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ความเป็นหน่ึงเดียวของงาน 
แห่งความรอด, น. 14
ส่ิงท่ีผมเรียนรู้จากความซึมเศร้า, น. 26

พร 3 ประการของความสุภาพเรียบร้อย, น. 36

5 วิธีท่ีเยาวชนกำาลังทำา 
ประวัติครอบครัว, น. 58



“ภรรยาท่ีเลิศ

ประเสริฐใครเล่า 

จะหาพบ? คุณค่า 

ของเธอเลิศล้ำากว่า

ทับทิม”
สุภาษิต 31:10



7

ปกิณกะ

8  การรบัใช้ในศาสนจกัร:  
  ขอบคณุค่ะ บราเดอร์เจย์

โดยคริสตีน เพอร์เซลล์

9  ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดมิ:  
  เยเรมย์ี

10  เราพูดถงึพระครสิต์: หยกผกักาดขาว
โดย เอลเล็น ซี. เจนเซ็น

12  บ้านเรา ครอบครวัเรา: ใจของลโิซชคา
โดย มารินา เปโตรวา

40  เสยีงวสิทุธชินยคุสดุท้าย

80  จนกว่าเราจะพบกนัอกี: การหลอกลวง
โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
ซาตานใช้เหยื่อปลอม—เหมือนเหยื่อ 
ตกปลาจริงมาก—เพื่อสาวเราขึ้นมา

เลียโฮนา ตุลาคม 2014

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสงูสดุ:   
  ค�าสวดอ้อนวอนแห่งศรัทธา

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

7  ข่าวเยีย่มสอน: พระพนัธกจิ  
  อนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเยซคูรสิต์:   
  อาหารแห่งชวิีต

บทความพิเศษ

 14 ผูส้อนศาสนา ประวัตคิรอบครวั   
  และงานพระวิหาร

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
การสั่งสอนพระกิตติคุณและ 
การค้นหาคนตายของเราดำาเนินไป 
	ควบคู่กัน

20  บ้าน: หวัใจของการเรยีนรู้ 
บทเรียนที่เรียนรู้ที่บ้านจะคงอยู่กับเรา 
ไปตลอดชีวิตและชั่วนิรันดร์

26  บนผืนน�า้
โดย จอน วอร์เนอร์
แม้ผมรู้สึกถูกฝังอยู่ใต้คลื่นแห่งความ 
ซึมเศร้าและความวิตกกังวล	แต่พระ- 
ผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้ผมลอยตัวบนผืนน้ำา	
และรุดหน้าไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้

28  ผู้บุกเบกิในทกุแผ่นดิน: การเปลีย่นใจ 
  เล่ือมใสและการเปลีย่นแปลงในชลิี

โดย เนสตอร์ เกอร์เบโล
ปัจจุบันชาวชิลีราว	1	คนจากทุก	30	คน
เป็นสมาชิกของศาสนจักร

36  กล้าเลอืกความสภุาพเรยีบร้อย
โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
อะไรคือหลักคำาสอนและพรของ 
ความสุภาพเรียบร้อย

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายประกอบ 
โดย แมทธิว ไรเออร์

 ตุ ล า ค ม  2 0 1 4    1
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78

58

44  ยนืหยดัในสิง่ทีเ่ราเช่ือ
คนหนุ่มสาวแบ่งปันว่าพวกเขา 
กล้าปกป้องความเชื่ออย่างไร

48  พระกติตคิณุในชวิีตฉัน: ประจกัษ์ 
  พยานทีเ่กีย่วพนักนัของดฉัิน

โดย ไอวี โนเช
การไม่มีประจักษ์พยานในพระคัมภีร์
มอรมอนทำาให้ดิฉันสงสัยความเชื่อ
ของดิฉันในศาสนจักร

50  อิสระเสรหีรอืสทิธิเ์สรทีางศลีธรรม?
โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
เพื่อนของผมทำาให้ตนเองขาดคุณสมบัติ
ในการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา  ผมมี
อิสระที่จะเลือกงานเผยแผ่หรือไม่

52  ค�าถามและค�าตอบ
ฉันพยายามควบคุมความคิด แต่มี
การล่อลวงมากเหลือเกิน  ฉันจะมี 
ความคิดสะอาดมากขึ้นได้อย่างไร

54  วิธถีามค�าถามส�าคญั
โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
ฝึกถามคำาถามในรูปแบบที่จะช่วยให ้
ผู้อื่นเรียนรู้พระกิตติคุณมากขึ้น

57  วิธพีบความเข้มแขง็และความส�าเรจ็
โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
เราจะประสบความปลอดภัย ความ
สำาเร็จ และความสุขได้โดยติดตาม 
พระเยซูคริสต์

58  ประวัติครอบครวั—ฉนัก�าลงัท�าอยู่
เยาวชนเหล่านี้พบพรที่ไม่คาดคิดบาง
อย่างจากการทำาประวัติครอบครัว

61  โปสเตอร์: ค้นพบพวกเขา ค้นพบท่าน

62  การต่อต้านงานเผยแผ่ของผม
โดย อัลกีเนียร์ เดอ เซาซา
เรื่องแปลกๆ เริ่มเกิดขึ้นเมื่อผมเตรียม
ไปเป็นผู้สอนศาสนา

64  เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้
โดย แคธรีน อาเพลเซธ-อาเนนเซ็น  
ชีวิตผู้สอนศาสนาเต็มเวลาไม่เหมือน

ธรรมดาทั่วไป  
เยาวชนใน
ออสโล นอร์เวย์
ใช้หนึ่งวันเตรียม
ตัวสำาหรับการ
เปลี่ยนแปลง

66  รบัใช้ตอนนีเ้พ่ือรบัใช้ภายหน้า
โดย มิช บาร์บอซา
เหตุใดมอรมอนจึงตัดสินใจช่วย
ทำาความสะอาดโบสถ์แทนที่จะเล่น 
ฟุตบอลกับเพื่อนๆ 

68  มาธลิด์เตรยีมขึน้ชัน้เยาวชนหญงิ
โดย เจนน์ วิลค์ส
เรียนรู้ว่าชั้นเยาวชนหญิงจะเป็น
อย่างไร!

70  ดนตร:ี คราเราส่องแสง
โดย แจน พินโบโร และเจนิซ แคปป์  
เพอร์รีย์

71  พยานพิเศษ: ฉนัจะช่วยงานประวตัิ 
  ครอบครวัได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

72  น�าปฐมวยักลบับ้าน: “ครอบครวั:  
  ถ้อยแถลงต่อโลก” มาจากพระผู้- 
  เป็นเจ้าเพ่ือช่วยครอบครวัของฉนั

โดย เอริน แซนเดอร์สัน และจีน บิงแฮม

74  เพ่ือนทัว่โลก: ฉนัชือ่บาร์บาราจากชลิี
โดย เอม่ี เจน เลวิตต์

76  หน้านีข้องหนู

77  จงเงยหน้า
โดย เอ็ลเดอร์เอเดรียน โอชาว
เราหลงทางตอนฝนตก และม้า 
ของเราวิ่งหนี

78  ส�าหรบัเด็กเลก็: ทมีครอบครวั
โดย ชีราลี ฮาร์ดีย์

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน

ฉบับนี้ 

ได้หรือไม่  คำาใบ้: 

เวลาใดเหมาะ

จะรับใช้

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

ครอบครัว, 12, 20, 61, 72, 78
งานเผยแผ่ศาสนา, 14, 28,  

62, 64
งานพระวิหาร , 14, 58
งานแห่งความรอด, 14, 20, 54, 

58, 62, 64
ชดใช้ (การ), 10, 80
ชิลี, 28, 74
ซึมเศร้า (ความ), 26, 42
ทดลอง (การ), 12, 26, 62

ประจักษ์พยาน, 48
ประวัติครอบครัว, 14, 58, 71
ประวัติศาสนจักร, 28
พระคัมภีร์มอรมอน, 48
พระคุณ, 10
พระเยซูคริสต์, 7, 57
เยเรมีย์, 9
เยาวชนหญิง, 68
รัก (ความ), 8, 41
รับใช้ (การ), 8, 66

เรียก (การ), 8
ศรัทธา, 4, 26
สวดอ้อนวอน (การ), 4, 40, 71
สอน (การ), 20, 36, 54
สิทธ์ิเสรี, 50
สุภาพเรียบร้อย (ความ), 36
อดอาหาร (การ), 4
อ่อนแอ (ความ), 10
เอาชนะการล่อลวง, 43, 44,  

52, 80

“ประวัติครอบครัว—ฉันกำ�ลังทำ�อยู่” หน้า 
58: จัดกิจกรรมทำาบันทึกส่วนตัว!  กระตุ้น
สมาชิกครอบครัวให้บันทึกเรื่องใดก็ได้เกี่ยว
กับชีวิตพวกเขา—ความทรงจำาเมื่อหลายปี
ก่อนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาวันนั้น ช่วย
ให้ครอบครัวท่านเข้าใจว่ามีหลายวิธีให้จด
บันทึกส่วนตัว  พวกเขาสามารถเขียน พิมพ์ 
หรือวาดรูปลงในบันทึกส่วนตัว หรือแม้
กระทั่งใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึกขณะพวก
เขาเล่าเรื่อง  กระตุ้นครอบครัวท่านให้เขียน
บันทึกส่วนตัวบ่อยๆ

“เรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น” 
หน้า 64: ท่านอาจจะจัดกิจกรรมเตรียม
เป็นผู้สอนศาสนาเหมือนวอร์ดในนอร์เวย์
จัด  ท่านสามารถสอนเรื่องเดียวกับที ่
พวกเขาสอน—เช่นวิธีเริ่มการสนทนา 
พระกิตติคุณหรือวิธีรีดเสื้อเชิ้ตสีขาว—หรือ
ท่านสามารถเน้นทักษะอื่นที่คิดว่าสมาชิก
ครอบครัวจะนำาไปใช้ประโยชน์ในสนาม
เผยแผ่

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประการมีดังนี้

ตุล�คม 2014 ปีที่ 20 เล่มที่ 10
เลียโฮน� 10990 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ฉบับพิมพ์ภาษาไทย

ฝ่�ยประธ�นสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครส�วกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด,  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์,  
เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณ�ธิก�ร: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษ�: เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น,  
แลร์รีย์ อาร์. ลอว์เร็นซ์, เจมส์ บี. มาร์ติโน, โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ

ผู้อำ�นวยก�รบริห�ร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยดำ�เนินก�ร: วินเซนต์ เอ. วอห์น
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยนิตยส�รศ�สนจักร: อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดก�รฝ่�ยธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณ�ธิก�รบริห�ร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รบริห�ร: ไรอัน คารร์
ผู้ช่วยง�นพิมพ์: ลิซา ซี. โลเปซ

ง�นเขียนและง�นบรรณ�ธิก�ร: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน,  
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, ลอรี ฟูลเลอร์,  
การ์เรตต์ เอช. การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต์, มินดี แอน. ลิฟวิทท์, 
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์กีย์,  
แจน พินบอรัฟ, ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์ก, มาริสซา วิดดิสัน

ผู้อำ�นวยก�รบริห�รฝ่�ยศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
ง�นออกแบบ: จีนเนตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. แอนดรัส, แมนดี เอ็ม.  
เบนท์ลีย์, ซี คิมบัลล์ บอตต์, โธมัส ไชลด์, เนต ไกนส์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์,  
เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย,  
มาร์ค ดับเบิลยู. โรบินสัน, แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอลเคนฮอร์สต์
เจ�้หน้�ที่ฝึกง�นออกแบบ: สุพรรษา วงศ์วิรภาพ

ผู้ประส�นง�นทรัพย์สินท�งปัญญ�: โคลเลตต์ เนเบเกอร์ อูนี
ผู้จัดก�รฝ่�ยผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
ง�นผลิต: เควิน ซี. แบงค์ส, คอนนี โบว์ธอร์พ บริดจ์, จูลี เบอร์เดตต์,  
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ค ำ�สวดอ้อนวอนเป็นม�กกว่�คำ�ที่เร�พูดกับพระผู้เป็นเจ้�  
ก�รสวดอ้อนวอนเป็นก�รสื่อส�รสองท�งระหว่�งพระผู้-
เป็นเจ�้กับบุตรธิด�ของพระองค์

ก�รสวดอ้อนวอนบังเกิดผลต�มที่ควรเมื่อเร�แสดงคว�มรู้สึก
จ�กใจเร�ด้วยคำ�พูดที่เรียบง่�ย  พระบิด�บนสวรรค์ทรงตอบโดย
ทรงใส่คว�มคิดไว้ในจิตใจเร�ควบคู่กับคว�มรู้สึก  พระองค์ทรง
ได้ยินคำ�สวดอ้อนวอนที่จริงใจเสมอเมื่อเร�สวดอ้อนวอนด้วยคำ� 
มั่นสัญญ�ว่�จะเชื่อฟังพระองค์ ไม่ว่�พระองค์ทรงตอบอะไรและ
คำ�ตอบม�เมื่อใด

พระเจ้�ทรงสัญญ�กับทุกคนที่อ่�นและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
พระคัมภีร์มอรมอนดังนี้

“และเมื่อท่�นจะได้รับเรื่องเหล่�นี้, ข้�พเจ้�จะแนะนำ�ท่�นให้
ทูลถ�มพระผู้เป็นเจ้�, พระบิด�นิรันดร์, ในพระน�มของพระคริสต์, 
ว่�เรื่องเหล่�นี้จริงหรือไม่; และห�กท่�นจะทูลถ�มด้วยใจจริง, 
ด้วยเจตน�แท้จริง,  โดยมีศรัทธ�ในพระคริสต์, พระองค์จะทรง
แสดงคว�มจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่ท�่น, โดยอำ�น�จของพระ-
วิญญ�ณบริสุทธิ์.

“และโดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ท่�นจะรู้คว�มจริง
ของทุกเรื่อง” (โมโรไน 10:4–5)

คำ�สัญญ�นั้นแน่นอน  หล�ยล้�นคนได้ทดสอบและพิสูจน์คำ�

สัญญ�ที่ยอดเยี่ยมดังกล่�วเกี่ยวกับก�รสวดอ้อนวอนโดยได้รับ
พรที่ทำ�ให้ชีวิตพวกเข�เปี่ยมด้วยปีติและคว�มสุขอันยั่งยืน  คำ�
สัญญ�นั้นประยุกต์ใช้ได้กับก�รสวดอ้อนวอนทั้งหมดของเร�เพื่อ
ให้รู้พระดำ�ริและพระประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมีต่อเร�  เร�
ประยุกต์ใช้คำ�สัญญ�นั้นได้เมื่อเร�รับคำ�แนะนำ�จ�กผู้รับใช้ของ
พระผู้เป็นเจ้�ผู้ได้รับมอบหม�ยให้แนะนำ�เร�  ตัวอย่�งเช่น เร�เช่ือ
ถือคำ�สัญญ�น้ันได้เม่ือเร�ฟังโอว�ทในก�รประชุมใหญ่ส�มัญ  เร�
ประยุกต์ใช้คำ�สัญญ�นั้นได้เมื่อเร�รับก�รสอนจ�กผู้สอนศ�สน� 
ที่อ่อนน้อมถ่อมตนผู้ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้�ทรงเรียกโดยศ�สด�พย�กรณ์
ท่ีมีชีวิต  คำ�สัญญ�นั้นประยุกต์ใช้ได้เช่นกันกับคำ�แนะนำ�ที่เร�ได้
รับจ�กอธิก�รหรือประธ�นส�ข�ของเร�

เพ่ือให้ก�รสวดอ้อนวอนบังเกิดผลในชีวิตเร� เร�ต้องทำ�ต�มกฎ
เกณฑ์ที่เรียบง่�ย  เร�ต้องทูลขอให้รู้ว่�อะไรจริงโดยสวดอ้อนวอน 
พระบิด�ในพระน�มของพระเยซูคริสต์  เร�ต้องทูลขอด้วยใจจริง 
ซึ่งหม�ยคว�มว่�เร�ต้องมีคว�มตั้งใจแน่วแน่ว่�จะทำ�สิ่งใดก็ต�ม 
ที่คำ�ตอบของพระผู้เป็นเจ�้เรียกร้องให้เร�ทำ� และเจตน�แท้จริง
ของเร�ต้องเกิดจ�กศรัทธ�ของเร�ในพระเยซูคริสต์

ผู้สนใจที่อ่�นพระคัมภีร์มอรมอนก่อนรับบัพติศม�และก�รยืน
ยันจะได้รับทั้งคว�มมั่นใจว่�พระคัมภีร์เล่มนี้จริงและพย�นยืนยัน
ว่�โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนโดยเดช�นุภ�พของพระ-

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

สวดอ้อนวอน 

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

ค�ำ

แห่ง ศรทัธา

4 เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

ประธานอายริงก์สอนว่าการ
สวดอ้อนวอนและการอด

อาหารสามารถช่วยให้เรา “รู้
ความจริงนิรันดร์”  พิจารณา
ว่าประจักษ์พยานของคนที่ท่าน
เยี่ยมจะต้องเข้มแข็งขึ้นในเรื่องใด
และเตรียมบทเรียนสอนเรื่องนั้น  
ตัวอย่างเช่นถ้าคนที่ท่านเยี่ยม
สูญเสียเพื่อนสนิทหรือสมาชิก
ครอบครัว ท่านอาจสนทนาเรื่อง
ครอบครัวนิรันดร์และชีวิตหลัง 
ความตาย  ท่านอาจเสนอตัวอด
อาหารกับคนที่ท่านเยี่ยมเพื่อช่วย
ให้พวกเขาได้รับประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับหลักธรรมนั้น

ผู้เป็นเจ้�  หลังจ�กรับก�รยืนยันเป็นสม�ชิก
ของศ�สนจักร เร�จะมีพระวิญญ�ณบริสุทธิ์
เป็นเพื่อนเพื่อยืนยันคว�มจริงอื่น ๆ จ�กนั้น
เมื่อใดก็ต�มที่เร�สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธ� 
เร�ค�ดหวังได้ว่�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์จะ 
ทรงเป็นพย�นต่อเร�ว่�พระเยซูคือพระคริสต์ 
พระผู้เป็นเจ�้พระบิด�ทรงพระชนม์ ทั้งสอง 
พระองค์ทรงรักเร�และบุตรธิด�ทุกคนของ
พระบิด�บนสวรรค์

นั่นคือเหตุผลประก�รหนึ่งที่มีสัญญ�ใน

พระคัมภีร์มอรมอนว่�เร�จะมีจิตกุศลใน
ใจเมื่อพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงเป็นพย�น
ต่อเร�ว่�พระเยซูคือพระคริสต์  “ห�กผู้ใด
มีคว�มอ่อนโยนและใจนอบน้อม, และ
ส�รภ�พโดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณ
บริสุทธิ์ว่�พระเยซูคือพระคริสต์, เข�จำ� 
ต้องมีจิตกุศล” (โมโรไน 7:44)

มีโอก�สอันสำ�คัญยิ่งให้เติบโตท�งวิญ- 
ญ�ณทุกวันอ�ทิตย์อดอ�ห�ร  วันอ�ทิตย ์
อดอ�ห�รจะช่วยให้เร�ได้รับประสบก�รณ์

แบบเดียวกับแอลม�และพวกบุตรของโมไซ- 
ย�ห์ผู้สวดอ้อนวอนและอดอ�ห�รให้รู้คว�ม
จริงนิรันดร์  ทั้งนี้เพื่อพวกเข�จะสอนช�ว 
เลมันได้ด้วยพลัง สิทธิอำ�น�จ และคว�มรัก  
(ดู แอลม� 17:3, 9)

ในวันอ�ทิตย์อดอ�ห�รเร�อดอ�ห�ร 
ร่วมกับก�รสวดอ้อนวอน  เพื่อเป็นพรแก่
คนย�กไร้ เร�มอบเงินบริจ�คอดอ�ห�รด้วย
คว�มเอื้อเฟื้อให้อธิก�รหรือประธ�นส�ข�
เท่�กับค่�อ�ห�รอย่�งน้อยสองมื้อที่เร�อด  
เร�เบนคว�มนึกคิดและคำ�สวดอ้อนวอนของ
เร�ไปที่พระผู้ช่วยให้รอดและคนที่พระองค์
ทรงประสงค์ให้เร�รับใช้ต�มคว�มต้องก�ร
ฝ่�ยโลกและฝ่�ยวิญญ�ณของพวกเข�

ด้วยเหตุนี้คำ�สวดอ้อนวอนและคว�ม
ปร�รถน�ของเร�จึงเหมือนคำ�สวดอ้อนวอน
และคว�มปร�รถน�ของพระผู้ช่วยให้รอด
ม�กข้ึนเม่ือเร�อดอ�ห�รเพ่ือให้เร�อ่อนโยน 
ว่�นอนสอนง่�ย และมีคว�มรักม�กข้ึน  เร�
สวดอ้อนวอนเช่นเดียวกับพระองค์เพื่อให้รู้
พระประสงค์ของพระบิด�และทำ�ต�ม 
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แซนด์วิชการสวดอ้อนวอน

ท่านรู้ได้อย่างไรว่าจะกล่าวอะไรเมื่อ
สวดอ้อนวอน  ท่านเริ่มสวดอ้อนวอน

ได้โดยกล่าวว่า “ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์” 
และจบโดยกล่าวว่า “ในพระนามของพระ-
เยซูคริสต์ เอเมน”  ท่านเลือกว่าจะกล่าว
อะไรในช่วงกลาง เหมือนเลือกว่าจะใส่อะไร
ในแซนด์วิช

เลือกส่วนที่ท่านประสงค์จะใส่ในแซนด์- 
วิชของท่าน  เขียนสิ่งที่ท่านประสงค์จะ 
สวดอ้อนวอนขอ ท่านสามารถกล่าว  
“ขอบพระทัย” สำาหรับพร พูดถึงความ
กังวลของท่าน ขอพร หรือสวดอ้อนวอน
เกี่ยวกับคำาถาม

ท่านสามารถตัดแซนด์วิชชิ้นนี้หรือทำา 
อีกชิ้นหนึ่ง  แขวนไว้ในบ้านเพื่อช่วยท่าน
จดจำาส่ิงท่ีท่านจะกล่าวในการสวดอ้อนวอน
ได้

เตรียมตัวก่อนท่านสวดอ้อนวอน

เยาวชน

เด็ก

ประธานอายริงก์เตือนเราว่าการสวด
อ้อนวอน “เป็นการสื่อสารสองทาง

ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบุตรธิดาของพระ- 
องค์”  การใช้เวลาเตรียมตัวสวดอ้อนวอน
จะทำาให้การสื่อสารสองทางเกิดขึ้นได้  
ท่านอาจเขียนบันทึกส่วนตัวสักสองสาม
นาทีขณะเตรียมตัวสวดอ้อนวอนในแต่ละ
วัน  ท่านอาจเขียนพรต่างๆ ที่ท่านต้อง 
การขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ที่
ต้องการคำาสวดอ้อนวอนของท่าน และ
คำาถามที่ท่านอาจต้องการคำาตอบ  จาก 
นั้นให้อัญเชิญพระวิญญาณโดยร้องเพลง 

สวดหรืออ่านพระคัมภีร์สักสองสาม
ข้อ  ขณะสวดอ้อนวอนจงเอาใจใส่วิธี
ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงนำาทางส่ิงท่ี
ท่านควรกล่าว เอาใจใส่ความรู้สึกและ
ความนึกคิดของท่าน (ดู คพ. 8:2–3)  
ท่านอาจเขียนประสบการณ์ของท่านลง
ในบันทึกส่วนตัวและทบทวนคำาตอบที่
ท่านได้รับ ท่านอาจใช้กิจกรรมในหน้า 
95–97 ของ สั่งสอนกิตติคุณของเรา: 
แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา 
ช่วยท่านประเมินการสวดอ้อนวอน
ของท่านและเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์

ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์

ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระเยซูคริสต์:  
อาหารแห่งชีวิต

นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที ่
เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นอาหารดำารง
ชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าใครกิน

อาหารนี้ คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 
6:51) “พระเยซูทรงสอนเราซ่ึงเป็นสานุศิษย์
ของพระองค์ว่า เราควรพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า

สำาหรับอาหารประจำาวัน—ความช่วยเหลือ
และการค้ำาจุน—ท่ีเราต้องได้รับในวันน้ัน ๆ” 
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว  “ พระดำารัส
เชื้อเชิญของพระเจ้า … ชี้ให้เห็นว่าพระผู้- 
เป็นเจ้าผู้ทรงรักเราทรงทราบแม้กระทั่ง

ความจำาเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ประจำาวันของ
บุตรธิดาของพระองค์และทรงกระตือรือร้น 
ท่ีจะช่วยเหลือพวกเขาทีละคน พระองค์ตรัส
ว่าเราสามารถทูลขอด้วยศรัทธาจากพระ- 
สัตภาวะองค์นั้น ‘ผู้ประทานให้กับทุกคน

ด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำาหนิ  
แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอ’ (ยากอบ 
1:5)”1 เมื่อเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์จะทรง
จัดหาให้ตามความต้องการของเรา เราจะ

หันไปให้พระองค์ทรงค้ำาจุนเราทางวิญญาณ
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองเชื้อเชิญให้เรา “ร่วม
ในการผจญภัยของสานุศิษย์ในยุคแรกเริ่ม
ของพระคริสต์ที่ปรารถนาอาหารแห่งชีวิต
อย่างแรงกล้า—ผู้ซึ่ง ไม่ หันกลับไปแต่เข้า

มาหาพระองค์ พำานักอยู่กับพระองค์ และ
เป็นผู้ที่ยอมรับว่าเพื่อความปลอดภัยและ
ความรอด ไม่มีผู้ใดอีกที่พวกเขาจะเข้าไป
หาได้”2

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
ยอห์น 6:32–35; แอลมา 5:34; 3 นีไฟ 
20:3–8

อ้างอิง
1.	 ดี. ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สัน,	“รับรู้พระหัตถ์ของ 

พระผู้เป็นเจ้าในพรที่เราได้รับทุกวัน,”	เลียโฮนา,  
ม.ค.	2012,	25.

2.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“พระองค์ทรงโปรดให้ 
คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี,”	เลียโฮนา,	ม.ค.	1998,	77.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
พระเยซูคริสต์ทรงกำ�ลังสอนฝูงชน 

กว่� 4,000 คน  หลังจ�กส�มวัน 
พระองค์ตรัสกับเหล�่ส�วกว่� “เร�
สงส�รฝูงชนนี้เพร�ะพวกเข�. . . ไม่มี
อ�ห�รจะกิน

“ถ้�เร�จะให้พวกเข�กลับบ�้นขณะ 
ที่ยังอดอ�ห�รอยู่ พวกเข�จะเป็นลม
หมดแรงลงกล�งท�ง . . .

“พวกส�วกจึงทูลตอบพระองค์ว่� 
‘ในถิ่นทุรกันด�รแบบนี้จะห�อ�ห�รให้
พวกเข�กินอิ่มได้ที่ไหน?’

“[พระเยซู] ตรัสถ�มพวกเข�ว่�  
‘พวกท�่นมีขนมปังกี่ก้อน?’ พวกเข�ทูล
ว่� ‘มีเจ็ดก้อนเจ้�ข้�’ ”

พระคริสต์จึง “ทรงรับขนมปังเจ็ด
ก้อนนั้นม� ขอบพระคุณ แล้วทรงหัก 
ส่งให้พวกส�วกเอ�ไปแจก . . . 

“พวกเข�มีปล�เล็กๆ อยู่บ้�งด้วย  
พระองค์จึงขอพระพร แล้วตรัสสั่งเหล่�
ส�วกให้เอ�ปล�นั้นแจกด้วย

“คนทั้งหล�ยก็ได้รับประท�นจนอิ่ม 
และเศษอ�ห�รที่เหลือนั้นเก็บได้เจ็ด
กระบุง” (ดู ม�ระโก 8:1–9)
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พิจารณาสิ่งนี้
เม่ือเร�ม�ห�พระคริสต์ พระองค์ทรง
บำ�รุงเล้ียงเร�อย่�งไร

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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เยาวชนหญิงที่ไม่ธรรมดา และอธิการที่
ห่วงใย

แม้ครอบครัวเราได้รับพร แต่ดิฉันทราบ
ว่าครอบครัวเราไม่ได้พิเศษกว่าใคร  คนแบบ 
“บราเดอร์เจย์” อาจมีมากมาย เพราะมีพี่
น้องชายหญิงที่อุทิศตนหลายคนผู้ซึ่งการ 
รับใช้ของพวกเขาสัมผัสชีวิตครอบครัวมาก 
มายหลายครอบครัวเช่นเดียวกับครอบครัว

เรา  เราสำานึกคุณอย่างยิ่งต่อเจตนารมณ์ 
ความมุ่งมั่น การเตรียมพร้อม และความรัก
ของพวกเขา

ขอบคุณผู้รับใช้ท่ีเอาจริงเอาจังนับไม่ถ้วน
ทั่วศาสนจักรผู้ที่ช่วยเหลือครอบครัวเรา 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเนวาดา สหรัฐอเมริกา

พรุ่งนี้วันอาทิตย์” ดิฉันบอกลูกสาววัย
ห้าขวบขณะเธอซุกอยู่บนตักดิฉัน  

รอยยิ้มกระจายทั่วใบหน้าเธอ
“ดีจังค่ะ” เธอพูด “หนูจะได้เจอบราเดอร์

เจย์”

ใจดิฉันเปี่ยมด้วยความสำานึกคุณ  ดิฉัน
รู้สึกขอบคุณครูปฐมวัยที่รักและห่วงใยผู้
ทำาให้เราหมดกังวลกับการย้ายมาอยู่วอร์ด
ใหม่  การจากบ้านในมิดเวสต์ สหรัฐอเมริกา
และย้ายมาอยู่ที่ใหม่ห่างจากบ้านเดิม 

1,350 ไมล์ (2,173 กิโลเมตร) ทำาให้ทุก
คนในครอบครัวบอบช้ำาทางใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งซีซันลูกก่อนวัยเรียนของเรา  เธอ
เป็นคนเขินอาย เธอจึงกลัวสถานการณ์ใหม่
และหว่ันใจเร่ืองการไปโบสถ์สัปดาห์แรกใน
วอร์ดใหม่

บราเดอร์เจย์ ชายผู้อ่อนโยนและอุทิศตน 
ใช้อารมณ์ขันพอประมาณผนวกกับความ
เอื้ออาทรเพื่อให้ซีซันไว้ใจ  วันอาทิตย์แรก
นั้นเขาย่อตัวลงมาจับมือซีซัน มองตาเธอ 
และพูดว่า “มาสิจ๊ะ หนูน้อย หนูจะสนุกใน
ชั้นเรียนของเรา”

หลายสัปดาห์ผ่านไป ซีซันตั้งตารอวัน
อาทิตย์มากกว่าวันอื่นของสัปดาห์  ทันที
ที่มาถึงโบสถ์ เธอจะกวาดตามองหาครูของ

เธอ  เขาจะยิ้มทักทายเธอ
ตลอดหลายปีนั้นบราเดอร์เจย์จะไม่ลืม 

ให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่นักเรียนแต่ละ

คนสำาหรับวันหยุดเทศกาลและวันเกิด  เมื่อ
ถึงวันเกิดของซีซัน แขกรับเชิญคนสำาคัญ
ที่สุดที่เธอต้องการเชิญมางานเลี้ยงคือ 
บราเดอร์เจย์

เขารู้ตัวไหมว่าเขามีอิทธิพลมากเพียงใด
ต่อชีวิตลูกสาวตัวน้อยของเรา  เขาพอจะเดา
ออกไหมว่ากลุ่มนักเรียนปฐมวัยวัยห้าขวบ

ของเขาซึมซับคำาพูดและการกระทำาของเขา
มากเพียงใด  เขาจะรู้ไหมว่าการมีเขาเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตลูกสาวดิฉันมีความหมาย
ต่อแม่อย่างดิฉันมากเพียงใด

ต่อมา ซีซันเลื่อนชั้นมาเรียนกับบราเดอร์
เอ็ดเวิร์ด และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของ

เธอในปฐมวัยดำาเนินต่อไป  ดิฉันขอบคุณ
อย่างยิ่งสำาหรับชายหญิงที่เอาใจใส่ เพียบ
พร้อม และถ่อมตนผู้มีอิทธิพลทางวิญญาณ
ต่อชีวิตของซีซัน

ทุกคนในครอบครัวเราได้รับพรจากบุคคล
ท่ีอุทิศตนรับใช้เราบนเส้นทางความก้าวหน้า
ทางวิญญาณของเรา  ดิฉันนึกถึงครูลูกเสือ

ที่โดดเด่น ผู้ให้คำาปรึกษาโควรัมปุโรหิตที่
อดกลั้น ครูเซมินารีที่อดทน ฝ่ายประธาน

ขอบคุณค่ะ บราเดอร์เจย์
โดย คริสตีน เพอร์เซลล์

ดิฉันสำ�นึกคุณอย่�งยิ่งต่อเจตน�รมณ์ คว�มมุ่งมั่น ก�รเตรียม
พร้อม และคว�มรักของผู้รับใช้ที่เอ�จริงเอ�จังนับไม่ถ้วนทั่ว
ศ�สนจักร

ก า ร รั บ ใ ช้ ใ น ศ า ส น จั ก ร
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พยายาม 
เปล่ียนชีวิต
“ขอให้เราเน้นวิธี
เรียบง่ายที่เราจะ
สามารถรับใช้ใน

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าโดย 
พยายามเปลี่ยนชีวิตอยู่เสมอ รวมถึง 
ชีวิตของเราเอง”
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัม- 
อัครสาวกสิบสอง, “จงใช้ปัญญา,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2006, 23

สุขส
ันต์ว

ันเก
ิด!
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ข้าพเจ้าเป็นบุตรของฮิลคียาห์ ปุโรหิต 
ในเมืองอานาโธทใกล้เยรูซาเล็ม  ใน

ช่วงวัยเยาว์ “พระวจนะของพระยาเวห์มา 
ถึงข้าพเจ้าว่า

“เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้า
ขึ้นในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ 
เราก็ได้กำาหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้า
เป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติ”

ข้าพเจ้ารู้สึกไม่พร้อมรับการเรียกนี้ และ
กราบทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์พูดไม่เป็น 
เพราะข้าพระองค์เป็นเด็ก”

พระเจ้าตรัสตอบว่า “อย่าพูดว่าเจ้าเป็น
เด็ก เพราะเจ้าต้องไปหาทุกคนที่เรา
ใช้ให้เจ้าไป และทุกสิ่งที่
เราบัญชาเจ้า เจ้าต้องพูด

“อย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะ
เราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยกู้เจ้า”  จากนั้น
พระเจ้าทรง “สัมผัสปากข้าพเจ้า” 
และนำาเอาถ้อยคำาใส่ในปากข้าพเจ้า2

ข้าพเจ้าพยากรณ์ในเยรูซาเล็ม 40 
ปี ตั้งแต่ 626 ถึง 586 ปี ก่อนคริสตกาล 
ในช่วงการปกครองของโยสิยาห์ เยโฮยา- 
คิม และเศเดคียาห์3  ข้าพเจ้าเป็นศาสดา
พยากรณ์สมัยเดียวกับลีไฮศาสดาพยา- 
กรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน  เราทั้งคู ่
ประณามความชั่วร้ายของผู้คนในเยรู- 
ซาเล็มและทำานายความพินาศของ
มหานครแห่งนี้4

พระเจ้าทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าบันทึกคำา
พยากรณ์ของข้าพเจ้าไว้ใน “หนังสือม้วน”5   
เมื่อกษัตริย์เยโฮยาคิมได้ยินคำาพยากรณ์ 
เขาเผาหนังสือม้วน  พระเจ้าทรงบัญชา
ข้าพเจ้าให้เขียนคำาพยากรณ์อีกครั้งและ
เขียนเพิ่มอีกมากมาย6

ข้าพเจ้าเผชิญการต่อต้านไม่หยุดหย่อน
ขณะส่ังสอนพระวจนะของพระเจ้า ปาชเฮอร์ 
บุตรของหัวหน้าผู้ปกครอง ตีข้าพเจ้าและ
จับข้าพเจ้าใส่ขื่อคา  ฝูงชนต้องการปลิด
ชีวิตข้าพเจ้าเพราะการสั่งสอนของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้าเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ผู้คนไม่นิยม

เยเรมีย์
“เยเรมีย์มีชีวิตอยู่ในเวลาและสถานที่ซึ่งยากแค้นแสนเข็ญ แต่
พระเจ้าทรงยอมให้ท่านมองเห็นล่วงหน้าถึง ‘ช่วงเวลาแห่งความ
หวังขณะรวมอิสราเอลในยุคสุดท้าย’”1—ลินดา เค. เบอร์ตัน 
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

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

ชมชอบ ถูกโยนเข้าคุกใต้ดินและเรือนจำา
บ่อยครั้ง ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาของ
ความชั่วร้ายใหญ่หลวงอย่างแท้จริง7

แม้จะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยาก
ลำาบาก แต่พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้ามองเห็น
ล่วงหน้าว่าจะทรงรวบรวมชาวอิสราเอลใน
วันเวลาสุดท้าย พระเจ้าจะทรงเขียนกฎของ
พระองค์ “ในใจพวกเขา” และพระองค์จะ
ทรงนำาพวกเขามาสู่ไซอัน “เมืองละคนและ
ตระกูลละสองคน”8

ขณะข้าพเจ้ายังคงสั่งสอนพระวจนะของ
พระเจ้า—แม้จะทำาได้ยาก—ข้าพเจ้าเรียนรู้

ว่าการทุ่มเทใจให้พระกิตติคุณ
นำาไปสู่สันติสุข  ขณะที่เรา
พัฒนาความสัมพันธ์ส่วน

ตัวกับพระเจ้า เราทุกคนจะประสบ 
  ความหวังท่ามกลางการทดลองและ 
  ความยากลำาบาก 

อ้างอิง
1.	ลินดา เค.	เบอร์ตัน,	“ศรัทธาในการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์จารึกไว้ในใจเราแล้วหรือ”	 
เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	111.

