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พระคุณอันน่าพิศวงของ
พระองค์ หน้า 10, 12
ทำาไมต้องเซมินารี หน้า 20, 46, 48

บิดามารดาทั้งหลาย จงใช้เวลาพูดคุย
กับบุตรธิดาของท่าน หน้า 34

บุตรธิดาทั้งหลาย จงพูดคุยกับ 
บิดามารดาของท่าน หน้า 58



“มีสาวใช้คนหนึ่ง เห็นเปโตรนั่งอยู่ในแสงไฟ … แล้วว่า คนนี้ได้อยู่กับ [พระเยซู] ด้วย

“แต่เปโตรปฏิเสธว่า แม่เอ๋ย คนนั้นข้าไม่รู้จัก

“สักครู่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตร จึงว่า เจ้าเป็นคนในพวกนั้นด้วย  

เปโตรจึงว่า พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น

“…มีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่า แน่แล้ว คนนี้อยู่กับเขาด้วย…
“แต่เปโตรพูดว่า พ่อเอ๋ย ที่ท่านว่านั้นข้าไม่รู้เรื่อง…ในทันใดนั้นไก่ก็ขัน…

“แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นัก” (ลูกา 22:56–60, 62)

การปฏิเสธของนักบุญเปโตร โดย เกอร์ริท แวน ฮอนธอร์สต์
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10 เราพูดถึงพระคริสต์:  
  พระคุณอันน่าพิศวง

โดย คริสเต็น นิโคล คาร์ดอน

34 บ้านเรา ครอบครัวเรา:  
  ใช้เวลาพูดคุยและฟัง

โดย โรสแมรีย์ เอ็ม. วิกซอม

38 เสียงวิสุทธิชน

74 ข่าวศาสนจักร

79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค ์
  ในครอบครัว

80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:  
  ความหวังในการชดใช้

โดย อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์

เลียโฮนา เมษายน 2012

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  “พระองค์ทรงฟื้น”—ประจักษ์  
  พยานของศาสดาพยากรณ์

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเยี่ยมสอน: รัก ดูแล และ  
  เสริมสร้างความเข้มแข็ง

บทความพิเศษ
 12 การชดใช้และการเดินทางของ 
  ความเป็นมรรตัย

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

การชดใช้เสริมสร้างเราให้ทำาดี  
เป็นคนดี และรับใช้เกินความ
ปรารถนาและความสามารถ 
ของเรา

20 พรของเซมินารี
โดย บริททานี บีทที

เยาวชนทั่วโลกบอกว่าเซมินารีช่วยให้
พวกเขามาหาพระคริสต์อย่างไร

26 การเรียกสำาหรับผู้เปลี่ยนใจ 
  เลื่อมใส

โดย เฮเลนา แฮนโนเน็น

ดิฉันและครอบครัวต้องเสียสละ
มากมายเพื่อให้ดิฉันมีสัมฤทธิผล 
ในการเรียกเป็นผู้เล่นเปียโนสาขา  
แต่ดิฉันดีใจที่เราทำาเช่นนั้น

30 สภาวอร์ดทำางาน
โดย ลารีน กอนท์

ใครเป็นส่วนหนึ่งของสภาวอร์ด  
และพวกเขาต้องทำาอะไรให้สำาเร็จ

ปกิณกะ
 8 สมุดบันทึกการประชุมใหญ่ 
  เดือนเมษายน: เรียนรู้มากขึ้น 
  จากการประชุมใหญ่สามัญ

โดย ไมเคิล บาร์เบอร์ และ  
เดวิด มาร์ช

ภาพปก
หน้า: อย่าหน่วงเหนี่ยวเราไว้ โดย มิเนอร์วา 
ไทเชิร์ท เอื้อเฟื้อโดย พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 
มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ หลัง: ส่วนหนึ่ง 
จากภาพ จงดูมือของเรา โดย เจฟฟ์ วอร์ด



42

48

61

42 ทุกคนรู้จักเบล็ค
โดย อาดัม ซี. โอลสัน

ความรักบาสเกตบอลของเบล็ค 
เป็นทั้งการทดสอบและพร

คนหนุ่มสาว

46 คำาถามและคำาตอบ
เหตุใดจึงต้องไปเรียนเซมินารี  
ถ้าฉันศึกษาพระคัมภีร์เองได้

48 ทำาไมต้องเซมินารี
ศาสดาพยากรณ์เจ็ดท่านพูดถึงพร 
ของเซมินารี

50 เซมินารีในป่าทึบของเอกวาดอร์
โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์

เซมินารีในสาขาใหม่ที่ส่วนใหญ่มีแต่
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เติมประจักษ์
พยาน ความรู้ และศรัทธาให้เยาวชน
อย่างไร

52 อะไรเกิดขึ้นหลังจากเซมินารี
โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์

นี่เป็นการเชื้อเชิญท่านให้มาเรียน
สถาบัน

53 บรรทัดมาเติมบรรทัด:  
  2 ทิโมธี 3:16–17

54 อย่าตก
โดย อาดัม ซี. โอลสัน

ความเอาใจใส่เล็กๆ น้อยๆ และ
การเตรียมพร้อมในเวลานี้สามารถ
ป้องกันปัญหาใหญ่ในภายหลัง

57 โปสเตอร์: คุ้นเคยกับ 
  พระคัมภีร์

เยาวชน

58 เวลาพูดคุย
โดย ฮิลารีย์ วัทคินส์ เลมอน

โจซีเสียใจกับเหตุการณ์ที่โรงเรียน  
แต่การพูดคุยเรื่องนี้ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้น

61 พระองค์ทรงทำาให้สายรัดแห่ง 
  ความตายขาด

โดย เอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน

พระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์และ 
ฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเราจะได้อยู่กับพระ 
บิดาบนสวรรค์และครอบครัวเราอีกครั้ง

62 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: พระเยซูคริสต ์
  ทรงสอนฉันให้เลือกสิ่งดี

64 ดนตรี: ฉันพากเพียรเป็นเหมือน 
  พระเยซู

โดย เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์

66 เป็นพี่น้องทั้งนามสกุลและศรัทธา
โดย เฮเธอร์ ริกลีย์

พี่น้องในโรมาเนียแบ่งปันว่าพวกเธอ 
เสริมสร้างศรัทธาอย่างไร

68 พยานพิเศษ: ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง 
  เพื่อทำาตามแผนของพระบิดา 
  บนสวรรค์ที่มีไว้ให้ฉัน

โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์

69 มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน

70 สำาหรับเด็กเล็ก

81 ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์ 
  มอรมอน

เด็ก

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อนอยู่

ในฉบับนี้ได้ 
หรือไม่ คำ�ใบ้: 
เลือกให้ถูกหน้า



เ ม ษ า ย น   2 0 1 2           3

บทความหลายเรื่องในฉบับนี้สอนและ
เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด เรียนรู้มาก
ขึ้นเกี่ยวกับพระองค์ที่ JesusChrist.lds.org

สำาหรับผู้ใหญ่

สำาหรับเยาวชน

สำาหรับเด็ก

บทความหลายเรื่องในฉบับนี้พูดถึงพรของ
เซมินารี (ดู หน้า 20–25 และ 46–53) 
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ seminary.lds.org

ฟังเพลง “ฉันพากเพียรเป็นเหมือน 
พระเยซู” (ดู หน้า 64–65) 
ได้ที่ liahona.lds.org

ในภาษาของท่าน

เลียโฮนา และหนังสือเล่มอื่นๆ ของศาสนจักร
มีให้อ่านหลายภาษาที่ 
www.languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การเตรียม, 54
การประชุมใหญ่สามัญ, 8
การเรียกในศาสนจักร, 26, 30
ครอบครัว, 34, 42, 58, 66
ความหวัง, 80
งานเผยแผ่ศาสนา, 42
ชดใช้ , การ, 4, 12, 61, 62, 80
เชื่อฟัง, การ, 54
เซมินาร,ี 20, 46, 48, 50
ดนตร,ี 26, 64
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พระคัมภีร์มอรมอน, 38
พระคุณ, 10, 12
พระเยซูคริสต,์ 4, 10, 12, 61, 64, 70
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เสียงท่ีปลุกชาวคริสต์ศาสนิกชนท้ังหลาย” ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันประกาศ คือ พระเยซูแห่งนาซาเร็ธทรงลุกขึ้นจาก
บรรดาคนตาย “ความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนม์ให้ 

สันติสุขเกินความเข้าใจแก่ทุกคน” (ดู ฟีลิปปี 4:7)1

ในบทคัดลอกต่อไปน้ี ประธานมอนสันแบ่งปันประจักษ์พยาน 
และความสำานึกคุณท่ีท่านมีต่อการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วย 
ให้รอด ท่านประกาศว่าเพราะพระบุตรทรงเอาชนะความตาย ลูก 
ทุกคนของพระบิดาที่มายังแผ่นดินโลกจะมีชีวิตอีกครั้ง

ชีวิตหลังความเป็นมรรตัย
“ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะไม่มีใครเข้าใจความสำาคัญอย่างถ่องแท้ถึง 

ส่ิงท่ีพระคริสต์ทรงทำาเพ่ือเราในเกทเสมนี แต่ข้าพเจ้าขอบพระทัย 
พระองค์ทุกวันในชีวิตข้าพเจ้าสำาหรับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระองค์เพื่อเรา

“ในวาระสุดท้าย พระองค์จะทรงเลิกล้มก็ได้ แต่พระองค์ไม่ทรง 
ทำาเช่นนั้น พระองค์เสด็จลงต่ำากว่าสิ่งทั้งปวงเพื่อพระองค์จะทรง 
ช่วยสิ่งทั้งปวงให้รอด ในการทำาเช่นนี้ พระองค์ประทานชีวิตแก ่
เราเกินกว่าการดำารงอยู่ในความเป็นมรรตัยนี้ พระองค์ทรงไถ่เรา
จากการตกของอาดัม

“ในห้วงลึกของจิตวิญญาณ ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระองค์  
พระองค์ทรงสอนเราว่าจะดำาเนินชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงสอน 
เราว่าจะสิ้นชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงรับประกันความรอดของ 
เรา”2

ขับความมืดมนแห่งความตายออกไป
“ในบางสถานการณ์ ดังเช่นความทุกข์โศกและความเจ็บป่วย 

สาหัส ความตายมาเยือนราวกับเทพผู้ปรานี แต่ส่วนใหญ่เราคิด
ว่าความตายคือศัตรูของความสุขในมวลมนุษย์

“ความมืดมนแห่งความตายจะขจัดให้หมดสิ้นได้ก็ด้วยแสง 

สว่างแห่งความจริงที่ได้รับการเปิดเผย ‘เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวง 

เป็นขึ้นและมีชีวิต’ พระอาจารย์ตรัส ‘ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม ้

ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และทุกคนที่มีชีวิตและวางใจใน

เราจะไม่ตายเลย’

“การตอกย้ำาความเชื่อมั่น—ใช่แล้ว แม้การยืนยันอันศักดิ์สิทธิ์ 

—ของชีวิตหลังความตายสามารถนำาความสงบมาได้เป็นอย่างดี 

ดังที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาไว้เมื่อพระองค์ทรงสร้างความ

มั่นใจให้เหล่าสานุศิษย์ของพระองค์ว่า ‘เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ 

ท่านท้ังหลาย สันติสุขของเราท่ีให้แก่ท่านน้ัน เราให้ท่านไม่เหมือน 

โลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย’”3

พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่
“พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์อีกครา เหตุการณ์อัน 

น่ายินดีท่ีให้การปลอบโยนและกำาลังใจมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ 

มนุษย์เกิดขึ้นแล้ว—ชัยชนะเหนือความตาย ความเจ็บปวดและ 

ความทุกข์ทรมานที่เกทเสมนีและคัลวารีสูญสิ้น ความรอดของ

มนุษยชาติเกิดขึ้นแน่นอน การตกของอาดัมได้รับการแก้ไข

“อุโมงค์ว่างเปล่าในเช้าอีสเตอร์แรกนั้นเป็นการตอบคำาถาม 

ของโยบที่ว่า ‘ถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขาจะมีชีวิตอีกหรือ’ ถึงทุกคน 

ที่ได้ยินเสียงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประกาศว่า ถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขา 

จะมีชีวิตอีก เรารู้เพราะเรามีแสงสว่างของความจริงที่ได้รับการ 

เปิดเผย…
“พี่น้องที่รักทั้งหลาย ในโมงยามแห่งโทมนัสอันสุดซึ้ง เรา 

สามารถรับสันติสุขอันยิ่งใหญ่ได้จากคำากล่าวของเทพ ณ เช้า 
อีสเตอร์แรกนั้น ‘พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ ทรงเป็นขึ้นมา
แล้ว’”4

โดย ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

“พระองค์ทรงฟื้น”
ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์
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คนทั้งปวงจะมีชีวิตอีกครั้ง
“เราหัวเราะ ร้องไห้ ทำางาน สนุกสนาน 

รัก ดำาเนินชีวิต แล้วก็ตาย…
“ความตายจะคงอยู่กับเราหากมิใช่เพราะ 

มหาบุรุษพระองค์หนึ่ง และพระพันธกิจของ
พระองค์ แม้พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ…

“ด้วยสุดจิตสุดใจและด้วยความรู้สึกแรง 
กล้าในจิตวิญญาณของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอ 
เปล่งเสียงแสดงประจักษ์พยานในฐานะพยาน 
พิเศษและขอประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
พระชนม์ พระเยซูคือพระบุตรของพระองค์  
พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระบิดา 
ในเนื้อหนัง พระองค์คือพระผู้ไถ่ของเรา พระ 
องค์คือพระผู้เป็นส่ือกลางของเรากับพระบิดา 
พระองค์คือผู้ที่สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อ 
ชดใช้บาปของเรา พระองค์ทรงเป็นผลแรกของ 
การฟื้นคืนชีวิต เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์ 
คนทั้งปวงจะมีชีวิตอีกครั้ง”5

พยานส่วนตัว
“ข้าพเจ้าประกาศพยานส่วนตัวว่าความ 

ตายพ่ายแพ้ ชัยชนะอยู่เหนือความตาย ขอ 
ให้ถ้อยคำาที่พระองค์ทรงทำาให้ศักดิ์สิทธิ์และ 
มีสัมฤทธิผลจงเป็นความรู้ของคนทั้งหลาย  
จงจดจำา จงยึดมั่น และจงเคารพถ้อยคำา 
เหล่านั้น พระองค์ทรงฟื้น!”6 

อ้างอิง
1.	 “พระองค์ทรงฟื้น,”	เลียโฮนา	เม.ย.	2003	หน้า	7
2.	 “ยามเราจากกัน,”	เลียโฮนา	พ.ค.	2011	หน้า	146
3.	 “บัดนี้ถึงเวลาแล้ว,”	เลียโฮนา	ม.ค.	2002	หน้า	80;	 

ดู	ยอห์น	11:25–26;	14:27	ด้วย
4.	 “พระองค์ทรงฟื้น,”	เลียโฮนา	พ.ค.	2010	 

หน้า	111,	112;	ดู	โยบ	14:14;	มัทธิว	28:6
5.	 “ฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์!”	เลียโฮนา  

พ.ค.	2007	หน้า	31,	32
6.	 เลียโฮนา	เม.ย.	2003	หน้า	7

การสอนจากข่าวสารนี้

หลังจากแบ่งปันข้อความอ้างอิงจากข่าวสาร 
ของประธานมอนสัน ให้สังเกตประจักษ์ 

พยานท่ีท่านกล่าวถึงความหมายแท้จริงของ 
อีสเตอร์ ท่านอาจถามสมาชิกครอบครัวดังนี้  
“ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตเป็นพยานถึงความจริง 
เหล่านี้ในปัจจุบันมีความหมายต่อท่านอย่างไร  
ท่านจะประยุกต์ใช้ความจริงเหล่าน้ันในชีวิตท่าน 
อย่างไร” ท่านอาจเพิ่มประจักษ์พยานของท่าน
ด้วย
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เยาวชน

ดิฉันจะได้พบท่านอีกครั้ง
โดย มอร์แกน วีเบกเค

คุณพ่อทำาให้ลูกๆ แต่ละคนรู้สึกพิเศษ ท่านรักพวกเราและให ้
อภัยอย่างง่ายดาย ท่านทำาสุดความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่า 

เราแต่ละคนมีความสุข และท่านทำาให้เห็นชัดเจนว่าท่านต้องการให้ 
สิ่งดีที่สุดแก่พวกเรา ดิฉันรักท่านมาก

เม่ือดิฉันเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ีหก คุณพ่อเสียชีวิตในอุบัติเหตุ 
รถยนต์ ดิฉันกับครอบครัวเสียขวัญมาก มีหลุมใหญ่ในครอบครัวเรา 
คุณพ่อคือคนที่ดิฉันพึ่งพิง คนที่ดิฉันขอคำาปรึกษาถ้าดิฉันมีปัญหา  
แทนท่ีจะขอความช่วยเหลือดิฉันกลับปล่อยให้ความโกรธและความ 
เจ็บปวดหยั่งรากลึก ในที่สุดดิฉันตัดสินใจว่านั่นเป็นความผิดของ 
พระผู้เป็นเจ้า ดิฉันเลิกอ่านพระคัมภีร์และเลิกสวดอ้อนวอน ดิฉัน 
ไปโบสถ์เพียงเพราะคุณแม่อยากให้ไป ดิฉันพยายามอยู่ห่างๆ พระ 
บิดาบนสวรรค์ของดิฉัน

ประธานมอนสันสอนว่าเพราะพระเยซูคริสต์ส้ินพระชนม์ 
และฟ้ืนคืนพระชนม์ เราทุกคนจะมีชีวิตอีกคร้ัง ดูรูปภาพ 

ด้านล่าง เขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องเรียงตาม
ลำาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เ ด็ก

พระองค์ทรงพระชนม์!
เพราะพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ ครอบครัวจึงสามารถอยู่ 

ด้วยกันช่ัวนิรันดร์ วาดรูปครอบครัวของท่านในกรอบส่ีเหล่ียม 
ด้านล่าง

หลังจากนั้นดิฉันไปค่ายเยาวชนหญิงเป็นครั้งแรก ดิฉันชอบพบ 
เพ่ือนใหม่ๆ แต่ยังไม่อ่านพระคัมภีร์ ในคืนสุดท้าย เรามีการประชุม 
แสดงประจักษ์พยาน ดิฉันรู้สึกบางอย่างที่ไม่รู้สึกมานานแล้ว บาง 
อย่างนั้นคือพระวิญญาณ ดิฉันชื่นชมหญิงสาวที่ลุกขึ้นมาแสดง 
ประจักษ์พยาน แต่ดิฉันนั่งอยู่กับที่เพราะคิดว่าดิฉันไม่มีประจักษ์ 
พยาน จู่ๆ ดิฉันก็รู้สึกว่าต้องลุกขึ้น ดิฉันอ้าปากพลางสงสัยว่าจะ 
พูดอะไร ดิฉันพูดว่าดิฉันดีใจที่มีค่ายเยาวชนหญิง จากนั้นจึงรู้สึก
ตัวว่าตนเองกำาลังพูดออกไปว่าดิฉันรู้ว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์
เพื่อดิฉัน พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักดิฉันและศาสนจักรนี้แท้จริง

ดิฉันรู้สึกสงบเป็นอย่างย่ิง ขอบคุณสำาหรับประสบการณ์น้ีท่ีทำาให้ 
ดิฉันพูดได้ว่าดิฉันรู้ว่าจะได้พบคุณพ่ออีกครั้งเพราะการชดใช้และ
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด
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ศรัทธา  ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

เ ม ษ า ย น   2 0 1 2           7

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถาม
ช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พ่ีน้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
“การเยี่ยมสอนเป็นเครื่องมือที่ 

จะช่วยให้สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ทั่วโลกรัก ดูแลเอาใจใส่ และรับใช้ 

—‘ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นอก 

เห็นใจซึ่งพระเจ้าทรงใส่ไว้ในอก  

[ของเรา]’ ดังที่โจเซฟ สมิธสอน”2

พี่น้องสตรีคนหนึ่งที่เพิ่งเป็นม่าย 

พูดถึงผู้เยี่ยมสอนของเธอดังนี้  

“พวกเธอฟัง พวกเธอปลอบโยน 

ดิฉัน พวกเธอร้องไห้กับดิฉัน พวก

เธอสวมกอดดิฉัน…[พวกเธอ] ช่วย

ให้ดิฉันออกจากความหดหู่สิ้นหวัง 

ในช่วงสองสามเดือนแรกของความ

โดดเดี่ยวนั้น”3

การช่วยภารกิจฝ่ายโลกเป็นรูป 

แบบหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจ 

เช่นกัน ที่การประชุมใหญ่สามัญ 

เดือนตุลาคม 1856 ประธานบริคัม 

ยังก์ประกาศว่าผู้บุกเบิกรถลากติด

อยู่ในหิมะลึกห่างออกไป 270–370 

ไมล์ (435–595 กม.) ท่านขอให้

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในซอลท์เลคซิตี้

ช่วยชีวิตคนเหล่านั้นและ “ให้ความ

สนใจอย่างจริงจังกับสิ่งเหล่านั้นซึ่ง 

เราเรียกว่าฝ่ายโลก”4

ลูซี มีเซิร์ฟ สมิธ บันทึกว่าบรรดา

สตรีถอดกระโปรงชั้นในและถุงเท้า 

ยาวอุ่นๆ ของพวกเธอตรงนั้นใน 

แทเบอร์นาเคิล แล้วขนไปกองซ้อน

ไว้ในเกวียนเพื่อส่งให้ผู้บุกเบิกที่กำาลัง

หนาวมาก จากนั้นพวกเธอรวบรวม

เครื่องนอนและเครื่องนุ่งห่มให้คนที่

เดินทางมาพร้อมกับสมบัติส่วนตัว

เพียงเล็กน้อย เมื่อคณะรถลากมาถึง 

ตึกหลังหนึ่งในเมือง “เต็มไปด้วย

สิ่งของที่จัดเตรียมไว้ให้พวกเขา”5

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1.  ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าพี่น้องสตรีของ
ฉันต้องการอะไร

2. พี่น้องสตรีของฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า
ฉันห่วงใยพวกเธออย่างสุดซึ้ง

รัก ดูแล และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง

เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด ผู้เย่ียมสอนปฏิบัติ 
ศาสนกิจให้ทีละคน (ดู 3 นีไฟ 11:15) เรารู้ 

ว่าเราประสบความสำาเร็จในการปฏิบัติศาสน- 
กิจของเราในฐานะผู้เยี่ยมสอนเมื่อพี่น้องสตรี
ของเราพูดได้ว่า (1) ผู้เยี่ยมสอนช่วยให้ดิฉัน
เติบโตทางวิญญาณ (2) ดิฉันรู้ว่าผู้เยี่ยมสอน
ของดิฉันห่วงใยดิฉันและครอบครัวอย่างสุด
ซึ้ง และ (3) ถ้าดิฉันมีปัญหา ดิฉันรู้ว่าผู้เยี่ยม
สอนจะดำาเนินการโดยไม่ต้องรอให้ขอ1

เราในฐานะผู้เยี่ยมสอนจะรัก ดูแล และ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีได้อย่าง 
ไร ต่อไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะเก้าข้อใน Daughters 
in My Kingdom: The History and Work of 
Relief Society บทที่ 7 ที่จะช่วยผู้เยี่ยมสอน
ปฏิบัติศาสนกิจต่อพี่น้องสตรีของพวกเธอ

• สวดอ้อนวอนให้เธอและครอบครัวเธอทุก
วัน

• แสวงหาการดลใจเพื่อให้รู้จักเธอและ
ครอบครัวเธอ

• เยี่ยมเยียนเธอเป็นประจำาเพื่อให้รู้ว่าเธอ
เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อปลอบโยนและเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้เธอ

• ติดต่อบ่อยๆ ผ่านการเยี่ยม โทรศัพท์  
จดหมาย อีเมล ส่งข้อความ และการแสดง
น้ำาใจเล็กๆ น้อยๆ

• ทักทายเธอท่ีการประชุมต่างๆ ของศาสนจักร
• ช่วยเธอเม่ือเธอมีเร่ืองฉุกเฉิน ความเจ็บป่วย 

หรือความต้องการเร่งด่วนอื่นๆ
• สอนพระกิตติคุณแก่เธอจากพระคัมภีร์

และข่าวเยี่ยมสอน
• สร้างแรงบันดาลใจให้เธอโดยเป็นแบบ

อย่างที่ดี

• รายงานต่อผู้นำาสมาคมสงเคราะห์เกี่ยว
กับการรับใช้ของพวกเธอ ตลอดจนความ
ผาสุกทางวิญญาณและทางโลกของพี่น้อง
สตรีท่านนั้น

จากพระคัมภีร์
ลูกา 10:38–39; 3 นีไฟ 11:23–26; 27:21

อ้างอิง
1.	 ดู	จูล	ีบี.	เบค,	“สิ่งที่ดิฉันหวังให้หลานสาว	 

(และหลานชาย)	ของดิฉันเข้าใจเกี่ยวกับสมาคม
สงเคราะห์,”	เลียโฮนา	พ.ย.	2011	หน้า	146

2. Daughters in My Kingdom: The History and 
Work of Relief Society	(2011),	112.

3. Daughters in My Kingdom, 119–20.
4.	 บริคัม	ยังก์,	“Remarks,”	Deseret News,	ต.ค.	15,	

1856,	252.
5.	 ดู	Daughters in My Kingdom,	36–37.
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สมุดบันทึก การประชุมใหญ่เดือนเมษายน
“สิ่งใดที่เราพระเจ้าพูดไว้, เราพูด, … ไม่ว่าโดยเสียงของเราเอง  
หรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38)

ถึงแม้เราจะกล่าว “เอเมน” เมื่อสิ้นสุดการประชุมใหญ่ 
สามัญภาคสุดท้าย แต่งานเลี้ยงทางวิญญาณหาได้ 

ส้ินสุดท่ีน่ันไม่ งานเล้ียงดังกล่าวสามารถดำาเนินต่อไปได้เม่ือ 
เราศึกษาและประยุกต์ใช้คำาสอนจากการประชุมใหญ่ครั้ง 
นั้น ตลอดหลายปีมานี้ ศาสดาพยากรณ์สนับสนุนเราให้ 
ทำาเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น ในปี 1946 ประธานฮาโรลด์ บี. ลี  
(1899–1973) กระตุ้นสมาชิกให้ใช้คำาปราศรัยการประชุมใหญ่ 
“เป็นเครื่องนำาทางในการพูดและการปฏิบัติของพวกเขาใน 
ช่วงหกเดือนถัดมา” ท่านอธิบาย “นี่เป็นเรื่องสำาคัญที่พระ 
เจ้าทรงเห็นเหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อคนกลุ่มนี้ในสมัยนี้”1

ในปี 1988 ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) 
สะท้อนคำาแนะนำาดังกล่าวเมื่อท่านสอนว่า “หกเดือนต่อ
จากนี้ เลียโฮนา ฉบับการประชุมใหญ่ของท่านควรวางอยู่
ข้างงานมาตรฐานและได้รับการอ้างอิงบ่อยๆ”2

ในคำากล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 2008 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันประกาศยืนยันความสำาคัญของ 
การศึกษาคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ดังนี้ “ขอให้เราจดจำา 
ไว้นานแสนนานถึงสิ่งที่เรารับฟังในการประชุมใหญ่สามัญ 
ครั้งนี้ ข่าวสารเหล่านี้จะพิมพ์ลงใน Ensign และ เลียโฮนา  
เดือนถัดไป ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษาและไตร่ตรองคำาสอน
ในนั้น”3

เรียนรู้มากขึ้นจากการประชุมใหญ่สามัญ
โดย ไมเคิล บาร์เบอร์ และ เดวิด มาร์ช
แผนกหลักสูตร
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เข้าไปอ่าน ดู หรือ
ฟังคำาปราศรัยการ
ประชุมใหญ่สามัญ
ได้ที่ conference.
lds.org

ซ้า
ย:

 ถ
่าย

ภา
พ
โด

ยโ
รเ
บิร

์ต 
คา

เซ
ย์;

 ข
วา

: ถ
่าย

ภา
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

แม
ทธ

ิว 
ไร

เอ
อร

์

ขณะที่ท่านศึกษาและไตร่ตรอง 
ข่าวสารการประชุมใหญ่ ท่านสา- 
มารถทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้ข่าวสาร 
เหล่านั้นมีความหมายในชีวิตท่าน
มากข้ึน ข้อเสนอแนะต่อไปน้ีจะช่วย 
ท่านเตรียมรับและปฏิบัติตามถ้อย 
คำาที่ได้รับการดลใจ
เตรียมรับการดลใจ ไม่ว่าท่าน 

จะดู ฟัง หรืออ่านคำาปราศรัยการ 
ประชุมใหญ่ ท่านต้องเปิดใจและ
ความคิดเพื่อรับการดลใจจากเบื้อง 
บน เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าไม่ 
ว่าผู้พูดจะสอนได้อย่างมีประสิทธิ- 
ภาพเพียงใด “เนื้อหาของข่าวสาร 
และพยานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
แทรกซึมเข้าไปในใจก็ต่อเมื่อผู้รับยอมให้เข้าไป” ท่าน 
อธิบายว่าการได้รับการดลใจ “เรียกร้องความพยายาม 
อย่างเต็มที่ทางวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย ไม่ใช่รับ
อย่างเดียว”4

แนวคิดต่อไปนี้สามารถช่วยท่านเตรียมพร้อมรับการ
สอนโดยพระวิญญาณ

1. กันเวลาไว้และสร้างสภาพแวดล้อมไม่ให้มีสิ่งรบกวน
เพ่ือท่านจะสามารถรับการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณได้

2. แสวงหาการนำาทางจากเบ้ืองบนผ่านการสวดอ้อนวอน
3. เขียนคำาถามหรือข้อกังวลส่วนตัวท่ีท่านกำาลังหาคำาตอบ

เข้าใจข่าวสาร ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี 
ชีวิตสอน อรรถาธิบาย แนะนำา ตักเตือน และเป็นพยาน  
การอ่านคำาปราศรัยของท่านเหล่านั้นอย่างละเอียดจะ 
ช่วยให้ท่านเข้าใจข่าวสารถ่องแท้มากขึ้น ต่อไปนี้เป็นวิธี 

ศึกษาที่มีประสิทธิภาพบางวิธี

• ถามคำาถาม ตัวอย่างเช่น พระเจ้าทรง
ต้องการให้ฉันเรียนรู้อะไรจากข่าวสารนี้ 
คำาปราศรัยเรื่องนี้ยกระดับความเข้าใจใน

หลักธรรมพระกิตติคุณหรือพระคัมภีร์
ข้อนั้นอย่างไร พวกท่านใช้เรื ่องใด 

อธิบายหลักธรรมพระกิตติคุณ
และฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่อง
เหล่านั้น
• เขียนโครงเรื่อง ให้ความ 
สนใจกับสิ่งที่น่าจะเป็นสาระ 

สำาคัญของผู้พูด แบ่งคำาปราศรัย 
ออกเป็นหมวดๆ และเขียนใจ 

 

ความสำาคัญที่อธิบายแนวคิดหลัก
ตามที่นำาเสนอในแต่ละหมวด
• ระบุองค์ประกอบต่างๆ ในคำา 
 ปราศรัย จดบันทึกสิ่งต่างๆ เช่น  
 หลักคำาสอน ข้อพระคัมภีร์ เรื่อง 
 เล่า คำาเตือน รายการต่างๆ ประ- 
 จักษ์พยาน คำาเชื้อเชิญให้ปฏิบัติ  
 และพรที่สัญญาไว้สำาหรับการ 
 เชื่อฟังคำาแนะนำา
• ศึกษาคำาปราศรัยมากกว่าหนึ่ง 
 คร้ัง ท่านจำาเป็นต้องศึกษาความ 
 จริงพระกิตติคุณมากกว่าหนึ่ง 
 คร้ังเพ่ือให้เข้าใจความหมายและ 
 นัยสำาคัญโดยครบถ้วนของความ 
 จริงนั้น ทุกครั้งที่ศึกษา ให้จด 
 ความเข้าใจใหม่ๆ ที่ท่านได้รับ

ปฏิบัติส่ิงท่ีท่านเรียนรู้ ถ้าท่านศึกษาคำาปราศรัยร่วม 
กับการสวดอ้อนวอน ท่านจะเห็นวิธีประยุกต์ใช้ข่าวสาร 
กับชีวิตท่าน ท่านจะรู้วิธีทำาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความ 
หมายโดยถามคำาถามเช่น พระเจ้าทรงประสงค์ให้ฉันทำา 
อะไรกับสิ่งที่ฉันเรียนรู้ และฉันเรียนรู้อะไรที่จะช่วยฉันใน
ครอบครัว ที่ทำางาน หรือการเรียกในศาสนจักร จดความ
ประทับใจเหล่านั้นเพื่อท่านจะไม่ลืม เมื่อทำาเช่นนั้น ท่าน
จะได้รับการดลใจให้ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนและท่านจะ
ได้รับพรที่สัญญาไว้

การประชุมใหญ่สามัญเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงเปิดเผย 
พระประสงค์ของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์มายัง 
ท่าน ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–
1985) สอนเกี่ยวกับคำาปราศรัยการประชุม 
ใหญ่ดังนี้ “ไม่ควรให้ตำาราหรือหนังสือเล่มใด 
วางเด่นสะดุดตาอยู่บนช้ันหนังสือในห้องสมุด 
ส่วนตัวของท่านนอกจากงานมาตรฐานของ 
ศาสนจักร—ไม่ใช่เพราะความเป็นเลิศด้าน 
สำานวนโวหารหรือวาทศิลป์ของการกล่าว 
ปราศรัย แต่เพราะแนวคิดซึ่งชี้ทางสู่ชีวิต 
นิรันดร์”5 

อ้างอิง
1.	 ฮาโรลด	์บี.	ลี,	ใน	Conference	Report,	เม.ย.	

1946,	68.
2.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“Come	unto	Christ,	and	

Be	Perfected	in	Him,”	Ensign,	พ.ค.	1988,	84.
3.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“จนกว่าจะพบกันอีก,”	 

เลียโฮนา	พ.ย.	2008	หน้า	133
4.	 เดวิด	เอ.	เบดนาร์,	“แสวงหาการเรียนรู้ด้วยศรัทธา,”	 

เลียโฮนา	ก.ย.	2007	หน้า	17,	20
5.	 สเป็นเซอร	์ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	In the World but Not of It, 

Brigham	Young	University	Speeches	of	the	Year	 
(May	14,	1968),	3.

เขียนและ
ใคร่ครวญ
“จากทั้งหมดที่เรา
ได้ยิน แต่คงมีสัก 
หนึ่งวลีหรือหนึ่ง 

ย่อหน้าที่โดดเด่นและน่าสนใจ หาก 
ส่ิงน้ีเกิดข้ึน ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะเขียน
มันไว้และไตร่ตรองจนกว่าเราจะรู้ซึ้ง 
ถึงความหมายและทำาให้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในชีวิตของเรา”

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008), 
“ใจถ่อมและชอกช้ำา,” เลียโฮนา ม.ค. 2001 
หน้า 121

เ ม ษ า ย น			2	0	1	2											9
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ใ
นการประชุมของศาสนจักร เรามักไม่ 
พูดถึงพระคุณ” ครูวิชาศาสนาของดิฉัน 
ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์กล่าว “แต่

เรา ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรา เชื่อ ในพระคุณ”

ดิฉันจำาบทเรียนเยาวชนหญิงหรือโรงเรียน
วันอาทิตย์เกี่ยวกับเรื่องพระคุณไม่ได้เลย แต่
ความคิดของดิฉันล่องลอยไปหาคณะนักร้อง
ประสานเสียงโรงเรียนมัธยมปลายของดิฉัน
ขณะกำาลังร้องเพลง “พระคุณอันน่าพิศวง 
(Amazing Grace)”

พระคุณอันน่าพิศวง! (ฟังดูช่างไพเราะ
เหลือเกิน!)

ช่วยคนเคราะห์ร้ายเช่นฉัน!
ฉันเคยหลงทาง บัดนี้พบทาง
ตาบอด บัดนี้มองเห็น1

“พระคุณคือเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า 
จากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์” ครูอธิบาย  
“ครูแบ่งพระคุณออกเป็นเดชานุภาพสี่อย่าง 
คือ การฟื้นคืนชีวิต การไถ่ การรักษา และ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง” เขาเริ่มอธิบาย 
เดชานุภาพแต่ละอย่าง แต่ความคิดดิฉันกลับ
นึกถึงความทรงจำาเก่าๆ อีกครั้ง

ครั้งหนึ่งคณะนักร้องประสานเสียงคณะ 
นี้เดินทางไปแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเพื่อ

เข้าประกวดในเทศกาลดนตรี ดิฉันป่วยก่อน 
ออกเดินทางและเจ็บคอมากจนไม่น่าจะร้อง 
เพลงกับคณะนักร้องในเทศกาลนั้นได้—หรือ
ถ้าร้องได้ ดิฉันคงร้องได้ไม่ดี และเจ็บคอขณะ 
ร้อง ดิฉันขอพรฐานะปุโรหิตจากคุณพ่อและ
ใช้เวลาวันรุ่งขึ้นสวดอ้อนวอนขอให้หายเป็น
ปกติ 

เวลานั้นดิฉันอาจไม่เข้าใจถ่องแท้ขณะร้อง 
เพลง “พระคุณอันน่าพิศวง” ในเทศกาลน้ันท้ัง
ที่คอหายเป็นปกติแล้ว ว่าดิฉันกำาลังร้องเพลง 
เกี่ยวกับเดชานุภาพที่รักษาดิฉันเมื่อวันก่อน 
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพรแก่ดิฉัน
ในวันนั้น พระคุณของพระองค์เป็นแหล่งการ
รักษาของดิฉัน

“และพระองค์จะเสด็จออกไป, ทรงทนความ 
เจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; 
และน่ีก็เพื่อคำาซึ่งกล่าวว่าพระองค์จะทรงรับ 
ความเจ็บปวดและความป่วยไข้ของผู้คนของ
พระองค์จะได้เกิดสัมฤทธิผล” (แอลมา 7:11)

หลังจากเรียนจบมัธยมปลาย ดิฉันมีงาน 
ล้นมือเหมือนนักศึกษาปีหนึ่งทั้งหลายเนื่อง 
ด้วยหลักสูตรมหาวิทยาลัยและความท้าทาย 
ของการอยู่ไกลบ้าน ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่กับ 
เพื่อนร่วมห้องห้าคน

ตอนนี้เองที่ดิฉันเริ่มเข้าใจเดชานุภาพแห่ง 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการช่วยเหลือ 

ด้วยพลังจาก 
พระเจ้า
“ด้วยศรัทธาในพระเจ้าพระเยซู 
คริสต์และการเชื่อฟังพระกิตติคุณ 
ของพระองค์ เมื่อเราปรับปรุงทีละ
ก้าวขณะที่เราเดินไป ทูลวิงวอน 
ขอพลัง ปรับปรุงเจตคติและความ
มุ่งมาดปรารถนาของเรา เราจะ 
พบว่าตนเองประสบความสำาเร็จ 
ในฝูงของพระเมษบาลผู้ประเสริฐ 
สิ่งนั้นจะเรียกร้องวินัย การฝึกฝน 
ความพยายามอย่างเต็มที่ และ 
ความเข้มแข็ง แต่ดังที่อัครสาวก
เปาโลกล่าว ‘ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่ง
ได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำาลัง
ข้าพเจ้า’ (ฟีลิปปี 4:13)”
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ 
(1907–1995), “Developing  
Spirituality,” Ensign, พ.ค. 1979, 26.

