุ่มคน 26,000 คนต้องใช้กับผู้มีอ�านาจ
สูงสุดของประเทศ เราจึงไม่ควรแปลกใจที่บุคคลหนึ่ง—ไม่ว่าจะ

ส�าคัญเพียงใด—ไม่อยู่ในฐานะที่จะก�าหนดเงื่อนไขหรือ
ยัดเยียดก�าหนดเวลาส่วนตัวให้พระผู้มีอ�านาจสูงสุดของ
จักรวาลมาเยี่ยมเยียนหรือสื่อสาร

โดยแท้แล้ว นี่คือหลักธรรมที่พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อบุตรธิดา

ของพระองค์ในการเปิดเผยอนัส�าคญัยิง่ทีพ่มิพ์ไว้ในหลกัค�าสอน 

และพันธสัญญาภาค 88  พระเจ้าตรัสว่า “จงเข้ามาอยู่ใกล้เรา

และเราจะเข้ามาอยูใ่กล้เจ้า; จงแสวงหาเราอย่างขยนัหมัน่เพยีร 

และเจ้าจะได้พบเรา; ขอ, และเจ้าจะได้รับ; เคาะ, และจะเปิด

มันให้เจ้า” (ข้อ 63)

ต่อมา พระเจ้าตรัสว่าหากดวงตาของเราเห็นแก่รัศมีภาพของ

พระองค์อย่างเดียว ทั่วร่างของเราจะเต็มไปด้วยแสงสว่าง และ

เราจะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวง  จากน้ัน

พระองค์ทรงแนะน�าต่อไปพร้อมด้วยสัญญา

อันยิ่งใหญ่นี้ “ฉะนั้น, จงช�าระตนเองให้

บริสุทธิ์เพื่อให้ความคิดของเจ้าเห็นแก่พระผู้

เป็นเจ้าอย่างเดียว, และวันเวลาจะมาถึงเมื่อ

เจ้าจะเห็นพระองค์; เพราะพระองค์จะทรง

เปิดผ้าคลุมพระพักตร์พระองค์แก่เจ้า, และ

จะเป็นในเวลาของพระองค์เอง, และในวิธี

การของพระองค์เอง, และตามพระประสงค์

ของพระองค์เอง ” (ข้อ 68; เน้นตัวเอน)

หลักธรรมที่กล่าวไว้ในการเปิดเผยข้างต้น

ประยุกต์ใช้กับการสื่อสารทุกอย่างจากพระ-

บิดาบนสวรรค์ของเรา  เราจะบังคับเรื่องทาง

วิญญาณไม่ได้

ในกรณีส่วนใหญ่ “วิธีการของพระองค์

เอง” ไม่ใช่การขัดจังหวะที่ดังสนั่นหวั่นไหวหรือแสงจ้าจนมองไม่

เห็น แต่คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่า “เสียงสงบแผ่วเบา” (1 พงศ์-

กษัตริย์ 19:12; 1 นีไฟ 17:45; คพ. 85:6)  บางคนเข้าใจหลัก

ธรรมนี้ผิด  จึงมองหาแต่ปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่ดังบันทึกไว้ใน

พระคมัภร์ีและไม่รบัรู ้“เสยีงสงบแผ่วเบา” ทีป่ระทานแก่พวกเขา  

เรื่องนี้เหมือนกับเราตัดสินใจว่าจะเรียนรู้จากครูที่ตะโกนเท่านั้น

และจะยอมไม่ฟังแม้แต่ค�าสอนอันฉลาดหลักแหลมที่สุดซึ่งมา

ในรูปของเสียงกระซิบ

เราจ�าเป็นต้องทราบว่าพระเจ้าไม่ค่อยตรัสเสียงดัง  ข่าวสาร

ของพระองค์มาในรูปของเสียงกระซิบแทบทุกครั้ง

เราจำาเป็นต้องรู้ว่าพระเจ้า

ไม่ค่อยตรัสเสียงดัง  

ข่าวสารของพระองค ์

มาในรูปของเสียงกระซิบ

แทบทุกครั้ง 
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การเปิดเผยในรูปของความรู้แจ้งและสันติสุข
ค�าอธิบายที่ดีเยี่ยมประการหน่ึงเกี่ยวกับวิธีท่ีพระวิญญาณ

ทรงสอนเราอยู่ในการเปิดเผยที่ประทานแก่ออลิเวอร์ คาวเดอรี 

ณ ฮาร์โมนีย์ รัฐเพนน์ซิลเวเนีย ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1829  ใน

การเปิดเผยนี้พระเจ้ารับสั่งกับออลิเวอร์ ดังนี้

“แท้จริงแล้ว, ดูเถิด, เราจะ บอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและใน

ใจเจ้า,  โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและซึ่ง

จะสถิตอยู่ในใจเจ้า.

“บัดนี้, ดูเถิด, นี่คือวิญญาณแห่งการเปิดเผย” (คพ. 8:2–3; 

เน้นตัวเอน)

ท�านองเดยีวกนั ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิกล่าวถงึวญิญาณ 

แห่งการเปิดเผยว่าเป็น “สติปัญญาอันบริสุทธ์ิ” ซึ่ง “อาจท�าให้

ท่านฉุกคิดขึ้นได้ในทันที”1  ในการเปิดเผยอีกครั้งหนึ่ง ออลิเวอร์

ได้รับการเตือนสติว่าเขาเคยทูลถามพระเจ้าแล้วและ “บ่อยเท่า

ที่เจ้าสอบถาม เจ้าก็ได้รับค�าแนะน�าจากพระวิญญาณของเรา” 

(คพ. 6:14)  ค�าแนะน�าดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร  “ดูเถิด” 

พระเจ้าตรัส “เจ้ารู้ว่าเจ้าสอบถามเราและเราได้ ทำาให้ความ

นึกคิดของเจ้าสว่าง ” (ข้อ 15; เน้นตัวเอน) ค�าสอนเดียวกันนั้น
กล่าวซ�้าในการเปิดเผยที่ประทานแก่ไฮรัม  สมิธซึ่งพระเจ้าตรัส
ว่า “ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, เราจะเผย 
พระวิญญาณของเราส่วนหนึ่งให้เจ้า, ซึ่งจะ ให้ความสว่างแก่

ความคดิเจ้า, ซ่ึงจะทำาให้จติวญิญาณเจ้าเป่ียมด้วยปีติ ” (คพ. 11:13; 
เน้นตัวเอน)  นี่คือค�าอธิบายที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรง
สื่อสารกับเราโดยพระวิญญาณของพระองค์

ในค�าแนะน�าที่เพิ่มเติมให้แก่ออลิเวอร์ คาวเดอรี พระเจ้าทรง
เตอืนเขาให้นกึถงึเวลาทีเ่ขาเคยสวดอ้อนวอนขอให้ทราบ “ความ 
จริงของสิ่งเหล่านี้” (คพ. 6:22) และพระเจ้าทรงอธิบายว่าพระ- 
องค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนนั้นอย่างไรและประทานการเปิด
เผยแก่ออลิเวอร์ว่า “เรามิได้ พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้า หรือ 
เกีย่วกบัเรือ่งนี?้  เจ้าจะมพียานใดดไีปกว่าจากพระผูเ้ป็นเจ้าเล่า?” 
(ข้อ 23; เน้นตัวเอน)

จากการเปิดเผยเหล่านี้เราเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเรา
โดยอ�านาจของพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่ง ทำาให้ความคิด

ของเราสว่าง และ รับสั่งให้เกิดความสงบ แก่เราเกี่ยวกับค�าถาม
ที่เราถาม

จากการเปิดเผยถึงไฮรัม สมิธ (ภาพข้างบน) และออลิเวอร์ คาวเดอรี เราเรียนรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเราโดยอำานาจของพระวิญญาณพระองค์  
ซึ่งทำาให้ความคิดของเราสว่างและรับสั่งให้เกิดความสงบแก่เราเกี่ยวกับคำาถามที่เราถาม
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การเปิดเผยคือความรู้สึก
เราเรียนรู้จากการเปิดเผยเหล่าน้ีเช่นกันว่าการสอนโดยพระ-

วิญญาณไม่ใช่สิ่งที่อยู่เฉย ๆ ก็ได้มา  การสื่อสารของพระเจ้ามัก
ไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะได้ศึกษาเรื่องต่าง ๆ ในความคิดของเรา
แล้ว  จากนั้นเราจึงได้รับการยืนยัน

พระเจ้าทรงอธิบายขั้นตอนแก่ออลิเวอร์ คาวเดอรีในอีกการ
เปิดเผยหนึง่ซ่ึงได้รับทีฮ่าร์โมนย์ี รฐัเพนน์ซลิเวเนยีในเดอืนเมษายน 
ค.ศ. 1829  พระเจ้าทรงอธิบายว่าเหตุใดออลิเวอร์จึงไม่สามารถ
แปลพระคัมภีร์มอรมอนได้

“ดูเถิด, เจ้าไม่เข้าใจ; เจ้าคิดเอาว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้า, เมื่อ
เจ้าไม่ใช้ความคิดนอกจากจะถามเรา.

“‘แต่, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่า เจ้าต้องศึกษาไตร่ตรองใน

ความคิดของเจ้า; จากน้ันเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้องหรือไม่, 
และหากมันถูกต้องเราจะท�าให้ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายใน
เจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึกว่ามันถูกต้อง ” (คพ. 9:7–8; เน้นตัวเอน)

นี่อาจจะเป็นค�าสอนส�าคัญที่สุดและเข้าใจผิดมากที่สุดเรื่อง
หนึ่งในหลักค�าสอนและพันธสัญญาท้ังหมด  ค�าสอนของพระ-
วิญญาณมักมาในรูปของความรู้สึก  ข้อเท็จจริงดังกล่าวมีความ
ส�าคัญสูงสุด ทว่าบางคนเข้าใจความหมายของเรื่องน้ีผิดไป  
ข้าพเจ้ารู้จักบุคคลที่คิดว่าพวกเขาไม่เคยได้รับพยานจากพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์เพราะพวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าทรวงอก “เผาไหม้
อยู่ภายใน” ข้าพเจ้าขอแนะน�าว่าการเผาไหม้ของทรวงอกไม่ใช่
ความรูส้กึของปรมิาณความร้อนเหมอืนกระบวนการเผาไหม้แต่
เป็นความรู้สึกของสันติสุข ความอบอุ่น ความสงบเยือกเย็น 
และความดีงาม

การเปิดเผยไม่เกิดข้ึนตลอดเวลา
การเปิดเผยไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา  วิธีการของพระเจ้าวางขีด

จ�ากัดว่าพระองค์จะตรัสกับเราโดยพระวิญญาณของพระองค์

บ่อยเพียงใด  บางคนไม่เข้าใจสิ่งนี้และหลงผิดเพราะคาดหวัง

การเปิดเผยบ่อยเกินไป

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับการท�างานของพระวิญญาณโดยกล่าว

ว่า “ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าประสบการณ์แรงกล้าอันน่าประทับใจทาง

วิญญาณเกิดขึ้นกับเราไม่บ่อยนัก”2

เพือ่อธบิายประเดน็ดงักล่าว ให้พจิารณาสิง่ทีเ่ราได้รบัการสอน 
เกี่ยวกับบิดามารดาแรกของเราหลังจากพวกท่านถูกขับออกจาก
สวนเอเดนและถูกปิดกั้นจากที่ประทับของพระเจ้า  พระเจ้าประ-
ทานพระบัญญัติแก่อาดัมว่าเขาควรพลีบูชาสัตว์หัวปีของฝูงเป็น
เครื่องถวายแด่พระเจ้า  เขาเชื่อฟัง  พระเจ้าทรงสื่อสารกับเขา

พระเจ้าไม่ทรงสื่อสารกับอาดัมทันทีหลังจากเขาเชื่อฟังพระบัญชาให้พลีบูชาสัตว์หัวปีของฝูง  พระคัมภีร์กล่าวว่า “และหลังจากหลายวันผ่านไปเทพ 
ของพระเจ้ามาปรากฏต่ออาดัม” (โมเสส 5:6)
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ทันทีหรือไม่  พระคัมภีร์กล่าวว่า “และหลังจากหลายวันผ่านไป

เทพของพระเจ้ามาปรากฏต่ออาดัม” (โมเสส 5:6; เน้นตัวเอน)

วิลเลียม อี. แบร์เรตต์ ครูสอนพระกิตติคุณที่เก่งที่สุดคนหนึ่ง

ของเรา ซึ่งรับใช้เป็นผู้บริหารที่บีวายยูและระบบการศึกษาของ

ศาสนจักรพูดถึงเรื่องการเปิดเผยที่เกิดขึ้นไม่ขาดสายหรือตลอด

เวลาดังนี้ “คนที่สวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณประทานการ 

น�าทางทันทีในเรื่องเล็กน้อยทุกเรื่องเปิดรับวิญญาณเท็จซึ่งดู

เหมือนจะพร้อมเสมอที่จะตอบค�าวิงวอนของเราและท�าให้เรา

สับสน . . .คนที่ผมพบว่าสับสนมากที่สุดในศาสนจักรนี้คือคน 

ที่แสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวทุกเรื่อง  พวกเขาต้องการความ

เชื่อมั่นส่วนตัวจากพระวิญญาณตั้งแต่กลางวันจนค�่ามืดเกี่ยว

กับทุกอย่างที่พวกเขาท�า  ผมบอกได้เลยกล่าวว่าพวกเขาเป็น

คนสับสนมากที่สุดเท่าที่ผมรู้จักเพราะบางครั้งดูเหมือนว่าค�า

ตอบมาจากแหล่งที่ไม่ถูกต้อง”3

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิกล่าวบางอย่าง 

ท�านองเดียวกันนี้  เมื่อวิสุทธิชน “วิงวอน ณ 

พระทีน่ัง่แห่งพระคณุ” ท่านแนะน�าว่า พวกเขา 

ไม่ควรท�าเช่นนั้นในเรื่องจุกจิกแต่ควร “สวด 

อ้อนวอนทลูขอของประทานท่ีดทีีส่ดุอย่างตัง้ใจ  

จริง”4  นั่นเป็นหลักธรรมส�าคัญ  เราสวดอ้อน 

วอนตลอดเวลาเพื่อขอการน�าทาง แต่เราไม ่

ควรคาดหวังการเปิดเผย ตลอดเวลา  เรา 

คาดหวังการเปิดเผย ต่อเนื่อง ซึ่งคือความ 

เชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องในการเปิดเผยไม่ว่าเรา 

จะแสวงหาการน�าทางเมือ่ใดและให้สภาวการณ์ 

ของเราเป็นอย่างทีพ่ระเจ้าผูท้รงมพีระปรชีาญาณ 

และเปี่ยมด้วยความรักทรงเลือกประทานแก่เรา

การเปิดเผยและประจักษ์พยาน
นิมิตเกิดขึ้นจริง  เสียงลอดผ่านออกมานอกม่าน  ข้าพเจ้ารู้

เช่นนี้  แต่ประสบการณ์เหล่านี้พิเศษเหนือธรรมดา  และเมื่อเรา

มีประสบการณ์ที่ย่ิงใหญ่และพิเศษเหนือธรรมดา เรามักจะไม่

พูดต่อสาธารณชนเพราะเราได้รับค�าแนะน�าไม่ให้ท�าเช่นนั้น (ดู 

คพ. 63:64) และเพราะเราเข้าใจว่าช่องทางแห่งการเปิดเผยจะ

ถูกปิดถ้าเราแสดงสิ่งเหล่านี้ต่อโลก

การเปิดเผยส่วนใหญ่ท่ีมาถึงผู้น�าและสมาชิกศาสนจักรมา

โดย “เสียงสงบแผ่วเบา” หรือโดยความรู้สึกไม่ใช่โดยนิมิตหรือ

เสียงที่พูดค�าใดค�าหนึ่งให้เราได้ยิน  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการ

เปิดเผยเช่นนัน้เกดิขึน้จรงิ และข้าพเจ้าได้คุ้นเคยกบัประสบการณ์ 
เช่นนั้นทุกวันเพื่อน�าทางเราในงานของพระเจ้า

บางคนไม่เข้าใจหลกัธรรมเหล่านีข้องการเปิดเผย จงึถ่วงเวลา 

ยอมรับประจักษ์พยานหรือความก้าวหน้าทางวิญญาณของตน

จนกว่าจะประสบเหตุการณ์อัศจรรย์  พวกเขาไม่ตระหนักว่ากับ

คนส่วนใหญ่—โดยเฉพาะคนทีเ่ตบิโตในศาสนจกัร—การเปิดเผย 

อันล�้าค่าที่ให้ประจักษ์พยานแก่เราไม่ได้เกดิขึน้เหตุการณ์เดยีว

แต่เป็นกระบวนการ  เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์.  แมคคองกี (1915–

1985)  ต้ังข้อสังเกตว่า “การเกิดใหม่อีกครั้งเป็นเรื่องค่อยเป็น

ค่อยไป ยกเว้นในบางกรณีที่น่าอัศจรรย์มากจนต้องเขียนไว้ใน

พระคัมภีร์  เท่าที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทั่วไปของศาสนจักร เรา

ค่อย ๆ เกิดใหม่ทีละน้อย และเราเกิดใหม่เพื่อรับความสว่างเพิ่ม

เติม ความรู้เพิ่มเติม และปรารถนามากขึ้นในความชอบธรรม

เมื่อเรารักษาพระบัญญัติ”5

เราควรเข้าใจว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราใน

เวลาของพระองค์เองและในวิธีการของพระ-

องค์เอง  ปรกติจะเกิดขึ้นโดยสิ่งที่พระคัมภีร์

เรียกว่า “เสียงสงบแผ่วเบา” ที่ท�าให้เกิดการรู้

แจ้ง   บ่อยครั้งเราจ�าเป็นต้องกระท�าตาม

วิจารณญาณอันดีที่สุดของเรา โดยอยู่ภายใต้

การยับยั้งของพระวิญญาณถ้าเราหลงออก

นอกขีดจ�ากัดที่ทรงอนุญาต

การเปิดเผยคอืความเป็นจรงิ  เกดิขึน้ในวธิี 

ของพระเจ้าและตามตารางเวลาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความ

จริง  เรามีของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีสิทธิ์รับ

ความเป็นเพื่อนอันยั่งยืนของพระวิญญาณพระเจ้าเพื่อเป็น

พยานถึงพระบิดาและพระบุตร น�าเราไปสู่ความจริง สอนเรา

ให้รูส้ิง่ทัง้ปวง  และน�าสิ่งทั้งปวงมาสู่ความทรงจ�าของเรา  

(ดู ยอห์น 14:26; 16:13) 
จากคำาปราศรัยกับประธานคณะเผยแผ่คนใหม่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2001
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โดยเฉพาะคนที่เติบโต 

ในศาสนจักร—การเปิดเผย

อันลำ้าค่าที่ให้ประจักษ์

พยานแก่เราไม่ได้เกิดขึ้น

เหตุการณ์เดียวแต่เป็น 
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โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

“เมื่อผมได้รับเรียกครั้งแรก ผมรู้สึกหนักใจมาก” ประธานสาขาผู้รับใช้มาแล้วหลาย
ปีกล่าว  “ผมมีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าจะประทานพรแก่สมาชิก
และครอบครัวของพวกเขาอย่างไร แต่ผมจะรู้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นพิเศษ

ให้ ผมท�าเพื่อช่วยพวกเขาได้อย่างไร”
ประธานท่านนี้รู้หลักธรรมสองข้อที่ท�าให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักรและบิดาวัย

หนุ่มอย่างเขาเข้มแข็ง นั่นคือ การศึกษาพระคัมภีร์และการสวดอ้อนวอน  เขาจึงน�าสิ่ง
เหล่านี้มาปฏิบัติด้วยจุดประสงค์ที่แน่ชัดกว่าเดิม

“ขณะท�าเช่นนั้น ผมรู้สึกว่าผมควรอ่านสิ่งที่กล่าวไว้ใน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
9:8 ‘ศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจ้า; จากนั้นเจ้าต้องถาม [พระเจ้า] ว่ามันถูกต้อง
หรือไม่’  เมื่อผมอ่านถ้อยค�าเหล่านั้นอีกครั้ง ผมทราบว่าพระเจ้าทรงน�าทางผมอยู่แล้วบน
ถนนสู่การเปิดเผย”

นั่นคือถนนที่ผู้น�าทุกคนต้องเดินเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียกของตน  ขณะที่ผู้น�า 
แสวงหาการดลใจซึ่งพวกเขามีสิทธิ์ได้รับ  พวกเขาเรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าหลักธรรม 
พระกิตติคุณท่ีแน่ชัดบางอย่างเอื้อต่อการได้รับแนวทางจากเบื้องบน  หลักธรรมสี่ข้อ
เหล่านั้นคือ

1. ปรึกษาหารือกัน
“ดิฉันพบว่าแม้จะรู้สึกได้รับการดลใจอย่างแรงกล้าให้ท�าบางอย่าง แต่ดิฉันเกิดความ

มั่นใจขึ้นอีกเมื่อพูดคุยเรื่องนี้กับที่ปรึกษา” อดีตประธานสมาคมสงเคราะห์กล่าว  “บาง
ครั้งพวกเธอเพียงแค่ยืนยันว่ารู้สึกแบบเดียวกัน และเราก็เดินหน้าต่อไปด้วยความเป็น
เอกภาพ  แต่บางครั้งพวกเธอช่วยให้ดิฉันเห็นสิ่งที่ดิฉันไม่เห็น และเราสามารถปรับสิ่งที่
เราท�าอยู่หรือไม่ก็ใส่ใจมากขึ้นกับวิธีที่เราท�า  จากนั้นเราจะยังคงเดินหน้าต่อไปด้วย
ความเป็นเอกภาพเช่นเดิม”

ผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตในท้องที่และผู้นำ�องค์ก�รช่วย 

แบ่งปันหลักธรรมสี่ข้อที่ช่วยให้พวกเข� 

ปฏิบัติก�รเรียกของตนด้วยก�รดลใจ
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ค�าแนะน�าหาได้เช่นกันจากการอ่านคูม่อื ศกึษา 
ข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญ และสวดอ้อนวอน
ด้วยศรัทธา

“ค�าแนะน�าท่ีดทีีส่ดุบางอย่างทีด่ฉินัได้รบัเกดิขึน้ 
เมื่อดิฉันอ่านทบทวนค�าปราศรัยจากการประชุม
ใหญ่สามัญหลาย ๆ ครั้ง” ประธานเยาวชนหญิง
วอร์ดกล่าว  “ต่อจากนั้นเมื่อคุกเข่าสวดอ้อนวอน 
ดิฉันทูลถามพระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้
ศึกษาและวิธีประยุกต์ใช้ค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์ท่ีมชีวีติและเจ้าหน้าทีอ่งค์การช่วยสามญั 
เพื่อช่วยเยาวชนหญิง”

ท่ีปรึกษาในฝ่ายประธานโรงเรียนวันอาทิตย ์
สเตคกล่าวว่า “เมื่อเราประชุมกันในฝ่ายประธาน 
เรามักจะทบทวนข้อความสั้น ๆ ใน คู่มือเล่ม 2: 

ก�รบริห�รง�นศ�สนจักร เสมอ  เมื่อเราทบทวน
ค�าแนะน�าท่ีเราได้รับแล้วเป็นประจ�า พระวญิญาณ 
ทรงช่วยให้เราสอดคล้องกับแนวทางเหล่านั้น”

