
4 เลียโฮนา

หลายปีกอ่นขา้พเจา้น่ังอยู่ในหอ้งของพระวหิาร
ซอลทเ์ลคท่ีฝ่ายประธานสูงสุดกับโควรมัอัครสาวก
สิบสองประชมุกันสัปดาหล์ะครัง้ ขา้พเจา้จอ้งมอง

ผนังหันหน้าไปทางฝ่ายประธานสูงสุด และทีน่ั่นขา้พเจา้
สังเกตภาพครึง่ตวัของประธานศาสนจกัรแตล่ะทา่น

ขณะจ้องมองพวกท่าน ผู้อยู่มาก่อนข้าพเจ้า—ตัง้แต่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) จนถึงประธาน
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008)—ข้าพเจ้าคดิวา่ 
“ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างยิ่งตอ่การน�าทางของแตล่ะท่าน”

พวกท่านเป็นบุรษุที่ยิ่งใหญ่ผู้ ไม่เคยหวัน่ไหว ไม่เคย
ลังเล และไม่เคยเพลี่ยงพล�า้ พวกท่านเป็นคนของพระผู้
เป็นเจ้า ขณะนึกถึงศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันที่ข้าพเจ้า
รูจ้ักและรกั ข้าพเจ้าหวนนึกถึงชีวติพวกท่าน คณุลักษณะ
ของพวกท่าน และค�าสอนที่ ไดร้บัการดลใจของพวกท่าน

ประธานฮีเบอร ์เจ. แกรนท์ (1856–1945) เป็นประธาน
ศาสนจักรเมื่อข้าพเจ้าเกิด ขณะข้าพเจ้าตรกึตรองถึงชีวติ
และค�าสอนของท่าน ข้าพเจ้าเช่ือวา่คณุสมบัตปิระการ
หน่ึงที่ประธานแกรนท์แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างเสมอคอื
ความมานะบากบั่น—ความมานะบากบั่นในเรือ่งเหล่าน้ัน
ซ่ึงสูงส่งดงีาม

ประธานจอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธ (1870–1951) เป็นประธาน
ศาสนจักรในช่วงที่ข้าพเจ้ารบัใช้เป็นอธิการวอรด์ของ
ข้าพเจ้าในซอลท์เลคซิตี ้ท่านตัง้ข้อสังเกตวา่มีการตอ่สู้ครัง้
ใหญ่เกิดขึน้ระหวา่งพระเจ้ากับปฏิปักษ์ “ถ้าท่านจะอยู่ฝ่าย
พระเจ้า” ท่านสอน “ท่านจะอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของพระองค์
และไม่มีความปรารถนาจะท�าผิด” 1

ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวก
สิบสองในปี 1963 จากประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ (1873-
1970) ท่านสอนให้เอาใจใส่ความรูสึ้กของผู้อื่นโดยวธิีที่ท่าน
ด�าเนินชีวติ “ศาสนาครสิตท์ี่แท้จรงิ” ท่านกล่าว “คอืความ
รกัในการกระท�า” 2

ประธานโจเซฟ ฟิลดงิก ์สมธิ (1876–1972) นักเขยีนทีมี่
งานเขยีนมากทีสุ่ดคนหน่ึงของศาสนจกัรใหค้วามรอบรู้ ใน
พระกติตคิณุเป็นหลกัธรรมน�าทางชีวติทา่น ทา่นอา่นพระ
คมัภรีอ์ยา่งตอ่เน่ือง และคุน้เคยกบัค�าสอนและหลกัค�าสอน
ทีพ่บในหน้าเหลา่น้ันเหมอืนคนอืน่ๆ ทีข่า้พเจา้เคยรูจ้กั

ประธานฮาโรลด ์บ.ี ล ี(1899–1973) รบัใช้เป็นประธาน 
สเตคของขา้พเจา้เมือ่ขา้พเจา้ยงัเด็ก ค�าพดูทีท่า่นชอบอา้งองิ
เป็นพเิศษคอื “เจา้จงยนือยู่ ในสถานทีศั่กดิสิ์ทธิ,์ และไม ่
หวัน่ไหว” 3 ทา่นกระตุน้ใหว้สุิทธชินด�าเนินชีวติสอดคลอ้ง
และตอบรบัสุรเสียงกระซิบของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัธรรมน�าทางชีวติประธาน สเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ (1895-1985) คอืการอุทิศตน ท่านอุทิศ
ตนตอ่พระเจ้าอย่างเห็นไดชั้ดและอย่างสมบูรณ์ ท่านอุทิศ
ตนตอ่การด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุเช่นกัน