2.	 ด	ูเยเรมีย์	1:1–9.
3.	 ด	ูคู่มือพระคัมภีร์,	“เยเรมีย์”,	scriptures.lds.org.
4.	 ด	ูเยเรมีย์	6;	1 นีไฟ	1:13,	18–20.
5.	 เยเรมีย	์36:2.
6.	 ด	ูเยเรมีย์	36:23–32.
7.	 ด	ูเยเรมีย์	20:2;	26:8;	38:6.
8.	 เยเรมีย	์31:33;	3:14.
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ระหว่างเป็นผู้สอนศาสนาในไต้หวัน ดิฉัน
กับคู่ใช้เวลาเล็กน้อยช่วงวันเตรียมวัน

หนึ่งที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติใน
ไทเป   สิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดคือ
งานศิลปะชิ้นหนึ่งเรียกว่าหยกผักกาดขาว  

คนจำานวนมากช่ืนชมส่ิงน้ี แต่เท่าท่ีดิฉันเห็น 
คือผักกาดขาวสลักจากหยก  แน่นอนว่า 
สวยแต่จะต้องมีบางอย่างท่ีดิฉันยังไม่เข้าใจ

เมื่อเราเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว  
ดิฉันถามคู่ว่า “คุณคิดอย่างไรกับหยกผัก
กาดขาว”

“ดิฉันชอบงานศิลปะชิ้นนั้นค่ะ!”

“ทำาไมล่ะ” ดิฉันถาม “มันก็แค่ผักกาด
ขาว”

“คุณพูดเล่นหรือเปล่า  หยกผักกาดขาว

เป็นอุปลักษณ์สำาหรับชีวิตดิฉันนะคะ!” เธอ
พูด

“ผักกาดขาวน่ะหรือ”
“ค่ะ!  คุณไม่รู้เรื่องนี้หรือคะ”
“ไม่รู้เลย”
เธอเล่าเร่ืองให้ฟัง และเธอพูดถูก  ส่ิงน้ัน

กลายเป็นอุปลักษณ์สำาหรับงานเผยแผ่และ
ชีวิตของดิฉัน

งานแกะสลักจากหยกมีค่ามากถ้าหยก
เป็นสีเดียวล้วน  ๆ  งานแกะสลักจากหยก
แท้จะขายได้ราคาดีเพราะหยกแท้แทบ

และริ้วรอยในตัว ฉันจะไม่มีค่าแน่นอน   
คุณอย่าเสียเวลาเลย”

“โอ เจ้าหยกน้อยที่โง่เขลา วางใจเถิด  

ฉันเป็นปรมาจารย์ช่างแกะสลัก  ฉันจะทำา 
ให้เจ้าเป็นผลงานชิ้นเอก”

สิ่งที่ทำาให้หยกผักกาดขาวสวยงามน่า
พิศวงคือช่างแกะสลักชั้นครูที่ไม่ปรากฏ
นามคนนี้ใช้ตำาหนิของหยก—สองสี มีลาย 
และริ้วรอย—ทำาผักกาดขาวที่เหมือนของ
จริงแทบทุกอย่าง  ส่วนสีขาวทึบแสงกลาย
เป็นก้าน ลายและริ้วรอยทำาให้ใบมีชีวิต  
หากไม่ใช่เพราะหยกชิ้นนี้มี “ตำาหนิ” มัน
คงจะเหมือนจริงไม่ได้

เพราะความสวยงามของงานศิลปะช้ินน้ี 

มันจึงกลายเป็นของกำานัลสำาหรับราชนิกูล 

เ ร า พู ด ถึ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์

หยกผักกาดขาว
โดย เอลเล็น ซี. เจนเซ็น

หาไม่ได้  หยกผักกาดขาวซีกหน่ึงเป็นสีเขียว 
อีกซีกหน่ึงเป็นสีขาว เป็นลายและมีรอยแตก  

ไม่มีช่างแกะสลักที่ชำานาญงานคนใดยอม
เสียเวลาไปกับหยกแบบนั้นจนกระทั่งมีช่าง
คนหนึ่งปรากฏตัว ชาวจีนเรียกช่างคนนั้นว่า
ปรมาจารย์ช่างแกะสลัก

ถ้าหยกชิ้นนี้พูดได้  ดิฉันจินตนาการได้
ว่าหยกคงสนทนากับช่างแกะสลักคนใหม่นี้  

ดิฉันจินตนาการว่าช่างแกะสลักกำาลังหยิบ
หยกชิ้นนี้ขึ้นมา

“คุณต้องการอะไร” หยกจะถาม

“ฉันกำาลังหาหยกมาแกะสลัก” ช่างแกะ
สลักตอบ

“ไปหาอีกชิ้นหนึ่งเถิด  ฉันไม่มีค่า  ฉันมี

สองสีปนกันจนคุณแยกไม่ออก ฉันมีตำาหนิ

พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ
“ในโลกเรานี้ ดูเหมือนคุณลักษณะทางศีลธรรมมักมีความ
สำาคัญรองจากความงามหรือเสน่ห์ แต่จากพระดำารัสแนะนำา
ศาสดาพยากรณ์ซามูเอลเมื่อนานมาแล้ว พระเจ้าตรัสว่า 
“พระยาห์เวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู  เพราะ
มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตร
จิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน “นกคีรีบูนซึ่งมีสีเทาที่ปีก,” 
เลียโฮนา, มิ.ย. 2010, 4.

10 เ ลี ย โ ฮ น า



ในจีนและประดับห้องโถงพระราชวังที่สวย 
งามหลายแห่งของชาวเอเชียจนสุดท้ายมา
อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในไต้หวัน

หยกผักกาดขาวเตือนใจดิฉันให้นึกถึง  
อีเธอร์ 12:27: “หากมนุษย์มาหาเรา เรา 
จะแสดงให้พวกเขาเห็นความอ่อนแอของ

พวกเขา… พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับ
คนทั้งปวงที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา; 
เพราะหากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า

เรา, และมีศรัทธาในเรา, เม่ือน้ันเราจะทำาให้
สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา.”

หลังจากดิฉันเห็นหยกผักกาดขาว พระ-
คัมภีร์ข้อนี้เริ่มมีความหมายใหม่  เราทุกคน 
 

ฉันจะมองตนเองอย่างท่ี
พระอาจารย์ทรงมองฉัน 
ได้อย่างไร
การมองตัวเราอย่างที่พระเจ้าทรง
มองเราเป็นเรื่องท้าทาย  พระองค์
ทรงมองว่าเราเป็นลูกของพระผู้-
เป็นเจ้า มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่และ
มีค่ามาก  แต่บางครั้งเราให้ความ
สนใจกับปมด้อยของเรา พระบิดา 
ในสวรรคม์ิไดท้รงสรา้งเราให้กังวล 
กับข้อบกพร่องของเราแต่ให้เป็น 
ผลงานชิ้นเอกที่สวยงาม  โดยผ่าน 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และ 
การชดใช้ของพระองค์เราสามารถ
เอาชนะปมด้อยของเราได้

พิจารณาการอ่านพระคัมภีร์ต่อ
ไปนี้เพื่อเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงใช้
คนที่ไม่สมบูรณ์แบบทำางานของ
พระองค์ให้สำาเร็จอย่างไร:อพยพ 
4:10–12; เยเรมีย์ 1:4–10; 
1 นีไฟ 4:1–6; แอลมา 26:12; 
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
35:17–18

เหมือนหยกช้ินน้ี ยกเว้นว่าเรายังอยู่ระหว่าง
แกะสลัก เราต้องวางใจปรมาจารย์ช่างแกะ
สลัก พระเยซูคริสต์ ผู้จะรับความอ่อนแอ

ของเราและทำาให ้เป็นความเข้มแข็ง  บาง
ครั้งการที่เรามองเห็นภาพไม่สมบูรณ์ เราจึง
จดจ่อกับความบกพร่องของเราแล้วผิดหวัง
เพราะคิดว่าเราจะไม่มีวันดีเท่าท่ีตนต้องการ 
แต่พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ 

ทรงเห็นว่าเราทำาได้  เมื่อเรายอมให้การ 
ชดใช้ของพระองค์เกิดผลในชีวิตเราพระองค์ 
จะทรงป้ันเราเป็นผลงานช้ินเอกซ่ึงวันหน่ึงจะ 
ได้อยู่กับกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันกับสามีเข้าร่วมศาสนจักรในรัสเซีย
เมื่อปี 1995 และรับการผนึกปีถัดมา

ในพระวิหารสตอกโฮล์ม สวีเดน  ลูกสาวที่
ยังเล็กสองคนของเรารับการผนึกกับเราด้วย  
สองปีต่อมาเราได้รับพรให้มีลูกสาวเกิดกับ
เราอีกคนช่ือลิโซชคา  ชีวิตเราราบร่ืนดี  เรา
ทุกคนมีความสุข  แต่สองวันหลังจากเกิด 
ลูกน้อยของเราเริ่มมีปัญหากับการกิน  ใน
หนึ่งเดือนน้ำาหนักเธอเพิ่มเพียงสามร้อยกรัม

เจ้าหน้าที่ศูนย์พยาบาลเด็กบอกเราให้
ป้อนนมบ่อยขึ้น  ดิฉันเห็นว่าเธออยากกิน
แต่กินไม่ได้  ในที่สุดสามีดิฉันก็พาเธอไป 
โรงพยาบาลในเมือง  แพทย์ให้การวินิจฉัย

ทันทีว่า—หัวใจพิการแต่กำาเนิด  ลิ้นหัวใจ 
ลิ้นหนึ่งไม่ทำางาน และการไหลเวียนโลหิต 
ไปปอดไม่ดี ทำาให้เธอหายใจหรือกินลำาบาก

เธอต้องผ่าตัด แต่ในรัสเซียเด็กอายุน้อย 
สุดที่จะรับการผ่าตัดแบบนี้ได้คือสองขวบ  
ลูกสาวของเราอายุเพียงหนึ่งเดือน  แพทย์
สั่งยารักษาและบอกว่ารอให้เธออายุมาก 
กว่านี้ค่อยผ่าตัด

หนึ่งเดือนต่อมา สุขภาพของลิโซชคา
ทรุดลงอย่างเห็นได้ชัด เรารีบพาเธอไป
โรงพยาบาล  ดิฉันอุ้มเธอขณะที่เราขับรถ

ไป  เธอมองดิฉันประหนึ่งกำาลังวิงวอนขอ
ความช่วยเหลือ  ถ้าดิฉันไม่ได้เป็นสมาชิก
ศาสนจักรดิฉันคงไม่ทราบว่าจะทำาอย่างไร 
 

ดี  แต่ดิฉันกับสามีวางใจพระเจ้าและเช่ือม่ัน
ว่าทุกอย่างจะดี  ดิฉันพยายามปลอบเธอ
โดยพูดว่า “อย่ากลัวอะไรเลย ลูกน้อยของ
แม่ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา พระองค์จะทรง
ช่วยเรา และทุกอย่างจะราบรื่น”

ในที่สุดเราก็มาถึง  ดิฉันกอดเธอไว้แนบ
อกและวิ่งไปที่แผนกรับผู้ป่วย  นัยน์ตาของ
ลิโซชคาเริ่มปิด  เธอแทบไม่หายใจ  ดิฉัน
เกือบจะพูดไม่ออกขณะเล่าอาการของลูก
ให้แพทย์ทราบ เจ้าหน้าที่พาเธอไปหน่วย
อภิบาล (ไอซียู)  แพทย์บอกว่าปอดของ 
เธอเริ่มบวม และพวกเขาต่อเครื่องช่วย
หายใจให้เธอ

วันรุ่งขึ้นเราคุยกับผู้อำานวยการแผนก
ศัลยศาสตร์หัวใจ  เขาบอกว่า “ผมเคยทำา
ผ่าตัดแบบนี้แต่ทำาให้เฉพาะเด็กโต ตอนนี้
เธออายุเท่าไร”

“สองเดือนค่ะ” เราบอกเขา
“เธอเจ็บปวดมากแล้ว  เธอตัวเล็กมาก 

และอาการบวมที่ปอดเป็นเรื่องซับซ้อน แต่
เราต้องไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้อีกต่อไป  

ผมไม่เคยทำาการผ่าตัดให้เด็กเล็กแบบนี้มา
ก่อน  ผมจะพยายามสุดความสามารถ   
คุณจะต้องซื้อลิ้นหัวใจเทียมคู่หนึ่ง แต่แพง
มาก—ประมาณ 2,100 เหรียญ  อีกสี่วันจึง
จะผ่าตัดนะครับ”

เราจะทำาอย่างไรดี  เราหรือคนที่เรารู้จัก 
 

หัวใจของลิโซชคา
โดย มารินา เปโตรวา

ไม่มีเงินมากขนาดน้ัน  อย่างไรก็ตาม สถาน- 
การณ์ของเรากลายเป็นท่ีรู้แก่คนอ่ืน  ๆ และ
เราสามารถหาทุนได้โดยผ่านความเอื้อเฟื้อ
ของพวกเขาและพระเมตตาของพระเจ้า  
สามีดิฉันซื้อลิ้นที่เราต้องใช้ช่วยชีวิตลูกสาว
ของเรา

ไม่เฉพาะพี่น้องชายหญิงทุกคนในสาขา
ของเราเท่าน้ันท่ีอดอาหารและสวดอ้อนวอน 
ให้ลูกสาวตัวน้อยของเรา แต่ผู้สอนศาสนา
และวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคนทั่วเมือง

ก็ทำาด้วย  เรารู้สึกถึงการสนับสนุนของพวก
เขา  ขณะนั่งอยู่ตรงโถงทางเดินในวันผ่าตัด 
เรารู้สึกถึงการประทับของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์และรับรู้ถึงคำาสวดอ้อนวอนของพี่
น้องชายหญิงของเรา  เรารู้ว่าพวกเขาอยู่
ใกล้เรา!  พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา ทรง

นำาทางศัลยแพทย์  พระองค์จะไม่ทรงทอด
ทิ้งเรา และทุกอย่างจะออกมาดี

เมื่อศัลยแพทย์ออกมาจากห้องผ่าตัด 

เขาทำาหน้างุนงงพลางบอกเราว่า “ทุกอย่าง
เรียบร้อยดีครับ  เราใส่ลิ้นเข้าไป  ผมไม่รู้
ทำาได้อย่างไร แต่สำาเร็จแล้วครับ”  แต่เรา
รู้ว่าสำาเร็จได้อย่างไร  พระบิดาบนสวรรค์
ประทานพรเขา

ลิโซชคาอยู่โรงพยาบาลอีกสามวันขณะ 
ที่อาการบวมของหัวใจและปอดลดน้อยลง 
แพทย์ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและปิดไว้ด้วย 
 

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า
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เยื่อบาง  ๆ สองสามวันต่อมาพวกเขาผ่าตัด
อีกครั้งเพื่อปิดทรวงอกและอวัยวะในนั้น  
แพทย์เกือบทุกคนไม่คิดว่าเธอจะรอดชีวิต 
แต่เราเชื่อในพระบิดาบนสวรรค์และใน
เดชานุภาพของพระองค์  เราเชื่อว่าถ้าเป็น
พระประสงค์ของพระองค์ เธอจะหายเป็น
ปกติ

พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถคืน 

ลิโซชคาให้เราได้ เธอดีขึ้นทุกวันตามลำาดับ  

เม่ือการสวดอ้อนวอนดู
เหมือนไม่ได้รับคำาตอบ
“เป็นเรื่องยากมากเมื่อการสวด
อ้อนวอนที่จริงใจเกี่ยวกับบางสิ่งที่
ท่านปรารถนายิ่งไม่ได้รับคำาตอบ 
ในแบบที่ท่านต้องการ  ยากจะ
เข้าใจได้ว่าเหตุใดการใช้ศรัทธา
อันลึกซึ้งและจริงใจจากชีวิตที่เชื่อ
ฟังของท่านจึงไม่เกิดผลตามใจ
ปรารถนา  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนว่า ‘สิ่งใดก็ตามที่เจ้าทูลขอ 
พระบิดาในนามของเรา จะให้แก่
เจ้า, ที่สมควรสำาหรับเจ้า’ [คพ. 
88:64; เน้นตัวเอน] บางคร้ังยาก
จะมองออกว่าอะไร ดีที่สุด หรือ 
สมควร สำาหรับท่านระหว่างนั้น  
ชีวิตท่านจะง่ายขึ้นเมื่อท่านยอมรับ
ว่าสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาในชีวิต
ท่านเป็นไปเพื่อประโยชน์ นิรันดร์ 
ของท่าน”

ดู เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การใช้ของ
ประทานอันสูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2007, 11
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เธออยู่ในโรงพยาบาลอีกหนึ่งเดือน และ
เวลานี้เธออยู่บ้านกับเรา

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

แห่งปาฏิหาริย์  พระองค์ทรงได้ยินคำาสวด
อ้อนวอนของเรา และในช่วงเวลาที่ยาก 
พระองค์ทรงอุ้มชูเรา การทดลองเสริมสร้าง
ศรัทธาของเรา และสอนเราให้เชื่อ หวัง  
และรัก 

ปัจจุบันผู้เขียนอาศัยอยู่ในเบลเยียม
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ที่
การชุมนุมศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
จัดขึ้นในพระวิหารเคิร์ท-
แลนด์ วันที่ 6 เมษายน 

ค.ศ. 1837 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธกล่าวว่า “จากทั้งหมดที่กล่าว
มา หน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำาคัญ
ที่สุดคือสั่งสอนพระกิตติคุณ”1

เกือบเจ็ดปีพอดีเม่ือท่านประกาศ 
ในวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1844 ว่า 
“ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง
ที่สุดในโลกนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
มอบให้เราคือ แสวงหาคนตายของ
เรา  อัครสาวกกล่าวว่า ‘พวกเขา
จะดีพร้อมไม่ได้หากไม่มีพวกเรา’ 
[ดู ฮีบรู 11:40] เพราะจำาเป็นที่
อำานาจการผนึกจะอยู่ในมือเราเพ่ือ
ผนึกลูกหลานของเราและคนตาย
ของเราสำาหรับสมัยการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา—สมัย
การประทานตามสัญญาที่พระ-
เยซูคริสต์ทรงทำาไว้ก่อนการวาง
รากฐานของโลกเพื่อความรอด 
ของมนุษย์”2

บางคนอาจสงสัยว่าทั้งการสั่ง
สอนพระกิตติคุณ และ การค้นหา
คนตายของเราจะเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่สุด
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้บุตร
ธิดาของพระองค์ไปพร้อม ๆ กันได้
อย่างไร  จุดประสงค์ของข้าพเจ้า
คือแนะนำาว่าคำาสอนเหล่านี้เน้น

โดย เอ็ลเดอร์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง

สอนศาสนา 
ประวัติครอบครัว  
พระวิหารงาน
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ฐานะปุโรหิต แก่นแท้ในงานของพระเจ้าคือเปลี่ยน
ใจ หันใจ และทำาให้ใจบริสุทธิ์ผ่านพันธสัญญาและ
ศาสนพิธีที่ประกอบโดยสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตที่
ถูกต้อง

คำาว่า ใจ ใช้ในงานมาตรฐานเกิน 1,000 ครั้ง
และเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกในใจของแต่ละ
คน  ด้วยเหตุนี้ใจเรา—ผลรวมของความปรารถนา 
ความเอื้ออาทร ความตั้งใจ เจตนา และเจตคติ—

จึงบ่งบอกว่าเราเป็นใครและกำาหนดสิ่งที่เราจะเป็น
จุดประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนา 

คือเชื้อเชิญคนทั้งปวงให้มาหาพระคริสต์ รับพรแห่ง 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู และอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่ผ่านศรัทธาในพระคริสต์3 เราไม่แบ่งปัน 
พระกิตติคุณเพียงเพื่อเพิ่มจำานวนคนและความ 
เข้มแข็งของศาสนจักรยุคสุดท้าย แต่เราพยายาม

เอกภาพและความเป็นหน่ึงเดียวของงานแห่งความ
รอดยุคสุดท้าย งานเผยแผ่ศาสนากับงานพระวิหาร
และประวัติครอบครัวเป็นด้านที่เสริมกันและเกี่ยว
พันกันของงานอันสำาคัญยิ่งงานหนึ่ง “ที่จะทำาให้
แผนงานสำาเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว คือที่จะ
ทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดิน
โลกให้อยู่ในพระคริสต์” (เอเฟซัส 1:10)

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้อำานาจของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ช่วยท่านและข้าพเจ้าขณะที่เรา
พิจารณางานแห่งความรอดอันน่าอัศจรรย์ในยุค
สุดท้ายไปพร้อม ๆ กัน

ใจและศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
การสั่งสอนพระกิตติคุณและการค้นหาคนตาย 

ของเราเป็นความรับผิดชอบสองอย่างที่พระเจ้าทรง
กำาหนดเพื่อเชื่อมโยงทั้งกับใจเราและกับศาสนพิธี

การสั่งสอนพระกิตติคุณและการ

ค้นหาคนตายเป็นส่วนเสริมกัน

ของงานอันสำาคัญยิ่งงานเดียว— 

งานแห่งความรักที่มุ่งหมายจะ

เปลี่ยนใจ หันใจ และทำาให้ใจผู้

แสวงหาความจริงอย่างซื่อสัตย์

บริสุทธิ์ 
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ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีพระเจ้าทรงกำาหนดให้ประกาศ 
ความจริงในแผนแห่งความสุขของพระบิดา ความ

เป็นพระเจ้าของพระบุตรองค์เดียวผู้ถือกำาเนิดของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ และประสิทธิผลของการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
การเชื้อเชิญคนทั้งปวงให้ “มาหาพระคริสต์” (ดู  
โมโรไน 10:30–33) การประสบ “การเปลี่ยนแปลง
อันลึกซึ้ง” ในใจ (ดู แอลมา 5:12–14) และการ
มอบศาสนพิธีแห่งความรอดให้แต่ละบุคคลที่ยัง 
ไม่อยู่ใต้พันธสัญญาในความเป็นมรรตัยคือวัตถุ- 
ประสงค์พื้นฐานของการสั่งสอนพระกิตติคุณ

การทำาให้คนเป็นและคนตายได้รับความสูงส่ง
เป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำาหรับการสร้างพระ- 
วิหารและการประกอบศาสนพิธีแทนผู้วายชนม์  
เราไม่นมัสการในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพียงเพื่อให ้
แต่ละบุคคลหรือครอบครัวมีประสบการณ์ที่น่า
จดจำา  แต่เราพยายามทำาหน้าที่รับผิดชอบที่พระ- 
เจ้าทรงกำาหนดให้มอบศาสนพิธีแห่งความรอด 
และความสูงส่งให้ครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด  การ
ปลูกฝังสัญญาท่ีทำาไว้กับบรรพบุรุษ แม้กับอับราฮัม 
อิสอัค และยาโคบ ไว้ในใจลูกหลาน การหันใจ
ลูกหลานไปหาบรรพบุรุษของพวกเขา รวมถึงการ
ค้นคว้าประวัติครอบครัวและประกอบศาสนพิธี
แทนผู้วายชนม์ในพระวิหารคืองานที่เป็นพรแก่
บุคคลในโลกวิญญาณที่ยังไม่อยู่ใต้พันธสัญญา

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตเป็นเส้นทางสู่พลังอำานาจ
ของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า

“และฐานะปุโรหิตดังกล่าวที่เหนือกว่าดูแล
พระกิตติคุณและถือกุญแจแห่งความลี้ลับของ
อาณาจักร, แม้กุญแจแห่งความรู้เรื่องพระผู้เป็น
เจ้า.

“ฉะนั้น, ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตนี้, พลัง
อำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดง
ให้ประจักษ์.

“และปราศจากศาสนพิธีของฐานะปุโรหิตนี้, 

และสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต, พลังอำานาจของ
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าไม่แสดงให้ประจักษ์
แก่มนุษย์ในเนื้อหนัง” (คพ. 84:19–21)

โปรดพิจารณานัยสำาคัญจริง ๆ ของข้อเหล่านี ้
บุคคล ต้อง ผ่านประตูแห่งบัพติศมาก่อนและรับ
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์—มุ่งหน้า
ต่อไปหลังจากนั้นตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
และศาสนพิธีที่นำาไปหาพระผู้ช่วยให้รอดและพร
แห่งการชดใช้ของพระองค์ (2 นีไฟ 31) ศาสนพิธ ี
ฐานะปุโรหิตจำาเป็นต่อการ “มาหาพระคริสต์ 
[อย่างเต็มที่], และได้รับการทำาให้ดีพร้อมใน
พระองค์” (ดู โมโรไน 10:30–33)  หากปราศจาก
ศาสนพิธี แต่ละบุคคลจะไม่สามารถรับพรทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นได้โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้อันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ของพระเจ้า 
(ดู แอลมา 34:10–14)—แม้แต่พลังอำานาจของ
ความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า

งานของพระเจ้าเป็นงานสูงส่งงานหนึ่งที่เน้น
เรื่องใจ พันธสัญญา และศาสนพิธีฐานะปุโรหิต

ความหมายโดยนัย
หลักคำาสอนอันศักดิ์สิทธิ์นี้บอกนัยสำาคัญสอง

ประการสำาหรับงานของเราในศาสนจักร
หนึ่ง บ่อยครั้งที่เราอาจเน้นมากเกินไปให้แยก

ประเภทของงานแห่งความรอดกับนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ข้าพเจ้าเกรงว่าพวก
เราหลายคนอาจมุ่งเน้นงานของพระเจ้าเพียงด้าน
เดียวมากจนเราไม่ได้รับพลังเต็มที่ของการทำางาน
แห่งความรอดนี้ที่ครอบคลุมทุกด้าน

ขณะพระเจ้าทรงพยายามรวบรวมส่ิงสารพัดเข้า
เป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ เรามักจะแยกส่วนและ
ศึกษาเฉพาะด้านท่ีจำากัดความเข้าใจและวิสัยทัศน์
ของเรา เมื่อมาถึงขีดสุดเราก็จะให้ความสำาคัญกับ
การบริหารโปรแกรมและเพิ่มสถิติมากกว่าการ
เชื้อเชิญแต่ละบุคคลให้เข้าสู่พันธสัญญาและรับ
ศาสนพิธีอย่างมีค่าควร  ท่าทีเช่นนี้จำากัดการทำาให้

การเพียงแค่ทำาและกา

เครื่องหมายว่าทำาทุก

อย่างแล้วตามหน้าที่ใน

รายการพระกิตติคุณ 

ยาวเหยียดที่ “ต้องทำา” 

ไม่ได้ทำาให้เราสามารถ

รับรูปลักษณ์ของพระ- 

องค์ไว้ในสีหน้าของ

เราหรือทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง

ในใจได้เลย
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บริสุทธิ์ ปีติ การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างต่อเน่ือง พลังและความคุ้มครอง
ทางวิญญาณที่มาจาก “การยอม
ถวายใจ [เรา] ต่อพระผู้เป็นเจ้า” (ฮี-
ลามัน 3:35)  การเพียงแค่ทำาและกา
เครื่องหมายว่าทำาทุกอย่างแล้วตาม
หน้าที่ในรายการพระกิตติคุณยาว
เหยียดที่ “ต้องทำา” ไม่ได้ทำาให้เรา
สามารถรับรูปลักษณ์ของพระองค์ไว้
ในสีหน้าของเราหรือทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจได้เลย 
(ดู แอลมา 5:14)

สอง วิญญาณของเอลียาห์เป็น
ศูนย์รวมและสำาคัญยิ่งต่องานแห่ง
การประกาศพระกิตติคุณ  บางที
พระเจ้าอาจจะทรงกำาลังเน้นความ
จริงนี้ตามลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คราวฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระ- 
กิตติคุณสู่แผ่นดินโลกในยุคสุดท้ายนี้

ในป่าศักดิ์สิทธิ์ โจเซฟ สมิธเห็น
และพูดกับพระบิดานิรันดร์และพระ- 
เยซูคริสต์  นิมิตดังกล่าวนำาเข้าสู่ “เวลา 
ครบบริบูรณ์ [สมัยการประทานความ
สมบูรณ์แห่งเวลา]” (เอเฟซัส 1:10) 
และทำาให้โจเซฟได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
พระลักษณะแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์และการเปิดเผย
ต่อเนื่อง

ประมาณสามปีต่อมา เพื่อตอบคำาสวดอ้อนวอนที่จริงใจในคืน 
วันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1823 ห้องนอนของโจเซฟเต็มไปด้วยแสง
สว่างจนห้อง “สว่างยิ่งกว่าตอนเที่ยงวัน” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ  
1:30) รูปกายหน่ึงปรากฏท่ีข้างเตียง เรียกช่ือเด็กหนุ่ม และประกาศ 
ว่า  “ท่านเป็นผู้ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า… 
และชื่อของท่านคือโมโรไน” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:33) ท่าน
แนะนำาโจเซฟเก่ียวกับการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน และจาก
นั้นโมโรไนได้อ้างคำาพูดจากหนังสือของมาลาคีในพันธสัญญาเดิม 
โดยใช้ภาษาต่างจากที่ใช้ในฉบับคิงส์เจมส์เล็กน้อย

“ดูเถิด, เราจะเปิดเผยฐานะปุโรหิต
แก่เจ้า,  โดยมือของเอลียาห์ศาสดา
พยากรณ์,  ก่อนการมาของวันสำาคัญ
ยิ่งและน่าพรั่นพรึงของพระเจ้า… และ
ท่านจะปลูกสัญญาที่ทำากับบรรพบุรุษ
ไว้ในใจของลูกหลาน, และใจของลูก 
หลานจะหันไปหาบรรพบุรุษของพวก
เขา. หากไม่เป็นเช่นนั้น ทั้งแผ่นดิน 
โลกจะร้างลงสิ้น ณ การเสด็จมาของ
พระองค์”  (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:38–39)

คำาแนะนำาที่โมโรไนให้ศาสดาพยา- 

กรณ์หนุ่มรวมสาระสำาคัญพื้นฐานสอง 

ประการนี้ไว้ด้วย ได้แก่ (1) พระคัมภีร ์

มอรมอน และ (2) ถ้อยคำาของมาลาค ี

ทำานายบทบาทของเอลียาห์ในการ

ฟื้นฟู “สรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้

โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะ 

บริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณ 

มา” (กิจการ 3:21)  ด้วยเหตุนี้ เหต ุ

การณ์ที่นำาเข้าสู่การฟื้นฟูจึงเปิดเผย

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระผู้-

เป็นเจ้าสามพระองค์ ยืนยันความเป็น

จริงของการเปิดเผยต่อเน่ือง เน้นความ

สำาคัญของพระคัมภีร์มอรมอน คาดหวังงานแห่งความรอดและ

ความสูงส่งสำาหรับทั้งคนเป็นและคนตาย

ตอนนี้โปรดพิจารณาบทบาทของพระคัมภีร์มอรมอนในการ

เปลี่ยนแปลงใจ—และวิญญาณของเอลียาห์ในการหันใจ

พระคัมภีร์มอรมอนผนวกกับพระวิญญาณของพระเจ้าเป็น 

“เคร่ืองมือยอดเย่ียมท่ีสุดเคร่ืองมือเดียวท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานให้

เราใช้ทำาให้ชาวโลกเปลี่ยนใจเลื่อมใส”4 การฟื้นฟูพระคัมภีร์เล่มนี้

เป็นศิลาหลักของศาสนาเราและจำาเป็นต่อการนำาจิตวิญญาณมา

หาพระผู้ช่วยให้รอด  พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีก

เล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต์—พยานยืนยันอันสำาคัญย่ิงถึงความเป็นภา
พช

่อง
กา

เค
รื่อ

งห
มา

ย 
โด

ย 
PE

SH
KO

VA
/IS

TO
C

K/
TH

IN
KS

TO
C

K

เราไม่ได้นมัสการในพระวิหาร

ศักดิ์สิทธิ์เพียงเพื่อให้แต่ละบุคคล

หรือครอบครัวมีประสบการณ์ที่

น่าจดจำา  แต่เราพยายามทำาหน้าที่

รับผิดชอบที่พระเจ้าทรงกำาหนด

ให้มอบศาสนพิธีแห่งความรอด

และความสูงส่งให้ครอบครัว

มนุษย์ทั้งหมด
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พระเจ้าของพระผู้ไถ่ในโลกท่ีนับวันจะใฝ่ทางโลก

และชอบเยาะเย้ยถากถางมากขึ้น  ใจเปลี่ยนเมื่อ

บุคคลนั้นอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนและ

สวดอ้อนวอนด้วยเจตนาแท้จริงเพื่อเรียนรู้ความ

จริงของพระคัมภีร์ดังกล่าว

วิญญาณของเอลียาห์คือ “การแสดงให้ประจักษ์

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยทรงเป็นพยานถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว”5 อิทธิพลที่เด่นชัดนี้ 

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานอันทรงพลังถึง 

แผนแห่งความสุขของพระบิดาและดึงดูดผู้คนให้ 

ค้นหาและใส่ใจบรรพชนตลอดจนสมาชิกครอบครัว 

ของพวกเขา—ทั้งอดีตและปัจจุบัน  วิญญาณของ

เอลียาห์มีผลต่อทั้งคนในและคนนอกศาสนจักรทั้ง

ยังเป็นเหตุให้ใจหันไปหาบรรพบุรุษ

วีดิทัศน์หกตอนเป็นส่วนหนึ่งของ
บทความนี้  สแกนรหัสตอบรับฉับไว 
(QR) นี้หรือไปที่  lds.org/go/bednar1014   
เพื่อดูวีดิทัศน์ตอนแรกของเรื่องราวที่

แสดงถึงหลักธรรมนี้

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

มากขึ้นจากการผนึกกำาลังกันของการเปลี่ยนแปลง

อันลึกซึ้งในใจที่ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นได้จากพลัง

ทางวิญญาณของพระคัมภีร์มอรมอนกับการหันใจ

ไปหาบรรพบุรุษซึ่งทำาสำาเร็จผ่านวิญญาณของเอลี-

ยาห์  ความปรารถนาจะเชื่อมโยงกับอดีตสามารถ

เตรียมบุคคลให้พร้อมรับคุณธรรมแห่งพระวจนะ

ของพระผู้เป็นเจ้าและเสริมสร้างศรัทธา  การหัน

ใจไปหาบรรพบุรุษช่วยให้บุคคลต้านทานอิทธิพล

ของปฏิปักษ์และเพิ่มพลังการเปลี่ยนใจเลื่อมใสได้

ดีที่สุด

ดูวีดิทัศน์ตอนที่สองเพื่อชมเรื่องราวที่แสดงถึง 
หลักธรรมนี้

หลักธรรม
ตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการระบุหลักธรรมสี่ข้อเกี่ยว 

กับพลังทางวิญญาณที่เป็นผลจากการเปลี่ยน 
แปลงใจและการหันใจ

1. ใจและการเปลี่ยนใจเลื่อมใส การหันไป
หาบรรพบุรุษปลุกใจและเตรียมใจรับการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำา  ด้วยเหตุนี้วิญญาณ
ของเอลียาห์จึงช่วยในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ดูวีดิทัศน์ตอนที่สามเพื่อชมเรื่องราวที่แสดงถึง 
หลักธรรมนี้

2. ใจและการรักษาให้คงอยู่  การหันไปหา
บรรพบุรุษค้ำาจุนและเพิ่มพลังให้ใจที่เคย
ประสบการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง  ด้วยเหต ุ
นี้วิญญาณของเอลียาห์จึงช่วยในการรักษา 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ให้คงอยู่

ดูวีดิทัศน์ตอนที่สี่เพื่อชมเรื่องราวที่แสดงถึง 
หลักธรรมนี้

3. ใจและการนำากลับสู่ความแข็งขัน  การหัน
ไปหาบรรพบุรุษทำาให้ใจที่แข็งกระด้างอ่อน
โยนลงหลังจากประสบการเปลี่ยนแปลงอัน
ลึกซึ้ง  ด้วยเหตุนี้ วิญญาณของเอลียาห์จึง
เป็นกุญแจในการนำากลับสู่ความแข็งขัน

ดูวีดิทัศน์ตอนที่ห้าเพื่อชมเรื่องราวที่แสดงถึง 
หลักธรรมนี้

4. ใจและผู้สอนศาสนาที่กล้าหาญ  ผู้สอน
ศาสนาที่เคยปะสบทั้งการเปลี่ยนแปลงอัน
ลึกซึ้งและการหันใจจะเป็นผู้รับใช้ที่กล้าหาญ 
อุทิศตน และเปลี่ยนใจเลื่อมใสมากขึ้น

 ดูวีดิทัศน์ตอนที่หกเพื่อชมเรื่องราวที่แสดงถึง 
หลักธรรมนี้

เนื่องด้วยกองกำาลังผู้สอนศาสนาพร้อมมาก
ขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงไม่สามารถใช้
เฉพาะความสำาเร็จด้านการเผยแผ่ในอดีตกำาหนด 
 

การสั่งสอนพระกิตติ- 

คุณและการค้นหา 

คนตายของเราเป็น

ความรับผิดชอบสอง

อย่างที่พระเจ้าทรง

กำาหนดเพื่อเชื่อมโยง

ทั้งกับใจเราและกับ

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
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วิถีและวิธีการของเราสำาหรับอนาคต  พระเจ้าทรงดลใจเร่ืองเทคโน- 
โลยีและเครื่องมือซึ่งเปิดทางให้เราได้ประโยชน์จากเอกภาพของ
งานเผยแผ่ศาสนากับงานพระวิหารและประวัติครอบครัวมากกว่า
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในสมัยการประทานของเรา  และไม่ใช่ความ
บังเอิญที่นวัตกรรมเหล่านี้ออกมาประจวบกับเวลาที่ต้องการอย่าง

