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ในปี ค.ศ. 1997 เพื่อฉลองวาระครบรอบปีที่ 150 แห่งการ 
มาถึงของผู้บุกเบิกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ. 1847   “ผู้ 
บุกเบิก” วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยุคปัจจุบันจึงได้จัดการเดินทางจาก 
วินเทอร์ควอเตอร์ส เนบราสกาไปหุบเขาซอลท์เลค ภาพนี้วาด 
ตามเหตุการณ์คราวนั้น  เพลงสวด “สิทธิชนมา” ซึ่งประพันธ์
โดยวิลเลียม เคลย์ตันในปี ค.ศ. 1846  นำามาใช้ได้กับผู้บุกเบิก
ทั้งสองกลุ่ม

สิทธิชนมา อย่ากลัวงานหนักแบบใด
ดำาเนินต่อโดยสุขใจ
แม้การเดินทางลำาบากแก่ท่านทั้งหลาย
พระการุณย์จะอยู่ใกล้
ให้พยายามกำาจัดกังวล
เป็นประโยชน์กว่าวิตกทุกข์ทน
หัวใจจะเบิกบานเพราะคำานี้—ทุกอย่างดี! ทุกอย่างดี!
(เพลงสวด บทเพลงที่ 17)

การรวม โดย โจชัว วอลเลซ เจนเซ็น
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18 เรื่องราวประทับใจในพระกิตติคุณ:  
  ยื่นมือช่วยชีวิต

โดย ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

38 เสียงวิสุทธิชน

74 ข่าวศาสนจักร

79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค ์
  ใน ครอบครัว 

80 จนกว่าเราจะพบกันอีก: อุปมา 
  เรื่องต้นกล้วย

โดย แอนทัน ที. คูมารัศมี ตามที ่
บอกเล่าแก่ลินดา เจ. เลเทอร์

เลียโฮนา สิงหาคม 2011

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด: 
  รักที่บ้าน—คำาแนะนำาจากศาสดา 
  พยากรณ์

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเยี่ยมสอน: สมาคมของสตรี 
  ผู้มีใจบริสุทธิ์

บทความพิเศษ
20 ผู้บุกเบิกสองคนห่างกันสอง 
  ศตวรรษ

โดย อัลลิสัน ไจ-เจน เมอร์ริลล์
ห่างกันศตวรรษครึ่งแต่เชื่อมโยง
ด้วยศรัทธา

22 หมู่เกาะแห่งไฟและศรัทธา:  
  กาลาปาโกส

โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
ศาสนจักรกำาลังเบ่งบานในหมู่เกาะ  
   ที่พิเศษยิ่งแห่งนี้

30 ประเพณีของชีวิตที่ชอบธรรม 
  และมีดุลยภาพ

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
กุญแจสี่ดอกสู่การบรรลุดุลยภาพ

ปกิณกะ
 8 เรื่องเล็กและเรียบง่าย

11 รับใช้ในศาสนจักร: คุณให้พร 
  ดิฉันได้ไหม

โดย เจนนิเฟอร์ โรส แมดดีย์

12 เราพูดถึงพระคริสต์: รับพระนาม 
  ของพระองค์ไว้กับผม

โดย เจคอบ เอฟ. ฟรานด์เซ็น

14 สิ่งที่เราเชื่อ: พระผู้เป็นเจ้าทรง 
  ส่งเรามาแผ่นดินโลกให้เป็น 
  สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว

16 บ้านเรา ครอบครัวเรา: ผู้บุกเบิก 
  ที่เด็ดเดี่ยวหนึ่งคน คนหลายรุ่น 
  ได้รับพร

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย เจอร์รีย์ กานส์
ปกหลัง: ภาพถ่าย © iStockphoto.
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ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนาที ่

ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ได้หรือไม่  

คำาใบ้: ล้อแสงตะวัน

46 คำาถามและคำาตอบ
ฉันควรตอบอย่างไรเมื่อเพื่อนๆ 
บอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดเห็น 
พระผู้เป็นเจ้าได้

48 ศาสนจักรที่แท้จริงและดำารงอยู ่
  เพียงแห่งเดียว

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
ศาสนจักรของเราเป็นศาสนจักร
ที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวหมายความ
ว่าอย่างไร

52 เพลงและการสวดอ้อนวอน
โดย อาดัม ซี. โอลสัน
ดิลลอนรู้ว่าจะหันไปพึ่งใครเมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะร้อง
เสียงสูงให้ได้

54 ร้องเพลงในสิงคโปร์
โดย มิเชลล์ ไซห์ และเซรีส์ ออง
ประจักษ์พยานเข้มแข็งและ
มิตรภาพแน่นแฟ้นเมื่อวัยรุ่นแสดง
ละครเพลงในสิงคโปร์

57 เป็นผู้บุกเบิกยุคปัจจุบัน

พระเจ้ามิได้ทรงขอให้เราเดินข้าม
ทุ่งราบ พระองค์ทรงขอให้เราเดิน
ข้ามถนนไปพบเพื่อนบ้าน

58 โปสเตอร์: มีทางออก

59 พยานพิเศษ: ฉันเรียนรู้อะไรบ้าง 
  จากพระคัมภีร์

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

60 ภาพสะท้อน
โดย เชอิลา คินเดรด

อนาคตมีอะไรเตรียมไว้ให้ฉัน

62 หน้านี้ของหนู

64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: ร่างกายของ 
  ฉันเป็นวิหารของพระผู้เป็นเจ้า

โดย วิคกี เอฟ. มัตสุโมริ

66 เรื่องราวของพระเยซู: พระเยซู 
  ทรงอวยพรเด็กๆ

โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

68 หาคนให้สอน

ช่วยให้ผู้สอนศาสนาไปตามนัดสอน

69 คมวาทะ

70 สำาหรับเด็กเล็ก

42 เขาขอ เช่นนั้น 
  จริงหรือ

โดย โจลีน แฮนเซ็น

คนอายุน้อยอย่างดิฉันจะทำา 
การเรียกนี้ได้หรือ
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สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด็ก

ศาสนจักรจัดตั้งเมื่อไม่นานมานี้ใน 

หมู่เกาะกาลาปาโกส (ดู หน้า 22) 

ดภูาพเพิม่เตมิของสมาชกิศาสนจกัร

ในกาลาปาโกสได้ที่ www.liahona.

lds.org

เข้าไปฟังดิลลอน (ดู หน้า 52)  

ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เซมินารี

พันธสัญญาเดิมเป็นภาษาตองกา

ได้ที่ www.liahona.lds.org

ท่านรู้หรือไม่ว่ามีเด็กปฐมวัยประมาณ

หนึ่งล้านคนทั่วโลก พบเด็กปฐมวัย

บางคนได้ที่ www.liahona.lds.org

เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
www.languages.lds.org

ในภ�ษ�ของท�่น

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
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รับใช้, การ, 18, 22, 40, 42
ร่างกาย, 64, 73
ศีลระลึก, 12
ศึกษาพระคัมภีร์, การ, 30, 46, 59
สมาคมสงเคราะห,์ 7
สวดอ้อนวอน, การ, 38, 52
ส่วนสิบ, 70, 72
อุปนิสัย, 30

สิงหาคม 2011 ปีที่ 35 เล่มที่ 8

เลียโฮนา 09688 425

นิตยสารนานาชาติฉบับทางการของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์, ดีเทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

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

บรรณาธิการ: พอล บี. ไพเพอร์

ที่ปรึกษา: สแตนลีย์ จี. เอลลิส, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์,  
โยชิฮิโกะ คิคุชิ

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์

ผู้อำานวยการบรรณาธิการ: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น

ผู้อำานวยการภาพกราฟิก: อัลลัน อาร์. ลอยบอร์ก

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: เจนิเฟอร์ แอล. กรีนวูด, อาดัม ซี. โอลสัน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คารร์

กองบรรณาธิการ: บริททานีย์ บีทตี, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว 
ดี. ฟลิตตัน, ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์, ลาร์รีย์ ฮิลเลอร์, แคร์รี  
คาสเต็น, เจนนิเฟอร์ แมดดีย์, เมลิสซา เมอร์ริลล์, ไมเคิล อาร์.  
มอร์ริส, แซลลีย์ เจ. โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์คีย์, แชด อี. ฟาเรส, 
แจน พินบอรัฟ, จาเน็ต โธมัส, พอล แวนเดนเบิร์จ, เมลิสซา เซนเตโน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป ์เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น

ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: สก็อตต์ แวน แคมเพน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส

นักออกแบบอาวุโส: ซี. คิมบัลล์ บอทท์, โธมัส เอส. ไชลด์, คอลลีน 
ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต: โคลเลตต์ เนเบเคอร์ อูนี, ฮาเวิร์ด จี. บราวน์, จูลี 
เบอร์เดทท์, เรจินัลด์ เจ. คริสเต็นเซ็น, คิม เฟนสเตอร์เมเคอร์, แคธลีน 
ฮาเวิร์ด, เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน, ไทย์ พิลเชอร์

งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่าย: อีวาน ลาร์เซ็น

สำาหรับการสมัครสมาชิกและราคานอกสหรัฐและแคนาดาให้ติดต่อ 
ศูนย์หนังสือศาสนจักรในท้องที่หรือผู้นำาวอร์ดหรือผู้นำาสาขา

โปรดส่งต้นฉบับและข้อซักถามของท่านมาที่ Liahona, Rm. 
2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT  
84150-0024, USA; หรืออีเมลมาที่ liahona@ldschurch.org

เลียโฮนา (คำาศัพท์ในพระคัมภีร์มอรมอน หมายถึง “เข็มทิศ” หรือ 
“เครื่องชี้ทาง”) จัดพิมพ์ในภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลามา 
บัลแกเรีย เขมร เซบู จีน โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัทช์ อังกฤษ เอสโต
เนีย ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก  ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินโดนีเซีย 
อิตาลี ญี่ปุ่น คิริบาตี เกาหลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มาลากาซี มาร์แชล
ล์ มองโกเลีย นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซามัว 
สโลเวเนีย สเปน สวีเดน ตากาล็อก ตาฮีตี ไทย ตองกา ยูเครน อูรดู 
และเวียดนาม (จำานวนฉบับต่อปีต่างกันไปตามภาษาที่จัดพิมพ์)

© 2011 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ   
พิมพ์ในประเทศไทย

ท่านอาจทำาสำาเนาข้อความและภาพใน เลียโฮนา ไว้ใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้าน 
ได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์  ไม่อนุญาตให้ทำาสำาเนาภาพที่ระบุข้อ 
ห้ามไว้ตรงขอบภาพ  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อที่ 
Intellectual Property Offifce, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 
84150, USA; อีเมล: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

สำาหรับผู้อ่านในสหรัฐและแคนาดา: ฉบับสิงหาคม 2011 ปีท่ี 35 เล่ม
ที่ 8 เลียโฮนา (USPS 311-480) ภาษาอังกฤษ (ISSN 1080-9554) จัดพิมพ์
เป็นรายเดือนโดย The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 
E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150 อัตราค่าสมาชิกในสหรัฐ 
10 ดอลลาร์ต่อปี; แคนาดา 12 ดอลลาร์ต่อปีบวกภาษี  ค่าไปรษณียากร
จ่ายที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ตามระยะเวลาที่กำาหนด  ถ้าเปลี่ยนที่อยู่โปรด 
แจ้งภายในหกสิบวัน  ต้องระบุท่ีอยู่เดิมและท่ีอยู่ใหม่ไว้ในฉลากท่ีอยู่ฉบับ 
ล่าสุด  สหรัฐอเมริกาและแคนาดาส่งใบสมัครสมาชิกไปที่ Salt Lake  
Distribution Center ตามที่อยู่ด้านล่าง  สมัครสมาชิกทางโทรศัพท์หมาย 
เลข: 1-800-537-5971  ท่านสามารถสมัครสมาชิกทางโทรศัพท์ผ่านบัตร 
เครดิต (วีซ่า มาสเตอร์การ์ด อเมริกันเอ็กซ์เพรส)  (Canada Poste Information: 
Publication Agreement #40017431)

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์: ส่งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่มาได้ที่ Salt Lake 
Distribution Center, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake 
City, UT 84126-0368



ชีวิตครอบครัวที่ได้รับพร
“เมื่อเรามีประสบการณ์มาก ท่องเที่ยวไปไกล และได้เห็นว่า 

โลกนี้ช่างเต็มไปด้วยสิ่งฉาบฉวยไร้แก่นสาร เราจะเริ่มขอบคุณ 

สิทธิพิเศษของการได้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถพึ่งพาได้ 

ไม่ว่าจะเป็น—บ้าน ครอบครัว และความภักดีของคนที่เรารัก  

เราจะรู้ว่าความผูกพันกันด้วยหน้าที่ ความเคารพ และการเป็น

ส่วนหนึ่งของกันและกันหมายความว่าอย่างไร  เราเรียนรู้ว่าไม่มี

สิ่งใดจะแทนที่สัมพันธภาพอันเป็นพรของชีวิตครอบครัวได้”1

แบ่งปันความรักของเรา
“จงกล่าวคำาชมและสวมกอดลูกของท่าน บอกลูกว่า ‘แม่รัก 

ลูก’ มากกว่านั้น จงกล่าวขอบคุณเสมอ  อย่าปล่อยให้ปัญหาที่ 

ต้องแก้ไขสำาคัญกว่าคนที่ต้องรัก  มิตรสหายย้ายออก ลูกๆ เติบ 

ใหญ่ คนรักตายจาก เรามักไม่เห็นความสำาคัญของผู้อื่นจนกว่า

จะถึงวันนั้นเมื่อพวกเขาไปจากชีวิตเราและเราถูกทิ้งให้อยู่กับ

ความรู้สึกว่า ‘รู้อย่างนี้’ และ ‘แสนเสียดาย’ … 

“เราจงเพิ่มรสชาติให้ชีวิตขณะยังมีชีวิตอยู่ หาปีติในการเดิน

ทาง แบ่งปันความรักของเราให้มิตรสหายและครอบครัว  วันหนึ่ง 

เราต่างก็จะไม่มีวันพรุ่งนี้  ขอเราอย่าผัดวันในการทำาสิ่งสำาคัญที ่

สุด”2

แสดงความรักของเรา
“พี่น้องชายทั้งหลาย เราพึงปฏิบัติต่อภรรยาของเราด้วยการ 

ให้เกียรติและด้วยความเคารพ  พวกเธอคือคู่ครองนิรันดร์ของเรา 

พี่น้องสตรีทั้งหลาย จงให้เกียรติสามีของท่าน  พวกเขาต้องการ

ได้ยินคำาพูดที่ไพเราะ  พวกเขาต้องการรอยยิ้มที่เป็นมิตร  พวกเขา 

ต้องการให้ท่านแสดงออกอย่างอบอุ่นด้วยความรักอันแท้จริง … 

“ถึงท่านผู้เป็นบิดามารดา ข้าพเจ้ากล่าว จงแสดงความรักต่อ 
ลูกๆ ของท่าน ท่านรู้ว่าท่านรักพวกเขา แต่ต้องแน่ใจว่าพวกเขารู้ 
ว่าท่านรักพวกเขาเช่นกัน  พวกเขามีค่ายิ่ง  จงให้พวกเขารู้  เรียก 
หาพระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอความช่วยเหลือขณะที่ท่านดูแล 
ความต้องการของพวกเขาในแต่ละวันและขณะที่ท่านรับมือการ
ท้าทายซึ่งมาพร้อมกับการเป็นบิดามารดาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง 
ได้  ท่านต้องการมากกว่าสติปัญญาของท่านเองในการเลี้ยงดู
พวกเขา”3

บอกรัก
“ถึงบิดามารดาทั้งหลาย จงบอกรักบุตรธิดาของท่าน  สวด 

อ้อนวอนให้พวกเขาเพ่ือพวกเขาจะสามารถต้านทานความช่ัวร้าย 
ของโลกได้  สวดอ้อนวอนให้พวกเขาเติบโตด้วยศรัทธาและประ- 
จักษ์พยาน  สวดอ้อนวอนให้พวกเขาดำาเนินชีวิตด้วยการประกอบ 
คุณงามความดีและรับใช้ผู้อื่น

“บุตรธิดาทั้งหลาย ให้บิดามารดารู้ว่าท่านรักพวกเขา  ให้พวก 
เขาประจักษ์ว่าท่านกตัญญูรู้คุณเพียงใดต่อทุกอย่างที่พวกเขา
ทำาและยังคงทำาเพื่อท่าน”4

สิ่งสำาคัญที่สุด
“สิ่งสำาคัญที่สุดมักเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวเรา  เรามักคิดเอา 

เองว่าพวกเขา ต้อง รู้ว่าเรารักพวกเขาเพียงใด  แต่เราไม่ควรคิด 
เอาเอง  เราควรทำาให้พวกเขารู้  วิลเลียม เช็คสเปียร์เขียนว่า  
‘ความรักที่ไม่แสดงออกย่อมไม่ใช่ความรัก’  เราจะไม่เสียใจเลย 
กับคำาพูดอ่อนโยนที่เอ่ยออกมาหรือความรักที่แสดงให้เห็น  แต่ 
เราจะเสียใจถ้าเราตัดเรื่องเช่นนั้นออกจากความสัมพันธ์ของเรา
กับคนที่มีความหมายต่อเรามากที่สุด”5

รักที่บ้าน
โดย ประธาน

โธมัส เอส. มอนสัน
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ทำาให้สวรรค์ใกล้ขึ้น
“ขอให้ครอบครัวและบ้านของเราเต็มไปด้วยความ 

รัก ความรักที่มีให้กัน ความรักพระกิตติคุณ ความรัก

เพื่อนมนุษย์ และความรักพระผู้ช่วยให้รอด  ผลก็คือ

สวรรค์จะอยู่ใกล้แผ่นดินโลกมากขึ้น

“ขอให้บ้านของเราเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมาชิก

ของครอบครัวเราต้องการกลับมาเสมอ”6

การสวดอ้อนวอนให้ครอบครัว
“เนื่องด้วยหน่วยครอบครัวอยู่ภายใต้การโจมตีใน 

โลกทุกวันน้ี และหลายอย่างท่ีถือกันมานานว่าศักด์ิสิทธ์ิ 

ถูกเยาะเย้ยถากถาง เราจึงทูลขอพระองค์ พระบิดาของ 

เรา ทรงทำาให้เราทัดเทียมกับการท้าทายที่เราเผชิญอยู่  

เพื่อเราจะยืนหยัดในความจริงและความชอบธรรมได้  

ขอให้บ้านของเราเป็นท่าเรือแห่งสันติ ความรัก และ

ความเข้มแข็งทางวิญญาณ”7 

การสอนจากข่าวสารนี้

ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหน่ึง “ครูจะนำาเสนอคำาถาม 

หรือสถานการณ์ และให้เวลาผู้เรียนเพียงช่วงสั้นๆ  

เพื่อเสนอแนะวิธีแก้ไขหรือแนวคิดอย่างเสรี” (ไม่มีการ 

เรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999] หน้า 160)  ขณะ

ที่ท่านอ่านบทความนี้กับครอบครัว ขอให้พวกเขาฟังคำา 

แนะนำาหรือแนวคิดท่ีพวกเขาประทับใจ  จากน้ันให้สมาชิก 

ครอบครัวระดมความคิดเพื่อหาวิธีเพิ่มความรักในบ้าน  

ท่านอาจขอให้ครอบครัวทบทวนแนวคิดเหล่านี้ในการ

สังสรรค์ในครอบครัวครั้งหน้า

อ้างอิง
1. “สถานที่ลี้ภัยจากโลก” การประชุมอบรมผู้นำาทั่วโลก 9 ก.พ. 2008 

หน้า 29
2. “Joy in the Journey” (Brigham Young University 

Women’s Conference, 2 พ.ค. 2008), http://ce.byu.edu/cw/
womensconference/archive/transcripts.cfm

3. “พรอันมากมาย”  เลียโฮนา พ.ค. 2008 หน้า 137
4. “จนกว่าเราจะพบกันอีก” เลียโฮนา พ.ค. 2009 หน้า 137
5. “พบปีติในการเดินทาง” เลียโฮนา พ.ย. 2008 หน้า 106
6. “สถานที่ลี้ภัยจากโลก” หน้า 30
7. คำาสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารเดอะฮีลาแวลลีย์ แอริโซนา วันที่ 23 

พฤษภาคม 2010 ใน “The Gila Valley Arizona Temple: 
‘Wilt Thou Hallow This House,’” Church News 29 พ.ค. 
2010 หน้า 5



คุณแม่ช่วยชีวิตเรา
โดย แพทริเซีย ออเซียร์

เม่ือดิฉันอายุหกขวบ ดิฉันกับน้อง 

สาวกำาลังดูพี่สาวของเราแข่ง

บาสเกตบอล คุณพ่อออกไปแล้วเรา 

ถึงได้ตัดสินใจว่าอยากกลับบ้าน 

พร้อมท่าน เราจึงว่ิงตากฝนตามท่าน 

ไป  เมื่อหาท่านไม่พบ เราจึงกลับไป 

ที่โรงยิมเพื่อกลับบ้านพร้อมคุณแม่  

แต่พอเข้าไปในโรงยิม ทุกคนใน

อาคารก็ไปกันหมดแล้ว

ดิฉันจำาได้ว่าเราพยายามเบียด 

เข้าไปช่องวงกบประตูเพ่ือไม่ให้ถูกฝน 

สร้างบ้านที่มีความสุข

เยาวชน

เด็ก

พลางสวดอ้อนวอนขอให้มีคนมา

ต่อจากนั้นดิฉันจำาได้ว่าได้ยินเสียง 

ประตูรถแวนสีแดงของเราปิดดังปัง 

เราวิ่งไปตามเสียงนั้น  สิ่งที่เกิดขึ้น 

หลังจากนั้นเป็นความทรงจำาอันแจ่ม 

ชัดที่สุดครั้งหนึ่งในวัยเด็กของดิฉัน 

นั่นคือคุณแม่โอบเราไว้ในอ้อมแขน 

ของท่าน “ดังแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบมาไว้

ใต้ปีกของมัน” (3 นีไฟ 10:4) คุณ

แม่ช่วยชีวิตเราไว้ และดิฉันไม่เคย

รู้สึกอุ่นใจมากเท่าวินาทีนั้นมาก่อน

ขณะนึกถึงอิทธิพลของคุณแม่  

ดิฉันเห็นว่าชีวิตท่านชี้ทางให้เราไป 

หาพระผู้ช่วยให้รอดและแสดงให้ 

ดิฉันเห็นว่าการ “ยกมือที่อ่อนแรง, 

และให้กำาลังเข่าที่อ่อนล้า” (คพ. 81: 

5) หมายความว่าอย่างไร  ท่านพ่ึงพา 

พระเยซูคริสต์ผู้ประทานพละกำาลัง

ให้ท่าน “เสริมเพิ่มขึ้น” (“พระเจ้า

ขอข้าตามพระองค์” เพลงสวด บท 

เพลงที่ 106)

ประธานมอนสันเสนอแนะวิธี 
ที่เราจะสร้างบ้านที่มีความ 

สุขได้  อ่านบทความตั้งแต่ต้นจน 
จบเพื่อหาสิ่งที่ท่านและครอบครัว 
ทำาได้เพื่อสร้างบ้านที่มีความสุข

ทุกครั้งที่ท่านพบสิ่งที่ท่านทำา 
ได้ ให้เขียนลงในช่องว่างที่เตรียม 

ให้  หลังจากพบสิ่งแรกแล้ว ให้วาด 
รูปส่วนของบ้านที่ระบุไว้ข้างเส้น
บรรทัด หาวิธีอย่างน้อยห้าวิธีที่ 
ท่านจะสร้างบ้านที่มีความสุขและ 
วาดบ้านทั้งหลังกับครอบครัวของ
ท่านไว้ในนั้นได้

1. ผนัง

2. หลังคา

3. ประตู

4. หน้าต่าง

5. ครอบครัว

ดิฉันไม่เคย
รู้สึกอุ่นใจเท่า
วินาทีที่คุณแม่
โอบเราไว้ใน
อ้อมแขนของ
ท่าน
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ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

สมาคมของสตรี
ผู้มีใจบริสุทธิ์

ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้และสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่าน
เยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีของท่านและทำาให้สมาคม
สงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

ฉันจะทำาอะไร 
ได้บ้าง
1. ฉันกำ�ลังช่วยพี่น้อง 
สตรีที่ฉันดูแลให้ปลูกฝัง 
และบรรลุ “เป้�หม�ยที ่
สูงขึ้น” อย่�งไร

2. ฉันกำ�ลังทำ�อะไรเพื่อ
ทำ�ให้ชีวิตฉัน “ดีง�ม มี
คุณธรรม และบริสุทธิ์”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
www.reliefsociety.
lds.org

เอไลซา อาร์. สโนว์ ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
คนที่สองสอนว่า “อัครสาวกเปาโลพูดไว้แต่โบราณ 

ถึงสตรีผู้มีใจบริสุทธิ์  หน้าที่ของเราแต่ละคนคือเป็นสตรี 
ผู้มีใจบริสุทธิ์  เราจะมีเป้าหมายที่สูงขึ้นถ้าเราเป็นสตรีผู้ 
มีใจบริสุทธิ์  เราจะรู้สึกว่าเราได้รับเรียกให้ปฏิบัติหน้าที่
สำาคัญ  ไม่มีใครได้รับยกเว้นจากหน้าที่เหล่านั้น  ไม่มีพี่
น้องสตรีคนใดโดดเดี่ยว และขอบเขตของเธอแคบ ทว่า
เธอทำาได้มากทีเดียวเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก”1

พี่น้องสตรีทั้งหลาย เราไม่โดดเดี่ยวและขอบเขตของ 
เราไม่แคบ  โดยยอมรับของประทานแห่งความแข็งขันใน 
สมาคมสงเคราะห์ เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟเรียกว่าสมาคม “แยกจากความ
ชั่วร้ายทั้งหมดของโลก นั่นคือ—ดีงาม มีคุณธรรม และ
บริสุทธิ์”2

สมาคมนี้ช่วยเราเสริมสร้างศรัทธาและเติบโตทาง
วิญญาณโดยเปิดโอกาสให้เราเป็นผู้นำา รับใช้ และสอน 
ในการรับใช้ของเราจะมีมิติใหม่เพ่ิมเข้ามาในชีวิตเรา  เรา 
เจริญก้าวหน้าทางวิญญาณ ความรู้สึกผูกพันฉันพี่น้อง 
อัตลักษณ์ และคุณค่าในตนเองเพิ่มพูน  เราตระหนักว่า
เจตนาทั้งหมดของแผนพระกิตติคุณคือเพื่อให้โอกาสเรา
บรรลุศักยภาพอันสมบูรณ์ที่สุดของเรา

สมาคมสงเคราะห์ช่วยเตรียมเราให้พร้อมรับพรของ
พระวิหาร รักษาพันธสัญญาที่เราทำา และมีส่วนร่วมใน
อุดมการณ์แห่งไซอัน  สมาคมสงเคราะห์ช่วยเราเพิ่มพูน
ศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัว เสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้ครอบครัว ค้นหาและช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก

งานของสมาคมสงเคราะห์เป็นงานศักด์ิสิทธ์ิ และการ 
ทำางานศักดิ์สิทธิ์สร้างความบริสุทธิ์ในตัวเรา

ซิลเวีย เอช. ออล์เรด ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญ

จากพระคัมภีร์
อพยพ 19:5; สดุดี 24:3–4; 1 เธสะโลนิกา 4:7; 

ทิตัส 2:3–4; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 38:24; 
46:33; 82:14; 87:8; โมเสส 7:18

จากประวัติของเรา
ขณะพูดกับสมาคมสตรีสงเคราะห์แห่งนอวู  

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟเน้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์  
โดยอธิบายว่าเมื่อพี่น้องสตรีผ่องใสและบริสุทธิ์  
พวกเธอย่อมมีอิทธิพลโดดเด่นบนโลก  ท่านอธิบาย 
ว่า “ความอ่อนโยน ความรัก ความบริสุทธิ์—นี่คือ 
สิ่งที่ควรเชิดชูท่าน…สมาคมนี้…จะมีอำานาจ 
บัญชาราชินีท้ังหลายท่ามกลางพวกเธอ…บรรดา 
กษัตริย์และราชินีของแผ่นดินโลกจะมาสู่ไซอัน และ 
แสดงความเคารพพวกเธอ”  พี่น้องสตรีสมาคม
สงเคราะห์ที่ดำาเนินชีวิตตามพันธสัญญาจะได้
ความเคารพไม่เพียงจากคนสูงศักดิ์เท่านั้น แต่ 
“หากท่านดำาเนินชีวิตให้สมกับเอกสิทธิ์ของท่าน” 
โจเซฟสัญญากับพี่น้องสตรี “คงจะห้ามเหล่าเทพ
เป็นสหายของท่านไม่ได้”3

เมื่อพี่น้องสตรีมีส่วนในงานแห่งการรับใช้และ 
ช่วยผู้อื่นให้รอด พวกเธอย่อมได้รับการชำาระให้ 
บริสุทธิ์เป็นส่วนตัว  ลูซี แม็ค สมิธ มารดาของ 
ศาสดาพยากรณ์พูดถึงความดีงามที ่สมาคม 
สงเคราะห์จะบรรลุได้ดังน้ี “เราต้องถนอมน้ำาใจกัน 
ดูแลกัน ปลอบโยนกัน และรับคำาแนะนำา เพื่อเรา
ทุกคนจะได้นั่งลงด้วยกันในสวรรค์”4

อ้างอิง
1. เอไลซา อาร์. สโนว์ 

“An Address,” 
Woman’s Exponent, 
15 ก.ย. 1873  
หน้า 62

2. โจเซฟ สมิธ ใน 
History of the 
Church, 4:570

3. โจเซฟ สมิธ ใน 
History of the 
Church, 4:605,  
606

4. ลูซี แม็ค สมิธ ใน 
Relief Society, 
Minute Book มี.ค. 
1842–มี.ค. 1844  
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24 
มี.ค. 1842, หอสมุด
ประวัติศาสนจักร, 
18–19
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“โดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำาคัญจะเกิดขึ้น” (แอลมา 37:6)

งานเผยแผ่ศาสนาครั้ งแรกใน
เกาหลีเริ่มต้นระหว่างสงคราม 

เกาหลีเมื่อต้นทศวรรษ 1950 แต่คิม 
โฮ จิค หนึ่งในผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ชาวเกาหลีรุ่นแรกได้รับบัพติศมาใน 
สหรัฐ  คิมกำาลังเรียนปริญญาเอกขณะ 
เข้าร่วมศาสนจักรในเพนซิลเวเนีย 
เมื่อปี ค.ศ. 1951  บุตรสองคนของเขา 
อยู่ในกลุ่มสี่คนแรกที่รับบัพติศมาใน 
เกาหลีเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม ค.ศ. 1952 
ต่อมาบราเดอร์คิมเป็นผู้นำาในรัฐบาล 
เกาหลีและมีอิทธิพลในการช่วยให้ผู้
สอนศาสนาเข้ามาในเกาหลีใต้

ในปี ค.ศ. 1962 ศาสนจักรตั้ง 

เกาหลีใต้
คณะเผยแผ่เกาหลี และจัดพิมพ์พระ 
คัมภีร์มอรมอนเป็นภาษาเกาหลีในปี 
ค.ศ. 1967  สเตคแห่งแรกของเกาหลีใต้ 
และเป็นสเตคแห่งแรกในเอเชียแผ่น 
ดินใหญ่จัดตั้งในกรุงโซลเมื่อวันที่ 8  
มีนาคม ค.ศ. 1973  พระวิหารโซล  
เกาหลี พระวิหารแห่งแรกในเอเชีย 
แผ่นดินใหญ่ ได้รับการอุทิศเมื่อปี 
ค.ศ. 1985

คริสต์ศักราช 2001 เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสองมอบสำาเนา “ครอบครัว:  
ถ้อยแถลงต่อโลก” ให้ลี ฮาน-ดอง 
นายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้

81,251
3
17
142
1

ซ้าย: คิม โฮ จิค (ขวา) กับเอ็ลเดอร์ฮาโรลด์ 
บี. ลี (กลาง) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ขณะไปเยี่ยมประเทศเกาหลี บน: พระวิหาร
โซล เกาหลี อุทิศในปี ค.ศ. 1985
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สมาชิกภาพ
คณะเผยแผ่

สเตค
วอร์ดและสาขา

พระวิหาร

ศาสนจักรในเกาหลีใต้



ภรรยาของ 
ประธาน

ศาสนจักรตั้งแต่เอ็มมา 
สมิธจนถึงฟรานเซส 
มอนสัน ต่างยืนเคียง
ข้างสามีในฐานะคู่ชีวิต
ที่ซื่อสัตย์  เอ็ลเดอร์
บรูซ อาร์. แมคคองกี 
(1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองพูด
ถึงสตรีเหล่านี้และสตรี
ที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆ ว่า 
“พระเจ้าไม่ทรงส่งอัคร
สาวก ศาสดาพยากรณ์ 
และชายที่ชอบธรรมมา
ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้คน 
ของพระองค์โดยไม่ทรง
วางสตรีผู้มีสภาพทาง
วิญญาณเหมือนพวก 
เขาไว้เคียงข้างพวก 
เขา”1 แบบทดสอบ 
นี้จะช่วยให้ท่านรู้ราย
ละเอียดที่น่าสนใจบาง
อย่างเกี่ยวกับภรรยา 
ที่เด็ดเดี่ยวของศาสดา
พยากรณ์วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายแปดท่าน

แบบ
ทดสอบ 

1. สตรีผู้นี้รับบัพติศมาในปี ค.ศ. 1834 และต่อมาเดิน 

ทาง 1,000 ไมล์ (1,600 กิโลเมตร) ตามลำาพังไปสมทบกับ 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา 

เธอสัญญากับมารดาว่าเธอจะกลับมาถ้าเธอพบว่าศาสน- 

จักรไม่จริง แต่เธออยู่กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายตลอดชีวิตที่ 

เหลือ

2. สามีในอนาคตของหญิงสาวผู้นี้พยายามทำาให้เธอ 

ประทับใจเม่ือท้ังสองเป็นวัยรุ่นโดยจัดลานบ้านบิดามารดา 

ของเขาเป็นสถานที่รับรองแขกในงานเลี้ยงให้สมเกียรติ 

ทัดเทียมกับเด็กหนุ่มคนอื่นๆ ในละแวกนั้นที่รำ่ารวยกว่า

3. สตรีผู้น้ีรักการอ่านต้ังแต่สมัยเป็นเด็ก โดยมักจะอ่าน 

ในเวลาที่คนอื่นคิดว่าเธอนอนหลับ จัดที่นอน หรือฝึก

ออร์แกน

4. เมื่ออายุแปดขวบ เด็กหญิงผู้นี้เข้าไปสวดอ้อนวอน 

ในป่า  เธอสวดอ้อนวอนให้คุณพ่อของเธอผู้ไม่มีศรัทธามั่น 

คงในพระคริสต์  เม่ือคุณพ่อเข้าไปล่าสัตว์ในป่า เขาบังเอิญ 

ได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเธอ และนั่นทำาให้ใจเขาอ่อนลง 

และกลายเป็นคนมีศรัทธามากขึ้น

5. ในการออกเดทคร้ังแรกของสตรีผู้น้ีกับสามีในอนาคต 

ของเธอ คุณพ่อคุณแม่หอมแก้มคู่เดทของเธอ  เมื่อชาย 

หนุ่มมองมาที่คู่เดทของเขา เธอพูดเพียงว่า “ฉันจะไปหยิบ 

เสื้อคลุมก่อนนะคะ”2

6. สตรีผู้น้ีได้รับการอบรมท่ีมหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์และ 

วิทยาลัยดนตรีซินซินแนติ  เธอเรียนทักษะเคหศาสตร์ที่นั่น 

เธอเรียนรู้ที่จะรักวรรณคดี การละคร และศิลปะ เธอเป็น

นักดนตรีฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งทีเดียว

7. สมัยเป็นนักศึกษาวิทยาลัย สตรีสาวผู้น้ีรับบทนำาเป็น 

วิโอลาใน Twelfth Night ของเชคสเปียร์และเป็นประธาน 

คณะกรรมการงานเต้นรำาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

ห้า ประธานชมรมกีฬาของเด็กหญิง และรองประธานนัก 

เรียน

8. สตรีผู้น้ีอ่านออกเสียงในปฐมวัยได้ไพเราะจับใจด้วย 

ลีลาท่าประกอบครบครัน  ต่อมาสามีเธอพูดถึงการอ่านคร้ัง 

หนึ่งของเธอว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า แต ่

ข้าพเจ้าไม่เคยลืมคร้ังน้ันเลย  ต่อมาเธอโตเป็นสาวสวย และ 

ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าอยากแต่งงานกับเธอ”3

อ้างอิง
1. บรูซ อาร์. แมคคองกี Doctrinal New Testament 

Commentary, 3 vols. (1966–73), 3:302
2. ดู โธมัส เอส. มอนสัน “พรอันมากมาย” เลียโฮนา พ.ค. 2008 

หน้า 127
3. ดู เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ “ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์:  

ผู้ยืนหยัดในความเด็ดเดี่ยวและความกล้าหาญ” เลียโฮนา มิ.ย. 
1995 หน้า 40

ภรรยาของ
ศาสดา
พยากรณ์

เอ็มมา เฮล สมิธ ฟลอรา อามูสเซ็น เบ็นสัน มาร์จอรี เพย์ ฮิงค์ลีย์ ฟีบี ดับเบิลยู. คาร์เตอร์ วูดรัฟฟ์

ลูซี วูดรัฟฟ์ สมิธ ฟรานเซส จอห์นสัน มอนสัน คามิลลา อายริงก์ คิมบัลล์ เอ็มมา เรย์ แมคเคย์
คำ�เฉลยอยู่ในหน้�ถัดไป
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ต้องการเรื่องเล่าของเด็กๆ

