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แสวงหำสันตภิำพในโลกที่
มหีลำยศำสนำ, น. 24
ประจกัษ์พยำนของเปโตรเกีย่วกบั
พระคริสต์พูดกบัเรำอย่ำงไร, น. 18

ศึกษำประวตัชุิดใหม่ของ
ศำสนจกัร, น. 30, 32



“ไม่วา่ท่านรักษาสญัญา
วา่จะระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลาดีเพียงใด  

พระองคท์รงระลึกถึง
ท่านตลอดเวลา”

จากข่าวสารของฝ่ายประธานสูงสุด หน้า 4

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
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30 วสุิทธิชน: ค�ำอธิบำยพอสังเขป
เกีย่วกบัประวตัศิำสนจกัรชุดใหม่
โดย เอล็เดอร์สตีเวน อี. สโนว์
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับประวตัิ
ศาสนจักรชดุใหม่

32 วสุิทธิชน: เร่ืองรำวของศำสนจกัร
—บทที ่1: ทูลขอด้วยศรัทธำ
สภาวการณ์ทีผิ่ดธรรมดาน�าครอบ
ครวัสมิธมาพอลไมรา; ความ
รูสึ้กวุน่วายใจน�าโจเซฟใหส้วด
อ้อนวอน

ปกิณกะ
8 สมุดบันทกึกำรประชุมใหญ่

เดอืนตุลำคม 2017

11 กำรรับใช้ในศำสนจกัร: กำรปลด
เป็นจุดเร่ิมต้นไม่ใช่จุดส้ินสุด
โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์

12 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้
รอด: ฉันจะท�ำอะไรได้บ้ำงเพือ่สอน
เหมอืนพระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้
โดย แทด อาร์. คอลลิสเตอร์

16 ทีแ่ท่นพูด: พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงเปิดเผยต่อดฉัิน
โดย ราเชล เอช. ลีแธม

38 ภำพแห่งศรัทธำ: เฟียนกำ ฟังกนูำ

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
พระกติตคุิณครอบคลุม
ควำมจริงทั้งมวล
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. 
อุคทด์อร์ฟ

เลียโฮนา กมุภาพนัธ์ 2018

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: 

ระลกึถงึพระองค์ตลอดเวลำ
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

7 ข่ำวเยีย่มสอน: ท�ำควำมรู้จกั
เธอและครอบครัวของเธอ

บทความพิเศษ
18 “แล้วพวกท่ำนว่ำเรำเป็นใคร?”: 

พยำนของเปโตรเกีย่วกบัพระคริสต์
โดย แทร์รีย ์บี. บอลล์
เมือ่เรารกัและเขา้ใจอัครสาวก 
เปโตร เราจะพรอ้มและสามารถ
ยอมรบัพยานพเิศษของทา่น
เกีย่วกับพระครสิต์ ไดม้ากขึน้

24 เสรีภำพทำงศำสนำ:  
เสำหลกัของสันตภิำพ
โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั
ในโลกทีป่รชัญาชิงดชิีงเดน่กัน 
เราสามารถพรอ้มใจกันแสวงหา
สันตภิาพได้ โดยน้อมรบัความ
หลากหลายทางศาสนาและ
สนับสนุนเสรภีาพทางศาสนา

ภำพปก
ภาพประกอบ โดย โจชัว เดนนิส

7
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44 “พระองค์จะทรงปลดปล่อยเรำ”
โดย รีด ทาเทโอกะ
หลงัเกดิแผน่ดนิไหวทีส่รา้งความ
เสียหายอยา่งมากในญีปุ่่น ผู้สอน
ศาสนารูสึ้กวา่พระหตัถท์ีคุ่ม้ครอง
และน�าทางของพระเจา้ปกปัก
รกัษาพวกเขาใหป้ลอดภยั

48 งำนเผยแผ่ ในครอบครัวของดฉัิน
โดย แอนเดรีย โกเมซ ลากเูนส

คนหนุ่มสำว

50 พระเยซูคริสต์: บ่อเกดิของสันตสุิข
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์ 
บลัลาร์ด
โลกอาจท�าใหเ้กิดความสุขช่ัวคราว 
แตพ่ระเยซูครสิตท์รงมอบ
สันตสุิขอันเป็นนิจ

54 สันตสุิขในโลกกบัสันตสุิข
ในพระคริสต์
โดย ซาราห์ แฮนซนั

56 คุณจะควบคุมส่ิงทีอ่ยู่ในใจดฉัินไม่ได้
โดย บลอสซอม ลารีโนห์
เมือ่การไปโบสถแ์อลดเีอสกลาย
เป็นเรือ่งผิดกฎหมายในกานา 
ดฉัินรูว้า่ประจักษ์พยานของดฉัิน
ตอ้งเขม้แข็ง

58 วธีิท�ำให้ควำมสัมพนัธ์ของข้ำพเจ้ำ
กบัพระผู้เป็นเจ้ำลกึซ้ึงขึน้
เอล็เดอร์มสัสิโม ดี ฟีโอ

60 ยกควำมวติกกงัวลทั้ง
หลำยให้พระผู้เป็นเจ้ำ
โดย นิโนสกา นอวรั์ธ
เมือ่เพือ่นของดฉัินเขา้โรง
พยาบาลเพราะโรคซึมเศรา้รนุแรง 
ดฉัินกงัวลมาก ดฉัินจะช่วยเธอ
ไดอ้ยา่งไร

62 โปสเตอร์: ชีวตินิรันดร์

63 บรรทดัมำเตมิบรรทดั: 1 นีไฟ 3:7

64 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันจะขอใหเ้พือ่นๆ ไม่พูดใหร้า้ย
หรอืไม่เหมาะสมเกีย่วกับคนอืน่ๆ 
ไดอ้ย่างไร

เยำวชน

66 ยนืหยดัเพือ่ศำสนจกัร
โดย เทรซี คาร์เตอร์ และมา
รีสซา เดนนิส
อีสตนักับกีอานมาร์ โกเพือ่นใหม่
ของเขาตอ้งการสอนชัน้เรยีนเกีย่ว
กับศาสนจักร

68 ส่องแสงของท่ำน: แบ่ง
ปันของประทำน
โดย มาริสซา วดิดิสนั

70 แผนแห่งควำมสุข
สมุดภาพระบายสีเล่มน้ีจะช่วยให้
ทา่นเรยีนรูเ้กีย่วกับแผนของพระ
บิดาบนสวรรค!์

72 อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์

73 พยำยำมต่อไป!
โดยเอล็เดอร์ปีเตอร์ เอฟ. มีเออร์ส
แม้จะน่ากลัว แตก่ารแบง่ปัน
พรสวรรคแ์ละประจักษ์พยานของ
ทา่นจะช่วยท�าให้ผู้อืน่มีความสุข

74 บัตรคมวำทะกำรประชุมใหญ่

75 หน้ำนีข้องหนู

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ี: อำดมักบัเอวำ
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลีย
โฮนาท่ีซ่อนอยู่ ใน
ฉบับน้ีได้หรอืไม่ 

ค�าใบ้: ท่านจะแบ่ง
ปันพรสวรรค์อะไร

ให้กับผู้อ่ืน

44 74

56
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หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การกลบัใจ, 4, 50
การเช่ือฟัง, 16, 63, 79
การประชุมใหญ่สามัญ, 74
การรับใช้, 7, 11, 42, 68
การเรียกในศาสนจกัร, 11, 
12, 58

การศึกษาพระคมัภร์ี, 43
การสอน, 12
การสอนประจ�าบ้าน, 40
ครอบครัว, 10, 48, 75
ความจริง, 80
ความยากล�าบาก, 44, 48, 
54, 56, 60

ความอ่อนน้อมถ่อมตน, 12
งานเผยแผ่ศาสนา, 44, 48, 
56, 66

จติกศุล, 7
โจเซฟ สมิธ, 32
บัพติศมา, 75
ประจกัษ์พยาน, 16, 18, 56, 
66, 73

ประวติัครอบครัว, 43, 48
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พรสวรรค์, 38, 68, 73
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62, 70

พระเยซูคริสต์, 4, 12, 18, 
50, 54, 58, 62, 70, 72

พระวหิาร, 75
ภาษา, 64
มิตรภาพ, 7, 41, 60, 64, 66
โรคซึมเศร้า, 54, 60
ศีลระลกึ, 4, 58
สันติสุข, 24, 50, 54, 60
เสรีภาพทางศาสนา, 24
อาดมักบัเอวา, 76

อ่านบทความและส่ง
บทความของท่านมาท่ี 
liahona .lds .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันไดแ้ละ
สร้างแรงบนัดาลใจ  

(เป็นภาษาองักฤษ  
โปรตุเกส และสเปน)  

ท่ี facebook.com/liahona

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

ออนไลนเ์พิ่มเติม

บอกรับนิตยสารท่ี store .lds .org

หรือไปท่ีศนูยห์นงัสือ ถามผูน้�า
วอร์ด หรือโทร 1- 800- 537- 5971 

(สหรัฐและแคนาดา)
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ระลึกถึงพระองค ์
ตลอดเวลา

ท่ านจะนึกภาพพรอ้มข้าพเจ้าไดห้รอืไม่ขณะศาสดา
พยากรณ์โมโรไนจารกึถ้อยค�าสุดท้ายของพระคมัภีร์
มอรมอนไวบ้นแผ่นจารกึทองค�า เขาอยู่คนเดยีว 

เขาเห็นประเทศชาตขิองเขา ผู้คนของเขา และครอบครวั
ของเขาล่มสลาย แผ่นดนิเป็น “วฏัจักรหน่ึง” ของสงคราม 
(มอรมอน 8:8) ทวา่เขามีความหวงั เพราะเขาเห็นวนัเวลา
ของเรา! และในบรรดาทัง้หมดที่เขาเขียนไว ้เขาเชือ้เชิญให้
เรา จ�า (ด ูโมโรไน 10:3)

ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบลิยู. คมิบลัล ์(1895–1985) 
ชอบสอนวา่ค�าส�าคญัท่ีสุดในพจนานุกรมน่าจะเป็นค�าวา่ จ�า 
เพราะเราท�าพนัธสัญญากบัพระผูเ้ป็นเจา้ ทา่นกลา่ว “ส่ิงที่
เราจ�าเป็นตอ้งท�ามากทีสุ่ดคอืจดจ�า” พันธสัญญาเหลา่น้ัน 1

ท่านจะพบค�าวา่ จ�า ทั่วพระคมัภีร ์เมื่อนีไฟตกัเตอืน
พี่ๆ ของท่าน ท่านมักจะเชือ้เชิญให้พวกเขาจดจ�าพระ
วจนะของพระเจ้าและจดจ�าวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชีวติ
บรรพบุรษุของพวกเขาอย่างไร (ด ู1 นีไฟ 15:11, 25; 17:40)

ในค�ากล่าวลาครัง้ส�าคญัของกษัตรยิ์เบ็นจามิน ท่านใช้ค�า
วา่ จ�า เจ็ดครัง้ ท่านหวงัวา่ผู้คนของท่านจะจดจ�า “ความยิ่ง
ใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า . . . และพระคณุความดแีละความ
อดกลัน้ของพระองค”์ ตอ่พวกเขา ( โมไซยาห์ 4:11; ด ู2:41; 
4:28, 30; 5:11–12 ดว้ย)

เมือ่พระผูช่้วยใหร้อดทรงจดัตัง้ศีลระลกึ พระองคท์รง
เชือ้เชิญใหเ้หลา่สาวกรบัส่วนเครือ่งหมาย “เพือ่เป็นทีร่ะลกึ
ถึง” การพลพีระชนมชี์พของพระองค ์(ลกูา 22:19) ในค�า
สวดออ้นวอนศีลระลกึทกุครัง้ทีท่า่นและขา้พเจา้ไดยิ้น ค�าวา่ 
ตลอดเวลา ตามหลงัค�าวา่ ระลกึถงึ (ด ูคพ. 20:77, 79)

ข่าวสารของข้าพเจ้าเป็นการเชือ้เชิญแม้ถึงกับขอรอ้ง
ให้ระลึกถึง ตอ่ไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะสามประการเกี่ยว
กับส่ิงที่ท่านจะระลึกถึงในแตล่ะสัปดาห์เมื่อท่านรบัส่วน
เครือ่งหมายอันศักดิสิ์ทธิ์ของศีลระลึก ข้าพเจ้าหวงัวา่จะ
เป็นประโยชน์ตอ่ท่านเช่นที่เป็นประโยชน์ตอ่ข้าพเจ้า

ระลกึถงึพระเยซูคริสต์
หน่ึง ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด ระลึกวา่พระองคท์รง

เป็นใครขณะประทับบนแผ่นดนิโลก พระองคต์รสัวา่

อย่างไรกับผู้อื่น และพระองคท์รงแสดงพระเมตตาในการ 
กระท�าของพระองคอ์ย่างไร ระลึกวา่พระองคท์รงใช้เวลากับ
ใครและพระองคท์รงสอนอะไร พระผู้ช่วยให้รอด “เสด็จ
ไปท�าคณุประโยชน์” (กิจการของอัครทูต 10:38) พระองค์
เสด็จเยือนคนเจ็บป่วย พระองคต์ัง้พระทัยท�าตามพระ
ประสงคข์องพระบิดา

เหนือส่ิงอื่นใดเราสามารถระลึกถึงราคาสูงที่พระองค์
ทรงจ่ายจากความรกัที่ทรงมีตอ่เราเพื่อลบคราบบาปของ
เรา เมื่อเราระลึกถึงพระองค ์ความปรารถนาจะตดิตาม
พระองคจ์ะเพิ่มขึน้ เราจะตอ้งการเป็นคนมีน� ้าใจมากขึน้ 
ให้อภัยมากขึน้ เต็มใจแสวงหาพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้าและท�าตามน้ันมากขึน้

ระลกึถงึส่ิงทีท่่ำนต้องท�ำให้ดขีึน้
เราจะคิดถึงพระผู้ช่วยให้รอด—ความบรสุิทธ์ิและ

ความดีพรอ้มของพระองค์—ได้ยากหากไม่คิดด้วยวา่เรา
บกพรอ่งและไม่ดีพรอ้มเพียงใดเมื่อเทียบกับพระองค ์
เราท�าพันธสัญญาวา่จะเช่ือฟังพระบัญญัติของพระองค ์
แต่เรามักจะไม่บรรลุมาตรฐานสูงดังกล่าว แต่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงทราบวา่เรือ่งเช่นน้ีจะเกิดขึน้ ซ่ึงเป็นเหตุให้
พระองค์ประทานศาสนพิธีแห่งศีลระลึกแก่เรา

ศีลระลึกมีต้นก�าเนิดในการถวายเครื่องพลีบูชาใน
สมัยพันธสัญญาเดิม ซ่ึงรวมถึงการสารภาพบาป (ด ู
เลวีนิติ 5:5) เราไม่ถวายสัตวบูชาอีกต่อไป แต่เรายังคง
สามารถทิง้บาปของเราได้ พระคัมภีร์เรียกส่ิงน้ีว่าการพลี
บูชา “ ใจที่ชอกช�า้และวิญญาณที่ส�านึกผิด” (3 นีไฟ 9:20) 
จงมารับศีลระลึกด้วยใจที่กลับใจ (ดู คพ. 59:12; โมโรไน 
6:2) ขณะท�าเช่นน้ัน ท่านจะได้รับการให้อภัยบาปและ
ท่านจะไม่หลงออกนอกเส้นทางที่จะน�ากลับไปหาพระผู้
เป็นเจ้า

ระลกึถงึควำมก้ำวหน้ำทีท่่ำนท�ำอยู่
ขณะท่านส�ารวจชีวติตนระหวา่งศาสนพิธีศีลระลึก 

ข้าพเจ้าหวงัวา่ความคดิท่านจะไม่เพียงจดจ่อกับส่ิงที่ท่าน
ท�าผิดแล้วเท่าน้ัน แตจ่ดจ่อกับส่ิงที่ท่านท�าถูกดว้ย— 

โดย ประธำน 
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน

ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ชีวติอาจจะวุน่วายและท�าใหเ้ราระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสตข์อง

เราตลอดเวลาไดย้าก แต่ศีลระลึกจดัเตรียมเวลาพิเศษในแต่ละสปัดาห์ไว้

ใหเ้ราไดใ้คร่ครวญพระชนมชี์พและค�าสอนของพระองค ์พึงพิจารณากบัคน

ท่ีท่านสอนประจ�าบา้นวา่ท่านใชช่้วงเวลาเงียบๆ เหล่านั้นอยา่งไรและสนทนา

วา่ท่านจะจดจ่ออยูก่บัพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนไดอ้ยา่งไร ท่านจะใชช่้วงเวลา

เหล่านั้นใคร่ครวญส่ิงท่ีตวัท่านสามารถท�าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร อะไรคือคุณค่า

ของการจดจ�าความกา้วหนา้ของท่านในแต่ละสปัดาห์

ช่ัวขณะทีท่า่นรูสึ้กวา่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระผูช่้วยใหร้อดพอพระทยั
ทา่น ทา่นอาจจะใช้เวลาสักครูร่ะหวา่ง
ศีลระลกึทูลขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ช่วยใหท้า่นเห็นส่ิงเหลา่น้ี หากทา่นท�า
เช่นน้ัน ข้าพเจ้าสัญญาวา่ทา่นจะรูสึ้ก
บางอยา่ง ทา่นจะรูสึ้กมคีวามหวงั

เมื่อข้าพเจ้าท�าเช่นน้ี พระวญิญาณ
ทรงรบัรองกับข้าพเจ้าวา่แม้ข้าพเจ้า
จะยังห่างไกลความดพีรอ้ม แตว่นัน้ี

ข้าพเจ้าเป็นคนดกีวา่เมื่อวาน และน่ี
ท�าให้ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่เพราะพระผู้
ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าจึงสามารถเป็นคน
ดขีึน้ได้ ในวนัพรุง่น้ี

ตลอดเวลา คอืยาวนาน และบอก
เป็นนัยวา่ตอ้งพยายามจดจ่อมาก 
ท่านรูจ้ากประสบการณ์วา่การตัง้ใจ
คดิถึงส่ิงหน่ึงตลอดเวลาน้ันยาก
เพียงใด แต่ไม่วา่ท่านรกัษาสัญญา
วา่จะระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลาดี

เพียงใด พระองคท์รงระลึกถึงท่าน
ตลอดเวลา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบความ
ท้าทายของท่าน พระองคท์รงทราบ
วา่การมีความห่วงกังวลของชีวติบีบ
คัน้ท่านน้ันเป็นอย่างไร พระองค์
ทรงทราบวา่ท่านตอ้งการพรที่มาจาก
การระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลาและ
การเช่ือฟังพระองคเ์รง่ดว่นเพียงใด
—“เพื่อ [ท่าน] จะมีพระวญิญาณของ
พระองคอ์ยู่กับ [ท่าน] ตลอดเวลา” 
(คพ. 20:77; เน้นตวัเอน)

ดว้ยเหตน้ีุพระองคจ์ึงทรงตอ้นรบั
ท่านกลับมาที่ โตะ๊ศีลระลึกทุกสัปดาห์ 
โดยประทานโอกาสให้ท่านเป็นพยาน
ตอ่พระองคอ์ีกครัง้วา่ท่านจะระลึกถึง
พระองคต์ลอดเวลา ◼

อ้ำงองิ
 1. สเป็นเซอร ์ ดบัเบิลยู. คมิบัลล์, “Circles of 

Exaltation” (ปราศรยักับนักการศึกษาศาสนา
ของระบบการศึกษาของศาสนจักร, 28 มิ.ย., 
1968), 5.
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ระลกึถงึพระเยซู

พระคมัภีร์สอนวา่เราควร
ระลึกถึงพระเยซูคริสต์

ตลอดเวลา หมายความวา่เรา
ควรนึกถึงพระองคใ์ห ้มาก 
และท�าตามแบบอยา่งของ
พระองค!์

ท่านสามารถวาดภาพพระ
เยซูและระบายสีภาพน้ีเพื่อช่วย
ใหท่้านระลึกถึงพระองคต์ลอด
เวลา วางภาพไวใ้นท่ีซ่ึงท่านจะ
มองเห็นบ่อยๆ

ค �าวา่ ระลึกถึง (จ�า, จดจ�า) ปรากฏหลาย
คร้ังในพระคมัภีร์มอรมอน นีไฟ

กระตุน้ใหพ้ี่นอ้งของท่านจดจ�าวา่พระผู ้
เป็นเจา้ทรงช่วยชีวติบรรพบุรุษของพวกเขา
อยา่งไร กษตัริยเ์บน็จามินขอใหผู้ค้นจดจ�า
ความยิง่ใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้ และ 
โมโรไนแนะน�าผูอ่้านของท่านใหจ้ดจ�าวา่
พระเจา้ทรงมีพระเมตตาเพียงใด

การระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดมีความ
ส�าคญัยิง่—เราถึงกบัท�าพนัธสญัญาวา่จะ
ระลึกถึงพระองคทุ์กคร้ังท่ีเรารับส่วน 
ศีลระลึก ประธานอายริงกเ์ช้ือเชิญใหเ้รา
ระลึกถึงสามส่ิงน้ีระหวา่งศีลระลึก

เยำวชน

เดก็

1. ระลกึถงึพระเยซูคริสต์: อ่านพระ
คมัภีร์เก่ียวกบัวธีิท่ีพระผูช่้วยใหร้อด
ทรงรับใชแ้ละแสดงความรักต่อผู ้
อ่ืน ท่านรู้สึกอยา่งไรต่อความรักของ
พระองค ์ท่านจะรับใชแ้ละแสดงความ
รักต่อผูอ่ื้นเฉกเช่นพระผูช่้วยใหร้อด
ทรงท�าไดอ้ยา่งไร

2. ระลกึถงึส่ิงทีท่่ำนต้องท�ำให้ดขีึน้: 
ใคร่ครวญสปัดาห์ท่ีผา่นมาของท่าน
ดว้ยใจท่ีกลบัใจ เลือกหน่ึงอยา่งท่ีท่าน
จะเปล่ียน และเขียนลงไปวา่ท่านจะ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึนอยา่งไร วางเป้าหมาย
ไวใ้นท่ีซ่ึงท่านจะมองเห็นบ่อยๆ

สำมส่ิงทีพ่งึระลกึถงึ

“และหำกเจ้ำ

ระลกึถงึเรำ

ตลอดเวลำ

เจ้ำจะมพีระ

วญิญำณของ

เรำอยู่กบัเจ้ำ” 

(3 นีไฟ 18:7)

3. ระลกึถงึควำมก้ำวหน้ำทีท่่ำนท�ำอยู่: 
ทูลขอใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้ทรงช่วยใหท่้าน
เห็นความกา้วหนา้ท่ีท่านท�าอยู ่บนัทึก
วา่ท่านรู้สึกอยา่งไร

“จ�ำไว้ว่ำพระเจ้ำทรง
เมตตำเพยีงใด”  
(โมโรไน 10:3)

เราไม่ดีพร้อม แต่พระผูช่้วยใหร้อด
ทรงทราบ นัน่คือสาเหตุท่ีพระองคท์รง
ขอใหเ้ราระลึกถึงพระองค ์การระลึกถึง
พระองคใ์หค้วามหวงัแก่เราและช่วยให้
เราตอ้งการปรับปรุงใหดี้ข้ึน แมบ้างคร้ัง
เราไม่ระลึกถึงพระองค ์แต่ประธานอาย
ริงกก์ล่าววา่ “พระองคท์รงระลึกถึงเรา
ตลอดเวลา”
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รติา เจพพ์สันกับผู้เยี่ยมสอน
ของเธอกลายเป็นเพื่อนที่ดตีอ่
กันเมื่อพวกเธอพบกันและแบ่ง
ปันบทสนทนาหลักธรรมพระ
กิตตคิณุ แตก่ารเยี่ยมของพวก
เธอมีการเล่นเกมทายค�าดว้ย
กันรวมอยู่ดว้ย ซ่ึงช่วยให้สมอง
ที่แก่ตัวขึน้ของรติายังคงเฉียบ
คม เน่ืองจากผู้สอนประจ�าบ้าน
ของเธอเรยีนรูว้า่รติาต้องการ
และมีความสุขกับส่ิงใด พวกเธอ
จึงตัง้ตารอการเยี่ยมแต่ละครัง้ 
มีหลายส่ิงที่พี่น้องสตรสีามารถ
ท�าไดร้ะหวา่งการเยี่ยม เช่น ไป
เดนิเล่นดว้ยกันหรอืช่วยงาน
บ้านของพี่น้องสตรี

ลูซี แมค สมิธ มารดาของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
แสดงความรู้สึกของเธอใน 
ปี 1842 ถงึพีน้่องสตรวีสุิทธิ
ชนในสมาคมสงเคราะห์ที่เพิ่ง
จัดตัง้ใหม่วา่ ควรมีความรูสึ้ก
อย่างไรตอ่กัน เธอกล่าววา่ “เรา

ตอ้งรกัและใส่ ใจกัน ดแูลกัน 
ปลอบโยนกัน และรบัการสอน 
น่ันอาจท�าให้เราไดน่ั้งรวมกันใน
สวรรค”์ 1 ค�าพูดน้ียังเป็นความ
จรงิจนถึงปัจจุบันน้ี

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองกล่าววา่ “มองตนเองเป็น
เสมือนตวัแทนของพระเจ้าตอ่
บุตรธิดาของพระองค ์. . . เรา
หวงัวา่ท่านจะสถาปนายุคของ
ความห่วงใยที่จรงิใจในแบบแผน
พระกิตตคิณุส�าหรบัสมาชิก 
เฝ้าดแูลกัน สนองตอบความ
ตอ้งการทางวญิญาณและทาง
โลกในในทุกทางที่ช่วยได”้ 2

พระเจ้าทรงบัญชาลูกหลาน
อิสราเอลผ่านโมเสสวา่ “คน
ตา่งดา้วที่อาศัยอยู่กับพวกเจ้า
น้ันก็เป็นเหมือนกับคนท้องถิ่น
ของเจ้า จงรกั [เธอ] เหมือนกับ
รกัตวัเอง” (เลวนิีต ิ19:34) พี่
น้องสตรทีี่เราเยี่ยมสอนอาจเป็น 

การเยีย่มสอนเป็นเรือ่งของการ
ท�าความรูจ้ักและรกัพีน้่องสตรี
แตล่ะคนอย่างจรงิใจทัง้น้ีเพือ่
เราจะเพิ่มพลังศรทัธาของเธอ
และรบัใช้เธอได้

พจิำรณำส่ิงนี้

ภายในครอบครัว
ของพ่ีนอ้งสตรี
ท่ีท่านเยีย่มสอน 

ท่านควรทราบและ
จดจ�าเหตุการณ์

อะไรบา้งท่ี
ก�าลงัจะมาถึง

“คนตา่งดา้ว” เมื่อเราเริม่การรบั
ใช้ของเรา แตเ่มื่อเราท�าความ
รูจ้ักเธอและครอบครวัของเธอ 
ความปรารถนาจะ “แบกภาระ
ของกันและกัน, เพื่อมันจะได้
เบา” จะเพิ่มขึน้ และ “ ใจ [เรา] 
ผูกพันกันไว้ ในความเป็นหน่ึง
เดยีวและในความรกัที่มีตอ่กัน” 
( โมไซยาห์ 18:8, 21)
อ้ำงองิ
 1. ลูซี แมค สมิธ ใน Daughters in My 

Kingdom: The History and Work of 
Relief Society (2011), 25.

 2. เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ตวัแทนของ
ศาสนจักร,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2016, 62.

ศรัทธา ครอบครัว  
การบรรเทาทุกข์

กำรปฏิบัตศิำสนกจิ 
แทนทีจ่ะให้ข่ำวสำรทีเ่จำะจง หน้ำนีจ้ะแสดง 

หลกัธรรมทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละเดอืนเพือ่ช่วยเรำ 
ปฏิบัตศิำสนกจิต่อกนัได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
มำกยิง่ขึน้ ขณะทีท่่ำนสวดอ้อนวอนและ 

แสวงหำกำรดลใจ ท่ำนจะรู้ข่ำวสำรทำงวญิญำณ 
และกำรรับใช้ทีพ่ีน้่องสตรีแต่ละคนต้องกำร

หลกักำรเยีย่มสอน

ท�าความรู้จกัเธอ
และครอบครัว
ของเธอ



8 เลียโฮนา

สมุดบนัทึกการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2017
“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจ้าพูดไว,้ เราพูด; . . . ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ขณะทบทวนการประชุมใหญ่สามญัเดือนตลุาคม 2017 ท่านสามารถใช้หน้าเหล่านี ้(และสมดุ
บันทึกการประชุมใหญ่ในฉบับท่ีผ่านมาและต่อ ๆ ไป) ช่วยท่านศึกษาและประยกุต์ใช้ค�าสอน
ล่าสุดของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตอยู่ อัครสาวก และผู้น�าศาสนจักรท่านอ่ืน

เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, 
“ฐำนะปุโรหิตและเดชำนุภำพแห่งกำรชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอด,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 65–66

“
ผู ้  ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ

เดคท�าพันธัญญาวา่จะท�าหน้าที่
รบัผิดชอบเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนให้เกิดสัมฤทธิผลและขยาย
การเรยีกของเขาในฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดค . . .

“พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาเป็นการ
ตอบแทนวา่ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคจะไดร้บักุญแจทัง้หลาย
เพื่อเข้าใจความลีล้ับของพระผู้เป็น

เจ้า เขาจะกลายเป็นคนดพีรอ้มทัง้น้ี
เพื่อเขาจะสามารถยืนในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้าได ้เขาจะสามารถ
ท�าบทบาทของตนในงานแห่งความ
รอดให้เกิดสัมฤทธิผล พระเยซูครสิต์
จะทรงเตรยีมทางตรงหน้าผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตและจะทรงอยู่กับเขา 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะอยู่ ในใจผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตและเหล่าเทพจะ
ประคองเขา รา่งกายของเขาจะแข็ง

ค�าปฏิญาณและพนัธสญัญาของฐานะปุโรหิต

หลกัค�ำสอนเด่น

แรงและกระปรีก้ระเปรา่ เขาจะกลาย
เป็นผู้สืบทอดพรของอับราฮัมและเขา
กับภรรยาจะเป็นทายาทรว่มกับพระ
เยซูครสิตสื์บทอดอาณาจักรของพระ
บิดาบนสวรรค ์น่ีคอื ‘พระสัญญาอัน
ล�า้คา่และยิ่งใหญ่’ [2 เปโตร 1:4] นึก
ไม่ออกวา่มีสัญญาใดยิ่งใหญ่กวา่น้ี”



“ดงันั้นแมว้่าเราได้
เสริมสร้างศรัทธาและ
ความกลา้หาญในใจ
ของเราแลว้ พระเจา้

ทรงคาดหวงัจากเรา—และจากอนุชน
รุ่นต่อจากเรามากข้ึน พวกเขาจะตอ้ง
เขม้แขง็ข้ึนและกลา้หาญมากข้ึนเพราะ
พวกเขาจะท�าส่ิงท่ียิ่งใหญ่กว่าและ
ยากกว่าท่ีเราเคยท�ามาแลว้ พวกเขา
จะเผชิญการต่อตา้นจากศตัรูของจิต
วิญญาณเรามากกว่าเดิม . . .

“ขา้พเจา้เป็นพยานวา่พระเจา้เสดจ็
ไปเบ้ืองหนา้ท่านเม่ือใดกต็ามท่ีท่านอยู่
กบัธุระของพระองค ์บางคร้ังท่านจะ
เป็นเทพท่ีพระเจา้ทรงส่งไปประคองผู ้
อ่ืน บางคร้ังท่านจะเป็นคนท่ีถกูรายลอ้ม
ดว้ยเหล่าเทพผูป้ระคองท่าน แต่ท่าน
จะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยูใ่นใจ
ท่านเสมอ ดงัท่ีสญัญาไวก้บัท่านในการ
ประชุมศีลระลึกทุกคร้ัง ท่านเพียงแต่
ตอ้งรักษาพระบญัญติัของพระองค์

“วนัเวลาท่ีดีท่ีสุดล่วงหนา้ไปรอ
รับอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้บน
แผน่ดินโลก การต่อตา้นจะเสริม
ก�าลงัศรัทธาของเราในพระเยซู
คริสต ์ดงัท่ีเคยเป็นมาตั้งแต่สมยั
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ศรัทธาชนะความกลวัเสมอ การ
ยนืหยดัร่วมกนัสร้างความสามคัคี
กลมเกลียว พระผูเ้ป็นเจา้ผูเ้ป่ียม
ดว้ยความรักทรงฟังและทรงตอบ
ค�าสวดออ้นวอนเพื่อคนขดัสนของ
ท่าน พระองคไ์ม่ทรงหยดุพกัหรือ
บรรทมหลบั”

ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์, ทีป่รึกษำทีห่น่ึงใน
ฝ่ำยประธำนสูงสุด, “อย่ำกลวัเลยทีจ่ะท�ำด,ี” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 103

รับใช้คนรอบข้ำง

“ดิฉนัเช่ือวา่สมาชิกส่วนใหญ่ถือวา่การรับใชเ้ป็นหวัใจ
ของพนัธสญัญาและการเป็นสานุศิษยข์องพวกเขา แต่
ดิฉนัคิดเช่นกนัวา่บางคร้ังเราพลาดโอกาสส�าคญัท่ีสุดบาง

อยา่งในการรับใชผู้อ่ื้นไปง่ายๆ เพราะเราเขวหรือเพราะเราก�าลงัหาวธีิ
เปล่ียนโลก และเราไม่เห็นวา่ความตอ้งการเร่งด่วนท่ีสุดบางอยา่งท่ีเรา
จดัการไดอ้ยูภ่ายในครอบครัวเรา ท่ามกลางมิตรสหายของเรา ในวอร์ด
ของเรา และในชุมชนของเรา เราสะเทือนใจเม่ือเห็นความทุกขแ์ละความ
เดือดร้อนของคนท่ีอยูไ่กลจากเรา แต่เราไม่ไดม้องวา่มีคนตอ้งการความ
เป็นเพื่อนจากเรานัง่อยูข่า้งๆ เราในชั้นเรียน . . .

“. . . พระบิดาบนสวรรคอ์าจวางคนท่ีตอ้งการเราไวใ้กลเ้ราท่ีสุด โดยท่ี
ทรงทราบวา่เราเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะตอบรับความตอ้งการของคนเหล่านั้น”
บอนน่ี แอล. ออสคำร์สัน, ประธำนเยำวชนหญงิสำมญั, “ควำมต้องกำรตรงหน้ำเรำ,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2017, 25–26.

ศรัทธำชนะควำมกลวั

“การดลใจส�าหรับค�าพดูการ
ประชุมใหญ่สามญัมาเม่ือใดและ
อยา่งไร

“โดยไม่มีการมอบหมายหวัขอ้ 
เราเห็นสวรรคป์ระสานงานหวัขอ้
และสาระส�าคญัของความจริง
นิรันดร์ไวอ้ยา่งสวยงามในทุกๆ 
การประชุมใหญ่”
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัม
อคัรสำวกสิบสอง, “สุรเสียงของพระเจ้ำ,” 
เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 123.

ค�ำสัญญำของศำสดำพยำกรณ์



ควำมดพีร้อม:  
ของประทำนแห่ง
พระคุณ

“ขา้พเจา้เช่ือในความดี
พร้อมของ [พระผูเ้ป็น
เจา้] และขา้พเจา้ทราบ

วา่เราเป็นบุตรธิดาทางวญิญาณของ
พระองคพ์ร้อมดว้ยศกัยภาพท่ีจะเป็น
เหมือนพระองค ์ขา้พเจา้ทราบเช่นกนัวา่ 
ในฐานะบุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ เรา
ไม่ควรลดค่าและใหร้้ายตวัเราเอง ราวกบั
วา่การท�าร้ายตนเองจะท�าใหเ้รากลายเป็น
บุคคลท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการให้
เราเป็น ไม่! ดว้ยความยนิดีท่ีจะกลบัใจ
และปรารถนาจะมีความชอบธรรมเพิ่ม
ข้ึนในใจเราเสมอ ขา้พเจา้หวงัวา่เราจะ
ปรับปรุงตนเองในวธีิซ่ึงไม่ตอ้งท�าใหเ้กิด
แผลพพุองหรือภาวะเบ่ืออาหาร ความ
รู้สึกหดหู่หรือการท�าลายความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง . . .

“‘แทจ้ริงแลว้, จงมาหาพระคริสต,์ 
และไดรั้บการท�าใหดี้พร้อมใน
พระองค.์ . .’ โมโรไนวงิวอน ‘รักพระผู ้
เป็นเจา้ดว้ยสุดพลงั, ความนึกคิด, และ 
พละก�าลงัของท่าน, เม่ือนั้น  . . . โดย 
พระคุณของพระองค์ท่านจะดีพร้อม 
ในพระคริสต์’ [โมโรไน 10:32; เนน้ 
ตวัเอน] ความหวงัเดียวของเราส�าหรับ 
ความดีพร้อมท่ีแทจ้ริงคือการไดรั้บของ 
ประทานแห่งความดีพร้อมนั้นจากสวรรค ์ 
เราไม่สามารถ ‘ไดม้า’ ดว้ยตนเอง ดงั 
นั้นพระคุณทดแทนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้สาม 
พระองคท์รงเสนอใหเ้ราไม่ไดเ้ป็น 

เพียงความรอดจากโทมนสัและ 
บาปรวมทั้งความตายเท่านั้นแต่ 

ยงัเป็นความรอดจากการวพิากษ ์
วจิารณ์ตนเองตลอดเวลาดว้ย”
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัม
อคัรสำวกสิบสอง, “เพรำะฉะน้ันพวกท่ำนจง
เป็นคนดพีร้อม — ในทีสุ่ด,” เลยีโฮนา, พ.ย. 
2017, 40, 41.

“การรบัส่วน [ศีลระลึก] หมายถึงการน�าส่ิงท่ี ไม่สอดคล้องกับอุปนิสัย
เหมือนพระครสิต์ออกไปจากชีวติเราและท�าให้พระคุณลักษณะของ
พระองค์เป็นของเราเอง น่ีคือความหมายท่ีมากกวา่การกลับใจ คือไม่
เพียงหันไปจากบาปในอดีตเท่าน้ันแต่ ‘ทุ่มเทใจและความตัง้ใจให้พระ
ผู้เป็นเจ้า’ [Bible Dictionary, “Repentance”] ต่อจากน้ีไปด้วย”

ค�ำท้ำเร่ืองพระคมัภร์ีในเดอืนเมษำยน 2017

“ตั้งแต่ประธานมอนสนัทา้ทาย [ใหศึ้กษาและไตร่ตรอง
พระคมัภีร์มอรมอน] ขา้พเจา้พยายามท�าตามค�าแนะน�า
ของท่าน นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดเ้ขียนออกมาเป็นขอ้ๆ 
ดว้ยวา่พระคมัภีร์มอรมอน คือ อะไร ยืนยนั อะไร  ปฏิเสธ 
อะไร  เกิดสัมฤทธิผล อะไร ชีแ้จง อะไรและ เปิดเผย 

อะไร การมองดูพระคมัภีร์มอรมอนผา่นเลนส์เหล่านั้นเป็นการฝึกฝน
ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจและใหข้อ้คิด! ขา้พเจา้ขอแนะน�าวธีิน้ีกบัทุกท่าน 
[ดูรายการท่ีประธานเนลสนัรวบรวมไวท้า้ยค�าพดูของท่าน] . . .

“[พิจารณาค�าถามเหล่าน้ี]: หน่ึง ชีวติท่านจะเป็นอยา่งไร หากปราศจาก 
พระคมัภีร์มอรมอน สอง ท่านจะ ไม่รู้ อะไร สาม ท่านจะ ไม่มี อะไร . . .

“ขา้พเจา้รู้วา่ประธานโธมสั เอส. มอนสนัเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผูเ้ป็นเจา้บนแผน่ดินโลกทุกวนัน้ี ขา้พเจา้รักท่านและสนบัสนุน
ท่านสุดหวัใจ”
ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, ประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “พระคมัภร์ีมอรมอน:  ชีวติท่ำนจะ
เป็นอย่ำงไรหำกปรำศจำกพระคมัภร์ีเล่มนี”้ เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 61, 63.

ค�ำตอบส�ำหรับท่ำน

เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “อำหำรด�ำรงชีวติซ่ึงลงมำจำก
สวรรค์,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 39

เราน�าพระผูช่้วยใหร้อดเขา้มาใน
ชีวติเราไดอ้ยา่งไร
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เ พื่อนคนหน่ึงของข้าพเจ้าเพิ่งไดร้บั
การปลดจากการเป็นอธิการวอรด์

ของเขา ไม่กี่วนัตอ่มา โดยรูว้า่ข้าพเจ้า
เคยรบัใช้เป็นอธิการเช่นกัน เขาจึงขอ
มาพูดคยุกับข้าพเจ้า

“ปกติไหมที่ผมรู้สึกแบบน้ี” เขา
ถาม

“คณุรูสึ้กอย่างไร”
“ถูกตดัขาด คดิวา่นะ ผมเคย

เกี่ยวข้องกับชีวติคนจ�านวนมาก และ
ตอนน้ีจู่ๆ ก็ ไม่ไดเ้กี่ยวข้องอีก ผมจะ
รูสึ้กเกี่ยวข้องอีกครัง้ไหม”

ค�าถามของเขาท�าให้ข้าพเจ้านึกถึง
เวลาที่ข้าพเจ้าได้รบัการปลด ข้าพเจ้า
จ�าได้วา่รูสึ้กคล้ายกัน ข้าพเจ้าคิดถึง
เวลาที่มีส่วนช่วยให้ผู้คนเข้าใกล้พระ
ผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาในสวรรค์
ของพวกเขามากขึน้ ข้าพเจ้าคิดถึง
เวลาที่กระตุ้นให้พวกเขาแสวงหาและ
ท�าตามการดลใจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ การรบัใช้เป็นอธิการเป็นพร
วเิศษสุด และเวลาน้ีการรบัใช้น้ัน
ผ่านไปแล้ว

แต่ผ่านไปแล้วจรงิหรอื เมื่อเวลา
ผ่านไประยะหน่ึง ข้าพเจ้าตระหนัก
วา่พรของการรบัใช้ ไม่หายไปไหน 
โอกาสน้ันมีอยู่เสมอ ในฐานะ
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์ เราระลึก
ถึงพระองค์ ตลอดเวลา หรอืไม่ (ด ู
คพ. 20:77,79) เราช่วยให้ผู้อื่นเข้า

ใกล้พระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาใน
สวรรค์ของพวกเขา ตลอดเวลา หรอื
ไม่ เราช่วยให้ผู้อ่ืน โดยเฉพาะคู่ครอง
และครอบครวัของเรา แสวงหาและ
ท�าตามการดลใจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ตลอดเวลา หรอืไม่ 

ค�าพูดเหล่าน้ีจากเอ็ลเดอรด์ลัลิน  
เอช. โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองเข้ามาในใจข้าพเจ้า “เราไม่ ‘ก้าว
ลง’ เมื่อเราไดร้บัการปลด และเรา
ไม่ ‘ก้าวขึน้’ เมื่อเราไดร้บัการเรยีก 
ไม่มี ‘ขึน้หรอืลง’ ในการรบัใช้พระเจ้า 
มีเพียง ‘ก้าวหน้าหรอืถอยหลัง’ 
เท่าน้ัน และความตา่งดงักล่าวขึน้อยู่
กับวา่เรายอมรบัและปฏิบัตติามการ
ปลดและการเรยีกของเราอย่างไร ครัง้
หน่ึงข้าพเจ้าเป็นประธานที่การปลด
ประธานสเตควยัหนุ่มคนหน่ึงผู้รบัใช้

การปลดเป็นจุดเร่ิมตน้
ไม่ใช่จุดส้ินสุด
โดย ริชำร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร

กำรรับใช้ในศำสนจกัร

เราไม่ก้าวขึน้หรือก้าวลงในศาสนจักร เราก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

อย่างดมีาเก้าปีและเวลาน้ีก�าลังช่ืนชม
ยินดี ในการปลดของเขาและในการ
เรยีกใหม่ที่เขากับภรรยาเพิ่งไดร้บั 
พวกเขาไดร้บัเรยีกเป็นหัวหน้าบรบิาล
ในวอรด์ของพวกเขา เราจะเห็นเฉพาะ
ในศาสนาจักรน้ีเท่าน้ันวา่ทุกการเรยีก
มีเกียรตเิท่าเทียมกัน!” 1

ขณะทีข่า้พเจา้กบัเพือ่นคยุกนั เรา
ทัง้คูท่ราบดวีา่การรบัใช้ ไมสิ่น้สุดเม่ือ
เราไดร้บัการปลดจากการเรยีก ไม่
วา่การเรยีกน้ันจะเป็นอะไรก็ตาม การ
รบัใช้ ไมม่วีนัสิน้สุดส�าหรบัผู้ตดิตาม
พระครสิต ์อกีไมน่านเราจะไดร้บัการ
เรยีกใหม ่และเราเริม่ตน้อกีครัง้ขณะที่
เราทกุคนกา้วไปขา้งหน้าดว้ยกนั ◼

อ้ำงองิ
 1. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “กุญแจและสิทธิอ�านาจ

ของฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 49.
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ขณะข้าพเจ้ารบัใช้เป็นประธาน
คณะเผยแผ่ ในโทรอนโต 

แคนาดา ผู้ช่วยคนหน่ึงของข้าพเจ้า
เดนิเข้ามาหาและพูดวา่ “ประธาน
ครบั ผมจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ดขีึน้
ไดอ้ย่างไร” ค�าตอบแรกของข้าพเจ้า
คอื “คณุท�าดอียู่แล้ว” และความจรงิ
เขาเป็นอย่างน้ัน แตเ่ขายังคงถาม
ค�าถามเดมิ ข้าพเจ้าจึงคดิอยู่ครูห่น่ึง
แล้วให้ข้อเสนอแนะอย่างหน่ึง เขา
ตอบรบัดว้ยรอยยิม้

ข้าพเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ที่
เรยีบง่ายน้ีกับผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ 
ของเรา ไม่นานเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอร ์
คนอื่นๆ จึงมารบัการสัมภาษณ์
และถามวา่ “ประธานครบั (คะ) ผม 
(ดฉัิน) จะเป็นผู้สอนศาสนาที่ดขีึน้
ไดอ้ย่างไร” ค�าถามที่เรยีบง่ายน้ันจาก
ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงเป็นเหตใุห้เกิด
ความปรารถนาจะปรบัปรงุให้ดขีึน้ทั่ว
ทัง้คณะเผยแผ่ของเรา

ในท�านองเดยีวกนั หากครจูะถาม
ค�าถามทีเ่รยีบง่ายน้ีอย่างจรงิใจ พวก
เขาจะไดร้บัค�าแนะน�าทีส่รา้งสรรคจ์าก
พระเจ้าและผูน้�าของพวกเขา “ฉันจะ
ท�าอะไรไดบ้า้งเพ่ือสอนเหมอืนพระผู้
ช่วยใหร้อดมากขึน้” พระเจา้ทรงสัญญา
วา่ “เจ้าจงออ่นน้อมถอ่มตน; และ

พระเจ้าพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้จะทรง
จงูมอืน�าเจา้ไป, และใหค้�าตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเจา้แกเ่จา้” (คพ. 112:10)

จริงจงั
เคยมีคนถามเจ. บี. พรสีตล์ีย์นัก

ประพันธ์ชาวอังกฤษวา่เขากลายเป็น
นักเขียนที่ประสบความส�าเรจ็เช่น
น้ันไดอ้ย่างไรเพราะในกลุ่มเพื่อนที่มี
พรสวรรคข์องเขาไม่มี ใครเก่งเท่าเขา 
เขาตอบวา่ “ความตา่งระหวา่งเราไม่ได้
อยู่ ในความสามารถ แตอ่ยู่ ในข้อเท็จ
จรงิที่วา่ขณะ . . . พวกเขา . . . ไดแ้ต่
ล้อเล่นกับความคดิที่น่าหลงใหลของ 
[การเขียน] แตผ่มกลับจรงิจัง!” 1

ในฐานะคร ูเราอาจจะถามวา่ “เรา
พอใจกับความสามารถในการสอนที่
เรามีอยู่เวลาน้ีหรอืไม่ หรอืเราจรงิจัง
กับการสอนให้เหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดหรอืไม่” หากเป็นเช่นน้ัน เรา
เต็มใจทิง้ความจองหองทัง้หมดและ
ไม่เพียงรอค�าแนะน�าเท่าน้ันแต่
แสวงหาอย่างกระตอืรอืรน้หรอืไม่

ควำมอ่อนน้อมถ่อมตนคอืกญุแจ
เรามีครเูก่งๆ หลายคนในศาสนจักร

น้ี แตค่วามจรงิคอื ไม่วา่เราจะมี
ประสบการณ์กี่ปี หรอืเรามีปรญิญากี่

ฉนัจะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อสอน
เหมือนพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึน

ใบ หรอืสมาชิกชัน้เรยีนรกัเราแค่ไหน 
เราทุกคนสามารถปรบัปรงุให้ดขีึน้ได้
และเป็นเหมือนองคป์รมาจารย์ของ
เรามากขึน้ไดห้ากเราอ่อนน้อมถ่อม
ตน บางทีคณุสมบัตเิดน่ชัดของครทูี่
เหมือนพระครสิตค์อืการเป็นคนที่รบั
การสอนได ้ความอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นคณุสมบัตทิี่อัญเชิญพระวญิญาณ
ทัง้ยังบ่มเพาะความปรารถนาจะ
ปรบัปรงุให้ดขีึน้ดว้ย

ครัง้หน่ึงข้าพเจ้าพบประธาน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ที่ผิดหวงัเพราะ
ครมูากกวา่หน่ึงคนในวอรด์หรอืสาขา
ของพวกเขารูสึ้กวา่ตนมีประสบการณ์
หรอืประสบความส�าเรจ็มากจนไม่
ต้องการค�าแนะน�าเพ่ิมเติมหรอืไม่
ต้องการเข้ารว่มการประชุมสภาคร ูน่ี
ท�าให้ข้าพเจ้าเสียใจเพราะข้าพเจ้ายัง
ไม่เคยพบครท่ีู ไม่สามารถปรบัปรงุให้
ดีขึน้ได้ ในสักด้าน

ข้าพเจ้ารูว้า่ถ้าแม้แตค่รทูี่มี
ประสบการณ์มากที่สุดจะมาการ
ประชุมสภาครดูว้ยใจอ่อนน้อมและ
ปรารถนาจะเรยีนรู ้ครเูช่นน้ัน จะ ได้
รบัข้อคดิและการกระตุน้เตอืนจาก
เบือ้งบนวา่เขาจะปรบัปรงุให้ดขีึน้
ไดอ้ย่างไร ข้าพเจ้าเคยเข้ารว่มการ
ประชุมสภาครหูลายสิบครัง้และมัก

โดย แทด อำร์. 
คอลลสิเตอร์

ประธานโรงเรียน
วนัอาทิตยส์ามญั

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด
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จะออกมาพรอ้มข้อคดิใหม่ๆ บางอย่าง 
หรอืความปรารถนาจะปรบัปรงุทักษะ
หรอืคณุลักษณะที่จ�าเป็นตอ้งขัดเกลา
และท�าให้สมบูรณ์

เรำจ�ำเป็นต้องพฒันำทกัษะกำรสอน
บางครัง้บางคนอาจจะคดิวา่ทกัษะ

หรอืเทคนิคการสอนเป็นเพียงเครือ่ง
มอืทางโลกที่ ไมม่ชีีวติจติใจ แตเ่มือ่
พฒันา ทกัษะเหลา่น้ีจะช่วยใหพ้ระ
วญิญาณเลอืกจากหลายๆ ตวัเลอืก
ทีส่ามารถตอบรบัความตอ้งการของ
ผูเ้รยีนแตล่ะคนไดด้ทีีสุ่ด ใครมี
ประสิทธิภาพมากกวา่กนั คนทีพ่ยายาม
โคน่ตน้ไมด้ว้ยมดีพกหรอืคนที่ ใช้เล่ือย
ตดัไม้ ทัง้สองกรณี ชายสองคนมพีละ
ก�าลังและอปุนิสัยเหมอืนกนั แตค่น

ภา
พ

วา
ดโ

ดย
 จ

สั
ติน

 คุ
น

ซ์

หลงัมปีระสิทธภิาพมากกวา่เพราะเขา
มเีครือ่งมือทีม่ปีระสิทธภิาพมากกวา่ 
ทกัษะการสอนเป็นเครือ่งมอืศักดิสิ์ทธิ์
ในพระหัตถข์องพระวญิญาณ

การอบรมและการฝึกฝน การแสดง
บทบาทสมมต ิการศึกษา และการ
สังเกตจะช่วยให้ครทูุกระดบัพัฒนา
ทักษะที่พระวญิญาณทรงสามารถดงึ
มาใช้ ได—้ช่วยให้เราสอนเหมือนพระ
อาจารย์มากขึน้ ทักษะมากมายเหล่าน้ี
พัฒนาได้ ในการประชุมสภาครู

พระเจ้ำจะทรงหลอมและป้ันเรำได้
บางคนอาจรูสึ้กวา่พวกเขาไม่

สามารถสอนเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอด—การพยายามท�าเช่นน้ันอยู่นอก
เหนือความสามารถของพวกเขา  

เปโตรอาจจะเคยคดิวา่เขาไม่ไดเ้ป็น
มากกวา่คนหาปลาธรรมดา มัทธิวเป็น
เพียงคนเก็บภาษีที่ถูกดหูมิ่น ทวา่ดว้ย
ความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด 
ทัง้สองคนกลายเป็นผู้น�าและครสูอน
พระกิตตคิณุที่มีประสิทธิภาพมาก

พระปรชีาสามารถของพระเจ้าใน
การหล่อหลอมและป้ันแตง่เราจึง
เหมือนกับประสบการณ์ของมีเกลัน
เจโลในการรงัสรรคป์ระตมิากรรมที่
หลายๆ คนถือวา่เป็นงานที่ดทีี่สุดที่ท�า
ขึน้โดยฝีมือมนุษย์ น่ันคอื ดาวดิ

กอ่นมเีกลนัเจโลจะรบังานน้ี ประติ
มากรคนอืน่อกีสองคนคอือากอสติโน
ดดิชุชิโอกบัอนัโตนิโอ รอสเซลลิโน 
เคยรบัจา้งท�างานประตมิากรรมชิน้น้ี
ใหเ้สรจ็ ทัง้สองคนพบปัญหาเดยีวกนั 
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คอืเสามขีนาด ส่วนสูงและความกวา้ง
พอด ีแตห่นิออ่นมรีอยรา้วอยา่งมาก 
ดดิชุชิโอและตอ่มาคอืรอสเซลลิโน
พยายามตกแตง่แก้ ไขเสาตน้น้ีใหเ้ป็น
ผลงานศิลปะ แตท่�าไมส่�าเรจ็ มรีอย
ต�าหนิมากมายเหลอืเกนิ 2 จนทัง้สอง
ตอ้งยอมแพ ้มเีกลนัเจโลเห็นความ
ไมส่มประกอบเหลา่น้ีเหมอืนกนั แต่
เขามองไกลกวา่น้ัน เขาเห็นรปูทรงทีม่ี
ชีวติ มลีมหายใจ และน่าเกรงขามของ
ดาวดิทีท่กุวนัน้ีมกัจะท�าใหผู้ช้มตะลงึ
งนัเมือ่แรกเห็น

ในท�านองเดยีวกนั พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงประกาศวา่ความสมบรูณ์ของ
พระกติตคิณุของพระองคจ์ะ “ ไดร้บั
การประกาศโดยคนออ่นแอและคน
ต�า่ตอ้ยถงึสุดแดนแผน่ดนิโลก” (คพ. 
1:23) พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมองเห็นความ
ไมส่มประกอบและขอ้บกพรอ่งของ
เรา แตพ่ระองคท์รงมองไกลกวา่น้ัน 
พระองคท์รงมพีระปรชีาสามารถซ่ึง
ไมเ่พยีงช่วยเราเอาชนะความอ่อนแอ

เทา่น้ันแตท่รงเปลีย่นความออ่นแอ
ของเราเป็นความเขม้แข็งดว้ย (ด ู
อเีธอร ์12:26–27) พระองคจ์ะทรง
ขดัเกลาและท�าใหท้กัษะการสอนและ
คณุลกัษณะของเราสมบรูณ์จนเรา
สามารถสอนไดเ้หมอืนพระผูช่้วยให้
รอดมากขึน้

วธีิทีเ่รำจะสอนเหมอืนพระผู้ช่วยให้
รอดได้มำกขึน้

ตอ่ไปน้ีเป็นองคป์ระกอบส�าคญับาง
ประการซ่ึงเราทุกคนจะตอ้งขวนขวาย
ให้ ไดม้าจึงจะสอนเหมือนพระผู้ช่วย
ให้รอดมากขึน้

•  สอนโดยพระวญิญาณ รูว้า่พระ
วญิญาณคอืผู้ประทานชีวติ ลม
หายใจ และสาระแก่บทเรยีนของ
เรา (ด ูคพ. 43:15)

•  มุ่งเน้นหลักค�าสอน รบัรูว้า่หลัก
ค�าสอนตามที่สอนในพระคมัภีร์
และโดยศาสดาพยากรณ์ที่มี

ชีวติมีพลังเปลี่ยนชีวติอยู่ ในตวั 
(ด ูแอลมา 31:5)

•  เป็นผู้ ใฝ่ใจศกึษาหาความรู ้
รูว้า่ครใูนอุดมคตเิป็นผู้เรยีนใน
อุดมคตเิช่นกัน (ด ูคพ. 88:118)

•  แสวงหาการเปิดเผย รูว้า่การ
เรยีกใหส้อนมาพรอ้มสิทธิท์ีจ่ะได้
รบัการเปิดเผยเพือ่ขยายการเรยีก
ของคนๆ น้ัน (ด ูคพ. 42:61)

•  แสดงความรกั โดยรูจ้ักช่ือของ
สมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคน สวด
อ้อนวอนให้เขาเป็นรายบุคคล 
เอาใจใส่แตล่ะคน ( โดยเฉพาะ
คนที่มีความตอ้งการพิเศษ) 
และยื่นมือช่วยเหลือคนที่ ไม่เข้า
ชัน้เรยีนในวธิีที่มีความหมายตอ่
พวกเขา (ด ูโมโรไน 7:47–48)

กำรประเมนิตนเอง
อคัรสาวกเปาโลใหค้�าแนะน�าดงัน้ี 

“พจิารณาตวัเองดวูา่ท่านทัง้หลายด�ารง
อยู่ ในความเช่ือหรอืไม ่จงพสูิจน์ตวั
เอง” (2 โครนิธ ์13:5) เราอาจถอดความ
ใหค้รอู่านไดว้า่ “จงพจิารณาตวัเองดวูา่
ท่านก�าลงัสอนในวธิขีองพระผูช่้วยให้
รอดหรอืวธิขีองท่าน” ตน้ปีเป็นเวลาที่
เหมาะจะท�าการพจิารณาดงักล่าว ดว้ย
เหตน้ีุเราจงึเชือ้เชิญใหท่้านตอบค�าถาม
ประเมนิตนเองทีม่ากบับทความน้ี 
ขณะประเมนิตนเอง พระวญิญาณจะ
ทรงช่วยใหท่้านรูว้า่ท่านควรเน้นอะไร
จงึจะเป็นครเูหมือนพระครสิตม์ากขึน้ 
ท่านจะไดร้บัและพฒันาคณุลกัษณะ
รวมทัง้ทักษะทีจ่�าเป็นตอ่การท�าเช่น
น้ันไดอ้ยา่งไร ◼

อ้ำงองิ
 1. J. B. Priestley, Rain Upon Godshill (1939), 

176.
 2. ด ู“Michelangelo’s David,” accademia.org/

exploremuseum/artworks/michelangelos
david.
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ปรับปรุงการเป็น  
ครูเหมอืนพระคริสต์:  

การประเมินตนเอง
พิจารณาหลกัธรรมแห่งการสอนท่ีมีประสิทธิภาพดา้นล่างน้ี ในส่วนท่ีท่านรู้สึกวา่ท่านจะเติบโตได ้ใหเ้ขียนส่ิงท่ีท่านไดรั้บ
การกระตุน้ใหท้�าในพื้นท่ีวา่งท่ีเตรียมไวใ้ห้

1. ฉนัเขา้ร่วมการประชุมสภาครูดว้ยความปรารถนาจะเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมอยา่งอ่อนนอ้มถ่อมตน (ดู คพ. 112:10)

2. ฉนับนัทึกการกระตุน้เตือนของพระวญิญาณเป็นประจ�าเพื่อช่วยฉนั
ในฐานะผูเ้รียนและครู (ดู คพ. 76:28)

3. ฉนัเร่ิมเตรียมบทเรียนล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหน่ึงสปัดาห์ 
(ดู คพ. 88:118–119)

4. ฉนัท�าใหก้ารสอนของครูกบัการสนทนาในชั้นเรียนมีสดัส่วนท่ี
เหมาะสม (ดู คพ. 88:122)

5. ฉนัทูลขอพระวญิญาณดว้ยศรัทธาแรงกลา้เพื่อฉนัจะเป็นเคร่ืองมือใน
พระหตัถข์องพระผูเ้ป็นเจา้ได ้(ดู คพ. 42:14)

6. ฉนัใชเ้วลาไตร่ตรองช่วงพระคมัภีร์ ก่อน อ่านบทเรียนหรือเน้ือหา
นอกบทเรียนเพื่อฉนัจะสามารถยกระดบัการเปิดเผยท่ีฉนัอาจไดรั้บ 
(ดู คพ. 42:16)

7. ฉนัช่วยใหส้มาชิกชั้นเรียนของฉนั โดยเฉพาะเยาวชน ไม่เพียงเรียนรู้
พระกิตติคุณเท่านั้นแต่เป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยทั้งน้ีเพื่อพวกเขาจะ
เป็นผูส้อนศาสนา ผูน้�า ครู และบิดามารดาไดดี้ข้ึน (ดู คพ. 88:77)

8. ฉนัสวดออ้นวอนโดยเอ่ยช่ือคนในชั้นเรียนของฉนั (ดู ลกูา 22:32)

9. ฉนัออกไปช่วยคนท่ีไม่เขา้ชั้นเรียน (ดู ลกูา 15:1–7)

10. อะไรเป็นความทา้ทายท่ีสุดของฉนัในการเป็นครูเหมือนพระคริสต ์
และฉนัจะเอาชนะความทา้ทายนั้นไดอ้ยา่งไร

ส�าหรับการประเมินท่ีลึกซ้ึงกวา่น้ี ใหดู้การประเมินตนเองในหนา้ 37 ของ การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด
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ดิฉันคิดวา่ดิฉันเป็นหญิงสาวที่มี
ความสุขมากที่สุดคนหน่ึงในโลก 

และพระกิตติคุณน่ันเองที่ท�าให้ดิฉัน
รูสึ้กเช่นน้ี เพราะดิฉันรูว้า่พระ
กิตติคุณเป็นความจรงิ ดิฉันรูว้า่พระ
ผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรา และพระ
บุตรของพระองค์พระเยซูครสิต์เสด็จ
ลงมาพรอ้มกับน�าพระกิตติคุณมา
ด้วย พระองค์ทรงสถาปนาพระ
กิตติคุณ และตรสักับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ . . .

ดฉัินรูสึ้กวา่ถ้าดฉัินมีชีวติตลอด
ไปได ้ดฉัินคงไม่สามารถขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรค์ ไดม้ากพอส�าหรบั
พรที่เข้ามาในชีวติดฉัิน ส�าหรบัสิทธิ
พิเศษของการออกไปในโลกและ
แสดงประจักษ์พยานน้ี โดยบอกพวก
เขาเรือ่งการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ เรือ่ง
สิทธิอ�านาจที่พระครสิตป์ระทานแก่
ผู้รบัใช้ของพระองค ์เรือ่งพรที่เตรยีม
ไว้ ให้คนเหล่าน้ันผู้ฟังและเช่ือฟัง
ถ้อยค�าแห่งความจรงิ ชีวติ และความ
รอด . . .

บางครัง้ดฉัินคดิวา่คนหนุ่มสาวที่
อยู่บ้านอย่างเราไม่เข้าใจถ่องแท้ถึง
ความรบัผิดชอบที่ตกอยู่กับเรา เรามัก
จะไม่จดจ�าวา่คนที่เป็นหัวหน้าเราเป็น
ผู้อาวโุส เมื่อพ่อแม่ของเราจากเราไป 

งานของพวกท่านจะถ่ายโอนมาให้เรา 
เราเป็นคนที่ตอ้งรบัผิดชอบไซอันใน
อนาคต เราก�าลังท�าส่วนของเราหรอืไม่ 
และเราก�าลังเตรยีมตวัเราหรอืไม่เพื่อ
เราจะสามารถท�างานที่บรรพบุรษุของ
เราท�าไว้

. . . เราสามารถบอกได้ ไหมวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราหาก
เราจะรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์
เราคุน้เคยกับบันทึกโบราณเรือ่งผู้อยู่
อาศัยของทวปีน้ี พระคมัภีรม์อรมอน  
หรอืไม่ เราคุน้เคยกับความจรงิอัน
ส�าคญัยิ่งที่สอนไว้ ในน้ันและกับ
หนังสือเหล่าน้ันที่สอนความสวยงาม
ของงานซ่ึงเรามีส่วนในทุกวนัน้ีหรอื
ไม่ ดฉัินเกรงวา่เรารอบรูห้ลักธรรม
ของพระกิตตคิณุไม่มากพอและเราไม่
ขยันหมั่นเพียรเท่าที่ควร 1

ที่ ใดไดร้บัมาก ที่น่ันถูกเรยีกรอ้ง
มาก และทุกท่านทราบดวีา่เราไดร้บั
มากเพียงใด และเรยีกรอ้งจากมือ
เรามากเพียงใด [ด ูลูกา 12:48; คพ. 
82:3] เราก�าลังเตรยีมตวัเราเพื่อเรา
จะไม่บกพรอ่งตอ่หน้าที่หรอืไม่ ขอ
ให้เราด�าเนินชีวติตามค�าทุกค�าที่ออก
มาจากพระโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
[ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ8:3; มัทธิว 4:4; 
คพ. 84:44] ขอให้เราด�าเนินชีวติจน

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปิด
เผยต่อดิฉนั
โดย รำเชล เอช. ลแีธม

ทีแ่ท่นพูด

บทความชุดใหม่น้ีเนน้ชีวติของสตรีท่ีจงรักภกัดีและข่าวสารของพวกเธอ คดัลอกมาจากหนงัสือ At 
the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017) บทท่ีเลือกมามีอยูท่ี่ 
churchhistorianspress .org/ at - the - pulpit

เกีย่วกบัซิสเตอร์
ลแีธม

ราเชล ฮนันาห์ 
ลีแธม (1884–1979) 

เป็นสตรีคนท่ีสอง
ท่ีรวมอยูใ่นรายงาน

การประชุมใหญ่อยา่งเป็น
ทางการของศาสนจกัรเม่ือเธอพดู
ในการประชุมท่ีคนลน้ออกมานอก
ประตูของการประชุมใหญ่สามญัวนั
ท่ี 5 เมษายนปี 1908 

เธออยูใ่นหมู่สตรีโสดรุ่นแรกท่ีไป
รับใชง้านเผยแผศ่าสนาใหศ้าสนจกัร 
เม่ืออาย ุ22 ปี เธอไดรั้บมอบหมาย
ใหไ้ปรับใชใ้นคณะเผยแผโ่คโลราโด
ในเดือนกนัยายนปี 1906

เม่ือกลบัมาซอลทเ์ลคซิต้ีใน
ปี 1908 ซิสเตอร์ลีแธมอาสาเป็น
มคัคุเทศกท่ี์ส�านกังานสารสน
เทศเทมเปิลสแควร์ ส�านกังาน
สารสนเทศเปิดในปี 1902 โดยตั้งใจ
จะใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งและแจกงาน
เขียนของศาสนจกัรใหผู้ม้าเยอืน
เทมเปิลสแควร์

ในยคุนั้นการประชุมใหญ่
สามญัจดัในแทเบอร์นาเคิลบริเวณ
เทมเปิลสแควร์ เม่ือแทเบอร์นาเคิล
เตม็ ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมท่ีลน้ออก
มาจะเขา้ไปใน Assembly Hall ท่ีอยู่
ใกลเ้คียง เม่ือ Assembly Hall เตม็ ผู ้
เขา้ร่วมประชุมจะนัง่บนสนามหญา้
ใกลอ้าคารส�านกังานสารสนเทศท่ี
ใหค้วามช่วยเหลือแก่คนท่ีลน้ออก
มานอกการประชุมใหญ่

ขอ้ความน้ีตดัตอนมาจากค�าพดู
ของซิสเตอร์ลีแธมท่ีการประชุมใหญ่
สามญัวนัท่ี 5 เมษายน ปี 1908 ปรับ
เปล่ียนเคร่ืองหมายวรรคตอนใหต้รง
ตามมาตรฐานท่ีใชใ้นปัจจุบนั
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พระองคจ์ะทรงยอมรบัเรา ทรงอวยพร
เรา และรกัเรา

. . . ดิฉันต้องการพูดอีกครัง้วา่
ดิฉันรูว้า่พระกิตติคุณเป็นความจรงิ 
ไม่ ใช่เพราะคุณพ่อของดิฉันรูเ้ช่นน้ัน 
ไม่ ใช่เพราะคุณแม่พร�า่สอนดิฉัน แต่
ดิฉันรูว้า่พระกิตติคุณเป็นความจรงิ
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยต่อ
ดิฉัน พระวญิญาณของพระองค์เป็น

พยานต่อวญิญาณของดิฉัน [ดู โรม 
8:16] และประจักษ์พยานน้ันเป็น
ของขวญัล�า้ค่าที่สุดท่ีพระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่ดิฉัน

ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเราทุก
คน ดฉัินทูลขอในพระนามของพระ
เยซู เอเมน ◼
คัดลอกมาจาก Jennifer Reeder and Kate 
Holbrook, eds., At the Pulpit: 185 Years 

of Discourses by Latter- day Saint Women 
(2017), 133–35.

อ้ำงองิ
 1. จดหมายที่ซิสเตอรล์ีแธมเขียนถึงประธาน

คณะเผยแผ่ของเธอทุกเดอืนเผยให้เห็นความ
ขยันหมั่นเพียรของเธอ วนัที่ 25 กุมภาพันธ์ ปี 
1907 เธอเขียนวา่ “ดฉัินพยายามท�าหน้าที่ของ
ตนเองและพบความพอใจใหญ่หลวงในการ
ท�างานของดฉัิน” (Colorado Denver South 
Mission General Minutes, 166)
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โดย เแทร์รีย์ บี. บอลล์
อาจารยป์ระจ�าภาควชิาศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์

อั  ครสาวกเปโตรเป็นที่รักของผู้เช่ือทัง้ปวง—บางทีอาจ
เป็นเพราะว่าท่านจริงใจและเราเข้าถึงได้ง่าย เราสามารถ
เข้าใจความรู้สึกของท่านได้ เราช่ืนชมความกล้าหาญของ

ท่านเมื่อท่านละทิง้ทุกส่ิงทุกอย่าง “ทันที” ละแหของท่านเมื่อ
พระอาจารย์ทรงส่งสัญญาณเรียกให้ “ตามเรามา และเราจะ
ตัง้ท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:18–20) เราเข้าใจ
ความสับสนของท่านในเรื่องความหมายและข่าวสารของอุปมา 
(ดู มัทธิว 15:15–16) เรารู้สึกถึงความสิน้หวังในค�าร้องทูลของ
ท่านว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้าพระองค์ด้วย” ขณะเท้าและ
ศรัทธาของท่านส่ันคลอนบนผืนน� ้าป่ันป่วนคืนน้ันของทะเล
กาลิลี (มัทธิว 14:22–33) เราช่ืนชมความเกรงขามของท่าน
เมื่อพระเยซูทรงจ�าแลงพระกาย (ดู มัทธิว 17:1–13) เราร้องไห้
กับท่านเพราะความอับอายที่ท่านปฏิเสธพระเยซูสามครัง้ 
(ดู มัทธิว 26:69–75) เศร้าโศกกับท่านที่เกทเสมนี (ดู มัทธิว 
26:36–46) ร่วมในปีติและความพิศวงของท่านที่อุโมงค์ว่าง
เปล่า (ดู ยอห์น 20:1–10)

บางทีผู้เขียนกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์าจตอ้งการให้เรา
เช่ือมความสัมพันธ์เป็นส่วนตวักับเปโตรก็เป็นได ้ในเรือ่งราว
ของพวกท่าน ดเูหมือนพวกท่านจงใจเก็บรกัษาประสบการณ์
และการสนทนาของพระเยซูกับเปโตรไวม้ากกวา่อัครสาวกสิบ
สองรุน่แรกคนอื่นๆ 1 พวกเราจ�านวนมากสันนิษฐานวา่กิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์ ให้ความสนใจเปโตรมากเพราะท่านเป็นกระ
บอกเสียงและเป็นหัวหน้าอัครสาวก แตบ่างทีมัทธิว มาระโก ลูกา 
และยอห์นอาจจะพูดถึงความสัมพันธ์เป็นส่วนตวัของเปโตรกับ
พระครสิตบ์่อยมากเช่นกันเพราะพวกท่านหวงัวา่เมื่อเรารกัและ

“แล้วพวกท่านวา่เราเป็นใคร?”

