
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  •  เ  ม  ษ  า ย น 2014

ปีติและความกตัญญูต่อพระผู้ช่วย 
ให้รอดผู้คืนพระชนม์ น. 16

ห้าวิธีท่ีจะทำาตามศาสดาพยากรณ์ น. 22

พรของฐานะปุโรหิต—มีให้ทุกคน 
 น. 46, 50, 53, 54, 60



“ผู้หญิงจะลืมบุตร

ของนางท่ียังกิน

นมอยู่และไม่

สงสารบุตรจาก

ครรภ์ของนางได้

หรือ?  และถึง

แม้ว่าคนเหล่าน้ี

จะลืมได้ แต่เรา 

ก็จะไม่ลืมเจ้า

“ดูสิ เราได้สลัก

เจ้าไว้บนฝ่ามือ

ของเรา”
อิสยาห์ 49:15–16
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32  ใช้แผนแห่งความรอดตอบคำาถาม
โดย ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์
แผนแห่งความรอดช่วยเราตอบคำาถาม 
สำาคัญบางข้อของชีวิตได้

ปกิณกะ

8  ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:  
  โมเสส

10  บ้านเรา ครอบครัวเรา:   
  เจ็ดวันจนกว่าจะถึงอีสเตอร์

36  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

80  จนกว่าเราจะพบกันอีก:   
  พบความหวังในอนาคต

โดย สแตน พุกสลีย์

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  สมอท่ียึดไว้อย่างม่ันคง

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน: พระพันธกิจอัน  
  ศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:   
  พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่

บทความพิเศษ

12  เราคือพระหัตถ์ของพระเจ้า
โดย นีล เค. นิวเวลล์
วิสุทธิชนจากบราซิล เอกวาดอร์ ฟิลิปปินส์ 
และรัสเซียแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจต่อคนตกทุกข์ได้ยากหมายถึงอะไร

16  พยานพิเศษเป็นพยานถึงพระคริสต์  
  ผู้ทรงพระชนม์

สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม
อัครสาวกสิบสองเป็นพยานถึงพระผู้ช่วย
ให้รอด

22  ทำาตามศาสดาพยากรณ์
โดย เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
เราควรเรียนรู้บทเรียนห้าบทนี้จากแบบ
อย่างของประธานโธมัส เอส. มอนสัน

26  ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน: ฟิลิปปินส์: ความ  
  เข้มแข็งทางวิญญาณบนหมู่เกาะในทะเล

โดย คริสตีน ออร์ควิโอลา และ แม็กซิมิลิอุส  
ที. ทูซอน
แม้จะมีภัยธรรมชาติและความลำาบากทาง
เศรษฐกิจในฟิลิปปินส์ แต่วิสุทธิชนต่าง 
เป็นพยานถึงการเติบโตอันน่าอัศจรรย์ที่นั่น
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ภาพปก
ปกหน้า: Garden Tomb, โดย เจ. เคิร์ก ริชาร์ดส์,  
ไม่อนุญาตให้ท�าส�าเนา  ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายประกอบโดย 
จอห์น ลูค
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40  หากดวงตาของเจ้าเห็นแก่รัศมีภาพ 
	 	 ของเราอย่างเดียว

โดย แคเธอรีน เนลสัน และ  
ไฮดี แม็คคองกี
การเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่ได้	 	
เรียกร้องเพียงเสื้อผ้าที่เหมาะสม

44  โพรไฟล์คนหนุ่มสาว:	การเปล่ียนใจ	
	 	 เล่ือมใสและการเสียสละในฟินแลนด์

โดย เมลิสซา เซนเตโน

46  บุรุษและสตรีในงานของพระเจ้า
โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
ทั้งชายและหญิงจำาเป็นต้องเข้าใจ		
ความจริงเหล่านี้เกี่ยวกับบทบาทที่	
สตรีมีในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

50  เตรียมเพ่ือรับใช้	รับใช้เพ่ือเตรียม
โดย เดวิด แอล. เบค
การรับใช้ในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน	
ของท่านจะวางมาตรฐานสำาหรับชีวิต	
ที่เหลือของท่าน	ดังบทความนี้

53  พลังอำานาจในการให้พรคนท้ังปวง
ผู้นำาศาสนจักรเป็นพยานถึงพรจาก
ฐานะปุโรหิต

54  นำาพรของฐานะปุโรหิตเข้ามา  
	 	 ในบ้านของท่าน

โดย บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน
ไม่ว่าท่านเป็นเพศใดหรือสถานการณ์
ในครอบครัวท่านเป็นเช่นใด	ท่าน	
สามารถอาศัยพลังฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่ครอบครัวท่านได้

56  ความม่ันใจในความมีค่าควร
โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
เมื่อมีคนขอให้ท่านใช้ฐานะปุโรหิต		
ท่านมีความมั่นใจที่จะขานรับหรือไม่

60  ประตูและเส้นทาง
ต่อไปนี้เป็นวิธีที่ฐานะปุโรหิตสามารถ
ช่วยให้ท่านกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์

62  คำาถามและคำาตอบ
ฉันควรทำาอย่างไรเมื่อโรงเรียนพูด	
ถึงหัวข้อที่ไม่สอดคล้องกับคำาสอน	
พระกิตติคุณ	เช่น	การทำาแท้ง

64  ถูกหรือผิด?
โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
ทำาแบบสอบถามต่อไปนี้และเรียนรู	้
เพิ่มเติมว่าซาตานโกหกเราอย่างไร

67  “ง่ายจังเลยค่ะคุณปู่!”
โดย เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา
ราเคลไม่คิดว่าเธอโตพอจะอ่าน	 	
พระคัมภีร์มอรมอนได้

68  คำาสัญญาของพอร์เทอร์
โดย แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์
พอร์เทอร์กำาลังรักษาพันธสัญญา—
โดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำา!

70  นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	ครอบครัวเป็น 
	 	 ศูนย์กลางในแผนของพระบิดา	 	
	 	 บนสวรรค์

โดย แจน เทย์เลอร์

72  คมวาทะ
73  เคล่ือนย้ายก้อนหิน

โดย เอ็ลเดอร์เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน
พระเจ้าทรงประสงค์จะช่วยเราแก้
ปัญหา—แม้ปัญหาเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ			
ของเรา

74  เพ่ือนท่ัวโลก:	หนูช่ือเดรีย	 	
	 	 จากฟิลิปปินส์

76  สำาหรับเด็กเล็ก
81  ภาพศาสดาพยากรณ์:			 	
	 	 ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อน

อยู่ในฉบับนี้ 

ได้หรือไม่   

คำาใบ้: สิ่งที ่

เธอชอบเป็น

พิเศษมีอะไรบ้าง

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การประชุมใหญ่สามัญ 4
ครอบครัว 46, 50, 54, 70
ความคารวะ 76
คุณค่าส่วนบุคคล 7, 12
งานเผยแผ่ศาสนา 26, 62
ชดใช้ (การ) 7, 10, 16,  

32, 76
ฐานะปุโรหิต 46, 50, 53,  

54, 56, 60
แบบอย่าง 22
ประจักษ์พยาน 62

ประวัติศาสนจักร 26
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ) 26, 44
แผนแห่งความรอด 32, 37, 

39, 70
พระคัมภีร์มอรมอน 67
พระเยซูคริสต์ 4, 7, 10, 16, 76
พระวิหาร 26, 44
พันธสัญญา 68
พันธสัญญาเดิม 8
ภาษา 40
มอนสัน, โธมัส เอส. 22

รับใช้ (การ) 12, 36, 38, 50
เล็งเห็น (การ) 64
ศาสดาพยากรณ์ 8, 22
เศร้าโศก (ความ) 37, 39
สตรี 46
สวัสดิการ 12, 36
สุภาพเรียบร้อย (ความ) 40
หวัง (ความ) 80
อีสเตอร์ 10, 16
ฮันเตอร์, ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. 81

“เจ็ดวันจนกว่าจะถึงอีสเตอร์” หน้า 10 และ 
“พยานพิเศษเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้ทรง
พระชนม์” หน้า 16: ท่านอาจต้องการใช้ 
เนื้อหาจากบทความเหล่านี้ในการให้ข้อคิด 
ทางวิญญาณทุกวันกับครอบครัวในสัปดาห ์
ก่อนอีสเตอร์  เริ่มอ่านประจักษ์พยานของ 
ฝ่ายประธานสูงสุดหน้า 17 ในวันอาทิตย ์
ก่อนอีสเตอร์และทำาตามคำาแนะนำาใน “เจ็ดวัน 
จนกว่าจะถึงอีสเตอร์”  แต่ละวันหลังจากน้ัน 
ให้อ่านประจักษ์พยานของอัครสาวกสองคน
พร้อมท้ังใช้พระคัมภีร์ เพลง และกิจกรรมใน 
“เจ็ดวันจนกว่าจะถึงอีสเตอร์” แบ่งปันข่าวสาร
กับครอบครัว  ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ท่านอาจ 
ชมวีดิทัศน์พระคัมภีร์ไบเบิลเร่ือง “พระองค์ทรง 
ฟ้ืน” ใน lds.org/bible_videos (มีหลายภาษา)

“ง่ายจังเลยค่ะคุณปู่!” หน้า 67: หลังจากอ่าน
บทความน้ี ท่านอาจต้องการใช้นาฬิกาจับเวลา
ด้วย!  ท่านอาจจะอ่านหน่ึงหน้าจากพระคัมภีร์
มอรมอนกับครอบครัวและจับเวลาว่าท่านใช้
เวลาอ่านนานเท่าใด แล้วใช้เวลาน้ันประมาณ
การว่าครอบครัวท่านน่าจะใช้เวลาอ่านพระ-
คัมภีร์มอรมอนนานเท่าใด  ท่านอาจต้องการ 
ต้ังเป้าหมายอ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วยกัน  
การจัดตาราง เช่น อ่านตามเวลาที่กำาหนด 
ทุกวันสามารถช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายของ
ท่านได้

ภา
พถ่

าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เด
วิด

 ส
โต

เก
อร์
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
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
ทีป่รกึษา: โฮเซ แอล. อลอนโซ, เมอร์วนี บี. อาร์โนลด์, เชย์น เอม็. โบเว็น, 
สแตนลีย์ จี.เอลลิส, คริสทอฟเฟล โกลเด้น
ผู้อ�านวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อ�านวยการฝ่ายด�าเนินการ: วินเซนท์ เอ. วอห์น
ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน
บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์ร
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, บริททานี บีตที,  
เดวิด ดิกสัน, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, มินดีย์ ไรย์  
ฟรีดแมน, ลอรี ฟูลเลอร์, การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, 
เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, 
โจชัว เจ. เพอร์กีย์, แจน พินโบรัฟ, ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์,  
พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, แมนดี เอ็ม.  
เบนท์ลีย์, ซี. คิมบัลล์ บอตต์, โธมัส ไชลด์, เนต ไกน์ส, คอลลีน ฮิงค์ลีย์,  
เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย,  
มาร์ค ดับเบิลยู. โรบินสัน, แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอล์กเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: โคลเลตต์ เนเบเกอร์ อูนี
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่ใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ดังตัวอย่างสองตัวอย่างต่อไปนี้
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เมื่อไม่นานมานี้ ข้าพเจ้ามีโอกาสล่องเรือล�าใหญ่ไปตามชายฝั่ง
ทะเลอันน่าอัศจรรย์ของอะแลสกา สหรัฐอเมริกา  ขณะกัปตัน
เตรียมความพร้อมส�าหรับการจอดเรือค้างแรมในอ่าวที่ตั้งอยู ่

อย่างโดดเดี่ยวไม่เคยมีใครย่างกราย เขาประเมินสถานการณ์และ
สถานที่อย่างรอบคอบ  เช่น การขึ้นลงของกระแสน�้า ความลึกของ
น�้า และระยะห่างจากส่ิงกีดขวางท่ีเป็นอันตราย  เมื่อพอใจแล้ว 
เขาจึงทอดสมอเพือ่ยดึเรือไว้ให้จอดอย่างมัน่คงปลอดภัย โดยปล่อย 
ให้ผู้โดยสารมีโอกาสชื่นชมกับความงามอันน่าประทับใจในงาน
สร้างของพระผู้เป็นเจ้า

ขณะมองไปที่แนวชายฝั่ง ข้าพเจ้าเริ่มตระหนักว่าเรือโคลงเล็ก 
น้อยเมื่อลมและกระแสน�้าพัดมาเบา ๆ  กระน้ันเรือก็ยังจอดอยู่
อย่างมั่นคงตลอดเวลาภายในวงล้อมที่ก�าหนดไว้ด้วยความยาว
ของเชือกสมอและความแข็งแรงของสมอ

กัปตันไม่ได้เก็บสมอไว้บนเรือเพื่อเตรียมไว้หย่อนลงไปก็ต่อเมื่อ
ในยามทีพ่ายมุา  แต่เขาทอดสมอเรอืเพือ่เป็นมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัและป้องกนัไม่ให้เรอืลอยไปยังผนืน�า้อนัตรายหรอืค่อย ๆ 
ลอยไปเกยตื้นขณะที่ผู้โดยสารและลูกเรือรู้สึกปลอดภัย

ขณะก�าลังใคร่ครวญภาพที่เห็น ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าเรื่องนี้น�าไป
เล่าเป็นอุปมาสอนใจไม่ได้ ข้าพเจ้าก็คงไม่มีวันได้ขับเครื่องบิน 
เป็นแน่

เหตุใดเราจึงต้องมีสมอ
จุดประสงค์ของสมอคือเพื่อให้เรือปลอดภัยและยึดแน่นอยู่ตรง

จดุทีเ่ราต้องการ หรอืช่วยควบคมุเรอืช่วงสภาพอากาศไม่ด ี อย่างไร 
ก็ตาม เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ส�าคัญยิ่งเหล่านี้  การมีสมอเพียง
อย่างเดียวไม่พอ  แต่สมอน้ันต้องมั่นคง ไว้ใจได้ และใช้อย่าง

เหมาะสมในเวลาและสถานที่ซึ่งถูกต้อง
บุคคลและครอบครัวต้องมีสมอเช่นกัน
ปฏิปักษ์อาจมาในลักษณะพายุใหญ่ที่จะพัดพาเราออกนอก

เส้นทางและคุกคามเพื่อเหวี่ยงเราไปชนโขดหิน  แต่บางครั้งเราก็
ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะปลอดภัย—ลม
โชยอ่อนๆ และผิวน�้าราบเรียบ  อันที่จริง เราอาจตกอยู่ในอันตราย
ใหญ่หลวงเมื่อเราก�าลังสั่นไหวเล็กน้อยจนเราแทบไม่สังเกตเห็น

พระกิตติคุณเป็นสมอของเรา
สมอต้องมั่นคง แข็งแรง และได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพด ี

เพื่อให้พร้อมใช้เมื่อจ�าเป็น  นอกจากนี้ สมอต้องยึดอยู่กับรากฐาน
ที่สามารถทานน�้าหนักของแรงต้านได้

แน่นอนว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นสมอเช่นน้ัน 
เพราะพระผู้สร้างของจักรวาลทรงจัดเตรียมให้เพื่อจุดประสงค์อัน
ศักดิ์สิทธิ์และออกแบบมาเพื่อให้ความปลอดภัยและการน�าทาง
แก่บุตรธิดาของพระองค์

ในที่สุดแล้ว พระกิตติคุณคืออะไร นอกเหนือจากแผนของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าที่จะไถ่บุตรธิดาและน�าพวกเขากลับไปสู่ที่ประทับของ
พระองค์

เมื่อรู้ว่าเป็นธรรมชาติวิสัยที่ทุกสิ่งจะลอย เราต้องยึดสมอของ
เราไว้อย่างมั่นคงกับรากฐานความจริงของพระกิตติคุณ  สมอของ
เราต้องไม่ทอดลงบนผืนทรายแห่งความจองหองหรือสัมผัสอยู่
เพียงพื้นผิวแห่งความเชื่อมั่นของเราเท่านั้น

เดือนนี้เรามีโอกาสได้ยินถ้อยค�าจากผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า 
ในการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร  ถ้อยค�าของท่านเหล่านั้น 
บวกกับพระคัมภีร์และการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ ให้

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

สมอ 
ท่ียึดไว้อย่างม่ันคง
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การสอนจากข่าวสารนี้

พิจารณาการสนทนาถึงความส�าคัญของสมอในสถานการณ์ของครอบครัว

ลไีฮขณะล่องเรอืไปแผ่นดนิทีส่ญัญาไว้ (ด ู1 นไีฟ 18) ท่านอาจยก 1 นไีฟ 

 18:11–15 ช่วงเวลาท่ีนีไฟถูกมัด เลียโฮนาหยุดท�างาน และเรือถูกพายุซัด

อย่างรุนแรง  เราได้รับผลอะไรบ้างเมื่อเราไม่ยึดพระกิตติคุณไว้อย่างมั่นคง  

ท่านอาจยก 1 นีไฟ 18:21–22 ด้วยเช่นกัน และสนทนาว่าเราจะพบความ

ปลอดภัยโดยหันไปพึ่งพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร

รากฐานอันมั่นคงปลอดภัยของคุณค่าและ
หลักธรรมนิรันดร์ที่เราจะใช้ยึดสมอได้ เพื่อ
ให้เรายังคงแน่วแน่และปลอดภัยท่ามกลาง
การต่อสู้ดิ้นรนและการทดลองของชีวิต

ศาสดาพยากรณ์ฮีลามันในสมัยโบราณ
สอนว่า “บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรง
เป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 
ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก; เพื่อเมื่อมาร
จะส่งลมอันมีก�าลังแรงของเขามา, แท้จริง
แล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, 
เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุอันมีก�าลังแรง
ของเขาทั้งหมดจะกระหน�่ามาบนลูก, มันจะ
ไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วง
แห่งความเศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิ้น
สุดไม่, เพราะศิลาซึ่งบนน้ันลูกได้รับการ 
สร้างขึ้น, ซึ่งเป็นรากฐานอันแน่นอน, ราก-
ฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้วพวก
เขาจะตกไม่ได้” (ฮีลามัน 5:12)

คุณค่าของสมอท่ียึดไว้อย่างม่ันคง
ชีวิตมีวิธีทดสอบสมอของเราและล่อลวง

ให้เราพลัดออกนอกทาง  กระน้ันก็ตาม 
หากสมอของเราทอดอยู่ในศิลาแห่งพระผู้
ไถ่ของเรา สมอเหล่านั้นจะยึดแน่น—ไม่ว่า
ก�าลังลม ความเชี่ยวของกระแสน�้า หรือ
ความสูงของคลื่นจะเป็นอย่างไร

แน่นอนว่าเรือไม่ได้ออกแบบมาพื่อจอด
ไว้ที่ท่าเรือ แต่ออกแบบมาเพื่อยกสมอขึ้น
และล่องไปในทะเลแห่งชีวิต  ทว่านั่นเป็น
อุปมาส�าหรับช่วงเวลาอื่น

แต่ส�าหรับแวลานี้  ข้าพเจ้าสบายใจที่
ทราบว่าสมอแห่งพระกิตติคุณและศิลา 
แห่งพระผู้ไถ่ของเราจะป้องกันเราให้มั่นคง
ปลอดภัย

สมอเช่นนั้นจะป้องกันเราไม่ให้พลัดไปสู่
อันตรายและความทุกข์ยาก  แต่จะเปิด
โอกาสอันรุ่งโรจน์ให้เราได้ชื่นชมความงาม
ซึ่งหาท่ีเปรียบมิได้ของฉากชีวิตล�้าเลิศที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ชีวิตสวยงามและควรค่าที่จะด�าเนินต่อ

ไป  ลม พายุ และกระแสน�้าอาจล่อลวง
ให้เราลอยไปสู่อันตรายทั้งที่มองเห็นและ
มองไม่เห็น แต่ข่าวสารพระกิตติคุณและ
พลังอ�านาจศักดิ์สิทธิ์ของข่าวสารน้ันจะ
ป้องกันเราระหว่างเดินทางกลับสู่ท่าอัน
ปลอดภัยของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

ดังนั้น ขอให้เราไม่เพียง ฟัง ค�าปราศรัย
การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนเท่า 
นั้น แต่ ประยุกต์ใช ้ข่าวสารของการประชุม
ใหญ่ให้เป็นสมอที่ยึดไว้อย่างมั่นคงในชีวิต
ประจ�าวันของเราด้วย

ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรและน�าทาง
เราในความพยายามทีม่นียัส�าคญัอนัจ�าเป็น 
ยิ่งนี้! 

ภา
พถ

่าย
โด

ย 
ST

O
C

KT
RE

K 
IM

AG
ES

/T
H

IN
KS

TO
C

K



ซ้า
ย:

 ภ
าพ

ถ่า
ยป

ระ
กอ

บโ
ดย

 โร
เบ

ิร์ต
 ค

าเ
ซย

์; ภ
าพ

ปร
ะก

อบ
โด

ย 
เค

ธี 
แม

็คด
ี

ดิฉันกับการประชุมใหญ่
โดย ซาราห์ ดีคส์

ทอดสมอของท่าน

อะไรจะท�าให้ท่านยังคงทอดสมออยู่กับพระกิตติคุณ  ลากเส้นจาก

เชือกในมือเด็กชายในรูปไปยังสิ่งที่ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวว่าเป็น 

ที่ปลอดภัยในการทอดสมอของท่าน

การประชุมใหญ่ด้วย  ดิฉันจะใช้ปากกาเน้น

ข้อความและจดบันทึกตรงช่องว่างริมหน้าใน

เลียโฮนาของดิฉัน  เมื่อการประชุมใหญ่ครั้ง

ต่อไปเวยีนมาถงึดฉินักใ็ช้นติยสารเล่มน้ันจน

คุ้มแล้ว  บางครั้งครอบครัวของดิฉันศึกษา

ข่าวสารด้วยกันที่การสังสรรค์ในครอบครัว

การรักษาพระวิญญาณที่เรารู้สึกระหว่าง

การประชุมใหญ่ให้อยู่กับเราเสมอและยังคง

เรียนรู้จากข่าวสารเรียกร้องความพยายาม 

แต่การท�าเช่นนีเ้ป็นพรอย่างมากส�าหรบัดฉินั 

ดิฉันได้รับพลังและการน�าทางมากมายใน

ยามจ�าเป็นด้วยการศึกษาข่าวสารจากการ

ประชุมใหญ่สามัญ และดิฉันทราบว่าข่าวสาร

เหล่านี้ได้รับการดลใจ

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในโทรอนโต แคนาดา

ดิฉันเคยคิดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วง
การประชุมใหญ่สามัญยาวนานและน่า

เบื่อ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ดิฉันกลับรักและตั้ง
ตารอ วนัหยดุสดุสปัดาห์ช่วงการประชมุใหญ่
สามัญสามารถประจุกระแสไฟทางวิญญาณ
ให้ใหม่ แต่ความรู้สึกเหล่านี้เลือนหายไปเมื่อ
ใช้ชีวิตตามปกติในวันจันทร์  แนวคิดบาง
อย่างต่อไปนี้ได้ช่วยให้ดิฉันยังคงได้รับสิ่ง 
ต่าง ๆ มากมายจากการประชุมใหญ่

ดิฉันเตรียมตัวรับการประชุมใหญ่โดยจด
ค�าถาม จากนั้นจึงจดบันทึกไว้เมื่อค�าถาม
ของดิฉันได้รับค�าตอบ  หลังจากนั้นดิฉันจะ
ดาวน์โหลดค�าปราศรัยและเพลงในการประ- 
ชุมใหญ่จาก LDS.org ลงในเครื่องเล่น MP3 
ไว้ฟังค�าพูดหรือเพลงสวดขณะท�ากิจวัตร
ประจ�าวัน  ดิฉันชอบศึกษา เลียโฮนา ฉบับ

เยาวชน

เด็ก



ฉันจะทำ�อะไรได้บ�้ง

1. เราจะแสดงความกตัญญูต่อพระผู้

ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ พระเยซู

คริสต์ ได้อย่างไร

2. เราจะรบัส่วนพรแห่งการพลพีระชนม์ 

ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

ในชีวิตเราได้อย่างไร

พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูคริสต์:  
พระผู้ช่วยให้รอด      
และพระผู้ไถ่
นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที ่
เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระสมัญญานามของพระเยซูคริสต์ที่
ส�าคัญที่สุดพระนามหนึ่งคือพระผู้

ไถ่” เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว  “ไถ ่
หมายถึง จ่ายเงินเพื่อปลดพันธะรับผิดชอบ
หรือหนี้สิน  ไถ่ อาจหมายถึงการช่วยชีวิต
หรือปลดปล่อยให้เป็นอิสระโดยวิธีจ่ายค่า
ไถ่ . . .ความหมายแต่ละอย่างเหล่าน้ีบ่ง
บอกถึงด้านต่าง ๆ ของการไถ่อันส�าคัญยิ่ง 
ที่พระเยซูคริสต์ทรงกระท�าส�าเร็จโดยผ่าน
การชดใช้ของพระองค์ ซึ่งรวมถึง ‘การปลด
ปล่อยจากบาปและบทลงโทษของบาป 
โดยวิธีพลีบูชาเพื่อคนบาป’ ตามถ้อยค�าใน
พจนานุกรม”1

ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าวว่า “พระบิดาบน
สวรรค์ . . .ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวท่ีถือ
ก�าเนิดและผู้ทรงดีพร้อมของพระองค์มาทน
ทุกข์เพื่อบาปของเรา เพื่อใจที่ปวดร้าวของ
เรา และทุกสิ่งที่ดูเหมือนอยุติธรรมในชีวิต
ส่วนตัวเราเอง

“. . .  สตรีคนหนึ่งที่ผ่านการทดลองและ
ความโศกเศร้าเป็นเวลานานหลายปีกล่าว

พร้อมน�้าตาว่า ‘ดิฉันตระหนักว่าดิฉันเป็น
เหมือนธนบัตรดอลลาร์ใบละ 20 เก่าๆ
—ยับเยิน ฉีกขาด สกปรก ถูกย�่ายี และมี
ต�าหนิ  แต.่ . . ดิฉนัยงัมค่ีาเต็ม 20 ดอลลาร์’ 
สตรีผู้นี้ทราบว่าเธอ . . .  มีค่าพอที่จะให้ 
[พระผู้เป็นเจ้า] ทรงส่งพระบุตรของพระ-
องค์มาชดใช้บาปให้เธอโดยเฉพาะ  สตรี
ทุกคนในศาสนจักรควรรู้สิ่งที่สตรีผู้นี้รู้”2

จากพระคัมภีร์
2 นไีฟ 2:6; ฮลีามนั 5:11–12; โมเสส 1:39

อ้างอิง
1.	 ดี. ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สัน,	“การไถ่,”		เลียโฮนา, 

พ.ค.	2013,	109.
2.	 ลินดา เค.	เบอร์ตัน,	“ศรัทธาในการชดใช้ของ 

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

จากประวัติศาสตร์ของเรา
พันธสัญญาใหม่มีเรื่องราวของสตรี

ผู้ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เรียนรู้

และด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของ

พระองค์  เป็นพยานถึงการปฏิบัติ

ศาสนกิจ ปาฏิหาริย์ และพระบารมี

ของพระองค์

พระเยซูตรัสกับหญิงที่บ่อน�้าดังนี้

“แต่คนที่ดื่มน�้าที่เราจะให้กับเขา

นั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น�้าที่เรา

จะให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน�า้พุในตัว

เขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์

“นางทูลพระองค์ว่า ‘ท่านเจ้าคะ 

ขอน�้านั้นให้ดิฉันเถิด เพื่อดิฉันจะได ้

ไม่กระหายอีก . . .

“ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์  

(ที่เรียกว่าพระคริสต์) จะเสด็จมา 

เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรง

ชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา

“พระเยซูตรัสกับนางว่า ‘เราผู้ที่พูด

กับเธอเป็นผู้นั้น’ ”

นาง “ทิ้งหม้อน�้าไว้” แล้วไปแสดง

ประจักษ์พยานถึงพระองค์ในเมือง  

(ดู ยอห์น 4:6–30)

น้ำ�
ธำ�
รง
ชีว
ิต 

โด
ย 

ฮา
เว

ิร์ด
 ล

ีออ
ง

         เ ม ษ า ย น  2 0 1 4    7

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและพระ-
พันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแลผ่านการเยี่ยม
สอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org
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ข้าพเจ้าเกิดในอียิปต์ตรงกับช่วงท่ีชาว
อิสราเอลผู้คนของข้าพเจ้าตกเป็นทาส  

ด้วยความกลัวทาสชาวอิสราเอลที่มีจ�านวน
เพิ่มขึ้นทุกวัน ฟาโรห์จึงสั่งให้สังหารชาย 
ชาวอิสราเอลทุกคนที่คลอดออกมา  เพื่อ
คุ้มครองข้าพเจ้า มารดาจึงซ่อนข้าพเจ้าไว้
สามเดือนหลังจากข้าพเจ้าเกิด ก่อนจะน�า
ข้าพเจ้าใส่ตะกร้าไปไว้ในกอปรือริมแม่น�้า
ไนล์  ธิดาของฟาโรห์พบข้าพเจ้าและเลี้ยง 
ดูข้าพเจ้าเป็นบุตรของนาง2

เมื่อข้าพเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าออก
จากอียิปต์ไปอยู่ในแผ่นดินแห่งมีเดียน  ที่
น่ันข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของเยโธรซึ่ง
เป็นคนเลี้ยงแกะและปุโรหิต จนได้แต่งงาน 
กับศิปโปราห์บุตรสาวของเขา  ข้าพเจ้าได้
รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจากเยโธร3

วันหนึ่งขณะเลี้ยงฝูงสัตว์ของเยโธร พระ- 
เจ้าทรงปรากฏต่อข้าพเจ้าในพุ่มไม้ที่มีเปลว
ไฟและทรงเรียกข้าพเจ้าให้ปลดปล่อยลูก
หลานอิสราเอลจากการเป็นทาส4

ข้าพเจ้ากลับไปอียิปต์และทูลฟาโรห์ให้
ปล่อยคนของพระเจ้า แต่เขากลับเพิ่มภาระ
ให้คนเหล่านั้น  พระเจ้าทรงส่งภัยพิบัติมา
ให้ชาวอียิปต์อย่างต่อเนื่อง แต่ฟาโรห์ท�าใจ
แข็งกระด้างและยังไม่ยอมปล่อยชาวอิสรา- 
เอล  ภัยพิบัติสุดท้ายคือเทพผู้ท�าลายที่ฆ่า
บุตรชายหัวปีของทุกครอบครัวในอียิปต์  
ชาวอิสราเอลรอดพ้นจากเทพผู้ท�าลายโดย

น�าเอาเลือดของลูกแกะปราศจากต�าหนิมา
ทาวงกบประตูและอยู่แต่ในบ้าน  โดยผ่าน
ข้าพเจ้า พระเจ้าทรงก�าหนดเทศกาลปัสกา
เป็นศาสนพิธีที่จะช่วยให้ชาวอิสราเอลระลึก
ถึงปาฏิหาริย์ครั้งนี้ทุกปี5

ภัยพิบัติสุดท้ายดังกล่าวท�าให้ฟาโรห์
ยอมปล่อยชาวอิสราเอล  
แต่ต่อมาฟาโรห์ท�าใจแข็ง
กระด้างและส่งกองทัพไล่
ตามชาวอิสราเอลที่ก�าลังออก
เดินทาง  พระเจ้าประทาน
พรให้ข้าพเจ้ามีพลัง
แยกทะเลแดง
และเราหนี

โมเสส

รอดมาบนแผ่นดินแห้งขณะที่น�้าทะเลท่วม
กองทัพของฟาโรห์6

ต่อจากนั้นพระเจ้าทรงน�าเราผ่านแดน
ทุรกันดารในเมฆตอนกลางวันและเสา

“โมเสสยิ่งใหญ่มากถึงขนาดว่าแม้แต่พระคริสต์ก็ยังทรงได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นศาสดาพยากรณ์
เหมือนผู้น�าสมัยโบราณท่านนี้ของกองทัพอิสราเอล”1—เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แม็คคองกี  
(1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

MOSES IN THE BULRUSHES © PROVIDENCE COLLECTION; MOSES PARTING THE RED 
SEA, โดย โรเบิร์ต ที. บาร์เรตต์; MOSES AND THE TABLETS,  โดย เจอร์รีย์ ฮาร์สตัน; 
MOSES CALLS AARON TO THE MINISTRY, โดย แฮร์รีย์ แอนเดอร์สัน; MOSES AND THE 
BRASS SERPENT, โดย จูดิธ เอ. เมอห์ร
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กรอบข้อเท็จจริง: โมเสส

งานเขียนของโมเสส: นอกจากหนังสือของโมเสสในพระคัมภีร์
ไข่มุกอันล�้าค่าแล้ว โมเสสยังได้เขียนหนังสือห้าเล่มแรกในพระ-
คัมภีร์ไบเบิลด้วย อันได้แก่ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี 

และเฉลยธรรมบัญญัติ
  บทบาทก่อนเกิด: ได้รับเลือกให้เป็นประธาน

ควบคุมสมัยการประทานหนึ่ง (ดู อับราฮัม  
3:22–23)

บทบาทในชีวิตมรรตัย: น�าชาวอิสราเอลออกจาก
อียิปต์; ได้รับกฎบนภูเขาซีนาย (ดู อพยพ 12; 20)

บทบาทหลังชีวิตมรรตัย: ปรากฏบนภูเขาแห่งการ
เปลี่ยนสภาพ ให้กุญแจฐานะปุโรหิตแก่เปโตร ยากอบ และ

ยอห์น (ดู คู่มือพระคัมภีร์, “การเปล่ียนสภาพ,” scriptures.
lds.org); ปรากฏในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 

 เมื่อวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 เพื่อส่งคืนกุญแจแห่งการรวม
อิสราเอลให้โจเซฟ สมิธ (ดู คพ. 110:11)

เพลิงตอนกลางคืน  พระองค์ทรงเลี้ยงดูเรา
ด้วยน�้า มานา และนกคุ่ม7

ข้าพเจ้าขึ้นไปบนภูเขาซีนาย อยู่ที่นั่น 40 
วันและได้รับพระบัญญัติสิบประการจาก
พระเจ้า  เมื่อข้าพเจ้ากลับลงมาจากภูเขา 
ชาวอิสราเอลได้ละทิ้งพระผู้เป็นเจ้าเสียแล้ว
และหล่อโคทองค�าไว้กราบไหว้  พวกเขา 
ไม่คู่ควรได้รับกฎที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
แก่ข้าพเจ้าอีกต่อไป ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึง
ท�าลายแผ่นศิลาที่บรรจุกฎดังกล่าว  ข้าพ- 
เจ้ากลับขึ้นไปบนภูเขาอีกครั้ง ที่นั่นพระเจ้า

ประทานกฎต�่ากว่าแก่ข้าพเจ้าที่เรียก
ตามชื่อข้าพเจ้าว่า
—กฎของโมเสส8

ในแดนทุรกันดารพระเจ้าทรงเปิดเผย
แปลนสร้างพลับพลาหรือพระวิหารแบบ
เคลื่อนย้ายได้ต่อข้าพเจ้า เราขนพลับพลา
ไปด้วยในการเดินทางของเราเพื่อเราจะ
นมัสการในนั้นได้  ในพลับพลาผู้คนได้รับ
ศาสนพิธีและข้าพเจ้าพูดกับพระเจ้า “สอง
ต่อสองเหมือนมิตรสหายสนทนากัน”9  
พระเจ้าทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นวิธีท�าหีบ
พันธสัญญาด้วยซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่วาง
ไว้ในส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพลับพลาหรือ
อภิสุทธิสถานเหนือวิสุทธิสถานทั้งหลาย10

เมื่อพระเจ้าทรงส่ง “งูพิษ” มาตีสอนชาว
อิสราเอล ข้าพเจ้าได้รับบัญชาให้สร้างงูทอง
สัมฤทธิ์และยกไว้บนเสาเพื่อให้ทุกคนที่ถูก 
งูกัดมองดูและได้รับการรักษาหายเป็นปกติ  
แต่เพราะความจองหองของพวกเขาและ
ความเรียบง่ายของงาน คนเป็นอันมากจึง
ไม่ยอมมองและตายด้วยเหตุนี้11

พระเจ้าทรงท�าให้ชาวอิสราเอลระหก- 
ระเหินในแดนทุรกันดารเป็นเวลา 40 ปีก่อน 
จะทรงยอมให้พวกเขาเข้าสูแ่ผ่นดนิทีส่ญัญา 
ไว้12  ข้าพเจ้าไม่ได้เข้าไปแต่ “พระวิญญาณ
รับ [ข้าพเจ้า] ขึ้นไป” หาพระเจ้า13

อ้างอิง
1.	 บรูซ อาร์.	แมคคองกี,	Mormon Doctrine, 2nd ed. 