เลียโฮนา  กำาลังมองหาเร่ืองจริงท่ี ผู้ใหญ่เขียน 

ให้ โดยอิงจากประสบการณ์ของเด็กๆ จาก 

ทั่วโลก  เรื่องเล่าต้องอิงจากเหตุการณ์จริง แต่ 

ศาสนจักรอาจเติมหรือเปล่ียนช่ือ บทสนทนา และ 

รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยทำาให้เรื่องเล่า

ครบถ้วนสมบูรณ์

เรื่องเล่าควรแสดงให้เห็นว่าเด็กกำาลังเรียนรู้

และประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณในชีวิต 

พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระกิตติคุณช่วย 

ให้พวกเขาเอาชนะการล่อลวงและความขัดแย้ง

ในชีวิตจริง  เรื่องเล่าควรเปิดเผยความคิดและ 

ความรู้สึกของเด็กที่อยู่ในเรื่องนั้น

ประสบการณ์จากวัยเด็กของท่าน ของลูก หรือ 

เหตุการณ์ที่ท่านเห็นในชีวิตเด็กๆ รอบตัวท่าน

เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีสำาหรับแนวคิดในเรื่องเล่า

แนวคิดเก่ียวกับหัวข้อบางอย่าง ได้แก่ ศรัทธา 

บัพติศมา ความซื่อสัตย์ การให้อภัย ประจักษ์ 

พยาน การสังสรรค์ในครอบครัว การทำาตาม 

ศาสดาพยากรณ์ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การทำาตาม 

พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือหลัก

ธรรมข้อใดข้อหนึ่งในมาตรฐานพระกิตติคุณของ

ฉัน

ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อผู้เขียน ที่อยู่ เบอร ์

โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล (ถ้ามี) วอร์ดหรือสาขา และ 

สเตคหรือท้องถิ่น  อีเมลเรื่องเล่ามาที่ liahona@ 

ldschurch.org หรือส่งมาที่
Stories for Children
Liahona, Rm. 2420
50 E. North Temple St.
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

ข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต
• อ่านหนังสือที่ดี
• เริ่มงานอดิเรกที่ท่านอยากลองทำามา

ตลอด
• เข้าร่วมงานวัฒนธรรมที่ดีงาม
• ศึกษาคำาปราศรัยการประชุมใหญ่

หรือบทเรียนในคู่มือ หลักธรรมพระ
กิตติคุณ ที่มอบหมายให้อ่านก่อนมา 
เรียนวันอาทิตย์

• เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสถานที่
สำาคัญทางประวัติศาสตร์

• สังเกตโลกรอบตัว อาทิ เดินเล่นใน
ละแวกบ้าน จ้องมองดวงดาว เฝ้าดู
สัตว์ในเขตที่ท่านอยู่อาศัย

• ทำางานประวัติครอบครัว
• เรียนรู้ทักษะหรือกีฬาใหม่ๆ
• ไปห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าหัวข้อ

ที่น่าสนใจ

การศึกษา: เพิ่มความสามารถ
ของเราในการรับใช้

พระเจ้าและศาสนจักรของพระ 
องค์สนับสนุนให้ศึกษาหาความรู้ 

อยู่ตลอดเวลาเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถ 
ของเราในการรับใช้พระองค์และลูกๆ  
ของพระบิดาบนสวรรค์  สำาหรับเราแต ่
ละคน ไม่ว่าเราจะมีพรสวรรค์อะไร พระ 
องค์ทรงมีการรับใช้ให้เราทำา  และการ 
จะรับใช้ได้ดีนั้นมักเกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้เสมอ ไม่ใช่เพียงคร้ังเดียวหรือใน 
เวลาจำากัด แต่เป็นการเรียนรู้อย่างต่อ
เนื่อง”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด “Education for Real Life,” 
Ensign, ต.ค. 2002 หน้า 21

ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้
จ�ก แน่วแน่ต่อศรัทธา (2004) “ก�รศึกษ�” 
หน�้ 68–69 ถ่า
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คำาเฉลย 
แบบทดสอบ
ภรรยาของศาสดา
พยากรณ์
1.  ฟีบี ดับเบิลยู. คาร์เตอร์ วูดรัฟฟ์ 

แต่งงานกับวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์
2. ลูซีย์ วูดรัฟฟ์ สมิธ แต่งงานกับ

จอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ
3. คามิลลา อายริงก์ คิมบัลล์ แต่ง

งานกับสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.  
คิมบัลล์

4. เอ็มมา เฮล สมิธ แต่งงานกับ 
โจเซฟ สมิธ

5. ฟรานเซส จอห์นสัน มอนสัน 
แต่งงานกับโธมัส เอส. มอนสัน

6.  เอ็มมา เรย์ แมคเคย์ แต่งงาน
กับเดวิด โอ. แมคเคย์

7. ฟลอรา อามูสเซ็น เบ็นสัน แต่ง 
งานกับเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

8. มาร์จอรี เพย์ ฮิงค์ลีย์ แต่งงาน
กับกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

10   เ ล ีย โ ฮ น า

เร่ืองเล็ก & เรียบง่าย
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หิ
มะกำ�ลังตกหนักขณะดิฉันขับรถ 

ขึ้นเข�ช้�ๆ  ดิฉันคิดว่�ถ้�ดิฉัน 

ไปถึงยอดเข�ได้ดิฉันคงกลับถึง 

บ้�นอย่�งปลอดภัย  แต่ขณะเข้�ท�งโค้ง  

ดิฉันเห็นรถลงเข�คันหนึ่งกำ�ลังเสียหลัก

และแฉลบม�ท�งดิฉัน   ดิฉันมีเวล�แค่ร้อง 

กรี๊ดก่อนรถปะทะกัน จ�กนั้นก็หมดสติ

ดิฉันไม่รู้ว่�เวล�ผ่�นไปน�นเพียงใดตอน 

ที่ดิฉันพย�ย�มลืมต�  หิมะกัดหน้�ดิฉัน 

ขณะปลิวเข้�ม�ท�งกระจกด้�นข้�งท่ีแตก 

ละเอียด  ดิฉันพย�ย�มนึกถึงเหตุก�รณ์

ก่อนหน้�นั้น เช่น ดิฉันไปที่ไหนม�ก่อน

เกิดอุบัติเหตุ  อ�ร�มตกใจและอยู่คนเดียว 

ดิฉันจึงร้องออกม�เพร�ะอ�ก�รปวดตุ๊บๆ  

ที่ไหล่และอก  ดิฉันทูลวิงวอนพระบิด�บน 

สวรรค์ขออย่�ให้อ�ก�รบ�ดเจ็บของดิฉัน 

รุนแรงนักและขออย่�ให้ดิฉันเป็นอะไรเลย

ไม่กี่อึดใจต่อม�ดิฉันรู้สึกว่�มีมือหนึ่ง 

จับมือดิฉันอยู่  ดิฉันกุมมือนั้นไว้แน่นต�ม 

สัญช�ตญ�ณ  ดิฉันลืมต�และเห็นช�ยคน 

หนึ่งสวมเสื้อนอกและหมวกสีดำ�ยืนอยู่

นอกรถของดิฉันท่ีถูกชน  เข�บอกว่�ภรรย� 

ของเข�มองม�จ�กบ้�นและเห็นรถชนกัน 

เข�ม�ดูว่�จะช่วยอะไรได้บ้�ง  เข�จับมือ

ดิฉันและบอกว่�ดิฉันจะไม่เป็นอะไรม�ก

ดิฉันพย�ย�มถ�มช�ยคนน้ันว่�เข�เป็น 

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยหรือไม่ แต่ดิฉันกระซิบ 

ได้เพียงว่� “คุณให้พรดิฉันได้ไหมคะ”

เข�ตอบว่�ได้ จ�กนั้นจึงสอดมือเข้�ม�

ท�งหน้�ต่�งที่แตกและว�งมือบนศีรษะ

ดิฉัน

ดิฉันจำ�ไม่ได้ว่�เข�พูดอะไร แต่จำ�ได้ 

ขณะกำ�ลังคิดว่�ดิฉันจะไม่เป็นอะไรเพร�ะ 

ดิฉันได้รับพร  ดิฉันรู้สึกสงบและสบ�ยใจ

เมื่อรถพย�บ�ลม�ถึง ดิฉันข�ดก�รติด 

ต่อกับช�ยคนนั้น  ไม่กี่ชั่วโมงต่อม�ดิฉัน

ออกจ�กโรงพย�บ�ลทั้งที่ซี่โครงหักหนึ่งซี ่

มีรอยฟกช้ำ�ดำ�เขียวหล�ยแห่ง แต่ไม่ได้

บ�ดเจ็บรุนแรง

เช้�วันนั้นดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ดิฉัน 

เดินท�งปลอดภัย ตอนแรกดิฉันคิดว่� 

พระบิด�บนสวรรค์ไม่ทรงตอบคำ�สวดอ้อน 

วอน แต่ไม่น�นดิฉันจึงทร�บว่�พระองค์ 

ทรงตอบและพระองค์ไม่ได้ทรงปล่อยดิฉัน 

ไว้คนเดียว  คำ�สวดอ้อนวอนของดิฉันได้ 

รับคำ�ตอบโดยผ่�นผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตที่ 

คุณให้พร
ดิฉันได้ไหม

ยินดีช่วยเหลือ เข�อยู่ห่�งจ�กจุดเกิดเหตุ 

เพียงไม่ก่ีก้�ว อุบัติเหตุซ่ึงน่�จะทำ�ให้ดิฉัน 

มีอ�ก�รส�หัสม�กกว่�นี้

ดิฉันคงจำ�หน้�ช�ยคนนั้นไม่ได้ถ้�เดิน 

ผ่�นเข�ต�มท้องถนน  ดิฉันคงจำ�เสียงของ 

เข�ไม่ได้ถ้�ดิฉันได้ยินเข�กล่�วทักท�ย 

แต่ดิฉันสำ�นึกคุณช�ยแปลกหน้�คนนี้ผู้

มีค่�ควรและเต็มใจให้พรฐ�นะปุโรหิตใน

ย�มที่ดิฉันต้องก�ร 

ตามศรัทธาของ 
คนเหล่านั้น
“เฉพาะผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 

เซเดคเท่าน้ันจึงปฏิบัติและให้พรผู้ป่วย 

หรือผู้มีทุกข์ได้  โดยปกติผู้ดำารงฐานะ 

ปุโรหิตสองคนหรือมากกว่าน้ันจะปฏิบัติ 

และให้พรผู้ป่วย แต่คนเดียวก็ประกอบ

พิธีได้ทั้งการเจิมและการผนึกหาก

จำาเป็น … 

“พี่น้องชายควรปฏิบัติและให้พร 

ผู้ป่วยตามคำาขอของผู้ป่วยหรือคนที่

ห่วงใยผู้ป่วยอย่างยิ่งทั้งนี้เพื่อพรจะ

เป็นไปตามศรัทธาของคนเหล่านั้น”

คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010) 
หมวด 20.6.1

รั บ ใ ช้ ใ น ศ � ส น จั ก ร

โดย เจนนิเฟอร์ โรส แมดดีย์
นิตยสารศาสนจักร
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ผมอยู่ในงานเผยแผ่ได้ไม่กี่สัปดาห์ 

ก็เริ่มรู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านเล็ก 

น้อย  ผมรักการเป็นผู้สอนศาสนา

แต่งานหนักกว่าที่ผมคาดมากทีเดียว  ผมคิด 

ถึงเพื่อนๆ ครอบครัว และความคุ้นเคยทุก 

อย่างที่ผมทิ้งไว้ที่บ้าน  ในระหว่างศึกษาส่วน 

ตัวตอนเช้าวันหนึ่ง ผมนั่งเงียบๆ พลิกป้ายชื่อ 

ผู้สอนศาสนาในมือผมกลับไปกลับมา พลาง 

คิดว่าผมอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม  ผม

ปรารถนาเพียงได้ยินใครก็ได้เรียกชื่อแรกของ

ผม

ขณะมองดูป้ายชื่อ ผมสังเกตว่าแม้ชื่อแรก 

ของผมจะไม่อยู่ในป้าย แต่ผมเห็นนามสกุล 

ของครอบครัว ช่ือของศาสนจักร และพระนาม 

ของพระผู้ช่วยให้รอดพิมพ์อยู่บนนั้น  จู่ๆ ผม 

ก็นึกถึงอะไรบางอย่างซึ่งเปลี่ยนทั้งทัศนะและ 

เจตคติของผม  ผมตระหนักว่าในฐานะผู้สอน 

ศาสนาผมไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นตัวแทนของ 

ตนเอง แต่ผมกำาลังรับใช้เป็นตัวแทนของครอบ 

ครัวท่ีอยู่ทางบ้าน และสำาคัญท่ีสุดคือผมกำาลัง 

เป็นตัวแทนพระผู้ช่วยให้รอดของผมและ

ศาสนจักรของพระองค์ ผมเสียบป้ายชื่อบน

กระเป๋าเสื้อตรงหัวใจผมพอดี  ขณะทำาเช่นนั้น 

ผมสัญญากับพระผู้ช่วยให้รอดว่าผมจะให้

พระองค์มีอำานาจหน้าที่ในใจและในความคิด

ผมอย่างเต็มที่มากกว่าเดิม

ผมไม่คิดอยากได้ยินชื่อแรกของผมอีกเลย 

หลังจากเช้าวันนั้น  นับแต่นั้นเป็นต้นมาผมทำา 

งานและรับใช้สุดความสามารถ ติดป้ายช่ือทุก 

วันอย่างภาคภูมิใจ  ในช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกท้อ 

ผมจะดูป้ายชื่อและป้ายชื่อนั้นเตือนผมให้นึก 

ถึงความรับผิดชอบที่ต้องทำาตามแบบอย่าง 

ของพระเยซูคริสต์

ผมพยายามรับพระนามของพระองค์ไว้กับ 

ตัวผมอย่างเต็มที่มากขึ้นและเป็นเหมือน 

พระองค์มากขึ้น  ขณะทำาเช่นนั้นผมรู้สึกรักคู่ 

ของผมและคนที่ผมรับใช้มากขึ้น ประจักษ์ 

พยานของผมเข้มแข็งขึ้น ผมพบปีติในงาน 

เผยแผ่ศาสนา  ผมเริ่มไม่นึกถึงตนเองและจด 

จ่อกับการรับใช้พระเจ้า

เวลานี้ผมกลับจากงานเผยแผ่ได้หลายปี 

แล้ว แต่ยังคงมีโอกาสรับพระนามของพระผู้ 

ให้พระเจ้ามาก่อน
ขณะรับศีลระลึก เราสัญญาว่า

จะรับพระนามของพระผู้ช่วย 

ให้รอดไว้กับเรา (ดู คพ. 20: 

77)  ประธานเฮนรีย์ บี. อาย-

ริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย 

ประธานสูงสุดอธิบายว่า “นั่น 

หมายความว่าเราต้องถือว่าตัว

เราเป็นของพระองค์  เราจะให้

พระองค์มาก่อนสิ่งอื่นใดในชีวิต  

เราจะต้องการอย่างที่พระองค์

ทรงต้องการ ไม่ใช่อย่างที่เรา

ต้องการหรือที่โลกสอนเราให้

ต้องการ” (“จงเป็นหนึ่ง”  

เลียโฮนา ก.ย. 2008  

หน้า 5)

“ไม่มีชื่ออื่นใดให้ไว้ซึ่งความรอดจะมาได้; ฉะนั้น, ข้าพเจ้าจึงอยากให้ท่านรับ
พระนามของพระคริสต์ไว้กับท่าน” (โมไซยาห์ 5:8)
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รับพระนามของพระองค์ 
ไว้กับผม
โดย เจคอบ เอฟ. ฟรานด์เซ็น
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การรับพระนามของ
พระเยซูคริสต์ไว้กับเรา
หมายความว่าอย่างไร

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่ง
โควรัมอัครสาวกสิบสองช่วยตอบ
คำาถามนี้ในคำาปราศรัยการประชุม
ใหญ่สามัญของท่านเรื่อง “Taking 
upon Us the Name of Jesus Christ” 
(Ensign, พ.ค. 1985 หน้า 80)

1. ขณะรับศีลระลึก เรายินดีต่อ
พันธสัญญาที่เราทำาไว้เมื่อครั้ง
บัพติศมา นั่นคือ—ระลึกถึง
พระเจ้าและรักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์

2. เราจะประกาศความเชื่อใน
พระองค์ให้ผู้อื่นรู้ (ดู คพ. 
18:21)

3. เราจะรับใช้พระองค์โดยทำางาน
ในอาณาจักรของพระองค์  
(ดู ฮีบรู 6:10)

ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระบุตรของพระองค์พระเยซู
คริสต์ที่การสังสรรค์ในครอบครัว  
ในการประชุมแสดงประจักษ์พยาน 
หรือกับคนที่นับถือศาสนาอื่น

ช่วยให้รอดไว้กับผม  อันที่จริงในฐานะสมาชิก 

ศาสนจักร เราล้วนให้คำามั่นว่าจะรับพระนาม 

ของพระคริสต์ไว้กับเราทุกวันสะบาโตเมื่อรับ 

ศีลระลึก  ขณะทำาเช่นนั้นเราสัญญาจะเป็นตัว 

แทนของพระผู้ช่วยให้รอดสุดความสามารถ 

และพยายามเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น  ดัง 

กษัตริย์เบ็นจามินสอนว่า “ข้าพเจ้าจึงอยาก

ให้ท่านรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับท่าน 

…ผู้ใดก็ตามที่ทำาเช่นนี้จะพบอยู่เบื้องพระ 

หัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะเขาจะรู้จัก

ช่ือซ่ึงจะเรียกเขาโดยช่ือน้ัน; เพราะจะเรียกเขา 

ด้วยพระนามของพระคริสต์” (โมไซยาห์ 5:8–

9) โดยรับพระนามของพระองค์ไว้กับเรา เรา

แต่ละคนจะพบจุดประสงค์และปีติมากขึ้นใน

พันธกิจทางโลกของเรา 

เรายินดีรับประสบการณ์พระกิตติคุณส่วนตัวของ
ท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจและพระพันธกิจ 
ของพระผู้ช่วยให้รอด  โปรดส่งมาไม่เกิน 500 คำา 
เขียนกำากับว่า We Talk of Christ และอีเมลมาที่ 
liahona@ldschurch.org

พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตั้ง
ศีลระลึกกับอัครสาวกของ
พระองค์ พระองค์ทรงหัก
ขนมปังและประทานให้พวก
เขาโดยตรัสว่า “นี่เป็นกาย
ของเรา [ซึ่งได้ให้สำาหรับท่าน
ทั้งหลาย จงกระทำาอย่างนี้
ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา เมื่อรับ
ประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วย
กระทำาเหมือนกันตรัสว่า ถ้วย
นี้ซึ่งเทออกเพื่อท่านทั้งหลาย
เป็นคำาสัญญาใหม่โดยโลหิต
ของเรา]” (ลูกา 22:19–20)



สิ่ ง ที่ เ ร า เ ชื่อ

สำาเร็จแสดงให้เห็นความหวังและความ 
ไม่ย่อท้อขณะประคับประคองสมาชิก 
ครอบครัวแต่ละคนตามความต้องการ 
ส่วนตัวของพวกเขา ขณะช่วยกันเรียนรู้ 
และทำางานด้วยกันในความรัก  เป้าหมาย 
ของพวกเขาคือเป็นหน่วยครอบครัวนิรันดร์ 
ที่เปี่ยมด้วยปีติ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน หลักธรรมพระกิตติคุณ  
(2009) หน้า 207–211; และเอ็ม. รัสเซลล์  
บัลลาร์ด “สิ่งสำาคัญที่สุดคือสิ่งยั่งยืนที่สุด”  
เลียโฮนา พ.ย. 2005 หน้า 49-52

พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงมี 
แผนสำาหรับเรา และการส่ง 
เรามาแผ่นดินโลกให้ เป็น 

สมาชิกคนหน่ึงของครอบครัวเป็นส่วนหน่ึง 
ของแผนน้ัน  อาดัมและเอวาเป็นครอบครัว 
แรกบนแผ่นดินโลก พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงให้พวกท่านแต่งงานกันและทรงบัญชา 
พวกท่านให้มีบุตร (ดู ปฐมกาล 1:28)  พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ลูกทางวิญญาณ 
ของพระองค์ได้รับร่างกาย  เม่ือบิดามารดา 
นำาลูกๆ เข้ามาในโลกนี้ พวกเขากำาลัง 
ช่วยพระบิดาบนสวรรค์ของเราดำาเนินงาน 
ตามแผนแห่งความรอดของพระองค์ 
พวกเขาต้อนรับลูกคนใหม่แต่ละคนเข้ามา 
ในครอบครัวในฐานะลูกคนหนึ่งของพระ
ผู้เป็นเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงทราบ
ว่าการเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว
เปิดโอกาสดีที่สุดให้เราแต่ละคนได้
รับความรักและการดูแลขณะอยู่
บนแผ่นดินโลก ครอบครัวทำางาน 
ด้วยกันเพ่ือฝึกการควบคุมตนเอง 
การเสียสละ ความภักดี และคุณค่าของ
การทำางานพวกเขาพยายามเรียนรู้ที่จะ 
รัก แบ่งปันและรับใช้กันด้วย (ดู โมไซยาห์ 
4:14–15) ลูกๆ เรียนรู้ว่าพวกเขาพึงแสดง 
ความรักต่อบิดามารดา เชื่อฟังและพยา- 
ยามดำาเนินชีวิตอันจะนำาเกียรติยศชื่อ
เสียงมาสู่วงศ์ตระกูล

เมื่อสมาชิกครอบครัวให้กำาลังใจกัน
และชมเชยกัน ความรู้สึกมั่นใจและความ 
รักจะเพิ่มขึ้น  ครอบครัวที่ประสบความ

พระผู้เป็นเจ้าทรง
ส่งเรามาแผ่นดิน
โลกให้เป็นสมาชิก
คนหนึ่งของ ครอบครัว

“การแต่งงานระหว่างชาย

และหญิงได้รับแต่งตั้งจาก

พระผู้เป็นเจ้า … ครอบครัว

เป็นศูนย์กลางต่อแผนของ

พระผู้สร้างเพื่อจุดหมายปลาย

ทางนิรันดร์ของบุตรธิดา

ของพระองค์” (“ครอบครัว: 

ถ้อยแถลงต่อโลก” เลียโฮนา 

พ.ย. 2010 หน้า 165)
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สามีภรรยาสวดอ้อนวอน
ด้วยกัน

กิจกรรมบางอย่างต่อไปนี้ 
จะช่วยให้เราเป็นครอบครัว 
ที่ประสบความสำาเร็จและ 
มีความสุข
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ทำาสิ่งต่างๆ ด้วยกันเป็น
ครอบครัว เช่น รับประทาน
อาหารด้วยกัน ทำางานด้วยกัน 
ออกไปเที่ยวนอกบ้าน  
และตัดสินใจร่วมกัน

เรียนรู้ที่จะมีเมตตา อดทน  
และมีจิตกุศล (ดู โมโรไน  
7:45–48)

เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร
ทุกวันอาทิตย์ (ดู คพ. 59:9–10)

ศึกษาพระคัมภีร์กับ
ครอบครัวเป็นประจำา

สอนพระกิตติคุณแก่ลูกๆ ที่
การสังสรรค์ในครอบครัว
ประจำาสัปดาห์

สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว
ทุกเช้าค่ำา (ดู 3 นีไฟ 
18:21)
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ผู้บุกเบิกที่
เด็ดเดี่ยว
หนึ่งคน

ภา
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เอ
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ฟื้อ

โด
ย 

จา
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็ต 
บา

ยล
ันด

์

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของศาสนจักร 

สมาชิกถูกข่มเหงและถูกเยาะเย้ย 

เพราะความเช่ือของพวกเขา  เยาวชน 

หญิงคนหนึ่งผู้เผชิญการข่มเหงเช่น 

นั้นคือซารา เอลวีรา เอริคเซ็น  เธอ 

เกิดที่ดรัมเมน นอร์เวย์ในปี ค.ศ. 

1895  หลังจากได้รับประจักษ์พยาน 

แล้ว เธออุทิศตนให้พระกิตติคุณ— 

ซึ่งเป็นการอุทิศตนที่ส่งผลลึกซึ้ง 

เกินกว่าเธอจะจินตนาการได้ในช่วง 

ชีวิตของเธอ  เพราะความกล้าหาญ 

และศรัทธาของเธอ ลูกหลานของ 

เธอเวลานี้จึงมีพรของพระกิตติคุณ

ในชีวิตพวกเขา

เฉกเช่นซารา เราอาจเผชิญอุป- 

สรรคในชีวิตที่เรียกร้องให้เรายืน 

หยัดในประจักษ์พยานที่มีต่อพระ 

เยซูคริสต์และศาสนจักรที่ได้รับ

การฟื้นฟูของพระองค์  การเลือกยืน 

หยัดอย่างมั่นคงตามความเชื่อของ 

เราจะส่งผลต่อชีวิตผู้อ่ืนได้เช่นเดียว 

กับซารา  นี่คือเรื่องราวของเธอ

คน
หลายรุ่น
ได้รับพร
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เมื่อดิฉันอายุ 15 ปี ดิฉันกับคุณพ่อไป 

เดินเล่นด้วยกันตอนเย็นวันอาทิตย์ 

วันหนึ่ง  จู่ๆ คุณพ่อก็หยุดและเสนอ

ให้เราไปโบสถ์มอรมอน  ดิฉันแปลกใจ แต่ 

เพราะความอยากรู้ดิฉันจึงไปกับท่าน  คณะ 

นักร้องประสานเสียงกำาลังร้องเพลงสวด

อันไพเราะเพลงหนึ่ง  ดิฉันไม่เคยได้ยิน

เพลงที่ไพเราะจับใจเช่นนี้มาก่อน

หลังจากเพลงจบ ผู้สอนศาสนาคนหน่ึง 

ลุกขึ้นพูดเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระ 

องค์ หลังจากนั้นเขาคุยกับคุณพ่อและ

ดิฉันครู่หนึ่ง

ดิฉันไม่ได้กลับไปที่ โบสถ์นั้นอีกจน 

กระทั่งหนึ่งปีให้หลังเมื่อดิฉันไปเรียน

ภาษาอังกฤษจากผู้สอนศาสนา  ทุกครั้งที่ 

จบชั้นเรียนภาษาอังกฤษ เราจะเข้าไปสู่ 

การสนทนาเรื่องศาสนาโดยไม่รู้ตัว  ผู้สอน 

ศาสนาสอนดิฉันเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 

และวิธีสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าพระ 

บิดาในพระนามของพระเยซูคริสต์  พวก

เขาบอกดิฉันเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณ 

ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ การมา

ของพระคัมภีร์มอรมอน และหลักธรรม

พระกิตติคุณอีกหลายข้อ

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหม่สำาหรับดิฉัน แต่ 

ฟังคุ้นๆ  ดิฉันตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์และ 

สวดอ้อนวอนอย่างจริงใจเพื่อขอความ

สว่างทางปัญญา ซึ่งดิฉันได้รับตามนั้น

คุณพ่อสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใน

ตัวดิฉัน แต่เมื่อท่านทราบว่าดิฉันจริงจัง

กับศาสนจักร ท่านโกรธและห้ามดิฉันไป 

โบสถ์  แต่ดิฉันก็ไป  ท่านส่งน้องชายไป 

ตามดิฉันกลับบ้านระหว่างการประชุม 

ของศาสนจักรบ่อยๆ

เมื่อดิฉันอายุ 17 ปี คุณพ่อถามว่า 

ดิฉันอยากได้อะไรในวันเกิด  ดิฉันบอก 

ท่านว่าดิฉันอยากให้ท่านอนุญาตให้ดิฉัน 

รับบัพติศมา  ท่านทุบโต๊ะด้วยกำาปั้นและ 

ตะโกนว่า “ไม่มีทาง!”

ตอนน้ันคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันไปโบสถ์ 

อีกแห่งหน่ึง  คุณพ่อส่งบาทหลวงของโบสถ์ 

นั้นและคนอื่นๆ มาพูดกับดิฉัน แต่ดิฉัน 

ม่ันคงในประจักษ์พยานท่ีมีต่อพระกิตติคุณ 

คุณพ่อบอกว่าดิฉันทำาให้ครอบครัวขาย 

หน้า และดิฉันถูกบีบให้ออกจากบ้าน  

ดิฉันพักอยู่ที่บ้านของพี่น้องสตรีสมาคม

สงเคราะห์คนหนึ่งประมาณหนึ่งอาทิตย์  

ระหว่างนั้นใจของคุณพ่ออ่อนลง และ

ท่านยอมให้ดิฉันกลับบ้าน

ในช่วงหลายเดือนนั้นคุณพ่อรู้แล้วว่า

ไม่มีสิ่งใดช่วงชิงประจักษ์พยานที่ดิฉันมี

ต่อพระกิตติคุณไปจากดิฉันได้ ด้วยเหตุนี้

ท่านจึงยอมให้ดิฉันรับบัพติศมา  ปีติและ

ความสุขของดิฉันมากล้นจนทำาให้คุณ

พ่อประทับใจอย่างสุดซึ้งถึงกับอยากไป

ออสโลกับดิฉันด้วยเพื่อร่วมพิธีบัพติศมา

ของดิฉัน

ตลอดช่วงเวลานี้ คุณแม่ไม่ได้พูดอะไร

มากนัก แต่ดิฉันบอกได้ว่าท่านเชื่อว่าพระ

กิตติคุณเป็นความจริง  เราคุยกันเรื่องพระ 

กิตติคุณเป็นเวลาหลายชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม การต่อสู้ที่บ้านยังไม่สิ้น

สุด  คุณพ่อไม่ยอมฟังดิฉัน  ดิฉันวางจุลสาร 

ไว้บนโต๊ะข้างเตียงของท่านเพราะท่านมัก

จะอ่านหนังสือตอนกลางคืน  ดิฉันเชิญ

ผู้สอนศาสนามาที่บ้านบ่อยๆ พวกเขาพูด

คุยกับคุณพ่อแต่ดูเหมือนไม่ช่วยอะไรเลย

วันหนึ่งคุณพ่อถามดิฉันว่า “ลูกเคย 

สวดอ้อนวอนไหม”  ดิฉันบอกท่านว่าดิฉัน 

สวดอ้อนวอนทุกวันขอให้ดวงตาของท่าน

เปิดรับความจริงของพระกิตติคุณ  ท่าน

ตอบว่าทั้งหมดนั้นมาจากมารแต่ท่านก็

พูดว่า “มาสวดอ้อนวอนกันเถอะ”

ดิฉันบอกว่า “ได้ค่ะ คุณพ่อสวดอ้อน 

วอนถึงพระผู้เป็นเจ้าของคุณพ่อ หนูจะ 

สวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าของหนู และ 

เรามาดูว่าใครจะได้คำาตอบก่อนกัน”  ดัง

นั้นเราจึงสวดอ้อนวอน

ไม่นานหลังจากนั้นดิฉันเริ่มสังเกตเห็น

ท่านอ่านจุลสารและพระคัมภีร์มอรมอน  

ท่านไปโบสถ์กับดิฉันหลายครั้งแต่จะไม่

พูดอะไรเลยหรือไม่แสดงให้ดิฉันเห็นการ

เปลี่ยนแปลงในความเชื่อของท่าน  แต่

แทบไม่มีวันใดที่เราไม่สนทนากันถึงหลัก

ธรรมที่แตกต่างกันของพระกิตติคุณ

วันหนึ่ง หลังจากนั้นสามปี ท่านบอก

ว่าท่านจะไปออสโลและอยากให้ดิฉันไป

ด้วย  เมื่อเรามาถึงสถานี เอ็ลเดอร์ในท้อง

ที่คนหนึ่งอยู่ที่นั่นแล้ว  ดิฉันถามว่าเขาจะ

ไปไหน

เอ็ลเดอร์ตอบว่า “คุณไม่รู้หรือครับ ผม

จะไปให้บัพติศมาคุณพ่อของคุณ”

ดิฉันร้องไห้แกมหัวเราะ!   หนึ่งเดือนต่อ 

มาคุณแม่กับน้องชายคนเล็กของดิฉันรับ 

บัพติศมา  ไม่นานนักพี่สาวของดิฉันกับ 

สามีเธอเข้าร่วมศาสนจักร เช่นเดียวกับพี่

ชายอีกสามคนของดิฉัน 

ลูกหลานที่ซื่อสัตย์ของซารา เอลวิรา เอริคเซ็น 
ในศาสนจักรเวลานี้มีจำานวนหลายร้อยคน  โรส 
แอนเดอร์สัน, เบทที ฟาร์ลีย์, แอคเซล แทนเนอร์ 
และจาเน็ต บายลันด์ลูกๆ ของเธอส่งเรื่องนี้จาก
ประวัติส่วนตัวของเธอมาให้ทางนิตยสาร
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เราทุกคนจำาเป็นต้องนึกถึงอดีต  เราได้รับความรู้ 

จากประวัติศาสตร์ซ่ึงความรู้น้ันจะช่วยเราไม่ให้ 

ทำาสิ่งผิดพลาดซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า และเราสามารถ

สร้างอนาคตจากความรู้ดังกล่าว … 

ข้าพเจ้าขอพาท่านกลับไปที่การประชุมใหญ่ 

สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 1856  ในวันเสาร์ของการ 

ประชุมใหญ่คราวนั้น แฟรงคลิน ดี. ริชาร์ดกับ 

เพื่อนกลุ่มเล็กๆ มาถึง [หุบเขาซอลท์เลค]  พวก 

เขาเดินทางมาจากวินเทอร์ควอร์เตอร์สด้วยกลุ่ม 

สัตว์ที่แข็งแรงและเกวียนชนิดเบาจึงสามารถทำา 

เวลาได้ดี  บราเดอร์ริชาร์ดเข้าไปพบบริคัม ยังก์ 

ทันที  เขารายงานว่ามีชายหญิงและเด็กหลายร้อย 

คนกระจัดกระจายอยู่ตามทางต้ังแต่สกอตส์บลัฟฟ์ 

มาถึงหุบเขานี้  พวกเขาส่วนใหญ่กำาลังดึงรถลาก 

ร่วมเดินทางมากับกองเกวียนสองกองซึ่งได้รับ 

มอบหมายให้ช่วยพวกเขา  พวกเขามาถึงบริเวณ

ทางข้ามสุดท้ายของแม่น้ำานอร์ทแพลตแล้ว  เบื้อง 

หน้าพวกเขาคือเส้นทางขึ้นเขาเรื่อยไปจนถึงคอน- 

ติเนนทัลดีไวด์โดยมีระยะทางไกลออกไปอีกหลาย

กิโลเมตร … 

เช้าวันรุ่งขึ้น [ประธานยังก์] มาที่แทเบอร์นาเคิล

หลังเก่าซึ่งอยู่บริเวณ [เทมเปิลสแควร์] และกล่าว

กับผู้คนว่า

“ … พี่น้องชายหญิงของเราจำานวนมากอยู่บน 

ทุ่งราบพร้อมกับรถลาก และตอนนี้หลายคนคงอยู่ 

ห่างจากที่นี่เจ็ดร้อยไมล์  เราต้องไปพาพวกเขามา

ที่นี่ เราต้องส่งความช่วยเหลือไปให้พวกเขา … 

“น่ันคือศาสนาของข้าพเจ้า น่ันคือคำาบัญชาของ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีข้าพเจ้าครอบครอง  เราต้อง 

ช่วยผู้คนให้รอด 

“ข้าพเจ้าจะเรียกใช้อธิการวันนี้  ข้าพเจ้าจะไม่ 

คอยจนถึงพรุ่งนี้หรือจนถึงวันถัดไปเพื่อให้ได้ทีม 

ล่อดีๆ 60 ทีมและเกวียน 12 หรือ 15 เล่ม  ข้าพเจ้า 

ไม่ต้องการส่งวัวไป  ข้าพเจ้าต้องการม้าและล่อดีๆ 

สัตว์เหล่านี้มีอยู่ในดินแดนแถบนี้ และเราต้องได้

มา  เราต้องมีแป้ง 12 ตัน และคนขับเกวียนเก่งๆ 

อีก 40 คนนอกเหนือจากคนที่ขับเกวียนบรรทุก

เหล่านั้น

“ข้าพเจ้าจะบอกท่านทุกคนว่า ศรัทธา ศาสนา 

และการอ้างความเคร่งศาสนาของท่านจะไม่ช่วย

จิตวิญญาณท่านให้รอดในอาณาจักรซีเลสเชียล 

ของพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่จิตวิญญาณเดียว เว้น

แต่ท่านจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักธรรมที่

ข้าพเจ้ากำาลังสอนท่านอยู่ขณะน้ี  จงออกไปและนำ� 

คนที่อยู่บนทุ่งร�บกลับม�”1

บ่ายวันนั้นเหล่าสตรีรวบรวมอาหาร เครื่องนอน 

และเครื่องนุ่งห่มได้เป็นจำานวนมาก

เช้าวันรุ่งข้ึน พวกเขาใส่เกือกม้า ซ่อมรถม้า และ 

ขนของขึ้นรถม้า

เช้าวันอังคารต่อมา ทีมล่อ 16 ทีมออกเดินทาง 

มุ่งหน้าไปทางตะวันออก  พอถึงเดือนตุลาคมมีทีม 

ล่อ 250 ทีมออกไปบรรเทาทุกข์

พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย มีโอวาทที่ยอดเยี่ยม 

เ รื่ อ ง ร า ว ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ได้รับการวางมือมอบหน้าที่เป็น 
ประธานศาสนจักรคนที่ 15 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม  
ค.ศ. 1995  ท่านบุกเบิกการสร้างพระวิหารขนาดเล็ก  
ประกาศสร้างพระวิหารแห่งใหม่ 79 แห่งในช่วงที่
ท่านเป็นประธาน  เราจำาได้เช่นกันว่าประธานฮิงค์ลีย ์
เดินทางไปเยือนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน 60 กว่า 
ประเทศ  บทความต่อไปนี้คัดลอกมาจากคำาปราศรัย
การประชุมใหญ่สามัญของท่านเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  
ค.ศ. 1996  ดูคำาปราศรัยทั้งเรื ่องได้ที่ conference.
lds.org

โดย ประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910 - 2008)

ยื่น
มือช่วย
  ชีวิต



18   เ ล ีย โ ฮ น า สิ ง ห า ค ม   2 0 1 1   19

จากแท่นพูดนี้ แต่ไม่มีโอวาทใดโน้ม 

น้าวจิตใจเท่าโอวาทของประธานยังก์ 

ในสถานการณ์เช่นนั้น

… เรื่องราวเกี่ยวกับการช่วย

ชีวิตของพวกเขาจำาเป็นต้องนำามา

เล่าซ้ำาแล้วซ้ำาอีก  เรื่องราวเหล่านั้น 

พูดถึงแก่นแท้ในพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์ … 

… เรามีคนของเราบางคนที่ร้อง 

ออกมาด้วยความเจ็บปวด ความ

ทุกข์ทรมาน ความโดดเดี่ยว และ

ความกลัว  หน้าที่อันสำาคัญยิ่งและ 

จริงจังของเราคือยื่นมือออกไปช่วย

พวกเขา พยุงพวกเขา ให้อาหาร

พวกเขาหากพวกเขาหิวโหย บำารุง 

เล้ียงวิญญาณของพวกเขาหากพวก 

เขากระหายความจริงและความ

ชอบธรรม

มีคนหนุ่มสาวจำานวนมากท่อง 

 รุ่ง
อร
ุณ
แห

่งค
วา
มห

วัง
, 
โด

ย 
เอ
. 
ดี.
 ช

อว
์

ต้องการความช่วยเหลือ คนที่อยู่ใน 

สภาพสิ้นหวังและยากลำาบาก  ขอ 

ให้พยุงพวกเขาด้วยวิญญาณแห่ง 

ความรักมาสู่อ้อมกอดของศาสนจักร 

ที่มืออันแข็งแรงและหัวใจอันเปี่ยม

ด้วยความรักจะทำาให้พวกเขาอบอุ่น 

ปลอบโยนพวกเขา ค้ำาจุน และวาง

พวกเขาไว้บนวิถีของชีวิตที่อุดม

สมบูรณ์และมีความสุข

ข้าพเจ้าฝากประจักษ์พยานถึง 

ความจริงของงานนี้ งานของพระ 

ผู้ทรงฤทธานุภาพ งานของพระผู้ไถ่ 

มวลมนุษย์ไว้กับท่านซึ่งเป็นเพื่อน 

ที่ รักของข้าพเจ้าและเพื่อนร่วม

อุดมการณ์อันยอดเยี่ยมนี้ 

อ้างอิง
1.	 บริคัม	ยังก	์อ้างในเลรอย	อาร์.	

