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เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “จงยืน
อย่างม่ันคงในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 50.

“บางคร้ังเราเป็น

เหมือนสายล่อฟ้า 

และเราต้อง ‘รับ

แรงปะทะ’ เพราะ

เรายึดม่ันใน

มาตรฐานของ

พระผู้เป็นเจ้า

และทำางานของ

พระองค์  ข้าพเจ้า

เป็นพยานว่าเรา

ไม่จำาเป็นต้องกลัว

หากเรายึดม่ันใน

หลักคำาสอนของ

พระองค์  เราอาจ

พบกับความเข้าใจ

ผิด การวิพากษ์

วิจารณ์ และแม้แต่

การใส่ร้ายป้ายสี 

แต่เราไม่เคยอยู่

เดียวดาย  พระผู้

ช่วยให้รอดของเรา

ทรงถูก ‘เกลียดชัง

และถูกปฏิเสธจาก

มนุษย์’ [อิสยาห์ 

53:3]  น่ีคือสิทธิ

พิเศษอันศักด์ิสิทธ์ิ

ท่ีได้ยืนเคียงข้าง

พระองค์!”
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ปกิณกะ

 10 ส่ิงท่ีเราเช่ือ: เราสอนโดยอำานาจ  
  ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

 12 การรับใช้ในศาสนจักร:   
  การนำาเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด

โดย ไรอัน คารร์

 14 ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:  
  เอลียาห์ 

 15 การสอน เพ่ือความเข้มแข็งของ		
	 	 เยาวชน: การทำางานและการพ่ึงพา 
  ตนเอง

16  ข่าวศาสนจักร

 38 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก: จับตามองฝ่ัง
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
คุณจะไปไม่ถึงไหนเมื่อคุณเพ่งมอง	
แต่คลื่น

เลียโฮนา กรกฎาคม 2014

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  สัญญาเร่ืองการหันใจ

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

7  ข่าวเย่ียมสอน: พระพันธกิจ  
  อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:   
  พระผู้วิงวอนแทน

บทความพิเศษ

 18 ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน: ศาสนจักร 
  ในบราซิล: อนาคตมาถึงในท้ายท่ีสุด

โดย มาร์ค แอล. โกรเวอร์
ศาสนจักรในบราซิลเติบโตจาก
ครอบครัวผู้อพยพครอบครัวเล็ก	ๆ		
จนเป็นสมาชิกเกินหนึ่งล้านคน

 24 พระคัมภีร์มอรมอน การรวมอิสราเอล  
  และการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องมือ
ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อันสูงส่งสองประการ

 30 จงเป็นเหมือนแอมัน
เรื่องราวของแอมันจะช่วยท่านทำาให้
สมาชิกในวอร์ดหรือสาขาแข็งขันได้
หรือไม่

 34 คำาแนะนำาสิบข้อสำาหรับบิดามารดา 
  ของคนหนุ่มสาว

โดย เวนดีย์ อุลริค
การท้าทาย	5	อย่างและคำาแนะนำา	10	ข้อ
เหล่านี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจลูกวัยหนุ่ม
สาวของท่าน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายประกอบโดย โคดีย์ เบลล์   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่าย © Robert Harding  
World Imagery/Corbis
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 42 เป็นคนดีพร้อมในพระคริสต์
โดย เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
ความดีพร้อมของพระผู้ช่วยให้รอดสามารถ	
ช่วยให้เราเอาชนะกรอบความคิดแบบคน
ที่ยึดติดความสมบูรณ์แบบ	ชอบตำาหนิ
ตนเอง	และไม่อยู่ในโลกของความจริง

48  พันธสัญญาศักด์ิสิทธ์ิทำาให้ชาวคริสต์ 
  เข้มแข็ง

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
เราจะได้พลังทางศีลธรรมและ	
ทางวิญญาณอย่างไร

 52 คุณเห็นอะไร
โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
พินิจพิเคราะห์ศาสนพิธีพระกิตติคุณ		
คุณอาจเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ

 55 ห้องสนทนา

 56 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:   
  งาน—ใครต้องทำางาน?

โดย	แรนดอลล์ แอล.	ริดด์

 58 ย้ายท่อด้วยรองเท้าเลอะโคลน
เรย์มอนด์ เอ็ม. ออลตัน
ผมเพิ่งกลับจากทำางานตอนเช้าเมื่อ	
ผู้ให้คำาปรึกษาโควรัมขับรถเข้ามา	
จอดตรงทางเข้าบ้าน

 60 เจาะประเด็น

 61 โปสเตอร์: สรรพส่ิงมักไม่เป็นอย่างท่ี 
  เห็นเสมอไป

 62 รับใช้ด้วยเหตุผลท่ีถูกต้อง
ราเซ็ม มาลัฟฟ์
ผมมีอนาคตสดใสในอาชีพนักฟุตบอล		
ผมต้องรับใช้งานเผยแผ่จริงหรือ

 64 ชาวมอรมอน เช่ือ  ในพระผู้เป็นเจ้า
เบรนดา เฮอร์นันเดซ รูอิซ
เมื่อดิฉันบอกผู้หญิงคนนั้นว่าดิฉันเป็น
มอรมอน	เธอไม่ต้องการพูดกับดิฉันอีก

 66 พยานพิเศษ: เราจะทำาอะไรได้บ้าง 
  เพ่ือให้มีค่าควรรับพระวิญญาณ

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

 67 บทเรียนเร่ืองศรัทธา
โดย เอ็มมา อาร์.
 เมล็ดแคนตาลูปเมล็ดเดียวสอนฉัน
เกี่ยวกับศรัทธา

 68 ร่างกายของฉันเป็นวิหาร
โดย มาริสซา วิดดิสัน
ท่านเคยมีคำาถามเกี่ยวกับร่างกายท่าน
หรือไม่

 70 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: เราเป็นสมาชิก 
  ของศาสนจักรผ่านบัพติศมาและ 
  การยืนยัน

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

 72 หน้าน้ีของหนู

 73 พร้อมรับใช้
โดย เอ็ลเดอร์อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท
 น้ำาเย็นมาก	แต่ข้าพเจ้ายังคงต้องการ
รับบัพติศมา

 74 เพ่ือนท่ัวโลก: ผมช่ือเปโดร  
  จากบราซิล

โดย เอมี เจน เลวิตต์

 76 สำาหรับเด็กเล็ก: ซาราห์เดินและเดิน
โดย ไฮดี โพเอลแมน

 81 ภาพศาสดาพยากรณ์
โธมัส เอส. มอนสัน

ดูว่าท่านจะหา

เลียโฮนาที่ 

ซ่อนอยู่ในฉบับ

นี้ได้หรือไม่   

คำาใบ้: เด็ด

ดอกไม้สีม่วง

คนห นุ่ มสาว เยาว ชน เด็ ก
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แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว
ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว    
แนวคิดสองประการมีดังนี้

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การเรียก, 12
การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง, 24
คนหนุ่มสาว, 34
ครอบครัว, 34, 39, 40, 41, 80
งานเผยแผ่ศาสนา, 18, 30, 

62, 64
ชดใช้ (การ), 7, 42
แต่งงาน (การ), 41
ทำางาน (การ), 15, 56, 58
ทำาให้แข็งขัน (การ), 30, 38
บัพติศมา, 52, 70, 73

บิดามารดา (การเป็น), 34
ประจักษ์พยาน, 64
ประวัติครอบครัว, 4, 6, 14, 55
เปล่ียนใจเล่ือมใส (การ), 18
ผู้บุกเบิก, 18, 76
พระคัมภีร์มอรม  อน, 24, 30,     

38, 55
พระบัญญัติ, 60
พระเยซูคริสต์, 7, 12, 42
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ, 10, 40, 66
พระวิหาร, 18

พันธสัญญา, 24, 48
พันธสัญญาเดิม, 14
มุมมองนิรันดร์, 42, 80
ยืนยัน (การ), 52, 70
รับใช้ (การ), 12, 56, 58, 

62, 73
ร่างกาย, 68
ศรัทธา, 48, 67
ศาสดาพยากรณ์, 14, 81
ศาสนพิธี, 52, 70
ศีลระลึก, 52, 70
สอน (การ), 10

“เป็นคนดีพร้อมในพระคริสต์” หน้า 42: 
ใช้คำาสอนของเอ็ลเดอร์กองเกี่ยวกับการยึด
ติดความสมบูรณ์แบบ  สร้างแบบสอบถามใช่
หรือไม่เพื่อช่วยให้ครอบครัวตระหนักว่าพวก
เขามีแนวโน้มที่จะพอใจแต่ความสมบูรณ์แบบ
หรือไม่  ท่านอาจจะใช้ข้อความเช่น “ฉันมี
ความสุขได้แม้เมื่อฉันทำาผิดพลาด” หรือ “ฉัน
ให้อภัยคนอื่นได้ยาก” ในแบบสอบถามของ
ท่าน  อ่านสิ่งที่เอ็ลเดอร์กองสอนควบคู่กัน
เกี่ยวกับการพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจ
จะใช้หน้า 159–160 ใน สั่งสอนกิตติคุณ
ของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา 
เพื่อสอนวิธีตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและ
เอาชนะการยึดติดความสมบูรณ์แบบ

“ร่างกายของฉันเป็นวิหาร” หน้า 68: 

ใช้คำาถามในบทความนี้สอนลูกของท่าน

ให้รู้วิธีเคารพและรักร่างกายของพวกเขา  

ท่านอาจจะเสิร์ฟอาหารว่างที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพ เช่น ผักผลไม้ เพื่อสอนลูกเกี่ยว

กับนิสัยที่ดีในการบริโภค ท่านอาจต้องการ

เล่นกีฬาหรือทำากิจกรรมกลางแจ้งเพื่อช่วย

ให้ลูกเห็นคุณค่าของสุขภาพที่ดีและความ

กระฉับกระเฉง กระตุ้นให้ลูก ๆ แสดงน้ำาใจ

ต่อเด็กหรือวัยรุ่นพิการในวอร์ด สาขา หรือ

โรงเรียนของพวกเขา  นอกจากนี้ ท่านอาจ

จะร้องเพลง “ฉันเดินกับเธอ” ได้เช่นกัน 

(หนังสือเพลงส�าหรับเด็ก, 78)
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มิ
ลเดรด เบนเนียน อายริงก์ มารดาข้าพเจ้าเติบโตในชุมชน 
เกษตรเมืองแกรนเจอร์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา รอย น้อง
ชายคนหนึ่งของท่านสานต่อธุรกิจเลี้ยงแกะของครอบครัว 

สมัยหนุ่มเขาอยู่ไกลบ้านนานหลายสัปดาห์  ช่วงเวลานั้นเขาเริ่ม 
แข็งขันน้อยในศาสนจักร  ในท่ีสุดเขาย้ายมาอยู่ท่ีรัฐไอดาโฮ สหรัฐ 
อเมริกา แต่งงาน และมีบุตรสามคน  เขาสิ้นชีวิตเมื่ออายุ 34 ปี
ขณะที่ภรรยาของเขาอายุ 28 ปีและลูก ๆ ยังเล็กอยู่

ถึงแม้ครอบครัวเล็ก ๆ ของรอยจะอยู่ในรัฐไอดาโฮและมารดา 
ข้าพเจ้าย้ายไปอยู่รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ไกลออกไปประมาณ 
2,500 ไมล์ (4,025 กม.) แต่ท่านมักจะเขียนจดหมายแสดงความ
รักและให้กำาลังใจพวกเขาอยู่บ่อย ๆ  ครอบครัวคุณน้าข้าพเจ้าจึง
เรียกมารดาข้าพเจ้าอย่างรักใคร่ว่า “ป้ามิด”

หลายปีผ่านไป วันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากลูกพี่ลูกน้อง
คนหนึ่ง  เขาบอกว่าภรรยาม่ายของรอยสิ้นชีวิตแล้ว  ลูกพี่ลูกน้อง 
คนนั้นบอกว่า “ป้ามิดคงอยากให้คุณรู้”  ป้ามิดถึงแก่กรรมนาน
แล้ว แต่ครอบครัวนั้นยังรู้สึกถึงความรักของท่านและโทรมาบอก
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าครุ่นคิดว่ามารดาข้าพเจ้าได้บรรลุบทบาทในครอบครัว
ท่านคล้ายกันมากกับบทบาทท่ีศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟมีต่อครอบ- 
ครัวโดยสนิทสนมกับญาติ ๆ ที่พวกเขาต้องการนำาพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์ไปให้  นีไฟเขียนบันทึกว่าเขาหวังจะมีอิทธิพลจูงใจ
ลูก ๆ ของพี่ชายให้หันมานับถือศาสนาของลีไฮ ปิตุของพวกเขา  
บรรดาบุตรของโมไซยาห์แสดงความรักแบบเดียวกันเมื่อพวกเขา
สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ผู้สืบตระกูลของลีไฮ

พระเจ้าทรงจัดหาวิธีให้เรารู้สึกถึงความรักในครอบครัวซ่ึงสามารถ 
ดำารงอยู่ชั่วกาลนาน  คนหนุ่มสาวในศาสนจักรทุกวันนี้กำาลังรู้สึก
ว่าใจพวกเขาหันไปหาครอบครัว  พวกเขากำาลังค้นหาชื่อสมาชิก
ครอบครัวผู้ไม่มีโอกาสได้รับศาสนพิธีแห่งความรอดในชีวิตนี้   
พวกเขานำาชื่อเหล่านั้นไปพระวิหาร  เมื่อลงไปในน้ำาบัพติศมาพวก
เขามีโอกาสรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าและความรักของสมาชิก
ครอบครัวที่พวกเขากำาลังประกอบศาสนพิธีแทน

ข้าพเจ้ายังจำาความรักในน้ำาเสียงของลูกพ่ีลูกน้องท่ีโทรมาได้ เขา 
บอกว่า “คุณแม่ของเราสิ้นชีวิตแล้ว และป้ามิดคงอยากให้คุณรู้”

ท่านทั้งหลายผู้ประกอบศาสนพิธีแทนสมาชิกครอบครัวกำาลัง
หยิบยื่นความรักเฉกเช่นบรรดาบุตรของโมไซยาห์และศาสดา
พยากรณ์นีไฟ  ท่านจะรู้สึกถึงปีติเช่นเดียวกับพวกเขาเพราะคน
เหล่านั้นยอมรับสิ่งที่ท่านทำาให้  ท่านคาดหวังได้เช่นกันว่าจะรู้สึก
ถึงความพอใจอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแอมัน ผู้กล่าวถึงการรับใช้เป็น 
ผู้สอนศาสนาของเขาท่ามกลางสมาชิกครอบครัวที่อยู่ห่างไกลว่า

“ฉะนั้น, ขอให้เราปลาบปลื้มเถิด, แท้จริงแล้ว, เราจะปลาบปลื้ม
ในพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, เราจะชื่นชมยินดี, เพราะปีติของเราเต็ม
เป่ียม; แท้จริงแล้ว, เราจะสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าของเราตลอดกาล. 
ดูเถิด, ใครเล่าจะปลาบปลื้มในพระเจ้าได้มากเกินไป ?  แท้จริง
แล้ว, ใครเล่าจะพูดได้มากเกินไปถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของ
พระองค์, และถึงพระเมตตาของพระองค์, และถึงความอดกลั้น
ของพระองค์ที่มีต่อลูกหลานมนุษย์ ? ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, 
ข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวแม้ส่วนน้อยท่ีสุดซ่ึงข้าพเจ้ารู้สึก” (แอลมา 
26:16)

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

สัญญาเร่ือง

การหันใจ

ข่ า ว ส า ร จ า ก ฝ่ า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด
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การสอนจากข่าวสารน้ี

ท่านอาจต้องการอ่านคำาพยากรณ์เกี่ยวกับวิญญาณของเอลียาห์กับคนที่ท่าน

เยี่ยม (ดู มาลาคี 4:5–6; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:38–39) สนทนาถึงวิธี

เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติครอบครัว ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การทำา

ดัชนี การถ่ายภาพ และการทำาบล็อก หากคนท่ีท่านเย่ียมไม่รู้จัก familysearch.org 

ท่านอาจใช้เวลาส่วนหนึ่งเปิดให้พวกเขาดู

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่าความ
รู้สึกรักที่ท่านมีต่อสมาชิกครอบครัว—ไม่
ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด—คือสัมฤทธิผลแห่ง
สัญญาที่ว่าเอลียาห์จะมา  ท่านมาแล้ว  
ใจลูกหลานกำาลังหันไปหาบรรพบุรุษ และ
ใจบรรพบุรุษกำาลังหันมาหาลูกหลาน (ด ู
มาลาคี 4:5–6; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:38–
39) เมื่อท่านรู้สึกถึงแรงกระตุ้นให้ค้นหา
ชื่อบรรพชนของท่านและนำาชื่อเหล่านั้นไป 
พระวิหาร ท่านกำาลังประสบสัมฤทธิผล 
แห่งคำาพยากรณ์ดังกล่าว

การได้มีชีวิตอยู่ในเวลาที่สัญญาเรื่อง

การหันใจกำาลังเกิดสัมฤทธิผลคือพร  มิล- 
เดรด เบนเนียน อายริงก์รู้สึกถึงแรงกระตุ้น
นั้นในใจเธอ  เธอรักครอบครัวของน้องชาย  

และเอื้อมออกไปหาพวกเขา  พวกเขารู้สึก
ว่าใจพวกเขาหันมารักป้ามิดเพราะพวกเขา
รู้ว่าเธอรักพวกเขา 
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เยาวชน
ทำ�คว�มรู้จักคุณย�ยของดิฉัน
โดย จูเวลีน คาร์เตอร์

ดิฉันทำาโครงการหนึ่งของ

เยาวชนหญิงโดยอาสาช่วย

คุณยายหาบรรพชนของท่านผ่าน 

แผ่นไมโครฟิล์มที่ศูนย์ประวัต ิ

ครอบครัวในเมืองเมซา รัฐแอริ-

โซนา สหรัฐอเมริกา  ขณะที่เรา

นั่งค้นหาครอบครัวของเราด้วยกัน 

ดิฉันเริ่มสงสัยว่า “ดิฉันรู้จักคุณ

ยายที่นั่งอยู่ข้าง ๆ ดิฉันจริงหรือ”

เราพบสมาชิกครอบครัวจำานวนมาก เตรียมข้อมูลของพวกเขา 

และไปพระวิหารเมซา แอริโซนาเพ่ือรับบัพติศมาและการยืนยันแทน

คนเหล่านั้น  ไม่นานหลังจากนั้นคุณยายก็ให้ประวัติครอบครัวของ

ท่านมาเล่มหนึ่ง

เพราะคุณยายเป็นโรคปวดข้อรูมาตอยด์ ท่านจึงปวดมากเมื่อ

พิมพ์  ดิฉันมีความสุขกับการช่วยท่านพิมพ์บนคอมพิวเตอร์  เรา

เด็ก

รักที่บ้�น

สวรรค์แย้มยิ้มอยู่เบื้องบน

เมื่อมีรักที่บ้าน

โลกท่วมล้นไปด้วยความรัก

เมื่อมีรักที่บ้าน

(“รักที่บ้าน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 144)

พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรารักครอบครัวเพื่อ

ที่เราจะมีความสุข  ยิ่งเรารับใช้ครอบครัวเรามากเท่าใด 

เราจะยิ่งรักพระบิดาบนสวรรค์และสมาชิกครอบครัวเรา

มากเท่านั้น

วาดรูปหัวใจแบบนี้ลงในกระดาษแล้ว 

ตัดออกเขียนข้อความดีๆ หรือวาดรูป 

ลงในกระดาษและแอบส่งให้สมาชิก 

ครอบครัว ดูว่าสิ่งนี้จะทำาให ้

พวกเขามีความสุขมาก

ขนาดไหน!

เขียนเรื่องราวจากชีวิตท่านด้วยกันเพื่อประโยชน์ทางวิญญาณของ

ครอบครัวเรา  ดิฉันรักการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านและเรียนรู ้

มากมายเกี่ยวกับประวัติศาสนจักรขณะที่เราร่วมกันทำาโครงการ

เหล่านี้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระเยซูคริสต์:  
พระผู ้วิงวอนแทน

นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที่เน้น
พระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้วิงวอน 
พระบิดาแทนเรา คำาว่า  advocate 

(ผู้วิงวอนแทน) มีรากศัพท์มาจากภาษา 
ลาติน หมายถึง “คนที่ขอร้องแทนอีกคน
หนึ่ง”1  พระผู้ช่วยให้รอดทรงวิงวอนแทนเรา
โดยทรงใช้ความเข้าใจ ความยุติธรรม และ
ความเมตตา  การรู้เช่นนี้สามารถทำาให้เรา
เปี่ยมด้วยความรักและความสำานึกคุณต่อ
การชดใช้ของพระองค์

“จงฟัง [พระเยซูคริสต์] ซึ่งทรงเป็นผู้วิง-
วอนพระบิดาแทนเจ้า, ผู้กำาลังวิงวอนแก ้
ต่างให้เจ้าต่อพระพักตร์พระองค์—

“โดยทูลว่า :  พระบิดา, ขอพระองค์ทอด 
พระเนตรความทุกขเวทนาและความตายของ 
คนที่มิได้ทำาบาป, ผู้ที่พระองค์พอพระทัย
มาก; ขอพระองค์ทอดพระเนตรพระโลหิต
ของพระบุตรของพระองค์ซึ่งหลั่งไว้, พระ-
โลหิตของคนท่ีพระองค์ทรงมอบให้ เพ่ือพระ-
องค์เองจะทรงได้รับสรรเสริญ;

“ดังนั้น, พระบิดา, ขอทรงละเว้นพี่น้อง
เหล่านี้ของข้าพระองค์ที่เชื่อในนามของข้า-

พระองค์, เพื่อพวกเขาจะมาหาข้าพระองค์
และมีชีวิตอันเป็นนิจ’ (คพ. 45:3–5)

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวถึงพระคริสต์
ในฐานะพระผู้วิงวอนแทนเราดังนี้  “สิ่งที่ม ี
ความสำาคัญย่ิงต่อข้าพเจ้าคือข้าพเจ้าสามารถ 
เข้าถึงบัลลังก์แห่งพระคุณได้ทุกขณะและ
ทุกสภาวการณ์ พระบิดาบนสวรรค์จะทรง 
ได้ยินคำาวิงวอนของข้าพเจ้า และพระผู้วิง-
วอนแทนข้าพเจ้า พระองค์ผู้ไม่ทรงทำาบาป 
ผู้ทรงหลั่งพระโลหิต จะทรงวิงวอนแก้ต่าง 
ให้ข้าพเจ้า”2

ข้อพระคัมภีร์เพ่ิมเติม
โมไซยาห์ 15:8–9; โมโรไน 7:28; หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 29:5; 110:4

อ้างอิง
1.	 ด	ูรัสเซลล์ เอ็ม.	เนลสัน,	“Jesus	Christ—Our	Master	

and	More”	(ไฟร์ไซด์มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์,	2	ก.พ.	
1992),	4;	speeches.byu.edu.

2.		ดี. ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สัน,	“I	Know	in	Whom	I	
Have	Trusted,”	Ensign,	พ.ค.	1993,	83.

3.	 ด	ูDaughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society	(2011),	180	ด้วย.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ 
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล 
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
ตลอดประวัติศาสตร์ศาสนจักรของ 

พระเจ้า สานุศิษย์สตรีของพระเยซูคริสต์

ได้ทำาตามแบบอย่างของพระองค์ เอส- 

เธอร์เป็นคนซื่อสัตย์และกล้าหาญ โมร- 

เดคัยญาติของเธอส่งสำาเนากฤษฎีกา 

ของกษัตริย์ให้เอสเธอร์ซึ่งในนั้นบอกว่า

ชาวยิวจะถูกทำาลาย และเขาสั่งให้เอส-

เธอร์ “วิงวอน [กษัตริย์] เพื่อชนชาติของ

พระนาง”  เขาเพิ่มเติมว่า “เธอมารับ

ตำาแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก ็

เป็นได้นะ ใครจะรู้” (เอสเธอร์ 4:8,14)

ถึงแม้จะตกอยู่ในอันตราย แต่เอสเธอร์ 

ก็ยอม: “ฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็น 

การฝืนกฎ  ถ้าฉันพินาศ ฉันก็พินาศ” 

(เอสเธอร์ 4:16)

ครั้นแล้วเอสเธอร์ทูลกษัตริย์อย่าง

นอบน้อมและ “กราบลงที่พระบาทของ

พระองค์ และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำา

พระเนตร. . . ให้กลับความในจดหมาย. . .

เพื่อทำาลายพวกยิว”  พระนางทูลเพิ่ม 

เติมว่า “หม่อมฉันจะทนดูการทำาลาย

ญาติพี่น้องของหม่อมฉันได้อย่างไร?”  

(ดู เอสเธอร์ 8:3, 5–6) กษัตริย์ใจอ่อน

และทรงยอมตามคำาขอของพระนาง3
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พิจารณาเรื่องต่อไปนี้
การวิงวอนแทนของพระเยซูคริสต์

สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เรา
แสดงความเมตตาและให้อภัยผู้อื่น 
ได้อย่างไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2014

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2014 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี 
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้
คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักร

“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของ

ผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ความกล้าหาญ 
“เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 

เราต้องมีความกล้าหาญ—ความกล้า

หาญที่จะพูดว่าไม่ เมื่อสมควร ความ

กล้าหาญที่จะพูดว่าได้ เมื่อเหมาะสม 

ความกล้าหาญท่ีจะทำาส่ิงถูกต้องเพราะ 

สิ่งน้ันถูกต้อง. . . ความกล้าหาญภายใน 

รวมถึงการทำาสิ่งถูกต้องแม้ว่าเราอาจ

จะหวั่นกลัว การปกป้องความเชื่อของ

เราแม้ต้องเสี่ยงต่อการถูกหัวเราะเยาะ 

และการยึดมั่นความเชื่อเหล่านั้นแม้

มีเค้าลางว่าจะต้องสูญเสียเพื่อนหรือ

สถานะทางสังคม. . . เมื่อเราก้าวไป

ข้างหน้า พยายามดำาเนินชีวิตตามที่

ควร เราย่อมได้รับความช่วยเหลือจาก

พระเจา้และสามารถพบการปลอบโยน

ในพระคำาของพระองค์”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็ง 
และกล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
66, 67, 69.

เรียนรู้วิธีปลูกฝังความกล้าหาญ 
จากประธานมอนสันได้ที่  
lds. org/ go/ monson2714

“[เมื่อไม่นานมานี้] ฝ่ายประธานสูงสุดและ
โควรัมอัครสาวกสิบสองจัดพิมพ์จดหมาย

ถึงผู้นำาของศาสนจักรทั่วโลก ใจความส่วน
หนึ่งอ่านว่า “การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย
บ้านเมืองไม่ได้เปลี่ยนกฎศีลธรรมที่พระผู้ 
เป็นเจ้าทรงบัญญัติไว้แม้แต่น้อย ทั้งไม่

สามารถทำาเช่นนั้นได้ พระผู้เป็นเจ้าทรง
คาดหวังให้เราธำารงรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ไม่ว่าความคิดเห็นหรือกระแสนิยม 
ในสังคมจะต่างไปอย่างไร กฎแห่งความ
บริสุทธิ์ทางเพศของพระองค์ชัดเจนว่า 
ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นเรื่องถูกต้อง
เหมาะสมก็ต่อเมื่อเกิดขึ้นระหว่างชาย
กับหญิงที่แต่งงานกันอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในฐานะสามีภรรยาเท่านั้น’

“เม่ือโลกปลีกตัวออกจากกฎของพระเจ้า
เรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศ เราไม่ตามไป …

การแต่งงานและความบริสุทธิ์ทางเพศ

“ขณะที่รัฐบาลและผู้ประสงค์ดีหลายคน
ให้นิยามใหม่ของการแต่งงาน พระเจ้าไม่

ทรงทำาเช่นนั้น นับตั้งแต่กาลเริ่มต้น พระผู้
เป็นเจ้าทรงเริ่มการแต่งงานระหว่างชายกับ
หญิง—อาดัมกับเอวา พระองค์ทรงกำาหนด
จุดประสงค์ของการแต่งงานให้เป็นมากกว่า
ความพอใจและความสมหวังของผู้ใหญ่ 

สำาคัญกว่านั้นคือ สร้างสภาวะแวดล้อม
ในอุดมคติให้บุตรธิดาถือกำาเนิดและได้รับ
การอบรมเลี้ยงดู ครอบครัวเป็นสมบัติจาก
สวรรค์”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง, “ลมหมุนทางวิญญาณ,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014, 19.

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นพูดถึงวิธีจัดการกับ
คำาถามและข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องยากๆ ที่  
lds.org/go/andersen714

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2014

8 เ ลี ย โ ฮ น า

คำาสัญญาของศาสดาพยากรณ์

หลักคำาสอนเด่น



ผู้พูดในการประชุมใหญ่สามัญมากกว่า 
หนึ่งท่านพูดหัวข้อสำาคัญที่สุดบางหัว

ข้อ  ผู้พูดสามท่านกล่าวดังนี้เกี่ยวกับการ
เร่งงานแห่งความรอด:

• “ไม่ว่าข่าวสารของ [ผู้สอนศาสนา] 
ของท่านดีเพียงใด ท่านอาจไม่มี
โอกาสให้ข่าวสารหากไม่ติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ”1 —
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด  

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับคำาเชื้อเชิญ
ของเอ็ลเดอร์บัลลาร์ดที่ lds.org/
go/ballard714

• “พระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนา…เปิด
ดำาเนินการเป็นแห่งที่ 142 …  เมื่อ
พระวิหารทุกแห่งที่ประกาศไว้ก่อน
หน้าน้ีเสร็จสมบูรณ์ เราจะมีพระวิหาร 

เปิดดำาเนินการ 170 แห่งทั่วโลก”2 

—ประธานโธมัส เอส. มอนสัน เรียนรู้ 
มากขึ้นที่ lds.org/go/monson714

• “เราต้อง ‘ละทิ้งสิ่งต่าง ๆ ของโลกนี้, 
…แนบสนิทกับพันธสัญญาซึ่ง [เรา] 

ทำาไว้’ [คพ. 25:10, 13] มาหาพระ-
คริสต์และติดตามพระองค์  นั่นคือ
สิ่งที่สานุศิษย์ทำา!”3 —ลินดา เค. 
เบอร์ตัน  รับชมคำาปราศรัยของ 
ซิสเตอร์เบอร์ตันที่ lds.org/go/
burton714

อ้างอิง
1.	 “การติดตามผล,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	78.
2.	 “ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	

2014,	4.
3.	 “ต้องการ:	ความร่วมมือร่วมใจเพื่อเร่งงาน,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	122.

เข้าไปอ่าน ดู ฟัง หรือแบ่งปันคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญที่  
conference.lds.org

วิธีจัด “ชุมนุม FAMILY TREE”
“ในที่สุดเราก็มีหลักคำาสอน พระวิหาร 

และเทคโนโลยีให้ครอบครัวทำางาน

แห่งความรอดอันทรงเกียรตินี้ 

ข้าพเจ้าเสนอให้. . . [แต่ละครอบครัว] 

จัด “ชุมนุม Family Tree” และควร 

จัดแบบนี้บ่อย ๆ”

—เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก, “รากและกิ่ง,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 47.

1. ชุมนุมกับครอบครัวท่านและ

แบ่งปันประวัติ เรื่องราว 

ภาพถ่าย ตลอดจนมรดก

ตกทอดที่มีค่าทางใจ

2. อัพโหลดเรื่องราวและภาพถ่าย

ลง Family Tree และเชื่อมต่อ

เอกสารต้นฉบับกับบรรพชน

3. ตัดสินใจว่าจะต้องทำาศาสนพิธี

พระวิหารให้บรรพชนคนใดและ

มอบหมายให้สมาชิกครอบครัว

ทำา

ดูวิธีอื่นที่เอ็ลเดอร์คุกบอกว่าเรา 
สามารถรับพรจากประวัติครอบครัว 
ได้ที่ lds. org/ go/ cook714

การเร่งงานแห่งความรอด
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ดึงความคล้ายคลึง



10 เ ลี ย โ ฮ น า

พิจารณาหลักธรรมสี่ข้อนี้ส�าหรับการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ

• รักคนที่ท่านสอน  ท�าความรู้จักพวก

เขา  พิจารณาความต้องการของพวก

เขาร่วมกับการสวดอ้อนวอนขณะท่ี

ท่านเตรียมสอน  พยายามใช้วิธีสอน

ให้หลากหลาย วิธีสอนที่ต่างกันจะเข้า

ถึงผู้คนได้แตกต่างกัน (ดูแนวคิดบาง

ประการด้านขวา)

• สอนโดยพระวิญญาณ นีไฟสอนว่า  

“ เมื่อ คน ใดพูดโดย อ�านาจ ของ พระ -

วิญญาณ บริสุทธ์ิ อ�านาจ ของ พระ -

วิญญาณ บริสุทธิ์ ย่อม น�า ถ้อยค�า ไป สู่ 

ใจ ลูก หลาน มนุษย์” (2 นีไฟ 33:1)  

ขณะที่ท่านสอน ท่านสามารถเชื้อเชิญ

อิทธิพลของพระวิญญาณโดยแสดง

ประจักษ์พยาน และโดยใช้พระคัมภีร์

ตลอดจนค�าสอนของศาสดาพยากรณ์

ยุคสุดท้าย  สวดอ้อนวอนขอการน�า

ทางจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิขณะ

เตรยีมสอน พระองค์จะทรงดลใจท่าน

ให้รู้ว่าจะสอนให้ดีที่สุดได้อย่างไร

• สอนหลักค�าสอน  เนื้อหาหลักสูตร 
ท่ีศาสนจักรอนุมัติ อาทิ พระคัมภีร์  

ค�าพูดจากการประชุมใหญ่สามัญ 

เราเชื่อว่าการสอนพระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์โดยอ�านาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ส�าคัญยิ่งต่องานแห่งความรอดของ
พระผู้เป็นเจ้า  การสอนที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ผู้คนเพิ่มพูนศรัทธาและปรารถนา
จะด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  การสอน
เกิดขึ้นได้ในสภาวะแวดล้อมมากมาย อาทิ 
ขณะสอนบทเรียนและเป็นผู้พูดที่โบสถ์  
แต่เราสอนเช่นกันเมื่อเราสนทนาพระคัมภีร์
กับสมาชิกครอบครัวหรือเมื่อเราอธิบายให้
เพื่อนบ้านฟังว่าฐานะปุโรหิตคืออะไร

เราสอนโดยอำานาจของ 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

สิ่ ง ที่ เร า เ ชื่ อ

และคู่มือต่าง ๆ บรรจุหลักค�าสอน—
ความจริงนิรันดร์จากพระผู้เป็นเจ้า

• เชื้อเชิญให้เรียนรู้ด้วยความขยัน
หมั่นเพียร  ขณะที่ท่านสอน พึงระลึก
ว่าผู้ฟังต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของ
ตนเอง  กระตุ้นให้พวกเขาถามค�าถาม 
แบ่งปันความคิดเก่ียวกับหัวข้อน้ัน 
และไตร่ตรองว่าพวกเขาจะด�าเนิน 
ชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณได้
อย่างไร ประจักษ์พยานในหลักธรรม
เหล่านัน้จะเพ่ิมข้ึนเมือ่พวกเขาด�าเนนิ
ชีวิตตาม (ดู ยอห์น 7:17)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–
2008) พูดถึงความส�าคัญของการสอนที่ดี
ดังนี้  “ชีวิตนิรันดร์จะมาก็ต่อเมื่อชายและ
หญิงได้รับ การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
จนท�าให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงและสร้าง
วินัยให้ชีวิตตนเอง  พวกเขาไม่สามารถถูก
บีบบังคับให้ไปสู่ความชอบธรรมหรือไปสู่
สวรรค์ได้  พวกเขาต้องได้รับการน�าและ 
นั่นหมายถึงการสอน” (อ้างอิงใน เจฟฟรีย ์
อาร์. ฮอลแลนด์, “ครูที่มาจากพระเจ้า,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 1998, 29) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
50:13–22; คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 
(2010), 5.5.4.

“ผู้สอนของศาสนจักรน้ีพึงสอนหลักธรรม

แห่งกิตติคุณของเรา, ซ่ึงมีอยู่ในพระคัมภีร์

ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอน, ซ่ึงในน้ัน

คือความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณ.

“และพวกเขาพึงยึดถือพันธสัญญาและ

หลักการของศาสนจักรเพ่ือปฏิบัติ, และส่ิง

เหล่านี้จะเป็นคำาสอนของพวกเขา, ดังที ่

พวกเขาจะได้รับการช้ีแนะจากพระวิญญาณ.