เมือ่เรารกัและ 
เข้าใจอัครสาวก 
เปโตร เราจะพรอ้ม
และสามารถยอมรบั
พยานพิเศษของ
ท่านเกีย่วกับพระ
ครสิต์ ไดม้ากขึน้

พยานของเปโตรเก่ียว
กบัพระคริสต์
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20 เลียโฮนา

เข้าใจเปโตร เราจะพรอ้มและสามารถ
ยอมรบัพยานพิเศษของท่านเกี่ยว
กับพระครสิต์ ไดม้ากขึน้—ประจักษ์
พยานที่ดเูหมือนท่านจะเตรยีมตวั
แสดงมาเป็นอย่างดี

กำรเตรียมเปโตร
เมื่อเปโตรติดตามพระเยซูตลอด

การปฏิบัติศาสนกิจขณะพระองค์
ทรงเป็นมรรตัย พยานและประจักษ์
พยานของอัครสาวกท่านน้ีที่ว่าพระ
อาจารย์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ดู
เหมือนจะได้รบัผ่านประสบการณ์ทาง
ปัญญา ในเชิงปฏิบัติ และทางการเปิด
เผยที่มอบให้ท่าน น่ันหมายความว่า
ประจักษ์พยานของท่านผ่านมาทาง
ความคิด มือ และใจของท่านในวิธี
เดียวกันกับที่เราได้รับประจักษ์พยาน
ของเราในปัจจุบัน

เปโตรรูว้า่พระเยซชูาวนาซาเรธ็ทรง
เป็นมากกวา่คนธรรมดา เพราะทา่น
เห็นพระองคท์รงท�าใหค้นตาบอดมอง
เห็น คนโรคเรือ้นสะอาด คนงอ่ยเดนิได ้
และคนตายคนืชีพ (ด ูมทัธวิ 11:4–5; 
ด ูยอหน์ 2:11; 10:25; 20:30–31ดว้ย) 
ส่ิงทีท่า่นเรยีนรูข้ณะปฏบิตัติามพระ
ด�ารสัแนะน�าของพระอาจารยล์ว้น
สนับสนุนการยนืยนัตามหลกัเหตผุล
ของทา่นวา่พระเยซคูอืพระครสิต ์ทา่น
ทอดแหตามทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรง
แนะน�าและไดป้ลาเป็นจ�านวนมาก (ด ู
ลกูา 5:1–9; ยอหน์ 21:5–7) เมือ่พระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงส่ังใหท้า่น “มาเถดิ” 
ทา่นเดนิบนน� ้า (ด ูมทัธวิ 14:22–33) 
เมือ่ทา่นส่งผา่นขนมปังและปลาเพยีง
น้อยนิดใหฝู้งชนตามทีพ่ระผูช่้วยให้
รอดทรงแนะน�า ปาฏหิารยิข์องการเพิม่
จ�านวนเหลา่น้ันเกดิขึน้ภายใตม้อืทา่น 
(ด ูยอหน์ 6:1–14)

พยานเหล่าน้ันตอ่ความคดิและมือ
ของเปโตรคงจะเสรมิพยานอันทรง
พลังที่สุดที่จัดเตรยีมไว้ ให้ท่านไดเ้ป็น
อย่างด—ีซ่ึงก็คอืพยานที่เปิดเผยตอ่

ใจท่าน เมื่อพระเยซูตรสัถามเหล่า
สานุศิษย์ของพระองคว์า่ “คนทั่วไปพูด
กันวา่บุตรมนุษย์เป็นใคร” พวกท่านยก
ข้อสรปุทั่วไปของคนในสมัยเดยีวกัน
กับพวกท่านขึน้มากล่าว จากน้ันพระผู้
ช่วยให้รอดทรงท�าให้ค�าถามใกล้ตวัมาก
ขึน้ โดยตรสัถามวา่ “แล้วพวกท่านวา่
เราเป็นใคร?” (ด ูมัทธิว 16:13–15) เป
โตรตอบโดยไม่ลังเลวา่

“พระองคเ์ป็นพระครสิตพ์ระบุตร
ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

“พระเยซูตรสักับเขาวา่ ซีโมนบุตร
โยนาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุขเพราะมนุษย์
ไม่ไดเ้ปิดเผยเรือ่งน้ีแก่ท่าน แตพ่ระ
บิดาของเราผู้สถิตในสวรรคท์รงเปิด
เผยให้ทราบ” (มัทธิว 16:16–17)

การเตรียมเปโตรให้พร้อมเป็น
พยานพิเศษของพระคริสต์รวมถึง
ประสบการณ์ส่วนตัวหลายครัง้กับ
พระเยซูเช่นกัน 2 พระด�ารัสแนะน�า
และแนะแนวเป็นส่วนตัวเช่นน้ันมัก
เกิดขึน้เมื่อท่านเข้าไปหาพระผู้ช่วย
ให้รอดพร้อมค�าถามหรือเมื่อพระ
คริสต์ทรงรับรู้ว่าท่านต้องการการ
อบรมเพิ่มเติม 3

บางทีเปโตรอาจจะเป็นสาวกทีถ่กู
ต�าหนิตเิตยีนมากทีสุ่ดในบรรดาสาวก
ทัง้หมดของพระครสิตด์ว้ย 4 น่าแปลกที่
เปโตรเลอืกไมขุ่น่เคอืงแตยั่งคงตดิตาม
พระอาจารยเ์พือ่เพิม่เตมิพยานของ
ทา่นทุกวนัและเรยีนรูจ้ากพระองค ์5

การเตรียมคนหาปลาชาวกาลิล ี
ส่งผลให้ท่านเป็นพยานหลังการตรึง
กางเขน พอทราบเรื่องอุโมงค์ว่างเปล่า 
เปโตรรีบไปดูด้วยตนเองและจากมา 
“ด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์
ที่เกิดขึน้น้ัน” (ลูกา 24:1–12; ด ู
ยอห์น 20:1–9ด้วย) ลูกาบันทึกว่าใน
วันเดียวกันน้ัน พระผู้ช่วยให้รอดผู้
ฟ้ืนคืนพระชนม์ทรงปรากฏเป็นส่วน
พระองค์ต่อเปโตร แม้เราจะรู้น้อย
มากเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ี (ดู ลูกา 
24:34; 1 โครินธ์ 15:3–7)  

เปโตรรูว้า่พระเยซู
ชาวนาซาเรธ็เป็น
มากกวา่คนธรรมดา 
เพราะท่านเห็น
พระองคท์�าให้คน
ตาบอดมองเห็น  
คนโรคเรือ้นสะอาด 
คนง่อยเดนิได ้และ
คนตายคนืชีพ
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ค�่าวันน้ัน พระคริสต์ผู้คืนพระชนม์
ทรงปรากฏต่อเหล่าอัครสาวกและ
สานุศิษย์บางคนโดยทรงเชือ้เชิญ
ให้พวกเขามาสัมผัสรอยแผลใน
พระวรกายของพระองค์ จากน้ัน
พระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาเข้าใจ
ว่าการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์
ท�าให้ค�าพยากรณ์ที่เขียนไว้ ในกฎ
ของโมเสสและพระคัมภีร์เกิดสัม
ฤทธิผล โดยทรงประกาศว่า “พวก
ท่านเองก็เป็นพยานถึงส่ิงเหล่าน้ี” 
(ดู ลูกา 24:36–48; ดู มาระโก 16:14; 
ยอห์น 20:19–23ด้วย) ต่อมาสาวก 
11 คนเดินทางไปกาลิลีตามที่พระ

ผู้ช่วยให้รอดทรงแนะน�า และที่น่ัน
บน “ภูเขาท่ีพระเยซูทรงก�าหนดไว”้ 
พระองค์ทรงรบัรองกับพวกเขาวา่ 
“สิทธิอ�านาจทัง้หมดในสวรรค์ก็ด ี
ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไวแ้ก่เรา
แล้ว” (ดู มัทธิว 28:7, 10, 16–20)

โดยผา่นทัง้หมดน้ัน สมอง มือ 
และใจของเปโตรไดร้บัการสอนเพิม่
เตมิใหเ้ป็นพยานของพระครสิตผ์ูฟ้ื้น
คนืพระชนม ์เพราะท่านเห็นพระเจา้
ผูค้นืพระชนมด์ว้ยตาตนเอง ไดย้นิ
พระองคกั์บห ูสัมผสัพระองคก์บัมอื 
และรูสึ้กอยา่งแน่นอนอกีครัง้ถงึการ
ยืนยันของพระวญิญาณในใจท่าน

งำนมอบหมำยของเปโตร
เปโตรตอ้งใช้เวลา การสอน 

และประสบการณ์กวา่จะเข้าใจ
พระพันธกิจการชดใช้ของ
พระเมสสิยาห์อย่างถ่องแท้

ฉันใด การเข้าใจพันธกิจ
ของท่านเองในฐานะ

พยานพิเศษของพระครสิตก็์เป็น 
กระบวนการที่เกิดขึน้ช้าๆ ฉันน้ัน

ดเูหมือนความตระหนักโดย
สมบูรณ์ตอ่ส่ิงที่เปโตรตอ้งตระหนัก
เกิดขึน้กับท่านเมื่อพระเจ้าทรงสอน
ท่านรมิฝ่ังทะเลกาลิลี การไดสั้มผัส
รอยแผลจากการตรงึกางเขนบนพระ
วรกายที่ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
อาจารย์ถึงสองครัง้สองคราแตย่ังคง
สงสัยวา่เกี่ยวข้องอะไรกับตวัท่าน
ท�าให้เปโตรประกาศวา่ “ข้าจะไปจับ
ปลา” (ยอห์น 21:3) เวลาน้ันพระเยซู
ไม่ไดท้รงอยู่กับพวกท่านแล้ว  
เปโตรดเูหมือนจะขอลากลับไปใช้
ชีวติและความเป็นอยู่แบบเดมิ พี่
น้องชายของท่านตามไปดว้ย

พวกท่านท�างานตรากตร�าทัง้คนื
แตจ่ับปลาไม่ไดเ้ลย พวกท่านคง
หมดแรงและท้อแท้อยู่ ใกล้ฝ่ังขณะ
เห็นบุคคลคนหน่ึงยืนอยู่ที่น่ันแต่
พวกท่านจ�าไม่ได ้พลางส่ังพวกท่าน
ให้หย่อนอวนอีกครัง้ พวกท่านอาจจะ
จ�าครัง้ก่อนไดเ้มื่อเช่ือฟังค�าแนะน�า
คล้ายกันและไดป้ลาเป็นจ�านวนมาก 
พวกท่านจึงปฏิบัตติาม แตค่ราวน้ี
ไม่คดัคา้นหรอืสงสัย (ด ูลูกา 5:1–9; 
ยอห์น 21:3–6) ขณะพวกท่านลาก
อวนที่เต็มไปดว้ยปลาจ�านวนมากอีก
ครัง้ ยอห์นรอ้งบอกเปโตรวา่ “เป็น
องคพ์ระผู้เป็นเจ้า” (ยอห์น 21:7)  
เปโตรรอ้นใจเกินกวา่จะรอให้เรอืถึง
ฝ่ัง ท่านจึง “กระโดดลงทะเล” เพื่อ
ไปให้ถึงพระอาจารย์เรว็ที่สุด (ยอห์น 
21:7) เมื่อคนอื่นมาถึง พวกเขาพบ
ปลาและขนมปังเป็นอาหารรอพวก
เขาอยู่ (ด ูยอห์น 21:9)

หลังจากรบัประทานอาหาร พระ 
เยซูทรงหันพระพักตร์ ไปทางเปโตร 
และน่าจะทรงชีป้ลาที่เปโตรได ้
เลือกตามจับ พระองคต์รสัถามอัคร
สาวกของพระองคว์า่ “ซีโมนบุตร
ยอห์นเอ๋ย ท่านรกัเรามากกวา่พวก 
น้ีหรอื?” (ยอห์น 21:15) เปโตรคดิ 

 “ซีโมนบุตร
ยอห์นเอ๋ย ท่ำนรัก
เรำมำกกว่ำพวกนี้
หรือ?”

ท่
าน

รัก
เร

าม
าก

กว่
าพ

วก
นี

ห้
รือ

? 
โด

ย 
เด

วดิ
 ลิ

น
ดส์

เล
ย์



22 เลียโฮนา

อย่างแน่นอนวา่ค�าถามน้ีแปลก ท่านรกัพระผู ้
ช่วยให้รอดมากกวา่ปลา—หรอืการจับปลาอยู่แล้ว  
บางทีอาจจะมีความกังขาอยู่บ้างในค�าตอบของ 
ท่าน “ ใช่องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงทราบ 
วา่ข้าพระองคร์กัพระองค”์ ตอ่พระครสิตผ์ู้ตรสั 
ตอบวา่ “จงเลีย้งดลููกแกะของเราเถิด” (ยอห์น  
21:15) พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถามเปโตรอีกครัง้  
และเปโตรประกาศอีกครัง้วา่ท่านรกัพระครสิต ์ 
และพระครสิตท์รงบัญชาอีกครัง้วา่ “จงดแูลแกะ 
ของเราเถิด” (ยอห์น 21:16) เปโตรเสียใจมาก 
เมื่อพระเยซูตรสัถามครัง้ที่สามเพื่อให้สานุศิษย ์
ยืนยันความรกัของเขา เรารูสึ้กไดถ้ึงความผิดหวงั 
และความไม่พอใจในค�าพยานครัง้ที่สามของ 
เปโตร “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงทราบ
ทุกส่ิง พระองคท์รงรูด้วีา่ข้าพระองคร์กัพระองค”์ 
(ยอห์น 21:17) พระเยซูทรงบัญชาอีกครัง้ “จง
เลีย้งดแูกะของเราเถิด” (ยอห์น 21:17)6 ถ้าเปโตร
รกัพระเจ้าจรงิ เปโตรจะไม่เป็นคนหาปลาอีกตอ่
ไป แตจ่ะเป็นคนเลีย้งแกะคอยดแูลฝูงแกะของ
พระอาจารย ์7 การกระท�าและการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของเปโตรนับจากน้ันเป็นตน้มายืนยันวา่ในที่สุด
ท่านก็เข้าใจงานมอบหมายและพันธกิจให้เป็น
ผู้รบัใช้และพยานพิเศษของพระครสิต์

พยำนของเปโตร
หลังจากวันน้ันในกาลิลี เปโตรออกไปท�างานมอบ

หมายจากพระคริสต์ด้วยศรัทธาอันน่าทึ่ง ความกล้า
หาญ และความจริงจัง ในฐานะหัวหน้าอัครสาวก ท่าน
ก้าวไปข้างหน้าในการเรียกเป็นประธานดูแลศาสนจักร 
แม้จะวุ่นอยู่กับหน้าที่มากมายในต�าแหน่งน้ี แต ่
เปโตรไม่ละเลยความรับผิดชอบในการเป็นพยานถึง
พระคริสต์อยู่เสมอ รวมทัง้ต่อฝูงชนที่มารวมกันคราว
พระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งเทในวันเพ็นเทคอสต์ (ด ู
กิจการของอัครทูต 2:1–41) ที่พระวิหารบนเฉลียงของ
โซโลมอนหลังการรักษาอันน่าอัศจรรย์ (ดู กิจการของ
อัครทูต 3:6–7, 19–26) เมื่อท่านถูกจับและถูกน�ามา
อยู่ต่อหน้าผู้น� าชาวยิว (ดู กิจการของอัครทูต 4:1–31; 
ดู กิจการของอัครทูต 5:18–20ด้วย) ในการส่ังสอน
วิสุทธิชน (ดู กิจการของอัครทูต 15:6–11) และใน
สาส์นของท่านด้วย

ในสาส์นของท่าน ท่านใครค่รวญพยานส่วนตวัของ
ท่านถึงความทุกขเวทนาของพระครสิตแ์ละแสดงความ
หวงัวา่ท่านจะไดเ้ป็น “หุ้นส่วนที่จะรบัศักดิศ์รทีี่ก�าลัง

จะปรากฏ” (1 เปโตร 5:1) ท่านยอมรบัอย่างเด็ดเดีย่ว
จนถึงบัน้ปลายวา่ท่าน “อีกไม่นาน . . . ก็จะตาย ดงัที่
พระเยซูครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเราไดท้รงแจ้งแก่
ข้าพเจ้าแล้ว” (2 เปโตร 1:14)

ในการตัง้ข้อสังเกตอย่างจรงิจังครัง้น้ี เปโตรอาจจะ
ก�าลังใครค่รวญพระด�ารสัที่พระเยซูตรสักับท่านเมื่อ
หลายปีก่อนบนฝ่ังทะเลกาลิลีก็เป็นได ้ที่น่ัน หลังจาก
ทรงบัญชาให้เปโตรเลีย้งดแูกะของพระองค ์พระผู้
ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่ “เมื่อท่านยังหนุ่มก็คาดเอว
ของท่านเองและเดนิไปไหนๆ ตามที่ท่านปรารถนา 
แตเ่มื่อแก่แล้วท่านจะเหยียดมือออกและจะมีคนมา
คาดเอวของท่านและพาไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป” 
(ยอห์น 21:18) ดงัที่ยอห์นอธิบายวา่ “ที่ [พระเยซู] ตรสั
อย่างน้ันก็เพื่อชี ้ให้เห็นวา่เปโตรจะถวายพระเกียรติ
แดพ่ระเจ้าดว้ยความตายเช่นไร เมื่อตรสัอย่างน้ันแล้ว 
พระองคจ์ึงตรสักับเปโตรวา่ จงตามเรามาเถิด” (ยอห์น 
21:19) โดยแท้แล้วในวยัชราของเปโตรขณะท่านคดิ
ค�านึงถึงความตาย ท่านพบสันตสุิขและปีติ ในการรูว้า่

เปโตรท�ำงำนมอบหมำยจำกพระคริสต์ให้เกดิสัมฤทธิผลด้วย
ศรัทธำอนัน่ำทึง่ ทั้งยงับอกคนง่อยทีพ่ระวหิำรด้วยว่ำ “ใน
พระนำมของพระเยซูคริสต์ชำวนำซำเร็ธจงเดนิเถดิ”
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ท่านไดต้ดิตามพระครสิต์ ในชีวติและ
พรอ้มตดิตามพระองค์ ในความตาย

เราประสงค์ ให้เก็บรักษากิจกรรม
และงานเขียนของเปโตรไว้มากกว่า
น้ี ในพันธสัญญาใหม่ ส่ิงที่เก็บรักษา
ไว้คือสมบัติล�า้ค่าและท�าให้เรารักคน
หาปลาที่ซ่ือสัตย์คนน้ี บันทึกถึงแม้
จะเล็กแต่แสดงให้เราเห็นว่าพระ
คริสต์ทรงเตรียมเปโตรด้วยพระองค์
เองเป็นอย่างดี ให้ท่านพร้อมเป็น
พยานพิเศษของพระองค์ เมื่อเรา
อ่านเรื่องราว เราค้นพบว่าศรัทธา
และความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระ
คริสต์เติบโตตามเปโตรไปด้วย การ
เติบโตน้ันท�าให้เรามีความหวังและมี
มุมมองที่เราจะเดินทางไปถึงศรัทธา 
เมื่อเราเห็นส่ิงที่พระคริสต์ทรงคาด
หวังจากเปโตรปรากฎชัดต่อท่าน 
แล้วมองดูความกล้าหาญและการ
อุทิศตนท�างานหนักของท่านเพื่อให้
งานมอบหมายจากพระผู้ช่วยให้รอด
เกิดสัมฤทธิผล ส่ิงเหล่าน้ันน�าเราให้
ไตร่ตรองว่า “พระคริสต์ทรงคาดหวัง
อะไรจากฉัน” และ “ฉันก�าลังท�ามาก
พอหรือไม่” เมื่อเราศึกษาพยานของ
เปโตรเกี่ยวกับพระคริสต์ เราพบว่า
ตัวเราร้อนใจอยากกล่าวซ�า้ค�าพูดของ
ท่านที่ว่า “พวกข้าพระองค์ก็เช่ือและ
ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็น [พระ
คริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์]” (ยอห์น 6:69) ◼
อ้ำงองิ
 1. แม้ ในพันธสัญญาใหม่จะบันทึกค�าพยาน 

ประสบการณ์ และค�าสอนของอัครสาวกเปาโล
ละเอียดกวา่ของเปโตร แตเ่ปาโลไม่ ใช่อัคร
สาวกชุดแรกและไม่ไดก้ล่าวถึงท่านในหนังสือ
กิตตคิณุส่ีเล่ม

 2. ด ูมัทธิว 17:1–13; 26:36–46, 58; 
มาระโก 13:1–37; ลูกา 8:49–56; 9:28–36.

 3. ด ูมัทธิว 17:24–27; 18:2–35; 19:27–20:28; 
ลูกา 12:31–49; ยอห์น 13:6–19.

 4. ด ูมัทธิว 14:31; 15:15–16; 26:33–34, 40; 
มาระโก 8:32–33; ยอห์น 18:10–11.

 5. เกี่ยวกับเปโตรและค�าตกัเตอืนที่ท่านไดร้บั
จากพระครสิตบ์่อยๆ ประธานสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895–1985) ตัง้ข้อสังเกต
วา่ “พระองคท์รงตกัเตอืนเปโตรหลายครัง้
เพราะทรงรกัท่าน และเปโตรโดยที่เป็นคน

ดมีากจึงสามารถเตบิโตจากค�าตกัเตอืนเหล่า
น้ี มีข้อดมีากๆ ในหนังสือสุภาษิตที่เราทุกคนพึง
จดจ�า ‘หูที่ฟังค�าตกัเตอืนที่ ให้ชีวติจะอยู่ท่ามกลาง
คนมีปัญญา คนที่เพิกเฉยตอ่ค�าส่ังสอนก็ดหูมิ่น
ตนเองแตค่นที่สนใจค�าตกัเตอืนก็ไดค้วามเข้าใจ’ 
(สุภาษิต 15:31–32) ผู้น�าที่ฉลาดหรอืผู้ตามที่
ฉลาดคอืคนที่สามารถรบั ‘ค�าตกัเตอืนที่ ให้ชีวติ’ 
เปโตรท�าเช่นน้ีไดเ้พราะท่านรูว้า่พระเยซูทรงรกั
ท่าน และดว้ยเหตน้ีุพระเยซูจึงทรงสามารถเตรี
ยมเปโตรให้พรอ้มรบัต�าแหน่งหรอืความรบัผิด
ชอบที่สูงมากในอาณาจักร” (“Jesus: The Perfect 
Leader,’’ Ensign, Aug. 1979, 5)

 6. บางคนตัง้ข้อสังเกตวา่พระครสิตท์รงให้เปโตร
ยืนยันสามครัง้วา่ท่านรกัพระองคก็์เพื่อเปิดโอกาส
ให้เปโตรแก้ ไขการปฏิเสธสามครัง้ของท่านใน
คนืน้ันที่ท่านเข้าตาจนอันเน่ืองจากการทดลอง 
ดตูวัอย่างใน เจมส์ อี. ทัลเมจ, Jesus the Christ, 
3rd ed. (1916), 693; เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ 
“พระบัญญัตสิ�าคญัข้อแรก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 
83–84. ดกูารสนทนาเรือ่งการปฏิเสธและบทเรยีน
ที่ ไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏิเสธน้ันใน กอรด์อน บี. ฮิงค์
ลีย์, “And Peter Went Out and Wept Bitterly,” 
Ensign, May 1979, 65–67; นีล เอ. แม็กซ์เวลล์, 
“A Brother Offended,” Ensign, May 1982, 
37–38. นักวจิารณ์คนอื่นๆ สังเกตความแตกตา่ง
อย่างเห็นไดชั้ดในตน้ฉบับภาษากรกีและบอก
วา่พระเยซูตรสัถามสามครัง้เพื่อสอนแง่มุมและ
หน้าที่ตา่งๆ ในการเรยีกของเปโตร ดว้ยเหตน้ีุพระ
ผู้ช่วยให้รอดจึงตรสัถามเปโตรสองครัง้วา่ “ท่าน
รกัเราหรอื?” โดยใช้ค�าภาษากรกีแทนความรกัวา่ 
agapao หมายถึงความรกัทางสังคมหรอืศีลธรรม 
บ่อยครัง้จะนึกถึงความรกัอย่างพระผู้เป็นเจ้าหรอื
อย่างไม่มีเงื่อนไขและแปลไวท้ี่อื่นวา่ “จิตกุศล” 
(อาทิ 1 โครนิธ์ 13:1–4; 2 เปโตร 1:7; ววิรณ์ 2:19) 
พระเยซูตรสัถามเปโตรครัง้ทื่สามวา่ “เจ้ารกัเรา
หรอื?” พระองคท์รงใช้ค�าแทนความรกัวา่ phileo 
หมายถึงมิตรภาพ ความเอือ้อาทร และความรกั
ฉันพี่น้อง น่าสนใจตรงที่ ในการตอบค�าถามทัง้
สามครัง้ เปโตรยืนยันความรกัของท่านโดยใช้ค�า
วา่ phileo ส�าหรบัการยืนยันความรกัครัง้แรกของ
เปโตร พระครสิตท์รงบัญชาให้ท่าน “เลีย้งด”ู มา
จากค�าภาษากรกีวา่ bosko หมายถึงปล่อยให้เล็ม
หญ้า หรอืบ�ารงุเลีย้ง “ลูกแกะ” ของพระองคม์า
จากค�าภาษากรกีวา่ arnion หมายถึงแกะที่ยังเป็น
ลูกอ่อน ส�าหรบัการยืนยันความรกัครัง้ที่สองของ
เปโตร พระครสิตท์รงบัญชาให้ท่าน “ดแูล” มาจาก
ค�าภาษากรกีวา่ poimaino หมายถึงเลีย้ง “แกะ” 
ของพระองคม์าจากค�าภาษากรกีวา่ probaton 
หมายถึงแกะที่ โตเต็มวยั ในการตอบยืนยันความ
รกัครัง้ที่สามของเปโตรตอ่พระครสิต ์ท่านตอ้ง 
เลีย้ง แกะที่ โตเต็มวยั ของพระองค ์ดว้ยเหตน้ีุการ
ถามค�าถามสามครัง้สามแบบที่พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัถามสานุศิษย์ของพระองคค์นน้ันวา่ท่านมีทัง้
จิตกุศลและความรกัฉันพี่น้องตอ่พระองคห์รอืไม่ 
และในพระบัญชาตอ่จากน้ัน พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนเปโตรวา่ท่านตอ้งไม่เพียงบ�ารงุเลีย้งเท่าน้ัน
แตเ่ลีย้งทัง้แกะที่ยังเป็นลูกอ่อนและแกะที่ โตเต็ม
วยัในฝูงของพระองคด์ว้ย

 7. ดกูารสนทนาเพิ่มเตมิเกี่ยวกับเหตกุารณ์น้ีและ
หลักธรรมที่สามารถเรยีนรู้ ไดจ้ากเหตกุารณ์น้ี 
ไดจ้าก โรเบิรต์ ด.ี เฮลส์, “เมื่อท่านไดห้ันกลับ
แล้ว จงชูก�าลังพี่น้องทัง้หลายของท่าน,” เลียโฮนา, 
ก.ค. 1997, 97–100.ส่
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เปโตรพบสันตสุิข
และปีติ ในการรู้
วา่ท่านไดต้ดิตาม
พระครสิต์ ในชีวติ
และพรอ้มตดิตาม
พระองค์ ในความ
ตาย
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ข้ าพเจ้ายินดเีป็นอย่างยิ่งที่ ไดร้บัเชิญให้อยู่กับท่านค�า่น้ีในการประชุม
นานาชาตเิรือ่งศาสนาซ่ึงมุสลิม ซิกข์ คาทอลิก แอนเวนทิสต ์ยิว อีวานเจลิคลั 
มอรมอน ผู้น�าทางจิตวญิญาณ ผู้ ไม่นับถือศาสนา และอีกมากมายล้วนเคยีง

บ่าเคยีงไหล่กับผู้น�าในคณะรฐับาลและวงการธุรกิจ รว่มอภิปรายและเฉลิมฉลอง
เสรภีาพทางศาสนา การประชุมกันของเราในสภาวะแวดล้อมที่เป็นหน่ึงเดยีวครัง้น้ี
เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังในตวัมันเอง

ข้าพเจ้ายินดอีย่างยิ่งที่ ไดอ้ยู่ที่น่ี ในบราซิล ประเทศที่ร�า่รวยดว้ยวฒันธรรมและ
ผู้คนหลากหลาย บราซิลรุง่เรอืงและจะรุง่เรอืงตอ่ไปเพราะน้อมรบัความหลาก
หลาย รวมไปถึงความหลากหลายทางศาสนา เมื่อเรว็ๆ น้ีบราซิลไดร้บัยกย่องวา่เป็น
ประเทศที่รฐับาลมีข้อจ�ากัดน้อยที่สุดในเรือ่งศาสนา 1 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี
กับบราซิลส�าหรบัความแตกตา่งที่ชัดเจนในเรือ่งน้ี เวลาน้ีบราซิลจึงมีหน้าที่น�าการ
เคลื่อนไหวระดบัโลกเพื่อส่งเสรมิเสรภีาพดงักล่าว ดงัที่พระเยซูครสิตต์รสัไว้ ใน
พันธสัญญาใหม่

“ท่านทัง้หลายเป็นความสวา่งของโลก นคร [หรอืในกรณีน้ีคอืประชาชาต]ิ ซ่ึงอยู่
บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ ไม่ได ้. . .

โดย เอล็เดอร์ 
ด.ี ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

เสรภีาพทาง
ศาสนา:  

เสาหลักของ
สันตภิาพ

ขอให้เราแสวงหาสันตภิาพโดยช่วยกันปกป้อง
คุม้ครองเสรภีาพของคนทัง้ปวงในการนับถือและ

ปฏิบัตศิาสนกิจตามการเลือกของตน

เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นกล่าวค�าปราศรยัน้ีในการประชุมนานาชาตเิรือ่งศาสนาซึง่ทีเ่ซาเปาลู บราซิลเมือ่
วนัที ่29 เมษายน ค.ศ. 2015
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“พวกท่านจงส่องสวา่งแก่คนทัง้ปวงเพื่อวา่เมื่อเขาทัง้
หลายไดเ้ห็นความดทีี่ท่านท�า พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระ
บิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค”์ (มัทธิว 5:14, 16)

มิตรสหายที่น่านับถือทัง้หลาย โลกตอ้งการให้แสงของ
บราซิลส่องสวา่งนานๆ คนืน้ีเราเฉลิมฉลองส่ิงที่จะเกิดจาก
วสัิยทัศน์เช่นน้ัน

ภูมหิลงัและหลกัธรรมพืน้ฐำน
เสรภีาพทางศาสนาเป็นเสาหลักของสันตภิาพในโลกที่มี

ปรชัญาชิงดชิีงเดน่กันมากมาย ให้พืน้ที่เราทุกคนก�าหนด
ส่ิงที่เราคดิและเช่ือดว้ยตวัเราเอง—ท�าตามความจรงิที่พระ
ผู้เป็นเจ้าตรสักับใจเรา อีกทัง้ยอมให้ความเช่ือตา่งกันอยู่
รว่มกัน คุม้ครองผู้อ่อนแอ และช่วยเราจัดการแก้ ไขความ
ขัดแย้งของเรา ดว้ยเหตน้ีุ ตามที่ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ตดัสินไวอ้ย่างหลักแหลมในหลายคด ีเสรภีาพทางศาสนา
จึงส�าคญัยิ่งตอ่ผู้นับถือศาสนาและ “เป็นสินทรพัย์มีคา่เช่น
กนัส�าหรบัผูเ้ช่ือวา่ไมม่พีระเจา้ ผู้ ไมนั่บถอืศาสนา คนช่าง
สงสัย และคนไม่สนใจศาสนา” ทัง้หมดน้ีเพราะ “พหุนิยม
ที่แยกจากสังคมประชาธิปไตยไม่ได ้ซ่ึงประชาชนพยายาม
อยู่หลายศตวรรษเพื่อให้ ไดม้ายังตอ้งพึ่งเสรภีาพน้ัน” 2

เสรภีาพที่เฟ่ืองฟูไม่เพียงเป็นส่ิงที่นักปรชัญาทางการ
เมืองพูดถึงเสมือนเป็นเสรภีาพ “เชิงลบ” ที่ตอ้งไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวเท่าน้ัน แม้จะส�าคญัเพียงใดก็ตาม หากแตเ่ป็น
เสรภีาพ “เชิงบวก” ที่มีคา่กวา่มาก—เสรภีาพในการด�าเนิน
ชีวติตามศาสนาหรอืความเช่ือของคนๆ น้ันในสภาพ
แวดล้อมทางกฎหมาย การเมือง และสังคมที่เปิดกวา้ง 
น่านับถือ และรองรบัความเช่ือหลากหลาย 

เราใช้เสรภีาพในศาสนาและความเช่ือของเราสรา้งความ
เช่ือมั่นของเรา ซ่ึงหากปราศจากเสรภีาพดงักล่าวสิทธิ
มนุษยชนในดา้นอื่นทัง้หมดจะไรค้วามหมาย เราจะอ้าง
เสรภีาพในการพูดไดอ้ย่างไรหากไม่สามารถพูดส่ิงที่เราเช่ือ
จรงิๆ ได ้เราจะอ้างเสรภีาพในการชุมนุมไดอ้ย่างไรหากเรา
ไม่สามารถชุมนุมกับผู้มีอุดมการณ์เหมือนเรา เราจะพอใจ
กับเสรภีาพในการพิมพ์ ไดอ้ย่างไรหากเราไม่สามารถตพีิมพ์
หรอืประกาศตอ่สาธารณชนไดว้า่จรงิๆ แล้วเราเป็นใคร

ข่าวดคีอืมีความก้าวหน้าอย่างเดน่ชัดในการกระจาย
เสรภีาพทางศาสนา ข้าพเจ้าเคยเห็นความก้าวหน้าน้ีใน
ช่วงชีวติของข้าพเจ้าเอง ตวัอย่างหน่ึงเกิดขึน้ในปี 1948 
เมื่อข้าพเจ้าอายุเพียงสามขวบ สมัชชาสหประชาชาตลิงมติ
ยอมรบัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเรยีกรอ้งให้ 
“ทุกคน [มี] สิทธิ์ ไดร้บัเสรภีาพในดา้นความคดิ มโนธรรม 
และศาสนา” 3

เมื่อข้าพเจ้าอายุ 21 ปี มีการเจรจาเรือ่งสนธิสัญญาฉบับ
หน่ึงเพื่อท�าให้ประกาศของสหประชาชาตมิีผลผูกมัด สนธิ
สัญญาดงักล่าว—เรยีกวา่กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง—เสรมิความคดิที่วา่แตล่ะ
บุคคลควรมี “เสรภีาพในการยอมรบันับถือศาสนาหรอื
ความเช่ือตามการเลือกของตน เสรภีาพทัง้รายบุคคลหรอื
ในชุมชนกับผู้อื่นและในที่สาธารณะหรอืที่ส่วนตวั ในการ
ปฏิบัตติามศาสนาหรอืความเช่ือของตนในการนมัสการ 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การท�าตามหลักศาสนา 
และการสอน” 4 สนธิสัญญาดงักล่าวมีผลบังคบัใช้ ในอีก 
10 ปีตอ่มาคอืปี 1976

จนถงึปี 2017 ม ี169 ประเทศเขา้รว่มสนธสัิญญา—เกอืบ
จะทุกประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในโลก 5 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนแหง่อเมรกิา (ขอ้สัญญาเรือ่งซานโฮเซ คอสตารกิา) 
ซ่ึงลงมตยิอมรบัในปี 1969 และมผีลบงัคบัใช้ตัง้แตปี่ 1978 
จะคุม้ครองเสรภีาพทางศาสนาในภาษาเดยีวกนั 6

