
ศ  า  ส  น  จั  ก  ร  ข  อ  ง  พ  ร  ะ  เ  ย  ซู  ค  ริ  ส  ต  ์แ  ห  ่ง  วิ  สุ  ท  ธิ  ช  น  ยุ  ค  สุ  ด  ท  ้า  ย  •  ม ก  ร า  ค  ม 2014

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ:  
ผู้ปกป้องศรัทธา น. 32

ศาสนจักรในเม็กซิโก—
ประวัติศาสตร์อันเฟื่องฟู 
อนาคตที่สวยงาม น. 24

สาระสำาคัญสหกิจกรรมปี 2014 
น. 50, 52, 53

กิจกรรมระบายสีและ 
แผนภูมิการอ่านพันธสัญญาเดิม 

น. 74, 76



“บางท่านอาจรู้สึกว่า

ท่านไม่สามารถออก

จากสระน้ำาท่ีสกปรก

ได้ สภาพการณ์ของ

ท่านยากเกินไป การ

ทดลองหนักเกินไป 

การล่อลวงของท่าน

ใหญ่หลวงเกินไป  . . . 

จำาไว้ว่า ก้านบัวเติบโต

อย่างยากลำาบาก และ

เฉกเช่นก้านบัวทำาให้

ดอกบัวชูช่อ ศรัทธา

ของท่านจะพยุงท่าน

และยกท่านเช่นกัน”

แมรี เอ็น. คุก, อดีตที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ, 
“สมอแห่งประจักษ์พยาน,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2008, 149-150.
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ปกิณกะ

8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนตุลาคม	2013

 10 เราพูดถึงพระคริสต์:	จากความมืด	
	 	 เข้าสู่ความสว่าง

สงวนนาม

 12 ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:		
	 	 อาดัม

 14 เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ:		
	 	 พระผู้เป็นเจ้าศักด์ิสิทธ์ิสามพระองค์

โดย ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

 17 การสอน	เพ่ือความเข้มแข็งของ		
	 	 เยาวชน:	การถือปฏิบัติวันสะบาโต

 38 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	พระองค์	
	 	 ทรงเห็นดิฉันไหม

โดย เทเรซา สตารร์

เลียโฮนา มกราคม 2014

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 เวลาท่ีดีท่ีสุดในการปลูกต้นไม้

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจ	 	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:			
	 	 พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง

บทความพิเศษ

 18 เผชิญอนาคตด้วยศรัทธาและ	 	
	 	 ความหวัง

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
เราต้องอุทิศตนและอุทิศถวายชีวิตเรา 
เพื่ออุดมการณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
โดยดำาเนินชีวิตด้วยศรัทธาและทำางาน 
ด้วยความเชื่อมั่น

 24 ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน:		 	
	 	 เผยประวัติศาสตร์เม็กซิโก—ต้ังแต่	
	 	 ล้มลุกคลุกคลานจนแข็งแกร่ง

โดย แซลลีย์ จอห์นสัน โอดีเคิร์ก 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเม็กซิโกเสียสละ
มากมายเพื่อสถาปนาศาสนจักรใน 
ประเทศของพวกเขา

 32 แน่วแน่และซ่ือสัตย์:	แรงบันดาลใจ	
	 	 จากชีวิตและคำาสอนของโจเซฟ		
	 	 ฟิลดิงก์	สมิธ

โดย ฮอยต์ ดับเบิลยู. บรูว์สเตอร์ จูเนียร์
พบศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันผู้มีวงสวิง
การตีลูกเบสบอลท่ีหนักหน่วง ใจอ่อนโยน 
และรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ ถ่ายเมื่อ 26 
เมษายน ค.ศ. 1910 ไม่นานหลังจากการแต่งตั้ง 
ท่านเป็นอัครสาวกขณะอายุ 33 ปี  ปกหน้าด้านใน: 
ถ่ายภาพโดย ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์
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72

 42 อดทนด้วยดี
โดย เอ็ลเดอร์เจ. คริสโตเฟอร์ แลนซิงก์
พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทำาอะไร 
 เมื่อความหวังและความฝันของเรา 
ดับวูบลง

 46 เตรียมของขวัญให้ครอบครัวใน		
	 	 อนาคตของท่าน

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ท่านสามารถพัฒนาของประทานอะไร
บ้างเวลานี้เพื่อเป็นพรแก่ครอบครัว
ในอนาคตของท่าน

 50 2014	สาระสำาคัญสหกิจกรรม	
โดย ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ 
และฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ
“จงมาหาพระคริสต์และได้รับการ
ทำาให้ดีพร้อมในพระองค์, และปฏิเสธ
ตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้าทุกอย่าง”

 52 บรรทัดมาเติมบรรทัด:	โมโรไน			
	 	 10:32

สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปีนี้สอน
ท่านเกี่ยวกับเส้นทางสู่ความดีพร้อม

 53 โปสเตอร์:	จงมาหาพระคริสต์
 54 การรู้จักพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์	
	 	 จะเปล่ียนฉันได้อย่างไร

หลักธรรมห้าข้อเหล่านี้เกี่ยวกับพระผู้ 
เป็นเจ้าสามพระองค์สามารถเปล่ียนวิธี 
ที่ท่านดำาเนินชีวิต—ทั้งในวิธีน้อยใหญ่
โดย ลอรี ฟูลเลอร์

 56 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:			
	 	 ข้าพเจ้าระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์
แสดงให้เห็นความยึดมั่นต่อพันธ-
สัญญาของท่าน

58  รวมกันเป็นความสำาเร็จ
โดย ดาเนียล คาวาย
นักคณิตศาสตร์โอลิมปิกต้องเลือก
ระหว่างการรักษาวันสะบาโตให้
ศักดิ์สิทธิ์กับการถูกตัดสิทธิ์

     59  เจาะประเด็น
     60  พรท้ังสองส่วน

   โดย บริตทานี บีตที
   เราจะได้รับพรเพิ่มเติมเมื่อ 
   เราค้นหาช่ือคนในครอบครัว 
   และนำาชื่อเหล่านั้นไป 
   พระวิหาร

     64 ห้องสนทนา

 

 66 เพ่ือนท่ัวโลก:	มาฮอนไรและฮีลามัน	
	 	 จากเม็กซิโก

 68 พยานพิเศษ:	การเป็นชาวคริสต์		
	 	 หมายความว่าอย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

 69 เพ่ือนท่ัวโลก:	หนังสือเดินทาง
 71 หน้าน้ีของหนู
 72 เหมือนพระคัมภีร์เลย!

โดย เรเน เวจท์ แม็คลีย์
พระคัมภีร์เหมือนชีวิตฉันได้จริงๆ!

 74 การท้าทายให้อ่านพระคัมภีร์	 	
	 	 พันธสัญญาเดิม

 77 อุโมงค์แห่งชัยชนะ
โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ใครสามารถแสดงให้ท่านเห็นทาง
กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์

 78 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	พระบิดาบน	
	 	 สวรรค์ทรงเตรียมทางให้ฉันกลับไป	
	 	 หาพระองค์

 81 ภาพศาสดาพยากรณ์:	ฮาโรลด์ บี.	ลี

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อนอยู่

ในฉบับนี้ได้ 
หรือไม่  คำาใบ้: 

ตรวจดู 
พระคัมภีร์!

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลับใจ	(การ), 4, 10, 46
การตกของอาดัม, 12
การทดลอง, 42
ครอบครัว, 46, 60, 64
งานเผยแผ่ศาสนา, 38, 59
จองหอง	(ความ), 10
ชดใช	้(การ), 4, 10, 14, 54
ชาวคริสต,์ 40, 68
ดีพร้อม	(ความ), 50, 52
เด็ก, 41
แบบอย่าง, 7
ประจักษ์พยาน, 64
ประวัติครอบครัว, 60, 64
เป้าหมาย, 4, 18, 46
ผู้บุกเบิก, 24
แผนแห่งความรอด, 78

พระคัมภีร์มอรมอน, 38
พระบิดาบนสวรรค,์ 14, 54, 

77, 78, 80
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์, 

14, 54
พระเยซูคริสต,์ 7, 14, 50, 

52, 54, 56, 68
พระวิญญาณบริสุทธิ,์ 14, 

40, 54, 64, 81
พระวิหาร, 24, 39, 60
พันธสัญญา, 56, 58
พันธสัญญาเดิม, 12, 74
มรดก, 24, 32
มรรตัย	(ความเป็น), 12, 

42, 78
เม็กซิโก, 24, 39, 66

รับใช้	(การ), 40
รุ่งเรือง	(ความ), 18
ลี,	ฮาโรลด์ บี., 81
ศรัทธา, 18
สมิธ,	โจเซฟ	ฟิลดิงก์, 32
สวดอ้อนวอน	(การ), 64
สะบาโต, 17, 56, 58
สันติสุข, 41
สาระสำาคัญสหกิจกรรม, 50, 

52, 53
เสด็จมาครั้งที่สอง	(การ), 

18
หวัง	(ความ), 18
อดทน, 42, 72
อ่อนน้อมถ่อมตน	(ความ), 

10

“เตรียมของขวัญให้ครอบครัวในอนาคต	
ของท่าน,” หน้า 46:  หลังจากอ่านบทความ
ของประธานอายริงก์ ท่านอาจจัดแสดง
พรสวรรค์ของครอบครัวให้พ่อแม่ลูกได้แบ่งปัน
พรสวรรค์  หลังจากทุกคนมีโอกาสแบ่งปันแล้ว 
บิดามารดาอาจบอกวิธีที่พรสวรรค์ของพวกเขา
เป็นพรแก่ครอบครัว จากนั้นพวกเขาอาจจะ
เชิญลูก ๆ แบ่งปันว่าพรสวรรค์ของพวกเขาเป็น
พรแก่ครอบครัวอย่างไรและสักวันหนึ่งจะเป็น
พรแก่ครอบครัวในอนาคตของพวกเขาอย่างไร  
บิดามารดาอาจกระตุ้นลูก ๆ ให้ตั้งเป้าหมาย
พัฒนาสวรรค์ของพวกเขาต่อไป

“การท้าทายให้อ่านพระคัมภีร์พันธสัญญา
เดิม,” หน้า 74:  ท่านอาจจะเริ่มท้าทายให้
ครอบครัวอ่านพันธสัญญาเดิม  ท่านสามารถ
ดึงแผนภูมิระบายสีออกจากนิตยสารและพิมพ์
ส�าเนาจาก liahona.lds.org เพื่อท�าเครื่องหมาย
ความก้าวหน้าของท่าน  ให้ครอบครัวอ่านและ
สนทนาข้อพระคัมภีร์ที่แนะน�าไว้ วางแผนที่จะ
อ่านให้จบตามการท้าทายแต่ละสัปดาห์ในปีนี้

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประการมีดังนี้

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

โค
ดีย

์ เบ
ลล

์
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ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
languages.lds.org	

มกราคม	2014	ปีที่	20	เล่มที่	1

เลียโฮนา	10981	-	425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

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

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: โฮเซ แอล. อาลอนโซ, เมอร์วีน บี. อาร์โนลด์,  
เชย์น เอ็ม. โบเว็น, สแตนลีย์ จี. เอลลิส, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์
ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนครอบครัวและสมาชิก: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน
บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, บริตทานี บีตที,  
เดวิด ดิกสัน, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, มินดี เรย์         
ฟรดีแมน, ลอร ีฟลูเลอร์, การ์เรตต์ เอช. การ์ฟฟ์, ลารนี พอร์เตอร์ กอนต์,   
แจนนเิฟอร์ เกรซ โจนส์, ไมเคลิ อาร์. มอร์รสิ, แซลลย์ี จอห์นสนั โอดเีคร์ิก,  
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โ
รมในสมัยโบราณ เจนัสเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้น เรามัก 
จะเห็นภาพเทพเจ้าองค์นี้มีสองหน้า—หน้าหนึ่งมองย้อนอดีต 
อีกหน้าหนึ่งมองไปข้างหน้าสู่อนาคต  บางภาษาเรียกเดือน

มกราคมตามชื่อของเทพเจ้าองค์น้ีเพราะการเริ่มต้นปีเป็นเวลา

ส�าหรับการใคร่ครวญและวางแผน
หลายพันปีต่อมา หลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีประเพณีของการตั้ง

ปณิธานส�าหรับปีใหม่  แน่นอนว่าการตั้งปณิธานเป็นเรื่องง่าย—
แต่การท�าตามปณิธานที่ตั้งไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ชายคนหนึง่ผูม้รีายการปณธิานของปีใหม่ยาวเหยยีดรูส้กึดีมาก
กับความก้าวหน้าของตน  เขาคิดในใจว่า “จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยัง
ควบคุมอาหารได้ ผมยังไม่อารมณ์เสีย ผมใช้เงินไม่เกินงบ และไม่
เคยบ่นเรื่องสุนัขของเพื่อนบ้านแม้แต่ครั้งเดียว  แต่วันนี้เป็นวันที่ 2 
มกราคม เสียงนาฬิกาปลุกเพิ่งหยุดไปและได้เวลาลุกจากเตียง

แล้ว  การจะท�าตามเป้าหมายทั้งหมดต่อไปต้องอาศัยปาฏิหาริย์”

เร่ิมต้นใหม่อีกคร้ัง
มีบางอย่างเปี่ยมด้วยความหวังอย่างเหลือเชื่อเกี่ยวกับการเริ่ม

ต้นใหม่  ข้าพเจ้าคิดว่าบางครั้งเราทุกคนต้องการเริ่มต้นอีกครั้ง
ด้วยประวัติที่ขาวสะอาด

ข้าพเจ้าชอบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีฮาร์ดไดร์ฟสะอาด  มัน

ท�างานสมบูรณ์แบบอยู่ช่วงหน่ึง แต่เมื่อหลายวันหลายสัปดาห ์
ผ่านไปและติดตั้งโปรแกรมมากขึ้นเรื่อย ๆ (บางโปรแกรมเจตนา 
บางโปรแกรมไม่เจตนา) ในที่สุดคอมพิวเตอร์จะเริ่มติดขัด จากที่

เคยท�างานได้เร็วและมีประสิทธิภาพก็เริ่มเฉื่อย  จนบางครั้งไม่
ท�างานเลย  แม้จะปิดเครือ่งแล้วเปิดใหม่กก็ลายเป็นงานน่าเบือ่ได้ 
เมื่อฮาร์ดไดร์ฟเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและขยะอิเล็กทรอนิกส์   
มีหลายครั้งที่ทางเลือกเดียวคือฟอร์แมตเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
และเริ่มใหม่

มนุษย์สามารถเต็มไปด้วยความกลัว ความสงสัย และความ

รู้สึกผิดอันท�าให้ทุกข์ใจได้เช่นกัน  ความผิดพลาดท่ีเราท�า (ท้ัง
เจตนาและไม่เจตนา) สามารถถ่วงเราจนอาจดูเหมือนยากจะท�า 
สิ่งที่เรารู้ว่าควรท�า

ในกรณีของบาป มีขั้นตอนการฟอร์แมตเครื่องที่ดีเยี่ยมเรียกว่า 
การกลบัใจ  ขัน้ตอนนีเ้ปิดให้เราล้างฮาร์ดไดร์ฟความยุง่เหยงิในตวั

เราที่ท�าให้เราทุกข์ใจ  โดยผ่านการชดใช้อันน่าอัศจรรย์และทรง
พระกรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณ แสดงให้เราเห็น 
วิธีช�าระจิตวิญญาณให้สะอาดจากคราบของบาปและกลับเป็นคน
ใหม่ บริสุทธิ์ ไร้มลทินเหมือนเด็กอีกครั้ง

แต่บางครั้งสิ่งอื่นชะลอเราและรั้งเราไว้ เป็นเหตุให้เกิดความคิด

และการกระท�าอันไร้ประโยชน์ที่ท�าให้เราเริ่มต้นได้ยาก

ดึงส่วนดีท่ีสุดในตัวเราออกมา
การตั้งเป้าหมายเป็นความพยายามที่คุ้มค่า  เราทราบว่าพระ-

บิดาบนสวรรค์ทรงมีเป้าหมายเพราะพระองค์รับสั่งกับเราว่างาน

และรัศมีภาพของพระองค์คือ “การท�าให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)

โดย ประธาน  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สอง	 	
ในฝ่ายประธานสูงสุด

เวลาที่ดีที่สุด 
ในการ 

ปลกูต้นไม้

4 เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

ประธานอุคท์ดอร์ฟอธิบายว่า

เมื่อเราไม่บรรลุเป้าหมาย

ของเรา	“เราจะได้รับพลัง. . .ถึงแม้

เราจะไปไม่ถึงเส้นชัย	แต่การเดิน

ทางต่อจะท�าให้เราดียิ่งขึ้นกว่าแต่

ก่อน”		ขอให้สมาชิกครอบครัว	

แบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขา

เรียนรู้จากขั้นตอนมากกว่าเรียนรู้

จากผลลัพธ	์เช่น	ส�าเร็จการศึกษา

จากโรงเรียนหรือได้รับรางวัล

เป้าหมายส่วนตวัของเราสามารถดงึส่วน 

ดีที่สุดในตัวเราออกมา  อย่างไรก็ตาม สิ่ง

หนึ่งที่ท�าให้ความพยายามของเราในการ

ตั้งปณิธานและท�าตามนั้นต้องหยุดชะงัก

คือการผัดวันประกันพรุ่ง  บางครั้งเราผัด 

ผ่อนการเร่ิมต้น รอจังหวะเหมาะค่อยเริ่ม

—วันแรกของปีใหม่ ต้นฤดูร้อน เมื่อเราได้

รับเรียกให้เป็นอธิการหรือประธานสมาคม

สงเคราะห์ หลงัจากลกู ๆ เข้าโรงเรียน หลงั 

จากเราเกษียณ

ท่านไม่จ�าเป็นต้องได้รับค�าเชิญก่อนจึง

จะเริ่มขยับมาอยู่ในทิศทางของเป้าหมาย

ที่ชอบธรรม  ท่านไม่จ�าเป็นต้องรอขอ

อนุญาตเพื่อจะเป็นคนในแบบที่ท่านถูก

ก�าหนดให้เป็น  ท่านไม่จ�าเป็นต้องรอให ้

มีคนเชิญมารับใช้ในศาสนจักร

บางครั้งเราสามารถเสียเวลาในชีวิตไป

หลายปีเพื่อรอให้ได้รับเลือก (ดู ค.พ. 121: 

34–36) แต่นั่นเป็นสมมติฐานที่ผิด  ท่าน

ได้รับเลือกแล้ว!

หลายครั้งในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าใช้

เวลาหลายคืนที่นอนไม่หลับสู้กับปัญหา 

ความกังวล หรือความโศกเศร้าส่วนตัว  

แต่ไม่ว่าคืนนั้นจะมืดมนเพียงใด ความคิดภา
พถ

่าย
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นีท้�าให้ข้าพเจ้ามกี�าลงัใจเสมอ นัน่คอื ดวง 

อาทิตย์จะขึ้นในตอนเช้า
แสงอรุโณทัยมาพร้อมวันใหม่ทุกวัน—

ไม่เฉพาะส�าหรับโลกเท่านั้นแต่ส�าหรับเรา
ด้วย  และการเริ่มต้นใหม่มาพร้อมวันใหม่
—เป็นโอกาสให้เริ่มต้นอีกครั้ง

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราล้มเหลว
บางครั้งสิ่งที่รั้งเราไว้คือความกลัว  เรา

อาจกลัวว่าเราจะไม่ประสบความส�าเร็จ 
กลัวว่าเราจะประสบความส�าเร็จ กลัวว่า
เราอาจจะขายหน้า กลัวว่าความส�าเร็จจะ
เปลีย่นเรา หรอืกลวัว่าความส�าเรจ็จะเปลีย่น 
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เยาวชน

คนที่เรารัก
ด้วยเหตุนี้เราจึงรอ หรือไม่ก็ยอมแพ้

อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องจดจ�าเมื่อเราตั้ง 
เป้าหมายคือ เราจะล้มเหลวเกือบแน่นอน
—อย่างน้อยในระยะสัน้  แต่แทนทีจ่ะท้อใจ 
 เราจะได้รับพลงัเพราะความเข้าใจดงักล่าว 
ลบแรงกดดันของการเป็นคนดีพร้อมใน
ตอนนี้  อีกทั้งเป็นการยอมรับตั้งแต่ต้นว่า
บางครั้งเราอาจขาดตกบกพร่อง  การรู้เช่น

นีต้ัง้แต่แรกท�าให้เราประหลาดใจและท้อใจ  
น้อยลงมากเมื่อเกิดความล้มเหลว

เมื่อเราประชิดเป้าหมายของเราด้วยวิธี

น้ี  ความล้มเหลวไม่จ�าเป็นต้องมาจ�ากัด

เรา  จ�าไว้ว่าถึงแม้เราจะไม่บรรลุจุดหมาย 

สูงสุดที่เราปรารถนาในตอนนั้น แต่เราจะ

ก้าวหน้าตลอดเส้นทางที่จะน�าเราไปถึงจุด

หมาย

และนัน่คอืสิง่ส�าคญั—สิง่ทีม่คีวามหมาย 

มาก

ถึงแม้เราจะไปไม่ถึงเส้นชัย แต่การเดิน

ทางต่อจะท�าให้เราดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน

เวลาท่ีดีท่ีสุดในการเร่ิมต้นคือเด๋ียวน้ี
ภาษิตเก่าแก่กล่าวว่า “เวลาที่ดีที่สุดใน

การปลูกต้นไม้คือ 20 ปีก่อน เวลาดีที่สุด
รองลงมาคือเดี๋ยวนี้”

มีบางอย่างน่าพิศวงและเปี่ยมด้วย
ความหวังเกี่ยวกับค�าว่า เดี๋ยวนี้  มีบาง
อย่างให้พลังเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีว่าถ้า 
เราเลือกตัดสินใจเดี๋ยวนี้ เราสามารถก้าว
ไปข้างหน้าได้ทันที

เดี๋ยวนี้  เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น
เป็นคนที่เราต้องการเป็นในท้ายท่ีสุด— 
ไม่เฉพาะ 20 ปีนับจากนี้แต่ชั่วนิรันดร 
เช่นกัน 

เป็นตัวท่านในแบบท่ีดีท่ีสุด— 
เร่ิมเด๋ียวน้ี

ประธานอุคท์ดอร์ฟสอนว่า	“เป้าหมาย

ส่วนตัวสามารถดึงส่วนดีที่สุดในตัวเรา

ออกมา”		ท่านอาจจะตั้งเป้าหมายบางอย่าง

ในชีวิตท่านสองหรือสามด้าน	อาท	ิสุขภาพ

ร่างกาย	สุขภาพทางวิญญาณ	และมิตรภาพ		

ปีนี้ท่านประสงค์จะมีความส�าเร็จอะไร

ในด้านเหล่านี้		ขณะท่ีท่านนึกถึง			

เป้าหมายบางอย่างร่วมกับการสวด

อ้อนวอน	พึงแน่ใจว่าเป้าหมาย

เหล่านั้นสามารถบรรลุได้และ

จะท�าให้ท่านเติบโต		อธิบาย

เป้าหมายของท่านอย่าง

ละเอียดลงในบันทึกส่วน

ตัวเพื่อท่านจะสามารถ		

ดูความก้าวหน้าเมื่อ

หนึ่งปีผ่านไป
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระเยซูคริสต์:  
พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง
นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสาร 
การเยี่ยมสอนที่เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ  
ของพระผู้ช่วยให้รอด

เมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
แบบอย่างของเราในทุกสิ่ง เราจะเพิ่ม

ความปรารถนาในการท�าตามพระองค์  
พระคัมภีร์เต็มไปด้วยการกระตุ้นให้เราเดิน
ตามรอยพระบาทของพระคริสต์  พระคริสต์
ตรัสกับชาวนีไฟว่า “เพราะสิ่งที่เจ้าเห็นเรา

ท�ามาแล้วแม้สิ่งนั้นเจ้าจงท�า” (3 นีไฟ 27: 
21)  พระเยซูตรัสกับโธมัสว่า “เราเป็นทาง
นั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใคร 
มาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” 
(ยอห์น 14:6)

ทุกวันนี้ผู้น�าของเราเตือนเราให้ยกพระผู้
ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่างของเรา  ลินดา 
เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคมสงเคราะห์

สามัญกล่าวว่า “เมื่อเราแต่ละคนมีหลักค�า
สอนของการชดใช้จารึกไว้อย่างลึกซึ้งในใจ
เรา เมื่อนั้นเราจะเริ่มเป็นผู้คนที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ให้เราเป็น”1

ประธานโธมัส  เอส. มอนสันกล่าวว่า 
“พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ทรงเป็นแบบ

อย่างของเราและพลังของเรา”2

ขอให้เราต้ังปณิธานว่าจะเข้าใกล้พระเยซู 
คริสต์ เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และ
พยายามกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของ
เรา

จากพระคัมภีร์
2 นีไฟ 31:16; แอลมา 17:11; 3 นีไฟ 

27:27; โมโรไน 7:48

อ้างอิง
1.	 ลินดา เค.	เบอร์ตัน,	“ศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซู	

คริสต์จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ”		เลียโฮนา,	พ.ย.	
2012,	114.

2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“Meeting	Life’s	Challenges,”	
Ensign,	พ.ย.	1993,	71.

3.	 “ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่,”	เพลงสวด,	บทเพลง 
ที	่88.

4.	 ดู	ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“ความสุข	มรดกของ
ท่าน”		เลียโฮนา,	พ.ย.	2008,	150–151.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที ่reliefsociety. lds. org

จากประวัติของเรา
“พระองค์ทรงท�ำเครื่องหมำยเส้น

ทำงและน�ำทำงนั้น” เอไลซำ อำร์.  

สโนว์ ประธำนสมำคมสงเครำะห ์

สำมัญเขียนเกี่ยวกับพระพันธกิจของ

พระเยซูคริสต์ขณะทรงเป็นมรรตัย3  

พระองค์ทรงปฏิบัติบุคคล—ทีละคน  

พระองค์ทรงสอนวำ่เรำควรละแกะ 

เกำ้สิบเกำ้ตัวแล้วไปช่วยแกะหนึ่งตัว 

ท่ีหลงทำง (ดู ลูกำ 15:3–7)  

พระองค์ทรงรักษำและทรงสอนแต่ละ

บุคคล แม้ถึงกับทรงใช้เวลำกับแต่ละ

คนในฝูงชน 2,500 คน (ดู 3 นีไฟ 

11:13–15; 17:25)

ประธำนดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  

ที่ปรึกษำที่สองในฝำ่ยประธำนสูงสุด 

พูดถึงสตรีวิสุทธิชนยุคสุดทำ้ยดังนี้ 

“ทำ่นพี่น้องสตรีผู้ยอดเยี่ยม จงรับใช ้

ผู้อื่นด้วยควำมเมตตำสงสำร ด้วย

เหตุผลซึ่งเหนือกวำ่ควำมปรำรถนำ 

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยกำรท�ำ 

สิ่งนี้ทำ่นย่อมท�ำตำมพระผู้ช่วยให้รอด 

. . . พระองค์มักจะคิดหำวิธีช่วยเหลือ 

ผู้อื่นเสมอ”4

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอยำ่ง

ของฉันอย่ำงไรและเพรำะเหตุใด

2. กำรดูแลพี่น้องสตรีที่ฉันเยี่ยมจะ

ช่วยให้ฉันท�ำตำมพระผู้ช่วยให้รอด

ได้อย่ำงไร
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“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, 
ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 2013 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี้ (และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อ ๆ ไป) 
ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ตลอดจนผู้นำาศาสนจักรท่านอื่น ๆ

เข้าไปอ่าน ดู หรือฟังคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ 
สามัญได้ที่ conference.lds.org ครอบครัว 
ของท่านนำาสิ่งที่เรียนรู้จากการประชุมใหญ่
สามัญไปประยุกต์ใช้อย่างไร อีเมลหาเราที่  
liahona@ldschurch.org

“พระบิดาบนสวรรค์ของเรา ผู้ประทาน 
มากมายให้เราได้สุขใจ ทรงทราบ

ว่าเราเรียนรู้ เติบโต และเข้มแข็งขึ้นเมื่อ
เราเผชิญและเอาตัวรอดจากการทดลองที่
เราต้องผ่าน  เรารู้ว่ามีช่วงเวลาเมื่อเราต้อง
ประสบกับโทมนัสอันปวดร้าว เมื่อเราต้อง
โศกเศร้าเสียใจ และเม่ือเราต้องถูกทดสอบ

จนถึงขีดจำากัดของเรา อย่างไรก็ตาม ความ
ยากลำาบากเช่นน้ันเปิดโอกาสให้เราเปล่ียน
ไปในทางที่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนชีวิตเราในวิธี
ที่พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสอน และ

คำ�สัญญ�ของศ�สด�พย�กรณ์: 
เผชิญก�รทดลอง

แตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยเป็น—ดีกว่าที ่
เราเคยเป็น เข้าใจส่ิงต่าง ๆ ดีข้ึน เข้าใจความ 
รู้สึกผู้อื่นมากขึ้น พร้อมด้วยประจักษ์พยาน
ที่เข้มแข็งกว่าที่เราเคยมี

“นี่ควรเป็นจุดประสงค์ของเรา—ใช่เพียง
เพื่อเพียรพยายามและอดทนเท่านั้น แต่ยัง
เพื่อให้เราได้รับการขัดเกลาทางวิญญาณ
มากขึ้นขณะเดินหน้าฝ่าแสงตะวันและ
ความโศกเศร้า  หากมิใช่เพื่อการท้าทายที่
ต้องเอาชนะและปัญหาที่ต้องแก้ เราคงไม่
ต่างจากเดิมเท่าใดนัก และก้าวหน้าเพียง
เล็กน้อยสู่เป้าหมายชีวิตนิรันดร์ของเรา 
หรือไม่ก้าวหน้าเลย”
ประธ�นโธมัส เอส. มอนสัน, “เร�จะไม่ละเลย 
หรือทอดทิ้งเจ้�,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 87.

คำ�ตอบสำ�หรับท่�น
ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดา

พยากรณ์และอัครสาวกให้คำาตอบท่ีได้รับ

การดลใจแก่คำาถามที่สมาชิกศาสนจักร 

มี ใช้ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2013 ของ

ท่านหรือไปท่ี conference.lds.org เพ่ือหา

คำาตอบให้คำาถามเหล่านี้

• เราเรียนรู้หลักคำาสอนใดในหลักแห่ง 

ความเชื่อ  ดู แอล. ทอม เพอร์รีย์, 

“หลักคำาสอนและหลักธรรมที่มีอยู่

ในหลักแห่งความเชื่อ”

• เราจะมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่ศาสนา 

ได้อย่างไรถ้าเรารู้สึกกลัว  ดู เอ็ม. 

รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “จงวางใจใน

พระเจ้า”

• เงินส่วนสิบใช้ทำาอะไร ดู เดวิด เอ. 

เบดนาร์, “หน้าต่างในฟ้าสวรรค์”

• บาปและการกบฏส่งผลกับสิทธิ์เสรี

ของเราและนำาไปสู่ความเป็นทาส

อย่างไร  ดู เควนทิน แอล. คุก, 

“เพลงคร่ำาครวญของเยเรมีย์:  

จงระวังการเป็นทาส”
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ถ้อยคำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ 
เรื่องสตรีและฐ�นะปุโรหิต
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองถามว่า “ทำาไม
ผู้ชายจึงเป็นผู้ปฏิบัติศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิต. . .

“แน่นอนเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าความรัก
ของพระผู้เป็นเจ้า ‘เหมือนกัน’ สำาหรับบุตร
ธิดาของพระองค์  เรารู้เช่นกันว่าพระองค ์
ไม่ได้ทรงสร้างชายและหญิงให้เหมือนกัน
ทุกประการ  เรารู้ว่าเพศคือลักษณะอัน
สำาคัญยิ่งของทั้งอัตลักษณ์และจุดประสงค์
มรรตัยและนิรันดร์ของเรา ท้ังสองเพศต่าง
มีหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์

“เรารู้ว่านับจากกาลเริ่มต้น พระเจ้า 
ทรงสถาปนาวิธีปฏิบัติฐานะปุโรหิตของ
พระองค์”

ในอ้างอิงตอนท้ายหมายเลข 12 เอ็ล- 
เดอร์แอนเดอร์เซ็นอ้างถึงศาสดาพยากรณ์
ท่านอื่น ๆ ที่ตอบคำาถามนี้ ประธานกอร์-
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวว่า 
“เป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ ที่ทรง
กำาหนดให้ผู้ชายมีฐานะปุโรหิตในศาสนจักร
ของพระองค์”  เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์  
บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าวว่า “พระเจ้ามิได้ทรงเปิดเผยว่าเหตุใด 
พระองค์จึงทรงจัดระเบียบศาสนจักรเช่นน้ัน”
จ�ก “พลังอำ�น�จในฐ�นะปุโรหิต,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2013, 92.

เติมคำ�ในช่องว่�ง
1. “ผู้รักษาพันธสัญญาคือผู้รักษา________________!” 

(ลินดา เค. เบอร์ตัน, “พลังอำานาจ ปีติ และความรัก

จากการรักษาพันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 

113)

2. “ผู้คนจำานวนมาก โดยที่ไม่รู้ถึงเรื่องนี้ ได้รับการ 

ทรงนำาจากพระเจ้าให้มาอยู่ในที่ซึ่งเขาจะได้ยิน 

___________และเข้ามาสู่___________ของพระองค์” 

(เจราลด์ คอสเซ, “พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกอีกต่อ

ไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 50)

3. “ความชอบธรรมมีอำานาจมากกว่า___________” 

(บอยด์ เค. แพคเกอร์, “กุญแจสู่การคุ้มครองทาง

วิญญาณ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 27)

4. “การลดความแตกต่างระหว่างสตรีเพศและบุรุษเพศ 

เราจะสูญเสียของประทานที่แตกต่างอย่างสอดคล้อง

กันของ___________และ___________ซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกัน

แล้วจะสร้างความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น” (ดี. ทอดด์ คริส-

ทอฟเฟอร์สัน, “พลังศีลธรรมของสตรี,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2013, 31)

คำาตอบ: 1. พระบัญญัติ; 2. พระกิตติคุณ, 

ฝูง; 3. ความชั่วร้าย; 4. หญิง, ชาย

จงไปและทำ�
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. 

เฮลส์ แห่งโควรัมอัคร-

สาวกสิบสองสอนว่าพร

ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการ

ประชมุใหญ่มาเมื่อเรา: 

1. “มารวมกันเพื่อฟังพระวจนะของ

พระเจ้า”

2. “กลับไปบ้านเพื่อดำาเนินชีวิตตามนั้น”

จ�ก “ก�รประชุมใหญ่ส�มัญ : เสริมสร�้งศรัทธ�
และประจักษ์พย�น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 7.
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มีหลายครั้งในชีวิตที่ผมรู้สึกประหนึ่ง
ไม่มีความหวังว่าผมจะมีความสุขหรือ

กลับไปหาพระบิดาในสวรรค์ได้  หลายปี 

มาแล้วผมถูกจ�ากัดสิทธิ์จากศาสนจักร ผม
ด�าเนินชีวิตด้วยความจองหองและบาปและ
ทุกข์ทรมานมากเพราะการกระท�าของผม   
การหมั้นหมายกับหญิงสาวที่ผมรักไม่ราบ
รื่น  ความสัมพันธ์ของผมกับคนอื่น ๆ เป็น
ความทุกข์ใจและผมไม่มีความสุข 

ถึงแม้ผมอยากให้ตนเองเลือกอ่อนน้อม

ถ่อมตนก่อนหน้านั้นนานแล้ว แต่ผมถูก

บังคับให้อ่อนน้อมถ่อมตนและพยายามท�า

ตามพระประสงค์ของพระเจ้า  ผมเริ่มอ่าน

พระคัมภีร์ถี่ขึ้น สวดอ้อนวอนบ่อยขึ้น และ

พยายามรับใช้ผู้อื่น  ผมพยายามชดเชย

ความสัมพันธ์ท่ีผมละเลยมานาน รวมถึง

ความสัมพันธ์กับพระบิดาบนสวรรค์  ผม

ปรารถนาการเปลี่ยนแปลงในใจอย่างแท้ 

จริง
เช้าตรู่วันหนึ่งขณะขับรถไปเรียน และ

ดวงอาทติย์ยงัไม่ขึน้  ขอบฟ้าด้านตะวนัออก 
ส่องแสงเรืองรอง ขอบฟ้าด้านตะวันตก

เรืองรองและเจิดจ้ามากขึ้นเช่นเดียวกับ

ขอบฟ้าด้านตะวันออก  ความมืดก�าลัง
คลายตัวและบาปของผมซึ่งใหญ่หลวงเท่า
พระจันทร์เต็มดวงก�าลังคล้อยต�่า  บาป
เหล่านั้นยังไม่จากไป แต่ผมรู้ว่าไม่นานจะ
จากไปถ้าผมยังคงกลับใจอย่างจริงใจ  ผม
หวังไว้ว่าสักวันชีวิตผมจะสว่างเท่าเที่ยงวัน

จากความมืดเข้าสู่ความสว่าง

มืดมนและพระจันทร์เต็มดวงก�าลังคล้อยต�า่
อยู่ด้านหลังขอบฟ้าด้านนั้น  ผมพัฒนานิสัย
ของการสนทนากับพระบิดาบนสวรรค์ขณะ
ขับรถ  ขณะสวดอ้อนวอนระหว่างขับรถ 
ความคิดผมสว่าง และความหวังใหม่เกิด
ขึ้นในใจผม

ผมตระหนักว่าชีวิตผมก�าลังส่องแสง

ความสุขผ่านการกลับใจ
“เราเข้าใจ [ความประสงค์อย่างแรงกล้า] ของพระบิดาบนสวรรค์ที่

ทรงต้องการให้เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อกลับไปหาพระองค์หรือไม่  

แม้เมื่อเรายังคงออกนอกทางอย่างมาก แต่พระองค์ทรงต้อนรับ

เรากลับมา  เราประสบปีติเมื่อความรักของพระผู้ช่วยให้รอดท�าให้เรา

มั่นใจว่าเรายังสามารถสะอาดได้ และสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่บ้านอีก

ครั้ง  ความสุขนี้เกิดขึ้นผ่านการกลับใจเท่านั้น

“เมื่อเราทิ้งการท�าผิดไว้เบื้องหลังและใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราย่อมได้รับการ

ปลดบาปของเรา เรารู้สึกว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงก�าลังท�าเพื่อเราในสิ่งที่เราท�าเองไม่ได้”

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “The Joy of Becoming 
Clean,” Ensign, เม.ย. 1995, 51.

เมื่อชีวิตเรามืดมนเราจะรู้ได้แน่นอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเปลี่ยนความมืด 

เป็นความสว่างได้เมื่อเรากลับใจอย่างจริงใจ

สงวนนาม
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ด้วยเวลาและการที่ผมสวดอ้อนวอนขอ
ให้มีความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์และคน
อื่น ๆ ผมจึงกลับอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้น  

ความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เพิ่มขึ้นน�าผมให้ 
รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและคนอื่น ๆ อย่างไม่
นึกถึงตนเองมากขึ้น ความหวังส�าหรับชีวิต
นิรันดร์และอนาคตที่ดีกว่าเกิดขึ้นใหม่และ
เติมเต็มอีกครั้ง  ขณะที่ความหวังดังกล่าว
ทวีขึ้น ศรัทธาของผมก็ทวีขึ้นเช่นกันว่า   
พระผู้ช่วยให้รอดของผม พระเยซูคริสต์  
ทรงอานุภาพในการช่วยให้ผมรอดและ

ช�าระผมให้สะอาดจากความไม่ชอบธรรม
ทั้งมวล  ผมทราบว่าถ้อยค�าของมอรมอน
เป็นความจริงที่ว่า “ท่านจะมีความหวังโดย
ผ่านการชดใช้ของพระครสิต์และเดชานภุาพ 
แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์, เพื่อ
ยกท่านข้ึนสู่นิรันดรแห่งชีวิต”  (โมโรไน 
7:41) 

เรายินดีรับเรื่องราวประสบการณ์ 

พระกิตติคุณของท่านที่เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติศาสนกิจและพระพันธกิจ

ของพระผู้ช่วยให้รอด หัวข้ออาจได้แก่ 

การชดใช้ พระคุณ การรักษา ความ

หวัง หรือการกลับใจ  กรุณาจำากัด

บทความของท่านไม่เกิน 600 คำา 

เขียนกำากับว่า “เราพูดถึงพระคริสต์” 

และส่งที่ liahona.lds.org หรืออีเมล   
มาที่ liahona@ldschurch. org
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อะไรคือเง่ือนไขของการกลับใจ
ศาสดาพยากรณ์ฮลีามนัสอนว่าการกลบั 

ใจมีเงื่อนไขดังนี้

“พระเจ้าจะเสด็จมาแน่นอนเพื่อไถ่

ผู้คนของพระองค์, แต ่. . . พระองค์จะไม่

เสด็จมาเพื่อไถ่พวกเขาในบาปของพวก

เขา, แต่ทรงไถ่พวกเขาจากบาปของพวก

เขา.