“และจะประทานพระวิญญาณแก่เจ้า

โดยคำาสวดอ้อนวอนจากศรัทธา; และหาก

เจ้าไม่ได้รับพระวิญญาณเจ้าจะไม่สอน” 

(คพ. 42:12–14)
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ต่อไปน้ีเป็นวิธีสอนบางวิธีท่ี 

สามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงคน 

ท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน

เล่าเรื่องและยก
ตัวอย่างที่ยกระดับ
จิตวิญญาณ รวม 
ถึงเรื่องราวจาก 
พระคัมภีร์และชีวิต
ท่านเอง

ให้ดูรูปภาพและสิ่งของ หลักธรรม
พระกิตติคุณสามารถเปรียบได ้
กับเมล็ดพืช ก้อนหิน พืช และสิ่ง 
คุ้นเคยอื่นๆ

บรรเลงเพลงหรือร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์  
เพลงสวดและเพลงปฐมวัยสามารถสอน
หลักคำาสอนและอัญเชิญพระวิญญาณ
ของพระเจ้า

ถามคำาถามที่กระตุ้นผู้เรียนให้ไตร่ตรอง
พร้อมทั้งแบ่งปันความนึกคิดและความ
รู้สึกของพวกเขา

แสดงประจักษ์พยานถึงหลัก
ธรรมพระกิตติคุณที่ท่าน
กำาลังสอน  ประจักษ์พยาน
อัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์
ให้เป็นพยานถึงความจริง

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น



มีความแตกต่างชัดเจนระหว่างผู้นำาที ่
เลวร้ายที่สุดในโลกกับผู้นำาที่สมบูรณ ์

แบบอย่างพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  ประ- 
ธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–
1985) อธิบายดังนี้  “ผู้นำาเหล่านั้นในประ- 
วัติศาสตร์ผู้ส่งผลกระทบอันน่าเศร้าสลดที่ 
สุดต่อมนุษยชาติเป็นผู้นำาที่น่าเศร้าสลด
อย่างแท้จริงเพราะพวกเขาแทบไม่มีคุณ 
สมบัติของพระมหาบุรุษแห่งกาลิลี  พระ- 
เยซูไม่ทรงเห็นแก่พระองค์เอง แต่พวกเขา 
เห็นแก่ตัว  พระเยซูใส่พระทัยอิสรภาพ  
แต่พวกเขาใส่ใจการบังคับควบคุม  พระ- 
เยซูใส่พระทัยการรับใช้ แต่พวกเขาใส่ใจ 
สถานภาพ  พระเยซูทรงสนองความต้องการ
เฉพาะด้านของผู้อ่ืน แต่พวกเขาสนใจเฉพาะ
ความต้องการและความอยากของตน   
พระเยซูใส่พระทัยการพัฒนาสานุศิษย์ของ
พระองค์ แต่พวกเขามุ่งหมายจะใช้อิทธิพล
ครอบงำามนุษย์  พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระ-
เมตตาสงสารตามสัดส่วนความยุติธรรม แต่
พวกเขามักจะเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด
และอยุติธรรม”1

เพ่ือประสบความสำาเร็จในการเป็นผู้นำาใน
ศาสนจักรของพระเจ้า เราต้องทำาตามแบบ
อย่างของพระองค์  แนวคิดต่อไปนี้สามารถ
ช่วยให้เราเป็นผู้นำาเหมือนพระคริสต์มากขึ้น

ผู้นำาเฉกเช่นพระคริสต์รับใช้ “โดยดวงตา
ที่เห็นแก่รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
เดียว” (คพ. 4:5) มุ่งมั่นทำาตามพระประสงค์
ของพระบิดาบนสวรรค์  พระผู้ช่วยให้รอด
ตรัสว่า “เราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำา

ตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อทำา
ตามพระประสงค์ของผู้ทรงใช้เรามา”  
(ยอห์น 6:38)

ผู้นำาเฉกเช่นพระคริสต์ไม่วางใจ “แขน
แห่งเนื้อหนัง” (2 นีไฟ 4:34)  พวกเขาสวด
อ้อนวอนขอการนำาทางอย่างอ่อนน้อมถ่อม 
ตน  พวกเขารอคอยพระเจ้าและมุ่งมั่นทำา 
งานของพระองค์ในเวลาและวิธีของพระองค์
แทนการพึ่งพาพรสวรรค์และความสามารถ
ของตนเอง

ผู้นำาเฉกเช่นพระคริสต์ไม่แสวงหาตำาแหน่ง 
ในศาสนจักร พวกเขาถือว่าการเรียกเป็น
โอกาสให้รับใช้ ไม่ใช่การเลื่อนขั้น  และพวก

ก า ร รั บ ใ ช้ ใ น ศ า ส น จั ก ร

การนำาเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด
โดย ไรอัน คารร์
นิตยสารศาสนจักร

เขาไม่ได้มองว่าการปลดเป็นการลดขั้นแต่
อย่างใด  การปลดคือปรกติวิสัยที่มาพร้อม
กับการเรียกทุกอย่าง

ผู้นำาเฉกเช่นพระคริสต์เป็นผู้รับใช้  พวก
เขาช่วยเหลือ สอน และให้กำาลังใจคนที่ตน
รับใช้  พวกเขาพยายามเป็นพรแก่ผู้อื่นดัง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา นั่นคือ “พระองค์
ย่อมไม่ทรงกระทำาส่ิงใดเว้นแต่จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของโลก” (2 นีไฟ 26:24)  พวกเขา
ถือว่าตนเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการช่วย
ให้ผู้อื่นกลับมาหาพระองค์

ผู้นำาเฉกเช่นพระคริสต์มุ่งหมายจะช่วยให้ 
ผู้อ่ืนพัฒนา  ประธานคิมบัลล์สอนเช่นกันว่า

“แต่ฉันไม่มีประสบการณ์ ในการเป็นผู้นำาเลย!”

อย่ากังวลเลยหากท่านยังมีประสบการณ์ไม่มาก ท่านได้รับเรียกโดยการดลใจ 

โดยผู้มีสิทธิอำานาจ (ดู หลักแห่งความเช่ือข้อ 5) พระเจ้าทรงเห็นส่ิงท่ีท่านเป็น

ได้  การเรียกให้ท่านเป็นผู้นำาจะเป็นโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความเข้มแข็งและเอาชนะ

ความอ่อนแอของท่าน

ในธุรกิจและองค์กรอ่ืน การศึกษาและประสบการณ์ของผู้นำามักเป็นคุณสมบัติสำาคัญ 

แต่วิธีของพระเจ้าแตกต่างออกไป ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901) สอนว่า 

“อัครสาวกซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก ซ่ึงพระเยซูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก. . .

ไม่มีการศึกษา พวกเขาไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ พวกเขาไม่ได้ดำารงตำาแหน่งสูงในยูเดีย—

พวกเขายากจนและไม่รู้หนังสือ มีการเรียกอันต่ำาต้อยในชีวิต. . . แต่พระเจ้าทรงแตกต่าง  

พระองค์ทรงทำาให้การเรียกของพระองค์ต่างจากการเรียกเหล่าน้ันของมนุษย์”1 โชคดี 

ท่ีเม่ือพระเจ้าทรงเรียกใคร พระองค์จะทรงทำาให้คนน้ันคู่ควร!2

อ้างอิง
1.	 ด	ูคำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร: ลอเรนโซ สโนว ์(2012), 152.
2.	 ด	ูโธมัส เอส.	มอนสัน,	“การเรียกให้ทำาหน้าที่,”	เลียโฮน�,	ก.ค.	1996,	53.
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สำ�หรับผู้นำ�ท่ีให้คำ�ปรึกษ� 
แก่สม�ชิกศ�สนจักร

เมื่อท่านพบปะสนทนากับสมาชิก

ศาสนจักรผู้ต้องการความช่วยเหลือ

จากท่าน พวกเขาอาจต้องการให้ท่านแก้

ปัญหาให้ แต่การทำาเช่นน้ันจะทำาให้พวก

เขาสูญเสียการเติบโตส่วนตัว  พวกเขา

อาจคาดหวังให้แก้ปัญหาทันที แต่ปัญหา

ของพวกเขามักจะต้องการเวลามากข้ึนเพ่ือ 

แก้ไขตัวมันเอง  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการท้าทาย

บางอย่างท่ีเกิดข้ึนทุกวัน  คำาถามต่อไปน้ีท่ี

ผู้นำาฐานะปุโรหิตเสนอแนะสามารถช่วยได้

เม่ือท่านเตรียมให้คำาปรึกษาแก่สมาชิก

• ท่านให้คำาปรึกษาและช่วยสมาชิก

ในลักษณะที่พวกเขายังคงต้องรับ

ผิดชอบในการเอาชนะการท้าทาย

เหล่านั้นด้วยตนเองหรือไม่

• ท่านกำาลังนำาทางสมาชิกให้หาคำา

ตอบด้วยตนเองหรือไม่

• ท่านกำาลังติดตามงานที่พวกเขารับ 

ปากจะทำาหรือไม่

• ท่านกำาลังช่วยพวกเขาหาแหล่งช่วย

เพ่ือแก้ปัญหาของพวกเขาเองหรือไม่

• ท่านกำาลังกระตุ้นพวกเขาให้ร้องทูล

พระเจ้าหรือไม่

• คำาแนะนำาของท่านส่งเสริมให้

สมาชิกก้าวหน้าหรือไม่

แน่นอนว่าสถานการณ์ท้ังหมดต่างกัน 

ด้วยเหตุน้ีจึงสำาคัญท่ีต้องทำาตามการนำา

ทางของพระวิญญาณ  การรับใช้ด้วยความ

รัก ความอดทน และความละเอียดอ่อน

ทางวิญญาณจะทำาให้เกิดผลดี

“พระเยซูทรงวางใจผู้ติดตามพระองค์มาก
พอจะแบ่งงานให้พวกเขาทำาเพื่อให้พวกเขา
เติบโต  นั่นคือบทเรียนสำาคัญที่สุดบทหนึ่ง
ในการเป็นผู้นำาของพระองค์  หากเราไม่
ยอมให้ผู้อื่นช่วยเพื่อให้ภารกิจเสร็จเร็วขึ้น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภารกิจอาจเสร็จ
เรียบร้อย แต่ผู้ติดตามไม่มีการเติบโตและ
การพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง …

“พระเยซูประทานความจริงและภารกิจ
ตรงตามความสามารถของผู้คน  พระองค์
ไม่ได้ทรงให้พวกเขามีล้นมือจนไม่สามารถ
จัดการได้ แต่ทรงให้มากพอจะขยายจิต-

วิญญาณของพวกเขา”2

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธพูดถึงวิธีที่
ท่านนำาผู้คนเช่นกันว่า “ข้าพเจ้าสอนหลัก
ธรรมที่ถูกต้องแก่พวกเขา และให้พวกเขา
ปกครองตนเอง”3  นี่คือหัวใจของวิธีเป็นผู้นำา
ของพระเจ้า 

อ้างอิง
1.	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	“Jesus:	The	Perfect	

Leader,”	Ensign,	ส.ค.	1979,	7.
2.	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	“Jesus:	The	Perfect	

Leader,”	6.
3. คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร:โจเซฟ สมิธ	(2007),	

307.

 ก ร ก ฎ า ค ม  2 0 1 4    13



ข้าพเจ้าปฏิบัติศาสนกิจเป็นศาสดา
พยากรณ์ในอาณาจักรตอนเหนือของ

อิสราเอล2  เนื่องด้วยความชั่วร้ายของชาว
อิสราเอล ข้าพเจ้าจึงปิดผนึกท้องฟ้าไม่ให้
ฝนตก ทำาให้เกิดความอดอยากในแผ่นดิน  
ระหว่างเกิดความอดอยาก ข้าพเจ้าอาศัย 
อยู่ใกล้ลำาธารและฝูงกานำาอาหารมาให้
ข้าพเจ้า แต่จากนั้นลำาธารก็แห้ง3

พระเจ้าทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ไปหาหญิง
ม่ายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองศาเรฟัท และ
นางจะเล้ียงอาหารข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าพบนาง 
กำาลังเก็บฟืนไปทำาอาหารมื้อสุดท้ายให้ตัว 
นางกับบุตรชาย   ข้าพเจ้าบอกนางว่าถ้า
นางเลี้ยงอาหารข้าพเจ้าก่อน “แป้งในหม้อ
นั้นจะไม่ขาด และน้ำามันในไหนั้นจะไม่หมด 
จนกว่าจะถึงวันที่พระยาห์เวห์ทรงส่งฝนลง
มายังพื้นดิน”4  นางใช้ศรัทธา และพระเจ้า
ทรงทำาตามสัญญาของพระองค์

ขณะข้าพเจ้าอยู่กับครอบครัวของหญิง
ม่ายผู้นั้น บุตรชายเธอสิ้นชีวิต  ข้าพเจ้า

วิงวอนว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ขอชีวิตของเด็กคนนี้มาเข้าใน
ตัวเขาอีก”5 พระเจ้าทรงได้ยินคำาร้องทูลของ
ข้าพเจ้า และบุตรชายของเธอมีชีวิตอีกคร้ัง6

ต่อมา ข้าพเจ้าแสดงเดชานุภาพของพระ- 
เจ้าต่อผู้คนของอิสราเอลโดยท้าประลองกับ 
พวกปุโรหิตของพระบาอัล  พวกปุโรหิต
เตรียมเครื่องบูชาและร้องทูลพระบาอัล 
ตลอดวันให้ส่งไฟลงมา แต่ไฟไม่ปรากฏ  
ข้าพเจ้าสร้างแท่นบูชาด้วยศิลา 12 ก้อน  
อันเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอล 12 เผ่า  
และขุดร่องน้ำาไว้รอบแท่นบูชา จากนั้นก ็
เทน้ำา 12 ไหลงบนแท่นและเครื่องบูชาจน
ชุ่มทำาให้ฟืนเปียกและเติมน้ำาในร่องน้ำา  
ข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้า พระองค์ทรงส่งไฟ
ลงมาเผาเคร่ืองบูชา แท่นบูชา และน้ำา หลัง
จากนั้นข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนพระเจ้า และ
พระองค์ทรงเปิดท้องฟ้าให้ฝนตก7

เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ข้าพเจ้าไม่
ตายแต่มีรถรบเพลิงพาขึ้นสวรรค ์8  ระหว่าง

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

เอลียาห์ 
“เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญที่สุดคนหนึ่ง และพระเจ้าทรงประสาทอำานาจ 
การผนึกให้ท่าน”1—ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972)
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ที่พระคริสต์ทรงปฏิบัติศาสนกิจขณะทรง
เป็นมรรตัย ข้าพเจ้าปรากฏบนภูเขาแห่ง
การเปลี่ยนสภาพและมอบกุญแจฐานะ 
ปุโรหิตให้เปโตร ยากอบ และยอห์น9

ข้าพเจ้าปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้าย 
“เพื่อหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน, และ
ลูกหลานมาหาบรรพบุรุษ” โดยมาพระวิหาร 
เคิร์ทแลนด์ในวันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 1836 
และฟื้นฟูกุญแจแห่งอำานาจการผนึกให ้
โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี10 

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ,	Answers to Gospel 

Questions,	ed.	โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ จูเนียร์,	 
5	vols.	(1957–1966),	4:193.

2.	 ด	ูคู่มือพระคัมภีร์,	“เอลียาห์”;	scriptures.lds.org.
3.	 ด	ู1 พงศ์กษัตริย	์17:1–7.
4.	 ด	ู1 พงศ์กษัตริย	์17:8-16.
5.	 ด	ู1 พงศ์กษัตริย	์17:21.
6.	 ด	ู1 พงศ์กษัตริย	์17:8–24.
7.	 ด	ู1 พงศ์กษัตริย	์18.
8.	 ด	ู2 พงศ์กษัตริย	์2:11.
9.	 ด	ูมัทธิว	17:3;	คู่มือพระคัมภีร์,	“เปลี่ยนสภาพ	

(การ)”;	scriptures.lds.org.
10.	 ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	110:13–16.
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เ มื่อเยาวชนและเด็กฝึกทำางานหนักและ 
	พึ่งพาตนเอง	พวกเขากำาลังเตรียม	“เอื้อ

ประโยชน์ต่อโลกท่ี	[พวกเขา]	อยู่”	(เพ่ือความ 

เข้มแข็งของเยาวชน	[2011],	40)
ในหน้า	56–57	ของฉบับนี้	แรนดอลล ์

แอล.	ริดด	์ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน
เยาวชนชายสามัญ	แบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียน
รู้ขณะทำางานก่อสร้างกับคุณพ่อ		ท่านพูด
ถึงความสำาคัญของการมุมานะทำางาน	การ
มีเจตคติที่ดี	และการสร้างอาณาจักรของ
พระเจ้า		บราเดอร์ริดด์เตือนเราว่า	“ฉะนั้น
ใครบ้างต้องทำางาน		เราทุกคนต้องทำางาน!		
งานคือมารดาแห่งการพึ่งพาตนเอง	ความ
สำาเร็จ	และปีติในชีวิตนี	้	เมื่อท่านทำางาน
อย่างร่าเริง	ทุกคนที่อยู่รอบข้างท่านจะเก็บ
เกี่ยวผลอันอุดมเพราะเมล็ดที่ท่านหว่าน”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเย�วชน

• เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน	กล่าว 

ว่า	“ตั้งเป้าหมายให้สูง	และเต็มใจ

มุมานะทำางานให้บรรลุเป้าหมาย”	

(40)		ท่านอาจต้องการชมวีดิทัศน์

ข่าวสารมอรมอนสำาหรบัเยาวชนเร่ือง	

“งานกำาลงัรดุหน้า”	กับลกู	ๆ	ของท่าน	

(ดวูดีทิศัน์การแต่งงานและครอบครัว 

ที่	http://mormonchannel.org/

come-follow-me)		จากนั้นช่วยกัน 

ตั้งเป้าหมายบางข้อและวางแผนให้

บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
•	 งานง่ายขึ้นมากเมื่อเรามีเจตคติเชิง

การทำางานและ 
การพ่ึงพาตนเอง

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

พระคัมภีร์เก่ียวกับ 
หัวข้อน้ี
อิสยาห์ 55:2

2 นีไฟ 5:17, 27

โมไซยาห์ 4:16–21

หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

58:26–29

โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:55

ภา
พป

ระ
กอ
บโ
ดย
	ต
าเ
อีย
	ม
อร
์ลีย
์

บวก		อ่าน	“ย้ายท่อด้วยรองเท้าเลอะ
โคลน”	หน้า	58–59	ของฉบับนี้และ
สนทนาว่าเจตคติของท่านส่งผลต่อ
การทำางานของท่านอย่างไร

•	 “ความเกียจคร้านรูปแบบหนึ่งคือการ
ใช้เวลามากเกินไปกับกิจกรรมที่ยับยั้ง

ท่านไม่ให้ทำางานอันก่อให้เกดิประโยชน์ 
อาทิ	การใช้อินเทอร์เน็ต	เล่นวิดีโอเกม	
และดูโทรทัศน์”	(เพื่อความเข้มแข็งของ
เยาวชน,	40)		ถามลูกของท่านเกี่ยวกับ
ประโยชน์และอนัตรายของอนิเทอร์เนต็ 
วิดีโอเกม	และโทรทัศน์		เครื่องมือ
เหล่านี้กลายเป็นสิ่งรบกวนเมื่อใด	พร
ใดมาจากการทำางานอันก่อให้เกิด
ประโยชน์		ท่านอาจช่วยให้ลูกประสบ
พรเหล่านี้โดยวางเทคโนโลยีทั้งหมด 
ไว้สักพักและทำาโครงการหนึ่งด้วยกัน

คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รสอนเด็ก
•	 งานเผยแผ่ศาสนาเป็นงานหนัก	การ
ฝึกพึ่งพาตนเองจะช่วยเด็กเตรียม
ทำางานนั้น		เขียนรายการงานบ้านกับ
ลูกของท่าน	ซึ่งเป็นงานที่ผู้สอนศาสนา
ควรรู้วิธีทำา	(ซักรีดเสื้อผ้า	ทำาอาหาร	
และทำาความสะอาด	เป็นต้น)	จากนั้น
ให้ทำางานบางอย่างเหล่านั้นด้วยกัน

•	 ในบทความของบราเดอร์ริดด	์ท่าน
เตือนเราว่า	“งานสำาคัญที่สุดคืองาน
ของพระผู้เป็นเจ้า”	ครอบครัวท่านจะ
ส่งเสริมงานของพระเจ้าได้อย่างไร		

นึกถึงกิจกรรมที่ท่านสามารถทำาด้วย
กันได้เพื่อช่วยท่านนำาผู้อื่นให้ใกล้ชิด
พระคริสต์มากขึ้น

•	 ส่วนหนึง่ของการพึง่พาตนเองคอืเรยีนรู ้

วิธีบริหารเงิน		สอนลูกให้รู้หลักการทำา
งบประมาณและความสำาคัญของการ
ทำาให้ส่วนสิบเป็นส่วนหนึ่งในงบประ-
มาณของพวกเขา 
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ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพิ่มเติมที่ news.lds.org

ตัวแทน

ศาสนจักร

เข้าร่วมการ

อภิปรายแบบ 

คณะที่สห-

ประชาชาติ

องค์กรการกุศลแอลดีเอสเป็นจุดเด่นที่งานสหประชาชาติ

การทำางานขององค์กรการกุศลแอลดีเอสเป็นประเด็น 
ของการอภิปรายแบบคณะเม่ือเร็วๆ น้ีท่ีสำานักงานใหญ่ 

องค์การสหประชาชาติในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  งาน 
“ค้นพบความเชื่อของชาวมอรมอนและบทบาทของชาว
มอรมอนในความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม” เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการ Focus on Faith ที่หน่วยงานองค์กรนอกภาค
รัฐฝ่ายข่าวกรองสาธารณะของยูเอ็นเป็นผู้อุปถัมภ์

“รายการน้ีมุ่งให้ความเข้าใจกว้างข้ึนเก่ียวกับระบบความ 
เชื่อต่างกันว่ามีหลักการขั้นพื้นฐานเหมือนกันอย่างไร อาทิ 
ขันติธรรม ความเคารพซึ่งกันและกันสำาหรับคนที่ต่างจาก
เรา การมุ่งประสานความปรองดอง และการยุติความขัด
แย้งด้วยสันติวิธี” เฟลิเป ควีอิโป ผู้ช่วยหน่วยข่าวกรอง
สาธารณะที่ยูเอ็นและเป็นสมาชิกศาสนจักรจากสเปนทำา
หน้าที่ผู้ดำาเนินการอภิปรายได้อธิบายประเด็นดังกล่าว

“การดูแลคนยากไร้เป็นหน้าท่ีพ้ืนฐานของทุกคนท่ีเคารพ 
ยำาเกรงพระผู้เป็นเจ้าและคำานึงว่าเราเป็นพี่น้องชายหญิง
ของคนทั้งปวง—รับใช้ หนุนใจ เป็นพร และบรรเทาทุกข์
โดยไม่เก่ียวข้องกับการชวนเช่ือทางศาสนา ปรัชญาสังคม 
เช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ เพศ หรือพ้ืนเพ” ชารอน ยูแบ็งค์ ผู้อำานวย- 

การองค์กรการกุศลแอลดีเอสที่เข้าร่วมการอภิปรายกล่าว

ในคำากล่าวของเธอ เธอทบทวนจุดประสงค์ขององค์กร 

การกุศลแอลดีเอสตามท่ีกำาหนดไว้ด้วย น่ันคือ บรรเทาทุกข์ 

ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และให้โอกาสรับใช้ครอบครัว 

ทุกเชื้อชาติ  เธอกล่าวว่าโครงการหลักขององค์กรคือน้ำา 

สะอาด การกู้ชีพทารกแรกเกิด การดูแลสายตา การบริจาค 

เก้าอี้เข็น การสร้างภูมิคุ้มกัน อาหาร และการตอบรับภาวะ 

ฉุกเฉิน

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนอ่ืนๆ ท่ีเข้าร่วมได้แก่ อาแมด เอส. 

คอร์บิตต์ ผู้อำานวยการสำานักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศ 

สัมพันธ์ของศาสนจักรที่นิวยอร์ก และจอห์น พี. (ฟิล) โคล-

ตัน ซึ่งรับใช้กับบาร์บาราภรรยาในฐานะตัวแทนองค์กร

การกุศลแอลดีเอสผู้ประสานงานกับยูเอ็น

บราเดอร์คอร์บิตต์กล่าวว่ามี “ผู้ปรารถนาดีในศาสนา

ต่างๆ ทั่วโลก” โดยเน้นความสำาคัญของการทำางานร่วม

กัน บราเดอร์โคลตันอธิบายวิธีที่องค์กรการกุศลแอลดี-

เอสให้ความช่วยเหลือประชากรเกือบสองล้านคนใน 132 

ประเทศช่วงปี 2013 
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เรียกประธานคณะเผยแผ่ 
คนใหม่ให้รับใช้

ฝ่ายประธานสูงสุดเรียกประธานคณะ
เผยแผ่คนใหม่ 122 คนกับคู่สมรสให้รับใช้
ในคณะเผยแผ่ที่มอบหมาย มีผลตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2014

ผู้นำาให้ความช่วยเหลือและ 
บำารุงขวัญในฟิลิปปินส์

ในเดือนกุมภาพันธ์ 100 วันหลังจากไต้ฝุ่น 
ไห่เยี่ยนทำาลายล้างตาโกลบัน ซิสเตอร์ลินดา 
เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
และซิสเตอร์แครอล เอฟ. แม็คคองกี ท่ีปรึกษาท่ี
หนึ่งในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญเดินทาง
ไปพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
บำารุงขวัญ

“ดิฉันรู้ว่าดิฉันต้องกอดพี่น้องสตรี” ซิสเตอร์
เบอร์ตันกล่าว “ดิฉันรู้ว่าดิฉันทำาอย่างอื่นไม่ได้
มาก แต่รู้ว่าต้องมาตาโกลบันและกอดคนที่ดิฉัน
กอดได้”

ไต้ฝุ่นไห่เย่ียนทำาลายท่ีอยู่อาศัยกว่า 1.1 ล้าน 
หลังคาเรือนทางภาคกลางของฟิลิปปินส์ ส่งผล 
ให้ประชาชนกว่า 6,100 คนเสียชีวิต รวมทั้ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 42 คน หลังเกิดพายุ ศาสน- 
จักรส่งโภคภัณฑ์บรรเทาทุกข์และร่วมมือกับ
องค์กรในท้องที่และระหว่างประเทศช่วยเหลือ
เร่ืองอาหาร ท่ีพักอาศัย การทำาน้ำาให้บริสุทธ์ิ การ 
ขนย้ายซากปรักหักพัง และฟื้นฟูความเป็นอยู่

ทั้งซิสเตอร์เบอร์ตันและซิสเตอร์แม็คคองกี
รายงานว่าพวกเธอพบความหวังและการมอง
โลกในแง่ดีในบรรดาวิสุทธิชนผู้กำาลังสร้างบ้าน
ขึ้นใหม่และเสริมสร้างประจักษ์พยานของตน
โดยรับใช้กัน

ซิสเตอร์แครอล เอฟ. แม็คคองกีพูดคุยกับ
เด็กๆ ในศูนย์สเตคตาโกลบัน ฟิลิปปินส์

อัครสาวกปฏิบัติศาสนกิจ 
ในหลายประเทศ

สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ยังคงดำาเนินการปฏิบัติศาสนกิจ

ของศาสนจักรทั่วโลก ในระหว่างงาน
มอบหมายเมื่อเร็วๆ นี้

• เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและ
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นให้
คำาปรึกษาและคำาแนะนำาแก่วิสุทธิ-
ชนในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
เฟรนช์โปลินีเซีย ฟิจิ นิวแคลิโดเนีย 
ตองกา และปาปัวนิวกินี  เอ็ลเดอร ์

เนลสันพูดถึงความจำาเป็นของการ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบ- 
ครัว และเอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็น
เตือนสมาชิกให้ร่าเริง  ระหว่าง

ทำางานมอบหมายอีกงานหนึ่งแยก
ต่างหาก เอ็ลเดอร์แอนเดอร์สันได้
พบปะกับสมาชิกและผู้นำาชุมชนใน
พื้นที่ต่างๆ ของฟิลิปปินส์ที่ประสบ
ภัยแผ่นดินไหวและพายุโซนร้อน

• เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์อุทิศ
ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาเม็กซิโก
ซิตี้  ท่านกระตุ้นผู้สอนศาสนาให้
หมั่นศึกษาและอุทิศตนแด่พระเจ้า

• เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
บอกวิสุทธิชนในภาคเซาธ์อเมริกา 
ใต้ว่า “ยุคของบุตรชายหญิงของ

ลีไฮกำาลังเบ่งบาน” เนื่องจากมี

สมาชิก 4.5 ล้านคนและพระวิหาร  
14 แห่งในอเมริกาใต้ นี่คือสัมฤทธิ- 

ผลในคำาพยากรณ์ของเอ็ลเดอร ์
เมลวิน เจ. บัลลาร์ด (1873–1939) 
คุณตาของท่านที่ว่าอเมริกาใต้จะ
กลายเป็นพลังในศาสนจักร

• เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
กระตุ้นสมาชิกในไต้หวันและฮ่องกง 
ให้ทำาพระวิหารเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตโดยเข้าพระวิหารบ่อยๆ เท่าที่
จะทำาได้

• เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เตือน
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในยูกันดาว่า
พวกเขาคือผู้บุกเบิกในการสร้าง
ศาสนจักรในประเทศของตน ท่าน
เตือนสมาชิกในเคนยาให้นึกถึง

ความสำาคัญของการแสดงความรัก
ที่บ้านเสมอ

• เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกสอน
สมาชิกในอเมริกากลางเรื่องความ
สำาคัญของการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
รับใช้กัน และรับใช้เพื่อนบ้านของ
ตนเอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจของอัครสาวกที่ lds.org/
prophets-and-apostles 

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์พูดกับสมาชิกในไต้หวัน
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โดย มาร์ค แอล. โกรเวอร์
ศาสตราจารย์เกษียณอายุสาขาการศึกษาภาษาลาตินอเมริกัน มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์

บราซิลเป็นประเทศใหญ่ที่สุดอันดับห้าของโลกทั้งขนาดและจำานวนประชากร  แต่ 10 
ปีก่อน ประชากรของประเทศมีอยู่น้อยมาก และน้อยคนใช้ประโยชน์จากความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติ อาทิ สภาพอากาศร้อนชื้น แผ่นดินมั่งคั่ง และแร่ธาตุกับน้ำา

อันอุดมสมบูรณ์
แม็กซ์ กับ อมาเลีย แซพฟ์ ติดใจบราซิลมากจึงตัดสินใจทำาให้ประเทศนี้เป็นบ้าน  พวกเขา

เข้าร่วมศาสนจักรในเยอรมนีเมื่อปี 1908 และอพยพไปบราซิลเมื่อเดือนมีนาคมปี 1913  ใน
ฐานะสมาชิกศาสนจักรคู่แรกซึ่งเป็นที่รู้จักในบราซิล พวกเขาตื่นเต้นกับการได้อยู่ในประเทศ
ที่มีศักยภาพมากมายเช่นนี้  ทว่าศาสนจักรยังไม่ได้จัดตั้งในอเมริกาใต้ และไม่นานแม็กซ์
กับอมาเลียก็ยอมรับว่าพวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวมากที่ไม่มีโอกาสไปโบสถ์และปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกคนอื่น ๆ1

หลังจากอยู่ในบราซิล 10 ปี แม็กซ์กับอมาเลีย แซพฟ์รู้ว่ามีสมาชิกที่ซื่อสัตย์อีกคนหนึ่งของ
ศาสนจักรชื่อออกัสตา ลิพเพลท์ ซึ่งอพยพจากเยอรมนีเมื่อปี 1923 กับลูก ๆ และสามีที่ไม่เป็น
สมาชิกมาอยู่รัฐซานตากาตารีนา ทางภาคใต้ของบราซิล  ครอบครัวแซพฟ์จึงย้ายมาอยู่ใกล้
กับครอบครัวลิพเพลท์ในซานตากาตารีนา

สองปีต่อมา ศาสนจักรเปิดคณะเผยแผ่อเมริกาใต้ในบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา  เค. บี.  
เรนโฮลด์ สตูฟ ประธานคณะเผยแผ่คนที่สองมาจากเยอรมนีเช่นกัน  เขาได้รับการดลใจให้
จัดตั้งศาสนจักรในหมู่ผู้อพยพชาวเยอรมนีกลุ่มใหญ่ทางภาคใต้ของบราซิล  ในปี 1928 เขา
ส่งผู้สอนศาสนาสองคนชื่อวิลเลียม เฟรด ไฮนซ์ กับเอมิลเอ. เจ. ชินด์เลอร์ไปจอยน์วีลี เมืองที่
มีประชากรผู้อพยพชาวเยอรมนีจำานวนมาก  ปี 1930 ประธานสตูฟไปเยี่ยมครอบครัวแซพฟ์
และครอบครัวลิพเพลท์ ในที่สุด เขาจัดตั้งสาขาที่ทั้งสองครอบครัวได้ไปโบสถ์ด้วยกันและรับ
ส่วนศีลระลึก

ศาสนจักรใน

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใ น ทุ ก แ ผ่ น ดิ น

อนาคตมาถึง
ในท้ายที่สุด

บราซิล
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ช่วงเวลา 100 ปีได้สร้างความแตกต่างมากมายเหลือเกิน ก่อน 
ครอบครัวแซพฟ์มาถึงในปี 1913 บราซิลไม่มีสมาชิก ไม่มีผู้สอน
ศาสนา และไม่มีองค์กรศาสนจักร  ปัจจุบันสมาชิกเกินหนึ่งล้าน
คนอยู่ในบราซิล ทำาให้ประเทศนี้มีจำานวนสมาชิกศาสนจักรมาก
ที่สุดเป็นอันดับสาม (รองจากสหรัฐและเม็กซิโก) เวลานี้ศาสนจักร
มีที่ประชุมในทุกรัฐและทุกเมืองใหญ่ของบราซิล  ผู้สืบตระกูลของ
แม็กซ์กับอมิเลียได้รับประโยชน์จากศาสนจักรที่เข้มแข็งเปี่ยมด้วย
พลังและมีประวัติศาสตร์น่าหลงใหลไม่แพ้ประเทศใด

เติบโตเหมือนต้นโอ๊ค
คำาพยากรณ์ที่เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด (1873–1939) แห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสองให้ไว้ในอาร์เจนตินาเมื่อปี 1926 บอกเป็น
นัยว่าภูมิภาคนั้นเริ่มแรกจะโตช้าแต่สักวันหนึ่งจะเกรียงไกร  ท่าน
พยากรณ์ว่า “งานของพระเจ้าจะโตช้าระยะหนึ่งที่นี่เหมือนต้นโอ๊ค
ค่อย ๆ โตจากผลโอ๊ค จะไม่โตพรวดพราดในวันเดียวเหมือนดอก
ทานตะวันที่โตเร็วแล้วก็ตาย”2

มีไม่กี่คนเข้าร่วมศาสนจักรในช่วงปีแรก ๆ ของคณะเผยแผ่

วิทยาลัยยูทาห์  เขากับภรรยากลับไปบราซิลในปี 1963 เพ่ือทำางาน 
กับบริษัทสิ่งทอและประหลาดใจกับการเติบโตของศาสนจักร  เมื่อ
พวกเขาออกจากบราซิลในปี 1954 มีเพียงสาขาเล็ก ๆ ไม่กี่สาขา 
โดยมีผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันเป็นประธานสาขา  แต่ในช่วงเก้า
ปีที่พวกเขาไม่อยู่ ชาวบราซิลเกือบ 16,000 คนเข้าร่วมศาสนจักร 
รวมทั้งครอบครัวหนุ่มสาวหลายครอบครัวผู้มีความสามารถโดด

เด่นในการเป็นผู้นำาและมีความซื่อสัตย์แน่วแน่  อันโตนิโอกล่าว
ว่า “พวกเขาเป็นดวงวิญญาณท่ีสูงศักด์ิและย่ิงใหญ่ซ่ึงพระเจ้าทรง
เลือกไว้ในเซาเปาลู”3

ในปี 1966 หลังจากเปิดคณะเผยแผ่บราซิลได้ 31 ปี ศาสนจักร

จัดตั้งสเตคแรกที่อเมริกาใต้ในเซาเปาลู  เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร ์

ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) ผู้เป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวก

สิบสองเวลานั้น  เป็นผู้จัดตั้งสเตคโดยมีวอลเตอร์ สแปทเป็น

ประธาน และอันโตนิโอเป็นที่ปรึกษาที่สอง
มีผู้นำาคนใหม่เพียงไม่ก่ีคนเท่าน้ันท่ีเคยเห็นการทำางานแบบสเตค 

มาก่อน  แต่พระเจ้าได้ทรงเตรียมอันโตนิโอผู้เคยมีประสบการณ์

ลำ�
ด
ับ
เห

ต
ุก�

รณ
์

1928: ส่งผู้สอน
ศาสนากลุ่มแรกไป
บราซิลในหมู่ประ-
ชากรที่พูดภาษา
เยอรมันในจอยน์วีลี

1930: จัดตั้ง
สาขาแรกใน
จอยน์วีลี

▼ 1931: อุทิศอาคารประชุม 
แห่งแรกที่ศาสนจักรเป็นเจ้าของ
ในอเมริกาใต้ ที่จอยน์วีลี ► 1935: ตั้งคณะ

เผยแผ่แห่งแรก 
สำานักงานใหญ ่
อยู่ในเซาเปาลู

ผู้สอนศาสนาเหล่านี้รับใช้ในรีอูดีจาเนรูในปลายทศวรรษ 

1930 รวมทั้งดาเนียล ชูเป ผู้ช่วยแปลพระคัมภีร์มอรมอน

เป็นภาษาโปรตุเกส

บราซิลซึ่งเปิดในปี 1935  ส่วนใหญ่แล้วศาสนจักรดำาเนินงาน
เป็นภาษาเยอรมันจนถึงปี 1940 เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาโปรตุเกส 
อันเป็นภาษาราชการของประเทศ  เวลานั้นผู้สอนศาสนากำาลังรับ
ใช้ในหลายเมืองทั่วประเทศจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 เรียก
ร้องให้พวกเขาต้องออกนอกประเทศ  ผู้สอนศาสนากลับมาหลัง
สงคราม และงานเริ่มต้นอีกครั้ง

ในเมืองกัมปีนัส รัฐเซาเปาลู เยาวชนชายหญิงหลายคนเข้าร่วม 
ศาสนจักรและยังคงซื่อสัตย์  สมาชิกสมัยเริ่มแรกคนหนึ่งในกลุ่ม
นั้นคืออันโตนิโอ คาร์ลอส คามาร์โก  เขาเข้าร่วมสมัยเป็นวัยรุ่น 
ในปี 1947 ออกเดทและแต่งงานกับสมาชิกศาสนจักร และในป ี
1954 เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์และศึกษาต่อที่มหา- 
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สำ�คัญกับศ�สนจักรในสหรัฐและส�ม�รถช่วยฝ่�ยประธ�นสเตค 

ได้ จ�กก�รเป็นผู้นำ�ของบุคคลเหล่�น้ีในวอร์ดและส�ข�ของสเตค 

แรกทำ�ให้เกิดผู้นำ�สำ�หรับสเตคอีกม�กม�ยหล�ยแห่ง อิทธิพลของ 

พวกเข�รู้สึกได้ทั่วประเทศขณะก�รจัดตั้งสเตคเริ่มก้�วหน้�อย่�ง

รวดเร็ว

ยุคของการเติบโต

คำ�ประก�ศท่ีไม่ค�ดคิดคร้ังหน่ึงทำ�ให้ศ�สนจักรในบร�ซิลเติบโต 

ยิ่งขึ้นไปอีก นั่นคือ ก�รประก�ศสร้�งพระวิห�ร  สม�ชิกรู้คว�ม

สำ�คัญของพระวิห�ร แต่ส่วนใหญ่เคยเห็นพระวิห�รเพียงในภ�พ 

ถ่�ย  พระวิห�รใกล้สุดอยู่ในสหรัฐ ไกลออกไปหล�ยพันไมล์  

กำ�ลังประสบก�รเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญท�งก�รเมืองและท�ง
สังคมซึ่งเอื้อต่อก�รเติบโต  ช�วบร�ซิลจำ�นวนม�กย้�ยไปอยู่ใน
เมืองและเปิดรับศ�สน�ใหม่ม�กขึ้น  ระหว่�งนั้นประธ�นคิมบัลล ์
ขอให้ประธ�นสเตคช�วบร�ซิลตั้งเป�้หม�ยเพิ่มจำ�นวนเย�วชน
ช�วบร�ซิลที่ได้รับเรียกให้รับใช้ง�นเผยแผ่  ไม่น�นนักก็มีผู้สอน
ศ�สน�ที่รับใช้ในบร�ซิลเกินกึ่งหนึ่งเป็นช�วบร�ซิลโดยกำ�เนิด ต่อ 
ม�อดีตผู้สอนศ�สน�เหล่�น้ีกล�ยเป็นผู้นำ�ระดับท้องท่ีในศ�สนจักร