(1966),	515;	ดู	เฉลยธรรมบัญญัติ	18:15–19	ด้วย.
2.	 ดู	อพยพ	1;	2:1–10.
3.	 ดู	อพยพ	2:11–22;	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	

84:6.
4.	 ดู	อพยพ	3;	4:1–17.
5.	 ดู	อพยพ	5–12;	เอเสเคียล	45:21.
6.	 ดู	อพยพ	14
7.	 ดู	อพยพ	13:21–22;	15:22–27;	16;	17:1–7.
8.	 ดู	อพยพ	24:18;	31:18;	32;	34.
9.	 อพยพ	33:11.

10.	 ดู	อพยพ	25–29;	40:21.
11.	 ดู	กันดารวิถี	21:6–9;	1 นีไฟ	17:41;	 

แอลมา	33:19–20.
12.	 ดู	กันดารวิถี	14:33–34.
13.	 แอลมา	45:19
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โดย นีล เค. นิวเวลล์
หน่วยงานสวัสดิการ

ในระยะแรกของช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ ประธำนสเตค 

หกคนจำกหุบเขำซอลท์เลคร่วมมือกันขจัดเมฆครึ้มของควำม

ยำกไร้และควำมหิวโหยที่คุกคำมสมำชิกจ�ำนวนมำกของศำสน- 

จักรจนเกินกว่ำจะรับได้1  ถึงแม้วิกฤติเศรษฐกิจจะส่งผลต่อผู้คน

ทุกแห่งหน แต่ยูทำห์ได้รับผลกระทบอย่ำงรุนแรงเป็นพิเศษ2

เวลำนั้นผู้น�ำศำสนจักรมีทรัพยำกรเล็กน้อยไว้ช่วยคนตกทุกข์

ได้ยำก  แน่นอนว่ำพวกเขำสำมำรถใช้เงินบริจำคอดอำหำรได้  

แต่เหตุกำรณ์ยืดเยื้อรุนแรงกว่ำที่พวกเขำเคยประสบ  ภำยใต้กำร

ก�ำกับดูแลของฝ่ำยอธิกำรควบคุม ศำสนจักรได้ก่อตั้ง Deseret 

Employment Bureau (ส�ำนกัจดัหำงำนเดเซเรท็) ตอนต้นทศวรรษ 

1900 แต่ยังจัดหำให้ไม่พอรับมือกับควำมเดือดร้อนมำกมำยเช่น

นั้นได้

ผู้น�ำฐำนะปุโรหิตหกคนนี้รู้ว่ำถ้ำต้องช่วยคนในสเตค พวกเขำ

จะรอไม่ได้  พวกเขำต้องด�ำเนินกำรทันที  พวกเขำเริ่มโดยให้คน

ออกไปท�ำงำน  พวกเขำจัดกลุ่มผู้ชำยและพำคนเหล่ำนั้นไปยังทุ่ง

ที่เก็บเกี่ยวพืชผลได้  เหล่ำเกษตรกรตอบแทนแรงงำนของชำย

เหล่ำนั้นด้วยกำรบริจำคอำหำรให้ด้วยใจเอื้อเฟื้อ  ส่วนที่เหลือถูก

เก็บไว้ในคลังและบริจำคให้คนอื่นที่หิวโหย  เมื่อของบริจำคเพิ่ม

ขึ้นวิสุทธิชนจึงเริ่มบรรจุอำหำรใส่กระป๋องเพื่อถนอมอำหำร  นี่

เป็นจุดเริ่มต้นของโครงกำรสวัสดิกำรยุคปัจจุบัน

แปดทศวรรษต่อมำ ผู้น�ำศำสนจักรยุคปัจจุบันทั่วโลกพิจำรณำ

ผู้เข้ำร่วมประชุมของพวกเขำและรู้สึกว่ำทุกคนมีควำมตั้งใจเช่น

เดียวกันที่จะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยำก

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญเดือนตุลำคม 2011 ประธำนดีเทอร ์

เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษำที่สองในฝ่ำยประธำนสูงสุดกล่ำวว่ำ 

“บ่อยครั้งเรำเห็นคนขัดสนรอบข้ำงเรำ หวังว่ำจะมีใครบำงคนจำก

แดนไกลมำปรำกฏกำยอย่ำงน่ำอัศจรรย์เพื่อตอบสนองควำมต้อง 

กำรเหล่ำนั้น  บำงทีเรำรอให้ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้เฉพำะทำงมำ

แก้ไขปัญหำให้ตรงจุด  เมื่อเรำท�ำเช่นนี้เรำปิดกั้นเพื่อนบ้ำนของ

เรำจำกกำรรับใช้ที่เรำสำมำรถท�ำได้ และเรำปิดกั้นตนเองจำก 

โอกำสในกำรรับใช้  กำรรอผู้เชี่ยวชำญมำแก้ไขปัญหำไม่ใช่เรื่อง

ผิดอะไร แต่เรำต้องยอมรับควำมจริงว่ำไม่มีผู้เชี่ยวชำญจ�ำนวน

มำกพอจะแก้ไขปัญหำได้ทุกเรื่อง  แทนที่จะท�ำเช่นนั้นพระเจ้ำ

ทรงวำงฐำนะปุโรหิตและองค์กำรของฐำนะปุโรหิตที่ประตูบ้ำน

ของเรำในทุกประชำชำติที่ศำสนจักรได้รับกำรจัดตั้ง”3

กำรขอร้องให้ผู้น�ำศำสนจักรและสมำชิกในท้องที่ด�ำเนินกำร

ตำมกำรดลใจจำกพระวิญญำณบริสุทธิ์ได้น�ำคนมำกมำยทั่วโลก

ให้ “หำทำงออกด้วยตนเอง” ดังที่ประธำนอุคท์ดอร์ฟกล่ำว4  พวก

เขำพับแขนเสื้อและตั้งใจจะ “ระลึกถึงคนจนและคนขัดสน, คน

เจ็บป่วยและคนทุกข์ยำก” (คพ. 52:40)

เราคือ 

การเสาะหาคนยากจนและการดูแลช่วยเหลือคนทุกข์ยากจำาเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อความหมายในการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

พระหตัถ์ของพระเจ้า
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เอกวาดอร์

เมื่ออธิกำรจอห์นนี โมแรนเต ในไกวย์อำกิล เอกวำดอร์มองดู

สมำชิกในวอร์ดของเขำ เขำหนักใจมำก  หลำยครอบครัวดิ้นรน

ให้มีสิ่งจ�ำเป็นขั้นต�่ำสุดของชีวิต  เขำต้องกำรช่วยคนเหล่ำนั้น 

ด้วยเหตุนี้จึงหำรือกับผู้น�ำวอร์ดและน�ำเรื่องนี้ทูลพระเจ้ำ

เนื่องจำกโอกำสงำนในเขตนั้นมีน้อยมำก เขำจึงเริ่มท�ำงำนกับ

กลุ่มพี่น้องสตรี 11 คนโดยกระตุ้นพวกเธอให้หำโอกำสท�ำธุรกิจ

ขนำดเล็ก  พี่น้องสตรีเหล่ำนี้สังเกตว่ำมีคนต้องกำรน�้ำยำท�ำควำม

สะอำดครัวเรือนรำคำต�่ำคุณภำพดี พวกเธอสงสัยว่ำจะผลิตขำย

ในชุมชนได้หรือไม่  แต่พวกเธอจะฝึกท�ำได้อย่ำงไร

ช่วงนี้อธิกำรโมแรนเตได้รู้จักกับพี่น้องสตรีว่ำงงำนคนหนึ่งใน

วอร์ดของเขำที่เคยท�ำงำนเป็นเภสัชกร  เมื่อพี่น้องสตรี 11 คนขอ

ให้เธอช่วย เธอยินดีสอนวิธีท�ำน�้ำยำที่มีคุณภำพและปลอดภัย

พวกเธอวำงแผนธรุกจิ วำงผงัพืน้ท่ีในชมุชนให้พีน้่องสตรแีต่ละ 

คนดูแล เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะท�ำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลำก 

พวกเธอสร้ำงฐำนลูกค้ำในเวลำไม่กี่เดือน ซึ่งก�ำลังให้ผลก�ำไร

มำกพอจะบรรเทำควำมยำกไร้และช่วยจดัหำให้ตำมควำมจ�ำเป็น 

ของครอบครัว

เมื่อเหล่ำผู้จัดกำรของบริษัทยำแห่งหนึ่งในท้องที่ทรำบเรื่องนี้ 

พวกเขำเกิดควำมสนใจเรื่องรำวของเภสัชกรว่ำงงำนคนนี้ จึง

สัมภำษณ์และว่ำจ้ำงเธอให้เป็นหัวหน้ำฝ่ำยผลิตของพวกเขำ

รัสเซีย

ในวอร์ดเรชนอย มอสโก ประเทศรัสเซีย กำลินำ กอนชำโรวำ

ผู้รับใช้เป็นผู้จดบันทึกประวัติศำสตร์วอร์ด ลื่นบนน�้ำแข็ง ส่งผล

ให้แขนหักทั้งสองข้ำง  เธอถูกน�ำส่งโรงพยำบำลและต้องใส่เฝือก

แขน  เธอไม่สำมำรถกินอำหำรหรือสวมเสื้อผ้ำเองได้  เธอไม่

สำมำรถหวีผมหรือแม้กระทั่งรับโทรศัพท์ได้

เมื่อเพื่อนสมำชิกวอร์ดทรำบเรื่องรำวท่ีเกิดขึ้น พวกเขำตอบ

สนองทันที  ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตให้พรเธอและท�ำงำนกับพี่น้อง

สตรีสมำคมสงเครำะห์เพื่อจัดเวลำให้คนมำดูแลควำมต้องกำร

ของพี่น้องสตรีแสนดีคนนี้

วลำดิเมียร์ เนชิโปรอฟ หัวหน้ำเผยแผ่วอร์ดกล่ำวว่ำ “เรำจ�ำ 

ค�ำพูดในกำรประชุมใหญ่สำมัญได้เกี่ยวกับรูปปั้นพระคริสต์ท่ี

พระหัตถ์หำยไป5  ด้ำนล่ำงรูปปั้นมีคนวำงแผ่นป้ำยที่อ่ำนว่ำ ‘เจ้ำ

คือมือของเรำ’  พี่น้องสตรีที่ดีคนนี้ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้เลยเป็น

เวลำสองสำมสัปดำห์ สมำชิกในวอร์ดเรชนอยจึงรู้สึกเชื่อมโยงกับ

เรื่องนั้น  พวกเรำเป็นมือของเธอจริง ๆ”

หลังจากกาลินา กอนชาโรวาลื่นล้มจนแขนหัก พี่น้องสตร ี
สมาคมสงเคราะห์ของเธอได้รับใช้เป็นมือของเธอ

ฟิลิปปินส์
เมื่อพำยุโซนร้อนวำชิกระหน�่ำฟิลิปปินส์ในปี 2011 ลมพำน�้ำ

ทะลักเข้ำท่วมพื้นที่ท�ำให้บ้ำนเรือนเสียหำยรำว 41,000 หลังและ
ประชำชนกว่ำ 1,200 คนเสียชีวิต 

ก่อนอุทกภัยครั้งนี้ แม็กซ์ ซำเวดรำ ประธำนสเตคคำกำยันเด- 
โอโร ฟิลิปปินส์ รู้สึกได้รับกำรกระตุ้นเตือนให้ตั้งทีมรับมือสถำน- 
กำรณ์ฉุกเฉินสเตค  เขำจัดตั้งคณะกรรมกำรท�ำงำนมอบหมำย
ต่ำง ๆ—ทุกอย่ำงตั้งแต่กำรค้นหำและช่วยปฐมพยำบำลไปจนถึง
กำรจัดหำอำหำร น�้ำ และเครื่องนุ่งห่ม

เมือ่น�ำ้ลดลงมำอยูร่ะดบัทีป่ลอดภยั ผูน้�ำศำสนจกัรและสมำชกิ 

ต่ำงระดมพลเข้ำไปดูแลควำมปลอดภัยของสมำชิกแต่ละคนและ 
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ประเมินควำมเสียหำย  สมำชิกคนหนึ่งจัดหำแพยำงให้น�ำสมำชิก

ที่ติดอยู่ในบ้ำนมำยังที่ปลอดภัย  ศำสนจักรเปิดอำคำรประชุมให้

เป็นสถำนสงเครำะห์ทุกคนที่ต้องกำรอำหำร เสื้อผ้ำ ผ้ำห่ม และที ่

อยูช่ั่วครำว  น�ำ้สะอำดจ�ำเป็นอย่ำงย่ิง ด้วยเหตน้ีุประธำนซำเวดรำ 

จึงติดต่อนักธุรกิจคนหนึ่งที่เป็นเจ้ำของรถดับเพลิงให้ช่วยล�ำเลียง

น�้ำสะอำดมำยังศูนย์อพยพในอำคำรประชุม  สมำชิกที่มีประสบ- 

กำรณ์ด้ำนกำรรักษำพยำบำลต่ำงพำกันช่วยผู้ได้รับบำดเจ็บ

เมื่อดูแลสมำชิกศำสนจักรแล้ว ประธำนซำเวดรำกับทีมของ

เขำไปเยี่ยมศูนย์อพยพอีกหลำยแห่งในเมืองและให้ควำมช่วย

เหลือ  พวกเขำน�ำอำหำรและของใช้ประจ�ำวันไปด้วย  แม้สมำชิก

จ�ำนวนมำกจะสูญเสียบ้ำนแต่พวกเขำรับใช้ผู้อื่นทันทีหลังเกิด

พำยุโดยไม่ค�ำนึงถึงตนเอง  เมื่อฝนหยุดตกและผืนดินแห้ง อำสำ

สมัครมือที่ช่วยเหลือของมอรมอนจำกสำมสเตคจึงไปช่วยกันแจก

จ่ำยของใช้ประจ�ำวันและช่วยท�ำควำมสะอำด

บราซิล

ภำยในเมืองเซตีลำโกอัส บรำซิล เป็นสถำนสงเครำะห์สตรี

พิกำรซึ่งชีวิตได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ยำเสพติด  พวกเธอดิ้นรน

เพื่อควำมอยู่รอดไปวัน ๆ  พวกเธอมีเตำอบเครื่องเล็กเครื่องหนึ่ง

ไว้ใช้ผลิตขนมปังวันละ 30 แถว  แม้จะได้รับควำมช่วยเหลือบ้ำง

จำกสมำคมมนุษยธรรมในท้องท่ี แต่พวกเธอมีแทบไม่พอเลี้ยง 

ตัวเอง  เมื่อผู้น�ำศำสนจักรจำกสเตคเซตีลำโกอัส บรำซิล ทรำบ

ควำมต้องกำรของสตรีเหล่ำนี้ พวกเขำจึงต้องกำรช่วย

พวกเขำพูดคุยกับสตรีเหล่ำนี้เกี่ยวกับควำมต้องกำรของพวก

เธอ  สตรีเหล่ำนี้บอกว่ำถ้ำพวกเธอจะผลิตขนมปังได้มำกกว่ำนี้ 

พวกเธอจะไม่เพียงเลี้ยงดูตนเองได้เท่ำนั้นแต่ยังอำจจะขำยได้สัก

เล็กน้อยและมีรำยได้ที่จ�ำเป็นขึ้นมำบ้ำง

ผูน้�ำศำสนจักรและสมำชกิท�ำงำนกบัสำรวตัรทหำรและโรงเรยีน 

ในท้องที่เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้สตรีเหล่ำน้ี  ด้วยควำม

ช่วยเหลือของอำสำสมัครรวมท้ังเงินช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม

จำกศำสนจักรและชุมชน พวกเขำจึงสร้ำงร้ำนขำยขนมปังร้ำน 

 

 

ใหม่ได้—ร้ำนที่ท�ำให้สตรีเหล่ำนี้ผลิตขนมปังได้วันละ 300 แถว

ด้วยรำยได้ที่ได้รับ สตรีที่ร้ำนขำยขนมปังจึงสำมำรถจ้ำง

พนักงำนคนแรก—สตรีคนหนึ่งที่สถำนสงเครำะห์นั่นเอง

งานสวัสดิการ

เช่นเดียวกับผู้น�ำศำสนจักรที่ได้รับกำรดลใจเหล่ำนั้นเมื่อหลำย

สิบปีก่อน ผู้เห็นควำมต้องกำรเร่งด่วนรอบข้ำงและไม่ยอมเบือน

หน้ำหนี ผู้น�ำศำสนจักรและสมำชิกทั่วโลกในปัจจุบันก�ำลังท�ำ

แบบเดียวกันในพื้นที่ของพวกเขำและในวิธีของพวกเขำเอง

เมื่อประธำนอุคท์ดอร์ฟพูดกับศำสนจักรเกี่ยวกับกำรดูแลผู้อื่น 

ท่ำนกล่ำวว่ำ “วิธีของพระเจ้ำไม่ใช่กำรนั่งอยู่ริมฝั่งแล้วรอให้น�้ำ

ไหลผ่ำนไปก่อนจึงจะข้ำม แต่คือกำรร่วมแรงร่วมใจกัน พับแขน

เสื้อแล้วไปท�ำงำน  ต่อสะพำนหรือเรือเพื่อข้ำมสำยน�้ำแห่งกำร

ท้ำทำยของเรำ”6

กำรเสำะหำคนยำกจนและดูแลช่วยเหลือคนทุกข์ยำกจ�ำเป็น 

อย่ำงยิ่งต่อควำมหมำยของกำรเป็นสำนุศิษย์ของพระคริสต์  นี่คือ

งำนที่พระเยซูคริสต์พระองค์เองทรงท�ำขณะทรงปฏิบัติศำสนกิจ

ต่อผู้คนในสมัยของพระองค์  “งำนของกำรจัดหำให้ในวิธีของ

พระเจ้ำนี้ไม่ได้เป็นเพียงโปรแกรมอีกรำยกำรหนึ่งของศำสนจักร” 

ประธำนอุคท์ดอร์ฟสรุป  “เรำไม่สำมำรถละเลยหรือทอดท้ิงได้  

แต่เป็นแก่นแท้ในหลักค�ำสอนของเรำ”7 
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พยานพเิศษ 
เป็นพยานถงึ

พระครสิต์ผู้ทรงพระชนม์

สมาชกิในฝ่ายประธานสงูสดุและโควรมัอคัรสาวกสบิสองเป็นศาสดาพยากรณ์ ผูห้ยัง่รู ้
 และผู้เปิดเผยยุคปัจจุบัน ผู้ยืนเป็น  “พยานพิเศษถึงพระนามของพระคริสต์ในทั่ว
โลก” (คพ. 107:23) ด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงมีความรับผิดชอบในการเป็นพยานถึง

ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์และพระพันธกิจของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของโลก

ในข้อความอ้างอิงต่อจากนี้ บุรุษที่ได้รับเลือกและได้รับงานมอบหมายดังกล่าวจะแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของพวกท่านเกี่ยวกับการชดใช้ การฟื้นคืนพระชนม์ และการด�ารงอยู่จริงของ
พระผู้ช่วยให้รอด
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พยานพเิศษ 
เป็นพยานถงึ

พระครสิต์ผู้ทรงพระชนม์

พระเยซูทรงเป็น
พระผู้ไถ่ของเรา
“ด้วยสุดจิตสุดใจ
และด้วยความรู้สึก
แรงกล้าในจิตวิญ-

ญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเปล่งเสยีง 
แสดงประจักษ์พยานในฐานะพยาน
พิเศษและขอประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระชนม์  พระเยซูคือพระบุตรของ
พระองค์ พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิด
จากพระบิดาในเนื้อหนัง  พระองค์คือ 
พระผู้ไถ่ของเรา พระองค์คือพระผู้เป็น
สื่อกลางของเรากับพระบิดา  พระองค์
คือผู้ที่สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อชดใช้
บาปของเรา  พระองค์ทรงเป็นผลแรก
ของการฟื้นคืนชีวิต  เพราะพระองค์
สิ้นพระชนม์ คนทั้งปวงจะมีชีวิตอีกครั้ง 
‘“ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์” ข้อความ
แสนหวานนี้ช่างปลอบโยน’ [“ฉันรู้พระ-
ผู้ไถ่ทรงพระชนม์,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 59]”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรง
พระชนม์!” เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 32.

ข้าพเจ้าเป็นพยาน
“ข้าพเจ้าเป็นพยานถงึ
การฟ้ืนคืนพระชนม์ 
ของพระเจ้าอย่าง
แน่นอนเสมือนหนึ่ง

ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นในค�่าคืนที่มีสานุศิษย์
สองคนอยู่ในบ้านบนถนนไปสู่เอมมาอูส  
ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์
อย่างแน่นอนเหมือนกับที่โจเซฟ สมิธ
ทราบเมื่อเขาเห็นพระบิดาและพระบุตร
ในแสงเรืองรองของรุ่งอรุณอันสดใสใน
ป่าที่พอลไมรา . . .

“. . .  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้ช่วย
ให้รอดที่ทรงฟื้นและพระผู้ไถ่ของเรา”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “จงมาหาเรา,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 25.

การชดใช้และ 
ความรอด
“พระผู้เป็นเจ้าพระ-
บิดาทรงเป็นพระผู ้
รังสรรค์พระกิตติคุณ 

นี่คือส่วนส�าคัญในแผนแห่งความรอด
ของพระผู้เป็นเจ้าหรือแผนแห่งการไถ่  
สิ่งนี้เรียกว่าพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ เพราะนี่คือการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ที่ท�าให้การไถ่และความรอดเกิดขึ้น 
โดยผ่านการชดใช้ ชาย หญิง และเด็ก 
ทุกคนได้รับการไถ่อย่างไม่มีเงื่อนไขจาก
ความตายทางร่างกาย และทุกคนจะได้
รับการไถ่จากบาปของพวกเขาเองตาม
เงื่อนไขของการยอมรับและการเชื่อฟัง
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์. . .  

“ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานนี้ด้วยสุดใจ
และความนึกคิด”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “เราไม่มีเหตุผลที่จะชื่นชม
หรือ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2007, 22, 24.
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พระเยซูคือพระคริสต์
“ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือ
พระบิดาของเรา  พระองค์ทรง
แนะน�าพระบุตรของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์ต่อโจเซฟ สมิธ 
ข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านว่า
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคือพระ-
คริสต์  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค ์
ทรงพระชนม์ พระองค์ประสูต ิ
ในความเรืองโรจน์แห่งเวลา  
พระองค์ทรงสอนพระกิตติคุณ
ของพระองค์และทรงได้รับการ
ทดสอบ พระองค์ทรงทนทุกข์
ทรมานและถูกตรึงกางเขน และ
ฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สาม  
พระองค์ทรงมีพระวรกายแห่ง
เนื้อหนังและกระดูกเช่นเดียวกับ
พระบิดาของพระองค์  พระองค์
ทรงกระท�าการชดใช้ของพระ-
องค์  ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานถึง
พระองค์  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
พระองค์”
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์,  
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“อัครสาวกสิบสอง,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2008, 104.

ค่าไถ่ครอบครัวมนุษยชาติ
“[พระเยซูคริสต์] ทรงเป็นศูนย์
รวมแผนนิรันดร์ของพระบิดา 
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ถูก
เตรียมไว้เป็นค่าไถ่มนุษยชาติ  
พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระบุตร
ท่ีรักของพระองค์มาเอาชนะ 
การตกของอาดัมและเอวา  
พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลก
ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ของเรา พระองค์ทรง
เอาชนะอุปสรรคของความตาย
ทางร่างกายโดยทรงสละพระ-
ชนม์ชีพเพื่อเรา  เมื่อพระองค์
สิ้นพระชนม์บนกางเขน วิญ-
ญาณของพระองค์แยกออก
จากพระวรกาย  ในวันที่สาม
วิญญาณของพระองค์และพระ-
วรกายมารวมกันอีกชั่วนิรันดร์ 
ไม่มีวันแยกจากกันอีกเลย”
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “แผนแห่ง
ความรอด,” เลียโฮนา, พ.ย. 2006, 
89.

การกระทำาสำาคัญท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ของมวล
มนุษย์
“การชดใช้ [ของพระผู้ช่วยให้
รอด] เกิดขึ้นในเกทเสมนี ที่นั่น
พระองค์ทรงหลั่งพระเสโทเป็น
โลหิตเม็ดใหญ่ (ดู ลูกา 22:44) 
และบนกลโกธา (หรือคัลวารี) 
ซึ่งพระวรกายของพระองค์ถูก
ยกขึ้นบนกางเขนเหนือ ‘เนิน
กระโหลกศีรษะ’ ซึ่งบ่งบอกถึง
ความตาย (มาระโก 15:22; 
มัทธิว 27:33; ดู 3 นีไฟ 27:14 
ด้วย)  การชดใช้อันไม่มีขอบ 
เขตนี้จะปลดปล่อยมนุษย ์
จากความตายอันไม่สิ้นสุด  
(ดู 2 นีไฟ 9:7) การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดท�าให้การฟื้น
คืนชีวิตเป็นจริงและชีวิตนิรันดร์
เป็นไปได้ส�าหรับทุกคน การ
ชดใช้ของพระองค์กลายเป็น 
การกระท�าที่ส�าคัญที่สุดใน 
ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์”
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“สันติสุขและปีติที่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้
รอดทรงพระชนม์,” เลียโฮนา, ธ.ค. 
2011, 22.

การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือบาป
“พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์
ทรมานอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้
เพื่อพลีพระชนม์ชีพเป็นเครื่อง
บูชาบาปของคนทั้งปวง  การ
พลีบูชาครั้งนั้นถวายสิ่งที่ดีที่สุด
—พระเมษโปดกผู้บริสุทธิ์และ
ไม่มีต�าหนิ—เพื่อความชั่วร้าย
มหันต์ที่สุด—นั่นคือบาปท้ัง 
หมดของโลก . . .

“การพลีบูชาครั้งนั้น—การ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์—เป็น
ศูนย์กลางของแผนแห่งความ
รอด . . .

“ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือ
ก�าเนิดจากพระผู้เป็นเจ้าพระ-
บิดานิรันดร์  ข้าพเจ้ารู้ว่าเพราะ
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระองค์ จึงรับประกัน
ได้ว่าเราจะมีความเป็นอมตะ
และมีโอกาสรับชีวิตนิรันดร์  
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ 
เรา พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
และพระผู้ไถ่ของเรา”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“การเสียสละ,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2012, 19, 22.
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พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำาทาง
ศาสนจักรของพระองค์ใน
ปัจจุบัน
“การชดใช้ของพระเยซูคริสต์
เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์ส�าหรับพันธ-
กิจทางโลกของพระบุตรและ
ความรอดของเรา  เราควรซาบ- 
ซ้ึงเป็นอย่างยิ่งที่พระบิดาบน
สวรรค์มิได้ทรงเข้ามาแทรกแซง
แต่ทรงหักห้ามความรู้สึกเยี่ยง
พระบิดาที่ปรารถนาจะช่วย 
พระบุตรที่รักของพระองค์  
เพราะความรกันรินัดร์ท่ีพระองค์ 
ทรงมีต่อท่านและข้าพเจ้า พระ-
องค์จึงทรงยอมให้พระเยซู
ด�าเนินพันธกิจที่ได้รับแต่งตั้ง
ล่วงหน้ามาเพื่อเป็นพระผู้ไถ่
ของเรา . . .

“พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วย 
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของมวล
มนุษย์มิได้ดับสูญ พระองค์ทรง
พระชนม์—พระบุตรผู้ทรงฟื้น
คืนพระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระชนม์—นี่คือประจักษ์
พยานของข้าพเจ้า พระองค์ทรง
น�ากิจจานุกิจของศาสนจักรใน
ปัจจุบัน”
ดู เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การ
ชดใช้และค่าของจิตวิญญาณเดียว,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 105,106.

ความหวังของเรา พระผู้ 
เป็นส่ือกลางของเรา พระผู้
ไถ่ของเรา
“ความปลอดภัยของเราอยู่ใน 
[พระบิดาบนสวรรค์ของเรา] 
และพระบุตรที่รักของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรักท่าน  
พระองค์จะทรงยืนยันความ
พยายามของท่านท่ีจะท�าให้
ประจักษ์พยานของท่านเข้มแข็ง
จนกลายเป็นพลังอันล�้าเลิศเพื่อ
ความดีในชีวิตท่าน พลังที่จะ
สนับสนุนท่านในยามต้องการ 
ให้สันติสุขและความมั่นใจแก่
ท่านในช่วงเวลาของความไม่
แน่นอนเหล่านี้

“ในฐานะอัครสาวกคนหนึ่ง
ของพระองค์ ผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ 
ให้เป็นพยานถึงพระองค์ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจริงจัง
ว่าข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงพระชนม์ พระองค์
ทรงเป็นพระบุคคลท่ีฟื้นคืน
พระชนม์ มีรัศมีภาพ และมี
ความรักท่ีสมบูรณ์  พระองค์
ทรงเป็นความหวังของเรา พระ-
ผู้เป็นสื่อกลางของเรา พระผู้ไถ่
ของเรา”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “พลังของ
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็ง,” เลียโฮนา, 
ม.ค. 2002, 121.

ด่ืมถ้วยอันขมข่ืน
“ในสวนเกทเสมนี พระผู้ช่วย 
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราม ิ
ได้ทรงชะงักจากการดื่มถ้วย 
อันขมขื่นแห่งการชดใช้ [ดู คพ. 
19:16–19]  และบนกางเขน 
พระองค์ทรงทนรบัทกุขเวทนาอกี 
ครั้งในการท�าตามพระประสงค์
ของพระบิดา จนในที่สุดพระ-
องค์ทรงสามารถบอกได้ว่า 
‘ส�าเร็จแล้ว’ [ยอห์น 19:30]  
พระองค์ทรงอดทนจนถึงวาระ
สุดท้ายของพระชนม์ชีพ  ใน
การตอบรับการเชื่อฟังโดย
สมบูรณ์และในการยืนอย่าง
มั่นคงของพระผู้ช่วยให้รอด 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราตรัส
ว่า ‘จงดูบุตรทีร่กัของเรา, ผูท้ีเ่รา
พอใจมาก, ในเขาเราแผ่รัศมี-
ภาพนามของเรา’ [3 นีไฟ 11:7]

“. . .  ขอให้เราสรรเสริญพระ-
นามของพระผู้เป็นเจ้าโดยการ
ยืนอย่างมั่นคงกับพระผู้ช่วยให้
รอดของเราพระเยซูคริสต์ ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรง
พระชนม์”
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “จงยืนอย่างมั่นคง
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 51.

บุตรท่ีดีพร้อมเพียงพระองค์
เดียวของพระผู้เป็นเจ้า
“ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ผู้
เปี่ยมด้วยความรักและการให้
อภัยทุกเวลา ในทุกด้าน และ 
ในทุกสภาวการณ์  ข้าพเจ้า
ทราบว่าพระเยซูทรงเป็นบุตร 
ที่ดีพร้อมเพียงพระองค์เดียว 
ผู้ทรงสละพระชนม์ชีพด้วย
ความรักตามพระประสงค์ของ
ทั้งพระบิดาและพระบุตรเพื่อ
การไถ่ของพวกเราที่เหลือซึ่ง 
ไม่ดีพร้อม  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย
นั้นเพื่อมีพระชนม์ชีพอีกครั้ง 
และเพราะพระองค์ทรงฟื้น  
ท่านกับข้าพเจ้าจะฟื้นเช่นกัน”
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“ข้าพเจ้าเชื่อ,” เลียโฮนา, พ.ค.  
2013, 95.
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ข้าพเจ้ารู้พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงพระชนม์
“ข้าพเจ้าประกาศพยานของ
ข้าพเจ้าและความส�านึกคุณ
ต่อการเสียสละอันไม่มีขอบ-
เขตและเป็นนิรันดร์ของพระ-
เจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ารู้ว่า
พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ 
ข้าพเจ้าเคยประสบทั้งพลัง
แห่งการไถ่และพลังช่วยเหลือ
ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าพลังเหล่านี้มีจริงและ
มีให้เราแต่ละคน โดยแท้แล้ว 
“ด้วยก�าลังจากพระเจ้า” เรา
สามารถท�าและเอาชนะสิ่งทั้ง
ปวงได้ขณะที่เรามุ่งหน้าใน
การเดินทางแห่งความเป็น
มรรตัยของเรา”
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การชดใช้
และการเดินทางของความเป็น
มรรตัย,” เลียโฮนา, เม.ย. 2012, 
19.

พระคริสต์ทรงทำาให้พระ-
พันธกิจเกิดสัมฤทธิผล
“[พระผู้ช่วยให้รอด] ทรงรับ 
‘ภาระบาปของมนุษย์’ และ 
‘ความหวาดกลัวที่ซาตาน. . .
ท�าให้เกิดขึ้น’ [เจมส์ อี. ทาล-
เมจ, Jesus the Christ, 613]  
ในกระบวนการนี้พระองค์ทรง
ทนรับการไต่สวนท่ีกุเรื่อง
หลอกลวง รวมทั้งเหตุการณ์
น่าหวาดหวั่นสลดใจซึ่งน�าไปสู่
การตรึงกางเขนพระองค์ และ
ในที่สุดน�าไปสู่การฟื้นคืนพระ-
ชนม์อย่างผู้มีชัยในวันอาทิตย ์
อีสเตอร์  พระคริสต์ทรงท�าให้
พระพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ของพระ-
องค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่เกิดสัมฤทธิผล  
เราจะฟื้นคืนชีวิตจากความ
ตายและวิญญาณของเราจะ
กลับคืนสู่ร่างกาย . . .

“ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานของ 
อัครสาวกว่าพระเยซูคริสต์ทรง
พระชนม์ พระองค์ทรงเป็นพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของ
โลก  พระองค์ทรงเตรียม
หนทางสู่ความสุขที่แท้จริง”
เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “เราทำา
ตามพระเยซู,”  เลียโฮนา, พ.ค. 
2010, 104–107.

พระผู้ช่วยให้รอดทรงไถ่เรา
“ความทุกข์ทรมานของพระผู้
ช่วยให้รอดในเกทเสมนีและ
ความเจ็บปวดแสนสาหัสของ
พระองค์บนกางเขนไถ่เราจาก
บาปโดยตอบสนองข้อเรียก
ร้องที่ความยุติธรรมมีต่อเรา  
พระองค์ทรงหยบิยืน่พระเมตตา 
และทรงยกโทษให้ผู้กลับใจ  
นอกจากนี้การชดใช้ยังช�าระ
หนี้ที่ความยุติธรรมติดค้างเรา
โดยเยียวยาและชดเชยให้เรา
ส�าหรับความทุกข์ทรมานใด ๆ 
ก็ตามที่เราต้องทนทุกข์โดย
ปราศจากความผิด  ‘เพราะ
ดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับ
ความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้ง
ปวง, แท้จริงแล้ว, ความเจ็บ
ปวดของชาวโลกที่มีชีวิตทุก
คน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, 
ที่เป็นของครอบครัวอาดัม’ 
(2 นีไฟ 9:21; ดู แอลมา 
7:11–12 ด้วย) . . .