“ผมสบายใจมากกับข้อเท็จจริงที่ว่าศาสนจักร
ของพระเจ้าเป็นศาสนจักรที่ท�างานด้วยสภา” 
ประธานสเตคกล่าว  “นับเป็นประสบการณ์ดี
เยี่ยมที่ได้เป็นประธานในสภาซึ่งมีผู้คนมากด้วย
ปัญญาและประสบการณ์มาสวดอ้อนวอนด้วยกัน
แล้วหารือวิธีด�าเนินงานให้ดีที่สุด  การดลใจของ
พวกเขาท�าให้ผมได้คิดทบทวนทางเลือก ฟังพระ-
วิญญาณ และเชื่อมั่นเต็มที่ในการน�าการตัดสินใจ
ของผมทูลต่อพระเจ้า”1

บางครั้งการขอค�าปรึกษาหมายถึงการไปหา 
คนท่ีมีความรู้ความช�านาญมากกว่า  “ผมก�าลัง
พยายามช่วยครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหาด้านการเงิน
และรูส้กึแรงกล้าว่าต้องให้พวกเขาคุยกบับราเดอร์ 
คนหนึ่งในวอร์ดที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน” 
อธิการท่ีเพิ่งได้รับการปลดกล่าว  “เขาสามารถ
ช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างที่ผมไม่มีทางจะช่วยได้”

อธิการอีกคนหน่ึงซึ่งเคยได้รับค�าแนะน�าว่า
อธิการต้องยอมให้ผู้น�าวอร์ดคนอื่น ๆ ก้าวออกมา
ท�าหน้าท่ีของพวกเขา เล่าประสบการณ์ดงันี ้“หญงิ 
ม่ายคนหนึ่งในวอร์ดของเราต้องการให้อธิการไป
เย่ียมอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  ในความคิดเธอ 
การเยีย่มจากอธิการคนเดยีวกพ็อแล้ว  ผมพยายาม 

ไปหาเธอบ่อยครั้งเท่าที่จะท�าได้ แต่ผมมีหน้าที่รับ
ผิดชอบมากมาย รวมทั้งครอบครัวของผมที่ลูกยัง
เลก็อยู ่ ในทีส่ดุผมไปหาเธออกีครัง้พร้อมทีป่รกึษา 
คนหนึ่งของผม

“ขณะที่เราคุยกัน ผมรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือน
ให้พูดว่า ‘ซิสเตอร์ครับ คุณรู้ว่าในฐานะอธิการ
ของคุณ ผมรักคุณ  และเพราะผมรักคุณมาก ผม
จึงได้ขอให้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
สองคนและพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ท่ียอด
เยี่ยมสองคนของเราผลัดกันมาเยี่ยมคุณอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นถ้าต้องการ  
พวกเขาจะรายงานให้ผมทราบถ้าคุณมีเรื่องเดือด
ร้อนหรือกังวลใจ แบบนี้จะได้ไหมครับ’ ‘โอ้ ได้ค่ะ
อธิการ’ เธอกล่าว  ผมถามว่าเธออยากรู้ชื่อพวก
เขาหรือไม่ และเธอตอบรับ  เมื่อผมบอกเธอ เธอ
พูดว่า ‘นั่นผู้สอนประจ�าบ้านและผู้เยี่ยมสอนของ
ดิฉันนี่คะ!’ ผมตอบว่า ‘ตอนนี้คุณคงเข้าใจวิธีที่
พระเจ้าทรงก�าหนดไว้ให้เราดูแลคุณแล้วนะครับ’”

2. ฟังด้วยความห่วงใย
ผู้น�าบอกเช่นกันว่าความสามารถที่จะฟังและ

เล็งเห็นเป็นประโยชน์ในการแสวงหาการดลใจ
“เมื่อเราพบกับพี่น้องสตรี ดิฉันพยายามฟังมาก 

กว่าค�าพูดที่พวกเขาก�าลังพูด” ประธานสมาคม 
สงเคราะห์วอร์ดกล่าว  “บางครั้งโดยผ่านพระวิญ-
ญาณดิฉันรู้สึกได้ว่าพวกเธอต้องการความช่วย
เหลือ  ดิฉันรู้สึกได้รับพรที่เห็นสิ่งนั้นได้จากสายตา
พวกเธอหรอืรูส้กึผ่านอากปักริยิาของพวกเธอ  บาง 
ครั้งดิฉันถึงกับพูดว่า ‘ดิฉันเป็นประธานสมาคม
สงเคราะห์ของคุณ และรู้สึกว่าคุณต้องการบาง
อย่าง  ดิฉันจะรับใช้คุณได้อย่างไรคะ’  ดิฉันรู้สึก
ได้รับการดลใจบ่อยครั้งจากการถามว่า ‘พระผู้
ช่วยให้รอดจะทรงท�าอย่างไร’

“ดิฉันชื่นชมวิธีที่อธิการฟังพี่น้องสตรีในสภา
วอร์ดของเรา” ประธานปฐมวัยวอร์ดกล่าว  “เขา
ถามเสมอว่าเรารู้สึกอย่างไรและต้ังใจฟังทุกเรื่อง 
ที่เราต้องการพูด  เขาเคยพูดหลายครั้งว่า ‘เราต้อง
จ�าไว้ว่ามคีวามเข้าใจลกึซึง้มากมายทีเ่กดิกบัภรรยา 
มารดา และสตรีโสด’”

วางใจ 
การดลใจ
“ข้าพเจ้ารู้สึกนอบน้อม 
และสำานึกคุณเสมอเมื่อ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรง
สื่อสารกับข้าพเจ้าผ่าน 
การดลใจของพระองค์  
ข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะยอม 
รับ วางใจ และทำาตาม 
การดลใจนั้น  ข้าพเจ้าได้
รับการดลใจเช่นนั้นครั้ง
แล้วครั้งเล่า”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”  
เลียโฮนา,  พ.ย. 2011, 108.
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“เมื่อผมต้องการรู้สึกตื่นเต้นและได้
รับกำาลังใจ” อธิการคนหนึ่งกล่าว  
“ผมไปนั่งกับเด็กปฐมวัยขณะพวก
เขาร้องเพลง  นั่นทำาให้ผมเบิกบาน
ใจเสมอ”

“เราต้องระลกึเช่นกันว่าการฟังรวมถงึการฟังพระวญิญาณด้วย” 

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตกล่าว  “การประเมินความส�าเร็จของผู้น�า

อย่างถูกต้องแม่นย�าที่สุดอาจประเมินได้จากความสามารถของ

เขาในการรู้สึกและท�าตามพระวิญญาณ  ประธานมอนสันแสดง

ให้เห็นเรื่องนี้หลายต่อหลายครั้ง”2

3. ยืนอยู่ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ผู้น�าพบเช่นกันว่าสถานท่ีบางแห่งมีส่วนช่วยให้ได้รับการเปิด

เผยง่ายขึ้น

“ส�าหรับผม สถานที่ซึ่งช่วยให้รู้สึกถึงการดลใจมากที่สุดอยู่ใน

พระวิหาร” ที่ปรึกษาในฝ่ายอธิการกล่าว  “เมื่อผมต้องการรู้สึก

ใกล้ชิดพระเจ้า  ผมไปพระนิเวศน์ของพระองค์เพื่อให้รู้สึกเป็น

อิสระจากความวิตกกังวลและจดจ่อกับการฟังพระวิญญาณ”

“ผมมีห้องหนึ่งในบ้านที่ใช้เป็นห้องท�างานของผม” ผู้ประสาท

พรสเตคกล่าว  “ผมทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยให้ห้องนั้นเป็นห้องที่

ต้อนรับพระวิญญาณ  เมื่อผมเตรียมให้พร ผมไปท่ีน่ันเพื่อสวด

อ้อนวอน  เมื่อผมสัมภาษณ์และให้พรผมก็ใช้ที่นั่นเช่นกัน”

“อาคารประชุมของเราได้รับการอุทิศให้เป็นสถานที่นมัสการ” 

อธิการกล่าว  “บางครั้งช่วงเย็นในวันธรรมดา เมื่อผมต้องการรู้สึก

สงบ ผมมานั่งในห้องนมัสการ  ผมนึกถึงสมาชิกในวอร์ดและ

ความรักมากมายที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อพวกเขา หรือบาง

ครั้งผมก็ร้องเพลงสวด”
“ปฐมวัยเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิส�าหรับผม” อธิการอีกคนหนึ่ง

กล่าว  “เมื่อผมต้องการรู้สึกตื่นเต้นและได้รับก�าลังใจ ผมจะไปนั่ง 

กับเด็กปฐมวัยขณะพวกเขาร้องเพลง  ซึ่งท�าให้ผมเบิกบานใจ
เสมอ”

“การสวดอ้อนวอนสามารถท�าให้ทุกที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้” 
ประธานเยาวชนชายสาขากล่าว  “ลองนึกถึงการเปิดเผยที่มาถึง
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟเมื่อท่านอยู่ในคุกลิเบอร์ต้ี  ท่านสามารถ
ท�าให้คุกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยเรียกหาพระเจ้า”

4. ปฏิบัติด้วยสิทธิอำานาจ
“สมาชิกบางคนในวอร์ดของเราไม่ได้ท�าการเรียกอย่างจริงจัง” 

อธิการกล่าว  “ผมรู้สึกว่าผมสามารถช่วยพวกเขาได้โดยอธิบาย
ว่าเราฝ่ายอธิการได้สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าควรเรียกใครและเรา
ได้รับค�าตอบ  ผมต้องการให้พวกเขาทราบว่าพระเจ้าทรงเรียก
พวกเขาโดยทรงท�างานผ่านผู้น�าที่มีสิทธิอ�านาจ  นั่นส่งผลอย่าง
มากเมื่อพวกเขาทราบว่าการเรียกของตนมาจากการดลใจ และ
พระเจ้าทรงคาดหวังให้พวกเขาแสวงหาการดลใจเพื่อขยายการ
เรียกนั้นเช่นกัน”

เขากับที่ปรึกษาเดินมาตามถนนสู่การเปิดเผย ถนนท่ีเปิดรับ
สมาชิกและผู้น�าศาสนจักรทุกคน  และยังสร้างแรงบันดาลใจให ้
ผู้อื่นด้วยการพูดถึงถนนที่พวกเขาเดินมาแล้ว 

อ้างอิง
1.	 ดู	เอ็ม. รัสเซลล์	บัลลาร์ด,	“Counseling	with	Our	Councils,”	Ensign,	พ.ค.	1994,	

24–26.
2.	 ดู,	ตัวอย่างเช่น	โธมัส เอส.	มอนสัน,	“พิจารณาพร,”	เลียโฮน�,		พ.ย.	2012,		86–89.

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเป็นผู้นำาได้จาก  
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สร้างฐานมั่นคงให้ท่านและครอบครัวผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อย่างมีความหมาย 
และสม�่าเสมอมากขึ้น

ศึกษาด้วย 
สัญญา
“เมื่อสมาชิกแต่ละคนและ

แต่ละครอบครัวใฝ่ใจศึกษา 

พระคัมภีร์เป็นประจ�า

สม�่าเสมอ. . .ความแข็งขัน 

ด้านอื่นของชีวิตจะเกิดขึ้น 

โดยอัตโนมัติ  ประจักษ ์

พยานจะเพิ่มขึ้น ค�ามั่น 

สัญญาจะหนักแน่นขึ้น 

ครอบครัวจะเข้มแข็งขึ้น  

การเปิดเผยส่วนตัวจะ 

หลั่งไหลมา”

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994), “The Power of  
the Word,” Ensign, พ.ค. 1986, 81.

ศึกษาพระคัมภีร์
เพ่ือความเข้มแข็งของครอบครัว

โดย ลอรี ฟูลเลอร์
นิตยสารศาสนจักร

แนวคดิต่อไปนีอ้าจช่วยให้ท่านและครอบครวั 
เก็บเกี่ยวรางวัลของการศึกษาพระคัมภีร์ให้
ดขีึน้  ตวัอย่างเหล่านีเ้ป็นเพยีงข้อเสนอแนะ 

และปรับใช้ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล
และครอบครัว

ศึกษาด้วยคำาถาม
การใช้พระคัมภีร์เพื่อค้นหาค�าตอบเป็นวิธีที่ดี

ในการยกระดับการศึกษาพระคัมภีร์ของท่าน  
ท่านสามารถเริ่มการศึกษาของท่านด้วยการสวด
อ้อนวอน ทูลขอให้พบค�าตอบของค�าถามเฉพาะ

เจาะจง  ขณะอ่านให้ท�าเครื่องหมายข้อความท่ี
ตอบค�าถามของท่านด้วยดินสอหรือปากกาเน้น
ข้อความ  เขียนหมายเหตุตรงช่องว่างริมหน้าใน
พระคัมภีร์ของท่านหรือในสมุดจดแยกต่างหาก

เมื่อศึกษาเป็นครอบครัว ท่านอาจจะเริ่มการ
ศึกษาพระคัมภีร์ทุกครั้งโดยถามลูก ๆ ว่าพวกเขา
มีค�าถามที่ก�าลังพยายามหาค�าตอบหรือไม่  ขณะ
อ่านให้มองหาข้อพระคัมภีร์ที่ตอบค�าถามเหล่านี้
และหยุดเพื่อสนทนา

ศึกษาตามหัวข้อ
เลือกหัวข้อที่ท่านประสงค์จะเรียนรู้มากขึ้น เช่น 

การสวดอ้อนวอน และอ่านข้อมลูในคู่มอืพระคมัภร์ี 
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รักที่บ้าน 

การให้อภัย 

ประจักษ์พยาน 

การสวดอ้อนวอน 

ส่วนตัว 

การรับใช้ผู้อื่น

จากนั้นให้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่ระบุไว้เกี่ยวกับเรื่องนั้นในคู่มือพระ-
คัมภีร์  ภายในรายการข้อพระคัมภีร์ให้ท�าเครื่องหมายข้อที่เป็น
ประโยชน์มากที่สุด  หลังจากท�าเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์ข้อ
โปรดเก่ียวกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะมีข้อความอ้างอิงส่วนตัว
เกีย่วกบัหวัข้อนัน้  ท่านอาจท�าเครือ่งหมายพระคมัภร์ีทกุข้อทีท่่าน 
พบเกี่ยวกับหัวข้อนั้นโดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่ง  จากนั้นให้เลือกหลัก
ค�าสอนอื่นและใช้สีใหม่ท�าเครื่องหมายข้อพระคัมภีร์

เมื่อศึกษาเป็นครอบครัว ให้เลือกหัวข้อด้วยกันและมอบหมาย
ให้ลูกแต่ละคนอ่านสองสามข้อในใจแล้วแบ่งปันข้อทีพ่วกเขาชอบ  
หัวข้อหนึ่งอาจใช้เวลาหลายวัน ด้วยเหตุนี้ท่านต้องติดตามสิ่งที่ได้
เรียนรู้ด้วยการสนทนาและจดบันทึกท้ายการศึกษาแต่ละช่วง

ศึกษาเพ่ือหาแนวทาง
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธาน

สูงสุด เคยอธิบายวิธีท่ีท่านใช้การศึกษาพระคัมภีร์หาแนวทาง
เฉพาะเรื่องส�าหรับชีวิตและการเรียกของท่าน  หลังจากสวดอ้อน 
วอนถึงพระบิดาบนสวรรค์ว่าต้องท�าอย่างไร ประธานอายริงก์จด
รายการค�าตอบ ท�าเครื่องหมายรายการแต่ละข้อตามรหัสสี และ
ติดไว้ในชุดพระคัมภีร์ราคาไม่แพง  ท่านอธิบายว่า “[ค�าตอบแรก
ในรายการ] คือ ‘ผมต้องเป็นพยานว่าพระคริสต์คือพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า’ ผมจะอ่านพระคัมภีร์เพื่อหาแนวคิดที่สอนวิธีเป็น
พยานว่าพระคริสต์คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  ทุกครั้งที่ผมได้
แนวคิดบางอย่าง ผมจะท�าเครื่องหมายด้วยสีน�้าเงิน  ไม่นานนัก

ผมก็มีรายการข้อพระคัมภีร์ของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่คิดว่าพระเจ้า
ทรงต้องการให้ผมท�า”1

เมื่อศึกษาเป็นครอบครัว ควรเลือกหลาย ๆ ด้านที่ท่านต้องการ

จะศึกษาด้วยกัน  จดข้อกังวลเหล่านี้เก็บไว้ในที่มองเห็นได้ง่าย  

ขณะทีท่่านอ่าน จงขอให้ลกู ๆ แต่ละคนมองหาและท�าเครือ่งหมาย 

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับข้อกังวลนั้น ๆ

ถ้าการอ่านวันละสองสามข้อเป็นเรื่องยากและการศึกษาแบบ

เจาะลึกดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ หรือถ้าการให้ครอบครัวมานั่งด้วย

กันเป็นเรื่องล�าบาก อย่าผิดหวังและอย่ายอมแพ้  เอ็ลเดอร์เดวิด 

เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะน�าว่าแม้ไม่มีการ

ศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัวครั้งใดน่าจดจ�าหรือประสบความ

ส�าเร็จเป็นพิเศษ แต่ “ความเสมอต้นเสมอปลายของเราในการท�า

สิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยจะน�าไปสู่ผลทางวิญญาณอันส�าคัญยิ่ง”2

ขณะที่เราพยายามอ่านพระคัมภีร์สม�่าเสมอมากขึ้นและยก

ระดบัการอ่านพระคมัภร์ีของเราด้วยการศกึษาอย่างมคีวามหมาย 

พระเจ้าจะทรงอวยพรความพยายามของเรา  พระองค์จะทรงน�า 

ทางเราเมื่อเราวางโครงสร้างการศึกษาพระคัมภีร์ของตนเอง และ

จะทรงท�าให้เรากับครอบครัวเราได้ประโยชน์มากขึ้น 

อ้างอิง
1.  “การอภิปรายเกี่ยวกับการศึกษาพระคัมภีร์,” เลียโฮนา, ก.ค. 2005, 10.
2.  เดวิด เอ. เบดนาร์, “ขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่ครอบครัวยิ่งขึ้น,” เลียโฮนา ,  

พ.ย. 2009, 23.  
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การท�าให้เกิดการสนทนาในห้องเรียน 
เป็นมากกว่าการถามค�าถาม  

แต่เราต้องถามค�าถามในแบบที่ถูกต้อง
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ครูโรงเรียนวันอาทิตย์ถามว่า “คนสองคนแรกบนแผ่นดิน
โลกคอืใคร”  เธอมองชัน้เรยีนวยัรุน่ของเธออย่างคาดหวงั 
แต่ไม่มีใครยกมือ  สมาชิกชั้นเรียนก้มมองเท้าของตน

หรือไม่กพ็ลกิหน้าพระคมัภีร์อย่างไร้จดุหมาย  “น่ีเป็นค�าถามง่าย ๆ” 
ครูบอก  “ไม่มีใครทราบค�าตอบหรือคะ” 

ห้องถัดไปในชั้นเรียนหลักค�าสอนพระกิตติคุณ ครูถามว่า 

“หลักธรรมส�าคัญที่สุดของพระกิตติคุณคืออะไร”

ซิสเตอร์คนหนึ่งยกมืออย่างเหนียมอาย “ศรัทธาหรือเปล่าคะ” 

เธอถาม

“นั่นเป็นค�าตอบที่ดีมาก” ครูตอบ “แต่ยังไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่ครู

ก�าลังมองหา  คนอื่นล่ะคะ”

เงียบ

ครูถามค�าถามเพราะพวกเขาต้องการให้สมาชิกชั้นเรียนมีส่วน

ร่วมในบทเรียน  พวกเขาเข้าใจว่านักเรียนที่มีส่วนร่วมเรียนรู้มาก

กว่าคนที่นั่งฟังอยู่เฉย ๆ  แต่โดยทั่วไปค�าถามดังกล่าวข้างต้นมัก

ไม่ได้ผล

“คนสองคนแรกบนแผ่นดินโลกคือใคร” เป็นค�าถามที่ไม่มี

ประสิทธิภาพเพราะค�าตอบชัดเจนจนไม่มีใครต้องการตอบ—

หรือเห็นว่าจ�าเป็นต้องตอบ
“หลักธรรมส�าคัญที่สุดของพระกิตติคุณคืออะไร” เป็นค�าถาม 

ที่ไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน  ไม่มีใครรู้ค�าตอบท่ีครูก�าลังมองหา

ยกเว้นครคูนนัน้ทีก่�าลงัพดูท�านองว่า “ทายสว่ิาครกู�าลงัคดิอะไรอยู”่
สองค�าถามนี้เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แต่ละข้อมีค�า

ตอบ ตายตัว  แต่การสนทนาที่ดีในห้องเรียนเกิดจากค�าถามอีก
แบบหนึ่ง—น่าสนใจที่ว่าเกิดจากค�าถามที่ ไม่ม ีค�าตอบตายตัว  
นั่นคือกุญแจ

ถามคำาถามปลายเปิด
ถ้าคณุเป็นครสูอนชัน้เรยีนผูใ้หญ่ คณุอาจจะถามว่า “หลกัธรรม 

อะไรของพระกิตติคุณส�าคัญที่สุดในชีวิตคุณ และเพราะอะไร”  
สมาชิกชั้นเรียนอาจจะนิ่งคิดครู่หนึ่งถึงประสบการณ์ของพวกเขา
—ซึ่งก็ไม่เป็นไร  ถ้าคุณผ่อนคลายและรอสักครู่ คนจะเริ่มยกมือ 
และคุณจะได้ยนิประสบการณ์จรงิจากใจทีพ่วกเขามต่ีอพระกติต-ิ 
คุณ  คุณจะสังเกตเห็นเช่นกันว่าความเห็นของคนหนึ่งจะจุดประ-
กายความคิดเห็นจากคนอื่น ๆ  ไม่นานชั้นเรียนจะมีการสนทนาที่
น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ!