แต่ก�รเติบโตของศ�สนจักรทำ�ให้เห็นปัญห�หนึ่งชัดเจน นั่น
คือ ก�รข�ดประสบก�รณ์ของสม�ชิก  แต่ปัญห�ดังกล่�วมีผล
ดีคือทำ�ให้สม�ชิกต้องใช้ศรัทธ�เพิ่มขึ้นและแสวงห�ก�รนำ�ท�ง
ท�งวิญญ�ณ  อ�ทิ ในเดือนพฤศจิก�ยน ปี 1992 ศ�สนจักรจัด

ตั้งสเตคในเมืองอูรูกว�ย�น�ท�งฝั่งตะวันตกของบร�ซิล ไกลจ�ก

สเตคอื่นที่ศ�สนจักรจัดตั้งไว้แล้ว  เมื่อโฮเซ แคนดิโด เฟร์เรย์ร� 

โดส ซ�นโตส สม�ชิกเก่�แก่และซื่อสัตย์ของศ�สนจักรได้รับเรียก

เป็นผู้ประส�ทพรของสเตคที่ตั้งขึ้นใหม่ เข�รู้สึกกังวล  เข�อธิบ�ย

กับเจ้�หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่ว่� “ผมไม่ส�ม�รถเป็นผู้ประส�ทพรได้  ผม

ไม่ทร�บว�่ผู้ประส�ทพรคืออะไร  ผมไม่เคยพบผู้ประส�ทพรและ

ไม่เคยได้รับปิตุพร”  เจ�้หน้�ที่ชั้นผู้ใหญ่จึงเสนอท�งออก ในอะเล-

เกรตีเมืองใกล้เคียง รุย อันโตนิโอ ด�บีล�ผู้ประส�ทพรคนใหม่เพิ่ง

ได้รับเรียกเช่นกันและอยู่ในสถ�นก�รณ์คล�้ยกัน  ผู้ประส�ทพรทั้ง

สองจึงต้องให้ปิตุพรแก่กัน
ขณะบร�เดอร์ซ�นโตสกำ�ลังรับพรจ�กบร�เดอร์ด�บีล� เข�

ประหล�ดใจขณะได้ยินพรที่ประก�ศเกี่ยวกับอดีตของเข�และ
คว�มปร�รถน�ส่วนตัวของเข�ที่ผู้ประส�ทพรไม่มีท�งรู้  เมื่อบร�-
เดอร์ซ�นโตสประก�ศพรบนศีรษะของบร�เดอร์ด�บีล� น้ำ�ต�ไหล 
อีกครั้งขณะเกิดประสบก�รณ์เดียวกัน  ช�ยทั้งสองสวมกอดกัน 
หลังจ�กน้ันด้วยคว�มเข้�ใจลึกซ้ึงถึงส่ิงท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน4 พระวิญญ�ณ 

ประธ�นคิมบัลล์ไปเยือนบร�ซิลในเดือนมีน�คม ปี 1975 และใน

ก�รประชุมใหญ่ระดับเขตท่�นประก�ศสร้�งพระวิห�รในเซ�เป�ล ู

คว�มมุ่งหวังสูงและก�รเสียสละท�งก�รเงินทำ�ให้พระวิห�รแล้ว

เสร็จในปี 1978  สม�ชิกช่วยจ่�ยค่�สร้�งพระวิห�รผ่�นก�รบริจ�ค  

หล�ยคนข�ยรถ แก้วแหวนเงินทอง และที่ดินเพื่อให้ได้เงินม� 

บริจ�ค

ก�รอุทิศพระวิห�รในเดือนตุล�คมและพฤศจิก�ยน ปี 1978 

เกิดขึ้นหลังก�รเปิดเผยเรื่องฐ�นะปุโรหิตในเดือนมิถุน�ยน (ดู ข้อ

ประก�ศอย่�งเป็นท�งก�ร 2)  ก�รเปิดเผยนี้หม�ยคว�มว่�สม�ชิก

ที่มีค่�ควรทุกคนในบร�ซิลจะมีส่วนร่วมในก�รอุทิศและพรของ 

พระวิห�ร

ก�รเปิดเผยเรื่องฐ�นะปุโรหิตและก�รอุทิศพระวิห�รเป็นตัวเร่ง

ให้เกิดคว�มสำ�เร็จครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในง�นเผยแผ่ศ�สน�เท่�

ที่เคยเห็นในศ�สนจักร นั่นคือ ช�วบร�ซิลกว่� 700,000 คนเข้� 

ร่วมศ�สนจักรในสองทศวรรษต่อม�
เหตุก�รณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ ส่งเสริมก�รเติบโตดังกล่�ว  ประเทศ

► 1939: จัด
พิมพ์พระคัม- 
ภีร์มอรมอน 
เป็นภาษา
โปรตุเกส

1954: ครั้งแรกที่
ประธานศาสนจักร
มาเยือนประเทศ  
ซึ่งในเวลานั้นคือ
เดวิด โอ. แมคเคย์

1959: จัดตั้ง
คณะเผยแผ่
แห่งที่สอง

► 1978: อุทิศ 
พระวิหาร 
แห่งแรกใน 
อเมริกาใต้  
ที่เซาเปาลู

1966: ตั้งสเตค
แรกในอเมริกาใต้ 
คือสเตคเซาเปาลู 
บราซิล
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ทรงดลใจพวกเขาในการให้ปิตุพรครั้งแรกฉันใด 
พระวิญญาณก็ทรงดลใจพวกเขาขณะให้พรอีก
หลายร้อยครั้งฉันนั้น  พระเจ้าทรงจัดเตรียมพรทาง 
วิญญาณเช่นนั้นไว้มากมายในประเทศที่ประสบ-
การณ์ศาสนจักรมีจำากัด

กองทุนต่อเน่ืองเพ่ือการศึกษา
การศึกษาไม่มากพอในหมู่สมาชิกเป็นอีกปัญหา

หนึ่ง  บ่อยครั้งเมื่อผู้สอนศาสนากลับบ้าน พวกเขา
พร้อมทางวิญญาณแต่มีการศึกษาไม่มากพอจะได้
งานอาชีพท่ีเหมาะสม  เรย์นัลโด บาร์เรโต ประธาน 
สเตคในเซาเปาลูอธิบายว่า “การหางานเป็นปัญหา 

สมาชิกท่ีอุทิศตน

ความเข้มแข็งของศาสนจักรในบราซิลไม่ใช่เพียง

จำานวนสมาชิกเท่านั้นแต่รวมถึงการอุทิศตนต่อพระ-

กิตติคุณของพวกเขาด้วย  ตัวอย่างเช่น มีผู้เสนองาน 

ที่ท้าทายและให้ผลกำาไรมากกับเกลสัน พิซซิรานี ผู้

บริหารสายการบินท่ีเกษียณอายุแล้ว งานน้ันคือช่วย 

สร้างสายการบินใหม่ในบราซิล  ระหว่างนั้นเขากับ

มิเรียมภรรยาได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่

บราซิล บราซิเลีย  ไม่มีคำาถามว่าต้องทำาอะไร  ตั้ง 

แต่พวกเขารับบัพติศมาสมัยเป็นวัยรุ่น พวกเขาก็

อุทิศชีวิตเพื่อศาสนจักรมาโดยตลอด  ก่อนแต่งงาน 

ใหญ่  ผู้สอนศาสนาหลายคนส้ินหวังว่าจะก้าวหน้า 
แม้ถึงกับสูญสิ้นพลังทางวิญญาณที่เคยมีเมื่อครั้ง
เป็นผู้สอนศาสนา”  การศึกษามักเป็นกุญแจสู่การ
เอาชนะปัญหาดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ การจัดตั้งกองทุนต่อเนื่องเพื่อการ
ศึกษาโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910– 
2008) ในปี 2001 จึงเป็นพรแก่อดีตผู้สอนศาสนา
ชาวบราซิลหลายพันคน อีกทั้งเปิดโอกาสให้พวก
เขาได้รับการฝึกอบรมซึ่งส่งผลให้ได้งานดีกว่าเดิม 
สมาชิกสามารถเล้ียงดูครอบครัวได้ดีข้ึนและศึกษา 
สูงข้ึนไปอีกข้ัน  ประธานบาร์เรโตกลายเป็นผู้บริหาร 
โปรแกรม กตศ. ในบราซิล  เขากล่าวว่า “นับเป็น
พรที่ได้เห็นสมาชิกหนุ่มสาวเรียนจบและได้งานดี 
แต่ความสำาเร็จแท้จริงของโปรแกรมคือการได้เห็น
พวกเขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้น  พวกเขามีความหวัง
มากขึ้น”5

1987: ตั้งภาค
บราซิล

1993: บราซิลกลาย
เป็นประเทศที่สาม
ซึ่งมีสเตค 100 แห่ง

◄ 1997: สร้าง 
ศูนย์ฝึกอบรม 
ผู้สอนศาสนาใหญ่
ที่สุดเป็นอับดับสอง
ของศาสนจักรใน
เซาเปาลู

ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 สมาชิกชาวบราซิลหลายพัน
คนบำาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของพวกเขาภายใต้
โครงการมอรมอนร่วมมือร่วมใจ

1986: บราซิล
กลายเป็นประเทศ
ที่สี่ซึ่งมีสเตคมาก 
กว่า 50 แห่ง

◄ 1985: เอ็ลเดอร์ 
เฮลิโอ เอ. คามาร์โก 
ได้รับเรียกเป็นเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ ่
คนแรกจากบราซิล
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บราเดอร์พิซซิรานีได้รับเรียกให้รับใช้เป็นประธานสาขา  เขาได้

รับเรียกเป็นประธานสเตคเมื่ออายุ 25 ปีและยอมรับการเรียกอีก

มากมาย รวมถึงการเป็นสาวกเจ็ดสิบภาค  ซิสเตอร์พิซซิรานีเคย 

รับใช้ในการเรียกของสมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิง และปฐมวัย

ทั้งในระดับสเตคและวอร์ด  เธอแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับพรของ

พระกิตติคุณว่า “ชีวิตดิฉันได้รับพรอย่างยิ่งเพราะดิฉันพยายาม

รักษาพระบัญญัติ  ดิฉันได้รับพรสำาหรับพระบัญญัติทุกข้อที่ดิฉัน

รักษา”6

หลังจากสิ้นสุดงานเผยแผ่ของพวกเขาในบราซิเลีย แผนการปัก
หลักที่บ้านถูกขัดจังหวะด้วยการเรียกระยะสั้นให้รับใช้เป็นประธาน
คณะเผยแผ่บราซิล กัมปีนัส  หลังจากพักไม่กี่เดือน พวกเขารับ

ศาสนจักรใน
บราซิล*
สมาชิก: 

1,239,166
สเตค: 242
คณะเผยแผ่: 32
พระวิหาร: เปิด

ดำาเนินการ 6, 
กำาลังก่อสร้าง 2

ของคำาพยากรณ์ที่เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ดให้ไว้ในปี 1936 

บังเกิดเป็นความจริง นั่นคือ “หลายพันคนจะเข้าร่วมศาสนจักร 

ที่นี่ ศาสนจักรจะแบ่งออกเป็นคณะเผยแผ่มากกว่าหนึ่งแห่งและ 

จะเป็นคณะเผยแผ่ที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งในศาสนจักร” 

อ้างอิง
1.	 ซิบิลา	แฮ็ค	นูเนส	(หลานสาวของแม็กซ์กับอมาเลีย	แซพฟ์)	สัมภาษณ ์

โดย	ไมเคิล	แลนดอน,	กูรีตีบา	บราซิล,	30	ก.ค.	2004,	หอสมุดประวัติศาสนจักร.

2.	 เมลวิน เจ.	บัลลาร์ด,	ใน		ไบรอันท์ เอส.	ฮิงค์ลีย์,	Sermons and Missionary  

Services of Melvin Joseph Ballard	(1949),	100.

3.	 อันโตนิโอ	คาร์ลอส	คามาร์โก,	สัมภาษณ์โดย	มาร์ค แอล.	โกรเวอร์,	เซาเปาล	ู

บราซิล,	27	มิถุนายน	2006,	หอสมุดฮาโรลด์ บี.	ลี,	น.	22.

4.	 โฮเซ	แคนดิโด	เฟร์เรย์รา	โดส	ซานโตส,	สัมภาษณ์โดย	มาร์ค แอล.	โกรเวอร์,	 

รีอูกีรันดีดูซูล	บราซิล,	4	พ.ค.	2010,	หอสมุดฮาโรลด์ บี.	ลี;	รุย	อันโตนิโอ	ดาบีลา,	

สัมภาษณ์โดย	มาร์ค แอล.	โกรเวอร์,	รีอูกีรันดีดูซูล	บราซิล,	5	พ.ค.	2010,	 

หอสมุดฮาโรลด์ บี.	ลี

5.	 เรย์นัลโด	เด	โซว์ซา	บาร์เรโต,	สัมภาษณ์โดย	มาร์ค แอล.	โกรเวอร์,	เซาเปาลู,	

บราซิล,	16	มิถุนายน	2006,	หอสมุดฮาโรลด์ บี.	ลี,	น.	14.

6.	 มิเรียม	ดา	ซิลวา	ซูเล	พิซซิรานี,	สัมภาษณ์โดย	มาร์ค แอล.	โกรเวอร์,	เซาเปาล	ู

บราซิล,	21	มีนาคม	1982,	หอสมุดฮาโรลด์ บี.	ลี,	น.	7.
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* ณ เดือนพฤศจิกายน 2013

การเรียกในปี 2013 ให้เป็นประธานและภรรยาประธานพระวิหาร
เรซีฟี บราซิล   ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งที่ให้บัพติศมาบราเดอร์พิซซิ- 
รานีเพ่ิงได้รับเรียกพร้อมกับภรรยาให้รับใช้ในพระวิหารเรซีฟี ผู้สอน
ศาสนาและผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจะรับใช้ด้วยกันที่นั่น

แบบอย่างของครอบครัวพิซซิรานีท่ีได้สละโอกาสงานอาชีพเพ่ือ
รับใช้พระเจ้านับว่าน่าประทับใจแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกในหมู่สมาชิก 
ที่ซื่อสัตย์ในบราซิล

เป็นเวลา 100 ปีนับตั้งแต่ครอบครัวแซพฟ์มาถึงบราซิล พวก
เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวกมากมายแต่มีอุปสรรคเป็น
ครั้งคราวเช่นกัน  อย่างไรก็ดี ศาสดาพยากรณ์ผู้มาเยือนไม่เคย

ลังเลที่จะแสดงศรัทธาในอนาคตของประเทศนี้  คำาพยากรณ์เหล่า
นั้นบังเกิดผลเมื่อบราซิลครองตำาแหน่งผู้นำาการเติบโตและการ
พัฒนาเศรษฐกิจในโลก  ผู้สืบตระกูลของครอบครัวแซพฟ์—ทั้งผู้
สืบตระกูลสายตรงและผู้เจริญรอยตามพวกเขาในพระกิตติคุณ— 

กำาลังเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความมุมานะและความอดทนของผู้ที่
พยายามหว่านเมล็ดพระกิตติคุณในสมัยเริ่มแรกนั้น  ส่วนที่สอง

▲ 2000: อุทิศพระวิหารเรซีฟี 
และปอร์โตอาเลเกร บราซิล

2002: อุทิศ 
พระวิหาร 
กัมปีนัส

2002: มอรมอนร่วมมือ
ร่วมใจได้รับยกย่องระดับ
ชาติว่าเป็นองค์กรอาสา
สมัครสำาคัญที่สุดองค์กร
หนึ่งของบราซิล

◄ 2008: อุทิศ
พระวิหาร 
กูรีตีบา

▲ 2012: อุทิศพระวิหาร 
มาเนาส์
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บทที่ 5 ใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา อุทิศเนื้อหาทั้งบทให้แก่
พระคัมภีร์มอรมอน  บทนี้สอนว่าพระคัมภีร์มอรมอน:

• เป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
• เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์
• สนับสนุนพระคัมภีร์ไบเบิล
• ตอบค�าถามของจิตวิญญาณ
• ดึงผู้คนเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

โดย เอ็ลเดอร์ 
รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระคัมภีร์มอรมอน 
การรวมอิสราเอล และ 
การเสด็จมาครั้งที่สอง

การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรมต่อโลกว่าพระเจ้าได้
ทรงเริ่มรวบรวมอิสราเอลและทำาให้พันธสัญญาที่ทรงทำาไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
เกิดสัมฤทธิผล
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ข้อยืนยันทั้งหมดนี้เป็นความจริงอย่างแน่นอน ทว่าสิ่งเหล่านี้มา

จากมุมมองของเราที่เป็นมนุษย์มรรตัย  แล้วมุมมองของพระบิดา

ในสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ที่มีต่อพระคัมภีร์มอรมอน

เป็นอย่างไร

แน่นอนว่ามุมมองของท้ังสองพระองค์ย่อมกำาหนดด้วยคำาสัญญา 

สองข้อที่ทรงทำาไว้กับมวลมนุษยชาติเมื่อนานมาแล้ว  คำาสัญญา

สองข้อนี้สัมพันธ์กัน มีหลักฐานแน่ชัด ยังมีผลบังคับใช้ และจะเกิด

สัมฤทธิผล  ข้อแรกคือคำาสัญญาที่มีมาแต่โบราณว่าพระองค์จะ

ทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย  ข้อสองคือคำาสัญญาอัน

ยาวนานถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า

พันธสัญญาแห่งอับราฮัมและเช้ือสายแห่งอิสราเอล
ในสมัยการประทานของอับราฮัม พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาพันธ-

สัญญากับท่านบิดาอับราฮัมว่า โดยผ่านทางเช้ือสายของท่าน ผู้คน 

ทุกประชาชาติจะได้รับพร  ส่วนประกอบสำาคัญอ่ืน ๆ ของคำาสัญญา 
น้ันเกิดข้ึนเช่นเดียวกัน คำาสัญญาเหล่าน้ีซ่ึงแต่เดิมให้ไว้กับอับราฮัม 
และยืนยันกับอิสอัคและยาโคบในเวลาต่อมา ได้แก่

• ลูกหลานจำานวนมาก1

• มรดกแผ่นดินบางแห่ง2

• พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมจะดำารงฐานะปุโรหิตต่อบรรดาประชา-
ชาติทัง้ปวง เพือ่คนทัง้ปวงจะได้รบัพรผ่านเชือ้สายของอบัราฮมั3

• ผู้ที่ไม่ได้สืบเชื้อสายจากอับราฮัมแต่ยอมรับพระกิตติคุณ 
จะกลายเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมโดยผ่านการรับเป็นบุตร
บุญธรรม4

• พระผูช่้วยให้รอดของโลกจะทรงมาจากเชือ้สายของอบัราฮมั5

ลูกหลานจำานวนมากของอับราฮัม—เผ่าต่าง ๆ ของอิสราเอล
สมัยโบราณ—ในที่สุดก็ปฏิเสธคำาสอนของพระเจ้าและสังหาร
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ศาสดาพยากรณ์  สิบเผ่าตกเป็นเชลยในอัสซีเรีย  นับจากช่วง
เวลานั้นพวกเขาสูญสิ้นไปจากบันทึกของมนุษยชาติ หากแต่ไม่
สูญสิ้นสำาหรับพระเจ้า  สองเผ่ายังคงอยู่ต่อไปในช่วงเวลาสั้น ๆ 
แต่ถูกจับไปเป็นเชลยในบาบิโลนเนื่องจากการกบฎของพวกเขา  
เมื่อกลับมา พวกเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า แต่ก็ยังปฏิเสธ
พระองค์อีกนั่นเอง!

การกระจัดกระจายและการรวมอิสราเอล
พระบิดาผู้ทรงเป่ียมด้วยความรัก ทว่าท่วมท้นด้วยความโศกเศร้า 

ทรงทำาให้อิสราเอลกระจัดกระจายไปไกลทั่วสารทิศ แต่พระองค์
ทรงสัญญาว่าวันหนึ่งชาวอิสราเอลที่กระจัดกระจายจะกลับมารวม 
ฝูงกันอีกครั้ง  คำาสัญญานี้หนักแน่นพอ ๆ กับคำาสัญญาถึงการ 
กระจัดกระจายของชาวอิสราเอล6  ตัวอย่างเช่น อิสยาห์เห็นล่วง
หน้าว่าในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะทรงส่ง “ผู้สื่อสารที่รวดเร็ว” ไปยัง 
ผู้คนเหล่านี้ที่ “[กระจัดกระจายและเปลือยเปล่า]” (ดู อิสยาห์ 
18:2, 7)

ดังท่ีพยากรณ์ไว้ ส่ิง ท้ังปวง จะฟ้ืนฟูกลับมาในสมัยการประทาน 
น้ี ดังน้ัน การรวมท่ีรอคอยมานานของชาวอิสราเอลท่ีกระจัดกระจาย 
ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูนั้น7  การรวมอิสราเอลสัมพันธ์กับ
คำาสัญญาข้อสองเพราะการกระจัดกระจายจำาเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า8  มุมมองแบบสวรรค์เช่นนั้น
ปรากฏชัดอีกเช่นเคย

แนวคิดเรื่องการรวมเป็นคำาสอนสำาคัญเรื่องหนึ่งในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  พระเจ้าทรงประกาศ
ว่า “เราให้เครื่องหมายแก่เจ้า…เมื่อเราจะรวม, ผู้คนของเรา, จาก
การกระจัดกระจายอันยาวนานของพวกเขา, โอ้เชื้อสายแห่ง 
อิสราเอล, และจะสถาปนาไซอันของเราในบรรดาพวกเขาอีก” 
(3 นีไฟ 21:1)

การปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องหมายที่
เป็นรูปธรรมต่อโลกว่าพระเจ้าได้ทรงเริ่มรวบรวมอิสราเอลและ
ทำาให้พันธสัญญาที่ทรงทำาไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบเกิด
สัมฤทธิผล9  เราไม่เพียงสอนแนวคิดนี้เท่านั้น แต่เรายังได้มีส่วน
ร่วมอีกด้วย!  เราทำาเช่นนั้นเมื่อเราช่วยรวบรวมผู้คนที่พระเจ้าทรง
เลือกในทั้งสองด้านของม่าน

ด้วยพระเมตตา คำาเช้ือเชิญให้ “มาหาพระคริสต์” (เจคอบ 1:7)10 
ยังสามารถขยายไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปโดยปราศจากความรู้เรื่องพระ- 
กิตติคุณอีกด้วย11  ส่วนหนึ่งของการเตรียมแทนผู้ที่อยู่อีกด้านหนึ่ง
ของม่านเรียกร้องความพยายามบนแผ่นดินโลกของผู้ที่อาศัยอยู่
ด้านนี้ของม่าน  เรารวบรวมแผนภูมิลำาดับเชื้อสาย กรอกบันทึก
กลุ่มครอบครัว และทำางานพระวิหารแทนคนตายเพื่อรวมผู้คนมา
หาพระเจ้าและครอบครัวของพวกเขา12

พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นล่วงหน้าว่าสมัยการประทานความสมบูรณ์ 
แห่งเวลาเป็นช่วงเวลารวบรวมทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก  
อัครสาวกเปโตรรู้ว่าหลังจากยุคละท้ิงความเช่ือ การฟ้ืนฟูจะเกิดข้ึน  
ท่านประกาศว่า

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพื่อ
ที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง เพื่อวาระแห่ง
การฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักตร์พระเจ้า …

“พระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวาระแห่งการ
ฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระ-
วจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมา” (กิจการ 3:19, 21)

ในสมัยของเรา พระเจ้าทรงส่งเปโตร ยากอบ และยอห์นมา
พร้อมกับ “กุญแจแห่งอาณาจักร [ของพระองค์], และสมัยการ
ประทานแห่งพระกิตติคุณเพ่ือเวลาสุดท้าย; และเพ่ือความสมบูรณ์
แห่งเวลา,” ซึ่งในนี้พระองค์จะทรง “รวบรวมสรรพสิ่งทั้งปวงไว้
เป็นหนึ่งเดียว, ทั้งที่อยู่ในสวรรค์, และที่อยู่บนแผ่นดินโลก” (คพ. 
27:13)13

พันธสัญญาแห่งอับราฮัมเกิดสัมฤทธิผลแล้วในหลาย ๆ ด้าน  
พระผู้ช่วยให้รอดของโลกเสด็จมาแล้วผ่านทางเช้ือสายของอับราฮัม 
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ผ่านยูดาห์บุตรชายของยาโคบ  มีการแบ่งสรร
แผ่นดินไว้เป็นมรดกนานมาแล้ว  แผนที่พระคัมภีร์
ไบเบิลฉบับแอลดีเอสแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินที่เผ่า
ต่าง ๆ ได้รับเป็นมรดกนั้นได้รับการแบ่งสันปันส่วน
ให้บรรดาลูกหลานของรูเบน สิเมโอน เลวี ยูดาห์  
อิสสาคาร์ เศบูลุน ดาน นัฟฟาลี กาด อาเชอร์ เบน- 
ยามิน และโยเซฟ (แบ่งระหว่างบุตรชายของเขา 
คือเอฟราอิมกับมนัสเสห์)14 นอกเหนือจากมรดกที่ 
โยเซฟได้รับในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ เรายังเรียนรู้จาก
พระคัมภีร์มอรมอนด้วยว่าแผ่นดินที่สงวนไว้ให้ส่วน
ที่เหลืออยู่ของเชื้อสายโยเซฟคือซีกโลกอเมริกา15

คำาสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่ว่าประชาชาติ ทั้งปวง 
จะได้รับพรจากลูกหลานของอับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบยังต้องเกิดสัมฤทธิผล  แต่คำาสัญญาถึงการ
รวม ซึ่งโยงใยอยู่ทั่วพระคัมภีร์ทุกเล่ม จะเกิดสัม- 
ฤทธิผลแน่นอนดังที่เกิดกับคำาพยากรณ์ถึงการกระ-
จัดกระจายของอิสราเอล16

การรวมเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนการเสด็จ
มาคร้ังท่ีสอง

เหตุใดคำาสัญญาถึงการรวมท่ีกล่าวมาน้ีจึงสำาคัญ 
ยิ่ง  เพราะการรวมอิสราเอลจำาเป็นต่อการเตรียม 

โลกให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองนั่นเอง!  และ
พระคัมภีร์มอรมอนก็เป็นเครื่องมือที่พระผู้เป็นเจ้า
จำาเป็นต้องใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ศักดิ์สิทธิ์ 
ทั้งสองข้อ นี้17

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นของขวัญที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่คนทั้งโลก  นี่คือหนังสือเพียงเล่มเดียว
ที่พระเจ้าทรงเป็นพยานว่าเป็นความจริง18  นี่คือ
ของขวัญจากนีไฟ เจคอบ มอรมอน โมโรไน และ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ผู้แปลที่ได้รับการ
ดลใจและสละชีวิตเป็นมรณะสักขี  พระคัมภีร ์
มอรมอนเจตนาส่งข่าวสารไปยังเชื้อสายที่เหลือ 
อยู่ของอิสราเอล19

เมื่อพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สอง เราทราบว่า 
“บัดนี้มันอยู่แค่เอื้อม, และในเวลาที่จะมาถึง” 
(คพ. 63:53)  และเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา 
อีกครั้งจะไม่เป็นความลับ20  ระหว่างนั้น เราต้อง
ทำางานมากมายเพื่อรวมอิสราเอลและเตรียมโลก
ให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สองอันเรืองโรจน์

การรวมอิสราเอลในสมัยการประทานน้ี
ขอบคุณพระคัมภีร์มอรมอนที่ทำาให้เรารู้ว่าคำา

สัญญานี้จะเกิดขึ้นเมื่อใด: “ดังนั้น, บิดาเราไม่ได้

วิสุทธิชนในแผ่นดินทุก

แห่งมีสิทธิ์ในพรของ

พระเจ้าเท่าเทียมกัน  

ความมั่นคงทางวิญญาณ

ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเรา

ดำาเนินชีวิต อย่างไร  

ไม่ใช่เราอาศัยอยู่ ที่ใด

 ก ร ก ฎ า ค ม  2 0 1 4    27



พูดถึงพงศ์พันธุ์ของเราเท่านั้น. แต่พูดถึงเชื้อสาย
แห่งอิสราเอลทั้งหมดด้วย, โดยชี้ไปที่พันธสัญญา
ซึ่งจะเกิดสัมฤทธิผล ในยุคสุดท้าย; ซึ่งพันธสัญญา
น้ันพระเจ้าทรงทำาไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา, 
มีความว่า: ในพงศ์พันธุ์ของเจ้าตระกูลทั้งปวงของ
แผ่นดินโลกจะได้รับพร” (1 นีไฟ 15:18; เน้นตัวเอน)

หกร้อยปีก่อนพระเยซูประสูติในเบธเลเฮม ศาสดา 
พยากรณ์รู้แล้วว่าการรวมอิสราเอลจะเกิดขึ้น “ใน
ยุคสุดท้าย”

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือว่าชื่อ อับราฮัม อันทรง 
เกียรติมีความสำาคัญ  สมาชิกแต่ละคนของศาสน-
จักรเชื่อมโยงกับอับราฮัม21 พระเจ้าทรงยืนยันพันธ-
สัญญาแห่งอับราฮัมในสมัยของเราผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ22  ในพระวิหารเราได้รับพร
อันสูงส่งและสูงสุดของเราดังที่ทรงสัญญาไว้กับ
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ23

เราต้องมีมุมมองแบบสวรรค์  เราต้องรู้เกี่ยวกับ
พันธสัญญาแห่งอับราฮัมและเข้าใจหน้าที่รับผิด
ชอบของเราในการช่วยทำาให้เกิดการรวมอิสราเอล
ตามคำาสัญญา  เราต้องรู้ว่า เหตุใด เราจึงมีสิทธิ
พิเศษให้ได้รับปิตุพรและเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์
ของเรากับปิตุในสมัยโบราณ  เราต้องรู้ว่าโยเซฟ

บุตรของยาโคบกลายเป็นผู้มีสิทธิบุตรหัวปีหลังจาก 
รูเบนสูญเสียสิทธิบุตรหัวปีของตนเอง24  โยเซฟ
พร้อมด้วยเอฟราอิมและมนัสเสห์บุตรของเขาจึง 
กลายเป็นพงศ์พันธุ์ที่เป็นผู้นำาในการรวบรวมอิสรา-
เอล25  ส่วนเผ่าอื่น ๆ จะเป็นผู้ตาม

จงนึกถึงบรรดาผู้ส่งสารจากสวรรค์ที่นำากุญแจ
ฐานะปุโรหิตอันล้ำาค่ามาสู่ศาสนจักรที่ได้รับการ

ฟื้นฟูของพระเจ้า  เมื่อวันที่ 3 เมษายน ปี 1836 
หลังจากพระเจ้าทรงยอมรับพระวิหารเคิร์ทแลนด์ 
โมเสสมาฟื้นฟู “กุญแจทั้งหลายของการรวบรวม
อิสราเอล” (คพ. 110:11) ต่อมา “เอลีอัสมาปรากฏ, 
และมอบหมายการประทานพระกิตติคุณสมัยอับ- 
ราฮัมโดยกล่าวว่าในพวกเราและพงศ์พันธุ์ของเรา 
คนทุกรุ่นต่อจากเราจะได้รับพร” (คพ. 110:12) ดัง
นั้น พันธสัญญาแห่งอับราฮัมจึงต่อขึ้นอีกครั้งอัน
เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟู! จากนั้นเอลียาห์มา
ฟื้นฟูกุญแจทั้งหลายของสิทธิอำานาจการผนึกตาม
คำาทำานายของมาลาคี26  กุญแจเหล่านั้นจำาเป็นต่อ
การผนึกครอบครัวของอิสราเอลที่มารวมกัน และ
เปิดทางให้พวกเขาได้รับพรยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดา
พรทั้งปวง นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์

มุมมองของพระบิดาและพระบุตรเกี่ยวกับพระ-

ในพระวิหารเราได้รับพร

อันสูงส่งและสูงสุดของ 

เราดังที่ทรงสัญญาไว้กับ

พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม  

อิสอัค และยาโคบ
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คัมภีร์มอรมอนเป็นอย่างไร  ทั้งสองพระองค์ทรงเห็นว่านี่คือพยาน

หลักฐานถึงการเรียกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์  ทรงเห็นว่า

นี่คือเครื่องมือให้ผู้คนได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ เชื่อ

พระกิตติคุณของพระองค์ และเข้าร่วมศาสนจักรของพระองค์ ทรง

เห็นว่านี่คืองานเขียนที่อธิบายความสัมพันธ์ของเรากับเชื้อสายแห่ง

อิสราเอลในพระคัมภีร์ไบเบิล  พระคัมภีร์มอรมอนประกาศจุดเริ่ม

ต้นของการรวม27 และเป็นเครื่องมือของพระผู้เป็นเจ้าในการทำาให้

การรวมเกิดขึ้น  หากไม่มีพระคัมภีร์มอรมอน ย่อมไม่มีการรวม

อิสราเอล28

พระคัมภีร์มอรมอนมีความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ  หากไม่มี

พระคัมภีร์มอรมอน เราคงไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับการชดใช้ของพระ- 

เยซูคริสต์29  เพราะพระคัมภีร์มอรมอนสอนเกี่ยวกับการชดใช้  จึง

ช่วยให้เรากลับใจ ทำาและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ คู่ควรรับ

ศาสนพิธีแห่งความรอดและความสูงส่ง  อีกท้ังนำาเราไปสู่พระวิหาร 

ซึ่งจะทำาให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรรับชีวิตนิรันดร์

บนแผ่นดินโลกนี้เราสามารถมีมุมมองแบบสวรรค์ในทุกสิ่งที่เรา

ทำา  ด้วยมุมมองเช่นนั้น เราจะเห็นว่างานเผยแผ่ศาสนาสำาคัญยิ่ง

ต่อการรวมอิสราเอล  ในหลายประชาชาติ ผู้สอนศาสนาของเรา

ค้นหาอิสราเอลเหล่านั้นที่กระจัดกระจายไป

ไซอันดำารงอยู่ทุกแห่งที่วิสุทธิชนผู้ชอบธรรมมารวมกัน30  สิ่งตี

พิมพ์ การติดต่อสื่อสาร และการประชุมที่โบสถ์เปิดทางให้สมาชิก

ศาสนจักรแทบทุกคนเข้าถึงหลักคำาสอน กุญแจ ศาสนพิธี และ

พรของพระกิตติคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ใด  เพื่ออำานวยความสะดวกให้

วิสุทธิชนทั่วโลก เราจึงมีพระวิหาร 143 แห่ง และอีกหลายแห่ง

กำาลังจะตามมา31

วิสุทธิชนในแผ่นดินทุกแห่งมีสิทธิ์ในพรของพระเจ้าเท่าเทียมกัน  

ความมั่นคงทางวิญญาณย่อมขึ้นอยู่กับว่าเราดำาเนินชีวิต อย่างไร 

ไม่ใช่เราอาศัยอยู่ ที่ใด

การรวมอิสราเอล ไม่ใช่  จุดหมายสุดท้าย หากแต่เป็นจุดเร่ิมต้น 

ปลายทางที่เราฟันฝ่าต้องผ่านศาสนพิธีเอ็นดาวเม้นท์และการผนึก 

ในพระวิหาร  ต้องผ่านการเข้าสู่ความสัมพันธ์ในลักษณะพันธ-

สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าทางเชื้อสายหรือการรับเป็นบุตรบุญธรรม 

จากนั้นจึงอยู่กับพระองค์และครอบครัวของเราตลอดกาล  นั่น

คือรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า—ชีวิตนิรันดร์สำาหรับบุตรธิดาของ

พระองค์32

พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงต้องการให้บุตร
ธิดากลับไปหาพระองค์ ไม่ใช่ด้วยการบีบบังคับ แต่ด้วยการเลือก

และการเตรียมพร้อมส่วนตัวของแต่ละคน  พระองค์ทรงต้องการ 
ให้พวกเขาผนึกกันเป็นครอบครัวนิรันดร์

น่ันคือมุมมองของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา น่ันคือมุมมองของ
พระบุตรอันเป็นที่รัก  และนั่นจะเป็นมุมมองของเราได้เช่นกัน 

จากคำาปราศรัยในสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาโพรโว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2013
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แอมันเป็นวีรบุรุษในพระคัมภีร์มอรมอนที ่
ใคร ๆ ก็รู้ถึงการรับใช้เยี่ยงอัศวินของท่าน 
รวมถึงการปกป้องฝูงสัตว์ของลาโมไน

กษัตริย์ชาวเลมัน (ดู แอลมา 17:25–39; 18:1–10)  
เรื่องราวของแอมัน เช่นเดียวกับเรื่องราวพระคัมภีร์
อีกหลายเรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน สอนเราได้
มากเกี่ยวกับวิธีน้อมรับโอกาสและเอาชนะการ
ท้าทายที่เราพบเจอทุกวัน

งานเผยแผ่ท่ีมีความหมาย
ซูซานน์ อี. ทาราเซวิช จากมิลวิลล์ รัฐนิวเจอร์-

ซีย์ สหรัฐอเมริกา เรียนรู้บทเรียนบางอย่างจาก 
แอมันขณะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลากับอดอล์ฟ
สามีเธอ

“เมื่อซองใหญ่สีขาวบรรจุหมายเรียกเป็นผู้สอน
ศาสนามาถึงตู้จดหมายของเรา” เธอกล่าว “ดิฉัน
กับสามีดีใจจนเนื้อเต้น  เราอดอาหารและสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับการเรียกของเรา  เราไม่กังวลกับ 
สถานที่ ของงานมอบหมาย แต่เราปรารถนาการ
ยืนยันในส่วนลึกของใจว่าเราจะทำาการเรียกให้เกิด
สัมฤทธิผลได้อย่างมีความหมาย

“ค่ำาวันนั้น ลูกหลานของเรามาอยู่กันพร้อมหน้า 
เราเปิดซองและอ่านการเรียกให้ไปคณะเผยแผ่ 
โปแลนด์ วอร์ซอ ขณะอ่าน เรารู้สึกสงบในใจว่า
แท้จริงแล้วนี่คืองานมอบหมายสำาหรับเราจริง ๆ  
เราทั้งคู่ดีใจเหลือเกิน”

แต่เม่ือมาถึงคณะเผยแผ่ ซิสเตอร์ทาราเซวิชต้อง 
พยายามอย่างยากลำาบากเพื่อให้เข้าใจแน่ชัดว่า 

เธอจะมีส่วนช่วยอะไรได้บ้าง “สามีดิฉันได้รับ
หน้าที่ทันทีซึ่งเป็นเรื่องท้าทายและให้โอกาส 
การเป็นผู้นำาที่ส่งเสริมการเติบโตแก่เขา” เธอกล่าว  
“แม้เราทั้งคู่จะพูดภาษาโปแลนด์ไม่ได้ แต่ดู
เหมือนงานรับใช้ของเขาอยู่เหนืออุปสรรคด้าน
ภาษา”  ในทางกลับกัน เธอกล่าวว่า “ดิฉัน
ต่อสู้กับความรู้สึกว่าตนเองไร้ประโยชน์และ
โดดเดี่ยวอยู่เนือง ๆ  ดิฉันสงสัยว่าการรับใช้
เป็นผู้สอนศาสนาของดิฉันมีความหมายหรือ
ไม่”

ผู้สอนศาสนาท่ีเกรียงไกร
ซิสเตอร์ทาราเซวิชพบว่าตนเองกำาลังนึกถึงผู้

สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในพระคัมภีร์มอรมอน  “ใน
ช่วงหลายปีที่เป็นครูปฐมวัย ดิฉันมักดึงเอาพลังที ่
สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจจากเร่ืองราวของ 
แอลมาและบรรดาบุตรของโมไซยาห์มาสอนเด็ก ๆ 
เกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา  ทุกครั้งที่ดิฉันนึกถึงผู้
สอนศาสนา ภาพแอมันที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วย
พลังจะปรากฏในความคิดของดิฉัน และดิฉัน
หลับตาเห็นภาพได้ง่าย ๆ ว่าผู้สอนศาสนาหนุ่ม
สาวที่กระตือรือร้นในคณะเผยแผ่ของเราเป็น
เหมือนบรรดาบุตรของโมไซยาห์ยุคปัจจุบัน  แต่
ดิฉันสงสัยว่าถ้าคุณยายผมขาวปรารถนาบทบาท
เช่นนั้นจะเป็นการขาดความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือ
ไม่”

ขณะกำาลังคิดอยู่นั้น เธอกล่าวว่าเสียงภายในใจ
เริ่มถามเธอเบา ๆ

จงเป็นเหมือน 

แอมัน
วีรบุรุษท่านนี้จากพระคัมภีร์มอรมอน 

สามารถสอนเราได้มากเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนา 

และการทำาให้แข็งขันในปัจจุบัน
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“งานมอบหมายแรกของแอมันคืออะไร”
“เป็นผู้รับใช้ ดูแลฝูงสัตว์ และรวบรวมแกะที่

กระจัดกระจาย” เธอตอบ
“ถ้าอย่างนั้น จงเป็นแอมัน”

พร้อมรับใช้
ความคิดเหล่านี้ทำาให้ซิสเตอร์ทาราเซวิชเข้าใจ

ลึกซึ้งขึ้น  “ดิฉันเข้าใจทันทีว่าลักษณะงานมอบ
หมายของดิฉันควรเป็นอย่างไร” เธอกล่าว “ดิฉัน
ตระหนักว่าแม้ดิฉันไม่เชี่ยวชาญทักษะภาษาที่
ต้องใช้เผยแผ่ศาสนา แต่ประสบการณ์สมาคม
สงเคราะห์หลายปีได้เตรียมดิฉันให้พร้อมรับใช้ผู้ 
อื่น—ในการค้นหา พบ และรักคนที่รู้สึกว่าถูกลืม
และไม่มีส่วนร่วม”

เธอเริ่มมองงานเผยแผ่ศาสนาของเธอผ่านตา 
ดวงใหม่  “ดิฉันหวนกลับมานึกถึงหลากหลายวิธี
ซึ่งหลักธรรมที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางสามารถ

เอาชนะความบกพร่องด้านภาษาได้” เธอกล่าว  
“ดิฉันเริ่มเห็นสิ่งที่ดิฉันทำาได้เพื่อดูแลฝูงสัตว์และ
รวบรวมแกะที่กระจัดกระจาย”

จากนั้นเธอกล่าวว่า “ชีวิตผู้สอนศาสนาอาวุโส
กลายเป็นช่วงเวลาที่วิเศษยิ่งของการเรียนรู้และ 
การรับใช้เมื่อเรามีโอกาสเห็นพระกิตติคุณเปลี่ยน 
แปลงและยกระดับชีวิตคนที่น้อมรับพระกิตติคุณ
นั้น”  เธอมักจะรู้สึกเหมือนกำาลังร้องเพลงที่เธอ 
เรียกว่าเพลงสวดของแอมัน: “ดูเถิด, ปีติของข้าพ- 
เจ้าเต็มเป่ียม, แท้จริงแล้ว, ใจข้าพเจ้าปร่ิมด้วยปีติ, 
และข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีในพระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า” (แอลมา 26:11)

ช่วยแกะให้รอด
เพ็กกี วอลเลซ โพลล์ จากเซาท์วีเบอร์ รัฐยูทาห์

ได้ข้อคิดจากแอมันเมื่อเธอได้รับมอบหมายให้สอน
เกี่ยวกับการช่วยชีวิตและการทำาให้แข็งขันที่การ

การบำารุงเลี้ยงทุกคนด้วยความรัก

เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการทำาตาม

แบบอย่างของแอมัน

หาคนท่ีหายไป
“นับเป็นส่ิงสำ�คัญท่ีเร� 

ทุกคนต้องไตร่ตรองว่� 

จะรู้สึกอย่�งไรถ้�หลงท�ง 

และก�รเป็นผู้เล้ียงแกะ 

‘ท�งวิญญ�ณ’  หม�ย 

คว�มว่�อย่�งไร ผู้เล้ียง

แกะท่ีจะละแกะ 99 ตัว

เพ่ือห�แกะหน่ึงตัวท่ีห�ย 

ไป  ผู้เล้ียงแกะเช่นน้ี

อ�จต้องก�รคว�มรู้

คว�มชำ�น�ญและคว�ม

ช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัย 

แต่ผู้เล้ียงแกะต้องอยู่ท่ีน่ัน 

พร้อมช่วยเหลือ และปีน

เคียงข้�งหน่วยกู้ภัยเพ่ือ

ช่วยชีวิตผู้มีคุณค่�ย่ิงใน

ส�ยพระเนตรของพระผู้

เป็นเจ้� เพร�ะพวกเข�คือ

บุตรธิด�ของพระองค์”

ดู เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์- 
รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง, “นำาจิตวิญญาณมาหา
เรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 
136.