“และพระองค์ทรงมีพลังซึ่งได้รับจาก

พระบิดาเพื่อไถ่พวกเขาจากบาปของ

พวกเขาเพราะการกลับใจ; ฉะนั้นพระ-

องค์จึงทรงส่งเทพของพระองค์มาประ-

กาศข่าวเกี่ยวกับ เงื่อนไขของการกลับ

ใจ, ซึ่งน�าไปสู่เดชานุภาพของพระผู้ไถ่, 

ไปสู่ความรอดของจิตวิญญาณพวกเขา” 

(ฮีลามัน 5:10–11; เน้นตัวเอน)

พิจารณาการศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปนี้

เพือ่เข้าใจเงือ่นไขบางอย่างเหล่านัน้ดขีึน้: 

โรม 3:23; 1 นไีฟ 10:21; 2 นีไฟ 2: 8; 

โมไซยาห์ 4:9–10; หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา 58:42–43
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คนส่วนใหญ่รู้ว่าข้าพเจ้าเป็นชายคน
แรกที่มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก แต่

คนมากมายไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามีความรับผิด
ชอบพิเศษก่อนที่จะมายังแผ่นดินโลก  ใน

การด�ารงอยู่ก่อนเกิด ข้าพเจ้าน�าทัพของ
พระผู้เป็นเจ้าต่อสู้กับทัพของซาตานใน
สงครามในสวรรค์2 และข้าพเจ้าช่วย 
พระเยซูคริสต์สร้างโลก3  เวลานั้นข้าพเจ้า
มีชื่อว่ามีคาเอล ซึ่งหมายถึงคน “ผู้เป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้า”4

พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าเป็น
ชายคนแรกบนแผ่นดินโลกและทรง
วางข้าพเจ้าไว้ในสวนเอเดน เมือง
บรมสุขเกษมที่มีพืชพรรณและสัตว์ 
นานาชนิด  พระองค์ทรงระบาย
ลมปราณเข้าทางจมูกข้าพเจ้า 
“ลมปราณแห่งชวีติ”5 และประทาน
ชื่อใหม่ให้ข้าพเจ้าว่า อาดัม6

พระผู้เป็นเจ้ารับสั่งกับเอวาภรรยา
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าว่าไม่ให้กินผล
จากต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและ
ความชั่ว7  ถ้าเราไม่กินผลนั้นเราจะได้อยู่ใน
สวนเอเดนและมีชีวิตตลอดกาล แต่เราจะ
ไม่สามารถ “เจริญก้าวหน้าเพราะไม่ประสบ
การตรงกันข้ามในความเป็นมรรตัย”8 หรือมี
ลูก9  การเลือกเป็นของเรา

เพราะเราเลือกกินผลไม้ เราจึงต้องออก
จากสวนและที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า  
สิ่งนี้เรียกว่าการตก  เรากลายเป็นมรรตัย 

ประสบกบัชวีติท้ังท่ีดแีละไม่ด ีและน�าลกู ๆ 

มายังแผ่นดินโลก10

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าการตกจะเกิด
ขึ้น—พระองค์จึงทรงส่งพระเยซูคริสต์มา
ชดใช้บาปของเราและเอาชนะความตาย
ทั้งนี้เพื่อเราและลูกหลาน
ของเราจะได้

“มีน้อยคนในนิรันดรที่เกี่ยวข้องโดยตรงในแผนแห่งความรอด. . . มากกว่าชายชื่ออาดัม”1

อาดัม

กลับไปหาพระองค์11

เอวาและข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์—รวมไปถึง
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ การกลับใจ บัพ- 

ติศมา การได้รับของประทาน 
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42:2–15
12.	 ดู	โมเสส	5:1–12,	58–59;	6:51–67
13.	 ดู	โมเสส	5:10
14.	 ดู	โมไซยาห์	27:25–26

15.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	27:11
16.		ดู	ปฐมกาล	5:5
17.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	116:1;	ดาเนียล	 
			7:9–14
18.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	29:26
19.		ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	88:114–116

รู้สึกถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าและกลับ
ไปหาพระองค์ได้เช่นกันถ้าท่านท�าตาม 
พระเยซูคริสต์14  เฉกเช่นข้าพเจ้าเรียนรู ้
ที่จะท�า 

แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และการอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่—เราสอนพระกิตติคุณ
ให้ลูก ๆ ของเรา12

เพราะประสบการณ์ของข้าพเจ้า ดวงตา
ข้าพเจ้าจึงเปิด และข้าพเจ้ามี
ปีติในชีวิตนี้13 พึง 
จดจ�าว่าท่านจะ

จากซ้าย: ภาพวาดโดย แดน แบ๊กซ์เตอร์; อาดัมและ 
เอวาในสวน, โดย โลเวลล์ บรูซ เบนเนตต์; ออกจาก 
สวนเอเดน, โดย โจเซฟ บริกคีย์; ในอุปมา, โดย โจเซฟ 
บริกคีย์; อาดัมและเอวาสอนบุตรธิดา, โดย เดล พาร์สัน; 
อาดัมแต่งตั้งเสธ, โดย เดล พาร์สัน; อาดัม-ออนได-
อาห์มัน, โดย เดล พาร์สัน; เทพาดิเทพมีคาเอล 
พิชิตซาตาน, โดย กุยโด เรนี/Bridgeman ART 
LIBRARY/GETTY IMAGES; BACKGROUND FROM 
ISTOCKPHOTO/THINKSTOCK

กรอบข้อเท็จจริง: อาดัม
ชื่อ: อาดัม คุณพ่ออาดัม เมธีโบราณ มีคาเอล15

อายุเมื่อถึงแก่กรรม: 930 ปี16

บทบาทก่อนเกิด: น�าทัพของพระผู้เป็นเจ้าต่อสู้กับซาตาน; ช่วยพระเยซูคริสต์
สร้างโลก

บทบาทขณะเป็นมนุษย์: ปิตุ สามี และบิดา; ช่วยท�าให้เกิดการตก; ด�าเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

บทบาทหลังความตาย: จะเยือนผู้คนของเขาที่อาดัม-ออนได-อาห์มัน17  
ช่วยในการฟื้นคืนชีวิต18 น�าการรบครั้งสุดท้ายกับซาตาน19 
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ในการวางองค์ประกอบพื้นฐานแห่งหลัก
ค�าสอนของเรา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ

ให้สิ่งนี้มาเป็นอันดับแรก
“เราเช่ือในพระผูเ้ป็นเจ้า, พระบดิานรินัดร์, 

และในพระบุตรของพระองค์, พระเยซคูรสิต์, 
และในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (หลักแห่ง
ความเชื่อข้อ 1)

[ศาสดาพยากรณ์สอนเช่นกันว่า] “หลัก
ธรรมข้อแรกของพระกติตคิณุคอืการรูแ้น่ชัด
ถึงพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้า” (History 

of the Church, 6:305)
ค�าประกาศที่ครอบคลุมและส�าคัญอย่าง

ยิ่งยวดนี้สอดคล้องกับพระด�ารัสของ
พระเจ้า . . .  :   “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ 
คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็น
พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซู
คริสต์ทีพ่ระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 17:3) . . .

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์
ข้าพเจ้าเชื่อโดยปราศจากความเคลือบ

คลุมหรือความลังเลในพระผู้เป็นเจ้า พระ-
บิดานิรันดร์  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของ
ข้าพเจ้า พระบิดาของวิญญาณข้าพเจ้า 
และพระบิดาของวิญญาณมนุษย์ทั้งปวง  
พระองค์ทรงเป็นพระผู ้สร้างที่ยิ่งใหญ่  
พระผู้ปกครองจักรวาล. . .พระองค์ทรงสร้าง
มนุษย์ตามรูปลักษณ์ของพระองค์  พระองค์
ทรงมีตัวตน  พระองค์ทรงด�ารงอยู่จริง  
พระองค์ทรงเป็นปัจเจก  พระองค์ทรงมี 
“พระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูกสัมผัส
ได้ดังของมนุษย์” (คพ. 130:22)

ในเรื่องราวการสร้างโลก “พระเจ้าตรัส 
ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา  ตาม
อย่างของเรา” (ปฐมกาล 1:26)

ภาษาใดจะชัดเจนกว่านี้ได้อีกหรือ  นี่
เป็นการลดพระเกียรติพระผู้เป็นเจ้าอย่างที่
บางคนอยากให้เราเชื่อหรือว่าพระองค์ทรง
สร้างมนุษย์ตามรูปลักษณ์ของพระองค์?  
ตรงกันข้าม นี่ควรปลุกจิตส�านึกชายหญิง
ทุกคนให้เห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นใน
ฐานะบุตรหรือธิดาของพระผู้เป็นเจ้า . . .

. . .  สมัยเป็นผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้า  
ก�าลังพูด [ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ  
เมื่อคนหนึ่งขัดขึ้นมาว่า] “ท�าไมคุณไม่สอน
ตามหลักค�าสอนของพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่ง
พูดในยอห์น (4:24) ว่า ‘พระเจ้าทรงเป็น
วิญญาณ’”

ข้าพเจ้าเปิดพระคัมภีร์ไบเบิลในข้อที่เขา
อ้างถึงและอ่านทั้งข้อให้เขาฟัง “พระเจ้า
ทรงเป็นวิญญาณ และคนที่นมัสการพระ-
องค์จะต้องนมัสการด้วยวิญญาณและ
ความจริง”

โดย ประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008)
ประธานศาสนจักร	 	
คนที่สิบห้า

พระผู้เป็นเจ้า
ศักด์ิสิทธ์ิ 
สามพระองค์
ความเชื่อของเราในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
นิรันดร์ ในพระบุตรของพระองค์ พระเยซ ู
คริสต์ และในพระวิญญาณบริสุทธิ ์เป็น 
ความเชื่อส�าคัญที่สุดของศาสนาเรา

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ ประธานศาสนจักร 
คนที่ 15 เกิดวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1910  
ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวกวันที่ 5 
ตุลาคม ค.ศ. 1961 เมื่ออายุ 51 ปี และ 
วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1995 ท่านได้รับ 
การสนับสนุนเป็นประธานศาสนจักร

ข้าพเจ้ากล่าวว่า “แน่นอนว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นวิญญาณ และคุณก็เช่นกัน การ
รวมกันของวิญญาณกับร่างกายท�าให้คุณ
เป็นสิ่งมีชีวิต และผมก็เช่นกัน”

เราแต่ละคนประกอบด้วยการด�ารงอยู่
ทางวิญญาณและการด�ารงอยู่ทางร่างกาย  
ทุกคนรู้ถึงความจริงแท้ของความตาย . . . 
เราแต่ละคนรู้เช่นกันว่าวิญญาณด�ารงอยู่
ต่อไปเป็นปัจเจก และ ณ เวลาหนึ่ง ภายใต้
แผนของพระผู้เป็นเจ้าที่เป็นไปได้โดยการ
พลีพระชนม์ชีพของพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้า จะมีการรวมกันของวิญญาณและ
ร่างกาย  การที่พระเยซูทรงประกาศว่า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นวิญญาณมิได้ปฏิเสธ
ว่าพระองค์ทรงมีพระวรกายมากไปกว่า 
พระด�ารัสที่ว่าเราเป็นวิญญาณขณะท่ียังมี
ร่างกายด้วย

ข้าพเจ้าไม่เทียบร่างกายของข้าพเจ้ากับ
ของพระองค์ในด้านสภาพความบริสุทธิ์ 
ความสวยงาม และสง่าราศี  พระวรกาย
ของพระองค์เป็นนิรันดร์  ร่างกายของ
ข้าพเจ้าเป็นมรรตัย แต่นั่นท�าให้ข้าพเจ้ายิ่ง
เคารพพระองค์มากขึ้นเท่านั้น . . .  ข้าพเจ้า
พยายามรักพระองค์สุดใจ สุดพลัง ความ
นึกคิด และพละก�าลังของข้าพเจ้า  พระ-
ปรีชาญาณของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญญา
ของมนุษย์ทั้งปวง . . .ความรักของพระองค์
โอบล้อมบุตรธิดาทุกคนของพระองค์ งาน
และรัศมีภาพของพระองค์คือการท�าให้เกดิ
ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของบุตร 
และธิดาของพระองค์...(ด ู โมเสส 1:39) . . .

พระเจ้าพระเยซูคริสต์
ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
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พระองค์บนเนินเขาแห่งคัลวารี พระองค์
ทรงล้างบาปของมนุษยชาติ โดยทรงปลด-
เปลื้องเราจากภาระแห่งบาปถ้าเราจะละทิ้ง
ความชั่วร้ายและติดตามพระองค์  ข้าพเจ้า
เชื่อในความเป็นจริงและอ�านาจแห่งการฟื้น
คืนพระชนม์ของพระองค์. . .  ข้าพเจ้าเชื่อว่า
โดยผ่านการชดใช้ของพระองค์ . . .  เราแต่ 
ละคนจะได้รับของประทานแห่งการฟื้นคืน
ชีวิตจากความตาย  ข้าพเจ้าเชื่ออีกว่าโดย
ผ่านการเสียสละนั้น โอกาสส�าหรับชีวิต 
นิรันดร์และความสูงส่งในอาณาจักรของ
พระบิดาขยายมาถึงชายหญิงทุกคน บุตร
ธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรา. . . เชื่อ
ฟังพระบัญญัติของพระองค์

ไม่มีใครที่เคยเดินบนแผ่นดินโลกยิ่งใหญ่
เช่นนั้น  ไม่มีใครอื่นเสียสละหรือให้พรเทียบ
เท่าพระองค์  พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของโลก  ข้าพเจ้าเชื่อ 
ในพระองค์  ข้าพเจ้าประกาศความเป็น
พระเจ้าของพระองค์...ข้าพเจ้ารักพระองค์  

ข้าพเจ้ากล่าวพระนามของพระองค์ด้วย
ความคารวะและความพิศวง . . .

. . .พระคัมภีร์พูดถึง [คนเหล่านั้น] ที่
พระองค์ทรงแสดงองค์ต่อพวกเขาและคน 
ที่พระองค์ตรัสกับพวกเขาในฐานะพระบุตร
ผู้ฟื้นคืนพระชนม์และทรงพระชนม์ของพระ-
ผู้เป็นเจ้า  เช่นเดียวกับในสมัยการประทาน
นี้ พระองค์ทรงมาปรากฏ และคนเหล่านั้น 
ที่เห็นพระองค์ประกาศว่า

“และบัดนี้, หลังจากประจักษ์พยานจ�า-
นวนมากที่ให้ไว้ถึงพระองค์, นี่คือประจักษ์
พยาน, สุดท้ายของทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึง
พระองค์: ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!” 

“เพราะเราเห็นพระองค์แม้ทางพระหัตถ์
ขวาของพระผู้เป็นเจ้า; และเราได้ยินเสียง
รับสั่งค�าพยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระองค์
เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา—

“ว่าโดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, 
และจากพระองค์, โลกต่าง ๆ สร้างข้ึนมา
และเคยสร้างขึ้นมาแล้ว, และผู้อยู่อาศัยใน3 
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พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้านิรันดร์ผู้ทรง
พระชนม์  ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ในฐานะ
พระบุตรหวัปีของพระบดิาและพระบตุรองค์
เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดาในเน้ือหนัง  
ข้าพเจ้าเชือ่ในพระองค์ในฐานะปัจเจก แยก
กันชัดเจนจากพระบิดาของพระองค์ . . .

ข้าพเจ้าเช่ือว่าในพระชนม์ชพีมรรตยัของ
พระองค์ พระองค์ทรงเป็นคนดีพร้อมคน
หนึ่งที่เดินบนแผ่นดินโลก  ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ในพระวจนะของพระองค์เราจะพบความ
สว่างและความจริง ซึ่งถ้าปฏิบัติตามจะ
ช่วยให้โลกรอดและน�าความสูงส่งมาสู่
มนุษยชาติ  ข้าพเจ้าเชื่อว่าในฐานะปุโรหิต
ของพระองค์มีสิทธิอ�านาจอันศักดิ์สิทธิ์—
อ�านาจทีจ่ะให้พร อ�านาจท่ีจะรักษา อ�านาจ
ที่จะปกครองกิจธุระทางโลกของพระผู้เป็น
เจ้า อ�านาจที่จะผูกไว้ในสวรรค์สิ่งซึ่งผูกไว้
บนแผ่นดินโลก

ข้าพเจ้าเชื่อว่าโดยผ่านการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ การพลีพระชนม์ชีพของ
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นั้นเป็นบุตรและธิดาที่ถือก�าเนิดของพระผู้
เป็นเจ้า” (คพ. 76:22–24)

นี่คือพระคริสต์ผู้ท่ีข้าพเจ้าเชื่อและผู้ท่ี
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ความรู้นั้นมาจากถ้อยค�าในพระคัมภีร์ 

และประจักษ์พยานนั้นมาโดยอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์  นี่เป็นของประทาน 
อันศักดิ์สิทธิ์และน่าอัศจรรย์ ได้มาโดยการ
เปิดเผยจากสมาชิกองค์ที่สามในพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค์  ข้าพเจ้าเชือ่ในพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ว่าเป็นรูปกายที่เป็นวิญญาณผู้ประ-
ทบัอยู่กับพระบิดาและพระบตุร สามพระองค์ 
นี้ประกอบเป็นพระผู้เป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์สาม
พระองค์ . . .

การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่รู้จักใน
สมัยโบราณในฐานะสมาชิกองค์หนึ่งใน 
พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ประจักษ์ชัดจาก
การสนทนาระหว่างเปโตรกับอานาเนีย เมือ่
อานาเนยีขยกัเงินส่วนหน่ึงท่ีได้จากการขาย
ที่ดินผืนหนึ่งไว้

“เปโตรจึงถามว่า อานาเนีย ท�าไมซาตาน
จงึควบคมุใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ . . .  

“. . . เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์ แต่โกหกพระ-
เจ้า” (กิจการ 5:3–4)

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ [ทรงเป็น] พระผู้
ปลอบโยนที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาไว้ 
ผู้จะทรงสอนทุกสิ่งให้แก่ผู้ติดตามพระองค์
และท�าให้ระลึกถึงทุกสิ่ง . . .  (ดู ยอห์น 14: 
26)

พระวิญญาณบริสุทธ์ิคือพระผู้ทรงเป็น
พยานถึงความจริง  ผู้ทรงสามารถสอน
มนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาสอนกันเองไม่ได้  . . . 
ความรู้เรื่องความจริงในพระคัมภีร์มอรมอน
สัญญาไว้ “โดยอ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์”  โมโรไนประกาศหลังจากน้ันว่า 
“และโดยอ�านาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านจะรู้ความจริงของทุกเรื่อง” (โมโรไน 
10:4–5) 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าอ�านาจนี้ ของประทานนี้  
มีให้เราในปัจจุบัน

ดำารงอยู่จริงและเป็นปัจเจก
. . .ข้าพเจ้าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา 

นิรันดร์ และในพระบุตรของพระองค์ พระ-
เยซูคริสต์ และในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้าพเจ้ารับบัพติศมาในพระนามของ 
ทั้งสามพระองค์นี้  ข้าพเจ้าแต่งงานใน
พระนามของทั้งสามพระองค์นี้  ข้าพเจ้า
ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�ารงอยู่จริงและ
ความเป็นปัจเจกของพระองค์  ความเป็น
ปัจเจกดังกล่าวปรากฏชัดเมื่อพระเยซูทรง
รับบัพติศมาจากยอห์นในจอร์แดน  ที่นั่น
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงยืนในน�้า ทรง
ได้ยินสุรเสียงของพระบิดาประกาศความ
เป็นพระบุตรของพระองค์ และพระวญิญาณ 
บริสุทธ์ิทรงแสดงให้ประจักษ์ในรูปของนก
พิราบ (ดู มัทธิว 3:16–17)

ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยซูตรัสว่าพวกเขา
ผู้เคยเห็นพระองค์ย่อมเคยเห็นพระบิดา [ดู 
ยอห์น 14:9]  หลายคนจะพูดแบบเดียวกัน
ไม่ได้หรือว่าลูกชายละม้ายคล้ายพ่อแม ่
ของเขา

เมื่อพระเยซูทรงสวดอ้อนวอนพระบิดา 
แน่นอนว่าพระองค์มิได้ทรงสวดอ้อนวอน 
ถึงพระองค์เอง!

เป็นหน่ึงเดียวกันอย่างสมบูรณ์
ทั้งสามพระองค์ทรงแตกต่างกันอย่าง

ชัดเจน แต่ทรงเป็นหนึ่งเดียวในจุดประสงค์
และความพยายาม  พระองค์ทรงเป็นหนึ่ง
เดียวในการท�าให้เกิดแผนอันยิ่งใหญ่และ
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดและความสูงส่ง 
ของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า

. . .พระคริสต์ทรงวิงวอนพระบิดาของ
พระองค์เกี่ยวกับอัครสาวกผู้ที่พระองค์ทรง
รัก โดยรับสั่งว่า

“ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่า 
นี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนท่ีวางใจในข้า
พระองค์เพราะถ้อยค�าของพวกเขา

“เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียว 
กัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตใน 
ข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์ เพือ่
พวกเขาจะได้อยูใ่นพระองค์และในข้าพระ-
องค์ด้วย” (ยอห์น 17:20–21)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์
ระหว่างพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ท�าให้ทั้งสามพระองค์ทรงผูกพันเป็น
หนึ่งเดียวในพระผู้เป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์สาม
พระองค์ 
จาก “The Father, Son, and Holy Ghost,” Ensign, 
พ.ย. 1986 หน้า 49–51
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สำหรับคนจ�ำนวนมำก วันอำทิตย์เป็น
เพียงอีกวันหนึ่งในวันหยุดสุดสัปดำห์

ที่พวกเขำจะได้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น  
อย่ำงไรก็ตำม กำรเปิดเผยสมัยโบรำณและ
สมัยใหม่ได้สอนควำมส�ำคัญของกำรรักษำ
วนัสะบำโตให้ศกัดิส์ทิธ์ิ  ในหน้ำ 56–57 ของ 
ฉบับนี้ แลร์รีย ์เอ็ม. กิบสัน ที่ปรึกษำที่หนึ่ง
ในฝ่ำยประธำนเยำวชนชำยสำมัญพูดถึง
บทบำทส�ำคญัของกำรถือปฏิบตัวินัสะบำโต  
บรำเดอร์กิบสันกล่ำวว่ำ “วิธีที่เรำรักษำวัน
สะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นกำรแสดงออก
ภำยนอกถึงพันธสัญญำของเรำว่ำจะระลึก
ถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลำ”

เมื่อบุตรธิดำของท่ำนเรียนรู้ที่จะรักษำวัน
สะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์ พวกเขำจะพร้อมรับพร
มำกมำย  ดังที่บรำเดอร์กิบสันกล่ำว “ถ้ำเรำ
จะท�ำตำมและด�ำเนนิชวีติตำมบญัชำสวรรค์ 
ให้รักษำวันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้ำจะ
ประทำนพรเรำ จะทรงชี้แนะ และทรงดลใจ
เรำในกำรแก้ไขปัญหำที่อยู่ตรงหน้ำเรำเป็น 
กำรตอบแทน”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเย�วชน
• อ่ำนบทควำมของบรำเดอร์กิบสัน 

ในหน้ำ 56–57 ด้วยกัน  จำกนั้นให้
สนทนำว่ำครอบครัวท่ำนจะท�ำอะไร
ได้บ้ำงในแต่ละสัปดำห์เพื่อเตรียม
รักษำวันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์ ที่กำร
สังสรรค์ในครอบครัวท่ำนอำจร้อง
เพลง “ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อน
โยน” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 68) หรือ 

การถือปฏิบัติวันสะบาโต

ข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับ
หัวข้อน้ี

อพยพ 20:8–11

อิสยาห์ 58:13–14

1 โครินธ์ 11:23–26

2 นีไฟ 18:3–11

โมโรไน 6:4–6

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

59:9–13

เพลงสวดอกีเพลงหนึง่เกีย่วกบัสะบำโต 
และสนทนำว่ำครอบครัวท่ำนจะท�ำ
อะไรได้บ้ำงในวันอำทิตย์เพื่อรักษำ 
วันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์

• ท่ำนอำจจะอ่ำนหัวข้อเรื่องกำรถือ
ปฏิบัติวันสะบำโตกับลูกวัยรุ่นของ
ท่ำนใน เพือ่ความเข้มแขง็ของเยาวชน 
รวมถึงข้อพระคัมภีร์ที่ระบุไว้  ท่ำน
อำจจะหำพระคัมภีร์ข้ออื่นด้วยกัน
เกี่ยวกับกำรรักษำวันสะบำโตให้
ศักดิ์สิทธิ์และสนทนำหลักธรรมที่อยู่
เบื้องหลังกำรถือปฏิบัติวันสะบำโต

• หำกหลักสูตรใหม่ส�ำหรับเยำวชนม ี
ในภำษำของท่ำน ท่ำนสำมำรถใช ้
บทเรียนนั้นค้นหำบทควำมหรือวีดิ-
ทัศน์เกี่ยวกับกำรรักษำวันสะบำโต 
ให้ศักดิ์สิทธิ์  ไปที่ lds.org/youth/
learn  บทเรียนเรื่องพระบัญญัติ
ส�ำหรับเดือนกันยำยนอำจเป็น
ประโยชน์ต่อหัวข้อนี้

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเด็ก
• อ่ำน “มคันำยกใหม่เอีย่ม” ใน เลยีโฮนา 

เดือนตุลำคม  2013  และสนทนำ
ควำมส�ำคญัของศีลระลกึในกำรรกัษำ
วันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์

• พจิำรณำกำรอ่ำน “บทเรยีนเรือ่งควำม 
คำรวะ” ใน เลียโฮนา เดือนมีนำคม 
2010  ทำ่นอำจต้องกำรท�ำกิจกรรม 
ที่มีอยู่ในบทควำมด้วย  สนทนำกับ
ลูก ๆ ว่ำกำรมีควำมคำรวะที่โบสถ ์

ช่วยรักษำวันสะบำโตให้ศักดิ์สิทธิ์
อย่ำงไร

• สนทนำว่ำครอบครัวทำ่นจะท�ำอะไร
ได้บำ้งในวันอำทิตย์เพื่อถวำยเกียรติ
พระเจ้ำ  ท่ำนอำจต้องกำรอ่ำน “ตดัสนิ 
ใจเด๋ียวนี”้ จำก เลยีโฮนา เดอืนมนีำคม 
2012 เพื่อดูตัวอย่ำงของคนท่ีรักษำ
วนัสะบำโตให้ศกัดิส์ทิธิใ์นสภำวกำรณ์ 
ที่ยำกล�ำบำก

• ท่ำนอำจจะร้องเพลงบำงเพลงกับ 
ลูก ๆ เกี่ยวกับวันสะบำโต รวมถึง
เพลง “วันเสำร์” (หนังสือเพลงส�าหรับ
เด็ก, 105)  พูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่ครอบ-
ครัวท่ำนจะใช้วันเสำร์และวันอื่น ๆ 
ของสัปดำห์เพื่อเตรียมส�ำหรับวัน
อำทิตย ์ภำ
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พึงระลึกไว้เสมอว่า
พระเยซูคริสต์—
พระผู้สร้างจักรวาล 
องค์สถาปนิกแห่ง
ความรอดของเรา 
และประมุขของ
ศาสนจักรนี้—ทรง
ควบคุมอยู่



สภาพในโลกไม่แน่นอนและอันตราย  เศรษฐกิจของโลกผันผวนและท�านายไม่
ได้  คุณค่าอันน่าทะนุถนอมของชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขอยู่ใต้
การโจมตีของคนเหล่านั้นผู้ต้องการจ�ากัดสิทธิ์เสรีและท�าให้เราไม่มีอิสระ แทน 

ที่จะส่งเสริมเราให้ใช้ทักษะและพรสวรรค์สร้างสรรค์วิธีใหม่และน่าตื่นเต้นของการท�าสิ่ง
ต่าง ๆ

มาตรฐานของศีลธรรมก�าลังเสื่อมถอย  ครอบครัวอยู่ใต้การโจมตีและก�าลังพังทลาย  
ความรกัในใจชายและหญงิเยน็ชาและผดิธรรมชาติ (ดู มทัธิว 24:12; โรม 1:31)  มคีวาม 
เสื่อมถอยอย่างต่อเน่ืองของความสุจริต ความซื่อสัตย์ และความชอบธรรมของผู้น�า 
ทางการเมือง ธุรกิจ และอ่ืน ๆ  สงครามและข่าวลือเรื่องสงครามในบรรดาประเทศ
และศาสนามีมากมาย  และที่บ่อนท�าลายยิ่งกว่าการปะทะด้วยอาวุธคือสงคราม    
ดุเดือดระหว่างความดีกับความชั่ว—ระหว่างพระผู้ช่วยให้รอดพร้อมด้วยกองทัพแห่ง
ความสว่างของพระองค์กับซาตานพร้อมด้วยสมุนชั่วร้ายของความมืด—เพื่อแย่งชิง 
จิตวิญญาณบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) พูดถึงโลกที่เยาวชนสมัยนี้ก�าลังจะเข้า 
ไปเมื่อท่านกล่าวว่า “เราอยู่ในยุคสมัยที่คนดุร้ายท�าสิ่งที่โหดร้ายเลวทราม  เราอยู่ใน 
ยุคสมัยของสงคราม  เราอยู่ในยุคสมัยของความหยิ่งยโส  เราอยู่ในยุคสมัยของความ
ชั่วร้าย สื่อลามก และความไร้ศีลธรรม  บาปทุกอย่างของเมืองโสโดมและโกโมราห์สิง 
สู่อยู่ในสังคมของเรา  เยาวชนของเราไม่เคยเผชิญหน้ากับการท้าทายมากกว่านี้  เราไม่
เคยเห็นโฉมหน้าอันหมกมุ่นด้วยราคะของจอมปีศาจอย่างชัดเจนเท่านี้มาก่อน”1

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม.  
รัสเซลล์ บัลลาร์ด

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

เผชิญอนาคตด้วย

ศรทัธา & ความหวัง
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เราไม่ควรประหลาดใจกับสภาวการณ์เหล่านี้ในสมัยของเรา
เพราะพระคัมภีร์และค�าพยากรณ์เกี่ยวกับวันเวลาของเราเป็น
พยานถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกถ้าผู้คนหันหลังให้พระผู้เป็นเจ้า  เรา
จะยังประสบสิ่งไม่น่าพึงใจมากขึ้น เพราะมารยังคงพยายามท�าให้
แผนชั่วของเขาบรรลุผล  ขณะเดียวกัน  ศาสดาพยากรณ์สมัย
โบราณผูเ้หน็วนัเวลาของเรา ผูเ้ห็นคนรุ่นเยาว์ของสมยันี ้กร็ูว่้าเวลา
นี้จะเป็นยุคของความสว่างและความน่าพิศวงอย่างที่โลกไม่เคย
ประสบมาก่อน

ขณะเตรียมข่าวสารนี้ ข้าพเจ้าทูลขอการน�าทางให้รู้ว่าพระบิดา
บนสวรรค์ของเราทรงประสงค์ให้ข้าพเจ้าแบ่งปันข่าวสารอะไร  
พระด�ารัสที่พระเจ้าตรัสให้ความสงบและความมั่นใจแก่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเข้ามาในความคิดข้าพเจ้า “จงรื่นเริงเถิด, 
เพราะเราจะน�าทางเจ้าไป.  อาณาจักรเป็นของเจ้า . . .  และความ
มั่งคั่งแห่งนิรันดรเป็นของเจ้า” (คพ. 78:18)

แทนท่ีความกลัวด้วยศรัทธา
สิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ข้าพเจ้าพูดคือเราควร

แทนที่ความกลัวด้วยศรัทธา—ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและอ�านาจ
การชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้าจ�าได้สมยัเป็นเยาวชนวยั 13 ปี ขณะกลบัจากการประชมุ 
ฐานะปุโรหิตวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 มาถึงบ้านก็ทราบ
จากคุณพ่อคุณแม่ว่าญีปุ่น่เพิง่ทิง้ระเบดิทีเ่พร์ิลฮาร์เบอร์  เหตุการณ์ 
นี้ผลักดันสหรัฐเข้าสู่สงครามโลกซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปได้สองปีแล้ว ดู
เหมือนว่าชีวิตที่เรารู้จักใกล้ถึงจุดจบ  มีความไม่แน่นอนมากมาย
ขณะเดก็หนุม่จ�านวนมากถกูกวาดต้อนไปเป็นทหาร  อย่างไรกต็าม 
เช่นเดียวกับปัจจุบัน ท่ามกลางความขัดแย้ง การต่อสู้ และอิทธิพล
ชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงในโลก ยังมีความดีมากมาย

ขณะนึกถึงอนาคต เราควรเปี่ยมด้วยศรัทธาและความหวัง  จ�า
ไว้เสมอว่าพระเยซูคริสต์—พระผู้สร้างจักรวาล องค์สถาปนิกแห่ง
ความรอดของเรา และประมุขของศาสนจักรน้ี—ทรงควบคุมอยู่  
พระองค์จะไม่ทรงยอมให้งานของพระองค์ล้มเหลว  พระองค์จะ
ทรงมชียัชนะเหนือความมดืและความชัว่ร้ายท้ังหมด และพระองค์
ทรงเชือ้เชญิเราทกุคน สมาชกิศาสนจกัรและคนอืน่ ๆ ผูม้ใีจซือ่สตัย์ 
ให้ร่วมรบเพ่ือแย่งชงิจติวญิญาณบตุรธดิาของพระผูเ้ป็นเจ้า  ควบคู่ 
กับสิ่งอื่นทั้งหมดที่เราจะท�าในชีวิต เราต้องอุทิศตนและอุทิศถวาย
ใจ ก�าลัง ความนึกคิด และพละก�าลังของเราเพื่ออุดมการณ์ของ
พระองค์เช่นกัน โดยด�าเนินชีวิตด้วยศรัทธาและท�างานด้วยความ
เชื่อมั่น

จงเผชิญอนาคตด้วยการมองโลกในแง่ดี  ข้าพเจ้าเช่ือว่าเรา
ก�าลังยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของการเติบโต ความรุ่งเรือง และ
ความอุดมสมบูรณ์  ยกเว้นภัยพิบัติหรือวิกฤตระหว่างประเทศท่ี
คาดไม่ถึงแล้ว  ข้าพเจ้าคิดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการฟื้นฟู
เศรษฐกิจในโลกเช่นเดียวกับการค้นพบใหม่ ๆ ในด้านการสื่อสาร 
การแพทย์ พลงังาน คมนาคม ฟิสกิส์ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ และ
ความพยายามแขนงอื่น 

การค้นพบมากมายเหล่านี้ เช่นในอดีต จะเป็นผลสืบเน่ืองจาก
พระวญิญาณทรงกระซบิความเข้าใจอนัลกึซึง้และให้ความกระจ่าง
แก่ความคิดของผู้แสวงหาความจริง  สิ่งที่มาพร้อมการค้นพบและ
ความก้าวหน้าเหล่านี้คือโอกาสใหม่ในงานอาชีพและความรุ่งเรือง
ส�าหรับคนที่ท�างานขยันขันแข็งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับคน 
ทีพ่ยายามรกัษาพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจ้า  นีเ่ป็นกรณทีีเ่กดิขึน้
มาแล้วในช่วงส�าคัญอื่น ๆ ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ
และระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ การค้นพบมากมายเหล่านี้จะเกิดข้ึนเพื่อช่วยให้จุด
ประสงค์และงานของพระผู้เป็นเจ้าบรรลุผลส�าเร็จ และเพื่อเร่งการ
สร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกเวลาน้ี  รวมท้ัง
ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา 

ทำาส่วนของท่าน
ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด—และตาม

ตารางเวลาของพระองค์—พระกิตติคุณต้องไปสู่ทุกประชาชาติ 
ตระกลู ภาษา และผูค้นจนกว่าจะเตม็ทัง้แผ่นดนิโลก  ดงัทีศ่าสดา
พยากรณ์โจเซฟประกาศไว้ว่า “มือที่ไม่สะอาดไม่สามารถหยุดยั้ง
ความก้าวหน้าของงานนี้ได้ การข่มเหงอาจทวีความรุนแรง ฝูงชน
อาจชุมนุมกันต่อต้าน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การสบ-
ประมาทอาจท�าให้เสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ความจริงของพระผู้เป็น
เจ้าจะออกไปอย่างองอาจ มีเกียรติ และเป็นอิสระ จนกว่าจะเข้า 
ไปสูท่กุทวปี ไปเยอืนทกุถิน่ ไปยงัทัว่ทกุประเทศ และก้องอยูใ่นทกุ 
ห ูจนกว่าจดุประสงค์ของพระผูเ้ป็นเจ้าจะส�าเรจ็ และพระเยโฮวาห์
ผู้ทรงฤทธานุภาพจะตรัสว่างานส�าเร็จแล้ว”2

ขณะน�าพระกิตติคุณไปให้จิตวิญญาณที่หิวโหยทางวิญญาณ
หลายพนัล้านจติวญิญาณ พระหตัถ์ของพระเจ้าจะทรงท�าปาฏหิารย์ิ  
ผูส้อนศาสนาหลายสญัชาตจิะรบัใช้พระเจ้าทัว่โลก  โบสถ์ใหม่และ
พระวิหารอีกหลายแห่งจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นพรแก่วิสุทธิชน ดังท่ี
พยากรณ์ไว้เกี่ยวกับการเติบโตของศาสนจักรก่อนมิลเลเนียม

ท่านอาจจะถามว่า “จะเอาทุนทรัพย์มาจากไหนเพื่อจัดหาเงิน
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ทุนให้การเติบโตน้ี”  ก�าลังทรัพย์จะมาจากสมาชิกที่ซื่อสัตย์ผ่าน
ส่วนสบิและเงนิบริจาค  เมือ่เราท�าส่วนของเรา พระเจ้าจะประทาน 
พรเราด้วยความรุ่งเรืองและด้วยปัญญาเพื่อให้ความคิดเราจดจ่อ
อยู่กับสิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิต “แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของ
พระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะ
ทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้” (มัทธิว 6:33)

อีกสักระยะหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นช่วงสั้น ๆ จะดูประหนึ่งว่าหน้าต่าง
สวรรค์จะเปิดอย่างแท้จริงจน “ไม่มีที่ว่างพอจะรับ” (ดู มาลาคี 
3:10)

ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนหนุ่มสาวมากมายทุกวันนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับพร
ทางโลกอยูเ่สมอถ้าพวกเขารกัษาพระบญัญตัขิองพระเจ้า  สิง่ทีม่า 
พร้อมความรุ่งเรืองคือการท้าทายพิเศษเฉพาะ—การทดสอบที่จะ
ทดลองคนหลายคนจนถึงแก่นทางวิญญาณของพวกเขา  ขณะที่
ท่านก้าวเข้าไปในโลกใหม่ของความรุ่งเรืองนี้และมีส่วนในการ

เปลี่ยนการศึกษาและทักษะของท่านเป็นความส�าเร็จด้านการเงิน 
ท่านจะต้องแยกแยะเสมอระหว่างความต้องการกับความจ�าเป็น

แสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน
ท่านจะมีทางเลือกสองทาง  แรงจูงใจที่ท่านจะสร้างและได้พร

จากพระเจ้าจะเป็นไปเพื่อความพึงพอใจส่วนตัว เพื่อการยอมรับ
นบัถอืของมนษุย์ เพือ่อ�านาจ อิทธิพล และการมุง่แสวงหาเพือ่ตน? 
หรือแรงจูงใจของท่านจะเป็นไปเพื่อถวายรัศมีภาพแด่พระผู้เป็น
เจ้า  เพื่อท�างานช่วยการเติบโตและการแผ่ขยายศาสนจักรของ
พระองค์?

