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งานเผยแผ่ศาสนา, น. 28
แทนท่ีจะทุกข์โศก     
เรากลับปลื้มปีติ, น. 14

ผู้บุกเบิกในแปซิฟิก, น. 22

งูหางกระด่ิงในเป้สะพายหลัง   
ของท่าน, น. 48



“ทุกคนเกิดมาพร้อม

แสงสว่างของพระ-

คริสต์ อิทธิพลนำาทาง

ซ่ึงทำาให้แต่ละบุคคล

รู้จักส่ิงถูกจากส่ิงผิด  

สิ่งที่เราทำากับแสง

สว่างน้ันและวิธีท่ีเรา

ตอบสนองต่อการ 

กระตุ้นเตือนเหล่าน้ัน

เพ่ือดำาเนินชีวิตอย่าง

ชอบธรรมเป็นส่วน

หน่ึงของการทดสอบ

ความเป็นมรรตัย”

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์, 
ประธานโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, “ส่ิงเหล่าน้ีข้าพเจ้ารู้,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 7.
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8  สมุดบันทึกการประชุมใหญ่	 	
	 	 เดือนเมษายน	2014

	11 ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:	โยบ

	12 เราพูดถึงพระคริสต์:	สัญญาเร่ือง	
	 	 อนาคตของเราสองคน

โดย เจโรลีน บัลลาร์ด สเตาต์

	14 บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	เรารู้ว่า	 	
	 	 เขาอยู่ท่ีไหน

โดย เฮอร์นันโด บาสโต

	16 ข่าวศาสนจักร
	38 เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
	80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	ใช้ศรัทธา	
	 	 แทนความกลัว

โดย แคเธอรีน เนลสัน

เลียโฮนา สิงหาคม 2014

ข่าวสาร บทความพิเศษ

	18 จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
โดย เอ็ลเดอร์ยุน ฮวาน ชอย
เพื่อนองครักษ์จะถูกลงโทษไหมถ้า	
ข้าพเจ้าไม่ด่ืมสุราท่ีผู้บัญชาการรินให้เรา

	22 ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน:	ตองกา—	
	 	 แผ่นดินท่ีอุทิศแด่พระผู้เป็นเจ้า

โดย ฮาร์วาลีน เค. เซโคนา
สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ	ตูปูที่	1		
อุทิศตองกาแด่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อ	175	ปี
ก่อน	วิสุทธิชนชาวตองกายังคงอุทิศตน	
ในทุกวันนี้

	28 สาเหตุท่ีเราแบ่งปันพระกิตติคุณ
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
การแบ่งปันพระกิตติคุณไม่ใช่โปรแกรม	
แต่เป็นอุดมการณ์—อุดมการณ์ของ
พระบิดา	พระบุตร	และพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์

	34 พันธสัญญาอันเป็นนิจของพระผู้เป็นเจ้า
เรียนรู้ว่าพันธสัญญาแห่งอับราฮัมเกิด
ผลอย่างไรในเวลาของเราและตลอด
มิลเลเนียม

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน    
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายโดย เจสัน ลินด์เซย์
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4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสงูสดุ:			
	 	 การเก็บเก่ียวของพระผู้เป็นเจ้า

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจ	 	
	 	 อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:			
	 	 พระเมสสิยาห์
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 42 ดำ�รงชีวิตบนแผ่นดินน้ีร�วกับจะอยู่ 
	 	 เป็นปีๆ

โดย เดนนิส ซี. กอนต์
คุณจะไม่พอใจกับสภาพการณ์ของชีวิต
คุณเสมอไป แต่คุณยังคงมีความสุขได้

 46 พระบิด�บนสวรรค์ตรัสไม่—และใช่
โดย แองเจลิกา แฮ็กแมน
เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวด
อ้อนวอนของดิฉันว่า “ไม่” แสดงว่า 
ที่พระองค์ตรัสจริงๆ คือ “ยังไม่ใช่”

 48 คว�มจริงท่ีสมควรรู้ม�กท่ีสุด
โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
อย่าเก็บงูหางกระดิ่งไว้ในเป้สะพายหลัง  
การกลับใจอย่างสมบูรณ์อยู่ในวิสัยท่ีทำาได้

 52 ห้องสนทน�
 53 โปสเตอร์:	คู่ผู้สอนศ�สน�
 54 ผู้สอนศ�สน�เค้กกล้วยหอม

โดย มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน
เค้กกล้วยหอมรสชาติกลมกล่อม  
แต่เด็กหนุ่มเหล่านี้มีบางอย่างที ่
รสชาติดียิ่งกว่านั้น

 56 จ�กสน�มเผยแผ่:	ป�ฏิห�ริย์ท่ีสน�มบิน
โดย โธมัส อี. โรบินสัน ท่ี 3
เที่ยวบินจะออกในไม่ช้า แต่เรายังซื้อตั๋ว
ไม่ได้

 58 คำ�ถ�มและคำ�ตอบ
คุณแม่ทำางานทั้งวัน  ฉันจะทำาให้ความ
สัมพันธ์ของเราดีขึ้นได้อย่างไร

 60 เพ่ือคว�มเข้มแข็งของเย�วชน:   
  ต้�นแรงโน้มถ่วง:	ออกไปด้วยศรัทธ�

โดย บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน
เมื่อเราทำาตามมาตรฐานของศาสนจักร 
อยู่เสมอ เราจะต้านอิทธิพลของ 
ปฏิปักษ์ได้

 62 ไฉนก�รแต่งง�นจึงวิเศษย่ิง!
โดย เบ็น และ ราเชล นีลเซ็น
เรารักการแต่งงาน นี่คือเหตุผล

 65 พย�นพิเศษ:	พอแล้วหรือในตอนน้ี	
	 	 ถ้�เพียงแต่	เช่ือ	ว่�ศ�สนจักรแท้จริง

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

 66 คมว�ทะ
 67 ฉันรู้สึกถึงพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ

โดย ยีเช็น
น้องชายฉันบาดเจ็บ ฉันจะทำาอย่างไร

 68 พรของไอซ�
โดย แม็คเคนซี แวน เอนเจเลนโฮเว็น
พ่อของไอซาไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร  
เธอต้องการให้สถานการณ์ต่างจากนี้ 
เล็กน้อย

 70 สิงโตข้ีขล�ด
โดยเอ็ลเดอร์ คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ
แลมเบิร์ตคิดว่าตนเป็นแกะจนกระทั่ง
สุนัขป่าปรากฏตัว

 71 หน้�น้ีของหนู
 72 เพ่ือนท่ัวโลก:	ฉันช่ือค�โลนีจ�กตองก�

โดย เอม่ี เจน เลวิตต์

 74 นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น:	กิจกรรมท่ีดีง�ม 
	 	 จะเสริมสร้�งครอบครัวของฉัน

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

 76 สำ�หรับเด็กเล็ก:	เพ่ือนๆ	ของเอลี
โดย เจน นิกเคอร์สัน

ดูว่าท่านจะหา

เลียโฮนาที่ 

ซ่อนอยู่ในฉบับ

นี้ได้หรือไม่  

คำาใบ้: อย่าเป็น

แกะ!

2 เ ลี ย โ ฮ น า

คนห นุ่ มสาว เยาว ชน เด็ ก
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“ผู้สอนศาสนาเค้กกล้วยหอม” หน้า 54: 

ท่านอาจทำาเค้กกล้วยหอมกับครอบครัว 

(หรือขนมแบบอื่นที่ครอบครัวชอบ) และ

นำาไปให้คนที่ครอบครัวท่านรู้สึกได้รับการ

ดลใจให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับเขา  ท่าน

สามารถแบ่งปันข่าวสารเดียวกันกับที่ผู้สอน

ศาสนาเค้กกล้วยหอมแบ่งปัน เชิญมาร่วม

กิจกรรมศาสนจักร หรือแนบบัตรเผยแผ ่

ไปด้วย

“กิจกรรมท่ีดีงามจะเสริมสร้างครอบครัว

ของฉัน” หน้า 74: คิดเรื่องการจัดสังสรรค์

ในครอบครัวเดือนน้ีตาม “การเลือกของเด็ก ๆ” 

เด็กสามารถเลือกกิจกรรม บทเรียน และหัวข้อ 

ท่ีพวกเขาสนใจมากท่ีสุดแล้วผลัดกันรับผิดชอบ 

กระตุ้นเด็กแต่ละคนให้พิจารณาความต้องการ 

ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเมื่อเลือก

กิจกรรมและบทเรียน
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สตรีผู้หนึ่งชื่อคริสตาเคยทำางานให้บริษัทเมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ 
แห่งหนึ่ง  เธอรักงานที่ทำา  งานนี้เป็นบ่อเกิดความพิศวง
อย่างมากเมื่อเมล็ดเล็กกระจิริดแต่ละเมล็ดที่เธอขาย

สามารถแปรเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทีเดียว—ไม่ว่าจะเป็น
แครอท กะหล่ำาปลี หรือแม้กระทั่งต้นโอ๊คที่แข็งแกร่ง

คริสตาชอบนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อรับคำาสั่งซื้อและตอบ
คำาถาม  แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับคำาร้องเรียนที่ทำาให้เธองุนงง

“เมล็ดพวกน้ีใช้ไม่ได้” ลูกค้ากล่าว “ผมซ้ือไปเม่ือสองเดือนท่ีแล้ว 
แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น”

“คุณปลูกเมล็ดในดินดีพร้อมกับให้มันได้รับน้ำาและแสงแดด 
เพียงพอหรือเปล่าคะ” คริสตาถาม

“เปล่า แต่ผมทำาส่วนของผมแล้ว” ลูกค้าตอบ  “ผมซื้อเมล็ดมา  
ไม่ว่าจะอย่างไร บริษัทก็ รับประกัน แล้วว่าเมล็ดจะงอก”

“แต่คุณไม่ได้ปลูกมันใช่ไหมคะ”
“ไม่อยู่แล้ว  ทำาอย่างนั้นมือผมก็เปื้อนน่ะสิ”
คริสตาคิดเรื่องนี้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการเขียนคำาแนะนำา

ในการเพาะเมล็ดขึ้นมา  เธอตัดสินใจว่านี่คือคำาแนะนำาแรก  “คุณ
ต้องทำาตามคำาแนะนำาในการเพาะเพื่อให้เมล็ดงอก ห้ามนำาไปวาง 
บนหิ้งแล้วหวังให้เมล็ดเหล่านี้เติบโต”

แต่ไม่นานก็มีคำาร้องเรียนอีกอย่างหนึ่งตามมาซึ่งทำาให้เธองุนงง
“เมล็ดไม่เกิดผลอะไรเลย”  ลูกค้ากล่าวอ้าง
“คุณปลูกเมล็ดในดินดีหรือเปล่าคะ”  คริสตาตอบ  “คุณรดน้ำา

และให้มันได้รับแสงแดดในปริมาณที่เหมาะสมไหมคะ”

“ใช่” ลูกค้ายืนกราน  “ผมทำาทุกอย่างแล้ว—ตามที่บอกไว้ใน
ฉลากไม่มีผิดเพี้ยน  แต่ก็ไม่เกิดผลอะไร”

“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือคะ  เมล็ดงอกหรือเปล่าคะ”
“ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย” ลูกค้ากล่าว “ผมปลูกตามคำาแนะนำาทุก

อย่าง หวังว่าจะมีมะเขือเทศกินสำาหรับอาหารเย็น  แต่ตอนนี้ผม 
ผิดหวังมาก”

“เดี๋ยวก่อนค่ะ” คริสตาตอบ  “คุณกำาลังบอกว่าคุณเพาะเมล็ด
วันนี้หรือคะ”

“อย่าพูดเป็นเล่นน่า” ลูกค้าตอบ  “ผมปลูกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน  
ผมไม่ได้หวังจะได้เห็นลูกมะเขือเทศตั้งแต่วันแรกหรอกนะ ผมเป็น
คนมีความอดทน  จะบอกให้ก็ได้ว่าผมรดน้ำาและรอมาตั้งนานจน
กระทั่งวันนี้”

คริสตารู้เลยว่าเธอต้องเพิ่มคำาแนะนำาอีกข้อ นั่นคือ “เมล็ดเหล่า
น้ีเป็นไปตามกฎชีววิทยา  ถ้าคุณเพาะเมล็ดตอนเช้าและหวังจะได้ 
รับประทานมะเขือเทศในสัปดาห์ต่อมา คุณจะผิดหวัง  คุณต้อง
อดทนรอให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีธรรมชาติ”

ทุกอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งคริสตาได้รับคำาร้องเรียนอีกครั้ง
“ผมผิดหวังกับเมล็ดของคุณจริง ๆ” ลูกค้าเปิดประเด็น  “ผม

เพาะเมล็ดตามที่เขียนไว้บนซองทุกอย่าง รดน้ำา ให้รับแสงแดด 
และรอจนมันออกผลให้เก็บเกี่ยวในที่สุด”

“ดูเหมือนคุณจะทำาทุกอย่างถูกต้องแล้วนี่คะ” คริสตากล่าว
“เรื่องพวกนั้นไม่มีอะไรหรอก” ลูกค้าตอบ  “แต่สิ่งที่ผมได้นี่สิ  

มันคือซูกินี!”

โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

การเก็บเกี่ยว
ของพระผู้เป็นเจ้า

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

4 เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

สนทนากับคนที่ท่านเยี่ยมว่ากฎแห่งการเก็บเกี่ยวของพระผู้เป็นเจ้าประยุกต์

ใช้กับความสัมพันธ์ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและประจักษ์พยาน หรือเป้าหมาย

ในงานอาชีพและการศึกษาอย่างไร  ท่านอาจจะอ่านและพิจารณาข้อพระคัมภีร์ที่

เกี่ยวข้องกับกฎนี้ เช่น สุภาษิต 11:18; 2 โครินธ์ 9:6; และ แอลมา 32 กระตุ้น

พวกเขาให้ทบทวนเป้าหมายที่ผ่านมาและตั้งเป้าหมายใหม่เพื่อบรรลุผลอันชอบธรรม 

ช่วยพวกเขาสร้างแผนเพ่ือนำาไปปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอให้บรรลุจุดประสงค์ในระยะยาว

“บันทึกของดิฉันบอกว่ามันเป็นเมล็ดที่
คุณสั่งนี่คะ” คริสตาพูด

“แต่ผมไม่อยากได้ซูกีนี ผมอยากได้
ฟักทอง!”

“ดิฉันตามไม่ทันค่ะ”
“ผมปลูกเมล็ดในแปลงฟักทอง—ดินเดียว 

กับที่ผมปลูกฟักทองปีที่แล้ว  ผมยกย่อง
ชื่นชมมันทุกวัน บอกมันว่ามันจะโตขึ้นมา
เป็นฟักทองผลงาม แต่แทนที่มันจะออกผล
เป็นฟักทองสีส้มลูกกลมโต ผมกลับได้ซูกิน ี
สีเขียวลูกยาว ๆ เพียบเลย!”

คริสตารู้เดี๋ยวนั้นว่าคำาแนะนำาที่ให้อาจ 
ไม่เพียงพอ เธอจำาเป็นต้องระบุหลักการ
ข้อหนึ่งลงไปด้วย นั่นคือ “เมล็ดที่ปลูกและ
ระยะเวลาที่ปลูกคือสิ่งที่กำาหนดการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต”

กฎแห่งการเก็บเก่ียว
อัครสาวกเปาโลสอนเรื่องการเก็บเกี่ยว

ของพระผู้เป็นเจ้าดังนี้
“อย่าหลงเลย ท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้า

ไม่ได้  เพราะว่าใครหว่านอะไรลง ก็จะเก็บ
เกี่ยวสิ่งนั้น

“คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองเนื้อหนังของ

ภา
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แบ
นเ

นเ
กอ

ร์

ตน ก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากเนื้อ
หนังนั้น  แต่คนที่หว่านสิ่งที่ตอบสนองพระ-
วิญญาณ ก็จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์จาก 
พระวิญญาณนั้น

“อย่าให้เราเม่ือยล้าในการทำาดี เพราะว่า
ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเก่ียวในเวลา
อันสมควร” (กาลาเทีย 6:7–9)
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วางแผนการเก็บเก่ียวของท่าน

กฎแห่งการเก็บเกี่ยวของพระผู้เป็นเจ้าคือ ถ้าเราต้องการบางสิ่งวันหน้า  

เราต้องทำางานวันนี้  ถ้าเราต้องการให้พืชผักสวนครัวงอกงาม เราต้อง

หว่านเมล็ด รดน้ำา และป้องกันวัชพืช  ถ้าเราไม่ทำาอย่างนี้ วันหน้าเราจะไม่ได ้

ผลเก็บเกี่ยวเลย!

สวนแห่งน้ีออก “ผล” ดีท่ีท่านอาจต้องการในชีวิต  บนบรรทัดด้านล่างให้เขียน 

บางอย่างที่ท่านทำาได้เดือนนี้เพื่อช่วยให้ท่านได้รับพรเหล่านี้

บ้านท่ี
มี 

ความ
สุข

ในยุคปัจจุบัน พระเจ้าประทานปัญญาและข้อคิด 
เพิ่มเติมแก่เราในเรื่องกฎที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
ข้อนี้

“มีกฎ, ประกาศิตไว้ในสวรรค์อย่างเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้, ซึ่งในนั้นทรง
กำาหนดพรไว้ทุกประการ—

“และเม่ือเราได้รับพรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้า, 
ย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรง
กำาหนดพรไว้.” (คพ. 130:20–21)

เราหว่านสิ่งใด เราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น
การเก็บเกี่ยวของพระผู้เป็นเจ้าล้ำาเลิศเกินความ

เข้าใจ  สำาหรับผู้ที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ พรอันล้น
เหลือของพระองค์จะมาใน “แบบยัดสั่นแน่นพูนล้น 
… เพราะว่าเมื่อท่านตวงให้ [พระองค์] เท่าไร ท่านก ็
จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่าน้ันเช่นกัน” (ลูกา 6:38)

เมล็ดบนแผ่นดินโลกต้องใช้ความพยายามและ
ความอดทนฉันใด พรนานัปการจากสวรรค์ก็ฉัน
นั้น  เราไม่สามารถวางศาสนาของเราไว้บนหิ้ง 
แล้วหวังจะเก็บเกี่ยวพรทางวิญญาณ  แต่หาก 
เราปลูกและบำารุงเลี้ยงมาตรฐานพระกิตติคุณ
ในชีวิตประจำาวันของครอบครัว ย่อมมีความเป็น 
ไปได้สูงที่บุตรธิดาของเราจะเติบโตให้ผลผลิตทาง
วิญญาณอันมีค่ายิ่งต่อพวกเขาและอนุชนรุ่นหลัง

คำาตอบของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับคำาสวดอ้อน 
วอนของเราไม่ได้มาโดยทันทีเสมอไป—บางครั้ง
ดูเหมือนจะไม่มาเลยด้วยซ้ำา—แต่พระผู้เป็น
เจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำาหรับบุตรธิดา
ของพระองค์  แน่นอนว่าวันหนึ่งเราจะเห็นได้
ชัดเจนขึ้น และในวันนั้นเราจะรับรู้ถึงคุณความ
ดีและความเอื้ออาทรจากสวรรค์

ระหว่างนั้น เป้าหมายของเราและปีติใหญ่
หลวงของเราคือการเดินตามรอยพระบาทของ
พระอาจารย์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา รวม
ถึงการดำาเนินชีวิตที่ดีและบริสุทธิ์เพื่อที่คำาสัญญา
และการเก็บเกี่ยวพรอันล้ำาค่าของพระผู้เป็นเจ้าจะ
เป็นของเรา

เราหว่านสิ่งใด เราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น
นั่นคือกฎแห่งสวรรค์
นั่นคือกฎแห่งการเก็บเกี่ยวของพระผู ้

เป็นเจ้า 

เด็ก

การศึกษา

เพ่ือนท่ีดี

บัพติศมาและ การยืนยัน

ประจัก
ษ์พยาน
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระเยซูคริสต์:  
พระเมสสิยาห์
น่ีเป็นส่วนหน่ึงของชุดข่าวสารการเย่ียมสอนท่ีเน้น 
พระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระคัมภีร์สอนว่าเราสามารถพำานักอยู่
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า “ผ่าน

ความดีงาม, และพระเมตตา, และพระคุณ
ของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์” (2 นีไฟ 2:8)  
พระเมสสิยาห ์เป็น “คำาในภาษาอาราเมอิค
และฮีบรูหมายถึง ‘ผู้ได้รับการเจิม’ … ใน
ภาคพันธสัญญาใหม่เรียกพระเยซูว่าพระ-
คริสต์ ซึ่งเป็นภาษากรีกที่มีความหมาย 
เทียบเท่ากับคำาว่า พระเมสสิยาห์  ความ
หมายของคำาน้ีคือองค์ศาสดาพยากรณ์ผู้ได้
รับการเจิม องค์ปุโรหิต กษัตริย์ และพระผู้
ปลดปล่อย”1

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นพยานว่า “ข้าพเจ้า 
รู้ว่า [พระเยซูคริสต์] ทรงเป็นพระผู้บริสุทธิ์
แห่งอิสราเอล พระเมสสิยาห์ผู้จะเสด็จมา
อีกครั้งในรัศมีภาพสุดท้าย เพื่อปกครองบน
แผ่นดินโลก ทรงเป็นเจ้านายเหนือเจ้านาย
ทั้งหลายและกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย  
ข้าพเจ้ารู้ว่าไม่มีนามอื่นใดประทานไว้ภาย
ใต้สวรรค์ซึ่งโดยนามนั้นชาย [หรือหญิง]  
จะรอดได้”2

“[พระเยซูคริสต์] ทรงเป็นพระผู้ช่วยให ้
รอดและพระผู้ไถ่ของโลก” ประธานดีเทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าว  “พระองค์ทรงเป็น 
พระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้  พระองค์ทรงม ี
พระชนม์ชีพดีพร้อมและทรงชดใช้บาปของ 
เรา  พระองค์จะทรงอยู่ข้างเราเสมอ  พระ- 
องค์จะทรงต่อสู้เพื่อเรา  ทรงเป็นความหวัง
ของเรา ทรงเป็นความรอดของเรา พระองค์
ทรงเป็นทางนั้น”3

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
ยอห์น 1:38–41; 4:25–26, 40–42;   
2 นีไฟ 6:13; 25:16–17

อ้างอิง
1.  คู่มือพระคัมภีร์, “พระเมสสิยาห์”; scriptures.lds.org.
2.  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว

และพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา,”  
เลียโฮนา,  พ.ย. 2007, 51.

3.  ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “วิถีทางของสานุศิษย์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 95.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ 

บทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล 

ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
สานุศิษย์สตรีของพระคริสต์เป็น

พยานถึงบทบาทของพระองค์ในฐานะ

พระเมสสิยาห์  มารีย์ชาวมักดาลาเป็น

สานุศิษย์คนหนึ่งของพระเยซูคริสต์  

เธอเป็นคนแรกที่เห็น “หินที่ปิดปาก

อุโมงค์นั้นถูกยกออกไปแล้ว” ตอนเช้า

วันฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ เธอ 

“ยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์” หลังจาก

ทราบว่าพระศพของพระองค์ไม่อยู่ใน

อุโมงค์แล้ว

จากนั้นนาง “หันกลับมาและเห็น

พระเยซูทรงยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็น

พระองค์

“พระเยซูตรัสถามว่า หญิงเอ๋ย ร้องไห้ 

ทำาไม? ตามหาใคร? มารีย์เข้าใจว่าพระ- 

องค์เป็นคนทำาสวนจึงตอบว่า นายเจ้าข้า 

ถ้าท่านเอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉันรู้

ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้รับ

พระองค์ไป

“พระเยซูตรัสกับนางว่า มารีย์เอ๋ย 

มารีย์จึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษา

ฮีบรูว่า รับโบนี ซึ่งแปลว่าท่านอาจารย์”  

มารีย์จึงรู้ว่าพระองค์ไม่ใช่คนทำาสวน 

แต่คือพระเยซูคริสต์ พระเมสสิยาห์  

(ดู ยอห์น 20:1–17)
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พิจารณาสิ่งนี้
เหตุใดการเข้าใจบทบาทของพระผู้ช่วย

ให้รอดในฐานะพระเมสสิยาห์จึงเป็น

สิ่งสำาคัญ

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

 สิ ง ห า ค ม  2 0 1 4    7

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์



“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด; …ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง หรือโดยเสียงของ 

ผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะศึกษาการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2014 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่าน้ี 
(และสมุดบันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับต่อๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยุกต์ใช้
คำาสอนล่าสุดของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตตลอดจนผู้นำาคนอื่นๆ ของ
ศาสนจักร

“จริง ๆ แล้วคำ�ว่� ศาสนา หม�ยถึง…
‘ผูกอีกครั้ง’ กับพระผู้เป็นเจ�้  คำ�ถ�มที่เร�
อ�จถ�มตนเองคือ เร�ผูกอย�่งแน่นหน�
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้�จนศรัทธ�แสดงออก
ม�ไหม หรือจริง ๆ แล้วเร�ผูกอยู่กับสิ่ง
อื่น … คนจำ�นวนม�กให้คว�มสำ�คัญแก่
สิ่งอื่นก่อนพระผู้เป็นเจ้�…กฎของพระเจ�้
จะต้องเป็นม�ตรฐ�นของเร�เสมอ  ในก�ร
รับมือกับเรื่องคว�มขัดแย้ง เร�ควรแสวง
ห�ก�รนำ�ท�งจ�กพระผู้เป็นเจ�้ก่อน…

“ก�รล่อลวงเพื่อให้ได้รับคว�มนิยมอ�จ
ทำ�ให้เร�ให้คว�มสำ�คัญแก่มติมห�ชน
ม�กกว่�พระวจนะพระผู้เป็นเจ้�… แม้ว่� 
‘ทุกคนก็ทำ�กัน’ แต่สิ่งผิดจะไม่มีวันถูก… 
ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนว�่ท่�นจะผูกอย่�ง
แน่นหน�กับพระผู้เป็นเจ้� ว�่คว�มจริง
นิรันดร์ของพระองค์จะสลักไว้ในใจท่�น
ตลอดไป”
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง, “ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 29, 30, 31.

หาแนวคิดเพื่อประเมินลำาดับความสำาคัญของท่านที่ 
lds.org/go/priorities814

8 เ ลี ย โ ฮ น า

ห ล ัก ค ํา ส อ น เ ด ่ น

 

“ข้าพเจ้าแนะนำาให้ท่านมองทั้งระยะสั้น 

และระยะยาวขณะพยายามส่งมอบมรดก 

แห่งความหวังไปสู่ครอบครัวของท่าน. . . มี

ส่ิงท่ีท่านทำาได้แต่เน่ินๆ เม่ือคนท่ีท่านรักยัง

อยู่ในวัยเยาว์  พึงระลึกว่าการสวดอ้อนวอน

เป็นครอบครัว การศึกษาพระคัมภีร์เป็น 

ครอบครัว และการแบ่งปันประจักษ์พยาน

ของเราในการประชุมศีลระลึกเป็นเรื่อง

ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อ

บุตรธิดาของเรายังเล็ก...หลังจากเรา

ทำาทุกส่ิงจนสุดความสามารถด้วยศรัทธา 

พระเจ้าจะทรงทำาให้ความหวังท่ีเราต้องการ

ให้ครอบครัวได้รับพรมากข้ึนมีเหตุสมควร

กว่าท่ีเราจะจินตนาการได้”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด, “มรดกแห่งความหวังอัน
หาค่ามิได้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 25.

ค้นหาวิธีที่จะทิ้งมรดกให้ครอบครัวของท่านที่  
lds.org/go/legacy814

ค ํา สั ญ ญ า ข อ ง ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์



จงไปและทำ�
ประธานโธมัส เอส. 

มอนสันขอให้เรา  

“ใช้เวลาอ่านข่าวสาร

การประชุมใหญ่เมื่อ

ข่าวสารเหล่านี้. . .จัดพิมพ์ในนิตยสาร 

Ensign และ เลียโฮนา ฉบับต่อไป เพราะ

สมควรที่เราจะทบทวนและศึกษาอย่าง

ถี่ถ้วน”

จ�ก “จนกว่�เร�จะพบกันอีก” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2014, 115.

 

หัวข้อสำ�คัญที่สุดบ�งหัวข้อเป็นเรื่องที่มีผู้พูดในก�รประชุมใหญ่ส�มัญกล่�วถึงม�ก
กว่�หนึ่งท่�น  ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้พูดส�มท่�นกล่�วถึงคว�มรัก

• ถึงเย�วชน: “จงกล้�เถิด  คว�มรักอันบริสุทธิ์เหมือนพระคริสต์ซึ่งหลั่งไหลม�จ�ก 
คว�มชอบธรรมท่ีแท้จริงส�ม�รถเปล่ียนโลกได้”—เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อ�ร์. ฮอลแลนด์, 
“ร�ค�—และพร—ของก�รเป็นส�นุศิษย์,” หน้� 8

• ถึงสตรี: “เมื่อเร�มองข�้มคว�มแตกต่�งของวัย วัฒนธรรม และสภ�พก�รณ์ … 
เร�จะเปี่ยมด้วยคว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์” —ดู บอนนี่ แอล. ออสค�ร์สัน, 
“คว�มเป็นพี่น้องสตรี: โอ เร�ต้องก�รกันและกันเพียงใด,” หน้� 121

• ถึงบุรุษ: “เร�…รับป�กว่�จะเป็นผู้คนที่รักพระผู้เป็นเจ้�และเพื่อนบ้�นของเร� และ
ผู้ที่เต็มใจแสดงคว�มรักผ่�นท�งคำ�พูดและก�รกระทำ�  นี่คือแก่นแท้ของผู้ที่เร�
เป็นในฐ�นะส�นุศิษย์ของพระเยซูคริสต์”—ประธ�นดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, “ท่�น
กำ�ลังหลับข้�มช่วงก�รฟื้นฟูหรือไม่,” หน้� 61

เรียนรู้ว่าประธานมอนสันและท่านอื่น ๆ พูดอะไรเกี่ยวกับการแสดงความรักต่อทุกคนที่   
lds.org/go/love814

1. “ร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
____________ ให้พลังที่จะ
ปกป้องครอบครัว”  ดู lds.org/go/
reeves814 หรือ ลินดา เอส. รีฟส์, 
“การปกป้องให้พ้นสื่อลามก—บ้านที่ 
มุ่งเน้นพระคริสต์” หน้า 17

2. “ความรู้...มาจาก ___________ 
และ ____________ ส่วนตัว” ดู 
lds.org/go/packer814 หรือ ประธาน
บอยด์ เค. แพคเกอร์, “พยาน” หน้า 94

3. “พระกิตติคุณ ‘ไม่ใช่ภาระ แต่เป็น 
____________’ ซึ่งพยุงเราไว้” 
ดู lds.org/go/stevens814 หรือ จีน 
เอ. สตีเวนส์, “อย่ากลัวเลย เราอยู่กับ
เจ้า” หน้า 83 

4. “การเชื่อฟัง...เป็นการเลือกระหว่าง 
____________ กับพระปรีชา-
ญาณและมหิทธิฤทธ์ิอันไร้ขีดจำากัดของ
พระผู้เป็นเจ้า”  ค้นหาคำาตอบที่ lds.
org/go/perry814 หรือดู เอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอร์รีย์, “การเชื่อฟังผ่าน
ศรัทธาของเรา” หน้า 103

 สิ ง ห า ค ม  2 0 1 4    9

คำาตอบ: 1. พระคัมภีร์มอรมอน;  
2. การสวดอ้อนวอน, ไตร่ตรอง; 
3. ปีก; 4. ความรู้และพลังความ
สามารถอันจำากัดของเรา 

ด ึง ค ว � ม ค ล ้� ย ค ล ึง



ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้ง ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกให้คำาตอบที ่
ได้รับการดลใจต่อข้อสงสัยที่สมาชิก
ศาสนจักรอาจมี  ใช้ฉบับเดือน 
พฤษภาคม 2014 หรือเข้าไปที่ 
conference.lds.org เพื่อหาคำาตอบ 
ให้แก่ข้อสงสัยเหล่านี้

• การฟ้ืนคืนพระชนม์ขจัดข้อสงสัย 
เกี่ยวกับพระอัตลักษณ์ที่แท้จริง 
ของพระเยซูคริสต์แห่งนาซาเร็ธ 
อย่างไร  ค้นหาคำาตอบที่ lds.  
org/go/dtc814 หรือดู ดี.  
ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน,“การ 
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซ ู
คริสต์” หน้า 111

• อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง  
การเชื่อฟังและสิทธิ์เสรี ค้นหา 
คำาตอบที่ lds.org/go/hales814  
หรือดู โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “ถ้าพวก 
ท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม
บัญญัติของเรา” หน้า 35

• พรใดที่เราจะได้รับเมื่อเราทำา 
และรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์   
ค้นหาคำาตอบที่ lds.org/go/ 
wixom814 หรือดู โรสแมร ี
เอ็ม. วิกซอม, “การรักษาพันธ- 
สัญญาปกป้องเรา เตรียมเรา   
และให้พลังเรา” หน้า 116

“อำ�น�จฐ�นะปุโรหิตเป็นพรแก่เร�ทุกคน” 
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองกล่�วในคำ�ปร�ศรัยของท่�น
เรื่อง “กุญแจและสิทธิอำ�น�จของฐ�นะ
ปุโรหิต”  “กุญแจฐ�นะปุโรหิตกำ�กับดูแล
สตรีเช่นเดียวกับบุรุษ ศ�สนพิธีฐ�นะปุโรหิต
และสิทธิอำ�น�จฐ�นะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับ 

ทั้งสตรีและบุรุษ”  เพร�ะเร�ทุกคนจำ�เป็น
ต้องเข้�ใจฐ�นะปุโรหิตม�กขึ้น เอ็ลเดอร ์
โอค๊สจ์งึชีแ้จงหลกัธรรมสำ�คญัในคำ�ปร�ศรยั 
ก�รประชุมใหญ่ของท่�นเกี่ยวกับอำ�น�จ 
กุญแจ และสิทธิอำ�น�จของฐ�นะปุโรหิต  
คำ�ถ�มต่อไปนี้จะช่วยท่�นในก�รศึกษ�
ข่�วส�รนี้

คำ�ถ�มให้ไตร่ตรอง:
• กุญแจฐ�นะปุโรหิตคืออะไร และทำ�ไม

จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น
• อะไรคือคว�มสัมพันธ์ระหว�่งกุญแจ

ฐ�นะปุโรหิตและสิทธิอำ�น�จฐ�นะ
ปุโรหิต

• พรของฐ�นะปุโรหิตจำ�กัดเพศหรือไม่

ส่ิงน้ีมีคว�มหม�ยอย่�งไรต่อฉัน:
• ฉันได้รับสิทธิอำ�น�จใดเมื่อได้รับง�น

มอบหม�ยหรือก�รเรียกจ�กผู้ถือ

กุญแจฐ�นะปุโรหิต
• ฉันมีหน้�ที่รับผิดชอบอะไรในง�นมอบ

หม�ยหรือก�รเรียกปัจจุบันที่ฉันต้อง
ทำ�ให้สำ�เร็จ

• ฉันเรียนรู้สิ่งใดเกี่ยวกับคว�มรักที่พระ-
ผู้เป็นเจ้�ทรงมีต่อฉันจ�กคำ�ปร�ศรัย 
นี้ และฉันจะแบ่งปันคว�มรักนี้กับผู้ที่
มีคำ�ถ�มได้อย�่งไร

ศึกษาคำาปราศรัยนี้ได้ที่ lds.org/go/oaks814

10 เ ลี ย โ ฮ น า

แ น ว ท � ง ศึ ก ษ � ห ล ัก คำ � ส อ น



ข้าพเจ้าได้ชื่อว่าเป็นคนยำาเกรงพระผู้เป็น
เจ้าและหลีกเลี่ยงความชั่ว2 พระเจ้า

ประทานพรข้าพเจ้าด้วยบุตรชายเจ็ดคน 
และบุตรสาวสามคน พระองค์ประทาน
ความมั่งคั่งทางโลกแก่ข้าพเจ้า  รวมทั้ง 
“แกะเจ็ดพันตัว อูฐสามพันตัว วัวห้าร้อยคู่ 
ลาตัวเมียห้าร้อยตัว และคนใช้มากมาย”3

ซาตานเชื่อว่าข้าพเจ้าจะเลิกเป็นคน 
ชอบธรรมและจะแช่งพระเจ้าถ้าข้าพเจ้า 
ไม่รุ่งเรืองทางโลกอีกต่อไป  พระเจ้าทรง 
ยอมให้ซาตานทดสอบข้าพเจ้าแต่ไม่ทรง 
ยอมให้เขาทำาร้ายร่างกายข้าพเจ้า ซาตาน 
ให้คนมาขโมยหรือไม่ก็ทำาลายปศุสัตว์ของ 
ข้าพเจ้า และส่งพายุมาพัดบ้านข้าพเจ้าพัง 
ทลาย ทำาให้บุตรธิดาทั้ง 10 คนในบ้านเสีย
ชีวิต  แทนที่จะแช่งพระเจ้า ข้าพเจ้ากลับ 
“ฉีกเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึง
ดินนมัสการ” พระเจ้า4

เมื่อซาตานเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ยอมแช่ง
พระผู้เป็นเจ้า เขาจึงต้องการทดสอบข้าพเจ้า

ด้วยการทดลองทางร่างกาย  พระเจ้าทรง

ยอมให้ซาตานทำาเช่นนั้นแต่ไม่ทรงยอมให ้
เขาปลิดชีวิตข้าพเจ้า  ซาตานทรมานข้าพ- 
เจ้าด้วย “ฝีร้ายต้ังแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อม”5 

แต่ข้าพเจ้ายังคงซื่อตรง ไม่ยอมแช่งพระเจ้า  
เหล่าสหายของข้าพเจ้าร่วมทุกข์ใจกับ
ข้าพเจ้า

เหล่าสหายบอกข้าพเจ้าว่าความทุกข์
ทรมานของข้าพเจ้าเกิดจากความชั่วร้าย 
ของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าต้องกลับใจ  
แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรม6  
ต่อมาพระเจ้าทรงบัญชาสหายของข้าพเจ้า

ให้กลับใจ รับสั่งให้พวกเขาทำาการเผาบูชา
และให้ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อพวกเขา7

หลังจากทรงเห็นความซื่อสัตย์ของข้าพ- 
เจ้า พระเจ้าทรงทำาให้ความทุกข์ทรมาน
แสนสาหัสของข้าพเจ้ายุติ และประทานพร
ข้าพเจ้า “มากเป็นสองเท่าของที่ [ข้าพเจ้า] 
มีอยู่ก่อน”8  บัดนี้ข้าพเจ้า

โยบ
“ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่สมาชิกของศาสนจักรจำาเป็นต้องมีมากไปกว่านี้อีกแล้ว  
พวกเขาจำาเป็นต้องมีความเช่ือม่ันและความมุ่งม่ันแบบโยบ”1—เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน 
(1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

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

มี “แกะหนึ่งหมื่นสี่พันตัว อูฐหกพันตัว วัว
ผู้หนึ่งพันคู่ และลาตัวเมียหนึ่งพันตัว” อีก
ทั้งมีบุตรชายเจ็ดคนและบุตรสาวสามคน9  
พระเจ้าประทานรางวัลข้าพเจ้าอย่างมาก
เพราะศรัทธาและความอดทนของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิต 
ข้าพเจ้า ทั้งในความทุกข์และในความรุ่ง-
เรือง  ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างองอาจว่า  
“ข้าเองทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนม์
อยู่ และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบน
แผ่นดินโลก และหลังจากผิวหนังของข้าถูก
ทำาลายไปอย่างนี้แล้ว  ในเนื้อหนังของข้า  
ข้าจะเห็นพระเจ้า”10 

ถึงแม้โยบไม่ใช่ศาสดาพยากรณ์ แต่ชีวิต ประจักษ์
พยาน และความอดทนของท่านในช่วงการทดลอง
สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ บี.	เวิร์ธลิน,	“Never	Give	Up,”	Ensign,  

พ.ย.	1987,	8.
2.	 ด	ูโยบ	1:1.
3.	 ด	ูโยบ	1:2–3.
4.	 ด	ูโยบ	1:7–22.
5.	 โยบ	2:7.
6.	 ด	ูโยบ	22–27.
7.	 ด	ูโยบ	42:7–9.
8.	 โยบ	42:10.
9.	 ด	ูโยบ	42:12–13.