ประชุมอบรมผู้นำ�องค์ก�รช่วยและผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิตสเตค

“ขณะอ่�นเรื่องร�วคุ้นหูของแอมัน ดิฉันสังเกตเห็นสิ่งใหม่” เธอ 

กล่�ว “จำ�ไว้ว่�แอมันกำ�ลังรับใช้ง�นเผยแผ่ในบรรด�ช�วเลมัน 

เข�ได้รับง�นมอบหม�ยให้ดูแลแกะหลวง  มีผู้รับใช้คนอื่น ๆ อยู ่

กับเข� และขณะพวกเข�กำ�ลังพ�แกะไปกินน้ำ�ที่ซีบัส พวกโจรทำ� 

ให้ฝูงสัตว์กระจัดกระจ�ย  ผู้รับใช้คนอื่น ๆ ตกใจกลัวยิ่งนัก  ต�ม 

ที่รู้กันว่�คนอื่น ๆ ที่เคยปล่อยให้แกะกระจัดกระจ�ยถูกประห�ร

หมดแล้ว และพวกเข�แน่ใจว่�เวล�น้ีพวกเข�จะประสบชะต�กรรม 

เดียวกัน (ดู แอลม� 17:25–30)

“แต่แอมันเห็นโอก�ส” ซิสเตอร์โพลล์กล่�ว  “เข�บอกผู้รับใช้คน

อ่ืน ๆ ให้เย็นใจเพร�ะเข�มีแผน  อ่�น แอลม� 17:31–33 แล้วท่�น

จะเห็นแผนนั้นชัดเจน

1. สังเกตเห็นให้เร็วที่สุดว่�แกะกำ�ลังห�ยไป

2. ‘รีบเร่งออกไป’

3. ต้อนแกะม�รวมกัน

4. นำ�แกะกลับเข�้คอกอย่�งปลอดภัย

5. ล้อมแกะไว้ ดูแลให้ปลอดภัย และเลี้ยงดูแกะด้วยคว�มรัก”

ซิสเตอร์โพลล์กล่�วว่�เธอประทับใจที่เรื่องนี้ส�ม�รถประยุกต์

ใช้ได้กับก�รทำ�ให้แข็งขัน “เร�อ�จจะมองได้ว่�เรื่องร�วของแอมัน 

เป็นสัญลักษณ์ของผู้นำ�ศ�สนจักรในทุกวันน้ีท่ีกำ�ลังช่วยชีวิตสม�ชิก 

ที่กระจัดกระจ�ยไป มีอิทธิพลม�กม�ยในโลกเหมือนพวกโจรเหล่�

นั้นที่ส�ม�รถผลักดันให้สม�ชิกออกห่�งจ�กถ้อยคำ�อันประเสริฐ

ของพระกิตติคุณ  เร�ต้องตื่นตัวและไหวทันเมื่อจิตวิญญ�ณล้ำ�ค�่

ดวงหนึ่งของพระองค์กำ�ลังห�ยไปจ�กฝูง”

เธออ้�งคำ�พูดของประธ�นกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 

ผู้กล่�วว่� “ข้�พเจ้�หวัง ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอน ขอให้เร�ทุกคน…

ตั้งใจแน่วแน่ว่�จะแสวงห�คนที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ คนที่อยู่

ในสภ�พสิ้นหวังและย�กลำ�บ�ก ขอให้พยุงพวกเข�ด้วยวิญญ�ณ

แห่งคว�มรักม�สู่อ้อมกอดของศ�สนจักรท่ีมืออันแข็งแรงและหัวใจ 

อันเปี่ยมด้วยคว�มรักจะให้คว�มอบอุ่นพวกเข� ปลอบโยนพวก

เข� ค้ำ�จุน และว�งพวกเข�ไว้บนวิถีของชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และมี

คว�มสุข”1 

อ้างอิง
1.	 ด	ูกอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“จงยื่นมือออกไปช่วยเหลือ,”	เลียโฮนา,	ม.ค.	1997,	102.

อมิวเล็คสอนเราได้เช่นกัน

อมิวเล็คเป็นวีรบุรุษท่ีย่ิงใหญ่อีกคนหน่ึงจากพระคัมภีร์มอรมอน  
เขาแสดงให้เห็นสิ่งที่ผู้คนสามารถเป็นได้เมื่อกลับสู่เส้นทาง 

แห่งความชอบธรรม
อมิวเล็คเป็นคนร่ำารวยและมีช่ือเสียง เขายอมรับว่าเขาเคยเห็น

ความลี้ลับและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าแต่ทำาใจแข็งกระด้าง  
“ข้าพเจ้าได้รับเรียกหลายครั้งแล้วและข้าพเจ้าไม่ยอมฟัง; ดังนั้น 
ข้าพเจ้ารู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้, แต่ข้าพเจ้ายังไม่ยอมรู้,” เขากล่าว  
(แอลมา 10:6; ดูข้อ 4–5 ด้วย)

แต่พระเจ้าทรงส่งเทพมาบอกอมิวเล็คให้รับแอลมาศาสดา
พยากรณ์เข้าบ้านของเขา  อมิวเล็คเล้ียงอาหารแอลมา ส่วนแอลมา 
ให้พรและสอนอมิวเล็คกับครัวเรือน  จากน้ันอมิวเล็คจึงสมทบกับ 
แอลมาในการปฏิบัติศาสนกิจจนกลายเป็นพยานปากท่ีสองอันทรง
พลังในการยืนยันความจริงพระกิตติคุณ (ดู แอลมา 10:7–12)

อมิวเล็คกลายเป็นคู่ของแอลมาในการเรียกผู้คนมาสู่การกลับใจ 
เขาส่ังสอนพระกิตติคุณด้วยพลังอำานาจและสิทธิอำานาจมากจนผู้คน
แปลกใจ (ดู แอลมา 11:46) แอลมากับอมิวเล็คถูกมัดและโยนเข้า
เรือนจำา พวกเขาหนีรอดมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ สถาปนาศาสนจักร 
ในไซดม และสอนพระกิตติคุณท่ัวแผ่นดิน (ดู แอลมา 14; 15; 31)

เช่นเดียวกับอมิวเล็ค มีคนมากมายในศาสนจักรทุกวันน้ีท่ีจะพบ
ว่าเม่ือพวกเขากลับมาแข็งขัน พระเจ้าจะประทานพรและพวกเขา
สามารถเป็นพยานอันทรงพลังถึงความจริงได้
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โดย เวนดีย์ อุลริค
นักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาต

เม่ือดิฉันกับสามีช่วยลูก ๆ ย้ายเข้าไปอยู่หอพักมหาวิทยาลัย 
หรือเข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา เรารู้สึกเศร้าระคน
โล่งอกเมื่อคิดว่าในที่สุดพวกเขา—และเรา—ต่างก็ “หมด

ภาระแล้ว”  แต่ไม่นานเราก็ตระหนักว่าควบคู่กับการได้คุณ- 
วุฒิใหม่และอิสรภาพ ลูกของเราย่อมพบเจอการท้าทายเพิ่ม
ขึ้นตามไปด้วย  ถึงแม้เราจะควบคุมชีวิตพวกเขาไม่ได้อีกต่อ
ไป แต่ที่จริงแล้วพวกเขากลับต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น
—ความช่วยเหลือที่ต่างไปจากเดิม

คำ�แนะนำ�สิบข้อ 
สำ�หรับบิด�ม�รด�
ของคนหนุ่มสาว

การท้าทาย
ยุคปัจจุบัน

ชีวิตโสดนานขึ้น  แนวโน้ม 
ทางสังคมของการเริ่มต้นครอบครัว
ในชีวิตล่าช้าสามารถทำาให้หนุ่ม
สาวบางคนรู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่น 
ตลอดเวลา  หลายคนเกิดความ 
เครียดเพราะสงสัยว่าจะได้แต่งงาน 
หรือมีลูกหรือไม่  พ่อแม่อย่างเรา
จะช่วยให้พวกเขามีมุมมองนิรันดร์
ได้อย่างไร

ต่อไปนี้เป็นการท้าทายบาง
อย่างที่คนหนุ่มสาวพบเจอใน 
โลกทุกวันนี้ ควบคู่กับคำาถาม 
ที่การท้าทายเหล่านั้นทำาให ้
พ่อแม่ต้องขบคิด

ความไม่แน่นอน
ทางการเงิน  ทุกวันนี้คน
หนุ่มสาวจำานวนมากอาจไม่
ทัดเทียมพ่อแม่ในด้านเศรษฐ-
กิจ พวกเขาอาจพบว่าหางาน 
ได้ยาก—แม้จะมีปริญญา— 
หรือหาเลี้ยงครอบครัวลำาบาก  
ในฐานะพ่อแม่ เราควรช่วย 
พวกเขาด้านเศรษฐกิจหรือเรา
ควรคิดว่าลูกจะเติบโตจากการ
หาทางออกเรื่องการเงินของ
ตนเอง
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แม้จะมีการท้าทายในโลกทุกวันนี้  

แต่พ่อแม่ยังคงเป็นพรแก่ลูกวัยหนุ่มสาว 

ได้โดยให้การสนับสนุนช่วยเหลือและ 

การนำาทางอันชอบธรรม

การนับถือศาสนา ทุกวันนี้
คนหนุ่มสาวทุกศาสนามักไม่ 
เคร่งศาสนาเท่าคนหนุ่มสาวรุ่น
ก่อนหน้านี้  พ่อแม่อย่างเราจะ
กระตุ้นลูกที่เป็นผู้ใหญ่ให้แข็งขัน 
ในศาสนจักรได้อย่างไร  เราจะ
สนับสนุนพวกเขาในเรื่องทาง 
วิญญาณถึงแม้พวกเขาจะเลือก 
ไม่แข็งขันในศาสนจักรได้อย่างไร

อาศัยอยู่กับพ่อแม่  ไม่ว่า
พวกเขาแต่งงานหรือไม่แต่งงาน 
หนุ่มสาวอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 
34 ปีที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ม ี
จำานวนมากขึ้น  เมื่อลูกที่เป็น 
ผู้ใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ พ่อแม่ 
ควรเจรจาเรื่องต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
อย่างไร อาทิ ใครเป็นคนจ่ายค่า 
อาหารและจะฝึกระเบียบวินัยให้
หลาน ๆ อย่างไร

ทางเลือกท่วมท้น คน 
หนุ่มสาวทุกวันนี้มีอาชีพให้เลือก
หลากหลายกว่าเดิม  แต่บางครั้ง
การเลือกทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะ
ท่วมท้น  พ่อแม่จะช่วยลูกที่เป็น
ผู้ใหญ่สำารวจทางเลือกและตัดสิน 
ใจเลือกอาชีพที่ตนพอใจได้อย่างไร



1.	ค้นหาว่าลูกของคุณต้องการและรักอะไร แทนที่
จะบอกลูกวัยหนุ่มสาวให้รู้วิธีได้ส่ิงท่ี ท่าน คิดว่าพวกเขาต้องการ 
ให้ถามถึงค่านิยม เป้าหมาย และความฝัน ของพวกเขา  พวกเขา
อาจจะขอให้คุณช่วยวางแผนเส้นทางไปถึงที่นั่น  หากเป็นเช่น
นั้น จงให้ความฝัน ของพวกเขา เป็นแนวทางการสนทนาของคุณ  
สำารวจข้อดีข้อเสีย สวดอ้อนวอนขอการนำาทาง และพูดคุยกัน
เสมอ  หากพวกเขาไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไร จงกระตุ้นพวกเขา
ให้พบปะสนทนากับอาจารย์แนะแนว รับการทดสอบความสนใจ
ด้านอาชีพ หรือรับประสบการณ์มากขึ้นผ่านการทำางานและการ
เป็นอาสาสมัคร

2.	ศึกษาหลักคำาสอนและพันธสัญญา	121:34–
46	ร่วมกับการสวดอ้อนวอน  ข้อเหล่านี้ประยุกต์ใช้ได้
ดีกับมารดาและบิดา  อีกทั้งสอนหลักธรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธี
ให้แนวทางอันชอบธรรมแก่ลูกที่เป็นผู้ใหญ่ของเรา

3.	ลงทุนทำาความรู้จักกับคนหนุ่มสาวหลายๆ	
คน  คุณอาจพบว่าลูกของคนอื่นสนใจเช่นกันว่าคุณใช้ชีวิตใน
วัย 20 และ 30 ปีอย่างไร  คนหนุ่มสาวสนใจใคร่รู้วิธีที่ผู้ใหญ่

อายุมากกว่าสร้างสมดุลในการจัดลำาดับความสำาคัญของ
เรื่องต่าง ๆ การเลือกอาชีพ หรือรู้ได้อย่างไรเมื่อพวกเขาพบ
คู่ครอง เมื่อปฏิสัมพันธ์กับคนหนุ่มสาวเหล่านี้ คุณจะเข้าใจ
มากขึ้นถึงการท้าทายที่คนในรุ่นนี้พบเจอ

4.	ชี้ให้เห็นของประทานของพวกเขา	การช่วย 
ให้คนหนุ่มสาวค้นพบพรสวรรค์และความสนใจของตนจะ
ช่วยให้พวกเขานึกเห็นภาพอนาคตที่น่าพอใจ  ชี้ให้เห็นว่า
น้อยนักที่คนเราจะสนุกกับอะไรจนกว่าเราจะทุ่มเทความ
พยายามมากพอเพื่อให้เราเก่ง  แม้แต่คนที่มีพรสวรรค์
มากมายตั้งแต่เกิดก็ยังต้องใช้เวลาพัฒนาพรสวรรค์นั้นจึง 
จะประสบความสำาเร็จ

5.วางใจการตัดสินใจของพวกเขา  ทั้งนี้มิได้
หมายถึงการเชื่อว่าพวกเขาจะเลือกได้สมบูรณ์แบบทุกครั้ง 
แต่หมายถึงการวางใจว่าพวกเขาสามารถฟื้นตัวได้ วางใจ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัย และชีวิตมีความหมายลึกซึ้งได้
แม้ต้องเอาชนะความล้มเหลวหรืออดทนต่อการทดลอง  เด็ก 
เล็กอาจมีรอยแผลเป็นจากการบาดเจ็บ แต่ ผู้ใหญ่ วัยหนุ่ม
สาวเติบโตจากการเอาชนะอุปสรรคไม่ใช่การหลีกเลี่ยง  จง
ให้การประคับประคองทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ส่งเสริม
ให้พักจากความเครียด สวดอ้อนวอนกับพวกเขาและเพื่อ
พวกเขา และใช้อารมณ์ขันสักนิด

แม้ลูกที่เป็นผู้ใหญ่จะล้ำาหน้าเราในความสามารถหรือความ 
สำาเร็จบางอย่าง แต่พวกเขายังสมควรและจำาเป็นต้องได้รับการ 
สนับสนุนช่วยเหลือจากพ่อแม่ในการสำารวจโลก  พึงพิจารณา
แนวทาง 10 ข้อต่อไปนี้

แนวทางสำาหรับบิดามารดา



6. ยกย่องความพยายามของพวกเขา  การ
ยกย่องคนหนุ่มสาวเมื่อพวกเขาทำางานหนักและรู้จักปรับ
ตัว ช่วยให้พวกเขาทำางานต่อไปได้นานขึ้นและสนุกกับงาน
มากขึ้น  ประธานโธมัส เอส. มอนสันแบ่งปันสูตรหนึ่งที่ว่า 
“ลงมือทำางานย่อมเกิดผลกว่าการนั่งฝันลม ๆ แล้ง ๆ”1

7. แสวงหาการดลใจ การสวดอ้อนวอนและศรัทธา
ของเราจะช่วยเราเปิดใจยอมให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยน
เรา  สตรีคนหนึ่งที่ดิฉันรู้จักรู้สึกกังวลกับรายการทีวีที่ลูก
วัยผู้ใหญ่ของเธอปล่อยให้ลูก ๆ ของพวกเขาดู  เธอรู้สึก
ว่ารายการเหล่านั้นสร้างแบบอย่างของความไม่มีสัมมา-
คารวะและการทะเลาะเบาะแว้งแม้จะถือว่าเหมาะกับวัย
ก็ตาม   เนื่องจากไม่อยากก้าวก่าย เธอจึงสวดอ้อนวอน

และอดอาหารหลายครั้งว่าควรจะทำาหรือพูดอะไร  เช้าวัน
หนึ่งลูกสะใภ้ของเธอโทรมาขอคำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีแก้ไข
ความไม่มีสัมมาคารวะและการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่ลูก ๆ 
เพื่อนดิฉันจึงแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการทีวี ซึ่งเป็น
อิทธิพลที่ลูกสะใภ้ของเธอไม่เคยสังเกตมาก่อน  พ่อแม่วัย
หนุ่มสาวคู่นั้นจึงจัดการแก้ไขปัญหานี้กับลูก ๆ  ทุกคนยอม
เปลี่ยน และบรรยากาศในบ้านดีขึ้น

ยินดีมอบความรับผิดชอบให้พวกเขาบริหารเงินของตนเองและ

เรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งรวมถึงการไม่มีเงินใช้ในอนาคตหาก

วันนี้พวกเขาใช้จ่ายเกินตัว

9. จงอ่อนน้อมถ่อมตน  เมื่อท่านรู้สึกอยากตำาหนิตนเอง
เพราะความผิดพลาดในการเป็นพ่อแม่ จงพยายามอ่อนน้อมถ่อม
ตนให้มากแทนที่จะรู้สึกอับอายขายหน้า  จงขอโทษอย่างนุ่มนวล 

บอกสิ่งที่คุณจะทำาเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วก้าวไปข้างหน้าด้วย
ความมั่นใจ  ให้ลูก ๆ เข้าใจจากการสังเกตคุณว่าความผิดพลาด
ไม่ใช่จุดจบ การขอโทษไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอ การ

ให้อภัยผู้อื่นและตนเองนำามาซึ่งสันติสุข

10. วัดความสำาเร็จที่แท้จริง  เมื่อเราคิดมากเกินเหตุว่า
ผู้อื่นจะตัดสินเราอย่างไรสำาหรับการเลือกของลูก ๆ เรา (ไม่ว่าดี
หรือเลว) เราย่อมสูญเสียความเป็นกลาง และเรามักสูญเสียพระ-
วิญญาณ  จำาไว้ว่าความสำาเร็จของพ่อแม่อย่างเราไม่ได้ขึ้นอยู่
กับว่าลูกเราดำาเนินชีวิตตามบรรทัดฐานของเราดีเพียงใด แต่ขึ้น
อยู่กับว่า เรา ดำาเนินชีวิตตามบรรทัดฐานนั้นอย่างเสมอต้นเสมอ
ปลายและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากเพียงใด

8. พูดคุยเรื่องเงิน  ขณะพิจารณาสถานการณ์การเงิน

ของคุณเองและวุฒิภาวะของลูกแต่ละคน จงตัดสินใจร่วม

กับการสวดอ้อนวอนว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่

ลูก ๆ อย่างไรหากต้องช่วย  บางทีพวกเขาอาจต้องการให้

ท่านช่วยทำางบประมาณเท่านั้น  หากคุณให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเงิน ต้องชี้แจงตั้งแต่ต้นว่าคุณต้องการให้พวกเขา 

คืนเงินหรือใช้เงินไปในด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่  จากนั้นจง

ขณะที่เราพิจารณาความต้องการและบุคลิกภาพของลูกวัย

หนุ่มสาวแต่ละคนร่วมกับการสวดอ้อนวอน พระวิญญาณจะ

ทรงช่วยให้เรานำาทางได้โดยไม่วิพากษ์วิจารณ์ สนับสนุนโดยไม่

สร้างความอึดอัด และถอยออกมาโดยไม่ทอดทิ้ง  ขณะทำาเช่น

นั้นลูกวัยหนุ่มสาวของเราจะวางใจว่าทั้งเราและพระเจ้าอยู่ข้าง

พวกเขา  

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“Great	Expectations”	(ไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของ

ศาสนจักรสำาหรับคนหนุ่มสาว,	11	ม.ค.,	2009),	6;	speeches.byu.edu.
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ดิฉันเกิดในศาสนจักร แต่ครอบครัวไป
โบสถ์นาน ๆ ครั้งในช่วงที่ดิฉันเติบ

ใหญ่  แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ดิฉันก็หาวิธีไป
โบสถ์ด้วยตนเองเสมอ  ตอนต้นทศวรรษ 
1970 ดิฉันรับใช้เป็นครูเซมินารีในเมือง
พิตต์สเบิร์ก รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อ
เราศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันท้าทาย
ชั้นเรียน—รวมทั้งตัวดิฉันเอง—ให้อ่านพระ-
คัมภีร์ทั้งเล่ม  วันหนึ่งขณะอ่านดิฉันได้รับ
ประจักษ์พยานแรงกล้าว่าพระคัมภีร์เล่มนี้
เป็นความจริง

ไม่กี่ปีต่อมาคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมดิฉัน  
ระหว่างนั้น คุณพ่อหยิบยกเรื่องบางเรื่องที่
เราเห็นไม่ตรงกันขึ้นมาพูดและเป็นเรื่องที่
ดิฉันไม่ต้องการสนทนากับท่าน  แต่ท่าน 
ยังคงพูดต่อไปจนดิฉันเกือบระงับอารมณ์

นีไฟตอบคำ�ถ�มของดิฉัน
ไม่อยู่ ดิฉันขอตัวครู่หนึ่งและเข้าไปในห้อง 
นอนคุกเข่าสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ 
ขอให้พระองค์ทรงช่วยดิฉันรับมือกับคุณพ่อ  
คำาตอบมาในรูปของความคิด นั่นคือ  เรื่อง
ราวของนีไฟกับคันธนูหัก

ดิฉันเปิดอ่านเรื่องนั้นใน 1 นีไฟบทที่ 16  
ดิฉันคิดว่านีไฟอ่อนน้อมมากพอจะไปหา
บิดาผู้พร่ำาบ่นต่อต้านพระเจ้าเพื่อถามว่า
ท่านควรไปหาอาหารที่ใด (ดูข้อ 23)  ด้วย
ความคิดดังกล่าวดิฉันจึงรู้สึกว่าต้องไปหา
คุณพ่อเพื่อขอคำาแนะนำาจากท่านและพร
ฐานะปุโรหิต

เมื่อดิฉันกลับไปห้องนั่งเล่นและขอพร
จากคุณพ่อ ใจท่านอ่อนลงและเริ่มร้องไห้  
“ขอพ่อคิดดูก่อน” ท่านบอก

ท่านอดอาหารและสวดอ้อนวอนติดต่อ

กันสองสามวัน  จากนั้นก่อนที่คุณพ่อคุณ

แม่จะกลับบ้าน ท่านให้พรที่ดีมากแก่ดิฉัน

หลังจากประสบการณ์คราวนั้น คุณพ่อ 

เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิต ระหว่างเดินทางกลับ

บ้าน พวกท่านแวะเที่ยวอาดัม–ออนได– 

อาห์มัน รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ที่นั่นทำา 

ให้คุณพ่อได้รับประสบการณ์แรงกล้า 

ทางวิญญาณ

ไม่นาน คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายที่แข็งขันและทุ่มเท  ตลอดหลายปี

ติดต่อกันพวกท่านรับใช้งานเผยแผ่ด้วยกัน

สองครั้ง—ครั้งหนึ่งในเยอรมนีและอีกครั้ง 

ที่เทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้  คุณพ่อ

รับใช้เป็นผู้ประสาทพรสเตคเมื่อท่านถึง 

แก่กรรมในปี 1987

พระเจ้าทรงทราบว่าคุณพ่อเป็นคนดี  

ดิฉันได้รับคำาตอบผ่านพระคัมภีร์มอรมอน 

และเพราะดิฉันทำาตามการกระตุ้นเตือน

คราวนั้นคุณพ่อจึงทราบว่าท่านต้องเป็น

ผู้นำาให้ครอบครัวเรา  ประสบการณ์ครั้งนี้

เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อเรา

ดิฉันเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น

พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู

คริสต์และเขียนไว้เพื่อสมัยของเรา  ดิฉัน

ทราบว่าดิฉันสามารถเปิดอ่านได้ทุกครั้งที่

ดิฉันท้อแท้และในทุกสถานการณ์ คำาตอบ

อยู่ที่นั่น

โดยแท้แล้ว “พระวจนะของพระคริสต์จะ 

บอก [เรา] ทุกสิ่งที่ [เรา] ควรทำา” (2 นีไฟ 

32:3) 
จูดี้ เอ็ม. สมิธ, แคนซัส สหรัฐอเมริก�

ดิฉันเปิดอ่�นเรื่องนีไฟกับคันธนู
หัก และรู้สึกถึงก�รกระตุ้นเตือน

ให้ไปห�คุณพ่อเพื่อขอคำ�แนะนำ�
และพรฐ�นะปุโรหิต



คริสต์ศักราช 1996 ผมกับภรรยามี
ลูกชายสองคน อายุสี่ขวบและเจ็ด

ขวบ  เราเป็นครอบครัวที่วุ่นวายตามประสา
คนมีลูกอายุยังน้อย  ดึกคืนหนึ่งภรรยาผม
เจียดเวลาเขียนจดหมายถึงเกล็นหลาน
ชายของผมซึ่งกำาลังรับใช้งานเผยแผ่ใน
ฟินแลนด์

ด้วยเหตุผลบางอย่าง เธอรู้สึกว่าต้อง
เขียนจดหมายยาว ๆ สักฉบับ—จดหมายซ่ึง
เต็มไปด้วยรายละเอียดแจกแจงว่าสมาชิก
ครอบครัวแต่ละคนกำาลังทำาอะไร พวกเขา
อยู่ตรงจุดไหนทางวิญญาณ กำาลังเกิดอะไร
ขึ้นกับการเรียกของผมและเธอในศาสนจักร 
เร่ืองราวการเปล่ียนใจเล่ือมใสของเธอ ความ 
รู้สึกที่เธอมีต่องานเผยแผ่ศาสนา และประ-
จักษ์พยานของเธอในพระกิตติคุณ

จดหมายฉบับนั้นดีมาก แต่ผมสงสัยว่า
หลานชายต้องการข้อมูลมากขนาดนั้นจริง
หรือ  ต่อมาเธอเขียนถึงเขาอีกครั้ง

หกปีให้หลังขณะผมกำาลังรับใช้เป็น
อธิการและลูกชายของเราอายุ 10 ขวบ 
และ 13 ปี โลกของผมเปลี่ยนไปในชั่วพริบ
ตา วันที่ 2 มกราคม ปี 2002 ภรรยาผมเสีย
ชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวด้วยอายุเพียง 
42 ปี

ที่บ้านผมพยายามทำาตามหลักธรรมใน 
“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”1 ต่อไป   
ผมพบว่าผมสามารถคุ้มครองและเลี้ยงดู
ครอบครัว แต่ผมบกพร่องในการบำารุงเลี้ยง
สิ่งที่ลูกชายต้องการ  กระนั้นก็ตาม เรายัง
ดำาเนินชีวิตต่อไปด้วยสุดความสามารถ

ในเดือนมิถุนายน ปี 2012 แซมลูกชาย
คนเล็กของผมกำาลังรับใช้งานเผยแผ่เต็ม
เวลาในคณะเผยแผ่โคโลราโด เดนเวอร์เซาท์ 
เขาส่งอีเมลถึงผมว่า “มีบางอย่างเกิดขึ้น
อาทิตย์นี้ซึ่งดีมาก ๆ” เขาเขียน “ผมได้รับ
จดหมายสองฉบับจากแม่”

จดหมายสองฉบับจากแม่
เขาอธิบายว่าเขาได้รับพัสดุจากเกล็นลูก 

พ่ีลูกน้องของเขา ในน้ันมีจดหมายท่ีแม่เขียน 
ส่งถึงเกล็นขณะเขาอยู่ในฟินแลนด์ด้วย

“เขาบอกผมว่าจดหมายสองฉบับนี้ที่แม่ 
ส่งให้เขาขณะเป็นผู้สอนศาสนา จริงๆ  แล้ว 
แม่เขียนให้ผมระหว่างผมเป็นผู้สอนศาสนา” 
แซมเขียน “เขาจึงส่งมาให้ผม มันเหลือเชื่อ
มากครับ!”

การเรียนรู้จากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
คุณแม่ ประจักษ์พยาน และความรู้สึกที่
ท่านมีต่องานเผยแผ่ศาสนาเป็น“กำาลังใจ
อย่างดีตอนนี้” แซมเขียน เขาบอกว่าเขาจะ
นำาจดหมายไปถ่ายเอกสารและส่งต้นฉบับ
กลับบ้าน

“ผมไม่ทราบมาก่อนว่าพ่อเคยรับใช้เป็น
ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์หรือเป็นหัวหน้า
เผยแผ่วอร์ด” แซมเขียน  เขาเรียนรู้ว่าเมื่อ
เขาอายุสี่ขวบ เขา “จะกระโดดขึ้นเตียงหลัง
จากสวดอ้อนวอนและตะโกนว่า ‘ผมอยาก
เป็นผู้สอนศาสนา’”

จดหมายเปี่ยมด้วยพลัง เป็นส่วนตัว และสะเทือน
อารมณ์เมื่อเขียนในปี 1996 แต่เมื่อนึกถึงเหตุ-

การณ์ในปีต่อๆ มาทำาให้จดหมายเป็นมากยิ่งกว่านั้น
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จากนั้นเขาเพิ่มเติมบางอย่างที่เขาเรียน
รู้เกี่ยวกับคุณแม่ของเขา “แม่ต้องรู้แน่เลย
ว่าผมจะได้เป็นนักมวยปล้ำาเพราะแม่บอก
ว่าผมน่ารักมากจนทำาให้นักมวยปล้ำาอาชีพ
ยอมเป็นเพื่อนได้ :)”

ปฏิกิริยาของแซมต่อจดหมายเหล่านั้น
ทำาให้ผมน้ำาตาไหล   ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขา
ส่งจดหมายเหล่านั้นกลับบ้าน  จดหมาย
ดังกล่าวเปี่ยมด้วยพลัง เป็นส่วนตัว และ
สะเทือนอารมณ์เมื่อเขียนในปี 1996 แต่
เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในปีต่อ ๆ มาทำาให้
จดหมายเป็นมากยิ่งกว่านั้น

จดหมายของภรรยาผมทำาให้หลานชาย
เข้มแข็ง แต่เหมือน “การโยนขนมปังลงบน
น้ำา” (ดู ปัญญาจารย์ 11:1) เพราะหลายป ี
ต่อมาจดหมายเหล่านั้นกลับมาเป็นพรแก ่
ลูกชายผู้สอนศาสนาและสามีม่ายของเธอ 

เคน พินเนการ์, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ด	ู“ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2010,	165.



วันอาทิตย์วันหนึ่งในฤดูร้อนปี 2002 ผม
ตื่นนอนพลางนึกถึงคุณแม่ที่เพิ่งถึงแก่

กรรม  ผมกำาลังไปเยี่ยมวอร์ดบ้านเดิมของ
ผมในแปซิฟิกแพลิเซด รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา คุณแม่ของผมนมัสการที่นั่น
มานานเกือบ 50 ปี

ผมคุกเข่าสวดอ้อนวอนบอกพระเจ้าว่า 
ผมคิดถึงคุณแม่มากและทูลขอประสบการณ์ 
ทางวิญญาณในวันนั้น

บ่ายวันนั้นผมมีแผนเข้าชมการถ่ายทอด
การอุทิศซ้ำาพระวิหารนอวู อิลลินอยส์ที่
อาคารสเตคในเมืองแซนตามอนิกา รัฐ
แคลิฟอร์เนีย  น่าเสียดายที่ผมมาถึงสาย 

เกินกว่าจะเข้าไปได้  ผมกลับไปที่รถและ
บ่ายหน้ากลับขึ้นทางด่วน

ขณะขับรถผมได้ยินเสียงหนึ่งพูดว่า  
“แรนดี้ ไปดูแมรีย์หน่อย!” แมรีย์เป็นเพื่อน
รักของครอบครัวเราและเป็นสมาชิกที่เคร่ง-
ครัดของอีกศาสนาหนึ่ง  เธอกับนาตาชา
ลูกสาวอยู่บ้านใกล้กับรูบี้คุณป้าของผมมา
นานกว่า 25 ปี  แต่เพราะไม่มีครอบครัวอยู่
ใกล้ ๆ พวกเขาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวเรา หลังจากคุณป้าผมถึงแก่กรรม
ในปี 1984 คุณแม่มักจะแวะไปเยี่ยมแมรีย์ 
เสมอเพื่อนำาของฝากเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือ
อาหารที่ท่านอบเองไปให้

ตอนแรกผมไม่สนใจการกระตุ้นเตือนนั้น 
ผมจะแวะเยี่ยมโดยไม่บอกกล่าวไม่ได้ และ
ผมไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรบอกเธอ  ทันใด
นั้นเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ดัง
กว่าเดิม “แรนดี้ ไปดูแมรีย์หน่อย!”  คราว
นี้ผมเอาใจใส่คำาแนะนำา แม้จะออกจาก
ทางด่วนแทบไม่ทัน

เมื่อมาถึงบ้านของแมรีย์ เธอทักทายผม
แต่ดูท่าทางไม่สบาย  ผมบอกได้เลยว่าเธอ
ร้องไห้ก่อนผมมา  ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้น 
เธอตอบว่าเธอป่วยมากและปวดจากการ
บาดเจ็บที่คอ เธอมีอาหารในบ้านน้อยมาก 
เธอบอกว่าเธอไม่สบายเกินกว่าจะเดินไป
ร้านขายยาหรือตลาด

เมื่อผมถามว่าทำาไมเธอไม่โทรบอกคน 
ในครอบครัวเรา เธอตอบว่า “ป้าสวดอ้อน 
วอนและทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ส่งคน
มาช่วยป้า”

ผมบอกเธอว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ 
ยินคำาสวดอ้อนวอนของเธอและทรงส่งผมมา 
เราสวมกอดกัน และต่อจากนั้นเธอบอกบาง
อย่างที่ผมจะไม่มีวันลืม  เธอบอกว่า “ตอนที่
คุณมาถึงบันไดบ้าน ป้าเห็นหน้าคุณแม่ของ
คุณ ไม่ใช่หน้าคุณ”

ผมรู้สึกทันทีว่าวิญญาณที่สวยงามของ
คุณแม่อยู่ใกล้ผม และผมรู้สึกถึงการกระตุ้น
เตือนให้รับใช้เช่นเดียวกับที่คุณแม่จะรับใช้  
ชีวิตท่านเต็มไปด้วยการรับใช้ผู้อื่น

ผมหวังว่าผมจะไม่ลืมความสำาคัญของ
การเอาใจใส่สุรเสียงของพระวิญญาณและ
แบบอย่างที่คุณแม่วางไว้ให้ผมในการรับใช้
ผู้อื่น 
แรนดี้ เรย์โนลด์ส อัลเลน, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ป้าเห็นหน้าคุณแม่ของคุณ

เมื่อผมมาถึงบ้านของ
แมรีย์ เธอทักทายผม 

แต่ดูท่าทางไม่สบาย  
ผมบอกได้เลยว่าเธอ
ร้องไห้ก่อนผมมา

40 เ ลี ย โ ฮ น า



ข่าวสารผู้นำาภาคเอเชีย

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก คุณพ่อข้าพ- 

เจ้ามีเรื่องบาดหมางกับพี่ชาย  

ด้วยความขุ่นเคือง คุณพ่อจึงเลิก

ติดต่อและห้ามเราไปเยี่ยมพี่ชายของท่าน

อีกด้วย  จนเมื่อมารดาข้าพเจ้าป่วยหนัก

และใกล้สิ้นใจอยู่บนเตียง คุณพ่อจึงยอม

ให้พี่ชายของท่านกับภรรยามาเยี่ยมเรา

อีกครั้งในที่สุด

สมัยมัธยมต้น ข้าพเจ้ามีเร่ืองบาดหมาง 

กับเพื่อนสนิทข้างบ้าน  ข้าพเจ้าเลิกคุยกับ 

เขาและตีตนออกห่างเพ่ือเป็นการ “ลงโทษ” 

เขา  ต่อมา สมาชิกศาสนจักรคนหนึ่งพา

เขามาที่โบสถ์ ข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ก็ปฏิเสธ

ไม่ยอมคุยกับเขาเพื่อข้าพเจ้าจะ“ลงโทษ” 

เขาต่อไปได้  จนทุกวันน้ี ข้าพเจ้ายังคงรู้สึก 

แย่กับพฤติกรรมของตนเอง  โอ้ ข้าพเจ้า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสพบเขาและ

บอกเขาว่าข้าพเจ้าขอโทษ!  