เมื่อประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เป็น
ประธานศาสนจักร ท่านเรยีกข้าพเจ้าให้รบัใช้เป็นที่ปรกึษา
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด ความรกัเป็นหลักธรรมน�าทาง
ท่าน ซ่ึงครอบคลุมอยู่ ในค�าพูดที่ท่านชอบอ้างอิงเป็นพิเศษ 
ตรสัโดยพระผู้ช่วยให้รอด “เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า? 
ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, แม้ดงัที่เราเป็น.” 4

ประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอร ์(1907–1995) เป็นผู้

โดย ประธำน
โธมสั เอส.  
มอนสัน

ศาสดาพยากรณ์น�าทางเรา

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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ที่มักจะมองหาส่วนดทีี่สุดในผู้อื่น 
เสมอ ท่านมีมารยาทเสมอ ท่าน
อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ นับเป็นสิทธิ
พิเศษของข้าพเจ้าที่ ไดร้บัใช้เป็นที่
ปรกึษาที่สองของท่าน

ประธานกอรด์อน บ.ี ฮิงคล์ย์ีสอน
ใหเ้ราท�าสุดความสามารถ ทา่นแสดง

ประจกัษ์พยานอนัเป่ียมดว้ยพลงัถงึ
พระผูช่้วยใหร้อดและพระพันธกจิของ
พระองค ์ท่านสอนเราดว้ยความรกั การ
รบัใช้เป็นทีป่รกึษาทีห่น่ึงของท่านนับ
เป็นเกยีรตแิละเป็นพรส�าหรบัขา้พเจา้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่งศาสดา
พยากรณ์มาเพราะทรงรกัเรา ระหวา่ง

การประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม
น้ี เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ของศาสนจักร
จะมีโอกาสแบ่งปันพระด�ารสัของ
พระองคอ์ีกครัง้ เราพึงท�าความรบั
ผิดชอบน้ีดว้ยความจรงิจังและความ
อ่อนน้อมถ่อมตน

เราไดร้บัพรเพียงไรที่ศาสนจักรซ่ึง
ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์
อยู่บนแผ่นดนิโลกและศาสนจักรตัง้
อยู่บนศิลาแห่งการเปิดเผย การเปิด
เผยตอ่เน่ืองเป็นโลหิตหล่อเลีย้งพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

ขอใหเ้ราเตรยีมรบัการเปิดเผย
ส่วนตวัทีม่าอยา่งมากมายระหวา่งการ
ประชมุใหญส่ามญั ขอให้ ใจเราเป่ียม
ดว้ยเจตจ�านงอนัแน่วแน่ขณะทีเ่รา
ยกมอืสนับสนุนศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวกทีม่ชีีวติอยู ่ขอใหเ้รา
ไดร้บัความกระจา่ง การหนุนใจ การ
ปลอบโยน และความขม้แข็งขณะที่
เราฟังขา่วสารของพวกทา่น ขอใหเ้รา
พรอ้มผกูมดัตนอกีครัง้ตอ่พระเจา้พระ
เยซคูรสิต—์พระกติตคิณุและงาน
ของพระองค—์และด�าเนินชีวติดว้ย
ความตัง้ใจแน่วแน่อกีครัง้ในการรกัษา
พระบญัญตัขิองพระองคแ์ละปฏิบตัิ
ตามพระประสงคข์องพระองค ์◼
อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนจักร:  

จอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธ (2011), 199.
 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: เดวดิ โอ. 

แมคเคย ์(2003), 186.
 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 87:8.
 4. 3 นีไฟ 27:27.

กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานมอนสนัแบ่งปันบทเรียนอนัเป่ียมดว้ยพลงัท่ีท่าน

เรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์ก่อนท่าน ท่านเตือนสติเรา

เช่นกนัวา่ “พระผูช่้วยใหร้อดทรงส่งศาสดาพยากรณ์มาเพราะ

ทรงรักเรา” ในการดูแลช่วยเหลือคนท่ีท่านสอน ท่านอาจจะ

สนทนาวา่ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกเป็นเคร่ืองหมาย

ของความรักท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีต่อเราอยา่งไร ท่านอาจจะ

แบ่งปันค�าแนะน�าจากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามญัท่ี

ผา่นมาของประธานมอนสนัสกัหน่ึงเร่ือง เช้ือเชิญใหค้นท่ี

ท่านสอนเตรียมรับฟังข่าวสารการประชุมใหญ่สามญัโดย

ทบทวนค�าพดูท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาเป็นพิเศษและ

ช่วยใหพ้วกเขารู้สึกถึงความรักของพระผูช่้วยใหร้อด
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ข่ำวเยีย่มสอน