เหตผุลที่เช่ือถือไดห้ลายข้อสนับสนุนความก้าวหน้า
ในเรือ่งน้ีและควรกระตุน้ให้เราสนับสนุนมากขึน้เช่นกัน 
เสรภีาพทางศาสนาเช่ือมสัมพันธ์เหนียวแน่นกับเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข และประโยชน์ของพลเมือง 7 โดยทั่วไป บุคคล
ที่เครง่ศาสนามีชีวติครอบครวัดกีวา่ ชีวติสมรสมั่นคง การ
ใช้สารเสพตดิและอาชญากรรมน้อยกวา่ ระดบัการศึกษา
สูงกวา่ เต็มใจท�างานอาสาและบรจิาคเพื่อการกุศลมากกวา่ 
นิสัยการท�างานดกีวา่ ชีวติยืนยาวกวา่ สุขภาพดกีวา่ รายได้
มากกวา่ ระดบัความเป็นอยู่และความสุขสูงกวา่ 8 เห็นชัดวา่
เสรภีาพทางศาสนาและการปฏิบัตขิองศาสนาท�าให้สังคม
เป็นปึกแผ่นมากขึน้

ต้องมคีวำมระแวดระวงัและควำมร่วมมอื
น่าเสียดายที่ระบบการคุม้ครองเสรภีาพทางศาสนา

และความเช่ือมักจะอ่อนแอ ไม่ไดร้บัความเอาใจใส่ และ
ถูกโจมต ีแรงกดดนัมากมายพยายามเหน่ียวรัง้เสรภีาพ
ทางศาสนาแม้ ในขณะที่เสรภีาพน้ันแผ่ขยาย—รวมทัง้ใน
ประเทศที่คุม้ครองเสรภีาพดงักล่าวอย่างแข็งขันที่สุดมา
เน่ินนาน แรงกดดนัเหล่าน้ีมีอิทธิพลเหนือกวา่หรอืก�าลัง
ไดท้ีม่ัน่ในหลายประเทศ ชาวโลกส่วนใหญ่ไมค่ดิวา่พวกเขา
จะพบงานเฉลิมฉลองแบบท่ีเราช่ืนชอบที่น่ีในบราซิล

น่าแปลกที่ ในปี 2013 ประชาชนประมาณ 5.5 พัน
ล้านคน—77 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก—อาศัยอยู่ ใน
ประเทศที่มีข้อจ�ากัดสูงหรอืสูงมากในเรื่องเสรีภาพทาง
ศาสนา ขึน้มาจาก 68 เปอร์เซ็นต์เมื่อหกปีก่อน 9

ประชาธิปไตยตะวนัตกเกือบทัง้หมดอ้างวา่เช่ือในหลัก
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เสรภีาพทางศาสนา การน�าหลักดงักล่าวมาใช้
สามารถท�าให้เกิดการโตเ้ถียงอย่างรนุแรงได ้
การคกุคามเสรภีาพทางศาสนาเกิดขึน้เมื่อ
คนเครง่ศาสนาและสถาบันศาสนาพยายาม
พูดหรอืท�าบางส่ิง—หรอืปฏิเสธที่จะพูดหรอื
ท�าบางส่ิง—ขัดกับปรญัชาหรอืเป้าหมายของ
ผู้มีอ�านาจ รวมทัง้เสียงข้างมากทางการเมือง 
ศาสนามักสวนกระแสวฒันธรรมและดว้ย
เหตน้ีุจึงไม่เป็นที่นิยมชมชอบ เพราะเหตุ
น้ี เสรภีาพทางศาสนาจึงมักจะถูกคดัคา้นใน
ทางปฏิบัต ิแม้ที่น่ันจะสนับสนุนในหลักการ
ก็ตาม

ในยโุรปและอเมรกิาเหนือมกีารโตเ้ถยีง
อยา่งรนุแรงในหลายประเด็น อาท ินิกาย
ตา่งๆ จะตดัสินใจไดอ้ยา่งไรวา่จะจา้งใคร 
(หรอืไมจ่า้งใคร) เป็นบาทหลวงของพวก
เขา แตล่ะบคุคลสามารถสวมชดุนักบวชหรอื
ตดิสัญลกัษณ์บนชิน้งานหรอืที่ โรงเรยีนได้
หรอืไม ่นายจา้งตอ้งจา่ยคา่คมุก�าเนิดและ
คา่ท�าแทง้ใหล้กูจา้งหรอืไม ่บคุคลจะจ�าใจ
ใหบ้รกิารทีข่ดักบัความเช่ือของตนได้ ไหม 

จะปฏเิสธหรอืเพกิถอนการรบัรองคณุภาพ
มหาวทิยาลยัหรอืการแตง่ตัง้อาจารยเ์พราะ
มาตรฐานทางศีลธรรมหรอืความเช่ือไดห้รอื
ไม ่และจะเรยีกรอ้งใหอ้งคก์รนักศึกษาศาสนา
ยอมรบันักศึกษาทีม่คีวามเช่ือขดักนัไดห้รอืไม่

ประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนา
อย่างบราซิลประสบปัญหาท�านองเดยีวกัน 
อาทิ การปิดธุรกิจวนัอาทิตย์ การสวมชุด
นักบวช และการคุม้ครองประเพณีของคน
ผิวด�าที่อาศัยอยู่ ในบราซิล เราส�านึกคณุที่
เสรภีาพทางศาสนาเอือ้ประโยชน์ตอ่การ
แก้ ไขปัญหามากมายเหล่าน้ี การแก้ปัญหา
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมทันท่วงที ในเรือ่งการ
ปฏิบัตติามความเช่ือทางศาสนาโดยเสรจีะมี
คา่เหลือล้นตอ่การเคารพความหลากหลาย
ของบราซิลอย่างตอ่เน่ือง การที่บราซิลยอม
ให้คนเครง่ศาสนาและองคก์รศาสนาด�าเนิน
ชีวติตามความเช่ือของตนอย่างเปิดเผยโดย
ไม่มีการวา่กล่าวกันส่งผลให้บราซิลยังคงเป็น
แบบอย่างที่ โชตช่ิวงและเป่ียมดว้ยหวงัตอ่
โลกในเรือ่งเสรภีาพทางศาสนา

ในปี 1948 สมัชชา
สหประชาชาตลิงมตยิอมรบั
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชน ซึง่เรยีกรอ้ง
ให้ “ทุกคน [มี] สิทธิ์ ได้
รบัเสรภีาพทางความคดิ 
มโนธรรม และศาสนา” เมือ่
ข้าพเจ้าอายุ 21 ปี มีการ
เจรจาเรือ่งสนธิสัญญาฉบับ
หน่ึงเพือ่ท�าให้ประกาศของ
สหประชาชาตมิีผลผูกมัด 
จนถึงปี 2017 มี 169 
ประเทศเข้ารว่มสนธิสัญญา
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ข้าพเจ้ากระตุน้ให้ท่านยึดมั่นเสรภีาพที่
ท่านหล่อหลอมไวท้ี่บ้าน และกล้าเป็นผู้น�า
ในการส่งเสรมิเสรภีาพทางศาสนาบนเวที
โลก การปกป้องคุม้ครองเสรภีาพทางศาสนา
—อย่างถูกท�านองคลองธรรมและสมดลุซ่ึง
จะคุม้ครองสิทธิพืน้ฐานของผู้อื่นดว้ย—คอื
ความจ�าเป็นเรง่ดว่น

ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ายยินดสีนับสนุนท่านและคน
อื่นๆ ในการพยายามท�างานอันส�าคญัยิ่ง
น้ี ถึงแม้เราจะมองในแง่ดวีา่ความพยายาม
ของเราจะสรา้งความแตกตา่ง แตเ่ราตอ้ง
ท�าความพยายามเหล่าน้ีรว่มกัน เพราะไม่มี
ใครในพวกเราชนะการตอ่สู้ครัง้น้ีเพียงล�าพัง
ได ้ข้าพเจ้ากล่าวย�า้ส่ิงที่เพื่อนรว่มงานของ
ข้าพเจ้า เอ็ลเดอรด์ลัลิน เอช. โอ๊คส์ แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวเมื่อเรว็ๆ น้ีใน
การประชุมอภิปรายคล้ายกับครัง้น้ีวา่

“พวกเราที่เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและใน
ความจรงิแท้แน่นอนของความถูกผิดจ�าเป็น
ต้องสามัคคีกันมากขึน้เพ่ือคุ้มครองเสรภีาพ

ทางศาสนาของเราในการส่ังสอนและปฏิบัติ
ศรทัธาเราในพระผู้เป็นเจ้าและหลักธรรม
ของความถูกผิดที่พระองค์ทรงสถาปนาไว ้
. . . ข้าพเจ้าก�าลังบอกวา่ทัง้หมดที่จ�าเป็นต่อ
ความสามัคคีและความรว่มมือกันคือความ
เช่ือเหมือนกันวา่มีความถูกผิดในพฤติกรรม
มนุษย์ท่ีพระผู้สูงสุดทรงสถาปนาไว ้ทุกคน
ที่เช่ือใน [หลักธรรม] พืน้ฐานดังกล่าวควร
สามัคคีกันมากขึน้เพ่ือปกป้องและเสรมิ
สรา้งเสรภีาพในการสนับสนุนและการ
ปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนาของเราไม่
วา่จะเป็นอะไรก็ตาม เราต้องเดินไปด้วยกัน
บนเส้นทางเดียวกันเพ่ือคุ้มกันเสรภีาพของ
เราในการด�าเนินตามวธีิของเราเม่ือถึงคราว
จ�าเป็นตามความเช่ือของเราเอง” 10

ภาระหน้าที่ของเราจะยากและเรียกร้อง
ให้ระแวดระวังตลอดเวลา แต่มีความส�าคัญ
สูงสุด

ข้าพเจ้าทิง้ท้ายดว้ยข้อความจากพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา ข้อความ
น้ีไดร้บัการเปิดเผยในปี 1835 ณ เวลาที่แม้

ศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายยินดสีนับสนุนท่าน
และคนอืน่ๆ ในงานอัน
ส�าคญัยิ่งน้ี ถึงแม้เราจะมอง
ในแง่ดวีา่ความพยายามของ
เราจะสรา้งความแตกตา่ง 
แตเ่ราตอ้งท�าความพยายาม
เหล่าน้ีรว่มกัน เพราะไม่มี
ใครในพวกเราชนะการตอ่สู้
ครัง้น้ีเพียงล�าพังได้
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จะมีความคุม้ครองตามรฐัธรรมนูญแตบ่รรพบุรษุของเรา
ก็ยังถูกขับไล่ออกจากบ้านเพราะน้อมรบัส่ิงที่ดเูหมือนเป็น
ความเช่ือใหม่และแตกตา่งจากผู้อื่น ข้อความน้ีจึงเป็น
เครือ่งเตอืนใจในยุคสมัยของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อ
จ�ากัดมากมายของปัจจุบันในเรือ่งเสรภีาพทางศาสนาเข้ามา
ในประเทศที่สนับสนุนหลักธรรมแตบ่างครัง้ไม่น�ามาปฏิบัติ

พระคมัภีรก์ล่าววา่ “ ไม่มีการปกครองใดจะด�ารงอยู่ ได้
อย่างสันติสุข, เวน้แต่จะรา่งกฎหมายเช่นน้ันขึน้และ
ธ�ารงไวม้ิ ให้ถูกล่วงละเมิดในอันที่จะให้ความเช่ือมั่นแก่
ปัจเจกบุคคลถึงการใช้มโนธรรมอย่างเสร”ี ฝ่ายปกครอง
อาจ “หยุดยัง้อาชญากรรม, แต่ไม่บังคบัมโนธรรม; [พวก
เขา] ควรลงโทษที่ความผิด, แต่ไม่กดขี่เสรภีาพของจิต
วญิญาณ” (คพ. 134:2, 4)

ขอให้เราแสวงหาสันตภิาพโดยช่วยกันปกป้องคุม้ครอง
เสรภีาพของคนทัง้ปวงในการยึดมั่นและแสดงออกตามการ
เลือกทางศาสนาหรอืการเลือก ไม่วา่รายบุคคลหรอืในชมุชน
กับผู้อื่น ที่บ้านหรอืตา่งแดน ในที่สาธารณะหรอืที่ส่วนตวั 
และในการนมัสการ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การ
ท�าตามหลักศาสนา และการสอน
ดบูทความเต็มของค�าปราศรยัน้ีไดท้ี ่mormonnewsroom .org

อ้ำงองิ
 1. ด ู“Brazil Has Lowest Government Restrictions on Religion among 

25 Most Populous Countries,” July 22, 2013, theweeklynumber.com/

แนวคดิส�ำหรับกำรสังสรรค์ในครอบครัว
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อยา่งไรถา้เราไม่มีอิสระในการปฏิบติัตามศาสนาของเรา  
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ใ นปี 1861 ประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) ขอให้ผู้
เขียนประวตัศิาสนจักรเปลี่ยนวธิีเขียนของพวกเขา 
“เขียนในเชิงบรรยาย” ท่านแนะน�าและ “เขียนเพียง

หน่ึงในสิบส่วนเท่าน้ัน” 1

เรือ่งราวในหน้าถัดไปท�าตามค�าแนะน�าดงักล่าว ข้าพเจ้า
ขอแนะน�าประวตัชิุดใหม่ที่มีส่ีเล่มเรยีกวา่ วสุิทธิชน: เรือ่ง
ราวของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย บทที่ 1 
รวมอยู่ ในฉบับน้ี และบทตอ่ๆ ไปจะตพีิมพ์ ในนิตยสารเล่ม
น้ีตลอดหลายเดอืนตดิตอ่กัน เล่มแรกจะมี ให้อ่านในช่วง
สิน้ปีน้ี และเล่มอื่นจะตามมา

วสุิทธิชน จัดท�าตามพระบัญชาของพระเจ้าให้ “จด
บันทึกและประวตัขิองศาสนจักรอย่างตอ่เน่ือง” (คพ. 47:3) 
ประวตัชิุดน้ีไม่เหมือนประวตัทิี่ผ่านๆ มาของศาสนจักรคอื
เป็นประวตัเิชิงบรรยายซ่ึงเขียนในส�านวนที่เยาวชนและ
ผู้ ใหญ่จะเข้าถึงไดง้่าย

วิสุทธิชน ไม่ ใช่นวนิยายเชิงประวัติศาสตร์ แต่เป็น
เรื่องจริงตามบันทึกของผู้คนในอดีต แหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์สนับสนุนทุกรายละเอียดและบทสนทนา
ทุกบรรทัด หมายเหตุท้ายบทแต่ละบทจะอ้างถึงบันทึก
และแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ที่ต้องการอ่านบันทึกจริง 
เข้าใจหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากขึน้ และค้นพบเรื่องราว
เพิ่มเติมจะหาลิงก์ที่อยู่ด้านหลังหนังสือและออนไลน์ที่ 
saints.lds .org

ส่ิงทีถ่กัทอเข้ำด้วยกนัอย่ำงลกึซ้ึงแห่งกำรฟ้ืนฟู
หนังสือเหล่าน้ีไม่ ใช่พระคมัภีร ์แตเ่หมือนพระคมัภีร ์มี

ทัง้ความจรงิอันศักดิสิ์ทธิ์และเรือ่งราวของคนไม่ดพีรอ้ม
ผู้พยายามเป็นวสุิทธิชนผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
(ด ูโมไซยาห์ 3:19) ทัง้ส่ีเล่มรวมกันบอกเล่าเรือ่งราวของ
ศาสนจักรของพระเจ้าขณะพยายามท�าตามพระบัญชาที่วา่
ตอ้งท�าให้วสุิทธิชนดพีรอ้ม (ด ูเอเฟซัส 4:1113)

โดย เอล็เดอร์ 
สตเีวน อ.ี สโนว์

สาวกเจด็สิบเจา้
หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ 
ผูเ้ขียนประวติั
ศาสนจกัรและผู ้
บนัทึก 

วสุิทธิชน:  
เร่ืองราวของศาสนจกัรของพระเยซู
คริสตใ์นยคุสุดทา้ย

ภาพพระวหิารภาพน้ีจะอยู่บนปก วสุิทธิชน เล่ม 1
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วสุิทธิชน จะมใีห้อ่ำนในรูปแบบใดบ้ำง
ส่วนท่ีจดัพิมพใ์นรูปแบบหนงัสือมีส่ีเล่ม โดยจะจดัพิมพเ์ป็น

ภาษาต่างๆ 14 ภาษา ออนไลนท่ี์ saints.lds .org และใน 
แอพคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ และจะมีใหอ่้านในรูปแบบหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์และหนงัสือเสียงในภาษาท่ีเลือกดว้ย

วสุิทธิชน มีรปูแบบ ลักษณะ และกลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน
ตา่งจากหนังสือประวตัศิาสนจักรสองชุดในอดตีที่จัดพิมพ์
ขึน้ โจเซฟ สมิธเริม่ท�าชุดแรกในทศวรรษ 1830 และจัด
พิมพ์เมื่อตน้ปี 1842 2 ชุดที่สองจัดพิมพ์ ในปี 1930 โดยบี. 
เอช. โรเบิรต์ส์ผู้ช่วยเขียนประวตัศิาสนจักร 3 การขยายพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูไปทั่วโลกนับแตน้ั่นเป็นตน้มา
และพระบัญชาของพระเจ้าให้จดประวตัอิย่างตอ่เน่ืองเพื่อ 
“ประโยชน์ของศาสนจักร, และเพื่ออนุชนรุน่หลัง” (คพ. 
69:8) ส่งสัญญาณวา่ถึงเวลาแล้วที่ตอ้งรวมวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายไว้ ในเรือ่งราวมากขึน้

วสุิทธิชน บอกเล่าเรือ่งราวของปุถุชนชายหญิงตัง้แต่ยุค
แรกสุดของศาสนจักรจนถึงปัจจุบัน อีกทัง้ให้รายละเอียด
และข้อคิดใหม่เกี่ยวกับคนและเหตุการณ์ที่รูจ้ักกันดีขึน้
จากประวตัิศาสนจักร แต่ละเรือ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจและ
ช่ืนชมวสุิทธิชนผู้มาก่อนท่านเพื่อท�าให้ศาสนจักรเป็น
อย่างทุกวนัน้ี เขาเหล่าน้ันมีความท้าทายและความส�าเรจ็
เหมือนท่าน และเขาเหล่าน้ันเสียสละเพ่ือสถาปนาไซอัน 
เรือ่งของพวกเขา—และเรือ่งของท่าน—รอ้ยเรยีงเข้าด้วย
กันเป็นเรือ่งราวอันมีค่าของการฟ้ืนฟู

อดตีอนัศักดิ์สิทธ์ิของเรำ
ผู้จดบันทึกพระคมัภีรม์อรมอนเก็บรกัษาทัง้แผ่นจารกึ

ใหญ่และแผ่นจารกึเล็ก ในแผ่นจารกึใหญ่พวกท่านบันทึก

ประวตัทิางการเมืองและการทหาร พวกท่านใช้แผ่นจารกึ
เล็กบันทึก “เรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า” ที่ “มีคา่ที่สุด” รวมถึง 
“การส่ังสอนอันศักดิสิ์ทธิ์, หรอืการเปิดเผยที่ส�าคญัยิ่ง, หรอื
การพยากรณ์” (1 นีไฟ 6:3; เจคอบ 1:2, 4) แผ่นจารกึเล็ก
บันทึกไว ้“เพื่อเห็นแก่พระครสิต,์ และเพื่อเห็นแก่ผู้คน
ของเรา” (เจคอบ 1:4) วสุิทธิชน มุ่งหมายจะเป็นประวตั ิ
“แผ่นจารกึเล็ก” ประวตัทิี่มุ่งเน้นอดตีอันศักดิสิ์ทธิ์ของเรา 
ดว้ยเหตน้ีุจึงมีเพียงตวัอย่างเล็กน้อยของเรือ่งราวทัง้หมดที่
บอกเล่าไดเ้พื่อแสดงให้เห็นวา่พระเจ้าทรงท�างานในชีวติ 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายอย่างไร

วสุิทธิชน ไม่เพียงเกี่ยวกับผู้ ไม่ดพีรอ้มในอดตีผู้เป็นคน
ดขีึน้ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่าน้ัน แตเ่ป็นเรือ่ง
ราว ส�าหรบั ผู้ ไม่ดพีรอ้มที่เวลาน้ีตอ้งการระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลาดว้ย และจะช่วยให้ท่านจดจ�าวา่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงเมตตาผู้คนของพระองคเ์พียงใด พระองคท์รง
ท�าให้คนอ่อนแอเข้มแข็งอย่างไร และวสุิทธิชนทั่วโลกรว่ม
กันท�างานของพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้อย่างไร ◼

อ้ำงองิ
 1.  Brigham Young, in Wilford Woodruff, Journal, Oct. 20, 1861, 

Church History Library, Salt Lake City.
 2.  ด ูHistory of the Church of Jesus Christ of Latter- day Saints, 

ed. B. H. Roberts (1902–12 [vols. 1–6], 1932 [vol. 7]).
 3.  ด ูบี. เอช. โรเบิรต์ส์, A Comprehensive History of the Church of 

Jesus Christ of Latter- day Saints: Century I, 6 vols. (1930).
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จะพบอะไรในแต่ละเล่ม
•  เล่ม 1—มีใหอ่้านในช่วงส้ินปีน้ี—บอกเล่าเร่ืองราวของการ

ฟ้ืนฟ ูตั้งแต่วยัเดก็ของโจเซฟ สมิธไปจนถึงวสุิทธิชนได้
รับศาสนพิธีในพระวหิารนอวเูม่ือปี 1846

•  เล่ม 2 จะครอบคลุมความทา้ทายของวสุิทธิชนในการไป
รวมกนัทางภาคตะวนัตกของสหรัฐและจะจบดว้ยการอุทิศ
พระวหิารซอลทเ์ลคในปี 1893

•  เล่ม 3 จะบรรยายการเติบโตทัว่โลกของศาสนจกัร จบดว้ย
การอุทิศพระวหิารในเบิร์น สวติเซอร์แลนดเ์ม่ือปี 1955

•  เล่ม 4 จะน�าผูอ่้านมาสู่อดีตท่ีเพิ่งผา่นมา เม่ือพระวหิาร
กระจายอยูท่ ัว่โลก

เน้ือหาเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีเลือกไวจ้ะจดัพิมพท์าง
ออนไลนเ์พื่อสนบัสนุนแต่ละเล่ม
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ใ นปี 1815 เกาะซุมบาวาของอินโดนีเซียเขียวชอุ่มจาก
ฝนที่เพิ่งตก หลายครอบครวัก�าลังเตรยีมรบัฤดแูล้ง
ที่จะตามมา ดงัที่เคยท�ามาแล้วทุกปีหลายช่ัวอายุคน 

โดยท�านาข้าวอยู่ ในพืน้ที่ดา้นล่างของภูเขาไฟตมัโบรา
ในวนัที่ 5 เมษายน หลังจากสงบเงียบมาหลายทศวรรษ 

ภูเขาไฟเริม่ค�าราม พ่นเถ้าถ่านและไฟ ห่างจากที่น่ีหลาย
รอ้ยไมล์ มีคนไดย้ินเสียงเหมือนกับเสียงยิงปืนใหญ่ การ
ระเบิดประปรายเกิดขึน้ตอ่เน่ืองหลายวนั จากน้ันในช่วง
เย็นวนัที่ 10 เมษายน ภูเขาทัง้ลูกก็ระเบิด เสาเพลิงสาม
แท่งพวยพุ่งขึน้สู่ท้องฟ้า รวมตวักันเป็นระเบิดครัง้มโหฬาร
เพียงครัง้เดยีว ลาวาไหลบ่าลงมาตามไหล่เขา ท่วมหมู่บ้าน
ตรงเชิงเขา ลมหมุนพัดไปทั่วบรเิวณน้ัน ขุดรากถอนโคน
ตน้ไม้ กวาดท�าลายบ้านเรอืนพังพินาศ 1

ความสับสนอลหม่านเกิดขึน้ตลอดทัง้คนืจนล่วงเข้าวนั
ใหม่ เถ้าถ่านปกคลุมผืนดนิและทะเลไกลออกไปหลายไมล์ 
บางแห่งสูงถึงสองฟุต เที่ยงวนัรูสึ้กราวกับเที่ยงคนื คลื่น
สูงโหมซัดเข้าชายฝ่ัง ท�าลายพืชผลและท่วมหมู่บ้านหลาย
แห่ง ตมัโบราพ่นสายฝนเป็นเถ้าถ่าน หิน และไฟอยู่หลาย
สัปดาห ์2

ตลอดสองสามเดอืนตอ่มา แรงระเบิดส่งผลกระทบไป
ทั่วโลก อาทิตย์อัสดงอันน่าตืน่ตาตืน่ใจท�าให้ผู้คนทั่วโลก
เฝ้ามองดว้ยความทึ่ง แตส่รรพสีจ�ารสัแสงที่เห็นอยู่น้ัน

เคลือบไวด้ว้ยผลรา้ยที่อันตรายถึงชีวติอันเน่ืองจากเถ้าถ่าน
ภูเขาไฟขณะปกคลุมแผ่นดนิโลก ปีตอ่มา สภาพอากาศ
กลับแปรปรวนและเลวรา้ย 3

การระเบิดท�าให้อุณหภูมิ ในอินเดยีลดต�า่ลง อหิวาตกโรค
ครา่ชีวติผู้คนหลายพันคน ท�าลายครอบครวัมากมาย ในหุบ 
เขาอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศจีน มีพายุฤดรูอ้นเกิดขึน้
แทนสภาพอากาศปกต ิส่งผลให้ฝนตกน� ้าท่วมท�าลายพืช
ผล ในยุโรป ผลผลิตดา้นอาหารลดลง น�าไปสู่ภาวะอดอยาก
ขาดแคลนและความตืน่ตระหนก 4

ทุกหนแห่ง ผู้คนแสวงหาค�าอธิบายถึงความทุกข์และ
ความตายที่เกิดจากสภาพอากาศอันแปลกประหลาดน้ี ใน
วดัฮินดทูั่วอินเดยีสาธุชนพากันเปล่งเสียงสวดมนตข์อพร 
กวชีาวจีนหมกมุ่นกับค�าถามเรือ่งความเจ็บปวดและความ
สูญเสีย ในฝรัง่เศสและอังกฤษ พลเมืองพากันคกุเข่าลง
ดว้ยความกลัววา่ภัยพิบัตริา้ยแรงที่ท�านายไว้ ในพระคมัภีร์
ไบเบิลก�าลังเกิดขึน้กับพวกเขา ในอเมรกิาเหนือ บาทหลวง
ส่ังสอนวา่พระผู้เป็นเจ้าก�าลังลงโทษชาวครสิตท์ี่ออกนอก
ลู่นอกทาง และพวกเขาเปล่งเสียงเตอืนเพื่อกระตุน้ความ
รูสึ้กทางธรรม

ทั่วทัง้แผ่นดนิ ผู้คนมารวมกันที่ โบสถ์และจัดประชุม 
ทุกคนกระตอืรอืรน้ที่จะรูว้ธิีรอดจากหายนะซ่ึงก�าลังมาถึง 5

แรงระเบิดของตมัโบราส่งผลตอ่สภาพอากาศใน
อเมรกิาเหนือตลอดปีตอ่มา ฤดใูบไม้ผลิหลีกทางให้หิมะ
ตกและน� ้าคา้งแข็งที่ท�าลายพืชผล ปี 1816 ผ่านพ้นไปอยู่
ในความทรงจ�าวา่เป็นปีที่ปราศจากฤดรูอ้น 6 ในเวอรม์อนต ์
ทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของสหรฐั หุบเขาที่เต็มไปดว้ย
หินท�าให้เกษตรกรที่ช่ือโจเซฟ สมิธ ซีเนียรท์้อแท้มาหลาย

ขอดว้ยศรทัธา
บทท่ี 1
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บทน้ีเป็นบทที ่1 ของประวตัศิาสนจักรเชิงบรรยายสีเ่ล่มชุดใหม่ชือ่วา่ วสุิทธิ
ชน: เรือ่งราวของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย หนังสือจะมี
ให้ ในรปูแบบทีพ่ิมพ์แล้ว ในหมวดประวตัศิาสนจักรของแอปพลิเคชันคลัง
คน้ควา้พระกิตตคิณุและที ่saints.lds .org อีกหลายบทตอ่มาจะจัดพิมพ์ ใน
ฉบับตอ่ๆ ไปจนกวา่จะออกเล่ม 1 ในช่วงสิน้ปีน้ี  บทเหล่าน้ันจะมี ใน 47 ภาษา
ในแอพพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ และที ่saints.lds .org
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ปี แตฤ่ดน้ัูน ขณะที่เขาและลูซี แมค สมิธ ภรรยามองดพูืช
ผลของพวกเขาเหี่ยวเฉาอยู่ ใตน้� ้าคา้งแข็งที่ ไม่หยุดความ
รนุแรง พวกเขารูว้า่พวกเขาจะเผชิญกับหายนะทางการเงิน
และอนาคตที่ ไม่มั่นคงหากพวกเขายังอยู่ตรงน้ี

ดว้ยวยัส่ีสิบหา้ โจเซฟ ซีเนียร์ ไม่ไดเ้ป็นชายหนุ่มอกีตอ่
ไป ความคดิเรือ่งการเริม่ตน้ใหม่ ในท่ีดนิผนืใหมเ่ป็นเรือ่งน่า
หนักใจ เขารูว้า่อลัวนิลกูชายคนโตวยัสิบแปดปีของเขา และ
ไฮรมั อายสิุบหกปี จะช่วยเขาแผว้ถางทีด่นิ สรา้งบา้น ปลกู
และเก็บเกีย่วพชืผลได ้โซโฟรเนีย ลกูสาวอายสิุบสามปีของ
เขา โตพอทีจ่ะช่วยลซีูท�างานบา้นและช่วยงานในฟารม์  
แซมวิเอล ลกูชายคนเล็กของเขา อายแุปดขวบและวลิเลยีม 
อายหุา้ขวบก็ก�าลงัเริม่ช่วยงานไดม้ากขึน้ สักวนัหน่ึง  
แคเธอรนี อายสุามขวบ กบัดอน คารล์อส ลกูทีเ่พิง่เกดิก็ 
จะโตพอช่วยงานทีเ่ป็นประโยชน์ ได้

แต่ โจเซฟ จูเนียร ์ลูกชายคนกลางวยัสิบขวบของเขา 
แตกต่างจากคนอื่น ส่ีปีก่อนหน้าน้ัน โจเซฟ จูเนียรร์บัการ
ผ่าตัดเพ่ือขจัดการติดเชือ้ที่ขาของเขา ตัง้แต่น้ันเป็นต้น
มาเขาต้องเดินโดยใช้ ไม้ค�า้ แม้วา่ขา 
ของเขาเริม่รูสึ้กแข็งแรงอีกครัง้ แต ่
โจเซฟ จูเนียรเ์ดินกะเผลกด้วยความ
เจ็บปวด และโจเซฟ ซีเนียร์ ไม่รูว้า่เขา 
จะโตขึน้แล้วแข็งแรงเหมือนอัลวนิ 
กับไฮรมัหรอืไม่ 7

แน่นอนวา่พวกเขาพึ่งพากันได ้
ครอบครวัสมิธแก้ปัญหาโดยละทิง้บ้าน
ของพวกเขาในเวอรม์อนต์เพื่อหาผืน
ดินที่ดีกวา่ 8 เช่นเดียวกับหลายคนใน
พืน้ที่ โจเซฟ ซีเนียรต์ัดสินใจเดินทาง
ไปมลรฐันิวยอรก์ เขาหวงัวา่จะผ่อนซือ้
ฟารม์ดีๆ ที่น่ันสักแห่งหน่ึง จากน้ันเขา
จะไปรบัลูซีกับลูกๆ และครอบครวัจะ
เริม่ต้นใหม่อีกครัง้

เมื่อโจเซฟ ซีเนียรอ์อกเดินทางไปนิวยอรก์ อัลวนิกับ 
ไฮรมัเดินไปส่งเขาที่ถนนก่อนจะบอกลา โจเซฟ ซีเนียรร์กั
ภรรยาและลูกๆ อย่างยิ่ง แต่เขาไม่สามารถให้ความมั่นคง
ในชีวติแก่ภรรยาและลูกๆ ได้มากนัก โชครา้ยและการ
ลงทุนท่ี ไม่ประสบความส�าเรจ็ท�าให้ครอบครวัของพวกเขา
ยากจนและไม่สามารถก่อรา่งสรา้งตัว บางทีนิวยอรก์อาจจะ
แตกต่าง 9

ในฤดหูนาวปีถัดมา โจเซฟ จูเนียรเ์ดนิกะโผลกกะเผลก
ฝ่าหิมะกับมารดา และพี่น้องของเขา พวกเขาก�าลังเดนิ
ทางไปตะวนัตกสู่หมู่บ้านในรฐันิวยอรก์ช่ือพอลไมรา ซ่ึง
อยู่ ใกล้กับที่ดนิผืนงามที่ โจเซฟ ซีเนียรพ์บและก�าลังรอ
ครอบครวัของเขา

เน่ืองจากสามีของเธอไม่สามารถมาช่วยเธอย้าย ลูซีจึง
จ้างชายคนหน่ึงช่ือนายฮาเวริด์มาขับเกวยีนให้ครอบครวั
ของเธอ นายฮาเวริด์จัดการกับส่ิงของเครือ่งใช้ของพวกเขา
อย่างไม่ระมัดระวงัและผลาญเงินคา่จ้างที่ ไดร้บัไปกับการ
พนันและดืม่สุรา และหลังจากมีอีกครอบครวัหน่ึงมารว่ม
เดนิทางไปตะวนัตกกับพวกเขา นายฮาเวริด์ก็ ไม่ยอมให ้
โจเซฟน่ังในเกวยีน ทัง้น้ีเพื่อลูกสาวของอีกครอบครวัจะได้
น่ังกับเขาเมื่อเขาน�าขบวน

โดยที่รูว้า่โจเซฟเจ็บปวดเพียงใดที่ตอ้งเดนิ อัลวนิกับ 
ไฮรมัจึงพยายามทักท้วงนายฮาเวริด์สองสามครัง้ แตทุ่กครัง้
นายฮาเวริด์ก็ท�าให้พวกเขายอมแพ้ดว้ยแส้ 10

หากโจเซฟโตกวา่น้ัน โจเซฟคงจะพยายามทักท้วงนาย
ฮาเวริด์ดว้ยตนเอง ขาที่เจ็บของเขาท�าให้เขาไม่สามารถ
ท�างานและเล่นได ้แตจ่ิตใจที่เข้มแข็งของเขาชดเชย
รา่งกายที่อ่อนแอ ก่อนที่หมอจะผ่าตดัขาของเขาและตดั
เอากระดกูที่ตดิเชือ้ชิน้น้ันออกไป พวกเขาตอ้งการให้มัด
เขาไวแ้ละให้ดืม่บรัน่ดเีพื่อบรรเทาความเจ็บปวด แต ่

โจเซฟเพียงขอให้บิดากอดเขาไวเ้ท่าน้ัน
เขาตืน่และรูสึ้กตวัตลอดเวลา ดวง

หน้าซีดเซียวเต็มไปดว้ยหยดเหงื่อ 
มารดาของเขา ซ่ึงโดยปกตจิะเข้มแข็ง
มาก เกือบหมดสตเิมื่อเธอไดย้ินเสียง
กรดีรอ้งของเขา หลังจากน้ัน เธอคงรูสึ้ก
เหมือนเธอทนรบัไดทุ้กอย่าง 11

เมื่อโจเซฟ เดนิกะโผลกกะเผลกอยู่
ข้างๆ เกวยีน เขาเห็นไดว้า่มารดาของเขา
ก�าลังอดทนกับนายฮาเวริด์ พวกเขาเดนิ
ทางมาแล้วกวา่สองรอ้ยไมล์ และตลอด
เวลาที่ผ่านมาเธออดทนมากเหลือเกิน
กับพฤตกิรรมย�่าแย่ของคนขับเกวยีน

ประมาณหน่ึงรอ้ยไมล์จากพอลไมรา 
ลูซีก�าลังเตรยีมเดินทางต่ออีกหน่ึงวนัเมื่อเธอเห็นอัลวนิวิง่
มาหาเธอ นายฮาเวริด์โยนส่ิงของเครือ่งใช้และกระเป๋าของ
พวกเขาลงบนถนน เขาก�าลังจะหนีไปพรอ้มกับม้าและ
เกวยีน

ลูซีตามไปพบเขาอยู่ ในรา้นเหล้าแห่งหน่ึง “ตราบใดที่
ยังมีพระผู้เป็นเจ้าในสวรรค”์ เธอประกาศ “เกวยีนเล่มน้ัน
และม้าเหล่าน้ันพรอ้มดว้ยส่ิงของเครือ่งใช้ที่ตดิมากับมัน
เป็นของดฉัิน”

