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และหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ท่ีจะสอน ให้พร และ 

จัดเตรียมศาสนพิธี 

แห่งพระกิตติคุณ 

ตลอดจนการคุ้ม- 

ครองในด้านอ่ืน ๆ  

ของฐานะปุโรหิตท่ี

จำาเป็นแก่บุตรธิดา 

ของตน  เขาต้อง

แสดงออกให้บุตร 

ธิดาเห็นความรัก  

ความซ่ือสัตย์ และ 

การให้เกียรติผู้เป็น

มารดาเพ่ือท่ีลูก ๆ  

จะเห็นได้ถึง 

ความรักน้ัน”

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์,  
ประธานโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, “ส่ิงเหล่าน้ีข้าพเจ้ารู้,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 7.
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 30 การเรียกให้เป็นเหมือนพระคริสต์
โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
ถึงเวลาแล้วที่ต้องสถาปนาไซอัน 
ในที่ซึ่งเราอยู่—แม้เราจะไม่ได้อยู ่
ท่ามกลางบาบิโลนก็ตาม

ปกิณกะ
8  เราพูดถึงพระคริสต์: พิศวงต่อ  
  ความรักท่ีพระเยซูทรงมอบให้ผม

โดย ซีซาร์ ลิมา เอสกาเลนเต

 10 บ้านเรา ครอบครัวเรา:  
  ส่ิงท้าทายเป็นพร

โดย ราเชล แฮร์ริสัน

 12 ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:  
  ซามูเอล

 13 การสอน เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:  
  ส่วนสิบและเงินบริจาค

 38 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก: พลังของ เม่ือ
โดย เคลลีย์ หลุยส์ อูรารี
ภายใน 24 ชั่วโมง สามีดิฉันป่วยเจียนตาย  
คำาพูดหนึ่งคำาทำาให้เราสู้ต่อ

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  การเร่งงาน

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

7  ข่าวเย่ียมสอน: พระพันธกิจอัน 
  ศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:  
  พระผู้ปฏิบัติศาสนกิจ

บทความพิเศษ

 14 ส่ือท่ีมีคุณค่า
โดย แคเธอรีน เนลสัน
ปฏิสัมพันธ์ของเรากับเรื่องบันเทิง
สามารถเป็นการเลือกที่มีจุดประสงค์
และศักดิ์สิทธิ์ได้

 17 คุณพ่อคุณแม่แบบถอดปล๊ัก
โดย แจน พินบอรัฟ
เมื่อเราทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดและ
มองดูลูก ๆ ของเรา เราจะปิด ถอดปลั๊ก 
และตัดขาดจากสิ่งรบกวน

 18 พลังอำานาจฐานะปุโรหิต—มีให้ทุกคน
โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ฐานะปุโรหิตเป็นความไว้วางใจอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานให้เพื่อเป็นพรแก่
ชาย หญิง และเด็ก เพื่อที่เราจะได้อยู่
ด้วยกันเป็นครอบครัวกับพระผู้เป็นเจ้า
ชั่วนิรันดร์

 24 ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน: วิสุทธิชน 
  ยุคสุดท้ายในอิตาลี: มรดกแห่งศรัทธา

โดย ลีอา แม็คคลานาฮาน
การสร้างพระวิหารในอิตาลีเป็น  
ผลพวงจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ของวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายประกอบโดย เจอร์รีย์ การ์น 
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายประกอบโดย แบรดลีย์ สเลด
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คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก

42  เดินตามเส้นทางแห่งความสุข
โดย อธิการเจราลด์ คอสเซ
หลักธรรมสามข้อนี้สามารถช่วยให้
ท่านเป็นสถาปนิกออกแบบความสุข
ของตนเอง

 47 แบ่งปันพระกิตติคุณออนไลน์
โดย มาเรีย มาฮอนไร-ยักกราซิล  
อาร์ดูโอ แอนดากา
ดิฉันอายเสมอเกี่ยวกับความเชื่อของ
ตนเอง แต่เทคนิคใหม่ช่วยให้ดิฉัน 
เปิดกว้างมากขึ้น

 48 สิทธ์ิเสรีและคำาตอบ: ตระหนักถึง 
  การเปิดเผย

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
เพื่อการเติบโต เราต้องเรียนรู้ที่จะวางใจ
ความสามารถของเราในการเลือกอย่าง
ถูกต้อง

 52 จะทำาอย่างไรถ้าฉันไม่รู้สึกถึง  
  การเผาไหม้ในทรวงอก

โดย ราเชล นีลเซ็น
ฉันไม่เคยรู้สึกถึงการเผาไหม้ในทรวงอก 
นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ไม่ตรัสกับฉันอย่างนั้นหรือ

 56 ทำาตามการกระตุ้นเตือนเบาๆ

คุณไม่มีวันรู้ว่าเมื่อใดการกระตุ้นเตือน 
เบา ๆ จะส่งผลอย่างกว้างขวาง

 57 พรสำาหรับน้องชายผม
โดย เจสซี โจนส์
น้องชายผมประสบอุบัติเหตุรถ  
มอเตอร์ไซด์และอยู่ในโรงพยาบาล   
ผมรู้สึกกังวลมาก

 58 คำาถามและคำาตอบ
ฉันควรนึกถึงอะไรในช่วงศีลระลึก

 60 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:   
  ส่วนสิบให้ความเข้มแข็งภายใน

โดย เอ็ลเดอร์แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์ 
การจ่ายส่วนสิบของท่านจะช่วยให ้
ท่านเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญา 
ทั้งหมดของพระองค์

 62 พบทางกลับเข้ามาในศาสนจักร
โดย ดัก โบแย็ค
ผมเคยคิดว่าผมไม่ต้องการศาสนจักร  
จนกระทั่งการเดินทางและส่วนสิบ 
สอนผมอีกอย่าง

 63 โปสเตอร์: ทำาลายไม่ได้

64  พรสำาหรับคุณแม่
โดย ซูซาน บาร์เรตต์
คุณแม่ปวดหลัง  รูเบ็นจะช่วยได้อย่างไร

 66 พยานพิเศษ: ฉันจะเป็นเหมือน  
  ผู้สอนศาสนาได้อย่างไรเวลาน้ี

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

 67 ลูกแกะคารวะ
โดย เอ็ลเดอร์สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
ข้าพเจ้าต้องการแสดงความคารวะเพื่อ 
จะได้สติ๊กเกอร์ แต่ข้าพเจ้าได้บางอย่าง 
ดียิ่งกว่านั้น

 68 เพ่ือนท่ัวโลก: ฉันช่ือลอเรดานา  
  จากอิตาลี

โดย เอมี เจน เลวิตต์

 70 เล่นตุ๊กตากระดาษ: มัสซิโมจากอิตาลี

 71 ทำาตามพระเยซู: ช่วยเหลือผู้อ่ืน

 72 สร้างเสียงเพลงในยูกันดา
โดย เดวิด ดิกสัน
การนำาเพลงต่อหน้าทุกคนอาจเป็น 
เรื่องน่ากลัว แต่จอร์จไม่กลัว!

 74 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: ศาสนพิธีฐานะ 
  ปุโรหิตและงานพระวิหารเป็นพรแก่ 
  ครอบครัวของฉัน

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

 76 หน้าน้ีของหนู

 78 สำาหรับเด็กเล็ก

 81 ภาพศาสดาพยากรณ์:    
  กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนาที่ซ่อน 

อยู่ในฉบับนี้ 

ได้หรือไม่ 

คำาใบ้: อะไรอยู่ 

ในตาข่าย
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประการมีดังนี้

“พลังอำานาจฐานะปุโรหิต—มีให้ทุกคน” 
หน้า 18: ก่อนการสังสรรค์ในครอบครัว 
ให้อ่านคำาถามสี่ข้อที่ซิสเตอร์เบอร์ตันถาม
ในบทความนี้  นำาโคมไฟอันเล็กมาที่การ 
สังสรรค์ในครอบครัว (ไม่ต้องเสียบปลั๊ก)  
ให้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนลองเปิดโคมไฟ  
เปรียบไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อให้โคมไฟทำางาน
กับพลังอำานาจฐานะปุโรหิต  เสียบปลั๊กและ
เปิดโคมไฟ จากนั้นสนทนาว่าเราทุกคนได้
ประโยชน์อย่างไรจากแสงโคมไฟหรือพลัง
อำานาจฐานะปุโรหิต   ให้สมาชิกครอบครัว
พิจารณาด้านต่าง ๆ ที่ฐานะปุโรหิตเป็นพร
แก่พวกเขา  ท่านอาจจะเริ่มท่องข้อพระคัมภีร์
ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 84 ท่ีซิสเตอร์ 
เบอร์ตันขอให้เราท่องจำา

“ความคิดท่ีฉลาดของวิลล์” หน้า 78: ท่าน 
อาจจะเริ่มโดยร้องเพลง “ฉันชอบมองดูพระ-
วิหาร” (หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 99) หรือ 
เพลงอื่นเกี่ยวกับพระวิหาร อ่านบทความนี ้
กับครอบครัวและสนทนาว่าเหตุใดพระวิหาร 
จึงสำาคัญ  ให้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนวาด
รูปพระวิหาร อาจจะเป็นพระวิหารที่ใกล้บ้าน
พวกเขามากที่สุด  ท่านอาจจะแขวนภาพวาด
และรูปหน้า 79 ไว้ในบ้านให้ทุกคนมองเห็น
ทุกวัน  พูดคุยกันว่าการเห็นภาพพระวิหาร
สามารถเตือนใจเราให้ตัดสินใจทำาตนมีค่าควร 
เข้าพระวิหารได้อย่างไร

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การเรียก, 72
ครอบครัว, 10, 17
ความคารวะ, 67
ความสุข, 42
ความหวัง, 80
คุณค่าส่วนบุคคล, 42
งานเผยแผ่ศาสนา, 24, 30, 

47, 66
เงินบริจาคอดอาหาร, 13, 60
ชดใช้ (การ), 8, 58
เช่ือฟัง (การ), 18, 56
ไซอัน, 30
ฐานะปุโรหิต, 18, 64, 74

ดนตรี, 72
แต่งงาน (การ), 10
ประวัติครอบครัว, 4, 6, 38
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 

24, 62
เปิดเผย (การ), 18, 41, 48, 

52, 56
ผู้บุกเบิก, 24
พระคำาแห่งปัญญา, 40
พระบัญญัติ, 30
พระเยซูคริสต์, 7, 8
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 48, 52, 

56, 67

พระวิหาร, 10, 24, 74, 78
พันธสัญญาเดิม, 12
ภาวะซึมเศร้า, 39
รับใช้ (การ), 71, 72
ศรัทธา, 80
ศาสดาพยากรณ์, 12, 41, 81
ศีลระลึก, 8, 58
สวดอ้อนวอน (การ), 48
ส่วนสิบ, 13, 60, 62
สิทธ์ิเสรี, 14, 48
ส่ือ, 14, 17, 47
อุทิศถวาย (การ), 14
ฮิงค์ลีย์, กอร์ดอน บี., 81

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที ่languages.lds.org 
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ท่
านทราบหรือไม่ว่าศาสนจักรท่ีได้รับการฟ้ืนฟูมีอายุ 98 ปี 
ก่อนจะมีสเตค 100 แห่ง แต่ไม่ถึง 30 ปีให้หลัง ศาสนจักร
จัดตั้งสเตคที่ 200  และเพียงแปดปีหลังจากนั้นศาสนจักร 

มีมากกว่า 300 สเตค  ปัจจุบันเรามีสเตคที่เข้มแข็งมากกว่า 3,000 
แห่ง

เหตุใดการเติบโตนี้จึงเกิดขึ้นในอัตราที่เร็วมาก  เพราะมีคนรู้จัก
เรามากขึ้นใช่ไหม  เพราะเรามีโบสถ์ที่สวยงามใช่หรือไม่

สิ่งเหล่านี้สำาคัญ แต่เหตุผลที่ศาสนจักรกำาลังเติบโตในปัจจุบัน
คือพระเจ้าเคยรับสั่งไว้ว่าศาสนจักรจะเติบโต  ในพระคัมภีร์หลัก
คำาสอนและพันธสัญญา พระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด, เราจะเร่งงาน 
ของเราเมื่อถึงเวลา”1

เราในฐานะลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ถูกส่งมา
แผ่นดินโลกเวลานี้เพื่อมีส่วนร่วมในการเร่งงานอันสำาคัญยิ่งนี้

ตามความรู้ของข้าพเจ้า พระเจ้าไม่เคยรับสั่งว่างานของพระองค ์
จำากัดอยู่เพียงชีวิตมรรตัย  แต่งานของพระองค์ครอบคลุมถึงนิรันดร  
ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระองค์ทรงกำาลังเร่งงานของพระองค์ในโลกวิญญาณ  
ข้าพเจ้าเชื่อเช่นกันว่าพระเจ้าทรงกำาลังเตรียมวิญญาณมากมายให้
รับพระกิตติคุณผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ที่นั่น  งานของเราคือค้นหา 
คนตายของเรา จากนั้นจึงไปพระวิหารและประกอบศาสนพิธีศักดิ์- 
สิทธิ์เพื่อคนที่อยู่หลังม่านจะมีโอกาสเช่นเดียวกับเรา

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ดีทุกคนในโลกวิญญาณมีงานรัดตัว  
ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) กล่าวว่า  “เขาทำาอะไรกัน 
ที่นั่น  เขากำาลังสั่งสอน สั่งสอนตลอดเวลา และเตรียมทางเพื่อ 

เราจะเร่งทำางานของเราในการสร้างพระวิหารที่นี่และที่อื่น ๆ”2

แต่งานประวัติครอบครัวไม่ง่าย  สำาหรับท่านทั้งหลายจาก
สแกนดิเนเวีย ข้าพเจ้ารู้สึกคับข้องใจเช่นเดียวกับท่าน  ตัวอย่าง
เช่น ในสายสวีเดนของข้าพเจ้า ชื่อคุณปู่ของข้าพเจ้าคือ เนลส์ 
มอนสัน แต่ช่ือคุณปู่ทวดไม่ใช่มอนสันเลย หากเป็น มอนส์ โอคีสัน  
ชื่อคุณพ่อของมอนส์คือ โอคี พีเดอร์สัน และชื่อคุณพ่อของโอคี
คือ ปีเตอร์ มอนสัน—กลับไปที่มอนสันอีกครั้ง

พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านและข้าพเจ้าทำางานประวัติครอบ-
ครัวของเราให้ดี  ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำาหากเราจะ
ทำางานของเราให้ดีคือมีพระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์
สถิตกับเรา  เมื่อเราดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเท่าที่เรารู้ว่าจะ
ดำาเนินชีวิตอย่างไร พระองค์จะทรงเปิดทางให้เกิดสัมฤทธิผลใน
พรที่เราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความขยันหมั่นเพียร

เราจะทำาผิดพลาด แต่ไม่มีใครสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในงาน
ประวัติครอบครัวได้โดยไม่เป็นมือใหม่มาก่อน  ด้วยเหตุนี้เราจึง
ต้องรีบทำางานนี้ และเราต้องเตรียมปีนขึ้นเขาบ้าง  นี่ไม่ใช่ภารกิจ
ที่ง่าย แต่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านทำา และพระองค์ทรงมอบให้
ข้าพเจ้าทำา

ขณะท่ีท่านทำางานประวัติครอบครัว ท่านจะพบว่าตัวท่านกำาลัง 
พบกับอุปสรรค และท่านจะพูดกับตนเองว่า “ฉันทำาอะไรไม่ได้
อีกแล้ว”  เมื่อท่านมาถึงจุดนั้น จงคุกเข่า ทูลขอพระเจ้าให้ทรง
เปิดทาง และพระองค์จะทรงเปิดทางให้ท่าน ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ว่านี่คือความจริง

โดย ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน

การเร่ง
งาน
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์ในโลกวิญญาณ 
มากเท่ากับที่พระองค์ทรงรักท่านและข้าพเจ้า  ในเรื่องงานการ
ช่วยคนตายของเราให้รอด ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าว
ว่า “และบัดนี้ขณะที่จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ารีบ
เร่งไปสู่ความสำาเร็จ และเรื่องต่าง ๆ ที่ศาสดาพยากรณ์พูดไว้จะ
บังเกิดสัมฤทธิผล ขณะที่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการ 
สถาปนาบนแผ่นดินโลก และสิ่งต่าง ๆ กลับคืนสู่ระเบียบที่มีมา
แต่โบราณ พระเจ้าทรงสำาแดงหน้าที่และสิทธิพิเศษนี้ให้ประจักษ์
ต่อเรา”3

เกี่ยวกับบรรพชนของเราผู้ล่วงลับไปโดยไม่มีความรู้เรื่องพระ-

กิตติคุณ ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) ประกาศว่า 

“โดยผ่านความพยายามของเราเพื่อเห็นแก่พวกเขา โซ่แห่งพันธ- 

นาการจะหลุดไปจากพวกเขา และความมืดที่ล้อมรอบคนเหล่า

นั้นจะจางหายไป เพื่อความสว่างจะฉายส่องไปยังพวกเขาและ

ในโลกวิญญาณพวกเขาจะได้ยินถึงงานที่ลูกหลานได้ทำาแทน

พวกเขาที่นี่ และจะชื่นชมยินดีกับท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้”4

มีบุตรธิดาทางวิญญาณหลายต่อหลายล้านคนของพระบิดา

บนสวรรค์ผู้ไม่เคยได้ยินพระนามของพระคริสต์ก่อนจะสิ้นชีวิต

และไปในโลกวิญญาณ  แต่เวลานี้มีคนสอนพระกิตติคุณแก่พวก

เขาแล้วและพวกเขากำาลังรอวันที่ท่านและข้าพเจ้าจะทำาการค้น

คว้าที่จำาเป็นเพื่อแผ้วถางทางให้เราสามารถเข้าไปในพระนิเวศน์

ของพระเจ้าและทำางานให้พวกเขา งานที่พวกเขาทำาเองไม่ได้

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้าจะประทานพรเรา

เมื่อเรายอมรับและขานรับการท้าทายนี ้

อ้างอิง
1.  หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 88:73
2.  คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: บริคัม ยัง (1997), 314.
3.  คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 441.
4.  คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1998), 273.

การสอนจากข่าวสารน้ี

นึ กถึงเรื่องที่ท่านชื่นชอบจากประวัติครอบครัวของ 

	ท่านและเล่าเรื่องนี้กับคนที่ท่านไปเยี่ยม		ท่าน

อาจต้องการใช้คำาถามจากข่าวสารของ	ฝ่ายประธาน

สูงสุดในหมวดเด็ก	(หน้า	6)	เพื่อกระตุ้นคนที่ท่าน

เยี่ยมให้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขา		ท่านอาจจะอ่าน	

หลักคำาสอนและพันธสัญญา	128:15	และสนทนา

ความสำาคัญของการประกอบศาสนพิธีพระวิหารแทน

บรรพชนของเรา
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รู้เรื่องราว 
ของท่าน

คุณพ่อคุณแม่และ
ปู่ย่าตายายของ

ท่านเคยมีเรื่องผจญภัย
มากมาย—บางเรื่องท่าน
ไม่รู้ด้วยซ้ำา!  บางเรื่อง 
จะทำาให้ท่านหัวเราะ 
และสามารถช่วยให้ท่าน
มีศรัทธาในพระบิดา
บนสวรรค์  แต่บางครั้ง
ผู้ใหญ่ก็รู้สึกอาย  ใช้
คำาถามเหล่านี้ช่วยให้
พวกเขานึกถึงเรื่องราว
สุดโปรดบางเรื่องและ 
จดหรือวาดรูปประกอบ 
คำาตอบ

ฉันจะชอบทำาดัชนีได้หรือ
โดย เอ็มมา อาบริล โตเลโด ซิสเนรอส

ดิฉันร่วมทำาเป้าหมายของสเตคในการทำาดัชนี 50,000 ชื่อ 

ตอนแรกไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลายครั้งชุดข้อมูลที่ดิฉันดาวน์-

โหลดมีลายมืออ่านยาก และบางครั้งดิฉันก็อยากส่งกลับคืนและ

ดาวน์โหลดข้อมูลชุดใหม่  แต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าทุกคนคิดแบบ

นั้น ชุดข้อมูลเหล่านี้คงไม่มีใครทำา  ดิฉันนึกภาพออกว่ามีคนต่อ

แถวหลายแถวรอในโลกวิญญาณ ดิฉันจึงตัดสินใจว่าจะพยายาม

อ่านชื่อเหล่านั้นให้ได้และคัดลอกให้ถูกต้องต่อไป

ดิฉันเรียนรู้ที่จะรักคนเหล่านั้น  ดิฉันเข้าใจว่าพวกเขาต้องการ 

 

เด็ก

เยาวชน

ความช่วยเหลือจริง ๆ  และเราจำาเป็นต้องช่วยพวกเขา  ดิฉันเข้าใจ

ดีขึ้นว่าแผนอันสมบูรณ์แบบของพระบิดาบนสวรรค์คำานึงถึงทุกคน  

เมื่อเราทำาตามการดลใจและคำาแนะนำาจากผู้นำาที่ทรงเลือกไว้ เรา

จะเห็นพระเมตตาและความรักอันไร้ขอบเขตของพระองค์

การทำาดัชนีเป็นประสบการณ์ที่สวยงามสำาหรับดิฉัน  ดิฉันได้

เห็นคุณค่าและรักหลายอย่างเกี่ยวกับประวัติครอบครัว  ดิฉันได้

ของขวัญอันล้ำาค่าจากพระเจ้าเช่นกันโดยเชื่อฟังเรื่องง่าย ๆ อย่าง

เช่นมีส่วนร่วมในการทำาดัชนี
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเวรากรุซ เม็กซิโก

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ซ
ิโม

เน
 ช

ิน

เล่าเรื่องที่ทำาให้มี 
ความสุขมากที่สุด 

สามเรื่องได้ไหมครับ

ตอนไหนคือช่วงเวลา 
ที่รู้สึกขายหน้า 
มากที่สุดครับ

เล่าวันที่ผมเกิด 
ให้ฟังหน่อยครับ

สมัยเป็นเด็กชอบ 
ทำาอะไรครับ

มีประจักษ์พยาน 
ในพระกิตติคุณ 
ได้อย่างไรครับ



ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระเยซูคริสต์:  
พระผู้ปฏิบัติศาสนกิจ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที ่
เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

ขณะที่เราปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่น เรา
กลายเป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระ-

เยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างสำาหรับเรา  
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า “มีคน
ขัดสน…อยู่รอบข้างเรา … เราคือพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกโดยมีพระ-
บัญชาให้รับใช้และให้กำาลังใจบุตรธิดาของ
พระองค์”1

ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคมสง-
เคราะห์สามัญสอนดังนี้ “เราทุกคนสามารถ
ฝึกเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดขณะที่เรา 
รับใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  เพื่อช่วย
ให้เรา [ปฏิบัติศาสนกิจต่อ] กันได้ดีขึ้น ดิฉัน

ใคร่ขอแนะนำาให้จดจำาคำาเหล่านี้ ‘สังเกต
ก่อน แล้วรับใช้’… ขณะทำาเช่นน้ัน เรากำาลัง
รักษาพันธสัญญา และการรับใช้ของเรา  
เช่นเดียวกับการรับใช้ของประธานมอนสัน 
จะเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นสานุศิษย ์
ของเรา”2

เราสามารถสวดอ้อนวอนทุกเช้าเพื่อให้
มองเห็นโอกาสรับใช้ผู้อื่น  “พระบิดาบน
สวรรค์จะทรงนำาทางท่าน และเหล่าเทพ 
จะช่วยเหลือท่าน” เดวิด แอล. เบค ประธาน 

เยาวชนชายสามัญกล่าว  “ท่านจะมีพลัง
ความสามารถในการเป็นพรแก่ชีวิตและ
ช่วยจิตวิญญาณให้รอด”3

จากพระคัมภีร์
มัทธิว 20:25–28; 1 นีไฟ 11:27–28;  
3 นีไฟ 28:18

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ 
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล 
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากประวัติศาสตร์ของเรา
ที่การประชุมใหญ่สามัญเดือน 

ตุลาคม ปี 1856 ประธานบริคัม ยังก์ 

(1801–1877) ประกาศว่าผู้บุกเบิก

รถลากยังคงข้ามทุ่งราบกันอยู่และทุก

คนต้องช่วยรวบรวมเสบียงให้พวกเขา

ทันที  ลูซี มีเซิร์ฟ สมิธเขียนว่า เหล่า

สตรี “ถอดเปตติโค้ต [กระโปรงชั้นใน

ตัวใหญ่] ถุงน่อง และทุกอย่างที่พวก

เธอให้ได้ตรงนั้นในแทเบอร์นาเคิล 

และนำาไปกองไว้ในเกวียน”

เมื่อผู้บุกเบิกที่ได้รับการช่วยชีวิต

ทยอยมาถึงซอลท์เลคซิตี้ ลูซีเขียนว่า 

“ดิฉันไม่เคยเกิด…ความสุขใจในการ

งานใดที่เคยทำาในชีวิตมากเท่ากับได้

เห็นความรู้สึกพร้อมเพรียงกันในหมู่

คนของเรา  ดิฉันเพียงแค่ต้องเข้าไป

ในร้านและบอกสิ่งที่ต้องการ ถ้าหาก

ต้องการเสื้อผ้า พวกเขาจะวัดและตัด 

ให้ทันทีโดยไม่คิดเงิน”4

ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 

(1870–1951) กล่าวถึงการปฏิบัติ

ศาสนกิจต่อผู้อ่ืนดังน้ี “ความสุขนิรันดร์ 

ของเราจะเป็นไปในสัดส่วนตามวิธีที่

เราอุทิศตนช่วยเหลือผู้อื่น”5
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1.	 ด	ูโธมัส เอส.	มอนสัน,	“วันนี้ฉันทำ�อะไรให้ 

ใครบ้�ง”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009,	104.
2.	 ลินด� เค.	เบอร์ตัน,	“สังเกตก่อน	แล้วรับใช้,”	 

เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	78.
3.	 เดวิด แอล.	เบค,	“หน้�ที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่�นใน 

ก�รปฏิบัติศ�สนกิจ,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	56.
4.	 ลูซ	ีมีเซิร์ฟ	สมิธ,	ใน	Daughters in My Kingdom: 

The History and Work of Relief Society (2011),	
36–37.

5.	 จอร์จ	อัลเบิร์ต	สมิธ,	ใน	Daughters in My 
Kingdom,	77.

พิจารณาสิ่งนี้
1. การสวดอ้อนวอนสามารถนำาเรา

ให้เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ

พระเจ้าได้อย่างไร

2. การปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อื่นช่วย 

ให้เรารักษาพันธสัญญาของเรา 

ได้อย่างไร
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วันอาทิตย์วันหนึ่งก่อนการประชุมศีล
ระลึก อธิการเดินมาหาผมและถาม

ว่า “คุณจะช่วยเราให้พรศีลระลึกได้ไหม
ครับ”  ผมตอบว่าได้ครับ

ผมไปหยิบหนังสือเพลงสวดแล้วล้าง
มือก่อนมานั่งที่โต๊ะศีลระลึก  ผมเปิด
หนังสือเพลงสวด และเพลงแรกที่ผมเห็น
คือ “ฉันเฝ้าพิศวง” (เพลงสวด, บทเพลงที่  
89)  การประชุมยังไม่เริ่ม ผมจึงเริ่มอ่าน 
บรรทัดแรก “ฉันเฝ้าพิศวงต่อความรัก 
พระเยซูให้ฉัน”  ทันใดนั้นความรู้สึกรัก
อย่างสุดซึ้งก็เปี่ยมล้นในใจผม

คืนก่อนผมอ่านในพระคัมภีร์ไบเบิล
เกี่ยวกับบั้นปลายพระชนม์ชีพของพระเยซ ู
คริสต์—หลายตอนเก่ียวข้องกับพระกระยา- 
หารมื้อสุดท้าย สวนเกทเสมนี การสิ้นพระ-
ชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์  
ผมนึกภาพพระเยซูทรงถูกทรมาน ถูกเฆ่ียน 
และถูกผู้สังหารพระองค์เยาะเย้ย  ผมนึก
ภาพพระเยซูทรงพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ในสวนเกทเสมนีขณะที่เหล่าสาวก
ของพระองค์นอนหลับ

ผมตระหนักว่าผมกำาลังจะให้พรขนมปัง 
และน้ำาซึ่งเป็นเครื่องหมายแทนพระวรกาย
และพระโลหิตของพระองค์  ศีลระลึกช่วย
ให้เราได้ต่อพันธสัญญาที่ทำาไว้เมื่อครั้งรับ

ผมรู้สึกว่าพระเจ้าทรงรักผมมากจนผม
ไม่อาจกลั้นน้ำาตาไว้ได้  ผมรู้สึกประหนึ่ง
ว่าผมไม่คู่ควรกับส่ิงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
ทำาเพื่อผม  แต่ผมรู้สึกเช่นกันว่าความรัก
ที่ทรงมีให้ผมเป็นความรักที่บริสุทธิ์  เพื่อน
จะสละชีวิตเพื่อเพื่อนของเขา (ดู ยอห์น 
15:13)  เมื่อเพลงสวดศีลระลึกเริ่ม ผมยืน
อยู่กับบราเดอร์อีกคนหนึ่งเพื่อเริ่มศาสน-
พิธี

เราเปิดผ้าปูโต๊ะสีขาวสวยงามที่คลุม

เ ร า พู ด ถึ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์

พิศวงต่อความรักท่ี 
พระเยซูทรงมอบให้ผม
โดย ซีซาร์ ลิมา เอสกาเลนเต

บัพติศมาว่าเราจะระลึกถึงพระองค์ตลอด
เวลา รักษาพระบัญญัติของพระองค์ และ
รับพระนามของพระองค์

เมื่อการประชุมศีลระลึกเริ่ม ความคิด
ทั้งหมดนี้อยู่ในหัวผม  ผมรู้สึกอย่างลึกซึ้ง
ว่าพระเยซูทรงทนทุกข์ในความเจ็บปวด
อย่างเหลือเชื่อจนเราไม่อาจเข้าใจได้ จาก
นั้นผมเกิดความคิดว่าพระองค์ทรงอดทน
ต่อทุกขเวทนาเพราะความรักที่พระองค์
ทรงมีต่อเรา—ต่อผม

ประสบการณ์ชำาระล้างทางวิญญาณ
“เพื่อให้ศีลระลึกเป็นประสบการณ์ชำาระล้างทางวิญญาณ 

ในแต่ละสัปดาห์ เราต้องเตรียมตนเอง ก่อน มาที่การประชุม 

ศีลระลึก  เราทำาสิ่งนี้โดยตั้งใจละทิ้งงานประจำาวันและนันทนา-

การของเราไว้เบื้องหลัง ปล่อยวางความคิดทางโลกและข้อ 

กังวลต่างๆ  เมื่อทำาเช่นนี้ เราทำาให้ความคิดและใจเรามีที ่

ว่างเพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .

“ขณะร้องเพลงสวดศีลระลึก มีส่วนร่วมในคำาสวดศีลระลึก และรับส่วนสัญ-

ลักษณ์ที่แทนพระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ เราแสวงหาร่วมกับการสวด 

อ้อนวอนทูลขอการให้อภัยบาปและความผิดพลาดของเรา  เรานึกถึงคำาสัญญา

ที่เราทำาและรักษาระหว่างสัปดาห์ก่อน  เราทำาคำามั่นสัญญาส่วนตัวอย่างเฉพาะ

เจาะจงว่าจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอดในสัปดาห์ที่จะมาถึง”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “รู้สำานึกตัว: ศีลระลึก พระวิหาร  
และการเสียสละรับใช้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 34.
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ขนมปัง ขณะถือขนมปังผมรู้ว่าผมมีหน้าที่ฉีกขนม- 
ปังอันเป็นส่วนหนึ่งของศาสนพิธี แต่ผมลังเล  ขนม- 
ปังแทนพระวรกายของพระคริสต์  ผมนึกถึงทหาร
กำาลังทำาร้ายพระเจ้า และผมไม่ต้องการฉีกขนมปัง  
เมื่อผมฉีกชิ้นแรกผมนึกถึงวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อ 
พระเยซูอย่างเจ็บปวดและอัปยศอดสูก่อนพระองค์
สิ้นพระชนม์—มงกุฎหนาม การเฆี่ยนตี และทุกข-
เวทนา  น้ำาตายังคงไหลอาบแก้มผมขณะเตรียม
ขนมปัง

ต่อจากนั้นผมเกิดความคิดว่าเหตุการณ์อันแสน
เจ็บปวดและน่าอัปยศเหล่านี้จำาเป็น  สิ่งเหล่านี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์  พระองค์ทรงพลีพระชนม์ชีพเพราะ
ความรักที่ทรงมีต่อผมและเราแต่ละคน

ผมเริ่มรู้สึกสงบมากและมีปีติ  ผมค่อย ๆ บรรจง
ฉีกขนมปังทุกชิ้นโดยรู้ว่าเราจะให้พรและทำาให้สิ่งที่
ผมถืออยู่ในมือศักดิ์สิทธิ์เพื่อจุดประสงค์พิเศษและ
เป็นเครื่องหมายแทนบางสิ่งที่มีค่า สวยงาม และ
ไม่ธรรมดาอย่างยิ่ง  ผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบอัน 
 

ใหญ่หลวงของการประกอบศาสนพิธีนี้เพื่อให้ผู้
เข้าร่วมการประชุมได้ต่อพันธสัญญากับพระเจ้า
และรับพรแห่งการชดใช้

เมื่อเราฉีกขนมปังเสร็จ ผมเห็นถาดเต็มไป
ด้วยขนมปังที่เราฉีก  ภาพนั้นน่าอัศจรรย์และ
งดงาม  คู่ของผมกล่าวคำาสวดอ้อนวอน  ผม
ไม่เคยเข้าใจวลี “เพื่อพวกเขาจะรับประทาน
ในความระลึกถึงพระวรกายของพระบุตรของ
พระองค์” ชัดเจนเท่านี้มาก่อน (คพ. 20:77)

เมื่อผมรับส่วนขนมปัง ผมรู้สึกถึงความรัก
ของพระผู้ช่วยให้รอดอีกครั้ง  ผมรู้สึกได้รับความ
คุ้มครอง อ่อนน้อมถ่อมตน และตั้งใจว่าจะทำาสิ่ง
ที่ถูกต้อง  ผมต้องการสำารวจชีวิตผมและกลับใจ
จากทุกอย่างที่ผมทำาผิด

ผมขอบพระทัยพระเยซูคริสต์สำาหรับความรัก
ที่ทรงมีต่อผม  ผมขอบพระทัยที่เราได้รับพรแห่ง
การชดใช้ เพื่อรับการให้อภัยบาปและมีโอกาส
กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโกC
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คำาถามให้
ไตร่ตรอง
ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

ระหว่างสัปดาห์เพื่อ

เตรียมรับศีลระลึก 

ให้ดีขึ้น  ฉันนึกถึง

อะไรในช่วงศีลระลึก  

ฉันรู้สึกถึงการให้อภัย

และได้รับการดลใจ

ขณะรับศีลระลึก 

หรือไม่
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ดิฉันกำ�ลังคุยกับเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเกี่ยว-
กับพรของก�รแต่งง�นในพระวิห�ร  

ดิฉันพูดติดตลกว�่ดิฉันนึกพรออกเพียงไม่
กี่อย่�ง แต่นึกก�รท้�ท�ยออกหล�ยอย่�ง  
“เหรอ” เธอพูด “แต่นั่นอ�จจะ เป็น พรก็ได้
นะ!”

ดิฉันรู้ว�่เธอพูดถูก
ก�รผนึกในพระวิห�รเป็นพรที่ช่วยให้

ดิฉันมองก�รแต่งง�นและครอบครัวไปไกล
ถึงนิรันดร  พันธสัญญ�พระวิห�รของดิฉัน
เป็น “แว่นต�” ที่ช่วยให้ดิฉันกับส�มีมอง 
เห็นท�งเลือกตรงหน้�เร�เสมอ แม้จะเป็น
ส�มีภรรย�หนุ่มส�วที่เพิ่งแต่งง�นก็ต�ม

มุมมองนิรันดร์
เร�เริ่มชีวิตแต่งง�นด้วยมุมมองนิรันดร ์

และรู้สึกว่�นั่นหม�ยถึงเร�ไม่ควรยืดเวล�
ก�รมีลูกหรือจำ�กัดลูก ๆ ท่ีรอม�อยู่กับครอบ- 
ครัวเร�  ส�มีของดิฉันยังเรียนระดับอุดม 
ศึกษ�ขณะครอบครัวเร�เริ่มขย�ย  ตอน
ที่เข�ทำ�ง�นเต็มเวล� เร�มีลูกห้�คนพอดี  
ดิฉันยังคงเรียนนอกเวล�เพื่อจะส�ม�รถ 
ดูแลลูกๆ ที่บ้�นได้  ดิฉันหวนนึกถึงช่วงปี
แรก ๆ เหล่�นั้นด้วยคว�มพอใจ  พวกเข�
เยี่ยมม�ก!  เร�อยู่ในอพ�ร์ตเม้นต์เล็ก ๆ  
กับลูกสองคนอ�ยุไม่ถึง 15 เดือน เลี้ยงชีพ
ด้วยร�ยได้จำ�กัดของนักศึกษ�และกินเนื้อ
บด (แฮมเบอร์เกอร์) เป็นส่วนใหญ่

ดิฉันคิดว่�ช่วงปีแรก ๆ เหล่�นั้นเหมือน
เป็นปีผู้บุกเบิกของเร�—เร�กำ�ลังข้�ม “ทุ่ง
ร�บ” ของก�รเรียนมห�วิทย�ลัย เริ่มต้น
ครอบครัว และเลี้ยงชีพด้วยเงินจำ�นวน 
จำ�กัด  ดิฉันรู้สึกคล้�ยกันนิด ๆ กับสิ่งที่ผู้
ช่วยชีวิตคนหนึ่งของคณะรถล�กม�ร์ติน 
กล่�วถึงก�รเดินท�งของพวกเข� “พวกเร�
ทุกคนรอดต�ยม�ด้วยคว�มรู้แน่ชัดว่� 
พระผู้เป็นเจ้�ทรงพระชนม์เพร�ะเร�คุ้น- 
เคยกับพระองค์ในคว�มลำ�บ�กสุดขีด 
ของเร�”1

ในส�ยต�ของช�วโลก สิ่งที่เร�เลือกทำ�
ในช่วงแต่งง�นปีแรก ๆ ไม่สมเหตุสมผลเอ�
เสียเลย  ก�รเลื่อนเรียนจบออกไปเพื่อมีลูก 
ก�รเลี้ยงชีพด้วยร�ยได้ท�งเดียว และก�ร

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

ส่ิงท้าทายเป็นพร
โดย ราเชล แฮร์ริสัน

สิ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายของการ
แต่งงานในพระวิหารกลับกลายเป็นพร 
วิเศษสุด

เสียสละสิ่งฟุ่มเฟือยบ�งอย่�งอ�จดูเหมือน
โง่เขล�  แต่พระเจ้�รับสั่งกับอิสย�ห์ว่�

“เพร�ะคว�มคิดของเร�ไม่ใช่คว�มคิด
ของเจ้� และท�งของพวกเจ้�ก็ไม่ใช่ท�ง 
ของเร� พระย�เวห์ตรัสดังนี้แหละ

“เพร�ะฟ้�สวรรค์สูงกว่�แผ่นดินโลก
อย่�งไร ท�งของเร�ก็สูงกว่�ท�งของพวก
เจ้� และคว�มคิดของเร�ก็สูงกว่�คว�มคิด
ของเจ้�อย่�งนั้น” (อิสย�ห์ 55:8–9)

ก�รเสียสละเป้�หม�ยฝ่�ยโลกเพื่อทำ�
ต�มพระประสงค์ที่พระบิด�บนสวรรค์ทรง
มีต่อครอบครัวเร�เป็นพรในชีวิตที่ทำ�ให้เร�
นอบน้อม

เผชิญการท้าทายด้วยกัน
เร�อ่�นในพระคัมภีร์หลักคำ�สอนและ

พันธสัญญ�ว่�คนที่ “เต็มใจยึดถือพันธ-
สัญญ�ของตนโดยก�รเสียสละ…พวกเข� 
ได้รับก�รยอมรับจ�ก [พระเจ้�]

“เพร�ะเร�, พระเจ้�, จะทำ�ให้พวกเข� 
นำ�ผลออกม�ดังต้นไม้ที่ออกผลดกซึ่งปลูก
ไว้ในที่ดินดี, ข้�งธ�รน้ำ�บริสุทธิ์, ซึ่งออกผล
ล้ำ�ค่�ม�กม�ย.” (คพ. 97:8–9)  ลูกห�้คน
ของเร�เป็นผลอันล้ำ�ค่�ของเร�  พวกเข� 
เป็นพรประเสริฐสุดของเร�อย่�งไม่ต้อง
สงสัย

ขณะหล�ยปีผ่�นไป ดิฉันกับส�มีประสบ
ส่ิงท้�ท�ยม�กม�ยในชีวิตแต่งง�น และเม่ือ
นึกย้อนกลับไปดิฉันพูดได้เต็มป�กเต็มคำ�

การแต่งงานนำาความรับผิด
ชอบสำาคัญที่สุดบางอย่าง 

ของชีวิตมาให้—และช่วงเวลาอัน
เปี่ยมปีติที่สุดบางช่วงของชีวิต   
เราประสงค์จะได้ยินเรื่องราวเกี่ยว
กับช่วงเวลาอันเปี่ยมปีติที่ท่านมี
ในชีวิตแต่งงาน  แบ่งปันเรื่องราว
ของท่านที่ liahona.lds.org (คลิก 
“Submit Your Work”) หรืออีเมล
มาที่ liahona@ldschurch.org



        มิ ถุ น า ย น  2 0 1 4    11

ว่�ดิฉันขอบคุณสำ�หรับสิ่งท้�ท�ยเหล่�นั้น  
พระเจ้�ประท�นพรเร�ด้วยก�รทดลองเพื่อ
ขัดเกล�เร�แต่ละคนและเพื่อช่วยให้เร�หัน
ม�ห�พระองค์และคู่ชีวิตของเร�

ก�รแต่งง�นในพระวิห�รเป็นพันธสัญญ�
สูงสุดของคว�มสูงส่ง  เมื่อรักษ�พันธสัญญ�
นี้ สิ่งนั้นย่อมนำ�เร�ไปถึงระดับสูงสุดใน
อ�ณ�จักรซีเลสเชียล หรือชีวิตนิรันดร์ อัน
หม�ยถึงก�รเพิ่มพูนนิรันดร์ (ดู คพ. 131: 
1–4)  เพร�ะร�งวัลอันยิ่งใหญ่นี้ เร�จึงควร
ค�ดหวังให้ก�รแต่งง�นในพระวิห�รพัฒน�
เร� เปลี่ยนธรรมช�ติวิสัยของเร�

เอ็ลเดอร์บรูซ ซี. ฮ�เฟน สม�ชิกเกียรติ-
คุณแห่งส�วกเจ็ดสิบกล่�วว่� “เร�อ�จจะ
เริ่มแต่งง�นเพื่อคว�มสบ�ยในตอนแรก  
แต่จ�กนั้นปัญห�จะต�มม�เรื่อย ๆ  ห�ก
เร�พย�ย�มแก้ปัญห�อย่�งจริงจัง เร�อ�จ
ไม่สบ�ยเสมอไป แต่เร�จะเติบโต  ลงท้�ย
แล้วเร�จะไม่ได้แต่งง�นเพียงเพื่อคว�ม 
 

สบ�ย แต่เพื่อปีติสุข”2  ก�รแก้ปัญห�ด้วย
กันไม่สบ�ยเสมอไป แต่นำ�ปีติม�ให้เร�
อย่�งแท้จริง

การทำางานหนักและปีติ
ก�รเป็นม�รด�เป็นคว�มบ�กบั่นซึ่งย�ก

ที่สุดที่ดิฉันเคยประสบ ก่อนมีลูก ดิฉันคิดว่�
คว�มเป็นแม่ส่วนใหญ่คงจะมีแต่ปีติ แม้จะ
ไม่ตลอดเวล�—สอดแทรกด้วยก�รทำ�ง�น
หนักสักช่วงสองช่วง  แต่ดิฉันเข้�ใจแล้วว่�
มันตรงกันข้�ม  เพร�ะดิฉันเป็นหุ้นส่วน 
นิรันดร์กับส�มี ก�รเป็นบิด�ม�รด�และชีวิต
แต่งง�นของเร�จึงกล�ยเป็นห้องทดลอง
สำ�หรับก�รเป็นเหมือนพระบิด�บนสวรรค์  
คว�มรับผิดชอบของก�รเป็นบิด�ม�รด�
ในชีวิตนี้คล้�ยคลึงกับก�รทำ�ง�นและจุด
ประสงค์ของพระบิด�บนสวรรค์ “คือก�ร
ทำ�ให้เกิดคว�มเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์
ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)  ก�รเป็นภรรย� 
 

และม�รด�เรียกร้องคว�มอดทน คว�ม 
เข้มแข็ง และคว�มรักเป็นอย่�งยิ่ง  ก�รเป็น
ม�รด�กำ�ลังช่วยให้ดิฉันเป็นเหมือนพระ- 
ผู้เป็นเจ้�ม�กขึ้นในธรรมช�ติวิสัย คว�ม
ปร�รถน� และคว�มเป็นไปได้

ก�รผนึกในพระวิห�รเป็นพรแก่ดิฉันใน
หล�ย ๆ ด้�นอย่�งที่ดิฉันค�ดไม่ถึง  เป็น
แหล่งพลังให้ดิฉันและเป็นคว�มมั่นคงให ้
ลูก ๆ  เป็นห่วงเชื่อมดิฉันกับบรรพชนและ
เป็นพรแก่ท่�นเหล่�นั้นเมื่อดิฉันทำ�ง�น 
พระวิห�รให้  ก�รแต่งง�นในพระวิห�รม ี
ค่�ควรแก่ก�รเสียสละทุกอย่�ง และดิฉัน
ทร�บว่�สิ่งนี้นำ�พรยิ่งใหญ่ม�ให ้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์

อ้างอิง
1.	 ฟรานซิส	เว็บสเตอร์,	ใน	วิลเลียม อาร์.	พาลเมอร์,	

“Pioneers	of	Southern	Utah,”	The Instructor,	พ.ค.	
1944,	217–18.

