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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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