มากเพื่อทำาให้งานเผยแผ่ศาสนารุดหน้าทั่วโลก  งานของพระเจ้า
เป็นงานสูงส่งงานหนึ่งซึ่งเน้นเรื่องใจที่เปลี่ยนและการหันใจ พันธ-
สัญญาศักดิ์สิทธิ์ และพลังอำานาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็น-
เจ้าซึ่งแสดงให้ประจักษ์ผ่านศาสนพิธีฐานะปุโรหิต

สรุปและประจักษ์พยาน
พระเจ้าทรงประกาศว่า “เราสามารถทำางานของเราเองได้”  

(2 นีไฟ 27:21) และ “เราจะเร่งงานของเราเมื่อถึงเวลา” (คพ. 
88:73)  เราเป็นพยานถึงการเร่งงานของพระองค์

เรามีชีวิตและรับใช้ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา  
การรับรู้ความสำาคัญนิรันดร์ของสมัยการประทานอันโดดเด่นที่เรา 
มีชีวิตอยู่ควรมีอิทธิพลต่อท้ังหมดท่ีเราทำาและพยายามจะเป็น งาน 
แห่งความรอดที่ต้องทำาให้สำาเร็จในวันเวลาสุดท้ายเป็นงานใหญ่ 
กว้างไกล จำาเป็น และเร่งด่วน  เราแต่ละคนควรสำานึกคุณเพียงใด
ต่อพรและความรับผิดชอบของการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาพิเศษนี้
ของสมัยการประทานสุดท้าย  เราควรอ่อนน้อมถ่อมตนเพียงใดที่รู้
ว่า “จากเขาผู้ที่ประทานให้มากก็เรียกร้องจากเขามาก” (คพ. 82:3) 

การสั่งสอนพระกิตติคุณและการค้นหาคนตายเป็นส่วนเสริม
กันของงานอันสำาคัญยิ่งงานเดียว—งานแห่งความรักที่มุ่งหมาย
จะเปลี่ยนใจ หันใจ และทำาให้ใจผู้แสวงหาความจริงอย่างซื่อสัตย์

บริสุทธิ์  แนวแบ่งเขตปลอม ๆ ที่เรามักวางกั้นระหว่างงานเผยแผ่
ศาสนากับงานพระวิหารและประวัติครอบครัวกำาลังถูกลบ นี่เป็น
งานอันสำาคัญยิ่งงานเดียวของความรอด6

เราเริ่มเข้าใจบทบาทของงานพระวิหารและประวัติครอบครัวใน
การช่วยให้ผู้สนใจหรือสมาชิกที่แข็งขันน้อยเข้าใจแผนแห่งความ
รอดลึกซึ้งขึ้นหรือไม่  เราตระหนักไหมว่าอิทธิพลมากสุดอย่างหนึ่ง
ที่มีต่อการรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่คือวิญญาณของเอลี- 
ยาห์  เราซาบซึ้งอย่างเต็มที่มากขึ้นหรือไม่ถึงความสำาคัญของช่วง
เวลาหันใจซึ่งเกิดจากการแบ่งปันเรื่องราวครอบครัวอันเป็นวิธีหา
คนให้สอนทั้งโดยสมาชิกและผู้สอนศาสนา  เราจะช่วยคนที่เรารับ
ใช้ให้เข้าถึงพลังอำานาจแห่งความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าบ่อยขึ้น
ได้หรือไม่โดยเข้าร่วมศาสนพิธีต่าง ๆ อย่างมีค่าควร เช่น ศีลระลึก 
บัพติศมาและการยืนยันแทนคนตาย

ขอให้ท่านมองเห็นชัดเจน ได้ยินไม่ผิด และจดจำาความสำาคัญ
ของการรับใช้ในงานของพระเจ้า ของการเปล่ียนใจ การหันใจ และ
การทำาให้ใจบริสุทธิ ์

จากคำาปราศรัยในการสัมมนาประธานคณะเผยแผ่คนใหม่เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน ค.ศ. 2013
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วิญญาณของเอลียาห์คือ 

“การแสดงให้ประจักษ์

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

โดยทรงเป็นพยานถึง

ความศักดิ์สิทธิ์ของ

ครอบครัว”



บ้าน
หัวใจของการเรียนรู้the Heart of Learning
เมื่อการเรียนรู้ที่โบสถ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่บ้าน 

เท่ากับท่านสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งของ 
การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ

ขอให้ทุกคนอ่านบทเรียนสัปดาห์หน้ามาด้วยนะครับ”  คำาพูด
เหล่านี้ฟังคุ้นหูหรือไม่  คำาพูดดังกล่าวมักจะมาจากคำาขอ
ร้องของครูเมื่อจบชั้นเรียนของศาสนจักร

ถึงแม้การเตรียมมาเรียนบทเรียนวันอาทิตย์ของท่านจะสำาคัญ
อย่างย่ิง แต่บางคร้ังท่านรู้สึกคล้ายกับว่าเป้าหมายหลักของท่านใน
การศึกษาและไตร่ตรองคือเพ่ือให้ท่านพร้อมเต็มท่ีสำาหรับวันอาทิตย์
หรือไม่

แท้ที่จริงควรเป็นในทางตรงกันข้าม “คำาสอน โปรแกรม และ
กิจกรรม [ทั้งหมดของศาสนจักร] มุ่งเน้นครอบครัวและสนับสนุน
ศาสนจักร”1  นั่นหมายความว่าการประชุมต่าง ๆ ของศาสนจักร 
มุ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและครอบครัว  ดังที่แกรีย์  
อี. สตีเวนสันอธิการควบคุมสอน “สถานที่สำาคัญอันดับแรกของ 
การสอนและการเรียนรู้คือบ้าน”2 เมื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้และการ 
สอนในบ้าน การเรียนรู้และการสอนเหล่านั้นสามารถก่อเกิดพลัง 
อันจะนำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส

นั่นเป็นข่าวสารของการอบรมองค์การช่วยประจำาปี  2014  
Learning and Teaching in the Home and the Church   
(การเรียนรู้และการสอนในบ้านและศาสนจักร) มีออนไลน์ที่ 
annualtraining. lds. org เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “ไม่มีใครในพวกเรากำาลัง 
ลดความสำาคัญของการสอนในโบสถ์ ในอาคารประชุม เราเรียน
รู้และสอนมาตลอดชีวิตเรา แต่ขอให้เราเรียนรู้และสอนตลอด 24 
ชั่วโมง 7 วันในชีวิตที่เราดำาเนินอยู่”3 เมื่อท่านรวมการเรียนรู้ตลอด 
24 ชั่วโมง 7 วันไว้ในช่วงเวลาประจำาวันของชีวิตครอบครัวท่าน 
ท่านสามารถวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้ “บ้านแห่งการเรียนรู้”  
(คพ. 88:119) อันจะให้ที่พักพิงและความคุ้มครองทางวิญญาณ 
แก่ท่านและครอบครัว

20 เ ลี ย โ ฮ น า
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ช่วงเวลาปกติธรรมดา
“มีหลายครั้งที่เราอาจรู้สึกเคอะเขินกับ

การสนทนาแบบเป็นกิจจะลักษณะเกี่ยว
กับหัวข้อพระกิตติคุณบางหัวข้อ  ช่วงการ
สอนแบบกันเองเป็นพรแก่เราอย่างแท้จริง

เมื่อเราสอนบทเรียนสำาคัญ ๆ ให้ลูกของ

เรา  มีช่วงการสอนแบบกันเองมากยิ่งกว่า
ช่วงการสอนแบบเป็นกิจจะลักษณะเช่น
กัน ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องคว้าโอกาสเหล่า

นี้ไว้สอนหลักธรรมสำาคัญกับลูกของเรา  
ตัวอย่างเช่น ดิฉันสอนเรื่องความซื่อสัตย์

ขณะซื้อของ  ลูก ๆ ของดิฉันเรียนรู้หลัก
ธรรมเหล่านี้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นวิธี
ประยุกต์ใช้”
โมนา วิลลานูวา, ฟิลิปปินส์

ดูอีกตัวอย่างหนึ่งในวีดิทัศน์เรื่อง  
“พลังของการสอนแบบกันเอง” ที่  
lds. org/ go/ 221014000.

การเรียนรู้ท่ีบ้าน
ท่านอาจไม่เห็นผลทันตาเสมอไป แต่เมื่อท่านใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาปกติธรรมดาเพื่อเรียนรู้และสอนในชีวิตประจำาวัน การทำาเช่น
นั้นจะมีผลกว้างขวาง  ต่อไปนี้เป็นวิธีที่หลายครอบครัวสังเกตเห็นอิทธิพลดังกล่าวในชีวิตพวกเขา

22 เ ลี ย โ ฮ น า



การเดินทางและการสนทนา
“ผมขึ้นรถประจำาทางส่งลูกสาวไปโรงเรียนทุกเช้า เราจึงมีโอกาสคุยกันมาก  ครั้งหนึ่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้เราเห็นสามีภรรยาคู่หนึ่งขัดแย้งกัน  ลูกสาวหันขวับมามองผมและรอผม
แสดงความเห็น  แต่ผมกลับถามพวกเธอว่ารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น  พวกเธอบอกผม
ว่าพวกเธอคิดว่าสามีไม่ควรพูดกับภรรยาแบบนั้น  หลังจากนั้น เราสนทนากันเกี่ยวกับ

ชีวิตแต่งงานและความสัมพันธ์  การโดยสารรถประจำาทาง 30 นาทีของเราสิ้นสุดลงด้วย
คติธรรมและอุทาหรณ์สอนใจ”
มาริโอ ลอเรนซ์, กัวเตมาลา

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมในวีดิทัศน์เรื่อง “Learning and Teaching in the Home and  
the Church—the Home (การเรียนรู้และการสอนในบ้านและศาสนจักร—บ้าน)”  
ที่ lds. org/ go/ 231014000 (ที่ 4:56–5:39)

ผูกสัมพันธ์ขณะรับประทานอาหารว่าง
“ช่วงการสอนแบบกันเองช่วยให้ดิฉันมีความสัมพันธ์กับลูก ๆ ดีขึ้น  เมื่อเรานั่งรับ

ประทานอาหารว่างที่โต๊ะในครัวหลังเลิกเรียน เราสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวัน
ที่โรงเรียน  ลูกคนหนึ่งมักจะพูดบางอย่างที่เพื่อนพูดหรือเขารู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนพูดหรือ

ทำาบางสิ่งบางอย่าง  ดิฉันสามารถแบ่งปันประจักษ์พยานส่วนตัวต่อจากนั้นและสนทนา
ว่าลูก ๆ รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว  ดิฉันคิดว่าการสนทนาแบบเปิดใจ
เมื่อลูกผ่อนคลายทำาให้พวกเขาเต็มใจมากขึ้นที่จะสนทนาเรื่องสำาคัญเมื่อจำาเป็นเพราะ
พวกเขามีความไว้วางใจระดับหนึ่ง โดยรู้ว่าพ่อแม่จะฟัง”
อลีสัน ฟรอสต์, กรีซ



แวดวงความห่วงใย
“ผมกับภรรยาทราบดีว่าเราเป็นคนแรกท่ีมีความรับผิดชอบในการสอนลูกของเราไม่ใช่ 

ผู้นำา แต่เราขอบคุณสิ่งที่พวกเขาทำาและเราช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้  วอร์ดของเรามี
ผู้นำาที่ดีมาก พวกเขาเอาใจใส่เยาวชนและเด็กอย่างแท้จริง พวกเขาทำามากเท่าที่จะมาก
ได้เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมองเห็นศักยภาพเต็มที่ของตนเองบนพื้นฐานของ
สิ่งที่พ่อแม่ทำาไว้  ผมพบปะพูดคุยกับอธิการมาแล้วสองสามครั้ง ผมมีการสื่อสารที่ดีกับ
ผู้นำาเยาวชนและมักจะสอบถามเรื่องลูก ๆ และความก้าวหน้าของพวกเขา  การที่เรา
สื่อสารอยู่เนือง ๆ  เกี่ยวกับความก้าวหน้าของลูก ๆ จะช่วยให้เราทุกคนเข้าใจวิธีช่วยลูก
แต่ละคน”
เจสซี เอ็น. อรูมูกัม, แอฟริกาใต้
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การเรียนรู้ท่ีโบสถ์: 
หลักธรรม 10 ประการท่ีครูทุกคนควรรู้

พลังในพระคัมภีร์
“การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยผมเรียน

รู้จากพระคริสต์และคุณลักษณะของ
พระองค์ ทั้งนี้เพื่อผมจะสามารถเป็น

เหมือนพระองค์ได้ และยังทำาให้ผมมี
พระวิญญาณมากขึ้นด้วย ซึ่งนำาทาง
ผมและสอนผมให้รู้วิธีประยุกต์ใช ้
สิ่งที่ผมเรียนรู้เพื่อผมจะพร้อมเผชิญ 
การท้าทายของชีวิตและการล่อลวง 
ที่ซาตานโยนใส่ผม  หากปราศจาก 
พรนี้ในชีวิต ผมรู้ว่าผมจะขาดศักย-
ภาพในฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า”
นาธาน วูดเวิร์ด, อังกฤษ

นอกจากแสริมสร้างพลังของการเรียนรู้และการสอนในบ้านแล้ว เรายังสามารถ 
เสริมสร้างประสบการณ์ห้องเรียนที่โบสถ์ได้ด้วย  เมื่อครูประยุกต์ใช้หลักธรรม 10 
ประการนี้ พวกเขาจะส่งเสริมการเปลี่ยนใจเลื่อมใสในชีวิตคนเหล่านั้นที่พวกเขาสอน
 1. หารือกับบิดามารดาผู้มีบทบาทเบื้องต้นในฐานะครู เพื่อทราบความต้องการของ  

  สมาชิกชั้นเรียน แล้วสอนตามความต้องการเหล่านั้น
  2. เตรียมและสอนโดยพระวิญญาณ  ระบุคำาถามและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำาให ้ 

 การสนทนามีพระวิญญาณทรงนำาและบำารุงเลี้ยงสมาชิกชั้นเรียนทางวิญญาณ
  3. สอนคน ไม่ใช่สอนบทเรียน
  4. มุ่งเน้นหลักคำาสอนสำาคัญของพระกิตติคุณ
  5. สอนหลักธรรมสำาคัญหน่ึงหรือสองข้อให้ลึกซ้ึงแทนท่ีจะพยายามสอนให้ครอบคลุม 

 เนื้อหาบทเรียนทั้งหมด
  6. อัญเชิญพระวิญญาณโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม (ดู คพ. 88:122)
  7. รวมการเชื้อเชิญที่โน้มน้าวให้ปฏิบัติไว้ในนั้นด้วย—ไม่เพียงให้กลับไปอ่านที่บ้าน 

 แต่กลับไปดำาเนินชีวิตที่บ้าน
  8. แสดงประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับหลักคำาสอน—เมื่อจบชั้นเรียนและเมื่อใด 

 ก็ตามที่พระวิญญาณทรงกระตุ้นเตือนท่าน
  9. ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ และ “จัด [บ้านของท่านเอง] ให้อยู่ในระเบียบ”  

 (ดู คพ. 93:43–44, 50)
 10. หาวิธีให้การสอนดำาเนินต่อไปตลอดช่วงเวลาแบบกันเองในชีวิตประจำาวัน

เรียนรู้หลักธรรมเหล่านี้มากขึ้นโดยดูการอบรมองค์การช่วยประจำาปีที่ annualtraining. lds. org

อ้างอิง
1. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 1.4.
2.	 แกรีย์ อี.	สตีเวนสัน,	ใน	“สภาวอร์ด—เราทุกคนอยู่ในนี้ด้วยกัน”	(วีดิทัศน์การอบรมองค์การช่วยปี	2014), 

annualtraining. lds. org 
3.	 เจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	ใน	“การเรียนรู้และการสอนในบ้านและศาสนจักร—บ้าน”	 

(วีดิทัศน์การอบรมองค์การช่วยปี	2014),	annualtraining. lds. org 

พระคริสต์
ทรงสอนบน
เนินเขาและ
ในบ้าน
“พระผู้ช่วยให้รอด 

[ทรงเป็น] องค์ปรมาจารย์ของเรา 
. . . เราจะเห็นว่าการปฏิบัติศาสนกิจ 
ส่วนใหญ่ของพระองค์คือการสอน 
แต่ในการสอนนั้นแทบจะไม่มีครั้ง
ใดที่พระองค์ทรงสอนในอาคาร
ศาสนจักร การสอนของพระองค์
อยู่ข้างนอกในที่ซึ่งผู้คนอยู่ ในถนน
หลวง ในตรอกซอกซอย บนเนินเขา 
ริมทะเล และในบ้าน”
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, ใน “การเรียนรู้
และการสอนในบ้านและศาสนจักร—บ้าน” 
(วีดิทัศน์การอบรมองค์การช่วยปี 2014), 
annualtraining. lds. org

แหล่งข้อมูลสำาหรับบ้านทุกหลัง
ใช้วีดิทัศน์การอบรมองค์การช่วยประจำา

ปี 2014 ที่ annualtraining.lds.org เพื่อ:

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตัวท่าน 
เองและครอบครัว  ขณะดูวีดิทัศน์สั้นๆ 
เหล่านี้ พึงพิจารณาร่วมกับการสวด
อ้อนวอนว่าวีดิทัศน์สอนให้ประยุกต์ใช้
หลักธรรมกับสถานการณ์ครอบครัว 
ท่านอย่างไร

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้วอร์ดของ
ท่าน  ท่านอาจดูการอบรมนี้ในการ
ประชุมอบรมผู้นำาสเตคที่จะมาถึง การ
สนทนาของวอร์ดในวันอาทิตย์ที่ห้า หรือ

การประชุมสภา ตามการกำากับดูแลของ
ผู้นำาสเตคและผู้นำาวอร์ดของท่าน

• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์การ

ช่วยของท่าน  แหล่งข้อมูลการอบรมจะ
มีการอบรมเฉพาะองค์การช่วยรวมอยู่
ในนั้นด้วยซึ่งผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำา
องค์การช่วยของวอร์ดหรือสเตคสามารถ
ใช้ช่วยท่านทำาการเรียกของท่านใน
ศาสนจักรในเกิดสัมฤทธิผล

เข้าไปดูวีดิทัศน์เหล่านี้ พร้อมด้วย
เอกสารการสนทนาที่เกี่ยวข้องได้ 
ใน annualtraining. lds. org.
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โดย จอน วอร์เนอร์

ประมาณหกเดือนหลังจากเรียนจบวิทยาลัย  ผมเริ่มมี
อาการตื่นตระหนก ความวิตกกังวลสารพัดเรื่อง และเกิด
อาการซึมเศร้าขึ้น ๆ ลง ๆ  ผมไม่ทราบว่าความรู้สึกเหล่า

นี้มาจากไหน แต่มันรุนแรงและทำาให้อ่อนกำาลัง
ผมพยายามไม่วอกแวก  งานใหม่ในที่ทำางานทำาให้ผมกังวล

มากจนไม่อาจนั่งอยู่นิ่ง ๆ ได้  ความคิดจะฟุ้งซ่านและหัวใจเต้น
แรงจนผมคิดว่ามันจะหลุดออกจากอก  เป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน 

และหลังกลับจากที่ทำางานทุกวันผมจะล้มตัวลงบนโซฟา  กว่าจะ
รู้ตัวก็เลยคืนนั้นไปแล้วและเริ่มวันทำางานอีกวัน

ความรู้สึกเหล่านี้อยู่กับผมหลายเดือน แม้หลังจากผมได้งาน
ใหม่และขอความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

ผมสวดอ้อนวอนทุกเช้าระหว่างทางไปทำางานเพื่อขอพลัง

ฝ่าฟันวันนั้นไปให้ได้และกลับบ้านมาหาภรรยากับลูกสาว  ผม
มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดของการต่อสู้ และบ่อยครั้งที่อยากยอมแพ้  
หลายวันที่ผมขอให้สวรรค์ช่วยขณะที่น้ำาตาคลอหน่วย  ผมสวด
อ้อนวอนด้วยความจริงใจมากกว่าแต่ก่อนโดยทูลวิงวอนพระบิดา
บนสวรรค์ให้ทรงช่วยให้ผมเข้าใจการทดลองนี้และนำาเอามันออก
ไป

ผมรู้สึกหลงทางในความมืดและสิ้นหวังเมื่อไม่รู้สึกถึงพระ-
วิญญาณ  แต่เมื่อพระวิญญาณทรงยกผมออกจากความหมด

หวัง ผมพบความมั่นใจให้ดำาเนินต่อไป—จนถึงการสวดอ้อนวอน
ครั้งต่อไปเท่านั้น  ผมเริ่มพึ่งพาพระบิดาบนสวรรค์ไม่เพียงการ
สวดอ้อนวอนก่อนรับประทานอาหารหรือการสวดอ้อนวอนตอน

กลางคืนตามปกติท่ีทำากัน  ด้วยเหตุน้ีผมจึงใกล้ชิดพระองค์มากข้ึน

บนผืน ผมทูลวิงวอนพระบิดาบน

สวรรค์มาตลอดให้ทรงขจัด

ความวิตกกังวลและความสิ้น

หวังของผม แต่หากปราศจาก

การทดลองเหล่านี้ ผมคงไม่

ถึง “แผ่นดินที่สัญญาไว้” ซึ่ง

พระองค์ทรงกำาลังนำาผมไปน้ำ�
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อย่าสูญเสียศรัทธา
“ท่านตอบสนองได้ดีที่สุดอย่างไรเมื่อท่าน
หรือคนที่ท่านรักประสบการท้าทายทาง
จิตใจหรือทางอารมณ์  เหนือสิ่งอื่นใด จง
อย่าสูญเสียศรัทธาในพระบิดาในสวรรค์

ผู้ทรงรักท่านมากกว่าท่านจะเข้าใจได้. . .
“จงดำาเนินตามแนวปฏิบัติทางศาสนาที่กาลเวลาพิสูจน์

แล้วว่าจะนำาพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตท่าน  
จงแสวงหาคำาแนะนำาจากผู้ถือกุญแจเพื่อความผาสุกทาง
วิญญาณของท่าน  จงขอและทะนุถนอมพรฐานะปุโรหิต จง
รับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ และยึดมั่นคำาสัญญาของการ
ทำาให้ดีพร้อมจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์. . .

“. . . จิตที่แตกสลายจะได้รับการเยียวยาเช่นเดียวกับ
กระดูกที่หักและใจที่ชอกช้ำา  ขณะที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาลัง
ซ่อมแซม เราที่เหลือสามารถช่วยได้โดยการมีเมตตาต่อกัน 
ไม่ตัดสินกัน และกรุณาปรานี”
ดู เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“เหมือนภาชนะแตก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 40, 41.

ถูกโยนอยู่บนยอดคล่ืน
ท่ามกลางความวิตกกังวลและความสิ้นหวัง ผมอ่านเรื่องราว

ของชาวเจเร็ดข้าม “ห้วงลึก” อีกครั้ง (อีเธอร์ 2:25)  ผมนึกภาพ

ได้เพียงความคาดหวังระคนกังวลขณะพวกเขาเข้าไปในเรือ  การ

เดินทางอาจจะอันตราย แต่พวกเขารู้ว่ากำาลังบ่ายหน้าไป “แผ่น

ดินที่เลิศเลอเหนือผืนแผ่นดินอื่นทั้งปวง” (อีเธอร์ 2:15)

เกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขา เราอ่านดังนี้

“พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดลมแรงพัดอยู่เหนือผิวน้ำา, ไป

สู่แผ่นดินที่สัญญาไว้; และดังนั้นพวกเขาจึงถูกสายลมส่งให้โยน

อยู่บนยอดคลื่นแห่งท้องทะเล.

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาถูกฝังอยู่ในห้วงลึกของ

ทะเลหลายครั้ง, เพราะคลื่นภูเขาซึ่งซัดใส่พวกเขา, และพายุฝน 

ฟ้าคะนองรุนแรงและน่าสะพรึงกลัวซึ่งเกิดเพราะความรุนแรงของ

ลม.

“… เมื่อพวกเขาถูกน้ำามากมายล้อมรอบ  พวกเขาร้องทูล

พระเจ้า, และพระองค์ทรงนำาพวกเขาขึ้นมาอยู่บนผืนน้ำาอีก.

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือลมไม่เคยหยุดพัดไปยังแผ่น

ดินที่สัญญาไว้ขณะที่พวกเขาอยู่บนผืนน้ำา; และดังนั้นสายลมจึง

ส่งพวกเขาให้แล่นไปเบื้องหน้า” (อีเธอร์ 6:5–8)

ข้อเหล่าน้ีเป็นเร่ืองใกล้ตัวผม  ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในเรือของตนเอง 

มีลมแห่งความวิตกกังวลพัดกระหน่ำาและคลื่นแห่งความซึมเศร้า

โหมซัดสาดและฝังผมลงในห้วงลึกของความสิ้นหวัง  เมื่อผมถูก 

“ล้อมรอบ” และร้องทูลพระเจ้า ผมจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำาแต่จาก

นั้นจะถูกฝังอีกครั้ง

ผมอ่านข้อ 8 อีกครั้ง “ลมไม่เคยหยุดพัดไปยังแผ่นดินที่สัญญา

ไว้ … และดังนั้นสายลมจึงส่งพวกเขาให้แล่นไปเบื้องหน้า” (เน้น

ตัวเอน)  ข้อนี้โดนใจผม  ลมที่ทำาให้คลื่นใหญ่เท่าภูเขาที่ฝังเรือ

เป็นพรแก่ชาวเจเร็ดในระหว่างการเดินทางเช่นกัน  ผมทูลวิงวอน

พระบิดาบนสวรรค์มาตลอดให้ทรงทำาให้ลมและคลื่นสงบ แต่

หากไม่มีคลื่นลม ผมอาจจะไปไม่ถึง “แผ่นดินที่สัญญาไว้” ที่

พระองค์ทรงกำาลังนำาผมไป
ข้อเหล่านี้เปลี่ยนทัศนคติของผม  ความวิตกกังวลและอาการ

ซึมเศร้าของผมเพิ่มการพึ่งพาพระบิดาบนสวรรค์  หากไม่มีลม
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และคลื่น ผมคงไม่มีวันรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเช่นที่ผมรู้—และชาว 
เจเร็ดคงไม่มีวันมาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้

บัดนี้ ไม่กี่ปีหลังจากประสบการณ์ครั้งนั้น ลมแห่งความวิตก

กังวลไม่พัดแรงอีกต่อไปและคลื่นแห่งอาการซึมเศร้าหยุดฝังผม  

แต่ถ้าและเมื่อพายุฝนฟ้าคะนองหวนมา ผมจะเรียกหาพระเจ้า

และน้อมขอบพระทัย โดยรู้ว่าทะเลเรียบไม่พาเรือไปแผ่นดินที่

สัญญาไว้—ทะเลที่มีคลื่นลมพายุต่างหากที่พาไป 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย เนสตอร์ เกอร์เบโล
ผู้ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นประวัติศ�สนจักร ภ�คใต้อเมริก�ใต้

ใ
นช่วงประวัติศาสตร์ 58 ปี สมาชิกศาสนจักรในชิลีได้แสดงให้เห็นว่าตนสามารถ
เปลี่ยนวิถี โดยปรับชีวิตไปตามครรลองที่ศาสดาพยากรณ์ชี้ทาง  เจตนารมณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้ศาสนจักรที่นั่นเติบโตมากเป็นพิเศษในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ปัจจุบัน ชิลี

มีสมาชิกเกือบ 600,000 คน ทำาให้ชาวชิลี 1 คนในทุก 30 คนเป็นสมาชิกของศาสนจักร1

อัครสาวกเยือนชิลี
คริสต์ศักราช 1851 เอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ (1807–1857) แห่งโควรัมอัครสาวก 

สิบสองมาถึงวัลปาเรโซด้วยเจตนาจะสถาปนาศาสนจักร แต่ท่านกับคู่พูดภาษาสเปนไม่
เป็น พวกท่านมีทุนทรัพย์น้อยมาก และประเทศขาดเสรีภาพทางศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงไม่
สามารถสถาปนาศาสนจักรได้

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใ น ทุ ก แ ผ่ น ดิ น

การเปล่ียนใจเล่ือมใส
และการเปล่ียนแปลงใน 

ชิลี
บัพติศมาครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1956  ปัจจุบัน

ศาสนจักรมีพระวิหาร 1 แห่ง คณะเผยแผ่ 9 แห่ง  

สเตค 74 แห่ง และสมาชิกเกือบ 600,000 คนในชิลี
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เอ็ลเดอร์แพรทท์เสนอต่อประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877)  
ว่า “ควรแปลและพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนและสิ่งพิมพ์ราคาถูก
บางเล่มเป็นภาษาสเปน จากนั้นให้ไขกุญแจเข้าประเทศเหล่านี้

ขณะนำาฐานะปุโรหิตที่มีชีวิตเข้าไปพร้อมบางสิ่งให้พวกเขาอ่าน
—แม้งานเขียนเหล่านั้นซึ่งมีสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า คำาสวด
อ้อนวอนและศรัทธาของคนสมัยโบราณ อำานาจและพระวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำางานกับพวกเขาในการนำาเชื้อสายแห่ง
อิสราเอลกลับคืนมา”2

สถาปนาศาสนจักร
แม้เอ็ลเดอร์แพรทท์เคยพยายามมาก่อนแล้ว แต่ 100 กว่าปีผ่าน 

ไปก่อนที่ศาสนจักรจะได้รับการสถาปนาอย่างถาวรในชิลี  คริสต์
ศักราช 1956 ศาสนจักรส่งเอ็ลเดอร์โจเซฟ เบนท์ลีย์และเอ็ลเดอร ์
เวอร์เล ออลเรดจากคณะเผยแผ่อาร์เจนตินาไปส่ังสอนพระกิตติคุณ 
ในชิลีซึ่งเวลานั้นเปิดกว้างทางศาสนามากขึ้น  ในซานเตียโกผู้สอน
ศาสนาเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวฟอเธอริงแฮม  

สมาชิกที่ย้ายมาจากปานามาและหวังอยู่เสมอว่าผู้สอนศาสนา 
จะมา

บัพติศมาครั้งแรกประกอบพิธีในชิลีวันที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1956 ในสระน้ำาที่สโมสรชานเมืองในซานเตียโก  เอ็ลเดอร์ออลเรด
จำาได้ว่า “เราไปที่สโมสรชานเมืองก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและมีพิธีซึ่ง
ประกอบด้วยการสวดอ้อนวอนและคำาพูดสั้น ๆ  ผมลงไปในน้ำากับ
บราเดอร์การ์เซีย  ผมให้บัพติศมาเขาเป็นคนแรก แล้วก็ให้อีกแปด
คนต่อจากเขา  นี่เป็นโอกาสพิเศษมาก  เราทุกคนไม่อาจลืมเลือน
สิ่งที่เรารู้สึกได้ … สมาชิกเหล่านี้คงจะเป็นผู้บุกเบิกของศาสนจักร
ในชิลีและผมเช่ือว่าพวกเขาทุกคนยังคงซ่ือสัตย์แม้จนถึงความตาย 
นั่นคือ ครอบครัวการ์เซีย ครอบครัวซัลดานอส และซิสเตอร์ลาน- 
ซารอตตี”3

การเรียกผู้นำา
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1959 เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 

คิมบัลล์ (1895–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองไปเยือนชิลี

คณะครูและนักเรียนช้ันประถมส่ีท่ีโรงเรียนโกเลจิโอ เอ. ดี.  

พอลเมอร์ของศาสนจักร ประมาณปี 1966

30 เ ลี ย โ ฮ น า



และเน้นความจำาเป็นของการพัฒนาผู้นำาระดับท้องที่  ผู้นำาระดับ
ท้องที่รุ่นแรกคนหนึ่งคือคาร์ลอส ซิเฟวนเทส เขาเป็นที่ปรึกษา
ของโรเบิร์ต เบอร์ตันประธานคณะเผยแผ่  เอ็ลเดอร์ฮูลิโอ ฮารา-
มิลโลผู้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคและประธานพระวิหารในเวลาต่อมา
เล่าประสบการณ์นี้ว่า “ผมประทับใจบราเดอร์ซิเฟวนเทสครั้งแรก 
ตอนที่มีคนชวนผมไปร่วมการประชุมฐานะปุโรหิตหลังจากผมรับ
บัพติศมา  เมื่อการประชุมเริ่ม เขามาที่แท่นพูดและสิ่งเดียวที่ผม

เห็นคือเล็บมือดำาสกปรกของเขา  ผมคิดว่า ‘ชายคนนี้จะดำาเนิน
การประชุมเคียงข้างประธานคณะเผยแผ่ได้อย่างไรถ้ามือของเขา
สกปรก’  จนกระทั่งเขาเริ่มพูดและผมลืมหมดทุกอย่างเมื่อผมรับ

รู้เจตนารมณ์ของเขา  เขาให้แนวคิดที่ลึกซึ้งแก่เราด้วยคำาพูดที่

จึงประกาศปิดโรงเรียนในชิลี
เอ็ลเดอร์อีดูอาร์โด เอ. ลามาร์ติเน อดีตสาวกเจ็ดสิบภาคและ

ปัจจุบันเป็นผู้ให้คำาปรึกษาด้านประวัติศาสนจักรในชิลีแสดงความ
เห็นเก่ียวกับโปรแกรมการศึกษาดังน้ี “โรงเรียนในชิลีมีอิทธิพลมาก
ในการอบรมเยาวชนหลายพันคนด้านวิชาการและทางวิญญาณ 

โรงเรียนเหล่านี้มีส่วนช่วยเตรียมผู้นำาและผู้สอนศาสนาในช่วงป ี
ต่อ ๆ มา”5

โปรแกรมเซมินารีและสถาบันเริ่มต้นในชิลีปี 1972  เดิมที
นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมศึกษาที่บ้านกับชั้นเรียนประจำาสัปดาห์  
ต่อมาศาสนจักรจัดชั้นเรียนบ่อยขึ้น  โปรแกรมเหล่านี้เป็นพรแก ่
คนรุ่นเยาว์ของประเทศและช่วยพวกเขาเตรียมรับใช้เป็นผู้สอน
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1851: เอ็ลเดอร์ 
พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ 
เดินทางไปวัลปาเรโซ
แต่ไม่สามารถสถาปนา
ศาสนจักรในชิลีได้

► 1926: เอ็ลเดอร์เมลวิน 
เจ. บัลลาร์ดพยากรณ์ใน
ระหว่างการประชุมแสดง
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับการ
เติบโตในอนาคตและความ
เข้มแข็งของศาสนจักรใน
อเมริกาใต้

► 1956: ผู้สอนศาสนา
คู่แรก โจเซฟ ซี. เบทน์- 
ลีย์และเวอร์เล เอ็ม. 
ออลเรด มาถึงซาน- 
เตียโก บัพติศมาครั้ง
แรกเกิดขึ้น

เรียบง่าย  เขาเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรกลหนักและวันเสาร์เขาเลิก
งานดึก จากนั้นก็จะทำาความสะอาดมือ แต่เนื่องจากที่ร้านมีวิธีทำา
ความสะอาดไม่ก่ีวิธีเขาจึงไม่สามารถขจัดคราบจาระบีออกได้หมด  
ผมเรียนรู้ในเวลานั้นและที่นั่นว่าต้องไม่ตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์
ภายนอกแต่ประเมินค่าจากสิ่งที่พวกเขาเป็นจริง ๆ”4

ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้อนุชนรุ่นหลัง
ในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ศาสนจักรในชิลีเข้มแข็งขึ้น

ไม่ใช่เพราะผู้นำาระดับท้องที่มีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นแต่
เพราะมีโครงการใหม่ ๆ ด้านการศึกษาและการก่อสร้างด้วย  นี่
รวมถึงการสร้างโบสถ์พร้อม ๆ กับการตั้งโรงเรียน เซมินารี และ
สถาบันของศาสนจักร

ในเดือนมีนาคม ปี 1964 โรงเรียนประถมที่ศาสนจักรบริหาร
สองแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในชิลี  ในที่สุดก็เปิดหลายโรงเรียน และ 
มีนักเรียนมาสมัครมากกว่า 2,600 คน  ราวปลายทศวรรษ 1970 
และต้นทศวรรษ 1980 โรงเรียนรัฐบาลแพร่หลายมากข้ึน ศาสนจักร 

สถาบันศาสนาในเตมูโกเป็นหน่ึงใน 50 สถาบันในชิลี
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ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ปราศรัยกับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ชาวชิลี 48,000 คนในปี 1996 ท่ีการประชุมใหญ่ในซานเตียโก

ศาสนาเต็มเวลา  เอ็ลเดอร์เอดูอาร์โด อญาลา อดีตสมาชิกสาวก
เจ็ดสิบ เป็นครูเซมินารีรุ่นแรกและต่อมาทำางานให้ระบบการศึกษา
ของศาสนจักรในชิลี  เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงเลือกคนรุ่นเยาว์ผู้
อยู่ที่นั่นเวลานั้นและหลายคนเป็นอดีตผู้สอนศาสนาและเป็นผู้นำา
ท่ีย่ิงใหญ่มีครอบครัวที่ดี … สำาหรับผม เซมินารีและสถาบันเป็น
หนทางแห่งความรอดในช่วงเวลาของความขัดแย้งอย่างรุนแรงใน
ประเทศของเราและผมสำานึกคุณที่ได้รับเรียกให้ทำางานกับระบบ
การศึกษา”6

สเตคแรก
วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1972 เอ็ลเดอร์กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

(1910–2008) สมัยนั้นอยู่ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง ได้จัดตั้ง 
สเตคซานเตียโก ชิลี โดยมีคาร์ลอส ซิเฟวนเทส เป็นประธาน