คนที่แสวงหาความร�่ารวยเพื่อยกตนเหนือกว่าคนอื่นจะพบว่า
ทรัพย์สมบัติของพวกเขาลื่นหลุดและสูญหายโดยง่ายในวิธีที่ไม่
ฉลาด (ดู ฮีลามัน 13:31)  ความผาสุกของจิตวิญญาณพวกเขา
จะอยูใ่นอนัตรายอย่างยิง่  เจคอบน้องชายทีเ่ชือ่ฟังของนไีฟ เตอืน 
เราว่า

“และพระหัตถ์แห่งการอารักขาทรงแย้มพระสรวลมายังท่าน
อย่างพอพระทัยเป็นที่สุด, จนท่านได้รับความมั่งคั่งมากมาย; 
และเพราะบางคนในพวกท่านได้รับมากมายกว่าพี่น้องท่าน ท่าน
จงึทะนงตนด้วยความถอืดใีนใจท่าน, และชคูอและเชดิหน้าเพราะ 
ความสูงค่าราคาแพงของเสื้อผ้าอาภรณ์ท่าน, และข่มเหงพี่น้อง
ท่านเพราะคิดว่าท่านดีกว่าพวกเขา.

“ . . .ท่านคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแก้ต่างให้ท่านในสิ่งน้ีหรือ? 
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ไม่เลย.  แต่พระองค์ทรงกล่าวโทษ
ท่าน, และหากท่านยังคงท�าสิ่งเหล่านี้การพิพากษาของพระองค์

จะมีการค้นพบใหม่ ๆ มากมายเพื่อช่วยทำาให้จุดประสงค์และงานของพระผู้เป็นเจ้าบรรลุผลสำาเร็จ   
และเพื่อเร่งสร้างอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินโลกเวลานี้ รวมทั้งผ่านงานเผยแผ่ศาสนา
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ต้องมาสู่ท่านอย่างรวดเร็ว.
“ . . .  อย่าให้ความจองหองของใจท่านน้ีท�าลายจิตวิญญาณ

ท่านเลย!” (เจคอบ 2:13, 14, 16)
จากนั้นเจคอบได้วางมุมมองที่ถูกต้องให้เราในการที่จะได้ความ

มั่งคั่งด้วยค�าสัญญานี้
“แต่ก่อนที่ท่านจะแสวงหาความมั่งคั่ง, ท่านจงแสวงหาอาณา-

จักรของพระผู้เป็นเจ้า
“และหลังจากท่านได้รับความหวังในพระคริสต์แล้วท่านจะได้

รบัความมัง่คัง่, หากท่านแสวงหามนั; และท่านจะแสวงหามนัด้วย
เจตนาท�าด—ีเพือ่ห่อหุม้คนเปลอืยเปล่า, และเลีย้งคนหวิโหย, และ
ให้อิสระแก่เชลย, และให้การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ป่วยและคนทุกข์
ยาก” (เจคอบ 2:18–19)

พระเจ้ามิได้ทรงก�าลังบอกเราว่าเราไม่ควรรุ่งเรืองหรือความ
รุ่งเรืองเป็นบาป ตรงกันข้าม พระองค์ประทานพรแก่บุตรธิดาที่เชื่อ
ฟังเสมอ  แต่พระองค์ทรงก�าลังบอกเราว่าเราควรแสวงหาความ
มั่งคั่งหลังจากเราแสวงหา ค้นหา และรับใช้พระองค์เท่านั้น  ต่อ
จากนั้นเพราะใจเราถูกต้อง เพราะเรารักพระองค์เป็นอันดับแรก
และให้พระองค์ส�าคัญที่สุด เราจะเลือกทุ่มเทความมั่งค่ังที่ได้มา 
ให้แก่การสร้างอาณาจักรของพระองค์

ถ้าท่านเลือกแสวงหาความมั่งคั่งเพื่อความมั่งคั่ง ท่านจะขาด 
แคลน ท่านจะไม่มีวันพอใจ ท่านจะว่างเปล่า ไม่มีวันพบความสุข
ที่แท้จริงและปีติอันยั่งยืน

การทดลองศรัทธาของท่านในไม่กี่ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่การที่

ท่านขาดวัตถุสิ่งของในโลกนี้ แต่จะอยู่ในการเลือกที่ว่าท่านจะท�า
อย่างไรกับพรทางโลกที่ท่านได้รับ

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) กล่าวถึงคนรุ่น
เยาว์ในปัจจุบันว่า

“เกือบหกพันปีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวนท่านไว้ให้ปรากฏตัวใน

วันเวลาสุดท้ายก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า  . . .
“ . . .  พระผู้เป็นเจ้าทรงสงวนบุตรธิดา . . .ที่เข้มแข็งที่สุดบางคน

ไว้ส�าหรับวันเวลาสุดท้ายซึ่งจะช่วยท�าให้อาณาจักรได้รับชัยชนะ”3

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “ท่านเป็นบุตรธิดาที่เข้ม-
แข็งที่สุดของพระบิดาบนสวรรค์ และพระองค์ทรงสงวนท่านไว้ให้
มาโลกนี้ ‘เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้’ [เอสเธอร์ 4:14]”4

เพื่อเป็นส่วนส�าคัญยิ่งของ “งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง” 
(2 นีไฟ 25:17) ของวันเวลาสุดท้ายเหล่านี้ ท่านต้องยอมให้ความ
ประสงค์ของท่านขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  โดยปล่อยให้ความ
ประสงค์ของท่านถูกกลืนเข้าไปในพระประสงค์ของพระองค์  ขณะ
ที่ท่าน “มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้า
อันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อ

มนุษย์ทั้งปวง . . .  ดื่มด�า่พระวจนะของพระคริสต์” (2 นีไฟ 31:20) 
ค้นหาอย่างขยันหมั่นเพียร สวดอ้อนวอนเสมอ และเชื่อ เม่ือน้ัน
พระเจ้าทรงสัญญาว่า “สิ่งทั้งปวงจะร่วมกันส่งผลเพื่อความดีของ
เจ้า” (คพ. 90:24)

อุทิศและอุทิศถวาย
ข้าพเจ้ากระตุ้นท่านให้ท�าค�ามั่นสัญญากับตัวท่านเองและกับ

พระบิดาบนสวรรค์ว่าจะอุทิศชีวิตท่านและอุทิศถวายเวลาและ
พรสวรรค์ของท่านเพื่อเสริมสร้างศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ขณะ
รอรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่องของพระผูช่้วยให้รอด จงให้จดุมุง่หมาย 

ของความคิดและการกระท�าของท่านเป็นไปเพื่อถวายพระเกียรติ
พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพรแก่เพื่อนมนุษย์ของท่าน  จงให้ความ
ปรารถนานี้ดลใจท่านให้ต้อนรับเช้าวันใหม่แต่ละวันด้วยความ

กระตือรือร้นและเติมเชื้อไฟให้ความคิดและการกระท�าของท่าน
ตลอดวันทุกวัน

หากท่านท�าเช่นนี้ ท่านจะได้รับพรท่ามกลางโลกที่หลงทางเร็ว 
ท่านและคนที่ท่านรักจะปลอดภัยและมีความสุข  นี่มิได้หมาย 
ความว่าท่านจะไม่เผชิญกับการทดลองและการทดสอบ แต่หมาย 
ความว่าท่านจะมพีลงัทางวญิญาณรบัมอืกบัสิง่เหล่านัน้ด้วยศรทัธา 
และวางใจในพระเจ้า

จงร่ืนเริงเถิด
“แม้เมฆมรสุมจะรวมตัวกัน และฝนเทลง 

มาถูกเรา ความรู้ในพระกิตติคุณและความ

รักที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้

ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและค�้าจุนเรา และ

จะน�าความสุขเข้ามาในใจเราขณะที่เรา

ด�าเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและรักษาพระบัญญัติ จะไม่มีสิ่งใด 

ในโลกนี้ชนะเราได้

“พี่น้องที่รักทั้งหลาย อย่ากลัวเลย จงรื่นเริงเถิด อนาคต

สดใสเท่าศรัทธาของท่าน”

ดู ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงรื่นเริงเถิด,” เลียโฮนา,    
พ.ค. 2009, 113.
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จุดประสงค์ของข่าวสารข้าพเจ้าคือช่วยให้ท่านแลเห็นอนาคต

ของท่าน   จงมีศรัทธาและความหวังส�าหรับอนาคตอันสดใส

เบื้องหน้าท่าน  ชายหนุ่มคือบิดาในอนาคต หญิงสาวคือมารดา

และผู้อบรมเลี้ยงดูในอนาคต  ท่านเป็น “พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร 

เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็น 

กรรมสิทธิ์ของพระเจ้า” (1 เปโตร 2:9)

ทัง้ชายและหญงิ สิง่ส�าคญัอนัดบัแรกสดุของท่านคือหาคู่นรินัดร์ 

ของท่านถ้าท่านยังไม่ได้หา  การแต่งงานในพระวิหารจะช่วยให้

ท่านกับคู่อยู่บนเส้นทางท่ีถูกต้องซึ่งน�ากลับไปยังที่ประทับของ

ประเด็นหลักคำาสอน
เราจะยังมองโลกในแง่ดี 

เกี่ยวกับอนาคตได้ถ้าเราท�า 
ดังนี้

• ด�ารงศรัทธาในอ�านาจแห่ง 
การชดใช้ของพระเยซคูรสิต์

• ให้พระบิดาบนสวรรค์มา 
เป็นอันดับแรกในชีวิตเรา

• อุทิศชีวิตเราและอุทิศถวาย
เวลาของเราเพื่อการสร้าง
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้าพระเยซูคริสต์  เราต้องท�าส่วนของ 
เราเพื่อเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองต่อไป 

จากคำาปราศรัยวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮเมื่อวันที่ 6  
เมษายน ค.ศ. 2012  ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่web. byui. edu/   
devotionalsandspeeches/ speeches. aspx
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โดย แซลลีย์ จอห์นสัน โอดีเคิร์ก
นิตยสารศาสนจักร

วั
นที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1945 ค�าสวดอ้อนวอนได้รับค�าตอบเมื่อวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ชาวเม็กซิโกกลุ่มแรกมาถึงพระวิหารเมซา แอริโซนาเพื่อรับศาสนพิธีพระวิหารใน
ภาษาของตน  โฮเซ กราเซีย ประธานสาขามอนเตร์เรย์กล่าวว่า “เราต้องท�างานอัน

ส�าคัญยิ่งเพื่อตัวเราเองและเพื่อบรรพบุรุษของเรา. . .บางทีพวกเราบางคนอาจเคยเสียสละ
มาแล้ว แต่การเสียสละเหล่านั้นที่เราท�าไม่ไร้ประโยชน์  เราเบิกบานใจที่ได้ท�าเช่นนั้น”1

ประธานกราเซียและคนที่เดินทางไปพระวิหารเจริญรอยตามผู้บุกเบิกวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ชาวเม็กซิโกสมัยเริ่มแรกผู้เสียสละเพื่อพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเช่นกัน

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเม็กซิโกฝากความหวังไว้กับมรดกแห่งศรัทธา 
ของพวกเขาเพื่อนำาอนาคตที่สวยงามมาสู่ประเทศของตน

เผยประวตัศิาสตร์
เมก็ซโิก

ตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานจนแข็งแกร่ง
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วางรากฐาน
ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลทราย ป่าทึบ และแนวชายฝั่งที่งดงาม 

เม็กซิโกเก่าแก่เป็นบ้านของคนเหล่านั้นผู้สร้างพระวิหารและเมือง 
ที่สวยงาม  ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ชาวเม็กซิโกสร้างราก
ฐานอันแข็งแกร่งแห่งศรัทธาและการสวดอ้อนวอนที่ได้ช่วยให ้
พวกเขารอดพ้นจากช่วงเวลาของความยากล�าบากมาได้

ขณะที่วิสุทธิชนก�าลังสถาปนาศาสนจักรในยูทาห์ คนเม็กซิโก
ก�าลังท�างานเพื่อปรับโครงสร้างสังคมของพวกเขา รวมถึงการเขียน
ธรรมนูญใหม่ที่แยกศาสนจักรกับรัฐ  ข่าวสารพระกิตติคุณมาถึง
เม็กซิโกในปี 1876 พร้อมผู้สอนศาสนาชุดแรก ผู้น�าพระคัมภีร ์

เธอส่งลูกชายไปเอาจุลสารเล่มนั้นที่เม็กซิโกซิตี้ ซึ่งเพิ่งแปลเป็น
ภาษาสเปน  เธอเข้าร่วมศาสนจักรในปี 1880 กลายเป็นสตรีคน
แรกที่เข้าร่วมศาสนจักรในเม็กซิโก3

สมาชิกจ�านวนมากของศาสนจักรในเม็กซิโกซื่อสัตย์นับจากนั้น
เรือ่ยมาตลอดหลายทศวรรษของการปฏิวติั การข่มเหง ความยากไร้ 
และความโดดเดี่ยว4

แบบอย่างของผู้บุกเบิกท่ีซ่ือสัตย์
แบบอย่างหนึ่งของความซื่อสัตย์นี้พบในสาขาซานเปโดรมาร์-

เตอร์ ซึ่งจัดตั้งในปี 1907 สมาชิกสมัยเริ่มแรกประชุมกันทางภาค
ใต้ของเม็กซิโกซิตี้ในตึกผนังดินที่สร้างโดยผู้รับบัพติศมาใหม่ชื่อ 
อากัสติน ฮาโร ซึ่งได้รับเรียกให้เป็นประธานดูแลสาขา  ในช่วง
หลายปีที่ยากล�าบากของการปฏิวัติเม็กซิโกสมัยที่ชาวเม็กซิโกเสีย
ชีวิตอย่างน้อยหนึ่งล้านคน วิสุทธิชนจ�านวนมากหาท่ีลี้ภัยในซาน-
เปโดรเพราะรัฐของพวกเขากลายเป็นสนามรบ  พี่น้องสตรีสมาคม
สงเคราะห์ในซานเปโดรจัดเตรียมที่ลี้ภัยเหล่านี้ให้ด้วยความเห็น 
อกเห็นใจอย่างยิ่ง5

มอรมอนบางส่วนมาด้วย ซึ่งพวกเขาส่งไปรษณีย์ไปให้ผู้น�าที่มีชื่อ
เสียงของเม็กซิโก  จากนั้นไม่นานบัพติศมาจึงตามมา

ระหว่างการประชุมใหญ่พิเศษของศาสนจักรที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 

เมษายน  ค.ศ. 1881 ซิลเวียโน อาร์ตีกาประธานสาขา ผู้น�าหลาย
คนในท้องที่ และอัครสาวกโมเสส แธทเชอร์ (1842–1909) ไต่ขึ้น
ทางลาดชันของภูเขาไฟเมาท์โปโปกาเตเปตล์  จากนั้นเอ็ลเดอร ์

แธทเชอร์จึงได้อุทิศแผ่นดินส�าหรับการสั่งสอนพระกิตติคุณ
ทีก่ารประชมุใหญ่ ประธานอาร์ตกีาสวดอ้อนวอน และเอล็เดอร์ 

แธทเชอร์เล่าว่า “น�้าตาไหลอาบแก้มที่มีรอยย่นของเขาเพราะการ
ปลดปล่อยชาติพันธุ์และผู้คนของเรา. . .ข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินคน 
ใดสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจมากเท่าน้ีมาก่อน และถึงแม้จะสวด
อ้อนวอนในภาษาทีข้่าพเจ้าไม่เข้าใจ แต่ดเูหมอืนข้าพเจ้าจะเข้าใจ
โดยพระวิญญาณทั้งหมดที่เขาทูลขอ”2

ระหว่างเวลาเดียวกันนี้ ศาสนจักรจัดตั้งหลายสาขาที่เม็กซิโก 
ในเขตนั้น  เดซิเดอเรีย ยาเนซ หญิงม่ายสูงอายุในรัฐอีดัลโกฝัน
เกี่ยวกับ A Voice of Warning จุลสารของพาร์ลีย์ พี. แพรทท์   

ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ เยือนเม็กซิโกและช่วยให้สมาชิก 

เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อท่านยื่นมือช่วยเหลือ Third Convention

ภา
พถ

่าย
เอ

ื้อเ
ฟื้อ

โด
ย 

หอ
สม

ุดป
ระ

วัต
ิศา

สน
จัก

ร 
ยก

เว
้นท

ี่ระ
บุ;

 เก
วีย
นม
ีหล
ังค
า,

 โด
ย 

แก
รีย

์ แ
อล

. แ
คพ

พ์;
  

ภา
พถ

่าย
อน

ุสา
วร

ีย์เ
บน

ิโต
 ฮ

ัวเ
รซ

 โด
ย 

แซ
ลล

ีย์ 
จอ

ห์น
สัน

 โอ
ดีเ

คิร
์ก

ล�า
ด

ับ
เห

ต
ุกา

รณ
์

1810: เม็กซิโกประกาศ
อิสรภาพและเป็นเอกราช
ในปี ค.ศ. 1821 หลังจาก
สเปนปกครอง 300 ปี

1830: จัดพิมพ์พระคัมภีร์ 
มอรมอนและจัดตั้ง
ศาสนจักรในพอลไมรา 
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

1846–1848: สงคราม
เม็กซิโก-อเมริกา;  
ผู้บุกเบิกมอรมอน 

ตั้งรกรากในสหรัฐ
ตะวันตก

1857–1861: 
ประธานาธิบดีเบนิโต 
ฮัวเรซ ปฏิรูปการ
ปกครองเม็กซิโกและ
สถาปนาเสรีภาพทาง
ศาสนา

26 เ ลี ย โ ฮ น า



สมาชิกได้รับพรด้วยการมีผู้น�าที่อุทิศตนอย่างเรย ์
แอล. แพรทท์เช่นกัน  เขาได้รบัเรยีกเป็นประธานคณะ 
เผยแผ่เม็กซิโกในปี 1907 และรับใช้ในการเรียกนั้น
จนถึงแก่กรรมในปี 1931  เขารักประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และผู้คนของเม็กซิโก เขาได้รับความรัก
ความไว้วางใจจากคนเหล่านั้นขณะท�างานด้วยกัน
เพื่อเสริมสร้างรากฐานของศาสนจักรที่นั่น  ความ
พยายามของประธานแพรทท์ในการสร้างผู้น�าศาสน-
จักรชาวเม็กซิโกพิสูจน์ให้เห็นว่าส�าคัญอย่างยิ่งในปี 
1926 เมื่อรัฐบาลเม็กซิโกเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้าม
คนต่างชาติเป็นประธานกลุ่มศาสนิกชนในเม็กซิโก6   

สมิธ สมัยนั้นเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
(1876–1972) กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุผลท่ี 
ต้องให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาผูกขาดศาสนพิธี 
พระวิหาร”8  ท่านจึงขอให้เอ็ลเดอร์แอนโตอิเน อาร์. 
ไอวินส์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ และเอดูอาร์โด บัลเดราส 
ในแผนกแปลของศาสนจักรแปลศาสนพิธีพระวิหาร
เป็นภาษาสเปน  การแปลครั้งนี้เตรียมการส�าหรับ 
การสร้างพระวิหารในแผ่นดินอื่น9

เนื่องด้วยศาสนพิธีพระวิหารมีภาษาสเปนที่พระ- 
วิหารเมซา แอริโซนาและเนื่องด้วยการเยือนเม็กซิโก
ของจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ ประธานศาสนจักร (1870–

ระหว่างนีส้มาชกิกลุม่หนึง่ได้จดัตัง้กลุม่เรยีกว่าเตร์ิด- 
คอนเวนชั่น (Third Convention) และเริ่มเรียกผู้น�า
ของตนพร้อมกับสร้างอาคารประชุม

สร้างบนรากฐาน
อาร์เวลล์ แอล. เพยีร์ซ ได้รบัเรยีกเป็นประธานคณะ 

เผยแผ่เม็กซิโกในปี 1942  โดยอาศัยประสบการณ์
ของเขาขณะเติบใหญ่ในชิวาวาและจากการรับใช้
งานเผยแผ่ในเม็กซิโก ประธานเพียร์ซหยิบยื่นความ
รักความเข้าใจขณะสอน เสริมสร้าง และช่วยท�าให้
สมาชิกเป็นหนึ่งเดียวกัน  เขาท�างานกับสมาชิกกลุ่ม
เตร์ิดคอนเวนชัน่ด้วย เพือ่ไขข้อกงัวลของคนเหล่านัน้

เป้าหมายอย่างหนึง่ของประธานเพยีร์ซคอืช่วยให้ 
สมาชิกได้ไปพระวิหาร7  ในปี 1943 ความพยายาม
ท�าให้พรพระวหิารมาถงึสมาชกิมากขึน้จงึเริม่ด�าเนนิ 
การ  หลังจากประชุมกับผู้น�าศาสนาจักรในท้องที่
ของแอรโิซนา สหรฐัอเมรกิา เอ็ลเดอร์โจเซฟ ฟิลดงิก์ 

ผู้คนเป็นท่ีโปรด-
ปรานของพระเจ้า
“ใครเลยจะสงสัยได้ว่า 

จากการล้มลุกคลุกคลาน 

ที่เกิดขึ้นจะท�าให้เม็กซิโก

เติบโตมากขึ้นและน่าอยู่

มากขึ้น . . . พระเจ้า [จะ] 

ทรงเตรียมหนทางส�าหรับ

การสอนพระกิตติคุณที่ 

แท้จรงิแก่ผูค้นของแผ่นดนิ

นั้น พระกิตติคุณที่จะท�า 

ให้เกิดการไถ่พวกเขาและ

ท�าให้ผู้คนเป็นที่โปรด-

ปรานของพระเจ้า”17

เรย์ แอล. แพรทท์ ประธาน 
คณะเผยแผ่เม็กซิโกระหว่าง 
การปฏิวัติเม็กซิโก

สมาชิกสมัยเริ่มแรกเสียสละมากมาย 
เพื่อพระกิตติคุณบ่อยครั้ง

1875: หลายส่วน 
ของพระคัมภีร์ 
มอรมอนแปล
เป็นภาษาสเปน
และตีพิมพ์

1876: ผู้สอน
ศาสนากลุ่ม
แรกเดินทาง 
ไปเม็กซิโก

1881: จัดการ
ประชุมพิเศษ;  
อัครสาวกโมเสส 
แธทเชอร์อุทิศ 
แผ่นดินเพื่องาน
เผยแผ่ศาสนา

1885: ตั้งนิคมมอรมอน
หลายแห่งในเม็กซิโก

1886: จัดพิมพ์
พระคัมภีร์ 
มอรมอนทั้ง
เล่มเป็นภาษา
สเปน
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1951) ในปี 1946 เพื่อช่วยให้วิสุทธิชนชาวเม็กซิโก
เป็นหนึ่งเดียวกัน10 ศาสนจักรจึงเริ่มเติบโตในระดับที่
คนรุ่นก่อนได้แต่จนิตนาการ  มกีารจดัตัง้คณะเผยแผ่
และสเตคใหม่ทั่วประเทศ ส่วนโรงเรียนที่ศาสนจักร
อุปถัมภ์ก็ส่งเสริมการศึกษาเช่นกัน

ในปี 1964 ศาสนจักรอุทิศ El Centro Escolar 
Benemérito de las Américas โรงเรียนที่รองรับ
ความต้องการด้านการศึกษา สังคม วิญญาณ และ
การเป็นผู้น�าของสมาชิกจนกระทั่งกลายเป็นศูนย์ฝึก
อบรมผู้สอนศาสนาในปี 201311  ซิสเตอร์ลอเรนา  
โกเมซ-อัลวาเรซ ผู้เรียนจบจากโรงเรียนนี้กล่าวว่า 

ทศวรรษ 1970 เป็นเวลาน่าตื่นเต้นของการเติบโต
ในเม็กซิโก  ในปี 1970 มีสมาชิกราว 70,000 คนใน
ประเทศ  ก่อนสิ้นทศวรรษมีสมาชิกเกือบ 250,000 
คน  สามปีหลังจากการประชุมใหญ่ระดับภาค เอ็ล-
เดอร์ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) แบ่ง
สามสเตคที่มีอยู่เพื่อจัดตั้ง 15 สเตคในสุดสัปดาห์
เดียว โดยเรียกสมาชิกหนุ่มสาวชาวเม็กซิโกหลายคน
เป็นผู้น�า14

งานเผยแผ่ศาสนาแผ่ขยายในช่วงเวลานี้เช่นกัน  
คณะเผยแผ่เม็กซิโกเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1879  
แบ่งเขตเป็นครั้งแรกในปี 1956  ปัจจุบันเม็กซิโกมี

“Benemérito ช่วยให้ดฉินัค้นพบและพฒันาพรสวรรค์ 
และมีพื้นความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณอันเป็นพรแก่
ชวีติดฉินั  เวลาน้ีโรงเรยีนดงักล่าวจะช่วยผูส้อนศาสนา 
เผยแผ่พระกิตติคุณและจะยังเป็นพรแก่ชีวิตผู้คน
เหมือนเดิม จะต่างกันก็ตรงวิธีการเท่านั้น”12

ยุคของการเติบโต
การประชุมใหญ่ภาคเม็กซิโกซิตี้ปี 1972 เป็นจุด
พลิกผันอีกจุดหนึ่งในการเติบโตของศาสนจักร      

สมาชิกเดินทางไกลมากเพื่อไปฟังประธาน 
ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) ที่ปรึกษาของท่าน 
อัครสาวกหลายคน และผู้น�าคนอื่น ๆ  คณะนัก-
ร้องประสานเสียงแทเบอร์นาเคิลแสดงที่นั่นเพื่อ
เพิ่มอาหารทางวิญญาณ  ผู้เข้าร่วมการประชุม
ใหญ่ครั้งนั้นอุทานว่า “นี่เกินกว่าที่เราจินตนาการ

ว่าจะเป็นไปได้—การประชุมใหญ่ในแผ่นดินของ
เราเอง13

คณะเผยแผ่ 34 แห่ง15  บราเดอร์ฮอร์เก ซาโมราท่ี 
เคยรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาในคณะเผยแผ่เมก็ซโิกซิตี-้ 
นอร์ทในทศวรรษ 1980 เป็นพยานถึงการเติบโตดัง
กล่าว  เขาเล่าถึงเขตหนึ่งในคณะเผยแผ่ของเขาท่ี
สมาชกิต้องเดนิทางหนึง่ชัว่โมงไปโบสถ์ เวลานีม้สีเตค 
อยู่ที่นั่น  เขากล่าวว่า “ผมพิศวงมากกับวิธีที่พระเจ้า
ทรงท�างานเพื่อสร้างศาสนจักร ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม”

พระวิหารกระจายท่ัวแผ่นดิน
สมาชกิชาวเมก็ซโิกรกัศาสนพธีิแห่งความรอดของ

พระวหิารและเต็มใจเสยีสละเวลาและเงนิทองเพือ่ไป
นมัสการที่นั่น  เพียง 100 กว่าปีหลังจากเอ็ลเดอร ์
แธทเชอร์อุทิศแผ่นดินเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ 
ศาสนจักรได้สร้างพระวิหารในเม็กซิโกซิตี้  ปี 1983 
โอเพ่นเฮาส์ช่วยน�าสมาชิกออกจากความมืดมัวใน
เม็กซิโกเมื่อหลายพันคนมาเยือนพระวิหารและขอ ภา
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อนาคตท่ีน่า
ประหลาดใจ
“ข้าพเจ้าคิดว่าอนาคต

ของศาสนจักรในเม็กซิโก

จะท�าให้ทุกคนประหลาด

ใจ แม้แต่คนเหล่านั้นผู้

เคยมีส่วนเกี่ยวข้อง ชาว

เม็กซิโกคุ้นเคยกับสังคม 

ที่พวกเขาอาศัยอยู่มาก 

และมีบางอย่างในสังคม

นั้นที่พวกเขาไม่ต้องการ  

พวกเขามองดูสิ่งที่พระ-

กิตติคุณมอบให้ พวกเขา

ต้องการสิ่งนั้น และเต็ม 

ใจจ่ายราคาเพื่อให้ได้

มา”18

เอ็ลเดอร์ดาเนียล แอล.  
จอห์นสัน ประธานภาคเม็กซิโก

1889: ถอนผู้สอน
ศาสนาออกจาก
ภาคกลางของ
เม็กซิโก

1901: เริ่มเผยแผ่
ศาสนาอีกครั้ง
ในเขตเม็กซิโก
ซิตี้

1910: เริ่มการ
ปฏิวัติเม็กซิโก

1912: อพยพออกจาก
นิคมมอรมอนทาง 
ภาคเหนือของเม็กซิโก

1913: ถอนผู้สอนศาสนาเนื่องจาก 
เกิดการปฏิวัติ; เรย ์แอล. แพรทท์ 
ประธานคณะเผยแผ่นำาศาสนจักรใน
เม็กซิโกและทำางานกับคนที่พูดภาษา
สเปนในสหรัฐทางจดหมาย
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ข้อมูลเพิ่มเติม  ภายใน 30 ปี พระวิหารมากกว่า 11 
แห่งได้รบัการอทิุศท่ัวประเทศ และอกีหน่ึงแห่งก�าลงั
ก่อสร้าง

อิซาเบล ลาเดซมา เติบโตในตัมปีโกและจ�าได้เมื่อ
บิดามารดาของเธอได้รับการผนึกในพระวิหารเมซา 
แอริโซนา “เราใช้เวลาสองวันเดินทางไปแอริโซนา
และค่าใช้จ่ายสูงมาก” เธอกล่าว  “เมื่อพระวิหาร
เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโกได้รับการอุทิศ ระยะทางสั้นลง
เหลือ 12 ชั่วโมงโดยรถยนต์  เพราะมีพระวิหารอยู่
ในตัมปีโกเวลานี้ เราจึงเข้าพระวิหารได้บ่อย ๆ”

ลิมไฮ ออนติเวรอส ผู้รับใช้เป็นประธานพระวิหาร
โออาซากา เม็กซิโกตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2010 กล่าวว่า 
“คนที่มีประจักษ์พยานลึกซึ้งยืนยาวในพระกิตติคุณ
จะหาวิธีมาที่นี่ แม้จะมีอุปสรรคเรื่องระยะทางและ
การเงิน พวกเขามองว่าพระวิหารเป็นไฟสัญญาณ
สถานหลบภัย”

ซสิเตอร์เลเดซมาเสรมิว่า “เราต้องการพระวญิญาณ 

ในเมืองของเรา และการมีพระวิหารที่นี่ช่วยได้  เมื่อ

เรามีปัญหา เมื่อเราเศร้าเสียใจ พระวิหารอยู่ใกล้และ

เราพบสันติสุขที่นั่น”

เอาชนะความยากล�าบาก

สมาชิกชาวเม็กซิโกเผชิญการท้าทายและการ

ล่อลวงเหมือนคนทั่วไป แต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาและ

เพื่อนวิสุทธิชนเป็นบุตรธิดาของพระบิดาที่ทรงเปี่ยม

ด้วยความรัก สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมไม่มี

ผลต่อวิธีปฏิบัติต่อกัน

ครอบครัวเมนเดซอาศัยอยู่ในเมืองเล็ก ๆ บนเขา

ใกล้เมอืงโออาซากาทางภาคใต้ของเมก็ซโิก  พวกเขา

กล่าวว่า “มีอุปสรรคเรื่องเวลา เงินทุน และระยะทาง 

แต่ความตั้งใจจะท�าสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

ทรงประสงค์ให้เราท�ากระตุ้นเราให้เอาชนะอุปสรรค

อากริกอล โลซาโน 
เอร์เรรา: ประธาน
สเตคคนแรกของ
เม็กซิโก

อากริกอล โลซาโน 

เอร์เรรา เป็นสมาชกิ

วัยหนุ่มของศาสนจักรเมื่อ

เขาได้ยินประธานสเป็น-

เซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 

(1895–1985) ซึ่งสมัย

นั้นเป็นสมาชิกโควรัม 

อัครสาวกสิบสอง กระตุ้น

สมาชิกในเม็กซิโกให้ศึกษา

หาความรู้เพื่อช่วยให้

ประเทศชาติของพวกเขา

เป็นปึกแผ่น  บราเดอร์    

โลซาโนตัดสินใจเป็นทนาย 

ความและผู้แก้ต่างให้คน 

พื้นเมืองในประเทศของ 

เขา  เขาเป็นหัวหน้า

ทนายความให้ศาสนจักร 

ในเม็กซิโกด้วย และรับใช้

เป็นประธานสเตคคนแรก

ของเม็กซิโก เป็นประธาน

คณะเผยแผ่ ตัวแทนเขต 

ของอัครสาวกสิบสอง และ

ประธานพระวิหารเม็กซิโก

ซิตี้19

สมาชิกชาว

เม็กซิโกมีส่วน

ร่วมในโครงการ

ชุมชน สมาชิก

เหล่านี้ก�าลังช่วย

ปลูกต้นไม้ในปี 

ค.ศ. 2007

1921:  
มอบหมายผู้
สอนศาสนาไป
เขตเม็กซิโกซิตี้
อีกครั้ง

1926: ลัทธิชาตินิยม
ของเม็กซิโกนำาไปสู่
การขับไล่เจ้าหน้าที่
ศาสนาชาวต่างชาติ
ทั้งหมด

ทศวรรษ 1930: ผู้นำาใน 
ท้องที่รักษาเสถียรภาพ 
ของศาสนจักรในเม็กซิโก

1945: แปลศาสน-
พิธีพระวิหารเป็น
ภาษาสเปน; เริ่ม 
การเดินทางระยะ
สั้นไปพระวิหาร 
เมซา แอริโซนา
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ทุกอย่าง”
กอนซาเลซ เมนเดซ อายุ 15 ปี กล่าวว่า “เมื่อคุณ

อยู่ในสถานท่ีซึ่งมีอันตราย การล่อลวงอาจจะยาก
มาก แต่ด้วยความช่วยเหลือจากการสวดอ้อนวอน 
เราจึงไม่รับสิ่งล่อใจของโลก และเรายืนเป็นพยาน 
ถึงวิถีชีวิตที่ดีกว่า”

เฝ้ารออนาคต
พระกิตติคุณได้รับการสถาปนามานานในเม็กซิโก 

แต่กย็งัมหีลายเขตทีศ่าสนจกัรก�าลงัพฒันา  เจม ีครซู 
อาย ุ15 ปี และครอบครวัของเขาเป็นสมาชกิศาสนจกัร 

เพียงครอบครัวเดียวในเมืองเล็ก ๆ ในหุบเขาเหนือ
เมืองโออาซากา  เขากับกอนซาเลซเพื่อนของเขา
เรียนเซมินารีภาคการศึกษาที่บ้านในระหว่างสัปดาห์  
ทุกวันเสาร์พวกเขานั่งรถโดยสารสองชั่วโมงไปโบสถ ์
ใกล้สุดเพื่อเรียนเซมินารีกับเยาวชนคนอื่น ๆ จาก
วอร์ดเดียวกัน  เจมีแบ่งปันสิ่งที่เขาเรียนรู้ในเซมินารี

กับเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนและตอบค�าถามของคน
เหล่านั้น  อเล็กซ์น้องชายของเจมีเป็นมัคนายกและ
เป็นผู้น�าในกลุ่มเพื่อน  อเล็กซ์บอกว่าเมื่อเขาขอร้อง
เพื่อนอย่างสุภาพไม่ให้ใช้ภาษาหยาบคายหรือสวม
เสื้อผ้าไม่เหมาะสม เพื่อน ๆ ฟังสิ่งที่เขาพูด  ทั้งเจมี

กับอเล็กซ์รู้ว่าการด�ารงฐานะปุโรหิตถือเป็นเกียรติ
และความรับผิดชอบ  “ผมรู้ว่าเยาวชนชายได้รับ
ฐานะปุโรหิตเพื่อถวายเกียรติพระนามของพระผู ้
เป็นเจ้าโดยรับใช้ผู้อ่ืนและสั่งสอนพระกิตติคุณ”  
เจมีกล่าว

2.	 โมเสส	แธทเชอร์,	ใน	Moses	Thatcher	Journal,	1866–1868,	54.
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ระหว่างการเยือนเม็กซิโกเมื่อเร็ว ๆ น้ี เอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ประชุมกับเยาวชนจากสามสเตคในเมืองแคนกัน  
ท่านพูดถึงเวลาที่อยู่กับเยาวชนเหล่านี้ว่า “เราเห็น
แสงสว่างในดวงตาพวกเขา ความหวังในสีหน้า 
ของพวกเขา และความฝันที่พวกเขามี  ข้าพเจ้าคิด 
อยู่เสมอว่าเม็กซิโกช่างมีอนาคตท่ีสวยงามเหลือ 
เกิน”16 
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ทศวรรษ 1950: 
จัดตั้งท้องถิ่น
และสาขา 
เกือบทุกรัฐ 
ในเม็กซิโก

1961: จัดตั้งสเตค
เม็กซิโกซิตี้โดยมี
ฮาโรลด์ บราวน์
เป็นประธาน

1964: เปิดโรงเรียน 
Benemérito  
ในเม็กซิโกซิตี้

1967: จัดตั้งสเตคที่สอง 
ในเม็กซิโกซิตี้; อากริกอล 
โลซาโน เอร์เรรา ได้รับเรียก
เป็นประธานสเตคชาว
เม็กซิโกคนแรก

1972: การ
ประชุมใหญ่
ระดับภาคใน
เม็กซิโกซิตี้

1946: ประธาน
จอร์จ อัลเบิร์ต 
สมิธเยือน
เม็กซิโก
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การเติบโตของศาสนจักรในเม็กซิโก

พระวหิาร: 12 แห่ง 
กับประกาศ 
สร้างอีก 1 แห่ง
ในตีฮัวนา

สเตค: 222 
ท้องถิ่น: 36
วอร์ดและสาขา: 
2,000

คณะเผยแผ่: 35

นักเรียนเซมินารีในโออาซากามีความสุข 

กับการอยู่รวมกัน

1975: จัดตั้ง 
สเตคใหม่ 12  
สเตคในหลาย
พื้นที่ของ
เม็กซิโก

1983: อุทิศพระวิหาร
เม็กซิโกซิตี้

1993: เม็กซิโก
ยอมรับศาสนจักร
อย่างเป็นทางการ

2000: อุทิศพระวิหาร 
ขนาดเล็กเก้าแห่ง 2009: เรียกฝ่าย

ประธานภาค 
ชุดแรกเป็นชาว
เม็กซิโกทั้งหมด

2013: เปิดศูนย์ฝึกอบรม 
ผู้สอนศาสนาในเม็กซิโกซิตี้

* ณ เดือนมิถุนายน 2013
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Teachings of Presidents of the Church: Joseph Fielding Sm
ith

โดย ฮอยต์ ดับเบิลยู. บรูว์สเตอร์ จูเนียร์

เมื่อโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธวัย 33 ปีเข้าไปในแทเบอร์นาเคิลซอลท์เลคเมื่อวันที่ 6 
เมษายน ค.ศ. 1910 เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ เจ้าหน้าที่ต้อนรับ
พูดกับท่านว่า “โจเซฟ ใครเป็นอัครสาวกคนใหม่หรือ” 

“ผมไม่ทราบครับ” โจเซฟตอบ “แต่ไม่ใช่คุณและไม่ใช่ผมแน่ ๆ!”1

ขณะมีผู้อ่านรายชื่ออัครสาวกสิบสองเพื่อขอเสียงสนับสนุน โจเซฟเกิดความรู้สึก
ขึ้นมาทันทีว่าชื่อของท่านจะเป็นชื่อถัดไป เป็นเช่นนั้นจริง ๆ และจากนั้นท่านได้รับ
การสนับสนุนเป็นคนที่ 12 ในโควรัมที่น่ายกย่องดังกล่าว

โจเซฟแสดงให้เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนและอารมณ์ขันเมื่อท่านกลับบ้านจาก
การประชุมใหญ่เพื่อบอกครอบครัวเรื่องการเรียกใหม่ของท่าน  ท่านทักทายภรรยา

ด้วยคำาพูดที่เป็นปริศนา “ผมคิดว่าเราจะต้องขายวัว” ท่านบอก  เธอแปลกใจอย่าง 
ไม่ต้องสงสัยขณะรอคำาอธิบายเพิ่มเติม  คำาตอบเรียบง่ายของท่านคือ “ผมคงไม่มี
เวลาดูแลมันอีกต่อไปแล้ว!”2  การปฏิบัติศาสนกิจในฐานะอัครสาวกเริ่มต้นดังนั้น 
ซึ่งกินเวลามากกว่าหกทศวรรษ

โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิหลานชายของไฮรมั สมธิ เป็นประธานคนที ่10 ของศาสนจกัร
ของพระเยซคูริสต์แห่งวสิทุธิชนยุคสดุท้าย  ท่านรบัใช้เป็นสมาชกิโควรมัอคัรสาวกสบิ
สองก่อนได้รับเรียกให้รับใช้เป็นประธานศาสนจักรนานกว่าประธานศาสนจักรท่าน
อื่น  ในช่วง 60 ปีของการเป็นสมาชิกในโควรัมพยานพิเศษนั้น ท่านเดินทางไปสอน 
วิสุทธิชนครั้งแรกบนหลังม้าและเกวียน ต่อมาก็รถยนต์และเครื่องบินไอพ่น  โอวาท
และงานเขียนมากมายของท่านเป็นพรแก่ศาสนจักรและคนทั้งปวงที่จะฟังข่าวสาร
ซึ่งได้รับการดลใจของท่าน

“ขอให้เราแน่ว-
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ผมได้รับเชิญให้เขียนบทความนี้เนื่อง
ด้วยความสัมพันธ์ของผมกับประธานโจเซฟ 
ฟิลดิงก์ สมิธผู้ซึ่งผมเรียกอย่างรักใคร่ว่าคุณ
ตา  ผมเกี่ยวข้องกับชีวิตท่านตั้งแต่เกิดเมื่อ
ท่านประกอบศาสนพิธีตั้งชื่อและให้พรผม 
จนท่านถึงแก่กรรมเมื่อผมเป็นหนึ่งในหลาน

ชายผู้ทำาหน้าที่แบกหีบศพในพิธีศพของ
ท่าน

ศาสดาพยากรณ์ท่ีได้รับแต่งต้ังล่วงหน้า

เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์ทุกท่าน
ของพระผูเ้ป็นเจ้า โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมธิได้รบั
แต่งต้ังล่วงหน้าให้มายังแผ่นดินโลกตาม
ตารางเวลาสวรรค์ของพระเจ้า (ดู กิจการ 
17:26) โจเซฟเป็นลูกคนที่สี่แต่เป็นบุตรชาย
คนแรกของจูลินา แลมบ์สัน สมิธ  จูลินา 
ปฏิญาณด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมแบบฮันนาห์

มารดาที่ซื่อสัตย์ในพันธสัญญาเดิม (ดู 1  
ซามูเอล 1:11) ว่าถ้าพระเจ้าจะประทาน

บุตรชายแก่เธอ “เธอจะทำาทุกสิ่งในพลัง

ของเธอเพือ่ชว่ยให้เขาเปน็เกียรตแิด่พระเจ้า
และต่อบิดาของเขา”3  พระเจ้ามิได้เพียง
ตอบคำาวิงวอนของเธอเท่านั้นแต่ทรงแสดง
ให้ประจักษ์ต่อเธอก่อนบุตรชายเกิดด้วยว่า
วันหนึ่งเด็กคนนี้จะได้รับเรียกให้รับใช้เป็น
พยานพิเศษคนหนึ่งของพระองค์ในโควรัม
อัครสาวกสิบสอง4

โจเซฟเกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 
1876 เป็นบุตรของโจเซฟ เอฟ. และจูลินา 
แลมบ์สนั สมธิ  เวลาทีโ่จเซฟเกดิ บดิาท่าน
เป็นอัครสาวกและที่ปรึกษาของประธาน
บริคัม ยังก์  เมื่อโจเซฟอายุเก้าเดือน บิดา
มารดาพาท่านไปการอุทิศพระวิหารเซนต์-
จอร์จ ยูทาห์  ต่อมาท่านพูดติดตลกว่า 
“งานมอบหมายแรกของข้าพเจ้าในศาสน-
จักรคือติดตามบริคัม ยังก์ไปร่วมการอุทิศ
พระวิหารเซนต์จอร์จ”5

เมื่อโจเซฟได้รับปิตุพรขณะอายุ 19 ปี  
ผู้ประสาทพรที่ได้รับการดลใจวางมือบน
ศีรษะโจเซฟและประกาศว่า “ท่านจะได้รับ
สิทธิพิเศษให้มีชีวิตอยู่ยาวนานและเป็น 
พระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้ท่านเป็นชาย 
ที่ยิ่งใหญ่ในอิสราเอล . . .  ท่านจะยืนเป็น
ศาสดาพยากรณ์และผู้เปิดเผยท่ามกลาง
ผู้คน เพราะพระเจ้าประทานพรท่านแล้ว
และแต่งตั้งท่านสู่การเรียกนี้”6

ชีวิตครอบครัว: ส่วนผสมของความรัก
และการทดลอง

สำาหรับโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ “ครอบครัว
คือองค์กรสำาคัญที่สุดในกาลเวลาหรือใน
นิรันดร”7  ท่านได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัว
ที่ปกครองด้วยความรัก ศรัทธา มาตรฐาน

สูงทางศีลธรรม และจริยธรรมการทำางาน
อย่างขยันหมั่นเพียร และท่านพยายาม
อย่างเสมอต้นเสมอปลายเพื่อนำาหลักธรรม
เดียวกันนี้มาใช้ในครอบครัวท่านเอง (ดู  

บน: ภาพเด็กชายโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธภาพ 
นี้อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับครอบครัว 
ของบิดามารดาท่าน  ขวา: โจเซฟชอบเล่น
แฮนด์บอลกับเดวิดน้องชายท่าน  ล่าง:  
เอ็ลเดอร์สมิธ (ที่สองจากซ้าย) กับเพื่อน 
ผู้สอนศาสนาในอังกฤษปี 1901 ภาพถ่าย 
หน้าตรงข้ามมาจากสมัยท่านเป็นผู้สอน 
ศาสนาเช่นกัน  ล่างขวา: เอ็ลเดอร์สมิธ (ซ้าย) 
กับจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ และอิสราเอล สมิธ
เพื่อนอัครสาวกในปี 1936

34 เ ลี ย โ ฮ น า



คำาสอนของประธานศาสนจักร, 
บทที่ 4, 15 และ 16)

ท่านแต่งงานกบัลอู ีเอมลิ ีเชร์ิท- 
ลิฟฟ์ในพระวิหารซอลท์เลคในปี 
ค.ศ. 1898  หนึ่งปีต่อมาท่านได้
รับเรียกเป็นผู้สอนศาสนาใน 
เกรตบริเตนสองปีและได้รับการ
สนับสนุนอย่างจงรักภักดีจาก
ภรรยาของท่าน  เมื่อท่านกลับมา 
ทั้งสองเริ่มต้นชีวิตด้วยกันอีกครั้ง
และได้รับพรด้วยการมีบุตรสาว
สองคน  น่าเศร้าที่ในช่วงตั้งครรภ์

อย่างยากลำาบากครั้งที่สาม ลูอี
ถึงแก่กรรม

โจเซฟสวดอ้อนวอนด้วยความ

เศร้าโศกว่า “ขอทรงช่วยข้าพระองค์ 

ด้วยเถดิ ข้าพระองค์สวดอ้อนวอน 

พระองค์ขอให้ข้าพระองค์ดำาเนิน

ชีวิตคู่ควรแก่การได้อยู่กับเธอใน

รัศมีภาพนิรันดร์ เพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเธออีกครั้งโดยไม่มีวัน

แยกจากกันอีกต่อไป . . .  ขอทรงช่วยข้าพระองค์เลี้ยงดูลูก ๆ ที่รัก

ของข้าพระองค์  เพื่อพวกเขาจะบริสุทธ์ิและไร้มลทินตลอดชีวิต 

ของพวกเขา”8

ตามคำาขอร้องของบดิาท่าน บดิาลูกสองท่ีสญูเสยีภรรยาจงึเสาะ

หาภรรยาและมารดาให้ลูกน้อยของท่านร่วมกับการสวดอ้อนวอน  

ความปรารถนาอันชอบธรรมของท่านได้รับพรเมื่อเอเธล จอร์จินา 

เรย์โนลด์ส เข้ามาในชีวิตท่าน  พวกท่านแต่งงานกันในเดือน

พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 ในพระวิหารซอลท์เลค  สตรีที่ยอดเยี่ยม

คนนี้กลายเป็นมารดาของบุตรสาวสองคนแรกของโจเซฟและต่อ

มาให้กำาเนิดบุตรธิดาอีกเก้าคน

ครั้งหนึ่ง ภาระของภรรยาท่านทำาให้อัครสาวกอย่างท่านหนักใจ

มากขณะท่านเดนิทางไปการประชมุใหญ่สเตค  ท่านเขยีนจดหมาย 

ถึงเธอมีใจความว่า “ผมคิดถึงคุณและอยากอยู่กับคุณตลอดเวลา

ในอีกสองสามสัปดาห์หน้านี้เพื่อช่วยดูแลคุณ  ผมจะช่วยคุณทุก

อย่างที่ผมจะทำาได้ และหวังว่าคุณจะสามารถ รู้สึก ถึงอิทธิพลของ

ผม   บอกลูก ๆ ให้อ่อนโยนกับคุณและอ่อนโยนต่อกัน”9   จากนั้น

ท่านได้บอกความรู้สึกในส่วนลึก

ของใจท่านกับเธอด้วยบทกวีซึ่งต่อ

มากลายเป็นเพลงสวดเพลงหนึ่ง

ของเรา “Does the Journey 

Seem Long? (การเดินทางดูแสน

ยาวไกล?)” (บทเพลงที ่127)
น่าเศร้าที่เอเธลถึงแก่กรรมในปี 

ค.ศ. 1937  ขณะที่เธอถึงแก่กรรม 
มีลูกที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่ในบ้าน
ห้าคน  เอ็ลเดอร์สมิธรู้สึกว่าต้องหา
ภรรยาและคู่ชีวิตอีกคน  ในปี ค.ศ. 
1938 ท่านแต่งงานกบัเจสซ ีอแีวนส์ 
สมิธในพระวิหารซอลท์เลค

คนที่รู้จักพวกท่านดีเขียนว่า 
“แม้อายุจะต่างกันถึงยี่สิบหกปี  
มีอุปนิสัย ภูมิหลัง และการเลี้ยงดู
อบรมทีแ่ตกต่างกนั แต่โจเซฟ  ฟิล-

ดิงก์ สมิธกับเจสซี อีแวนส์ สมิธสามารถเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยม . . . 
สิ่งที่เชื่อมอ่าวอันกว้างใหญ่ระหว่างบุคลิกภาพส่วนตัวที่แตกต่าง
กันนี้คือรักแท้และความเคารพที่พวกท่านมีให้กัน”10 (ดู คู่มือหน้า 
6–23)

ผู้แสวงหาการเรียนรู้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธมีกิตติศัพท์ในศาสนจักรว่าเป็นนักศึกษา
พระคัมภีร์และผู้เชี่ยวชาญพระกิตติคุณ  ท่านมีความปรารถนาที่
ไม่อาจระงับได้ตั้งแต่วัยเยาว์ให้ตั้งใจ “แสวงหาการเรียนรู้, แม้โดย 
การศึกษาและโดยศรัทธาด้วย” (คพ. 88:118) ท่านอ่านพระคัมภีร์
มอรมอนจบสองเที่ยวก่อนอายุ 10 ขวบ  เมื่อเพื่อน ๆ ไม่เห็นท่าน 
พวกเขามักจะพบท่านกำาลังอ่านพระคัมภีร์อยู่ในโรงนา11

ท่านบอกทีป่ระชมุแห่งหนึง่ในอกีหลายปีต่อมาว่า “ตัง้แต่ข้าพเจ้า 
อ่านหนังสือออกเป็นครั้งแรก ข้าพเจ้าก็ได้รับความเพลิดเพลินและ
ความพึงพอใจจากการศึกษาพระคัมภีร์ . . .  มากกว่าอะไรทั้งสิ้นใน
โลกนี้”12 (ดูบทที่ 10 และ 18)

ครั้งหนึ่งประธานฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ (1856–1945) ชมเชยความ
เป็นผู้คงแก่เรียนของประธานสมิธโดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถือว่าท่าน
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เป็นผู้รู้พระคัมภีร์มากที่สุดในบรรดาเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรที่เรามี”13

ความกระหายใคร่เรียนรู้ของท่านมิได้
หมายความว่าท่านไม่มีส่วนร่วมในกีฬา
และการละเล่นแบบเด็กหรือแม้แต่แบบ
ผู้ใหญ่  ท่านชอบเล่นเบสบอลและการ 
ละเล่นมากมายทีเ่ยาวชนในสงัคมเกษตรกร 
เล่นกัน  เมื่อเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นนักแฮนด์- 
บอลมอืฉมงัและไปดูการแข่งกฬีาของลกู ๆ 

เป็นประจำา  ท่านมีส่วนร่วมในกีฬาวันรวม
ญาติด้วย ผมชอบนกึถงึการแข่งขนัซอฟต์- 
บอลคราวที่คุณตาตีลูกไปโดนกล้องถ่าย

รูปของคุณอาที่กำาลังถ่ายรูปจากสนาม 
ปีกซ้าย

ผู้ปกป้องศรัทธาท่ีมีการุณยธรรม

โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมธิได้ชือ่ว่าเป็นผูป้กป้อง 
ศรัทธาก่อนการเรียกเป็นอัครสาวกด้วยซำ้า 
ซึ่งบางครั้งทำาให้บางคนตัดสินท่านผิด ๆ 
ว่าเป็นคนเข้มงวด  ถึงแม้ท่านจะมุ่งมาด
ปรารถนาในการเป็นคนซื่อตรงต่อพันธ-
สัญญาและกระตุ้นทุกคนให้น้อมรับพระ-
กติติคุณทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟขูองพระเยซคูรสิต์ 

 แต่มีด้านที่อ่อนโยนกว่าของท่านซึ่งครอบ-
ครัวและมิตรสหายต่างยอมรับโดยไม่ลังเล  

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985) ให้ความเห็นว่า “เรากล่าว
หลายครั้งว่า เนื่องจากอัครสาวกสิบสอง 
จะเป็นผู้พิพากษาแห่งอิสราเอล เราจะมี
ความสุขที่ได้รับการพิพากษาจากท่าน 
เพราะการพิพากษาของท่านมีความเมตตา
กรุณา เที่ยงธรรม และศักดิ์สิทธิ์”14

ประธานสมิธแสดงแบบอย่างของความ

เมตตาเช่นนั้นในการประชุมหนึ่งซึ่งพูดถึง

อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์ของศาสนจักร  

ชายสูงอายุที่ขับรถบรรทุกผักโดยไม่มี

ประกันเป็นผู้ทำาให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ หลัง

จากสนทนากันพอสมควรก็มีผู้เสนอให้

ศาสนจักรดำาเนินการเรื่องนี้ในศาล  แต่

ประธานสมิธพูดขึ้นว่า “ใช่ครับ เราทำาได้  

และหากเราจะดำาเนินการด้วยความเด็ด-

ขาดทุกอย่าง เราอาจประสบความสำาเร็จ 

ในการยึดรถบรรทุกจากชายผู้ยากจนได้ 

เขาจะใช้อะไรหาเลี้ยงชีพ”  คณะกรรมการ

ยกเลิกข้อเสนอและให้ยุติเรื่องนี้15

ผมรับรู้ถึงความรักที่ผู้อื่นมีต่อท่านเมื่อ

ผมเดินเข้าไปหาประธานฮาโรลด์ บี. ลี 

(1899–1973) ในสุสานซอลท์เลคหลังจาก

การอุทิศหลุมฝังศพของประธานสมิธ  ผม

พูดกับท่านว่า “ประธานลีครับ ในฐานะ

สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งผมต้องการให้ 

ท่านทราบว่าผมซาบซึ้งอย่างยิ่งท่ีท่านมี

เมตตาต่อคุณตาของผม”  ท่านมองตาผม

และตอบอย่างอ่อนโยนว่า “ผมรักผู้ชายคน

นั้น!”

ผู้รับใช้ท่ีซ่ือสัตย์และแน่วแน่

การปฏิบัติศาสนกิจของประธานสมิธ

แสดงให้เห็นชัดเจนว่าท่านเชื่อฟังคำาสั่งใน

บน: ประธานสมิธกับบุตรชาย บนขวา: 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ทักทาย 
เอ็ลเดอร์สมิธในปี 1961  ขวา: ประธาน
สมิธนั่งบนยกพื้นในซอลท์เลคแทเบอร์- 
นาเคิล  ล่าง: ประธานสมิธตั้งท่าถ่ายรูป 
ที่การแข่งขันเบสบอล กีฬาที่ท่านชอบเล่น
สมัยเป็นเยาวชน
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หลักสูตรการศึกษาปี 2014

ปีนี้พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์

และผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่ง 

เมลคีเซเดคจะศึกษา ค�ำสอนของ

ประธำนศำสนจักร: โจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธ  คู่มือเล่มนี้จะช่วยให้ค�าสอนที่ได้

รับการดลใจของประธานสมิธมีให้คน

รุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตได้ศึกษา นับ

ตั้งแต่ท่านถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1972 

เมื่อสมาชิกภาพของศาสนจักรมีเพียง  

3 ล้านกว่าคน  ไม่กี่คนที่มีชีวิตอยู่เวลา

นี้จะมีความทรงจ�าเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับ

ชีวิตที่เป็นแบบอย่างของประธานสมิธ 

แต่พลังแห่งค�าสอนของท่านจะสร้าง 

แรงบันดาลใจและยกทุกคนให้สูงขึ้น

เมื่อท่านศึกษาและไตร่ตรองค�าสอน

ของประธานสมิธร่วมกับการสวดอ้อน-

วอน ท่านจะเล็งเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้

ประธานสมิธเป็นกระบอกเสยีงเพือ่สอน

หลักธรรมอย่างชัดเจนอันจะท�าให้เกิด

พรนับไม่ถ้วนเมื่อประยุกต์ใช้  ท่านจะ

ได้ศึกษาเรื่องต่าง ๆ เช่น:

• ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดา

ในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอด

ของเรา

• อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในชีวิตเรา

• พันธกิจของศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ สมิธ

• ความส�าคัญของพันธสัญญา 

พระวิหาร

• วิธีอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก

• วิธีเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่

สองของพระเยซูคริสต์โดยเป็น 

คนแน่วแน่และซื่อสัตย์

คู่มือมีออนไลน์ที่ LDS.org และส�าหรับ
อุปกรณ์มือถือมีที่ mobile. lds. org

พระคัมภีร์ให้สั่งสอนการกลับใจ (ดูตัวอย่าง

ใน คพ. 6:9; 11:9)  ท่านกล่าวว่า “น่ีเป็น

พันธกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคิดว่าได้รับ

ความรู้สกึจากพระวญิญาณพระเจ้าระหว่าง 

เดินทางไปสเตคหลายแห่งของไซอัน ที่จะ

กล่าวแก่ผู้คนว่า เวลานี้  เป็นวันแห่งการ 

กลับใจ และที่จะเรียกวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ให้จดจำาพันธสญัญาของพวกเขา . . .ปลุกเร้า 

พวกเขาให้ แน่วแน่และซื่อสัตย์  ในทุกสิ่ง”16 

(ดู บทที่ 5)

ประธานสมิธสวดอ้อนวอนตลอดชีวิต

เกือบ 96 ปีของท่านขอให้ท่านยังคงแน่วแน่ 

ซื่อสัตย์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่  

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน 

โควรัมอัครสาวกสิบสองคนปัจจุบันตั้งข้อ

สังเกตว่า “แม้ท่านอายุเลยเก้าสิบแล้ว แต่

ท่านสวดอ้อนวอนว่าท่านจะ ‘รักษาพันธ-

สัญญาและพันธะรับผิดชอบของท่านและ

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่’”17

สำาหรับประธานสมิธแล้ว “แน่วแน่และ

ซื่อสัตย์” เป็นมากกว่าวลีที่กล่าวซำ้าบ่อย ๆ  

แต่เป็นการแสดงความรู้สึกจากใจจริงว่า

ท่านมีความหวังในทุกคน—ในสมาชิก

ศาสนจักรผู้ได้ทำาพันธสัญญาและโดยแท้

แล้วในลูกทุกคนของพระบิดาในสวรรค ์

ของเรา  “เราควรให้ความสำาคัญที่สุด 

อันดับแรก . . . ” ประธานสมิธขอร้อง “ต่อ

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและความชอบ

ธรรมของพระองค์  ขอให้เราแน่วแน่และ

ซื่อสัตย์เสมอ โดยมีความปรารถนาจะรักษา

พระบัญญัติของพระเจ้า ถวายเกียรต ิ

พระองค์ และระลึกถึงพันธสัญญาที่เราได ้

ทำาไว้กับพระองค์  นี่คือคำาสวดอ้อนวอน 

ของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ของอิสราเอล 

ทั้งปวง”18 (ดู บทที่ 19–22) 
เมื่อท่านไตร่ตรองคำาสอนที่ได้รับการ

ดลใจของประธานสมิธร่วมกับการสวด
อ้อนวอน ประจกัษ์พยานของท่านจะเข้มแขง็ 
ขึ้นและท่านจะได้รับพรให้เข้าใจความจริง
อันเรียบง่ายและบริสุทธิ์ในพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์เพิ่มมากขึ้น  การศึกษา

หลักสูตรนี้จะทำาให้ท่านปรารถนาจะ 
ดำาเนินชีวิตเป็นคน “แน่วแน่และซื่อสัตย์” 
มากขึ้น 
หมายเหตุ: นาโอมี สมิธ บรูว์สเตอร์ มารดาของผู้เขียนเกิดใน 
ปีที่โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธได้รับเรียกสู่โควรัมอัครสาวกสิบสอง
และเป็นบุตรคนที่สองของเอเธล จอร์จินา สมิธผู้ที่ประธาน 
สมิธแต่งงานด้วยหลังจากภรรยาคนแรกของท่านถึงแก่กรรม
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ราว 50 ปีก่อน ผมกับคู่ผู้สอนศาสนา
ก�าลังหาผู้สนใจใกล้มหาวิทยาลัยกอร์-

โดบาในอาร์เจนตินา ชายหนุ่มคนหนึ่งเชิญ
เราเข้าไปในอพาร์ตเม้นต์ของเขา  เรารู้ทัน 
ทีว่าเขากับเพื่อนร่วมห้องเชิญเรามาเพียง

เพื่อโต้เถียงเกี่ยวกับการด�ารงอยู่ของพระผู้
เป็นเจ้า

เราไม่ต้องการโต้เถียง จึงตกลงว่าจะมา
พบคราวหน้าเพื่อพูดถึงข่าวสารของเราใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เมื่อ 
เรากลับมาหาเขา ชายหนุ่มคนนั้นอธิบาย
สาเหตุที่เขาไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้า  เขา
บอกว่ามนุษย์กุเรื่องพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมา
เพราะต้องการเชื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า  
บางสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

เมื่อถึงคราวเราพูด ผมถามว่า “คุณรู ้
ได้อย่างไรว่ามีสหรัฐ”   ผมเป็นพยานว่ามี
สหรัฐจริง ๆ และถามว่ามหีลกัฐานอืน่ยนืยนั 
การมีสหรัฐหรือไม่  เขาตอบว่าเขาอ่านเรื่อง
นี้ในหนังสือและหนังสือพิมพ์  ผมจึงถาม 

ว่าเขาเชื่อประจักษ์พยานของผมและสิ่งที่
เขาอ่านหรือไม่  เขาตอบอย่างหนักแน่นว่า 
เขาเชื่อ

“เพราะอย่างนั้นเราจึงไม่สามารถปฏิเสธ
ประจักษ์พยานของคนที่มาจากสหรัฐอย่าง
ผมได้” ผมบอก  “ทั้งไม่สามารถปฏิเสธ
ประจักษ์พยานของคนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ได้”  ชายหนุ่มเห็นด้วย

ผมถามต่อจากนั้นว่า “ตามที่ได้กล่าวมา
แล้ว เราจะปฏิเสธประจักษ์พยานของคนที่
เคยเห็นพระผู้เป็นเจ้าและเขียนเล่าประสบ-
การณ์ของพวกเขาได้หรือ”  ผมให้เขาดู 
พระคัมภีร์ไบเบิล โดยบอกเขาว่าในนั้นมี
ประจักษ์พยานของชายหญิงผู้เคยเห็นและ
พูดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์  ผม
ถามว่าเราจะปฏิเสธประจักษ์พยานที่อยู่ใน
พระคัมภีร์ไบเบิลได้หรือ และเขาตอบอย่าง
ไม่สู้เต็มใจว่าไม่ได้

ผมถามต่อจากนั้นว่า “คุณคิดอย่างไรกับ
หนังสือที่ผู้เขียนคือคนที่เห็นพระผู้เป็นเจ้า

องค์เดียวกบัผูเ้ขยีนพระคมัภร์ีไบเบลิ แต่เขา 
ไม่ใช่คนในพระคัมภีร์ไบเบิล”  เขาตอบว่า
ไม่มีหนังสือแบบนั้น

เราให้เขาดูพระคัมภีร์มอรมอนและสอน
จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้  เราเป็นพยาน
ว่านี่คือความจริงและทุกวันนี้พระผู้เป็นเจ้า
ยังคงสื่อสารผ่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต

ชายหนุ่มคนนั้นพูดด้วยความประหลาด
ใจว่า “ผมสามารถท�าให้นักเทศน์ทุกคนจาก
ศาสนจักรอื่นจ�านนมาแล้ว  แต่คุณมีบาง
อย่างที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อน  ผมขออ่าน
หนังสือเล่มนั้นได้ไหม”  เราให้หนังสือแก่
เขาและเป็นพยานถึงความรักที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์

เพราะภาคการศึกษานั้นจบลง เราจึงไม่
สามารถไปเยี่ยมชายหนุ่มคนน้ีได้อีกก่อน
เขากลับบ้านที่โบลิเวีย  แต่ผมสวดอ้อนวอน
ขอให้เขาอ่านพระคัมภีร์และได้รับประจักษ์
พยาน

ในปี 2002 ผมได้รับเรียกให้รับใช้เป็น
ประธานสาขาภาษาสเปนในศูนย์ฝึกอบรม
ผู้สอนศาสนาโพรโว  วันอาทิตย์วันหนึ่งผม
เล่าเรื่องราวข้างต้นให้ผู้สอนศาสนาฟัง  
หลังจากนั้นผู้สอนศาสนาคนหนึ่งจาก
โบลเิวยีบอกผมว่าเขาเคยได้ยนิชายสงูอายุ
คนหนึ่งในสเตคเล่าเรื่องการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของตน—เรื่องเดียวกับที่ผมเล่าที่นี่

ผมน�้าตาคลอ  หลังจาก 40 ปี ผมได้
รับค�าตอบการสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับชาย
หนุ่มจากโบลิเวียคนนั้น  เขาได้รู ้ถึงการ
ด�ารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและแผนแห่ง
ความสุขอันส�าคัญยิ่งของพระองค์  ผมรู้ว่า
วันหนึ่งเราจะพบกันอีก และผมจะชื่นชม
ยินดีกับเขาในพระกิตติคุณ 
นีล อาร์. คาร์ดอน, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ภา
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ผมขออ่านหนังสือเล่มน้ันได้ไหม

เราให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ชายหนุ่มคน
นั้นและเป็นพยานถึงความรักที่พระผู้เป็น

เจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์

38 เ ลี ย โ ฮ น า



วันหนึ่งขณะที่ดิฉันอยู่ในส�านักงานคณะ
เผยแผ่เม็กซิโก ย้อนกลับไปในทศวรรษ 

1940  สตรีท่านหนึ่งมาจากเมืองเล็ก ๆ ชื่อ
โอซัมบา เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาโปโปกา-
เตเปตล์ ภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ ห่างไปทาง
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกซิตี้
ประมาณ 43 ไมล์ (70 กิโลเมตร) เราทุกคน
รู้จักเธอ  เธอชื่อมามา เซฟี

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาอาศัยอยู่ในบ้าน

ดินหลังเล็กของเธอ บ้านที่เธอมักจะกันห้อง

หนึ่งไว้ส�าหรับพวกเขา  มามา เซฟีสูงไม่ถึง

ห้าฟุต (1.5 เมตร) ท�ามาหาเลี้ยงชีพด้วย

การขายผลไม้ในตลาดย่านการค้าทัว่โอซมับา  

แต่ละย่านมีวันเปิดตลาดต่างกัน และเธอ

ไปขายผลไม้ที่ตลาดแต่ละแห่ง

เธอแบกถุงแป้งใบเขื่องเข้ามาในส�านัก-

งานคณะเผยแผ่วันนั้น  ถุงใบนั้นเต็มไปด้วย 

tostones เหรียญเงินครึ่งเปโซที่เธอเก็บออม

มาหลายปี  บางเหรียญมีมาตั้งแต่สมัยของ

ปอร์ฟิริโอ ไดแอซ ผู้ปกครองเม็กซิโกตั้งแต่

ปี 1884 ถึง 1911  มามา เซฟีนั่งรถโดยสาร

จากโอซัมบามาบ้านพักคณะเผยแผ่พร้อม

ด้วยถุงเงินของเธอ  เธอบอกประธานอาร์-

เวลล์ แอล. เพียร์ซ ว่าเธอเก็บออมมานาน

หลายปีเพื่อจะเดินทางไปรับเอ็นดาวเม้นท ์

ที่พระวิหารซอลท์เลคให้ได้

เธอขออนญุาตออกนอกประเทศได้ ผูส้อน 

ศาสนาคนหนึ่งให้เธอยืมกระเป๋าเดินทาง 

และเราพาเธอไปขึ้นรถไฟ  ประธานเพียร์ซ

โทรศัพท์บอกคนในเอลแพโซ เทกซัส ให้มา

ดกัรอรถไฟข้ามชายแดนสหรฐัและพามามา 

เซฟีขึ้นรถโดยสารไปซอลท์เลคซิตี้  สมาชิก

สาขาสเปนในซอลท์เลคซิตี้ต้องดักรอรถบัส 

การเดินทางไปพระวิหารของมามา เซฟี
ดแูลเรือ่งทีพ่กัให้เธอ และช่วยเธอทีพ่ระวหิาร

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา มามา เซฟีก็กลับไป
เม็กซิโกซิตี้ จากนั้นจึงกลับบ้านที่โอซัมบา  
เธอเดินทางไกลอย่างปลอดภัย จากนั้นก็
กลับไปขายผลไม้ที่ตลาดตามเดิม

มามา เซฟีไม่พูดภาษาอังกฤษ เราจึง
ถามเธอว่าเธอจัดการสั่งอาหารขณะเดิน
ทางด้วยรถบัสจากเอลแพโซไปซอลท์เลค
ซิตี้อย่างไร—เพราะนั่นเป็นการเดินทางที่ใช้
เวลาหลายวัน  เธอบอกว่ามีคนสอนเธอให้รู ้
 

วิธีพูด “พายแอปเปิ้ล” เป็นภาษาอังกฤษ 
เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รถโดยสารแวะให้รับ
ประทานอาหารเธอจะสั่งพายแอปเปิ้ล

เพราะเธอรู้ภาษาอังกฤษค�านั้นค�าเดียว 
เธอจึงกินพายแอปเปิ้ลเป็นอาหารหลัก
ระหว่างเดินทางด้วยรถโดยสาร—ไป และ 

กลับ  แต่มามา เซฟีไม่สนใจ เธอกลับส�านึก
คุณและอ่ิมเอิบใจจากประสบการณ์ใน 
พระวิหารครั้งนั้น 
เบตตี เวนทูรา, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

มามา เซฟีเดิน
ทางด้วยรถ

โดยสารประมาณ 43 
ไมล์ (70 กิโลเมตร) 
ไปบ้านพักคณะเผยแผ่
พร้อมถุงเงินของเธอ
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เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกับเราเป็นบาท 
หลวงวัยหนุ่มประจ�าโบสถ์แห่งหน่ึงใน

ท้องที่ เยาวชนของโบสถ์น้ันมาเยี่ยมเขา
บ่อย ๆ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเห็นรถยนต์
หลายคันจอดอยู่หน้าบ้านเขาทั้งกลางวัน
และกลางคืน

วัยรุ่นบางคนเปิดเพลงเสียงดังตลอด
เวลาผ่านทางสเตอริโอในรถของพวกเขา  
เราจะได้ยินพวกเขามาแต่ไกลหลายช่วงตึก 
และเมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้ หน้าต่างบ้าน

เราจะสะเทือน  เพลงเสียงดังมักจะท�าให้ผม
ตื่นตอนกลางคืน  ความร�าคาญอัดแน่นอยู่
ในอก และผมเริ่มมองวัยรุ่นพวกนี้เป็นศัตรู
ของผม

วันหนึ่งขณะก�าลังกวาดใบไม้ ผมได้ยิน

ไปซ่อมสเตอริโอให้เขาสิ
สเตอริโอรถยนต์แผดเสียงมาแต่ไกลหลาย
ช่วงตึก  ไม่นานเสียงนั้นก็เข้ามาใกล้และดัง
ขึน้  ตอนคนขบัเลีย้วตรงหวัมมุและบ่ายหน้า 
มาทางบ้านของเพื่อนบ้าน ผมโมโหและ
สวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรง

ท�าให้สเตอริโอพัง
ค�าสวดอ้อนวอนอย่างเหลืออดของผม

เปลี่ยนเป็นค�าสวดอ้อนวอนเพื่อสรรเสริญ
และขอบพระทัยเมื่อสเตอริโอเงียบกริบทันที
ขณะที่เขาจอดรถ  ผมเคยท�างานเกี่ยวกับ
สเตอริโอรถยนต์และรู้จากเสียงนั้นว่าไม่ได้
เป็นเพราะเขาปิดเครื่อง—แต่เป็นเพราะ
เครื่องดับ

เด็กหนุ่มคนนั้นอารมณ์เสียที่สเตอริโอ

ของเขาหยุดท�างาน เพื่อน ๆ พากันมา

ปลอบเขา  แต่ผมกลับรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่อง
เมื่อได้เห็นสิ่งที่ผมคิดว่าพระหัตถ์ของพระผู้

เป็นเจ้าทรงท�าให้สเตอริโอเสีย
แต่ขณะเฝ้าดูอยู่นั้น ผมมองเห็นภาพ

ตนเองสมัยที่เคยท�าตัวแบบน้ีเม่ือหลายปี
ก่อน  ใจผมอ่อนลง และผมเริ่มคิดว่าบางที
เด็กคนนี้อาจจะไม่ใช่ศัตรูของผม  จากนั้น
พระวิญญาณทรงกระซิบว่า  “ไปซ่อม
สเตอริโอให้เขา”

ผมตะลึงกับการกระตุ้นเตือนนั้นและ
พยายามไม่สนใจ  ท�าไมผมต้องซ่อมสิ่งที่
ก�าลังท�าให้ชีวิตผมเดือดร้อน  แต่การกระ-
ตุ้นเตือนมาอีก และผมท�าตาม

หลังจากเสนอความช่วยเหลือ ผมเห็น
ต้นตอของปัญหาทันที  ผมซ่อมอย่างรวด-
เร็ว ไม่นานสเตอริโอก็เล่นได้ดังเหมือนเดิม

เด็กหนุ่มคนนั้นแสดงความขอบคุณและ
ถามว่ามีอะไรที่เขาจะท�าให้ผมได้ไหม  ผม
บอกเขาว่าผมต้องตื่นแต่เช้าไปท�างาน และ
ถ้าเขาปรับเสียงเพลงให้เบาลงในตอนเย็น 
ผมจะขอบคุณมาก  เขายิ้มและรับปากว่า
จะท�าตามที่ผมขอ

เขาไม่เพียงหรี่เสียงสเตอริโอตอนกลาง
คืนเท่านั้น แต่เขากลายเป็นคนคุมสเตอริโอ
ส่วนตัวของผมโดยบอกเพื่อน ๆ ของเขาให้
หรี่เสียงสเตอริโอด้วย  นับจากนั้นเราไม่เคย
มีปัญหากับเพลงเสียงดังหลังค�่าอีกเลย

พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรง
ตอบค�าสวดอ้อนวอนของผมจริง ๆ  วิธีแก้
ปัญหาของพระองค์ให้สันติสุขและความ
เงียบสงบ บทเรียนอันล�้าค่าเกี่ยวกับการท�า
ตามพระวิญญาณ และความเข้าใจที่ดีขึ้น
ว่าการ “รักศัตรูของท่าน” (ลูกา 6:27) 
หมายความว่าอย่างไร 
เคนท์ เอ. รัสเซลล์, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ผมรู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องเมื่อได้เห็นสิ่ง 
ที่ผมคิดว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงท�าให้สเตอริโอของเด็กหนุ่มคนนั้นเสีย



ข่าวสารผู้นำาภาคเอเชีย

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

พระชนม์เป็นของประทานจาก

พระผู้เป็นเจ้าที่ได้มาโดยผ่าน

ความเชื่อ การเชื่อฟัง และงานที่ชอบธรรม  

เพียงแต่มีศรัทธาในสิ่งใดก็ได้นั้นไม่เพียง

พอ แต่ต้องมุ่งเน้นไปที่พระบิดาในสวรรค์

และพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของ

พระองค์ พระเยซูคริสต์  ดังที่เอ็ลเดอร ์

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ อธิบายไว้ว่า “หลักธรรม 

ข้อแรกของพระกิตติคุณไม่ใช่ ‘ศรัทธา’  

หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณคือ 

‘ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์’  ศรัทธา

เป็นคำาที่อยู่โดด ๆ ไม่ได้  ศรัทธาต้องมี

กรรมมารับ  ต้องเป็นศรัทธาในบางสิ่ง

หรือบางคน ในแง่นี้ ศรัทธาคล้ายกับคำา

ว่ารัก  คำาว่ารักอยู่คำาเดียวโดด ๆ ไม่ได้

โดยไม่มีกรรมมารับ”1

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า 

“จงเริ่มกับบุตรธิดาของท่าน บิดามารดา 

มีความรับผิดชอบเบ้ืองต้นในการเสริมสร้าง 

ศรัทธาของพวกเขา  จงให้พวกเขารู้สึก 

ว่าท่านมีศรัทธาแม้ในยามยากลำาบาก  

จงให้ศรัทธาของท่านมีศูนย์รวมอยู่ใน

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความ

รักและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเจ้า

พระเยซูคริสต์  จงสอนศรัทธาดังกล่าว

ด้วยความเชื่อมั่นเต็มที่  สอนบุตรชาย

หญิงที่ล้ำาค่าแต่ละคนว่าเขาหรือเธอเป็น

ลูกของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการสร้างตาม

รูปลักษณ์ของพระองค์ มีจุดประสงค์และ 

ศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ละคนเกิดมา

พร้อมการท้าทายที่ต้องเอาชนะและ

ศรัทธาที่ต้องพัฒนา”2

ถึงแม้ยังเป็นเด็ก แดเนียล รีด เฮลสเต็น 

ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

เต็มเวลาเพื่อศาสนจักร  ทุกครั้งที่เขาพูด 

ว่าเขาต้องการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ในประเทศจีน คนอ่ืนจะหัวเราะเยาะความ 

คิดของเขาโดยเห็นเป็นเรื่องขบขัน  เมื่อ

อายุครบในการเป็นผู้สอนศาสนาและถึง

เวลายื่นเอกสารเพื่อเข้าคณะเผยแผ่  เขา

ไม่ลืมความฝันของเขา  ในที่สุดการเรียก

ก็มาถึง  ไม่ใช่ประเทศจีน!  แม้บางคนจะ

หัวเราะเยาะ แต่ไม่มีผลอะไรกับศรัทธา

ของเขาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 

เพราะประจักษ์พยานของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่

กับผลลัพธ์  เขายอมรับการเรียกของคณะ

เผยแผ่และพยายามอย่างมากที่จะเป็น

เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในพระหัตถ์

ของพระเจ้า ขณะงานเผยแผ่ของเขาเหลือ 

อีกเพียงไม่กี่เดือน ข้าพเจ้าก็ได้รับเรียก

เป็นประธานคณะเผยแผ่ของเขา  ช่ือคณะ 

เผยแผ่นั้นเปลี่ยนเป็นคณะเผยแผ่จีน 

ฮ่องกง เพราะอังกฤษคืนฮ่องกงให้จีนเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 1997! 