ถ้าคุณต้องการให้ชั้นเรียนมีการสนทนาเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดย
เฉพาะ เช่น ศรัทธา ท่านอาจพูดท�านองนี้ว่า “วันนี้เราจะพูดถึง
เรื่องศรัทธา หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณ”  จากนั้นให้ถาม
ค�าถามเกี่ยวกับศรัทธาที่ไม่มีค�าตอบตายตัว

1. “ศรัทธามีบทบาทอย่างไรในชีวิตคุณ”
2. “คุณคดิว่าเพราะเหตใุดพระเจ้าจงึทรงต้องการให้เรามศีรทัธา”
3. “เราสามารถเพิ่มพูนศรัทธาของเราด้วยวิธีใดบ้าง”

โดย แจ็ค ลีออง

การสนทนา
ที่ดี
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ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

แม
ทธ

ิว 
ไร

เอ
อร

์; ภ
าพ

สิ่ง
ขอ

งป
ระ

กอ
บฉ

าก
 โด

ย 
เอ

ริค
 จ

อห
์นเ

ซ็น



38 เ ลี ย โ ฮ น า

คณุจะได้ค�าตอบมากมาย และขณะท�าเช่นนัน้ คณุอาจต้องการ 
เขียนค�าตอบ (แบบย่อ) ไว้บนกระดาน  จากนั้นคุณจะมีรายการ
ค�าตอบดี ๆ ที่สามารถใช้ช่วยสรุปการสนทนาของคุณ

มีประโยชน์เพิ่มเติมจากการถามค�าถามปลายเปิดคือ แม้แต่
สมาชิกชั้นเรียนที่ไม่ได้ร่วมสนทนาก็จะตรึกตรองค�าถาม  ความ
เข้าใจและประจักษ์พยานของพวกเขาอาจเติบโตได้แม้พวกเขา
ไม่ได้พูดอะไรเลย

สนทนาพระคัมภีร์
ค�าถามปลายเปิดจะมปีระสทิธผิลในช่วงการสนทนาพระคัมภีร์  

ครูหลายคนคิดว่าการขอให้สมาชิกชั้นเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์เป็น
วิธีที่ดีในการให้พวกเขามีส่วนร่วม  แต่อาจไม่เป็นเช่นนั้น  บางคน
อ่านไม่เก่งและอาจสะดุดกับค�าบางค�า  สมาชิกชั้นเรียนหลายคน
อาจไม่ค่อยได้ยินคนอ่าน

คนที่พูดได้ยินชัดที่สุดในห้องเรียนคือครูผู้ยืนอยู่หน้าชั้น  ครู
สามารถหยุดระหว่างอ่านเพื่อถามค�าถามและกระตุ้นการสนทนา
ได้เช่นกัน  ขณะที่คุณอ่านตัวอย่างต่อไปน้ี ให้ดูว่าคุณสามารถ
สังเกตเห็นสิ่งที่ครูท�าเพื่อกระตุ้นการสนทนาหรือไม่

ครู: “วันนี้เราจะสนทนาเรื่องที่เรารู้จักดี นั่นคืออุปมาเรื่องบุตร
หายไป  แต่ผมไม่อยากให้เรานึกถึงแต่บุตรที่หายไป แต่อยากให้
นึกถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของเขาด้วย  ขอให้เปิดพระ-
คัมภีร์ไบเบิลใน ลูกา 15:11 หน้า 1385 ” (การบอกเลขหน้าช่วย
นักเรียนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับพระคัมภีร์)

หลังจากรอสมาชิกชั้นเรียนหาข้อพระคัมภีร์พบ ครูจึงเริ่มอ่าน 

“‘ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน

บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘พ่อ ขอแบ่งทรัพย์สินส่วนท่ีตกเป็น

ของลูกให้ลูกด้วย’  บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง’  ถึงตอน

นี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถบอกได้เกี่ยวกับครอบครัวนี้ครับ” 

(สังเกตค�าถามปลายเปิด)

นกัเรยีน: “ดูเหมอืนพ่อจะเต็มใจให้สิง่ทีล่กูชายคนเลก็ต้องการ”

ครู: “เขาเต็มใจใช่ไหมครับ  ปกติลูกชายจะไม่ได้รับมรดกจน 

กว่าบิดาตาย  แต่ดูเหมือนพ่อคนนี้เป็นคนใจดีและรักลูก มีอะไร

อีกไหมครับ”

นกัเรยีน: “ผมว่าลกูชายคนเลก็ค่อนข้างเหน็แก่ตวั  การขอแบบ 

นั้นมากไปส�าหรับพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่”

ครู: “ใช่ครับ ดูเหมือนเขาจะนึกถึงแต่ตัวเอง  แล้วลูกชายคนโต

ล่ะครับ”

นักเรียน: “เท่าที่ฟังเขาเงียบมากเลยนะคะ” ทั้งชั้นหัวเราะ

ครู: “ใช่ครับ และนั่นอาจบอกบางอย่างเกี่ยวกับอุปนิสัยของ

เขา  ลองมาดูกันขณะที่เราอ่านต่อ”
ขณะที่คุณอ่านตัวอย่างนั้น คุณสังเกตว่าครูก�าลังท�าอะไรเพื่อ

กระตุ้นการสนทนา  คุณอาจจะเขียนออกมาเป็นข้อ ๆ—น่ันจะ
เป็นรายการของคุณและเป็นการตีความสถานการณ์ของคุณ ดัง
นั้นค�าตอบทั้งหมดของคุณจึงถูกต้อง  เพราะเหตุใด เพราะค�าถาม
แรกในย่อหน้านี้เป็นค�าถามปลายเปิด ตราบใดที่คุณตอบค�าถาม

การสนทนาในชั้นเรียนเป็นมากยิ่งกว่าการให้คนแสดงความคิดเห็น สุดท้ายแล้ว  
เรื่องทางวิญญาณอย่างมากนั่นเองที่สามารถนำาชั้นเรียนให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น
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เช่นนั้นอย่างตรงไปตรงมา คุณจะไม่มีทางตอบผิดเลย  ถ้าคุณ
ถามค�าถามท�านองเดียวกันนี้ในห้องเรียน ค�าตอบย่อมไม่ผิดเช่น
เดียวกัน ซ่ึงหมายความว่าไม่นานนักเรียนจะเรียนรู้ว่าคุณรับฟัง
ความเห็นของพวกเขาและปลอดภัยถ้าพวกเขาจะตอบ

นอกจากนี้  คุณอาจจะสังเกตเห็นด้วยว่าผมท�าบางอย่างเพื่อ
ให้คุณคิด ก่อน เริ่มอ่าน  ผมเขียนว่า “ขณะท่ีคุณอ่าน ดูว่าคุณ
สามารถสังเกตเห็นสิ่งที่ครูท�าเพื่อกระตุ้นการสนทนาหรือไม่”  ผม
ท�าเช่นนี้เพราะรู้ว่านั่นจะช่วยให้คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณก�าลังอ่าน
และเตรียมมีส่วนร่วมใน “การสนทนา” นี้ภายหลัง

ครูในตัวอย่างใช้เทคนิคนี้สองครั้ง ครั้งที่หนึ่งเมื่อเขาพูดว่า “ผม
ไม่อยากให้เรานกึถงึแต่บตุรท่ีหายไป ผมอยากให้เรานึกถงึสมาชกิ 
คนอื่น ๆ  ในครอบครัวของเขาด้วย” และอีกครั้งเมื่อเขาพูดว่า 
“ลองมาดูกันขณะที่เราอ่านต่อ”  ค�าแนะน�าทั้งสองอย่างท�าให้
สมาชิกชั้นเรียนจดจ่อกับบางอย่างเพื่อที่พวกเขาจะพร้อมตอบ
ค�าถามปลายเปิดเมื่อครูถาม

การท�าเช่นนี้ช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนเชื่อมโยงกับข้อความที่
ก�าลังอ่าน  แทนที่จะนั่งอยู่เฉย ๆ บนเก้าอี้ พวกเขาจะอ่านตาม
และตรึกตรองพระคัมภีร์อย่างจริงจัง  เมื่ออ่านจบ พวกเขาพร้อม
จะตอบค�าถาม  จากนั้นคุณเพียงแต่ต้องเชื้อเชิญและประสาน
การสนทนา

สังเกตด้วยว่าในการสนทนาแบบน้ีคุณก�าลังสอน  จากพระ-

คัมภีร์  จริง ๆ ไม่ใช่จากคู่มือ  ถึงแม้คุณควรจะใช้คู่มือเตรียมบท
เรียนและเป็นแหล่งส�าคัญของค�าถามปลายเปิด แต่พระคัมภีร์
ควรเป็นจุดมุ่งเน้นในเบื้องต้นของการสอนและการเรียนรู้ของคุณ

ไม่หลงประเด็น
มีความท้าทายเมื่อให้ชั้นเรียนสนทนากันมาก ๆ  เพราะท�าให้

การสนทนาออกนอกเรื่องได้ง่าย  ส�าคัญที่คุณต้องเตรียมบทเรียน
ให้ดีเพื่อจะทราบว่าต้องการให้บทเรียนไปทิศทางใดและเพื่อจะ
พร้อมน�าช้ันเรียนกลับสู่ประเด็นหลักของการสนทนาหากจ�าเป็น  
โดยปกติทั้งหมดที่คุณต้องท�าคือให้แนวทางเล็กน้อย เช่น “เรื่อง
นั้นน่าสนใจ แต่ผมคิดว่าเราหลงประเด็นนิดหน่อย  ขอให้เรากลับ
มาสนทนาเรื่องศรัทธาต่อนะครับ”

จะช่วยได้เช่นกันถ้าคุณมีการน�าเข้าสู่บทเรียนที่ชัดเจนและน่า
สนใจจนสมาชิกชั้นเรียนรู้ประเด็นหลักของบทเรียน  จากนั้นมี

การสนทนาโดยคอยให้แนวทางในระหว่างนั้น
สุดท้าย ให้ข้อสรุปที่สร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งที่สอน  เนื้อร้อง

ของเพลงสวดหรือบทกวีมักเป็นการสรุปที่ดี  ประธานบอยด์ เค. 
แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “บอกผู้ฟังให้
รู้สิ่งที่ท่านก�าลังจะบอกพวกเขา  แล้วบอกให้พวกเขารู้  จากนั้น
บอกพวกเขาให้รู้สิ่งที่คุณบอกไปแล้ว  นั่นเป็นเทคนิคที่ดี”1

อย่าลืมแสดงประจักษ์พยานถึงความจริงที่สนทนาไปแล้ว

แบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นมากกว่าการสนทนาท่ีดี  เม่ือ

เหมาะสมพระวิญญาณจะทรงดลใจสมาชิกชั้นเรียนในความเห็น
ของพวกเขา เพื่อให้พวกเขาแบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้
ชั้นเรียนได้ยิน  ดังพระเจ้าตรัสกับเหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ว่า 
“เพราะว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนในนามของเรา เราจะอยู่
ท่ามกลางพวกเขาที่นั่น” (มัทธิว 18:20)

แน่นอนว่าเราต้องระมดัระวงัเกีย่วกบัการบอกเล่าประสบการณ์ 
ศักดิ์สิทธิ์หรือประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมาก ๆ  แต่เรื่องราวจาก
สมาชิกชั้นเรียนสามารถเสริมบทเรียนได้อย่างดี  ดังคู่มือหลักค�า
สอนพระกิตติคุณแนะน�าว่า “จงแบ่งปันข้อคิด ความรู้สึก และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน  เชื้อเชิญสมาชิกชั้นเรียนให้
ท�าแบบเดียวกัน”2

การสนทนาในชัน้เรยีนเป็นมากยิง่กว่าการให้คนแสดงความคดิ 
เห็น  สุดท้ายแล้ว เรื่องทางวิญญาณอย่างมากนั่นเองที่สามารถ 
น�าชั้นเรียนให้ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

เมือ่คณุใช้เทคนคิเหล่านี ้คณุจะเหน็การเตบิโตในความเข้มแขง็ 
ทางวิญญาณและความรู้ในพระกิตติคุณ รวมทั้งของตัวคุณเอง  
แทนที่จะสงสัยว่าจะใช้เวลาชั้นเรียนที่เหลืออย่างไร คุณจะเริ่มไม่
เหลือเวลาให้ใช้  คุณอาจถึงกับเห็นขนาดชั้นเรียนเพิ่มข้ึนเพราะ
สมาชิกชั้นเรียนจะทราบว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการ 
สนทนาที่ดี—เรียนรู้จากพระคัมภีร์ จากกันและกัน และจากพระ-
วิญญาณพระเจ้า 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.  บอยด์ เค. แพคเกอร์, Teach Ye Diligently, rev. ed. (1991), 354–55.
2.  New Testament Gospel Doctrine Teacher’s Manual (1997), vi.



ผมได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่
เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า และชายหนุ่ม

อย่างผมรู้สึกว่าชีวิตก็สุขสบายโดยไม่มี
พระผู้เป็นเจ้า  แต่นั่นเปลี่ยนไปในปี 1989 
เมื่อล�าไส้ใหญ่ของผมแตกและผมนอน
หมดสติอยู่แปดวัน

ผมมีความทรงจ�าสองสามเรื่องจากช่วง
ที่อยู่ในโรงพยาบาล แต่ผมจ�าได้ชัดเจนว่า
เห็นภาพชายชุดขาวคนหนึ่งยืนข้าง ๆ หลัง
จากผมรับการผ่าตัดและบอกว่าถึงเวลาที่

ผมต้อง “กลับไปและตื่นได้แล้ว”  เมื่อผม
ขดัขนื เขาพดูต่อว่า “เพือ่นเอ๋ย ท่านจะกลบั 
ไป หรือท่านจะอยู่ที่นี่”  ผมท�าตามที่เขา
บอกและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวด

หลังออกจากโรงพยาบาล ผมฝันประ-
หลาดหลายครั้งและผมไม่เคยพบคนใน
ฝันมาก่อน  ผมรู้สึกว่าผมเคยสัญญาไว้ว่า
จะท�าอะไรบางอย่าง แต่ไม่รู้ว่าอะไร  ผม
เริ่มค้นหาและอ่านเกี่ยวกับศาสนาต่าง ๆ  
ขณะอ่านพันธสัญญาใหม่ ผมตระหนักว่า

ถ้าความจริงอยู่บนแผ่นดินโลก ผมจะพบ
ความจริงนั้นในพระเยซูคริสต์

ผมค้นหาตั้งแต่ปี 1989 ถึง 1994  ผม

รู้สึกหลงทางและสับสนขณะค้นหาคนที่

ผมยังคงเห็นเรื่อย ๆ ในความฝัน  ผมทุกข์

ใจและสับสนมาก ผมรู้สึกตัวว่าก�าลังสวด

อ้อนวอนขอค�าตอบอย่างสิ้นหวัง

ไม่นานหลังจากสวดอ้อนวอน ผมพบ

เพือ่นร่วมงานคนใหม่  เธอทราบว่าผมก�าลงั 

ทุกข์ใจ และผมบอกเธอว่าผมก�าลังค้นหา

ความจรงิ  เธอน�าพระคมัภร์ีมอรมอนมาให้  

ซึ่งผมปฏิเสธเสียงแข็ง  แต่เธอเกลี้ยกล่อม 

ผมให้รับไว้ ผมอ่านรวดเดียวจบในหน่ึง

คืน  ผมรู้ทันทีว่าผมได้พบสิ่งที่ผมหามา

นาน

เมือ่ผมพบกบัผูส้อนศาสนา ผมประหลาด 

ใจที่เห็นว่าหนึ่งในนั้นคือคนที่ผมเคยเห็น

ในฝัน  ไม่นานผมก็ขอรับบัพติศมา แต่ผม

ต้องเรียนบทเรียนทั้งหมดก่อน

ขณะศึกษาพระกิตติคุณและไปโบสถ์ 

ผมพบทกุคนจากความฝันของผม  ผมทราบ 

ว่าพระกิตติคุณคือสิ่งที่ผมต้องการพบ  วัน

บัพติศมาของผมเป็นวันที่ผมมีความสุข

มากที่สุดวันหนึ่งในชีวิต  หกเดือนต่อมา 

ผมได้รับเรียกเป็นประธานสาขา   เกือบ 

20 ปีแล้วจนถึงวันนี้ ผมยังคงรับใช้ใน 

ศาสนจักรอย่างมีความสุข  พระกิตติคุณ

พร้อมด้วยครอบครัวเป็นสมบัติล�้าค่าที่สุด

ของผม 

สงวนนาม, ฝรั่งเศส
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ผมมีความทรงจ�าสอง
สามเรื่องจากช่วงที่อยู่

ในโรงพยาบาล แต่ผมจ�าได้
ว่าเห็นภาพชายชุดขาวคน
หนึ่งบอกผมว่าถึงเวลาที่จะ 
“กลับไปและตื่นได้แล้ว”

ผมต่ืนข้ึนมารับพระกิตติคุณ



เมื่อดิฉันเป็นนักศึกษาปีหนึ่งในมหา-
วิทยาลัย ดิฉันมีงานนอกเวลาท่ีร้าน

สะดวกซื้อในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง  ดิฉัน
ท�างานกะสุดท้ายซึ่งเลิกเวลาห้าทุ่ม  ถึง
แม้ชุมชนนั้นค่อนข้างปลอดภัย แต่ดิฉัน
มักจะรู้สึกกลัวขณะปิดร้านคนเดียว

คืนหนึ่งดิฉันรู้สึกวิตกกังวลเป็นพิเศษ  
เมื่อท�าความสะอาดร้านเสร็จแล้วและไป 
ที่เครื่องคิดเงินเพื่อปิดเครื่อง ดิฉันรู้สึกกลัว
มาก  ดิฉันไม่มีเหตุผลสมควรให้กลัวขนาด
นั้น แต่ไม่อาจหักห้ามความหวาดกลัวได้  
ดิฉันไม่ต้องการแสดงออกเกินเหตุโดยโทร
แจ้งต�ารวจ แต่ดิฉนัต้องการความปลอดภยั 
ถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นจริง

ในที่สุด ดิฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอน  ดิฉัน

การสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจท่ีสุด
บอกพระบดิาบนสวรรค์ว่าดฉินักลวัและไม่ 
ทราบว่าต้องท�าอย่างไร  นัน่เป็นการสวดอ้อน 
วอนอย่างจริงใจที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยท�ามา

ขณะลุกขึ้นยืน ดิฉันสังเกตเห็นทันทีว่า
มรีถคนัหนึง่ขบัมาจอดตรงเครือ่งเตมิน�า้มนั 
ที่อยู่ใกล้ตึกมากที่สุด  ยังความประหลาด
ใจและความโล่งใจแก่ดิฉันที่เขาเป็นเจ้า
หน้าท่ีต�ารวจ  เมื่อเขาดึงบัตรเครดิตออก
มาเพื่อเติมน�้ามันรถ ดิฉันเริ่มท�าหน้าที่
อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ปิดร้าน  ดฉินัต้อง
การฉวยโอกาสได้รบัความคุม้ครองตอนเขา 
อยูแ่ละท�าให้เสร็จเร็วทีส่ดุก่อนเขาเติมน�า้มนั 
เสร็จ  เมื่อเขาเติมน�้ามันเสร็จแล้ว เขาใช้
โทรศัพท์มือถือและนั่งอยู่ในรถขณะพูด
โทรศัพท์  เขายังอยู่ที่นั่นขณะดิฉันปิดร้าน

แล้วเข้าไปในรถ  เราทั้งสองขับรถออก
จากร้านสะดวกซื้อในเวลาเดียวกัน

ขณะขับรถกลับบ้าน ดิฉันประหลาดใจ
ที่ค�าสวดอ้อนวอนของดิฉันได้รับค�าตอบ
เร็วมาก  ดิฉันน้อมขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรค์ที่ทรงฟังดิฉัน  ดิฉันได้รับการ
สอนมาว่าดิฉันเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
แต่ดิฉันไม่เคยรู้สึกถึงความรักที่พระองค์
ทรงมีต่อดิฉันอย่างเป็นรูปธรรมหรือใกล้
มากขนาดนั้นจนกระทั่งคืนนั้น  ค�าพูดไม่
สามารถบรรยายความสงบที่ดิฉันรู้สึกใน
ใจได้  ดิฉันทราบว่าพระเจ้าจะทรงอวยพร
ดิฉันถ้าดิฉันมีศรัทธาและทูลขอความช่วย
เหลือจากพระองค ์

เจมี ลีนน์ ชิเดสเตอร์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ขณะลุกขึ้นยืนหลังจาก 
สวดอ้อนวอน ดิฉันสังเกต

เห็นทันทีว่ามีรถคันหนึ่งขับมา
จอดตรงเครื่องเติมน�้ามัน 
ใกล้ตึกมากที่สุด



ดิฉันเป็นชาวคริสต์

ดิฉันเป็นครูสอนชั้นประถมสองใน
ชุมชนที่รู้จักวิสุทธิชนยุคสุดท้ายดี  

วันหนึ่งจึงแปลกใจเมื่อเพื่อนร่วมงานบอก
ถึงความเห็นของครูอีกคนหน่ึงเกี่ยวกับ
ดิฉัน  ครูคนนั้นพูดว่า “คุณรู้หรือเปล่าว่า
คุณเครกไม่ใช่ชาวคริสต์”

ดิฉันทุกข์ใจ  ดิฉันเพิ่งสูญเสียสามีที่
แต่งงานกันมา 28 ปี และใกล้ชิดพระผู้
ช่วยให้รอดกับพระบิดาบนสวรรค์มากกว่า
เวลาใดในชีวิต  ดิฉันทราบว่าคงต้องแสดง
ประจักษ์พยานต่อครูคนนี้ แต่ไม่แน่ใจว่า
จะท�าอย่างไร  ดิฉันไม่ต้องการท�าให้เธอ

ขุน่เคอืง แต่กต้็องการให้เธอทราบว่าวสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ายเป็นชาวคริสต์

เช้าวันรุ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
กระซิบบอกดิฉันถึงสิ่งที่ควรพูด  ขณะนอน
อยู่บนเตียง ดิฉันนึกถึงภาพวาดทั้งหมดที่
มีในบ้านเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระเยซู
คริสต์  ภาพวาดแต่ละภาพมีที่พิเศษในใจ
ดิฉันและเชื่อมโยงกับเวลาพิเศษในชีวิต
ดิฉัน  การนึกถึงภาพวาดเหล่านั้นท�าให้
เกิดความรู้สึกอ่อนโยนมากมายเกี่ยวกับ
ความรักที่ดิฉันมีต่อพระผู้ช่วยให้รอด

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพวาดหนึ่งเป็น

ภาพพระผู้ช่วยให้รอดก�าลังท�าให้พายุสงบ  
ภาพนั้นเตือนดิฉันว่าพระองค์ทรงชนะทุก
อย่าง และโดยผ่านพระองค์ดิฉันสามารถ
เอาชนะทุกอย่างได้เช่นกัน รวมท้ังความ
เศร้าเสียใจจากการสูญเสียสามี

ขณะยังคงใคร่ครวญถึงภาพเหล่าน้ัน 
ดิฉันท่วมท้นด้วยความส�านึกคุณต่อพรท่ี 
มาสู่ดิฉันเพราะดิฉันเป็นสมาชิกศาสนจักร
ของพระผู้ช่วยให้รอด

เช้าวันนั้นที่โรงเรียนดิฉันเข้าไปในห้อง
ของเพื่อนร่วมงานและบอกเธอว่าดิฉัน
ต้องการให้เธอทราบว่าดิฉันเป็นชาวคริสต์  
ดิฉันถามเธอว่า “ในบ้านของคุณมีภาพ
วาดพระผู้ช่วยให้รอดกี่ภาพ”  เธอบอก
ดิฉันว่าในบ้านเธอไม่มีภาพวาดมีแต่ไม้
กางเขนสองอัน

ดฉินับอกเธอเกีย่วกบัภาพวาดของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดในบ้านดิฉันและเหตุการณ์
ในภาพวาดมีความหมายอย่างไรต่อดิฉัน 
จากนั้นดิฉันแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์

ดิฉันบอกเพื่อนร่วมงานว่าเพราะความรู้
เรื่องพระเยซูคริสต์ดิฉันจึงสามารถอยู่รอด
มาได้ช่วงปีทีผ่่านมา  ดฉินับอกเธอว่าพระ- 
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระองค์ได้
ช่วยดิฉันกับลูก ๆ ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาท่ี
ยากล�าบากของการสูญเสียบิดาและสามี
อย่างไร

ดิฉันกอดเธอเมื่อเดินจากมา เธอกล่าว
ค�าขอโทษอย่างจริงใจ  ไม่มีความสงสัยใน
ใจดิฉันเลยว่าเธอทราบว่าดิฉัน สมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย เป็นชาวคริสต์  

เคธี เอฟเจลสตูล เครก, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระซิบบอก
ดิฉันถึงสิ่งที่ควรพูด และเช้าวันนั้น 

ที่โรงเรียนดิฉันเข้าไปในห้องของเพื่อนร่วม
งานคนนั้น
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วันหนึ่งที่ท�างาน ดิฉันต้องลางานสอง
สามชั่วโมงไปท�าธุระส�าคัญบางอย่าง

ให้คุณแม่  ดิฉันเข้าส�านักงานตอนเช้าและ
บอกเพือ่นร่วมงานว่าดิฉนัจะไม่อยูต่อนบ่าย  
ระหว่างพกัเธอกระซิบบอกดฉินัว่า “ฉนัช่วย 
เธอเรื่องตอกบัตรได้นะ”

“ไม่ล่ะ ขอบคุณ” ดิฉันบอก
ขณะดิฉันออกจากที่ท�างานไปขึ้นรถ

ประจ�าทาง เพื่อนตามมาถามดิฉันเรื่อง
ตอกบัตร  เธอพูดเบา ๆ ว่า “ท�าไมเธอไม่

น่ันไม่ใช่ส่ิงท่ีดิฉันได้รับการสอน
ตอกบัตรเข้าท�างานช่วงบ่าย แล้วฉันจะ 
ตอกบัตรเลิกงานให้เธอตอนกลับบ้าน”

ก่อนดิฉันจะพูดออกมา เธอเสริมว่า  
“ดูสิ เงินเดือนของเราน้อยกว่าค่าแรงขั้นต�่า
อีก คงไม่เป็นไรหรอกถ้าจะท�าแบบนี้  แค่
เงินเล็กน้อยเอง  อีกอย่าง ไม่ใช่แค่เรานะ 
ที่ท�าแบบนี้”

ดิฉันเริ่มพิจารณาสิ่งที่เธอพูด  เธอมี
เหตุผลที่ดีบางอย่าง และดิฉันรู้ว่าเธอมี
เจตนาดี แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันได้รับการสอน

ในศาสนจักร

ดิฉนัรวบรวมพลงัและความตัง้ใจทัง้หมด 

บอกเธออย่างนุ่มนวลว่า “เพื่อนรัก พระเจ้า

ทรงเมตตา ถ้าพระองค์ทรงอวยพรเรา เรา

จะได้รับจากพระองค์มากกว่าเงินจ�านวน

นั้น”

เธอเดินจากไปและดิฉันโกรธตัวเองอยู่

บ้างที่ไม่ยอมรับข้อเสนอของเธอ  ขณะเดิน

ไปที่ป้ายรถประจ�าทาง ดิฉันกังวลว่าเงิน

เดือนดิฉันคงจะน้อยมาก  ดิฉันทราบว่า

เดือนต่อไปเราจะต้องงดซือ้อาหารบางอย่าง

ขณะเดินอยู่นั้น ดิฉันนึกถึงเนื้อร้องเพลง

สวดเพลงหนึ่ง “จงมั่นสัตย์ซื่อในใจ แล้ว

พระเจ้าจะอวยพรชัย รักใคร่และช่วยเหลือ

ท่าน”1  ข้อความหนึ่งจากเพลงสวดอีก

เพลงหนึ่งเข้ามาในใจดิฉัน “เลือกสิ่งดี! 