“. . .  การไถ่อันสูงสุดอยู่ใน
พระเยซูคริสต์และในพระองค์
เท่านั้น  ข้าพเจ้าน้อมยอมรับ
พระองค์ด้วยความส�านึกคุณ
ในฐานะพระผู้ไถ่”
ดู เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟ- 
เฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, “การไถ่,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2013, 110, 112.

การฟ้ืนคืนชีวิตและชีวิต
“เหนือสิ่งอื่นใด เราประกาศถึง
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่
ของเรา พระเยซูคริสต์  ทุกสิ่งที่
เราเป็น—ทุกสิ่งที่เราจะเป็น— 
ล้วนมาจากพระองค์ . . .

“พระค�าของพระองค์สะท้อน 
ไปหลายศตวรรษว่า

“‘เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวง
เป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจใน
เรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็
ยังจะมีชีวิตอีก:

“‘และทุกคนที่มีชีวิตและ
วางใจในเราจะไม่ตายเลย’ 
(ยอห์น 11:25–26)

“พี่น้องทั้งหลาย พระองค์
ทรงพระชนม์อยู่  พระองค์ทรง
ฟื้นคืนพระชนม์  พระองค์ทรง
ก�ากับดูแลงานอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“จงมาหาพระองค์,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2009, 98.
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ตอบคำาถาม
บุคคลท่ีฟ้ืนคืนชีวิตมีลักษณะอย่างไร
“หลังจากเราเดินทางผ่านชีวิตน้ี เราจะ. . . มี

ร่างกายเปี่ยมด้วยรัศมีภาพ เป็นอิสระจากความ

เจ็บป่วยและความอาดูรทุกอย่าง และสวยงาม

ที่สุด  ไม่มีสิ่งใดสวยงามชวนมองมากไปกว่าชาย

หรือหญิงที่ฟื้นคืนชีวิต  ข้าพเจ้าจินตนาการได้ว่า

ไม่มีสิ่งใดที่ชาย [หรือหญิง] ครอบครองจะสง่างาม

มากกว่าร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิต วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ทุกคน . . . ย่อมหวังแน่แท้ว่าจะออกมาในเช้าของ

การฟื้นคืนชีวิตแรกและได้รับรัศมีภาพและความ

สูงส่งในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า”
ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901), ใน Conference 
Report, ต.ค. 1900, 4.
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หลายปีที่ผ่านมา ก่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันสอนบทเรียนท่ียอดเยี่ยมบทหนึ่ง  
ครั้งนี้ท่านสอนเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่กลุ่มท่ีเดินทางไป

ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ หลายคนมาจากสถานท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลกซึ่ง
พวกท่านรับใช้ในฝ่ายประธานภาค  เราพร้อมใจกันมารับการ
สอนจากฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง

เมื่อใกล้ถึงเวลาประชุม ดูเหมือนทุกคนจะอยู่ที่นั่นแล้วยกเว้น
ประธานมอนสันซึ่งยังมาไม่ถึง  หลายนาทีก่อนการประชุมจะเริ่ม 
เราหยดุพดูคยุกนัและนัง่ฟังเพลงก่อนการประชมุด้วยความคารวะ 
เพราะคาดว่าศาสดาพยากรณ์จะเข้ามาวินาทีใดก็ได้

เราอดทนรอจนถึง 9.00 น. แล้วก็ผ่านไป  มีคนหนึ่งเดินออกไป
ทางประตูข้าง—เพื่อดูว่าต้องช่วยอะไรบ้างหรือไม่  เมื่อกลับเข้า
มาในห้อง  เขาพูดว่า “ประธานมอนสันจะมาในไม่ช้า”

ประมาณ 15 นาทีต่อมา ประธานมอนสันจึงเข้ามาในห้อง  เรา
ทกุคนยนืด้วยความเคารพขณะท่านเข้ามา  เรามคีวามสขุทีไ่ด้เหน็ 
ท่านและพอใจทีท่่านดสูบายด ี ดเูหมอืนไม่มเีหตผุลปรากฏชดัเจน 
ว่าท�าไมท่านจึงมาสาย

ประธานมอนสันตรงไปที่แท่นพูดและบอกว่า “พี่น้องครับ ผม
ขอโทษที่มาสาย แต่เมื่อเช้านี้ภรรยาต้องการผม”

ข้าพเจ้าประทับใจอย่างสุดซึ้งและรู้สึกอ่อนน้อมในใจอย่างยิ่ง  
จนไม่อาจหยุดนึกถึงค�าพูดของประธานมอนสันได้  

นีเ่ป็นการประชมุทีส่�าคญัมาก ผูน้�าอาวโุสท้ังหมดของศาสนจกัร 
อยู่ท่ีนั่น  แต่ประธานมอนสันเป็นแบบอย่างส�าหรับเราทุกคน  
ภรรยาต้องการท่าน และท่านใช้เวลาที่จ�าเป็นเพื่อดูแลเธอ  นั่น
เป็นโอวาทอันส�าคัญยิ่ง  ข้าพเจ้าจ�าสิ่งที่ท่านพูดวันนั้นไม่ได้ แต่
ข้าพเจ้าจ�าโอวาทนี้ได้ “ภรรยาต้องการผม”

โดย เอ็ลเดอร ์
วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ท�ำตำม
ศาสดาพยากรณ์

เมื่อเราทำาตามประธานมอนสันและพยายามเป็น

เหมือนท่านมากขึ้น เราจะประสบความสำาเร็จอย่าง

แน่นอนในการเป็นสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์มากขึ้นของ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์

การทำาตามแบบอย่างของศาสดาพยากรณ์
ข้าพเจ้าขอแนะน�าวิธีการห้าวิธีที่เราสามารถท�าตามแบบอย่าง

ของประธานมอนสัน
1. เราสามารถคิดบวกได้ และเราสามารถมีความสุขได้
ในพระคัมภีร์ไข่มุกอันล�้าค่าบอกว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  

สมธิม ี“อารมณ์เบิกบาน” (โจเซฟ สมธิ—ประวติั 1:28)  “เบกิบาน” 
 เป็นลักษณะของประธานมอนสันเช่นกัน   

ครั้งหนึ่ง ประธานมอนสันกล่าวว่า “เราเลือกที่จะมีเจตคติเชิง
บวกได้  เราก�าหนดทิศทางลมไม่ได้ แต่เราปรับใบเรือได้  อีกนัย
หนึ่งคือ เราเลือกมีความสุขและคิดบวกได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ในเส้นทางของเรา”1

วันหนึ่งข้าพเจ้านั่งรออยู่นอกห้องประชุมฝ่ายประธานสูงสุด  
ข้าพเจ้าได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเรื่องพระวิหาร  
ข้าพเจ้านั่งอยู่นอกห้องเงียบ ๆ คนเดียว พลางคิดว่าฝ่ายประธาน
สูงสุดก�าลังประชุมอยู่และคงจะเชิญข้าพเจ้ามาร่วมด้วยในอีกไม่
กี่นาที  

ขณะนั่งอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าได้ยินเสียงคนเดินผิวปากมาตามโถง
ทางเดิน  ข้าพเจ้านึกในใจว่า “คนบางคนไม่เข้าใจข้อปฏิบัติท่ี
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เหมาะสม  เราไม่เดินผิวปากนอกห้องท�างานของประธานศาสน-
จักร”  

ครู่หนึ่งต่อมาคนผิวปากคนนั้นก็เดินเลี้ยวมาตรงหัวมุม—
ประธานมอนสันนั่นเอง  ท่านมีความสุขและท่านคิดบวก  ท่าน
ทักทายข้าพเจ้าอย่างอบอุ่นและพูดว่า “ผมคิดว่าเราจะเริ่มการ
ประชุมอีกไม่กี่นาที” 

ถึงแม้ท่านจะแบกรับน�้าหนักของทั้งศาสนจักรไว้บนบ่า แต่
ท่านเป็นแบบอย่างของความสุขและมีเจตคติเชิงบวกเสมอ เรา
ควรเป็นเช่นนั้น

2. เราสามารถมีเมตตาและมีความรักต่อเด็ก ๆ ได้
พระเยซูตรัสถึงเด็กบ่อยครั้ง  ประธานมอนสันศาสดาพยากรณ์

ของเรามักจะพูดถึงเด็ก ๆ เช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้า
เคยเห็นที่การอุทิศพระวิหารว่าท่านรักเด็กเพียงใด แบบอย่างของ
ท่านสอนเราให้รู้วิธีปฏิบัติต่อเด็ก  ท่ีการอุทิศพระวิหารทุกครั้ง

ท่านให้ความส�าคัญแก่เด็ก ๆ  ท่านชอบให้พวกเขามีส่วนในพิธี
วางศิลามุมเอกและมักจะเชิญเด็กสองสามคนมาฉาบปูนเพื่อมี
ส่วนในเชิงสัญลักษณ์ของการสร้างพระวิหารให้แล้วเสร็จ  ท่าน

ท�าให้พวกเขาสนุก  ท่านท�าให้พวกเขาจดจ�า  ท่านยิ้มกว้างให้
พวกเขาเสมอ  ท่านให้ก�าลังใจและชมเชยพวกเขา  นับเป็นเรื่องดี
ยิ่งที่ได้เห็นเช่นนั้น

การทักทายที่อบอุ่นของท่านบางครั้งรวมถงึการแตะมือทักทาย 
การกระดิกหู การกระตุ้นให้รับใช้งานเผยแผ่และแต่งงานในพระ-
วิหาร  

สองสามปีก่อน ประธานมอนสนัมกี�าหนดอุทศิพระวหิารโอเคอร์- 
เมาน์เทน ยูทาห์ตรงกับวันเกิดของท่าน  เมื่อมาถึงพระวิหารใกล้
ทางเข้าประตูหน้า เยาวชนกลุ่มหนึ่งรวมกันอยู่ที่นั่น  พวกเขา
ทราบว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของประธานมอนสัน พวกเขาเริ่มร้อง
เพลงอวยพรวันเกิด “Happy Birthday” ให้ท่าน  ท่านชอบมาก  
ท่านหยุดและมองหน้าพวกเขาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม  ท่านถึงกับเริ่ม
โบกแขนประหนึ่งก�าลังน�าพวกเขาร้องเพลง  ตอนจบพวกเขาต่อ
ด้วยค�าว่า “And many more (และขอให้มีวันเกิดต่อไปอีกหลาย
ปี)”  ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “ตรงนั้นแหละที่ผมชอบเป็นพิเศษ”

เด็กและเยาวชนของศาสนจักรรักท่าน  ข้าพเจ้าคิดว่าน่ีเป็น
เพราะพวกเขาไม่สงสัยว่าท่านรักพวกเขาเช่นกัน!  

3. เราสามารถท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณได้
ประธานมอนสันกล่าวถึงความภักดีที่ท่านมีต่อพระเจ้าและ

ความมุ่งมั่นท�าตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณไว้อย่าง
ไพเราะด้วยตัวท่านเองดังนี้  “ประสบการณ์อันน่าชื่นใจที่สุดท่ี
ข้าพเจ้ารู้จักในชีวิตคือเมื่อรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนและท�าตามนั้น 
แล้วพบในเวลาต่อมาว่านั่นคือสัมฤทธิผลของค�าสวดอ้อนวอน
หรือความต้องการของใครบางคน  ข้าพเจ้าต้องการให้พระเจ้า
ทรงทราบเสมอว่าหากพระองค์ทรงประสงค์จะท�ากิจธุระ ทอม 
มอนสันจะท�าธุระนั้นให้พระองค์”2  

นั่นเป็นแบบฉบับที่เราแต่ละคนพึงประสงค์จะท�าตาม
4. เราสามารถรักพระวิหารได้
ประวตัศิาสตร์จะบนัทกึว่าประธานมอนสนัเป็นผูส้ร้างพระวหิาร 

คนส�าคัญคนหนึ่งในประวัติศาสนจักร  ตั้งแต่เป็นประธานศาสน- 
จักรในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2008 ท่านยังคงด�าเนินงานอันส�าคัญ
ยิ่งของการสร้างพระวิหาร ในหกปีที่ประธานมอนสันเป็นศาสดา
พยากรณ์ ท่านประกาศแผนสร้างพระวิหารใหม่ 33 แห่ง

ประธานมอนสันกล่าวว่า “ขอให้เราทุกคนด�าเนินชีวิตอย่างมี
ค่าควร มีมือที่สะอาดและใจบริสุทธิ์ เพื่อให้พระวิหารสัมผัสชีวิต
เราและครอบครัวของเรา”3

จากนัน้ท่านให้พรอันประเสรฐิดังนี ้“เมือ่เรารกัพระวหิาร สมัผสั 
พระวหิาร และเข้าพระวหิาร ชวีติเราจะสะท้อนศรทัธาของเรา  เมือ่ 
เรามายงัพระนเิวศน์ศักด์ิสทิธ์ิเหล่านีข้องพระผูเ้ป็นเจ้า  เมือ่เราจดจ�า 

ที่การอุทิศพระวิหารทุกแห่ง ประธานมอนสันให้ความสนใจกับเด็ก

เป็นพิเศษ  ท่านชอบให้พวกเขามีส่วนในพิธีวางศิลามุมเอก
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พนัธสัญญาทีเ่ราท�าในนัน้ เราจะสามารถทนรบัการทดลองทกุอย่าง 

และเอาชนะการล่อลวงแต่ละอย่างได”้ 4

ขอให้เราท�าตามแบบฉบับที่ศาสดาพยากรณ์วางไว้ให้เราใน
ความรักที่มีต่อพระวิหาร

5. เราสามารถมนี�า้ใจ นกึถงึผู้อ่ืน และเป่ียมด้วยความรกัได้
ประธานมอนสันเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมของการรักผู้อื่น  การ

ปฏิบัติศาสนกิจทั้งหมดของท่านเต็มไปด้วยการเยี่ยมบ้าน; การ
วางมอืบนศรีษะเพือ่ให้พร; การโทรศพัท์ไปปลอบโยนและให้ก�าลงั 
ใจแบบไม่คาดฝัน; การส่งจดหมายเพื่อให้ก�าลังใจ ชมเชย และ
ชื่นชม; การเยี่ยมเยียนที่โรงพยาบาลกับบ้านพักคนชรา; และการ
หาเวลาไปร่วมพิธีศพทั้งที่มีก�าหนดการรัดตัว

เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงท�า โธมัส มอนสันออกไป
กระท�าคุณประโยชน์ (ดู กิจการ 10:38) เป็นพรและรักผู้อื่น สิ่ง
เหล่านี้เป็นแรงขับในชีวิตท่านเสมอมา  

แบบอย่างอันน่าทึ่งเกี่ยวกับความมีน�้าใจของประธานมอนสัน
เกิดขึ้นเมื่อปี 2012  ขณะพระวิหารบริคัมซิตี้ ยูทาห์ที่สง่างามใกล้
จะเสร็จสมบูรณ์  ข้าพเจ้าเข้าพบฝ่ายประธานสูงสุดเพื่อหารือเรื่อง
แผนงานอุทิศพระวิหาร เนื่องจากบริคัมซิตี้อยู่ห่างจากซอลท์เลค
ซิต้ีไปทางเหนือเพียงหน่ึงชั่วโมง จึงเป็นเรื่องง่ายมากท่ีประธาน
มอนสันจะเดินทางไปอุทิศพระวิหารที่นั่น

แต่ประธานมอนสนักล่าวว่า “บรคิมัซติีเ้ป็นบ้านเกดิของประธาน 
บอยด์ เค. แพคเกอร์ อัครสาวกคนส�าคัญท่านน้ีท่ีน่ังข้างผมมา
หลายปีในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง  ผมต้องการให้ท่านได้รบัเกยีรต ิ
และพรของการอุทิศพระวิหารในบ้านเกิด  ผมจะอยู่บ้านและจะ
มอบหมายให้ประธานแพคเกอร์อุทิศพระวิหารบริคัมซิตี้  ผมต้อง 
การให้เป็นวันส�าคัญของท่าน”

นั่นเป็นวันวิเศษยิ่งส�าหรับประธานแพคเกอร์และซิสเตอร์แพค-
เกอร์ผู้เติบโตในบริคัมซิตี้เช่นกัน ข้าพเจ้าตื้นตันใจมากกับความมี
น�้าใจและความใจกว้างของประธานมอนสันต่อเพื่อนอัครสาวก
ของท่าน  เราทุกคนสามารถเป็นแบบนั้นได้  เราสามารถแบ่งปัน 
มีน�้าใจ และนึกถึงคนรอบข้างเรามากขึ้น

แบบฉบับของศาสดาพยากรณ์
ประธานมอนสันสอนเราให้รู้วิธีด�าเนินชีวิตด้วยข่าวสารอันล�้า

เลิศและสร้างแรงบันดาลใจที่การประชุมใหญ่สามัญ  ท่านสอน
เราให้รู้วิธีเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์โดยแบบอย่างอันยอดเยี่ยม

และน่าทึ่งของตัวท่าน  โดยแท้แล้ว พระเจ้าประทานแบบฉบับทุก
อย่างแก่เรา และแบบฉบับหนึ่งที่เราควรพยายามท�าตามคือแบบ
ฉบับของศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ผู้ทรงรู้จักและ
ทรงรักเรา  พระองค์ประทานศาสดาพยากรณ์—เพื่อน�าทางเรา 
สอนเรา และน�าเราในยุคสุดท้ายนี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรง
คาดหวังให้เรารักศาสดาพยากรณ์ สนับสนุนท่าน และท�าตาม
แบบอย่างของท่าน

ข้าพเจ้าถือว่าการอยู่ในสมัยที่โธมัส เอส. มอนสันเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าเป็นพรอย่างยิ่ง  เมื่อเราท�าตามศาสดา
พยากรณ์และพยายามเป็นเหมือนท่านมากขึ้น เราจะประสบ
ความส�าเร็จในการเป็นสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ 

จากการให้ข้อคิดทางวิญญาณของระบบการศึกษาศาสนจักรที่มหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์–ไอดาโฮ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2013  ดูคำาปราศรัยฉบับเต็มที่  
lds.org/broadcasts
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โดย คริสตีน ออร์ควิโอลา และ แม็กซิมิลิอุส ที. ทูซอน

ส ำหรับออกัสโต เอ. ลิม ข่าวสารที่ผู้สอนศาสนาวัยหนุ่ม
สองคนจากสหรัฐน�าเสนอดูเหมือนจะยืนยันหลักธรรมที่
เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นความจริง  ออกัสโตเป็นทนายวัยหนุ่ม

และเป็นชาวคริสต์ เขาสังเกตว่าหลักค�าสอนเช่นการเปิดเผยต่อ
เนื่องเป็น “เรื่องที่ผมเชื่อตั้งแต่เรียนมัธยมปลายและในวิทยาลัย”1

หลายเดือนต่อมา ออกัสโตตกลงเข้าร่วมพิธีวันอาทิตย์และรับ 
ค�าท้าทายให้อ่านและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน  
“ผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างจริงจังด้วยเจตนาเดียวกับที่
โมโรไนแนะน�าให้เรา [มี]  เมื่อผมท�าเช่นนั้นด้วยความปรารถนา 
จะรู้ว่าพระคัมภีร์เป็นความจริงหรือไม่—หลังจากอ่านไปได้ไม่กี่
บรรทัด—ผมก็ได้รับประจักษ์พยาน” เขาเล่า2

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1964 ออกัสโต ลิม รับบัพติศมาและเป็น 
ผู้บุกเบิกของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ในฟิลิปปินส์ จากนั้นไม่นานภรรยากับครอบครัวจึงเข้าร่วมศาสน-
จักร  หลังจากการรับใช้อย่างซื่อสัตย์หลายสิบปีในศาสนจักร—ซึ่ง
รวมถึงการเรียกในปี 1992 ให้รับใช้เป็นเจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่ชาว
ฟิลิปปินส์คนแรกในต�าแหน่งนั้น—ปัจจุบันบราเดอร์ลิมสะท้อนให้
เห็นศรัทธาและการอุทิศตนของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายแสนคน 
ที่อยู่ใน “ไข่มุกแห่งบูรพา”

แผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์
ราว 550 ปีก่อนการประสตูขิองพระเยซคูริสต์ พระเจ้าทรงสญัญา 

กับนีไฟศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนว่า “เราจดจ�าผู้คนที่

ฟิลปิปินส์: 
ในช่วงสั้น ๆ 53 ปี ศาสนจักร

ประสบความเข้มแข็งและ

การเติบโตอันน่าตื่นตะลึงใน

ฟิลิปปินส์ ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า 

“ไข่มุกแห่งบูรพา”
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อยู่บนเกาะในทะเล” และ “น�าถ้อยค�าของเราออกมาสู่ลูกหลาน
มนุษย์,  แท้จริงแล้ว, แม้สู่ประชาชาติทั้งปวงของแผ่นดินโลก”  
(2 นีไฟ 29:7) คนมากมายที่เคยอ่านพระด�ารัสอันประเสริฐเหล่านี้
จะนึกถึงคนกลุ่มหนึ่งของ “เกาะในทะเล” นั่นคือ ฟิลิปปินส์

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีประชากรเกือบถึง 100 ล้านคนและเป็น

หมูเ่กาะขนาดใหญ่ทีม่ปีระมาณ 7,100 เกาะนอกชายฝ่ังตะวนัออก

เฉยีงใต้ของเอเชยี ฟิลปิปินส์เป็นประเทศเขตร้อนทีส่วยงาม ประชา- 

กรเป็นมิตร มีชีวิตชีวา และอ่อนน้อมถ่อมตน ทว่าประเทศมักเกิด

แผ่นดินไหว ไต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด คลื่นทะเล และภัยธรรมชาต ิ

อ่ืน ๆ อีกทั้งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมมากมาย  ความ

ยากจนข้นแค้นที่เกิดขึ้นในวงกว้างเป็นปัญหาซ�้าซ้อน  และคน

ฟิลิปปินส์ต้องอดทนกับความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองและ

วิกฤติเศรษฐกิจมาระยะหนึ่งแล้ว

แต่ส�าหรับคนที่คุ้นเคยกับวิธีของพระเจ้า  ฟิลิปปินส์คือผืนดิน

อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การหว่านเมลด็พระกติติคุณ นอกจากภาษา 

ตากาล็อกและภาษาพื้นเมืองอีกหลายภาษาแล้ว คนฟิลิปปินส์

จ�านวนมากยังพูดภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติเช่น

กัน  เนื่องจากอยู่ใต้การปกครองของสเปนมานาน ประชากรกว่า 

90 เปอร์เซน็ต์จงึเป็นชาวครสิต์ และส่วนใหญ่ของประชากรทีเ่หลอื

เป็นมุสลิม
การพยายามแนะน�าศาสนจักรในฟิลิปปินส์เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 

ค.ศ. 1898 ช่วงระหว่างสงครามสเปน-อเมริกาโดยวิลลาร์ด คอลล์ 

ความเข้มแข็ง
ทางวิญญาณ
บนหมู่เกาะ 
ในทะเล
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และจอร์จ ซีแมน ทหารช่างวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากยูทาห์ผู้ได้รับ
การวางมือมอบหน้าที่เป็นผู้สอนศาสนาก่อนมาเป็นทหาร  เมื่อสบ
โอกาสพวกเขาจึงสั่งสอนพระกิตติคุณ แต่ไม่มีบัพติศมา
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคน

ย้ายจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งพร้อมกับกองก�าลังพันธมิตรที ่
มีชัยชนะ ในปี ค.ศ. 1944 และ 1945 กลุ่มทหารจัดการประชุม
ของศาสนจักรในหลายพื้นที่ ทหารแอลดีเอสและเจ้าหน้าที่ทหาร
จ�านวนมากยังอยู่ในฟิลิปปินส์เมื่อสงครามสงบลงแล้ว  ในจ�านวน
นั้นมีแม็กซีน เทต และผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ชื่อเจโรเม โฮโรวิตซ์
รวมอยู่ด้วย  ทั้งคู่ช่วยแนะน�าพระกิตติคุณให้อนิเซตา ฟาจาร์โด  
ขณะช่วยสร้างบ้านใหม่ให้อนเิซตาในบรเิวณทีถ่กูระเบดิของมะนลิา 
บราเดอร์โฮโรวิตซ์ก็แบ่งปันความเชื่อที่พบใหม่กับอนิเซตาและรูธ
ลูกสาวของเธอ
อนิเซตาได้รับประจักษ์พยานและปรารถนาจะรับบัพติศมา แต่

ศาสนจักรไม่อนุญาตให้บัพติศมาคนฟิลิปปินส์เวลานั้นเพราะไม่มี
หน่วยศาสนจักรถาวรในหมู่เกาะ  เอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–
1973) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองทราบความปรารถนาของอนิ- 
เซตา และในฐานะประธานคณะกรรมการนายทหารระดับสูง 
เอ็ลเดอร์ลีจึงอนุมัติบัพติศมาของอนิเซตา  เช้าวันอีสเตอร์ในป ี
1946 อนเิซตา ฟาจาร์โด รบับพัตศิมาโดยนายทหารลอเรน็ เฟอร์เร 
และเป็นที่ยอมรับกันในเวลานี้ว่าเธอเป็นชาวฟิลิปปินต์คนแรกที่
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

การเร่ิมต้นงานเผยแผ่ศาสนา
หลงัสงคราม ศาสนจกัรตัง้กลุม่ทีฐ่านทพัสหรฐัสองแห่ง—Clark 

Air Base และ Subic Bay Naval Base—ขณะที่ทหารวิสุทธิชน
ยคุสดุท้ายตัง้ตารอการสถาปนาศาสนจกัรอย่างเป็นทางการอกีครัง้
ในฟิลิปปินส์  ในวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1955 ประธานโจเซฟ  
ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อุทิศฟิลิปปินส์เพื่อการสั่งสอนพระ-
กิตติคุณ  แต่ข้อก�าหนดทางกฎหมายยืดก�าหนดเวลาการเดินทาง
มาของผู้สอนศาสนาออกไปจนถึง ค.ศ. 1961

ในปี 1960 เอล็เดอร์กอร์ดอน บ.ี ฮงิค์ลย์ี (1910–2008) เวลานัน้

เป็นผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสอง  ไปเยือนฟิลิปปินส์หลายวัน 

“ข้าพเจ้าแสดงทัศนะว่างานเผยแผ่ศาสนาจะ. . . เกิดผลมากเช่น

เดียวกับที่เกิดมาแล้วในอีกหลายแห่งของโลก”3  ปีต่อมา หลังจาก

สมาชิกอย่างเช่นแม็กซีน เทต กริมม์ และประธานโรเบิร์ต เอส.  

เทย์เลอร์ จากคณะเผยแผ่เซาเทิร์นฟาร์อีส ตลอดจนมิตรสหาย

นอกศาสนจักรเตรียมการมากมายและเดินเรื่องเอกสาร เอ็ลเดอร์

ฮิงค์ลีย์จึงกลับมาที่เกาะเพื่ออุทิศฟิลิปปินส์อีกครั้งเพื่อเริ่มงาน

เผยแผ่ศาสนา

วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1961 ในเขตชานเมืองมะนิลา เอ็ลเดอร์

ฮิงค์ลีย์ประชุมกับทหารกลุ่มเล็ก ผู้พ�านักชาวอเมริกัน และสมาชิก

ชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่ง—เดวิด  แล็กแมน—ท่านกล่าวค�าสวดอ้อน 

วอนพเิศษว่า “จะมผีูค้นหลายพนัคนรบัข่าวสารนีแ้ละได้รบัพรด้วย

เหตุนั้น”4  ถ้อยค�าดังกล่าวซึ่งเอ่ยโดยผู้รับใช้ที่แท้จริงของพระเจ้า

กลายเป็นค�าพยากรณ์ทันที

ผู้สอนศาสนาสี่คนแรก–เรย์มอนด์ แอล. กูดสัน, แฮร์รีย์ เจ.  

เมอร์เรย์, เคนท์ ซ.ี โลว์ และ เนสเตอร์ โอ. เลเดสมา–มาถงึมะนลิา 

ในอีกหลายสัปดาห์ต่อมา “ชาวฟิลิปปินส์ยอมรับพระกิตติคุณง่าย

มาก” เอ็ลเดอร์โลว์ตั้งข้อสังเกต  “เมื่อหัวหน้าครอบครัวตัดสินใจ

เข้าร่วมศาสนจักร ในหลายหลายกรณี ทั้งครอบครัวจะเข้าร่วม

ศาสนจักรด้วย”5

ศาสนจักรเจริญก้าวหน้า
งานเจรญิก้าวหน้าถงึจดุทีศ่าสนจกัรจดัต้ังคณะเผยแผ่ฟิลปิปินส์

ในปี 1967  ก่อนสิ้นปีนั้นมีสมาชิก 3,193 คนในคณะเผยแผ่ และ 
631 คนจากจ�านวนดังกล่าวเปลีย่นใจเลือ่มใสปีนัน้  เมือ่ถงึปี 1973 

คนหนุ่มสาวในฟิลิปปินส์ที่พึ่งหลักธรรมพระกิตติคุณ 
กำาลังประสบความสำาเร็จและกลายเป็นผู้นำาที่แข็งแกร่ง 
ในศาสนจักรของพระเจ้า
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ศาสนจักรในฟิลิปปินส์ขยายจนมีสมาชิกเกือบ 13,000 คน  วันที่ 
20 พฤษภาคม ค.ศ. 1973 ศาสนจักรตั้งสเตคมะนิลา ฟิลิปปินส์

โดยมีออกัสโต เอ. ลิมเป็นประธาน  ในปี 1974 แบ่งคณะเผยแผ่
เป็นคณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์ มะนิลา และคณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์  
เซบูซิตี้

ในเดอืนสงิหาคม ปี 1975 ประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบลิย.ู คมิบลัล์ 
(1895–1985) มาที่มะนิลาเพื่อเป็นประธานควบคุมการประชุม

ภาคครั้งแรกของฟิลิปปินส์  สิงหาคมเป็นเดือนที่มีพายุ ท�าให้การ
เดินทางล�าบากมากขึ้นส�าหรับคนที่มาจากนอกเมืองมะนิลา   
วิสุทธิชนจ�านวนมากบนรถโดยสารคันหนึ่งจากลาวักซิตี้แทบมา 
ไม่ถงึ แต่พวกเขาช่วยกันดนัพาหนะออกจากหลมุโคลนและขอร้อง

พรของพระวิหาร

ในเดอืนธนัวาคม ปี 1980 ประธานสเป็นเซอร์ ดบัเบลิย.ู คมิบลัล์ 

ส่งผู้อ�านวยการแผนกอสังหาริมทรัพย์ของศาสนจักรไปมะนิลา 

เพื่อหาท�าเลที่เหมาะจะสร้างพระวิหาร  หลังจากพิจารณาหลาย

แห่ง ผู้อ�านวยการจึงส่งค�าร้องขอซื้อที่ดิน 3.5 เอเคอร์ (ประมาณ 9 

ไร่) ในเกซอนซิตี้  ที่ดินแห่งนี้มองลงมาเห็นหุบเขามารีกีนา และอยู่

ในท�าเลที่สมาชิกศาสนจักรจ�านวนมากเดินทางมาค่อนข้างสะดวก  

ค�าขอได้รับอนุมัติ และศาสนจักรจัดซื้อที่ดินในเดือนมกราคมปี 

1981  ชื่อถนนเปลี่ยนเป็น Temple Drive ตามค�าขอของศาสนจักร
ส�าหรับพิธีเบิกดินวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1982 แม้ส่อเค้าว่าจะ

เกิดพายุไต้ฝุ่น แต่สมาชิกศาสนจักรประมาณ 2,000 คนเดินทาง
โดยเรอื รถไฟ และรถโดยสารจากเกาะต่าง ๆ ทัว่สารทศิมาร่วมพธิี  
ไม่นานจึงเริ่มก่อสร้างพระวิหาร และพร้อมอุทิศในเดือนสิงหาคม  
ปี 1984 

สมาชิกและผู้ไม่เป็นสมาชิกราว 27,000 คนเดินชมพระวิหาร

ก่อนการอุทิศ  พวกเขามาทั้งที่พายุไต้ฝุ่นสองลูกกระหน�่าท่ัว
ฟิลิปปินส์เมื่อไม่กี่วันก่อน–ห่างกันเพียง 48 ชั่วโมง–วิสุทธิชนจาก
จังหวัดห่างไกลมาถึงด้วยความเหนื่อยล้าแต่ยังร่าเริง  ในหลาย

กรณีพวกเขาต้องใช้ทางอ้อมมามะนิลาเพราะถนนน�้าท่วมและ
สะพานเสียหายเนื่องด้วยแม่น�้าล้นตลิ่ง

ความสวยงามของพระวิหารท�าให้ผู้มาเยือนประทับใจ  รวมถึง
ชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงหลายคน  นักเขียนชื่อเกลโซ การูนันแกน 
แสดงความเห็นเกี่ยวกับ “ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อคุณเข้าไปข้าง

ใน คณุก�าลงัเผชญิหน้ากบัพระผูส้ร้างของคณุ” พนัเอกเบยีนเวนโิด 
แคสติลโล หัวหน้าอนุศาสนาจารย์ของกองก�าลังต�ารวจฟิลิปปินส์

1898: ทหารแอลดีเอส
สองนายสั่งสอนพระ-
กิตติคุณในฟิลิปปินส์
ระหว่างสงคราม
สเปน-อเมริกา

1944–1945: ทหาร 
แอลดีเอสอีกมาก 
สั่งสอนในช่วงสงคราม 
โลกครั้งที่สอง

1946: อนิเซตา ฟาจาร์โด
เป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรก 
ที่รับบัพติศมาและรับการ
ยืนยันเป็นสมาชิก
ศาสนจักร

1955: ประธาน 
โจเซฟ ฟิลดิงก์  
สมิธ อุทิศฟิลิปปินส์
เพื่อการสั่งสอน 
พระกิตติคุณ

ไม่ให้คนขับหันหลังกลับ  วิสุทธิชนอีกกลุ่มฝ่าคลื่นลมแรงมานาน

สามวัน ดังที่ซิสเตอร์ท่านหน่ึงกล่าวว่าเพราะท้ังหมดท้ังมวลที่

ส�าคัญจริง ๆ คือการได้เห็นและฟังศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตของ

พระผู้เป็นเจ้า 

ประธานคิมบัลล์มาเยือนฟิลิปปินส์อีกครั้งในปี 1980 เพื่อเป็น

ประธานควบคุมการประชุมภาคอีก ท่านเข้าพบเฟอร์ดินานด์ มาร์-

กอส ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  การเข้า 

พบครั้งนี้ปูทางให้ศาสนจักรได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาที่

ฟิลิปปินส์ในปี 1983 และอุทิศพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์ในปีต่อ

มา  ในปี 1987 ศาสนจักรจัดตั้งภาคฟิลิปปินส์/ไมโครนีเซียโดยมี

ส�านักงานใหญ่อยู่ในมะนิลา 

มีการแปลเนื้อหาบางส่วนที่คัดเลือกจากพระคัมภีร์มอรมอนเป็น

ภาษาตากาล็อกในปี 1987  งานแปลพระคัมภีร์มอรมอนปัจจุบันมี

หลายภาษาของฟิลิปปินส์ รวมทั้งภาษาเซบูภา
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กล่าวว่าพระวิหารเป็น “สถานที่ซึ่งคุณสามารถ
ตรึกตรองเรื่องศักดิ์สิทธ์ิเพราะคุณอยู่ในสภาพ
แวดล้อมเช่นนั้น”  แม่ชีสองคนรู้สึกว่าพระวิหาร 
“เป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้าอย่างแท้จริง”  อีวา  
เอสตราดา-คาลอว์ สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์บอก
มัคคุเทศก์ว่า “ดิฉันต้องการให้พวกคุณสร้างพระ-
วิหารที่นี่อีก”6

ประธานฮิงค์ลีย์ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
สูงสุดเวลานั้น น�าพิธีวางศิลามุมเอกในวันอังคาร
ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1984  ศาสนจักรจัดพิธีอุทิศ
เก้าภาคหลังจากนั้นในห้องซีเลสเซียล  วิสุทธิชน
ราว 6,500 คนจาก 16 สเตคและ 22 ท้องถิ่นใน

ขายทั้งหมดที่มีแล้วน�าเงินมาซื้อไข่มุกล�้าค่าหน่ึง
เม็ด (ดู มัทธิว 13:45–46) ชายหญิงคู่น้ีตัดสินใจ
ขายบ้านเป็นค่าเดินทางเพื่อให้พวกเขากับลูก ๆ 
ได้รับการผนึกเป็นครอบครัวนิรันดร์  หลังจากขาย
บ้านและทรัพย์สินส่วนใหญ่แล้วพวกเขารวบรวม
เงินที่ได้ไปจ่ายค่าเรือไปมินะลาให้ครอบครัวท้ัง
เก้าคน  เลโอนเิดสกงัวลเพราะพวกเขาจะไม่มบ้ีาน 
ให้กลับไปอยู่ แต่เบอร์นาร์โดรับรองกับเธอว่าพระ-
เจ้าจะทรงจดัหาให้  พวกเขารบัการผนกึเป็นครอบ- 
ครัวเพื่อกาลเวลาและนิจนิรันดร์ในพระวิหารเมื่อปี 
1985  สิ่งนั้นคุ้มค่าแก่การเสียสละทุกอย่างท่ีท�า
ลงไป เพราะในพระวิหารพวกเขาพบปีติอันหาใด

ภาคแปซิฟิกเข้าร่วมในภาคต่าง ๆ
ทันทีที่การอุทิศภาคสุดท้ายแล้วเสร็จ เปาโล วี. 