โดย คริสเต็น นิโคล คาร์ดอน

ดิฉันพึ่งพระคุณของพระเยซูคริสต์ทุกวัน

พระคุณ
อันน่าพิศวง

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

แอ
ช 

แร
ม
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พระคุณของพระเจ้ามีผล 
ต่อชีวิตเราอย่างไร
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองช่วยตอบคำาถามนี้ใน “การชดใช้และการเดินทาง

ของความเป็นมรรตัย” ในฉบับนี้หน้า 12

• “พระเจ้าทรงปรารถนาจะ มีชีวิต ในเราโดยผ่าน

การชดใช้ของพระองค์และโดยอำานาจของพระ

วิญญาณบริสุทธิ์—ไม่เพียงเพื่อนำาเราเท่านั้น 

แต่เพื่อให้อำานาจเราด้วย” 

• “เจตจำานงของแต่ละบุคคล ความตั้งใจแน่วแน ่

และแรงจูงใจส่วนตัว การวางแผนและตั้งเป้าหมาย 

อย่างมีประสิทธิภาพจำาเป็นแต่ไม่สามารถทำาให ้

เราได้ชัยชนะในการเดินทางอันเป็นมรรตัยนี้  

โดยแท้แล้ว เราต้องพึ่งพา ‘ความดีงาม, และพระ

เมตตา, และพระคุณของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์’ 

(2 นีไฟ 2:8)” 

• “เดชานุภาพแห่งการช่วยเหลือของการชดใช้เสริม

สร้างเราให้ทำาดี เป็นคนดี และรับใช้เกินความ

ปรารถนาส่วนตัวและความสามารถตามธรรมชาติ

ของเรา”

ท่านอาจจะเขียนในบันทึกส่วนตัวและแบ่งปันกับครอบครัว
เกี่ยวกับเวลาที่ท่านรู้สึกถึงพระคุณแห่งการรักษา ความ 
ช่วยเหลือ หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระเจ้า

จากพระคุณของพระคริสต์ ดิฉันทำางานและศึกษาอยู่หลาย 
วัน แต่พึ่งการสวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อทูลขอความสามารถ 
จากพระบิดาบนสวรรค์ให้ดิฉันทำางานที่จำาเป็นได้สำาเร็จ  
ขณะปีการศึกษาดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ยังความปีติยินดี 
แก่ดิฉันเมื่อค้นพบว่าด้วยเดชานุภาพแห่งการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการช่วยเหลือจากการชดใช้ของพระ
คริสต์ ดิฉันสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เพียงดีเท่านั้นแต่ไม่
เกิดความยุ่งยากใดๆ ด้วย

“ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำาลัง
ข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13)

ถึงแม้จะยังไม่ได้ประสบกับพระคุณอีกสองด้าน—การ 
ฟื้นคืนชีวิตและความสมบูรณ์ของการไถ่—แต่ดิฉันยังคง 
พึ่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทุกวัน พระคุณ เดชานุภาพ 
ของพระผู้เป็นเจ้าจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์รักษา 
ดิฉันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ดิฉัน ขณะท่ีดิฉันพยา- 
ยามเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและยึดมั่นพระ 
ประสงค์ของพระองค์ ดิฉันได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์ 
เกินความสามารถของดิฉันมาก

“โดยพระคณุนัน่เองทีเ่ราไดร้บัการชว่ยใหร้อด, หลงัจาก 
เราทำาทุกสิ่งจนสุดความสามารถแล้ว” (2 นีไฟ 25:23) 

อ้างอิง
1.	 จอห์น	นิวตัน,	“Amazing	Grace,” Olney Hymns	(1779),	บทเพลง

ที่	41
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โดย เอ็ลเดอร์ 
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ข้า
แต

่พ
ระ

บิด
า 

โด
ย 

ไซ
มอ

น 
ดิว

อีย
์

วั
ตถุประสงค์สำ�คัญในพระกิตติคุณของพระ 

ผู้ช่วยให้รอดสรุปไว้อย่�งกระชับชัดเจนโดย 

ประธ�นเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) “จุด 

ประสงค์ของพระกิตติคุณคือ…ทำ�ให้คนไม่ดีเป็น 

คนดีและทำ�ให้คนดีเป็นคนดีข้ึน และเปล่ียนธรรมช�ติ 

มนุษย์”1 ดังนั้น ก�รเดินท�งของคว�มเป็นมรรตัยคือ 

ก�รก้�วหน้�จ�กคนไม่ดีเป็นคนดีเป็นคนดีขึ้นและ 

ประสบก�รเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำ�ในใจ—ให้อุปนิสัย 

ที่ตกแล้วของเร�เปลี่ยนไป (ดู โมไซย�ห์ 5:2)

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นคู่มือคำ�แนะนำ�ของเร�ขณะ 

ที่เร�เดินต�มเส้นท�งจ�กคนไม่ดีเป็นคนดีเป็นคนดี 

ขึ้นและพย�ย�มให้ใจเร�เปลี่ยน กษัตริย์เบ็นจ�มิน 

สอนเกี่ยวกับก�รเดินท�งของคว�มเป็นมรรตัยและ 

บทบ�ทของก�รชดใช้ในก�รนำ�ร่องก�รเดินท�งนั้น 

อย่�งประสบคว�มสำ�เร็จ “เพร�ะมนุษย์ปุถุชนเป็น 

ศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้�, และเป็นม�แล้วนับแต่ก�รตก 

ของอ�ดัม, และจะเป็นไป, ตลอดก�ลและตลอดไป,  

เว้นแต่เข�จะยอมต่อก�รชักจูงของพระวิญญ�ณ 

ศักด์ิสิทธ์ิ, และท้ิงความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับเป็น 

วิสุทธิชน โดยผ่�นก�รชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้�” 

(โมไซย�ห์ 3:19; เน้นตัวเอน)
ข้�พเจ้�ดึงคว�มสนใจของท่�นม�ที่วลีพิเศษสอง 

วลี หนึ่ง—“ทิ้งคว�มเป็นมนุษย์ปุถุชน” ก�รเดินท�ง
จ�กคนไม่ดีเป็นคนดีเป็นกระบวนก�รทิ้งคว�มเป็น 
มนุษย์ปุถุชนในเร�แต่ละคน ในคว�มเป็นมรรตัยเร� 
ทุกคนถูกเน้ือหนังล่อลวง ธ�ตุต่�งๆ ท่ีใช้สร้�งร่�งก�ย 
เร�โดยธรรมช�ติแล้วมักจะตกอยู่ใต้แรงดึงของบ�ป 
คว�มเน่�เปื่อย และคว�มต�ย แต่เร�ส�ม�รถเพิ่ม
คว�มส�ม�รถในก�รเอ�ชนะคว�มปร�รถน�ของ

การ

เดชานุภาพแห่งการ 

ช่วยเหลือของการชดใช้ 

เสริมสร้างเราให้ทำาดี  

เป็นคนดี และรับใช้เกิน

ความปรารถนาส่วนตัว 

และความสามารถตาม

ธรรมชาติของเรา

ชดใช้
และการเดินทาง

ของความเป็น

มรรตัย
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เนื้อหนังและก�รล่อลวงได้โดย “ผ่�นก�รชดใช้ของพระ 
คริสต์” เมื่อเร�ทำ�ผิด เมื่อเร�ล่วงละเมิดและทำ�บ�ป  
เร�ส�ม�รถกลับใจและสะอ�ดได้โดยผ่�นพลังแห่งก�ร
ไถ่อันเนื่องด้วยก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์

สอง—“กลับเป็นวิสุทธิชน” วลีนี้บอกคว�มต่อเนื่อง 

และก�รเดินท�งช่วงที่สองของชีวิตไปสู่ก�รทำ�ให้ “คน 

ดีเป็นคนดีข้ึน” หรืออีกนัยหน่ึง กลับเป็นเหมือนวิสุทธิชน 

ม�กขึ้น ส่วนที่สองของก�รเดินท�ง กระบวนก�รนี้ของ

ก�รไปจ�กดีถึงดีขึ้น เป็นหัวข้อที่เร�ศึกษ�หรือสอนไม่

บ่อยนักหรือเข้�ใจไม่ม�กพอ

ข้�พเจ้�ค�ดว่�สม�ชิกศ�สนจักรหล�ยคนคุ้นเคยกับ 

ธรรมช�ติของพลังแห่งก�รไถ่และก�รชำ�ระให้สะอ�ด 

อันเนื่องด้วยก�รชดใช้ยิ่งกว่�พลังแห่งก�รเสริมสร้�ง 

คว�มเข้มแข็งและก�รช่วยเหลือ สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือพระ 

เยซูคริสต์เสด็จม�แผ่นดินโลกเพ่ือ ส้ินพระชนม์ แทนเร� 

—นี่คือพื้นฐ�นและร�กฐ�นแห่งหลักคำ�สอนของพระ 

คริสต์ แต่เร�ต้องสำ�นึกคุณเช่นกันว่�พระเจ้�ทรงปร�รถน� 

จะ มีชีวิต ในเร�โดยผ่�นก�รชดใช้ของพระองค์และโดย 

อำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์—ไม่เพียงเพื่อนำ�เร� 

เท่�นั้นแต่เพื่อให้อำ�น�จเร�ด้วย

พวกเร�ส่วนใหญ่รู้ว่�เมื่อเร�ทำ�สิ่งผิด เร�ต้องก�ร 

คว�มช่วยเหลือเพื่อเอ�ชนะผลของบ�ปในชีวิตเร� พระ 

ผู้ช่วยให้รอดทรงจ่�ยร�ค�และทรงทำ�ให้เร�ส�ม�รถ 

สะอ�ดได้โดยผ่�นพลังแห่งก�รไถ่ของพระองค์ พวกเร� 

ส่วนม�กเข้�ใจชัดเจนว่�ก�รชดใช้มีไว้สำ�หรับคนบ�ป  

อย่�งไรก็ดี ข้�พเจ้�ไม่แน่ใจว่�เร�รู้และเข้�ใจว่�ก�ร 

ชดใช้มีไว้เพื่อวิสุทธิชนเช่นกัน—เพื่อช�ยหญิงที่ดี ผู้เชื่อ 

ฟัง มีค่�ควร และรอบคอบ ตลอดจนผู้ที่กำ�ลังพย�ย�ม 

เป็นคนดีขึ้นและรับใช้อย่�งซื่อสัตย์ม�กขึ้น เร�อ�จเชื่อ

อย่�งผิดๆ ว่�เร�ต้องเดินท�งจ�กคนดีเป็นคนดีขึ้นและ 

กลับเป็นวิสุทธิชนด้วยตัวเร�เอง ผ่�นคว�มกล้�ห�ญ 

เด็ดเดี่ยว เจตจำ�นง และวินัย ตลอดจนคว�มส�ม�รถ

อันมีขีดจำ�กัดอย่�งเห็นได้ชัดของเร�
พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดไม่เพียงเกี่ยวข้อง

กับก�รหลีกเลี่ยงคว�มไม่ดีในชีวิตเร�เท่�นั้น แต่จำ�เป็น
ต้องเกี่ยวข้องกับก�รทำ�ดีและกล�ยเป็นคนดีด้วย ก�ร 
ชดใช้ให้คว�มช่วยเหลือเพ่ือเร�จะเอ�ชนะและหลีกเล่ียง 

คว�มไม่ดี ทำ�ดีและกล�ยเป็นคนดี คว�มช่วยเหลือ
จ�กพระผู้ช่วยให้รอดมีให้ตลอดก�รเดินท�งของคว�ม
เป็นมรรตัยจ�กคนไม่ดีเป็นคนดีเป็นคนดีขึ้นและเปลี่ยน
ธรรมช�ติของเร�

ข้�พเจ้�ไม่ได้กำ�ลังแนะนำ�ว่�พลังแห่งก�รไถ่และพลัง 
ก�รช่วยเหลืออันเนื่องด้วยก�รชดใช้แยกจ�กกันและ 
แตกต่�งกันโดยสิ้นเชิง แต่ทั้งสองมิติของก�รชดใช้นี้ 
เชื่อมโยงกันและเสริมกัน ทั้งยังต้องมีบทบ�ทในทุกช่วง 
ก�รเดินท�งของชีวิต สิ่งสำ�คัญชั่วนิรันดร์คือเร�ทุกคน 
พึงตระหนักว่�องค์ประกอบจำ�เป็น ทั้งสองอย่าง นี้ของ
ก�รเดินท�งในคว�มเป็นมรรตัย—ทั้งก�รทิ้งคว�มเป็น
มนุษย์ปุถุชนและก�รกลับเป็นวิสุทธิชน ทั้งก�รเอ�ชนะ
คว�มไม่ดีและกล�ยเป็นคนดี—บรรลุผลผ่�นพลังของ
ก�รชดใช้ เจตจำ�นงของแต่ละบุคคล คว�มตั้งใจแน่ว
แน่และแรงจูงใจส่วนตัว ก�รว�งแผนและตั้งเป้�หม�ย
อย่�งมีประสิทธิภ�พจำ�เป็นแต่ไม่ส�ม�รถทำ�ให้เร�ได้
ชัยชนะในก�รเดินท�งอันเป็นมรรตัยนี้ โดยแท้แล้ว เร�
ต้องพึ่งพ� ‘คว�มดีง�ม, และพระเมตต�, และพระคุณ
ของพระเมสสิย�ห์ผู้บริสุทธิ์” (2 นีไฟ 2:8)

พระคุณและพลังช่วยเหลือของการชดใช้
ใน Bible Dictionary เร�เรียนรู้ว่�พระคัมภีร์ใช้คำ�ว่�  

พระคุณ บ่อยครั้งเพื่อหม�ยถึงพลังในก�รเพิ่มคว�ม
ส�ม�รถ

“[พระคุณ เป็น] คำ�ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพันธสัญญ� 
ใหม่ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในง�นเขียนของเป�โล แนวคิด 
หลักของคำ�นี้คือ วิธีช่วยเหลือหรือพลังจากเบื้องบน
ประท�นผ่�นพระเมตต�และคว�มรักม�กม�ยของพระ
เยซูคริสต์

“โดยผ่�นพระคุณของพระเจ้�พระเยซู โดยก�รพลี
พระชนม์ชีพเพื่อก�รชดใช้ของพระองค์ มนุษยช�ติจะ
คืนชีพในคว�มเป็นอมตะ ทุกคนได้รับร่�งก�ยจ�กหลุม 
ศพในสภ�พของชีวิตอันเป็นนิจ ในทำานองเดียวกัน โดย 
ผ่านพระคุณของพระเจ้า แต่ละบุคคล โดยผ่�นศรัทธ� 
ในก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์และก�รกลับใจจ�กบ�ป 
ของพวกเข� ได้รับพลังและความช่วยเหลือในการทำางาน 
ดีที่พวกเขาคงไม่สามารถดำารงอยู่ได้หากปล่อยไปตาม 
วิธีของพวกเขา พระคุณดังกล่าวนี้คือพลังช่วยเหลือ ที่ 
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เอ้ืออำ�นวยให้ช�ยหญิงได้รับชีวิตนิรันดร์และคว�ม 
สูงส่งหลังจ�กพวกเข�พย�ย�มจนสุดคว�ม
ส�ม�รถแล้ว”2

พระคุณคือคว�มช่วยเหลือจ�กเบื้องบนหรือ 
คว�มช่วยเหลือจ�กสวรรค์ที่เร�แต่ละคนต้องก�ร 
อย่�งยิ่งเพื่อให้มีคุณสมบัติคู่ควรกับอ�ณ�จักร
ซีเลสเซียล ฉะนั้น พลังช่วยเหลืออันเนื่องด้วยก�ร
ชดใช้จึงเสริมสร้�งเร�ให้ทำ�ดีและเป็นคนดี และรับ 

คำาอธิบายประกอบและความหมายโดยนัย
ก�รเดินท�งของคว�มเป็นมรรตัยคือก�รเริ่ม

จ�กคนไม่ดีเป็นคนดีเป็นคนดีขึ้น และให้อุปนิสัย
ของเร�เปลี่ยนไป พระคัมภีร์มอรมอนเต็มไปด้วย
แบบอย่�งของส�นุศิษย์และศ�สด�พย�กรณ์ผู้
รู้ เข้�ใจ และกลับตัวกลับใจเพร�ะพลังช่วยเหลือ
อันเนื่องด้วยก�รชดใช้ในก�รเดินท�งนั้น เมื่อเร�

เข้�ใจพลังอันศักดิ์สิทธิ์นี้ม�กขึ้น มุม
มองในพระกิตติคุณของเร�จะขย�ย
และยกระดับขึ้นม�ก มุมมองเช่นนั้น
จะเปลี่ยนเร�อย่�งน่�อัศจรรย์

นีไฟเป็นแบบอย่�งของคนที่รู้ เข้� 
ใจ และพึ่งพ�พลังช่วยเหลือของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด ลองนึกถึงพวกบุตรของ 
ลีไฮขณะกลับไปเยรูซ�เล็มเพ่ือเกณฑ์ 
อิชม�เอลและครัวเรือนของเข�เข้� 
ร่วมอุดมก�รณ์ เลมันและคนอ่ืนๆ ใน 
คณะท่ีเดินท�งกับนีไฟจ�กเยรูซ�เล็ม 
กลับไปแดนทุรกันด�รก่อกบฏ นีไฟ
แนะนำ�พ่ีๆ ให้มีศรัทธ�ในพระเจ้� เม่ือ 
พวกเข�เดินท�งม�ถึงจุดนี้ พี่ๆ ของ 
นีไฟมัดท่�นด้วยเชือกและว�งแผน 
ทำ�ล�ยท่�น โปรดสังเกตคำ�สวดอ้อน 
วอนของนีไฟ “ข้�แต่พระเจ้�, ต�ม 
ศรัทธ�ของข้�พระองค์อันมีอยู่ใน
พระองค์, ขอทรงปลดปล่อยข้�พระ 

องค์ให้พ้นจ�กมือพี่ๆ ของข้�พระองค์ด้วยเถิด; แท้ 
จริงแล้ว, แม้ประทานกำาลังให้ข้าพระองค์เพื่อข้า 
พระองค์จะทำาให้สายรัด ที่ผูกข้�พระองค์ข�ด”  
(1 นีไฟ 7:17; เน้นตัวเอน)

ท่�นทร�บหรือไม่ว่�ข้�พเจ้�จะสวดอ้อนวอน 
ขออะไรถ้�ข้�พเจ้�ถูกพ่ีๆ มัด “โปรดนำ�ข้�พระองค์ 
ออกจ�กสภ�พอันไม่พึงประสงค์เด๋ียวน้ี!” น่�สนใจ 
เป็นพิเศษสำ�หรับข้�พเจ้�ท่ีนีไฟไม่ได้สวดอ้อนวอน 
ขอให้สภ�พก�รณ์ของเข�เปลี่ยนไป แต่เข�สวด 
อ้อนวอนขอให้มีพละกำ�ลังเปลี่ยนสภ�พก�รณ์ 
ของเข� ข้�พเจ้�เช่ือว่�เข�สวดอ้อนวอนในลักษณะ 
นี้แน่นอนเพร�ะเข�รู้ เข้�ใจ และเคยประสบกับ 

นีไฟไม่ได้สวดอ้อนวอน
ขอให้สภาวการณ์ของ
เขาเปลี่ยน แต่เขาสวด
อ้อนวอนขอพละกำาลัง
เพื่อเปลี่ยนสภาวการณ์
ของเขา

ใช้เกินคว�มปร�รถน�ส่วนตัวและคว�มส�ม�รถ
ต�มธรรมช�ติของเร�

ในก�รศึกษ�พระคัมภีร์ส่วนตัว ข้�พเจ้�มักสอด- 
แทรกคำ�ว่� “พลังช่วยเหลือ” เข้�ไปทุกครั้งที่พบ
คำ�ว่� พระคุณ ตัวอย่�งเช่น ลองพิจ�รณ�ข้อนี้ซึ่ง 
เร�ทุกคนคุ้นเคยดี “เร�รู้ว่�โดยพระคุณนั่นเองที่ 
เร�ได้รับก�รช่วยให้รอด, หลังจ�กเร�ทำ�ทุกสิ่งจน 
สุดคว�มส�ม�รถแล้ว” (2 นีไฟ 25:23) ข้�พเจ้� 
เช่ือว่�เร�ส�ม�รถเรียนรู้ได้ม�กเก่ียวกับแง่มุมสำ�คัญ 
นี้ของก�รชดใช้ถ้�เร�จะสอดแทรก “พลังในก�ร
เพิ่มคว�มส�ม�รถและก�รเสริมสร้�งคว�มเข้ม
แข็ง” ทุกครั้งที่เร�พบคำ�ว่� พระคุณ ในพระคัมภีร์



16      เ ลี ย โ ฮ น า

พลังช่วยเหลือของก�รชดใช้ม�แล้ว
ข้�พเจ้�ไม่คิดว่�ส�ยรัดที่มัดนีไฟจะหลุดจ�ก 

มือและข้อมือของเข�เหมือนเล่นม�ย�กล แต่ 
ข้�พเจ้�ค�ดว่�เข�ได้รับพรให้มีทั้งคว�มไม่ย่อท้อ 
และพละกำ�ลังส่วนตัวนอกเหนือคว�มส�ม�รถ 
ต�มธรรมช�ติของเข� ซึ่งต่อจ�กนั้น “ด้วยกำ�ลัง 
จ�กพระเจ้�” (โมไซย�ห์ 9:17) เข�ออกแรงบิดและ
ดึงเชือกจนสุดท้�ยก็ส�ม�รถทำ�ให้เชือกข�ดได้ 

นัยของเหตุก�รณ์ตอนนี้ตรงไปตรงม�สำ�หรับ 
เร�แต่ละคน เมื่อท่�นกับข้�พเจ้�
เข้�ใจและใช้ประโยชน์จ�กพลังช่วย
เหลือของก�รชดใช้ในชีวิตส่วนตัว 
เร�จะสวดอ้อนวอนและทูลขอพลัง 
เพื่อเปลี่ยนสภ�วก�รณ์ของเร�แทนที่ 
จะสวดอ้อนวอนขอให้สภ�วก�รณ์ 
ของเร�เปล่ียนไป เร�จะเป็นคนกระทำ� 
แทนท่ีจะเป็นวัตถุท่ีถูกกระทำ� (ดู 2 นีไฟ 
2:14)

ลองพิจ�รณ�แบบอย่�งในพระ 
คัมภีร์มอรมอนเมื่อแอลม�กับผู้คน 
ของเข�ถูกอมิวลอนข่มเหง สุรเสียง 
ของพระเจ้�ม�ถึงคนดีๆ เหล่�นี้ใน
คว�มทุกข์ของพวกเข� พระองค์รับ
สั่งว่�

“เร�จะให้สัมภ�ระซ่ึงว�งอยู่บนบ่� 
เจ้�เบ�ลงด้วย, แม้จนเจ้�ห�รู้สึกไม่
ว่�มันอยู่บนหลังเจ้�…

“และบัดนี้เหตุก�รณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระเจ้� 
ทรงทำ�ให้สัมภ�ระซึ่งว�งอยู่บนแอลม�และพี่น้อง 
ของท่�นเบ�ลง; แท้จริงแล้ว, พระเจ้าทรงเพิ่มพละ
กำาลังให้พวกเขา เพื่อพวกเข�จะทนแบกสัมภ�ระ 
ได้โดยง่�ย, และพวกเข�ยอมรับอย่�งชื่นบ�นและ 
ด้วยคว�มอดทนต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระ 
เจ้�” (โมไซย�ห์ 24:14–15; เน้นตัวเอน)

อะไรท่ีเปล่ียนในเหตุก�รณ์ตอนน้ี สัมภ�ระไม่ได้ 
เปล่ียน ก�รท้�ท�ยและคว�มยุ่งย�กของก�รข่มเหง 
ไม่ได้นำ�ไปจ�กผู้คนทันที แต่แอลม�กับผู้ติดต�ม 
เข�ได้รับพละกำ�ลัง คว�มส�ม�รถและพละกำ�ลัง
ที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้สัมภ�ระที่พวกเข�แบกอยู่เบ�ลง 

สุรเสียงของพระเจ้า 
มาถึงแอลมาและผู้คน 
ของเขาในความทุกข์  
พระองค์รับสั่งว่า  
“เราจะให้สัมภาระ 
ซึ่งวางอยู่บนบ่าเจ้า 
เบาลงด้วย, แม้จนเจ้า 
หารู้สึกไม่ว่ามันอยู่ 
บนหลังเจ้า”

คนดีๆ  เหล่�น้ีมีพละกำ�ลังผ่�นก�รชดใช้เพ่ือ กระทำา 
ในฐ�นะตัวแทนและ มีผลต่อ สภ�วก�รณ์ของ
ตนเอง และ “ด้วยกำ�ลังจ�กพระเจ้�” แอลม�กับ 
ผู้คนของเข�จึงได้รับก�รนำ�ท�งไปสู่คว�มปลอดภัย 
ในแผ่นดินแห่งเซร�เฮ็มล�

ท่�นอ�จจะกำ�ลังสงสัยอย่�งชอบด้วยเหตุผล 
ว่� “อะไรทำ�ให้เหตุก�รณ์ตอนนี้ของแอลม�และ 
ผู้คนของเข�เป็นตัวอย่�งเรื่องพลังช่วยเหลือของ 
ก�รชดใช้” คำ�ตอบอยู่ในก�รเปรียบเทียบ โมไซย�ห์ 

3:19 กับ โมไซย�ห์ 24:15

“และทิ้งคว�มเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับเป็น 

วิสุทธิชนโดยผ่�นก�รชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้�, 

และกลายเป็นดังเด็ก, ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, 

อดทน, เปี่ยมด้วยความรัก, เต็มใจยอมในสิ่งทั้ง

ปวงที่พระเจ้า ทรงเห็นควรจะอุบัติแก่เข�, แม้ดัง

เด็กยินยอมต่อบิด�ตน” (โมไซย�ห์ 3:19; เน้นตัว

เอน)
ขณะท่ีเร�ก้�วหน้�ในก�รเดินท�งของคว�มเป็น 

มรรตัยจ�กคนไม่ดีเป็นคนดีเป็นคนดีข้ึน ขณะท่ีเร� 
ทิ้งคว�มเป็นมนุษย์ปุถุชนในเร�แต่ละคน ขณะที่
เร�พย�ย�มกลับเป็นวิสุทธิชนและให้อุปนิสัยของ
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เร�เปลี่ยนไป เมื่อนั้นคุณลักษณะดังที่กล่�วไว้อย่�ง 
ละเอียดในข้อนี้จะบรรย�ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงลักษณะ
ของคนที่ท่�นและข้�พเจ้�กำ�ลังจะเป็น เร�จะกลับเป็น
เหมือนเด็กม�กขึ้น ว่�ง่�ยม�กขึ้น อดทนม�กขึ้น และ
เต็มใจยินยอมม�กขึ้น

ตอนนี้ลองเปรียบเทียบลักษณะเหล่�นี้ใน โมไซย�ห์ 
3:19 กับที่ใช้บรรย�ยถึงแอลม�และผู้คนของเข� “และ
พวกเข� ยอมรับ อย่�งชื่นบ�นและ ด้วยความอดทน
ต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า” (โมไซย�ห์ 24:15; 
เน้นตัวเอน)

ข้�พเจ้�พบว่�คว�มคล้�ยคลึงระหว่�งคุณลักษณะ
ดังบรรย�ยไว้ในข้อเหล่�นี้น่�ประทับใจม�กและเป็น
เครื่องบ่งบอกว่�คนดีของแอลม�กำ�ลังเป็นคนดีขึ้นผ่�น
พลังช่วยเหลือของก�รชดใช้ของพระคริสต์พระเจ้�

ลองนึกถึงเรื่องร�วของแอลม�กับอมิวเล็คในแอลม� 
14 ในเหตุก�รณ์ครั้งนี้วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จำ�นวนม�ก
ถูกสังห�รด้วยไฟ ผู้รับใช้สองคนนี้ของพระเจ้�ถูกคุมขัง 
และทุบตี ลองพิจ�รณ�คำ�ทูลวิงวอนของแอลม�ขณะที่ 
ท่�นสวดอ้อนวอนอยู่ในเรือนจำ� “โอ้พระเจ้�, ทรงโปรด 
ประทานพละกำาลังให้พวกข้าพระองค์ ต�มศรัทธ�ที่
พวกข้�พระองค์มีอยู่ในพระคริสต์, แม้จนถึงก�รปลด
ปล่อย” (แอลม� 14:26; เน้นตัวเอน)

อนึ่ง ณ ที่นี้เร�เห็นคว�มเข้�ใจและคว�มมั่นใจของ
แอลม�ในพลังช่วยเหลือของก�รชดใช้สะท้อนอยู่ในคำ�
ทูลขอของเข� จงสังเกตผลของก�รสวดอ้อนวอนครั้งนี้

“และพวกท่�น [แอลม�กับอมิวเล็ค] ทำ�ให้เชือกที่
มัดร่�งพวกท่�นอยู่ข�ด; และเมื่อผู้คนเห็นเช่นนี้, พวก
เข�ก็เริ่มหลบหนี, เพร�ะคว�มกลัวในคว�มพิน�ศเกิด
ขึ้นกับพวกเข�แล้ว.…

“และแอลม�กับอมิวเล็คออกม�จ�กเรือนจำ�, และ 
พวกท่�นห�ได้รับบ�ดเจ็บไม่; เพร�ะ พระเจ้าได้ประทาน 
พลังความสามารถให้พวกท่าน, ต�มศรัทธ�ที่พวกท่�น 
มีอยู่ในพระคริสต์” (แอลม� 14:26, 28; เน้นตัวเอน)

พลังช่วยเหลือประจักษ์ชัดอีกครั้งเมื่อคนดีๆ ต่อสู้กับ 
คว�มชั่วและพย�ย�มเป็นคนดีขึ้นและรับใช้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้น “ด้วยกำ�ลังจ�กพระเจ้�” 

อีกตัวอย่�งหนึ่งจ�กพระคัมภีร์มอรมอนสอนเร� ใน  
แอลม� 31 แอลม�กำ�ลังกำ�กับดูแลพันธกิจช่วยกู้ช�ว 
โซรัมที่ละทิ้งคว�มเชื่อ ผู้สวดอ้อนวอนต�มบทและด้วย

คว�มจองหองหลังจ�กสร้�งแรมีอัมทัม
ลองสังเกตคำ�ทูลขอพละกำ�ลังในก�รสวดอ้อนวอน

ส่วนตัวของแอลม� “ข้�แต่พระเจ้�, ขอพระองค์ประท�น 
แก่ข้�พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีพละกำาลัง, เพื่อข้�
พระองค์จะรับคว�มทุกข์เหล่�นี้ด้วยคว�มอดทนซึ่งจะ
เกิดกับข้�พระองค์, เพร�ะคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์ของคน
เหล่�นี้” (แอลม� 31:31; เน้นตัวเอน)

นอกจ�กน้ีแอลม�สวดอ้อนวอนขอให้คู่ผู้สอนศ�สน� 
ของเข�ได้รับพรคล้�ยกัน “ขอพระองค์ประท�นให้พวก
เข� เพื่อพวกเขาจะมีพละกำาลัง, เพื่อพวกเข�จะทน 
คว�มทุกข์ของตนซึ่งเกิดกับพวกเข�เพร�ะคว�มชั่วช้�
ส�ม�นย์ของคนเหล่�นี้” (แอลม� 31:33; เน้นตัวเอน)

แอลม�มิได้สวดอ้อนวอนให้นำ�เอ�คว�มทุกข์ของ
เข�ออกไป เข�รู้ว่�เข�เป็นตัวแทนของพระเจ้� เข�สวด
อ้อนวอนขอพลังคว�มส�ม�รถที่จะกระทำ�และส่งผล
ต่อสถ�นก�รณ์ของเข�

ประเด็นหลักของตัวอย่�งนี้อยู่ในข้อสุดท้�ยของ  
แอลม� 31 “[พระเจ้�] ประท�นกำ�ลังให้พวกท่�นด้วย,  
เพื่อพวกท่�นจะไม่ต้องรับคว�มทุกข์ใดๆ เลย, นอกจาก
การถูกกลืนเข้าไปในปีติของพระคริสต์. บัดนี้ นี่เป็นไป
ต�มคำ�สวดอ้อนวอนของแอลม�; และนี่เพร�ะท่�นสวด
อ้อนวอนด้วยศรัทธ�” (ข้อ 38; เน้นตัวเอน)

คว�มทุกข์ไม่ได้ถูกนำ�ออกไป แต่แอลม�กับคู่ของเข� 
ได้รับพละกำ�ลังและพรผ่�นพลังช่วยเหลือของก�รชดใช้ 
เพื่อ “จะไม่ต้องรับคว�มทุกข์ใดๆ เลย, นอกจ�กก�ร 
ถูกกลืนเข้�ไปในปีติของพระคริสต์.” นับเป็นพรอันน่� 
อัศจรรย์ และเป็นบทเรียนที่เร�แต่ละคนควรเรียนรู้

ตัวอย่�งพลังช่วยเหลือไม่เพียงอยู่ในพระคัมภีร์เท่� 
นั้น ด�เนียล ดับเบิลยู. โจนส์ เกิดปี 1830 ในมิสซูรี เข� 
เข้�ร่วมศ�สนจักรในแคลิฟอร์เนียเมื่อปี 1851 ในปี 1856 
เข�มีส่วนร่วมในก�รช่วยชีวิตคณะรถล�กท่ีติดพ�ยุหิมะ 
อยู่ในไวโอมิง หลังจ�กกลุ่มช่วยชีวิตพบวิสุทธิชนที่ทน 
ทุกข์ พวกเข�รีบปลอบโยนทันทีที่ทำ�ได้ จัดแจงขนย้�ย 
คนป่วยและคนอ่อนแรงไปซอลท์เลคซิต้ี ด�เนียลกับช�ย 
หนุ่มอีกหล�ยคนอ�ส�อยู่โยงเฝ้�ทรัพย์สินของคณะ 
รถล�ก อ�ห�รและเสบียงที่ทิ้งไว้ให้ด�เนียลกับเพื่อน 
ร่วมง�นมีน้อยม�กและร่อยหรออย่�งรวดเร็ว ข้อคว�ม
อ้�งอิงต่อไปน้ีจ�กบันทึกส่วนตัวของ ด�เนียล โจนส์ ซ่ึง 
บรรย�ยเหตุก�รณ์หลังจ�กนั้น

ภ�
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

เจ
ฟ
ฟ
์ ว

อร
์ด



18      เ ลี ย โ ฮ น า

“สัตว์ที่ล่�ได้ห�ย�กจนเร�ฆ่�อะไรไม่ได้เลย เร�กิน

เนื้อสัตว์ทุกอย่�งที่ขว�งหน้� ไม่ว่�ใครก็จะกินแบบนี้ถ้�

หิว ในที่สุดทุกอย่�งก็หมด ไม่มีอะไรเหลือนอกจ�กหนัง

สัตว์ เร�ลองเอ�หนังสัตว์ม�กิน เร�นำ�หนังสัตว์จำ�นวน

ม�กม�ทำ�เป็นอ�ห�รกินโดยไม่ใส่เครื่องปรุงรส และนั่น

ทำ�ให้ทุกคนในคณะป่วย…
“สถ�นก�รณ์คล้�ยกับจะสิ้นหวังเพร�ะไม่มีอะไร 

เหลือนอกจ�กหนังสัตว์ดิบๆ คุณภ�พต่ำ�จ�กปศุสัตว์ที่ 

อดต�ย เร�ทูลขอพระเจ้�ให้ทรงนำ�ท�งว่�ต้องทำ�อะไร 

พ่ีน้องช�ยไม่บ่นสักคำ� แต่รู้สึกว่�ต้องว�งใจพระผู้เป็นเจ้� 

… ในที่สุด ข้�พเจ้�จึงได้รับก�รดลใจให้รู้วิธีแก้ปัญห�

และให้คำ�แนะนำ�แก่คณะ โดยบอกวิธีทำ�หนังสัตว์เป็น

อ�ห�รแก่พวกเข� นั่นคือ ให้นำ�หนังสัตว์ไปย่�งไฟและ

ขูดขนออก ซึ่งจะดับรสช�ติอันไม่พึงประสงค์จ�กก�ร

ลวก หลังจ�กขูดขนแล้ว ให้นำ�ไปต้มในน้ำ�จำ�นวนม�ก

น�นหนึ่งชั่วโมง เทน้ำ�ที่เหนียวเหมือนก�วทิ้ง ล้�ง และ

ขูดหนังจนทั่ว ล้�งในน้ำ�เย็น ต้มต่อจนเป็นวุ้น ทิ้งไว้ให้

เย็น โรยน้ำ�ต�ลเล็กน้อยก่อนกิน นี่เป็นเรื่องยุ่งย�กไม่

น้อย แต่เร�มีอย่�งอื่นให้ทำ�ไม่ม�กและดีกว่�อดต�ย

“เร�ทูลขอพระเจ้�ให้ทรงอวยพรกระเพ�ะอ�ห�ร

ของเร�และ ปรับกระเพาะให้รับอาหารนี้ได้…เวล�นี้ 

ดูเหมือนทุกคนจะเจริญอ�ห�ร เร�อยู่ได้ส�มวันโดยไม่ 

กินอะไรก่อนจะพย�ย�มรอบสอง เร�อ่ิมอร่อยกับอ�ห�ร 

หรูๆ เช่นนี้ประม�ณหกสัปด�ห์”3

ในสภ�วก�รณ์เหล่�นั้นข้�พเจ้�อ�จจะสวดอ้อนวอน

ขอให้มีอย่�งอื่นรับประท�น “พระบิด�บนสวรรค์ โปรด 

ส่งนกคุ่มหรือโคสักตัว” ข้�พเจ้�คงไม่สวดอ้อนวอน 

ขอให้กระเพ�ะอ�ห�รแข็งแรงเหม�ะกับอ�ห�รที่เร�มี 

ด�เนียล ดับเบิลยู. โจนส์รู้อะไร เข�รู้เกี่ยวกับพลังช่วย

เหลือของก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เข�ไม่ได้สวด

อ้อนวอนขอให้สภ�วก�รณ์เปลี่ยนไป เข�สวดอ้อนวอน

ขอให้เข�มีพละกำ�ลังรับมือกับสภ�วก�รณ์ต่�งๆ เฉก

เช่นแอลม�กับผู้คนของเข� อมิวเล็ค และนีไฟได้รับ

พละกำ�ลัง ด�เนียล ดับเบิลยู. โจนส์มีคว�มเข้�ใจท�ง

วิญญ�ณเพื่อจะรู้ว่�ควรขออะไรในก�รสวดอ้อนวอน

นั้น

พลังช่วยเหลือของก�รชดใช้ของพระคริสต์เสริม 

สร้�งเร�ให้ทำ�ส่ิงท่ีเร�ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยตนเอง บ�ง 

คร้ังข้�พเจ้�สงสัยว่�ในโลกยุคสุดท้�ยของคว�มสะดวก 

สบ�ย—ในโลกของเต�ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ รถ 

ยนต์ติดเครื่องปรับอ�ก�ศ และบ้�นที่สุขสบ�ย—เร�

ยอมรับหรือไม่ว่�เร�ต้องพึ่งพลังช่วยเหลือของก�ร

ชดใช้ทุกวัน

ซิสเตอร์เบดน�ร์เป็นสตรีที่มีคว�มส�ม�รถและ 

ซื่อสัตย์อย่�งน่�ทึ่ง ข้�พเจ้�เรียนรู้บทเรียนสำ�คัญๆ  

เกี่ยวกับพลังแห่งก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�ก

แบบอย่�งเงียบๆ ของเธอ ข้�พเจ้�เห็นเธอทนอยู่กับ

อ�ก�รแพ้ท้องอย่�งรุนแรงทุกเช้�—ไม่สบ�ยตลอด

วันทุกวันเป็นเวล�แปดเดือน—ในช่วงที่เธอตั้งครรภ์ 

ทั้งส�มครั้ง เร�สวดอ้อนวอนด้วยกันเพื่อเธอจะได้รับ 

พร แต่พระเจ้�ไม่ได้นำ�ก�รท้�ท�ยนั้นออกไป แต่กลับ

ช่วยให้เธอมีแรงทำ�สิ่งที่เธอทำ�ไม่ได้ด้วยพลังคว�ม

ส�ม�รถของเธอเอง ตลอดหล�ยปีม�นี้ข้�พเจ้�เห็น 

พระเจ้�ทรงเพิ่มพลังให้เธอรับมือกับก�รล้อเลียนและ 

ก�รดูหมิ่นที่ม�จ�กสังคมโลกเมื่อสตรีวิสุทธิชนยุคสุด 

ท้�ยคนหนึ่งเอ�ใจใส่คำ�แนะนำ�ของศ�สด�พย�กรณ์ 

โดยทำ�ให้ครอบครัวและก�รอบรมสั่งสอนบุตรธิด�มี

คว�มสำ�คัญสูงสุด ข้�พเจ้�ขอบคุณและยกย่องซูซ�น 

ที่เธอช่วยให้ข้�พเจ้�ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำ�ค่�ดัง

กล่�ว

พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้และเข้าพระทัย
ในแอลม�บทที่ 7 เร�เรียนรู้ว่�พระผู้ช่วยให้รอดทรง 

ส�ม�รถจัดห�พลังช่วยเหลืออย่�งไรและเพร�ะเหตุใด

“และพระองค์จะเสด็จออกไป, ทรงทน ความเจ็บ 

ปวด และ ความทุกข์ และ การล่อลวง ทุกอย่�ง; และ

นี่ก็เพื่อคำ�ซึ่งกล่�วว่�พระองค์จะทรงรับ ความเจ็บ

ปวด และ ความป่วยไข้ ของผู้คนของพระองค์จะได้

เกิดสัมฤทธิผล.