การเตรียมเป็นสเตคแสดงให้เห็นอุปนิสัยของวิสุทธิชนในชิลี

และความเต็มใจจะทำาตามศาสดาพยากรณ์ของพวกเขา เอ็ลเดอร์
ฮิงค์ลีย์มาถึงชิลีหลายเดือนก่อนจัดต้ังสเตค  แต่หลังจากจัดเตรียม

การสัมภาษณ์ ท่านก็เลื่อนการสัมภาษณ์ออกไป สมัยนั้นหลายคน

กำาลังประสบปัญหาการเงิน สมาชิกบางคนกำาลังประสบความยุ่ง
ยากในการถือปฏิบัติกฎส่วนสิบ

เอ็ลเดอร์ฮิงค์ลีย์อธิบายว่า “ข้าพเจ้ากลับไปอีกหกเดือนให้หลัง 

และขณะกำาลังสัมภาษณ์ ข้าพเจ้าพบความเบ่งบานของศรัทธา 
พวกเขาดำาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า 
อีกครั้ง เราจัดตั้งสเตค และนับแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาเติบโต 
และรุ่งเรือง”7

ผู้บุกเบิกตามแนวชายแดน
ปัจจุบันมีสองสเตคในอารีกาเมืองตอนเหนือสุดของชิลี  เรื่อง

ราวของแกลดีส์กับฮวน เบนาวิเดซผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรุ่นแรกใน
อารีกา เป็นแบบอย่างของวิญญาณผู้บุกเบิกและอิทธิพลจากเบื้อง
บนในการสถาปนาศาสนจักรทั่วชิลี

มีคนแนะนำาบราเดอร์เบนาวิเดซให้รู้จักศาสนจักรในปี 1961 
เมื่อลมพัดกระดาษไปทางเขา  “กระดาษพวกนั้นเป็นหน้าหนังสือ 
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“สมัยเป็นเยาวชนชาย 

อายุ 12 ปี ข้าพเจ้าได ้

รู้จักและรู้ทันทีว่า ข่าว 

สารของพระกิตติคุณ

เป็นความจริง  สี่สิบ

หกปีผ่านไปจนถึงบัดนี้ 

ข้าพเจ้าได้รับพรมา

ตลอดเนื่องจากการ

ทุ่มเททำางานของผู้นำา

มากมายที่ทำาสุดความ

สามารถ  การได้รู้จัก

และแบ่งปันกับคนรุ่น

ใหม่ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึก

มีความสุขและวางใจว่า

พระเจ้าจะทรงอวยพร

ประเทศนี้ต่อไปตาม

วิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่ง

ศาสดาพยากรณ์เคย 

มีเกี่ยวกับชิลี”12

เอ็ลเดอร์ฮอร์เก เอฟ.  
เซบาโยส, สมาชิกสาวก 
เจ็ดสิบจากชิลี

1957: ชิลียอมรับ
ศาสนจักรอย่าง
เป็นทางการ

1960: แผ่นดินไหว
รุนแรงเกิดขึ้นใน 
กอนเซปชัน ศาสนจักร 
ส่งความช่วยเหลือ 
เพื่อมนุษยธรรม

► 1961: จัดตั้ง
คณะเผยแผ่ชิลีโดย
มีอาซาเอล เดล- 
เบิร์ต พอลเมอร์
เป็นประธาน

1962: พิธีเบิกดิน
สำาหรับอาคาร
ประชุมแอลดีเอส
แห่งแรกใน 
ซานเตียโก

บางตอนของสรรสาระ ที่มีบทความเกี่ยวกับ “ชาว
มอรมอน” บรรยายชีวิตและความเช่ือของพวกเขา” 
เขากล่าว

ไม่นานหลังจากนั้น เขาป่วยหนักจนต้องรับการ
รักษาในซานเตียโก “ขณะอยู่ที่นั่น ผมไปเยี่ยมพี่
สาวและทราบว่าเธอเป็นสมาชิกของศาสนจักร” 
เขากล่าว  “เธอชวนผมไปการประชุมใหญ่พิเศษ
ครั้งหนึ่ง  ขณะฟังการสวดอ้อนวอนเปิดและตั้งใจ

ฟังคำาพูดต่าง ๆ ผมรู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่งทั่วทั้งร่าง
และรับรู้ถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เมื่อ
จบการประชุมใหญ่ ผู้สอนศาสนาพาผมไปจับมือ

กับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมคือเอ็ลเดอร์เอสรา 
แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) สมัยนั้นท่านอยู่ใน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง”

บราเดอร์เบนาวิเดซกลับไปอารีกาและแบ่งปัน 
ประสบการณ์นี้กับแกลดีส์ อากีลาร์แฟนสาวของ
เขาผู้เป็นภรรยาของเขาในปัจจุบัน  สองวันต่อมา 
แกลดีส์เห็นผู้สอนศาสนาสองคนผ่านบ้านเธอ  
“เรารีบไปตามหาพวกเขา” บราเดอร์เบนาวิเดซ 
กล่าว  “วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1961 เรารับบัพ- 
ติศมา พร้อมกับครอบครัวของภรรยาผม  ปัจจุบัน
เรามีลูกหลานในศาสนจักร  ผมซาบซึ้งในพระมหา- 

กรุณาธิคุณของพระเจ้าสำาหรับลมนั้นที่พัดข้อมูล
เกี่ยวกับศาสนจักรเข้ามาในมือผม”8

ช่วงการทดลอง
ในการเลือกตั้งปี 1970 ดร. ซัลวาดอร์ อัลเลนเด

เป็นประธานาธิบดีและสถาปนาการปกครองลัทธิ
มาร์กซ์  สมาชิกศาสนจักรประสบความยุ่งยาก
เดือดร้อนอันเนื่องจากความขาดแคลนอาหารและ
ยา การคุกคามผู้สอนศาสนาอยู่เนือง ๆ และสื่อให้
ข่าวในแง่ลบ

คริสต์ศักราช 1973 วิกฤติทางการเงินและสังคม 
ก่อให้เกิดรัฐประหารและระบบเผด็จการที่ยืดเยื้อ
จนถึงปี 1990  ถึงแม้ชิลีเป็นประเทศที่ปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่สอง

ทศวรรษนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยากลำาบากสำาหรับ
สมาชิก  หลายกลุ่มที่คัดค้านระบอบเผด็จการ 

ของทหารเข้าทำาลายโบสถ์และทำาร้ายสมาชิกเพราะ 
คิดว่าศาสนจักรเป็นเป็นตัวแทนรัฐบาลสหรัฐ  
เอ็ลเดอร์อญาลา ประธานสเตคสมัยนั้น กล่าวว่า 
“เราจะประชุมกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ และพวกท่าน
จะบอกเราว่า ‘ได้โปรดใช้ปัญญา สวดอ้อนวอน

ให้มาก ทำาสิ่งถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อสมาชิกจะรักษา
ระเบียบในที่ประชุม’”9

ถึงแม้ความยุ่งยากทางการเงินและการต่อต้าน
ทางการเมืองของประเทศจะแบ่งแยกสังคมชาว
ชิลีตอนต้นทศวรรษ 1980 แต่ศาสนจักรเติบโต

อย่างรวดเร็ว  ระหว่างปี 1970 กับปี 1985 จำานวน
สมาชิกศาสนจักรในชิลีเพิ่มจาก 15,728 คนเป็น 
169,361 คน

พระวิหารซานเตียโก
คริสต์ศักราช 1980 วิสุทธิชนได้รับพรด้วยการ
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ประกาศว่าจะสร้างพระวิหารในซานเตียโก ชิลี
เมื่อประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์อุทิศ

สถานที่ก่อสร้างพระวิหาร ท่านอ่อนแอมากแต่
การอยู่ที่นั่นแสดงให้เห็นว่าท่านรักวิสุทธิชนของ
อเมริกาใต้ ผู้ที่ท่านทำางานด้วยตั้งแต่ปี 1959  
ซิสเตอร์อาเดรียนา เกอร์รา เด เซปูลเวดา ผู้เป็น
ล่ามให้ซิสเตอร์คิมบัลล์ในครั้งนั้นกล่าวว่า “เมื่อ
ดิฉันเห็นศาสดาพยากรณ์ บุคคลร่างเล็กที่มีใบ 
หน้าเหมือนทูตสวรรค์ ดิฉันเริ่มร้องไห้และไม่อาจ
หาคำาพูดใดมากล่าวกับท่านได้  นี่เป็นครั้งแรกที่
ดิฉันอยู่ข้างศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต  การได้เห็น
กระบอกเสียงของพระเจ้าที่นี่บนโลกนี้และใน

ยุบ และการรวมวอร์ดหลายร้อยวอร์ดและสเตค 
หลายสิบสเตค  การจัดตั้งใหม่และการอบรมครั้ง
นี้จำาเป็นเพราะศาสนจักรเติบโตอย่างรวดเร็วใน
ประเทศ  การนำาของท่านช่วยเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้หน่วยต่าง ๆ และเตรียมศาสนจักรในชิล ี
ให้พร้อมรับอนาคต

นอกจากน้ี เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ยังได้เช่ือมความ

สัมพันธ์ครั้งสำาคัญกับบางคนในชิลีด้วย เอ็ลเดอร ์
คาร์ล บี. แพรทท์แห่งสาวกเจ็ดสิบ ที่ปรึกษาใน 
ฝ่ายประธานภาคคราวนั้น พูดถึงความสัมพันธ์

ครั้งสำาคัญเหล่านี้ว่า “เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สร้าง
ความสัมพันธ์แนบแน่นกับริคาร์โด  ลากอส 

ประเทศของดิฉันนับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์โดยแท้”10

พระวิหารได้รับการอุทิศในปี 1983 กลายเป็น
พระวิหารแห่งที่สองในอเมริกาใต้และแห่งแรกใน
ประเทศที่พูดภาษาสเปน

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ในชิลี
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2002 ฝ่ายประธานสูงสุด

มอบหมายให้สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองสอง
ท่านมาเป็นประธานภาคสองภาคของศาสนจักร 
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ได้รับมอบหมายให้ดูแล 
ภาคฟิลิปปินส์ ส่วนเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล- 
แลนด์ให้ดูแลชิลี  การปฏิบัติศาสนกิจและอิทธิพล
ของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ขณะอยู่ในชิลีมิอาจประมาณ 
ได้ และประสิทธิผลดังกล่าวจะยังอยู่อีกหลายรุ่น

สิ่งที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์เน้นเป็นหลักคือให้แบบ
อย่างการเป็นผู้นำาในวิธีของพระเจ้า  ท่านช่วย
อบรมผู้นำาคนใหม่และควบคุมดูแลการจัดตั้ง การ

◄ 1983: ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์
อุทิศพระวิหาร 
ซานเตียโก ชิลี

เยาวชนและผู้ใหญ่ชาวชิลี มอรมอนร่วมมือร่วมใจ 
รวบรวมชุดสุขอนามัยคราวเกิดแผ่นดินไหวในปี 2010

◄ 1981: ตั้งศูนย์
ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาใน 
ซานเตียโก

1977: จัดการประชุม
ใหญ่ภาคครั้งแรก
ในซานเตียโก โดยมี
ประธานสเป็นเซอร ์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์และ
เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่อยู่
ในที่ประชุมด้วย

1972: จัดตั้ง 
สเตคแรกใน
ซานเตียโก ชิลี
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ศาสนจักรในชิลี
วอร์ดและสาขา: 622

สเตค: 74

คณะเผยแผ่: 9

พระวิหาร: 1  

(ประกาศเพิ่มอีก 1)

ศูนย์ประวัติครอบครัว: 99
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◄ 1990: เอ็ลเดอร์ 
เอดูอาร์โด อญาลา 
จากชิลีได้รับเรียกสู่ 
โควรัมที่สองแห่ง
สาวกเจ็ดสิบ

[ประธานาธิบดีของชิลี] กับภริยา พวกท่านดำาเนินโครงการช่วยเหลือ 
เพื่อมนุษยธรรมหลายโครงการ  เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ได้รู้จักกับ

เอกอัครสมณทูต [ทูตระดับสูงของคาทอลิก] และบุคคลสำาคัญ
คนอื่น ๆ ในชิลี”11

วางใจในอนาคต
ความพยายามของเอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์และเอ็ลเดอร์

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ การเสียสละของผู้สอนศาสนารุ่นแรก

ที่มาถึงซานเตียโก การอุทิศตนของผู้นำาอย่างคาร์ลอส กิฟูเอน-
เตส และผู้บุกเบิกรุ่นแรก ๆ ของชิลี ผนวกกับศรัทธาและการอุทิศ
ตนของคนหลายแสนคนผู้เข้าร่วมศาสนจักรในช่วงเวลากว่าครึ่ง
ศตวรรษได้สร้างรากฐานอันมั่นคงให้ศาสนจักรในชิลี  ปัจจุบัน
ประเทศนี้มีพระวิหารหนึ่งแห่ง (กับอีกหนึ่งแห่งที่ประกาศสร้าง 
ไปแล้ว) ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาหนึ่งแห่ง คณะเผยแผ่ 9 แห่ง 

และ สเตค 74 แห่ง  อนาคตไร้ขีดจำากัดในงานทางวิญญาณของ
การเชื้อเชิญคนทั้งปวงให้มาหาพระคริสต ์

◄ 2002: เอ็ลเดอร์ 
เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์แห่ง 
โควรัมอัครสาวก 
สิบสองได้รับเรียก
เป็นประธานภาคชิลี

► 2008: เอ็ลเดอร์ 
ฮอร์เก เอฟ. เซบา- 
โยสจากชิลีได้รับ
เรียกสู่โควรัมที่หนึ่ง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

2009: ประกาศ
สร้างพระวิหาร 
กอนเซปชัน ชิลี
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การเติบโตของศาสนจักรในชิลี



โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ

กล้า
เลือกความ
สุภาพเรียบร้อย
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เหตุใดความสุภาพเรียบร้อยจึงสำาคัญมาก  เหตุใดชายเสื้อ ชาย
กระโปรง คอเส้ือ หรือเส้ือยืดจึงเป็นเร่ืองสำาคัญต่อพระเจ้า ดิฉัน 
เป็นคุณแม่ของลูกสาวห้าคนและลูกชายสองคน และท่านคง

นึกภาพออก หัวข้อเรื่องความสุภาพเรียบร้อยถูกกล่าวถึงในบ้าน
ของเราเป็นครั้งคราว  แต่ตลอดหลายปีมานี้ ดิฉันเรียนรู้ว่าเราสอน
เรื่องความสุภาพเรียบร้อยได้ดีที่สุดโดยสอนหลักคำาสอนและเป็น
แบบอย่างที่ดี  หลักคำาสอนจะช่วยให้ลูก ๆ ของเราเข้าใจว่าเหตุ
ใดความสุภาพเรียบร้อยจึงสำาคัญมาก และแบบอย่างของเราจะ
แสดงให้เห็นพรของความสุภาพเรียบร้อยในลักษณะที่น่าพอใจ

ความสุภาพเรียบร้อยคืออะไร
ความสุภาพเรียบร้อยคือหลักธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าประทานเพื่อ

ช่วยให้เราเรียนรู้การใช้ร่างกายอย่างเหมาะสมในความเป็นมรรตัย  
นิยามของความสุภาพเรียบร้อยใน แน่วแน่ต่อศรัทธา คือ “เจตคติ
ของความถ่อมใจและความเหมาะสมในเครื่องแต่งกาย การแต่ง
ตัว ภาษา และความประพฤติ”1  ความสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่การ
หลงตัวเองหรือโอ้อวด  คนสุภาพเรียบร้อยไม่ใช้ร่างกายของตน
หรือความประพฤติของตนแสวงหาการยอมรับจากโลกหรือดึง
ความสนใจมาที่ความสำาเร็จที่แท้จริงหรือที่คิดไปเองของตน หรือ
คุณลักษณะที่ตนปรารถนา

โปรดจำาไว้ว่าหลักธรรมแห่งความสุภาพเรียบร้อยดังกล่าวไว้ข้าง
ต้นใช้ได้ทั้งกับชายและหญิง บุตรและธิดา พึงระลึกว่าแม้เมื่อเรา
สอนและยกตัวอย่างเรื่องความสุภาพเรียบร้อย เราจะไม่ประณาม
คนที่เลือกใส่กระโปรงสั้นหรือ “ผมสีรุ้งและวงแหวนหลายวงที่หู
และจมูก”2  เราเป็นแบบอย่างของความเห็นใจและความรักเฉก
เช่นพระคริสต์ต่อคนอื่น ๆ เสมอขณะที่เรายังคงภักดีต่อมาตรฐาน 
ที่พระเจ้าทรงกำาหนด

ดิฉันเป็นพยานว่าลักษณะภายนอกและความประพฤติสุภาพ
เรียบร้อยท่ีเราเลือกทำาส่งข่าวสารอันทรงพลังว่าเราเข้าใจอัตลักษณ์ 
ของเราในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและเราได้เลือกยืน
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ดิฉันรักพระคัมภีร์ข้อนี้ “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวก
ท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่
ในพวกท่าน?…วิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ และพวกท่านเป็น
วิหารนั้น” (1 โครินธ์ 3:16–17) ร่างกายเราเป็นวิหารของวิญญาณ
เรา  เราเช้ือเชิญความเป็นเพ่ือนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาสู่วิหาร
ทางกายนี้  ดิฉันเชื่อว่าเมื่อเราเลือกสวมเสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อยและ
ประพฤติสุภาพเรียบร้อย เราสวมและเราดำาเนินชีวิตตามประจักษ์

พยานของเรา เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์  เราเป็นพยานโดยรูปลักษณ์ทางกาย
ของเราว่าเราเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์และเราดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ

เหตุใดความสุภาพเรียบร้อยจึงสำาคัญ
เราอยู่ในโลกของความดีและความชั่ว เราสามารถใช้ร่างกาย

เพื่อจุดประสงค์อันชอบธรรมหรือชั่วร้ายก็ได้  แต่เรารู้ว่าร่างกาย
อันล้ำาค่าของเราเป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบให้
เราแต่ละคน  ร่างกายเราศักดิ์สิทธิ์  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนดังน้ี “สำาหรับผู้ท่ีรู้และเข้าใจแผน
แห่งความรอด การทำาให้ร่างกายมีมลทินเป็นการกระทำาของการ
กบฏ [ดู โมไซยาห์ 2:36–37] และเป็นการปฏิเสธอัตลักษณ์แท้จริง
ของเราในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า”3  เราเลือกดูแล
และปกป้องร่างกายเราเพื่อให้เราเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าในการทำาให้บรรลุจุดประสงค์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ 

กล้า
เลือกความ
สุภาพเรียบร้อย

เราสอนอะไรบุตรธิดาของเราได้บ้าง 

เพื่อช่วยให้พวกเขากล้าเลือกความ 

สุภาพเรียบร้อยในโลกที่จะเย้ยหยัน 

การเลือกที่ดีงามของพวกเขา
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(ดู แอลมา 26:3)  ถ้าเราปรารถนาจะเป็นตัวแทนของพระผู้ช่วยให้
รอดและทำางานของพระองค์ เราต้องถามตัวเราว่า ถ้าพระผู้ช่วยให้
รอดทรงยืนข้างเรา เราจะรู้สึกสบายใจกับเส้ือผ้าท่ีเราสวมใส่หรือไม่

ความสุภาพเรียบร้อยในเครื่องแต่งกาย รูปลักษณ์ภายนอก 
ความคิด และความประพฤติเป็นหลักฐานยืนยันว่าเราเข้าใจว่า
พันธสัญญาท่ีทำาไว้เป็นพรแก่เรา คุ้มครองเรา และให้อำานาจเราใน
การเตรียมกลับไปยังที่ประทับของพระองค์  เมื่อเรารับบัพติศมา 
เราก้าวออกจากโลกเข้ามาในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  ทุก
อย่างต้องต่างจากเดิมสำาหรับเรา  เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “โดยการเลือกอยู่ในอาณาจักรของ
พระองค์ เราแยก—แต่ไม่ปลีก—ตัวเราจากโลก  การแต่งกายของ
เราสุภาพ ความคิดของเราบริสุทธิ์ คำาพูดของเราสะอาด”4

ความสุภาพเรียบร้อยคือหลักธรรมที่จะช่วยคุ้มครองเราให้
ปลอดภัยบนเส้นทางพันธสัญญาขณะเจริญก้าวหน้าสู่ที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า  ความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกายและรูป
ลักษณ์ภายนอก ในความคิดและความประพฤติ จะช่วยเตรียม 
เราให้พร้อมทำาและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร เพื่อ 
อวยพรและคุ้มครองอาดัมกับเอวา พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานเสื้อ
จากหนังสัตว์ให้พวกท่านสวมใส่ก่อนส่งพวกท่านออกจากสวน  
ทำานองเดียวกันพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานสิ่งคุ้มกันพันธสัญญาใน
ความเป็นมรรตัยแก่เราโดยใช้การ์เม้นท์พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเรา
เป็นสัญลักษณ์

พรของความสุภาพเรียบร้อยมีอะไรบ้าง
เราสอนอะไรบุตรธิดาของเราได้บ้างเพื่อช่วยให้พวกเขากล้า

เลือกความสุภาพเรียบร้อยในโลกที่จะเย้ยหยันและดูหมิ่นการเลือก
ที่บริสุทธิ์ดีงามของพวกเขา  พวกเขาเห็นเราใช้ร่างกายดึงดูดความ
สนใจหรือใช้ยกย่องสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

ความสุภาพเรียบร้อยในความคิด คำาพูด รูปลักษณ์ภายนอก 
และความประพฤติช่วยให้เราได้รับพรสามประการที่ให้อำานาจเรา
และทำาให้เราสูงส่ง

1. ความสุภาพเรียบร้อยเชื้อเชิญความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์  เอ็ลเดอร์เฮลส์สอนว่า “ความสุภาพเรียบ- 
ร้อยเป็นพื้นฐานของการมีค่าควรต่อพระวิญญาณ”5

เราจงช่วยให้ลูก ๆ ของเราเข้าใจว่าพวกเขาจะต้องไม่ทำาสิ่งใด
เพื่อปฏิเสธตนจาก “ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งไม่
อาจพูดถึงได้” (คพ. 121:26)  จงช่วยให้พวกเขารู้ว่าของประทาน
ฝ่ายวิญญาณอันล้ำาค่าและเปี่ยมด้วยพลังมาควบคู่กับความเป็น
เพื่อนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า  
“เราจะเผยพระวิญญาณของเราส่วนหนึ่งให้เจ้า, ซึ่งจะให้ความ

สว่างแก่ความคิดเจ้า, ซึ่งจะทำาให้จิตวิญญาณเจ้าเปี่ยมด้วยปีติ; 
… โดยสิ่งนี้เจ้าจะรู้, สิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่เจ้าปรารถนา 
จากเรา, ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความชอบธรรม, ด้วยศรัทธาโดยเชื่อ 
ในเราว่าเจ้าจะได้รับ” (คพ. 11:13–14)  ความรู้ ปัญญา และ
ประจักษ์พยาน ปีติ สันติ และความสุข—ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพรประเสริฐ
บางประการที่เราสัญญากับลูกของเราได้ขณะเชื้อเชิญพวกเขาให้
ดำาเนินชีวิตอย่างสุภาพเรียบร้อยและคู่ควรกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

การท้าทายอย่างหนึ่งของเครื่องแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยคือ
การที่แฟชั่นและความประพฤติที่สังคมยอมรับเปลี่ยนแปลงเป็น

ประจำา  มาตรฐานของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน  จงสอนเยาวชนชาย
และเยาวชนหญิงให้ไวต่อพระวิญญาณขณะพวกเขาเลือกว่าจะ
สวมใส่อะไร พูด และทำาอะไร  ขณะพวกเขาดำาเนินชีวิตใกล้ชิด 
พระวิญญาณ พวกเขาไม่จำาเป็นต้องเหมือนชาวโลก

ลูก ๆ ของเราได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว 
พวกเขากำาลังเดินทางตามเส้นทางพันธสัญญาที่นำาไปสู่พระวิหาร
และจะกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาต้องการให้
เราทำาให้พวกเขาเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าพวกเขาจะ
ได้รับการนำาทาง ความคุ้มครอง การปลอบโยน และบริสุทธิ์ขณะ
ดำาเนินชีวิตให้คู่ควรกับพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. เราสอนบุตรธิดาของเราได้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกและความ
ประพฤติท่ีสุภาพเรียบร้อยช่วยคุ้มครองเราจากอิทธิพลบ่อนทำาลาย
ของโลก  อาวุธลวงตามากที่สุดอย่างหนึ่งที่ใช้กับเราทุกคนคือ
เจตคติที่สังคมยอมรับว่าศีลธรรมเป็นเรื่องล้าสมัย  ความสุภาพ
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เรียบร้อยเป็นการป้องกันอิทธิพลชั่วร้ายเช่นนั้นและคุ้มครองความ
บริสุทธิ์ทางเพศและคุณธรรม  จงฟังถ้อยคำาเหล่านี้ใน เพื่อความ

เข้มแข็งของเยาวชน “ก่อนแต่งงาน … อย่าทำาสิ่งใดเพื่อปลุกความ
รู้สึกทางเพศ”6  รูปลักษณ์ภายนอกและความประพฤติที่ไม่สุภาพ
เรียบร้อยมักจะปลุกเร้าความรู้สึกทางเพศ จะทำาลายสิ่งกีดขวาง 
และเชื้อเชิญการล่อลวงให้ฝ่าฝืนกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเพิ่ม
มากขึ้น

เอ็ลเดอร์เฮลส์สอนว่า “ความสุภาพเรียบร้อยเป็นศูนย์รวมของ
ความบริสุทธิ์และความสะอาดทางเพศ ทั้งในความคิดและการ 

กระทำา ทั้งนี้เพราะความสุภาพเรียบร้อยนำาทางและมีอิทธิพลต่อ 
ความคิด ความประพฤติ และการตัดสินใจของเรา ความสุภาพ

เรียบร้อยจึงเป็นส่วนสำาคัญของอุปนิสัย”7 จงสอนและเป็นแบบ
อย่างของความสุภาพเรียบร้อยเพื่อช่วยให้เยาวชนชายและ

เยาวชนหญิงของเราพร้อมปกป้องและคุ้มครองอำานาจแห่งการ 
สร้างในตัวพวกเขา จงช่วยให้พวกเขาสงวนการแสดงความรัก 

ระหว่างสามีภรรยาไว้สำาหรับชีวิตแต่งงานและถือเป็นเร่ืองศักด์ิสิทธ์ิ
3. ความสุภาพเรียบร้อยเปิดทางให้เรา “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับ

พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา” (โมไซยาห์ 18:9)  พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนดังนี้ “จงชูแสงสว่างของเจ้าขึ้นเพื่อมันจะส่องโลก.  ดูเถิดเรา
เป็นแสงสว่างซึ่งเจ้าจะชูขึ้น” (3 นีไฟ 18:24)  เราได้รับบัญชาจาก
เบื้องบนให้เป็นประภาคารส่องโลก แสดงให้เห็นปีติของการดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณ สอนความชอบธรรม และสร้างอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก  เราแต่ละคนสะท้อนแสงสว่าง
ของพระคริสต์เมื่อเราสุภาพเรียบร้อย บริสุทธิ์ และรักษาพระบัญ- 
ญัติ  ความสุภาพเรียบร้อยเป็นพยานยืนยันว่าเรามีประจักษ์พยาน
ในพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

พวกเขาผู้ได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ปกป้อง
ตนเองจากความฝักใฝ่ทางโลก และผู้ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็น-
เจ้าต่อโลกช่างสวยงามและได้รับพรมากเหลือเกิน  ผู้ได้รับพรคือ 
ผู้เป็นแบบอย่างและสอนหลักคำาสอนของความสุภาพเรียบร้อย 
แก่บุตรธิดาทั้งปวงของไซอัน

เม่ือเราทำาพันธสัญญาว่าจะติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและปรารถนา 
จะได้รับความบริบูรณ์ของพรแห่งการชดใช้ของพระองค์ในชีวิตเรา 
มีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวเท่านั้นที่สำาคัญ  โมโรไนบันทึกว่า “จงตื่น, 
และลุกขึ้นจากภัสมธุลี, … แท้จริงแล้ว, และสวม อาภรณ์งดงาม

ของท่าน, โอ้ธิดาของไซอัน;…เพื่อพันธสัญญาของพระบิดานิรันดร ์
… จะเกิดสัมฤทธิผล” (โมโรไน 10:31; เน้นตัวเอน)

อาภรณ์งดงามคือเส้ือคลุมแห่งความชอบธรรม สวมโดยผู้รักษา
พันธสัญญาของพวกเขา  เรากำาลังเตรียมลูก ๆ ของเราให้พร้อม
สวมอาภรณ์งดงามเหล่านี้หรือไม่

ดิฉันเป็นพยานว่าความรอดอยู่ในพระคริสต์และคนที่รักษา
พันธสัญญาของพวกเขาจะ “มีความรู้อันสมบูรณ์เกี่ยวกับความ
เกษมศานต์ของพวกเขา, และความชอบธรรมของพวกเขา, โดยที่
ห่อหุ้มไว้ด้วยความพิศุทธ์ิ, แท้จริงแล้ว, แม้ด้วยเส้ือคลุมแห่งความ
ชอบธรรม” (2 นีไฟ 9:14) 

จากคำาปราศรัยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ที่การประชุมใหญ่สตร ี
ของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์
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จงสอนเยาวชนชายและเยาวชนหญิงให้ไวต่อ 

พระวิญญาณขณะพวกเขาทำาการเลือกว่าจะ 

สวมใส่อะไร พูด และทำาอะไร  ขณะพวกเขา 

ดำาเนินชีวิตใกล้ชิดพระวิญญาณ พวกเขาไม ่

จำาเป็นต้องเหมือนชาวโลก



เมื่อผมอายุ 17 ปี เราอาศัยอยู่บนเกาะ
แห่งหนึ่งทางภาคใต้ของนอร์เวย์เรียกว่า

แอนดาเบอลอย  คุณพ่อของผมเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสศาสนจักรบนเกาะแอนดาเบอลอย 
และผมรับบัพติศมาในมหาสมุทรที่นั่น

ตอนนั้นผมเป็นชาวประมงและมีประสบ- 
การณ์โชกโชนในการควบคุมเรือ  คุณพ่อ
ให้ผมดูแลรับผิดชอบการบริการแท็กซี่ทาง
ทะเลที่คนแถวนั้นใช้

วันหนึ่งในปี 1941 เราได้รับโทรศัพท์จาก
แพทย์ในเฟลคเคฟจอร์ดให้ขึ้นเหนือ  ผู้หญิง
ที่อยู่ห่างออกไปประมาณสองชั่วโมงทางเรือ 
ต้องเข้ารับการรักษาเร่งด่วน  คุณหมอฮอฟฟ์

แมนถามว่าผมจะพาเขาไปพบเธอได้ไหม 

แต่พ่อแม่ผมเป็นห่วงเรื่องพายุที่กำาลังโหม
กระหน่ำาในทะเลเหนือ  เราตัดสินใจสวด
อ้อนวอนทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าควร
ทำาอะไร  เราได้รับคำาตอบว่าผมควรไป

เมื่อผมปล่อย Tryg เรือประมงขนาด 31 
ฟุต (10 เมตร) ของผมลงทะเล สภาพอากาศ
ไม่สู้ดีและคลื่นสูงมาก  หลังจากแวะรับ
คุณหมอ ผมเริ่มแล่นเรือผ่านอ่าวแคบออก
สู่ทะเลเปิด  เราต้องเดินทางไปชุมชนทาง
เหนือของลิสตา ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งทะเล
ทางใต้ท่ีเต็มไปด้วยหินของนอร์เวย์—โด่งดัง
เรื่องสภาพอากาศแบบมีลมมรสุมและเรือ

อับปาง
ผมแล่นเรือฝ่าพายุจนเรามาถึงทางน้ำา

ที่สร้างจากหิน กว้างประมาณ 40 ฟุต (12 
เมตร) ซึ่งนำาไปสู่จุดหมายของเรา  คลื่นสูง
มากจนผมไม่สามารถควบคุมเรือให้ผ่านทาง
น้ำาไปได้และคลื่นกำาลังซัดเข้ามาในทางน้ำา
และปะทะก้อนหิน

“เราจะทำาอย่างไรดี” คุณหมอถามสู้เสียง
กับพายุ

“เราต้องสวดอ้อนวอนครับ” ผมตอบ
ผมหยุดครู่หนึ่งและสวดอ้อนวอนทูลขอ

การนำาทางจากพระบิดาบนสวรรค์  ทันทีที่
ผมกล่าวเอเมน คำาตอบมาถึงผมชัดเจน  ผม ภา
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คำ�สวดอ้อนวอนของผมในทะเลเหนือ



ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

เม่ือประธานโธมัส เอส. มอนสัน ศาสดา 

พยากรณ์ของเรา เชื้อเชิญให้เรายื่นมือ 

ออกไปช่วยเหลือ ข้าพเจ้านึกถึงเรื่อง

ราวในพันธสัญญาใหม่ ในความคิดเห็น

ของข้าพเจ้า นี่คือแบบอย่างที่ดีพร้อมของ 

วิธีที่สมาชิกกับผู้สอนศาสนาสามารถทำา 

งานร่วมกันในความเป็นหน่ึงเดียวผ่านทาง 

สภาวอร์ดเพ่ือย่ืนมือออกไปช่วยเหลือ เร่ือง 

นี้มีอยู่ในมาระโก 2:1-5

พระเยซูประทับอยู่ในคาเปอรนาอุม

และกิตติศัพท์ของพระองค์ในเวลานั้น

ทำาให้ฝูงชนมากมายพร้อมใจกันมาเฝ้า

พระองค์  มีผู้คนจำานวนมากชุมนุมกันอยู่

ในห้องจนล้นออกไปถึงประตู  พระเยซู

ทรงถือโอกาสนี้สอนผู้คนเหล่านั้น

ข้าพเจ้าพบอยู่เสมอว่าเรื่องราวที่พระ-

เยซูทรงใช้สอนหลักคำาสอนหรือหลักธรรม

บางอย่างแก่เรานั้นมักจะเป็นอุดมคติ

ที่สุดเสมอ   บุคคลคนหนึ่งในเรื่องราวนี้

เป็นคนง่อย ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

โดยปราศจากความช่วยเหลือ  เขาต้อง

รอความช่วยเหลืออยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่

ที่ไหนก็ตาม  บ้านของเขาอาจอยู่ตรงมุม

ที่โดดเดี่ยวห่างจากถนนใหญ่   เขามายัง

สถานที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่โดยมีคนสี่

คนหามมา

นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นในมโนภาพ คน 

ทั้งสี่นี้จัดการสอนประจำาบ้านให้แก่ชาย 

คนนี้ที่ป่วยเป็นง่อย  พวกเขากำาลังทำางาน 

มอบหมายจากอธิการให้เกิดสัมฤทธิผล  

ข้าพเจ้าเกือบจะจินตนาการได้ว่าหนึ่งใน

สี่คนนี้มาจากสมาคมสงเคราะห์ คนหนึ่ง

มาจากโควรัมเอ็ลเดอร์ อีกคนหนึ่งมาจาก

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และคนสุดท้าย

เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา … เหมือน

การประชุมในสภาวอร์ดครั้งล่าสุด หลัง

จากหารือกันถึงความต้องการของบุคคล

บางคน อธิการให้งานมอบหมาย “การ

ช่วยเหลือ”  คนทั้งสี่ได้รับมอบหมายให้

ช่วยชายคนนี้ซึ่งเป็นง่อย  พวกเขาไม่รอ

ให้ชายคนนี้มาโบสถ์ด้วยตนเอง  พวกเขา 

ต้องไปเยี่ยมที่บ้าน  พวกเขาต้องออกไป 

ค้นหาชายคนนี้และพวกเขาทำาเช่นนั้น  

พวกเขาพาชายคนนี้มาเฝ้าพระเยซู ---

มาระโก 2:3  “มีคนสี่คนหามคนง่อยคน

หนึ่งมาเฝ้าพระองค์”

อย่างไรก็ตาม ในห้องมีผู้คนล้นหลาม 

พวกเขาเข้าทางประตูไม่ได้  ข้าพเจ้าแน่ใจ 

ว่าพวกเขาพยายามอย่างยิ่งแต่ก็เข้าไปไม่

ได้ เหตุการณ์ไม่ได้ราบรื่นตามที่วางแผน

ไว้  มีอุปสรรคต่าง ๆ นานาตลอดเส้นทาง 

ของ “การช่วยชีวิต”   แต่พวกเขาไม่ยอม

แพ้  พวกเขาไม่ยอมทิ้งคนง่อยคนนี้ไว้ที ่

ประตู  พวกเขาปรึกษากันว่าจะทำาอย่างไร 

ต่อไป พวกเขาจะพาชายคนนี้ไปให้พระ-

เยซูคริสต์ทรงรักษาได้อย่างไร  สำาหรับ

พวกเขา งานช่วยพระเยซูคริสต์รักษาจิต

วิญญาณให้รอดไม่ได้เป็นการเรียกร้องที่

มากเกินไป  พวกเขาคิดแผนขึ้นมา แผนนี้

ไม่ง่าย แต่พวกเขาทำาตามแผน---มาระโก 

2:4  “แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึง

ตัวของพระองค์เพราะมีคนมาก  พวกเขา

จึงเจาะดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้น  

และเมื่อทำาเป็นช่องแล้ว  พวกเขาก็หย่อน

แคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป”

พวกเขาพาคนง่อยขึ้นไปบนดาดฟ้า  

โดยที่คาดเดาว่าไม่มีบันไดอยู่ด้านนอกให้

พวกเขาปีน  พวกเขาต้องใช้เวลาครู่ใหญ่

เพื่อให้ทุกคนขึ้นไปบนหลังคา  ข้าพเจ้า

คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแบบนี้ เยาวชนชาย

จากวอร์ดของเขาปีนขึ้นไปก่อน  เพราะยัง

หนุ่มแน่นมีกำาลังวังชา จึงไม่ใช่เรื่องยาก

ประเทศไทย
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ช่วยเหลือในความ 
เป็นหนึ่งเดียว
เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย
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ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