มาลิต จูเนียร์ และเอ็ดนา เอ. ยาโซนาเป็นคู่แรกที่
แต่งงานในพระวิหารมะนิลา ฟิลิปปินส์เมื่อวันที ่
27 กันยายน ค.ศ. 1984  ดบัเบลิย.ู การ์ธ แอนดรสั 
ประธานพระวหิารคนแรกเป็นผูป้ระกอบพธิแีต่งงาน
สมาชกิศาสนจกัรจ�านวนมากเข้าควิรบัเอน็ดาว- 

เม้นท์ของตนเอง  โดยเริ่มกับเจ้าหน้าที่ประกอบ
ศาสนพธิ ีงานพระวหิารด�าเนนิต่อไปตลอดคืนยนัรุง่
สมาชิกรู้สึกปรารถนาจะเข้าพระวิหารมากขึ้น  

คนท่ีอยู่ไกลมะนิลาต้องเสียสละมากเพื่อเดินทาง
ไกลโดยเรอืหรอืรถโดยสาร แต่พวกเขากย็งัมาพร้อม 
เรื่องราวแห่งศรัทธาและความมุ่งมั่น
ส�าหรับเบอร์นาร์โด กับ เลโอนิเดส โอเบโดซา 

จากเคเนรลัซานโตส การไปพระวหิารไกลถงึมะนลิา 
ดูเหมือนไม่อยู่ในวิสัยจะท�าได้ แต่เฉกเช่นพ่อค้าที่

1975: การ
ประชุมใหญ่
ภาคครั้งแรก
จัดขึ้นใน
มะนิลา

1961: ฟิลิปปินส์เปิดงาน
เผยแผ่ศาสนาอย่างเป็น
ทางการ; ผู้สอนศาสนา 
สี่คนแรกมาถึง

1967: จัดตั้ง
คณะเผยแผ่
ฟิลิปปินส์

1974: แบ่งคณะเผยแผ่
ฟิลิปปินส์เป็นคณะ
เผยแผ่ฟิลิปปินส์ 
มะนิลา และคณะ
เผยแผ่ฟิลิปปินส์  
เซบูซิตี้

1973: ตั้งสเตคมะนิลา 
ฟิลิปปินส์

1983: เปิด
ศูนย์ฝึก
อบรมผู้สอน
ศาสนาใน
มะนิลา

การประชุมสมาคมสงเคราะห์เรื่องการเตรียมรับ 

สถานการณ์ฉุกเฉินให้ข้อมูลอันมีค่าแก่พี่น้องสตร ี

ผู้อาศัยอยู่ในประเทศที่มักเกิดภัยธรรมชาติ
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เทียบได้—นั่นคือไข่มุกอันล�้ำค่ำของพวกเขำ  และเป็นจริงตำม
ค�ำพูดของเบอร์นำร์โด พระเจ้ำทรงจดัหำให้  เมื่อพวกเขำกลับจำก
มะนิลำ มิตรสหำยที่คุ้นเคยมีน�้ำใจให้ที่อยู่แก่พวกเขำ  ลูก ๆ ของ
พวกเขำเรยีนจบ และในทีส่ดุครอบครวักม็บ้ีำนของตนเองในท�ำเล 
ใหม่

วันที่ 18 เมษำยน ปี 2006 ฝ่ำยประธำนสูงสุดประกำศสร้ำง
พระวิหำรเซบูซิตี้ ฟิลิปปินส์  พอทรำบข่ำวน้ี สมำชิกศำสนจักร
จ�ำนวนมำกถึงกลับหลั่งน�้ำตำแห่งปีติ  “เรำได้รับพรเพรำะพระเจ้ำ
ทรงเลือกเซบูซิตี้เป็นสถำนที่สรำ้งพระวิหำรแห่งใหม่” ซีซำร์ เปเรซ 
จูเนียร์ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันศำสนำเซบูซิตี้กล่ำว

ไม่ก่ีเดือนหลงัจำกกำรอทุศิพระวหิำรเซบซูติี ้ฟิลปิปินส์ วสิทุธิชน 
ยุคสุดท้ำยชำวฟิลิปปินส์ก็มีเหตุให้ชื่นชมยินดีอีกครั้ง  วันที่ 2 

ยอดรวมสมาชิกภาพ
ของศาสนจักร: 
675,166*

วอร์ดและสาขา: 
1,134

คณะเผยแผ่: 17

พระวิหาร: 2 (อีกแห่ง
หนึ่งกำาลังก่อสร้าง)

ศูนย์ประวัติครอบครัว: 
167

ยอมรับข่ำวสำรศำสนจักรมำกขึ้นเรื่อย ๆ และกลำยเป็นพรแก่
ผู้คนประเสริฐบนหมู่เกำะในทะเลแห่งนี้  ส�ำหรับเอ็ลเดอร์เทห์
และวิสุทธิชนชำวฟิลิปปินส์  “พระสัญญำ [อันส�ำคัญยิ่ง] ของ
พระเจ้ำกบัพวกเขำผูท้ีอ่ยูบ่นหมูเ่กำะในทะเล . . . ” (2 นไีฟ 10:21) 
เวลำนี้ก�ำลังเกิดสัมฤทธิผล 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมโทรมะนิลา ฟิลิปปินส์

อ้างอิง
1.	 ออกัสโต เอ.	ลิม,	ใน	อาร์. ลาเนียร	์บริตสช์,	“‘Faithful,	Good,	Virtuous,	True’:	

Pioneers	in	the	Philippines,”	Ensign,	ส.ค.	1997,	60;	Liahona,	ก.พ.	1998,	44.
2.	 ออกัสโต	ลิม,	ใน	เจลีน	โทเบียส,	“Augusto	Lim:	The	Man	of	Many	Firsts,”	

countrywebsites.lds.org/ph/index.php/dateline-philippines/jubilee-2011.
3.	 ดู	เชอรี แอล.	ดิว,	Go Forward with Faith: The Biography of Gordon B. 

Hinckley	(1996),	213–15.
4.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“Commencement	of	Missionary	Work	in	the	Philippines,”	

Tambuli,	เม.ย.	1991,	18.
5.	 สัมภาษณ์ของเคนท์	คลายด์	โลว์		โดย	เจมส์	นีล	คลาร์ก,	3	ก.ย.,	2007.
6.	 ฟรานซิส เอ็ม.	ออร์ควิโอลา,	“Temple	Dedication	Rewards	Faith	of	Filipino	

Saints,”	Ensign,	พ.ย.	1984,	107.
7.	 ไมเคิล	จอห์น ยู.	เทห์,	“Scriptures	and	Spiritual	Preparation”	 

[ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาค,	พ.ค.	2011];	lds.org.ph/index.php/literature.

การขยายตัวของสมาชิกภาพศาสนจักรในฟิลิปปินส์
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1984: อุทิศ
พระวิหาร
มะนิลา 
ฟิลิปปินส์

1987: จัดตั้งภาค
ฟิลิปปินส์/ไมโครนี- 
เซียโดยมีส�านักงาน
ใหญ่อยู่ในมะนิลา

1987: แปล
พระคัมภีร์ 
มอรมอนบาง
ส่วนเป็นภาษา
ตากาล็อก

ตุลำคม ค.ศ. 2010 ระหว่ำงค�ำปรำศรัยเปิดกำรประชมุใหญ่สำมญั 
ประธำนโธมัส เอส. มอนสันประกำศสร้ำงพระวิหำรอูร์ดำเนตำ 
ฟิลิปปินส์ ในปังกำซีนัน

ส่ิงดีเลิศจะตามมา

ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยใน

ฟิลิปปินส์อำยุค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่จุดหมำย

ของศำสนจักรในประชำชำติท่ีเป็นเกำะแห่งน้ีรุ่งโรจน์ยิ่ง  กำร

เติบโตของศำสนจักรน่ำอัศจรรย์นัก  และสิ่งดีเลิศจะตำมมำ  

เอ็ลเดอร์ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์ แห่งสำวกเจ็ดสิบ ชำวฟิลิปปินส์

คนที่สองที่ได้รับเรียกให้รับใช้เป็นเจำ้หน้ำที่ชั้นผู้ใหญ่ กลำ่วดังนี้ 

“เรำ [วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยชำวฟิลิปปินส์] ต้องเตรียมตนเองทำง

วิญญำณมำกกวำ่แต่ก่อนเพรำะงำนจะกำ้วหน้ำก็ด้วยควำมช่วย

เหลือจำกเรำ”7

โดยแท้แล้ว ขณะศตวรรษท่ี 21 ด�ำเนินไป ศำสนจักรที่ได้รับ
กำรฟื้นฟูจะยังคงขยำยขนำดและแผ่อิทธิพลเมื่อชำวฟิลิปปินส์

2010: อุทิศพระวิหารเซบูซิตี้ 
ฟิลิปปินส์
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*ณ เดือนกันยายน ค.ศ. 2013



โดย ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์
นิตยสารศาสนจักร

เราอยู่ในเวลาที่น่าตื่นเต้น  พระกิตติคุณท่ี
ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ก�าลังออก
มา “จากการปิดบัง” (คพ. 1:30)  ด้วยเหตุ

นี้ ลูกของพระบิดาบนสวรรค์ที่นับถือศาสนา
ต่างจากเราจึงได้ยินเกี่ยวกับ “ชาวมอรมอน” 
มากขึ้น  บางคนได้ยินเรื่องที่ฟังดูแปลกและ
สับสน  หลายคนได้ยินเรื่องที่รู ้สึกคุ้นหูและ 
สบายใจ  แต่ละบุคคลจากแต่ละกลุ่มอาจมา

ขอให้เราตอบค�าถามของพวกเขา  ค�าตอบ
มากมายพบในแผนแห่งความรอดซึ่งเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “แผนอันส�าคัญยิ่งแห่งความสุข” 
(แอลมา 42:8)

ค�าถามที่ถามกันมากที่สุดคือ “ฉันมาจาก
ไหน” “ฉันอยู่ที่นี่ท�าไม” และ “ฉันไปไหนหลัง

จากชีวิตนี้”  ความจริงที่พบในแผนแห่ง
ความรอดสามารถตอบค�าถามทั้งหมดนี้

ได้  บทความนี้จะบอกค�าตอบบาง
อย่างที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
ศาสดาพยากรณ์ของเราให้ไว้เกี่ยว
กับค�าถามเหล่านี้

ใช้
แผน แห่ง ความรอด 

ตอบค�ำถำม

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 โร
เบ

ิร์ต
 อ

ดัม
สัน

ชีวิตก่อนเกิด

การสร้าง

ม่าน

ความเป็นมรรตัย

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
การกลับใจ

32 เ ลี ย โ ฮ น า



เมื่อเราหรือผู้อื่น 

มีค�าถามเกี่ยวกับ 

พระกิตติคุณของ 

พระเยซูคริสต์  

เรารู้หรือไม่ว่าจะหา 

ค�าตอบได้ที่ไหน

ฉันมาจากไหน
เราเป็นสัตภาวะนิรันดร์  เราอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าก่อนชีวิตนี้ในฐานะลูกทาง

วิญญาณของพระองค์  “อัครสาวกเปาโล [สอน] ว่า ‘เราเป็นเชื้อสายของพระเจ้า’ 
[กิจการของอัครทูต 17:29] ประธานมอนสันกล่าว  “เพราะเรารู้ว่าร่างกายของเรา

เป็นเชื้อสายของบิดามารดามรรตัย เราจึงต้องค้นหาความหมายในค�ากล่าวของ
เปาโล  พระเจ้าทรงประกาศว่า ‘วิญญาณกับร่างกายเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์’ 
[คพ. 88:15]  เพราะฉะน้ันวญิญาณน่ันเองท่ีเป็นเชือ้สายของพระผูเ้ป็นเจ้า  ผูเ้ขยีน 
ฮีบรูเรียกพระองค์ว่า ‘พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ’ [ฮีบรู 12:9]”1

ฉันอยู่ท่ีน่ีทำาไม
เกี่ยวกับชีวิตเราบนแผ่นดินโลก ประธานมอนสันกล่าวดังนี้ “เราควรส�านึกคุณ

เพียงใดที่พระผู้สร้างทรงสร้างแผ่นดินโลกและวางเราไว้ที่นี่โดยมีม่านท�าให้เรา
หลงลมืการด�ารงอยู่ก่อนเกิดเพือ่เราจะประสบเวลาของการทดสอบ มโีอกาสพสิจูน์ 
ตนเองเพือ่เราจะมคีณุสมบตัคิูค่วรกับทุกสิง่ท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าทรงเตรยีมไว้ให้เราได้รบั

“เห็นได้ชัดว่าจุดประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของการด�ารงอยู่บนแผ่นดินโลก
คือรับร่างกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก  เราได้รับของประทานแห่งสิทธิ์เสรีเช่นกัน  
เรามีสิทธิ์เลือกด้วยตนเองมากมายหลายพันวิธี  ที่นี่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ยากล�าบาก  เราแยกแยะระหว่างความดีกับความชั่ว  เราแบ่งแยกความขมกับ
ความหวาน  เราค้นพบว่ามีผลติดมากับการกระท�าของเรา”2

ฉันจะไปไหนหลังจากชีวิตน้ี
ความตายมาถึงสมาชิกทุกคนของครอบครัวมนุษย์  แต่ “ถ้ามนุษย์ตายแล้ว  

เขาจะมีชีวิตอีกได้หรือ?” (โยบ 14:14)  “เรารู้ว่าความตายไม่ใช่จุดจบ” ประธาน 
มอนสันกล่าว  “ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตตลอดทุกยุคสมัยสอนความจริงนี้ และ
พบอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเราเช่นกัน  ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านถ้อยค�า
เฉพาะเจาะจงและให้การปลอบโยนดังนี้

‘บัดนี,้ เก่ียวกับสภาพของจติวญิญาณระหว่างการตายกบัการฟ้ืนคืนชวีติ—ดูเถดิ, 
 เทพท�าให้เป็นที่รู้แก่พ่อ, ว่าวิญญาณมนุษย์ทุกคนนั้น, ทันทีที่ออกจากร่างอันเป็น

บัพติศมา

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

อดทน
จนกว่า
ชีวิตจะ
หาไม่
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มรรตัยนี้, แท้จริงแล้ว, วิญญาณมนุษย์ทุกคน, ไม่ว่าพวกเขาดีหรือชั่ว, พระองค์
ย่อมทรงน�ากลับบ้านไปสู่พระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นผู้ประทานชีวิตให้พวกเขา.

‘และเมื่อนั้นเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือ, พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบธรรม

เข้าในสภาพแห่งความสุข, ซึ่งเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษม, สภาพของการพักผ่อน, 

สภาพของความสงบสุข, ซึ่งที่นั่นพวกเขาจะพักผ่อนจากความยุ่งยากทั้งหลายทั้ง

ปวงของพวกเขาและจากความกังวลทั้งปวง, และโทมนัส’ [แอลมา 40:11–12]”3

หลังจากเราฟื้นคืนชีวิต เราไปยังอาณาจักรซีเลสเชียลด้วยรัศมีภาพเหมือน

ดวงอาทิตย์ อาณาจักรเทอร์เรสเตรียลด้วยรัศมีภาพเหมือนดวงจันทร์ อาณาจักร

ทีเลสเชียลด้วยรัศมีภาพเหมือนดวงดาว หรือเข้าสู่ความมืดภายนอก (ดู คพ. 76)

มีพระผู้เป็นเจ้าจริงหรือ  ซาตานมีจริงหรือไม่

พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และซาตานล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสภาใหญ่

ในสวรรค์ก่อนเราเกิด  แผนแห่งความรอดส่วนหนึ่งคือพระบิดาบนสวรรค์ทรงขอ

ให้คนหนึ่งไปแผ่นดินโลกและชดใช้บาปของเรา  พระองค์ตรัสว่า “เราจะส่งใคร

ไปเล่า? และวิญญาณหนึ่ง [พระเยซูคริสต์] ซึ่งเหมือนกับบุตรแห่งพระมหาบุรุษ

ทูลตอบ: ข้าพระองค์อยู่ที่นี่, ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด, และอีกวิญญาณหนึ่ง 

[ซาตาน] ทูลตอบและกล่าวว่า: ข้าพระองค์อยู่ที่นี่, ขอทรงส่งข้าพระองค์ไปเถิด. 

และพระเจ้าตรัส: เราจะส่งวิญญาณแรก

“วญิญาณทีส่อง [ซาตาน] โกรธ, และหารกัษาสถานะแรกของเขาไม่; และ, ใน 

วนันัน้, วญิญาณเป็นอันมากติดตามเขาไป” (อับราฮมั 3:27–28; ดู คพ. 29:36–37; 

โมเสส 4:1–4)

เรามีพลังต่อต้านการล่อลวงของซาตานหรือไม่

วิญญาณหนึ่งในสามที่เลือกติดตามซาตานหลังจากสภาในสวรรค์ถูกขับไล่

ออกมากับเขา  พวกเขาและซาตานยังคงเป็นวิญญาณไม่มีร่างกาย  ศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนดังนี้ “ทุกสัตภาวะที่มีร่างกายมีอ�านาจเหนือสัตภาวะ 

ที่ไม่มีร่างกาย”4 ฉะนั้นซาตานจึงล่อลวงเราได้ แต่เรามีพลังต่อต้าน

ฉันจะเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับ 
แผนแห่งความรอดได้ 
ท่ีไหน

1.	แผนแห่งความรอดสอนไว ้

ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร ์

มอรมอน	หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา	และไข่มุก 

อันล�้าค่า

2.	ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

ที่มีชีวิตอยู่ใน	conference.

lds.org		ท่านสามารถค้นหา

ค�าศัพท์ต่าง	ๆ	เช่น	แผนแห่ง

ความรอด	แผนแห่งความสุข	

การชดใช	้ความสูงส่ง	ความ

ยุติธรรมและความเมตตา	

การกลับใจ	และการฟื้นคืน

ชีวิต

3.	ดู	“บทที่	2:	แผนแห่งความ

รอด”	ใน	สั่งสอนกิตติคุณ

ของเรา: แนวทางการรับใช้

งานเผยแผ่ศาสนา	บทที	่3

ความตาย
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เหตุใดบางคร้ังจึงดูเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ไม่ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน 
ของฉัน

“การสวดอ้อนวอนเป็นการกระท�าซึ่งท�าให้พระประสงค์ของพระบิดาและความ
ประสงค์ของบุตรสอดคล้องกัน  วัตถุประสงค์ของการสวดอ้อนวอนไม่ใช่เพื่อ
เปลี่ยนพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า” (Bible Dictionary, “Prayer”)  การสวด
อ้อนวอนเป็นเครือ่งมอืทีช่่วยให้เราตดัสนิใจว่าเราจะใช้สทิธิเ์สรที�าให้ความประสงค์ 
ของเราสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ (ดู อับราฮัม 3:25)  
พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของเราเสมอ แต่ค�าตอบเหล่าน้ัน 
อาจมาในรูปของใช่ ไม่ใช่ หรือยังไม่ได้  จังหวะเวลาเป็นเรื่องส�าคัญ

เหตุใดฉันจึงมีการท้าทายท้ังท่ีฉันพยายามดำาเนินชีวิตอย่างดี
การท้าทายเป็นส่วนหนึง่ของแผนแห่งความรอด  การท้าทายท�าให้เราเข้มแขง็ขึน้ 

ขัดเกลาเรา และท�าให้เราบริสุทธิ์ขณะที่เราพึ่งพาพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณ 
ของพระองค์ พระบดิาบนสวรรค์ทรงค�า้จนุเราในช่วงการท้าทายของเรา การทดลอง 
ของเราจะ “เป็นประสบการณ์ [แก่เรา], และจะเกิดขึ้นเพื่อความดี [ของเรา]” 
(คพ. 122:7)

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรถูกและอะไรผิด
บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าเกิดมาพร้อมแสงสว่างของพระคริสต์ ซึ่งช่วย

ให้เรา “รู้ความดีจากความชั่ว” (โมโรไน 7:16)  นอกจากนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์
ยังทรงสามารถเป็นพยานยืนยันความจริงต่อเราในความคิดและใจเราด้วยความ
รู้สึกถึงสันติสุขและความอบอุ่น (ดู คพ. 8:2–3)

ฉันจะได้รับการให้อภัยหรือไม่แม้ว่าฉันทำาบาปร้ายแรง
พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าเราทุกคนจะท�าบาปขณะที่เราฝึกเลือกระหว่างถูก

และผิด5  อย่างไรก็ดีบาปทั้งหมดมีการลงโทษติดมา  ความยุติธรรมเรียกร้องให้มี
การลงโทษ  ในพระเมตตาของพระองค์ พระบิดาบนสวรรค์ทรงยอมให้พระเยซู
ครสิต์ท�าการชดใช้และสนองข้อเรยีกร้องของความยตุธิรรมเพือ่เราทกุคน (ด ูแอลมา 
42)  อีกนัยหนึ่ง การทนทุกข์ของพระคริสต์ในเกทเสมนีและการสิ้นพระชนม์บน
กลโกธาจ่ายราคาค่าบาปของเราทั้งหมดถ้าเราเข้าถึงการชดใช้ของพระคริสต์โดย
กลบัใจและรบัศาสนพธิขีองพระกติตคิณุ  บาปของเราจะได้รบัการให้อภยั (ด ูคพ. 
1:31–32) 

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“การแข่งขันในชีวิต,”		เลียโฮนา,	พ.ค.	2012,	91;	ดู	อับราฮัม	3:22–26	ด้วย.
2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,		“การแข่งขันในชีวิต,”	91–;	ดู	แอลมา	34:32–34	ด้วย.
3.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,		“การแข่งขันในชีวิต,”	92;	ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	76:59–111	ด้วย.
4.	 คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ	(2007),	226.
5.	 เด็กเล็ก	ๆ	ทำาบาปไม่ได้	“จนกว่าพวกเขาเริ่มรู้จักรับผิดชอบ”	(ดู	คพ.	29:46–47)

ซีเลสเชียล

เทอร์เรสเตรียล

ทีเลสเชียล

ความมืด
ภายนอก
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ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่ี
ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด 

ให้ข่าวสารแก่พีน้่องสตรสีมาคมสงเคราะห์ 
ในช่วงการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามญั 
ปี 2011 ที่ท�าให้ดิฉันซาบซึ้งใจและเกิด
สันติสุข  ท่านพูดถึงฟอร์เก็ตมีน็อตดอก
เล็กกระจิริดและใช้กลีบดอกทั้งห้าแทนสิ่ง
ที่เราควรจ�าไว้เสมอ1

หลังการประชุม เอลิสซาลูกสาวของ
ดิฉันเล่าเรื่องหนึ่งให้ดิฉันฟังเกี่ยวกับเจสซี
เพื่อนของเธอผู้มีธุรกิจเล็ก ๆ ด้านบริการ
จัดอาหารนอกสถานที่  ผู้น�าสมาคมสง-
เคราะห์สเตคขอให้เจสซีท�าขนมหวาน
เสิร์ฟหลงัเลกิการประชมุสมาคมสงเคราะห์ 
สามัญ  เจสซีบอกเอลิสซาว่าเธอรู้ทันทีว่า

ควรท�าอะไร—คัพเค้ก 250 ชิ้น  เอลิสซา
อาสาจะช่วยขนคัพเค้กไปศูนย์สเตค
วันประชุมมาถึง และเมื่อเอลิสซาไป

ช่วย เธอเห็นเจสซีจวนเจียนจะร้องไห้ คัพ-
เค้กเสร็จแล้ว แต่เจสซีส่งรูปคัพเค้กไปให้
ญาติคนหนึ่งดูและญาติคนนั้นบอกว่าไม่
หรูพอส�าหรับการประชุม
เจสซีเริ่มสงสัยตัวเอง  เธอสรุปว่าผู้น�า

สมาคมสงเคราะห์สเตคคงคาดหวังบาง
อย่างที่ประณีตกว่าคัพเค้กธรรมดา  เธอ
ก�าลังลนลานคิดหาวิธีแต่งหน้าคัพเค้ก
ใหม่ แต่ไม่มีเวลาแล้ว  เธอกับเอลิสซา
ปล่อยให้คัพเค้กอยู่ในสภาพอย่างที่เป็น 
ขณะเจสซีรู้สึกว่าเธอได้ท�าให้พี่น้องสตรี
ผิดหวัง–จนกระทั่งประธานอุคท์ดอร์ฟพูด

ขณะที่ท่านพูดเรื่องฟอร์เก็ตมีน็อต
ดอกไม้เล็กกระจิริด ภาพดอกไม้เล็ก ๆ 
สีน�้าเงินปรากฏบนหน้าจอ  มันเป็นเพียง
ดอกไม้ธรรมดาแต่สวยมากเพราะมีกลีบ
ดอกกระจุ๋มกระจิ๋ม  ข่าวสารของประธาน
อุคท์ดอร์ฟสัมผัสใจทุกคนขณะที่ท่านขอ 
ร้องเราไม่ให้เขวไปกับดอกไม้สีสดใสดอก
ใหญ่รอบข้างเราจนเราลืมความจริงอัน
เรียบง่ายทว่าส�าคัญที่ท่านก�าลังสอนเรา
หลังจากการสวดอ้อนวอนปิด พี่น้อง

สตรีเดินมาที่ห้องวัฒนธรรม เมื่อเอลิสซา
กับเจสซีเดินเข้าไป พวกเธอเห็นทุกคนยืน
ล้อมโต๊ะขนมหวานและถามว่า “พวกเขา 
รู้ได้อย่างไร”
คพัเค้กแต่ละชิน้แต่งหน้าด้วยครมีสขีาว 

ล้วน และประดับด้วยฟอร์เก็ตมีน็อตดอก
เลก็จิว๋ห้ากลบีดอกหนึง่ทีป่ระณตี สวยงาม 
 และเรียบง่าย 
เกล แอชครอฟท์, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.  ดู ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “อย่าลืมฉัน,”   

เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 155.
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พวกเขารู้ได้อย่างไร

คัพเค้กเสร็จแล้ว แต ่
เจสซีส่งรูปคัพเค้กไป 

ให้ญาติคนหนึ่งดูและญาติ
คนนั้นบอกว่าไม่หรูพอ
ส�าหรับการประชุมสมาคม
สงเคราะห์
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ไม่นานหลังจากดิฉันกับสามีแต่งงานกัน 
เราได้รบัพรด้วยการมลีกูชายคนหนึง่ เมือ่ 

ดิฉันเห็นรอยยิ้มและมองเข้าไปในดวงตา
ของเขา ดิฉันรู้สึกเป็นหนี้พระบิดาบนสวรรค์  
ลูกชายของเราดูสมบูรณ์ดีส�าหรับดิฉัน  
ดิฉันกับสามีขอบพระทัยพระเจ้าทุกวัน
ส�าหรับของประทานอันล�้าค่านี้
วนัที ่19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ดฉินัเกบ็

ของใส่กระเป๋าเตรียมกลับไปเรียนปีสุดท้าย  
ดิฉันกับสามีไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นลูกชายสุดที่รัก
ของเราจะติดไข้และจากชีวิตมรรตัยไป
นั่นเป็นประสบการณ์ท่ียากจะทนไหว  

สมาชิกวอร์ดมาบ้านเราเพื่อปลอบเราด้วย
พระคัมภีร์กับเพลงสวดและสวดอ้อนวอน
กับเรา  ดิฉันซึ้งใจที่พวกเขาแสดงความ
เสียใจด้วยความกรุณา แต่ความทุกข์โศก
เพราะสูญเสียลูกชายยังมีอยู่  ดิฉันน�้าตา 
ซึมทุกครั้งที่คิดถึงเขา 
สี่วันหลังจากลูกชายเสียชีวิต ดิฉันได้รับ

การดลใจให้ศึกษา ค�าสอนของประธาน

ศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ   ขณะถือหนังสือ
เล่มนั้น หนังสือเปิดอยู่ที่บทชื่อว่า “ถ้อยค�า
แห่งความหวังและการปลอบประโลมใน
ช่วงเวลาแห่งความตาย”  ดิฉันเริ่มอ่านและ
สะเทือนใจกับการสูญเสียอันน่าโศกสลด
ของโจเซฟกับเอ็มมาขณะพวกท่านเริ่มสร้าง
ครอบครัว  เมื่อดิฉันอ่านถึงข้อความที่ตัด 
ตอนมาจากสุนทรพจน์ซึ่งท่านศาสดาพยา-
กรณ์กล่าวในพิธีศพของลูกชายวัยสองขวบ 
ดิฉันรู้สึกประหนึ่งถูกน�้าเย็นรดศีรษะ คลาย
ความคิดที่สุมไปด้วยความเศร้าของดิฉันให้
เย็นลง
ดิฉันเรียกสามี  เราอ่านข้อความนี้ด้วย

กัน “ข้าพเจ้า. . . ถามว่าเหตุใดเด็กทารก 

ค�าสัญญาท�าให้ดิฉันมีความหวัง
เด็กที่ไม่รู้เดียงสาจึงถูกพรากไปจากพวกเรา 
. . .  พระเจ้าทรงน�าหลายคนไป  แม้ในวัย
ทารก เพื่อพวกเขาจะรอดพ้น . . . ความเศร้า
โศกและความชั่วร้ายของโลกปัจจุบัน  พวก
เขาบริสุทธิ์และน่ารักเกินกว่าจะอยู่บนแผ่น
ดนิโลก ด้วยเหตุนีถ้้าพจิารณาให้ถ้วนถี ่แทน 
ที่จะทุกข์โศก เรามีเหตุให้ปลื้มปีติเมื่อพวก
เขาได้รับการปลดปล่อยจากความชั่วร้าย 
และเราจะได้พบพวกเขาอีกครั้งในไม่ช้า”
ท่านศาสดาพยากรณ์เพิ่มเติมว่า “อาจมี

ค�าถามว่า—‘บุตรจะอยู่กับมารดาในนิรันดร
หรือไม่’ อยู่แน่นอน! มารดาทั้งหลาย บุตร
ของท่านจะอยู่กับท่าน เพราะพวกเขาจะมี
ชีวิตนิรันดร์  เพราะหนี้ของพวกเขาช�าระ
แล้ว”1

ตั้งแต่เราอ่านถ้อยค�าอันไพเราะเหล่านั้น 
ค�าสวดอ้อนวอนของครอบครัวเราเต็มไป

ด้วยความขอบพระทัยส�าหรับค�าสัญญาที่
ว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เรา
จะได้อยู่กับลูกชายเราอีกครั้ง
ปัจจุบันเรามีลูกที่น่ารักสามคน น้องของ

ลกูชายทีจ่ากเราไป  เราก�าลงัสอนพระกติต-ิ 
คุณอันเป็นนิจและแท้จริงแก่พวกเขา ซึ่ง 
จะน�าทางพวกเขากลับไปหาพระบิดาบน
สวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา 
พระเยซูคริสต์
ดิฉันทราบว่าข่าวสารของศาสดาพยา-

กรณ์โจเซฟ สมิธเรื่องชีวิตหลังความตาย
เป็นความจริง  ดิฉันจะส�านึกคุณตลอดไป
ส�าหรับความหวัง สันติสุข ปีติ และความสุข
ที่ข่าวสารดังกล่าวน�ามาให้ครอบครัวเรา— 
ทั้งสองด้านของม่าน 

จูเลียนา ฟาเยฮุน, ลากอส ไนจีเรีย

อ้างอิง
1.  ดู ค�าสอนของประธาน
ศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ, 
(2007), 188, 189.ขณะถือหนังสือเล่มนั้น บทที่ชื่อ 

“ถ้อยค�าแห่งความหวังและการ 
ปลอบประโลมในช่วงเวลาแห่งความตาย” 
เปิดอยู่ในมือดิฉัน



ผมมกัจะนกึถงึการเตรยีมรบัสถานการณ์ 
ฉุกเฉินในแง่ของการดูแลครอบครัว

และตัวผมเอง  แต่ผมเรียนรู้อีกมุมหนึ่งของ
การเตรียมพร้อมในเช้าวันอาทิตย์วันหน่ึง
ทางภาคใต้ของฟลอริดาปี 1992  เฮอร์ริเคน
แอนดรูว์ ซึ่งเป็นเฮอร์ริเคนท่ีก่อความเสีย
หายมากสุดลูกหนึ่งแก่สหรัฐ ท�าให้ฤดูร้อน 
ที่สวยงามในไมแอมี ฟลอริดาหยุดชะงัก
ผมอาศัยอยู่ช่ัวคราวตามล�าพงัในอพาร์ต- 

เม้นต์ริมทะเลเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมปฐม 
นิเทศสามเดือนส�าหรับงานของผม  เมื่อมี
ค�าเตือนเรื่องเฮอร์ริเคนและผมรู้ว่าเราจะ
ต้องอพยพออกจากตึกอพาร์ตเม้นต์ตอน
เที่ยง เพื่อนร่วมงานคนหน่ึงจึงจองห้อง
โรงแรมในเขตพื้นที่ห่างจากชายฝั่งให้ผม
กับผู้ร่วมงานของเรา  ผมตอกไม้กระดาน
ปิดหน้าต่างและเก็บข้าวของส่วนตัว
ผมคาดว่าภรรยากับลูก ๆ จะมาเยี่ยม

นานหนึ่งสัปดาห์ ผมจึงซื้ออาหารและน�้า 

ผมมีมากมายให้แบ่งปัน
ตุนไว้ล่วงหน้าให้พอส�าหรับครอบครัวหก
คน  ผมสบายใจเมื่อรู้ว่ามีที่ปลอดภัยให้ไป
และมีอาหารพอจะน�าไปรับประทานในอีก
หลายสัปดาห์ที่จะมาถึง
ขณะเตรียมออกจากอพาร์ตเม้นต์เวลา 

10:30 น. ผมรู้สึกด—ีทุกอย่างเรียบร้อย ผม 
คุกเข่าสวดอ้อนวอนขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรค์ส�าหรบัพรของผมและทลูขอความ 
ช่วยเหลือระหว่างเกิดพายุ  ขณะจบการ
สวดอ้อนวอน พระวิญญาณทรงกระตุ้น
เตือนให้ทูลว่า “ถ้ามีใครต้องการความช่วย
เหลือ โปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์พบเขา”
ภายในไม่กี่นาที หญิงม่ายวัย 80 กว่าก็