10.	 โยบ	19:25–26.
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เ ช้าวันอาทิตย์น้ันเมฆคร้ึมขณะดิฉันกำาลัง 
	จัดการจานชามใส่อาหารเช้าอยู่ที่อ่าง

ล้างจานในห้องครัว		ลูกคนเล็กกับคนรอง

สุดท้องกำาลังดูวีดิทัศน์พระคัมภีร์อยู่ในห้อง

ครอบครัวใกล้	ๆ	กัน		ดิฉันมัวแต่ครุ่นคิด	

น้ำาตาอาบแก้ม		ดิฉันไม่อาจสลัดความคิด

เรื่องมะเร็งที่คุกคามครอบครัวเราได้		สามี

ดิฉันต่อสู้กับโรคนี้มาหลายปี	แต่เวลานี้มัน

กระจายไปทั่ว		ดูเหมือนศรัทธาของดิฉัน

กำาลังสั่นคลอน		สมองมีแต่ความคิดว่า	 

“จะเกิดอะไรขึ้นถ้า?”

จู่	ๆ	วีดิทัศน์พระคัมภีร์ก็เข้ามาขัดจังหวะ

ความคิดด้วยคำาพูดจากน้ำาเสียงให้ความ

รู้สึกสงบว่า	“จงสงบเงียบ…

“ทำาไมพวกเจ้ากลัว?	พวกเจ้าไม่มีความ

เชื่อหรือ?”	(มาระโก	4:39–40)

ดิฉันวางผ้าเช็ดจานและเหลียวมองไป 

ที่ทีวี		วีดิทัศน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระผู้ช่วย 

ให้รอดกำาลังทำาให้พายุสงบ	ประหนึ่งพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดตรัสถ้อยคำาเหล่านั้นกับดิฉัน

ด้วยพระองค์เอง	ความรู้สึกอบอุ่นและสงบ

ท่วมท้นดิฉัน		นั่นเป็นเครื่องเตือนใจให้ยึด

มั่นศรัทธาที่ดิฉันเรียนรู้มามากมายตลอด

หลายปีของมะเร็ง	นั่นคือศรัทธาที่มีถ้อยคำา

ในปิตุพรของดิฉันเป็นสิ่งค้ำาจุน

ดิฉันท่องจำาปิตุพรส่วนน้ัน	และเม่ือการตรวจ
มะเร็งกลับมาพร้อมผลตรวจที่ไม่ดี	ดิฉันจะ
นึกถึงสัญญาดังกล่าว
ดิฉันเรียนรู้ว่าต้องให้พระผู้ช่วยให้รอดทรง

โอบอุ้มเรา	ดิฉันเรียนรู้ว่าดิฉันต้องมีศรัทธา
แน่วแน่อยู่เสมอ	และดิฉันเรียนรู้ว่าต้องใช้
ศรัทธาต่อสู้กับความกลัวที่เพิ่มขึ้น		วีดิทัศน์
เช้าวันนั้นเตือนดิฉันให้วางใจพระเจ้า
การมีศรัทธาทำาให้ดิฉันสามารถปล่อย

ให้พระเยซูคริสต์ทรงแบกภาระของดิฉัน		
ผู้คนของแอลมาที่ตกอยู่ในความเป็นทาส
ไม่รู้สึกถึงภาระบนหลังของพวกเขาฉันใด	
(ดู	โมไซยาห์	24:14)	การต่อสู้กับมะเร็ง
ของครอบครัวเราก็ฉันนั้น			ครอบครัวเรา
สามารถเผชิญกับมะเร็งได้โดยไม่รู้สึกถึง
ภาระที่เกิดขึ้น

เ ร า พู ด ถึ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์

สัญญาเร่ืองอนาคต 
ของเราสองคน
โดย เจโรลีน บัลลาร์ด สเตาต์

ดิฉันได้รับปิตุพรเมื่ออายุ	15	ปี		ประโยค
หนึ่งที่เวลานั้นดูเหมือนจะบรรยายส่วนหนึ่ง
ของการแต่งงานในพระวิหารของดิฉันถือ
เป็นสัญญาอันสำาคัญยิ่งสำาหรับดิฉันเวลานี้		
ประโยคดังกล่าวพูดถึงผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
ที่ชอบธรรมซึ่งดิฉันจะแต่งงานด้วยและ
กล่าวว่าเขาจะ	“ช่วยท่าน	นำาทางท่านและ
ช่วยเหลือท่าน	ไม่เฉพาะในวัยเยาว์ของท่าน
เท่านั้นแต่ในอีกหลายปีข้างหน้าด้วย”
ขณะที่ดิฉันอ่านทวนปิตุพรหลายครั้งใน

ช่วงหลายปีของการต่อสู้กับมะเร็ง	ประโยค
นั้นทำาให้ดิฉันมีความหวังมาก		ทุกครั้งที ่
อ่านดิฉันเกิดศรัทธาอีกครั้งในสัญญาเรื่อง 
อนาคตของเราสองคน		ดิฉันจำาการปลอบ- 
โยนครั้งสำาคัญที่พระวิญญาณประทานแก่
ดิฉันได้เมื่อสามีได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก		

เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าสามีดิฉันเป็นมะเร็ง ดิฉันรู้สึกเหมือนโลกของเรากำาลังพังทลาย  
ดิฉันมีลูกแปดคนต้องดูแล ดิฉันคนเดียวจะดูแลได้อย่างไร

เรียนรู้บทเรียนท่ีเจ็บปวด
“ความยากลำาบากเข้ามาในชีวิตเรา ปัญหาท่ีเราไม่คาดคิดและเรา
คงไม่มีวันเลือก  เราทุกคนหนีไม่พ้น  จุดประสงค์ของความเป็น
มรรตัยคือเรียนรู้และเติบโตเพ่ือจะเป็นเหมือนพระบิดาของเรามาก
ขึ้น ในยามยากลำาบากนี้เองที่เรามักจะเรียนรู้มากที่สุด ถึงแม้บท
เรียนอาจจะเจ็บปวด”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก,” เลียโฮนา,  พ.ย. 2012, 111.
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สามีดิฉันยังคงรับการตรวจเพื่อติดตาม

เซลล์มะเร็งหรือหาเนื้องอกที่อาจเกิดขึ้น		

เรายังต้องจ่ายบิลค่ารักษาพยาบาลและ

ยังมีผลข้างเคียงจากการรักษา		ดิฉันยังคง

สวดอ้อนวอนทุกวันขอให้สามีไม่เป็นมะเร็ง

อีก		ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้เราทั้งคู่อยู่ด้วย

กันจนแก่เฒ่า		ดิฉันทูลพระบิดาบนสวรรค์

เช่นกันว่า	“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของ

พระองค์”

ดิฉันไม่ทราบว่า	“อีกหลายปีข้างหน้า”	

ดังที่กล่าวไว้ในพรของดิฉันจะมาถึงเมื่อ

ใด		ดิฉันหวังให้ถ้อยคำาในพรของดิฉัน

หมายความว่าดิฉันกับสามีจะสามารถไป

ถ้าท่านยังไม่ได้รับปิตุพร ท่านอาจพูดคุย

กับอธิการหรือประธานสาขาเกี่ยวกับการ

รับปิตุพร  ถ้าท่านมีปิตุพรแล้ว ท่านอ่าน

และไตร่ตรองบ่อยๆ หรือไม่ ท่านมีศรัทธา

ในสัญญาของพระเจ้าหรือไม่

เป็นผู้สอนศาสนาด้วยกันเมื่อลูก	ๆ	โตแล้ว		
ดิฉันหวังให้ถ้อยคำาในน้ันหมายความว่าสามี
ดิฉันจะจูงม้าของเราให้หลาน	ๆ	ขี่และอุ้ม
หลานของเรามากระโดดเล่นบนเข่าของเขา		
แต่ดิฉันทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงนำาเขาไปจากโลกนี้	นั่นจะเป็นในเวลา
ของพระองค์
ดิฉันไม่กังวลอีกต่อไปว่า	“อีกหลายปี

ข้างหน้า”	นั้นคือเมื่อใด		นั่นไม่สำาคัญ		ดิฉัน
วางใจว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญาที่ทำา
ไว้กับดิฉันในปิตุพร		พระองค์ทรงดูแลเรา
ตลอดหลายปีมานี้		และพระองค์จะทรง 
ดูแลเราในอนาคต 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เ มื่อใบหน้าของชายหนุ่มสองคนปรากฏ 
	ตรงช่องด้านบนของประตูบ้านเราใน

โคลอมเบีย	เราคิดว่าพวกเขายืนอยู่บนอะไร 
บางอย่างเพื่อจะมองผ่านประตูเข้ามา		แต่
พวกเขาไม่ได้ยืนบนอะไรเลย	พวกเขาแค่
ตัวสูงมาก!		พาโบล	เอเซเคียล	ลูกชายวัย
สามขวบของเราแหงนหน้ามองพวกเขา 
ด้วยความประหลาดใจ	ภายในไม่ก่ีวันพวก 
เขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทของลูกชายเรา
ครอบครัวเรา—ลูดี้ภรรยาผม	เอริกา	

เยสิกา	และเอเซเคียลลูกคนเล็ก—กำาลัง
มองหาพระเจ้า		เราดำาเนินชีวิตตามหลัก
ธรรมพระกิตติคุณบางข้ออยู่แล้ว	เราสวด
อ้อนวอนก่อนรับประทานอาหาร	เราสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว	และเรามีกิจกรรม 
ครอบครัว		ชีวิตเรามีพื้นฐานบนเอกภาพ 
ของครอบครัว		การปรากฏของ	“เทพตัว 
โต”	สองคนนั้นตามที่เอเซเคียลใช้เรียก 
เอ็ลเดอร์	ยืนยันกิจวัตรของเราในการเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและมีศูนย์ 
รวมอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้า
เอ็ลเดอร์ฟาและเอ็ลเดอร์ฟิลด์ใช้พระ- 

คัมภีร์เป็นเครื่องนำาทางขณะสอนเราให้รู้
เส้นทาง		เราทูลถามพระเจ้ามาตลอดว่า
เราควรนมัสการที่ใด		พระคัมภีร์มอรมอน
และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูให้คำา
ตอบแก่คำาถามแต่ละข้อที่เรามีมาหลายปี
ในการสนทนาของครอบครัวเรา		คำาตอบ

เรารู้ว่าเขาอยู่ท่ีไหน
โดย เฮอร์นันโด บาสโต

จุดหมายการเป็นครอบครัวนิรันดร์ของเรามักจะมีพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดศูนย์รวมเสมอ

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

สอดคล้องกันโดยสมบูรณ์		และไม่นาน
เราก็ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร		หนึ่งปี
ต่อมาเราทำาพันธสัญญาและรับการผนึก
ด้วยกันเป็นครอบครัวนิรันดร์ในพระวิหาร
โบโกตา	โคลอมเบีย
เรารู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่งที่รู้ว่าเราได้เริ่ม

ให้ลูก	ๆ	อยู่บนเส้นทางพระกิตติคุณ		พระ- 
วิญญาณสถิตในชีวิตเราและในบ้านเรา	
เอเซเคียลกล่าวคำาสวดอ้อนวอนที่เรา
ไม่มีวันลืมเมื่อเขาอายุสี่ขวบ		เขากล่าวว่า 
“พระบิดาบนสวรรค์		ขอบพระทัยพระองค์
สำาหรับเด็กชายตัวเล็กน่ารักคนนี้ที่ข้าพระ- 
องค์เป็น	เอเมน”		เราทุกคนกล่าวเอเมน 
และสวมกอดกันท่ามกลางรอยย้ิม	ลูกชาย 
คนนี้คือปีติของเรา
ในปีต่อ	ๆ	มา	เราไปพระวิหารประจำา

จนเป็นนิสัยและสามารถไปได้ปีละสอง
หรือสามครั้ง		เราอยู่ห่างจากพระวิหาร	
420	กิโลเมตร	(260	ไมล์)	แต่ดูเหมือนไม่
ไกลสำาหรับเราเลย	การเตรียมไปพระวิหาร
สนุกทุกครั้ง		งานประวัติครอบครัวมีความ
สำาคัญเป็นอันดับแรกสำาหรับลูก	ๆ	ของเรา	
และพวกเขาชอบทำาบัพติศมาแทนคนตาย		
มีการเตรียมด้วยความคารวะเสมอและ
ตามด้วยประสบการณ์ซีเลสเชียลในพระ-
นิเวศน์ของพระเจ้า
เอเซเคียลเติบโตในความเข้มแข็งทาง 

วิญญาณและในศรัทธา		แม่เป็นสมบัติ

ล้ำาค่าที่สุดของเขา	เขามักจะมีคำาชมพิเศษ 
สำาหรับเธอเสมอ		วันหนึ่งเขาบอกแม่ว่า	
“คุณแม่ครับ	ผมรักคุณแม่มากกว่ากระดูก
ไดโนเสาร์นะครับ!”		เราทุกคนหัวเราะ
เพราะการตามหากระดูกไดโนเสาร์เป็น
กิจกรรมที่เขาโปรดปราน
เอเซเคียลลูกชายที่รักของเราใช้ชีวิต
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กับเขาอีกครั้ง		เรามีสัญญาทำาไว้ในการ
ผนึกที่พระวิหาร		ความว่างเปล่าที่ความ
ตายของเขาทิ้งไว้ถูกเติมเต็มด้วยความรู้ที่
ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาไปรับใช้งานเผยแผ่
อีกที่หนึ่ง		พิธีศพของเอเซเคียลพิเศษ
มากจนหลายคนรู้สึกสนใจศาสนจักรขึ้น
มาทันที		ผมหวังเสมอว่าเขาจะได้รับใช้
งานเผยแผ่		และตอนนี้เขากำาลังรับใช	้	
เพราะแผนแห่งความรอด	เราจึงรู้ว่าเอเซ-
เคียลอยู่ที่ไหนและเขาอยู่กับใคร
จุดศูนย์รวมของเรายังอยู่ท่ีครอบครัวเรา 

และพระผู้เป็นเจ้า		ประจักษ์พยานของเรา
คือพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และทรงมี
แผนสำาหรับชีวิตเรา		เราต้องดำาเนินต่อไป
ในศรัทธา		การล่วงลับของบุคคลที่เรารัก
เตือนให้เรานึกถึงแผนอันสูงส่งนั้น
เราพบถ้อยคำาปลอบประโลมที่สุดบาง

คำาจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธ		ในใจ 
เรารู้ซ้ึงถึงความจริงเหล่าน้ี	“พระเจ้าทรงนำา 
หลายคนไป	แม้ในวัยทารก	เพื่อพวกเขา
จะรอดพ้นจากความอิจฉาของมนุษย์	
ความเศร้าโศก	และความชั่วร้ายของโลก
ปัจจุบัน พวกเขาบริสุทธิ์และน่ารักเกิน
กว่าจะอยู่บนแผ่นดินโลก		ด้วยเหตุนี้ถ้า
พิจารณาให้ถ้วนถี่	แทนที่จะทุกข์โศก	เราม ี
เหตุให้ปลื้มปีติเมื่อพวกเขาได้รับการปลด
ปล่อยจากความชั่วร้าย	และเราจะได้พบ 
พวกเขาอีกคร้ังในไม่ช้า”	(คำ�สอนของประ- 
ธ�นศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ	[2007],	189)
ความหวังว่าจะได้พบเอเซเคียลอีกครั้ง

ในตอนเช้าของการฟื้นคืนชีวิตให้ความ
กล้าหาญแก่จิตวิญญาณของเราและ
ช่วยให้เราอดทนในวันมืดมน 
ผู้เขียนอ�ศัยอยู่ในโคลอมเบีย

ดูวีดิทัศน์สร้�งแรงบันด�ลใจเกี่ยวกับผลจ�กก�ร
ชดใช้และก�รฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้
รอดที่มีต่อชีวิตเร�ที่ easter.mormon.org

ร่วมกับเรา	14	ปีในพระกิตติคุณที่รวมเรา 
เป็นหนึ่งเดียวกัน		เขาเชื่อฟังทันทีเสมอ		
ความรักของเขากระจายทั่วบ้าน		พี่สาว 
และวิสุทธิชนในพระคัมภีร์เป็นต้นแบบ
ของเขา		เขามีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น	
เขาไม่เคยขาดชั้นเรียนเซมินารี	เขาทำาให้
บ้านเราเต็มไปด้วยความสุข		เขามีความ

คารวะเมื่อส่งผ่านศีลระลึก		แต่ชีวิตเรา
เปลี่ยนไปเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียก
เอเซเคียลกลับบ้าน		เราคิดถึงเขาเกินกว่า
จะพรรณนาได้
การติดโรคที่เป็นกันน้อยมากพรากเขา

ไปจากเรา		แม้จะเจ็บปวดสาหัสกับการ
จากไปของเขา	แต่เราแน่ใจว่าเราจะได้อยู่
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แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้

สแตนลีย์ จี.  
เอลลิส

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

คาร์ล บี.  
คุก

ประธาน

เควิน เอส.  
แฮมิลตัน
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

แอฟริกาตะวันตก

เทเรนซ์ เอ็ม. 
วินสัน

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เลอแกรนด์ อาร์. 
เคอร์ติส จูเนียร์

ประธาน

เอ็ดเวิร์ด ดูเบ
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

เอเชีย

แรนดี ดี.  
ฟังก์

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เกอร์ริท 
ดับเบิลยู. กอง

ประธาน

ชี ฮอง 
(แซม) วอง
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

โรนัลด์ เอ.  
ราสแบนด์
ช่วยเหลือ 
ทุกภูมิภาค

แอล. วิทนีย์  
เคลย์ตัน

ยูทาห์เหนือ
ยูทาห์ ซอลท์เลค

ซิตี้
ยูทาห์ใต้

โดนัลด์ แอล. 
ฮอลล์สตรอม

อเมริกาเหนือฝั่ง
ตะวันออกเฉียง

เหนือ

ริชาร์ด เจ. เมนส์
อเมริกาเหนือฝั่ง
ตะวันตกเฉียง

เหนือ

อเมริกาเหนือฝั่ง
ตะวันตก

เครก ซี.  
คริสเต็นเซ็น

ไอดาโฮ

อเมริกาเหนือ
ตอนกลาง

อูลิส์เสส  
ซวาเรส

อเมริกาเหนือ
ฝั่งตะวันออก

เฉียงใต้

ลีนน์ จี.  
ร็อบบินส์

อเมริกาเหนือ
ฝั่งตะวัน

ตกเฉียงใต้

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพิ่มเติมที่ news.lds.org

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศการเปลี่ยน 
แปลงในงานมอบหมายผู้นำาระดับภาค 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2014 
สมาชิกทุกคนในฝ่ายประธานภาคเป็นสมา- 
ชิกในโควรัมที่หนึ่งหรือโควรัมที่สองแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ

สาวกเจ็ดสิบได้รับเรียกโดยการเปิดเผย 
ภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายประธาน
สูงสุด เพื่อช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสองใน
การปฏิบัติศาสนกิจทั่วโลก

“ประวัติของสาวกเจ็ดสิบย้อนกลับไป
ต้ังแต่สมัยพันธสัญญาเดิม”1 ประธานบอยด์ 
เค. แพคเกอร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าว  มีการกล่าวถึงสาวกเจ็ดสิบคร้ังแรก 

ใน อพยพ 24:1 และกล่าวถึงอีกใน กันดาร- 
วิถี 11:16–17, 25 เม่ือพวกเขาถูกรวบรวม 
มาเพื่อช่วยโมเสส

ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรง
เป็นมรรตัยของพระคริสต์ พระองค์ทรง
เรียกสาวกเจ็ดสิบ สั่งสอนพวกเขาแบบ
เดียวกับที่สั่งสอนอัครสาวกสิบสอง และส่ง
พวกเขา “ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์” โดย
อธิบายว่าผู้ที่ได้ยินเสียงของพวกเขา 
จะได้ยินเสียงของพระองค์ (ดู มัทธิว 10:1, 
16–17; ลูกา 10)

“เราเชื่อในการวางระเบียบอย่างเดียว 
กับที่ดำารงอยู่ในศาสนจักรดั้งเดิม” ประ- 
ธานแพคเกอร์กล่าว “ระเบียบนั้นรวมถึง

สาวกเจ็ดสิบด้วย” (ดู หลักแห่งความเชื่อ
ข้อ 6)  ในศาสนจักรซึ่งเติบโตเร็วมากทุกวัน
นี้ สาวกเจ็ดสิบมีบทบาทสำาคัญในการช่วย
เหลืออัครสาวกสิบสอง “สาวกเจ็ดสิบ 
สามารถทำาตามการมอบหมายทุกสิ่งที ่
อัครสาวกสิบสองบอกให้พวกเขาทำา” 
ประธานแพคเกอร์กล่าว2 

อ้างอิง
1.	 บอยด	์เค.	แพคเกอร์,	ใน	“The	Twelve	and	the	

Seventy,	Part	One:	Revelation	and	the	Role	of	
the	Seventy	[อัครสาวกสิบสองและสาวกเจ็ดสิบ,	
ตอนที่หนึ่ง:	การเปิดเผยและบทบาทของสาวก 
เจ็ดสิบ]”	(วีดิทัศน์),	LDS.org.

2.	 บอยด	์เค.	แพคเกอร์,	ใน	“The	Twelve	and	the	
Seventy.”
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เอเชียเหนือ

โคอิชิ  
อาโอยากิ
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

ไมเคิล ที. 
ริงก์วูด

ประธาน

สก็อตต์ ดี.  
ไวทิงก์

ที่ปรึกษา 
ที่สอง

บราซิล

ไชโร  
มัซซาการ์ดี
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

คลอดิโอ อาร์. 
เอ็ม. คอสตา

ประธาน

มาร์คอส เอ.  
ไอดูไคทิส
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

แคริบเบียน

คลอดิโอ ดี. 
ซิวิค

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เจ. เดฟน์ 
คอร์นิช
ประธาน

ฮูโก อี. 
มาร์ติเนซ
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

อเมริกากลาง

เอเดรียน  
โอชวา

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

โฮเซ แอล.  
อาลอนโซ
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

เควิน อาร์.  
ดันแคน
ประธาน

ยุโรป

แพทริก 
เคียรอน
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

โฮเซ เอ. 
เทียเซียรา
ประธาน

ทิโมธี เจ. 
ไดคส์

ที่ปรึกษา 
ที่สอง

ยุโรปตะวันออก

แรนดัลล์ เค. 
เบนเน็ตต์
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

บรูซ ดี. 
พอร์เทอร์
ประธาน

ยอร์ก  
เคลบิงกอต
ที่ปรึกษา 

ที่สอง

เม็กซิโก

พอล บี. 
ไพเพอร์
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เบ็นฮามิน  
เด โอโยส
ประธาน

อาร์นุลโฟ  
วาเลนซูเอลา

ที่ปรึกษา 
ที่สอง

ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ

บรูซ เอ.  
คาร์ลสัน

แลร์รีย์ เอส. 
เคเชอร์

บริหารงานจากสำานักงานใหญ่
ศาสนจักร

แปซิฟิก

โอ. วินเซนต์ 
ฮาเล็ก

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เควิน ดับเบิลยู. 
เพียร์สัน
ประธาน

เอส. กิฟฟอร์ด 
นีลเซ็น

ที่ปรึกษา 
ที่สอง

ฟิลิปปินส์

เชย์น เอ็ม. 
โบเว็น

ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

เอียน เอส. 
อาร์เดิร์น
ประธาน

แลร์รีย์ เจ.  
เอ็กโค ฮอว์ค

ที่ปรึกษา 
ที่สอง

อเมริกาใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

ดับเบิลยู.  
คริสโตเฟอร์  

วัดเดลล์
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

ฮวน เอ.  
อูเซดา

ประธาน

ซี. สก็อตต์ 
โกรว์

ที่ปรึกษา 
ที่สอง

อเมริกาใต้ตอนใต้

ฮอร์เก เอฟ.  
เซบาโยส
ที่ปรึกษา 
ที่หนึ่ง

วอลเตอร์ เอฟ. 
กอนซาเลซ
ประธาน

ฟรานซิสโก เจ. 
วินญัส

ที่ปรึกษา 
ที่สอง
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“หั
วหน้าองครักษ์ของประธานาธิบดีประกาศว่าเราจะจัดงานเลี้ยงใหญ่เพราะผลงาน
ของเราดีเยี่ยม!” องครักษ์คนหนึ่งตะโกนบอก

ข้าพเจ้าควรมีความสุข แต่ทันทีที่ทราบข่าว ข้าพเจ้าเริ่มสวดอ้อนวอน  ข้าพเจ้า 
 รู้ว่างานฉลองจะกลายเป็นงานเลี้ยงสุรา  ข้าพเจ้าเข้มแข็งทางวิญญาณมากพอจะไม่ดื่ม แต ่
 ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้เพื่อนองครักษ์ลำาบากใจเพราะข้าพเจ้า

โดย เอ็ลเดอร์ 
ยุน ฮวาน ชอย
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

  จงเข้มแข็ง 
    และ

กล้าหาญเถิด
Be Strong  

18 เ ลี ย โ ฮ น า

หน้าที่ทหารเป็นข้อบังคับสำาหรับชายหนุ่มชาวเกาหลีใต้ทุกคน ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเข้า

ประจำาการกองทัพทันทีหลังจากจบงานเผยแผ่เต็มเวลา  ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็น

องครักษ์ของประธานาธิบดี  เพื่อนองครักษ์รู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์

เพราะข้าพเจ้าเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เมื่อประกาศ

เรื่องงานเลี้ยง พวกเขาเริ่มกังวลเพราะพวกเขาจะเดือดร้อนถ้าข้าพเจ้าไม่ดื่มเมื่อนายทหาร 

ชั้นผู้บังคับการออกคำาสั่งให้ดื่มที่งานเลี้ยง

มีประเพณีอยู่ว่าที่งานฉลอง ผู้บัญชาการจะยืนตรงหน้าองค์รักษ์แต่ละคน ทีละคน และ 

รินเหล้าใส่แก้วให้ จากนั้นองครักษ์จะยกแก้วขึ้นและพูดว่า “ขอบคุณครับผม!” และดื่มทันที

ในชีวิตทหาร การไม่เช่ือฟังคำาส่ังจากนายทหารอาวุโสคือการไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาและ 

จะไม่เพียงทำาให้คนไม่เชื่อฟังเดือดร้อนเท่านั้นแต่สมาชิกในหน่วยจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย  

ในกรณีเลวร้ายที่สุด การไม่ยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาอาจส่งผลให้ต้องติดคุก และนี่ทำาให้เพื่อน

องครักษ์ของข้าพเจ้ากังวลมาก

วันจัดงานเลี้ยงมาถึง และเราองครักษ์ 10 นายนั่งรอบโต๊ะ  แต่ละคนมีแก้วเปล่าวางอยู่

ตรงหน้า  ข้าพเจ้านั่งเก้าอี้ตัวที่สาม  ผู้บัญชาการของเราเข้ามารินแก้วแรก  องครักษ์คนนั้น

ยกแก้วขึ้นและพูดว่า “ขอบคุณครับผม!” แล้วก็ดื่ม
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ผู้บัญชาการของเราขยับมาหาองครักษ์คนท่ีสองและทำาเหมือน 
กัน  จากนั้นก็มาถึงข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าพร้อมจะรักษาพระคำาแห่ง 
ปัญญา และข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในใจตลอดเวลาให้เพื่อนองค- 
รักษ์  เมื่อนายทหารชั้นผู้บังคับการรินใส่แก้วข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูด
เสียงดังว่า “ขอบคุณครับผม!” และกำาลังจะพูดว่าผมขอโทษครับ
ผมดื่มไม่ได้

ขณะนั้นเอง เลขานุการของเขาเข้ามาบอกว่า “ท่านครับ มี
โทรศัพท์ถึงท่านครับ”  ผู้บัญชาการของเราหันไปหาเขาพลางพูด
ว่า “ผมไม่ว่าง”

ข้าพเจ้ายังคงถือแก้วเมื่อเลขานุการพูดต่ออีกว่า “ท่านครับ 
ท่านประธานาธิบดีนะครับ” ผู้บัญชาการของเราตอบว่า “อ้อ โอเค” 
เขารีบออกไปทันที

ทันใดนั้นองครักษ์คนที่สองสลับแก้วเปล่าของเขากับข้าพเจ้า
ทันทีและดื่มอย่างรวดเร็ว  ไม่นานหลังจากนั้นผู้บัญชาการกลับ
มาเห็นแก้วเปล่าและพูดว่า “โอ คุณดื่มหมดแล้ว!” แล้วเขาก็
ขยับไปหาองครักษ์คนที่สี่ ทุกคนสูดลมหายใจและโล่งอก

สามสิบห้าปีต่อมา หลังจากข้าพเจ้าปลดประจำาการนานแล้ว 
ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากประธานสาขาของศาสนจักรในเกาหล ี
ใต้  เขาถามว่าข้าพเจ้าจำาคุณพาร์คสมัยที่ประจำาการกองทัพได ้
หรือไม่

“จำาได้สิครับ” ข้าพเจ้าตอบ  ข้าพเจ้าเคยเข้าประจำาการพร้อม
คุณพาร์ค เขาเคารพความเชื่อของข้าพเจ้าและมักจะปกป้อง
ข้าพเจ้าในสถานการณ์ยาก ๆ

ประธานสาขาให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณพาร์คแก่ข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าโทรหาเขาทันที  ขณะพูดคุยกับเขา คุณพาร์คบอกว่าช่วง 
ที่เราอยู่ด้วยกันสมัยเป็นองครักษ์ของประธานาธิบดี เขาเคยเห็น 
แสงสว่างฉายออกมาจากข้าพเจ้าและรู้สึกว่าเขาควรช่วยข้าพเจ้า  
หลังจากน้ัน เม่ือใดก็ตามท่ีเขาลำาบาก เขาบอกว่าเขานึกถึงข้าพเจ้า

คุณพาร์คบอกข้าพเจ้าว่าเขามีลูกชายสองคนท่ีเขาอยากให้เป็น 
เหมือนข้าพเจ้า  เขาถึงกับเคยพาลูกชายไปโบสถ์วิสุทธิชนยุคสุด 
ท้าย  ลูกชายคนหนึ่งรับบัพติศมา ถึงแม้คุณพาร์คจะไม่รับก็ตาม  
แต่ลูกชายคนนั้นเวลานี้ไม่ค่อยแข็งขัน  คุณพาร์คต้องการความ
ช่วยเหลือและคำาแนะนำาจากข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าไปพบคุณพาร์คในสัปดาห์ถัดมา  เราสนทนากันอย่าง
ออกรส และไม่นานข้าพเจ้าก็เริ่มพูดคุยกับลูกชายเขาและกระตุ้น 

ให้กลับมาโบสถ์  เขาน้อมรับคำาแนะนำา กลับมาแข็งขัน และรับใช ้
งานเผยแผ่เต็มเวลา  โดยผ่านจดหมายท่ีเขาเขียนถึงบ้านขณะรับใช้ 
งานเผยแผ่  เขาจูงใจพ่อและช่วยเตรียมพ่อของเขาให้พร้อมรับ 
บัพติศมา วันหน่ึงในฤดูร้อน ในปีหลังจากการพบปะสนทนาคร้ังแรก 
ของเรา ข้าพเจ้าบัพติศมาให้คุณพาร์คเป็นสมาชิกของศาสนจักร

นี่คือปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่!  ชีวิตพวกเขาเปลี่ยนไปเพราะศรัทธา
ของชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อ 35 ปีก่อน

หลีกเล่ียงบ่วงและกับดัก
ในพันธสัญญาเดิม โยชูวาสอนลูกหลานอิสราเอลเกี่ยวกับบ่วง

และกับดักที่พวกเขาจะเผชิญขณะอยู่ในโลกที่ชั่วร้าย ดังนี้

“จงทราบแน่เถิดว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะไม่ทรงขับไล่ 

ประชาชาติเหล่านี้ออกไปให้พ้นหน้าท่านอีก แต่พวกเขาจะเป็น

บ่วงและเป็นกับดักท่าน เป็นหอกข้างแคร่ เป็นหนามทิ่มตาของ

ท่าน จนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระยาห์เวห์

พระเจ้าของท่านได้ประทานแก่ท่าน” (โยชูวา 23:13)

สำาหรับข้าพเจ้า การเกรงว่าเพื่อนองครักษ์จะเดือดร้อนเพราะ 

ข้าพเจ้า คือกับดักที่อาจล่อลวงข้าพเจ้าให้ดื่ม  แต่ข้าพเจ้าเลือก

ความถูกต้องและพร้อมจะเชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญาโดยไม่คำานึง

ถึงผลที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าเรียนรู้จากประสบการณ์ในการเป็นทหารว่าพระเจ้าจะ 

ประทานพรและทรงคุ้มครองบุตรธิดาของพระองค์ถ้าเรา “เข้มแข็ง 

สามสิบห้าปีหลังจากคุณพาร์คเห็นข้าพเจ้าใช้ศรัทธาในขณะที่เรา

เข้าประจำาการกองทัพด้วยกัน ข้าพเจ้าให้บัพติศมาเขาเป็นสมาชิก

ศาสนจักร
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และกล้าหาญ” (โยชูวา 1:6)  ตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงคุ้มครอง
ชาวอิสราเอลเมื่อพวกเขาข้ามแม่น้ำาจอร์แดน  แต่เหล่าปุโรหิตที่
หามหีบพันธสัญญาต้องแสดงศรัทธาและความกล้าหาญก่อนโดย
ก้าวลงไปในแม่น้ำาที่ล้นเอ่อ ต่อจากนั้นพระเจ้าจึงทรงทำาให้ “น้ำา…
แยกออก” และแม่น้ำา “ตั้งขึ้นเป็นกองเดียว” (ดู โยชูวา 3:13–17)

เพื่อมีความ “เข้มแข็งและกล้าหาญ” เราจำาเป็นต้อง “ยึดมั่นอยู่
กับ [พระเจ้า]” (โยชูวา 1:6; 23:8)  เรายึดมั่นอยู่กับพระเจ้าเมื่อเรา
ศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวและกับครอบครัว สวดอ้อนวอนเป็น
ส่วนตัวและกับครอบครัว และจัดสังสรรค์ในครอบครัว  เรายึดมั่น
อยู่กับพระองค์เช่นกันเมื่อเรารับส่วนศีลระลึก ขยายการเรียกของ
เรา นมัสการในพระวิหารบ่อย ๆ เชื่อฟังพระบัญญัติ และกลับใจ

เมื่อเราทำาผิด  การปฏิบัติเหล่านี้ช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิต
กับเรา อีกทั้งช่วยให้เรามองออกและหลีกเลี่ยงบ่วงและกับดัก

“เริ่มตั้งแต่เรายังเล็ก ผู้รับผิดชอบดูแลเราจะวางแนวทางและ 
กฎเกณฑ์ไว้เพ่ือให้เราปลอดภัย” ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าว  
“ชีวิตจะง่ายขึ้นกับเราทุกคนถ้าเราเชื่อฟังกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่าง
ครบถ้วน …

“การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศาสดาพยากรณ์ คือสิ่งที่ให้
ความเข้มแข็งและความรู้แก่ท่านเหล่านั้นตลอดทุกยุคทุกสมัย  

สำาคัญยิ่งที่เราต้องตระหนักว่าเรามีสิทธิ์ได้รับความเข้มแข็งและ
ความรู้จากแหล่งหล่านี้เช่นกัน นี่คือสิ่งที่มีพร้อมไว้ให้เราแต่ละคน
วันนี้เมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า”1

รุดหน้าในศรัทธา
ไม่นานหลังจากประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัม

อัครสาวกสิบสองได้รับเรียกเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ท่านไปขอ

คำาแนะนำาจากเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973)  ประธาน
แพคเกอร์เล่าว่า

“ท่านตั้งใจฟังปัญหาของข้าพเจ้าและแนะให้ไปพบประธาน

เดวิด โอ. แมคเคย์ [1873–1970]  ประธานแมคเคย์แนะนำาข้าพ- 
เจ้าเกี่ยวกับทิศทางที่ควรไป ข้าพเจ้าเต็มใจเชื่อฟังอย่างยิ่งแต่มอง

ไม่เห็นทางว่าจะเป็นไปได้ตามที่ท่านแนะนำา
“ข้าพเจ้ากลับไปหาเอ็ลเดอร์ลีและบอกท่านว่าข้าพเจ้ามองไม่

เห็นทางเดินในทิศทางที่ได้รับคำาแนะนำา ท่านกล่าวว่า ‘ปัญหาของ
คุณคือคุณต้องการเห็นจุดหมายจากจุดเริ่มต้น’  ข้าพเจ้าตอบว่า

ข้าพเจ้าต้องการเห็นอย่างน้อยหนึ่งหรือสองก้าวข้างหน้า  จากนั้น
ท่านก็สอนบทเรียนที่ติดตัวข้าพเจ้าไปชั่วชีวิต: ‘คุณต้องหัดเดินไป
ให้ถึงสุดขอบของความสว่าง แล้วก้าวเข้าไปในความมืดสองสาม
ก้าว จากนั้นแสงสว่างจะปรากฏและแสดงให้เห็นทางตรงหน้า
คุณ’”2

ในฐานะบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ บางครั้งเราต้องการ
เข้าใจรายละเอียดของสิ่งที่เราต้องยอมรับหรือทำาให้สำาเร็จด้วย
ศรัทธา อย่างไรก็ดี เราไม่จำาเป็นต้องเข้าใจทุกสิ่ง เราเพียงแต่ต้อง
ก้าวไปข้างหน้าตามที่พระเจ้าทรงขอให้เราทำาและทำาเช่นเดียวกับ
เหล่าปุโรหิตของอิสราเอลทำาในการข้ามแม่น้ำาจอร์แดนที่ล้นเอ่อ  
ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจทุกสิ่ง แต่พระเจ้าจะทรงช่วย
ให้เราเดินบนดินแห้งถ้าเรา “เข้มแข็งและกล้าหาญ”

เราจะมีพลังยืนหยัดเมื่อดำาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์
—แสวงหาและทำาตามการนำาทางของพระองค์ในพระคัมภีร์และ
จากผู้รับใช้ของพระองค์  ใช่ เราอยู่ “ในแดนศัตรู”3  แต่ศัตรูไม่
สามารถชนะพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ผู้ที่ส่งมาเพื่อช่วย
เหลือเราและช่วยให้เรารอด

ข้าพเจ้าทราบว่าเราสามารถเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซู

คริสต์ได้โดย “ยืนอย่างมั่นคงในการเชื่อฟังหลักคำาสอนของพระผู ้
เป็นเจ้า”4  เมื่อเราใช้ความกล้าหาญทำาเช่นนั้น เราย่อมยืนอยู่ใน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด 
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 “เราทุกคนจะเผชิญความกลัว ประสบการ 

 ล้อเลียน และพบกับปฏิปักษ ์      ขอให ้เรา— 

 ทุกคน—มีความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้าม 

 กับเสียงนิยมของคนส่วนใหญ่ กล้าที่จะ

ยืนหยัดเพื่อหลักธรรม  ความกล้าหาญ ไม่รอมชอม นำามาซึ่ง

รอยยิ้มจากความเห็นชอบของพระผู้เป็นเจ้า ความกล้าหาญ

คือคุณธรรมที่มีพลังและน่าดึงดูดใจเมื่อไม่ได้มองว่าเป็นเพียง

การยินดีตายอย่างชายชาตรี แต่เป็นการมุ่งมั่นดำาเนินชีวิตตาม

ทำานองคลองธรรมด้วยเช่นกัน”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2014, 68.