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์

จิตใจเดียว

“และพระเจ้าทรงเรยีกผู้คนของ
พระองคว์า่ไซอัน, เพราะพวก
เขามีจิตใจเดยีวและความคดิ
เดยีว, และด�ารงอยู่ ในความชอบ
ธรรม; และไม่มีคนจนในบรรดา
พวกเขา.” ( โมเสส 7:18) เราจะ
เป็นหน่ึงเดยีวไดอ้ย่างไร

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล ์บลั-
ลารด์แหง่โควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “ตรงกลางของค�าภาษา
องักฤษ atonement คอืค�าวา่ one 
ถ้ามวลมนุษยชาตเิขา้ใจส่ิงน้ีย่อม
ไมม่สัีกคนเดยีวทีเ่ราจะไมห่ว่งใย 
โดยไมค่�านึงถึงอาย ุเชือ้ชาต ิเพศ 
ศาสนา หรอืสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกจิ เราจะพยายามเลียน
แบบพระผูช่้วยใหร้อดและจะ
ไมม่วีนัใจรา้ย เฉยเมย ไม่เคารพ 
หรอืไม่ใส่ใจผูอ้ืน่” 1

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์  
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดสอนวา่ “ที่ ใดผู้คนมีพระ
วญิญาณสถิตอยู่ดว้ย [พวก
เขา] คาดหวงัไดว้า่จะมีความ
ปรองดอง . . . พระวญิญาณของ
พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยก่อความขัด
แย้ง (ด ู3 นีไฟ 11:29) . . . พระ
วญิญาณท�าให้เกิดสันตสุิข
ส่วนตวัและความรูสึ้กเป็นหน่ึง
เดยีวกันกับผู้อื่น” 2

เมือ่พดูถงึความทา้ทายใน
ครอบครวั แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์

ผูร้บัใช้เป็นทีป่รกึษาทีห่น่ึงใน
ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญักล่าววา่ “ดฉัินไมเ่คยตอ้ง
ใช้ชีวติผา่นการหยา่รา้ง ความ
เจ็บปวดและความไมม่ัน่คงอนั
เกดิจากการถกูทอดทิง้ หรอืความ
รบัผิดชอบทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการ
เป็นแมต่วัคนเดยีว ดฉัินไมเ่คย
ประสบกับการสูญเสียลกู การเป็น
หมนั หรอืเสน่หาเพศเดยีวกนั 
ดฉัินไม่เคยตอ้งทนตอ่การกระท�า
ทารณุกรรม ความเจ็บป่วยเรือ้รงั 
หรอืการเสพตดิ ส่ิงเหลา่น้ีไม่ ใช่
ความทุกขท์ีด่ฉัินประสบ

“. . . แตก่ารทดสอบและการ
ทดลองส่วนตวั ของดฉัิน . . .  
ท�าให้ดฉัินคุน้เคยเป็นอย่างดี
กับพระองคผ์ู้เข้าพระทัย . . .  
นอกจากน้ี ดฉัินเคยประสบการ
ทดสอบของชีวติมรรตยัทัง้หมด
ที่เพิ่งกล่าวถึงจากการเป็นบุตร
สาว มารดา คณุย่าคณุยาย 
พี่สาว คณุป้า และเพื่อน

“ โอกาสของเราในการเป็นธิดา
ที่รกัษาพันธสัญญาของพระผู้

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอการดลใจให้รูว้า่
จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

พจิำรณำส่ิงนี้

ความเป็น
น�้าหน่ึงใจ
เดียวกนั

ช่วยใหเ้รา
เป็นหน่ึง
เดียวกบั

พระผูเ้ป็น
เจา้อยา่งไร

อ้ำงองิ
 1. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “การชดใช้

และคา่ของจิตวญิญาณเดยีว,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2004, 106.

 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “เพื่อเราจะเป็น
หน่ึง,” เลียโฮนา, ก.ค. 1998, 75.

 3. แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวั
มาจากพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2015, 11–12.

เป็นเจ้าไม่เพียงเพื่อเรยีนรูจ้าก
ความท้าทายของเราเองเท่าน้ัน 
แตเ่พื่อเป็นหน่ึงเดยีวกันใน
ความเห็นใจและความเมตตา
ขณะที่เราสนับสนุนช่วยเหลือ
สมาชิกคนอื่นในครอบครวัของ
พระผู้เป็นเจ้าในความทุกข์ยาก
ของพวกเขา” 3

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
ยอห์น 17:20–23; เอเฟซัส 4:15;  
โมไซยาห์ 18:21–22; 4 นีไฟ 1:15  
reliefsociety .lds .org
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