2.	 บรูซ ซี.	ฮาเฟน,	Covenant Hearts: Marriage and the 
Joy of Human Love	(2005),	13.
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ฮันนาห์มารดาของข้าพเจ้าเป็นหมัน เธอ 
สวดอ้อนวอนขอบุตรชายที่พระวิหาร 

โดยสาบานว่าจะยกเขาให้พระเจ้า  พระผู้- 
เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเธอ  
เธอให้กำาเนิดข้าพเจ้า  ขณะข้าพเจ้ายังเด็ก 
เธอพาข้าพเจ้าไปรับใช้พระองค์ในพระวิหาร  
เอลีปุโรหิตที่นั่นดูแลและสอนข้าพเจ้า2

สมัยยังเด็ก คืนหนึ่งข้าพเจ้าได้ยินเสียง
เรียกชื่อ  ข้าพเจ้าไปหาเอลีสามครั้ง แต่เขา 
ไม่ได้เรียกข้าพเจ้า  เขาบอกว่าพระเจ้าทรง 
กำาลังเรียกข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าทำาตามคำาแนะ- 
นำาของเอลีเมื่อได้ยินชื่อตนเองครั้งที่สี่และ
ขานรับว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของ
พระองค์คอยฟังอยู่”3  พระเจ้าตรัสกับข้าพ- 
เจ้า และเมื่อข้าพเจ้าโตขึ้น พระองค์ทรงอยู่
กับข้าพเจ้า  พระองค์ทรงเรียกข้าพเจ้าเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

เมื่อข้าพเจ้าอายุมากแล้ว ข้าพเจ้าแต่งตั้ง 
บุตรชายท้ังหลายของข้าพเจ้าให้เป็นผู้วินิจฉัย 

ของอิสราเอล  พวกบุตรของข้าพเจ้าไม่ชอบ
ธรรม ด้วยเหตุนี้เหล่าผู้ใหญ่ของอิสราเอล
จึงขอให้มีกษัตริย์  ข้าพเจ้าเตือนผู้คนเรื่อง
อันตรายของการมีกษัตริย์ แต่พวกเขายืน
กรานตามคำาขอ  พระเจ้าจึงทรงบัญชาว่า
ข้าพเจ้าควร “ฟังพวกเขา”4

พระเจ้าทรงส่งซาอูล–“หนุ่มใหญ่รูปงาม”5 

มาให้ข้าพเจ้า–และข้าพเจ้าเจิมเขาเป็น “ผู้นำา 
เหนืออิสราเอลประชากร”6  เขากลายเป็น
กษัตริย์ของคนเหล่านั้น  อย่างไรก็ดี เมื่อ
พระเจ้าทรงบัญชาซาอูลให้ทำาลายคนอามาเลข 
และทุกอย่างที่คนเหล่านั้นมี เขากลับไม ่
เช่ือฟัง  เขาไว้ชีวิตสัตว์ของคนอามาเลขและ
ถวายเป็นเครื่องบูชา  ข้าพเจ้าสอนซาอูลว่า 
“ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่ง
จะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้”7

เนื่องด้วยการไม่เชื่อฟังของซาอูล พระเจ้า
จึงทรงบัญชาข้าพเจ้าให้เจิมกษัตริย์องค์ใหม่ 
จากบรรดาบุตรของเจสซี  เจสซีส่งบุตรชาย 
 

ซามูเอล
“ประสบการณ์ของเด็กชายซามูเอลเมื่อท่านขานรับเสียงเรียกจากพระเจ้า  
เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าเสมอมา”1—ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ ์พั น ธ สั ญ ญ า เ ดิ ม

เจ็ดคนแรกมาให้ข้าพเจ้า แต่พระเจ้าไม่
ทรงเลือกพวกเขา8  พระเจ้าทรงเปิดเผย
แก่ข้าพเจ้าว่าดาวิดบุตรชายคนเล็กควร
เป็นกษัตริย์ ด้วยหน้าตาหรือรูปร่าง พี่ชาย
ของดาวิดอาจดูเหมือนกษัตริย์ในอนาคต
มากกว่า แต่พระเจ้าทรงเลือกเด็กชาย 
เลี้ยงแกะคนนี้ให้นำาผู้คนของพระองค์   
จากประสบการณ์นี้ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า  
“พระยาเวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่
มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก  
แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจิตใจ”9 

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“The	Priesthood	in	Action,”	

Ensign,	พ.ย.	1992,	47.
2.	 ด	ู1 ซามูเอล	1–2.
3.	 1 ซามูเอล	3:10.
4.	 1 ซามูเอล	8:22.
5.	 1 ซามูเอล	9:2.
6.	 1 ซามูเอล	9:16.
7.	 1 ซามูเอล	15:22.
8.	 ด	ู1 ซามูเอล	16:10.
9.	 1 ซามูเอล	16:7.
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โดยการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค  
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักษา

สัญญาของพระองค์
ในบทความหน้า 60–61 ของฉบับนี้ 

เอ็ลเดอร์แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์ แห่งสาวก
เจ็ดสิบเล่าว่าการจ่ายส่วนสิบก่อนใช้เงินที่
ท่านได้มาในสมัยเด็กสอนท่านให้แยกแยะ
ระหว่างความต้องการกับความจำาเป็น

เอ็ลเดอร์เพอร์กินส์กล่าวว่าเมื่อรักษา
พระบัญญัติข้อนี้ “ศรัทธาของข้าพเจ้าแรง
กล้ามากขึ้นและความปรารถนาจะรักษา
พระบัญญัติข้ออื่น [ของพระเจ้า] แรงกล้า
มากขึ้นเช่นกัน”  ท่านปฏิบัติหลักธรรมที่
สอนไว้ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน: 
“เจตคติของท่านสำาคัญต่อการจ่ายส่วนสิบ 
… จงยินดีจ่ายด้วยใจที่น้อมขอบพระทัย” 
([2011], 38)

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

จากแบบอย่างของผู้อื่น  ดู “พรของ
ส่วนสิบ” (เลียโฮนา, มี.ค. 2013, 26) 
เพื่ออ่านเกี่ยวกับคนห้าคนที่ได้รับพร
เพราะพวกเขาจ่ายส่วนสิบ  สนทนา
ว่าส่วนสิบเป็นพรแก่ครอบครัวท่าน

ส่วนสิบและเงินบริจาค

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

พระคัมภีร์เก่ียวกับหัวข้อน้ี
เลวีนิติ 27:30, 32 

เฉลยธรรมบัญญัติ 26:12

เนหะมีย์ 10:38

มาลาคี 3:8, 10; ดู 3 นีไฟ 

24:8, 10 ด้วย

ลูกา 18:12

แอลมา 13:15

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

64:23; 97:10–12; 

119:3
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พป
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์

อย่างไร  ท่านอาจต้องการพูดคุยเช่น 
กันว่าส่วนสิบและเงินบริจาคเป็นพร 
แก่สมาชิกทุกคนของศาสนจักรอย่างไร

• พิจารณาอ่านหัวข้อเรื่องส่วนสิบและ
เงินบริจาคใน เพื่อความเข้มแข็งของ

เยาวชน (หน้า 38–39) ด้วยกัน  ท่าน
อาจจะสนทนาว่าการอดอาหารและ
เงินบริจาคอดอาหารสัมพันธ์กัน
อย่างไรและครอบครัวท่านจ่ายเงิน
บริจาคอดอาหารอย่างไร

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเด็ก
• พิจารณาใช้การสาธิตต่อไปนี้: วาง

เหรียญ 10 เหรียญไว้บนโต๊ะ  ถาม
สมาชิกครอบครัวว่าพวกเขาจะรู้สึก
อย่างไรถ้าท่านจะให้พวกเขาเก้า
เหรียญและท่านจะเก็บไว้เพียง 
เหรียญเดียวเพื่อช่วยสร้างอาณาจักร
ของพระเจ้า  พวกเขาเต็มใจยอมรับ 
ข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่  จากนั้นท่าน
อาจจะอธิบายความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างสถานการณ์นี้กับกฎส่วนสิบ

• ท่านอาจจะใช้หมวด “สำาหรับเด็กเล็ก” 
ใน เลียโฮนา สิงหาคม 2011 (หน้า 
70–72) ซึ่งมีประสบการณ์จากชีวิต

จริงที่เด็กชายคนหนึ่งเรียนรู้ว่าการ 
จ่ายส่วนสิบเป็นการเลือกที่ดี—แม ้
เขาจะบริจาคเพียงเหรียญเดียวก็ตาม  
ทา่นอาจจะทำากิจกรรมคลา้ยคลงึกัน 
กับลูกๆ ของท่านด้วย 

อ่าน เลียโฮนา ฉบับย้อนหลังทางออนไลน์ได้ที่  
liahona. lds. org.
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สื่อทั้งหมดที่ท่าน 

บริโภคล้วนมีผลต่อ 

ท่าน  การเลือกสื่อ 

ของท่านจรรโลงใจ  

มีจุดประสงค์ และ 

สร้างแรงบันดาลใจ 

หรือไม่
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กระตุ้นเตือนและพลังเยียวยาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์และไม่ทำาร้ายวิญญาณของเรา เราได้รับคำาแนะนำาไม่ให ้
“เข้าร่วม…ดู หรือมีส่วนร่วมในสิ่งใดก็ตามที่หยาบคาย ไร้ศีลธรรม 
รุนแรง หรือลามกอนาจาร”2  แต่บางครั้งสื่อที่ดูเหมือนไม่มีเนื้อหา
ผิดศีลธรรมก็สามารถให้โทษได้โดยทำาให้เราเขวออกจากจุดประ-
สงค์ในชีวิต

ถึงแม้ความบันเทิงที่ดีงามจะช่วยให้เรารู้สึกเบิกบานใจได้ แต่

ความบันเทิงรูปแบบอื่นจะนำาเราให้กลายเป็นคนไม่จริงจังได้เช่น
กัน  ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงบัญชา

เราดังนี้ “จงยุติคำาพูดเล่น ๆ ทั้งปวงของ
เจ้า, จากการสรวลเสเฮฮาทั้งปวง, จาก
ความปรารถนาที่เป็นตัณหาราคะทั้งปวง
ของเจ้า, [และ] จากความจองหองและ
ความไม่จริงจังทั้งปวงของเจ้า” (88:121)  

ความบันเทิงบางอย่างทำาให้เราเขวจาก
จุดประสงค์ของแผนแห่งความรอดโดย
ครอบงำาความคิดเราด้วยสิ่งที่เอ็ลเดอร ์
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเรียกว่าความคิดไร้สาระและเรื่อง
ไม่เป็นสาระ3  ความบันเทิงที่ไม่จริงจังเช่น

นั้นสามารถทำาให้เราตกหลุมพรางอย่างรวดเร็วและกลายเป็น 
“การขาดความคารวะอย่างจงใจจนเรื่องศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นเรื่อง
ไม่สลักสำาคัญ และเลวร้ายที่สุดคือกลายเป็นการลบหลู่ศาสนา
และการหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์”4 

จงเป็นผู้กระทำ�เชิงรุก
ถึงแม้อาจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะปล่อย 

ให้ความบันเทิงที่เราฟัง ดู และอ่านเข้า 
มาในใจและความคิดเราโดยไม่ได้ตรวจ

สอบ แต่ส่วนจำาเป็นของชีวิตคือเรียนรู้วิธีเป็นผู้กระทำา–เรียนรู้ที่จะ 
“กระทำา [ด้วยตัวเราเอง] และมิถูกกระทำา” (2 นีไฟ 2:26) ส่วนหน่ึง
ของการเป็นผู้กระทำาที่แท้จริงคือการเป็นคนสุขุมรอบคอบในเรื่อง
ความบันเทิงที่เราใช้

แทนที่จะบริโภคสื่อเพื่อความบันเทิงโดยไม่คิด เราต้องรู้ตัวว่า

เรากำาลังใช้เวลามากเพียงใดกับสื่อเหล่านั้นและข่าวสารอะไรที่สื่อ

โดย แคเธอรีน เนลสัน

เมื่อดาเนียล ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกถูกนำาตัวมาราช-
สำานักของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์สั่งให้พวกเขากิน
อาหารชั้นสูงและดื่มเหล้าองุ่นของกษัตริย์  แต่พวกเขาตัดสิน

ใจกินเมล็ดพืช (อาหารที่ทำาจากธัญพืช) และดื่มน้ำาแทน หลังจาก
นั้น 10 วัน “บรรดาคนเหล่านั้นรูปร่างหน้าตาดีกว่า และเนื้อหนัง
เปล่งปลั่งกว่าบรรดาคนหนุ่มที่รับประทานอาหารชั้นสูงของพระ-
ราชา … [และ] พระเจ้าประทานความรู้ความเข้าใจในวรรณกรรม
ทั้งปวง และปัญญา และดาเนียลเข้าใจนิมิตและความฝันทุก
ประการ” (ดาเนียล 1:15, 17)

ถึงแม้เรามักจะใช้เรื่องนี้อธิบายหลักธรรมสำาคัญเกี่ยวกับ 
พระคำาแห่งปัญญาและอาหารที่เรา
บริโภคเข้าไป จริง ๆ แต่เรื่องนี้สอน 
หลักธรรมอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่เราบริโภค  
เชิงเปรียบเทียบ ด้วย  รวมถึงสื่อที่เรา

ใช้สำาหรับความบันเทิง—ทุกสิ่งทุกอย่าง
ตั้งแต่งานศิลปะ หนังสือ การเต้นรำา 
ดนตรีไปจนถึงสื่อดิจิทัลและสื่อสังคม  
เฉกเช่นดาเนียลกับเพื่อน ๆ ที่ตัดสินใจ
แน่วแน่ว่าจะหลีกเลี่ยงอาหารฟุ่มเฟือย

และหนักท้องซึ่งจะไม่ให้การบำารุงเลี้ยง
ที่ต้องการ—และอาจทำาให้เสียสมาธิจาก
การอบรมในราชสำานักของกษัตริย์—ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีดุลพินิจ
ในการเลือกความบันเทิงที่ดีงาม (ดู คพ. 25:10)

ข้อเสนอแนะต่อไปนี้สามารถช่วยให้เราเลือกได้ว่าความบันเทิง
ใดคู่ควรกับเวลาอันมีค่าของเราในสภาพการทดลองนี้

หลีกเล่ียงคว�มไม่จริงจัง
เราหันมาพึ่งความบันเทิงเพื่อผ่อนคลาย

จากความกังวลประจำาวัน  เวลานั้นสามารถ
เป็นช่วงที่เราผ่อนคลาย หัวเราะด้วยกัน พูด 

คุยกับครอบครัวและมิตรสหาย1  ความสดช่ืนท่ีเรารู้สึกจากกิจกรรม 
เหล่านี้มาจากอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งผลของพระ-
วิญญาณคือ “ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความ
กรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน [และ] การรู้จัก
บังคับตน” (กาลาเทีย 5:22–23)  เพื่อให้รู้สึกสดชื่นหลังจากการ 
พักผ่อนหย่อนใจ เราต้องเลือกความบันเทิงที่ทำาให้เราเปิดรับการ ภา
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กำาลังส่งออกมา—ทั้งแบบโจ่งแจ้งหรือแอบแฝง  ไรอัน โฮล์มส์  
ผู้อำานวยการกลุ่มสื่อดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ อธิบายว่า
เราต้อง “ใช้เทคโนโลยีอย่างรอบคอบ” และพิจารณา “ผลทั้งหมด
ของเทคโนโลยี” ให้ถี่ถ้วน 5  เอมี่ ปีเตอร์สัน เจนเซ็น หัวหน้าภาค
วิชาการละครและสื่อศิลปะที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์กล่าวว่าเรา
จำาเป็นต้อง “เลือกมีส่วนร่วมในการสนทนาส่ือเชิงรุกและหลีกเล่ียง
การบริโภคสื่อเชิงรับ”6

ใช้เวล�อย่�งฉล�ด
ส่วนหนึ่งของการเป็นผู้กระทำาเชิงรุกมากขึ้น

คือเราต้องรู้ตัวว่าเราใช้เวลากับความบันเทิงมาก
เพียงใด  เนื่องจากมีให้เลือกมากเหลือเกิน เราจึง

ถูกดูดกลืนได้ง่ายกับ “อะไรก็ตามที่มาถึงเราผ่านข้อความ อีเมล  
ฟีดข้อมูล สตรีม และการแจ้งเตือน”7  และเมื่อเราเป็นเช่นนั้น เรา
กำาลังทำาให้ “วันแห่งการทดลอง [ของเรา]” (2 นีไฟ 9:27) สูญไป
กับกิจกรรมเสียเวลาเปล่าที่ไม่ช่วยให้เราเป็นตัวแทนที่เข้มแข็งขึ้น 
ฉลาดขึ้น และมีจิตกุศลมากขึ้นของพระเยซูคริสต์

แทนที่จะเสียเวลาช่วงค่ำาทั้งหมดไปกับวิดีโอยอดนิยมล่าสุด 
รายการใหม่ที่ได้รับความสนใจ หรือการอัพเดทสถานะ เราน่าจะ
พยายามใช้เวลาไปกับความบันเทิงที่มีความหมายและคืนพลังให้
แก่เรา  บราเดอร์โฮล์มส์กล่าวว่า “จงเลือกอย่างมีสติ  คุณเป็นผู้
ตัดสินใจว่าจะปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลชนิดไหน เม่ือใด และอย่างไร”8

เลือกส่ือท่ีจรรโลงใจ
ส่วนสำาคัญอีกส่วนหนึ่งของการเลือกความ

บันเทิงอย่างระมัดระวังคือการคำานึงว่าสื่อ 
นั้น ๆ กำาลังส่งข่าวสารอะไร

ความบันเทิงทุกรูปแบบสื่อสารบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะตั้งใจ 
สื่อข่าวสารนั้นหรือไม่ก็ตาม  ตัวอย่างเช่น ขณะชมภาพยนตร์หรือ
อ่านหนังสือ จงถามตนเองว่าสัญลักษณ์ ตัวหนังสือ เนื้อเพลง และ 
รูปภาพในนั้นสื่อสารอะไรกับท่าน  อะไรคือคุณค่าของสื่อดังกล่าว  
และสิ่งนั้นส่งเสริมให้มีพฤติกรรมอย่างไร  สำาคัญที่สุดคือ สิ่งนั้น
ช่วยให้ท่านนึกถึงและมีความคารวะต่อพระเยซูคริสต์หรือไม่  สิ่ง
นั้นช่วยให้ท่านเข้าใจความเป็นพระเจ้าของพระองค์หรือไม่  สอน
ท่านเกี่ยวกับความเสียสละ ความรัก ความไม่เห็นแก่ตัวหรือไม ่
กล่าวบางอย่างเกี่ยวกับความสำาคัญของครอบครัวหรือความศักดิ์-
สิทธิ์ของการแต่งงานหรือไม่  หากท่านไม่สามารถได้ความจริงบาง
อย่างเกี่ยวกับพระกิตติคุณจากข่าวสารความบันเทิงของท่าน สิ่ง
นั้นย่อมไม่มีค่าและไม่คู่ควรกับเวลาของท่าน

บางคนอาจถูกล่อลวงให้พูดว่า “นี่เป็นแค่ความบันเทิง—ไม่ใช่

โรงเรียนหรือศาสนจักร  ฉันไม่ต้องเรียนรู้อะไรก็ได้”  แต่ไม่ว่าท่าน

จะรู้ตัวหรือไม่ “อะไรก็ตามที่ท่านอ่าน ฟัง หรือดูมีผลต่อท่าน”9

เมื่อเราใช้ความคิดและใจเราประเมินสื่อที่เราบริโภค เราย่อมมี

ช่วงเวลาของการใคร่ครวญ  ศาสตราจารย์เจนเซ็นเรียกช่วงเวลา

เหล่านี้ว่า “การสนทนา” นั่นคือ “การแลกเปลี่ยน—โต้ตอบไปมา

หรือให้และรับขณะที่เราฟังและตอบสนอง  การสนทนาที่ดีที่สุดที่

เรามีบ่อยครั้งจะกลายเป็นช่วงเวลาของการกลับใจส่วนตัว เพราะ

บ่อยครั้งที่ระหว่างการสนทนานั่นเองที่เราเปลี่ยนความคิด หาเส้น

ทางใหม่ หรือตัดสินใจทำาให้ดีขึ้น  การเปลี่ยนแปลงที่เราทำากับ 

จิตวิญญาณของเราในช่วงเวลาเหล่านี้ตามปรกติจะเล็กน้อย เรียบ

ง่าย เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ให้ความสบายใจ และเกิดผล”10

เราแสวงหา “สิ่งใดที่เป็นคุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกัน

ว่าดีหรือควรค่าแก่การสรรเสริญ”—แม้ในเวลาว่างของเรา (หลัก

แห่งความเชื่อข้อ 13)  ในฐานะตัวแทนของพระเยซูคริสต์เราต้อง

ยืนหยัด “ให้ทุกอย่างที่ [เรา] อ่านหรือ [ดู]. . . สอนสิ่งดีบางอย่าง

หรือสร้างสิ่งดีบางอย่างใน [ตัวเรา] หรือ [ครอบครัวเรา]”  การใช ้

ความบันเทิงของเราควร “เป็นการกระทำาที่ศักดิ์สิทธิ์ มีจุดประสงค ์

. . . [ช่วยให้เรา] เกิดวิสัยทัศน์และมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับพระบิดา

บนสวรรค์ของเรา”11

เรารู้ว่าความบันเทิงที่มีคุณธรรม งดงาม และควรค่าแก่การ

สรรเสริญเช่นน้ัน—ซ่ึงถือเป็นส่ือท่ีมีคุณค่า—จะจรรโลงใจเรา เตรียม 

เราให้พร้อมรับการท้าทายของชีวิต และเพิ่มพลังให้แก่การเป็น

สานุศิษย์ของเรา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย แจน พินบอรัฟ
นิตยสารศาสนจักร

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถ้อยคำ�ที่เรียบง่�ย
นี้ “จงดูเด็กเล็ก ๆ ของเจ้�”  ช�วนีไฟ
เหลียวมองลูก ๆ ของพวกเข� และสิ่ง

ที่เกิดขึ้นต่อจ�กนั้นเป็นหนึ่งในเหตุก�รณ์ศักดิ์สิทธิ์
ที่สุดทั้งหมดในพระคัมภีร์ (ดู 3 นีไฟ 17:23–24)

ดิฉันได้รับประสบก�รณ์ครั้งแรกจ�ก “ก�ร
ดู” เมื่อลูกส�วคนแรกเพิ่งเกิด  เสียงเล็ก ๆ ที่ร้อง
ไม่หยุดปลุกดิฉันให้ตื่นม�ตอนประม�ณเที่ยงคืน 
ขณะดิฉันกำ�ลังจะป้อนนมเธอก็เกิดเหตุก�รณ์นี้  
เธอเบิกต�โพลงและมองตรงเข้�ม�ในดวงต�ดิฉัน
เป็นช่วงเวล�อันมีค่�และย�วน�น  ขณะที่เธอกับ
ดิฉัน “มองดู” กันเป็นครั้งแรก ดิฉันรู้สึกบ�งอย่�ง
เกี่ยวกับคว�มผูกพันนิรันดร์ที่เร�จะมีร่วมกัน

ก�รศึกษ�ด้�นประส�ทชีววิทย�ยืนยันคว�ม 
สำ�คัญยิ่งของ “ก�รดู” ระหว่�งพ่อแม่ลูกต�มที่
ดร.อัลเลน เอ็น. ชอร์ ผู้เชี่ยวช�ญด้�นประส�ท
ชีววิทย�กล่�ว ก�รสื่อส�รโดยไม่ใช้
คำ�พูดของ “ก�รจ้องมองกัน” 
จำ�เป็นต่อพัฒน�ก�รที่
เหม�ะสมของสมองท�รก1  
ในช่วงปีต่อ ๆ ม� ก�ร
สื่อส�รเช่นนี้ยังคงสำ�คัญ
ต่อพัฒน�ก�รด้�นคว�มคิด 
จิตใจ และวิญญ�ณของ 
ลูกที่กำ�ลังเติบโต

คุณพ่อคุณแม่แบบถอดปลั๊ก

ตัดขาดจากส่ือและ 
ฟังด้วยความรัก
“คำาตอบการสวดอ้อนวอน

ของเราเกี่ยวกับวิธีตอบ

สนองความต้องการของ

ลูก ๆ อาจเป็นว่าเราต้อง

ตัดขาดจากเทคโนโลยีบ่อย

ขึ้น  ช่วงเวลาอันล้ำาค่าของ

โอกาสในการปฏิสัมพันธ์

และสนทนากับลูก ๆ สูญ

สลายเมื่อเราถูกครอบงำา

ด้วยสิ่งล่อตาล่อใจ  ทำาไม

ไม่เลือกเวลาหนึ่งในแต่ละ

วันตัดขาดจากเทคโนโลยี

และเชื่อมสัมพันธ์กันอีก

ครั้ง เพียงปิดอุปกรณ์ทุก 

อย่าง เมื่อท่านทำาดังนี้ 

บ้านของท่านอาจดูเงียบ 

เหงาในตอนแรก ท่านอาจ

นึกไม่ออกว่าจะพูดหรือทำา

อะไร จากนั้น เมื่อท่านให้

ความเอาใจใส่ลูกอย่างเต็ม

ที่ การสนทนาจะเริ่มขึ้น 

และท่านจะเพลิดเพลิน 

กับการฟังกันและกัน”

ดู โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม  

ประธานปฐมวัยสามัญ,  

“ถ้อยคำาท่ีเราเอ่ย,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 82.

“ก�รดู” ไม่ใช่ก�รชำ�เลืองมองแบบเหม่อ ๆ ไม่
ตั้งใจ  แต่คือก�รดูแลเอ�ใจใส่กันด้วยใจและคว�ม
คิด คือก�รเอ�ใจจดจ่อที่บอกว่� “ฉันมองเห็นคุณ  
คุณสำ�คัญต่อฉัน”

สำ�หรับบิด�ม�รด�ยุคปัจจุบัน ก�รดูในลักษณะ
นี้มักเรียกร้องให้มีวินัยในก�รถอดปลั๊ก เลือกอย่�ง 
มีสติว่�ต้องหันหลังให้หน้�จอของเร�และปิดอุปกรณ์ 
ดิจิทัล  น่ันอ�จหม�ยถึงเร�ต้องต้�นท�นก�รล่อลวง 
ให้เช็คข้อคว�มหรือเลื่อนหน้�จอดูโพสต์ต่�ง ๆ 
ในสื่อสังคม  อ�จต้องมีก�รตั้งกฎเกณฑ์ก�รใช้
สื่อสำ�หรับตนเองและครอบครัวอย่�งรอบคอบ 
กำ�หนดขอบเขตเพื่อพิทักษ์เวล�ศักดิ์สิทธิ์ที่เร�ม ี
ให้กันในครอบครัวทุกวัน

เมื่อเร�พย�ย�มมองดูลูกเล็ก ๆ ของเร�อย่�ง
เต็มที่ม�กขึ้นและบ่อยขึ้น เร�กำ�ลังบำ�รุงเลี้ยงก�ร 
รับรู้คุณค่�ในตนเองของลูก ๆ ยกระดับคว�มสัมพันธ์ 

ที่เร�มีต่อกัน และมีคว�มสุขกับช่วง
เวล�อันศักดิ์สิทธิ์ม�กขึ้น ช่วงเวล�
ที่เร�มองเข้�ไปในใจลูก ๆ ของ
เร� 

อ้างอิง
1.  ดู “Relational trauma and the developing 

right brain: The neurobiology of broken 
attachment bonds,”  ใน Tessa Baradon,  

ed., Relational Trauma in Infancy (2010), 
19–47.ภ�
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เราได้รับสิทธิพิเศษให้มีชีวิตอยู่ในประวัติ
ศาสนจักรช่วงน้ีท่ีมีคำาถามเก่ียวกับฐานะ 
ปุโรหิต  มีความสนใจอย่างมากและ

ความปรารถนาจะรู้และเข้าใจมากขึ้นเกี่ยว
กับสิทธิอำานาจ พลังอำานาจ และพรอันเกี่ยว 
เน่ืองกับฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  ดิฉัน 
หวังว่าหลักคำาสอนเรื่องฐานะปุโรหิตจะ 
“กลั่นลงมา บน [จิตวิญญาณของเรา] ดัง

โดย ลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคม 
สงเคราะห์สามัญ

พลังอำ�น�จ 
ฐ�นะปุโรหิต

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตประสาทโดยการแต่งตั้ง แต่พลังอำานาจฐานะปุโรหิต 

มีให้ทุกคน  ความชอบธรรมคือสิ่งที่ทำาให้เราแต่ละคนมีคุณสมบัต ิ

พร้อมเชิญพลังอำานาจฐานะปุโรหิตเข้ามาในชีวิต

ภา
พถ

่าย
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เจ
อร

์รีย
์ ก

าร
์นส

์, ย
กเ

ว้น
ที่ร
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ุ; ข

วา
: ภ

าพ
ถ่า
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บโ
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 โค

ดีย
์ เบ

ลล
์มีให้ทุกคน

หยาดน้ำาค้างจากฟ้าสวรรค์” (คพ. 121:45; 
เน้นตัวเอน)  ดิฉันเป็นพยานว่าพระเจ้าทรง
กำาลังเร่งงานของพระองค์ และนั่นบอกเป็น
นัยให้เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงทำางาน
ของพระองค์ให้สำาเร็จอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเรา
จะได้รับพลังที่มาจากการอยู่ในแนวเดียว 
กับแผนและจุดประสงค์ของพระองค์

พระเจ้าทรงทำางานของพระองค์ให้สำาเร็จ

เสมอ ซ่ึงงานน้ันคือ “การทำาให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 
1:39) โดยผ่านพลังอำานาจฐานะปุโรหิตของ
พระองค์  โดยพลังอำานาจดังกล่าวพระองค์
ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก  โดย
ผ่านศาสนพิธีฐานะปุโรหิต เราเอาชนะผล
ของการตกได้เนื่องด้วยการชดใช้ของพระ-
เยซูคริสต์  เพราะสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต

18 เ ลี ย โ ฮ น า
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ประทานให้มนุษย์เพื่อเป็นพรแก่ลูก ๆ 
ของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จึงทรง 
ต้องการให้เราเชื้อเชิญพลังอำานาจฐานะ 
ปุโรหิตเข้ามาในบ้านของเราเพื่อเป็นพร 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
เราและชีวิตเราแต่ละคน

ในการอบรมผู้นำาทั่วโลกเมื่อปี 2013 
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองเน้นย้ำาว่า “ผู้ชายไม่ใช่
ฐานะปุโรหิต!”1  สำาหรับดิฉันนั่นคือการ
ปลุกสำานึก ทั้งยังเป็นการเชื้อเชิญเราทุก
คนให้ศึกษา ไตร่ตรอง และเข้าใจฐานะ
ปุโรหิตให้ดีขึ้น  ถ้ามีคนถามคำาถามต่อ
ไปนี้ ท่านจะตอบได้หรือไม่ คนถามอาจ
จะเป็นเด็กหรือเพื่อนที่เป็นสมาชิกของ
ศาสนาอื่น

• ฐานะปุโรหิตคืออะไร
• เหตุใดฐานะปุโรหิตจึงสำาคัญมาก
• กุญแจของฐานะปุโรหิตคืออะไร
• ใครถือกุญแจฐานะปุโรหิต

ฐานะปุโรหิตคืออะไร
ฐานะปุโรหิตคือพลังอำานาจและสิทธิ

อำานาจนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์
ทรงใช้ประทานพร ไถ่ และทำาให้บุตรธิดา
ของพระองค์สูงส่ง  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบด-
นาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย
เรื่องฐานะปุโรหิตไว้ดังนี้ “ฐานะปุโรหิตคือ 
วิธีที่พระเจ้าทรงกระทำาผ่านผู้ชายเพื่อช่วย
จิตวิญญาณให้รอด … ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
ได้รับการคาดหวังให้ใช้สิทธิอำานาจศักดิ์สิทธิ์
นี้ให้สอดคล้องกับพระดำาริ พระประสงค์ 
และจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า  
ฐานะปุโรหิตไม่ใช่การเอาตนเองเป็นที่ตั้ง  

ฐานะปุโรหิตมักจะใช้ในการรับใช้ ให้พร 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่นเสมอ”2

เมื่อดิฉันศึกษา ไตร่ตรอง และพยายาม

เข้าใจฐานะปุโรหิต  สิ่งที่ช่วยได้คือการ 
พิจารณาว่าโลกจะเป็นอย่างไรหาก ปราศจาก 

ฐานะปุโรหิต  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายแนวคิด
นี้เมื่อท่านกล่าวว่า “ท่านนึกภาพออกไหม
ว่าชีวิตมรรตัยนี้จะมืดมนว่างเปล่าสักเพียง

ใดหากไม่มีฐานะปุโรหิต  หากอำานาจฐานะ
ปุโรหิตไม่มีอยู่บนโลกนี้ ปฏิปักษ์จะมีอิสระ
ที่จะตระเวนครอบงำาผู้คนไปทั่วอย่างไม่อาจ
หยุดยั้งได้  จะไม่มีของประทานแห่งพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำาทางและให้ความ
สว่างแก่เรา  ไม่มีศาสดาพยากรณ์ที่จะพูด
ในพระนามของพระเจ้า  ไม่มีพระวิหารที่

เราจะสามารถทำาพันธสัญญานิรันดร์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ได้  ไม่มีสิทธิอำานาจที่จะให้พรหรือ

ได้รับการฟื้นฟูบนแผ่นดินโลกผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยการ
ประทานความสมบูรณ์แห่งเวลายุคสุดท้าย
อันรุ่งโรจน์นี้

อย่างไรก็ดี เอ็ลเดอร์โอ๊คส์เตือนเราใน 
การพูดถึงฐานะปุโรหิตว่า “แม้บางครั้งเรา 
จะเรียกผู้ดำารงฐานะปุโรหิตว่า ‘ฐานะปุโรหิต’ 
แต่เราต้องไม่ลืมว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตไม่ใช่
เจ้าของหรือมีฐานะปุโรหิตประกอบอยู่ใน
ตัว  ฐานะปุโรหิตดำารงใน ความไว้วางใจอัน

ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของชาย 

หญิง และเด็กเฉกเช่นเดียวกัน”4

เหตุใดฐานะปุโรหิตจึงสำาคัญมาก
เรารู้ว่า “แผนแห่งความสุขอันศักดิ์สิทธิ์

ทำาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดำาเนินต่อ 

บัพติศมา รักษาหรือปลอบโยน … จะไม่มี
ความสว่าง ไม่มีความหวัง—มีเพียงความ
มืด”3

น่าสลดใจเมื่อคิดว่าไม่มีพลังอำานาจ
ฐานะปุโรหิต  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้น
ปลาบปลื้มยินดีที่พลังอำานาจศักดิ์สิทธิ์นี้
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“ฐานะปุโรหิตไม่ใช่การเอาตนเอง 
เป็นที่ตั้ง ฐานะปุโรหิตมักจะใช้ใน 

การรับใช้ ให้พร และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ผู้อื่นเสมอ” 
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

20 เ ลี ย โ ฮ น า



 J u n e  2 0 1 4  21

ไปได้หลังความตาย  ศาสนพิธีและพันธ- 
สัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพระวิหารศักดิ์-
สิทธิ์ทำาให้เกิดความเป็นไปได้สำาหรับแต่ละ
บุคคลที่จะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้- 
เป็นเจ้าและเพื่อที่ครอบครัวจะเป็นหนึ่งเดียว
ชั่วนิรันดร์”5  ดังที่เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 
“สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟ ู
เพื่อครอบครัวจะได้รับการผนึกชั่วนิรันดร์”6

“การประกอบศาสนพิธีของพระกิตติคุณ
ต้องใช้อำานาจฐานะปุโรหิต … ศาสนพิธี
แต่ละอย่างเปิดประตูไปสู่พรมากมายทาง 
วิญญาณ”7  พระเยซูทรงมอบกุญแจศักดิ์- 
สิทธิ์ของอาณาจักรให้เปโตรพร้อมด้วย 
ความรับผิดชอบที่ว่า “สิ่งใดที่ท่านกล่าว 
ห้ามในโลก สิ่งนั้นก็จะถูกกล่าวห้ามใน
สวรรค์ และสิ่งใดที่ท่านกล่าวอนุญาตใน 
โลก สิ่งนั้นก็จะได้รับอนุญาตในสวรรค์” 
(มัทธิว 16:19)

กุญแจของฐานะปุโรหิตคืออะไร
คำาอธิบายที่เรียบง่ายของกุญแจฐานะ

ปุโรหิตพบใน New Era เดือนพฤษภาคม 
2012 ดังนี้

“ด้วยกุญแจหนึ่งชุด ท่านจะทำาสิ่งต่าง ๆ 
ได้มากมายซึ่งท่านจะไม่สามารถทำาได้ด้วย
วิธีอื่น—เช่น เข้าไปในอาคาร ขับรถ เปิด
หีบใส่ของ เป็นต้น  โดยพื้นฐานแล้วกุญแจ
หมายถึงสิทธิอำานาจและการเข้าถึง

“กุญแจฐานะปุโรหิตก็เช่นกัน  กุญแจ
เหล่านั้นใช้ควบคุมการเข้าถึงพรและศาสน-
พิธีของฐานะปุโรหิต … กุญแจฐานะปุโรหิต
คือสิทธิ์ในการควบคุมดูแลและกำากับดูแล
ศาสนจักร … โดยปกติกุญแจใช้ได้กับเขต
ภูมิศาสตร์เช่น วอร์ด สเตค หรือคณะเผยแผ่  
และมักจะรวมถึงสิทธิอำานาจในศาสนพิธี
และกิจกรรมบางอย่างเช่นกัน (อาทิ บัพติศมา 