เธอมองไปทั่วรา้นเหล้า ที่น่ันเต็มไปดว้ยชายหญิง ส่วน
ใหญ่เป็นคนเดนิทางเหมือนกับเธอ “ชายคนน้ี” เธอกล่าว 
โดยสบตากับพวกเขา “ตัง้ใจจะท�าทุกวถิีทางเพื่อไม่ ให้ดฉัิน
เดนิทางตอ่ไปได ้โดยทิง้ดฉัินพรอ้มดว้ยลูกเล็กๆ แปดคน
ให้สิน้เน้ือประดาตวั”

เมือ่โจเซฟอายุ 12 ปี มีการ
ถกเถียงเรือ่งศาสนาเกิด
ขึน้ทั่วชนบท ท่านฟังนัก
เทศน์ทัง้หลายโดยหวงัจะ
เรยีนรูม้ากขึน้เกีย่วกับจิต

วญิญาณอมตะของท่าน แต่
ค�าเทศนาของคนเหล่าน้ัน
มักจะท�าให้ท่านวุน่วายใจ
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นายฮาเวริด์บอกวา่เขาใช้เงินที่เธอวา่จ้างเขาขับเกวยีนไป
หมดแล้ว และเขาไปตอ่ไม่ไดอ้ีก

“ดฉัินไม่จ�าเป็นตอ้งใช้คณุ” ลูซีกล่าว “ดฉัินจะดแูล
ขบวนเกวยีนดว้ยตวัเอง”

เธอทิง้นายฮาเวริด์ไวท้ี่รา้นเหล้าและสาบานวา่จะพาลูกๆ 
ของเธอไปหาบิดาของพวกเขา ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ 12

ถนนเบือ้งหน้ามี โคลนเฉอะแฉะ อากาศหนาวเย็น แต ่
ลูซีน� าครอบครัวของเธอไปถึงพอลไมราอย่างปลอดภัย 
เมื่อเธอมองดูลูกๆ โอบกอดบิดาและจุมพิตใบหน้าของ
เขา เธอรูสึ้กวา่ได้รบัรางวลัจากทุกส่ิงที่พวกเขาทนทุกข์
เพื่อจะมาถึงที่น่ัน

หลังจากน้ันไม่นานครอบครวัน้ีเช่าบ้านหลังเล็กๆ ใน
เมืองและพูดคยุกันถึงวธิีที่จะมีฟารม์เป็นของตนเอง 13 
พวกเขาตดัสินใจวา่แผนซ่ึงไดผ้ลที่สุดคอืการท�างานจน
กระทั่งพวกเขามีเงินพอจ่ายคา่มัดจ�าที่ดนิในป่าใกล้เคยีง 
โจเซฟ ซีเนียรแ์ละลูกชายที่ โตแล้วขุดบ่อ ผ่าท่อนไม้ท�า
รัว้ และรบัจ้างเกี่ยวหญ้า ขณะที่ลูซีกับลูกสาวท�าพายและ
รทูเบียรข์าย รบัจ้างท�าผ้าตกแตง่เพื่อหารายไดเ้ป็นคา่
อาหารให้ครอบครวั 14

เมื่อโจเซฟ จูเนียร์ โตมากขึน้ ขาของเขาแข็งแรงกวา่เดมิ
และเขาสามารถเดนิทั่วพอลไมราได้ โดยง่าย ในเมือง เขา
ตดิตอ่กับคนจากทุกพืน้ที่ หลายคนหันไปหาศาสนาเพื่อ
สนองความปรารถนาทางวญิญาณและอธิบายความยาก
ล�าบากของชีวติ โจเซฟกับครอบครวัของเขาไม่ไดนั้บถือ
นิกายใด แตเ่พื่อนบ้านของพวกเขาหลายคนนมัสการใน

โบสถ์เพรสไบทีเรยีนหลังคาสูงหลังหน่ึง บ้างก็นมัสการที่
อาคารประชุมของแบปทิสต ์หอประชุมเควกเกอร ์หรอืคา่ย
ที่นักเทศน์สัญจรของเมโธดสิตจ์ัดการประชุมฟ้ืนฟูความ
เช่ือเป็นครัง้คราว 15

เมื่อโจเซฟอายุสิบสองปี การโตอ้ภิปรายทางศาสนา
กระจายไปทั่วพอลไมรา เขาไม่ ใช่คนที่อ่านหนังสือมาก  
แตเ่ขาชอบใครค่รวญแนวคดิตา่งๆ อย่างลึกซึง้ เขาฟัง
บรรดานักเทศน์โดยหวงัวา่จะเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับจิต
วญิญาณอมตะของเขา แตค่�าเทศนาของคนเหล่าน้ันมัก
จะท�าให้เขากังวล นักเทศน์บอกวา่เขาเป็นคนบาปในโลก
ที่เต็มไปดว้ยบาป ช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้พราะปราศจาก
พระคณุที่ช่วยให้รอดของพระเยซูครสิต ์แม้วา่โจเซฟเช่ือ
ข่าวสารน้ันและรูสึ้กไม่ดเีกี่ยวกับบาปของเขา แตเ่ขาไม่
แน่ใจวา่จะรบัการอภัยบาปไดอ้ย่างไร 16

เขาคดิวา่การไปโบสถ์จะช่วยเขาได ้แตเ่ขาไม่แน่ใจเกี่ยว
กับสถานที่ซ่ึงเขาจะนมัสการ นิกายตา่งๆ โตเ้ถียงกันไม่จบ
สิน้วา่คนจะหลุดพ้นจากบาปไดอ้ย่างไร หลังจากฟังการโต้
เถียงเหล่าน้ีระยะหน่ึง โจเซฟไม่สบายใจที่เห็นผู้คนอ่าน
พระคมัภีร์ ไบเบิลฉบับเดยีวกันแต่ไดข้้อสรปุตา่งกันเกี่ยว
กับความหมายของพระคมัภีร ์เขาเช่ือวา่ความจรงิของพระ
ผู้เป็นเจ้ามีอยู่ที่น่ัน—สักที่—แต่เขาไม่รูว้่าจะพบความ
จริงน้ีไดอ้ย่างไร 17

บิดามารดาของเขาไม่แน่ใจเช่นกัน ลูซีและโจเซฟ 
ซีเนียร์มาจากครอบครัวชาวคริสต์ ทัง้คู่เช่ือในพระคัมภีร์
ไบเบิลและพระเยซูคริสต์ ลูซีเข้าโบสถ์บ่อยกว่า และมัก

ศูนย์ต้อนรับนักท่องเทีย่วแห่งน้ีอยู่ในเมืองชารอน รัฐเวอร์มอนต์ เป็นจดุทีโ่จเซฟ สมิธเกดิเม่ือวนัที ่23 ธันวาคม ค.ศ. 1805 เสาหินด้านหลงัสูง 
38 ฟุตคร่ึง (11.7 เมตร) จากฐาน หน่ึงฟุตเท่ากบัหน่ึงปีของชีวิตท่าน
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จะพาลูกๆ ไปโบสถ์กับเธอ เธอได้แสวงหาศาสนจักรที่แท้
จริงของพระเยซูคริสต์มาตัง้แต่พี่สาวของเธอสิน้ชีวิต
หลายปีมาแล้ว

ครัง้หน่ึง หลังจากล้มป่วยอย่างรนุแรงในช่วงเวลาก่อนที่
โจเซฟจะเกิด เธอเกรงวา่จะตายก่อนคน้พบความจรงิ เธอ
รูสึ้กถึงช่องวา่งที่มืดมนและอ้างวา้งระหวา่งเธอกับพระผู้
ช่วยให้รอด และเธอรูว้า่เธอไม่พรอ้มส�าหรบัชีวติหน้า

โดยที่นอนไม่หลับตลอดคนื เธอสวดอ้อนวอนถึงพระ
ผู้เป็นเจ้า สัญญากับพระองคว์า่หากพระองคท์รงยอมให้
เธอมีชีวติอยู่ เธอจะคน้หาศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์
ขณะสวดอ้อนวอน สุรเสียงของพระเจ้าตรสักับเธอ ท�าให้
เธอมั่นใจวา่ถ้าเธอแสวงหาเธอจะพบ นับจากน้ันมาเธอไป
โบสถ์หลายแห่งมากขึน้ แตก็่ยังไม่พบแห่งที่ถูกตอ้ง แม้เมื่อ
รูสึ้กราวกับวา่ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดอ้ยู่บน
แผ่นดนิโลกอีกแล้ว แตเ่ธอยังคงมองหาตอ่ไป โดยมั่นใจวา่
ไปโบสถ์ดกีวา่ไม่ไป 18

เช่นเดยีวกับภรรยาของเขา โจเซฟ ซีเนียรก์ระหายที่จะ
รูค้วามจรงิ แตเ่ขารูสึ้กวา่การไม่ไปโบสถ์ ใดๆ ทัง้สิน้ดกีวา่
ไปโบสถ์ที่ ไม่ถูกตอ้ง โจเซฟ ซีเนียร ์ปฏิบัตติามค�าแนะน�า
ของบิดาโดยคน้ควา้พระคมัภีร ์สวดอ้อนวอนอย่างจรงิจัง 
และเช่ือวา่พระเยซูครสิตท์รงมาช่วยโลกให้รอด 19 กระน้ัน
เขาเห็นวา่ส่ิงที่เขารูสึ้กวา่จรงิ เข้ากันไม่ไดก้ับความสับสน

และการไม่ลงรอยกันที่เขาเห็นจากศาสนจักรตา่งๆ รอบ
ตวั ครัง้หน่ึงเขาฝันวา่บรรดานักเทศน์ที่ตอ่สู้กันน้ันเป็น
เหมือนโคกระบือ รอ้งค�ารามขณะขวดิพืน้ดนิดว้ยเขาของ
มัน ซ่ึงเพิ่มความกังวลของเขามากขึน้วา่คนเหล่าน้ันรูจ้ัก
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเพียงน้อยนิด 20

เมื่อเห็นความไม่พอใจของบิดามารดาที่มีตอ่ศาสนจักร
ตา่งๆ ในพืน้ที่ โจเซฟ จูเนียรก็์ยิ่งสับสนมากขึน้ 21 จิต
วญิญาณของเขาอยู่ ในความเส่ียง แต่ไม่มี ใครจะให้ค�าตอบ
ที่น่าพึงพอใจแก่เขาได้

หลังจากพวกเขาเก็บเงินเป็นเวลามากกวา่หน่ึงปี ครอบ
ครวัสมิธมีเงินพอจ่ายคา่ที่ดนิหน่ึงรอ้ยเอเคอรข์องป่าใน
แมนเชสเตอร ์ทางใตข้องพอลไมรา ที่น่ัน ระหวา่งท�างาน
รบัจ้าง พวกเขากรดีตน้เมเปิลเพื่อเก็บน� ้าเลีย้งที่มีรสหวาน 
ปลูกผลไม้ และแผ้วถางที่ดนิส�าหรบัปลูกพืช 22

ขณะที่เขาท�างานในที่ดนิผืนน้ัน โจเซฟหนุ่มยังคงกังวล
เกี่ยวกับบาปและความผาสุกของจิตวญิญาณเขาตอ่ไป การ
ฟ้ืนฟูศาสนาเริม่สงบลงในพอลไมรา แตนั่กเทศน์ยังคง
แข่งขันกันหาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่น่ันและทั่วภูมิภาค 23 
ทัง้กลางวนัและกลางคนื เขาเฝ้ามองดวงอาทิตย์ ดวงจันทร ์
และดวงดาวโคจรผ่านท้องฟ้าอย่างเป็นระเบียบและสง่า
งาม เขาช่ืนชมความงามของโลกอันอุดมสมบูรณ์ ไปดว้ย
ชีวติ เขามองดผูู้คนรอบข้างเขาเช่นกัน เและอัศจรรย์ ใจใน

บ้านไม้ซุงหลงัน้ีต้ังอยู่ใกล้เมืองพอลไมรา รัฐนิวยอร์ก ถอดแบบมาจากบ้านทีค่รอบครัวสมิธสร้างทีน่ั่นหลงัย้ายออกจากรัฐเวอร์มอนต์  
ป่าศักดิสิ์ทธ์ิอยู่ด้านหลงั
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ความเข้มแข็งและสตปิัญญาของพวกเขา ทุกส่ิงดเูหมือน
จะเป็นพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงด�ารงอยู่จรงิและทรงสรา้ง
มนุษยชาติ ในรปูลักษณ์ของพระองคเ์อง แต่ โจเซฟจะ
ตดิตอ่พระองค์ ไดอ้ย่างไร 24

ในฤดรูอ้นปี 1819 เมื่อโจเซฟอายุสิบสามปี นักเทศน์ 
นิกายเมโธดสิตม์ารว่มการประชุมห่างจากฟารม์ของครอบ
ครวัสมิธไม่กี่ ไมล์และกระจายไปทั่วชนบทเพื่อกระตุน้
ครอบครวัทัง้หลายเช่นเดยีวกับครอบครวัสมิธให้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ความส�าเรจ็ของนักเทศน์เหล่าน้ีท�าให้บาทหลวง
คนอื่นๆ ในพืน้ที่เกิดความวติกกังวล และไม่นานนักการ
แก่งแย่งผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสก็ทวคีวามรนุแรงยิ่งขึน้

โจเซฟเข้ารว่มการประชุม ฟังการส่ังสอนที่กระตุน้จิต
วญิญาณและไดเ้ห็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสรอ้งตะโกนดว้ย
ความปีตยิินด ีเขาอยากตะโกนกับพวกน้ันดว้ย แตเ่ขามัก
รูสึ้กเหมอืนวา่อยูท่า่มกลางสงครามแหง่ค�าพดูและความ
เห็น “จากกลุ่มทัง้หมดน้ีใครเล่าถูก; หรอื, ผิดด้วยกัน
ทัง้หมด?” เขาถามตนเอง “หากมีกลุ่มหน่ึงในน้ันถูกตอ้ง, 
แล้วจะเป็นกลุ่มใดเล่า, และข้าพเจ้าจะรู้ ไดอ้ย่างไรเล่า?” 
เขารูว้า่เขาตอ้งการพระคณุและพระเมตตาของพระครสิต ์
แตเ่น่ืองจากผู้คนและนิกายตา่งๆ มากมายก�าลังขัดแย้งกัน
เกี่ยวกับศาสนา เขาจึงไม่รูว้า่จะพบไดจ้ากที่ ใด 25

ความหวงัวา่เขาจะพบค�าตอบ—และสันตสุิขแก่จิต
วญิญาณของเขา—ดเูหมือนก�าลังหลุดลอยไปจากเขา เขา
สงสัยวา่จะมี ใครพบความจรงิท่ามกลางเสียงเซ็งแซ่ขนาด
น้ันไดอ้ย่างไร 26

ขณะเข้ารว่มการเทศนา โจเซฟไดย้ินบาทหลวงคนหน่ึง
อ่านยากอบบทที่หน่ึงในพันธสัญญาใหม่ “แตถ่้าใครใน
พวกท่านขาดสตปิัญญา” เขากล่าว “ ให้คนน้ันทูลขอจาก
พระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนดว้ยพระทัยกวา้งขวางและ
ไม่ทรงต�าหนิ” 27

โจเซฟกลับบ้านและอ่านข้อน้ันในพระคมัภีร์ ไบเบิล 
“ ไม่เคยมีข้อความใดในพระคมัภีรม์าสู่จิตใจมนุษย์ดว้ย
พลังไดม้ากไปกวา่ข้อความน้ีที่ขณะน้ันมาสู่จิตใจข้าพเจ้า” 
เขาระลึกถึงความหลังในเวลาตอ่มา “ดเูหมือนจะเข้าถึง
ความรูสึ้กทุกอย่างของจิตใจข้าพเจ้าดว้ยพลังอันแรงกล้า. 
“ข้าพเจ้าครุน่คดิถึงข้อความน้ีครัง้แล้วครัง้เล่า, โดยรูว้า่
หากมีผู้ ใดตอ้งการปัญญาจากพระผู้เป็นเจ้า, ผู้น้ันคอื
ข้าพเจ้า.” เขาคน้ควา้พระคมัภีร์ ไบเบิลมาก่อน ราวกับวา่
ค�าตอบทัง้หมดอยู่ ในน้ัน แตเ่วลาน้ีพระคมัภีร์ ไบเบิลก�าลัง
บอกเขาวา่เขาสามารถไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้ โดยตรงเพื่อ
รบัค�าตอบส่วนตวัส�าหรบัค�าถามของเขา

โจเซฟตดัสินใจสวดอ้อนวอน เขาไม่เคยสวดอ้อนวอน
ออกเสียงมาก่อน แตเ่ขาเช่ือในค�าสัญญาของพระคมัภีร์
ไบเบิล “จงขอดว้ยความเช่ือและไม่สงสัย” พระคมัภีร์

ไบเบิลสอนไว ้28 พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟังค�าถามของเขา—
แม้จะกล่าวออกมาอย่างเคอะเขินก็ตาม ◼
งานครบชุดตามท่ีกล่าวไวมี้ใหอ่้านเป็นภาษาองักฤษท่ี saints.lds .org
ค�าวา่ หัวข้อ ในหมายเหตุจะบอกขอ้มูลเพิ่มเติมทางออนไลนท่ี์ saints.lds .org
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ภำพแห่งศรัทธำ

เฟียนกา ฟังกูนา
ตองกาตาปู ตองกา

เม่ือผมกบัอนาอภูรรยาแต่งงานกนั

ใหม่ๆ ผมจะแกะสลกัของช้ินเลก็ๆ 

ไปขายท่ีตลาด บางวนัผมจะไดเ้งิน

กลบัมา แต่บางวนัผมจะขายไม่ได้

เลย

ในปิตุพรของผม ผมไดรั้บสญัญา

วา่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงอวยพร

งานท่ีผมท�าดว้ยมือและผมจะใช้

พรสวรรคช่์วยคนอ่ืนๆ สญัญาเหล่า

น้ีก�าลงัเกิดสมัฤทธิผล

เราไดรั้บพรในหลายๆ ดา้น ญาติๆ 

คิดวา่เราร�่ารวย เราไม่รวย แต่เรามีทุก

อยา่งท่ีจ�าเป็นเพราะเราใหพ้ระผูเ้ป็น

เจา้มาก่อน

เฟียนกาเป็นช่างแกะสลักไม้ เขาเลีย้งดู
ภรรยา บุตรสามคนของพวกเขา กับเด็กอีก
สามคนทีพ่วกเขาดแูล น่ีไม่ ใช่เรือ่งง่ายเสมอ
ไป แต่ โดยให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อน พวกเขา
จึงมีพอเสมอ
คริสตนิำ สมธิ ช่ำงภำพ

ค้นหำเพิม่เตมิ
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทางแห่งศรัทธาของเฟียนกา
ไดท่ี้ liahona .lds .org
ดูเร่ืองราวของศรัทธาเพิ่มเติมใน Media Library ท่ี 
LDS .org
เรียนรู้วธีิท่ีท่านจะพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนผา่นโครงการ
พึ่งพาตนเองของศาสนจกัรท่ี srs .lds .org
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
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ว ั  นอาทิตย์วนัหน่ึงหลังกลับจาก 
   โบสถ์ ผมนอนหลับตลอดบ่าย
เมื่อผมตืน่ก็มืดแล้ว ผมเริม่

วางแผนประจ�าสัปดาห์ดว้ยการสวด
อ้อนวอนทูลถามวา่ผมจะรบัใช้พระเจ้า
ให้ดทีี่สุดไดอ้ย่างไร ผมรูสึ้กไดร้บัการ 
กระตุน้ให้ ไปสอนประจ�าบ้าน ตอนน้ัน
สองทุ่มแล้ว ผมจึงบอกตวัผมเองวา่จะ
ไปวนัอังคารหน้า แตก่ารกระตุน้เตอืน
ให้ ไปคนืน้ันแรงกล้ามากขึน้

ผมนึกถงึค�าแนะน�าที่ ไดยิ้นเอ็ลเดอร ์
โรนัลด ์เอ. ราสแบนดแ์หง่โควรมั
อัครสาวกสิบสองใหท้ีศ่นูย์ฝึกอบรม
ผูส้อนศาสนาในลมิา เปรขูณะผม
เป็นครทูีน่ั่นวา่ “จงท�าตามการกระ
ตุน้เตอืนครัง้แรก” ผมโทรหาคูส่อน
ประจ�าบา้นทนัท ีแตเ่ขาไมร่บัสาย 
ผมจงึตดัสินใจวา่จะตอ้งไปให้ ได้

ผมออกจากบ้านและสังเกตเห็น
ปุโรหิตวยัหนุ่มคนหน่ึงในวอรด์ของ
ผมก�าลังเดนิมาตามถนน ผมเข้าไป
ถามเขาวา่เขาจะไปเป็นเพื่อนผมได้
หรอืไม่ เขาตกลง ที่บ้านหลังแรก บรา
เดอรเ์ปิดประต ูผมบอกเขาวา่ผมรูสึ้ก
วา่ตอ้งมาหาเขา เขายิม้และบอกเรา
วา่เขาจะตอ้งรบัการผ่าตดัพรุง่น้ีและ
อยากขอพร ผมให้พรเขา จากน้ันเรา
ไปเยี่ยมบ้านอีกหลัง

เรามาถึงบ้านของครอบครวัน้ันเมื่อ
สองทุ่มส่ีสิบนาที  พวกเขาประหลาด
ใจที่เห็นเราเพราะดกึแล้ว เราเข้าไป
ในบ้านของพวกเขาและสังเกตเห็นผู้
เป็นพ่อป่วย ผมให้พรเขา

เมื่อเรากลับบ้าน ผมแบ่งปันโมโรไน  
7:13 กับคูส่อนประจ�าบ้านวยัหนุ่มของ
ผม “ทุกส่ิงที่เชือ้เชิญและชักจูงให้ท�า

ผมบอกเขาวา่ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนไม่ใช่ความ

บงัเอิญเพราะผมไดรั้บ
การกระตุน้เตือน

ด,ี และรกัพระผู้เป็นเจ้า, และรบัใช้
พระองค,์ จึงไดร้บัการดลใจจากพระผู้
เป็นเจ้า”

ผมบอกเขาวา่ส่ิงที่เกิดขึน้ไม่ ใช่
ความบังเอิญเพราะผมไดร้บัการกระ
ตุน้เตอืน เขาพูดวา่เขาเช่ือเพราะ
ก่อนผมเดนิเข้าไปหาเขา เขาไดส้วด
อ้อนวอนขอให้รูว้า่จะรูจ้ักพระวญิญาณ
ไดอ้ย่างไร

ผมไม่ทราบว่าการกระตุ้นเตือนให้
ไปสอนประจ�าบ้านมีผลต่อครอบครัว
ที่ผมไปสอนมากกว่าหรอืต่อปุ โรหิต
หนุ่มคนน้ีมากกว่า แต่ผมรูสึ้กส�านึก
คุณที่ผมฟัง ผมรู้ว่าพรมากมายเกิด
ขึน้เมื่อเราท�าตามการกระตุ้นเตือน
ครัง้แรกของพระวิญญาณ ◼
เคนนี ควสิปิตูปัค, ลิมา เปรู

ผมท�าตามการกระตุน้เตือนคร้ังแรก
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ผมมาถึงประตโูบสถ์ โดยมีความคดิ
ที่ชัดเจนวา่ “ถ้าผมไม่เจอเพื่อนที่

โบสถ์วนัน้ี ผมจะไม่กลับมาอีก” ก่อน
หน้าน้ีผมเคยเข้ารว่มการประชุมกับ
เพื่อนคนหน่ึงสองสามครัง้ แตน่ี่เป็น
ครัง้แรกที่ผมเข้ารว่มในฐานะผู้สนใจ
ดว้ยตวัผมเองและ เพือ่ ตวัผมเอง ผม
รูสึ้กวา่ผมตอ้งเข้ารว่มศาสนจักร แต่
ผมกลัวและกังวลหลายเรือ่ง

เมื่อผมเข้าไปในโบสถ์ ชายหนุ่มคน
หน่ึงทักทายผม เขายิม้กวา้งและจับ
มือทักทายอย่างจรงิใจ เขาแนะน�าตวั
วา่ช่ือเดน แม็คคารท์นีย์ ผมเคยเห็น
เดนเมื่อเขามาคดัตวัเข้าทีมฟุตบอล
มหาวทิยาลัยที่ผมเล่นให้ ความวติก
กังวลของผมหายไปเมื่อเขาชวนผม
ไปน่ังดว้ยระหวา่งการประชุมของ
ศาสนจักร เขาชวนผมไปรบัประทาน
อาหารเย็นที่บ้านพ่อแม่ของเขาหลัง
จากน้ันดว้ย วนัน้ันไม่มี โอกาสให้ผม
รูสึ้กเหงาเลย เดนและครอบครวัของ
เขาแสดงความมีน� ้าใจกับผมและช่วย
ตอบค�าถามของผมหลายข้อ ผมเข้า
รว่มศาสนจักรในอีกไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา

ถ้าเดนไม่เป็นมิตรกับผมวนัน้ัน ผม
คงจะออกจากโบสถ์หลังการประชุม
ศีลระลึกและไม่มาอีก พลางคดิวา่ผม
พยายามแล้วแตแ่คศ่าสนจักรน้ันไม่
เหมาะกับผม แม้ความเป็นมิตรจะ
ส�าคญั แตก่ารเป็น เพือ่น เกี่ยวข้อง
มากกวา่การมี ไมตรจีิต ความรกัและ
การสนับสนุนของครอบครวัแม็ค
คารท์นีย์ส�าคญัตอ่การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสของผม

น่ันคอืเมื่อ 14 ปีก่อน นับตัง้แต่
น้ันผมไดร้บัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา 
แตง่งานในพระวหิาร และมีลูกที่น่า

รกัห้าคน ผมเคยรบัใช้เป็นอธิการ
และประธานสเตคดว้ย ผมเคยให้ค�า
ปรกึษากับสมาชิกที่เลิกมาโบสถ์เพราะ
พวกเขารูสึ้กโดดเดีย่วและไม่มีเพื่อน
ที่ โบสถ์ ใจผมชอกช�า้เพราะพวกเขา 
ผมปรารถนาให้ ใครสักคนมีน� ้าใจช่วย
เหลือคนเหล่าน้ันเหมือนครอบครวั

แม็คคารท์นีย์มีน� ้าใจกับผม
ผมขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์

ที่เดนเป็นเพื่อนกับผมวนัน้ัน ผมหวงั
วา่เราทุกคนจะกล้าเป็นเพื่อนกับคนที่
ก�าลังสนใจศาสนจักร คนใหม่ หรอืคน
ที่ก�าลังกลับมา ◼
ทิม โอเวอร์ตนั, รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

เ ดนแสดงใหผ้มเห็นวา่การเป็น
เพื่อนเก่ียวขอ้งมากกวา่การมี

ไมตรีจิต

ทุกคนตอ้งการเพื่อน
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เ มื่อทราบแน่ชัดวา่คณุพ่อเป็นมะเรง็
ระยะสุดท้าย คณุแม่ของดฉัินพูด

ดว้ยความท้อใจวา่ “แม่คดิวา่เราคงจะ
ไม่ไดป้าฏิหารยิ์” ในขณะน้ัน ดฉัิน
รูสึ้กวา่ครอบครวัเราจะไดร้บัปาฏิหารยิ์
ถึงแม้การรกัษาชีวติคณุพ่อไวจ้ะไม่อยู่
ในปาฏิหารยิ์เหล่าน้ันก็ตาม

ปาฏิหารยิ์อย่างหน่ึงเกิดขึน้เช้าวนั
หน่ึงเมื่อเบธเพื่อนของดฉัินถามวา่
ดฉัินมีแผนจะท�าอะไรในวนัน้ัน ดฉัิน
บอกเธอวา่บ่ายวนัน้ันดฉัินจะไปอยู่กับ
คณุพ่อที่ โรงพยาบาล แตย่ังจัดการ
เรือ่งคนดแูลลูกไม่ได ้เบธเสนอตวัดู
แลลูกๆ ของดฉัินเพื่อให้ดฉัินได้ ใช้
เวลากับคณุพ่อ เธอเสนอตวัท�าอาหาร
เย็นให้ครอบครวัของดฉัินดว้ย ดฉัิน
ตืน้ตนัใจมาก

เมื่อดฉัินมาถึงโรงพยาบาล คณุ
พ่อไม่มีเรีย่วแรงจะลืมตาหรอืกิน
อาหาร แต่ไม่นานหลังจากน้ันท่าน
มีเรีย่วแรงเพิ่มขึน้อย่างไม่น่าเช่ือ 
ท่านตืน่นานกวา่สามช่ัวโมง เรา
พูดคยุกันและแม้กระทั่งเดนิ
รอบๆ หอพักผู้ป่วยสองสามเที่ยว 
ไม่มี ใครมาเยี่ยมระหวา่งน้ัน 
ดฉัินจึงใช้เวลาน้ีอยู่กับท่าน
ตามล�าพัง
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พรของการปลอบประโลม
เราหัวเราะและเรารอ้งไห้ดว้ยกันวนั

น้ัน คณุพ่อบอกความรูสึ้กของท่าน
กับดฉัินเกี่ยวกับการจากชีวติบนโลกน้ี
และส่ิงทีส่�าคญัตอ่ท่านมากท่ีสุด—น่ัน
คอืประจักษ์พยานของท่านในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์บ่าย
วนัน้ันเป็นหน่ึงในความทรงจ�าที่น่า
หวงแหนมากที่สุดของชีวติดฉัิน 

สามวนัตอ่มาท่านสิน้ใจ
หน่ึงสัปดาห์หลังจากพิธีศพ ดฉัิน

นึกขึน้ไดว้า่ครัง้สุดท้ายที่ดฉัินพูดคยุ
กับคณุพ่อคอืบ่ายวนัน้ันที่เบธดแูลลูก
ให้ ดฉัินส่งอีเมลดว้ยน� ้าตาไหลอาบ
แก้มเพื่อขอบคณุเบธส�าหรบัการรบั
ใช้ของเธอและอธิบายวา่น่ันมีความ
หมายตอ่ดฉัินมาก

ดิฉนัซาบซ้ึงใจท่ี
พระผูเ้ป็นเจา้ทรง

กระตุน้เตือนใหเ้บธเป็น
พรท่ีเธอสวดออ้นวอน
ขอใหดิ้ฉนัไดรั้บ
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ตอ่จากวนัก่อน
“อย่าสะสมทรพัย์สมบัตเิพื่อตวัพวก

ท่านเองไว้ ในโลกที่อาจเป็นสนิมและ
ที่แมลงกินเสียได ้และที่ขโมยอาจ
ทะลวงลักเอาไปได้

“แตจ่งสะสมทรพัย์สมบัตเิพื่อตวั
พวกท่านเองไว้ ในสวรรค ์. . .

“เพราะวา่ทรพัย์สมบัตขิองท่าน
อยู่ที่ ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่น่ันดว้ย” 
(มัทธิว 6:19–21)

“ทรพัย์สมบัตขิองดฉัินอยู่ที่ ไหน” 
ดฉัินคดิ ข้างๆ พระคมัภีรข์องดฉัินมี
รายช่ือจากครอบครวัของสามีส่ีช่ือที่
ดฉัินเพิ่งน�าไปพระวหิาร พ่อแม่ของ
สามีเป็นคนแรกในครอบครวัพวกเขา
ที่เข้ารว่มศาสนจักร ดฉัินใช้เวลาสอง
ปีที่ผ่านมาท�างานให้ฝ่ายพ่อสามีที่
สิน้ชีวติแล้ว ดฉัินตดัสินใจเข้าไปใน 
FamilySearch เพื่อดวูา่ทางพระวหิาร
ไดบ้ันทึกศาสนพิธีครบถ้วนหรอืไม่

หลังจากส่งลูกๆ ไปโรงเรยีน ดฉัิน
เริม่นึกถึงเวลาที่เหลือของวนั

น้ัน ดฉัินมีหลายอย่างตอ้งท�า แต่
ตอ้งท�างานกะกลางคนืที่ โรงพยาบาล 
ดฉัินจึงมีเวลาจ�ากัด ดฉัินสามารถ
ท�างานบรเิวณรอบๆ บ้าน เย็บผ้านวม
ส�าหรบัวนัเกิดของหลานสาว หรอืออก
ก�าลังกาย จากน้ันดฉัินก็นึกถึงค�าพูด
ของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994)

“เมื่อเราให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อน 
ส่ิงอื่นทัง้หมดจะเข้าที่เข้าทางหรอื
หลุดออกจากชีวติเรา” (“The Great 
Commandment—Love the Lord,” 
Ensign, May 1988, 4)

“ฉันจะอ่านพระคมัภีรก์่อน!” ดฉัิน
คดิ ดฉัินน่ังโตะ๊และศึกษาพระคมัภีร์

ข้ างๆ พระคมัภีร์
ของดิฉนัมีรายช่ือ

ส่ีช่ือท่ีดิฉนัเพิ่งน�าไป
พระวหิาร

เบธตอบวา่ “ดฉัินมีประจักษ์พยาน
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการให้พร
แห่งการปลอบประโลมและพระคณุ
แก่เรา—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรา
ก�าลังประสบเรือ่งยากๆ ดฉัินสวด
อ้อนวอนขอการปลอบประโลมให้คณุ
กับครอบครวัในช่วงน้ี”

ดฉัินซาบซึง้ใจที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
กระตุน้เตอืนให้เบธเป็นพรที่เธอสวด
อ้อนวอนขอให้ดฉัินไดร้บั ดฉัินทราบ
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรยีมพรแห่ง
การปลอบประโลมให้เราในยามยาก
ของชีวติ ◼
ซาราห์ บีเบอร์, แคลกะรี แอลเบอร์ตา แคนาดา

ทรัพยส์มบติัของ
ดิฉนัอยูท่ี่ไหน

ดฉัินมองดไูอคอนพระวหิารตาม
สายของพ่อสามี ดฉัินประหลาดใจเมื่อ
เห็นวา่หลายช่ือทีด่ฉัินเตรยีมไวส้�าหรบั
ศาสนพิธีผนึกไม่ไดบ้ันทึกวา่ท�าแล้ว 
ดฉัินตอ้งวางการด์ผิดที่แน่นอน และ
การผนึกยังไม่ไดท้�า! ทันทีที่ดฉัิน
พิมพ์ช่ือออกมาใหม่ ถ้อยค�าที่ชัดเจน
เข้ามาในความคดิดฉัิน “ตอนน้ีคณุก็
ออกไปท�าส่ิงที่คณุอยากท�าไดแ้ล้ว”

ดฉัินรูสึ้กสงบเมื่อรูว้า่ดฉัินให้
พระเจ้ามาก่อน  พระองคท์รงช่วย
ดฉัินจัดล�าดบัส่ิงส�าคญัที่สุด การมี
ครอบครวัของดฉัินอยู่ ในนิรนัดรเป็น
ส่ิงที่มีคา่ที่สุดอย่างแน่นอน ดฉัินรู้
วา่ถ้าดฉัินให้พระผู้เป็นเจ้ามาก่อน 
ส่ิงอื่นทัง้หมดจะเกิดประโยชน์ทาง
วญิญาณตอ่ดฉัินและเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้อื่น ◼
แอชลี คอร์เนลล,์ รัฐโอคลาโฮมา 
สหรัฐอเมริกาภา
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โดย รีด ทำเทโอกะ

แ ผ่นดนิไหวที่เกิดขึน้ในญี่ปุ่น
เมื่อเดอืนมีนาคมปี 2011 
วดัได ้9.0 รกิเตอร—์เป็น

แผ่นดนิไหวรนุแรงที่สุดครัง้หน่ึงใน
ประวตัศิาสตรท์ี่บันทึกไว ้เวลาน้ันผม
รบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น 
เซ็นดะอิ ภูมิภาคของญี่ปุ่นซ่ึงใกล้
ศนูย์กลางแผ่นดนิไหวมากที่สุด มีผู้
เสียชีวติ 16,000 กวา่คนและตกึราม
บ้านช่องพังเสียหายหลายแสนหลังใน
แผ่นดนิไหวและสึนามิที่ตามมา

แม้จะเกิดการท�าลายล้างเป็นวง
กวา้ง แตเ่ราไม่สูญเสียผู้สอนศาสนา
แม้แตค่นเดยีว หลายวนัและหลาย
สัปดาห์ตอ่มา ผมเห็นปาฏิหารยิ์ ใน
ชีวติผู้สอนศาสนาที่เรารว่มรบัใช้ 
ทัง้ก่อนและหลังเกิดแผ่นดนิไหว 
พระบิดาผู้ทรงรกัเราทรงจัดล�าดบั
เหตกุารณ์ที่จะช่วยชีวติผู้สอนศาสนา
ของพระองค์