ฮาเฟนและแอนน์	ดับเบิลยู.	ฮาเฟน	
Handcarts to Zion (1960), 120–121

ไปโดยไร้จุดหมายและเดินอยู่ใน

เส้นทางอันน่าโศกสลดของยาเสพ 

ติด เแก๊งอันธพาล ความไร้ศีลธรรม  

และปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่มากับ 

สิ่งเหล่านี้  มีหญิงม่ายรอฟังเสียงที่ 

เป็นมิตรและวิญญาณของความ

อาทรซึ่งบอกถึงความรัก  มีคนที่ครั้ง 

หนึ่งเคยอบอุ่นในศรัทธาแต่ศรัทธา

ของพวกเขากลับเย็นลง  หลายคน 

ปรารถนาจะกลับมาแต่ไม่รู้เลยว่า

จะทำาอย่างไร  พวกเขาต้องการมือที ่

เป็นมิตรเอื้อมไปหาพวกเขา  ด้วย 

ความพยายามเพียงเล็กน้อยเรา 

สามารถนำาหลายคนกลับมารับประ- 

ทานอาหารที่โต๊ะเสวยของพระเจ้า

ได้อีกครั้ง

พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้าหวัง ข้าพ- 

เจ้าสวดอ้อนวอน ขอให้เราทุกคน 

…ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะแสวงหาคนที่

 

เรื่องราวการ

ช่วยชีวิตของ

พวกเขาพูดถึง

แก่นแท้ใน 

พระกิตติคุณ

ของพระเยซู

คริสต์



 

เอเบเนเซอร์ที่เคารพ คุณไม่รู้จักดิฉัน 
เราไม่เคยพบกัน

วันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1830  
คุณเกิดที่ดันเบลน เพิร์ทไชร์ สกอตแลนด์  
เป็นบุตรของแอนดรูว์ ไบรซ์และจาเน็ต  
อาดัมส์ ไบรซ์  พวกเขาตั้งชื่อคุณว่าเอเบ- 
เนเซอร์

หนึ่งร้อยสี่สิบสามปีต่อมา ดิฉันเกิดที่
ฮัวเหลียน ไต้หวัน พ่อแม่ต้ังช่ือให้ว่าไจ-เจน 
ฮุง

คุณเริ่มทำางานที่อู่ต่อเรือเมื่ออายุ 10 
ขวบ ต่อมาคุณเป็นเด็กฝึกงานและเชี่ยว 
ชาญอย่างมากในงานอาชีพของคุณ

เม่ืออายุส่ีขวบดิฉันเร่ิมท่องสูตรคูณและ 
เครื่องหมายการออกเสียงภาษาจีน ไม่
ง่ายเลยแต่ดิฉันพยายามท่องจนได้

ในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1848 คุณเกิด 
ความสนใจศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ถึงแม้คุณพ่อ 
ของคุณ ครอบครัว และเพ่ือนๆ ไม่มีความ 
กระตือรือร้นเหมือนคุณก็ตาม  พวกเขา 
ทำาทุกอย่างเพื่อโน้มน้าวคุณให้ประณาม 
ศาสนจักร  คุณพ่อถึงกับเก็บเสื้อผ้าของ 
คุณใส่กุญแจไว้เพ่ือไม่ให้คุณไปเข้าร่วมการ 
ประชุมวันอาทิตย์ แต่ศรัทธาของคุณแน่ว
แน่ ท้ังท่ีมีการข่มเหงคุณก็ยังด้ินรนสู้ต่อไป

วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1986 ผู้สอน 
ศาสนาชาวอเมริกันสองคนจากศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
มาเคาะประตูบ้านคุณพ่อของดิฉัน  ถึงแม้ 
คุณพ่อจะยอมให้ผู้สอนศาสนามาเยี่ยม 
เป็นประจำา แต่ท่านไม่สนใจข่าวสารเลย   

ไม่กี่เดือนต่อมาท่านหย่ากับคุณแม่และ
แต่งงานใหม่

เมื่อคุณพ่อบอกผู้สอนศาสนาให้รู้ข่าว 
อันน่าเศร้าเกี่ยวกับครอบครัวที่แตกแยก 
ของเรา ท่านบอกผู้สอนศาสนาด้วยว่าไม่

ผู้บุกเบิกสองคน 
ห่างกัน สองศตวรรษ
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โดย อัลลิสัน ไจ-เจน เมอร์ริลล์

คืนหนึ่ง เมื่อดิฉันไม่อาจรับการปฏิบัติ
ที่เลวร้ายได้อีก ดิฉันผลุนผลันออกไปข้าง
นอกด้วยความกลัวและซ่อนตัวอยู่ในทุ่ง
นา เหงา หดหู่ และสิ้นหวัง  ดิฉันอยากวิ่ง
หนีแต่ไม่รู้จะไปที่ไหน

จู่ๆ ดิฉันก็นึกขึ้นได้ถึงสิ่งที่เอ็ลเดอร์พูด
ไว้ระหว่างมาเยี่ยมครั้งสุดท้าย  “พรุ่งนี ้
อย่างแรก ฉันจะกลับไปหาเพื่อนๆ ของ
ฉัน!” ดิฉันบอกตัวเอง รู้สึกสงบในใจเป็น
ครั้งแรกในรอบหลายปี

เช้าตรู่วันรุ่งข้ึนดิฉันกระโดดข้ึนจักรยาน 
และขี่เข้าเมืองไปโบสถ์ แต่เอ็ลเดอร์ที่มา
เยี่ยมครอบครัวเราเมื่อสองปีก่อนกลับ
บ้านแล้ว  ดิฉันกำาลังจะเลิกล้มความตั้งใจ
อยู่แล้วเมื่อสตรีสองคนท่าทางเป็นมิตรติด
ป้ายชื่อสีดำาคุ้นตาบนเสื้อนอกเดินเข้ามา
หาดิฉันและแนะนำาตัว

คุณเอเบเนเซอร์ที่เคารพ ทั้งที่คุณพ่อ 
ของคุณต่อต้าน แต่คุณก็ยังรับบัพติศมา 
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1848 และเป็น 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพียงคนเดียวในครอบ 
ครัว

หนึ่งเดือนหลังจากดิฉันพบซิสเตอร์ 
ผู้สอนศาสนา ดิฉันรับบัพติศมาในเดือน 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1988 และเป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสคนแรกในครอบครัว

แต่คุณพ่อกับแม่เลี้ยงทำาให้ดิฉันไป
โบสถ์ลำาบาก

วันหนึ่งหลังกลับจากกิจกรรมเยาวชน 
หญิง คุณพ่อเดินกระแทกเท้าเข้ามาในห้อง 
ส่วนตัวของดิฉัน ดุด่าว่ากล่าวดิฉัน ฉวย
พระคัมภีร์ของดิฉันไปฉีกเป็นชิ้นๆ  เศษ 

ต้องกลับมาอีก

ผู้สอนศาสนาฝากพระคัมภีร์มอรมอน

ไว้เล่มหนึ่งพร้อมกับเขียนที่อยู่ของโบสถ์

ใกล้ที่สุดไว้บนปกด้านในและบอกว่า “เรา 

จะเป็นเพื่อนของคุณตลอดไป  ถ้ามีอะไรที่ 

เราทำาให้ครอบครัวคุณได้ ให้มาตามที่อยู่ 

นี้ คุณจะพบเราที่นั่น”

การกล่าวลาผู้สอนศาสนาเย็นวันนั้น

เป็นเรื่องทำาใจลำาบากเพราะดิฉันรู้สึกว่ามี

สิ่งล้ำาค่าบางอย่างในข่าวสารของพวกเขา

แม่เลี้ยงย้ายมาอยู่บ้านเรา  เธอกับคุณ 

พ่อใจร้ายมาก ชีวิตยากลำาบาก ดิฉันกลาย 

เป็นวัยรุ่นที่มองโลกด้วยสายตาเย็นชา

20   เ ล ีย โ ฮ น า



 

เด็กชายชาวสกอต  เด็กหญิงชาวไต้หวัน  ห่างกันศตวรรษครึ่ง
แต่ผูกพันกันด้วยศรัทธา

กระดาษสีขาวปลิวว่อนในอากาศและค่อยๆ ร่วง
ลงมาบนพื้น พร้อมกับนำ้าตาของดิฉัน

เสมือนหนึ่งฝันร้ายที่ดิฉันไม่อาจตื่นจากฝัน
เมื่อดิฉันอายุ 21 ปี ดิฉันแสดงความปรารถนา

อย่างแรงกล้าว่าจะรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา  คุณ
พ่อตอบสนองด้วยการตัด 
ญาติขาดมิตรกับดิฉัน  ในคืน 
ก่อนวันตรุษจีน เมื่อคนส่วน
ใหญ่กลับบ้านไปอยู่กับคนที่
พวกเขารัก ดิฉันกลับถูกไล่
ออกจากบ้าน

คุณเอเบเนเซอร์ที่เคารพ 
เมื่อไม่อาจทนต่อการข่มเหง
จากครอบครัวและเพื่อนๆ  
ของคุณได้ คุณตัดสินใจ 
อพยพออกจากสกอตแลนด์
ไปอเมริกาเพื่อสมทบกับ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและข้าม 
ทุ่งราบไปยูทาห์  คุณพ่อของคุณโกรธมาก  เขาสั่ง 
ให้คุณอยู่ แต่คุณเป็นชายหนุ่มที่เด็ดเดี่ยว  วันที่ 
คุณลงเรือคือครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นหน้าคุณพ่อ

คุณเอเบเนเซอร์ ชีวิตแบบผู้อพยพวัย 17 ปีไม่ง่าย 

เลยสำาหรับคุณ แต่คุณทำาได้  คุณนำาทักษะช่างไม้ 
ช่างเครื่องในโรงงาน และช่างต่อเรือของคุณมาใช้
ประโยชน์ทันที  คุณได้รับเรียกให้สร้างโบสถ์ในหุบ
เขาไพน์แวลลีย์ ยูทาห์  ถึงแม้ไม่เคยสร้างโบสถ์มา
ก่อนแต่คุณยอมรับการเรียกโดยไม่รอช้า  ปัจจุบัน

อาคารหลังนั้นเป็นโบสถ์ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเก่าแก่
ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่

ต่อมาคุณค้นพบที่ดิน 
ซ่ึงมีภูเขาล้อมรอบสวยงาม 
ตามธรรมชาติแห่งหนึ่ ง 
ปัจจุบันมีชื่อของคุณอยู่  
เรียกว่า อุทยานแห่งชาติ
ไบรซ์แคนยอน

วันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ.  
1994 ดิฉันรายงานตัวต่อ 
คณะเผยแผ่ไตซุงไต้หวัน 
ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็ม 

เวลา ดิฉันติดป้ายชื่อสีดำาบนเสื้อนอก เหมือน
เอ็ลเดอร์ที่มาเยี่ยมครอบครัวของดิฉันเมื่อหลาย 
ปีก่อน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติ ดิฉันได้รับเกียรติ ดิฉัน 
ได้รับพร

หลังจบงานเผยแผ่ดิฉันอพยพไปอยู่ยูทาห์และ 
พบสามีท่ีน่ัน  เราแต่งงานในพระวิหารเพ่ือกาลเวลา 
และนิรันดร  ดิฉันเก่ียวดองกับคุณผ่านทางเช้ือสาย 
ของสามี

คุณเอเบเนเซอร์ที่เคารพ คุณไม่รู้จักดิฉัน  เรา 
ไม่เคยพบกัน  แต่ดิฉันได้ยินได้ฟังเรื่องราวของคุณ   
เท้าของคุณไม่เคยหยุดเดินทาง  มือของคุณไม่เคย 
หยุดทำางาน  ใจของคุณไม่เคยหยุดเชื่อ  คุณไม่เคย 
หยุดรับใช้  หลายปีมานี้แบบอย่างที่ซื่อสัตย์ของ
คุณยังคงยกดิฉัน  ขอบพระคุณค่ะคุณเอเบเนเซอร์ 
ขอบพระคุณ! 

เอเบเนเซอร์ ไบรซ์ช่วยสร้างโบสถ์ในไพน์แวลลีย์ (ล่าง) 
เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1868  เขาค้นพบหุบเขาลึก 
ทางภาคใต้ของยูทาห์ซึ่งเวลานี้มีชื่อของเขาด้วย  
เรียกว่า อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (ขวา)



 



 

มี
โขดหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาเหนือเขต

พื้นที่ขรุขระของหินลาวาที่กลายเป็นสี

ดำา โขดหินนี้เป็นป้อมป้องกันละอองน้ำา 

เกลือเย็นๆ ของมหาสมุทร เม่ือมองใกล้ๆ จะเห็น

ว่าขอบหยักๆ คือหัวของอิกวานาทะเลนับสิบตัว 

เกาะกลุ่มกันเหมือนมังกรเฝ้ารอความร้อนแรงกล้า 

ของแสงอาทิตย์ยามเช้า อิกวานาบางตัวคลานไป 

มาใกล้ฐานหิน กรงเล็บขนาดใหญ่ของมันซึ่งคม 

เหมือนมีดและยาวเกือบเท่านิ้วผู้หญิงกำาลังเกาะ

โขดหินด้วยประสิทธิภาพการเกาะติดเหนียวแน่น

มาก

แต่ส่วนใหญ่อยู่กันเป็นฝูงเพื่อความอบอุ่นและ 

ความปลอดภัย ตัวเหนียวๆ ของมันเกาะติดกัน 

ต้านความหนาวเย็นและความมืด เป็นการพึ่งพา 

อาศัยกัน  บนกาลาปาโกส หมู่เกาะที่เกิดจากไฟ

แห่งนี้ ชีวิตมีความหมายอย่างยิ่ง  นี่คือดินแดนที ่

วิทยาศาสตร์และศรัทธาผสมผสานกันทำาให้เราเข้า 

ใจว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์  

เช่นเดียวกับอิกวานาเหล่านี้ สมาชิกศาสนจักรที่ 

นี่เข้าใจว่าพลังมาจากการยึดมั่นพันธสัญญาขณะ

พวกเขาพร้อมใจกันก้าวไปหาพระเจ้าผ่านศรัทธา 

การรับใช้ และการเสียสละ

การรวมเริ่มต้นอย่างไร
เช้าตรู่วันหนึ่งระหว่างไปเที่ยวกีโต  

เอกวาดอร์ อังเดร เดเกลมัคคุเทศก์ 

นำาเที่ยวและนักธรรมชาติวิทยากำาลัง 

เดินเล่นในวันอาทิตย์อยู่ข้างๆ อาคาร 

ประชุมของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ปีนั้น

คือปี 1997 และถึงแม้จะเป็นสมาชิก 

ศาสนจักร แต่เขาไม่ค่อยแข็งขันมา 

หลายปีหลังจากย้ายไปหมู่เกาะกาลา- 

ปาโกส  อังเดรจำาความรู้สึกอบอุ่นใจ 

ของการอยู่ในศาสนจักรได้และมักจะ 

จงใจเดินไปข้างๆ อาคารประชุมเสมอ 

เมื่อเขาอยู่ในเอกวาดอร์  ปกติเขาจะ 

ไม่เข้าไปข้างใน  เขาเพียงแต่อยากอยู่ 

ใกล้ๆ อาคาร “มันทำาให้ผมรู้สึกดีขึ้น”  

เขากล่าว “เหมือนผมอยู่บ้าน”
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หมู่เกาะกาลาปาโกสมีมากยิ่งกว่าหินลาวา นกฟินช์ เต่า
ยักษ์ และการท่องเที่ยว เป็นจุดศูนย์รวมศรัทธา ที่ซึ่ง
การรับใช้และการเสียสละส่งผลให้เกิดความสามัคคี
และพลังแห่งความเชื่อมั่นที่พิเศษเหนือธรรมดา

หมู่เกาะแห่งไฟและศรัทธา: 

กาลาปาโกส
โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
นิตยสารศาสนจักร

ซ้าย: เกาะแซนตาครูซ (ซ้าย) และ
เกาะบัลตรา (ขวา) ในกาลาปาโกส 
บน: อิกวานาทะเลเกาะโขดหินที่ 
ตอร์ตูกาเบย์ แซนตาครูซ
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วันนี้การประชุมศีลระลึกเพิ่งเริ่ม  หลังจากลังเล 
อยู่ชั่วครู่ อังเดรจึงตัดสินใจเข้าไป  นั่นเป็นการตัด 
สินใจที่สุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนจุดหมายในชีวิตของ 
คนนับร้อย

หลังเลิกประชุม ผู้สอนศาสนากับสมาชิกเข้ามา 
ทักทายอังเดร  เขาจำาการสนทนาได้อย่างแม่นยำา 
โดยเฉพาะเรื่องที่คนเหล่านั้นแปลกใจ—และตื่น
เต้น—เพียงใดที่ทราบว่าเขามาจากกาลาปาโกส

เวลานั้นยังไม่มีการจัดตั้งศาสนจักรอย่างเป็น
ทางการบนหมู่เกาะ  อันที่จริงผู้นำาฐานะปุโรหิตใน
เอกวาดอร์ไม่รู้ด้วยซำ้าว่ามีสมาชิกอยู่ที่นั่น

ผู้สอนศาสนาไม่ปล่อยให้เสียเวลาเปล่า พวก 
เขาแนะนำาอังเดรให้รู้จักประธานคณะเผยแผ่กีโต 
เอกวาดอร์และขอข้อมูลติดต่อกับอังเดร

ไม่นานหลังจากนั้น อังเดรกลับบ้านที่ปวยร์โต- 
อาโยรา เมืองใหญ่สุดในกาลาปาโกสบน
เกาะแซนตาครูซ  คณะเผยแผ่ส่งพัสดุของ
ศาสนจักรมาให้เขาสองกล่อง รวมทั้งคู่มือ
สำาหรับศึกษา  แต่สิ่งที่น่าจะสำาคัญที่สุด
คือประธานคณะเผยแผ่ได้รายชื่อสมาชิก
ที่อยู่บนเกาะซึ่งอังเดรสามารถใช้ช่วยรวม
กลุ่มวิสุทธิชนได้  อังเดรแปลกใจเมื่อเขา 
ตรวจดูรายชื่อคร่าวๆ

“มีคนที่ผมรู้จักอยู่ในรายชื่อแต่ผมไม่รู้ 
ว่าพวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร” เขา
อธิบาย

ขณะเดียวกัน สมาชิกคนอื่นๆ ในแซนตาครูซ

รู้สึกแปลบปลาบใจเมื่อจะจัดตั้งศาสนจักรที่นั่น   

ทุกคนต่างย้ายมาหางานทำาท่ีหมู่เกาะกาลาปาโกส 

เวลานี้พวกเขากำาลังค้นหากัน

การเรียกให้รวม

สำาหรับมาเรียนา เบเกอร์รา ชีวิตยากลำาบาก 

ก่อนจัดต้ังศาสนจักรท่ีน่ัน  เธอเป็นสมาชิกศาสนจักร 

ได้เพียงสองปีเมื่อเธอมาที่หมู่เกาะในปี 1990

“ไม่มีศาสนจักรเมื่อดิฉันมา” มาเรียนากล่าว 

“มีแต่ดิฉันกับลูกชาย  เราจัดสังสรรค์ในครอบครัว

และพยายามดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ แต่

สมาชิกบางคนที่ดิฉันรู้จักไม่ได้ดำาเนินชีวิตตาม

มาตรฐานพระกิตติคุณ”

บน: อ่าวและเมืองปวยร์- 
โตอาโยรา, แซนตาครูซ  
ล่างจากซ้าย: ซานดรา 
กับอังเดร เดเกลและ 
คลอดีนหลานสาวของ 
ทั้งคู่; มาเรียนา เบเกอร์รา; 
ครอบครัวปาลาซีโอส;  
ออสวัลโดและโรซาริโอ  
วิลลอน
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เดวิดกับจีนเนธ ปาลาซีโอส มีประสบการณ์ 

คล้ายกัน เดวิดเข้าร่วมศาสนจักรสมัยเป็นวัยรุ่น  

และจีนเนธรับบัพติศมาในปี 1993 เพียงหนึ่งปี

ก่อนที่ทั้งคู่จะย้ายมาอยู่กาลาปาโกส

“เมื่อเราย้ายมาที่นี่ เราไม่รู้จักสมาชิกคนอื่นๆ  

เลย  ดิฉันคิดว่าเราเป็นสมาชิกเพียงสองคน  มัน 

ยากมากที่จะอยู่โดยไม่มีศาสนจักร” จีนเนธกล่าว

“แล้ววันหนึ่งในปี 1997 อังเดรก็มาหาดิฉันที่ 

ทำางานและบอกว่า ‘ผมมาหาจีนเนธ เด ปาลาซีโอส 

ครับ คุณเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย โบสถ์มอรมอน หรือเปล่า

ครับ’

“ดิฉันรู้สึกประหนึ่งพระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์มา 

รวบรวมแกะของพระองค์” จีนเนธหวนคิด  “และ 

ดิฉันตอบว่า ‘ใช่ค่ะ!’  ดิฉันรู้สึกมีความสุขมาก 

เพราะเราไม่โดดเดี่ยว  เรามีมากขึ้น!”

มาเรียนากล่าวเพิ่มเติมว่า “ดิฉันรู้สึกดีมากเมื่อ 

อังเดรรวมกลุ่มพวกเรา  เรามีอะไรบางอย่างลึกซึ้ง 

—บางอย่างสำาคัญกว่ามิตรภาพ—ในฐานะสมาชิก 

ศาสนจักร”

ความสามัคคีในกลุ่ม
เมื่ออังเดรรวมกลุ่มหลักๆ ได้แล้ว พวกเขาจึง 

เร่ิมพบกันเป็นประจำา  ในช่วงแรกมีเพียงส่ีครอบครัว 

และเพื่อนๆ 

“เราจะพบกันบ่อยๆ บางครั้งก็ทุกวัน ส่วนใหญ่

ที่บ้านของผม” อังเดรกล่าว “เราศึกษาหนังสือที่

คณะเผยแผ่ส่งมาให้เรา รวมทั้งพระคัมภีร์ไบเบิล 

และพระคัมภีร์มอรมอน”

“นั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก” อราเซลี 

ดูรานกล่าว  “เราสามัคคีกันมาก  เรา

จะรวมกลุ่มศึกษาทุกอาทิตย์”

“นั่นเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่มีวันลืม” 

จีนเนธกล่าว “เพราะเราสัมผัสได้ถึงความ 

สามัคคี ความรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรวมตัวกัน”

พวกเขาพึ่งพาอาศัยกัน สอนกัน และสร้างศรัทธาด้วย

กัน  ไม่นานความพยายามของพวกเขาจึงเป็นที่ประจักษ์ 

และศาสนจักรจัดตั้งสาขาอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี 

1998

สาขาเติบโตตามเวลาที่ผ่านไปและสมาชิกต้องการ 

พื้นที่มากขึ้น พวกเขาเช่าบ้านหลังเล็กๆ แล้วย้ายไป 

อาคารหลังใหญ่ขึ้นซึ่งเคยเป็นโรงแรมมาก่อน  ในอาคาร

หลังใหญ่กว่าเดิมนี้พวกเขาเติบโตจนมีสมาชิกเข้าร่วม

ราว 100 คน ถึงแม้สาขาเติบโตเพราะผลแห่งความ

พยายามทำาให้แข็งขันและคนย้ายเข้ามา แต่ความเข้ม

แข็งส่วนมากมาจากผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
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ออสวัลโด วิลลอนกับโรซาริโอภรรยาคือตัว 

อย่างดังกล่าว โรซาริโอรับบัพติศมาในปี 2000 และ 

เคยรับใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ ประธาน

ปฐมวัย และประธานเยาวชนหญิง  ออสวัลโดรับ 

บัพติศมาอีกหน่ึงปีให้หลัง รับใช้เป็นประธานโควรัม 

เอ็ลเดอร์  สำาหรับทั้งคู่แล้ว ศาสนจักรทำาให้ชีวิต

เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

“ศาสนจักรช่วยชีวิตผม” ออสวัลโดอธิบาย  “ก่อน 

นี้ ผมอยู่ในโลก  ผมไม่ติดเหล้า แต่ดื่มบ้าง เมื่อ

ผมเข้าร่วมศาสนจักร ทั้ง 25 คนนี้เป็นครอบครัว

ของผม  เราเป็นหนึ่งเดียวกันเท่าที่เราจะเป็น

ได้ และเราทำางานขยันขันแข็งเพื่อช่วยให้

สาขาเติบโต”

โดยผ่านความพยายามอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย 

ของสมาชิกชาวกาลาปาโกส สมาชิกที่เข้าร่วมศีล 

ระลึกจึงมักจะอยู่ระหว่าง 100 ถึง 120 คน  ในเดือน 

กันยายน 2009 สิ่งตอบแทนที่พวกเขาได้รับคือการ 

อุทิศโบสถ์

พลังของการรับใช้

สมาชิกบางคนในสาขาและครอบครัวของพวกเขา 

อาศัยอยู่ในท่ีราบสูงเขียวขจีของแซนตาครูซ  ท่ีน่ีผู้นำา 

สาขาตัดสินใจจัดโครงการบำาเพ็ญประโยชน์เมื่อวัน

ที่ 4 กันยายน 2010

“แต่ละเดือนพวกเราโควรัมเอ็ลเดอร์พยายามจัด 

mingas หรือโครงการบำาเพ็ญประโยชน์หน่ึงหรือสอง 

ครั้ง” ออสวัลโดกล่าว  “เราจัดโครงการเหล่านี้ให้คน 

ท่ีต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุด  คร้ังน้ีเราจะสร้าง 

บ้านให้ซิสเตอร์คนหนึ่ง”

จริงๆ แล้วสร้างบ้านครึ่งหลัง ราวหนึ่งสัปดาห์ 

ก่อนหน้านั้น สมาชิกสร้างครึ่งแรกไปแล้ว  วันนี้พวก

เขากว่า 20 คนใช้เวลาหกชั่วโมงหรือนานกว่านั้น 

สร้างอีกครึ่งที่เหลือ รวมทั้งห้องครัว ระบบเก็บกักน้ำา  

และทางเดินรอบบ้าน  บ้านแบบเรียบง่ายที่สุดจะ 

เป็นที่พักอาศัยของเอลีนา เซเดโนกับลูกๆ ของเธอ

ซึ่งตอนนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร  ทุกคนพอใจ

อย่างยิ่งกับเวลาและความพยายามที่สมาชิกมอบ

ให้ (ซิสเตอร์เซเดโนกับเซบาสเตียนลูกชายเธอรับ 

บัพติศมาในเดือนมกราคม 2011)

“ไม่มีอะไรดีไปกว่ารับใช้คนที่ต้องการความช่วย

เหลือ” ออสวัลโดกล่าว  แววตาของเขากับสมาชิก 

สาขาคนอื่นๆ และสตรีที่พวกเขารับใช้ ต่างเป็น 

พยานถึงความสามัคคีที่การรับใช้ดังกล่าวทำาให้เกิด

ขึ้น

ล่าง: ดาเนียลกับแองเจลา 
กาลาปูชา; อราเซลี ดูราน
กับลูกๆ ของเธอ; สมาชิก
ในสาขากาลาปาโกสที่ 
ช่วยสร้างบ้านให้เอลีนา  
เซเดโน; อาคารประชุม
สาขาหมู่เกาะกาลาปาโกส
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สิ่งที่สำาคัญจริงๆ
การรับใช้และการพ่ึงพาอาศัยกันในบรรดาสมาชิก 

บนหมู่เกาะกาลาปาโกสอันเป็นการสร้างสรรค์ 

ความสามัคคีเช่นนั้นนำาไปสู่พรมากมายในปี 2007   

ปีนั้นเดวิดกับจีนเนธ ปาลาซีโอส เป็นพี่เลี้ยงพา 

ครอบครัวในสาขาห้าครอบครัว ทั้งหมดราว 25 คน 

ไปพระวิหารไกวย์อากิล เอกวาดอร์

“เมื่อเห็นครอบครัวเหล่านั้นได้รับการผนึก ดิฉัน 

รู้สึกประหนึ่งเราถูกส่งไปสวรรค์” จีนเนธกล่าว  “เรา 

รู้สึกถึงพระสิริของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง  เวลานี้ทั้งห้า 

ครอบครัวนั้นแข็งขันมาก”

ในการไปเยือนพระวิหารคร้ังน้ี ดาเนียล กาลาปูชา 

ประธานสาขากับแองเจลาภรรยาได้รับการผนึก และ 

ลูกๆ ทั้งสามคนของพวกเขาได้รับการผนึกกับพวก 

เขาด้วย  “พระวิหารเปล่ียนคุณโดยส้ินเชิง” ประธาน 

กาลาปูชากล่าว  “น่ันคือพระนิเวศน์ของพระเจ้าอย่าง 

แท้จริง  การอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวในพระกิตติคุณ 

ของพระเจ้าเปลี่ยนชีวิต  นั่นคือสาเหตุที่ผมอยู่ใน

ศาสนจักรนี้  เมื่อได้รับการผนึกเป็นครอบครัวแล้ว 

ผมไม่กลัวความตายอีกเลย  ผมไม่กลัวว่าจะสูญเสีย 

ครอบครัวอีกแล้วเมื่อผมตาย”

“พระวิหารกลายเป็นรากฐานสำาหรับความรู้สึก

และการรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงดำารงอยู่จริง—

และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และพระ

วิญญาณบริสุทธิ์  นั่นคือประจักษ์พยานที่ไม่มีใคร

ช่วงชิงไปจากผมได้”

จังหวัดหมู่เกาะ 
กาลาปาโกส

หมู่เกาะนี้เป็นจังหวัดหนึ่งของ 
เอกวาดอร์ ถึงแม้พื้นที่ประมาณ 97 

เปอร์เซ็นต์จัดว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ แต่ก็ 
ยังมีที่ดินอีกมากไว้ให้ผู้อยู่อาศัย 25,000  
คนหรือราวๆ นั้นได้ทำาธุรกิจ กิจการ 
ท่องเที่ยว และเกษตรกรรม

มาร์ชีนา
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ปินตา
หมู่เกาะกาลาปาโกส

มหาสมุทรแปซิฟิก

เอกวาดอร์: 600 ไมล์ 
(1,000 กม.) 
ตะวันออก

เฟอร์นันดินา
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สิ่งที่กาลาปาโกสสอนเรา
สมาชิกทุกคนของศาสนจักรในหมู่เกาะกาลา- 

ปาโกสเป็นผู้บุกเบิกยุคปัจจุบัน สมาชิกผู้ใหญ่เกือบ 

ทุกคนเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส หลายคนเข้าร่วม 

ภายในไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ละคนกำาลังช่วยสร้าง 

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในเกาะอันไกลโพ้นที่ 

ทรัพยากรขาดแคลน อาหารส่วนใหญ่ นำ้ามันเชื้อ 

เพลิง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีทั้ง 

หมดต้องนำาเข้า เศรษฐกิจในท้องที่ แม้จะให้ผล 

ผลิตค่อนข้างมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับบ่อเงินบ่อทองที่

เรียกว่าธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งกำาหนดแน่นอนไม่ได้

บางทีสิ่งที่มั่นคงแน่นอนที่สุดบนหมู่เกาะน่าจะ 

เป็นการอุทิศตนให้กันของสมาชิกและการสร้าง 

อาณาจักร การอุทิศตนเช่นน้ันโดดเด่นเท่าๆ กับการ

พึ่งพาอาศัยกันทางนิเวศวิทยาของหมู่เกาะที่พวก

เขาอาศัยอยู่ ระบบนิเวศบนหมู่เกาะกาลาปาโกส

ขึ้นอยู่กับสุขภาพของสิ่งมีชีวิต—แต่ละชีวิตและ 

แต่ละสายพันธุ์—ปฏิสัมพันธ์เป็นอย่างดีกับ

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของมัน

ในฐานะมัคคุเทศก์นำาเที่ยวและนักธรรม- 

ชาติวิทยา อังเดรอธิบายว่า “กาลาปาโกส 

สอนเราว่าระบบนิเวศเหมือนสิ่งมีชีวิต เหมือน 

ร่างกาย มีแรงดัน ของเหลว และอวัยวะ ถ้าอย่าง 

ใดอย่างหน่ึงผิดปกติ ทุกอย่างจะพลอยเดือดร้อน 

ไปด้วย”

หมู่เกาะกาลาปาโกสสอนเราเช่นกันเกี่ยวกับ 

ความยิ่งใหญ่อลังการในงานสร้างของพระผู้เป็น 

เจ้า ไม่มีส่ิงใดเป็นของท้องถ่ินกาลาปาโกสเลย ชีวิต 

พืช สัตว์ และผู้คนล้วนมาจากที่อื่น

“ถ้าคุณใคร่ครวญเรื่องนี้” อังเดรอธิบาย “คุณ 

จะเห็นว่าความเป็นไปได้ของการเริ่มต้นชีวิตบน 

กาลาปาโกสแห่งนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อ อย่างแรก  

หินลาวาต้องย่อยสลายจนถึงจุดท่ีมันจะค้ำาจุนชีวิต 

จากนั้นต้องมีแหล่งนำ้าจืด และเมล็ดพืชต้องอยู่ใน

สภาพที่เอื้ออำานวยให้มันงอก และต้องสามารถ

ผสมละอองเกสรของกันและกันได้

“แล้วสิ่งมีชีวิตต้องมาถึง ไม่ว่าจะลอยมาในน้ำา 

หรือบินมาหรืออะไรก็ตาม แต่ละเพศต้องมาถึง 

พร้อมกัน ที่เดียวกัน และสภาพเดียวกันจึงจะ 

สามารถแพร่พันธุ์ หาอาหารและน้ำาได้ มีสัตว์ 

หลายพันชนิดอยู่ในกาลาปาโกส

ล่าง: ครอบครัว
ฟูเอเรสเข้าร่วม

ศาสนจักรในโอตาวาโล 
เอกวาดอร์ และต่อมา
ย้ายไปหมู่เกาะกาลาปา-
โกสเพื่อหางานทำา ล่าง
ขวา: เอเลนา เซเดโน 
(ซ้าย) กับมาเรียพี่สาว
ของเธอ; ด้วยความช่วย
เหลือของมาเรีย เอเลนา 
จึงได้เข้าร่วมศาสนจักร
เมื่อต้นปีนี้
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ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน

ผืนดินส่วนใหญ่ในหมู่เกาะกาลาปาโกสประกอบด้วยหินก้อนกลมแข็งที่แตกออกมาจากหินลาวาสกัด 

หยาบ มีรอยแตกร้าวและไม่ราบเรียบเนื่องจากผ่านการเสียดสีกัดเซาะของกระแสลมและน้ำา บริเวณ

อื่นปกคลุมด้วยต้นกระบองเพชรมีผล ต้นปาโลซานโต และพืชผักสีน้ำาตาลและสีเทา บนหมู่เกาะที่อายุ

น้อยกว่า เช่นเกาะใหญ่มากอย่างอิซาเบลา ให้ความรู้สึกว่าคุณได้เดินย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเวลา

แต่มีชีวิตที่สดใสเจิดจ้ามากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเกาะแซนตาครูซ ที่นั่นต้นโกงกางเติบโตเป็น

บริเวณกว้างไปตามแนวชายฝั่งทะเล ขณะผืนดินสูงขึ้นไปทางเหนือ เขตภูมิอากาศเปลี่ยนเป็นเขตอบอุ่นที่

มีพืชพรรณเขียวขจี มีเกษตรกรรมเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งการปลูกผลไม้เขตร้อนและพืชชนิดอื่นๆ ด้วย

“คนท่ัวไปคิดว่ากาลาปาโกสเป็นเพียงดินแดนของโขดหิน ลาวา และนกนานาชนิด” ดาเนียล กาลาปูชา 

ประธานสาขากล่าว แต่อธิบายว่า พวกเขาได้รับพรด้วยการมีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ และไม้ผล

“จำาไว้ว่า แผ่นดินใหญ่ซึ่งใกล้ที่สุดอยู่ห่างออก 

ไป 600 ไมล์ [1,000 กิโลเมตร] การจะให้เกิดสภาพ 

แบบนี้ได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์”

แต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทำาให้เกิดขึ้นในพระ 

ปรีชาญาณอันไร้ขอบเขตของพระองค์

ระบบนิเวศเจริญเติบโตเมื่อสมาชิกทั้งหมด 

ในระบบทำางานประสานกันฉันใด สมาชิกของ 

ศาสนจักรก็สร้างระบบนิเวศทางสังคมและทาง 

วิญญาณแบบหนึ่งขึ้นมาฉันนั้น สมาชิกแต่ละคน 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่เรียกว่าครอบครัว  

วอร์ด และสาขาของศาสนจักร สมาชิกแต่ละคน 

มีบทบาทสำาคัญ โดยเอื้อประโยชน์ต่อความรอด

และความสูงส่งของตนเอง ครอบครัว และสมาชิก

คนอื่นๆ ของสาขา

การตัดสินใจของแต่ละคน เหมือนอังเดรตัดสิน 

ใจไปโบสถ์วันนั้นในปี 1997 มีผลยั่งยืนได้ การ 

ตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกเพื่อสร้างอาณาจักร 

ผ่านการรับใช้โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยอาจดู

เหมือนไม่มีอะไรมากไปกว่าภาษิตเก่าแก่สำาหรับ

คนบางคน แต่สำาหรับสมาชิกในหมู่เกาะกาลาปา-

โกสแล้ว การตัดสินใจเช่นนั้นส่งผลทุกด้านต่อพลัง

ความเชื่อมั่นของพวกเขา พลังของความสามัคคี  

และศรัทธาในพันธสัญญาของพวกเขา 



 



 

ใ
นตอนเริ่มต้นภาพยนตร์เพลงที่น่าจดจำาเรื่อง  

Fiddler on the Roof (บุษบาหาคู่) เทฟเย ผู้ 

แสดงนำาเกริ่นเรื่องของเขาโดยกล่าวว่า

“ในอนาเทฟคาหมู่บ้านเล็กๆ ของเรา คุณอาจ

พูดได้ว่าเราทุกคนเป็นคนสีซอบนหลังคา พยายาม

บรรเลงท่วงทำานองเรียบง่ายชวนฟังโดยไม่ทำาให้คอ

ของซอหัก มันไม่ง่ายเลย คุณอาจถามว่า ทำาไมเรา 

ขึ้นมาอยู่บนนี้ทั้งที่อันตรายขนาดนั้น เราอยู่เพราะ 

อนาเทฟคาเป็นบ้านของเรา และเราทรงตัวอยู่ได ้

อย่างไร ผมบอกคุณได้คำาเดียวว่า—ประเพณี!