มาเคาะประตูห้องผม “ขอโทษค่ะ” เธอกล่าว 
“ดิฉันเคาะห้องผิด ดิฉันก�าลังหาเพื่อน”
เธอมสีหีน้าผดิหวงั  เมือ่ผมถามว่ามอีะไร 

ให้ช่วยไหม เธอตืน่เต้นเป็นอย่างยิง่และบอก 
ว่าเธอไม่ทราบจะท�าอะไรหรือไปที่ไหน  ผม
ถามว่าเธออยู่ที่ไหน และเราเดินไปอพาร์ต-
เม้นต์ของเธอด้วยกัน ประเมินสถานการณ์

ของเธอ และทบทวนทางเลือกของเธอ
ผมบอกเธอว่าบริษัทของผมอาจมีที่ว่าง

สักห้องในโรงแรมที่เราพัก และผมชวนเธอ
ไปอยู่กับกลุ่มของเรา  เธอถอนหายใจด้วย
ความโล่งอก  เรารีบเก็บของใส่กระเป๋า ผูก
ข้าวของและปิดอพาร์ตเม้นต์ของเธอให้
แน่นหนา และผมจัดแจงให้เพื่อนร่วมงาน
คนหนึ่งขับรถของเธอไปโรงแรม
ขณะผมเตรียมออกมา หญิงม่ายอีกสอง

คนก็ขอความช่วยเหลือ ผมช่วยให้พวกเธอ
สงบสติอารมณ์เพื่อพวกเธอจะคิดอ่านได้
ชัดเจนและนึกออกว่าจะไปหลบภัยท่ีใด  
เมื่อผมแวะรับกระเป๋าเดินทางจากเพื่อน
ร่วมงานคนหนึ่ง หญิงม่ายสูงอายุอีกคนก็
มาขอความช่วยเหลอื  เราวางของแตกง่าย
ของเธอไว้ในบรเิวณทีป่ลอดภัยและช่วยเธอ
เตรียมออกจากที่นั่น
ระหว่างนั้น ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ชวนนัก 

ศึกษาสองคนที่อยู่บนเกาะมาอยู่กับกลุ่ม
ของเราในโรงแรมห่างจากชายฝั่ง อาหาร 
ที่พวกเขามีคือขนมขบเคี้ยวเล็กน้อยและ
น�้าแร่ 0.95 ลิตร โชคดีที่ผมมีมากมายให้
แบ่งปัน ไม่เฉพาะกับพวกเขาเท่านั้นแต่กับ
ทุกคนด้วย
นับเป็นพรอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียม

และทรงน�าทาง  สิ่งนี้ช่วยให้ผมได้เป็น
อิทธิพลอันนิ่งสงบในช่วงเวลาของความ 
ตื่นตระหนกและใช้เวลาเกือบทั้งหมดช่วย
เหลือคนอื่น ๆ โดยไม่กังวลกับตนเอง  ผม
เกิดความส�านึกคุณขึ้นอีกระดับหนึ่งต่อค�า
แนะน�าจากผู้น�าฐานะปุโรหิตให้เตรียม
พร้อม 
เบรนท์ ฟิชเชอร์, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เมื่อผมถามว่ามี
อะไรให้ช่วยไหม 

สตรีท่านนั้นตื่นเต้น
เป็นอย่างยิ่งและ
บอกว่าเธอไม่ทราบ
จะท�าอะไรหรือไป
ที่ไหน

38 เ ลี ย โ ฮ น า



เงามืดแผ่คลุมทั่วห้องขณะที่ดิฉันนอนฟัง      สามีหายใจ พยายามดูว่าเขาหลับอยู่
หรือไม่  ลูกสาววัย 12 ขวบของเราเพิ่งเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุรุนแรงฉับพลันได้เพียง
สองวัน  ดิฉันหลับตาอีกครั้ง แต่นอนไม่
หลับ  ใจดิฉันคิดถึงลูกสาว  ความรู้เรื่อง
แผนแห่งความรอดไม่สามารถบรรเทา
ความคิดถึงเธอได้เลย
เมื่อใกล้ฟ้าสาง  ดิฉันรู้สึกเกิดความ

ปรารถนาแรงกล้าในทันใด  ดวงอาทิตย์จะ
ขึ้นอีกไม่นาน และดิฉันเห็นท้องฟ้าอาบแสง
สีชมพูอ่อนในมโนภาพ  ลูกสาวของเราชอบ
สีชมพู  ดวงอาทิตย์สีชมพูคงเป็นเพียงสิ่ง
เดียวที่ท�าให้ดิฉันรู้สึกใกล้ชิดเธออีกครั้ง
“ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเถอะค่ะ” ดิฉัน

กระซิบบอกสามีที่ก�าลังครึ่งหลับครึ่งตื่น
เรายืนตรงทางเข้าบ้าน หันหน้าไปทาง

ตะวันออก และรอ. . . และรอ  แม้ท้องฟ้า 
จะสว่าง แต่ดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นเมฆ 
ที่ลอยต�่า
ดิฉันเอียงศีรษะซบไหล่สามีและถอน

หายใจ พยายามท�าทีว่าไม่ใช่เรื่องส�าคัญ 
แต่ดิฉันต้องการมากกว่านั้น  ดิฉันจ�าเป็น
ต้องได้มากกว่านั้น  พระบิดาบนสวรรค์น่า
จะทรงยอมตามความปรารถนาของดิฉัน
หลังจากน�าลูกสาวสุดที่รักของเรากลับบ้าน
ไปหาพระองค์
ขณะที่สามีดิฉันหันกลับเข้าบ้านพลาง

มองไปทางตะวันตกข้างหลังเรา เขาพูดว่า 
“ดูสิ!”

ดิฉันเหลียวมอง  หมู่เมฆข้างหลังเรา 

อาบไล้ด้วยแสงทองสีชมพูอ่อน  ดิฉันผ่อน

ลมหายใจและน�้าตารื้นขอบตา  ภาพน้ัน

รอดวงอาทิตย์ข้ึน
สวยงามเกินกว่าดิฉันจะจินตนาการได ้ 

รู้สึกเหมือนเป็นอ้อมกอดจากลูกสาวของเรา  

ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบ 

ดีว่าใจดิฉันเจ็บปวดและทรงส่งสัญญาแห่ง

ความหวังส�าหรับอนาคตมาให้ดิฉัน—สิ่ง

เตอืนใจอนันุม่นวลให้นกึถงึครอบครวันรินัดร์ 

และชั่วขณะอันสวยงามทั้งหมดที่จะเกิด

ตามมา

ดิฉันมักจะนึกถึงชั่วขณะอันสวยงามนั้น

และมุมมองใหม่ที่ได้รับ ใครเล่ามองหาดวง

อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก  ทว่าปาฏิหาริย์ที่

ดิฉันรอคอยเกิดขึ้นตรงนั้น  ดิฉันพลาดพร

และปาฏิหาริย์มากมายเพียงใดเพราะพร

และปาฏิหาริย์เหล่านั้นมาจากจุดที่ไม่คาด

คิด  ดิฉันจดจ่อกับสิ่งที่คิดว่าควรจดจ่อและ

พลาดเรื่องราวอันน่าชื่นชมยินดีกี่ครั้งแล้ว

เราสวดอ้อนวอนอย่างไม่ย่อท้อขอปาฏิ- 
หาริย์ที่ถูกปฏิเสธ แต่ขณะมองไปรอบ ๆ 
ด้วยมุมมองใหม่ ดิฉันกลับเห็นปาฏิหาริย์
ของสี่ชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการบริจาคอวัยวะ
ของลูกสาว  ปาฏิหาริย์ของความรักใน
ครอบครวั ความเป็นหนึง่เดียวในวอร์ด และ
ปาฏิหารย์ิของการรบัใช้ ดิฉนัรูส้กึเศร้าอย่าง
สุดซึ้ง แต่รู้สึกเช่นกันถึงความหวังอันทรง
พลังที่ท�าให้จิตวิญญาณดิฉันเปี่ยมด้วยแสง
อรุโณทัยสีชมพู แสงสนธยาสีกุหลาบ และ
ดอกไม้สีชมพูแต่ละดอกที่อยู่ตามทางเดิน
เดี๋ยวนี้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ดิฉันจะมอง 

ไปทางตะวันออกจากนั้นก็เหลียวไปทาง
ตะวันตก  ดิฉันยิ้มด้วยความตระหนักว่ามี
ปาฏิหาริย์และพรอยู่เสมอ—ดวงอาทิตย์จะ
โผล่พ้นความโศกเศร้าของเราถ้าเรายอม 
จูเลีย แว็กเนอร์, โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

ขณะที่สามีดิฉัน
หันกลับเข้าบ้าน

พลางมองไปทาง
ตะวันตกข้างหลังเรา 
เขาพูดว่า “ดูสิ!”  ข้าง
หลังเราคือหมู่เมฆ
อาบไล้ด้วยแสงสีชมพู
อ่อน



รัศมีภาพของเรา 
อย่างเดียว

ว่า “ความสุภาพเรียบร้อยเป็นเจตคติของ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเหมาะ
สมในเครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพภายนอก 
ภาษา และพฤติกรรม  ถ้าท่านสุภาพ
เรียบร้อย ท่านจะไม่ดึงความสนใจมาที่
ตนเองมากเกินไป  แต่ท่านจะพยายาม 
‘ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของ
ท่าน และ [ด้วยวิญญาณของท่าน]’  
(1 โครินธ์ 6:20)”1

ขณะฝึกแสดงความสุภาพเรียบร้อย 
เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด เราก�าลังต้อนรับ
พระวิญญาณเข้ามาในชีวิตเรา โดยท�าให้
เกิดสัมฤทธิผลตามสัญญาที่ว่า “หากดวง-
ตาของเจ้าเห็นแก่รัศมีภาพ [ของพระผู้เป็น
เจ้า] อย่างเดียว, ทั่วร่างของเจ้าจะเต็มไป
ด้วยแสงสว่าง” (คพ. 88:67)  ขณะอ่านว่า
หนุ่มสาวคนอื่น ๆ เข้าใจเรื่องความสุภาพ
เรียบร้อยอย่างไร ท่านสามารถคิดหาวิธี
เพิ่มแสงสว่างทางวิญญาณของท่านเอง
โดยการปรับเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงความมุ่ง
มั่นในใจท่านและการแสดงออกภายนอก
ของความสุภาพเรียบร้อย

จงสุภาพเรียบร้อยในภาษาและ
พฤติกรรม

“ค�าพูดและการกระท�าของท่านจะมี
อิทธิพลลึกซึ้งต่อตัวท่านเองและผู้อื่น  จง
แสดงตนผ่านภาษาที่สะอาด สร้างสรรค์ 
ยกระดบัจติใจ และในการกระท�าทีน่�าความ 
สุขมาสู่คนรอบข้าง  การที่ท่านพยายาม
สุภาพเรียบร้อยทั้งค�าพูดและการกระท�า
จะพาท่านให้ได้รับการน�าทางและการ
ปลอบโยนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาก
ขึ้น”2

ดาร์จา เซอร์จีฟนา ชีฟดโก จากวอล-
โกกราด รัสเซีย อธิบายว่าเราสุภาพเรียบ-
ร้อยในค�าพูดของเราขณะที่เราปฏิบัติต่อ 
ผู้อื่นด้วยความเคารพ และใช้ “ความนุ่ม
นวลของเสียงและการแสดงความคิด
อย่างสุขุมโดยไม่ใช้ค�าพูดหยาบคายหรือ
ไม่เหมาะสม”  ภาษาที่สุภาพเรียบร้อยจะ
ไม่มีค�านินทา ค�าพูดเสียดสี ค�าเย้ยหยัน 
และค�าเหน็บแนม ทั้งไม่ดูหมิ่นเหยียด
หยามผู้อื่นหรือยกตนข่มท่าน เพียงแสดง
ความเมตตาและยอมรับความสูงค่าใน

หากดวงตาของเจ้าเห็นแก ่

การด�าเนินชีวิตอย่าง
สุภาพเรียบร้อยทั้งใน
ภาษา พฤติกรรม และ 
รูปลักษณ์ภายนอกจะช่วย
เราฉายแสงและถวาย
เกียรติพระผู้เป็นเจ้าได้
อย่างไร

โดย แคเธอรีน เนลสัน และ ไฮดี แม็คคองกี

ใ
นสภาก่อนเกิดในสวรรค์ เมื่อพระเยซู
คริสต์ทรงอาสาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระองค์ตรัสกับพระบิดาว่า 

“ขอให้บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระ-
องค์เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์
ตลอดกาล” (โมเสส 4:2)

พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของการถวาย
เกียรติพระบิดาเสมอ  ระหว่างการปฏิบัติ
ศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยพระผู้ช่วยให้
รอดไม่เคยดึงความสนใจมาที่พระองค์เอง
แต่ทรงชี้ให้ผู้ติดตามพระองค์ดูพระบิดา 
โดยทรงสอนว่า “คนที่วางใจเราน้ันไม่ได้
วางใจในเราเอง แต่วางใจในพระองค์ผูท้รง
ใช้เรามา” (ยอห์น 12:44) พระผูช่้วยให้รอด
ทรงสอนเราเกี่ยวกับความส�าคัญของความ
สุภาพอ่อนน้อม

ในการอุทิศตนติดตามพระผู้ช่วยให้รอด 
คนหนุ่มสาวที่กล่าวถึงในบทความน้ีต่าง
สะท้อนให้เห็นความสุภาพเรียบร้อยที่พวก
เขาแสดงออกทั้งภายในและภายนอก พวก
เขาเล่าว่าการมุ่งถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้า
หล่อหลอมอุปนิสัยและชี้น�าการกระท�าของ
พวกเขาอย่างไร

ถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้าและฉายแสง
เราตระหนกัมากขึน้ว่าความสภุาพเรียบ-

ร้อยถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้าอย่างไรเมื่อ
เราเข้าใจว่าโดยแท้แล้วความสุภาพเรียบ- 
ร้อยคืออะไร  แน่วแน่ต่อศรัทธา  อธิบาย 
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บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์

ค�าพูดของเราควรแสดงความเคารพต่อ

พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เช่นกัน “จง

หลีกเลี่ยงภาษาสกปรกและการออก

พระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรและ

ขาดความคารวะเช่นคนท่ัวไปในโลกกระท�า 

. . .  ภาษา. . . ที่ขาดความคารวะเช่นนั้นจะ

ท�าให้ท่านไม่สามารถรับการกระตุ้นเตือน

เงียบ ๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์”3

สอดคล้องกัน  ภาษาของเราที่ยกผู้อื่นให้
สูงขึ้นและถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้าควร
ควบคู่กับการกระท�าที่เสริมกัน เราแสดง
ให้เห็นผ่านการรับใช้และความเมตตาว่า 
การที่เรามุ่งมั่นยกผู้อื่นให้สูงขึ้นและถวาย
เกียรติพระผู้เป็นเจ้ามีความหมายลึกซึ้ง
กว่าค�าพูดของเรา  แบบอย่างการเป็น
สานุศิษย์ของเราในค�าพูดและการกระท�า
สามารถเป็นอิทธิพลดีได้

“ดิฉันชื่นชมอย่างจริงใจในความสุภาพ
เรียบร้อยของพฤติกรรมและค�าพูด” คาร์รี 
คาร์ลสัน  จากโคโลราโด  สหรัฐอเมริกา
กล่าว “มีบางอย่างน่าชื่นชมยินดีในคนที่
อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่ท�าสิง่ต่าง ๆ เพราะ 
มุ่งหมายจะได้รับความสนใจ  คนที่พูดจา
สุภาพเรียบร้อยเป็นภาชนะอันเปี่ยมด้วย
พลังส�าหรับพระเจ้า”

จงสุภาพในการแต่งกายและรูป
ลักษณ์ภายนอก

“ความสุภาพเรยีบร้อย [ในการแต่งกาย] 
ช่วยน�าส่วนดีที่สุดในตัวเราออกมาโดย
ช่วยเราจดจ่อทางวิญญาณแทนความเป็น
มนุษย์ปุถุชน” พอล เคฟ จากยูทาห์กล่าว  
การแต่งกายสภุาพเรยีบร้อยกระตุน้ผูอ้ืน่ให้ 
อยากรู้จักเราและชื่นชมเราเพราะบุคลิก-
ภาพและอุปนิสัยของเราไม่ใช่หน้าตา

วิธีที่เราแต่งกายไม่เพียงส่งสัญญาณ
ให้ผู้อื่นรู้ว่าพวกเขาควรปฏิบัติต่อเรา
อย่างไรเท่านั้น แต่ส่งผลต่อวิธีที่เรามอง
และปฏิบัติต่อตัวเราเองด้วย  “เราเรียนรู้
จากพระกิตติคุณว่าร่างกายของเราเป็น
ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า” หลุยส์  
ดาครูซ จูเนียร์จากบราซิลกล่าว  “ร่างกาย
ของเราช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าและเป็น
เช่นพระบิดาของเรา  ด้วยเหตุนี้การแต่ง
กายสุภาพเรียบร้อยจึงเป็นเรื่องส�าคัญ  
โดยท�าเช่นนั้นเราแสดงให้พระผู้เป็นเจ้า
และคนอืน่ ๆ เหน็ว่าเราเคารพของประทาน 

นี้และเคารพผู้อื่น”4

คาร์รีอธิบายว่า “เสื้อผ้าไม่สุภาพมี
เจตนาจะแสดงให้เห็นว่าร่างกายเป็นวัตถุ
ทางกายทีแ่ยกจากวญิญาณตามบคุลกิภาพ 
และอุปนิสัย  การเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 
แม้จะท�าให้ดิฉันเสียเงินมากขึ้นบางครั้ง
และที่แน่ ๆ คือเสียเวลามากขึ้น แต่ช่วย
ให้ดิฉันเรียนรู้ว่าร่างกายของดิฉันเป็น
ภาชนะบรรจุวิญญาณล�้าค่าที่มีศักยภาพ
และจุดหมายอันสูงส่ง ถือก�าเนิดและได้
รับการเลี้ยงดูโดยบิดามารดาบนสวรรค์ 
จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่และความ
เคารพมากยิ่งกว่าโลกจะให้”

แน่วแน่ต่อศรัทธา สอนว่า “นอกจากจะ
หลีกเลี่ยง [เสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ] แล้ว ท่าน
ควรหลีกเลี่ยงความเลยเถิดในเสื้อผ้า รูป
ลักษณ์ และทรงผม  เสื้อผ้าต้องสะอาด 
บุคลิกภาพภายนอก และกิริยามารยาท
ต้องเรียบร้อยอยู่เสมอ ไม่สกปรกรกรุงรัง
หรือผิดกาลเทศะ”5  วิธีที่เราแต่งกายและ
ปรากฏตัว สื่อให้รู้ว่าเราเคารพพระผู้เป็น
เจ้า ตัวเราเอง และผู้อื่น

มีความเสมอต้นเสมอปลาย
ขณะที่เราพยายามท�าตามมาตรฐาน

พระกิตติคุณเรื่องความสุภาพเรียบร้อย 
เราก�าลงัแสดงความมุง่มัน่ผ่านความเสมอ 
 ต้นเสมอปลายโดยปฏบิตัติามพระบญัญตั ิ
ของพระเจ้าตลอดเวลา ไม่ใช่เมื่อสะดวก

ความมุ่งมั่นแท้จริงมักหยั่งรากในหลัก
ธรรมพระกิตติคุณ  แอนโธนี โรเบิร์ตส์ 
จากยทูาห์อธิบายว่า “ความสภุาพเรยีบร้อย 
คือสภาพของจิตใจ ความปรารถนาจะ
ด�าเนินชีวิตทุกวันในความเข้าใจพระกิตติ- 
คุณและแผนแห่งความรอด”  ขณะท่ีใจ
เราจดจ่ออยู่กับพระกิตติคุณ การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของเราจะลึกซึ้งขึ้นและเรา
ปรารถนาจะด�าเนินชีวิตตามหลักธรรม
พระกิตติคุณมากขึ้น

ค�าพูดไม่สุภาพ เช่น ค�าพูดนินทาและ
ค�าพูดเย้ยหยัน สามารถท�าลายความสัม-
พันธ์ได้ฉันใด ค�าพูดสุภาพย่อมปลูกฝัง
การให้ค�ามั่นต่อพระเจ้าลึกซึ้งขึ้นฉันนั้น 
ดังที่เคลลี พรู จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกา 
อธิบายว่า ค�าพูดสุภาพ “เพิ่มพูนความ
สามารถของเราในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับผู้อื่น  ค�าพูดสุภาพของเราช่วยเรา
น�าส่วนดีที่สุดในตัวผู้อื่นออกมา”

ความสุภาพเรียบร้อยในภาษาและ
ความสุภาพเรียบร้อยในพฤติกรรมไปด้วย
กนั  “ส�าคญัทีต้่องสภุาพเรยีบร้อยในภาษา 
และพฤติกรรมเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่า
คุณเป็นใครและคุณให้ความส�าคัญกับ
อะไร” ไมค์ โอลเซน็ จากยูทาห์กล่าว ผูค้น 
สังเกตเห็นเมื่อค�าพูดและการกระท�าไม่

“ความสภุาพเรยีบร้อยเป็น 
เจตคตขิองความอ่อนน้อม 
ถ่อมตนและความเหมาะสม 
ในเครือ่งแต่งกาย บุคลิกภาพ
ภายนอก ภาษา และพฤตกิรรม  
ถ้าท่านสภุาพเรยีบร้อย ท่านจะ 
ไม่ดึงความสนใจมาที่ตนเอง 
มากเกินไป”
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เข้าใจธรรมชาติอันสูงส่งของท่าน
การฝึกฝนความสภุาพเรยีบร้อยอยูเ่สมอ 

ช่วยให้เราเข้าใจและเหน็คณุค่าสทิธิก�าเนิด 
ของเรา ความรู้เรื่องลักษณะอันสูงส่งของ
เราสามารถดลใจเราให้สุภาพเรียบร้อย
มากขึ้น  แรฟฟาเอลลา เฟอร์รินี จากฟลอ-
เรนซ์ อิตาลี อธิบายว่า “ความสุภาพเรียบ-
ร้อยเป็นพรแก่ชีวิตดิฉันเพราะช่วยให้ดิฉัน
รู้สึกเหมือนเป็นธิดาคนพิเศษของพระบิดา

ดิฉันตัดสินใจไม่ฟังโลกและปล่อยให้

ความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าก�าหนดตัว

ดิฉันแทน ชีวิตก็ง่ายขึ้น เป็นอิสระมากขึ้น 

และมีความสุขมากขึ้น”  เมื่อเราขอความ

เห็นชอบจากพระบิดาบนสวรรค์แทนโลก 

เราจะพบปีตมิากยิง่ขึน้ในชวีติและเกดิแรง 

จูงใจให้สุภาพเรียบร้อยมากขึ้น

ด�าเนินชีวิตสุภาพเรียบร้อย
กาลินา วิคโตรอฟนา เซฟชัค จากโนโว- 

ซีบีสค์ รัสเซีย กล่าวว่า “ความสุภาพเรียบ-
ร้อยแสดงออกในทุกอย่างที่เราท�า  อาทิ 
ค�าพูด รูปลักษณ์ภายนอก ความประพฤติ 
และแม้แต่สถานที่ซึ่งเราไปเยือน” การ
ด�าเนินชีวิตสุภาพเรียบร้อยสัมพันธ์แนบ
แน่นกับการยึดมั่นพระกิตติคุณและความ
สัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า

ความสุภาพเรียบร้อยที่แท้จริงเป็นการ
ผสมผสานทั้งพฤติกรรมและเจตคติ  การ
พยายามปรับปรุงพฤติกรรมของเราหรือ
ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมจะช่วยเรา
ปรับปรุงด้านอื่น  การเป็นคนสุภาพเรียบ-
ร้อยในพฤติกรรมและรูปลักษณ์ภายนอก
โดยไม่พัฒนาการรักษาค�ามั่นสัญญา 
ชั่วชีวิตย่อมขัดขวางเราจากการได้รับพร
อันครบถ้วนของการด�าเนินชีวิตอย่าง
สุภาพเรียบร้อย การเชื่อว่าตัวเราเป็นคน
สุภาพเรียบร้อยแต่ไม่ท�าตามนั้นเท่ากับ 
เราหลอกตัวเราเอง6

ในบริบทของความสุภาพเรียบร้อย การ
พูดว่าดวงตาของเราเห็นแก่รัศมีภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวหมายความว่าเรา
มุ่งมั่นทั้งภายนอกและภายในว่าจะด�าเนิน
ชีวิตอย่างสุภาพเรียบร้อย  ดวงตาต้อง
มองไปทางพระผู้เป็นเจ้าฉันใด รูปลักษณ์
ภายนอกและการกระท�าของเราต้องสอด 
คล้องกับหลักธรรมเรื่องความสุภาพเรียบ-
ร้อยฉันน้ัน  แต่การให้ดวงตามองไปทาง 
 

พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นไม่ได้ท�าให้ดวงตา
เห็นแก่รัศมีภาพของพระองค์อย่างเดียว 
ดวงตาต้องเพ่งมองไปที่พระองค์ด้วย  ใน
ท�านองเดียวกัน การแต่งกายและเสื้อผ้า
สุภาพเรียบร้อยต้องควบคู่กับการมองเห็น
หลักธรรมนิรันดร์

เมื่อเราเหลียวมองพระผู้เป็นเจ้า เราจะ

เพ่งมองพระองค์ได้ง่ายขึ้น  ท�านองเดียว 

กัน เมื่อเราเพ่งมองพระผู้เป็นเจ้า ดวงตา

ของเราจะมองตามพระองค์โดยธรรมชาติ

เมื่อเราพยายามด�าเนินชีวิตอย่างสุภาพ

เรียบร้อย เราจะรู้สึกถึงอิทธิพลของพระ-

วิญญาณเพิ่มขึ้นในชีวิตเรา  เอ็ลเดอร ์

โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองสอนว่า “ความสุภาพเรียบร้อยเป็นพื้น

ฐานของการมีค่าควรต่อพระวิญญาณ  

สุภาพเรียบร้อยคืออ่อนน้อม และความ

อ่อนน้อมอัญเชิญพระวิญญาณให้อยู่กับ

เรา”7  เมื่อมีพระวิญญาณน�าทางความคิด

และการกระท�าของเรา ดวงตาของเราจะ

เห็นแก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง

เดียวและเราจะเต็มไปด้วยความสว่าง 
แคเธอรีน เนลสันอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  
ไฮดี แม็คคองกีอาศัยอยู่ในเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ 

(2004), 124.
2.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา, 125.
3.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา, 126–127.
4.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา, 125.
5.	 ดู	แน่วแน่ต่อศรัทธา, 126.
6.	 ดู	ลีนน์ จี.	รอบบินส์,	“เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า,”		

เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	103.
7.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“ความสุภาพเรียบร้อย:	 

ความยำาเกรงพระเจ้า,”	เลียโฮนา,	ส.ค.	2008,	18.

บนสวรรค์  และความรู้นั้นท�าให้ดิฉันต้อง 
การเป็นคนสุภาพเรียบร้อย”

การยอมให้โลกก�าหนดว่าเราเป็นใคร

สามารถท�าลายความนับถือตนเองของเรา

ได้  จูเลียนนา อูนา จากยูทาห์บรรยาย

ประสบการณ์ของเธอดังนี้ “ก่อนได้รับ

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับหลักธรรมเรื่อง

ความสุภาพเรียบร้อย ดิฉันอยู่ในสภาพที่

ไม่ปลอดภัยทางวิญญาณและไม่มีความ

สุขเลย  การปล่อยให้โลกก�าหนดตัวดิฉัน

ท�าให้ดฉินัตกต�า่ลงและสญูเสยีสมรรถภาพ 

ทางวิญญาณ เพราะโลกหมกมุ่นไม่หยุด

หย่อนกับสรรพสิ่งอันเป็นรูปธรรมทางกาย

จนท�าให้คนต้องประสบความทุกข์  ทันทีที ่
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โดย เมลิสซา เซนเตโน

ไ
ม่กี่ไมล์ห่างจากชายฝั่งเฮลซิงกิ ประ-
เทศฟินแลนด์คือ ซูโอเมนลินนาป้อม
ริมทะเล สร้างในศตวรรษท่ี 18 เพื่อ

ป้องกันผู้บุกรุก  ปราการแห่งนี้ขยายยาวไป
ถึงหกเกาะและเป็นสิ่งแทนความตั้งใจแน่ว
แน่ของคนฟินแลนด์

แต่สมาชิกชาวฟินแลนด์ไปเยือนอาคาร
อีกหลังหนึ่งเมื่อพวกเขาเดินทางไปเมือง
หลวง  พระวิหารเฮลซิงกิ ฟินแลนด์เป็น
สัญลักษณ์ทางกายภาพอันแสดงให้เห็น 
ถงึการเปลีย่นใจเลือ่มใสและความคุม้ครอง 
ที่พวกเขาได้รับจากการด�าเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ

ส�าหรับนีโล เคอร์วิเนน ชายหนุ่มวัย 24 
ปีจากโรวาเนียมี  ฟินแลนด์ การโดยสาร
รถไฟ 10 ชั่วโมงมาเฮลซิงกิเป็นราคาเล็ก
น้อยที่ต้องจ่ายเพื่อรับพรของการรับใช้ใน
พระวิหาร

ก่อนการอทุศิพระวิหารเฮลซงิก ิฟินแลนด์ 
ในเดือนตุลาคม ปี 2006 นีโลกับสมาชิกคน
อ่ืน ๆ  ในวอร์ดต้องเดินทางไปพระวิหาร
สตอกโฮล์ม สวีเดน หรือไม่ก็ไปพระวิหาร 
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก  “การเดินทางปกติ
จะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ระหว่างช่วงปิดภาค

เรียนฤดูร้อน” เขาเล่า  การเดินทางด้วยรถ
โดยสารและนอนอยู่ในเต็นท์ระหว่างการ
เดินทางเหล่านั้นเป็นความทรงจ�าที่ดีที่สุด
ส่วนหนึ่งของเขา

ทว่าการมีพระวิหารในแผ่นดินเกิดเป็น

พรประเสริฐสุด  “เมื่อศาสนจักรประกาศ

สร้างพระวิหารเฮลซิงกิ ผมมีความสุขมาก” 

นีโลกล่าว “ค�าสวดอ้อนวอนอุทิศยังดังก้อง

ในใจผมทุกครั้งที่ผมเข้าไปในนั้น”

ความรักพระวิหารท�าให้นีโลต่างจาก

เพื่อน ๆ  “คนฟินแลนด์ท�างานหนักและไม่

ชอบอยู่นิ่ง แต่เหลือเวลาเพียงเล็กน้อยให้

เรื่องทางวิญญาณในชีวิต” เขาอธิบาย  ถึง

แม้นีโลจะบอกว่าเขาได้รบัพรเสมอทีม่เีพือ่น

ดี ๆ แต่พออายุมากขึ้น ความแตกต่างกลับ

ชดัเจนขึน้ระหว่างการด�าเนนิชวีติของเพือ่น ๆ 

กับการด�าเนินชีวิตที่เขาได้รับการสอน  

ความแตกต่างดังกล่าวท�าให้นีโลแสวงหา

ประจักษ์พยานของตนเองเมื่ออายุ 17 ปี  

“ผมต้องตัดสินใจว่าจะยืนตรงจุดไหนและ

จะเป็นใคร” เขากล่าว  “ด้วยพรของพระเจ้า

กับการน�าทางของครอบครัวและเพื่อนที่ดี 

ผมจึงมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้นเกี่ยวกับ

ศาสนจักร”
เมือ่พดูถงึการเปลีย่นใจเลือ่มใส เอล็เดอร์ 

เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าวดังนี้ “ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อเรา
มาสู่ความรู้เรื่องความจริงและเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสมาหาพระเจ้า เราจะยังมั่นคงแน่ว
แน่และไม่มวีนัตกเลย”1  ถงึแม้การเดนิทาง
ไปเฮลซิงกิต้องใช้เงินและเวลา แต่นีโลยัง
มุ่งมั่นจะเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์ และ
ส�าหรับนีโลแล้วนั่นไม่ใช่การเสียสละเลย 

อ้างอิง

1. เดวิด เอ. เบดนาร์, “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 109.