โดย ฮาร์วาลีน เค. เซโคนา
ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนมัธยมต้นเลียโฮน� ตองก�

ไ
ม่ถึงทศวรรษหลังจากจัดต้ังศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ราชอาณาจักรเกาะท่ีอยู่ไกลออกไปหลายพันไมล์ใน 
มหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ไพศาลก็หันมานับถือศาสนาคริสต์  ปีคริสต์

ศักราช 1839 สมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตาปู ที่ 1 แห่งตองกายอมให้ประเทศของเขา 
ผู้คนของเขา และความรุ่งเรืองของเขาอยู่ในความคุ้มครองของพระผู้เป็นเจ้า  พระบรม-
ราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดี  “พระผู้เป็นเจ้าและตองกาเป็นมรดกของข้าพเจ้า” 
กลายเป็นคำาขวัญของตองกา  ศาสนามีบทบาทสำาคัญยิ่งในตองกาเนื่องด้วยมรดกนี้ และ
ชาวตองกาทุกคนถือปฏิบัติวันสะบาโตเป็นวันแห่งการนมัสการจนถึงปัจจุบัน

ผู้สอนศาสนากลุ่มแรก
ขณะรับใช้ในคณะเผยแผ่ซามัว เอ็ลเดอร์บริคัม สมูท และเอ็ลเดอร์อัลวา บัตเลอร์ ได้

รับมอบหมายให้นำาพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูไปหมู่เกาะตองกา  เมื่อมาถึงในปี 1891 
พวกเขาเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตาปู ที่ 1 ผู้อนุญาตให้พวกเขาสั่งสอนพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์  เพราะมีทีท่าว่าจะเห็นความสำาเร็จในอนาคต ศาสนจักรจึง
เรียกผู้สอนศาสนาไปหมู่เกาะนั้นมากขึ้นและพวกเขาทำางานอย่างทุ่มเทในการเผยแผ ่
พระกิตติคุณ  น่าเสียดายที่การเติบโตของศาสนจักรในตองกาไม่เกิดประสิทธิผลเท่าเกาะ 
อื่นในโปลินีเซียอย่างตาฮีตี ฮาวาย นิวซีแลนด์ และซามัว  ในปี 1897 ผู้สอนศาสนาได้รับ 

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใ น ทุ ก แ ผ่ น ดิ น

ตองกา
แผ่นดินที่
อุทิศแด่พระผู้เป็นเจ้า
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คำาสั่งให้กลับไปซามัว และผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่กี่คนในตองกา
ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้นำาศาสนจักรอยู่ช่วงหนึ่ง

ผู้คนท่ีทรงจดจำา
“เจ้าไม่รู้หรือว่าเรา, พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า,…จดจำาผู้คนที่

อยู่บนเกาะในทะเล” (2 นีไฟ 29:7)

พระเจ้าไม่ทรงลืมวิสุทธิชนในราชอาณาจักรเกาะแห่งตองกา  
ในปี 1907 เอ็ลเดอร์ฮีเบอร์ เจ. แม็คเคย์ และเอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. 
โอ. เฟเซอร์ มาถึงเนย์อาฟู วาวาอู เพื่อตั้งสาขาและโรงเรียนเล็ก ๆ 
แห่งหนึ่ง  ไม่นานงานเผยแผ่ศาสนาเริ่มรุ่งเรือง ศาสนจักรจัดตั้ง
สาขาและโรงเรียนหลายแห่งท่ัวหมู่เกาะตลอดช่วงไม่ก่ีปีติดต่อกัน

เฉกเช่นภูมิภาคอื่นของโลก ศาสนจักรในตองกามีการต่อต้าน
เช่นกัน แต่คราวนี้พระกิตติคุณมาเพื่ออยู่ที่นี่อย่างถาวร  ขณะที่
งานเผยแผ่ศาสนาเฟื่องฟู ศาสนจักรเรียกผู้นำาจากบรรดาสมาชิก
ชาวตองกาเผื่อว่าเมื่อคนต่างชาติต้องโยกย้ายไปที่อื่น เช่น ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ศาสนจักรจะยังคงเจริญเติบโตต่อไปได้

► 1839: สมเด็จ
พระราชาธิบดี
จอร์จ ตูปู ที่ 1 
ให้ตองกานับถือ
ศาสนาคริสต์

1891: ศาสนจักรส่ง 
ผู้สอนศาสนาวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายกลุ่มแรก 
ไปตองกา

1892: อาลีปาเต 
ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสคนแรก
รับบัพติศมา
และการยืนยัน

1897: ปิดคณะ 
เผยแผ่และผู้สอน
ศาสนากลับไป 
ซามัว

◄ 1907: เริ่มงาน
เผยแผ่ศาสนาอีก
ครั้ง; ศาสนจักรเปิด
โรงเรียนในเนย์อาฟู

โรงเรียนมัธยมปลายเลียโฮนาได้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ผู้นำา
ศาสนจักร และผู้นำาชุมชนที่มีชื่อเสียง

ปัจจุบันตองกามีโรงเรียนมัธยมปลายสองแห่งที่ศาสนจักรให้
ความอุปถัมภ์ คือโรงเรียนมัธยมปลายเลียโฮนาบนเกาะใหญ่ของ
ตองกาตาปู และโรงเรียนมัธยมปลายซาอิเนฮา บนเกาะวาวาอู  
มีโรงเรียนมัธยมต้นห้าแห่งที่ศาสนจักรให้ความอุปถัมภ์เช่นกัน 
สามแห่งอยู่ในตองกาตาปู หนึ่งแห่งในยูอา และอีกแห่งในฮาอา- 
ปาอี

คำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล
เมื่อประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) กับเอ็มมา เรย์ 

ภรรยาของท่าน ไปเยือนตองกาในปี 1955 วิสุทธิชนปฏิบัติต่อ
พวกท่านเหมือนราชนิกูล  นี่เป็นการเยือนหมู่เกาะครั้งแรกของ
ประธานศาสนจักร  ระหว่างการเยือนตองกาตาปูและวาวาอู
ช่วงสั้น ๆ พวกท่านจัดการประชุมกับสมาชิกและรู้สึกถึงความ
รักความภักดีของชาวตองกาขณะพวกเขาแสดงดนตรีและการ

สร้างอารยธรรมชาวคริสต์
ขณะที่พระกิตติคุณกระจายไปทั่วหมู่เกาะ  ศาสนจักรได้ตั้ง 

โรงเรียนของศาสนจักรหลายแห่ง  ในปี 1947 ศาสนจักรทำาสัญญา 
เช่าที่ดินผืนใหญ่แปลงหนึ่งและเริ่มสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ชื่อ
วิทยาลัยเลียโฮนา ปัจจุบันคือโรงเรียนมัธยมปลายเลียโฮนา

เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ ริชาร์ดส์ (1886–1983)  แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง อุทิศโรงเรียนแห่งนี้ในปี 1953 และกลายเป็น “แสง
ส่องทาง” ให้ทุกคนที่เข้าไปเรียน เตรียมเยาวชนให้เป็นผู้นำาและ
เป็นอิทธิพลดีต่อผู้อื่น  ผู้อยู่ร่วมการอุทิศคือสมเด็จพระราชิน ี
ซาโลเต ตูปู ที่ 3 ผู้ลงนามรับรองให้โรงเรียนเป็นเครื่องมือสำาหรับ 
การสร้าง “อารยธรรมชาวคริสต์” ที่รวมคนทุกชนชั้นให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน  นับแต่ตั้งโรงเรียน ผู้สำาเร็จการศึกษาหลายพันคนจาก

ในปี 1891 เอ็ลเดอร์บริคัม สมูท และเอ็ลเดอร์อัลวา บัทเลอร์ 

เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์จ ตูปูที่ 1 และได้รับอนุญาตให้

สั่งสอนพระกิตติคุณในบรรดาผู้คนของพระองค์
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เต้นรำา กล่าวสุนทรพจน์ และเล้ียงอาหาร  ระหว่างการเยือนวิสุทธิชน 
ในวาวาอู ประธานแมคเคย์ได้รับการดลใจให้เปิดเผยว่าท่านเห็น 
นิมิตของ “พระวิหารบนเกาะแห่งหน่ึงในหมู่เกาะเหล่าน้ี ท่ีซ่ึงสมาชิก 
ศาสนจักรจะไปรับพรแห่งพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า”  สมาชิกคน
หนึ่งบันทึกการตอบสนองของชาวตองกาว่า “ทุกคนในที่ประชุม
น้ำาตาไหลพราก”1

ราว 30 ปีต่อมา ในเดือนสิงหาคม ปี 1983 พระวิหารนูกูอะโลฟา 
ตองกาได้รับการอุทิศโดยประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–
2008)  เวลานั้นท่านเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสูงสุด   ดิฉันจำา
ได้สมัยเป็นเด็กวัยรุ่นว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจากหมู่เกาะรอบนอก
และชาวตองกาจากโพ้นทะเลมาร่วมงานอันน่ายินดีนี้  ดิฉันได้รับ
เกียรติให้เข้าร่วมการอุทิศหนึ่งภาคและเป็นส่วนหนึ่งของคณะนัก

ร้องประสานเสียง  ดิฉันจำาความรู้สึกอบอุ่นได้เมื่อได้ยินประธาน
ฮิงค์ลีย์พูด และรู้ในขณะนั้นว่าท่านได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  
เมื่อเราร้องเพลง “Hosanna Anthem” ดิฉันเข้าใจด้วยว่าพระเจ้า
ทรงรักบุตรธิดาของพระองค์มากเพียงใด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงจดจำาผู้คนบนเกาะในทะเลเสมอและใน 
วันนั้นคำาพยากรณ์ของประธานแม็คเคย์เกิดสัมฤทธิผล

การอุทิศซ้ำาพระนิเวศน์ของพระเจ้า
เพราะศาสนจักรในตองกาเติบโตมากขึ้น พระวิหารจึงปิดเป็น

เวลาสองปีเพื่อการบูรณะ  นอกจากงานอื่นแล้วยังมีการขยายห้อง 
เพิ่มห้องผนึก และเพิ่มลวดลายแบบโปลินีเซียบนผนังและเพดาน
ด้วย

ตอนต้นปี 2007 ดิฉันกับสามีได้รับเรียกให้จัดงานฉลองทาง
วัฒนธรรมสำาหรับการอุทิศซ้ำาของพระวิหาร เราต้องจัดงานวันที่ 3 
พฤศจิกายน หนึ่งวันก่อนการอุทิศซ้ำา

เป้าหมายของเราคือให้เยาวชนจากสเตคต่าง ๆ ในตองกาตาป ู

มีส่วนร่วมมากเท่าท่ีจะมากได้และจัดการแสดงซ่ึงจะเตรียมวิสุทธิชน 
ทางวิญญาณสำาหรับการอุทิศพระวิหารในวันรุ่งขึ้น  งานครั้งนี้จะ
ออกอากาศและถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปยังหมู่เกาะรอบนอก
และสเตคต่าง ๆ ของชาวตองกาท่ัวโลก ด้วยเหตุน้ีจึงถือเป็นภารกิจ
ครั้งใหญ่

ผลงานชื่อ “สมบัติอันยืนยง” ประกอบด้วยการเต้นรำาทางวัฒน- 
ธรรมจากตองกา ฮาวาย ตาฮีตี นิวซีแลนด์ ฟิจิ และซามัว  โครง 
เรื่องคือสามีภรรยาคู่หนึ่งสูญเสียลูกเล็กของพวกเขาและไปค้นหา
สมบัติตามหมู่เกาะโปลินีเซียเพื่อจะปลอบใจตนเองในการสูญเสีย
ครั้งนี้  ถึงแม้จะพบของขวัญตามเกาะต่าง ๆ แต่ก็ไม่อาจคลาย
ความเจ็บปวดลงได้  เมื่อพวกเขากลับมาตองกา ผู้สอนศาสนา
แนะนำาพวกเขาให้รู้จักพระกิตติคุณและได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “สมบัติ

1916: จัดตั้ง 
คณะเผยแผ ่
ตองกา

◄ 1924: ยกเลิกกฎหมาย
กีดกันคนนอกเนื่องจาก
ความพยายามของสมาชิก
ในท้องที่และเอ็ม. เวอร์-
นอน คูมบ์ส ประธาน
คณะเผยแผ่

1922: กฎหมาย
กีดกันคนนอกสั่ง
ห้ามผู้สอนศาสนา
ต่างชาติเข้าตองกา

1926: ศาสนจักร
เปิดโรงเรียนชื่อ  
The Makeke  
หมายถึง “ลุกขึ้น
และตื่นตัว”

◄ 1946: จัด 
พิมพ์พระคัมภีร์
มอรมอนเป็น
ภาษาตองกา
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สมัยเป็นอัครสาวกวัยหนุ่ม ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (กลาง) 

เยือนตองกาในปี 1965 ที่อยู่กับท่านในภาพคือแพทริค ดัลตัน 

ประธานคณะเผยแผ่ และเลลา ภรรยา
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อันยืนยง”—ครอบครัวนิรันดร์และพรของการได้อยู่ 
กับลูกที่ล่วงลับไปแล้วอีกครั้ง

ในช่วงสัปดาห์ของการอุทิศซ้ำา ฝนตกหนักมาก  
ที่การซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้าย วันที่ 2 พฤศจิกายน 
ท้องฟ้ามืดครึ้ม  ดิฉันขอให้เยาวชนกลับไปบ้าน
ของพวกเขาและสวดอ้อนวอนขอให้อากาศดีเพื่อ
ที่พวกเขาจะสามารถแสดงให้ชาวตองกาชม รวม
ทั้งคนที่จะรับชมผ่านดาวเทียมด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งศาสดาพยากรณ์  คืนนั้นฝนตกหนัก และ
เช้าวันรุ่งขึ้นอากาศยังไม่มีเค้าว่าจะดีขึ้น

เย็นวันเสาร์  เยาวชน 3,000 คนมารวมกันที ่

ผู้คนท่ีอุทิศตนแด่พระเจ้า
ทุกวันน้ีศาสนจักรยังคงเติบโตในตองกา สมาชิก 

ในท้องที่ดำารงตำาแหน่งผู้นำา  โบสถ์กระจายอยู่ทั่ว
เกาะ และการเพิ่มขึ้นของผู้สอนศาสนากำาลังเร่ง
งานให้เร็วขึ้น  โรงเรียนของศาสนจักรมีฐานมั่นคง 
และยังคงเตรียมผู้สอนศาสนาที่องอาจ ผู้นำาใน
อนาคต มารดาและบิดาที่มีค่าควร

วิสุทธิชนไม่ต้องนั่งเรือเดินทางไกลไปเกาะใหญ ่
เพื่อรับชมการประชุมใหญ่สามัญอีกต่อไป  แต่
เทคโนโลยีทำาให้สมาชิกสามารถอยู่ภายในสเตค 
ของตนเพ่ือชมการถ่ายทอดการประชุมใหญ่สามัญ 

สนามกีฬาเตอูฟาอิวาเพ่ือฟังเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. 

เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองผู้มาอุทิศซ้ำา 

พระวิหารเน่ืองด้วยประธานฮิงค์ลีย์สุขภาพอ่อนแอ 

ดิฉันจะไม่มีวันลืมการแสดงครั้งนั้น  ทุกอย่างราบ

รื่นดี  สภาพอากาศเป็นใจ ระบบเสียงที่ก่อนหน้านี้

ทำางานผิดปกติกลับทำางานได้ดีเยี่ยม และเยาวชน 

ชายหญิงเหล่านั้นเต้นรำาอย่างเบิกบาน

เราได้เห็นปาฏิหาริย์  พระบิดาบนสวรรค์ทรง

ได้ยินคำาสวดอ้อนวอนจากบุตรธิดาของพระองค์

และทำาให้ฝนหยุดตก  ขณะเดียวกันเราสามารถ

สร้างบรรยากาศทางวิญญาณสำาหรับการอุทิศ

พระวิหารในวันรุ่งขึ้นได้ โดยเตือนสมาชิกให้ระลึก

ว่าครอบครัวนิรันดร์เป็นสมบัติอันยั่งยืนและพระ-

วิหารสร้างขึ้นเพื่อทำาให้เกิดพรเช่นนั้น

► 1953: เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ 
ริชาร์ดส์ อุทิศโรงเรียนมัธยม
ปลายเลียโฮนา โรงเรียนแห่งนี้
กลายเป็นโรงเรียนใหญ่ที่สุดและ
ประสบความสำาเร็จมากที่สุด
แห่งหนึ่งในตองกา

ผู้สอนศาสนาช่วยลำาเลียงโภคภัณฑ์บรรเทาทุกข์ที่ส่งจาก

ตองกาตาปูไปฮาอาปาดีหลังพายุไซโคลนกระหน่ำาหมู่เกาะ

ทางภาคเหนือของตองกาในเดือนมกราคม

► 1955: 
ประธาน
เดวิด โอ. 
แมคเคย์ 
เยือนตองกา

1960: แปลพระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธ-
สัญญาและพระคัมภีร์
ไข่มุกอันล้ำาค่าเป็นภาษา
ตองกา

1968: ตั้งสเตค
แห่งแรกของ 
ตองกาชื่อสเตค 
นูกูอะโลฟา
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* ณ เดือนมกราคม 2014

◄ 1976: ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ เยือนตองกา
และพูดกับสมาชิก 
10,600 คนที่การ
ประชุมใหญ่ภาคใน 
นูกูอะโลฟา

► 1983: อุทิศ
พระวิหาร 
นูกูอะโลฟา

ศรัทธาของบรรพบุรุษ

ต้ั
งแต่ผู้สอนศ�สน�มอรมอนกลุ่มแรกม�ถึง ป�ฏิ- 

ห�ริย์ยิ่งใหญ่ม�กม�ยเกิดขึ้นกับง�นของพระเจ้�

ในตองก�  ป�ฏิห�ริย์เช่นนั้นครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 13 

มิถุน�ยน ปี 2010 เมื่อลอร์ดฟูลิว�อีกับครอบครัวของ 

เข�รับบัพติศม�  ลอร์ดฟูลิว�อีเป็นขุนน�งคนแรกที่เข้�

ร่วมศ�สนจักร  เข�เป็นโหลนของอิคี ฟูลิว�อี ขุนน�ง 

จ�กว�ว�อูที่เชิญผู้สอนศ�สน�วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยกลับ 

ไปตองก�ในปี 1907

ลอร์ดฟูลิว�อีรับบัพติศม�พร้อมเลดี้เฮเลนภรรย� 

ของเข�และบุตรสองคนที่โตแล้ว ส่วนคนเล็กอ�ยุยังไม ่

ถึงแปดขวบ   ผู้เข้�ร่วมเหตุก�รณ์ประวัติศ�สตร์ครั้งนี ้

ได้แก่ ประธ�นพระวิห�ร ประธ�นคณะเผยแผ่ และ

ประธ�นสเตค พร้อมด้วยบุคคลสำ�คัญระดับผู้นำ�ในคณะ 

รัฐบ�ล ขุนน�งคนอื่น ๆ และสม�ชิกครอบครัว

หนึ่งปีต่อม� วันที่ 16 มิถุน�ยน ค.ศ. 2011 ครอบครัว

ฟูลิว�อีได้รับก�รผนึกเพื่อก�ลเวล�และนิจนิรันดร์ในพระ- 

วิห�รนูกูอะโลฟ� ตองก�

ดิฉันได้มีโอก�สพูดคุยกับครอบครัวฟูลิว�อีเมื่อเร็วๆ นี้  

เมื่อขอให้บอกพรอันประเสริฐของก�รเข้�ร่วมศ�สนจักร 

เลดี้ฟูลิว�อีตอบโดยไม่ลังเลว่�พรอันประเสริฐคือพรนิรันดร์

สำ�หรับครอบครัว  ลอร์ดฟูลิว�อีกล่�วว่�พระกิตติคุณให้คำ�

ตอบของคำ�ถ�มที่เข�มีม�ชั่วชีวิต  เข�เชื่อว่�พระกิตติคุณ

เป็นช่องท�งให้ลูกหล�นของเข�ได้รับพรอันประเสริฐจ�ก

พระผู้เป็นเจ้�

1997: ประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
เยือนนูกูอะโลฟา พูด
กับผู้คนราว 11,400 
คน และเข้าเฝ้าสมเด็จ
พระราชาธิบดี

1991: เยาวชนแอลดี
เอส 3,000 คนแสดง
หน้าพระที่นั่งสมเด็จ
พระราชาธิบดีตาอูฟา-
อาฮาอู ตูปู ที่ 4 ในงาน
ฉลองหนึ่งร้อยปีของ
ศาสนจักร

2007: อุทิศซ้ำา
พระวิหาร 
นูกูอะโลฟา

พระวิห�ร: 1
สเตค: 19
ท้องถิ่น: 2 
คณะเผยแผ่: 1

และการประชุมใหญ่ภาคจากนิวซีแลนด์
ท่ามกลางความยุ่งเหยิงของการเปลี่ยนแปลงที่มาถึงฝั่ง

ตองกา วิสุทธิชนยังคงรักษามรดกแห่งศรัทธาของพวกเขา  
พวกเขาคือผู้ปวารณาตนต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อ 175 ปีก่อน  
พวกเขาคือผู้คนที่ทุกวันนี้ยังคงอุทิศชีวิตและทั้งหมดที่มีแด่
พระเจ้า 

อ้างอิง
1.	 อาร์. ลาเนียร์	บริตสช์,	Unto the Islands of the Sea: A History of the Latter-

day Saints in the Pacific	(1986),	472.
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การเติบโตของศาสนจักรในตองกา*
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บทแรกใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา ถามคำาถามที่จะประยุกต์ใช้ได้กับสมาชิกทุกคน 
ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่า “จุดประสงค์ในการเป็น 
ผู้สอนศาสนาของฉันคืออะไร”

คำาตอบสรุปได้ในประโยคเดียวดังต่อไปนี้ว่า  “เชื้อเชิญผู้คนให้มาหาพระคริสต์โดยช่วย
เขาให้รับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูโดยผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของ
พระองค์ การกลับใจ บัพติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่”1

สมาชิกในฐานะผู้สอนศาสนา
เราทุกคนได้รับการขอให้เป็นผู้สอนศาสนา  ในการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องมีจุดประสงค์นี้ในความนึกคิดของเรา รู้สึกในใจเรา ยอมรับใน
จิตวิญญาณเรา และลงมือทำา  เมื่อเราทำาเช่นนั้น จุดประสงค์ดังกล่าวจะสร้างแรงบันดาลใจ
และนำาทางเราในการแบ่งปันพระกิตติคุณ  เราต้องแยกแยะความแตกต่างสองด้านให้ชัดเจน
ระหว่างจุดประสงค์ในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับวิธีการบรรลุจุดประสงค์นั้น

เราไม่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อร่วมวงสนทนาเกี่ยวกับพระกิตติคุณ หรือเพื่อพูดคุยกับคน
ใดคนหนึ่งและทุกคนเท่าที่เราทำาได้เกี่ยวกับศาสนจักร หรือเพียงแต่ตั้งเป้าหมายและวางแผน  
สิ่งเหล่านี้สำาคัญ แต่นั่นคือหนทางไปสู่จุดหมาย และจุดหมายคือการนำาผู้คนมาหาพระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สาเหตุที่เราแบ่งปัน 
พระกติตคิุณ

ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราแต่ละคนมีจุดประสงค์ในงานเผยแผ่ศาสนา—

นั่นคือ เชื้อเชิญผู้อื่นมาหาพระคริสต์
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ให้จุดประสงค์ของงานเผยแผ่ศาสนา 
เป็นศูนย์กลาง

พิจารณาตัวอย่างบางข้อว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรา
พยายามแบ่งปันพระกิตติคุณโดยให้จุดประสงค์
ของงานเผยแผ่ศาสนาเป็นศูนย์กลาง

1. เราจะสอนผู้คนในวิธีที่ช่วยให้พวกเขาเข้าใจ
พระกิตติคุณอย่างแท้จริง รวมถึงเหตุผลและ
วิธีที่พวกเขาควรกลับใจ  เราจะฟังและตอบ
สนองสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดและจิตใจของผู้
สนใจ

2. เราจะแสวงหาและฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพื่อให้เรามองออกว่าใครที่รู้สึกถึงพระวิญ- 
ญาณขณะที่เราพูด

3. การวางแผน—เป็นครอบครัว ในสภาวอร์ด 
และกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา—จะเป็น
เครื่องมือที่ทำาให้แน่ใจว่า โดยข้อเท็จจริง เรา
ได้ค้นหา จดจำา และทำาสิ่งที่จำาเป็นต่อการ
ทำาให้เกิดการเปล่ียนใจเล่ือมใสและบัพติศมา 
ของผู้สนใจแต่ละคนแล้ว

4. เราจะชื่นชมยินดีที่มีโอกาสดื่มด่ำาพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราจะศึกษาอย่าง
มีจุดประสงค์  เราจะค้นคว้าหาคำาตอบให้
คำาถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของผู้สนใจและ
ของตัวเราเอง

5. เราจะชักชวนผู้คนมาร่วมการประชุมของ
ศาสนจักร ไม่เพียงเพราะเราเชื่อว่านั่นคือสิ่ง
ที่เราควรทำา แต่เป็นเพราะเราเข้าใจว่าการมี
ส่วนร่วมในศาสนจักรจำาเป็นสำาหรับผู้สนใจ
ในการพัฒนาความปรารถนาให้แรงกล้ายิ่ง
ขึ้นที่จะรับบัพติศมาและสร้างรากฐานเพื่อ
ให้อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในพันธสัญญา
พระกิตติคุณ  เมื่อเรานึกถึงจุดประสงค์สูงสุด
ดังกล่าว คำาเชื้อเชิญให้มาโบสถ์จะมีความเร่ง
ด่วนยิ่งขึ้น คำาอธิบายเกี่ยวกับความสำาคัญ
ของการนมัสการในวันสะบาโตและสิ่งที่คาด 
หวังในการประชุมวันอาทิตย์ของวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายจะต่างออกไป พระวิญญาณที่เป็น
พยานต่อถ้อยคำาของเราจะมีอำานาจชักชวน
ในแบบที่จะไม่เกิดขึ้นด้วยวิธีอื่น

ซึมซับและเข้าใจ
โปรดอย่าละเลยบทที่ 1 ของ  “สั่งสอนกิตติคุณ

ของเรา”  และคำาถามในบทนี้ที่ว่า “จุดประสงค์ใน
การเป็นผู้สอนศาสนาของฉันคืออะไร”  จงซึมซับ
จุดประสงค์ของการนำาผู้คนมาหาพระคริสต์ผ่าน
หลักธรรมและศาสนพิธีของพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟู  แล้วท่านจะเข้าใจว่าการแบ่งปันพระ-
กิตติคุณไม่ใช่โปรแกรม แต่เป็นอุดมการณ์อย่าง
หน่ึง—อุดมการณ์ของพระบิดา พระบุตร และพระ- 
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์  ซึมซับจุดประสงค์ของการเชื้อ
เชิญให้ผู้คนมาหาพระคริสต์ และท่านจะเข้าใจ 
ว่าโลกไม่มีทางเข้าถึงพระคุณแห่งการชดใช้และ 
ความรอดได้นอกจากโดยทางศาสนจักรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ท่านจะเข้าใจ 
ว่าการแบ่งปันพระกิตติคุณมีจุดประสงค์อย่างไร  
และท่านจะลุกขึ้นไปทำากิจธุระของพระบิดา ท่าน 
จะรู้ว่าผู้สอนศาสนาเต็มเวลาสอน  “ด้วยพลัง
อำานาจและสิทธิอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 
17:3) ดังที่พวกบุตรของโมไซยาห์สอน และท่านจะ
เชื้อเชิญพวกเขาให้สอนพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ท่านได้
หยิบยื่นคำาเชื้อเชิญให้ “มาดู” แล้ว (ยอห์น 1:39)

คำาเช้ือเชิญของเรา—จงมาหาพระคริสต์
สำาหรับข้าพเจ้า จุดประสงค์ของงานเผยแผ่

ศาสนากุมความยิ่งใหญ่ของงานและรัศมีภาพของ
พระผู้เป็นเจ้า (ดู โมเสส 1:39)  ความเพียรใดเล่า
จะล้ำาเลิศไปกว่าการนำาบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ไปสู่ความรอดสูงสุดผ่านทางพระคุณของพระผู้ไถ่
ของพวกเขา พระเจ้าพระเยซูคริสต์  พึงระลึกว่าจุด
ประสงค์ในงานเผยแผ่ศาสนาของเราไม่เพียงเพื่อ
เตือนผู้อื่นเท่านั้น แต่เพื่อช่วยพวกเขาให้รอดด้วย 
ไม่เพียงเพื่อสอนเท่านั้นแต่เพื่อให้บัพติศมาด้วย 
ไม่เพียงเพื่อนำาผู้อื่นมาหาพระคริสต์เท่านั้นแต่เพื่อ
ทำาให้พวกเขาแน่วแน่ในพระคริสต์จนกว่าชีวิตจะ
หาไม่ด้วย

คำาเชื้อเชิญของเราต่อโลกคือเชื้อเชิญให้มาหา
พระคริสต์  การมาหาพระคริสต์คือคำาย่อซึ่งเป็นวิธี
อธิบายแผนแห่งความรอดด้วยคำาสามคำา  หมาย
ถึงการได้รับผลจากการชดใช้และการฟื้นคืนพระ- 
ชนม์ของพระองค์—ซึ่งท้ายที่สุดคือชีวิตนิรันดร ์

จงพร้อมท่ีจะ 
แบ่งปัน
“ชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างของ

ท่านจะเป็นจุดสนใจของ

มิตรสหายและเพ่ือนบ้าน

ของท่าน จงพร้อมท่ีจะตอบ

คำาถามคนเหล่าน้ันว่าเหตุ

ใดท่านจึงดำาเนินชีวิตอย่าง 

ท่ีทำาอยู่เวลาน้ี  จงพร้อมท่ี

จะให้เหตุผลถึงความหวัง

และปีติท่ีพวกเขาเห็นในตัว

ท่าน [ดู 1 เปโตร 3:15]  

เม่ือคำาถามเช่นน้ันเกิดข้ึน 

ท่านอาจตอบโดยพูดว่า 

‘ลองถามผู้สอนศาสนาดู 

พวกเขาช่วยเราได้!’”

เอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“จับเกลียวคลื่น,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 45.
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ชีวิตนิรันดร์ขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของเรา แต่เป็นไป
ได้โดยทางพระคุณของพระเยซูคริสต์เท่านั้น  การมาหาพระองค์
หมายถึงการทำาสิ่งที่ทรงกำาหนดไว้เพื่อให้ได้รับพระคุณนั้น นั่น
คือ—อำานาจแห่งการอภัยโทษ การชำาระให้บริสุทธิ์ การทำาให้
เปลี่ยนแปลง  และการไถ่ของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช ้
อันไร้ขอบเขตของพระองค์

พระกิตติคุณอันเป็นข่าวประเสริฐนี้ พระเยซูทรงบรรยายไว้ดีที ่
สุดด้วยพระองค์เองในพระคัมภีร์มอรมอน

“ดูเถิดเราให้กิตติคุณของเราแก่เจ้า, และนี่คือกิตติคุณที่เราให้

แก่เจ้า—ว่าเรามาในโลกเพื่อทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดาของ
เรา, เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามา.

“และพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเราจะได้ถูกยกขึ้นบน
กางเขน; และหลังจากท่ีเราถูกยกข้ึนบนกางเขนแล้ว, เพ่ือเราจะดึง
มนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา, เพื่อดังที่เราถูกยกขึ้นโดยมนุษย์ฉันใด แม้
ฉันน้ันมนุษย์จะถูกยกข้ึนโดยพระบิดา, เพ่ือยืนอยู่ต่อหน้าเรา, เพ่ือ
รับการพิพากษาตามงานของพวกเขา, ไม่ว่างานดีหรือไม่ว่างาน
ชั่ว—

“และเพราะเหตุนี้เราจึงได้รับการยกขึ้น; ฉะนั้น, ตามเดชานุภาพ
ของพระบิดาเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา, เพื่อพวกเขาจะได้รับ
การพิพากษาตามงานของตน” (3 นีไฟ 27:13–15)

ข่าวดีและข่าวประเสริฐ
ด้วยเหตุนี้ พระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐจึงมีรากฐานอยู่ที่

เรามีพระบิดาในสวรรค์ ผู้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิด

ของพระองค์มาไถ่เราจากบาปและความตายเนื่องจากความรัก

ที่พระองค์ทรงมีต่อเรา  ส่วนพระบุตร ผู้ทรงเชื่อฟังพระบิดาอย่าง

เคร่งครัดและถวายรัศมีภาพแด่พระองค์ ก็ทรงสละพระชนม์ชีพ

เพื่อเจตนารมณ์นั้น พระองค์ทรงซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์ 

และเราตอบแทนพระองค์ด้วยชีวิตเรา (ดู 1 โครินธ์ 6:19–20)  

เวลานี้พระองค์ทรงเป็นพระผู้พิพากษาของเรา  พระองค์ทรงเป็น

สัญลักษณ์ของความยุติธรรม

ข่าวสารพระกิตติคุณอันเป็นข่าวดีนี้ประกาศอีกว่าเนื่องจากการ 

พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ พระเยซูจึงทรงเป็นสัญ- 

ลักษณ์ของความเมตตาอีกด้วย พระเมตตา ความดีงาม และพระ- 

คุณของพระองค์เพียงพอที่จะให้อภัยและชำาระเราให้สะอาดเพื่อที่

ในวันแห่งการพิพากษาเราจะยืนอย่างบริสุทธิ์ปราศจากมลทินต่อ

เบื้องพระพักตร์พระองค์ (ดู 2 นีไฟ 2:8; โมโรไน 10:32–33)
จุดประสงค์ของงานเผยแผ่ศาสนาใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา 

อธิบายสิ่งที่ต้องทำาให้ลุล่วงเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น  ดังที่หนังสือระบุไว้ 

การได้รับอภัยโทษและการชำาระให้สะอาดเรียกร้อง “ศรัทธาใน
พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ การกลับใจ บัพติศมา 
รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิต
จะหาไม่”2

นอกจากนั้นใน 3 นีไฟ 27 พระผู้ช่วยให้รอดทรงจบพระดำารัส

เกี่ยวกับสิ่งที่ประกอบกันเป็นพระกิตติคุณของพระองค์ดังนี้

“และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้น, คือผู้ใดกลับใจและรับบัพติศมา 

ในนามของเราจะเต็มเปี่ยม [ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์]; และ

หากเขาอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ดูเถิด, เราจะถือว่าเขาไม่มี

ความผิดต่อพระพักตร์พระบิดาของเราในวันนั้นเมื่อเราจะยืนเพื่อ

พิพากษาโลก. …

“และไม่มีสิ่งที่ไม่สะอาดจะเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์

ได้; ฉะนั้นไม่มีสิ่งใดเข้าไปในสถานพักผ่อนของพระองค์นอกจาก

บรรดาผู้ที่ล้างอาภรณ์ของพวกเขาในเลือดของเรา, เพราะศรัทธา

ของพวกเขา, และการกลับใจจากบาปทั้งหมดของพวกเขา, และ

ความซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ของพวกเขา.