เอ็ลเดอร์โนริมิชิ นากานิชิมาจากโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น  เขาเป็นผู้สอนศาสนาชาว

ญ่ีปุ่นรับใช้ในคณะเผยแผ่จีน ฮ่องกง ขณะ 

ที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะเผยแผ่  ข้าพ- 

เจ้าไม่มีวันลืมการสัมภาษณ์ฐานะปุโรหิต

ส่วนตัวครั้งแรกของเขากับข้าพเจ้า  เขา

ไม่เข้าใจภาษากวางตุ้ง ภาษาอังกฤษก็ไม่

เข้าใจ ตอนแรกเราไม่สามารถสื่อสารกัน

ได้เลย  เราเงียบ—ข้าพเจ้ามองเขา เขา

ยิ้มตอบ  อย่างไรก็ตามเราพบว่าอักษร 

‘คันจิ’ ในภาษาญี่ปุ่นเหมือนอักษรจีน 

มาก เราจึงจบการสัมภาษณ์โดยใช้ภาษา 

กายและกระดาษกับปากกา  แม้จะมีความ 

ยากลำาบากด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่

ประเทศไทย
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ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ 
เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ วาน
ผู้อำ�นวยก�รหน่วยบริห�รง�นประจำ�ประเทศจีน



ประเทศไทย

ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

ศรัทธาของเอ็ลเดอร์นากามิชิยังคงมีศูนย ์

กลางอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

และไม่พึ่งพลังของตนเองเพียงอย่างเดียว 

ภายในไม่กี่เดือนเขาสามารถสอนพระ-

กิตติคุณด้วยภาษากวางตุ้งได้อย่างสบาย  

ภาษาองักฤษของเขากพ็ฒันาขึน้หลงัจาก

อาศัยอยู่กับผู้สอนศาสนาชาวอเมริกัน  

อุปสรรคเรื่องภาษาไม่อาจทำาให้เขาท้อ 

ถอยต่อการรับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้ ในการ 

สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้ากับเขา 

เขาไม่เพียงพูดภาษากวางตุ้งได้อย่าง

คล่องแคล่วมากแต่ยังเข้าใจภาษาอังกฤษ 

อย่างดีอีกด้วย  เราพูดเล่นกับเขาว่าเขา

ต้องกลับไปทบทวนภาษาญี่ปุ่นใหม่เมื่อ

กลับโตเกียว!

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า

พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด ผู้สอน

ศาสนาทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ใด  พวก

เขาต่างมีสิทธิ์ได้รับของประทานแห่งพูด 

ภาษาเพื่อทำาให้งานมอบหมายของพวก 

เขาสำาเร็จ  เมื่อพวกเขามีศรัทธาในพระ- 

เจ้าพระเยซูคริสต์และทำางานด้วยสุดใจ 

พลัง ความนึกคิดและพละกำาลังของพวก

เขา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยพวก

เขาแก้ปัญหาด้านภาษาและด้านอื่น ๆ 

เพื่อที่พวกเขาจะเผยแผ่พระกิตติคุณไป

ทั่วทุกมุมโลก

ศรัทธาที่แท้จริงคือความเชื่อบวกกับ

การกระทำา พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคน 

ที่เรียกเราว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า จะได้เข้า 

ชื่อที่จะสวดอ้อนวอนในพระวิหาร  มีคน 

สวดอ้อนวอนให้เธอหลายร้อยคนให้สุข- 

ภาพของเธอดีขึ้น  และผมรู้ว่าครอบครัว 

นี้มีศรัทธาพอที่เธอจะหายเว้นแต่นี่คือ

พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะนำาเธอกลับ 

บ้านในเวลานี้”  เอ็ลเดอร์โอ๊คส์รู้สึกถึง

ความวางใจอย่างเดียวกันในถ้อยคำาของ 

บิดาหญิงสาวที่ดีอีกคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิต 

ด้วยโรคมะเร็งขณะยังเป็นวัยรุ่น  บิดา

ท่านน้ันประกาศว่า “ศรัทธาของครอบครัว 

เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ขึ้นอยู่

กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น”4

ทุกวันนี้ เราไม่ได้เป็นทาสของฟาโรห์ 
เราไม่ต้องกลัวจะถูกทรมานเหมือนสมัย 

โมเสส ทั้งไม่ต้องกลัวว่าเทพแห่งการทำา- 
ลายจะนำาความตายมาให้บุตรหัวปี  เรื่อง
ท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้แตกต่าง
และเข้าใจยากกว่ามาก  เพราะอำานาจที่
ฉลาดแกมโกงและเจตนาร้ายของซาตาน  
เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย  เรา
ได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่อง
สงคราม ทุพภิกขภัย โรคระบาด  แผ่นดิน 
ไหว สึนามิ  โรคภัยไข้เจ็บ  การโกงกิน 
ความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ  ครอบครัว
ตกอยู่ใต้การโจมตี และอัตราการหย่าร้าง

พุ่งสูง . . . ฯลฯ  เรามีเหตุผลสำาคัญมาก
พอที่จะกลัว แต่อย่าปล่อยให้ความกลัว
เข้ามาแทนที่ศรัทธาของเรา  เราสามารถ
ต่อสู้กับความกลัวเหล่านั้นได้โดยเสริม
สร้างศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

พระชนม์!

ในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระ- 

ทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึง

จะเข้าได้”3  น่าเสียดายที่บางคนไม่ได้

ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งเรื่อง

โศกเศร้าแสนสาหัสเข้ามาในวิถีชีวิตของ 

ตน  เรื่องผิดปกติที่น่าเศร้าที่สุดเรื่องหนึ่ง

ในยุคสมัยของเราคือความมืดบอดของ

มนุษย์ต่อความแท้จริงของความจริง เรา

ลืมความรักและพระเมตตาของพระผู้- 

เป็นเจ้าง่ายเพียงใดเมื่อเราอยู่ในช่วงสุข 

สบาย!   แม้กระนั้นบันทึกที่รู้จักกันดีเรื่อง 

โยบในพันธสัญญาเดิมยังได้เปิดเผยต่อ 

เราว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเคยทอดทิ้ง

มนุษย์ให้สิ้นหวัง ตราบใดที่เขายังคงแน่ว 

แน่และซื่อสัตย์ต่อพระองค์  ในศาสนจักร 

สิ่งนี้ทำาให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง

ขึ้นเสมอ เมื่อเราเป็นพยานว่าครอบครัว

ที่ซื่อสัตย์จัดการกับความยากลำาบากที่

หนักหนาอย่างไร

ศรัทธาหมายถึงการวางใจในพระเจ้า

พระเยซูคริสต์เช่นกัน  เอ็ลเดอร์ดัลลิน 

เอช. โอ๊คส์กล่าวว่า ท่านรู้สึกวางใจเช่น 

นั้นในคำาพูดของลูกพี่ลูกน้องของท่านที ่

กล่าวในพิธีศพของหญิงสาววัยรุ่นผู้เสีย 

ชีวิตจากโรคร้าย    ลูกพี่ลูกน้องของท่าน 

กล่าวถ้อยคำาต่อไปนี้ที่ตอนแรกท่านประ- 

หลาดใจจากนั้นรู้สึกจรรโลงใจ “ผมรู้ว่า 

นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่เธอเสีย

ชีวิต  เธอได้รับการรักษาอย่างดี  เธอได ้

รับพรฐานะปุโรหิต  ชื่อของเธออยู่ในราย



ประเทศไทย
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งานที่ชอบธรรมและงานดีนำาไปสู่

ศรัทธาอันแรงกล้ายิ่งขึ้น ส่วนบาปและ

ความชั่วร้ายบั่นทอนศรัทธา  ประธาน

บริคัม ยังก์กล่าวว่า  “ถ้าวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายจะดำาเนินขึ้นไปตามสิทธิพิเศษ

ของพวกเขาและใช้ศรัทธาในพระนาม

ของพระเยซูคริสต์  และดำาเนินชีวิตอยู่

ในความเบิกบานแห่งความสมบูรณ์ของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำาเสมอ

มิได้ขาด  จะไม่มีสิ่งใดบนพื้นพิภพนี้ที่

พวกเขาจะขอแล้วไม่ได้รับ  พระเจ้าทรง

รอคอยที่จะใช้พระคุณอันท่วมท้นต่อคน

เหล่านี้ และจะทรงเทความอุดมสมบูรณ์ 

เกียรติยศ ความรุ่งโรจน์ และพลังมาบน 

พวกเขา พวกเขาจะครอบครองแม้ทุกสิ่ง 

ตามพระสัญญาที่ประทานผ่านอัครสาวก 

และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์”
 5   

พระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่เราสามารถ

ดำาเนินตามเพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดา 

บนสวรรค์ของเรา  ในพระนามของพระ-

เยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์,	“ศรัทธาในพระเจ้า	 

พระเยซูคริสต์,”	ในการประชุมเยาวชนหญิง
สามัญ,	เมษายน	1994.

2.	 รัสเซลล์	เอ็ม.	เนลสัน,	“เผชิญอนาคตด้วย
ศรัทธา,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	42.

3.	 	มัทธิว	7:21.
4.	 เอ็ลเดอร์ดัลลิน	เอช.	โอ๊คส์,	“รักษาคนป่วย,”	

เลียโฮนา, พ.ค.	2010,	58.		
5.	 Discourses of Brigham Young,		คัดเลือก 

โดย	จอห์น	เอ.	วิดโซ	(1954),	156.
6.	 คำาสอนของประธานศาสนาจักร:	บริคัม	

ยัง (1997),	54;	ดู	Deseret News Weekly,	
25 เม.ย.	1855,	2.

ประธานยังก์กล่าวอีกว่า “ทุกคนที่ดำาเนิน

ชีวิตอยู่ในศาสนจักรนี้ต้องซื่อสัตย์  พวก

เขาจะดำาเนินการไปตามที่ปรากฏแก่สาย 

ตาไม่ได้ แต่ต้องใช้ศรัทธาอย่างแท้จริงใน

พระเจ้าพระเยซูคริสต์  เพื่อจะเบิกบาน

ในความสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

เมื่อพวกเขาเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ วิญญาณ

ของโลกจะเข้าครอบงำาพวกเขา  และ

พวกเขาจะเย็นชาและไร้ผล และค่อย ๆ 

จมลงสู่ความมืดมนและความตายทาง

วิญญาณ”6  

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานอันหนัก

แน่นของข้าพเจ้าว่าเมื่อเรามีศรัทธาใน

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์  เราไม่ต้อง

กลัว!  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

พระชนม์  พระเยซูคริสต์คือพระนาม

ที่จะนำาความรอดมาสู่พวกเราทุกคน  

อย�่ปล่อยให้คว�มกลัวเข�้ม�แทนที่

ศรัทธ�ของเร�  เร�ส�ม�รถต่อสู้กับ

คว�มกลัวเหล�่นั้นได้โดยเสริมสร้�ง

ศรัทธ�ของเร�ในพระผู้เป็นเจ�้ผู้ทรง

พระชนม์!
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บราเดอร์พรชัย จันทราทิพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสาทพร

คนแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995  

โดยเอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์ และเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  

เนลสัน อัครสาวกสิบสองในช่วงเวลานั้น  แม้ดวงตาจะมองไม่

เห็น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคดังกล่าวไม่สามารถกีดขวางศรัทธา

ในการรับใช้ของชายผู้น้ีตลอดเวลากว่า 17 ปีท่ีผ่านมา เขาม่ันใจ 

ว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ตั้งแต่อายุ 12 ขวบบราเดอร์พรชัยก็ไม่มีปู่ ย่า ตา ยายอยู่

ด้วยแล้ว พออายุ 14 ปี  เขาสูญเสียบิดามารดา และสายตาเริ่ม

เสื่อม  ก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนจักร บราเดอร์พรชัยใช้เวลา

ศึกษาพระกิตติคุณเป็นเวลา 4 เดือน และรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 

6 ธันวาคม ค.ศ. 1975 

ชีวิตมหาวิทยาลัย

เขาได้รับการตอบรับให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริคัม

ยังก์-ฮาวายด้วยคะแนนภาษาอังกฤษสูงถึง 90 คะแนนจากการ

ขวนขวายหาความรู้ส่วนตัว  “ผมเรียนภาษาอังกฤษเองตั้งแต่

อายุเก้าขวบ โดยมีคุณพ่อสอนความรู้เบื้องต้นให้  ผมเรียนจาก

แผ่นเสียงลิงกัวโฟน เรียนจากวิทยุวีโอเอ เรียนจากบีบีซีเวิลด์

เซอร์วิส”  บราเดอร์พรชัยเล่าถึงพรที่ได้รับว่า “ผมไม่ได้รับการ

สนับสนุนใด ๆ จากครอบครัวในการไปศึกษาครั้งนี้ เพราะไม่มี

ใครเชื่อว่าจะมีมหาวิทยาลัยที่ให้เรียนฟรี ผมจึงเขียนจดหมาย

ไปขอตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแพนแอม (Pan American 

World Airways) และผมก็ได้รับ”

แม้จะเป็นนักศึกษาตาบอดคนแรกและคนเดียวในมหาวิทยาลัย 

แต่บราเดอร์พรชัยดำาเนินชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป  สิทธิพิเศษ

เพียงอย่างเดียวที่เขาได้รับคือ มีป้ายเขียนติดไว้ตรงเก้าอี้ตัว

หนึ่งที่โรงอาหาร: “Please save this seat for Ponchai (โปรด

สำารองที่นั่งตรงนี้ไว้สำาหรับพรชัย)  เขาเล่าถึงประสบการณ์ความ

สำาเร็จช่วงเป็นนักศึกษาที่บีวายยู-ฮาวายว่า “ผมพิมพ์ดีดภาษา

อังกฤษเก่งมาก หน้าหนึ่งจะผิดแค่ 1-2 คำา จนอาจารย์ยอมรับ  

ผมทำางานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง โดยเป็นผู้ถอดความจากเทป

บันทึกเสียงของโครงการ Oral Church History in the Pacific 

(ประวัติศาสนจักรในแปซิฟิกจากคำาบอกเล่า)  ผมชนะการแข่ง-

ขันฮูลาฮูป ได้ที่ 1  ได้รางวัลเขียนบทความและบทกวี 3 ปีซ้อน

ในหนังสือ Kula Manu ปี 1981-1983”  

แต่อุปสรรคในการเรียนก็มีเช่นกัน  “ผมสอบตกวิชาเชคเปียร ์

เพราะเขาให้เรียนเก่ียวกับบทละคร  ซ่ึงเป็นโศกนาฏกรรม 4 เร่ือง 

ชีวิตผมเศร้าหมองมากพอแล้ว จึงผ่านมาได้แบบหวุดหวิด  และ

ยังมีปัญหาในการเรียนวิชาชีววิทยาด้วย เพราะไม่สามารถมอง

เห็นภาพเกี่ยวกับเซลล์และสายดีเอนเอชนิดต่าง ๆ ได้  แต่โชคด ี

ที่วิชาเอกของผมบังคับให้เรียนคณิตศาสตร์เพียงตัวเดียว” 

เขาบอกว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้เด็ก ๆ ตระหนักว่าความ

สามารถที่เราได้รับมาแตกต่างกัน “เราทุกคนไม่ได้เก่งทุกอย่าง  

บางอย่างเราเก่งกว่าคนอื่น แต่บางอย่างคนอื่นเก่งกว่าเรา” เขา

กล่าว

โดยได้รับความช่วยเหลือจากฮาร์วี ดี. บราวน์ อดีตประธาน 

คณะเผยแผ่ บราเดอร์พรชัยได้ศึกษาต่อปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัย 

บริคัมยังก์-โพรโว  แต่ครั้งนี้ไม่มีที่นั่งสำารองในโรงอาหารและ 

ต้องเดินไปตึกเรียนเองโดยใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง  “ครั้งหนึ่งหิมะ

ตกหนักมาก ทำาให้ไม้เท้าไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนไหนเป็นปูน

ส่วนไหนเป็นหญ้าข้างทาง  ผมจึงลื่นไถลล้มกลิ้งลงไปตามทาง

ลาด  หลังจากนั้นผมจึงใส่หมวกกันน็อคตลอด และมักจะถูก

หัวเราะเยาะ  แต่ผมไม่รู้สึกอะไร  เพราะต้องทำาตัวให้ปลอดภัย

ที่สุด” บราเดอร์พรชัยบอกว่าที่เขาตัดสินใจเช่นนี้เพราะ “โอกาส
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ที่ผมจะล้มมีมากกว่าคนธรรมดา ผมจึงใส่หมวกไว้ โดยไม่ต้อง

อายใคร”  บางครั้งในชีวิตเราก็เช่นกัน เราอาจต้องใช้ศรัทธา

รักษามาตรฐานพระกิตติคุณต่อไปเพื่อความปลอดภัยทาง

วิญญาณ แม้คนอื่นอาจเห็นเป็นเรื่องน่าขัน 

ชีวิตการรับใช้ 

เม่ือกลับมาประเทศไทยและได้รับเรียกเป็นผู้ประสาทพรสเตค 

กรุงเทพ ประเทศไทยในเวลาต่อมา บราเดอร์พรชัยบอกว่า “ผม

มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดมา

แล้วว่าผมต้องรับใช้ในการเรียกนี้”  แม้จะมีความผิดพลาด แต่

เขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้  “นั่นเป็นความอ่อนแอในเนื้อ

หนังของมนุษย์” เขากล่าว “ข้อควรระวังคือ อย่าทำาผิดซ้ำา และ

อย่าทำาผิดมากขึ้นอีก  ชีวิตของเราทุกคนคือการทดสอบ และ

เป้าหมายคือผ่านการทดสอบ”  

ในเวลานั้นนอกจากคนไทยแล้วยังมีสมาชิกจากประเทศลาว 

กัมพูชา ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และพม่ามารับปิตุพรจากเขาด้วย

เช่นกัน  “ผมให้กำาลังใจเด็ก ๆ พยายามให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษา 

ท่ีดีท่ีสุด สูงท่ีสุดตามศักยภาพของตน เพ่ือพวกเขาจะได้ทำาหน้าท่ี 

และพัฒนาศาสนจักรต่อไป  ผมขอบคุณขวัญใจ ภรรยาของผม 

 

ที่ขับรถพาผมไปทำาหน้าที่ผู้ประสาทพรเสมอมา  ขอบคุณอธิการ

สมชาย ซึ่งเป็นผู้ถอดความปิตุพรส่วนใหญ่ของผู้คนที่รับพรใน

ประเทศไทย”

ประจักษ์พยานทิ้งท้าย

แม้ชีวิตต้องผ่านความยากลำาบากมามากมาย แต่บราเดอร์

พรชัยยังมีประจักษ์พยานมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้า “พระบิดาบน

สวรรค์ทรงรักเรา  พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทรงรักเรา พระองค์

ทั้งสองทรงดูแลเราตลอดเวลา  หน้าที่ของเราคือพยายามทำา

ส่วนของเราให้ดีที่สุด อดทน อดออม และเรียนรู้ที่จะรอคอย  ผม

ไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้โดยมิได้เรียนรู้ว่า  ชีวิตยากลำาบากและเจ็บ

ปวด … วันนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุข และ

มีความหวังในชีวิตนิรันดร์  ผมให้ประจักษ์พยานถึงความจริง

ของพระผู้เป็นเจ้า และพระเยซูคริสต์  และพระวิญญาณบริสุทธิ์   

ความรักและพระกรุณาของพระองค์  แน่นอนว่ามีหลายสิ่งที ่

เราไม่สามารถเข้าใจได้ และมีคำาถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต 

มรรตัยของเรา ถ้าเราวางใจในพระองค์  โดยการรักษาบัญญัติ

ของพระองค์ เพื่อเราจะยังคงเป็นลูกที่ดีของพระองค์” เขากล่าว

ทิ้งท้าย “เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในที่สุด” 

บราเดอร์พรชัย จันทราทิพย์และ 
ปิตุพร บุตรชาย
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งานมอบรางวัลผูส่้งเสรมิสถาบนัครอบครวัดเีด่นประจ�าปี 2013

เป็นอีกหน่ึงปีท่ีศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้�ยได้จัดพิธีมอบร�งวัลผู้ส่งเสริมคุณค่�สถ�บัน

ครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไป 

ยังสม�ชิกในสถ�บันครอบครัวและสังคม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

เด็กและเย�วชน 

ผู้รับร�งวัลสำ�หรับปีนี้ท่�นแรกคือศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ 

แพทย์หญิงชนิก� ตู้จินด� ผู้กระทำ�คุณประโยชน์ให้แก่วงก�ร

กุม�รเวชศ�สตร์ของไทย โดยแต่งตำ�ร�ท�งวิช�ก�รม�กม�ย

เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและกุม�รเวชศ�สตร์ ตอบปัญห�เกี่ยวกับ 

เด็กและครอบครัว จัดร�ยก�รคุยกับคุณหมอชนิก� และเขียน 

คู่มือก�รเลี้ยงลูกจนเป็นที่ครองใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ม�

เป็นเวล�น�น  นอกจ�กนี้ยังมีโครงก�รก�รกุศลเพื่อรักษ�

เด็กพิก�ร เด็กพิเศษ และเด็กย�กไร้  พญ.ชนิก�มีครอบครัว 

ที่อบอุ่น เป็นคุณแม่ของลูก ๆ 3 คนที่ส�ม�รถรักษ�สมดุล

ระหว่�งก�รทำ�ง�นและครอบครัวได้เป็นอย่�งดี

ผู้รับร�งวัลอีกท่�นคือคุณวัลลภ ตังคณ�นุรักษ์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก 

ดีในน�ม “ครูหยุย” ผู้ชุบชีวิตและให้โอก�สเด็กๆ ท่ีข�ดโอก�ส 

คืนสิทธิ์ที่เด็กพึงได้รับจ�กสังคมเพื่อให้เด็กปลอดภัย มีบ้�น 

กินอิ่ม นอนหลับ ได้รับก�รศึกษ� พัฒน�ทักษะชีวิต และ

พึ่งพ�ตนเอง  โดยทำ�หน้�ที่ทั้งในฐ�นะวุฒิสม�ชิก ผู้ก่อตั้ง

มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก ประธ�นอนุกรรมก�รติดต�มก�ร 

จัดทำ�แผนเพื่อเด็กและเย�วชนระดับช�ติ ผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมก�รขจัดก�รใช้แรงง�นเด็ก และอื่น ๆ  นอกจ�ก

มีครอบครัวที่อบอุ่นกับลูกส�วหนึ่งคน ครูหยุยยังมีลูกอีกนับ

ร้อยคนที่บ้�นสร้�งสรรค์เด็กที่หลักสี่และรังสิต โดยให้ก�ร

ดูแลดุจคนในครอบครัวและสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียน

หนังสือจนจบปริญญ�ตรีต�มศักยภ�พของเด็ก         

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

จากซ้าย: ประธานสาธิต 

ไกวัลวรรธนะ, ประธาน

ศราวุธ กัญญาพันธุ์,  

คุณสุภาวดี หาญเมธี,  

คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์, 

ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์, 

พญ.ชนิกา ตู้จินดา,  

พลโท ธวัชชัย บุญศรี
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ผู้มอบร�งวัลในครั้งนี้คือ เดวิด ม�ร์ค ซีเนียร์ 

ประธ�นคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ โดยม ี

ผู้รับร�งวัลปีที่แล้วเป็นผู้มอบดอกไม้แสดงคว�ม 

ยินดี คือ คุณสุภ�วดี ห�ญเมธี ประธ�นกรรมก�ร 

บริห�รในเครือรักลูกกรุ๊ป และพลโท ธวัชชัย  

บุญศรี รองผู้บัญช�ก�รหน่วยทห�รพัฒน� 

กองทัพไทย  แขกที่ม�ร่วมง�นแสดงคว�ม

ยินดีม�จ�กหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับ

ครอบครัวและก�รพัฒน�สังคม สโมสรโรต�รี 

นักธุรกิจ นักวิช�ก�ร และนักก�รเมือง ตลอด 

จนสม�ชิกของศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

ผู้พูดในพิธีได้แก่ ส�ธิต  ไกวัลวรรธนะ โดย

เน้นถึงคว�มสำ�คัญของครอบครัวและคำ�สอนที ่

ส่งเสริมคุณค่�ของเด็กและเย�วชน เพื่อปกป้อง 

พวกเข�ให้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง  บทเพลงในก�ร 

ประชุมจ�กคณะนักร้องประส�นเสียงจ�กท้องถ่ิน

กรุงเทพเหนือ  และบทเพลงพิเศษจ�กแมรีย์  

เจนส์ อึ้งรังษี  

ปิดท้�ยด้วยผู้รับร�งวัลทั้งสองท�่นกล่�วแบ่ง

ปันประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นและแง่คิดเรื่องก�ร

ดูแลครอบครัวว่�เร�ต้องออกไปช่วยเหลือคนอ่ืน

ด้วย เพร�ะถึงแม้เร�จะเป็นครอบครัวที่มีคว�ม

สุข แต่ห�กเร�ไม่ออกไปช่วยเหลือครอบครัวที่มี

ปัญห� หรือเด็ก ๆ จ�กครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์  

ก็จะมีผลกระทบกลับม�ห�เร�เช่นกัน ก�รดูแล

เด็กและเย�วชนจึงเป็นก�รส่งเสริมครอบครัวให้

เข้มแข็งอีกท�งหนึ่ง 

ประเทศไทย

คณะนักร้องเด็กปฐมวัยจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติครอบครัว  สมาคมสงเคราะห์ และเยาวชนเพื่อแนะนำา 

ให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จักงานของศาสนจักรเกี่ยวกับครอบครัว
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงใน

เว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความและ 

รูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

 วนัแม่สือ่ความรกัจากพระบดิาถงึมารดา

ส�ข�อุบลจัดกิจกรรมวันแม่เมื่อวันที่ 12 สิงห�คมที่ผ่�นม�เพื่อ

สื่อคว�มรักของพระบิด�ที่มีต่อม�รด�ทั้งหล�ย และเสริมสร้�ง

คว�มรักคว�มอบอุ่นในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผูส้อนศาสนา ไทย-ลาว จากเอม็ทซีฟิีลปิปินส์

ผู้สอนศ�สน�จ�กประเทศไทยและประเทศล�วหกคนกลับจ�ก

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศ�สน�ที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 

2013 ที่ผ�่นม� เพื่อเริ่มทำ�ง�นในคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ

Phavadee Duangthipphavong
สาขาเวียงจันทน์ ประเทศลาว

สมพร	สุพรรณ
สาขาอุดร 2

Nintha Kettavong
เวียงจันทน์ ประเทศลาว

จิรายุส	กันดุล
วอร์ดบางกะปิ

วิจิตรา	สว่างวงศ์
สาขาอุบล

บวรวงศ	์	ง้าวสุวรรณ
วอร์ดบางกะปิ
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ดิฉันกับสามีก�าลังช่วยลูกสาวของเรา
กับลูกชายสองคนของเธอที่สนามบิน 

พวกเขาก�าลังเตรียมขึ้นเครื่องบินกลับบ้าน  
เราช่วยลูกสาวขณะที่เธอจัดวางกระเป๋าเดิน
ทางให้เข้าที่เข้าทาง หาหนังสือเดินทาง 
และจัดการลูกชายวัยสามขวบท่ีไม่อยู่น่ิง   
ทอมมี่หลานชายวัยหน่ึงขวบของเราหลับ 
อยู่ในรถเข็นเด็กจนกระทั่งสะดุ้งตื่น  เขาตื่น
ตกใจขณะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเสียง
รบกวน แสงจ้า และความวุ่นวายทั้งหลาย

ดิฉันเห็นสีหน้าของเขาและรู้ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น จึงร้องเรียกลูกสาว  เธอก้มลงทันที 
เอามือประคองหน้าทอมมี่ จ้องหน้าเขา 
และพูดอย่างรักใคร่ว่า “สวัสดีจ้ะ ลูกแกะ
ตัวน้อย” 

ทันใดนั้นคิ้วขมวด ปากเบ้ และไหล่เกร็ง
ของเขาก็คลายลงเมื่อตัวเขาถอนใจด้วย
ความโล่งอก  เขายิ้มนิด ๆ ก่อนเปลือกตา
หนัก ๆ ของเขาจะปิดอีกครั้ง  ความกลัว
ของเขาถูกแทนที่ด้วยความเชื่อมั่นอันเงียบ
สงบและสันติสุขที่ดูเหมือนจะห่อหุ้มตัวเขา  
นั่นเป็นปรากฏการณ์เล็ก ๆ แต่ทรงพลัง
ของความไว้วางใจที่ทอมมี่มีต่อมารดา  
สัมผัสที่คุ้นเคย เสียง และการเห็นเธออยู่
ตรงหน้าท�าให้เขาสบายใจ

เช่นเดียวกับทอมมี่ เราทุกคนเคยรู้สึก
กลวั ไม่แน่ใจ และหนักใจ   เราสบายใจ 
เมื่อรู้ว่าพระเยซูคริสต์ พระเมษบาลผู้
ประเสริฐ ทรงร้องเรียกเรา  พระองค์
ทรงรู้จักฝูงแกะของพระองค์ และเรา
สามารถวางใจพระองค์ได้อย่าง
สมบูรณ์  พระองค์ตรัสด้วยความรัก
ว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวกท่าน 
สันติสุขของเราที่ให้กับท่าน . . . 

สวัสดีจ้ะ ลูกแกะตัวน้อย
อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” 
(ยอห์น 14:27)

ดิฉันรู้ว่าในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน 
เราจะรับการปลอบโยนและความมั่นใจได้
เม่ือเราหันไปหาพระเมษบาลผู้ประเสริฐ
ด้วยศรัทธาและความไว้วางใจ  เมื่อดิฉันได้
รับพรด้วยการปลอบโยนท่ามกลางความ

วุ่นวาย ดิฉันมักจะนึกถึงช่วงเวลานั้นที่
สนามบินกับลูกสาวและหลานชายของดิฉัน  
เช่นเดียวกับทอมมี่ ดิฉันถอนใจด้วยความ
โล่งอกเมื่อภาระถูกยกออกไป  ในช่วงเวลา
เหล่านั้น ดิฉันรู้สึกว่าพระเมษบาลตรัสกับ
ดิฉัน “สวัสดีจ้ะ ลูกแกะตัวน้อย” 
คอลลีน โซโลมอน, ออนแทรีโอ แคนาดา

หลานชายวัยหนึ่ง
ขวบของเราตื่น

ตกใจขณะพยายาม
ปรับตัวให้เขากับเสียง
รบกวน แสงจ้า และ
ความวุ่นวายทั้งหลาย 
ที่สนามบิน



แผนแห่งความรอดเป็นแผนที่วิเศษ
ยิ่ง และส่วนหนึ่งของแผนนั้นรวม
ถึงการเอาชนะอุปสรรคที่บางครั้ง

ขวางทางและกันเราไม่ให้บรรลุความหวัง
และความฝันของเรา เราทุกคนล้วนประสบ
วิกฤตในช่วงเวลาของเราบนแผ่นดินโลก 
เล็กบ้างใหญ่บ้าง

วิกฤตเล็กอาจจะเช่นน�า้มันหมดตอนอยู่
บนถนนที่พลุกพล่าน  วิกฤตใหญ่อาจจะ
เช่นสูญเสียบุคคลที่เรารัก อุบัติเหตุที่ท�าให้
ทุพพลภาพ หรือเหตุการณ์สลดใจในครอบ-
ครัว  วิกฤตบางอย่างเราท�าให้เกิดกับตัวเรา
ผ่านการไม่เชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้าหรือ
มนุษย์  บางอย่างเกิดขึ้นกับเราท้ังท่ีไม่ใช่
ความผิดของเรา  ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเรา
ส่วนใหญ่เคยประสบสิ่งท่ีเรียกได้ว่าเป็น 
“สถานการณ์เลวร้าย” ของชีวิต  คนที่เคย
เล่นกีฬาเกี่ยวกับลูกบอลจะทราบดีเมื่อลูก
กระเด้งผิดทางจนเกิดสถานการณ์เลวร้าย  
นี่เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน  ไม่สามารถ

ท�านายขนาดหรือความถี่ได้เลย
ผู้เล่นที่ดีตระหนักว่าสถานการณ์เลวร้าย

เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและพยายามด�าเนิน
ชีวิตต่อไปด้วยศรัทธาและความกล้าหาญ  
เพื่อซื่อตรงต่อความปรารถนาท่ีจะอยู่กับ

พระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง เราต้องหาวิธี

ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้และค้นพบสิ่งส�าคัญ
จริง ๆ ในชีวิต

จงว่ายต่อไป
เมื่อลินด์เซย์ลูกสาวคนเดียวของเรายัง

เด็ก ข้าพเจ้ากับเธอชอบดูภาพยนตร์ด้วย

กัน  เรื่องหนึ่งที่เราชอบดูด้วยกันหลายครั้ง

เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Finding Nemo  

ในเรื่องนี้นีโมถูกนักประดาน�้าจับไปอยู่ในตู้

ปลาในห้องท�างานของทันตแพทย์คนหนึ่ง  

มาร์ลินพ่อของนีโมตัดสินใจจะตามหานีโม  

มาร์ลินพบปลาตัวหนึ่งชื่อโดรีระหว่างทาง  

พวกเขาเผชิญอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าขณะ

พยายามตามหานีโม  ไม่ว่าอุปสรรคใหญ่

หรือเล็ก ข่าวสารของโดรีถึงมาร์ลินยังคง

เหมือนเดิมคือ “จงว่ายต่อไป”

หลายปีต่อมาลินด์เซย์รับใช้งานเผยแผ่

ในซานเตียโก ชิลี  งานเผยแผ่ยากล�าบาก  

ความผิดหวังมีมากมาย  ท้ายอีเมลแต่ละ

สัปดาห์ข้าพเจ้าจะเขียนว่า “จงว่ายต่อไป  

รัก พ่อ”

เมื่อลินด์เซย์ก�าลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง 

เธอทราบว่าลูกน้อยในครรภ์มีรูรั่วที่หัวใจ

และเขาเป็นดาวน์ซินโดรม  ขณะเขียนถึง

เราไม่ควรคาดหวังให้
พระเจ้าทรงน�าเอาการ
ท้าทายของเราออกไป 
เพียงเพราะเราสัญญา 
กับพระองค์ว่าเราจะ 
ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ 

เสมอถ้าพระองค์ทรง 
ท�าเช่นนั้น  แต่เรา 

ต้องอดทนด้วยดี และ 
จากนั้นเราจะได้รับพร
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อดทน
โดย เอ็ลเดอร์เจ. คริสโตเฟอร์ แลนซิงก์
สาวกเจ็ดสิบภาค ภาคอเมริกาเหนือ 
ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ





เธอในช่วงเวลาที่ยากล�าบากมากนี้ ข้าพเจ้า

ทิ้งท้ายอีเมลว่า “จงว่ายต่อไป”
อุปสรรคเข้ามาในชีวิตเราแต่ละคน แต่

เพื่อฟันฝ่าไปให้ถึงจุดหมายที่เราต้องการ
เราต้องว่ายต่อไป

หนึ่งในพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้าชื่นชอบเป็น

พเิศษคอืหลกัค�าสอนและพนัธสญัญาภาค 
121  เป็นข้อความที่ดีมากซึ่งศาสดาพยา-
กรณ์โจเซฟ สมิธเริ่มอยู่ในห้วงลึกของความ
สิ้นหวังและขึ้นสู่ความสูงส่งของซีเลสเชียล  
ภาคนี้และภาค 122 และ 123 มาจาก
จดหมายที่โจเซฟเขียนถึงศาสนจักร  เพื่อ

เข้าใจการเปิดเผยอันส�าคัญยิ่งเหล่านี้ เรา
ควรเข้าใจบริบทที่ถูกต้องของภาคดังกล่าว

โจเซฟกับผู้ติดตามท่านไม่กี่คนเป็นนัก 
โทษในคุกที่ลิเบอร์ตี้  มิสซูรีตั้งแต่เดือน
ธันวาคม ปี 1838 จนถึงเมษายน ปี 1839  

คุกไม่มีเครื่องท�าความร้อน และอาหารแทบ
กินไม่ได้  พวกท่านอยู่ในคุกมืดใต้ดิน พื้น
เป็นดิน และเพดานต�่าจนไม่สามารถยืนตัว
ตรงได้  ระหว่างนั้นวิสุทธิชนถูกไล่ออกจาก
บ้าน  ท่ามกลางความวุ่นวายน้ี ผู้ว่าการ

ลิลเบิร์น ดับเบิลยู. บ็อกส์ได้ออกค�าสั่งเลว
ร้ายให้ขุดรากถอนโคนวิสุทธิชน

โจเซฟทูลถามว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, 
พระองค์ประทับอยู่ที่ใดเล่า? และพลับพลา
ซึ่งปกปิดสถานที่ซ่อนของพระองค์อยู่ที่ใด
เล่า?” (คพ. 121:1)  นี่คือโจเซฟ สมิธคน
เดียวกับที่ได้รับการเสด็จเยือนจากพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ โมโรไน 
ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา เปโตร ยากอบ และ
ยอห์น และคนอื่น ๆ  ไม่นานหลังจาก

ค�าถามของท่านในข้อแรก โจเซฟแสดง
ความคับข้องใจดังนี้

“ขอความกริ้วของพระองค์ดาลเดือดกับ
ศัตรูของพวกข้าพระองค์; และ, ในความ

เกรี้ยวโกรธของพระหฤทัย, ด้วยพระแสง
ดาบของพระองค์ทรงแก้แค้นให้พวกข้า-

พระองค์อันเนื่องจากการกระท�าผิดต่อพวก
ข้าพระองค์.