“พระองค์จะทรงรับเอ�คว�มต�ย, เพื่อพระองค์จะ 

ทรงทำ�ให้ส�ยรัดแห่งคว�มต�ยที่ผูกมัดผู้คนของพระ 

องค์หลุดออก; และพระองค์จะทรงรับเอ� ความทุพ- 

พลภาพ ของพวกเข�, เพื่ออุทรของพระองค์จะเปี่ยม

ไปด้วยพระเมตต�, ต�มเนื้อหนัง, เพื่อพระองค์จะทรง
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รู้ต�มเนื้อหนังว่�จะทรงช่วยผู้คนของพระองค์ต�ม

คว�มทุพพลภ�พของพวกเข�ได้อย่�งไร” (แอลม� 

7:12; เน้นตัวเอน)

พระผู้ช่วยให้รอดมิได้ทรงทนรับเพียงคว�มช่ัวช้� 

ส�ม�นย์ของเร�เท่�นั้น แต่ทรงทนรับคว�มไม่

เสมอภ�ค คว�มอยุติธรรม คว�มเจ็บปวด คว�ม 

ปวดร้�ว และคว�มหดหู่ท�งอ�รมณ์ที่รุมเร้�เร� 

บ่อยๆ ด้วย ไม่มีคว�มเจ็บปวดท�งก�ย คว�ม

ปวดร้�วของจิตวิญญ�ณ คว�มทุกข์เวทน�ของ

วิญญ�ณ คว�มทุพพลภ�พ หรือคว�มอ่อนแอใดๆ 

ที่ท่�นหรือข้�พเจ้�ประสบในช่วงก�รเดินท�งของ 

มรรตัยที่พระผู้ช่วยให้รอดมิได้ทรงประสบม�ก่อน  

ในชั่วขณะของคว�มอ่อนแอท่�นและข้�พเจ้�อ�จ

ร้องออกม�ว่� “ไม่มีใครเข้�ใจ ไม่มีใครรู้” อ�จ

ไม่มีมนุษย์คนใดรู้ แต่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้�

ทรงรู้และเข้�พระทัยอย่�งสมบูรณ์ เพร�ะพระองค์ 

ทรงรู้สึกและทรงแบกภ�ระของเร�ม�ก่อน เพร�ะ 

พระองค์ทรงจ่�ยร�ค�สุดท้�ยและทรงแบกภ�ระ

นั้น พระองค์จึงทรงมีคว�มเห็นใจอย่�งสมบูรณ์

และทรงส�ม�รถยื่นพระพ�หุแห่งพระเมตต�ม�

ไม่มีความเจ็บปวดทาง 
กาย ความปวดร้าวของ 
จิตวิญญาณ ความทุกข์ 
เวทนาของวิญญาณ 
ความทุพพลภาพ หรือ
ความอ่อนแอใดๆ ที่ 
ท่านหรือข้าพเจ้าประสบ
ในช่วงการเดินทางของ 
มรรตัยที่พระผู้ช่วยให้
รอดมิได้ทรงประสบ 
มาก่อน 

ให้เร�ในช่วงต่�งๆ ของชีวิต พระองค์ทรงส�ม�รถ 

เอื้อมพระหัตถ์ม�สัมผัส ช่วยเหลือ—ทรงวิ่งม�ห� 

เร�—และทรงเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เร�เพื่อ 

จะเป็นม�กกว่�ที่เร�เป็นได้และทรงช่วยให้เร�ทำ� 

ส่ิงซ่ึงเร�ไม่อ�จทำ�ได้ห�กพ่ึงพ�พลังคว�มส�ม�รถ 

ของเร�เพียงอย่�งเดียว

“บรรด�ผู้ทำ�ง�นเหน็ดเหนื่อยและแบกภ�ระ

หนัก จงม�ห�เร� และเร�จะให้ท่�นทั้งหล�ยห�ย

เหนื่อยเป็นสุข

“จงเอ�แอกของเร�แบกไว้ แล้ว

เรียนจ�กเร� เพร�ะว่�เร�สุภ�พและ

ใจอ่อนน้อม และจิตใจท่�นทั้งหล�ย

จะได้พัก

“ด้วยว่�แอกของเร�ก็พอเหม�ะ  

และภ�ระของเร�ก็เบ�” (มัทธิว 11: 

28–30)

ข้�พเจ้�ประก�ศพย�นของข้�พ- 

เจ้�และคว�มสำ�นึกคุณต่อก�รเสีย 

สละอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์

ของพระเจ้�พระเยซูคริสต์ ข้�พเจ้� 

รู้ว่�พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ 

ข้�พเจ้�เคยประสบทั้งพลังแห่งก�ร

ไถ่และพลังช่วยเหลือของพระองค์ 

ข้�พเจ้�เป็นพย�นว่�พลังเหล่�นี้มี

จริงและมีให้เร�แต่ละคน โดยแท้ 

แล้ว “ด้วยกำ�ลังจ�กพระเจ้�” เร�

ส�ม�รถทำ�และเอ�ชนะสิ่งทั้งปวงได้ขณะที่เร�

มุ่งหน้�ในก�รเดินท�งแห่งคว�มเป็นมรรตัยของ 

เร� 

จากคำาปราศรัยในการให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัม
ยังก์ วันที่ 23 ตุลาคม 2001 ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษา
อังกฤษที่ speeches.byu.edu
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ทั่วโลก เซมินารีกำาลังนำาเยาวชนเช่นท่าน
ให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้น
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โดย บริททานี บีทที
นิตยสารศาสนจักร

ท่
านไม่ใช่คนเดียวที่ตัดสินใจเรียนเซมินารี  

เยาวชนหลายแสนคนทั่วโลกทำาให้เซมิ- 

นารีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต พวกเขามาถึง 

ห้องเรียนด้วยรถประจำาทาง เรือแคนู รถจักรยาน  

หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต เยาวชนบางคนตื่นแต่ 

เช้าและเดินทางไกลเพื่อมาเรียนให้ทันเวลา หลาย 

คนเดินทางไปเรียนตอนเย็น และอีกหลายคนศึกษา 

ที่บ้านสัปดาห์ละหลายวัน
การเรียนเซมินารีเรียกร้องการเสียสละ แต่เยาวชน 

ทั่วโลกกำาลังพบว่าการมีส่วนร่วมในเซมินารีคุ้มค่า 
ความพยายามทั้งหมด คนที่มีส่วนร่วมมีบางอย่าง 
เหมือนกัน นั่นคือ ประสบการณ์เซมินารีนำาพวก 
เขาให้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบน
สวรรค์ของเรามากขึ้น

ได้รับพรที่สัญญาไว้
เหตุใดเซมินารีจึงสำาคัญต่อท่าน เหตุผลบางข้อ 

รวมถึงคำาสัญญาเหล่านี้จากศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกยุคสุดท้าย

• เซมินารี “เป็นพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความ 

รอดของอิสราเอลยุคปัจจุบันในช่วงเวลายาก 

ลำาบากที่สุด”1

• เซมินารี “จะเตรียมท่านให้พร้อมนำาเสนอข่าว- 

สารของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูต่อผู้ที่

ท่านมีโอกาสพบปะสนทนา”2

• เซมินารีช่วยให้ท่าน “เกิดความเข้าใจอันสำาคัญ

ยิ่งต่อความจริง”3 

ของ 

พร

เซมินารี
• เซมินารี “จัดเตรียมโอกาสอันดียิ่งให้ได้เรียน 

หลักคำาสอนท่ีจะทำาให้ท่านมีความสุข จัดเตรียม 

โอกาสอันดียิ่งให้ได้สมาคมกับผู้มีความเชื่อ

เดียวกับท่าน”4

• “ความรู้ของท่านในพระกิตติคุณจะเพิ่มขึ้น 

ศรัทธาของท่านจะมั่นคงขึ้น ท่านจะพัฒนา

ความสัมพันธ์และมิตรภาพที่วิเศษสุด”5

• “เซมินารี…เพิ่มคุณค่าทางวิญญาณ ให้พลัง 

ทางศีลธรรมเพื่อต่อต้านความชั่วที่ล้วนเกี่ยว 

ข้องกับเรา และเพ่ิมพูนอย่างมากในความเข้าใจ 

เรื่องพระกิตติคุณ”6

• เซมินารีเป็น “การเตรียมที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งสำา- 

หรับงานเผยแผ่”7

หาวิธีเข้าเรียน
การไปเรียนเซมินารีมักหมายความว่าท่านจะ 

ต้องทิ้งบางอย่างที่ท่านชอบทำาเพื่อให้มีเวลาเข้า 

เรียน แต่นั่นเป็นการเสียสละที่คุ้มค่า เอไลจาห์  

บูกายอง จากฟิลิปปินส์เลือกตัดสินใจทำาเช่นนั้น

ระหว่างเรียนมัธยมปลายปีสุดท้าย ตลอดช่วงที่ 

เรียนมัธยมปลาย เธอเป็นท่ีสองในช้ันมาตลอด เธอ 

ตั้งใจจะเป็นที่หนึ่งในปีสุดท้ายแม้ถึงกับคิดจะเลิก

เรียนเซมินารีซึ่งเธอเรียนมาหลายปีแล้วเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของเธอ

แล้ววันหนึ่งความคิดของเธอเปลี่ยนไป “ดิฉัน 

[มองดู] โต๊ะเรียนของดิฉัน” เธอกล่าว “ดิฉันเห็น

หนังสือกองหนึ่งอยู่ใกล้ๆ พระคัมภีร์รวมสี่เล่มกับ
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สมุดจดและคู่มือเซมินารีของดิฉันนั่นเอง 

ลึกๆ ในใจแล้วดิฉันถามตนเองว่า ‘อย่าง

ไหนสำาคัญที่สุด’”

เอไลจาห์พบคำาตอบของเธอในมัทธิว  

6:33 “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดิน 

ของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระ- 

องค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่ง 

ทั้งปวงเหล่านี้ให้” เธอตัดสินใจว่าจะเข้า 

เรียนเซมินารีให้ครบและหาวิธีอื่นสร้าง 

สมดุลเรื่องเวลาเพื่อเธอจะเรียนด้านวิชา 

การต่อไป ตอนปลายปี เธอได้รับแต่งตั้ง 

เป็นตัวแทนนักเรียนและได้ทุนเรียนมหา- 

วิทยาลัยด้วย

สเป็นเซอร์ ดักลาส จากรัฐแอละแบมา  

สหรัฐอเมริกา ตัดสินใจยกเลิกงานสังคม 

บางงานเพื่อเขาจะได้ประโยชน์มากที่สุด 

จากเซมินารี สำาหรับเซมินารีสองปีแรก เขา 

ตื่นไปเรียนตอนตีสี่ และสองปีสุดท้ายเขา 

ตื่นตีห้า เขากล่าวว่า “ผมไม่สามารถเข้า 

ร่วมกิจกรรมตอนกลางคืนกับเพื่อนๆ ได้ 

เพราะต้องเข้านอนแต่หัวค่ำา ถ้าผมไม่ทำา

อย่างนั้น ผมคงไม่สามารถมีส่วนร่วมและ

เรียนเช้าวันรุ่งขึ้นได้อย่างเต็มที่” สำาหรับ 

สเป็นเซอร์แล้ว น่ันไม่เพียงเก่ียวข้องกับการ 

ปรากฏตัวที่ชั้นเรียนเท่านั้น แต่เกี่ยวข้อง

กับการตื่นตัวและพร้อมไปเรียนด้วย

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสอนดังนี้ “เพียงเพราะว่า 

บางสิ่งนั้นดีก็ไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอใน 

การทำาสิ่งนั้น จำานวนสิ่งดีๆ ที่เราทำาได้มี 

มากเกินกว่าเวลาที่มีในการทำาสิ่งเหล่านั้น

ให้สำาเร็จ บางสิ่งดีกว่าสิ่งที่ดี และสิ่งเหล่า 

นี้เองคือสิ่งที่ควรได้รับความสนใจเป็นอัน 

ดับแรกในชีวิตของเรา”8 นั่นเป็นคำาแนะนำา 

สำาคัญที่พึงจดจำาเมื่อท่านตัดสินใจว่าจะ

จัดลำาดับความสำาคัญของเซมินารีไว้ใน

ตารางเวลาของท่านอย่างไร

เตรียมพร้อมสำาหรับงานเผยแผ่
ศาสนา

เซมินารีเป็นการเตรียมอันสำาคัญยิ่ง 

เช่นกันสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนาที่ท่านจะ 

ทำา—ในฐานะสมาชิกผู้สอนศาสนาวันนี้ 

และถ้าท่านรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม

เวลาในอนาคต ฟรังโก ฮัวแมน เคอร์นูกุย 

จากเปรู รู้ว่าการศึกษาพระคัมภีร์ของเขา 

ในเซมินารีช่วยเขาเตรียมพร้อมสำาหรับ

งานเผยแผ่มาตลอด

เขากล่าวว่าการเตรียมดังกล่าวคุ้มค่า 

กับการตื่นมาเรียนเซมินารีตอนตีสี่ นั่งเรือ 

แคนูในเดือนที่เกิดอุทกภัยบริเวณนั้น แล้ว 

ลุยโคลนไปเรียน เขากล่าวว่า “ผมอยาก 

เรียนเซมินารีให้จบและเริ่มเรียนสถาบัน 

เพื่อผมจะพร้อมทำางานเผยแผ่ ผมกำาลัง 

เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในศาสนจักร” เซมินารี

สำาคัญต่อเขาเพราะเขาเรียนเกี่ยวกับพระ

คัมภีร์และท่องจำาข้อสำาคัญๆ ซ่ึงจะช่วยให้ 

เขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีขึ้น

ได้รับพรในชีวิตทุกด้าน
ขณะเยาวชนทั่วโลกพยายามเข้าเรียน 

เซมินารี พวกเขากำาลังได้รับพลังมากยิ่ง 

กว่าการศึกษาพระคัมภีร์ คาเมรอน ลิสนีย์ 

จากอังกฤษพบว่าเขาได้รับพรในชีวิตทุก 

ด้าน “เซมินารีไม่เพียงช่วยด้านวิญญาณ 

เท่าน้ัน แต่ช่วยเร่ืองโรงเรียนและการศึกษา 

ด้วย” คาเมรอนกล่าว

เขากล่าวว่า “การเริ่มต้นวันแต่เช้าตรู่

ทำาให้สมองผมตื่นตัว เพื่อนบางคนบอก

พรที่มีผลชั่วชีวิต
“เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้รับสิทธิ 

พิเศษที่จะสอนเซมินารีเช้าตรู่ โดยเริ่ม 
เรียนระหว่างหกโมงครึ่งและเจ็ดโมงคร่ึง 
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นเวลาสองปีที่ 
ข้าพเจ้าเห็นนักเรียนง่วงนอนสัปหงกใน 
ชั้นเรียน ท้าทายให้ครูต้องทำาหน้าที่ปลุก
พวกเขา เม่ือสวดอ้อนวอนเสร็จและฟังข้อคิด 
ทางวิญญาณ ข้าพเจ้าเห็นว่าความคิดอัน 
สดใสเริ่มตื่นตัวขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยว 
กับพระคัมภีร์ ส่วนที่ยากที่สุดของชั้นเรียน 
คือการยุติการสนทนาให้ทันเวลาที่เขาจะ
ไปเรียนในชั้นเรียนปกติ เมื่อปีการศึกษา 
ดำาเนินต่อไป ข้าพเจ้าเฝ้าดูนักเรียนแต่ละคน 
มีความม่ันใจในตนเองมากข้ึน สนิทสนมกัน 
มากขึ้น และประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ
เติบโตขึ้น

“เม่ือไม่ก่ีปีมาน้ี ขณะข้าพเจ้ากำาลังซ้ือของ 
อยู่ในเมืองไม่ไกลจากที่นี่ ข้าพเจ้าได้ยินคน 
เรียกชื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงหันไปและได้ทัก- 
ทายกับอดีตนักเรียนเซมินารีสองคน เวลา 
นี้เขาเป็นสามีภรรยากัน เขาแนะนำาให้ข้าพ- 
เจ้ารู้จักลูกๆ ที่น่ารักสี่คน ขณะที่เราคุยกัน 
ข้าพเจ้ารู้สึกท่ึงกับจำานวนนักเรียนเซมินารี
ในชั้นเรียนนั้นที่ยังคงติดต่อกันเป็นประจำา
หลังจากเวลาผ่านไปนานมากแล้ว เป็นหลัก
ฐานของความผูกพันพิเศษซึ่งเกิดขึ้นขณะ
เรียนเซมินารีชั้นเรียนเช้าตรู่”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “ได้รับความจริง,” เลียโฮนา  
ม.ค. 1998 หน้า 73
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ว่าพวกเขายุ่งเกินกว่าจะมาเรียน—นั่นไม่ 

เหมือนคุณกำาลังจะทบทวนคณิตศาสตร์ 

ตอนหกโมงเช้าหรอก คุณว่าไหม” เมื่อ 

คุณเรียนหนังสือ “พระเจ้าจะทรงช่วยคุณ 

ในการสอบ และถ้าคุณไปเรียนเซมินารี 

พระองค์จะทรงช่วยคุณมากกว่านั้น”  

คาเมรอนกล่าว

แน่นอนว่าเซมินารีช่วยให้คาเมรอนมี 

ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้นด้วย เขากล่าว 

ว่า “จุดเริ่มต้นประจักษ์พยานของผมมา 

จากโปรแกรมเซมินารี ในช่วงวัยรุ่นอายุ 

14 ปี ผมมีปัญหามากในพระกิตติคุณ 

ผมไม่ชอบโบสถ์ และผมทำาสิ่งที่ไม่ควรทำา 

นั่นเป็นเวลาเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่ผมจะ 

เลิกทุกอย่าง” แต่เมื่อเพื่อนคนหนึ่งชวน 

คาเมรอนไปเรียนเซมินารี เขาตัดสินใจไป

กับเธอ จากนั้นพรก็เริ่มเกิดขึ้นจริงๆ

“ผมเริ่มรู้สึกถึงพระวิญญาณอีกครั้ง” 

คาเมรอนกล่าว “ผมเร่ิมเอาใจใส่ศาสนจักร 

มากขึ้น เข้าชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ 

และฐานะปุโรหิต มันง่ายขึ้นเรื่อยๆ และ 

ผมเริ่มมีความสุขมากขึ้น ในที่สุดผมก็

ได้รับประจักษ์พยานในพระกิตติคุณ

ด้วยตนเอง” หลังจากเรียนเซมินารี

สองเดือน คาเมรอนเข้าพบอธิการ

และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอนใน 

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

คาเมรอนรู้ว่าเซมินารีช่วย 

ให้เขายืนหยัดต่อต้านการ 

ล่อลวงของโลก “ขณะ

เรียนเซมินารีอย่างต่อ 

เนื่อง” เขากล่าว “ผม 

พบว่าผมรับมือกับ 

การท้าทายที่โลกนำา 

เสนอได้ง่ายขึ้น การเป็นเยาวชนในโลกที่ 

เราอยู่ค่อนข้างยาก—บาปล้อมเราไว้ทุก 

ด้าน ผมเป็นพยานต่อคุณว่าถ้าคุณเรียน 

เซมินารี คุณจะพบพลังปกป้องตนเองจาก 

บาปนั้น เซมินารีสร้างโล่ทางวิญญาณไว้

คุ้มครองคุณ การทดลองและการล่อลวง

ต่างๆ มากมายขวางทางผม แต่เซมินารี

ช่วยผมมากเพื่อให้ผมอยู่ในทางคับแคบ

และแคบ”

เพิ่มพลังให้กัน
เซมินารีทำาให้คุณได้รวมกลุ่มกับวัยรุ่น 

คนอื่นๆ ที่มีความเชื่อเหมือนคุณ วิคา  

เชลีชโควา จากรัสเซียกล่าวว่า “ดิฉันได้ 

รับแรงบันดาลใจจากคนที่คิดเหมือนดิฉัน  

ผู้มีมาตรฐานทางศีลธรรมคล้ายกันและ 

เช่ือในพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกัน” เธอเสริม  

“ถ้าดิฉันมีคำาถาม ดิฉันสามารถพูดคุยกับ 

ครูเซมินารีและนักเรียนคนอื่นๆ ได้ ดิฉัน 

สามารถแบ่งปันความคิดและประจักษ์

พยานกับคนอื่นๆ 

 เพื่อเพิ่มพลัง

ศรัทธา

ของตนเองและผู้อื่น การอ่านพระคัมภีร์

ด้วยกันและไตร่ตรองเนื้อหาทางวิญญาณ 

ในนั้นทำาให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าและ

สนิทกันมากขึ้น”

คเซนีอา กอนชาโรวา จากยูเครนเห็น

ผลคล้ายกัน เธอกล่าวว่า “เมื่อเราเล่า 

ประสบการณ์สู่กันฟัง เราเข้มแข็งข้ึน และ 

เข้าใจพระคัมภีร์ดีขึ้น เมื่อเราพูดถึงแบบ 

อย่างจากชีวิตเราในระหว่างบทเรียน ดิฉัน 

เห็นวิธีที่พระกิตติคุณเกิดผลในชีวิตดิฉัน

และในชีวิตผู้อื่น”

ทำาความรู้จักพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูคริสต์

เมื่อเร็วๆ นี้มีผู้ถามเยาวชนกลุ่มหนึ่งว่า 

เซมินารีเป็นพรแก่พวกเขาอย่างไร คำาตอบ 

ของพวกเขาเปิดเผยสาระสำาคัญหลัก 

ประการหนึ่ง—เซมินารีช่วย 

 ให้พวกเขาใกล้ชิดพระ 

 บิดาบนสวรรค์และ 

 พระผู้ช่วยให้รอด
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มากขึ้น เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนดังนี้ “ทุกหัว 

ข้อที่ท่านศึกษาในเซมินารีล้วนสำาคัญ แต่ 

ละปีเมื่อท่านให้ความสนใจกับพระคัมภีร์ 

เล่มหนึ่ง หัวใจสำาคัญคือพระเจ้าพระเยซู

คริสต์”9

ต่อไปนี้วัยรุ่นหลายคนจะบอกว่าเซมิ- 

นารีนำาพวกเขาให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์

มากขึ้นอย่างไร

• “ดิฉันเรียนรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา 

อะไรเพื่อดิฉัน โดยอ่านเรื่องราวทั้งหมด 

นี้จากศาสดาพยากรณ์หลายท่านและ 

ตระหนักว่าดิฉันสำาคัญต่อพระองค์เพียง 

ใด ดิฉันตระหนักว่าพระองค์ทรงรักดิฉัน 

มากพอที่จะสิ้นพระชนม์และทนรับ

ความเจ็บปวดของดิฉัน”

• “เซมินารีเป็นวิธีเริ่มต้นวันที่ดีมาก ไม่

ว่าผมจะเหนื่อยแค่ไหน ผมรู้สึกถึงพระ

วิญญาณและรู้สึกเข้มแข็งขึ้นกระทั่งว่า

เมื่อเรื่องยากๆ เกิดขึ้นวันนั้น ผมรู้โดย

ไม่สงสัยว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรักผม 

และผมมั่นใจมากขึ้นที่จะยืนหยัดเพื่อ

สิ่งที่ถูกต้อง”

• “ดิฉันเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้ามาใน 

ศาสนจักร ดิฉันเริ่มเรียนเซมินารีก่อน 

รับบัพติศมา ถ้าไม่มีเซมินารี ดิฉันคง

ไม่รู้ว่าจะต้องรับบัพติศมา ถ้าไม่มีเซมิ- 

นารีดิฉันคงไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดใน

ชีวิตตอนนี้หรือไม่รู้ว่าดิฉันสามารถได้

เซมินารีมีอิทธิพลต่อ 
ชีวิตของประธานเฮนรีย์  
บี. อายริงก์

มิลเดรด เบนเนียน เป็นนักเรียนคนหน่ึง 
ในเซมินารีชั้นเรียนแรกท่ีแกรนิตเซมิ-

นารีเมื่อปี 1912 ต่อมาเธอเป็นมารดาของ
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธานสูงสุด

เธอเข้าใจความสำาคัญของเซมินารีในชีวิต 
เธอ และเธอต้องการให้ลูกๆ ได้รับพรเดียว 
กันกับที่เธอเคยรู้สึกจากเซมินารี ด้วยเหตุนี้ 
ครอบครัวเธอจึงต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ “เรา 
ย้ายไปยูทาห์ท้ังท่ีต้องสละเงินมากพอสมควร 
เพื่อให้ลูกชายของเราได้เรียนเซมินารีและ 
สถาบัน และพบเพื่อนๆ ในหมู่คนของเรา  
นั่นน่าจะตอบคำาถามเกี่ยวกับความรู้สึกของ
ดิฉันที่มีต่อเรื่องนี้” (อ้างอิงใน ซี. โคลแมน, 
History of Granite Seminary, 142)

ความสำาคัญของการศึกษาในศาสนจักร 
ยังคงอยู่ในครอบครัวอายริงก์เมื่อประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์เป็นอธิการบดีของวิทยา- 
ลัยริคส์ (ปัจจุบันคือบีวายยู–ไอดาโฮ) วิทยาลัย 
ที่ศาสนจักรเป็นเจ้าของ และท่านรับใช้เป็น 
กรรมาธิการด้านการศึกษาของศาสนจักร
ตั้งแต่ปี 1980 ถึง 1985 และอีกครั้งตั้งแต่
ปี 1992 ถึง 2005

รับการอภัยบาป ดิฉันไม่เคยมีพระบิดา 

บนสวรรค์หรือพระเยซูคริสต์ในชีวิตมา 

ก่อนเลย เซมินารีช่วยให้ดิฉันพบพระ

องค์และให้พระองค์เป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตดิฉันและชีวิตลูกๆ ในอนาคตของ

ดิฉันตลอดไป”

• “การไปเรียนเซมินารีทุกวันช่วยให้ผม 

ใกล้ชิดพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 

พระเยซูคริสต์มากขึ้นผ่านการเรียนรู้ 

คำาสอนของพระองค์ ความรักอันย่ิงใหญ่ 

ท่ีทรงมีต่อผม และวิธีท่ีผมสามารถกลับ 

ไปอยู่กับพระองค์ได้”

• “เมื่อดิฉันอยู่ในเซมินารี ดิฉันพบความ

หมายลึกซึ้งขึ้นในพระคัมภีร์ นั่นช่วย 

เตือนดิฉันทุกเช้าให้เป็นเหมือนพระ

คริสต์ในกิจกรรมประจำาวันของดิฉัน”

• “เซมินารีสอนผมให้รู้วิธีอ่านพระคัมภีร์

และไม่เพียงชอบอ่านเท่านั้นแต่พบวิธี

ประยุกต์ใช้เนื้อหาด้วย ผมเรียนรู้หลัก

คำาสอนและหลักธรรมที่ช่วยเสริมสร้าง 

ประจักษ์พยานของผมในพระบิดาบน 

สรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระ

เยซูคริสต์ ซึ่งผมจะนำาติดตัวไปด้วย 

ตลอดชีวิตที่เหลือ”

เนื่องด้วยพรมากมายที่มาจากการ 

เรียนเซมินารี จึงเห็นได้ง่ายว่าเหตุใดเยาว- 

ชนทั่วโลกจึงทำาให้เซมินารีมีความสำาคัญ

เป็นอันดับแรกในตารางเวลาของพวก 

เขา 
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ประวัติของเซมินารี
เซมินารีเติบโตอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ค.ศ. 1888:  ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ ควบคุมดูแลการตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ 
 ศาสนจักรเพื่อกำากับดูแลงานการศึกษาของศาสนจักร รวมทั้งชั้นเรียนศาสนา 
 หลังโรงเรียนเลิก
ค.ศ. 1912:  จัดชั้นเรียนเซมินารีช่วงพักประจำาวันครั้งแรก มีนักเรียนทั้งหมด 70 คนที่ออกจาก 
 โรงเรียนมัธยมปลายมาเรียนเซมินารีหนึ่งคาบ ชั้นเรียนดังกล่าวเปิดสอนตรงข้าม 
 โรงเรียนมัธยมปลายแกรนิตในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 1925:  นักเรียนลงทะเบียนครบ 10,000 คน
ค.ศ. 1948:  เปิดสอนในแคนาดา ประเทศแรกนอกสหรัฐที่มีเซมินารี
ค.ศ. 1950:  จัดชั้นเรียนเซมินารีประจำาวัน (แต่ก่อนเรียก “เซมินารีเช้าตรู่”) ในแคลิฟอร์เนีย  
 นักเรียนมาพบกันในอาคารประชุมของศาสนจักรก่อนไปโรงเรียน
ค.ศ. 1958:  นักเรียนลงทะเบียนครบ 50,000 คน
ค.ศ. 1958:  เปิดสอนในอเมริกากลาง เริ่มที่เม็กซิโก
ค.ศ. 1962:  เปิดสอนในยุโรป เริ่มที่ฟินแลนด์และเยอรมนี
ค.ศ. 1963:  เปิดสอนในเอเชีย เริ่มที่ญี่ปุ่น
ค.ศ. 1965:  นักเรียนลงทะเบียนครบ 100,000 คน
ค.ศ. 1967:  เปิดตัวเซมินารีศึกษาที่บ้านในชุมชนห่างไกล นักเรียนศึกษาที่บ้านสัปดาห์ละสี่วัน 
 และพบกันสัปดาห์ละครั้ง
ค.ศ. 1968:  เปิดสอนในออสเตรเลีย
ค.ศ. 1969:  เปิดสอนในอเมริกาใต้ เริ่มที่บราซิล
ค.ศ. 1972:  เปิดสอนในแอฟริกา เริ่มที่แอฟริกาใต้
ค.ศ. 1983:  นักเรียนลงทะเบียนครบ 200,000 คน
ค.ศ. 1991:  นักเรียนลงทะเบียนครบ 300,000 คน
ค.ศ. 2012:  เปิดสอนใน 130 ประเทศและอาณาเขตทั่วโลก มีนักเรียนลงทะเบียนราว  
 370,000 คน
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โดย เฮเลนา แฮนโนเน็น

การเรียกสำาหรับ
 

ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส
ม่นานหลังจากรับบัพติศมาเมื่ออายุ 10 ขวบใน
เมืองลาปเพนรานตา ฟินแลนด์ ดิฉันได้รับการ
เรียกครั้งแรกในศาสนจักร ปีนั้นคือ ค.ศ. 1960  

สาขาเล็กๆ ของเราต้องการคนเล่นเพลงสวดสำาหรับ
การประชุมศีลระลึกมาก ประธานสาขาขอให้ดิฉัน
ทำางานมอบหมายนี้

ถึงแม้คุณแม่จะกระตุ้นดิฉันกับพี่ชาย 
ให้แสวงหาพรสวรรค์ด้านศิลปะเสมอ  
แต่ดิฉันไม่รู้วิธีเล่นเปียโนเลย เรา
ไม่มีเปียโน แต่ดิฉันประสงค์จะมี
สัมฤทธิผลในการเรียก ด้วยเหตุนี้
เราจึงวางแผน

ที่การสังสรรค์ในครอบครัว  
เราพูดคุยกันว่าการเรียกนี้มี 
ความหมายต่อเราทุกคน
อย่างไร แต่เพราะคุณแม่ 
เป็นม่าย มีลูกเล็กๆ สองคน 
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เราจึงรู้ว่าการซื้อเปียโนและจ่ายค่าเรียนจะเป็น