เกินไปสำาหรับเขา  คู่ผู้สอนประจำาบ้าน

อาวุโสของเขาจากโควรัมเอ็ลเดอร์และผู้

สอนศาสนาเต็มเวลาที่รูปร่างสูงใหญ่จาก

สหรัฐจะช่วยดันอย่างสุดแรงจากด้านล่าง  

พี่น้องสตรีจากสมาคมสงเคราะห์จะคอย

เตือนให้ระวังและพูดให้กำาลังใจพวกเขา  

จากนั้นพวกผู้ชายจะเปิดหลังคา พี่น้อง

สตรียังคงปลอบโยนคนง่อยต่อไปขณะ

ที่เขารอรับการรักษาให้หาย -- เพื่อที่จะ

เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองและเป็นอิสระ

งานมอบหมายในการช่วยเหลือนี้ต้อง 

การให้ทุกคนทำางานร่วมกัน  ในช่วงวิกฤติ 

จะต้องใช้การประสานงานอย่างรอบคอบ

เพื่อหย่อนคนง่อยลงจากหลังคา  จะต้อง

ใช้การประสานงานอย่างรอบคอบที่ทั้งสี่

คนต้องทำางานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน

และประสานสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์  

ต้องไม่มีความขัดแย้งกันในบรรดาสี่คน

นี้  พวกเขาจะต้องหย่อนชายคนนี้ลงไป

พร้อมๆ กัน  ถ้ามีบางคนปล่อยเชือกเร็ว

กว่าอีกสามคน ชายคนนี้จะหล่นจากเตียง  

เขายึดอะไรไว้ไม่ได้เพราะเขาพิการ  ใน

การช่วยพระคริสต์ เราต้องทำางานด้วย

ความเป็นหนึ่งเดียวกันและประสานสอด 

คล้องกันโดยสมบูรณ์  ทุกคน ทุกตำาแหน่ง 

ทุกการเรียกมีความสำาคัญ  เราต้องเป็น

หนึ่งเดียวกัน ภายใต้พระเจ้าของเรา  

พระเยซูคริสต์

ในที่สุด พวกเขาจึงวางชายที่ป่วยเป็น

ง่อยน้ันไว้เบ้ืองพระพักตร์พระเยซู--มาระโก 

2:5 “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความ

เชื้อเชิญให้สมาชิกแต่ละคนของสภาวอร์ด

นำารายชื่อของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

มาที่สภา  สมาชิกสภาวอร์ดจะปรึกษากัน 

อย่างรอบคอบถึงวิธีดีที่สุดที่จะช่วยพวก

เขา  อธิการจะตั้งใจฟังแนวคิดและมอบ

หมายงานหลังจากหารือกัน ผู้สอนศาสนา 

เต็มเวลาเป็นแหล่งช่วยสำาคัญของวอร์ด

ในงานแห่งการช่วยเหลือเหล่านี้ พวกเขา

ยังหนุ่มและเปี่ยมด้วยพละกำาลัง  พวกเขา 

ชอบทำางานกับรายชื่อที่กำาหนดไว้เป็น

พิเศษ พวกเขาช่ืนชมการทำางานกับสมาชิก 

วอร์ด  พวกเขารู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยม

ของพวกเขาในการ ‘ค้นหา’  พวกเขาอุทิศ

ตนในการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า  

พวกเขามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งว่าพวก

เขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเมื่อ

พวกเขามีส่วนร่วมในงานแห่งการช่วย

เหลือเหล่านี้

เพื่อเป็นการสรุป ข้าพเจ้าขอแบ่งปัน 

กับท่านถึงสมบัติที่ซ่อนไว้ในพระคัมภีร์  

ซ่ึงอยู่ในข้อท่ี 5 “เม่ือพระเยซูทอดพระเนตร 

เห็นความเชื่อของพวกเขา”  ข้าพเจ้าไม่ทัน

สังเกตมาก่อน---ความเชื่อ (ศรัทธา) ของ

พวกเขา  ศรัทธาร่วมกันของเราจะมีผลต่อ 

ความผาสุกของผู้อื่นเช่นกัน  พระเยซูรับ 

สั่งถึงผู้คนที่ไหนหรือ  อาจจะหมายถึงคน

ทั้งสี่ที่หามคนง่อยมา  คนง่อยเอง  ผู้คนที่

สวดอ้อนวอนให้เขา รวมทั้งทุกคนในที่นั้น

ที่ฟังคำาสั่งสอนของพระเยซูและแอบให้

กำาลังใจอยู่เงียบๆ สำาหรับปาฎิหาริย์ที่จะ

เกิดขึ้นในไม่ช้า  อาจรวมถึงคู่สมรส บิดา

ในการช่วยพระคริสต์  

เราต้องทำางานด้วยความเป็นหนึ่ง

เดียวกันและประสานสอดคล้องกัน

โดยสมบูรณ์  ทุกคน ทุกตำาแหน่ง  

ทุกการเรียกมีความสำาคัญ 

เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ภายใต้พระเจ้าของเรา  

พระเยซูคริสต์

เชื่อของพวกเขา  พระองค์จึงตรัสกับคน

ง่อยว่า ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัย

แล้ว”    พระเยซูทรงมีพระเมตตาต่อเขา

และทรงรักษาเขา  ไม่เพียงทางร่างกาย

เท่านั้น แต่ทางวิญญาณด้วย--“ลูกเอ๋ย 

บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว”  นั่นเป็น

สิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม เราต้องการให้สิ่ง 

น้ันเกิดขึ้นกับเราทุกคนเช่นกันมิใช่หรือ  

แน่นอนว่าเราอยากให้เกิดขึ้น

เรารู้จักใครบ้างในชีวิตเราที่อาจเป็น

ง่อยทางวิญญาณ  ผู้ที่ไม่สามารถกลับมา

โบสถ์ได้ด้วยตนเอง  เขาอาจเป็นลูกของ

เรา พ่อแม่ของเรา คู่ครองของเรา ญาติ

หรือเพื่อนของเรา

โดยที่แต่ละหน่วยของศาสนจักรใน 

ปัจจุบันมีผู้สอนศาสนาเต็มเวลาอยู่มาก 

กว่าเดิม  จะเป็นการฉลาดถ้าอธิการและ

ประธานสาขาใช้สภาวอร์ดและสภาสาขา

ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น  อธิการสามารถ
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มารดา บุตรธิดา ผู้สอนศาสนา ประธาน

โควรัม ประธานสมาคมสงเคราะห์ อธิการ 

และเพ่ือนท่ีอยู่ห่างไกล  เราทุกคนสามารถ 

ช่วยเหลือกัน  เราควรมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นเสมอที่จะยื่นมือออกไปช่วย

เหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์

ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์  

พระองค์ทรงรักเราทุกคนและทรงมีฤทธา-

นุภาพที่จะช่วยให้รอดและรักษา ทั้งทาง

ร่างกายและทางวิญญาณ  เมื่อเราช่วย

พระองค์ในพระพันธกิจของการช่วยจิต 

วิญญาณให้รอด  เราเองจะได้รับความ

ช่วยเหลือในกระบวนการนั้นเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เคยรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคใน

ภาคเอเชียก่อนได้รับการสนับสนุน

เข้าสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2014  

ตั้งแต่เข้าร่วมศาสนจักรในปี 1982 

เอ็ลเดอร์วองรับใช้ในการเรียกของ

ศาสนจักรมากมายหลายตำาแหน่ง 

รวมถึงพนักงานฝ่ายการเงินวอร์ด 

ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ ประธาน

เยาวชนชาย ที่ปรึกษาอธิการ อธิการ 

ที่ปรึกษาประธานสเตค และประธาน

สเตค

เอ็ลเดอร์วองจบการศึกษาวิทยา 

ศาสตร์บัณฑิตสาขาการบัญชีและ

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยา 

ศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย

บริคัมยังก์-ฮาวาย  จบบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโอเพ่น

แห่งฮ่องกง  เป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วน

ในบริษัทให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจและ

คุณภาพ นอกจากนี้ยังทำางานในกลุ่ม

ตรวจสอบและการทดสอบวัสดุด้วย

เช่นกัน

เอ็ลเดอร์วองเกิดในเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน  แต่งงานกับ

แครอล ลู มีบุตรธิดาสี่คนและหลาน

สาวหนึ่งคน

แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค ์

เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงเจาะดาดฟ้า 

ตรงที่พระองค์ประทับนั้น และเมื่อทำาเป็นช่องแล้ว 

พวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป  

(มาระโก 2:4)
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ครอบครัวเอ็มทีซี
โดย ซิสเตอร์ลินดา แมนนิงก์

ท4 เ ลี ย โ ฮ น า

แม้บ้านครอบครัวแซ่ด่านจะไม่ใช ่

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา (เอ็มทีซี) 

อย่างเป็นทางการ แต่อาจมีคนคิดว่าเป็น

เช่นนั้นถ้าได้รู้ว่าลูกสามคนของครอบครัว

นี้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในช่วง

เดียวกัน  ลูกชายคนหนึ่งจบจากการเป็น

ผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ประเทศไทย 

กรุงเทพเม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ลูกสาว 

คนหนึ่งกำาลังรับใช้อยู่คณะเผยแผ่แคลิ- 

ฟอร์เนีย แซนดีเอโก หลังจากนั้นสอง

สัปดาห์ ลูกชายอีกคนก็จากไปรับใช้ใน

คณะเผยแผ่ยูทาห์ เซนต์จอร์จ  

หลายคนถามว่าบราเดอร์สมชัย แซ่ด่าน 

กับซิสเตอร์สุดที่รัก แซ่ด่าน บิดามารดา

ของผู้สอนศาสนาทั้งสามคนเตรียมครอบ- 

ครัวของพวกเขาอย่างไรให้พร้อมสำาหรับ

ช่วงเวลาพิเศษนี้

การเตรียมเริ่มต้นเมื่อ  27 ปีที่แล้ว

ด้วยบัพติศมาของบราเดอร์สมชัยในวันที่ 

30 กันยายน ค.ศ. 1987 ที่สาขาเชียงใหม่ 

และโอกาสได้รู้จักกับซิสเตอร์สุดที่รักที่

โบสถ์หลังจากเคยพบกันที่ตลาดแห่งหนึ่ง  

ทั้งคู่เริ่มออกเดทกัน

ซิสเตอร์สุดที่รักเล่าถึงการเข้ามาสู่

ศาสนจักรของเธอว่าวันหนึ่งขณะกำาลัง

เดินมากับครอบครัว เธอเห็นป้าย ๆ หนึ่ง

แล้วเกิดคำาถามว่าเรามาจากไหน เรามา

อยู่บนโลกน้ีทำาไม เราจะไปท่ีไหนหลังจาก 

ชีวิตนี้  คำาถามเหล่านี้ทำาให้เธอค้นหาคำา

ตอบและจบลงด้วยการรับบัพติศมาเมื่อ

วันที่ 18 กันยายน ปี 1988  สามีภรรยาคู่

นี้แต่งงานและผนึกกันที่พระวิหารมะนิลา 

ฟิลิปปินส์  ลูกทั้งสี่คนที่เกิดจากพวกเขา

จึงเกิดมาในพันธสัญญา

ปัจจุบันบราเดอร์สมชัยรับใช้เป็น 

ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ในสาขาเชียงใหม่ 1 

หลังจากเคยรับใช้เป็นประธานสาขา

สองครั้งและประธานท้องถิ่นสองครั้ง   

ครอบครัวแซ่ด่าน จากซ้าย: ยอดรัก (คณะเผยแผ่ยูทาห์ เซนต์จอร์จ), รักชนก (คณะเผยแผ่
แคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก), สุดที่รัก, สมชัย, รักที่สุด, สุริยา (คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ)
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ซิสเตอร์สุดที่รักรับใช้เป็นครูปฐมวัย หลังจากเคยรับใช้เป็น

ประธานปฐมวัยท้องถิ่นและประธานสมาคมสงเคราะห์

ด้วยภูมิหลังของการรับใช้เช่นน้ีซิสเตอร์สุดที่รักกล่าวว่า 

“ความสุขของดิฉันคือการได้เห็นลูก ๆ รับใช้พระผู้เป็นเจ้า 

ดิฉันมีความสุขที่สุด!  ดิฉันขอบพระทัยสำาหรับแผนแห่ง 

ความรอดและพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า”

“แม้ว่าเราจะประสบการท้าทายมากมาย (ครอบครัวไหน

บ้างที่ไม่มีปัญหาเลย)” บราเดอร์สมชัยกล่าว  “แต่เรายังให้

ลูก ๆ ทั้งสี่คนไปเรียนเซมินารีเสมอ และเราจัดสังสรรค์ใน

ครอบครัวเป็นประจำา”

ด้วยมุมมองและชีวิตที่ผ่านมาของบราเดอร์สมชัยกับ 

ซิสเตอร์สุดทีร่กั ตลอดจนการพยายามดำาเนินชีวิตครอบครัว

ตามวิถีพระกิตติคุณโดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรมของ

ศาสนจักร ครอบครัวแซ่ด่านจึงกลายเป็นเอ็มทีซีแห่งแรก

สำาหรับลูก ๆ ของพวกเขา 

เติบโตตลอด 
การเดินทาง
ผมมีความสุขมากกับการเดิน

ทางไปยังอีกฝั่งหนึ่งของโลก

ครั้งแรกของผม  นี่คือการเดิน

ทางที่พิเศษมากๆ  ผมออกจาก

บ้านด้วยศรัทธาที่ผมมีต่อพระคริสต์ ตลอดจนความรักจาก

ครอบครัวและพี่น้องสมาชิกในท้องถิ่นอุบล 

แม้การเดินทางจะมีอุปสรรคอยู่บ้างเน่ืองจากผมไม่เคย

เดินทางไปต่างประเทศมาก่อนและยังพูดภาษาอังกฤษไม่

คล่อง  มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำาให้ผมพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า

ด้วยการสวดอ้อนวอนและทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ 

ผลก็คือผมได้รับการดูแลและความช่วยเหลือที่จำาเป็นใน

การเดินทางมาถึงศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาโพรโวอย่าง

ปลอดภัย

ผมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า ผมรู้ว่าพระองค์ทรงอยู ่

ข้าง ๆ ผมเสมอและทรงคอยช่วยเหลือผม  ผมต้องการ 

ตอบแทนพระองค์ด้วยการเป็นผู้สอนศาสนาที่ดี ตลอด 

เวลาการเดินทาง 26 ชั่วโมงนั้นเป็นอีกช่วงเวลาที่ทำาให ้

ผมได้เติบโตขึ้นจากเมล็ดแห่งศรัทธา  ผมสัญญาว่าผมจะ

ทำาทุกอย่างสุดความสามารถ  ผมรู้ว่าเมื่อผมทำาสุดพลัง

ความสามารถของผมแล้วพระองค์จะทรงเติมส่วนที่ขาด 

ให้ผมแน่นอน

เอ็ลเดอร์เกรียงศักดิ์ พุ่มพวง,  
คณะเผยแผ่แคลิฟอร์เนีย อาร์เคเดีย

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

ผลผลิตผู้สอนศาสนาของครอบครัวเอ็มทีซีแซ่ด่าน
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เซมินารีและสถาบันศาสนาวีดีทัศน์พระเยซูคริสต์ 
ทรงให้อภัยบาปและ 
ทรงรักษาคนง่อย “ช่วยเยาวชนและคนหนุ่มสาวให้เข้าใจและพึ่งพา 

คำาสอนและการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ คู่ควรรับ 

พรพระวิหาร และเตรียมตนเอง ครอบครัว และคนอื่นๆ  

ให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์กับพระบิดาในสวรรค์”

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกระตุ้นนักศึกษาให้ถือการเข้า

ร่วมชั้นเรียนสถาบันเป็นเรื่องสำาคัญอันดับต้นๆ  ในชั้นเรียน

สถาบัน “มิตรภาพจะเกิดขึ้น จะสัมผัสได้ถึงพระวิญญาณ และ

ศรัทธาจะเข้มแข็งขึ้น” (“Make Institute a Priority,” institute.

lds.org) 

นอกจากนี้ประธานมอนสันยังแนะนำาให้เยาวชนเข้าร่วม 

เซมินารี ศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำา ตั้งใจฟังครู และประยุกต์

ใช้ส่ิงท่ีเรียนรู้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน โดยผ่านช้ันเรียนเซมินารี 

เยาวชนจะ “สัมผัสได้ถึงพระวิญญาณของพระเจ้าขณะเรียนรู้

ที่จะรักพระคัมภีร์  ท่านจะเตรียมตัวเพื่อเข้าพระวิหารและรับ

ใช้งานเผยแผ่” (ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “Participate in 

Seminary,” seminary.lds.org)

โปรแกรมเซมินารีและสถาบันศาสนาจัดขึ้นมากกว่า 60  

ชั้นเรียนทั่วประเทศไทย และกว่า 2,500 แห่งทั่วโลก  ต่อไปนี้

คือภาพชั้นเรียนเซมินารีและสถาบันศาสนาจากหน่วยต่างๆ  

ในประเทศไทย 

ดูวีดิทัศน์เรื่องราวพระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนง่อยที ่

เอ็ลเดอร์วองกล่าวถึงและเรื่องราวพระชนม์ชีพของ 

พระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้จากเว็บไซต์ The Life  

of Jesus Christ Bible Videos ที่ Lds.org/bible-videos  

ในหัวข้อ Jesus Forgives Sins and Heals a Man Stricken 

with Palsy (มีในภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญร่วมส่งภาพชั้นเรียนของท่าน

พร้อมบอกเล่าประสบการณ์ 

สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเซมินารี

และสถาบันศาสนาได้ที่

kaenjaksu@ldschurch.org

สถาบันศาสนาปากเกร็ด+ดอนเมือง   
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เซมินารีสกลนคร

เซมินารีบางกะปิ

สถาบันศาสนาปากเกร็ด+ดอนเมือง   

สถาบันศาสนามหาสารคาม

เซมินารีเชียงราย

เซมินารีศรีสะเกษ

เซมินารีเชียงใหม่

เซมินารีอุบล

เซมินารีหนองคาย

เซมินารีกาฬสินธุ์

เซมินารีลำาปาง

สถาบันศาสนาอุดร
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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

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

คืนความสุขให้โรงเรียนในลาวด้วยน้ำาสะอาดและห้องสุขา

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาโพนงามและโรงเรียน 

ประถมศึกษาคำาฮุงของประเทศลาวได้รับของขวัญจากองค์กร 

การกุศลเดเซเร็ทอินเตอร์เนชั่นแนล (DIC) ของศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือน้ำาสะอาดจากแหล่ง

น้ำาในชุมชนและห้องสุขาใหม่ในโรงเรียน  โดยมีการส่งมอบ

โครงการเมื่อเดือนช่วงต้นปีที่ผ่านมา   

เด็กนักเรียนแสดงการละเล่นพื้นเมืองในพิธีส่งมอบโครงการน้ำาสะอาดและห้องสุขาในประเทศลาว (ล่าง)



พระองค์ 
ทรงรักคุณ

ดิฉันนั่งอยู่มุมห้องซีเลสเชียลข้างออร์- 
แกนระหว่างการอุทิศพระวิหารเมม- 

ฟิส เทนเนสซี  ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ 
(1920–2007) สมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
ต้ังแต่ปี 1995 ถึงปี 2007 มาอุทิศพระวิหาร 

ท่านและผู้นำาอีกหลายคนนั่งอยู่หลังไมโคร- 
โฟน  คณะนักร้องของศาสนจักรในท้องที ่
ยืนเรียงแถวอยู่หลังพวกท่าน  

หญิงสาวคนหนึ่งที่ดิฉันเยี่ยมสอนเป็น
สมาชิกของคณะนักร้อง  ตลอดการประชุม
ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้เธอได้รับสิ่งที่เธอ
มาเพื่อได้รับ  เธอเผยความลับกับดิฉันว่า
เธอมาการอุทิศพระวิหารวันน้ันเพ่ือให้ทราบ
ว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรกับเธอ  เธอเคย

ทำาบาปร้ายแรงในอดีต แม้จะกลับใจแล้ว 

แต่เธอยังต้องพยายามรู้สึกดีกับตนเองและ
แม้รู้สึกดีกับการร้องเพลงในคณะนักร้อง

ดิฉันจ้องมองประธานเฟาสท์ พลางรู้สึก 

ว่าในฐานะตัวแทนของพระเจ้าในฝ่าย

ประธานสูงสุด ท่านน่าจะทำาบางอย่างได้  

แต่ดิฉันจะบอกท่านได้อย่างไร และท่านจะ 

ทำาสิ่งนั้นได้อย่างไร  หลังเลิกการประชุม 

ท่านคงจะเดินออกจากห้องเหมือนที่ท่าน

เดินเข้ามา คงจะไม่มีการแนะนำาตัว ไม่ม ี

การจับมือทักทาย ไม่มีการพูดคุย  ดิฉัน

เข้าใจว่าท่านมีงานยุ่งและมีแผนการเดิน

ทางอยู่แล้ว แต่ดิฉันยังคงสวดอ้อนวอน

ประธานเฟาสท์มองดิฉันครู่หนึ่งอย่าง

ครุ่นคิด—คิ้วขมวดเข้าหากัน  เมื่อการ

ประชุมสิ้นสุด สีหน้าท่านสว่างไสวเปี่ยม 

ล้นด้วยความสุข

ท่านมองดิฉันอีกครั้ง จากนั้นก็ลุกขึ้นยืน

ปุบปับ หันมาทางเรา ท่านเหยียดแขนไป

ข้างหน้าไกลเท่าที่ท่านจะเหยียดได้  ท่านชี้

ไปท่ีเพ่ือนดิฉัน แล้วพูดอย่างหนักแน่นเสียง

ดังว่า “พระเจ้าทรงรักคุณ!”

อากัปกิริยาของประธานเฟาสท์แม้จะเล็ก

น้อยและเรียบง่ายแต่มีพลังมากจนน่าจะมา

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงกำาลังสื่อกับ

ท่านในสิ่งที่ดิฉันไม่อาจสื่อได้  คำาพูดเพียง

ไม่กี่คำานั้นเป็นพรแก่เพื่อนดิฉันและยังคง

ค้ำาจุนศรัทธาของดิฉันว่าพระองค์สนพระทัย

รายละเอียดของชีวิตเรา และ “ว่าโดยเรื่อง

เล็กและเรียบง่ายสิ่งสำาคัญจะเกิดขึ้น”  

(แอลมา 37:6) 
อลิซ วิคตอเรีย เวสตัน-เชอร์วูด, อ�ร์คันซอ, 
สหรัฐอเมริก�

นึกถึงเรื่องที่ผู้เฒ่าชาวประมงเคยเล่าให้ฟัง 
ขึ้นมาทันที  เขาตกปลาบริเวณนี้ในช่วงเกิด
พายุร้ายและไม่อาจเข้าฝั่งได้  ขณะรอให้
พายุสงบ เขาสังเกตระลอกคลื่นที่เข้ามา  
หลังจากคลื่นลูกใหญ่สามลูกซัดสาด ความ
สงบช่วงสั้น ๆ จะตามมา—นานพอให้เขา
เข้าไปในทางน้ำาได้

ผมเคยจับปลาบริเวณนี้หลายครั้งแต่ไม่
เคยสังเกตระลอกคล่ืนมาก่อน กระน้ันก็ตาม 

ผมนำาเรือไปอยู่หน้าทางน้ำาเพื่อรอดูขณะ
คลื่นลูกใหญ่สามลูกซัดมา  ความสงบตาม
มาทันที  ผมแล่นเรือไปอยู่เหนือน้ำานิ่งของ
อ่าวชั้นในและนำาคุณหมอฮอฟฟ์แมนเข้าฝั่ง

อย่างปลอดภัย  เขารีบไปพบผู้ป่วยขณะผม
รออยู่ในเรือ ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์

ที่ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของผม
เม่ือคุณหมอกลับมาหลังจากน้ันประมาณ 

หนึ่งชั่วโมง เขาประกาศว่า “เราช่วยชีวิต
เธอ!”

ข่าวนั้นและสภาพอากาศที่ดีขึ้นทำาให้
ผมเบาใจ ผมขับเรือกลับบ้านโดยไม่เกิด
เหตุการณ์ใด ๆ

ผมเป็นพยานว่าเมื่อเราต้องการความ
ช่วยเหลือ เราควรสวดอ้อนวอน  ผมรู้ว่า 
พระบิดาบนสวรรค์จะทรงตอบ 

โอล�ฟ ธอร์ลีฟ เจนเซ็น, ยูท�ห์, สหรัฐอเมริก�ภา
พป
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คลื่นสูงม�กจนผม
ไมส่�ม�รถบงัคบั

เรือผ่�นท�งน้ำ�ได้
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โรคซึมเศร้าเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่ต้องการ 
ประสบอีก  แต่หลังจากเป็นอิสระได้  

12 ปีโรคนี้ก็กลับมา
ดิฉันหวาดกลัวและฟุ้งซ่าน  ดิฉันสงสัย

พระบิดาบนสวรรค์และสวดอ้อนวอนขอ
พลังให้ผ่านพ้นการทดลองนี้ไปได้  ดิฉันทูล
วิงวอนพระองค์เช่นกันขออย่าให้โรคซึมเศร้า
อยู่นานถึงห้าปีเหมือนครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา

ดิฉันกับสามีมีลูกสามคน ลูกชายสองคน
และลูกสาวหนึ่งคน พวกเขาเป็นพรแก่เรา
ด้วยหลาน 13 คน  โดยที่รู้ว่าดิฉันรู้สึกสิ้น
หวัง ลูกสาวจึงจัดวันหนึ่งให้ครอบครัวอด
อาหารและสวดอ้อนวอน  หลานทุกคนอายุ 
1 ถึง 10 ขวบต้องการสวดอ้อนวอนให้คุณ
ยาย และสามคนท่ีรับบัพติศมาแล้วต้องการ
อดอาหาร  ดิฉันอบอุ่นใจมากที่รู้ว่าสามี 
ลูก ๆ และหลาน ๆ จะอดอาหารและสวด
อ้อนวอนให้ดิฉัน

วันต่อมาเมื่อตื่นจากการงีบ ความรู้สึก
ซึมเศร้าไม่รุนแรงมาก  วันถัดมาดิฉันรู้สึก 
ดีขึ้น  ราววันที่ห้าภาวะซึมเศร้าหายเป็น 
 

เร�ได้ยินเด็กๆ
ปลิดทิ้ง  เย็นวันนั้นขณะดิฉันกำาลังตรึกตรอง 
ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้น เสียงหนึ่งสัมผัสจิตวิญ- 
ญาณดิฉันและพูดกับดิฉันว่า “เราฟังเด็ก ๆ” 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรับฟังพวกเขาใน
ความไร้เดียงสาของพวกเขาและทรงตอบ

คำาสวดอ้อนวอนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ศรัทธา และความรักของพวกเขา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า
“ถ้าพวกท่านไม่กลับใจและเป็นเหมือน

เด็กเล็ก ๆ ก็จะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้
เลย

“เพราะฉะนั้นถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือน
เด็กเล็ก ๆ คนนี้ คนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดใน
แผ่นดินสวรรค์” (มัทธิว 18:3–4)

ดิฉันเขียนจดหมายตอบ
หลาน ๆ และขอบคุณพวก 
เขาที่อดอาหารและ

สวดอ้อนวอนให้ดิฉัน  ดิฉันบอกพวกเขาว่า
ดิฉันรักพวกเขามากเพียงใด  ดิฉันบอกพวก
เขาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินและทรง

ตอบคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขา
ขณะที่หลาน ๆ เติบโตในพระกิตติคุณ 

ดิฉันหวังว่าพวกเขาจะจดจำาเวลาท่ีพระบิดา
บนสวรรค์ตรัสกับคุณยายของพวกเขาว่า 
“เราฟังเด็ก ๆ ” ดิฉันหวังว่าประสบการณ ์
น้ันจะเสริมสร้างประจักษ์พยานของพวกเขา 
และช่วยให้พวกเขาเข้มแข็งในพระกิตติ- 
คุณ 

จอย โครม�ร์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริก�

หล�นทุกคนอ�ยุตั้งแต่ 1 ขวบถึง  
10 ขวบต้องก�รสวดอ้อนวอนให ้

คุณย�ย และส�มคนที่รับบัพติศม�แล้ว 
ต้องก�รอดอ�ห�ร
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เมื่อดิฉันก้าวออกจากประตูหน้าบ้านไป
รับหนังสือพิมพ์ ดิฉันเห็นภาพที่ไม่พึงใจ  

รังสีแดงเร่ือของมดคันไฟก่อตัวตอนกลางคืน
ผ่านรอยแยกระหว่างสนามหญ้ากับทางเดิน

ถึงแม้ดิฉันกับสามีอยู่ในเท็กซัส สหรัฐ- 
อเมริกาได้ไม่นาน แต่ดิฉันรู้จากประสบการณ์ 
อันแสนเจ็บปวดว่ารอยกัดของมด ไม่ใช่สี
ของมัน เจ็บแสบสมฉายาของพวกมัน ดิฉัน 

ไปที่โรงรถ  หยิบยาฆ่าแมลงมาอ่านคำา 
แนะนำาบนฉลาก

ฉลากอ่านว่า “[ยาฆ่าแมลงตัวนี้] ดึงดูด
มดคันไฟมาก  พวกมันจะขนยาไปท่ีรัง ป้อน
ให้นางพญา และพวกมันจะตายยกรัง”  

ป้ายแนะนำาดิฉันให้ฉีดเม็ดเล็ก ๆ ไปบนรัง
และรอบรัง  มดจะทำาส่วนที่เหลือ

ดิฉันเป็นคนช่างสงสัย  สำาหรับดิฉันมด
คันไฟดูเหมือนจะฉลาดมาก สามารถสร้าง
รังเป็นเนินสูงได้ในคืนเดียว  ดิฉันสงสัยว่า
พวกมันจะหลงกลพิษที่แฝงอยู่หรือไม่ แต่
ดิฉันก็ฉีด

ครูหนึ่งต่อมาดิฉันเห็นรังมดชุลมุนวุ่นวาย  
ดิฉันรักษาระยะห่างและก้มลงมองความ
โกลาหล  พวกมันดีใจล้นเหลือประหนึ่งเพิ่ง

โปรยมานาลงจากสวรรค์  พวกมดกำาลัง 
ใช้หนวดคีบเม็ดเล็ก ๆ และเดินชนกันด้วย 
 
 

ความเร่งรีบเพื่อเอาพิษเข้าไปในรังของมัน
ดิฉันเห็นแล้วขนพองสยองเกล้า  พวกมด

เต็มใจรับพิษเข้าไปในบ้านของพวกมัน  ดู

เหมือนคำาว่า “ดึงดูดมาก” ไม่ได้โฆษณา
เกินจริง   ด้วยวิธีการบางอย่างบริษัทยาฆ่า
แมลงสามารถทำาให้สิ่งเลวร้าย—แม้ถึงตาย
—ดูดีอย่างยิ่ง

ดิฉันไม่เคยเห็นตัวอย่างใดเด่นชัดมาก

เท่านี้เกี่ยวกับการทำาให้สิ่งเลวร้ายดูดี  นั่น 
ทำาให้ดิฉันนึกถึงวิธีที่ซาตานทำาสิ่งเดียวกัน  
ดิฉันสบายใจที่ทราบว่าแม้เขาจะฉีดพิษ
แอบแฝงรอบ ๆ บ้านดิฉัน แต่เขาไม่สามารถ

นำามันเข้ามาในบ้านได้—เว้นแต่ดิฉันจะ 
ยอม  ดังนั้นดิฉันจะยังให้มันอยู่ข้างนอกได้
อย่างไร

พระคัมภีร์ที่ดิฉันชอบมากข้อหนึ่งเข้ามา
ในจิตใจดิฉัน “เพราะดูเถิด, พระวิญญาณ
ของพระคริสต์ประทานให้มนุษย์ทุกคน, 
เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความชั่ว” ด้วยพระ-
วิญญาณนั้น มอรมอนอธิบายว่า เรา “จะ
รู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์” ว่าสิ่งนั้นมาจาก
พระผู้เป็นเจ้าหรือจากซาตาน (โมโรไน 7:16)

ประสบการณ์ของการเฝ้าดูมดที่ชะตา

ถึงฆาตเหล่านี้ทำาให้ดิฉันเปี่ยมด้วยความ
กตัญญูที่ดิฉันกับสามีสามารถตัดสินและรู ้
 
 

แน่นอนว่าจะยอมให้บางส่ิงบางอย่างเข้ามา
ในบ้านหรือไม่  งานของเราคือสอนลูก ๆ ให้ 

ทำาตามพระวิญญาณของพระคริสต์ทั้งนี้เพื่อ
พวกเขาจะรู้จักพิษเมื่อพวกเขาพบมัน

ขณะก้มลงมองดูที่นั่น เฝ้าดูแมลงเหล่า
นั้นขนเม็ดสุดท้ายเข้าไปในรัง ดิฉันสาบาน

ว่าจะทำาสุดความสามารถเพื่อกันไม่ให้พิษ
เข้ามาในบ้านดิฉัน 
อลิสัน แอล. แรนดอลล์, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

พิษท่ีดึงดูดมาก

ฉลากแนะนำาให้ดิฉันฉีดเม็ดเล็กๆ  
บนรังและรอบ ๆ รัง มดจะทำาส่วน 

ที่เหลือ



ยืนหยัด 

 ที่คนจำ�นวนม�กเห็นชั่วเป็นดีและ

ดีเป็นชั่ว  เร�ต้องยืนหยัดเพื่อคว�มดี  ต่อไปนี้

เป็นประจักษ์พย�นจ�กคนหนุ่มส�วผู้ยืนหยัด

ในสิ่งที่พวกเข�เชื่อ  พวกเข�ไม่โต้เถียงหรือ

ตอบโต้ด้วยคว�มโกรธหรือไร้เมตต� พวกเข�

แสดงให้เห็น “ทั้งคว�มกล้�ห�ญและม�รย�ท”1 

ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้ผู้อื่นเข้มแข็งขึ้น (ดู 3 นีไฟ 

12:44–45)

ในสิ่งที่ 

เราเชื่อ
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น้องชายผมไม่ยอมด่ืม
แชมเปญ
ในฝรั่งเศสการเป็นทหารเป็นข้อบังคับ   
โลอิกน้องชายวัย 20 ปีของผมตัดสินใจเข้า
เรียนโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อเป็นร้อยโท 
เมื่อเรียนจบจะมีพิธีสาบานตนเป็นทหาร
สัญญาบัตรใหม่  แต่ละคนต้องผลัดกันท่อง
คำาขวัญทหาร  จากนั้นต้องดื่มแชมเปญ
กุหลาบหนึ่งแก้ว—ต้องดื่มให้หมดแก้ว  
ประเพณีดังกล่าวเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัย 
นโปเลียน โบนาปาร์ด และนับแต่นั้น
เป็นต้นมาทหารทุกนายต้องเข้าร่วม

โลอิกบอกผู้พันว่าหลักศาสนาของเขา 
ไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ความเงียบกริบตามมาหลังจากโลอิกขอ
การยกเว้น  ผู้พันลุกขึ้นยืน  แทนที่จะบัง
คับโลอิกให้ดื่มแชมเปญ เขากลับแสดง
ความยินดีที่โลอิกยึดหลักการทั้งที่มีแรง
กดดันโดยบอกว่าเขาภูมิใจที่ได้ต้อนรับชาย
ผู้ยึดมั่นอุดมการณ์คนนี้เข้ามาในกรมของ 
เขา  พวกเขาใช้สิ่งอื่นแทนแชมเปญ และ 
โลอิกเข้าร่วมพิธีสาบานตน 

ปิแอร์ แอนเธียน, ฝร่ังเศส

ดิฉันถูกเชิญไปงานเล้ียงท่ีไม่เหมาะสม
หลังจากเรียนจบวิทยาลัย ดิฉันกับเกรซพี่สาวไปทำางานให้บริษัท
หนึ่งที่มีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอีกหลายคน  นายจ้างของเราไม่ได้เป็น
สมาชิกของศาสนจักร  เมื่อพี่สาวดิฉันหมั้นหมาย นายจ้างวางแผน
จัดงานเลี้ยงสละโสดให้เธอ  ดิฉันหวังว่าเธอจะเคารพมาตรฐานของ
เรา แต่เธอกลับสั่งเหล้า นักเต้นชายคนหนึ่ง และวิดีโอที่น่าละอาย

ก่อนงานเล้ียงสละโสด ดิฉันรู้สึกว่าสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ในตัวดิฉันกำาลังกระตุ้นดิฉันให้เตือนเจ้านายเกี่ยวกับมาตร- 
ฐานของเรา  ดิฉันกำาเหรียญสัญลักษณ์เยาวชนหญิง นึกถึงความ
พยายามและการเสียสละทั้งหมดที่ดิฉันทำาเมื่ออยู่ในเยาวชนหญิง
เพื่อทำาความก้าวหน้าส่วนบุคคลให้สำาเร็จ  ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้
ได้รับการนำาทางเวลานี้เพื่อปกป้องสิ่งที่ดิฉันเชื่อ  ดิฉันส่งข้อความ
บอกข้อกังวลของดิฉันไปให้นายจ้าง พลางคิดว่าเธอคงไม่พอใจ  แต่
ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือทำาให้พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัย

เมื่องานเลี้ยงเริ่ม เจ้านายไม่พูดกับดิฉันหรือแม้กระทั่งยิ้มให้  แต่
เธอยกเลิกนักเต้นและวิดีโอ