โ พ ร ไ ฟ ล์  ค น ห นุ่ ม ส า ว

ฟินแลนด์
การเป็นคนหนุ่มสาว 
ที่ซื่อสัตย์ในฟินแลนด ์

เป็นอย่างไร ชายหนุ่มคน
หนึ่งพูดถึงวัฒนธรรมและ

ศาสนาของเขา

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการเสียสละใน

ภา
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่าย
โด

ย 
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ข้อเท็จจริง
เมืองหลวง: 

เฮลซิงกิ
ภาษา: 

ฟินแลนด์  
(ซูโอมี)

เชิง  
ตัวเลข
5,250,000- 

ประชากร  
(ณ เดือนมกราคม 
ค.ศ. 2012)

187,888- 
ทะเลสาบ

178,584-เกาะ
2.2 ล้าน-ห้อง 

อบไอน�้า

ศาสนจักรใน
ฟินแลนด์
4,715-วิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย
15-วอร์ด
15-สาขา
2-สเตค
1-คณะเผยแผ่
1-พระวิหาร  

อุทิศเมื่อ 22 
ตุลาคม 2006

เพ่ิมเติมเก่ียวกับนีโล

คนฟินแลนด์รับประทานอะไร 

เป็นอาหารหลัก

อาหารจานโปรดของผมได้แก่ซุป
แซลมอนและเนื้อกวางเรนเดียร์กับ 
มันบด  เรารับประทานขนมปังข้าว
ไรย์ด้วย

คุณท�าอะไรสนุก ๆ บ้าง

ผมชอบเล่นสโนว์บอร์ด ดูภาพยนตร์ 
หรือแค่ออกไปเดินเล่น ผมรับใช้งาน
เผยแผ่ในญี่ปุ่น จึงศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เมื่อมีโอกาส

การออกเดทในฟินแลนด ์

เป็นอย่างไร

เราไม่มีวัฒนธรรมเรื่องการออกเดท  
ปกติผู้คนจะขอใครออกเดทหลังจากมี
ความสนใจในตัวคนนั้นมากพอสมควร  
ที่นี่การออกเดทไม่ใช่วิธีท�าความรู้จัก
คนอื่น  มีหนุ่มสาวที่ซื่อสัตย์ที่นี่ แม้จะ
มีสมาชิกไม่มาก  บางครั้งสมาชิกหนุ่ม
สาวจะเดินทางไกลไปออกเดทกับคนที่
พวกเขาพบในงานเต้นร�าหนุ่มสาวโสด
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ใ
นแผนการประสาทฐานะปุโรหิตอันส�าคัญยิ่ง
ของพระบิดาบนสวรรค์  บุรุษและสตรีมีบท-
บาทต่างกันแต่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีความจริงบางประการที่ทั้งสตรี
และบรุษุต้องเข้าใจเกีย่วกบับทบาทจ�าเป็นของสตรี
ในการเพิ่มความเข้มแข็งและสร้างอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก  สตรีเป็นหัวใจของ
ศาสนจักรในหลาย ๆ ด้าน  ฉะนั้นด้วยความช่วย
เหลือของพระเจ้า  ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะกล่าว
สรรเสริญสตรีและเยาวชนหญิงที่ซื่อสัตย์ของ
ศาสนจักร  ถึงพี่น้องสตรีที่รักทั้งหลาย ไม่ว่าท่าน
อยู่ท่ีใดในโลก โปรดทราบว่าฝ่ายประธานสูงสุด
และอัครสาวกสิบสองมีความรักและความไว้วางใจ
ในตัวท่านมาก

ข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยการทบทวนว่าเราก�าลังท�า
อะไรบนโลกนี้

เราเป็นบุตรและธิดาทางวิญญาณที่รักของพระ-
บิดาบนสวรรค์  เราอยู่กับพระองค์ในอาณาจักร
ก่อนเกิด เพื่อมีสัมฤทธิผลในพันธกิจของการท�าให้ 
“เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” 
(โมเสส 1:39) พระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้างแผน 
ซึ่งออกแบบไว้ช่วยลูก ๆ ของพระองค์ให้บรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของพวกเขา  แผนของพระบิดา

จ�าเป็นต้องให้มนุษย์ตกและถูกแยกจากพระองค์
ชั่วคราวโดยเกิดมาในความเป็นมรรตัย ได้รับร่าง-
กาย และเข้าสู่ช่วงเวลาของการทดสอบและการ
ทดลอง  แผนนั้นจัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดให้มา
ไถ่มนุษยชาติจากการตก  การชดใช้ของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์เตรียมวิธีกลับไปที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้าผ่านศาสนพิธีพระกิตติคุณและพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์  เพราะเราจะมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อม
มรรตัยที่เต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งที่ท�าให้เขว 
พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรจึงทรงทราบว่าเรา
จ�าเป็นต้องเข้าถึงพลังอ�านาจที่มากกว่าของเราเอง  
พระองค์ทรงทราบว่าเราจ�าเป็นต้องเข้าถึงเดชา- 
นุภาพของพระองค์  พระกิตติคุณและหลักค�าสอน
ของพระคริสต์ให้พลังในการบรรลุชีวิตนิรันดร์และ
พลังในการพบปีติระหว่างเดินทางแก่ทุกคนท่ีจะ
ยอมรับพลังดังกล่าว

มีผู้สงสัยฐานะของสตรีในแผนของพระผู้เป็นเจ้า
และในศาสนจักร  ข้าพเจ้าเคยได้รับการสัมภาษณ์
จากสื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศมากพอที่จะ
บอกท่านว่านักข่าวส่วนใหญ่ที่สัมภาษณ์ข้าพเจ้ามี
แนวคิดล่วงหน้ามาก่อนแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้  ตลอด
หลายปีหลายคนถามค�าถามสื่อเป็นนัยว่าสตรีเป็น
พลเมืองชั้นสองในศาสนจักร  ไม่มีอะไรใกล้เคียง

โดย เอ็ลเดอร ์
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

บุรุษและสตรี

ในแผนการประสาทฐานะปุโรหิตอันสำาคัญยิ่งของพระบิดาบนสวรรค ์
บุรุษและสตรีมีบทบาทต่างกันแต่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

ใน งาน 
ของ พระเจ้า
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ความจริงสักนิดเดียว
ข้าพเจ้าขอเสนอห้าประเด็นหลักให้ท่านไตร่ตรองเกี่ยวกับเรื่อง

ส�าคัญนี้

1. พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนเพ่ือช่วยให้เราบรรลุชีวิตนิรันดร์
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงสร้างหญิงและชาย ผู้เป็นธิดา

และบุตรทางวิญญาณของพระองค์  น่ีหมายความว่าเพศเป็น 
นิรันดร์  พระองค์ทรงมีแผนออกแบบไว้เพื่อช่วยให้ทุกคนที่เลือก
ติดตามพระองค์และพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์ บรรล ุ
จุดหมายในฐานะทายาทชีวิตนิรันดร์

หากความสงูส่งในท้ายทีส่ดุของเราเป็นเป้าหมายและจดุประสงค์ 
ที่จ�าเป็นของทั้งสองพระองค์  และหากท้ังสองพระองค์ทรงรู้แจ้ง
และดีพร้อมตามที่เรารู้ พระองค์ย่อมเข้าพระทัยดีที่สุดว่าจะเตรียม 
สอน และน�าเราอย่างไรเพื่อให้เรามีโอกาสคู่ควรรับความสูงส่งมาก
ที่สุด

แทบทุกคนมีครอบครัวหรือเพื่อนที่พัวพันกับปัญหาสังคมอันน่า
หนักใจสารพัด  โดยทั่วไปการโต้เถียงเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ก่อ
ให้เกดิวิธแีก้ไข และอนัทีจ่รงิสามารถสร้างความขดัแย้งได้  มคี�าถาม 

บางข้อเกี่ยวกับจุดยืนของศาสนจักรต่อปัญหาละเอียดอ่อนที่ยาก
จะตอบให้ใครพอใจได้  อย่างไรก็ดี เมื่อเราทูลถามพระเจ้าในค�า
สวดอ้อนวอนว่าควรรู้สึกอย่างไรและท�าอะไรในสถานการณ์เหล่า
นี้  ความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือ  “เราเชื่อในพระเยซูคริสต์และติดตาม
พระองค์และพระบิดาหรือไม่”  ข้าพเจ้าเชื่อว่าแทบทุกคนใน
ศาสนจักรเคยสงสัยว่าพวกเขาจะท�าทั้งหมดที่ทรงขอให้ท�าได้หรือ
ไม่  แต่หากเราเชื่อในพระเจ้าจริง ๆ  ความมั่นใจที่เกิดขึ้นคือ “ฉัน
เชื่อพระเยซูคริสต์  และฉันเต็มใจท�าทุกอย่างที่พระองค์ทรงต้อง 
การให้ฉันท�า”  ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามต่อไป  ค�าว่า “ฉันเชื่อ
พระเยซูคริสต์” ช่างมีพลังยิ่งนัก!

ประจักษ์พยานของเรา ความสงบในจิตใจ และความผาสุก
ของเราเริ่มจากการเต็มใจที่จะเชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์ของเรา
ทรงทราบดีที่สุด

2. ศาสนจักรปกครองผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น

ศาสนจักรของพระเจ้า และศาสนจักรของพระองค์ปกครองโดย
และผ่านสทิธิอ�านาจฐานะปุโรหติและกญุแจฐานะปุโรหติ “กญุแจ 
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ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอ�านาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้น�าฐานะ
ปุโรหิตเพื่อก�ากับดูแล ควบคุม และปกครองการใช้ฐานะปุโรหิต
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก”1

ผู้ท่ีมีกุญแจฐานะปุโรหิต—ไม่ว่าจะเป็นมัคนายกผู้มีกุญแจ
ส�าหรับโควรัมของเขา หรืออธิการผู้มีกุญแจส�าหรับวอร์ดของเขา 
หรือประธานศาสนจักรผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิตท้ังหมด—ย่อม
ท�าให้ทุกคนที่รับใช้หรือท�างานอย่างซื่อสัตย์ภายใต้การก�ากับดูแล
ของเขามีโอกาสใช้สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตและเข้าถึงพลังอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต

ชายและหญิงทุกคนรับใช้ภายใต้การก�ากับดูแลของผู้มีกุญแจ  
นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงปกครองศาสนจักรของพระองค์

ข้าพเจ้าขอทบทวนบางอย่างท่ีข้าพเจ้ากล่าวไว้ในการประชุม
ใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2013 ดังน้ี “ในแผนแห่งการประสาท
ฐานะปุโรหิตอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ ชายมีหน้าที่รับผิด
ชอบเฉพาะต่อการปฏิบัติหน้าท่ีฐานะปุโรหิต  แต่พวกเขาไม่ใช่
ฐานะปุโรหิต  ชายและหญิงมีบทบาทส�าคัญเท่าเทียมกันแต่แตก
ต่างกัน  สตรีไม่อาจตั้งครรภ์ได้โดยปราศจากผู้ชายฉันใด ชายก ็
ไม่อาจใช้อ�านาจฐานะปุโรหิตอย่างเต็มท่ีเพื่อสถาปนาครอบครัว 
นิรันดร์โดยปราศจากผู้หญิงฉันนั้น … ในมุมมองนิรันดร์ สามีกับ
ภรรยาใช้อ�านาจแห่งการให้ก�าเนิดและอ�านาจฐานะปุโรหิตร่วม
กัน”2

เหตุใดบุรุษจึงได้รับแต่งตั้งสู่ต�าแหน่งฐานะปุโรหิตแต่ไม่ใช่สตรี  
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)  อธิบายว่าไม่ใช่มนุษย์ 
หากเป็นพระเจ้าที่ “ทรงก�าหนดว่าบุรุษในศาสนจักรควรด�ารงฐานะ
ปุโรหิต” และพระเจ้าคือผู้ประสาทพรสตรีด้วย “ความสามารถ … 
เพื่อท�าให้องค์กรที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์น้ีสมบูรณ์ องค์กรนี้คือ
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”…3  ในท่ีสุดแล้วจะ
เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงเปิดเผยสาเหตุว่าท�าไมทรงจัดตั้งศาสนจักร 
ในแบบที่ทรงจัดตั้งไว้

เราจงอย่าลืมว่าประมาณครึ่งหนึ่งของการสอนทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในศาสนจักรท�าโดยพี่น้องสตรี  ผู้น�าส่วนใหญ่มาจากพี่น้องสตรี
ของเรา  โอกาสรับใช้และกิจกรรมมากมายวางแผนและก�ากับดูแล
โดยสตรี  ค�าแนะน�าและการมีส่วนร่วมอื่น ๆ ของสตรีในสภาวอร์ด
และสภาสเตคและในสภาระดบัสามญัท่ีส�านักงานใหญ่ของศาสน- 
จักรให้ข้อคิด ปัญญา และค�าแนะน�าที่จ�าเป็น

ต้องอาศัยทั้งบุรุษผู้เคารพสตรีและของประทานทางวิญญาณ
อันเด่นชัดของพวกเธอ กับสตรีผู้เคารพกุญแจฐานะปุโรหิตที่ผู้ชาย
ด�ารงอยู่จึงจะได้พรครบถ้วนของสวรรค์ในการงานทุกอย่างใน
ศาสนจักร

3. บุรุษและสตรีสำ�คัญเท่�กัน
บุรุษและสตรีเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า

และในสายตาของศาสนจักร แต่เท่าเทียมกันไม่ได้หมายความว่า
พวกเขาเหมือนกัน  หน้าที่รับผิดชอบและของประทานอันสูงส่งของ
บุรุษและสตรีมีลักษณะต่างกัน แต่ความส�าคัญหรืออิทธิพลของ
พวกเขาไม่ต่างกัน  หลักค�าสอนของศาสนจักรเราวางสตรีไว้เท่า
เทียมแต่แตกต่างจากบุรุษ  พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงถือว่าเพศหน่ึงดี
กว่าหรือส�าคัญกว่าอีกเพศหนึ่ง ประธานฮิงค์ลีย์ประกาศต่อสตรีว่า 
“พระบิดานิรันดร์ของเรา … ไม่ทรงปรารถนาให้ท่านมีค่าน้อยกว่า
รัศมีภาพอันเรืองรองของการสร้างของพระองค์”4

บุรุษและสตรีมีของประทานต่างกัน จุดแข็งต่างกัน ทัศนะและ
ความโน้มเอยีงต่างกนั  นัน่คอืเหตผุลพืน้ฐานประการหนึง่ทีเ่ราต้อง
มีกันและกัน  ต้องอาศัยบุรุษและสตรีในการสร้างครอบครัว และ
ต้องอาศัยบุรุษและสตรีในการด�าเนินงานของพระเจ้า สามีภรรยา
ที่ท�างานด้วยกันอย่างชอบธรรมจะเติมเต็มกันและกัน จงระวังอย่า
พยายามท�าลายแผนและจุดประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ใน
ชีวิตเรา

4. ทุกคนได้รับพรโดยอำ�น�จฐ�นะปุโรหิต
เมื่อบุรุษและสตรีไปพระวิหาร พวกเขาทั้งคู่ได้รับการประสาท

ด้วยอ�านาจเดียวกัน ซึ่งคืออ�านาจฐานะปุโรหิต   แม้สิทธิอ�านาจ
ของฐานะปุโรหิตจะก�ากับดูแลผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต และกุญแจ
ฐานะปุโรหิตด�ารงโดยบุรุษที่มีค่าควรเท่านั้น  แต่บุตรธิดาทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้าสามารถรับพลังและพรของฐานะปุโรหิตได้

พระบิดาในสวรรค์ทรงเอื้อเฟื้อเดชานุภาพของพระองค์ บุรุษ
และสตรีทุกคนสามารถเข้าถึงเดชานุภาพนี้เพื่อช่วยในชีวิตของเรา
เอง   ทุกคนผู้ท�าพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระเจ้าและผู้ให้เกียรติ
พันธสัญญาเหล่านั้นย่อมมีสิทธิ์ได้รับการเปิดเผยส่วนตัว ได้รับพร
โดยการปฏิบัติศาสนกิจของเทพ ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า ได้รับ
ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ และสุดท้ายได้เป็นทายาทสืบทอด
ทั้งหมดที่พระบิดาทรงมีเคียงข้างกับพระเยซูคริสต์
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5. เราจำาเป็นต้องรู้และแสดงประจักษ์พยานเก่ียวกับ 
หลักคำาสอน

เราต้องการให้สตรีของศาสนจักรรู้หลักค�าสอนของพระคริสต์
และแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับการฟื้นฟูด้วยวิธีการทุกอย่างที่
ท่านท�าได้  ไม่เคยมีเวลาใดในประวัติศาสตร์ของโลกซับซ้อนเท่า
เวลานี้  ซาตานกับบริวารของเขาปรับปรุงอาวุธในคลังสรรพาวุธ
ของพวกเขาให้สมบูรณ์แบบมาหลายพันปี และพวกเขาคร�่าหวอด
กับการท�าลายศรัทธาและความวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ในบรรดาครอบครัวมนุษย์

พวกเราทุกคน—บุรุษ สตรี คนหนุ่มสาว เยาวชน เด็กชายและ
เด็กหญงิ—มพีระเจ้าและศาสนจกัรของพระองค์ให้ปกป้อง คุม้ครอง 
และกระจายไปทั่วโลก  เราต้องการเสียงท่ีมีอิทธิพลชัดเจนและ
ศรัทธาของสตรีมากขึ้น  เราต้องการให้ท่านเรียนรู้หลักค�าสอนและ
เข้าใจสิ่งที่เราเชื่อเพื่อท่านจะสามารถแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ความจริงของทุกเรื่องไม่ว่าท่านจะได้รับประจักษ์พยานเหล่านั้น
รอบกองไฟที่ค่ายเยาวชนหญิง ในการประชุมแสดงประจักษ์พยาน 
ในบล็อก หรือบน Facebook  ท่านเท่านั้นที่สามารถแสดงให้โลก
เหน็ว่าสตรีของพระผูเ้ป็นเจ้าผูไ้ด้ท�าพนัธสญัญาแล้วนัน้เป็นอย่างไร 
และเชื่ออะไร

พ่ีน้องสตรทีัง้หลาย ขอบเขตอทิธิพลของท่านเป็นขอบเขตพเิศษ
เฉพาะ—ขอบเขตที่บุรุษไม่สามารถลอกเลียนแบบได้  ไม่มีใคร 
สามารถปกป้องพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยการชักชวนหรือพลัง

อ�านาจได้มากกว่าท่าน ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า—ท่านผู้มีพลังภาย 

ในและความเชื่อมั่นมากเช่นนั้น  พลังเสียงของสตรีผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสไม่อาจวัดได้ และศาสนจักรต้องการเสียงของท่านเวลานี้

มากกว่าแต่ก่อน

ข้าพเจ้าฝากพยานและประจกัษ์พยานของข้าพเจ้าไว้กบัท่านว่า

เราอยูใ่นเวลาทีเ่ราต้องยนืเป็นหนึง่เดยีว  เราต้องยนืด้วยกนั—บรุษุ

และสตรี เยาวชนชายและเยาวชนหญิง เด็กชายและเด็กหญิง เรา

ต้องยืนสนับสนุนแผนของพระบิดาบนสวรรค์  เราต้องปกป้อง

พระองค์  พระองค์ก�าลังถูกผลักไปด้านข้าง เราเหล่าสมาชิกศาสน-

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะยืนอยู่เฉย ๆ และ

ยอมให้เรื่องเช่นนั้นเกิดขึ้นโดยไม่กล้าพอจะเปล่งเสียงของเราให้

ได้ยินไม่ได้

ขอพระผูเ้ป็นเจ้าทรงอวยพรให้ท่านกล้าศกึษาและรูถ้งึความจรงิ

อนัเรยีบง่ายของพระกติตคิณุ แล้วแบ่งปันทกุครัง้ทีท่่านมโีอกาส 
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ วันที่ 20 
สิงหาคม 2013  ดูฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches. byu. edu
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เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	19.
3.	 ดู	กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“สตรีในศาสนาจักร,”	เลียโฮนา,	ม.ค.	1997,	80.
4.	 ดู	กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“ยืนหยัดต่อต้านแผนการร้ายของโลก”	เลียโฮนา,  

ม.ค.	1996,	109.
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โ
จนาธานเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าผู้เข้าร่วมศาสน-
จักรเมื่อสี่ปีก่อน  เขาเป็นสมาชิกศาสนจักรคน
เดียวในครอบครัว  หลังจากได้รับฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรน เขาเริ่มรับใช้ผู้อื่นอย่างที่เขาไม่เคยรับใช้
มาก่อน  โจนาธานรู้ว่าถ้าจะรับใช้ เขาต้องเรียนรู้ให้
มาก  นอกจากนี้เขายังต้องการมีค่าควรและเป็นคน
น่าเชื่อถือมากขึ้น เขาจึงศึกษาพระกิตติคุณ สวด
อ้อนวอน และเข้าร่วมการประชมุวนัอาทติย์และเรยีน 
เซมินารี  เขาท�างานหนักเพื่อรักษาพระบัญญัติและ
มาตรฐานศาสนจักร  เขาพากเพียรท�าหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตให้เกิดสัมฤทธิผล รวมถึงการเป็นผู้สอนประจ�า 
บ้านที่ดีด้วย  หนังสือ หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า ช่วยให้
เขาเข้าใจหน้าที่เหล่านั้นและเรียนรู้วิธีท�าให้เกิดสัม- 
ฤทธิผล

การรับใช้ฐานะปุโรหิตอย่างซื่อสัตย์ของโจนาธาน
เริ่มให้พลังทางวิญญาณแก่เขา ช่วยคุ้มครองเขาจาก
อิทธิพลชั่วร้าย  เขาเติบโตอย่างมากขณะรับใช้และ
เตรียมส�าหรบัอนาคต  ปีท่ีผ่านมาเขารบัฐานะปโุรหติ 
แห่งเมลคีเซเดคและเอ็นดาวเม้นท์พระวิหารอย่างมี
ค่าควร  เวลานี้เขาก�าลังรับใช้งานเผยแผ่ในบราซิล

เรามกัเรยีกฐานะปโุรหติแห่งอาโรนว่า “ฐานะปโุรหติ 
ขั้นเตรียม”  พระผู้เป็นเจ้าประทานฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนให้ท่านเพราะพระองค์ทรงมีงานให้ท่านท�า— 
เวลาน้ีและในอนาคต  การรับใช้อย่างซื่อสัตย์ของ
ท่านในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเตรียมท่านให้พร้อม
รับโอกาสรับใช้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ มา  เช่นเดียวกับ
โจนาธาน ท่านก�าลงัเตรยีม “รบัฐานะปโุรหติแห่งเมล- 
คเีซเดค รบัพรของพระวหิาร รบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
เป็นสามีและบิดาที่น่ารักและด�าเนินการรับใช้พระ-

เจ้าไปชั่วชีวิต” (แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรม 

พระกิตติคุณ [2004], 152)
ท่านอาจไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดของโอกาสสุด

วิเศษที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้ท่าน แต่
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะพร้อมรับโอกาสเหล่านั้นหาก
ท่านจดจ�าที่จะสิ่งต่อไปนี้ขณะด�ารงฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรน

ติดตามพระเยซูคริสต์
ท่านผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตเป็นตัวแทนของพระเยซู

คริสต์  นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงขอให้ท่าน
ติดตามพระองค์และท�าสิ่งที่พระองค์จะทรงท�า  
พระองค์จะทรงท�าอย่างไร  ในทุกสถานการณ์ 
พระองค์ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้และเป็น
พรแก่ผู้อื่น  ท่านควรท�าเช่นกัน  จงสละตนเอง
ในการรับใช้ผู้อื่น—แล้วเติบโตและปรับปรุง
เพื่อท่านจะสละตนเองได้มากขึ้น! จงจ�าว่า 
พระเยซูคริสต์ทรงเติบโตในวัยเยาว์อย่างไร: 
พระองค์ทรง “เจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้าน
ร่างกาย เป็นที่ชอบต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อหน้า
คนทั้งหลายด้วย” (ลูกา 2:52)

ท่านติดตามพระคริสต์เมื่อท่านแสวงหาพระประ-
สงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตลอดวันเพื่อน�าทางการรับใช้
ของท่านและท�าตามการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณ
ที่ท่านได้รับ

ส่วนหนึ่งของการติดตามพระผู้ช่วยให้รอดคือการ
เป็นคนมีปัญญาและมีสุขภาพดีในวัยเยาว์ของท่าน  
สิ่งนี้เรียกร้องให้ท่านพยายามอย่างหนักและท�าสุด
ความสามารถเสมอ (ดู คพ. 4:2)  ท่านเป็นที่ชอบ

เตรียมเพื่อรับใช้

เดวิด แอล. เบค
ประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

พระผู้เป็นเจ้าประทานฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนให้ท่านเพราะพระองค์ทรงมีงานให้ท่านทำา—เวลานี้และในอนาคต

รบัใช้เพือ่เตรียม

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ต
าเ

อีย
 ม

อร
์ลีย

์



         เ ม ษ า ย น  2 0 1 4    51

ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรน: วิธีท่ีฉันจะเตรียม:

ติดต�มพระเยซูคริสต์ผ่�น

ปฏิบัติศ�สนกิจเสมอโดย

ปฏิบัติศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิต เช่น

• การเชื่อฟัง 

• ให้บัพติศมาผู้อื่น

• ให้พรศีลระลึก

• รับใช้คนขัดสน

• ช่วยสมาชิกที่แข็งขันน้อยให้กลับมา

• ท�าให้สมาชิกครอบครัวและ
สมาชิกโควรัมเข้มแข็ง

รับใช้ง�นเผยแผ่

เป็นส�มีและบิด�

รับพรพระวิห�ร

• การสวดอ้อนวอนและศึกษาพระกิตติคุณทุกวัน

• การแสวงหาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า

รับฐ�นะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดค



52 เ ลี ย โ ฮ น า

พระทัยของพระผูเ้ป็นเจ้าเมือ่ท่านใกล้ชดิพระองค์ผ่าน 
การสวดอ้อนวอนทุกวัน การศึกษาพระกิตติคุณ การ
เชื่อฟัง และการรับใช้  ท่านเป็นชอบใจของผู้อื่นเมื่อ
ท่านโอบอ้อมอารแีละภักดต่ีอครอบครวัและเป็นเพือ่น 
กับทุกคนในแบบที่พระคริสต์ทรงเป็น

จ�าไว้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงท�าตามพระประสงค์ของ
พระบิดาเสมอ  ท่านติดตามพระคริสต์เมื่อท่านแสวง 
หาพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าตลอดวันให้น�าทาง
การรับใช้ของท่านและท�าตามการกระตุ้นเตือนทาง
วิญญาณที่ท่านได้รับ

ปฏิบัติศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตจ�าเป็นส�าหรับบุตรธิดาทุก

คนของพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพรทั้งแก่บุตรและธิดา
ของพระองค์เท่าเทียมกัน  นับจากวินาทีที่ท่านเป็น
มัคนายก ท่านช่วยปฏิบัติในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
โดยส่งผ่านศีลระลึก  ท่านจะยังคงปฏิบัติศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิตต่อไปในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่อท่าน
เตรียมและให้พรศลีระลกึ ให้บพัตศิมา และมส่ีวนร่วม 
ในการแต่งตั้งผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคนอื่น ๆ

เพือ่มส่ีวนร่วมในศาสนพธิฐีานะปุโรหติ ท่านจะต้อง 
สะอาด  ความสะอาดทางศีลธรรมของท่านสามารถ
เพิ่มพลังทางวิญญาณให้แก่ศาสนพิธีที่ท่านปฏิบัติได้
อย่างมาก  จงพยายามมีค่าควรในทุก ๆ ด้านเพื่อถือ
ภาชนะอันศักดิ์สิทธิ์แห่งศีลระลึกของพระเจ้า (ดู คพ. 
38:42)  เมื่อท่านท�าเช่นน้ี ท่านย่อมสามารถยืนเป็น
ตัวแทนท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์ต่อหน้าวอร์ดหรือ
สาขาของท่านได้  พวกเขาจะได้รับพรจากความตั้งใจ
ของท่านในการรักษาพันธสัญญาที่ท่านก�าลังช่วย
พวกเขาต่อใหม่อีกครั้ง

ปฏิบัติศาสนกิจเสมอ
ในฐานะทีเ่ป็นผูด้�ารงฐานะปุโรหติแห่งอาโรน ท่าน

ปฏิบัติศาสนกิจ  จงหาโอกาสปฏิบัติศาสนกิจต่อ
ครอบครัว มิตรสหาย สมาชิกโควรัม และคนอื่น ๆ 
ตลอดเวลา  ทุกอย่างที่ท่านท�าในฐานะปุโรหิตช่วย 
ให้ท่านปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นทั้งทางกายภาพและ
ทางวิญญาณ   ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านช่วยอธิการหรือ
ประธานสาขาโดยรับใช้ครอบครัวที่ท่านสอนประจ�า
บ้าน ท่านก�าลงัเรยีนรูว้ธีิค้นหาและดูแลความต้องการ 
ของผู้อื่น  ท่านจะปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นเช่นกันเมื่อ
ท่านเอื้อมออกไปช่วยให้สมาชิกโควรัมของท่านเข้ม
แข็งและช่วยคนแข็งขันน้อย รวบรวมเงินบริจาคอด
อาหารเพื่อช่วยคนยากจนและคนขัดสน ใช้แรงกาย
ช่วยคนป่วยและคนพิการ สอนและเป็นพยานถึง 
พระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ และแบ่ง 
เบาภาระของคนท้อใจ

ท่านปฏิบัติศาสนกิจเมื่อท่านสอนบทเรียนในการ
ประชุมโควรัมและที่การสังสรรค์ในครอบครัวของ
ท่าน  ท่านปฏิบัติศาสนกจิเมือ่ท่านเชือ้เชญิคนทัง้ปวง
ให้มาหาพระคริสต์ (ดู คพ. 50:29)—ที่บ้าน ในโควรัม
ของท่าน ที่โรงเรียน กับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา และ
ทุกที่ที่ท่านอยู่

อนาคตของท่าน
สนทนากับบิดามารดาหรือผู้ให้ค�าปรึกษาถึงสิ่งที่

เรียกร้องจากท่านในบทบาทอนาคตเมื่อเป็นผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหติแห่งเมลคีเซเดค ผูส้อนศาสนา สาม ีและ
บิดา  เขยีนความรบัผดิชอบอันส�าคัญยิง่เหล่านัน้บาง
อย่างลงในช่องว่างที่ก�าหนดให้และเวลานี้ท่านจะ
เตรียมตนเองให้พร้อมท�าความรับผิดชอบเหล่านั้น
อย่างไรในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  ตอนน้ีอาจดู
เหมือนหนักหนาเกินก�าลัง แต่จ�าไว้ว่าวิธีเตรียมที่ดี
ที่สุดคือท�าสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงขอให้ท่านท�า
ตั้งแต่วันนี้  ขอให้ท่านพบความสุขขณะรับใช้เวลานี้
และเตรียมรับอนาคตอันรุ่งโรจน์ของท่าน 

ท่านติดตามพระคริสต์เม่ือท่าน
แสวงหาพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้าตลอดวันเพ่ือนำาทางการรับใช้
ของท่านและทำาตามการกระตุ้น
เตือนทางวิญญาณท่ีท่านได้รับ
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“ฐานะปุโรหิตเป็นพลัง
อ�านาจและสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่
ประทานไว้เพื่อความ
รอดและพรของคนทั้ง
ปวง—ชาย หญิง และ

เด็ก . . .
“มีพรพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับ 

ผู้มีค่าควรทุกคนท่ีรับบัพติศมา รับพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ และรับส่วนศีลระลึกเป็น
ประจ�า พระวิหารเพิ่มความสว่างและความ
เข้มแข็งพร้อมด้วยสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์ 
[ด ูคพ. 138: 37, 51]”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “พลังอำานาจในฐานะปุโรหิต,”   
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 92.

ผู้นำ�ศ�สนจักรสอนเร�ว่�ศ�สนพิธีและพันธสัญญ�ฐ�นะปุโรหิต 
มีให้แก่บุตรธิด�ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้�—ทั้งช�ยและหญิง
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“เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งที่เรา
จะเข้าใจว่าพระบิดา
บนสวรรค์ทรงเตรียม
ทางให้บุตรธิดาทุกคน
ของพระองค์ได้รับพร
และรับการเสริมสร้าง

โดยอ�านาจฐานะปุโรหิต  หัวใจส�าคัญใน
แผนของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรับบุตรธิดา
ทางวิญญาณของพระองค์มาจากพระ-
ด�ารัสนี้ ‘นี่คืองานของเราและรัศมีภาพ
ของเรา—คือการท�าให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์’ 
(โมเสส 1:39)”
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “นี่คืองานของเราและรัศมีภาพ 
ของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 19.

“ศาสนพธิฐีานะปโุรหติ 
และพันธสัญญาเตรียม
เราให้ได้รบัพรอนับรบิรูณ์ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
สัญญาไว้ให้เรา ซึ่งเป็น
ไปได้โดยการชดใช้ของ

พระผู้ช่วยให้รอด  สิ่งนี้ป้องกันบุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยเดชานุภาพ ซึ่งคือ
เดชานภุาพของพระผูเ้ป็นเจ้า และให้โอกาส 
เราที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์—เพื่อกลับไปยัง
ท่ีประทับของพระผูเ้ป็นเจ้าและอยูก่บัพระ- 
องค์ในครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์”
แคโรล เอ็ม. สตีเฟนส์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ, “เรารู้ไหม 
ว่าเรามีอะไร” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 12.

พลังอ�ำนำจ ในการให้พร 

คนทั้งปวง



เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงทั้งหลาย ไม่ว่า

สภาวการณ์ของครอบครัวท่านเป็นเช่นไร   

 ท่านจะอาศัยพลังแห่งพันธสัญญาฐานะปุโร-

หิตท่ีท่านท�าเมื่อครั้งบัพติศมาให้เสริมสร้างบ้าน

และครอบครัวท่านได้อย่างไร  การเข้าใจบทบาท

และความส�าคัญของครอบครัวเราในแผนของพระ-

เจ้าสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เรายกย่องพันธ-

สัญญาที่เราท�าไว้โดยรับใช้ให้ดีที่สุดและกระตือ- 

รือร้นท่ีสุดภายในบ้านของเราเอง  เรามาดูวิธีการ

บางอย่างท่ีเราอาศัยพลังแห่งพันธสัญญาของเรา

เสริมสร้างและรับใช้ผูท่ี้มคีวามหมายต่อเรามากทีส่ดุ

ท่านจะตอบสนองอย่างไร

คืนนี้เป็นคืนวันจันทร์ และท่านมีการบ้านเยอะ

มาก  ท่านได้ยินคุณพ่อเรียกครอบครัวมาอยู่พร้อม

หน้าเพื่อสังสรรค์ในครอบครัว  ท่านจะท�าอย่างไร

ตัวเลือก ก: ท่านตอบว่า “คุณพ่อคะ คืนนี้หนูไม่

มีเวลา!  หนูต้องอ่านหนังสือ!”
ตัวเลือก ข: ท่านรีบชวนพี่ ๆ น้อง ๆ มารวมกัน 

และมีส่วนร่วมอย่างร่าเริงในการสวดอ้อนวอน 
เพลง และข่าวสาร

เม่ือมีผู้นำาฐานะปุโรหิตท่ีบ้าน
การสนับสนุนบิดามารดาโดยเต็มใจเข้าร่วมการ

สังสรรค์ในครอบครัว การสวดอ้อนวอนเป็นครอบ-
ครัว และการศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวเป็นวิธี

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้น�าฐานะปุโรหิตใน
บ้านท่าน  มีอีกหลายวิธี เช่น

• สวดอ้อนวอนให้บิดามารดาของท่าน  
(ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วที่บิดามารดาสวด
อ้อนวอนให้ท่านทุกวัน)

• สนับสนุนบิดามารดาในการเรียกของพวก
ท่านในศาสนจักรและเสนอตัวช่วยงานบ้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกท่านมีงานมอบ
หมายพิเศษจนไม่มีเวลาว่าง

• ช่วยบิดามารดาต้อนรับผู้สอนประจ�าบ้านเมื่อ
พวกเขามา และฟังข่าวสารอย่างมีมารยาท

• หากมีพระวิหารในเขตของท่าน ให้เสนอตัว ภา
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เมื่อท่านรักษา 

พันธสัญญา ท่าน

อาศัยพลังฐานะ

ปุโรหิตให้เป็นพร

แก่บ้านและครอบ-

ครัวของท่าน

โดย บอนนี่ แอล.  
ออสคาร์สัน
ประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ

น�ำพรของ

  ฐำนะปุโรหิตเข้า 
             มาในบ้านของท่าน
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ดูแลน้อง ๆ เพื่อให้บิดามารดาได้ไปพระวิหาร

และมีส่วนร่วมในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต

จ�าไว้ว่าไม่เฉพาะบิดามารดาเท่านั้นที่รับผิดชอบ
ต่อการอัญเชิญและรักษาพระวิญญาณให้สถิตใน
บ้าน  มีอะไรมากมายที่ท่านท�าได้เพื่ออัญเชิญพระ-
วิญญาณผ่านการกระท�าและเจตคติของท่าน  ท่าน
ก�าลังท�าส่วนของท่านเพื่อเชื้อเชิญอิทธิพลของพระ-
วิญญาณให้เข้ามาในบ้านท่านหรือไม่

เม่ือไม่มีผู้นำาฐานะปุโรหิตท่ีบ้าน
แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันหรือไม่ได้ด�าเนิน

ในรูปแบบเดียวกัน  ท่านอาจจะอยู่ในครอบครัวที่มี
แต่พ่อหรือแม่ หรือไม่มีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตในบ้าน  
แต่ยังมีอีกหลายวิธีให้เชื้อเชิญพลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตมาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท่านและ
ครอบครัว  ต่อไปนี้คือสิ่งที่เราทุกคนควรท�าไม่ว่า
สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร

• สวดอ้อนวอนส่วนตัว ศึกษาพระคัมภีร์ และ
อดอาหาร  ความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้
ท่านเข้มแข็งทางวิญญาณ อัญเชิญพระวิญ-
ญาณเข้ามาในชีวิตท่านและในเขตอิทธิพล
ของท่าน

• ใช้เวลาขยายการเรียกหรืองานมอบหมาย
ของท่านในศาสนจักร และเตรียมพร้อม
ส�าหรับบทเรียนวันอาทิตย์  การท�าเช่นนี้ช่วย
ให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดง
การสนับสนุนโปรแกรมฐานะปุโรหิต

• แสดงความเคารพต่อสมาชิกทุกคนในครอบ-
ครัวและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีงามของพวก

เขา  การเลือกเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ทุกคนในครอบครัว

• แบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู้และท�าในชั้นเรียน
ศาสนจักรและโควรัมกับครอบครัวท่าน   
นี่คือวิธีน�าค�าสอนพระกิตติคุณเข้ามาใน
บ้าน

• หาวิธีรับใช้คนรอบข้างผ่านการกระท�าอัน
เรียบง่ายของความเมตตา

• ช่วยท�างานในบริเวณบ้านโดยท�างานบ้าน
หรือช่วยน้องชายหรือน้องสาว

• แสดงความรักเหมือนพระคริสต์ต่อ
ครอบครัวท่าน—การท�าเช่นนี้จะส่งผลต่อ
การสร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับ
ครอบครัวมากกว่าอย่างอื่นแทบทั้งหมด 
ที่ท่านท�าได้

ให้เกียรติพันธสัญญาของท่าน
โดยการรบัใช้ รกั และเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ให้ครอบครัว เราก�าลังซื่อตรงต่อพันธสัญญาที่
ท�าไว้เมื่อครั้งรับบัพติศมาที่จะยืนเป็นพยานของ
พระเยซูคริสต์ รักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนรอบข้าง  เรา
สามารถอาศัยพลังแห่งพันธสัญญาฐานะปุโรหิต
ให้เป็นพรและความช่วยเหลอืในบ้านและครอบ- 
ครัวเรา ฐานะปุโรหิต การรับใช ้ และ บ้าน เป็น
ค�าที่ควรเกี่ยวข้องกันชั่วนิรันดร์ในจิตใจเรา 
สมาชิกในครอบครัวเราควรมีความส�าคัญเป็น 
อันดับหนึ่งขณะที่เราหาวิธีมีส่วนร่วมในงานแห่ง
ความรอด  เมื่อเราเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัว เราเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศาสน-
จักร ชุมชน และโลกเช่นกัน 

“ครอบครัว 

เป็นศูนย์กลาง 

ต่อแผนของพระผู้สร้าง

เพื่อจุดหมายปลายทาง 

นิรันดร์ของบุตรธิดา 

ของพระองค์”

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” 

เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, 165.