ความท้าทายมากสำาหรับเรา เราตัดสินใจว่าทุกคน

จะยอมเสียสละที่จำาเป็น

การเสียสละอย่างแรกของครอบครัวดิฉันเกี่ยว 

ข้องกับเงิน เราตัดสินใจว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึง 

ฤดูใบไม้ร่วงเราจะขี่จักรยานแทนการนั่งรถโดยสาร 

มาร์ทตี พี่ชายดิฉันเป็นคนกล้าและขี่จักรยานเก่ง 

มาก—แม้บนหิมะและน้ำาแข็ง ดิฉันเลิกซื้อเสื้อผ้า 

ส่วนใหญ่และหัดเย็บเอง เราเรียนรู้ท่ีจะใช้ชีวิตอย่าง 

มัธยัสถ์ด้วย เราเริ่มทำาสวนที่บ้านต่างจังหวัดใกล้ 

บ้านคุณตาคุณยายและถนอมอาหารสำาหรับฤดู 

หนาว “ช่วงพักร้อน” ของเรากลายเป็นการเดินทาง 

ไปพระวิหารของคุณแม่ในสวิตเซอร์แลนด์หรือปิกนิก 

และพักแรมใกล้บ้าน

การเสียสละอย่างที่สองของครอบครัวดิฉันเกี่ยว 

ข้องกับเวลา เราแบ่งงานในบ้าน จัดเวลาทำากิจกรรม 

อื่นๆ และการบ้านของเราใหม่เพื่อให้ดิฉันมีเวลาฝึก 

เปียโนมากพอ เพราะการเสียสละและการทำางาน 

แข็งขันของเรา คุณแม่จึงต้ังข้อสังเกตบ่อยคร้ังว่าเรา 

ไม่มีเวลาทำาเรื่องเดือดร้อนเหมือนเด็กคนอื่นๆ ใน 

วัยเดียวกับเรา ความจริงแล้วการเรียกของดิฉัน

กลายเป็นการเรียกของครอบครัวนานก่อนที่ดิฉัน

จะเริ่มเล่นตัวโน้ต

ดิฉันเริ่มเรียนกับครูสอนดนตรีที่โรงเรียนในท้อง 

ถิ่น ดิฉันฝึกใช้คีย์บอร์ดกระดาษและกับเปียโนที่ 

โบสถ์ เมื่อครูเปียโนย้ายไปอยู่ที่อื่น เราซื้อเปียโน 

ของเขา และครูเปียโนท่ีมีช่ือเสียงในย่านน้ันยอมรับ 

ดิฉันเป็นนักเรียนของเธอ

ดิฉันเรียนเพลงสวดเองและฝึกเยอะมากกับผู้ 

อำานวยเพลงสาขา ทุกคนให้กำาลังใจดิฉัน—แม้จะ 

เล่น “ผิด” โน้ตบ้างก็ตาม ครูตกใจมากหลังจาก 

ทราบว่าดิฉันเล่นเปียโนต่อหน้าคนอื่นก่อนจะเรียน

อย่างละเอียดและจำาเพลงได้ แต่การเล่นมือเดียวก็ 

ดีกว่าไม่มีดนตรีเลย

ดิฉันข่ีจักรยานไปเรียนดนตรี และเม่ือถึงฤดูหนาว 

ดิฉันพยายามเดินหรือไม่ก็สกีถ้าทำาได้ ในวันอาทิตย์ 

ดิฉันเดินไปการประชุมที่โบสถ์คนเดียวเพื่อให้ถึง 

ก่อนหนึ่งชั่วโมงและมีเวลาฝึก ดิฉันตกลงใจจะนั่ง 

รถประจำาทางก็ต่อเมื่ออุณหภูมิต่ำากว่า -15 องศา 

เซลเซียส (5 องศาฟาเรนไฮต์) ฝนและหิมะไม่ได้ 

ทำาให้ดิฉันยุ่งยากแต่อย่างใด เวลาผ่านไปเร็วขณะ

เดินเพราะดิฉันมีเพลงสวดเพราะๆ หลายเพลงเป็น 

เพื่อนร่วมทาง ขณะเดินดิฉันจะข้ามทุ่งราบพร้อม

กับผู้บุกเบิก (ดู “สิทธิชนมา” เพลงสวด บทเพลง

ที่ 17) เดินขึ้นบนยอดเขาในไซอัน (ดู “สูงขึ้นไป ณ  

ยอดเขา” เพลงสวด บทเพลงที่ 4) และยืนอยู่กับ 

เยาวชนผู้ไม่หวั่นไหว (ดู “จริงต่อศรัทธา” เพลงสวด 

บทเพลงที่ 129) ดิฉันจะไม่หวั่นไหวเด็ดขาดเนื่อง 

ด้วยการสนับสนุนนั้น—ถึงแม้ดิฉันกับครอบครัว

จะเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพียงครอบครัวเดียวใน

ชุมชนของเราทางภาคตะวันออกของฟินแลนด์ติด

กับชายแดนรัสเซียก็ตาม

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาดิฉันเล่นเปียโนเก่งข้ึนและ 

สามารถแต่งเพลงได้ด้วยไม่ใช่แค่เล่นถูกโน้ต ดิฉัน 

เรียนรู้ว่าต้องเลือกเพลงร่วมกับการสวดอ้อนวอน 

เพ่ือพระวิญญาณจะสถิตในการประชุมได้ และสำาคัญ 

ที่สุดคือประจักษ์พยานในพระกิตติคุณมาถึงดิฉัน

ผ่านเสียงเพลง ดิฉันจะนึกถึงความรู้สึก เนื้อร้อง  

และข่าวสารของเพลงสวดได้อย่างง่ายดายถ้าดิฉัน 

สงสัยบางอย่าง ดิฉันรู้ว่าหลักธรรมและศาสนพิธี 

พระกิตติคุณเป็นความจริง โดยเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นท ี

ละบรรทัดและทีละโน้ต

ดิฉันจำาวันหนึ่งได้เมื่อความมั่นคงที่ดิฉันมีต่อ 

หลักธรรมเหล่านี้ได้รับการทดสอบ เวลานั้นดิฉัน

ดิฉันเป็นผู้เปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสใหม่และ 

ไม่มีทักษะในการ 

เล่นเปียโนเลย แต่ 

ดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง 

อย่างยิ่งสำาหรับการ 

เรียกที่เปลี่ยนชีวิต 

ดิฉันในฐานะผู้เล่น

ดนตรีสาขา
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อายุ 14 ปี ดิฉันชอบว่ายน้ำาและฝันอยากว่ายน้ำา 

ในการแข่งขันโอลิมปิก ดิฉันไม่แข่งวันอาทิตย์ แต่ 

ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้าย เมื่อใกล้ถึงการ 

แข่งขันโอลิมปิกในเม็กซิโกซิตี้ โค้ชชวนดิฉันให้เข้า

ร่วมการฝึกพิเศษ

แต่การฝึกต้องทำาทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงโรงเรียน 

วันอาทิตย์ ดิฉันหาเหตุผลมาอ้างว่าดิฉันไปฝึกและ 

ขาดโรงเรียนวันอาทิตย์ได้เพราะดิฉันจะกลับมา 

โบสถ์ทันการประชุมศีลระลึกตอนเย็นแน่นอน ดิฉัน 

เจียดเงินค่ารถประจำาทางไว้และวางแผนทุกอย่าง 

วันเสาร์ก่อนการฝึกครั้งแรก ดิฉันบอกคุณแม่เรื่อง

แผนของดิฉัน

ดิฉันเห็นความเสียใจและความผิดหวังในดวงตา

ของท่าน แต่คำาตอบเดียวของท่านคือ นั่นเป็นการ 

ตัดสินใจของดิฉันและดิฉันเรียนรู้แล้วว่าอะไรถูก

ต้อง คืนนั้นดิฉันไม่สามารถนำาคำาว่า “เลือกสิ่งดี” 

(เพลงสวด บทเพลงที่ 122) ออกจากความคิดได้ 

คำานี้ดังอยู่ในศีรษะเหมือนแผ่นเสียงตกร่อง

เช้าวันอาทิตย์ ดิฉันถือถุงชุดว่ายน้ำามือหน่ึง และ 

อีกมือหนึ่งถือถุงโน้ตเพลง โดยหวังจะทำาให้คุณแม่

เชื่อว่าดิฉันจะไปโบสถ์ ดิฉันออกไปที่ป้ายรถประจำา 

ทาง บังเอิญว่าป้ายรถประจำาทางท่ีจะไปสระว่ายน้ำา 

อยู่ฝั่งเดียวกับบ้านของดิฉัน และป้ายรถไปโบสถ์

อยู่ฝั่งตรงข้าม ขณะรอดิฉันเกิดความไม่สบายใจ หู

ของดิฉันดังก้องด้วยเสียงเพลง “ฉันทำาความดีบ้าง 

หรือไม่?” (เพลงสวด บทเพลงที่ 109)—เพลงสวด

ที่วางแผนไว้สำาหรับโรงเรียนวันอาทิตย์วันนั้น ดิฉัน

รู้จากประสบการณ์ว่า ด้วยจังหวะที่ยาก เนื้อเพลง

ซับซ้อน และโน้ตสูง เพลงสวดเพลงนี้จะล่มแน่ถ้า

เล่นคลอไม่หนักแน่น

ขณะที่ดิฉันกำาลังห่วงหน้าพะวงหลัง รถประจำา

ทางทั้งสองสายวิ่งเข้ามาใกล้ รถประจำาทางคันที่จะ

ไปสระว่ายน้ำาจอดให้ดิฉัน คนขับรถประจำาทางที่จะ

ไปโบสถ์ก็จอดมองดิฉันด้วยความสับสนเพราะเขา 

รู้ว่าดิฉันขึ้นรถของเขาเป็นประจำา เราจ้องหน้ากัน 

ครู่หนึ่ง ดิฉันกำาลังรออะไร ดิฉันเลือกพระเจ้าแล้ว 

(ดู “Who’s on the Lord’s Side?” Hymns, บทเพลง

ที่ 260) ดิฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะไปที่ซึ่งพระองค์

ทรงต้องการให้ไป (ดู “ข้าจะไปที่พระองค์บัญชา” 

เพลงสวด บทเพลงที่ 136) การตัดสินใจรักษาพระ

บัญญัติทำาไว้นานแล้วก่อนหน้านี้ (ดู “รักษาพระ

บัญญัติ” เพลงสวด บทเพลงที่ 154)

ก่อนที่สมองจะสั่งหัวใจทัน ตัวก็ไปแล้ว ดิฉันวิ่ง 

ข้ามถนนอย่างรวดเร็วและโบกมือเรียกคนขับรถ 

ประจำาทางอีกคัน ดิฉันจ่ายค่ารถและไปน่ังด้านหลัง 

รถที่บ่ายหน้าไปโบสถ์ พลางมองรถที่วิ่งสวนทาง

ประหนึ่งกำาลังพาความฝันเรื่องการว่ายน้ำาของดิฉัน

ไปด้วย

รถประจำาทางคันหนึ่ง

จะพาดิฉันไปสู่การ

เรียกที่โบสถ์ อีกคัน

จะพาดิฉันไปสู่ความ 

ฝนัวยัเดก็ของการเป็น

นักว่ายน้ำาระดับโลก 

วลีของเพลงสวดที่

ดิฉันเล่นหลายครั้ง 

ให้คำาตอบแก่ดิฉัน



ทุกคนคิดว่าดิฉันร้องไห้วันนั้นเพราะรู้สึกถึงพระ 

วิญญาณ แต่จริงๆ แล้วดิฉันร้องไห้เพราะความฝัน 

ในวัยเด็กเพิ่งพังทลายและเพราะดิฉันละอายใจที่

ปล่อยให้ตนเองคิดเรื่องการว่ายน้ำาในวันสะบาโต 

แต่วันอาทิตย์วันนั้น เหมือนก่อนหน้านั้นและหลัง

จากนั้น ดิฉันมีสัมฤทธิผลในการเรียกของดิฉัน

เม่ือถึงเวลาท่ีดิฉันพร้อมจะไปเรียนวิทยาลัย ดิฉัน 

ฝึกสมาชิกสาขานำาเพลงและเล่นเปียโนไว้แล้ว 

หลายคน ในมหาวิทยาลัยดิฉันยังคงเล่นเปียโนและ 

เรียนออร์แกน ดิฉันคิดว่าดิฉันหมดโอกาสจะไป 

ลาตินอเมริกาแล้วเม่ือดิฉันเลิกแข่งว่ายน้ำา แต่หลังจาก 

เรียนจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ดิฉัน 

ไปรับใช้งานเผยแผ่ที่โคลอมเบีย ขณะอยู่ในงาน 

เผยแผ่ ดิฉันสอนเปียโนด้วย ดิฉันต้องการฝากของ 

ประทานด้านดนตรีไว้ให้วิสุทธิชนที่นั่น เด็กๆ และ 

เยาวชนของโคลอมเบียเดินหลายไมล์กลางแดด 

ร้อนเพื่อให้มีโอกาสมาเรียนเล่นเปียโน พวกเขาเริ่ม

เล่นมือเดียวจนกระทั่งเล่นได้สองมือ พวกเขาเสีย

สละมากกว่าดิฉันเมื่อพยายามฝึกเล่นเปียโน

เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้วตั้งแต่ดิฉันรับบัพติศมา 

ดิฉันเดินทางจากบ้านในฟินแลนด์ไปทั่ว แต่

ไม่ว่าจะไปที่ใด ที่นั่นมักจะต้องการให้

คนหนึ่งเล่นเพลงสวดเสมอ ภาษา

สากลของดนตรีได้สร้างสะพาน

เชื่อมความเข้าใจกับความรักใน

หลายๆ ที่

เวลานี้มือของดิฉันคลื่อนไหว

ได้ช้าและไขข้ออักเสบ มีนัก

ดนตรีเก่งๆ หลายคนมาทำา

หน้าที่แทนดิฉัน คุณแม่มัก

รู้สึกเศร้าใจเสมอเมื่อท่าน

หวนนึกถึงวัยเยาว์ของดิฉัน

ในศาสนจักรและการเสีย

สละที่ดิฉันทำา หลายไมล์ 

ที่ดิฉันเดิน และสิ่งที่ดิฉัน

ขาด ท่านคิดว่าความหนาวเย็นทำาให้ดิฉันเป็นโรค

ไขข้ออักเสบ แต่ “รอยแผลจากการต่อสู้” เหล่านี้

ทำาให้ดิฉันเกิดปีติ ดิฉันระบายปีติและความเศร้า

โศกลงไปในเสียงดนตรี ดิฉันเรียนรู้ท่ีจะหัวเราะและ 

ร้องไห้ผ่านนิ้วมือของดิฉัน

ใจของดิฉันขับขานด้วยความสำานึกคุณเมื่อคิด 

ว่าพระบิดาบนสวรรค์และผู้นำาของดิฉันห่วงใยมาก 

พอจะขอให้เด็กหญิงคนหนึ่งทำางานมอบหมายอัน 

ท้าทายเช่นน้ัน การเรียกดังกล่าวช่วยให้ดิฉันมีความ 

เข้าใจหนักแน่นในพระกิตติคุณและเปิดโอกาสให้

ดิฉันช่วยให้คนอื่นๆ รู้สึกถึงพระวิญญาณผ่านเสียง

ดนตรี ดิฉันใช้ชีวิตเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผู้เปลี่ยนใจ

ใหม่ต้องมีการเรียก—แม้กระทั่งเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ  

ที่ไม่มีทักษะด้านเปียโนเลย โดยผ่านการเรียกครั้ง 

แรกนั้น ดิฉันค้นพบว่ากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่มีสิ่ง 

ใดเป็นไปไม่ได้ พระองค์ทรงมีแผนและจุดประสงค์  

 สำาหรับลูกๆ แต่ละคนของพระองค์ โดยผ่านเสียง 

 ดนตรี ดิฉันมีประจักษ์พยานอันไม่สั่นคลอน 

 ถึงพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระ 

   เยซูคริสต์ 

ระหว่างทำางานเผยแผ ่

ในโคลอมเบีย ดิฉัน

สอนเปียโนด้วย เด็กๆ 

และเยาวชนเดินหลาย

ไมล์กลางแดดร้อนเพ่ือ

มาเรียน โดยเสียสละ

มากมายเพื่อให้ได้ของ

ประทานด้านดนตรี
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โดย ลารีน กอนท์
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นคืนวันท่ี 22 พฤษภาคม 2011 ท่ามกลางเสียงไซเรนแจ้ง

ภัย ทอร์นาโดลูกใหญ่เคลื่อนตัวลงมากลางเมืองจอปลิน  

รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ทำาลายบ้านเรือนและคร่าชีวิตคน

มากมาย วอร์ดจอปลินท่ีหน่ึงถูกทอร์นาโดกระหน่ำา แต่ขณะท่ีเกิด 

เหตุการณ์นั้นอธิการคริสต์ ฮอฟฟ์แมนและสภาวอร์ดเริ่มสำารวจ

สมาชิกวอร์ดทันที

“เรามีแผนพร้อมรับมือเพราะเราเคยพูดถึงการเตรียมเหล่านี้ 

ในสภาวอร์ดมาแล้วก่อนเกิดเหตุ” เขากล่าว “เราพึ่งพาพระวิญ- 

ญาณด้วยเพื่อให้รู้ว่าต้องทำาอะไร ไฟฟ้าดับ โทรศัพท์มือถือใช้ 

งานไม่ได้ เราสวดอ้อนวอนและฟังคำาตอบ และคำาตอบมา—คำา

ตอบมาเสมอ อธิการอย่างผมปลื้มใจที่ได้ยินสมาชิกพูดว่า ‘ผม

ทำาสิ่งนี้แล้ว’ แทนที่จะพูดว่า ‘คุณต้องการให้ผมทำาอะไร’”

การตอบสนองในจอปลินแสดงให้เห็นถึงพลังของสภาวอร์ดที่

เป็นหนึ่งเดียว “การประชุมสภาวอร์ดเป็นการประชุมสำาคัญที่สุด

อย่างหนึ่งในศาสนจักร” เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองเขียน “เพราะโควรัมฐานะปุโรหิตและผู้นำา 

องค์การช่วยสามารถสนทนาและวางแผนกับฝ่ายอธิการ…ใน

บรรดาสภาและคณะกรรมการทั้งหมดในศาสนจักร ข้าพเจ้าเชื่อ

ว่าสภาวอร์ดส่งผลได้มากที่สุดในการช่วยลูกๆ ของพระบิดา”1

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำาลังใช้สภาวอร์ดและ 
สภาสาขาเป็นพรแก่ชีวิตคนตกทุกข์ได้ยาก

ซ้า
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เป็นหนึ่งเดียวด้วยความรักและศรัทธา
ในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรลลานา หมู่บ้านห่างไกลในป่าทึบ 

ของเอกวาดอร์ สมาชิกมีสายสัมพันธ์ของความรักและศรัทธาอัน 

เหนียวแน่น สภาสาขาประจำาเดือนสะท้อนถึงความเอ้ืออาทรของ 

พวกเขา พวกเขาให้ความสนใจกับบุคคลและครอบครัวเป็นอันดับ 

แรก จากนั้นจึงดูว่าโปรแกรมต่างๆ จะช่วยได้อย่างไร การดลใจ

เกิดขึ้นตามมา

สมาชิกหลายคนต้องการให้ช่วยหางาน สภาสาขาพบว่าปัญหา 

ของสมาชิกมักจะแก้ไขได้ในระดับท้องท่ี เม่ือสภาพูดถึงความต้อง- 

การของมารดาตัวคนเดียวที่บุตรสาวอายุน้อยของเธอมีปัญหา

สุขภาพ ประธานสมาคมสงเคราะห์รู้จักงานท่ีมารดาคนน้ีจะทำาได้ 

และยังอยู่ใกล้บุตรสาวของเธอ

สภาสาขาดึงแหล่งช่วยของศาสนจักรมาใช้ด้วย เช่น หนังสือ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานอาชีพของหน่วยบริการข้อมูล 

การจ้างงานแอลดีเอส2 พวกเขาจัดชั้นเรียนโดยให้สมาชิกสาขา 

คนหนึ่งสอนเพื่อช่วยให้สมาชิกสาขาอีกคนหนึ่งได้งานดีกว่าเดิม

รามิโร เรเยส ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสาขาพูดถึง 

สภาสาขาว่า “เราเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์

จะทรงทำาให้บรรลุเป้าหมายของพระองค์ผ่านการทำางานของเรา”

องค์ประกอบสำาคัญของ
สภาที่มีประสิทธิภาพ
ในหนังสือ Counseling with Our Councils 
ของเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านให้ข้อเสนอ

แนะสามประการดังนี้
“หน่ึง มุ่งเน้นไปท่ีองค์ประกอบพ้ืนฐาน” ทำาตามแนวทาง 

ใน คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร บทที่ 4 ซึ่งจะพบ 
ออนไลน์ในหมวด Serving in the Church ของ LDS.org

“สอง มุ่งเน้นไปที่คน ไม่ใช่โปรแกรม” ติดตาม “การ 
รวมสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มในวอร์ด การทำาให้สมาชิกแข็งขัน 
น้อยกลับมาแข็งขัน ข้อกังวลของเยาวชน สภาพเศรษฐกิจ
ของสมาชิกแต่ละคน ความต้องการของมารดาตัวคนเดียว
และหญิงม่าย” 

“สาม สภามีไว้ปรึกษาหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
ไม่ใช่ฟังรายงานและคำาบรรยายเท่านั้น สร้างบรรยากาศที ่
พร้อมจะให้ทุกคนเปิดเผยความรู้สึกของตน ทุกคนและทุก 
กลุ่มสำาคัญ ความคิดเห็นของทุกคนมีค่า” แต่ละคนมีทัศนะ
และภูมิหลังต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงสามารถเพิ่มมุมมองที่ช่วย
ให้เข้าใจความต้องการของสมาชิก

ดู เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
Counseling with Our Councils (1997), 106, 109, 112.
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ทางไปพระวิหาร
ในเมืองลิเวอร์พูล รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ขณะท่ีเมลลิสซา 

ฟิสค์ ประธานปฐมวัย เข้าร่วมการประชุมสภาวอร์ด เธอเกิด 

ความเข้าใจในพลังของสภาวอร์ด เม่ือเธอเอ้ือมไปหยิบสมุดจดใน 

กระเป๋า เธอบังเอิญพบรูปเด็กปฐมวัย 28 คนอยู่บนขั้นบันไดพระ 

วิหารพอลไมรา นิวยอร์ก เด็กทุกคนถูกตัวต่อต่อย รูปดังกล่าวดึง 

ความสนใจของเธอออกจากการประชุมไปชั่วขณะ เธอนึกถึงวัน

ที่ปฐมวัยวอร์ดไปพอลไมราเพื่อดื่มด่ำาความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์บริเวณ

พระวิหาร โชคไม่ดีที่ตอนเด็กๆ สะบัดผ้าห่ม พวกเขาทำาให้ตัวต่อ

แตกรังโดยไม่ตั้งใจ

หลังจากพยาบาลเด็กทุกคนแล้ว ผู้นำาก็ชวนพวกเขาไปแตะ 
พระวิหาร เด็กๆ ปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะมีตัวต่ออีก ด้วยเหตุ 
นี้พ่อแม่และผู้นำาจึงยืนเรียงแถวเป็นทางไปสู่พระวิหาร สิ่งนี้ทำาให้
เด็กๆ กล้าเดินไปข้างหน้า

ขณะที่เมลิสซาหันความสนใจกลับมาที่การประชุมสภาวอร์ด  
เธอคิดว่า “ถ้าทุกคนแวดล้อมไปด้วยมิตรสหายและผู้นำาท่ีรักพวก 
เขาขณะพวกเขาก้าวหน้าสู่พระวิหารก็คงจะดีไม่น้อย”

ความคิดของเธอถูกขัดจังหวะเมื่อได้ยินประธานสมาคม 
สงเคราะห์แสดงความเห็นเกี่ยวกับพี่น้องสตรีคนหนึ่งที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ “เธอไม่ได้มาโบสถ์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ดิฉันจะ ซ้า
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ผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้นำาองค์การช่วยต่อไปนี้เข้าร่วมสภาโดยมีจุดประสงค์

สองประการคือ (1) ในฐานะสมาชิกสภาวอร์ดผู้ช่วยอธิการหาวิธีสนองความ

ต้องการและไขข้อกังวลของวอร์ด และ (2) ในฐานะตัวแทนองค์การของตน 

ฝ่ายอธิการ

ฝ่ายอธิการรับผิดชอบ

ดูแลสมาชิกวอร์ดทุก

คน องค์การทุกองค์การ 

และกิจกรรมทุกอย่าง

ในวอร์ด อธิการเป็น

ประธานควบคุมสภา

วอร์ด แต่เขาจะตัดสินใจ

ได้ดีขึ้นหลังจากสนทนา

กับที่ปรึกษาและกับสภา

วอร์ดเมื่อเหมาะสม
(ดู คู่มือเล่ม 2: การบริหารงาน
ศาสนจักร, 4.1; 4.2)

พนักงานวอร์ด

“พนักงานวอร์ดเก็บ

บันทึกงานมอบหมาย

และมติในการประชุม

สภาวอร์ด…นอกจาก

นี้ยังเตรียมข้อมูลทาง

สถิติที่เกี่ยวข้องกันจาก

ซอฟต์แวร์เก็บบันทึก

ของศาสนจักร”

(คู่มือเล่ม 2, 4.6.4)

เลขาธิการ

“เลขาธิการเป็นผู้เตรียม 

วาระการประชุมสภา

วอร์ด…อธิการอาจ

ขอให้เลขาธิการช่วย

ติดตามงานมอบหมาย 

กบัสมาชกิสภาวอรด์… 

[เขา] ทำาให้เกิดความ

ต่อเนื่องในการทำางาน

ระหว่างสภาวอร์ดกับ

คณะกรรมการบริหาร

ฐานะปุโรหิต”

(คู่มือเล่ม 2, 4.6.5)

ผู้นำาฐานะปุโรหิตแห่ง

เมลคีเซเดค

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิต

และประธานโควรัม

เอ็ลเดอร์รับผิดชอบดูแล

ความผาสุกทางวิญญาณ

และทางโลกของคนที่

พวกเขาดูแล อธิการ

สามารถมอบหมายงาน

บางอย่างที่เขาทำากับ

ครอบครัวทั้งหลายให้

ผู้นำาโควรัมและหัวหน้า

กลุ่ม

(ดู คู่มือเล่ม 2, หมวด 7)

หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด

หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด

ประสานงานการทำางาน

เผยแผ่ศาสนาของวอร์ด  

เขาทำางานกับผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาและ

ผู้สอนศาสนาวอร์ด 

อธิการอาจขอให้เขา 

นำาการสนทนาเกี่ยวกับ 

งานเผยแผ่ศาสนาใน

การประชุมสภาวอร์ด

(ดู คู่มือเล่ม 2, 5.1.3)

ใครมีส่วนร่วมในสภาวอร์ด 
หรือสภาสาขา
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ให้ผู้เยี่ยมสอนไปบอกเธอเรื่องการเดินทางไปพระวิหารที่กำาลังจะ 
เกิดขึ้น”

“พวกเขามีเร่ืองยุ่งยากบางอย่างเกิดข้ึนตอนน้ี” ประธานโควรัม 
เอ็ลเดอร์เสริม “ผมจะติดตามโดยให้ผู้สอนประจำาบ้านไปดูว่ามี 
อะไรที่เราจะช่วยได้บ้าง”

“เยาวชนหญิงช่วยเป็นพ่ีเล้ียงเด็กให้ได้” ประธานเยาวชนหญิง 
กล่าว

ขณะที่เมลิสซามองหน้าสมาชิกในสภาวอร์ด เธอเห็นความรัก 
และความห่วงใยอย่างแท้จริง ใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้ม 
“พระเจ้า ได้ ทรงเตรียมทางให้ลูกๆ ของพระองค์ได้รับความ 
คุ้มครองและความรัก” เธอคิด “สภาวอร์ด!”

เฉกเช่นในจอปลิน ปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรลลานา และ 

ลิเวอร์พูล ผู้นำาศาสนจักรท่ัวโลกยังคงค้นพบพรของสภาวอร์ดและ 

สภาสาขา ขณะทำาเช่นน้ันพวกเขาจะได้รับพลังพิเศษของสภาเหล่า 

น้ีเพ่ือช่วยพระเจ้าเป็นพรแก่ลูกๆ ของพระองค์และทำางานของพระ 

องค์ให้สำาเร็จ 

อ้างอิง
1.	 เอ็ม.	รัสเซลล	์บัลลาร์ด,	Counseling with Our Councils: Learning to 

Minister Together in the Church and in the Family,	(1997),	102.
2. แบบฝึกหัดสำาหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานอาชีพ  

(หมายเลขกำากับ	35163	425)	มีอยู่ที่	store.lds.org	ศูนย์หนังสือ	 
หรือศูนย์ข้อมูลการจ้างงานของศาสนจักร
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ประธานสมาคม

สงเคราะห์

ประธานสมาคม

สงเคราะห์เป็นตัวแทน

ของสตรีในวอร์ดที่อายุ 

18 ปีขึ้นไป เธอทำาสุด

ความสามารถเพื่อช่วย

สตรีเพิ่มพูนศรัทธาและ

ความชอบธรรมส่วนตัว 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้ครอบครัวและบ้าน 

และช่วยคนตกทุกข์ 

ได้ยาก

(ดู คู่มือเล่ม 2,หมวด 9)

ประธานเยาวชนชาย

ประธานเยาวชนชาย

มุ่งเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้เยาวชนชาย

วอร์ดที่อายุ 12 ถึง 18 

ปี ด้วยความช่วยเหลือ

ของที่ปรึกษา เขาช่วย

ฝ่ายประธานของฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน  

(ฝ่ายอธิการ) และ

ควบคุมดูแลโปรแกรม

ลูกเสือ หากมี

(ดู คู่มือเล่ม 2, 8.3.4)

ประธานเยาวชนหญิง

ประธานเยาวชนหญิง 

มุ่งเสริมสร้างความ 

เข้มแข็งให้เยาวชนหญิง 

ที่อายุ 12 ถึง 18 ปี 

เธอรับผิดชอบเรื่องการ 

“ช่วยให้เยาวชนหญิง

แต่ละคนมีค่าควรใน

การทำาและรักษาพันธ-

สัญญาศักดิ์สิทธิ์และ 

รับศาสนพิธีแห่ง 

พระวิหาร”

(คู่มือเล่ม 2, 10.1.1)

ประธานปฐมวัย

ประธานปฐมวัยเป็น

ตัวแทนของเด็กๆ ใน

วอร์ดที่อายุ 18 เดือน

ถึง 11 ปี มุมมองของ

เธอจะเป็นประโยชน์ 

เมื่อสภาวอร์ดกำาลัง

พิจารณาประเด็นที่ 

ส่งผลต่อเด็กในวอร์ด

(ดู คู่มือเล่ม 2, หมวด 11)

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการทำาการเรียกของท่านให้สำาเร็จโดยเข้าไปที่คลังค้นคว้าการอบรมผู้นำาซึ่งมีหลายภาษาที่ leadershipl  brary.lds.org

ประธานโรงเรียน 
วันอาทิตย์

ประธานโรงเรียน 

วันอาทิตย์รับผิดชอบ

การสอนพระกิตติคุณ

ทั้งหมดในช่วงโรงเรียน

วันอาทิตย์ “เขามาการ

ประชุมสภาวอร์ดโดย

พร้อมเสนอแนะวิธีที่

สมาชกิสามารถปรบัปรงุ

การเรียนการสอนที่

โบสถ์และในบ้านได้”

(คู่มือเล่ม 2, 12.2.2)

พวกเขาช่วยกันทำางานด้วยความรักเพื่อรับใช้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้

แต่ละบุคคลและครอบครัวในวอร์ดหรือสาขา (เมื่อพูดถึงวอร์ดและฝ่ายอธิการ

ให้ประยุกต์ใช้กับสาขาและฝ่ายประธานสาขาด้วย)
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ใ
นโลกที่สมบูรณ์แบบเด็กทุกคนอยากกลับ 

จากโรงเรียนมาถึงบ้านโดยมีคุกก้ีช็อกโกแลต- 

ชิปอบใหม่สักจาน นมเย็นๆ แก้วใหญ่สักแก้ว

คุณแม่รอต้อนรับ พร้อมใช้เวลาพูดคุยและฟังเรื่อง 

ราววันน้ันของลูกๆ เราไม่ได้อยู่ในโลกท่ีสมบูรณ์แบบ 

ด้วยเหตุนี้ท่านสามารถลืมเรื่องคุกกี้และนมไปได้ 

เลย แต่อย่าลืม “ใช้เวลาพูดคุยและฟัง”

ย่ีสิบเก้าปีท่ีแล้ว ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920– 

2007) ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด คร่ำาครวญ 

ว่าครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยเหลือเกิน ลอง 

นึกดู—29 ปีที่แล้ว—ท่านกล่าวในการประชุมใหญ่ 

สามัญดังนี้ “ปัญหาหลักๆ อย่างหนึ่งในครอบครัว 

ทุกวันนี้คือเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงทุกวัน… 

เวลาอยู่ด้วยกันเป็นเวลาที่มีค่า—เวลาที่ต้องพูดคุย 

ฟัง ให้กำาลังใจ และแสดงให้เห็นวิธีทำาสิ่งต่างๆ”1

ขณะที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันและพูดคุยกับลูกๆ  

ของเรา เราจะรู้จักพวกเขาและพวกเขาจะรู้จักเรา  

ลำาดับความสำาคัญสูงสุดของเรา ความรู้สึกแท้จริง

จากใจเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนากับ

ลูกๆ แต่ละคนของเรา

อะไรคือข่าวสารหมายเลขหนึ่งจากใจท่านที่ท่าน 

เลือกจะแบ่งปันกับลูกๆ ของท่าน

ศาสดาพยากรณ์โมเสสสอนเราในเฉลยธรรม 

บัญญัติดังนี้

“พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 

ด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำาลังของท่าน

“และจงให้ถ้อยคำาที่ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านใน

วันนี้อยู่ในใจของท่าน

“และพวกท่านจงอุตส่าห์สอนถ้อยคำาเหล่านั้น

แก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดิน

อยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จง พูด ถึง

ถ้อยคำานั้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:5–7; เน้นตัวเอน)

ดิฉันขอเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือ “และเมื่อท่าน

รับประทานอาหารด้วยกัน”

ถ้าเราปรารถนาให้ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันตลอด 

ไป เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติวันนี้ การใช้เวลาพูดคุย 

กับลูกๆ เป็นการลงทุนในครอบครัวนิรันดร์ของเรา 

ขณะที่เราเดินไปตามเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ด้วยกัน

มารดาคนหน่ึงจากอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เล่า 

ว่าเธอจัดเวลาพูดคุยกับลูกๆ อย่างไร

“เมื่อลูกๆ ยังเล็ก ดิฉันติดนิสัยชอบดูรายการ

โปรดทางโทรทัศน์สองสามรายการ…น่าเสียดาย

ที่รายการเหล่านั้นตรงกับเวลาที่ลูกๆ เข้านอนพอดี

“…เมื่อถึงจุดหนึ่งดิฉันตระหนักว่าดิฉันให้ราย 

การโทรทัศน์อยู่อันดับแรกสุดและให้ลูกๆ อยู่อันดับ 

ถัดไป มีอยู่ช่วงหนึ่งดิฉันพยายามอ่านนิทานก่อน

นอนขณะเปิดทีวีทิ้งไว้ แต่รู้อยู่แก่ใจว่านั่นไม่ใช่วิธีที่

ดีที่สุด ขณะไตร่ตรองวันเวลาและสัปดาห์ที่เสียไป

ใช้เวลา
พูดคุยและฟัง

โดย โรสแมรีย์ เอ็ม. วิกซอม
ประธานปฐมวัยสามัญ

ความพยายามตั้งใจสื่อสารให้ดีขึ้นวันนี้จะเป็นพร 
แก่ครอบครัวเราชั่วนิรันดร์
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กับนิสัยดูทีวีของตน ดิฉันเริ่มรู้สึกผิดและตัดสินใจ

เปลี่ยน ดิฉันใช้เวลาพักหนึ่งกว่าจะโน้มน้าวตนเอง 

ให้เชื่อว่าดิฉันปิดทีวีได้จริงๆ 

“หลังจากเลิกดูโทรทัศน์ประมาณสองสัปดาห์  

ดิฉันรู้สึกว่าภาระถูกยกออกไป ดิฉันตระหนักว่า 

ดิฉันรู้สึกดีขึ้นแม้ถึงกับสะอาดขึ้น และรู้ว่าดิฉันได้

ทำาการเลือกที่ถูกต้องแล้ว”2

เวลาเข้านอนเป็นโอกาสเหมาะที่จะพูดคุยกัน

ฮีลามันกล่าวถึงนักรบหนุ่มดังนี้ “พวกเขาทบ- 

ทวนถ้อยคำาของมารดากับข้าพเจ้า, มีความว่า: เรา 

ไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้เร่ืองน้ี” (แอลมา 56:48)

“ถ้อยคำาของมารดา” น่ันเองท่ีสอนพวกเขา ขณะ 

พูดคุยกับลูกๆ มารดาเหล่านั้นสอนพระวจนะของ

พระผู้เป็นเจ้า

รักษาการสื่อสารส่วนตัว
เรื่องดีงามส่วนมากเกิดจากการพูดคุย และปฏิ- 

ปักษ์รู ้ถึงพลังของคำาพูด เขาคงอยากลดคุณค่า 

วิญญาณที่เข้ามาในบ้านขณะเราพูดคุย ฟัง ให้

กำาลังใจกัน และทำาสิ่งต่างๆ ด้วยกัน

ซาตานพยายามอย่างไร้ประโยชน์เพื่อขัดขวาง

การฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในสมัย

การประทานนี้เมื่อเขาพยายามยับยั้งการสนทนา

ระหว่างโจเซฟ สมิธกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ

พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์

ในถ้อยคำาของโจเซฟ “ในทันทีทันใด ข้าพเจ้าก็

ถูกอำานาจบางอย่างมาตรึงไว้ซึ่งทำาให้ข้าพเจ้าสิ้น 

เรี่ยวแรง, และมีอิทธิพลที่น่าประหลาดเช่นนั้นเหนือ 

ข้าพเจ้าเพ่ือจะผูกล้ินข้าพเจ้าไว้จนพูดไม่ได้” (โจเซฟ 

สมิธ—ประวัติ 1:15)ภา
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ปฏิปักษ์คงอยากผูกลิ้นของเรา—อะไรก็ตามที่

ขัดขวางเราไม่ให้พูดแสดงความรู้สึกจากใจเราต่อ

หน้า เขาพอใจกับความห่างเหินและสิ่งที่ทำาให้เขว 

เขาพอใจกับเสียงรบกวน เขาพอใจกับการสื่อสาร

ที่ไม่เป็นส่วนตัว—อะไรก็ตามที่จะขัดขวางเราจาก

การได้รับความอบอุ่นของเสียงและความรู้สึกส่วน

ตัวที่มาจากการสนทนาแบบตาจ้องตา

ฟังใจของลูกๆ
การฟังมีความสำาคัญเท่ากับการพูด เอ็ลเดอร์

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองกล่าวว่า “หากเราฟังด้วยความรัก เราจะทราบ

ว่าต้องพูดอะไร เพราะพระวิญญาณ…จะบอก

เรา”3

เมื่อเราฟัง เรามองเข้าไปในใจของคนรอบตัวเรา  

พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีแผนสำาหรับลูกๆ แต่ละคน 

ของพระองค์ สมมุติว่าเรามองเห็นเสี้ยวหนึ่งของ 

แผนสำาหรับลูกๆ ของเราแต่ละคน จะเป็นอย่างไร 

ถ้าเรารู้วิธียกระดับของประทานฝ่ายวิญญาณของ 

พวกเขา จะเป็นอย่างไรถ้าเรารู้วิธีกระตุ้นเด็กคน

หนึ่งให้บรรลุศักยภาพของเขา จะเป็นอย่างไรถ้าเรา 

รู้วิธีช่วยลูกแต่ละคนให้เปลี่ยนจากศรัทธาแบบเด็ก

เป็นประจักษ์พยาน

เราจะรู้ได้อย่างไร

เราจะเริ่มรู้ได้โดยการฟัง

บิดาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคนหนึ่งกล่าวว่า “ผมทำา 

ได้ดีขึ้นเมื่อผมฟังลูกๆ มากกว่าพูดกับพวกเขา … 
ผมค่อยๆ เรียนรู้ว่าลูกๆ ไม่ต้องการคำาตอบสำาเร็จ 