พระเจ้าตรัสว่า “คนที่ไม่ให้อภัยความ

ผิดแก่พ่ีน้องตนย่อมอยู่ในสภาพท่ีถูกกล่าว 

โทษต่อพระพักตร์พระเจ้า; เพราะบาปที่

ร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับเขา”1  ข้าพเจ้าไม่

อาจเข้าใจข้อนี้ได้เมื่อเป็นเด็ก  ข้าพเจ้า

นึกไม่ออกว่าทำาไมการที่ข้าพเจ้าตกเป็น 

เหย่ือ บาปข้าพเจ้าจึงร้ายแรงกว่าผู้ท่ีกระทำา 

ผิดหากข้าพเจ้าไม่ให้อภัยเขา  เรื่องนี้จะ

ยุติธรรมได้อย่างไร  เวลานั้นข้าพเจ้าไม่

เข้าใจเลยจริง ๆ!

เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้น มีประสบการณ์มาก

ขึ้น และพยายามใคร่ครวญพระคัมภีร์ข้อ

นี้อย่างมาก ในที่สุด ข้าพเจ้าก็ “เข้าใจ!”  

นี่เป็นเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรามาก!  

โดยธรรมชาติ ความขุ่นเคืองเป็นสิ่งที่เจ็บ 

ปวดอยู่แล้ว  แต่หากเราไม่ให้อภัยคน

เหล่าน้ันท่ีทำาให้เราขุ่นเคือง เราจะเจ็บปวด 

แม้ลึกกว่าและยาวนานยิ่งกว่า  พระบิดา

บนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรง

ต้องการให้เราฝากความยุติธรรมไว้กับ

พระองค์  “เรา, พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เรา

จะให้อภัย,” แต่ทรงเรียกร้องจากเรา “ที่

จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง”2  โดยการทำาเช่น

นี้ เราจะไม่ทนทุกข์กับความเจ็บช้ำาซ้ำาเติม

โดยทำาให้จิตวิญญาณของเราเองเจ็บปวด

สตรีผู้ชาญฉลาดคนหนึ่งเข้าใจหลัก

ธรรมนี้  เธอกล่าวว่า “เมื่อคุณให้อภัยผู้

อื่น ย่อมเท่ากับว่าคุณกำาลังมีเมตตาต่อ

ตนเอง”  ประธานบริคัม ยังก์สอนโดย

การให้ตัวอย่างถึงเรื่องนี้เช่นกัน  เมื่อคน

ถูกงูพิษกัด ปฏิกิริยาทั่วไปคือการรีบหา 

ไม้มาตีงูให้ตาย ขณะสิ่งถูกต้องที่พึงทำา 

คือไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อขอความช่วย

เหลือให้รอดชีวิต3  กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อมี

คนทำาให้เราขุ่นเคือง (โดนงูกัด) การเลือก

ที่จะให้อภัย (รับการถ่ายเลือดด้วยเซรุ่ม

เลือด)  เป็นสิ่งสำาคัญและเร่งด่วนกว่าการ

หาทางแก้แค้น

ข้าพเจ้าสำานึกคุณที่มีโอกาสอ่านหนัง- 

สือของประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิม- 

บัลล์ ปาฏิหาริย์แห่งการให้อภัย สมัยเป็น

เด็ก  จากหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า 

“การให้อภัยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ”4  ข้าพเจ้า 

เรียนรู้อีกด้วยว่า ด้วยพลังอำานาจของพระ- 

ผู้เป็นเจ้า เราสามารถให้อภัยทุกคนได้แม้

กระทั่งตัวเราเอง5

พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างสูงสุด

ของเรา  ระหว่างที่ทรงปฏิบัติศาสนกิจใน

ความเป็นมรรตัยของพระองค์ พระองค์

ทรงอรรถาธิบายหลักธรรมพระกิตติคุณ

ข้อนี้เสมอทั้งโดยพระดำารัสและสิ่งที่พระ- 

องค์ทรงกระทำา  แม้เมื่อทรงอยู่บนกางเขน 

พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรง

ยกโทษพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำาลังทำา

ประเทศไทย
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ปาฏิหาริย์แห่ง 
การให้อภัย
เอ็ลเดอร์จุย-ชาง จวน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
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อะไร”6  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระ- 

ผู้เป็นเจ้าทรงรักเรามากจนทรงส่ง

พระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์มา

ชดใช้บาปของเราเพื่อสนองข้อเรียก

ร้องแห่งความยุติธรรม  พระองค์

ทรงต้องการให้เราดำาเนินชีวิตด้วย

สันติสุขภายใน  พระองค์ไม่ทรง

ต้องการให้มี “พิษ” ใด ๆ หลงเหลือ

อยู่ในใจเรา  ข้าพเจ้าเชื่ออย่างมั่นคง

ว่าโดยผ่านปาฏิหาริย์แห่งการให ้

อภัย เราจะเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง 

ของพระคริสต์ได้  เหมือนดังที่ศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวไว้ก่อน 

ท่านจะจากไปคุกคาร์เทจว่า “ข้าพเจ้า 

สงบดังเวลาเช้าของฤดูร้อน; ข้าพเจ้า

มีมโนธรรมอันปราศจากความผิด

ต่อพระผู้เป็นเจ้า, และต่อมนุษย์ทั้ง

ปวง.”7

พี่น้องทั้งหลาย หากใครในพวก

ท่านกำาลังมีความยากลำาบากในการ 

ให้อภัยผู้อื่น โปรดจำาสิ่งที่เอ็ลเดอร ์

เบดนาร์สอนว่า “พลังช่วยเหลืออัน

เนื่องจากการชดใช้ของพระคริสต์ 

[สามารถ] เสริมสร้างเราให้ทำาสิ่งที่

เราไม่สามารถทำาได้ด้วยตนเอง”8

ข้าพเจ้าทราบว่าหลักธรรมที่แท้

จริงนี้มาจากพระผู้เป็นเจ้า  เราทุกคน

ทำาได้! ■

อ้างอิง
1.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	64:9.

2.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	64:10.

3.	ต�มที่เขียนไว้ใน	ม�เรียน	ดี.	แฮงก์,	

“Forgiveness:	The	Ultimate	Form	

of	Love,”	Ensign,	ม.ค.	1974,	21.	

4.	ดู	สเป็นเซอร	์ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	

The Miracle of Forgiveness	(1969),	

262,	282.	

5.	ดู	สเป็นเซอร	์ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	

The Miracle of Forgiveness	(1969),	

298-300,	339,	344.

6.	ลูก�	23:34

7.	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	135:4.

8.	ดู	เดวิด	เอ.	เบดน�ร์,	“ในพลังของ

พระเจ้�,”	เลียโฮนา, พ.ย.	2004,	94.

พระเยซูตรัสว่า “พระบิดา 

เจ้าข้า ขอทรงยกโทษพวกเขา 

เพราะเขาไม่รู้ว่าก�าลังท�าอะไร” 

(ลูกา 23:34)

บิดาจึงตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย ลูกอยู่กับพ่อตลอด

เวลา สิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่

แล้ว แต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชม

ยินดีและรื่นเริง เพราะน้องคนนี้ของลูกตาย

ไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ยัง

ได้พบกันอีก’  (ลูกา 32-15:31)



เอ็ลเดอร์อรรถสิทธ์ิ (คนท่ีสองจาก
ซ้าย) กับคุณแม่ พ่ีสาว และประธาน
สเตค

ประเทศไทย
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ป ระมาณ 3 ปีก่อนรับบัพติศมาเข้ามา

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผมได้รับคำาเชิญชวน

จากพี่สาวของผมให้ไปโบสถ์กับเธอ  ผม

ไม่อยากไป แต่ก็ยอมไปด้วย 2 ครั้ง ซึ่งคือ

ในกิจกรรมวันแม่และวันอาทิตย์  แม้จะ

รู้สึกไม่อยากอยู่ที่โบสถ์เพราะอยากไปอยู่

กับเพื่อน ๆ มากกว่า แต่ผมก็อยู่ตั้งแต่ต้น

จนจบ  
หลังจากนั้นพี่สาวผมก็ชวนผู้สอน

ศาสนามาสอนผมที่บ้าน  ผมจำาไม่ได้ว่าผู ้
สอนศาสนามาสอนผมกี่ครั้ง แต่มีครั้งนึงที่ 

ผมจำาได้ และนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเจอ 
กับผู้สอนศาสนา วันนั้นขณะผู้สอนศาสนา 

กำาลังสอน ผมน่ังฟังโดยมีพ่ีสาวน่ังอยู่ข้างๆ 
ใบหน้าผมชุ่มไปด้วยเหงื่อ และผมรู้สึกว่า
ไม่อยากฟัง  ผม 
ไม่อยากเรียนรู้ 
แต่ผมก็พอมี
มารยาทอยู่บ้าง 
ผมจึงบอก

จู่ ๆ ผมก็ยอมเรียนกับผู้สอนศาสนาอย่าง

เต็มใจ  จนถึงเวลานี้ผมยังไม่รู้ว่าทำาไมผม

ถึงยอมเรียน ผมจำาไม่ได้!  

เม่ือถึงวันรับบัพติศมา ผมเลือกให้พ่ีสาว 

เป็นผู้พูดในพิธีบัพติศมา ผมจำาไม่ได้ท้ังหมด 

ว่าเธอพูดว่าอะไร แต่ผมจำาได้ประโยคหนึ่ง 

ว่า “ดิฉันสวดอ้อนวอนให้น้องชายมาตลอด 

3 ปี!”  พี่สาวของผมไม่เพียง “ทูลขอ” จาก 

พระบิดาบนสวรรค์เท่าน้ัน แต่เธอยัง “เคาะ” 

โดยกระทำาในส่วนของเธอจนสุดความ

สามารถ ผมรู้ว่าเวลาน้ันพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของพี่สาวผม ■
เอ็ลเดอร์อรรถสิทธิ์ สละวาส ี
คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

เชิงปฏิเสธกับผู้สอนศาสนาไปว่า “ขอบคุณ

ครับ แต่นี่ไม่ใช่ทางของผม”  หลังจากนั้น

ผมก็ไม่เคยได้เจอผู้สอนศาสนาอีกเลย  

ก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อยได้พูดคุยกับพี่

สาวหรือครอบครัวมากนัก เพราะเวลาส่วน

ใหญ่ผมจะทำางานและอยู่กับเพื่อน  ผมมี

ความสุขที่ครอบครัวให้สิทธิ์เสรีกับผมทุก

เรื่องที่ผมจะทำา โดยคอยดูแลให้คำาแนะนำา

อยู่เรื่อย ๆ และให้ผมเรียนรู้ด้วยตนเองว่า

ผลของการเลือกและการกระทำาจะเป็น

อย่างไร  แต่ชีวิตของผมเริ่มเปลี่ยนแปลง

มากขึ้นหลังจากได้เจอกับผู้สอนศาสนา  

ผมหยุดทำาหลายสิ่งที่ไม่ดี  จนเกือบ 3 ปี

ผ่านไป ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สาวมาก

ขึ้น  เธอยังคงชวนผมไปโบสถ์ แต่ผมก็ยัง

ปฏิเสธ  หลังจากปฏิเสธพี่สาวได้ไม่นาน 

“ดิฉันสวดอ้อนวอนให้น้องชาย  
มาตลอด 3 ปี!”

ผมไม่อยากเรียนรู้ แต่ผมก็พอมีมารยาท
อยู่บ้าง ผมจึงบอกเชิงปฏิเสธกับผู้สอน

ศาสนาไปว่า “ขอบคุณครับ แต่นี่ไม่ใช่ทาง
ของผม”
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ไฟร์ไซด์พิเศษกับอธิการบดีบีวายยู-ฮาวาย

ท4 เ ลี ย โ ฮ น า

1.  ข้อกำาหนดในการรับนักศึกษามีอะไร

บ้าง

•	 ข้อกำาหนดเบื้องต้นมี 3 ประการ 
คือ (1) ต้องจบมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (2) ภาษาอังกฤษในระดับ 
Advance1  และ (3) ได้รับอนุมัติ

จากผู้นำาในท้องท่ีและประธาน 
สเตค โดยใช้ข้อกำาหนดเดียวกัน
กับการไปเป็นผู้สอนศาสนาหรือ
การเข้าพระวิหาร

2.  สิ่งที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา

•	 มหาวิทยาลัยให้ความรู้นักศึกษา
เพื่อกลับมาเสริมสร้างอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าในประเทศบ้าน
เกิดของตน

3.  ควรดำาเนินการสมัครหลังจบจากเป็น

ผู้สอนศาสนาหรือไม่

•	 หากภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
อยู่แล้ว ท่านสามารถสมัครก่อน
เป็นผู้สอนศาสนา  เมื่อได้รับการ
ตอบรับ มหาวิทยาลัยจะเก็บสิทธิ์
ไว้ให้จนหลังจากจบงานเผยแผ่  
แตห่ากตอ้งปรบัปรงุภาษาองักฤษ
ในระหว่างนั้น ควรจะสมัครหลัง
จากจบแล้ว  นอกจากนี้ หาก
ประธานคณะเผยแผ่อนุญาต 
ท่านสามารถสมัครในวันเตรียม
ของผู้สอนศาสนาได้เช่นกัน

4.  ถ้าต้องการสมัครแบบโอนหน่วยกิต

ต้องทำาอย่างไร

•	 หากท่านเรียนในมหาวิทยาลัย

อธิการบดีวีลไรต์แนะนำาพันธกิจ 3 ข้อ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งประธานเดวิด โอ. 
แมคเคย์ให้ไว้ ดังนี้ 1) เพื่อผสมผสาน
การเรียนรู้ทางวิญญาณกับการเรียนรู้เชิง
วิชาการ  2) เพื่อช่วยคนหนุ่มสาวพัฒนา
อุปนิสัยและความซื่อสัตย์สุจริตที่จะเป็น

ผู้นำาที่ดีในวันข้างหน้า  3) เพื่อช่วยคน
หนุ่มสาวให้เป็นผู้สร้างในบ้าน ในชุมชน 
และในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  โดย

สรุปคือเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้เรียนรู้ ผู้นำา 
และผู้สร้าง

เนื่องจากพันธกิจสามข้อนี้ บีวายยู- 
ฮาวายจึงต้องการให้การศึกษาทั้งทาง
วิญญาณและทางวิชาการ ตลอดจนทาง
ด้านงานอาชีพโดยส่งเสริมให้นักศึกษา

ทำางานนอกเวลา และทางด้านสังคมผ่าน 
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬา ดนตรี และชมรม 

ต่อไปนี้คือคำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ 
บีวายยู-ฮาวาย ตอบโดยอธิการบดีวีลไรต ์
ในไฟร์ไซด์ โดยสรุปพอสังเขป

เ ม่ือวันท่ี 26 มีนาคม ท่ีผ่านมา ณ อาคาร 
 ประชุมวอร์ดอโศก สตีเวน ซี. วีลไรต ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ฮาวาย 
(BYU-H) เดินทางมาเป็นผู้พูดที่การประ-
ชุมไฟร์ไซด์พิเศษเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อที่บีวายยู-ฮาวายแก่สมาชิก
และผู้สนใจ โดยมีศิษย์เก่าจากบีวายยู- 
ฮาวายบางส่วนมาร่วมไฟร์ไซด์ครั้งนี้ด้วย  
ผู้พูดอีกหนึ่งท่านคือประธานเดวิด เอ็ม. 
ซีเนียร์  

ประธานซีเนียร์เน้นถึงความสำาคัญ
ของการศึกษา  เราเริ่มการศึกษาก่อนที ่
เรามายังโลกนี้ และเวลานี้การศึกษาของ

เรายังดำาเนินต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด  
แม้แต่ในโรงเรียนศาสดาพยากรณ์ยังมี
การสอนภาษาฮีบรูเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิล
ได้มากขึ้น  “เมื่อเราเริ่มต้นเรียนรู้ เรายืน
อยู่บนบันได และเราต้องไต่ขึ้นไปทีละขั้น
เพื่อให้เราได้รับการศึกษา”

อธิการบดีสตีเวน  
ซี. วีลไรต์ กับภรรยา 
ถ่ายภาพร่วมกับศิษย์
เก่าบีวายยู-ฮาวาย
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ประเทศไทยไปแล้ว 1-2 ปี ท่าน
สามารถสมัครได้ โดยต้องเรียน
ไปแล้วไม่เกินครึ่งหนึ่งของระดับ
อุดมศึกษา

5.  หลักสูตรออนไลน์ของบีวายยู-ฮาวาย

คืออะไร

•	 บีวายยู-ฮาวายเปิดหลักสูตร
ออนไลน์ 2 ปีแรกให้แก่ผู้ที่สนใจ
เรียนผ่านช่องทางนี้ (เทียบเท่า
อนุปริญญา) จากนั้นจะต้อง
ไปเรียนอีก 2 ปีที่มหาวิทยาลัย  

นักศึกษาต่างชาติจำานวนมาก
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพื่อ 
 

พัฒนาภาษาให้มีคุณสมบัติเข้า
มหาวิทยาลัย

6.  มีความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่

•	 มหาวิทยาลัยมีโปรแกรม iWork  
เพื่อช่วยนักศึกษาที่ไม่สามารถ 
จ่ายค่าเล่าเรียนได้  นักศึกษา 
ต่างชาติกว่าครึ่งอยู่ในโปรแกรม 

นี้ โดยทำาข้อตกลงทำางาน 19  
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ในกรณีนี้ 
ต้องมีใบแสดงสถานะทางการ 
เงินของครอบครัวเพื่อแสดงถึง 

ความจำาเป็น และครอบครัวต้อง 
ให้ความช่วยเหลือจำานวนหนึ่ง 
 

ด้วยเช่นกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาของผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะ

จ่ายจากรายได้จากการทำางาน
ของนักศึกษา เงินช่วยเหลือจาก
ครอบครัว และทุนการศึกษาหรือ
เงินกู้ยืมทางการศึกษาจากบีวาย
ยู-ฮาวาย  หากท่านกลับประเทศ
บ้านเกิดหลังจบการศึกษา ท่าน
ไม่ต้องใช้คืนเงินกู้เหล่านั้น  แต่
หากยังอยู่ในสหรัฐต่อไป ท่านต้อง
จ่ายคืนเงินกู้ยืมทั้งหมด 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่byuh.edu

เกี่ยวกับบีวายยู-ฮาวาย

มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์-ฮาวาย (BYU-H) 

ด�าเนินการโดยศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เป็นศูนย์การเรียนรู้

นานาชาติที่เป็นเลิศแห่งหนึ่งในแปซิฟิก วิทยาเขต

ขนาดเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่สร้างผู้น�า 

จากหลากหลายวัฒธรรม โดยมีนักศึกษาจ�านวน 

2,500 คน จากประเทศต่างๆ มากกว่า 70 

ประเทศอาศัยอยู่พร้อมกับท�างานและเรียนไป 

ด้วย  บีวายยู-ฮาวายจัดช้ันเรียนขนาดเล็กท่ีสอนโดยคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญ และมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นอีก 

หนึ่งทางเลือก นอกเหนือจากการศึกษาด้านวิชาการและการเตรียมพร้อมส�าหรับงานอาชีพ บีวายยู-ฮาวายยังเน้นอบรม 

ด้านศีลธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความรู้ทางวิญญาณด้วยเช่นกัน
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พ่ีน้องสตรีฉลองครบรอบก่อต้ังสมาคมสงเคราะห์ 170 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมสงเคราะห์ 170 ปี 
ในวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา พี่น้องสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ในประเทศไทย เช่นเดียวกับพี่น้องสตรีทั่วโลก จัดกิจกรรมตาม
ค�าเชื้อเชิญของฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญเพื่อฉลอง

วันครบรอบดังกล่าวภายใต้การก�ากับดูแลของผู้น�าฐานะปุโรหิต  
ต่อไปนี้คือประมวลภาพกิจกรรมบางส่วนของพี่น้องสตรีทั่ว
ประเทศไทย

ท้องถิ่นอุบล 

พี่น้องสตรีจาก 5 สาขา รวม 138 คน เดินทางมาร่วม
กิจกรรมที่อาคารประชุมสาขาศรีสะเกษตั้งแต่ช่วงเช้าจน 
ถึงบ่าย ในหัวข้อสวัสดิการและการพึ่งพาตนเองภายใต้

ค�าขวัญ “ไม่มีความยากจนในหมู่วิสุทธิชนท่ีขยัน” โดยมีพ่ีน้องสตรีหลายท่านมาสาธิตและให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีท�ารายได้จากงานฝีมือ
และการท�าอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หมูปิ้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด ดอกไม้ประดิษฐ์ ข้าวจี่ ฯลฯ 

ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ

สาขาดอนเมืองและปากเกร็ดจัดกิจกรรมร่วมกันโดยพี่น้อง

สตรีน�างานฝีมือมาจัดแสดงและบอกเล่าเกี่ยวกับผลงานของ

ตนเอง  ในกิจกรรมมีเกมส์สนุก ๆ เกี่ยวกับสตรีในยุคบุกเบิก  

 

การแลกเปล่ียนส่ิงของสภาพดีท่ีไม่ใช้แล้ว และรับประทานอาหาร 

ร่วมกัน  สมาคมสงเคราะห์สาขาปากเกร็ดท�าน้�ายาล้างจานมา

แจกจ่ายให้พี่น้องสตรีทุกคนเพื่อน�ากลับไปใช้ที่บ้าน

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
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ท้องถิ่นอุดร

กิจกรรมสมาคมสงเคราะห์เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียนรวม
พี่น้องสตรีจาก 6 สาขา (รวมประเทศลาวด้วย) กว่า 120 คน ที่อาคาร
ประชุมสาขาอุดร  แต่ละสาขาเป็นตัวแทนน�าเสนอหนึ่งประเทศในกลุ่ม
อาเซียนด้วยการแต่งกายและการแสดงออกถึงภาษากับวัฒนธรรมของ
ประเทศนั้น ๆ ได้แก่ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และจีน   

ท้องถิ่นเชียงใหม่

พี่น้องสตรีท้องถิ่นเชียงใหม่มารวมกันช่วงการประชุมใหญ่ท้องถิ่น และจัดนิทรรศการ

แสดงภาพถ่ายของแต่ละสาขาเพื่อสรุปผลงานสมาคมสงเคราะห์ช่วงปีที่ผ่านมา ตลอด

จนกิจกรรม ความก้าวหน้า เป้าหมาย และการรับใช้ต่างๆ ของพี่น้องสตรี นอกจากนี ้

ยังมีการประชุมอภิปรายเพื่อเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการ

เยี่ยมสอนโดยประธานสมาคมสงเคราะห์ของแต่ละสาขา และแนะน�าสมาชิกใหม่ที่เข้ามา

ในศาสนจักรช่วงไม่เกิน 6 เดือน ■

มีการเล่าเรื่องราวบรรพชนผู้บุกเบิกจากผู้สอนศาสนาอาวุโส นอกจากนี้ยังมีการออกร้านอาหารและงานฝีมือจากแต่ละสาขาและ
นิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสะสมอาหารอีกด้วย
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ประเทศไทย

การบริจาคเก้าอี้เข็นครึ่งปีแรก

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โดยความร่วมมือกับ 

สโมสรโรตารี และมูลนิธิเซนต์โยเซฟ บริจาคเก้าอี้เข็นในช่วงครึ่งปีแรกของ 

ปี 2014 ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยดังนี้ 

- เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก รวม 157 คัน 

- ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 315 คัน

- จังหวัดกาญจนบุรี 60 คัน 

กรอบข้าง (ถ้ามีที่พอ)

กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพช่วยให้

เยาวชนเห็นว่าเราสามารถสนุกได้

ในสิ่งแวดล้อมที่ดีงามและยกระดับ

จิตใจ  กิจกรรมของเราสามารถเป็น

สถานหลบภัยให้เยาวชนของเราและ

เพื่อนศาสนาอื่นที่นิยมคุณค่าเดียวกัน

— เดวิด แอล เบค, ประธานเยาวชน

ชายสามัญ

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

ท่านทราบหรือไม่?

ท่านสามารถเข้าไปชมการ

ประชุมใหญ่สามัญย้อนหลัง

หรืออ่านทบทวนได้ทางออนไลน์ที่ 

LDS.org/general-conference/ 

เลือกเมนูภาษาไทยจากมุมบนซ้าย

ของหน้าจอ ไฟล์สามารถดาวน์โหลด

เก็บไว้ใช้ส่วนตัวได้เช่นกัน  นอกจาก

นี้ท่านสามารถสมัครรับฟีดข้อมูล

พ็อดแคสต์ส�าหรับการประชุมใหญ่

สามัญได้ที่ http://feeds.lds.org/

LDSGCEnhanced_eng (เฉพาะ

ภาษาอังกฤษ)

  ผู้สอนศาสนาแอลดีเอสที่พิธีมอบเก้าอี้เข็น จังหวัดกาญจนบุรี



สมัยผมทำ�ง�นก่อสร้�งในประเทศ

โอม�นตั้งแต่ปี 1979 ถึง 1986 ผม

ทำ�ง�นให้กระทรวงกล�โหม ท�งกระทรวง

ให้ผมทำ�หล�ยโครงก�รในเขตซึ่งเข้�ถึงย�ก

ที่สุดของประเทศ และส่วนใหญ่ผมจะเป็น

หัวหน้�ง�นดูแลโครงก�รเหล�่นั้นคนเดียว  

นอกจ�กนี้ ผมยังเป็นสม�ชิกคนเดียวของ

ศ�สนจักรที่ทำ�ง�นให้กระทรวงดังกล่�ว

วันหนึ่งที่สำ�นักใหญ่ของบริษัท ผมพบ

วิศวกรไฟฟ้�คนหน่ึงโดยบังเอิญ ในอดีตเข�

เคยมีคว�มเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับศ�สนจักร  

ผมทนรับฟังคว�มคิดเห็นของเข�เพร�ะ 

ปกติผมจะอยู่ที่สำ�นักง�นใหญ่เพียงช่วง 

สั้น ๆ เท่�นั้นก่อนไปทำ�อีกโครงก�รหนึ่ง

ถึงอย่�งไรก็ต�ม ต่อม�ช�ยคนนี้ได้รับ

มอบหม�ยให้ม�ตรวจง�นไฟฟ�้ที่โครงก�ร

ก่อสร้�งต�มแนวช�ยแดนโอม�นติดกับ

เยเมน  เร�จึงมีเวล�อยู่ด้วยกันประม�ณ

หนึ่งชั่วโมงก่อนที่เข�จะบินกลับสำ�นักง�น

ใหญ่

เมื่อเข�ม�ถึง เข�ตรวจง�นและพบว่� 

ทุกอย่�งถูกใจเข�  ระหว่�งนั้นผมสนทน� 

แต่เรื่องง�นแล้วขับรถไปส่งเข�ที่ล�นสน�ม

บินเพื่อขึ้นเครื่องกลับสำ�นักง�นใหญ่

ช่วงนั้นเป็นฤดูมรสุม ล�นสน�มบินซึ่งตั้ง

อยู่บนที่ร�บสูงภูเข�เหนือมห�สมุทรอินเดีย 

6,000 ฟุต (1,830 เมตร) ปกคลุมไปด้วย

เมฆ  เที่ยวบินของผู้ร่วมง�นคนนี้จึงเลื่อน

เวล�ออกไป

หัวใจผมเต้นระรัวเมื่อรู้ตัวว่�ผมต้องรอ

อยู่ในรถกับช�ยผู้นี้  หลังจ�กกล�่วคำ�สวด

อ้อนวอนในใจ คว�มคิดหน่ึงเข้�ม�ในใจผม

คุณกอบกู้ชีวิตแต่งงานของผม
ให้ถ�มช�ยผู้น้ีเก่ียวกับครอบครัว โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งภรรย�ของเข�
ผมจึงถ�ม และจู่ ๆ วิศวกรก็ร้องไห้ขึ้นม�

พล�งพูดว่�เข�เพิ่งทร�บข่�วว่�ภรรย�จะ
ขอหย่�  คำ�ว่� รัก เข้�ม�ในใจผมทันที เป็น
เวล�สองชั่วโมงติดต่อกันที่เร�พูดคุยเกี่ยว
กับคว�มรักที่เร�ควรมีให้ผู้อื่นและคว�มรัก
ที่พระเจ�้พระเยซูคริสต์ทรงมีให้เร�ทุกคน  
กว่�จะรู้ตัวอีกทีเร�ก็กล�ยเป็นเพื่อนกัน 
แล้ว  เมื่อเร�จบก�รสนทน� ท้องฟ้�โปร่ง
และวิศวกรคนนั้นขึ้นเครื่อง  ไม่น�นผมได ้
ยินว่�เข�ล�ออกจ�กง�นและกลับบ้�น

ไม่กี่ปีต่อม�ขณะออกไปทัศนศึกษ�กับ
เย�วชนช�ยฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรนใน 
พลิมัท เมืองท�งฝ่ังทะเลตอนใต้ของอังกฤษ 
ผมสังเกตเห็นช�ยคนหนึ่งกำ�ลังเดินม�ห�
ผม  เมื่อเดินม�ถึง เข�พูดว่� “ผมนึกแล้วว่�
เป็นคุณ นีล”

เข�คือวิศวกรไฟฟ�้จ�กโอม�น คำ�ต่อม�
ที่เข�พูดยังคงอยู่ในใจผม  “ขอบคุณที่คุย
กับผมเรื่องคว�มรักวันนั้นบนเข� คุณกอบกู ้
ชีวิตแต่งง�นของผม และผมจะสำ�นึกคุณ
ตลอดไป”

เร�พูดกันอีกไม่กี่คำ� แล้วเข�ก็เดินจ�ก 
ไป  นับแต่นั้นผมไม่เจอเข�อีกเลย

ผมจะขอบพระทัยตลอดไปสำ�หรับก�ร
ดลใจที่ได้รับขณะอยู่ในโอม�น  ซึ่งเป็นพร
แก่วิศวกรคนนั้นและให้พลังผมที่จะตั้งมั่น 
ในคว�มเชื่อของศ�สนจักรเมื่อผมอยู่ไกล
บ้�นเพียงลำ�พัง 
นีล เอส. รอย, ยอร์กเชอร์ อังกฤษ

หัวใจผมเต้นระรัวเมื่อรู้ตัวว่าต้องนั่งอยู่
ในรถกับชายที่เคยมีความเห็นในแง่ลบ

เกี่ยวกับศาสนจักร



เราร้องเพลงกับเด็ก ๆ ของเราว่า “ฉัน
รู้ถึงรักทั้งผองของพระผู้ช่วยรอบตัวฉัน”1

ความรักแห่งการชดใช้ที่พระองค์
ประทานให้อย่างเผื่อแผ่นั้นเปรียบดัง “นม
และน้ำาผึ้ง, โดยไม่เสียเงินตราและโดยไม่
คิดราคา” (2 นีไฟ 26:25)  การชดใช้ซึ่งไร้
ขอบเขตและเป็นนิรันดร์ (ดู แอลมา 34:10) 
เชื้อเชิญให้เรา “มาหาพระคริสต์, และได้
รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์” (โมโรไน 
10:32)

การเข้าใจความรักแห่งการชดใช้ที่พระผู้
ช่วยให้รอดประทานให้อย่างเผื่อแผ่สามารถ
ปลดปล่อยเราจากความคาดหวังเรื่องความ
ดีพร้อมที่เรายัดเยียดให้ตนเอง ทั้งที่คลาด
เคลื่อนและเกินจริง  การเข้าใจเช่นนั้นช่วย
ให้เราปล่อยวางความกลัวที่เราไม่ดีพร้อม—
ความกลัวที่เราทำาความผิด ความกลัวที่เรา
ไม่ดีพอ ความกลัวที่เราล้มเหลวเมื่อเทียบ 
กับคนอื่น ความกลัวที่เรายังทำาไม่ดีพอเพื่อ
จะได้รับความรักของพระองค์

ความรักแห่งการชดใช้ท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
ประทานให้อย่างเผื่อแผ่ช่วยเราให้อภัยมาก
ขึ้นและตัดสินน้อยลง ทั้งกับผู้อื่นและตัวเรา

เอง ความรักน้ีเยียวยาความสัมพันธ์ของเรา
และเปิดโอกาสให้เรารัก เข้าใจ และรับใช ้
ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำา

ความรักแห่งการชดใช้ของพระองค์เปล่ียน 
แนวคิดที่เรามีต่อความดีพร้อม  เราสามารถ
วางใจในพระองค์ ขยันหม่ันเพียรในการรักษา 
พระบัญญัติ และดำาเนินต่อไปด้วยความเชื่อ 
(ดู โมไซยาห์ 4:6)—แม้ในขณะที่เรารู้สึก
อ่อนน้อมถ่อมตน สำานึกคุณ และพ่ึงพาความ 
ดีงาม พระเมตตา และพระคุณของพระองค์
มากขึ้น (ดู 2 นีไฟ 2:8)

ในมุมมองที่กว้างขึ้น การมาหาพระคริสต์

และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์วาง
ความดีพร้อมไว้ในการเดินทางนิรันดร์ของ
วิญญาณและร่างกายเรา—ซึ่งโดยหลักแล้ว
คือการเดินทางนิรันดร์ของจิตวิญญาณเรา
นั่นเอง (ดู คพ. 88:15)  ความดีพร้อมเป็น 
ผลจากการที่เราเดินทางผ่านชีวิต ความ 
ตาย และการฟื้นคืนชีวิตทางร่างกาย เมื่อ 
สิ่งทั้งปวงกลับคืน “สู่ร่างกายอันถูกต้อง 
และบริบูรณ์” (แอลมา 40:23)  ความดี
พร้อมรวมถึงกระบวนการเกิดทางวิญญาณ 
ซึ่งนำา “การเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำา” มาสู่ใจ
และอุปนิสัยของเรา (โมไซยาห์ 5:2)  ความ
ดีพร้อมสะท้อนให้เห็นการขัดเกลาตลอด
ชีวิตผ่านการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์ การ 
เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้ช่วยให้รอด 
และพันธสัญญาของเรา  และเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายซึ่ง
นำาไปสู่ความดีพร้อม (ดู คพ. 128:18)

อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีคนเข้าใจผิดว่า 
ความดีพร้อม หมายถึงการไม่เคยทำาความ
ผิดพลาดเลย  บางทีท่านหรือคนที่ท่านรู้จัก
กำาลังพยายามอย่างหนักเพื่อให้ตนเองดี
พร้อมในลักษณะนี้  เนื่องจากความดีพร้อม
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เป็นคน 
ดีพร้อมในพระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์ 
เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การเข้าใจความรักแห่งการ
ชดใช้ท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
ประทานให้อย่างเผ่ือแผ่

สามารถปลดปล่อยเราจาก
ความคาดหวังเร่ืองความดี

พร้อมท่ีเรายัดเยียดให้ตนเอง 
ท้ังท่ีคลาดเคล่ือนและเกินจริง
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เช่นน้ีมักจะดูไกลเกินเอ้ือม แม้จะทำาสุดความ 
สามารถก็ยังทำาให้เราวิตก ท้อแท้ หรือหมด
แรงได้  เราพยายามอย่างไร้ผลที่จะควบคุม
สภาพการณ์และผู้คนรอบข้าง เรากลัดกลุ้ม
กับความอ่อนแอและความผิดพลาด  อันที่
จริง ยิ่งเราพยายามมากเท่าใด เราอาจจะยิ่ง
รู้สึกห่างไกลจากความดีพร้อมที่เราแสวงหา
มากเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงพยายามช่วยให้
เราซาบซึ้งมากขึ้นต่อหลักคำาสอนเรื่องการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์และต่อความรัก
ความเมตตาที่พระผู้ช่วยให้รอดประทาน 
แก่เราอย่างเผื่อแผ่  ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่าน
ให้ประยุกต์ใช้ความเข้าใจหลักคำาสอนเรื่อง
การชดใช้เพื่อช่วยตัวท่านเองและผู้อื่น รวม
ถึงผู้สอนศาสนา นักเรียน หนุ่มสาวโสด บิดา 
มารดา หัวหน้าครัวเรือนที่ยังโสด และคน 
อื่น ๆ ที่อาจรู้สึกถูกกดดันให้ค้นหาความดี
พร้อมหรือเป็นคนดีพร้อม