น�ำพรของ

  ฐำนะปุโรหิตเข้า 
             มาในบ้านของท่าน

“งานสำาคัญ 

ที่สุดของพระเจ้า 

ที่ท่านจะทำาตลอดไป 

อยู่ภายใน 

รั้วบ้านของท่าน 

นั่นเอง”

คำาสอนของประธานศาสนาจักร:  

ฮาโรลด์ บี. ลี  (2000), 126.
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ข่าวสารจากข้าพเจ้าถึงท่านเป็นข่าวสารของ
ความหวังและก�าลังใจให้ท่านเวลานี้และ
ตลอดชีวิตที่เหลือ  มีปัญหามากมายเหลือ

เกินในโลกนี้ แต่ก็มีปัญหามาตลอดทุกยุคสมัยอยู่
แล้ว  จงอย่าหมกมุ่นกับปัญหา และอย่าท้อแท้
เพราะปัญหา  อีกหลายปีข้างหน้าจะเต็มไปด้วย
โอกาสดีงามและพรยิ่งใหญ่หลายประการ  เราจะ
ก้าวหน้าต่อไปในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การแพทย์และการสื่อสาร—ทุกด้านซึ่งท�าสิ่งต่าง ๆ 
มากมายให้ชีวิตเราดีขึ้น  ท่านอาศัยอยู่ในยุคสมัย
อันรุ่งโรจน์เท่าท่ีโลกเคยมีมา ด้วยพรที่มาสู่ผู้คน 
ทั่วโลกในยุคนี้มากกว่ายุคใดในประวัติศาสตร์  พึง
ระลึกว่า—คุณย่าของท่านไม่เคยนึกฝันมาก่อนถึง
แทบ็เลต็ดจิทิลัสมยัอายเุท่าท่าน และคุณปู่ของท่าน 
ก็ยังไม่ทราบว่าจะส่งข้อความอย่างไร  ดังนั้น จงมี
ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และมองโลกในแง่ดี

ข้าพเจ้าเกริ่นมาเพราะได้อ่านบทความเมื่อเร็ว ๆ 
น้ีท่ีบอกว่าโรคท่ีเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นกันมาก
ท่ีสุดในปัจจุบันไม่ใช่เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรค
มะเร็ง  (ปัญหาจ�าพวกน้ันมักจะสงวนไว้ให้คนรุ่น
ข้าพเจ้า ไม่ใช่ท่าน)  แต่รายงานข่าวบอกว่าโรคที่
เด็กวัยรุ่นและวัยยี่สิบกว่าเป็นกันมากที่สุดคือ โรค
กลัวอนาคต ความภาคภูมิใจในตนเองต�่า และขาด

ความเชื่อมั่นโดยรวมในตนเองกับโลกรอบข้าง
ถึงแม้ข้าพเจ้าจะสูงวัยกว่าท่านมาก แต่ข้าพเจ้า

เข้าใจข้อกังวลในประเด็นเหล่านั้น เพราะดูเหมือน
ว่าชีวิตวัยเด็กของข้าพเจ้าก็เผชิญกับสถานการณ์ที่
ข้าพเจ้าไม่ค่อยมั่นใจในตนเองเช่นกัน  ข้าพเจ้าจ�า
ได้ว่ามุมานะให้ได้เกรดดี ๆ โดยหวังจะมีโอกาสได้
ทุนการศึกษา แต่ก็สงสัยว่าเหตุใดคนอื่น ๆ จึงดูจะ
มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้มากกว่าข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจ�า
ได้ว่าหลายต่อหลายปีของการแข่งขันกีฬา ซึ่งข้าพ- 
เจ้าพยายามเล่นด้วยความมั่นใจที่ต้องใช้เพื่อให้
ประสบความส�าเร็จในกีฬาโรงเรียนและวิทยาลัย 
ต้องการสุดชีวิตเพื่อให้ชนะการแข่งขันครั้งส�าคัญ
หรอืน�าชยัชนะทีท่กุคนปรารถนากลบับ้าน  ข้าพเจ้า
จ�าได้เป็นพเิศษว่าขาดความมัน่ใจเมือ่อยูก่บัผูห้ญงิ 
ซึ่งบ่อยครั้งมักจะเป็นบ่อเกิดของความวิตกกังวล
อันใหญ่หลวงของเด็กหนุ่ม  ข้าพเจ้าขอบคุณที่ซิส-
เตอร์ฮอลแลนด์เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้า  ใช่แล้ว 
ข้าพเจ้าจ�าได้ทกุอย่างทีท่่านจ�าได้—ทัง้การไม่แน่ใจ 
ว่ารูปลักษณ์ตนเองเป็นอย่างไร เป็นที่ยอมรับหรือ
ไม่ หรืออนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

จดุประสงค์ของข้าพเจ้าทีน่ีไ่ม่ใช่เพือ่พดูถงึปัญหา 
ทั้งหมดที่เยาวชนเผชิญซึ่งท�าให้เกิดความสงสัยใน
ตนเองและขาดความมั่นใจบางอย่าง  แต่ข้าพเจ้า 

โดย เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ความมัน่ใจใน 

ความมค่ีาควร
ข้าพเจ้าประสงค์จะพูดอย่างตรงประเด็นถึง
วิธีทำาให้มีความมั่นใจอย่างหนึ่งที่พิเศษมาก
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ปรารถนาที่จะพูดอย่างตรงประเด็นถึงวิธีท�าให้มีความมั่นใจอย่าง
หนึ่งที่พิเศษมาก—ความมั่นใจที่เมื่อได้มาโดยชอบ ย่อมส่งผลอัน
น่าพิศวงต่อทุก ๆ ด้านของชีวิต โดยเฉพาะความภาคภูมิใจใน
ตนเองและวิธีที่เรามองอนาคต  เพื่อพูดถึงประเด็นนี้ ข้าพเจ้าต้อง
เล่าเรื่องหนึ่ง

คุณค่าของความมีค่าควรส่วนตัว
เมื่อหลายปีที่ผ่านมา นานก่อนได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้น

ผู้ใหญ่ ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชุมใหญ่คนหนุ่มสาวในฐานะผู้พูด  
การประชุมใหญ่ปิดท้ายด้วยการประชุมประจักษ์พยานซึ่งมีอดีต
ผู้สอนศาสนาหนุ่มหล่อคนหนึ่งยืนขึ้นแสดงประจักษ์พยาน  เขา
หน้าตาดี สะอาด และมั่นใจ—อย่างที่อดีตผู้สอนศาสนาควรจะ
เป็น

ขณะเริ่มพูด เขาน�้าตาคลอ  เขากล่าวว่าเขาดีใจที่ได้ยืนท่าม 
กลางกลุ่มคนหนุ่มสาววิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมและรู้สึกดี

กับชีวิตที่เขาพยายามด�าเนินอยู่  เขาบอกว่า ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น
ได้เพียงเพราะประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาไม่กี่ปีก่อน
หน้านั้น ประสบการณ์ที่ก�าหนดชีวิตเขาตลอดไป

จากนั้นเขาเล่าถึงตอนที่กลับบ้านจากการออกเดทหลังจากได้
รับแต่งตั้งเป็นเอ็ลเดอร์เมื่ออายุ 18 ปีไม่นาน  มีบางอย่างเกิดขึ้น
ในการออกเดทคร้ังนีท้ีเ่ขาไม่ได้ภมูใิจนกั  เขาไม่ได้เล่ารายละเอียด 

แต่อย่างใด ทั้งไม่ควรท�าเช่นนั้นต่อหน้าสาธารณชน  จนทุกวันนี้
ข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าเหตุ- 
การณ์นั้นคืออะไร แต่เป็นเหตุ-

การณ์ที่มีนัยส�าคัญมากพอ 
จะส่งผลกระทบต่อวิญญาณ 
 

และความภาคภูมิใจในตนเองของเขา

ขณะนั่งอยู่ในรถของตนเองตรงทางเข้าบ้านครู่หนึ่ง คิดทบทวน

เรื่องราวต่าง ๆ และรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างแท้จริงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

มารดาของเขาซึ่งไม่ใช่สมาชิกก็วิ่งลนลานออกจากบ้านตรงมาที่

รถ  ชั่วอึดใจเธอแจ้งว่าน้องชายของเขาเพิ่งตกบันไดบ้าน ศีรษะ

กระแทกอย่างแรงและมีอาการชัก  บิดาของเขาซึ่งไม่ใช่สมาชิก

โทรเรียกรถพยาบาลทันที แต่อย่างดีที่สุดคงต้องใช้เวลาอยู่บ้าง

กว่าความช่วยเหลือจะมาถึง

“มาท�าอะไรสักอย่างสิ” เธอร้องบอก  “มีบางอย่างที่ลูกท�าใน

ศาสนจักรเมื่อเกิดช่วงเวลาแบบนี้ไม่ใช่หรือ  ลูกมีฐานะปุโรหิต

ของที่นั่นนี่นา  มาท�าอะไรสักอย่างเถิด”

เวลานัน้มารดาของเขาไม่ทราบอะไรมากนกัเกีย่วกบัศาสนจกัร 

แต่เธอทราบมาบ้างเกี่ยวกับพรฐานะปุโรหิต  กระนั้นก็ตาม ในคืน

นี้เมื่อคนที่เขารักมากต้องการศรัทธาและความเข้มแข็งจากเขา 

ชายหนุ่มผู้นี้กลับไม่สามารถตอบสนองได้  ด้วยการที่เขาเพิ่งต่อสู้

กับความรู้สึกและรู้ตัวว่าเพิ่งกระท�าสิ่งที่ลดหย่อนต่อมาตรฐาน— 

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม—เขาไม่สามารถน�าตนเองไปอยู่

เบื้องพระพักตร์พระเจ้าและทูลขอพรที่จ�าเป็นในเวลานั้น
เขารีบวิ่งลงจากรถตรงไปยังบ้านของชายสูงวัยผู้มีค่าควรคน

หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกับเขาที่วอร์ดตั้งแต่เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสเม่ือ

ขณะนั่งอยู่ในรถของตนเอง 
ตรงทางเข้าบ้านครู่หนึ่ง  
คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ 
และรู้สึกเศร้าเสียใจอย่าง
แท้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น มารดา
ของเขาซึ่งไม่ใช่สมาชิกก็วิ่ง
ลนลานออกจากบ้านมา
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สองสามปีก่อนหน้านั้น  เขาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วทั้งคู่กลับมาที่
บ้านก่อนบุคลากรทางการแพทย์จะมาถึง  บทสรุปท่ีมีความสุข
ของเรื่องนี้ตามค�าบอกเล่าในการประชุมประจักษ์พยานครั้งนั้น
คือ ชายสูงวัยผู้นี้ให้พรฐานะปุโรหิตอันไพเราะและทรงพลังโดย
ทันที ช่วยให้เด็กที่บาดเจ็บสงบลงและนอนพักก่อนความช่วย
เหลือทางการแพทย์จะมาถึง  การเดินทางอย่างรวดเร็วไปโรง
พยาบาลและการตรวจอย่างละเอยีดท่ีน่ันพบว่าไม่มกีารบบุสลาย 
ถาวรใด ๆ เกิดขึ้น  ช่วงเวลาอันน่าหวาดหวั่นอย่างยิ่งของครอบ-
ครัวนี้ผ่านพ้นไป

จากนั้นอดีตผู้สอนศาสนาที่ข้าพเจ้าพูดถึงกล่าวดังนี้ “ใครที่ยัง
ไม่เคยเจอสิ่งที่ผมเจอในคืนนั้นจะไม่มีทางรู้ว่าผมต้องแบกความ
รู้สึกละอายใจและความเศร้าเสียใจแค่ไหนที่ไม่รู้สึกมีค่าควรต่อ
การใช้ฐานะปุโรหิตที่ผมด�ารงอยู่  เป็นความทรงจ�าที่เจ็บปวดยิ่ง
กว่าส�าหรับผม เพราะนั่นคือน้องชายของผมเองที่ต้องการผมและ
คุณพ่อคุณแม่ที่รักของผมซึ่งไม่ใช่สมาชิกและก�าลังหวาดหวั่น 
พวกท่านมีสิทธิ์คาดหวังจากผมมากกว่าน้ี  แต่ขณะท่ีผมยืนอยู่
ต่อหน้าพวกคุณในวันนี้ ผมขอสัญญากับพวกคุณ” เขากล่าว “ถึง
ผมจะไม่ดีพร้อม แต่นับจากคืนนั้นเป็นต้นมา ผมไม่เคยท�าสิ่งใดที่
จะกีดกันผมจากการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยความมั่นใจและทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์ในยามจ�าเป็น  ความมีค่าควรส่วน
ตัวเป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งในโลกที่เราอาศัยอยู่” เขายอมรับ “แต่
เป็นการต่อสู้ที่ผมชนะ ผมเคยรู้สึกถึงนิ้วที่ชี้ประณามผมครั้งหนึ่ง 
 

ในชีวิต และผมไม่ต้องการจะรู้สึกเช่นนั้นอีกถ้าผมท�าอะไรได้เกี่ยว
กับเรื่องนี้  และแน่นอนว่า” เขาสรุป “ผมสามารถท�า ทุกอย่าง ได้
เกี่ยวกับเรื่องนี้”

เขากล่าวประจักษ์พยานจบและนั่งลง  ข้าพเจ้ายังนึกภาพเขา

ออก  ข้าพเจ้ายังเห็นภาพการประชุมในวันนั้นได้  และยังจ�าได้ถึง

ความนิ่งงันหลังจากค�าพูดของเขา ขณะทุกคนในห้องนั้นมีโอกาส

ค้นลึกลงไปอีกนิดในจิตวิญญาณของตนเองและปฏิญาณตน

แน่วแน่กว่าเดมิอกีนดิว่าจะด�าเนนิชวีติตามพระด�ารสัอนัทรงเดชา- 

นุภาพของพระเจ้าที่ว่า

“ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เสื่อมคลาย, เมื่อ

น้ันความมัน่ใจของท่านจะแขง็แกร่งขึน้ในการประทบัอยูข่องพระ- 

ผู้เป็นเจ้า; และหลักค�าสอนแห่งฐานะปุโรหิตจะกลั่นลงมาบนจิต

วิญญาณของท่านดังหยาดน�้าค้างจากฟ้าสวรรค์.

“พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน, และคทา

ของท่านเป็นคทาอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งความชอบธรรมและ

ความจริง” (คพ. 121:45–46; เน้นตัวเอน)

มีความสุขกับพระวิญญาณพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อนเยาวชนที่รัก จงมีชีวิตที่เลอเลิศ  คิดถึงสิ่งดีที่สุดและหวัง

สิ่งดีที่สุดในอนาคต  ท่านมีชีวิตที่ดีเยี่ยมรออยู่ข้างหน้า  พระบิดา

บนสวรรค์ทรงรักท่าน  หากท่านเคยท�าความผิดพลาดใดก็ตาม 

ท่านสามารถกลับใจและรับการให้อภัยเฉกเช่นชายหนุ่มผู้นี้  ท่าน

มีทุกอย่างให้ด�าเนินชีวิตเพื่อสิ่งนั้น วางแผนเพื่อสิ่งนั้น และเชื่อใน

สิ่งนั้น  การมีความเห็นชอบจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของท่าน

เมื่อทบทวนความทรงจ�าต่าง ๆ ตามล�าพัง เปิดโอกาสให้ท่านรู้สึก

ถึงพระวิญญาณพระผู้เป็นเจ้าในวิธีที่เป็นส่วนตัวมาก  ข้าพเจ้า

ต้องการให้ท่านมีความสุขกับพระวิญญาณนั้น รู้สึกมั่นใจในการ

ประทบัอยูข่องพระเจ้าตลอดเวลา  ขอให้ความนกึคิดอันมคีณุธรรม 

รักษาการกระท�าของเราให้บริสุทธิ์วันนี้ พรุ่งนี้ และตลอดไป 
จากไฟร์ไซด์เยาวชนเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2006

“นับจากคืนนั้นเป็นต้นมา ผมไม่เคยทำา 
สิ่งใดที่จะกีดกันผมจากการเข้าเฝ้าพระเจ้า 
ด้วยความมั่นใจและทูลขอความช่วยเหลือ 
จากพระองค์ในยามจำาเป็น” เขากล่าว
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เราทุกคนแสวงหาชีวิตนิรันดร์ อันหมายถึงการได้รับความรอด
และความสูงส่งในระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียล ซึ่งเรา
สามารถอยู่ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์เป็นครอบครัว

นอกจากศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการกลับใจ ศาสนพิธีและ
พันธสัญญาของฐานะปุโรหิตเปิดให้เราเข้าไปในเส้นทางที่น�าไปสู่
ชีวิตนิรันดร์  ไม่ส�าคัญว่าท่านจะเข้าไปในเส้นทางนี้เมื่อใดหรืออยู่
ตรงไหนบนเส้นทางดังกล่าว—ไม่ว่าท่านจะเกิดในศาสนจักรหรือ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสภายหลัง ไม่ว่าท่านจะแข็งขันตลอดชีวิตหรือ
เพิ่งกลับมาแข็งขันในศาสนจักร—ท่านสามารถเจริญก้าวหน้าตาม
ทางนั้นได้เมื่อท่านให้ความสนใจกับพันธสัญญาและสิ่งที่ท่านท�าได้
เพื่อรับและรักษาพันธสัญญาเหล่านั้น

นับเป็นสิง่ส�าคญัทีต้่องรู้ว่าศาสนพธีิและพนัธสญัญาฐานะปโุรหติ 
ไม่เพียงให้สัญญาถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์เท่านั้น แต่ให้ความเข้มแข็ง 
การปลอบโยน และการสนับสนุนที่เราต้องการในเวลานี้เพื่อเดิน
ตามทางนั้นและอดทนในความชอบธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วย
เช่นกัน 

ประต ู 

ศาสนพิธีและพันธสัญญาฐานะปุโรหิตวางเราไว้บนเส้นทาง
สู่ชีวิตนิรันดร์และเป็นพรแก่พรเราด้วยความเข้มแข็งที่เรา
ต้องการขณะนี้

“สิทธิอ�ำนำจฐำนะ
ปุโรหิตในศำสนจักรน�ำ
มำซึ่งศำสนพิธีและพันธ-
สัญญำศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกมัด
ครอบครัวเข้าด้วยกัน 

และท�ำให้เรำแต่ละคนมี
คณุสมบัติท่ีจะกลับไปหาพระผูเ้ป็นเจ้าพระ- 

บิดาและพระเยซูคริสต ์ในอำณำจักรซีเลส-
เชียล ศำสนพิธีเหล่ำนี้น�ำมำซึ่งสันติสุขเพรำะ
เกี่ยวข้องกับพันธสัญญำของพระเจำ้”
เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “สันติสุขส่วนตัว: รางวัลแห่งความชอบ-
ธรรม,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 34.

ศีลระลึก—การต่อ 
พันธสัญญาบัพติศมา

ประจ�าสัปดาห์

บัพติศมา

และเส้นทาง

ของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์

เส้นทางสู่ 
ชีวิตนิรันดร์ 

(อดทนจนกว่าชีวิต 
จะหาไม่)

ประตู

ดู 2 นีไฟ 31
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“การด�ารงอยู่ในทาง 

พระกิตติคุณแห่งพันธ-

สัญญา พระบัญญัติ และ

ศาสนพิธี ปกป้อง เรา

และ เตรียม เราเพื่อ

ท�างานของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้”
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสอง, “จงยืนอย่างมั่นคงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 49.

“เมื่อท่านมีส่วนร่วมอย่าง
มีค่าควรในศาสนพิธีของ 
ฐานะปุโรหิต พระเจ้าจะ
ประทาน ความเข้มแข็ง 
สันติสุข และมุมมอง 

นิรันดร์ แก่ท่าน”
ดู เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสอง, “พลังอำานาจในฐานะปุโรหิต,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 95.

ความช่วยเหลือระหว่างทาง

พระคัมภีร์—การน�าทางและค�าแนะน�าที ่
ได้รับอันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาระหว่าง 
พระผูเ้ป็นเจ้ากับผูค้นของพระองค์ (ด ูคพ. 84:57)

การสวดอ้อนวอน—“[พระอาจารย์] ทรงมอบ
พันธสัญญาให้เรา ‘ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา’ 
และพระด�ารัสเตือนให้ ‘สวดอ้อนวอนเสมอ’ เพื่อ 
เราจะวางความไว้ใจในพระองค์ผู้ทรงเป็นความ
ปลอดภยัเพยีงหนึง่เดยีวของเรา” (ประธานเฮนรย์ี 
บ.ี อายรงิก์ ทีป่รกึษาทีห่นึง่ในฝ่ายประธานสูงสุด, 
“Always,” Ensign, ต.ค.1999, 9)

การรับใช้—การท�าให้พันธสัญญาของเราเกิด
สัมฤทธิผลโดยรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดา
ของพระองค์ รวมถึงการเรียกต่าง ๆ งานพระ-
วหิารและประวตัคิรอบครวั การแบ่งปันพระกติติ- 
คุณ และการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

การกลับใจ—การจดจ�าพันธสัญญาของเรา
และเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นเมื่อเรา 
หลงทาง บางครั้งรวมถึงความช่วยเหลือจาก 
ผู้น�าฐานะปุโรหิต

ชีวิตนิรันดร์  
(อาณาจักรซีเลสเชียลกับครอบครัว)

การประสาทและการแต่งตั้ง 
ฐานะปุโรหิต (ส�าหรับเยาวชนชาย)

เอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร

การผนึกในพระวิหาร

ปิตุพร—การนำาทางพิเศษ
ส่วนตัวและพรที่สัญญาไว้

พรสำาหรับผู้ป่วย— 
ความช่วยเหลือ 
และการรักษา

พรของบิดาและพรอื่นๆ ของการ
ปลอบโยนและคำาแนะนำา—สันติสุข

และการนำาทางยามต้องการ

ศาสนพธิแีละพนัธสญัญาทีจ่�าเป็น

ศาส
นพธิทีีต่่อพนัธสญัญาและเสรมิสร้างความเข้มแขง็



“ฉันควรทำ�อย่�งไรเมื่อ 

โรงเรียนพูดถึงหัวข้อที ่

ไม่สอดคล้องกับคำ�สอน 

พระกิตติคุณ เช่น ก�รทำ�แท้ง”

มี
หลายวิธีให้ตอบ—หรือไม่ตอบ—ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่าง
แรก ให้นึกถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นถ้าท่านพูดหรือไม่พูดบางอย่าง  
หากการนิ่งเงียบของท่านท�าให้คนอื่นคิดว่าท่านเห็นด้วยกับ

สิ่งที่ท่านรู้ว่าผิด ท่านอาจต้องหาวิธีเรียบง่ายธรรมดาเพื่อท�าให้พวกเขา
รู้ว่าท่านไม่เห็นด้วย  หากท่านคิดว่าความเห็นของท่านรังแต่จะท�าให้
เกิดความขัดแย้ง ท่านอาจจะหาโอกาสอื่นแสดงความเห็น  อย่างไรก็ดี 
หากชั้นเรียนเคารพกันและครูก�าลังขอให้มีส่วนร่วม ท่านอาจจะสวด
อ้อนวอนขอการดลใจแล้วอธิบายความเชื่อของท่าน

ท่านเตรียมล่วงหน้าได้หากท่านรู้ว่าชั้นเรียนจะสนทนาหัวข้อนั้น  
นอกจากพระคัมภีร์และค�าพูดการประชุมใหญ่เกี่ยวกับหัวข้อนั้นแล้ว 
ให้ดู แน่วแน่ต่อศรัทธา หลักธรรมพระกิตติคุณ หรือ เพื่อความเข้มแข็ง

ของเยาวชน  ท่านอาจจะฝึกอธิบายหัวข้อดังกล่าวที่การสังสรรค์ใน
ครอบครัวได้เช่นกัน  เมื่อท่านพร้อม จงพูดกับครูหรือเพื่อนร่วมชั้น
ของท่าน

วธิ ีทีท่่านตอบส�าคญัเท่ากบั สิง่ ทีท่่านพดู จงเคารพผูอ่ื้นและพยายาม 
ไม่ใช้ศัพท์เฉพาะของศาสนจักร เพื่อนร่วมชั้นจะสับสนทันทีที่ท่านพูดว่า 
“ผู้ให้ค�าแนะน�าเยาวชนหญิงในวอร์ดของฉันสอนว่า . . . ”

สิ่งส�าคัญที่สุดคือท่านต้องรู้ว่าศาสนจักรสอนอะไรและพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ทรงก�าลังบอกอะไรท่านเพื่อท่านจะไม่ถูกหลอกให้คล้อยตาม
ความเชื่อผิด ๆ ที่ท่านอาจได้ยินหรืออ่านในชั้นเรียน

ระลึกว่าคุณเป็นตัวแทนของใคร
เมื่อเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านี้ พยา-
ยามระลึกว่าคนอื่น ๆ อาจมีความรู้สึกต่อ
เรื่องนี้ไม่เหมือนคุณ  อย่าเอาชนะหรือ
ระรานผู้อื่น แต่อย่ากลัวเมื่อต้องปกป้อง
ความเชือ่ของคณุ จ�าไว้ว่าคณุเป็นตวัแทน 
ของพระคริสต์
มาเดลีน เค. อายุ 16 ปี, ไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

จงสุภาพ
ดิฉันรู้สึกว่าควรอธิบาย
ทัศนะของดิฉันอย่าง
สุภาพและบอกด้วยว่า
เหตุใดจึงเชื่อเช่นนั้น ดิฉัน

คิดว่าไม่จ�าเป็นต้องท�าให้ผู้อื่นมีทัศนะ
เหมือนดิฉัน แต่คิดว่าพวกเขาควรรู้ว่าดิฉัน
มีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ และ
เข้าใจมุมมองของดิฉัน
ซาบรีนา เอส. อายุ 16 ปี, ออริกอน สหรัฐอเมริกา

เคารพผู้อ่ืน
ส�าคัญที่ตัวเราต้องฟัง แต่
ส�าคัญมากเช่นกันท่ีต้อง
เคารพความเชื่อของผู้อื่น  
อย่าโต้เถียง  การโต้เถียง

สร้างศัตรูและความสับสน  ถ้ามีคนยก
แนวคิดที่ขัดกับศาสนาของเรา ให้ใจเย็น 
ตั้งสติ  มีความเคารพ และอย่าลืมฟังพระ-
วิญญาณ  พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าหลายสิ่งที่
เราไม่เข้าใจ  เราควรฟังและเรียนรู้จาก
พระวิญญาณของพระองค์
ฮันนาห์ เอ็ม. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร62 เ ลี ย โ ฮ น า



แบ่งปันส่ิงท่ีศาสนจักรสอน
ผมพยายามตอบค�าถามลักษณะนั้นจน
สุดความสามารถว่าศาสนจักรมีท่าที
อย่างไรต่อเรื่องดังกล่าว เพราะเพื่อน ๆ 
กับคุณครูไม่ทราบนอกจากผมจะบอก
พวกเขา  การที่ผมท�าเช่นน้ีพวกเขาจะ 
ได้รู้ไว้อ้างอิงในอนาคต และคุณจะได้
ประโยชน์ทางวิญญาณ  จ�าไว้ว่า “พวก
ท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อ
เขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านท�า พวก
เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิต
ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)
โจชัว เอ็ม. อายุ 16 ปี, แมนเชสเตอร์ อังกฤษ

ช่วยให้ผู้อ่ืนได้คิดว่า
อะไรถูกต้อง
บอกความรู้สึกของคุณ
อย่างจริงใจ  หลายหัวข้อ
เช่น การท�าแท้ง มีการถก

เถียงกันมากในโรงเรียน ฉะนั้นอย่าอายที่
จะพูดออกมา  นั่นเป็นโอกาสดีท่ีจะได้
แบ่งปันพระกิตติคุณและมาตรฐานที่เรา
เชื่อ  ถ้าคุณบอกความเชื่อของคุณ คุณ
สามารถช่วยให้คนอืน่คดิได้ว่าอะไรถูกต้อง
เมดิสัน อาร์. อายุ 14 ปี, นอร์ทแคโรไลนา

แก้ไขหลักคำาสอนเท็จ
เราเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่เน้นงาน
เผยแผ่ศาสนาซึ่งขอให้เราทุกคนสั่งสอน 
ด้วยเหตุนี้เราจะยอมให้หลักค�าสอนเท็จ
แพร่ออกไปไม่ได้  ในสถานการณ์เช่นนั้น 
เราต้องพูดออกมาเพื่อแก้ไขหลักค�าสอน
เท็จและช่วยให้ผู้คนเข้าใจมุมมองของ 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว
เดวิด เอ็ม. อายุ 16 ปี, จังหวัดกาไซ-โอกซิเดนทอล 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ยืนหยัด
“หน้าที่ของเราคือ
อธิบายทัศนะของ
เราผ่านเหตุผล การ
ชักชวนอย่างเป็น
มิตร และข้อเท็จจริง

ที่ถูกต้อง  หน้าที่ของเราคือยืนหยัด
และเด็ดเดี่ยวในประเด็นศีลธรรมแห่ง
ยคุสมัยและหลักธรรมนิรนัดร์ของพระ- 
กิตติคุณ แต่อย่าขัดแย้งกับผู้ใดหรือ 
องค์กรใด  ความขัดแย้งสร้างก�าแพง
และวางสิ่งกีดขวาง  แต่ความรักเปิด
ประตู”

เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน (1915–1994) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “No Time for 
Contention,” Ensign, พ.ค. 1978, 8.