น�ำไปยงัทีป่ลอดภยั
การประชุมผู้น�าส�าหรบัโซนโครยิะ

มะของคณะเผยแผ่จัดวนัพฤหัสบดี

แทบทุกครัง้ แตค่รัง้น้ีการประชุม
มีก�าหนดจัดวนัศกุรท์ี่ 11 มีนาคม 
ปี 2011—วนัเกิดแผ่นดนิไหว การ
ประชุมผู้น�าปกตจิะมีเฉพาะหัวหน้า
โซนและหัวหน้าดสิตรกิต ์ในคราวน้ี
เราเชิญผู้สอนศาสนาทุกคนในโซน
มารว่มการประชุมผู้น�า น่ีหมายความ
วา่วนัเกิดแผ่นดนิไหว ผู้สอนศาสนา
ญี่ปุ่น เซ็นดะอิผู้อาศัยอยู่ ใกล้เครือ่ง
ปฏิกรณ์นิวเคลียรท์ี่เสียหายจากแผ่น
ดนิไหวและสึนามิมากที่สุดจะอยู่ ไกล
จากอพารต์เมนตข์องพวกเขาขณะ
เข้ารว่มการประชุมผู้น�าอย่างปลอดภัย
ในอาคารประชุมโครยิะมะ พระเจ้า
ทรงย้ายพวกเขาไปยังที่ปลอดภัย

ผู้สอนศาสนาในการประชุมผู้น�า
ของเราไม่ ใช่กลุ่มเดยีวที่พระองคท์รง
น�าไปยังที่ปลอดภัยก่อนเกิดแผ่นดนิ
ไหว ผู้สอนศาสนาเรยีนรูแ้ตแ่รกวา่ตอ้ง
วางใจพระเจ้าและการกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณ เมื่อเกิดแผ่นดนิ
ไหว ไมม่เีวลาโทรขอค�าแนะน�าจากผูน้�า 
ผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ รอดชีวติเพราะ
พวกเขาท�าตามพระวญิญาณ ซ่ึงน�า

“พระองคจ์ะทรง ปลดปล่อยเรำ”

ท่ำมกลำง
มหันตภยัที่
น่ำหวำดหวัน่ 

พระเจ้ำทรงดูแล
ผู้สอนศำสนำ
ของพระองค์

พวกเขาไปยังที่ปลอดภัยที่พระบิดา
บนสวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้พวกเขา

หลังเกิดแผ่นดนิไหว ผู้สอนศาสนา
หลายคนเดนิทางไปศนูย์อพยพ บาง
โซนย้ายโดยสัญชาตญาณไปอยู่ที่
โบสถ์ซ่ึงไดร้บัความเสียหายเพียงเล็ก
น้อยและพวกเขารูสึ้กถึงสันตสุิขจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์แรงกว่า น้อย
คนโชคดีท่ียังอยู่ ในอพารต์เมนต์
ของพวกเขาได้ โดยไม่มีความรอ้น น� ้า 
ไฟฟ้า หรอือาหาร แตทุ่กคนปลอดภัย
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ส่ิงกดีขวำงบนถนนน�ำทำง
ตอนแรกผมไม่ทราบเรือ่งความ

เสียหายของโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ผม
พยายามส่งผู้สอนศาสนาที่การประชุม
ผู้น�ากลับไปอพารต์เมนตข์องพวกเขา
ทันทีหลังเกิดแผ่นดนิไหว แตพ่ระเจ้า
ทรงขัดขวาง ไม่มีรถโดยสารหรอืรถไฟ
ให้เดนิทาง ดว้ยเหตน้ีุพระบิดาบน
สวรรคจ์ึงทรงคุม้ครองผู้สอนศาสนา
ในเมืองโครยิะมะให้ปลอดภัยตอ่ไป

ผมคดิวา่ผมจะตอ้งอยู่ ในบ้านพัก
คณะเผยแผ่ ใกล้ศนูย์กลางแผ่นดนิ
ไหว แตห่ลังจากขับรถแปดช่ัวโมง
บนถนนที่เสียหายและแออัด เราพบ
วา่เราถูกขวางทางเช่นกัน กลับกลาย
เป็นวา่เรายังอยู่ ในเมืองโครยิะมะและ
สามารถช่วยอพยพผู้สอนศาสนาคน
อื่นๆ ของเราอันเป็นขัน้ตอนที่ ให้หลัก
ฐานเพิ่มเตมิวา่พระเจ้าทรงดแูลเรา

หลงัเกดิแผน่ดนิไหวทกุคนแยง่ 
กนัซือ้น� ้ามนัเชือ้เพลงิ รถน� ้ามนัที ่

สามารถเคลือ่นบนถนนขรขุระไดก็้ 
เดนิทางช้ามาก ส่งผลใหต้อ้งรอสาม 
ช่ัวโมงกวา่จะซือ้น� ้ามนัไดถ้า้ยงัเหลอื  
แตพ่ระเจา้ทรงจดัหาใหเ้ราในวธิท่ีีน่า 
อศัจรรย ์ตวัอยา่งเช่น ขณะอพยพ 
ซิสเตอรแ์ละเอ็ลเดอร์ ไปยงัทีป่ลอดภยั 
ในนีงะตะซ่ึงอยูอ่กีดา้นหน่ึงของเกาะ 
เรานึกขึน้ไดว้า่เราขบัรถ 18 ช่ัวโมง 
โดยไมต่อ้งเตมิน� ้ามนั และเกจน์� ้ามนั
ชีท้ี ่“เต็ม” ตลอดเวลา เมือ่เราใกล้
ถงึเมอืงนีงะตะ เกจน์� ้ามนัตกมาที่ 
“หมด” ทนัที

กำรเดนิทำงทีเ่ตม็ไปด้วยอนัตรำย
โชคดทีี่พระบิดาผู้ทรงรกัเรายัง

คงชีน้�าการอพยพอย่างมีแบบแผน
ท่ามกลางมหันตภัยรา้ยแรง การเดนิ
ทางไกลเป็นอันตราย มีแผ่นดนิไหว
เล็กๆ ตามมาอย่างตอ่เน่ือง รถโดยสาร
สาธารณะหยุดให้บรกิาร น� ้าประปาไม่
ไหลและไฟฟ้าดบั แทบจะซือ้แก๊สหรอื

อาหารไม่ได ้ผมกับซิสเตอรท์าเทโอกะ
เข้าใจดวีา่เราสองคนเท่าน้ันที่สามารถ
ไปหาเอ็ลเดอรส์องคนในเขตภูเขา
และข้ามเขาไปหาเอ็ลเดอรอ์ีกสองคน
ที่อยู่อีกดา้นหน่ึงของเกาะ ฟรเีวย์ปิด 
ดว้ยเหตน้ีุการเดนิทางเที่ยวสุดท้ายน้ี
จึงตอ้งใช้เวลาขับรถห้าถึงหกช่ัวโมง
ขึน้เขาทางดา้นหลัง ขับอีกสองถึงสาม
ช่ัวโมงข้ามเขาลงไปเมืองสึรโุอะกะ 
และอีกส่ีช่ัวโมงกลับมายังที่ปลอดภัย

เราออกแตเ่ช้าตรขูองวนัที่ 16 
มีนาคมและมาถึงอพารต์เมนตข์อง
เอ็ลเดอร์ โอซูกิกับเอ็ลเดอรย์ูอาสะราว
ห้าโมงเย็น เพื่อรบัเอ็ลเดอรส์องคน
สุดท้าย เราตอ้งเดนิทางกลับมาทาง
ใต ้ข้ามเขาลูกหน่ึง และลงไปที่เมือง
สึรโุอะกะ น� ้ามันเหลือไม่ถึงครึง่ถัง เรา
จึงรูว้า่เราจะเลีย้วกลับไม่ได ้เมื่อเรา
เริม่เดนิทางไปรบัเอ็ลเดอรส์องคน
สุดท้าย หิมะเริม่ตก ไม่นานเราก็อยู่
ท่ามกลางพายุหิมะจนเรามองไม่เห็น
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ทาง ส่งผลให้เดนิทางได้ ไม่ถึง 15 ไมล์ 
(24 กิ โลเมตร) ตอ่ช่ัวโมง ผมมองไม่
เห็นเส้นบนถนน

เมื่อเรามาถึงยอดเขาเวลาหน่ึงทุ่ม
ครึ่ง ต�ารวจเรียกให้เราหยุด ต�ารวจ
บอกผมว่าหิมะถล่มขวางถนนและ
ปิดช่องเขา เขาบอกผมว่าเราจะไป
ต่อไม่ ได้ เราต้องเลีย้วกลับไปใช้อีก
ทางหน่ึงเพื่ออ้อมหิมะถล่มไปอีกด้าน
หน่ึงของเกาะ น� ้ามันรถมี ไม่พอจะ
อ้อมหิมะถล่ม เราจึงไม่มีทางไปถึง
เอ็ลเดอร์เลย์กับเอ็ลเดอร์รูเฟนาชใน
เมืองสึรุโอะกะได้

กำรเดนิทำงอนัน่ำอศัจรรย์
เราเลีย้วกลับตามที่ต�ารวจบอก

อย่างเศร้าใจ ผมขอให้เอ็ลเดอร์ ใน
รถตู้ โทรถามสมาชิกทุกคนในวอร์ด
ยะมะงะตะว่าใครจะให้น� ้ามันรถเรา
ได้บ้าง เราจอดรถและสวดอ้อนวอน
อย่างตัง้ใจโดยดึงเอาพลังทัง้หมดจาก
สวรรค์ลงมาเท่าที่เราจะท�าได้ เราสวด
อ้อนวอนขอปาฏิหาริย์อีกครัง้และพึ่ง
พระเจ้าอีกครัง้

ผู้สอนศาสนาโทรถามสมาชิกที่แข็ง
ขันทุกคน แต่ไม่มี ใครมีน� ้ามัน ป๊ัม
น� ้ามันไม่มีน� ้ามันเหลืออยู่เลยและปิด 
จากน้ันเอ็ลเดอร์ ไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้ โทรหาเพื่อนที่แข็งขันน้อย
คนหน่ึงช่ือบราเดอรสึ์ชีฮาชิ พระบิดา
บนสวรรคท์รงน�าทางเราอีกครัง้ บรา
เดอรสึ์ชีฮาชิ ให้น� ้ามันเราได ้20 ลิตร 
(5 แกลลอน) แตเ่พื่อไปพบบราเดอร์
ที่ดคีนน้ี เราตอ้งเดนิทางขึน้เหนืออีก
หน่ึงช่ัวโมง คนละทิศกับที่เราตอ้งการ
ไป ปรมิาณน� ้ามันคงช่วยไดแ้ต่ไม่มาก
พอจะให้เราเดนิทางอ้อมหิมะถล่ม

เราเดนิทางขึน้เหนือดว้ยศรทัธา 
ยังไม่รูว้า่จะรบัเอ็ลเดอรอ์ีกสองคนได้

อย่างไร เราเดนิทางไปถึงเมืองชินะ
โอะเพื่อไปรบัน� ้ามัน 20 ลิตร ไม่นาน
หลังจากน้ัน ผมไดร้บัโทรศัพท์จาก
ประธานโยชิดะที่ปรกึษาของผมซ่ึง
เวลาน้ีเป็นทุกข์มากที่เรายังไม่กลับ 
เขาถามวา่เราอยู่ที่ ไหน และเมื่อผม
บอกเขาวา่อยู่ชินะโอะ เขาตกใจมากที่
เราออกนอกเส้นทางไปไกล เราอยู่ ไกล
เกินกวา่เขาจะมาช่วยพาเรากลับ

จากน้ันเขาดแูผนที ่และพดู
ตะกกุตะกกัวา่ “มีช่องเขาทีค่นส่วน
ใหญ่ไมรู่จ้กัซ่ึงจะพาคณุจากเมอืง 
ชินะโอไปหาเอ็ลเดอร์ ในเมอืงสึรโุอกะ”  
พระเจ้าทรงเตรยีมทางให้เราไปอยูต่รง 
ทีซ่ึ่งเราตอ้งอยูเ่พือ่ขบัรถออ้มหมิะ 
ถลม่ น� ้ามันรถทีเ่ราไดม้ามปีรมิาณเท่า 
ทีเ่ราจ�าเป็นตอ้งใช้เดนิทางออ้มหิมะ 
ถลม่อย่างปลอดภัยไปรบัเอ็ลเดอร์

เมื่อผมตดิตอ่ผู้สอนศาสนาแตล่ะ
คนหลังเกิดแผ่นดนิไหวและทราบวา่
พวกเขาทุกคนถูกพาไปยังที่ปลอดภัย
ก่อนแผ่นดนิไหวและสึนามิพอด ีผม
รูสึ้กส�านึกคณุอย่างยิ่ง ผู้สอนศาสนา
สองคนที่ ไดร้บัความคุม้ครองจากสึนา
มิโดยปีนขึน้ไปชัน้ส่ีของศนูย์อพยพ 
แสดงความส�านึกคณุที่พวกเขา
ปลอดภัยในช่วงภัยพิบัตคิรัง้ใหญ่

พวกเขารู้สึกว่าถ้อยค�าของฮีลา
มันบรรยายสถานการณ์ของพวก
เขา “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
เราเสด็จมาเยือนเราพร้อมด้วยการ
รับรองว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อย
เรา; แท้จริงแล้ว, ถึงขนาดที่พระองค์
รับส่ังให้บังเกิดความสงบแก่จิต
วิญญาณเรา, และประทานศรัทธาอัน
แน่วแน่ให้เรา, และทรงให้เรามีความ
หวังว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยเรา” 
(แอลมา 58:11) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

พระวญิญำณจะทรงน�ำเรำ

“แผนส่วนหน่ึงของพระผูเ้ป็นเจา้
คือประทานพรเราดว้ยของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ . . . ขณะ
ท่ีเราล่องเรือในทะเลชีวิต เราจ�าเป็น
ตอ้งท�าตามการกระตุน้เตือนของพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ พระวิญญาณจะ
ทรงช่วยเราหลีกเล่ียงการล่อลวงและ
อนัตราย ทรงปลอบโยนและน�าเรา
ผา่นความทา้ทาย”
เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุกแห่งโควรัมอคัรสำวกสิบ
สอง, “ระเบียบเรียบร้อยแบบบริสตอล: จงมค่ีำควร
สู่พระวหิำร—ไม่ว่ำยำมดหีรือล�ำบำก,” เลยีโฮนา, 
พ.ย. 2015, 42.
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โดย แอนเดรีย โกเมซ ลำกเูนสเ มื่อดฉัินเปิดหมายเรยีกเป็นผู้
สอนศาสนา ดฉัินประหลาดใจ
เมื่อเห็นวา่ดฉัินไดร้บัมอบหมาย

ให้ ไปคณะเผยแผ่เม็กซิโก เวรากรซุ 
ครอบครวัของดฉัินเคยอยู่ ในเวรากรซุ
เมื่อดฉัินเกิด และญาติๆ  ส่วนใหญ่อยู่
ที่น่ัน ในครอบครวัเรามีเพียงเราที่เป็น
สมาชิกของศาสนจักร ดฉัินจึงตืน่เตน้
เมื่อคดิวา่จะไดม้ี โอกาสแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับญาติๆ

แตพ่ออยู่ที่น่ัน ดฉัินไม่ไดร้บัใช้ ใน
เขตที่อยู่ ใกล้ญาติๆ  เลย ดฉัินให้ที่อยู่
ของพวกเขากับคูข่องดฉัินเผื่อพวก
เขาจะไปเยี่ยมได้

ดฉัินเริม่มีปัญหาที่หัวเข่าหลังจาก
ท�างานเผยแผ่ไดสิ้บห้าเดอืน ดฉัิน
ปวดเข่ามากและบางครัง้ปวดจนทน
ไม่ไหว เมื่อดฉัินไปพบแพทย์ เขา
วนิิจฉัยวา่มีวธิีรกัษาวธิีเดยีวคอืผ่าตดั 
น่ันหมายความวา่ดฉัินจะตอ้งกลับ
บ้านก่อนก�าหนด ดฉัินไม่เช่ือวา่จะ
เกิดเรือ่งน้ี ดฉัินเหลืองานเผยแผ่อีก
สามเดอืนเท่าน้ัน

ดฉัินตดัสินใจหนัไปทลูขอการ

ปลอบโยนจากพระเจา้และขอ
ปาฏหิารยิห์ากเป็นไปได ้ในค�าตอบการ
สวดอ้อนวอนของดฉัิน ดฉัินรูสึ้กเบาใจ
มาก ภรรยาของประธานคณะเผยแผ่
กระตุน้ดฉัินดว้ยความรกัทีจ่รงิใจฉัน
มารดาใหด้ฉัินกลบัไปพกัฟ้ืนทีบ่า้น 
ดฉัินจงึเขยีนถงึครอบครวัแจง้วา่ดฉัิน
จะกลบับา้นในอกีสองสัปดาห์

หลังจากน้ันดฉัินมีสัมภาษณ์กับ
ประธานคณะเผยแผ่ เขาบอกดฉัิน
วา่คณุแม่ของดฉัินตดิตอ่เขาและให้
ทางเลือกหน่ึงกับเขาคอืเธอจะมาดแูล
ดฉัินที่เวรากรซุในบ้านของคณุลุงคณุ
ป้าช่วงที่ดฉัินพักฟ้ืน เพราะดฉัินจะ
ตอ้งหยุดกิจกรรมผู้สอนศาสนาสัก
ระยะหน่ึง ประธานบอกดฉัินวา่น่ัน
อาจจะเป็นทางเลือกที่ท�าไดแ้ตเ่ขาจะ
ตอ้งขออนุญาตก่อน

เมื่อดฉัินทราบในเวลาตอ่มาวา่ได้
รบัอนุญาต ใจดฉัินลิงโลดดว้ยความ
ตืน่เตน้—ดฉัินจะไดอ้ยู่จนจบงาน
เผยแผ่! ดฉัินสวดอ้อนวอนน้อม
ขอบพระทัยพระองค์

ในวนัผ่าตดั ประธานคณะเผยแผ่
บอกดฉัินวา่ “ซิสเตอร์ โกเมซ คณุ

ตอ้งหาให้ ไดว้า่ท�าไมพระเจ้าทรงยอม
ให้คณุอยู่ ในเวรากรซุ” นับจากวนิาที
น้ันเป็นตน้มา ดฉัินตัง้ใจวา่จะหาเหตุ
ผลให้ ได้

วนัเดยีวกันน้ัน คณุแม่ที่มาถึงเวรา
กรซุแล้วบอกดฉัินวา่ “คณุย่าลิตาของ
ลูกจะมาเยี่ยมลูกที่ โรงพยาบาล เป็น
โอกาสดทีี่ลูกจะไดถ้ามท่านเกี่ยวกับ
บรรพชนของท่าน”

“เป็นความคดิที่เยี่ยมมาก!” ดฉัิน

ค�ำถำมของประธำน
คณะเผยแผ่ยงัคง
อยู่กบัดฉัิน—ท�ำไม
พระเจ้ำทรงยอม
ให้ดฉัินอยู่จน
จบงำนเผยแผ่

งานเผยแผ ่ 
ในครอบครัวของดฉัิน
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คน
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มสาว

คดิ ดฉัินแทบจะรอถามญาตเิกี่ยว
กับบรรพชนของดฉัินไม่ไหว คณุย่า
ลิตาถามดฉัินวา่การเป็นผู้สอนศาสนาหมายถึงอะไร 
ดฉัินสอนท่านเรือ่งการฟ้ืนฟู จากน้ันจึงพูดคยุกับท่าน
เกี่ยวกับแผนแห่งความรอดเพราะคณุปู่ของดฉัิน—สามี
ของท่าน—ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อไม่กี่ปีก่อน จากน้ันก็
มาถึงค�าถามที่ดฉัินหวงัวา่ท่านจะถาม “ย่าจะ
ไดเ้จอสามีสุดที่รกัอีกครัง้ไหม”

ค�าถามของท่านท�าให้ดฉัินเป่ียมดว้ยปีต ิ
และดฉัินตอบวา่ “เจอแน่นอนคะ่” ดวงตา
ของท่านเปล่งประกาย ดจีรงิๆ ที่ ไดแ้บ่งปัน
ความจรงินิรนัดรก์ับท่าน ท่านถามอีกหลาย
ข้อ ทัง้หมดน้ันเน้นที่แผนแห่งความรอด ดฉัิน
มีโอกาสถามท่านดว้ยเกี่ยวกับครอบครวัของดฉัิน
เพื่อดฉัินจะไดก้รอกข้อมูลในแผนภูมิครอบครวั 
ดฉัินรูสึ้กวา่พระวญิญาณทรงท�าให้ท่านสามารถ
เข้าใจแผนแห่งความรอดได้

ตอ่มา เมื่อไปเยี่ยมญาตทิี่เหลือ ดฉัินพูดคยุกับคณุ
ยายผู้ช่วยให้ดฉัินพบอีกหลายช่ือ ดฉัินแบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับทุกคนที่เราไปเยี่ยมดว้ย

ดฉัินทราบสาเหตทุี่พระผู้เป็นเจ้าทรงให้ดฉัิน
ไปเวรากรซุก่อนและอยู่ที่น่ันหลังการผ่าตดั ดฉัิน
กลับไปท�างานเผยแผ่ดว้ยความรกัลึกซึง้ตอ่ประวตัิ
ครอบครวั เพราะการดแูลเอาใจใส่ของคณุแม่ ดฉัิน
จึงไดท้�างานเผยแผ่จนจบ

คุณย่าของดิฉันสิน้ชีวติในปีต่อมาซ่ึง
ท�าให้ดิฉันเสียใจมาก แต่ดิฉันรูสึ้กส�านึกคุณ

และตื่นเต้นท่ี ได้ท�างานพระวหิารให้ท่าน
ในอีกหน่ึงปีต่อมา เมื่อดิฉันรบับัพติศมา 
แทนท่าน ดิฉันไม่อาจกลัน้น� ้าตาแห่งปีติ
เอาไว้ ได้ ในที่สุดท่านจะได้อยู่กับสามี

สุดท่ีรกัท่ีท่านแต่งงานกับเขามานาน
กวา่ 60 ปี

ดฉัินไม่สงสัยวา่พระเจ้าทรง
รู้ ใจดฉัิน พระองคท์รงยอมให้
ดฉัินอยู่ ในเวรากรซุเพื่อสอน
ครอบครวัของดฉัินและประกาศ
ข่าวประเสรฐิที่พระผู้ ไถ่ของเรา
พระเยซูครสิตท์รงน�ามา ดฉัินรูว้า่
สักวนัหน่ึงดฉัินจะไดพ้บปู่ย่าตา
ยายของดฉัินอีกครัง้ ความรบัผิด
ชอบของเราคอืท�างานให้บรรพ
ชนของเราทัง้น้ีเพื่อในวนัข้าง
หน้าพระผู้เป็นเจ้าจะตรสักับเรา
ไดว้า่ “จงมาหาเราเถิด, เจ้าผู้ ได้
รบัพร, มีที่เตรยีมไว้ ให้เจ้าอยู่ ใน
ปราสาทของพระบิดาแห่งเรา” 
(อีนัส 1:27) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในชิวาวา เม็กซิโก
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เยาวชน

เ มื่อเสรจ็สิน้การสอนและแนะน�า
มาทัง้วนั พระเจ้ารบัส่ังให้เหล่า
สานุศิษย์ของพระองคข์้ามไปอีก

ฟากหน่ึงของทะเลกาลิลี
ขณะพวกเขาแล่นเรอืคนืน้ัน 

“มีพายุใหญ่เกิดขึน้ คลื่นก็ซัดเข้าไป
ในเรอืจนน� ้าจวนจะเต็มเรอือยู่แล้ว

“ส่วนพระองคก์�าลังบรรทมหนุน
หมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรอื พวกสาวกจึง
มาปลุกพระองคท์ูลวา่ พระอาจารย์
พระองค์ ไม่ทรงเป็น ห่วงวา่พวกเรา
ก�าลังจะพินาศหรอื?

สันติสุขส�าหรับใจท่ีว้าวุ่น
ของเราเกิดขึน้เม่ือเราเดิน
ตามแสงสว่างของพระ
คริสต์เท่าน้ัน

โดย เอล็เดอร์ 
เอม็. รัสเซลล์ บัลลำร์ด

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

พระเยซู
คริสต์   
บ่อเกิดของสนัติสุข

ภาพวาดจาก REVIEW AND HERALD จดัพิมพ/์ไดรั้บอนุญาตจาก GOODSALT.COM
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“พระองคจ์ึงทรงลุกขึน้ห้ามลม 
และตรสักับทะเลวา่ จงสงบเงียบ แล้ว
ลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท” (มาระโก 
4:37–39)

ท่านนึกภาพออกไหมวา่เหล่าอัคร
สาวกก�าลังคดิอะไรเมื่อเห็นธาตตุา่งๆ 
—ลม ฝน และทะเล—เช่ือฟังค�าส่ัง
พระอาจารย์ของพวกเขาที่ตรสัให้ส่ิง
เหล่าน้ันสงบเงียบ ถึงแม้พวกเขา
เพิ่งไดร้บัเรยีกสู่การเป็นอัครสาวก
ศักดิสิ์ทธิ์ แตพ่วกเขารูจ้ักพระองค ์
รกัพระองค ์และเช่ือในพระองค ์
พวกเขาละจากงานและครอบครวั
ไปตดิตามพระองค ์ในช่วงเวลาคอ่น
ข้างสัน้ พวกเขาไดย้ินพระองคท์รง

สอนเรือ่งเหลือเช่ือตา่งๆ และพวกเขา
เห็นพระองคท์รงท�าปาฏิหารยิ์ยิ่งใหญ่
มากมาย แตท่ัง้หมดน้ีอยู่นอกเหนือ
ความเข้าใจของพวกเขาและสีหน้า
ของพวกเขาแสดงให้เห็นเช่นน้ัน

“พระองคจ์ึงตรสักับพวกเขาวา่ 
ท�าไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มีความ
เช่ือหรอื?

“พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และ
พูดกันวา่ ท่านผู้น้ีเป็นใครกันหนอ? 
ขนาดลมกับทะเลยังเช่ือฟังท่าน?” 

(มาระโก 4:40–41)
ในช่วงชลุมนุวุน่วายและน่าหวาด

กลัวบางครัง้ ค�าสัญญาของพระผู้
ช่วยให้รอดเกี่ยวกับสันตสุิขอันไม่มี
ขอบเขตและเป็นนิรนัดรท์�าให้เรารบั
ความรูสึ้กเหล่าน้ีไดง้่ายเป็นพิเศษ 
เฉกเช่นความสามารถในการห้ามคลื่น
ลมป่ันป่วนให้สงบลงส่งผลลึกซึง้ตอ่
คนที่อยู่กับพระองคบ์นฝ่ังทะเลกาลิลี
ในคนืพายุจัดนานมาแล้ว

พบสนัติสุขภายใน
เหมือนคนที่มีชีวติอยู่ ในช่วงการ

ปฏิบัตศิาสนกิจขณะพระองคท์รง
เป็นมรรตยั มีบางคนในหมู่พวกเรา

มองหาสันตสุิข
ทางกายและความ
รุง่เรอืงอันเป็น
เครือ่งหมายแสดง
เดชานุภาพอันน่า
อัศจรรย์ของพระ
ผู้ช่วยให้รอด บาง
ครัง้เราไม่เข้าใจวา่
สันตสุิขอันเป็น
นิจที่พระเยซูทรง
สัญญาคอืสันตสุิข
ภายใน เกิดจาก

ศรทัธา ตรงึแน่นโดยประจักษ์พยาน 
บ�ารงุเลีย้งดว้ยความรกั และแสดงออก
ผ่านการเช่ือฟังและการกลับใจอย่าง
ตอ่เน่ือง น่ีคอืสันตสุิขของวญิญาณ
ที่ส่งผลตอ่ใจและจิตวญิญาณ ถ้าคน
หน่ึงรูแ้ละประสบสันตสุิขภายใน
ดงักล่าวอย่างแท้จรงิ ย่อมไม่มีความ
กลัวจากความไม่ปรองดองหรอืความ
บาดหมางทางโลก เขาจะรูล้ึกในใจตน
วา่ทุกอย่างดตีราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่งส�าคญัจรงิๆ

ไม่มีสันตสุิขในบาป อาจจะมีความ
สะดวกสบาย ความนิยมชมชอบ ช่ือ
เสียง และแม้กระทั่งความรุง่เรอืง แต่
ไม่มีสันตสุิข “ความช่ัวรา้ยไม่เคยเป็น
ความสุขเลข” (แอลมา 41:10) คน
เราจะมีสันตสุิขไม่ไดถ้้าเขาด�าเนิน
ชีวติไม่สอดคล้องกับความจรงิที่ ได้
รบัการเปิดเผย ไม่มีสันตสุิขในความ
เลวทรามต�า่ช้าหรอืความขัดแย้ง ไม่มี
สันตสุิขในความหยาบคาย ความ
ส�าส่อน หรอืการโอนอ่อนผ่อนตาม 
ไม่มีสันตสุิขในการเสพยา แอลกอฮอล์ 
หรอืส่ือลามก ไม่มีสันตสุิขในการล่วง
เกินผู้อื่นในทุกๆ ทาง ไม่วา่จะทาง
อารมณ์ ทางกาย หรอืทางเพศ เพราะ
คนล่วงเกินจะยังอยู่ ในความสับสน
วุน่วายทางใจและทางวญิญาณจนกวา่ ภา
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สันติสุขอันเป็นนิจที่พระเยซูทรง

สัญญำคือสันติสุขภำยใน เกิดจำก

ศรัทธำ ตรึงแน่นโดยประจักษ์พยำน 

และบ�ำรุงเลี้ยงด้วยควำมรัก
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พวกเขาจะมาหาพระครสิตด์ว้ยความ
อ่อนน้อมถ่อมตนและแสวงหาการให้
อภัยผ่านการกลับใจอย่างสมบูรณ์

ขา้พเจ้าเช่ือวา่ตอ้งมสัีกครัง้ทีท่กุคน
โหยหา “สันตสุิขของพระเจา้ทีเ่กินความ
เขา้ใจ” (ฟิลปิปี 4:7) สันตสุิขน้ันส�าหรบั
ใจทีว่า้วุน่ของเราเกดิขึน้เมือ่เราเดนิ
ตามแสงสวา่งของพระครสิตเ์ทา่น้ัน ซ่ึง 
“ประทานใหม้นุษยท์กุคน, เพือ่เขาจะ
รูค้วามดจีากความช่ัว” (โมโรไน 7:16) 
เมือ่แสงสวา่งน้ันน�าเราใหก้ลับใจจาก
บาปและแสวงหาการใหอ้ภยั

“เรามอบสนัติสุขไวก้บั
พวกท่าน”

หลายช่ัวโมงก่อนพระองคจ์ะทรงเริม่
กระบวนการอนัน่ายินดทีวา่น่าสะพรงึ

กลวัของการชดใช้ พระเจ้าพระเยซู
ครสิตท์รงท�าสัญญาอนัส�าคญัยิง่น้ีกบั
เหลา่อัครสาวกของพระองค ์“เรามอบ
สันตสุิขไวก้บัพวกท่าน สันตสุิขของเรา
ที่ ใหกั้บทา่น” (ยอห์น 14:27)

พระองคท์รงสัญญาสันตสุิขในแบบ
ที่ โลกรูจ้ัก—ความปลอดภัย ความ
มั่นคง โดยไม่มีความขัดแย้งหรอื
ความสับสนวุน่วาย—กับสหายที่รกั
ของพระองคห์รอื แน่นอนวา่บันทึก
ทางประวตัศิาสตร์ ไม่ไดบ้่งบอกเช่น
น้ัน อัครสาวกรุน่แรกเหล่าน้ันรูจ้ักการ
ทดลองและการข่มเหงมากมายตลอด
ชีวติที่เหลือของพวกท่าน ซ่ึงน่าจะ
เป็นสาเหตใุห้พระเจ้าทรงเพิ่มความ
เข้าใจอันลึกซึง้น้ี
เข้ากับสัญญาของ
พระองค ์“เราไม่ ให้
อย่างที่ โลกให้ อย่า
ให้ ใจของท่านเป็น
ทุกข์ อย่ากลัวเลย” 
(ยอห์น 14:27)

“เราบอกเรือ่งน้ี
กับพวกท่าน เพื่อ
ท่านจะไดม้ีสันตสุิข
ใน เรา” พระองค์

รบัส่ังตอ่ไป “ ในโลกน้ีท่านจะประสบ
ความทุกข์ยาก แตจ่งมี ใจกล้าเถิด 
เพราะวา่เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 
16:33; เน้นตวัเอน) 

สันตสุิข—สันตสุิขที่แท้จรงิ 
สันตสุิขที่ท่านรูสึ้กสุดจิตวญิญาณ
ของท่านวา่จรงิ—เกิดขึน้ในและโดย
ผ่านศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต์
เท่าน้ัน เมื่อคน้พบความจรงิอันล�า้คา่
น้ัน เข้าใจและประยุกต์ ใช้หลักธรรม
พระกิตตคิณุ สันตสุิขใหญ่หลวงจะ
กลั่นในใจและจิตวญิญาณบุตรธิดา
ของพระบิดาบนสวรรคข์องเรา พระ
ผู้ช่วยให้รอดตรสัผ่านโจเซฟ สมิธวา่ 
“จงเรยีนรูจ้ากเรา, และฟังถ้อยค�าของ
เรา; จงเดนิดว้ยความสุภาพอ่อนน้อม
แห่งพระวญิญาณเรา, และเจ้าจะมี
สันตสุิขในเรา” (คพ. 19:23)

ข้าพเจ้าส�านึกคณุที่ข้าพเจ้า
สามารถเป็นพยานตอ่ท่านไดว้า่พระ
เยซูทรงเป็นพระครสิต ์พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า โดยตดิตามพระองค์
ดว้ยศรทัธาและความวางใจ ทุกคนจะ
พบสันตสุิขภายในอันน่าช่ืนใจที่พระ
กิตตคิณุมอบให้เรา ◼
จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญ 
เมษายน 2002

ไม่มีสันติสุขในบำป อำจจะมีควำม

สะดวกสบำย ควำมนิยมชมชอบ ช่ือ

เสียง และแม้กระทั่งควำมรุ่งเรือง แต่

ไม่มีสันติสุข “ควำมช่ัวร้ำยไม่เคย

เป็นควำมสุขเลย” (แอลมำ 41:10)

ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำต้องมีสักคร้ังที่ทุกคน

โหยหำ “สันติสุขของพระเจ้ำที่เกิน

ควำมเข้ำใจ” (ฟีลิปปี 4:7)
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พระเยซูคริสต์สามารถประทานสันติสุขอันยัง่ยืนแก่เราได้  
แม้ในระหว่างความยากล�าบากและการทดลอง

ใ นโลกของความสับสนวุน่วาย
ทางสังคม การเมือง และศาสนา 
ท่านตอ้งมีอะไรจึงจะมีสันตสุิข 

ตอ้งมีเพื่อนที่ด ีตอ้งมีครอบครวัที่รกั
ท่าน ตอ้งมีความปลอดภัยและความ
มั่นคงอย่างน้ันหรอื บางครัง้เราคดิวา่
ชีวติเราตอ้งมีส่ิงจ�าเป็นเหล่าน้ีเราจึง
จะรูสึ้กมีสันตสุิขไดอ้ย่างแท้จรงิ แต่
ชีวติจะไม่สมบูรณ์ 100 เปอรเ์ซ็นต์

และไม่ง่าย เรารบัมือกับการทดลอง
และรูสึ้กมีสันตสุิขไปพรอ้มๆ กันได้
อย่างไร

โลกบอกเราวา่เราจะรูสึ้กมีสันตสุิข
ไดต้อ่เมื่อไม่มีความขัดแย้ง แตน่ั่นไม่
เป็นความจรงิ! โดยผ่านพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์พระองคท์รงจัด
เตรยีมสันตสุิขภายในให้เราเหนือ
สันตสุิขที่ โลกมอบให้ ถ้าเรามองไป

ที่พระองคด์ว้ยศรทัธา เราจะรูสึ้กมี
สันตสุิขในทุกสภาวการณ์

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “เรา
มอบสันติสุขไวก้ับพวกท่าน สันติสุข
ของเราท่ี ให้กับท่านน้ัน เราไม่ ได้ ให้
อย่างที่ โลกให้” (ยอห์น 14:27; เน้นตัว
เอน) ต่อไปน้ีเป็นบางด้านท่ีสันติสุข
ของโลกต่างจากสันติสุขของพระเยซู
ครสิต์

สนัติสุขในโลกกบั  

สนัติสขุในพระคริสต ์

โดย ซำรำห์ แฮนซัน

สันติสุขในโลก

1. สนัติสุขควรเกิดข้ึนทนัที—เรา
ไม่ตอ้งรอ!