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์
โดยที่เตรียมไว้นับตั้งแต่การวางรากฐาน

ของโลก (ดู โมไซยาห์ 4:6–7) การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เราเรียนรู้ กลับใจ 
และเติบโตจากประสบการณ์และการเลือก
ของเราเอง

ในการทดลองของชีวิตนี้ ทั้งการเติบโต
ทางวิญญาณในลักษณะ “บรรทัดมาเติม
บรรทัด” อย่างค่อยเป็นค่อยไป (คพ. 98:12) 
และประสบการณ์ทางวิญญาณในลักษณะ 
“การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง” ในใจอย่างสิ้น 
เชิง (แอลมา 5:12, 13; โมไซยาห์ 5:2) ช่วย 

ให้เรามาหาพระคริสต์และได้รับการทำาให ้
ดีพร้อมในพระองค์  คำาคุ้นเคยเช่น “อดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่” ย้ำาเตือนเราว่าการเติบ 
โตนิรันดร์มักจะใช้ทั้งเวลาและกระบวนการ

ในบทสุดท้ายของพระคัมภีร์มอรมอน 
ศาสดาพยากรณ์โมโรไนผู้ยิ่งใหญ่สอนเรา
ถึงวิธีมาหาพระคริสต์และได้รับการทำาให้ดี
พร้อมในพระองค์ เรา “ปฏิเสธตนจากความ
ไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง”  เรา 
“รักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, 
และพละกำาลัง [ของเรา]”  เมื่อนั้นพระคุณ
ของพระองค์จึงเพียงพอสำาหรับเรา “เพื่อ 
โดยพระคุณของพระองค์ [เรา] จะดีพร้อม 
ในพระคริสต์”  หากเรา “ไม่ปฏิเสธ” เดชา- 
นุภาพของพระผู้เป็นเจ้า เราจะ “ได้รับการ
ชำาระให้บริสุทธิ์ในพระคริสต์โดยพระคุณ 
ของพระผู้เป็นเจ้า” ซึ่ง “อยู่ในพันธสัญญา
ของพระบิดาอันนำาไปสู่การปลดบาป [ของ
เรา]” เพื่อที่เราจะ “กลับบริสุทธิ์, ปราศจาก
มลทิน” (โมโรไน 10:32, 33)

ท้ายที่สุดแล้ว “การพลีบูชาครั้งสุดท้าย
และสำาคัญย่ิง” ของพระผู้ช่วยให้รอดน่ันเอง
ที่นำามาซึ่ง “ความเมตตา, ซึ่งมีพลังเหนือ
ความยุติธรรม, และนำามาซึ่งหนทางให้
มนุษย์เพื่อพวกเขาจะมีศรัทธาสู่การกลับใจ” 

มีเพียงพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
เท่าน้ันท่ีดำาเนินพระชนม์ชีพดีพร้อม 
ทว่าแม้แต่พระองค์ยังทรงเรียนรู้ 
และเติบโตในประสบการณ์มรรตัย
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(แอลมา 34:14, 15)  โดยแท้แล้ว “ศรัทธาสู่
การกลับใจ” ของเราจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ที่เราจะมาหาพระคริสต์ ได้รับการทำาให้ดี
พร้อมในพระองค์ และรับพรของ “แผนแห่ง
การไถ่อันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์” (แอลมา 
34:16)

การยอมรับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดโดยไม่มีข้อแม้จะเพิ่มศรัทธาของเรา
และทำาให้เรากล้าทิ้งความคาดหวังที่บีบ
คั้นให้เราต้องดีพร้อมหรือทำาทุกอย่างให้
สมบูรณ์แบบ แนวคิดแบบขาวกับดำากล่าว
ว่าทุกอย่างถ้าไม่สมบูรณ์แบบก็ย่อมมีตำาหนิ
จนเกินจะเยียวยา  แต่เราสามารถยอมรับ
ด้วยความสำานึกคุณในฐานะบุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าว่าเราเป็นงานฝีพระหัตถ์ที่ล้ำา
เลิศของพระองค์ (ดู สดุดี 8:3–6; ฮีบรู 2:7) 
แม้ว่าเราจะยังเป็นงานที่ยังไม่เสร็จก็ตาม

เมื่อเราเข้าใจความรักแห่งการชดใช้ที่
พระผู้ช่วยให้รอดประทานให้อย่างเผื่อแผ่
แล้ว เราย่อมเลิกกลัวว่าพระองค์จะทรงเป็น
ผู้พิพากษาที่เกรี้ยวกราดคอยจ้องจับผิด 
“เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาใน
โลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้
โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น” (ยอห์น 3:17)  
เราย่อมเข้าใจว่าเวลาและกระบวนการ
จำาเป็นต่อการเติบโต (ดู โมเสส 7:21)

แบบอย่างท่ีดีพร้อมของเรา
มีเพียงพระผู้ช่วยให้รอดของเราเท่านั้นที่

ดำาเนินพระชนม์ชีพดีพร้อม ถึงกระนั้นพระ-
องค์ก็ทรงเรียนรู้และเติบโตในประสบการณ์
มรรตัย  โดยแท้แล้ว “พระองค์หาได้รับความ
สมบูรณ์ไม่ในตอนแรก, แต่ดำาเนินต่อไปจาก
พระคุณสู่พระคุณ, จนพระองค์ได้รับความ
สมบูรณ์” (คพ. 93:13)

พระองค์ทรงเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
มรรตัยที่จะ “รับเอาความทุพพลภาพของ 
[พวกเรา]…เพื่อพระองค์จะทรงรู้ตามเนื้อ

หนังว่าจะทรงช่วยผู้คนของพระองค์…ได้
อย่างไร” (แอลมา 7:12)  พระองค์มิได้ทรง
ยอมต่อการล่อลวง บาป หรือความกดดัน
ประจำาวัน แต่พระองค์ทรงลดพระฐานะลง
ต่ำากว่าการทดลองและการท้าทายทั้งหมด 
(ดู คพ. 122:8)

ในเทศนาบนภูเขา พระผู้ช่วยให้รอดทรง
บัญชาเราว่า “พวกท่านจงเป็นคนดีพร้อม” 
(มัทธิว 5:48)  คำาว่า ดีพร้อม ในภาษากรีก
สามารถแปลได้ว่า “ครบถ้วน, เสร็จสมบูรณ์, 
พัฒนาเต็มที่แล้ว” (ดู มัทธิว 5:48)  พระผู้
ช่วยให้รอดทรงขอให้เราเป็นคนครบถ้วน 
เสร็จสมบูรณ์ พัฒนาเต็มที—่ได้รับการทำาให ้
ดีพร้อมในคุณธรรมและคุณลักษณะที่พระ-
องค์และพระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเป็น
แบบอย่าง2

เรามาดูว่าการประยุกต์ใช้หลักคำาสอน
ของการชดใช้จะช่วยผู้ที่รู้สึกว่าต้องค้นหา
ความดีพร้อมหรือต้องเป็นคนดีพร้อม
อย่างไร

การยึดติดความสมบูรณ์แบบ
ความเข้าใจผิดในความหมายของการ

เป็นคนดีพร้อมอาจเห็นได้จาก การยึดติด
ความสมบูรณ์แบบ—อันหมายถึงเจตคติ 
หรือพฤติกรรมซึ่งเปลี่ยนความปรารถนา 
อันน่ายกย่องที่จะทำาดีเป็นความคาดหวัง
เกินจริงที่จะดีพร้อมให้ได้ เวลานี้  บางครั้ง
การยึดติดความสมบูรณ์แบบเกิดจากความ
รู้สึกว่าเฉพาะผู้ที่ดีพร้อมเท่านั้นที่สมควรได ้
รับความรัก หรือเราไม่สมควรมีความสุข
จนกว่าเราจะดีพร้อม

การยึดติดความสมบูรณ์แบบสามารถ
ทำาให้เกิดอาการนอนไม่หลับ วิตกกังวล การ
ผัดวันประกันพรุ่ง ความท้อแท้ การตัดสิน
ตนเอง และอาการซึมเศร้า  ความรู้สึกเหล่า
นี้สามารถครอบงำาความรู้สึกสงบ ปีติ และ
ความเช่ือม่ันท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการ

ให้เรามี
ผู้สอนศาสนาที่ต้องการดีพร้อมเวลานี้

อาจร้อนใจหรือท้อแท้หากการเรียนรู้ภาษา
ในงานเผยแผ่ การเห็นผู้คนรับบัพติศมา 

หรือการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำาในคณะ
เผยแผ่ไม่เกิดขึ้นเร็วทันใจ  สำาหรับคนหนุ่ม
สาวที่มีความรู้ความสามารถผู้คุ้นเคยกับ
ความสำาเร็จ งานเผยแผ่อาจเป็นสิ่งท้าทาย
ใหญ่หลวงครั้งแรกในชีวิต  แต่ผู้สอนศาสนา
สามารถเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดได้โดยไม่ต้อง
เป็นคนดีพร้อม  พวกเขาสามารถวัดความ

สำาเร็จของตนเองในเบื้องต้นจากความมุ่ง
มั่นที่จะช่วยบุคคลและครอบครัวให้ “เป็น
สมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรผู้มีพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วย”3

นักศึกษาท่ีเพ่ิงเข้าเรียนปีแรก โดยเฉพาะ 
ผู้ท่ีจากบ้านมาเรียนต่อมหาวิทยาลัย ประสบ 
ทั้งความตื่นเต้นและความกังวล  นักศึกษา
ที่เป็นนักเรียนทุน นักกีฬา ศิลปิน และอื่น ๆ 
จากที่เคยเป็น “ปลาใหญ่ในสระเล็ก” ต้อง
มารู้สึกเหมือนปลาซิวในมหาสมุทรที่มีน้ำา 
ขึ้นน้ำาลงอันไม่คุ้นเคยและกระแสน้ำาฉับ- 
พลันท่ีคาดเดาไม่ได้ เป็นเร่ืองง่ายท่ีนักศึกษา 
ผู้โน้มเอียงไปทางการยึดติดความสมบูรณ์
แบบจะรู้สึกว่า ไม่ว่าจะพยายามมากเพียง
ใดก็ตาม พวกเขาก็ยังล้มเหลวอยู่ดีหากไม่
ได้เป็นที่หนึ่งในทุกเรื่อง

เมื่อพูดถึงข้อเรียกร้องในชีวิต นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ว่าบางครั้งไม่เป็นไรเลยถ้า

พวกเขาทำาสุดความสามารถและการทำาให้ 
ดีท่ีสุดใช่ว่าจะอยู่ในวิสัยท่ีทำาได้เสมอไป

เรายัดเยียดความคาดหวังเรื่องความดี
พร้อมในบ้านของเราเองเช่นกัน  บิดาหรือ
มารดาอาจรู้สึกถูกบีบคั้นให้เป็นคู่สมรส 
บิดามารดา แม่บ้าน ผู้หาเลี้ยงครอบครัว 
หรือส่วนหนึ่งของครอบครัววิสุทธิชนยุค
สุดท้ายที่สมบูรณ์แบบ—ในตอนนี้
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สิ่งที่ช่วยผู้ต่อสู้กับความโน้มเอียงในการ
ยึดติดความสมบูรณ์แบบคืออะไร  คำาถาม
ปลายเปิดที่ส่งเสริมกำาลังใจสื่อให้เห็นการ
ยอมรับและความรัก คำาถามเช่นนั้นเชื้อเชิญ
ให้ผู้อื่นมุ่งไปในทางบวก ช่วยให้เราชี้แจงว่า
ส่ิงท่ีเรารู้สึกกำาลังไปได้ดี  ครอบครัวและมิตร
สหายสามารถหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ 
เชิงแข่งขันและให้กำาลังใจอย่างจริงใจแทน

อีกด้านหนึ่งที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการยึด
ติดความสมบูรณ์แบบคือการเรียกร้องให้
ผู้อื่นยึดตามมาตรฐานของเราซึ่งเกินจริง มี
ลักษณะของการตัดสิน หรือไร้ซึ่งการให้
อภัย อันที่จริงพฤติกรรมเช่นนั้นอาจปฏิเสธ
หรือจำากัดพรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วย 
ให้รอดในชีวิตเราและชีวิตผู้อื่น  ตัวอย่าง 
เช่น หนุ่มสาวโสดอาจทำารายการคุณสมบัติ
ที่พึงปรารถนาของคู่สมรสในอนาคต แต่ไม่
ได้แต่งงานเนื่องจากความคาดหวังเกินจริง
ว่าจะได้คู่ครองที่สมบูรณ์แบบ

ด้วยเหตุน้ี ซิสเตอร์คนหน่ึงจึงอาจไม่ยอม
พิจารณาออกเดทกับบราเดอร์ที่ดีมีค่าควร
แต่บกพร่องในมาตรฐานความสมบูรณ์แบบ
ที่เธอวางไว้—เช่น เต้นรำาไม่เก่ง ไม่วางแผน
เป็นคนร่ำารวย ไม่ได้รับใช้งานเผยแผ่ หรือ
ยอมรับว่าเคยมีปัญหาสื่อลามกแต่แก้ไข
แล้วผ่านการกลับใจและการขอคำาปรึกษา

ในทำานองเดียวกัน บราเดอร์คนหน่ึงอาจ
ไม่พิจารณาออกเดทกับซิสเตอร์ท่ีดีมีค่าควร 
แต่ไม่ตรงตามคุณสมบัติเกินจริงที่เขาตั้งไว้ 
—เช่น เธอไม่ชอบกีฬา ไม่ใช่ประธานสมาคม 
สงเคราะห์  ไม่ใช่นางงาม  ไม่ใช่นักจัดสรร
งบประมาณผู้ช่ำาชอง หรือเธอยอมรับว่าเคย
อ่อนแอเรื่องพระคำาแห่งปัญญาแต่ตอนนี้
แก้ไขแล้ว

แน่นอนว่าเราควรพิจารณาคุณสมบัติ
ที่เราพึงปรารถนาในตัวเราเองและคู่สมรส
ในอนาคต  เราควรรักษาความหวังและ
มาตรฐานของเราไว้ในระดับสูงสุด แต่หาก

ความปรารถนาอันชอบธรรมของฉันหรือ
จากมาตรฐานบางอย่างของโลก”

สำาหรับผู้ที่รู้สึกอ่อนล้าทางร่างกายและ 
จิตใจ จงเริ่มนอนหลับพักผ่อนให้เป็นปกติ 
หาเวลารับประทานและผ่อนคลาย  แยก 
แยะให้ได้ว่าการมีงานรัดตัวไม่เหมือนกับ
การมีค่าควร และการมีค่าควรก็ไม่ได้เรียก
ร้องความดีพร้อม5

สำาหรับผู้ที่มักจะเห็นความอ่อนแอหรือ 
ข้อบกพร่องของตนเอง จงฉลองสิ่งที่ท่าน
ทำาได้ดีด้วยความสำานึกคุณ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ
เล็กหรือใหญ่ก็ตาม

สำาหรับผู้ที่กลัวความล้มเหลวและผู้ที่ผัด
วันประกันพรุ่ง บางครั้งจากการเตรียมมาก
เกินไป จงมั่นใจและมีกำาลังใจว่าไม่มีความ
จำาเป็นที่จะต้องถอนตัวจากกิจกรรมยาก ๆ 
ที่อาจนำามาซึ่งการเติบโตครั้งสำาคัญ!

เมื่อจำาเป็นและเหมาะสม จงแสวงหา 
คำาแนะนำาทางวิญญาณหรือรับการรักษา
จากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อช่วยให้
ท่านผ่อนคลาย พัฒนาวิธีคิดเชิงบวกและ
วางโครงสร้างชีวิต ลดพฤติกรรมที่บั่นทอน
ตนเอง ตลอดจนมีความสำานึกคุณและ
แสดงออกถึงความสำานึกคุณให้มากกว่า
เดิม6

การขาดความอดทนขัดขวางศรัทธา  
ศรัทธาและความอดทนจะช่วยผู้สอนศาสนา 
เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมใหม่ ช่วยนักเรียน 
ให้เชี่ยวชาญวิชาใหม่ ๆ และช่วยหนุ่มสาว
โสดเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพแทนที่จะรอให้
ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ  นอกจากนี้ ศรัทธา
และความอดทนจะช่วยผู้ที่รอคำาสั่งอนุญาต
การผนึกในพระวิหารหรือการฟื้นฟูพรฐานะ
ปุโรหิตเช่นกัน

เมื่อเราเป็นผู้กระทำามิใช่ผู้ถูกกระทำา (ดู 
2 นีไฟ 2:14) เราสามารถดำาเนินชีวิตบน
เส้นทางคุณธรรมแต่ละข้อที่ส่งเสริมกันและ
บรรลุผลสำาเร็จอย่างมากในการเติบโตของ

เราอ่อนน้อมถ่อมตน เราจะแปลกใจกับคุณ
ความดีในส่วนที่ไม่คาดฝัน และเราอาจ 
สร้างโอกาสที่จะใกล้ชิดกับใครสักคนมาก 
ขึ้น ซึ่งเขาไม่ดีพร้อมเหมือนกับเรา

ศรัทธารับรองว่าโดยผ่านการกลับใจและ
อำานาจการชดใช้ ความอ่อนแอจะกลับเข้ม
แข็งได้และบาปที่กลับใจแล้วจะได้รับการ 
ให้อภัยอย่างแท้จริง

ชีวิตแต่งงานที่มีความสุขไม่ได้เกิดจาก
คนสมบูรณ์แบบสองคนให้คำาปฏิญาณต่อ
กัน  แต่ความรักความภักดีพัฒนาขึ้นเมื่อ
คนไม่สมบูรณ์แบบสองคนเสริมสร้าง เป็น
พร ช่วยเหลือ ให้กำาลังใจ และให้อภัยกัน
เรื่อยมา  เคยมีคนถามภรรยาของศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันคนหนึ่งว่าชีวิตแต่งงาน
กับศาสดาพยากรณ์เป็นอย่างไร  เธอตอบ
อย่างฉลาดว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับศาสดา
พยากรณ์ เธอเพียงแต่แต่งงานกับชายที่
อุทิศตนสุดชีวิตให้ศาสนจักรไม่ว่าเขาจะได้
รับการเรียกอะไรก็ตาม4  หรืออีกนัยหนึ่ง  
ในกระบวนการของเวลา สามีกับภรรยา
เติบโตด้วยกัน—ทั้งโดยส่วนตัวและในฐานะ
คู่สามีภรรยา

การรอคอยคู่ครองที่สมบูรณ์แบบ การ
ศึกษาที่สมบูรณ์แบบ งานที่สมบูรณ์แบบ 
หรือบ้านที่สมบูรณ์แบบจะยาวนานและโดด
เดี่ยว  เราฉลาดเมื่อทำาตามพระวิญญาณ
ในการตัดสินใจครั้งสำาคัญของชีวิตและไม่
ปล่อยให้ความสงสัยที่ก่อตัวขึ้นจากข้อเรียก
ร้องของการยึดติดความสมบูรณ์แบบมา
ยับยั้งความเจริญก้าวหน้าของเรา

สำาหรับผู้ท่ีอาจรู้สึกหนักอ้ึงหรือวิตกกังวล
เร้ือรังมานาน ลองถามตนเองอย่างจริงใจว่า 
“ฉันนิยาม ความดีพร้อม และ ความสำาเร็จ 
ด้วยหลักคำาสอนเรื่องความรักแห่งการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดหรือด้วยมาตรฐานของ
โลก  ฉันวัด ความสำาเร็จ หรือ ความล้มเหลว 
จากการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มายืนยัน
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ชีวิต  สิ่งเหล่านี้สามารถปรากฏในลักษณะ
ของ “การตรงกันข้าม” ที่เป็น “สารประกอบ
ในหนึ่งเดียว” (2 นีไฟ 2:11)

ตัวอย่างเช่น เราเลิกเกียจคร้านได้ (ดู คพ. 

88:124) โดยไม่วิ่งเร็วเกินกำาลังของตน (ดู 

โมไซยาห์ 4:27)

เราสามารถ “ทำางานอย่างทุ่มเทในอุดม-

การณ์ดี” (คพ. 58:27) ในขณะเดียวกันก็

หยุดพักเป็นระยะเพื่อ “นิ่งเสีย และรู้เถิดว่า

เราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:10; ดู คพ. 101:16 

ด้วย)

เราพบชีวิตของเราได้โดยการสละชีวิต

เพื่อเห็นแก่พระผู้ช่วยให้รอด (ดู มัทธิว 

10:39; 16:25)

เราสามารถ “[ไม่] เบื่อหน่ายในการทำาดี” 

(คพ. 64:33; ดู กาลาเทีย 6:9 ด้วย) ขณะหา

เวลาที่เหมาะสมเพื่อฟื้นพลังทางวิญญาณ

และทางร่างกาย

เราสนุกเบาสมองได้โดยไม่ต้องเบา 

ความคิด

เราหัวเราะอย่างเบิกบานใจได้แต่ไม่

ลำาพองใจกับคนอื่น

พระผู้ช่วยให้รอดของเราและการชดใช้
ของพระองค์เช้ือเชิญให้เรา “มาหาพระคริสต์, 
และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์”  
เมื่อเราทำาเช่นนั้น พระองค์ทรงสัญญาว่า
พระคุณของพระองค์ “เพียงพอสำาหรับท่าน, 
เพ่ือโดยพระคุณของพระองค์ท่านจะดีพร้อม
ในพระคริสต์” (โมโรไน 10:32)

สำาหรับผู้ที่แบกภาระหนักในการค้นหา
ความดีพร้อมหรือต้องการเป็นคนดีพร้อม 
ในเวลานี้ ความรักแห่งการชดใช้ที่พระผู ้
ช่วยให้รอดประทานให้อย่างเผื่อแผ่รับรอง
กับเราว่า

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก 
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
หยุดพัก

“… ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และ
ภาระของเราก็เบา” (มัทธิว 11:28, 30)7 
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สำ�หรับผู้ท่ีมักจะเห็นคว�ม 
อ่อนแอหรือข้อบกพร่องของ 
ตนเอง จงฉลองส่ิงท่ีท่�นทำ�ได้ดี 
ด้วยคว�มสำ�นึกคุณ ไม่ว่�ส่ิงน้ัน 
จะเล็กหรือใหญ่ก็ต�ม
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วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2007 เปรูประสบ
แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ทำาลายเมืองชาย
ฝั่งอย่างปิสโกและชินชาเกือบราบคาบ  

เช่นเดียวกับผู้นำาและสมาชิกศาสนจักรอีกหลาย 
คน เวนเซสลาโอ คอนเด ประธานสาขาบัลคอนกิโต
ของศาสนจักรในชินชาเริ่มให้ความช่วยเหลือคนที่
บ้านเรือนได้รับความเสียหายทันที

สี่วันหลังเกิดแผ่นดินไหว เอ็ลเดอร์มาร์คัส บี. 
แนช แห่งสาวกเจ็ดสิบ อยู่ในเมืองชินชาเพื่อช่วย
ประสานงานบรรเทาทุกข์ของศาสนจักรที่นั่นและ
พบกับประธานคอนเด  ขณะทั้งสองพูดคุยกันถึง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ทำาไปแล้วเพื่อช่วย
เหลือผู้ประสบภัย พาเมลา ภรรยาของประธาน
คอนเดก็อุ้มลูกเล็ก ๆ คนหนึ่งเดินเข้ามา  เอ็ลเดอร ์
แนชถามซิสเตอร์คอนเดว่าลูก ๆ เป็นอย่างไรบ้าง  
เธอยิ้มพลางตอบว่าโดยพระกรุณาของพระผู้เป็น
เจ้าลูกทุกคนปลอดภัยดี  เขาถามถึงเรื่องบ้านของ
ครอบครัวคอนเด

“ไม่เหลือแล้วค่ะ” เธอตอบ
“แล้วข้าวของอย่างอื่นล่ะครับ” เขาถาม
“ทุกอย่างฝังอยู่ในซากบ้านของเราค่ะ” ซิสเตอร์

คอนเดตอบ 

“แต่ถึงอย่างนั้น” เอ็ลเดอร์แนชกล่าว “คุณก็ยัง

ยิ้มได้ขณะที่เราพูดคุยกัน”

“ค่ะ” เธอกล่าว “ดิฉันสวดอ้อนวอนและรู้สึกสงบ  

เรามีทุกอย่างที่เราต้องการ  เรามีกันและกัน เรามี

ลูก ๆ  เราผนึกในพระวิหาร เรามีศาสนจักรที่ยอด

เยี่ยมแห่งนี้ และเรามีพระเจ้า  เราสร้างใหม่ได้ด้วย

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า” 

พลังแห่งพันธสัญญา

อะไรคือต้นกำาเนิดของพลังทางศีลธรรมและทาง 

วิญญาณเช่นน้ัน และเราจะได้มาอย่างไร ต้นกำาเนิด 

นั้นคือพระผู้เป็นเจ้า  เราจะได้พลังดังกล่าวผ่าน

พันธสัญญาของเรากับพระองค์  พันธสัญญาคือ

ข้อตกลงระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ โดยพระ- 

ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กำาหนดเงื่อนไข1  ในข้อตกลงอัน

ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงผูกมัดพระองค์

ว่าจะทรงค้ำาจุนเรา ชำาระเราให้บริสุทธิ์ และยกเรา

ให้สูงส่งเพื่อตอบแทนคำามั่นสัญญาที่เราจะรับใช้

พระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
การทำาและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

เพื่อให้เรามีพลังยิ้มสู้ความยากลำาบาก เปลี่ยน
ความทุกข์ยากเป็นชัยชนะ “ทำางานอย่างทุ่มเทใน

      พันธสัญญา
	 	 					ศักดิ์สิทธิ์	
     ทำ�ให้ช�วคริสต์
          เข้มแข็ง

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

การทำาและรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า 

เพื่อให้เรามีพลังนั้นเป็นอย่างไร
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อุดมการณ์ดี … และทำาให้เกิดความชอบธรรมยิ่ง” (คพ. 58:27) 
นั้นเป็นอย่างไร 

เข้มแข็งข้ึนด้วยของประทานและพร

ประการแรก เมื่อเราเชื่อฟังหลักธรรมและพระบัญญัติของพระ-

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับพรไม่ขาดสายตามที่พระผู้

เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ในพันธสัญญาที่ทรงทำากับเรา  พรเหล่านั้น

ให้แหล่งช่วยที่จำาเป็นเพื่อให้เราเป็นผู้กระทำาแทนที่จะถูกกระทำา

ขณะก้าวผ่านชีวิต  ตัวอย่างเช่น พระบัญญัติของพระเจ้าในพระคำา

แห่งปัญญาเกี่ยวกับการดูแลร่างกายจะเป็นพรสำาคัญที่สุดประการ

แรกแก่เราด้วย “ปัญญาและขุมทรัพย์แห่งความรู้, แม้ขุมทรัพย์ที่

ซ่อนอยู่” (คพ. 89:19) นอกจากนี้ ยังนำาไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น

และเป็นอิสระจากสารเสพติดที่เป็นอันตราย การเชื่อฟังทำาให้เรา 

ควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น สามารถไปไหนมาไหน ทำางาน และสร้างสรรค์
ได้มากขึ้น แน่นอนว่า อายุ อุบัติเหตุ และความป่วยไข้บั่นทอนเรา
อย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่กระนั้น การเชื่อฟังกฎพระกิตติคุณจะทำาให ้
เราสามารถรับมือกับการท้าทายเหล่านี้ได้มากขึ้น

ในเส้นทางพันธสัญญา เราพบเสบียงสำารองแห่งของประทาน
และความช่วยเหลือ  “ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญ” (1 โครินธ์ 13:8; 
โมโรไน 7:46) ความรักก่อเกิดความรัก ความเห็นใจก่อเกิดความ

เห็นใจ คุณธรรมก่อเกิดคุณธรรม คำามั่นสัญญาก่อเกิดความภักดี 
และการรับใช้ก่อเกิดปีติ  เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในพันธสัญญา 
ส่วนหนึ่งของชุมชนวิสุทธิชนผู้ให้กำาลังใจ สนับสนุน และดูแลช่วย
เหลือกัน  ดังที่นีไฟอธิบายว่า “และหากเป็นไปว่าลูกหลานมนุษย์
รักษาบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว พระองค์ย่อมทรงบำารุงเลี้ยง
พวกเขา, และเสริมสร้างพละกำาลังแก่พวกเขา” (1 นีไฟ 17:3)
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เข้มแข็งข้ึนด้วยศรัทธาท่ีเพ่ิมข้ึน
สิ่งนี้นำ�เร�ม�สู่วิธีที่สองซึ่งพันธสัญญ�ของเร�ให้คว�มเข้มแข็ง

—พันธสัญญ�ทำ�ให้เกิดศรัทธ�ที่จำ�เป็นต่อก�รมุม�นะทำ�ทุกอย่�ง
ท่ีพระเจ้�ทรงเห็นสมควร  คว�มเต็มใจของเร�ท่ีจะรับพระน�มของ 
พระคริสต์และรักษ�พระบัญญัติของพระองค์เรียกร้องศรัทธ�
ระดับหนึ่ง แต่เมื่อเร�ให้เกียรติพันธสัญญ� ศรัทธ�นั้นจะเพิ่มขึ้น  
ลำ�ดับแรก ผลที่สัญญ�ไว้ของก�รเชื่อฟังจะปร�กฏชัด อันเป็นสิ่ง
ที่ม�ยืนยันศรัทธ�ของเร�  ลำ�ดับที่สอง พระวิญญ�ณจะถ่�ยทอด
คว�มพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้� เร�จะรู้สึกมั่นใจในพรและคว�ม
ช่วยเหลือต่อเนื่องของพระองค์  ลำ�ดับที่ส�ม ไม่ว่�จะเกิดอะไรขึ้น 
เร�จะส�ม�รถเผชิญชีวิตด้วยคว�มหวังและจิตใจที่สงบ โดยรู้ว่� 
สุดท้�ยแล้วเร�จะประสบคว�มสำ�เร็จเพร�ะพระผู้เป็นเจ้�ทรง
สัญญ�กับเร�เป็นร�ยชื่อร�ยบุคคล และเร�รู้ว่�พระองค์ไม่ตรัส 
คำ�เท็จ (ดู อีนัส 1:6; อีเธอร์ 3:12)

ผู้นำ�ศ�สนจักรรุ่นแรก ๆ ในสมัยก�รประท�นนี้ยืนยันว�่ก�รยึด
มั่นในเส้นท�งพันธสัญญ�ให้คว�มเชื่อมั่นที่เร�ต้องก�รในเวล�
แห่งก�รทดลองดังนี้  “ก�รได้รู้ว่�วิถีชีวิตที่ดำ�เนินอยู่สอดคล้องกับ
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้�ทำ�ให้วิสุทธิชนสมัยโบร�ณอดทนต่อ
คว�มทุกข์ย�กและก�รข่มเหงทั้งหมดได้ และยอมรับด้วยดี…ไม่
เพียงเมื่อมีคนทำ�ให้ข้�วของพวกเข�เสียห�ยและทำ�ล�ยทรัพย์สิน
ของพวกเข�เท่�นั้น แต่ยังยอมต�ยอย่�งน�่สยดสยองที่สุดอีกด้วย  
โดยรู้ (ไม่เพียงเชื่อ) ว�่เมื่อร่�งก�ยท�งโลก
สล�ยไป พวกเข�ยังมีส่ิงปลูกสร้�งของพระ- 
ผู้เป็นเจ�้ บ้�นที่ไม่ได้สร้�งด้วยมือ แต่เป็น
บ้�นนิรันดร์ในสวรรค์ (2 โครินธ์ 5:1)”2

พวกเข�ชี้ให้เห็นอีกว่�ไม่ว่�พระผู้เป็น
เจ้�จะทรงเรียกร้องให้เร�เสียสละสิ่งใด 
พระวิญญ�ณจะเป็นพย�นกับเร�ว่�วิถีของ
เร�ถูกต้องและพระผู้เป็นเจ้�พอพระทัย3  
ด้วยคว�มรู้น้ัน ศรัทธ�ของเร�จะไร้ขีดจำ�กัด 
โดยเชื่อมั่นว่�เมื่อถึงเวล�พระผู้เป็นเจ้�จะ
ทรงเปลี่ยนคว�มทุกข์ย�กทุกอย�่งให้เป็น
ประโยชน์แก่เร� (ดู คพ. 97:8–9)

เข้มแข็งข้ึนโดย “พลังอำานาจของความเป็นเหมือน 
พระผู้เป็นเจ้า”

เร�พูดไปแล้วข้อแรกถึงพรที่มอบพลังอำ�น�จ และสอง ก�ร
ประส�ทพรแห่งศรัทธ�ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบให้ผู้รักษ�พันธ-
สัญญ�กับพระองค์  ในด้�นสุดท้�ยของคว�มเข้มแข็งผ่�นพันธ-
สัญญ�ที่ข้�พเจ้�จะพูดถึงคือก�รประส�ทพลังอำ�น�จจ�กเบื้อง 
บน  คำ�มั่นในพันธสัญญ�ที่เร�มีต่อพระองค์เปิดท�งให้พระบิด�
บนสวรรค์ทรงปล่อยให้อิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งคือ 
“พลังอำ�น�จของคว�มเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้�” (คพ. 84:20)  
หลั่งไหลเข้�ม�ในชีวิตเร� พระองค์ทรงทำ�เช่นนั้นได้เนื่องจ�กเร� 
มีส่วนร่วมในศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิต เร�ใช้สิทธ์ิเสรีของเร�เลือกที่จะ
รับศ�สนพิธีนั้น ก�รที่เร�มีส่วนร่วมในศ�สนพิธีเหล่�นั้นยังแสดง
ให้เห็นด้วยว่�เร�พร้อมยอมทำ�หน้�ที่รับผิดชอบเพิ่มเติมที่ม�กับ 
คว�มสว่�งและพลังท�งวิญญ�ณที่เพิ่มขึ้น

ในศ�สนพิธีทั้งหมด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งศ�สนพิธีพระวิห�ร เร�
ได้รับก�รประส�ทพรด้วยพลังอำ�น�จจ�กเบ้ืองบน (ดู คพ. 109:22)  
“พลังอำ�น�จของคว�มเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้�” นี้ม�จ�กพระ-
วิญญ�ณบริสุทธิ์ผ�่นท�งอิทธิพลของพระองค์  ของประท�นแห่ง
พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิเป็นส่วนหน่ึงของพันธสัญญ�ใหม่และเป็นนิจ 
เป็นส่วนสำ�คัญยิ่งของบัพติศม�ที่เร�ได้รับ ซึ่งได้แก่บัพติศม�โดย
พระวิญญ�ณ  เป็นผู้ส่งส�รเกี่ยวกับพระคุณซึ่งใช้โลหิตของพระ-
คริสต์ขจัดบ�ปของเร�และชำ�ระเร�ให้บริสุทธิ์ (ดู 2 นีไฟ 31:17)  

เป็นของประท�นที่อ�ดัม “ได้รับก�รชุบชีวิตใน 
จิต” (โมเสส 6:65)  โดยพระวิญญ�ณบริสุทธิ์
นั่นเองที่อัครส�วกสมัยโบร�ณอดทนต่อทุกส่ิงท่ี 
ผ่�นม� และโดยกุญแจฐ�นะปุโรหิต พระกิตติ-
คุณจึงได้ออกไปสู่ช�วโลกในสมัยน้ัน

เมื่อเร�เข้�สู่พันธสัญญ�ศักดิ์สิทธิ์ พระวิญ- 
ญ�ณบริสุทธิ์จะทรงเป็นผู้ปลอบโยนเร� ผู้นำ� 
ท�งเร� และเพื่อนของเร� ผลของพระวิญญ�ณ 
ศักดิ์สิทธิ์คือ “สิ่งที่ส่งเสริมคว�มสงบแห่งรัศม ี
ภ�พอมตะ; คว�มจริงของสิ่งทั้งปวง; สิ่งซึ่งชุบ 
ชีวิตให้สิ่งทั้งปวง, ซึ่งทำ�ให้สิ่งทั้งปวงมีชีวิต; สิ่ง 
ซึ่งรู้สิ่งทั้งปวง, และมีเดช�นุภ�พทั้งปวงต�ม 
ปัญญ�, คว�มเมตต�, คว�มจริง, คว�มยุติธรรม, 
และคว�มเท่ียงธรรม” (โมเสส 6:61) ของประท�น
แห่งพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์คือประจักษ์พย�น 
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ศรัทธา ความรู้ ปัญญา การเปิดเผย สิ่งอัศจรรย์ การรักษา จิต
กุศล เป็นต้น (ดู คพ. 46:13–26)

พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่ทรงเป็นพยานยืนยันคำาพูดของ
ท่านเมื่อท่านสอนและเป็นพยาน  พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองที่
ทรงใส่สิ่งที่ท่านควรพูดไว้ในใจท่านเมื่อท่านพูดในสถานการณ์ที่
ไม่เป็นมิตร และทำาให้คำาสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงที่ว่า “เจ้าจะ
ไม่ถูกทำาให้จำานนต่อหน้าคน” (คพ. 100:5)  พระวิญญาณบริสุทธิ์
นั่นเองที่ทรงเปิดเผยว่าท่านจะเอาชนะอุปสรรคข้างหน้าที่ดูเหมือน
ยากเกินจะข้ามได้อย่างไร  พระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวท่านนั่นเอง
ที่ทำาให้คนอื่น ๆ รู้สึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์และมี
พลังก้าวต่อไป  พระวิญญาณบริสุทธิ์อีกนั่นเอง ในบทบาทของ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญา ที่ยืนยันความถูกต้องและ
ประสิทธิภาพของพันธสัญญาที่ท่านทำาและผนึกคำาสัญญาของ
พระผู้เป็นเจ้าไว้กับท่าน (ดู คพ. 88:4–5;109:14–15)

พระบิดาบนสวรรค์จะทรงอยู่กับท่าน
พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ทำาให้ชาวคริสต์เข้มแข็ง  “ข้าพเจ้าขอให้

ทุกท่านปฏิบัติตนให้คู่ควรและรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทั้งหมด 
แล้วซื่อสัตย์ในการรักษาสัญญาที่ท่านทำาโดยพันธสัญญา ในยาม
ทุกข์ยากจงให้พันธสัญญาของท่านมาเป็นอันดับหนึ่งและเชื่อฟัง
อย่างเคร่งครัด  จากนั้นท่านจึงจะสามารถทูลขอตามความจำาเป็น
ของท่านด้วยศรัทธาอันไม่สั่นคลอน และพระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบ  
พระองค์จะทรงค้ำาจุนท่านขณะที่ท่านทำางานและเฝ้าดู  ในเวลา
และวิธีของพระองค์ พระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์มาให้ท่านพลาง
ตรัสว่า “เราอยู่นี่” 
จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2009 “พลังแห่งพันธสัญญา”

อ้างอิง
1.	 ดู	คู่มือพระคัมภีร์,	“พันธสัญญา”;	scriptures.lds.org.
2. Lecture on Faith	(1985),	67.
3.		ดู	Lectures on Faith,	69–71.
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โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
นิตยสารศาสนจักร