“เพราะประเพณีของเรา หลายต่อหลายปีมานี ้

เราจึงทรงตัวอยู่ได้ … เพราะประเพณีของเรา ทุก

คนรู้ว่าเขาเป็นใครและพระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวัง

ให้เขาทำาอะไร”1

ข้าพเจ้ากับสมาชิกสูงอายุท่านอื่นของศาสนจักร 

ได้รับสิทธิพิเศษให้อยู่ในเวลาพิเศษของประวัติ 

ศาสนจักร ยุคบุกเบิกให้ประเพณีท่ีดีงามแก่เรา เพราะ 

ความอยู่รอดของผู้บุกเบิก 

ขึ้นอยู่กับประเพณีเหล่านั้น  

พวกเขาจึงพัฒนาวิญญาณ 

อันแรงกล้าของความรักใคร่ 

กลมเกลียวกัน ข้าพเจ้าเป็น 

ลูกหลานรุ่นท่ีสามของครอบ 

ครัวผู้บุกเบิกชาวมอรมอนที่

ประเสริฐ แต่ข้าพเจ้าได้ชื่นชมพรของบ้านสมัยใหม่  

การโดยสารรถยนต์ และการศึกษาระดับวิทยาลัย  

ทว่าชีวิตข้าพเจ้าไม่ได้ถูกตัดขาดจากชีวิตของผู้บุก 

เบิกเลย เรายังคงปฏิบัติตามประเพณีผู้บุกเบิกใน

ครอบครัว วอร์ด และชุมชนของเรา

ในบ้านวัยเด็กของข้าพเจ้าเห็นชัดว่าพ่อแม่รัก 

กันและรักลูกๆ ของพวกท่าน พวกท่านมีน้ำาใจอัน 

ประเสริฐท่ีจะอุทิศส่วนดีท่ีสุดของชีวิตเพ่ือครอบครัว 

เรารับประทานอาหารด้วยกันเป็นครอบครัววันละ 

สามมื้อเป็นประจำา บ้านแบบเดิมที่ข้าพเจ้ารู้จักมีให้ 

เห็นในปัจจุบันน้อยลงทุกที บางคร้ังเราก็โหยหา “วัน 

คืนเก่าๆ ที่ดีงาม”

กิจกรรมทางสังคมของเรามีศูนย์รวมอยู่ที่วอร์ด

หรือโรงเรียนในท้องที่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือวอร์ดมานั่งด ู

เราเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งานเต้นรำาวอร์ดเก่ียวข้อง 

ประเพณี 
ของ  

โดย เอ็ลเดอร์แอล. 
ทอม เพอร์รีย์

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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พระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้ท่านมีความ
ตั้งใจและความปรารถนาจะเป็นแบบอย่าง

ต่อโลกตลอดจนดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม
และมีดุลยภาพตามที่พระองค์ทรงคาดหวัง

ให้ลูกๆ ของพระองค์ดำาเนินชีวิตในช่วง 
การทดสอบขณะเป็นมนุษย์



 

กับทุกคนในครอบครัว งานฉลองต่างๆ อย่างเช่น  

คริสต์มาส วันชาติสหรัฐ วันผู้บุกเบิก และงานออก 

ร้านของเทศมณฑลเป็นกิจกรรมชุมชนท่ีท้ังครอบครัว 

เข้าร่วม

เรามีประเพณีครอบครัวเช่นกัน ประสบการณ์ที่ 

ได้จากประเพณีครอบครัวเหล่านี้สอนหลักธรรมพื้น 

ฐานแก่เรา ประเพณีสนุกๆ อย่างหนึ่งที่เราปฏิบัติใน 

ครอบครัวสร้างความประทับใจแก่เราไม่ลืมเลือน 

เมื่อเด็กๆ ในครอบครัวอายุครบหนึ่งขวบ เราจะ 

วางพวกเขาไว้สุดด้านหนึ่งของห้องและครอบครัว

อยู่อีกด้านหน่ึง ฝ่ังท่ีครอบครัวอยู่รวมกัน เราจะวาง 

ของสี่อย่างไว้บนพื้น ได้แก่ ขวดนมเด็ก ของเล่น 

สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเล็กๆ และพระคัมภีร์ จาก

นั้นจึงกระตุ้นเด็กให้คลานไปหาของเหล่านั้นแล้ว

เลือกมาหนึ่งอย่าง

ข้าพเจ้าเลือกสมุดบัญชีและกลายเป็นผู้บริหาร 

การเงิน เทดน้องชายข้าพเจ้าเลือกพระคัมภีร์ เป็น 

หนอนหนังสือตลอดชีวิต และได้เป็นทนายความ  

บ๊อบน้องชายข้าพเจ้าเป็นสมาชิกครอบครัวท่ีมีความ 

สามารถหลากหลายด้าน เขาคลานข้ึนไปน่ังบนพระ 

คัมภีร์ หยิบสมุดบัญชีมาวางแทบเท้า มือข้างหนึ่ง

ถือขวดนมใส่ปาก และอีกมือหนึ่งถือของเล่น เขา

กลายเป็นนักบัญชี เขามีดุลยภาพที่ดีในชีวิต

ข้าพเจ้าจะใช้ของสี่อย่างดังกล่าวข้างต้นพูดถึง

ชีวิตที่มีดุลยภาพ

ร่างกายของเราเป็นวิหาร
ขวดนมเป็นสิ่งแทนสุขภาพร่างกายของเรา พระ

คัมภีร์เป็นพยานว่าร่างกายของเราสำาคัญเพียงใด

ต่อความก้าวหน้านิรันดร์ของเรา

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระ 

เจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน

“ถ้าผู้ใดทำาลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรง 

ทำาลายผู้นั้น เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ 

ศักด์ิสิทธ์ิ และท่านท้ังหลายเป็นวิหารน้ัน” (1 โครินธ์ 

3:16–17) 

พระเจ้าทรงกำาหนดมาตรฐานสูงให้เราเมื่อทรง 

บอกเราให้ถือว่าร่างกายเราเป็นวิหาร ข้าพเจ้าได้รับ 

สิทธิพิเศษให้ติดตามประธานศาสนจักรไปร่วมการ 

อุทิศพระวิหารหลายแห่ง ก่อนพิธีอุทิศประธานมัก 

ต้องการสำารวจผลงานของพระวิหารแห่งใหม่ซึ่งมี 

คุณภาพดีเลิศและการออกแบบท่ีสวยงาม ลานรอบ 

พระวิหารมักเป็นสถานที่ดึงดูดใจมากที่สุดในชุมชน

ซึ่งเป็นที่ก่อสร้างพระวิหาร

ลองไปยืนหน้าพระวิหาร ศึกษาพระนิเวศน์ของ 

พระเจ้าอย่างละเอียด และดูว่าพระวิหารเป็นแรง 

บันดาลใจให้ท่านทำาการปรับปรุงบางอย่างในวิหาร 

ทางกายท่ีพระเจ้าประทานให้เป็นท่ีพำานักแก่วิญญาณ 

นิรันดร์ของท่านหรือไม่ พระเจ้าทรงกำาหนดมาตรฐาน 

เบ้ืองต้นบางอย่างไว้ปกครองร่างกายเรา การเช่ือฟัง 

มาตรฐานเหล่านี้ยังคงเป็นข้อกำาหนดสำาหรับการ

แต่งตั้งฐานะปุโรหิต ใบรับรองพระวิหาร และการ

ดำารงตำาแหน่งการเรียกในศาสนจักร

บางครั้งเราอาจรู้สึกว่าคนทั่วไปจะไม่ยอมรับเรา

เท่าที่ควรเพราะมาตรฐานสูงที่เรากำาหนดให้ตัวเรา

เอง แต่ยังคงมีหลายอย่างที่เราไม่ทำา เรามีพระคำา

แห่งปัญญา ซึ่งช่วยให้ชีวิตเรามีสุขภาพดีขึ้นอันเป็น

รูปแบบชีวิตที่นำาไปสู่การเติบโตและความผาสุก

ของเรา เรามีมาตรฐาน อุดมการณ์ และวิธีดำาเนิน

ชีวิตซึ่งเป็นที่อิจฉาของคนส่วนใหญ่ในโลก ข้าพเจ้า

พบว่าหากท่านดำาเนินชีวิตอย่างที่ควรทำา คนทั่วไป

จะสังเกตเห็นและประทับใจในความเชื่อของท่าน

และท่านจะมีอิทธิพลต่อชีวิตผู้อื่น

ข้าพเจ้าประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้า เนื่องจาก 

ข้าพเจ้าเป็นส่วนหน่ึงของทีมบริหาร จึงเป็นส่ิงสำาคัญ 

ที่ข้าพเจ้าต้องมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับองค์กร 

ธุรกิจในท้องที่ การประชุมกับองค์กรส่วนใหญ่มัก 

เริ่มด้วยเวลาค็อกเทล นั่นเป็นเวลาของการพบปะ 

ทำาความคุ้นเคยกับผู้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ข้าพ- 

เจ้ามักรู้สึกอึดอัดเสมอในช่วงเวลาทางสังคมเหล่า 

นี้ ตอนแรกข้าพเจ้าเริ่มขอมะนาวโซดา ไม่นาน 



 

ข้าพเจ้าพบว่ามะนาวโซดาดูคล้ายเครื่องดื่มอีก 

หลายชนิด โซดาใสๆ ในมือข้าพเจ้าไม่อาจสร้าง 

ความประทับใจว่าข้าพเจ้าไม่ด่ืม ข้าพเจ้าลองรูทเบียร์ 

แต่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน

ในท่ีสุดข้าพเจ้าตัดสินใจว่าต้องมีเคร่ืองด่ืมท่ีแสดง 

ให้เห็นชัดเจนว่าข้าพเจ้าไม่ดื่ม ข้าพเจ้าไปหาบริกร 

และขอนมหนึ่งแก้ว บริกรไม่เคยได้ยินคำาขอเช่นนั้น 

มาก่อน เขาเข้าไปในครัวและรินนมหนึ่งแก้วมาให้ 

ข้าพเจ้า ตอนนี้ข้าพเจ้ามีเครื่องดื่มที่ดูแตกต่างมาก 

จากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท้ังหลายท่ีคนอ่ืนๆ ด่ืมกัน 

ข้าพเจ้าเป็นจุดสนใจทันที มีหลายคนล้อข้าพเจ้า

เร่ืองเคร่ืองด่ืม นมเป็นหัวข้อการสนทนาเร่ืองหน่ึงไป 

เลย ข้าพเจ้าพบผู้นำาด้านธุรกิจในเย็นวันน้ันมากกว่า 

เมื่อก่อนในช่วงเวลาค็อกเทลเสียอีก

นมกลายเป็นเครื่องดื่มที่ข้าพเจ้าเลือกในช่วง 

เวลาค็อกเทล ไม่นานก็รู ้กันทั่วว่าข้าพเจ้าเป็น 

มอรมอน ความเคารพท่ีข้าพเจ้าได้รับทำาให้ข้าพเจ้า

ประหลาดใจมาก เช่นเดียวกับเหตุการณ์น่าสนใจ 

ที่เริ่มเกิดขึ้น ไม่นานหลายคนก็ร่วมดื่มค็อกเทลนม

สดกับข้าพเจ้า!

จงกล้าแตกต่าง จงดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานที่

เราได้รับการสอนในพระกิตติคุณ

“สุขภาพทางกายและวิญญาณที่ดีจะช่วยให้เรา 

อยู่บนทางตรงและแคบได้” เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี.  

เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

กล่าว “พระเจ้าประทานประมวลกฎแห่งสุขภาพใน 

พระคำาแห่งปัญญา ‘หลักธรรมพร้อมด้วยสัญญา’  

ที่วิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ยังพิสูจน์อยู่  

(คพ. 89:3) พระบัญญัติทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า  

รวมทั้งพระคำาแห่งปัญญา เป็นฝ่ายวิญญาณ (ดู 

คพ. 29:34–35) เราจำาเป็นต้องบำารุงเลี้ยงตนเองทาง

วิญญาณ แม้มากกว่าทางร่างกายด้วยซำ้า”2

เราควรสำานึกคุณเพียงใดต่อคำาสอนพระกิตติคุณ 

เกี่ยวกับความสำาคัญของการรักษาร่างกายเราให้

เรามีพระคำาแห่ง

ปัญญาซึ่งช่วยให้เรา 

มีชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้น 

อันเป็นรูปแบบชีวิต 

ที่นำาไปสู่การเติบโต

และความผาสุก 

ของเรา
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บริสุทธิ์และมีค่าควรแก่การให้วิญญาณนิรันดร์ของ

เราพำานัก

ของเล่นของโลก
เรามีชีวิตอยู่ในโลกท่ีน่าสนใจ ความปรารถนาของ 

เล่นทางโลกดูเหมือนไม่อาจต้านทานได้ ประเทศ

พัฒนาแล้วกำาลังตั้งมั่นในความเชื่อและการกระทำา 

ของตนจนพวกเขาให้เหตุผลว่ามนุษย์มีสิทธ์ิปกครอง 

ตนเองเต็มที่ พวกเขาเชื่อว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบ

ใครหรือสิ่งใดยกเว้นตัวเราเองและเรารับผิดชอบ 

สังคมที่เราอยู่ในขอบเขตที่จำากัด

พระคัมภีร์เตือนเราว่า “พวกเขามิได้แสวงหาพระ 

เจ้าเพ่ือสร้างความชอบธรรมของพระองค์, แต่มนุษย์ 

ทุกคนเดินในทางของตนเอง, และตามลักษณะเทพ- 

เจ้าของตนเอง, ซ่ึงลักษณะน้ันเป็นเหมือนกับลักษณะ 

ของโลก, และแก่นสารของมันคือสิ่งที่เป็นรูปเคารพ, 

ซ่ึงค่อยๆ ผุพังและจะพินาศในบาบิโลน, แม้บาบิโลน 

ที่ยิ่งใหญ่นั้น, ซึ่งจะล่มสลาย” (คพ. 1:16)

สังคมที่วิถีชีวิตทางโลกแบบนี้หยั่งรากต้องจ่าย 

ราคาทางวิญญาณและทางศีลธรรมสูงมาก การ 

แสวงหาเสรีภาพส่วนตัวโดยไม่คำานึงถึงกฎท่ีพระเจ้า 

ทรงวางไว้เพ่ือปกครองลูกๆ ของพระองค์บนแผ่นดิน 

โลกย่อมก่อให้เกิดหายนะในการเป็นของโลกและ 

ความเห็นแก่ตัวสุดขีด ความเสื่อมของศีลธรรมส่วน 

รวมและส่วนตัว ตลอดจนการท้าทายอำานาจ ท่าม 

กลางความชุลมุนวุ่นวายของโลกไร้ศาสนากับความ 

ไม่แน่นอนของโลกเช่นนี้ ต้องมีสถานที่ให้หลบภัย

ทางวิญญาณ การเริ่มใหม่ ความหวัง และสันติสุข

เมื่อเทียบกับวิถีชีวิตทางโลกดังกล่าว ประธาน

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอน

เราถึงความสำาคัญของการแสวงหาความรู้จากพระ

ผู้เป็นเจ้า ดังนี้

“ตามลำาดับที่ถูกต้อง ลำาดับแรกคือความรู้เกี่ยว 

ความเป็นมรรตัยเป็นเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับ 
พระผู้เป็นเจ้า พระกิตติคุณ และประกอบศาสนพิธี
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กับพระผู้เป็นเจ้าและโปรแกรมของพระองค์ ซึ่งคือ

หนทางสู่ชีวิตนิรันดร์ แล้วจึงมาถึงความรู้เกี่ยวกับ

เรื่องทางโลก ซึ่งสำาคัญมากเช่นกัน …
“เปโตรกับยอห์นเรียนรู้ทางโลกมาน้อย เรียกว่า 

ขาดความรู้ แต่พวกท่านรู้เรื่องสำาคัญอย่างยิ่งของ 

ชีวิต รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และพระเจ้าผู ้

ทรงถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนม์คือพระบุตร 

ของพระผู้เป็นเจ้า พวกท่านรู้เส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์  

พวกท่านเรียนรู้สิ่งนี้ในช่วงไม่กี่สิบปีของชีวิตมรรตัย  

ชีวิตที่ชอบธรรมของพวกท่านเปิดประตูรับความ 

เป็นพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับพวกท่านและการสร้างโลก 

พร้อมกับการเพิ่มพูนนิรันดร์ ในที่สุดแล้วเพื่อการ

นี้พวกท่านจึงอาจจำาเป็นต้องมีความรู้ทั้งหมดด้าน

วิทยาศาสตร์ แต่ถึงแม้เปโตรและยอห์นมีเพียงไม่กี ่

สิบปีให้เรียนรู้และทำาเรื่องฝ่ายวิญญาณ แต่พวก 

ท่านมีเวลาแล้วถึงสิบเก้าศตวรรษให้เรียนรู้เรื่อง 

ทางโลกหรือธรณีวิทยาของแผ่นดินโลก สัตววิทยา  

สรีรวิทยาและจิตวิทยาของส่ิงมีชีวิตบนแผ่นดินโลก  

ชื่อเสียงของคนซื่อสัตย์ 

และมีความสุจริตเกิด 

จากคุณสมบัติอันสูงส่ง 

ของความไว้วางใจ สิ่ง

เหล่านี้เป็นอุปนิสัยที่

รับประกันว่าคนคนนั้น

จะมีอาชีพยืนยาวและ

ประสบความสำาเร็จ

ความเป็นมรรตัยเป็นเวลาให้เรียนรู้เก่ียวกับพระผู้เป็น 

เจ้า พระกิตติคุณ และประกอบศาสนพิธีก่อน หลัง 

จากเท้าของเราตั้งมั่นบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์แล้ว 

เราย่อมสะสมความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางโลกได้มาก 

ขึ้น…
“ความรู้ทางโลกซึ่งมีความสำาคัญเท่าที่เป็นได้จะ 

ไม่มีวันช่วยจิตวิญญาณให้รอดหรือเปิดอาณาจักร 

ซีเลสเชียลหรือสร้างโลกหรือทำาให้มนุษย์เป็นผู้เป็น

เจ้าได้เลย แต่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อคนคน

นั้นผู้พบหนทางสู่ชีวิตนิรันดร์โดยให้เรื่องสำาคัญมา

ก่อนและผู้ที่เวลานี้สามารถใช้ความรู้ทั้งหมดเป็น

เครื่องมือและผู้รับใช้ของเขา”3

แสวงหาเร่ืองของพระผู้เป็นเจ้า ท่ีซ่ึงรางวัลนิรันดร์ 

คอยท่านอยู่

สั่งสมอุปนิสัยที่ดีไว้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนบทเรียนนี้แก่เราดัง

บันทึกไว้ใน ลูกา 14
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“ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้าง 

ตึก จะไม่น่ังลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้ 

สำาเร็จได้หรือไม่

“เกรงว่าเมื่อลงรากแล้ว และกระทำาให้สำาเร็จไม่

ได้ คนทั้งปวงที่เห็นจะเยาะเย้ยเขา

“ว่า คนนี้ตั้งต้นก่อ แต่ทำาให้สำาเร็จไม่ได้” (ลูกา 

14:28–30)

ขณะเตรียมรับอนาคต ท่านต้องแน่ใจว่าส่ิงท่ีท่าน 

กำาลังใส่ไว้ในประสบการณ์มรรตัยนี้จะทำาให้ท่าน

เข้มแข็งและได้รับรางวัลนิรันดร์

โลกเราทุกวันนี้ก้าวเร็วขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น

เรื่อยๆ มีโอกาสให้แต่ละคนเล่นเร็วและหละหลวม

อยู่เสมอ หลายคนชอบทำากิจกรรมที่ให้ผลเร็วและ

มักเอาเปรียบคนที่พยายามเล่นตามกฎเกณฑ์

กติกาที่วางไว้ โลกที่ก้าวเร็วเช่นนี้เพิ่มสิ่งเย้ายวนให้ 

คนอยากเล่นเกมตามกฎเกณฑ์กติกาที่ตนตั้งขึ้น

เอง

อย่างไรก็ดี เราต้องยอมรับกฎแห่งการเก็บเกี่ยว

เสมอ “เพราะสิ่งใดก็ตามที่เจ้าหว่าน, เจ้าก็จะเก็บ

เกี่ยวสิ่งนั้น; ฉะนั้น, หากเจ้าหว่านความดีเจ้าก็จะ

เก็บเกี่ยวความดีเป็นรางวัลของเจ้า” (คพ. 6:33) นี่

เป็นกฎที่จะไม่มีวันถูกยกเลิก

“อุปนิสัยของมนุษย์คือความเป็นจริงของตัวเขา

—ชื่อเสียงของเขาคือความคิดเห็นที่ผู้อื่นกล่าวถึง

เขา—อุปนิสัยอยู่ในตัวเขา;—ชื่อเสียงมาจากผู้อื่น

— [อุปนิสัย] คือเนื้อแท้ [ชื่อเสียง] คือเงา”4

อุปนิสัยที่ดีเป็นสิ่งที่ท่านต้องสร้างด้วยตนเอง 

มิได้สืบทอดมาจากบิดามารดา มิได้เกิดจากการมี 

ข้อได้เปรียบเหนือผู้อ่ืน มิใช่ของประทานท่ีได้มาโดย 

กำาเนิด ความมั่งคั่ง พรสวรรค์ หรือฐานะ แต่เป็น 

ผลจากความพยายามของท่านเอง เป็นรางวัลที่มา 

จากการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมท่ีดีและการแสดง 

ให้ประจักษ์ถึงชีวิตที่มีคุณธรรมและน่ายกย่อง

ชื่อเสียงของคนซื่อสัตย์และมีความสุจริตเกิด

จากคุณสมบัติอันสูงส่งของความไว้วางใจ สิ่งเหล่า

นี้เป็นอุปนิสัยที่รับประกันว่าคนคนนั้นจะมีอาชีพ

การทุ่มเทศึกษาพระ

คัมภีร์อย่างจริงใจ 

เป็นส่วนตัวสร้าง

ศรัทธา ความหวัง 

และวิธีแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นกับเราใน 

แต่ละวัน
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ยืนยาวและประสบความสำาเร็จ ทรัพย์สินมีค่าที่สุด

ที่ท่านจะใส่ไว้ในธนาคารได้คือชื่อเสียงของการเป็น

คนไว้วางใจได้

การศึกษาพระคัมภีร์ประจำาวัน
ในข้อเขียนของนีไฟเกี่ยวกับความรู้สึกที่ท่านมี

ต่อพระคัมภีร์ นีไฟกล่าวว่า “บนแผ่นจารึกเหล่านี้

ข้าพเจ้าเขียนเรื่องจิตวิญญาณข้าพเจ้า, และพระ

คัมภีร์หลายข้อซึ่งจารึกอยู่บนแผ่นจารึกทองเหลือง. 

เพราะจิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระคัมภีร์, 

และใจข้าพเจ้าไตร่ตรองพระคัมภีร์, และเขียนพระ

คัมภีร์ไว้เพื่อการเรียนรู้และประโยชน์ของลูกหลาน

ข้าพเจ้า” (2 นีไฟ 4:15)

เราพบความมั่งคั่งของความเชื่อมั่นและความรู้

จากพระคัมภีร์ของเรา พระคัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์

มอรมอน หลักคำาสอนและพันธสัญญา และไข่มุก

อันล้ำาค่า เราจะพบแนวความคิดที่สร้างแรงบันดาล

ใจสอดแทรกอยู่ทั่วไปในพระคัมภีร์แต่ละเล่มนี้ เมื่อ

เราศึกษาเราจะรับรู้แนวความคิดเหล่านี้ได้ไม่ยาก

พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตร

ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงพระชนม์ ทรงเป็น

พระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เราควรทำา

ตามพระองค์และแสดงความรักที่เรามีต่อพระองค์

โดยระลึกถึงพระองค์และรักษาพระบัญญัติของ

พระองค์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

โดยผ่านการชดใช้ของพระองค์เราสามารถกลับ

ใจและรับการชำาระให้สะอาด เราเป็นผู้คนแห่งพันธ- 

สัญญาและควรรักษาพันธสัญญาที่เราทำาไว้เสมอ

เราควรมีศรัทธา กลับใจ รับบัพติศมา รับพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

การทุ่มเทศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงใจเป็นส่วน

ตัวสร้างศรัทธา ความหวัง และวิธีแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวัน การอ่านบ่อยๆ ไตร่ตรอง 

และประยุกต์ใช้บทเรียนจากพระคัมภีร์ บวกกับการ

สวดอ้อนวอน จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการได้รับ

และการประคับประคองประจักษ์พยานให้เข้มแข็ง

มีชีวิตชีวาซึ่งไม่มีสิ่งใดแทนที่ได้

ประธานคิมบัลล์เตือนเราให้นึกถึงความสำาคัญ

ของการอ่านพระคัมภีร์สม่ำาเสมอเมื่อท่านกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าพบว่าเมื่อข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์เพียงผิว

เผินกับพระผู้เป็นเจ้า และเมื่อดูเหมือนว่า … ไม่มี

สุรเสียงรับสั่ง ข้าพเจ้าก็กำาลังห่างไกลออกไปทุกที 

ถ้าข้าพเจ้าใฝ่ใจศึกษาพระคัมภีร์ ระยะทางจะแคบ

ลงและความเข้มแข็งทางวิญญาณจะกลับคืนมา”5

ศึกษาพระคัมภีร์จนเป็นกิจวัตรประจำาวัน

แบบอย่างต่อโลก
รุ่นข้าพเจ้าค่อยๆ ตายจากไปทีละคนอย่างรวด 

เร็ว เรายินดีส่งผ่านคบเพลิงให้วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

รุ่นใหม่ที่พร้อมมากกว่า เราคาดหวังว่าพวกเขาจะ 

ทำาดังนี้

1. รักษาร่างกายอันน่าอัศจรรย์ของพวกเขาให้ 

บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ในฐานะวิหารของพระผู้

เป็นเจ้า

2. ให้ความสำาคัญแก่การเรียนรู้ทางวิญญาณและ 

ความรู้จากพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าสิ่งอื่น

3. เป็นคนรุ่นที่ไว้ใจได้และใช้รากฐานของความจริง 

แห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิรันดร์สร้างมาตรฐาน

และคุณค่า

4. แสวงหาการเรียนรู้จากความจริงนิรันดร์ที่อยู่ใน 

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

พระผู้เป็นเจ้าประทานพรให้ท่านมีความตั้งใจ

และความปรารถนาจะเป็นแบบอย่างต่อโลก ตลอด

จนดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและมีดุลยภาพตาม

ที่พระองค์ทรงคาดหวังให้ลูกๆ ของพระองค์ดำาเนิน

ชีวิตในช่วงการทดสอบขณะเป็นมนุษย์ 
จากคำาปราศรัยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2010 ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ 
แวลลีย์
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เม่ือสงครามโลกคร้ังท่ีสองใกล้จะส้ินสุด 

เวลานั้นดิฉันอายุ 19 ปี กองกำาลังข้า- 

ศึกเข้ามายึดครองบ้านเกิดของเราในยุโรป 

ค่ำาวันหนึ่งดิฉันกับคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ที่

โต๊ะขณะเราได้ยินเสียงดัง เรามองผ่าน

ม่านพรางแสงที่แขวนไว้เพื่อไม่ให้คนทิ้ง 

ระเบิดสังเกตเห็นบ้านของเราตอนกลางคืน 

และเราเห็นกองกำาลังข้าศึก—ตามด้วยรถ

พรางบ้าน
ของเราไว้
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มอเตอร์ไซด์ รถบรรทุก และรถถัง—กำาลัง

เข้ามาในหมู่บ้านของเราพร้อมกันสอง

ด้าน ดิฉันตกใจกลัวมาก

คุณพ่อเปี่ยมด้วยศรัทธาเสมอ ท่านพูด 

แต่เพียงว่า “อย่ากลัวเลย” ขณะเผชิญหน้า 

กับสิ่งที่อยู่นอกบ้าน นั่นถือเป็นคำาพูดที่ 

แปลกมาก เราต่างก็รู้ว่าทหารมักจะบุกรุก

แถวนั้นเพื่อปล้นสะดมบ้านของประชาชน 

คุณพ่อแนะนำาให้เราคุกเข่าใกล้โซฟาและ 

สวดอ้อนวอนขอความคุ้มครองจากพระ 

บิดาบนสวรรค์ ท่านสวดอ้อนวอนว่า “พระ 

บิดาในสวรรค์ โปรดทรงทำาให้ทหารเหล่า

นั้นมองไม่เห็น ขอทรงพรางบ้านของพวก

ข้าพระองค์ไว้เพื่อคนเหล่านั้นจะมองไม่

เห็น”

หลังจากท่านสวดอ้อนวอน คุณแม่ก็

สวดอ้อนวอน ดิฉันสวดอ้อนวอนต่อจาก 

ท่าน หลังจากน้ันเราก็กลับไปน่ังท่ีโต๊ะและ 

มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างระแวดระวัง 

เราเห็นพวกทหารบุกเข้าไปในบ้านทุกหลัง

ที่อยู่บนถนนเส้นเดียวกันกับบ้านของเรา 

บ้านของเราเป็นบ้านหลังสุดท้ายบนถนน 

เส้นน้ัน พวกเขาเข้ามาใกล้บ้านเราแต่แล้ว 

ก็ผ่านประตูหน้าบ้านของเราไปยังถนนเส้น 

ถัดไป เราเห็นพวกเขาเข้าไปในบ้านทุก

หลังที่เรามองเห็นได้จากหน้าต่างบ้าน

ของเรา

หลังจากการบุกรุกประมาณสองชั่วโมง 

ก็มีคนเป่านกหวีดเสียงดัง และพวกทหาร 

กลับไปขึ้นยานพาหนะของตน ขณะพวก

เขาขับเคลื่อนไปช้าๆ เรารู้สึกโล่งใจมาก

และคุกเข่าอีกครั้งเพื่อขอบพระทัยพระ 

บิดาบนสวรรค์สำาหรับพระเมตตาและ

ความคุ้มครองของพระองค์

ดิฉันคิดถึง
ความรู้สึกขณะ
มีพระวิญญาณ

เมื่ออายุ 16 ปี ดิฉันเข้าร่วมโปรแกรม 

แลกเปล่ียนนักศึกษาต่างชาติเป็นเวลา 

หนึ่งปี ดิฉันจากบ้านในยูเครนไปอยู่เมือง

เล็กๆ ในแอริโซนา สหรัฐอเมริกา กับ 

ครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉันไม่เคย

ได้ยินเรื่องวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาก่อน

โปรแกรมแลกเปลี่ยนไม่อนุญาตให้ 

ครอบครัวสอนศาสนาดิฉัน และดิฉันไม่ 

ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับผู้สอนศาสนา  

แต่ดิฉันเลือกไปโบสถ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ 

และเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของศาสนจักร

ดิฉันรู้สึกถึงพระวิญญาณกับครอบครัว 

นั้น และรู้สึกชอบที่โบสถ์มาก เวลานั้น 

ดิฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่ดิฉันรู้สึกคือพระวิญญาณ 

แต่ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจ

เม่ือกลับไปยูเครน ดิฉันคิดถึงความรู้สึก 

นั้นมาก ดิฉันจำาได้ว่าชีวิตเป็นอย่างไรเมื่อ 

ไปโบสถ์และดำาเนินชีวิตตามคำาสอนพระ 

กิตติคุณ ดิฉันทราบดีว่าอะไรขาดหายไป 

แต่เมืองท่ีดิฉันอยู่ไม่มีโบสถ์และไม่มีผู้สอน 

ศาสนา ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงคิดว่าคงไม่มีวัน

รู้สึกแบบนั้นอีก

แต่อีกประมาณส่ีปีให้หลัง ผู้สอนศาสนา 

มาเคาะประตูบ้าน ดิฉันมีความสุขมากที่ 

ได้พบพวกเขา ขณะพวกเขาออกมาทำางาน 

พวกเขาฟังพระวิญญาณซึ่งนำาพวกเขามา 

ที่บ้านของดิฉัน ดิฉันรู้สึกขอบพระทัยที่

พวกเขาเชื่อฟัง ดิฉันรับบัพติศมาและการ

ยืนยันต่อจากนั้นไม่นาน

หลังจากนั้นดิฉันได้รับการผนึกในพระ 

วิหารสตอกโฮล์ม สวีเดน กับสามีซึ่งเป็น 

อดีตผู้สอนศาสนาจากรัสเซีย และเวลานี้

มีพระวิหารในเคียฟ เราวางแผนจะไปเข้า

พระวิหารเป็นประจำา

พระวิหารเป็นสถานที่น่าพิศวงที่สุดบน 

แผ่นดินโลก เป็นสถานที่ซึ่งท่านสามารถ 

ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ได้ ดิฉันซาบซึ้ง 

มากที่เราสามารถรับของประทานอันประ- 

เสริฐสุดอย่างหนึ่งซึ่งพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงมอบให้เราในพระวิหาร นั่นคือ รับการ 

ผนึกเป็นครอบครัวเพื่อนิรันดร

ดิฉันขอบคุณสมาชิกครอบครัววิสุทธิ

ชนยุคสุดท้ายครอบครัวนั้นที่ช่วยให้ดิฉัน 

รู้สึกถึงพระวิญญาณ โดยให้ดิฉันเริ่มการ 

เดินทางท่ีนำาดิฉันไปสู่ครอบครัวของตนเอง 

และได้รับการผนึกด้วยกันชั่วนิรันดร 

หมายเหตุ: ดูวีดิทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยว

กับงานฉลองทางวัฒนธรรมของเยาวชนสำาหรับ

พระวิหารเคียฟ ยูเครนที่ LDS.org และค้นหา 

“Kyiv Ukraine Temple video”
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เรามองผ่านม่านพรางแสงและเห็นกองกำาลัง
ข้าศึกเข้ามาในหมู่บ้านของเราพร้อมกัน 
สองด้าน ดิฉันตกใจกลัวมาก

วันรุ่งขึ้นดิฉันทราบจากเพื่อนที่กำาลัง

ทุกข์ใจมากว่าพวกทหารทำาเรื่องเลวร้าย 

ในบ้านทุกหลังท่ีเธอรู้จัก เม่ือดิฉันบอกเธอ 

ว่าพวกเขาไม่ได้มาบ้านของเรา เธอตกใจ 

มาก เธอบอกว่าเธอเห็นพวกเขามาทาง 

บ้านของเราและรู้ว่าไม่มีบ้านหลังใดใน

ละแวกนี้ที่พวกทหารไม่เข้าไป บ้านของ

เราเป็นหลังเดียวที่พวกทหารไม่ยุ่งด้วย

ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยิน
และทรงตอบคำาวิงวอนของเรา บางครั้งดู 