2. ท่านจะไม่พบสนัติสุขระหวา่ง
ความยากล�าบาก

3. สนัติสุขคือการไม่มีสงคราม

4. สนัติสุขเกิดจากการใชชี้วติอยา่ง
ท่ีท่านตอ้งการ

5. การยอมรับความผดิและความ
อ่อนแอของท่านไม่ท�าใหเ้กิด
สนัติสุข

6. สนัติสุขเกิดจากการมุ่งเนน้
เฉพาะความตอ้งการของท่านเท่านั้น

7. สนัติสุขเกิดจากการขอความเห็น
ชอบจากผูอ่ื้น

8. เราควรพยายามหาสนัติสุขของ
เราเอง
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ถา้เราท�าใหพ้ระเยซคูรสิตเ์ป็น
ศนูยก์ลางของชีวติเรา เราจะรูสึ้กจรงิๆ 
วา่พระองค ์“รบัส่ังใหบ้งัเกดิความสงบ
แกจ่ติวญิญาณเรา” (แอลมา 58:11) ใน
โลกน้ีเราจะประสบช่วงเวลาทีเ่รายาก
ล�าบาก แตเ่ราไดร้บัพรใหรู้ว้า่เรามคีนที่
เราสามารถหนัไปพึง่ได้ ในความทา้ทาย
ทกุสภาวการณ์ พระผูช่้วยใหร้อดตรสั
วา่ “เราบอกเรือ่งน้ีกบัพวกทา่น เพือ่
ทา่นจะไดม้สัีนตสุิขในเรา ในโลกน้ี
ทา่นจะประสบความทกุขย์าก แตจ่งมี

ใจกลา้เถดิ เพราะวา่เราชนะโลกแลว้” 
(ยอหน์ 16:33) เพราะการชดใช้ของ
พระผูช่้วยใหร้อด สันตสุิขจงึเกดิขึน้ได้
วนัน้ีและตลอดไป ◼

อ้ำงองิ
 1. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “มหาปุโรหิตแห่ง

ส่ิงประเสรฐิซ่ึงจะมาถึง,” เลียโฮนา,  
ม.ค. 2000, 45.

 2. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ส่ิงที่ ให้สันตแิห่ง
อาณาจักร,” เลียโฮนา, ม.ค. 1997, 98.

 3. เควนทิน แอล. คกุ, “สันตสุิขส่วนตวั:  
รางวลัแห่งความชอบธรรม,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2013, 33.

สันติสุขในพระคริสต์

1. บางคร้ังเราตอ้งรอสนัติสุข—แต่ 
“อยา่หยดุรอ . . . วางใจพระผูเ้ป็นเจา้
และเช่ือในส่ิงดีท่ีจะเกิดข้ึน” 1

2. สนัติสุขเกิดข้ึนไดแ้มท่้ามกลาง
การทดลอง

3. สนัติสุขพบไดใ้นทุกสภาวการณ์

4. สนัติสุขเกิดจากการด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณและเช่ือฟังพระ
บญัญติั

5. การกลบัใจอยา่งจริงใจท�าให้
เกิดสนัติสุข “ความสวยงามของค�า
วา่ การกลับใจ คือสญัญาท่ีวา่เราจะ
หนีพน้ปัญหาเดิมๆ นิสยัเดิมๆ ความ
เศร้าใจเดิมๆ และบาปเดิมๆ การกลบั
ใจอยูใ่นหมู่ค �าศพัทพ์ระกิตติคุณท่ีให้
ความหวงัและใหก้�าลงัใจมากท่ีสุด
—และใหส้นัติสุขมากท่ีสุด” 2

6. สนัติสุขเกิดจากการรับใชแ้ละ
การเป็นผูส้ร้างสนัติใหผู้อ่ื้น

7. สนัติสุขเกิดข้ึนเม่ือเราพยายาม
เป็นสานุศิษยท่ี์ดีข้ึนของพระเยซู
คริสต์

8. “สนัติสุขแบบน้ีเป็น . . . รางวลั
ของความชอบธรรม . . . เป็นของ
ประทานท่ีสญัญาไวใ้นพระพนัธกิจ 
และการพลีพระชนมชี์พเพื่อการ
ชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อด” 3
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โดย บลอสซอม ลำรีโนห์

เ มื่อศาสนจักรมา
กานาครัง้แรกในปี 
1978 รฐับาลไม่เข้าใจ

ศาสนจักรและระเบียบ
ปฏิบัตขิองศาสนจักร จึง
ท�าให้เกิดข่าวลือมากมาย 

ขณะที่ศาสนจักรเตบิโตตลอด 10 ปี ข่าวลือก็
มากตาม ดฉัินไดย้ินคนพูดกันวา่สหรฐัก�าลัง
ส่งคนมาสืบรฐับาลของเรา ค�าพูดน้ีผนวกกับ
งานเขียนตอ่ตา้นมอรมอนที่แพรส่ะพัดไปทั่ว
ท�าให้รฐับาลระแวงมาก

ช่วงควบคุม
วนัที่ 14 มิถุนายน ปี 1989 รฐับาลปิด

อาคารศาสนจักรของเรา ส่งผู้สอนศาสนา
กลับบ้าน และก�าหนดให้กิจกรรมอย่างเป็น
ทางการทัง้หมดของศาสนจักรเป็นส่ิงผิด
กฎหมาย เราเรยีกช่วงน้ีวา่ “ช่วงควบคมุ” แต่
เท่าที่หญิงสาววยั 18 ปีอย่างดฉัินรูค้อืวนัหน่ึง
รฐับาลประกาศวา่เราจะไปโบสถ์ ไม่ไดอ้ีกแล้ว 
มีแม้กระทั่งทหารมาคมุอาคารเพื่อไม่ ให้เรา
เข้าไปใกล้

เน่ืองจากเราจะประชุมในโบสถ์ ไม่ไดอ้ีก 
เราจึงไดร้บัอนุญาตจากผู้น�าศาสนจักรให้
จัดการประชุมศีลระลึกในบ้านของเรา ถ้า
คณุไม่มีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตในบ้าน คณุจะ
ตอ้งไปบ้านที่มีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต น่ันเป็น
ช่วงเวลาที่วุน่วายแตพ่ิเศษมาก เราแบ่งปัน

ประจักษ์พยานของเรา ซ่ึงท�าให้เราสนิทสนมกัน
มากขึน้

คุณจะเรียกตนเองเป็นมอรมอนไดอ้ยา่งไร
ครัง้หน่ึงในช่วงควบคมุ ดฉัินตอ้งออกจากบา้น

ไปเขา้โรงเรยีนประจ�า เมือ่ไปถงึท่ีน่ัน ครคูน
หน่ึงไดย้นิวา่ดฉัินเป็นวสุิทธชินยคุสุดท้าย 
เขาแยกดฉัินออกมาเพือ่พดูส่ิงไมด่เีกีย่วกบั
ศาสนจกัร เขาใช้ค�าพดูแรงมาก ดฉัินมกั
จะสงสัยวา่ “ท�าไมคณุหาเรือ่งฉันและ
พูดเรือ่งพวกน้ี ฉันเช่ือในค�าสอนของ
พระกติตคิณุ แตฉั่นก็ยงัเป็นคน”

วันหน่ึงเขาถามว่าดิฉันจะเรียก
ตนเองเป็นมอรมอนต่อไปได้
อย่างไร ดิฉันไม่รู้เรื่องการควบคุม
หรือ ในวัฒนธรรมของเรา เราไม่เถียง
ผู้ ใหญ่ ด้วยความที่เขาเป็นครู น่ัน
หมายความดิฉันจะย้อนเขาไม่ ได้ แต่ ใน
ขณะน้ัน ดิฉันตระหนักว่าดิฉันมีประจักษ์
พยานจริงๆ ดิฉันไม่รู้ว่าค�าพูดเหล่าน้ีออก
มาจากปากดิฉันได้อย่างไร แต่พระ
วิญญาณสถิตกับดิฉัน ดิฉันลุกขึน้ยืน
พูดว่า “ศาสนจักรอยู่ ในใจหนู ไม่มี
ใครควบคุมส่ิงที่อยู่ ในใจหนูได้”

หลงัจากน้ันเขาก็ไมยุ่ง่กบัดฉัินอกี
ในเดอืนพฤศจิกายน ปี 1990 

รฐับาลยุตกิารควบคมุและบอก
วา่สมาชิกศาสนจักรมีอิสระที่จะ
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คุณจะ ควบคุม ส่ิงท่ี
อยูใ่น ใจดฉัินไม่ได้
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นมัสการอีกครัง้ เราไม่มีวทิยุหรอื
โทรทัศน์ในบรเิวณโรงเรยีน ดฉัิน
ทราบเรือ่งน้ีเพราะครคูนน้ันไดย้ิน
และส่งคนมาบอกดฉัินทันที เมื่อครู
เจอดฉัิน ครพููดวา่ “เขายกเลิกค�าส่ัง
ห้ามศาสนจักรของหนูแล้วนะ! หนูไป
โบสถ์ ไดเ้หมือนเดมิ”

เขามีความสุขไปกับดฉัิน

พวกเขาไม่สามารถควบคุมส่ิงท่ี
อยูใ่นใจคุณได้

คนที่อยู่ ในศาสนจักรและนมัสการ
ดว้ยกันในช่วงควบคมุเกิดความ
สัมพันธ์แน่นแฟ้นกวา่เดมิ เรากลาย
เป็นพี่น้องกันจรงิๆ แม้กระทั่งตอนน้ี 
ทัง้ที่เราทุกคนแยกย้ายกันไปคนละ
ทิศคนละทางแล้ว ถ้ามีส่ิงหน่ึงส่ิงใด
เกิดขึน้กับใคร เราทุกคนจะทราบเรือ่ง
น้ี เรารูสึ้กเหมือนเราเป็นผู้บุกเบิก

ดฉัินอยากบอกทุกคนวา่ถา้คณุรูว้า่
ความเช่ือของคณุเป็นความจรงิและ
คณุมีประจกัษ์พยานเกีย่วกบัความ
เช่ือเหลา่น้ัน คณุจะมกีารทดลองแต่
ศรทัธาของคณุตอ้งไมส่ั่นคลอน ถา้
คณุรูว้า่ส่ิงใดเป็นความจรงิและคณุเช่ือ 
ไมม่ี ใครเอาส่ิงน้ันไปจากคณุได ้พวก
เขาจะควบคมุส่ิงทีอ่ยู่ ในใจคณุไม่ได ้◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย 
สหรฐัอเมรกิา

ช่วงควบคุมในกำนำ

วั นท่ี 14 มิถุนายน ปี 1989 รัฐบาลกานาสัง่หา้มศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่ง 

วสุิทธิชนยคุสุดทา้ย อาคารศาสนจกัรทุกแห่งปิด แต่สมาชิก 6,000 คนไดรั้บ

อนุญาตใหจ้ดัการประชุมในบา้นของพวกเขา วนัท่ี 29 พฤศจิกายน ปี 1990 รัฐบาล

ยกเลิกค�าสัง่หา้ม และอนุญาตใหศ้าสนจกัรท�ากิจกรรมทั้งหมดไดเ้หมือนเดิม ปัจจุบนั 
มีสมาชิก 72,000 กวา่คน ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อนศาสนาหน่ึงแห่ง และพระวหิารหน่ึง 

แห่งในกานา

บลอสซอมเป็นหญิง
สาวในกานาขณะ
ท่ีรัฐบาลห้ามการ

ประชุมของศาสนจักร
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โดย เอล็เดอร์ 
มสัสิโม ด ีฟีโอ
แห่งสาวกเจด็สิบ

วิธที�าให ้ 

ความสมัพนัธ์  
ของขา้พเจา้กบั 

พระผูเ้ป็นเจา้ลึกซึง้ขึน้
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เ มื่อข้าพเจ้าอายุ 12 ปีเต็ม ข้าพเจ้าเริม่คดิจรงิจังวา่
ข้าพเจ้าจะมีส่วนในพระกิตตคิณุไดอ้ย่างไร

ข้าพเจ้าอยู่ ในเมืองตารนัโต อิตาลี ข้าพเจ้ากับพี่ชายพบ
ผู้สอนศาสนาและเป็นสมาชิกศาสนจักรไดเ้พียงไม่กี่ปี แต่
ข้าพเจ้าเริม่รูสึ้กกระตอืรอืรน้ที่จะมีส่วนรว่มมากขึน้ ข้าพเจ้า
เริม่รูสึ้กปรารถนาจะส่งผ่านศีลระลึก ข้าพเจ้าจ�าไดข้ณะเดนิ
ไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์พรอ้มกับสวดอ้อนวอนในใจขอให้ผู้น�า
เรยีกข้าพเจ้าเป็นผู้ส่งผ่านศีลระลึก

เช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึง ประธานสาขาเรยีกข้าพเจ้าเข้าไป
ในห้องท�างานของท่าน ท่านพูดวา่ “มัสสิโม พระเจ้าทรง
ตอ้งการให้คณุไดร้บัฐานะปุโรหิตและรบัการวางมือแตง่
ตัง้เป็นมัคนายก”

เมื่อข้าพเจ้าไดย้ินค�าพูดน้ัน—“พระเจ้าทรงตอ้งการ
คณุ”—ข้าพเจ้าประหลาดใจมาก ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่มนุษย์ ไม่
ไดข้อให้ข้าพเจ้าท�า แตพ่ระเจ้าทรงมอบความรบัผิดชอบ
ให้ข้าพเจ้า ดว้ยพระองคเ์อง เมื่อประธานสาขามองข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ ให้ข้าพเจ้า

เมื่อข้าพเจ้าเริม่ส่งผ่านศีลระลึกทุกวนัอาทิตย์ ข้าพเจ้า
รูสึ้กถึงพลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าใน
ชีวติข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กรบัผิดชอบ ข้าพเจ้ารูสึ้กมีส่วนรว่ม 
และรูว้า่ข้าพเจ้าก�าลังท�างานของพระเจ้า ข้าพเจ้ารูสึ้กใกล้ชิด
พระองคม์ากขึน้โดยรบัใช้พระองค์

ประสบการณ์น้ีของความรูสึ้กถึงพระหัตถ์ของพระเจ้า
ผ่านทัง้ทางผู้น�าและในความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าช่วย
ข้าพเจ้าพัฒนาความสัมพันธ์ลึกซึง้มากขึน้กับพระองค ์
ข้าพเจ้าตอ้งการมีส่วนมากขึน้ในพระกิตตคิณุ เมื่อข้าพเจ้า
ด�าเนินชีวติแบบน้ัน ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงพระสิรขิองพระผู้
เป็นเจ้าในชีวติข้าพเจ้า การพัฒนาความสัมพันธ์เช่นน้ี
กับพระองคเ์ป็นเรือ่งส�าคญัที่สุดเรือ่งหน่ึงที่ท่านท�าได้ ใน
วยัเยาวข์องท่าน

มองเห็นพระเจา้ ในผู้น�ำของท่ำน

เมื่อข้าพเจ้าพบกับประธานสาขา ข้าพเจ้า
ประทับใจอย่างสุดซึง้ทางวญิญาณเมื่อรูสึ้กวา่
พระเจ้าทรงมอบความรบัผิดชอบให้ข้าพเจ้า 
ไม่ ใช่ประธานสาขา การมองเห็นพระเจ้า
ในผู้น�าของข้าพเจ้าท�าให้ข้าพเจ้ารูสึ้กใกล้
ชิดพระองคม์ากขึน้ และความสัมพันธ์กับ
พระองคล์ึกซึง้ขึน้

ถ้าท่านเข้าใจแตเ่ยาวว์ยัวา่เมื่อการเรยีกมา
ถึงท่านหรอืเมื่อท่านน่ังในชัน้เรยีนที่ โบสถ์ 
ท่านก�าลังฟังพระวจนะของพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์เมื่อน้ันท่านจะ
มองศาสนจักรตา่งจากเดมิ—ทางวญิญาณ 
ท่านจะ ตอ้งการ มีส่วนรว่มในงานของ
พระเจ้า ท่านจะสามารถมีประสบการณ์ลึก
ซึง้ทางวญิญาณและท่านจะรูสึ้กใกล้ชิด
พระองคม์ากขึน้ทุกวนัอาทิตย์
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มองเห็นพระเจา้ ในศำสนพธีิ

เราสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระเจ้า 
โดยรบัรูพ้ระสิรขิองพระองคข์ณะมส่ีวนรว่มในศาสนพิธี 
ของพระกิตตคิณุ เมื่อเรามีส่วนในศาสนพิธี—เช่น
ศีลระลึก—เรารูว้า่ “พลังอ�านาจของความเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์” (คพ. 84:20) เมื่อ
ข้าพเจ้าส่งผ่านศีลระลึก แม้เมื่ออายุ 12 หรอื 13 ปี 
ข้าพเจ้ารูสึ้กจรงิๆ วา่ข้าพเจ้าเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์
ของพระองค ์ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงพระสิรแิละเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าในศาสนพิธีเหล่าน้ันและพลัง
อ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าในชีวติ
ข้าพเจ้า การมีประสบการณ์ศักดิสิ์ทธิ์น้ันทุกสัปดาห์
โดยมองเห็นพระเจ้าในศาสนพิธีน้ีช่วยข้าพเจ้าท�าให้
ความสัมพันธ์ส่วนตวักับพระเจ้าลึกซึง้ขึน้

ไม่จ�ากัดเฉพาะการ ส่งผ่าน ศีลระลึกเท่าน้ัน เรา
สามารถรูสึ้กถึงพลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระ
ผู้เป็นเจ้าได้ โดย รบั ศีลระลึกทุกวนัอาทิตย์เช่นกัน 
เมื่อเรารบัส่วนศีลระลึก เราไม่ควรรบัโดยไม่ ใส่ ใจหรอื
รบัเป็นครัง้คราว หรอืรบัแบบขอไปที เราควรตอ้งการ 
ตดัสินใจ และเตรยีมรบัส่วนศีลระลึก ทัง้หมดน้ันจะ
ช่วยให้เรารูสึ้กถึงพลังอ�านาจของความเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าในชีวติเรา เราควรใช้ศีลระลึกเป็น
เครือ่งมืออันทรงพลังทางวญิญาณในการท�าให้ความ
สัมพันธ์ของเรากับพระผู้เป็นเจ้าลึกซึง้ขึน้
และเตรยีมตวัเราให้พรอ้มรบั
ความท้าทายทุกวนัของชีวติ

 ควำมสัมพนัธ์ส่วน
ตวั อนัลึกซ้ึง

ตดัสินใจเดีย๋วน้ีวา่จะพัฒนาความ
สัมพันธ์ส่วนตวัอันลึกซึง้กับพระเจ้า ยิ่ง
ท่านรูสึ้กใกล้ชิดพระองค ์ท่านจะยิ่งรบัใช้
พระองคง์่ายขึน้

พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ ให้เราแตล่ะ
คน เมื่อเราเข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์ 
เราก�าลังฟังพระวจนะของพระองค ์เมื่อ
เรารบัศีลระลึก เราก�าลังกระท�าศาสนพิธี
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์เราจ�าเป็นตอ้งรบั
รูพ้ระสิรแิละเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าในผู้น�าของเราและในศาสนพิธีทัง้น้ี
เพื่อเราจะสามารถท�าให้ความสัมพันธ์
ส่วนตวักับพระองคล์ึกซึง้ขึน้ ◼
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โดย นิโนสกำ นอว์รัธ

เ มือ่เฟอรนั์นดา (นามสมมต)ิ เพือ่น 
ของดฉัินไมเ่ขา้ชัน้เรยีนวนัศกุร ์ดฉัิน 
สงสัยวา่เกิดอะไรขึน้ “เฟอร์ ไม่สบาย 

หรอืเปลา่ เธอเป็นอะไรหรอืเปลา่” ดฉัิน 
ถามขณะวิง่ไปหาเพ่ือนบางคนในทีสุ่ด  
“เธอไม่ไดป่้วย” เพือ่นอกีคนหน่ึงตอบ  
“เธอแคต่อ้งไปพบนักจติวทิยา” เมือ่ 
ดฉัินถามวา่ท�าไม เธอบอกวา่เฟอรนั์นดา 
เป็นโรคซึมเศรา้และท�ารา้ยตวัเอง หลงั 
จากดฉัินทราบเรือ่งน้ีไมน่าน เฟอรนั์นดา 
ก็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล และ 
เราไมเ่ห็นเธอสองสามสัปดาห์

แม้เราจะเป็นเพื่อนกัน แตเ่ธอไม่
เคยเล่าชีวติส่วนน้ันให้ดฉัินฟัง เธอ
ปิดบังทุกคนมาตลอดเพราะเธออาย 
เธอบอกดฉัินภายหลังวา่เธอไม่ตอ้งการ
ให้ ใครสงสารเธอหรอืสถานการณ์ของ
เธอ แตด่ฉัินไม่สงสารเธอ—ดฉัินแค่
รูสึ้กเห็นใจ

เม่ือดิฉันทราบว่าเพ่ือน
ก�าลงัมีปัญหาร้ายแรง 
ดิฉันจึงดิน้รนหาสันติ

ยกควำมวติกกงัวลทั้งหลำย  
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ใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้
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วนัแรกน้ัน ดฉัินนอนอยู่บนเตยีง
หลังเลิกเรยีน ซบหน้ากับหมอน ดฉัิน
เหน่ือยหน่ายแตก่ระวนกระวายใจเกิน
กวา่จะนอนหลับ โลกของดฉัินยุ่งเหยิง
ไปหมด ดฉัินรูสึ้กเหมือนอยู่กลางพายุ 
ความคดิและความรูสึ้กมากมายวน
เวยีนอยู่ ในกระแสลม ดฉัินรูสึ้กสับสน 
เงียบเหงา และเหนือส่ิงอื่นใดคอืไม่มี
ก�าลังจะช่วย

ดิฉนัจะช่วยไดอ้ยา่งไร
ดฉัินจะท�าหรอืพูดอะไรไดบ้้างเพื่อ

ช่วยเธอ พวกเราเพื่อนๆ จะรว่มมือ
กันสนับสนุนช่วยเหลือเธอไดอ้ย่างไร 
ดฉัินไม่พบวธิีปลอบโยนเพื่อนๆ หรอื
ตวัดฉัินเอง ดฉัินสวดอ้อนวอนขอการ
ดลใจแตรู่สึ้กเหมือนการสวดอ้อนวอน
ไม่ไดร้บัค�าตอบ

แตสั่ปดาห์ตอ่มาดฉัินไดร้บัการ
ดลใจบางอย่าง ดฉัินน่ังอยู่ ในชัน้เรยีน
เซมินารเีช้าตรูเ่มื่อครเูตอืนให้เรา
นึกถึงนิมิตแรกและโจเซฟ สมิธทูล
ขอพระบิดาบนสวรรค์ โดยตรงให้ทรง
ช่วยแก้ ไขความยุ่งยากและความกังวล
ของท่าน ครขูองดฉัินกล่าวตอ่จากน้ัน
วา่ “ถ้าเราแสวงหาพระบิดาและทูล
ถามพระองค ์พระองคจ์ะทรงตอบเรา 
เราจะไม่มีวนัโดดเดีย่ว”

ดฉัินตระหนักวา่ในความเสียใจ
ของดฉัิน ดฉัินปิดใจไม่รบัพระบิดา
บนสวรรค ์ถึงแม้ดฉัินพยายามสวด
อ้อนวอนบ่อยๆ แตน่ั่นไม่พอ—ดฉัิน
ยังมีความกลัวมากเกินกวา่จะพบสันต ิ
ดฉัินรูว้า่พระองคเ์ข้าพระทัยวา่ดฉัิน
รูสึ้กอย่างไรและพระองคท์รงช่วยดฉัิน
ได ้แตด่ฉัินตอ้งเปิดรบัพระองคแ์ละ
วางใจจรงิๆ วา่พระองคท์รงช่วยได—้
ดฉัินตอ้งใช้ศรทัธา

ดฉัินจึงใช้ศรทัธา ขณะที่ดฉัินยัง
คงสวดอ้อนวอนและอ่านพระคมัภีร์
โดยพยายามให้พระผู้ช่วยให้รอดรบั
ภาระของดฉัิน ดฉัินเกิดความเข้าใจ
วา่ในที่สุดแล้วโรคซึมเศรา้ของเพื่อน
จะสิน้สุด แม้ความวุน่วายภายนอก
ยังมีอยู่ แตด่ฉัินรูสึ้กสงบ น่ิง และมี
สันตสุิข คณุแม่ยังคงกระตุน้ให้ดฉัิน
แสวงหาสันตสุิขโดยพูดวา่ “เพื่อน
ของหนูจะไม่เป็นอะไร หนูเองก็เช่น
กัน จงเข้มแข็งในพระกิตตคิณุ และ
ทุกอย่างจะคลี่คลาย”

ใหก้�าลงัใจเพื่อน
เมื่อเฟอรนั์นดากลับมาเรยีน ดฉัิน

สามารถสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ แต่
เพราะดฉัินแสวงหาและพบสันตสุิข
ผ่านพระเยซูครสิตด์ว้ยตนเองเท่าน้ัน 

โรคซึมเศร้ำ: วธีิรับมอื

ถ้ าท่านมีเพื่อนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จงพยายามเป็นพิเศษท่ีจะฟังและใหก้�าลงัใจ
พวกเขาในการทดลองของพวกเขา พวกเขาตอ้งการความรักจากท่าน ขอค�าแนะน�า

จากพอ่แม่ของท่าน พึงแน่ใจวา่พอ่แม่ของเพื่อนทราบเร่ืองน้ี (ถึงแมเ้พื่อนของท่านไม่
ตอ้งการใหพ้อ่แม่ทราบกต็าม) และขอค�าแนะน�าจากพวกท่านวา่ท่านจะช่วยไดอ้ยา่งไร 
ถา้สถานการณ์ร้ายแรง (เช่นท�าร้ายตวัเอง) และพอ่แม่ของพวกเขาทราบแต่ไม่ท�าอะไร 
ใหบ้อกครูท่ีโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา หรือผูน้�าศาสนจกัร

ดฉัินพยายามสุดความสามารถเพื่อ
เป็นผู้ฟังที่ด ีคดิบวก และแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ ดฉัินรูสึ้กมั่นใจเมื่ออธิบาย
เรือ่งแผนแห่งความสุข และเมื่อ
ดฉัินบอกเธอวา่พระบิดาของเราทรง
ตอ้งการให้เราพบปีตแิม้เราจะมีความ
ท้าทาย น่ันอาจจะใช้เวลา แตบุ่ตรธิดา
ทุกคนของพระองคพ์บปีตน้ัินได้

มหีลายสถานการณ์ในชีวติดฉัิน 
ทีด่ฉัินรูสึ้กปวดรา้วและเสียใจ แต ่
เพราะพระกิตตคิณุดฉัินจงึจ�าไวเ้สมอ 
วา่ดฉัินมาจากไหน ดฉัินรูว้า่ดฉัินเป็น 
ธดิาของพระผูเ้ป็นเจา้และพระองค ์
ทรงมแีผนใหด้ฉัิน—และใหเ้ฟอรนั์นดา  
เราทกุคนเดนิบนเส้นทางตา่งกัน  
ทวา่แตล่ะเส้นทางมีไวเ้พือ่ประโยชน์
ของเราเพราะพระองคท์รงรกัเรา แตล่ะ
เส้นทาง แตล่ะการทดลองลว้นมจีดุ
ประสงค ์ถา้เราสามารถพบสันตสุิขใน
การทดลองเหลา่น้ัน เราสามารถแบง่ปัน
สันตสุิขทีเ่ราไดร้บัใหก้บัผูอื้น่ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมาลี ชิลี



และน่ีแหละคือ  
ชวิีตนิรนัดร ์ 

คือการท่ีพวกเขารู้จกั
พระองคผ์ูท้รงเป็น  

พระเจา้เที่ยงแทอ้งค ์
เดียว และรู้จกั  
พระเยซูคริสต ์ 

ท่ีพระองค์
ทรงใชม้า
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ยอห์น 17:3
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ท�ำ
“ข้าพเจ้าตัง้กฎของข้าพเจ้าวา่ เมือ่

พระเจ้าทรงบัญชา จงท�า”

ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ 
(2007), 172.

ข้ำพเจ้ำจะไป
“ท่านแสดงความวางใจพระองคเ์มื่อ

ท่านฟังดว้ยเจตนาจะเรยีนรู ้กลับใจ แล้วไป
ท�าตามที่พระองคท์รงขอ ถ้าท่านวางใจพระ
ผู้เป็นเจ้ามากพอจะฟังข่าวสารของพระองค์
ในโอวาท เพลง และค�าสวดอ้อนวอนทัง้หมด
ในการประชุมใหญ่ [แตล่ะครัง้] ท่านจะ
พบข่าวสาร ถ้าท่านไปท�าส่ิงที่พระองคท์รง
ประสงค์ ให้ท�า พลังในการวางใจพระองคจ์ะ
เพิ่มขึน้และเมื่อถึงเวลาท่านจะท่วมท้นดว้ย
ความกตญัญูเมื่อพบวา่พระองคท์รงวางใจ
ท่านเช่นกัน”

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก ์ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด, “วางใจพระผูเ้ป็นเจา้แลว้ไปท�า,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 92.

1 นีไฟ 3:7
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หมายเหตบุรรณาธิการ: หน้าน้ีไม่มีเจตนาจะให้เป็นค�าอธิบายครอบคลุมข้อผู้เชีย่วชาญ
หลักค�าสอนทีเ่ลือกไว ้แตเ่ป็นเพียงจุดเริม่ตน้ส�าหรบัการศกึษาของท่าน

บรรทดัมำเตมิบรรทดั

พระองค์จะทรงเตรียมทำง
ในพันธสัญญาเดมิ เตรยีมทาง

หมายถึงสรา้งถนนที่ดแีละท�าเครือ่งหมาย
ไวชั้ดเจน (ด ูเฉลยธรรมบัญญัต ิ19:3) หรอื
ท�าให้ทางโล่งโดยน�าเอาส่ิงกีดขวางออกไป 
(ด ูอิสยาห์ 40:3)

เมื่อพระเจ้าประทานพระบัญญัตแิก่เรา 
พระองคจ์ะทรงเตรยีมทางให้เราเสมอถ้าเรา
ยินดวีางใจพระองคแ์ละเช่ือฟัง แตเ่หมือน
นีไฟ เราตอ้งท�าดว้ยศรทัธาก่อน จากน้ัน
ทางจะอยู่ตรงหน้าเรา เพราะพระเจ้า “ทรง
ท�างานดว้ยเดชานุภาพ, ตามศรทัธาของลูก
หลานมนุษย์” ( โมโรไน 10:7)

พระเจ้าทรงบัญชาให้นีไฟไปและท�า

พระเจ้ำทรงบัญชำ
“พระเจ้าประทานพระบัญญัตทิุกข้อ

แก่เราเพื่อการพัฒนา ความก้าวหน้า และการ
เตบิโตของเรา”

เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบ
สอง, “แต่ถา้ท่านปรารถนาจะเขา้ในชีวติกใ็หถื้อรักษา
พระบญัญติัไว,้” เลียโฮนา, ก.ค. 1996, 45.

3

1

34

1

2 4

ท�ำส�ำเร็จ
“ถ้าพวกท่านมีความเช่ือ [ศรทัธา] 

. . . ส่ิงใดที่เป็นไปไม่ไดส้�าหรบัพวกท่านจะ
ไม่มีเลย”

มทัธิว 17:20
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64 เลียโฮนา

ฉนัจะขอใหเ้พื่อนๆ  
ไม่พดูใหร้้ายหรือไม่เหมาะสม

เก่ียวกบัคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไร

ก ารนินทา ค�าพูดให้รา้ย ค�าพูดหยาบคาย—ท่านอาจ
จะเคยไดย้ินทัง้หมดน้ีมาแล้วขณะเดนิไปตามทาง
เดนิในโรงเรยีนของท่าน บางครัง้เพื่อนๆ ของท่าน
มีส่วนดว้ย ท่านอาจจะรูสึ้กไม่สบายใจและไม่ทราบ
จะตอบสนองอย่างไร แตท่่านสามารถสรา้งความ

แตกตา่งได้ โดยเป็นแบบอย่างที่ดี
ถึงแม้การเผชิญหน้ากับผู้อื่นไม่ ใช่เรือ่งสนุก แตจ่�าไวว้า่ “ภาษา

หรอืท่าทางที่ลบหลู่ หยาบคาย หรอืไม่ถูกกาลเทศะ เช่นเดยีวกับ
ความตลกคะนองที่ ไร้ศีลธรรมจรรยา ล้วนเป็นที่น่ารังเกียจต่อ
พระเจ้าและผู้อื่น” 1 ถึงแม้จะพูดล้อเล่น แตค่�าพูดเหล่าน้ันก็ยัง
เจ็บอยู่ดี

ถ้าเพื่อนๆ พูดจาไม่เหมาะสมหรอืพูดไม่ดเีกี่ยวกับผู้อื่น “จง
ขอรอ้งเขาดว้ยความอ่อนโยนให้เลือกใช้ค�าอื่น ถ้าเขายังขืนท�าตอ่
ไป จงเดนิหนีหรอืเปลี่ยนเรือ่งอย่างสุภาพ” 2 อธิบายวา่ท่านเช่ือวา่
ทกุคนเป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจา้และควรไดร้บัความเคารพตาม
น้ัน จงเลือกเป็นเพื่อนที่ ให้ก�าลังใจทุกคนแทนที่จะเป็นศัตรูผู้
วพิากษ์วจิารณ์และเยาะเย้ยผู้อื่น แบบอย่างที่เข้มแข็งของท่าน
จะเป็นตน้แบบให้เพื่อนๆ

เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน สอนวา่ “ภาษาที่สะอาดและ
ฉลาดเป็นหลักฐานยืนยันความคดิที่ดงีามและหลักแหลม” 3 จง
ให้ค�าพูดของท่านสะท้อนความเช่ือของท่าน และพระวญิญาณ
จะอยู่กับท่านเพื่อให้การน�าทางในสถานการณ์ยากๆ เหล่าน้ี

และมั่นใจไดว้า่—เพื่อนๆ จะเคารพท่านเพราะการตดัสินใจใช้
ภาษาสะอาดและหนุนใจที่เน้นคณุสมบัตอิันดขีองผู้อื่น

ช่วยกนัคดิบวก
เสมอ
ดฉัินกับเพื่อนๆ สวม
สรอ้ยข้อมือ และทุก
ครัง้ที่เราพูดไม่ดบีาง

อย่างเกี่ยวกับผู้อื่น เราจะดงึยางยึดที่
สรอ้ยข้อมือของคนพูดให้ดดีผิวของ
เขา น่ีเตอืนใจเราไดเ้ป็นอย่างดี ให้คดิ
ดแีละพูดดอียู่เสมอ
แคโรไลน์ เจ. อาย ุ18 ปี รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ขอควำมช่วยเหลอื
จำกพระผู้เป็นเจ้ำ
การสวดอ้อนวอนจะ
ช่วยให้คณุไดพ้ลังจาก
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรู้

วธิีพูดกับคนอื่นๆ อันดบัแรก ทูลขอ
พระเจา้ใหรู้ว้ธิพีดูกบัเพือ่นๆ ของคณุ 
ทูลขอให้พระองคท์รงช่วยเพื่อนๆ 
ของคุณเข้าใจความส�าคัญของการ
มองทกุคนเป็นบตุรธดิาทีร่กัของพระ
บิดาบนสวรรคเ์ช่นกัน เน้นความ
ส�าคญัของการมองส่วนดทีี่สุดในผู้อื่น
และไม่พูดไม่ดเีกี่ยวกับพวกเขา
วิคตอเรีย เคอร์เซีย เอม็. อาย ุ19 ปี,  
ปีเอาอี บราซิล 

น้อมรับควำมต่ำงด้วยควำมรัก
เพื่อนๆ ของดฉัินตอ้งรูว้า่เพราะเรา
แตล่ะคนมีข้อดตีา่งกัน เราจึงเอือ้
ประโยชน์ตอ่กันได ้แม้ผู้อื่นจะมีข้อ
บกพรอ่ง แตเ่ราตอ้งรกัพวกเขามาก
ขึน้เสมอ และเราตอ้งเช่ือในพลังการ
เปลี่ยนแปลงที่พบในการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้
รอดดว้ย
เอสเธอร์ เอม็. อาย ุ19 ปี เมืองอึมบูจีไมอี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม &  ค�ำตอบ



เยาวชน

พูดตรงๆ
คณุสามารถบอกเพื่อนอย่างสุภาพวา่ 
“หยุดพูดแบบน้ันเถอะ ฉันไม่ชอบ” 
หรอื “อย่าพูดแบบน้ันเลยนะ มัน
หยาบคาย” พระบัญญัตขิ้อใหญ่หน่ึง
ในสองข้อคอื “จงรกัเพื่อนบ้านเหมือน
รกัตนเอง” (มัทธิว 22:39)
เคลย์ตัน พี. อาย ุ14 ปี, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา

เปลีย่นมุมมองของพวกเขำ
คณุบอกพวกเขาไดว้า่ส่ิงที่พวกเขา
ท�าอยู่น้ันไม่ถูกตอ้งและพวกเขาควร
พยายามท�าให้ผู้อื่นสุขใจไม่ ใช่เศรา้ใจ 
คณุบอกพวกเขาไดว้า่พวกเขาจะรูสึ้ก
อย่างไรถ้าพวกเขาเป็นฝ่ายไดร้บัค�า
พูดให้รา้ยจากคนอื่น ช่วยให้พวกเขา
มองสถานการณ์จากอีกมุมหน่ึง การ
ช่วยใหผู้อ้ืน่เป็นคนดขีึน้จะท�าใหค้ณุ
สามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณบ่อยขึน้ 
และพระเจ้าจะทรงอวยพรคณุส�าหรบั
การกระท�าที่ชอบธรรมของคณุ
ดาร์เร็น โอ. อาย ุ15 ปี, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

มคีวำมกล้ำ
เช่นเดยีวกับเอสเธอร,์ 
โจเซฟ สมิธ, โจเซฟ
แห่งอียิปต ์และบุคคล
ส�าคญัอีกหลายคนใน

พระคมัภีร ์คณุสามารถมีความกล้าพอ
จะหยุดเพื่อนๆ จากการพูดไม่เหมาะ
สมเกี่ยวกับผู้อื่นได ้ดฉัินก�าลังประสบ
สถานการณ์เดยีวกัน และดฉัินกล้า
พูดกับเพื่อนๆ ดว้ยความรกัและความ
เข้าใจ พวกเขายอมรบัและเข้าใจใน
ท้ายที่สุดวา่การใช้ภาษาที่บรสุิทธิ์และ
คูค่วรส�าคญัอย่างยิ่ง! นอกจากอ่าน
พระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอนแล้ว การ

ค�ำพูดมพีลงั
“ถอ้ยค�ามีพลงัอยา่งน่าประหลาด
ใจ ทั้งใหก้�าลงัใจและบ่อนท�าลาย 
เราทุกคนคงจ�าไดถึ้งถอ้ยค�าท่ี
ท�าใหเ้ราหมดก�าลงัใจและถอ้ยค�า
อ่ืนๆ ท่ีกล่าวดว้ยความรักซ่ึงท�าให้
จิตใจเราโบยบิน การเลือกพดูส่ิง
ท่ีดีเก่ียวกบัคนอ่ืน—หรือพดูกบั
ผูอ่ื้น—ยกระดบัจิตใจและเสริม
ก�าลงัใหผู้ค้นรอบขา้งเราและช่วย
ใหผู้อ่ื้นเดินตามทางของพระผู ้
ช่วยใหร้อด”
จนี บี. บิงแฮม, ประธำนสมำคมสงเครำะห์
สำมญั, “ฉันจะน�ำควำมสว่ำงแห่งพระกติตคุิณ
มำสู่บ้ำนของฉัน,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2016, 7.