เ พราะสัญลักษณ์ทั้งหลายอยู่รายรอบ 
	 เรา	เราจึงนึกถึงสัญลักษณ์ไม่บ่อยนัก 
	 แต่การเอาใจใส่สัญลักษณ์พระกิตติ- 

คุณมากขึ้นจะเป็นกุญแจไขสู่ความเข้าใจที่
เพิ่มขึ้น
พระคัมภีร์ใช้คำาอย่างเช่น	รูปแบบ  

รูปลักษณ์ เครื่องหมาย หมายสำาคัญ อุปมา 

ความทรงจำา พยาน	หรือ	ประจักษ์พยาน  
เพื่อพูดถึงบางอย่างซึ่งเจตนาจะชี้นำาความ
คิดเราให้นึกถึงอีกอย่างหนึ่ง	(ดู	โมเสส	
6:63)	อาทิ	เม่ือพระเยซูทรงแนะนำาศีลระลึก
ที่พระกระยาหารมื้อสุดท้าย	พระองค์ทรง

ให้สานุศิษย์กินขนมปังที่หักแล้วและตรัสว่า	
“นี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำาหรับท่านทั้ง
หลาย	จงทำาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา”	
(ลูกา	22:19)		เห็นชัดว่าขนมปังไม่ใช่พระ-
วรกายจริงของพระองค	์	แต่ดังที่พระองค์
ตรัส	สิ่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะ	เตือนใจ	เรา
ให้นึกถึงพระวรกายของพระองค์—และมาก

ยิ่งกว่านั้น			นั่นทำาให้สัญลักษณ์มีพลังมาก
—สัญลักษณ์สื่อโดยไม่ใช้ภาษาและดล
บันดาลให้เกิดความคิดที่เกี่ยวข้องมากมาย
ในคราวเดียวกัน	ทั้งยังเพิ่มความลึกซึ้งและ
ความหมายด้วย

คุณเห็นอะไร
เมื่อเราศึกษาและไตร่ตรองสัญลักษณ์ในศาสนพิธีพระกิตติคุณ 

ความคิดเรามุ่งไปที่พระเยซูคริสต์

แน่นอนว่าศาสนพิธีไม่เพียงเป็นการปฏิ- 
บัติเชิงสัญลักษณ์เท่าน้ัน	หากแต่มีพลังเป็น 
พรแก่เราจริง	ๆ	ผ่านสิทธิอำานาจของฐานะ
ปุโรหิต	ท้ังยังมีสัญลักษณ์ท่ีสอนเราเก่ียวกับ 
พระผู้ช่วยให้รอดและพันธสัญญาของเรา 
ด้วย		แม้แต่การยอมรับและการรับศาสน-
พิธีฐานะปุโรหิตก็ยังเป็นเครื่องหมายภาย 
นอกที่บ่งบอกศรัทธาและความอ่อนน้อม
ถ่อมตนของบุคคลน้ัน	ต่อไปน้ีเป็นสัญลักษณ์ 
มากมายเกี่ยวกับศาสนพิธีแห่งบัพติศมา	
การยืนยัน	และศีลระลึก	พร้อมด้วยแนวคิด
บางประการเกี่ยวกับสัญลักษณ์เหล่านี ้

บทเรียน
วันอาทิต

ย์

หัวข้อปร
ะจำาเดือน

นี้: 

ศาสนพ
ิธีและ 

พันธสัญ
ญา
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การยืนยัน

บัพติศมา

การจุ่มลงไปในน้ำา 

ทั้งตัว: ความตาย  

การฝัง และการฟื้นคืน

พระชนม์ของพระคริสต์ 

(ดู โรม 6:3–4); การ

เกดิใหมท่างวญิญาณใน

พระคริสต์ (“เกิดจาก

น้ำา” [ยอห์น 3:5])

มือขวาที่ยกขึ้น: การเอื้อมให้ถึง

ท้องฟ้า การเป็นพยานต่อสวรรค์ 

ทั้งยังเป็นหมายสำาคัญแห่งคำา

ปฏิญาณด้วย (ดู ปฐม-กาล 

14:22; ดาเนียล 12:7)

ชุดขาว:  ความบริสุทธิ์ (“ไม่มีมนุษย์

คนใดได้รับการช่วยให้รอดได้เลยเว้น

แต่จะซักอาภรณ์ของเขาให้ขาว...[และ] 

บริสุทธิ์...โดยทางพระโลหิตของ [พระ-

คริสต์]” [แอลมา 5:21]); ความเท่า

เทียมกัน (ไม่ว่าร่ำารวยหรือยากจน ทุก

คนสวมชุดเหมือนกันเมื่อรับบัพติศมา 

เพราะ “ทุกคนเหมือนกันหมดสำาหรับ

พระผู้เป็นเจ้า” [2 นีไฟ 26:33])

น้ำา: การล้าง การชำาระ การทำาให้

บริสุทธิ์จากบาป

การรับของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์: เรียกว่า “บัพติศมาด้วยไฟ”  

(ดู 2 นีไฟ 31:13); การชำาระให้สะอาด

และการเกิดใหม่ทางวิญญาณในพระคริสต์

การวางมือ: สัมผัสทางกายโดยผู้เป็นตัวแทนของ 

พระผู้เป็นเจ้า การส่งต่อพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้คน

อื่นๆ
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ร่วมวงสนทนา

เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรอง 
ในวันอาทิตย์
• สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในศาสนพิธีบัพติศมา 

การยืนยัน และศีลระลึกช่วยให้ท่าน

ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและพันธ- 

สัญญาของท่านอย่างไร

• อะไรเข้ามาในความคิดท่านระหว่าง 

ศีลระลึกแต่ละสัปดาห์

ศีลระลึก

ส่ิงท่ีท่านอาจจะทำา
• เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่านเก่ียวกับ 

ส่ิงท่ีท่านคิดหรือรู้สึกระหว่างศีลระลึก

• สนทนาท่ีโบสถ์เก่ียวกับสัญลักษณ์อย่าง

หน่ึงในศีลระลึกและสัญลักษณ์น้ันช่วยให้

ท่านระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

มุ่งเน้นการชดใช้
“ศาสนพิธีทุกอย่างของพระ-

กิตติคุณมุ่งเน้นการชดใช้ของ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์ในด้าน 

ใดด้านหนึ่ง และโดยแท้แล้ว 

น่ันคือสาเหตุท่ีศาสนพิธี [แห่ง 

ศีลระลึก] พร้อมด้วยสัญลักษณ์

และการอุปมาอุปไมยท้ังหมด 

ของศาสนพิธีนั้นมาถึงเราง่าย 

กว่าและบ่อยกว่าอย่างอ่ืนในชีวิต”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “This 
Do in Remembrance of Me,” Ensign, 
พ.ย. 1995, 67.

การดื่มน้ำา (เดิมคือเหล้าองุ่น): พระโลหิตของพระคริสต์ 

(หลั่งในเกทเสมนี ระหว่างทรงทนทุกขเวทนาด้วยน้ำามือ

ของเหล่าทหาร และบนกางเขน) ซึ่ง “ชำาระเราให้ปราศ- 

จากบาปทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:7) และ “อยู่ในพันธสัญญา

ของพระบิดาอันนำาไปสู่การปลดบาป [ของเรา]” (โมโรไน 

10:33); เลือดเป็น “อาสนะแห่งชีวิตหรือพลังชีวิตของ 

เน้ือหนังท้ังปวง” (คู่มือพระคัมภีร์, “เลือด, โลหิต”; scrip- 
tures.lds.org) และชดใช้บาปของเราผ่านการพลีพระชนม์ 

ชีพ (ดู เลวีนิติ 17:11); บ่อน้ำาพุ (ดู ยอห์น 4:14)

การกินขนมปัง: การระลึกถึงพระ-

วรกายของพระเยซูคริสต์ (ดู มัทธิว 

26:26–29) อาหารแห่งชีวิต (“คน

ที่มาหาเราจะไม่หิว” [ยอห์น 6:35] 

“คนที่กินอาหารนี้จะมีชีวิตนิรันดร์” 

[ยอห์น 6:58])

การคุกเข่าสวดอ้อนวอน: 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

การยอมตามพระประสงค์

ของพระผู้เป็นเจ้า; หมาย

สำาคัญแห่งพันธสัญญาอัน 

เป็นนิจ (ดู คพ. 88:131)

การฉีกขนมปัง: ความ

ทุกขเวทนาทางกายของ

พระคริสต์เพื่อเรา การ

สิ้นพระชนม์ทางกายของ 

พระองค์ การฟื้นคืน

พระชนม์ของพระองค ์

เพื่อที่เราจะมีชีวิตอีกครั้ง

การวางขนมปังและน้ำาตรง

หน้าที่ประชุม: เครื่องหมายแห่ง 

การพลีพระชนม์ชีพของพระคริสต์ 

ซ่ึงส้ินสุดโดยการหล่ังพระโลหิต  

(ดู แอลมา 34:13–14); ปัจจุบัน 

เรานำา “เครื่องถวายบูชาแด่พระ- 

เจ้า...อันเป็นใจที่ชอกช้ำาและ

วิญญาณที่สำานึกผิด” (คพ. 59:8)
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บัพติศมาสำาหรับคุณตาของดิฉัน

ดิฉันดีใจที่ผู้นำ�เย�วชนของเร�ว�งแผนไปพระวิห�ร  ขณะ
ที่เร�กำ�ลังเตรียมเดินท�งไปอ�ปีอ� ซ�มัวครั้งนี้ เร�มีคว�ม

สุขกับโอก�สที่ห�ได้ย�กเช่นนี้  เร�ไปพระวิห�รอย่�งเบิกบ�นใจ
เพื่อรับบัพติศม�แทนคนต�ย—เพร�ะคนที่อยู่ในโลกวิญญ�ณ
กำ�ลังรอเร�ให้ห�ประวัติครอบครัวของเร�และทำ�ง�นให้พวกเข�

ระหว่�งบัพติศม� ดิฉันเห็นเย�วชนช�ยคนหนึ่งในกลุ่ม
ของเร�ให้บัพติศม�ฟ�ท�ก� อก�ว�เล คุณต�ของดิฉัน  
ดิฉันมีคว�มสุขจนน้ำ�ต�ไหล และรู้ว่�วิญญ�ณของ
ท�่นอยู่ที่นั่น  ดิฉันมีคว�มสุขม�กที่เร�ส�ม�รถ
ทำ�ง�นให้ท่�นในพระวิห�ร
ซาอินี อกาวาเล, ซามัว

ห้องสนทนา

ข้อมูลสำาคัญจากเพ่ือน

สมัยเป็นวัยรุ่น ผมไม่ชอบไปโบสถ์ ผมจึงไม่ค่อยรู้อะไร

ม�กนักเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไบเบิลหรือเกี่ยวกับพระผู้

เป็นเจ�้ ทั้งไม่อย�กรู้ด้วย  เมื่อผมอ�ยุ 17 ปี เพื่อนคนหนึ่ง

ของผมบอกว่�เธอเป็นมอรมอน  ผมไม่รู้ว่�มอรมอนคืออะไร  

ผมบอกเพื่อนว่� “ถ้�ผมอย�กรู้อะไรเกี่ยวกับศ�สนจักรนั้น 

ผมจะสืบห�ด้วยตัวผมเอง”

เมื่อเห็นว่�ผมไม่สนใจศ�สน�เท่�ไรนัก เธอจึงให้พระคัม-

ภีร์มอรมอนม�เล่มหนึ่งและขอให้ผมอ่�นและสวดอ้อนวอน

เกี่ยวกับพระคัมภีร์เล่มนี้  เธอไม่กดดันผม  ดึกคืนนั้นขณะ

เปิดหนังสือ ผมสังเกตเห็นประจักษ์พย�นของเธอเขียนอยู่

ด้�นหน้�  ขณะอ่�นประจักษ์พย�นนั้น ผมรู้สึกว่�ควรเรียนรู ้

ม�กขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน ผมจึงเริ่มอ่�น 1 นีไฟ  

ผมว�งหนังสือไม่ลง  ผมต้องก�รรู้ม�กขึ้นภ�
พถ

่�ย
พร

ะว
ิห�

รอ
�ป

ีอ�
 ซ

�ม
ัว 

โด
ย 

เว
ลเ

ด็น
 ซ

ี. แ
อน

เด
อร

์เซ
็น

ที่ก�รสังสรรค์ในครอบครัว ครอบครัวเธอสอนผมเกี่ยวกับ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ทุกอย�่งดูเหมือนมีเหตุผล ไม่

น�นผมก็เรียนกับผู้สอนศ�สน� รับบัพติศม�และก�รยืนยันเป็น 

สม�ชิกศ�สนจักรที่แท้จริงของพระเจ้� พระกิตติคุณช่วยให้

ผมรู้ว่�ผมเป็นใคร ผมม�จ�กไหน และผมจะไปที่ไหนถ้�ผม

ซื่อสัตย์

เมื่อนึกย้อนกลับไป ผมเห็นได้ว่�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรง

ช่วยให้ผมต้องก�รเรียนรู้ม�กขึ้น  เมื่อผมเรียนรู้ม�กขึ้น ท่�ที

ของผมเกี่ยวกับศ�สนจักรและพระผู้เป็นเจ้�เปลี่ยนไป เป็น

คร้ังแรกในชีวิตท่ีผมอย�กทำ�ส่ิงท่ีพระองค์ทรงต้องก�รให้ผมทำ�

พระคัมภีร์มอรมอนเปลี่ยนชีวิตผม ผมขอบคุณเพื่อนที่แบ่ง

ปันให้ผม  เพื่อนแท้แบ่งปันข้อมูลสำ�คัญเช่นนี้เอง
ไมเคิล พี., โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
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สมัยเป็นเยาวชนชาย ข้าพเจ้า
ชอบเล่นและมีเวลาสนุกสนาน
มากเท่ากับคนอื่น ๆ  เมื่ออายุ 

16 ปี ข้าพเจ้าชอบออกเดทและเที่ยวกับ
เพื่อน ๆ  ข้าพเจ้าชื่นชอบกิจกรรมเหล่านั้น

มากกว่าการทำางาน

แต่ข้าพเจ้ามีงานต้องทำาเหมือนพวก

ท่านหลาย ๆ คน   คุณพ่อข้าพเจ้าทำางาน

ด้านธุรกิจก่อสร้าง สร้างบ้าน และท่านมัก

จะเกณฑ์ข้าพเจ้ากับพี่ชายสามคนไปช่วย

ท่าน  งานนี้ทั้งร้อนและเหนื่อย มีหลายครั้ง

ที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำางาน  แต่เราต้องทำา

โครงการให้เสร็จตามกำาหนด ด้วยเหตุนี้เรา

จึงทำางานหนักทุกวันจนกระทั่งงานเสร็จ   

ถึงแม้ข้าพเจ้าไม่ตระหนักในเวลานั้น แต่

การทำางานกับครอบครัวสอนบทเรียน

ข้าพเจ้ามากมาย

ความพอใจเกิดจากงานท่ีทำาสำาเร็จ 
ด้วยดี

การสร้างบ้านใช้เวลามาก รวมทั้งความ

อุตสาหะ และความแม่นยำา  ด้านหนึ่งที่

ข้าพเจ้าคิดว่าเราไม่จำาเป็นต้องพิถีพิถัน 

มากคือการขุดเสาเข็มของบ้าน แต่คุณพ่อ

ข้าพเจ้าคิดต่างจากนั้น

เพื่อวางรากฐานของบ้าน ท่านต้องขุด

และเทตอม่อก่อน  ตอม่อคือแผ่นคอนกรีต

ที่กว้างกว่าฐานราก  เมื่อเทตอม่อและปูน

แห้งแล้ว ท่านจะเทฐานรากบนตอม่อ แล้ว

เอาดินกลบ

ข้าพเจ้ามักจะสงสัยว่าสำาคัญจริงหรือ 

ที่ตอม่อต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส  เพราะ

สุดท้ายแล้วก็ต้องเอาดินกลบอยู่ดี ไม่มี

ใครมองเห็น และมันคงไม่ทำาให้โครงค้ำา

ของบ้านแข็งแรงน้อยลง  แต่คุณพ่อยังคง

งาน
ต้องการให้ตอม่อเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ
เรียบ วัดอย่างละเอียดและถูกต้อง ท่านทำา
เช่นนี้กับบ้านทุกหลังที่ท่านสร้าง

เมื่อนึกย้อนกลับไป ข้าพเจ้ารู้ซึ้งว่าคุณ
พ่อปฏิบัติต่อทุกอย่างที่ท่านทำาในงานของ 
ท่านด้วยความเอาใจใส่แบบเดียวกัน แม ้
ในเรื่องที่เจ้าของไม่เคยสังเกต  ความพิถี- 
พิถันเอาใจใส่ในรายละเอียดของคุณพ่อ 
หมายความว่าคนอื่นเชื่อใจได้ว่าท่านทำา 
งานดี ท้ังยังพอใจท่ีรู้ว่างานของท่านมีคุณ- 
ภาพดีที่สุดและเจ้าของจะชื่นชม

 อาจมีหลายครั้งเมื่อไม่มีใครนอกจาก
ท่านและพระเจ้าที่รู้ว่าท่านทำางานที่ต้อง
ทำาดีเพียงใด  ขอจงมั่นใจว่าพระเจ้า ทรง 
ทราบความอุตสาหะของท่าน  เมื่อท่านทำา
สุดความสามารถ ท่านจะรู้สึกดีต่อตนเอง 
โดยรู้ว่าท่านได้พัฒนาความสุจริต ความ 
น่าเชื่อถือ และทักษะที่เป็นประโยชน์

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

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ไบ
รอ

ัน 
คอ

ลล
์

โดย แรนดอลล์  
แอล. ริดด์
ที่ปรึกษาที่สอง  
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

การทำางานอาจไม่สนุกทุกครั้ง แต่ท่านจะแปลกใจที่งานทำาให้ท่านรู้สึกดีอย่างยิ่ง

ใครต้องทำ�ง�น?
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งาน
ท่านจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของท่าน 

ถึงคุณค่าของกฎแห่งการเก็บเก่ียวของพระ-

เจ้า “ใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บเก่ียวส่ิงน้ัน” 

(กาลาเทีย 6:7; ดู คพ. 130:20–21 ด้วย)

เจตคติมีผลต่อทุกอย่าง

การขุดตอม่อใช้เวลานานหลายชั่วโมง

และร้อน ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าข้าพเจ้า

มักจะมีเจตคติไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้  เมื่อใด

ก็ตามที่คุณแม่ได้ยินข้าพเจ้าบ่นเรื่องต้อง

ทำางาน ท่านจะพูดว่า “ระวังลูกจะสูญเสีย

พร และถึงอย่างไรลูกก็ต้องทำางานอยู่ดี!” 

(ดู คพ. 58:28–29) คุณแม่พูดถูก  การพร่ำา

บ่นไม่ได้นำาเอางานออกไป แต่นำาเอาความ

พอใจและพรมากมายของการทำางานออก

ไปต่างหาก

ข้าพเจ้าพบว่าเมื่อข้าพเจ้าเลือกฟังคุณ

แม่และทำางานด้วยใจเบิกบาน เวลาผ่าน 

ไปเร็วข้ึนมาก งานดีข้ึน และข้าพเจ้ามีความ 

สุขมากย่ิงกว่าตอนท่ีข้าพเจ้าพร่ำาบ่น  เจตคติ 

มีผลต่อทุกอย่าง

งานสำาคัญท่ีสุดคืองานของ 

พระผู้เป็นเจ้า

การรับใช้งานเผยแผ่เป็นประสบการณ์ที่

ช่วยให้เห็นว่าข้าพเจ้าคิดอย่างไรกับตนเอง  

ข้าพเจ้าตระหนักว่าไม่มีงานใดสำาคัญกว่า

งานของพระบิดาบนสวรรค์ นั่นคือการเป็น

พรแก่ชีวิตเรา บุตรธิดาของพระองค์ “เพราะ

ดูเถิด, นี่คืองานของเราและรัศมีภาพของ

เรา—คือการทำาให้เกิดความเป็นอมตะและ

ชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์” (โมเสส 1:39)

เมื่อท่านมีส่วนในงานของพระบิดาบน

สวรรค์เพื่อรับใช้บุตรธิดาของพระองค์ ท่าน

จะพบปีติอย่างยิ่งเช่นเดียวกับแอลมาใน

การเป็น “เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้

เป็นเจ้าที่จะนำาจิตวิญญาณสักดวงมาสู่

การกลับใจ; และนี่คือปีติ [ของท่าน]”  

(แอลมา 29:9)

คำาเช้ือเชิญ

ฉะนั้นใครบ้างต้องทำางาน  เราทุกคน 

ต้องทำางาน!  การทำางานเป็นมารดาของ 

การพึ่งพาตนเอง ความสำาเร็จ และปีติใน

ชีวิตนี้  เมื่อท่านทำางานอย่างร่าเริง ทุกคน

รอบตัวท่านจะเก็บเกี่ยวผลอันอุดมเพราะ

เมล็ดที่ท่านหว่าน

เมื่อท่านทำาบางอย่างในสัปดาห์นี้ ข้าพ- 

เจ้าเช้ือเชิญท่านให้นึกถึงบทเรียนท่ีข้าพเจ้า

เรียนรู้และลองทำามาแล้วดังนี้ ครั้งหน้า 

เมื่อมีคนให้งานท่านทำา จงทำาสุดความ

สามารถ มีเจตคติที่เบิกบาน และดูสิ่งที ่

เกิดขึ้น  ท่านจะแปลกใจที่ท่านรู้สึกดีและ 

มีความสุขมาก 
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โดย เรย์มอนด์ เอ็ม. ออลตัน

“ขอบคุณครับอธิการโรว์ลีย์  เรายินดีช่วยครับ”  
บราเดอร์ฮูเล็ต ผู้ให้คำาปรึกษาโควรัมมัคนายก 
ของเรา หยิบคลิปบอร์ดจากมืออธิการและประกาศ 

ว่า “ผมมีใบให้ลงชื่อเป็นอาสาสมัครที่ฟาร์มศาสนจักร  ผม
มั่นใจว่าพระเจ้าจะพอพระทัยถ้าเราทุกคนจะช่วยกันใน
สัปดาห์ที่จะถึงนี้”

“ช่วยแบบไหนครับ” ผมถามอย่างระมัดระวัง  ความคิด
เรื่องฟาร์มศาสนจักรฟังดูไม่น่าสนุกเลย

“งานมอบหมายเดียวของเราสัปดาห์นี้คือย้ายท่อฉีดน้ำา”
ผมไม่อยากย้ายท่อฉีดน้ำา

อีกแล้ว

ย้าย ท่อ
ด้วยรองเท้า           

เลอะโคลน
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ย้ายท่อ!  คำาพูดพวกนั้นทำาให้ผมขยาด  ผมนึกถึงหลายเดือน
ก่อนเมื่อคุณแม่ยืนกรานให้ผมทำางานช่วงฤดูร้อน  ในเมืองเล็ก ๆ 
ของเราก็คงมีเพียงงานเดียว—นั่นคือ งานย้ายท่อ  ดังนั้นทุกฤดู
ร้อน ผมกับสก็อตต์ลูกพี่ลูกน้องจึงต้องย้ายท่อ

ในวันทำางานช่วงฤดูร้อนวันแรก เรายืนจ้องทิวทัศน์กว้างไกล 
ของทุ่งอัลฟัลฟ่าเขียวขจี  ท่อยาว 40 ฟุต (12 เมตร) เชื่อมต่อกัน
เป็นเส้นตรงที่ดูเหมือนจะยาวหลายไมล์  หลังจากการฝึกอบรม
สั้น ๆ ผมกับสก็อตต์ก็ตัดท่ออันแรกของเรา  สก็อตต์ยกด้านของ
เขาขึ้น และน้ำาเย็นกระเด็นมาถูกรองเท้าเทนนิสของผม  เรายกท่อ
นั้นข้ามโคลนเฉอะแฉะและเชื่อมต่อกับท่อแนวดิ่งอันถัดไป  เมื่อ
เราเดินกลับมาเอาท่ออันที่สอง รองเท้าเลอะ ๆ ของผมหนักกว่า
เดิมเนื่องจากโคลนติดรองเท้าหนาเตอะ ในที่สุด ทั้งโคลน น้ำา และ
เหงื่อของเราเองทำาให้เสื้อผ้าเราเปียกปอนและใจเราห่อเหี่ยว

ผมนึกถึงการทำางานอาสาที่ฟาร์มศาสนจักร  “เอ่อ ผม—ผมคิด
ว่าผมมาไม่ได้ครับ” ผมพูดตะกุกตะกัก  “ผมต้องไปทำางานของผม
ทุกเช้า”

“ไม่มีปัญหา” บราเดอร์ฮูเล็ตรับรอง “เรามักจะไปที่ฟาร์มศาสน-
จักรช่วงบ่าย”  บราเดอร์ฮูเล็ตส่งใบลงชื่อไปทั่วห้อง  “เมื่อแต่ละ

คนได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิต คุณได้รับพลังอำานาจที่จะกระทำา 
ในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า  และเมื่อเรารับใช้พระองค์โดยรับใช้

ผู้อื่น เรากำาลังกระทำาในพระนามของพระองค์  นอกจากนี้ ถ้าเรา
ทุกคนช่วยกัน งานจะไม่ยากเลย”

ใบลงชื่อส่งมาถึงผม  ผมไม่อยากเชื่อว่าทุกคนลงชื่อไปทุกวัน 

ในสัปดาห์นี้  พวกเขาไม่รู้หรือว่างานนี้ลำาบากลำาบนขนาดไหน ผม
รู้สึกถึงความหนักหน่วงของแรงกดดันจากเพื่อนที่ชอบธรรมวัย 
เดียวกัน  ผมลงชื่ออย่างเสียไม่ได้และส่งต่อให้เพื่อน

บ่ายวันจันทร์ ผมกำาลังนั่งพักอยู่ในห้องให้หายเหนื่อยจากงาน
ตอนเช้าเมื่อได้ยินบราเดอร์ฮูเล็ตบีบแตรรถอยู่ด้านนอก  ผมลังเล
ครู่หนึ่งก่อนเปลี่ยนกลับมาใส่ชุดทำางานอับชื้นและมีกลิ่นเหม็น

ไม่นานเราก็มาถึงฟาร์มศาสนจักร  ทุกคนยกเว้นผมวิ่งแข่งกัน 
ไปจนถึงสนาม  ผมเดินตามหลังไปช้า ๆ ก้มหน้า พลางเตะก้อนหิน
ไปด้วย แล้วผมก็ประหลาดใจเมื่อมีคนเอามือวางบนบ่าผม  “ขอบ- 

ใจที่มากับพวกเรา” บราเดอร์ฮูเล็ตให้กำาลังใจ  “ผมรู้ว่าเมื่อเช้านี้
คุณทำางานหนัก”  เราเดินไปด้วยกันอย่างเงียบ ๆ ครู่หนึ่ง จากนั้น
เขาก็วิ่งขึ้นหน้าไปจัดกลุ่ม

ผมมองดูเขาและนึกถึงสิ่งที่เขาพูดกับผม  เช้าวันนั้นผมทำางาน

หนัก  ผมเหนื่อย ตัวเหม็น และผมอยากกลับบ้าน  แต่บราเดอร ์

ฮูเล็ตเล่า? เช้าวันนั้นเขาก็ทำางานหนักด้วย  ทุกคนทำาเหมือนกัน  

แล้วทำาไมพวกเขาจึงดูมีความสุขกับการได้อยู่ที่นี่

ผมตามคนอื่นไปจนทันและเริ่มทำางานของเรา  ตอนแรกผม

พยายามให้กำาลังใจตัวเองโดยนึกถึงการเสียสละอันน่ายกย่องที ่

ผมทำาอยู่  แต่ไม่นานการหมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องตัวเองก็ยุติ ผม

สังเกตว่าเราย้ายท่อได้เร็วมากเมื่อทุกคนช่วยกัน  เราหัวเราะกัน 

พูดคุยกัน และผมก็นึกข้ึนได้ว่าผมสนุกมาก!  เราทำางานมอบหมาย

ของเราเสร็จในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

ขณะพวกเรานั่งรถกลับบ้าน ผมตระหนักว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็น 

การเสียสละจนทนไม่ไหวดูเหมือนเล็กน้อยนัก อันท่ีจริง เม่ือทุกคน

ช่วยกัน นั่นไม่ใช่การเสียสละเลย

บราเดอร์ฮูเล็ตจอดรถสเตชั่นแวกอนหน้าบ้านผมและเหลียว

หลังมามองผม  “ขอบใจนะที่วันนี้คุณไปช่วยเรา  ความขยันของ

คุณทำาให้งานง่ายสำาหรับพวกเราทุกคน”  เขายิ้มและขยิบตา

ผมย้ิมตอบ “ขอบคุณครับ พวกเราทุกคนช่วยกันทำาต่างหากครับ 

งานก็เลยง่าย” ผมลงจากรถและปิดประตู

บราเดอร์ฮูเล็ตเข้าเกียร์และเริ่มขับรถออกไป “เจอกันพรุ่งนี้นะ” 

เขาตะโกนผ่านหน้าต่างที่เปิดกระจก

“ครับ เจอกันพรุ่งนี้” ผมตอบ 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เจาะประเด็น

สำ�คัญที่เร�ต้องเข้�ใจว่�พระผู้เป็นเจ้� 
มิได้ทรง “สร�้ง” เร�โดยทำ�ให้เร�เกิด

จ�กคว�มว่�งเปล่�  ส่วนประกอบพื้นฐ�น 
บ�งอย่�งของเร�ดำ�รงอยู่แม้ก่อนเร�เกิด 
เป็นวิญญ�ณ  “ในก�ลเริ่มต้นมนุษย์ดำ�รง 
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้�เช่นกัน.  คว�มรู้แจ้ง,  
หรือแสงสว่�งแห่งคว�มจริง, มิได้สร้�งขึ้น 
หรือรังสรรค์ไว้, ทั้งแน่นอนว่�ไม่ส�ม�รถ
ทำ�ได้” (คพ. 93:29) เพร�ะเร�รู้เช่นนี้ เร� 
จึงรู้เช่นกันว่�จุดมุ่งหม�ยของพระบิด�บน 
สวรรค์ในก�รสร�้งเร�ไม่ได้ไร้แบบแผนหรือ 
ไม่มีกฎเกณฑ์แต่มีจุดประสงค์ลึกซ้ึง ศ�สด� 
พย�กรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่� “พระผู้เป็นเจ้� 
ทรงพบว่�พระองค์ทรงอยู่ท่�มกล�งวิญญ�ณ
และรัศมีภ�พ เพร�ะพระองค์ทรงมีคว�มรู ้
แจ้งม�กกว่� จึงทรงเห็นควรให้ตั้งกฎเพื่อ 
ให้คนอื่น ๆ มีสิทธิ์ก้�วหน้�เช่นพระองค์”  
(คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ  

สมิธ [2007], 225; ดู โมเสส 1:39 ด้วย)  
เพร�ะพระบิด�บนสวรรค์ทรงต้องก�รให ้
เร�มีโอก�สเจริญก้�วหน้�และเป็นเหมือน
พระองค์ พระองค์จึงทรงสร�้งวิญญ�ณเร� 
ทรงจัดเตรียมแผนแห่งคว�มรอดและคว�ม 
สุขซ่ึงจำ�เป็นต้องรวมประสบก�รณ์ในโลกน้ี 
ไว้ด้วย  บ�งทีคำ�ตอบเรียบง่�ยที่สุดและดี
ที่สุดของคำ�ถ�มนี้ เป็นคำ�ตอบให้แก่เหตุผล 
ท่ีพระผู้เป็นเจ้�ทรงทำ�ทุกอย่�งเช่นกัน น่ันคือ 
เพร�ะพระองค์ทรงรักเร� 

เ จตคติของเร�ต่อ “กฎเกณฑ์” ใดก็ต�ม  
 เกี่ยวข้องอย่�งม�กกับสิ่งที่เร�เคยชิน  

ถ้�เพ่ือนของท่�นเคยชินกับก�รไม่แปรงฟัน
และท่�นบอกพวกเข�ว่�ท่�นแปรงฟันทุก
วันเพร�ะท่�นได้รับก�รสอนม�เช่นนั้น  
พวกเข�อ�จจะพบว่�นี่เป็นกฎเกณฑ์ที่
ทำ�ให้รู้สึกอึดอัด  แต่ท่�นไม่คิดด้วยซ้ำ�ว่� 
นั่นเป็นกฎเกณฑ์เพร�ะมันกล�ยเป็นนิสัย 
กล�ยเป็นวิถีชีวิตของท่�นไปแล้ว  แม้
พวกเข�จะคิดว�่ก�รไม่ต้องแปรงฟันเป็น
อิสรภ�พอย่�งหนึ่ง แต่ท่�นรู้ปัญห�ที่จะ
ต�มม�และรู้สึกดีกว�่ม�กถ้�ฟันสะอ�ด
และแข็งแรง

“กฎเกณฑ์” ของศ�สนจักรก็เช่นกัน เพ่ือน 
ของท่�นอ�จคิดว่�ม�ตรฐ�นของเร�เข้มงวด 
แต่ท่�นทร�บว่�พระเจ้�และผู้รับใช้ของ
พระองค์ให้ม�ตรฐ�นแก่เร�เพื่อช่วยให้เร�
มีชีวิตที่ดีขึ้นและกลับไปห�พระบิด�บน
สวรรค์  นอกจ�กนี้ก�รเชื่อฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้�นำ�พรม�ให้เสมอเช่นกัน 
พรประก�รหนึ่งคือคว�มเป็นเพื่อนของพระ-
วิญญ�ณบริสุทธิ์  ท่�นอ�จจะลองพูดถึง
ประโยชน์และพรเหล่�นี้กับเพื่อน และบอก
พวกเข�ได้ว่�วิธีเดียวที่จะรู้จริง ๆ ว่� “กฎ
เกณฑ์เหล่�นั้น” ม�จ�กพระผู้เป็นเจ้�หรือ
ไม่ คือลองทำ�ดู (ดู ยอห์น 7:17) 
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สรรพสิ่ง 
มักไม่เป็นอย่างที่ 
เห็นเสมอไป
พึงแน่ใจว่าความสนุกสนานและการผจญภัยของท่าน 

ไม่นำาท่านไปสู่เส้นทางอันตราย 
(ดู ฮีลามัน 3:29)



โดย ราเซ็ม มาลัฟฟ์

 รับใช ้ด้วยเหต ุผลที่ถูกต้อง

ปี
คริสต์ศักราช 2011 ผมต้องตัดสิน
ใจครั้งสำาคัญที่สุดในชีวิต ซึ่งทำาให้
ผมมีสมบัติล้ำาค่าที่สุดเท่าที่เคยมี 

นั่นคือ ผมตัดสินใจรับใช้งานเผยแผ่ แต่การ
ตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ง่ายเลย

พระเจ้าทรงเปิดโอกาสให้ผมได้เล่นฟุต- 
บอลในช่วงวัยเด็กและเยาวชน  ผมเป็น
ตัวแทนของปารากวัยในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ โดยเดินทางไปกับลิเบอร์แทด 
ทีมชาติฟุตบอลเยาวชนของประเทศไปยัง 
ประเทศต่างๆ ในยุโรป เอเชีย และอเมริกาใต้

โชคดีท่ีคุณพ่อคุณแม่ของผมมักจะผนวก 
กิจกรรมกีฬาของผมเข้ากับการศึกษาที ่
เหมาะสมและการอบรมส่ังสอนทางวิญญาณ 
เสมอ  ศรัทธาและประจักษ์พยานของคุณ

แม่เป็นเมล็ดที่ทำาให้ศรัทธาและประจักษ์
พยานของผมเติบโต  เพราะความซื่อสัตย์
ของท่าน ผมจึงได้เรียนเซมินารีทั้งที่ตาราง
กีฬาแน่นมาก ภา
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แม้ผมจะเคยได้ยินเรื่องงานเผยแผ่เต็ม
เวลามาตั้งแต่เด็ก แต่ผมยังไม่ได้ตกลงใจ
รับใช้งานเผยแผ่  ความคิดนั้นเปลี่ยนไป
เมื่อคุณพ่อยอมรับการเรียกให้รับใช้ในฝ่าย
อธิการของวอร์ด  นี่เป็นการตัดสินใจที่ยาก

สำาหรับคุณพ่อ เนื่องจากท่านเกี่ยวพันลึก
ซึ้งกับอาชีพกีฬาของผม  ท่านอยู่ด้วยทุก
ครั้งที่ผมฝึกซ้อมฟุตบอลและแข่งขัน เรา
เคยมีเวลาอยู่ด้วยกันมาก  ด้วยเหตุผลนี้ 
การยอมรับการเรียกให้รับใช้ในฝ่ายอธิการ
จึงหมายความว่าท่านไม่มีเวลาสนับสนุน
อาชีพของผม

ระหว่างการประชุมศีลระลึกเมื่อคุณพ่อ
ได้รับการสนับสนุน ความคิดแรงกล้าเข้า
มาในใจผมบอกว่าการเสียสละของผู้อื่นจะ

ไร้ประโยชน์ถ้าผมไม่เต็มใจสละสิ่งสำาคัญ
ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง  ระหว่างการแสดง
ประจักษ์พยาน มีคนพูดถึงความคิดที่ว่า
ถ้าเราเชื่อฟัง ครอบครัวเราจะอยู่ชั่วนิรันดร์  

ความคิดนั้นสัมผัสใจผม และผมตัดสินใจ

ว่าผมจะทำาทุกอย่างในอำานาจของผมเพื่อ

อยู่กับครอบครัวตลอดไป  ระหว่างชั้นเรียน

วันอาทิตย์นั้นมีคนพูดถึงความสำาคัญของ

การเชื่อฟังพระบัญญัติหลายครั้ง  ผมรู้สึก

อย่างแรงกล้าว่าพระวิญญาณทรงกระตุ้น

เตือนผมให้รับใช้พระเจ้าจนผมบอกทุกคน 

ระหว่างการสังสรรค์ในครอบครัวว่าผม

ตัดสินใจจะรับใช้งานเผยแผ่

การตัดสินใจของผมหมายความว่าผมจะ

ต้องพักการเรียนที่มหาวิทยาลัยและแก้ไข 

สัญญาห้าปีที่ทำาไว้กับสโมสรฟุตบอล  
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 รับใช ้ด้วยเหต ุผลที่ถูกต้อง

วันของท่าน 
สำาหรับงาน 
เผยแผ่
ดูวีดิทัศน์ (คำ�บรรย�ย 

ใต้ภ�พในภ�ษ�ไทย) 