เหมือนเราไม่ได้รับคำาตอบ และเราหวังว่า 

พระองค์จะทรงตอบโดยเร็ว แต่ดิฉันรู้ว่า 

ในบ้านของเราเมื่อ 65 ปีก่อน พระองค์

ทรงตอบทันที 
อลิซ ดับเบิลยู. เฟลด, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ไปโบสถ์!
ในช่วงเรียนมัธยมศึกษาปีที่สี่ ผมพบ 

เด็กผู้หญิงวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนหน่ึง 

ในชั้นเรียนศิลปะ เธอมีอิทธิพลต่อชีวิตผม 

มาก และผมรับบัพติศมาเป็นสมาชิกของ 

ศาสนจักรในเวลานั้น

หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย คุณพ่อ 

คุณแม่ตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเราใน 

แคลิฟอร์เนียไปอยู่ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา  

เราเกี่ยวรถพ่วงเข้ากับรถบรรทุกและบ่าย 

หน้าข้ึนเหนือ เราเพ่ิงผ่านเลิฟล็อค เนวาดา 

เมื่อผมเริ่มขับลงเนินเล็กๆ ด้วยความเร็ว 

มาก เพราะไม่มีแท่งเหล็กยึดรถพ่วงให้อยู่ 

กับที่ มันจึงเริ่มส่ายไปมา ผมเหยียบเบรก 

อย่างแรง รถพ่วงหักโค้งเป็นรูปตัววี ส่ง

เราข้ามหลุมข้างทาง รถบรรทุกพลิกคว่ำา

ไปทางหนึ่งส่วนรถพ่วงพลิกควำ่าไปอีกทาง

หนึ่ง

เช้าวันอาทิตย์ผมพบอาคารประชุมใน 

ท้องท่ีและน่ังอยู่แถวหลังของห้องนมัสการ 

ขณะการประชุมศีลระลึกกำาลังเริ่ม ผม

สวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณอยู่กับ

ครอบครัวผมในยามยากเช่นนี้

หลังเลิกประชุม มีคนหนึ่งหรือสองคน 

แนะนำาตัวกับผม และผมอธิบายสั้นๆ ว่า

เกิดอะไรขึ้น จากนั้นผมก็กลับไปยังค่าย

พักแรมของเราและใช้เวลาที่เหลือของวัน

นั้นช่วยเก็บกวาดทำาความสะอาด

เช้าวันจันทร์เราเริ่มทำาความสะอาดอีก 

ครั้งเมื่อสมาชิกจากวอร์ดที่ผมเข้าร่วมเริ่ม 

ทยอยมาช่วย เจ้าของร้านกระจกในท้องที่ 

บอกว่าเขาจะติดกระจกหน้าต่างรถพ่วง

ทุกบานให้ใหม่โดยไม่คิดเงิน และช่างบัด- 

กรีช่วยดัดขอเกี่ยวให้ฟรี

คุณพ่อของผมพูดน้อยแต่เห็นชัดว่า 

ท่านประหลาดใจมาก คุณแม่หลั่งน้ำาตา 

ด้วยความขอบคุณ ผมกับพี่สาวรู้สึกขอบ 

คุณสำาหรับความช่วยเหลือ พอตกเย็นเรา

ก็พร้อมเดินทางต่อไปยังไอดาโฮ

จากประสบการณ์นี้ผมเรียนรู้ว่าการ

กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณมีจริง ผมรู้

ด้วยว่าการสวดอ้อนวอนมักได้รับคำาตอบ

ผ่านคนอื่นเสมอและการวางใจพระเจ้าจะ

นำาสันติสุขและปีติมาสู่ใจเรา 
ดไวท์ เลอรอย เดนนิส, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
แต่ขอเกี่ยวรถพ่วงหักงอเหมือนขนม 
เพรทเซิล หน้าต่างแตกละเอียด และ 
ข้าวของกระจายเกลื่อน

โชคดีท่ีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ แต่ท้ังนอก 

และในรถพ่วงเสียหายยับเยิน ขอเกี่ยวรถ 

พ่วงหักงอเหมือนขนมเพรทเซิล หน้าต่าง 

แตกละเอียด ข้าวของกระจายเกลื่อน

ตำารวจทางหลวงมาถึงและเรียกรถลาก 

คุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบจะทำาอย่างไรดี

ท่านต้องจ่ายเงินเล็กน้อยที่พวกท่านมีอยู่ 

ให้บริษัทลากรถ วินาทีน้ันผมเกิดความรู้สึก 

แรงกล้าว่าผมควรไปโบสถ์ในวันรุ่งขึ้นซึ่ง 

เป็นวันอาทิตย์ คุณพ่อไม่ได้เป็นสมาชิก 

ศาสนจักรและคิดว่าผมเพี้ยนไปแล้ว เรา 

ต้องเก็บข้าวของและซ่อมรถพ่วง เน่ืองจาก 

ท่านขาพิการและสุขภาพไม่ดีนัก ผมจึง 

เป็นตัวหลัก แต่การกระตุ้นเตือนให้ไปโบสถ์ 

ยังอยู่ ผมขอให้คุณแม่ขอร้องคุณพ่อแทน 

ผมคุณแม่ทำาตามนั้นและน่าแปลกที่ท่าน

อนุญาต

40   เ ล ีย โ ฮ น า



 

เราควรขายบ้านในฝัน 
ของเราหรือไม่
ในปี 1998 พระวิญญาณกระตุ้นผมให้ 

ขายบ้านในฝันของเรา ซ่ึงเราสร้างเสร็จ 

เรียบร้อยแล้วและย้ายเข้าไปอยู่เม่ือส่ีปีก่อน 

ขณะลูกที่โตแล้วเริ่มทยอยจบมัธยมปลาย 

และออกจากบ้าน บ้านของเราจึงกลาย 

เป็นบ้านหลังใหญ่และเสียค่าใช้จ่ายมาก 

เกินความจำาเป็น ผมเพิ่งเปลี่ยนงานที่ส่อ 

เค้าว่ารายได้ของผมอาจต้องได้รับผล 

กระทบอย่างมาก

เมื่อผมเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ 

ภาคฐานะปุโรหิตเดือนตุลาคม คำาพูดของ 

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 

กระทบใจผม ท่านพูดถึงการเงินของเรา 

และบอกผู้ดำารงฐานะปุโรหิตว่า “เวลามา 

ถึงแล้วท่ีจะทำาบ้านของเราให้เป็นระเบียบ” 

ท่านเตือนต่อจากนั้นว่า “มีสิ่งบอกเหต ุ

บอกล่วงหน้าว่าจะเกิดพายุซ่ึงเราต้องเอาใจ 

ใส่มากขึ้น”

ต่อมาในคำาปราศรัยครั้งนั้นท่านกล่าว

ว่า “แน่นอนว่าอาจเป็นเรื่องจำาเป็นต้อง 

ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน แต่ขอให้เราซื้อบ้านที่ 

เราสามารถผ่อนได้และลดภาระการจ่าย

เงินซึ่งจะวนเวียนอยู่ในสมองเราตลอด

เวลาโดยปราศจากความเมตตาหรือการ

ผ่อนผันเป็นเวลานานถึง 30 ปี”1

ผมบอกภรรยาเกี่ยวกับคำาแนะนำาของ 

ประธานฮิงค์ลีย์ โดยเสริมว่าผมรู้สึกว่าเรา 

ควรขายบ้าน ยังความประหลาดใจแก่ผม

เมื่อเธอเห็นด้วย

ในช่วงหลายเดือนหลังจากน้ัน เราเตรียม 

ขายบ้านและซื้อบ้านอีกหลัง ขั้นตอนดัง 

กล่าวกินเวลานานและยืดเย้ือ ซ่ึงต้องสวด 

อ้อนวอนมากและอดอาหารเป็นครอบครัว 

ในที่สุด ปีต่อมาเราย้ายเข้าไปอยู่บ้านหลัง

ใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายเดือนน้อยกว่าเดิม

มาก

คำาพูดของประธานฮิงค์ลีย์พิสูจน์ให้

เห็นว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์อย่างแท้ 

จริง ปีต่อมาตลาดหุ้นสหรัฐข้ึนถึงจุดสูงสุด 

ขณะท่ีฟองสบู่แตก ตามด้วยอัตราดอกเบ้ีย 

ต่ำาติดต่อกันหลายปี ซึ่งเราใช้ผลประโยชน์

จากตรงนั้นมาชำาระหนี้เงินกู้

เวลานี้วิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหม่เกิดขึ้น 

ในหลายประเทศท่ัวโลก คำาพูดของประธาน 

เมื่อผมเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญภาค
ฐานะปุโรหิต คำาแนะนำาของประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ กระทบใจผม  
ซึ่งผมเล่าให้ภรรยาฟัง

ฮิงค์ลีย์เป็นจริงในปัจจุบันเท่ากับในปี 1998

เรามีความสุขเหลือเกินที่ได้ทำาตาม 

คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์และการ 

กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ เราไม่มีหน้ี 

เงินกู้อีกแล้ว และเรามีความสุขที่ได้เห็น

ลูกๆ ดำาเนินชีวิตตามรายได้ของพวกเขา

เราต้ังตาคอยการประชุมใหญ่สามัญแต่ 

ละคร้ังเพ่ือรับคำาแนะนำาจากผู้นำาศาสนจักร  

เรารู้ว่าเราจะได้รับพรถ้าเราเอาใจใส่คำา 

แนะนำาของพวกท่าน 

ซัลลิแวน ริชาร์ดสัน, เนวาดา สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์	“ถึงบรรดาเด็กหนุ่ม

และบุรุษทั้งหลาย”	เลียโฮนา ม.ค.	1999	
หน้า	63
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โดย โจลีน แฮนเซ็น

ดิฉันน่ังจ้องเขม็งด้วยความไม่เช่ือขณะบราเดอร์ 

จาร์แมน สมาชิกคนหนึ่งในฝ่ายประธานสาขา 

รอคำาตอบของดิฉัน

เขาอาจต้ังใจจะพูดว่า ครู หรือ ท่ีปรึกษา ก็ได้ แต่ 

ไม่ใช่ ดิฉันได้ยินถูกแล้ว เขาเรียกดิฉันเป็นประธาน

สมาคมสงเคราะห์ในสาขาเล็กๆ ของเรา

ดิฉันนั่งนิ่งครู่หนึ่งพลางใคร่ครวญสถานการณ์  

ดิฉันเพิ่งจะอายุ 27 ปีและยังไม่ได้แต่งงาน ดิฉัน 

เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่และกำาลังเริ่มงานใหม่เป็นนัก 

หนังสือพิมพ์ ประสบการณ์ในด้านผู้นำามีจำากัด ดิฉัน 

เคยรับใช้การเรียกต่างๆ มาหลายปีแต่ไม่ใช่การ 

เรียกแบบนี้

ดิฉันถามตนเองในใจว่าดิฉันมีอายุมากพอ หรือ 

มีประสบการณ์มากพอ หรือดิฉันสามารถรับใช้ได้ 

หรือดิฉันจะให้อะไรแก่สตรีในสาขาได้บ้าง

ดิฉันกลับบ้านคืนนั้น คุกเข่าสวดอ้อนวอน และ

เขาขอ 

เช่นนั้น 
จริงหรือ

ทูลขอการนำาทางจากพระบิดาบนสวรรค์ หลังจาก

สวดอ้อนวอนดิฉันรู้สึกว่าต้องดูปิตุพรของดิฉันทันที 

ดิฉันอ่านประโยคนี้ “ท่านจะต้องทำางานนั้นซึ่งท่าน

ได้รับมอบหมายให้ทำาเวลานี้ แม้ในขณะที่ท่านอายุ

ยังน้อย”

ขณะอ่านถ้อยคำาเหล่านั้น ดิฉันตระหนักว่านี่ไม่

เกี่ยวกับสถานภาพสมรส อายุ หรือสิ่งที่ดิฉันทำาได้ 

แต่เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรง ต้องการ ให้ดิฉันทำา 

ดิฉันยอมรับการเรียก

ตลอดการเรียกดิฉันสามารถช่วยผู้คนได้แม้เรา

จะมีภูมิหลังต่างกัน สตรีคนหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

นำาดิฉันให้ไปรับใช้เป็นสตรีวัย 20 ตอนปลาย เธอ 

แม้เราจะสงสัยความ

สามารถของเราใน 

การรับใช้การเรียก 

ของศาสนจักร แต่ 

พระเจ้าทรงรู้จักเรา 

ถ้าเราเต็มใจรับใช้ 

พระองค์จะทรงทำาให้

เรามีคุณสมบัติคู่ควร

กับงานของพระองค์ 

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
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เป็นแม่ลูกสองที่เลี้ยงลูกตามลำาพัง ดิฉันใช้เวลาไม่ 

นานก็รู้ว่าเธอกับดิฉันมีวิถีชีวิตต่างกัน ดิฉันไม่แน่ใจ 

ว่าจะเป็นเพื่อนเธออย่างไร แต่ในที่สุดเราก็เป็น 

เพื่อนกัน

มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันพูดคุยกับสตรีที่แข็งขันน้อย 

คนหนึ่ง ดิฉันจำาได้ตอนเข้าไปในบ้านของเธอเป็น 

ครั้งแรกพร้อมผู้สอนศาสนาและรู้ว่าเธอมีประจักษ์

พยาน เธอเพียงแต่ต้องการให้ “จุดประกาย” เล็ก

น้อยเพื่อช่วยให้ไฟนั้นลุกสว่างขึ้น ขณะที่เรานั่งอยู่

ในห้องรับแขกและฟังเธอพูด พระวิญญาณแรงกล้า 

และกระตุ้นเตือนเราให้แสดงประจักษ์พยานเกี่ยว

กับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ในเดือนต่อๆ มาเธอไปโบสถ์เป็นคร้ังคราว แต่ดิฉัน 

ได้รับการนำาทางอย่างต่อเน่ืองจากพระวิญญาณและ 

แสดงประจักษ์พยานให้เธอฟัง เวลานี้เธอแข็งขัน

และกำาลังรับใช้ในสาขา

นั่นเป็นจุดน่าสนใจที่สุดบางอย่างของการเรียก 

แต่การท้าทายมีมากมาย ดิฉันพยายามอย่างยาก

เย็นที่จะรู้สึกประหนึ่งว่าดิฉันทำามากพอ ที่จะหา

ดุลยภาพระหว่างศาสนจักรกับการทำางาน และเอา 

ชนะความรู้สึกไม่คู่ควร

ในที่สุดดิฉันตระหนักว่าส่วนใหญ่ดิฉันสามารถ 

ทำาได้โดยผ่านพระวิญญาณ ดิฉันได้รับการปลดจาก 

การเรียกและย้ายออกจากเมืองนั้นแล้ว แต่ดิฉันนึก 

เสมอว่าการเรียกดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพี่น้องสตรี 

—และดิฉันอย่างไร โดยผ่านการเรียกนั้นดิฉันได้ 

ความรู้ว่าแม้จะเป็นหญิงสาวโสดแต่ดิฉันมีบางอย่าง 

มอบให้ขณะที่เราเติบโตด้วยกันในพระกิตติคุณ ถึง

แม้ดิฉันจะรู้สึกไม่คู่ควรกับตำาแหน่ง แต่ดิฉันทำางาน

ขยันขันแข็งเพื่อให้การเรียกเกิดสัมฤทธิผล และ

ขณะทำาเช่นนั้น ดิฉันรู้ว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ทรงนำาทางและทำาให้ดิฉันมีคุณสมบัติคู่ควรกับงาน

ของพระองค์ 

ได้รับการหนุนใจจาก 
ความรักของพระองค์

เมื่อดิฉันได้รับการเรียกให้รับใช้เป็นหัวหน้า 

กิจกรรมนักศึกษา ดิฉันรู้สึกหนักใจมาก  

ดิฉันเขินอายและรู้ว่าการวางแผนกิจกรรม 

เป็นเรื่องยากสำาหรับดิฉัน ความรู้สึกไม่คู่ควร  

ความประหม่า และความหดหู่เกาะกินใจดิฉัน

ในความหดหู่ดิฉันหันไปพึ่งพระบิดาบน 

สวรรค์ “ข้าพระองค์จะทำาส่ิงน้ีได้อย่างไร” ดิฉัน 

สวดอ้อนวอน “ข้าพระองค์ต่ำาต้อยและอ่อนแอ”

ทันใดนั้น เสียงกระซิบแผ่วเบาเข้ามาในใจ

ดิฉัน “จงทำาเถิด ธิดาของเรา เรารักเจ้า”

คำาตอบนั้นจากพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยรัก 

ทำาให้ดิฉันมีกำาลังใจ การกระตุ้นเตือนดังกล่าว 

มีพลังจนดิฉันรู้สึกว่าดิฉันทำาได้ทุกอย่าง การรู้ 

ว่าพระองค์ทรงรู้จักดิฉัน พระองค์ทรงรักดิฉัน 

และพระองค์จะทรงสนับสนุนดิฉันคือทั้ง 

หมดที่ดิฉันต้องการเพื่อทำาการเรียกให้เกิด

ประสิทธิผล

ดิฉันรู้ว่าไม่ว่าการต่อสู้ของเราคืออะไร พระ 

บิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและทรงได้ยินคำา 

สวดอ้อนวอนของเรา เมื่อเราไปหาพระองค์  

เราจะได้รับการชี้นำาและกำาลังใจขณะเพียร

พยายามทำาการเรียกของเราให้เกิดสัมฤทธิผล

เย คุง กู, เกาหลี

สัมฤทธิผลผ่านการเรียก
ของผม

ในฐานะผู้ใหญ่โสด ผมพบว่าผมสามารถ 

ทำาประโยชน์ให้วอร์ดและพบสัมฤทธิผล

ขณะรับใช้ในการเรียกต่างๆ ของศาสนจักรได้

ปัจจุบันผมรับใช้เป็นที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย 

ประธานเยาวชนชาย การอยู่ในองค์การเยาวชน 

ชายเปิดโอกาสให้ผมไปรวบรวมเงินบริจาค 

แสวงหาความ
ช่วยเหลือจาก
พระบิดาบน
สวรรค์
“ข้าพเจ้าใคร่ขอให้เราทุก

คนสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ

งานมอบหมายของเราและ

แสวงหาความช่วยเหลือ 

จากสวรรค์ เพื่อเราจะมี 

สัมฤทธิผลในสิ่งที่เราได้รับ

เรียกให้ทำา บางคนพูดว่า 

‘การที่รู้ว่ามีอำานาจที่สูงกว่า

ตัวมนุษย์เองนั้นไม่ทำาให ้

เขารู้สึกด้อยค่าลงแต่อย่าง

ใด’ เขาจะต้องแสวงหา  

เชื่อ สวดอ้อนวอน และ

หวังว่าเขาจะพบ ไม่มีความ

พยายามใดที่เกิดจากความ 

จริงใจและการสวดอ้อนวอน 

จะไม่ได้รับคำาตอบ นั่นคือ 

รากฐานอันแท้จริงของ 

ปรัชญาแห่งศรัทธา ความ

ช่วยเหลือจากสวรรค์จะมา 

สู่ผู้ที่แสวงหาอย่างอ่อนน้อม

ถ่อมตน”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“พึงเรียนรู้ พึงทำา พึงเป็น” 
เลียโฮนา พ.ย. 2008  
หน้า 78
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อดอาหารกับมัคนายก พบปะพูดคุยกับสมาชิกที่ 

แข็งขันน้อยในวอร์ด และเข้าร่วมการประชุมใหญ่

เยาวชนและสหกิจกรรม นอกจากนี้ผมยังชอบไป

พระวิหารกับเยาวชนเพื่อรับบัพติศมาแทนคนตาย 

ขณะรับใช้ในการเรียกนี้ ผมทำางานขยันขันแข็งเพื่อ

ช่วยให้เยาวชนชายเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยแสดงให้

เห็นว่าผมรักและชื่นชมพวกเขา ประสบการณ์เหล่า

นี้ได้ช่วยให้ผมก้าวหน้าทางวิญญาณและเป็นพรใน

ชีวิตผม

แมท คาร์เตอร์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ได้รับเรียกให้เป็นอิทธิพล

เมื่อดิฉันได้รับเรียกให้รับใช้เป็นผู้ให้คำาปรึกษา 

ยุวนารีในองค์การเยาวชนหญิง ดิฉันสงสัยว่า 

ดิฉันจะทำาการเรียกนั้นได้หรือ ดิฉันไม่คิดว่าเด็กผู้

หญิงเหล่านั้นจะชอบดิฉันหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆ จาก 

ดิฉัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือดิฉันตระหนักว่าพวกเธอ 

มีหลายอย่างต่างจากสมัยที่ดิฉันอายุเท่าพวกเธอ

ความรู้สึกเปลี่ยนไปหลังจากรับการเรียกได้ไม่ 

กี่สัปดาห์เมื่อดิฉันเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนหญิง ที่ 

กิจกรรมนั้นคุณแม่คนหนึ่งกล่าวว่าเธอรู้สึกขอบคุณ 

โปรแกรมเยาวชนหญิงเพราะทำาให้ลูกสาวของเธอ 

มีพลังต่อต้านการล่อลวง คำาพูดของเธอช่วยให้ 

ดิฉันเข้าใจว่าแท้จริงแล้วบทบาทของดิฉันสำาคัญ

เพียงใด

ดิฉันตระหนักว่าการเรียกของดิฉันเป็นมากกว่า 

การสอนบทเรียนในวันอาทิตย์และการช่วยวางแผน 

กิจกรรม แต่เป็นการเรียกให้ช่วยเยาวชนหญิงเหล่า 

น้ีเตรียมรับอนาคต—ไปพระวิหาร  รับใช้ในศาสนจักร 

และเป็นมารดาที่ดี ดิฉันต้องช่วยพวกเธอเตรียม 

ความพร้อมในชีวิต

การเรียกในศาสนจักรมาจากพระบิดาบนสวรรค์ 

ผู้ทรงรักเรา พระองค์ทรงรู้ความต้องการของเราและ 

ความต้องการของคนท่ีเรารับใช้ การรู้เช่นน้ันจะช่วย 

ให้เรามีศรัทธาในพระองค์และเชื่อมั่นในตนเอง แม้ 

เราจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดเราจึงได้รับงานมอบหมาย 

นั้นๆ หรือเมื่อเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าเราจะทำาการเรียก 

ให้เกิดสัมฤทธิผลได้หรือไม่ เราสามารถแสดงความ 

ขอบคุณสำาหรับโอกาสที่ได้รับใช้และเรามีค่าควร 

แก่การเรียก เราสามารถใช้โอกาสนั้นเรียนรู้ให้มาก 

เท่าที่จะมากได้ขณะที่เราก้าวหน้าในพระกิตติคุณ

จีออร์จีนา ทิลิอาโล, นิวซีแลนด์

เมื่อเรายอมรับโอกาส 

ให้รับใช้ เราจะพบ 

ดังประธานมอนสัน 

สัญญาว่า “ความช่วย 

เหลือจากสวรรค์จะ 

มาสู่ผู้ที่แสวงหาอย่าง 

อ่อนน้อมถ่อมตน”
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รับความช่วยเหลือจากแหล่งอื่น

การเรียกใหม่จะทำาให้ท่านหนักใจได้ขณะ 

พยายามเรียนรู้ความรับผิดชอบของท่าน  

อย่างไรก็ตาม มีแหล่งช่วยมากมายที่ท่านสามารถ 

หันไปขอความช่วยเหลือ แหล่งช่วยเหล่านี้ควบคู ่

กับการสวดอ้อนวอนขอการนำาทางและการชี้นำา

จากพระบิดาบนสวรรค์ จะช่วยให้ท่านรู้วิธีทำาการ

เรียกให้เกิดสัมฤทธิผลและเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น

ขณะที่ท่านรับใช้

• คู่มือ คู่มือช่วยอธิบายความรับผิดชอบ เม่ือท่าน 

ได้รับการเรียก จงเริ่มศึกษาข้อมูลความรับผิด

ชอบเฉพาะด้านของท่านในคู่มือ

• ฝ่ายอธิการ ฝ่ายประธานสาขา หรือผู้นำาท่าน 

อื่นๆ อย่ากลัวเมื่อต้องเข้าพบผู้นำาเพื่อขอความ 

ช่วยเหลือ นี่เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้ว่าต้องทำา 

อะไร

• คนที่เคยรับใช้ในการเรียกนั้น คนเหล่านี้อาจ 

มีประสบการณ์หรือคำาแนะนำาซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อท่าน แต่พึงระลึกว่าเวลานี้การเรียกเป็นของ

ท่าน และท่านสามารถแสวงหาการดลใจเพื่อ

ช่วยให้ท่านรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เว็บไซต์ศาสนจักร LDS.org มีข้อมูลและแหล่ง 

ช่วยจำานวนมาก ท่านอาจเร่ิมโดยเลือก  “Serving 

in the Church” คลิก “Handbook 2” แล้ว

เลือกภาษา

แบ่งปันประจักษ์พยาน
ผ่านเสียงเพลง

ถึงแม้ผมจะเติบโตในศาสนจักร แต่ผมเริ่มแข็ง- 

ขันน้อยเมื่ออายุ 18 ปี ต่อมาเมื่อผมย้ายจาก 

เยอรมันตะวันออกไปแฟรงก์เฟิร์ต สมาชิกครอบครัว 

หนึ่งชวนผมไปอยู่ด้วย ผมรู้ว่านี่จะเป็นโอกาสให้ผม

ได้เริ่มต้นใหม่และแข็งขันในศาสนจักรอีกครั้ง

หลังจากย้ายไปแฟรงก์เฟิร์ตได้ไม่นาน ผมได้รับ 

เรียกเป็นสมาชิกฝ่ายประธานศูนย์คนหนุ่มสาวใน 

เขตของเรา การเรียกเกี่ยวข้องกับการประสานงาน 

ชั้นเรียนสถาบัน การสังสรรค์ในครอบครัว และ 

กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งต้องทำางานหลายอย่าง แต่คุ้มค่า

เพราะศูนย์เป็นพรอย่างยิ่งต่อคนหนุ่มสาวในเขต

นั้น

เพราะการเรียกดังกล่าว ผมจึงได้รับข้อมูลและ 

ได้ร่วมร้องเพลงในคณะนักร้องประสานเสียงหนุ่ม 

สาวโสด คณะนักร้องไปจัดแสดงคอนเสิร์ตท่ีโปแลนด์ 

กับสาธารณรัฐเช็ก น่ันเป็นประสบการณ์ท่ียอดเย่ียม 

ผมชอบมีโอกาสแบ่งปันประจักษ์พยานผ่านเสียง 

เพลง ผมมีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อหลายสัปดาห์

ต่อมาผมได้รับอีเมลบอกว่ามีคนเข้าร่วมศาสนจักร

เนื่องด้วยคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งของเรา

ขณะทำาการเรียกของผมให้เกิดสัมฤทธิผล ผม

สามารถช่วยให้ประจักษ์พยานของผู้อื่นเข้มแข็งขึ้น 

และประจักษ์พยานของผมเองในพระกิตติคุณก็

เข้มแข็งขึ้นเช่นกัน 

เฟลิกซ์ ไซดล์, เยอรมนี
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เพื่อนๆ ของท่านอาจจะเคยอ่านข้อพระคัมภีร์สองสามข้อในพระ

คัมภีร์ไบเบิลที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเห็นพระผู้เป็นเจ้าได้ (ดู อพยพ 

33:20; ยอห์น 1:18; 1 ทิโมธี 6:14–16; 1 ยอห์น 4:12) ข้อพระคัมภีร์

เหล่านี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกับพระคัมภีร์ไบเบิลข้ออื่นที่ว่ามนุษย์— 

เช่น ยาโคบ อับราฮัม โมเสส และอิสยาห์—เคยเห็นพระผู้เป็นเจ้า 

(ดู ปฐมกาล 18:1; 32:30; อพยพ 33:11; อิสยาห์ 6:1)
โชคดีที่เรามีงานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ ซึ่งอรรถาธิบาย 

พระคัมภีร์ส่ีข้อท่ีกล่าวว่ามนุษย์ไม่สามารถเห็นพระผู้เป็นเจ้า การแก้ไขข้อเหล่า 
น้ันด้วยการดลใจของท่านศาสดาพยากรณ์อธิบายว่าคน บาป ไม่สามารถเห็น 
พระผู้เป็นเจ้า—มีเฉพาะคนที่เชื่อเท่านั้น และเมื่อถึงเวลานั้น คนชอบธรรม 
ต้องถูกเปลี่ยน—ซึ่งคือการเปลี่ยนสภาพ—จึงจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ.  
67:11) จากเรื่องโมเสสเห็นพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่า โมเสส 
อธิบายว่าดวงตาที่เห็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นดวงตาฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่ฝ่าย 
ธรรมชาติ (ดู โมเสส 1:11)

ท่านสามารถบอกเพื่อนๆ ว่า “เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำาของ 
พระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าที่แปลไว้อย่างถูกต้อง” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 8) นอก 
จากนี้ท่านสามารถแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ และพระคัมภีร ์
ยุคสุดท้ายซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่า “ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ … จะได้เห็นพระเจ้า”  
(มัทธิว 5:8)

เห็นพระองค์ทางวิญญาณ
แอลมาสอนว่าธรรมชาติทุกด้านล้วนเป็นพยานถึงพระผู้สร้าง

สูงสุดเนื่องด้วยความซับซ้อนอันไร้ขอบเขตและความลงตัว

ของมัน (ดู แอลมา 30:44) นี่เป็นโอกาสดียิ่งที่คุณจะเป็น

พยานต่อเพื่อนๆ ว่าคุณรู้สึกถึงพระสิริของพระองค์ในชีวิตคุณ 

ได้ทุกวันผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณอธิบายได้เช่นกันว่า

เราไม่จำาเป็นต้องเห็นพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือเช่ือว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ัน น่ีคือสาเหตุ 

ที่เรามีศรัทธา ถ้าเราเห็นพระองค์ คงไม่ต้องพยายามมากนักเพื่อเชื่อและทำา

ตามพระองค์ตลอดชีวิตเรา จะต้องมีเวลาที่เราจะเห็นพระองค์ในอีกด้านหนึ่ง

ของม่าน กว่าจะถึงเวลานั้นความเชื่อของคุณคงมากพอที่จะเห็นพระหัตถ์ 

ของพระองค์ทางวิญญาณในชีวิตคุณ
จาเนล อี. อายุ 18 ปี, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักผม
เพื่อนร่วมห้องเคยถามว่าผมเชื่อในสิ่ง
ที่ผมมองไม่เห็นได้อย่างไร ผมตอบว่า
เป็นเพราะผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ผู้เป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงรู้จักผม และความรู้สึกนี้เพิ่มพูน

ศรัทธาของผมและนำาสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณของ
ผม ผมมองไม่เห็นพระองค์ แต่ผมรู้ว่าพระองค์ทรงรัก
ผมเพราะผมมีศรัทธาและผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ
ของพระองค์
ซามูเอล พี. อายุ 18 ปี, ลารา เวเนซุเอลา

เปิดใจเรา
น้อยคนเคยเห็นพระผู้เป็นเจ้าขณะอยู่บนแผ่นดินโลก 
แต่เราทุกคนได้รับผลจากการนั้น เราเห็นทุกอย่างที่ 
พระองค์ทรงสร้าง พรทุกประการที่พระองค์ทรงมอบ 
ให้ และเราทุกคนรู้สึกได้ถึงความรักของพระองค์ ดิฉัน
รู้สึกถึงความรักนั้นมากที่สุดเมื่อดิฉันแสดงประจักษ์
พยาน ตราบเท่าที่เราเปิดตาเปิดใจ เราจะเห็นพระผู้
เป็นเจ้ารอบตัวเรา เห็นในกันและกันอีกด้วย เพราะ
เราเป็นลูกของพระองค์
เคทลีน อี. อายุ 16 ปี, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เราจะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระองค์
เมื่อเพื่อนร่วมชั้นถามว่าทำาไมดิฉันเชื่อ

ในพระผู้เป็นเจ้าท้ังท่ีไม่เคยเห็นพระองค์ 

ดิฉันอธิบายว่าเราไม่เคยเห็นพระผู้  

เป็นเจ้าเพราะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะ 

เห็นพระองค์ หลังจากเราฟื้นคืนชีวิต 

เราจะมาอยู่ เบื้องพระพักตร์พระองค์เพื่อรับการ 

พิพากษา (ดู คพ. 137:9) ดิฉันแบ่งปันประจักษ์พยาน

ต่อจากนั้นและอธิบายว่าการมีศรัทธาหมายถึงเชื่อ

และมีความหวัง ถ้าพวกเขามีศรัทธา พวกเขาจะเห็น

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศ 
หลักคำาสอนของศาสนจักร

“ฉันควรตอบอย่างไรเมื่อเพื่อนๆ บอกว่า
ไม่มีมนุษย์คนใดเห็นพระผู้เป็นเจ้าได้”
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พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่ดิฉันเห็นพระองค์

—ด้วยดวงตาของใจดิฉัน

ไดอานา วี. อายุ 18 ปี, ซานตากรูซ อาร์เจนตินา

เขารู้ว่าเป็นความจริง
วันหนึ่งผมกับคู่กำาลังสอน 
สามีภรรยาคู่หน่ึง เราบอก 
พวกเขาว่าพระบิดาและ
พระบุตรทรงปรากฏต่อ 
โจเซฟ สมิธเพื่อตอบคำา

สวดอ้อนวอนของท่าน ฝ่ายชายพูดว่าไม่
มีใครเห็นพระผู้เป็นเจ้าได้หรอก ทันใดน้ัน 
เสียงนาฬิกาข้อมือของผมเตือนให้รู้ว่า
เราต้องกลับบ้าน วันนั้นเราออกจากบ้าน
ของพวกเขาโดยที่ยังไม่ได้ตอบคำาพูดนั้น

วันรุ่งขึ้นผมอ่านข้อความหนึ่งในพระ 
คัมภีร์ไบเบิลท่ีว่า “ถ้าจะมีผู้เผยพระวจนะ 
ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย เราพระเจ้าจะ
สำาแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิต” (กันดารวิถี 
12:6) ผมรู้ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้จะช่วยให้
บราเดอร์คนนี้เชื่อ

เมื่อถึงเวลาเยี่ยมครั้งต่อไป เราพูด
เรื่องศาสดาพยากรณ์ ผมให้เขาดูพระ
คัมภีร์ข้อนี้ สีหน้าของเขาเปลี่ยนไป เขา
น้ำาตาคลอและพูดว่า “นี่เป็นความจริง มี
คนที่พร้อมจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า” ต่อมา
เราสอนเขาเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์ใน
พระคัมภีร์มอรมอนผู้เคยเห็นพระผู้เป็น
เจ้า และเขารู้ว่าเป็นความจริง
เอ็ลเดอร์ดิแอซ อายุ 25 ปี คณะเผยแผ่เมรีดา 
เม็กซิโก

ศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดำารง
อยู่จริง
ปกติเราไม่เห็นพระผู้เป็นเจ้า แต่คุณรู้สึก 
ถึงพระวิญญาณของพระองค์ได้ พระองค์ 
ทรงต้องการให้คุณรู้จักพระองค์โดยอ่าน
พระคัมภีร์และมีศรัทธาในพระองค์ ถ้า

ความรู้ที่ไม่
อาจปฏิเสธ
ได้ว่าพระองค์
ทรงพระชนม์
“ปลูกฝังความปรารถนา

จะรู้ให้ได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์
“ความปรารถนานี้จะนำาท่านให้ไตร่ตรอง

เรื่องของสวรรค์—ให้หลักฐานของพระผู้เป็น
เจ้ารอบตัวเราสัมผัสใจเรา

“ด้วยใจที่อ่อนโยนเราจะพร้อมเอาใจใส่
พระดำารัสขอร้องของพระผู้ช่วยให้รอดให้  
‘ค้นดูในพระคัมภีร์’ (ยอห์น 5:39) และ 
เรียนรู้จากพระคัมภีร์ด้วยความอ่อนน้อม 
ถ่อมตน

“จากนั้นเราจะพร้อมทูลถามพระบิดาบน
สวรรค์ด้วยใจจริง ในพระนามของพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราพระเยซูคริสต์ ว่าสิ่งที่เราเรียน 
รู้นั้นจริงหรือไม่ เราส่วนใหญ่จะไม่เห็นพระ 
ผู้เป็นเจ้าเช่นศาสดาพยากรณ์เห็น แต่การ 
กระตุ้นเตือนอันสงบแผ่วเบาของพระวิญญาณ 
—ความคิดและความรู้สึกที่พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์นำาเข้ามาในความคิดและใจเรา— 
จะให้ความรู้ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพระองค์ 
ทรงพระชนม์และพระองค์ทรงรักเรา”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง “พยายามรู้จักพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบน
สวรรค์ของเรา และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์” เลียโฮนา พ.ย. 2009 หน้า 39

คำ�ถ�มครั้งต่อไป

คุณมีศรัทธาในพระองค์ คุณไม่ต้องเห็น 

พระองค์ก็รู้ว่าพระองค์เป็นใครและพระ 

องค์ทรงดำารงอยู่จริง ศาสดาพยากรณ์ 

อย่างโมเสสและโจเซฟ สมิธผู้เคยเห็น

พระผู้เป็นเจ้าต้องถูกแปลงสภาพจึงจะ

เห็นพระองค์
แอรัน เอฟ. อายุ 12 ปี, ออริกอน สหรัฐอเมริกา

แสดงประจักษ์พยาน 
เพื่อนคนหนึ่งของผมเคย

ถามผมทำานองนี้ ผมถาม

ว่าเธอได้ความคิดนี้มา

จากไหน เธอบอกผมว่า

ผู้ชายคนหนึ่งให้เธออ่าน

เรื่องนี้ในพระคัมภีร์ไบเบิล ผมจึงนึกถึง 

ยอห์น 1:18 ยอห์นกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คน 

ใดเห็นพระเจ้าได้ ด้วยความช่วยเหลือ 

ของเซมินารี ผมจึงจำาพระคัมภีร์ข้ออื่น

ในพระคัมภีร์ไบเบิลได้ซึ่งบอกว่าโดยที่

เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย์

อย่างโมเสสและยาโคบจึงเห็นพระผู้เป็น

เจ้า ด้วยเหตุนี้ผมจึงตอบเพื่อนได้อย่าง

มั่นใจและแสดงประจักษ์พยานของผม
ลูอิส เอ็ม. อายุ 17 ปี, มาตูโกรสซู บราซิล

“สื่อลามกกำาลังทำาลายชีวิตฉัน 
ฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อกลับใจ
และเลิกเสพสื่อลามก”