ศีลระลึก งานเผยแผ่ศาสนา และงานพระ- 
วิหาร)”8

ใครถือกุญแจฐานะปุโรหิต
“พระเยซูคริสต์ทรงถือกุญแจฐานะปุโรหิต

ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับศาสนจักรของพระองค์ 
พระองค์ทรงประสาทกุญแจทั้งหมดที่เกี่ยว 
ข้องกับอาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดิน
โลกให้อัครสาวกแต่ละคนของพระองค์ อัคร-
สาวกอาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งคือประธาน
ศาสนจักร เป็นเพียงคนเดียวบนแผ่นดินโลก
ที่มีสิทธิอำานาจในการใช้กุญแจฐานะปุโรหิต
ทั้งปวง (ดู คพ. 107:91–92) … [จากนั้น
ท่าน] มอบกุญแจฐานะปุโรหิตให้ผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตคนอื่น ๆ เพื่อผู้นำาเหล่านั้นจะสามารถ
ควบคุมดูแลในขอบเขตความรับผิดชอบของ
ตน … ประธานองค์การช่วยและที่ปรึกษา
ไม่ได้รับกุญแจ แต่ได้รับสิทธิอำานาจซึ่งมอบ
หมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกของตน”9

อย่างไรก็ดี มีความแตกต่างระหว่างสิทธิ
อำานาจฐานะปุโรหิตกับพลังอำานาจฐานะ
ปุโรหิต  สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตประสาท 
ให้โดยการแต่งตั้ง แต่พลังอำานาจฐานะ
ปุโรหิตมีให้ทุกคน  เนื่องจากพลังอำานาจ
ฐานะปุโรหิตคือสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาจะ
มีในครอบครัวและบ้าน เรา จำาเป็นต้องทำา
อะไรบ้างเพื่อเชื้อเชิญพลังอำานาจดังกล่าว
เข้ามาในชีวิตเรา  ความชอบธรรมส่วนตัว
จำาเป็นต่อการมีพลังอำานาจฐานะปุโรหิต

การเข้าใจหลักคำาสอนเร่ืองฐานะปุโรหิต
หนึ่ง พยายามมีค่าควรแก่การรับของ

ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  เพราะ
หลักคำาสอนเรื่องฐานะปุโรหิตจะเข้าใจได้ดี
ที่สุดโดยการเปิดเผย  จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ได้ความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อเปิดเผยและกลั่นหลักคำาสอนลงบนจิต

วิญญาณของเรา
สอง เข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์  เรารู้ว่าพระ-

วิหาร “เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดา
สถานนมัสการทั้งหมด”10 และให้สภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตโดยวิญญาณแห่งการเปิดเผย

สาม อ่านพระคัมภีร์  การค้นคว้า ไตร่-
ตรอง และศึกษาพระคัมภีร์เป็นการเชื้อเชิญ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงเปิดเผยความ 
จริงที่สำาคัญต่อเราเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต  
ดิฉันขอแนะนำาให้ท่านพิจารณาข้อพระ-
คัมภีร์ต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วนร่วมกับการสวดอ้อน-
วอน ได้แก่ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
13, 20, 84, 107 และ 121 และแอลมา 13  
จากนั้นดิฉันขอเชื้อเชิญท่านให้ท่องจำาคำา
ปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต 
ซึ่งมีอยู่ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 
84:33–44  โดยทำาเช่นนี้ ดิฉันสัญญากับ
ท่านว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงขยาย
ความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต 
และจะทรงดลใจและหนุนใจท่านในวิธีที่
วิเศษทีเดียว
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ดิฉันขอเชื้อเชิญท่านให้ไตร่ตรอง หลักคำา
สอนและพันธสัญญา 121:34–46 เช่นกัน 
และถามตนเองด้วยคำาถามเช่น 

• ใจฉันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ของโลก
นี้หรือไม่

• ฉันแสวงหาเกียรติจากชายหรือหญิง
หรือไม่

• ฉันพยายามปกปิดบาปของฉันหรือไม่
• ฉันหยิ่งจองหองหรือไม่
• ฉันใช้การควบคุมหรืออำานาจปกครอง

หรือการบีบบังคับกับลูก ๆ ของฉัน คู่
ครองของฉัน หรือคนอื่น ๆ หรือไม่

• ฉันพยายามอย่างจริงจังเพื่อปฏิบัติ
หลักธรรมที่ชอบธรรมต่าง ๆ เช่น การ
ชักชวน ความอ่อนโยน ความอดกลั้น 
ความกรุณา ความสุภาพอ่อนน้อม 
ความรักที่ไม่เสแสร้ง (หมายถึงความ
รักท่ีแท้จริง จริงใจ หรือมาจากใจ) 
หรือไม่

• คุณธรรมประดับความนึกคิดของฉัน
ไม่เสื่อมคลายหรือไม่

• ฉันปรารถนาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของฉันหรือไม่

คำาว่า การชักชวน ความอ่อนโยน ความ

อดกลั้น ความกรุณา ความสุภาพอ่อนน้อม 

และ ความรักที่ไม่เสแสร้ง  ให้ความหมาย
ใหม่และเป็นส่วนตัวกับดิฉันมากเมื่อดิฉัน
นึกถึงพรที่ขอจากคุณพ่อหลายปีก่อน

สมัยเป็นสาวโสด ดิฉันมีเรื่องหนึ่งที่ตัดสิน
ใจลำาบาก  ดิฉันจึงทำาเหมือนที่เคยทำาหลาย
ครั้งคือไปหาคุณพ่อและขอพรจากท่าน  
ดิฉันคาดว่าท่านจะทำาตามคำาขอของดิฉัน
ทันที แต่แปลกใจเมื่อท่านตอบว่า “พ่อต้อง
ใช้เวลาเตรียมให้พรครั้งนี้ ลูกจะตกลงไหม
ถ้าต้องรอสักสองวัน”

น่าสนใจตรงที่ 40 ปีต่อมา ดิฉันลืมไป
แล้วว่าคุณพ่อให้พรอะไรบ้าง แต่ดิฉันจะ
ไม่มีวันลืมความคารวะอย่างสุดซึ้งที่คุณพ่อ 
มีต่อฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ขณะเตรียม 
ตัวทางวิญญาณเพื่อประกาศพรของบิดา 
บนศีรษะดิฉัน  ท่านเข้าใจหลักธรรมที่สอน 
ไว้ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 121 และ 
ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะดำาเนินชีวิตตามนั้นเพื่อ 
ให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับพลังอำานาจฐานะ
ปุโรหิตก่อนให้พรครอบครัว

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ดิฉันได้ทำางาน

เกือบทุกวันกับศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้  
และผู้เปิดเผยที่ได้รับการดลใจ  ถ้าเราต้อง 
การรู้หลักคำาสอนเรื่องฐานะปุโรหิตจริง ๆ  
เรามีแหล่งที่เชื่อถือได้และยังมีชีวิตอยู่ซึ่ง
พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ นั่นคือ ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย  ดิฉันเป็น
พยานว่าพวกท่านเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้า
และครอบครองพลังอำานาจฐานะปุโรหิต 
โดยความชอบธรรมส่วนตัว

ในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสอนว่า “ในแผนแห่งการ 
ประสาทฐานะปุโรหิตอันยิ่งใหญ่ของพระ-
บิดาบนสวรรค์ ชายมีหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะ 
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีฐานะปุโรหิต แต่พวกเขา 
ไม่ใช่ฐานะปุโรหิต ชายและหญิงมีบทบาท 
สำาคัญเท่าเทียมกันแต่แตกต่างกัน สตรีไม่
อาจตั้งครรภ์ได้โดยปราศจากผู้ชายฉันใด 
ชายก็ไม่อาจใช้อำานาจฐานะปุโรหิตอย่าง
เต็มที่เพื่อสถาปนาครอบครัวนิรันดร์โดย
ปราศจากผู้หญิงฉันน้ัน กล่าวคือ ในมุมมอง
นิรันดร์ ทั้งอำานาจแห่งการให้กำาเนิดและ
อำานาจฐานะปุโรหิตมีร่วมกันโดยสามีและ
ภรรยา”11

ดิฉันกำาลังเรียนรู้ว่าอิทธิพลทางศีลธรรม 
ของสตรีเป็นของประทานท่ีเสริมพลังอำานาจ
ฐานะปุโรหิต เมื่อพูดถึงสตรีในศาสนจักร 
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–
1995) กระตุ้นดังนี้ “เราวิงวอนขอร้องท่าน
ให้ปฏิบัติศาสนกิจด้วย อิทธิพล อันทรงพลัง
ของท่านตลอดไปในการเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้ครอบครัวของเรา ศาสนจักรของ
เรา และชุมชนของเรา”12  ในการประชุม
ใหญ่สามัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าวถึงสตรีว่า “ไม่ว่าท่านจะโสดหรือ
แต่งงานแล้ว ไม่ว่าท่านจะสูงวัย อายุน้อย 
หรือวัยกลางคน อำานาจศีลธรรมของท่าน
สำาคัญยิ่ง”13

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าวทำานองเดียวกัน 
“ไม่มีสิ่งใดในโลกเปลี่ยนชีวิต บำารุงเลี้ยง 
และเป็นเรื่องใกล้ตัวเท่า อิทธิพล ของสตร ี
ที่ชอบธรรม”14

เราได้ตอบคำาถามบางข้อไปแล้วเกี่ยวกับ
ฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
แต่ยังมีอีกหลายข้ออย่างไม่ต้องสงสัย
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เช่ือฟังก่อน เข้าใจทีหลัง
ดิฉันทิ้งท้ายด้วยประสบการณ์ที่เคย

ช่วยดิฉันเกี่ยวกับคำาถามที่ยังไม่ได้รับคำา
ตอบ  ไม่กี่ปีก่อน ดิฉันกับสามีได้รับเชิญ
ให้ไปร่วมงานชุมนุมของผู้นำาที่มีประสบ-
การณ์มากมายหลายคนในศาสนจักร  
เจ้าหน้าที่ควบคุมคนใหม่เพิ่งได้รับเรียก 

และก่อนจบการประชุมมีคนถามคำาถาม
ที่ตอบยากมากและอาจทำาให้เกิดการ
โต้แย้ง  โดยทราบดีถึงความยากของ
คำาถาม ดิฉันกับสามีจึงกล่าวคำาสวด
อ้อนวอนที่จริงใจต่อพระบิดาบนสวรรค์
ทันทีเพื่อผู้นำาคนใหม่คนนี้  ขณะที่เขา
มายังแท่นพูดเพื่อตอบคำาถาม ดิฉันเห็น
การเปลี่ยนแปลงในสีหน้าของเขาขณะที่
เขายืนอย่างสง่าผ่าเผย และพูดด้วยพลัง
ของพระเจ้า

คำาตอบของเขาออกมาทำานองนี้  “บรา- 
เดอร์ครับ ผมไม่ทราบคำาตอบของคำาถามที่
คุณถาม แต่ผมจะบอกสิ่งที่ผมทราบดี  ผม
ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ 
ของเรา  ผมทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของโลก  ผม
ทราบว่าโจเซฟ  สมิธเห็นพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาและพระบุตรของพระองค์พระเยซู
คริสต์ และท่านเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟู

พลังอำานาจฐานะปุโรหิตมาบนแผ่นดินโลก  
ผมทราบว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความ
จริงและมีความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์  ผมทราบว่าเรามีศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตเวลานี้ ผู้ที่พูดแทนพระเจ้า

เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตเรา  ผมไม่ทราบคำาตอบ
ของคำาถามที่คุณถาม แต่นี่คือสิ่งที่ผมทราบ  
ที่เหลือผมยอมรับด้วยศรัทธา  ผมพยายาม
ดำาเนินชีวิตตามคำากล่าวอันเรียบง่ายนี้เกี่ยว
กับศรัทธาที่ผมเรียนรู้เมื่อหลายปีก่อนจาก 

จากคำาปราศรัยในการประชุมใหญ่ของสตรีที่มหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2013
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ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าเป็น 

ความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้ 

เพื่อเป็นพรแก่ชาย หญิง และเด็ก  

เพื่อที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบ-

ครัวกับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์
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โดย ลีอา แม็คคลานาฮาน

ประวัติศาสตร์ของศาสนจักรในอิตาลีเริ่มต้นในสมัยพันธสัญญาใหม่ เมื่อเมืองหลวง
ของจักรวรรดิโรมันเป็นบ้านของคริสต์ศาสนิกชนที่ซื่อสัตย์กลุ่มหนึ่ง  พระคัมภีร์
ไบเบิลไม่ได้บันทึกว่าใครนำาพระกิตติคุณไปโรมเป็นคนแรก แต่สาขาของศาสนจักร

อยู่ที่นั่นมาแล้ว “หลายปี” (โรม 15:23) เมื่อครั้งอัครสาวกเปาโลส่งจดหมายไปถึงชาวโรม
ราว ค.ศ. 57

เปาโลบรรยายถึงคริสต์ศาสนิกชนในโรมว่า “บริบูรณ์ด้วยความดี” (15:14)  ท่านรู้จักพวก
เขาบางคน และสาส์นของท่านมีรายชื่อยาวเหยียดของวิสุทธิชนที่ท่านรักและส่งคำาทักทาย
ไปถึงพวกเขา (ดู 16:1–15)

เปาโลยกย่องศรัทธาของศาสนิกชนเหล่านั้นและบอกพวกเขาว่าท่านสวดอ้อนวอนให้
พวกเขาอย่างจริงใจ  ท่านอยากพบพวกเขาและหวังว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยอมให้ท่านได้
ไปเยี่ยมพวกเขาในไม่ช้า (ดู 1:8–15)

ในที่สุดเมื่อท่านไปกรุงโรม ท่านไปในฐานะนักโทษ แต่สมาชิกศาสนจักรเฝ้ารอการมา
ของท่านถึงขนาดว่าพี่น้องชายบางคนเดินทาง 43 ไมล์ (69 กม.) มาพบท่านที่ตลาดอัปปีอัส 
เมื่อเห็นเขาทั้งหลาย ท่าน “ขอบพระคุณพระเจ้าและมีกำาลังใจดีขึ้น” (กิจการ 28:15)

ต่อมา เปาโลถูกประหารเป็นมรณสักขีในโรม ที่ซึ่งคริสต์ศาสนิกชนถูกข่มเหงอย่างรุนแรง
จากเนโรและจักรพรรดิคนอื่น ๆ  สุดท้ายศาสนจักรตกอยู่ในการละทิ้งความเชื่อ แต่วิสุทธิชน
ชาวโรมสมัยเริ่มแรกได้ฝากมรดกแห่งศรัทธาไว้ตรงใจกลางจักรวรรดิ อันเป็นจุดเริ่มต้นให้
คริสต์ศาสนาเผยแผ่ไปทั่วโลก

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน 

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใน ทุ ก แ ผ่ น ดิ น

มรดก 
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พระเจ้าทรงซ่อนผู้คน
ในปีคริสต์ศักราช 1849 เอ็ลเดอร์ลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901) 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองได้รับเรียกให้ไปจัดตั้งคณะเผยแผ่
ในอิตาลี  ขณะกำาลังตรองว่าจะเริ่มต้นที่ใด ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยว
กับชาววอลเดนเซียน ชุมชนศาสนาในเทือกเขาปีดมอนต์ทางภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลี

ชาววอลเดนเซียนอดทนต่อการข่มเหงที่รุนแรงมาตลอดเจ็ด
ศตวรรษเนื่องด้วยความเชื่อของพวกเขา  ก่อนการปฏิรูปโปรเตส-
แตนท์หลายร้อยปี พวกเขาสั่งสอนว่าศาสนจักรสมัยเริ่มแรกของ
พระคริสต์ได้ตกอยู่ในการละทิ้งความเชื่อ พวกเขาแยกตนเองจาก
นิกายโรมันคาทอลิกและถูกประกาศว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกขับ
ไล่ออกจากเมือง ถูกทรมาน และถูกเข่นฆ่า  แต่แทนที่จะละทิ้ง
ศาสนาพวกเขากลับหนีไปอยู่แถบเทือกเขาตอนบน1

“แสงอันเจิดจ้าสว่างวาบขึ้นในใจข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้านึกถึง 
[ชาววอลเดนเซียน]” เอ็ลเดอร์สโนว์บันทึก  ในจดหมายถึงบ้าน
ท่านเขียนว่า “ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงซ่อนผู้คนของพระองค์ไว้ที่นี่
ท่ามกลางเทือกเขาอัลไพน์”2

ในเขตการปกครองอื่นของอิตาลี กฎหมายไม่สนับสนุนให้ทำา
กิจกรรมเผยแผ่ศาสนา  แต่สองปีก่อนเอ็ลเดอร์สโนว์มาถึง ชาว
วอลเดนเซียนในเขตปีดมอนต์ได้รับอิสรภาพทางศาสนาหลังจาก
หลายศตวรรษของการข่มเหง3  ไม่เพียงเท่านั้น หลายคนในพวก
เขาได้รับความฝันและนิมิตแปลกประหลาดที่เตรียมพวกเขาให้
พร้อมรับข่าวสารจากผู้สอนศาสนา4

เอ็ลเดอร์สโนว์พร้อมผู้สอนศาสนาสองคู่อุทิศอิตาลีเพื่อการสั่ง
สอนพระกิตติคุณเมื่อวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1850  เอ็ลเดอร ์
สโนว์บันทึกว่า “นับจากวันนั้นโอกาสสั่งสอนข่าวสารของเราเริ่ม
มีมา”5

ตลอดสี่ปีติดต่อกัน การทำางานของผู้สอนศาสนาประสบทั้ง
ความสำาเร็จและการต่อต้าน  พวกเขาจัดพิมพ์หนังสือเผยแผ่
ศาสนาเล่มเล็ก ๆ สองเล่มและแปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษา
อิตาลี  พวกเขาให้บัพติศมาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจำานวนหนึ่ง แต่
ราวปี 1854 งานลดลง–ผู้สอนศาสนาได้รับเรียกให้ไปเขตอื่น 
บรรดาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ซื่อสัตย์ที่สุดอพยพไปยูทาห์ และการ
ข่มเหงเพิ่มทวี  ในปี 1862 ศาสนจักรหยุดการเผยแผ่ศาสนาและ

เยาวชนของสเตคโรม อิตาลีอีสต์ ช่วยทำาความสะอาดและทาสีบ้านพักคนเร่ร่อน
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* 63 ปีก่อนคริสตกาล: 
ปอมเปอุสผู้นำาทาง
ทหารชาวโรมันยึด
เยรูซาเล็ม ซึ่งกลาย 
เป็นส่วนหนึ่งของ
จักรวรรดิโรมัน

ค.ศ. 45: อัครสาวก
เปาโล พลเมืองชาว
โรมัน เริ่มเดินทาง
เผยแผ่ศาสนาครั้งแรก
ทั่วจักรวรรดิโรมัน

ปี 64: ชาวคริสต์ถูก
โยนความผิดคราวเกิด
เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ใน
โรมและเริ่มถูกฝ่าย
ปกครองโรมันข่มเหง

◄ ปี 313: คอนสแตนติน 
กลายเป็นจักรพรรดิโรมัน
ชาวคริสต์คนแรกและทำาให ้
การนมัสการของชาวคริสต์
ถูกต้องตามกฎหมาย

ปี 380: จักรพรรดิธีโอโดซิอุส 
ที่ 1 ทำาให้ศาสนาคริสต์เป็น
ศาสนาประจำารัฐของจักรวรรดิ
โรมันและปูทางให้ศาสนา 
คริสต์กระจายไปทั่วโลก

* ยุคต้น ๆ เป็นปีโดยประมาณ26 เ ลี ย โ ฮ น า
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ปิดคณะเผยแผ่ลงในปี 1867
คณะเผยแผ่อิตาลีทำาหน้าท่ีเพียง 12 ปี แต่ระหว่างน้ัน 12 ครอบ- 

ครัวกับเจ็ดคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสและอพยพไปยูทาห์  ชาววอลเดน-
เซียนที่น้อมรับพระกิตติคุณนำาความเข้มแข็งมาให้ศาสนจักรใน 
ยูทาห์อย่างมาก และปัจจุบันสมาชิกหลายหมื่นคนสืบสาวมรดก
ของพวกเขากลับไปถึงชาววอลเดนเซียนผู้ซื่อสัตย์ 72 คนที่จาก
มาตุภูมิมาสมทบกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเทือกเขาร็อกกี6

เร่งงาน
หลังจากปิดคณะเผยแผ่อิตาลี ไม่มีงานเผยแผ่ศาสนาอย่าง 

เป็นทางการในอิตาลีเกือบร้อยปี  แสงสว่างของพระกิตติคุณเริ่ม 

สวดอ้อนวอนอุทิศอิตาลีอีกครั้งเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ
สิบปีนับจากการเปิดคณะเผยแผ่ครั้งนั้น จำานวนสมาชิกใน

อิตาลีเพิ่มขึ้นจากประมาณ 300 คนเป็น 5,000 คน  จำานวนนั้น
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อถึงปี 1982  ในช่วงปีหลัง ๆ มานี้ศาสนจักร
เติบโตเร็วมาก  ตั้งแต่ปี 2005 ถึงปี 2010 ศาสนจักรที่นั่นตั้งสเตค
ใหม่สี่เตค ทำาให้มีสเตครวมทั้งหมดเจ็ดแห่ง  ปัจจุบันมีวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายราว 25,000 คนในอิตาลี

สถาปนาศาสนจักร
เอ็ลเดอร์เครก เอ. คาร์ดอน แห่งสาวกเจ็ดสิบ เป็นหนึ่งในวิสุทธิ-

ชนยุคสุดท้ายหลายพันคนที่สืบสายบรรพชนกลับไปถึงฟิลิเป  

ฉายส่องอีกครั้งในอิตาลีท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่ 2 เวลานั้น
นายทหารวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากสหรัฐประจำาการอยู่ในเมืองต่าง ๆ 
ทั่วอิตาลี  สมาชิกเหล่านี้ตั้งกลุ่มประชุมกันวันอาทิตย์ และกลุ่ม
เหล่าน้ันยังดำาเนินต่อไปหลังสงครามยุติเม่ือสมาชิกได้รับมอบหมาย 
ให้ไปประจำาการกองทัพในอิตาลี

ตลอด 20 ปีต่อมาพระเจ้าทรงเร่งงานของพระองค์  คนอิตาลี
โดยกำาเนิดเริ่มเข้าร่วมศาสนจักรหลังจากพบผู้สอนศาสนาใน
ประเทศใกล้เคียง  ศาสนจักรจัดกลุ่มของสมาชิกทหารในเนเปิลส์
และเวโรนาเป็นสาขาภายใต้การกำากับดูแลของคณะเผยแผ่สวิส  
คณะเผยแผ่แปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษาอิตาลีและจัดพิมพ์  
เวลาสำาหรับส่งผู้สอนศาสนาไปอิตาลีใกล้เข้ามาทุกที

คริสต์ศักราช 1964 ศาสนจักรจัดให้อิตาลีเป็นท้องถิ่นหนึ่งของ
คณะเผยแผ่สวิส และไม่นานก็ส่งผู้สอนศาสนาที่พูดภาษาอิตาลี
ไปหลายเมือง  ปี 1966 ศาสนจักรจัดตั้งคณะเผยแผ่อิตาลี เป็น
เวลา 99 ปีหลังจากปิดคณะเผยแผ่อิตาลีแห่งแรก เอ็ลเดอร์เอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) แห่งโควรัมอัครสาวสิบสองกล่าวคำา

เอ็ลเดอร์เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (กลาง) ประชุมกับผู้สอน

ศาสนาของคณะเผยแผ่อิตาลีที่เพิ่งก่อตั้ง

► ปี 1173: วัลโด  
แห่งลียง ฝรั่งเศสเริ่ม
การเคลื่อนไหวให ้
กลับสู่พระกิตติคุณ
ดั้งเดิมที่พระคริสต ์
และเหล่าอัครสาวก
ของพระองค์ทรงสอน

ปี 1215: วัลโดและผู้
ติดตามชาววอลเดน-
เซียน–บางคนอยู่ใน
อิตาลี–ถูกประกาศว่า
เป็นพวกนอกรีตและ 
ถูกข่มเหง

ปี 1843: กีอุสเอปเป  
(โจเซฟ) โทรอนโต 
รับบัพติศมาในแมสซา-
ชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา–
เป็นชาวอิตาลีคนแรก 
ที่เข้าร่วมศาสนจักร

ปี 1848: กษัตริย์
คาร์โล อัลเบอร์โต 
แห่งปีดมอนต์ซาร์- 
ดิเนียให้เสรีภาพ 
ทางศาสนาแก่ชาว
วอลเดนเซียน

◄ ปี 1850: เอ็ลเดอร์ 
โลเรนโซ สโนว์ กับ
เอ็ลเดอร์โจเซฟ  
โทรอนโท และบี. 
เอช. สเตนเฮาส์ เริ่ม
งานเผยแผ่ศาสนา 
ในอิตาลี

ปี 1852: จัด
พิมพ์งานแปล
พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็น
ภาษาอิตาลี
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คาร์ดอน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาววอลเดนเซียนที่
อพยพมายูทาห์ในปี 1854  เอ็ลเดอร์คาร์ดอนเป็น
พยานว่างานของพระเจ้ากำาลังขยายตัวในแผ่นดิน
บรรพชนของท่าน ครั้งแรกท่านเป็นผู้สอนศาสนา
ในคณะเผยแผ่อิตาลีที่เปิดใหม่ในทศวรรษ 1960 
และจากนั้นเป็นประธานคณะเผยแผ่อิตาลี โรม 
ในทศวรรษ 1980

เมื่อเอ็ลเดอร์คาร์ดอนได้รับเรียกเป็นประธาน
คณะเผยแผ่ในปี 1983 โบสถ์ทุกหลังในโรมเป็น
อาคารเช่ายกเว้นหลังเดียวเท่านั้น  ในสมัยนั้นเงิน 
สร้างอาคารศาสนจักรหลังใหม่ส่วนหนึ่งมาจาก

สัญญาของพวกเขาเป็นมูลเหตุสำาคัญที่อำานวยให้
ศาสนจักรเติบโตต่อไปจนถึงจุดที่จัดตั้งสเตคได้
และปัจจุบันมีการสร้างพระวิหารในโรม”7

ก่อนได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เอ็ลเดอร ์
คาร์ดอนกลับไปอิตาลีในปี 2005 เพื่ออยู่ร่วมก่อ
ตั้งสเตคโรม อิตาลี  นั่นเป็นประสบการณ์ที่งดงาม  
“ด้วยจุดแข็งของฐานะปุโรหิต” ท่านกล่าว  “ซึ่งคือ
กุญแจฐานะปุโรหิต เวลานี้สิ่งที่พระคัมภีร์นิยามว่า
เป็นสถานที่พักพิง—สเตค—ได้รับการสถาปนาขึ้น
ในโรมแล้ว”

เงินบริจาคของสมาชิกในพื้นที่  เพราะต้องใช้เงิน
ก่อสร้างอาคารหลายหลัง จึงดูเหมือนว่าสมาชิกไม่
สามารถบริจาคมากขนาดนั้นได้  หลังจากพิจารณา
เรื่องนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน ศาสนจักรเชื้อเชิญ
สมาชิกชาวอิตาลีให้บริจาคเงินที่พวกเขาจะใช้
จ่ายในคริสต์มาสปีนั้นเข้ากองทุนก่อสร้างอาคาร  
ครอบครัวจะวางอิฐก้อนหนึ่งไว้ใต้ต้นคริสต์มาส
แทนที่จะวางของขวัญเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดง
การเสียสละของพวกเขา

“สิ่งที่เกิดขึ้นในคราวนั้นน่าอัศจรรย์ยิ่ง” เอ็ลเดอร์
คาร์ดอนกล่าว  “เงินบริจาคมากเกินความต้องการ  
เพราะเหตุนี้และความซื่อสัตย์ในการจ่ายส่วนสิบ
อย่างต่อเนื่องของวิสุทธิชน พระเจ้าจึงทรงเทพรทาง
วิญญาณมากมายลงมาให้คณะเผยแผ่และวิสุทธิชน 
ทั่วพื้นที่ขณะพวกเขาเต็มใจทำาทุกอย่างที่ทำาได้
เพื่อสถาปนาศาสนจักร  ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคำามั่น

▲ พบวิสุทธิชนชาวอิตาล ี
บางคน: เรื่องราวสร้าง 
แรงบันดาลใจของวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายชาวอิตาลียุค
ปัจจุบันสามคนอยู่ในรูป 
แบบออนไลน์ของบท 
ความนี้ที่ liahona.lds.org

อาคารประชุมของวอร์ดกาตาเนียบริเวณชายฝั่งซิซิลี  

สาขากาตาเนียก่อตั้งในปี 1967 หนึ่งปีหลังจากจัดตั้ง 

คณะเผยแผ่อิตาลี

ปี 1854: งานเผยแผ่ศาสนา 
ลดลงขณะที่การข่มเหงทวี
ความรุนแรงและผู้สอน
ศาสนาเบนความสนใจไป 
สวิตเซอร์แลนด์; ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสชาววอลเดนเซียนเริ่ม
อพยพไปซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์

ปี 1862: ยุติการ
เผยแผ่ศาสนา 
ทั้งหมด 
ในอิตาลี

ปี 1944: ตั้ง 
กลุ่มสมาชิก
ทหารแอลดีเอส
ในอิตาลี

◄ ปี 1964: ศาสนจักร 
จัดพิมพ์งานแปล 
พระคัมภีร์มอรมอน 
ภาษาอิตาลีฉบับใหม่; 
คณะเผยแผ่สวิสจัดตั้ง
ท้องถิ่นชาวอิตาลี

►  ปี 1966: จัดต้ังคณะ
เผยแผ่อิตาลี; เอ็ลเดอร์ 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
อุทิศอิตาลีอีกคร้ัง 
เพ่ือการส่ังสอน 
พระกิตติคุณ

28 เ ลี ย โ ฮ น า
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พระวิหารในโรม
ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ปี 2008 เมื่อประธาน

โธมัส เอส. มอนสันประกาศสร้างพระวิหารในโรม การอ้าปากค้าง
และเสียงกระซิบด้วยความต่ืนเต้นได้ยินไปท่ัวศูนย์การประชุมใหญ่  
กลุ่มวิสุทธิชนในอิตาลีท่ีกำาลังรับชมผ่านดาวเทียมพากันโห่ร้องด้วย
ความยินดี  ซิสเตอร์คนหน่ึงเล่าว่า “เรากลับบ้านประหน่ึงติดปีกบิน 
พร้อมด้วยปีติในใจเรา”

เหตุใดการมีพระวิหารในโรมจึงมีความหมายมากขนาดนั้น  
นอกจากจะรู้ถึงความสำาคัญอันลึกซึ้งทางวิญญาณของพระวิหาร
แล้ว สมาชิกยังเข้าใจนัยสำาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองนั้น 
ด้วย เอ็ลเดอร์คาร์ดอนกล่าว “ทั้งรูปแบบการปกครองและอำานาจ
ของโรมในสมัยหนึ่ง รวมถึงนักสำารวจ ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ และ

“เป็นสิ่งวิเศษมากที่ได้รับใช้พระเจ้าในสมัยนี้” เอ็ลเดอร์เดอ-
เฟโอกล่าว “พิเศษมากสำาหรับอิตาลี สำาหรับโรม” เขาเป็นพยาน
ว่า “ผมทราบว่าพระเจ้ากำาลังประทานพรอาณาจักรส่วนนี้ของ
พระองค์อย่างมาก”9 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ด	ูโรนัลด์ เอ.	มาลาน,	“Waldensian	History:	A	Brief	Sketch,”	 
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2.	 ลอเรนโซ	สโนว์,	The Italian Mission	(1851),	10–11.
3.	 ลอเรนโซ	สโนว์,	The Italian Mission,	10–11.
4.	 ไดแอน	สโตโค,	“The	Mormon	Waldensians”	(master’s	thesis,	Brigham	Young	

University,	1985),	26–27.	ตัวอย่างความฝันลักษณะนั้น,	ดู	เอลิซาเบธ	มากิ,	
“‘Suddenly	the	Thought	Came	to	Me’:	Child’s	Vision	Prepares	Her	Family	for	
the	Gospel,”	3	มิถุนายน	2013,	history.lds.org/article/marie-cardon-italy-conversion.
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7.	 เครก เอ.	คาร์ดอน,	จากการให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนในเดือนมิถุนายน	ค.ศ.	2013.
8.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	ใน	เจสัน	สเวนสัน,	“Rome	Italy	Temple	Groundbreaking,”	

Church News, 23	ต.ค.	2010,	ldschurchnews.com.
9.	 “Interview	with	President	Massimo	De	Feo–Italy–Episode	1,”	Into All the World 

(รายการวิทยุในคลังเนื้อหา);	mormonchannel.org.

นักประดิษฐ์ของโรมผู้สร้างคุณูปการมากมายต่อชาวโลก ตลอด
จนพรอันมาจากอำานาจทางศาสนาของโรมที่ช่วยทำาให้ทั่วโลกรู้จัก
คริสต์ศาสนา ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโรม ซึ่งบัดนี ้
สง่างามด้วยพระวิหารของพระเจ้า”  ในพิธีเบิกดินเมื่อปี 2010 
ประธานมอนสันกล่าวว่า “พระวิหารซึ่งเราจะสร้างบนที่ดินผืนนี้มี
ความหมายทุกอย่างต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”8

ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา สมาชิกชาวอิตาลีเดินทางไปพระวิหาร
เบิร์น สวิตเซอร์แลนด์ บางคนเดินทางสองวันกว่าจะไปถึงที่นั่น  
มัสสิโม เดอเฟโอ อดีตประธานสเตคโรมและปัจจุบันเป็นสาวกเจ็ด
สิบภาค เชื่อว่าพระวิหารโรมเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าทรง
เห็นการรับใช้และการเสียสละนานหลายปีจากวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
และทรงทราบดีว่าพวกเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะมีพระวิหาร

เมื่อมีการประกาศสร้างพระวิหาร เอ็ลเดอร์เดอเฟโอกล่าวว่า
ความตื่นเต้นครั้งนั้นเหมือนที่เรารู้สึกในสนามกีฬาเมื่อทีมหนึ่งชนะ
ในวินาทีสุดท้าย ความปีติยินดีคล้ายกับท่ีเขาจินตนาการว่าเราเคย
รู้สึกในชีวิตก่อนเกิดเม่ือมีการประกาศแผนแห่งความรอด วิสุทธิชน
สวมกอดกัน ยิ้ม และร้องไห้  นั่นคือความสุขที่แท้จริงซ้า
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ปี 1972: ประธาน 
ฮาโรลด์ บี. ลี ไป
เยี่ยมสมาชิกใน
อิตาลี เป็นประธาน
ศาสนจักรคนแรกใน
ยุคสุดท้ายที่ไปเยี่ยม

ปี 1981: จัดตั้ง 
สเตคมิลาน อิตาลี  
สเตคแรกในอิตาลี

ปี 1993: ฝ่ายปกครอง
ยอมให้ศาสนจักรมี
ทรัพย์สินของตนเอง
อย่างเป็นทางการและ
ประกอบพิธีแต่งงาน
ตามที่รัฐบาลยอมรับ

◄ ปี 2008: 
ประธานโธมัส 
เอส. มอนสัน
ประกาศสร้าง
พระวิหารโรม 
อิตาลี

ปี 2012: ศาสนจักร
ได้รับสถานะสูงสุด
ทางกฎหมายที่ฝ่าย
ปกครองมอบให้
ศาสนาต่าง ๆ ใน
อิตาลี

สมาชิกในอิตาลี

ศาสนจักรในอิตาลี
ปัจจุบัน*
สมาชิก: 25,453
คณะเผยแผ่: 2
สเตค: 7
วอร์ด: 46
สาขา: 52
ท้องถิ่น: 5 
พระวิหาร: 1  

(กำาลังก่อสร้าง)
ศูนย์ประวัต ิ

ครอบครัว: 49

* ณ เดือนธันวาคม 2013
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ใ
นประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตลอดทุกยุคทุกสมัย เมื่อสภาพบางอย่างเป็นบาปมาก
เกินไปหรือสังคมเป็นฝ่ายโลกมากเกินไป หรือชีวิตที่คนต่างชาติเริ่มทำาลายมาตรฐาน
ทางศีลธรรมและพระบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ ลูกหลานแห่งพันธสัญญาจะ

ได้รับคำาสั่งให้หลบหนีเข้าไปในแดนทุรกันดารเพื่อสถาปนาไซอันและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
อีกครั้ง
ในสมัยพันธสัญญาเดิม อับราฮัมบิดาแห่งพันธสัญญาต้องหลบหนีเอาชีวิตรอดจากชาว 

เคลเดีย—แท้จริงแล้วคือชาวบาบิโลน—ไปแสวงหาชีวิตศักดิ์สิทธิ์ในคานาอัน ซึ่งปัจจุบันเรา
เรียกว่าแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ (ดู อับราฮัม 2:3–4) แต่อยู่ได้ไม่กี่รุ่นลูกหลานของอับราฮัมก็สูญเสีย 
ไซอันของพวกเขาและตกเป็นทาสในอียิปต์ดินแดนห่างไกลของคนนอกศาสนา (ดู อพยพ 
1:7–14)  พระองค์จึงทรงยกโมเสสขึ้นนำาลูกหลานแห่งพระสัญญาไปในแดนทุรกันดารอีกครั้ง

ไม่กี่ศตวรรษต่อมา เรื่องราวที่เราสนใจเป็นพิเศษเกิดขึ้นเมื่อชาวอิสราเอลครอบครัวหนึ่ง 
ซ่ึงนำาโดยศาสดาพยากรณ์ท่านหน่ึงช่ือลีไฮ ได้รับบัญชาให้หนีออกจากเยรูซาเล็มเพราะอนิจจา 
บาบิโลนเข้ามายึดครองอีกครั้ง! (ดู 1 นีไฟ 2:2)  คนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าพวกเขากำาลังจะไปสู่
ทวีปใหม่เพื่อสถาปนาแนวคิดใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับไซอัน (ดู 1 นีไฟ 18:22–24)  พวกเขาไม่รู้
แม้แต่น้อยว่าเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับบรรพชนของพวกเขาที่เรียกว่าชาวเจเร็ด (ดู 
อีเธอร์ 6:5–13)

ทุกคนที่ยกย่องสรรเสริญการฟื้นฟูพระกิตติคุณล้วนให้ความ
สนใจตรงที่การตั้งอาณานิคมอเมริกาถือกำาเนิดจากคนกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อจะได้นมัสการตามที่พวกเขา
ปรารถนา   นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงด้านการตั้งถิ่นฐานของกลุ่ม
พิวริตันในอเมริกาอธิบายประสบการณ์นี้ว่าเป็น “กิจมุ่งสู่แดน
ทุรกันดาร” ของชาวคริสต์—ความพยายามของชาวอิสราเอลยุค
ปัจจุบันในการปลดปล่อยตนเองจากการไร้พระผู้เป็นเจ้าของโลก
เก่าและแสวงหาวิถีแห่งสวรรค์อีกครั้งในแผ่นดินใหม่1

โดย เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

การเรียกให ้

พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาลังเรียก

อิสราเอลในยุคสุดท้ายนี้ให้

เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น 

และบริสุทธิ์มากขึ้นในความ

ตั้งใจของเราที่จะดำาเนินชีวิต 

ตามพระกิตติคุณและ 

สถาปนาไซอัน

เป็นเหมือนพระคริสต์
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ข้าพเจ้าขอให้ท่านนึกถึงการหนีครั้งสุดท้าย  การหนีของศาสน- 
จักรของเราเอง ซ่ึงนำาโดยศาสดาพยากรณ์ของเราเอง นำาโดยบรรพชน 
ผู้เลื่อมใสศาสนาของเราเอง  เนื่องด้วยโจเซฟ สมิธถูกไล่ล่าจาก

รัฐนิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย โอไฮโอ มิสซูรี และในที่สุดถูกกระทำา
ฆาตกรรมในอิลลินอยส์ เราจึงเห็นลูกหลานอิสราเอลในยุคสุดท้าย
แสวงหาสถานที่สันโดษอีกครั้ง  ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) 
โมเสสชาวอเมริกันตามที่คนทั้งหลายเรียกขานท่านอย่างชื่นชม  

นำาวิสุทธิชนไปหุบเขาแห่งเทือกเขาดังที่วิสุทธิชนผู้เหนื่อยอ่อนจาก
การเดินเท้าร้องว่า

เราจะพบแหล่งที่พระเป็นเจ้าเตรียมไว้

ไกลไปทางตะวันตก

ที่ไม่มีใครทำาให้กลัวหรือทำาร้าย

เราจะรับพรสุขศรี 2

ไซอัน  แผ่นดินที่สัญญาไว้  เยรูซาเล็มใหม่  นี่เป็นแบบแผนมา
นานกว่า 4,000 ปีของประวัติศาสตร์แห่งพันธสัญญา: หลบหนี

และแสวงหา  วิ่งและตั้งถิ่นฐาน  หนีจากบาบิโลน  สร้างกำาแพง 
ป้องกันไซอัน

จนถึงเวลานี้ ยุคสมัยของเรา

สร้างไซอันในท่ีท่ีท่านอยู่
ลักษณะพิเศษสุดประการหนึ่งของสมัยการประทานของเราคือ

ลักษณะที่เปลี่ยนไปของวิธีสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดินโลก  สมัยการประทานนี้เป็นเวลาของการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ที่เร่งทวีความเร็ว  สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือศาสนจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าจะไม่มีวันหนีอีก  จะไม่มีวันออกจากเออร์เพื่อออก
จากฮาราน เพ่ือออกจากคานาอัน เพ่ือออกจากเยรูซาเล็ม เพ่ือออก
จากอังกฤษ เพ่ือออกจากเคิร์ทแลนด์ เพ่ือออกจากนอวู  เพ่ือไปแห่ง 
หนใดใครรู้อีกต่อไป

ไม่ ตามที่บริคัม ยังก์กล่าวกับเราทุกคน “เราถูกเขี่ยออกจาก
กระทะไปอยู่ในกองไฟ ออกจากกองไฟไปอยู่กลางพื้น  จนเรามา
อยู่ที่นี่และเราจะอยู่ตรงนี้”3

แน่นอนว่า  ถ้อยคำาดังกล่าวกลายเป็นคำากล่าวสำาหรับสมาชิก
ศาสนจักรทั่วโลก ในวันเวลาสุดท้ายนี้ ในสมัยการประทานของเรา 
เราเติบใหญ่พอที่จะหยุดวิ่ง  เราเติบใหญ่พอที่จะยืนปักหลักสร้าง 

ครอบครัวและรากฐานของเราให้มั่นคงในทุก ประชาชาติ ตระกูล 
ภาษา และ ผู้คน อย่างถาวร  ไซอันดำารงอยู่ทุกหนแห่ง—ไม่ว่า 
ศาสนจักรอยู่ที่ใด  โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น เราจะไม่คิดอีกต่อ
ไปว่าไซอันเป็น สถานที่  ซึ่งเราจะอยู่ แต่เราคิดว่าเป็น วิธี  ที่เราจะ

ดำาเนินชีวิต
เพื่ออธิบายภารกิจใหม่นี้ ข้าพเจ้าจะพูดถึงเหตุการณ์สามเรื่อง

เหตุการณ์สามเร่ืองและบทเรียนสามบท
1. เมื่อสองสามปีก่อน เพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งของข้าพเจ้า—อดีต 

ผู้สอนศาสนา—ซ่ึงอยู่ในทีมบาสเกตบอลของวิทยาลัยในยูทาห์  เขา 
เป็นชายหนุ่มที่ดีและเป็นนักบาสเกตบอลที่เก่งมาก แต่เขาไม่ได้
เล่นบ่อยเท่าที่หวังไว้  พรสวรรค์และทักษะพิเศษของเขาไม่ใช่สิ่งที่
ทีมต้องการในช่วงพัฒนาทีมหรือพัฒนาเขา  นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
กีฬา  ดังนั้น ด้วยความปรารถนาดีและการสนับสนุนอย่างเต็มที่
ของครูฝึกกับเพื่อนร่วมทีม เพื่อนข้าพเจ้าจึงย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่ง

ที่เขาหวังว่าเขาอาจทำาประโยชน์ได้มากขึ้นเล็กน้อย
ทุกอย่างราบรื่นที่โรงเรียนใหม่ และไม่นานเพื่อนข้าพเจ้าก็ได้

เป็นผู้เปิดเกม  ท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น—กำาหนดการแข่งขัน 
ของทีมทำาให้ชายหนุ่มคนนี้ต้องกลับมาแข่งกับทีมเก่าของเขาใน
ซอลท์เลคซิตี้

วาจาเจ็บแสบเผ็ดร้อนที่ผู้ชมระบายใส่ชายหนุ่มคนนี้ในคืนนั้น 
—ชายหนุ่มที่เพิ่งแต่งงาน จ่ายส่วนสิบ รับใช้ในโควรัมเอ็ลเดอร์ 
บำาเพ็ญประโยชน์ด้วยใจโอบอ้อมอารีต่อเยาวชนในชุมชนของเขา 

และรอคอยลูกน้อยที่จะเกิดมาอยู่
กับเขาและภรรยาอย่างตื่นเต้น—ไม่
ควรที่มนุษย์คนใดในทุกที่ทุกเวลาพึง
ประสบ ไม่ว่าเขาจะเล่นกีฬาอะไรหรือ
เรียนมหาวิทยาลัยใดก็ตาม หรือไม่ว่า 
การตัดสินใจส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับ
เรื่องเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตาม

โค้ชของทีมเยือนทีมนี้ ผู้เป็นตำานานในอาชีพ หันมาพูดกับเขา 
หลังจากการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นว่า “เกิดอะไรขึ้นที่นี่  คุณเป็นเด็ก
เมืองน้ีท่ีประสบความสำาเร็จ  น่ีคือผู้คนของคุณ  น่ีคือเพ่ือนของคุณ” 
แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือเขาพูดต่อจากนั้นด้วยความฉงนสนเท่ห์ว่า 
“คนพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักรของคุณหรอกหรือ”

ไม่ว่าสถานการณ์หรือ 

การยั่วยุหรือปัญหาเป็น 

เช่นไร ไม่มีสานุศิษย์ที่ 

แท้จริงคนใดของพระ-

คริสต์สามารถทิ้งศาสนา 

ของเขาไว้ที่ประตูได้
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2. ข้าพเจ้าได้รับเชิญไปพูดที่การให้ข้อคิดทางวิญญาณหนุ่ม
สาวโสดสเตค  ขณะเข้าทางประตูหลังของศูนย์สเตค หญิงสาวอายุ
ราว 30 ปีคนหนึ่งเข้ามาในอาคารในเวลาใกล้เคียงกัน  แม้จะอยู่
ท่ามกลางผู้คนที่เบียดเสียดกันเข้าไปในห้องนมัสการ แต่ก็สังเกต
เห็นเธอได้ไม่ยาก  เธอมีรอยสักสองสามที่ ใส่ต่างหูกับห่วงร้อย 
จมูกหลายแบบ ทำาผมตั้งแต่งแต้มสีสันสารพัด กระโปรงสั้นเต่อ 
และเสื้อคอลึก

คำาถามบางข้อเข้ามาในใจข้าพเจ้า: ผู้หญิงคนน้ีคือจิตวิญญาณ
ต่างศาสนาที่กำาลังดิ้นรน และมีคนชักชวนเธอ—หรือยิ่งดีไปกว่า
นั้น มีคนพาเธอมา—เพื่อร่วมการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งนี้ภาย
ใต้การนำาทางของพระเจ้าเพื่อช่วยให้เธอพบสันติสุขและการชี้นำา
ของพระกิตติคุณที่เธอต้องการในชีวิต?  หรือเธอเป็นสมาชิกที่
หันเหจากความหวังและมาตรฐานบางอย่างที่ศาสนจักรกระตุ้น
ให้สมาชิกปฏิบัติ แต่ยังคงแข็งขันอยู่บ้างและเลือกมาร่วมกิจกรรม
ศาสนจักรในคืนนั้น?