รูปที่ชาญฉลาดและเวลาพิสูจน์มาแล้วว่าถูกต้อง 

…สำาหรับพวกเขา การได้ถามคำาถามและพูดถึง 

ปัญหาของพวกเขาสำาคัญกว่าการได้รับคำาตอบ 

จากผม โดยปกติเมื่อพวกเขาพูดจบ ถ้าผมฟังนาน

พอและดีพอ พวกเขาไม่ต้องการคำาตอบของผมเลย 

พวกเขาพบคำาตอบของพวกเขาแล้ว”4

การให้ความสนใจกับเรื่องสำาคัญที่สุดต้องใช้ 

เวลา การพูดคุย ฟัง และให้กำาลังใจไม่ได้เกิดขึ้น 

ทันที เราจะรีบเร่งหรือกำาหนดเวลาไม่ได้—แต่เกิดข้ึน 

ได้ดีที่สุดระหว่างทาง เกิดขึ้นเมื่อเรา ทำ� สิ่งต่างๆ 

ด้วยกัน ทำางานด้วยกัน สร้างสรรค์ด้วยกัน และ 

เล่นด้วยกัน เกิดขึ้นเมื่อเราปิดสื่อ วางสิ่งรบกวน 

ทางโลก และให้ความสนใจกัน

เร่ืองแบบน้ีทำาได้ยาก เม่ือเราหยุดและปิดทุกอย่าง 

เราต้องพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้น ตอนแรก 

ความเงียบอาจทำาให้อึดอัดใจ ความรู้สึกสูญเสีย 

เกิดตามมา จงอดทน รอสักครู่ แล้วมีความสุข 

เอาใจใส่เต็มที่ต่อคนรอบตัวโดยถามคำาถามเกี่ยว

กับพวกเขาแล้วเริ่มฟัง บิดามารดาทั้งหลาย จงพูด 

ถึงความสนใจของลูกๆ หัวเราะกับอดีต—และฝัน 

ถึงอนาคต การพูดคุยไร้สาระสามารถเปลี่ยนเป็น 

การสนทนาที่มีความหมายได้

จัดลำาดับจุดประสงค์นิรันดร์ของเรา
ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมา ขณะไปเยี่ยมชั้นเรียนเยาว- 

ชนหญิง ครูขอให้ชั้นเรียนเขียนลำาดับความสำาคัญ 

10 อย่างของเรา ดิฉันเริ่มเขียนอย่างรวดเร็ว ดิฉัน 
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ต้องยอมรับว่าความคิดแรกของดิฉันเร่ิมจาก “ข้อ 1: 

ทำาความสะอาดลิ้นชักเก็บดินสอในห้องครัว” เมื่อ

เขียนเสร็จแล้ว ผู้นำาเยาวชนหญิงขอให้เราแบ่งปัน

สิ่งที่เขียน แอ็บบี้ที่เพิ่งอายุครบ 12 ขวบนั่งติดกับ

ดิฉัน นี่คือรายการของแอ็บบี้

 1. ไปเรียนมหาวิทยาลัย

 2. เป็นนักออกแบบภายใน

 3. ไปเป็นผู้สอนศาสนาที่อินเดีย

 4. แต่งงานในพระวิหารกับอดีตผู้สอนศาสนา

 5. มีลูกห้าคนกับบ้านหนึ่งหลัง

 6. ส่งลูกๆ ไปเป็นผู้สอนศาสนาและเข้ามหาวิทยาลัย

 7. เป็นคุณยายที่ชอบ “แจกขนม”

 8. ตามใจหลานๆ

 9. เรียนรู้พระกิตติคุณมากขึ้นและมีความสุขกับ

ชีวิต

 10. กลับไปอยู่กับพระบิดาในสวรรค์

ดิฉันพูดว่า “ขอบใจจ๊ะ แอ็บบี้ หนูสอนฉันให ้

เข้าใจเกี่ยวกับแผนที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีให้เรา 

ทุกคน เมื่อหนูรู้ว่าหนูกำาลังเดินตามเส้นทาง ไม่ว่า 

จะคดเคี้ยวเพียงใด หนูจะไม่เป็นไร เมื่อเส้นทาง 

ของหนูมุ่งไปท่ีเป้าหมายสูงสุด—เป้าหมายของความ 

สูงส่งและการกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ หนูจะ

ได้ไปที่นั่น”

แอ็บบี้ได้ความคิดเกี่ยวกับจุดประสงค์นิรันดร์ 

นี้มาจากไหน ความคิดนี้เริ่มในบ้านของเรา เริ่มใน 

ครอบครัวเรา ดิฉันถามเธอว่า “หนูทำาอะไรในครอบ- 

ครัวเพื่อสร้างลำาดับความสำาคัญเช่นนั้น”

นี่คือคำาตอบ “นอกจากอ่านพระคัมภีร์แล้วเรา 

ศึกษา ส่ังสอนกิตติคุณของเร� ด้วยค่ะ” เธอเพ่ิมเติม 

ต่อจากนั้นว่า “เราคุยกันเยอะมากที่การสังสรรค์ใน 

ครอบครัว เมื่อรับประทานอาหารด้วยกัน และใน 

รถขณะนั่งรถไปด้วยกัน”

นีไฟเขียนว่า “เราพูดถึงพระคริสต์, เราช่ืนชมยินดี 

ในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์” เพราะ

อะไร “เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมอง

หาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา” (2 นีไฟ 

25:26)

การพูดคุย ฟัง ให้กำาลังใจกัน และทำาสิ่งต่างๆ  

ด้วยกันเป็นครอบครัวจะทำาให้เราใกล้ชิดพระผู้ช่วย 

ให้รอดผู้ทรงรักเรา ความพยายามตั้งใจสื่อสารให ้

ดีขึ้นวันนี้—วันนี้นี่เอง—จะเป็นพรแก่ครอบครัวเรา 

ช่ัวนิรันดร์ ดิฉันเป็นพยานว่าเม่ือเราพูดถึงพระคริสต์ 

เราจะชื่นชมยินดีในพระคริสต์และในของประทาน

แห่งการชดใช้เช่นกัน ลูกๆ ของเราจะได้รู้ว่า “จะ

มองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา” 

จากคำาปราศรัยถ่ายทอดผ่านดาวเทียมในการประชุมใหญ่สเตค
ซอลท์เลคซิตี้ วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2010
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ไม่กี่ปีก่อนครอบครัวเราย้ายออกจาก 

เขตเมืองหลวงที่แออัดและวิถีชีวิตเร่ง

รีบไปอยู่ชนบทเล็กๆ นอกหมู่บ้านเล็กๆ ที่ 

เงียบสงบ ใกล้กันนั้นคือไร่บลูเบอร์รี่ที่ถูก

ท้ิงร้าง และเราได้รับอนุญาตผ่านเพ่ือนเจ้า 

ของไร่ให้เก็บบลูเบอร์ร่ีได้ตามท่ีเราต้องการ

หลายวันในช่วงเช้าของแต่ละสัปดาห์ 

ตลอดฤดูร้อนปีนั้นเราขนถังและถุงขึ้นไป 

วางซ้อนกันในรถและใช้เวลาเก็บบลูเบอร์ร่ี 

อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน เช้าวันหนึ่ง

ไฮรัมลูกชายคนสุดท้องของเราทำาท่าลังเล 

ไม่อยากไปกับเรา เขาแน่ใจว่าเราเก็บ 

บลูเบอร์ร่ีมาหมดแล้ว และถ้าไปอีกจะเสีย 

เวลาเปล่า เขาแปลกใจมากเม่ือพบบลูเบอร์ร่ี 

มากเท่าเดิม มีหลายพวงอยู่ในท่ีซ่ึงเรามอง 

ไม่เห็น และเบอร์รี่ฉ่ำาที่สุดบางพวงโตอยู่

บนกิ่งที่เขาแน่ใจว่าเคยสำารวจมาแล้ว

ช่วงเวลาเดียวกันนี้ ผู้นำาเยาวชนวอร์ด 

ท้าทายลูกวัยรุ่นของเราให้อ่านพระคัมภีร์ 

มอรมอนทั้งเล่มก่อนเปิดเรียนในเดือน 

สิงหาคมปีนั้น ลูกๆ ของเรานำาการท้าทาย

กลับมาบ้าน และครอบครัวเราตั้งใจว่าจะ

พยายามอ่านพร้อมกับพวกเขา

เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนจบพอดีตอน 

ได้รับ Ensign เดือนสิงหาคมปี 2005 ใน

นั้นมีการท้าทายของประธานกอร์ดอน บี.  

ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ให้อ่านพระคัมภีร์ 

บลูเบอร์รี่กับ
พระคัมภีร์มอรมอน

ไฮรัมแน่ใจว่าเราเก็บบลูเบอร์รี่มาหมดแล้ว และถ้าไปที่ 
ไร่บลูเบอร์รี่อีกจะเสียเวลาเปล่า 

เสียงวิสุทธิชน
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มอรมอนจบเล่มก่อนสิ้นปี ไฮรัมกับโจเซฟ 

พี่ชายของเขาตื่นเต้นมาก—เมื่อคิดว่าเรา 

ได้เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์แล้ว! แต่เซธกับ 

เบธานีพี่ๆ ของพวกเขาเตือนว่าประธาน

ฮิงค์ลีย์ขอให้อ่านอีกรอบ ไม่ว่าเราจะอ่าน

กี่รอบแล้วก็ตาม

“ทำาไมละครับ” เด็กชายทั้งสองคนถาม 

“เราอ่านทุกคำาแล้วน่ีนา มีอะไรต้องเรียนรู้ 

อีกนอกจากที่เราอ่านไปแล้ว”

หลังจากเงียบไปชั่วครู่ คนหนึ่งก็เอ่ยถึง 

บลูเบอร์ร่ีข้ึนมา “จำาได้หรือเปล่าตอนท่ีเรา 

คิดว่าเราเก็บบลูเบอร์รี ่หมดแล้ว แต่พอ 

กลับไปอีกที มีบลูเบอร์ร่ีมากกว่าเดิมเสมอ

—ทุกครั้ง! ไม่ว่าเราจะไปกี่ครั้ง ไม่ว่าเรา 

จะเพิ่งเก็บมาหมาดๆ ก็ยังมีบลูเบอร์รี ่ 

หลายพวงเสมอ”

เราตระหนักถึงความคิดเช่ือมโยงน้ีทันที 

เช่นเกียวกับไร่ใกล้บ้านและบลูเบอร์รี่ผล 

ดกหวานอร่อย พระคัมภีร์มอรมอนเป็น 

แหล่งบำารุงเลี้ยงทางวิญญาณที่มีความ

จริงใหม่ๆ ให้ค้นพบอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้

เราจึงเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนอีกครั้ง

เม่ือดิฉันยอมรับการท้าทายของศาสดา 

พยากรณ์ ดิฉันอ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

มอรมอนที่เคยอ่านมาแล้วหลายครั้ง แต่ 

ดิฉันมองเห็นต่างจากเดิมหรือเข้าใจต่าง

จากเดิมถึงวิธีประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

หรือการท้าทายใหม่ๆ ดิฉันรู้ว่าทุกครั้งที่ 

เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างจริงใจ 

เราจะได้รับข้อคิดใหม่ๆ และใกล้ชิดพระผู้

ช่วยให้รอดมากขึ้น 

ซูเอลเล็น เอส. วีเลอร์, จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
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ผมรู้สึกว่าควรมา

สองปีครึ่งหลังจากผมรับบัพติศมาใน 

บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา คำาพูด 

ของเอ็ลเดอร์คนหนึ่งที่สอนผมยังดังก้อง 

อยู่ในหู “ผมรู้ว่าคุณคือผู้สอนศาสนา” ผม 

จำาคำาตอบอันเปี่ยมด้วยพลังที่ผมได้รับ 

เมื่อสวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าความรู้สึก 

ที่เคยเสียดแทงใจผมเป็นจริงหรือไม่ ผม 

อายุ 20 ปีและรู้ว่าควรเตรียมตัวเป็นผู้สอน 

ศาสนา

แต่ผมจะเป็นผู้สอนศาสนาได้อย่างไร  

ผมไม่มีอะไรเหมือนเทพบุตรทั้งหลายที่ 

สอนพระกิตติคุณผมเลย ผมจะออกจาก

งานได้อย่างไร ผมจะอยู่ที่ไหนหลังจาก 

กลับบ้าน มันยากมากที่จะหาที่อยู่อย่าง

ที่ผมมีถึงแม้จะเป็นเพียงห้องเล็กๆ หลัง

บ้านของใครก็ตาม

ระหวา่งทางกลบับา้นเยน็วนัหนึง่ ความ 

รู้สึกและความสงสัยเหล่านี้เข้ามาในใจ 

ผมอีกครั้ง เมื่อถึงบ้าน ผมพยายามตัดสิน 

ใจ ผมตัดสินใจคุกเข่าและสวดอ้อนวอน

ขอความช่วยเหลือ ขณะสวดอ้อนวอนอยู่ 

น้ัน ผมมีความรู้สึกแรงกล้าว่าผมควรไปพบ 

ลีอานโดรเพื่อนที่เคยเป็นกำาลังใจสำาคัญ

ยามผมเศร้าโศก

แต่เมื่อคิดว่าจะปลุกเขาขึ้นมากลาง 

ดึกทำาให้ผมต่อต้านความคิดดังกล่าว ผม

รู้ว่าเขาต้องตื่นเช้าไปทำางาน และผมไม่

กล้าเคาะประตูบ้านเขาในเวลานั้น ผมต่อ

สู้กับความคิดดังกล่าวแต่ยังคงรู้สึกว่า

ต้องไปพบเขา ผมเลือกทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ผมตัดสินใจเดินไปรอบๆ บริเวณนั้น 

เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์แทน แต่พอนึกขึ้น 

ได้ว่าผมเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ ผมก็เดิน 

กลับบ้าน ขณะเข้าบ้านผมเห็นลีอานโดร 

น่ังอยู่ในห้อง พระวิญญาณสถิตกับผม และ 

ผมรู้สึกหายใจไม่ออก ผมถามเขาด้วยน้ำา 

เสียงสั่นเครือว่า “คุณมาทำาอะไรที่นี่”

“ผมไม่รู้” เขาตอบ “ผมเพียงแต่รู้สึกว่า

ควรมาหาคุณ”

ผมเล่าความสงสัยที่ผมมีเกี่ยวกับงาน 

เผยแผ่ให้เขาฟัง เขาแสดงประจักษ์พยาน 

และให้กำาลังใจผม จากนั้นก็ช่วยผมกรอก 

ใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนาซึ่งผมนำาไปให้ 

อธิการตอนเช้าวันรุ่งขึ้น สองเดือนต่อมา

ผมได้รับหมายเรียกไปคณะเผยแผ่ซัลตา 

อาร์เจนตินา

ผมรู้ว่าเพื่อนของผมเป็นเครื่องมือใน 

พระหัตถ์ของพระเจ้าคืนนั้น ผมรู้สุดหัวใจ 

ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟังและทรงตอบ 

คำาสวดอ้อนวอนที่เอ่ยออกมาด้วยความ 

จริงใจและด้วยเจตนาแท้จริง 

อัลโด ฟาบิโอ โมแรคคา, เนวาดา 
สหรัฐอเมริกา

ขณะเข้าบ้าน ผมเห็นลีอานโดรนั่งอยู่ใน
ห้อง พระวิญญาณสถิตกับผม และผมรู้สึก
หายใจไม่ออก



ผมกำาลังจะตาย!

ดิฉันเป็นพยาบาลประจำาหน่วยพัก 

ฟื้นหลังผ่าตัดที่มีงานมาก วันหนึ่ง 

ดิฉันได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับคนไข้ชื่อบิลที่ 

เพ่ิงรับการผ่าตัด เขาควรจะไปหน่วยวิกฤต 

บริบาลแต่ถูกส่งตัวมาให้ดิฉันเพราะหน่วย

นั้นเต็ม

ไม่นานคนไข้ก็มาถึงพร้อมครอบครัว 

ของเขา ดิฉันโล่งอกเมื่อเห็นเขารู้สึกตัวดี  

รู้ว่าตนเองอยู่ที ่ไหนทำาอะไร และอยู่ใน

สภาพที่ไม่น่าเป็นห่วง

หลังจากตรวจสัญญาณชีพ และทำาให้ 

เขากับครอบครัวคุ้นกับห้องแล้ว ดิฉันจึง 

เดินไปท่ีห้องโถงเพ่ือจดบันทึกบนผังข้อมูล 

ของเขา ขณะจรดปากกาลงบนกระดาษ 

ดิฉันได้ยินเสียงหนึ่งบอกว่า “กลับเข้าไป

ในห้องของเขา” ดิฉันหยุดเขียนและมอง

ข้างหลัง ไม่มีใครอยู่ที่นั่น ดิฉันคิดว่าดิฉัน 

คงคิดไปเอง แต่โดยฉับพลันดิฉันได้ยิน 

เสียงนั้นเป็นครั้งที่สอง—ดังกว่าเดิม
ดิฉันวิ่งกลับไปที่ห้องของบิลและพบว่า 

คอของเขาโตขึ้นสองเท่า และเขากำาลัง 
หายใจลำาบาก โดยคิดว่าเส้นเลือดใหญ่ที่ 
ลำาคอทะลุ ดิฉันจึงเอามือขวากดคอขณะ 
ใช้มือซ้ายโทรเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ 
และระบบประสาทท่ีทำาการตรวจรักษาเขา 
ศัลยแพทย์บอกว่าเขาจะส่งทีมงานมารับ
บิลให้เร็วที่สุด “และอย่าเอามือคุณออก!” 
เขาสั่ง

ขณะเอามือกดอยู่นั้น ดิฉันสังเกตเห็น 
หนังสือเล่มหนึ่งของศาสนจักรวางอยู่ใกล้
เตียงบิล “คุณเป็นสมาชิกศาสนจักรหรือ
คะ” ดิฉันถาม

เขาพยายามพยักหน้า จากนั้นจึงบอก

ดิฉันว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในพระ

ศัลยแพทย์บอกว่าเขาจะส่งทีมงานมารับ 
บิลให้เร็วที่สุด “และอย่าเอามือคุณออก!” 
เขาสั่ง

วิหารแอตแลนตา จอร์เจีย เขากะพริบตา 

เพื่อไล่น้ำาตาออกไปและพูดว่า “ผมกำาลัง

จะตาย!”

ดิฉันบอกเขาว่าเขาจะไม่ตาย โดยกล่าว 

อย่างมั่นใจมากว่า “ดิฉันจะแต่งงานใน

พระวิหารแอตแลนตาเดือนหน้า คุณจะ

ต้องอยู่ที่นั่น” จากนั้นทีมผ่าตัดมาถึงและ

เคลื่อนย้ายบิลไปอย่างรวดเร็ว

ดิฉันตื่นเต้นกับแผนการแต่งงานตลอด 

เดือนถัดมา จนเกือบลืมบิลที่กลับกลาย 

เป็นว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการรักษา 

และเมื่อภรรยาประธานพระวิหารพาดิฉัน

ไปห้องผนึกในวันแต่งงาน ดิฉันเห็นหน้า 

คุ้นๆ จอร์เจียภรรยาของบิลนั่นเอง เมื่อ 

ดิฉันบอกเธอว่าจะแต่งงาน เธอจึงไปหา

บิล ครู่หนึ่งก่อนพิธีเริ่ม ประตูเปิดและเขา

เดินเข้ามา หลังจากปวดศีรษะ คลื่นไส้ 

และอ่อนเพลียอยู่หลายสัปดาห์ วันน้ันบิล 

รู้สึกดีพอจะเดินทางมาพระวิหารโดยไม่

ทราบว่าวันนั้นเป็นวันแต่งงานของดิฉัน

สองปีต่อมาดิฉันกับสามีได้รับเรียกเป็น 

เจ้าหน้าที่ศาสนพิธีในพระวิหารแนชวิลล์ 
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เนื่องด้วยกำาหนดการจัดพิมพ์การประชุมใหญ่สามัญ ดัชนีปี 2011 จึง 
ปรากฏอยู่ในปี 2012  ท่านอาจต้องการสอดใบแทรกน้ีไว้ในฉบับธันวาคม 
ปี 2011 

เลียโฮนา ในปี 2011 จัดพิมพ์ทั้งหมด 46 ภาษา: ทุกเดือนในภาษา 
เซบู จีน เดนมาร์ก ดัตช์ อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี  
ญี่ปุ่น เกาหลี นอร์เวย์ โปรตุเกส รัสเซีย ซามัว สเปน สวีเดน ตากาล็อก  
ไทย ตองกา และยูเครน; หกครั้ง (ม.ค., เม.ย., พ.ค., ก.ค., ต.ค., และ  
พ.ย.) ในภาษาฮังการี และอินโดนีเซีย; หกครั้ง (ม.ค., เม.ย., มิ.ย., ก.ค.,  
ต.ค., และ ธ.ค.) ในภาษาเขมรและมองโกเลีย; สี่ครั้ง (เม.ย., พ.ค., ต.ค., 
และ พ.ย.) ในภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บัลแกเรีย เช็ก ฟิจิ มาลากาซี 
โปแลนด์ โรมาเนีย ตาฮีตี และเวียดนาม; สี่ครั้ง (ม.ค., เม.ย., ก.ค., และ 
ต.ค.) ในภาษาคิริบาส; สามคร้ัง (เม.ย., ก.ค., และ ต.ค.) ในภาษาอูรดู; 
สองครั้ง (เม.ย. และ ต.ค.) ในภาษาบิสลามา เอสโทเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย 
และมาร์แชลล์; หนึ่งครั้ง (เม.ย.) ในภาษาโครเอเชีย กรีก ไอซ์แลนด์ และ
สโลวีเนีย
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มิ.ย. หน้า 14

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
การเป็นชายฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์, 

ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ  
  ม.ค. หน้า 53
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ดิฉันรู้สึกร้อนรุ่มในใจ
คลอเดีย วิลเลียมส์ ต.ค. หน้า 69

ดิบบ์, แอน เอ็ม.
ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์และ

แน่วแน่ พ.ค. หน้า 146

ดิแอซ, แอนโธนี เอ็กซ์.
ข่าวสารมีรสเลิศ ก.พ. หน้า 48

ดื่มด่ำาน้ำาธำารงชีวิต	
แมทธิว ฮีพส์ ก.ค. หน้า 10

ดุลยภาพ  
 ประเพณีของชีวิตที่ชอบธรรมและ 
  มีดุลยภาพ, แอล. ทอม เพอร์รีย์  
  ส.ค. หน้า 30

เด กิกลิโอ, บาร์บารา
ในที่สุดดิฉันก็พบศาสนจักร  

มี.ค. หน้า 38

เด ซาลินาส, เนเรอิดา ซานตาเฟ
เป้าหมายที่สำาคัญกว่า ก.ย. หน้า 56

เด โอโยส, เบ็นฮามิน
ได้รับเรียกเป็นวิสุทธิชน  

พ.ค. หน้า 134

เด็ก
การรับใช้ของดิฉันในฐานะสมาชิก

โสด, จูลี เบอร์เดทท์ ธ.ค. หน้า 12
ช่วยให้เด็กรู้สึกปลอดภัย, ชอว์น  

อีวานส์ ก.พ. หน้า 16
เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ, จีน เอ.  

สตีเวนส์ พ.ค. หน้า 11
อธิการเข้าใจผิดอย่างนั้นหรือ, จีนนี 

แอล. โซเรนเซ็น ม.ค. หน้า 43

เด็กผู้หญิงที่ยิ้มสวย
มิเชลล์ กลอเซอร์ มี.ค. หน้า 58

เดนนิส, ดไวท์ เลอรอย
ไปโบสถ์! ส.ค. หน้า 40

เดนนีย์, ซูซาน
อิซาเบลอยู่ไหน ม.ค. หน้า 68

โดยวิธีเล็กน้อย
ลอเรล ทูสเซอร์ ก.ค. หน้า 45

โดแอน, เบทซีย์ 
จากผู้รอดชีวิตเป็นผู้ช่วยชีวิต  

ก.พ. หน้า 14

ได้รับการนำาทางโดยพระวิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์
บอยด์ เค. แพคเกอร์ พ.ค. หน้า  37

ได้รับพรโดยฐานะปุโรหิต
เวอร์จิเนีย กิลลิส มิ.ย. หน้า 39

ได้รับพรโดยสภา
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด มิ.ย. หน้า 11

ได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า
ราโมนา ดัตตัน ก.ค. หน้า 14

ได้รับเรียกเป็นวิสุทธิชน
เบ็นฮามิน เด โอโยส พ.ค. หน้า 134

ได้รับเรียกให้รับใช้:	ท่าน
เฮเธอร์ ริกลีย์ ก.ย. หน้า 74

ไดเออร์, แอชลีย์
รางวัลของการสร้างใหม่  

เม.ย. หน้า 50

ต
ต้นคริสต์มาส

แฮร์เรียต อาร์. อุคท์ดอร์ฟ  
ธ.ค. หน้า 66

ต้นคริสต์มาสต่างชนิด
เอเลียนา ออสบอร์น ธ.ค. หน้า 70

ต้องการคนทำาดัชนีนานาชาติมากข้ึน
ฮิคาริ ลอฟตัส มิ.ย. หน้า 74

ต่อหน้าเหล่าเทพ
แซมิวเอล กูลด์ ม.ค. หน้า 50

เตรียมพร้อม, การ
ฉันหวังจะเป็นผู้สอนศาสนา, ลอแรน 

คุก ม.ค. หน้า 58
ทุนเผยแผ่ของผม, สเป็นเซอร์ เอส. 

ธ.ค. หน้า 68
ผู้สอนศาสนาคือสมบัติอันล้ำาค่าของ

ศาสนจักร, คาซุฮิโกะ ยามาชิตะ 
พ.ย. หน้า 123

พระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้า, โจแอน ไชลด์ และ  
คริสตินา ฟรังโก ก.ค. หน้า 64

พันธกิจชีวิตของมารดาที่เปี่ยม 
ด้วยรัก, เปียห์โอลานี คาอูวาคา 
ก.ค. หน้า 15

มีคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการรับใช้
ในศาสนจักร, อลิซ เอ. ลูอิส  
ก.ย. หน้า 10

โอกาสพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต,  
ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ 
พ.ย. หน้า 64

เตรียมรับบัพติศมาแทนคนตาย
เอลีสซา เจ. เคิร์คแฮม ก.ย. หน้า 60

แต่งงาน, การ (ดู ครอบครัว ด้วย)
ความปรารถนา, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 

พ.ค. หน้า 53
ธรรมชาตินิรันดร์ของการแต่งงาน, 

เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์  
ก.ย. หน้า 18

แนวคิดของวิสุทธิชนเกี่ยวกับ
การแต่งงาน, ฮิวจ์ บี. บราวน์ 
มิ.ย. หน้า 20

เปิดโอกาสให้พระผู้เป็นเจ้าทรง
อวยพรเรา, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส 
ก.ย. หน้า 28

พรนิรันดร์ของการแต่งงาน, ริชาร์ด 
จี. สก็อตต์ พ.ค. หน้า 118

พระวิหารปิด! ชิเนดู เอเวเรอูโซ  
ก.ย. หน้า 40

สร้างการแต่งงานนิรันดร์ของดิฉัน, 
โรซานา ปอนเทส บาร์โบซา เนเวส 
ก.ย. หน้า 20

สวรรค์น้อยๆ บนแผ่นดินโลก, โรเบิร์ต 
ดี. เฮลส์ ก.ย. หน้า 22

หายและพบ, อาดัม ซี. โอลสัน  
ธ.ค. หน้า 34

อำานาจฐานะปุโรหิต, โธมัส เอส. 
มอนสัน พ.ค. หน้า 83

แต่งตัวเต็มยศ	 
 คาเร รีวิลล์ เม.ย. หน้า 70

แต่ที่นี่ไม่มีโบสถ์
จูลี อิสเมล เม.ย. หน้า 40

ถ
ถนนสู่พระวิหาร

แชด อี. ฟาเรส ธ.ค. หน้า 24

ถึงทุกภาษาและผู้คน
ลีอา แม็คคลานาฮาน ต.ค. หน้า 72

ท
ทรอนโกโซ, มิกูเอล

เราหันไปพึ่งการสวดอ้อนวอน  
มี.ค. หน้า 41

ทอลลีย์, รีเบคกา คอร์นิช
อยู่ด้วยกันตลอดกาล ก.ค. หน้า 70

“ทั้งหมดนี้เป็นพรแก่ดิฉัน”	 
 ไมเคิล อาร์. มอร์ริส เม.ย. หน้า 11

ท่านไม่มีวันโดดเดี่ยว
ธ.ค. หน้า 48

ท่านสำาคัญต่อพระองค์

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ พ.ย. หน้า 23

ทาลบอท, สก็อตต์

 การชี้นำาในพรของผม เม.ย. หน้า 55

ทำาไมต้องคู่มือ

 มี.ค. หน้า 79

ทำาวันนี้ให้ดี
ลินเซย์  สตีเวนส์ ม.ค. หน้า 73

ทำาสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องโดย
ไม่ชักช้า
โฮเซ แอล. อาลอนโซ พ.ย. หน้า 16

ทำาให้แข็งขัน, การ (ด ูช่วยชีวิต, 
การ ด้วย)
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ที่

แข็งขันน้อย, บอยด์ เค. แพคเกอร์ 
ก.พ. หน้า 20

ช่วยชีวิตลูกแกะที่หลงทาง, โดนัลด์ 
เจ. คีย์เอส ก.พ. หน้า 33

ถนนสู่พระวิหาร, แชด อี. ฟาเรส 
ธ.ค. หน้า 24

ทำาสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องโดย
ไม่ชักช้า, โฮเซ แอล. อาลอนโซ 
พ.ย. หน้า 16

เธอไม่ทอดทิ้งดิฉัน, ซอนยา  
คอนสแตนส์ ก.พ. หน้า 34

เป้าหมายที่สำาคัญกว่า, เนเรอิดา  
ซานตาเฟ เด ซาลินาส  
ก.ย. หน้า 56

โปรดส่งคนมา, เวนดี วอล์โคเวียค 
ก.พ. หน้า 38

หายและพบ, อาดัม ซี. โอลสัน  
ธ.ค. หน้า 34

โอกาสพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต,  
ดับเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วัดเดลล์ 
พ.ย. หน้า 64

ที่นั่งในงานเลี้ยงของเจ้าบ่าว
เมลิสซา เมอร์ริลล์ ก.พ. หน้า 80

ทุนเผยแผ่ของผม
สเป็นเซอร์ เอส. ธ.ค. หน้า 68

ทุพพลภาพ, ความ
เครื่องหมายของพระวิญญาณ,  

เปโตร โอวัลเลส มิ.ย. หน้า 53
เมื่อดิฉันพบน้องชายอีกครั้ง, มาเรีย 

อิซาเบล ปาร์ราเดอุริเบ  
ก.ค. หน้า 39

ทูสเชอร์, ลอเรล
โดยวิธีเล็กน้อย ก.ค. หน้า 45

เทคโนโลยี
ใจของลูกหลานจะหันไป, เดวิด เอ. 

เบดนาร์ พ.ย. หน้า 29
เวลาในการเตรียม, เอียน เอส. 

อาร์เดิร์น พ.ย. หน้า 38

เทนส์เมเยอร์, มาร์ค
โทรหาโควรัมของผม ก.ย. หน้า 55

แทนเนอร์, เอ็น. เอลดอน
ธรรมชาตินิรันดร์ของการแต่งงาน 

ก.ย. หน้า 18

โทรศัพท์ไปหาผู้สอนประจำาบ้านสิ
ไดอานา ลอสกี ม.ค. หน้า 42

โทรหาโควรัมของผม
มาร์ค เทนส์เมเยอร์ ก.ย. หน้า 55
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เบค, จูลี บี.
การสอนหลักคำาสอนเรื่องครอบครัว 

มี.ค. หน้า 32
ประวัติสมาคมสงเคราะห์: มองดู

วิสัยทัศน์ที่พระเจ้าทรงมีต่อธิดา
ของพระองค์ ก.ย. หน้า 34

สิ่งที่ดิฉันหวังให้หลานสาว  
(และหลานชาย) ของดิฉันเข้าใจ
เกี่ยวกับสมาคมสงเคราะห์  
พ.ย. หน้า 141

หากเราไม่สงสัย ต.ค. หน้า 46

เบค, เดวิด แอล.  
 ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน—สำาคัญยิ่ง 
  กว่าที่ท่านคิด ม.ค. หน้า 37

เบดนาร์, เดวิด เอ. 
ความฝันของลีไฮ: ยึดราวเหล็กไว้

แน่น ต.ค. หน้า 32
ใจของลูกหลานจะหันไป  

พ.ย. หน้า 29
พระกิตติคุณจะช่วยให้ฉันมีความสุข

ได้อย่างไร มี.ค. หน้า 59
วิญญาณแห่งการเปิดเผย  

พ.ค. หน้า 109

เบนเนตต์,  แรนดอลล์ เค. 
เลือกชีวิตนิรันดร์ พ.ย. หน้า 126

เบนบริดจ์, เทด 
สัญญาของเขาเกิดสัมฤทธิผล  

ก.ย. หน้า 38

เบ็นสัน, เอสรา แทฟท์ 
พระคัมภีร์มอรมอน—ศิลาหลักแห่ง

ศาสนาของเรา ต.ค. หน้า 52

เบนาวิเดส, ออสการ์ อัลเฟรโด 
ส่วนสิบที่ซื่อสัตย์ พรที่ยิ่งใหญ่  

ก.พ. หน้า 51

เบอร์กอยเน, เกรก
ผมจะหางานได้หรือ ก.ย. หน้า 41

เบอร์เดทท์, จูลี
การรับใช้ของดิฉันในฐานะสมาชิก

โสด ธ.ค. หน้า 12

เบอร์ตัน, เอช. เดวิด
งานที่ทำาให้ศักดิ์สิทธิ์ของสวัสดิการ

พ.ค. หน้า 101
แบ็กลีย์, วัล แชดวิค 

คบเพื่อนใหม่ ก.ย. หน้า 73

แบนซ์, คริสตี รัสช์  
 พระวิญญาณตรัสผ่านดิฉัน  
  ก.ย. หน้า 39

แบบอย่าง
กล้ายืนคนเดียว, โธมัส เอส. มอนสัน 

พ.ย. หน้า 77

ธ
ธงสัญญาณต่อประชาชาติ

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  
พ.ค. หน้า 141

ธรรมชาตินิรันดร์ของการแต่งงาน
เอ็น. เอลดอน แทนเนอร์  

ก.ย. หน้า 18

ธรรมชาติแห่งสวรรค์
ดิฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า
  อย่างนั้นหรือ, วาลารี เชงก์  

ก.ย. หน้า 50
แต่งตัวเต็มยศ, คาเร รีวิลล์  

เม.ย. หน้า 70
ท่านสำาคัญต่อพระองค,์ ดีเทอร์  

เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ พ.ย. หน้า 23

ธอมพ์สัน, บาร์บารา
การเปิดเผยส่วนตัวและประจักษ์

พยาน พ.ย. หน้า 10
แนบสนิทกับพันธสัญญา  

พ.ย. หน้า 151
“เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร” 

ก.ค. หน้า 29

ธอมพ์สัน, มาริสซา
การว่ายน้ำาสอนอะไรดิฉัน  

มิ.ย. หน้า 58

ธิดาในอาณาจักรของเรา: งานทาง
ประวัติศาสตร์สำาหรับสตรีแอลดี-
เอสในวันนี้
เชลซี ไนเบอร์กอลล์ พ.ย. หน้า 162

เธอน่าจะเรียนเซมินารีนะ
ลิสา เพซ ม.ค. หน้า 55

เธอไม่ทอดทิ้งดิฉัน
ซอนยา คอนสแตนส์ ก.พ. หน้า  34

น
นับพรของท่าน

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ มี.ค. หน้า 62

นิยุนกิ, มาร์เซล
การเลือกของนียา เม.ย. หน้า 59

นี่จะเป็นหมายสำาคัญแก่ท่าน 
ทั้งหลาย
วิทนีย์ ฮิงค์ลีย์ ธ.ค. หน้า 52

เนลเซ็น, ซูซี แท็กกี โกเอลโฮ  
คาลดัส
พลังของการศึกษา มิ.ย. หน้า 42

เนลสัน, รัสเซลล ์เอ็ม.
ความอดกลั้นคืออะไร มี.ค. หน้า 52
เผชิญอนาคตด้วยศรัทธา  

พ.ค. หน้า 42

พันธสัญญา  พ.ย. หน้า 110
สันติสุขและปีติที่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้

รอดทรงพระชนม์ ธ.ค. หน้า 18
สิ่งที่พระคัมภีร์มอรมอนสอนเกี่ยว

กับความรักของพระผู้เป็นเจ้า  
ต.ค. หน้า 10

เนลสัน, แองเจลิกา
คำาตอบในข้อแปด ก.ค. หน้า 50

เนเวส, โรซานา ปอนเทส บาร์โบซา
สร้างการแต่งงานนิรันดร์ของดิฉัน 

ก.ย. หน้า 20

แนบสนิทกับพันธสัญญา
บาร์บารา ธอมพ์สัน พ.ย. หน้า 151

แนวคิดของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เกี่ยวกับการแต่งงาน
ฮิวจ์ บี.  บราวน์ มิ.ย. หน้า 20

แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์
ในครอบครัว
  ม.ค. หน้า 79
  ก.พ. หน้า 79
  มี.ค. หน้า 78
  เม.ย. หน้า 79
  มิ.ย. หน้า 79
  ก.ค. หน้า 79
  ส.ค. หน้า 79
  ก.ย. หน้า 79
  ธ.ค. หน้า 79

แนะนำาคู่มือเล่มใหม่ระหว่างการ
อบรมทั่วโลก
อาดัม ซี. โอลสัน ม.ค. หน้า 74

ในที่สุดดิฉันก็พบศาสนจักร
บาร์บารา เด กิกลิโอ มี.ค. หน้า 38

ไนเบอร์กอลล์, เชลซี
ธิดาในอาณาจักรของเรา: งานทาง

ประวัติศาสตร์สำาหรับสตรีแอลดี-
เอสในวันนี้ พ.ย. หน้า 162

บ
บทเพลงที่ขับขานไม่ได้

เควนทิน แอล. คุก พ.ย. หน้า 133

บทเรียนจากพระอาจารย์
มาร์วิน เจ. แอชตัน ธ.ค. หน้า 16

บราวน์, ฮิวจ ์บี.
แนวคิดของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

เก่ียวกับการแต่งงาน มิ.ย. หน้า 20

บริบทเชิงประวัติศาสตร์ของ 
พันธสัญญาใหม่
โธมัส เอ. เวย์เมนท์ ม.ค. หน้า 20

บริสุทธิ์, ความ
ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์, อีเลน เอส. 