ในวันต่อๆ มาหลังจากงานเลี้ยง เจ้านายไม่พูดและไม่หัวเราะกับ
ดิฉันเหมือนเคย  แต่ดิฉันรู้สึกสบายใจเพราะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าพอ
พระทัยสิ่งที่ดิฉันทำา  ราวหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง ความสัมพันธ์ของดิฉัน
กับเจ้านายกลับมาเป็นปรกติเหมือนเดิม ดิฉันทราบว่าพระผู้เป็น-
เจ้าทรงทำาให้ใจเธออ่อนลงและช่วยให้เธอยอมรับว่าดิฉันดำาเนินชีวิต
ตามสิ่งที่ดิฉันเชื่อ
เลมี ลาบิแท็ก, หุบเขากากายัน, ฟิลิปปินส์
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ดิฉันได้ยินคำาพูดจาบจ้วงในช้ันเรียน
เมื่อดิฉันอายุประมาณ 18 ปี ดิฉันไปเรียนเย็บผ้า  วันหนึ่งหญิงสาวสาม
คนที่นั่งห่างจากดิฉันไม่กี่ฟุตเริ่มใช้คำาพูดจาบจ้วง  ดิฉันไม่ทราบว่าควร
ทำาเฉยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือควรยืนหยัดในมาตรฐานของดิฉัน
และขอให้พวกเธอหยุดพูด  ในที่สุดดิฉันจึงพูดจานุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะพูด
ได้ว่า “ขอโทษนะคะ คุณจะกรุณาระวังคำาพูดของคุณได้ไหมคะ”

หญิงสาวตัวโตที่สุดจ้องหน้าดิฉันและพูดว่า “เราจะพูดอย่างที่เรา
อยากพูด”

ดิฉันบอกว่า “แต่ต้องสบถด้วยหรือคะ มันรบกวนดิฉัน”
เธอตอบว่า “ก็อย่าฟังสิ”
ดิฉันเริ่มอารมณ์เสียและพูดว่า “ไม่ฟังได้ยังไงล่ะคะในเมื่อคุณพูดดัง

ขนาดนั้น”
เธอพูดว่า “ก็อย่าสนใจสิ”
ดิฉันยอมแพ้  ดิฉันหงุดหงิดกับพวกเธอ แต่หงุดหงิดกับตนเอง

มากกว่า  ดิฉันไม่อยากเชื่อว่าดิฉันจะโต้เถียงอย่างนั้น  พวกเธอยังสบถ
เหมือนเดิม และตอนนี้เราทุกคนโมโห

หลังจากใจเย็นลงแล้ว ดิฉันเห็นว่าพวกเธอกำาลังมีปัญหากับจักรเย็บ
ผ้า  ดิฉันรู้ว่าขัดข้องตรงไหนเพราะเคยมีปัญหาแบบนี้มาแล้ว  ดิฉันจึง
ทำาให้ดูว่าจะแก้อย่างไร  ดิฉันเห็นสีหน้าของหญิงสาวตัวโตที่สุดเปลี่ยน
ไป  “เฮ้” เธอพูด “พวกเราขอโทษ”  ดิฉันไม่อยากเชื่อ—เธอกำาลังขอโทษ  
“ฉันเองก็ขอโทษ” ดิฉันบอกเธอ  “ฉันไม่ควรโกรธแบบนั้น”

ดิฉันกลับไปท่ีจักรเย็บผ้าและไม่ได้ยินใครสบถอีกเลย  ประสบการณ์ 
ครั้งนั้นสอนดิฉันว่าคำาพูดของเราอาจเปลี่ยนเจตคติของผู้อื่นไม่ได้ แต่
ความเมตตาและการรับใช้เปลี่ยนได้เสมอ
เคที ไพค์, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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ผมแสดงประจักษ์พยานเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้า
สมัยผมเป็นนักศึกษาปีหน่ึงในมหาวิทยาลัยอันดับหน่ึงของประเทศ ผมรู้สึกกดดัน 

ว่าต้องทำาให้ดีที่สุด การข่มเหงเกิดขึ้น และผมเริ่มสงสัยความเชื่อของผมในพระ- 

กิตติคุณขณะที่อาจารย์หลายคนของผมชี้แจงสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็น “ความจริง”  

เพื่อนร่วมชั้นหลายคนเชื่อตาม  สภาพแวดล้อมดังกล่าวทำาให้ผดุงคุณค่าของชาว

คริสต์ได้ยาก  ผมคิดจะลาออกแต่ตัดสินใจว่าอยู่ดีกว่า  ผมให้เหตุผลว่าถ้ามีเพียง

ไม่กี่คนที่มีคุณสมบัติเข้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ และในบรรดาไม่กี่คนนั้นมีวิสุทธิ

ชนยุคสุดท้ายเพียงสองสามคน ผมก็ควรอยู่และยึดมั่นความจริง

อาจารย์ชีววิทยาผู้ยอมรับว่าตนไม่เชื่อพระเจ้าสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่เชื่อ

ในพระผู้สร้างสูงสุด  แต่ยิ่งผมได้ฟัง ผมยิ่งมั่นใจว่ามีองค์สัตภาวะสูงสุด—พระผู้-

เป็นเจ้าพระบิดาของเรา—ผู้สร้างสิ่งทั้งปวงเหล่านี้  คนอื่นเถียงว่าความคิดนี้ไม ่

มีเหตุผล  การสนทนาของเราเข้มข้มขึ้น  ผมอยากยกมือและอธิบายว่าผมเชื่อว่า

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง

ถึงเวลาแสดงความเห็น  ที่มหาวิทยาลัย เป็นเรื่องปกติถ้ามีคนปรบมือ ตะโกน 

หรือโห่ใส่คนที่เสนอความคิดของพวกเขา   ผมยืนอย่างอาจหาญและพูดอย่าง

ชัดเจนกับฝ่ายตรงข้ามว่า “การเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอาจไม่มีเหตุผลสำาหรับคุณ

ขณะนี้ แต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อความเชื่อนั้นจะมีเหตุผลชัดเจนต่อคุณเท่าๆ กับที่

ชัดเจนต่อผมเวลานี้”

นับแต่นั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยได้รับเสียงโห่อีกเลยเมื่อผมยืนหยัดในความ

เชื่อของผม  ผมก้าวหน้าทางวิชาการ สังคม และวิญญาณนับจากเวลานั้น  ผม

เริ่มแข็งขันในกิจกรรมนักศึกษา และผมได้รับเลือกให้ทำางานหลายตำาแหน่งใน

มหาวิทยาลัย

ผมเรียนรู้ว่าการยึดมั่นความจริงแม้มากกว่าหนึ่งครั้งมีผลอย่างมากต่อการ

ตัดสินใจในอนาคตของเรา
วินเซ เอ. โมเลจัน จูเนียร์, มินดาเนา, ฟิลิปปินส์

อ้างอิง
1.	 ด	ูเจฟฟรีย์ อาร์.	ฮอลแลนด์,	“ราคา—และพร—ของการเป็นสานุศิษย์,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2014,	6.

ผมปกป้องการรับใช้ 
งานเผยแผ่
ผมเข้าร่วมศาสนจักรเมื่ออายุ 19 ปี เป็น
ลูกชายคนที่สองจากสามคนและเป็นวิสุทธิ-
ชนยุคสุดท้ายเพียงคนเดียวในครอบครัว  
ไม่นานหลังจากรับบัพติศมา ผมเริ่มรู้สึก
ปรารถนาจะรับใช้งานเผยแผ่  หลังจากหนึ่ง
ปีพระวิญญาณทรงบอกว่าผมควรไป  ผมคุย
กับคุณแม่ ท่านรู้สึกว่าไม่ควรไป  ผมเลื่อน
ไปอีกหนึ่งปี แต่ความปรารถนาจะรับใช้งาน
เผยแผ่ไม่เคยหายไปไหน  ในช่วงปีนั้นผม
ศึกษาพระคัมภีร์ เก็บเงิน เตรียมเอกสาร 
ตรวจสุขภาพ และ—หลังจากดำาเนินการทุก
อย่างเรียบร้อยแล้ว—ผมรอพระเจ้า  ไม่นาน
ผมก็ได้รับหมายเรียกให้ไปรับใช้ในคณะ 
เผยแผ่กัมปีนัส ประเทศบราซิล  

คุณพ่อคุณแม่ยังคงคัดค้าน ผมอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนอย่างเปิดเผยโดยทูลพระ-
บิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับความกลัวทั้งหมด
ของผม  ผมทูลขอให้พระองค์ทรงสัมผัสใจ
บิดาทางโลกของผม  พระองค์ทรงทำา  ยัง
ความประหลาดใจแก่ผม คุณพ่อไปร่วมงาน
เลี้ยงอำาลาที่เพื่อน ๆ จัดให้ผมในวันเสาร์
ก่อนออกเดินทาง  วันจันทร์คุณพ่อไปส่งผม
ที่สนามบิน

ระหว่างทำางานเผยแผ่ ผมรู้สึกถึงความรัก
ของพระผู้เป็นเจ้าขณะสั่งสอนพระกิตติคุณ  
คุณแม่ไม่หยุดการเป็นแม่ และเมื่อผมกลับ
บ้าน ท่านเป็นคนแรกที่กอดผม

ผมเรียนรู้ว่าการรับใช้งานเผยแผ่เป็นยิ่ง
กว่าหน้าที่ เป็นสิทธิพิเศษและเวลาอันน่า
อัศจรรย์ของการเติบโตและการเรียนรู้
กลีซัน เวลลิงตัน อโมริม บริโต, ปาราอีบา, 
บราซิล
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โดย ไอวี นอช

ผู้สอนศาสนาสอนพระกิตติ- 
คุณให้ครอบครัวดิฉันใน
บ้านเราที่สิงคโปร์  คุณพ่อ

ไม่เข้าร่วมศาสนจักร แต่คุณแม่เข้า
ร่วม  ท่านสอนเราเกี่ยวกับพระเยซู
คริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์  
แม้จะยังเด็กแต่ดิฉันบอกเพื่อน ๆ อย่าง
ภาคภูมิใจว่าดิฉันเป็นวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย

ดิฉันวางใจคำาสอนของคุณแม่เสมอ  
แต่เมื่อโตเป็นสาว ผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง
ถามดิฉันว่าดิฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
กี่จบแล้ว  มีคนเคยถามแบบนี้แต่คราวนี้
ดิฉันยอมรับว่าเพราะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์
มอรมอน ดิฉันจึงไม่ทราบว่าจริงหรือไม่

ข้อเท็จจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธได้
ดิฉันไม่สามารถหลบเลี่ยงข้อเท็จจริงที่ 

ไม่อาจปฏิเสธได้นี้อีกต่อไป นั่นคือ ความ

จริงในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และ

ความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวพัน

กัน  ถ้าพระกิตติคุณเป็นความจริง พระคัม-

ภีร์มอมอนย่อมเป็นความจริง  เนื่องจาก

ดิฉันไม่ทราบว่าพระคัมภีร์มอรมอนจริงหรือ

ไม่ ดิฉันจึงรู้สึกคลางแคลงทุกเรื่องที่ดิฉัน

เคยเชื่อ  ความคิดของดิฉันสับสนไปหมด 

สำาหรับดิฉัน ความจริง 
ในพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์และความจริงของ
พระคัมภีร์มอรมอนเก่ียวพัน

กัน  ถ้าพระกิตติคุณ 
เป็นความจริง พระคัมภีร์ 

มอรมอนย่อมเป็นความจริง

พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ ใ น ชี วิ ต ฉั น

ที่เกี่ยวพันกันของดิฉัน
ประจักษ์พยาน

และคำาถาม—“พระคัมภีร์มอรมอน

เป็นความจริงหรือ”—ยังค้างอยู่ในใจ
ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นกับ

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทำาให้
ดิฉันปรารถนาความจริงเช่นกัน  วันที่
ดิฉันยอมรับว่าดิฉันอาจจะเรียนรู้ได้ไม่

มากพอเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์หากไม่
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างจริงจังคือ
วันที่ดิฉันปรารถนาอย่างสุดซึ้งที่จะรู้ว่า

พระคัมภีร์มอรมอนจริงหรือไม่

ได้รับเรียกเป็นครู
ดิฉันสวดอ้อนวอนขอการนำาทาง ระหว่าง 

นี้ประธานสาขาเรียกดิฉันให้สอนเกี่ยวกับ
พระคัมภีร์มอรมอนในชั้นเรียนหลักคำาสอน
พระกิตติคุณ  ดิฉันยอมรับการเรียกเพราะ
รู้สึกว่านั่นอาจเป็นคำาตอบของพระเจ้าเพื่อ
ช่วยให้ดิฉันรู้ความจริงของพระคัมภีร์มอร-
มอนและใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น
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การสอนไม่ง่ายเลย  หลังจากสอนไปได้
สองสามอาทิตย์ ดิฉันทราบว่าดิฉันคงไม่มี
วันสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะ
เชื่อในพระคัมภีร์มอรมอน

เร่ืองราวเผยออกมาทีละบท
ดิฉันเริ่มศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนทุก

สัปดาห์และไม่นานก็พบปีติในการอ่าน  
เรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอนเผยออกมา 

ทีละบทและทำาให้ดิฉันใกล้ชิดพระเยซูคริสต์
มากขึ้น

ดิฉันอ่านเรื่องการประสูติของพระคริสต์
ซึ่งนีไฟเห็นในนิมิต

“และข้าพเจ้าเห็นเมืองนาซาเร็ธ; และใน
เมืองนาซาเร็ธข้าพเจ้าเห็นหญิงพรหมจารี
นางหนึ่ง, และนางงดงามและขาวยิ่งนัก. …

“และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า: ดูเถิด, หญิง
พรหมจารีที่ท่านเห็นคือมารดาของพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า, ตามสภาพแห่งเนื้อหนัง” 
(1 นีไฟ 11:13, 18)

ดิฉันอ่านเรื่องแผนแห่งความสุขและ

เรียนรู้ว่าศรัทธาในพระเยซูคริสต์จำาเป็นต่อ
ความรอดของเรา  อมิวเล็คสอนดังนี้

“ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคริสต์จะเสด็จมาใน
บรรดาลูกหลานมนุษย์, เพื่อทรงรับเอาการ
ล่วงละเมิดของผู้คนของพระองค์ไว้กับ
พระองค์, และว่าพระองค์จะทรงชดใช้บาป
ของโลก; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ารับ 
สั่งไว้. …

“เพราะตามแผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้-
เป็นเจ้านิรันดร์จะต้องมีการชดใช้, มิฉะนั้น
มนุษยชาติทั้งปวงต้องพินาศอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้” (แอลมา 34:8, 9)

ดิฉันอ่านเรื่องพระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติ
ศาสนกิจต่อแกะอื่นของพระองค์ในอเมริกา
สมัยโบราณ และดิฉันทราบว่าพระองค์ทรง
เป็นพระผู้เป็นเจ้าของประชาชาติทั้งปวง  
พระองค์รับสั่งกับชาวนีไฟว่า “เจ้าคือคน
เหล่านั้นที่เรากล่าวถึงว่า : แกะอื่นเราก็มีซึ่ง

หาได้เป็นของคอกนี้ไม่; เราต้องนำาพวกเขา
มาด้วย, และพวกเขาจะได้ยินเสียงของเรา; 
และจะมีคอกเดียว, และเมษบาลเดียว” 
(3 นีไฟ 15:21)

ประจักษ์พยานของดิฉันเกิดข้ึน 
ทีละน้อย

ขณะที่อ่านพระคัมภีร์มอรมอน ศรัทธา
ของดิฉันในพระเยซูคริสต์แจ่มชัดขึ้นและ
ความเข้าใจในแผนของพระองค์แผ่ขยาย 
(ดู แอลมา 32:28)

ดิฉันเป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา  พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปิดเผยต่อดิฉันว่า 
โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง
ผู้ฟื้นฟูศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่น
ดินโลกและแปลพระคัมภีร์มอรมอนจาก

แผ่นจารึกทองคำา  พระคัมภีร์มอรมอนเป็น
พยานถึงพระเยซูคริสต์และทำางานควบคู ่

ศิลาหลักแห่ง
ศาสนาของเรา
“ประตูโค้งจะพังลง 
หากนำาเอาศิลาหลัก 
ออกไปฉันใด ศาสน- 

จักรจะตั้งมั่นหรือไม่ก็ล้มลงเพราะความ
จริงของพระคัมภีร์มอรมอนฉันนั้น ... 
หากพระคัมภีร์มอรมอนจริง—และหลาย
ล้านคนยืนยันแล้วว่าพระวิญญาณเป็น
พยานต่อเขาว่าพระคัมภีร์เล่มนี้จริง— 
ผู้คนย่อมต้องยอมรับคำากล่าวอ้างเรื่อง
การฟื้นฟูและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง”
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994), 
ใน สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้ 
งานเผยแผ่ศาสนา (2004), 104

กับพระคัมภีร์ไบเบิล  ทั้งสองเล่มเป็น
พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าของ ทุก ประชาชาติไม่ใช่
เพียงประชาชาติเดียว 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในสิงคโปร์
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โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจักร

ผมยังจำ�ได้ว�่ผมกังวลใจเพียงใดขณะ
เตรียมพบอธิก�รเรื่องก�รรับใช้ง�น
เผยแผ่  ผมสงสัยว่�ผมดีพอหรือไม ่

ผมเหมือนศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธคือ
ผมไม่มี “คว�มผิดเพร�ะบ�ป
ร้�ยแรงหรือชั่วช้�เลย” (โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:28) แต่ผม
กระวนกระว�ยใจเหมือนกัน

ผมกระวนกระว�ยใจ
เพร�ะอดคิดไม่ได้เกี่ยว
กับแดนนีเพื่อนของผม 
(น�มสมมติ)  เป็นเวล�
หล�ยเดือนที่แดนนีบอกว่�เข�ตั้ง
ต�รอน�นเพียงใดเพื่อรับใช้ง�นเผยแผ่   
แต่นั่นเปลี่ยนไปหลังจ�กเข�พบกับอธิก�ร

เพร�ะแดนนีมีคว�มประพฤติไม่เหม�ะสม
กับหญิงส�วหล�ยคน เข�บอกผมในภ�ยหลัง 
และนั่นทำ�ให้เข�ข�ดคุณสมบัติในก�รรับใช้
เป็นผู้สอนศ�สน�เต็มเวล�  เข�ไม่มีอิสระที่
จะเลือกง�นเผยแผ่อีกต่อไป

ในคำ�พูดของประธ�นบอยด์ เค.  
แพคเกอร์ ประธ�นโควรัมอัครส�วก 
สิบสอง แดนนีตกอยู่ในก�รล่อลวงของ
ซ�ต�นให้ “ใช้สิทธิ์เสรีท�งศีลธรรม 
[ของเข�] อย่�งไม่ถูกต้อง”1

อิสระเสร ีหรือ 
สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม?
การใช้สิทธิ์เสรีอย่างฉลาดทำาให้การ
เลือกของเราเปิดกว้างและทำาให้เรา
สามารถเลือกได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

50 เ ลี ย โ ฮ น า
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อิสรภาพที่แท้จริง ตามที่ เพื่อความเข้ม-

แข็งของเยาวชน สอน เกิดขึ้นเมื่อเราใช้สิทธิ์

เสรีเลือกการเชื่อฟัง  การสูญเสียอิสรภาพ 

ตามที่แดนนีเรียนรู้ เกิดจากการเลือกไม ่

เชื่อฟัง

“ถึงแม้ท่านมีอิสระท่ีจะเลือกวิถีการกระทำา 

ของท่าน แต่ท่านไม่มีอิสระที่จะเลือกผล ไม่

ว่าดีหรือไม่ดี ผลเหล่านั้นเป็นผลที่เกิดขึ้น

จากการเลือกที่ท่านทำา”2  

ผู้มีสิทธ์ิเสรีของตนเอง

เพราะพระคัมภีร์สอนว่าเราเป็น “อิสระ

ที่จะเลือก” “อิสระที่จะกระทำา” และอิสระที่

จะทำาสิ่งสารพัน “ด้วยเจตจำานงอิสระ [ของ

เรา]” (2 นีไฟ 2:27; 10:23; คพ. 58:27; ฮีลา

มัน 14:30) เราจึงมักจะใช้คำาว่า “สิทธิ์เสรี”

แต่ท่านรู้ไหมว่าวลี “อิสระเสรี” ไม่ปรากฏ 

ในพระคัมภีร์  แต่พระคัมภีร์สอนว่า “เพื่อ

มนุษย์ทุกคนจะกระทำาในหลักคำาสอนและ

หลักธรรม … ตาม สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม ซึ่ง

เราให้แก่เขา, เพ่ือมนุษย์ทุกคนจะรับผิดชอบ

บาปของเขาเอง” (คพ. 101:78; เน้นตัวเอน)

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “คำาว่า สิทธิ์

เสรี ปรากฏ [ในพระคัมภีร์] เป็นคำาโดด ๆ 

หรือมากับคำาว่า ทางศีลธรรม … เมื่อเราใช้

คำาว่า สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม เรากำาลังเน้น

อย่างเหมาะสมเรื่องภาระรับผิดชอบซึ่งเป็น

ส่วนจำาเป็นในของประทานอันสูงส่งแห่งสิทธ์ิ

เสรี เราเป็นสัตภาวะและผู้มีสิทธิ์เสรีทางศีล- 

ธรรมของตัวเราเอง มีอิสระที่จะเลือกแต่ต้อง

รับผิดชอบการเลือกของเราด้วย”3

ประธานแพคเกอร์เสริมว่า “พระคัมภีร์

นิยามสิทธิ์เสรีว่าคือ ‘สิทธิ์เสรีทางศีลธรรม’ 

ซ่ึงหมายความว่าเราสามารถเลือกได้ระหว่าง 

ความดีกับความชั่ว”4 ของประทานที่พระผู้-

เป็นเจ้าทรงมอบให้นี้หมายความว่าเราเป็น 

“อิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์, 

โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของ

มวลมนุษย์, หรือจะเลือกการเป็นเชลยและ

ความตาย, ตามการเป็นเชลยและอำานาจ

ของมาร” (2 นีไฟ 2:27)

สงครามของซาตานต่อต้านสิทธ์ิเสรี

เพราะสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมมีบทบาท

สำาคัญในแผนแห่งความรอด ซาตานจึง

หมายมั่นจะทำาลายสิทธิ์เสรีดังกล่าวในโลก

ก่อนเกิด  เขาถูกขับไล่เพราะการกบฏของ

เขาและเวลานี้เขาหมายมั่นจะ “หลอกลวง

และทำาให้มนุษย์มืดบอด, และชักนำาพวก

เขาไปเป็นทาสตามความประสงค์ของเขา” 

(โมเสส 4:3–4)

ซาตานต้องการให้เราทำาการเลือกที่จำากัด

อิสรภาพของเรา ชักนำาให้มีนิสัยไม่ดีและ

การเสพติด และปล่อยเราให้ไร้พลังต่อต้าน

การล่อลวงของเขา ความสวยงามของพระ-

กิตติคุณคือทำาให้เรารับรู้การเลือกของเรา

และผลของการเลือกเหล่านั้น  การใช้สิทธิ์

เสรีอย่างฉลาดทำาให้การเลือกของเราเปิด

กว้างและสามารถเลือกได้อย่างถูกต้อง 

มากขึ้น

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
เมื่อนำาเสนอแผนแห่งความรอดที่สภา

ใหญ่ในสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดง
ให้เราเห็นวิธีใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมอย่าง
ถูกต้อง  พระองค์ตรัสว่า “พระบิดา, ขอให้
บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด, 
และใหร้ศัมภีาพเปน็ของพระองคต์ลอดกาล” 
(โมเสส 4:2)  เพราะพระเยซูเต็มพระทัยทำา
ตามพระประสงค์ของพระบิดาในเวลานั้น
และต่อมาในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน 
(ดู มัทธิว 26:39; ลูกา 22:42) พระองค์จึง
ทรงชดใช้การเลือกที่ไม่ดีของเราและจัดหา
วิธีให้เราได้รับการให้อภัยผ่านการกลับใจ

ถ้าเราทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วย 
ให้รอด แทนที่จะกล่าวว่า “ฉันทำาสิ่งที่ฉัน 
อยากทำา” เราจะประกาศว่า “ฉันทำาสิ่งที ่
พระบิดาทรงต้องการให้ทำา”5 การใช้สิทธ์ิเสรี
ทางศีลธรรมของเราลักษณะนี้จะทำาให้เรา
เกิดอิสรภาพและความสุข

เมื่อผมไปพบอธิการเพื่อสัมภาษณ์เป็น
ผู้สอนศาสนาครั้งแรก ผมสำานึกคุณที่ผมได้
ทำาการเลือกที่ดี  สองสามเดือนต่อมาผมรับ
ใช้พระเจ้าในกัวเตมาลา—สอนคนอื่น ๆ ให ้
รู้แผนแห่งความรอดและบทบาทอันสำาคัญ
ยิ่งของสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมในแผนนั้น 
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“ฉันพยายามควบคุมความคิด แต่มีการ 
ล่อลวงมากเหลือเกิน  ฉันจะมีความคิด
สะอาดมากขึ้นได้อย่างไร”

การควบคุมความคิดของท่านทำาได้ยาก แต่ ทำาได้และนำา
พรมาให้  “เมื่อท่านฝึกควบคุมความคิด ท่านจะเอาชนะ
นิสัยต่าง ๆ ได้ แม้กระทั่งนิสัยส่วนตัวที่ไม่ดี  ท่านจะเกิด
ความกล้า เอาชนะความกลัว และมีชีวิตที่เป็นสุข”1

พึงพิจารณาพรเหล่านี้เช่นกัน

• ความคิดที่สะอาดจะช่วยให้ “ความมั่นใจของท่านแข็งแกร่งขึ้นใน
การประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า” และ “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็น
เพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน” (คพ. 121:45–46)

• ความคิดที่สะอาดจะช่วยให้ท่านรับรู้การดลใจ เพราะพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ตรัสกับใจและความนึกคิดของท่าน (ดู คพ. 8:2–3)

• ความคิดที่สะอาดจะช่วยให้ท่านเชื่อฟังพระบัญญัติสำาคัญข้อแรก 
น่ันคือ รักพระผู้เป็นเจ้าสุดใจ จิตวิญญาณ และความนึกคิดของท่าน 
(ดู มัทธิว 22:37)

มีหลายสิ่งที่ท่านทำาได้เพื่อให้ความนึกคิดสะอาดขึ้น ดังที่ท่านจะเห็น
จากแนวคิดในหน้าเหล่านี้  แต่สิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งที่ท่านทำาได้—และ
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นช้า ๆ—คือเอาชนะ “ความเป็นมนุษย์ปุถุชน” 
ชายหรือหญิงที่เป็นมนุษย์ปุถุชนชอบความคิดที่ไม่สะอาด  ต่อไปนี้เป็น
วิธีวิธีเอาชนะ “มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้า … และจะเป็นไป, 
ตลอดกาลและตลอดไป, เว้นแต่เขาจะยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณ 
ศักดิ์สิทธิ์, และทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับเป็นวิสุทธิชนโดยผ่าน
การชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้า, และกลายเป็นดังเด็ก, ว่าง่าย, อ่อนโยน, 
ถ่อมตน, อดทน, เปี่ยมด้วยความรัก” (โมไซยาห์ 3:19)

สิ่งหนึ่งที่ท่านทำาได้วันนี้เพื่อให้การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทำาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ในชีวิตท่านคืออะไร

อ้างอิง
1.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“ดนตรีที่คู่ควร	ความคิดที่คู่ควร”	เลียโฮนา,	เม.ย.	2008,	31.

ส่ือและเพ่ือน

จุดเริ่มต้นที่ดีคือเลือก 

ภาพยนตร์ ดนตรี และ

วรรณกรรมที่ยกระดับจิตใจ  

เลือกเพื่อนที่การคบหากับ

พวกเขาทำาให้คุณสามารถรักษาระดับการ

สนทนาที่มีค่าควรและกิจกรรมที่ชอบธรรม  

เมื่อคุณมีเรื่องดีกว่าให้คิด คุณจะพบทีละ

น้อยว่าคุณเลิกคิดไม่ดีได้ง่ายขึ้น และความ

คิดไม่ดีมักจะเกิดขึ้นน้อยลง
แอมเบอร์ เอส., อายุ 18 ปี, บริติชโคลัมเบีย, 
แคนาดา

การสวดอ้อนวอน 

การสวดอ้อนวอนนำาดิฉันให้ใกล้ชิดพระบิดา 

บนสวรรค์มากขึ้นและช่วยให้ดิฉันจดจ่อกับ 

ความคิดที่ดี  การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 

เสริมสร้างความมั่นใจในการเอาชนะการ

ล่อลวง ในพระคัมภีร์ดิฉันได้เห็นแบบอย่าง

ของสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์  การ

แสดงประจักษ์พยานช่วยให้ดิฉันรักษา

ความนึกคิดให้สะอาดเช่นกัน
ดาชา เอ็ม., อายุ 17 ปี, เคียฟ, ยูเครน

พระคัมภีร์

การอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้า

ก่อนไปโรงเรียนช่วยได้  

ทันทีที่ผมมีความคิดไม่ดี  

ผมจะคิดสิ่งที่ดีกว่าแทน

ทันที  แทนที่จะเพียงพูดว่า “ไม่ อย่าคิด

อย่างนั้น” (ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะทำา) จงมีความ

คิดที่ดีแทน  จำาไว้ว่าคุณควบคุมความนึก 

คิดของคุณเอง ไม่ใช่ซาตาน  เราเป็นบุตร

และธิดาที่กล้าหาญของพระบิดาบนสวรรค ์

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

คํ า ถ า ม  &  คํ า ต อ บ

52 เ ลี ย โ ฮ น า



และอยู่ระหว่างทำาพันธกิจต่อเนื่องเพื่อ

ปรับปรุงตนเอง
นิค ซี., อายุ 16 ปี, อาร์คันซอ, สหรัฐอเมริกา

ดีหรือถูกต้อง
คุณไม่สามารถควบคุมได้ 
ตลอดเวลาว่าความคิดจะ 
เกิดขึ้นหรือไม่ แต่คุณควบ 
คุมได้ว่าจะให้ความคิดนั้น

อยู่ไหม  คุณถามได้ว่าความคิดนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อฉันหรือไม่  ความคิดนี้จะทำาให้
ฉันไปในทิศทางที่ถูกต้องไหม  เมื่อความ
คิดที่เป็นการล่อลวงผุดเข้ามา จงร้องเพลง
ที่ดี นึกถึงความทรงจำาที่งดงาม หรือสวด
อ้อนวอน  ทั้งหมดนั้นจะแทนความคิดไม่ดี
ด้วยสิ่งดี
ลิซ่า พี., อายุ 17 ปี, เดนมาร์ก

แบบอย่างของลีไฮ
ใน 1 นีไฟ 15:27 นีไฟบอก
พี่น้องของท่านว่าในนิมิต
ของบิดาเรื่องต้นไม้แห่งชีวิต 
ความสกปรกล้อมรอบบิดา

ของพวกเขา  แต่ลีไฮไม่สังเกตเห็นความ
สกปรกเพราะ “จิตใจของเขาหมกมุ่นอยู่
กับสิ่งอื่น”  นี่เป็นจริงสำาหรับเราในปัจจุบัน  
ถ้าเราปรารถนาจะเปี่ยมด้วยความชอบ
ธรรม จงสวดอ้อนวอนขอ และจดจ่อกับ
สิ่งชอบธรรม เมื่อนั้นความนึกคิดของเรา
จะเต็มไปด้วยความชอบธรรมและความ
บริสุทธิ์จนความคิดไม่สะอาดจะอยู่ไม่ได้
แฮทที ดับเบิลยู., อายุ 16 ปี, แอริโซนา, 
สหรัฐอเมริกา 

เพลงสวด
เพลงสวดสามารถช่วยให้เรามีความคิด

สะอาดขึ้น  เพลงที่ดียกระดับจิตวิญญาณ  

ขอจงใคร่ครวญ 
ดูส่ิงเหล่าน้ี
“ในการเดินทางผ่าน 

ชีวิตมรรตัยซ่ึงบางคร้ัง 

มีอันตราย ขอให้เรา 

ทำาตามคำาแนะนำาต่อไปนี้จากอัครสาวก 

เปาโลซ่ึงจะช่วยให้เราปลอดภัยและอยู่บน

เส้นทาง ‘ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้คือ 

สิ่งที่เป็นจริง สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม 

สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ควรแก่การ

สรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม  

สิ่งใดที่น่ายกย่อง’ [ฟีลิปปี 4:8]”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “หวนคิดและ 
เดินหน้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2008, 108.