3. ขณะเข้าร่วมพิธีอุทิศพระวิหารแคนซัสซิตี้ มิสซูรี ข้าพเจ้ากับ
ซิสเตอร์ฮอลแลนด์พักอยู่กับบราเดอร์ไอแซค ฟรีสโตน ผู้มีอาชีพ
เป็นตำารวจและเป็นมหาปุโรหิตในสเตคลิเบอร์ตี้ มิสซูรี  ในการพูด
คุยกัน เขาบอกเราว่ามีคืนหนึ่งเขาได้รับเรียกให้ไปตรวจสอบตาม
คำาร้องทุกข์ในย่านอันตรายเป็นพิเศษของเมือง  ท่ามกลางเสียงเพลง 
อึกทึกและกลิ่นกัญชาในอากาศ เขาพบหญิงคนหนึ่งกับชายหลาย
คนกำาลังด่ืมและพูดจาหยาบคาย ดูเหมือนไม่มีใครสนใจใยดีเด็ก

เล็ก ๆ ห้าคน—อายุประมาณสองขวบถึงแปดขวบ—ที่เบียดกันอยู่ 
ในห้อง ๆ หนึ่งขณะพยายามนอนบนพื้นสกปรกโดยไม่มีเตียง ไม่มี
ที่นอน ไม่มีหมอน ไม่มีอะไรเลย  

บราเดอร์ฟรีสโตนมองดูในตู้กับข้าวและในตู้เย็นเผื่อจะพบ
อาหารสักกระป๋องหรือสักกล่อง—แต่เขาไม่พบอะไรเลย  เขาบอก 
ว่าสุนัขที่เห่าอยู่หลังบ้านมีอาหารมากกว่าเด็กเหล่านั้นเสียอีก

ในห้องนอนของผู้เป็นแม่เขาพบฟูกเปล่าหนึ่งหลัง เพียงหลัง
เดียวในบ้าน  เขาค้นจนพบผ้าปูที่นอนนำามาปูบนฟูก และพาเด็ก
ทั้งห้าคนขึ้นนอนบนเตียงชั่วคราวที่ทำาขึ้นเพื่อแก้ขัด  จากนั้นด้วย
น้ำาตาคลอหน่วย เขาคุกเข่าสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ขอให้
ทรงคุ้มครองเด็กเหล่านี้ และกล่าวราตรีสวัสดิ์

ขณะลุกเดินไปที่ประตู เด็กคนหนึ่งอายุราวหกขวบกระโดดลุก
จากที่นอนวิ่งมาหาเขา คว้ามือเขามาจับไว้ และอ้อนวอนว่า “ได้
โปรด รับผมไปเลี้ยงได้ไหมครับ” บราเดอร์ฟรีสโตนน้ำาตารื้นขึ้นมา
อีก เขาพาเด็กคนนั้นเข้านอน ไปหาแม่ที่เมายา (พวกผู้ชายหนีไป
นานแล้ว) และพูดกับเธอว่า “พรุ่งนี้ผมจะกลับมา แต่ก่อนผมจะ
เดินเข้าประตูนี้ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง และจะ 
มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นหลังจากนั้น คุณเชื่อผมได้”4

เหตุการณ์สามเรื่องนี้มีอะไรคล้ายกัน ทั้งสามเรื่องให้ตัวอย่าง
ชีวิตจริงเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ต่างกันมากของบาบิโลน—เหตุการณ ์
แรกเป็นพฤติกรรมโง่เขลาและน่ารันทดใจพอกันที่การแข่งขัน
บาสเกตบอล เหตุการณ์ท่ีสองเป็นการท้าทายส่วนตัวทางวัฒนธรรม 
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ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ดำ�เนินชีวิตแตกต่�งจ�กเร�  และเหตุก�รณ์ที่ส�ม
เป็นเรื่องใหญ่และร�้ยแรงม�ก

บทเรียนบทท่ี 1: อย่าท้ิงศาสนาไว้ท่ีประตู
ก่อนอื่น เร�จะพูดถึงเหตุก�รณ์บ�สเกตบอลให้จบ  หลังจ�ก

วันแข่งขัน เมื่อมีก�รตอบสนองบ�งอย่�งจ�กส�ธ�รณชนและ
เรียกร้องให้มีก�รขอโทษสำ�หรับเหตุก�รณ์นี้ ช�ยหนุ่มคนหนึ่ง
พูดว่� “ฟังก่อน เร�กำ�ลังพูดถึงบ�สเกตบอลอยู่นะครับ ไม่ใช่
โรงเรียนวันอ�ทิตย์  ถ้�คุณทนคว�มร้อนไม่ได้ ก็ออกจ�กห้อง
ครัวไปซะ เร�เสียเงินเยอะนะครับเพ่ือม�ดูก�รแข่งขันพวกน้ี  เร�
จะทำ�พฤติกรรมยังไงก็ได้  เร�ทิ้งศ�สน�ของเร�ไว้ที่ประตู”

“เร�ทิ้งศ�สน�ของเร�ไว้ที่ประตู” หรือไม่  บทเรียนบทที่หนึ่ง
ของก�รสถ�ปน�ไซอันในศตวรรษที่ 21 คือ ท่�น อย่า ทิ้งศ�สน�
ของท�่นไว้ที่ประตูเด็ดข�ด

ท่�นไม่ส�ม�รถเป็นส�นุศิษย์แบบนั้นได้—นั่นไม่ใช่ก�รเป็น
ส�นุศิษย์เลย  ดังที่ศ�สด�พย�กรณ์แอลม�สอน เร�จะ “ยืน เป็น
พย�น เกี่ยว กับ พระผู้เป็นเจ�้ ทุก เวล� และ ใน ทุก สิ่ง, และ ใน ทุกแห่ง 
ที่  [เร�]  อยู่” (โมไซย�ห์ 18:9)—ไม่ใช่  แค่บ�งเวล� บ�งแห่ง 
หรือเมื่อทีมของเร�กำ�ลังนำ�โด่ง

ไม่ว่�สถ�นก�รณ์หรือก�รยั่วยุหรือปัญห�เป็นเช่นไร ไม่มี

ส�นุศิษย์ที่แท้จริงคนใดของพระคริสต์ส�ม�รถทิ้งศ�สน�ของเข�
ไว้ที่ประตูได้

บทเรียนบทท่ี 2: จงเห็นอกเห็นใจแต่ภักดีต่อพระบัญญัติ
นั่นทำ�ให้ข้�พเจ้�นึกถึงหญิงส�วคนนั้นที่ก�รให้ข้อคิดท�ง

วิญญ�ณ ไม่ว่�ใครจะมีปฏิกิริย�กับเธออย่�งไร กฎนิรันดร์คือ
พฤติกรรมของเร�ต้องสะท้อนให้เห็นคว�มเชื่อท�งศ�สน�และ
คำ�มั่นสัญญ�ในพระกิตติคุณของเร�  ด้วยเหตุนี้วิธีที่เร�ตอบ
สนองในสถ�นก�รณ์ใดก็ต�มต้องทำ�ให้สถ�นก�รณ์ดีขึ้น ไม่ใช่
เลวร้�ยลง  เร�จะไม่กระทำ�หรือตอบสนองในลักษณะที่ทำ�ให้เร�
มีคว�มผิดม�กกว่�เธออย่�งในกรณีนี้

นั่นไม่ได้หม�ยคว�มว่�เร�ไม่มีคว�มคิดเห็น เร�ไม่มีม�ตรฐ�น 
หรือเร�ไม่นำ�พ�โดยสิ้นเชิงกับพระบัญช�จ�กเบื้องบนว่� “เจ้�
จะ” และ “เจ�้จะไม่”  แต่นี่หม�ยคว�มว่�เร�ต้องดำ�เนินชีวิตต�ม
ม�ตรฐ�นเหล่�นั้นและปกป้องพระบัญญัติเหล่�นั้นอย่�งชอบ-
ธรรมจนสุดคว�มส�ม�รถของเร� ต�มแบบอย่�งที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงดำ�เนินพระชนม์ชีพและทรงปกป้องสิ่งเหล่�นั้น  พระองค์
ทรงทำ�ส่ิงท่ีสมควรทำ�เสมอเพ่ือให้สถ�นก�รณ์ดีข้ึน—ต้ังแต่ก�รสอน 
 คว�มจริงเรื่องก�รให้อภัยคนบ�ป ไปจนถึงก�รชำ�ระพระวิห�รให้
สะอ�ด
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ดังนั้นกับคนใหม่ที่เรารู้จัก เหนือสิ่งอื่นใด เราเริ่มโดยจดจำาว่า
เธอเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและมีค่านิรันดร์  เราเริ่มโดยจดจำา
ว่าเธอเป็นลูกสาวของใครบางคน  เราเริ่มโดยขอบคุณที่เธอมา
ร่วมกิจกรรมศาสนจักร ไม่หลีกเลี่ยงกิจกรรมนั้น  สรุปคือเราพยา-

ยามทำาดีที่สุดในสถานการณ์นี้โดยปรารถนาจะช่วยให้เธอทำาดี
ที่สุดเช่นกัน

เราสวดอ้อนวอนในใจเสมอว่าอะไรคือสิ่งถูกต้องที่เราควรทำา 
อะไรคือสิ่งถูกต้องที่เราควรพูด  ในที่สุดแล้ว อะไรจะทำาให้สถาน-
การณ์นี้และเธอดีขึ้น  การถามคำาถามเหล่านี้และการพยายามทำา
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำาคือสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรง
หมายถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่า “อย่าพิพากษาตามที่เห็นภายนอก  
แต่จงพิพากษาอย่างยุติธรรมเถิด” (ยอห์น 7:24)

ศาสนจักรนี้จะไม่มีวันลดระดับหลักคำาสอนตามค่านิยมทาง
สังคมหรือความเหมาะสมทางการเมืองหรือเหตุผลอื่นใดทั้งหมด  
จุดปลอดภัยของความจริงที่ได้รับการเปิดเผยเท่านั้นคือจุดที่เรา
ต้องวางเท้าไว้บนนั้นเพื่อยกอีกคนหนึ่งที่อาจรู้สึกทุกข์ใจหรือถูก
ทอดทิ้ง  ความเห็นอกเห็นใจและความรักของเรา—คุณลักษณะ

และข้อกำาหนดพ้ืนฐานของความเป็นชาวคริสต์—ต้อง ไม่มีวัน ถูก
ตีความว่าเรารอมชอมพระบัญญัติ  

เมื่อเราเผชิญสถานการณ์เช่นนั้น อาจเป็นเรื่องท้าทายและสับ-

สนมาก  คนหนุ่มสาวอาจถามว่า “เราไม่เชื่อว่าเราควรดำาเนินชีวิต
หรือประพฤติแบบนั้น  แต่ทำาไมเราต้องบังคับให้คนอื่นทำาเหมือน
เรา  พวกเขาไม่มีสิทธิ์เสรีหรือ  เรากำาลังคิดว่าตัวเองชอบธรรม
และตัดสินคนอื่น เรากำาลังยัดเยียดความเชื่อให้ผู้อื่น กำาลังเรียก
ร้องให้ พวกเขา ทำาแบบนั้นหรือไม่”  

ในสถานการณ์เหล่านั้นท่านจะต้องอธิบายโดยละเอียดอ่อน
ต่อความรู้สึกของผู้อื่นว่าเหตุที่เราปกป้องหลักธรรมบางข้อและ
ต่อต้านบาป บางอย่าง ไม่ว่าจะพบที่ใดก็ตาม เพราะปัญหาและ
กฎที่เกี่ยวข้อง ไม่ เพียงมีผลทางสังคมหรือการเมืองเท่านั้นหาก

แต่มีผลนิรันดร์ด้วย  แม้ไม่ประสงค์จะทำาให้ผู้เชื่อต่างจากเราขุ่น
เคือง แต่เราต้องมุ่งหวังมากยิ่งกว่านั้นว่าจะไม่ทำาให้พระผู้เป็น
เจ้าทรงขุ่นเคือง  

เรื่องนี้ค่อนข้างคล้ายกับวัยรุ่นคนหนึ่งที่พูดว่า “ตอนนี้ฉันขับ
รถเป็นแล้ว ฉันรู้ว่าควรจะหยุดที่ไฟแดง แต่เราต้องเป็นคนตัดสิน

และพยายามให้ทุกคนหยุดที่ไฟแดงไหม  ทุกคน ต้องทำาอย่างที่
เราทำาไหม  คนอื่นไม่มีสิทธิ์เสรีอย่างนั้นหรือ  พวกเขาจะต้องทำา
อย่างที่เราทำาอย่างนั้นหรือ” ท่านต้องอธิบายว่าทำาไมเราจึงหวังว่า 
ทุกคน จะหยุดที่ไฟแดง  และท่านต้องทำาอย่างนั้น โดยไม่ ดูหมิ่น
คนที่ล่วงละเมิดหรือคนที่เชื่อต่างจากเราเพราะพวกเขามีสิทธิ์เสรี
ทางศีลธรรมของตนเอง

มีความเช่ือหลากหลายมากในโลกน้ี และมีสิทธ์ิเสรีทางศีลธรรม 

สำาหรับทุกคน แต่ไม่มีใครมีสิทธิ์กระทำาประหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ไม่เคยตรัสเรื่องนี้ หรือประหนึ่งว่าพระบัญญัติมีความสำาคัญก็ต่อ 

เมื่อสาธารณชนเห็นชอบ  ในศตวรรษที่ 21 เราไม่สามารถหลบ

หนีได้อีกแล้ว  เราจะต้องต่อ 

สู้เพื่อให้มีกฎ สภาพการณ์ 

และสภาพแวดล้อมที่ยอม

ให้เรานับถือศาสนาอย่างเสรี

และได้รับการสนับสนุนอย่าง

เป็นทางการจากรัฐบาล  นี่คือ 

วิธีหนึ่งที่เราจะยอมทนอยู่ใน 

บาบิโลนแต่ไม่เป็นของบาบิโลน

ข้าพเจ้าทราบว่าในโลกที่เราหนีไม่ได้นี้ไม่มีความสามารถใด

สำาคัญและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการแสดงให้

เห็นว่าเราเดินตามเส้นทางที่รอบคอบ—โดยมีจุดยืนทางศีลธรรม

ตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศไว้และกฎที่พระองค์ทรงมอบให้ 

แต่ทำาอย่างเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเข้าใจ และจิตกุศลอย่างมาก  

บทเรียนบทท่ี 3: ใช้ค่านิยมพระกิตติคุณให้เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติ 

มีพวกเราไม่กี่คนเป็นตำารวจหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้
พิพากษานั่งบนบังลังก์กฎหมาย แต่เราทุกคนควรเอาใจใส่ความ
ผาสุกของผู้อื่นและความปลอดภัยทางศีลธรรมของชุมชมที่กว้าง
ขวางของเรา  เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองพูดถึงความจำาเป็นของการที่เราต้องมีอิทธิพลต่อสังคม
นอกรั้วบ้านของเราเอง  ท่านกล่าวไว้ดังนี้

“นอกจากจะคุ้มครองครอบครัวเราแล้ว เราควรเป็นบ่อเกิด
ของแสงสว่างในการคุ้มครองชุมชนของเราด้วย  พระผู้ช่วยให้

พฤติกรรมของเราต้องสะท้อน 

ให้เห็นความเชื่อทางศาสนา 

และคำามั่นสัญญาในพระกิตติคุณ

ของเรา ด้วยเหตุนี้ วิธีที่เรา 

ตอบสนองในสภาพการณ์ใด 

ก็ตามต้องทำาให้สถานการณ์ดีขึ้น  

ไม่ใช่เลวร้ายลง
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รอดตรัสว่า ‘พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้ง
หลายได้เห็นความดีที่ท่านทำา พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดา
ของท่านผู้สถิตในสวรรค์’…

“ในโลกที่ไม่ชอบธรรมมากขึ้นทุกวัน จำาเป็นอย่างยิ่งที่ [ต้อง
พูด] กับสาธารณชนเกี่ยวกับค่านิยมความเชื่อทางศาสนา …

“ความเชื่อทางศาสนาเป็นแหล่งสะสมความสว่าง ความรู้ และ
ปัญญา  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม”5

ถ้าเราไม่นำาพรพระกิตติคุณไปสู่ชุมชนและประเทศชาติของ
เรา เราไม่มีทางมีตำารวจมากพอ—หรือไอแซค ฟรีสโตนมาก
พอ—ที่จะบังคับให้คนประพฤติตามหลักศีลธรรมแม้จะบังคับ
ได้ก็ตาม แต่นั่นบังคับไม่ได้  เด็ก ๆ ในบ้านหลังนั้นไม่มีอาหาร
หรือเครื่องนุ่งห่มแต่พวกเขาเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  

มารดาผู้นั้นน่าตำาหนิมากกว่าเพราะเธออายุมากกว่าและควร

รับผิดชอบมากกว่านี้ แต่เธอเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน  
สถานการณ์เช่นนั้นอาจต้องใช้ความรักแบบเข้มงวดในวิธีแบบ
เป็นทางการ แม้กระทั่งทางกฎหมาย แต่เราต้องพยายามช่วย

ทุกที่ทุกเวลาที่เราทำาได้  เพราะเราไม่ได้ทิ้งศาสนาของเราไว้ที ่
ประตู แม้ประตูบางแห่งอาจดูน่าสังเวชและขาดความรับผิดชอบ
ก็ตาม

เราทำาทุกอย่างไม่ได้ แต่เราทำาบางอย่างได้  ในการตอบรับ
การเรียกของพระผู้เป็นเจ้า ลูกหลานอิสราเอลคือผู้ตอบรับ— 
คร้ังน้ีไม่ใช่หนีจากบาบิโลนแต่โจมตีบาบิโลน  โดยท่ีไม่ไร้เดียงสา 

ในเรื่องนี้ เราสามารถดำาเนินชีวิตตามศาสนาของเราได้อย่าง
กว้างขวางและไม่ส้ินสุดจนเราพบโอกาสทุกรูปแบบให้ช่วยเหลือ 
ครอบครัว เป็นพรแก่เพื่อนบ้าน และคุ้มครองผู้อื่น รวมทั้งอนุชน
รุ่นหลัง
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สะท้อนความรักท่ีท่านมีต่อพระเยซูคริสต์
พระเจ้าทรงร้องขอวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้เป็นเชื้อหมักขนมปัง 

เป็นเกลือที่ไม่มีวันหมดรสเค็ม เป็นแสงสว่างบนเนินเขาที่ไม่ถูก 
ถังครอบไว้  ดังนั้นจงเริ่มแสดงให้เห็น!  

ถ้าเราทำาอย่างถูกต้อง พูดอย่างถูกต้อง และแสดงน้ำาใจเอ้ือเฟ้ือ 
ด้วยคำาพูดและการกระทำาของเรา เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงตัดงาน 
ของพระองค์ให้สั้นลงในความชอบธรรม  ตรัสว่าไม่มีเวลาอีกแล้ว 
ในสมัยการประทานสุดท้ายน้ี และเสด็จมาในรัศมีภาพของพระองค์ 
เม่ือน้ันพระองค์จะทรงพบว่าเรากำาลังทำาสุดความสามารถ พยายาม 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ พยายามปรับปรุงชีวิตเรา ศาสนจักร 
และสังคมของเราอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้  

เมื่อพระองค์เสด็จมา ข้าพเจ้าปรารถนา อย่างยิ่ง ว่าตอนนั้น
ข้าพเจ้ากำาลังดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  ข้าพเจ้าต้องการได้
รับความประหลาดใจนั้นขณะกำาลังแผ่ขยายศรัทธาและทำาความ

ดี  ข้าพเจ้าต้องการให้พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจฟฟรีย์ 
เราจำาเจ้าได้ไม่ใช่เพราะฐานันดรของเจ้า แต่เพราะชีวิตเจ้า วิธีที่เจ้า
พยายามดำาเนินชีวิตและมาตรฐานที่เจ้าพยายามปกป้อง  เราเห็น
ความสุจริตในใจเจ้า  เรารู้ว่าสำาคัญที่สุดอันดับแรกคือเจ้าพยายาม
ทำาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นด้วยการเป็นคนที่ดีขึ้น จากนั้นจึงประกาศถ้อย 
คำาของเราและปกป้องพระกิตติคุณของเราต่อผู้อ่ืนด้วยความเห็นอก 
เห็นใจมากที่สุดเท่าที่เจ้าทำาได้”  

พระองค์จะตรัสอย่างแน่นอนว่า “เรารู้ว่าเจ้าไม่ประสบความ
สำาเร็จเสมอไปด้วยบาปของเจ้าและสภาพการณ์ของผู้อื่น แต่เรา 
เชื่อว่าเจ้าได้พยายามอย่างสัตย์ซื่อ  เราเชื่อว่าเจ้ารักเราอย่างแท ้
จริงในใจเจ้า”

ข้าพเจ้าต้องการให้สิ่งคล้ายกันนี้เกิดขึ้นสักวันเหนือสิ่งอื่นใดใน 
ชีวิตมรรตัยนี้  ข้าพเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นกับท่าน  ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับเราทุกคน “อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก”6—เรียกเราให้
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นส่วนตัวในวิธี
เล็ก ๆ น้อย ๆ  และวิธีใหญ่โต แสดงน้ำาใจต่อคนที่อาจมีท่าทาง 
แต่งกาย หรือประพฤติไม่เหมือนเรา และจากนั้น (เมื่อทำาได้) ไป 
รับใช้สังคมที่กว้างที่สุดเท่าที่เราจะสามารถมีอิทธิพลได้

ข้าพเจ้ารักพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ากำาลังพยายามเป็น 
ผู้รับใช้ของพระองค์ และข้าพเจ้ารักพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
ผู้ทรงห่วงใยมากพอจะประทานพระองค์แก่เรา เก่ียวกับของประทาน 
ดังกล่าว ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกำาลังเรียกอิสราเอลใน
ยุคสุดท้ายนี้ให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นและบริสุทธิ์มากขึ้นใน
ความตั้งใจของเราว่าจะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและสถาปนา
ไซอัน  ข้าพเจ้ารู้เช่นกันว่าพระองค์จะประทานความเข้มแข็งและ
ความบริสุทธ์ิให้เราเพ่ือจะเป็นสานุศิษย์ท่ีแท้จริงถ้าเราวิงวอนขอ  
จากคำาปราศรัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอส, “อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก”  
ที่มหาวิทยาลัยดิกซีสเตทในเซนต์จอร์จ ยูทาห์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2012   
ดูคำาปราศรัยฉบับเต็มที่ lds.org/broadcasts
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พระเจ้าทรงร้องขอให้วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายเป็นเชื้อขนมปัง เกลือ 

ที่ไม่มีวันหมดรสเค็ม แสงสว่าง 

บนเนินเขาที่ไม่เอาถังครอบไว้
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ใ
นช่วงฤดูร้อนปี 2003 ดิฉันอยู่ใน
มิชิแกน สหรัฐอเมริกา กำาลังสืบหา 

โรเบิร์ต ฮอลล์ คุณพ่อของอาทวด  ช่วง
ท้ายของการเดินทางดิฉันไปเยี่ยมสุสาน
ที่เคยไปเมื่อ 20 ปีก่อนอีกครั้ง

คราวไปเยี่ยมสุสานครั้งก่อน ดิฉัน
สังเกตเห็นดอกไม้บนแผ่นศิลาอันหนึ่ง
หน้าหลุมศพของสกุลฮอลล์ คราวนี้ดิฉัน 
เขียนข้อความสั้น ๆ ลงวันที่ และเคลือบ 
อย่างดีเพื่อกันไม่ให้เสียหายจากสภาพ
อากาศ  จากนั้นก็ทิ้งข้อความนั้นไว้ที่แผ่น
ศิลาหน้าหลุมศพพร้อมกับสวดอ้อนวอน
โดยหวังว่าคนที่สามารถช่วยให้ดิฉันรู้จัก 
โรเบิร์ต ฮอลล์มากขึ้นจะมาพบข้อความนี้   
 

ดิฉันกลับไปแคลิฟอร์เนียด้วยความหวัง
แต่ก็สงสัยว่าข้อความดังกล่าวจะเกิดผล
อะไรบ้าง

สัปดาห์ต่อมาดิฉันได้รับจดหมายจาก
ญาติห่าง ๆ ชื่อเดค เบนท์ลีย์

“เมื่อวานผมมีประสบการณ์แปลกประ-
หลาด” เขาเขียน “ตอนบ่ายสามผมออก
ไปซื้อสตรอเบอร์รี่และตัดสินใจแวะสุสาน
เพลนส์โรดเพื่อตรวจสภาพหลุมศพของ
บรรพชน  ผมไม่ได้ไปที่นั่นหลายปีแล้ว  
ผมเห็นโปสการ์ดของคุณอยู่ข้างหลุมศพ”

เดคไปสุสานวันเดียวกับที่ดิฉันเขียน 
ข้อความทิ้งไว้  ดิฉันโทรศัพท์หาเขาทันที  
ระหว่างการสนทนาของเราดิฉันพบว่าเขา

อยู่ในฮิลส์เดล ห่างจากสุสาน 50 ไมล์ (80 
กิโลเมตร)

ไม่ก่ีเดือนต่อมาดิฉันต้ังใจกลับไปมิชิแกน 

เพื่อเยี่ยมเดค  เขาบอกดิฉันว่าเขามีญาติ

ฝังอยู่ในสุสานตรงข้ามบ้านของเขาพอดี

และถามว่าดิฉันอยากไปที่นั่นหรือไม่  เขา

บอกว่าสุสานมีแผ่นศิลาหน้าหลุมศพของ

สกุลฮอลล์สี่แผ่น มีสองแผ่นที่เขาไม่รู้อะไร

เลย

ที่สุสาน เดคให้ดิฉันดูแผ่นศิลาหน้า

หลุมศพ  สองแผ่นที่เขาไม่รู้จักเป็นของ 

มาร์ตินและแอนนา ฮอลล์  ดิฉันไม่ได้นำา

บันทึกไปด้วย แต่จำาได้แม่นว่ากำาลังสืบหา

คนชื่อมาร์ติน ฮอลล์

เรารีบไปที่ว่าการอำาเภอก่อนปิดทำาการ

หนึ่งชั่วโมงโดยหวังว่าบันทึกผู้ตายจะระบ ุ

ชื่อพ่อแม่ของมาร์ติน  และก็เป็นเช่นนั้น!   

พ่อของมาร์ตินชื่อโรเบิร์ต ฮอลล์!  พระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันกับดิฉันว่าการ

ค้นหาที่ยาวนานของดิฉันสิ้นสุดลงแล้ว

เดคไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร เขาบอก

ว่าการค้นพบโรเบิร์ต ฮอลล์ ดูเหมือนเป็น

เรื่อง “เกือบศักดิ์สิทธิ์”  ดิฉันยิ้มเพราะรู้ว่า

พระวิญญาณทรงนำาดิฉัน

“คุณอาจผิดหวังที่ไม่ได้ทิ้งข้อความไว้

เมื่อ 20 ปีก่อน” เดคกล่าว “แต่ความจริง

คือผมเพิ่งย้ายมาอยู่ฮิลส์เดลแค่สามปี!”

ประสบการณ์นี้เป็นบทเรียนที่สอนดิฉัน

ว่าประวัติครอบครัวคืองานส่วนหนึ่งของ

พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงนำาเราใน

ความพยายามอันชอบธรรมของเรา 
แมริแอน แชพลิน สโตวอลล์, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา
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ข้อความท่ีดิฉันท้ิงไว้บนแผ่นศิลาหน้าหลุมศพ

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย

ดิฉันทิ้งข้อความนั้นไว้ที่
แผ่นศิลาหน้าหลุมศพ

พร้อมกับสวดอ้อนวอนโดย
หวังว่าคนที่สามารถช่วยได้
จะมาพบข้อความนี้



เ มื่อลูกชายของเราอายุสี่ขวบ เขามักจะ 
 ขอให้ดิฉันร้องเพลง “อาจารย์พายุกำาลัง 

โหมหนัก” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 46) ตา 
ของเขาเป็นประกายในช่วงสร้อยเพลงเมื่อ
พระเจ้าทรงบัญชาให้คลื่นลมสงบ  เขาจะ
ถามดิฉันเกี่ยวกับเดชานุภาพของพระเยซู  
ดิฉันจะตอบว่าพระเยซูทรงทำาทุกอย่างได้
ในความชอบธรรมเพราะพระองค์ทรงมี
เดชานุภาพทั้งปวง  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เป็นวีรบุรุษของลูกชายเรา

แต่เม่ือลูกชายเราอายุ 13 ปี เขาเกิดภาวะ
ซึมเศร้าอย่างหนัก  เขาไม่อยากพูดหรือแม้
กระทั่งกิน  เขาไม่สนใจกิจกรรมที่เคยทำา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาไม่อยากมีส่วนร่วม 
ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวหรือการ 
สังสรรค์ในครอบครัว  ดูเหมือนเขาไม่สนใจ
ศาสนจักรหรือพระกิตติคุณอีกเลย

คนอื่น ๆ ในครอบครัวเราสวดอ้อนวอน
และอดอาหารให้เขาบ่อยครั้ง พี่น้องชาย
หญิงหลายคนในวอร์ดและสเตคตลอดจน 
เพื่อน ๆ กับญาติของเราก็ทำาเช่นกัน ความ 
พยายามของเรารู้สึกจะคล้ายกับประสบ-
การณ์ของแอลมาผู้เป็นบิดาเมื่อเขาสวด
อ้อนวอนให้บุตรชาย (ดู โมไซยาห์ 27:14, 
22–23)

เราไม่ต้องการยัดเยียดพระกิตติคุณให้
ลูกชาย จึงบอกเขาว่าเขาไม่ต้องมีส่วนร่วม
ในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวหรือการ
สังสรรค์ในครอบครัวก็ได้ แต่เราอยากให้
เขาอยู่ที่นั่นกับเรา  เมื่อเราทำาตามพระดำารัส
ของพระผู้ช่วยให้รอดให้ “สวดอ้อนวอนใน
ครอบครัวของเจ้าถึงพระบิดา…เพื่อ…ลูก ๆ 
ของเจ้าจะได้รับพร” (3 นีไฟ 18:21) ท้ังการ
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและการสังสรรค์
ในครอบครัวของเรามีพลังมากขึ้น  เรารู้สึก

พระเจ้าจะทรงเยียวยาลูกชายเราไหม
ถึงพระวิญญาณในบ้าน และถึงแม้ลูกชาย
เรานิ่งเงียบ แต่เขาก็อยู่ที่นั่น

ตลอดสองปีติดต่อกัน เราเห็นทีละน้อย
ว่าการสวดอ้อนวอนและการสังสรรค์ใน
ครอบครัวของเรามีอิทธิพลต่อลูกชายเรา  
ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัวครั้งหนึ่ง 
เขาแสดงประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้
รอดแล้วถามว่าเขาจะเตรียมการสังสรรค์
ในครอบครัวสักครั้งได้ไหม  เขาเริ่มมีส่วน
ร่วมในการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวและ
ไปโบสถ์อย่างมีความสุข  เขาประสบการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจที่เกิดขึ้นเมื่อ
เขารู้สึกถึงความรักแห่งการไถ่ของพระผู้
ช่วยให้รอด (ดู แอลมา 5:26) พระเจ้าทรง
ช่วยลูกชายเราจริง ๆ ด้วยเดชานุภาพการ
เยียวยาของพระองค์

เขาเริ่มมีความสุขและเต็มไปด้วยชีวิต 
ชีวาอีกครั้ง โดยเต็มใจช่วยคนอื่น ๆ และ
แสดงความรัก  เขาบอกดิฉันว่าเขารู้ว่าพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดทรงเยียวยาเขา  การทดลอง
ของลูกชายเราช่วยเขาหล่อหลอมประจักษ์
พยานอันทรงพลังและเพิ่มพูนความรัก
ความไว้วางใจในพระผู้ช่วยให้รอด  เขา
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่
อาร์เจนตินา บัวโนสไอเรสเซาท์  หลังจาก
กลับมา เขาแต่งงานในพระวิหาร เขากับ
ภรรยามีลูกสาวที่น่ารักหนึ่งคน

ดิฉันทราบว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงมีพลัง
เยียวยา ทรงทำาปาฏิหาริย์ และทรงทำาให้เรา
มีความสุขในชีวิตนี้และในชีวิตที่จะมาถึง 
อนา ครีมาสชิ ซานารตู, ซานเตียโก ชิลี

เมื่อลูกชายเราอายุ 
13 ปี เขาเกิดภาวะ

ซึมเศร้าอย่างหนัก และ 
ไม่อยากมีส่วนร่วม 
ในการสวดอ้อนวอน 
เป็นครอบครัวและ 
การสังสรรค์ใน
ครอบครัวอีกเลย



ดิฉันจากบ้านไปเข้าร่วมการประชุม
นานาชาติสำาหรับงานอาชีพของดิฉัน  

มีผู้เข้าร่วมการประชุมหลายร้อยคน แต่ดิฉัน
เป็นเพียงคนเดียวจากรัฐและภูมิภาคของ
ดิฉัน

ค่ำาวันหนึ่งเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำา
สำาหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ขณะเข้าไป
ในห้องอาหาร เราได้รับบัตรคนละสี่ใบเพื่อ
ใช้สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ฟรีที่เคาน์เตอร์  
ดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่คนอยู่ไกล
บ้านจะถูกโอกาสเช่นนั้นล่อลวงโดยคิดว่า 
คงไม่มีใครรู้  นั่นเป็นความคิดชั่วแล่น และ
ดิฉันยื่นบัตรคืนให้คนเฝ้าประตู

ระหว่างรับประทานอาหารค่ำาดิฉันนั่งกับ
คนแปลกหน้าเจ็ดคน  ดิฉันดื่มน้ำาขณะที่เรา
รับประทานอาหาร พูดคุย หัวเราะ และแลก
เปลี่ยนข้อมูลที่จะช่วยในงานอาชีพของเรา

เช้าวันรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้า 
 

คุณเป็นมอรมอนใช่ไหม
ดิฉันทักทายสุภาพบุรุษคนหนึ่งที่เคยร่วม
โต๊ะกันมา  ดิฉันตื่นเต้นที่สังเกตเห็นป้าย
ชื่อของเขาบอกว่าเขามาจากบ้านเกิดของ
ดิฉัน—เมืองที่ดิฉันไม่ได้อยู่มา 35 ปี  หลัง
จากจบมัธยมปลายดิฉันก็จากบ้านไปเรียน
มหาวิทยาลัย แต่งงาน และย้ายจากที่นั่น

ขณะสนทนากันเรื่องสถานที่และงาน
ชุมชนท่ีเราท้ังคู่รู้จัก เขาถามดิฉันว่าดิฉันยัง 
มีครอบครัวที่นั่นหรือไม่  ดิฉันตอบว่าไม่มี 
แต่มีเพื่อนดี ๆ หลายคนที่นั่นและเราติดต่อ

กันประจำา  เขาถามว่าใครบ้าง ดิฉันเริ่มบอก
ชื่อเพื่อนบางคน

หลังจากบอกไปได้ไม่กี่ชื่อเขาก็บอกให้
ดิฉันหยุดและพูดว่า “เดี๋ยวครับ คุณเป็น 
มอรมอนใช่ไหม ทุกคนที่คุณเอ่ยชื่อมาเป็น
มอรมอนนี่ครับ”

เม่ือดิฉันยอมรับว่าเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เขาบอกว่าเพื่อน ๆ เหล่านั้นเป็นพลเมืองด ี
 

พวกเขารับใช้ชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดี

สำาหรับทุกคน  เขากล่าวชื่นชมศาสนจักร
และเพื่อน ๆ ของดิฉันอยู่หลายนาที โดย
บอกดิฉันว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้สนับสนุน
ความดีในชุมชน

เมื่อเราจากกัน ดิฉันอดคิดไม่ได้ว่าจะ 

เกิดอะไรขึ้นถ้าดิฉันเลือกใช้บัตรเครื่องดื่ม  

คนเหล่านั้นที่เราพูดถึงสอนดิฉันให้เลือกสิ่ง

ถูกต้อง  ดิฉันคงไม่สบายใจและละอายใจ

เกินกว่าจะยอมรับว่าเป็นสมาชิกศาสนจักร

ถ้าใช้บัตรเหล่านั้น

ดิฉันรู้สึกขอบคุณสำาหรับแบบอย่างของ

เพื่อนที่กำาลังรับใช้ แข็งขัน และมีค่าควร

เหล่านั้น—35 ปีให้หลังและห่างจากบ้าน

วัยเยาว์ของดิฉันมา 2,000 ไมล์ (3,220 

กิโลเมตร) 
แครอล เอ. โบเวส, นอร์ทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา

ขณะเข้าไปในห้องอาหาร เราได้รับบัตร 
คนละสี่ใบเพื่อใช้สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

ฟรีที่เคาน์เตอร์

40 เ ลี ย โ ฮ น า



ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เรามักจะกล่าวกันบ่อย ๆ ในศาสนจักร 
ว่าเราทูลพระผู้เป็นเจ้าในการสวด
อ้อนวอนและพระองค์ทรงตอบกลับ

มาผ่านทางพระคัมภีร์  ขณะที่เราอ่าน เรา
ได้รับสิทธิพิเศษที่จะได้ยินพระองค์ตรัส
กับเราผ่านพระวิญญาณของพระองค์ 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 18:34-36 
สอนเราว่า “ถ้อยคำาเหล่าน้ีมิใช่ของนรชาติ 
หรือของมนุษย์, แต่เป็นของเรา; … เพราะ
นี่คือเสียงของเราซึ่งพูดมันกับเจ้า; เพราะ
พระวิญญาณของเราให้มันแก่เจ้า,. . . ดัง
นั้น, เจ้าจะเป็นพยานได้ว่าเจ้าได้ยินเสียง
เรา, และรู้ถ้อยคำาของเรา.”  ขณะเราสวด
อ้อนวอนและรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงชี้
ทางแก่เรา เราสามารถพูดได้อย่างแท้จริง
ว่าเราได้ยินสุรเสียงของพระเจ้า

ภรรยาข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
เข้าสู่ศาสนจักร  เธอเติบโตในครอบครัวที่
ไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาใด  เมื่ออาย ุ
11 ขวบ เธอเรียนรู้พระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์จากคุณย่าของ 
เธอซึ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่ศาสนจักร 
มาก่อนหลายปี  ความทรงจำาที่ภรรยา
ข้าพเจ้าชอบนึกถึงคือการได้เห็นคุณย่า 
นั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่บนเตียงทุกคืนก่อน
นอน  คุณย่าของเธอทราบว่าท่านจะได้ยิน 

สุรเสียงของพระเจ้าขณะเปิดพระคัมภีร์
และเริ่มอ่าน ท่านเป็นแบบอย่างอันประ-
เสริฐต่อหลานสาว

ประมาณปีเศษที่ผ่านมา ข้าพเจ้าม ี
โอกาสไปเยี่ยมบ้านสมาชิกคนหนึ่งใน 
มองโกเลีย  ขณะเราเข้าไปในบ้าน ข้าพ-
เจ้าสังเกตเห็นพระคัมภีร์เปิดอยู่พร้อมกับ
นิตยสารเลียโฮนา  ข้าพเจ้าถามพี่น้อง
สตรีที่ต้อนรับเราเข้าบ้านว่ากำาลังอ่าน
เรื่องอะไรอยู่  เธอหยิบพระคัมภีร์ซึ่งเปิด
อยู่ที่แอลมา 27:27 ขึ้นมาอ่านข้อความ
ต่อไปนี้ “และพวกเขาอยู่ในบรรดาผู้คน
ของนีไฟ, และนับอยู่ในบรรดาผู้คนซึ่ง 
เป็นของศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าด้วย. 
และพวกเขาดีเด่นเพราะความกระตือรือร้น 
ของตนท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้า, และต่อมนุษย์ 
ด้วย;  เพราะพวกเขาซ่ือสัตย์และเท่ียงตรง 
อย่างสมบูรณ์ในทุกส่ิง; และพวกเขาม่ันคง 
ในศรัทธาแห่งพระคริสต์, แม้จนกว่าชีวิต
จะหาไม่.”  พี่น้องสตรีท่านนี้บอกข้าพเจ้า
ว่าถ้อยคำาที่อธิบายถึงผู้คนเหล่านี้ในพระ-
คัมภีร์มอรมอนสร้างแรงบันดาลใจให้เธอ
อย่างไร

ข้าพเจ้านึกในใจว่าเธอเป็นเหมือนผู้คน
ที่นีไฟอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ข้อนั้นมาก  
ความกระตือรือร้นที่เธอมีต่อพระผู้เป็นเจ้า 

เห็นได้ชัดจากความขยันหมั่นเพียรในการ
อ่านพระคัมภีร์ของเธอ  เมื่อข้าพเจ้าถาม 
เธอว่ากำาลังอ่านเรื่องอะไรในเลียโฮนา 
เธอชี้ให้ดูว่าเรื่องนั้นคือคำาปราศรัยล่าสุด
ในการประชุมใหญ่สามัญของเอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน จากนั้นเธอจึงสรุป 
เรื่องที่อ่านให้ข้าพเจ้าฟัง  ข้าพเจ้านึกใน 
ใจว่า “นี่คือสตรีที่ได้ยินสุรเสียงของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าขณะพระองค์ตรัสผ่านพระคัมภีร ์
และผ่านศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต พระองค์ 
ทรงนำาทางเธอให้เป็นเหมือนพระคริสต์
มากย่ิงข้ึนผ่านข่าวสารท่ีเธอพบในข้อความ 
เหล่านั้น”

หลายปีก่อน เพื่อนข้าพเจ้าคนหนึ่งกับ
กลุ่มเด็กชายจากศาสนจักรไปทัศนาจร
ด้วยการเดินเท้าในเขตแกรนด์แคนยอน
ทางตะวันตกของสหรัฐ  ขณะเดินลึกลง
ไปในหุบเขาเบื้องล่าง เขาแบกเป้ที่หนัก
มากไปด้วย  น้ำาหนักของเป้ทำาให้เข่าของ
เขาบาดเจ็บและเดินต่อไปไม่ได้  พวกเขา 
ต้องจัดการให้หน่วยกู้ภัยมานำาเพื่อน
ข้าพเจ้าออกจากเขตหุบเขา  ขณะหน่วย
กู้ภัยกำาลังนำาเขาออกมา เขาสุ่มเปิดพระ-
คัมภีร์มอรมอนส่วนตัวไปยังหน้า 2  นีไฟ 
4:20 อ่านว่า “พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ทรงเคยเป็นผู้สนับสนุนข้าพเจ้า; พระองค์

ประเทศไทย

   เ ม ษ า ย น   2 0 1 4     ท1

รับการนำาทาง 
จากพระคัมภีร์
เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย



ประเทศไทย

ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

ทรงนำาข้าพเจ้าผ่านความทุกข์ของข้าพเจ้า 
ในแดนทุรกันดาร; และพระองค์ทรงปก
ปักรักษาข้าพเจ้าเหนือผืนน้ำาแห่งห้วงลึก
อันใหญ่หลวง.”  พระคัมภีร์ข้อนี้ทำาให้เขา
รู้สึกตื้นตันใจขณะรู้สึกว่าพลังแห่งการ
ช่วยชีวิตของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ใกล้เขา

นีไฟเขียนถ้อยคำาเหล่านี้เพื่ออธิบาย
ประสบการณ์ในการทดลองของท่านเอง  
กระนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็ยังได้ยินสุรเสียง
ของพระเจ้าทีต่รสัอยา่งเดยีวกนัในสภาพ-
การณ์ของการทดลอง ส่วนสำาคัญสำาหรับ 
การได้ยินพระเจ้าตรัสกับเราผ่านถ้อยคำา
ในพระคัมภีร์คือการเรียนรู้ทักษะ การ
เปรียบ นีไฟอธิบายว่า “และข้าพเจ้าอ่าน
แก่พวกเขาหลายเรื่องซึ่งเขียนไว้ …; ทั้งนี้
เพื่อข้าพเจ้าจะชักชวนพวกเขาจนเต็มสติ

พระเจ้าขณะอ่าน
มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในบทที่ 8 ของ

หนังสือกิจการของอัครทูต ในเรื่องนี้ฟีลิป
พบกับชายคนหนึ่งซึ่งอ่านและเข้าใจพระ- 
คัมภีร์ได้ยาก  ฟีลิปเป็นหนึ่งในชายเจ็ด
คนที่ได้รับเลือกให้ช่วยอัครทูตทั้งสิบสอง
คน (กิจการของอัครทูต 6:2-6)  ในโอกาส
นี้ ท่านพบกับชายคนหนึ่งซึ่งในเรื่องอ้าง
ว่าเป็น “ขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่ง”  ฟีลิป
เห็นว่าพระคัมภีร์ของเขาเปิดอยู่ที่หนังสือ
อิสยาห์ จึงถามว่าเขาเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือ 
ไม่  ชายคนนั้นกล่าวว่า “ถ้าไม่มีใคร
อธิบาย จะเข้าใจได้อย่างไร?” (กิจการ
ของอัครทูต 8:31) 

สมาชิกใหม่และเยาวชนของเราส่วน
ใหญ่พบว่าตนเองอยู่ในสถานะเช่นเดียว 
กันนี้  พวกเขาจะเรียนรู้การเปรียบพระ-
คัมภีร์กับตนเองและได้ยินสุรเสียงของ
พระเจ้าที่ตรัสกับเขาได้อย่างไร นอกจาก
จะมีใครอธิบาย  พวกเขาต้องการเพื่อน
หรือครูพี่เลี้ยงสำาหรับการอ่านพระคัมภีร์  
เราทุกคนที่เป็นสมาชิกต้องคอยดูแลช่วย
เหลือคนที่ต้องการผู้ช่วย เช่นเดียวกับ 
ฟีลิป เพื่อสอนพวกเขาให้อ่านพระคัมภีร์
เพื่อที่พวกเขาจะดึงเอาความเข้มแข็งทาง
วิญญาณและการนำาทางส่วนตัวมาจาก
พระคัมภีร์เหล่านั้น

สองสามปีก่อน ข้าพเจ้ากับภรรยาจ้าง 
ผู้รับเหมามาปรับปรุงแบบบ้านของเรา
ใหม่  เขาไม่มีภูมิหลังด้านศาสนาเลย  
เราเริ่มหาโอกาสสนทนากับเขาเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณขณะเขาทำางานในบ้านเรา 
หลังจากน้ันสองสามเดือน เราให้พระคัมภีร์ 

กำาลังให้เชื่อในพระเจ้าพระผู้ไถ่ของพวก
เขา ข้าพเจ้าอ่านสิ่งซึ่งเขียนไว้โดยศาสดา
พยากรณ์อิสยาห์แก่พวกเขา; เพราะข้าพ-
เจ้า เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับเรา, ว่า
มันจะเป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้
ของเรา.” (1 นีไฟ 19:23)

คนที่เป็นสมาชิกใหม่ของศาสนจักร
หรือเด็กที่เติบโตในศาสนจักร โดยทั่วไป
มักไม่รู้วิธีเปรียบพระคัมภีร์กับตนเอง  วิธ ี
ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้ที่จะทำาเช่นนี ้
คือการอ่านพระคัมภีร์กับคนที่รู้ ซึ่งโดย 
ปกติจะเป็นสมาชิกศาสนจักรที่มีประสบ-
การณ์มากกว่า  หลายคนไม่คุ้นเคยกับ
การอ่านพระคัมภีร์ พวกเขาต้องการความ 
ช่วยเหลือจากคนที่นำาทางพวกเขาได้ ถ้า
พวกเขาต้องเรียนรู้การได้ยินสุรเสียงจาก

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะแสวงหาโอกาสเป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อนและครูพี่เลี้ยงในการอ่าน
พระคัมภีร์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มการเดินทางของพวกเขาในพระคัมภีร์  จากนั้นเราทุกคนจะพร้อมใจกัน
กล่าวว่า “พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทาง
ของข้าพระองค์
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มอรมอนแก่เขาและเชิญเขาไปโบสถ์กับ
เรา  ไม่นานเขาเริ่มพบกับผู้สอนศาสนา
และรับบัพติศมา  อย่างไรก็ตาม  ข้าพเจ้า
สังเกตว่าในชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์
เขาไม่ค่อยสบายใจเวลาอ่านพระคัมภีร์  
ข้าพเจ้าถามเขาเรื่องนี้  เขาบอกว่าเขา
อ่านหนังสือไม่คล่องและไม่ได้อ่านมา 
30 ปีแล้ว  ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเขาคงจะไม่
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วยตนเองและ
คงไม่มีวันเรียนรู้การเปรียบพระคัมภีร์กับ
ตนเองเป็นแน่  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเสนอที่
จะอ่านกับเขา

เรื่องนี้เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์
ที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รับ
ในการเป็นสมาชิกศาสนจักรมาหลายปี  
เราพบกันที่บ้านข้าพเจ้าสัปดาห์ละสอง

นี่คือโอกาสของเราทุกครั้งที่เราเปิด
พระคัมภีร์  ไม่มีแหล่งของการนำาทางใด
จะยิ่งใหญ่ไปกว่าแหล่งที่มาจากพระผู้
เป็นเจ้าพระองค์เอง  พระองค์จะประทาน
คำาตอบที่รับกับความต้องการของเราทุก
วันถ้าเราอ่านพระคัมภีร์และเปรียบข้อ
พระคัมภีร์เหล่านั้นกับตนเอง  ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนว่าเราจะแสวงหาโอกาส
เป็นพิเศษที่จะเป็นเพื่อนและครูพี่เลี้ยงใน
การอ่านพระคัมภีร์กับผู้ที่เพิ่งเริ่มการเดิน
ทางของพวกเขาในพระคัมภีร์  จากนั้น
เราทุกคนจะพร้อมใจกันกล่าวว่า “พระ
วจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของ
ข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทาง
ของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105) 

ครั้งและใช้เวลาอ่านด้วยกันประมาณ
หนึ่งชั่วโมง  บ่ายวันอาทิตย์หลังเลิก
โบสถ์เป็นเวลาที่สะดวกและเขาจะมา
ที่บ้านข้าพเจ้าอีกสัปดาห์ละครั้งในช่วง
ค่ำา  ขณะอ่านด้วยกัน เรามักจะหยุดเป็น
ระยะเพื่อสนทนาเรื่องที่เขาไม่เข้าใจและ
คุยกันเรื่องการประยุกต์ใช้ส่วนตัวจากสิ่ง
ที่เรากำาลังอ่าน  ข้าพเจ้าเห็นได้ว่าความ
เข้มแข็งทางวิญญาณของเขาหยั่งราก
ลึกขึ้นทุกครั้งที่เราอ่าน  ปัจจุบันเขาเป็น
สมาชิกที่เข้มแข็งของศาสนจักรพร้อม
ทั้งมีประจักษ์พยานและความเข้าใจ
พระคัมภีร์มอรมอนอย่างลึกซึ้ง  เขารู้วิธี
เปรียบถ้อยคำาในพระคัมภีร์กับตนเอง 
และเขาได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าที่ตรัส
กับเขาจากหน้าหนังสือพระคัมภีร์

คำาตอบผ่านพระคัมภีร์

ช่วงที่ดิฉันเรียนพระกิตติคุณกับผู้สอนศาสนามาแล้วระยะหนึ่ง  ผู้สอนศาสนารู้สึกว่าดิฉันพร้อมสำาหรับบัพติศมา พวกเขาจึง

ถามดิฉันว่าจะรับบัพติศมาช่วงนี้เลยไหม  ดิฉันบอกพวกเขาไปว่าดิฉันยังไม่พร้อม และปฏิเสธผู้สอนศาสนาไปอีกหลายครั้ง

ด้วยคำาตอบว่าไม่พร้อม  จนกระทั่งวันหนึ่งเรามีโอกาสอ่านพระคัมภีร์มอรมอนด้วยกันในหนังสือโมไซยาห์ 18:10  “หากนี่เป็น

ความปรารถนาของใจท่านแล้ว, ท่านมีอะไรขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมาในพระนามของพระเจ้า”  เมื่ออ่านข้อความนี้ในพระ-

คัมภีร์ ดิฉันเริ่มร้องไห้  ดิฉันตระหนักว่าถ้าสิ่งนี้ถูกต้องและเป็นความปรารถนาของใจดิฉันแล้ว ดิฉันจะต้องกังวลอะไร  

ดิฉันรู้สึกถึงการยืนยันของพระวิญญาณบริสุทธิ์  พระองค์ทรงให้คำาตอบแก่ดิฉันผ่านพระคัมภีร์ และดิฉันไม่สามารถ 

ปฏิเสธพระวิญญาณได้ ทั้งไม่มีข้ออ้างใดที่จะไม่รับบัพติศมา ดิฉันรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องซึ่งดิฉันต้องทำา หลังจากจบบทเรียน 

ดิฉันจึงตอบผู้สอนศาสนาไปว่าดิฉันจะรับบัพติศมา  เวลานั้นดิฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับการตัดสินใจครั้งนี้ แต่ดิฉันรู้ว่าพระผู้

เป็นเจ้าจะทรงดูแลดิฉัน และทุกอย่างจะดี

-นันทวัน ใจอารีย์, นนทบุรี
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ครอบครัว แสวงหาวิญญาณของเอลียาห ์

และพยายามเก็บบันทึกประวัติครอบครัว  

รายช่ือบรรพชนของเราจะจูงใจให้เราไป 

พระวิหารบ่อยขึ้นเพื่อพวกเขา ซิสเตอร ์

หว่องกล่าวว่า “เราสามารถมองทุกเรื่อง 

เกี่ยวกับพระวิหารเป็นเรื่องทางวิญญาณ   

พระวิหารเป็นเป้าหมายนิรันดร์ของเรา 

แม้ว่าเราจะประสบความท้อแท้และ

ความยากลำาบาก แต่เราไม่ควรยอมแพ้  

โดยผ่านแผนแห่งความรอด เรารู้ว่าเรื่อง

ทางโลกไม่จีรังและในที่สุดจะดับสิ้นไป

กลายเป็นประวัติศาสตร์  มีเพียงพระ-

กิตติคุณ ความจริง และงานพระวิหาร

ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะคงอยู่ตลอด

ไป”  ประธานหว่องเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า

ทรงฝากฝังบุตรทั้งสามคนไว้กับท่านและ

ภรรยา  บิดามารดาควรรู้วิธีช่วยบุตรธิดา

จะ “ไปที่ [พระเจ้า] ทรงบัญชา” 

ประธานหว่องรับตำาแหน่งมาได้

หลายเดือนแล้วและประกาศอย่าง

ตื่นเต้นว่า “โอกาสรับใช้พระผู้เป็น

เจ้าและเพื่อนพี่น้องในพระวิหาร

ฮ่องกง เป็นพรต่อผมและครอบครัว 

ผมขอบคุณอย่างยิ่งสำาหรับความ

กระตือรือร้น การเสียสละ และ

วิญญาณแห่งการอุทิศตนของ

สมาชิกในท้องที่  สมาชิกที่สละ 

เวลาจากภาระอันยุ่งเหยิงมาเป็นเจ้าหน้าท่ี 

และผู้เข้าร่วมศาสนพิธีในพระวิหาร ไม่ว่า

จะมีอายุเท่าใด ล้วนแสดงให้เห็นว่าพวก

เขาสนับสนุนงานพระวิหาร”

นอกจากน้ี ประธานหว่องยังรู้สึกด้วยว่า 

ไม่มีอะไร “เป็นไปไม่ได้” ในพระนิเวศน์

ของพระผู้เป็นเจ้า  พระวิหารฮ่องกงแตก 

ต่างจากพระวิหารหลายแห่งเพราะใช ้

หลายภาษาในศาสนพิธีเดียว  สถานการณ์ 

ที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่งคือเมื่อคู่สามีภรรยา

จากมองโกเลียที่พูดไม่ได้และไม่ได้ยินมา

เข้าร่วมศาสนพิธี ต้องทำาอย่างไรศาสนพิธี 

จึงจะดำาเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค  พระ-

ผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมทางให้ทุกอย่างราบ

รื่น และกับพระผู้เป็นเจ้า “ไม่มีอะไรเป็น

ไปไม่ได้”

ประธานหว่องหวังให้หนุ่มสาวโสดและ 

เยาวชนของศาสนจักรช่วยงานประวัติ

ป ระธานหว่อง ชุง เฮย แพรทริก เขา้

รับหน้าที่เป็นประธานพระวิหาร

ฮ่องกง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

ค.ศ. 2013  ประธานหว่องเกิดในประเทศ

ฮ่องกงและจบการศึกษาจากมหาวิทยา

ลัยบริคัมยังก์-ฮาวาย สาขาบริหารธุรกิจ  

ทำางานเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารระดับอาวุโส

ในบริษัทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 

และเคยรับใช้เป็นประธานสเตคไชน่าเกา- 

ลูน ตัวแทนระดับเขตของฮ่องกง และ

สาวกเจ็ดสิบภาค  ประธานหว่องเกษียณ 

ในปี 2008 และเคยพำานักอยู่ท่ีบริสเบน  

ออสเตรเลีย ก่อนได้รับเรียกให้รับใช้ใน 

พระวิหารฮ่องกง ประธานหว่องและภรรยา 

ซิสเตอร์หว่อง เฉิง ไหล หลิง เคธี เคยรับใช้ 

เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีพระวิหารท่ีพระ- 

วิหารบริสเบน ออสเตรเลีย ระหว่านั้น ทั้ง 

สองท่านได้รับเรียกเป็นผู้สอนศาสนา

คู่สามีภรรยาในท้องที่และรับใช้สมาชิก

ชาวจีนในบริสเบน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 

หลังจากสัมภาษณ์กับประธานเฮนรีย์ บี. 

อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน

สูงสุด ประธานและซิสเตอร์หว่องยอมรับ

การเรียกเพื่อกลับมารับใช้ที่ฮ่องกง และ

เริ่มการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตนับจาก 

นั้น  ประธานและซิสเตอร์หว่องเป็นหนึ่ง 

ในบรรดาผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเต็มใจ 

ประธานหว่อง ชุง เฮย แพทริก ประธานพระวิหาร
ฮ่องกง ประเทศจีน และซิสเตอร์หว่อง เฉิง ไหล  
หลิง เคธี ภรรยา
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ให้มีค่าควรทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ 

และประจักษ์พยาน พร้อมทั้งเตรียมพวก

เขาให้พร้อมสำาหรับการแต่งงานและการ

ผนึกในพระวิหารเพ่ือท่ีจะสามารถกลับไป 

ยังอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

วิสัยทัศน์และเป้าหมายของประธาน 

หว่องมีดังน้ี หน่ึง เพ่ือให้แน่ใจว่าศาสนพิธี 

พระวิหารอันศักด์ิสิทธ์ิจะประกอบข้ึนอย่าง 

ถูกต้องและด้วยความคารวะ  สอง เพื่อ

ดูแลพระวิหารให้เป็นสถานที่สงบทาง

วิญญาณ นิเวศน์ที่สมาชิกสามารถได้

รับการเปิดเผยส่วนตัว  พระวิหารเป็น

สถานที่แห่งการเรียนรู้ สถานที่ซึ่งเหมาะ

แก่การสอนและเตรียมเรา สถานที่แห่ง

ความสุขและความสามัคคีที่ผู้มีส่วนร่วม

แต่ละคนสามารถแสวงหาความเงียบสงบ 

และสันติสุขด้วยตนเองเพ่ือเอาชนะปัญหา 

และการท้าทายส่วนตัว  สาม เพื่อช่วย

บรรพชนให้ได้รับความรอดมากขึ้นจาก 

การมีส่วนร่วมในงานพระวิหารของสมาชิก 

ตลอดจนความเต็มใจของสมาชิกในการ

เขา้พระวิหารและแสวงหาพรพระวหิารให้

แก่บรรพชนของตนเอง  คติประจำาใจของ

ประธานหว่องคือ “แต่ส่วนข้าพเจ้าและ

ครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติ 

[พระเจ้า]” (ดู โยชูวา 24:15) 

ปิดซ่อมบำารุงประจำาปี 2014 
วันเสาร์ที่ 12 เมษายน
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน
วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน
วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม
วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม

วันเปิดทำาการพิเศษ (เปิดภาคเอ็นดาวเม้นท ์
ทุกช่ัวโมงสำาหรับช่วงเวลา 7:00-11:00 น.)

วันเสาร์ที่ 5 เมษายน
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม
วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 
วันพุธที่ 1 ตุลาคม
วันพฤหัสบดี 2 ตุลาคม
วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม

โปรดตรวจสอบกับทางพระวิหารเพื่อขอทราบ
เวลาในการประกอบศาสนพิธีบัพติศมาและ
ศาสนพิธีอื่นๆ  หากต้องการประกอบศาสนพิธี
คนเป็นสำาหรับเอ็นดาวเม้นท์ การแต่งงาน หรือ
การผนึก โปรดนัดหมายกับทางพระวิหารล่วง
หน้าก่อนเดินทาง

ข้อมูลพระวิหารฮ่องกง 
ประเทศจีน

ที่ตั้ง: 2 Cornwall Street, Kowloon Tong, 
Kowloon (นั่งรถโดยสารสาย E22 จาก 
แอร์พอร์ต พระวิหารอยู่ฝั่งซ้ายมือ)
โทรศัพท์: (852) 2339-8100    
แฟกซ์: (852) 2768-8897
ประกาศสร้าง: 3 ตุลาคม 1992
พิธีเบิกดิน: 22 มกราคม 1994
โอเพ่นเฮาส์: 10-23 พฤษภาคม 1996
อุทิศพระวิหาร: 26 พฤษภาคม 1996

ภาคเอ็นดาวเม้นท์

จันทร์ ปิด
อังคาร 9:00, 11:00; 13:00,   
 16:00, 17:00, 19:30 
พุธ 9:00, 11:00; 13:00,   
 16:00, 17:00, 19:30
พฤหัสบดี 9:00, 11:00; 13:00,   
 16:00, 17:00, 19:30
ศุกร์ 9:00, 11:00; 13:00,   
 16:00, 17:00, 19:30
เสาร์ 7:00, 9:00, 10:00,   
 11:00; 13:00

สำารองที่พักพระวิหารผ่านทางผู้นำา 
ฐานะปุโรหิตหรือติดต่อพระวิหารโดยตรง
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สอนพวกเขาเดินในแสง

“สำาหรับเราทุกคนแล้ว การทำาหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าในฐานะ 

บิดามารดา. . . เริ่มจากการนำาด้วยแบบอย่าง—การหมั่น 

ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณอย่างสม่ำาเสมอที่บ้าน . . . 

“ไม่มีทางที่เราจะประเมินค่าอิทธิพลของบิดามารดา. . . สูงเกิน 

ไป. . .

“งานเผยแผ่ศาสนาครั้งสำาคัญที่สุดที่เราจะทำาอยู่ในบ้าน 

ของเรา  บ้านของเรา โควรัมและชั้นเรียน เป็นส่วนหนึ่งของสนามเผยแผ่ ลูกหลานของเรา

เป็นผู้สนใจคนสำาคัญที่สุดของเรา”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “หน้าที่ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า: งานเผยแผ่ของบิดา
มารดาและผู้นำาต่ออนุชนรุ่นหลัง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 118.

การดำาเนินชีวิตในศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากนักที ่

จะเรียนรู้เพื่ออยู่ในวิถีทางของพระเจ้า

ครอบครัวดิฉันสำานึกคุณต่อหลักคำาสอน 

ของพระกิตติคุณ  ชีวิตมรรตัยในโลกนี้ม ี

การล่อลวงและการท้าทายมากมาย แต ่

ครอบครัวของดิฉันได้รับพรจากการดำาเนิน 

ชีวิตตามคำาสอนของพระผู้เป็นเจ้า  เมื่อ

ดิฉันกับสามีร่วมกันสร้างครอบครัวใน

เส้นทางของพระผู้เป็นเจ้า เราพยายาม

เลี้ยงดูลูกทั้งสองคนตามพระกิตติคุณ 

วางแบบแผนให้พวกเขาดำาเนินชีวิตอย่าง 

ถูกต้อง สนับสนุนพวกเขาในงานรับใช ้

และที่สำาคัญเราส่งเสริมพวกเขาให้เรียน

เซมินารีและเตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

เนื่องจากดิฉันและสามีเคยรับใช้งานเผย- 

แผ่ด้วยกันทั้งคู่ เราจึงอยากให้ลูก ๆ ม ี

ประสบการณ์เช่นเดียวกับเรา เราขอบคุณ 

ลูกชายของเราที่เขามุ่งมั่นพากเพียรเรียน

เซมินารีและมีใจปรารถนาจะเป็นผู้รับใช้

ในงานเผยแผ่ศาสนาเหมือนพ่อกับแม่

ดิฉันขอบพระทัยเม่ือเขาได้รับเรียกเป็น 

ผู้สอนศาสนาในที่สุด  เราทราบว่านั่นเป็น

พรอันยิ่งใหญ่สำาหรับชีวิตเขา

ดิฉันและครอบครัวกตัญญูที่ได้รู้จักกับ 

ชั่วนิรันดร์  และลูกชายของดิฉันกำาลังจะ

ออกไปประกาศข่าวดีนี ้

สุภาณี เหลือหลาย, อุดรธานี

ศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์และ

รู้จักแผนแห่งความรอด โดยผ่านแผนนี ้

ดิฉันรู้ว่าครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 
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เว็บไซต์กิจกรรมเยาวชน

หากท่านไม่ทราบว่าจะจัดกิจกรรมอะไรสำาหรับเยาวชน 

หรือจะวางแผนอย่างไรให้มีจุดประสงค์และสร้างความ

เข้มแข็งให้เยาวชน เว็บไซต์กิจกรรมเยาวชนมีคำาตอบให้ท่าน 

เข้าไปที่ LDS.org/youth/activities และเลือกภาษาไทยจาก

เมนูด้านขวามือใต้รูปภาพ  

ท่านจะพบแนวคิดสำาหรับกิจกรรมมากมายที่เหมาะกับ

เยาวชน แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น การรับใช้ งานเผยแผ่

ศาสนา บทบาทในอนาคต ฯลฯ ในแต่ละหัวข้อจะมีตัวอย่าง

กิจกรรม เช่น กิจกรรมล่าสมบัติด้วยการรับใช้ เทศกาล

อ อ น ไ ล น ์ ภ า ษ า ไ ท ย

ภาพยนตร์ แฟชั่นโชว์ชุดสุภาพเรียบร้อย ธรรมเนียมสมัยพระ-

คัมภีร์ไบเบิล เป็นต้น  โดยในเว็บไซต์มีโปรแกรมให้สามารถ

วางแผนกิจกรรมทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย และสามารถ

ลิงก์ตารางกิจกรรมไปที่ปฏิทินสาขาได้ทันที  นอกจากนี้ท่าน 

ยังสามารถแบ่งปันแนวคิดกิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่ 

สมาชิกคนอื่นๆ ได้ที่นี่เช่นกัน

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อ 

ลงในเว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

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

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

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

ภาษาไทย



ปลายปีที่สองผมสมัครเรียนโปรแกรม
กราฟิกดีไซน์ของมหาวิทยาลัย  มหา- 

วิทยาลัยไม่รับ  แต่ผมมีสิทธิ์สมัครใหม่ปี
หน้า ผมไม่อยากรออีกหนึ่งปีเพื่อเรียนให้จบ

วิชาใกล้เคียงกับวิชาหลักที่ผมเลือกมาก
ที่สุดคือการถ่ายภาพ  ผมจึงสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนวิชาเอกและรู้สึกดีกับ
เรื่องนี้  ผมเพียงแต่ต้องการได้ปริญญา!

เมื่อเริ่มเทอมฤดูใบไม้ร่วง ผมต้องเรียน

วิชาภาพยนตร์และประวัติทางสังคมของ 

การถ่ายภาพ  ผมตื่นเต้นกับทั้งสองวิชา แต่

เม่ือมองดูหลักสูตรวิชาภาพยนตร์ ผมสังเกต

ว่านักศึกษาต้องดูภาพยนตร์เรทอาร์หลาย

เรื่อง  ในวิชาถ่ายภาพอาจารย์บอกว่ารูปที่

เราศึกษาจะรุนแรง รบกวนจิตใจ และเป็น 

เรื่องทางเพศ  เธอบอกว่าส่วนใหญ่การ

ภาพถ่ายสมัยนี้มักจะเป็นแบบนั้น

ผมรู้สึกใจเสียขณะตรึกตรองว่าจะทำา

อย่างไร  ผมทราบว่าพระกิตติคุณสอนตรง

ข้ามกับเรื่องเช่นนั้นแต่ผมกลับต้องมาเรียน

วิชาเหล่านี้  ผมนึกถึงพระคัมภีร์เกี่ยวกับ

การอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก (ดู ยอห์น 

15:19) ผมจะเรียนวิชาเหล่านี้แต่ไม่ถูก

ครอบงำาได้หรือไม่

ผมสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าต้องทำาอะไร

และมีศรัทธาที่จะทำาสิ่งถูกต้อง ผมหารือกับ

ภรรยา พ่อแม่ และพี่ชายด้วย ขณะพูดคุย

กับพี่ชาย เขาเตือนผมให้นึกถึงข้อนี้ “เพราะ

เขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมด

ทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตน?  หรือคนนั้น

จะนำาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมา?” 

(มัทธิว 16:26)

ศาสดาพยากรณ์ตอบคำาสวดอ้อนวอนของผม
ผมทราบว่าการศึกษาสำาคัญ แต่ผมเรียน

ผิดสาขาหรือไม่  ผมจะหยุดเรียนกลางคัน
ได้อย่างไรในเมื่อใกล้ถึงแสงสว่างที่ปลาย
อุโมงค์เต็มที

ดึกคืนหนึ่งขณะผมตื่นขึ้นมาดูแลลูกน้อย 
ที่ป่วย ความคิดหนึ่งบอกผมให้ค้นหาคำาพูด 
ของประธานโธมัส เอส. มอนสันทางอินเทอร์- 
เน็ต  ครู่ต่อมาผมก็กำาลังดูคำาพูดการประชุม
ใหญ่สามัญของประธานมอนสันในเดือน
ตุลาคม ปี 2011  ผมตั้งใจฟังขณะท่านพูด
ถึงความเสื่อมถอยของเข็มทิศทางศีลธรรม
ในสังคม โดยบอกว่าคนจำานวนมากยอมรับ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไร้ศีลธรรม

ต่อจากนั้นท่านพูดตรงกับที่ผมจำาเป็น
ต้องได้ยินว่า “เราต้องตื่นตัวเสมอในโลกที่
ออกห่างจากเรื่องทางวิญญาณ  เราจำาเป็น
ต้องปฏิเสธสิ่งใดก็ตามที่ไม่สอดคล้องกับ

มาตรฐานของเรา โดยไม่ยอมทิ้งสิ่งซึ่งเรา
ปรารถนามากที่สุด นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์ใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า”1

คำาพูดเหล่านี้เสียดแทงใจผมอย่างแรง  
ขณะน้ำาตาไหลอาบแก้ม ผมรู้ว่าศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตได้ตอบคำาสวดอ้อนวอน
ของผม

ถึงแม้ผมได้เลื่อนแผนรับปริญญาออก 
ไป แต่ผมทราบว่าพระเจ้าจะทรงอวยพร
ผมกับครอบครัวเมื่อเราทำาตามศาสดา
พยากรณ์ ปฏิเสธทัศนะของโลก เชื่อฟัง
พระบัญญัติ และสนับสนุนมาตรฐานพระ-
กิตติคุณ 
เดอร์ริค ฟิลด์, มิสซูรี สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์,”	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	106.

ดึกคืนหนึ่งขณะผม
ตื่นขึ้นมาดูแลลูก

น้อยที่ป่วย ความคิด
หนึ่งบอกผมให้ค้นหา
คำาพูดของประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน 
ทางอินเทอร์เน็ต
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โ
ดยปกติวัยหนุ่มสาวเป็นเวลาเหมาะจะ
วางแผนส่วนตัว  หนุ่มสาวอย่างท่าน
ควรมีความฝันสำาหรับอนาคต  ความ

ฝันอาจเป็นความหวังว่าจะประสบความ
สำาเร็จด้านกีฬา การสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ชิ้นเอก หรือการได้รับปริญญาหรือตำาแหน่ง
งานอาชีพ ท่านอาจจะมีมโนภาพล้ำาค่า 
เกี่ยวกับสามีหรือภรรยาในอนาคต 

ความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงสักกี่
เรื่อง  ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน  จะ
มีช่วงเวลาสำาคัญสำาหรับท่านที่อาจเปลี่ยน
วิถีชีวิตท่านทันที  ช่วงเวลาเช่นนั้นอาจเป็น
เพียงสายตา การสนทนา หรือเหตุการณ์
ไม่คาดฝัน  จะมีโอกาสใหม่ ๆ เช่นคำาประ-
กาศล่าสุดของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
เก่ียวกับอายุของการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา1  
บางคร้ังการเปล่ียนวิถีชีวิตเราเกิดจากความ
ท้าทายหรือความผิดหวังที่คาดไม่ถึง  

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบความไม่รู้  ความไม่
แน่นอนของชีวิตทำาให้บางคนขาดความเชื่อ
มั่น และกลัวอนาคต  บางคนลังเลไม่กล้า 
ตกปากรับคำาเพราะกลัวล้มเหลว ทั้งที่โอกาส
ดี ๆ อยู่ตรงหน้า  ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจ
เลื่อนเวลาแต่งงาน การศึกษา การเริ่มต้น 
 

ครอบครัว หรือการลงหลักปักฐานในงาน
อาชีพที่มั่นคง แต่ชอบสังสรรค์ในหมู่เพื่อน
หรืออยู่กับความสะดวกสบายในบ้านของ
บิดามารดา

อีกปรัชญาหนึ่งซึ่งจะจำากัดเราคือคำา 

กล่าวนี้ “จงกิน, จงดื่ม, และจงรื่นเริงเถิด, 

เพราะพรุ่งนี้เราก็ตาย” (2 นีไฟ 28:7)  

ปรัชญานี้ชอบการเสพสุขที่ให้ความพอใจ

เดี๋ยวนั้นโดยไม่คำานึงถึงผลในอนาคต

เส้นทางแห่งความสุข

มีเส้นทางต่างจากเส้นทางของความกลัว 

หรือความสงสัย หรือการเสพสุข—เส้นทาง 

ที่ทำาให้เกิดสันติสุข ความมั่นใจ และความ

สงบในชีวิต  ท่านไม่สามารถควบคุมสภาว- 

การณ์ท้ังหมดของชีวิตท่าน แต่ท่านควบคุม

ความสุขของท่านได้  ท่านคือสถาปนิกออก 

แบบความสุขนั้น

ความสุขของท่านเกิดจากวิสัยทัศน์ทาง

วิญญาณและหลักธรรมที่ท่านใช้เป็นพื้น

ฐานชีวิตมากกว่าจากสิ่งอื่นใด  หลักธรรม

เหล่านี้จะนำาความสุขมาให้ท่านแม้ท่าน 

จะประสบสิ่งท้าทายและเรื่องประหลาดใจ 

 

อย่างคาดไม่ถึง   ข้าพเจ้าขอทบทวนหลัก

ธรรมจำาเป็นเหล่านี้กับท่านบางข้อ
1. รู้คุณค่าของตัวท่าน

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้ากับครอบครัว

ใช้วันพักผ่อนสองสามวันทางภาคใต้ของ

ฝรั่งเศส  เย็นวันหนึ่ง หลังจากตะวันตกดิน

และความมืดปกคลุมชนบทโดยรอบ 

ข้าพเจ้าตัดสินใจนอนบนเก้าอี้เอนนอกบ้าน  

สายตาเริ่มสำารวจท้องฟ้า ซึ่งตอนแรกดูมืด

สนิท แต่ทันใดนั้นแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นฉับ 

 

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 อ
ัลเ

ลน
 ก

าร
์นส

์

โดย อธิการ 
เจราลด์ คอสเซ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายอธิการควบคุม

ความสุขของท่านขึ้น
อยู่กับหลักธรรมที่ท่าน
เลือกทำาตามมากกว่า
สภาวการณ์ภายนอก

ชีวิตท่าน
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พลันในท้องฟ้าเหมือนประกายไฟ สองครั้ง 

แล้วก็สามครั้ง  เมื่อสายตาค่อย ๆ ปรับเข้า

กับความมืดได้แล้ว ข้าพเจ้าพบว่าตนเอง

กำาลังชื่นชมดวงดาวนับไม่ถ้วน สิ่งที่ข้าพเจ้า

คิดคือท้องฟ้ามืดมิดได้เปลี่ยนเป็นทางช้าง

เผือกไปแล้ว
ขณะใคร่ครวญความกว้างใหญ่ไพศาล

ของจักรวาลและความไม่สลักสำาคัญของ
ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถามตนเองว่า “ข้าพเจ้า
เป็นอะไรเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่อลังการ
เหล่านี้” พระคัมภีร์ข้อหนึ่งเข้ามาในความคิด

“เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็น
ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวง 
ดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้

“มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระองค์ทรงระลึก
ถึงเขา? และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่าที่
พระองค์ทรงห่วงใยเขา?” ( สดุดี 8:3–4)

ตามด้วยถ้อยคำาปลอบใจนี้ทันที “พระ- 
องค์ทรงสร้างเขาให้ต่ำากว่าพระองค์เจ้าแต่
หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมี
อำานาจให้เขา” (สดุดี 8:5)

นี่คือสิ่งอัศจรรย์และปาฏิหาริย์แห่งการ
สร้าง  จักรวาลกว้างใหญ่และไม่มีขอบเขต 
ขณะเดียวกัน เราแต่ละคนก็ยังมีคุณค่า
เฉพาะตน คุณค่าอันทรงเกียรติและไม่มี

เป็นคนที่
ท่านเป็น

วางใจใน 
สัญญาของ 

พระผู้เป็นเจ้า

รู้คุณค่า 
ของตัวท่าน

 มิ ถุ น า ย น  2 0 1 4    43
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ขอบเขตในสายพระเนตรของพระผู้สร้าง  
ร่างกายข้าพเจ้าเล็กน้อยจนมิอาจประมาณ 
แต่คุณค่าของตัวข้าพเจ้าสำาคัญต่อพระบิดา
บนสวรรค์สุดคณานับ