ดัลตัน พ.ค. หน้า 154

บลีค, เจน
พระองค์ทรงแบกโทมนัสของดิฉัน 

มิ.ย. หน้า 12

บอนเน็ต, จอร์จส์ เอ.
สมานใจที่ชอกช้ำา มี.ค. หน้า 17

บัตรข้อความที่น่าสนใจจากการ
ประชุมใหญ่
ก.ค. หน้า 74

บัตรพระวิหาร
ธ.ค. หน้า 63

บัพติศมา
การตัดสินใจครั้งใหญ่ของฉัน,  

รีเบคกา ชอว์ มิ.ย. หน้า 68
มีความสุขที่บ้าน, แชด อี. ฟาเรส 

เม.ย. หน้า 68
ไม่กังวลเรื่องน้ำา, อาดัม ซี. โอลสัน 

ก.ค. หน้า 36
หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของ

พระกิตติคุณทำาให้ฉันอยู่กับพระ
ผู้เป็นเจ้าได้อีกครั้ง, แอนา มาเรีย 
โคเบิร์น และ คริสตินา ฟรังโก 
มิ.ย. หน้า 62

อิซาเบลอยู่ไหน, ซูซาน เดนนีย์  
ม.ค. หน้า 68

บัพติศมาแทนคนตาย  
 เตรียมรับบัพติศมาแทนคนตาย,  
  เอลีสซา เจ. เคิร์คแฮม  
  ก.ย. หน้า 60

บัลลาร์ด, เอ็ม. รัสเซลล์
ความสำาคัญของชื่อ พ.ย. หน้า 101
ได้รับพรโดยสภา มิ.ย. หน้า 11
 พบปีติผ่านการรับใช้ด้วยความรัก 

พ.ค. หน้า 58

บายเดอะเวย์,	จอห์น
เพื่อนๆ ของท่านจะพาท่านไปที่ไหน
  ก.พ. หน้า 52

บาร์นัม, รีเบคกา  
 วันกิจกรรมให้คำาตอบ มี.ค. หน้า 66

บิดา
จงรักมารดาของเธอ, อีเลน เอส.  

ดัลตัน พ.ย. หน้า 98
จงวางใจในพระเจ้า, อีเลน เอส.  

ดัลตัน มิ.ย. หน้า 60
สอนคนให้หาปลา, อาดัม ซี. โอลสัน 

มิ.ย. หน้า 54
หน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้ากับคุณพ่อ, 

พอล แวนเดนเบิร์จ ก.ย. หน้า 54

บุตรธิดา
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  

พ.ย. หน้า 34
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การเป็นชายฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์, 
ฝ่ายประธานเยาวชนชายสามัญ 
ม.ค. หน้า 53

ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความ
กลัวเสีย, แอล. ทอม เพอร์รีย์ 
พ.ย. หน้า 52

คำาพูดเหล่านั้น, แองจี เบิร์กสตรอม 
มิลเลอร์ ธ.ค. หน้า 60 แบบอย่าง
สมัยโบราณ คำาสัญญาสมัยใหม่ 
ม.ค. หน้า 44

จงรักมารดาของเธอ, อีเลน เอส.  
ดัลตัน พ.ย. หน้า 98

ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์และ
แน่วแน่, แอน เอ็ม. ดิบบ์  
พ.ค. หน้า 146

บทเรียนจากพระอาจารย์, มาร์วิน 
เจ. แอชตัน ธ.ค. หน้า 16

แบบอย่างของท่านเป็นเรื่องสำาคัญ, 
โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ  
มิ.ย. หน้า 48

แบบอย่างสมัยโบราณ คำาสัญญา
สมัยใหม่ ม.ค. หน้า 44

ประจักษ์พยานที่มีชีวิต, เฮนรีย์ บี. 
อายริงก์ พ.ค. หน้า 158

เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ, จีน เอ.  
สตีเวนส์ พ.ค. หน้า 11

ผู้ปกป้องศรัทธา, ริชาร์ด เอ็ม.  
รอมนีย์ มี.ค. หน้า 50

พลังของแบบอย่างที่ชอบธรรม,  
เจอร์รีย์ สตริงแกม มิ.ย. หน้า 19

แล่นเรือตรงไปยังหมู่เกาะมาร์แชลล์, 
โจชัว เจ. เพอร์คีย์ เม.ย. หน้า 32

เส้นทางท่ีแท้จริงสู่ความสุข, เควนทิน 
 แอล. คุก มิ.ย. หน้า 28

อิซาเบลอยู่ไหน, ซูซาน เดนนีย์  
ม.ค. หน้า 68

แบบอย่างการสวดอ้อนวอนของ
ดาเนียล
ลอรี วิลเลียมส์ โซว์บาย  

มี.ค. หน้า 70

แบบอย่างของท่านเป็นเรื่องสำาคัญ
โจเซฟ ดับเบิลยู. ซิตาติ  

มิ.ย. หน้า 48

แบบอย่างสมัยโบราณ	คำาสัญญา 
	สมัยใหม่	 
 ม.ค. หน้า 44

แบร์ด, จีนา  
 พระคัมภีร์มอรมอนพูดกับดิฉัน  
  ต.ค. หน้า 70

โบเซนอฟ, แอนเดรจ
ขยะของคนหนึ่งเป็นสมบัติล้ำาค่าของ

อีกคนหนึ่ง ก.ค. หน้า 56

โบว์เลส, ทิฟฟานี เทย์เลอร์
เมืองสองเมืองและพระเมตตาอัน

ละเอียดอ่อน ก.ค. หน้า 41

ป
ปกป้องสารนิพนธ์ของผม—และ
พระคัมภีร์มอรมอน
สก็อตต์ แมคโดนัลด์ ก.ค. หน้า 38

ปฐมวัย
ไปพบผู้ช่วยชีวิต, เฮนรีย์ บี. อายริงก์ 

ก.ค. หน้า 62
อธิการเข้าใจผิดอย่างนั้นหรือ, จีนนี 

แอล. โซเรนเซ็น ม.ค. หน้า 43

ประจักษ์พยาน 
Mi Vida, Mi Historia ก.ค. หน้า 16
การเปิดเผยส่วนตัวและประจักษ์

พยาน, บาร์บารา ธอมพ์สัน  
พ.ย. หน้า 10

ข่าวสารมีรสเลิศ, แอนโธนี เอ็กซ์.  
ดิแอซ ก.พ. หน้า 48

เขาขอเช่นน้ันจริงหรือ,โจลีน แฮนเซ็น 
ส.ค. หน้า 12

จากเชื่อเป็นรู้, เฉี่ยวยี่ หลิน  
ม.ค. หน้า 47

เธอน่าจะเรียนเซมินารีนะ, ลิสา เพซ 
ม.ค. หน้า 55

บริบทเชิงประวัติศาสตร์ของพันธ-
สัญญาใหม่, โธมัส เอ. เวย์เมนท์ 
ม.ค. หน้า 20

ปกป้องสารนิพนธ์ของผม—และ 
พระคัมภีร์มอรมอน, สก็อตต์ 
แมคโดนัลด์ ก.ค. หน้า 38

ประจักษ์พยานที่มีชีวิต, เฮนรีย์ บี. 
อายริงก์ พ.ค. หน้า 158

ผิดคีย์แต่ตรงเป้าหมาย, จานีล บี.  
ฟรีแมน ธ.ค. หน้า 11

พยานที่แน่นอน, คาร์ล บี. แพรทท์ 
ธ.ค. หน้า 50

พระคัมภีร์มอรมอน—พระคัมภีร์ 
จากพระผู้เป็นเจ้า, แทด อาร์. 
คอลลิสเตอร์ พ.ย. หน้า 94

ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, โธมัส 
เอส. มอนสัน พ.ย. หน้า 105

วิธีศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน,  
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  
ต.ค. หน้า 28

ศาสนจักรที่แท้จริงและดำารงอยู่เพียง
แห่งเดียว, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 
ส.ค. หน้า 48

สร้างบนรากฐานอันมั่นคง, โจชัว เจ. 
เพอร์คีย์ มิ.ย. หน้า 80

หากท่านอยากรู้จริงๆ ท่านจะรู้,  
วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ  
ต.ค. หน้า 60

ประจักษ์พยาน
เซซิล โอ. แซมูเอลสัน จูเนียร์  

พ.ค. หน้า 50

ประจักษ์พยาน	พันธสัญญา	และ
พยาน
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  

ต.ค. หน้า 80

ประจักษ์พยานที่มีชีวิต
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ พ.ค. หน้า 158

ประชุมใหญ่สามัญ, การ
จนเราเจอกันอีก, โธมัส เอส. มอนสัน 

พ.ย. หน้า 139
ธงสัญญาณต่อประชาชาติ, เจฟฟรีย์ 

อาร์. ฮอลแลนด์ พ.ค. หน้า 141
บัตรข้อความที่น่าสนใจจากการ

ประชุมใหญ่ ก.ค. หน้า 74
ประยุกต์ใช้การประชุมใหญ่เปลี่ยน

ชีวิต, เมลิสซา เมอร์ริลล์  
มี.ค. หน้า 74

พลังของแบบอย่างที่ชอบธรรม,  
เจอร์รีย์ สตริงแกม มิ.ย. หน้า 19

เมื่อเราพบกันอีก โธมัส เอส.  
มอนสัน พ.ย. หน้า 4

ยามเราจากกัน, โธมัส เอส. มอนสัน 
พ.ค. หน้า 145

ประธานคณะเผยแผ่ใหม่ได้รับพร
ในการใช้ศรัทธา
เฮเธอร์ ริกลีย์ ธ.ค. หน้า 74

ประธานมอนสันอยากพบคุณ
จอร์จ ชาร์คีย์ มิ.ย. หน้า 38

ประเพณีของชีวิตที่ชอบธรรมและ
มีดุลยภาพ
แอล. ทอม เพอร์รีย์ ส.ค. หน้า 30

ประยุกต์ใช้การประชุมใหญ่ 
	เปลี่ยนชีวิต	 
 เมลิสซา เมอร์ริลล์ มี.ค. หน้า 74

ประวัติครอบครัว
ใจของลูกหลานจะหันไป, เดวิด เอ. 

เบดนาร์ พ.ย. หน้า 29
ต้องการคนทำาดัชนีนานาชาติมากขึ้น, 

ฮิคาริ ลอฟตัส มิ.ย. หน้า 74
ภาพสะท้อน, เชอิลา คินเดรด  

ส.ค. หน้า 60
สัญญาของเขาเกิดสัมฤทธิผล, เทด 

เบนบริดจ์ ก.ย. หน้า 38

ประวัติและมรดกของสมาคม
สงเคราะห์
ม.ค. หน้า 7

ประวัติศาสนจักร (ด ูผู้บุกเบิก 
ด้วย)
การเรียก, โครีน พิวจ์ ก.ค. หน้า 68
จุดประสงค์ของสมาคมสงเคราะห์ 

เม.ย. หน้า 7
ประวัติและมรดกของสมาคม

สงเคราะห์ ม.ค. หน้า 7
ประวัติสมาคมสงเคราะห์: มองดู

วิสัยทัศน์ที่พระเจ้าทรงมีต่อธิดา
ของพระองค์, จูลี บี. เบค  
ก.ย. หน้า 34

พบบราเดอร์โจเซฟ ธ.ค. หน้า 58
ย่ืนมือช่วยชีวิต, กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 

ส.ค. หน้า 18
รีเบคกา สเวน วิลเลียมส์: แน่วแน่

และไม่หวั่นไหว, เจนีซ ลีน  
จอห์นสัน เม.ย. หน้า 28

ศรัทธาที่จะตอบรับการเรียก,  
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  
ก.ค. หน้า 22

ประวัติสมาคมสงเคราะห์:	มองดู
วิสัยทัศน์ที่พระเจ้าทรงมีต่อธิดา
ของพระองค์
จูลี บี. เบค ก.ย. หน้า 34

ปลอดภัยในครอบครัววอร์ด	
แครอไลน์ คิงส์ลีย์ มี.ค. หน้า 80

ปลอบโยน 
การประชุมใหญ่สามัญสำาหรับดิฉัน

โดยเฉพาะ, แอนน์ ซิงเกิลตัน  
ก.ย. หน้า 14

พระคัมภีร์มอรมอนพูดกับดิฉัน, จีนา 
แบร์ด ต.ค. หน้า 70

เมืองสองเมืองและพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อน, ทิฟฟานี เทย์เลอร์ 
โบว์เลส ก.ค. หน้า 41

เมื่อพระคริสต์ทรงปลอบโยนเรา, 
แองเจลา ฟอลเลนไทน์  
ธ.ค. หน้า 38

ปาฏิหาริย์ของการชดใช้
ซี. สก็อตต์ โกรว์ พ.ค. หน้า 137

ป่าศักดิ์สิทธิ์	
มิ.ย. หน้า 52

ปีติ
ของประทานอันสูงส่งแห่งการกลับใจ, 

ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  
พ.ย. หน้า 47

อย่าลืมฉัน, ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 
พ.ย. หน้า 155

ปีติของเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใด
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ก.พ. หน้า 4
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ปีติแห่งการฟื้นคืนชีวิต
โดย เอ็ลเดอร์โจเซฟ ชุง 

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระองค์ (พระเยซู) หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ ทรงเป็น 

ขึ้นมาแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น” (ดู มัทธิว  

28:5-6) ตราบจนปัจจุบัน นี่คือข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุด

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์!

ในท่อนสุดท้ายของเพลงจีนในยุคราชวงศ์ เหวิน เทียน- 

เซียง ผู้จงรักภักดีได้ประพันธ์คำาร้องต่อไปนี้ก่อนที่เขาจะเป็น 

มรณสักขี

นับแต่โบราณกาล

ใครเล่าหนีพ้นมรณา

ขอใจภักดีแห่งข้า

เป็นแสงส่องมรรคาอดีตกาล

(เหวิน เทียนเซียง, 1236-1283, “Leaving Sea of 

Desolation”) 

ขณะเร่ืองราวของเหวิน ผู้เผชิญความตายอย่างเด็ดเด่ียว 

สะท้อนสะเทือนใจเรา การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ก็สร้าง 

แรงบันดาลใจแก่จิตวิญญาณเราเช่นกัน “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำา 

ตาทุกๆ หยดจากตา [ของเรา] ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การ

คร่ำาครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะ

ยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4)

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ทำาให้เรามั่นใจว่า 

ความตายสำาหรับคนชอบธรรมนั้นหอมหวาน พระเยซูตรัสว่า 

“…บรรดาผู้ท่ีได้ประพฤติดีก็ฟ้ืนข้ึนสู่ชีวิต บรรดาผู้ท่ีได้ประพฤติ 

ชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา” (ยอห์น 5:29) ในโลกที่บาปพบได้

บ่อยกว่าทุกช่วงเวลา ความ “ประพฤติดี” นั้นได้กลายเป็นสิ่ง 

ที่หายากและบางครั้งถูกทำาให้มัวหมองว่าเป็นสิ่งเลวร้าย บ่อย

ครั้งเหลือเกินที่เราเห็นคน “เรียกความชั่วร้ายว่าความดี และ 

ความดีว่าความชั่วร้าย” (อิสยาห์ 5:20)

โดยการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ 

ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเอาชนะความตาย สิ่งทั้งปวงที่พระ 

องค์ทรงสอนเป็นความจริงและสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาจะมี 

สัมฤทธิผล ความมั่นใจนี้ช่างเป็นสิ่งที่เสริมสร้างชีวิตชีวาและ

กำาลังใจ สร้างความสบายใจและโล่งใจยิ่งนัก สุดท้ายแล้วความ 

ชอบธรรมจะชนะความชั่วร้าย ความจริงจะทำาลายความเท็จ ไม่ 

สงสัยเลยว่าหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังการ 

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เปโตรและยอห์นจึงยืนยันอย่าง 

กล้าหาญถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ บรรดาปุโรหิต

และนายทหารรักษาพระวิหารพร้อมด้วยพวกสะดูสีจับเปโตร 

และคนอื่นๆ เพื่อสอบถามพวกเขา “เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญ 

ของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็น 

คนสามัญ ก็ประหลาดใจ แล้วสำานึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระ

เยซู” (กิจการ 4:13) พวกเขาสั่งเปโตรและยอห์นไม่ให้พูดสิ่งใด

เลย แต่เปโตรและยอห์นตอบพวกเขาว่า “จำาเพาะพระพักตร์

พระเจ้า ข้าพเจ้าควรจะเช่ือฟังท่านหรือควรจะเช่ือฟังพระเจ้า ขอ 

ท่านทั้งหลายพิจารณาดู” (กิจการ 4:19)

หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดถูกตรึงกางเขน ผู้คนในทวีป 

อเมริกาประสบกับพายุ ฝน ฟ้าคะนอง แผ่นดินไหว เพลิง ลม หมุน 

และ ความ ปั่นป่วน ทาง ธรรมชาติ ต่างๆ (ดู 3 นีไฟ 8) และความ  

มืด ปกคลุม แผ่นดิน สาม วัน “และ มัน เป็น เวลา เช้า, และ ความมืด 

กระจาย ไป จาก ผืน แผ่นดิน, และ แผ่นดิน โลก หยุด สั่น สะเทือน,  

และ ศิลา หยุด แยก, และ เสียง ครวญคราง อัน น่า พร่ันพรึง ได้ ยุติ ลง, 

และ เสียง กึกก้อง ท้ังหมด สงบ ลง. และ แผ่นดิน โลก เข้า มา ประสาน 

 กัน อีก, คือ ธำารง อยู่; และ ความ โศก เศร้า, และ การ ร้องไห้, และ

พิลาป รำาพัน ของ ผู้คน ซึ่ง ได้ รับ การ ละเว้น หยุด ลง; และ ความ  

ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์โจเซฟ ชุง
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โศก เศร้า ของ พวก เขา เปลี่ยน เป็น ปีติ, และ การ คร่ำาครวญ ของ  

พวก เขา เปลี่ยน เป็นการ สรรเสริญ และ น้อม ขอบ พระทัย พระเจ้า 

 พระ เยซ ูคริสต์, พระ ผู้ ไถ่ ของ พวก เขา.” (3 นีไฟ 10:9-10) สำาหรับ 

คนชอบธรรมที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติ การฟื้นคืนชีวิตมิได้เป็น 

เพียงตำานานหรือเร่ืองเล่าขานต่อกันมา ปีติและความม่ันใจของ 

พวกเขาคงต้องยิ่งใหญ่สุดจะพรรณนา!

โดยผ่านอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราทุกคน 

สามารถรู้ได้ด้วยตนเองถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับการฟื้นคืน 

พระชนม์ของพระคริสต์ (ดู โมโรไน 10:5, 7) การฟ้ืนคืนพระชนม์ 

ของพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ของพระองค์เป็นสิ่งที่เชื่อม 

โยงกันอย่างไม่อาจแยกจากกันได้ การฟื้นคืนชีวิตเป็นสิ่งให้ 

เปล่าแก่เราโดยไม่มีเงื่อนไข ดังที่เปาโลกล่าวว่า “เพราะว่าคน 

ทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับ 

ได้ชีวิตเก่ียวเน่ืองกับพระคริสต์ฉันน้ัน” (1 โครินธ์ 15:22) อย่างไร 

ก็ตาม ผลของการไถ่น้ันข้ึนอยู่กับเง่ือนไขตามท่ีศาสดาพยากรณ์ 

นีไฟสอน “นอกจากมนุษย์จะอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ใน 

การทำาตามตัวอย่างของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 

แล้ว, เขาจะไม่สามารถรับ

การช่วยให้รอดได้.” 

(2 นีไฟ 31:16)

พ่ีน้องท่ีรัก ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์น้ีขณะท่ีเราเฉลิมฉลอง 

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด ขอให้เราไตร่ตรองถึง 

การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ ชัยชนะเหนือ 

ความตายของพระองค์ และการฟ้ืนคืนพระชนม์อันรุ่งโรจน์ของ 

พระองค์ ขอให้เราถามตนเองด้วยคำาถามนี้ว่า “เราจะรับพระ 

ดำารัสเชิญของพระคริสต์ในการติดตามพระองค์หรือไม่” (ดู  

มัทธิว 4:19)

พระเจ้าตรัสว่า ผู้ใดที่ติดตามพระองค์ “ในยุคนี้ผู้นั้น 

จะได้รับตอบแทนหลายเท่า และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์” 

(ลูกา 18:30) พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทำาให้เราได้รับพร 

มากมายในชีวิตนี้ ตัวอย่างเช่น การรักษาพระบัญญัติอาจดู 

เหมือนน่าเบื่อหรือยากสำาหรับบางคน แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้ 

จะพิสูจน์ให้เห็นว่าการรักษาพระบัญญัติทำาให้เรามีความสุข 

มากกว่าและมีชีวิตท่ีเรียบง่ายกว่าเม่ือตอนท่ีเราไม่เช่ือฟัง เพราะ 

ว่า “ความ ชั่วร้ายไม่ เคย เป็นความ สุข เลย” (แอลมา 41:10) 

กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ปรารถนา ให้ท่า น พิจารณา  

ถึง สภาพ อันเป็น พร และ เป็นสุขของ คน ที่ รักษา พระ บัญญัติ  

ของ พระผู้เป็นเจ้า. เพราะ ดูเถิด, พวก เขา ได้ รับพร ใน  

ทุก สิ่ง, ทั้ง ฝ่าย โลก และ ฝ่าย วิญญาณ; และ  

หาก พวก เขา ยืนหยัด อย่างซื่อสัตย์จน 

กว่า ชีวิต จะ หาไม่ แล้ว พวก เขา จะ ได้ รับ  

เข้า สู่สวรรค์, เพ่ือ โดย การ น้ัน พวก เขา จะ 

 พำานัก อยู่ กับ พระผู้เป็นเจ้า ใน สภาพ  

แห่ง ความ สุข อัน ไม่ รู้ จบ” (โมไซยาห์ 

2:41)

พรอีกประการที่เราจะได้รับเมื่อเรา 

รักษาพระบัญญัติคือปีติที่เราประสบเมื่อเรา 

ช่วยผู้อื่น คนเหล่านั้นที่ช่วยผู้อื่นโดยไม่คำานึง 

ถึงตนเองรู้ว่า การให้เป็นพรมากกว่าการรับ  

เมื่อเราช่วยผู้อื่น เราจะรู้สึกได้ถึงความสุข 

จากข้างในเฉกเช่นบิดามารดาจะประสบเม่ือ 

พวกเขารักลูกๆ อย่างไม่เห็นแก่ตนเองและ 
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ไม่เหนื่อยล้า มีผู้คนมากมายในโลกนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือ 

ศาสนาใด พวกเขาเต็มใจที่จะให้และช่วยผู้อื่นเป็นการส่วนตัว 

โดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการเป็นที่รับรู้ใดๆ ทั้งสิ้น เราชื่นชม 

คนที่มีจิตกุศลเช่นนั้น พวกเขาทำาให้เรารู้สึกขอบพระทัยคำาสอน 

และแบบอย่างของพระเยซูเช่นกัน

พระเจ้าตรัสกับเปโตรว่า “และเมื่อท่านได้หันกลับแล้ว 

จงชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32) หลังจากพระ

คริสต์ฟื้นคืนพระชนม์ เปโตรได้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและมุ่งมั่นยิ่ง 

กว่าเดิม ท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกหลายคนใน 

ศาสนจักร ในสาส์นฉบับหนึ่ง เปโตรเขียนว่า “แต่ถึงแม้ว่าท่าน

ทั้งหลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรม ท่านก็

เป็นสุข อย่ากลัวเขา และอย่าคิดวิตกไปเลย แต่ในใจของท่าน 

จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัว

ไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า 

ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วย

ใจสุภาพและด้วยความนับถือ” (1 เปโตร 3:14-15)

ในฐานะชาวคริสต์ นอกเหนือจากการให้คำามั่นสัญญา 

ว่าเราเต็มใจที่จะ “  ยืน เป็นพยาน เกี่ยว กับ พระผู้เป็นเจ้า ทุก เวลา 

 และ ใน ทุก สิ่ง, และ ใน ทุกแห่ง ที่ ท่าน อยู่, แม้ จนถึง ความ ตาย” 

(โมไซยาห์ 18:9) เราต้องทำาดังที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

กล่าว “บุรุษที่เปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า มิได้พึง 

พอใจกับการเป็นพรแก่ครอบครัวตนเท่านั้น แต่กับสิ่งอื่นๆ ทั่ว

ทั้งโลก และปรารถนาจะเป็นพรแก่เผ่าพันธุ์มนุษยชาติทั้งมวล” 

(คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ, หน้า 426) กล่าว 

โดยสรุป พระกิตติคุณของพระคริสต์นำาความเมตตามาสู่บ้าน 

ความปรองดองมาสู่สังคม และสันติสุขมาสู่โลก

เราขอบพระทัยสำาหรับการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วย 

ให้รอด เราชื่นชมยินดีในความรู้นี้ ซึ่งช่วยให้เราเต็มใจมากขึ้น 

ท่ีจะทำาตามพระองค์ พยายามรู้จักพระองค์และดำาเนินตามแบบ 

อย่างของพระองค์ พระคริสต์ทรงยกระดับวิสัยทัศน์ของเราและ 

ทรงช่วยให้เราเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นบริสุทธิ์และมี

ศักดิ์ศรีเช่นไร และคุณค่าอันไม่มีที่สิ้นสุดของจิตวิญญาณนั้น 

ไร้ขอบเขตเพียงใด ยิ่งกว่านั้น พระกิตติคุณของพระองค์ยังสอน 

เราว่ามนุษย์มีศักยภาพอันไม่มีขีดจำากัด สักวันหนึ่งเราสามารถ 

เป็นดังเช่นพระองค์และพระบิดาในสวรรค์ของเรา โดยผ่านการ 

เปิดเผยในพระคัมภีร์ยุคปัจจุบัน พระองค์ทรงสอนเราว่า “คุณ- 

ธรรม รัก คุณธรรม; ความสว่าง แนบ สนิท กับ ความ สว่าง; ความ 

 เมตตา มีความสงสารต่อ ความ เมตตา” (คพ. 88:40) คุณธรรม

ล้ำาค่ากว่าความร่ำารวย ความรู้ และชื่อเสียง พระเจ้าทอด 

พระเนตรจิตใจมิใช่รูปลักษณ์ภายนอก (ดู 1 ซามูเอล 16:7) 

พระองค์ทรงเคารพสิทธ์ิเสรีของเราและไม่ทรงบังคับเรา พระองค์ 

ทรงทำางานตามศรัทธาที่ผู้คนมีต่อพระองค์ พระองค์ทรงช่วยให้

เราเข้าใจว่าเราตำ่าต้อยเพียงไร แต่กระนั้น พระองค์ยังทรงรักเรา

แต่ละคน พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อให้เกิดความเป็นไป

ได้ว่าเราจะมีความสุขนิรันดร์

ขอให้เราทุกคนน้อมรับพระนามของพระองค์และนมัสการ 

พระองค์ด้วยกัน ¢

ขอให้เราไตร่ตรองถึงการพลีพระชนม์ชีพ 

เพื่อการชดใช้ของพระองค์ ชัยชนะเหนือ 

ความตายของพระองค์ และการฟื้นคืน 

พระชนม์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์  

ขอให้เราถามตนเองด้วยคำาถามนี้ว่า  

“เราจะรับพระดำารัสเชิญของพระคริสต ์

ในการติดตามพระองค์หรือไม่”
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สะท้อนมุมมองจาก 
ผู้สอนศาสนาอาวุโส
โดย ซิสเตอร์จูดี ออกเด็น
คณะเผยแผ่กรุงเทพ ประเทศไทย

วิสุทธิชนชาวสยาม

น้องสมาชิกชาวไทยเหล่านี้สวมใส่จะแตกต่างไปจากเครื่อง 

แต่งกายปกติ แต่ใบหน้าเปื้อนยิ้มของพวกเขายังเปี่ยมด้วย 

ความหวังและศรัทธาดังเดิม ต่างคนต่างโอบกอดและให้กำาลัง 

ใจกันและกัน ดิฉันได้ยินคำาถามเดิมๆ ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าว่า “เป็น

อย่างไรบ้าง” “มีอะไรให้ช่วยไหม”

เราร้องเพลงเปิด “เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า” (เพลงสวด, 
บทเพลงท่ี 45) น้ำาตาไหลอาบแก้มหลายคนเพราะความรักของ 
พระเยซูคริสต์ให้ความเข้มแข็งและกำาลังใจแก่พวกเขาที่จะรับ 
มือกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของประเทศไทย

ในที่ประชุมมีสมาชิกซึ่งอาศัยอาคารศาสนจักรเป็นที่ 
พักพิงขณะรอให้น้ำาลด คู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่เพิ่งซื้อบ้านหลัง
ใหม่แต่เวลานี้ถูกนำ้าท่วมจนถึงระดับบ่ากำาลังนั่งก้มศีรษะ

ขณะนั่งเงียบๆ รอการประชุมศีลระลึกเริ่ม ดิฉันมอง

ไปรอบอาคารแจ้งวัฒนะที่สวยงามของเรา ซึ่งเป็น

อาคารหลังใหญ่ที่สุดของศาสนจักรในประเทศไทย

เวลานี้ เป็นเวลาสามสัปดาห์ที่เราไม่ได้จัดการประชุมที่โบสถ์

เนื่องจากปัญหาอุทกภัย ดิฉันสัมผัสได้ทันทีถึงสันติและความ 

สงบสุขที่พระนิเวศน์ของพระเจ้ามีให้ เรารู้ว่าพระหัตถ์แห่ง 

สวรรค์ปกปักรักษาอาคารประชุมแห่งนี้

ขณะมองดูสมาชิกเดินเข้ามาในห้องประชุม มีไม่กี่คน 

แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตขาวรีดเรียบผูกเนคไทและชุดสีสันสดใส 

สวยงามตามปกติ ส่วนใหญ่ที่เดินผ่านดิฉันล้วนแต่งกายด้วย 

เสื้อทำางาน กางเกงลำาลอง กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น และ 

เสื้อยืด เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าบ้านของบุคคลเหล่านี ้

ประสบอุทกภัยและสิ่งของเครื่องใช้ถูกน้ำาท่วม แม้เสื้อผ้าที่พี่ 
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วันนั้นเป็นวันอาทิตย์อดอาหาร สมาชิกต่างลุกขึ้นเดิน 

ไปที่แท่นพูดอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงประจักษ์พยาน แต่ละคน 

แสดงความรักที่มีต่อพระบิดาบนสวรรค์และความสำานึกใน 

พระกรุณาธิคุณสำาหรับพรและการทดลองที่ได้รับ ศรัทธาของ 

พวกเขาประทับใจดิฉันอย่างยิ่ง

เยาวชนหญิงงดงามคนหนึ่งในวันยี่สิบปีลุกขึ้นไปแสดง 

ประจักษ์พยาน เธอข้ึนต้นด้วยการขออภัยท่ีสวมเส้ือยืดสีส้มจัด 

กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ เธอต้องหนีน้ำาท่วมถึงสี่ครั้งแต่ 

ยังคงแสดงความรักท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้า ประจักษ์พยานท่ีจริงใจ 

และทรงพลังของเธอเปี่ยมด้วยศรัทธาและความเข้มแข็งจาก 

ข้างใน เธอกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าเธอรู้ว่าการทดลองที่เธอ 

ได้รับไม่อาจเทียบได้กับการทดลองของวิสุทธิชนผู้บุกเบิกที่

เผชิญการทดลองจากการข่มเหงและเดินข้ามเส้นทางยาก 

ลำาบากไปยังหุบเขาซอลท์เลค แม้ว่าน้ำาจะท่วมบ้านของเธอ 

แต่พี่น้องสตรีวัยยี่สิบปีผู้นี้กลับใช้เวลาเป็นประจำาทุกวันช่วย 

เหลือในโครงการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย ความปรารถนา 

เพียงอย่างเดียวของเธอคือรับใช้พี่น้องชายหญิงและทำาสิ่งใด

ก็ตามที่จะช่วยเหลือคนขัดสน

เมื่อมองไปรอบๆ ห้องประชุม ดิฉันเห็นสมาชิกอีกหลาย 

คนที่เคยมาช่วยบรรจุชุดอาหาร เตรียมชุดสุขอนามัย และ 

ลำาเลียงขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำาสิ่งของจำาเป็นเหล่านี้ไปช่วยผู้ประ- 

สบภัยน้ำาท่วม ไม่มีใครขอให้คนเหล่านี้มาช่วย แต่พวกเขามา

ช่วยทุกวัน

น่าซาบซึ้งใจเพียงใดที่ได้ร้องคำาว่า “เพราะฉันได้รับ 

มากมายฉันจึงหมายใจแบ่งปัน” (ดู เพลงสวด, บทเพลงที่ 

105) ในการปิดการประชุม ถ้อยคำาดังกล่าวมีความหมายมาก

ขึ้นต่อสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายชาวไทยผู้อุทิศตนเหล่านี้ โลกอาจบอกว่าพวกเขาบาง 

คนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เรากับพวกเขารู้ว่าแท้จริงแล้ว 

พวกเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพวกเขามีพระกิตติคุณของพระ

เยซูคริสต์  ¢

เว็บไซต์รูปแบบใหม่ของ
ศาสนจักรในประเทศไทย

ติ
ดตามเว็บไซต์รูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการ

ของศาสนจักรในประเทศไทยระหว่างปี 2012 นี้ 

เว็บไซต์รูปแบบใหม่จะอยู่ในรูปแบบเดียวกับ  

LDS.org  แต่มีคุณลักษณะแตกต่างออกไปบางอย่าง  เว็บไซต์ 

นี้จะเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย และ 

ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่สมาชิกและผู้นำาในท้องที่

จำาเป็นต้องได้รับ 

สมาชิกสามารถร่วมปรับปรุงประสบการณ์ในเว็บไซต์ 

ได้โดยส่งบทความ ข่าวสาร และภาพถ่ายเกี่ยวกับกิจกรรม 

และเหตุการณ์สำาคัญของศาสนจักรในท้องที่ของตนมายัง 

บรรณาธิการเนื้อหา และแบ่งปันเนื้อหาเว็บไซต์ในหน้า 

เฟซบุคส่วนตัวหรือกลุ่มทางสื่อสังคมต่างๆ  ¢

ประเทศไทย
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ประเทศไทย 

การประชุมอบรมผู้นำาฐานะปุโรหิตภาคเอเชียจัด 

ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2012 ที่อาคาร 

ประชุมแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีเอ็ลเดอร์ 

เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาค 

เอเชีย เป็นผู้ควบคุมการประชุมและให้การอบรม ร่วมกับ 

เอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชน แห่งสาวกเจ็ดสิบภาคจากประเทศ

สิงคโปร์

มุ่งการเติบโตที่แท้จริง 

การอบรมมุ่งเน้นกับผู้นำาในหัวข้อ “สถาปนาศาสนจักร 

โดยผ่านการเติบโตท่ีแท้จริง” โดยมีสาระสำาคัญสามประการ 

คือ หน่ึง การเติบโตท่ีแท้จริงและหลักคำาสอนของการเช้ือเชิญ 

เพื่อให้ผู้นำาระลึกว่าการเติบโตที่แท้จริงหมายถึงผู้คนที่มีอยู่ 

จริงไม่ใช่เพียงตัวเลข ตลอดจนให้ผู้นำาเข้าใจและอุทิศตน 

ทำางานแบบสมดุลในงานแห่งความรอดตามคำาแนะนำาของ

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 

การประชุมอบรมผู้นำาฐานะปุโรหิตภาคเอเชีย
โดย สุพันธนิดา แก่นจักร

การ

อภิปราย 

กลุ่ม

ระหว่าง 

การประชุม 

อบรม

ในห้อง

วัฒนธรรม  

อาคาร

แจ้งวัฒนะ
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คำาเชื้อเชิญมายังวอร์ดและสาขา

สอง คำาเชื้อเชิญสี่ประการที่มุ่งสถาปนา 

ศาสนจักรมากยิ่งขึ้น จากฝ่ายประธานภาคเอเชีย 

ให้แก่วอร์ดและสาขา ได้แก่ ผู้คนต่อพันธสัญญา 

บัพติศมา เยาวชนท่ีมีค่าควรรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา 

ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตท่ีชอบธรรมมีใบรับรองพระวิหาร 

ที่เป็นปัจจุบัน คู่หนุ่มสาวแต่งงานและครอบครัวได้

รับการผนึก 

นอกจากนี้เอ็ลเดอร์กองยังแนะนำาให้สภา 

ทุกสภาร่วมมือกันทำางาน เพราะ “ผู้นำาไม่สามารถ 

ทำาทุกอย่างได้ด้วยตนเองและไม่ควรทำาเช่นนั้น 

ผู้นำาที่พยายามทำามากเกินไปจะ ‘อ่อนระอาใจ’  

(อพยพ 18:18) และผู้คนที่ผู้นำารับใช้ก็เช่นกัน” 

เสริมสร้างศรัทธาและการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส

สาม การติดตามพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

โดยเสริมสร้างศรัทธาและการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  

เมื่อผู้นำาเสริมสร้างสมาชิกให้ “เชื่อ ในคำาสั่งสอน 

ของ [ศาสดาพยากรณ์], และ เปลี่ยนใจเลื่อมใส  

มาหาพระเจ้า, [พวกเขาจะ] ไม่เคยตกเลย” (ดู  

แอลมา 23:6) เอ็ลเดอร์กองกล่าว 

รวมผู้นำาฐานะปุโรหิตจากทั่วประเทศ 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอบรมครั้งนี้ประกอบ 