พระบิดาจะอวยพรร�่าไป”2

สองบรรทัดนี้เพิ่มพลังการตัดสินใจของ

ดิฉนัว่าจะไม่ยอมต่อการล่อลวงแต่จะวางใจ 

ในสัญญาของพระเจ้า

สามปีผ่านไปตั้งแต่เหตุการณ์น้ัน และ

เวลานี้ดิฉันมีงานใหม่  พระเจ้าประทานพร

ดฉินัอย่างเหน็ได้ชดั  ต้องใช้เวลาแต่สญัญา 

ของเพลงสวดเกิดขึ้นจริง  ดิฉันรู้สึกได้ว่าพร

มากมายจะยังคงเกิดขึ้นเมื่อดิฉันเลือกสิ่งดี

ต่อไป  ดิฉันขอบพระทัยส�าหรับเพลงสวด

ซึ่งท�าให้ดิฉันกล้ายึดมั่นสิ่งที่ถูกต้องในสาย

พระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า  

ไอรีน ทานิเอกรา, ฟิลิปปินส์

อ้างอิง
1.  “ปรับปรุงโอกาสที่เรืองรอง,”  เพลงสวด,  

บทเพลงที่ 111.
2.  “เลือกสิ่งดี,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 122.

เมื่อดิฉันบอกเพื่อนร่วมงานว่าดิฉันจะไม่อยู่
ตอนบ่าย เธอบอกดิฉันว่า “ฉันช่วยเธอเรื่อง

ตอกบัตรได้นะ”
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เดินให้ถึงสุดขอบของความสว่าง

“ไม่นานหลังจากข้าพเจ้าได้
รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าไปขอค�า
แนะน�าจากเอ็ลเดอร์ฮา- 
โรลด์ บี. ล ี ท่านตัง้ใจฟัง

ปัญหาของข้าพเจ้าและแนะน�าให้ข้าพเจ้า
ไปพบประธานเดวดิ  โอ. แมคเคย์  ประธาน 
แมคเคย์แนะน�าข้าพเจ้าเกี่ยวกับทิศทางที่
ควรไป  ข้าพเจ้าเต็มใจเชื่อฟังอย่างมากแต่
ไม่เห็นวี่แววว่าข้าพเจ้าจะท�าตามที่ท่าน
แนะน�าได้

“ข้าพเจ้ากลับไปหาเอ็ลเดอร์ลีและบอก
ท่านว่าข้าพเจ้ามองไม่เห็นทางที่จะเดินไป
ในทิศทางที่ได้รับค�าแนะน�าให้ไป  ท่าน

เอ็ลเดอร์เจฟฟรย์ี อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรมัอคัรสาวกสบิสองกล่าวว่า “นัน่คอืความ 
จริงอันเรียบง่ายและชอบด้วยเหตุผลท่ีว่าก่อน  [และหลัง]  ช่วงเวลาส�าคัญๆ  ที่
แน่นอนคือ. . . ช่วงเวลาส�าคญัยิง่ทางวญิญาณ อาจมคีวามยากล�าบาก การต่อต้าน 

และความมดืมนเกดิขึน้” (ด ู“เหตฉุะน้ันขออย่าได้ละท้ิงความไว้วางใจของท่าน,” เลยีโฮนา, 
มิ.ย. 2000, 34)

แต่การต่อต้านมิได้หมายความว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทอดทิ้งท่าน  พระองค์ทรง
อยู่ที่นั่น และจะทรงน�าทางท่าน  บางครั้งเราต้องเดินหน้าต่อไปในศรัทธาจนกว่าทางของ
เราจะสว่าง  ต่อไปนี้เป็นข้อคิดบางอย่างจากศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันเกี่ยวกับการ
อดทนรอค�าตอบและการน�าทาง

ภา
พป
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กอ

บโ
ดย

 เจ
ฟฟ

์ ว
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เดินหน้า

ท่านควรทำาอย่างไรเมื่อท่านต้องตัดสินใจ  ทั้ง ๆ ที่สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ

การเลือกแล้ว แต่ท่านยังไม่แน่ใจว่าจะทำาอย่างไร

ต่อไป
ในศรัทธา

กล่าวว่า ‘ปัญหาของคุณคือคุณต้องการ 
เห็นจุดหมายจากจุดเริ่มต้น’  ข้าพเจ้าตอบ
ว่าข้าพเจ้าต้องการเห็นอย่างน้อยหนึ่งหรือ
สองก้าวข้างหน้า  จากนั้นท่านก็สอนบท
เรียนที่ติดตัวข้าพเจ้าไปชั่วชีวิต ‘คุณต้องหัด
เดินไปให้ถึงสุดขอบของความสว่าง แล้ว
ก้าวเข้าไปในความมืดสองสามก้าว จากนั้น
แสงสว่างจะปรากฏและแสดงให้เห็นทาง
ตรงหน้าคุณ’  จากนั้นท่านก็อ้างค�าพูด 21 
ค�านี้จากพระคัมภีร์มอรมอน

‘จงอย่าเถียงกันเลยเพราะท่านไม่เห็น, 
เพราะท่านไม่ได้รับพยานจนหลังการทด-
ลองศรัทธาของท่าน’” (อีเธอร์ 12:6)

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, “The Edge of the Light,” BYU  Magazine,  
มี.ค. 1991, magazine.byu.edu

ดำาเนินต่อไปด้วยความวางใจ
“ท่านท�าอย่างไรเม่ือท่าน

เตรียมมาอย่างรอบคอบ 

สวดอ้อนวอนมาแล้วอย่าง

แรงกล้า รอมาพอสมควร

ส�าหรับค�าตอบ แต่ก็ยังไม ่

รู ้สึกถึงค�าตอบ  ท่านต้องขอบพระทัย

พระองค์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เพราะนี่คือหลัก

ฐานว่า [พระบิดาบนสวรรค์] ทรงวางพระ-

ทยั  เมือ่ท่านด�าเนนิชวีติอย่างมค่ีาควรและ

การเลอืกของท่านสอดคล้องกบัค�าสอนของ

พระผู้ช่วยให้รอด ท่านต้องลงมือกระท�า 

ต้องด�าเนนิต่อไปด้วยความวางใจ  เมือ่ท่าน

ละเอียดอ่อนต่อการกระตุ้นเตือนของพระ-

วิญญาณ หนึ่งในสองสิ่งจะเกิดข้ึนอย่าง

แน่นอนในเวลาที่เหมาะสม อาการเงียบงัน

ของความคิดจะเกิดขึ้นเพื่อบอกให้รู้ว่าการ

เลอืกนัน้ไม่เหมาะสม หรอืไม่กจ็ะรูส้กึได้ถงึ

สนัตสิขุหรอืการเผาไหม้ในทรวงอกเพือ่ยนื-

ยันว่าการเลือกของท่านถูกต้อง  เมื่อท่าน

ด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและลงมือท�า

ด้วยความวางใจ พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง

ปล่อยให้ท่านท�าไปไกลโดยไม่รู้สึกถึงการ

เตือนถ้าท่านตัดสินใจผิด”

ดู เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “การใช้ของประทานอันสูงส่งแห่งการสวด
อ้อนวอน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 12.
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เดินหน้าต่อไป

ก่อนผมเรียนจบมหาวิทยาลัย ผมกับ

ภรรยาก�าลังไตร่ตรองสองค�าถามว่า 

เราควรเริ่มมีบุตรเมื่อใดและจะไปที่ไหนหลัง

จากเรียนจบ  เราใช้เวลาหลายชั่วโมงพูดคุย

เกี่ยวกับประเด็นอันน่าหนักใจเหล่านี้แต่ไม่

ได้ข้อสรุป

วันอาทิตย์วันหนึ่ง การสนทนาของเรา

ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นการโต้แย้ง ซึ่งจากนั้นทวี

ความรุนแรงเป็นการโต้เถียง  ขณะนั้นเสียง

กริ่งหน้าประตูดังขึ้น  เราแปลกใจเมื่อพบว่า

ผู้สอนประจ�าบ้านของเรายืนอยู่ตรงประตู

เราเชิญพวกเขาเข้ามาและฟังข่าวสารจาก

พวกเขา  ผู้สอนประจ�าบ้านคนหนึ่งเริ่มพูดถึง

โมเสสและลูกหลานของอิสราเอลหนีออก

จากอียิปต์  เมื่อลูกหลานของอิสราเอลมาถึง

ฝั่งทะเลแดง พวกเขาไม่อาจไปต่อได้ และ 

ชาวอยีปิต์เข้าประชดิอย่างรวดเรว็ พระคมัภร์ี 

กล่าวว่าลูกหลานของอิสราเอล “หวาดกลัว

ยิ่งนัก” (อพยพ 14:10)  เมื่อโมเสสสวด

อ้อนวอนขอการน�าทาง พระเจ้าตรัสตอบ  

ว่า “ท�าไมเจ้าจึงมาร้องทุกข์ต่อเรา?  จงสั่ง

ชนชาตอิสิราเอลให้เดนิหน้าต่อไป” (อพยพ 

14:15) 

ทันทีที่ผู้สอนประจ�าบ้านอ่านพระคัมภีร์

ข้อนั้น ความรู้สึกคับข้องใจและความกลัว

มลายหายไปสิ้น  ผมกับภรรยาตระหนักว่า

เรานั่งอยู่ริมฝั่งทะเลแดงมานานพลางสงสัย

ว่าจะท�าอะไร แต่เพื่อ “คอยดูความรอดจาก 

[พระเจ้า]” (อพยพ 14:13) เราจะต้องเดิน

หน้าต่อไป

ในกรณีของเรา การเดินหน้าต่อไปหมาย

ถึงการตัดสินใจตามข้อมูลเท่าที่มี ท�างาน

อย่างขยันหมั่นเพียร และวางใจในพระเจ้า  

เราต้องหยดุโต้แย้งและเริม่กระท�าด้วยศรทัธา  

เมื่อเราท�าตามการน�าทางของพระเจ้า ทะเล

แห่งการเลือกตรงหน้าเราแยกออก และเรา

สามารถเดินผ่านไปได้อย่างปลอดภัย  เรา

ขอบพระทัยส�าหรับพรท่ีเราได้รับจากการ

เดินหน้าต่อไปในศรัทธาและส�าหรับผู้สอน

ประจ�าบ้านที่สร้างแรงบันดาลใจให้เราเริ่ม

ก้าวเดิน

สตีเวน สก็อตต์ สโตคส์,  
นอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา
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อย่ารับคำาแนะนำาจากความกลัวของท่าน
“ขอให้เราอย่ารับค�าแนะน�า
จากความกลัวของเรา  ขอ
ให้เราจดจ�าไว้เสมอว่าต้อง
เย็นใจ มอบศรัทธาของเรา
ไว้ในพระผู้เป็นเจ้า และ

ด�าเนินชีวิตคู่ควรให้พระองค์ทรงน�าทางเรา  
เราแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับการดลใจส่วนตัว
เพื่อน�าทางเราให้ผ่านพ้นการทดลองใน
ความเป็นมรรตัยของเรา  ขอให้เราด�าเนิน
ชีวิตจนใจเราเปิดรับเสียงกระซิบและการ
ปลอบโยนของพระวิญญาณตลอดเวลา”
ดู ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007), ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “อย่ากลัวเลย,” เลียโฮนา, 
ต.ค. 2002, 6.

รอคอยการเปิดเผยอย่างอดทน
“แสงที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยซึ่งฉายออกมาจาก

ดวงอาทิตย์ที่ก�าลังขึ้น
เปรียบเสมือนการได้รับ
ข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้า 
‘บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎ
เกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์’ 

(2 นีไฟ 28:30)  ส่วนใหญ่แล้ว การเปิดเผย
เพิ่มเติมมาทีละน้อยตามเวลาและประทาน
ให้ตามความปรารถนา ความมีค่าควร 
และการเตรียมพร้อมของเรา  การสื่อสาร
จากพระบิดาบนสวรรค์เช่นน้ันค่อย ๆ ‘กลั่น
ลงมาบน [จิต-วิญญาณเรา] ดังน�้าค้าง
จากฟ้าสวรรค์’ (คพ. 121:45)”
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,”  เลียโฮนา,  พ.ค. 2011, 110.

รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ
“ในช่วงเวลาที่ชีวิตข้าพเจ้า
มงีานรดัตวั เอล็เดอร์โจเซฟ 
บี. เวิร์ธลินมอบการเรียกให้
ข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธาน 
สเตค

“ระหว่างการสัมภาษณ์กับท่าน มีความ
คิดหลายอย่างเข้ามาสู่จิตใจข้าพเจ้า ส่วน
ใหญ่เป็นความกังวลที่ว่าข้าพเจ้าอาจไม่มี
เวลาพอท่ีจะท�างานในการเรียกนี้  ถึงแม้
ข้าพเจ้าจะรู้สึกนอบน้อมและเป็นเกียรติที่
ได้รบัเรยีก แต่ข้าพเจ้ากก็งัวลแวบหนึง่ว่าจะ 
รบัได้ไหม  แต่ความคิดนัน้กอ็ยูช่ัว่ประเด๋ียว 
เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าเอ็ลเดอร์เวิร์ธลินได้รับ
เรยีกจากพระผูเ้ป็นเจ้าและท่านก�าลงัท�างาน 
ของพระเจ้า  ข้าพเจ้าจะท�าอะไรได้เล่า
นอกจากยอมรับ

“มีบางครั้งที่เราต้องมีศรัทธาเดินเข้าไป
ในความมืดโดยมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงวางพื้นอันมั่นคงไว้ใต้เท้าเราเมื่อเรา
เดินเข้าไป  และข้าพเจ้ายินดีรับการเรียก
นั้นโดยรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ”
ดู ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “เหตุผลในการรับใช้ของ 
ฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา,  พ.ค. 2012, 59.
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ศรัทธามาก่อน
ปาฏิหาริย์

ดิฉันอยากเป็นผู้สอนศาสนาตั้งแต่อาย ุ

ยงัน้อย นัน่เริม่เป็นความปรารถนาอนั

เรียบง่ายและเพิ่มทวีอย่างต่อเนื่อง  แต่ชีวิต

ในฟิลิปปินส์ล�าบาก  คุณพ่อกับน้องชาย 

ไม่มีงานท�า ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเป็นคนเดียว 

ที่สามารถช่วยคุณแม่หาเลี้ยงครอบครัวได้ 

เพราะดิฉันช่วยครอบครัวทางการเงิน เงิน

ออมส�าหรับงานเผยแผ่ของดิฉันจึงเก็บได้ที

ละนิด

ดิฉันไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะออกมาใน

รูปใด  คืนหนึ่งดิฉันอ่าน อีเธอร์ 12:12 ว่า 

“เพราะหากไม่มีศรัทธาในบรรดาลูกหลาน

มนุษย์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�าปาฏิหาริย์ใน

บรรดาพวกเขาไม่ได้; ดังนั้น, พระองค์มิได้

ทรงแสดงพระองค์เองจนภายหลังพวกเขามี

ศรัทธา”  จากนั้นดิฉันอ่านข่าวสารจาก

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 

(1895–1985) เกีย่วกบัศรทัธา “คนหนุม่

สาวต้องใช้ศรัทธา—ศรัทธาท่ีมองไม่เห็น

—เพือ่ลงมอืท�าความรบัผดิชอบในครอบครวั

ขณะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเงิน 

. . . พวกเขาต้องใช้ศรัทธาเพื่อจะท�างาน

เผยแผ่เต็มเวลา  แต่จงรู้เถิด—ว่าทั้งหมดนี้

คือการปลูกศรัทธา ในขณะที่ครอบครัวที่

เปี่ยมด้วยศรัทธาและอุทิศตน ความมั่นคง

ทางวิญญาณ สันติสุข และชีวิตนิรันดร์คือ

การเก็บเกี่ยว”1

ค�าสอนเหล่านี้ช่วยให้ดิฉันเข้าใจว่าดิฉัน

ต้องมีศรัทธามากขึ้นเพื่อส่งใบสมัครและเป็น

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  ดิฉันทราบว่าแม้จะ

ยาก แต่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยดิฉัน

ประธานสาขาสัมภาษณ์ดิฉันและบอก

หลังจากนั้นว่าสิ่งสุดท้ายท่ีดิฉันต้องท�าคือ

จ่ายเงนิก้อนแรกและจากนัน้รบัการสมัภาษณ์ 

จากประธานคณะเผยแผ่  ดิฉันรู้สึกมีความ

สุขและตื่นเต้นมาก  ดิฉันจะได้รับเงินเดือน

สัปดาห์นั้น และดิฉันจะสามารถจ่ายตาม

จ�านวนได้  แต่เมื่อกลับถึงบ้าน ดิฉันทราบ

ว่าคุณพ่ออยู่โรงพยาบาล  ดิฉันรู้สึกหนักใจ

เมื่อรู้ว่าเราต้องจ่ายให้โรงพยาบาลเท่ากับ

จ�านวนที่ดิฉันต้องจ่ายให้งานเผยแผ่

แต่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมทางไว้  

เราได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากญาติ

และสมาชิกศาสนจักร รวมทั้งประธานสาขา

ของดิฉัน  น่าอัศจรรย์ท่ีคุณพ่อออกจาก 

โรงพยาบาลหลังจากหนึ่งสัปดาห์ และดิฉัน

สามารถน�าเงินไปจ่ายได้  สองสัปดาห์หลัง

จากดิฉันอายุครบ 22 ปี ดิฉันได้รับหมาย

เรยีกให้ไปคณะเผยแผ่ฟิลปิปินส์ โอลองกาโป

ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วย

ให้ดิฉันได้ส่งใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา  

ดฉินัทราบว่าถ้าดฉินัยงัคงวางใจในพระองค์

และปฏบิตัด้ิวยศรทัธา พระองค์จะทรงท�าให้

สิ่งที่สุดวิสัยอยู่ในวิสัยที่ท�าได้  พระองค์จะ

ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนท้ังหมดของเรา 

และพระองค์จะทรงน�าทางเราต่อไปตราบ

เท่าที่เรายังคงเชื่อฟังพระองค์

ชีนี ลากันแซด, บูลากัน ฟิลิปปินส์

อ้างอิง
1. สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์, Faith Precedes  

the Miracle (1972), 11; ดู คำาสอนของประธาน
ศาสนาจักร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์(2006), 
153 ด้วย
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พระผู้เป็นเจ้าจะทรงน�าทางท่านในความตั้งใจมั่นว่าจะรับใช้
พระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์เมื่อท่าน ฟัง 
เม่ือท่าน เรียนรู้ เม่ือท่าน ลงแรงท�ำงำน และเม่ือท่าน รัก

คำ�ส่ีคำ�

นำ�ท�ง
ท่�น
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ตลอดไป หวังว่าในช่วงวันแต่ละวันของปี 
ท่านกับข้าพเจ้าจะมีโอกาสตอบรับการ 
กระตุ้นเตือนเหล่านี้และอิทธิพลน�าทาง 
ของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงสัญญาว่าจะ ฟัง

เรียนรู้
ข้อสอง ข้าพเจ้าจะเรียนรู ้ การฟังเท่านั้น

ไม่พอถ้าเราไม่เรียนรู้  ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้าจะเรียนรู้จากพระคัมภีร์มากขึ้น 
และหวังว่าท่านจะมีสิทธิพิเศษนั้นเช่นกัน  
จะไม่น่าอัศจรรย์หรอกหรือถ้าเราจะรับเอา
ค�าแนะน�าจากพระเจ้ามาไว้ในใจเรา “เจ้า
จงแสวงหาถ้อยค�าแห่งปัญญาจากบรรดา
หนังสือดีที่สุด; แสวงหาการเรียนรู้, แม้โดย
การศึกษาและโดยศรัทธาด้วย” (คพ. 88: 
118)   ขอให้เราเรียนรู้จากงานมาตรฐาน 
แต่เราจงเรียนรู้จากชีวิตผู้น�าศาสนจักรและ
ชีวิตของคนใกล้ชิดเราที่สุดเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้า
สามารถเรียนรู้ความอดทนได้โดยศึกษา
พระชนม์ชีพของพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดของเรามากขึน้ ท่านจนิตนาการได้หรอื
ไม่ถึงความสิ้นหวังที่พระองค์ต้องทรงรู้สึก 
ทั้งที่ทรงรู้ว่าพระองค์มีกุญแจไขชีวิตนิรันดร์ 
ทั้งที่ทรงรู้ว่าพระองค์มีทางให้ท่านกับ
ข้าพเจ้าได้เข้าไปในอาณาจักรซีเลสเชียล
ของพระผู้เป็นเจ้า แต่เมื่อทรงน�าพระกิตติ-
คุณของพระองค์ไปให้คนเหล่านั้นในความ
เรืองโรจน์แห่งเวลา กลับเห็นพวกเขาปฏิเสธ
พระองค์และปฏิเสธข่าวสารของพระองค์  
กระนั้นพระองค์ยังทรงแสดงความอดทน  

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน
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ข้
าพเจ้าตั้งปณิธานบางอย่างที่
ประสงค์จะแบ่งปันกับท่านโดยหวัง
ว่าท่านจะร่วมท�าการเลือกแบบ

เดียวกัน  หนึ่ง  ข้าพเจ้าจะฟัง สอง ข้าพเจ้า

จะเรียนรู ้สาม ข้าพเจ้าจะลงแรงท�างาน 
และสี่ ข้าพเจ้าจะรัก ค�าสี่ค�านี้สามารถ
ก�าหนดจุดหมายของเราได้เป็นอย่างดี