การได้ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักและ 

ทรงรักเราเป็นส่วนตัวเปรียบเสมือนแสงส่อง 

ชีวิตและให้ความหมายแก่ชีวิต  ไม่ว่าข้าพ-

เจ้าจะเป็นใคร มีเพื่อนหรือไม่ ไม่ว่าข้าพเจ้า

จะโด่งดังหรือไม่ และแม้คนอื่นจะไม่ยอมรับ

หรือข่มเหงข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระ-

บิดาบนสวรรค์ทรงรักข้าพเจ้า  พระองค์ทรง

ทราบความต้องการของข้าพเจ้า เข้าพระทัย

ความกังวลของข้าพเจ้า ทรงปรารถนาจะ

ประทานพรข้าพเจ้า

ลองนึกดูว่าจะมีความหมายต่อท่าน

อย่างไรถ้าท่านมองตนเองเฉกเช่นพระผู้เป็น

เจ้าทรงมองท่าน  จะเป็นอย่างไรถ้าท่าน

มองดูตนเองด้วยความกรุณา ความรัก และ

ความมั่นใจแบบเดียวกับที่พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงมอง  ลองนึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต

ท่านเมื่อท่านเข้าใจศักยภาพนิรันดร์ของ

ตนเองเฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้าเข้าพระทัย   

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์ทรงอยู่ที ่

นั่น จงแสวงหาพระองค์! ค้นคว้าและศึกษา 

สวดอ้อนวอนและขอ  ข้าพเจ้าสัญญากับ 

ท่านว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งเครื่องหมาย

อันเป็นรูปธรรมของการดำารงอยู่และความ

รักของพระองค์มาให้ท่าน

2. เป็นคนที่ท่านเป็น2

การเป็นคนที่ท่านเป็นฟังดูขัดแย้งกัน  

ฉันจะเป็นคนที่ฉันเป็นอยู่แล้วได้อย่างไร  

ข้าพเจ้าขออธิบายหลักธรรมนี้ผ่านเรื่องเล่า  

ภาพยนตร์เรื่อง The Age of Reason เป็น
เรื่องของมาร์เกอร์ริต นักธุรกิจธนาคารผู้มี
ชีวิตวุ่นวายเต็มไปด้วยการเดินทางและการ
ประชุม  แม้จะมีคนขอแต่งงาน แต่เธอบอก
ว่าเธอไม่มีเวลาให้การแต่งงานหรือการมีลูก

วันที่เธออายุ 40 ปี เธอได้รับจดหมาย

ลึกลับบอกว่า “ฉันที่รัก วันนี้ฉันอายุเจ็ดขวบ

และกำาลังเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงเธอเพื่อ

ช่วยให้เธอนึกถึงสัญญาที่ให้ไว้ตอนอายุเจ็ด

ขวบ และเพื่อให้เธอจำาได้ว่าฉันอยากให้เธอ

เป็นใคร”  มาร์เกอร์ริตเข้าใจทันทีว่าผู้เขียน

จดหมายฉบับน้ีไม่ใช่ใครอ่ืนนอกจากตัวเธอ

ตอนอายุเจ็ดขวบ  หลายหน้าต่อจากน้ันเด็ก

หญิงอธิบายรายละเอียดอันเป็นเป้าหมาย

ของชีวิตเธอ
มาร์เกอร์ริตตระหนักว่าคนที่เธอเป็นไม ่

เหมือนคนที่เธออยากเป็นสมัยเด็ก เมื่อตัด-
สินใจว่าจะกลับมาเป็นคนที่เธอวาดฝันไว ้
ในวัยเด็ก ชีวิตที่วางระเบียบแบบแผนไว้
อย่างดีจึงพลิกผันโดยสิ้นเชิง  เธอคืนดีกับ
ครอบครัวและตั้งใจว่าจะอุทิศชีวิตที่เหลือ

เพื่อรับใช้คนขัดสน3

ถ้าท่านได้รับจดหมายจากโลกก่อนเกิด 

จดหมายจะบอกอะไร จดหมายจากโลกจริง

ที่ถูกลืมจะมีผลอะไรต่อท่านถ้าท่านได้รับ

จดหมายฉบับนั้นในวันนี้

จดหมายฉบับนี้อาจบอกว่า “ฉันที่รัก 

ฉันกำาลังเขียนถึงเธอเพื่อให้เธอจำาได้ว่า

ฉันอยากให้เธอเป็นใคร ฉันหวังว่าเธอจะ

จำาความปรารถนาสูงสุดของเธอได้นั่นคือ

เป็นสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู

คริสต์  ฉันสนับสนุนแผนของพระองค์ และ

เมื่อมายังโลกนี้ฉันต้องการช่วยงานแห่ง

ความรอดของพระองค์  โปรดจำาไว้ด้วยว่า

ฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่จะ 

อยู่ด้วยกันชั่วนิจนิรันดร์”

การผจญภัยครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิต

คือการหาให้พบว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร 

เรามาจากไหน และจากนั้นดำาเนินชีวิตให้

สอดคล้องกับตัวตนแท้จริงของเราในฐานะ

บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและจุดประสงค์

แห่งการดำารงอยู่ของเรา

จดหมายจากตัว

ท่านก่อนเกิดอาจ

พูดว่า “ฉันที่รัก ฉัน

หวังว่าเธอจะจำาได้

ว่าความปรารถนา

สูงสุดของฉันคือ

เป็นสานุศิษย์ของ

พระเยซูคริสต์”

44 เ ลี ย โ ฮ น า



 J u n e  2 0 1 4  45

3. วางใจในสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

คำาสอนจากศาสดาพยากรณ์มาลาค ี

เป็นหัวใจของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ “และ

ท่านจะปลูกสัญญาที่ทำากับบรรพบุรุษไว้ใน

ใจของลูกหลาน, และใจของลูกหลานจะ

หันไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา” (โจเซฟ 

สมิธ—ประวัติ 1:39)  เพราะการฟื้นฟู ท่าน 

จึงเป็นลูกหลานแห่งคำาสัญญา  ท่านจะได้

รับสัญญาที่ทำาไว้กับบรรพบุรุษเป็นมรดก  

จงอ่านทวนปิตุพรของท่าน  ในพรนี ้

พระเจ้าทรงยืนยันว่าท่านผูกพันกับเผ่าหนึ่ง

ในสิบสองเผ่าของอิสราเอล และด้วยเหตุนี้  

โดยผ่านความซื่อสัตย์ของท่าน ท่านจึงเป็น 

ผู้สืบทอดพรมากมายที่สัญญาไว้กับอับรา- 

ฮัม อิสอัค และยาโคบ  พระผู้เป็นเจ้าทรง

สัญญากับอับราฮัมว่า “เพราะมากเท่าที่ได้

รับพระกิตติคุณนี้จะได้รับเรียกตามชื่อของ

เจ้า, และจะนับไว้เป็นพงศ์พันธุ์ของเจ้า, 

และจะลุกขึ้นและอวยพรเจ้า, เป็นบิดาพวก

เขา” (อับราฮัม 2:10)

สัญญาเหล่านี้แน่ชัด  และถ้าเราทำาส่วน 

ของเรา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำาส่วนของ

พระองค์  อีกนัยหนึ่ง สัญญาเหล่านี้ไม่รับ 

รองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราจะสอด 

คล้องกับความคาดหวังและความปรารถนา

ของเรา แต่สัญญาของพระผู้เป็นเจ้ารับ

ประกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจะสอดคล้องกับ

พระประสงค์ของพระองค์  สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่

เราจะปรารถนาได้ในชีวิตคือการอยู่ในแนว

ทิศทางเดียวกันกับพระประสงค์ของพระผู้

เป็นเจ้า—ยอมรับกำาหนดวาระของพระองค์

สำาหรับชีวิตเรา  พระองค์ทรงทราบทุกอย่าง

ต้ังแต่ต้น ทรงมีมุมมองท่ีเราไม่มี และทรงรัก

เราด้วยความรักอันหาที่สุดมิได้

ข้าพเจ้าขออธิบายหลักธรรมนี้จากประ-

สบการณ์ส่วนตัว  สมัยหนุ่มข้าพเจ้าตัดสิน

ใจเตรียมสอบเข้าโรงเรียนธุรกิจที่ดีที่สุดใน

ฝรั่งเศส  การเตรียมนี้กินเวลาหนึ่งปี และ

ท้าทายมาก ตอนต้นปีข้าพเจ้าตัดสินใจว่า 

ไม่ว่าจะหนักเพียงใด ข้าพเจ้าจะไม่ยอม

ให้การศึกษาขัดขวางข้าพเจ้าจากการเข้า

ร่วมการประชุมวันอาทิตย์หรือเข้าชั้นเรียน

สถาบันศาสนาสัปดาห์ละครั้ง  ข้าพเจ้าถึง

กับรับปากว่าจะรับใช้เป็นพนักงานวอร์ด

หนุ่มสาวโสด  ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าจะ

ทรงยอมรับความซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าและ 

จะช่วยให้ข้าพเจ้าบรรลุวัตถุประสงค์

ตอนสิ้นปี เมื่อใกล้สอบ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า

ได้ทำาดีที่สุดแล้ว  เมื่อข้าพเจ้าไปสอบเข้า

โรงเรียนมีชื่อเสียงที่สุด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเต็ม

ที่ว่าพระเจ้าจะทรงตอบความปรารถนาของ

ข้าพเจ้า  น่าเสียดายการสอบปากเปล่าใน

วิชาที่ข้าพเจ้าเก่งที่สุดเสียหายอย่างคาดไม่

ถึง—ข้าพเจ้าได้คะแนนน้อยจนไม่สามารถ

เข้าโรงเรียนแห่งนี้ที่คนอยากเข้ามากที่สุด 

ได้  ข้าพเจ้าว้าวุ่นใจมาก  พระเจ้าทรง

ทอดทิ้งข้าพเจ้าได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้า

พยายามซื่อสัตย์ตลอดมา

เมื่อข้าพเจ้าสอบปากเปล่าเพื่อเข้าโรง-

เรียนแห่งที่สองที่เลือกไว้ ข้าพเจ้าเต็มไป

ด้วยความสงสัย ในโรงเรียนนี้การสอบหนัก

ที่สุดคือการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการที่มี

ผู้อำานวยการโรงเรียนเป็นประธาน  ช่วงแรก

ของการสัมภาษณ์เป็นปกติดี—จน

กระทั่งพวกเขาถามคำาถามค่อนข้าง

สำาคัญว่า “เราทราบว่าคุณศึกษา

มามากเพื่อเตรียมสอบครั้งนี้  แต่

เราสนใจที่จะรู้ว่านอกจากเรียนแล้ว

คุณทำากิจกรรมอะไรอีกบ้าง”  

ข้าพเจ้าได้คะแนน 

ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้  

ซึ่งช่วยให้ได้เข้า

โรงเรียนนี้อย่าง 

สมเกียรติ

 มิ ถุ น า ย น  2 0 1 4    45



46 L i a h o n a

หัวใจข้าพเจ้าหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ!  

เป็นเวลาหนึ่งปีที่ข้าพเจ้าทำาเพียงสองอย่าง

คือเรียนและไปโบสถ์!  ข้าพเจ้าเกรงว่า

คณะกรรมการจะตีความการเป็นสมาชิก

ศาสนจักรผิดไป แต่ข้าพเจ้าตัดสินใจใน

วินาทีนั้นว่าจะซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมของตน

15 นาทีต่อจากนั้นหรือประมาณนั้น

ข้าพเจ้าพูดถึงกิจกรรมมากมายในศาสนจักร 

อาทิ การประชุมวันสะบาโต ช้ันเรียนสถาบัน 

และหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นพนักงาน 

วอร์ด เม่ือพูดจบ ผู้อำานวยการโรงเรียนบอกว่า 

“คุณรู้ไหม สมัยหนุ่มผมเรียนในสหรัฐ” 

เขาบอก  “เพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของผม

เป็นมอรมอน  เขาเป็นชายหนุ่มที่น่าทึ่ง เป็น

คนมีคุณภาพชีวิตดีมาก  ผมคิดว่ามอรมอน

เป็นคนดีทีเดียว” 

วันนั้นข้าพเจ้าได้คะแนนดีที่สุดเท่าที่จะดี

ได้ ซึ่งช่วยให้ได้เข้าโรงเรียนนี้อย่างสมเกียรติ

ข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัยพระเจ้าสำาหรับ

พระกรุณาธิคุณของพระองค์ แต่ใช้เวลา

หลายปีกว่าจะเข้าใจว่าการเข้าโรงเรียนแห่ง

แรกไม่ได้เป็นพรอันน่าอัศจรรย์  ในโรงเรียน

แห่งท่ีสอง ข้าพเจ้าได้พบบุคคลผู้เป็นกุญแจ 

สำาคัญ ประโยชน์ของการคบกับพวกเขา

ปรากฏชัดตลอดช่วงงานอาชีพที่ยาวนาน

และทุกวันนี้ยังคงสำาคัญในชีวิตข้าพเจ้า

และชีวิตครอบครัว

ถ้าเหตุการณ์ไม่เป็นอย่างที่ท่านหวังหรือ 

คาดหวังไว้ จงพร้อมยอมรับพระประสงค ์

ของพระบิดาบนสวรรค์  พระองค์จะไม่ทรง 

 

บังคับให้เราทำาสิ่งที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่เพื่อ 

ประโยชน์ของเรา  จงฟังเสียงสงบที่กระซิบ

ในหูของเราว่า “เพราะเนื้อหนังทั้งปวงอยู ่

ในมือเรา; จงนิ่งเถิดและรู้ว่าเราคือพระผู ้

เป็นเจ้า” (คพ. 101:16)

อนาคตของท่านสดใสเท่าศรัทธา 

ของท่าน

ยิ่งข้าพเจ้าตรึกตรองวิถีชีวิตของข้าพเจ้า

กับวาเลรีภรรยา ข้าพเจ้าย่ิงเช่ือว่าส่ิงท่ีสร้าง 

ความแตกต่างคือในวัยเยาว์เราทั้งคู่มีวิสัย

ทัศน์เหมือนกันเกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์  เรา

ต้องการเริ่มต้นครอบครัวนิรันดร์  เราทราบ

ว่าทำาไมเราจึงอยู่บนแผ่นดินโลกและวัตถ ุ

ประสงค์นิรันดร์ของเราคืออะไร  เราทราบ

ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราและเรามีค่ายิ่ง

ในสายพระเนตรของพระองค์  เรามีความ

เช่ือม่ันเต็มท่ีว่าพระองค์จะทรงตอบคำาสวด

อ้อนวอนของเราในวิธีและเวลาที่พระองค์

ทรงเห็นว่าดี  

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเราพร้อมจะยอมรับ

พระประสงค์ของพระองค์ในทุกเรื่องหรือไม่ 

เพราะนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้—และเรียน

รู้ต่อไป แต่เราต้องทำาสุดความสามารถเพื่อ

ทำาตามพระองค์และอุทิศถวายตัวเราแด่

พระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานพร้อมกับประธาน

มอนสันว่า “อนาคต [ของท่าน] สดใสเท่า

ศรัทธาของท่าน”4 ความสุขของท่านขึ้นอยู ่

กับหลักธรรมที่ท่านเลือกทำาตามมากกว่า 

 

สภาวการณ์ภายนอกชีวิตท่าน  จงซื่อสัตย ์

ต่อหลักธรรมเหล่านี้  พระผู้เป็นเจ้าทรง

รู้จักและทรงรักท่าน  ถ้าท่านดำาเนินชีวิต

สอดคล้องกับแผนนิรันดร์ของพระองค์และ 

มีศรัทธาในสัญญาของพระองค์ อนาคต 

ของท่านย่อมส่องสว่าง!
ท่านมีความฝันและเป้าหมายใช่ไหม 

นั่นเป็นเรื่องดี!  จงทำาสุดใจเพื่อให้บรรลุผล
สำาเร็จ จากนั้นปล่อยให้พระเจ้าทรงทำาส่วน 
ที่เหลือ  พระองค์จะทรงทำาให้ท่านในสิ่งที่
ท่านทำาเองไม่ได้

จงยอมรับพระประสงค์ตลอดเวลา  จง
พร้อมไปในที่ซึ่งพระองค์ทรงขอให้ท่านไป 
และทำาสิ่งที่พระองค์ทรงขอให้ท่านทำา  จง
เป็นชายและหญิงท่ีพระองค์ทรงกล่อมเกลา
ให้ท่านเป็น

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าชีวิตนี้เป็นช่วงเวลา
วิเศษสุดของนิรันดร  เราอยู่ที่นี่พร้อมเป้า
หมายอันรุ่งโรจน์—นั่นคือเตรียมพบพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  
จากคำาปราศรัยการให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอสใน
ซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  
ค.ศ. 2012  ดูบทความเต็มที่ lds.org/broadcasts
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โดย มาเรีย มาฮอนไร-ยักกราซิล อาร์ดูโอ 
แอนดากา

ดิ
ฉันมักไม่กล้าแบ่งปันพระกิตติคุณ

กับเพื่อน ๆ  เพื่อนหลายคนรู้จัก

ศาสนาของดิฉัน แต่ดิฉันไม่เคย

ทำามากกว่านั้นเพื่อแบ่งปันประจักษ์พยาน  

กระน้ันก็ตาม ถ้าบางคนมีแนวคิดไม่ถูกต้อง 

เกี่ยวกับศาสนจักร ดิฉันจะพยายามสุด

ความสามารถเพื่อแก้ไข

เมื่อเริ่มเรียนวิทยาลัย ดิฉันสมัครเข้า 

ชมรมโต้วาที  สมาชิกชมรมคนอื่น ๆ พบว่า

ดิฉันเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเมื่อดิฉันแก้ไข

สิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับ “มอรมอน” หลัง

จากการโต้วาทีคร้ังหน่ึง ดิฉันไม่เคยพูดเร่ือง 

ศาสนาของตนเองมาก่อน  จึงได้คำาถาม

หลายข้อวันน้ัน  ดิฉันรู้สึกกลัวมากและเล่ียง

การตอบแทบทุกคร้ัง  ดิฉันทราบว่าดิฉันเช่ือ

อะไร แต่ไม่ทราบว่าจะแบ่งปันอย่างไร ดิฉัน

สวดอ้อนวอนแต่ดูเหมือนไม่ได้รับคำาตอบ

ไม่กี่วันต่อมา ขณะใช้ Facebook ดิฉัน

เห็นบทความจาก LDS.org  ซึ่งผู้นำาของ

ดิฉันที่โบสถ์โพสต์ไว้  ทำาให้ดิฉันทราบว่า

ดิฉันสามารถโพสต์บางอย่างจากศาสนจักร

ได้เช่นกัน  ดิฉันค้นหาหัวข้อท่ีทีมโต้วาทีถาม 

โพสต์ลิงก์บนหน้าของดิฉัน และแท็กทุกคน 

ที่เกี่ยวข้อง ดิฉันรู้สึกว่าพวกเขาคงจะพอใจ

กับคำาตอบมากขึ้น

แบ่งปันพระกิตติคุณ 

ออนไลน์

นั้นเป็นส่วนตัวผ่านการส่งข้อความ
ดิฉันดีใจมากที่ศาสนจักรให้ข้อมูลทาง

ออนไลน์  ดิฉันยังคงรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนทุก
ครั้งที่มีคนถามคำาถามเกี่ยวกับศาสนจักร
โดยไม่ทันตั้งตัว  แต่เวลานี้ดิฉันไม่ต้องรอ
ให้พวกเขาถามอีกแล้ว ดิฉันโพสต์ข้อมูล
ออนไลน์ของศาสนจักรอย่างมั่นใจ  ดิฉัน
ทราบว่าข้อมูลเหล่านี้ช่วยได้ทั้งเพื่อนที่เป็น
สมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมโทรมะนิลา ฟิลิปปินส์

ดิฉันไม่เคยโพสต์เกี่ยวกับความเชื่อของ
ดิฉันทางออนไลน์มาก่อน จึงทำาให้ผู้คน
สนใจใคร่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับศาสนาของดิฉัน   
เมื่อพวกเขาถามคำาถาม ดิฉันจะพยายาม
ให้คำาตอบพื้นฐานพร้อมกับลิงก์เชื่อมไป
ยังข้อมูลของศาสนจักร  วิธีนี้พวกเขาไม่
ต้องพึ่งคำาตอบของดิฉันเพียงอย่างเดียวแต่
สามารถพึ่งสิ่งที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พูดเกี่ยว
กับคำาถามของพวกเขาได้เช่นกัน  เมื่อการ
สนทนาละเอียดอ่อนมากขึ้น ดิฉันจะตอบคน

ดิฉันทราบว่าดิฉันเชื่อ
อะไร แต่รู้สึกประหม่า
กับการพยายามตอบ
คำาถามทั้งหมดที่ทีม
โต้วาทีของดิฉันมี 
เกี่ยวกับศาสนจักร
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สตรีคนหนึ่งนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ตรง
ข้ามข้าพเจ้า  เธอบอกข้าพเจ้าด้วยน้ำาตา
นองหน้าว่า “ดิฉันไม่ทราบว่าจะเชื่ออะไร

อีกแล้ว”  เธอพูดถึงการดิ้นรนสวดอ้อนวอนเป็น
เวลาหลายวันเพื่อให้รู้ว่าจะตัดสินใจครั้งสำาคัญ
ยิ่งในชีวิตอย่างไร แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ  เธอ
กลัดกลุ้ม “ดิฉันไม่ทราบว่าต้องทำาอย่างไร  ถ้าคุณ
บอกให้ดิฉันทำาอะไร ดิฉันจะทำา”  เธอวางมือบน
พระคัมภีร์และกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่า
จะช่วยเรา  พระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของ
ทุกคน  แต่ทำาไมพระองค์ไม่ทรงตอบดิฉัน” 

เมื่อคนหนึ่งตกอยู่ในวังวนของอารมณ์ ย่อมเป็น
เรื่องยากที่จะหาทางออกเพียงลำาพัง  ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนเพ่ือจะช่วยท่านท่ีมีความรู้สึกลักษณะเดียว 
กันนี้

เมื่อดูเหมือนว่าไม่ได้รับคำาตอบของคำาสวดอ้อน-
วอนที่เร่งด่วน อาจเป็นไปได้ว่าเราไม่เข้าใจความ
จริงบางอย่างเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน หรือเพราะ
เราไม่ตระหนักถึงคำาตอบเมื่อได้รับ

หลักธรรมของการสวดอ้อนวอน
การสื่อสารกับพระบิดาในสวรรค์ไม่ใช่เรื่องเล็ก

น้อย แต่เป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่บนพื้น

ฐานของหลักธรรมอันไม่เปลี่ยนแปลง  เมื่อเราได้
รับความช่วยเหลือจากพระบิดาในสวรรค์ของเรา 

นั่นคือคำาตอบให้แก่ศรัทธา การเชื่อฟัง และการใช้
สิทธิ์เสรีอย่างถูกต้อง

เป็นเรื่องเข้าใจผิดที่จะเหมารวมว่าคำาสวดอ้อน 
วอนของเราจะได้รับคำาตอบโดยทันที  คำาสวดอ้อน 
วอนบางอย่างต้องใช้ความพยายามอย่างมากใน 
ส่วนของเรา  จริงอยู่ท่ีบางคร้ังอาจมีความรู้สึกนึกคิด 
เกิดขึ้นทั้งที่เราไม่ได้เจาะจงแสวงหา  โดยทั่วไป

ความรู้สึกเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจำาเป็นต้อง 

รู้และไม่สามารถรู้ได้ด้วยวิธีอื่น

เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพื่อรับประสบการณ์

ที่เราไม่สามารถรับได้ด้วยวิธีอื่น  เราได้รับโอกาส

ที่จะติบโต พัฒนา และมีวุฒิภาวะทางวิญญาณ  

เพื่อทำาเช่นนั้น เราต้องเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้ความ

จริง  วิธีท่ีเราเผชิญการท้าทายและแก้ปัญหายาก ๆ 

เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งต่อความสุขของเรา
เพื่อให้เข้าใจการสวดอ้อนวอนมากขึ้น ข้าพเจ้า

สิทธิ์เสรีและคำ�ตอบ: 
ตระหนักถึงการเปิดเผย

โดย เอ็ลเดอร์ 
ริชาร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการสื่อสารก็คือ 
ก้าวใหญ่ที่ต้องก้าวด้วยความไว้วางใจนั่นเอง

เธอกล่าวว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกว่าจะช่วย

เรา พระองค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของ 

ทุกคน แต่ทำาไมพระองค์ไม่ทรงตอบดิฉัน”
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รับฟังคำ�แนะนำ�จ�กผู้อื่น  ไตร่ตรองพระคัมภีร์ ศึกษ�ชีวิตของ
ศ�สด�พย�กรณ์และคนอื่น ๆ  แต่ถึงกระนั้น สิ่งที่ช่วยได้ม�กที่สุด
คือก�รนึกภ�พเด็กคนหนึ่งเข้�ไปห�พระบิด�ผู้เปี่ยมด้วยคว�มรัก 
คว�มกรุณ� ปัญญ� และคว�มเข้�ใจ พระบิด�ผู้ทรงต้องก�รให้
เร�ประสบคว�มสำ�เร็จ

อย่�กังวลเกี่ยวกับก�รแสดงคว�มรู้สึกอย่�งย�กลำ�บ�กของ
ท่�น  ขอเพียงท่�นพูดคุยกับพระบิด�  พระองค์ทรงได้ยินคำ�สวด
อ้อนวอนของทุกคนและทรงตอบในวิธีของพระองค์

เมื่อเร�อธิบ�ยปัญห�และเสนอท�งออก บ�งครั้งพระองค์ทรง
ตอบใช่ บ�งครั้งไม่  บ่อยครั้งทรงยั้งคำ�ตอบไว้ ห�ใช่เพร�ะไม่ทรง 
ห่วงใย แต่เป็นเพร�ะพระองค์ทรงรักเร�—อย่�งสมบูรณ์แบบ  พระ-

องค์ทรงต้องก�รให้เร�ประยุกต์ใช้คว�มจริงที่พระองค์ประท�นแก่
เร�  เพื่อให้เร�เติบโต เร�ต้องว�งใจคว�มส�ม�รถของเร�ในก�ร
ตัดสินใจอย่�งถูกต้อง  เร�ต้องทำ�สิ่งที่เร� รู้สึก ว�่ถูกต้อง ไม่ช้�ก็
เร็วพระองค์จะทรงตอบ  พระองค์จะไม่ทรงหลงลืม

ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยถึงคว�มเป็นจริงอันเที่ยงแท้เกี่ยวกับสัมพันธ-
ภ�พของเร�กับพระบิด�  ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวกับเร�ที่พระองค์ไม่ทรง
ทร�บ  พระองค์ทรงทร�บดีถึงคว�มจำ�เป็นทุกอย่�งของเร�และจะ
ประท�นคำ�ตอบทุกอย่�ง  ทว่�เพร�ะจุดประสงค์ของพระองค์คือ 
คว�มสุขนิรันดร์ของเร� พระองค์จึงทรงผลักดันให้เร�เลือกสิ่งที ่
ถูกต้อง



สามวิธีในการหาคำาตอบ
1. มองหาพยานหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงตอบ
ท่านแล้ว

เช่นเดียวกับเราหลายคน ออลิเวอร์ คาวเดอรีไม่ได้ตระหนักถึง
พยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน
แล้ว  เพื่อเปิดตาของเขา—และของเรา—พระองค์จึงประทาน 
การเปิดเผยนี้ผ่านโจเซฟ สมิธ

“เจ้าเป็นสุขเพราะสิ่งที่เจ้าทำาไป; เพราะเจ้าสอบถามเรา, และดู
เถิด, บ่อยเท่าท่ีเจ้าสอบถาม เจ้าก็ได้รับคำาแนะนำา จากพระวิญญาณ
ของเรา. หากไม่เป็นเช่นนั้น, เจ้าคงไม่ได้มาอยู่ตรงที่ซึ่งเจ้าอยู่ ณ 
เวลานี้.

“ดูเถิด, เจ้ารู้ว่า เจ้าสอบถามเรา และเราได้ ทำาให้ความนึกคิด

ของเจ้าสว่าง; และบัดนี้ เราบอกเจ้าเรื่องเหล่านี้เพื่อเจ้าจะรู้ว่าเจ้า
ได้รับความสว่างโดยพระวิญญาณแห่งความจริง” (คพ. 6:14–15; 
เน้นตัวเอน)

หากท่านรู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้ายังไม่ได้ตอบคำาสวดอ้อนวอน ของ

ท่าน จงไตร่ตรองพระคัมภีร์ข้อเหล่านี้—จากนั้นตั้งใจมองหาอย่าง
ถี่ถ้วนถึงพยานหลักฐานในชีวิตท่านซึ่งแสดงว่าพระองค์ทรงตอบ
ท่านแล้ว

2. เอาใจใส่ต่อความรู้สึก
เพ่ือช่วยให้เราแต่ละคนตระหนักถึงคำาตอบท่ีได้รับ พระเจ้าตรัสว่า
“หากเจ้าปรารถนาพยานอีก, จงหวนระลึกถึงคืนที่เจ้าร้องหาเรา

ในใจเจ้า, เพื่อเจ้าจะได้รู้เกี่ยวกับความจริงของสิ่งเหล่านี้.
“เรามิได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้?”  (คพ. 

6:22–23; เน้นตัวเอน)

พระเจ้าประทานข้อคิดเพิ่มเติมโดยแนะนำาให้เราไตร่ตรองปัญ-
หาในความคิดของเรา แล้วทูลถามว่าถูกต้องหรือไม่

“หากมันถูกต้องเราจะทำาให้ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่ภายใน
เจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะ รู้สึก ว่ามันถูกต้อง.

“แต่หากมันไม่ถูกต้อง เจ้าจะไม่มี ความรู้สึก เช่นนั้น, แต่เจ้าจะ
มีอาการเงียบงันของความคิด” (คพ. 9:8–9; เน้นตัวเอน)

3. ลงมือทำาเม่ือพระองค์ทรงย้ังคำาตอบ

สำาคัญอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักว่าพระเจ้าทรงใช้วิธีที่สามตอบ

คำาสวดอ้อนวอนเช่นกันโดย ทรงยั้งคำาตอบไว้ เมื่อเราสวดอ้อนวอน  

เหตุใดพระองค์จึงทรงทำาเช่นนั้น

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่สมบูรณ์แบบของเรา  พระองค์ทรง

รักเราเกินกว่าเราจะเข้าใจได้  พระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุด

สำาหรับเรา  พระองค์ทรงเห็นจุดสุดท้ายจากจุดเริ่มต้น  พระองค์

ทรงต้องการให้เราได้รับประสบการณ์ที่จำาเป็น

เมื่อพระองค์ทรงตอบ ใช่  นั่นคือเพื่อให้ความมั่นใจแก่เรา

เมื่อพระองค์ทรงตอบ ไม่  นั่นคือเพื่อป้องกันความผิดพลาด

เมื่อพระองค์ทรง ยั้งคำาตอบ นั่นคือเพื่อให้เราเติบโตผ่านศรัทธา

ในพระองค์ การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และการเต็มใจ

กระทำาตามความจริง  พระองค์ทรงคาดหวังให้เรารับภาระรับผิด

ชอบโดยทำาตามการตัดสินใจที่สอดคล้องกับคำาสอนของพระองค์

โดยไม่ต้องได้รับการยืนยันก่อน  เราต้องไม่นั่งรอเฉย ๆ หรือพร่ำา

บ่นเพราะพระเจ้าไม่ตรัส  เราต้องลงมือทำา

ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราเลือกทำามักจะถูกต้อง  พระองค์จะทรง

ยืนยันความถูกต้องของการเลือกนั้นตามวิธีของพระองค์  โดยทั่ว 

ไปการยืนยันเช่นนั้นมาโดยผ่านความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ระหว่างทาง  เราค้นพบสิ่งเหล่านั้นด้วยการเป็นคนละเอียดอ่อน

ทางวิญญาณ  สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนข้อความจากพระบิดาผู้ทรง

เปี่ยมด้วยความรักที่มายืนยันความเห็นชอบของพระองค์  หากใน

ความไว้วางใจนั้น เราเริ่มทำาอะไรบางอย่างไม่ถูกต้อง พระองค์จะ

ทรงบอกให้เราทราบก่อนจะสายเกินไป  เรารู้สึกถึงความช่วยเหลือ

นั้นเมื่อตระหนักถึงความรู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจ
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ความพยายามของนีไฟเพื่อให้ได้มาซึ่งแผ่นจารึกทองเหลือง
แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมเหล่านี้ทำางานอย่างไร (ดู 1 นีไฟ 3:6–7)  
หลังจากพยายามอย่างไม่ประสบความสำาเร็จถึงสองครั้ง แต่นีไฟ 
ยังคงเชื่อมั่น  เขาเล็ดลอดเข้าไปในเมืองตรงไปยังบ้านของเลบัน 
โดยที่ยังไม่ได้รับคำาตอบทั้งหมด  เขาสังเกตว่า “ข้าพเจ้าได้รับการ 
นำาโดยพระวิญญาณ, โดยหารู้ล่วงหน้าไม่ถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าควรทำา.” 
โดยเสริมอย่างมีนัยสำาคัญว่า “กระนั้นก็ตามข้าพเจ้าก็เข้าไป”   
(1 นีไฟ 4:6–7; เน้นตัวเอน)

นีไฟเต็มใจที่จะลองซ้ำาอีกหลาย ๆ ครั้งด้วยความพยายามอย่าง
เต็มที่  เขาแสดงออกถึงศรัทธาว่าเขาจะได้รับความช่วยเหลือ  เขา
ปฏิเสธที่จะท้อใจ  แต่เพราะเขาลงมือกระทำา เชื่อมั่นในพระเจ้า 
เชื่อฟัง และใช้สิทธิ์เสรีอย่างถูกต้อง เขาจึงได้รับการนำาทาง  เขา 
ได้รับการดลใจทีละก้าวไปสู่ความสำาเร็จ และได้รับ “พลัง …[ที่จะ] 
ทำาสำาเร็จในสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชา” (1 นีไฟ 5:8; เน้นตัวเอน)

นีไฟรู้ว่าเขาต้องไว้วางใจพระผู้เป็นเจ้า ใช้ศรัทธา และลงมือทำา 
เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือทีละขั้นทีละตอน  เขาไม่ได้พร่ำาบ่น
หรือขอคำาอธิบายท้ังหมด  แต่ให้สังเกตเป็นพิเศษว่าเขาไม่ได้น่ังรอ
ความช่วยเหลือ  เขาลงมือทำา!  โดยทำาตามกฎทางวิญญาณ เขา 
ได้รับการดลใจและได้รับพลังที่จะลงมือทำา

วางใจพระประสงค์และวิธีของพระผู้เป็นเจ้า
บางครั้งคำาตอบการสวดอ้อนวอนไม่เป็นที่รู้เพราะเราตั้งใจมาก

เกินไปให้ได้รับการยืนยันตามความปรารถนาของเรา  เราพลาด
ที่จะมองเห็นว่าพระเจ้าจะทรงให้เราทำาสิ่งอื่น  จงระมัดระวังและ
แสวงหาพระประสงค์ของพระองค์

ข้าพเจ้าสารภาพว่าข้าพเจ้าไม่ทราบวิธีตัดสินใจให้ถูกต้องเว้น
แต่จะมีความชอบธรรมและความไว้วางใจในพระบิดาบนสวรรค์  
หลักธรรมเหล่านี้จะไม่เกิดผลเมื่อเราจงใจใช้สิทธิ์เสรีตรงข้ามกับ
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  หากมีบาปที่ยังไม่กลับใจ เราย่อม
ถูกท้ิงให้ด้ินรนกระเสือกกระสนด้วยตนเอง  เรา สามารถ ได้รับการ 
กู้ชีวิตผ่านการกลับใจของเราเอง

เมื่อเราแสวงหาการดลใจเพื่อช่วยในการตัดสินใจ พระเจ้าจะ
ประทานการกระตุ้นเตือนที่อ่อนโยน  สิ่งนี้เรียกร้องให้เราต้องคิด 
ใช้ศรัทธา ทำางาน ดิ้นรนในบางครั้ง และลงมือทำา  น้อยครั้งที่คำา
ตอบทั้งหมดของเรื่องสำาคัญจริง ๆ หรือปัญหาที่สลับซับซ้อนจะมา
ในคราวเดียว  แต่คำาตอบมักจะค่อย ๆ มาทีละน้อย โดยที่เรามอง
ไม่เห็นว่าปลายทางเป็นอย่างไร

ข้าพเจ้าเก็บส่วนสำาคัญที่สุดเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนไว้ช่วง
ท้าย  ส่วนนั้นคือความกตัญญู!  ความพยายามอย่างจริงใจของ
เราที่จะขอบพระทัยพระบิดาที่รักก่อให้เกิดความรู้สึกมหัศจรรย์

ของสันติสุข คุณค่าในตนเอง และความรัก
เหตุใดผู้คนยากไร้ที่สุดจึงดูเหมือนจะรู้วิธีขอบพระทัยพระเจ้า

ดีที่สุด  ในเขตพื้นที่ภูเขาของกัวเตมาลา สมาชิกแทบไม่มีอะไร
ประทังชีวิต  การไปพระวิหารต้องใช้ความเสียสละอย่างมาก  
แต่ละครั้งต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานเป็นปี  พวกเขาทำางานหนัก 
เสียสละเพื่อออมเงินและอาหาร กรอด้าย ย้อมสี และทอผ้า
เพื่อทำาเสื้อผ้าใหม่  พวกเขาเดินเท้าเปล่าเป็นระยะทางไกลออก
จากเทือกเขา ข้ามทะเลสาบอิซาเบล นั่งรถโดยสารไปพร้อมกับ
อาหารเพียงน้อยนิด จนมาถึงพระวิหารด้วยความเหนื่อยล้าและ
หมดแรง  พวกเขาขัดถูตนเองจนเปล่งประกาย สวมเสื้อผ้าชุด
ใหม่ และเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

เม่ือเปล่ียนเป็นชุดขาว พวกเขาได้รับการสอนจากพระวิญญาณ 
รับศาสนพิธี และทำาพันธสัญญา  สตรีชาวเขาผู้หนึ่งสัมผัสถึง

พระวิญญาณและประทับใจอย่างมากในความหมายของเอ็น-
ดาวเม้นท์  เมื่อเข้าไปในห้องซีเลสเชียล เธอเห็นคนอื่น ๆ นั่งก้ม
ศีรษะด้วยความคารวะ  ด้วยความไม่รู้ เธอคุกเข่าตรงทางเข้า
ห้องโดยไม่สนใจใคร  เธอก้มศีรษะลงสะอึกสะอื้นระบายความ
ในใจต่อพระบิดาบนสวรรค์เป็นเวลายี่สิบนาที  ในที่สุดเธอก็เงย
หน้าขึ้นพร้อมด้วยชุดที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำาตา  ภรรยาประธาน
พระวิหารผู้ละเอียดอ่อนถามว่า “ให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะ”  เธอ
ตอบว่า “โปรดช่วยทีเถิดค่ะ ปัญหาก็คือดิฉันพยายามบอกพระ
บิดาในสวรรค์ว่าดิฉันขอบพระทัยพระองค์สำาหรับพรทุกอย่าง แต่
ดิฉันไม่รู้สึกว่าสื่อสารไปถึงพระองค์ได้  คุณจะช่วยบอกพระองค์
ได้ไหมคะว่าดิฉันขอบพระทัยพระองค์มาก”

คำาแนะนำาข้อนี้เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนเป็นความจริง ข้าพเจ้า 
ทำาการทดสอบมาแล้วทุกแง่มุมในห้องทดลองชีวิตส่วนตัวของ
ตนเอง  ข้าพเจ้าค้นพบว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคขัด
ขวางการสื่อสารก็คือก้าวใหญ่ที่ต้องก้าวด้วยความไว้วางใจนั่นเอง

หากท่านแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ จงแน่ใจว่าชีวิต
ของท่านสะอาด แรงจูงใจของท่านมีค่าควร และท่านเต็มใจที่จะ
ทำาสิ่งที่พระองค์ทรงขอให้ทำา—เพราะพระองค์ จะ ทรงตอบคำาสวด
อ้อนวอนของท่าน  พระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรัก 
และท่านเป็นบุตรธิดาที่รักของพระองค์  พระองค์ทรงรักท่านอย่าง
สมบูรณ์แบบและทรงต้องการช่วยท่าน 

บางครั้งคำาตอบการสวดอ้อนวอนไม่เป็นที่รู ้

เพราะเราตั้งใจมากเกินไปให้ได้รับการยืนยัน 

ตามความปรารถนาของเรา
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เมื่อคุณรู้ว่าต้องมองหาอะไร คุณจะยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ง่ายขึ้น

โดย ราเชล นีลเซ็น

“ชวนครูวูด* มาเซมินารีสิ”  ความ
คิดนี้ผุดเข้ามาในใจทันทีที่ดิฉัน
ได้ยินประกาศ และดิฉันคิดใน

ทันใดว่าบ้าไปแล้ว  ทำาไมดิฉันจะต้องชวน
ครูดนตรีมาเรียนเซมินารีตอนตีห้าครึ่ง

ประธานเซมินารีเพิ่งบอกชั้นเรียนของ
เราว่าเราจะมีวันระลึกถึงพระคุณครู  เขา
ท้าทายเราให้เชิญครูที่โรงเรียนมาเซมินารี

ตอนเช้ากับเราเพื่อให้เราขอบคุณสำาหรับ
การรับใช้ของพวกเขา  ทั้งสัปดาห์หลังจาก 
ประกาศเร่ืองน้ี ดิฉันคิดจะชวนครูวูดมา  ทุก 
ครั้งที่ไปเซมินารีหรือเห็นเขาในวิชาดนตรี 
ความคิดนี้จะกลับมา “ชวนครูวูดมาเซมิ- 

นารีสิ”  หลายวันหลังจากนั้น ดิฉันก็ไม่
สามารถเพิกเฉยความคิดดังกล่าวได้อีก

เช้าวันหน่ึงเม่ือนักเรียนทุกคนในช้ันเรียน 

ดนตรีนำาเครื่องดนตรีออกมา ดิฉันวาง 
ทรอมโบนไว้ข้าง ๆ และเดินเข้าไปหาครูวูด 
ใจดิฉันเต้นตูมตามและมือส่ัน แต่เม่ืออ้าปาก 