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

อดอาหารช่วยไดม้ากในสถานการณ์
เหล่าน้ัน จงสวดอ้อนวอนและทูล
ขอดว้ยศรทัธาให้พระบิดาบนสวรรค์
ประทานความกล้าให้คณุพูดและ
สัมผัสใจเพื่อนๆ ของคณุ
พอลา เอช. อาย ุ17 ปี, ซานซัลวาดอร์ 
เอลซัลวาดอร์

เป็นแบบอย่ำง
วิธีที่ดีที่สุดคือเป็น
แบบอย่าง เป็นฝ่าย
เริ่มต้นพูดส่ิงดีๆ เกี่ยว
กับคนที่คณุก�าลังพูด

ถึง คุณจะประหลาดใจเมื่อพบว่าการ
สนทนาเปลี่ยนได้เร็วมาก
เอล็เดอร์อีดส์ อาย ุ24 ปี, คณะเผยเแผ่
เกาหลี โซลใต้

อธิบำยข้อเสีย
บอกเพื่อนๆ ของคณุวา่พวกเขาก�าลัง
พลาดประสบการณ์ดีๆ  หลายอย่าง
และขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
อธิบายวา่การพูดค�าหยาบไม่ดเีพราะ
ท�าให้คณุเหินห่างจากผู้อื่นและท�าให้
ความคดิคณุแปดเป้ือน คนดจีะไม่คบ
คณุเพราะคณุใช้ค�าพูดไม่ดี
เอลิสา เฟอร์เรอิรา เอส., อาย ุ16 ปี, มีนัสเจ
เรียส บราซิล

“ฉนัต่อสูก้บัการล่อลวง
เดิม  ๆมานาน จนทอ้ใจ 
ฉนัจะกา้วผา่นการล่อลวง
เหล่านั้นไดอ้ยา่งไร

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียด
สูงตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 
15 มีนาคม 2018 ท่ี liahona .lds .org 
(คลิก “Submit an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจน
ของค�าตอบท่ีส่งมา

อ้ำงองิ
 1. แน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ 

(2004), 62.
 2. แน่วแน่ตอ่ศรทัธา, 62.
 3. เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 

2011), 20.



66 เลียโฮนา

“ฉันเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระเยซูครสิต ์
ฉันรูซิ้วา่ฉันคอืใคร ฉันรูแ้ผนพระ” (หนังสือเพลง
ส�าหรบัเด็ก, 48)

การประชุมศาสนจักรครัง้แรกของอีสตนัในเยอรมนี
เพิ่งเลิก เขาคดิวา่มันคงแตกตา่งแน่ๆ แตก่ลับ

เหมือนโบสถ์ที่เขาเคยอยู่ ในสหรฐัมาก เพียงแคท่ี่น่ีเขา
ไดส้วมหูฟังเพื่อฟังค�าพูดที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

คณุพ่อกับคณุแม่เริม่คยุกับครอบครวัที่น่ังอยู่ดา้น
หลังพวกท่าน ดเูหมือนพวกเขามีลูกชายคนหน่ึงรุน่
เดยีวกับเขา!

“น่ีครอบครวัฟินอตโต” คณุแม่บอกอีสตนั 
“กีอานมาร์ โกจะเรยีนชัน้เดยีวกับลูกที่ โรงเรยีน”

“เยี่ยมเลย!” อีสตนัยิม้ให้กีอานมาร์ โก ช่ือของเขาฟัง
เหมือน “จอห์น” กับ “มารก์” ผสมกัน—แล้วลงท้ายดว้ย

ปกป้องศาสนจกัร
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โดย เทรซี คำร์เตอร์ 
และมำรีสซำ เดนนิส

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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เดก็

ตวัโอ “นายมาจากไหน”
กีอานมาร์ โกยิม้ตอบ “เรามาจากอิตาลี แตเ่ราเพิ่งย้าย

มาจากจีน”
“วา้ว!” อีสตนัพูด “ฉันไม่เคยไปจีน”
วนัตอ่มาอีสตนัไปโรงเรยีนใหม่ของเขา เขาประหม่า

เล็กน้อย แตจ่ากน้ันเขาเห็นกีอานมาร์ โกโบกมือให้เขา
จากอีกดา้นหน่ึงของห้องเรยีน อย่างน้อยเขาก็มีเพื่อน
คนหน่ึงแล้ว มีเด็กๆ จากทั่วโลกในชัน้ของเขา บางทีเขา
อาจจะชอบโรงเรยีนน้ีก็ ได้

“อรณุสวสัดิค์ะ่!” ครยูิม้ให้ทุกคน “ครช่ืูออัลบาโนนะ
คะ ใครพอจะบอกครไูดบ้้างวา่ อัตลักษณ์ หมายถึงอะไร”

เด็กผู้หญิงคนหน่ึงยกมือ “หมายถึงคนที่คณุเป็น ส่ิงที่
ส�าคญัตอ่คณุมากที่สุด”

“ถูกตอ้ง!” ครอูัลบาโนกล่าว “งัน้เรามา
ท�าความรูจ้ักกันดกีวา่ อะไรบ้างที่เป็น 
อัตลักษณ์ส่วนหน่ึงของพวกหนู อะไร
ท�าให้หนูเป็น หนู”

“หนูชอบวดีิ โอเกมคะ่!” เด็กผู้
หญิงที่น่ังอยู่แถวหน้าตอบ คร ู
อัลบาโนยิม้และเขียนค�าวา่ งาน 
อดเิรก บนกระดาน “อะไรอีกคะ”

กีอานมาร์ โกยกมือ “ผมมาจากอิตาลี” 
ครอูัลบาโนพยักหน้าและเขียนค�าวา่ 
ประเทศ

อีสตนัพยายามคดิจะพูดบางอย่าง “ผม
ไปโบสถ์” เด็กผู้ชายที่อยู่หลังห้องพูด

“น่ันเป็นค�าตอบที่ด!ี” อีสตนัคดิ “ฉันควรพูด
ประโยคน้ัน” 

มีคนหัวเราะ จากน้ันเด็กหลายคนก็หัวเราะ อีสตนั
มองกีอานมาร์ โกแบบงงๆ กีอานมาร์ โกดงูงๆ ดว้ย พวก
เขาจะหัวเราะท�าไม

เมื่อกลับถึงบ้าน อีสตนัเล่าให้คณุแม่ฟังวา่เกิดอะไร
ขึน้

คณุแม่ขมวดคิว้ “บางคนไม่เข้าใจวา่ท�าไมศาสนจักร
ส�าคญั พวกเขาคดิวา่เหลวไหลไรส้าระ”

“อ้อ” อีสตนัพูด เขาไม่ไดค้ดิวา่ศาสนจักรเป็นเรือ่ง
เหลวไหลไรส้าระเลย

ไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา ครอูัลบาโนขอให้นักเรยีนท�าการ
น�าเสนอกับผู้ปกครองเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของครอบครวั
พวกเขา

“เราจะท�าโครงการอะไรด”ี คณุแม่ถามขณะพวกเขา
จัดโตะ๊อาหาร

อีสตนันึกถึงตอนที่นักเรยีนในชัน้หัวเราะ “ผมคดิวา่
เราน่าจะน�าเสนอเกี่ยวกับศาสนจักร” อีสตนัตอบ

คณุแม่ยิม้ “น่ันเป็นความคดิที่ด”ี
“และกีอานมาร์ โกกับซิสเตอรฟิ์นอตโตจะน�าเสนอ

กับเราได้ ไหมครบั”
“ความคดิน้ันด ีแม่จะโทรหาพวกเขาหลังอาหารเย็น”
วนัรุง่ขึน้กีอานมาร์ โกกับซิสเตอรฟิ์นอตโตมาหาเรา 

ตอนแรกพวกเขาพูดถึงส่ิงที่คดิวา่ส�าคญัที่สุดเกี่ยวกับ
ศาสนจักร คณุแม่จดความคดิทัง้หมดของพวกเขาไว้
ในสมุด จากน้ันพวกเขาจึงน�าบอรด์มา หาภาพพระเยซู 

ศาสดาพยากรณ์ และพระวหิารแล้ว
ตดิไวท้ี่บอรด์

ในที่สุดก็ถึงเวลาน�าเสนอ อีสตนั
ยืนหน้าชัน้กับกีอานมาร์ โกและคณุ

แม่ของพวกเขา เขาสูดลมหายใจลึกๆ
“เราเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย” เขา
เริ่ม พวกเขาแต่ละคนผลัดกันอธิบาย

หลายเรื่องเกี่ยวกับศาสนจักร  
กีอานมาร์ โกพูดเรื่องพระคัมภีร ์
คุณแม่พูดเรื่องศาสดาพยากรณ์ 
ซิสเตอร์ฟินอตโตพูดเรื่องการ

สังสรรค์ ในครอบครัว อีสตันพูดเรื่อง
บัพติศมา ทุกอย่างยอดเยี่ยมมาก!

อีสตนัรูสึ้กดมีากเมื่อพวกเขาจบการน�าเสนอ ไม่มี ใคร
หัวเราะ—ดเูหมือนเด็กๆ จะชอบ! เขาดี ใจที่ ไดแ้บ่งปัน
เรือ่งส�าคญับางเรือ่งกับชัน้เรยีนของเขา เขายิม้ เขารูจ้ัก
อัตลักษณ์ของเขา เขาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองบาเดนิ- เวอรท์เทมแบรก์ เยอรมนี และรฐั
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 

ลูกของพระผู้เป็นเจ้ำ

“ท่านคน้พบ อัตลกัษณ์ของท่าน
อยา่งไร หน่ึง จ�าไวว้า่ท่านเป็นลกูของ
พระผูเ้ป็นเจา้”
ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, ประธำนโควรัมอคัร
สำวกสิบสอง, “Identity, Priority, and Blessings,” 
Ensign, Aug. 2001, 11.

ฉันเช่ือในพระเยซูคริสต์

ฉันเป็นส่วนหน่ึง
ของครอบครัว

ฉันเป็นลูกของพ
ระผู้เป็นเจ้ำ
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ส่องแสงของท่ำน
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Olá!  

ควำมรู้สึกสุขใจ
เมื่อเราแสดงความส�านึกคณุ พระเจ้า

ทรงอวยพรให้เรามีความรูสึ้กสุขใจ
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์

แบง่ปันของ
ประทาน

จำกกำรให้สัมภำษณ์กบัมำริสซำ วดิดสัิน, 
นิตยสำรศำสนจกัร

1. เล่นเพลงสวด
หนูอยู่ ในบราซิลกับพ่อ
แม่ พี่สาว และน้องชาย 

หนูกับจูเลียพี่สาวเล่น
เปียโนส�าหรบัการ

ประชุมศีลระลึกใน
วอรด์ของเรา

หนูช่ืออลซิ  
หนูพยายาม

สอ่งแสงของหนู
โดยแสดงความ

ส�านึกคณุ!
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3. ตอบแทน
ไม่นานหนูก็เริม่ใช้ฟลุตเป่าเพลงสวด หนู
ตอ้งการท�าบางอย่างเพื่อขอบคณุบราเดอร ์
สตาห์ลเคส�าหรบัของขวญัชิน้น้ัน หนูฝึก
เป่าเพลงสวด “ปัญญาและความรกัยิ่งใหญ่” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 88) หนูขอให้คณุพ่อ

พาบราเดอรส์ตาห์ลเคมาบ้านเราเพื่อ
จะได้ ให้เขาเห็นวา่ของขวญั

ของเขาช่วยให้หนูคน้
พบพรสวรรค์

ใหม่

4. ควำมฝันพเิศษ
เมือ่หนูเป่าใหบ้ราเดอร ์
สตาหล์เคฟัง เขามี
ความสุขและตืน้ตนั 
ใจมาก เขาบอกวา่เขา
ฝันเกีย่วกบัเพลงสวด
เพลงน้ีเมือ่คนืกอ่น! 
หนูรูสึ้กวา่พระผูเ้ป็น
เจา้ทรงรกัเขาและ 
ทรงรกัหนู

ท่ำนจะส่องสว่ำงได้อย่ำงไร
ฝึกร้องเพลง เล่น หรือน�าเพลงสวดเพลงหน่ึงและแบ่ง
ปันท่ีการสงัสรรคใ์นครอบครัว

ฝึกพรสวรรคห์น่ึงอยา่งและแบ่งปันกบัผูอ่ื้น

ความคิดของฉนั: ______________________________

ส่งดำวมำให้เรำ!
บอกเราวา่ท่านส่องสวา่งอยา่งไร! ตดัรูปดาว
และเขียนขอ้ความบนนั้นเม่ือท่านเป็นแบบ
อยา่งท่ีดี ขอใหผู้ป้กครองอีเมลรูปดาวของ
ท่านพร้อมค�าอนุญาตของผูป้กครองมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

2. ของขวญัทีค่ำดไม่ถงึ
วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงช่ือบราเดอร ์
สตาห์ลเคให้ของขวญัเราชิน้หน่ึง เขาบอกวา่
เป็นของขวญัขอบคณุส�าหรบัเพลงที่เราเล่นใน
วนัอาทิตย์ เมื่อเราเปิดกล่อง เราพบฟลุตแบบ
พิเศษอยู่ข้างใน! หนูประกอบฟลุตและเริม่เป่า 
หนูหลงใหลเสียงฟลุต
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ก่อนฉนัเกิด ฉนัเป็น
วญิญาณอยูก่บัพระบิดา
พระมารดาบนสวรรค ์
พระบิดาบนสวรรค์
รับสัง่วา่พระองคท์รงมี
แผนจะช่วยใหฉ้นัเรียน
รู้และเติบโต ฉนัมีความ
สุขมาก!

พระเยซูคริสตท์รงอาสาเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของฉนั พระองค์
เสดจ็มาแผน่ดินโลกและทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดีพร้อมส�าหรับ
ฉนั พระองคท์รงจ่ายค่าบาปของฉนั พระองคท์รงทราบวา่ฉนัมี
ความทุกขเ์ร่ืองอะไรและทรงช่วยฉนัได ้ฉนัรักพระเยซู!

ฉนัเกิดมาบนแผน่ดินโลกท่ีสวยงามน้ี ฉนัไดรั้บร่างกาย! 
วญิญาณกบัร่างกายของฉนัท�างานดว้ยกนัขณะฉนัเรียนรู้ 
ทุกวนัฉนัพยายามท�าตามพระเยซูโดยเป็นคนมีเมตตา

ระบายสีภาพเหล่าน้ีเพื่อเรียนรู้เก่ียว
กบัแผนแห่งความสุขของพระบิดา
บนสวรรคส์�าหรับท่าน! ท่านอาจจะ
ตดัภาพเหล่าน้ีออกมา ทากาวติดหลงั
ภาพเขา้ดว้ยกนั และเยบ็ขอบท�าเป็น
หนงัสือเล่มเลก็

 แผน แหง่  
ความสขุ
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ฉนัท�าตามพระเยซูโดยรับบพัติศมา ฉนัสญัญาจะรักษาพระ
บญัญติั พระบิดาบนสวรรคท์รงสญัญาวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จะทรงช่วยฉนั เม่ือฉนัท�าผดิพลาด ฉนักลบัใจและพยายามดี
ข้ึนในคร้ังต่อไป ทั้งหมดน้ีเป็นวธีิท่ีฉนัเรียนรู้และเติบโต!

ถึงแมจ้ะอยูไ่กลจากพระบิดาพระมารดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
คริสต ์แต่ฉนัยงัคงรู้สึกใกลชิ้ดพระองคไ์ด ้ฉนัสวดออ้นวอนพระ
บิดาบนสวรรคไ์ดทุ้กเวลา ฉนัสามารถอ่านพระคมัภีร์ วนัหนา้
ฉนัจะไดไ้ปพระวหิารเพ่ือเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัแผนของพระผู ้
เป็นเจา้ส�าหรับฉนั พระวหิารเป็นสถานท่ีสงบและมีความสุข

ความตายเป็นเพียงส่วนหน่ึงของชีวติ เม่ือฉนัตาย ร่างกาย
ของฉนัจะอยูบ่นแผน่ดินโลกและวญิญาณของฉนัจะไป
โลกวญิญาณ ฉนัจะอยูก่บัครอบครัวและเพื่อนๆ

สกัวนัหน่ึงร่างกายและวญิญาณของฉนัจะกลบัมารวมกนั 
ฉนัจะเห็นพระเยซูอีกคร้ัง! ฉนัจะไดอ้ยูก่บัครอบครัวและ
พระบิดาบนสวรรคต์ลอดไป ฉนัส�านึกคุณอยา่งยิง่ต่อแผน
แห่งความสุขน้ี!
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อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
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“พระเยซคูริสต ์ทรงเป็น พระบุตรท่ีรกัองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิดจากพระ
ผูเ้ป็นเจา้ พระองค ์ทรงเป็น พระผูส้รา้งของเรา พระองค ์ทรงเป็น 
แสงสว่างของโลก พระองค ์ทรงเป็น พระผูช้ว่ยใหร้อดจากบาปและ
ความตาย ทัง้หมดนี้เป็นความรูส้�าคญัท่ีสุดบนแผ่นดินโลก และท่าน
สามารถรู ้ไดด้ว้ยตนเองดงัท่ีขา้พเจา้รูด้ว้ยตนเอง”

จาก “ค�าสอนของพระเยซู,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 115–120

โดย เอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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“หากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมี
ศรทัธาในเรา, เมือ่น้ันเราจะท�าให้ส่ิงทีอ่่อนแอกลับเข้ม
แข็งส�าหรบัพวกเขา” (อีเธอร ์12:27)

คุณพอ่คณุแมข่องข้าพเจา้เขา้รว่มศาสนจกัรเมือ่
ขา้พเจา้ยงัเด็ก เราอยู่ ในสาขาเล็กๆ ท่ีออสเตรเลยี 

คณุแมข่า้พเจา้เล่นเปียโนที่ โบสถ ์แตท่่านเลน่เพลงสวด
ได้ ไม่กีเ่พลง ขา้พเจา้เรยีนเปียโนดว้ย เมือ่ขา้พเจา้อายุ
เจ็ดขวบ ประธานสาขาขอใหข้า้พเจา้เลน่เปียโนที่ โบสถ์

เมื่อข้าพเจ้าเล่นเปียโน ข้าพเจ้าเล่นผิด และเมื่อ
เล่นผิด ข้าพเจ้ามักจะรอ้งไห้ ข้าพเจ้าอายและประหม่า
มาก แต่ก็ฝึกเล่นต่อไป ข้าพเจ้าต้องการเล่นเพลงสวด
ให้ดี ตอนน้ีข้าพเจ้าชอบเล่นเปียโน! ข้าพเจ้าเล่นเพลง
สวดได้ทุกเพลง สมัยเป็นผู้สอนศาสนาในนิวซีแลนด ์
ข้าพเจ้ารบัใช้ ในสาขาเล็กๆ อีกสาขาหน่ึง พวกเขาไม่มี
คนเล่นเปียโน ข้าพเจ้าจึงเล่นออรแ์กนและเปียโนเป็น
เวลาหน่ึงปี การเอาชนะความกลัวเป็นพรแก่ข้าพเจ้า 

ท�าให้ข้าพเจ้าได้เป็นพรแก่ผู้อื่น
สมัยที่ยังเป็นเด็กเล็กข้าพเจ้ามีปัญหากับการพูด

ดว้ย ข้าพเจ้าพูดตดิอ่าง การแบ่งปันประจักษ์พยานตอ่
หน้าทุกคนเป็นเรือ่งยาก บางครัง้เมื่อข้าพเจ้าพยายาม
พูด ข้าพเจ้าจะรอ้งไห้ออกมาแทน ข้าพเจ้ามีพรฐานะ
ปุโรหิตช่วยข้าพเจ้า คณุพ่อกับคณุแม่ ให้ก�าลังใจ
ข้าพเจ้ามาก ในที่สุดข้าพเจ้าก็สามารถพูดไดชั้ดขึน้และ
มั่นใจมากขึน้

ข้าพเจ้ายังคงประหม่าเหมือนเดมิ การเดนิขึน้ไปบน
ยกพืน้เพื่อพูดที่การประชุมใหญ่สามัญเป็นเรือ่งน่ากลัว! 
แตม่ีวญิญาณแรงกล้าที่น่ัน ข้าพเจ้ารูสึ้กยินดแีละสงบ 
น่ันวเิศษมาก

ถ้าท่านอายหรอืมีปัญหาเรือ่งการพูด จงพยายามตอ่ไป 
แม้จะยังมีปัญหาเหมือนเดมิ แตเ่ราตอ้งการไดย้ินท่าน
พูด ท่านสามารถเป็นพรแก่คนมากมายไดด้ว้ยส่ิงที่ท่าน
เท่าน้ันจะพูดได!้ ◼

พยายาม
ตอ่ไป!
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โดยเอล็เดอร์ปีเตอร์ 
เอฟ. มเีออร์ส

แห่งสาวกเจด็สิบ
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บตัรคมวาทะการประชมุใหญ่
น่ีคอืคมวาทะบางส่วนทีเ่ราชอบจากการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2017!

”ศรทัธา
ชนะความกลวั

เสมอ”

—ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์, 
ทีป่รึกษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุด

”พระเจา้ทรง
ชอบ

อยูก่บัเรา”

—เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์ 
แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

—เอล็เดอร์จอห์น ซี. พงิกรี จูเนียร์  
แห่งสำวกเจด็สิบ

”ทา่นจะเปิดไฟ
ของทา่น

—แชรอน ยูแบงค์  
ทีป่รึกษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำน

สมำคมสงเครำะห์สำมญั

ไหม”
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”พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีงาน
ใหเ้รา

แตล่ะคน”
ส�าคญั 
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หนูท�าตามพระเยซูเม่ือหนูแสดงความ
รักต่อเพื่อนๆ ท่ีโรงเรียนและเคารพ
พวกเขา

เวยีนกำ ว,ี อำยุ 7 ขวบ โคลอมเบีย

หนา้น้ีของหนู

ผมรู้สึกถึงพระวญิญาณเม่ือผมรับบพัติศมา 
นัน่ท�าใหผ้มตอ้งการเลือกส่ิงท่ีถกูตอ้ง ผมมี
ความสุขเม่ือผมท�าส่ิงท่ีพระเยซูทรงสอน เม่ือ
ผมไปพระวหิารกบัพี่สาว คุณแม่ และคุณพอ่ 
เราไดรั้บการผนึกและผมมีความสุข เราจะเป็น
ครอบครัวนิรันดร์ถา้เราท�าส่ิงท่ีถกูตอ้ง

มำนูเอล อำร์. อำยุ 9 ขวบ, เอลซัลวำดอร์

ทุกคร้ังท่ีหนูไปพระวหิารกบั
ครอบครัว หนูรู้สึกถึงพระวญิญาณ
แรงกลา้มากราวกบัพระผูช่้วยให้
รอดทรงอยูก่บัหนู หนูชอบไปพระ
วหิาร

อลำนำ แอล. อำยุ 8 ขวบ, บรำซิล

เรารู้วา่พระคมัภีร์มอรมอนช่วยเรา
แกปั้ญหาไดเ้ช่นเดียวกบัการสวด
ออ้นวอน นอ้งชายของผมชอบสวด
ออ้นวอน

เบ็นจำมนิ เอม็. อำยุ 3 ขวบ และโจควนิ 
เอม็. อำยุ 8 ขวบ, ชิลี
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อาดมักบัเอวา
เร่ืองรำวพระคมัภร์ี

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด
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พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูทรงสรา้งโลก 

พระองคท์รงสรา้งแผ่นดนิ 
ทะเล ดวงอาทิตย์ และ

ดวงดาว พระองคท์รงสรา้ง
พืชและสัตว ์จากน้ันแผ่น

ดนิโลกก็พรอ้มตอ้นรบับุตร
ธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์

พระองคจ์ะทรงส่งใครมา
อยู่บนแผ่นดนิโลกก่อน

อาดมักับเอวา!
พระบิดาบนสวรรคท์รงวางพวกท่านไว้ ในสวนเอเดน อาหารทัง้หมดของพวก
ท่านเตบิโตในสวน พวกท่านไม่ตอ้งท�างาน พวกท่านไม่เจ็บป่วย
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พระบิดาบนสวรรคร์บัส่ังกับอาดมัและเอวาวา่หากพวกท่านกินผล
จากตน้ไม้ตน้หน่ึง พวกท่านจะตอ้งออกจากสวน ซาตานล่อลวงให้
เอวากินผลไม้น้ัน และเธอกิน อาดมัก็กินดว้ย

การเลอืกออกจากสวนเอเดน
ของพวกทา่นเป็นแผน

ส่วนหน่ึงของพระบดิาบน
สวรรคห์ลงัออกจากสวน

เอเดน อาดมักบัเอวาเรยีนรูที้่
จะสวดออ้นวอน กลบัใจ และ

มศีรทัธาในพระเยซ ูพวก
ทา่นกลายเป็นพอ่แม่และ
สอนพระกิตตคิณุให้ลกูๆ 

ของพวกท่าน ชีวตินอกสวน
ยากกวา่ แตพ่วกท่านเรยีนรู้
เรือ่งส�าคญัใหม่ๆ หลายเรือ่ง 

พวกท่านมคีวามสุข
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ผมชอบอาดมักับเอวา ผมเลือกมาแผ่นดนิโลกเพื่อจะไดเ้รยีนรู ้เตบิโต 
และเป็นเหมือนพระบิดาพระมารดาบนสวรรคม์ากขึน้ ◼
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หน้ำระบำยสี

ฉันท�าการเลือกท่ีดีได ้
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ประวตัศิาสตรม์ีความส�าคญั และ
การท�าให้ตวัเรายึดอยู่กับบทเรยีน

ที่ ไดเ้รยีนรูจ้ากประวตัศิาสตรจ์ะท�าให้
เราสามารถเลียนแบบส่วนดทีี่สุดของ
ส่ิงที่หมายถึงการเป็นมนุษย์

ไมเคลิ ครชิตนันักประพันธ์
ผู้ล่วงลับกล่าวไวว้า่ “ถ้าท่านไม่รู้
ประวตัศิาสตร ์ท่านย่อมไม่รูอ้ะไรเลย 
ท่านเป็นใบไม้ที่ ไม่รูว้า่ตนเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ไม้” ประวตัศิาสตรส์อน
เราไม่เพียงเกี่ยวกับใบไม้ของการด�ารง
อยู่เท่าน้ัน แตส่อนเราเกี่ยวกับแขนง 
กิ่ง ล�าตน้ และรากของชีวติดว้ย และ
บทเรยีนเหล่าน้ีส�าคญั

ความอ่อนแออย่างหน่ึงที่มนุษย์
เรามีคอืการทึกทักวา่ “ ใบไม้” ของเรา
คอืทัง้หมดที่มี—วา่ความจรงิของเรา
สมบูรณ์และเป็นสากล ภาษิตเก่าแก่
ของยิดดชิกล่าววา่ “ส�าหรบัหนอนใน

ฮอสแรดชิ โลกของมันคอืฮอสแรดชิ” 
ข้าพเจ้าตอ้งการเน้นวา่ความจรงิที่
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิยุคสุดท้ายน้อมรบัแผ่พ้นใบ 
และพ้นฮอสแรดชิแน่นอน แผ่พ้น
เวลา สถานที่ และครอบคลุมความ 
จรงิทัง้มวล

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ครอบคลุมไม่เฉพาะความจรงิของส่ิง
ที่เป็นมาแล้วและส่ิงที่เป็นอยู่เท่าน้ัน
แตค่วามจรงิของส่ิงที่เป็นไดแ้ละจะ
เป็นดว้ย พระกิตตคิณุใช้ ไดจ้รงิมาก
ที่สุดในบรรดาความจรงิทัง้มวล อีก
ทัง้สอนวถิีของสานุศิษย์—เส้นทาง
ที่สามารถท�าให้มนุษย์ปุถุชนผู้มีข้อ
บกพรอ่งกลายเป็นสัตภาวะที่ ไรข้ีด
จ�ากัด เป็นอมตะ และมีรศัมีภาพผู้
ซ่ึงศักยภาพของพวกเขามากเกินกวา่
ความสามารถอันน้อยนิดของเราจะ
จินตนาการได้

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

น่ีคือความจริงที่ ใช้ ได้จริง ล�า้ค่า
เกินจินตนาการ และเป็นความจริง
ล�าดับสูงสุด การเสาะแสวงหา การ
ค้นพบ และการประยุกต์ ใช้ความ
จริงเป็นส่ิงที่เราอยู่บนโลกน้ีเพื่อค้น
พบ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
ครอบคลุมความจริงทัง้มวล อีกทัง้
เช่ียวชาญในความรู้ที่จะมีค่าสูงสุด
ต่อเราในชีวิตน้ีและตลอดนิรันดรที่
จะมาถึง

น่ันไม่ ใช่ความรูสึ้กพิเศษหรอก
หรอืที่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร
ที่น้อมรบัความจรงิ—ไม่ส�าคญัวา่จาก
แหล่งใด—และสอนวา่มีอีกมากจะมา 
วา่พระผู้เป็นเจ้า “จะยังทรงเปิดเผย
เรือ่งส�าคญัและยิ่งใหญ่อีกหลายเรือ่ง
เกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 
[หลักแห่งความเช่ือ 1:9] ดว้ยเหตน้ีุ
เราจึงอ่อนน้อมถ่อมตนเกี่ยวกับความ
จรงิที่เรามี เราเข้าใจวา่ความรูข้องเรา
ก�าลังพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง ใบไม้ที่เรา
เห็นตรงหน้าเราเป็นเพียงภาพถ่าย
เล็กจิ๋วภาพหน่ึง—ส่วนหน่ึงของป่าไม้
อันกวา้งใหญ่ไพศาลของความรูท้ี่น่า
หลงใหล ◼

จาก “Seeing Beyond the Leaf” การประชุม
สัมมนาประวตัศิาสนจักร มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์
ใน ซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่
7 มีนาคม 2014

โดย ประธำนดเีทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

พระกิตติคุณ
ครอบคลุมความ
จริงทั้งมวล
ใบไม้ท่ีเราเห็นตรงหน้าเราเป็น
เพียงภาพถ่ายเลก็จ๋ิวภาพหน่ึง—
ส่วนหน่ึงของป่าไม้อันกว้างใหญ่
ไพศาลของความรู้ท่ีน่าหลงใหล



อา
ดมั

กบั
เอ

วา
  

ศิล
ป
ะผ้

ำท
อโ
ดย

คูน
ำ 
อนิ

เด
ยีน

แด
ง,
   

ห
มู่เ
กำ
ะแ
ซ
น
บ
ลำ
ส 
ป
ำน
ำม
ำ

อา
ดมั

กับ
เอ

วา
ถกู

มา
รล่

อล
วง

ให้
รับ

ส่
วน

ผล
ไม้

ต้อ
งห้

าม
 ด้

วย
เห

ตนุี
จ้ึง

กล
าย

เป็
น

มนุ
ษ

ย์ที่
ตา

ยไ
ด้ 

เอ
วา

เป็
น

พ
ยา

น
ถึง

พ
รจ

าก
กา

ร
นั้

น
ว่า

 “
ห

าก
มิใ

ช่เ
พ

รา
ะก

าร
ล่ว

งล
ะเ

มิด
ขอ

งเ
รา

 เร
าจ

ะไ
ม่มี

วนั
ได้

มีพ
งศ์

พ
ัน

ธุ์,
 แ

ละ
จะ

ไม่
มีว

นั
รู้ค

วา
มดี

แล
ะค

วา
มชั่

ว,
 แ

ละ
ปี

ติ
ขอ

งก
าร

ไถ่
ขอ

งเ
รา

, แ
ละ

ชีวิ
ตนิ

รัน
ดร์

ซึ่
งพ

ระ
ผู้เ

ป็
น

เจ้
าป

ระ
ท

าน
แก่

ป
วง

ชน
ที่

เชื่
อฟั

ง”
  (

โม
เส

ส
 5

:1
1)



อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

พระองคจ์ะทรง ปลดปล่อยเรำ

พระเยซูคริสต์  
บ่อเกิดของสนัติสุข

แผนแหง่
ความสขุ

น. 44

น. 50

น. 70

เม่ือคณะเผยแผข่องผูส้อนศาสนา
ในญ่ีปุ่นประสบภยัแผน่ดินไหว
ท่ีท�าลายลา้งจนหมดส้ิน พวกเขา
รู้สึกวา่พระเจา้ก�าลงัน�าทางและ
ทรงคุม้ครองพวกเขา

ตดัและระบายสีสมุดเล่มเลก็เล่มน้ี
เพื่อเรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกบัแผนแห่ง
ความสุขของพระบิดาบนสวรรค!์

พระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าใหค้ล่ืนป่ันป่วนใน
ทะเลกาลิลีสงบลงฉนัใด พระองคท์รงมอบ
ความหวงัแห่งสนัติสุขภายในอนัเป็นนิจแก่
เราแต่ละคนฉนันั้น