“บัดนี้นี่คือบัญญัติ : จงกลับใจ, เจ้าทั้งหลายทั่วสุดแดนแผ่น

ดินโลก, และมาหาเราและรับบัพติศมาในนามของเรา, และเจ้า

จะได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์โดยการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์,  

เพื่อเจ้าจะยืนอยู่โดยไม่มีมลทินต่อหน้าเราในวันสุดท้าย.ส่ว
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“ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, นี่คือกิตติคุณ
ของเรา” (3 นีไฟ 27:16, 19–21)

ศรัทธาและคำาม่ันสัญญา

เมื่อเราแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณด้วยพระ-

วิญญาณ ผู้ที่เต็มใจฟังจะได้รับพยานเพียงพอที่จะเริ่มมีศรัทธา

ในพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์  ศรัทธานั้นจะทำาให้

พวกเขามีพลังที่จะกลับใจ  สมาชิกและผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

สามารถสอนพวกเขาด้วยพระวิญญาณเช่นกันว่าพวกเขาต้อง

เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง จากนั้นเชื้อเชิญและให้พวกเขารับปาก

ว่าจะลงมือทำา  คำามั่นสัญญาในท้ายที่สุดที่เราเชื้อเชิญผู้สนใจ

ให้ยอมรับและทำาตามคือบัพติศมาในน้ำา  บัพติศมานี้ตามด้วย 

หรือกล่าวให้ดีกว่านั้นคือ เสร็จสมบูรณ์ด้วยการรับพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ อันนำามาซึ่งการปลดบาปพร้อมด้วยการชำาระให้บริสุทธิ์ 

(ดู 2 นีไฟ 31:17)

เราสามารถรักษาสภาพของการยืนอย่างถูกต้องไร้มลทินต่อ

เบื้องพระพักตร์พระเจ้าได้ตลอดชีวิตหากเราดำาเนินชีวิตต่อไป

ด้วยศรัทธา กลับใจเมื่อจำาเป็นและต่อสัญญาบัพติศมาอยู่เสมอ  

เราเรียกการทำาเช่นนั้นว่าอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่  ผู้ที่อดทน

จนกว่าชีวิตจะหาไม่ย่อมไม่กลัวที่จะได้รับการพิพากษาตามงาน

ของพวกเขา เพราะงานเหล่านั้นจะเป็นงานแห่งศรัทธา การกลับ

ใจ และบัพติศมาด้วยน้ำาและด้วยพระวิญญาณ

หลักธรรมข้อแรกเป็นอันดับแรก

คำากล่าวของไฮรัม สมิธใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา ลึกซึ้งยิ่ง

นัก “สอนหลักธรรมเบื้องต้นของพระกิตติคุณ—สอนซ้ำาแล้วซ้ำา

อีก แล้วท่านจะพบว่าแนวคิดใหม่ ๆ และความสว่างที่เจิดจ้ากว่า

เดิมเกี่ยวกับหลักธรรมเหล่านั้นจะเปิดเผยให้ท่าน  ท่านจะขยาย

ความเข้าใจเรื่องเหล่านั้นจนกระจ่างชัดเจน  แล้วท่านจะทำาให้คน

ที่ [ท่าน] สอนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น”3

ในข้อความนี้ ไฮรัม สมิธ ท่านผู้ประสาทพร กำาลังอธิบายว่า

หลักธรรมข้อแรกอันเป็นหัวใจของพระกิตติคุณนี้ ไม่อาจเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ได้ด้วยการทบทวนเพียงครั้งเดียว  ความสว่างเพิ่ม

เติมและความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมจะเกิดขึ้นตามกาลเวลาใน

ประสบการณ์ของการเปิดเผยหลาย ๆ ครั้ง
เมื่อสมาชิกแสดงประจักษ์พยานและขอให้ผู้สอนศาสนาเต็ม

เวลาช่วยโดยการสอนพระกิตติคุณ พึงระลึกว่าความเข้าใจที่
มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ในพระกิตติคุณไม่ได้เกิดจากการศึกษาเพียง
อย่างเดียว แต่เกิดจากการที่เรามีส่วนร่วมในการแบ่งปันพระ-
กิตติคุณเช่นกัน  หากเราศึกษา เตรียมพร้อม และแบ่งปันหลัก

ธรรมพระกิตติคุณโดยพระวิญญาณ เราจะ “ทำาให้…เกิดความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น” พระวิญญาณจะทรงชี้แนะและเป็นพยานต่อ
ทุกคนที่มีส่วนร่วม—ทั้งสมาชิก ผู้สอนศาสนา และผู้สนใจเช่น
เดียวกัน

เพราะเหตุใด อะไร และอย่างไร
คำาถามเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาว่าเพราะเหตุใด อะไร และ

อย่างไรมีบอกไว้อย่างแน่ชัดในพระคัมภีร์มอรมอนมากกว่าท่ีอ่ืน ๆ 
พระคัมภีร์มอรมอนเต็มไปด้วยแบบอย่างของผู้คนที่เข้าใจและ 

ทำางานเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของงานเผยแผ่ศาสนา  มีคำาอธิบาย 
อย่างละเอียดชัดเจนที่สุดทั่วทุกแห่งในพระคัมภีร์เกี่ยวกับหลัก

คำาสอนซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญที่เราควรสอน  มีวิญญาณท่ีทำาให้
เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและพยานถึงความจริงของหลักคำาสอน
เดียวกันนี้  พระคัมภีร์มอรมอนจะเปลี่ยนใจทุกคนที่อ่านและสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านด้วยความจริงใจและเจตนาที่แท้จริง 
(ดู โมโรไน 10:3–5)

พระคัมภีร์มอรมอนยกย่องพระเยซูคริสต์ตามบทบาทที่แท้จริง 
ของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระเมสสิยาห์ 

ผู้บริสุทธ์ิ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศรัทธาในพระองค์ และนำาผู้คน 
มาสู่พระคริสต์  เราเป็นหนี้นิรันดร์ต่อผู้เขียนพระคัมภีร์เล่มนี้และ
ต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธที่แปลโดยของประทานและพลัง

อำานาจจากพระผู้เป็นเจ้า

ร่วมงานแห่งความรอด

เรียนรู้วิธีท่ีท่านสามารถช่วยเหลือเป็นส่วนตัวในการ

เปล่ียนใจเล่ือมใส การรักษาให้คงอยู่ และการทำาให้ 

กลับมาแข็งขันได้ท่ี hasteningthework. lds. org

ท่านสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปีติจากการ 

แบ่งปันพระกิตติคุณได้ท่ี lds.org/topics/missionary 

-work/change และเรียนรู้วิธีแบ่งปันพระกิตติคุณ

ออนไลน์ได้ท่ี lds.org/church/share 
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ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าตราบท่ีพระเจ้าทรงพระชนม์ พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นความจริง  ประจักษ์พยานของพระคัมภีร์เล่มนี้เกี่ยว
กับพระเยซูคริสต์เป็นความจริง  โจเซฟ สมิธ ผู้แปลพระคัมภีร์เล่ม 
นี้เป็นศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญของการฟื้นฟู  จงเรียนรู้จากพระ 
คัมภีร์มอรมอน ศึกษาและสอนจากพระคัมภีร์มอรมอน รักพระ- 
คัมภีร์มอรมอน และประพฤติตามพระคัมภีร์มอรมอน แล้วท่าน
จะเรียนรู้ว่าเหตุใดเราจึงแบ่งปันพระกิตติคุณ และนี่คือสิทธิพิเศษ
และหน้าที่ของเราที่จะเชื้อเชิญและช่วยผู้อื่นมาหาพระคริสต ์

จากคำาปราศรัยในการสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ที่ศูนย์ฝึกอบรม 

ผู้สอนศาสนาโพรโวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2008

อ้างอิง
1. สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา  (2004), 1.
2. สั่งสอนกิตติคุณของเรา, 1.
3. สั่งสอนกิตติคุณของเรา, 6.

ทำางานเป็นหน่ึงเดียว

สมาชิกและผู้สอนศาสนาสามารถเห็นตนเองในงานแห่ง

ความรอดเม่ือพวกเขาดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่าง

มีความสุขและเช้ือเชิญผู้อ่ืนให้มาร่วมกิจกรรม การประชุมของ

ศาสนจักร และเหตุการณ์สำาคัญอ่ืนๆ 
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองกล่าวไว้ว่า “เราทำางานท้ังหมดน้ีร่วมกัน  เราวางแผนและ
สวดอ้อนวอนและช่วยกันกับเพ่ือนสมาชิกในวอร์ดและผู้สอน
ศาสนา  ขอให้นึกถึงผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและสวดอ้อนวอน
ให้พวกเขาเสมอ  มอบความไว้วางใจให้เขาด้วยครอบครัวและ
เพ่ือน ๆ ของท่าน  พระเจ้าทรงไว้ใจพวกเขาและทรงเรียกพวก
เขามาให้สอนและเป็นพรแก่คนท่ีแสวงหาพระองค์” (ดู “น่ีคือ
ปาฏิหาริย์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 79)
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52

53

51

51

51
สิ่

งที่เราเรียกว่าพันธสัญญาแห่งอับ- 

ราฮัม ในความเป็นจริงแล้วคือพันธ- 

สัญญาใหม่และเป็นนิจที่ให้ไว้กับอับราฮัม 

และลูกหลานของท่าน  นั่นคือพันธสัญญา

ใหม่สำาหรับอับราฮัมเพราะท่านได้รับใน

สมัยการประทานใหม่แห่งพระกิตติคุณ 

แต่พันธสัญญาดังกล่าวเป็นนิจเพราะพันธ- 

สัญญาเดียวกันนี้หยิบยื่นให้แก่บุตรธิดา

ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในทุกสมัยการ

ประทานแห่งพระกิตติคุณ เริ่มต้นจาก 

อาดัม

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง อธิบายว่า

พันธสัญญานี้เกี่ยวพันกับอะไร: “พันธ-

สัญญาใหม่และเป็นนิจคือพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์  อีกนัยหนึ่งคือ หลัก

คำาสอนและพระบัญญัติของพระกิตติคุณ

ประกอบด้วยแก่นแท้ของพันธสัญญาอัน

เป็นนิจระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ซึ่ง

ฟื้นฟูใหม่ทุกสมัยการประทาน” (ดู พลัง

แห่งพันธสัญญา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 

20)

แผนภูมินี้สรุปพอสังเขปถึงพันธสัญญา

อันเป็นนิจของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งต่อขึ้นใหม่

ในสมัยพระเยซูและต่ออีกครั้งในสมัยของ

เรา  นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าพระเจ้า

ได้ทรงทำาและจะยังทรงทำาให้สัญญาแห่ง

พันธสัญญาที่ทรงมีต่อเราเกิดสัมฤทธิผล 

รวมถึงสัญญาที่ทรงทำาไว้กับอับราฮัมด้วย

* วันเดอืนปียคุต้นโดยประมาณ และไม่ได้เว้นช่องตามสดัส่วนเวลาจรงิ

ซีกโลกตะวันออกสมัยการประทาน: 
ซีกโลกตะวันตก

30*ค.ศ.1

เผ่า 
โยเซฟ

เผ่า 
ยูดาห์

(ลูกหลานของโยเซฟรวมถึงชาวนีไฟและชาวเลมัน)
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พันธสัญญาอันเป็นนิจ

ของพระผู้เป็นเจ้า

สิบเผ่าที่หายไปของอิสราเอล

51 พระเยซูคริสต์ประสูติ
ที่เบธเลเฮมในแผ่นดิน 
คานาอัน โดยการชดใช ้
และการปฏิบัติศาสนกิจ 
พระองค์ทรงท�าให้สัญญา
หลายข้อที่ท�าไว้กับอับรา- 
ฮัมและศาสดาพยากรณ์
สมัยโบราณเกิดสัมฤทธผิล

ลูกา 1:68–75; 2:4–7

52 ค�ำพยำกรณ์
ในยคุสดุท้ายและระหว่าง 
มิลเลเนียม พระเจ้าจะ
ทรงท�าให้สัญญาทุกอย่าง
ที่ท�าไว้กับเชื้อสายแห่ง
อิสราเอลเกิดสัมฤทธิผล

งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ, ลูกา 3:4–11 
(ในภาคผนวกของ 
พระคัมภีร์ฉบับรวม
สามเล่ม)

53 ค�ำพยำกรณ ์
บรรดาผู้น�าของชาวยิว
จะปฏิเสธพระเมสสิยาห์  
พระองค์จะทรงถูกตรึง
กางเขนและฟื้นจาก
ความตายในวันที่สาม  
พระองค์จะเสด็จกลับ 
มาบนโลกอีกครั้งด้วย
เดชานุภาพและรัศมีภาพ

ลูกา 9:22, 26–27

61 ค�ำพยำกรณ ์
การออกมาของพระ-
คัมภีร์มอรมอนเป็น
เครื่องหมายว่าพระผู ้
เป็นเจ้าทรงเริ่มท�าให้
พันธสัญญาที่ท�าไว้กับ
ผู้คนของพระองค์เกิด
สัมฤทธิผลแล้ว

3 นีไฟ 31:1–7;  
29:1–4

62 ค�ำพยำกรณ ์
พระเยซูคริสต์จะทรง
สถาปนาพันธสัญญา 
ของพระองค์ในบรรดา
ผู้คนที่รับพระกิตติคุณ

3 นีไฟ 21:20–25

63 อัครสาวกเปโตร 
ได้รับการบอกกล่าวใน
นิมิตว่าคนต่างชาติจะ 
ได้รับศาสนพิธีและพร
แห่งพระกิตติคุณ 
ดูค�าพยากรณ์ 62
กิจการ 10; กาลาเทีย 
3:26–29

ความเรืองโรจน์แห่งเวลา

34 เ ลี ย โ ฮ น า

สรุปเหตุกำรณ์ในยุคสมัย
ภาค 2 จาก 2: จากพระเยซูคริสต์ 
จนถึงยุคมิลเลเนียม

(ภาค 1 จัดพิมพ์ในฉบับเดือนกุมภาพันธ์  ปี 2014)
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พระเยซูคริสต—์สานุศิษย์สิบสองคน

พระเยซูคริสต—์อัครสาวกสิบสอง

การละท้ิงความเช่ือคร้ังใหญ่

ซีกโลกตะวันตก

10035 500

อุปมานิทัศน์ของซีนัส (ประมาณ ค.ศ. 100–1400)

หลังจากเจ้านายและคนใช้ของเขาบ�ารุงเลี้ยงต้นไม้ในสวนองุ่น พวกเขาพบผลมากมาย

บนต้น แต่เป็นผลเลวทั้งสิ้น ต้นมะกอกสวนมีผลเลวทุกชนิดเพราะกิ่งป่ามีพลังเหนือราก

ของมัน ผลของกิ่งจากต้นมะกอกสวนจึงเน่าเสียทั้งหมด แม้กิ่งหนึ่งที่มีทั้งผลดีและผล

เลวก็ตายด้วย พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงกันแสงและตรัสว่า “ใครเล่าท�าให้สวนองุ่นของ

เราเสียหาย?” คนใช้ทูลตอบว่า “มิใช่ความสูงของต้นไม้ในสวนองุ่นของพระองค์หรือ?”  

พระเจ้าแห่งสวนองุ่นจึงตัดสินพระทัยที่จะลองอีกครั้งเพื่อรักษาสวนองุ่นของพระองค์ไว้ 

(ดู เจคอบ 5:29–51)

สิบเผ่าที่หายไปของอิสราเอล

ค�าพยากรณ์: อุปมานิทัศน ์
ของซีนัส (ประมาณ 400 ปีก่อน ค.ศ. 
–ค.ศ. 100) หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง เจ้านายแห่งสวนองุ่นกับคนใช้ของเขากลับมาที่สวนองุ่นและพบผลด ี
จากทุกต้น รากของต้นมะกอกสวนท�าให้กิ่งป่าออกผลดี กิ่งจากต้นมะกอกสวน–ที่กระจายไปทั่วสวนองุ่น–งอกงาม 
แม้จะปลูกในต�าแหน่งดินเลว กิ่งหนึ่งที่ปลูกในต�าแหน่งดินดีออกทั้งผลดีและผลเลว (ดู เจคอบ 5:15–28)

54 โมเสสและเอลียาห์
มอบกุญแจฐานะปุโรหิต
แก่เปโตร ยากอบ และ
ยอห์น

มัทธิว 17:1–8;  
คู่มือพระคัมภีร์, 
“เปลี่ยนสภาพ 
(การ)”; scriptures.
lds.org

55 ค�ำพยำกรณ์
นครเยรูซาเล็มจะถูก
ท�าลายและผู้คนในนั้น
จะถูกฆ่าและกระจัด- 
กระจายไป

โจเซฟ สมิธ–มัทธิว 
1:4–20

56 ค�ำพยำกรณ์ 
โลกจะฆ่าอัครสาวกและ
ตกอยู่ในสภาพละทิ้ง
ความเชื่อ พระผู้เป็นเจ้า

จะทรงฟื้นฟูทุกสิ่งใน 
ยุคสุดท้าย

มัทธิว 17:11;  
ยอห์น 15:18–16:3

57 พระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้าทรงทนทุกข์และ
สิ้นพระชนม์เพื่อบาปของ
โลกและทรงฟื้นคืน
พระชนม์จากความตาย  
ดูค�าพยากรณ์ 41 และ 
53
มาระโก 14:32–65; 
15:1–38; 16:6–14

58 อัครสาวกได้รับ
บัญชาให้สั่งสอนพระ-
กิตติคุณของพระเยซู
คริสต์แก่ทุกชนชาติ

มัทธิว 28:16–20

59 หลังจากการฟื้นคืน
พระชนม์ พระเยซูคริสต์ 
ทรงปรากฏต่อ “เผ่าอืน่ๆ 
ของเชื้อสายแห่งอิสราเอล, 
ที่พระบิดาทรงน�าออก 
มาจากแผ่นดิน.”

3 นีไฟ 15:15; 16:1–3

60 ค�ำพยำกรณ ์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรวม
ผู้คนของพระองค์ทั่วโลก
และท�าให้สัญญาของ
พระองค์เกิดสัมฤทธิผล

3 นีไฟ 16:5; 20:10–
13; 21:26–29

64 ชาวยิวในเยรูซาเล็ม 
ถูกฆ่าและถูกท�าให้กระจัด- 
กระจายไปโดยชาวโรมัน  
ดูค�าพยากรณ์ 55
คู่มือพระคัมภีร์, 
“เยรูซาเล็ม”  
scriptures.lds.org

64 ค�ำพยำกรณ ์
พระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์จะได้รับการ
ฟื้นฟูในยุคสุดท้ายโดย
การปฏิบัติศาสนกิจของ
ทูตสวรรค์

วิวรณ์ 14:6–7

66 ค�ำพยำกรณ ์
พระเจ้าจะทรงรวม 
วิสุทธิชนของพระองค์ใน
งานเผยแผ่ศาสนาอันยิ่ง
ใหญ่แห่งยุคสุดท้าย 

วิวรณ์ 14:14–16

67 ค�ำพยำกรณ์
ซาตานจะถูกมัดไว้เป็น
เวลาหนึ่งพันปี และ 
พระคริสต์จะทรง
ปกครองแผ่นดินโลก

วิวรณ์ 20:1–6

68 ค�ำพยำกรณ ์
จะมีฟ้าสวรรค์ใหม่และ
แผ่นดินโลกใหม่ และ
นครเยรูซาเล็มใหม่จะ 
ลงมาจากฟ้าสวรรค์

วิวรณ์ 21:1–10, 
22–27

69 อัครสาวกดั้งเดิม
ถูกปฏิเสธและถูกฆ่า  
ศาสนพิธีแห่งพระ-
กิตติคุณสูญหายไป   
ดูค�าพยากรณ์ 56
2 เธสะโลนิกา 2:3; 
วิวรณ์ 12:1–6

70 ลูกหลานของลีไฮ
กลายเป็นคนชั่วร้ายและ
ปฏิเสธพระกิตติคุณ

มอรมอน 8:1–10; 
โมโรไน 1
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สมัยการประทาน:  
ความสมบูรณ์แห่งเวลา

1830 20001900

อุปมานิทัศน์ของซีนัส (ประมาณ ค.ศ. 1800–มิลเลเนียม)
พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรงขอให้คนใช้ต่อกิ่งเดิมกลับเข้าต้นมะกอกสวนและต่อกิ่งป่ากลับเข้าต้นเดิมของมัน พระองค์ทรงขอให้
พวกเขาต่อกิ่งอย่างระมัดระวัง “ถึงขนาดที่กิ่งดีจะได้เติบโต” คนใช้คนอื่น ๆ ถูกพามาช่วย แต่พวกเขามีไม่กี่คน พระองค์
ทรงสัญญาปีติในผลจากสวนองุ่นของพระองค์กับคนใช้ผู้ซื่อสัตย์ (ดู เจคอบ 5:52–73)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

71 พระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูคริสต์ทรง
ปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ 
เพื่อเตรียมทางฟื้นฟ ู
พันธสัญญาใหม่และเป็น 
นิจ ดูค�าพยากรณ์ 33
โจเซฟ สมิธ–ประวัติ 
1:14–20; หลกัค�ำสอน 
และพันธสัญญำ  
1:17–23

72 เทพโมโรไนปรากฏ 
ต่อโจเซฟ สมิธ ต่อมา 
พระคัมภีร์มอรมอนได้รับ
การแปลและจัดพิมพ์ 
ดูค�าพยากรณ์ 33 และ 
61
โจเซฟ สมิธ–ประวัติ 
1:27–54

73 ยอห์นผู้ถวายบัพ- 
ตศิมา กบัเปโตร ยากอบ 
และยอห์นปรากฏต่อ 
โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ 
คาวเดอรี เพื่อฟื้นฟูฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดินโลก ดูค�า
พยากรณ์ 65
โจเซฟ สมิธ–ประวัติ 
1:68–73

74 ศาสนจักรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายจัดตั้งในเมือง
เฟเยทท์ รัฐนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา ดูค�า 
พยากรณ ์42 และ 62
หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 20–21

75 ค�ำพยำกรณ ์ 
ผู้รับใช้ของพระเจ้าจากทุก
สมัยการประทานจะรับ
ส่วนศีลระลึกด้วยกัน

หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 27:5–14

76 ค�ำพยำกรณ ์
พระเจ้าพระเยซูคริสต์จะ
ทรงพ�านักอยู่บนแผ่นดิน
โลกเป็นเวลาหนึ่งพันปี 
ในยุคมิลเลเนียม ดูค�า 
พยาการณ์ 44 ด้วย
หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 29:10–11

77 ค�ำพยำกรณ ์
ซาตานจะถูกปลดปล่อย
อีกครั้งและจะมีอ�านาจ
ครอบง�าไม่นาน จากนั้น
จุดจบของแผ่นดินโลก 
จะมาถึง

หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 43:29–33

79 ค�ำพยำกรณ ์ 
วิสุทธิชนผู้ซื่อสัตย์ทุกคน

จะถูกพาขึ้นไปเฝ้าพระ- 
คริสต์เมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมา

หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ  
88:95–98

80 ค�ำพยำกรณ ์
มารกับกองทัพของเขา
จะพ่ายแพ้ต่อเทพาดิเทพ 
มีคาเอลและผองไพร่พล
แห่งสวรรค์ในการสู้รบ
ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายหลัง
ยุคมิลเลเนียม

หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ  
88:110–116

81 โมเสส เอลีอัส 
และเอลียาห์ประสาท
กุญแจฐานะปุโรหิตที่
จ�าเป็นต่อการฟื้นฟูพันธ- 
สัญญาอันเป็นนิจ ดูค�า
พยากรณ์ 65
หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ  
110:11–16

82 วิสุทธิชนในนอวู
สร้างพระวิหาร และ
ศาสนพิธีส�าหรับคนตาย
ได้รับการฟื้นฟู

หลักค�ำสอนและ
พันธสัญญำ  
124:29–34

83 ส�านักงานใหญ่
ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายได้รับการ
สถาปนาขึ้นในภาค
ตะวันตกของอเมริกา 
เหนือ ดูค�าพยากรณ์ 
42, 60 และ 62
อิสยำห์ 2:2–3

84 พระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์ก�าลังสั่ง
สอนไปทั่วโลก ทุกคน 
จะมีโอกาสรับพระกิตติ- 
คุณ ดูค�าพยากรณ์ 60, 
62 และ 66

85 พรฐานะปุโรหิตมีให้
แก่ทุกคนที่มีค่าควรโดย
ไม่ค�านึงถึงเชื้อชาติ ดูค�า
พยากรณ์ 62
ข้อประกำศอย่ำงเป็น
ทำงกำร 2

36 เ ลี ย โ ฮ น า
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{“npd_type”: “cata”, “npd_dragrend”: {“id”: 
1, “name”: “Pr {“npd_type”: “cata”, “npd_
dragrend”: {“id”: 1, “name”: “Production”}, 
“npd_items”: [{“record_id”: “37699”, “file_real_
url”: “file:///W12841/Image/F03/0001388XL.
eps”, “file_url”: “file://W12841/Image/F03/
0001388XL.eps”}]} oduction”}, “npd_items”: 
[{“record_id”: “37699”, “file_real_url”: “file:///
W12841/Image/F03/0001388XL.eps”, “file_
url”: “file://W12841/Image/F03/0001388XL.
eps”}]}

6

อุปมานิทัศน์ของซีนัส
ผลชั่วเกิดในสวนองุ่นอีกครั้ง พระเจ้าทรงแยกผลดีออกจากผลเลว ผลเลวถูกโยนทิ้งไป  
และสวนองุ่นถูกเผาผลาญ (ดู เจคอบ 5:77)

อุปมานิทัศน์ของซีนัส
ต้นไม้ทุกต้นของสวนองุ่นเริ่มออกผลดี มันกลายเป็น “เหมือนต้นเดียวกัน; และผลเท่า
กัน” พระเจ้าแห่งสวนองุ่นประทานพรแก่คนใช้ส�าหรับความขยันหมั่นเพียรของพวกเขา
และทรงยินดีในผลจากสวนองุ่นของพระองค์ (ดู เจคอบ 5:74–76)

“ตามจริงแล้วเรา

กล่าวแก่เจ้า, เจ้า

เป็นสุขแล้วที่รับ

พันธสัญญาอัน 

เป็นนิจของเรา,  

แม้ความสมบูรณ์

แห่งกิตติคุณของ

เรา, ท่ีส่งออกไปถึง

ลูกหลานมนุษย์, 

เพื่อพวกเขาจะได้ 

มีชีวิตและทรงทำา 

ให้เป็นผู้รับส่วน 

รัศมีภาพทั้งหลาย

ซึ่งจะทรงเปิดเผย

ในวันเวลาสุดท้าย, 

ดังที่บรรดาศาสดา

พยากรณ์และ

อัครสาวกในสมัย

โบราณเขียนไว้” 

(ค.พ. 66:2)

78 ค�ำพยำกรณ ์
พระเยซูคริสต์จะทรงยืน
อยู่บนภูเขาไซอันและ
ภูเขามะกอกเทศ ทวีป
ต่าง ๆ จะรวมเป็นแผ่นดิน
เดียว และทั้งสิบสองเผ่า
จะได้รับมรดกของพวก
เขา

หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 133:17–
35; หลักแห่งควำม
เชื่อข้อ 10

86 พระวิหารก�าลังสร้าง
ขึ้นทั่วโลก ท�าให้ศาสน-

พิธีแห่งพระกิตติคุณมี

ส�าหรบัทกุคน—ทัง้คน

เป็นและคนตาย

หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ  
124:37–42

1 พระเยซูคริสต์ทรง
ปรากฏพระองค์ที่เยรู- 
ซาเล็ม (ในแผ่นดิน
ศักดิ์สิทธิ์) และที่
เยรูซาเล็มใหม่ (ใน
อเมริกาเหนือ) ดูค�า
พยากรณ์ 78

2 พระเยซูคริสต์เสด็จ
กลับมาแผ่นดินโลกด้วย
เดชานุภาพและรัศมี-
ภาพในการเสด็จมาครั้ง
ที่สอง เผ่าที่หายไปของ
อิสราเอลและเมืองแห่ง
เอโนคได้รับการน�ากลับ
มา ดูค�าพยากรณ์ 52, 
53 และ 78

3 สานุศิษย์ของพระ- 
คริสต์ฟื้นคืนชีวิต  
ดูค�าพยากรณ์ 79

4 บุตรของเลวีถวาย
เครื่องพลีบูชาแด่พระเจ้า
ในความชอบธรรม

5 การประชุมศีลระลึก 
ครั้งใหญ่จัดขึ้นกับสานุ- 
ศิษย์ทุกคนของพระคริสต์ 
จากทุกสมัยการประทาน 
ดูค�าพยากรณ์ 75

6 ยุคมิลเลเนียมเริ่มต้น
ด้วยสันติสุขเป็นเวลา
หนึ่งพันปี แผ่นดินโลก
จะกลับคืนสู่สภาพเดิม  
ดูค�าพยากรณ์ 44, 52, 
53, 76

7 ซาตานถูกปลดปล่อย  
ดูค�าพยากรณ์ 77

8 การสู้รบยิ่งใหญ่ครั้ง
สุดท้ายเกิดขึ้น ซาตาน
และกองทัพของเขา
พ่ายแพ้ ดูค�าพยากรณ์ 
80

9 หลังจากทุกคนฟื้นคืน
ชีวิต จะมาสู่การพิพากษา 
ครั้งสุดท้ายและจะได้รับ
อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ 
หรือถูกขับออก ซาตานจะ
ถูกเนรเทศชั่วกาล

10 แผ่นดินโลกเปลี่ยน 
เป็นบริสุทธิ์และมีรัศมีภาพ 
ดูค�าพยากรณ์ 68

กำรปกครองมิลเลเนียมของพระเยซูคริสต์
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เนื่องจากท่อประปาเก่าและฐานไม่มั่นคง 
บ้านวัยเด็กของดิฉันจึงน้ำาท่วมทุกครั้งที่

พายุทำาให้ฝนตกมากพอ  เพราะพายุในรัฐ
เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกาโหมกระหน่ำาได้
นานหลายช่ัวโมง น้ำาจึงทะลักเข้ามาบ่อยคร้ัง 

เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นในช่วงหลาย
ปีที่ดิฉันเติบใหญ่ ดิฉันจึงคิดว่าน้ำาท่วมเป็น
เรื่องปกติ

หลังจากพายุหลายคร้ัง เราปรับปรุงยุทธ- 

วิธีรับมือกับน้ำาท่วมและเรียนรู้ว่าต้องทำางาน
ด้วยกัน  พายุมักกระหน่ำาตอนกลางคืน และ
คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันจะปลุกเราทุกคนให ้
ลุกมาทำาหน้าท่ีขณะน้ำาบุกรุกช้ันใต้ดินเหมือน 
ลาวาไหลเอื่อย  คุณพ่อกับพี่ชายดิฉันจะตัก
น้ำาออกจากปล่องบันได ส่วนดิฉันกับพี่สาว
จะรีบซับน้ำาด้วยผ้าขนหนูเพื่อไม่ให้พรมเสีย

เราหัวเราะคิกคักขณะกระโดดโลดเต้น 
บนผ้าขนหนูเหล่านั้น พลางรู้สึกถึงความ

เปียกแฉะระหว่างนิ้วเท้าจนถึงขากางเกง
นอน  คุณแม่รีบบิดผ้าขนหนูเปียกชุ่ม โยน
เข้าเครื่องปั่นแห้ง แล้วเอาผืนใหม่มาวางให้
เราย่ำา   เมื่อเราเห็นว่าบ้านปลอดภัยแล้ว เรา
จะเข้าไปในห้องครัวเพื่อเช็ดตัวให้แห้ง ดื่ม
โกโก้ร้อน และกินคุกกี้ชดเชยแรงงานที่เสีย
ไป  จากนั้นถ้ายังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียน เรา
จะพยายามกลับไปนอน

น้ำาท่วมทุกครั้งทำาให้คุณพ่อคุณแม่ของ
ดิฉันกังวลมาก แต่ดิฉันจำาได้ว่าเป็นช่วงเวลา
ที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งในวัยเด็กแม้จะม ี
ฟ้าร้องครั่นครืนและฟ้าแลบแปลบปลาบ  
อันที่จริง กลิ่นพรมเปียกยังคงทำาให้ดิฉัน
นึกถึงเวลาของครอบครัว

คุณพ่อคุณแม่ของดิฉันจะรับมือกับน้ำา
ท่วมเพียงลำาพังก็ได้ แต่ดิฉันดีใจที่พวกท่าน 
ใช้เราทุกคนช่วยปกป้องบ้านของเรา การรับ 
มือกับน้ำาเป็นเหตุการณ์ครึกครื้นสนุกสนาน
เพราะเราอยู่ด้วยกันและแต่ละคนมีส่วนช่วย

เพราะดิฉันเป็นผู้ใหญ่  ดิฉันจึงนึกถึงวัน
เวลาเหล่านั้นและสงสัยว่าดิฉันจะสร้างปีติ
ของการทำางานด้วยกันเหมือนที่เคยมีในวัย
เด็กได้หรือไม่  แม้จะสำานึกคุณที่น้ำาไม่ท่วม
บ้าน แต่ดิฉันรู้ว่าบางอย่างท่ีเราไม่ต้องการจะ 
บุกรุกครอบครัวเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ไม่ว่าครอบครัวของดิฉันจะรับมือกับความ 
เดือดร้อนเรื่องใดในอนาคต ดิฉันหวังว่าเรา
จะอยู่ด้วยกันและทำางานด้วยกันในการ
ปกป้องค่านิยมของเรา ศรัทธาของเรา และ
ปกป้องกันและกัน แล้วเม่ือน้ัน แม้ในความ
ยากลำาบาก เราจะหัวเราะ ยิ้ม และรู้สึกม ี
ความสุขได้เมื่อเราทำางานเคียงข้างกัน 

จีนา สโกเนียร์ส, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ท่วมท้นด้วยความทรงจำาอันน่าช่ืนใจ

ทุกครั้งที่บ้านวัยเด็กของดิฉันน้ำาท่วม  
พี่ชายกับคุณพ่อจะตักน้ำาออกจาก 

ปล่องบันได ส่วนดิฉันกับพี่สาวจะรีบซับน้ำา 
ด้วยผ้าขนหนู
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หลายปีก่อนขณะครอบครัวเรากำาลัง
รับประทานอาหารเย็นกับสามีภรรยา

อีกคู่หนึ่งจากที่วอร์ด เราได้รับโทรศัพท์จาก 
แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในท้องที ่
เจ้าหน้าที่ขอสามีดิฉันซึ่งกำาลังรับใช้เป็น
ประธานสเตคเวลานั้นว่าจะให้คนจาก
ศาสนจักรมาดูเยาวชนวัย 17 ปีผู้ได้รับ 
บาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะได้หรือไม่

เมื่อมาถึง สามีดิฉันทราบว่าเด็กหนุ่มคน
นี้ตกจากระเบียงสูง 30 ฟุต (9 เมตร) ลงมา
บนทางเดินซีเมนต์ด้านล่าง  เขาหมดสติ
และน่าจะไม่รอด

สามีดิฉันกับบราเดอร์ที่รับประทาน
อาหารเย็นกับเราให้พรเด็กหนุ่มคนนี้ เรา
ติดต่อและแจ้งอาการของเขาให้ครอบครัว 
ที่อยู่ไกลออกไปหนึ่งพันไมล์ (1,610 กิโล- 
เมตร) ได้รับทราบ

น่าอัศจรรย์ท่ีหลังจากอยู่ในหน่วยอภิบาล 
ไม่กี่วัน เด็กหนุ่มก็รู้สึกตัวและเริ่มแข็งแรง
ขึ้น  พ่อแม่ของเขามาเยี่ยมทุกวันที่โรงพยา- 
บาลเป็นเวลาสี่สัปดาห์  จากนั้นพวกเขาก็
บินกลับบ้านที่แอริโซนา สหรัฐอเมริกา เพื่อ
จะได้พักฟื้นจนหายเป็นปกติ

นับเป็นปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นพลัง
เยียวยารักษาของฐานะปุโรหิตทำางานใน
วิธีที่ให้เด็กหนุ่มคนนี้ได้มีอนาคตสดใสเป็น
โอกาสที่สอง  ดิฉันสำานึกคุณยิ่งต่อสามีและ
สมาชิกวอร์ดคนอื่น ๆ ผู้พร้อมจะรับใช้ใน
ฐานะปุโรหิตและปฏิบัติด้วยสิทธิอำานาจ 
อันสูงส่ง

ดิฉันรู้สึกเห็นใจพ่อแม่ของชายหนุ่มผู ้
อยู่ห่างจากลูกชายในช่วงวิกฤติของเขา   
แต่ดิฉันดีใจที่รู้ว่าพวกเขาค่อนข้างมั่นใจ

เมื่อทราบว่าลูกชายได้รับพรฐานะปุโรหิต
และสมาชิกศาสนจักรยินดีช่วย

ดิฉันเห็นใจพ่อแม่คู่นี้มากยิ่งขึ้นในอีกไม ่
กี่ปีต่อมาเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าลูกชาย 
ดิฉันที่อยู่ไกล 2,000 ไมล์ (3,220 กิโลเมตร) 
ถูกรถยนต์ชนขณะถีบจักรยานไปมหา-
วิทยาลัยที่เขาทำางานและเรียนอยู่  แม้จะ 
รู้สึกว่าไม่สามารถช่วยเขาได้ แต่ดิฉันรู้สึก 
ขอบคุณและสบายใจที่รู้ว่ามีคนโทรเรียกผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาไปให้พรฐานะปุโรหิต 
แก่เขา และวอร์ดในเซนต์พอล รัฐมินนิโซตา 
สหรัฐอเมริกาได้ดูแลสิ่งจำาเป็นต่าง ๆ ใน
ครอบครัวเขา  สมาชิกวอร์ดนำาอาหารไป
ให้ที่บ้าน ช่วยภรรยาเขาที่เพิ่งคลอดบุตรได้
เพียงหนึ่งวันก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุ 
และช่วยดูแลลูกอีกสามคนของพวกเขา

ลองนึกดูว่าความสำานึกคุณของดิฉัน
เพิ่มขึ้นเพียงใดเมื่อดิฉันทราบว่าผู้สอน
ศาสนาที่ให้พรลูกชายดิฉันคือชายหนุ่ม 
 
 
 

คนเดียวกับที่เคยได้รับพรจากสามีดิฉัน 
เมื่อห้าปีก่อน  ดิฉันอัศจรรย์ใจกับการรับใช้
ที่ได้กลับคืนมาเต็มขนาด!

ศรัทธาและการสวดอ้อนวอนด้วยความ
กตัญญูของดิฉันต่อพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง 
รักเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ดิฉันใคร่- 
ครวญว่าพระองค์ทรงรู้จักเราทุกคนและ
ทรงทราบความจำาเป็นของเรา  ดิฉันเชื่อว่า
ผู้สอนศาสนาหนุ่มคนนี้อยู่ที่นั่นเพื่อเราจะ
ได้เห็นความรู้ล่วงหน้าของพระผู้เป็นเจ้า 
ในระดับที่เป็นส่วนตัวมาก 
จูลี คีย์เอส, บริติชโคลัมเบีย แคนาดา
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พรฐานะปุโรหิตให้ไปและได้รับกลับคืน

ดิฉันรู้สึกขอบคุณและ
สบายใจที่รู้ว่ามีคน 

โทรเรียกผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาไปให้พรฐานะปุโรหิต
แก่ลูกชายของดิฉัน



ก่อนดิฉันเข้าร่วมศาสนจักร สามีดิฉัน
ป่วยหนัก ดิฉันสวดอ้อนวอนอย่างหนัก

โดยทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้สามีดิฉันมีชีวิต
อยู่เพื่อเห็นแก่ลูก ๆ ห้าคนของเราและลูก
น้อยที่อยู่ในครรภ์  แต่คำาสวดอ้อนวอนของ
ดิฉันไร้ผล

เมื่อสามีดิฉันสิ้นชีวิต ความรักต่อพระผู้
เป็นเจ้า ศรัทธาและความวางใจของดิฉัน
ในพระองค์ก็สิ้นตาม  เวลานี้ดิฉันท่วมท้น
ด้วยความรับผิดชอบที่อยู่บนบ่า  โชคดีที่คุณ
พ่อคุณแม่ของดิฉันคอยช่วยเหลือ

วันหน่ึงในช่วงไม่ก่ีปีให้หลัง ดิฉันได้ยินคน
เคาะประตูบ้าน คนแปลกหน้าสองคนยืนอยู่
ที่นั่นด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรและมีหนังสือเล่ม
หนึ่งอยู่ในมือ  พวกเขาแนะนำาตัวว่าเป็นผู้
สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ดิฉันไม่เคยได้ยิน

ดิฉันทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดหา
ชื่อศาสนจักรของพวกเขา  พวกเขาเดินจาก
ไปเม่ือดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ว่าง แต่ดิฉันยังคง
นึกถึงพวกเขา

วันรุ่งขึ้นดิฉันเห็นพวกเขาเอาหนังสือให้
เพื่อนบ้านดู  ด้วยความอยากรู้ดิฉันจึงเดิน
เข้าไปใกล้  ผู้สอนศาสนาสังเกตเห็นดิฉัน
และถามอีกครั้งว่าพวกเขาจะมาเยี่ยมดิฉัน
ได้หรือไม่  ดิฉันประหลาดใจกับคำาตอบของ
ตนเอง “ได้ค่ะ เมื่อไหร่ก็ได้!”