ด้วย ฝ่ายประธานสเตค ฝ่ายประธานท้องถิ่นจาก 

ทั่วประเทศ พร้อมด้วยอธิการ ประธานสาขา  

ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ และสมาชิกสภาสูงจาก  

สเตคกรุงเทพและท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ ¢  ¢

อ่านข่าวและกิจกรรมศาสนจักรในประเทศไทยเพิ่มเติมที่ lds.or.th

ผู้นำาฐานะปุโรหิต 

ถ่ายภาพร่วมกับ 

เอ็ลเดอร์เกอร์ริท  

ดับเบิลยู. กอง  

และเอ็ลเดอร์ 

วิคเตอร์ เชน  

หน้าอาคารประชุม 

แจ้งวัฒนะ
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ประเทศไทย 

ศรีสะเกษจัดโอเพ่นเฮาส์ 
ครั้งที่สอง

สาขาศรีสะเกษจัดโอเพ่นเฮาส์ 

ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2011  

หลังจากเปิดใช้อาคารประชุมและจัดให้ 

สาธารณชนเข้าชมครั้ งแรกในเดือน

สิงหาคมปี 2009 

การจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 

เช้ือเชิญผู้คนในชุมชนใกล้เคียงให้มีโอกาส 

ทำาความรู้จักกับศาสนจักรมากขึ้นผ่าน

การนำาเสนอในรูปแบบนิทรรศการ มีผู้ 

ทยอยเข้าเยี่ยมชมมากกว่าหนึ่งร้อยคน 

และผู้เข้าชมจำานวนหนึ่งอยู่ร่วมกิจกรรม

ฉลองคริสต์มาสในช่วงเย็นร่วมกับสมาชิก

สาขา ¢  ¢ ¢

ชาวไทยกลุ่มใหญ่รับพร 
ที่พระวิหาร

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 26 คนจาก

หลายท้องถิ่นในประเทศไทยเดินทางไป

พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีนพร้อมกันใน

ช่วงวันที่ 17-25 ธันวาคม 2011 เพื่อ

รับศาสนพิธีส่วนตัวและประกอบศาสน-

พิธีแทนบรรพชน 

ในครั้งนี้มีผู้รับเอ็นดาว- 

เม้นท์ของตนเอง 6 คน คู่แต่งงาน 

ได้รับการผนึก 3 คู่ และมีรายชื่อ 

ผู้วายชนม์ท่ีนำาไปประกอบศาสน- 

พิธีกว่า 200 รายชื่อ สมาชิกที่

เดินทางไปพระวิหารครั้งนี้ต่างตั้ง 

เป้าหมายกลับไปพระวิหารอีก 

ครั้ง  ¢

ซ้าย: ตัวอย่าง 

ผลงานของ

สมาคม

สงเคราะห์

สาขาศรีสะเกษ

ที่จัดแสดงใน

นิทรรศการ

บน: ที่หน้าบ้านพักรับรองพระวิหาร สมาชิกชูบัตรศาสนพิธี 
พระวิหารที่ทำาให้บรรพชนผู้ล่วงลับ

ส่งบทความ ข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ดหรือท้องถิ่น/สเตค เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร

อีเมล: kaenjaksu@gmail.com

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น  

(5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)  

หากอายุตำ่ากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง
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ที่ได้รับการฟื้นฟู, แอล. ทอม  
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เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า, ลีนน์ จี. 
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ผมขับกลับเข้าไปในป่าไกลเท่าที่จะไป 

ได้ เร่งเครื่องเล็กน้อย พุ่งกลับขึ้นไปบน 

ถนน แต่รถจมลึกลงไปในโคลน คราวนี้

เราตกที่นั่งลำาบากจริงๆ นอกรถมืดสนิท

และเงียบสงัด ในรถผมกับภรรยาน่ังอยู่กับ 

ลูกที่อกสั่นขวัญแขวนสามคน

ผมขอความเห็นจากภรรยา หลังจาก 

นั้นครู่หนึ่งเธอพูดว่า “เราน่าจะสวดอ้อน- 

วอนนะคะ” ลูกๆ สงบลงเกือบจะทันที ผม 

กล่าวคำาสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ 

ด้วยความนอบน้อมแต่สิ้นหวัง ขณะสวด 

อ้อนวอนความคิดหน่ึงเข้ามาในใจผมอย่าง 

ชัดเจน “ใส่โซ่ที่ล้อสิ”

ภรรยาที่น่ารักของผมยืนถือไฟฉายอยู่ 

ในโคลนลึก 10 นิ้ว (25 เซนติเมตร) ในชุด 

ไปโบสถ์วันอาทิตย์ ขณะที่ผมเอามือเปล่า 

เช็ดล้อหลังและใส่โซ่ที่ล้อ ด้วยศรัทธา

ความเชื่อมั่น เราสวดอ้อนวอนอีกครั้งแล้ว 

สตาร์ทเครื่อง เราขับช้าๆ ผ่านโคลนและ 

ในที่สุดก็กลับขึ้นมาบนถนนลาดยาง

อารามตื่นเต้นเพราะออกมาจากโคลน

และความมืดได้ ผมเกือบลืมไปว่าใครช่วย 

เราออกจากป่า ลูกสาววัยห้าขวบของเรา 

เตือนสติผมเมื่อเธอพูดว่า “คุณพ่อขา 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำาสวดอ้อน- 

วอนของเราจริงๆ นะคะ” 

สก็อตต์ เอดการ์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เราน่าจะสวด
อ้อนวอนนะคะ

ในฤดูใบไม้ผลิปี 1975 ผมกับครอบครัว 

อาศัยอยู่ท่ามกลางไร่เขียวขจีในเขต 

ไรน์ลันด์ -พฟัลซ์ของเยอรมันตะวันตก 

ขณะขับรถกลับจากโบสถ์ในวันอาทิตย์ 

วันหนึ่งที่ฝนตกหนัก เราจอดรถดูรถยนต์ 

คันหนึ่งที่กลิ้งไปนอนตะแคงอยู่บนพื้น 

ถนนเปียกข้างป่า ในป่ามืดมากเพราะต้นไม้ 

ปกคลุมหนาทึบและใกล้ค่ำา

หลังจากดูรถที่เสียหาย เรากลับมาที่รถ 

และพบว่ารถติดหล่ม ผมขับถอยหลังไม่ได้ 

แต่ขับเดินหน้า—เข้าไปในป่าได้ เราเคย

ขับผ่านป่าแห่งนี้มาแล้วและพบว่าถนน 

หลายสายในป่าเชื่อมต่อกันและจะกลับ 

ออกมาได้ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ผมจึงตัดสิน

ใจขับเข้าไปในความมืด

ผมรู้ตัวอย่างรวดเร็วว่าผมตัดสินใจผิด 

ถนนแคบและเปียกเต็มไปด้วยรอยล้อรถ 

เป็นร่องลึกพาเข้าป่ามืดๆ ไกลออกไปทุกที 

ผมพยายามรักษาความเร็วให้คงที่โดย 

เกรงว่าถ้าเราหยุด เราจะติดหล่ม ผมเห็น 

เนินอยู่ตรงหน้าซ่ึงดูม่ันคงพอจะรับน้ำาหนัก 

รถได้ แผนของผมคือเอารถขึ้นจากโคลน

เพ่ือให้ตัวเองมีเวลาคิด รถพุ่งข้ึนจากโคลน

ผมดับเครื่องและลงจากรถ เพราะไฟ 

หน้าปิด ผมจึงมองไม่เห็นอะไรเลย ผม 

เปิดไฟหน้าอีกครั้ง หยิบไฟฉายออกมา 

และหลังจากตรวจรถอย่างละเอียด ผม

ตัดสินใจว่าวิธีดีที่สุดคือกลับเข้าไปในป่า

แล้วรีบออกไปให้ถึงทางที่เรามา

ผมเปิดไฟหน้าอีกครั้ง หยิบไฟฉายออกมา และหลังจากตรวจรถอย่างละเอียดแล้ว  
ผมตัดสินใจว่าวิธีดีที่สุดคือกลับเข้าไปในป่า
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ทุกคนรู้จักเบล็ค
โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

บาสเกตบอลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำาหรับ 

โฮนูรา “เบล็ค” บอนเน็ต เมื่ออายุ 15 ปี 

เบล็คเป็นดาวรุ่งในเฟรนช์โปลินีเซีย--- 

นักบาสเก่งที่สุดคนหนึ่งเล่นให้กับทีมดีที่สุดทีมหนึ่ง 

ในดิวิชั่นผู้ใหญ่ระดับแนวหน้าของประเทศ แม้ชื่อ 

เล่นของเขาจะเป็นการสะกดผิดของคำาว่า แบล็ค ใน 

ภาษาอังกฤษ แต่กับพรสวรรค์ของเขาแล้วไม่ผิดแน่
แต่เขาต้องการมากกว่าน้ัน เขาต้องการเล่นระดับ 

อาชีพในยุโรป และเหนือสิ่งอื่นใด เขาต้องการได้
เหรียญทองที่เซาธ์แปซิฟิกเกม

อุปสรรคเพียงอย่างเดียวที่ดูเหมือนจะขวางทาง
เขาคือศาสนจักร

ชายคนหนึ่งกับงานเผยแผ่
ถึงแม้ทีมที่ เบล็คเล่นให้ตอนนั้นจะเป็นทีมที่ 

ศาสนจักรออกเงินสนับสนุน แต่เบล็คมีความสนใจ 

เพียงน้อยนิดในศาสนจักรหรือคำาขอร้องของศาสดา 

พยากรณ์ให้ชายหนุ่มที่มีค่าควรและมีสมรรถภาพ 

ทุกคนออกไปรับใช้งานเผยแผ่

เขาบอกอธิการแล้วว่าเขาจะไม่เป็นผู้สอนศาสนา 

เขามองไม่เห็นทางที่เขาจะเล่นในระดับอาชีพได้ถ้า

เขายอมทิ้งไปสองปี

ที่สำาคัญกว่านั้นคือเซาธ์แปซิฟิกเกม—จัดทุกสี่ปี 

—จะเกิดข้ึนในช่วงงานเผยแผ่ของเขาพอดี สมาพันธ์ 

บาสเกตบอลตาฮีตีสนใจอยากให้เขาเล่นในทีมชาติ  

ท้ายที่สุดเขาจะมีโอกาสลบคำาสบประมาทของพ่อ 

ซึ่งท่านพูดทุกครั้งเมื่อเบล็คเริ่มคิดจะชมตนเองเกิน

จริงว่า “ทุกคนรู้จักเบล็ค แต่เขาไม่มีเหรียญทอง”

จีน-แบพติสเต พ่อของเบล็คมีเจตนาดีในการพูด

เช่นนั้น แต่นั่นทำาให้เบล็คฮึดสู้ คำาพูดพวกนั้นเตือน

ใจว่าถึงแม้แฟนบาสเกตบอลทั่วตาฮีตีจะรู้จักเขา 

แต่เขาไม่ได้เหรียญจากการแข่งขัน พ่อของเขาเคย

ได้เหรียญทองประเภททีมชายในเซาธ์แปซิฟิกเกม

ครั้งแรก
งานเผยแผ่ของเบล็คนั่นเองที่พิสูจน์ว่าคำาพูด

พวกนั้นผิด เขาไม่มีเวลาสำาหรับภารกิจอื่น

โฮนูรา “เบล็ค” และ 
มีรานดา บอนเน็ต 
เกี่ยวข้องกับบาสเกต- 
บอลที่ตาฮีตีมานาน

ภา
พ
ถ่า

ยโ
ดย

 อ
าด

ัม 
ซี.

 โ
อล

สัน
 ย

กเ
ว้น

ที่ร
ะบ

ุ



เ ม ษ า ย น   2 0 1 2           43

ความรักบาสเกตบอล
ของเบล็คเป็นทั้งการ
ทดสอบและพร
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การเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนจิตใจ
ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรกับงานเผยแผ่ เบล็คยังคงมี 

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศาสนจักรเหมือนเดิม 
ที่งานเต้นรำาของศาสนจักรเมื่ออายุ 16 ปี เบล็ค 
รวบรวมความกล้าเพ่ือขอมีรานดา มาริเตรากิเต้นรำา 
มีรานดาเป็นนักบาสเกตบอลที่เก่งคนหนึ่งเช่นกัน
—และฝันอยากได้เหรียญทอง พ่อของเธออยู่ในทีม 
ที่เคยได้เหรียญมาแล้วด้วย

ไม่กี่วินาทีหลังจากขอเธอเต้นรำา เพลงก็จบ พวก 
เขาจึงเต้นรำาในช่วงเพลงต่อไป ซึ่งกลายเป็นเพลง 
สุดท้ายของคืนนั้น ตอนนั้นเบล็คไม่อยากให้งาน
เต้นรำาเลิกเลย

เบล็คไม่มีแผนจะแต่งงานในพระวิหารหรือแม้ 
แต่จะแต่งงานกับสมาชิกเพื่อกรณีนั้น แต่นั่นเริ่ม 
เปลี่ยนเมื่อเขาได้รู้จักมีรานดาดีขึ้นตลอดสองปีต่อ 
มา วันหนึ่งที่บ้านเธอ บางอย่างที่เธอทำาในเยาวชน 
หญิงดึงดูดความสนใจของเขา คำาน้ันอ่านได้ว่า “ฉัน 
จะแต่งงานในพระวิหาร”

ความสนใจที่เบล็ครู้สึกต่อมีรานดาและความ 
ตั้งใจแน่วแน่ของเธอว่าจะแต่งงานในพระวิหารมี 
มากพอจนทำาให้เขาพิจารณาแผนของตนอีกครั้ง 
เขาตัดสินใจว่าจะเริ่มจริงจังกับศาสนจักร การตัด 
สินใจคร ั้ งนั้นนำาไปสู่การกระทำาที่ยอมให้พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ทำางานในชีวิตเขา

การตัดสินใจ
การตัดสินใจหนึ่งในนั้นคือการ 

เตรียมรับปิตุพรเมื่ออายุ 18 ปี  

เมื่อผู้ประสาทพรกล่าวให้พร 

ว่าเบล็คจะรับใช้งานเผยแผ่

และแต่งงานในพระวิหาร เขา 

รู้สึกถึงพระวิญญาณ “ผมรู้ว่า 

นั่นคือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรง

ต้องการให้ผมทำา” เขากล่าว

ถึงแม้ทีมชาติดูเหมือนมีโอกาส 

ได้เหรียญ แต่เบล็คตัดสินใจด้วยการ 

สนับสนุนของครอบครัวว่าเขาจะให้สิ่งที่เป็นพระ

ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามาก่อนสิ่งที่เขาต้องการ 

การตัดสินใจนั้นไม่ง่ายเลย แรงกดดันให้เล่นมีมาก 

เขาเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ

ยอมตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะได้รับ

การทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง
หลังจากเขารับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในตาฮีตี 

หนึ่งปี สมาพันธ์บาสเกตบอลถามว่าเขาจะกลับเข้า 
ทีมเพียงหนึ่งเดือนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่

ประธานคณะเผยแผ่ของเบล็คเป็นห่วงว่าประสบ- 
การณ์นั้นจะส่งผลต่อการกลับมารับใช้ของเบล็ค 
เขาจึงรู้สึกได้รับการดลใจให้บอกเบล็คว่า “คุณไป 
ได้ถ้าคุณอยากไป แต่คุณจะกลับมาไม่ได้”

เบล็คอยากได้เหรียญ แต่เขาไม่อยากได้มากกว่า 
อย่างอื่นอีกแล้ว งานเผยแผ่ของเขามหัศจรรย์นัก 
เขาไม่ยอมท้ิงปีสุดท้ายของเขา แม้เพ่ือบาสเกตบอล 
ก็ตาม

เบล็คอยู่ต่อ
ทีมได้เหรียญทอง

สถานการณ์ต่างจากเดิม การตัดสินใจ
เหมือนเดิม

หลังจากเบล็คจบงานเผยแผ่อย่างสมเกียรติ เขา

แต่งงานกับมีรานดาในพระวิหารปาเปเอเต ตาฮีตี  

พวกเขาเริ่มสร้างครอบครัว เขาเริ่มเล่นให้ทีมชาติ 

ด้วย

มีรานดาเล่นตำาแหน่งพอยต์การ์ดในทีมชาติฝ่าย 

หญิงและกำาลังเตรียมแข่งเซาธ์แปซิฟิกเกมเช่นกัน

แต่เมื่อใกล้ถึงการแข่งขัน ทั้งคู่เริ่มรู้สึกแรงกล้า

ว่าควรมีบุตรคนที่สอง

อีกไม่ถึงปีก็จะถึงการแข่งขัน คงสะดวกถ้าจะ

เลื่อนการมีบุตรอีกคนออกไปก่อนเพื่อให้มีรานดา

ลงแข่งได้ เพราะทีมหญิงมีโอกาสได้เหรียญมากที

เดียว
แต่ทั้งคู่เรียนรู้จากประสบการณ์ว่าการยอมให้

ความประสงค์ของพวกเขาเป็นไปตามพระประสงค์

“ความสุขเกิดจาก 
การดำาเนินชีวิตตาม
เส้นทางที่พระเจ้า 
ทรงประสงค์”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“การเตรียมนำามาซึ่งพร” 
เลียโฮนา พ.ค. 2010  
หน้า 84
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ของพระผู้เป็นเจ้านำาพรมาให้ยิ่งกว่าสิ่งใดที่พวกเขา 
หวังจะได้จากการทำาตามความปรารถนาของตน  
หลังจากศึกษาและสวดอ้อนวอนอย่างดีแล้ว พวก 
เขาตัดสินใจให้ครอบครัวมาก่อน

ในปี 1999 ขณะมีรานดาตั้งครรภ์แปดเดือน ทีม
หญิงได้เหรียญทอง

ทุกคนรู้จักเบล็ค
เบล็คกับมีรานดาสามารถเล่นบาสเกตบอลได้ 

ถึงระดับสูงสุดในเฟรนช์โปลินีเซียตลอดช่วงสิบป ี
ที่ผ่านมา—ได้แชมป์สโมสรระดับชาติ ได้ถ้วยการ
แข่งขันและเล่นให้ทีมชาติในช่วงการแข่งขันปี 2003 
และ 2007

ในการแข่งขันปี 2011 ทั้งคู่เข้าร่วม แต่คราวนี้ 
เบล็คอยู่ที่นั่นในฐานะโค้ชทีมชาย ส่วนมีรานดากับ 
ทีมหญิงได้เหรียญทอง ทีมชายได้เหรียญทองแดง  
อีกครั้งที่ความฝันเรื่องเหรียญทองของเบล็คไม่เป็น
จริง

บางครั้งเบล็คสงสัยว่าชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรถ้า 
เขาทำาสิ่งที่อยากทำาแทนที่จะทำาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมีพระประสงค์ให้ทำา

“ผมอาจจะได้เหรียญทอง” เขากล่าว “ผมอาจจะ 

ได้เล่นระดับอาชีพ หรืออาจจะไม่ได้เล่น”

แต่ท้ังคู่ไม่เสียใจกับการตัดสินใจท่ีทำาไปแล้ว พวก 

เขาไม่แน่ใจว่าจะมีความสุขมากกว่านี้ได้อย่างไร

“ผมแต่งงานในพระวิหาร” เบล็คกล่าว “ผมมี

ภรรยาที่ยอดเยี่ยม ลูกๆ ที่น่ารักสี่คน และผมยังอยู่ 

ในศาสนจักร ลำาพังบาสเกตบอลไม่สามารถให้สิ่ง 

เหล่านี้ได้ นั่นคือพรที่เกิดขึ้นเนื่องจากให้พระเจ้ามา

ก่อน”

การให้พระเจ้ามาก่อนไม่ได้ลบคำาสบประมาท 

ของพ่อ แต่ทำาให้คำาพูดเหล่านั้นมีความหมายใหม่ 

สองสามปีก่อนเมื่อสมาพันธ์พิจารณาเรื่องการจัด 

ตารางการแข่งขันในวันอาทิตย์ ประธานสโมสร 

ประชุมกันเพื่อหารือเรื่องนี้ มีคนพูดว่า “คุณถาม

เบล็ครึยัง”

ข้อเสนอตกไป

เพราะเบล็คให้พระเจ้ามาก่อน ทุกคนจึงไม่เพียง

รู้จักเบล็คเท่านั้น—แต่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรด้วย 

สำาหรับเบล็คและ 
มีรานดาแล้ว ความ 
สำาเร็จในกีฬาอยู ่
หลังความสำาเร็จ 
ในครอบครัวของ 
พวกเขา
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“เหตุใดจึงต้องไป
เรียนเซมินารีถ้าฉัน
ศึกษาพระคัมภีร์เองได้”

ท่
านจะมีชีวิตที่ เหลือศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเอง  

ฉะน้ันถ้ามีเซมินารีให้ท่าน จงใช้โอกาสในเซมินารีตอน 

นี้ศึกษาพระคัมภีร์กับครูและเพื่อนที่ยอดเยี่ยม
การเรียนและการศึกษาภายใต้การนำาทางของ 

ครูที่ดีจะช่วยให้ท่านเกิดความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์ที่ท่านอาจไม่เข้าใจจริงๆ ก่อนหน้านี้ ครูอาจจะแบ่งปันคำาสอน 
จากศาสดาพยากรณ์และผู้นำาศาสนจักรท่านอื่นเพื่อให้ท่านเข้าใจพระ
คัมภีร์ดีขึ้น

ยิ่งกว่านั้น การเรียนกับชั้นเรียนของท่านมักสนุกกว่า ท่านจะมีโอกาส

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นพบขณะอ่าน เพื่อนร่วมชั้นอาจมีประสบการณ์

ที่ทำาให้พระคัมภีร์ข้อนั้นเป็นข้อโปรดของพวกเขา การได้ฟังประสบการณ์ 

ของพวกเขาสามารถทำาให้พระคัมภีร์มีชีวิตสำาหรับท่าน เพราะท่านศึกษา

พระกิตติคุณกับคนอื่นๆ ท่านจึงสามารถได้รับพรที่สัญญาไว้ดังนี้ “ที่ใดซึ่ง

มีสองหรือสามคนมารวมกันในนามของเรา,…ที่นั่นเราจะอยู่ท่ามกลาง

พวกเขา” (คพ. 6:32)

เซมินารีวางโครงสร้างสำาหรับการศึกษาของท่านด้วย ท่านได้รับการกระตุ้น 

ให้อ่านตามอัตราที่กำาหนดซึ่งช่วยให้ท่านอ่านพระคัมภีร์แต่ละเล่มจบ ท่าน 

มีโอกาสสนทนาและท่องจำาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ ท่านแน่ใจได้เลยว่าท่าน

จะได้ประโยชน์จากพระคัมภีร์โดยเรียนเซมินารีมากกว่าโดยวิธีอื่นแทบ

ทั้งหมด ณ เวลานี้ในชีวิตท่าน

เพื่อนใหม่ แนวคิดใหม่
ในเซมินารี คุณพบเพื่อนใหม่ และคุณจะมาสนิทกันเหมือน 

ครอบครัว คุณเรียนรู้ส่ิงใหม่มากมายท่ีคุณจะไม่รู้ด้วยตนเอง 

เซมินารีสนุกและเป็นเรื่องทางวิญญาณมากๆ เซมินารีจะ 

ทำาให้คุณเริ่มต้นวันได้ดี ถ้าคุณไม่เรียนในตอนนี้ ขอให้เริ่ม

ต้น เซมินารีจะเปลี่ยนชีวิตคุณ
คาตารินา บี. อายุ 16 ปี, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ความสุข
เซมินารีเริ่มต้นวันใหม่ของฉัน ทำาให้ 
ฉันเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นและ
ต้องการสนทนาพระกิตติคุณกับคน
อื่นมากขึ้น เราลงรายละเอียดมาก
ขึ้นในพระคัมภีร์ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเข้า 

ใจมากขึ้น
มาดิ เอส. อายุ 15 ปี, โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

การผสมผสานที่ลงตัว
เซมินารีเป็นประสบการณ์ที่เชิดชูจิต 
วิญญาณ บางคร้ังการศึกษาด้วยตน- 
เองเท่านั้นไม่พอ การศึกษาส่วนตัว
และเซมินารีเป็นการผสมผสานที่
ลงตัว ครูน่าทึ่งมาก ถ้าคุณมีคำาถาม 

ครูและเพื่อนร่วมชั้นสามารถช่วยคุณตอบคำาถาม
เหล่านั้น
ดอว์สัน ดี. อายุ 15 ปี, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

เข้าใจมากขึ้น
เมื่อดิฉันศึกษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ 
ตามลำาพัง ดิฉันไม่สนุกเท่าเม่ือศึกษา 
กับคนอื่นๆ บวกกับเราสามารถเรียน
รู้แนวคิดที่น่าสนใจจากคนอื่นๆ ได้
ด้วยเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน 

ดิฉันเรียนรู้เรื่องราวน่าสนใจมากมายผ่านเซมินารี 
และรู้มากขึ้นเกี่ยวกับภูมิหลังของพระคัมภีร์ ซึ่งทำา 
ให้การศึกษาน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ดิฉันดีใจที่ตัดสินใจ
เข้าร่วมเซมินารี
รีเบกกา เอ็ม. อายุ 16 ปี, ชเลสวิก-โฮลชไตน์ เยอรมนี

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนของศาสนจักร



ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้น
หนึ่ง พระเจ้าตรัสว่าที่ใดมี 
สองหรือสามคนมารวมกัน
ในนามของพระองค์ พระ 
องค์จะทรงอยู่กับพวกเขา 
(ดู มัทธิว 18:20; คพ. 6:32) 

การรู้สึกถึงพระวิญญาณสามารถช่วยให้ 
เราไตร่ตรองสิ่งที่พระองค์ทรงทำาเพื่อเรา 
สอง เมื่อศึกษาพระคัมภีร์กับคนอื่นๆ เรา
จะเข้าใจสิ่งที่เขียนไว้มากขึ้น ขณะฟังกัน 
เราจะได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยสังเกตมาก่อน 
และคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเมื่อเราแบ่งปัน
ความรู้ของเรา สาม เมื่อผมไปเรียนเซมิ- 
นารี ประจักษ์พยานของผมเข้มแข็งขึ้น  
เซมินารีเป็นโอกาสที่เราจะได้แบ่งปันประ- 
จักษ์พยานของเราและฟังประจักษ์พยาน
ของคนอื่น นั่นช่วยให้เราอยู่บนเส้นทางที่
ถูกต้อง
ดมิตริ จี. อายุ 16 ปี, ดนีโปรเปตรอฟสค์ 
ยูเครน

เรียนจากคนอื่น
การไปเรียนเซมินารีเป็นสิ่ง 
ท่ีผมต้องทำา ไม่เพียงเพราะ 
ครูทุ่มเทสอนและอธิบาย 
ความจริงที่พบในพระคัม- 
ภีร์เท่านั้น แต่ผมเรียนรู้ 

มากมายจากการสนทนาในชั้นเรียนด้วย  
นักเรียนคนอ่ืนๆ แบ่งปันประสบการณ์ของ 
พวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ พวก 
เขาช่วยให้ผมได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณ พระผู้ช่วยให้รอด และการ 
ชดใช้ของพระองค์ การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่พอ เพราะผมพบคำาตอบบางอย่างเก่ียว 
กับปัญหาของผมจากการสนทนาในชั้น 
เรียน ผมสามารถเป็นพยานได้ว่าเซมินารี 
มีบทบาทสำาคัญในการบำารุงเลี้ยงประ- 
จักษ์พยานของผมเกี่ยวกับศาสนจักรที่แท้
จริงของพระเยซูคริสต์
เดนเซล เจ. อายุ 15 ปี, ซามัวตะวันตก

พรของเซมินารี
“ข้าพเจ้าทราบถึงพลังซึ่ง 
มาจากการเข้าไปมีส่วน 
ในโปรแกรมเซมินารีและ 
สถาบันศาสนา ส่ิงน้ีทำาให้ 
ชีวิตของข้าพเจ้ามีคุณค่า

มากขึ้น และข้าพเจ้าทราบว่าจะเป็นเช่น
เดียวกันนี้กับทุกท่าน จะทำาให้โล่แห่งการ
ปกป้องอยู่รอบตัวท่านซึ่งจะทำาให้ท่านเป็น
อิสระจากการล่อลวงและการทดลองของโลก 
มีพรอันยิ่งใหญ่ในการมีความรู้เกี่ยวกับพระ
กิตติคุณ ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีสถานที่ใด
สำาหรับเยาวชนของศาสนจักรที่จะเพิ่มพูน
ความรู้พิเศษในเรื่องอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดีไป 
กว่าโปรแกรมสถาบันศาสนาและเซมินารี”

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “ได้รับความจริง,” เลียโฮนา ม.ค. 1998 
หน้า 73
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ศาสนจักรอาจแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของคำาตอบ 
ที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมาย 
ของท่านด้วย: (1) ชื่อนามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3)  
วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาต 
เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน และถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ป ี
ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ปกครองให ้
พิมพ์คำาตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได้)

ความสว่างและความจริง
เมื่อดิฉันไปเรียนเซมินารี  
ดิฉันแสวงหาความสว่าง 
และความจริงและสวม 
ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระผู้ 
เป็นเจ้า (ดู คพ. 27:15–18) 

ยุทธภัณฑ์ดังกล่าวช่วยให้ดิฉันจำาพระ
สุรเสียงของพระองค์ได้ตลอดเวลาและใน
ทุกแห่ง การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเสริม
สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานของดิฉัน  
ช่วยให้ดิฉันเข้มแข็งในการทดลอง การ
เข้าเรียนเซมินารีเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งใน
การหาความสว่างและความจริง ในการ
ศึกษาพระคัมภีร์ และพินิจไตร่ตรอง
โนเฮมี เอ็ม. อายุ 17 ปี, ปวยบลา เม็กซิโก

เหตุผลสามข้อ
หนึ่ง เพราะผมอยากรับใช้งานเผยแผ่ ผม 
จึงเข้าเรียนเซมินารี ผู้สอนศาสนาต้องตื่น 
แต่เช้าและศึกษาพระกิตติคุณตอนเช้า  
การเข้าเรียนเซมินารีช่วยให้ผมพัฒนานิสัย 
ที่ดีของการตื่นแต่เช้า สอง ตอนเช้า สมอง
เราปลอดโปร่ง ด้วยเหตุนี้เราจึงจดจ่อกับ 
การเรียนและการศึกษาของเราได้ การใช้ 
เวลาดีท่ีสุดของวันเพ่ือเรียนเร่ืองพระผู้เป็น 
เจ้านับเป็นความคิดที่ฉลาด สาม ถ้าผม 

ศึกษาด้วยตนเอง ผมอาจจะไม่เข้าใจลึกซ้ึง 
เท่าครูของผม ด้วยการนำาทางและการสอน 
ของเธอ ผมสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าท่ีผม 
เรียนรู้ด้วยตนเอง
เอช. เชน หยวน อายุ 16 ปี, ไตชุง ไต้หวัน

“ฉันจะอธิบายให้เพื่อนฟัง
อย่างไรว่าเหตุใดการฝ่าฝืนกฎ
ความบริสุทธิ์ทางเพศจึงไม่ใช่
ความคิดที่ดี”



ท่
านจะบอกว่าอะไรเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดที่นักเรียนจะได้ 

จากเซมินารีและสถาบัน
ท่านจะบอกว่าอะไรเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดที่นักเรียนจะ 

ได้จากเซมินารีและสถาบัน เมื่อนักเรียนเซมินารีกลุ่มหนึ่งถาม 
คำาถามเดียวกันน้ีกับเอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
กรรมาธิการระบบการศึกษาของศาสนจักร เขาตอบว่าส่ิงสำาคัญ 
ที่สุดที่ท่านจะได้คือ “ประจักษ์พยานแท้จริงว่าพระเยซูคือพระ 
คริสต์ การเข้าใจว่าความรู้ที่ แท้จริง คือความรู้ทางวิญญาณ 
นั่นคือสิ่งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สู่จิตวิญญาณเราแต่
ละคน นั่นคือความจริงอันทรงพลังที่สุด สิ่งซึ่งทรงพลังที่สุดที ่
เกิดจากเซมินารีและสถาบัน นั่นไม่เพียงเปลี่ยนสิ่งที่ท่านรู้เท่า 
นั้น แต่เปลี่ยนตัวท่าน และเปลี่ยนการมองโลกของท่านด้วย  
การศึกษาระดับสูงเช่นนั้นช่วยทำาให้การศึกษาอื่นๆ ของท่าน
สมบูรณ์” (“A Higher Education,” New Era, เม.ย. 2009, 15)

เอ็ลเดอร์จอห์นสันเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใน 
หลายๆ ท่านท่ีพูดถึงพรวิเศษสุดซ่ึงมาจากการเข้าเรียนเซมินารี 
และสถาบัน ดังนั้นถ้าท่านกำาลังสงสัยว่าทำาไมท่านควรเรียน 
เซมินารี นี่คือเหตุผลที่ดีกว่าจากศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก

ทำ�ไม ต้องเซมินารี
มีส่วนร่วม
ในเซมินารี

“เซมินารีจะช่วยให้ท่านเข้าใจ 
และพึ่งพาคำาสอนตลอดจนการ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ท่านจะ 
รู้สึกถึงพระวิญญาณของพระเจ้า 
ขณะท่านเรียนรู้ที่จะรักพระคัมภีร์ 
ท่านจะเตรียมตนเองให้พร้อม 
เข้าพระวิหารและรับใช้เป็น 
ผู้สอนศาสนา

“เยาวชนทั้งหลาย ข้าพเจ้า 
ขอให้ท่านมีส่วนร่วมในเซมินารี  
ศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำาทุกวัน 
ตั้งใจฟังครูของท่าน ประยุกต์ใช้ 
สิ่งที่ท่านเรียนรู้ร่วมกับการ 
สวดอ้อนวอน”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน,  
“มีส่วนร่วมในเซมินารี,” 
seminary.lds.org

วางรากฐาน
สำาหรับความสุข
และความสำาเร็จ
“โปรแกรมเซมินารีจะช่วยให้ 
ท่านที่เป็นเยาวชนชายหรือ 
เยาวชนหญิงวางรากฐาน 
สำาหรับความสุขและความ 
สำาเร็จในชีวิต”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“ถึงเวลาแล้วที่จะรับใช้งาน 
เผยแผ่!” เลียโฮนา พ.ค. 2006  
หน้า 107
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ทำ�ไม ต้องเซมินารี

ให้เซมินารีมาเป็น
อันดับแรก
“นักเรียนทั้งหลาย ถ้าท่านจัดลำาดับ 
ความสำาคัญอย่างถูกต้อง ท่านจะไม ่
ลังเลว่าจะต้องทิ้งวิชาเลือกที่อาจทำาให ้
ท่านเพลิดเพลินในคำาแนะนำาสั่งสอน 
ซึ่งจะยึดรากฐานของชีวิตไว้ด้วยกันไป  
ดังนั้น เมื่อลงทะเบียนแล้ว จงเข้าเรียน 
ศึกษา และเรียนรู้ ชวนเพื่อนๆ มาเรียน 
ด้วย ท่านจะไม่เสียใจเลย ข้าพเจ้า 
สัญญา”

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “Agency and 
Control,” Ensign, พ.ค. 1983, 67

เรียนเซมินารีให้จบ
“เข้าเรียนเซมินารีเป็นประจำาและ 
เรียนเซมินารีให้จบ การสอนใน 
เซมินารีเป็นประสบการณ์ทาง 
วิญญาณซึ่งมีความหมายมากที่สุด
ประสบการณ์หนึ่งที่เยาวชนชาย  
[และเยาวชนหญิง] จะมีได้”

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน  
(1899–1994), “To the ‘Youth of the 
Noble Birthright,’” Ensign, พ.ค. 1986,  
44; “To the Young Women of the Church,” 
Ensign, พ.ย. 1986, 82.

เรียนความจริงของพระกิตติคุณ
“ข้าพเจ้าประสงค์ให้เด็กชายและเด็กหญิงทุกคนได้เรียนเซมินารี เพราะนั่นคือที่ซึ่งพวกเขา
จะเรียนรู้ความจริงมากมายของพระกิตติคุณ เซมินารีคือที่ซึ่งพวกเขาหลายคนฝังอุดมการณ์
ไว้ในความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะทำา และพวกเขาไปเป็นผู้สอนศาสนา”

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985), “President Kimball Speaks Out on Being a 
Missionary,” New Era, พ.ค. 1981, 49.

ค้นพบสามสิ่งที่
เซมินารีทำาได้
“มีอยู่สามสิ่งที่เซมินารีทำาได้ด ี
มาก หนึ่ง เซมินารีนำาเยาวชน 
ที่มีค่านิยมเหมือนกันมาอยู่
ด้วยกัน เยาวชนชอบอยู่กับคน
ที่มีความเชื่อเหมือนเขาและ 
รักพระคัมภีร์ สอง เซมินารี 
นำาเยาวชนมาอยู่กับครูที่มี
ประจักษ์พยานและพวกเขา 
รู้สึกได้ถึงไฟแห่งประจักษ์
พยานนั้นเมื่อแสดงออกมา  
สาม เซมินารีทำาให้เยาวชน
สนใจพระคัมภีร์”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน
สูงสุด, “การอภิปรายเกี่ยวกับ 
การศึกษาพระคัมภีร์,”เลียโฮนา  
ก.ค. 2005 หน้า 11

เชื้อเชิญพรเข้ามา
ในชีวิตท่าน
“ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณระบบเซมินารีในศาสนจักร 
และโปรแกรมสถาบันของศาสนจักร ข้าพเจ้า 
ต้องการกระตุ้นให้นักเรียนมัธยมปลายทุกคน 
ใช้โปรแกรมเซมินารีให้เป็นประโยชน์ ชีวิตท่าน 
จะได้รับพรมากขึ้นถ้าท่านทำาเช่นนั้น”

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008), 
“Excerpts from Recent Addresses of President 
GordonB. Hinckley,” Ensign, ก.ค. 1997, 73.