“ขอทรงนึกถึงวิสุทธิชนของพระองค์ที่ทน
ทุกข์, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของพวกข้าพระ-
องค์; และผู้รับใช้ของพระองค์จะชื่นชมยินดี
ในพระนามของพระองค์ตลอดกาล” (ข้อ 
5–6)

พระเจ้าทรงตอบรับอารมณ์ความรู้สึก
ของโจเซฟโดยตรัสว่า “ลูกเอ๋ย, สันติสุขจง 

มีแก่จิตวิญญาณเจ้า; ความยากล�าบาก
ของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียง
ชั่วครู่” (ข้อ 7)

จากนั้นพระองค์ทรงสอนหลักธรรมที่ดี
เยี่ยมแก่โจเซฟดังนี้ “และจากนั้น, หากเจ้า
อดทนมันด้วยดี, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้า
ให้สูงส่งสู่เบื้องบน; เจ้าจะมีชัยเหนือศัตรู 

ทั้งปวงของเจ้า” (ข้อ 8)
ข่าวสารตรงไปตรงมาและกระชบั  เราไม่

ควรคาดหวังให้พระเจ้าน�าเอาการท้าทาย
ของเราออกไปเพียงเพราะเราสัญญากับ
พระองค์ว่าเราจะซื่อสัตย์เสมอถ้าพระองค์

ทรงท�าเช่นนั้น แต่เราต้องอดทนด้วยดี และ
จากนั้นเราจะได้รับพร นั่นคือบทเรียนชีวิต
อันแสนวิเศษส�าหรับเราแต่ละคน

ค�าแนะน�าเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 10 ซึ่งพระ-
เจ้ารับสั่งกับโจเซฟว่า “เจ้ายังไม่เป็นดังโยบ; 
เพื่อนๆ เจ้าไม่ได้โต้แย้งเจ้า, กล่าวหาเจ้า
เรื่องการล่วงละเมิดก็ไม่มี, ดังที่พวกเขา

ท�ากับโยบ”  แม้โยบทนทุกข์มากมาย แต่
เราเรียนรู้ว่า “บุตรแห่งพระมหาบุรุษเคยลด
พระฐานะลงต�า่กว่า [สิ่งนั้น] ทั้งหมด.  เจ้า
ยิ่งใหญ่กว่าพระองค์หรือ?” (คพ. 122:8)

ภาค 122 เสริม ภาค 121  ข้าพเจ้าเรียก
ภาคนี้ว่าภาค หาก  ค�าว่า หาก ปรากฏ 15 

ครั้ง  ตัวอย่างเช่น ข้อห้ากล่าวว่า “หาก เจ้า
ได้รบัเรยีกให้ประสบความยากล�าบาก; หาก 
เจ้าอยู่ในภยันตรายท่ามกลางพี่น้องจอม
ปลอม; หาก เจ้าอยู่ในภยันตรายท่ามกลาง
โจรผู้ร้าย; หาก เจ้าอยู่ในภยันตรายบนบก
หรือในทะเล” (คพ. 122:5; เน้นตัวเอน)

หากเราแทนการท้าทายเหล่านัน้ด้วยการ

ท้าทายที่เราประสบในโลกปัจจุบัน บางที

เราอาจจะเรียนรู้บางอย่าง เช่น หาก ฉันมี

คนเสียชีวิตในครอบครัว หรือ หาก แฟน

หนุ่มหรือแฟนสาวของฉันทิ้งฉัน หรือ หาก 

ฉันมีภาระการเงินหรือ หาก ฉันฉลาดกว่านี้

หลงัจาก หาก พระเจ้าตรสัว่า “จงรูไ้ว้เถดิ, 

ลูกพ่อ, ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะ 

เป็นประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดข้ึน

เพื่อความดีของเจ้า” (ข้อ 7)  อีกนัยหน่ึง  

การท้าทายที่เรามีในชีวิต สุดท้ายแล้วจะ

เป็นประโยชน์และแม้กระทั่งขาดไม่ได้

“ฉะนั้น, พี่น้องที่รักยิ่ง,”  ท่านศาสดา

พยากรณ์เขียน “ให้เราท�าสิ่งทั้งปวงที่อยู่ใน

อ�านาจของเราอย่างรื่นเริงเถิด; และจากนั้น

ขอให้เรายืนนิ่ง, ด้วยความมั่นใจอย่างที่สุด, 

เพื่อเห็นความรอดแห่งพระผู้เป็นเจ้า, และ

เพื่อพระองค์จะทรงเผยพระพาหุของพระ-

องค์” (คพ. 123:17)

ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรค  บางอย่างดู

เหมือนไม่สามารถข้ามไปได้  เราต้องทนรับ

อย่างรื่นเริงและซื่อสัตย์  โดยท�าเช่นนั้นเรา

จะได้กลับไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

แบบอย่างประเสริฐสุดของความอดทน

คือพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด  การ

ชดใช้เรียกร้องให้พระองค์เสด็จลงต�่ากว่า 

สิ่งทั้งปวงและพลีพระชนม์ชีพที่ดีพร้อมของ

พระองค์เพื่อประโยชน์ของเรา ในการเสด็จ
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ลงต�่ำกว่ำสิ่งทั้งปวงนั้นพระองค์ทรงทน

ทุกขเวทนำเพรำะควำมเครำะห์ร้ำยและ

บำปทัง้หลำยของชวีติ “ซึง่ควำมทุกขเวทนำ 

นี้ท�ำให้ตัวเรำ, แม้พระผู้เป็นเจ้ำ, ผู้ยิ่งใหญ่

ที่สุดในบรรดำสิ่งทั้งปวง, ต้องสั่นเพรำะ

ควำมเจ็บปวด, และเลือดออกจำกทุกขุม

ขน, และทนทุกข์ทั้งร่ำงกำยและวิญญำณ” 

(คพ. 19:18)

พระเยซูทรงทรำบว่ำมีกำรเรียกร้องอะไร

จำกพระองค์ และพระองค์ตรัสในแบบ

มนุษย์ว่ำ “โอพระบิดำของข้ำพระองค์ ถ้ำ

เป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจำกข้ำพระ-

องค์เถิด แต่อย่ำงไรก็ดี อย่ำให้เป็นไปตำม 

ใจปรำรถนำของข้ำพระองค์ แต่ให้เป็นไป

ตำมพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39)  

อย่ำงไรก็ดี พระองค์เต็มพระทัยท�ำตำม 

พระประสงค์ของพระบิดำและอดทนใน 

ทุกสิ่ง

ส่ิงท่ีเราเป็นส่งผลให้เกิดความแตกต่าง

ทุกอย่าง

ธุรกิจที่ข้ำพเจ้ำเป็นเจ้ำของวันนี้ คุณพ่อ

เป็นผู้วำงรำกฐำนไว้เกือบ 60 ปีที่แล้ว  ท่ำน

ถึงแก่กรรมในปี 1980 ปล่อยให้ข้ำพเจ้ำกุม

หำงเสือของบริษัทเมื่ออำยุเพียง 30 ปี

ในช่วงปีแรก ๆ เหล่ำนั้น สถำนกำรณ์

เรียกร้องให้ข้ำพเจ้ำต้องตัดสินใจซึ่งส่งผล

ต่ออนำคตของธุรกิจที่เปรำะบำงของเรำ  

ข้ำพเจ้ำท�ำงำนหนักอย่ำงที่คุณพ่อจะท�ำ 

และขำ้พเจ้ำใช้เวลำมำกกับกำรคุกเข่ำสวด

อ้อนวอนโดยพยำยำมมองให้ออกวำ่จะท�ำ

อะไร  ในกำรตัดสินใจทั้งหมดนั้น ข้ำพเจ้ำ

ไม่เคยรู้สึกถึงอิทธิพลอันเงียบสงบหรือกำร 

น�ำทำงใด ๆ สุดท้ำยข้ำพเจ้ำก็ท�ำสิ่งที่คิดว่ำ

ดีที่สุดและเดินหน้ำต่อไป  แต่ข้ำพเจ้ำผิด

หวังที่ไม่สำมำรถได้รับสิ่งยืนยันใด ๆ จำก

กำรกระท�ำของข้ำพเจ้ำ

คืนหนึ่งคุณพ่อมำหำขำ้พเจำ้ในควำมฝัน  

ข้ำพเจ้ำเริ่มต�ำหนิท่ำนเพรำะท่ำนไม่ช่วยให้

ข้ำพเจ้ำรู้ว่ำต้องท�ำอะไร ท่ำนกล่ำวว่ำท่ำน

ทรำบสถำนกำรณ์ของข้ำพเจำ้ดีแต่ทำ่นมี

งำนยุ่งในที่ซึ่งท่ำนอยู่และธุรกิจที่ทำ่นเคย

ท�ำไม่ส�ำคัญเลย “คริส บนน้ีเรำไม่สนใจ

เรื่องธุรกิจ” ท่ำนกล่ำว  “สิ่งที่เรำสนใจมำก

คือสิ่งที่ลูกจะเป็นเนื่องจำกธุรกิจของลูก”

นั่นเป็นบทเรียนส�ำคัญยิ่งที่ข้ำพเจ้ำหวัง

ว่ำข้ำพเจ้ำจะไม่ลืม  สิ่งท่ีเรำได้รับในช่วง

ชีวิตของเรำไม่สลักส�ำคัญ แต่สิ่งที่เรำจะ

เป็นในชีวิตนี้ส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำง 

ทุกอย่ำง

บำงครัง้เรำลมืว่ำในกำรด�ำรงอยูก่่อนเกดิ

เรำต่อสู้เคียงข้ำงพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อปก-

ป้องแผนแห่งสิทธิ์เสรีทำงศีลธรรมของพระ-

บิดำ  และเรำชนะ!  ลูซิเฟอร์กับผู้ติดตำม

ถูกขับไล่  และเรำได้รับโอกำสให้ประสบ

ชวีติทีเ่รำต่อสูเ้พือ่ให้ได้มำ แผนของพระบดิำ 

รวมถึงกำรชดใช้  งำนของเรำคือเผชิญกำร

ท้ำทำยของเรำและอดทนด้วยดี  ขณะท�ำ

เช่นนั้นกำรชดใช้จะมีควำมหมำยในชีวิตเรำ

และเรำจะท�ำให้งำนและรัศมีภำพของพระ

เจ้ำเกิดสัมฤทธิผล นั่นคือ “กำรท�ำให้เกิด

ควำมเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” 

(โมเสส 1:39)

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนว่ำพระเยซคืูอพระครสิต์  

พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  

พระองค์ทรงเป็นเจ้ำชำยแห่งสันติและพระ-

ผู้วิงวอนต่อพระบิดำแทนเรำ  ข้ำพเจำ้เป็น

พยำนว่ำพระบิดำทรงรู้จักชื่อเรำ ทรงรักเรำ

แม้เรำไม่ดีพร้อม พระองค์จะทรงเตรียม

สถำนที่หนึ่งให้เรำถ้ำเรำซื่อสัตย์และอดทน

จนกว่ำชีวิตจะหำไม ่
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “That’s Life”  
ที่บีวายยู–ฮาวายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ดูบทความ
เต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่devotional. byuh. edu/ archive

ในความแน่วแน่ 

ต่อความปรารถนา

ที่จะอยู่กับพระบิดา 

บนสวรรค์อีกครั้ง 

เราต้องหาวิธีฟัน 

ฝ่าอุปสรรคไปให้ 

ได้และค้นพบสิ่ง

ส�าคัญจริง ๆ ใน

ชีวิต
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โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

เตรียม

ปีนี้ จงเริ่มพัฒนาของขวัญ 
บางอย่าง—ของขวัญอัน 
สำาคัญยิ่ง—ให้ครอบครัว 
ในอนาคตของท่าน

ของขวญั
ให้ครอบครัว
ในอนาคต
ของท่าน
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าพเจ้าเคยฝันกลางวันเสมอว่าอยาก

เป็นผู้ให้ของขวัญชิ้นใหญ่  ข้าพเจ้า

นกึภาพคนเปดิของขวญัของข้าพเจา้

และแสดงปีติผ่านน�้าตาและรอยยิ้มว่าการ

ให้นั้น ไม่ใช่แค่ของขวัญ ท�าให้พวกเขา

ซาบซึ้งใจ  ท่านอาจมีฝันกลางวันแบบนั้น

ด้วย  หลายท่านอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

การให้ของขวัญอยู่แล้ว

มีบางอย่างที่ท่านท�าได้ปีนี้เพื่อเริ่มเป็นผู้

ให้ของขวัญที่ดีกว่าเดิม  อันที่จริง นักศึกษา

อย่างท่านมีโอกาสพิเศษบางอย่าง  ท่าน

สามารถเร่ิมสะสมของขวญับางอย่าง—ของ

ขวัญอันส�าคัญยิ่ง—ไว้ให้ครอบครัวใน

อนาคตของท่านได้  ข้าพเจ้าจะบอกท่าน

เกี่ยวกับเรื่องนี้

เขียนรายงานส่งครู

ท่านอาจจะเริ่มในห้องของท่านวันนี้  มี

รายงานที่ยังท�าไม่เสร็จอยู่ในกองหรือไม่ 

(ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่ามีกองซ้อนกันหลาย

กอง ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้ารูจ้กัห้องของท่าน)  

บางทีท่านอาจจะพิมพ์ไว้แล้วและพร้อมส่ง  

เหตุใดจึงต้องใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น  ข้าพเจ้า

ทราบเหตุผลนี้ในระหว่างชัน้เรยีนศาสนาที่

ข้าพเจ้าเคยสอนที่วิทยาลัยริคส์ (ปัจจุบัน 

คือมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ)  

ข้าพเจ้าก�าลังสอนจากหลักค�าสอนและ

พันธสัญญาภาค 25  ในภาคนี้พระเจ้า

รับสั่งกับเอ็มมา สมิธว่าเธอควรให้เวลา 

แก่ “การเขียน, และแก่การเรียนรู้ให้มาก” 

(ข้อ 8)  ประมาณแถวที่สามนับจากด้าน

หลัง สาวผมบลอนด์คนหนึ่งนั่งคิ้วขมวด

ขณะข้าพเจ้ากระตุ้นนักเรียนให้หมั่น

พัฒนาทักษะการเขียน  เธอยกมือและพูด

ว่า “ดูเหมือนข้อนี้จะไม่มีเหตุผลสมควร

ส�าหรับดิฉัน  เพราะสิ่งที่ดิฉันจะได้เขียน  

จริง ๆ ก็มีแต่จดหมายถึงลูก ๆ”  ค�าพูดนั้น

ท�าให้ทุกคนในชั้นหัวเราะ  แค่มองดูเธอ 

ข้าพเจ้าก็เห็นภาพเด็ก ๆ หลายคนรอบตัว

เธอ และเห็นกระทั่งจดหมายที่เธอจะเขียน  

การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพอาจจะไม่ใช่

เรื่องส�าคัญส�าหรับเธอก็เป็นได้

จากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็ลุกขึ้นยืน 

เกือบหลังห้อง เขาไม่ค่อยพูดระหว่างเทอม 

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจด้วยซ�้าว่าเขาเคยพูด  เขา

อายุมากกว่านักเรียนคนอื่น และขี้อาย  เขา

ถามว่าเขาจะพูดได้ไหม  เขาเล่าเสียงเบา ๆ 

ว่าเคยเป็นทหารในเวียดนาม  วันหนึ่งใน

ภาวะที่เขาคิดว่าสงบแล้ว เขาวางปืนยาว 

ไว้แล้วเดินข้ามบริเวณป้อมทหารไปรับ

จดหมาย  พอถือจดหมายในมือ เขาก็ได้ยิน

เสียงแตรสัญญาณ เสียงตะโกน เสียงยิงปืน

ครกและปืนยาวมาข้างหน้าศัตรูกลุ่มใหญ่  

เขาหาทางกลับไปเอาปืนยาวโดยใช้มือเป็น

อาวุธ  เขากับคนที่รอดชีวิตขับไล่ศัตรูออก

ไป  จากนั้นเขาก็นั่งลงท่ามกลางคนที่ยังมี

ลมหายใจ และคนตายบางคน เขาเปิด

จดหมาย  เป็นจดหมายมาจากคุณแม่ของ

เขา  เธอเขียนว่าเธอเคยมีประสบการณ์ทาง

วิญญาณที่ท�าให้เธอมั่นใจว่าเขาจะมีชีวิต

กลับบ้านถ้าเขาชอบธรรม  ในชั้นเรียนของ

ข้าพเจ้า เขาพูดเบา ๆ ว่า “จดหมายฉบับนั้น

เป็นพระคัมภีร์ส�าหรับผม  ผมเก็บเอาไว้”  

แล้วเขาก็นั่งลง
วันใดวันหนึ่งท่านอาจจะมีลูก อาจจะ

เป็นลูกชาย  ท่านเห็นหน้าเขาไหม ท่านเห็น
เขาอยู่ในอันตรายถึงตายบางแห่งบางเวลา
ไหม ท่านรู้สึกถึงความกลัวในใจเขาไหม  
นั่นมีผลต่อความรู ้สึกท่านหรือไม่ ท่าน

ประสงค์จะให้อย่างไม่มีข้อจ�ากัดหรือไม่  
จะต้องเสยีสละอะไรเล่าเพือ่เขยีนจดหมาย 
ที่ใจท่านต้องการจะส่ง  บ่ายนี้จงเริ่มปฏิบัติ  
กลับไปที่ห้องของท่านแล้วเขียน อ่าน และ

แก้ไขกระดาษแผ่นนั้นซ�้าหลาย ๆ ครั้ง  นั่น
จะไม่ดูเป็นการเสียสละถ้าท่านนึกภาพ
ลูกชายคนนั้น รู้สึกถึงจิตใจเขา และนึกถึง
จดหมายที่สักวันหนึ่งเขาจะต้องการ
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แก้โจทย์คณิตศาสตร์
ตอนนี้บางท่านอาจไม่มีรายงานรออยู่  

แต่อาจมีต�าราพร้อมโจทย์คณิตศาสตร์ซ่อน
อยู่ในนั้น  ข้าพเจ้าจะบอกท่านเกี่ยวกับวัน
หนึ่งในอนาคตของท่าน  ท่านจะมีลูกชาย
หรือลูกสาววัยรุ่นที่จะพูดว่า “หนูเกลียด
โรงเรียน”  หลังจากตั้งใจฟังพอสมควรแล้ว 
ท่านจะพบว่าไม่ใช่โรงเรียนหรือแม้กระทั่ง
คณิตศาสตร์ที่เขาเกลียด—แต่คือความรู้สึก
ล้มเหลวต่างหาก

ท่านจะแยกแยะความรู้สึกเหล่านั้นได้
อย่างถูกต้อง และท่านจะเข้าใจ ท่านจะต้อง 

การให้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด เพราะฉะนั้นท่าน
จะเปิดต�าราและพดูว่า “เรามาดโูจทย์ข้อน้ี
ด้วยกนั”  ลองนึกถึงว่าท่านจะรู้สึกตกใจ
อย่างไรเมื่อท่านเห็นว่าเรือพายล�าเดียวกัน
ยังคงล่องไปตามน�้าสองชั่วโมงและลอย
กลับมาในห้าชั่วโมง ค�าถามยังเหมือนเดิม
คือกระแสน�้าเชี่ยวแค่ไหนและเรือเดินทาง
ได้ไกลเพียงใด  ท่านอาจจะคิดว่า “ฉันจะ
ท�าให้ลูกรู้สึกดีขึ้นด้วยการท�าให้พวกเขาเห็น
ว่าฉันก็ท�าคณิตศาสตร์ไม่ได้เหมือนกัน”  
ข้าพเจ้าขอแนะน�าท่านบางอย่าง น่ันคือ  
ลูก ๆ จะมองว่านั่นเป็นของขวัญที่ไม่น่ารับ

มีของขวัญที่ดีกว่านั้น แต่ท่านจะต้อง

พยายามตอนนี้  สมัยคุณพ่อข้าพเจ้ายังเด็ก 

ท่านต้องแก้โจทย์เรื่องเรือพายแบบนั้นและ

อีกหลายข้อ  นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ

ที่ท่านต้องใช้เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ส่ง

ผลต่อวิชาเคมี  แต่ท่านส่งผลต่อข้าพเจ้า

เช่นกัน  ห้องครอบครัวของเราดูไม่โอ่โถง

เท่าบางครอบครัว แต่มีเฟอร์นิเจอร์ชนิด

หนึ่ง—คือเก้าอี้—และสิ่งประดับผนังอย่าง

หนึ่ง—คือกระดานด�า  ตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่

ในวัยทีล่กูชายหรอืลกูสาวของท่านจะมอีายุ

ถึง  ข้าพเจ้าไม่ได้สงสัยว่าจะแก้โจทย์คณิต-

ศาสตร์ได้หรือไม่ เพราะข้าพเจ้าพิสูจน์จน

พอใจแล้วว่าข้าพเจ้าแก้ไม่ได้  และครูบาง

คนก็เชื่อว่านั่นเป็นความจริงเช่นกัน
แต่คุณพ่อไม่พอใจ ท่านคิดว่าข้าพเจ้า

ท�าได้  เราจึงผลัดกันไปที่กระดานแผ่นนั้น  
ข้าพเจ้าจ�าของขวัญที่คุณพ่อห่อให้ไม่ได้  
แต่ข้าพเจ้าจ�ากระดานและเสียงเบา ๆ ของ
ท่านได้  การสอนของท่านเป็นมากกว่าการ 
รู้ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการ และการเอาใจใส่  
เป็นมากกว่าการเต็มใจสละเวลาอันมีค่า
ตอนนั้น  ต้องใช้เวลาที่คุณพ่อเคยใช้ก่อน
หน้านั้นเมื่อเคยมีโอกาสเหมือนที่พวกท่าน 
มีตอนนี้  เพราะคุณพ่อใช้เวลาตอนนั้น คุณ
พ่อกับข้าพเจ้าจึงมีช่วงเวลาที่กระดานด้วย

กันและคุณพ่อช่วยข้าพเจ้าได้
เพราะคุณพ่อให้ของขวัญนั้นแก่ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าจึงมีลูกชายที่ยอมให้ข้าพเจ้านั่งอยู่

กับเขาหนึ่งปี  เราพายเรือข้ึนล่องล�าเดียว 
กันนั้น และครูของเขาเขียนในสมุดพกของ
เขาว่า “ปรับปรุงขึ้นมาก”  แต่ข้าพเจ้าจะ
บอกท่านว่าอะไรปรับปรุงมากท่ีสุด สิ่งน้ัน
คอื ความรูส้กึของเดก็ชายด ีๆ คนหนึง่เกีย่ว
กับตนเอง ไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะวางไว้ใต้
ต้นคริสต์มาสให้สจ๊วต ที่มีโอกาสเป็นมรดก
ตกทอดของครอบครัวได้ครึ่งหนึ่งของความ

ภาคภูมิใจของเขาในความส�าเร็จ

เรียนศิลปะและดนตรี
บางทีอาจจะมีนักเรียนศิลปะบางคน 

(หรือนักเรียนดนตรี) ยิ้ม  พวกเขาก�าลังคิด
ว่า “เขาไม่สามารถโน้มน้าวให้ผมเชื่อได้ 
แน่ ๆ ว่ามีของขวัญซ่อนอยู่ในการบ้านท่ี  
ผม ยงัท�าไม่เสรจ็” ข้าพเจ้าจะลองด ูสปัดาห์ 
ที่แล้วข้าพเจ้าไปร่วมงานยกย่องเกียรติคุณ
ชายหนุม่คนหนึง่  มสีไลด์โชว์  ไฟหรีล่ง และ 

ข้าพเจ้าจ�าเสียงสองเสียงได้  เสียงหนึ่งเป็น
เสียงนักร้องมีชื่อคนหนึ่งเปิดคลอเบา ๆ 
ประกอบอีกเสียงหนึ่งของผู้บรรยาย ซึ่งคือ
พ่อของชายหนุ่มคนดังกล่าว

คุณพ่อของเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง

เตรียมสไลด์ เขียนค�าพูดประกอบสไลด์ 
จากนั้นก็ประสานบทเพลงกับค�าพูดให้ได้
ระดับเสียงและจังหวะเวลาที่เหมาะสม วัน
หน้าท่านจะมีลูกชายผู้จะได้รับเกียรติใน
งานเช่นนั้น โดยมีลูกพี่ลูกน้องลุงป้าน้าอา
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ทั้งหมดคอยดูอยู่  และท่านจะต้องการบอก
เขาสุดหัวใจท่านว่าเขาเป็นอะไรและเขาจะ
เป็นอะไรได้  ท่านจะให้ของขวัญนั้นแก่เขา
เวลานั้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านสัมผัส
ความรู้สึกของเขาได้ไหมในเวลานี้และเริ่ม
สั่งสมทักษะความคิดสร้างสรรค์ท่ีท่านจะ
ต้องใช้  และนั่นจะมีความหมายมากกว่าที่
ท่านจะฝันถึงได้เวลานี้ ข้าพเจ้าสัญญา

กลับใจเด๋ียวน้ี
มีของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่บางท่านอาจ

ต้องการให้ซึ่งต้องเริ่มแต่เนิ่น ๆ  ข้าพเจ้า
เห็นว่าของขวัญชิ้นนี้เริ่มเมื่อข้าพเจ้าเป็น
อธิการ  ชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งตรงข้ามข้าพ-

เจ้าที่โต๊ะท�างาน  เขาพูดถึงความผิดพลาด
ที่เคยท�า และเขาบอกว่าเขาต้องการให ้
ลูก ๆ ที่เขาจะมีในวันหน้ามีพ่อที่สามารถ 
ใช้ฐานะปุโรหิตและผนึกกับพวกเขาได ้
ชั่วกาลนาน  เขาบอกว่าเขารู้ว่าราคาและ
ความเจ็บปวดของการกลับใจอาจจะมาก
อย่างยิ่ง  จากนั้นเขาพูดบางสิ่งที่ข้าพเจ้าจะ

ประทานพระบุตรของพระองค์และพระเยซู
คริสต์ประทานการชดใช้แก่เราซึ่งเป็นของ
ประทานอันส�าคัญที่สุดในบรรดาของประ-
ทานทั้งปวงและการให้ทั้งปวง  พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงรูส้กึถงึความเจบ็ปวดและโทมนสั 
ทั้งปวงของบาปซึ่งจะตกมาถึงเราทั้งหลาย
และคนทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่ (ดู ฮีบรู 4: 
14–16)

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานต่อท่านว่า
พระเยซูเต็มพระทัยประทานของขวัญให้ทุก
คนอย่างเต็มที่ไม่มีข้อจ�ากัด  และข้าพเจ้า
แสดงประจักษ์พยานต่อท่านว่าเมื่อท่าน
ยอมรับของขวัญที่ประทานผ่านการพลี
พระชนม์ชีพอันไม่มีขอบเขตน้ัน สิ่งน้ันจะ 
น�าปีติมาสู่ผู้ให้ (ดู ลูกา 15:7)

“ท่านทัง้หลายได้รบัเปล่า ๆ กจ็งให้เปล่า ๆ” 
(มัทธิว 10:8)  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้
เราให้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด ข้าพเจ้าสวดอ้อน 
วอนขอให้ความรู้สึกของผู้อื่นสัมผัสใจเรา 
เพื่อเราจะให้โดยไม่รู้สึกถูกบีบบังคับหรือ
คาดหวังผลประโยชน์ และเพื่อเราจะรู้ว่า 
การเสียสละที่เราท�านั้นน่าชื่นใจเมื่อเรา 
เห็นค่าปีติที่การเสียสละน้ันน�ามาสู่ใจอีก
ดวงหนึ่ง 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “Gifts  
of Love” ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์เมื่อ 16 ธันวาคม  
ค.ศ. 1980  ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ 
speeches. byu. edu

ไม่ลืม “อธิการครับ ผมก�าลังกลับมา ผมจะ
ท�าทุกอย่างที่ต้องท�า ผมก�าลังกลับมา” เขา
รู้สึกเสียใจ  เขามีศรัทธาในพระคริสต์ แต่ยัง
ต้องใช้ความพยายามที่ต้องเจ็บปวดหลาย
เดือน

ด้วยเหตุนี้จึงมีครอบครัวหนึ่งมีผู้ด�ารง

ฐานะปุโรหิตที่ชอบธรรมเป็นหัวหน้าครอบ-

ครวั  พวกเขามคีวามหวงันรินัดร์และสนัติสขุ 

บนแผ่นดินโลก  เขาอาจจะห่อของขวัญทุก

ประเภทให้ครอบครัวอย่างสวยงาม แต่ไม่มี

สิ่งใดส�าคัญมากเท่ากับของขวัญที่เขาเริ่ม

มานานแล้วในห้องท�างานของข้าพเจ้าและ

ไม่เคยหยุดให้  เวลานั้นเขารู้สึกถึงความ

ต้องการของลูก ๆ ที่เขาเพียงแต่ฝันถึง เขา

ให้แต่เนิน่ ๆ และให้อย่างเต็มที ่ เขาเสยีสละ 

ความจองหอง ความเกียจคร้าน และความ

รู้สึกเย็นชา  ข้าพเจ้าแน่ใจว่าสิ่งนั้นดูไม่

เหมือนการเสียสละในตอนนี้
เขาสามารถให้ของขวัญนั้นได้เพราะอีก 

คนหนึง่ให้ไว้นานแล้ว  พระผูเ้ป็นเจ้าพระบดิา ภา
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จงมาหาพระคริสต์

“จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการ

ทำาให้ดีพร้อมในพระองค์, และปฏิเสธ

ตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 

ทุกอย่าง” (โมโรไน 10:32)

ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ

 2014 

โดย ฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

เยาวชนชายทั้งหลายของฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน ปีนี้สาระส�าคัญของสหกิจกรรม

สร้างแรงบนัดาลใจท่านให้นกึถงึความสมัพนัธ์ 
ของท่านกับพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของเรา วิธีที่เราจะเป็นเหมือน
พระองค์  สาระส�าคัญของเราคือ “จงมาหา
พระคริสต์, และได้รับการท�าให้ดีพร้อมใน
พระองค์, และปฏิเสธตนจากความไม่เป็น
เหมอืนพระผูเ้ป็นเจ้าทกุอย่าง” (โมโรไน 10:32)

นี่เป็นค�าเชื้อเชิญอันศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าใกล้
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  เพราะการชดใช้
ของพระองค์เราจึงมีพลังรับใช้ ปฏิเสธตนจาก
สิง่ทีไ่ม่เป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจ้าในชวีติเรา และ 
รู้สึกถึงความรักอันไม่มีขอบเขตของพระองค์  
ขณะท�าเช่นนั้นเราจะพบสันติและความสุข
ที่แท้จริง

เมื่อท่านท�าตามค�าเชื้อเชิญให้มาหาพระ- 
คริสต์ ท่านจะเข้าใจหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของ
ท่านเช่นกันในการ “เชื้อเชิญให้คนทั้งปวงมา
หาพระคริสต์” (คพ. 20:59) ใจท่านจะเปี่ยม
ด้วยความปรารถนาที่จะน�าผู้อื่นมาหาพระ-
องค์ เพื่อพวกเขาจะสามารถได้รับพรเดียวกัน
กับที่ท่านเคยได้รับและยังคงได้รับ

เยาวชนชายคนหนึ่งชื่อไมเคิลมีสัมฤทธิผล
ในหน้าที่นี้โดยช่วยโฮเซ  เพื่อนคนหนึ่งจาก
โรงเรียน

วันหนึ่งโฮเซถามเขาว่า “ไมเคิล ท�าไมนาย
มีความสุขตลอดเวลา”

ไมเคิลตอบว่า “เพราะฉันรับใช้”
“ท�าไมนายถึงรับใช้”

50 เ ลี ย โ ฮ น า



ท่านได้รับเชิญ
โดย ฝ่ายประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ

ใครไม่ชอบรับค�าเชิญบ้าง  เมื่อเราได้
รับค�าเชิญให้ไปร่วมงานวันเกิดหรืองาน

แต่งงาน เรารู้สึกมีความสุขที่สามารถร่วม
ฉลองเหตุการณ์ส�าคัญในชีวิตกับคนอื่น ๆ  
สาระส�าคัญของสหกิจกรรมส�าหรับปี 2014 
ประกอบด้วยค�าเชื้อเชิญอันน่ายินดีที่มีนัย
ส�าคัญนิรันดร์ “จงมาหาพระคริสต์, และ 
ได้รับการท�าให้ดีพร้อมในพระองค์, และ
ปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้-
เป็นเจ้าทุกอย่าง” (โมโรไน 10:32)

ค�าเชื้อเชิญมากมายต้องการการตอบรับ

—RSVP (กรุณาตอบกลับ)—เพื่อแสดงให้รู้

ว่าเรายอมรับค�าเชิญหรือไม่  ท่านเคยตอบ

รับค�าเชื้อเชิญนี้ในชีวิตท่านหรือไม่  การมา

หาพระคริสต์หมายความว่าเราก�าลังรักษา

พันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราท�าเมื่อรับ 

บัพติศมา  หมายความว่าเราได้ยอมรับ 

พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ

พระผู้ไถ่ของตัวเรา หมายความว่าเรารับรู้

และเชื่อสิ่งที่แอลมาสอนชิบลันบุตรชาย

ของเขาว่า “ไม่มีทางหรือวิธีอื่นใดซึ่งโดย 

ทางนั้นมนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดได้, 

เว้นแต่ในและโดยผ่านพระคริสต์” (แอลมา 

38:9)  การยอมรับค�าเชื้อเชิญนี้หมายความ

ว่าเราให้ค�ามั่นว่าจะท�าตามแบบอย่างที่ดี

พร้อมของพระครสิต์โดยด�าเนนิชวีติทีบ่รสิทุธ์ิ 

และอุทิศถวายแล้ว  โดยการรักและรับใช ้

ผู้อื่น
ค�าเชื้อเชิญนี้ไม่ใช่เหตุการณ์เพียงครั้ง

เดียว แต่เป็นกระบวนการ  เราได้รับเชิญให้
เดินตามเส้นทางที่จะน�าเราไปพระวิหารซึ่ง

“เพราะฉันด�ารงฐานะปุโรหิตและนั่นเป็น
หน้าที่ของฉัน” เขาตอบ

โฮเซพูดว่า “ฉันอยากรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิต”

ไมเคิลชวนโฮเซไปร่วมกิจกรรมและการ
ประชุมของศาสนจักรในเวลาต่อมา  ในท่ี 
สดุโฮเซกบัครอบครวักเ็รยีนกบัผูส้อนศาสนา 
และรับบัพติศมา  โฮเซบอกว่า “งานเผยแผ่
ศาสนาเป็นพื้นฐานของศาสนจักรเรา  ถ้า
เราจะเป็นคนเท่ียงธรรมและชอบธรรมใน
การติดต่อประจ�าวันของเรา เมื่อนั้นคนรอบ

ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

เราท�าพันธสัญญาเพิ่มเติมกับพระบิดาใน
สวรรค์ของเราและมีส่วนร่วมในศาสนพิธ ี
ที่จ�าเป็นต่อความสูงส่งของเรา  เส้นทางนี้
อาจรวมถึงการรับใช้งานเผยแผ่  เส้นทางนี้
จะรวมถึงการแต่งงานในพระวิหารและการ
เป็นชายหญิงที่ชอบธรรมในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งหมายถึงความอดทน

จนกว่าชีวิตจะหาไม่  ดังค�าเชื้อเชิญระบุไว้ 
เมื่อเรามาหาพระคริสต์ เราจะได้รับการ
ท�าให้ดีพร้อมในพระองค์  พระคริสต์ทรง
ท�าให้การอยู่บนเส้นทางพันธสัญญานี้เกิด
ขึ้นได้โดยผ่านศรัทธาในพระองค์และผ่าน
การกลับใจ  กระบวนการของการท�าให้ดี
พร้อมสามารถเริ่มได้วันน้ี  การชดใช้ของ
พระคริสต์ท�าให้เกิดขึ้นได้

ค�าเชื้อเชิญนี้ขอให้เราปฏิเสธตนจาก
ความไม่เหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง—
แตกต่างจากแฟชั่น มาตรฐาน และการ
ปฏิบัติของโลก  เราได้รับเชิญให้ “ละทิ้งสิ่ง
ต่าง ๆ ของโลกนี้, และแสวงหาสิ่งต่าง ๆ 
ของโลกทีด่กีว่า” (คพ. 25:10) เราเป็นพยาน 

ว่าค�าเชื้อเชิญให้ “มาหาพระคริสต์และได้
รับการท�าให้ดีพร้อม” จะน�าไปสู่ความสุข
ในชีวิตนี้และสู่ชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง  
ท่านได้รับเชิญให้ตอบรับวันนี้! 

“ค�ำว่ำ ‘จงมำหำพระคริสต์’ เป็นค�ำเชื้อเชิญ  
เป็นค�ำเชื้อเชิญส�ำคัญที่สุดที่ท่ำนจะให้แก่อีก
คนหนึ่งได้ เป็นค�ำเชื้อเชิญส�ำคัญที่สุดที่ใคร ๆ 
ก็ยอมรับได้”1

—ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์ ที่ปรึกษำที่หนึ่งใน 
ฝ่ำยประธำนสูงสุด

ข้างจะสังเกตเห็นและอยากรู้อย่างที่ผม
อยากรู้  ไมเคิลเป็นภาชนะในแผนอันส�าคัญ
ยิ่งของพระผู้เป็นเจ้า”

เมื่อท่านเข้าใกล้พระเจ้า ท่านจะมีความ
ปรารถนาที่จะรับใช้ผู้อื่นเช่นเดียวกับไมเคิล  
และเมื่อท�าเช่นน้ันท่านจะพบว่าสัญญาน้ี
จากประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่
หนึง่ในฝ่ายประธานสงูสดุเป็นจรงิ “เมือ่ท่าน 
เชื้อเชิญผู้คนให้มาหาพระคริสต์ด้วยความ
จรงิใจ ใจท่านจะเปลีย่น  ท่านจะท�างานของ 
พระองค์เพือ่พระองค์  ท่านจะพบว่าพระองค์ 
ทรงรกัษาสญัญาว่าจะเป็นหนึง่เดยีวกบัท่าน 
ในการรับใช้  ท่านจะรู้จักพระองค์ และใน
ที่สุดท่านจะเป็นเหมือนพระองค์ และ ‘ได ้
รับการท�าให้ดีพร้อมในพระองค์’2

นี่คือหัวใจของสาระส�าคัญปีนี ้

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

มี.ค.	2008,	49.
2.	 เฮนรีย์ บี.	อายริงก์,	“มาสู่พระคริสต์,”		เลียโฮนา, 

มี.ค.	2008,	52.
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ได้รับการทำาให้ดีพร้อม
ในพระองค์

“เราต้องไม่ท้อใจถ้า
ความพยายามอย่างจริง 
จังของเราไปสู่ความดี
พร้อมเวลานี้ดูเหมือน

ล�าบากใหญ่หลวงและไม่สิ้นสุด ความ 
ดีพร้อมใกล้ตัวเข้ามาแล้ว แต่จะมาอย่าง
สมบูรณ์หลังจากการฟื้นคืนชีวิตเท่านั้น 
และผ่านพระเจ้าเท่านั้น ความดีพร้อม 
รอคอยทุกคนที่รักพระองค์และรักษา 
พระบัญญัติของพระองค์”
ดู เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ความดีพร้อม 
เป็นกระบวนการต่อเนื่อง” เลียโฮนา, ม.ค.  
1996, 97.

พระคุณของพระองค์
เพียงพอสำาหรับท่าน

“ชาวคริสต์บางคน
กล่าวหาวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย . . .ว่าปฏิเสธ
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า

โดยอ้างว่าพวกเขาสามารถได้รับความรอด
ด้วยตนเอง เราตอบข้อกล่าวหานี ้. . .  ‘เพราะ 
เราท�างานอย่างขยันหม่ันเพียร . . .  เพื่อ
ชักชวนลูกหลานเรา . . . ให้เชื่อในพระคริสต์, 
และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า; เพราะเรารู้ว่า
โดยพระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้
รอด, หลังจากเราท�าทุกสิ่งจนสุดความ
สามารถแล้ว’ (2 นีไฟ 25:23)  แล้ว “เราท�า
ทุกสิ่งจนสุดความสามารถ’ คืออะไร  หมาย
ถึงการกลับใจด้วยแน่นอน (ดู แอลมา 24: 
11) และบัพติศมา การรักษาพระบัญญัติ 
และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่”
ดู เอ็ลเดอร์ดัลลินเอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, ดู “ท่านได้รับการช่วยให้รอดแล้วหรือ,” 
เลียโฮนา, ก.ค. 1998, 67.

จงมาหาพระคริสต์
พระคัมภีร์มีค�าเชื้อเชิญมากมายให้มา 

หาพระครสิต์  ค้นหาตวัอย่างเลก็ ๆ น้อย ๆ 
ที่ระบุไว้ด้านล่าง  พระคัมภีร์เหล่านี้สอน
อะไรท่านเกี่ยวกับพรของการมาหาพระผู้
ช่วยให้รอด  ท่านจะหาพระคัมภีร์เพิ่มเติม

เกี่ยวกับค�าเชื้อเชิญนี้ได้หรือไม่
• ออมไน 1:26
• แอลมา 5:34–35
• 3 นีไฟ 12:19–20
• มัทธิว 11:28–30
• ยอห์น 6:35

พระคุณ
“ค�าว่า พระคุณ ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์ 

โดยเบื้องต้นหมายถึงความช่วยเหลือจาก
สวรรค์และพลังที่เราได้รับผ่านการชดใช้
ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์”
แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ 
(2004), 100.