เมื่อดิฉันฟังบทเรียนของผู้สอนศาสนา
และศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันนึกถึง
ความผิดพลาดที่เคยทำาในชีวิต กลับใจจาก
บาป และใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น  แต่
เม่ือคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันได้ยินว่าเอ็ลเดอร์
กำาลังสอนดิฉัน พวกท่านเสียใจมาก  พวก
ท่านขู่จะตัดขาดดิฉันกับลูก ๆ  ผู้สอนศาสนา
เชื้อเชิญดิฉันให้รับบัพติศมา แต่ดิฉันปฏิเสธ

เพราะเราอยู่ไม่ได้หากปราศจากความช่วย
เหลือจากคุณพ่อคุณแม่ดิฉัน

ก่อนเอ็ลเดอร์ออกไป พวกเขาขอให้ดิฉัน

อ่าน 3 นีไฟ 13:31–34  เมื่อดิฉันอ่าน “เจ้า

จงแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและ

ความชอบธรรมของพระองค์เสียก่อน, และ

ส่ิงท้ังหมดน้ีจะมีเพ่ิมเติมมาให้เจ้า” (ข้อ 33) 

ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรง

จัดหาถ้าดิฉันให้ความสำาคัญพระองค์เป็น 

อันดับแรกและรักษาพระบัญญัติของพระ- 

องค์  เมื่อผู้สอนศาสนากลับมา เรากำาหนด

วันรับบัพติศมาของดิฉัน

ในวันบัพติศมา เสียงโกรธของคุณแม่

แวบเข้ามาในความคิด  ดิฉันกังวลมาก 

แต่ลงไปในน้ำาและรับบัพติศมา  หลังจาก

นั้นดิฉันมีความสุขมาก เมื่อดิฉันได้รับการ

ยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรและได้รับของ

ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิฉัน 

รู้สึกว่าภาระถูกยกออกไปแล้ว

เมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ยินว่าดิฉันเข้าร่วม

ศาสนจักร พวกท่านตัดขาดดิฉัน  แต่เรา

คืนดีกันในปีต่อมา หลังจากนั้นคุณพ่อคุณ

แม่ยินยอมให้น้องสาวสองคนของดิฉันรับ

บัพติศมา

ในที่สุดลูกสามคนของดิฉันก็รับใช้งาน

เผยแผ่เต็มเวลา และอีกไม่นานดิฉันจะ

ฉลองการเป็นสมาชิกศาสนจักรครบ 40 ปี  

ดิฉันได้รับพรมากมายเหลือเกิน—ทั้งหมด

ล้วนสืบเนื่องมาจากผู้สอนศาสนาสองคน

ที่มาเคาะประตูบ้าน แนะนำาพระคัมภีร ์

มอรมอน ช่วยฟื้นฟูความรักที่ดิฉันมีต่อ 

พระผู้เป็นเจ้าและศรัทธาตลอดจนความ

วางใจของดิฉันในพระองค ์
อาเบธีเมีย ทรูจิลโล, อัลเบย์ ฟิลิปปินส์

ในวันรับบัพติศมาดิฉันกังวล 
มาก แต่ดิฉันลงไปในน้ำาและ 

รับบัพติศมา

40 เ ลี ย โ ฮ น า



ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัดทำา- 

ลายห่วงโซ่แห่งบาปซึ่งผูกมัด

และบีบรัดศรัทธาของเรา  เมื่อ

บุคคลหนึ่งกลับใจจากบาปและดำาเนิน

ชีวิตสอดคล้องกับคำาสอนของพระเยซู

คริสต์ เขาได้รับความรู้ ปัญญา ความเข้ม

แข็ง และพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต  เราอ่าน

ในอีเธอร์ 12:27 ว่า “และหากมนุษย์มา

หาเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความ

อ่อนแอของพวกเขา. เราให้ความอ่อนแอ

แก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และ

พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับคนทั้งปวง

ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา; เพราะ

หากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า

เรา, และมีศรัทธาในเรา, เมื่อนั้นเราจะ

ทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับ

พวกเขา.”

แม้ในพระคัมภีร์ข้างต้นจะไม่ได้กล่าว

เจาะจงถึงคำาว่าการกลับใจ แต่หลักธรรม

สำาคัญน้ีมีกล่าวเป็นนัยอยู่ในข้อพระคัมภีร์ 

ดังกล่าว ซึ่งบอกว่านอกจากศรัทธาและ

ความนอบน้อมถ่อมตนแล้ว พระผู้เป็น

เจ้าทรงเปลี่ยนความอ่อนแอของเราให้

เป็นความเข้มแข็งอย่างไร  แอลมาผู้บุตร

และบรรดาบุตรของโมไซยาห์คือแบบ

อย่างที่ดีเยี่ยมของบุคคลที่อ่อนแอและไม่

เชื่อฟังแต่กลับเข้มแข็งและเป็นเครื่องมือ

ที่ทรงพลังในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ผ่านกระบวนการกลับใจ1

ในทำานองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง

อันน่าอัศจรรย์นี้สามารถเกิดขึ้นและต้อง

เกิดขึ้นในชีวิตเรา  เพียงความปรารถนา

อันชอบธรรมและความพยายามอันแรง

กล้าในการกลับใจเท่านั้นยังไม่พอที่จะ

ทำาให้เราเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด   

ถ้าเราตั้งใจอ่านอีเธอร์ 12:27 อีกครั้ง  

เราจะสังเกตคำาสองคำานี้ “…พระคุณ 

ของเราเพียงพอสำาหรับคนทั้งปวง…” 

และ “…เมื่อนั้นเราจะทำาให้สิ่งที่อ่อนแอ

กลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา…”  ทั้งสอง

คำานี้บอกเราว่าเมื่อเราทำาทุกอย่างสุด

ความสามารถแล้ว พระคริสต์ทรงเป็นผู้

มีอำานาจที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อันสำาคัญยิ่งในเราซึ่งจะเปลี่ยนความ

อ่อนแอของเราให้เป็นความเข้มแข็ง

ข้าพเจ้าทราบจากประสบการณ์ส่วน

ตัวว่าหลักธรรมนี้จริง  ข้าพเจ้าสามารถ

เอาชนะความอ่อนแอบางอย่างด้วยความ

ตั้งใจแน่วแน่และความพยายามของ

ตนเอง  อย่างไรก็ตาม มีความอ่อนแอ

อีกหลายอย่างซึ่งข้าพเจ้าทำาให้ก้าวหน้า

ไม่ได้ นับประสาอะไรจะเอาชนะได้หาก

ปราศจากการใช้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

และวางใจในพระคุณของพระองค์  เรา

อาจเอาชนะสภาพการตกส่วนหนึ่งของ

เราได้เพื่อบรรลุมาตรฐานความประพฤติ

ส่วนตัวแบบเทอร์เรสเตรียล  แต่ไม่อยู่ใน

วิสัยที่จะเป็นสัตภาวะซีเลสเชียลและได้

รับความสูงส่งหากปราศจากพระเมตตา 

พระคุณ และการชดใช้ของพระคริสต์  

ศาสดาพยากรณ์โมโรไนเสริมว่า “… 

และในพระคริสต์สิ่งดีทุกอย่างจะเกิด

ขึ้น”2  ตัวอย่างของสิ่งดีเหล่านี้ประกอบ

ด้วย ศรัทธา ความอดทน ความอ่อนโยน 

ปัญญา จิตกุศล ความสามารถที่จะอดทน

นาน พลังที่จะรักและให้อภัย  สิ่งดีเหล่า

นี้ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ที่ศรัทธาและการกลับใจ

ของเราจะให้ความเข้มแข็งและปัญญา 

ในชีวิตประจำาวัน 

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันคำาแนะนำาบางข้อ 

ถึงวิธีท่ีเราจะแน่ใจได้ว่าการท่ีเราพยายาม 

กลับใจจะทำาให้เราเข้มแข็งได้จริง

ประเทศไทย
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ความเข้มแข็ง 
ผ่านการกลับใจ
เอ็ลเดอร์ลีโอนาร์ด วู
แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
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1. เพื่อนไม่ใช่ศัตรู: ข้อแรก เราต้อง

ปฏิบัติต่อการกลับใจในฐานะกัลยาณมิตร

ที่เรายอมรับ ไม่ใช่ศัตรูที่เราหลีกเลี่ยง  วิธี

ที่เรามองการกลับใจจะกำาหนดว่าหลัก

ธรรมอันมีพลังสำาคัญนี้จะเกิดผลดีเพียงใด

ในชีวิตเรา  ถ้าเรามองการกลับใจเสมือน

มิตรแท้ที่ยั่งยืน ในเริ่มแรกการกลับใจจะ

ช่วยเราจากบาปร้ายแรง จากนั้นจึงเป็น

บาปและความอ่อนแอที่เล็กลงมา เพราะ

เราไม่น่าจะดีพร้อมได้ในชีวิตน้ี การกลับใจ 

จึงจำาเป็นสำาหรับเราจนกว่าการเดินทางใน

ชีวิตมรรตัยของเราสิ้นสุดลง

2. สำานึกผิดหรือเสียใจ: การสำานึกผิด 

หรือความเสียใจจากบาปตามพระประสงค์ 

ของพระผู้เป็นเจ้าคือส่วนสำาคัญของการ 

กลับใจ  ความรู้สึกปวดร้าวอย่างสุดซึ้ง

จากการสำานึกผิดจะเป็นแรงกระตุ้นให้

แสวงหาการให้อภัยและการชดเชยบาป  

การสำานึกผิดมีพลังชำาระล้างอย่างยิ่งยวด

เมื่อเราปล่อยให้ดำาเนินไปจนสุดทาง หาก

เรารู้สึกเสียใจเพราะถูกจับได้หรือเพราะ

ผลของการลงโทษที่รุนแรง เราก็จะไม่ได้

รับความเข้มแข็งจากการกลับใจ  “เพราะ

ว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระ- 

เจ้าทำาให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำาไปสู่

ความรอด … แต่ความเสียใจอย่างโลก 

นั้นย่อมนำาไปสู่ความตาย”3

3. อ่อนน้อมถ่อมตนหรืออับอายขาย

หน้า: ในการกลับใจที่จริงใจ เราต้อง

อ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะยินยอมต่อทุก

รีบทำาก่อน  บาปเป็นเหมือนห่วงโซ่ที่ผูกมัด

เราไว้  ซึ่งจะหนาขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่เรา

ผัดวัน จึงทำาให้ยากขึ้นที่เราจะตัดให้ขาด

เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะรู้ว่าเราไม่ต้อง
ฝ่าฟันกระบวนการกลับใจอย่างเดียวดาย  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบและเข้าพระทัย
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความ
บอบช้ำา  และความปวดร้าวใจของเรา 
พระองค์ทรงทนทุกข์เหล่านั้นเพื่อเรา มีคน
อีกหลายคนที่เต็มใจ ที่สามารถช่วยและ
กระตือรือร้นที่จะช่วย  บางคนเช่นอธิการ 
พ่อแม่ คู่สมรส พี่น้อง ผู้สอนประจำาบ้าน 
และผู้เยี่ยมสอน ต่างได้รับความสามารถ
พิเศษในการเล็งเห็นและมีอำานาจที่จะช่วย
เหลือเรา  โดยเฉพาะอธิการของเรา ซึ่งได้
รับกุญแจ การเล็งเห็น และอำานาจเฉพาะ
ที่จะช่วยเราในกระบวนการกลับใจ

เพราะการกลับใจเป็นหลักธรรมสำาคัญ
ของความรอด ซาตานจึงพยายามทำาทุก
อย่างที่ทำาได้เพื่อกีดกันเราไม่ให้น้อมรับ
การกลับใจ  โดยใส่ความนึกคิดในจิตใจ
เราเพื่อชักจูงเราให้เชื่อว่าไม่มีความหวัง
สำาหรับเราแล้ว เราอ่อนแอและไม่มีพลังที่
จะกลับใจ หรือว่าบาปของเราไม่ร้ายแรง
พอที่จะต้องกลับใจ และอื่นๆ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยผ่านศรัทธา

ในพระคริสต์และการกลับใจอย่างต่อเนื่อง 

เราจะมีค่าควรที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ ์

เป็นเพ่ือน  เม่ือเราใกล้ชิดกับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ เราจะอ่อนน้อม ว่านอนสอนง่าย 

เชื่อฟัง เป็นที่ไว้วางใจ ฉลาด กระตือรือร้น

อย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะให้

เกิดขึ้นกับเรา และไม่อับอายผลลัพธ์ที่

ตามมาซึ่งจะทำาให้เรา “ขายหน้า” ครอบ-

ครัวหรือเพื่อนในศาสนจักร

4. เข้มแข็งหรือเคร่งเครียด: บางคน

มองการกลับใจเป็นเรื่องเครียด  บางคน

มองเป็นโอกาสที่จะกระชับสายสัมพันธ ์

กับพระผู้ช่วยให้รอดและเข้าถึงพลังความ

เข้มแข็งของพระองค์เพื่อให้มีศรัทธาแรง

กล้ากว่าเดิม  ใช่แล้ว การกลับใจอาจทำา 

ให้รู้สึกเจ็บปวดและต่ำาต้อย โดยเฉพาะ 

ในช่วงแรกเริ่ม แต่ความสงบ การปลอบ- 

โยน และการเยียวยาด้วย “ยารักษาแห่ง 

กิเลอาด”4 จะเทมาในไม่ช้าและจะนำา

ความเข้มแข็งตลอดจนสันติสุขที่ “เกิน

ความเข้าใจ”5 มาสู่ชีวิตเรา 

เป็นสิ่งสำาคัญมากที่ผู้กระทำาบาปจะ

ตอ้งรูว้า่พระผูเ้ปน็เจา้ทรงรกัคนบาปทกุคน

อย่างไม่มีขอบเขต ถึงแม้พระองค์ไม่อาจ 

มองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็ก

น้อยที่สุดก็ตาม6  แต่เราต้องกลับใจเดี๋ยว

นี้ หาไม่แล้วจะพินาศในภายหลัง  แอลมา 

แสดงความรู้สึกอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับวิสุทธิชน 

ผู้ผัดวันแห่งการกลับใจ  ท่านกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าปรารถนาจากในส่วนลึกที่สุดของ

ใจข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว, ด้วยความห่วงใย

อย่างใหญ่หลวงแม้ถึงความเจ็บปวด, ให้

ท่านสดับฟังถ้อยคำาของข้าพเจ้า, และทิ้ง

บาปของท่าน, และไม่ผัดวันแห่งการกลับ

ใจของท่าน;”7  การกลับใจจะง่ายขึ้นถ้าเรา
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ท่ีจะรักษาพระบัญญัติทุกข้อ และทำาความ 

ดีเสมอ  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในพระคริสต์ 

สิ่งดีทุกอย่างเกิดขึ้น  ขอให้เราปฏิบัติต่อ

การกลับใจในฐานะเพื่อนและไม่ประวิง

เวลาในการกลับใจของเรา  เราจะเข้มแข็ง

ขึ้นและมีความสุขมากขึ้นหลังจากเราทำา

กระบวนการกลับใจที่จำาเป็นแต่ละครั้ง

สำาเร็จ 

อ้างอิง
1.	 ดู	โมไซยาห์	27.

2.		 โมโรไน	7:22.

3.	 ดู	2	โครินธ์	7:9-10.

4.	 ดู	เยเรมีย์	8:22,	46:11,	51:8.

5.	 ดู	ฟีลิปปี	4:7.

6.	 ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	1:31.

7.	 แอลมา	13:27.

การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัด

ท�าลายห่วงโซ่แห่งบาปซ่ึงผูกมัด

และบีบรัดศรัทธาของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับการกลับใจ 

จากการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด

“ลมหมุนที่เลวร้ายที่สุดคือการล่อลวงของปฏิปักษ์  บาป

เป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมอมา แต่ไม่เคยเข้าถึงง่ายเท่านี้   

ไม่เคยละโมบเท่านี้ และเป็นที่ยอมรับมากเท่านี้ แน่นอน 

ว่ามีอำานาจอันทรงพลังที่จะกำาราบลมหมุนแห่งบาป 

สิ่งนั้นเรียกว่าการกลับใจ”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “ลมหมุนทางวิญญาณ,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2014, 18.

“เมื่อเรากลับใจโดยหันไปจากการไม่เชื่อฟังและเริ่มมา 
เชื่อฟังอีกครั้ง เราแสดงความรักต่อพระองค์”
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม
บัญญัติของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 35.

“ความผิดพลาดบางอย่างร้ายแรงมาก และถ้าแก้ไขไม่ทัน 

สิ่งเหล่าน้ันจะนำาเราออกจากทางที่ถูกต้องจนไม่อาจหวน

กลับมา  ถ้าเรากลับใจและยอมรับการแก้ไข ประสบการณ์

เหล่านี้จะช่วยให้เราเองเป็นคนนอบน้อม เปลี่ยนการกระทำา

ของเรา และชักนำาเราให้ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

อีกครั้ง”
เอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค, “อย่าเดินทางผิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 39.

“บางทีท่านอาจรู้ตัวว่ามีหลายสิ่งในชีวิตที่กำาลังคุกคาม

เพื่อถ่วงหรือหยุดความก้าวหน้าทางวิญญาณของท่าน  

หากเป็นเช่นนั้น จงทำาตามคำาแนะนำาจากพระคัมภีร์ที่ว่า 

‘ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่  และบาปที่เกาะแน่น  

ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขัน 

ที่อยู่ข้างหน้าเรา’ ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจ แต่ไม่นาน

มันอาจจะสายเกินไป เพราะไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าเมื่อใดที่สี่นาทีของเราจะสิ้นสุดลง”
อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน, “สี่นาทีของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 84.
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ผมรู้จักศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผ่านช้ันเรียน 

ภาษาอังกฤษ   ผมกรอกแบบสอบถาม
ไปว่าสนใจอยากเรียนพระกิตติคุณด้วย
เพื่อจะได้ถือโอกาสเรียนภาษาเพิ่มเติม  
แต่พอเรียนได้ระยะหนึ่งผู้สอนศาสนาก็
นัดวันรับบัพติศมา ผมลังเลใจจึงขอเลื่อน
ออกไปจนเปลี่ยนผู้สอนศาสนารุ่นแล้ว
รุ่นเล่า  ครั้งหนึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธทั้งที่ใน
ใจยังไม่เชื่อเต็มร้อย  แต่เพราะผมอยาก
ติดตามผู้สอนศาสนา โดยที่ไม่ได้คิดจะ
ติดตามพระผู้เป็นเจ้าเลยแม้แต่น้อย  

ช่วงที่เรียนพระกิตติคุณ ผมสวดอ้อน 
วอน แต่เป็นการสวดอ้อนวอนขอปาฏิหาริย์ 
มากกว่าอยากจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้า  ผม
รับบัพติศมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 
2009  ข่วงนั้นผมรู้สึกมีความสุขมาก ทว่า
ไม่ใช่จากการเรียนรู้พระกิตติคุณ ไม่ใช่
จากการดื่มด่ำาพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า แต่เป็นเพราะได้สนิทสนมกับผู้สอน
ศาสนา  เมื่อผู้สอนศาสนาที่ผมสนิทด้วย
ย้ายไป  ผมจึงรู้สึกไม่มีเพื่อนและคิดถึง
พวกเขา  ความชื่นบานที่เคยมีในการรับ
ใช้ก็หายไปด้วย  ผมเริ่มเสียดายเงินส่วน
สิบ  ผมไม่ได้คิดว่าเรากำาลังจ่ายส่วนสิบ 
ถวายพระผู้เป็นเจ้า แต่กลับคิดว่าเรา
กำาลังจ่ายให้ผู้นำาและกำาลังถูกหลอก  
หลังจากนั้นเมื่อมีผู้สอนศาสนาคนใหม่
มา  ผมจึงเริ่มปฏิเสธนัดไม่ไปช่วยพวก
เขาสอน  แล้วผมก็ไปจากโบสถ์โดยทิ้ง
ความทรงจำาดี ๆ ทุกอย่างไว้เบื้องหลัง

เมื่อเพื่อนที่ทำางานเดินมาพูดสิ่ง

หนึ่งกับผม ผมฉุกคิดทันทีว่า 

พระผู้เป็นเจ้าทรงมาตามผมแล้ว 

โดยผ่านคำาพูดของคน ๆ นั้น

และเดินหน้าไปหาบาปเต็มกำาลัง 
ผมคิดว่าน่ันคือความสุขท่ีแท้จริง  เป็น 

ความสุขที่หอมหวาน ถ้าตายไปคงไม่มี
โอกาสได้ทำาอีกแล้ว  ผมทั้งดื่มและเที่ยว 
กลางคืน ทำางานพิเศษในวันสะบาโต  
ช่วงปีแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ในบาป ผมเคย
คุกเข่าสวดอ้อนวอนว่าจะเลิกทำาบางสิ่ง
ที่ไม่ดี แล้วผมก็เลิกการกระทำาอันชั่วร้าย
นั้น  แต่ก็ไม่ได้สวดอ้อนวอนอีกเลย  

จนกระทั่งผ่านไปประมาณสองป ี

เพื่อนรุ่นน้องที่กินเที่ยวด้วยกันขับรถชน

เด็กเสียชีวิต  เขาเศร้ามากจนตัดสินใจ

เลิกอบายมุขทุกอย่าง แม้จะเห็นเช่นนั้น 

ผมก็ยังคงอยู่ในบาปเช่นเดิม  แต่จู่ ๆ วัน

หนึ่งเพื่อนที่ทำางานคนหนึ่งเดินมาหาผม 

และพูดขึ้นมาว่าใคร ๆ  ก็หันหลังให้

อบายมุขกันหมดแล้ว ทำาไมผมไม่เอา

อย่างคนอื่นบ้าง  คำาพูดนั้นทำาให้ผมฉุก 

คิดถึงพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาทันที  ผมรู้ว่า

พระองค์ทรงมาตามผมแล้วโดยทรงดลใจ 

ผ่านคำาพูดของคนนั้น  วันรุ่งขึ้นผมจึง

                     ตั้งใจเลิกทุกสิ่งที่ทำาให ้

       พระผู้เป็นเจ้าเสีย

พระทัย  ผมก้าวเดินออกจากการเป็นคน

ของโลกหันมาหาพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้

ช่วยให้รอดอีกครั้ง 
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมรู้ได้เลยว่า 

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและทรงเฝ้ารอให้
ผมกลับมาสู่คอกของพระองค์อีกครั้ง  
พระองค์ทรงรู้จักเราทุกคน ไม่ว่าเราจะ
รู้จักพระองค์หรือไม่ก็ตาม  ผมกลับมา 
ที่โบสถ์และสารภาพผิดทุกอย่างกับ
ประธานสาขา  ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และรู้สึกถึงการให้อภัยบาปของ
พระองค์จากการที่ผมกลับใจ ผมรู้ว่าผม
จะไม่กลับไปทำามันอีก  ผมสามารถสร้าง
เกราะป้องกันให้ตนเองด้วยการไปโบสถ์
ทุกอาทิตย์  อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำา 
รักษาพระบัญญัติ และสวดอ้อนวอนขอ
การทำาทางจากพระองค์  ผมกลับมาเข้ม
แข็งในศาสนจักรโดยไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล
หรือใครทั้งนั้น  ผมรู้แต่เพียงว่าผมต้อง 
ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด  
และเมื่อเราพบว่ามีรูปเคารพในใจเรา 
อย่าลังเลที่จะเอามันออกไป ไม่ว่าสิ่งนั้น

จะดูมีค่าต่อเราเพียงใดก็ตาม 

บุญเกิด พาธาศรี, เชียงใหม่
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รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่
เดวิด เอ็ม. ซีเนียร ์
ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

เ  ม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายนปี 1966 เอ็ลเดอร์ 

 กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อุทิศแผ่นดินประ-

เทศไทยสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนา  ใน 

คำาสวดอ้อนวอนอุทิศนั้นท่านกล่าวว่า 

“พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอ 

พระวิญญาณของพระองค์ทรงพำานัก

บนแผ่นดินนี้และประชาชาตินี้…โปรด

ประทานพรคนเหล่านั้นผู้จะสอนพระ-

กิตติคุณของพระองค์ ผู้สอนศาสนาซึ่ง

พระองค์จะทรงส่งมาที่นี่…โปรดประทาน

พรพวกเขาเพื่อบังเกิดประสิทธิผลในการ

ประกาศพระวจนะของพระองค์ และขอให้ 

มีหลายคน พระบิดา แท้จริงแล้ว หลาย

พันหลายหมื่นคน  ผู้จะสดับฟังข่าวสาร

ของพวกเขา”

21 ปีต่อมา ประธานกอร์ดอน บี.  

ฮิงค์ลีย์กลับมาภูมิภาคนี้อีกเพื่ออุทิศ

ประเทศพม่าสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนา  

โดยทราบว่าพรที่ขอไว้ให้ประเทศไทย 

ยังไม่เป็นรูปธรรม ประธานฮิงค์ลีย์จึง 

อุทิศส่วนหนึ่งของคำาสวดอ้อนวอนอุทิศ

ให้แก่ประเทศไทย มีความว่า 

“พระบิดา พวกข้าพระองค์เปล่งเสียง

อีกครั้งในคำาสวดอ้อนวอนอุทิศเกี่ยวกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทย ซึ่งได้รับ 

การอุทิศเพื่องานของพระองค์เมื่อหลายปี

มาแล้วโดยผู้รับใช้ของพระองค์ และสวด

อ้อนวอนขอให้พรซึ่งกล่าวไว้ในครั้งนั้น

เกิดขึ้นจริงด้วยเถิด … พวกข้าพระองค์

สวดอ้อนวอนขอให้งานของพระองค์เติบโต 

ในแผ่นดินโบราณแห่งเอเชียเหล่านี้เพื่อ

เป็นพรแก่ บุตรธิดาหลายล้านคนของ

พระองค”์

ยุคที่ประธานฮิงค์ลีย์สวดอ้อนวอนขอ

ได้มาถึงแล้วถ้าเราจะรับไว้  เราไม่อาจ

เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้ามองการ 

เร่งงานของพระองค์ เพราะพระเจ้า พระ- 
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรงทำาให้

สัญญาของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลผ่านเรา 

“ดังน้ัน, เราจึงเรียกส่ิงอ่อนแอของโลก, 

คนเหล่าน้ันท่ีไม่มีการศึกษาและถูกดูหม่ิน, 

เพื่อย่ำาประชาชาติให้หลุดออกจากรวง

โดยอำานาจแห่งพระวิญญาณของเรา” 

(คพ. 35:13)

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทอด

พระเนตรมายังประเทศไทย  พระองค์ทรง

กำาลังนำาหลายคนมาสู่ความรู้เรื่องความ

จริง ขอให้เราพร้อมใจกันทำาให้การเร่งงาน 

อันสำาคัญยิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

คณะเผยแผ่ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์คนไทย/คนลาว   11 คน

ซิสเตอร์คนไทย/คนลาว   4  คน

เอ็ลเดอร์ชาวต่างชาติ   97  คน

ซิสเตอร์ชาวต่างชาติ   45  คน

เอ็ลเดอร์ในประเทศลาว   3  คน

คู่ผู้สอนศาสนาอาวุโส  22  คน

บัพติศมาในประเทศไทย

มกราคม    165  คน

กุมภาพันธ์    145  คน

มีนาคม    220  คน

เมษายน 124  คน

รวม	 654	คน

ณ เดือนพฤษภาคม 2014

จำนวนสมาชิกภาพในประเทศไทย
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ยุวทูตบีวายยูประสบความสำาเร็จจากทัวร์
การแสดง “HEARTSONGS”

นั     บตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย คณะยุวทูตจากมหา-  

 วิทยาลัยบริคัมยังก์ก็นำาความสุขและพรมาสู่ผู้คนจำานวน

มากผ่านการแสดงคอนเสิร์ต 90 นาทีที่นำาบทเพลงสากล

ไพเราะคุ้นหูมากมายและเพลงที่โด่งดังจากละครบรอดเวย์มา

ร้อยเรียงประกอบการแสดงจินตลีลาซึ่งมีการออกแบบท่าเต้น

ยุคใหม่พร้อมด้วยเครื่องแต่งกายสีสันสดใส  นอกจากนี้ยังมี

บทเพลงที่ฝึกขับร้องมาเป็นพิเศษในภาษาไทยเพื่อคนไทย

โดยเฉพาะในรูปแบบอะแคปเปลลา คือ เพลงพระราชนิพนธ์ 

สายฝน และเพลงฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย จากหนังสือ

เพลงสำาหรับเด็กของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย

บทเพลงของคณะยุวทูตบีวายยูได้ฝากความประทับใจไว ้

ด้วยข่าวสารแห่งความรักที่จะดังกังวานอยู่ในใจผู้ชมหลาย 

พันคน

กรุงเทพฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

(รพ.เด็ก) โดยความร่วมมือกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอส) ระดมทุนได้มากกว่า

สองล้านบาทจากคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสมทบทุนการจัดหา

ครุภัณฑ์และการพัฒนาทางการแพทย์  ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่  

30 เมษายนท่ีโรงมหรสพ ศาลาเฉลิมกรุง โดยมีพระเจ้าวรวงศ์- 

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรง

เป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดง  

ในวันที่ 2 พฤษภาคม สโมสรโรตารีเป็นเจ้าภาพนำาคณะ 

ยุวทูตไปจัดการแสดงเพ่ือระดมทุนสำาหรับการกุศล 4 โครงการ

ท่ีหัวหิน 
ค่ำาวันที่ 3 พฤษภาคม สโมสรโรตารีบางรัก มูลนิธิเซ็นต ์

โยเซฟ  และศาสนจักรแอลดีเอสร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดคอนเสิร์ตการกุศล “จินตนาการ

แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ใจประสานใจ” (Heartsongs The 

Melodies of Love Charity Concert) ท่ีหอประชุมมหิศร อาคาร 

เอสซีบีปาร์ค เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องฟอกไตให้แก่คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับผู้ป่วยด้อย

โอกาส คอนเสิร์ตคร้ังน้ีประสบความสำาเร็จด้วยดี โดยสามารถ

จัดซื้อเครื่องฟอกไตได้ถึง 2 เครื่องและเครื่องช่วยหายใจอีก 

1 เครื่อง  สมาชิกโรตารีบางท่านประทับใจมากถึงกับมาร่วม

การประชุมไฟร์ไซด์พิเศษของคณะยุวทูตที่อาคารประชุม

แจ้งวัฒนะในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม  ท่านหนึ่งบอกว่า 

รู้สึกได้ถึงบางสิ่งพิเศษในการประชุมครั้งนั้นและเป็นไฟรไ์ซด์ 

ที่ยอดเยี่ยมมาก

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแสดงในวันที ่

6 พฤษภาคม ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่  

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำาไปสมทบกองทุน 50 ปี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

ศาสนจักรแจ้งว่าทุกครั้งที่คณะยุวทูตมาเยือน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพคอยเอื้อเฟื้อสนับสนุนคณะยุวทูตบีวายยู

เสมอมา  เย็นวันต่อมามีการแสดงจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

ขอนแก่น

การแสดงรอบสุดท้ายในประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่ 9  

พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยความร่วมมือ

ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น 

ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสนจักร 

แอลดีเอสเพื่อฉลองการก่อตั้งปีที่ 50 ของวิทยาลัย โดยมี

นายกเทศมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ในครั้งนี ้

คณะยุวทูตได้มีโอกาสร่วมทำากิจกรรมกับเด็กกำาพร้าด้อย

โอกาสในท้องที่ด้วย 

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
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ยุวทูตบีวายยูเยี่ยมเด็กที่สถาบันเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

คณะกรรมการผู้จัดงานและนักแสดงคอนเสิร์ต “จินตนาการแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ใจประสานใจ” มอบเช็ค 2,700,000 บาทแก่ 
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไต
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ประเทศไทย

แนะนำาผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน 

เพื่อลงในเว็บไซต์ 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

ต่อไปนี้ท่านสามารถส่งข้อมูลผู้สอนศาสนาที่รับใช้จากหน่วยหรือครอบครัวของท่านมาที่บรรณาธิการเนื้อหา พร้อมด้วยภาพถ่ายหรือ 

ประจักษ์พยานสั้น ๆ ของผู้สอนศาสนาคนนั้นสำาหรับลงเลียโฮนาและและสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรในประเทศไทย

Christopher Donghee Kim
สาขาแจ้งวัฒนะ

คณะเผยแผ่ไทเป	ไตซุง
(2012-2014)

เบญจรินทร์ ไกวัลวรรธนะ
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่วอชิงตัน	ทาโคมา
(2013-2014)

Saleam Ajy Kettawong 
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2012-2014)

ธนวัฒน์ แซ่ก๊วย
สาขาบางบัวทอง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2015)

นิรุต โมฆรัตน์
สาขาสมุทรปราการ

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2012-2014)

กฤช กฤษณะโลม
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2015)

Angkham Kompadithy
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2015)

ศรารัตน์ เชื้อทอง
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2014)



ผมจะร้องเพลงอะไร

ช่วงท่ีผมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ราว 40 ปีก่อนในเมืองเลวิน นิวซีแลนด์ 

ผมเล่นเปียโนให้เด็กปฐมวัยทุกวันอังคาร  

ผมจำาความรู้สึกสุดวิเศษที่มีต่อเด็กเหล่านี้

ได้ขณะที่เราร้องเพลงปฐมวัยเกี่ยวกับพระ-

กิตติคุณด้วยกัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2013 ผมกลับไป

นิวซีแลนด์ช่วงพักร้อน  เพราะผมชอบเดิน

ป่า ผมจึงจองทัวร์เดินป่าสี่วันไปตามมิล- 

ฟอร์ดแทร็คอันเลื่องชื่อในอุทยานแห่งชาติ 

ฟิออร์ดแลนด์บนเกาะใต้

กลุ่มของผมมีชาวอเมริกันสามคนและนัก

เดินป่าอีก 37 คนท่ัวโลก รวมท้ังออสเตรเลีย 

บราซิล อังกฤษ ฟินแลนด์ เยอรมนี อิสราเอล 

และอุรุกวัย  ระหว่างการผจญภัยของเรา 

เราแบ่งปันความนึกคิด ประสบการณ์ และ

ความเห็นเท่าท่ีเราจะทำาได้ถ้าไม่ติดอุปสรรค

ด้านภาษา  ไม่นานความแตกต่างทางวัฒน- 

ธรรมและอคติท้ังหลายก็ค่อย ๆ หมดไปตาม

ความผูกพันที่เพิ่มขึ้น

เมื่อสิ้นสุดการเดินป่าวันที่สาม นักเดิน

ป่าคนหนึ่งต้องการสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น 

เขาจึงลุกขึ้นยืนและประกาศว่าเราควรจะ 

 

จัดแสดงพรสวรรค์  เขาบอกว่าเขาจะเริ่ม

แสดงก่อน  เขาเลือกแบ่งปันพรสวรรค์ใน

การเล่าเรื่องซึ่งเขาฝึกมาตลอดตอนทำาธุรกิจ

ในเมืองซีซารียา ประเทศอิสราเอล  เรื่องเล่า

ของเขาสนุกดี เขาจึงประกาศว่าจะเล่าอีก

เรื่องหนึ่ง  แต่ขณะที่เขาพูดคำาหยาบออกมา

บางคำา ผมเริ่มรู้สึกว่าค่ำาวันนั้นอาจจะกลาย

เป็นค่ำาคืนที่ไม่สร้างสรรค์จรรโลงใจได้ง่าย ๆ 

ระหว่างที่เขาเล่าเรื่อง ผมรู้สึกแรงกล้าว่า

ต้องร้องเพลงให้กลุ่มฟัง  แต่ผมจะร้องเพลง

อะไรให้เพื่อนใหม่จากทั่วโลกฟัง  คำาตอบ

มาถึงผมในฉับพลัน “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 

(เพลงสวด, บทเพลงที่ 149)

ผมกังวลใจแต่ดึงเอาความทรงจำาและ

ความรักที่มีให้เด็กปฐมวัยในนิวซีแลนด์

ออกมา  ผมลุกขึ้นยืนและอธิบายว่าผมจะ

ร้องเพลงพิเศษเพลงหน่ึงท่ีเคยร้องราว 40 ปี

ก่อนกับเด็ก ๆ ในนิวซีแลนด์  ผมอธิบายว่า

ผมเคยเป็นผู้สอนศาสนา เคยสอนเด็กเหล่า

นี้ และรักพวกเขามาก  จากนั้นผมก็กล่าว

คำาสวดอ้อนวอนในใจ ทูลขอความช่วยเหลือ

เพื่อจะร้องเพลงในลักษณะที่จะเป็นพรแก่

คนกลุ่มนี้

เพลงจบลงด้วยดี และหลังจากน้ันผมรู้สึก

ได้ถึงพระวิญญาณ  เพ่ือนใหม่ของผมย้ิม ดู

เหมือนเพลงน้ีจะเปิดใจพวกเขา  ไม่นานคน

อื่นก็ลุกขึ้นและเริ่มแบ่งปันพรสวรรค์ด้าน

ดนตรีของพวกเขา กลุ่มสตรีสี่คนที่ก่อนหน้า

นี้ไม่กล้ามีส่วนร่วมก็ร้องเพลงจากคณะนัก

ร้องที่โบสถ์ของพวกเธอ  นักเดินป่าอีกคน

หนึ่งสอนเราร้องเพลงพื้นเมืองของชาวยิว

เมื่อจบการแสดงพรสวรรค์ สาวสวยคน

หนึ่งจากออสเตรเลียร้องเพลงสามเพลง 

เป็นภาษาเมารี  ภาษาบ้านเกิดของเธอ   

พระวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ทรง

สถิตกับเราและช่วยให้เราตระหนักว่าเรา

ทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เพียง 

“คนนอกและคนต่างด้าว” (เอเฟซัส 2:19) 

จากประเทศต่าง ๆ

ผมรู้สึกขอบคุณเด็กปฐมวัยเหล่านั้นใน

เมืองเล็ก ๆ อย่างเมืองเลวิน พวกเขาช่วย

ปลูกฝังความจริงในใจผมว่าเราทุกคนเป็น

บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ผมดีใจเช่น

กันท่ีความทรงจำาเหล่าน้ันทำาให้ผมกล้าแบ่ง

ปันประจักษ์พยานผ่านเสียงเพลง 
เดวิด เอ็ม. ฟลิตตัน, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ผมรู้สึกแรงกล้าว่าต้องร้องเพลงให ้
กลุ่มฟัง แต่ผมจะร้องเพลงอะไรให้

เพื่อนใหม่จากทั่วโลกฟัง



โดย เดนนิส ซี. กอนต์

เ ฉกเช่นกระแสน้ำ�ทะเล อิทธิพลอันศักดิ์- 
 สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้�ส�ม�รถนำ�เร�ไป 
 สู่แผนซึ่งพระองค์เตรียมไว้สำ�หรับชีวิต

เร�

ข้อสอง: “[พระผู้เป็นเจ้�] ย่อมไม่ทรง
กระทำ�สิ่งใดเว้นแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของโลก; เพร�ะพระองค์ทรงรักโลก” (2 นีไฟ 
26:24)

พระคัมภีร์สองข้อนี้สอนเร�ว่�ทุกอย่�งที่
พระบิด�บนสวรรค์ทรงทำ� สุดท้�ยแล้วก็เพ่ือ
ประโยชน์ของเร� แม้เร�จะไม่เข้�ใจว่�ทำ�ไม  
เนื่องจ�กคว�มคิดและวิธีของพระผู้เป็นเจ้�
สูงกว่�ของเร� เร�จึงต้องยกระดับชีวิตเร� 
ให้สอดคล้องม�กขึ้นกับแผนซึ่งพระองค์
เตรียมไว้เพื่อเร�

สงสัยขณะระหกระเหิน
บ�งครั้งเร�พูดถึงลูกหล�นอิสร�เอลที่

ระหกระเหินในแดนทุรกันด�ร 40 ปีก่อน
ที่พระเจ้�จะทรงอนุญ�ตให้เข้�ไปในแผ่น
ดินที่สัญญ�ไว้  เมฆหรือเส�เพลิงอยู่เหนือ
พลับพล�เมื่อพวกเข�ต้องหยุดพัก และเมื่อ
มันเคลื่อน ค่�ยก็เคลื่อนต�ม (ดู กันด�รวิถี 
9:15–18, 21–23)  ผมคิดว่�พวกเข�ใช้เวล� 
40 ปี “สงสัย” ในแดนทุรกันด�รเช่นกัน—
สงสัยว่�พวกเข�จะเคลื่อนย้�ยเมื่อใด พวก
เข�จะหยุดพักเม่ือใดและท่ีไหน และสุดท้�ย
แล้วพวกเข�จะไปถึงแผ่นดินที่สัญญ�ไว ้
เมื่อใด

เรื่องนี้มีคว�มเป็นสัญลักษณ์อย่�งม�ก  
เมื่อเร�แต่ละคนเดินท�งผ่�นแดนทุรกันด�ร
ในชีวิตมรรตัยของเร�เอง เร�ต้องก�รไป
ถึง “แผ่นดินที่สัญญ�ไว้” ของก�รมีชีวิตอยู่
กับพระผู้เป็นเจ้�ชั่วนิรันดร์  พระองค์ทรง
สัญญ�จะนำ�เร�ไปที่นั่น  กระนั้นก็ต�ม แม้
เร�แต่ละคนต้องระหกระเหินไปต�มเส้นท�ง
เดียวกัน—นั่นคือ เชื่อฟัง กลับใจ รับศ�สน-
พิธีฐ�นะปุโรหิต และอดทนอย่�งซื่อสัตย์—
ทว่�ชีวิตเร�แต่ละคนพิเศษแตกต่�งกัน

เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 

อัครส�วกสิบสองกล่�วว่� “พระเจ้�ทรงว�ง 

กระแสของอิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ในชีวิต

ดำ�รงชีวิตบน 
แผ่นดินนีร้าวกับจะอยู่เป็นปีๆ

เฉกเช่นกระแสน้ำ�ทะเล 
อิทธิพลอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระผู้เป็นเจ้�
ส�ม�รถนำ�เร�ไปสู่แผน
ซึ่งพระองค์เตรียมไว้
สำ�หรับชีวิตเร�
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ผมเหมือนเด็กหล�ย ๆ คนคือฝันว่�อย�ก
จะเป็นอะไรเมื่อโตขึ้น  ในกรณีของผม ผม 
เช่ือม่ัน ว่�ผมจะได้เป็นพนักง�นดับเพลิงบน
ดวงจันทร์  ในคว�มคิดสมัยห้�ขวบ ไม่มีท�ง
เลยที่ชีวิตผมจะเป็นอย่�งอื่นไปได้  ผมคิด
ว่�เร�ส่วนใหญ่มีคว�มฝันในวัยเด็กว่�ชีวิต
เร�จะเป็นอย่�งไรเมื่อโตขึ้น  และยังคิดอีก
ว่�เร�ส่วนใหญ่ ณ จุดหนึ่ง จะย้อนกลับม�
ดูชีวิตและรำ�พึงว่� “นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดว่�จะ
เกิดขึ้น!”