ฟัง
ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะฟังมารดาและฟัง

บิดาของท่าน ผู้คุกเข่าทุกเช้าค�่าสวดอ้อน 
วอนให้ท่าน ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้
ทรงดูแลท่านและน�าทางในการเลือกของ
ท่าน และข้าพเจ้าหวังให้ท่านระวังความ
ประพฤตตินเอง  ข้าพเจ้าเชือ่ว่าเมือ่ใดท่ีเรา
ยอมรับบิดามารดาและความจริงที่ว่าพวก
เขาห่วงใยท่านและข้าพเจ้า เมื่อนั้นเราจะ
ให้เกียรติพวกเขา และถ้อยค�าก้องกังวาน
จากภูเขาซีนายจะมีความหมายส่วนตัวต่อ
เรา: “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” 
(อพยพ 20:12)

ข้าพเจ้าวางใจว่าเราจะฟังถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์  ข้าพเจ้าหวงัเช่นกันว่าเรา
จะฟังสรุเสยีงกระซบิของพระวญิญาณศกัดิ-์ 
สิทธิ์  ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าเรามีหูที่
ฟังพระวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิอย่างเอาใจใส่  
ถ้าเราปรารถนาความชอบธรรมในใจเรา 
และความประพฤติของเราสะท้อนความ
ปรารถนานั้น เราจะได้รับการน�าทางโดย
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์องค์นั้น

ข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้าจะฟังสุรเสียง
กระซิบของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์องค์นั้น

พระองค์ทรงยอมรับหน้าที่รับผิดชอบใน
พระชนม์ชีพของพระองค์ แม้จนถึงกางเขน 
และสวนเกทเสมนีก่อนหน้านั้น  ข้าพเจ้า
หวังจะเรียนรู้ความอดทนจากองค์พระเจ้า

ข้าพเจ้าใคร่ขอกระตุ้นท่านให้ร่วมปฏิ-
ญาณกับข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะเรียนรู้

ลงแรงทำางาน
ต่อมา ข้อสาม ข้าพเจ้าจะลงแรงท�างาน 

เพียงแต่ปรารถนาเท่านั้นไม่พอ ฝันเท่านั้น
ไม่พอ สัญญาเท่านั้นไม่พอ เราต้องท�าด้วย  
พระ-เจ้าตรัสว่า “คนที่ยื่นเคียวเข้ามา ด้วย

เรี่ยวแรงของเขา. . .ย่อมสะสมไว้เพื่อเขา 
จะหาพินาศไม่” (คพ. 4:4; เน้นตัวเอน)   
และนีไฟประกาศว่า “ข้าพเจ้าจะไปและ 
ท�าสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา” (1 นีไฟ 3:7)   
ยากอบคือคนที่สรุปบทเรียนนี้ว่า “จงเป็นผู้
ประพฤติตามพระวจนะ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้
ฟังเท่านั้น” (ยากอบ 1:22)

ตัวอย่างเช่น  ฤดูร้อนหนึ่งเมื่อหลายปี
ก่อน ข้าพเจ้ามเีวลาว่างวนัหยดุเสาร์อาทติย์  
แต่พระวิญญาณกระตุ้นเตือนข้าพเจ้าให้
ท�าความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง  ข้าพเจ้า
โดยสารเครื่องบินไปแคลิฟอร์เนีย  ขณะนั่ง
ลง ที่นั่งติดกับข้าพเจ้ายังว่าง  แต่ในที่สุดก็
มีสตรีสาวสวยที่สุดคนหนึ่งมานั่งตรงน้ัน  
ข้าพเจ้าสงัเกตเหน็เธอก�าลงัอ่านหนงัสอืเล่ม
หนึ่ง  ข้าพเจ้าช�าเลืองดูชื่อหนังสืออย่างท่ี
คนทัว่ไปมกัจะท�า  หนงัสอืเล่มนัน้เขยีนโดย
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง  ข้าพเจ้า
พูดกับเธอว่า “โอ้ คุณต้องเป็นมอรมอนแน่
เลย”

คำ�ส่ีคำ�

นำ�ท�ง
ท่�น



50 เ ลี ย โ ฮ น า

เธอตอบว่า “ไม่หรอกค่ะ ท�าไมคุณถาม
อย่างนั้นล่ะคะ”

ข้าพเจ้าตอบว่า “ผมเห็นคุณก�าลังอ่าน
หนังสือที่เขียนโดยสมาชิกท่ีมีชื่อเสียงมาก
คนหนึง่ในศาสนจกัรของพระเยซคูริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย”

เธอพูดว่า “อย่างนั้นหรือคะ  เพื่อนคน
หน่ึงให้มาค่ะ ดฉินัไม่ทราบมากนักเก่ียวกับ
หนังสือเล่มนี ้ แต่เป็นหนังสอืท่ีกระตุน้ความ 
อยากรู้อยากเห็นของดิฉัน”

ต่อจากนั้นข้าพเจ้าสงสัยว่าควรจะพูด
เรือ่งศาสนจักรมากข้ึนหรอืไม่  แล้วข้าพเจ้า 
ก็นึกถึงค�าพูดของเปโตร “จงเตรียมพร้อม

วิลเลียม เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละคร
ชาวอังกฤษเขียนดังนี้ “หากไม่แสดงความ
รักแล้วไซร้ ไฉนเลยจะเรียกว่ารัก”1  ท่าน
และข้าพเจ้าจะแสดงความรักต่อพระผู้เป็น
เจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์ของเราได้
อย่างไร  แสดงได้โดยผ่านการเชื่อฟังพระ-
บัญชาของพระองค์และค�าแนะน�าของผู้รับ
ใช้พระองค์  เรามีสิทธิพิเศษในการเชื่อฟัง
กฎส่วนสิบ เชื่อฟังมาตรฐานศีลธรรม เชื่อ
ฟังพระวจนะของพระบิดาบนสวรรค์ใน 
ชีวิตทุกด้านของเรา

พระบิดาบนสวรรค์จะทรงชื่นชมความ 
รักที่เรามีต่อพระองค์ได้โดยดูว่าเรารับใช้
พระองค์ดีเพยีงใดและเรารบัใช้เพือ่นมนษุย์ 
ดีเพียงใด

การเลือกเป็นของท่าน
ค�าปฏิญาณทัง้สีข้่อ ได้แก่ ข้าพเจ้าจะฟัง 

ข้าพเจ้าจะเรียนรู้ ข้าพเจ้าจะลงแรงท�างาน 

ข้าพเจ้าจะรัก เมือ่ท�าตามค�าปฏญิาณเหล่า 
นี ้เราจะมกีารน�าทางจากพระบดิาบนสวรรค์ 
และประสบปีติแท้จริงในชีวิตเรา

การเลอืกเป็นของท่าน และการเลอืกเป็น
ของข้าพเจ้า โดยพึงระลึกว่าการเลือกของ
เรา การตัดสินใจของเรา ก�าหนดจุดหมาย
ของเรา  พระผูเ้ป็นเจ้าจะทรงน�าทางท่านใน
ความต้ังใจมัน่ทีจ่ะรบัใช้พระองค์และรกัษา
พระบัญญัติของพระองคเ์มื่อท่านฟัง เมื่อ
ท่านเรียนรู้ เมื่อท่านลงแรงท�างาน  และ 
เมื่อท่านรัก 

จากค�าปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณท่ีมหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์เมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1973

อ้างอิง
1.  วิลเลียม เช็คสเปียร์, The Two Gentlemen of 

Verona, ed. William George Clarke and William 
Aldis Wright, The Great Books of the Western 
World (1952), องก์ที่ 1, ฉากที่ 2, บรรทัดที่ 31.

เสมอ” (1 เปโตร 3:15) ข้าพเจ้าตัดสินใจว่า
นี่เป็นเวลาที่ข้าพเจ้าควรแสดงประจักษ์
พยาน  นับเป็นเกียรติของข้าพเจ้าที่ได้ตอบ
ค�าถามของเธอเกี่ยวกับศาสนจักร—ค�าถาม
อันชาญฉลาดจากใจที่ก�าลังแสวงหาความ
จริง  ข้าพเจ้าถามว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสให้
ผู้สอนศาสนามาเยี่ยมเธอได้หรือไม่  ข้าพ- 
เจ้าถามว่าเธออยากเข้าร่วมการประชมุของ
สาขาคนโสดในแซนแฟรนซิสโกหรือไม่  
เธอตอบรบั  เมือ่กลบัถงึบ้าน ข้าพเจ้าเขยีน
ถึงประธานสเตคและส่งต่อข้อมูลนี้ให้เขา  
ท่านคงนึกภาพความเบิกบานใจของข้าพ- 
เจ้าออกเมื่อได้รับโทรศัพท์จากประธาน 
สเตคในเวลาต่อมาว่าเธอได้เป็นสมาชิก 
คนใหม่ล่าสุดของศาสนจักรแล้ว  ข้าพเจ้า
ยินดีเป็นล้นพ้น

ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้อง 
ลงแรงท�างาน

รัก
แล้วก็มาถงึค�าปฏญิาณสดุท้าย ข้าพเจ้า

จะรัก  ท่านจ�าพระด�ารัสตอบของพระผู้ช่วย
ให้รอดต่อบาเรียนคนช่างสงสัยได้ไหม เมื่อ
เขาถามว่า “ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัติ

นั้นพระบัญญัติข้อไหนส�าคัญที่สุด?”
    พระองค์ตรัสตอบว่า “จง 
รักองค์พระผู้เป็นพระเจ้า 
ของท่านด้วยสุดใจของท่าน 
ด้วยสุดจิตของท่าน และ
ด้วยสุดความคิดของท่าน 
นั่นแหละเป็นพระบัญญัติ
ข้อส�าคัญอันดับแรก ข้อที่
สองก็เหมือนกันคือจงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง” (มัทธิว 22:36–
40)
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“จงรับใช้ทุกวัน โอกาสมีอยู่รอบตัวท่าน . . . ส่วนใหญ่การกระท�าที่จริงใจเล็ก ๆ น้อย ๆ  
นั่นเองที่ช่วยผู้อื่นให้มาเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์”

ย่ืนมือช่วยเหลือ
(เดวิด แอล. เบค, “หน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านในการปฏิบัติศาสนกิจ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 55.)
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เพื่อเตรียมเราให้พร้อมรับช่วงเวลายุ่งยาก พระเจ้าทรงบัญชาให้
เรา “ยืนอยู่ในสถานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิ” (คพ. 45:32; ด ูคพ. 87:8 ด้วย)  
เพื่อท�าเช่นนั้น เราต้องด�าเนินชีวิตอย่างมีค่าควรและมีพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา  พระวิญญาณจะทรงช่วยให้เราเอาชนะ
การล่อลวงและอิทธิพลในแง่ลบ  ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่าง

ซึ่งจะอัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตท่าน
• สวดอ้อนวอน  เริ่มต้นวันของท่านด้วยการสวดอ้อนวอน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสวดอ้อนวอนระหว่างวันเมื่อท่านต้องแวดล้อมไปด้วย
อิทธิพลไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนหรือที่อื่น ๆ

• เรียนเซมินารีและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน  การศึกษาหลักค�าสอนท่ี
สอนในพระคัมภีร์จะช่วยให้ท่านเปี่ยมด้วยแสงสว่างและความจริง
—“แสงสว่างและความจริงละทิ้งคนชั่วคนนั้น” (คพ. 93:37)

• รับศีลระลึกทุกสัปดาห์  เมื่อท่านต่อพันธสัญญาอย่างมีความหมาย
ว่าจะด�าเนนิชวีติตามพระกติตคิณุ ท่านได้รบัสญัญาจากพระเจ้าว่า 
จะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับท่าน

• ด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
มาตรฐานเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านยืนหยัดเพื่อความศักดิ์สิทธิ์

• อยู่ใกล้ชดิกบับดิามารดา  วยัรุน่ทีม่คีวามสมัพนัธ์อันดีกบับิดามารดา 
เข้มแข็งกว่ามากในสถานการณ์ยุ่งยาก

ข้อเสนอแนะเหล่านี้จะเพิ่มความเข้มแข็งให้ท่านทางวิญญาณ จะช่วย
ท่านเมื่อท่านรู้สึกตัวว่าอยู่ในสถานการณ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ เช่น ที่โรงเรียน  แต่ดีท่ีสุดถ้าท่านสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ไม่
ศักดิ์สิทธิ์เมื่อใดก็ตามที่อยู่ในวิสัยจะท�าได้

มีเจตคติของความคารวะอยู่เสมอ
ผมเรยีนรูว่้าคณุสามารถท�าให้สถานทีร่อบข้างคุณศักด์ิสทิธ์ิ 
ได้ เพราะเราเป็น ใคร ส�าคัญกว่าเราอยู่ ที่ไหน  มีการ
ล่อลวงมากมายท่ีโรงเรียน แต่สิ่งส�าคัญจริง ๆ คือการ 
มีเจตคติของความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์และ
พยายามรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับคุณ  ในวิธีนี้

คุณจะสามารถท�าให้โรงเรียนเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับคุณได้เพราะ
คุณจะระลึกถึงพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

เอ็ลเดอร์โอเจดา อายุ 21 ปี, คณะเผยแผ่โคลอมเบีย  โบโกตานอร์ท

เลือกส่ิงดี หลีกเล่ียงส่ิงไม่ดี
ดิฉันพยายามหลีกเลี่ยงบริเวณในโรงเรียน 
ทีรู่ว่้าคนอืน่มกัจะท�าสิง่ผดิ  ดฉินัเลอืกคนที ่
นั่งด้วยในชั้นเรียนหรือระหว่างอาหารกลาง
วันอย่างระมัดระวังเพราะพวกเขามีผลต่อ 
วิธีที่ดิฉันคิดและกระท�า  แต่ไม่ว่าเราจะ
ระมัดระวังเพียงใด บางครั้งเราก็เห็นหรือ
ได้ยนิความไม่บรสิทุธ์ิ  เมือ่สิง่นีเ้กดิขึน้ ดฉินั
จะรบีมองไปทางอ่ืนและร้องเพลงสวดในใจ
เพือ่ให้ความคิดสะอาด  การอ่านพระคมัภร์ี
และการพูดคุยกับเพื่อนที่จิตใจดีช่วยดิฉัน
เช่นกนั  เราไม่สามารถเลอืกสภาพแวดล้อม 
ได้เสมอไป แต่เราเลือกได้ว่าจะตอบสนอง
อย่างไรต่อสภาพแวดล้อมเหล่านั้น

เอไลซา เอ. อายุ 14 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ยืนหยัดปกป้องศรัทธาของคุณ
ท�าให้บริเวณรอบตัวคุณ
ศักดิ์สิทธิ์  แวดล้อมตัวคุณ
ด้วยเพื่อน ๆ ที่ท�าตามค�า
แนะน�าใน เพือ่ความเข้มแขง็
ของเยาวชน  จงให้คนอืน่รูจ้กั

มาตรฐานของคุณและขอให้พวกเขาหยุด 
การสนทนาที่ไม่เหมาะสมหรือปิดเพลงที ่
ไม่ดีเมื่อคุณอยู่ด้วย  อย่ากลัวเมื่อต้องยืน
หยัดปกป้องศรัทธาของคุณ

โธมัส เอส. อายุ 15 ปี, จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

จงเข้มแข็งและกล้าหาญ
เราต้องเข้มแขง็และกล้าหาญ  
เราต้องเลอืกสิง่ถกูต้อง  บาง
ครัง้ยากมากแต่ถ้าเราท�าเช่น
นั้นเราจะมีความสุข  เมื่อมี
คนขอให้เราดื่มหรือสูบบุหรี่

กับพวกเขา เราต้องกล้าตอบปฏิเสธ  เรา

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค� า ถ า ม  &  ค� า ต อ บ
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สามารถอธิบายให้พวกเขาฟังได้ว่าเรา
ต้องการเลือกสิ่งถูกต้อง ด้วยเหตุน้ีเราจึง
ไม่ท�าสิ่งเหล่านั้น
อแนสตาเซีย เอ็น. อายุ 20 ปี,  
อีวาโน-ฟรังคิฟสค์ ยูเครน

แสวงหาพระวิญญาณ
เราพบเจอคนในโรงเรียนที่
ไม่มีมาตรฐานเหมือนเรา  
แต่ด้วยพระวญิญาณบรสิทุธิ์ 
น�าทางเรา เราจึงสามารถ
เลือกสิ่งท่ีถูกต้องและเป็น

แบบอย่างที่ดีส�าหรับพวกเขาได้  ส�าคัญที่
เราต้อง “ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” เสมอ
เพื่อจะรู้สึกถึงความรักของพระบิดาบน
สวรรค์  วิธหีนึง่ในการท�าเช่นนัน้คอืแสวงหา 
 ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
เมื่อเราเลือกอยู่ในบรรยากาศความรักของ
พระผู้เป็นเจ้า จะมีปีติใหญ่หลวงในใจเรา
เพราะรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย
การกระท�าของเรา

เกนเซ็น เอ็น. อายุ 18 ปี, ซัมโบวังกา 

ฟิลิปปินส์

อย่าลดหย่อนมาตรฐาน
เมือ่สองสามปีทีแ่ล้ว ดิฉัน
เป็นสมาชิกศาสนจักรคน
หนึง่จากไม่กีค่นในชัน้  มคีน 
คิดว่าดิฉันแปลกประหลาด
เพราะดิฉันอุทิศตนด�าเนิน

ชีวิตตามมาตรฐานทั้งหมดของศาสนจักร  
วันหนึง่ดฉินัตดัสนิใจว่าจะลดหย่อนมาตร- 
ฐานของดิฉันสกัเลก็น้อย  เมือ่ท�าเช่นน้ัน
ดิฉันสงัเกตว่าดิฉันได้รับความสนใจจาก 
ผู้อื่นมากขึ้น  แต่หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ 

ส่งค�ำตอบของท่ำนและภำพควำมละเอยีดสงูตำมควำมประสงค์ 
ของท่ำนมำก่อน 15 กันยำยนที่ liahona.lds.org, ทำงอีเมล  
liahona@ldschurch.org หรอืส่งทำงไปรษณย์ี (ดทูีอ่ยูใ่นหน้ำ 3)

อำจมีกำรแก้ไขควำมยำวหรือควำมชัดเจนของค�ำตอบที่ส่งมำ

ระบขุ้อมลูและค�ำอนญุำตต่อไปนีไ้ว้ในอเีมลหรอืจดหมำยของท่ำน 
(1) ชือ่นำมสกลุ (2) วนัเดอืนปีเกดิ (3) วอร์ดหรอืสำขำ (4)  
สเตคหรอืท้องถิน่ (5) ค�ำอนญุำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของท่ำน  
และถ้ำท่ำนอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปีต้องมีค�ำอนุญำตเป็นลำยลักษณ ์
อักษรจำกผูป้กครองให้พมิพ์ค�ำตอบและรปูถ่ำย (ส่งทำงอเีมลได้)

ดิฉันก็รู้สึกผิดและหันไปหาพระเจ้าเพื่อ
การกลับใจ  พระองค์ทรงช่วยดิฉัน และ
ดฉินัต้องเสยีสละมาก แต่นัน่คุ้มค่า!  ดิฉนั 
ได้เหน็พรของการด�าเนนิชวีติตามพระกติติ- 
คุณที่โรงเรียน  ดิฉันเสียเพื่อนและเสีย
ความน่าสนใจ แต่ดิฉันได้ความเคารพ
และความสุข

ซัตทัน เค. อายุ 15 ปี, เทกซัส สหรัฐอเมริกา

นึกถึงพระวิหาร
สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ที่สุดบนแผ่นดินโลกคือ
พระวิหาร  การนึกถึงพระวิหารจะช่วยให้
คุณท�าสิ่งถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะรู้สึกตัวว่า
อยู่ในสภาวการณ์ใดก็ตาม  คุณสามารถ
วางรูปพระวิหารไว้ในที่ซึ่งคุณมองเห็นได้ 
ก็จะช่วยให้คณุรูส้กึดขีึน้และมพีลงัไม่ใส่ใจ 
 กับความไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียน

แองเจล ที. อายุ 18 ปี, เอกวาดอร์

สำ�หรับคำ�แนะนำ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รยืนอยู่ในสถ�นที่
ศักดิ์สิทธิ์ ท่�นส�ม�รถทบทวนได้จ�กคำ�ปร�ศรัยก�ร 
ประชุมใหญ่ส�มัญเดือนเมษ�ยน 2013 ต่อไปน้ี: ดัลลิน 
เอช. โอ๊คส์, “ผู้ติดต�มของพระคริสต์” และ โรเบิร์ต ดี. 
เฮลส์, “จงยืนอย่�งมั่นคงในสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่ 
conference.lds.org

นั่นเป็นการ
เลือกของท่าน
“เรำเลือกว่ำเรำจะอยู่
ที่ไหน พระผู้เป็นเจ้ำ
ประทำนสิทธิ์เสรีแก่เรำ 

พระองค์จะไม่ทรงน�ำสิทธิ์เสรีไปจำกเรำ 
ถ้ำข้ำพเจ้ำท�ำส่ิงผิดและเข้ำไปในแดนของ
มำร ข้ำพเจ้ำท�ำเพรำะต้ังใจและมีอ�ำนำจ
จะท�ำเช่นน้ัน ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถโทษใคร
ได้ ถ้ำข้ำพเจ้ำตัดสินใจรักษำพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ และด�ำเนินชีวิตอย่ำง
ท่ีควรด�ำเนินและอยู่ฝ่ำยพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
ท�ำเพรำะควรท�ำ และข้ำพเจ้ำจะได้รับพร
เพรำะกำรกระท�ำน้ัน ไม่ใช่เป็นเพรำะผล
จำกกำรกระท�ำของผู้อื่น”
ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ (1870–1951), 
คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธ (2011), 205.