ส่งคำาตอบของท่านก่อนวันที่ 15 กันยายน 2011  
ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Liahona, Questions & Answers 9/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
หรืออีเมลมาที่: liahona@ldschurch.org

ศาสนจักรอาจแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของคำาตอบ
ที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมาย 
ของท่าน (1) ชื่อนามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด 
หรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย 
ลักษณ์อักษรของท่าน และถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ปีต้อง 
มีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองให้พิมพ ์
คำาตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได้)



 



 

ศาสนจักรที่แท้จริง
และดำ�รงอยู่เพียงแห่งเดียว

โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน  
เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายเป็น
ศาสนจักรที่ 
แท้จริงเพียง 
แห่งเดียวหมาย 
ความว่าอย่างไร
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ความรับผิดชอบและจุดประสงค์อันดับ
แรกของเราคือเป็นพยานถึงพระเยซู
คริสต์ต่อโลกที่ขาดความรู้เกี่ยวกับพระ 

พันธกิจอันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ เพ่ือขานรับความ 
รับผิดชอบอันสำาคัญย่ิงดังกล่าวข้าพเจ้าจึงประสงค์ 
จะพูดเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าเป็นศาสนจักรที่แท้จริงและ 
ดำารงอยู่เพียงแห่งเดียว ขณะพูดเร่ืองน้ีข้าพเจ้ารู้ว่า 
ข้าพเจ้าจะพูดสวนกระแสอันเชี่ยวกรากของสิ่งที่
เรียกว่า “ความถูกต้องทางการเมือง”

ความเห็นที่แพร่หลายของยุคนี้คือศาสนจักร
ทั้งหมดล้วนเป็นความจริง โดยแท้แล้วแนวคิดที่ว่า
ศาสนจักรทั้งหมดเหมือนกันเป็นหลักคำาสอนของ 
คนท่ีต่อต้านพระคริสต์ ตามตัวอย่างท่ีเห็นจากเร่ือง 
ราวของคอริฮอร์ในพระคัมภีร์มอรมอน (ดู แอลมา 
30) เรื่องดังกล่าวมีไว้เพื่อสอนบทเรียนอันสำาคัญ
ยิ่งในสมัยของเรา

การเปิดเผยท่ีประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธในปี ค.ศ. 1831 หลังจากจัดตั้งศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้ไม่นาน  
พูดถึงคนเหล่านั้นที่ได้รับ “พลังวางรากฐานของ 
ศาสนจักรน้ี” ต่อจากน้ันพระเจ้าทรงเรียกศาสนจักร 
ว่า “ศาสนจักรท่ีแท้จริงและดำารงอยู่แห่งเดียวตลอด 
ทั้งพื้นพิภพ, ซึ่งศาสนจักรนั้น เรา, พระเจ้า, พอใจ
มาก” (คพ. 1:30)

เพราะคำาประกาศนี้ของพระเจ้า เราจึงเรียก

ศาสนจักรของพระองค์—หรือศาสนจักรของเรา— 

ว่า “ศาสนจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียว” บางครั้ง 

การที่เราเรียกเช่นนี้ทำาให้คนที่เป็นของศาสนจักร 

อื่นหรือสนับสนุนปรัชญาอื่นไม่พอใจมาก แต่พระ

ผู้เป็นเจ้ามิทรงสอนเรื่องใดที่จะทำาให้เรารู้สึกว่า

เหนือกว่าผู้อื่น แน่นอนว่าศาสนจักรทุกแห่งและ

ปรัชญาทั้งหมดล้วนมีส่วนประกอบของความจริง 

ในนั้น บางแห่งมากกว่าแห่งอื่น แน่นอนพระผู้เป็น 

เจ้าทรงรักลูกทุกคนของพระองค์ และแน่นอนแผน 

พระกิตติคุณของพระองค์มีไว้สำาหรับลูกทุกคน

ของพระองค์ตามตารางเวลาของพระองค์

ดังนั้นการที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้จริงเพียง

แห่งเดียวหมายความว่าอย่างไร

ลักษณะพิเศษสามประการ—(1) ความสมบูรณ์

ของหลักคำาสอน (2) พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต 

และ (3) ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์—อธิบาย

ว่าเหตุใดพระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศและเหตุใด

เราในฐานะผู้รับใช้ของพระองค์จึงยืนยันว่านี่คือ

ศาสนจักรที่แท้จริงและดำารงอยู่แห่งเดียวตลอดทั้ง

พื้นพิภพ

1. ความสมบูรณ์ของหลักคำาสอน
เมื่อพระเยซูคริสต์ประทับบนแผ่นดินโลก พระ 

องค์ทรงสอนความสมบูรณ์ของหลักคำาสอน ซึ่งคือ 

แผนที่พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงวางไว้เพื่อ 

ความก้าวหน้านิรันดร์ของลูกๆ พระองค์ ต่อมา  

ความจริงแห่งพระกิตติคุณซึ่งมีอยู่มากมายนี้สูญ 

เสียไปเพราะถูกเจือจางด้วยหลักธรรมหรือปรัชญา 

ต่างๆ แล้วแพร่ออกไปในโลกที่สอนศาสนาคริสต์ 

และเพราะการครอบงำาของผู้นำาทางการเมือง เรา
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ครอบคลุมทุกด้าน มีผลกับคนทั้งโลก เปี่ยมด้วย 
เมตตา และเป็นความจริง หลังจากประสบการณ์ 
ที่จำาเป็นของชีวิตมรรตัย บุตรธิดาทุกคนของพระผู้
เป็นเจ้าจะฟื้นคืนชีวิตและไปสู่อาณาจักรแห่งรัศมี-
ภาพซึ่งล้ำาเลิศเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ สุดท้าย 
แล้วแม้แต่คนชั่วก็จะได้ไปอาณาจักรแห่งรัศมีภาพ 
อันน่าพิศวง—แม้จะต่ำากว่าก็ตาม—ยกเว้นเพียง
ไม่กี่คนเท่านั้น ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเพราะความรัก 
อันยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ ของพระ 
องค์ และทั้งหมดอยู่ในวิสัยที่เกิดขึ้นได้เพราะการ
ชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 
“ผู้ที่สรรเสริญพระบิดา, และช่วยให้งานทุกอย่าง
ในพระหัตถ์ของพระองค์รอด” (คพ. 76:43)

2. พลังอำานาจของฐานะปุโรหิต
ลักษณะพิเศษประการที่สองซึ่งขาดไม่ได้เลย 

ของ “ศาสนจักรที่แท้จริงและดำารงอยู่แห่งเดียว
ตลอดทั้งพื้นพิภพ” คือสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต

พระคัมภีร์ไบเบิลบอกชัดเจนว่าสิทธิอำานาจฐานะ 

ปุโรหิตจำาเป็นและสิทธิอำานาจดังกล่าวต้องประสาท 

ด้วยการวางมือโดยผู้ดำารงสิทธิอำานาจนั้น สิทธิ 

อำานาจฐานะปุโรหิตมิได้เกิดจากความปรารถนาจะ 

รับใช้หรือจากการอ่านพระคัมภีร์ เมื่อสิทธิอำานาจ 

ฐานะปุโรหิตสูญสิ้นไปเพราะการละทิ้งความเชื่อ  

สัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตแล้วและดำารงสิทธิอำานาจ 

ดังกล่าวในความเป็นมรรตัยจึงถูกส่งมาประสาท 

สิทธิอำานาจนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง

ของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ และสิทธิอำานาจฐานะ

ปุโรหิตพร้อมด้วยกุญแจที่จำาเป็นต่อการกำากับ

ดูแลงานนั้นอยู่ในศาสนจักรนี้ไม่ใช่ศาสนจักรอื่น

ด้วยเหตุที่เรามีพลังอำานาจของฐานะปุโรหิต 

ผู้นำาและสมาชิกที่ได้รับมอบอำานาจอย่างถูกต้อง

ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายจึงมีอำานาจประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิต

ที่กำาหนด เช่น บัพติศมา ของประทานแห่งพระ

วิญญาณบริสุทธิ์ และการปฏิบัติศีลระลึก
กุญแจฐานะปุโรหิตซึ่งศาสดาพยากรณ์ที่รัก

ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน และศาสดา
พยากรณ์ท่านอื่นๆ ตลอดจนประธานศาสนจักร
ทุกท่านถืออยู่นั้นทำาให้ท่านมีสิทธิ์รับการเปิดเผย 
เพ่ือประโยชน์ของท้ังศาสนจักร ศาสนจักรน้ี “ดำารง 

เรียกการสูญเสียความสมบูรณ์ของความจริงว่า 

การละทิ้งความเชื่อ
นิกายศาสนาหรือปรัชญามากมายในโลกทุก 

วันนี้มีความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยไว้ใน 
สมัยก่อนไม่มากก็น้อย ปนกับปรัชญาหรือการ 
ครอบงำาของมนุษย์ เราเช่ือว่าผู้นำาศาสนาส่วนใหญ่ 
และผู้ติดตามต่างเป็นผู้เชื่อที่จริงใจผู้รักพระผู้เป็น 
เจ้า เข้าใจ และรับใช้พระองค์สุดความสามารถ  
เราเป็นหน้ีชายหญิงผู้ทำาให้แสงแห่งศรัทธาและการ 
เรียนรู้คงอยู่ตลอดหลายศตวรรษจวบจนปัจจุบัน  
เราต้องการให้ทุกคนจากศาสนจักรอื่นหรือระบบ 
ความเชื่ออื่นที่สืบเสาะหาความจริงของศาสนจักร 
เก็บรักษาทุกอย่างที่ดีของพวกเขาเอาไว้ และมาดู
ว่าเราจะเพิ่มเติมความเข้าใจของพวกเขาต่อความ
จริงและเติมความสุขให้พวกเขาขณะพวกเขา
ดำาเนินตามความจริงนั้นได้อย่างไร

เพราะความจริงสูญหายไปมากในการละทิ้ง 
ความเชื่อ จึงจำาเป็นที่พระเจ้าจะทรงฟื้นฟูความ 
สมบูรณ์แห่งหลักคำาสอนพระองค์ และนั่นเริ่มจาก
สิ่งที่เราเรียกว่านิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ

ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์เริ่มจากความเชื่อมั่นว่าเราอยู่เป็นวิญญาณ 
ก่อนจะมายังโลกนี้ นั่นยืนยันว่าชีวิตมรรตัยมีจุด 
ประสงค์ และสอนว่าความมุ่งมาดปรารถนาสูงสุด 
ของเราคือเป็นเหมือนพระบิดาพระมารดาบน 
สวรรค์ของเรา เราทำาส่ิงน้ีโดยทำาให้ตนมีคุณสมบัติ 
คู่ควรกับสภาพซีเลสเชียลอันรุ่งโรจน์และสัมพันธ- 
ภาพที่เรียกว่าความสูงส่งหรือชีวิตนิรันดร์ ซึ่งให้ 
อำานาจเราคงสัมพันธภาพในครอบครัวเราให้ยืนยง 
ชั่วนิรันดร์

หลักคำาสอนของพระเยซูคริสต์ หากเข้าใจอย่าง 
สมบูรณ์ คือแผนซ่ึงจะทำาให้เราสามารถเป็นลูกของ 
พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างที่เราพึงเป็น สภาพสมบูรณ์ 
ไร้ที่ตินี้เป็นผลจากความต่อเนื่องไม่ขาดสายของ 
พันธสัญญา ศาสนพิธี และการปฏิบัติ การสั่งสม 
การเลือกที่ดี และการกลับใจอย่างต่อเนื่อง “ชีวิต 
นี้เป็นเวลาสำาหรับมนุษย์ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็น
เจ้า” (แอลมา 34:32) สิ่งนี้เกิดขึ้นได้โดยผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์และโดยการเชื่อฟังกฎและ
ศาสนพิธีพระกิตติคุณของพระองค์

พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

สิทธิอำ�น�จฐ�นะปุโรหิต 

ต้องได้รับก�รฟื้นฟูโดย 

สัตภ�วะที่ฟื้นคืนชีวิต

แล้วผู้เคยดำ�รงสิทธิ 

อำ�น�จดังกล่�วในคว�ม 

เป็นมรรตัย สิทธิอำ�น�จ 

ฐ�นะปุโรหิต พร้อม

ด้วยกุญแจที่จำ�เป็นต่อ

ก�รกำ�กับดูแลง�นนั้น 

อยู่ในศ�สนจักรนี้ไม่ใช่

ศ�สนจักรอื่น
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อยู่” เพราะเรามีศาสดาพยากรณ์ผู้ยังคงให้พระ
วจนะของพระเจ้าที่จำาเป็นต่อยุคสมัยของเรา

3. ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์
เหตุผลประการที่สามที่ว่าเหตุใดเราจึงเป็น

ศาสนจักรที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวคือเรามีความ

จริงที่ได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับพระลักษณะของ

พระผู้เป็นเจ้าและสัมพันธภาพของเรากับพระองค์ 

ด้วยเหตุนี้เราจึงมีประจักษ์พยานพิเศษจำาเพาะใน 

พระเยซูคริสต์ ที่สำาคัญคือความเชื่อของเราเรื่อง 

พระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าแยกเราออกจาก

ความเชื่ออย่างเป็นทางการของนิกายส่วนใหญ่ใน

ศาสนาคริสต์

หลักแห่งความเช่ือ ถ้อยแถลงเป็นทางการเพียง 

อย่างเดียวเกี่ยวกับความเชื่อของเราเริ่มต้นดังนี้ 

“เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และ

ในพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และใน

พระวิญญาณบริสุทธิ์” เรามีความเชื่อเช่นนี้ในพระ

ผู้เป็นเจ้าสามพระองค์เช่นเดียวกับคริสต์ศาสนา 

อ่ืนๆ แต่กับเราแล้วความเช่ือดังกล่าวมีความหมาย 

บางอย่างต่างจากคริสต์ศาสนาส่วนใหญ่ เรายืน 

ยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ทรงเป็นพระ

สัตภาวะแยกกันอย่างชัดเจน พระผู้เป็นเจ้าพระ 

บิดาไม่ใช่วิญญาณแต่ทรงเป็นพระสัตภาวะท่ีเป่ียม 

ด้วยรัศมีภาพผู้ทรงมีพระวรกายสัมผัสได้ พระบุตร

ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ก็เช่น

กัน แม้จะแยกกันโดยอัตลักษณ์ แต่พระองค์ทรงมี

จุดประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกัน

นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ แสดงให้เห็นว่าแนว

ความคิดที่แพร่หลายเกี่ยวกับพระลักษณะของ

พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ไม่

เป็นความจริงและไม่อาจนำาผู้สนับสนุนแนวความ

คิดเหล่านั้นไปสู่จุดหมายที ่พระผู้ เป็นเจ้าทรง

ปรารถนาได้ (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17–19) การ

เปิดเผยยุคปัจจุบันที่หลั่งไหลตามมาทำาให้ความ

สำาคัญของความจริงพื้นฐานดังกล่าวชัดเจนขึ้น 

และให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่เราด้วย พระคัมภีร์ 

เล่มใหม่นี้เป็นพยานเล่มที่สองของพระคริสต์ ยืน 

ยันคำาพยากรณ์และคำาสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล 

เก่ียวกับพระลักษณะและพระพันธกิจของพระองค์ 

ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระกิตติคุณ

และคำาสอนของพระองค์ช่วงที่ทรงปฏิบัติศาสนกิจ 

บนแผ่นดินโลก นอกจากนี้ยังมีคำาสอนมากมายซึ่ง 

ทำาให้เรารู้ความจริงของเรื่องเหล่านี้

เราไม่ยึดติดกับปัญญาของโลกหรือปรัชญา 

ของมนุษย์—ไม่ว่าจะมีมาแต่ดั้งเดิมหรือได้รับ 

ความนับถือมาอย่างไร ประจักษ์พยานของเราใน

พระเยซูคริสต์มีพื้นฐานจากการเปิดเผยที่พระผู้

เป็นเจ้าประทานแก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

และเราแต่ละคน (ดู 1 โครินธ์ 2:1–5; 2 นีไฟ 28:26)

ดังนั้นประจักษ์พยานของเราในพระเยซูคริสต์

ส่งผลให้เรายืนยันเรื่องใด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือ 

กำาเนิดของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรันดร์ พระองค์ 

ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นครูของ 

เราโดยผ่านการปฏิบัติศาสนกิจอันหาที่เปรียบ 

มิได้ในพระชนม์ชีพมรรตัยของพระองค์ เนื่องจาก 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์คนทั้งปวงที่เคยมี

ชีวิตอยู่จะฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็นพระ 

ผู้ช่วยให้รอด การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้

ของพระองค์ชำาระบาปของอาดัมและเปิดประตู

ให้เราได้รับการอภัยบาปส่วนตัวเพื่อชำาระเราให้

สะอาดก่อนกลับไปยังที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 

พระบิดานิรันดร์ของเรา นี่คือข่าวสารสำาคัญจาก

ศาสดาพยากรณ์ตลอดทุกยุคสมัย

ข้าพเจ้ายืนยันประจักษ์พยานของข้าพเจ้าใน

พระเยซูคริสต์และความจริงแห่งพระกิตติคุณของ

พระองค์ พระองค์ทรงพระชนม์ พระกิตติคุณของ

พระองค์เป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นความ

สว่างและชีวิตของโลก (ดู คพ. 34:2) พระองค์ทรง

เป็นทางนั้น ทางสู่ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ 

(ดู ยอห์น 14:6) สำาหรับข้าพเจ้า ปาฏิหาริย์แห่ง

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องเกินความเข้า 

ใจ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานหลักฐานแก่ 

ข้าพเจ้าถึงความจริงในเรื่องนี้ และข้าพเจ้าปลื้ม 

ปีติที่ได้ดำาเนินชีวิตเพื่อประกาศความจริงในเรื่อง

ดังกล่าว 
จากคำาปราศรัยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 2010 ณ การ
สัมมนาประธานพระวิหารคนใหม่

เร�ไม่ยึดติดกับปัญญ�

ของโลกหรือปรัชญ�ของ

มนุษย์ ประจักษ์พย�น

ของเร�ในพระเยซูคริสต์

มีพื้นฐ�นจ�กก�รเปิดเผย

ที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�น

แก่ศ�สด�พย�กรณ์ของ

พระองค์และเร�แต่ละคน
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ดิลลอนมีปัญหาใหญ่มากอย่างหนึ่ง คือ พรสวรรค์ที่วิเศษ 

สุดของเขาเป็นความกลัวมากท่ีสุดของเขาด้วย “ผมชอบ 

ร้องเพลง” ชาวตองกาวัย 16 ปีกล่าว “แต่ไม่ใช่ต่อหน้า

คนอื่น ผมตื่นกลัวเกินไป”

ลองนึกถึงความรู้สึกสับสนของเขาเมื่อศาสนจักรในตองกา 

ประกาศทดสอบเสียงนักร้องเพื่อบันทึกเพลงประกอบภาพยนตร์ 

เซมินารีพันธสัญญาเดิมเป็นภาษาตองกา เขาทั้งตื่นเต้นและกลัว

แทบตาย

เพลงประกอบภาพยนตร์สามเพลงต้องใช้นักร้องชายหนึ่งคน  

หลังจากดิลลอนร้องเพลงที่เขาใช้ทดสอบเสียงแล้ว ผู้ผลิตทำาให้ 

เขาประหลาดใจโดยขอให้เขาร้องเพลงประกอบอีกหนึ่งเพลง เขา 

ประหม่ามากขณะร้อง ผู้ผลิตบอกว่า “เราพบคนถูกใจแล้ว”

ยังความตื่นเต้น—และตกใจ—อย่างมากแก่ดิลลอนเมื่อมีการ

เสนอโอกาสให้เขาบันทึกเสียงทั้งสามเพลง

พรสวรรค์ของดิลลอน ความกลัวของดิลลอน
ดิลลอน สมาชิกวอร์ดมาอูฟังกา สเตคนูกูอะโลฟา ตองกา  

เรียนเก่งมาก เขาเป็นคนหนึ่งจากนักเรียนชาวตองการาว 10  

เปอร์เซ็นต์ท่ีได้รับคัดเลือกให้เข้าโรงเรียนรัฐบาล เขาชอบเซมินารี 

ด้วย “เขาปลุก เรา แต่เช้าเพื่อจะไปเรียนเซมินารี” มาเลนิตา  

มาเฮ คุณแม่ของเขากล่าว

แต่การร้องเพลงเป็นสิ่งที่เขารัก—ครอบครัวไม่รู้ด้วยซ้ำาว่าเขา

ร้องเพลงได้จนกระทั่งมีคนขอให้เขาร้องเดี่ยวในช่วงโปรแกรม

ปฐมวัยปีหนึ่ง

“ดิลลอนมักจะขี้อายเสมอ” คุณแม่ของเขาบอก

เขาทำาได้ดีในโปรแกรมปฐมวัยจนมีคนขอให้เขาร้องเพลงใน 

ช่วงการประชุมใหญ่ของสเตคนูกูอะโลฟา ตองกา หลังจากนั้น

เขาก็ติดใจ

เขาบอกแม่ว่า “สักวันผมจะใช้พรสวรรค์เพื่อพระผู้เป็นเจ้า” 

หลังจากได้รับเลือกให้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ เขาบอกเธอ

ว่า “แม่ครับ ผมได้ใช้พรสวรรค์ของผมแล้ว”

สิโอเนพ่ีชายของดิลลอนบอกว่าเขาพยายามสนับสนุนดิลลอน 

ให้ร้องเพลง “ผมอยากมีพรสวรรค์เหมือนเขา” เขากล่าว “ทุกคน

ต้องการให้เขาแบ่งปันพรสวรรค์นั้น”

“ดิฉันชอบฟังเขาร้องเพลง” ปีเอพี่สาวของเขากล่าว

“ผมอยากร้องเพลงให้ได้เหมือนเขา” ปาอูลาน้องชายวัยเก้า

ขวบกล่าว

ดิลลอนปล้ืมใจท่ีครอบครัวของเขาสนับสนุน “ผมรักครอบครัว” 

เขากล่าว “ผมมั่นใจว่าด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา ผมจะ

ทำาให้ความอ่อนแอของผมเป็นความเข้มแข็งได้”

ร้องให้สูงขึ้น
เมื่อดิลลอนทำางานกับเจ้าหน้าที่บันทึกเสียง เขามีปัญหากับ 

โน้ตตัวหนึ่ง “ผมขึ้นไม่ถึง” เขาบอก “เราฝึกหลายชั่วโมง”

ในที่สุด เขากลับบ้านคืนนั้น ทั้งหมดแรงและท้อใจ โดยรู้ว่า

เช้าวันรุ่งขึ้นเขาต้องบันทึกเสียงอีก

“ผมตรงเข้าห้องและสวดอ้อนวอนขอให้พระบิดาบนสวรรค์

ทรงช่วยผม” เขากล่าว

ทั้งหมดที่เขานึกได้คือเพลงประกอบภาพยนตร์สำาคัญเพียงใด

ต่อสมาชิก 50,000 คนของศาสนจักรในตองกา และอีกหลายพัน

คนที่พูดภาษาตองกาทั่วโลก

“นั่นเป็นคืนยาวนานที่สุดคืนหนึ่งในชีวิตผม” เขากล่าว

หลังจากสวดอ้อนวอนท้ังคืนและนอนหลับเพียงเล็กน้อย ดิลลอน 

เดินเข้าไปในสตูดิโอบันทึกเสียงและร้องโน้ตตัวนั้นได้

“อาเลลูยา” เขาจำาได้ว่าพูดแบบนั้น “ผมมีความสุข”

อย่ากลัวเลย
พระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ดิลลอนชื่นชอบคือ โยชูวา 1:9 “จงเข้มแข็ง 

และกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไป

ในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า”
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โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

เพลง และ 
การสวด
อ้อนวอน

เมื่อดิลลอนร้องเสียงสูงไม่ได้ 
เขาร้องทูลเบื้องบนเพื่อขอความ
ช่วยเหลือที่ต้องการ
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ดิลลอนทดสอบสัญญาดังกล่าว และเขา 
เรียนรู้ว่าสัญญาเป็นจริง “ผมพยายามสุดความ 
สามารถ ผมพยายามเต็มท่ีและใส่ใจลงไปในเพลง 
เพื่อให้ผู้ฟังสามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณ”ขณะที่ดิลลอนขจัดความกลัวและเติบโตใน
พรสวรรค์ เขาตระหนักว่าเขาได้รับความช่วย 
เหลือมากมาย—ไม่เพียงจากครอบครัวเท่านั้น
แต่จากพระบิดาบนสวรรค์ด้วย“ผมรู้” เขากล่าว “ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของผม” 

ฟังเพลงของดิลลอนจาก 
เพลงประกอบภาพยนตร์ 
เซมินารีพันธสัญญาเดิม 

ได้ที่ liahona.lds.org



โดย มิเชลล์ ไซห์ และเซลีส์ ออง

เม่ือนาฬิกาปลุกดังข้ึนเวลา 5:00 น. ยีมุน ลิม วัย 17 ปีลุก 

จากเตียงและเตรียมพร้อมสำาหรับวันนั้น เธอออกจาก 

บ้านไปเรียนเซมินารีเวลา 5:20 น. เธอรีบไปโรงเรียน

ตอน 6:30 น. เรียนหนังสือและทำากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นั่น 

จนถึง 19:00 น. แล้วรีบนั่งรถโดยสารสาธารณะไปศูนย์สเตค 

เพื่อฝึกซ้อมการแสดงละครเพลงของสเตค
นี่เป็นกิจวัตรปกติของเยาวชนส่วนใหญ่ในสเตคสิงคโปร์ 

ทุกวันศุกร์เป็นเวลาห้าเดือน บางครั้งเหนื่อยล้าและหมดแรง  
แต่ตลอดการเตรียมแสดงละครเพลงเรื่อง When a Prophet  
Speaks ไม่มีคำาบ่นหรือความเสียใจเลย เพราะเยาวชนรู้สึก 
ว่าการเสียสละของพวกเขาคุ้มค่า “นี่เป็นงานที่น่าพิศวง น่า
ประทับใจ ยกระดับความเข้มแข็งทางวิญญาณ เต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน และอบอุ่นใจมากที่สุดเท่าที่ฉันเคยเข้าร่วม” 
ยีมุนจากวอร์ดสิงคโปร์ที่สองกล่าว

ทั้งหมดเริ่มต้นอย่างไร
“จุดประสงค์อันดับแรกของเราคือทำาให้เยาวชนเป็นหนึ่ง

เดียวกัน” เคท โลเรโตประธานเยาวชนหญิงสเตคกล่าว “เรา 

มีเยาวชนอยู่ด้วยกันแปดวอร์ดและมีพื้นเพด้านวัฒนธรรมต่าง

ร้องเพลง 
ในสิงคโปร์

เยาวชนของสเตคสิงคโปร์
เรียนรู้พรของการเสียสละ
และความตั้งใจทำางานจาก
การเตรียมงานละครเพลง
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กัน จึงยากที่พวกเขาจะปฏิสัมพันธ์กัน เราจึงคิดว่า  

ทำาไมไม่ใช้ละครเพลงนำาพวกเขามารวมกัน”

ผู้นำาเลือกเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจจากหัวข้อ

ในรายการหกจงของประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

(1910–2008)1 เราเลือกเพลงนี้ “เพื่อให้เยาวชน

เข้าใจเนื้อร้อง รู้สึกถึงพระวิญญาณ และดำาเนิน

ชีวิตตามมาตรฐาน” คอนนี วู ผู้อำานวยการใหญ่

ของฝ่ายผลิตกล่าว “เราต้องการให้เยาวชนเข้าร่วม

มากที่สุด” ซิสเตอร์วูกล่าว มีเยาวชนแสดงทั้งหมด 

78 คน

แรกทีเดียว ใช่ว่าเยาวชนทุกคนจะมาที่นี่ด้วยจุด 

มุ่งหมายเดียวกัน แต่แทบทุกคนมาฝึกซ้อมสม่ำาเสมอ 

เพราะพวกเขาชื่นชอบมิตรภาพ การร้องเพลง และ

สำาคัญที่สุดคือ พระวิญญาณ

มีส่วนร่วม
หลังจากเลือกหัวข้อและจัดกลุ่มฝึกแล้ว เยาวชน 

จึงได้รับมอบหมายบทต่างๆ ในการแสดงและคณะ 

กรรมการชุดต่างๆ ท่ีเหมาะกับพรสวรรค์ของพวกเขา

อัลลี ชาน อายุ 18 ปีจากวอร์ดสิงคโปร์ที่สอง 

อาสาช่วยคณะกรรมการจัดเสื้อผ้านักแสดง “เรา 

ต้องเลือกชุดที่สุภาพ ซึ่งสำาคัญมาก และต้อง 

ประหยัด เหมาะกับเยาวชน และขณะเดียวกันก็

ดูดีบนเวที” เธอกล่าว เธอไม่เพียงเรียนรู้วิธีตัดสิน 

ใจตามมาตรฐานพระกิตติคุณและการทำางานกับผู้ 

อื่นเท่านั้นแต่เธอมีความสุขด้วยเมื่อได้เห็นเยาวชน

แต่งกายด้วยชุดนักแสดงแล้วดูดี

คานเด็น ปีเตอร์เซ็น อายุ 15 ปี จากวอร์ด 

สิงคโปร์ที่หนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะนัก- 

ร้องประสานเสียงเพื่อช่วยให้การฝึกทุกครั้งราบรื่น 

ความรับผิดชอบของเขารวมถึงการมอบหมายผู้ 

สวดอ้อนวอน รวบรวมและคอยดูแลให้เยาวชนมา

ฝึกและเล่นเกม รวมทั้งประกาศที่นั่งบนเวที “ผม

มีหน้าที่หาเยาวชนชายบางคนมาช่วยจัดวางและ

คอยเก็บอุปกรณ์ตลอดจนควบคุมดูแลเยาวชนให้

ทำางานมอบหมายของตน” เขากล่าว “ผมรู้สึกว่า

ความรับผิดชอบนี้ดีสำาหรับเยาวชน หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียก

ผู้นำาเวลานี้ ไม่ใช่จากกลุ่มผู้ใหญ่เท่านั้น พวกเขา

สามารถสนับสนุนและควรจะสนับสนุนผู้นำาไม่ว่า

วัยวุฒิหรือระดับประสบการณ์ของผู้นำาจะมากน้อย

เพียงใดก็ตาม”
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ประจักษ์พยาน 

เข้มแข็งและ

มิตรภาพแน่นแฟ้น

เมื่อเยาวชนของ 

สเตคสิงคโปร์ 

แสดงด้วยกัน

อาแมนดา โฮ คานเด็น ปีเตอร์เซ็นไมเคิล ลีโอลิเวีย โฮ ยีมุน ลิม
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แคนเดซ ลิม อายุ 18 ปี จากวอร์ดวูดแลนด์ส 
ช่วยทำาหน้าที่หลายอย่าง อาทิ เป็นสมาชิกใน 
คณะกรรมการจัดเสื้อผ้านักแสดง คณะกรรมการ 
ออกแบบท่าเต้น คณะกรรมการถ่ายภาพ และ
ร้องเดี่ยวด้วย เธอพูดถึงความรับผิดชอบมากมาย
ของเธอว่า “คุณแม่คือคนที่กระตุ้นดิฉันให้รับงาน 
มอบหมายเหล่าน้ี ท่านสอนดิฉันว่าถ้ามีโอกาสรับใช้ 
จงรับใช้ ถ้าลูกยอมรับงานนั้นและทุ่มเทเต็มที่พระ 
เจ้าจะทรงช่วยให้ลูกผ่านพ้นความยุ่งยากทั้งหลาย
ที่ลูกอาจจะเผชิญ”

นอกเหนือจากความรับผิดชอบด้านบริหารเหล่า

นี้แล้ว ยังต้องการนักแสดงด้วย จอห์น ลี อายุ 17 

ปีจากวอร์ดคลีเมนติเป็นผู้กล้าคนหนึ่งที่อาสาร้อง



 

เดี่ยว เหตุผลของเขาเรียบง่าย “ผมก็แค่ชอบร้อง

เพลง! และนั่นทำาให้ผมรู้สึกพิเศษ”

เอสรา ทาดินา อายุ 17 ปี จากวอร์ดวูดแลนด์ส 

รู้สึกว่าเขาร้องเพลงไม่เป็น เขาจึงหาวิธีเอ้ือประโยชน์ 

ด้านอื่น “ผมเลือกมีส่วนร่วม” เขากล่าว “ผมเป็น 

ผู้บรรยายคนหนึ่งเมื่อถึงตอนที่เกี่ยวกับการมีส่วน 

ร่วม ผมเข้าใจข่าวสารนั้นเพราะรู้ว่านั่นเป็นความ

จริง”

เสียสละไม่น้อย
การฝึกใช้เวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2009 จน 

ถึงเดือนมีนาคม 2010 ระหว่างนี้เยาวชนมารวมกัน 

ที่ศูนย์สเตคเพื่อฝึกซ้อมทุกคืนวันศุกร์ ยกเว้นวัน 

หยุดนักขัตฤกษ์ จำานวนเวลาและคำามั่นสัญญาที่ 

เรียกร้องจากเยาวชนทำาให้พวกเขาต้องเสียสละ

ไม่น้อยเมื่อนึกถึงตารางเวลาที่อัดแน่นตามแบบ

เยาวชนชาวสิงคโปร์

โอลิเวีย โฮ นักศึกษาวิทยาลัยปีหนึ่งจากวอร์ด 

บีด็อคเลือกมีส่วนร่วมเพราะ “ไม่ว่าชีวิตจะสาดโคลน 

ใส่ดิฉันยังไง สุดท้ายแล้ว พระกิตติคุณจะทำาให ้

ดิฉันยืนอยู่ได้และดึงดิฉันขึ้นมาจากเศษอิฐเศษปูน  

การรู้ว่ามีพระองค์หนึ่งคอยดูแลดิฉันและรักดิฉัน 

หมดใจทำาให้ดิฉันอบอุ่นใจมาก และดิฉันคิดว่านั่น

มากพอจะทำาให้ดิฉันไปฝึกทุกวัน”

เยาวชนจำานวนมากมีอีกหลายอย่างต้องทำา แต่

พวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงวางเส้นทางไว้ให้พวกเขา

แล้ว เช่นกรณีของอาแมนดา โฮวัย 16 ปี จากวอร์ด

สิงคโปร์ที่สอง “ฉันต้องฝึกเต้นรำา บางครั้งก็ตรงกับ

ตารางฝึกซ้อมละครเพลงของที่นี่ แต่ไม่นึกไม่ฝันว่า

โรงเรียนจะเปลี่ยนตารางการฝึก ฉันจึงสามารถมา

ฝึกละครเพลงได้” เธออธิบาย

ถึงเวลาแสดง
หลังจากฝึกซ้อมนานหลายเดือน ในที่สุดก็พร้อม

แสดง เนื่องด้วยการโหมโฆษณาของวัยรุ่น จึงมีผู้

มาชมการแสดงสามรอบของพวกเขากว่า 700 คน 

ขณะที่เยาวชนแบ่งปันข่าวสารผ่านเสียงเพลง การ

เต้นรำา การบรรเลงดนตรี และประจักษ์พยาน ผู้ชม

จำานวนมากรู้สึกประทับใจ

กลุ่มนี้ได้รับคำาท้าทายให้ชวนเพื่อนที่ไม่เป็น

สมาชิกมาชมการแสดงของพวกเขาด้วยและใช้

โอกาสนี้เผยแผ่ศาสนา ไมเคิล ลี อายุ 18 ปี รับคำา

ท้าทายนี้อย่างจริงจัง “ผมชวนเพื่อนมาหกคน มี

เพื่อนที่โรงเรียนมาสามคนกับครูอีกหนึ่งคน” เขา

บอก การแสดงของพวกเขาทำาให้ครูประทับใจมาก 

“ครูบอกว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม แม้ถึง

กับขอหนังสือ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน หนึ่ง

เล่มด้วย ครูบอกว่าเขารู้สึกถึงพลังผ่านใจที่เปี่ยม

ด้วยความหวังของเยาวชนหลายคน”

จุดประสงค์เบื้องต้นของผู้นำาในการนำาเยาวชน 

มารวมกันเกิดสัมฤทธิผลแล้วแน่นอน “ขณะน่ังมอง 

พวกเขาแต่ละคนระหว่างการแสดง ใจดิฉันเปี่ยม

ด้วยปีติ” ซิสเตอร์วูกล่าว “นั่นไม่เกี่ยวกับว่าพวก

เขาดูดีแค่ไหน ร้องเพลงหรือเล่นได้ดีเพียงใด หรือ

บรรยายได้ดีเท่าใด น่ันไม่เก่ียวกับว่าพวกเขามาจาก 

โรงเรียนไหนหรือประเทศใด พวกเขาเป็นหน่ึงเดียว”