เก่ียวกับซิดนีย์ โกอิงก์ 

นักรักบ้ีช�วนิวซีแลนด์

ได้ท่ี lds. org/ go/ going

พระเจ้าทรงเปิดประตูและสัมผัสใจหลาย

คนตั้งแต่ต้นเพื่อให้แก้ไขสัญญาได้

หลังจากผมส่งใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา 

ผมฟังการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 

ปี 2011 ซึ่งเอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น 

 แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเล่าประสบ-

การณ์การเป็นผู้สอนศาสนาของซิดนีย์ 

โกอิงก์ซึ่งเคยเป็นนักรักบี้อาชีพและเป็น

สมาชิกในทีมชาตินิวซีแลนด์  ข้อเท็จจริงที่

บราเดอร์โกอิงก์รับใช้งานเผยแผ่แล้วกลับ

มาประกอบอาชีพสอนบทเรียนหนึ่งแก่ผม  

ตลอดงานเผยแผ่ของผมและจนถึงทุกวัน

นี้ การฟังคำาพูดการประชุมใหญ่หลายต่อ

หลายครั้งเป็นพรแก่ผมและนำาสันติสุขมา 

สู่ใจผม  ประจักษ์พยานนับไม่ถ้วนที่สมาชิก

ในครอบครัว วอร์ด และสเตคแบ่งปันกับ 

ผมในช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่เพียงทำาให้ผม 

 

ตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะรับใช้เท่านั้นแต่ค้ำา-

จุนผมระหว่างช่วงเวลาที่ยากลำาบากใน 

งานเผยแผ่ด้วย

ที่มาของความพอใจในชีวิตผมอีกอย่าง

หนึ่งคือการตัดสินใจเข้าสู่สนามเผยแผ่ได้

ช่วยให้เพื่อนสนิทที่สุดสามคนของผมตัดสิน

ใจรับใช้งานเผยแผ่เช่นกัน  ต่อมาพวกเขา

รับใช้เป็นหัวหน้าโซน เป็นผู้ช่วยประธาน

คณะเผยแผ่ และแม้กระทั่งเป็นประธาน

สาขา เวลานี้เราให้สายตาเราจับอยู่บนเส้น

ทางที่จะช่วยให้เราได้กลับไปยังที่ประทับ

ของพระบิดาบนสวรรค์

ผมไม่ใช่คนเดียวกันกับที่เคยเป็นเมื่อ

สามปีก่อน  ความปรารถนาสูงสุดของผม 

คือทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระเจ้า 

ประทานพรผม “ร้อยเท่า” (มัทธิว 19:29)  

ผมมีประจักษ์พยานแท้จริงที่ยังคุกรุ่นถึง 

 

ความเป็นพระเจ้าของพระบิดาบนสวรรค์ 

พระบุตรที่รักของพระองค์และการชดใช้ 

เดชานุภาพการทำาให้บริสุทธิ์ของพระวิญ- 

ญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ตลอด 

จนงานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวงของยุค 

สุดท้ายนี้ เมื่อพระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟ ู

สู่แผ่นดินโลกโดยผ่านศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ สมิธ (ดู อิสยาห์ 29:14)

ใจผมท่วมท้นด้วยความรักและความ

กตัญญูต่อเวลาศักดิ์สิทธิ์นี้ ต่อการได้รู้จัก

และรักพี่น้องชายหญิงมากมายในคณะ

เผยแผ่อุรุกวัย มอนเตวิเดโอ  มีพรไม่ก่ีอย่าง 

ที่ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับการได้รับใช้ในหมู่คน 

เหล่านั้น  ไม่มีสิ่งใดให้ปีติและสันติสุขแก่

ผมหรือทำาให้เกิดปาฏิหาริย์แก่ผมมากเท่า 

กับการที่ผมได้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
ผู้เขียนอ�ศัยอยู่ในป�ร�กวัย
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โดย เบรนดา เฮอร์นันเดซ รูอิซ

ดิ
ฉันกำ�ลังเดินท�งจ�กเม็กซิโกไปรัฐมอนแทน� สหรัฐ 

อเมริก� และพักระหว่�งท�งในเดนเวอร์ รัฐโคโลร�โด  

ดิฉันเดินรอบสน�มบิน พล�งมองผ่�นกระจกบ�นใหญ่ดู

เครื่องขึ้นลง  ดิฉันกังวลเพร�ะไม่เคยนั่งเครื่องบินม�ก่อน  สน�ม

บินดูใหญ่โตม�ก

ดิฉันมองดูตั๋วและรู้ว่�มีเวล�อีกสองชั่วโมงก่อนเครื่องจะออก  

ดิฉันตัดสินใจห�ที่นั่งอ่�นหนังสือจนกว่�จะขึ้นเครื่อง  ดิฉันรู้สึก 

ต่ืนกลัวขณะมองห�ท่ีน่ังซ่ึงมีคนจับจองอยู่แล้วเกือบทุกท่ีน่ัง  ดิฉัน

ตัดสินใจน่ังใกล้สตรีสูงวัยท่ีดูเหมือนจะน่ังคนเดียว เธอเป็นคนเดียว 

ที่ท�่ท�งไม่น่�กลัวสำ�หรับดิฉัน

หนึ่งชั่วโมงผ�่นไปหรือร�ว ๆ นั้นก่อนที่ดิฉันจะตัดสินใจพูดคุย

กับเธอ  ดิฉันแนะนำ�ตัว เธอเป็นคนน่�รักม�กและอย�กพูดคุยกับ

ชาวมอรมอน เชื่อ  
ในพระผู้เป็นเจ้า

ภ�
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ส
ตีเ

วน
 ค

ีเล

ที่สนามบินแห่งหนึ่งไกลบ้าน ดิฉันมีโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนแปลกหน้า

ดิฉันเก่ียวกับคว�มสำ�เร็จของหล�น ๆ  เธอถ�มเล็กน้อยเก่ียวกับตัว

ดิฉัน แต่ดิฉันเล่�ท้ังหมดเก่ียวกับชีวิตดิฉันในเม็กซิโกให้เธอฟัง  ต่อ

จ�กนั้นดิฉันเกิดคว�มปร�รถน�แรงกล้�ที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณ

กับเธอ  เธอถ�มเกี่ยวกับศ�สน�ของดิฉัน และดิฉันบอกเธอว�่ดิฉัน

เป็นสม�ชิกศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

เธอบอกว่�เธอไม่เคยได้ยินม�ก่อน

ดิฉันยิ้มและบอกว่� “คนทั่วไปเรียกเร�ว่�มอรมอนด้วยค่ะ”

เธอเปลี่ยนท่�ทีทันที  สีหน้�ของเธอและวิธีที่เธอพูดกับดิฉัน

เปลี่ยนไป  ดูเหมือนเธอไม่รู้จะพูดอะไร  ดิฉันมีคว�มรู้สึกว่�ก�ร

สนทน�ของเร�จบลงแล้ว แต่ดิฉันพย�ย�มพูดต่อ  ดิฉันถ�มเกี่ยว

กับศ�สน�ของเธอ  เธอตอบโดยไม่ลังเลว�่ “ฉันเป็นค�ทอลิก”

เธอพูดต่อจ�กนั้นว่� “ฉันไม่เข้�ใจ  คุณเป็นเด็กส�วน่�รัก ดู
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สุภาพเรียบร้อย  แล้วทำาไมถึงอยากเป็นมอรมอน”

ดิฉันตกใจกับความคิดเห็นดังกล่าว และไม่ทราบจะตอบอย่างไร 

  ดิฉันกล่าวคำาสวดอ้อนวอนในใจ ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรง

ช่วยดิฉันอธิบายว่าการเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีความหมายต่อ

ดิฉันอย่างไร  ดิฉันบอกเธอว่าดิฉันรักการเป็นสมาชิกของศาสนจักร 

และเพราะคำาสอนของพระกิตติคุณ ดิฉันจึงเป็นคนดีขึ้นและมอง

เห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างมีทัศนะ

เธอมีท่าทีประหลาดใจและพูดว่า “มอรมอนไม่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้า”

ดิฉันพยายามไม่หัวเราะเยาะความคิดเห็นดังกล่าว แต่ยิ้มและ

ตระหนักว่านี่เป็นโอกาสที่ดิฉันจะได้แบ่งปันความจริงกับเธอ  ดิฉัน

อธิบายความเชื่อพื้นฐานบางอย่างของเรา  ดิฉันสอนเธอเรื่องแผน

แห่งความรอดและความสำาคัญของครอบครัว  ดูท่าทางเธอยังไม่

มั่นใจ ดิฉันจึงตัดสินใจแสดงประจักษ์พยานให้เธอฟัง  ที่นั่นใน

สนามบินใหญ่โต พระเจ้าประทานพรให้ดิฉันกล้าแบ่งปันประจักษ์

พยานเก่ียวกับโจเซฟ สมิธ เก่ียวกับศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

ที่มีชีวิต และเกี่ยวกับความรักที่ดิฉันรู้สึกต่อพระกิตติคุณและพระ-

คัมภีร์มอรมอน

ดิฉันมองดูนาฬิกา  ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้ว

บ่ายวันนั้นทำาให้ประจักษ์พยานของดิฉันเข้มแข็งขึ้นอย่างที่ดิฉัน

ไม่เคยประสบมาก่อน  ดิฉันมีความสุขที่ได้แบ่งปันประจักษ์พยาน

กับเธอและยินดีอย่างยิ่งที่สามารถช่วยเปลี่ยนความคิดของเธอ

เกี่ยวกับสมาชิกศาสนจักรของเรา  เวลานี้ดิฉันมั่นใจมากขึ้นเมื่อมี

คนถามดิฉันเกี่ยวกับศาสนจักร 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในชิวาวา เม็กซิโก
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แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

เราจะทำาอะไรได้บ้าง
เพ่ือให้ มีค่าควร รับ

พระวิญญาณ

พ ย า น พิ เ ศ ษ

ภา
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ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
มต

ต์ 
เบ

ย์น
อน

โดย ประธาน
บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์

จาก “คำาแนะนำาสำาหรับเยาวชน,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 19–22.

ถ้าท่านทำาส่ิงเหล่าน้ี 

ท่านจะได้รับการดูแลและ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

จะทรงนำาทางท่าน

กลับใจเม่ือทำาผิด

ฟังเพลงจรรโลงใจ พูดจามีสัมมาคารวะ



เอ็มมา อาร์. อายุ 11 ขวบ, เทกซัส 
สหรัฐอเมริกา

ไม่กี่ปีก่อน ฉันสอนบทเรียนสังสรรค์ใน

ครอบครัวเรื่องศรัทธา ครอบครัวของฉัน

ใช้เวลาพูดคุยกันมากเกี่ยวกับศรัทธาเพราะ

พี่ชายของฉันมีคำาถามว่าทำาไมเราต้องมี

ศรัทธา  ฉันเพาะเมล็ดแคนตาลูปไว้ในถ้วย

เล็ก ๆ ใบหนึ่ง  ฉันบอกครอบครัวว่าศรัทธา

เหมือนเมล็ดพืช  ถ้าเราดูแลดี เมล็ดพืชจะ

งอกงาม

เราไม่ค่อยประสบความสำาเร็จมากนักใน

การทำาสวน  แต่ฉันหวังว่าฉันจะทำาให้พืช

ชนิดนี้เติบโตได้และฉันจะเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีของศรัทธา  ฉันวางถ้วยใบนั้นไว้ที่หน้า- 

ต่างและดูแลมัน  ฉันรอและสวดอ้อนวอน

ให้เมล็ดของฉันงอกงาม

ฉันเกือบยอมแพ้ แต่หลังจากนั้นหนึ่ง

สัปดาห์ฉันก็ได้เห็นสีเขียว ๆ งอกออกมา 

มันโตอยู่ที่หน้าต่างอีกหนึ่งสัปดาห์  จาก

นั้นคุณพ่อกับคุณแม่ก็ช่วยหาที่ปลูกให้ใน

แปลงดอกไม้หลังบ้าน

ฉันดูแลต้นอ่อนของฉันอย่างดี รดน้ำา และ 

ถอนวัชพืช  มันโตข้ึนเร่ือย ๆ  ฉันต่ืนเต้นมาก!

หลายสัปดาห์ผ่านไป ฉันสังเกตเห็นดอก 

ไม้ แล้วผลเล็ก ๆ ก็เริ่มงอกออกมา เราเห็น

แคนตาลูปเจ็ดลูกบนเถาเติบโตจากเมล็ด

เล็ก ๆ หนึ่งเมล็ด  สำาหรับฉันนี่คือปาฏิหาริย์

และคำาตอบการสวดอ้อนวอนของฉัน ผลน้ัน 

หวานเหมือนที่กล่าวไว้ในแอลมา 32:42 ว่า 

“และเพราะความขยันหมั่นเพียรของท่าน 

 

บทเรียนเรื่อง
ศรัทธา

ถึงคราวของท่าน
เราต้องการจะเพาะเมล็ดพร้อมกับท่าน: ท่านเคยคิดจะแบ่งปันประสบการณ์กับ เลียโฮนา 
หรือไม่  เรายินดีรับเร่ืองจริงเก่ียวกับการดำาเนินชีวิตของท่านตามพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์  ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะเขียนเก่ียวกับเวลาท่ีท่านได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอนหรือ
เม่ือท่านชวนเพ่ือนมาโบสถ์

บิดามารดาสามารถช่วยท่านส่งเร่ืองมาทางออนไลน์ได้ท่ี liahona.lds.org ทางอีเมลท่ี  
liahona@ldschurch.org หรือส่งไปรษณีย์มาตามท่ีอยู่ในหน้า 3  กรุณาระบุช่ือวอร์ดหรือ
สาขาของท่านพร้อมคำาอนุญาตของผู้ปกครอง
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และศรัทธาของท่านและความอดทนของ

ท่านต่อพระวจนะขณะบำารุงเลี้ยงมัน, เพื่อ

มันจะแตกรากในท่าน, ดูเถิด, ในไม่ช้าท่าน 

จะเก็บผลจากมันได้, ซ่ึงมีค่าท่ีสุด, ซ่ึงหวาน

เหนือทุกสิ่งที่หวาน”

ประสบการณ์ครั้งนี้ทำาให้ฉันมีความสุข

มากและสอนฉันกับครอบครัวว่าศรัทธา 

เป็นหลักธรรมที่แท้จริงของพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ 
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ร่างกายของฉันเป็น วิหาร

การมีร่างกายดีอย่างไร
ร่างกายเราสำาคัญและศักด์ิสิทธ์ิมากจนพระเจ้า

ทรงเรียกว่าวิหาร (ดู 1 โครินธ์ 3:16–17)  

การมีร่างกายเป็นเรื่องสนุกด้วย!  ร่างกาย

สามารถว่ิง ร้องเพลง ปีนป่าย วาดรูป ว่ายน้ำา 

เต้นรำา และทำากิจกรรมสนุก ๆ อีกหลายอย่าง  

ท้ังยังสามารถใช้ร่างกายเรียนรู้ ช่วยเหลือผู้อ่ืน 

สร้างครอบครัว และทำาให้โลกน่าอยู่ข้ึน

เหตุใดเราจึงมีร่างกาย
ก่อนเราเกิด เราเป็นวิญญาณไม่มีร่างกาย  มีหลายอย่างท่ีเราทำา 

ไม่ได้จนกว่าเราจะมีร่างกาย  พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาแผ่นดิน

โลกเพ่ือรับร่างกาย  เราต้องมีท้ังวิญญาณและร่างกายจึงจะเป็น

เหมือนพระบิดาบนสวรรค์ (ดู คพ. 88:15)
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ร่างกายของฉันเป็น วิหาร
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เม่ือเราดูแลร่างกายเราตามท่ีพระผู้ 
เป็นเจ้าทรงบัญชา เราจะได้รับพร!  
(ดู โมไซยาห์ 2:41; คพ. 89:18–21)

ฉันควรปฏิบัติต่อร่างกายอย่างไร
เราควรปฏิบัติต่อร่างกายในวิธีท่ีเราจะดูแลสมบัติล้ำาค่าอ่ืนๆ—ด้วยความรักและความเคารพ  พระบิดาบนสวรรค์

รับส่ังกับเราผ่านศาสดาพยากรณ์และพระคำาแห่งปัญญาว่าอะไรดีและไม่ดีสำาหรับร่างกายเรา  มีหลายอย่างท่ีเรา

ทำาได้เพ่ือดูแลร่างกายของเรา

• รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และออกกำาลังกาย

• แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและรักษาร่างกายให้สะอาด

• เคารพร่างกายของผู้อ่ืน

• อย่าทำาเคร่ืองหมายตามร่างกายด้วยรอยสักหรือการเจาะ

• อย่าใช้ยาเสพติด เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ บุหร่ี กาแฟ หรือชา

• เล่นกีฬาท่ีปลอดภัยและสนุกสนาน อยู่ห่างจากกิจกรรมท่ีเป็นอันตราย

เม่ือเราดูแลร่างกายของเรา เราสามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ดีข้ึน

ถ้ามีส่ิงท่ีฉันไม่ชอบเก่ียวกับ 
ร่างกายของฉัน
บางคร้ังร่างกายเราไม่ได้มีรูปลักษณ์ เคล่ือนไหว 

หรือทำางานอย่างท่ีเราต้องการ  ไม่สำาคัญว่าร่างกาย

เราเวลาน้ีจะมีรูปลักษณ์อย่างไร เราสามารถเลือก

ขอบพระทัยสำาหรับร่างกายและใช้ร่างกายทำาส่ิงดี

งามบนแผ่นดินโลก  แต่สักวันหน่ึง เราแต่ละคนจะ

ฟ้ืนคืนชีวิตและมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แบบ (ดู แอลมา 

40:23) พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราไม่ว่าร่างกายเราจะ

มีรูปลักษณ์อย่างไร และเราสามารถรักตัวเราเองด้วย

เหตุใดทุกคนจึงมีลักษณะ 
ไม่เหมือนกัน
ร่างกายมีหลายรูปร่าง หลายสี หลายขนาด  

นี่คือแผนส่วนหน่ึงของพระบิดาบนสวรรค์  ถึง

แม้ร่างกายแต่ละคนจะต่างกัน แต่เราทุกคนได้

รับการสร้างในรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

(ดู ปฐมกาล 1:26) น่ันหมายความว่าร่างกาย

เรามีรูปแบบตามพระวรกายที่สมบูรณ์พร้อม

ของพระองค์  ร่างกายของทุกคนสวยงามเพราะ

ร่างกายของแต่ละคนเป็นของประทานจากพระ-

บิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา

โดย มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร



โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

มาริเอลาหน้านิ่วคิ้วขมวดกลับจาก
โรงเรียน  “มีอะไรหรือลูก” คุณแม ่

ถามขณะปลูกดอกไม้ในสวน
“โซเนียสัญญาว่าจะเล่นกับหนู แต่ไม่ยอม 

เล่นค่ะ” มาริเอลาบอก เธอทิ้งตัวนั่งลงบนดิน 
ใกล้กับคุณแม่

“แม่เสียใจด้วยจ้ะ” คุณแม่กล่าว  “การ
รักษาสัญญาเป็นสิ่งสำาคัญ  อาทิตย์หน้า 
เม่ือหนูรับบัพติศมาและการยืนยัน หนูจะทำา 
สัญญาสำาคัญมากบางอย่าง เรียกว่าพันธ-
สัญญา”

“จริงหรือคะ” มาริเอลาถาม  เธอตื่นเต้นที่
จะได้รับบัพติศมา

คุณแม่วางดอกไม้สีเหลืองไว้ที่พื้น  “ลูก
สัญญาว่าจะเชื่อฟังพระบัญญัติ  ลูกสัญญา
ด้วยว่าจะรับพระนามของพระเยซูคริสต์  แล้ว
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาอะไรจ๊ะถ้าลูก
ทำาสิ่งเหล่านี้”

มาริเอลานึกถึงสิ่งที่เธอกำาลังเรียนรู้ใน
ปฐมวัย  “หนูจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับ
หนูค่ะ”

“ใช่จ้ะ” คุณแม่บอก “ลูกจะได้เป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูด้วย  ลูกจะรักษา
สัญญาในการเชื่อฟังพระบัญญัติได้อย่างไร
จ๊ะ”

“หนูจะมีเมตตา และจะพูดความจริงค่ะ” 
มาริเอลาตอบ  “การรับพระนามของพระเยซู

หมายความว่าอย่างไรคะ”
“หมายความว่าลูกพยายามเป็น

เหมือนพระองค์และทำาสิ่งที่พระองค์
ทรงต้องการให้ลูกทำาไงจ๊ะ” คุณแม่

ตอบ  “ลูกจะทำาอะไร
ได้บ้างเพื่อเป็น

เหมือนพระเยซู”
มาริเอลาใช้นิ้วมือจับดอกไม้สีม่วงขึ้นมา 

หมุนเล่น “หนูจะน่ังกับเด็กใหม่ท่ีโรงเรียน และ 
หนูจะพยายามเป็นมิตรกับโซเนีย” เธอตอบ

“นั่นเป็นความคิดที่ดีมากจ้ะ” คุณแม่บอก 
“เมื่อลูกรับศีลระลึก ลูกสามารถระลึกถึง
สัญญาของลูกได้”

มาริเอลายิ้ม  “หนูรู้ว่ามีสัญญาอีกข้อหนึ่ง
ค่ะ—เราต้องรดน้ำาดอกไม้เพื่อจะได้มีสวน 
สวย ๆ!” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เราเป็นสมาชิกของศาสนจักรผ่าน

บัพติศมาและการยืนยัน

นํ า ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ า น เรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับสาระสำาคัญปฐมวัยประจำาเดือนน้ี!

เพลงและพระคัมภีร์
•	 “บัพติศมา,”	หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 

54	(ข้อ	1	และ	3)

•	 ยอห์น	3:5

แนวคิดสำ�หรับก�รพูดคุย 
ในครอบครัว
มาริเอลานึกถึงวิธีท่ีเธอจะรักษาพันธสัญญา

บัพติศมาของเธอโดยทำาตามพระเยซูคริสต์		

ครอบครัวท่านอาจจะนึกถึงวิธีเป็นเหมือน 

พระเยซูมากข้ึนท่ีบ้าน	ท่ีโรงเรียน	และท่ีอ่ืนๆ		

ต้ังเป้าหมายกับครอบครัวว่าจะนึกถึงพันธ-

สัญญาบัพติศมาเม่ือท่านรับศีลระลึก
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ฉันสามารถรักษาพันธสัญญา
บัพติศมาของฉัน
วิธีทำ�ภ�พยนตร์เก่ียวกับพันธสัญญ�บัพติศม�

ของท�่นคือ ตัดกรอบรูปและแผ่นภ�พออก   

ท�ก�วหรือใช้เทปกระด�ษติดรูปภ�พให้เป็น

แผ่นย�วแผ่นเดียว (ให้ A กับ B ทับกัน) ท�

ก�วหรือใช้เทปกระด�ษติดกรอบรูปและแผ่น

ภ�พกับกระด�ษแข็ง  กรีดต�มรอยประบน

กรอบรูปให้เป็นรอยย�วสองรอย  เล่ือนแผ่น

ภ�พผ่�นรอยกรีดเพ่ือให้รูปภ�พปร�กฏบน

หน้�กรอบรูป
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ท่านสามารถส่งภาพวาด ภาพถ่าย หรือประสบการณ์

มาทางออนไลน์ที่ liahona.lds.org  ทางอีเมลที่ 

liahona@ldschurch.org  และเขียนตรงบรรทัดชื่อเรื่องว่า 

“หน้านี้ของหนู” หรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ในหน้า 3

ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อนามสกุล เพศ และอายุของเด็ก 

(3 ถึง 11 ขวบ) พร้อมชื่อผู้ปกครอง วอร์ดหรือสาขา สเตค 

หรือท้องถิ่น และคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้

ปกครองให้ใช้ภาพถ่ายของเด็กและสิ่งที่เด็กส่งมา (ส่งทาง 

อีเมลได้) กรุณาอย่าส่งภาพวาดของพระผู้ช่วยให้รอด อาจ 

มีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของข้อความที่ส่งมา

ในการนำาเสนอศีลระลึกปฐมวัยของเราปีหนึ่ง ฉันเล่นเปียโนเพลง “ฉัน
อยู่ในสรวงสวรรค์” ปีถัดมาฉันนำาท่าภาษามือสำาหรับเพลง “ฉันชอบมอง 
ดูพระวิหาร”  ปีต่อมาเป้าหมายของฉันคือฝึกเพลง “ถ้าฉันฟังด้วยใจ” 
ฉันรู้ว่าพระเจ้าประทานพรสวรรค์ให้ฉัน และฉันควรพัฒนาและใช ้
พรสวรรค์เหล่านั้นเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น—แล้วพรสวรรค์ของฉันจะเพิ่มพูน  
ฉันรู้ว่าฉันเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า และพระเยซูคริสต์ทรงสละพระ-
ชนม์ชีพเพื่อฉัน
ลูนา มาริซอล ไอ. อายุ 8 ขวบ, อาร์เจนตินา

หน้านี้ของหนู

เลสลี คิว. อายุ 6 ขวบ, เอกวาดอร์ เลดี้ คิว. อายุ 9 ขวบ, เอกวาดอร์

“พระคัมภีร์มอรมอน,” วิลเลียม เอ็ม. อายุ 10 ขวบ, บราซิล

แซทยา เอส. อายุ 11 ขวบ, อินโดนีเซีย
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“จงเรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่จะรักษา

พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า”  

(แอลมา 37:35)

ข้าพเจ้าเติบโตในเมืองมีนัส อุรุกวัย  

เมื่อข้าพเจ้าอายุหกขวบคุณแม่กับพี่

สาวรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักร  คุณ

พ่อไม่เข้าร่วมศาสนจักรแต่ท่านมีความสุข

เสมอที่เราไปโบสถ์  ท่านถึงกับรักษาพระ-

คำาแห่งปัญญาและจ่ายส่วนสิบด้วย

สาขาของเราเล็กมาก และเราไม่มี

อาคารศาสนจักร  เราประชุมกันในบ้าน

เช่า  บ้านหลังนั้นมีสระว่ายน้ำาเล็ก ๆ อยู่

ด้านนอกที่เราใช้สำาหรับบัพติศมา

เมื่อใกล้ถึงวันเกิดปีที่แปดของข้าพเจ้า  

ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับการรับบัพติศมา แต่ใน

วันบัพติศมา ฝนตกและหนาวมาก คุณ

แม่บอกว่าบางทีข้าพเจ้าไม่ควรรับบัพติศมา 

วันนั้นเพราะอากาศหนาว  แต่นั่นเป็นวัน

เกิดข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยากรับบัพติศมา 

วันนั้น

ข้าพเจ้าจำาได้ว่าสวมชุดขาวลงไปใน

สระน้ำาเพื่อรับบัพติศมา  ข้าพเจ้ารู้ว่าน้ำา

จะเย็น แต่กลับไม่รู้สึกหนาว  ข้าพเจ้ารู้

ว่ากำาลังทำาสิ่งที่ถูกต้อง และมีความรู้สึก

อบอุ่น

ต่อมาไม่นานศาสนจักรสร้างโบสถ์ให้

สาขาของเรา  สมัยนั้นสมาชิกศาสนจักร

จะช่วยสร้างอาคารประชุม  งานของข้าพ- 

เจ้าคือเก็บตะปูและสลักเกลียวที่หล่นตาม

พื้นเพื่อจะนำามาใช้ได้อีก  งานนี้ง่ายแต่

สำาคัญมากสำาหรับข้าพเจ้า  งานนี้สอน

ข้าพเจ้าให้รู้ว่าจะรับใช้อย่างไร และช่วย

เตรียมข้าพเจ้าให้พร้อมรับใช้ในอนาคต  

จำาไว้ว่าถึงแม้ท่านจะยังเด็ก แต่สิ่งที่ท่าน

ทำาเวลานี้สำาคัญมาก 
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  พร้อม 
รับใช้



จากการสัมภาษณ์โดย  

เอม่ี เจน เลวิตต์

เปโดรอาศัยอยู่ในประเทศ 

ใหญ่ที่สุดในอเมริกาใต้—นั่น

คือบราซิล  เขาอยู่ในเมืองกูรีตีบา 

เมืองหลวงของรัฐปารานา ประ- 

เทศบราซิล  เปโดรชอบใช้เวลา

อยู่กับคุณแม่ คุณพ่อ พี่ชาย และ

น้องสาว   พวกเขาชอบไปพระ- 

วิหารและไปชายทะเลด้วยกัน   

เปโดรตั้งตารอวันที่เขาจะเป็น 

ผู้สอนศาสนา! 
* “สวัสดีเพื่อน ๆ!”  ในภาษาโปรตุเกส

ผมช่ือเปโดร
เ พื่ อ น ทั่ ว โ ล ก

ทุกเช้าผมอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน 

กับครอบครัวก่อนไปโรงเรียน  วิชาที่ผม

โปรดปรานคือศิลปะและประวัติศาสตร์ของ

คนอินเดียนแดงที่เป็นชาวบราซิล  เพื่อน 

ผมท่ีโรงเรียนเป็นสมาชิกศาสนจักรไม่ก่ีคน 

ผมพูดคุยกับพวกเขาเก่ียวกับส่ิงท่ีผมเช่ือ

และชวนพวกเขามาโบสถ์กับผม

Olá, amigos!  *

จากบราซิล
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กระเป๋าของเปโดรเต็มไปด้วยข้าวของ 

บางช้ินท่ีเขาโปรดปราน  ในบรรดาส่ิงของ

เหล่าน้ีคุณจะหยิบช้ินไหนใส่กระเป๋าของคุณ

ครอบครัวผมชอบไปพระวิหารในกูรีตีบา

และเดินชมสวนด้วยกัน  ผมอายุแค่ส่ีขวบ

ตอนสร้างพระวิหาร แต่ผมจำาได้ว่าไปทัวร์

ท่ีโอเพ่นเฮาส์ด้วย  น่ันเป็นความทรงจำาท่ี

พิเศษสำาหรับผม

เร่ืองราวพระคัมภีร์ท่ีผมชอบเป็น

พิเศษคือเม่ือนีไฟกลับไปเอาแผ่น

จารึกทองเหลืองท่ีเยรูซาเล็ม ผม

ชอบต้ังเป้าหมายและทำาให้สำาเร็จ  

ผมมีแผนว่าจะต้องได้รับรางวัล

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าก่อนอายุ

ครบ 12 ปี
ผมชอบวาดรูป ผมใช้เวลาหลายช่ัวโมงทุกสัปดาห์

ทำางานศิลปะ ผมชอบไปห้องสมุดและดูหนังสือ

ศิลปะด้วย

ผมชอบเล่นฟุตบอล  กีฬาอีกประเภทหน่ึงท่ีผม

ชอบคือฮับกิโด ศิลปะการป้องกันตัวประเภทหน่ึง

จากเกาหลี

เม่ือผมโตข้ึนผมอยากเป็นผู้สอนศาสนา   

ผมอยากรับใช้ในมาเนาส์เพราะท่ีน่ันเป็น 

ป่าแอมะซอน หลังจากน้ันผมอยากทำางาน 

เป็นนักออกแบบศิลปะ

สังเกตเห็นไหมว่าตรา

หนังสือเดินทางของ

เดือนมกราคมหายไป  

ตัดออกมาแปะเพ่ิม

ได้เลย!
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ซาราห์เดินและเดิน
ส ำ� ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก
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โดย ไฮดี โพเอลแมน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

ไม่นานแขนของซาราห์ก็เริ่มร้อนแดด  
ขาของเธอเริ่มล้า

“อย่ากังวลเลยนะจ๊ะ” คุณแม่บอก  
“เราเกือบจะถึงรถของเราแล้ว”

ซาราห์กระโดดโลดเต้น  เธอพร้อมจะไปเดินรอบทะเลสาบซิลเวอร์เลคกับครอบครัว  จอชน้อง
ชายเธอวิ่งนำาหน้า
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“ลูกจำาเรื่องราวของผู้บุกเบิกได้ไหมจ๊ะ” คุณแม่ถาม
ซาราห์พยักหน้า  เธอชอบผู้บุกเบิก
“พวกเขาต้องเดินไกลมาก” คุณแม่กล่าว  “บางครั้งร้อนมาก และบางทีก็หนาวมาก   

แต่พวกเขาเดินไม่หยุด  เมื่อมาถึงที่อยู่ใหม่ พวกเขาสร้างบ้านและพระวิหาร”

แต่แล้วซาราห์ก็เห็นเชือกสี
ส้มเส้นใหญ่ขวางทาง “สะพานพัง” 
คุณพ่อบอก “เราจะต้องเดินกลับไป
อ้อมทะเลสาบ”

“แต่หนูเหนื่อยมากเลยค่ะ!”  
ซาราห์บอก  จอชนั่งลงกับพื้นดิน
และทำาหน้านิ่ว

สะพ�น 
ปิด
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ซาราห์ดีใจที่ผู้บุกเบิกเดินไม่หยุด  เธออยากเดินไม่หยุดด้วย  เธอยื่นมือให้จอช “เร็วเข้า” 
เธอบอก “เราต้องเดินอีกหน่อย” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ชีวิตท่านต่างจากชีวิตผู้บุกเบิกสมัยเริ่มแรกอย่างไร
เหมือนกันอย่างไรภา
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การพายเรือแคนูไปเกาะแห่งหนึ่งในอุทยาน

แห่งชาติใกล้บ้านฟังเหมือนเป็นโอกาสเหมาะ

ที่จะได้สนิทกับลูกชายมากขึ้น  ผู้นำาฐานะปุโรหิต

แห่งอาโรนและเยาวชนชายในวอร์ดของเราวางแผน

การเดินทางครั้งนี้เป็นเวลาหลายเดือน และผม

สามารถไปด้วยได้

แม็คเคย์ลูกชายผมมีสุขภาพดีมาก เขาเล่นกีฬา 

สามอย่างในโรงเรียนมัธยมปลาย  นั่นอาจจะเป็น

เหตุผลหนึ่งที่ผู้นำาให้เราลงเรือแคนูลำาเดียวกัน— 

พวกเขารู้ว่าลูกชายผมสามารถพายหนักได้ถ้าจำาเป็น 

ผมมีประสบการณ์ในการนำาทางเรือแคนูมาบ้าง 

ด้วยเหตุนี้จึงดูเหมือนเราจะเป็นทีมที่ดี

ผมอยากมีเวลาพูดคุยกลางทะเลสาบเช่นกัน  

แม็คเคย์ผ่านเรื่องราวมากมายตั้งแต่คุณแม่ของเขา

ถึงแก่กรรม และผมมักไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการหรือความสนใจของเขาให้ดีที่สุดได้

เรามีการอบรม เรามีเส้ือชูชีพ เราว่ายน้ำาเป็น และ 

เรามีผู้นำาที่ชำานาญนำาทางเรา

สิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้คือลม  เราพายเรือมาแล้ว

หลายไมล์ แล้วพายตัดกลางทะเลสาบ กำาลังเข้า

ใกล้ฝั่งตอนเกิดลมสวนทางเรือจนผิดสังเกต

เรือแคนูลำาอื่นสามารถพายเข้าฝั่งได้ แต่ผมกับ

แม็คเคย์เป็นเรือลำาสุดท้าย  คลื่นซัดแรงขึ้น และเรา 

 

 

กำาลังเฉออกนอกทางขณะพยายามพายให้หัวเรือ

หันเข้าฝั่ง  ผมกำาลังจะหมดแรงและตื่นกลัว  ผมจ้วง

พายลงในน้ำาสุดกำาลังเพื่อพยายามคัดท้ายให้เรือหัน

กลับเข้าฝั่ง แต่ดูเหมือนเราจะอยู่ตำาแหน่งเดิม

เรืออาจล่มจนเกิดอันตรายได้ ผมจึงยอมรับออก

มาดัง ๆ ในท้ายที่สุดว่าผมไม่รู้ว่าจะมีแรงพายต่อ 

หรือไม่  จากนั้นลูกชายผมพูดว่า “พ่อกำาลังมองคลื่น 

พ่อจะไปไม่ถึงไหนถ้าทำาอย่างน้ัน  พ่อต้องจับตามอง 

ฝั่ง  เห็นต้นไม้บนเนินไหมครับ  นั่นคือเป้าหมาย 

ของเรา  เพ่งมองตรงนั้น และเราจะไปถึง”

เขาพูดถูก  เมื่อผมเพ่งมองต้นไม้ ผมยังอยู่บน

ทางน้ัน  ผมรู้สึกว่าแขนมีแรงข้ึนมาอีกคร้ัง  แม็คแคย์ 

ตะโกนบอกจังหวะการพาย—“พาย พัก พาย พัก” 

และเราตรงดิ่งไปข้างหน้า

เรามาถึงฝั่ง คนอื่น ๆ ยื่นมือมาช่วย เรานั่งพัก

หายใจ  คืนนั้นเราพูดคุยกันในเต็นท์ตามประสาพ่อ

ลูกเกี่ยวกับประสบการณ์ของเรา

เราทั้งคู่นึกถึงสิ่งที่ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

สอนเกี่ยวกับประภาคารของพระเจ้า “ประภาคารส่ง

สัญญาณผ่านมรสุมชีวิตโดยบอกเราว่า ‘ทางนี้ไปสู่

ความปลอดภัย ทางนี้พากลับบ้าน’”1

บ่ายวันนั้น ต้นไม้บนฝั่งเป็นประภาคารของเรา  

เมื่อผมเกือบสิ้นหวัง ลูกชายผมแนะนำาอย่างฉลาด

ว่าอย่ามองคลื่นแต่ให้จ้องมองฝั่ง  เราจึงช่วยกัน

พายเรือไปจนถึงฝั่ง 

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“Standards	of	Strength,”	New Era,	ต.ค.	

2008,	2.

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

จับตามองฝ่ัง
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

ลูกชายผมสอนบท 

เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ

ว่าเราควรมองไปทาง

ไหนและควรอดทน

อย่างไร
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เมื่อยังเด็ก โธมัส เอส. มอนสันเลี้ยงกระต่ายและนกพิราบ  ใคร ๆ ก็รู้ว่าท่านเป็นคน 
ใจดี ท่านยกกระต่ายท่ีเล้ียงไว้ให้ครอบครัวหน่ึงท่ีต้องการอาหารในวันขอบคุณพระเจ้า 
และยกรถไฟให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีของขวัญคริสต์มาส เมื่อท่านโตเป็นผู้ใหญ่ ท่านทำา
งานด้านธุรกิจการพิมพ์ให้ Deseret News  เมื่อเป็นอัครสาวกท่านจัดตั้งสเตคแรกใน
เยอรมนีตะวันออกและขออนุญาตให้ศาสนจักรสร้าง พระวิหารไฟรบูร์ก เยอรมนี 
ประธานมอนสันขอให้สมาชิกทุกคนของศาสนจักรไปช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
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การเข้าใจความรักแห่งการชดใช้ที่พระผู้ช่วยให้รอด

ประทานให้อย่างเผื่อแผ่สามารถปลดปล่อยเราจาก

ความคาดหวังเรื่องความดีพร้อมที่คลาดเคลื่อนและ

เกินจริง

พันธสัญญาของเรากับพระผู้เป็นเจ้าทำาให้เรา 

เข้มแข็งอย่างไร  มีสามวิธีดังนี้

เอ็มมาปลูกแคนตาลูปเพื่อสอน
ครอบครัวเธอเกี่ยวกับศรัทธา

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

10986 425

เป็นคน 
ดีพร้อมในพระคริสต์

บทเรียนเรื่อง
ศรัทธา

      พันธสัญญา
       ศักดิ์สิทธิ์ 
            ทำ�ให้ช�วคริสต์
         เข้มแข็ง