“คุณแม่ท�างานทั้งวัน   
ฉันจะท�าให้ความสัมพันธ ์
ของเราดีขึ้นได้อย่างไร”
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โดย คาร์ลา บริกานเต

คุณแม่สอนพระกิตติคุณให้ดิฉัน
เมื่อดิฉันยังเด็ก แต่เพราะคุณพ่อ
ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร ดิฉัน

จึงสงสัยมาตลอดว่าดิฉันอยู่บนเส้นทางที่
ถูกต้องหรือไม่  ดิฉันไม่เข้าใจว่าท�าไมคุณ
พ่อไม่เข้าร่วมศาสนจักรถ้าน่ันเป็นความ
จริง  ดิฉันยังคงไปปฐมวัยและร้องเพลง
สวด  ดิฉันมีความสุขเมื่อคุณแม่อ่านพระ-
คัมภีร์ให้ฟัง และเริม่พฒันาประจกัษ์พยาน 
ของตนเองทีละน้อย

เมือ่ดฉินัเข้าร่วมเยาวชนหญงิ เป้าหมาย 
แรกอย่างหนึง่ทีดิ่ฉนัท�าคอืแบ่งปันประจกัษ์ 

ประจักษ์พยานผ่าน

เซมินารี
พยานทุกวันอาทิตย์อดอาหาร  การแสดง 
ประจักษ์พยานกลายเป็นนิสัยส�าหรับ
ดิฉันและปรารถนาจะเพิ่มพูนความรู้มาก
ขึ้นเมื่อสามารถลงทะเบียนเรียนเซมินารี
ได้

ชั้นเรียนเซมินารีครั้งแรกของดิฉันเรียน
พันธสัญญาเดิม  ปีนั้นดิฉันไม่เพียงซาบซึ้ง
และเหน็คณุค่าของพนัธสญัญาเดมิมากขึน้ 
เท่านั้น แต่ดิฉันเรียนรู้ความส�าคัญของ
พระวิหารและการสืบล�าดับเชื้อสายด้วย

ดิฉันรวมกลุ่มกับนักเรียนคนอื่น ๆ จาก
วอร์ดและมีส่วนร่วมในงานประวัติครอบ-
ครัว  เราคัดลอกชื่อหลายร้อยชื่อและมี

ความรกัอย่างมากต่อคนทีเ่ราแทบไม่รูอ้ะไร 
เลยเกี่ยวกับพวกเขา—รู้แต่ชื่อและข้อมูล
อื่นเพียงจ�ากัด  ถึงแม้จะรู้ว่างานท่ีเราท�า
อยู่เป็นงานส�าคัญ แต่บางครั้งดิฉันก็รู้สึก
ท้อแท้และผิดหวัง  ดิฉันก�าลังท�างานเพื่อ
จะท�าศาสนพธิใีห้คนทีด่ฉินัไม่รูจ้กั แต่ดฉินั 
ไม่อาจเข้าถึงคุณพ่อของตนเองได้  ท่าน
ไม่เข้าใจความส�าคัญของสิ่งที่ดิฉันท�าอยู่  
ดฉินัสวดอ้อนวอนและอดอาหารต่อไปเพือ่ 
ให้ท่านได้รับอิทธิพลนี้

ปีต่อมาในเซมนิารเีราศกึษาพนัธสญัญา 
ใหม่   เช้าวันหนึ่งหลังจากตื่นนอน ดิฉัน
เริ่มอ่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดใน 
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เกทเสมน ี ดฉินัน�า้ตาไหลขณะรบัรู้ว่าพระ- 
องค์ทรงหลั่งพระโลหิตเพื่อดิฉัน  ถ้าดิฉัน
ไม่ท�าบาปก็คงจะดีไม่น้อย!  ถ้อยค�าของ
อิสยาห์ที่ดิฉันเคยศึกษาเมื่อปีที่แล้วเข้ามา
ในใจดิฉัน “ท่านถูกแทงเพราะความทรยศ
ของเรา ท่านบอบช�้าเพราะความบาปผิด
ของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านน้ันท�าให้
พวกเรามสีวัสดิภาพ” (อสิยาห์ 53:5)  ขณะ 
ที่ดิฉันอ่านเรื่องการตรึงกางเขนและการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ คุณแม่เข้ามาในห้อง  ดฉินั 
บอกความรู้สึก ประจักษ์พยาน และความ
ปรารถนาของดิฉันให้ท่านฟังว่าดิฉันอยาก
ให้คุณพ่อรู้สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ในเซมินารี

ประจักษ์พยานของดิฉันยังคงเติบโตใน
ปีต่อมาเมือ่ดฉินัอ่านหลกัค�าสอนและพนัธ- 
สญัญา  ดิฉนัได้รับประจกัษ์พยานว่าโจเซฟ 
สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์  ดิฉันตัดสินใจ
ท�าตามแบบอย่างของท่านและทูลถาม
พระผู้เป็นเจ้าว่าศาสนจักรแท้จริงหรือไม่  
ถึงแม้จะมีความเชื่อมั่นในใจอยู่แล้ว แต่ภา
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บ่ายวนัหนึง่ดฉินัพบว่าตนเองอยูต่ามล�าพงั 
จึงสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ  ขณะท�าเช่น
น้ันดิฉันตระหนักว่าประจักษ์พยานที่ดิฉัน
ทูลขอพัฒนาเรื่อยมาเมื่อดิฉันศึกษาพระ- 
คัมภีร์และเรียนเซมินารี

พระเจ้าทรงเปิดความคิดและใจของ
ดิฉันในปีนั้น ดิฉันเข้าใจหลักค�าสอนและ
พันธสัญญาอย่างที่ไม่เคยเข้าใจแบบนั้น
มาก่อน  ดิฉันเรียนรู้เช่นกันถึงคุณค่าอันยิ่ง
ใหญ่ของจิตวิญญาณ (ดู คพ. 18:10–16) 
และเริ่มแบ่งปันประจักษ์พยานที่ก�าลัง
เติบโตกับคนที่ไม่รู ้พระกิตติคุณ รวมทั้ง
คุณพ่อด้วย

ดิฉันทราบว่าการศึกษาพระคัมภีร์มอร-
มอนระหว่างเรยีนเซมนิารปีีสดุท้ายจะเสรมิ 
สร้างประจักษ์พยานของดิฉันเช่นกัน  เมื่อ
ดิฉันศึกษาอย่างจริงจังดิฉันรู้สึกถึงความ
รักท่ีพระบดิาบนสวรรค์ทรงมต่ีอดฉินั  เรือ่ง 
ราวต่าง ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันถึง
ขนาดว่าดฉินัไม่อยากท�าอะไรเลยนอกจาก

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน  ดิฉันเริ่มพกพระ-

คัมภีร์มอรมอนไปโรงเรียนและจะอ่านช่วง

เวลาว่าง  ดิฉันเริ่มพูดคุยสิ่งที่อ่านกับคุณ

พ่อด้วย

วันหนึ่งหลังจากสนทนายืดยาวกับคุณ

พ่อเกี่ยวกับพระกิตติคุณ ดิฉันท้าทายท่าน

ให้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทั้งเล่ม  ดิฉัน

เป็นพยานว่าท่านจะได้รับประจักษ์พยาน 

เช่นเดียวกับดิฉัน

ดิฉันมีความสุขที่จะบอกว่าคุณพ่ออ่าน

พระคัมภีร์มอรมอน  เมื่อท่านอ่าน ท่าน

ทราบว่าศาสนจักรนี้แท้จริงและในที่สุดก็

รับบัพติศมา!  เวลานี้ครอบครัวดิฉันก�าลัง

เตรยีมรบัการผนกึในพระวหิาร  ดฉินัทราบ 

ว่าการเรยีนเซมนิารแีละการอ่านพระคมัภร์ี 

ช่วยให้ดิฉันพัฒนาประจักษ์พยานของ

ตนเอง และดิฉันทราบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น

พรแก่ครอบครัว 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเซาเปาลู บราซิล
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มี
การพูดกันมากในระยะนี้เกี่ยวกับ
การแต่งงาน—การแต่งงานคือ
อะไร ท�าไมเรามีการแต่งงาน การ

แต่งงานมีบทบาทอย่างไรในสังคม  ใน
ศาสนจักรเราพูดกันมากเกี่ยวกับการ
แต่งงานในพระวิหาร  ท่านทราบว่าเรื่องนี้
ส�าคัญเพราะท่านได้ยินมาตั้งแต่ท่านได้รับ
การสอนบทเรียนแรก ๆ เกี่ยวกับพระกิตติ-
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ในศาสนจักรเราพูดกันมากเกี่ยวกับการแต่งงานในพระวิหาร  
ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าเพราะเหตุใด

เหตุใด

คุณ ไม่ว่าท่านจะอยู่ชั้นอรุโณทัยหรือเป็นผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสในวัยเยาว์

แต่บางท่านอาจจะก�าลงัสงสยัว่า “ท�าไม”  
ส�าหรบัท่านแล้วนัน่อาจเป็นมากกว่าค�าถาม 
ว่าการแต่งงานในพระวิหารมีความหมาย
อย่างไร  ท่านอาจต้องการรู้—ในใจท่าน  
ไม่เฉพาะในความคิดท่านว่าเหตุใดท่าน 
จึงควรมานะบากบั่นเพื่อให้ได้แต่งงานใน
พระวิหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการ
แต่งงานเป็นแนวคิดและธรรมเนียมที่ดู
เหมือนก�าลังย่อหย่อนในสังคมทั่วโลก

เรื่องน้ีเริ่มจากหลักค�าสอนเรื่องครอบ-
ครัว

หลักคำ�สอนเร่ืองครอบครัว
เราใช้ค�า หลักค�ำสอน เพื่อช่วยนิยาม

หลายสิ่งในศาสนจักร  ตัวอย่างเช่น คู่มือ
พระคมัภร์ีนิยาม หลักค�ำสอนของพระคริสต์ 
ว่าเป็น “หลกัธรรมและค�าสอนของพระกติติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์”1  ดังนั้นเราหมายถึง
อะไรเมื่อพูดถึงหลักค�าสอนเกี่ยวกับครอบ-

ครวัหรอืหลกัค�าสอนเรือ่งการแต่งงานนรินัดร์
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” กล่าวว่า 

“การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับ
แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและ. . .ครอบครัว
เป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเพื่อ
จดุหมายปลายทางนรินัดร์ของบุตรธดิาของ
พระองค์”2   อีกนยัหนึง่ เมือ่เราพดูว่าเหตใุด
เราจงึอยูบ่นโลกนีแ้ละพระองค์ทรงมุง่หมาย
ให้เราบรรลุความส�าเร็จในเรื่องใดและเป็น
อะไร ทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ว่า
เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว เราสามารถ
แต่งงานและสร้างครอบครัวใหม่ได้

ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวักล่าวเช่นกนัว่า 
“แผนแห่งความสุขจากพระผู้เป็นเจ้าท�าให้
ความสัมพันธ์ในครอบครัวด�าเนินต่อไป
หลังความตาย  ศาสนพิธีและพันธสัญญา
ศักด์ิสทิธ์ิทีม่อียูใ่นพระวหิารศักดิส์ทิธิท์�าให้
เกดิความเป็นไปได้ส�าหรบัแต่ละบคุคลทีจ่ะ
กลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียวชั่วนิรันดร์”3

แต่เกดิอะไรขึน้กบัครอบครวัเมือ่เราตาย  
ถ้าท่านแต่งงานตามกฎหมายในรัฐหรือ
ประเทศของท่าน กฎหมายนั้นจะมีอ�านาจ
เหนือท่านเมื่อท่านตายหรือไม่  ไม่ เพราะ
กฎหมายเหล่านั้นมนุษย์เป็นผู้ก�าหนดและ
มีอ�านาจตราบที่ท่านมีชีวิตอยู่ใต้อ�านาจ 
ดังกล่าวเท่านั้น  เพื่อให้สัมพันธภาพการ
แต่งงานด�าเนินต่อไปหลังจากท่านตาย  
การแต่งงานนั้นต้องได้รับการผนึกด้วยกัน
ในสถานที่ถูกต้องด้วยอ�านาจที่ยั่งยืน 
ชั่วนิรันดร์  สถานที่แห่งนั้นคือพระวิหาร 
และอ�านาจดังกล่าวคือฐานะปุโรหิต (ดู  
คพ. 132:7, 15–19)  เมื่อท่านเลือกการ
แต่งงานในพระวหิารและรกัษาพนัธสญัญา
เหล่านั้น ท่านได้เลือกให้ตนสามารถมีชีวิต
อยู่ตลอดกาลกับคู่สมรสของท่าน

ต้องแต่งงาน
ในพระวิหาร
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เหตุผลท่ีเร�เอ�ใจใส่
ท่านอาจจะรู้หลักค�าสอนนั้นแล้ว และ

ท่านยังคงสงสัยว่า “แต่ท�าไมเรื่องนี้จึง
ส�าคัญมากขนาดนัน้”  น่ันอาจจะไม่ใช่เร่ือง
ของการเข้าใจหลักค�าสอน  แต่อาจจะเป็น
ค�าถามเรยีบง่ายกว่านัน้ว่าการแต่งงานและ
ครอบครัวมีความหมายอย่างไรในใจท่าน  
ค�าตอบเรียบง่ายก็คือ ความสุขและปีต ิ
ใหญ่หลวงทีส่ดุมใีห้เราผ่านการด�าเนินชวีติ
ตามพระกิตติคุณ ตลอดจนการได้แต่งงาน
ในพระวิหารและรักษาการแต่งงานนั้นไว้

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 
2013 เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน แห่ง

ตลอดเดือนสิงหาคม ท่านจะศึกษา 
เร่ืองการแต่งงานและครอบครัวใน 

ชั้นเรียนโควรัมฐานะปุโรหิต ชั้นเรียน
เยาวชนหญิง และชั้นเรียนโรงเรียนวัน
อาทติย์  หลกัค�าสอนส�าคัญประการหนึ่ง
ของครอบครัวคือโดยผ่านการแต่งงานใน
พระวหิาร ครอบครวัจะได้รบัการผนกึไว้ 
ด้วยกนัและยงัคงเป็นครอบครัวหลังจาก 
การฟื้นคืนชีวิต

หลังจากอ่านบทความนี้ ให้ตรึกตรอง 
ว่าชวีติท่านแตกต่างไปอย่างไรเพราะท่าน
สามารถรับการผนึกกับคู่ครองในพระ- 
วหิาร  ตรกึตรองด้วยว่านีจ่ะส่งผลอย่างไร 
ต่อการเลือกของท่านวันนี้และท่านก�าลัง 
ท�าอะไรเพื่อเตรียมรับการแต่งงานใน 
พระวิหาร  จดความรู้สึกของท่านและ 
อาจแบ่งปันกับผู้อื่นโดยเป็นพยานที่บ้าน 
ต่อครอบครัว ท่ีโบสถ์ในโรงเรียนวัน 
อาทิตย์ หรือทางสื่อสังคมออนไลน์

ร่วมวงสนทนา

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบอธิบายไว้
ดังนี้  “ไม่มีความสัมพันธ์ใดสามารถน�ามา
ซึง่ความสขุได้มากเช่นนี ้ทัง้ยงัก่อเกดิความดี
งามหรือขัดเกลาชีวิตส่วนตัวได้มากมาย”4

เรารู้เช่นกันว่า “ความสุขในชีวิตครอบ-
ครัวส่วนมากจะส�าเร็จได้เมื่อมีพื้นฐานบน
ค�าสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์”5

ถ้าท่านตรึกตรองเรื่องนี้ ท่านจะใช้ชีวิต
ส่วนใหญ่เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่
หลวงท่ีตามมา  ได้แก่ บัพติศมา จบจาก
ปฐมวัยไปเยาวชนชายหรือเยาวชนหญิง 
เข้าพระวิหาร และมีส่วนร่วมในการค้นคว้า
ประวตัคิรอบครวัและท�าศาสนพธีิพระวหิาร 

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อของเดือนนี้:การแต่งงานและ ครอบครัว
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ให้บรรพชนของท่าน  ส�าหรับเยาวชนชาย 
มีการรับฐานะปุโรหิตและเลื่อนขั้นใน
ต�าแหน่งฐานะปโุรหติ  ส�าหรับเยาวชนหญงิ
มกีารเลือ่นชัน้เยาวชนหญงิ  มกีารเรียนจบ
ชัน้มธัยมปลายหรอืเทยีบเท่า  ตอนน้ีผูส้อน
ศาสนาสามารถออกไปรบัใช้ได้เมือ่อายุ 18 
ปี หรือ 19 ปี  มีมากมายให้เตรียมและตั้ง
ตารอ

แต่พันธสัญญาส�าคัญที่สุดที่เราเตรียม
รับคือการผนึกในพระวิหาร  เมื่อแต่ละคน 
ในครอบครัวด�าเนนิชีวิตตามแผนแห่งความ
สุขและรกัษาพนัธสญัญาพระวหิาร พวกเขา 
ย่อมประสบปีติอย่างแท้จริง

พระกิตติคุณคือความหมายของชีวิต  
น่ันคือเหตุผลทั้งหมดท่ีเราอยู่ท่ีน่ี  เมื่อเรา
เดินตามเส้นทางพระกิตติคุณ เส้นทางน้ัน
ย่อมน�าไปสู่ปีติ  เส้นทางนั้นน�าไปสู่การ
แต่งงานในพระวิหาร ไม่ในชีวิตนี้ก็ในชีวิต 
ท่ีจะมาถงึ  ไม่มพีรใดยบัย้ังไว้จากบตุรธิดา 
ที่ซื่อสัตย์ของพระบิดา

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–
1985)  แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะน�า
ว่า “ส่ิงส�าคัญที่สุดสิ่งเดียวท่ีวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายพึงท�าในโลกนี้คือแต่งงานกับบุคคล
ทีถ่กูต้อง ในสถานทีถู่กต้อง โดยสทิธอิ�านาจ
ที่ถูกต้อง”6 
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ปีติของก�รแต่งง�น
ปีติบางอย่างของการแต่งงานได้แก่ 

ความเชือ่มัน่และแรงสนบัสนนุ  

เมื่อท่านแต่งงาน ท่านจะมีคนให้ก�าลัง

ใจท่านและกระตุ้นท่านให้ท�าสิ่งถูกต้อง 

คอยหนุนใจท่านทุกวัน คอยร่วมทุกข์

ร่วมสุขกับท่าน

บุตรธิดา  การได้รับความไว้วางใจ

ให้ดูแลเอาใจใส่บุตรธิดาของพระบิดา

บนสวรรค์ก่อให้เกิดปีติใหญ่หลวง

การแบ่งปัน นับเป็นพรอย่างยิ่งที่

ได้มีส่วนในชีวิตของอีกคนหนึ่งและใน

ชีวิตบุตรธิดาในวันข้างหน้า  ความ

ส�าเร็จของท่านและคู่ครองกลายเป็น

ความส�าเร็จส�าหรับครอบครัว  การ

สร้างความทรงจ�าด้วยกันท�าให้ชีวิตมี

ความหมายลึกซึ้งขึ้น

การปรกึษาหารอื คูค่รองสามารถ 

ให้ค�าแนะน�าที่ดีและจริงใจแก่ท่านได้ 

ท่านสามารถเชื่อใจได้เพราะท่านทราบ

ว่านั่นมาจากคนที่มีใจมุ่งให้ท่านได้รับ

ประโยชน์สูงสุดเท่านั้น

ความเข้มแข็ง  สองคนเข้มแข็ง

กว่าคนเดียว  ท่านสามารถเพิ่มพลังให้

กันและช่วยกันด�าเนินชีวิตตามพระ-

กิตติคุณได้อย่างครบถ้วนมากขึ้น

เสียงหัวเราะ  เมื่อท่านรู้จักกัน

เป็นอย่างดีและเมื่อท่านไว้วางใจกัน 

 

จริง ๆ ท่านจะชอบชีวิตที่มีเสียงหัวเราะ

และอารมณ์ขัน

ความรัก การมีคนบอกรักท่านทุก

วันท�าให้ท่านสดชื่นกระปรี้กระเปร่าได้

อย่างน่าอัศจรรย์

การรับใช ้ มีปีติใหญ่หลวงในการ

รับใช้กันและมากยิ่งกว่านั้นเมื่อท่านรับ

ใช้คนที่ท่านรัก

มิตรภาพ ท่านจะมีคนอยู่เคียงข้าง

เสมอเมื่อท่านผ่านประสบการณ์ทั้งดี

และไม่ดี

ความไว้วางใจ  นับเป็นความอุ่น

ใจทีรู่ว่้าท่านอยูก่บัคนทีต้่องการให้ท่าน

ได้สิง่ดทีีส่ดุเสมอและท่านสามารถบอก

ความลับกับเขาได้โดยไม่ต้องกลัว

ความสนิทสนมทางกายและ

อารมณ์  การแต่งงานเป็นความสัม-

พันธ์พิเศษซึ่งพระเจ้าทรงผูกมัดคนสอง

คนไว้ในความสัมพันธ์นิรนัดร์ เป้าหมาย 

ของพวกเขารวมถึงความเป็นหนึ่งเดียว 

สัมพันธภาพอันอบอุ่น และปีติ
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โดย เบรตต์ แชชเทอร์ล

ใ
นช่วงเรียนมัธยมปีท่ีห้า ผมอาสา

เป็นส่วนหนึ่งในทีมเทคนิคจัดท�า

ละครเพลงประจ�าปีของโรงเรียน

มัธยมปลายที่ผมเรียนอยู่  ประสบการณ์

คร้ังน้ันกลายเป็นความทรงจ�าท่ีผมชอบ

มากที่สุดครั้งหนึ่งของปี เพราะผมสนุก

มากและผมเรียนรู้มากจากการท�างานนั้น  

ผมชอบท�างานกับคนที่ผมพบด้วย

แต่สิ่งส�าคัญที่สุดที่ผมเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่

ผมคาดคิดมาก่อน

เพื่อให้ทีมเทคนิคสื่อสารกันได้อย่าง

เงียบ ๆ เราจึงใช้เครื่องรับวิทยุแบบหูฟัง  

เราใช้หูฟังเล่าเรื่องตลก สนทนากัน แม้

กระทั่งร้องเพลงให้กันฟังเพื่อหย่อนใจใน

ช่วงการฝึกซ้อมที่ยาวนาน

แต่ครั้งแรกที่เราใช้หูฟังผมไม่สบายใจ

เลย  ตอนแรกผมสนุกมาก  แต่จากน้ัน

บางคนเริ่มนินทานักแสดงเรื่องการฝึก

ซ้อมบนเวที  ผมพยายามไม่ใส่ใจความ

เห็นเชิงเหยียดเหยามและค�าพูดหยาบ

คาย แต่ยิ่งสนทนา การนินทายิ่งโหดร้าย

และก้าวร้าวมากขึ้น

ผมรู้สึกไม่สบายใจขณะฟังความเห็น

บางอย่าง แต่ผมไม่กล้าโต้แย้งเพื่อนใหม่

ของผม  ผมน่าจะท�าอย่างนั้น เพราะเมื่อ

ผมทนฟังเรื่องตลกขบขันของพวกเขา ใน

ที่สุดผมก็ถูกล่อลวงให้หัวเราะและแสดง

ความเห็นของผมออกมา  ผมเริ่มหาเหตุ

ผลว่าท�าไมการท�าเช่นนั้นจึงน่าจะไม่

เลือกไม่

นินทา
เป็นไร  ไม่มีใครได้ยินผมนอกจากทีม

เทคนคิ และผมต้องการเข้ากบัคนรอบข้างได้

แม้จะยากแต่ผมรู้ว่าการนินทาลับหลัง

คนบนเวทเีป็นเรือ่งไม่ถกูต้อง และผมเลอืก 

ไม่นินทา

หลังจากการฝึกซ้อม ผมได้รู้ว่าทุกอย่าง

ที่เราพูดผ่านหูฟังเปิดเสียงได้ยินกันอยู่

หลังเวที  นักแสดงทั้ง 60 คนหรือราว ๆ 

นั้นได้ยินเราคุยกัน  บางคนโกรธ ไม่พอใจ 

หรือไม่ก็อับอาย ไม่มีใครประทับใจเลย
ต่อมาขณะคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอพูดว่า “ทุกคนรู้ว่า

คุณจะไม่พูดอะไรแบบนั้นเด็ดขาด” ความ

เห็นของเธอท�าให้ผมตกใจ และผมรู้ซึ้งถึง

ความส�าคัญของการเลือกที่ผมท�า  ถ้า

ผมเลือกร่วมวงนินทา พวกเขาจะพูด

อย่างไรเกี่ยวกับตัวผม  พวกเขาจะพูด

อย่างไรเกี่ยวกับศาสนจักร

ผมดีใจกับการเลือกที่ผมท�าในโรงละคร

มืด ๆ เล็ก ๆ แห่งนั้น แม้ในเวลาที่ผมคิด

ว่าคนอื่นจะไม่รู้ เพราะนั่นเปิดรับพรแห่ง

มิตรภาพ สันติสุข และความมั่นใจซึ่งผม

คงสูญเสียไปหากผมเลือกนินทา 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 จ
อห

์น 
คา

ชิค
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ขณะรับใช้เป็นอธิการ เยาวชนชายที่
ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเข้ามาในห้อง
ท�างานของผมเพือ่รบัการสมัภาษณ์  