ข่าวสารในบทเพลง
ละครเพลงช่วยให้หลายคนมีประจักษ์พยานเข้ม 

แข็งข้ึน บางคนพูดว่าพวกเขาฮัมทำานองและร้องตาม 

ตรงท่อนที่ร้องได้ ข่าวสารในบทเพลงช่วยพวกเขา

ฟันฝ่าการท้าทายประจำาวัน หลายคนไม่เพียงเป็น

เพื่อนที่ดีเท่านั้นแต่เป็นผู้สนับสนุนทางวิญญาณที่

สามารถพยุงกันได้เมื่อเกิดปัญหา พวกเขาสามารถ

ช่วยกันให้อยู่บนทางแคบและเติบโตทางวิญญาณ

ได้ 

อ้างอิง
1.	 เก้าจงได้แก่	 จงขอบคุณ	 จงฉลาด	 จงมีส่วนร่วม	 จง

สะอาด	จงแน่วแน่	จงมองในแง่ดี	จงถ่อม	จงสงบ	และ
จงสวดอ้อนวอน;	ดู	กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์	Way to Be! 
(2002);	 ดู	 “คำาแนะนำาและคำาสวดอ้อนวอนของศาสดา
เพื่อเยาวชน”	เลียโฮนา	เม.ย.	2001	หน้า	30จอห์น ลี

เซลีส์ ออง

แคนเดซ ลิม

อัลลี ชาน

เอสรา ทาดินา
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ผู้นำ�ศ�สนจักรสอนเร�
เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของ
คุณประโยชน์ที่เร�กำ�ลัง 
ทำ�วันนี้

เป็นผู้บุกเบิก 
ยุคปัจจุบัน
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คนรุ่นแรกเป็นพรแก่ทุกคน

“ โดยเป็นคนแรกในครอบครัว 

ของท่านท่ียอมรับพระกิตติคุณ 

ท่านจึงเป็นคนรุ่นแรก รุ่นท่ีเลือกแล้ว 

ซึ่งทำาให้ทุกรุ่นในอดีต ปัจจุบัน และ

อนาคตได้รับพร …
“… ในศาสนจักรเราอ่านและ

พูดบ่อยๆ เกี่ยวกับผู้บุกเบิกใน

ประวัติศาสนจักรตอนต้น พวกเขา 

เป็นสมาชิกรุ่นแรกเช่นเดียวกับ

ท่าน …
“มรดกของพวกเขาสามารถเป็น 

ของท่านได้ในฐานะสมาชิกรุ่นแรก  

จงซื่อสัตย์ รับใช้เพื่อนพี่น้อง เป็นพร 

แก่ครอบครัว และเลือกสิ่งที่ถูกต้อง  

ท่านเป็นคนรุ่นแรก รุ่นที่เลือกไว้ให้ 

เป็นพรแก่ทุกรุ่นในอดีต ปัจจุบัน และ 

อนาคต”

เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
“คนรุ่นแรก” เลียโฮนา พ.ย. 2006 หน้า 13, 
15

เราต่างเป็นที่ต้องการ

“เราต่างเป็นที่ต้องการเพื่อทำา 

งานให้สำาเร็จ งานซ่ึงวิสุทธิชน 

ผู้บุกเบิกเริ่มไว้เมื่อ 175 ปีก่อนและ 

วิสุทธิชนท่ีซ่ือสัตย์ทุกรุ่นสานต่อเร่ือย 

มาหลายทศวรรษ เราต้องเช่ือเหมือน 

พวกเขาเชื่อ เราต้องทำางานเหมือน

พวกเขาทำางาน เราต้องรับใช้เหมือน 

พวกเขารับใช้ และเราต้องชนะเหมือน 

พวกเขาชนะ …
“…พระเจ้ามิได้ทรงขอให้เรา

ขนของใส่รถลาก แต่พระองค์ทรงขอ 

ให้เราเสริมสร้างศรัทธาของเรา พระ 

องค์มิได้ทรงขอให้เราเดินข้ามทวีป  

แต่พระองค์ทรงขอให้เราเดินข้าม 

ถนนไปเย่ียมเพ่ือนบ้าน พระองค์มิได้ 

ทรงขอให้เราสละสมบัติทางโลกทั้ง 

หมดเพื่อสร้างพระวิหาร แต่พระองค์ 

ทรงขอให้เราสละทรัพย์สินเงินทอง 

และเวลาของเราเพื่อสร้างพระวิหาร 

ต่อไปและเข้าพระวิหารที่สร้างเสร็จ 

แล้วเป็นประจำาแม้การดำาเนินชีวิต

ในปัจจุบันจะกดดันเพียงใดก็ตาม 

พระองค์มิได้ทรงขอให้เราสละชีวิต

เป็นมรณสักขี แต่พระองค์ทรงขอให้ 

เราดำาเนินชีวิตแบบสานุศิษย์คนหน่ึง

“พี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นโอกาสดีที่ 

ได้มีชีวิตอยู่ และพวกเรามีหน้าที่สืบ 

สานประเพณีอันล้ำาค่าของการให้ 

คำามั่นสัญญาด้วยใจภักดี ซึ่งเป็น 

ตราสัญลักษณ์ของวิสุทธิชนยุคสุด 

ท้ายหลายรุ่นก่อนหน้านี้” 

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง “ความจริงของพระผู้เป็น 
เจ้าจะประกาศออกไป” เลียโฮนา พ.ย. 2008 
หน้า 104

เราทุกคนเป็นผู้บุกเบิก

“ข้าพเจ้าไม่มีบรรพชนอยู่ใน 

กลุ่มผู้บุกเบิกศตวรรษท่ีสิบเก้า 

ทว่าต้ังแต่เป็นสมาชิกศาสนจักรช่วง 

แรกๆ ข้าพเจ้าก็รู้สึกถึงความสัมพันธ์ 

อันแนบแน่นกับบรรดาผู้บุกเบิกสมัย 

เริ่มแรกที่ข้ามทุ่งราบ พวกท่านเป็น 

บรรพชนทางวิญญาณของข้าพเจ้า  

เช่น เดี ยวกับ เป็นบรรพชนทาง 

วิญญาณของสมาชิกทุกคนใน 

ศาสนจักรไม่ว่าจะมีสัญชาติ ภาษา 

หรือวัฒนธรรมใดก็ตาม …
“ด้วยเหตุที่คนทั่วโลกกำาลังน้อม 

รับข่าวสารพระกิตติคุณที่ได้รับการ 

ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ เราทุกคน

จึงเป็นผู้บุกเบิกในอาณาเขตและ

สภาพแวดล้อมของเรา”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่
สองในฝ่ายประธานสูงสุด “เอาใจใส่เสียงของ
ศาสดา” เลียโฮนา ก.ค. 2008 หน้า 3
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เมื่อเราทำาบาป เราทำาให้ตนเองจนมุม  
การกลับใจเป็นทางออกทางเดียว

มีทางออก
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พระคัมภีร์ขยายความทรงจำา
ของเราโดยช่วยให้เราระลึก
ถึงพระเจ้าและสัมพันธภาพ
ระหว่างเรากับพระองค์และ
พระบิดาอยู่เสมอ อีกทั้ง
เตือนความจำาถึงสิ่งที่เรา 
เคยรู้ในชีวิตก่อนเกิด

พระคัมภีร์สอนเราให้รู้
หลักธรรมและคุณค่าทาง
ศีลธรรม ในพระคัมภีร์
เราเห็นภาพชัดเจนของ
พรที่มาจากการปฏิบัติ
หลักธรรมที่แท้จริง

เรื่องราวศรัทธา
ของคนอื่นๆ ในพระ
คัมภีร์เสริมสร้าง
ศรัทธาของเรา

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ซึ่ง
พระเจ้าทรงเรียกว่าพระคัมภีร์
หลั่งไหลมาสู่เราแทบตลอดเวลา
ทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
ดาวเทียม ซีดี ดีวีดี และสิ่งพิมพ์ 
แน่นอนว่าด้วยพรดังกล่าว 
พระเจ้าทรงกำาลังบอกเราว่า 
เราจำาเป็นต้องใช้พระคัมภีร์
มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา

เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน  
แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสองให้
ข้อคิดบางอย่าง 
เกี่ยวกับเรื่องนี้

จุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์ทุกเล่มคือเติมจิตวิญญาณของเราด้วยศรัทธา 
ในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและในพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์
จาก “พรจากพระคัมภีร์” เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 40–43

ฉันเรียนรู้อะไรบ้าง
จากพระคัมภีร์



 

ฉันแขวนกระเป๋านักเรียนไว้ในตู้และเห็น 

ภาพสะท้อนของตนเองในกระจกบาน 

ใหญ่ตรงประตูตู้ ฉันหยุดมองผมหางม้า 

หลุดลุ่ย เสื้อเชิ้ตยับยู่ยี่ และถุงเท้ายานย่นของฉัน  

ฉันนึกถึงคำาพูดของครูปฐมวัย “หนูเป็นลูกสาวคน 

พิเศษของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงมีพร

มากมายเตรียมไว้ให้หนูในวันข้างหน้า”

ฉันเอนตัวไปข้างหน้าและจ้องมองกระจก โดย 

หวังว่าจะเห็นอนาคตได้ ฉันจะเป็นอย่างไรเม่ืออายุ 

12 ขวบหรือ 22 ปี ฉันจะสวยหรือไม่ ฉันจะฉลาด

ไหม ฉันจะแต่งงานในพระวิหารหรือไม่ ฉันจะมี

ลูกน่ารักไหม นี่เป็นความฝันของฉัน แต่นี่เป็นพรที่

พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ฉันหรือไม่

“ลูกดูอะไรอยู่จ๊ะ” คุณแม่ถามด้วยเสียงนุ่มนวล

จากภาพสะท้อนในกระจก ฉันเห็นคุณแม่ยืนอยู่ 

ข้างหลังฉันตรงช่องประตู

“ดูตัวเองค่ะ” ฉันตอบ “แค่ดูตัวเองในกระจก”

คุณแม่เดินเข้ามาและมองข้ามไหล่ฉัน “ ‘ลูกน่ะ’ 

เป็นคนพิเศษมากนะ” ท่านบอก

“ครูปฐมวัยของหนูก็บอกอย่างนั้นค่ะ เธอบอก 

ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพรมากมายเตรียมไว้ 

ให้หนู มีอะไรเตรียมไว้ให้ชีวิตหนูหรือคะ”

“มาห้องแม่สิ แม่อยากให้ลูกดูอะไรบางอย่าง” 

คุณแม่บอก

ในห้องนอนของคุณแม่ท่านเปิดกล่องเล็กๆ  
และหยิบกระจกเงาด้ามเงินออกมา

“สวยจังค่ะ” ฉันบอกพลางใช้นิ้วลูบไล้ตัวอักษร 
B ที่สลักอยู่ด้านหลัง

“นี่เป็นกระจกของคุณยายแม่เอง” คุณแม่บอก  
“เวลาแม่ขัดกระจกอันนี้ แม่พยายามนึกภาพสิ่งที่ 
คุณยายบีไทรซ์เห็นขณะท่านส่องกระจก ตอนแรก 
ท่านอาจจะเห็นเด็กผู้หญิงอย่างลูกกำาลังฝันถึง 
อนาคตของตัวเอง

“แม่นึกวาดภาพแสงแห่งความสุขที่ท่านเห็นใน 
แววตาของท่านเองขณะมองดูผมเปียยาวในกระจก 
ก่อนรับบัพติศมา ลูกรู้ไหมว่าท่านไม่สามารถรับ
บัพติศมาจนกระทั่งอายุ 18 ปี”

ฉันส่ายหน้า “ไม่ทราบค่ะ”
“หลังจากแต่งงานกับคุณตาท่านก็มีลูกสาวตัว 

น้อยท่ีมีชีวิตอยู่เพียงสองวัน แม่นึกวาดภาพดวงตา 
ที่ท่านเห็นในกระจกอันนี้เอ่อท้นด้วยน้ำาตา”

“หลายปีหลังจากนั้น ท่านคงเห็นภาพสะท้อน
อันเปี่ยมด้วยปีติขณะเตรียมไปพระวิหารเพื่อรับ
การผนึกกับสามีและลูกๆ สามคนของท่าน

“เมื่ออายุมากขึ้น ท่านอาจจะส่องกระจกอันนี้ 
เพ่ือสวมหมวกก่อนไปการประชุมสมาคมสงเคราะห์

“และสุดท้าย เมื่อเป็นหญิงม่ายผมสีดอกเลา  
ท่านอาจจะเห็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในดวงตา 
ท่านขณะดำาเนินชีวิตเพียงลำาพังนานหลายปี แต่ 

“ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจ” (สดุดี 56:4)

ภาพสะท้อน
โดย เชอิลา คินเดรด
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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“จงสืบหาวงศ์
ตระกูลของ

ท่าน เป็นส่ิงสำาคัญที่
ต้องรู้ว่าใครมาก่อน
เราให้ไกลที่สุดเท่า
ท่ีจะทำาได้ เราค้นพบ

บางสิ่งเกี่ยวกับตัวเราเมื่อเราเรียนรู้
เกี่ยวกับบรรพชน”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน “ความจริงที่ 
ไม่แปรผันสำาหรับคืนวันที่ผันแปร” เลียโฮนา 
พ.ค. 2005 หน้า 27

ซื่อสัตย์จวบจนวาระสุดท้าย”

“พระบิดาบนสวรรค์ประทานพร

คุณยายทวดไหมคะ” ฉันถาม

“จ้ะ พระองค์ประทานให้แน่นอน” 

คุณแม่ตอบ

“คุณยายทวดมีชีวิตที่มีความสุข

ไหมคะ”

“มีสิจ๊ะ ชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผน

ทุกอย่างที่ท่านวางไว้ บางครั้งชีวิตก็ 

ยากมาก แต่ท่านวางใจพระผู้เป็นเจ้า 

และประสบการณ์เหล่านั้นช่วยให้

ท่านเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น”

“หนูคิดว่าหนูไม่จำาเป็นต้องเห็น 

อนาคตหรอกค่ะ” ฉันบอกพลางค่อยๆ 

วางกระจกด้ามเงินไว้ในกล่องเหมือน 

เดิม “หนูแค่วางใจพระบิดาบนสวรรค์ 

และทำาตามพระองค์ก็พอ”

“แม่มั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมี

ชีวิตที่วิเศษสุดเตรียมไว้ให้ลูก” คุณ

แม่กล่าว “และถ้าลูกทำาตามพระองค์ 

สุดท้ายแล้ว ใบหน้าที่ลูกเห็นในกระ- 

จกจะสะท้อนรูปลักษณ์ของพระองค์ 

และนั่นแหละคือฝันที่เป็นจริง” ภา
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ดาเนียลา เอ็ม. อายุ 8 ขวบ 
จากคอสตาริกา ชอบมี
สังสรรค์ในครอบครัวและ 
แบ่งปันกับครอบครัวเธอ  
เธอชอบเล่นกับโรดอลโฟ 
น้องชาย สีโปรดของเธอ 
คือสีแดงอมม่วง

หนูรู้สึกถึงพระวิญญาณ

คืนหนึ่งหนูคุกเข่าข้างเตียงก่อนเข้านอน

และสวดอ้อนวอนอย่างที่เคยทำาทุก

คืน แต่คืนนั้นหลังจากสวดอ้อนวอนหนูรู้สึกมี

ความสุขมากกว่าที่เคยรู้สึกก่อนหน้านี้ หนูรู้

ว่าคืนนั้นหนูรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
ลิสา อี. อายุ 12 ขวบ เยอรมนี

แจซซิเว วี. อายุ 
7 ขวบจากเซาท์แคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา ชอบไปพระวิหารกับคุณพ่อ 
คุณแม่ และเธอรักพระเยซูคริสต์มาก เธอมี 
เป้าหมายจะท่องหลักแห่งความเชื่อให้ได้ก่อน
รับบัพติศมา

โรดอลโฟ เอ็ม. อายุ 6 
ขวบ ชอบอ่านพระคัมภีร์
เรื่องการประสูติของพระ
เยซูคริสต์ สีโปรดของเขา
คือสีฟ้า เขารักคุณพ่อคุณ
แม่เพราะพวกท่านดูแล
เขาและรักเขา
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ถ้าท่านประสงค์จะมีส่วนใน
หน้านี้ของหนู ส่งอีเมลมา 

ที่ liahona@ldschurch.org โดย 
เขียนในบรรทัดชื่อเรื่องว่า “Our 
Page” ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อ
นามสกุล เพศ และอายุของ
เด็ก (ต้องอายุตั้งแต่ 3 ขวบถึง 
12 ขวบ) ชื่อบิดามารดา วอร์ด
หรือสาขา และสเตคหรือท้องถิ่น 
พร้อมคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรของบิดามารดาให้ใช้รูป
ของเด็กและสิ่งที่ส่งมา (ส่งทาง
อีเมลได้) ศาสนจักรอาจแก้ไข
ความยาวหรือความชัดเจนใน
เนื้อความของจดหมายที่ตีพิมพ์

ผมรู้สึกดีได้

เมื่อผมทำาบางอย่างไม่ถูกต้อง 

ผมจะขอโทษและพยายาม

ทำาให้ดีขึ้น เมื่อผมทำาสิ่งถูกต้อง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ผม

รู้สึกดี ผมอยากมีความรู้สึกดี 

ในใจอยู่เสมอ ในพระคัมภีร์ 

มอรมอน เมื่อแอลมาผู้บุตร 

ทำาไม่ดี เขากลับใจและทำาสิ่ง 

ถูกต้อง เขาเป็นแบบอย่างที่ดี
จาเร็ด วาย. อายุ 5 ขวบ, 
มาเลเซียตะวันตก

ฟีนน์ เอส. อายุ 10 ขวบ, เยอรมนี

วาเลรีย์ อาร์. อายุ 11 ปี, สวิตเซอร์แลนด์
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ฮวน จี. อายุ 6 ขวบ, เอกวาดอร์
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โดย วิคกี เอฟ. มัตสุโมริ

ลองหลับตานึกภาพพระวิหาร  

พระวิหารสีอะไร ใหญ่แค่ไหน 

มีหน้าต่างหรือไม่ มียอดแหลม 

หรือไม่ มีกี่ยอด

พระวิหารทุกแห่งของศาสนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

แตกต่างกัน พระวิหารซอลท์เลคในยูทาห์ 

มีผนังแกรนิตสีเทาและยอดแหลมหกยอด  

ต่างจากพระวิหารคาร์ดสตัน แอลเบอร์ตา 

ในแคนาดา ซ่ึงมีผนังหินแต่ไม่มียอดแหลม 

ถึงแม้พระวิหารแต่ละแห่งจะดูต่างกัน แต่

ทุกแห่งสวยงามและสร้างเพื่อจุดประสงค์

เดียวกัน พระวิหารเป็นสถานที่ประกอบ

ศาสนพิธีพิเศษซึ่งจำาเป็นต่อการกลับไป

หาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

ท่านเป็นเหมือนพระวิหาร ท่านต่าง 

จากคนอื่นๆ แต่ท่านเป็นบ้านสำาหรับพระ 

วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าด้วย—ซึ่งคือ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ อัครสาวกเปาโล 

กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่าน

เป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณ

ของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน…วิหารของ 

พระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และท่าน 

ท้ังหลายเป็นวิหารน้ัน” (1 โครินธ์ 3: 16–17)  

ร่างกายเป็นวิหารสำาหรับวิญญาณของ 

ท่าน

ท่านปฏิบัติต่อพระวิหารด้วยความ 

เคารพฉันใด ท่านพึงปฏิบัติต่อร่างกายด้วย 

ความเคารพฉันนั้น ท่านทำาเช่นนี้ได้โดย 

ร่างกายของฉันเป็น

เชื่อฟังพระคำาแห่งปัญญา (ดู คพ. 89)  

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และรักษา 

ร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ ท่านควร

รักษาจิตใจและความคิดให้สะอาด 

เช่นกันโดยอ่าน ฟัง และดูเฉพาะ “สิ่ง 

ที่พระบิดาบนสวรรค์พอพระทัยเท่า 

นั้น” (ดู มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน)

เม่ือท่านสะอาดในความคิดและร่างกาย 

ท่านจะได้รับพรมากมาย 

กิจกรรม
หาทางผ่านเขาวงกต เมื่อถึงป้ายหนึ่ง 

ให้เลือกเส้นทาง ใช่ หรือ ไม่ ขึ้นอยู่กับว่า 

ป้ายไหนช่วยท่านปฏิบัติต่อร่างกายเหมือน 

เป็นวิหารของพระผู้เป็นเจ้า การเลือกเส้น 

ทางที่ถูกต้องจะพาไปถึงพระวิหาร

วาดภาพสิ่งอื่นๆ อีกสี่อย่างที่ดีสำาหรับ 

ท่าน ตัดออกและวางภาพของท่านทับภาพ 

การเลือกที่ดีในเขาวงกต
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น ำา ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ า น

ท่านสามารถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้ 

มากขึ้นเกี่ยวกับสาระสำาคัญปฐมวัยประจำาเดือนนี้

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็น 
วิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณ 
ของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน…วิหาร 
ของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์  
และท่านทั้งหลายเป็นวิหารนั้น”  
(1 โครินธ์ 3:17)
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โดย ไดแอน แอล. แมนกัม

ไ
ยรัสกับภรรยานั่งอยู่ข้างเตียงบุตรสาว

และรู้สึกร้อนใจ บุตรสาวของพวกเขา

ป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่าน 

ไป พวกเขาเกรงว่าเธอจะตาย พวกเขา 

รู้ว่ามีอีกทางเดียวที่จะช่วยเธอได้

ไยรัสรีบออกไปตามถนนสายต่างๆ ของเมือง

คาเปอรนาอุมเพื่อพยายามหาเยซูแห่งนาซาเร็ธ  

ไยรัสรู้ว่าพระเยซูเคยรักษาคนหลายคนให้หายเป็น

ปกติมาแล้ว บางทีพระเยซูอาจจะเสด็จมารักษา 

บุตรสาวของเขา

ผู้คนมาชุมนุมกันตามแนวชายฝั่งทะเล พระเยซ ู

ประทับอยู่บนเรือลำาหนึ่ง ไยรัสแหวกทางฝ่าฝูงชน 

เข้าไปจนใกล้พระเจ้า ไยรัสคุกเข่าลงและทูลพระ 

เยซูว่าบุตรสาวของเขาป่วยหนักกำาลังจะตาย

“ขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขาเพื่อเขา

จะได้หายโรคและไม่ตาย” ไยรัสอ้อนวอน

พระเยซูเสด็จไปกับเขา และคนเป็นอันมากตาม 

พระองค์ไป

ผู้ส่งข่าววิ่งมาบอกไยรัสว่าบุตรสาวของเขาตาย 

แล้ว สายเกินกว่าพระเยซูจะเสด็จไปช่วยได้ พระ 

เยซูตรัสกับไยรัสว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั้น

เถิด”

เมื่อไปถึงบ้านของไยรัส มีเสียงร้องไห้คร่ำาครวญ 

เป็นอันมาก หลายคนอยู่ในบ้านกำาลังร่ำาไห้ด้วย 

ความเสียใจ

พระเยซูเสด็จเข้าไปในบ้านและบอกพวกเขาว่า 

อย่าร้องไห้เลย เพราะเด็กผู้หญิงคนนั้นยังไม่ตาย 

เพียงแต่นอนหลับอยู่ บางคนหัวเราะเยาะพระองค์ 

พวกเขารู้ว่าเด็กคนนั้นตายแล้ว

จากน้ันพระเยซูทรงให้ทุกคนท่ีส่งเสียงคร่ำาครวญ 

ออกไปข้างนอก พระองค์ทรงพาไยรัสกับภรรยาของ 

ไยรัส พร้อมด้วยอัครสาวกเปโตร ยากอบ และ

ยอห์นเข้าไปในห้องที่เด็กคนนั้นนอนอยู่บนเตียง

พระเยซูทรงจับมือเด็กผู้หญิงและตรัสว่า “เด็ก

เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู

ไยรัส

ไยรัสเป็นคนสำ�คัญ

ในค�เปอรน�อุม 

เข�เป็นน�ยธรรม-

ศ�ล�ซึ่งช�วยิวทุก

คนในแถบนั้นไป

นมัสก�ร
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หญิงเอ๋ย เราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด”

เด็กหญิงคนน้ันลุกข้ึนยืน พ่อแม่ของเธอประหลาด 

ใจและชื่นชมยินดี บุตรสาวของพวกเขายังมีชีวิต

อยู่!

มีหลายครั้งที่พระเยซูทรงรักษาและทรงอวยพร 

เด็ก วันหนึ่งในเปเรีย คนมากมายมาชุมนุมรอบๆ  

พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อฟังพระองค์สอน บางคนพา 

เด็กมาหาพระเยซูและพระองค์ทรงอวยพรเด็กเหล่า

นั้น

เหล่าสาวกของพระเยซูเห็นเด็กๆ และพยายาม 

 

 

การไว้ทุกข์

เมื่อมีคนต�ยในสมัยพระเยซู 

ครอบครัวจะจ้�งคนไว้ทุกข์ม� 

บ�้นของพวกเข�ให้ร้องไห้เสียงดัง 

และเป่�ขลุ่ยเพลงเศร้�ๆ คนต�ย 

จะถูกฝังภ�ยใน 24 ชั่วโมงหลังจ�ก

เข�สิ้นชีวิต

เด็กหญิงเอ๋ย หมาย
ถึงเด็กผู้หญิงหรือ
เด็กสาว

กันพวกเขาออกไป พระเยซูทรงปฏิบัติศาสนกิจอยู่ 

กับคนจำานวนมาก และดูเหมือนเด็กจะไม่สำาคัญ  

แต่พระเยซูรับสั่งกับเหล่าสาวกว่า “จงยอมให้เด็ก

เล็กๆ เข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่น

ดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้น”

แล้วพระเยซูทรงอุ้มเด็กแต่ละคน ทรงวางพระ 

หัตถ์บนศีรษะแต่ละคนและทรงอวยพรพวกเขา 

พระเยซูรับสั่งกับพวกผู้ใหญ่ว่าพวกเขาต้องถ่อมตน

เหมือนเด็กเล็กๆ  

จาก มาระโก 5:21–24, 35–43; 10:13–16
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เมื่อผู้สอนศาสนาสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ และแบ่งปัน 

ประจักษ์พยาน พวกเขากำาลังแสดงการเชื่อฟังและทำาตนให้

มีคุณสมบัติคู่ควรรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ใช้คำาแนะนำาใน

กรอบสี่เหลี่ยมช่วยผู้สอนศาสนาเหล่านี้หาครอบครัวที่ต้องการ

เรียนพระกิตติคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเห็นผู้สอนศาสนาสวด

อ้อนวอน ให้ขยับไปทางภาพด้านขวามือ 
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จุดเริ่มต้น

จุดสิ้นสุด

ขยับไปทางขวา

ขยับไปทางซ้าย

ขยับลงข้างล่าง
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“ขอให้เราเป็น...เพื่อนบ้าน 
ที่ดีในชุมชนของเรา จง
แสดงน้ำาใจต่อผู้ที่นับถือ
ศาสนาอื่นเช่นเดียวกับผู้ที่
นับถือศาสนาเดียวกับเรา”ภา

พป
ระ

กอ
บโ

ดย
 ม

าร
ีน 

รูส
์

ค ม ว า ท ะ

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
จากการประชุมใหญ่สามัญ เมษายน 2011



ส ำ� ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

1. ด�เนียลยืนจ้องเหรียญบนโต๊ะ 

เข�มองเหรียญนั้นได้สองส�มน�ที

แล้ว มันดูไม่ใช่เงินจำ�นวนม�ก 

อะไรเลย

3. เมื่อด�เนียลกับครอบครัวม�ถึงโบสถ์ เข�หยิบ

ใบส่วนสิบและซองม�จ�กหน้�ห้องทำ�ง�นของ

อธิก�ร

2. ด�เนียลหยิบเหรียญใส่กระเป๋�เสื้อแล้ว 

วิ่งต�มครอบครัวไป

4. วันนี้ลูกจะจ่�ยส่วนสิบเท่�ไรครับ

แค่เหรียญเดียว
โดย แชด อี. ฟาเรส
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ส่วนสิบจึงน้อยนักหนา ฉันแสดงศรัทธา 
สำานึกในพระกรุณา พระเจ้า” (“ฉันถวาย
ส่วนสิบแด่พระเจ้า” เลียโฮนา ต.ค. 2006 
หน้า พ13)

ดาเนียล ไปกันได้หรือยัง

ครับพ่อ จะไปเดี๋ยวนี้แหละครับ

พ่อครับ ช่วยกรอกให้ผม
หน่อยได้ไหมครับ

ได้สิลูก

ไม่มากหรอกครับ แค่นี้เอง

ดาเนียล นี่คือ 
10 เปอร์เซ็นต์ของ
เงินที่ลูกหาได้ 
อย่างนั้นหรือ

ครับ

งั้นก็เยี่ยมเลย
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6. พ่อภูมิใจในตัวลูก ดาเนียล 
การจ่ายส่วนสิบเป็นการเลือกที่ดี

ด�เนียลสงสัยว่�อธิก�รจะยังจับมือกับเข�

หรือไม่ถ้�รู้ว่�ในซองมีอยู่เหรียญเดียว

ผมรู้ครับพ่อ แต่แค่เหรียญ
เดียวเองนะครับ

7. 

ลูกไม่รู้หรอกว่าเพียงเหรียญเดียวจะจ่าย
ค่าอะไรได้บ้าง อาจจะจ่ายค่าพิมพ์ 
พระคัมภีร์มอรมอนหนึ่งหน้า หรือ 
อาจจะช่วยจ่ายค่าหินหนึ่งก้อนที่ใช้ 
สร้างพระวิหารก็ได้

8. ด�เนียลไม่เคยคิดเรื่อง

ส่วนสิบแบบนั้นม�ก่อน 

เข�เริ่มนึกถึงทุกด้�นที่ส่วน

สิบจะช่วยคนอื่นๆ ได้

ผมคิดว่าคุณพ่อพูดถูก ผมดีใจที่ 
ผมจ่ายส่วนสิบได้—ถึงแม้จะ 

แค่เหรียญเดียวก็ตาม

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ส
ก็อ

ตต
์ เ
พค
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5. ด�เนียลปิดผนึกซองจดหม�ย

และมอบส่วนสิบให้อธิก�ร 

อธิก�รจับมือกับเข� 



ศ�สนจักรใช้ส่วนสิบเพื่อช่วยง�นเผยแผ่ศ�สน� สร้�งพระวิห�รและอ�ค�รประชุม 

พิมพ์พระคัมภีร์ และทำ�อีกหล�ยอย่�ง ดูภ�พของสิ่งที่ใช้เงินส่วนสิบจ่�ย  

วงกลมภ�พในแต่ละคอลัมน์ที่ต่�งจ�กภ�พอื่น

งานเผยแผ่ศาสนา

อย่างไร

พระวิหาร อาคารประชุม พระคัมภีร์

ซ้า
ย:
 ภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

โจ
 ฟ

ลอ
เร
ส
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ห น้ � ร ะ บ � ย สี

ขว
า:
 ภ

าพ
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เบ
ธ 
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็ม.
 ว

ิทเ
ทเ
คอ

ร์

การดำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่งปัญญาแสดงถึงความเคารพร่างกายของฉัน

“ท่�นทั้งหล�ยไม่รู้หรือว่�ท่�นเป็นวิห�รของพระเจ้� และพระวิญญ�ณของพระเจ้�สถิตอยู่ในท่�น 
… วิห�รของพระเจ้�เป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และท่�นทั้งหล�ยเป็นวิห�รนั้น” (1 โครินธ์ 3:16-17)
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เลียโฮนา และ Ensign  
ฉบับเดือนตุลาคมเน้น
เรื่องพระคัมภีร์มอรมอน

“วิธีแรก สมาชิกและผู้สอนศาสนาควรอ่านเพ่ือจรรโลง 

ใจและเสริมสร้างประจักษ์พยานของตนเองเกี่ยวกับ

พระคัมภีร์มอรมอน”  ท่านกล่าว “วิธีที่สอง พวกเขาควร 

มอบนิตยสารให้ผู้อื่น เช่น สมาชิกศาสนจักรที่แข็งขัน

น้อยและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก”

“ความปรารถนาของเราคือให้นิตยสารฉบับนี้เป็น 

ก้าวสำาคัญสำาหรับผู้คนท่ีจะเปิดอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 

อย่างแท้จริงและอุทิศตนอีกครั้งกับพระคัมภีร์”  ซิสเตอร์ 

กรีนวูดกล่าว “เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่จะ 

พูดถึงพระคัมภีร์มอรมอน อ่านพระ 

คัมภีร์มอรมอน และเรียนรู้สิ ่งต่างๆ  

เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน  แต่พระ 

คัมภีร์มอรมอนเองที่ทำาให้ผู้คนเปลี่ยน 

ใจเลื่อมใส ทำาให้ผู้คนเข้าใกล้พระผู้ 

เป็นเจ้า”
พระคัมภีร์มอรมอนยืนหยัดทดสอบ 

กาลเวลา การทดลอง และประจักษ์
พยาน  เป็นแก่นแท้แห่งพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์

“ฉบับนี้จัดทำาด้วยความหวังใจว่า 
จะนำาการดลใจมาสู่ครอบครัวและ 
บุคคลท้ังหลายขณะพวกเขาพยายาม 
ทำาความเข้าใจ ฝึกฝน และแบ่งปัน
คำาสอนของพระคัมภีร์มอรมอนกับ
ผู้อื่น” เอ็ลเดอร์ไพเพอร์กล่าว

ฉบับเดือนตุลาคมจะจัดพิมพ์ 
42 ภาษา  ศาสนจักรกระตุ้นให้

สมาชิกทุกคนอ่านเนื้อหาในฉบับนี้อย่าง 
ถี่ถ้วน ภาษาอื่นๆ อีก 39 ภาษาจะได้รับข่าวสาร 
จากฝ่ายประธานสูงสุดและข่าวเยี่ยมสอนจากฉบับนี้  
นิตยสารเต็มฉบับจะมีออนไลน์หลายภาษาที่หน้าเว็บ
ของ เลียโฮนา และ Ensign 

สมาชิกที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร หรือ 
สมัครสมาชิกเป็นของขวัญ หรือต้องการรับนิตยสาร 
ฉบับพระคัมภีร์มอรมอนเพ่ิมสามารถติดต่อศูนย์หนังสือ 

ในท้องที่หรือเข้าไปที่ store.lds.org 

เลียโฮนา และ 
Ensign ฉบับ 
เดือนตุลาคม 
จะเน้นเรื่องพระ
คัมภีร์มอรมอน

นิตยสารศาสนจักรมีกำาหนดตีพิมพ์ฉบับที่เน้น

หัวข้อสำาคัญเพียงเรื่องเดียวเป็นระยะๆ ปีนี้ 

เลียโฮนา และ Ensign ฉบับเดือนตุลาคมจะ

อุทิศให้แก่พระคัมภีร์มอรมอน

ฉบับน้ีจะมุ่งเน้นคำาถามสำาคัญสาม 

ข้อได้แก่ พระคัมภีร์มอรมอนคืออะไร  

เหตุใดเราจึงต้องมีพระคัมภีร์มอรมอน 

พระคัมภีร์มอรมอนมีความหมาย

อย่างไรต่อฉัน

ฉบับน้ีจะประกอบด้วยประวัติ 

ของพระคัมภีร์มอรมอน ประ- 

สบการณ์ส่วนตัวของสมาชิกกับ

พระคัมภีร์  คำาแนะนำาสำาหรับการ 

ศึกษาพระคัมภีร์  และข้อมูลเกี่ยว 

กับวิธีการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ใน 
ปัจจุบัน  ประจักษ์พยานและความ 
เข้าใจอันลึกซึ้งในพระคัมภีร์มอรมอน
จากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่
ยังมีชีวิตอยู่ 15 ท่าน พร้อมทั้งอดีต
ประธานศาสนจักร จะรวมไว้ด้วยกัน
ตลอดทั้งเล่ม

“มีพลังในประจักษ์พยานของผู้ที่นำา
ศาสนจักร” เจนนิเฟอร์ กรีนวูด ผู้ช่วย
บรรณาธิการบริหารของ เลียโฮนา กล่าว 
“ประจักษ์พยานของพวกท่านมีพื้นฐานจาก
พระคัมภีร์มอรมอน ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา  เรามี
ความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกสัมผัสประจักษ์
พยานเหล่านั้น”

ศาสนจักรสนับสนุนให้สมาชิกใช้นิตยสารฉบับนี้ใน

สองวิธี  เอ็ลเดอร์พอล บี. ไพเพอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ ผู้

อำานวยการบริหารของแผนกหลักสูตรกล่าว
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ศาสนจักรประกาศรายชื่อประธาน 