รู้ท่าทีของศาสนจักร
ผมเรียนหลักสูตรซึ่งมัก
สนทนาหัวข้อที่ก่อให้เกิด
การโต้แย้ง  สิ่งแรกที่ต้อง

ท�าคือเคารพความเชื่อ
ของผู้อื่นอย่างที่คุณคาดหวังจากเพื่อน
ร่วมชั้นของคุณ  ถ้าหัวข้อขัดแย้งกับ
ศาสนจักรโดยตรง จงแสดงความเห็น
ของคุณอย่างตรงไปตรงมา คุณไม่ต้อง

พาดพิงถึงศาสนจักรในค�าตอบของคุณ  
แต่ขอให้รู้ท่าทีของศาสนจักรเกี่ยวกับ 
เรื่องเหล่านี้
โจเซฟ ซีส์. อายุ 18 ปี, แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา

หลีกเล่ียงความขัดแย้ง
ดิฉันจะอธิบายความคิดเห็นของดิฉันเพื่อ
ปกป้องหลักธรรมและหลักค�าสอนของ
ศาสนจักร ขณะเดียวกันก็เคารพความ
เห็นของผู้อื่น  ดิฉันจะไม่ขัดแย้ง ซึ่งจะขับ
พระวิญญาณผู้ทรงสามารถมีอิทธิพลต่อ 
ผู้อื่นในทางบวก
ไดอานา วี. อายุ 15 ปี, บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

“ฉันจะสบายใจมากพอที่ 
จะพูดคุยกับอธิการเกี่ยวกับ
ปัญหาหรือข้อกังวลต่างๆ ได้
อย่างไร”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พถ่�ยคว�มละเอียดสูงต�มคว�ม
ประสงค์ของท�่นม�ที่ liahona@ldschurch.org หรือท�ง
ไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่หน้�  3) ก่อนวันท่ี 15 พฤษภ�คม ค.ศ. 
2014

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบท่ีส่งม�

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ยของ
ท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือ
ส�ข� (4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์
อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมีคำ�อนุญ�ต
เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย 
(ส่งท�งอีเมลได้)
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โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
นิตยสารศาสนจักร

ถ้
าท่านเคยท�าข้อสอบที่มีค�าถามถูกหรือผิด ท่านรู้ว่าบางครั้งก็บอก
ข้อผิดได้ยาก  ท�านองเดียวกัน ในค�าถามส�าคัญเกี่ยวกับศรัทธา 
ความเชื่อ และการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน แม้ส�าคัญอย่างยิ่งที่ต้อง

สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งถูกและไม่ถูกได้ แต่ก็ไม่ง่ายเสมอไป
อย่างไรก็ดี เราต้องไม่กลัวเหมือนคนท�าข้อสอบที่ไม่ได้เตรียมพร้อม  

พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบของประทานมากมายไว้ช่วยเราแยกแยะความ

จริงของพระองค์กับค�าโป้ปดมดเท็จของปฏิปักษ์

ถูก
 หร

ือ  
บางครั้งการรู้ความจริงจากความเท็จเป็นเรื่องยาก แต่ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบของประทานอันทรงพลังไว้ 
ช่วยเราแยกแยะระหว่างความจริงของพระผู้เป็นเจ้ากับ 
คำาโป้ปดมดเท็จของซาตาน
ผิด

?
บทเรีย

นวันอา
ทิตย์

หัวข้อขอ
งเดือนนี้:

การละ
ทิ้งควา

มเชื่อแ
ละ 

การฟื้น
ฟู

1 
2 

ถูก ผิด

นีล อาร์มสตรอง นักบินอวกาศของยาน 
อพอลโล 12 เป็นคนแรกที่เหยียบดวงจันทร์ 
เขากล่าวว่าเหตุการณ์นั้นเป็น “ก้าวกระโดด
ครั้งใหญ่มากส�าหรับมนุษยชาติ”

ก่อนอื่น เพื่อชี้ชัดประเด็น ต่อไปนี้เป็นแบบทดสอบถูกหรือผิดส�าหรับท่าน
ความเท็จแบบต่างๆ

ดวงจันทร์สีเขียว

ถูก 
ผิด
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สื่อลามกเป็นเรื่องปกติและไม่ท�าร้ายใคร

ดูสื่อลามกต่อไปได้เลย

สื่อลามกบิดเบือนทัศนะของเราในเรื่องเพศ เป็นสิ่งเสพติด 
ท�าร้ายเราทางวิญญาณอย่างล�า้ลึก และสามารถท�าลายความ
สัมพันธ์ได้

คว
าม

จริ
งบ

าง
ส่ว

น

แนวคิดที่ผิด:

นำาไปสู่ (คำาเท็จล้วนๆ):

ความจริง

แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวและสามารถใช้ชีวิตตามที่ตนเลือก  
ด้วยเหตุนี้วิธีที่ท่านรู้สึกและแสดงออกจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตท่าน

ท่านไม่ควรยอมให้พระผู้เป็นเจ้าหรือศาสนจักรบอกท่านว่าควรด�าเนินชีวิต
อย่างไร เดินหน้าท�าอย่างที่ท่านต้องการ ถ้าสิ่งนั้นท�าให้ท่านรู้สึกดี

เราแต่ละคนเป็นลูกที่ล้วนแตกต่างกันของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
ต้องการให้เราเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นเหมือนพระองค์  
การเชื่อฟังพระบัญญัติช่วยให้เราเกิดปีติในที่สุด

ค�าตอบของค�าถามแต่ละข้อคือ ผิด 
และค�าถามเหล่านี้เป็นตัวแทนของความ
เท็จขั้นพื้นฐานบางรูปแบบท่ีท่านอาจ 
พบเจอ

ค�าถามข้อ 1 เป็น ความไม่จริงที่เห็น

ชัดเจน เห็นโจ่งแจ้งว่าผิด  ค�าถามข้อ 2 
เป็น ความจริงบางส่วน ซึ่งเชื่อถือไม่ได้ 
เนื่องจากมีความจริงหนึ่งอย่างหรือมาก 
กว่านั้นคู่กับความเท็จ (ความจริงคือ  
อพอลโล 11 ไม่ใช่อพอลโล 12—จับผิด

ได้!)  ค�าถามข้อ 3 มีข้อมูลที่ ผิดทั้งสอง

ด้าน หรือสถานการณ์ที่น�าเสนอเพียงสอง
ทางเลือกซึ่งจริง ๆ แล้วทางเลือกไม่ได้มี
เพียงเท่านั้น (อย่างเช่น นาซ่าอาจจะเลือก

ไม่ไปที่ใดเลย)  ค�าถามข้อ 4 เป็น การโต้

เถียง “ตามหลักเหตุผล”  ซึ่งฟังดูมีเหตุผล

แต่มักมีหลักฐานผิด ๆ เพื่อน�าไปสู่ข้อสรุป
ที่ท�าให้เข้าใจผิด

คำาเท็จสมัยใหม่
เมื่อพูดถึงสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิด 

ความเชื่อ การเลือก และพฤติกรรมของ
เรา—สิ่งที่แฝงไว้ด้วยผลลัพธ์นิรันดร์—เรา

จ�าเป็นต้องมองให้เหน็ความเทจ็แบบต่าง ๆ 
เนื่องจากซาตาน “บิดาของความเท็จ” 

(2 นีไฟ 9:9) จะใช้ทุกวิธีที่ใช้ได้เพื่อ 
หลอกเรา  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางวิธีที่

เขาก�าลังใช้ในทุกวันนี้ และตัวอย่างวิธีที่
เราสามารถตอบโต้ด้วยความจริง

4 
3 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซ่า)  

ไม่สามารถไปดาวอังคารในปี ค.ศ. 1969  จึงต้องไป

ดวงจันทร์แทน

ลมสุริยะ กัมมันตรังสี รังสีคอสมิก และอุปสรรคอื่น ๆ 
ท�าให้มนุษย์ลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ไม่ได้ บวกกับภาพถ่าย 
ที่เหมือนถูกปรับเปลี่ยนและรายละเอียดบางอย่างไม ่
ตรงกับเหตุการณ์ที่เห็นประจักษ์แก่ตา รัฐบาลสหรัฐจึง
ต้องกุเรื่องทั้งหมดขึ้นมาแน่ ๆ

ถูก
ผิด

ถูก ผิด
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วิธีรู้ความจริง
ทัศนะที่สมบูรณ์กว่านี้เกี่ยวกับความจริง

มาจากที่ใด  เราสามารถมองทะลุความเท็จ
ได้อย่างไร  ต่อไปนี้เป็นของประทานบาง
อย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบให้เรา
เพื่อแยกแยะความจริงจากความเท็จ

• แสงสว่างของพระคริสต์ “ความ
สว่างของพระคริสต์. . . กระตุ้นเตือน
คนทุกคนทั่วโลกที่มีเหตุผลให้
แยกแยะความจริงจากความผิด
พลาด ถูกจากผิด ความสว่างนี้
กระตุ้นจิตส�านึกของท่าน”1

• พระวิญญาณบริสุทธิ์ “พระวญิญาณ 
แห่งความจริง. . . จะน�าพวกท่านไปสู่
ความจริงทั้งมวล” (ยอห์น 16:13)

• พระคัมภีร์ “พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ 
พระคัมภีร์แก้ไขความคิดที่ไม่ถูกต้อง 
ขนบประเพณีผิด ๆ และบาปกับผล 
กระทบอันรุนแรงของบาป”2  พระ-
คัมภีร์มอรมอนส�าคัญเป็นพิเศษใน
เรื่องนี้ เพราะ “เปิดโปงศัตรูของ 
พระคริสต์ ท�าให้หลักค�าสอนเท็จ
จ�านน และยุติความขัดแย้ง  
(ดู 2 นีไฟ 3:12)”3

• ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน “ความ
รับผิดชอบ [ของศาสดาพยากรณ์]  
คือท�าให้มนุษย์รู้พระประสงค์และ
พระลักษณะที่แท้จริงของพระผู้เป็น
เจ้า . . .  ศาสดาพยากรณ์ประณาม
บาปและบอกล่วงหน้าถึงผลของ
บาป”4

•	 การศึกษา “วิสุทธิชน. . . แสวงหาการ
เรียนรู้โดยการศึกษา และโดยศรัทธา
ด้วย  การศึกษา. . . ท�าให้คนหนึ่งเล็ง
เห็นความจริงจากความเท็จ  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผ่านการศึกษาพระ-
คัมภีร์ (ดู คพ. 88:118)”5

ร่วมวงสนทนา
เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรองในวันอาทิตย์

•	 พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้
ท่านรู้จักความจริงอย่างไร

•	 ท่านจะต่อสู้กับความเท็จได้
อย่างไร

•	 ท่านจะกระตุ้นผู้อื่นให้สืบหา	
ความจริงได้อย่างไร

ส่ิงท่ีท่านอาจจะทำา
•	 แบ่งปันในศาสนจักรว่า	ท่านเชื่อ

ว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟ	ู
เป็นความจริงได้อย่างไร

•	 แบ่งปันความจริงทางสื่อสังคม
และวิธีที่ท่านรู้ความจริง

ถึงแม้การตอบว่า ผิด หรือ ถูก ไม่ง่าย
เสมอไป แต่เมื่อพบเจอแนวคิดต่าง ๆ 
ท้ังหมดน้ัน ของประทานที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงมอบให้ท่านจะช่วยท่านผ่าน
การทดสอบได้ 
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ศาสนจักรสั่งสอนขัดกับวิถีชีวิตบางอย่าง	ด้วยเหตุนี้ศาสนจักร	
จึงใจแคบและเกลียดผู้คน—ไม่ยอมรับใครและไม่รักใคร

เนื่องจากศาสนจักรใจแคบและเต็มไปด้วยความเกลียดชัง	จึงสมควรถูกวิพากษ์
วจิารณ์	ถูกเย้ยหยนั	และถูกประณาม	ดังน้ันท่านจงึควรหยดุเกีย่วข้องกบัศาสนจกัร

การไม่ยอมรับวิถีชีวิตของผู้อื่นไม่เหมือนกับความเกลียดชังและ	
ความใจแคบ		เราสามารถแสดงความเห็นใจ	ความเคารพ	และ	
ความเมตตาต่อทุกคน—รวมทั้งคนที่มีวิถีชีวิตขัดกับกฎของพระ-	
ผู้เป็นเจ้า—ขณะยังคงซื่อตรงต่อพระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของ
พระองค์
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แนวคิดท่ีผิด:

นำาไปสู่ (คำาเท็จล้วนๆ):

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันหักล้างบางอย่างในพระคัมภีร์มอรมอน		
และเรื่องราวต่างๆ	เกี่ยวกับการแปลพระคัมภีร์มอรมอนไม่สอดคล้องกัน	ดังนั้น
โจเซฟ	สมิธต้องแต่งเรื่องทั้งหมดขึ้นเองหรือไม่ก็คัดลอกมาจากที่ใดที่หนึ่งเป็นแน่

พระคัมภีร์มอรมอนไม่จริงและโจเซฟ	สมิธไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์	ดังนั้นจงหยุด
เกี่ยวข้องกับศาสนจักร

วิทยาศาสตร์ยืนยันหลายอย่างในพระคัมภีร์มอรมอน	และ	“หลัก
ฐาน”	ที่คัดค้านพระคัมภีร์ดังกล่าวมีช่องโหว่		แต่หลักฐานส�าคัญ
ที่สุดคือพยานของพระวิญญาณที่บอกท่านว่าพระคัมภีร์มอรมอน
จริงและโจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง

ความจริง



“พวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิด
ว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้น
เองเป็นพยานให้กับเรา” (ยอห์น 5:39)

ข้าพเจ้ารักพระคัมภีร์มอรมอนและ
พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า พระ-

เยซูคริสต์  วันหนึ่งข้าพเจ้าถามราเคล
หลานสาวว่าเธอคิดอย่างไรกับการตั้งเป้า-
หมายอ่านพระคัมภีร์มอรมอน  ราเคลเพิ่ง
อ่านหนังสือออก

“แต่คุณปู่ขา” เธอตอบ “มันยากนะคะ 
เล่มหนามากเลยค่ะ”

ข้าพเจ้าจึงขอให้เธออ่านหน้าหนึ่งให้
ข้าพเจ้าฟัง  ข้าพเจ้าหยิบนาฬิกาออกมา
จับเวลา  เธอใช้เวลาอ่านหน้าน้ันเพียง
สามนาที

เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนในภาษา
สเปน และพระคัมภีร์มอรมอนฉบับภาษา
สเปนมี 642 หน้า  ข้าพเจ้าบอกเธอว่าเธอ
จะใช้เวลาอ่านทั้งเล่ม 1,926 นาที

นี่อาจท�าให้เธอกลัวมากขึ้นไปอีก 
ข้าพเจ้าจึงน�าจ�านวนนั้นมาหารด้วย 60 
นาที  ข้าพเจ้าบอกเธอว่าเธอจะใช้เพียง 
32 ชั่วโมงอ่านพระคัมภีร์เล่มนั้น  นั่นยังไม่
ถึงวันครึ่งเลย!

เธอบอกข้าพเจ้าหลังจากนั้นว่า “ง่ายจัง
เลยค่ะ คุณปู่!”

ราเคล และเอสเตบานน้องชายของเธอ  
กับหลานคนอื่น ๆ ของเราใช้เวลาอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอนมากกว่านั้นเล็ก
น้อย  เพราะเมื่อเราอ่าน เราต้องใช้
เวลาสวดอ้อนวอนและตรึกตรอง
สิ่งที่เราอ่าน

เช่นเดียวกับราเคลและเอสเต-
บาน เราทุกคนสามารถฝึกตนเอง
ให้รักพระคัมภีร์ได้  จากนั้นเรา
แต่ละคนจะสามารถร้องออกมาได้
ว่า “พระด�ารัสของพระองค์นั้น    
ข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริง ๆ 
หวานกว่าน�้าผึ้งเมื่อถึงปาก  
ข้าพระองค์” (สดุดี 119:103) 

จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่
สามัญเดือนเมษายน 2013

“ง่ายจังเลยค่ะ  
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โดย เอ็ลเดอร์เอนริเก อาร์. ฟาลาเบยา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คุณปู่!”
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เมื่อพ่อสามีของดิฉันสิ้นชีวิต ครอบครัว
เรามารวมกันเพื่อทักทายผู้มาร่วม

แสดงความอาลัย  ตลอดเย็นวันนั้นเมื่อ
ดิฉันพบปะสนทนากับครอบครัวและ 
เพื่อน ๆ ดิฉันมักจะสังเกตเห็นพอร์เทอร์
หลานชายวัย 10 ขวบของเรายืนอยู่ใกล้
แม่สามีดิฉัน—คุณย่าทวดของเขา  บาง
ครั้งเขายืนข้างหลังเธอ เฝ้ามองเธอ ครั้ง
หนึ่งดิฉันสังเกตเห็นเขาคล้องแขนเธอ  
ดิฉันมองดูเขาลูบมือเธอ กอดเธอเล็กน้อย 
และยืนเคียงข้างเธอ

หลายวันหลังจากประสบการณ์นั้น 
ดิฉันเอาภาพนี้ออกจากความคิดไม่ได้  
ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนให้ส่งข้อความ
ไปหาพอร์เทอร์ บอกเขาว่าดิฉันสังเกตเห็น
อะไรและรู้สึกอย่างไร ดิฉันเตือนพอร์เทอร ์
ให้นึกถึงเรื่อง พันธสัญญา ที่เขาท�าเมื่อ
รับบัพติศมาโดยอ้างค�าพูดของแอลมาใน
โมไซยาห์บทที่ 18

“และบัดนี้, เมื่อท่านปรารถนาจะเข้ามา
สู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่าเป็น
ผูค้นของพระองค์, และเตม็ใจจะแบกภาระ 
 

คำ�สัญญ�

ของกันและกัน, เพื่อมันจะได้เบา;
“แท้จริงแล้ว, และเต็มใจที่จะโศกเศร้า

กับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว, และปลอบ
โยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืน
เป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา
และในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งท่ีท่านอยู่, 
แม้จนถึงความตาย, . . .  เพื่อท่านจะมีชีวิต
นิรันดร์—

“. . .  หากนี่เป็นความปรารถนาของใจ
ท่านแล้ว, ท่านมีอะไรขัดข้องเล่าที่จะรับ
บัพติศมาในพระนามของพระเจ้า, เพื่อ 
 

โดย แคโรล เอ็ม. 
สตีเฟนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญ
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เม่ือฉันรับบัพติศมา ฉันสัญญาว่าจะ . . .
แสดงความรักความเมตตา

ปลอบโยนคนเศร้าโศกเสียใจ

รักษาพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์

และบอกผู้อื่นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์

พระบิดาบนสรรค์ทรงสัญญากับฉัน  
เป็นการตอบแทน ...
ว่าฉันจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ตลอดเวลา!

ลงชื่อ

________________________________________________

เป็นพยานต่อพระพักตร์พระองค์ว่าท่าน
เข้ามาในพันธสัญญากับพระองค์, ว่า
ท่านจะรับใช้พระองค์และรักษาพระบัญ-
ญัติของพระองค์, เพื่อพระองค์จะเทพระ-
วิญญาณของพระองค์ลงมาให้ท่านให้
มากมายยิ่งขึ้น?” (ข้อ 8–10)

ดิฉนัอธบิายกับพอร์เทอร์ว่าแอลมาสอน 
ไว้ว่าผู้ที่ต้องการรับบัพติศมาต้องเต็มใจ
รับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น—ชั่วชีวิต!  
ดิฉันบอกว่า “ยายไม่ทราบว่าหลานรู้หรือ
ไม่ แต่ที่หลานแสดงความรักความห่วงใย
คุณย่าทวด นั่นคือการรักษา พันธสัญญา 
ของหลาน  เรารักษา พันธสัญญา ทุกวัน
เมื่อเรามีเมตตา แสดงความรัก และดูแล

กัน  ยายแค่อยากจะบอกว่ายายภูมิใจที่
หลานเป็นผู้รักษา พันธสัญญา!  เมื่อ
หลานรักษา พันธสัญญา ที่ท�าไว้เมื่อรับ
บัพติศมา หลานจะพร้อมรับการแต่งตั้งสู่
ฐานะปุโรหิต  พันธสัญญา เพิ่มเติมนี้จะ
ให้โอกาสหลานมากขึ้นในการเป็นพรและ
รับใช้ผู้อื่น ทั้งยังช่วยเตรียมหลานให้พร้อม
รับ พันธสัญญา ที่จะท�าในพระวิหาร  
ขอบใจหลานส�าหรับการเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีเช่นน้ันให้กับยาย!  ขอบใจที่แสดง 
ให้ยายเห็นว่าผู้รักษา พันธสัญญา เป็น
อย่างไร!”

พอร์เทอร์ตอบกลับมาว่า “คุณยายครับ 

ขอบคุณส�าหรับข้อความที่ส่งมานะครับ  

ทุกครั้งที่ผมกอดคุณย่าทวด ผมไม่ทราบ
ว่าผมก�าลังรักษา พันธสัญญา ของผมอยู่ 
แต่ผมรู้สึกอบอุ่นในใจและรู้สึกดีมาก  ผม
ทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในใจผม”

ดิฉนัรูส้กึอบอุ่นในใจเช่นกนัเมือ่ตระหนกั 

ว่าพอร์เทอร์รูว่้าเมือ่เขารกัษา พนัธสญัญา 

ของเขา  เขาจะ  “มีพระวิญญาณ [ของ 

พระบิดาบนสวรรค์] อยู่กับ [เขา] ตลอด

เวลา” [คพ. 20:77]  สัญญานี้เกิดข้ึนได้

โดยการรับของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ 
จาก “เรามีเหตุผลสำาคัญที่จะชื่นชมยินดี,”   
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 115–116.

ของพอร์เทอร์ พันธสัญญาคือสัญญาระหว่างท่าน 

กับพระบิดาบนสวรรค์
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โดย แจน เทย์เลอร์

มิชาชอบสร้างหอคอยจากตัวต่ออิฐ
ของเล่น แต่ท้อใจบางครั้งเมื่ออิฐพัง

ลงมาบนพื้น แล้วเธอก็เรียนรู้เคล็ดลับ  
ว่าเมื่อเธอวางอิฐที่ฐานหอคอยมากขึ้น 
หอคอยของเธอก็มีรากฐานที่แข็งแรงขึ้น 
นั่นต้องใช้ความอดทนและการฝึกฝน  
แต่ไม่นานเธอก็สามารถสร้างหอคอยที ่
ไม่ล้มลงมาง่าย ๆ

เช่นเดียวกับมชิาทีเ่รียนรูว้ธิสีร้างหอคอย 
ให้แข็งแรงขึ้น เราสามารถเรียนรู้วิธีสร้าง
ครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นได้เช่นกัน  ครอบ-
ครวัเป็นส่วนส�าคัญย่ิงในแผนของพระบดิา 
บนสวรรค์ส�าหรับเรา  ก่อนเราเกิด เราอยู่
เป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระบิดา

บนสวรรค์  เมื่อถึงเวลาที่เราต้องมาแผ่น

ดินโลก พระองค์ทรงวางแผนให้เรามาอยู่

ในครอบครัว  พระองค์ทรงต้องการให้

ครอบครัวคุ้มครองเรา สอนเรา และช่วย

ให้เรากลับไปหาพระองค์

เราท�าให้รากฐานของครอบครวัเราแขง็- 

แรงขึ้นได้  เราสามารถฝึกรับใช้และช่วย

เหลือกัน  เรารับฟังและพูดกันดี ๆ ได้  เรา

สวดอ้อนวอนและศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน

ได้  เราสามารถท�างานด้วยกันและใช้เวลา

ท�าสิง่ท่ีเราชอบด้วยกนั  เราสร้างครอบครวั 

ให้เข้มแข็งขึ้นได้ด้วยความอดทนและการ

ฝึกฝน 
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เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญ 
ปฐมวัยประจำาเดือนนี้!

เพลงและพระคัมภีร์
•	 “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 

ชั่วนิรันดร์,”	(หนังสือเพลงส�ำหรับ

เด็ก, 98)

•	 ลูกา	6:47–49

แนวคิดสำ�หรับ 
ก�รพูดคุยในครอบครัว
ท่านสามารถอ่าน	ลูกา	6:47–49		
เป็นครอบครัว		จากนั้นท่านอาจพูดคุย 
กันว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนอะไรเรา
เกี่ยวกับครอบครัว		ครอบครัวท่านได้
ช่วยกันฟันฝ่าช่วงเวลาท้าทายอย่างไร	
ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อสร้างรากฐาน
ให้แข็งแรงขึ้น

ครอบครัวเป็น 
ศูนย์กลางในแผนของ
พระบิดาบนสวรรค์
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ทำ�ให้ครอบครัวเร� 
เข้มแข็ง
ท่านสามารถทำาโปสเตอร์เพื่อช่วยให้
ครอบครัวท่านเข้มแข็งขึ้น!

•	 ตัดรูปอิฐด้วยความช่วยเหลือของ
ผู้ใหญ่		ทากาวตดิอฐิรปูซึง่แสดงสิง่ 
ที่ครอบครัวท่านทำาอยู่แล้วไว้บน	
กระดาษแผ่นหนึ่ง		อิฐเหล่านี้จะใช้
แทนรากฐานของครอบครัวท่าน

•	 เลือกอิฐอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงบาง 
สิ่งที่ครอบครัวท่านอยากทำาหรือ
จะทำาให้ดีขึ้น	หลังจากท่านทำา 
เป้าหมายนี้สำาเร็จแล้วให้เพิ่มอิฐ
อันนี้เข้าไปในหอคอยของท่าน		
ติดโปสเตอร์ให้ทุกคนมองเห็น	
และเพิ่มอิฐไปเรื่อยๆ	เพื่อทำาให้
ครอบครัวท่านมั่นคง!

เขียนแนวคิดบางอย่างของท่านเองไว้บนอิฐเปล่า

เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 
บรรพชนของเรา

ไปเยี่ยมผู้ป่วย

เล่นด้วยกัน

รับประทานอาหารด้วยกัน

เขียนจดหมายถึงผู้สอนศาสนา

ศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว

สังสรรค์ในครอบครัว

สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว



ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2013

บัพติศมา 
เป็นจุดเร่ิมต้น
การเดินทางของเราใน  
ความเป็นสานุศิษย์ 
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เด็กชายคนหนึ่งพยายามจะปรับพื้นดิน
หลังบ้านให้เรียบเพื่อเขาจะเล่นรถของ

เล่นได้  มีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งขวางอยู่  
เด็กคนนั้นทั้งผลักทั้งลากจนสุดก�าลัง แต่
ไม่ว่าจะพยายามหนักแค่ไหน หินก้อนนั้น
ก็ไม่ขยับเขยื้อนเลย

คุณพ่อเฝ้ามองอยู่ชั่วครู่ แล้วเข้ามาหา
ลูกชายพลางพูดว่า “ลูกต้องใช้แรงทั้งหมด

เคลื่อนย้ายหินก้อนใหญ่ก้อนนี้”
เด็กชายตอบว่า “ผมใช้แรงทั้งหมดของ

ผมแล้วครับ”
คณุพ่อแย้งว่า “ไม่หรอก ลกูยงัใช้ไม่หมด  

ลูกยังไม่ได้ขอให้พ่อช่วยเลย!”
แล้วท้ังสองก็ก้มลงช่วยกันเคลื่อนย้าย

หินก้อนนั้นออกไปโดยง่าย
พระเจ้าทรงต้องการให้เราพึง่พาพระองค์ 

ในการแก้ปัญหาของเรา  จากน้ันเราจะ
รู้สึกถึงความรักของพระองค์สม�่าเสมอ
มากขึ้น แรงกล้ามากขึ้น ชัดเจนมากข้ึน 
และเป็นส่วนตัวมากขึ้น  เราจะเป็นหน่ึง
เดียวกับพระองค์ และเราจะเป็นเหมือน
พระองค ์
จาก “เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2013, 105.

เคล่ือนย้าย

ก้อนหิน

โดย เอ็ลเดอร ์
เทเรนซ์ เอ็ม. วินสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ส่ิงใดบ้างท่ีท่านทำาได้ยากมาก

ท่านจะทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ ในการทำาส่ิงยากๆ ได้อย่างไร

ท่านจะขอให้ใครช่วยได้อีกบ้าง
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หนูช่ือเดรีย
จากฟิลิปปินส์

ท่านเคยฝันว่าอยู่บนเกาะหรือไม่ เด็กคนนี้ชื่ออาเลเจน-
เดรีย แต่ครอบครัวกับเพื่อน ๆ เรียกเธอสั้น ๆ ว่าเดรีย  

เธออาศัยอยู่บนเกาะเซบูในฟิลิปปินส์กับพ่อแม่ พี่สาว และ
น้องสาว  เธอมีพี่ชายด้วย แต่เขาเสียชีวิตก่อนเดรียเกิด “หนูรู้
ว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรา และหนูจะพบเขาไม่
วันใดก็วันหนึ่งเพราะครอบครัวอยู่ชั่วนิรันดร์” เธอบอก 

* “สวัสดี เพื่อน ๆ”  ในภาษาตากาล็อก

Mabuhay, Kaibigan! *
จากการสัมภาษณ์โดย เอมี เจน เลวิตต์

อย่างหนึ่งที่หนูชอบทำา 

เป็นพิเศษคือเต้นรำา 

หนูเป็นนักบัลเลต์   

ปีหน้าหนูหวังว่าจะได้

เลื่อนระดับเป็นนัก 

เต้นปลายเท้า นี่หมาย 

ความว่าหนูจะได้สวม

รองเท้าบัลเลต์แบบ

พิเศษที่ช่วยให้หน ู

เต้นบนปลายเท้าได้

ฟิลิปปินส์มีเกาะมากกว่า 7,000 เกาะ จึงมีสถานที่สวยงามหลายแห่งให ้

ไปเยือน บ้านของเราอยู่ใกล้ชายทะเล และหนูชอบเล่นน้ำาทะเล อย่างหนึ่ง 

ที่หนูชอบทำาเป็นพิเศษคือว่ายน้ำา  หนูหัดว่ายน้ำาด้วยตัวเอง! ภา
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หนูชอบไปเที่ยวชายทะเลหลาย

แห่งกับครอบครัว  ครั้งหนึ่งเรา

ไปที่ปาลาวัน—เกาะที่มีท้องทะเล

กว้างใหญ่ที่สุดในโลก  หนูใส่ท่อ

หายใจลงไปดำาน้ำาที่นั่นและดูฝูง

ปลาหลากสี

วันหนึ่งที่โรงเรียน เพื่อน

ร่วมชั้นบางคนบอกว่าชาว

มอรมอนไม่เชื่อในพระผู้

เป็นเจ้า  หนูบอกพวกเขา 

ว่าเราเชื่อ  วันรุ่งขึ้นหนู 

พกบัตรเผยแผ่ที่มีรูปพระ-

เยซูอยู่ด้านหน้าและหลัก

แห่งความเชื่ออยู่ด้านหลัง

ไปด้วย  เมื่อเพื่อนร่วมชั้น

ดูรูปและอ่านความเชื่อ

บางอย่างของเรา พวกเขา

มีความสุขที่รู้ว่าเราเชื่อใน

พระผู้เป็นเจ้า

หนูชอบมองดู 
พระวิหาร

เราโชคดีที่อยู่ใกล้พระวิหารเซบู ฟิลิปปินส์  

หนูไปพระวิหารกับครอบครัวก่อนการอุทิศ  

พระวิหารสวยและสงบมาก หนูขอบพระทัย 

ท่ีครอบครัวหนูสามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร์

เพราะพระวิหาร

พร้อมออกเดินทาง!
เดรียเก็บของบางอย่างที่เธอชอบเป็นพิเศษ

ใส่กระเป๋าของเธอ ท่านจะเก็บของชิ้นใด

ต่อไปนี้ใส่กระเป๋าของท่าน
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นึกถึงพระเยซู
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โดย มาเบล โจนส์ แก็บบ็อตต์

ไม่น่ายากที่จะนั่งนิ่ง ๆ  นึกถึงพระเยซู  
กางเขนของพระองค์บนเนินเขา

นึกถึงทั้งหมดที่พระองค์ทรงทนทุกข ์
และท�าเพื่อฉัน ไม่น่ายากที่จะนั่งเงียบ ๆ
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เด็กที่ทรงช่วยให้รัก 
และวางใจ

ฉันนึกถึงระยะทางที ่
ทรงด�าเนินท่ามกลางฝุ่นตลบ
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ไม่น่ายากที่จะนั่งนิ่ง ๆ   
ฟังอย่างสุภาพ ไม่กระทืบเท้า
แม้ฉันยังเด็กก็ไม่น่าจะยาก  

การนึกถึงพระเยซูไม่ยากเลย 
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เวลาพิเศษท่ีจะนึกถึงพระเยซูคริสต์
การประชุมศีลระลึกเป็นเวลาพิเศษให้นั่งเงียบ ๆ และนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด

เพราะพระเยซู เราจะมีชีวิตอีกครั้งเช่นกัน!พระเยซูทรงฟื้นอีกครั้งตอนเช้าวันอีสเตอร์

พระเยซูทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อเราพระเยซูทรงรักเด็ก ๆ

พระเยซูทรงรักษาผู้คนพระเยชูทรงรับบัพติศมาในแม่น้ำาจอร์แดน
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วาดหรือ 
ติดรูปท่าน
ที่นี่
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วันที่ 12 กันยายน ปี 2001 ผมกับภรรยาเดิน
งุ่นง่านในโรงพยาบาลแห่งหน่ึงของทูซอน 
แอริโซนา สหรัฐอเมริกาด้วยความ

กระวนกระวายใจขณะรอลูกชายเราเกิด เราเห็นภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนในนิวยอร์กซิตี้จาก
โทรทัศน์ของเราและโทรทัศน์ทุกเครื่องในตึกโรง
พยาบาลหลายต่อหลายครั้ง—ภาพตึกสูงสองตึกที่
เคยเป็นสิ่งปลูกสร้างใหญ่โตของเมืองนั้นพังย่อยยับ
เป็นเศษหินเศษปูนและธุลีดิน  ภาพนั้นถ่ายทอดอยู่
หลายชั่วโมงและท�าให้เรารู้สึกสิ้นหวัง  ดูเหมือนจะ
เป็นช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดของการน�าเด็กน้อยมาใน
โลก—โลกที่ดูเหมือนมืดมนและมีภัยคุกคาม

เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นลูกชายวัยทารกของเราเกิด  
ขณะอุ้มลูกตัวเล็กจิ๋วของเรา ผมนึกถึงเหตุการณ์
ท�าลายล้างเมื่อสองสามวันก่อน เหตุการณ์ที่ท�าให ้
ผมหวนนกึถึงอคัคีภยัในอทุยานแห่งชาตเิยลโลสโตน 
ปี 1988  เปลวเพลิงเผาผลาญป่าไม้ราว 800,000 
เอเคอร์ (2,000,000 ไร่)  อุทยานเสียหายท้ังหมด  
ภาพในข่าวเห็นเพียงพื้นดินไหม้เกรียมและควันด�า
หนาแน่นในท้องฟ้า ถึงมนุษย์จะพยายามมากเท่าใด
ก็ไม่อาจน�าสิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว  
ดูประหนึ่งว่าแม้จะบูรณะฟื้นฟูไม่หยุดหย่อนและ
ธรรมชาติมีพลังเต็มเปี่ยมก็ยังไม่สมน�้าสมเนื้อกับพลัง
ท�าลายล้างของอัคคีภัย

ทว่าฤดูใบไม้ร่วงปีถัดมา ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่าง

เงียบ ๆ—ไม้ดอกไม้ใบต้นเล็ก ๆ เริ่มโผล่พ้นดินที่ด�า
เป็นเถ้าถ่าน  ไม้ดอก ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นทยอย
งอกจากพิ้นดิน  อุทยานถือก�าเนิดขึ้นใหม่อย่างช้า ๆ 
เต็มไปด้วยรายละเอียดเลก็กระจริดิน่าชืน่ชม ผลลพัธ์ 
ที่ได้น่าตื่นเต้นเร้าใจตามเวลาที่ล่วงเลย

ในชั่วขณะของความกลัวที่ดูเหมือนจะกลืนกิน
เราเหมือนเพลิงเผาผลาญเยลโลสโตน เมื่อศรัทธา
และความหวังของเรามีจ�ากัด เราพึงระลึกว่ามีราก 
ฐานอันเงียบงันไม่ไหวติงรากฐานหนึ่งอยู่ในเรา ทรง
พลังยิ่งกว่าอ�านาจชั่วร้ายทั้งหมดที่เราจะพบเจอ   
ฮีลามันอธิบายว่ารากฐานดังกล่าวคือ “ศิลาของ 
พระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า”  หากเราตรึงแน่นอยู่กับพระองค์ จาก
นั้น “เมื่อมารจะส่งลมอันมีก�าลังแรงของเขามา, 
แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุอันมีก�าลัง
แรงของเขาทั้งหมดจะกระหน�่ามาบนลูก, มันจะไม่มี
พลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความ
เศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลา
ซึ่งบนนั้นลูกได้รับการสร้างขึ้น, ซึ่งเป็นรากฐานอัน
แน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนน้ันแล้ว
พวกเขาจะตกไม่ได้” (ฮีลามัน 5:12)

เมื่อเผชิญกับพลังบ้าคลั่งของมารและการล่อลวง
ในโลก เราอาจจะคิดว่าอิทธิพลเล็ก ๆ และเรียบง่าย
ของพระกิตติคุณไม่สมน�้าสมเนื้อและพ่ายแพ้โดย
สิ้นเชิง  เราอาจจะรู้สึกสงสัยและสิ้นหวังขณะรอแก้
ผิดให้เป็นถูก บรรเทาความเจ็บปวด และไขข้อกังขา
แต่เสียแรงเปล่า  อย่างไรก็ดี กระแสลมเหล่านั้นที่
กระหน�่าเราจะหว่านเมล็ดแห่งการเปลี่ยนแปลง
และการเติบโต พลังอันมหาศาลของพระกิตติคุณ
จะท�างานอย่างเงียบ ๆ ภายใต้ดินแห่งการด�ารงอยู่
บนแผ่นดินโลกขณะเตรียมเมล็ดเล็ก ๆ นับพันเมล็ด
ของความหวังและชีวิต 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

กระแสลมเดียวกับ

ที่พัดกระหน่ำาและ

คุกคามจนเราต้าน

ไม่ไหว กระแสลม

เดียวกันนั้นหว่าน

เมล็ดแห่งการ

เปลี่ยนแปลงและ 

การเติบโตเช่นกัน

พบความหวัง 
ในอนาคต
โดย สแตน พุกสลีย์
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ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ ได้รับ รางวัลลูกเสือนกอินทรี (รางวัลสูงสุดในโปรแกรม
ความส�าเรจ็ส�าหรบัเยาวชนชาย) เมือ่ท่านอาย ุ15 ปี  ท่านชืน่ชอบ การสบืล�าดับเชือ้สาย 
และมักใช้เวลาค้นคว้าในห้องสมุดการสืบล�าดับเชื้อสายของศาสนจักรหรือไปเยี่ยม
ครอบครัวขณะรับใช้เป็นอัครสาวกท่านช่วยเลือกสถานที่ก่อสร้างศูนย์เยรูซาเล็มมหา-
วิทยาลัยบริคัมยังก์ ในฐานะประธานศาสนจักร ท่านกระตุ้นสมาชิกให้นมัสการใน 
พระวหิารบ่อย ๆ  และอทุศิ พระวหิารบาวตฟิลู ยทูาห์ไม่ถงึสองเดอืนก่อนท่านถงึแก่กรรม
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คนหนุ่มสาวจากทั่วโลกสะท้อนความหมาย
ของการท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดและด�าเนินชีวิตอย่างสุภาพเรียบร้อย

ดวงจันทร์เป็นสีเขียวใช่หรือไม่? การลงสู่
พื้นผิวดวงจันทร์เป็นการกุเรื่องขึ้นมาใช่
ไหม? ท�าแบบทดสอบนี้และเรียนรู้วิธี
แยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริง
ของพระผู้เป็นเจ้ากับค�าเท็จของซาตาน

ท่านจะประหลาดใจหรือไม่ถ้าทราบว่า 
ท่านสามารถอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
ทั้งเล่มได้ ในเวลาหนึ่งวันครึ่ง

น. 40

น. 64  

“ง่ายจังเลยค่ะ 
คุณปู่!”

น. 67

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

10984 425

รัศมีภาพของเรา 
อย่างเดียว

หากดวงตาของเจ้าเห็นแก ่
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