เมื่อดิฉันฟังเพลงสวด เพลงสวดมักจะยก
ดิฉันขึ้นสู่โลกชั้นสูงที่สงบกว่าเสมอ  เพลง
สวดช่วยให้ดิฉันจดจำาความรักที่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงมีต่อเราแต่ละคน และทำาให้
หลีกเลี่ยงการล่อลวงง่ายขึ้น
อแมนดา เอ., อายุ 18 ปี, อามาโซนัส, บราซิล

การศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว
เมื่อความคิดไม่สะอาดเข้ามาในความนึก 
คิด ดิฉันพยายามนึกถึงพระคัมภีร์ที่ดิฉัน
กับครอบครัวอ่านตอนเช้า  ทุกเช้าเวลา 6 
นาฬิกา ครอบครัวดิฉันอ่านพระคัมภีร์ด้วย

กันแต่เช้าตรู่ แต่นั่นเป็นพรและทำาให้ดิฉัน
รู้สึกเข้มแข็งขึ้นระหว่างวัน
เอลีนา ดับเบิลยู., อายุ 16 ปี, สวิตเซอร์แลนด์

ศีลระลึก
คำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก
บอกว่าถ้าเรารับพระนาม
ของพระคริสต์ไว้กับเรา 
รักษาพระบัญญัติ และระลึก

ถึงพระองค์เสมอ เราจะมีพระวิญญาณของ
พระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา  โดยระลึกถึง 
 
 

“เม่ือคุณแม่ของฉันป่วย เรา 
อดอาหารและสวดอ้อนวอน 
ให้ท่าน แต่ท่านก็สิ้นชีวิต   
ฉันจะทำาใจยอมรับเร่ืองน้ี 
ได้อย่างไร”

ส่งคำ�ตอบและภ�พถ่�ยคว�มละเอียดสูงต�มคว�มประสงค์ของท่�น 
ม�ก่อน 15 พฤศจิก�ยน 2014 ที่ liahona.ldschurch.org 

คลิก “ส่งง�นของท่�น” ระบุข้อมูลต่อไปน้ี (1) ช่ือน�มสกุล (2)  
วันเดือนปีเกิด (3) อีเมล์และท่ีอยู่ท�งไปรษณีย์ (4) วอร์ดหรือ 
ส�ข� (5) สเตคหรือท้องถิ่น (6) คำ�อนุญ�ตของท่�น และถ้� 
ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�ก 
ผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย

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

พระองค์เราจึงพยายามขจัดความคิดฝ่าย 
โลกและมุ่งความคิดไปที่เรื่องนิรันดร์  เมื่อ
เราระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ ความนึกคิด 

ความปรารถนา และการกระทำาของเราจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แม็คเคย์ เอ็ม. อายุ 18 ปี, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา



โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
นิตยสารศาสนจักร

การถามคำาถามที่ถูกต้องจะช่วยเปิดใจผู้คนให้รับ 
ประจักษ์พยานเกี่ยวกับความจริง

วิธีถาม 
คำาถามสำาคัญ

บทเรียนวันอ
าทิตย์

หัวข้อประจำ�เดือนน้ี: 

การเป็นเห
มือน 

พระคริสต์
มากข้ึน

ท่
านมีโอกาสสอนคนรอบข้าง ไม่ว่าจะในการสนทนาหนึ่งนาทีบนรถประจำา
ทาง ในบทเรียนที่โบสถ์ ในความเห็นทางออนไลน์ หรือในการสนทนาตัว 
ต่อตัวอย่างลึกซึ้งกับเพื่อน

ต่อไปนี้เป็นเกร็ดน่ารู้สำาหรับการสอนที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่าง ๆ: ถาม
คำาถาม

คำาถามที่ดีนำาไปสู่การเรียนรู้ที่ดี และโชคดีตรงที่การถามคำาถามที่ดีเป็นบางสิ่งบาง
อย่างที่ท่านสามารถศึกษา ปฏิบัติ และฝึกทำาให้ดีได้  วิธีการมีดังนี้

ถามคำาถามสำาคัญ
คำาถามสำาคัญคือคำาถามที่ทำาให้ท่านคิดและรู้สึกอย่างลึกซึ้ง 

คำาถามที่นำาท่านไปสู่ความจริง ประจักษ์พยาน และการเปลี่ยน-
แปลง   คำาถามเช่นนั้นสามารถครอบคลุมหลายประเด็น แต่มัก
จะมีบางอย่างเหมือนกัน คือ (1) ไม่ใช่คำาถามผิวเผินหรือเกี่ยว
กับข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว (แต่อาจเป็นคำาถามสืบสาวข้อ
เท็จจริง) (2) คำาถามมีความเช่ือมโยงบางอย่างกับชีวิตประจำาวัน 
ของเรา และ (3) คำาถามท้าทายเราให้มีคำาตอบนอกเหนือไป
จากคำาตอบที่กำาหนดไว้ล่วงหน้า
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ศึกษาและคิดอย่างลึกซ้ึง
เพื่อเตรียมสอนพระกิตติคุณ จงศึกษาพระคัมภีร์และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ตลอด

จนอัครสาวกยุคปัจจุบัน และสวดอ้อนวอนเพื่อให้พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อยู่กับท่านและคน
ที่ท่านสอน (ดู คพ. 42:14; 50:21–22)

นอกจากนี้ ถ้าท่านต้องการถามคำาถามที่ทำาให้พวกเขาคิดจริง ๆ ท่านต้องทำาให้ตัวท่าน
คิดแบบนั้นก่อน  ไตร่ตรองสิ่งที่ท่านศึกษา  ท่านจะพบว่าสิ่งที่ทำาให้คิดลึกซึ้งที่สุดคือคำาถาม
ที่ท่านถามตนเองมาเรื่อย ๆ  จงเอาใจใส่ประเภทของคำาถามที่ทำาให้ท่านคิดจริง ๆ  นี่เป็น

คำาถามที่ทำาให้เกิดความเข้าใจและประจักษ์พยาน
มากขึ้น  ท่านถามคำาถามประเภทนี้ได้เมื่อท่านกำาลัง
ช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้พระกิตติคุณ

จดจำาสาเหตุท่ีเราถามคำาถาม
คำาถามดึงเราให้มีส่วนร่วมโดยทำาให้รู้ช่องว่างที่ความนึกคิด

ของเราต้องการเติมให้เต็มในขณะนั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ถามคำาถามที่กระตุ้นให้เราใคร่ครวญจะทำาให้กระบวนการต่อไป
นี้เกิดขึ้นได้

1. ผู้คนสนใจสิ่งที่เรากำาลังพูด
2. พวกเขาใช้สิทธิ์เสรีตรึกตรองและบอกคำาตอบ
3. การใช้สิทธิ์เสรีเช่นนี้ช่วยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยาน

ยืนยันความจริงต่อพวกเขา1

เมื่อทราบกระบวนการดังกล่าว ท่านจะเกิดการรับรู้ว่าจะถาม
คำาถามแบบใดและหลีกเลี่ยงคำาถามใด

ตัวอย่าง: แทนที่จะถามว่า “ทำาไมการ

อ่านพระคัมภีร์จึงสำาคัญ” ท่านอาจจะ

ถามว่า “การศึกษาพระคัมภีร์สร้าง

ความแตกต่างในชีวิตท่านอย่างไร”

พึงระลึกว่าท่านกำาลังสอนคน 
ไม่ใช่แค่สอนบทเรียน

ถ้าท่านรู้จักคนที่ท่านกำาลังสอน
และนึกถึงความต้องการของพวกเขา 
ท่านจะเลือกคำาถามที่มุ่งหมายจะช่วย 
พวกเขา ไม่เพียงมุ่งหมายจะให้พวก
เขาเข้าใจแนวคิดบางอย่าง

ตัวอย่าง: แทนที่จะถาม

ว่า “กระบวนการกลับใจ

มีขั้นตอนอะไรบ้าง” ท่าน

อาจจะถามว่า “ท่านจะ

ทำาให้ถูกต้องได้อย่างไร

เมื่อท่านรู้ตัวว่าท่านทำา

บางอย่างไม่ถูกต้อง”

ตัวอย่าง: แทนที่จะถามว่า “เรามีจิต

กุศลได้อย่างไร” ท่านอาจจะถามว่า 

“ท่านคิดว่าใน โมโรไน 7:48 หมาย 

ความว่าอย่างไรเมื่อบอกให้สวดอ้อน- 

วอนขอจิตกุศล ‘จนสุดพลังของใจ’”
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ร่วมวงสนทนา

เร่ืองท่ีต้องไตร่ตรองในวันอาทิตย์
• มีใครเคยถามคำาถามที่ทำาให้ท่าน

ต้องการรู้พระกิตติคุณมากขึ้นหรือ

เปลี่ยนชีวิตท่านบางด้านหรือไม่

• พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้คำาถามอย่างไร

เมื่อพระองค์ทรงสอน

ส่ิงท่ีท่านอาจจะทำา
• ขณะศึกษาพระคัมภีร์สัปดาห์นี้ ให้

เขียนคำาถามบางข้อที่ท่านนึกถึง

• ในศาสนจักร ถามคำาถามเพื่อเป็นส่วน

หนึ่งของการสนทนาในชั้นเรียน

ภา
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ค่อยๆ ขยับข้ึนมาถามคำาถามท่ีลึกซ้ึงกว่าเดิม
บางครั้งจะดีที่สุดถ้าค่อย ๆ ขยับขึ้นมาถามคำาถามที่เรียกร้องให้คิดใคร่ครวญ

และย้อนดูตนเอง ด้วยเหตุนี้ท่านจึงอาจถามคำาถามนำาที่ตอบง่ายแล้วตามด้วย
คำาถามหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นที่ทำาให้คิดมากขึ้นก่อนตอบ  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง
คำาถามที่เรียบง่ายบางข้อ

โจเซฟ สมิธอายุเท่าใดเมื่อเข้าไป 

ในป่าศักดิ์สิทธิ์

ถ้าท่านแสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะถามคำาถาม ท่านจะถาม
คำาถามถูกต้องถูกเวลามากขึ้น  ท่านไม่มีวันรู้ว่าสิ่งที่ท่านถามอาจเปลี่ยนชีวิตคน
บางคนได้ 

อ้างอิง
1.	 “ท่านต้องใช้สิทธิ์เสรียินยอมให้พระวิญญาณสอนท่าน”	(ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	 

“เพื่อให้ได้รับการชี้นำาทางวิญญาณ,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2009,	8)

เกร็ดน่ารู้สำาหรับ 
การถามคำาถาม

• รอคำาตอบ

• ใช้คำาถามติดตามผลเพื่อจุด
ประกายความคิดให้ลึกซึ้ง
กว่าเดิม

• หลีกเลี่ยงคำาถามที่สร้าง
ความขัดแย้งหรือก่อให้เกิด
การโต้เถียง

• ถามคำาถามเป็นครั้งคราวที่
กระตุ้นให้ใคร่ครวญในใจ

ดูเกร็ดน่ารู้เพิ่มเติมใน ไม่มีการ
เรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน: คู่มือ
ประกอบการสอนพระกิตติคุณ 
(1999), 69–70.
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คำาถามนำา คำาถามตาม

คุณ เคยสวดอ้อนวอนพระบิดาบน 

สวรรค์ด้วยความปรารถนาที่จริงใจ 

แบบโจเซฟเมื่อใด

พระผู้เป็นเจ้าทรงมีบทบาทอะไรในชีวิตคุณคุณเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่

การรู้ว่าเราทุกคนเป็นบุตรธิดาของ 

พระผู้เป็นเจ้าเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ 

การรับใช้อย่างไร

เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณทำาอะไรเพื่อรับใช้ผู้อื่น 



บางท่านรู้ว่าท่านต้องการเป็นอะไร 
และท่านต้องการดำาเนินชีวิตไป 
ทางใด และบางท่านไม่รู้  บาง

ท่านดูเหมือนจะมีพรมากมายและหลาย
ท่านมีการเลือกอันแสนวิเศษอยู่ตรงหน้า  
บางครั้งและด้วยเหตุผลบางอย่างอีกหลาย
ท่านรู้สึกโชคดีน้อยกว่าและเส้นทางตรงหน้า
ดึงดูดใจน้อยกว่า

แต่ไม่ว่าท่านเป็นใครและท่านพบตนเอง
อยู่ตรงจุดใดขณะค้นหาเส้นทางในชีวิตท่าน 
ข้าพเจ้าขอเสนอ “ทางนั้น…ความจริง และ 
…ชีวิต” (ยอห์น 14:6) เมื่อท่านคิดจะไป
ที่ใดก็ตาม ข้าพเจ้าขอให้ท่าน “มาหา
พระองค์” (ดู มัทธิว 11:28–30) อันเป็น
ข้ันตอนแรกท่ีจำาเป็นในการไปถึงท่ีน่ันในการ
พบความสุข ความเข้มแข็ง และความสำาเร็จ
ของตัวท่าน

เมื่ออันดรูว์กับฟีลิปได้ยินพระคริสต์ตรัส

คร้ังแรก พวกท่านซาบซ้ึงใจมาก เคลิบเคล้ิม 
มากจนติดตามพระองค์ขณะพระองค์เสด็จ
ไปจากฝูงชน พระคริสต์ทรงรู้สึกว่ามีคนเดิน 
ตาม จึงทรงหันไปถามชายสองคนนั้นว่า 
“ท่านหาอะไร” (ยอห์น 1:38)  ถ้าจะแปลอีก
อย่างให้เข้าใจง่ายคือ “ท่านต้องการอะไร?”

พวกท่านตอบว่า “ท่านพักอยู่ที่ไหน?” 
หรือ “ท่านอยู่ที่ไหน?”

และพระคริสต์ตรัสว่า “มาดูเถิด”  
พระองค์ทรงเรียกเปโตรกับอัครสาวกคนใหม่
อีกหลายคนอย่างเป็นทางการด้วยพระดำารัส
เชื้อเชิญแบบเดียวกัน “จงตามเรามา” 
(ดู มัทธิว 4:19)

กับข้าพเจ้าดูเหมือนว่าแก่นสารของชีวิต 
เรากลั่นกรองลงมาเป็นองค์ประกอบเล็ก ๆ 
สองอย่างในการเปิดฉากการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะทรงเป็นมรรตัย  
องค์ประกอบแรกคือคำาถามถึงเราทุกคน  
“ท่านหาอะไร? ท่านต้องการอะไร?”  องค์
ประกอบที่สองคือพระดำารัสตอบของพระ- 
องค์เกี่ยวกับวิธีได้สิ่งนั้น  ไม่ว่าเราเป็นใคร
และปัญหาของเราคืออะไร พระดำารัสตอบ
ของพระองค์เหมือนเดิมเสมอ ตลอดไป นั่น
คือ “จงมาหาเรา” มาดูสิ่งที่เราทำาและ
วิธีที่เราใช้เวลา เรียนรู้จากเรา ตามเรา
มาและในระหว่างนั้นเราจะให้คำาตอบการ
สวดอ้อนวอนของเจ้าและให้จิตวิญญาณ 
เจ้าได้พัก

เพ่ือนเยาวชนท่ีรักท้ังหลาย ข้าพเจ้าทราบ
ว่าไม่มีวิธีอ่ืนให้ท่านประสบความสำาเร็จหรือ
มีความสุขหรือปลอดภัย  ข้าพเจ้าทราบว่า
ไม่มีวิธีอื่นให้ท่านสามารถแบกภาระหรือพบ
สิ่งที่เจคอบเรียกว่า “ความสุขนั้นซึ่งเตรียม
ไว้ให้วิสุทธิชน” (2 นีไฟ 9:43)  น่ันคือสาเหตุ
ที่เรา ทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ บน
พื้นฐานการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้

ของพระคริสต์ และนั่นคือสาเหตุที่เรา รับ
พระนามของพระองค์ไว้กับเรา

พระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้-
เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์  น่ีคือศาสนจักรท่ีแท้
จริงและดำารงอยู่ของพระองค์  พระองค์
ทรงประสงค์ให้เรามาหาพระ- 
องค์ ติดตามพระองค์ ให้พระองค์ทรง
ปลอบโยน  จากนั้นพระองค์ทรงปรารถนา 
ให้เรา ปลอบโยนผู้อื่น  ขอให้เรามี
ศรัทธามากพอจะ ยอมรับพระคุณ
ความดีของพระผู้เป็นเจ้า และ 
พระเมตตาของพระบุตรองค์เดียวผู้ถือ
กำาเนิดของพระองค์  ขอให้เรามาหาพระ- 
องค์และพระกิตติคุณของพระองค์และรับ
การเยียวยา 

จากไฟร์ไซด์มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์เมื่อวันที่ 2 
มีนาคม ค.ศ. 1997

วิธีพบ
ความ
เข้มแข็ง
และ
ความสำาเร็จ

โดย เอ็ลเดอร์ 
เจฟฟรีย์ อาร์.  
ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ท่านได้นำาส่ิงน้ี 
ไปใช้อย่างไร

“พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เรา

ติดตามพระองค์  เราต้องช่วยผู้อื่น 

และไม่ลืมว่าพระองค์จะไม่มีวันลืม 

เรา”

ซีซิเลีย อี. , ฟิลิปปินส์

“เพื่อมาหาพระผู้ช่วยให้รอด เรา

ต้องดำาเนินชีวิตตามแบบอย่างของ

พระองค์สุดความสามารถและให้

พระองค์อยู่กับเราเสมอทุกช่วงเวลา

ของวัน”

อัลลีสัน แอล., แอริโซนา,  
สหรัฐอเมริกา

แบ่งปันความคิดของท่านที่  
lds. org/ go/ StrengthL10.
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เริ่มตรงไหน  ท่านอาจจะคิดว่าญาติ 
ๆ ของท่านได้ทำางานทั้งหมดที่ต้องทำา
แล้ว  หรือท่านอาจจะใหม่ต่อประวัติ

ครอบครัวและค่อนข้างหนักใจ  ไม่ว่าท่าน 
จะเริ่มโดยจดบันทึกส่วนตัว เตรียมชื่อไป 
พระวิหาร หรือเรียนรู้จากญาติที่มีชีวิต 
ท่าน สามารถมีส่วนร่วมในประวัติครอบ- 
ครัวได้อย่างมีความหมายและสนุก

งานนี้เริ่มทำาได้ไม่ยากและ 
สนุก เยาวชนทั่วโลกกำาลัง 
ทำาประวัติครอบครัวและ 
สร้างความแตกต่าง

การจดบันทึกส่วนตัว: จดจำาพรของท่าน

การจดบันทึกส่วนตัวไม่ใช่เรื่องง่าย  เรามักบอกตัวเราเองว่าเรายุ่งเกินไป
หรือเหนื่อยเกินไปหรือชีวิตเราไม่น่าตื่นเต้นพอจะเขียน  สองสามปีก่อน

ดิฉันตระหนักว่าการจดบันทึกส่วนตัวไม่ยากอย่างที่คิดและดิฉันชอบจด
บันทึกมากขึ้น

ดิฉันเริ่มเขียนวันละอย่าง  ไม่สำาคัญว่ายาวหรือน่าตื่นเต้นไหม ดิฉันเพียง
แต่เขียนสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้น  นั่นเป็นพรแก่ชีวิตดิฉัน
มาแล้ว

วันหน่ึงคนในครอบครัวของดิฉันมีเร่ืองทุกข์ใจ และดิฉันไม่ทราบจะพูดอะไร 
กับเธอ แต่จากนั้นดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนให้อ่านบันทึกส่วนตัวตอนหนึ่ง

ของดิฉัน  ดิฉันสามารถแบ่งปันส่วนเล็กน้อยที่ดิฉันเขียนไว้ในสมุดบันทึกสีดำา
เล่มเล็ก และดิฉันเห็นวิธีที่บันทึกนั้นช่วยให้เธอเบาใจ

ดิฉันรับประกันว่าถ้าคุณจะเริ่มจดวันละหนึ่งอย่าง นั่นจะเป็นพรแก่ชีวิตคุณ  

ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ การจดพรในชีวิตคุณจะช่วยให้คุณจดจำาพรเหล่านั้นได ้
เจนทรี ดับเบิลยู., ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ฉันกำ�ลังทำ�อยู่
–ประวตัิครอบครัว–—FAMILY HISTORY— 
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พบปีติในประวัติครอบครัว: ค้นหาบรรพชน

เมื่อผมรับบัพติศมา ผมได้ยินมามากเกี่ยวกับประวัติครอบครัว แต่ผมไม่
ทราบจะทำาอย่างไรหรือจะทำาได้ไหม  ผมตัดสินใจสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ และรู้สึกว่าผมควรเริ่มเดี๋ยวนั้น  ผมรู้สึกว่าบรรพชนของผมร้อนใจ

อยากให้ผมเริ่มทำาและพวกเขาจะช่วยให้ผมพบข้อมูลที่จำาเป็นต่อการทำา
ศาสนพิธี

ผมเริ่มจากการเข้าเรียนหลักสูตรประวัติครอบครัว และไม่นานหลังจากนั้น

ผมได้รับเรียกเป็นผู้ให้คำาแนะนำาด้านประวัติครอบครัว  ผมกลัวเพราะรู้เรื่องนี้
ไม่มาก แต่ผมยอมรับการเรียก

วันหนึ่งผมไปเยี่ยมน้องสาวของคุณยายผม เธอมีเอกสารเกี่ยวกับยายทวด
ของผม  เธอไม่ต้องการให้ข้อมูลมากเพราะพวกเขามีประเพณีว่าจะไม่พูดถึง
ญาติที่ล่วงลับ  เธอบอกว่าวันถัดไปเป็นวันครบรอบที่ยายทวดของผมถึงแก่
กรรม และเธอจะเผาเอกสาร  ผมถามว่าผมขอข้อมูลจากเอกสารเหล่านั้น
ก่อนได้ไหม เธอให้ผม  ผมรู้ในขณะนั้นว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยให ้

ผมดำาเนินการค้นคว้าต่อไป
ขณะรับใช้ในศูนย์ประวัติครอบครัวใกล้พระวิหาร ผมยังคงค้นหาครอบครัว

ของผมเพิ่ม  ผมทราบมาว่าปู่ย่าของยายทวดเป็นผู้อพยพชาวอิตาลีที่มีฟาร์ม
อยู่ใกล้เซาเปาลู บราซิล  ครอบครัวผมขาดการติดต่อกับญาติ ๆ ที่ฟาร์ม แต่

ผมพบลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่กำาลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับลำาดับเชื้อสายของ
ครอบครัวเรา  เขาให้หนังสือเล่มนั้นแก่ผม ซึ่งเขาใช้เวลาเขียนเก้าปี  เขาบอก
ว่าเขาไม่รู้ว่าทำาไมเขาจึงเขียนแต่รู้สึกว่าสิ่งนี้จะช่วยคนบางคนในอนาคต  ผม
รู้ว่าวิญญาณของเอลียาห์ดลใจเขา

ประสบการณ์ของผมสอนว่าเรากำาลังทำางานศักดิ์สิทธิ์  บรรพชนของเรา
กำาลังรอให้เราช่วยและคอยช่วยเราอยู่ข้าง ๆ
กาเบรียล ดี., บราซิล

ทำางานพระวิหาร: ศาสนพิธีศักด์ิสิทธ์ิ

ผมเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเป็น
สมาชิกศาสนจักรเพียงคนเดียวใน

ครอบครัว  ผมเรียนรู้มาว่าศาสนพิธีศักดิ์- 
สิทธิ์อย่างหนึ่งคือบัพติศมาแทนคนตาย   
ผมไปทัวร์พระวิหาร ขณะฟังผู้จัดทัวร์พูด
เกี่ยวกับศาสนพิธี ผมรู้สึกว่าสุรเสียงสงบ 
แผ่วเบาบอกให้ผมไปศูนย์ประวัติครอบครัว
เพื่อส่งใบขอศาสนพิธีพระวิหารให้คุณแม ่
ผู้ล่วงลับของผม  ผมมีความสุขมากเมื่อ
บัญชี FamilySearch ยืนยันหลังจากนั้น 

ว่าได้ทำางานพระวิหารให้คุณแม่แล้ว  นั่น
ทำาให้ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็งขึ้น   
ผมทราบว่าเหตุผลประการหนึ่งที่เราอยู ่
บนโลกนี้คือช่วยให้บรรพชนของเราได้รับ
พระกิตติคุณที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
มาร์วิน เอส., ฟิลิปปินส์

ทำาตามการกระตุ้นเตือน:  

เรียนรู้จากญาติท่ีมีชีวิต

หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย ดิฉันรู้สึก
ว่าต้องไปเย่ียมปู่ย่าตายายท้ังส่ี  ดิฉัน

มีเวลาว่างพอสมควรและทราบดีว่าดิฉันอาจ
ไม่มีโอกาสอีก ดิฉันจึงใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์
กับปู่ย่าและตายาย

ดิฉันใช้เวลาค้นดูกล่องเก่า ๆ อ่านจดหมาย 
เก่า ๆ และดูรูปเก่า ๆ  ดิฉันบันทึกเรื่องราว
ชีวิตของปู่ย่าตายาย เดินไปแถวสุสาน และ



60 เ ลี ย โ ฮ น า

แบ่งปันประสบการณ์ 
ของท่าน
แบ่งปันประสบการณ์เรื่องประวัติ

ครอบครัวได้ที่ lds.org/youth/
familyhistory/experiences 

เยี่ยมเยียนสถานที่ที่ปู่ย่าตายายและญาติ
ของพวกท่านเคยอยู่และทำางาน  สนุกมาก
ค่ะ!  ดิฉันเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับบรรพชน 
ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ และตนเอง  ดิฉัน
ตระหนักว่าดิฉันคงจะไม่มีชีวิตอย่างที ่
เป็นอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะบรรพชนของดิฉัน

หลังจากการเดินทางครั้งนี้ ดิฉันกลับ 
มาพร้อมชื่อบรรพชนประมาณ 1,000 ชื่อ

และสามารถทำางานพระวิหารให้หลาย 
คน  การทำาตามการกระตุ้นเตือนของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์และการไปพูดคุย 
กับปู่ย่าตายายเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด 
ครั้งหนึ่งในชีวิตของดิฉัน
เชนลีย์ พี., แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

มีส่วนร่วมในบางส่ิงท่ีเป็น 
นิรันดร์
“ท่านเคยสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับงาน 

บรรพชนของท่านเองหรือไม่  ขอให้วาง

ภาระจากเรื่องที่ไม่เป็นแก่นสารสำาคัญใน

ชีวิต  ตัดสินใจทำาบางอย่างที่จะมีผลลัพธ ์

นิรันดร์ . . .

“ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลกท่าน

สามารถมีส่วนร่วมอย่างทรงพลังโดยการ

สวดอ้อนวอน ศรัทธา ความมุ่งมั่น ความ

ขยันหม่ันเพียร และการเสียสละในบางคร้ัง  

จงเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน 

ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่านให้พบทาง งาน 

นี้จะทำาให้ท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจ”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “ปีติจากการไถ่คนตาย,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 95

รู้สึกสบายใจ: นำาช่ือไปพระวิหาร

เมื่อดิฉันถามความคิดของคุณพ่อเรื่องประวัติครอบครัวเพื่อทำาความก้าว- 
หน้าส่วนบุคคล ท่านอธิบายว่าท่านพบชื่อบางคนในครอบครัวหลายปีมา 

แล้วและไม่สามารถเตรียมรายชื่อไปพระวิหารด้วยตนเองเพราะท่านไม่ม ี

เวลา ความช่วยเหลือของดิฉันจะทำาให้สมาชิกครอบครัวเหล่านี้ได้รับพรพระ- 
วิหาร

ดิฉันใช้เวลาช่วงบ่ายและเย็นของวันอาทิตย์ติดต่อกันสองสามเดือนเพื่อ
ป้อนชื่อลงคอมพิวเตอร์และเรียนรู้เรื่องราวของครอบครัวจากคุณพ่อ  เราสั่ง

ซื้อไมโครฟิชมาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย  บางครั้งเมื่ออ่านฟิล์มเก่าลำาบาก ดิฉัน
จะสวดอ้อนวอนในใจแล้วนำากระดาษมาแกะรอยภาพ  ชื่อก็จะปรากฏ

ในที่สุดดิฉันรวบรวมรายชื่อสมาชิกครอบครัวได้เป็นจำานวนมาก และ
เยาวชนในวอร์ดของเราช่วยทำาพิธีบัพติศมาให้  ต่อจากนั้นพ่อแม่ของดิฉัน
และสมาชิกวอร์ดคนอื่น ๆ ก็นำาบัตรรายชื่อไปทำาศาสนพิธีอื่นของพระวิหาร

ดูเหมือนเวลาผ่านไปเพียงช่วงสั้น ๆ ก่อนที่จะพบว่าดิฉันกำาลังเตรียมตัว
ไปพระวิหารเพื่อรับเอ็นดาวเม้นท์ของดิฉันเอง  ดิฉันตื่นเต้นแต่กังวลเช่นกัน

ขณะบ่ายหน้าไปพระวิหาร คุณพ่ออธิบายว่าท่านพบบัตรรายชื่อของบาง

คนในครอบครัวที่ดิฉันเคยเตรียมไว้ทำาโครงการความก้าวหน้าส่วนบุคคล  มี
บางคนยังทำาไม่เสร็จ ด้วยเหตุนี้ท่านจึงนำาบัตรรายชื่อมาให้คุณแม่ คู่หมั้น
ของดิฉัน และท่านทำาให้เสร็จ  ท่านบอกชื่อเหล่านั้นและดิฉันจำาพวกเขาได้
จากโครงการของดิฉัน

ขณะทำาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร ดิฉันรู้สึกว่าบุคคลที่ดิฉันรัก
ทั้งสองด้านของม่านอยู่รอบ ๆ ดิฉัน  ดิฉันรู้สึกถึงสันติสุขอันลึกซึ้งเพราะรู้ว่า
ดิฉันสามารถอยู่กับครอบครัวได้ชั่วนิรันดร์ 
ฮอลลี พี., ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา
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ค้นพบพวกเขา 

ค้นพบท่าน
ชีวิตท่านเป็นความสำาเร็จของคนหลายรุ่น 
หาให้พบว่าเรื่องราวของท่านเริ่มตรงไหน 

เข้าไปดูที่ FamilySearch. org.



โดย อัลกีเนียร์ เดอ เซาซา

ผมเข้าร่วมศาสนจักรเมื่ออายุ 15 ปี และสี่ปีต่อมาผมยื่นใบสมัครเป็น
ผู้สอนศาสนา  ที่การสัมภาษณ์กับประธานสเตค เขาชมผมที่ตัดสิน

ใจรับใช้พระเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  จากนั้นผู้นำาที่ได้รับการ
ดลใจท่านนี้ได้พูดบางอย่างที่ทำาให้ผมประทับใจอย่างสุดซึ้ง “บราเดอร์ นับ
จากนี้เป็นต้นไป เรื่องแปลก ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเพื่อพยายามทำาให้คุณ
เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจรับใช้พระเจ้า”

ขณะรอหมายเรียกผู้สอนศาสนา ผมฝึกงานที่ Xerox งานนี้ทำาให้ผมได้
รับบางอย่างที่ผมจะต้องใช้ในสนามเผยแผ่และช่วยคุณแม่เรื่องค่าใช้จ่าย
ที่บ้าน  สถานการณ์ราบรื่นดีมาก

น่าเสียดายตรงที่ “เรื่องแปลก ๆ” เริ่มเกิดขึ้น   เรื่องแรก คุณแม่

ถูกทำาร้ายร่างกายและเกือบเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ แต่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงเมตตาไว้ชีวิตท่านอย่างน่าอัศจรรย์

ตอนนั้นคุณแม่ น้องสาวสองคน กับผมอยู่บ้านเช่า  
เรายังชีพโดยอาศัยรายได้ของผมและผลประโยชน์เล็ก

น้อยที่คุณแม่ได้รับจากการเสียชีวิตของคุณพ่อเมื่อหลาย
ปีก่อน

บางคน รวมทั้งสมาชิกศาสนจักรจะถามว่า “คุณจะ
กล้าทิ้งคุณแม่ของคุณไว้แบบนี้และไปเป็นผู้สอน

ศาสนาหรือ”  การได้ยินคำาถามนี้
หลายต่อหลายครั้งเริ่มทำาให้ผม
เกิดความสงสัยในใจ

วันหนึ่งประธานสเตคโทรมาบอกผม
ว่าหมายเรียกมาถึงแล้วและขอให้

งานเผ
ยแผ่ขอ

งผม

หลังจา
กสัมภาษณ์ผมเพื่อรับใช้งา

นเผยแผ่  

ประธา
นสเตคพูดว่า “

เรื่องแ
ปลกๆ

 จะเก
ิดขึ้น 

ในชีวิตคุณเพื่อพยายา
มทำาให้คุณเปลี่ยนใจ”

การต่
อต้าน



ผมไปที่ห้องทำางานของเขาเย็นวันนั้นเพื่อ 
มารับซองจากสำานักงานใหญ่ที่ผมรอมา
นาน  ผมทั้งกังวลและมีความสุขกับข่าวนี้

ในวันเดียวกัน ผู้จัดการที่ทำางานขอคุย
กับผมก่อนอาหารกลางวัน  เมื่อผมเข้าไป
ในห้องทำางานของเขา เขาต้อนรับผมด้วย

ท่าทีเป็นมิตร เราคุยกันสองสามนาที
เกี่ยวกับการฝึกงานของผมและสิ่ง 

ที่ผมได้เรียนรู้ที่บริษัท  จากนั้น

ชายผู้มีอำานาจในองค์กรท่าน 
นี้ได้พูดบางอย่างที่เป็นความ 
ฝันของคนส่วนใหญ่ในเมือง 

“คุณเป็นผู้ฝึกงานที่ทำางานดี
มาก  ผมอยากจ้างคุณและ 
ให้คุณอยู่ในทีมต่อไป คุณ
คิดอย่างไร”

นี่เป็นการตัดสินใจที่

ยากที่สุดครั้งหนึ่งของ

ชีวิตผม  วินาทีนั้นรู้สึก 

 เหมือนนานชั่วกัป- 

 ชั่วกัลป์  คล้ายกับจะ

ได้ยินคนกำาลังถามผม

ว่าผมจะทอดทิ้งคุณแม่ไม่

จุนเจือคุณแม่และไปเป็นผู้สอน

ศาสนาอย่างนั้นหรือ

กระนั้นก็ตาม ผมยังจำาสิ่งที่เรียนรู้จาก

พระคัมภีร์และผู้นำาศาสนจักรได้ และในวิธ ี

 

ที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ผมรู้ด้วยความเชื่อมั่นไม่สั่น

คลอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ผมรับ

ใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาของศาสนจักร  

ผมรู้ว่าพระองค์จะทรงดูแลครอบครัวผม 

ผมวางใจพระองค์ได้ และทุกอย่างจะดี

ผมอธิบายสถานการณ์ให้ผู้จัดการฟัง 

และคำาตอบของเขายังก้องในใจผม “ผม

คิดว่าคุณเป็นคนหนุ่มที่รอบคอบและนี่คุณ

กำาลังจะทิ้งโอกาสของชีวิตคุณนะ”

ผมขอบคุณเขาด้วยความซาบซ้ึงใจท่ีสุด

สำาหรับข้อเสนอของเขา และ 28 วันต่อมา

ผมรายงานตัวท่ีศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา

ในเซาเปาลู บราซิล

ระหว่างงานเผยแผ่ พระเจ้าทรงจัดหา

ให้ตามความต้องการของครอบครัวผม

ผ่านเพื่อน ๆ ในศาสนจักรและในวิธีที่น่า

อัศจรรย์  สุขภาพของคุณแม่ดีขึ้นและน้อง

สาวผมกับคุณแม่ได้งานใหม่

“เรื่องแปลก ๆ” เกิดขึ้นจริงเมื่อเราตัด- 

สินใจรับใช้พระเจ้า  แต่ผมอยากเพิ่มเติม 

ประจักษ์พยานของผมด้วยความอ่อนน้อม

ถ่อมตนเข้ากับประจักษ์พยานของอีกหลาย

พันคนผู้เริ่มรับใช้พระผู้เป็นเจ้าว่าการรับใช้

เป็นผู้สอนศาสนามีผลลึกซึ้งต่อชีวิตผม 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในมาเนาส์ บราซิล
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อย่ายอมแพ้
“การต่อต้านเกิดขึ้น
แทบทุกหนแห่งที่มี
สิ่งดีงามเกิดขึ้น  การ
ต่อต้านเกิดขึ้นได้เมื่อ
ท่านกำาลังพยายาม

ศึกษาหาความรู้  การต่อต้านจู่โจมท่าน
ได้หลังจากท่านเข้าสู่สนามเผยแผ่เดือน
แรก. . .

“เม่ือตัดสินใจเร่ืองสำาคัญควรระมัดระวัง
และพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ทันทีที่มี
ความสว่าง จงระวังการล่อลวงให้ออกห่าง
จากสิ่งดีงาม  ถ้าท่านสวดอ้อนวอนเกี่ยว
กับสิ่งนั้น วางใจสิ่งนั้น และดำาเนินชีวิต
เพ่ือส่ิงน้ันแล้วใช่ น่ันคือตอนน้ี  อย่ายอม
แพ้เมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้น”
ดู เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “เพราะฉะนั้นขออย่า 
ได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่าน,” เลียโฮนา,  
มิ.ย. 2000, 38
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เยาวชนในออสโล นอร์เวย์ ใช้หนึ่งวันเตรียมตัวสำาหรับ 
ชีวิตผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

เรียนรู้มากข้ึน
เกี่ยวกับ

สิ่งที่จะเกิดขึ้น

โดย แคธรีน อาเพลเซธ-อาเนนเซ็น

ต้ั
งแต่ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศเปลี่ยนอายุ
การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา เยาวชนทั่วศาสนจักรตอบ

รับอย่างกระตือรือร้นไม่เฉพาะคำาเชื้อเชิญให้รับใช้เท่า 
นั้นแต่ตอบรับคำาเชื้อเชิญให้ เตรียม รับใช้ด้วย  และการเตรียม
วิธีหนึ่งคือเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อท่านเป็น 
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

เยาวชนบางคนในนอร์เวย์ทำาสิ่งเดียวกันนี้ในช่วง “ประสบ- 
การณ์ผู้สอนศาสนา” หนึ่งวันที่จัดโดยวอร์ดเฟรดริคสแตดของ 
สเตคออสโล นอร์เวย์

เข้า “เอ็มทีซี”

เยาวชนมารวมตัวกันที่อาคารประชุม

ในห้องหนึ่งซึ่งใช้แทนศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน

ศาสนา  “เราได้รับงานมอบหมายให้เรียน

รู้เกี่ยวกับประเทศหนึ่ง” จาคอบ อาร์. จาก

วอร์ดมอสกล่าว  “นั่นทำาให้เรารู้สึกว่าจะ

ต้องเป็นอย่างไรเมื่อได้รับหมายเรียกและ 

รู้ว่าคุณอาจจะได้รับเรียกให้ไปยังสถานที ่

ซึ่งต่างจากที่คุณเคยอยู่”

พบ “ประธานคณะเผยแผ่”

“จากนั้นเราไปอีกห้องหนึ่งเพื่อพบอดีต

ผู้สอนศาสนาที่สวมบทเป็นประธานคณะ

เผยแผ่” ไซมอน ดับเบิลยู. จากวอร์ดออสโล

กล่าว  อดีตผู้สอนศาสนาคนนั้นและอดีต

ผู้สอนศาสนาคนอื่น ๆ พูดคุยกันถึงสิ่งที่

คาดหวังขณะรับใช้งานเผยแผ่  “ผมคิดว่า

นั่นยอดเยี่ยมจริง ๆ ที่ได้เรียนรู้จากอดีตผู้-

สอนศาสนาว่าจะคาดหวังอะไรระหว่างเป็น

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา” ไซมอนกล่าว  ผู้

เข้าร่วมได้รับป้ายชื่อ จัดคู่ให้ และได้รับคำา

แนะนำาให้อยู่กับคู่ตลอดเวลา 

พัฒนาทักษะ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสอนเยาวชน

เกี่ยวกับการพัฒนาทางวิญญาณแต่สอน

ให้จัดการสิ่งจำาเป็นทางโลกด้วย เช่น ซักรีด

64 เ ลี ย โ ฮ น า



เสื้อผ้า ทำาตามงบประมาณ และมีสภาพ

ร่างกายที่ดีอยู่เสมอ

“ดิฉันชอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย

เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีเริ่มการสนทนา

พระกิตติคุณ” อิงเกอร์ โซฟี เจ. จากวอร์ด

ออสโลกล่าว “นั่นคือสิ่งที่ดิฉันเริ่มทำาตอน

นี้ได้”

“ผมชอบการสนทนาวิธีใช้ สั่งสอนกิตติ- 

คุณของเรา” คาร์ล เฟรเดริค โอ. จากวอร์ด 

เฟรดิคสแตดกล่าว  “ผมเคยคิดเสมอว่า 

ผู้สอนศาสนามีรายการพระคัมภีร์ให้พวก

เขาเรียนรู้ แต่ผมพบว่าสิ่งที่ผมทำาอยู่แล้ว 

ในเซมินารีจะช่วยผมเมื่อเป็นผู้สอน

ศาสนาและสิ่งที่ผมศึกษาอยู่แล้วใน  

สั่งสอนกิตติคุณของเรา จะช่วยเช่นกัน”

เยาวชนชายหลายคนกล่าวว่าการประชุม 

เชิงปฏิบัติการที่ควรจดจำามากที่สุดครั้งหนึ่ง

คือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

รีดเสื้อเชิ้ตสีขาว  “นั่นเตือนผมว่ามีทักษะ

หลายอย่างต้องฝึกเพื่อให้พร้อมเป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลา” จาคอบกล่าว

“ดิฉันเรียนรู้ว่ามีมากมายที่ดิฉันทำาได้

ตอนนี้เพื่อร่วมรับใช้กับผู้สอนศาสนาเต็ม

เวลาที่นี่เพื่อให้เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของ

ทีมเดียวกัน” ซาราห์ อาร์. จากวอร์ดแซนด ์

วิคากล่าว “สมาชิกเป็นผู้สอนศาสนาด้วย”

เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าผู้สอนศาสนา

รับใช้ทั่วโลก อาหารว่างจึงเป็นอาหารจาก

หลากหลายชาติ  “นั่นเตือนผมว่าผมควร

ลองอาหารใหม่ ๆ ตอนนี้เพื่อให้คุ้นกับการ

ลองสิ่งที่ผมไม่ได้กินประจำา  นั่นจะช่วยให้

ผมปรับตัวได้เร็วขึ้นถ้าผมได้รับเรียกให้ไป

ในที่ที่พวกเขากินสิ่งที่ไม่เคยกิน” ไซมอน

กล่าว

เตรียมพร้อม

“เมื่อหมดวัน หลังจากฟังประจักษ์พยาน

ของเยาวชนสองคนและผู้สอนศาสนาจบ

ใหม่สองคน เราร้องเพลง ‘ถูกเรียกให้รับใช้’” 

ลิส แอนเดรีย โอ. จากวอร์ดเฟรดริคสแตด

กล่าว  “ดิฉันรู้สึกว่าถ้าดิฉันร้องเพลงสวด

เพลงนี้ตลอดเวลา ดิฉันจะมีสิ่งเตือนใจ

เสมอว่าเมื่อเราเป็นผู้สอนศาสนาเรากำาลัง

รับใช้พระบิดาบนสวรรค์และพระองค์จะ

ประทานพรเรา”