พระคัมภีร์สองข้อช่วยให้เร�มีชีวิตในมุม
มองที่ถูกต้อง ข้อแรก:

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

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



ภ�
พพ

นัก
ง�

นด
ับเ

พล
ิง 

โด
ย 

PH
O

TO
D

IS
C

/G
ET

TY
 IM

AG
ES

/T
H

IN
KS

TO
C

K;
 ภ

�พ
พื้น

ผิว
ดว

งจ
ันท

ร์โ
ดย

 H
KE

IT
A/

G
ET

TY
 IM

AG
ES

/T
H

IN
KS

TO
C

K



ท่�นเพื่อจะพัดพ�ท่�นไปต�มแผนเฉพ�ะ

บุคคลซึ่งพระองค์ทรงประสงค์ให้ท่�น

บรรลุบนแผ่นดินโลก  จงแสวงห�ผ่�น

พระวิญญ�ณเพื่อรู้และระมัดระวังทำ�ต�ม

ก�รนำ�ท�งนั้นที่พระเจ้�ทรงว�งไว้ในชีวิต

ท่�น  จงเป็นแนวร่วมกับสิ่งนั้น เลือกด้วย

คว�มเต็มใจท่ีจะใช้สิทธ์ิเสรีของท่�นในก�ร

ทำ�ต�มสิ่งนั้น”1

พิจ�รณ�ว่�ค่�ยอิสร�เอลจะอดทนแบบ

ไหนย�กกว่�กัน ระหว่�งใช้เวล�หนึ่งปีใน

สถ�นที่ไม่ถูกใจหรือออกจ�กสถ�นที่น่�

อยู่หลังจ�กอยู่ได้สองวัน  ผมคิดว่�ทั้งสอง

สถ�นก�รณ์ทดสอบศรัทธ�ของพวกเข�

เร�เป็นเช่นนั้นด้วย  เร�อ�จไม่พอใจ

สภ�วก�รณ์ของเร� จึงใช้เวล�สงสัยว่�

เมื่อใดสถ�นก�รณ์จะเปลี่ยน  หรือเร�อ�จ

ประสบก�รเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค�ดคิดว่�จะ

เกิดกับกิจวัตรที่เร�พอใจ  วิธีที่เร�เลือกตอบ

สนองประสบก�รณ์เหล่�นี้ส่วนใหญ่แล้วจะ

กำ�หนดคว�มสุขของเร� และถ้�เร�ใช้ชีวิต

อยู่กับคว�มสงสัยขณะที่เร�ระหกระเหิน 

เร�อ�จพล�ดโอก�สสุดวิเศษของก�รเติบโต

ท�งวิญญ�ณ

ออกไปทำ�บ�งอย่�งวันน้ี

ในฤดูใบไม้ผลิ ปี 1831 วิสุทธิชนเริ่มไป

รวมกันที่เคิร์ทแลนด์ โอไฮโฮ  สม�ชิกชื่อ 

เลมัน คอพลีย์ ตกลงให้คนกลุ่มหนึ่งจ�ก

โคลสวิลล์ รัฐนิวยอร์กอยู่ที่ฟ�ร์มของเข�ใน

ทอมพ์สันไม่ไกลจ�กเคิร์ทแลนด์  ในเดือน

พฤษภ�คม ปี 1831 พระเจ้�ทรงเปิดเผยต่อ

ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธว่�

“และเร�อุทิศแผ่นดินนี้ไว้ให้พวกเข� 

ชั่วระยะเวล�ไม่น�น, จนกว่�เร�, พระเจ้�, 

จะจัดห�ท�งอื่นให้พวกเข�, และบัญช�ให้

พวกเข�ไปจ�กที่นี่;

“และมิได้ให้โมงและวันแก่พวกเข�, 

ดังนั้นให้พวกเข� ดำ�รงชีวิตบนแผ่นดินนี้

ร�วกับจะอยู่เป็นปีๆ, และก�รนี้จะกลับไป

สู่พวกเข�เพื่อประโยชน์ของพวกเข�.”(คพ. 

51:16–17; เน้นตัวเอน)
วิสุทธิชนเหล่�นี้เหมือนกันม�กกับลูก

หล�นอิสร�เอลที่เดินต�มเมฆในแดนทุร- 

ของพวกเข�จ�กคว�มท้อแท้เป็นคว�มหวัง

ทำ�นองเดียวกัน เมื่อเร�เห็นคนอื่นมีสิ่ง

ที่เร�ฝันถึง—ครอบครัวที่น่�รัก บ้�น ง�น

อ�ชีพ และทิศท�งที่ชัดเจนในชีวิต—เร�

อ�จท้อแท้  เช่น ถ้�เร�รู้เร�จะไม่อยู่ใน

วอร์ดหรือส�ข�หน่ึงน�น ๆ เร�อ�จจะคิดว่� 

“ทำ�ไมต้องยุ่งย�กยอมรับก�รเรียก  ทำ�ไม

ต้องทำ�คว�มรู้จักคนอื่น”  เร�อ�จจะยังไป 

โบสถ์ แต่เร�จะไม่ได้ทุกอย่�งที่เร�ควรจะ 

ได้จ�กประสบก�รณ์น้ัน ถ้�เร�ใช้ชีวิตจดจ่อ 

กับสิ่งที่เร� ไม่ม ี เร�อ�จไม่สำ�นึกคุณอย่�ง

แท้จริงต่อสิ่งที่เร� มี

ดังที่เร�ร้องในเพลงสวดเพลงหนึ่งของ

เร� “โอก�สทำ�ง�น มี ม�กม�ยร�ยรอบ

เดี๋ยวนี้  โอก�สดีต่�ง ๆ กำ�ลังรอคอย อย่�

ปล่อยมันผ่�นเลยโดยเอ่ยวันหน้�ข้�จะลอง 

แต่ต้องไปและทำ�ในวันนี้”2

เมื่อเร� “ดำ�รงชีวิตบนแผ่นดินนี้ร�วกับ

จะอยู่เป็นปี ๆ” เร�เริ่มมองเห็นโอก�สที่เร�

อ�จไม่เคยเห็นม�ก่อน  เร�อ�จมองเห็นเช่น

กันว่�บ�งโอก�สเหล่�นี้อ�จจะไม่เข้�ม�ใน

ชีวิตเร�อีก  เมื่อนั้นเร�จะคิดว่� “ตร�บใด

ที่ฉันยังอยู่ที่นี่ ฉันจะตั้งใจทำ�ให้ดีที่สุดและ

เลือกมีคว�มสุข  ฉันจะหวังสำ�หรับอน�คต

ต่อไป แต่ในระหว่�งนี้ ให้ฉันทำ�ประโยชน์ที่

นี่ก่อน”  นั่นคือคว�มแตกต่�งระหว่�งก�ร

ย่ำ�น้ำ�กับก�รว่�ยน้ำ�จริง

ปร�กฏว่�วิสุทธิชนอยู่ในทอมพ์สันไม่

น�น  เลมัน คอพลีย์ผิดสัญญ�ว่�จะให ้

วิสุทธิชนอยู่บนแผ่นดินนี้   ในที่สุดพระเจ้�

ทรงส่งวิสุทธิชนเหล่�นี้ไปมิสซูรี แต่พวกเข� 

ทำ�สุดคว�มส�ม�รถขณะอ�ศัยอยู่ในทุ่ง

กันด�ร พวกเข�รู้ว่�จะไม่ได้อยู่ถ�วรท่ีฟ�ร์ม
คอพลีย์  เมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเข�ต้องเดิน
ท�งต่อ  แต่ไม่ว่�จะอยู่น�นเท่�ใด พวก
เข�ต้องดำ�รงชีวิตประหนึ่งจะอยู่ที่นั่นเป็น
ปี ๆ

เหตุใดพระเจ้�จึงประท�นคำ�แนะนำ�นี้
แก่พวกเข�  บ�งคนอ�จท้อแท้ไม่อย�กอยู่
ในเกวียนหรือเต็นท์ในทุ่งเฉอะแฉะขณะ
เห็นคนอื่น ๆ อยู่ในสภ�วก�รณ์ที่ดีกว่�   
คำ�แนะนำ�ของพระเจ้�อ�จเปลี่ยนมุมมอง

เร�อ�จไม่พอใจ 
สภ�วก�รณ์ของเร� 

จึงใช้เวล�สงสัยว่�เมื่อใด
สถ�นก�รณ์จะเปลี่ยน 

ถ้�เร�สงสัย เร�อ�จพล�ด
โอก�สสุดวิเศษของก�ร

เติบโตท�งวิญญ�ณ
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ของเกษตรกรคนนั้น และพระเจ้าประทาน

พรพวกเขาเพราะเหตุนี้

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ท่ีปรึกษา 

ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า  “บ่อย

ครั้งเราจะเข้าใจหุบเขาลึกตรงหน้าเราก็

ต่อเมื่อเราเหลียวกลับไปดูหุบเขาเหล่านั้น

ขณะยืนอยู่บนภูเขาแห่งประสบการณ์ใน

อนาคต  บ่อยครั้งเราจะไม่เห็นพระหัตถ์ของ

พระเจ้าในชีวิตเราจนกว่าการทดลองอัน

ยาวนานผ่านพ้นไป  บ่อยครั้งช่วงเวลายาก

ลำาบากที่สุดของชีวิตเป็นก้อนอิฐที่ต้องใช้

ขาดตอนทันทีเม่ือลีไฮบอกครอบครัวว่าต้อง
หนีเพราะเยรูซาเล็มจะถูกทำาลาย  พวกเขา
ออกไปในแดนทุรกันดาร—เพียงเพื่อกลับ
มาเอาแผ่นจารึกทองเหลืองจากเลบัน  ช่วง
เวลานั้นพวกเขาเดินตรากตรำาในทะเลทราย
แห้งผากเพียงเพื่อให้เลบันชิงของมีค่าไป
และพยายามฆ่าพวกเขาอย่างนั้นหรือ  ผม
คงจะไม่พอใจเหมือนกัน!

ย่ิงไปกว่าน้ัน ย่ิงเห็นเยรูซาเล็มเหมือนเดิม
ย่ิงทำาให้เลมันกับเลมิวเอลโกรธมากข้ึนไปอีก  
ผมไม่รู้ว่าพวกเขาคาดว่าจะเห็นหลุมกระสุน
ปืนใหญ่ควันโขมงตอนกลับไปหรือไม่ แต่ผม
เดาความคิดของพวกเขาออก: “เยรูซาเล็ม
ไม่เห็นจะถูกทำาลายตรงไหน  ทำาไมเราเสีย
เวลาในแดนทุรกันดารทั้งที่ทุกอย่างที่นี่ก็
ปกติดี”  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ท้ังหมดน้ีส่งผล
ให้พวกเขาทุบตีนีไฟกับแซมทันที (ดู 1 นีไฟ 
3:29)

เมื่อสถานการณ์ไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราคิด 
เมื่อเราคิดว่าเสาเพลิงเคลื่อนไม่เร็วพอ เมื่อ 
เรามองไปรอบ ๆ และเห็นแต่ทุ่งของเกษตร- 
กร เราอาจท้อจนถึงจุดที่เหมือนเลมันกับ
เลมิวเอลคือเราทำาลายศรัทธาของเราและ
แสดงความไม่พอใจพระผู้เป็นเจ้า

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง สอนว่า “เมื่อ 
เราใจร้อนเกินไปกับจังหวะเวลาของพระผู ้
เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เรากำาลังบอกเป็น 
นัยว่าเรารู้ว่าอะไรดีที่สุด  แปลกไหม—เรา 
ผู้ผูกนาฬิกาข้อมือพยายามแนะนำาพระองค์ 
ผู้ทรงควบคุมนาฬิกาและปฏิทินของจักร- 
วาล”4

แน่นอนว่าชีวิตไม่ง่ายเสมอไป และผม

ไม่รู้จักใคร—รวมท้ังตัวผม—ท่ีจะพูดว่าชีวิต

เป็นอย่างที่พวกเขาวาดฝันไว้ไม่มีผิด  แต่

ผมรู้จักหลายคนท่ีจะพูดว่าถึงอย่างไรก็ตาม 

พวกเขามีความสุขกับชีวิตเวลาน้ี—แม้ไม่ได้

เติบโตขึ้นมาเป็นพนักงานดับเพลิงบนดวง

จันทร์!

ทัศนะในทางบวกเช่นนั้นเกิดขึ้นเมื่อเรา

ติดตามพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ด้วยการมอง

โลกในแง่ดีผ่านแดนทุรกันดารของเราเอง  

เมื่อทำาเช่นนั้น สักวันหนึ่งเราจะค้นพบว่า

ประสบการณ์ในแดนทุรกันดารของเราไม่

เลวร้ายอย่างท่ีคิด  เราอาจถึงกับยอมรับว่า

ท้ังหมดน้ันคุ้มค่า  พระเจ้าตรัสกับเราแต่ละ

คนดังนี้

“จงดำาเนินต่อไปด้วยความอดทนจนกว่า

เจ้าจะได้รับการทำาให้ดีพร้อม.

“อย่าให้จิตเจ้าหันกลับไป; และเมื่อเจ้า

มีค่าควร, ในเวลาอันเหมาะสมของเราเอง, 

เจ้าจะเห็นและรู้” (คพ. 67:13–14) 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เรียนรู้วิธีสำานึกคุณไม่ว่าสภาวการณ์ของท่านจะ 
เป็นอย่างไร ดูคำาปราศรัยการประชุมใหญ่เดือน
เมษายนของประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
“สำานึกคุณในทุกสภาวการณ์”  ในฉบับเดือน
พฤษภาคม หรือที่ conference.lds.org
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วางรากฐานให้อุปนิสัยของเราและปูทาง

ไปสู่โอกาส ความเข้าใจ และความสุขใน

อนาคต”3

อย่าให้จิตเจ้าหันกลับไป
บางครั้งเราประสบปัญหาเมื่อเราดึงดัน

ทำาสิ่งต่าง ๆ ตามตารางเวลาของเรา 
แทนที่จะวางใจตารางเวลาของพระเจ้า 
ลองพิจารณาเรื่องการออกจากเยรูซา- 
เล็มของลีไฮจากมุมมองของเลมันกับเล- 
มิวเอล  ชีวิตที่สะดวกสบายของพวกเขา 
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โดย แองเจลิกา แฮ็กแมน

ใ
นสวีเดน ช่วงเรียนมัธยมปลายปีสุด 
ท้าย ดิฉันตัดสินใจสมัครเรียนมหา-
วิทยาลัยบริคัมยังก์ในยูทาห์  มีเพียง

ปัญหาเดียวคือ ไม่ว่าดิฉันจะสวดอ้อนวอน
พระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธาแรงกล้าเพียงใด
ให้ทรงยืนยันการตัดสินใจของดิฉัน แต่ดิฉัน
ก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าใช่  ดิฉันคิดว่า “คำาตอบ
อาจจะเป็นไม่ก็ได้   ในหลายกรณี บีวายยู
น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพราะดิฉันต้องการแต่งงานในพระ- 
วิหารและโอกาสของดิฉันที่บีวายยูดีกว่า
ในสวีเดนมาก”  ยกเว้นว่านั่นไม่ใช่  ไม่ใช่
สำาหรับดิฉัน ไม่ใช่ ณ เวลานั้น

ด้วยความผิดหวัง ดิฉันจึงทิ้งแผนที่จะ
เรียนบีวายยูและสมัครเรียนมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในสวีเดน  ในช่วงเวลาเดียวกับที ่
ดิฉันต้องจากไปผจญภัยที่บีวายยู ดิฉัน
ตกหลุมรักกับโจนาส—ผู้สอนศาสนาที่เพิ่ง
จบ  แม้เราคงเคยเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน
หลายครั้งด้วยกันก่อนโจนาสไปเป็นผู้สอน
ศาสนา แต่ดิฉันไม่เคยสนใจเขามาก่อน  
ดิฉันไม่เคยสังเกตเห็นเสน่ห์และเสียงหัวเราะ
ของเขาที่ทำาให้คนอื่นต้องหัวเราะตาม!

ช่วงแรกในความสัมพันธ์ของเรา โจนาส 

บอกดิฉันว่าเขาสมัครเรียนบีวายยูแล้วและ
หวังว่าจะได้ไปเรียนเทอมหน้า  หลังจาก
เทอมแรกของเขาในโพรโว เราแต่งงานกัน 
ในพระวิหารและเริ่มเรียนบีวายยูด้วยกัน  
เราเรียนจบวันเดียวกัน

เวลานี้เมื่อดิฉันย้อนกลับไปดูว่าเหตุใด
ตอนแรกพระบิดาบนสวรรค์ตรัสไม่—หรือ
ที่จริงคือ “ยังไม่ใช่”—ต่อการสวดอ้อนวอน
ด้วยศรัทธาแรงกล้าของดิฉันเก่ียวกับการไป
เรียนบีวายยู  ถึงแม้พระองค์จะตรัสไม่กับ
ความปรารถนาของดิฉันในช่วงเวลานั้น แต่
พระองค์กำาลังตรัสใช่กับความปรารถนาที่
สำาคัญกว่านั้นมาก  สมัยเป็นเด็กสาว ดิฉัน
สวดอ้อนวอนบ่อยครั้งขอให้ดิฉันกับสามีใน
อนาคตพบกันเมื่อถึงเวลาเหมาะสม  เรา
อาจจะพบกันที่บีวายยู แต่ดิฉันมั่นใจว่า 
ส่วนหนึ่งของแผนที่ยิ่งใหญ่กว่าคือดิฉันกับ
โจนาสต้องพบกันในสวีเดน  บางทีคำาตอบ 
“ไม่” หลาย ๆ ครั้งของพระบิดาบนสวรรค์
ต่อการสวดอ้อนวอนของเราอาจจะเป็นส่วน
ประกอบของคำาตอบ “ใช่” ในแผนท่ีย่ิงใหญ่
กว่าสำาหรับชีวิตเราก็เป็นได้

ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์
ในเกทเสมนี พระเยซูคริสต์ทรงสวดอ้อน 

วอนด้วยศรัทธาแรงกล้ายิ่ง “โอพระบิดาของ
ข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้น
ไปจากข้าพระองค์เถิด”  พระองค์ทูลเพิ่มต่อ
จากนั้นว่า “แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็น
ไปตามพระทัยของพระองค์” (มัทธิว 26:39)  
พระเยซูคริสต์ทรงเลือกดื่มจากถ้วยอันขมขื่น
เพราะทรงทราบว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ท่ีย่ิงใหญ่กว่าของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือจัดเตรียม 
พระผู้ช่วยให้รอดผู้จะทรงชดใช้บาปของ

ดิฉันคิดว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ตรัสว่าไม่ 
แต่แท้ที่จริงพระองค์

ตรัสว่าใช่กับแผน 
ยิ่งใหญ่กว่าสำาหรับ

ชีวิตดิฉัน
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มนุษยชาติ (ดู 3 นีไฟ 11:11)
ทำานองเดียวกัน เรารู้ว่าพระบิดาบน

สวรรค์ของเราทรงมีแผนสำาหรับชีวิตเรา แม้
เราอาจไม่รู้รายละเอียดในแผนของพระผู้
เป็นเจ้าสำาหรับเรา แต่เราสามารถวางใจ
คำาตอบของพระบิดาบนสวรรค์ต่อการสวด
อ้อนวอนของเราและทูลว่า “ขอให้เป็นไป
ตามพระทัยของพระองค์”

พระคริสต์ทรงทำาให้พระประสงค์ของ
พระองค์สอดคล้องกับพระประสงค์ของ

พระผู้เป็นเจ้า และแผนสำาคัญยิ่งที่รวมถึง 
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดสำาหรับ
มนุษยชาติทั้งปวงได้เกิดขึ้นแล้ว  ทำานอง
เดียวกัน เม่ือเราทำาให้ความประสงค์ของเรา
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระผู้เป็น
เจ้า พระบิดาบนสวรรค์จะทรงเปิดเผยแผน
ยิ่งใหญ่กว่าสำาหรับเราได้   ขณะที่ชีวิตเรา
ดำาเนินต่อไป เราสามารถรับพรที่พระเยซู
คริสต์ทรงทูลวิงวอนในการสวดอ้อนวอน
แทนเราได้ พรที่ว่า “เพื่อพวกเขาจะได้เป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์ผู้เป็น
พระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์
ในพระองค์ เพ่ือพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์
และในข้าพระองค์ด้วย” (ยอห์น 17:21)

ดิฉันซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงกระซิบด้วยความรักว่าไม่ต่อการ
สวดอ้อนวอนบางคร้ัง เพ่ือท่ีพระองค์จะทรง
ตอบใช่ได้ดังชัดเจนต่อการสวดอ้อนวอนคร้ัง
อื่น ๆ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

พระผู้เป็นเจ้าทรง
เห็นภาพใหญ่กว่า
“บ่อเกิดอันน่าพิศวงของ 

อำานาจ พละกำาลัง และ 

การปลอบโยนมีให้เราแต่ละคน พระองค์ 

ผู้ทรงรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเราเอง 

พระองค์ผู้ทรงเห็นภาพใหญ่กว่าและทรง

รู้จักจุดจบนับแต่กาลเร่ิมต้น ทรงรับรอง

กับเราว่าพระองค์จะทรงอยู่ให้ความช่วย

เหลือเราท่ีน่ันถ้าเราเพียงแต่ทูลขอ  เรา

มีสัญญาว่า ‘สวดอ้อนวอนเสมอ, และจง

เช่ือ, และส่ิงท้ังปวงจะร่วมกันส่งผลเพ่ือ

ความดีของเจ้า’ [คพ. 90:24]”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “เราไม่มีวัน
เดินตามลำาพัง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 
121.
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เ ยาวชนบางคนมีคำาถามและกำาลังมองหาคำา 
	ชี้แนะ		บางคนสงสัยว่าพวกเขาออกนอกเส้น	
	ทางพระกิตติคุณไปได้อย่างไรและจะกลับมา

ได้อย่างไร		ขณะข้าพเจ้าพูดกับทุกท่าน	ข้าพเจ้าพูด
อย่างจริงจังที่สุดกับท่านที่กำาลังแสวงหา

บัญชีทางวิญญาณของท่าน
เราทุกคนอาศัยสินเชื่อทางวิญญาณ		บัญชี

พอกพูนขึ้นเรื่อย	ๆ	ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง		ถ้าท่าน
ชำาระหนี้อยู่เสมอ	ท่านก็ไม่ต้องกังวลมาก	ไม่นาน
ท่านจะเริ่มเรียนรู้วินัยและรู้ว่ามีวันสะสางบัญชีรอ
อยู่ข้างหน้า		จงเรียนรู้ที่จะชำาระบัญชีทางวิญญาณ
ของท่านตามระยะเวลาเป็นประจำาแทนที่จะปล่อย
ให้ดอกเบี้ยและค่าปรับสะสมไปเรื่อย	ๆ
เพราะท่านกำาลังได้รับการทดสอบ	จึงคาดการณ์

ได้ว่าท่านจะทำาบางอย่างผิดพลาด		ข้าพเจ้าคิดว่า
ท่านเคยทำาสิ่งต่าง	ๆ	ในชีวิตที่ท่านรู้สึกเสียใจ	สิ่ง
ที่ท่านไม่อาจแม้แต่จะขอโทษ	นับประสาอะไรกับ
การแก้ไข		ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแบกภาระอย่างหนึ่ง		
บางทีท่านอาจรู้สึกด้อยในความคิดและร่างกาย	
ยุ่งยากใจหรือรู้สึกหนักอึ้งกับบัญชีทางวิญญาณ
บางอย่างท่ีมีเคร่ืองหมาย	“เลยกำาหนด”		เม่ือท่าน
ประจันหน้ากับตนเองในช่ัวขณะของการตรึกตรอง

อย่างเงียบ	ๆ	(ซึ่งเราหลายคนพยายามหลีกเลี่ยง)	
มีบางอย่างที่ยังไม่ได้แก้ไขรบกวนจิตใจท่านหรือ
ไม่		มีบางอย่างติดค้างในมโนธรรมของท่านหรือไม	่	
ท่านยังรู้สึกผิดกับเรื่องใดบ้างหรือไม่	ไม่ว่ากับเรื่อง
เล็กหรือเรื่องใหญ่
บ่อยเหลือเกินที่เราได้รับจดหมายจากคนที่ทำา 

ความผิดอันน่าสลดใจและรู้สึกหนักอึ้ง		พวกเขา
วิงวอนว่า	“ผมจะได้รับการให้อภัยหรือไม่		ผมจะ
เปลี่ยนแปลงได้ไหม”	คำาตอบคือ	ได้!	(ดู	1 โครินธ์	
10:13)

การกลับใจให้การบรรเทา
พระกิตติคุณสอนเราว่าเราบรรเทาความทรมาน

และความรู้สึกผิดได้โดยผ่านการกลับใจ		นอกจาก
คนไม่กี่คน—ไม่กี่คนจริง	ๆ—ที่เลือกอยู่ฝ่ายหายนะ
หลังจากรู้อย่างสมบูรณ์แล้ว		ไม่มีนิสัย	การเสพติด 
การกบฏ	การล่วงละเมิด	และการกระทำาผิดใด	ไม่
ว่าใหญ่หรือเล็ก	ที่เป็นข้อยกเว้นจากสัญญาของ
การให้อภัยอย่างสมบูรณ์		ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
กับท่านในชีวิต	พระเจ้าทรงเตรียมทางให้ท่าน 
กลับมาถ้าท่านจะสดับฟังการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

บางคนเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นที่ต้านไม่อยู่	การ ภา
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โดย ประธาน
บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

             ความจริงที่
สมควรรู้

             มากที่สุด
หากท่านสะดุดหรือหลงทางไปชั่วครู่ ท่านสามารถก้าวไปข้างหน้า 

ด้วยศรัทธาและไม่ซัดเซไปมาในโลกอีกต่อไป
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ล่อลวงที่วนเวียนอยู่ในความคิดจนอาจกลายเป็นนิสัย	แล้วกลาย
เป็นการเสพติด		เรามีแนวโน้มจะทำาการล่วงละเมิดและบาปบาง
อย่างและอ้างเหตุผลว่าเราไม่มีความผิดเพราะเราเกิดมาแบบนั้น		
นั่นทำาให้เราติดกับ	และด้วยเหตุนี้จึงเกิดความเจ็บปวดและความ
ทรมานที่พระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นจะทรงรักษาได้		ท่านมีพลังที่จะ
หยุดและได้รับการไถ่

งูหางกระด่ิงนามส่ือลามก
ประธานมาเรียน จี.	รอมนีย์	(1897–1988)	ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน

ฝ่ายประธานสูงสุด	เคยบอกข้าพเจ้าครั้งหนึ่งว่า	“อย่าบอกเพียง 
 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเท่าน้ัน	แต่บอกเพ่ือจะได้ไม่เกิดความเข้าใจ
ผิด”
ดังนั้นจงฟังให้ดี!	ข้าพเจ้าจะพูดอย่างแจ้งชัดในฐานะผู้ได้รับ

เรียกและอยู่ใต้ข้อผูกมัดให้ทำาเช่นนั้น
ท่านอยู่ในยุคที่แส้ของสื่อลามกกำาลังหวดอยู่ทั่วโลก	ยากจะหนี

พ้น		สื่อลามกจับจ้องธรรมชาติส่วนนั้นของท่านซึ่งท่านมีอำานาจให้
กำาเนิดชีวิต
การหมกมุ่นกับสื่อลามกนำาไปสู่ความยุ่งยาก	การหย่าร้าง	โรค

ร้าย	และความเดือดร้อนนับสิบอย่าง		ไม่มีส่วนใดของสื่อลามกที่
ไร้พิษภัย		การสะสม	ดู	หรือพกพาสื่อลามกไปด้วยก็เหมือนกับการ
เก็บงูหางกระดิ่งไว้ในเป้สะพายหลัง		กระชากท่านไปสู่การโจมตี
ทางวิญญาณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ซึ่งเทียบได้กับการถูกงูจู่โจม
ด้วยการพ่นพิษที่เป็นอันตรายถึงตาย		เราสามารถเข้าใจได้ง่าย	ๆ	การสะสมหรือดูสื่อลามกเหมือนกับการเก็บงูหางกระดิ่ง 

ไว้ในเป้สะพายหลัง



50 เ ลี ย โ ฮ น า

กับโลกในสภาพเช่นนี้ว่า	ท่านแทบจะเปิดรับ	อ่าน	หรือดูสื่อลามก
ได้อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยไม่ตะหนักถึงผลอันน่ากลัวท่ีจะเกิดข้ึน		
หากท่านเป็นเช่นนั้น	ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้หยุด		หยุดเดี๋ยวนี้!

พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าทุกคน	“ได้รับการสั่งสอนอย่างเพียง

พอจนพวกเขารู้จักความดีจากความชั่ว”	(2 นีไฟ	2:5)		นั่นรวมถึง

ท่านด้วย		ท่านรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด		จงระมัดระวังให้มากที่จะไม่

ข้ามเส้นนั้น

ถึงแม้ความผิดพลาดส่วนใหญ่จะสารภาพเป็นส่วนตัวต่อพระ- 

เจ้าได้	แต่มีการล่วงละเมิดบางอย่างที่เรียกร้องมากกว่านั้นจึงจะ 

ได้รับการให้อภัย		หากความผิดของท่านร้ายแรง	จงไปพบอธิการ

ของท่าน		แต่หากไม่ร้ายแรง	การสารภาพธรรมดาแบบเงียบ	ๆ 

เป็นการส่วนตัวก็เพียงพอแล้ว		แต่จำาไว้ว่าเช้าอันสดใสของการ

ให้อภัยอาจไม่เกิดขึ้นทั้งหมดในทันที		หากท่านสะดุดในตอนแรก	

จงอย่ายอมแพ้		การเอาชนะความท้อแท้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ทดสอบ		อย่ายอมแพ้		ดังที่ข้าพเจ้าแนะนำาไว้ข้างต้น	เมื่อท่าน

สารภาพและละทิ้งบาปแล้ว	อย่าเหลียวหลัง

พระเจ้าทรงพร้อมจะช่วยท่านเสมอ		พระองค์เต็มพระทัยทน

ทุกข์และรับโทษแทนถ้าท่านเต็มใจยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่

ของท่าน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพ่ือบาปของเรา

เพราะเราเป็นมนุษย์	เราอาจจะไม่เข้าใจ—อันที่จริงคือไม่

สามารถเข้าใจได้—ว่าพระเยซูคริสต์ทรงทำาให้การพลีพระชนม์ชีพ

เพื่อการชดใช้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร		แต่เวลานี้พระองค์ทรงทำา	

อย่างไร	ไม่สำาคัญเท่ากับพระองค์ทรงทนทุกข์	เพราะเหตุใด		เหตุใด

พระองค์จึงทรงทำาเช่นน้ันเพ่ือท่าน	เพ่ือข้าพเจ้า	เพ่ือมวลมนุษยชาติ		

พระองค์ทรงทำาเช่นนั้นเพราะความรักที่ทรงมีต่อพระผู้เป็นเจ้าพระ- 

บิดาและมนุษย์ทั้งปวง		“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้	คือการ

สละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน”	(ยอห์น	15:13)

ในเกทเสมนี	พระคริสต์ทรงละจากบรรดาอัครสาวกเพื่อไปสวด

อ้อนวอน		ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่นั่นย่อมอยู่เหนืออำานาจของเราที่จะ

รู้!		แต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงกระทำาการชดใช้เสร็จสิ้น		พระองค์เต็ม

พระทัยรับความผิดพลาด	ความผิดบาป	และความสงสัยหวาด

กลัวของทุกคนในโลกไว้เอง	พระองค์ทรงทนทุกข์แทนเราเพื่อที่เรา

จะได้ไม่ต้องทนทุกข์

การให้อภัยอย่างสมบูรณ์เป็นไปได้

หากท่านสะดุดหรือหลงทางไปชั่วครู่	หากท่านรู้สึกว่าเวลานี้

ปฏิปักษ์จับท่านเป็นเชลย	ท่านสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยศรัทธา

และไม่ซัดเซไปมาในโลกอีกต่อไป		มีคนที่พร้อมจะนำาท่านกลับสู่

สันติสุขและความมั่นคง		พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าตามที่สัญญา

ไว้ในพระคัมภีร์เกิดขึ้น	“หลังจากเราทำาทุกสิ่งจนสุดความสามารถ

แล้ว”	(2 นีไฟ	25:23)		ความเป็นไปได้เช่นนี้คือความจริงอย่างหนึ่ง

ที่สมควรรู้มากที่สุด

ข้าพเจ้าสัญญาว่าเช้าอันโชติช่วงแห่งการให้อภัยจะเกิดขึ้นได ้

เมื่อนั้น	“สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ”	(ฟิลิปปี	4:7)	จะ

เข้ามาในชีวิตท่านอีกครั้งดุจดังอรุณรุ่ง	ท่านและพระองค์	“จะไม ่

จดจำาบาป	[ของท่าน]	อีกต่อไป”	(เยเรมีย์	31:34)		ท่านจะรู้ได้

อย่างไรว่าท่านได้รับการให้อภัยแล้ว		ท่านจะรู้!	(ดู	โมไซยาห	์

4:1–3)

นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้ามาสอนท่านผู้อยู่ในความทุกข์ใจ		พระองค์จะ

ทรงก้าวเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ท่านแก้ไม่ได้	แต่ท่านต้องจ่ายราคา		

การแก้ไขจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านไม่จ่ายราคา		พระองค์ทรงเป็นผู้

ปกครองที่เมตตายิ่งถึงขนาดว่าพระองค์จะทรงจ่ายราคาที่จำาเป็น

เสมอ	แต่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านทำาสิ่งที่ควรทำา	แม้สิ่งนั้นจะ

เจ็บปวดก็ตาม

ข้าพเจ้ารักพระเจ้า	และข้าพเจ้ารักพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มา		

ภาระของความผิดหวัง	บาป	และความรู้สึกผิดของเราวางอยู่เบื้อง
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พระพักตร์พระองค์ และโดยเงื่อนไขที่เอื้อเฟื้อของพระองค์ บัญชี

แต่ละรายการจะถูกขีดว่า “จ่ายครบถ้วน” (ดู อิสยาห์ 1:18–19)

ดำ�เนินชีวิตอย่�งซ่ือสัตย์และรักษ�คว�มมีค่�ควร

ข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “จงเรียนรู้ปัญญาในวัยเยาว์ของลูก; แท้จริง

แล้ว, จงเรียนรู้ในวัยเยาว์ของลูกที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้

เป็นเจ้า” (แอลมา 37:35) เป็นคำาเชื้อเชิญที่มาพร้อมกับคำาสัญญา

ถึงสันติสุขและความคุ้มครองจากปฏิปักษ์ (ดู 1 ทิโมธี 4:12 ด้วย)

อย่าคาดหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นตลอดชีวิตท่าน  แม้กับคนที่

ดำาเนินชีวิตอย่างที่ควร บางครั้งก็จะเป็นไปในทางตรงกันข้าม  จง

เผชิญการท้าทายแต่ละอย่างของชีวิตด้วยการมองโลกในแง่ดีและ

ความม่ันใจ แล้วท่านจะมีสันติสุขและศรัทธาค้ำาจุนท่านเวลาน้ีและ

ในอนาคต
สำาหรับคนที่ยังไม่ได้รับพรทั้งหมดที่ท่านรู้สึกว่าต้องการและ

จำาเป็นต้องมี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านที่ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ย่อม

จะได้รับประสบการณ์หรือโอกาสทุกอย่างที่จำาเป็นต่อการไถ่และ
ความรอด  จงรักษาความมีค่าควร มีความหวัง อดทน และสวด
อ้อนวอนเสมอ  ทุกอย่างมีทางออก ของประทานแห่งพระวิญญาณ

บริสุทธิ์จะนำาทางท่านและชี้แนะการกระทำาของท่าน
ข้าพเจ้ารู้จักท่านในฐานะเยาวชนของศาสนจักร และข้าพเจ้า

เข้าใจว่าท่านไม่ดีพร้อม แต่ท่านกำาลังก้าวไปตามเส้นทางนั้น  จง
กล้าหาญ  จงรู้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีร่างกายย่อมมีอำานาจเหนือผู้ไม่มี
ร่างกาย1  ซาตานถูกตัดสิทธิ์การมีร่างกาย ดังนั้นเมื่อใดที่ท่าน
เผชิญการล่อลวง จงรู้ว่าท่านอยู่เหนือกว่าการล่อลวงทุกอย่างหาก
ท่านจะใช้สิทธิ์เสรีนั้นที่พระองค์ประทานแก่อาดัมกับเอวาในสวน
และตกทอดมาจนถึงคนในรุ่นนี ้
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 

ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu

อ้างอิง
1.	 ด	ูคำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 224.