คณะเผยแผ่คนใหม่ 127 คนเมื่อ 

ต้นปีนี้   ประธานคณะเผยแผ่ส่วน 

ใหญ่เริ่มปฏิบัติหน้าที่การเรียกสามปีใน 

เดือนกรกฎาคมของปีนี้

คณะเผยแผ่	 ประธานคนใหม่
กวม	ไมโครนีเซีย		 สตีเฟน	เอฟ.	มีคัม
กอนเซปซีออนใต้	ชิล	ี	 ออสวัลโด	อาร์ตินเนซ	คาร์เรโน
กัวเตมาลาซิตี้กลาง	 เอ็ม.	โจเซฟ	บรัฟ
 กัวเตมาลา
กัวเตมาลาซิตี้ใต้	กัวเตมาลา	 แลร์รีย	์สเตย์
กัวเตมาลาซิตี้เหนือ	 เอ็ดเวิร์ด	ดี.	วัทส์
 กัวเตมาลา
การากัส	เวเนซุเอลา		 เวียนีย	์อาร์.	วิลลามิซาร์
กาลี	โคลอมเบีย		 โจนาธาน	เอ็ม.	พรินซ์
กินชาซา	สาธารณรัฐ	 เบรนท	์แอล.	จามีสัน
 ประชาธิปไตยคองโก
กีโต	เอกวาดอร์		 บรูซ	อี.	เกนท์
เกซอนซิตี้	ฟิลิปปินส	์	 นอร์ธ	เดนนิส	อาร์.	สเปอร์รีย์
เกตซัลเตนังโก	กัวเตมาลา		 ลิวอิส	บัวทิสทา
โกชาบัมบา	โบลิเวีย		 แดน	แอล.	ไดเยอร์
โกโตนู	เบนิน		 โรเบิร์ต	เอฟ.	วีด
ไกวย์อากิลเหนือ	เอกวาดอร	์ ลิซาร์โด	เอช.	อะมายา
เคปโคสต	์กานา		 เจฟฟรีย์	แอล.	ชูลซ์
เคปทาวน์	แอฟริกาใต	้	 มาร์ค	ไอ.	วูด
เคียฟ	ยูเครน			 ยอร์ก	เคลบินแกท
โคเบะ	ญี่ปุ่น		 ริชาร์ด	จี.	ซินเก
โคลัมบัส	โอไฮโอ		 โรเบิร์ต	ที.	นิลเซ็น
โคโลราโดสปริงส์	โคโลราโด	 เจ.	แพทริค	แอนเดอร์สัน
โจฮันเนสเบิร์ก	แอฟริกาใต	้ เอส.	เครก	โอเมอร์
ชาร์ลสตัน	เวสต์เวอร์จิเนีย	 บรูซ	จี.	พิทท์
ชีไกลย์โอ	เปร	ู	 ยูดัวโด	ซี.	ริสโซ
ซัปโปะโระ	ญี่ปุ่น		 อีริค	ซี.	อีวานส์
ซัลตา	อาร์เจนตินา		 ฮวน	เจ.	เลฟริโน
ซัลวาดอร	์บราซิล		 เจมส์	ดับเบิลยู.	ฮาร์ท
ซานซัลวาดอร	์เอลซัลวาดอร	์ เดวิด	แอล.	กลาซิเออร์
ซานตาอานา/เบลีซ	 ไอ.	โพโลสก	ีคอร์ดอน 
 เอลซัลวาดอร์
ซานเตียโกเหนือ	ชิลี		 เฟรด	ดี.	เอสซิก
ซานโตโดมิงโกตะวันตก	 ราอูล	โรดริกัวซ์	โมเรล 
 สาธารณรัฐโดมินิกัน
ซานโตโดมิงโกตะวันออก	 เฮริเบอร์โต	เฮอร์นานเดซ 
 สาธารณรัฐโดมินิกัน
ซานปาโบล	ฟิลิปปินส	์	 จอร์จ	อี.	ปีเตอร์สัน

ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่
ได้รับเรียกให้รับใช้

มอร์ริสทาวน	์นิวเจอร์ซีย์		 จอน	เอ็ม.	เจพพ์สัน
มะนิลา	ฟิลิปปินส	์	 ไลย์	เจ.	สตักกิ
มาเซโอ	บราซิล		 เมาริซิโอ	ซี.	กอนซากา
มาเนาส์	บราซิล		 เอช.	โมโรไน	ไคลน์
มินนีแอโพลิส	มินนิโซตา		 จอร์แดน	ดับเบิลยู.	คลีเมนทส์
เม็กซิโกซิตี้ตะวันออกเฉียงใต	้ เรย์มันโด	โมราเลส	บาร์เรรา 
 เม็กซิโก
เม็กซิโกซิตี้เหนือ	เม็กซิโก		 เจ.	ดานา	คอลล์
เมนโดซา	อาร์เจนตินา		 เซอร์จิโอ	อี.	อะวิลา
แมนเชสเตอร์	อังกฤษ		 โรเบิร์ต	ไอ.	เพรสตัน
ยูจีน	ออริกอน		 มาร์ค	เอ.	ยังก์
เยคาเตรินบุร์ก	รัสเซีย		 อี.	เคนท	์รัสท์
ริเวอร์ไซด	์แคลิฟอร์เนีย		 พอล	เอฟ.	สมาร์ท
ริอูดีจาเนร	ูบราซิล		 เจราลโด	ลิมา
เรซิสเตนเซีย	อาร์เจนตินา	 เรย์มอนด	์เอส.	เฮย์แมน
เรซีฟ	ีบราซิล		 รูเบ็นส	์ซี.	ลานิอัส
โรซารีโอ	อาร์เจนตินา		 ฮิวโก	แอล.	จิยูเลียนิ
โรสวิลล	์แคลิฟอร์เนีย		 จอห์น	จี.	เวสตัน
ลับบ็อก	เทกซัส		 อาร์โนลด์	อาร์.	ออกัสติน
ลาสเวกัส	เนวาดา		 ไมเคิล	เอ.	ไนเดอร์
ลิตเทิลร็อก	อาร์คันซอ		 แดเนียล	เบย์	กิบบอนส์
ลิมาตะวันออก	เปรู			 เนลสัน	อาร์ดิลา	วาสเควซ
ลุยวิลล	์เคนทักกี			 ดับเบิลยู.	ริชาร์ดส์	วูดเบอรีย์
ลูซากา	แซมเบีย		 ไมเคล	ีอาร์.	พาโดวิช
เลกอส	ไนจีเรีย		 เอ็ดเวิร์ด	เค.	เบ.	คาร์เคริ
แลนซิง	มิชิแกน			 สตีเฟน	เอฟ.	เฮสส์
วีโตเรีย	บราซิล		 เจ.	อะรัวโฮ	บีเซอร์รา
เวนทูรา	แคลิฟอร์เนีย		 เฟอร์นานโด	อาร์.	คาสโตร
เวรากรุซ	เม็กซิโก		 คาร์ลอส	ดับเบิลยู.	เทรวิโน
เวลลิงตัน	นิวซีแลนด	์	 ไมเคิล	แอล.	เคเซเรียน
แวนคูเวอร์	แคนาดา		 คาร์ล	เอ็ม.	ทิลเลแมน
สตอกโฮล์ม	สวีเดน		 เกรกอรีย	์เจ.	นูเวลล์
สโลวีเนีย/โครเอเชีย	 เอ็ดเวิร์ด	บี.	โรว์
อักกรา	กานา		 แดเนียล	เค.	จัดด์
อังเกเลส	ฟิลิปปินส	์	 เดวิด	ซี.	มาร์ติโน
อัลไพน	์พูดภาษาเยอรมัน	 ริชาร์ด	แอล.	ไมลส์
อาบีจาน	โกตดิวัวร์		 ซี.	โดมินิค	ดีคาเย
อาปีอา	ซามัว		 จอห์นน	ีแอล.	ลีโอทา
อาร์คาเดีย	แคลิฟอร์เนีย		 โฮเก	ที.	บีเซอร์รา
อินดิเพนเดนซ์	มิสซูรี		 โดนัลด	์เจ.	คียส์
อูลานบาตอร์	มองโกเลีย			 เจย์	ดี.	คลาร์ก*
แองคอริจ	อะแลสกา		 เอ็น.	วอร์เร็น	คลาร์ก
แอตแลนตา	จอร์เจีย			 นอร์ธ	มารค์	เอ.	วูลเฟิร์ท
แอนะไฮม	์แคลิฟอร์เนีย		 แบรดฟอร์ด	ซี.	โบเว็น
โอกแลนด์	นิวซีแลนด์			 พอล	เอ็น.	เลคิอัส
โอซอร์โน	ชิลี		 จอห์น	อี.	ราพเพิลเย
โอลองกาโป	ฟิลิปปินส	์	 โรเบิร์ต	บี.	เควริโด
โออาซากา	เม็กซิโก		 เอ็นริเก	้เลยวา	จิมเมเนซ
ฮิวสตัน	เทกซัส		 จอห์น	ซี.	พิงกรี
ฮิวสตันตะวันออก	เทกซัส	 โธมัส	เจ.	คราวฟอร์ด
เฮลซิงกิ	ฟินแลนด์		 ดักลาส	เอ็ม.	โรว์ลิงก์ส 
* เริ่มรับใช้ในเดือนธันวาคม 2010

ซานโฮเซ	แคลิฟอร์เนีย		 ดับเบิลยู.	ลินคอน	แวทคินส์
ซูวา	ฟิจ	ิ	 เค็นเน็ธ	ดี.	คลิงเกลอร์
เซ็นดะอิ	ญี่ปุ่น		 แกรีย	์ดี.	ราสมัสเซ็น
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	รัสเซีย		 จอน	บีสลีย์
เซบ	ูฟิลิปปินส	์		 อีวาน	เอ.	ชมัทซ์
เซาท์แคโรไลนา	 โคลัมเบีย	มอนเต	โฮล์ม
เซาเปาลู	อินเทอร์ลากอส	 อาร์.	ปาเชโก	ปินโฮ 
 บราซิล
เซาเปาลูใต้	บราซิล		 จอห์น	เอส.	แทนเนอร์
เซาเปาลูเหนือ	บราซิล		 มาร์คัส	เอช.	มาร์ตินส์
แซคราเมนโต	แคลิฟอร์เนีย	 เอช.	เบ็นสัน	ลิวอิส
แซนดีเอโก	แคลิฟอร์เนีย	 พอล	เอ็น.	เคลย์ตัน
ดาเวา	ฟิลิปปินส	์	 เฟอร์ดินานด	์พานกาน
เดนเวอร์เหนือ	โคโลราโด	 เจอร์รีย์	เอ็ม.	ทูมส์
แดลลัส	เทกซัส		 เดวิน	จี.	เดอร์แรนท์
โดเนตสค	์ยูเครน		 วลาดิเมียร	์แคมเปอร์โร
ตาโกลบัน	ฟิลิปปินส์		 โฮเซ	วี.	แอนดายา
ติรานา	แอลเบเนีย		 แอนดรูว์	เอ็ม.	ฟอร์ด
ตีฮัวนา	เม็กซิโก		 อาร์มานโด	คาร์รีออน	ริเวรา
ตุซตลากูเตียเรซ	เม็กซิโก		 ฮวน	จี.	คาร์เดนาส	ทามาโย
เตกูซิกัลปา	ฮอนดูรัส			 คาร์โลส	เอ.	เฮอร์นานเดซ
โตร์เรออน	เม็กซิโก			 เดวิด	ฟลอเรส	วิลลาเซนอร์
ทาโคมา	วอชิงตัน		 ดักลัส	ดับเบิลยู.	วีเวอร์
ทูซอน	แอริโซนา		 โรเจอร์	อี.	คิลล์แพค
นอกซ์วิลล์	เทนเนสซี		 ริชาร์ด	เอ.	ไอเรียน
แนชวิลล์	เทนเนสซี		 วิลเลียม	แอล.	แมคคี
โนโวซีบีสค	์รัสเซีย			 สตีเวน	เอ็ม.	ปีเตอร์เซ็น
บราซีเลีย	บราซิล		 เฮลซิโอ	แอล.	เกิร์ทเนอร์
บอลติก	 เจฟฟรีย	์จี.	บอสเวลล์
บัวโนสไอเรสตะวันตก	 ดักลาส	บี.	คาร์เตอร์	  
 อาร์เจนตินา
บูดาเรสต	์โรมาเนีย		 เน็ด	ซี.	ฮิลล์
แบตันรูช	ลุยเซียนา		 จิม	เอ็ม.	วอลล์
ปวยบลา	เม็กซิโก		 โรเบิร์ต	ซี.	รีฟส์
ปาเปตี	ตาฮีตี		 เบ็นจามิน	ที.	ซินจอกซ์
ปารีส	ฝรั่งเศส		 ฟรางค	์โพซนานสกี
ปูซาน	เกาหล	ี	 ลินน	์เอ.	กิลเบิร์ท
ไปรอา	เคปเวิร์ด		 โรเบอร์โต	เอฟ.	โอลิเวียรา
พอร์ตแลนด์	ออริกอน		 ซี.	เจฟฟรีย์	มอร์บีย์
พอร์ตฮาร์คอร์ต	ไนจีเรีย		 ฟิลลิป	เค.	ซาซากบี
ฟรังค์ฟูร์ท	เยอรมน	ี		 ลีไฮ	เค.	ชวารทซ์
ฟอร์ตลอเดอร์เดล	ฟลอริดา	 โดนัลด์	อี.	แอนเดอร์สัน
ฟิตต์สเบิร์ก	เพนซิลเวเนีย		 คลินตัน	ดี.	ทอฟแฮม
ฟีนิกซ	์แอริโซนา		 อาร์.	สก็อตต์	เทย์เลอร์
เฟรสโน	แคลิฟอร์เนีย		 แลร์รีย์	เกลวิกซ์
โฟร์ตาเลซา	บราซิล		 ฟรานซิสโก	เอ.	เซาว์ซา
โฟลเรียนอโปลิส	บราซิล		 เจ.	โจเอล	เฟอร์นานเดส
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76   เ ล ีย โ ฮ น า

งานมอบหมาย
ใหม่ของ  
ผู้นำาระดับภาค 

ฝ่
ายประธานสูงสุดประกาศ 

การเปลี่ยนแปลงในงาน 

มอบหมายผู้นำาระดับภาค 

โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 

สิงหาคม ค.ศ. 2011    ส่วนหนึ่งของ 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือเอ็ลเดอร์ 

แทด อาร์. คอลลิสเตอร์ ได้รับเรียก 

สู่ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ  

สมาชิกทุกท่านของฝ่ายประธาน

ภาคคือสมาชิกโควรัมที่หนึ่งและ 

โควรัมที่สองแห่งสาวกเจ็ดสิบ 

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

โรนัลด์ เอ. ราส
แบนด์

ช่วยเหลือทุก
ภาค

สตีเวน อี. สโนว์
1. ยูทาห์เหนือ

2. ยูทาห์ 
ซอลท์เลคซิตี้
3. ยูทาห์ใต้

วอลเตอร์ เอฟ. 
กอนซาเลซ
4. อเมริกา 
เหนือ ตะวัน
ออกเฉียงใต้ 

แอล. วิทนีย์ 
เคลย์ตัน

5. อเมริกา 
เหนือ ตะวันตก

เฉียงเหนือ
6. อเมริกา

เหนือ ตะวันตก

เจย์ อี. เจนเซ็น
7. อเมริกา 
เหนือ ตะวัน

ออกเฉียงเหนือ

โดนัลด์ แอล. 
ฮอลล์สตรอม
8. ไอดาโฮ
9. อเมริกา 
เหนือ ตอน

กลาง

แทด อาร์. คอล 
ลิสเตอร์

10.  อเมริกา 
เหนือ  ตะวัน
ตกเฉียงใต้

เบ็นฮามิน เด 
โอโยส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

วิลฟอร์ด 
ดับเบิลยู. 

แอนเดอร์เซ็น
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ฮวน เอ.
อูเซดา

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

คาร์ลอส เอ. 
โกดอย

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ฮอร์เก เอฟ. 
เซบาโยส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

มาร์คอส เอ. 
ไอดูเคียทิส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

บรูซ ดี. 
พอร์เทอร์

เจมส์ บี.  
มาร์ติโน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ดาเนียล แอล. 
จอห์นสัน
ประธาน

ฟรานซิสโก เจ. 
วินัส

ประธาน

ราฟาเอล อี. 
พิโน

ประธาน

คลอดิโอ อาร์. 
เอ็ม. คอสตา
ประธาน

ลอว์เรนซ์ อี. 
คอร์บริดจ์
ประธาน

เมอร์วิน บี. 
อาร์โนลด์
ประธาน

พอล บี. 
ไพเพอร์

เอนริเก อาร์. 
ฟาลาเบยา
ประธาน

ออคทาเวียโน 
เทโนริโอ

ที่ปรึกษาที่สอง

เจ. ดีเวน 
คอร์นิช

ที่ปรึกษาที่สอง

ดับเบิลยู. 
คริสโตเฟอร์ 
วัดเดลล์

ที่ปรึกษาที่สอง

ไชโร 
มัซซาการ์ดี

ที่ปรึกษาที่สอง

เคนท์ เอฟ.
ริชาร์ดส์

ที่ปรึกษาที่สอง

แบรดลีย์ ดี. 
ฟอสเตอร์

ที่ปรึกษาที่สอง บริหารจากสำานักงานใหญ่

คาร์ลอส เอช. 
อามาโด

ที่ปรึกษาที่สอง

11. เม็กซิโก

13. แคริบเบียน 14. อเมริกาใต้ ตะวันตกเฉียงเหนือ 15. บราซิล

16. ชิลี 17. อเมริกาใต้ ตอนใต้ 18. ตะวันออกกลาง/แอฟริกาเหนือ

12. อเมริกากลาง
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เจราล์ด คอสเซ
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ลาร์รีย์ อาร์. 
ลอว์เรนซ์

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เคนท์ ดี. 
วัทสัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ไมเคิล ที. 
ริงก์วูด

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เอริค ดับเบิลยู. 
โคพิชกา
ประธาน

เกรกอรีย์ เอ. 
ชไวท์เซอร์
ประธาน

แอนโธนี ดี. 
เพอร์กินส์
ประธาน

แกรีย์ อี. 
สตีเวนสัน
ประธาน

โฮเซ เอ.
เทียเซียรา

ที่ปรึกษาที่สอง

แรนดอลล์ เค. 
เบนเน็ทท์

ที่ปรึกษาที่สอง

เกอร์ริท ดับเบิลยู.  
กอง

ที่ปรึกษาที่สอง

โคอิชิ 
อาโอยากิ

ที่ปรึกษาที่สอง

19. ยุโรป 20. ยุโรปตะวันออก 21. เอเชีย 22. เอเชียเหนือ

โจเซฟ ดับเบิลยู. 
ซิตาติ

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

ยูลิส์เสส 
ซวาเรส

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เบรนท์ เอช. 
นีลสัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

เควิน ดับเบิลยู. 
เพียร์สัน

ที่ปรึกษาที่หนึ่ง

จอห์น บี. ดิคสัน
ประธาน

เดล จี. 
เรนลันด์
ประธาน

ไมเคิล จอห์น 
ยู. เทห์

ประธาน

เจมส์ เจ. 
ฮามูลา

ประธาน

เลอแกรนด์ อาร์. 
เคอร์ติส จูเนียร์
ที่ปรึกษาที่สอง

คาร์ล บี.
คุก

ที่ปรึกษาที่สอง

เอียน เอส. 
อาร์เดิร์น

ที่ปรึกษาที่สอง

เอฟ. ไมเคิล 
วัทสัน

ที่ปรึกษาที่สอง

23. แอฟริกาตะวันตก 24. แอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ 25. ฟิลิปปินส์ 26. แปซิฟิก

19

18

24

21

25

26

22

23

20



ศาสนจักรดำาเนินงาน
บรรเทาทกุขใ์นญีปุ่น่ตอ่ไป

หลังจากเกิดแผ่นดินไหวระดับ 

9.0 ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 

ค.ศ. 2011 ศาสนจักรยังคงดำาเนิน

งานจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค

และการบรรเทาทุกข์ทั่วประเทศ

มีการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค 

บริโภคจากการดำาเนินงานบรรเทา 

ทุกข์ของศาสนจักรมากกว่า 150 

ตัน ได้แก่ อาหาร น้ำา ผ้าห่ม 

เครื่องนอน ชุดสุขอนามัย เสื้อผ้า 

และเชื้อเพลิง  สมาชิกศาสนจักร

มากกว่า 7,000 คนบริจาคเวลา

มากกว่า 60,000 ชั่วโมงให้แก่งาน

บรรเทาทุกข์

บันทึกเก้าล้านชื่อ
จากฮังการีเพิ่มใน 
FamilySearch

บันทึกใหม่จากต่างประเทศ 

11.5 ล้านชื่อเพิ่มใน FamilySearch 

เมื่อเดือนมีนาคม โดย 9 ล้านชื่อ

มาจากฮังการี

บันทึกที่ทำาดัชนีแล้ว 9 ล้าน

ชื่อเป็นชุดแรกจากสามชุดของ

บันทึกชาวฮังการีที่จะจัดพิมพ์ใน 

ปีหน้า  นอกเหนือจากบันทึกเหล่า 

นี้ โครงการใหม่จากฮังการีมีอยู่ที่  

FamilySearch เพื่อให้อาสมัครทำา

ดัชนี 

ข่าวสั้นทันโลก

ศาสนจักรจัดเขตคณะเผยแผ่ใหม่
เพื่อให้การจัดทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อความต้องการที่ 

เปล่ียนไปจากเดิม ศาสนจักรจึงจัดต้ังคณะเผยแผ่ใหม่ห้าแห่งและรวมคณะ 
เผยแผ่อื่นๆ เข้ากับคณะเผยแผ่ใกล้เคียงในปี 2011  จำานวนคณะเผยแผ่ทั่ว
โลกมีอยู่ 340 แห่ง

ศาสนจักรจัดตั้งคณะเผยแผ่ดังต่อไปนี้
คณะเผยแผ่โกโตนู เบนิน—ประกอบด้วยเบนินและโตโก—จัดตั้งขึ้นจาก 

ส่วนหนึ่งของอดีตคณะเผยแผ่อาบีจาน ไอวอรีโคสท์ 
คณะเผยแผ่เม็กซิโกซิตี้ตะวันออกเฉียงใต้ เม็กซิโก มาจากการรวมคณะ 

เผยแผ่เม็กซิโกซิตี้ตะวันออก เม็กซิโก กับคณะเผยแผ่เม็กซิโกซิตี้ตะวันตก 
เฉียงเหนือ เม็กซิโก และคณะเผยแผ่ เม็กซิโกซิตี้ใต้ เม็กซิโก

คณะเผยแผ่ชีไกลย์โอ เปรูมาจากคณะเผยแผ่ปิวรา เปรู และคณะเผยแผ่ 
ตรูฮีโย เปรู

การแบ่งคณะเผยแผ่มะนิลา ฟิลิปปินส์ และคณะเผยแผ่เกซอนซิตี้ 
ฟิลิปปินส์ ทำาให้จัดตั้งคณะเผยแผ่เกซอนซิตี้เหนือ ฟิลิปปินส์

คณะเผยแผ่ลูซากา แซมเบีย แบ่งจากคณะเผยแผ่ฮาราเร ซิมบับเว และ
จะรวมประเทศมาลาวีไว้ด้วยกัน

มีการรวมคณะเผยแผ่ต่อไปนี้
คณะเผยแผ่โทรอนโตตะวันออก แคนาดา กับคณะเผยแผ่โทรอนโต 

ตะวันตก แคนาดา รวมกันเป็นคณะเผยแผ่โทรอนโต แคนาดา
คณะเผยแผ่ฮาร์ตฟอร์ด คอนเนตทิคัต รวมเข้ากับคณะเผยแผ่บอสตัน 

แมสซาชูเซตส์ 
คณะเผยแผ่แจ็กสันวิลล์  ฟลอริดา คณะเผยแผ่แทลลาแฮตซี  ฟลอริดา 

คณะเผยแผ่แอตแลนตา จอร์เจีย และคณะเผยแผ่โคลัมเบีย เซาท์แคโรไลนา 
จัดใหม่โดยแต่ละเขตจะรวมส่วนที่เป็นคณะเผยแผ่แมคอน จอร์เจียในอดีต

คณะเผยแผ่โปร์ตู โปรตุเกส กลายเป็นส่วนหนึ่งของคณะเผยแผ่ลิสบอน 
โปรตุเกส 

คณะเผยแผ่ปารีส ฝรั่งเศส และคณะเผยแผ่ตูลูส ฝรั่งเศส ปรับเขตใหม่ 
เพ่ือรวมพ้ืนท่ีของคณะเผยแผ่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ (นอกเหนือจากน้ี สำานัก 
งานใหญ่ของคณะเผยแผ่ตูลูสย้ายไปที่ลียง  และชื่อคณะเผยแผ่เปลี่ยนเป็น 
คณะเผยแผ่ลียง ฝรั่งเศส)

คณะเผยแผ่ซานซัลวาดอร์ตะวันออก เอลซัลวาดอร์ กับคณะเผยแผ่ 
ซานซัลวาดอร์ตะวันตก เอลซัลวาดอร์/เบลีซปรับเขตใหม่ คณะเผยแผ่ 
ตะวันออกปัจจุบันชื่อว่าคณะเผยแผ่ซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์และคณะ 
เผยแผ่ตะวันตกปัจจุบันชื่อว่าซานตาอานา/เบลีซ เอลซัลวาดอร์ M
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เลียโฮนา มีคำาตอบ
เลียโฮนา เป็นพรอันประเสริฐให้ 

ผม ครอบครัวผม และทุกคนที่ผม 
มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับศาสนจักร   
เม่ือไรก็ตามท่ีผมต้องการคำาแนะนำา 
ผมจะเปิด เลียโฮนา และพบคำาตอบ 
ที่ผมต้องการเสมอ เลียโฮนา บน 
อินเทอร์เน็ตก็ยอดเยี่ยมด้วย—ช่วย 
ให้ผมเตรียมคำาพูดและบทเรียนโดย 
ทุ่นเวลาผมในการค้นคว้า

มัวริลิโอ บราซ ซานตานา, บราซิล

แนวทางให้แก่ผู้แสวงหา
ทุกเดือนเมื่อดิฉันอ่าน เลียโฮนา  

นิตยสารเล่มนี้ให้บางสิ่งแก่ดิฉัน 
มากกว่าที่เคยมีมาก่อน  นิตยสาร 
เตือนให้ดิฉันนึกถึงความรักที่พระ 
ผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อดิฉันและช่วย 
ให้ดิฉันปรับปรุงตนเอง  ดิฉันรู้ว่า
นิตยสารเล่มนี้คือแนวทางให้แก่ผู้
แสวงหาการนำาทางอย่างแท้จริง
เอนจี-โลเรน คัวดิโอ, โกตดิวัวร์

รู้สึกถึงพระวิญญาณของ
เสียงแอลดีเอส

เลียโฮนา ดีขึ้นทุกเดือน  ดิฉัน 
ดีใจเมื่อได้รับนิตยสาร  เพราะดิฉัน 
รู้แน่ว่าดิฉันจะพบข่าวสารแห่งการ 
ดลใจในนิตยสารนี้  ดิฉันชอบเสียง
วิสุทธิชนเป็นพิเศษ  ดิฉันรู้สึกถึง 
พระวิญญาณเมื่อดิฉันอ่านเรื่องราว
ของผู้ที่เอาชนะความยากลำาบาก
และการล่อลวงผ่านแบบอย่างและ
คำาสอนของพระผู้ไถ่
เชียลา อัมบา, โมซัมบิก

โปรดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ท่านไปที่ liahona@ldschurch.org  ความ
คิดเห็นท่ีท่านส่งเข้ามาอาจได้รับการแก้ไข
เพื่อให้มีความกระชับหรือชัดเจน 

ข้อคิดเห็นทั่วไป แนวคิด สำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว
นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถนำาไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว   
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

“ผู้บุกเบิกท่ีเด็ดเด่ียวหน่ึงคน คนหลายรุ่นได้ 

รับพร” หน้า 16  ขณะที่ท่านแบ่งปันบทความ 

นี้กับครอบครัวของท่าน  สนทนาว่าแบบอย่าง 

ของซารามีอิทธิพลต่อคุณพ่อของเธออย่างไร   

สนทนาว่าแบบอย่างของท่านสามารถมีอิทธิพล 

ต่อผู้คนรอบข้างท่านในทางดีหรือไม่ดีอย่างไร  

ต้ังเป้าหมายท่ีจะเป็น “ผู้บุกเบิกท่ีเด็ดเด่ียว” ทุก 

วัน

“เขาขอ เช่นนั้น จริงหรือ” หน้า 42  ขณะ 

ทบทวนบทความ ให้หาและเปรียบเทียบข้อ 

กังวลที่สมาชิกรู้สึกเกี่ยวกับการเรียกของพวก 

เขา  อ่านคำาพูดของประธานมอนสันจากนั้น 

สนทนาวิธีที่จะน้อมนำาความช่วยเหลือของพระ 

บิดาบนสวรรค์มาช่วยให้หน้าที่รับผิดชอบของ 

ท่านมีสัมฤทธิผล  ท่านอาจทบทวนแหล่งช่วยที่ 

เขียนไว้ในหัวข้อ “รับความช่วยเหลือจากแหล่ง

อื่น”

“ศาสนจักรที่แท้จริงและดำารงอยู่เพียง 
แห่งเดียว” หน้า 48  พิจารณาลักษณะพิเศษ

สามประการของ 
เอ็ลเดอร์โอ๊คส์ที่
ทำาให้ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เป็นศาสนจักรที่แท้
จริงและดำารงอยู่
เพียงแห่งเดียวบนแผ่นดินโลก  สนทนาถึงลักษณะ 
พิเศษแต่ละอย่างและวิธีที่สิ่งนี้จะเป็นพรแก่ครอบ 
ครัวท่าน  ท่านอาจเลือกแสดงบทบาทสมมติว่า 
ครอบครัวท่านสามารถเป็นพยานถึงลักษณะพิเศษ 
เหล่านี้ให้แก่ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นได้อย่างไร

“ภาพสะท้อน” หน้า 60 หลังจากอ่านบท 
ความด้วยกัน  ให้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนมองใน 
กระจกและบอกว่าเขาเห็นอะไร  ช่วยให้แต่ละคน 
ตระหนักว่าเขากำาลังมองดูบุตรคนหน่ึงของพระ
บิดาบนสวรรค์  ท่านอาจสนทนาและแสดงประจักษ์ 
พยานว่าพระองค์ทรงรักเราแต่ละคนเพียงไรและ
สำาคัญเพียงไรที่เราวางใจพระองค์  ท่านอาจเลือก

อ่านด้วยกันใน สดุดี 56:4 และ 1 โครินธ์ 2:9
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บทเรียนประจักษ์พยาน
เมื่อดิฉันกับสามีเพิ่งแต่งงาน  ดิฉันกังวลว่าการสังสรรค์ในครอบครัวเพียงสองคนจะเป็นเรื่องน่า 

อึดอัดหรือเป็นเรื่องซ้ำาๆ  ดิฉันคิดว่าเราจะไม่มีเรื่องให้สอนกัน  แต่สามีดิฉันทำาให้ดิฉันประหลาดใจ 

ในคืนวันจันทร์แรกโดยพูดว่า “ผมอยากแสดงประจักษ์พยานของผม”  เขาเร่ิมแบ่งปันประจักษ์พยาน 

ของเขาเก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดและการแต่งงาน หลังจากประจักษ์พยานของเขา ดิฉันแสดงประจักษ์ 

พยานของดิฉัน  ดิฉันจะจดจำาเย็นวันน้ันตลอดไป  ถึงแม้เขาจะไม่ทราบข้อกังวลของดิฉันเก่ียวกับการ 

สังสรรค์ในครอบครัว แต่เขาก็ตอบข้อกังวลนี้ และดิฉันพบว่าการสังสรรค์ในครอบครัวแต่ละครั้ง 

เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่ดิฉันเฝ้ารอ 

นับตั้งแต่นั้นมาการแบ่งปันประจักษ์พยานยังคงเป็นธรรมเนียมการสังสรรค์ในครอบครัวของเรา  

ถึงแม้ตอนนี้เรามีลูกที่กำาลังหัดเดินและเราสอนบทเรียนให้เธอ แต่เราก็แสดงประจักษ์พยานของเรา 

ด้วย ดิฉันตื่นเต้นสำาหรับวันที่ดิฉันจะได้ฟังประจักษ์พยานของลูกๆ และเมื่อดิฉันสามารถสอน 

พวกเขาว่าเหตุใดประจักษ์พยานจึงสำาคัญ 
เฮดี อิคเลียนู, เคนทักกี สหรัฐอเมริกา

สิ ง ห า ค ม   2 0 1 1   79



จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

80   เ ล ีย โ ฮ น า สิ ง ห า ค ม   2 0 1 1   PB

โดย แอนทัน ที. คูมารัศมี
ตามที่บอกเล่าแก่ลินดา เจ. เลเทอร์

ต้
นกล้วยมีให้เห็นทั่วไปในศรีลังกาที่ผมอยู่ 

มันมีลำาต้นอ่อน ใช้มีดตัดได้ง่าย แต่ไม่มี

ใครทำาลายต้นกล้วยเพราะมันให้ผลที่มี

ประโยชน์

หลายปีก่อนเมื่อผมยังเด็ก เกิดพายุน่ากลัวมาก  

เมื่อพายุสงบแล้ว ผมออกไปข้างนอกและเห็นต้น 

กล้วยต้นหนึ่งของเราล้มเพราะถูกลมพัด รากโผล่

พ้นดินขึ้นมา ใบฉีกขาดทั้งต้น ผมคิดว่าคงสนุกถ้า

ได้ฟันลำาต้นที่ล้มแล้ว ผมจึงเข้าไปหามีดในบ้านมา

เล่มหนึ่ง แต่ขณะกำาลังจะลงมือ คุณปู่ก็ห้ามไว้

“หลานต้องไม่ทำาร้ายต้นกล้วย” ท่านบอก

“ทำาไมละครับ” ผมถาม “มันไม่มีประโยชน์แล้ว

นี่ครับ น่าสนุกออก”

คุณปู่ไม่พูดอะไรแต่กวักมือเรียกผมให้ตามท่าน

ไป ท่านบอกให้ผมตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆ มากิ่งหนึ่ง แล้ว

พาผมกลับไปตรงที่ต้นกล้วยล้ม แม้จะดูเหมือนไร้ 

ประโยชน์แต่เราก็ช่วยกันดึงต้นกล้วยต้นนั้นให้ตั้ง

ตรง พอลำาต้นตรงแล้วเราก็ใช้กิ่งไม้ค้ำาไว้

“แอนทัน” คุณปู่พูด “ปู่อยากให้หลานมาดูต้น 

กล้วยต้นนี้ทุกวันและตั้งลำาต้นให้ตรงเสมอ หลาน 

ต้องรดน้ำาทุกวันและบำารุงเลี้ยงต้น”

ด้วยเหตุนี้ทุกๆ เช้าผมจึงไปสำารวจต้นกล้วยเพื่อ 

ดูให้แน่ใจว่าลำาต้นตั้งตรง ทุกๆ วันผมจะเอาน้ำาใส่ 

ถังไปรดรอบโคนต้นจนท่ัว ผมหม่ันบำารุง 

เลี้ยงต้นเท่าที่จำาเป็นด้วย

ไม่นานก็มีหัวปลีและจากนั้นก็ผล

กล้วย เมื่อผลสุกคุณปู่ยื ่นกล้วยให้ 

สมาชิกครอบครัวคนละลูก ผมมองด้วย 

ความพอใจขณะพวกเขาปอกเปลือก 

รับประทาน กล้วยไม่เคยมีรสชาติดีเท่า 

นี้มาก่อน และนั่นทำาให้ผมรู้สึกปลื้มปีติที่เห็นครอบ 

ครัวชอบกล้วยเหล่านั้น

เรื่องนี้เกิดขึ้นหลายปีแล้ว นานก่อนที่ผมจะพบ 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

แต่บทเรียนที่ผมเรียนรู้ขณะดูแลต้นกล้วยประยุกต ์

ใช้ได้กับชีวิตผมเวลานี้ ในการเรียกของผมใน

ศาสนจักรและการเป็นแพทย์ ผมมักจะพบคนใน 

สถานการณ์ที่ยากลำาบากต่างกัน คนเหล่านี้เหมือน 

ต้นกล้วย ถูกทอดทิ้ง ไม่เหลือความงาม และถูก 

ทำาลายสิ้น—แม้ในสายตาของตนเอง เมื่อผมคิดจะ 

เลิกรักษาพวกเขา ผมจะนึกถึงความหวานของผล 

จากกล้วยต้นนั้นและหาความกล้าเพื่อช่วยพยุง

พวกเขาให้ตั้งตรง ค้ำายัน บำารุงเลี้ยง และดูแลพวก

เขาทุกวันเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำา

กล้วยที่ครอบครัวผมชอบมีรสหวาน แต่พระ 

คัมภีร์มอรมอนพูดถึงผลอีกชนิดหน่ึง—ผลท่ี “หวาน 

ที่สุด” และ “เป็นที่พึงปรารถนาเหนือผลอื่นใดทั้ง 

หมด” (ดู 1 นีไฟ 8:11–12) เราจะพบปีติเมื่อเราช่วย 

คนที่กำาลังดิ้นรนหาทางฝ่าหมอกแห่งความมืดและ

นำาทางพวกเขาไปรับส่วนผลที่หวานเหนือผลอื่นใด

ทั้งหมด—ผลแห่งชีวิตนิรันดร์ 

อุปมา
เรื่องต้น
กล้วย
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ต้นกล้วยที่ถูกพายุ 

พัดเสียหายมีทีท่า 

ว่าจะตาย แต่ด้วย 

ความรัก การดูแล 

เอาใจใส่ และการ 

บำารุงเลี้ยงทุกวัน 

ต้นกล้วยจึงไม่ 

เพียงคืนสภาพเดิม

เท่านั้นแต่ออก 

ผลด้วย



“พระเยซูตรัสกับเขาว่า ความสว่างจะอยู่ไปกับ 
ท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่ง  เมื่อยังมีความสว่างอยู่ 
ก็จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน 
ผู้ที่เดินอยู่ในความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน

พระวจนะของพระคริสต์

แรกแย้ม โดย แอนนี เฮนรี

“เมื่อท่านทั้งหลายมีความสว่าง ก็จงวางใจใน
ความสว่างนั้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่าง” 
(ยอห์น 12:35–36)
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อะไรทำ�ให้ชีวิตมีดุลยภ�พ  

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่ง

โควรัมอัครสาวกสิบสองเสนอวิธี

การสี่อย่างที่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สามารถสร้างสรรค์ชีวิตที่ชอบธรรม

และมีดุลยภาพได้

1. รักษาร่างกายอันน่าอัศจรรย์ของ 

พวกเขาให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ใน 

ฐานะวิหารของพระผู้เป็นเจ้า

2. ให้ความสำาคัญแก่การเรียนรู้ทาง

วิญญาณและความรู้จากพระผู้เป็น

เจ้ามากกว่าสิ่งอื่น

3. เป็นคนรุ่นที ่ไว้ใจได้และใช้ราก 

ฐานของความจริงแห่งพระกิตติคุณ

อันเป็นนิรันดร์สร้างมาตรฐานและ

คุณค่า

4. แสวงหาการเรียนรู้จากความ

จริงนิรันดร์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์- 

สิทธิ์

ดู “ประเพณีของชีวิตท่ีชอบธรรม 
และมีดุลยภ�พ” หน้� 30
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