ขณะที่เราพูดคุยกัน เขาบอกว่าปัญหาใหญ่
เพียงอย่างเดียวของเขาคือการสบถ  เขา
ได้ยินภาษาหยาบคายจากคนรอบข้าง
ตลอดเวลาและเขาเริ่มสบถด้วยเช่นกัน   
เขากล่าวว่าเขาพยายามเลิกมานานแต่ไม่
ส�าเร็จ และเขาต้องการค�าแนะน�าว่าเขาจะ
เลิกใช้ภาษาหยาบคายได้อย่างไร

ข้าพเจ้านกึขึน้ได้ทนัทถีงึค�าแนะน�าคล้าย
กับที่พบใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
เวลานี้ที่ว่า “ถ้าท่านมีนิสัยชอบใช้ภาษาที่
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่าน้ี—เช่น 
การสบถ ล้อเลียน นินทา หรือพูดกับผู้อ่ืน
ขณะโกรธ—ท่านสามารถเปลี่ยนได้  จง 
สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ  ขอให้
ครอบครัวและเพื่อน ๆ สนับสนุน”1  ข้าพ- 
เจ้าอยากให้ค�าแนะน�าดังกล่าวอยู่ใน เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน สมัยนั้น

ประสบการณ์จากวัยเยาว์ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเล่าประสบการณ์หนึง่ให้เยาวชน

ชายคนนี้ฟังสมัยข้าพเจ้าเป็นเยาวชนใน
สภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาไม่เหมาะสม 
บ่อย ๆ  ดูเหมือนทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยิน 
การลบหลูส่ิง่ศกัดิส์ทิธิแ์บบใดกต็าม ค�าพดู
เหล่านั้นจะครอบง�าความคิดข้าพเจ้าได้ง่าย

เรา “พูด” สิ่งเหล่านี้
คำาพูดที่เราใช้สะท้อนความรู้สึกจากใจเราและตัวตนจริง ๆ ของเรา
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กว่าความคิดดี ๆ ที่ข้าพเจ้าต้องการให้มี  
ผู้น�าฐานะปุโรหิตที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งบอก
ข้าพเจ้าว่าความคิดเหมือนหน่วยความจ�า
ส�ารองอันน่าอัศจรรย์และเราสามารถน�า
ความคิดที่ไม่เหมาะสมออกไปได้โดยรีบ
เขียนทับความคิดเหล่านั้นด้วยสิ่งที่ควรค่า
แก่การสรรเสริญ

ข้าพเจ้ากับเพื่อนตัดสินใจท�าเช่นนั้น เรา
ท่องจ�าเพลงสวดสองเพลง “ขอพึ่งพระทุก
โมงยาม” (เพลงสวด, บทเพลงท่ี 44) และ 
“เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน” (เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 56) และหลักแห่งความเชื่อข้อ
สบิสาม  เราตกลงกันว่าถ้าเราคนใดคนหนึง่
พูดบางอย่างไม่เหมาะสม เราจะร้องเพลง 
สวดหนึ่งเพลงหรืออ้างหลักแห่งความเชื่อ
ทันที

เรารู้ทันทีว่าเราไม่ต้องการร้องเพลงสวด
เสียงดังในที่ใดที่หนึ่ง  เราอายเกินกว่าจะท�า
เช่นนั้น!  เราจึงอ้างหลักแห่งความเชื่อข้อ
สิบสาม โดยเน้นตรง “หากมีสิ่งใดที่เป็น
คุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี
หรือควรค่าแก่การสรรเสริญ, เราแสวงหา 
สิ่งเหล่านี้”  นั่นได้ผล!  เราค้นพบว่าเมื่อเรา
จะท่องซ�้า ความคิดที่ไม่เหมาะสมจะหาย
ไป  เราตั้งคติพจน์ง่าย ๆ โดยเปลี่ยนหนึ่งค�า 
“เรา พูด สิ่งเหล่านี้!”  เมื่อเราคนใดคนหนึ่ง
พูดประโยคนี้ เราจะคิดว่า “ค�าพูดของเรา

โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

แน่วแน่ บรสิทุธิ ์มเีมตตา มคีณุธรรม งดงาม 
หรือกล่าวขวัญกันว่าดีหรือควรค่าแก่การ
สรรเสริญหรือไม่” (ดู หลักแห่งความเชื่อ 
ข้อ 13)  ถ้าไม่ เรารู้ว่าเรามีงานต้องท�า

ส่ิงท่ีเราทำาได้
เรามชีวีติอยูใ่นยคุสมยัทีม่สีิง่ต่าง ๆ มาก 

มายลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต�่าช้า และหยาบ
คาย  ดูเหมือนเราแทบไม่อยู่ในวิสัยจะ
ป้องกันตนเองได้โดยสิ้นเชิงจากการได้ยิน
หรือเห็นส่ิงที่เราประสงค์จะหลีกเลี่ยง  
กุญแจคือเราต้องแน่ใจว่าเราไม่เป็นพาหะ
ของเรื่องที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต�่าช้า หรือ
หยาบคาย  เปาโลต้องรู้สึกเช่นนี้เมื่อท่าน
กล่าวว่า “อย่าให้ค�าเลวร้ายออกจากปาก 
ของท่านทั้งหลาย” (เอเฟซัส 4:29)

ข้าพเจ้าเห็นเยาวชนบางคนใช้ภาษาไม่
เหมาะสมเพราะพวกเขาคิดว่าจะช่วยให ้
เข้ากับคนอื่นได้ และหลายคนใช้เพราะ
ปรารถนาจะเป็นจดุเด่น  อันทีจ่รงิ ดูเหมอืน 
น่ีจะเป็นเหตุผลหลักว่าเหตุใดเยาวชนจึง
เผลอมีนิสัยแบบนี้โดยไม่รู้ตัว

ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุดกับเยาวชน
เหล่านั้นที่ “กล้าแตกต่าง”2 เหมือนเยาวชน
ชายคนหนึ่งที่เพื่อนไม่เป็นสมาชิกของเขา
สบถเป็นประจ�า  ทุกครั้งที่เพื่อนสบถ เขาจะ
ขอร้องเพื่อนอย่างอ่อนโยนให้หยุด  เพื่อน
หยุดในที่สุด  เพื่อนประทับใจเขาและวิธีที่

เขาด�าเนินชีวิตจนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ศาสนจักรมากขึ้น  ไม่นานหลังจากน้ัน
เพื่อนก็รับบัพติศมา

สิง่ทีเ่รารูส้กึในใจคอืสิง่ทีเ่รานกึถงึ และ
สิง่ทีเ่รานกึถงึคอืสิง่ทีเ่ราพดูถงึ  ด้วยเหตนุี้ 
ค�าพูดที่เราใช้จึงสะท้อนความรู้สึกของใจ
เราและตัวตนที่แท้จริงของเรา

ดังกล่าวไว้อย่างดีใน เพือ่ความเข้มแขง็
ของเยาวชนว่า “ภาษาทีส่ะอาดและฉลาด
เป็นหลักฐานยืนยันความคิดที่ดีงามและ
หลกัแหลม  ภาษาทีด่ซีึง่จรรโลงใจ ให้ก�าลงั
ใจ และชมเชยผู้อื่นอัญเชิญพระวิญญาณ
ให้สถิตกับท่าน”3 

เราแต่ละคนสามารถชื่นชมพรของการ 
มีพระวิญญาณอยู่กับเรา ตลอดเวลา ดัง
สัญญาไว้เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกทุกวัน 
สะบาโต  แต่นัน่ย่อมขึน้อยูก่บัเรา—ขึน้อยู่
กับวิธีที่เราปฏิบัติ สิ่งที่เราท�า และแม้สิ่งที่
เราพูด  ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะใช้ค�าพูดของ
เราไม่ใช่เพื่อลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนินทา
แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้ติดตาม 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้พระเยซ ู
คริสต์ 

อ้างอิง
1.  เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 21.
2.  แอล. ทอม เพอร์รีย์, “ประเพณีของชีวิตท่ีชอบธรรม

และมีดุลยภาพ,” เลียโฮนา, ส.ค. 2011, 33. 
3.  เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 20.
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ก่ออิฐเม่ืออายุ 16 ปี
การฝึกท�างานด้วยความขยันขันแข็งเป็นเรื่อง

ส�าคัญท่ีสุดขณะท่านอยู่ในวัยเยาว์  การท�างาน
ด้วยความขยันขนัแขง็เป็นส่วนหนึง่ของชวีติ  ข้าพ- 
เจ้าเรยีนรูบ้ทเรยีนดงักล่าวก่อนได้รบัเรยีกให้ท�างาน 
เผยแผ่พิเศษด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักร
เพื่อช่วยสร้างอาคารประชุม  ข้าพเจ้าอายุเพียง 16 
ปีและเพิ่งเรียนจบ  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้อยู่
ในทีมก่ออิฐ  น่ันเป็นงานหนัก แต่ข้าพเจ้ารักงาน
นั้น

เราท�างานเป็นกลุ่มและเดินทางจากสวีเดนที่
ข้าพเจ้าอยู่ไปอีกหลายประเทศใกล้เคียง  แต่ละที่
เราจะนัดหมายว่าจะพักอยู่กับสมาชิกคนหนึ่งจาก
วอร์ดในท้องที่  ข้าพเจ้าประทับใจกับความเต็มใจ
ของสมาชิกที่ดีและแข็งขันในศาสนจักรผู้เปิดบ้าน

การทำางาน 

การรับใช้ 
และการพึ่งพาตนเองทางวิญญาณ

และช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้  ถึงแม้พวกเขามีเงิน
ทองไม่มาก แต่ก็ปรารถนาจะรับใช้

ชายหนุม่ส่วนใหญ่ทีไ่ด้รบัเรยีกให้ท�างานเผยแผ่ 
ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรอายุมากกว่า
ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าอายุ 16 ปี   ข้าพเจ้ารับใช้งาน
เผยแผ่ศาสนาในเวลาต่อมาเมื่ออายุ 19 ปี  เม่ือ
ข้าพเจ้ากับพี่ชายได้รับการเรียก คุณพ่อมาหาเรา
และพูดว่า “ถึงแม้นั่นจะท�าให้การศึกษาของลูก
หยุดชะงักชั่วคราว แต่พ่ออยากมีลูกชายท่ีฝึกรับ
ใช้ในศาสนจกัรแต่เยาว์วยั  การได้รบัประสบการณ์ 
นั้นจะเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตของลูก”  ปัจจุบัน
การตอบรับการเรียกให้รับใช้งานเผยแผ่ศาสนามี
ความส�าคัญเป็นอันดับแรกส�าหรับชายหนุ่ม

เมือ่ข้าพเจ้าได้รบัหมายเรยีกให้รบัใช้งานเผยแผ่ 
ครั้งนี้  ข้าพเจ้ากังวลเล็กน้อย แต่ยอมรับโดยไม่

พรของการทำางานด้วยความขยันขันแข็งและการรับใช้มีมากเกินกว่าความช่วยเหลือทางโลก

โดย เอ็ลเดอร์
แพร์ จี. มาล์ม
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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ลังเล  ข้าพเจ้าได้รับการสอนตั้งแต่อายุยัง
น้อยให้ตอบรับเมื่อศาสนจักรขอให้รับใช้งาน

ของพระเจ้าในต�าแหน่งใดก็ตาม  ข้าพเจ้าจึงรู้สึก
ต่ืนเต้นมากกว่ากงัวล  การช่วยสร้างอาคารประชมุ 
ให้ศาสนจักรถือเป็นประสบการณ์ส�าคัญยิ่ง

มีประจักษ์พยานและพ่ึงพาตนเอง
ข้าพเจ้าทราบว่าโดยผ่านการรับใช้ผู้อื่นเราจะ

เกิดความรักและประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ  

ช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ห่างครอบครัวสมัยเป็นหนุ่ม 

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าต้องรับผิดชอบชีวิตตนเอง—ไม่

เฉพาะทางกายเท่านัน้แต่ทางวญิญาณด้วย  ข้าพ- 

เจ้าเรียนรู้เช่นกันว่าการฟังและท�าตามการกระตุ้น

เตือนของพระวิญญาณจริง ๆ ท�าอย่างไร

แต่ความรู้สึกและความสามารถเหล่านั้นไม่ได้

เกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนา

บ�าเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรเท่านั้น  ประจักษ์

พยานของข้าพเจ้าและความปรารถนาจะรับใช้

เริ่มต้นก่อนหน้านั้น  ข้าพเจ้าเป็นเด็กเขินอาย และ

ยังมีปัญหาเรื่องการพูดเพราะความไม่มั่นใจ  แต่

เมื่อเข้าไปท�างานรับใช้ ข้าพเจ้าค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้น

—ทีละขั้น  ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนรู้ รับใช้ และ

เติบโตผ่านการเรียกและงานมอบหมายต่าง ๆ ใน

สาขาของเรา  ข้าพเจ้าท�างานอย่างทุ่มเท (ดู คพ. 

58:27)  ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าในชีวิต เราเริ่มตรงไหนก็
 

ใช่ว่าจะสิ้นสุดตรงนั้น จุดเริ่มต้นคือการเริ่ม
ต้นชีวิตของการเปลี่ยนแปลง 

คำาสัญญาท่ีจะช่วยเรา
กุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือการระลึก

เสมอว่าเราเป็นใคร  เราเป็นบุตรและธิดาของ 
พระบิดาบนสวรรค์  เราแต่ละคนเกิดมาพร้อมค�า
สัญญาที่ว่า เมื่อใดที่เราท�าและยังคงซื่อตรงต่อ
พันธสัญญาและท�าสุดความสามารถกับสภาว-
การณ์ พรสวรรค์ และความสามารถของเรา เมื่อ
น้ันเราจะกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์อย่างสม
เกียรติ  นั่นคือส่วนหนึ่งของมุมมองนิรันดร์ของเรา 
และเราต้องจ�าไว้ว่าเราไม่โดดเดี่ยว  พระบิดาบน
สวรรค์จะประทานพลังความสามารถให้เราเผชิญ
เรื่องท้าทายของเราได้

ประสบการณ์ที่ข้าพเจ้ามีขณะรับใช้แต่เยาว์วัย
เริ่มสร้างความเชื่อมั่นในพระเจ้าให้แก่ตัวข้าพเจ้า
เอง  หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:45 กระตุ้น
เราที่จะท�าให้ “ความมั่นใจ [ของเรา] แข็งแกร่งขึ้น
ในการประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า”  เมื่อท่านมี
ส่วนในการรบัใช้พระเจ้า ท่านจะรูส้กึถงึพระวญิญาณ 
ของพระองค์ ท่านจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ 
และท่านจะเข้าใจว่าถึงแม้ชีวิตนี้เป็นการทดสอบ 
แต่ท่านไม่โดดเดี่ยว  เมื่อท่านด�าเนินชีวิตอย่าง
ชอบธรรมและรับใช้ ท่านจะได้รับความช่วยเหลือ
และพลังความสามารถเกินตัวท่านเอง ภา
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เราไม่ได้แข่งขันกันเพื่อให้รู้ว่าใคร 
ร�่ารวยที่สุด หรือมีพรสวรรค ์
มากที่สุด หรือสวยที่สุด หรือ 
แม้กระทั่งได้รับพรมากที่สุด

เหตุใดจึงสำ�คัญ
ท่ีต้องไม่ 
อิจฉา ผู้อ่ืน

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์

จาก “คนงานในสวนองุ่น,” เลียโฮนา,   
พ.ค. 2012,  31–33.

จงมีเมตตา และขอบพระทัย 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตา  นี่คือ

วิถีชีวิตที่เป็นสุข

ความโลภ อารมณ์บูดบึ้ง หรือ 
การจ้องท�าร้ายผู้อื่น ไม ่ท�าให ้

ท่านเป็นคนดีขึ้น

การแข่งขัน จริง ๆ ของเรา 
คือการแข่งขันกับบาป
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พระคัมภีร์สามารถช่วยเราได้ในยามสุขและในยามท้าทาย  ตัดบัตรเหล่านี้ออกมาและสอดไว้ในพระคัมภีร์ของท่าน   
ท่านสามารถเขียนพระคัมภีร์ข้อโปรดของท่านลงในบัตรแต่ละใบได้เช่นกัน!

บัตรพระคัมภีร์
ภา
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มท
 ส

มิธ

เม่ือฉันรู้สึกกลัว . . .

เม่ือฉันต้องการความกล้าหาญ . . .เม่ือฉันรู้สึกโดดเด่ียว . . .

เม่ือฉันรู้สึกมีความสุข . . .
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ฉันสามารถอ่าน . . .
• โยชูวา 1:9

• 2 พงศ์กษัตริย์ 6:14–17

• หลักคำาสอนและพันธสัญญา  
50:41–43

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

ฉันสามารถอ่าน . . .
•  อิสยาห์ 41:10

•  3 นีไฟ 17:18–25

•  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
84:88

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

ฉันสามารถอ่าน . . .
•  ดาเนียล 6

•  1 นีไฟ 3:7

•  แอลมา 56:44–48

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________

ฉันสามารถอ่าน . . .
• สดุดี 118:24

• ยอห์น 13:17

• แอลมา 26:35

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________
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โดย รอมนีย์ พี., อายุ 12 ปี, แคลิฟอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา

“พระบิดาข้าฯ สวดอ้อนวอน โปรดคุ้ม
ครองข้าฯ ทุกวัน” (“Heavenly Father, 
Now I Pray,” Children’s Songbook, 19)

ฤดูร้อนที่ผ่านมาผมท�างานให้
เพื่อนบ้าน  เธอมีฟาร์มอัลปากา
ฟาร์มใหญ่ติดกับสวนวอลนัท

ของเธอ  อัลปากามีลักษณะคล้ายลามะ 
แต่ตัวเล็กกว่า

งานของผมคอืท�าความสะอาดคอกสตัว์ 
ทุกวัน  ผมชอบงานนี้ แม้จะไม่ใช่งานง่าย

ช่วงบ่ายวนัหนึง่ของฤดูร้อนผมมาท�างาน 
และเพื่อนบ้านไม่อยู่   แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา   
เธอบอกผมแล้วว่าผมจะท�าความสะอาด
คอกสัตว์เวลาใดก็ได้แล้วแต่ผม แม้เธอจะ
ไม่อยู่ก็ตาม

ขณะทีผ่มก�าลงัท�าความสะอาด อัลปากา 
ตัวหนึ่งชนประตูล้ม  ชั่วพริบตาเดียวอัล-

ตัวอัลปากาว่ิงไปท่ัว!
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อัลปากาตัวสุดท้ายไม่ยอมขยับเขยื้อน  ผมจะทำาอย่างไรดี

ปากาทั้ง 14 ตัวก็หนีเข้าไปในสนามและ
สวนผลไม้!  ผมไม่อยากเชื่อ!  ผมรู้สึกท้อง
ไส้ปั่นป่วน  ผมคนเดียวจะพาพวกมันกลับ
มาได้อย่างไร

ผมเริ่มวิ่งดักหน้าดักหลังให้เร็วที่สุดเท่า
ที่จะท�าได้ ล้อมจับพวกมันทีละตัวสองตัว  
สิบห้านาทีต่อมาหัวใจผมเต้นแรงจากการ
วิ่งไปทั่ว แต่ในที่สุดตัวสุดท้ายก็กลับเข้า
คอก  วู้ว!

แล้วผมก็หันมาเห็นอัลปากาท่ีตั้งท้อง
ก�าลงันอนอยู่ใกล้ต้นไม้ห่างออกไป 30 ฟตุ  
เฮ้อ  ยังเหลืออีกตัว  ผมพยายามดุนหลัง
มันเข้าคอก แต่มันไม่ยอมขยับ   ผมจึง

พยายามลากมันโดยใช้บังเหียนและ
เชือกที่ผมเจอในโรงรถ  ไม่ได้ผล  
มันนอนเหมือนอิฐกองโต  ผม
ถอนหายใจด้วยความผิดหวัง  
ผมจะท�าอะไรได้อีก

แต่แล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีวิธี
ขอความช่วยเหลือเสมอไม่ว่าผม

อยูท่ีไ่หน  ผมคุกเข่าสวดอ้อนวอน  
ทนัททีีส่วดอ้อนวอนจบ ผมลมืตา 
และแทบไม่เชือ่สิง่ทีเ่หน็  อลัปากา 
ตัวนั้นก�าลังเดินตรงมายังคอกเอง  
ผมเปิดประตู แล้วมันก็เดินเข้าไป

ผมยิ้มขณะปั่นจักรยานกลับ
บ้าน  ผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ 
ผม 
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โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

ฝุ่
นตลบเล็กน้อยเมื่อคุณเดินไปตามถนน  คุณเห็น
แสงแดดวิบวับอยู่บนแม่น�้ามิสซิสซิปปี  แล้วเห็นม้า
ตัวหนึ่งก�าลังลากเกวียนผ่านคุณไป คุณย้อนเวลา

กลับไปอยู่ในสมัยนั้นหรือ  เปล่าหรอก คุณก�าลังยืนอยู่บน
ถนนพาร์ลีย์ในนอวู อิลลินอยส์ต่างหาก

ในปี 1839 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและสมาชิก
สมัยเริ่มแรกของศาสนจักรตั้งถิ่นฐานในนอวู สร้างเมือง
และพระวหิารทีส่วยงาม  พวกเขาอยูท่ีน่ีจ่นถงึกลางทศวรรษ 
1840 แล้วจึงเริ่มเดินทางไปตะวันตก

ต า ม ร อ ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์

ถ่า
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าพ
โด
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สสำรวจนอวูตามมาดูสถานที ่
สำาคัญในประวัติศาสนจักร 

กันเถิด!

วิสุทธิชนประดิษฐ์
แม้กระทั่งกระดุม
แฟนซีด้วยตนเอง

คำ�ว่� นอว ูม�จ�กคำ�ในภ�ษ�ฮีบรู
หม�ยถึง “สถ�นที่สวยง�ม”  นอวูมี
สวนสวย อ�ค�รทำ�ด้วยอิฐ และทุ่ง

เขียวขจี
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สสำรวจ

ต้องใช้คนส�มคน 
จึงจะทำ�เชือกแบบ 
ผู้บุกเบิกได้!

อ�ค�รเก่�แก่หล�ยหลังในนอวูได้รับก�รบูรณะ 
ผู้สอนศ�สน�ที่สวมเสื้อผ้�สมัยทศวรรษ 1840 บอก 

นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิสุทธิชนสมัยเริ่มแรก คุณลองชิม
คุกกี้รสขิงได้ที่สโควิลเบเกอรี่หรือดูวิธีทำ�รองเท้�ที่ร้�น
รองเท้�บูท

กระด�ษและไปรษณีย�กร 
มีร�ค�แพง ผู้คนจึงใช้  

“ก�รเขียนไขว้” ในจดหม�ย  
โดยจะเขียนต�มแนวนอน แล้ว
หมุนกระด�ษแล้วเขียนอีกแนว

ทับลงไป  ลองทำ�ดูสิแล้วดูว่�คุณ
จะอ่�นสิ่งที่ตนเองเขียนได้หรือไม่!

ในโรงเรียน 
เด็กใช้ชอล์กเขียน
บนกระด�นชนวน

พระวิห�รนอวูตั้งตระหง่�นบน
เนินเข�มองลงม�เห็นเมืองและ
แม่นำ้� อ่�นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
พระวิห�รแห่งนี้ในฉบับหน้�!