  10:32
สาระสำาคัญของสหกิจกรรมปีนี้คือคำาเชื้อเชิญจากโมโรไนให้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด

หมายเหตุของบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็นค�าอธิบายครอบคลุม
ข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นส�าหรับการศึกษาของท่าน

รักพระผู้เป็นเจ้า
ท่านจะแสดงให้พระบิดาบนสวรรค์เห็น

ได้อย่างไรว่าท่านรักพระองค์  พิจารณา
แนวคิดเหล่านี้และเสนอแนวคิดของท่าน
เพิ่มเติม  เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่าน

เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านจะท�า
• รักษาพระบัญญัติ
• รักและรับใช้ผู้อื่น
• ท�าหน้าที่รับผิดชอบในศาสนจักรให้

เกิดสัมฤทธิผล
• สวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ

ดีพร้อมในพระคริสต์
ดีพร้อม ตามที่ใช้ในพระคัมภีร์ หมายถึง 

“เพียบพร้อม ครบถ้วน และพัฒนาเต็มที่ 
ชอบธรรมทั่วทุกด้าน  ดีพร้อมจะหมายถึง
ปราศจากบาปหรือความชั่วร้ายก็ได้ พระ-
คริสต์เท่านั้นที่ทรงดีพร้อมทั่วทุกด้าน  ผู้
ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์จะดีพร้อม 
ได้โดยผ่านพระคุณและการชดใช้ของ
พระองค์” (คู่มือพระคัมภีร์, “ดีพร้อม, 
บริบูรณ์, สมบูรณ์,” scriptures.lds.org)
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จงมาหา
พระคริสต์

“จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการท�าให้ดีพร้อมในพระองค์,  
และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง”

(โมโรไน 10:32)



โดย ลอรี ฟูลเลอร์
นิตยสารศาสนจักร

หลักธรรมห้าข้อเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์สามารถ

ส่งผลในวิธีที่ท่านดำาเนินชีวิต

โจเซฟ สมิธกล่าวว่า “หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณคือการรู้
แน่ชัดถึงพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้า”1  สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระ-
ผู้เป็นเจ้าสามพระองค์สามารถเปลี่ยนวิธีที่เราด�าเนินชีวิต ไม่

เพียงในเรื่องใหญ่เท่านั้นแต่ในเรื่องเล็กทุกวันด้วย  พิจารณาว่าความรู้
ของท่านเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ส่งผลต่อชีวิตท่านอย่างไร
เมื่อท่านอ่านหลักธรรมห้าข้อเหล่านี้

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและทรงประสงค์ส่ิงดีท่ีสุดสำาหรับเรา
สมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์และทรง 

มหิทธิฤทธิ์ แต่พระองค์ยังคงใส่พระทัยให้เรามีความสุขและประสบ
ความส�าเร็จ  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เป็นพยาน 
ว่า “ทั้งสามพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่พวกเรา และเราคือสิ่งที่ทั้งสาม
พระองค์ทรงห่วงใยอย่างยิ่ง  ทั้งสามพระองค์ทรงพร้อมที่จะช่วยเราไป
สู่พระบิดาโดยทางพระบุตร  พระองค์ทรงเป็นผู้วิงวอนต่อพระบัลลังก์
ของพระผู้เป็นเจ้าแทนเรา  ช่างอัศจรรย์ยิ่งนักที่เราจะทูลถึงพระบิดา 
ในพระนามของพระบุตร”2

เพราะสมาชิกในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ทรงรักเราและทรง
ประสงค์สิ่งดีที่สุดส�าหรับเรา การเลือกของเราจึงส�าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราท�าในแต่ละวันเพื่อน�าเราให้ใกล้ชิด
พระองค์มากขึ้น  เรามีศักยภาพไร้ขีดจ�ากัด และพระผู้เป็นเจ้าทรง
ห่วงใยความส�าเร็จของเรา แม้ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

พระบิดาบนสวรรค์ประทานทุกส่ิงแก่เรา
เราทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทานทุกสิ่งแก่เรา ด้วยเหตุนี้เรา

จึงควรพยายามส�านึกในพระหัตถ์ของพระองค์และกตัญญู  เม่ือเรา
กตัญญู เรากระท�าต่างออกไป  ประธานโธมัส เอส. มอนสันสัญญาว่า 
“เรายกตัวเราและผู้อื่นให้สูงขึ้นได้เมื่อเราไม่คิดแต่เรื่องร้าย ๆ และปลูก
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ฝังเจตคติของความกตัญญูไว้ในใจเรา”3

เพราะทุกอย่างที่เรามีมาจากพระผู้เป็น-
เจ้า (ดู โมไซยาห์ 2:20–21; คพ. 59:21) 
ความกตัญญูของเราจึงสามารถท�าให้เรา
เต็มใจแบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้น  นี่รวมถึง 
เวลาและพรสวรรค์ของเราเช่นเดียวกับพร
ทางโลกของเรา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเมตตา
งานและรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคือ 

“การท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิต 
นิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)  พระองค์
ทรงต้องการความส�าเร็จของเรา จึงทรงยก
โทษความผิดพลาดท่ีเราท�า  พระเมตตา
ของพระองค์ประทานการให้อภัยแม้เมื่อเรา
ท�าผิดแบบเดิมอีกครั้ง  พระบิดาบนสวรรค์ 
พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ
ทรงช่วยเราเปลี่ยน

พระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าสอนเรา 
ว่าต้องให้อภัย  ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าวว่า “เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรัก
เรามาก เราจึงต้องรักและให้อภัยกัน”4  นี่
รวมถึงการให้อภัยตัวเราเองด้วย

พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์เพ่ือเรา
โดยผ่านการชดใช้ พระผู้ช่วยให้รอดทรง

ประสบความเจ็บปวดและโทมนัสท้ังหมด 
ของเรา (ดู แอลมา 7:11–13)  ถ้าเราเคยมี
วันที่หนักหนาสาหัสและรู้สึกเหมือนไม่มี
ใครเข้าใจ เรารู้ได้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด ทรง 
เข้าพระทัย  เมื่อเรามีวันดีที่สุดและต้องการ
ให้มีคนร่วมยินดีกับเรา พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อเรา  พระองค์ทรงต้องการมี
ส่วนร่วมในปีติของเราเฉกเช่นพระองค์ทรง 
มีส่วนร่วมในความเจ็บปวดของเรา

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อของเดือนนี้:พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนำาทางเรา

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญากับอัครสาวก
ของพระองค์ว่าพระผู้ปลอบโยน หรือพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์  จะทรงอยู่กับพวกเขา
เสมอเพื่อสอนและปลอบโยนพวกเขา (ดู 
ยอห์น 14:16–17, 26–27)  เราสามารถให้
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์น�า 
ทางเราได้เช่นกัน  และเราวางใจได้ว่าค�า
ตอบที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานแก่เรา
นั้นจะช่วยเรา ด้วยการมีพระองค์ทรงชี้ทาง 
เราจึงติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
ได้ตลอดเวลา  และเมื่อเราท�าตามการ 
กระตุ้นเตือนที่เราได้รับ เราจะเริ่มรู้จักทั้ง
สามพระองค์ดีขึ้น 

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	History of the Church, 6:305.
2.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“ข้าพเจ้าเชื่อในสามพระองค์,”		

เลียโฮนา,	ก.ค.	2006,	8.
3.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ของประทานอันสูงส่งของ

ความกตัญญู,”		เลียโฮนา,	พ.ย.	2010,	112.
4.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“ผู้มีใจกรุณาย่อมได้รับ 

พระกรุณา,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	76.

ร่วมวงสนทนา

ส่ิงท่ีต้องไตร่ตรองสำาหรับวันอาทิตย์
•	 ท่านเคยได้รับพรจากพระบิดา

บนสวรรค์	พระเยซูคริสต์	หรือ

พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อใด

•	 ท่านเคยรู้สึกใกล้ชิดทั้งสาม

พระองค์มากที่สุดเมื่อใด

•	 ท่านสามารถเรียนรู้อะไร	

เกี่ยวกับตัวท่านเองโดยเรียนรู้

เกี่ยวกับทั้งสามพระองค์

ส่ิงท่ีท่านจะทำา
•	 เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่าน

ว่าการรู้จักพระผู้เป็นเจ้าสาม

พระองค์เปลี่ยนแปลงท่าน

อย่างไร

•	 แบ่งปันความรู้สึกของท่านที่

โบสถ์หรือในสื่อสังคม
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ข้
าพเจ้าจ�าได้ว่าสมัยอายุ 11 ขวบ
อธิการพาข้าพเจ้าเข้าไปในห้อง
นมัสการของอาคารวอร์ดหลังใหม่

ของเราด้วยความคารวะ  เขานั่งกับข้าพเจ้า
ที่นั่นหน้าโต๊ะศีลระลึก  เขาพูดว่า “คุณรู้ 
แลร์รีย์ ว่าอีกไม่นานคุณจะได้รับแต่งตั้ง 

สู่ต�าแหน่งมัคนายกในฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน  คุณเข้าใจไหมว่าอะไรจะเป็นพร

พิเศษและหน้าที่ของต�าแหน่งนั้น” เขาบอก
ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะมีความรับผิดชอบอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติเฉกเช่นพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงปฏิบัติในการส่งเครื่องหมายของ
ศีลระลึกให้คนในที่ประชุมของเรา  ข้าพเจ้า

ตื้นตันกับความส�าคัญยิ่งของการเรียกฐานะ
ปุโรหิตที่ข้าพเจ้าจะได้รับ

อธิการขอให้ข้าพเจ้าท่องจ�าค�าสวดอ้อน 
วอนศีลระลึกทั้งสองบทและตรึกตรองว่าค�า
สวดอ้อนวอนเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ข้าพเจ้าอย่างไร  เขากล่าวว่าข้าพเจ้าต้อง

พยายามท�าสิ่งที่ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก
ขอให้เราแต่ละคนท�า ถ้าข้าพเจ้าต้องกระท�า 
แทนพระผู้เป็นเจ้าในการส่งศีลระลึกให้ผู้อื่น  
หลังจากกลับบ้าน คุณพ่อช่วยข้าพเจ้าหา

ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกทั้งในหลักค�าสอน

ข้าพเจ้าระลึกถึง
พระองค์ตลอดเวลา

และพันธสัญญา (20:76–79)  และพระ-
คัมภีร์มอรมอน (โมโรไน 4; 5)  ข้าพเจ้า
ตั้งใจอ่านเป็นครั้งแรกในชีวิต ข้าพเจ้าตั้งใจ

ฟังขณะมีผู้กล่าวค�าสวดอ้อนวอนเหล่านั้น 
ที่โบสถ์  ข้าพเจ้าไตร่ตรองถ้อยค�าขณะส่ง
ผ่านขนมปัง แต่ผลโดยสมบูรณ์ของพันธ-
สัญญาศีลระลึกปรากฏชัดเมื่อข้าพเจ้า

ได้ยินถ้อยค�าเหล่านี้ในการให้พรน�้า “ว่า
พวกเขาระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา”  
ข้าพเจ้าถามตนเองว่า “ข้าพเจ้าระลึกถึง
พระองค์ ตลอดเวลา  หรือไม่  ตลอดเวลา 
หมายความว่าอย่างไร ข้าพเจ้าจะระลึกถึง
พระองค์ตลอดเวลาได้อย่างไร”  ทุกครั้งที่

ข้าพเจ้าได้ยินค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกอัน
ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้รับการกระตุ้น
ให้ใคร่ครวญค�าถามเหล่านี้

วิธีที่เรารักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์
เป็นการแสดงออกภายนอกถึงพันธสัญญา
ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์ว่าจะระลึกถึง
พระเยซูคริสต์ตลอดเวลา  วันสะบาโตควร

เป็นรากฐานส�าหรับการระลึกถึงพระองค์ใน

อีกหกวันของสัปดาห์

วันอาทิตย์เป็นวันที่ต้องชะลอ หยุดพัก 
และระลึกถึง  เราเข้าร่วมการประชุมของ

ศาสนจักร ใคร่ครวญพร ความเข้มแข็ง  
และข้อบกพร่องของเรา แสวงหาการให้
อภัย รับส่วนศีลระลึก และไตร่ตรองความ
ทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือเรา  
เราพยายามไม่เขวตามสิ่งใด ๆ ท่ีโลกขัด
ขวางไม่ให้เรานมัสการพระองค์  เพราะ  

“ในวันนี้” ดังพระเจ้าตรัสไว้ “เจ้าจะไม่ท�า 
สิ่งใดอื่น”(คพ. 59:13) กิจกรรมใดก็ตามที่
เรามีส่วนร่วมในวันสะบาโตควรสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของการระลึกถึงพระคริสต์  

หากสิง่ใดทีเ่ราก�าลงัท�าในวนัสะบาโตน�าเรา
ออกห่างจากการระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
และการปฏิบัติศาสนกิจในวันสะบาโตเฉก
เช่นพระองค์จะทรงปฏิบัติ เมื่อนั้นเราควร

พิจารณาสิ่งที่เราท�าอีกครั้ง  พึงจ�าไว้ว่า 
สะบาโตเป็นวันที่ก�าหนดไว้ไม่เพียง “เพื่อ
พกัผ่อนจากการท�างานของเจ้า” เท่านัน้ แต่ 
“เพื่อแสดงความจงรักของเจ้าแด่พระผู้สูง 
สุด” ด้วย (คพ. 59:10)

เราต้องวางแผนชีวิตเราจนไม่มีข้ออ้าง 
ให้ออกห่างจากความศักดิ์สิทธิ์ส่วนใดใน 
วันของพระเจ้า  วันนี้เป็นวันท�ากิจธุระของ
พระองค์ วันซึ่งทั้งชีวิตเราจะได้รับพรและ
เริ่มต้นใหม่โดยมีประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์  

โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

วิธีที่เรารักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกภายนอกถึงพันธสัญญาของเราว่า 

จะระลึกถึงพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา



ส่วนตัวและกับครอบครัวของเรา นี่คือ  
วันส�าหรับการยกระดับวิญญาณของเรา

จงใช้เวลาบางส่วนวันนี้วางแผนอย่าง
รอบคอบในสิ่งที่ท่านจะท�าเพื่อให้วัน 
สะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่าง
แท้จริงในชีวิตท่าน จากนั้นให้ด�าเนินการ
ตามแผนของท่าน

จงระลกึถงึสญัญาอนัเลศิล�า้ของพระเจ้า
กบัคนทีใ่ห้เกยีรตวินัสะบาโตอย่างเหมาะสม: 
“และตราบเท่าท่ีเจ้าท�าสิ่งเหล่าน้ีด้วยการ
น้อมขอบพระทัย, ด้วยใจและสีหน้ารื่นเริง 
. . .ความบริบูรณ์ของแผ่นดินโลกเป็นของ
เจ้า” (คพ. 59:15–16)  เราจะยอมท้ิงพร
เหล่านี้ในชีวิตเราและในชีวิตของสมาชิก
ครอบครัวเราได้หรือ

ข้าพเจ้าเชื่อในการให้เกียรติวันสะบาโต  
ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างองอาจแต่ด้วย
ความอ่อนน้อมว่าการถือปฏิบัติวันสะบาโต
เป็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์และทรงรักเราแต่ละคน  ข้าพเจ้า
เป็นพยานว่า “ถ้าเราจะท�าตามและด�าเนิน
ชีวิตตามบัญชาสวรรค์ให้รักษาวันสะบาโต
ให้ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจะประทานพรเรา ทรง
ชี้ทาง และทรงดลใจเราในการแก้ไขปัญหา
ที่อยู่ตรงหน้าเราเป็นการตอบแทน ภา
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โดย ดาเนียล คาวาย

เมือ่ผมอายุ 14 ปี ครฟิูสกิส์เหน็พรสวรรค์ 
ด้านคณิตศาสตร์ของผมและส่งผมเข้า
แข่งโอลิมปิกคณิตศาสตร์ของบราซิล 

การแข่งขันมีสามช่วง  ช่วงแรกและช่วงที่
สองจะจัดวันเสาร์  ผมถูกจัดกลุ่มให้แข่ง
ช่วงที่สามและเห็นว่าจะจัดสองวันคือวัน
เสาร์กับวันอาทิตย์

ผมจึงบอกครูของผมและผู้อ�านวยการ
จัดแข่งโอลิมปิกว่าผมจะไม่ท�าข้อสอบวัน
อาทิตย์เพราะนั่นเป็นวันของพระเจ้า  ผู้
อ�านวยการขอให้ผมไปคุยกับผู้น�าศาสนจักร
ของผมเพือ่ให้พวกเขาปล่อยผมมาท�าข้อสอบ 
วันอาทิตย์ได้ เพราะถ้าผมไม่สอบ ผมจะถูก
ตัดสิทธิ์  ผมบอกว่าผมยอมทิ้งทุกอย่างแต่
ไม่ทิ้งพระผู้เป็นเจ้า

ผมไม่เสยีใจ เพราะผมมคีวามหวงัว่าพระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงยกย่องผู้ท่ียกย่องพระองค์  

ผมจ�า มัทธิว 6:33 ได้ที่บอกว่า “พวกท่าน
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความ
ชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์ 

จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”

หลายสัปดาห์ต่อมาเราติดต่อเลขานุการ

ของการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งแจ้งว่าผมไม่

สามารถท�าข้อสอบวันอื่นได้และผมจะถูก

ตัดสิทธิ์  หลังจากพูดคุยอยู่นาน เขาแนะน�า

ให้ผมส่งอีเมลอธิบายสถานการณ์ของผม 

ให้เขา  หลังจากส่งอีเมล ผมสวดอ้อนวอน

พระบิดาบนสวรรค์และทูลว่าผมจะท�าตาม 

พระประสงค์ของพระองค์

คืนต่อมา ผมได้รับอีเมลจากผู้ประสาน

งานแจ้งว่าผมสามารถท�าข้อสอบของวัน

อาทิตย์ในวันจันทร์ตามเวลาที่ผมสะดวก

ที่สุด และเขาถึงกับเสนอให้ท�าข้อสอบใน

เมืองของผมเพื่อผมจะได้ไม่ขาดชั้นเรียน

ตอนเช้าที่โรงเรียน

หลังจากได้รับข่าวดีนี้ ผมสวดอ้อนวอน

ขอบพระทัยพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วย

ผม  คุณพ่อคุณแม่ผมไปพระวิหารเพื่อ

แสดงความขอบพระทัย
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แนวคิดหลักเก่ียวกับการถือ
ปฏิบัติวันสะบาโต

“พระเจ้าประทานวนัสะบาโตเพือ่ประโยชน์ 
ของท่านและทรงบัญชาท่านให้ถือวันนี้เป็น
วันบริสุทธิ์

“การให้เกียรติวันสะบาโตรวมถึงการเข้า
ร่วมการประชุมทั้งหมดของศาสนจักร  . . .

“จงเตรียมพร้อมในระหว่างสัปดาห์เพื่อ
ท่านจะสามารถสงวนวันสะบาโตไว้ท�ากิจ-
กรรมมากมายที่ยกระดับจิตใจและเหมาะ
ส�าหรับวันสะบาโต  . . .

“การถือปฏิบัติวันสะบาโตจะน�าท่านให้
ใกล้ชิดพระเจ้าและครอบครัวท่านมากขึ้น 
ท่านจะมองไกลถึงนิรันดรและมีพลังทาง
วิญญาณ”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 
30, 31.

เมื่อผลสอบออกมา ผมได้

รับเหรียญทอง  พระเจ้าทรง

ยกย่องผู้ที่ยกย่องพระองค ์

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเซาเปาลู  
บราซิล
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จงกล้าสนับสนุนมาตรฐานศาสนจักร 
ถึงแม้แรงกดดันจะมาจากเยาวชน 

วสิทุธชินยคุสดุท้ายคนอ่ืน ๆ ทีรู่จ้กัมาตรฐาน 

และอาจจะคิดว่าท่านก�าลังเสแสร้งว่าม ี
ศีลธรรม  อย่างไหนมีความเสี่ยงมากกว่า
กันระหว่างการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระเจ้า หรือการที่เพื่อนวัยเดียวกับท่าน

เจาะประเด็น

เมื่อประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศ
เปลีย่นอายผุูม้คีณุสมบตัรัิบใช้เป็นผูส้อน 

ศาสนา ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ามิได้แนะน�า
ว่าชายหนุ่มทุกคนต้อง—หรือควรจะ—รับ
ใช้ในวัยต�า่กว่าเดิมนี้ หากแต่เป็นทางเลือก
ที่บัดนี้สามารถท�าได้โดยยึดสภาวการณ์
ของแต่ละบุคคลตลอดจนความเห็นชอบ
จากผู้น�าฐานะปุโรหิตเป็นหลัก”1 พิจารณา
สุขภาพทางร่างกายและทางอารมณ์ของ
ท่าน การเตรียมพร้อมด้านการเงิน และการ 
เตรียมพร้อมทางวิญญาณ  ท่านสามารถ

หารือกับบิดามารดาและผู้น�าฐานะปุโรหิต
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เมื่อตัดสินใจเรื่องเวลา
ที่เหมาะจะรับใช้

เกี่ยวกับเยาวชนหญิง ประธานมอนสัน
กล่าวว่า “สตรีสาว . . . ไม่ได้อยู่ใต้อาณัติ
เดียวกันกับชายหนุ่ม  อย่างไรก็ตาม เรา 
ขอยืนยันกับซิสเตอร์อายุน้อยทั้งหลายของ
ศาสนจักรว่าการเป็นผู้สอนศาสนาของ

พวกเธอคือคุณูปการอันล�้าค่า  เรายินดี
ต้อนรับการรับใช้ของพวกเธอ”2 

อ้างอิง
1.	 ดู	โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ขอต้อนรับสู่การ

ประชุมใหญ่,”		เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	4–5.
2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ขอต้อนรับสู่การ

ประชุมใหญ่,”	5.

บางคนมองว่าท่านท�าดีเอาหน้า (ทีน้ี ถ้า
พวกเขาก�าลังกดดันท่านให้ท�าบางสิ่งบาง
อย่างที่ท�าให้ ตัวท่าน รู้สึกไม่สบายใจหรือ
ละเมิดมาตรฐานที่ ครอบครัว ท่านก�าหนด
ไม่ใช่ศาสนจักร  ท่านยังสามารถยืนหยัด 
เพื่อตนเองได้โดยกล่าวเพียงว่าท่านไม่ชอบ

ท�าแบบนั้นและขอให้พวกเขาเคารพความ
รู้สึกของท่าน)

แน่นอนว่าท่านควรพยายามจัดการ
สถานการณ์อย่างมีไหวพริบ  ดังที่ศาสดา
พยากรณ์แอลมาบอกชิบลันบุตรชายซึ่ง 
เป็นผู้สอนศาสนาว่า “จงใช้ความองอาจ, 
แต่ไม่ใช่วางเขื่อง” (แอลมา 38:12)  ไม่
จ�าเป็นต้องมีการประณามอย่างรุนแรงหรือ
วางท่าปั้นปึ่ง  ท่านสามารถบอกให้ผู้คนรู ้
ข้อเท็จจริงว่าท่านได้เลือกด�าเนินชีวิตตาม
มาตรฐานใด และถ้าสมาชิกท่ีแข็งขันใน
ศาสนจักรก�าลังขอให้ท่านละเมิดมาตรฐาน
ศาสนจักรที่วางไว้อย่างแน่ชัด จงนึกถึง 
สิ่งที่ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่
ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว 
“เป็นมิตรกับทุกคน แต่อย่าลดมาตรฐาน
ของท่าน”1 

อ้างอิง
1.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“การเดินทางอันยอดเยี่ยม

ของท่านกลับบ้าน,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	128.

ฉันจะท�ำอะไรได้บำ้ง ถ้ำเยำวชนคนอื่นๆ ซึ่งเป็น 

        สมำชิกที่แข็งขันของศำสนจักร กดดันฉัน
       ให้ท�ำผิดมำตรฐำนศำสนจักร
                  และฉันไม่ต้องกำรดูเหมือน 

    แสร้งเป็นคนดีหรือชอบตัดสินคนอื่น

เยาวชนชายต้อง 

รับใช้งาน
เผยแผ่ ทันที
ที่อายุครบ 18 ปีหรือไม่ 

ปัจจุบันเยาวชนหญิง
ได้รับการสนับสนุนให้รับใช้
          งานเผยเผ่มากขึ้นหรือไม่

เพราะตอนนี้พวกเธอสามารถ
ไปได้เมื่ออายุ 19 ปี
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การเข้าพระวิหารและ 

ประวัติครอบครัวสำาคัญ 

ทั้งสองอย่าง เมื่อทำาด้วยกัน 

จะทำาให้ได้รับพรเพิ่มเติม

โดย บริตทานี บีตที
นิตยสารศาสนจักร

ขณะที่ท่านพลิกหน้าหนังสือ  
เลียโฮนา เดือนนี้ ท่านจะเห็น
ความหลากหลายของการผสมสี 

ที่ท�าให้รูปภาพ ภาพวาด หรือลวดลายน่า
สนใจและดึงดูดใจอย่างมาก  หลายสีเกิด
ขึ้นได้เพราะแม่สีสองสี—แดง เหลือง หรือ

น�้าเงิน—มาผสมกันเป็นสีใหม่ สีที่ไม่อาจ
เกิดขึ้นได้ถ้าแยกแม่สีออกจากกัน

ประวัติครอบครัวและงานพระวิหารม ี
 

ความคล้ายคลึงกับสีเหล่านั้น ท่านจะได้รับ

พรมากขึ้นโดยรวมงานส�าคัญสองอย่างนี้
เข้าด้วยกัน  นั่นเพราะประวัติครอบครัว
และงานพระวิหารเป็นสองส่วนของงาน
เดียว—นั่นคือ งานแห่งความรอด  แน่นอน
ว่าท่านจะยังได้รับพรมากมายโดยการช่วย

คนอื่น ๆ ท�าประวัติครอบครัวและเข้าพระ-
วิหารเพื่อท�างานให้คนที่มีชื่อเตรียมไว้ให ้
ที่นั่น  แต่ท่านได้รับพรมากยิ่งขึ้น—หรือม ี
 

พร
  

60 เ ลี ย โ ฮ น า



ครบทุกสีในจาน—เมื่อท่านรวมสองส่วน
เข้าด้วยกันโดยหาชื่อครอบครัว ของท่าน
เอง แล้วท�างานแทน บรรพชนของท่าน ใน
พระวิหาร

ดังที่เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนไว้ดังนี้

“งานพระวิหารและงานประวัติครอบครัว

เป็นงานเดียวที่แบ่งออกเป็นสองส่วน . . .

“พระบิดาในสวรรค์ทรงประสงค์ให้เรา

แต่ละคนได้รับพรทั้งสองส่วนจากงานของ

การเป็นตัวแทนอันส�าคัญยิ่งน้ี  พระองค์

ทรงน�าผู้อื่นมาแสดงให้เห็นคุณสมบัติที ่

เราพึงมี จึงขึ้นอยู่กับท่านและข้าพเจ้าที ่

จะอ้างสิทธิ์ในพรเหล่านั้น

“งานใดก็ตามที่ท่านท�าในพระวิหารเป็น 

การใช้เวลาที่ดี แต่การได้รับศาสนพิธีโดย

เป็นตัวแทนให้บรรพชนของท่านเองจะท�า 

ให้เวลาในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นและ

ได้รับพรที่ยิ่งใหญ่กว่า”1

ดังนั้น “พรที่ยิ่งใหญ่กว่า” มีอะไรบ้าง 

เมื่อเราได้รับ “พรทั้งสองส่วน”  ขวามือคือ

ค�าสัญญาต่าง ๆ จากอัครสาวกยุคปัจจุบัน

อ้างอิง
1.	 ริชาร์ด จี.	สก็อตต์,	“ปีติจากการไถ่คนตาย,”		 

เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	93–94.
2.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“Your	Family	History:	 

Getting	Started,”	Ensign	หรือ	Liahona,  
ส.ค.	2003,	17.

3.	 รัสเซลล์ เอ็ม.	เนลสัน,	“เชื่อมโยงคนหลายรุ่น 
ด้วยความรัก,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2010,	114.

4.	 ด	ูเดวิด เอ.	เบดนาร์,	“The	Time	Is	Now,”	 
lds.	org/	youth/	family	-history/	leaders.

5.	 จอห์น เอ.	วิดท์โซ,	ใน	Conference	Report,	 
เม.ย.	1943,	39.

การป้องกันจากการล่อลวง
“เราแต่ละคนได้ประโยชน์จากทุกคนที่ล่วงลับไป

ก่อนเรา  การเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นช่วยให้เราเข้าใจ
จริง ๆ ว่าเราเป็นใครและเรามาจากไหน . . .  ท่านก�าลัง
ท�าการค้นหาคนในครอบครัวท่านและช่วยคนอื่น ๆ 

ค้นหาหรือไม่  ส�าหรับเยาวชน ในความชั่วร้ายของโลกที่เราอยู่เวลานี้ 
นั่นเป็นวิธีส�าคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการป้องกันการล่อลวงจากปฏิปักษ์”4

ความช่วยเหลือจากโลกท่ีมองไม่เห็น
“บางทีถ้าเราจะท�างานของเราเพื่อประโยชน์

ของคนในโลกที่มองไม่เห็น ผู้ซึ่งหิวโหยและสวด
อ้อนวอนขอให้เราสามารถท�างานแทนพวกเขา 

ได้ โลกที่มองไม่เห็นนั้นจะให้ความช่วยเหลือเราเป็นการตอบแทน

ในความจ�าเป็นเร่งด่วนของเราเวลานี้  มีความช่วยเหลือในโลก
นั้นมากกว่ามีที่นี่  มีอ�านาจและพลังที่นั่นมากกว่าที่เรามีที่นี่บน
โลกนี้”5

ส่วนของงาน 
ท่ีย่ิงใหญ่กว่า

“ความสัมพันธ์
ทางวิญญาณ . . .

เกิดขึ้น . . . เมื่อใจเราหันไปหา
บรรพชน บางสิ่งบางอย่างในตัว
เราจะเปลี่ยน  เรารู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่ง
ใหญ่กว่าตัวเรา”3

อิทธิพลขัดเกลา 
ทางวิญญาณ

“งานประวัติครอบ-
ครัวของสมาชิกศาสน

จักรมีอิทธิพลที่ขัดเกลา กล่อมเกลา
ทางวิญญาณ และหล่อหลอมคนเหล่า
นั้นผู้มีส่วนในงานนี้  พวกเขาเข้าใจว่า

พวกเขาก�าลังผูกมัดครอบครัวไว้ด้วย
กัน . . . เมื่อเราค้นหาเชื้อสายของเรา
เอง เราจะสนใจมากกว่าชื่อ  . . .  ความ
สนใจของเราจะหันใจเราไปหาบรรพ-
บุรุษของเรา—เราพยายามค้นหาพวก
เขา รู้จักพวกเขา และรับใช้พวกเขา”2
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จะทำาอย่างไรถ้าฉันไม่มีอินเทอร์เน็ต
แม้จะต้องส่งชื่อประวัติครอบครัวทางออนไลน์จึง 

จะท�างานพระวิหารให้พวกเขาได้ แต่ท่านไม่จ�าเป็น 

ต้องมีอินเทอร์เน็ต  ขอให้รวบรวมรายชื่อ ข้อมูล และ

เร่ืองราวครอบครัวจากญาติท่ีมีชีวิตอยู่แล้วดูว่าม ี

ศูนย์ประวัติครอบครัวในท้องที่ซึ่งท่านสามารถส่งชื่อ

ทาง familysearch. org ได้หรือไม่  ในเขตที่จ�ากัดการ 

ใช้อินเทอร์เน็ต จงพูดคุยกับผู้ให้ค�าแนะน�าด้านประวัติครอบครัวของวอร์ด 

หรือสเตคเกี่ยวกับแหล่งช่วยที่พวกเขามีไว้ส�าหรับป้อนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

ให้ท่าน

คำาเช้ือเชิญจากฝ่ายประธาน 
สูงสุด

“เมื่อสมาชิกศาสนจักรค้นพบชื่อบรรพ-
ชนของตนและน�ารายชื่อเหล่าน้ันไป 
พระวหิารเพือ่ประกอบศาสนพธิ ีประสบ-
การณ์พระวหิารจะเพิม่คณุค่าได้มากมาย
อย่างยิ่ง. . . เรากระตุ้นเยาวชนเป็นพิเศษ 
. . . ให้ใช้ชื่อครอบครัวของตนหรือชื่อ 
บรรพชนของสมาชิกในวอร์ดและสเตค
ของตนในการท�างานพระวิหาร”

จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด,  
8 ต.ค. 2012

ดิฉันพบช่ือหน่ึง

 ใ
นการเตรียมเดินทางไปพระวิหาร

ของเยาวชน วอร์ดของเราร่วมกันจัด

สหกิจกรรมเพื่อค้นหาชื่อครอบครัวที่เรา

จะน�าไปได้  ดิฉันนั่งอยู่ข้างเพื่อน ๆ และ

ออกจะบ่นบ้างเมื่อไม่สามารถหาชื่อที่ยัง

ไม่ท�าศาสนพิธี  หลังจากค้นหาอยู่นาน

ใน familysearch. org ดิฉันพบชื่อหนึ่ง  

ดิฉันตื่นเต้นมาก!

“ดิฉันรีบวิ่งไปหาผู้ให้ค�าแนะน�าด้าน

ประวัติครอบครัวของเราและถามเธอว่า

ขั้นต่อไปต้องท�าอะไร  เธอแสดงวิธีบันทึก

ชื่อและพิมพ์ออกมาเพื่อให้ดิฉันท�างาน

พระวิหารได้  เธอบอกด้วยว่าผู้หญิงคน

นั้นเป็นบุคคลจริง ๆ ไม่ใช่แค่ชื่อบนหน้า

จอ  ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณและทราบ

ว่าบุคคลนั้นก�าลังรอให้ท�างานของเธอ

และรอให้ดิฉันพบเธอ  ดิฉันสามารถน�า

ชื่อของเธอไปพระวิหาร  ดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง

กับโอกาสที่ได้รับใช้บรรพชนและช่วยน�า

ปีติของพระกิตติคุณไปให้พวกเขา”
เลอาห์ จี., นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

น่ันหมายความว่าฉันไม่ควรไปพระวิหารถ้าไม่มี
ช่ือครอบครัวอย่างน้ันหรือ

ไม่ใช่เลย!  การเข้าพระวิหารน�ามาซึ่งพรล�า้ค่ามาก 

มายทั้งส�าหรับท่านและส�าหรับคนที่ท่านรับบัพติศมา

และการยืนยันแทน ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นบรรพชนของ

ท่านหรือไม่ก็ตาม  ท่านยังควรเข้าพระวิหารแม้ท่าน 

ไม่มีชื่อครอบครัว  ฝ่ายประธานสูงสุดสอนดังนี้ “สมาชิกที่สามารถท�าการค้นคว้า

ประวัติครอบครัวของตนได้จ�ากัด ศาสนจักรสนับสนุนให้ปฏิบัติศาสนพิธีแทน 

คนตายโดยใช้ช่ือท่ีสมาชิกคนอื่นหรือพระวิหารเตรียมไว้” (จดหมายจากฝ่าย

ประธานสูงสุด, 8 ต.ค. 2012)
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เยาวชนจากนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาได้รับ
การเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานสเตคเมื่อ

เร็ว ๆ นี้ในการประชุมใหญ่เยาวชนครั้ง
พิเศษให้หาชื่อครอบครัวหนึ่งชื่อเพื่อน�าไป
พระวิหาร พวกเขาค้นพบพรมากมายเมื่อ
รู้สึกว่าใจพวกเขาก�าลังหันไปหาบรรพบุรุษ 
(ดู มาลาคี 4:5–6)

นำาช่ือครอบครัวไปพระวิหาร
• “ดิฉันเคยคิดว่าประวัติครอบครัวเป็นเพียง

อีกเรื่องหนึ่งท่ีต้องท�า แต่ตอนนี้ดิฉัน
ตระหนักว่าคนเหล่านี้มี ตัวตน และรอมา
นานหลายปี  ประสบการณ์พระวิหารของ
ดิฉันต่างจากเดิมเมื่อดิฉันน�าชื่อครอบครัว
ไปด้วย  ดิฉันคิดว่านี่เป็นเพราะการ
ท�างานอย่างหนัก เวลา และค�าสวด
อ้อนวอนทั้งหมดที่ใช้ในการหาชื่อ หนึ่งชื่อ  
แต่ชื่อ หนึ่งชื่อ มีค่าเพราะนั่นคือ คนหนึ่ง
คน ที่ต้องการอยู่กับพระบิดาในสวรรค์” 
—ฮันนาห์ เอ., อายุ 13 ปี

• “หลังจากหาคน ๆ หนึ่ง คุณเริ่มเชื่อม 
สัมพันธ์กับคน ๆ นั้นในโลกวิญญาณ  
การน�าชือ่ไปเองเป็นวธิกีระชบัสายสมัพนัธ์ 
ดังกล่าว นั่นช่วยให้คุณเข้าใจครอบครัว 
นิรันดร์ของคุณ”—สเป็นเซอร์ เอส., อายุ 
15 ปี

• “การน�าชื่อครอบครัวไปพระวิหารช่วยให้
คุณรู้ซึ้งถึงการมีอยู่จริงของคนเหล่านี้  
พวกเขาไม่ใช่แค่ชื่อบนแผ่นกระดาษ พวก

ท่านจะทำาอะไร
ท่านจะท�าอะไรเพื่อ “อ้างสิทธิ์ในพรเหล่านั้น” ของการหาชื่อครอบครัวแล้วน�าชื่อ

เหล่านั้นไปพระวิหาร  วางแผนวันนี้เพื่อท�าให้ค�าสัญญาของการได้รับพรทั้งสองส่วน
เกิดขึ้นในชีวิตท่าน

เขาเป็นพี่น้องชายหญิงจริง ๆ ผู้มีประวัติ-
ศาสตร์ร่วมกับคุณ—และเป็นส่วนหนึ่งของ
ประวตัศิาสตร์นัน้”—ลลิลี ่เอน็., อาย ุ16 ปี

ได้รับพร
• “ผมสังเกตเห็นความแตกต่างในชีวิตผม 

เป็นความรู้สึกอบอุ่นและคุ้มครอง” 
—โนอาห์ อาร์., อายุ 13 ปี

• “คุณสามารถรู้สึกในใจคุณได้ว่าคุณเป็น
ส่วนหนึ่งของงานที่ยิ่งใหญ่กว่า  การเปิด
โอกาสให้ครอบครัวคุณได้รับพรพระวิหาร
เป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนความรู้สึกอื่น” 
—โครินน์ ซี., อายุ 17 ปี

• “ผมรู้สึกสบายใจและสงบมากขึ้นตั้งแต่
เริ่มท�าประวัติครอบครัว  เมื่อผมน�าชื่อ
ครอบครัวไปพระวิหาร ท�าให้ผมเกิดปีติ
อย่างท่วมท้น”—ไทเลอร์ เอม็., อาย ุ16 ปี

• “งานนี้ท�าให้ดิฉันรักพระผู้ช่วยให้รอด 
พระบิดาบนสวรรค์ และบรรพชนของดิฉัน
มากขึ้น  ช่วยให้ดิฉันสนิทกับครอบครัว 
สายตรงมากขึ้นและเพิ่มพูนประจักษ ์
 

พยานของดิฉันในพระกิตติคุณ” —อเล็ก-
แซนดรา เอช., อายุ 14 ปี

• “ผมมีความสุขขึ้นมาก”—รอส เอส., อายุ 
12 ปี

• “แต่ละชื่อท�าให้ผมรู้สึกท่วมท้นด้วยสันติ
และความตื่นเต้น เหมือนคน ๆ นั้นรอผม
มานาน” —ไรแอนนอน บี., อายุ 15 ปี

• “ดิฉันทราบว่าดิฉันมาจากไหน และความ
เชื่อมั่นเริ่มก่อตัว” —เอไลซา แอล., อายุ 
13 ปี

• “ผมขัดแย้งในบ้านน้อยลง”—เกห์ริก 
แอล., อายุ 12 ปี

• “ดิฉันเข้าใจความส�าคัญของครอบครัว
มากขึ้นเรื่อย ๆ  ดิฉันต้องการสนิทสนม
กับครอบครัวของดิฉันบนโลกนี้มากขึ้น” 
—เอ็มมา แอล., อายุ 15 ปี

• “นั่นช่วยให้ผมเข้าใจแผนของพระผู้เป็น
เจ้าส�าหรับเรามากขึ้น  ผมรู้สึกใกล้ชิดพระ
บิดาบนสวรรค์และพระกิตติคุณมากขึ้น
เพราะผมเข้าใจศาสนพิธีที่ก�าลังเกิดขึ้น
มากกว่าเดิม”—โนอาห์ ซี., อายุ 14 ป ี
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พระคัมภีร์ท่ีสร้าง 
แรงบันดาลใจ

“[พระเยซูคริสต์] จะทรงวิงวอนแทน

ลูกหลานมนุษย์ทั้งปวง; และคนที่เชื่อ

ในพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอด” 

(2 นีไฟ 2:9)

ในพระคมัภร์ีข้อนี ้ค�าว่า วิงวอนแทน 

มีความหมายมาก  หมายถึง “การท�า

หน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อช่วยสองฝ่าย

แก้ไขปัญหา”  ในกรณีนี้ พระผู้ช่วยให้

รอดทรงเป็นสื่อกลางซึ่งช่วยทุกคนที่ถูก

แยกจากพระบิดาบนสวรรค์เพราะบาป

พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้ดิฉันทราบ

ความส�าคัญของพระผู้ช่วยให้รอดของ

เรา พระเยซคูรสิต์ ดฉินัซาบซึง้ในพระ- 

กรุณาธิคุณส�าหรับการชดใช้ของพระ-

องค์  โดยผ่านพระองค์เท่านั้นที่เราจะ

อยู่กับพระบิดาในสวรรค์ได้อีกครั้ง
ฮานิชา เอ., อินเดีย

ใครอยากสวดอ้อนวอนบ้าง

ในงานเผยแผ่ของผม ผมกับคู่สอนครอบครัวหนึ่งที่มีลูกหลายคน  ในช่วงวางแผน
ครั้งหนึ่งของเรา เราสวดอ้อนวอนและคุยกันว่าเราควรสอนบทเรียนอะไรให้เด็ก ๆ 

คราวหน้า  เราทั้งคู่ตกลงว่าจะสอนเรื่องการสวดอ้อนวอน
เมื่อเรามาถึงบ้านของพวกเขา คุณยายกับเด็ก ๆ ตื่นเต้นมาก  เราเริ่มบทเรียนด้วย

การสวดอ้อนวอน  เด็ก ๆ เงียบและพร้อมจะฟัง  เราอธิบายวิธีสวดอ้อนวอนและสาเหตุ
ที่ต้องสวดอ้อนวอน  เพื่อจบบทเรียน เราถามพวกเขาว่า “ใครอยากสวดอ้อนวอนปิด”  

ทุกคนต้องการสวดอ้อนวอน!  เราจึงท�าตารางให้พวกเขาได้สวดอ้อนวอนในแต่ละครั้งที่
เรามาสอนบทเรียน  เราเชิญชวนพวกเขาเช่นกันให้สวดอ้อนวอนเมื่อเราไม่อยู่

หลังจากบทเรียนนั้น ผมคิดว่า “ท�าไมเด็กเล็ก ๆ จึงสวดอ้อนวอนได้ง่ายขณะที่ผู้สนใจ
ผู้ใหญ่ไม่อยากสวดอ้อนวอน”  ผมพบค�าตอบใน Bible Dictionary ดังน้ี “ทันทีท่ีเรา
เรียนรู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงซึ่งเรามีต่อพระผู้เป็นเจ้า (กล่าวคือ พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
พระบิดาของเรา และเราเป็นลูกของพระองค์) การสวดอ้อนวอนของเราจะกลายเป็น
ธรรมชาติและเป็นสัญชาตญาณในฉับพลัน (มัทธิว 7:7–11)  สิ่งมากมายที่เราเรียกว่า
เป็นความยุ่งยากเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนเกิดจากการลืมความสัมพันธ์ดังกล่าว” 

(“Prayer”; ดู คู่มือพระคัมภีร์, “สวดอ้อนวอน (การ), สวดอ้อนวอน (ค�า),” scriptures.
lds.org ด้วย)

นับจากนั้นเป็นต้นมา ผมพยายามช่วยให้ผู้คนเข้าใจความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพวก
เขากับพระบิดาในสวรรค์ของเรา  พระบิดาในสวรรค์ทรงต้องการพูดคุยกับบุตรธิดาของ
พระองค์ เฉกเช่นพ่อแม่บนแผ่นดินโลกของเราต้องการพูดคุยกับเรา  พระองค์ทรงรักเรา 
พระองค์ทรงต้องการพูดคุยกับเรา และพระองค์ทรงต้องการให้เราพูดคุยกับพระองค์
จาร์เรล เอ็ม., ฟิลิปปินส์

ห้องสนทนา



ประวัติครอบครัวทำาให้ครอบครัวเป็นหน่ึงเดียวกัน

ดิฉันพบเป้าหมายความก้าวหน้าส่วนบุคคลข้อหนึ่งโดยบังเอิญ เป้าหมาย
นั้นจูงใจให้ดิฉันเริ่มท�าล�าดับวงศ์ตระกูลของดิฉัน  ทุกครั้งที่ไปรับประทาน

อาหารกลางวันกับคุณปู่คุณย่า พวกท่านจะเล่าเรื่องราวต่าง ๆ จากชีวิตพวกท่านและญาติ
คนอื่น ๆ  ดิฉันเริ่มไปศูนย์ประวัติครอบครัวและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของดิฉัน

ดิฉันจ�าได้เมื่อพบข้อมูลเกี่ยวกับทวดของทวดของคุณยาย ท่านโดยสารเรือมาอาร์เจนตินา
ขณะตั้งครรภ์  ระหว่างการเดินทาง ท่านฝังลูกชายในทะเล  ท่านเป็นเพียงเรื่องเล่าจนกระทั่งดิฉัน 

พบชื่อท่านในบันทึก  ดิฉันสนิทกับคุณตาคุณยายมากขึ้น และดิฉันได้รู้จักบรรพชนของดิฉัน
ประหนึ่งเคยอยู่กับพวกท่านมาแล้ว  ดิฉันพบข้อมูลเกี่ยวกับบรรพชน แบ่งปันข่าวดีของการ

ผนึกนิรันดร์ และช่วยเป็นพรแก่คนหลายรุ่น
ดิฉันยังคงค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้จาก FamilySearch  ดิฉันชอบสิ่งที่ประธาน

โธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อเราท�าสุดความสามารถเพื่อให้งานที่
อยู่ตรงหน้าเราบรรลุผลส�าเร็จ พระเจ้าจะประทานให้เรามีกุญแจศักดิ์สิทธิ์ไขขุมทรัพย์ซึ่ง

เราตั้งใจแสวงหากันอย่างมาก”1  โดยผ่านความพยายามของเรา เราจะค้นพบกุญแจ
ไขขุมทรัพย์นิรันดร์ของเรา และวันหนึ่งเราจะสามารถพบบรรพชน 

ของเราด้วยตนเอง

ยาเอล บี., อาร์เจนตินา

อ้างอิง
	 1.		โธมัส เอส.	มอนสัน,	“The	Key	of	Faith,”	Ensign,	ก.พ.	1994,	5;	 

Tambuli,	พ.ค.	1994,	5.
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ได้รับประจักษ์พยานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
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เมื่อดิฉันเข้าร่วมศาสนจักรสมัยอายุ
เก้าขวบ ดิฉันเชื่ออยู่แล้วว่าศาสน-

จักรเป็นความจริง จึงคิดว่าไม่จ�าเป็น
ต้องทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าจริงหรือไม่  
หลังจากเป็นสมาชิกหลายปี ดิฉันเริ่ม
สงสัย  ต่อมาในระหว่างการประชุม 
ศีลระลึก ขณะฟังเพลงสวด “การสวด
อ้อนวอนครั้งแรกของโจเซฟ สมิธ” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 13) ดิฉันสวด

อ้อนวอนและทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่า
ศาสนจักรแท้จริงหรือไม่ โจเซฟ สมิธเห็น
พระองค์และพระเยซูคริสต์จริงหรือ  ความ
คิดเข้ามาในใจดิฉันว่าจริง ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์จริง ใช่แล้วโจเซฟเห็นพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์  ดิฉัน

น�้าตาคลอ และรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
เผาไหม้ในใจดิฉัน

ทุกวันนี้ดิฉันสามารถยืนยันได้ว่าพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อดิฉัน
ถึงความจริงของศาสนจักรนี้  ดิฉัน
ทราบว่าโจเซฟ สมิธเห็นพระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซูคริสต์  ดิฉันไม่
สามารถปฏิเสธได้  ประจักษ์พยานนี้

ท�าให้ดิฉันกล้าแบ่งปันประจักษ์พยาน
กับผู้อื่น
ทามารา โอ., บราซิล
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จากการสัมภาษณ์กับเอมี เจน เลวิตต์

¡Hola, amigos!*
จัดของลงกระเป๋า!  