ก่อนหมดวัน เยาวชนในสเตคเข้าใจว่าไม่

เพียงพวกเขากำาลังเตรียมรับประสบการณ์

งานเผยแผ่เต็มเวลาเท่านั้นแต่พวกเขา

สามารถมีประสบการณ์ของผู้สอนศาสนา

ได้ตอนนี้และตลอดชีวิตที่เหลือ 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในออสโล, นอร์เวย์

ชีวิตผู้สอนศาสนาเป็นอย่างไร
ค้นหาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตรียมรับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาโดยใช้วีดิทัศน์ แหล่งข้อมูลอ่ืน และคำาตอบ
ของคำาถามท่ีถามบ่อย ท่ี  youth.lds.org  (คลิก 
“การเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา”)

การเตรียมท่ีสำาคัญท่ีสุด
“สิ่งสำ�คัญที่สุดอย�่งหนึ่งที่ท่�นทำ�ได้
เพื่อเตรียมรับก�รเรียกให้รับใช้คือ 
เป็น ผู้สอนศ�สน�ม�น�นก่อนจะไป
รับใช้เป็นผู้สอนศ�สน�”
ดู เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การเป็นผู้สอน
ศาสนา,”เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 54



โดย มิช บาร์บอซา
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“จงปรนนิบัติพระยาห์เวห์ด้วยสิ้นสุดใจ
ของพวกท่าน” (1 ซามูเอล 12:20)

รับใช้ ตอนน้ีเพ่ือ 
รับใช้ ภายหน้า

“พ่ี
จะว่ิงแข่งไปโบสถ์กับนาย!” 
 มอรมอนบอกพลางชี้ไปที่
ยอดหลังคาโบสถ์เหนือต้น

ปาล์ม  จากนั้นเขาก็วิ่งเร็วเท่าที่จะเร็วได้

เพื่อแซงหน้าโมเรียนน้องชาย
เด็กทั้งสองกับพ่อแม่เดินจากบ้านมา

แล้วประมาณหนึ่งไมล์ แต่มอรมอนกับ 
โมเรียนยังคงวิ่งแข่งกันเมื่อมาถึงประตู

โลหะนอกอาคารประชุมวอร์ด  พวกเขา
หยุดพักหายใจ

ก่อนจะตัดสินได้ว่าใครชนะ เด็กชาย
คนหนึ่งร้องเรียกพวกเขา “อยากเล่น 
ฟุตบอล มั้ย”

มอรมอนชอบ ฟุตบอล  แต่เขากับ

ครอบครัวกำาลังจะไปทำาความสะอาด 
อาคารวอร์ดเพื่อให้อาคารพร้อมสำาหรับ
วันพรุ่งนี้

มอรมอนส่ายหน้า “ตอนนี้ไม่ได้—ไว้
คราวหน้าแล้วกันนะ!” เขาตอบกลับ

ในไม่ช้ามอรมอนกับโมเรียนก็ทำางาน
ขยันขันแข็ง  มอรมอนย้ายเก้าอี้และกวาด
พื้นกับพ่อ ส่วนโมเรียนถูพื้นกับแม่

ต่อจากนั้นเด็กทั้งสองล้างกระจกใน
ห้องน้ำาด้วยกัน  “ผมไม่คิดว่าผมจะชอบ
ทำาความสะอาดโบสถ์ แต่สนุกครับ”  
โมเรียนกล่าว “แล้วพี่มอรมอนล่ะ พี่ก็

ชอบใช่มั้ย พี่ถึงมาทำาแทนที่จะไปเล่น 
ฟุตบอล”



เตรียมรับฐานะปุโรหิต

มอรมอนนึกถึงพ่อ  พ่อเป็นอธิการวอร์ด

ของพวกเขา แต่ท่านยังคงใช้เวลาช่วยทำา 

ความสะอาดอาคารประชุม

“พี่อยู่ที่นี่เพราะพี่อยากเป็นเหมือนพ่อ” 

มอรมอนตอบ

จากนั้นเขาก็นึกถึงผู้สอนศาสนาใน

วอร์ด  พวกเขายุ่งกับการเคาะประตูและ

แบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอนกับคนอื่น ๆ  

พวกเขาจะชวนคนมาโบสถ์ในอาคารที ่

เด็กทั้งสองกำาลังทำาความสะอาด

“ผมอยู่ที่นี่เพราะผมอยากรับใช้งานเผย

แผ่ในวันหน้าด้วย”  มอรมอนคิด  “ผมช่วย

ผู้สอนศาสนาได้โดยเตรยีมโบสถใ์หพ้รอ้ม”

มอรมอนนึกถึงวันพรุ่งนี้เมื่อเขากับน้อง

ชายจะตื่น 6 โมงเช้า สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว

และผูกเน็กไทเดินไปโบสถ์ เตรียมเก้าอี้

และหนังสือเพลงในห้องปฐมวัย

“ผมอยู่ที่นี่เพราะผมอยากรับใช้การ

เรียกของศาสนจักร” เขาคิด

มอรมอนคิดว่าอีกไม่นานเขาจะเป็น
มัคนายก  เขาจะส่งผ่านศีลระลึกและรับ
ใช้อีกหลายอย่าง

“ผมอยู่ที่นี่เพราะปีหน้าผมจะได้รับ

ฐานะปุโรหิต และผมอยากทำาทุกอย่างที่

ทำาได้ตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อม”
มอรมอนทำาบางสิ่งไปแล้วเพื่อเตรียม

รับฐานะปุโรหิต เขาได้รับรางวัลศรัทธา 

ในพระผู้เป็นเจ้า  เขาเรียนรู้แล้วว่าต้อง 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณและรับใช้ผู้อ่ืน

สุดท้าย เขามองหน้าน้องชายในกระจก
และยิ้ม

“พี่อยู่ที่นี่เพราะพี่รักพระเจ้า” เขาบอก 
“เพราะการรับใช้ตอนนี้จะช่วยให้พี่พร้อม
รับใช้ในภายหลัง” 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

เกร็ดน่ารู้จากเดวิด แอล. เบค ประธานเยาวชนชายสามัญ

• อัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตท่านและเลือกเพื่อนที่ช่วย 

 ท่านเลือกสิ่งถูกต้อง  ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานใน เพื่อความ 

	 เข้มแข็งของเยาวชน

• เรียนรู้ว่าท่านจะมีหน้าที่อะไรเมื่อเป็นมัคนายก  อ่านเกี่ยวกับ 

ฐานะปุโรหิตใน สัมฤทธิผลในหน้าที่ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า และ แน่วแน่ต่อศรัทธา  

เข้าร่วมการประชุมก่อนรับฐานะปุโรหิตในวอร์ดหรือสาขาของท่าน

• เตรียมไปพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาแทนคนตาย

• ตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ และการให้ข้อคิดทางวิญญาณกับเยาวชนคนอื่นๆ

• รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงวางใจท่านและทรงพึ่งพาท่าน  ค้นพบว่าท่านทำาได้มาก

เพียงใดด้วยความช่วยเหลือของพระองค์!
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มาธิลด์ตื่นเต้นกับการจะได้ขึ้นชั้นเยาวชนหญิงอีกไม่
นาน แต่เธอไม่แน่ใจว่าจะพบเจออะไรบ้าง  เธอจึงพูด

คุยกับคุณยาย  คุณยายของเธอคือซิสเตอร์บอนนี ออสคาร์- 

สัน ประธานเยาวชนหญิงสามัญ  ท่านมีคำาแนะนำาที่ดีบาง
อย่างจะแบ่งปัน!

ถามคุณแม่หรือคุณยายหรือสตรีคนหนึ่งในวอร์ดของหนู

ว่าพวกเขาจำาอะไรได้บ้างเกี่ยวกับชั้นเยาวชนหญิง  หนูอาจ
จะค้นพบเรื่องสนุก ๆ 

มาธิลด์ 
เตรียมข้ึนช้ัน
เยาวชนหญิง

สมัยน้ัน . . .

เม่ือซิสเตอร์ออสคาร์สันอยู่

ในเยาวชนหญิง เธอได้รับตรา

สัญลักษณ์จากการบรรลุความ

สำาเร็จด้านต่างๆ เธอเย็บตรา

สัญลักษณ์เหล่าน้ันติด

บนแถบผ้าพิเศษพร้อม

ดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่ง

หมายถึงความซ่ือสัตย์

เร่ืองจริงสนุกๆ
มาธิลด์เรียกคุณยายว่า “Mo (โม)” ซ่ึง 

เป็นคำาย่อของ moder ภาษาสวีเดนคือคุณแม่

โดย เจนน์ วิลค์ส, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา
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มาธิลด์รอไม่ไหว
อยากไปร่วม . . .
• กิจกรรมทุกสัปดาห์

•	 ทำาความรู้จักเด็กสาวคน

อื่นๆ	ในเยาวชนหญิง

•	 ไปค่ายเยาวชนหญิง

เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงรักเราและเรารักพระองค์ เราจะ “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า ทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง” (โมไซยาห์ 18:9) ขณะที่เรามุ่งมั่นดำาเนินชีวิต ตามคุณค่าเยาวชนหญิง อันได้แก่

ศรัทธา • ธรรมชาติแห่งสวรรค์ • คุณค่าส่วนบุคคล • ความรู้ • การเลือกและความรับผิดชอบ • งานดี • ความซื่อสัตย์ 
• และความบริสุทธิ์

เราเชื่อว่าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะยอมรับและ ปฏิบัติตามคุณค่าเหล่านี้ เราจะมีความพร้อม ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้บ้านและครอบครัว ทำาและ รักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ รับศาสนพิธีแห่งพระวิหารและมีสิทธิ์ ได้รับพรแห่งความสูงส่ง

. . .และสมัยน้ี
การเร่ิมต้นใหม่
มาธิลด์ไปกิจกรรมพิเศษเรียก

ว่าการเร่ิมต้นใหม่	มีบทเรียน

สนุกๆ	และเรียนรู้เก่ียวกับ

ความก้าวหน้าส่วนบุคคล

มาธิลด์กำาลังมุ่งม่ันเพ่ือ 

ให้ได้รางวัลศรัทธาในพระผู้- 

เป็นเจ้าและท่องจำาหลักแห่ง

ความเช่ือด้วย

ความทรงจำาพิเศษ
มาธิลด์กับลูกพ่ีลูกน้องหลายคนอยู่ในศูนย์การประชุมใหญ่เม่ือวันท่ี	

6	เมษายน	ค.ศ.	2013		แต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำาไมคุณยายเชิญทุกคน

มาการประชุมใหญ่สามัญ		พวกเขาประหลาดใจและต่ืนเต้นเม่ือคุณ

ยายได้รับการสนับสนุนเป็นประธานองค์การเยาวชนหญิง!

เคล็ดลับการเตรียมพร้อม
ของซิสเตอร์ออสคาร์สัน!

• พัฒนาความสัมพันธ์กับพระบิดา

บนสวรรค์โดยสวดอ้อนวอนและ

อ่านพระคัมภีร์

• ทำาความรู้จักกับโปรแกรมความ

ก้าวหน้าส่วนบุคคล

•	 อ่านพระคัมภีร์	เพื่อความเข้มแข็ง

ของเยาวชน	และ	เลียโฮนา

•	 เริ่มเรียนรู้สาระสำาคัญเยาวชน

หญิง		ท่านจะท่องพร้อมเยาวชน

หญิงทุกคนทุกสัปดาห์
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เยาวชนหญิง

ความก้าวหน
้าส่วนบุคคล

สร้อยคอเส้นน้ีจะเตือนท่านว่าจงเป็นแสง

สว่างให้คนอ่ืนๆ	ตลอดจนยึดม่ันความจริง

และความชอบธรรม

ท่านจะได้รับริบบ้ินจากการทำา

ประสบการณ์และโครงการต่างๆ	ของความ

ก้าวหน้าส่วนบุคคลเช่นกัน

จากน้ันท่านจะได้รับเหรียญเยาวชนหญิง
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© 2013 by Jan Pinborough and Janice Kapp Perry. All rights reserved. 
This song may be copied for incidental, noncommercial church or home use.

This notice must be included on each copy made.

Words by Jan Pinborough 
Music by Janice Kapp Perry

© 2013 โดย แจน พินโบโร และ  เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์
สงวนสิทธิ์ทุกประการ อาจทำาสำาเนาเพลงนี้ไว้ใช้ในบ้านหรือที่โบสถ์โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

ขอให้ระบุหมายเหตุนี้ในสำาเนาทุกฉบับ
70 เ ลี ย โ ฮ น า

องอาจ
คำาร้องโดย แจน พินโบโร
ทำานองโดย เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์

 1.ดัง เอส เธอร์ แต่ กาล โบ ราณ  ภัก ดี ต่อ พระ บัญ ชา  ด้วย
 2.ดัง เอ บิช ฉัน จะ รับ  ใช้  พระ กิต ติ คุณ ก้อง ไกล  จะ

 ศรัท ธา เรา รับ ใช้ พิ ทักษ ์อย่าง ใจ กล้า ใน แผน พระ บ ิ ดา ส- วรรค์  ดั่ง
 บอก ให้ ทุก คน รับ รู้ ความ จริง วิ ไล ศรัท ธา ใน พระ เจ้า เลิศ ล้ำา  โม

 นี ไฟ แต่ กาล โบ ราณ  ยืน หยัด เป็น พร อ- นันต์  คุ้ม
 โร ไน ดำา รง ใน ธรรม  ไม่ เคย ปรา ชัย สง คราม  ฉัน

 ครอง ป้อง กัน ด้วย เกียรติ และ เทิด ทูน บู ชา แผน ของ พระ บิ ดา ส- วรรค์  
ถึง ครา จะ พ - ยา ยาม ธำา รง มั่น สั - จ - ธรรม ชู ธง ให้ สูง ล้ำา ทุก ครา

 เรา ส่อง แสง ถึง ครา เตรียม ตัว พลัน เรา เรียน รู้ พระ คำา และ เรา พร้อม แบ่ง ปัน

เด็กชาย

เด็กหญิง&เด็กชาย



จาก “รากและกิ่ง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 47.

ฉันจะช่วยงานประวัติ
ครอบครัวได้อย่างไร

พ ย า น พิ เ ศ ษ
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โดย เอ็ลเดอร์ 
เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวก
สิบสองเป็นพยานพิเศษ
ของพระเยซูคริสต์

ดูว่ายังต้องทำา 

ศาสนพิธีอะไรท่ีพระวิหาร 

และมอบหมายให้ 

ทำางานพระวิหาร

ช่วยสแกนและอัพโหลด 

เร่ืองราวและภาพถ่ายเหล่าน้ีลง  

Family Tree ท่ี FamilySearch. org.

ให้ทุกคนในครอบครัวนำา 

ประวัติครอบครัว เร่ืองราว และภาพถ่าย 

พร้อมส่ิงพิเศษท่ีเป็นของพ่อแม่ 

และปู่ย่าตายาย

น่าต่ืนเต้นท่ีได้เรียนรู้ 

เก่ียวกับชีวิตของสมาชิกครอบครัว 

—พวกเขามาจากไหนและ 

ดำาเนินชีวิตอย่างไร

เอ็ลเดอร์คุกแนะนำาให ้

จัดชุมนุม Family Tree 

ดังนี้!

 ตุ ล า ค ม  2 0 1 4    71



โดย เอริน แซนเดอร์สัน และจีน บิงแฮม

เด็ก ๆ มีพลังมาก—พลังสร้างสรรค์ความแตกต่างใน
ครอบครัว! ทุกครอบครัวไม่เหมือนกัน แต่ทุกครอบครัว

สำาคัญต่อพระบิดาบนสวรรค์  พระองค์ทรงต้องการให้
ครอบครัวเราเข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้จึงประทาน “ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก” เพื่อช่วยเรา  พระบิดาบนสวรรค์ทรง
ทราบว่า ท่าน สามารถช่วยให้ครอบครัวท่านเข้มแข็งได้

ท่าน เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิรันดร์ที่ต้องการ 
ให้ท่านช่วย

ท่าน สามารถนำาความสุข ความเมตตา และความ 
รักมาให้ครอบครัวท่านได้

ท่าน สามารถฟังกัน ทำางานและเล่นด้วยกัน ให ้
อภัยและช่วยเหลือกัน

ท่าน สามารถอ่านพระคัมภีร์กับครอบครัวท่าน
ท่าน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครอบครัว 

เมื่อท่านสวดอ้อนวอนและรักษาพระบัญญัต ิ

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” มาจาก 
พระผู้เป็นเจ้าเพ่ือช่วยครอบครัวของฉัน

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

แนวคิดสำาหรับการพูดคุย 
ในครอบครัว
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ทุก

ครอบครัวเข้มแข็งและกลับไปหาพระองค์  

พูดคุยกันว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว 

จะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ครอบครัว 

ท่านเข้มแข็ง

พระคัมภีร์
• ยอห์น 15:11
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ท่านทำาได้!

ตกแต่งกระป๋องเปล่าสะอาดๆ ด้วยป้ายน้ี 

(ขวามือ) และภาพถ่ายหรือภาพวาดบาง

ภาพ  เติมแนวคิดลงในแผ่นข้อความเก่ียว

กับวิธีท่ีท่านจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

ครอบครัว  ตัดแผ่นข้อความและใส่ไว้ใน

กระป๋อง  ทุกๆ วันให้เลือกแผ่นข้อความ

หนึ่งแผ่นจากกระป๋องและทำาสิ่งที่เขียน

ไว้ ขณะที่ท่านพยายามดำาเนินชีวิตตาม

แนวคิดเหล่าน้ัน ท่านสร้างสรรค์ส่ิงพิเศษ

ในครอบครัวได้!

ฉันทำาได้!

ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย
ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย

ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย

ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย
ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย

ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย
ฉันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้โดย



จากการสัมภาษณ์โดย  
เอมี่ เจน เลวิตต์

บาร์บาราอยู่ในชิลี ประเทศ

ทางชายฝั่งตะวันตกของ

อเมริกาใต้  ประเทศนี้ยาวแคบ 

และมีรูปร่างเหมือนริบบิ้น  บาง

พื้นที่ร้อนแห้งแล้ง (เช่นทะเลทราย

อาตากามา) และบางพื้นที่ร้อนชื้น 

(เช่นเกาะอีสเตอร์)  เธออยู่ในซาน

เตียโก เมืองหลวงของชิลี 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ฉันช่ือบาร์บารา
เ พื่ อ น ทั่ ว โ ล ก

ฉันอายุเก้าขวบและมีน้องชายสองคน  ฉันพยายามเป็นพี่สาวที่ดี ช่วยดูแล 
พวกเขา และเล่นเกมกับพวกเขา ฉันชอบดูแลเด็ก  ฉันอยากเป็นครู 
เมื่อฉันโตเป็นผู้ใหญ่

จาก

ฉันเป็นสมาชิกคนเดียวของศาสนจักรในชั้นเรียน  
จึงทำาให้ฉันมีโอกาสบอกเพื่อนๆ เกี่ยวกับพระเยซู
คริสต์และพระคัมภีร์มอรมอน  ครั้งหนึ่งเพื่อน
สนิทขอให้ฉันสอนเธอสวดอ้อนวอน  ฉันจึงสอน  
ต่อจากนั้นเราทั้งคู่ก็ได้สวดอ้อนวอนก่อนรับ
ประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน

ในปี 2013 ฉันอายุแปดขวบ คุณพ่อให้ 
บัพติศมาและยืนยันฉัน  ฉันตื่นเต้นมาก!  

นั่นเป็นประสบการณ์พิเศษที่ฉันจะ
จดจำาตลอดไป

ชิลี

74 เ ลี ย โ ฮ น า



ขว
า:

 ภ
าพ

กร
ะเ

ป๋า
 โด

ย 
โธ

มัส
 เอ

ส.
 ไช

ลด
์

พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าของบาร์บาราเต็มไปด้วยส่ิงของ

บางอย่างท่ีเธอชอบมาก คุณจะหยิบของ

ช้ินไหนใส่กระเป๋าของคุณ

ฉันชอบมองดูพระวิหาร
พระวิหารซานเตียโก ชิลี เป็นพระวิหาร

แห่งแรกท่ีสร้างในประเทศท่ีพูดภาษา

สเปน อุทิศเม่ือ 15 กันยายน ปี 1983 

และเป็นพระวิหารแห่งท่ีสองท่ีสร้างใน 

อเมริกาใต้

เรารับประทานอาหารคริสต์มาส 
มื้อพิเศษ—มะเขือเทศยัดไส้ทูน่า  
ในชิลี ซานตาคลอสมาตอนเที่ยงคืน
ของคริสต์มาสอีฟ  เราจะอยู่รอจน
กระทั่งเขามา!

ในวันสุดสัปดาห์ ครอบครัวเรา 
ชอบไต่เขาและขับรถขับเคลื่อน 
สี่ล้อขึ้นไปบนเขาใกล้บ้าน  เรา 

ชอบไปชายทะเลด้วย

¡Hola, 
amigos!*

เราเฉลิมฉลองวันหยุดรื่นเริงในชิลี วันที ่
18 กันยายนเป็นวันประกาศอิสรภาพ 
และวันที่ 19 เป็นวันเหล่าทัพ  ในช่วง
สองวันนี้เราจะเต้นรำาประจำาชาติเรียก
ว่า “La Cueca” และรับประทานกะหรี่
พัฟรสเด็ดเรียกว่าเอมปานาดาส

* “สวัสดีเพื่อน ๆ!” ในภาษาสเปน



หน้านี้ของหนู

นาตาเลีย เอ., อายุ 10 ขวบ โคลอมเบีย

ลิอู ซี., อายุ 7 ขวบ, 
เอกวาดอร์

เธียร์รี เอ็ม. อายุ 7 ขวบ จากบราซิล เธอชอบเรียนปฐมวัยและ
ร้องเพลงสวด  เธอรู้ว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระเจ้า

โอลิเวีย ไอ. อายุ 8 ขวบ 
จากโรมาเนีย ชอบช่วย
คุณแม่ทำาความสะอาด
บ้าน  คุณแม่สอนเธอกับ
เพื่อนๆ 13 คนของเธอ 
และเมื่อพวกเขาหยุดพัก
เธอชอบสมมติตนเอง
เป็นครู  เธอชอบไปเที่ยวกับพ่อแม่และใช้เวลา
กับปู่ย่าตายาย  เมื่อเธอรับบัพติศมาเธอรู้สึก
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์มาก เธอขอบพระทัย
ที่สามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเธอตัดสิน
ใจ  เพลงปฐมวัยเพลงโปรดของเธอคือ “ทำาตาม
ศาสดา” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 58)

ท่านสามารถส่งภาพวาด ภาพถ่าย 
หรือประสบการณ์มาทางออนไลน์

ที่ liahona.lds.org  ทางอีเมลที่ liahona@
ldschurch.org  และเขียนตรงบรรทัดชื่อเรื่อง
ว่า “หน้านี้ของหนู” หรือส่งทางไปรษณีย์มา
ตามที่อยู่นี้:

Liahona, Our Page
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อนามสกุล เพศ และ
อายุของเด็ก (3 ถึง 11 ขวบ) พร้อมชื่อ 
ผู้ปกครอง วอร์ดหรือสาขา สเตคหรือท้องถิ่น 
และคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของ 
ผู้ปกครองให้ใช้ภาพถ่ายของเด็กและสิ่งที่เด็ก 
ส่งมา (ส่งทางอีเมลได้)  อาจมีการแก้ไข
ความยาวหรือความชัดเจนของข้อความที ่
ส่งมา

วันหนึ่ง หลังจากผมรับบัพติศมาได้ไม่นาน ผมอยู่ที่บ้านคุณยายตอน
ท่านลงไปเอาของบางอย่างในห้องใต้ดิน  ท่านสะดุดล้มและลุกไม่ขึ้น  
ท่านร้องเรียกผมแต่ผมกำาลังดูทีวีและไม่ได้ยิน  หลังจากนั้นประมาณ 
10 นาที ผมได้ยินชื่อผมเบาๆ “ทอม!”  ผมลุกไปดูและเห็นท่านนอน
อยู่บนพื้น  ผมไม่แข็งแรงพอจะพยุงท่านให้ลุกขึ้นผมจึงวิ่งไปบอกเพื่อน
บ้าน  เธอมาช่วยพยุงคุณยายให้ลุกขึ้น

คุณยายบอกผมว่า “ทอม ที่หนูได้ยินคือพระวิญญาณบริสุทธิ์  ยาย
อยู่ห่างเกินกว่าหนูจะได้ยินยาย”

ผมรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงกระซิบบอกผม  เวลาน้ีผมรับบัพติศมาแล้วและผมดีใจท่ีได้รับ 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ทอม อาร์., อายุ 8 ขวบ เยอรมนี
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“จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐาน”  
(ลูกา 21:36)

เมื่อข้าพเจ้าอายุแปดขวบ ข้าพเจ้ากับ 

ลูกพี่ลูกน้องสองคนถูกส่งไปซื้อของชำา

ในเมืองใกล้ ๆ  เมื่อนึกย้อนกลับไปข้าพ- 

เจ้าประหลาดใจที่คุณยายกับลุงป้าน้าอา

เชื่อมั่นในตัวเรามากถึงเพียงนั้น  ท้องฟ้า

ยามเช้าปลอดโปร่งแจ่มใสขณะที่เราออก

เดินทางบนหลังม้าสามตัวของเรา

ขณะอยู่กลางทุ่ง เราตัดสินใจลงจาก

หลังม้ามาเล่นลูกแก้ว  เรามัวแต่เล่นลูก

แก้วจนไม่ทันแหงนมองเมฆครึ้มปกคลุม

ท้องฟ้า  ตอนนั้นเองที่เรารู้ตัวว่าพายุกำาลัง

มา เราไม่มีแม้กระทั่งเวลาขึ้นม้า  ฝนตก 

หนักและลูกเห็บตกใส่เราแรงมากจนเรา

ต้องปลดอานม้าและดึงผ้ารองอานม้ามา

คลุมตัว  จากนั้นม้าของเราก็วิ่งหนี

เราเริ่มเดินเร็วเท่าที่จะเร็วได้ไปยังเมือง

ใกล้เคียงโดยไม่มีม้า เปียก และหนาว  ดึก

แล้วตอนเราพบบ้านหลังหนึ่งและเคาะ

ประตู  ครอบครัวนั้นเช็ดตัวให้เราจนแห้ง 

เอาเบอริโต้ถั่วแสนอร่อยให้เรากิน แล้วให้

เราเข้านอนในห้องที่มีพื้นดิน

ข้าพเจ้ากับลูกพี่ลูกน้องตื่นเช้ามาเห็น

ดวงอาทิตย์เจิดจ้าและท้องฟ้าสวยงาม  

ชายคนหนึ่งมาเคาะประตูพลางมองหา 

เด็กชายสามคนที่หายไป  ผมจะไม่มีวัน

ลืมส่ิงท่ีเราเห็นระหว่างทาง—คนกลุ่มใหญ่

ที่ตามหาเราตลอดคืน  คนที่เดินนำาหน้า

พวกเขาคือคุณยายที่รักและลุงป้าน้าอา

ของข้าพเจ้า  พวกท่านสวมกอดข้าพเจ้า

และร้องไห้ มีความสุขที่ได้พบเด็กหาย

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรง

คิดถึงเราเสมอ  พระองค์ทรงรอเรากลับ

บ้านด้วยพระทัยจดจ่อ  มีสัญญาณของ

พายุทางวิญญาณรอบตัวเรา  ขอให้เรา

เงยหน้าและเตรียมตัวโดยเสริมสร้าง

ประจักษ์พยานของเราทุกวัน ภา
พป
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จาก “จงเงยหน้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 102.

 ตุ ล า ค ม  2 0 1 4    77

โดย เอ็ลเดอร์เอเดรียน โอชวา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

จงเงยหน้า



โดย ชาราลี ฮาร์ดีย์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เราสุขใจเมื่อได้ช่วยเหลือ” 
(หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก, 108)

แอมมันถอนหายใจขณะ
ที่เขากับพ่อกลับจากการ

แข่งขันฟุตบอล  “ผมไม่เข้าใจ” 
เขาบอก “เรามีตัวเล่นดี ๆ หลาย
คน ทำาไมเราทำาคะแนนไม่ได้”

พ่อเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าเยี่ยม  
บางทีท่านอาจจะช่วยได้

“พ่อคิดว่าลูกต้องฝึกเล่นเป็น
ทีม” พ่อบอก “ทุกคนต้องการทำา
ประตู ใช่ไหม”

“ใช่ครับ” แอมมันตอบ “แต่

จะต้องมีคนเดียวยิงประตูไม่ใช่

ทุกคน  พ่อหมายความอย่างนั้น

หรือเปล่าครับ”

พ่อพยักหน้า “ลูกจะยิงประตู

ด้วยตัวเองไม่ได้  ผู้เล่นกองหลัง

ต้องแย่งบอลจากอีกทีมก่อน ถูก

ไหมลูก”

แอมมันหัวเราะ “คงยิงประตู

ได้ยากถ้าไม่มีลูกบอล”

“ใช่” พ่อตอบ  “จากนั้นกอง

หลังต้องส่งลูกให้คนที่ยิงประตู

ทีมครอบครัว

ได้  ไม่มีใครเล่นคนเดียวได้”

“ผมคิดว่าอย่างนั้น” แอมมัน

บอก

เมื่อกลับถึงบ้าน แม่กำาลังอุ้ม

ลูกที่ยังแบเบาะขณะทำาอาหาร

เย็น “การแข่งขันเป็นอย่างไร

บ้าง” เธอถาม

“เราแพ้อีกแล้วครับ” แอมมัน

ตอบ “แต่คราวหน้าเราจะทำาให้

ดีขึ้นครับ”

“นั่นเป็นทัศนคติที่ดี” แม่บอก

“ผมหิวมาก!” มิเกลตะโกน ภา
พป
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เราชนะง่ายขึ้นเมื่อทุกคนทำางานด้วยกัน
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ขณะที่เขา ซามูเอล กับลูคัสวิ่ง

เข้ามา

“เด็ก ๆ ช่วยจัดโต๊ะและเก็บ

ของเล่นหน่อยลูก” แม่บอก

เด็กชายทั้งสี่บ่นอุบอิบ

“แต่ผมไม่ได้เล่นของเล่นนะ

ครับ” ซามูเอลบอก

“ต้องใช้เวลานานแน่เลย!”  

มิกูเอลโอดครวญ

พ่อหัวเราะ “พ่อคิดว่า

ครอบครัวเรามีปัญหาเหมือนทีม

ของแอมมัน”

“ปัญหาอะไรครับ” ซามูเอล

ถาม

“เราไม่ทำางานด้วยกัน” แอม- 

มันตอบ  “เราทุกคนอยากยิง

ประตูโดยกินอาหารเย็น แต่เรา

ปล่อยให้แม่ทำาทุกอย่าง”

“ถูกต้อง!” พ่อพูด  “เราจะ

ทำางานเป็นทีมได้อย่างไร”

แอมมันมีความคิด “เอาอย่าง

นี้ไหมครับผมกับซามูเอลจัดโต๊ะ 

ส่วนคนอื่นเก็บของเล่น”

“ความคิดเข้าท่า!” พ่อพูด

ไม่นานอาหารก็พร้อม  แอม-

มันกอดอกสวดอ้อนวอน  เขา

ดีใจที่ครอบครัวทำางานเป็นทีม  

เขาหวังว่าทีมฟุตบอลของเขา 

จะทำาเช่นเดียวกัน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแอลเบอร์ตา แคนาดา
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ฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาน่าตื่นเต้น

เป็นพิเศษสำาหรับนักตกปลา เพราะ

เป็นช่วงที่ปลาเทราท์จะหิวมากและกิน

เหยื่อไม่รู้จักพอเพื่อให้ร่างกายต้านความ

ขาดแคลนอาหารในฤดูหนาวได้

เป้าหมายของนักตกปลาคือจับปลา 

เทราท์ด้วยการหลอกล่ออย่างมีชั้นเชิง นัก

ตกปลาที่ชำานาญจะศึกษาพฤติกรรมของ

ปลาเทราท์ อากาศ กระแสน้ำา และตัว

แมลงที่ปลาเทราท์ชอบกิน เวลาที่แมลง

เหล่านั้นกลายเป็นตัว  เขามักจะทำาเหยื่อ

ล่อใช้เอง  เขารู้ว่าแมลงปลอมที่ฝังตะขอ

เล็ก ๆ ไว้ต้องเหมือนจริงทุกอย่างเพราะถ้า

ผิดเพี้ยนไปนิดเดียว ปลาเทราท์ก็จะรู้ทัน

และจะไม่กินเหยื่อ

น่าตื่นเต้นมากเมื่อเห็นปลาเทราท์พุ่ง

ผ่านผิวน้ำาขึ้นมางับเหยื่อ ดิ้นจนหมดแรง 

แล้วถูกสาวขึ้นมา  บททดสอบคือการใช้

ความรู้และทักษะของนักตกปลาต่อสู้กับ

ปลาเทราท์ที่สง่างาม

การใช้เหยื่อปลอมเพื่อหลอกจับปลา

เป็นตัวอย่างของวิธีที่ลูซิเฟอร์มักใช้ล่อ

หลอกและพยายามทำาให้เราติดเบ็ด

นักตกปลารู้ว่าปลาเทราท์ถูกผลักดัน 

เพราะความหิวฉันใด ลูซิเฟอร์ก็รู้จัก 

“ความหิว” หรือความอ่อนแอของเราฉัน

นั้น และล่อลวงเราด้วยเหยื่อปลอมซึ่งถ้า

เรากินเราจะถูกดึงออกจากกระแสแห่ง

ชีวิตเข้าไปในอิทธิพลอันไร้เมตตาของ

เขา  นักตกปลาจะจับปลาแล้วปล่อย

ปลาลงน้ำาโดยไม่ทำาอันตราย  แต ่

ลูซิเฟอร์ไม่เหมือนกัน เขาจะไม่ยอม

ปล่อยเราไป  เป้าหมายของเขาคือทำาให้

เหยื่อเศร้าหมองเหมือนตัวเขา

วิธีการหลัก ๆ อย่างหนึ่งที่เขาใช้กับเรา

คือเขาสามารถกล่าวเท็จและหลอกเรา

ให้เชื่อว่าความชั่วเป็นความดีและความดี

เป็นความชั่ว  ตั้งแต่เริ่มต้นที่สภาใหญ่ใน

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก
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การหลอกลวง

โดย เอ็ลเดอร์
เอ็ม. รัสเซลล์  
บัลลาร์ด
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สวรรค์ ซาตาน “หมายมั่นจะทำาลายสิทธิ์

เสรีของมนุษย์, ซึ่งเรา, พระเจ้า พระผู้เป็น

เจ้า, ให้เขาไว้” (โมเสส 4:3)

สงครามทำาลายสิทธิ์เสรีที่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานให้มนุษย์ยังดำาเนินอยู่จนถึงทุก

วันนี้  ซาตานและทาสของเขาวางเหยื่อไว้

รอบตัวเราโดยหวังว่าเราจะหวั่นไหวและ

งับเหยื่อเพื่อเขาจะสาวเราขึ้นมาด้วยวิธี

จอมปลอม

พี่น้องทั้งหลาย  ขอให้เราทุกคนระวัง

เหยื่อปลอมที่ลูซิเฟอร์นักตกคนจอมปลอม 

เสนอให้เรา  ขอให้เรามีปัญญาและความ 

เข้าใจทางวิญญาณเพ่ือจะมองออก 

และปฏิเสธข้อเสนอที่อันตรายของ 

   เขาและสำาหรับท่านที่ตกเป็น 

    เหยื่อของการเสพติดชนิด

ใดก็ตาม มีความหวัง

เพราะพระผู้เป็น

เจ้าทรงรักบุตร

ธิดาทุกคนของพระองค์และเพราะการ

ชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์จึงทำาให้

ทุกสิ่งอยู่ในวิสัยที่ทำาได ้

จาก “โอ้แผนการอันแยบยลของมารร้าย,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 137–140

80 เ ลี ย โ ฮ น า



เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “จงมาหาพระองค์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 97

“ขณะที่เราให้เกียรติผู้บุกเบิกผู้เดินข้ามทุ่งราบไปยังหุบเขาซอลท์เลค ยังมีผู้บุกเบิกจำานวนมากกว่าที่ยังมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้  

พวกเขาไม่ได้ลากรถ แต่พวกเขาทำาสิ่งเดียวกันในหลายเรื่อง  พวกเขาได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์มอรมอนและ

ผ่านการสวดอ้อนวอนส่วนตัวของพวกเขา  ด้วยศรัทธาและการกลับใจพวกเขาก้าวไปสู่น้ำาแห่งบัพติศมา และก้าวอย่างมั่นคง

บนผืนดินอันอุดมแห่งพระกิตติคุณ  ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์ พวกเขาเต็มใจเสียสละเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและแท้จริง ด้วย

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขายึดมั่นบนเส้นทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์ของพวกเขา”

ฉันเป็นผู้บุกเบิกในปัจจุบันหรือไม่

ข้อคิด



น. 44

น. 54

น. 68

หนุ่มสาวห้าคนแบ่งปันวิธีที่พวกเขาปกป้อง
ศรัทธาขณะเผชิญการต่อต้าน

คำาถามสามารถเป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยมได้
—ถ้าท่านถามถูกวิธี  บทความนี้จะแสดงให้ท่านเห็น
ว่าถามอย่างไร

ซิสเตอร์บอนนี แอล. ออสคาร์สันกับมาธิลด ์
หลานสาวของเธอแบ่งปันบางอย่างที่ท่านสามารถ 
ตั้งตารอในเยาวชนหญิง

ยืนหยัด 

วิธีถาม 
คำาถามสำาคัญ

ขอต้อนรับสู่
เยาวชนหญิง

ในสิ่งที ่

เราเชื่อ

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
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