กล่าวคำาเชิญ ดิฉันรู้สึกสบายใจ
ยังความประหลาดใจแก่ดิฉัน ครูวูดตอบ

ว่าเขาจะมา!  เขาอยากรู้ว่าทำาไมดิฉันไป
เรียนเซมินารีทุกเช้าก่อนมาโรงเรียนและ
อยากเรียนรู้มากข้ึน  หลังจากให้รายละเอียด
ทั้งหมดแล้ว ดิฉันก็เดินจากมาด้วยความ
ปลื้มใจ

ระหว่างประสบการณ์นี้ ดิฉันไม่รู้สึกถึง

การเผาไหม้ในทรวงอก (ดู คพ. 9:8) แต่

ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์  ความ

คิดจะชวนครูวูดที่เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง (ดู 

คพ. 128:1) ความสบายใจที่รู้สึกเมื่อดิฉัน

ชวนเขา (ดู ยอห์น 14:26) และปีติที่ดิฉัน

รู้สึกหลังจากชวนเขา (ดู กาลาเทีย 5:22) 

ทั้งหมดล้วนมาจากพระวิญญาณ  แต่ถ้า

ดิฉันมองหาแต่การเผาไหม้ในทรวงอก 

ดิฉันคงไม่ยอมรับเม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ทรงกระตุ้นเตือนดิฉัน

พระวิญญาณบริสุทธ์ิตรัสหลายวิธี และ 

จะท�าอย่างไร
ถ้าฉันไม่รู้สึกถึง 

 ใน 

* นามสมมุติ
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เม่ือคุณศึกษาว่าพระองค์ทรงส่ือสารอย่างไร 

คุณจะรู้ว่าต้องมองหาอะไรขณะพยายาม

ยอมรับเม่ือพระองค์ทรงอยู่กับคุณและเม่ือ 

พระองค์ทรงกำาลังสอนหรือนำาทางคุณ

มองหาส่ิงเล็กน้อยและเรียบง่าย
ก่อนมองดูวิธีมากมายที่พระวิญญาณ

บริสุทธิ์ตรัสกับเรา เราต้องจำาไว้ว่าการเปิด 
เผยส่วนใหญ่มักจะเงียบและแผ่วเบาเสมอ 

ถ้าเรากำาลังมองหาประสบการณ์แบบ 
แอลมาผู้บุตรกับเทพและแผ่นดินไหว เรา 
อาจพลาดการกระตุ้นเตือนจากพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ที่เงียบกว่าและเกิดขึ้นบ่อย
กว่า  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโคว-
รัมอัครสาวกสิบสองเตือนว่าถ้าเรา “เน้น
เรื่องการแสดงให้ประจักษ์ทางวิญญาณ
อันอัศจรรย์และน่าตื่นเต้นประทับใจ” เรา
อาจมองข้าม “ความรู้สึกทางวิญญาณ
ที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย” ซึ่งเกิดขึ้นมากกว่า1  
ขณะที่คุณพยายามยอมรับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จงมองหาการกระตุ้นเตือนเล็ก ๆ 
น้อย ๆ และเรียบง่าย

มองหาวิธีท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
ทรงส่ือสาร

หากคุณไม่เคยรู้สึกถึงการเผาไหม้ใน 
ทรวงอก อย่าห่วงเลย  มีคนมากมายยอม 
รับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวิธ ี
นี้ แต่พระองค์ตรัสในอีกหลายวิธีเช่นกัน 

และคุณไม่จำาเป็นต้องรู้สึกถึงการเผาไหม้
ในทรวงอกจึงจะรู้สึกถึงการประทับอยู่ของ
พระองค์  อันที่จริง ขณะคุณเรียนรู้วิธีที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจคุณและ
มองหาวิธีเหล่านั้นในชีวิต คุณอาจพบว่า

พระองค์ทรงกำาลังสื่อสารกับคุณมากกว่า 
ที่คุณตระหนัก

รายการน้ีบอกเพียงไม่ก่ีวิธีท่ีพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ทรงสื่อสาร  จงศึกษาพระคัมภีร์และ 

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน
พร้อมกับ ส่ังสอนกิตติคุณ: แนวทางการรับใช้ 

งานเผยแผ่ศาสนา (2004) หน้า 102-103 
เพ่ือค้นพบวิธีอีกมากมายท่ีพระองค์สามารถ
ตรัสกับคุณได้

“โดยปกติวิญญาณแห่งการเปิดเผยทำา 
งานในลักษณะความนึกคิดและความรู้สึก
ที่เข้ามาในความคิดและใจเราโดยอำานาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู คพ. 8:1–2; 
100:5–8)”2  พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถ
รับสั่งกับเราผ่าน:

• ความรูส้กึรกั ปีต ิสนัตสิขุ ความอดทน 
ความดี ศรัทธา ความอ่อนโยน (ดู กา-
ลาเทีย 5:22–23)

• ความนกึคิดทีค่รอบงำาจติใจหรอืกระทบ 

ความรู้สึกของคุณ (ดู คพ. 128:1)

• ความปรารถนาจะทำาดีและเชื่อฟัง 

พระบัญญัติ (ดู โมไซยาห์ 5:2)

• ความรู้สึกว่าบางอย่างถูกต้อง  

(ดู คพ. 9:8)

• ความรู้สึกสบายใจ (ดู ยอห์น 14:26)

• ความรู้สึกที่ “ทำาให้จิตวิญญาณ  

[ของคุณ] ขยาย” (แอลมา 32:28)

• ความนึกคิดที่ “ให้ความสว่างแก่ความ

เข้าใจ [ของคุณ]” (แอลมา 32:28)

• หิวโหยความจริงมากขึ้น (ดู แอลมา 

32:28)

• ความรู้สึกถูกบีบคั้น (กระตุ้น) ให้ลงมือ

ทำาหรือถูกยับยั้งไม่ให้ทำาบางอย่าง  

(ดู 1 นีไฟ 7:15; 2 นีไฟ 32:7)

อะไรคือการเผาไหม้ในทรวงอก
“การเผาไหม้ในทรวงอก’ หมายถึงอะไร  จำาเป็นต้องรู้สึกถึงปริมาณ
ความร้อนเหมือนการเผาไหม้อันเกิดจากการสันดาปหรือไม่  หาก
หมายความเช่นนั้น ข้าพเจ้าก็ไม่เคยมีการเผาไหม้ในทรวงอก  โดย
แท้แล้ว คำาว่า ‘การเผาไหม้’ ในพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงความรู้สึก

สบายใจและความสงบ  นั่นคือพยานที่หลายคนได้รับ  นั่นคือวิธีที่การเปิดเผยทำางาน”

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “Teaching and Learning by the Spirit,” 
Liahona, พ.ค. 1999, 22. 
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ความนึกคิดและความรู้สึกเหล่าน้ีเกิด
ข้ึนได้อย่างไร

ความนึกคิดและความรู้สึกจากพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้:

• “ทันทีอย่างแรงกล้า”

• “อย่างแยบยลและค่อยเป็นค่อยไป”

• “ละเอียดอ่อนมากจนท่านอาจไม่รู้

ตัวว่าเกิดขึ้น”3

ความนึกคิดและความรู้สึกจากพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์อาจเกิดขึ้นเพื่อ:

• นำาเรื่องต่าง ๆ มาสู่ความทรงจำาของ

เรา (ดู ยอห์น 14:26)

• คุ้มครองเราไม่ให้ถูกหลอก (ดู คพ. 

45:57)

• เป็นพยานถึงพระบิดาบนสวรรค์และ
พระเยซูคริสต์ (ดู 2 นีไฟ 31:18)

• ช่วยเราสอน (ดู คพ. 84:85)
• ให้ของประทานแห่งพระวิญญาณ 

(ดู คพ. 46:11)
• ทำาให้เกิดการปลดบาป (ดู 2 นีไฟ 

31:17)

มองหาส่ิงดี
เมื่อคุณกำาลังพยายามรู้สึกถึงพระวิญ-

ญาณ ให้นึกถึงผลลัพธ์ที่ความรู้สึกนั้นตั้ง
ใจจะให้เกิดขึ้น นั่นคือความนึกคิดหรือ
ความรู้สึกนำาคุณให้ทำาดีหรือไม่  โมโรไน 
7:16 กล่าวว่า “ดังนั้น, ข้าพเจ้าจึงแสดงวิธ ี
ตัดสินให้ท่าน; เพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้
ทำาดี, และชักชวนให้เชื่อในพระคริสต์, ส่ง 
มาโดยเดชานุภาพและของประทานของ

พระคริสต์; ดังนั้นท่านจะรู้ด้วยความรู้อัน
สมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า”

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–

2008) กล่าวว่า “เรารู้สึกถึงการกระตุ้นเตือน 

ของพระวิญญาณอย่างไร  ข้าพเจ้าไม่คิด

ว่ายากเกินไป … สิ่งนั้นชักชวนเราให้ทำาดี 

ลุกขึ้นยืนอย่างสง่าผ่าเผย ทำาสิ่งถูกต้อง มี

เมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่  หากใช่ นั่น

มาจากพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า  

หากสิ่งนั้นมืดมน เลวร้าย น่ารังเกียจ ไม่ดี 

เมื่อนั้นท่านจะรู้ว่ามาจากปฏิปักษ์”4

หากคุณกำาลังสงสัยว่าคุณกำาลังรู้สึกถึง 

พระวิญญาณหรือไม่ ให้ถามตนเองว่า 

ความนึกคิดหรือความรู้สึกนั้นกำาลังเชื้อ

เชิญให้คุณทำาดีหรือไม่ หากใช่ คุณแน่ใจ 

ได้เลยว่านั่นมาจากพระผู้เป็นเจ้า

ฉันรู้ได้อย่างไรว่า 
ความนึกคิดน้ันมาจากฉัน 
หรือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
“เราต้องกระทำา จากนั้นเราจะพบว่านั่นมาจากเราหรือเป็นเดชานุภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้า. . . ทุกอย่างที่เชื้อเชิญและชักจูงให้เราทำาดีและเป็นคนดีมาจากพระผู้เป็นเจ้า”  

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “Patterns of Light: Discerning Light”  

(วีดิทัศน์), LDS.org. 
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มองหาโอกาสใช้สิทธ์ิเสรีของคุณ

หากคุณมีค่าควรแต่ยังคงรู้สึกถึงพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ได้ยาก จงลงมือปฏิบัติ  

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรคุณด้วยสิทธ์ิ

เสรี และบางครั้งพระองค์ทรงเรียกร้องให้

คุณกระทำาโดยปราศจากการนำาทางของ

พระองค์  พระองค์จะทรงขอให้คุณใช้ศรัทธา

โดยก้าวไปในความมืด  ประธานบอยด์ เค. 

แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

กล่าวดังนี้ “ในการแสวงหาความรู้ทางวิญ-

ญาณ บางคร้ังจะมี ‘ก้าวกระโดดของศรัทธา’  
… นั่นคือชั่วขณะที่ท่านไปถึงขอบของความ
สว่างและก้าวเข้าไปในความมืดเพื่อค้นพบ

ว่าอีกเพียงก้าวสองก้าวก็จะถึงทางสว่างข้าง
หน้า”5  หากคุณกระทำาตามความรู้ที่คุณ 
มีอยู่แล้วอย่างซื่อสัตย์ แม้ไม่รู้สึกถึงการ 
กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  
พระบิดาบนสวรรค์จะทรงทำาให้แน่ใจว่า 
คุณไม่หลงทาง 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 เดวิด เอ.	เบดานาร์,	“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	113.
2.	 เดวิด เอ.	เบดนาร์,	“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,”	113.
3.	 เดวิด เอ.	เบดนาร์,	“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,”	115.
4. Teachings of Gordon B. Hinckley	(1997),	260–261.
5.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“การแสวงหาความรู้ทาง

วิญญาณ,”	เลียโฮนา,	ม.ค.	2007,	18.

เหตุใดจึงรู้สึกถึง 
พระวิญญาณ 

บริสุทธ์ิได้ยาก
“พระบิดาทรงคาดหวังให้ท่านเรียนรู้ว่า 
จะรับความช่วยเหลือดังกล่าวได้อย่างไร 
โดยแสดงศรัทธาในพระองค์และพระบุตร
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระเยซูคริสต์  ถ้า 
ขอเพียงอย่างเดียวแล้วได้รับการทรงนำา  
ท่านจะอ่อนแอและจะพึ่งพระองค์มากขึ้น 
ตลอดไป ทั้งสองพระองค์ทรงทราบว่า 
การเติบโตที่จำาเป็นจะเกิดขึ้นเมื่อท่าน 
ขวนขวายเรียนรู้ว่าจะให้พระวิญญาณนำา 
ท่านอย่างไร”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “เพื่อให้ได้รับการชี้นำาทาง
วิญญาณ,” เลียโฮนา พ.ย. 2009, 7.

ความรู้สึกถึงพระวิญญาณเป็นอย่างไร
“เราไม่มีคำา…ที่พูดถึงพระวิญญาณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์” (บอยด์ เค. แพคเกอร์, “The Candle of the 
Lord,” Tambuli, ธ.ค. 1988, 34) เพราะอธิบายได้ยากว่าความรู้สึกถึงพระวิญญาณเป็นอย่างไร ทุกคนจะ
บอกต่างกันไปบ้าง แต่ไม่ว่าจะแตกต่างอย่างไร เราสามารถเรียนรู้ได้มากเมื่อคนอื่นอธิบายว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตรัสกับพวกเขาอย่างไร  
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หากทอร์นาโดจะหอบต้นไม้ใหญ่มหึมาขึ้นมาบนเตียงของคุณ
ตอนกลางคืน คุณอาจต้องการรู้ล่วงหน้า

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์  (1807–1898) ซึ่งต่อมาเป็นประธาน
ศาสนจักรคนที่สี่ กำาลังนอนอยู่ในเกวียนนอกบ้านกับภรรยาและลูก ๆ 
เมื่อพระวิญญาณทรงกระซิบให้ “ลุกขึ้นย้ายรถม้า [ของท่าน]”1  ท่านจะ
ไม่สนใจความคิดแปลก ๆ นั้นก็ได้ แต่ท่านเชื่อฟัง  ครึ่งชั่วโมงต่อมา ลม
หมุนตัดต้นไม้ใหญ่มหึมาต้นหนึ่งขาดสะบั้นและหอบไม้ต้นนั้นมาหล่น
ลงตรงที่เกวียนเคยจอดพอดี

มีตัวอย่างมากมายของปาฏิหาริย์เช่นนั้นที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ 
กระตุ้นเตือนต่อไปนี้

แล้วการกระตุ้นเตือนที่ดลใจคุณให้โทรศัพท์ไปทักทายเพื่อน หรือ
การกระตุ้นเตือนให้นำาถุงเท้าอีกคู่ใส่เป้ไปเดินเขาครั้งหน้าล่ะ?  การทำา 
ตามการกระตุ้นเตือนเช่นนั้นอาจจะไม่เกิดผลตื่นเต้นเร้าใจแต่ยังคง
สำาคัญ

เพื่อนที่คุณโทรศัพท์ไปหาอาจมีเรื่องทุกข์ใจในวันนั้น เสียงโทรศัพท์
อาจทำาให้เขาร่าเริงขึ้น  ในการเดินเขาถุงเท้าอีกคู่อาจหมายถึงความ
แตกต่างระหว่างการไปเที่ยวแบบสบาย ๆ กับแผลพุพองที่เจ็บปวด 
หากเท้าเปียกอย่างคาดไม่ถึง

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า “เราดู  เรารอ  เราฟังสุรเสียง
สงบแผ่วเบา  เมื่อเสียงนั้นตรัส ชายหญิงที่ฉลาดจะเชื่อฟัง  เราไม่ผัด
ผ่อนการทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ”2

บางครั้งการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณมาแบบเร่งด่วน แต่บ่อยครั้ง
มาแบบนุ่มนวล  พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาจะแนะนำาสั่งสอนเรา
แบบ “บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่
นั่นหน่อย” (2 นีไฟ 28:30)

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 
“ส่วนใหญ่แล้ว การเปิดเผยเพิ่มเติมมาทีละน้อยตามเวลาและประทาน
ให้ตามความปรารถนา ความมีค่าควร และการเตรียมพร้อมของเรา”3

ส่วนใหญ่คงไม่มีใครในพวกเราต้องหลบต้นไม้ใหญ่ที่ทอร์นาโดหอบ
มา แต่เราสามารถแน่ใจได้ว่าจะมีความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ และเรียบง่าย
บางอย่างให้เราทำาเสมอเมื่อเราเอาใจใส่พระวิญญาณ 

อ้างอิง
1. คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ์(2011), 48.
2.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“The	Spirit	Giveth	Life,”	Ensign,	พ.ค.	1985,	68.
3.	 เดวิด เอ.	เบดานาร์,	“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,”	เลียโฮน�	พ.ค.	2011,	110.

เสียงกระซิบทุกครั้ง 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ ์

มีค่าควรแก่การฟัง

ทำ�ต�มก�ร 
กระตุ้นเตือน 

เบาๆ
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โดย เจสซี โจนส์

ผมเรียนรู้เกี่ยวกับพลังและพรของ
ฐานะปุโรหิตในเวลาที่ไม่อำานวย  
ไม่กี่ปีก่อนเมื่อน้องชายผมอายุ 

14 ปี เขาเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซด์และ
กระดูกขาหักตรงกลางพอดี  คุณพ่อโทรบอก
ผมว่ากำาลังจะพาเขาไปโรงพยาบาล  ผม
รู้สึกมวนท้องขณะรีบไปโรงพยาบาล พอไป 
ถึงที่นั่นผมพบคุณอาคนหนึ่งของผม เขา
บอกผมว่าอุบัติเหตุรุนแรงมาก

เพราะกลัวสิ่งที่จะเห็น จึงค่อย ๆ เปิด
ประตูห้องที่น้องชายพักและก้าวเข้าไปใน
ห้อง  ผมเดินไปหนึ่งก้าว หลับตา และรู้สึก
สงบทันที  ผมจะไม่มีวันลืมความรู้สึกมวน
ท้องที่เกิดขึ้น  ขณะเดียวกันก็จะไม่มีวันลืม
ความรู้สึกสงบสบายใจที่เกิดขึ้นเช่นกัน ผม
จำาความรู้สึกนั้นได้—นั่นคือพระวิญญาณ

แล้วผมก็ได้ยินคุณพ่อพูด  ท่านกับคุณ
อากำาลังให้พรฐานะปุโรหิตแก่น้องชายผม  
ท่านให้พรลูกชายอย่างนอบน้อมในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ให้เขาดีขึ้น ได้รับการ
เยียวยา และขาใช้งานได้ตามปกติเหมือน
เดิม

หลังจากให้พร ทุกคนเงียบอยู่ครู่หนึ่ง ผม 
รู้ในขณะนั้นว่าผมต้องดำาเนินชีวิตอย่างมี
ค่าควรเพื่อจะได้รับพรฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคและสามารถให้พรลูก ๆ ของ 
ผมในอนาคต

เมื่อเรามารวมกันในห้องโถงนอกห้องน้อง
ชาย คุณพ่อคุณแม่เริ่มพูดคุยกันว่าควรทำา
อย่างไร  พวกท่านหารือกันว่าจะออกจาก
เม็กซิโกพาเขาไปพบแพทย์ในสหรัฐหรือให้
เขารับการผ่าตัดที่นี่  ไม่ว่าพวกท่านจะเลือก
ทำาอะไรที่รู้สึกว่าดีที่สุดสำาหรับน้องชายผม 
ผมรู้ว่าเขาได้รับความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด
เท่าที่เขาจะได้รับอยู่แล้ว  เขาได้รับพรจาก
ชายผู้ดำารงฐานะปุโรหิตสองคน เพราะฉะน้ัน
ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจอย่างไร น้อง
ชายผมจะสบายดี

พวกท่านตัดสินใจให้ผ่าตัดในเม็กซิโก  
คณะแพทย์ใส่แผ่นโลหะและสกรู 10 ตัวใน
ขาน้องชายผมเพื่อรักษาเขาให้หาย และไม ่
กี่เดือนต่อมาเขาก็เข้าร่วมทีมฟุตบอล พร
เกิดผลตามที่คุณพ่อให้ไว้

ผมทราบว่าฐานะปุโรหิตคือพลังอำานาจ
และสิทธิอำานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทาน
แก่มนุษย์  เป็นของประทานอันสำาคัญยิ่งที่
พระองค์ทรงมอบให้เรา 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในชิวาวา เม็กซิโก

พร สำ�หรับ  
น้องชายผม
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“เมื่อเราได้รับฐานะปุโรหิต เราได้รับ
สิทธิอำานาจที่จะกระทำาในพระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้าและนำาในทางแห่ง
ความจริงและความชอบธรรม สิทธิ
อำานาจนี้เป็นที่มาอันสำาคัญยิ่งของ
อำานาจและอิทธิพลที่ชอบธรรมเพื่อ
ประโยชน์แก่บุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้าบนแผ่นดินโลกและจะดำารงอยู ่
ต่อไปหลังม่าน”

ดู เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “หลักคำาสอน 
และหลักธรรมที่มีอยู่ในหลักแห่งความเชื่อ,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 47.

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อของเดือนนี้:ฐานะปุโรหิตและ กุญแจฐานะปุโรหิต



ฉันควรนึกถึงอะไร
ในช่วงศีลระลึก

ถึ
งแม้เราจะยืนเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ทุกเวลา ในทุกสิ่ง 
และในทุกแห่ง (ดู โมไซยาห์ 18:9) แต่บางครั้งอิทธิพลใน
โลกรอบข้างเราก็แข่งกันดึงความสนใจของเรา  ศีลระลึกเปิด
โอกาสให้เราจดจ่อความคิดไปที่พระผู้ช่วยให้รอดโดยไม่เขว

ในช่วงศีลระลึก ท่านสามารถนึกถึงความหมายและความ
สวยงามของศาสนพิธี  การรับส่วนเครื่องหมายแห่งพระวรกายและพระ-
โลหิตของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถช่วยให้ท่านใคร่ครวญการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระองค์  เมื่อท่านรับศีลระลึก ท่าน 

กำาลังต่อพันธสัญญาบัพติศมาของท่าน  ขณะทำาเช่นนั้น ท่านสามารถให้
คำามั่นกับตนเองอีกครั้งว่าจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและรักษาพระ-
บัญญัติของพระองค์

ท่านสามารถปรับปรุงประสบการณ์ศีลระลึกของท่านได้โดยเตรียมตัว

ทางวิญญาณ  ระหว่างสัปดาห์ท่านอาจศึกษาคำาพูดจากการประชุมใหญ่
สามัญหรือข้อพระคัมภีร์ที่ช่วยให้ท่านจดจ่ออยู่ที่การพลีพระชนม์ชีพของ
พระผู้ช่วยให้รอดและการเป็นสานุศิษย์ของท่านเอง  ระหว่างเพลงสวด

และคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก จงจดจ่อกับถ้อยคำาในบทเพลงที่ท่านร้อง
และได้ยิน และไตร่ตรองความหมายของถ้อยคำาเหล่านั้น

ในช่วงศีลระลึก ให้ใช้เวลาตรึกตรองการเปลี่ยนแปลงที่ท่านกำาลังทำา 
ในชีวิตส่วนตัวเพื่อจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น  หลังจากรับส่วน
ศีลระลึกอย่างมีค่าควรท่านจะรู้สึกสะอาดและบริสุทธ์ิได้เช่นเดียวกับวันท่ี 
ท่านรับบัพติศมา

เบนความคิดไปท่ีการชดใช้
ในช่วงศีลระลึก ผมเบนความคิดไปที่พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของ
พระองค์ ผมบอกได้ยากว่าผมรู้สึกอย่างไรในช่วงศีลระลึกเมื่อผมตรึกตรอง
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์  ผมทราบว่าพระเยซูคริสต์ทรงได้รับเลือกให้
เป็นพระผู้ไถ่ของเรา  ผมทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์

นีไฟ บี. อายุ 20 ปี, บราซซาวิล สาธารณรัฐคองโก

นึกถึงพระเยซูคริสต์
ในช่วงศีลระลึกฉันตรึกตรอง
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ประสบเพื่อเราจะสามารถ
กลับใจจากความผิดพลาด 

ที่เราทำา ฉันนึกถึงพรทั้งหมด
ที่พระองค์ประทานแก่ฉันและปาฏิหาริย์อัน
น่าพิศวงท่ีพระองค์ทรงทำาแล้วและจะทรงทำา  
เราได้รับพรมากที่สามารถรับส่วนศีลระลึก
ได้เพื่อเราจะสามารถกลับใจจากบาปของ

เราและตั้งใจว่าจะทำาให้ดีขึ้น
แอนดี บี. อายุ 13 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ไตร่ตรองคำาร้องของเพลงสวดศีลระลึก
เพลงสวดศีลระลึกสอนสิ่งที่
เราควรตรึกตรองในช่วงศีล
ระลึก  ตัวอย่างเช่น เพลง
สวดศีลระลึกที่ผมชื่นชอบคือ 
“พระผู้ช่วยด้วยความถ่อม” 

(เพลงสวด, บทเพลงที่ 79) กล่าวว่า “ให้ฉัน

จดจำาว่าเพื่อฉัน โอพระหลั่งโลหิตสิ้นชีวี เมื่อ
พระหทัยสิ้นสลายที่คัลวารีบนไม้กางเขน”  
การนึกถึงคำาร้องของเพลงสวดศีลระลึกใน
ช่วงศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้ช่วยให้ผมรู้สึกสงบ
และเพิ่มความกตัญญูต่อการชดใช้ของพระ-
เยซูคริสต์
ออสติน บี. อายุ 15 ปี, แอลเบอร์ตา แคนาดา

ระลึกถึงและสำานึก
จุดประสงค์ของศีลระลึกคือต่อพันธสัญ-

ญาของเรากับพระบิดาบนสวรรค์และรับ 

การชำาระให้สะอาดจากบาปที่เรากลับใจ
แล้ว  ในช่วงศีลระลึกเราระลึกถึงการพล ี
พระชนม์ชีพของพระคริสต์เพื่อเราและไตร่-

ตรองว่าเรากำาลังทำาให้การชดใช้เกิดผลใน
ชีวิตเราอย่างไร  ฉันพยายามตรึกตรองว่า 

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

คำ า ถ า ม  &  คำ า ต อ บ
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ทำาอะไรไปบ้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและ
ฉันรักษาพันธสัญญากับพระบิดาดีเพียงใด 
ฉันสำานึกในบาปท่ีทำาและมีใจจดจ่อว่าจะใช้ 
การชดใช้เอาชนะบาปเหล่านั้นได้อย่างไร  
เม่ือฉันทำาเช่นน้ีศีลระลึกจึงเป็นประสบการณ์
ท่ียกระดับจิตใจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ทางวิญญาณ
อาบาเกล พี. อายุ 14 ปี, แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

น้อมขอบพระทัยสำาหรับพร
ในช่วงศีลระลึกเราควรตรึก-
ตรองว่าการพลีพระชนม์ชีพ 
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา
เพื่อเรายิ่งใหญ่เพียงใดและ
ให้ใจเราเปี่ยมด้วยความ

กตัญญู  เมื่อดิฉันรับศีลระลึก ดิฉันมักจะ
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตร
ที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์สำาหรับพรที่
ดิฉันได้รับ
เอเลน เอส. อายุ 16 ปี, ปาราอีบา บราซิล

อย่าให้ความคิดล่องลอย
ดิฉันมีบัตรเล็ก ๆ สอดไว้ใน
พระคัมภีร์ที่ดิฉันดึงออกมา
ทุกวันอาทิตย์ในช่วงศีลระลึก  
บัตรนั้นคั่นโมไซยาห์ 18 บท
ที่แอลมาอธิบายเรื่องพันธ-

สัญญาบัพติศมา  บัตรนั้นมีข้อความสั้น ๆ 
เช่น “จงสำานึกคุณต่อการชดใช้” เขียนไว้บน
นั้นเพื่อช่วยให้ดิฉันระลึกถึงจุดประสงค์และ
ความศักด์ิสิทธ์ิของศีลระลึก การทบทวนข้อ 
ความนั้นช่วยให้ดิฉันจดจ่อกับจุดประสงค์
และความศักดิ์สิทธิ์ของศีลระลึก
อลิชา เอ็ม. อายุ 19 ปี, เทกซัส สหรัฐอเมริกา

ระลึกถึงพระกระยาหารม้ือสุดท้าย
เราควรตรึกตรองการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์และความ
สำาคัญของการรับส่วน
สัญลักษณ์แห่งพระวรกาย

และพระโลหิตของพระองค์อย่างมีค่าควร  
เราสามารถตรึกตรองเวลาที่พระองค์ทรงให้
พรขนมปังและน้ำาองุ่นกับอัครสาวกสิบสอง
ของพระองค์ได้เช่นกัน
โจนาส เอ. อายุ 18 ปี, มอเรโลส เม็กซิโก

ใคร่ครวญพันธสัญญาของคุณ
สมัยที่ผมยังเด็ก สิ่งเดียวที่ผมคิดในช่วง

ศีลระลึกคือผมจะเงียบได้อย่างไร  เมื่อผม
เป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิต ผมจึงเข้าใจว่าศีล
ระลึกมีความหมายและช่วยให้ผมเติบโต
ทางวิญญาณ  ผมต้องใคร่ครวญในช่วงนั้น  
ผมนึกถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและ
วิธีที่พระองค์ทรงแสดงความรักต่อเรา  ผม
ไตร่ตรองเช่นกันว่าการรับศีลระลึกจะเสริม
สร้างศรัทธาและความปรารถนาที่จะทำาให้
พันธสัญญาบัพติศมาของผมเกิดสัมฤทธิผล
ได้อย่างไร
ลีไว เอฟ. อายุ 19 ปี, อาบีอา ไนจีเรีย

“เพ่ือนคนหน่ึงของฉันอยากลอง
ทำาสิ่งไม่ดีสักครั้งเพื่อที่เธอจะ 
เล่าได้เม่ือคนอ่ืนคุยกันเร่ืองน้ัน 
ฉันจะช่วยให้เธอเข้าใจได ้
อย่างไรว่านั่นไม่ใช่ความ 
คิดที่ดี”

ไม่นึกถึงโลก
“สมัยข้าพเจ้ายัง 
เด็กจะมีบทเพลง
ไพเราะบรรเลง
ระหว่างส่งผ่านศีล
ระลึก ไม่นานเจ้า-

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ขอให้ยุติการปฏิบัต ิ
เช่นนั้นเพราะความคิดเราจดจ่ออยู ่
กับเสียงดนตรีมากกว่าการเสียสละ 
อันเป็นการชดใช้ของพระเจ้าและ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ระหว่างการ 
ปฏิบัติศีลระลึก เราจะไม่นึกถึงโลก  
นั่นคือช่วงเวลาของการฟื้นฟูทางวิญ-
ญาณขณะที่เราตระหนักถึงนัยยะอัน 
ลึกซ้ึงทางวิญญาณของศาสนพิธีท่ีมอบ
ให้เราแต่ละคนเป็นส่วนตัว หากเราไม่
ตั้งใจรับส่วนศีลระลึก เราย่อมสูญเสีย
โอกาสที่จะเติบโตทางวิญญาณ”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “เมื่อเรารับศีลระลึก,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2006, 50.

ส่งคำ�ตอบและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�มประสงค์ของ 
ท่�นม�ก่อน 15 กรกฎ�คม 2014 ท่ี liahona.ldschurch.org 
หรืออีเมลม�ท่ี liahona@ldschurch.org หรือท�งไปรษณีย์  
(ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ยของ
ท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือส�ข� 
(4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษร 
ของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็น 
ล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย  
(ส่งท�งอีเมลได้)

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบท่ีส่งม�
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ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนว่า 
“การจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ให้
ความเข้มแข็งภายในและทำาให้

บุคคลนั้นมุ่งมั่นปฏิบัติตามพระบัญญัติข้อ
อื่น ๆ ด้วย”1   ข้าพเจ้าโชคดีที่มีประจักษ์
พยานในหลักธรรมนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนุ่ม

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 14 ปี ข้าพเจ้าเริ่มทำา 
งานครั้งแรกเป็นคนงานก่อสร้าง ได้เงิน
ชั่วโมงละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ  เงินค่าจ้าง

สัปดาห์แรกของข้าพเจ้าทั้งหมดคือ 80 
ดอลลาร์  ข้าพเจ้าอยากซื้อสเตอริโอเทป
แปดช่องซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดใน 
สมัยนั้น  โมเดลเต็มพิกัดที่ข้าพเจ้าอยากได ้
ราคา 320 ดอลลาร์  ข้าพเจ้าบอกคุณพ่อ 
คุณแม่อย่างตื่นเต้นว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะซื้อ
สเตอริโอหลังจากทำางานครบสี่สัปดาห์

มากกว่าส่ีสัปดาห์
คุณพ่อคุณแม่สอนข้าพเจ้าอย่างฉลาด 

ว่า “ต้องใช้เวลามากกว่าสี่สัปดาห์จึงจะม ี
เงินพอซื้อเครื่องเล่นเทปชิ้นนั้น  ลูกควร
แสดงความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ
พรมากมายของพระองค์โดยจ่ายส่วนสิบ 10 
เปอร์เซ็นต์ของรายได้  ลูกจะต้องจ่ายภาษี

ให้รัฐบาล 10 เปอร์เซ็นต์ และลูกควรเรียนรู้
ขณะยังเยาว์วัยว่าต้องเช่ือฟังคำาแนะนำาของ
ศาสดาพยากรณ์ในการเตรียมเงินสำาหรับ
อนาคต รวมถึงงานเผยแผ่ของลูกด้วย เรา
แนะนำาให้ลูกแบ่งรายได้ 30 เปอร์เซ็นต ์
เก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์”

สมองวัยรุ่นของข้าพเจ้าคิดคำานวณอย่าง
รวดเร็วว่าถ้าข้าพเจ้าทำาตามที่คุณพ่อคุณ
แม่สอน ข้าพเจ้าคงจะเหลือใช้เพียงสัปดาห์

ส่วนสิบให ้
ความเข้มแข็งภายใน

ละ 40 ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่าจะต้อง
ทำางานอย่างน้อยสองเดือนจึงจะซ้ือสเตอริโอ
ที่ต้องการได้  ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าอยู่ตรงจุด
สำาคัญของการตัดสินใจ—ว่าจะให้ความ
สำาคัญอันดับแรกกับทรัพย์สินทางโลกหรือ
จะเสียสละเพื่อจ่ายส่วนสิบและแบ่งส่วน
หนึ่งไว้เป็นเงินออม

จ่ายส่วนสิบก่อน
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน แนะนำา

ดังนี้ “จ่าย [ส่วนสิบ] ก่อน แม้เมื่อท่านคิด
ว่าท่านมีเงินไม่พอใช้กับความจำาเป็นด้าน
อื่นของท่าน  การทำาเช่นนี้จะช่วยให้ท่านมี
ศรัทธามากขึ้น เอาชนะความเห็นแก่ตัว  
และรับพระวิญญาณได้ง่ายขึ้น”2

ข้าพเจ้าตัดสินใจเม่ืออายุ 14 ปีว่าจะจ่าย 
ส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตที่เหลือ  
ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะทำาตามศาสดาพยากรณ์
ในการออมเงินไว้สำาหรับงานเผยแผ่และการ
ศึกษาในอนาคตของข้าพเจ้า  ประสบการณ์
นี้สอนข้าพเจ้าเช่นกันให้แยกแยะระหว่าง
ความอยากกับความจำาเป็น  ข้าพเจ้าอยาก
ได้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด แต่ข้าพเจ้าไม่จำาเป็น 
ต้องใช้  ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจซื้อรุ่นที่ถูกลง 

เ พ่ื อ ค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ ง ข อ ง เ ย า ว ช น 

โดย เอ็ลเดอร ์
แอนโธนี ดี. เพอร์กินส์ 
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ตัดสินใจเดี๋ยวนี้ว่าจะจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ การทำาเช่นนั้นจะช่วย
ให้ท่านเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 จ
ิม 

แม
ดเ

ซ็น

พระองค์จะทรงเปิดทาง
“เราทุกคนสามารถจ่ายส่วนสิบได ้
ในความเป็นจริง ไม่มีใครเลยสักคน 
ที่จะไม่สามารถจ่ายส่วนสิบ พระเจ้า 
จะทรงสนับสนุนความตั้งใจของเรา  
พระองค์จะทรงเปิดทางให้เราปฏิบัติ”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเป็น 
แบบอย่าง,” เลียโฮนา, ม.ค. 1997, 50.
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มีฟังก์ชั่นน้อยกว่า และยังทำางานได้ดีเมื่อ
ข้าพเจ้าจากไปเป็นผู้สอนศาสนา

รักษาสัญญา

ขณะข้าพเจ้าเรียนรู้ผ่านการจ่ายส่วนสิบ

ว่าพระเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์ 

ศรัทธาของข้าพเจ้าแรงกล้าขึ้นและความ

ปรารถนาจะรักษาพระบัญญัติข้ออื่นแรง 

กล้าขึ้นเช่นกัน ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าถ้าข้าพเจ้า 

บริจาคเงินอดอาหารด้วยใจเอื้อเฟื้อ พระ-

องค์จะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า

และทรงนำาทางข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่อง (ดู  

อิสยาห์ 58:6–11) ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าถ้า

ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอรมอน พระองค ์

จะทรงแสดงความจริงให้ประจักษ์ต่อข้าพ-

เจ้าโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

(ดู โมโรไน 10:4–5)  ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าถ้า

ข้าพเจ้าเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา พระองค์

จะประทานสุขภาพ ปัญญา และความรู้แก่

ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะสามารถ “วิ่งและ

ไม่เหน็ดเหนื่อย” (ดู คพ. 89:18–21) และ

ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าถ้าข้าพเจ้ารักษากฎแห่ง

ความบริสุทธิ์ทางเพศ พระวิญญาณบริสุทธิ์

จะทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนและพระผู้ช่วยให้

รอดจะประทานความมั่นใจว่าสักวันหนึ่ง

ข้าพเจ้าจะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์

โดยไม่ละอาย (ดู คพ. 121:45–46)

การจ่ายส่วนสิบเพิ่มความเข้มแข็งภาย 

ในอีกด้านหนึ่งผ่านพันธสัญญาพระวิหาร  

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน สอนว่า “เพื่อ

จะเข้าพระวิหารท่านต้องเป็นผู้จ่ายส่วนสิบ

เต็ม”3  เมื่อข้าพเจ้าเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ 

ข้าพเจ้ารู้สึกถึงการประทับอยู่ของพระผู้

เป็นเจ้าและความรักของพระองค์ ข้าพเจ้า

เป็นพยานว่าในศาสนพิธีพระวิหาร เราได้

รับ “อำานาจจากเบื้องบน” (คพ. 95:8) เพื่อ

เผชิญและเอาชนะการท้าทายของความ 

เป็นมรรตัยอย่างร่าเริง

สะสมพร

การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคเพิ่มพูน

ศรัทธาของข้าพเจ้าที่ว่าพระเจ้าทรงทำาตาม

สัญญาของพระองค์  พระองค์ทรงประกาศ

ผ่านศาสดาพยากรณ์มาลาคีว่า “จงนำาทศางค์ 

เต็มขนาดมา … จงลองดูเราในเรื่องนี้ว่า

เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และ

เทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” (มาลาคี 
3:10)

ตลอดชีวิตข้าพเจ้า แม้ระหว่างการทดลอง 
เรื่องเงินในชีวิตแต่งงานช่วงแรก พระผู้เป็น
เจ้าทรงเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์เสมอเพื่อ
ให้ครอบครัวข้าพเจ้าได้รับสิ่งจำาเป็นทางโลก
ของชีวิต  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยผ่านการ
เชื่อฟังกฎส่วนสิบ ศรัทธาของท่านจะเพิ่มขึ้น
จนกลายเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ในชีวิต
ท่าน

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญเยาวชนแต่ละคน—และ
สมาชิกทุกคน—ให้สดับฟังพระเยซูคริสต์
และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์โดยจ่าย
ส่วนสิบเต็มและบริจาคเงินอดอาหารด้วยใจ
เอื้อเฟื้อตลอดชีวิตท่าน  ข้าพเจ้าสัญญาว่า
พระเจ้าจะทรงทำาให้ท่านเข้มแข็งและรุ่งเรือง
ขณะทำาให้ความปรารถนาอันชอบธรรมของ
ท่านบรรลุผลตามจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค ์

อ้างอิง
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2. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (2011),	38.
3.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน,	38.
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โดย ดัก โบแย็ค

ผมเติบโตในศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
แต่ในวิทยาลัยผมตัดสินใจว่า

ผมไม่ต้องการศาสนจักรอีกต่อไป  ผมเริ่ม
ค้นหา “ความจริง” แบบผิวเผินอย่างเห็นแก่
ตัวจากที่อื่น  ผมไม่พบคำาตอบที่ทำาให้ผม
เกิดสันติสุขหรือปีติ ผมจึงตกอยู่ในความมืด
ทางวิญญาณ ผมรู้สึกว่าผมคงจะไม่มีความ
สุขอีกแน่ ๆ

แต่ถึงอย่างไร ผมยังคงเห็นได้ว่าผมมี
ความสุขมากขึ้นเมื่อผมแข็งขันในศาสนจักร  
ผมเริ่มฝืนไปกิจกรรมศาสนจักร โดยหวังว่า
จะพบการปลดปล่อยบางอย่างจากความ
หม่นหมองที่ควบคุมชีวิตผม  แต่ความพยา-
ยามเพียงครึ่งๆ กลาง ๆ ไม่ประสบผลสำาเร็จ
เท่าที่ควร  ผมตั้งใจเรียนโดยหวังว่าจะทำาให้
ผมหันเหจากความว่างเปล่าที่ผมรู้สึก สิ่งนี้
ช่วยได้ชั่วคราวแต่ไม่ให้คำาตอบที่แท้จริง

หลังจากซวนเซไปมาและไม่ทราบจะไป 
ที่ใด ผมตัดสินใจพักการเรียนและออกเดิน
ทาง  ผมเก็บเงินได้เล็กน้อยแต่ไม่พอใช้ได ้
นาน ๆ  ก่อนเดินทางผมต้ังใจว่าจะใช้ศรัทธา 
จริง ๆ สักครั้งและจ่ายส่วนสิบจากเงินที่เก็บ
ออมได้ไม่มากนัก  นี่ไม่ง่ายเลย ผมจะอยู่
ไกลบ้าน และไม่นานจะต้องหมดตัว แต่ผม
ยังหวังว่ามีพระผู้เป็นเจ้าและรู้ว่าผมต้องการ
ความช่วยเหลือจากพระองค์

ผมเขียนเช็คจ่ายส่วนสิบ ส่งให้อธิการ เก็บ 
พระคัมภีร์มอรมอนใส่กระเป๋า และออกเดิน 
ทาง  ผมรู้สึกถึงความอบอุ่นของพระวิญ-
ญาณเกือบจะทันที  ผมแปลกใจที่ความ
สงสัยและความเศร้าใจถูกแทนที่ด้วยความ
เข้าใจและการมองโลกในแง่ดี  จากไอดาโฮ
ไปวอชิงตัน ดี.ซี. สมาชิกศาสนจักรยื่นมือ
ช่วยเหลือผม และที่สำาคัญกว่านั้น ช่วยให้
ผมพัฒนาศรัทธาและความปรารถนาอัน

ชอบธรรม  ดูเหมือนว่าผมมีบ้านอยู่รอบตัว
ไม่นานหลังจากนั้น ผมรู้ว่าผมจะต้อง

ตัดการเดินทางให้สั้นลง—ไม่ใช่เพราะขาด
เงินแต่เพราะการเดินทางที่ดียิ่งกว่านั้นรอ
ผมอยู่  เมื่อกลับถึงบ้านผมเข้าพบอธิการ
และประธานสเตค  ด้วยความช่วยเหลือ
ของพวกเขา ไม่นานผมก็ได้รับใช้พระเจ้า
ในฐานะผู้สอนศาสนา

เวลานี้ทุกครั้งที่ผมจ่ายส่วนสิบหรือพบ
กับผู้นำาศาสนจักร ผมจะนึกถึง “จุดเร่ิมต้น” 
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงของผม 
ชีวิตผมลุ่ม ๆ ดอน ๆ นับจากนั้น แต่ผม 
พยายามรักษาความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
ผมจะสำานึกคุณตลอดไปที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงยอมรับเงินบริจาคเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ด้วยศรัทธาของผมและทรงกางพระพาหุ
แห่งความรักให้ผม 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
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ผมพยายามหาคำาตอบนอก
พระกิตติคุณ แต่ทั้งหมดที่
ผมพบคือความว่างเปล่า

พบทาง 
กลับเข้า 
มา 
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“เราไม่สามารถทำาลายพระบัญญัติสิบ
ประการได้  เราทำาลายได้แต่ตัวเราเอง 
เมื่อเราทำาผิดพระบัญญัติเหล่านั้น”

(เซซิล บี. เดอมิล, ผู้กำากับและผู้อำานวยการผลิต 
ชาวอเมริกัน, “Commencement Address”  
[มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์, 31 พ.ค. 1957],  
5; speeches. byu. edu.) 