แสงไฟจ�กตะเกียงดวงนี ้
ทำ�ให้เกิดลวดล�ยสนุก ๆ  
บนผนังและเพด�น

เทียนทำ�จ�กก�รนำ�ด้�ยม�พัน 
ก้อนหินแล้วจุ่มลงไปในไขสัตว ์
หล�ย ๆ ครั้ง
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ท่
านเคยมีปัญหาท่ีท่านรู้สึกกังวล
มากหรือไม่  แอลมากับเพื่อนผู้
สอนศาสนาของเขาเคยมี  พวกเขา

พยายามสอนผู้คนชาวโซรัมเกี่ยวกับพระ-
เยซูคริสต์ แต่ชาวโซรัมไม่ยอมเชื่อ  ชาว 
โซรมัคดิว่าตนเองดกีว่าคนอืน่  เมือ่พวกเขา
สวดอ้อนวอนที่โบสถ์ พวกเขาขึ้นไปยืนบน
แท่นสูง ซึ่งเรียกว่าแรมีอัมทัมและกล่าวค�า
สวดอ้อนวอนเหมือนเดิมทุกครั้ง

แอลมาตัดสินใจสวดอ้อนวอนขอความ
ช่วยเหลือ  ท่านทูลพระบิดาบนสวรรค์ว่า
ท่านเสียใจเพียงใดที่ชาวโซรัมจองหองมาก
และไม่เชื่อ  ท่านทูลขอพระบิดาบนสวรรค ์
 

ให้ทรงปลอบโยนท่านกับเพื่อน ๆ และ
ประทานพลังให้พวกท่านในงานเผยแผ่
ศาสนาที่ยากล�าบาก

พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อน 
วอนของแอลมา  พระองค์ทรงปลอบโยน 
แอลมากับเพื่อน ๆ และช่วยให้พวกท่าน
รู้สึกเข้มแข็ง (ดู แอลมา 31)

พระบดิาบนสวรรค์ทรงได้ยนิค�าสวดอ้อน 
วอนของเราเสมอ และทรงตอบเราในวิธี
ต่าง ๆ  ค�าตอบของพระองค์อาจจะไม่มา
ทันทีหรือในวิธีที่เราคาดหวัง แต่พระองค์
ทรงตอบเราเสมอเพราะพระองค์ทรงรัก 
เรา 

พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงได้ยินและทรงตอบคำา 
สวดอ้อนวอนของฉัน

น� ำ ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ ำ น

ท่านสามารถ
ใช้บทเรียนและ
กิจกรรมนี้เพื่อ
เรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับสาระ
สำาคัญของ
ปฐมวัยเดือนนี้

เพลงและพระคัมภีร์
•	 “การสวดอ้อนวอนของเดก็	ๆ,”	

หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก,	6.

•	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	

112:10

มำคุยกันเถิด
เรื่องราวพระคัมภีร์เรื่องใดอีกที่หนู

ทราบว่าผู้คนสวดอ้อนวอนและได้

รับค�าตอบ		หนูสามารถอ่านหนึ่ง

เรื่องกับครอบครัวและพูดคุยกัน	

เกี่ยวกับวิธีการบางอย่างที่พระบิดา

บนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ของเรา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�า

สวดอ้อนวอนของหนูอย่างไร	และ	

หนูทราบค�าตอบของพระองค์ได้

อย่างไร	เวลาน้ีหนูมีปัญหาอะไรบ้าง	

ที่หนูสามารถสวดอ้อนวอนได้
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ใครสวดอ้อนวอน เหตุใดเขำจึงสวดอ้อนวอน เกิดอะไรขึ้น

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ทรงปรากฏต่อเขาและรับสั่ง	

ไม่ให้เขาเข้าร่วมกับศาสนจักรใด

เขาต้องต่อเรือเพื่อพา	
ครอบครัวไปแผ่นดินใหม	่
แต่เขาไม่รู้วิธีต่อเรือและ	
ไม่มีเครื่องมือที่ต้องใช้

พี่ชายของเจเร็ดและ
ครอบครัวของเขา
(อีเธอร์	1:33–37)

พระเจ้าทรงมีพระเมตตา	
ต่อพวกเขาและไม่ทรงเปลี่ยน

ภาษาของพวกเขา

เธอต้องเกลี้ยกล่อมกษัตริย	์
ให้คุ้มครองผู้คนของเธอไม่ให	้

ถูกท�าลาย	แต่เธออาจถูกประหาร
เพราะไปเข้าเฝ้ากษัตริย	์

โดยไม่ได้รับเชิญ

(โจเซฟ	สมิธ—
ประวัติ	1:10–19)

โจเซฟ สมิธ

กษัตริย์ไว้ชีวิตเธอ	และ	
เธอเกลี้ยกล่อมกษัตริย์ให้ช่วย

ชีวิตผู้คนของเธอ

เขาต้องการทราบว่า	
เขาควรเข้าร่วมศาสนจักรใด

นีไฟ
(1	นีไฟ	17:7–17;	
18:1–4)

พระบิดาบนสวรรค	์
ทรงบอกวิธีท�าเครื่องมือ	

และต่อเรือ

พวกเขาเกรงว่าภาษาของ	
พวกเขาจะเปลี่ยนและ	

จะท�าให้พวกเขาไม่สามารถ	
เข้าใจกันได้

(เอสเธอร์	4–7)
ราชินีเอสเธอร์

กำรสวดอ้อนวอนในพระคัมภีร์
ด้านล่างเป็นตัวอย่างบางส่วนของผู้คนจากพระคัมภีร์ที่สวดอ้อนวอนขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และได้รับคำาตอบ  หากรอบสี่เหลี่ยมที่สอดคล้องกันจาก
แต่ละคอลัมน์  ใช้พระคัมภีร์อ้างอิงข้างภาพแต่ละภาพเพื่อช่วยท่าน
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คุณเคยมีกิจกรรมโปรดของครอบครัวหรือไม่  วิล 
กับอัลเลนน้องชายชอบมีเวลาอยู่กับครอบครัว 
ในวันเสาร์โดยไปส�ารวจสถานที่ใหม่ ๆ บนเกาะ 

ไต้หวันที่พวกเขาอาศัยอยู่
จากการสัมภาษณ์กับเอมี เจน เลวิตต์

สวัสดีครับ!  
ผมช่ือวิล
จากไต้หวัน
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ก่อนเข้านอน เราอ่าน 
พระคัมภีร์เป็นครอบครัว  
อัลเลนชอบเรื่องโมเสส 
และงูทองเหลืองมาก  

เรื่องโปรดของผมคือเมื่อ
พระเจ้าทรงเตือนลีไฮให้
ออกจากเยรูซาเล็มและ

บอกนีไฟให้ต่อเรือไป 
แผ่นดินที่สัญญาไว้
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มาสำารวจกันเถอะ!
•	ไต้หวันเป็นเกาะเขตร้อนนอกชายฝั่ง
ประเทศจีน

•	คนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่และ
พูดภาษาจีนกลาง		ประชากร
กว่า	90	เปอร์เซ็นต์นับถือ
ศาสนาพุทธหรือลัทธิเต๋า

•	ศาสนจักรมีพระวิหารหนึ่งแห่ง
ในไต้หวัน	อยู่ในเมือง
หลวงชื่อไทเป

ชอบสัตว์อะไรมากที่สุด
วิล:	ไดโนเสาร์

อัลเลน:	ลิงอุรังอุตังและ
ยีราฟที่เราเห็นใน
สวนสัตว์

ชอบสีอะไรมากที่สุด
วิล:	สีส้ม
อัลเลน:	ทุกสีในรุ้งกินน�้า

ทำาอะไรกันบ้าง 
ในเวลาว่าง
วิล: เล่นเกมคอมพิวเตอร์		
จานร่อน	และฟุตบอล

อัลเลน: อ่านหนังสือ	วาดรูป	
และไปเดินเล่นกับคุณตา

ในไต้หวัน เรามีโอกาสทำางาน
เผยแผ่ศาสนาบ่อยครั้ง ใน
โรงเรียน ผมต้องสอนชั้นเรียน
บางอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์  ผมสอนพวกเขาร้อง
เพลงปฐมวัย “ยืนหยัดความ

ถูกต้อง”

ไต้หวันมีเทศกาลและวันหยุดสนุก ๆ หลาย
เทศกาล  ในเดือนกันยายนเราฉลองเทศกาล

ไหว้พระจันทร์  ทุกคนในครอบครัวมาอยู่
พร้อมหน้า เรากินขนมไหว้พระจันทร ์
อร่อย ๆ เป็นขนมไส้ถั่วแดงหรือไม ่
ก็ไส้เมล็ดบัว

หลังเลิกเรียน ผมกับ 
น้องชายเดินกลับบ้าน

พร้อมคุณตา เราทำา 
การบ้านและรับประทาน

อาหารเย็นกับคุณพ่อ 
คุณแม่ อาหารโปรดของ 

ผมคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัว  
และของอัลเลนคือข้าวผัด   
เราทั้งคู่ชอบของหวานด้วย
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หน้าน้ีของหนู

เด็ก ๆ จากวอร์ด 
กัสเตยองในสเปน 
เรียนรู้ในปฐมวัยว่า 
ต้องสวดอ้อนวอน  
อ่านทำาความเข้าใจ 
พระคัมภีร์ และรับใช้
เพื่อนบ้าน

หนูอยากแบ่งปันสิ่งที่หนูรู้สึกในวันรับบัพติศมา  
ขณะลงบันไดไปในอ่างบัพติศมา หนูรู้สึกว่ามีเสียง 
ในใจบอกว่า “พอลลา หนูกำาลังทำาสิ่งถูกต้อง” 
หนูมีความสุขมากที่ได้รับบัพติศมา

พอลลา จี. อายุ 9 ขวบ, อาร์เจนตินา

หนูต้องการแบ่งปันประจักษ์พยาน: หนูทราบว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ทรงได้ยินและ
ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเราถ้าเรามีศรัทธา  
หนูทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักเรา และหนูทราบ
ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง

เอไลซา เอฟ. อายุ 11 ขวบ, บราซิล

ดาเนียล, โดย ดาลี เอ็ม.  
อายุ 10 ขวบ, เม็กซิโก

จิออร์ดาโน วี. อายุ 5 ขวบ, เปรู

ฟรานซิสโก พี. อายุ 4 ขวบ จากชิลี  
ชอบไปเที่ยวชมสวนรอบพระวิหาร 
ซานเตียโก ชิลี เขากำาลังฝึกเป็นผู้พูด 
ในปฐมวัยและสวดอ้อนวอนเสมอ   
เขาชอบช่วยระหว่างการสังสรรค ์
ในครอบครัว

เคย์เคว เอ็ม. อายุ 5 ขวบจากบราซิล 
เป็นเด็กชายที่ร่าเริงและฉลาดมากแม้
จะเดินไม่ได้เพราะสมองพิการ เขาชอบ
ไปโบสถ์  เขารักเพลงสวดและมักจะ
ร้องเพลงในการประชุมศีลระลึกเสมอ  
เพลงสวดเพลงแรกที่เขาเรียนรู้คือ  
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” เคย์เควชอบ
แสดงความรัก ชอบกล่าวคำาชม และ
เป็นพรใหญ่หลวงแก่ครอบครัว



พระองค์จะทรงแสดงความจริง
ของเรื่องให้ประจักษ์แก่ท่าน, 
โดยอ�านาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” (โมโรไน 10:4)

ฉันยังจ�าครั้งแรกที่เห็นชายสองคนยืนอยู่

ตรงบันไดหน้าบ้านในเปรูได้  พวกเขาสวม

เส้ือเชิ้ตสีขาว ผูกเนกไท และตัวสูงมาก!  

ฉันคิดว่าพวกเขามีรอยยิ้มที่อบอุ่น

“พวกเขาต้องเป็นคนดีแน่เลย” ฉันคิด  

คุณพ่อคุณแม่ต้องคิดแบบนั้นด้วยเพราะ 

ไม่นานผู้สอนศาสนาก็มาที่บ้านเราบ่อย ๆ

ฉันชอบฟังผู้สอนศาสนาและรู้สึกเสมอ

ว่าพวกเขาพูดความจริง

“คุณแม่ไม่อยากรับบัพติศมาหรือคะ” 

วันหนึ่งฉันถามคุณแม่

ท่านยิ้ม “อยากสิจ๊ะ แต่แม่ต้องรับบัพ-

ติศมาพร้อมคุณพ่อ”

ฉันพยักหน้า  ตอนนั้นฉันอายุเก้าขวบ

—โตพอจะรับบัพติศมาได้  แต่ฉันต้องการ

รับบัพติศมาพร้อมคุณพ่อด้วย แต่ท่านไม่

แน่ใจว่าท่านเชื่อสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน 

หรือไม่

“สวดอ้อนวอนต่อไปนะจ๊ะ และเวลานัน้

จะมาถึง” คุณแม่บอก ราวกบัอ่านความคดิ

ของฉันออก

ฉันทราบว่าผู้สอนศาสนาท้าทายคุณพ่อ
ให้ท�าตามค�าเชื้อเชิญท้ายพระคัมภีร์มอร-
มอนให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจจริงว่า
พระกิตติคุณจริงหรือไม่  เย็นวันหนึ่งฉันจึง
ตัดสินใจช่วยคุณพ่อในการท้าทายนี้  ฉัน
ถามว่าเราจะสวดอ้อนวอนด้วยกันตามวิธ ี
ที่ผู้สอนศาสนาขอได้ไหม  เราเข้าไปใน 
ห้องของฉันและคุกเข่า  ท่านถามว่าฉัน 
จะให้ใครกล่าวค�าสวดอ้อนวอน

“คุณพ่อสวดได้ไหมคะ” ฉันบอก
คุณพ่อเริ่มสวดอ้อนวอนถึงพระ-

บิดาบนสวรรค์  เมื่อท่านถามว่า
เราควรรับบัพติศมาหรือไม่ ความ
รู้สึกถึงความรักและความสงบ
ห้อมล้อมตัวเรา  ความรู้สึกนั้น
แรงกล้ามากจนคุณพ่อหยุดพูด
ไปครู่หนึ่ง  เรารู้ว่าเราต้องรับ
บัพติศมา

ฉันจะไม่มีวันลืมแววตา
ของคุณพ่อหลังจากท่านสวด
อ้อนวอนจบ

“เราได้รับค�าตอบแล้ว” ท่าน 
กระซิบพลางโอบกอดฉัน

ฉันยิ้มขณะซบศีรษะบนไหล่ท่าน  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงท�าให้เรารู้
ความจริง (ดู โมโรไน 10:5) 

คำ�ตอบของเร�
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โดย ทาเทียนา อากูโร
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ค�ำสวดอ้อนวอนเรียบง่ำย
ธรรมดำ ๆ เปลี่ยนครอบครัว

ของฉันตลอดกำล
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พระเยซูทรงรักษาคนป่วย
ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เจ
เร

็ด 
เบ

คส
แต

รน
ด์

วันหนึ่ง พระเยซูทรงก�าลังสอน 
ผู้คนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง

โดย มำร์โก เม
จาก ลูกา 5:17–25
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นอกบ้านมีชายคนหนึ่ง 
เดินไม่ได้  เพื่อน ๆ หามเขา
มาที่บ้านหลังน้ันเพื่อให ้
พระเยซูทรงรักษา แต่บ้าน 
มีคนแออัดจนเพื่อน ๆ ไม่
สามารถหามเขาเข้ามา 
ข้างในได้

เพื่อน ๆ ของชายคนนั้นจึงหามเขาขึ้นไปบนหลังคาบ้าน แล้วท�าช่อง 
ในหลังคา หย่อนชายคนดังกล่าวกับเตียงลงมาในบ้านให้พระเยซู 
ทอดพระเนตรเห็นเขา
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วันนั้น พระเยซูคริสต์ทรงแสดงพลังอ�านาจอันยิ่งใหญ่โดยทรงรักษาชายดังกล่าว  พระองค์
ทรงต้องการให้ผู้คนรู้ว่าพระองค์ทรงมีพลังอ�านาจในการท�าสิ่งอัศจรรย์มากมาย 

พระเยซูทรงเห็นว่าชายคนนั้น 
กับเพื่อน ๆ มีศรัทธามาก  จึง
รับสั่งให้เขาลุกขึ้นเดิน  เขา 
ลุกขึ้นยืน และเดินได้อีกครั้ง!  
เขายกที่นอนกลับบ้านอย่าง 
มีความสุข
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 ไม่มีความ
	 จำาเป็นท่ีจะต้อง
	 ล่องเรือไปในทะเล
แปลก	พระบิดาบน
		 สวรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วย
		 ความรักทรงจัดหาแนวทาง	
	 	 ท่ีเช่ือถือได้ไว้ให้แล้ว—
      		น่ันคือ	การเช่ือฟัง

       ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ค ม ว า ท ะ

จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2013
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บ่ายฤดูใบไม้ผลิวันหนึ่งดิฉันก�าลังเก็บของใส่รถ
เพือ่ขบัรถออกไปรบัส่งลกูเลก็ ๆ ห้าคนไปเรยีน 

และฝึกซ้อม  ขณะที่ดิฉันขนรองเท้าฟุตบอลและถุง
เต้นร�า ดฉินัสงัเกตเหน็แม่เป็ดกบัลกูเป็ดเดนิเตาะแตะ 
อยู่บนทางเท้าในย่านชานเมืองของเรา

ขณะที่ดิฉันจับตาดู มันเริ่มข้ามถนน   
โชคร้ายที่มันเลือกตะแกรงท่อน�้าข้าง
ถนนเป็นทางข้าม และขณะมันเดิน
ข้าม ลูกเป็ดก็เดินตาม  ลูกเป็ดสี่ตัว
ก้าวพลาดแล้วตกลงไประหว่างช่องตะแกรง
อย่างหมดหนทางช่วย

เมื่อแม่เป็ดมาถึงอีกด้าน มันรู้ว่าลูกน้อยบางตัว
หายไปและได้ยินเสียงร้องปิ๊บ ๆ เบา ๆ ของลูกเป็ด  
เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดเป็นความผิดพลาดของแม่เป็ด 
มันจึงข้ามกลับมาตรงตะแกรงระบายน�้า พลางมอง
หาลูกเป็ดที่หายไปและก�าลังสูญเสียอีกสองตัว   
ด้วยความตระหนกและไม่สบอารมณ์อยู่บ้างกับ
วิจารณญาณที่ไม่ดีของแม่เป็ด ดิฉันจึงไปที่ตะแกรง
เพื่อดูว่าจะยกขึ้นมาได้หรือไม่  ถึงแม้จะใช้แรงท้ัง 
หมด แต่ตะแกรงแทบไม่ขยับ และเลยเวลาไปส่งลูก
คนหนึ่งของดิฉันแล้ว

ดิฉันประเมินสถานการณ์ว่าคงต้องแก้ไขสถาน-
การณ์ทีหลังในเวลาที่ไม่รีบร้อน จึงกระโดดขึ้นรถ
ขณะบ่นงึมง�าอย่างคนเข้าข้างตนเองว่า “เป็ดตัวนั้น
ไม่สมควรเป็นแม่เอาเสียเลย”

ในช่วงหนึ่งชั่วโมงครึ่งต่อมา ดิฉันท�าความผิด
พลาดเดิม ๆ หลายอย่างของคนเป็นแม่  ซึง่เป็นความ 

ผิดพลาดที่ดิฉันขออภัยหลายครั้งหลายคราจากทั้ง
ลูก ๆ และพระบิดาในสวรรค์  ทุกครั้งดิฉันตั้งใจว่า
จะท�าให้ดีขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อความอ่อนแออย่าง
นั้นอีก  เมื่อดิฉันตะคอกใส่ลูกคนหนึ่งเพราะเขาแหย่
ลูกอีกคนหนึ่ง ค�าพูดของดิฉันดังก้องในหูตนเองว่า 
“เธอไม่สมควรเป็นแม่เอาเสียเลย”

ดฉินัรูส้กึสงสารแม่เป็ดตวันัน้ขึน้มาทนัท ี เธอก�าลงั 
พยายามส�ารวจโลกตามสัญชาตญาณที่ได้มาเช่น
เดียวกับดิฉัน  แต่บางครั้งสัญชาตญาณเหล่านั้นไม่
เพียงพอ และคนที่ต้องทนทุกข์คือลูกของเรา

ดิฉันตัดสินใจว่าจะไปดึงตะแกรงออกและจับลูก
เป็ดขึ้นมา  ขณะเลี้ยวตรงมุมถนน ดิฉันเห็นคนกลุ่ม
เล็ก ๆ มาชุมนุมกัน  เพื่อนบ้านได้ยกตะแกรงขึ้นมา
แล้ว เขาปีนลงไปในอโุมงค์ระบายน�า้ และจบัลกูเป็ด 
ขึ้นมาสู่ความปลอดภัยอย่างเบามือ  ลูกเป็ดท่ีตื่น
กลัวรีบไปหาแม่ของพวกมันที่ก�าลังเดินงุ่นง่านอยู่ 
แถวพุ่มไม้ใกล้ ๆ  แม่เป็ดไม่ได้ขอความช่วยเหลือ 
แต่เพื่อนบ้านของดิฉันก้าวเข้ามาเมื่อความคุ้มครอง
ของแม่เป็ดไม่มากพอ  ดิฉันตื้นตันใจขณะคิดว่า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงก�าลังท�าเพื่อดิฉันและลูก ๆ ใน
ลักษณะเดียวกัน

บางครั้งเราเพลี่ยงพล�้า แม้เมื่อเรามีความตั้งใจดี
ที่สุดและมานะบากบั่นที่สุด  แต่ “พระคุณ [ของ
พระผู้ช่วยให้รอด] เพียงพอส�าหรับคนทั้งปวงที่นอบ-
น้อมถ่อมตนต่อหน้า [พระองค์]” (อีเธอร์ 12:27)  
นั่นปลอบโยนดิฉันให้รู้ว่าข้อบกพร่องของดิฉันจะไม่
ท�าให้ลกูเสยีหายและพวกเขาจะเป็นผูไ้ด้รบัความรกั 
สันติสุข ความเข้าใจ และพระคุณจากพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา  พระองค์ทรง “ยืน่กรส่งหตัถ์ช่วย [ดฉินั]”1  
และทรงต้องการให้ดิฉันกับครอบครัวประสบความ
ส�าเร็จ  ข้อบกพร่องของเราจะไม่ชนะเมื่อเราอ่อน
น้อมถ่อมตนและยืนโดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเรา 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 “หาสันติได้ที่ใด”	เพลงสวด,	บทเพลงที่ 54.

พระคุณสำ�หรับ
แม่เป็ด
และดิฉัน
โดย โรซี คอฟแมน

เช่นเดียวกับแม่เป็ด 

บางครั้งดิฉันก็

เพลี่ยงพล�้า  และ

นั่นคือเวลาที่พระ- 

ผู้ช่วยให้รอดทรง

ก้าวเข้ามา
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ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ จัดตั้งและเป็นประธานคณะเผยแผ่แห่งแรกในญี่ปุ่น  ท่านเป็น
ประธานศาสนจักรเมื่อศาสนจักรเริ่มใช้ คลื่นวิทยุ ถ่ายทอดค�าปราศรัย  เมื่อสมาชิก
ต้องการความช่วยเหลือในช่วงเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ ประธานแกรนท์ได้วางรูปแบบ
โครงการสวสัดกิารของศาสนจกัร รวมไปถงึ Deseret Industries  องค์กรนีย้งัคงรวบรวม 
สิ่งของและขายหรือบริจาคให้คนขัดสน



เราควรยอมรับว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราผ่าน

พระวิญญาณในเวลาของพระองค์เองและใน

วิธีการของพระองค์เอง” เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. 

โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเขียน  “คน

มากมายไม่เข้าใจหลักธรรมนี้  พวกเขาเชื่อว่าเมื่อ

ตนพร้อมและสะดวก ก็สามารถร้องทูลพระเจ้า

และพระองค์จะทรงตอบทันที แม้ตรงตามวิธีที่

พวกเขากำาหนด  แต่การเปิดเผยมิได้เกิดขึ้นแบบ

นั้น”  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การเปิดเผยมาถึง

เราจาก “ในเวลาของพระองค์ ในวิธีของพระองค์” 
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