ข้าพเจ้าสัญญาว่าเช้าอันโชติช่วงแห่งการให้อภัยจะเกิดขึ้นได้
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พระคัมภีร์ข้อหน่ึงท่ีผมชอบมาก

ห้องสนทนา

มาตรฐานและเพ่ือน 

ต้ั
งแต่ดิฉันอยู่ในโรงเรียน ดิฉันมีเพื่อน
ที่ไม่เข้าใจมาตรฐานทางศีลธรรมของ

ศาสนาเรามาโดยตลอด  ตอนแรกก็ยาก แต่
เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มชินกับแนวคิด
เร่ืองความสะอาดทางศีลธรรมของดิฉัน  ดิฉัน 
ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะเป็นคนสะอาดและ
บริสุทธิ์ และนั่นได้ผลดี ทั้งสำาหรับดิฉันและ
คนที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ดิฉัน  เมื่อเวลาผ่าน
ไป ความเคารพ สันติสุข และปีติกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในแวดวงมิตรสหายที่เปี่ยมด้วย
ความรักของเรา
วิโทเรีย เอ็ม., บราซิล

ให้อภัยเพ่ือนๆ

เนื่องจากผมเป็นสมาชิกคนเดียวของ
ศาสนจักรในกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน ผม

จึงประสบปัญหาเป็นครั้งคราวเมื่อเพื่อน ๆ 
ไม่พอใจผม  บางครั้งพวกเขาตัดสินและ
วิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของผม  ผมรู้สึกโดด
เดี่ยวมาก แต่ก็ยังรู้สึกขอบคุณที่ผมรู้จัก

มาตรฐานของศาสนจักร
ถ้าเพื่อนไม่พอใจผม ผมจะพยายามถ่อม

ตนและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เพราะผมรู้
ว่าความขัดแย้งเป็นความชั่วร้าย  เมื่อพวก
เขาเริ่มพูดเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับศาสนจักร 
ผมเพียงแต่เป็นพยานถึงความเชื่อในพระ-
กิตติคุณของผม

ผมให้อภัยเพื่อนเสมอไม่ว่าพวกเขาจะ
ขอโทษผมหรือไม่ก็ตาม  การให้อภัยไม่ใช่
เพียงพูดว่า “ยอมรับคำาขอโทษ” หรือ “ไม่
เป็นไร” เพราะการให้อภัยมีความหมายลึก
ซึ้ง นั่นคือ พระเยซูคริสต์ทรงชดใช้บาปของ
เราเพื่อพระบิดาบนสวรรค์จะทรงให้อภัย 

เราได้
ถึงแม้เพื่อน ๆ ไม่เข้าใจความเชื่อของผม

เวลานี้ แต่ผมรู้ว่าผมสามารถเป็นเครื่องมือ
ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อสอนพระกิตติคุณแก่
พวกเขา  ผมกำาลังช่วยพวกเขา และขณะ
เดียวกันผมกำาลังช่วยให้ตนเองเติบโตทาง
วิญญาณและเตรียมรับใช้งานเผยแผ่
โจชัว วี., ฟิลิปปินส์

พระบิดาบนสวรรค์ของ
เราทรงใช้ “เรื่องเล็กและ

เรียบง่าย” (แอลมา 37:6) ทำาให้  
   งานของพระองค์ก้าวหน้า  โจเซฟ 

สมิธไม่ใช่บุคคลยิ่งใหญ่ในสายตาชาวโลก แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้
ท่านฟื้นฟูศาสนจักร  และสิ่งเรียบง่ายมากที่นำาไปสู่การฟื้นฟูคือการ

สวดอ้อนวอน  อย่าคิดว่าคุณเล็กเกินกว่าจะทำางานในสวนองุ่น
ของพระเจ้า  การเป็นแบบอย่างที่ดีสามารถช่วยให้เพื่อนบ้าน
เป็นสมาชิกศาสนจักรได้  พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงต้องการคนใหญ่
โต แต่ทรงต้องการเพียงคนซื่อสัตย์และเชื่อฟังเท่านั้น
โรนิค อาร์., เฮติ

52 เ ลี ย โ ฮ น า



ครอบครัวท่านสามารถช่วยรวมครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียว
ท่านทุกคนสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณในแบบสบายๆ และเป็นธรรมชาติ

(ดู เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “จงวางใจในพระเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 43.)
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โดย มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน
นิตยสารศาสนจักร

เมื่อพวกเขาพบใคร พวกเขาจะให้เค้ก
กล้วยหอมคนนั้นหนึ่งชิ้น  เมื่อคนนั้นรับ 
พวกเขาจะบอกว่าแม้เค้กชิ้นนี้จะอร่อยและ
มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ผู้สอนศาสนามี
ข่าวสารที่จะบำารุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเขา  
จากนั้นเยาวชนชายกับคู่จะเชื้อเชิญบุคคล
นั้นให้พบกับผู้สอนศาสนา พวกเขาทำาแบบ
นี้และได้ใบแจ้งชื่อที่อยู่ให้ผู้สอนศาสนา 40 
ถึง 50 ใบในเวลาสองชั่วโมง

เยาวชนชายผูกมิตรกับสมาชิกโควรัมของ
พวกเขาเช่นกัน  ในวันเสาร์พวกเขามาร่วม
กิจกรรมเยาวชนชายและทำางานในหน้าท่ีต่อ
พระผู้เป็นเจ้า  จากนั้นจึงไปเยี่ยมสมาชิกที ่

ผู้สอนศาสนาBANANA BREAD 
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สำ�หรับเย�วชนช�ยเหล่�นี้ ก�รแบ่งเค้กชิ้นหนึ่ง
เป็นพรแก่ชีวิตนับไม่ถ้วน รวมทั้งชีวิตพวกเข�เอง

แข็งขันน้อยของโควรัม พวกเขากระตุ้นคน
เหล่านั้นให้มาโบสถ์แล้วชวนพวกเขากลับ
มาเล่นกีฬาหรือมาร่วมกิจกรรมอีกครั้ง

ในวิธีน้ีและวิธีอ่ืน ๆ อีกมากมาย เยาวชน
ชายเหล่านี้กำาลังเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา 
ช่ัวชีวิต  สองคนในน้ัน (ขวา) บอกว่าพวกเขา
รู้สึกเข้มแข้งขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจจาก
ประสบการณ์เหล่านั้น

เค้กกล้วยหอม

ถ้ามีคนให้เค้กกล้วยหอมอร่อย ๆ 
คุณชิ้นหนึ่ง คุณจะมีปฏิกิริยา
อย่างไร  สำาหรับเยาวชนชายใน

วอร์ดหนึ่งที่เอกวาดอร์ นั่นเป็นวิธีหนึ่งที่พวก
เขาเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับพระกิตติคุณ

ทุกสองเดือนเยาวชนชายเหล่านี้มีวันผู้
สอนศาสนากับโอเพ่นเฮาส์หลายพื้นที่ใน
เขตวอร์ด  พวกเขาแยกกันเป็นหลายทีม 
แต่ละทีมประกอบด้วยเยาวชนชายหนึ่งคน 
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาหรือผู้สอนศาสนาที่
เพ่ิงจบหน่ึงคน และเอ็ลเดอร์หรือมหาปุโรหิต
หนึ่งคน  บางกลุ่มทำางานที่เต็นท์ บางกลุ่ม
ไปติดต่อกับผู้คนในสวนสาธารณะ และบาง
กลุ่มไปตามบ้าน
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ประสบการณ์เผยแผ่ศาสนาของท่าน

ท่านเคยแบ่งปันพระกิตติคุณผ่านวิธีเล็กน้อยและเรียบง่ายอย่างไร  

แบ่งปันเรื่องราวของท่านที่ liahona.lds.org และคลิกตรง “Submit 

Your Work (ส่งผลงาน)” หรืออีเมลมาที่ liahona@ldschurch.org

เรียนรู้หน้าท่ี 
รับผิดชอบของผม

เมื่อเป็นมัคนายกผมเรียนรู้หน้าที่รับ
ผิดชอบเพราะการสนับสนุนของคุณ

พ่อคุณแม่กับผู้นำาและการทำาตามเป้า
หมายในหนังสือหน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า  
เมื่อเป็นผู้สอนผมเรียนรู้มากขึ้นโดยไป
เย่ียมในฐานะผู้สอนประจำาบ้าน เข้าร่วม
โอเพ่นเฮาส์ในวันผู้สอนศาสนา แบ่งปัน
เค้กกล้วยหอม เข้าร่วมสหกิจกรรม และ
เข้าร่วมกิจกรรมวอร์ดและสเตค

เวลาน้ีผมเป็นปุโรหิต ผมต้องเน้นงาน
เผยแผ่ศาสนามากขึ้น  การได้ทำางาน
กับประธานเยาวชนชายและเป็นผู้ช่วย
อธิการทำาให้ผมเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยว
กับหน้าที่รับผิดชอบของผมในการเป็น 
ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต

ผู้นำาชวนเราไปกับพวกเขาและผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาเสมอเพื่อให้เราคุ้นเคย
กับงานเผยแผ่ศาสนา  พวกเขาชักชวน
ให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วย โดยเฉพาะ
พระคัมภีร์มอรมอน  ประสบการณ์
ทั้งหมดนี้จูงใจและเตรียมผมให้พร้อม
รับฐานะปุโรหิตที่สูงกว่าและรับใช้งาน
เผยแผ่เต็มเวลา
ไอแซค จี. อายุ 17 ปี

เปล่ียนเพราะ 
พระกิตติคุณ

ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรห้าปีแล้ว  
คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

แต่ลุงจอร์เกเป็นประธานเยาวชนชาย
และเขาเป็นผู้สนับสนุนที่ดีมาโดยตลอด  
ผมขอบคุณอธิการของผมเช่นกันที่สนับ- 
สนุนและให้กำาลังใจผมเสมอ

ผมตัดสินใจเข้าใกล้ศาสนจักรมากขึ้น
หลังจากวันผู้สอนศาสนาวันหนึ่งที่พวก
เขาจัดในวอร์ด  นั่นเป็นประสบการณ์
หนึ่งในช่วงแรก ๆ ที่จูงใจให้ผมเข้าร่วม
ศาสนจักร  ตั้งแต่ผมเป็นมัคนายก ผู้สอน 
และเวลานี้เป็นปุโรหิต ผู้นำาสนับสนุน
และกระตุ้นผมเสมอให้เข้าร่วมกิจกรรม
งานเผยแผ่ศาสนาทุกครั้ง  ผมชอบโอ-
เพ่นเฮาส์ ซึ่งผมมีโอกาสแบ่งปันพรของ
การเป็นการสมาชิกศาสนจักรของพระ- 
คริสต์กับคนอื่น ๆ  สิ่งที่สร้างแรงบันดาล
ใจให้ผมมากที่สุดคือกิจกรรมบำาเพ็ญ

ประโยชน์ ซึ่งผมมีโอกาสรับใช้เพื่อนบ้าน
ตามที่พระเยซูทรงสอนให้เราทำา

หนึ่งปีก่อน น้องชายผมชื่อหลุยส์
อายุ 15 ปี กับอิสราเอลอายุ 12 ปี เข้า
ร่วมศาสนจักร  เราทำาโครงการต่าง ๆ 
ในหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยกัน และ 
ตั้งแต่พวกเขารับบัพติศมาเรามีประสบ- 
การณ์สุดวิเศษของการทำางานด้วยกัน  
เยาวชนชายทุกคนในวอร์ดสนิทกันมาก 
และเราสนับสนุนกัน

ผมรู้ว่าบัพติศมาเป็นประตูสู่อาณา- 
จักรแห่งสวรรค์  เมื่อเรากำาลังรับใช้เพื่อน
มนุษย์ของเรา  เท่ากับเรากำาลังรับใช้
พระผู้เป็นเจ้า (ดู โมไซยาห์ 2:17)  งาน
เผยแผ่ศาสนาเป็นพรแก่ครอบครัว และ
ผมรู้ว่าชีวิตผมเปล่ียนไปเพราะพระกิตติ- 
คุณ
อัลวาโร ที. อายุ 17 ปี 



โดย โธมัส อี. โรบินสันที่ 3

สมัยผมเป็นผู้สอนศาสนาใหม่ใน

ญี่ปุ่น ผมไม่เข้าใจคนอื่นพูด ถ้า

จะให้ทำาความรู้จักพวกเขายิ่ง

ไม่ต้องพูดถึง  การฝึกรักคนที่ผมไม่รู้จัก

เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผม

ไม่เข้าใจว่าพวกเขากำาลังพูดอะไร  แต่ผม

พยายามแสดงความรักต่อพวกเขา และ

ผมชื่นชมที่พวกเขาพยายามแสดงน้ำาใจ

ต่อผม

ทุกสัปดาห์ ผมกับคู่ได้รับขนมปังทำาเอง

หนึ่งแถวจากพี่น้องสตรีคนหนึ่งในวอร์ด

ชื่อซิสเตอร์เซนบา  เธอแสดงความรักต่อผู้

สอนศาสนาโดยการอบขนมปังและเขียน

ข้อความสั้น ๆ ทว่าจริงใจให้พวกเขา

ผมซาบซึ้งใจที่มีคนห่วงใยผม  ผมรู้สึก

ว่าต้องแสดงความขอบคุณเธอบ้างเล็ก ๆ 

น้อย ๆ  ผมเขียนข้อความสั้น ๆ บอกเธอ

ว่าผมรู้สึกขอบคุณเธอและการเสียสละที่

เธอกับครอบครัวทำาเพื่อช่วยผู้สอนศาสนา   

เรากลายเป็นเพื่อนกัน และผมเริ่มคิดว่า

เธอเป็น “แม่ไกลบ้าน” ของผม

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

การกระตุ้นเตือนเล็กน้อย 
ครั้งหนึ่งสามารถเปลี่ยนชีวิต 

ให้ดีขึ้นได้

 ท่ี
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หลายเดือนผ่านไป  เช้าตรู่วันพุธวันหนึ่ง

ผมได้รับโทรศัพท์จากประธานคณะเผยแผ่ 

เขาขอให้ผมย้ายไปโอะกินะวะ  เมื่อผมวาง

โทรศัพท์  ใจผมอัดแน่นด้วยความรู้สึกตื่น

เต้นระคนเสียใจ  ผมกลัวการต้องกล่าวลา

มาก  การโทรศัพท์บอกสมาชิกวอร์ดแต่ละ

คนว่าผมจะต้องไปวันรุ่งขึ้นทำาให้ผมปวดใจ  

การกล่าวลาคนที่ผมรักมากขนาดนั้นยาก

กว่าที่ผมเคยจินตนาการเอาไว้

เมื่อผมโทรศัพท์บอกทุกคนแล้ว ผม

สังเกตว่าคนเดียวท่ีไม่รับโทรศัพท์คือซิสเตอร์ 

เซนบา  ผมเสียใจที่ผมจะไม่สามารถกล่าว

ลาสมาชิกซึ่งผมสนิทชิดเชื้อมากที่สุด

เช้าวันรุ่งขึ้นผมกับผู้สอนศาสนาอีกสอง

คนไปสนามบิน  เมื่อมาถึงเคาน์เตอร์ขาย

ตั๋วและพยายามซื้อตั๋ว เจ้าหน้าที่บอกเราว่า

บัตรของเราใช้ไม่ได้  เราไม่มีเงินจ่ายค่าตั๋ว

และเที่ยวบินจะออกใน 10 นาที! พวกเรา

สามคนใจหายวาบ  เรากำาลังจะพลาด 

เที่ยวบินและต้องค้างที่สนามบินวันนั้น

แต่ความหวาดหวั่นทั้งหมดเปลี่ยนเป็น

ความสบายใจเมื่อผมเหลียวหลังไปเห็น 

ซิสเตอร์เซนบาเดินเข้ามาในสนามบิน ผม

ตกใจมากที่เธออยู่ตรงนั้นเพราะเธอไม่รู้ว่า

เที่ยวบินของเราออกเวลาไหน ขณะรีบเดิน

มาหาเรา เธอยิ้มและให้ขนมปังเราทุกคน 

ไปกินบนเครื่องบิน

ขณะอธิบายให้เธอฟังว่าเรากำาลังจะพลาด 

เที่ยวบิน เธอเสียใจ  พวกเราไม่ทราบจะ

ทำาอย่างไร  แต่แล้วซิสเตอร์เซนบาก็เริ่ม

ค้นกระเป๋าเงินเพื่อหาบางอย่างที่อาจช่วย

เราได้  เธอกระโดดตัวลอยอย่างมีความสุข

เมื่อพบซองเล็ก ๆ ในกระเป๋าเงินซึ่งหลาย

สัปดาห์ก่อนเธอใส่เงิน 50,000 เยนไว้ในน้ัน

—จำานวนเงินเท่ากับที่เราต้องการพอดี เธอ

ให้เงินเรา และเราสามารถซื้อตั๋วทันเวลา  

เราขอบคุณเธอด้วยความกตัญญูอย่างสุด

ซึ้งเท่าที่ใจเราจะนึกออก กล่าวลา และรีบ

ขึ้นเครื่อง

หลังจากเครื่องบินขึ้นแล้ว เพื่อนผู้สอน

ศาสนาของผมหันมาพูดว่า “เธอน่าทึ่งจริง ๆ 

ก็ตาม  โดยผ่านการกระตุ้นเตือนเหล่านี้

เรามีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น  ผมรู้ว่า

ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่เธอมาสนามบิน นั่น คือ 

ปาฏิหาริย์

พระเจ้าทรงใช้วิธีเล็กน้อยทำาให้เกิดงาน

ของพระองค์จริง ๆ  เราเหล่าสมาชิกของ

ศาสนจักรน้ีได้รับพรเพียงใดท่ีมีอิทธิพลของ

พระองค์ในชีวิตเรา  ขอให้เราทุกคนมีค่า

ควรที่จะรับการกระตุ้นเตือนเหล่านี้เสมอ

นะ! นั่น คือปาฏิหาริย์!”

แล้วผมก็ตระหนักว่านั่นคือปาฏิหาริย์

อย่างแท้จริง  เขาพูดต่อจากนั้นว่า “ข้อ 

ความของคุณเขียนว่าอะไร”  ผมเห็นเขา 

กำาลังอ่านข้อความสั้น ๆ ซึ่งอยู่กับขนมปัง 

ที่ซิสเตอร์เซนบาให้เขา   เมื่อนึกขึ้นได้ว่า

ผมเองก็มี ผมจึงดึงกระดาษชิ้นเล็กที่เขียน

ถึงผมออกมาอ่าน ซึ่งทำาให้ผมน้ำาตาคลอ

ทันที  จดหมายนั้นเขียนว่า “ฉันรักคุณ! 

ได้โปรดอย่าลืมฉันนะคะ! ฉันจะไม่มีวัน

ลืมคุณ!”

ขณะนั้นผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ 

อย่างแรงกล้ามากกว่าที่ผมเคย 

รู้สึก  แบบอย่างของซิสเตอร ์

เซนบาสอนผมว่าสำาคัญเพียงใด 

ที่ต้องทำาตามการกระตุ้นเตือน

ของพระวิญญาณ—ไม่ว่าการ

กระตุ้นเตือนนั้นจะดูเล็กน้อย 

หรือแปลกประหลาดเพียงใด

และเป็นพรแก่ชีวิตบุตรธิดาของพระผู้เป็น

เจ้า 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุบรรณาธิการ: คณะเผยแผ่คืนเงินให้ซิสเตอร์ 
เซนบาทันที

พระเจ้าทรงใช้วิธีเล็กน้อยเพื่อทำาให้เกิด
งานของพระองค์จริง ๆ



“คุณแม่ทำ�ง�นทั้งวัน   
ฉันจะทำ�ให้คว�มสัมพันธ์
ของเร�ดีขึ้นได้อย่�งไร”

เนื่องจากท่านพบหน้าคุณแม่ไม่บ่อยนัก จึงต้องแน่ใจว่าท่าน 
ใช้เวลาได้ดีเมื่ออยู่ด้วยกัน  ท่านอาจจะพูดคุยกับคุณแม่ว่าจะ 
ทำาเช่นนี้ได้อย่างไร  คุณแม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับท่าน 
เช่นกันและจะช่วยท่านในเรื่องนี้  ลองถามคุณแม่ว่าชอบให ้
ทำาอะไร เช่น กลับบ้านมาทำาความสะอาดบ้าน ทำากิจกรรมด้วย 

 กัน หรือเพียงพูดคุยกัน เมื่อท่านทำากิจกรรมที่คุณแม่ชื่นชอบเป็นประจำา 
 ความสัมพันธ์ของท่านจะดีขึ้น

แน่นอนว่าท่านอาจจะวางแผนทำากิจกรรมสนุก ๆ ด้วยกันแต่เวลาที่
ใช้ด้วยกันอย่างมีความหมาย—เช่น ล้างจานหรืออ่านพระคัมภีร์—จะ
เป็นวิธีสร้างความสัมพันธ์ได้ดีทีเดียว

ท่านควรวางแผนเวลาสำาหรับการสื่อสารด้วย  การเข้าใจกันเป็นองค์
ประกอบสำาคัญของความสัมพันธ์ที่ดี  เรื่องหนึ่งที่ต้องสนทนาคือตาราง
การทำางานของคุณแม่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของท่านกับคุณแม่
อย่างไร  ท่านสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดได้ถ้าพูดคุยกันถึงความ
คาดหวังทั้งของท่านและของคุณแม่

การสวดอ้อนวอนจะช่วย  ครอบครัวสำาคัญต่อพระบิดาบนสวรรค์ ดัง
นั้นพระองค์ทรงสามารถดลใจให้ท่านรู้ว่าจะปรับปรุงความสัมพันธ์กับ
คุณแม่อย่างไร  อย่าเพิกเฉยต่อการกระตุ้นเตือนให้ทำาบางสิ่งที่ดูเล็ก
น้อย (ดู แอลมา 37:6)  ตัวอย่างเช่น การสวมกอดและรอยยิ้มสามารถ
สร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

เขียนจดหมายส้ันๆ
ถึงแม้จะมีเวลาอยู่ด้วยกัน
น้อยมาก แต่คุณยังสามารถ
แสดงความรักต่อคุณแม่ได้  
ส่งข้อความดี ๆ เอาใจท่าน
โดยไม่บอกให้รู้  เมื่อท่าน

อ่านข้อความนั้นขณะทำางาน ท่านจะนึกถึง
คุณ  ทำาเพื่อท่านให้มากเท่าที่จะมากได้  
นึกถึงท่านบ่อยขึ้นและสวดอ้อนวอนให้ท่าน  
ทูลขอพระเจ้าให้ทรงดลใจคุณและกระตุ้น
เตือนคุณเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงความสัมพันธ์
ของคุณ
ไอรินคา อี. อายุ 20 ปี, โอเดสซา ยูเครน

พยายามเข้าใจท่าน
พยายามเข้าใจสถานการณ์ของท่าน เพราะ
ท่านทำางานเพื่อประโยชน์ของคุณ   คุณ
สามารถเริ่มได้โดยช่วยทำาสิ่งต่าง ๆ ที่บ้าน 
เช่น ทำาความสะอาดบ้าน ช่วยน้อง ๆ และ
ทำาอาหาร  คุณสามารถแบ่งปันพระคัมภีร์
กับคุณแม่ สวดอ้อนวอน และทำากิจกรรม 
ที่คุณชอบทำาด้วยกัน
โมโรนี เอ็ม. อายุ 18 ปี, ชิวาวา เม็กซิโก

มีวันอาทิตย์พิเศษ
วันอาทิตย์บางวันเรารับ
ประทานอาหารกลางวันหรือ
อาหารเย็นมื้อพิเศษพร้อม
ของหวานสูตรใหม่ เราพูด 
คุย และเราร้องเพลงสวดปิด

ท้าย  การทำาอย่างนี้ทำาให้เราได้อยู่ด้วยกัน
และช่วยให้เราเป็นเพื่อนที่ดีขึ้น!
เรเบกา เอ็น. อายุ 12 ปี, เซาเปาลู บราซิล

คํ า ถ า ม  &  คํ า ต อ บ

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร58 เ ลี ย โ ฮ น า



ทดลองทําบางอย่าง
เราจัดเวลาอยู่ด้วยกัน เช่น จัดสังสรรค์ใน
ครอบครัว เล่นเกม ไปเที่ยวชายทะเล และ 
รับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน  ท้ังหมด 
นี้ช่วยให้ความสัมพันธ์อันดีลุกโชติช่วง
ตลอดเวลา เมื่อเราเห็นไม่ตรงกันเราจะ
ไม่วิพากษ์วิจารณ์  ดิฉันรู้ว่าบางครั้งดิฉัน
ขอไม่ทำางานบ้าน แต่นี่ส่งผลให้เกิดความ
ไม่ปรองดองในบ้าน  ตั้งแต่ดิฉันเริ่มการ
ทดลองนี้คือ—บ่นน้อยลง ลดเสียงลง ช่วย
งานบ้านมากขึ้น และพูดคุยกับคุณแม่มาก
ขึ้น—วิญญาณที่งดงามจึงเพิ่มขึ้นในบ้าน
และเราร่วมมือกันมากขึ้น
เกล็นดา ซี. อายุ 18 ปี, บาเอีย บราซิล

ช่วยเหลือท่ีบ้าน
ทำางานพิเศษบางอย่างรอบ
บ้าน  คุณแม่ทำางานมาทั้ง
วัน  ถ้าท่านมีงานทำาน้อย
ลงเมื่อกลับถึงบ้าน ท่าน
คงจะมีความสุขมากขึ้น มี

เวลาพูดคุยและทำาสิ่งต่าง ๆ กับคุณมาก
ขึ้น  ขณะพูดคุย คุณสามารถถามท่านเรื่อง
ที่ทำางานวันนั้น  นั่นจะแสดงให้ท่านเห็น
ว่าคุณใส่ใจ และจะเปิดประตูให้สนทนา
หัวข้ออื่น ทำาให้คุณสนิทกันมากขึ้น
ฮีเธอร์ บี. อายุ 18 ปี, ออริกอน สหรัฐอเมริกา

หาบางอย่างท่ีคุณท้ังคู่ชอบทํา
ความสัมพันธ์ของผมกับคุณแม่ดีขึ้นอย่าง
รวดเร็วเมื่อผมพูดว่า “ผมอยากใช้เวลากับ
แม่มากขึ้น แต่ผมไม่รู้จะทำาอะไรหรือทำา
ตอนไหน”  การเล่นเกมกระดานบังเอิญ
เป็นการหย่อนใจที่เราชื่นชอบ  เราจึงเจียด
เวลาส่วนหนึ่งไว้เล่นด้วยกัน หัวเราะ และ
สร้างความทรงจำา  เมื่อคุณเปิดใจกับคุณ

ส่งคำ�ตอบและภ�พคว�มละเอียดสูงต�มคว�มประสงค์ของ
ท่�นม�ก่อน 10 กันย�ยน 2014 ท่ี liahona.lds.org หรือ
อีเมลม�ท่ี liahona@ldschurch.org หรือท�งไปรษณีย์  
(ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

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

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ย
ของท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด
หรือส�ข� (4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมีคำ�
อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบ
และภ�พถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

พ่อคุณแม่ พวกท่านจะกลายเป็นเพื่อนที่
ดีที่สุดของคุณแน่นอน  คุณจะพูดคุยกับ
พวกท่านได้ทุกเรื่อง และคุณจะได้คำาตอบ
ที่จริงใจ  นั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความ
สัมพันธ์พัฒนาเต็มที่
เอฟราอิม เอส. อายุ 15ปี, นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

อ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน
คุณทั้งคู่อาจจะตั้งเป้าหมายอ่านพระคัมภีร์
มอรมอนหรือหนังสือเล่มอื่นของศาสนจักร
ด้วยกันทุกวัน แม้จะเพียงวันละห้านาที  
การอ่านด้วยกันจะกระชับความสัมพันธ์
และบำารุงเลี้ยงคุณด้วยพระวจนะของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าเพ่ือคุณจะพร้อมเผชิญในแต่ละวัน  
จดจำาด้วยว่าต้องสวดอ้อนวอนพระผู้เป็น
เจ้าและทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์  
ดิฉันทราบว่าพระองค์ทรงได้ยินและทรงรัก
คุณ
ลอรา เอ็ม. อายุ 19 ปี, กอร์โดบา อาร์เจนตินา

เรียนรู้จ�ก
ม�รด�ของท่�น
“โปรดดูแบบอย่างให้

เจริญรอยตามจาก 

มารดาที่ซื่อสัตย์ของ 

ท่าน  เลียนแบบ พวกเธอ ไม่ใช่

เลียนแบบคนมีชื่อเสียงซึ่งมาตรฐาน

ของพวกเขาไม่ใช่มาตรฐานของพระ- 

เจ้าและค่านิยมของพวกเขาอาจไม่

สะท้อนมุมมองนิรันดร์ จงดูมารดา

ของท่าน  เรียนรู้จากความเข้มแข็ง 

ความกล้าหาญ และความซื่อสัตย์

ของเธอ จงฟังเธอ เธออาจจะไม่

ช่ำาชองการส่งข้อความ เธออาจไม่มี

แม้กระทั่งหน้าเฟซบุค แต่ถ้าเป็นเรื่อง

ของจิตใจและเรื่องของพระเจ้า เธอ

ร่ำารวยความรู้เรื่องนี้”
ดู เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ด แห่งโควรัม
อัครส�วกสิบสอง, “ม�รด�และบุตรส�ว,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 23.

“คุณพ่อคุณแม่ของฉันเพิ่ง
หย่าขาดจากกัน ฉันโกรธที่
พวกท่านทำาลายครอบครัว
เรา  ฉันจะให้อภัยพวกท่าน
ได้อย่างไร”



ดิ
ฉันได้รับจักรยานสองล้อคันแรก
เมื่ออายุแปดขวบ  ดิฉันเริ่มขั้น
ตอนค่อนข้างน่ากลัวของการคิด

หาวิธีถีบจักรยานด้วยความช่วยเหลือจาก
พี่ชายกับคุณพ่อ  เด็กคนอื่น ๆ ในละแวก

นั้นทำาให้การถีบจักรยานดูง่ายและเป็น
ธรรมชาติมากขณะพวกเขาถีบจักรยาน
แล่นฉิวไปมาตามถนน  ดิฉันนั่งบนเบาะ
จักรยาน—ซึ่งดูเหมือนจะสูงอย่างน้อย 10 
ฟุต (3 เมตร) เหนือพื้นดิน—และตระหนัก
ว่าไม่มีอะไรป้องกันไม่ให้หล่นลงมาอัน
เป็นการพิสูจน์ว่ากฎแรงโน้มถ่วงมีจริง

ขณะพยายามถีบจักรยาน ดิฉันเรียนรู ้
อย่างรวดเร็วว่าถ้าต้องการทรงตัวให้อยู่ 
ดิฉันต้องปั่นต่อเนื่อง  เมื่อดิฉันนั่งบนเบาะ
จักรยานครั้งแรก ความเร็วเป็นสิ่งสุดท้ายที่
ดิฉันต้องการเพิ่มให้ความยักแย่ยักยันของ
ตนเอง แต่ดิฉันเข้าใจหลักความรู้ทั่วไปและ
หลักฟิสิกส์เกี่ยวกับการเคลื่อนไปข้างหน้า
ในทันที  ตราบใดที่ดิฉันปั่นต่อเนื่อง ดิฉัน

จะสามารถหยัดกายไม่ให้ล้มและหลีกเลี่ยง

คอนกรีตขรุขระที่คอยจะทำาให้แขนขาถลอก  

ไม่นานดิฉันก็ปั่นจักรยานไปไหนมาไหนกับ

เพื่อน ๆ ทั่วละแวกนั้นได้

ต้านแรงโน้มถ่วง 

ทำาตามคำาแนะนำาของฝ่ายประธานสูงสุดดัง

สรุปไว้ในหนังสือเล่มนั้นอยู่เสมอ ชีวิตเราจะ

มีสมดุลและตั้งมั่น  พระองค์จะทรงนำาเรา

ไปยังที่ซึ่งเราต้องการไป

เราต้องเคล่ือนไปข้างหน้าเสมอเพ่ือท่ีเรา

จะไม่ล้ม  เพ่ือทำาเช่นน้ัน เราควรทำาส่ิงต่อไป

นี้อย่างซื่อสัตย์และสม่ำาเสมอ

• สวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำา

• ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน

• เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร 

และรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร

• รับใช้คนรอบข้าง

• มีค่าควรเข้าพระวิหาร

การกระทำาทั้งหมดนี้ทำาให้เรายังคง

เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในทิศทาง

ที่ถูกต้อง

นั่นคือสาเหตุที่การอ่านและการรอบรู้

มาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

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

โดย บอนนี่ แอล. 
ออสคาร์สัน
ประธานเยาวชน
หญิงสามัญ

ขณะเคลื่อนไปข้างหน้า ท่านสามารถหยัดกายไม่ให้ล้ม 
แม้เมื่อแรงบีบคั้นภายนอกพยายามดึงท่านลงไป

การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและ

มาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 

ก็เช่นกัน  เราต้องใช้ศรัทธาจนเชื่อว่าถ้าเรา

ออกไปด้วยศรัทธา

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 จ
ูเล

ีย 
เย

ลโ
ล

คนปั่นจักรยานต่อเนื่องสามารถ 

หยัดกายไม่ให้ล้มแม้มีอิทธิพล 

ของแรงโน้มถ่วงได้ฉันใด คนมี 

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นำาทางใน 

ทุกอย่างที่พวกเขาทำาย่อมสามารถ 

ต้านอิทธิพลของปฏิปักษ์ได้ฉันนั้น

60 เ ลี ย โ ฮ น า



จะช่วยให้เราทำาการเลือกสอดคล้องกับ

มาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า  การดำาเนิน

ชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้และการรักษา

พระบัญญัติจะอัญเชิญพระวิญญาณ

บริสุทธิ์มาเป็นเพื่อนยั่งยืนของเรา  คนปั่น

จักรยานสามารถหยัดกายไม่ให้ล้มแม้มี

อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงได้ฉันใด คนม ี

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นำาทางในทุกอย่าง

ที่พวกเขาทำาย่อมสามารถต้านอิทธิพลของ

ปฏิปักษ์ได้ฉันนั้น
ท่านมีจุดหมายอะไรในใจขณะปั่นไป

ข้างหน้า  สำาหรับเยาวชนชายทุกคนของ
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน การเตรียมเป็นผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาตั้งแต่เดี๋ยวนี้สำาคัญต่อ
การเติบโตไปข้างหน้า  การเตรียมให้พร้อม
ไปพระวิหารและรับเอ็นดาวเม้นท์โดยทำา
และรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ควรเป็นเป้า
หมายเบื้องต้นสำาหรับเยาวชนทุกคนเช่นกัน

ดังที่ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดตอน 

ต้นเล่มหนังสือ เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน 

กล่าวไว้ “ขอให้ท่านมีใจจดจ่ออยู่กับพระ- 

วิหารในทุกสิ่งที่ท่านทำา  ในพระวิหารท่าน

จะได้รับพรประเสริฐสุดในบรรดาพรทั้งปวง

ของพระเจ้า รวมไปถึงการแต่งงานเพื่อกาล

เวลาและนิรันดร”1  การรับพันธสัญญาแห่ง 

การแต่งงานนิรันดร์ในพระนิเวศน์ของพระ- 

เจ้าและการเป็นสามี ภรรยา บิดา และ

มารดาที่ชอบธรรมอาจดูเหมือนอีกยาวไกล 

แต่เวลาเริ่มเตรียมคือเดี๋ยวนี้  ทั้งหมดนี้นำา

ไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่และรุ่งโรจน์ที่สุด

ของทุกสิ่ง—นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์กับพระบิดา

บนสวรรค์ของเรา

พระคัมภีร์ที่ดิฉันชอบมากข้อหนึ่งสรุปสิ่ง

ที่เราต้องทำาเพื่อจะยังคงเคลื่อนสู่เป้าหมาย

ของเราไว้ดังนี้  “ดังนั้น, ท่านต้องมุ่งหน้า

ด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความ

เจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความ

รักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง.   

ดังน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, ด่ืมด่ำาพระวจนะ 

ของพระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะ 

หาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระบิดาตรัสดังนี้: เจ้า 

จะมีชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 31:20)

เฉกเช่นดิฉันเรียนรู้เมื่ออายุแปดขวบว่า 

ดิฉันต้องป่ันต่อเน่ืองและเคล่ือนไปข้างหน้า 

เพื่อต้านแรงโน้มถ่วงและทรงตัวอยู่บน

จักรยาน  สำาคัญที่เราทุกคนต้องเคลื่อน

ไปข้างหน้าด้วยศรัทธาเสมอ  วางใจในคำา

แนะนำาของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและ

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรัก

เพื่อป้องกันไม่ให้เราล้ม จุดหมายบางอย่าง

ของเราอยู่ไม่ไกลแต่อีกหลายอย่างจะต้อง

ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ชั่วชีวิตจึงจะบรรลุ

ผลสำาเร็จ  สัญญาถึงสิ่งที่อยู่ปลายทางนั้น

แน่นอน น่าชื่นชมยินดี และคุ้มค่ากับการ

ปั่นหากเราซื่อสัตย์ 

อ้างอิง
1. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (2011), ii.ภา
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การแต่งงานคุ้มค่า
“คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะแต่งงาน  

ชีวิตแต่งงานวิเศษย่ิง เม่ือเวลา

ผ่านไปท่านจะเร่ิมคิดเหมือน

กัน มีแนวคิดและความรู้สึก

เดียวกัน ท่านมีช่วงเวลาท่ีท่าน

สุขมาก ช่วงเวลาของการทดสอบ 

และช่วงเวลาของการทดลอง แต่

พระเจ้าจะทรงนำาทางท่านผ่าน

พ้นประสบการณ์ท่ีทำาให้เติบโต

ไปด้วยกัน”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “พรนิรันดร์
ของการแต่งงาน,” เลียโฮนา, พ.ค. 
2011, 120.