ทำ�ล�ยไม่ได้



โดย ซูซาน บาร์เรตต์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เมื่อฐานะปุโรหิต ความจริงฟื้นฟูกลับมา  
พระเป็นเจ้ากล่าววาจาต่อโลก อำานาจคืน 
มาอีกครา” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 60)

ปฐมวัยเลิกแล้ว รูเบ็นวัย 10 ขวบ 
กำ�ลังมองห�ผู้สอนศ�สน� พวกเข� 

จะเดินกลับบ้�นพร้อมกัน  เอ็ลเดอร์ซ�นเชซ 
กับเอ็ลเดอร์โรจ�สสอนบทเรียนผู้สอน
ศ�สน�ให้รูเบ็นกับดิเอโกพี่ช�ย พร้อมทั้ง 
ให้บัพติศม�และยืนยันเด็กทั้งสองคน   
ตอนนี้รู้เบ็นคิดว่�ผู้สอนศ�สน�เป็นเพื่อน 
ที่ดีที่สุดของเข�

รูเบ็นมองผ่�นช่องกระจกของประตู
ห้องเรียนที่ปิดอยู่  พวกเข�อยู่ที่นั่น!   
แต่พวกเข�กำ�ลังทำ�อะไร  มือพวก 
เข�ว�งอยู่บนศีรษะช�ยคนหนึ่งใน 
วอร์ด และดูเหมือนพวกเข�กำ�ลังกล่�ว 
คำ�สวดอ้อนวอนเหมือนที่เคยทำ�ตอน 
ยืนยันรูเบ็น

เมื่อพวกเข�ออกจ�กห้อง รูเบ็นถ�ม 
ผู้สอนศ�สน�ว่� “คุณทำ�อะไรหรือครับ”

“เร�กำ�ลังให้พรฐ�นะปุโรหิตแก่บร�เดอร์
เมนโดซ�” เอ็ลเดอร์ซ�นเชซตอบ “เหมือน
ก�รสวดอ้อนวอนพิเศษ และนั่นจะให้ก�ร
ปลอบโยน ช่วยให้คนบ�งคนรู้วิธีแก้ไข
ปัญห� หรือแม้กระทั่งรักษ�คนเจ็บป่วย”

วันอ�ทิตย์ถัดม� รูเบ็นมองห�ผู้สอน
ศ�สน�หลังเลิกโบสถ์อีกครั้ง “คุณจะไป 
ให้พรคุณแม่ผมที่บ้�นได้ไหมครับ”  
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พรสำ�หรับ 
คุณแม่ 



เข�ถ�ม “ท่�นปวดหลังม�ก”
พวกเข�รีบไปที่บ้�นของรูเบ็น  เอ็ลเดอร์

ซ�นเชซกับเอ็ลเดอร์โรจ�สคุยกับคุณแม่ของ
รูเบ็น  เธอเป็นสม�ชิกศ�สนจักรแต่ไม่ได้ไป
โบสถ์น�นแล้ว

“เร�ทร�บว่�คุณไม่สบ�ย ซิสเตอร์ก�ร์เซีย” 
เอ็ลเดอร์โรจ�สกล่�ว

“ดิฉันปวดหลังม�กม�หล�ยอ�ทิตย์แล้ว 
ค่ะ” เธอบอกพวกเข�  “ดิฉันไปห�หมอหล�ย 

คน แต่พวกเข�ไม่ส�ม�รถช่วยได้”

“รูเบ็นขอให้พวกเร�ม�ให้พรฐ�นะปุโรหิต

แก่คุณ” เอ็ลเดอร์ซ�นเชสบอก “คุณอย�กให้

เร�ทำ�อย่�งนั้นไหมครับ”

“อ้อ ค่ะ เชิญค่ะ” คุณแม่ตอบ

ขณะผู้สอนศ�สน�ว�งมือบนศีรษะและ

ให้พรคุณแม่ น้ำ�ต�เธอไหลอ�บแก้ม  เมื่อ

พวกเข�ให้พรจบ รูเบ็นกอดคุณแม่ “ผมรู้ว่�

พรจะช่วยคุณแม่ครับ” เข�บอกเธอ

ส�มวันต่อม�ผู้สอนศ�สน�กลับม�ดูว่�

คุณแม่ของรูเบ็นรู้สึกอย่�งไรบ้�ง  “ดิฉันมี

คว�มสุขม�กที่ได้พบพวกคุณ” เธอบอก 

พวกเข� “อ�ก�รปวดหลังเริ่มทุเล�หลังจ�ก

พวกคุณให้พร และตอนนี้ดิฉันห�ยปวด 

เป็นปลิดทิ้ง!”

“พระบิด�บนสวรรค์ทรงรักษ�คุณ ซิส- 

เตอร์ก�ร์เซีย” เอ็ลเดอร์ซ�นเชสกล่�ว  “และ

พระองค์ทรงยอมให้เร�ช่วยพระองค์โดยใช้

อำ�น�จฐ�นะปุโรหิตให้พรคุณ”

วันอ�ทิตย์ถัดม�—และทุกวันอ�ทิตย ์

หลังจ�กนั้น—คุณแม่ไปโบสถ์กับรูเบ็นและ 

ดิเอโก  เธอรู้ว่�พลังอำ�น�จของฐ�นะปุโรหิต

มีจริง และรูเบ็นรู้เช่นกัน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ฐานะปุโรหิตคืออะไร

ฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำานาจที่จะกระทำาในพระนามของพระบิดาบนสวรรค์

เด็กผู้ชายในศาสนจักรจะได้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเมื่อพวกเขามีค่าควรและ 
อายุ 12 ปี  พวกเขาจะได้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคเมื่อมีค่าควรและอายุ 18 ปี

ตำาแหน่งในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้แก่ มัคนายก ผู้สอน และปุโรหิต  ตำาแหน่งใน  
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้แก่ เอ็ลเดอร์ มหาปุโรหิต ผู้ประสาทพร สาวกเจ็ดสิบ 
และอัครสาวก
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บางอย่างท่ีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
สามารถทำาได้
เตรียมศีลระลึก (ผู้สอนและปุโรหิต) ให้พรศีลระลึก 

(ปุโรหิต) และส่งผ่าน (ทั้งหมด)

เป็นผู้สอนประจำาบ้าน (ผู้สอนและปุโรหิต)

ให้บัพติศมา (ปุโรหิต)

รวบรวมเงินบริจาคอดอาหาร (มัคนายก ผู้สอน และ

ปุโรหิต)

วางมือแต่งตั้งผู้อื่นในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน (ปุโรหิต)

บางอย่างท่ีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดคสามารถทำาได้

ทำาทุกอย่างที่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนทำา รวมทั้ง:

ยืนยันสมาชิกศาสนจักรหลังจากบัพติศมา

ให้พรฐานะปุโรหิต

กำากับดูแลการประชุมต่าง ๆ ของศาสนจักรและ 

ให้การเรียก
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ฉันจะเป็นเหมือนผู้สอน
ศาสนาได้อย่างไร

เวลาน้ี

พ ย า น พิ เ ศ ษ

โดย เอ็ลเดอร์นีล  
แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเป็นพยานพิเศษของ 
พระเยซูคริสต์

สวดอ้อนวอนขอวิธีแบ่งปัน
พระกิตติคุณ

จาก “นี่คือปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 77–80. ภา
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ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้สอนศาสนา
เต็มเวลาที่มีป้ายผู้สอนศาสนา
ติดเสื้อ ท่านก็ยังเป็นผู้สอน
ศาสนาในใจของท่านได้

สวดอ้อนวอนให้รู้ว่าท่าน 
จะชวนใครมาโบสถ์

ชูแสงสว่างและเป็นแบบอย่าง 
ของพระเยซู

สวดอ้อนวอนให้ผู้สอนศาสนา
เต็มเวลา
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เมื่อใดก็ตามท่ีเด็กคนหน่ึงแสดงความคารวะ 

เธอจะติดสติ๊กเกอร์รูปลูกแกะไว้บนบอร์ดถัด

จากช่ือเด็กคนน้ัน  ข้าพเจ้าอยากได้สต๊ิกเกอร์ 

ลูกแกะสักดวง  วันหนึ่งในปฐมวัย ข้าพเจ้า

จึงนั่งกอดอกเงียบ ๆ และจ้องมองประธาน

ปฐมวัยเผื่อเธอจะสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้า

กำาลังแสดงความคารวะ  เด็กผู้ชายที่ตัวสูง

กว่านั่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขยับ

ม้านั่งเพื่อให้เธอมองเห็น

ต่อจากนั้น ขณะข้าพเจ้านั่งเรียบร้อยอยู ่

คนเล่นเปียโนก็เริ่มบรรเพลงปฐมวัยอัน

ไพเราะเบา ๆ  ขณะฟังเพลง ความรู้สึกสงบ

ลูกแกะ 
คารวะ
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เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า และน้ำาตาเริ่มไหลอาบ

แก้ม  ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าทำาไมจึงรู้สึกมีความสุข

และมีความสงบในใจ

หลังเลิกปฐมวัย ข้าพเจ้าบอกคุณแม่ว่า 

รู้สึกอย่างไร ท่านบอกว่าน่ันคือพระวิญญาณ 

วันนั้นข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าพระวิญญาณเป็น

ความรู้สึกอย่างไร  เมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้า

ต้องตัดสินใจเรื่องสำาคัญ และต้องการ

การนำาทางจากพระวิญญาณ ข้าพเจ้าจะ

นึกถึงความรู้สึกสงบวันนั้น และข้าพเจ้า

จะจำาได้ว่าพระวิญญาณตรัสกับข้าพเจ้า

อย่างไร 

“เรามอบสันติสุขไว้กับ

พวกท่าน สันติสุขของเรา 

ที่ให้กับท่าน” (ยอห์น 14:27)

เมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ 

เจ็ดขวบ ประธานปฐมวัย 

ต้องการช่วยให้เด็ก ๆ มีความ

คารวะมากขึ้นในปฐมวัยของเรา   

เธอจึงทำาบอร์ดขนาดใหญ่เป็นรูปลูกแกะ  

โดย เอ็ลเดอร์ 
สก็อตต์ ดี. ไวทิงก์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ



เมืองที่ท่านอยู่มีชื่อเล่นหรือไม่  

เมืองที่ลอเรดานาอยู่บางครั้ง

เรียกว่าเมืองนิรันดร์  ลอเรดานา 

อยู่ที่โรม อิตาลี  เมืองประวัติศาสตร์

ที่สวยงามเมืองนี้มีสถานที่น่าสนใจ

มากมายให้ไปเยือน เช่น โคลอสเซียม 

และน้ำาพุเทรวี่

ทุกเช้าวันไปโรงเรียน หลังจาก

อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน ลอเรดานา

กับครอบครัวจะรับประทานอาหาร

เช้า (ปกติคือซีเรียลกับนม) จาก 

นั้นเธอจึงไปโรงเรียน เธอชอบ 

วิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์มาก 

เป็นพิเศษ  เมื่อกลับถึงบ้าน  

เธอชอบเล่นกับฟรานเซสโก

น้องชายของเธอ
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

* “สวัสดี เพื่อน ๆ” ในภาษาอิตาลี

ฉันช่ือ  
ลอเรดานา 
จากอิตาลี

เ พื่ อ น ทั่ ว โ ล ก
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คุณแม่อ่านพระคัมภีร์มอรมอนให้ฉันฟัง 
ทุกคืนตั้งแต่ก่อนท่านเข้าร่วมศาสนจักร  
เมื่อคุณแม่ตัดสินใจให้ผู้สอนศาสนามา 
สอนเราและฉันได้ยินพวกเขาอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอน ฉันจึงจำาได้

Ciao, amici! *
จากการสัมภาษณ์โดย 
เอมี่ เจน เลวิตต์



 ROME ITALY TEMPLE
  The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

  

ฉันช่ือ  
ลอเรดานา 
จากอิตาลี

พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าของลอเรดานาเต็มไปด้วยของบาง
อย่างที่เธอชอบเป็นพิเศษ ท่านจะเก็บของ 
ชิ้นใดใส่กระเป๋าของท่าน

ฉันชอบมองดูพระวิหาร
คุณแม่กับพ่อเลี้ยงวางแผนจะไปผนึกใน 
พระวิหารโรม อิตาลีหลังจากการอุทิศ  
ฉันตื่นเต้นกับวันนั้นด้วย นั่นจะเป็น 
วันพิเศษมากสำาหรับครอบครัวเรา!

ในวันคริสต์มาสและอีสเตอร์ ฉันชอบ
นำาของขวัญที่ฉันทำาเองไปให้เพื่อนๆ 
และครอบครัว  ฉันทำาการ์ดเองและ 
ทำากรอบรูปใส่รูปพิเศษ 

ครอบครัวฉันชอบไปทะเล ไปเที่ยว
สถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร ์
ในโรม หรือไม่ก็เล่นด้วยกันที ่
สนามเด็กเล่น

ฉันมักจะช่วยพ่อเลี้ยงทำา  
pasta Amatriciana เป็นอาหารเย็น

คุณแม่ดูแลสตรีสูงอายุ
คนหนึ่งชื่อแองเจลินา  
บางครั้งในวันเสาร์ฉัน 
จะเล่าเรื่องต่างๆ และ
ร้องเพลงปฐมวัยให ้
แองเจลินาฟัง ฉันชอบ
ช่วยแองเจลินาเพื่อน 
ของฉัน
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มัสสิโมสวมชุดฟุตบอล แต่ท่านสามารถสวมชุดไปโบสถ์หรือชุดประจำาชาติอิตาลีให้เขาได้เช่นกัน  ทากาวหน้านี้ติดบนกระดาษแข็ง 
ก่อนจะระบายสีและตัดออกมาเป็นชิ้น ๆ 

มัสสิโมจากอิตาลี
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ทำ�ต�มพระเยซูวันน้ี

ส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอน 
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ทำ � ต � ม พ ร ะ เ ย ซู

ช่วยเหลือผู้อ่ืน

ผมชอบช่วยคนอื่น  เมื่อคุณแม่
เข้าร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ 
ผมชอบไปกับท่านและช่วยท่าน
“มือที่ช่วยเหลือ,” ลุยส์ เอ็น. อายุ 6 ขวบ, 
ชิวาวา เม็กซิโก

คำ�ท้�ท�ยของเดือนน้ี:
คืนหนึ่งหนูกับพี่ชายและพี่สาวเริ่มทำาความ
สะอาดบ้าน  จากนั้นคุณพ่อก็มาบอกให้เข้า
นอน  ตอนเช้าหนูตื่นขึ้นมาและคุณแม่พูดว่า 
“ขอบใจนะจ๊ะที่ช่วยทำาความสะอาดบ้าน”
เอลิซาเบธ ซี. อายุ 8 ขวบ, แอลเบอร์ตา แคนาดา

มองหาวิธีช่วยครูปฐมวัยของท่าน 
ระหว่างชั้นเรียน

ช่วยน้องชายหรือน้องสาวทำางานบ้านหรือ
การบ้าน

ทำาให้คุณพ่อคุณแม่ประหลาดใจด้วย 
การทำาความสะอาดห้องโดยไม่ต้องบอก

ฉันท้าทายตนเองให้. . .

วันหนึ่งพระเยซูทรงสอนว่าเรา 
ควรทำาอะไรเมื่อมีคนขอให้เรา 
ช่วย  พระองค์ตรัสว่าเราควรทำา
หรือให้มากกว่าที่คนนั้นขอ  หา
ดูว่าเหตุใดจึงเรียกว่า “ไปไมล์ที่

สอง” โดยอ่านพระดำารัสของ 
พระเยซูใน มัทธิว 5:40–42
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โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักร

เด็กหลายคนไม่ได้รับใช้ในการเรียกของ 
ศาสนจักรก่อนจบจากปฐมวัย  แต่จอร์จ 

เอ็น. จากยูกันดา อายุเพียงห้าขวบ ได้รับ

เรียกเป็นผู้นำาเพลงในสาขา
ผู้นำาเพลงคือคนที่ยืนนำาการร้องเพลง

ต่อหน้าทุกคนระหว่างการประชุมศีลระลึก 
นั่นเป็นงานสำาคัญ!

“ผมเคยประหม่ามากตอนอายุน้อยกว่า
นี้” จอร์จกล่าว  แต่เมื่อเขาทำาให้ดีที่สุดทุก
ครั้ง เขาพัฒนาขึ้นทุกอาทิตย์  ไม่นานเขา 
ก็นำาเพลงได้อย่างมั่นใจ

จอร์จมีความสุขกับการรับใช้ในการเรียก  
   ของเขา  “ผมรู้สึกดี” เขาบอก  “ผมรู้สึก

เหมือนพระวิญญาณอยู่ในห้อง”

ดนตรีเป็นส่วนสำาคัญในชีวิต
จอร์จ  เขาเล่นเปียโนและกีตาร์
ด้วย  จอร์จมาจากครอบครัว
ดนตรี นั่นช่วยแน่นอน  ทุกคน 
ในครอบครัวเขาชอบร้องเพลง

 

 

สร้างเสียงเพลง 
ในยูกันดา นำ�เพลงต่อหน้�ทุกคนอย่�งนั้นหรือ?  

จอร์จทำ�ได้

ด้วยกัน—จอร์จ พ่อแม่ พี่สาวน้องสาวท้ังหก 

และน้องชายหน่ึงคน  ช่ือของเด็ก ๆ ตั้งแต่

คนโตสุดถึงคนเล็กสุดคือ โรซิลลาห์ มิเรียม 

แนนซี แอชลีย์ จอร์จ ชายีน โอไนดาห์ 

และกิเดียน  เพลงโปรดที่พวกเขาร้องใน

ครอบครัวคือ “การสวดอ้อนวอนของเด็ก ๆ” 

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 6)

ตอนนี้จอร์จอายุ 12 ปี เขาไม่ว่างในช่วง

การประชุมศีลระลึกเมื่อเขาช่วยส่งผ่านศีล

ระลึก  กิเดียนน้องชายวัย 5 ขวบของเขาจึง

ช่วยนำาเพลงในบางครั้ง  จอร์จสอนกิเดียน

นำาเพลง

สองพี่น้องยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อพวก

เขานำาเพลง  พวกเขารู้ว่ากำาลังช่วยนำาพระ-

วิญญาณเข้ามาในการประชุม 
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เก่ียวกับจอร์จ
•  นอกจากดนตรีแล้ว งานอดิเรกอย่างหนึ่ง

ของจอร์จคือเล่นฟุตบอล
•  อาหารโปรดของเขาคือข้าว มันเทศ  

และถั่ว
•  วิชาโปรดที่โรงเรียนคือภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร์
•  จอร์จชอบเล่นเกมกระดานกับครอบครัว

เช่นกัน  เกมกระดานที่เขาชอบเป็น
พิเศษเรียกว่า Scattergories

วิธีนำ�เพลง
ท่านสามารถฝึกนำาเพลงได้เช่นกัน!  ต่อไปนี้เป็นวิธีนำาเพลง  
“เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 62)

1. ดูเลขสองตัวที่อยู่ต้นเพลง เลขตัวบนจะบอกว่าแต่ละห้องหรือ 
แต่ละส่วนย่อยในเพลงมีกี่จังหวะ  เพลงนี้หนึ่งห้องมีสี่จังหวะ

2. ยกมือในท่าผ่อนคลายสบายๆ น้ิวชิดกัน

 ลดมือลง
 ขยับมือไปทางซ้าย
 ขยับมือไปทางขวา
 ยกมือขึ้น

3. ทำาซ้ำาแบบเดิมทุกห้องของเพลงนี้

4. ฝึกต่อไป และไม่นานท่านจะพร้อมนำาเพลงนี้สำาหรับการสังสรรค์ใน
ครอบครัว!

เรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน
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โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

คาร์ลวิ่งไปตามท่าเรือ ตื่นเต้นที่ได้เจอ
คุณพ่อ  คุณพ่อของคาร์ลเป็นชาว

ประมง และคาร์ลมักจะวิ่งมาหาท่านที่เรือ
ตอนท่านเลิกงาน

“เร็วครับ คุณพ่อ!” คาร์ลเรียก “ผมอยาก
ให้คุณพ่อดูรูปที่ผมวาดให้วันนี้ครับ!”

“เยี่ยมเลย!” พ่อพูด “แต่พ่อต้องผูกเรือ
ก่อน”

คาร์ลมองดูพ่อค่อย ๆ ผูกเรือด้วยเชือก
เส้นใหญ่ล่ามไว้กับท่าเรือ  “ทำาไมต้องผูก 
 

แน่นขนาดนั้นครับ” คาร์ลถามขณะพ่อดึง
เชือกเป็นปมใหญ่

พ่อชี้ให้ดูเรือบนฝั่งซึ่งมีรอยทะลุที่ท้อง
เรือ “เรือลำานั้นผูกไว้ไม่ดี  ตอนเกิดพายุคราว
ก่อนเรือหลุดไปชนกับหิน”

คาร์ลทำาตาโต
“ลูกพอจะนึกออกไหมว่าพระบิดาบน

สวรรค์ทรงใช้อะไรช่วยให้เราผูกติดอยู่กับ
พระองค์เพื่อให้เราปลอดภัย” พ่อถาม

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต และ  
งานพระวิหารเป็นพรแก่ครอบครัวของฉัน

น� ำ ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ ำ น

“พระคัมภีร์หรือเปล่าครับ” คาร์ลเดา
“ถูกต้อง” พ่อบอก “พระองค์ประทาน

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตให้เราด้วย เช่น บัพ-
ติศมาและศีลระลึก  พ่อกับแม่แต่งงานกัน
ในพระวิหารเพื่อจะผูกครอบครัวเราไว้ด้วย
กันชั่วนิรันดร์”

คาร์ลจับเชือกและช่วยพ่อดึงเชือกครั้ง
สุดท้าย  “เราผูกปมแน่นหมดทุกปม 
แล้ว!” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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พระคัมภีร์และเพลง
•	 มัทธิว	18:18

•	 “ฉันชอบมองดูพระวิหาร”	 

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 99)

แนวคิดส�ำหรับกำรพูดคุย
ในครอบครัว
ครอบครัวท่านอาจจะอ่าน มัทธิว 18:18 
และพูดคุยกันว่าการ “ผูก [บางอย่าง]  
ในสวรรค์” หมายถึงอะไร ท่านอาจจะใช้
เชือกยาวหนึ่งเส้นผลัดกันผูกปมในเชือก
เส้นนั้นและบอกว่าศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
เป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระสำาคัญปฐมวัยประจำาเดือนนี้!
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เช่ือมสัมพันธ์กับพระบิดำบนสวรรค์อยู่เสมอ
ดึงหน้านี้ออก ทากาวติดกับกระดาษสีแผ่นหนึ่ง  ตัดการ์ดออกและ

วางคว่ำาบนโต๊ะหรือพื้น  ผลัดกันพลิกการ์ดสองใบเพื่อหาให้ตรงคู่   

เมื่อมีคนจับคู่ได้ ให้เขาบอกว่าศาสนพิธีที่เห็นในการ์ดช่วยให้เรา 

อยู่ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร

บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัว

บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัว

การยืนยัน

การยืนยัน

การแต่งงานในพระวิหาร

การแต่งงานในพระวิหาร

การให้พรทารก

การให้พรทารก ศีลระลึก

ศีลระลึก

การให้พรผู้ป่วย

การให้พรผู้ป่วย
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หน้าน้ีของหนู

เปาโลกับคาร์โล ดี. อายุ 10 ขวบจากฟิลิปปินส ์

เป็นพี่น้องฝาแฝด  พวกเขาอยากมีอายุมากพอจะได้รับ

ฐานะปุโรหิตและส่งผ่านศีลระลึก  พวกเขาชอบสอน

คนอื่นๆ เกี่ยวกับพระกิตติคุณและกำาลังเตรียมรับใช้

งานเผยแผ่  คาร์โลบอกทุกคนที่เขารู้จักเกี่ยวกับศาสดา

พยากรณ์ที่มีชีวิต เปาโลชอบพกพระคัมภีร์มอรมอน 

ไปโรงเรียนและอ่านกับเพื่อนร่วมชั้น  พวกเขารู้ว่าการ

อ่านพระคัมภีร์ทุกวันและการไปโบสถ์วันอาทิตย ์

เป็นสิ่งสำาคัญ  คาร์โลกับเปาโลพูดสองภาษาได้

คล่องแคล่ว—ตากาล็อกกับอิโลคาโน—พวกเขากำาลัง

เรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน  พวกเขาชอบเล่น

บาสเกตบอลกับเพื่อนๆ

วันหนึ่งที่โรงเรียนเพื่อนๆ ท้าผมให้ตะโกนคำาไม่สุภาพในห้องเรียนที่ไม่มี
ใครอยู่  เมื่อผมบอกว่าไม่ พวกเขาก็ล้อและหัวเราะเยาะผม  จากนั้นผม
บอกว่าได้ ผมพูดคำานั้นเบาๆ และเร็วมาก  แล้วผมก็เสียใจมากกับสิ่งที่
ทำา  คืนนั้นผมสวดอ้อนวอนสุดใจและกลับใจจากการพูดไม่ดี  ผมรู้ว่าผม
สามารถหันไปพึ่งพระบิดาบนสวรรค์ได้เสมอเพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกต้อง และ
ถ้าบางอย่างไม่ถูกต้อง ผมจะตอบปฏิเสธ ถึงแม้เพื่อนๆ จะบอกให้ทำา
ก็ตาม  ผมขอบพระทัยสำาหรับการกลับใจ!
พาโอลา แอล. อายุ 10 ขวบ, เม็กซิโก

พากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู
ท่ีโรงเรียนของผม เราเตรียมจัดกิจกรรมคร้ังใหญ่ 
เรียกว่า Festidanza ตั้งแต่ต้นปี  กิจกรรมน่าจะ 
จัดวันเสาร์เหมือนทุกปี แต่แล้ววันหน่ึงผู้อำานวยการ 
โรงเรียนประกาศว่าจะเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์  
ผมบอกคุณแม่ว่าเราจะไป
โบสถ์วันอาทิตย์ และผมมี
ความสุขที่ได้ให้เกียรติวัน
สะบาโต
อิไซอัส อาร์. อายุ 6 ขวบ, 
เปรู

เมรารี ซี. อายุ 11 ขวบ, เอลซัลวาดอร์ ผู้สอนศาสนา, โดย มาเรีย คลารา เอ.  
อายุ 9 ขวบ, บราซิล
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แบ่งปันกับ เลียโฮนา
ท่านสามารถส่งภาพวาด รูปถ่าย หรือประสบการณ์มาทางออนไลน์ที่  

liahona.lds.org หรืออีเมลถึง liahona@ldschurch.org  เขียนตรงบรรทัด 
ชื่อเรื่องว่า “Our Page” หรือส่งไปรษณีย์ไปตามที่อยู่หน้า 3

การส่งแต่ละครั้งต้องระบุชื่อนามสกุล เพศ และอายุของเด็กพร้อมชื่อ 

ผู้ปกครอง วอร์ดหรือสาขา สเตคหรือท้องถิ่น และคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ ์
อักษรของผู้ปกครองให้ใช้ภาพถ่ายของเด็กและสิ่งที่ส่งมา (ส่งทางอีเมลได้)   
กรุณาอย่าวาดภาพพระผู้ช่วยให้รอดส่งมา  อาจมีการแก้ไขความยาวหรือ 
ความชัดเจนของผลงาน

หนูรักหมวดเด็กใน เลียโฮนา เพราะหลายเรื่อง 
ช่วยให้หนูเรียนรู้เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์  หนูมัก
จะขอให้คุณแม่อ่านให้ฟัง  หนูชอบภาพปริศนา เขา

วงกต ภาพวาด และเรื่องเล่า หนูชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 ในปฐมวัย  หนูรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักหนู  

และพระองค์ทรงรักคุณเช่นกัน  หนูพยายามระลึกถึง
พระองค์เสมอและเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

โจเซลีน ซี. อายุ 4 ขวบ, นิการากัว

ซานเตียโกและไคโรน้องชาย

ตั้งแต่เด็กผมอยากได้รับฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  
เมื่อผมมีฐานะปุโรหิต ผมจะสามารถส่งผ่านศีล
ระลึก และประตูพระวิหารจะเปิดให้ผม นับเป็น
สิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร 
ที่ได้รับการฟื้นฟู  ผมทราบว่าพระกิตติคุณเป็น
ความจริง  ไม่นานผมจะออกจากปฐมวัยที่ผม 
เรียนรู้มากมายและไปร่วมกับกองทัพเยาวชนใน
เยาวชนชาย
ซานเตียโก พี. อายุ 11 ขวบ, เอกวาดอร์

“และสัตภาวะหนึ่งปรากฏต่อข้าพเจ้า, 
เสื้อคลุมของท่านยาวที่สุดเท่าที่

ข้าพเจ้าเคยเห็น. ชื่อของท่าน 
คือโมโรไน.” (ดู โจเซฟ  

สมิธ—ประวัติ 1:30–33)
เอริค เอช. อายุ 9 ขวบ, เม็กซิโก

ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมคือวันที่ผมรับบัพ-
ติศมา  คุณแม่สอนผมว่าเมื่อรับบัพติศมาแล้วผม 
จะต้องรับผิดชอบการกระทำาทั้งหมดของผม วันนั้น
มาถึง ผมกับคุณพ่อสวมชุดขาว ผมกลัวมาก แต ่
เมื่อผมจับมือคุณพ่อลงไปในอ่าง ผมรู้ว่าทุกอย่างจะ 
ราบรื่น  เมื่อคุณพ่อกล่าวคำาสวดอ้อนวอนบัพติศมา 
และวางผมลงใต้น้ำา ผมรู้สึกถึงสิ่งสวยงามในใจผม 
ที่อธิบายได้ยาก  จากนั้นผมได้รับการยืนยันและ 
รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  ผมมี
ความสุขมากที่ผมได้รับบัพติศมา พระเยซูคริสต ์
ทรงเป็นแบบอย่างสำาหรับผม และผมกำาลังเป็น 
แบบอย่างสำาหรับน้องชายผม ผมรู้ว่าพระเยซ ู
คริสต์ทรงพระชนม์และทรงรักเรา
ริชาร์ด เอช. อายุ 8 ขวบ, กัวเตมาลา

มาเรียเนลลา บี. อายุ 7 ขวบ, อาร์เจนตินา

ออกัสตินา บี. อายุ 10 ขวบ, อาร์เจนตินา
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ความคิดท่ีฉลาดของวิลล์
ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

โดย ลีนน์ กรีนเวย์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

วิลล์อยากได้ภาพพระ-
วิหาร  เขาอยากวาง
ภาพนั้นไว้ในห้องนอน  

เขาได้ยินศาสดาพยากรณ์บอก
ว่าอยากให้ทุกคนมีภาพ 
พระวิหาร

“คุณแม่ครับ ภาพ
พระวิหารของผมได้
หรือยังครับ” วิลล์
ถาม

“ยังเลยลูก” แม่
ตอบ  เธอกำาลัง
ง่วนอยู่กับการดูแลลูก
น้อยคนใหม่

“โอเคครับ” วิลล์พูด
วิลล์รักพระวิหาร  เขารู้ว่า 

พระวิหารเป็นสถานที่พิเศษ 
ที่จะผนึกครอบครัวไว้ด้วยกัน

วิลล์รู้สึกเสียใจเล็กน้อย   
 

คุณแม่ไม่ว่างเลย  เขาจะมีภาพ 
พระวิหารได้อย่างไร

แล้ววิลล์ก็เกิดความคิดดี ๆ  
เขาไม่จำาเป็นต้องรอคุณแม่!

วิลล์วิ่งไปหาสีเทียนกับ
กระดาษ  จากนั้นก็นั่งโต๊ะ

และเริ่มวาด
หลังจากวาดอยู่นาน 

วิลล์ก็วางสีเทียน วิ่ง
เข้าไปในครัว ชูภาพ
วาดให้แม่ดู
“ภาพพระวิหารสวย

จังลูก” แม่บอก
“เอาไปแขวนในห้องนอนของ

ผมกันเถอะครับ” วิลเลียมบอก
    “นั่นเป็นความคิดที่ดีจ้ะ!”  

   แม่พูด 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
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พลังของ  
เม่ือ
โดย เคลลีย์ หลุยส์ อูรารี

ความเจ็บป่วยของสามีดิฉันเกิดขึ้นกะทันหัน  

เช้าวันหนึ่งเขากำาลังตัดหญ้า และเหตุการณ ์

ถัดมาที่เรารู้คือเขาล้มป่วย  วันรุ่งขึ้นเขาต้องใช้เครื่อง

ช่วยชีวิต   เมื่อเราย้ายจากห้องฉุกเฉินมาเข้าห้อง

ผ่าตัด แพทย์คนหนึ่งพูดถึงว่าจะเป็นอย่างไร หาก 

คณะแพทย์สามารถรักษาชีวิตเขาได้ 

เพราะเขาป่วยด้วยโรคที่พบน้อยมาก เขาจึงม ี

โอกาสรอดชีวิตน้อยเต็มที  ดิฉันแทบไม่เชื่อว่าเหตุ- 

การณ์จะเกิดขึ้นปุบปับขนาดนี้  ดิฉันรู้สึกสิ้นหวัง

ขอบพระทัยที่ปิแอร์ผ่านการผ่าตัดครั้งแรกและ

เข้าไปอยู่ในหน่วยอภิบาล (ไอซียู) จะมีถนนยาวไกล

อยู่ข้างหน้าแต่โอกาสของเขาขึ้นอยู่กับแต่ละชั่วโมง 

ท่ีผ่านไป  พยาบาลคนแรกในหลาย ๆ คนพูดกับดิฉัน

ตอนเช้าหลังจากการผ่าตัดครั้งแรก  เธอพูดถึงว่าจะ 

เป็นอย่างไร เมื่อ ปิแอร์อยู่รอดจนถึงการรักษาขั้น 

ต่อไป  ดิฉันชะงักกับผลของคำาพูดนั้น  มีความหวัง 

ในการพูดถึง เมื่อ มากยิ่งกว่า หาก—เพราะคำานี้สื่อ 

ความมั่นใจ ความคาดหวัง  ดิฉันขอบคุณเธอสำาหรับ

คำาพูดน่าฟังเช่นนั้น และเธอยิ้มอย่างเข้าใจ

ปิแอร์ได้รับพรฐานะปุโรหิตหลายครั้งซึ่งให้กำาลัง

ใจอย่างมาก  เรารู้ว่าต้องมองหาพระหัตถ์ของพระเจ้า

ในชีวิตเรา เนื่องจากอิทธิพลของพระองค์ไม่ใช่เรื่อง

ของ หาก แต่เป็นเรื่องของ เมื่อ  ทุกครั้งที่สุขภาพของ

ปิแอร์อยู่ในอันตราย ดิฉันเตือนเขาให้นึกถึงพรและ

บอกว่าเราต้องแสดงศรัทธาของเราในพระเจ้า  นี่เป็น 

การเดินทางอันศักด์ิสิทธ์ิ และแต่ละวันเป็นของประทาน

ความหวังของ เมื่อ ทำาให้เรามองในแง่ดี  แต่

สถานการณ์เลวร้ายมากในการเดินทาง 18 วันนี้  

ระหว่างการผ่าตัดครั้งที่เจ็ด แพทย์ต่างเห็นว่าโรค

ลุกลามมากแล้ว  คณะแพทย์แสดงความเสียใจขณะ

บอกดิฉันว่าปิแอร์จะอยู่ไม่พ้นคืนนี้

ดิฉันได้อยู่กับคู่นิรันดร์ขณะเขาเดินทางผ่านม่าน  

เราได้รับพรท่ีลูกคนเดียวของเขาจากการแต่งงานคร้ัง

ก่อนโทรศัพท์มาแสดงความรักต่อพ่อ  ปิแอร์จากไป

อย่างสงบ

หลายสัปดาห์ต่อมา ข้างหลุมศพของเขามีถ้อยคำา 

ปลอบโยนจาก โมไซยาห์ 2:41: “ให้ท่านพิจารณาถึง 

สภาพอันเป็นพรและเป็นสุขของคนที่รักษาพระบัญ-

ญัติของพระผู้เป็นเจ้า. เพราะดูเถิด, … หาก พวกเขา

ยืนหยัดอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว พวก

เขาจะได้รับเข้าสู่สวรรค์, เพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะ

พำานักอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าในสภาพแห่งความสุขอัน

ไม่รู้จบ” (เน้นตัวเอน)

ดิฉันกับปิแอร์ปักใจเช่ือเสมอว่า หาก ในพระคัมภีร์

ข้อนี้จะเป็น เมื่อ สำาหรับเรา  เรารู้ว่าโดยการยึดมั่น 

พันธสัญญา เราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง—คำาถาม

เพียงแต่ว่า เมื่อใด  เราวางใจในแผนของพระเจ้าเกี่ยว

กับครอบครัวนิรันดร์และชีวิตนิรันดร์  นั่นคือพลังของ 

เมื่อ ที่ทำาให้เรายังคงก้าวต่อไป 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในบริติชโคลัมเบีย แคนาดา

เรารู้ว่าต้องมองหา

พระหัตถ์ของพระเจ้า

ในชีวิตเรา เนื่องจาก

อิทธิพลของพระองค์

ไม่ใช่เรื่องของ หาก 

แต่เป็นเรื่องของ เมื่อ
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 กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลียร์ักธรรมชาติมาตั้งแต่เด็ก  ต้นวอลนัทที่ท่านปลูกสมัยเด็กใช้สร้าง 
แท่นพูดสำาหรับ ศูนย์ประชุมใหญ่  กอร์ดอนมักเปรียบเทียบความรักของพระผู้ช่วยให้รอด 
กับดาวเหนือ  ดาวนำาทางที่ท่านรู้จักตั้งแต่เด็ก  ท่านเดินทางมากกว่าสองล้านไมล์ (3.2 
ล้านกิโลเมตร) ขณะรับใช้ในศาสนจักร ดาวเทียมถ่ายทอดประจักษ์พยานของท่านไป
ท่ัวโลก  พระวิหารมากกว่า 70 แห่งได้รับการอุทิศขณะท่านเป็นประธานศาสนจักร รวมท้ัง
พระวิหารนอวู อิลลินอยส์ที่สร้างขึ้นใหม่



อธิการเจราลด์ คอสเซสอนหลักธรรมสามข้อ 
ที่จะช่วยท่านควบคุมความสุขของท่านได้ ไม่ว่า
สภาวการณ์ของท่านจะเป็นเช่นไร

จะท�ำอย่ำงไรถ้ำฉัน 
ไม่รู้สึกถึง 

ใน 
อย่ากังวล  มีมากกว่าหนึ่งวิธีให้รู้สึก

ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์

Will’s Great Idea

ต้องการแขวนภาพพระวิหาร 
ในบ้านของท่านไหม?

น. 42

น. 78

น. 52

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

10986 425

ความคิดท่ีฉลาดของวิลล์