แล้วมาพบกับเพื่อน ๆ 

ทั่วโลก!
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เราช่ือมาฮอนไ
ร 

และฮีลามัน

สองพี่น้องหวังจะดำ�เนินชีวิตให้สมกับชื่อที่พ่อแม่
ตั้งให้  พวกเข�ต้องก�รเป็นเหมือนม�ฮอนไรและ
ฮีล�มันจ�กพระคัมภีร์มอรมอน

มาฮอนไร

ฮีลามัน

มาฮอนไรกับฮีลามันเป็นพี่น้องกัน อาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่งของเม็กซิโก  คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อพวกเขา 

ตามชายที่ยิ่งใหญ่สองคนจากพระคัมภีร์มอรมอน มาฮอนไร 
โมริแอนคูเมอร์เป็นพี่ชายของเจเร็ด  เขาเห็นน้ิวพระหัตถ์ 

ของพระเจ้า  แม่ทัพฮีลามันเป็นผู้น�าท่ีชอบธรรม  เขาน�า
นักรบหนุ่มสองพันคน 

จากเม็กซิโก

* “สวัสดีเพื่อน ๆ ” ในภาษาสเปน
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พ่อแม่ของเร�ได้รับก�รผนึกในพระวิห�รกว�ด�ล�ฮ�ร� 
เม็กซิโก ในปี 2003  นี่เป็นพระวิห�รที่ใกล้บ้�นเร� 
ม�กที่สุด ใช้เวล�ขับรถไปที่นั่นประม�ณหกชั่วโมง   
เร�ชอบไปพระวิห�รและรู้ว่�สักวันหนึ่งเร�จะเข้�ไป 
ข้�งในเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ของเร�เข้�ไปตอนนี้

เร�ชอบใช้เวล�กับครอบครัว  
ทุกวันเส�ร์เร�ไปช�ยห�ดใกล้
บ้�น  เร�กินกุ้ง—อ�ห�รโปรด
ของเร�—และท�โกและ tortas 
(แซนด์วิชชนิดหนึ่ง) เร�เดินไป
ต�ม Malecón หรือถนนริมห�ด  
เร�ทำ�ปร�ส�ททร�ยและเล่นน้ำ�
ทะเล

ฉันชอบมองดูพระวิหาร

พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋�ของม�ฮอนไรและฮีล�มันเต็มไป
ด้วยสิ่งของบ�งอย่�งที่พวกเข�โปรดปร�น  
ในบรรด�สิ่งของเหล่�นี้คุณจะเก็บอะไรใส่
กระเป๋�ของคุณ

พระวิห�รก�ด�ล�ฮ�ร� เม็กซิโกเป็น 
พระวิห�รแห่งที่ 11 ใน 13 แห่ง  
ในเม็กซิโก
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ชาวคริสต์มีศรัทธาในพระเจ้า

พระเยซูคริสต์

การเป็น

หมายความว่าอย่างไร

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
อน

ดร
ูว์ 

บอ
สล

ีย์

โดย เอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์

ชาวคริสต์เชื่อว่าโดยผ่านพระคุณของ

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร

ของพระองค์ พระเยซูคริสต์  

เราสามารถกลับใจได้

 

ค�าว่า ชาวคริสต์ หมายถึง

การรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับ

เรา  เราท�าสิ่งนี้โดยรับบัพติศมาและ 

รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

เมื่อเราท�าตามพระเยซูคริสต์ 

เราจะเป็นคนที่พระบิดาบนสวรรค ์

ทรงต้องการให้เราเป็น

จาก “การเป็นชาวคริสต์เหมือน 
พระคริสต์มากขึ้น,”  เลียโฮนา,  
พ.ย. 2012, 90–92.



 J a n u a r y  2 0 1 4  69

12

4 3

56

7 8

9

11 12

10

หาตราประทับประเทศใหม่ดวงหนึ่งมาแปะเพิ่มใน
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เพื่อนทั่วโลก

เม็กซิโกรัสเซีย

ซิมบับเวฟิลิปปินส์

นิวซีแลนด์อิตาลี

บราซิล ตองกา

เกาหลีใต้ ชิลี

อังกฤษ สวีเดน

หนังสือเดินทาง

Passeport
Pasaporte

ภาพถ่าย

หนังสือเดินทาง #

ชื่อ

สัญชาติ

วันเดือนปีเกิด

วันที่ของวันนี้
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หนูได้รับการสอนพระกิตติคุณตั้งแต่ยังเล็กมาก  เมื่ออายุแปดขวบหนูตัดสินใจ
ว่าจะรับบัพติศมา  หนูท่องจ�าหลักแห่งความเชื่อทั้ง 13 ข้อส�าหรับวันพิเศษ 
วันนั้น  เมื่อขึ้นมาจากน�้า หนูรู้สึกบางอย่างแรงกล้ามาก  คุณแม่บอกหนูว่า
ความรู้สึกเหล่านั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  หนูทราบว่าโจเซฟ สมิธฟื้นฟู
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง และโธมัส เอส. 
มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต
อาบิเกล เอ., อายุ 8 ขวบ สเปน

ดี. วาน เฮียบ, อายุ 11 ขวบ กัมพูชา

ผมชอบช่วยคุณแม่จัดสังสรรค์ใน
ครอบครัว ครอบครัวเราต้องการไป
พระวิหารเพื่อเราจะสามารถอยู่ด้วย
กันตลอดไป เมื่อผมโตขึ้นผมอยาก
รับใช้งานเผยแผ่เหมือนลูกพี่ลูกน้อง
ของผม  ผมรักพระบิดาบนสวรรค์
และศาสดาพยากรณ์ ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน  ผมชอบเพลง
ปฐมวัยชื่อ “ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์”
เคย์ดี พี., อายุ 12 ปี ฮอนดูรัส

หนูชอบร้องเพลงสวดของศาสนจักร
และมีส่วนร่วมที่การสังสรรค์ใน
ครอบครัวกับครอบครัวของหนู หนูมี
น้องสองคนชื่อเจเร็ดกับซาราย หนูรัก
พวกเขามาก  หนูชอบช่วยคุณแม่เมื่อ
ท่านท�าอาหารเพราะเมื่อหนูโตขึ้น 
หนูอยากท�าอาหารเก่งเหมือนท่าน
แอมเบอร์ เอ., อายุ 9 ขวบ เอกวาดอร์

ทริส เอ็ม., อายุ 8 ขวบ บราซิล

หนูรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรง 
พระชนม์ พระองค์ทรงดูแลเราทุก
คน และหนูรู้ว่าศาสนจักรแท้จริง
โอสิริส เอ็ม., อายุ 6 ขวบ บราซิล

ตั้งแต่ผมยังเล็ก 

คุณแม่กับคุณพ่อ

สอนผมเรื่อง 

พระวิหาร พระ- 

วิหารอยู่ไกลแต่

ผมชอบไปที่นั่น

กบัครอบครัว  ในทีส่ดุผมสามารถเข้าไป 

ข้างในได้เมื่อผมได้รับการผนึกกับพ่อ

แม่—ข้างในสวยมาก  ตอนนี้เมื่อผมไป

พระวิหารผมรออยู่ข้างนอก  เมื่อผมโต

ขึ้น ผมจะท�าพันธสัญญาในพระวิหาร
เดวิด วี., อายุ 6 ขวบ นิการากัว

หน้าน้ีของหนู
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โดย เรเน เวจท์ แม็คลีย์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เราจะให้สัมภาระซึ่งวางอยู่บนบ่าเจ้า 
เบาลงด้วย” (โมไซยาห์ 24:14)

เด็กสิบขวบฉลาดมาก  พวกเราชอบคิด
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

คุณพ่อบอกฉันเสมอให้เปรียบพระ-
คัมภีร์กับตัวเอง  เปรียบ หมายความว่าเรา
พยายามใช้สิ่งที่เรียนรู้จากพระคัมภีร์ใน
ชีวิตเรา  เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านด้วยกัน
เป็นครอบครัว บางครั้งฉันจะพูดโพล่งบาง
อย่างออกมาก่อนที่คุณพ่อจะอธิบายให้เรา

ฟัง เช่น “หนูรู้ค่ะคุณพ่อ เราน่า 
จะอดอาหารและสวดอ้อนวอน
เหมือนที่บอกในพระคัมภีร์”

ท่านยิ้มเพราะฉันมักจะเข้าใจ 
ข่าวสารอย่างถูกต้องเสมอ

แต่ครั้งหนึ่ง ฉันพบว่าพระคัมภีร์เหมือน

เหมือนพระคัมภีร์เลย!
เราคิดว่าการเดินทางไม่มีอะไรน่ากังวล จนกระทั่งเราเห็นเครื่องหมายบอกทาง

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ส
ก็อ

ตต
์ เพ

็ค



	 ม	ก	ร า ค ม 	 2 0 1 4    73

ชีวิตฉันมาก!  ทั้งหมดเกิดขึ้นตอนที่เราไป

งานรวมญาติของครอบครัวด้วยการเดิน

ทางไปตั้งค่ายด้วยกัน

ฉันแบกเป้ใบใหญ่กับถุงนอนของฉันเอง 

และไม่บ่น  ฉันเพียงแต่คิดว่าไปทะเลสาบ

แค่สี่ไมล์ (6.5 กิโลเมตร) ฉันท�าได้  ไม่มี

ปัญหา

การเดินทางไกลไม่ยากเกินไป แต่ฉัน

ดีใจที่ได้หยุดพักหลังจากเดินได้สอง

ไมล์ (3 กิโลเมตร)  จากนั้นเราก็เห็น

ป้ายบอกทางป้ายแรก  ป้ายนั้นบอก

ว่าทะเลสาบยังเหลืออีกหกไมล์ (9.5 

กิโลเมตร)  คุณพ่อไม่ต้องบอกฉันก็รู้

ว่าต้องเดินไกลอีกสองเท่าจากที่เรา

คิดไว้แต่แรก  ฉันคิดได้เอง  ท่าน

จ�าเป็นต้อง เตือนเราให้เหลือน�้าไว ้

     บ้างเพราะต้องเดินอีกไกล ค�าแนะน�า

ของคุณพ่อส�าคัญแต่ท�าตามได้

ยาก แดดยามบ่ายรู้สึก  

  ร้อน  และระหว่าง 

ทางแทบไม่มีร่มเงา 

ดูท่าเราจะไปไม่ถึง 

ทะเลสาบ

พวกผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังกับเด็กอายุน้อย

สุด ลูกพี่ลูกน้องที่โตกว่าเดินล่วงหน้าไป

ก่อน  ฉันอยู่กับลูกพี่ลูกน้องสามคนวัย

เดียวกัน และเราอยู่ระหว่างคนสองกลุ่มนั้น

เมื่อเรามองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างหน้าหรือ

ข้างหลังได้อีก เราก็เริ่มวิตก  เป้สะพายหลัง

ของเรารู้สึกหนัก และน�้าในขวดไม่เหลือ  

เราต้องไปอีกไกลแค่ไหนหรือนี่

ในที่สุด เราร้อนใจมาก เราเหนื่อยจน

ต้องตัดสินใจหยุดและสวดอ้อนวอน

หลังจากสวดอ้อนวอน เรายกเป้และ 

เดินต่ออย่างเมื่อยล้า

ครู่หนึ่งต่อมาเราได้ยินเสียงเกือกม้าวิ่ง

มาตามทาง  เรารอและเห็นชายคนหนึ่ง 

ขี่ม้าตรงมาหาเรา

เขาหยุดและเอาน�้าให้เรา  เขาอธิบายว่า

ลูกพี่ลูกน้องของเราที่โตกว่ารีบไปทะเลสาบ

ที่มีเครื่องกรองน�า้เพื่อเริ่มปั๊มน�้ากลับมาให้

เรา  ชายคนนั้นได้ยินว่าเราต้องการน�้า จึง

ยินดีช่วย  “มีใครอยากให้ช่วยขนเป้ไหม

ครับ” เขาถาม

ฉันมองดูลูกพี่ลูกน้อง แล้วพวกเขาส่งยิ้ม

กลับมาให้  เรารู้สึกดีมาก ๆ เลย!

“ขอให้เราตั้งใจว่าจะอ่านพระคัมภีร ์. . .

อย่างมีจุดประสงค์และใส่ใจมากขึ้น”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “ศักยภาพของท่าน เอกสิทธิ์
ของท่าน,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 75.

“คุณไปช่วยคนอื่นต่อเถอะค่ะ” เราบอก

ชายคนนั้น  “พวกเราไม่เป็นไร”

และนั่นเป็นความจริง!  ตลอดทางท่ี

เหลือเรารู้สึกเหมือนเทพก�าลังยกของให้เรา

และดันเราไปข้างหน้า  ต่อมาเมื่อฉันเล่า

เรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง คุณพ่อยิ้มกว้าง

และคุณแม่น�้าตาคลอ

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ครอบครัวของฉันอ่าน 

โมไซยาห์ 24  ฉันเบิกตาโตเม่ือเราอ่าน

ถ้อยค�าเหล่านี้ “และเราจะให้สัมภาระซึ่ง

วางอยู่บนบ่าเจ้าเบาลงด้วย, แม้จนเจ้าหา

รู้สึกไม่ว่ามันอยู่บนหลังเจ้า” (ข้อ 14)

“นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทาง” ฉันพูด

โพล่งออกมา  ฉันไม่ต้องคิดว่าจะใช้พระ-

คัมภีร์ข้อนีใ้นชวีติอย่างไร—เพราะพระคมัภร์ี 

ข้อนี้บรรยายชีวิตของฉันอยู่แล้ว!  น่าท่ึง

จริงๆ!  ฉันแทบจะรอหาพระคัมภีร์ข้ออื่นที่

เหมือนชีวิตฉันไม่ไหวแล้ว

นัน่คือวธีิทีฉ่นัเรยีนรูว่้าฉนัสามารถเปรยีบ 

พระคัมภีร์กับตัวเอง และฉันสามารถเปรียบ

ตัวเองกับพระคัมภีร์ได้เช่นกัน! 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เป็นศาสดาพยากรณ์ในพันธสัญญา
เดิม เขารักษาพระบัญญัติและช่วย

ให้ครอบครัวเขารอดปลอดภัยจากน�้า
ท่วมโดยฟังพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า  ท่านสามารถรักษาพระบัญญัติ
และช่วยครอบครัวท่านได้เช่นกันโดย
อ่านพันธสัญญาเดิมทุกวันปีนี้

ให้ผู้ใหญ่ช่วยท่านตัดหน้าระบายส ี
หน้านีห้รอืพมิพ์ออกมา แต่ละสปัดาห์ 
หลังจากท่านอ่าน ให้ระบายสีในช่อง
ทั้งหมดที่มีตัวเลขของสัปดาห์นั้น  

โดยใช้สีที่ท่านคิดว่าดีที่สุด  ดูค�า
แนะน�าในการอ่านประจ�าสัปดาห์
หน้า 76  ท่านสามารถอ่านคนเดียว
หรืออ่านกับครอบครัว  เมื่อท่านอ่าน

จบเท่ากับท่านได้อ่านเรื่องราวส�าคัญ
ที่สุดบางเรื่องในพันธสัญญาเดิม! 

ก า ร ท้ า ท า ย ใ ห้ อ่ า น พ ร ะ คั ม ภี ร์ พั น ธ สั ญ ญ า เ ดิ ม
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สัปดาห์ อ่าน
26 กิเดียน: 

ผู้วินิจฉัย 6:6–16; 7:1–7, 16–22; 8: 22–23

27 แซมสันกับนางเดลิลาห์: 
ผู้วินิจฉัย 13:1–5, 24; 16:2–23, 28–30

28 นางรูธและนาโอมี: นางรูธ 1:1–9, 14–16; 2:1–8, 
15–18; 3:1, 3–11; 4:13, 17; ยอห์น 7:42

29 ซามเูอล เดก็ชายศาสดาพยากรณ์: 1 ซามเูอล 1:9–11, 
17–20, 24–28; 2:26; 3:1–11, 16–20

30 ดาวิดกับโกลิอัท: 1 ซามูเอล 16:7; 
17:1, 4–24, 32–33, 37–51

31
ดาวิดกับโยนาธาน: 

1 ซามูเอล 18:1–9; 19:1–10; 23:14–18;  
24:9–10, 16–19; 2 ซามูเอล 1:4, 11–12

32 ดาวิดกับบัทเชบา: 2 ซามูเอล 11:1–4, 
14–17, 26–27; 12:1–7, 9, 13

33 พระราชาซาโลมอน:  
1 พงศ์กษัตริย์ 2:1–4, 12; 3:3–28; 6:1

34 เรโหโบอัม: 1 พงศ์กษัตริย์ 11:43; 12:1–21
35 เอลยีาห์ศาสดาพยากรณ์: 1 พงศ์กษตัรย์ิ 17; 19:11–12

36 เอลียาห์กับศาสดาปลอมของบาอัล:  
1 พงศ์กษัตริย์ 18:16–18, 21–39

37 นาอามานได้รับการรักษา: 2 พงศ์กษัตริย์ 5
38 เอลีชากับหญิงม่าย: 2 พงศ์กษัตริย์ 4:1–6

39
อิสยาห์กับเฮเซคียาห์: 

2 พงศ์กษัตริย์ 18:1–7; อิสยาห์ 36:1–2, 4, 13–15; 
37:1–7, 15–21, 33–38; 38:1–7

40 ค�าพยากรณ์ของอิสยาห์: อิสยาห์ 1:17–19; 2:2–4; 
11:6–10; 53:3–5; 55:8–9; 58:6–14

41
โยสิยาห์และเอสราอ่านพระคัมภีร์: 

2 พงศ์กษัตริย์ 22:1–4, 8–13; 23:1–4, 24–25; 
เนหะมีย์ 8:1–8

42 สดุดีและสุภาษิต: สดุดี 1:1–3; 
19:1–3; 24:1–4; สุภาษิต 3:5–6

43 เอสเธอร์: เอสเธอร์ 2:5–9, 17; 3:2–13; 
4; 5:1–8; 7; 8:3–11, 17

44 โยบ: โยบ 1; 19:13–26; 27:2–6; 42:10

45 เยเรมีย์: 
เยเรมีย์ 1:1, 4–9; 18:1–6; อิสยาห์ 64:8

46 พระวิหารของซาโลมอน: 1 พงศาวดาร 28:20; 
29:6–9; 2 พงศาวดาร 5:1; 6:1–3

47 ดาเนียลและอาหารของพระราชา: ดาเนียล 1:1, 3–20

48 ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก: 
ดาเนียล 3:1, 4–30

49 ดาเนียลและสิงโต: ดาเนียล 6
50 โยนาห์และปลาวาฬ: โยนาห์ 1; 2; 3:1–5

51
พระคัมภีร์เพิ่มเติม: 

อาโมส 3:7; นาฮูม 1:7; ฮาบากุก 3:19; 
เศฟันยาห์ 3:16–20

52 มาลาคี: มาลาคี 3:8–12; มาลาคี 4:5–6

คำ�เสนอแนะในก�รอ่�นประจำ�สัปด�ห์สำ�หรับ “ก�รท้�ท�ยให้อ่�นพระคัมภีร์พันธสัญญ�เดิม” (ดู หน�้ 74–75)

สัปดาห์ อ่าน

1 แผนแห่งความรอด: โมเสส 1:39;  
อับราฮัม 3:12, 22–28; 4:1

2 การสร้าง: ปฐมกาล 1; 2:1–3
3 อาดัมและเอวา: ปฐมกาล 2:7–9, 15–25
4 การตก: ปฐมกาล 3
5 คาอินและอาเบล: ปฐมกาล 4:1–16

6 เมืองของเอโนค:  
โมเสส 6:21, 26–28; 7:13–21

7 เรือของโนอาห์: ปฐมกาล 6:5, 7–9, 13–22; 
7:1–19, 23–24

8 ครอบครัวของโนอาห์รอด: 
ปฐมกาล 8:6–13, 15–17

9 หอบาเบล: ปฐมกาล 11:1–9; อีเธอร์ 1:1–3, 33–43

10 พันธสัญญาแห่งอับราฮัม: 
อับราฮัม 1:1–4; 2:6–13; ปฐมกาล 17:1–7

11 อับราฮัมกับโลท: 
ปฐมกาล 13:1–13; 19:1, 15–17, 24–29

12 อับราฮัมกับอิสอัค: ปฐมกาล 22:1–18

13 อิสอัคกับเรเบคาห์: 
ปฐมกาล 24:1–4, 7–20, 61–67

14 ยาโคบกับเอซาว:  
ปฐมกาล 25:21–34; 27:1–23

15 ยาโคบกับราเชล: ปฐมกาล 29:1–2, 10–30

16
ยาโคบกลายเป็นอิสราเอล;  

โยเซฟถูกขายไปในอียิปต์: ปฐมกาล  
35:9–12; 37:3–14, 18–34

17
โยเซฟในอียิปต์:  

ปฐมกาล 39:1–4, 7–20; 40:1–3, 5–8; 
41:1, 8–12, 14, 29–36, 39–40

18 โยเซฟให้อภัย: ปฐมกาล 42:3–16; 
43:15; 44:1–12, 18, 33–34; 45:3–8

19 การเกิดและการเรียกโมเสส: อพยพ 1:8–14,  
22; 2:1–6, 10–21; 3:1–14, 19–20; 4:10–12

20
ภัยพิบัติ: 

อพยพ 7:10–14, 20–21; 8:6, 17, 24; 9:6, 10, 
23; 10:14–15, 22; 11:5; 12:30–32, 41–42

21 การอพยพ: อพยพ 14:5–16, 19–31

22 ชาวอิสราเอลรับมานาจากสวรรค์: 
อพยพ 16:1–8, 21–31, 35

23
พระบญัญตัสิบิประการ; 

งทูองสมัฤทธิ:์ อพยพ 19:1–5, 20; 
20:1–17; 31:18; กันดารวิถี 21: 4–9

24 บุตรหญิงของเศโลเฟหัด:  
กันดารวิถี 27:1–7

25
โยชูวาและการรบที่เมืองเยรีโค:  

โยชูวา 1:1–11, 16–17; 2:1–6, 14; 3:5–9, 
13–17; 6:1–5, 13–16, 20, 23; 24:14–18
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ใ
นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดิฉันกับสามีเข้าชม

การแข่งขันฟุตบอลของหลานชายวัย 

สี่ขวบ  ความตื่นเต้นมีอยู่ทุกท่ีขณะ

เด็ก ๆ วิ่งไล่ลูกบอลกันจ้าละหวั่น  เมื่อเป่า

นกหวีดครั้งสุดท้าย ผู้เล่นไม่รู้ว่าใครชนะ

หรือแพ้  พวกเขาเพียงแต่ได้เล่นจบเกม

โค้ชขอให้ผู้เล่นจับมือกับอีก

ทีมหนึ่ง  จากนั้นเราเห็นบางอย่าง

น่าสนใจทีเดียว  โค้ชของพวก

เขาขอให้ตั้งอุโมงค์แห่ง

ชัยชนะ

พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย 

และคนที่มาชมการ

แข่งขันต่างลุกขึ้นยืน ตั้ง

เป็นสองแถวหันหน้า

เข้าหากัน  จากนั้นพวกเขาก็ชูแขนท�าเป็น

หลังคาโค้ง  เด็ก ๆ ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าวขณะ

วิ่งลอดแขนผู้ใหญ่ที่ก�าลังส่งเสียงเชียร์ไป

ตามทางที่ตั้งแถวไว้

ไม่นานเดก็ ๆ จากอกีทมีตดัสนิใจร่วมสนกุ 

ด้วย  ผูเ้ล่นทกุคนได้รบัเสยีงเชยีร์จากผูใ้หญ่ 

ขณะพวกเขาวิ่งลอดอุโมงค์แห่งชัยชนะ

ในมโนภาพดิฉันเป็นอีกภาพหนึ่ง ดิฉันมี

ความรู้สึกว่าก�าลังเห็นเด็ก ๆ เหล่านี้ด�าเนิน 

ชีวิตตามแผนซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ทรงวาง

ไว้ให้เด็กทุกคน  พวกเขาก�าลังวิ่งอยู่บนทาง

คับแคบและแคบ ลอดใต้แขนผู้คนที่รักพวก

เขา เด็กแต่ละคนรู้สึกถึงปีติของการอยู่บน

เส้นทาง

พระเยซูคริสต์ทรง “บอกทางเดินและ

น�าทางนั้น” ส�าหรับเราแต่ละคน1  ถ้า

เราเดินตามการน�าของพระองค์ เรา

ทุกคนจะได้กลับไปบ้านบน

สวรรค์และปลอดภัยใน

พระพาหุของพระบิดาบน

สวรรค์ 

อ้างอิง
 1. ดู “ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่”   
    เพลงสวด, บทเพลงที่ 88.
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โดย โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

“แผนของพระผู้เป็นเจ้าของเราส�าคัญยิ่ง
เพียงใด” (2 นีไฟ 9:13)

อุโมงค์แห่งชัยชนะ



พระบดิาบนสวรรค์ทรงเตรยีมทาง 
ให้ฉนักลบัไปหาพระองค์
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เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระส�าคัญของปฐมวัยเดือนนี้!

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเสนอแผนของ
พระองค์เพื่อเรา เราเลือกท�าตามแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์และมายังแผ่นดินโลก

ก่อนที่เราจะมายังแผ่นดินโลก เราทุกคน 
อยู่ในสวรรค์กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา
และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรัก
เราและทรงต้องการให้ 
เรากลับไปหาพระองค์  
พระองค์ทรงส่งพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์
มาแสดงให้เราเห็นทาง
และช่วยให้เราได้กลับไป
หาพระองค์

เราเดินทางกลับไปหา 
พระบิดาบนสวรรค์โดย:

รับบัพติศมาและ 
การยืนยัน

รับศีลระลึก

และด�าเนินชีวิต
ด้วยศรัทธา

ท�าพันธสัญญา 
พระวิหาร

เมื่อเรากลับไปหาพระบิดา 
บนสวรรค์ พระองค์จะทรง 
กางแขนต้อนรับเรา!
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79

เส้นทางสำาหรับฉัน
ท�าโปสเตอร์แสดงเส้นทางกลับไปหา
พระบิดาบนสวรรค์  วาดทางเดินบน
แผ่นกระดาษหรือแผ่นโปสเตอร์  ให้
ผู้ใหญ่ช่วยตัดรูปเล็ก ๆ และทากาว
หรือใช้เทปติดรูปตามทางนั้น  ติด
ภาพถ่ายหรือวาดรูปตัวท่านตรงช่วง
เวลาส�าคัญ เช่น บัพติศมา

ท่านจะต้องมี:
แผ่นกระดาษแขง็หรอืแผ่นโปสเตอร์
กรรไกร
กาวหรือเทป

สีเทียน ปากกาเขียนกระดาน 
หรือดินสอ

แนวคิดสำาหรับการ 
พูดคุยในครอบครัว
ข่าวสารเรื่องนี้อธิบายแผนของ 

พระบิดาบนสวรรค์ในวิธีที่เรียบง่าย 

มาก  ท่านอาจจะให้สมาชิกครอบครัว

ผลัดกันใช้ภาพอธิบายส่วนต่างๆ ของ

แผน  จากนั้นท่านอาจจะพูดคุยกันว่า

ท่านจะช่วยกันให้อยู่บนเส้นทางที่น�า

กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได ้

อย่างไร

เพลงและ 
พระคัมภีร์

• “พระองค์ทรงส่งพระบุตร” 

(หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก, 20)

• ยอห์น 3:16

การฟื้นคืนชีวิต

ยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง

สักวันฉันจะ 
เข้าไปในนั้น

สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด 
ของพระผู้เป็นเจ้า

รักษาพระบัญญัติ

ฉันกลับไปหาพระบิดา
บนสวรรค์!

ครอบครัวในอนาคต 
ของฉัน

พระคัมภีร์มอรมอน

รับของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์

วันบัพติศมาของฉัน

ชีวิตก่อนเกิด

นี่คือฉัน!

ฉันจะติดตาม 
พระเยซูคริสต์
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ตอนนั้นยังเช้าอยู่ก่อนดาเนียลลูกชายดิฉันจะไป

อนุบาลวันแรก เขากังวลเล็กน้อยกับการออก

จากบ้านไปโรงเรียน  ดิฉันต้องการให้แน่ใจว่าเขารู้สึก 

พร้อมจะเผชิญการท้าทายใน “โลกจริง”  ดิฉันบอก

ดาเนยีลว่าดฉินัจะคดิถึงเขามากตอนท่ีเขาไม่อยู่ ดฉินั 

ท�าให้เขามั่นใจว่าถึงแม้ดิฉันจะอยู่กับเขาที่โรงเรียน

ไม่ได้ แต่เขาจะต้องไม่รู้สึกกลัวหรือโดดเดี่ยวเพราะ

พระบิดาในสวรรค์จะทรงดูแลเขา  ดิฉันเตือนเขาว่า

เขาสวดอ้อนวอนได้ตลอดเวลา ทุกที่ และพระผู้เป็น

เจ้าจะทรงฟังเขาเสมอ

ขณะทีด่ฉินัพดู ดาเนยีลวยัเกอืบจะห้าขวบฟังอย่าง 

ตัง้ใจ  หลงัจากคดิครูห่นึง่เขาตอบว่า “พระองค์จะทรง 

เห็นผมไหมครับเมื่อผมอยู่ในบ้าน”

“เห็นสิจ๊ะ” ดิฉันรับรอง

“พระองค์จะทรงเห็นผมตอนผมอยู่ข้างนอกไหม

ครับ” เขาถาม

“เห็นจ้ะ พระองค์ทรงเห็นลูกตลอดเวลา” ดิฉันตอบ

ด้วยแววตาตื่นเต้น ดาเนียลวิ่งไปที่สนามหลังบ้าน

ทันที  ดิฉันตามหลังไปติด ๆ  ดาเนียลแหงนมองฟ้าสี

ครามไร้เมฆหมอกและถามว่า “ถ้าผมแหงนมองฟ้า

และย้ิม พระองค์จะทรงเห็นผมและจะทรงยิ้มตอบ

ไหมครับ”

ดิฉันพูดไม่ออกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ท่ีคอและเอ็น
หัวใจกระตุก ดิฉันพยักหน้า “จ้ะ!”

ดาเนยีลยงัคงแหงนมองฟ้า แต่คราวนีเ้ขาสอดส่าย 
สายตาและด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมแบบเเด็ก เขาถาม
อย่างใช้ความคิดว่า “ผมจะเห็นพระองค์ไหมครับ”

“ลูกไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้” ดิฉันตอบ 
“แต่ลูกจะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพราะลูกจะรู้สึก 
ถึงรอยยิ้มของพระองค์ในใจลูก”

ดาเนียลยืนยิ้มขณะจ้องมองฟ้า  จากแววตาน่ิง

สงบในสีหน้าประดุจเทพของเขา ดิฉันรู้ว่าเขาก�าลัง
ประสบกับรอยยิ้มของพระองค์ในส่วนลึกของจิต
วิญญาณเขา

จากปากของเด็กไร้เดียงสาเราเรียนรู้มากมายเกี่ยว
กับศรัทธาที่บริสุทธิ์—ศรัทธาที่เราหวังว่าพวกเขาจะ
ยึดมั่นตลอดกาล  พวกเขาค้นพบอย่างไม่อาจหลีก
เลี่ยงได้ว่าแม้ชีวิตจะดี แต่บางครั้งก็ยาก  เราสวด

อ้อนวอนขอให้ศรัทธานั้นค�้าจุนพวกเขา
ในยามที่ชีวิตดิฉันยากล�าบาก  ดิฉันจะนึกถึงตัว 

อย่างของดาเนียล ด้วยศรัทธาเหมือนเด็กท่ีผู้ใหญ่
สามารถท�าให้เกิดขึ้นได้ ดิฉันแหงนมองฟ้าอย่างค้น 
หาเช่นกัน และถามว่า “พระองค์ทรงเห็นดิฉันไหม”  
จากนั้น เช่นเดียวกับดาเนียล ดิฉันไตร่ตรองเงียบ ๆ 
“ดิฉันเห็นพระองค์ไหม”  ขณะพิจารณาพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนมากมายของพระองค์ในชีวิตดิฉัน 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันว่าดิฉันรู้สึกถึงความ
รักของพระบิดาบนสวรรค์จริง ๆ  ด้วยศรัทธาที่มีพลัง
ขึ้นมาใหม่และความหวังที่สร้างแรงใจ พระวิญญาณ
ทรงรับรองกับดิฉันว่าดิฉันสามารถรู้สึกเช่นน้ันได้
เสมอ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ดาเนียลวิ่งเข้าไปใน

สนามและถามดิฉัน

ว่า “ถ้าผมแหงนมอง

ฟ้าและยิ้ม พระผู้เป็น

เจ้าจะทรงยิ้มตอบ

ไหมครับ”
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พระองค์ทรงเห็น
ดิฉันไหม
โดย เทเรซา สตารร์
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ฮาโรลด์ บี. ลี เรียนรู้ที่จะรู้จักพระวิญญาณตั้งแต่วัยเยาว์  วันหนึ่งท่านเริ่มเดินไปที่เพิง
ผุพัง แต่มีเสียงหนึ่งเรียกชื่อท่านและบอกท่านว่าอย่าไปที่นั่น  ฮาโรลด์เชื่อฟัง ท่านยังคง
ท�าตามพระวิญญาณตลอดชีวิต เช่น เมื่อครั้งที่ท่านด�าเนินโปรแกรมสวัสดิการของ
ศาสนจักร ท่านน�าฝ่ายการศึกษาของศาสนจักรซึ่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อช่วยให้
สมาชิกรู้จักพระวิญญาณในชีวิตพวกเขา



อื่น ๆ ในฉบับนี้

น.42

น.60

น.69

อดทนด้วยดี
เราไม่ควรคาดหวังให้หนีพ้นการทดลองโดยสัญญากับ
พระเจ้าว่าเราจะซื่อสัตย์เสมอ  แต่เราควรวางแผนว่า 
จะอดทนด้วยดีแทน แล้วเราจะได้รับพร

พรใดบ้างที่มาจากการท�าประวัติ
ครอบครัวและน�าชื่อบรรพชนไป
พระวิหาร  เยาวชนเหล่านี้จาก
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาแบ่งปัน
ประสบการณ์ของพวกเขา

มองหาตราประทับ
ประเทศต่าง ๆ ใน 
เลียโฮนา เพื่อน�ามา
ติดเพิ่มในหนังสือ 
เดินทางของท่านปีนี้!

พรทั้งสองส่วน

หนังสือเดินทาง

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก
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