62 เ ลี ย โ ฮ น า

บทเรียนวันอาทิตย์

หัวข้อของเดือนนี้:

การแต่งงานและ 

ครอบครัว



ไฉนการแต่งงาน 

จึง !
เรารักการแต่งงาน และนี่คือเหตุผล

โดย เบ็น และ ราเชล นีลเซ็น

จากเบ็น: เพื่อนร่วมทีม

จากราเชล: การแสดงความรัก

หญิงสาวทั้งหลาย (และชายหนุ่มทั้งหลาย) ยอมรับเถิดว่าเป็นเรื่องดีที่รู้ว่ามีคน 
รักคุณ  และเมื่อคุณแต่งงาน คุณมีโอกาสแบ่งปันและรับความรักทุกวัน!  เมื่อดิฉัน 
บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอาจจะแต่งงานกับเบ็น คุณพ่อพูดว่า “ไม่ว่าลูกจะเลือกแต่งงาน 
กับใคร พ่อต้องการให้เขาแสดงความรักต่อลูกอย่างจริงใจบ่อย ๆ เหมือนเอ็ลเดอร ์
ริชาร์ด จี. สก็อตต์แสดงต่อภรรยาท่าน”3  ดิฉันฟังคุณพ่อ

ดิฉันตัดสินใจแต่งงานกับเบ็น และเขาพยายามแสดงความรักต่อดิฉันเสมอไม่
มากก็น้อย  ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้าย ดิฉันใช้เวลาหลายเดือนเตรียมสมัคร
และสอบสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน  เมื่อดิฉันทราบว่าได้งานแน่นอนแล้ว ดิฉันกลับบ้าน
และเห็นแจกันดอกไม้จากสามี  เขารู้ว่าดิฉันทำางานหนักแค่ไหนและการฝึกงานม ี
ความหมายต่อดิฉันมากเพียงใด บางคร้ังเขาจะนำาเคร่ืองด่ืมท่ีดิฉันชอบและจดหมาย 
รักซ่อนไว้ในตู้เย็นก่อนไปค่ายลูกเสือวันหยุดสุดสัปดาห์  ทุกวันเขาจะล้างจานและ
ทำาให้ดิฉันหัวเราะ  เบ็นแสดงความรักต่อดิฉันได้ดีมาก และนั่นทำาให้เราทั้งคู่เกิดปีติ
ใหญ่หลวง

ช่วงที่ผมเป็นผู้สอนศาสนาในบราซิล ผมเริ่มรักฟุตบอล  สิ่งหนึ่งที่ผมรักมากสุด
เกี่ยวกับกีฬาประเภทนี้คือการมีเพื่อนร่วมทีมและเรียนรู้วิธีทำางานด้วยกันกับทีมของ
ผม  ราเชลเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยม  เธอช่วยให้ผมบรรลุเป้าหมาย ตัดสินใจกับ
ผมในเรื่องสำาคัญ ๆ และคอยช่วยเหลือเมื่อผมมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ

เมื่อเรารับการผนึกในพระวิหาร เราสัญญาว่าจะ “ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้น
ส่วนเท่า ๆ กัน”2  ผมกับราเชลพยายามสนับสนุนกันทุกอย่างที่เราทำา ผมรู้สึกดีมากที ่
รู้ว่าผมมีเพื่อนร่วมทีมที่ไว้ใจได้เสมอ

หลังจากออกเดทครั้งแรก เรา
ต่างก็รู้ว่าเราต้องการออก
เดทครั้งที่สอง  เบ็นต้องการ

ออกเดทอีกครั้งเพราะราเชลเป็นมิตร
และคุยสนุก  ราเชลต้องการออกเดท
อีกครั้งเพราะเบ็นเป็นสุภาพบุรุษและ
ยังยิ้มออกหลังจากแผน ทั้งหมด ที่
วางไว้อย่างดีล้มเหลว  หลังจากออก
เดทครั้งที่สอง บวกกับการออกเดทอีก
หลายครั้งและการสวดอ้อนวอนหลัง
จากนั้น เราเกิดความรักและตัดสินใจ 
แต่งงานในพระวิหารแซคราเมนโต 
แคลิฟอร์เนีย

วันแต่งงานเรียบร้อยราบรื่น และ
เรารักการแต่งงานนับแต่นั้น  ชาวโลก 
อาจมองการแต่งงานต่างจากน้ี แต่เรา 
รู้ว่า “ไม่มีความสัมพันธ์ใดสามารถ
นำามาซึ่งความสุขได้มากเช่นน้ี ท้ังยัง
ก่อเกิดความดีงาม หรือรังสรรค์ความ
ประณีตส่วนตัวได้มากมาย”1  การ
แต่งงานวิเศษยิ่ง และนี่คือเหตุผล
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กัน รับใช้ในศาสนจักร และเชิญชวนผู้อื่นมาหาพระคริสต์  ขณะ
ช่วยกันสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เราสนิทกันมากขึ้น 
ความรักของเราลึกซึ้งขึ้น และชีวิตเกิดสัมฤทธิผลมากขึ้น

จากเบ็น: ความหรรษาเพิ่มขึ้น

การออกเดทกับราเชลสนุกมาก  อันที่จริง เรายังต้องไปออก
เดทกันบ่อย ๆ ฉันสามีภรรยา  หลังจากพบกันครั้งแรก เราพบว่า 
เราชอบกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกัน อาทิ เดินเล่นตามสวน
สาธารณะ ดูละคร ดูกีฬา รับประทานอาหารแปลกใหม่ ฟังเพลง 
และอีกหลายอย่าง  ผมชอบทำาสิ่งเหล่านี้ก่อนพบราเชล แต่ตอนนี้
กิจกรรมเหล่านั้นสนุกยิ่งกว่าเดิมเพราะเราได้ทำาด้วยกัน  เมื่อคุณ
แต่งงาน คุณมีคนร่วมสุขด้วย—และนั่นทำาให้ชีวิตวิเศษมาก

จากราเชล: คู่ผู้สอนศาสนานิรันดร์

ก่อนพบเบ็น ดิฉันใกล้ถึงวัยรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาและได้
พิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา  แต่แล้ว
เบ็นก็เข้ามาในชีวิต และดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมี
แผนสำาหรับดิฉันต่างจากนั้น

เมื่อดิฉันกับเบ็นหมั้นหมาย ญาติ ๆ ที่รู้ว่าดิฉันคิดจะรับใช้งาน
เผยแผ่ถามดิฉันเกี่ยวกับการเลือก และดิฉันจะบอกพวกเขาว่า 
“ดิฉันตัดสินใจว่าดิฉันอยากเลือกคู่ผู้สอนศาสนาเอง—และอยู่กับ
เขาชั่วนิรันดร์”

เมื่อคุณแต่งงาน คุณกับคู่ครองมีโอกาสร่วมงานแห่งความรอด
ด้วยกัน  ดิฉันกับเบ็นพบปีติใหญ่หลวงในการสร้างบ้านที่มีพระ-
คริสต์เป็นศูนย์กลาง ศึกษาและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณด้วย

เชื่อเราเถิด

ไม่ว่าชาวโลกจะพูดอะไร การแต่งงาน วิเศษยิ่งและมีค่าควร
แก่การให้ความสำาคัญเป็นอันดับแรก  เมื่อคุณแต่งงาน คุณมี
เพื่อนร่วมทีม คุณให้และรับความรัก คุณมีความสุขกับชีวิตเต็ม
ที่มากขึ้น  และคุณมีคนร่วมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  
ทั้งหมดนั้นทำาให้เราเกิดปีติใหญ่หลวง และเพราะเราได้รับการ
ผนึกในพระวิหาร เราจึงมีปีตินี้ได้ตลอดไป!  ถ้าเรารักษาพันธ-
สัญญาของเรา เราจะได้อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์และได้รับพรสูงสุด
ของฐานะปุโรหิต เรา “พบความสำาเร็จสูงสุดแห่งการดำารงอยู่ของ
มนุษย์ในชีวิตสมรส”4 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา 

อ้างอิง
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ร่วมวงสนทนา

เรื่องที่ต้องไตร่ตรองในวันอาทิตย์

•	 คุณสมบัติและเจตคติอะไรทำาให้ชีวิตแต่งงานและ
ครอบครัวมีความสุขที่สุดและแข็งแกร่งที่สุด

•	 ท่านกำาลังทำาอะไรเวลานี้ที่จะช่วยให้ชีวิตแต่งงานใน
อนาคตของท่านและครอบครัวท่านแข็งแกร่งและมี
ความสุข

สิ่งที่ท่านอาจจะทำา

•	 แบ่งปันเป้าหมายการแต่งงานและการมีครอบครัวกับ
เพื่อนบางคน	และบอกพวกเขาว่าเพราะเหตุใด

•	 ในศาสนจักร	แบ่งปันว่าเหตุใดท่านจึงเฝ้ารอชีวิต
แต่งงานและครอบครัว	และท่านกำาลังเตรียมตัว 
อย่างไร



จาก “ข้าพเจ้าเชื่อ,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 93–95.

พอแล้วหรือในตอนน้ี 
ถ้าเพียงแต่ เช่ือ ว่า 
ศาสนจักรแท้จริง

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัครสาวก 
สิบสองเป็นพยาน 
พิเศษของพระเยซูคริสต์

ท่านมีศรัทธา

มากกว่าที่ท่าน

คิดว่ามี

ยึดมั่นสิ่งที่ท่านรู้แล้ว 

และยืนหยัดจนกว่า 

ความรู้จะเพิ่มขึ้น

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า 
“อย่าวิตกเลย  
จงเชื่อเท่านั้น” 

(ดู มาระโก 5:36)

ความเชื่อมักเป็นก้าวแรก
ที่นำาไปสู่การรู้บางสิ่ง 

บางอย่างเสมอ
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“จงเพิ่มศรัทธาของท่าน 
ประกาศศรัทธาของท่าน! 

ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา!”

จากการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปี 2014

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

66 เ ลี ย โ ฮ น า

 



โดย ยีเช็น อายุ 6 ขวบ, ไต้หวัน

ฉันถามคุณพ่อคุณแม่บ่อย ๆ 
ว่า  “รู้สึกถึงพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” หมายความว่าอย่างไร  ฉัน
ได้ยินพวกท่านพูดเรื่องนี้ แต่ไม่แน่ใจ

ว่าเป็นความรู้สึกอย่างไร  คุณแม่บอกว่า
เป็นความรู้สึกดีมาก แต่ฉันยังไม่แน่ใจว่า
หมายถึงอะไร

เช้าวันหนึ่งน้องชายวัยหนึ่งขวบของฉัน 
กำาลังวิ่งเล่นและศีรษะชนกับเครื่องทำา 
ความร้อนโดยไม่ตั้งใจ  ศีรษะแตกเป็น

แผลใหญ่  เขาร้องไห้และแผลเลือดไหล  
ฉันกลัวและเป็นห่วงเขามาก  คุณแม่  

  ดูแลและปิดแผลให้เขา  จากนั้น 
  ท่านก็พาฉันไปโรงเรียน

ที่โรงเรียนฉันยังกลัวและเป็น
ห่วงน้องมาก แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่า 

ฉันสวดอ้อนวอนได้ ฉันเข้าไปในห้องน้ำา 
 สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์อย่าง
จริงใจและทูลขอให้พระองค์ทรงอวยพร

น้องชาย  หลังจากสวดอ้อนวอนฉันไม่กลัว 

อีกเลย  ฉันรู้สึกสงบมาก และฉันกลับเข้า

ห้องเรียน

ระหว่างทางกลับบ้านวันนั้น ฉันบอก

คุณแม่ว่าเกิดอะไรขึ้น  ท่านบอกฉันอย่าง

มีความสุขว่าความรู้สึกอบอุ่นและสงบ

ที่ฉันมีคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กำาลัง

ปลอบโยนฉัน  ท่านกล่าวว่าโดยปกติพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ไม่ตรัสกับเราเหมือนคน

อื่น ๆ พูดกับเรา  แต่พระองค์ประทาน

ความรู้สึกสงบให้เรา

หลังจากนั้นฉันสังเกตอีกหลายครั้ง

เมื่อฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์  เมื่อ

คุณพ่อให้พรคุณแม่ ฉันหลับตาและ

พยายามมีความคารวะมาก  แล้วฉันก็

รู้สึกอบอุ่นอีกครั้ง  ฉันรู้ว่าเพื่อให้รู้สึกถึง

พระวิญญาณบริสุทธิ์ง่ายขึ้น เราต้องมี

ความคารวะ 

ฉันรู้สึกถึง
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
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โดย แม็คเคนซี แวน เอนเจเลนโฮเว็น
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“น่ีคือบ้านฉัน ทุกวันได้รับพรโดยอำานาจ 

ฐานะปุโรหิต” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 

102)

“ลูกมีอะไรไม่สบายใจรึเปล่า” คุณแม่
ถามไอซาขณะนั่งรถรางกลับจาก

โบสถ์

ไอซาจ้องมองคลองท่ีไขว้สลับไปมาตาม 

ถนนของอัมสเตอร์ดัม  “ครูปฐมวัยของหน ู

บอกว่าการมีฐานะปุโรหิตในบ้านเป็นพร 

ค่ะ” ไอซาบอก “แต่คุณพ่อไม่มีฐานะ

ปุโรหิต เราก็ไม่ได้รับพรสิคะ”

“เรายังมีฐานะปุโรหิตในบ้านได้จ้ะถึง 

แม้คุณพ่อของลูกไม่ได้เป็นสมาชิกศาสน- 

จักร” คุณแม่บอก  “มีผู้ดำารงฐานะปุโรหิต 

ที่มีค่าควรมากมายหลายคนในวอร์ดที่ช่วย

ลูกได้  บราเดอร์แวน ลีอูเว็น ผู้สอนประจำา

บ้านของเราไงจ๊ะ”

ไอซาชอบบราเดอร์แวน ลีอูเว็น  เขา

มักจะนำา ขนมสอดไส้คาราเมล  ที่ไอซา

โปรดปรานมาให้เสมอ และพูดคุยกับเธอ

เรื่องวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ดีที่สุดของ 

เธอ แต่ที่โบสถ์เด็กคนอื่น ๆ บอกว่าคุณพ่อ 

ของพวกเขาให้พรฐานะปุโรหิตเม่ือพวกเขา 

ป่วยหรือไม่สบายใจ  ไอซาไม่สามารถขอ

พรจากคุณพ่อได้

“หนูรักคุณพ่อนะคะ” ไอซาบอก “แต่

หนูอยากให้คุณพ่อมีฐานะปุโรหิต”
เมื่อทั้งคู่กลับถึงบ้าน คุณพ่ออยู่ในครัว

กำาลังทำาอาหาร “โบสถ์เป็นยังไงบ้าง” เขา

ร้องถาม
ไอซาไม่ตอบ  แต่เธอเข้าไปในห้องนอน

และล้มตัวลงบนเตียง  เธอต้องการให้
สถานการณ์ต่างจากนี้เล็กน้อย

สัปดาห์ต่อมาไอซามีการสอบครั้งใหญ่
ที่โรงเรียน  เด็กทุกคนในเนเธอร์แลนด์ต้อง
สอบเมื่ออายุ 12 ปีเพื่อให้รู้ว่าปีหน้าจะได้
ไปเรียนที่ไหน  ถึงแม้ไอซาจะตั้งใจเรียน
และเตรียมพร้อม แต่เธอกังวลมาก  คืน
ก่อนเธอรู้สึกปวดท้องเหมือนลำาไส้บิด  เธอ
นอนไม่หลับ ขณะกลิ้งไปมาบนเตียง เธอ
นึกถึงบทเรียนจากปฐมวัยเกี่ยวกับการขอ
พรฐานะปุโรหิตเมื่อเกิดความกลัว  ถึงแม้
คุณพ่อจะให้พรเธอไม่ได้ แต่เธอรู้ว่าพระ-
บิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเธอถ้าเธอทูลขอ

ไอซาลุกจากเดียงและเดินเข้าไปในห้อง 
นั่งเล่น  คุณแม่กำาลังทำางาน ส่วนคุณพ่อ
นั่งบนโซฟากำาลังดูทีวี

“ทุกอย่างโอเคไหม” คุณพ่อถาม
“หนูกังวลเรื่องสอบพรุ่งนี้มากเลยค่ะ” 

ไอซาตอบ “คุณพ่อคิดว่าเราจะโทรหา 
บราเดอร์แวน ลีอูเว็น และขอให้เขามา 
ให้พรหนูได้ไหมคะ”

“พ่อคิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีจ้ะ”  
พ่อตอบ  “เดี๋ยวพ่อโทรให้”

ไม่นานบราเดอร์แวน ลีอูเว็น กับ  
จาอันลูกชายของเขาก็มาให้พรไอซา   
บราเดอร์แวน ลีอูเว็นทูลขอพระบิดาบน
สวรรค์ให้ทรงช่วยไอซาไม่กังวลกับการ

พร ของไอซา
สอบและช่วยให้เธอทำาข้อสอบได้ดี ขณะ
ที่บราเดอร์แวน ลีอูเว็นให้พรไอซา คุณพ่อ
นั่งอยู่บนโซฟา กอดอก และหลับตา

หลังจากได้พรไอซารู้สึกดีขึ้นมาก  เธอ
ไม่ปวดท้องอีกเลย และถึงกับง่วงเล็กน้อย  
“โชคดีพรุ่งนี้นะจ๊ะ” บราเดอร์แวน ลีอูเว็น 
พูดขณะพวกเขาเดินจากไป  “หนูตั้งใจ
เรียนมาก และผมรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์
จะทรงช่วยให้หนูทำาได้”

“พ่อภูมิใจที่ลูกมีศรัทธา” คุณพ่อพูดกับ
ไอซาขณะพาเธอกลับไปนอน “ถึงแม้พ่อ
ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร แต่พ่อดีใจที่
ลูกเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า และพ่ออยากให้
ลูกรู้ว่าพ่อก็เชื่อเช่นกัน”

“ขอบคุณค่ะพ่อ” ไอซากล่าว และคุณ
พ่อก็หอมแก้มเธอ
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ขณะซุกอยู่ใต้ผ้าห่ม ไอซารู้สึกมีความ
สุขและสงบ  เธอขอบพระทัยที่คุณพ่อรัก
เธอ  เธอดีใจที่คุณพ่อเชื่อในพระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซู เธอรู้ว่าฐานะปุโรหิต
เป็นพรแก่เธอและครอบครัวได้เสมอ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

“เราสามารถดำาเนินชีวิตทุกโมงยามเพื่อให้  

‘ได้รับพรโดยพลังแห่งอำานาจฐานะปุโรหิต’  

ไม่ว่าสภาวการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร”
ดู เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “พลังอำานาจในฐานะปุโรหิต,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 92.



“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ส่งฉันมานี่” 

(หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, 2)

เรื่องราวที่ข้าพเจ้าโปรดปรานเรื่องหนึ่ง

คือเรื่องแลมเบิร์ตสิงโตขี้ขลาด เรื่องนี้

เป็นการ์ตูนมีชื่อเมื่อหลายปีก่อน
แลมเบิร์ตเป็นลูกสิงโตที่อาศัยอยู่กับฝูง 

แกะตั้งแต่เกิด  เพราะเหตุนี้มันจึงคิดว่า 
ตนเป็นแกะ  ฤดูใบไม้ผลิคืนหน่ึงแลมเบิร์ต 
กับฝูงแกะกำาลังนอนอย่างสงบ  ทันใดนั้น
แลมเบิร์ตก็ได้ยินเสียงเห่าหอนน่ากลัว 
ของสุนัขป่าแว่วมาแต่ไกล  เพราะแลม- 
เบิร์ตคิดว่าตนเป็นแกะ มันจึงเริ่มตัวสั่น

เสียงเห่าหอนดังขึ้น สุนัขป่าใกล้เข้ามา
ทุกขณะและเริ่มลากแกะตัวหนึ่งออกไป  
จู่ ๆ แลมเบิร์ตก็รู้สึกฮึกเหิมอย่างที่ไม่เคย
รู้สึกมาก่อน  มันวิ่งปานสายฟ้าแลบเข้าไป
หาสุนัขป่าเพื่อช่วยชีวิตแกะตัวนั้น!

นับแต่น้ันแลมเบิร์ตก็ตระหนักบางอย่าง 
“ฉันไม่ใช่แกะ ฉันไม่ใช่ลูกแกะ ฉันเป็นลูก 
สิงโต!”  แลมเบิร์ตคิด  เมื่อมันไล่สุนัขป่า 
ออกไปและปกป้องแกะได้ มันจึงรู้ธรรม- 
ชาติแท้จริงของมัน

ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า และ
พระองค์ทรงรักท่าน  ก่อนที่เราจะเกิดมา

สิงโตขี้ขลาด
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โดย เอ็ลเดอร์คาซุฮิโกะ 
ยามาชิตะ
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บนแผ่นดินโลก เราแต่ละคนเป็นบุตรหรือ
ธิดาที่รักทางวิญญาณในครอบครัวของ
พระบิดาบนสวรรค์  แต่พวกเราจำานวน
มากไม่ตระหนักในเรื่องนี้  ถ้าเรารู้ว่าเรา
เป็นใคร เราสามารถเป็นเหมือนสิงโตและ
ต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายเพื่อที่เราจะสามารถ
ปกป้องคนอื่น ๆ และไม่หลงทาง

ข้าพเจ้าขอบพระทัยสำาหรับของประทาน 
วิเศษสุดของพระกิตติคุณและแผนแห่ง
ความรอด  ข้าพเจ้าขอบพระทัยที่เรารู้ว่า
เราเป็นใครเพื่อที่เราจะเข้มแข็ง—เหมือน
แลมเบิร์ต 
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หน้าน้ีของหนู

ฉันเป็นมอรมอน!  ฉันรู้ ฉันดำ�เนินชีวิตต�ม 

และฉันรักที่จะเป็นมอรมอน,  

โดย ลอรา เอ็น. อายุ 8 ขวบ, บราซิล

ฉันรักทุกส่ิงทุกอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ทรงสร้าง

ยูเอ็น อายุ  6 ขวบ, ไต้หวัน

ภาพวาดของฉันเป็นภาพเก่ียวกับพรของ

การรักษาวันสะบาโตให้ศักด์ิสิทธ์ิ  

(ดู คพ. 59:16) ฉันรักสัตว์
ยูเร็น อายุ 8 ขวบ, ไต้หวัน

2 นีไฟ 30:12–15 พูดถึงมิลเลเนียม  

ฉันหวังว่าจะได้พบพระผู้ช่วยให้รอดและ 

เล่นกับสัตว์เม่ือถึงมิลเลเนียม
ยูรู อายุ 10 ขวบ, ไต้หวัน

เด็กช�ยกับทะเล  โดย ฮีลามัน จี. อายุ 11 ขวบ, เม็กซิโก;  
ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานศิลปะท่ีอุปถัมภ์โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกองทัพเรือ

เมื่อผมไปพระวิหารบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินากับคุณพ่อ ผมได ้

เห็นห้องศักด์ิสิทธ์ิและสวยงามหลายห้องในน้ัน  น่ันคืองานโอเพ่น- 

เฮาส์ หลายคนจึงได้เห็น

พระวิหาร  อีกไม่นาน 

ผมจะอายุมากพอเข้าไป 

ในพระวิหารและทำาบัพ- 

ติศมาแทนคนตาย ผม

รักพระเยซูคริสต์และ

ครอบครัวของผม
กูอิโด อาร์. อายุ 10 ขวบ, 
อาร์เจนตินา

 สิ ง ห า ค ม  2 0 1 4    71



72 เ ลี ย โ ฮ น า

ฉันช่ือ คาโลนี
จากตองกา

เ พื่ อ น ทั่ ว โ ล ก

Mālō e  
lelei!  *

ในวันธรรมดาฉันแต่งชุด
นักเรียน จากนั้นครอบครัว

ฉันจะเดินไปโรงเรียน
ด้วยกัน คุณพ่อทำางานที่

โรงเรียนมัธยมปลาย ส่วน
คุณแม่เป็นครูเซมินารี  

ฉันมีพี่สาวชื่อโดโรธีกับ 
พี่ชายชื่อเนลสัน

ฉันชอบเต้นรำา เล่นกีฬา และ 
ระบายสี  ฉันช่วยวาดภาพ 
เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด 
ให้อาคารเซมินารี

ฉันชอบไปชายทะเล 
กับครอบครัว  

เล่นทราย และ 
เล่นน้ำาทะเล
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จากการสัมภาษณ์โดย  
เอมี่ เจน เลวิตต์

พบกับคาโลนีจากราช
อาณาจักรตองกา  หมู่

เกาะของเธอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
หมู่เกาะเฟรนด์ลี

คุณเคยจัดปิกนิกครอบครัว
นอกบ้านในวันคริสต์มาสหรือไม ่
ครอบครัวของคาโลนีชอบปิกนิก 
รมิทะเลในชว่งเทศกาลครสิตม์าส 
เนื่องจากเป็นฤดูร้อนในเดือน
ธันวาคมทางซีกโลกใต้ ปิกนิก
ช่วงคริสต์มาสจึงไม่มีปัญหา!   
คาโลนีวัยสิบขวบชอบใช้วันหยุด
สนุก ๆ หลายวันกับลุงป้าน้าอา
และลูกพี่ลูกน้อง 

* “สวัสดีเพื่อนๆ!” ในภาษาตองกาภา
พถ

่าย
เอ

ื้อเ
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สัน

พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าเดินทางของคาโลนีใส่
ของโปรดบางอย่างของเธอ  
ของชิ้นใดที่คุณจะใส่ในกระเป๋า 
เดินทางของคุณ

ระหว่างเดินไปโรงเรียน ครอบครัวฉัน
จะเดินผ่านพระวิหาร  ฉันรู้สึกสงบเมื่อ
เห็นพระวิหาร  ฉันหวังว่าสักวันจะได้
เข้าไปข้างใน

พระวิหารนูกูอะโลฟาได้รับการอุทิศ
ในปี 1983  ได้รับการบูรณะและอุทิศ
ซ้ำาในปี 2007

ฉันอยากไปเรียนมหา-

วิทยาลัยและเป็นคร ู

เซมินารีเหมือน 

คุณแม่ ฉันอยากเป็น 

ผู้สอนศาสนาและแต่งงาน

ในพระวิหาร  แต่ในระหว่าง

นั้นฉันก็จะมีความสุขกับการ

ใช้ชีวิตอยู่บนเกาะสวรรค์ที่

สวยงามไปก่อน

คุณแม่กับคุณป้าตัดสินใจเริ่มโครงการ

ครอบครัวเพื่อหาทุนให้ลูกพี่ลูกน้องทุกคน 

ของเราได้ไปเป็นผู้สอนศาสนา เราทำา

ไก่สะเต๊ะและน้ำาโอตาอิขายที่ตลาด

เกษตรกรทุกวันเสาร์



โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

ลูคัสเบ่ือ เขาเดินเตร่รอบบ้านเพ่ือหาคนเล่น 
ด้วย  เบ็นพี่ชายกำาลังเล่นคอมพิวเตอร์  

โซฟีพี่สาวกำาลังส่งข้อความถึงเพื่อน  คุณแม ่
กำาลังอ่านจดหมาย  ส่วนคุณพ่อกำาลังอ่าน
หนังสือ

“แถวนี้น่าเบื่อจัง” ลูคัสบอก
คุณพ่อเงยหน้าจากหนังสือ “ลูกหมายความ

ว่าอย่างไร”
“เราไม่ทำาอะไรด้วยกันเลยครับ” ลูคัสตอบ 

“ต่างคนต่างทำาเรื่องของตัว”
คุณพ่อปิดหนังสือ “ลูกพูดถูก” ท่านกล่าว 

“พ่อจะเรียกครอบครัวมารวมกัน แล้วเรามาทำา
อะไรสนุก ๆ กัน”

ลูคัสยิ้มกว้าง “เยี่ยมเลยครับ!”
ไม่กี่นาทีต่อมาครอบครัวของลูคัสก็มานั่ง 

ด้วยกัน พลางสงสัยว่าจะทำาอะไร  โซฟีอยาก 
ส่งข้อความถึงเพื่อน  เบ็นอยากเล่นเกมคอม- 
พิวเตอร์ต่อ

“พอลเพื่อนของผมชอบไปเดินเล่นกับครอบ-
ครัว” ลูคัสบอก “ครอบครัวของอเล็กซานเดอร์
ชอบเล่นกีฬา”

แต่โซฟีไม่อยากออกนอกบ้านตอนอากาศ
ร้อน และเบ็นเล่นกีฬาไม่ได้เพราะข้อเท้าเจ็บ

“สิ่งเหล่านั้นสนุกสำาหรับเพื่อน ๆ ของลูก 
ลูคัส” คุณแม่พูด “แต่ครอบครัว เรา ชอบทำา
อะไร”

เบ็นบอกว่าเขาชอบเล่นเกมกระดาน  โซฟี
บอกว่าเธอชอบอ่านหนังสือ  ลูคัสบอกว่าเขา
ชอบแข่งรถ

“ง้ันเราเลือกมาหน่ึงอย่างตอนน้ี” คุณพ่อบอก 
“ทำาไมเราไม่เล่นเกมกระดานก่อน”

ไม่นานทุกคนก็นั่งล้อมเกมและเริ่มเล่น  
สักพักโซฟีก็วางโทรศัพท์  เบ็นเลิกมองไปที่
คอมพิวเตอร์ ตอนจบเกมทุกคนยิ้ม แต่ลูคัส 
ยิ้มกว้างที่สุด 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

กิจกรรมท่ีดีงาม
จะเสริมสร้างครอบครัวของฉัน

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

เพลง
•	 “ครอบครัว”	(เลียโฮนา,	เม.ย.	

2004,	พ11)

แนวคิดสําหรับการ 
พูดคุยในครอบครัว
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกบอก

เราว่าสำาคัญท่ีต้องใช้เวลาด้วยกัน

เป็นครอบครัว	การทำาส่ิงต่าง	ๆ	กับ

ครอบครัวจะช่วยให้ท่านเรียนรู้และ

สนุกสนานด้วยกัน	ครอบครัวท่าน 

ชอบทำาอะไร		บอกเราว่ากิจกรรม 

เหล่าน้ันช่วยให้ท่านสนิทกันอย่างไร		

ท่านอาจจะต้ังเป้าหมายทำากิจกรรม 

ใหม่หน่ึงอย่างกับครอบครัวในเดือนน้ี

74 เ ลี ย โ ฮ น า



1

11 12 13 14 15 16
17

2
3 4 5 6 7 8 9

18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

10

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 อ
าด

ัม 
คอ

ฟอ
ร์ด

เดือนแห่งความสนุกสนาน
วางแผนกับครอบครัวว่าท่านอยากทำากิจกรรมอะไรบ้างระหว่างเดือน		เม่ือท่านทำา
กิจกรรมท่ีเห็นในหน้าน้ี	ให้ตัดภาพกิจกรรมน้ันออกมาแล้วใช้กระดาษกาวหรือกาว
แปะภาพติดไว้ตรงวันท่ีท่านทำา		ทำาภาพเปล่าเพ่ือเพ่ิมกิจกรรมของท่านเอง!

เล่นเกม ไปเดินเล่น ไปพระวิหาร ไปขี่จักรยาน

ไปว่ายน้ำา จัดสังสรรค์ใน
ครอบครัว

ร้องเพลงด้วยกัน เล่นกีฬา อ่านหนังสือ

สิงหาคม 2014

 สิ ง ห า ค ม  2 0 1 4    75



เพ่ือนๆ ของเอลี
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โดย เจน นิกเคอร์สัน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

เอลีขอวิลอย่างสุภาพ แต่วิลตอบว่า “ไม่  ไปให้พ้น”

เอลีพยายามเป็นเพื่อนที่ดี แต่วิลไม่ยอมเล่นกับเขา
“ถ้านายเล่นกับเอลี นายจะเล่นกับฉันไม่ได้” วิลบอกเจคกับแดนนี่
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เอลีพยายามขอเล่นด้วยเมื่อเด็กผู้ชายคนอื่น ๆ เล่นไล่จับ 
แต่ไม่มีใครไล่จับเอลี

วันหนึ่งเอลีเอาของเล่นไปโรงเรียน  เด็กผู้หญิงคนใหม่ชื่อเอ็มมามองเขาเล่น
“เธออยากเล่นกับเราไหม” เอลีถาม
“อยากจ้ะ” เอ็มมาตอบ “น่าสนุก”
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เจคกับแดนนี่ถามว่า “เราเล่นด้วยได้ไหม”
“ได้สิ” เอลีตอบ

วิลดูเหงา ๆ
“มาสิวิล” เอลีเรียก “มาเล่นด้วยกัน” ◼

78 เ ลี ย โ ฮ น า



แบ่งปันของเล่น

Sharing Toys

หาของเล่นที่สนามเด็กเล่น แล้วนับว่าเด็กกี่คนกำาลัง
แบ่งของเล่น

 สิ ง ห า ค ม  2 0 1 4    79



โดย แคเธอรีน เนลสัน

เ มื่อเห็นดิฉัน เพื่อนสนิทของดิฉันรู้ทันทีว่ามีบาง 
 อย่างผิดปกติ  “เราเลิกกันแล้ว” ดิฉันบอกเธอ

เบา ๆ ดิฉันกำาลังกลับบ้านหลังจากพูดคุยอยู่นานกับ 
ชายหนุ่มที่ดิฉันออกเดทด้วย  แม้จะเสียใจที่ต้องเลิก
กันแต่เราทั้งคู่เห็นตรงกันว่าการทำาเช่นนี้ถูกต้องแล้ว

แต่เม่ือหลายสัปดาห์ผ่านไป ดิฉันเร่ิมรู้สึกไม่แน่ใจ 
กับการตัดสินใจนั้น  จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันไม่พบ
คนให้ออกเดทและไม่ได้แต่งงาน  แล้วถ้าดิฉันทำาให้
ความเข้ากันไม่ได้ของเราเป็นเรื่องใหญ่เกินไปล่ะ

ดิฉันรู้สึกเหงาและไม่แน่ใจมากจนถึงกับคิดจะ 
ลองถามเขาดูว่ายินดีจะลองคบกันอีกครั้งไหม ดิฉัน 
เป็นอย่างที่เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงคือ “ไม่พอใจอยู่ร่ำาไป
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและมองอนาคตด้วยความ
หดหู่”1

เย็นวันหนึ่ง ไม่กี่สัปดาห์หลังจากเราเลิกกัน ดิฉัน 
กำาลังอ่านเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให ้
รอด  หนังสือกิตติคุณของลูกาเล่าว่าในวันท่ีสามหลัง 
จากวางพระศพพระผู้ช่วยให้รอดไว้ในอุโมงค์ ผู้ติดตาม 
ที่ซื่อสัตย์ไปเจิมพระศพด้วยเครื่องหอม  แต่พวกเขา
พบว่าก้อนหินที่ปิดปากอุโมงค์กลิ้งออกไปแล้วและ
ไม่เห็นพระศพ  จากนั้นเทพสององค์มาปรากฏต่อ
พวกเขากล่าวว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวก
คนตายทำาไม?  พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้น
มาแล้ว” (ลูกา 24:5–6)

คำาถามของเทพทั้งสองกระทบใจดิฉันอย่างแรง  

ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าผู้มาเยือนอุโมงค์พระศพของ

พระเยซูรู้สึกอย่างไร รู้แต่ว่าพวกเขากำาลังมองหา

พระผู้ช่วยให้รอดผิดท่ี  ดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าช่างเป็น 

การท้าทายอะไรเช่นนี้ที่พวกเขาต้องเชื่อว่าพระเยซู

ได้ทรงทิ้งความผุพังของอุโมงค์ไว้เบื้องหลังและคืน

พระชนม์ในรัศมีภาพแล้ว

พระคัมภีร์พูดตำาหนิอย่างนุ่มนวล  ดิฉันตระหนัก

เช่นเดียวกับพระสหายของพระผู้ช่วยให้รอดว่าดิฉัน

มองหาการปลอบโยนผิดที่ การจมปลักอยู่กับอดีต

และการ “ถวิลหาคืนวันในอดีตให้เสียแรงเปล่า”2 

ไม่ทำาให้ดิฉันสบายใจขึ้นหรือไม่ผลักดันดิฉันให้

ทำาประโยชน์  ดิฉันตระหนักว่าดิฉันต้องหยุดมอง

ในอุโมงค์ของประสบการณ์ในอดีต  ดิฉันต้องใช้

ศรัทธาแทนความกลัวและวางใจว่าพระผู้ช่วยให้

รอดทรงสามารถสร้างชีวิตจากประสบการณ์ในอดีต

ของดิฉัน

ดิฉันนึกถึงพระคัมภีร์ข้อน้ันบ่อยคร้ังเม่ือพบตนเอง 

กำาลังเสียใจกับการเลือกที่เคยทำาหรือคิดจะหวนคืน

สู่ช่วงเวลาที่ทิ้งไว้เบื้องหลัง  เพราะพระผู้ช่วยให้รอด 

เราจึงสามารถเริ่มใหม่อีกครั้ง  เพราะพระผู้ช่วยให้

รอดเราจึงสามารถ “เหลียวไปมองเพื่อรับเอาถ่าน

ที่ยังคุอยู่จากประสบการณ์อันโชติช่วงแต่ไม่ใช่เถ้า

ถ่าน” โดยรู้ว่า “อดีตมีไว้เรียนรู้มิใช่ให้อยู่กับมัน”3  

แทนที่จะเสียเวลาอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจ เรา

สามารถมองอนาคตด้วยศรัทธา 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“Remember	Lot’s	Wife”	 

(Brigham	Young	University	devotional,	Jan.	13,	2009),	 
3;	speeches.byu.edu.

2.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“Remember	Lot’s	Wife,”	2.
3.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“Remember	Lot’s	Wife,”	2.

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

จะเป็นอย่างไรถ้า
ดิฉันไม่พบคนให้
ออกเดทและไม่ได้
แต่งงาน

ใช้ศรัทธา 
แทนความกลัว

80 เ ลี ย โ ฮ น า



ข้อ
คิ
ด

การเลือกใดนำาไปสู่ความสุขในครอบครัว

“พระบิดาบนสวรรค์ทรงทำาให้เราแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่มีคนสองคนท่ีจะมีประสบการณ์แบบเดียวกันทุกอย่าง ไม่มีครอบครัว

สองครอบครัวท่ีเหมือนกัน ดังน้ันจึงไม่แปลกท่ีการให้คำาแนะนำาเร่ืองการเลือกความสุขในชีวิตครอบครัวจึงเป็นเร่ืองยาก กระน้ัน 

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงวางหนทางสู่ความสุขไว้ให้บุตรธิดาทุกคน ไม่ว่าเราจะมีอุปนิสัยเช่นไรหรือประสบการณ์อะไร  

แผนแห่งความสุขมีเพียงแผนเดียว แผนน้ันคือทำาตามพระบัญญัติทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด, “ถึงหลาน ๆ ของข้าพเจ้า” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 69.



สิงโตแลมเบิร์ตคิดว่าตนเป็นแกะ  
จนกระทั่งสุนัขป่าน่ากลัวปรากฏตัว

ไฉนการแต่งงาน
    จึง วิเศษย่ิง!

เชื่อเราเถิด: ท่านจะรักการแต่งงานกับ 
คู่นิรันดร์ของท่าน และนี่คือเหตุผล

เวลานี้ของชีวิตท่านเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน 
แต่ท่านยังคงทำาสุดความสามารถตามสภาวการณ์ของ
ท่านได้โดยไม่คำานึงถึงกรอบเวลา

TH
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10988 425

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

อื่น ๆ  ในฉบับนี้

สิงโต 
ขี้ขลาด น. 70

น. 62

น. 42
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