ภา
พ
สเ

ป็น
เซ

อร
์ ด

ับเ
บิล

ยู.
 ค

ิมบ
ัลล

์ เอ
ื้อเ

ฟ
ื้อโ

ดย
หอ

จด
หม

าย
เห

ตุศ
าส

นจ
ักร

แอ
ลด

ีเอ
ส



เซมินารี
ในป่าทึบของเอกวาดอร์

โดย โจชัว เจ. เพอร์คีย์
นิตยสารศาสนจักร

ทางตะวันออกของกีโต เอกวา- 

ดอร์ ผ่านภูเขาไฟและเทือกเขา 

แอนดีส ภูมิประเทศเปลี่ยน

เป็นป่าทึบแอมะซอนอย่างรวดเร็ว ที่นั่น 

ท่านจะพบป่าทึบ แม่น้ำาท่ีอุดมสมบูรณ์ ลิง 

นกปากใหญ่ และแม้แต่ปลาโลมาสีชมพู

ท่านจะพบเมืองหนึ่งด้วยชื่อว่า ปวยร์- 

โตฟรานซิสโกเดโอเรลลานา เมืองน้ีอยู่ไกล 

มากจากทุกอย่างในเอกวาดอร์ สิบห้าปี 

ก่อนมีคนค่อนข้างน้อยในบริเวณน้ี แต่การ 

ค้นพบปีโตรเลียมนำาอุตสาหกรรม คนหา

งาน และสมาชิกศาสนจักรมาที่นั่น

เซมินารีในสาขาเล็กๆ
เยาวชนไม่ก่ีคนอย่างออสการ์ อาร์. เป็น 

สมาชิกอยู่แล้วเมื่อตั้งสาขา แต่ส่วนใหญ่ 
เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ ไฟเผาไหม้ใน 
ใจพวกเขา “เราเข้มแข็ง” ออสการ์กล่าว

ในเดือนกันยายน 2010 หนึ่งปีหลังจาก 
จัดต้ัง สาขาจึงเร่ิมโปรแกรมเซมินารี “ตอน 
เราเริ่มรวมกลุ่มกันครั้งแรกเมื่อสองสาม 
ปีก่อน” ออสการ์กล่าว “มีคนน้อยมาก ผม 
  เป็นเยาวชนคนเดียว แต่เราเติบโตขึ้น 

เร่ือยๆ ไม่นานก็มี 6 คน จาก 
นั้น 10 คนและเวลานี้มี 

เยาวชนมากขึ้น”

เพราะเยาวชนบางคนเรียนหนังสือตอน 

เช้าและหลายคนเรียนตอนบ่าย พวกเขา 

จึงจัดชั้นเรียนเซมินารีสองช่วง—ช่วงหนึ่ง 

ตอนเช้าตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมง และอีก

ช่วงหนึ่งตอนบ่ายตั้งแต่สี่โมงครึ่งถึงห้า

โมงครึ่ง

อาจจะมีเยาวชนในโปรแกรมไม่มาก แต่ 

สำาหรับเยาวชนเหล่านี้ที่เข้าเรียน เซมินารี

เปลี่ยนชีวิตพวกเขา

ทำาไมต้องไปเรียน
“เซมินารีเป็นพรอย่างยิ่งสำาหรับผม”  

ลูอิส วี. ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่กล่าว  

“เซมินารีช่วยเตรียมผมให้พร้อมเป็นผู้สอน 

ศาสนาที่ดี ผมพบเจอการท้าทายและการ

ล่อลวงมากมายตั้งแต่เข้าร่วมศาสนจักร 

แต่ผมสามารถทำาให้ตนเองเข้มแข็งได้

เพราะผมรู้ว่าผมกำาลังทำาสิ่งถูกต้อง”

ไม่เพียงลูอิสเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้ “ดิฉัน 

เป็นสมาชิกศาสนจักรได้ไม่นาน” อาเรียนา 

เจ. กล่าว “แต่ดิฉันเรียนเซมินารีตั้งแต่รับ 

บัพติศมา ดิฉันมีความสุขที่ได้เข้าเรียน

เพราะดิฉันกำาลังเรียนรู้เรื่องจริงมากมาย 

เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

ซ่ึงทำาให้หัวใจดิฉันเป่ียมด้วยความหวังและ 

ความคิดเปี่ยมด้วยความเข้าใจ”

การเข้าเรียนเซมินารีช่วยอาเรียนาวาง

ในป่าทึบอันไกลโพ้น เซมินารีกำาลังมีประสิทธิผลใหญ่หลวงต่อ 
เยาวชนเหล่านี้



รากฐานในพระกิตติคุณ “สำาหรับดิฉันแล้ว 

การได้เป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนเหล่านี้ 

คือพร” อาเรียนากล่าว “ชั้นเรียนทำาให้ 

วิญญาณของดิฉันเข้มแข็งและช่วยดิฉัน 

เตรียมตัวเพ่ือว่าสักวันหน่ึงดิฉันจะสามารถ 

เป็นคู่ครองที่ดี มารดา ผู้นำาในศาสนจักร 

และอาจจะเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ด้วย”

เจราร์โด พี่ชายของอาเรียนารู้สึกเช่น 

เดียวกัน “ผมรู้สึกปลาบปล้ืมเพราะเซมินารี 

กลายเป็นส่วนสำาคัญของชีวิตผม” เขา

กล่าว “เซมินารีกำาลังเตรียมผมให้พร้อม 

รับใช้งานเผยแผ่ในวันหน้า ที่นั่นผมเรียน 

เรื่องแผนแห่งความรอดที่พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงเตรียมให้ผม ทุกครั้งที่เข้าเรียนผมมี 

ความหวังว่าผมจะได้อาณาจักรซีเลสเชียล 

เป็นมรดกและทำาให้ผมมั่นใจว่าผมได้รับ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แล้ว”

เจราร์โดเหน่ือยมากในช่วงช้ันเรียนบาง 

ครั้ง เขาต้องพาน้องชายไปโรงเรียนก่อน

แล้วรีบกลับบ้านไปรับน้องสาวมา

เรียนเซมินารีด้วยกัน แต่เขาไม่

เกี่ยง
“ท้ังหมดน้ีเป็นเร่ืองใหม่สำาหรับ 

ผม แต่ผมเต็มไปด้วยความสุข” 

เจราร์โดกล่าว “ผมรู้ว่าผมอยู่บนเส้นทาง 

ที่ถูกต้องซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผมได้เห็น 

พระบิดาบนสวรรค์อีกครั้ง พระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์ทำาให้ผมเชื่อมั่นเช่นนั้น ผมเพียง 

แต่ต้องพยายามและไม่ย่อท้อจนกว่าชีวิต

จะหาไม่”

ไม่จำาเป็นต้องกังวลใจ
สำาหรับวอลเตอร์ เอ. แล้ว เซมินารีทำาให้ 

รู้สึกกลัวนิดหน่อยในตอนแรก “ผมกังวลใจ 

ครั้งแรกที่ผมมา” เขากล่าว “แต่พอเข้าไป 

ในห้องเรียน ผมรู้สึกพิเศษเพราะผมรู้สึก 

ถึงความรักที่คุณรู้สึกเมื่อคุณศึกษาพระ 

คัมภีร์ และเมื่อผมออกจากห้อง ผมรู้สึกมี 

พลังเนื่องด้วยความสุขในใจผมเพราะสิ่ง

ที่ผมเรียนรู้ พรประเสริฐสุดประการหนึ่ง 

ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีให้เยาวชนคือ

เซมินารี”

“ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายเปล่ียนชีวิตผม” อาเบล 

เอ. กล่าว เขากำาลังเตรียมเป็นผู้สอนศาสนา 

เช่นกัน “ผมกำาลังเรียนคำาสอนของศาสดา 

พยากรณ์ ผมรักโจเซฟ สมิธ ท่าน

กล้าหาญในการทำาให้เกิดการฟื้นฟู

ศาสนจักรที่แท้จริงแม้ปัญหา

ทั้งหมดนี้จะเกิดกับท่าน

ก็ตาม ผมอยากกล้าหาญ

เหมือนท่าน”
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เยาวชนส่วนมากต้องเสียสละเพื่อเข้า 

เรียนเซมินารี ไม่ง่ายเสมอไปแต่สำาหรับ 

เยาวชนในปวยร์โตฟรานซิสโกเดโอเรล- 

ลานา เอกวาดอร์แล้ว เรื่องนี้คุ้มค่าความ

พยายาม

“เมื่อผมนึกถึงการมุ่งหน้า เหมือนพระ 

คัมภีร์กล่าว” อาเบลอธิบาย “ผมคิดว่า 

หมายถึงการจัดลำาดับความสำาคัญสำาหรับ 

ชีวิตเรา เซมินารีเป็นหนึ่งในนั้น เซมินารี 

เปลี่ยนชีวิตผมฉันใดย่อมสามารถเปลี่ยน 

ชีวิตเยาวชนคนอื่นๆ ได้ฉันนั้น”

แม้ในเขตลึกที่สุดของป่าทึบ

ในเอกวาดอร์ ศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์และโปรแกรม 

เซมินารีสำาหรับเยาวชนก็ยัง

รุ่งเรืองและกำาลังเปลี่ยน

ชีวิตคนที่เลือกให้เป็น

เช่นนั้น 

เซมินารีเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
เยาวชนเช่นเยาวชนเหล่านี้ในเอกวาดอร์ 

หลายคนเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่
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อะไรเกิดข้ึน
หลังจากเซมินารี

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถาบัน
จำานวนนักศึกษา: มากกว่า  
350,000 คน

จำานวนสถานที่เรียน: มากกว่า  
2,500 แห่ง

จำานวนหลักสูตรที่มี: หลักสูตร 
พื้นฐาน 15 หลักสูตร บวกกับ 
หลักสูตรที่กำาหนดเองอีกหลาย
หลักสูตร

สถาบันแห่งแรก: เมืองมอสโก  
รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา (1926)

สถาบันแห่งแรกนอกสหรัฐและ
แคนาดา: เม็กซิโก (1959)

จุดประสงค์ของสถาบัน: ช่วยให้ 
คนหนุ่มสาวเข้าใจและพึ่งพาคำาสอน
และการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  
มีคุณสมบัติคู่ควรกับพรของ 
พระวิหาร ตลอดจนเตรียม
ตนเอง ครอบครัว และคน
อื่นๆ ให้พร้อมรับชีวิต
นิรันดร์กับพระบิดา 
ในสวรรค์ของพวกเขา

การเรียนจบเซมินารีไม่ใช่จุดสิ้นสุดการศึกษาศาสนาของท่าน  
ยังมีสิ่งวิเศษสุดบางอย่างเตรียมไว้ให้ท่าน

โดย เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์
นิตยสารศาสนจักร
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นเซมินารีท่านศึกษาพระคัมภีร์และ 

อาจจะพบคนวัยเดียวกับท่านเป็น 

ประจำา ท่านรู้สึกถึงการต้อนรับ ท่าน 

สามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณได้ ดังนั้น 

เมื่อท่านเรียนจบเซมินารี ประสบการณ์

เหล่านี้สิ้นสุดหรือไม่ ไม่เลย
โปรแกรมสถาบันของศาสนจักรคือขั้น 

ต่อไป ท่านจะรักโปรแกรมนี้ ไม่ว่าท่านจะ 
ไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ตาม ท่าน 
สามารถเรียนพระกิตติคุณต่อไปได้ ยังคง 
เตรียมพร้อมเพื่อรับงานเผยแผ่และการ 
แต่งงานในพระวิหารตลอดจนแบ่งปัน
ประสบการณ์กับคนวัยเดียวกันได้เหมือน
เดิม

ต่อไปนี้เป็นคำาตอบบางข้อสำาหรับคำา 
ถามพ้ืนฐานเก่ียวกับสถาบัน ท่านสามารถ 
หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ institute.lds.org

สถาบันคืออะไร
สถาบันประกอบด้วยชั้นเรียนศึกษา 

พระกิตติคุณ รวมไปถึงชั้นเรียนเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์ คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ 
และการเตรียมพร้อมสำาหรับงานเผยแผ่ 
หรือการแต่งงานในพระวิหาร ในสถาบัน
บางแห่งมีหลายวิชาให้ท่านเลือก

ใครเข้าเรียนได้บ้าง
หนุ่มสาวโสดทุกคนได้รับการกระตุ้น 

ให้เข้าเรียนช้ันเรียนสถาบัน ทุกคน—ไม่ว่า 
แต่งงานแล้วหรือเป็นโสด—อายุระหว่าง  
18 ถึง 30 ปีสามารถเข้าเรียนได้

ฉันจะเรียนสถาบันได้ที่ไหน
บางพื้นที่มีอาคารสถาบันใกล้วิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัย หลายพื้นที่จัดชั้นเรียน 
ในอาคารศาสนจักรหรือที่อื่นๆ ติดต่ออธิ- 
การหรือประธานสาขาของท่านเพื่อสอบ 
ถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมสถาบันใน 
ท้องที่ หรือเข้าไปหาชั้นเรียนสถาบันใกล้
บ้านท่านที่ institute.lds.org

เหตุใดฉันจึงควรเรียนสถาบัน
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 

“จงทำาให้การมีส่วนร่วมในสถาบันมีความ 
สำาคัญสูงสุด…ลองคิดดู ท่านจะมีเพื่อน  
ท่านจะรู้สึกถึงพระวิญญาณ และศรัทธา 
จะแรงกล้าขึ้น ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่า 
เมื่อท่านมีส่วนร่วมในสถาบันและหมั่น 
ศึกษาพระคัมภีร์ พลังของท่านในการหลีก- 
เลี่ยงการล่อลวงและรับการนำาทางจาก 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิในทุกอย่างท่ีท่านทำา
จะเพิ่มขึ้น” (institute.lds.org,  
เม.ย. 21, 2009) 



บรรทัดมาเติมบรรทัด

พรักพร้อม
พรักพร้อม ครบครัน  
เตรียมพร้อม

2  ทิโมธ ี 3:16–17
อัครสาวกเปาโลสอนว่าพระคัมภีร์เป็นพรแก่ชีวิตเราอย่างไร
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หมายเหตุบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะให้เป็น 
คำ�อธิบ�ยครอบคลุมข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ เป็นเพียง 
จุดเริ่มต้นสำ�หรับก�รศึกษ�ของท่�น

หลักคำ�สอน
“การเข้าใจหลักคำาสอน 
ที่แท้จริงจะเปลี่ยนทัศน- 
คติและพฤติกรรม การ 
ศึกษาหลักคำาสอนของ 
พระกิตติคุณจะปรับ - 

เปลี่ยนพฤติกรรมได้เร็วกว่าการศึกษา
พฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

ประธ�นบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธ�นโควรัมอัคร
ส�วกสิบสอง, “อย�่กลัว,” เลียโฮนา พ.ค. 2004 
หน้� 98

ก�รตักเตือนว่�กล่�ว
การตักเตือนว่ากล่าว— 
ตำาหนิ ตีสอน ดุ หรือติเตียน 
โดยปกติจะทำาด้วยความ
เมตตา

ก�รปรับปรุงแก้ไข
คำากรีกด้ังเดิมท่ีใช้ไนไบเบิลหมายถึง “ทำาให้ 
ตรงอีกครั้ง” ดังนั้นพระคัมภีร์จึงช่วยให้ท่าน 
อยู่ในเส้นทางและไปตามทางตรงและแคบ  
(ดู 2 นีไฟ 9:41)

ง�นดี
งานดีลักษณะใดที่พระคัมภีร์ช่วยเตรียม 
ท่านให้พร้อมทำา ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
งานดีท่ีเด่นชัด ท่านนึกออกอีกหรือไม่ เขียน 
ลงไปในบันทึกส่วนตัวของท่าน

• รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
• มีสัมฤทธิผลในการเรียกของศาสนจักร 

(เช่นฝ่ายประธานโควรัมและฝ่ายประ- 
ธานชั้นเรียน)

• สอนพระกิตติคุณ
• แสดงประจักษ์พยาน
• แบ่งปันพระกิตติคุณ
• ตอบคำาถามของเพื่อนๆ เกี่ยวกับศาสน-

จักร

16 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจาก
พระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน  
การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไข 
คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม
17 เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่ 
จะกระทำาการดีทุกอย่าง

พระคัมภีร์ทุกตอน
“เมื่อเราต้องการพูดกับ 
พระผู้เป็นเจ้า เราสวด 
อ้อนวอน และเม่ือเราต้อง 
การให้พระองค์ตรัสกับ 
เรา เราค้นคว้าพระคัมภีร์ 

ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระคำาของพระองค์ตรัส
ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ จากนั้น 
พระองค์จะทรงสอนเราขณะที่เราฟังการ 
กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์

“หากท่านไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระ 
องค์ตรัสกับท่านในระยะน้ี ให้กลับไปเร่ิมอ่าน 
และฟังพระคัมภีร์ พระคัมภีร์คือเส้นชีวิตทาง 
วิญญาณของเรา”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ
สอง, “พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์: อำ�น�จของพระผู้เป็นเจ�้
อันไปสู่คว�มรอดของเร�,” เลียโฮนา พ.ย.  
2006 หน�้ 32
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โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร แอนดรีชอบเครื่องบินตั้งแต่เด็ก  

ถึงแม้จะมีหลายคนฝันอยาก 

บินแต่แอนดรีไม่ได้คิดถึงการขับ

เครื่องบิน ความสนใจของเขาอยู่ที่นอตกับ 

สลักเกลียว เด็กหนุ่มวัย 16 ปีจากโรมาเนีย

คนนี้กำาลังเรียนเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน

ในโรมาเนียวัยรุ่นเลือกได้ว่าจะเรียน 

มัธยมปลายเพื่อเตรียมเข้าวิทยาลัยหรือ

โรงเรียนพาณิชย์ เพราะแอนดรีรักเครื่อง 

บินเขาจึงตัดสินใจเข้าโรงเรียนพาณิชย์

การบิน

ช่างซ่อมเครื่องบินไม่เพียงซ่อมเครื่อง 

บินที่เสียเท่านั้น งานสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง 

ที่พวกเขาทำาคือตรวจสอบและซ่อมบำารุง

เครื่องบินเพื่อไม่ให้เครื่องบินเสีย ปกติพวก 

เขาตรวจสอบทุกอย่างบนเครื่องบิน ตั้งแต่ 

ใบพัดไปจนถึงเท้าค้ำายันและชิ้นส่วนแต่ละ

ชิ้นที่อยู่ตรงกลาง

“เป็นเรื่องยากที่จะเจอปัญหาเล็กๆ ซึ่ง 

อาจทำาให้เครื่องบินตก” แอนดรีบอก “แต่ 

การหาให้พบก็ง่ายกว่าการพยายามนำา 

เครื่องบินทั้งลำากลับมารวมกันอีก”

การทำาตามตารางซ่อมบำารุงอยู่เสมอ 

และการไม่ข้ามขั้นตอนเป็นเรื่องสำาคัญ— 

ทั้งเครื่องบินและสมาชิกศาสนจักร—ทั้งนี้ 

เพ่ือจะได้ทราบและแก้ไขปัญหาก่อนเคร่ือง 

ขัดข้องหรือคุกคามชีวิตทางวิญญาณ 

การซ่อมบำารุงทางวิญญาณ
แอนดรีอยู่ในบูคาเรสต์ เมืองท่ีมีประชา- 

กรราวสองล้านคน อย่างไรก็ดี ศาสนจักร 

ในโรมาเนียค่อนข้างเล็ก มีสมาชิกในบูคา- 

เรสต์เพียงสองสาขาเท่านั้น แอนดรีกับ

ครอบครัวอยู่ไกลจากสมาชิกคนอื่นๆ ของ 

สาขา แอนดรีรู้สึกถึงแรงดึงของโลกรอบ 

ตัวทั้งที่โรงเรียนและในกลุ่มเพื่อน เขารู้ว่า 

เขาจะตกง่ายเพียงใด—ถ้าพูดในแง่วิญ- 

ญาณ—ถ้าเขาไม่ซ่อมบำารุงวิญญาณอยู่ 

เสมอ

ชีวิตอาจวุ่นวายได้ เขาใช้เวลาสำาหรับ 

การศึกษาที่โรงเรียน ฟุตบอล และคอม- 

พิวเตอร์ควบคู่ไปกับการจัดเวลาไว้สวด 

อ้อนวอน อดอาหาร ศึกษาพระคัมภีร์ และ 

ทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในตำาแหน่งปุโรหิตของ 

เขาให้เกิดสัมฤทธิผล เขาต้อง “ไปเรียน”  

เซมินารีให้ได้ด้วย ซึ่งเขาเรียนออนไลน์ 

เพราะอยู่ไกล

การทำาสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ซ่อมบำารุงวิญญาณอยู่เสมอเพื่อช่วยให ้

รู้และแก้ไขความอ่อนแอก่อนจะคุกคาม 

ชีวิตจนทำาให้ธรรมชาติทางวิญญาณตกไป

“มีบางอย่างที่คุณเพียงแต่ต้องทำาเป็น

ประจำา—สร้างนิสัย” เขากล่าว “คุณจะ

ปล่อยให้ชีวิตครอบงำาไม่ได้”

ป้องกันปัญหาใหญ่ในภายหลังโดยแก้ไขปัญหาเล็กน้อยตั้งแต่เดี๋ยวนี้

ตรวจสอบทางวิญญาณ
“เราจำาเป็นต้องดำาเนิน 
การตรวจสอบทาง 
วิญญาณด้วยตัวราเอง
อยู่เสมอเพื่อดูว่าเราต้อง 
ปรับปรุงด้านใด

“โดยปกติเรารับรู้ข้อ 
บกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ด้วยความช่วย 
เหลือจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์…เราจำาเป็น
ต้องตั้งใจฟังสิ่งที่พระวิญญาณ ผู้นำาศาสนจักร 
คนที่เรารัก ผู้ร่วมงาน และเพื่อนๆ กำาลังชี้ให้
เราเห็น”
เอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูเคียทิส, “Honesty in 
the Small Things,” Ensign, ก.ย. 2003, 30.
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การตกทางวิญญาณ
แอนดรีเรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ซ่อมบำารุงทาง 

วิญญาณอย่างสม่ำาเสมอ อิทธิพลต่างๆ 
เช่นความเครียดหรือแรงกดดันจากเพื่อน 
วัยเดียวกันจะเอาชนะแรงต้านการล่อลวง 
ของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้น ไม่นานเราจะหลง 
ทาง สูญเสียการควบคุม และสูญเสียพลัง
ทางวิญญาณในท้ายที่สุด

เครื่องบินที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนจะเสีย 
ระดับความสูงฉันใด เมื่อเราทำาบาป เรา 
ย่อมสูญเสียพลังและระดับความสูงทาง 
วิญญาณฉันน้ัน ทำาให้ตัวเราห่างจากสวรรค์ 
และนำาไปสู่การตกทางวิญญาณไม่ช้าก็เร็ว

แม้การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะนำา 
เรากลับมารวมกันได้อีกครั้งหลังจากเรา 
ตก แต่จะดีกว่านั้นมากถ้าเราพึ่งพาพลัง 
อำานาจของพระองค์เพื่อช่วยเราแก้ไข
ปัญหาเมื่อปัญหายังเล็กอยู่—ก่อนเกิด 
มหันตภัยทางวิญญาณ

อันตรายของการข้ามขั้นตอน
การคิดจะข้ามขั้นตอนการซ่อมบำารุง 

เครื่องยนต์ไม่เคยเข้ามาในความคิดของ 
แอนดรีเลย การข้ามข้ันตอนไม่ใช่ทางเลือก 
“มีกฎเกี่ยวกับเรื่องนี้” เขากล่าว แต่ถ้า 
เขา ทำ�ก�ร ข้ามขั้นตอนในการซ่อมบำารุง 
—เพียงคร้ังเดียว—เขายอมรับว่า “อาจไม่มี 
อะไรเกิดขึ้น”

บางทีปัญหาใหญ่สุดของการข้ามขั้น
ตอนไม่ใช่เครื่องบินจะตกทันทีแต่มันจะ 
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ไม่ตก “ถ้าไม่เกิดเหตุร้ายเมื่อผมข้ามขั้น
ตอนวันนี้ ผมจะถูกล่อลวงง่ายขึ้นให้ข้าม
ขั้นตอนวันพรุ่งนี้” เขากล่าว

เม่ือไม่ซ่อมบำารุงอย่างสม่ำาเสมอตามข้ัน 
ตอน แรงกดและแรงบีบที่เกิดกับเครื่องบิน 
—หรือกับเรา—จะทำาให้บางอย่างล้มเหลว 
ไม่ช้าก็เร็ว “ในที่สุดเราจะตก” เขากล่าว

นั่นคือสาเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
กฎต่างๆ ให้เราเกี่ยวกับการซ่อมบำารุงทาง
วิญญาณอยู่เสมอ “ประชุมกัน [ที่โบสถ์] 
บ่อยๆ” (3 นีไฟ 18:22; เน้นตัวเอน) สวด
อ้อนวอน เสมอ (ดู 3 นีไฟ 18:19) ค้นคว้า
พระคัมภีร์ อย่�งขยันหมั่นเพียร (ดู 3 นีไฟ 
23:1–5) “ให้คุณธรรมประดับความนึกคิด 

ของท่าน ไม่เสื่อมคล�ย” (คพ. 121:45; 
เน้นตัวเอน) ไปพระวิหาร เป็นประจำ�1

การรักษากฎเหล่านั้นและการซ่อม 
บำารุงทางวิญญาณอยู่เสมอจะทำาให้เรา
บินถูกทาง

“เครื่องบินสร้างไว้เพื่อให้ขึ้นจากพื้น 
ออกจากโลก” แอนดรีกล่าว “นั่นคือสิ่งที่ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เราทำา 
การซ่อมบำารุงอยู่เสมอจะพาเราไปถึงจุด 
หมายท่ีเราต้องการไป—น่ันคือ กลับสวรรค์ 
อย่างปลอดภัย” 

อ้างอิง
1.	 ดู	โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“พระวิหารศักดิ์สิทธิ์

—ประภาคารส่องโลก,”	เลียโฮนา	พ.ค.	2011	
หน้า	116

รายการซ่อมบำารุงทางวิญญาณ

ช่
างซ่อมเครื่องบินมักมีรายการที่พวกเขาต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่เสมอ ผู้นำาศาสนจักร

แนะนำาให้เราดำาเนินการตรวจสอบทางวิญญาณอยู่เสมอ1

ต่อไปนี้เป็นคำาถามบางข้อที่จะช่วยท่านสำารวจสภาพทางวิญญาณบ่อยๆ ถ้าท่านม ี

ข้อกังวลเกี่ยวกับคำาตอบข้อใดของท่าน ให้พูดคุยกับผู้ปกครองหรืออธิการหรือประธานสาขา

□ ฉันสวดอ้อนวอนเป็นประจำาและอย่างจริงใจหรือไม่

□ ฉันดื่มด่ำาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์และคำาสอนของศาสดาพยากรณ ์

 ที่มีชีวิตหรือไม่

□ ฉันรักษาวันสะบาโตให้ศักด์ิสิทธ์ิและเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักรเป็นประจำาหรือไม่

□ ฉันอดอาหาร จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคด้วยความเต็มใจหรือไม่

□ ฉันเต็มใจให้อภัยผู้อื่นหรือไม่

□ ฉันหาวิธีรับใช้ผู้อื่นเป็นประจำาหรือไม่

□ ฉันระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาและทำาตามแบบอย่างของ  

 พระองค์หรือไม่

□ ฉันรักษาความนึกคิดและคำาพูดให้สะอาดอยู่เสมอหรือไม่

□ ฉันซื่อสัตย์ทุกเรื่องหรือไม่

□ ฉันรักษาพระคำาแห่งปัญญาหรือไม่

อ้างอิง
1.	ด	ูโจเซฟ

บี.	เวิร์ธลิน
,	“True	to

	the	Truth
,”	Ensign,	พ.ค

.	1997,	17
.

“ท่านจงพิจารณาดูตัว 
ของท่านว่าท่านตั้งอยู่ 
ในความเชื่อหรือไม่”  
(2 โครินธ์ 13:5)
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ให้เซมินารีเปลี่ยนคุณ 
(ดู 1 นีไฟ 19:23)
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โดย ฮิลารี วัทคินส์ เลมอน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

เอาละ ทุกคน ได้เวลาพูดคุยกันแล้ว” 

คุณแม่เรียก

โจซีตั้งตารอเวลาคุยกันมาทั้ง 

วัน ทุกเย็น โจซีกับเบ็นและเวสน้องชาย 

ทั้งสองของเธอจะมารวมตัวกันในห้องนั่ง 

เล่นพร้อมคุณพ่อคุณแม่เพื่อพูดคุยกัน

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขา

คืนนี้คุณพ่อบอกว่าท่านจะช่วยโจซีฝึก

พูดบทของผู้ประกาศตอนเช้า การอ่านคำา 

ประกาศตอนเช้าเป็นสิทธิพิเศษที่โรงเรียน 

ของโจซี พรุ่งนี้โจซีจะเปิดเพลงโปรดของ 

เธอส้ันๆ ผ่านเคร่ืองขยายเสียงของโรงเรียน 

และใช้ไมโครโฟนประกาศกิจกรรมและ

รายการอาหารกลางวันของวันนั้น

โจซีวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่น ตื่นเต้นที่จะได้

ฝึกบทของเธอ

“ไงจ๊ะผู้ประกาศช่ือดังของเรา!” คุณพ่อ 

พูดเมื่อโจซีกระโดดขึ้นบนโซฟาไปนั่งติด

กับท่าน “ลูกรู้สึกอย่างไรกับพรุ่งนี้”

“หนูตื่นเต้นค่ะแต่กลัวนิดหน่อย หนู

กลัวว่าหนูจะทำาเสียเรื่องต่อหน้าคนทั้ง

โรงเรียน” โจซีบอก

“เราถึงต้องฝึกไงลูก” พ่อบอก “อ่านบท 

ของลูกเลยสิ พ่อจะคอยฟังว่าลูกจะปรับ- 

ปรุงตรงไหนได้”

“ขอบคุณค่ะคุณพ่อ” โจซีกล่าว

เธอกับคุณพ่อทบทวนบทหลายครั้งจน 

โจซีลืมนับ จากนั้นโจซีจึงยืนอ่านบทเป็น 

ครั้งสุดท้ายให้ครอบครัวฟัง คุณพ่อกับ 

คุณแม่ให้กำาลังใจ เบ็นแปะมือแสดงความ

ยินดี เวสยิ้มและปรบมือ

โจซีเข้านอนอย่างมีความสุขและมั่นใจ

วันรุ่งข้ึนทุกอย่างราบร่ืน แม้จะกลัว แต่ 

โจซีก็ย้ิมเม่ือได้ยินเพลงของเธอผ่านเคร่ือง 

ขยายเสียงของโรงเรียน เธอดีใจที่เธอฝึก

บทกับคุณพ่อ เธออ่านช้าๆ และชัดเจน

โดยไม่ผิดแม้แต่คำาเดียว

“หนูทำาได้ดีมากค่ะ” ครูเบลคผู้ช่วยครู

ใหญ่ชม

เมื่อโรงเรียนเลิก โจซียืนต่อแถวรอรถ

ประจำาทาง เด็กชายรุ่นพี่คนหนึ่งหันมา

ถามว่า “เธอคือเด็กผู้หญิงที่อ่านประกาศ 

วันนี้หรือเปล่า”

โจซียิ้ม “ใช่ค่ะ” เธอตอบ

“ทำาไมเธอเลือกเพลงน้ันล่ะ” เด็กผู้ชาย 

ถาม “เพลงไม่ได้เร่ืองเลย ทำาให้การประกาศ 

ตอนเช้าเสียหมด” จากน้ันเขาก็เรียกช่ือเธอ 

อย่างหยาบคาย พลางหัวเราะกับเพื่อนๆ 

ของเขา

โจซีนั่งคนเดียวในที่นั่งตอนหน้าของรถ

ประจำาทาง เธอรู้สึกปั่นป่วนในท้อง

เมื่อกลับถึงบ้าน โจซีเห็นคุณแม่กำาลัง

เล่นกับเวส

“แม่ขา หนูรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาพูดคุยกัน 

แต่หนูสงสัยว่าเราจะคุยกันตอนนี้ได้ไหม

“ฉันจะให้เกียรติบิดามารดาและ
ทำาในส่วนที่ฉันควรทำาเพื่อให้
ครอบครัวเข้มแข็ง” (มาตรฐาน

พระกิตติคุณของฉัน)



คะ” โจซีถาม

“ได้สิจ๊ะ โจซี” คุณแม่ตอบ “เกิดอะไร 

ขึ้นหรือลูก การประกาศเช้านี้มีอะไรติดขัด

หรือลูก”

“ไม่มีค่ะ” โจซีตอบ “ทุกอย่างสมบูรณ์  

หนูคิดว่าอย่างนั้นนะคะ จนกระทั่งเด็ก 

ผู้ชายคนหนึ่งมาบอกว่าหนูเลือกเพลงไม่

เข้าท่า เขาเรียกชื่อหนูหยาบคายด้วย”

คุณแม่ตบพ้ืนเบาๆ ข้างเธอ โจซีเดินมา

นั่ง คุณแม่กอดเธอแน่น โจซีกับคุณแม่คุย 

กันทุกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้น รวมทั้งคำาชม 

ของครูเบลคด้วย

ไม่มีสิ่งใดสำาคัญต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ในครอบครัวมากไปกว่าการ
สื่อสารที่จริงใจและเปิดเผย”

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“ดุจดังเปลวเพลิงที่ไม่รู้ดับ,”  
เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน้า 124

“แม่เสียใจท่ีเด็กคนน้ันกับเพ่ือนๆ หยาบ 

คายต่อลูก” แม่บอก “แต่ฟังดูเหมือนคน

อื่นที่ลูกเคารพ อย่างเช่นครูเบลค พอใจ 

มากกับการอ่านคำาประกาศวันนี้นี่จ๊ะ พ่อ 

กับแม่ภูมิใจในตัวลูกนะ ลูกพยายามมาก 

และลูกทำาสำาเร็จ!”

โจซีกอดคุณแม่อีกครั้ง “ขอบคุณค่ะ 

คุณแม่” โจซีกล่าว “หนูรู้สึกดีขึ้นมากเลย

ค่ะ” โจซีดีใจที่ไม่ว่าเวลาใดก็สามารถเป็น

เวลาคุยกันได้ 
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พูดคุยกัน
ต่อไปน้ีเป็นข้อเสนอแนะบางประการสำาหรับ 
การจัด “เวลาพูดคุย” ในครอบครัวท่าน
• ขอให้บิดามารดากันเวลาให้ครอบครัว

ได้พูดคุยกันสักครู่ในแต่ละวัน อาจจะ 
 

เป็นช่วงรับประทานอาหารหรือเวลาใด
ของวันก็ได้

• ต้องให้ทุกคนผลัดกันพูดและฟัง ทุกคน 
มีส่วนร่วม!

• เคารพความคิดเห็นของสมาชิกครอบ- 
ครัว ต้องให้ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมี 
ความสำาคัญ

เกมสนทนา
ต้องการแนวคิดบางอย่างสำาหรับเวลาพูดคุยหรือไม่ ลองเล่นเกมเหล่านี้

โยนถุงถั่ว ถ้าครอบครัวท่านเป็นครอบครัวใหญ่หรือไม่สะดวกที่จะผลัดกันพูด ให้ใช้ถุงถั่วเพื่อ 
จะรู้ว่าใครต้องพูด หลังจากคนท่ีมีถุงถ่ัวพูดส่ิงท่ีเขาอยากพูดแล้ว เขาจะโยนถุงถ่ัวให้สมาชิกครอบ- 
ครัวอีกคนหนึ่งพูด

ผู้สัมภาษณ์ แบ่งกลุ่มๆ ละสองคนและผลัดกันเป็นผู้สัมภาษณ์ นึกคำาถามบางข้อไว้ถามคู่ 
ของท่าน จากนั้นให้ถามเขา ท่านสามารถใช้ไมโครโฟนจริงหรือจะบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ของ
ท่านก็ได้

คุณจะทำาอย่างไร ผลัดกันถามคำาถามครอบครัวท่านโดยเร่ิมด้วยคำาว่า “คุณจะทำาอย่างไร…?” 
ตัวอย่างเช่น “คุณจะทำาอย่างไรถ้าหลงทาง” และ “คุณจะทำาอย่างไรถ้าไปที่ไหนก็ได้ในโลก”

ความช่วยเหลือสำาหรับบิดามารดา:  
เวลาสองต่อสอง

การพูดคุยเป็นครอบครัวสนุกก็จริง แต่สำาคัญเช่นกันที่บิดามารดาจะใช้เวลาสองต่อ 
สองกับลูก ใช้ช่วงเวลาระหว่างวันพูดคุยกับลูกเป็นส่วนตัว ชวนลูกทีละคนให้มา

ช่วยท่านทำางานบ้าน ไปทำาธุระกับท่าน หรือคุยกันในห้องของท่านสักครู่ ช่วงเวลาสั้นๆ 
เช่นนี้สามารถนำาไปสู่การสนทนาที่มีความหมายได้
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พระองค์ทรงทำ�ให้ 

สายรัดแห่ง
ความตายขาด

การสนทนาคร้ังน้ันเปิดโอกาสมากมาย 

ให้ข้าพเจ้ากับภรรยาได้สอนลิซซีกับซูซี 

และเอ็มมาลูกสาวของเราว่าการชดใช้มี 

ความหมายต่อเราแต่ละคนอย่างไร ซูซีพูด 

ถูก พระเยซูทรงทำาให้สายรัดแห่งความตาย 

ขาด แต่นั่นไม่ใช่ความผิด นั่นคือของประ- 

ทานอันประเสริฐสุดท่ีพระองค์จะทรงมอบ 

ให้เราได้! (ดู หลักคำาสอนและพันธสัญญา 

14:7)
พระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์และฟื้น 

คืนพระชนม์เพื่อเราจะมีชีวิตอีกครั้งกับ 
พระบิดาบนสวรรค์และครอบครัวตาม 
ความชอบธรรมของเรา ถ้าเรามีค่าควร เรา 
จะได้รับพรแห่งความเป็นอมตะและชีวิต 
นิรันดร์ในวันใดวันหน่ึง ข้าพเจ้าขอบพระทัย 
ที่พระเยซูทรงทำาให้บางอย่างขาด—สาย
รัดแห่งความตายนั่นเอง! 

อ้างอิง
1.	 “ในฤดูใบไม้ผลิแสนงาม”	หนังสือเพลง

สำ�หรับเด็ก	หน้า	57
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“พวกเข�จึงมีชีวิตนิรันดร์โดยผ่�นพระ
คริสต์, ผู้ทรงทำ�ให้ส�ยรัดแห่งคว�มต�ย
ข�ด” (โมไซย�ห์ 15:23)

คื
นหนึ่งเมื่อลูกๆ ของเรายังเล็ก  
เรากำาลังอ่านพระคัมภีร์ด้วย 
กันเป็นครอบครัว เราอ่านเก่ียว 

กับพระผู้ช่วยให้รอดและพูดคุยกันว่าพระ 
องค์ทรงไม่เคยทำาผิด

ดึกคืนนั้น ภรรยาข้าพเจ้าพาซูซีลูกสาว 
วัยสามขวบของเราเข้านอน ซูซีเงยหน้า 
มองคุณแม่และพูดว่า “คุณแม่ขา พระเยซู 
ทรงทำาผิดอย่างหนึ่ง”

“ลูกหมายความว่ายังไงจ๊ะ” คุณแม่ถาม
“พระองค์ทรงทำาบางอย่างขาด” ซูซีบอก
คุณแม่ถามด้วยความฉงน “พระองค์

ทรงทำาอะไรขาดหรือจ๊ะ”
“พระเยซูทรงทำาให้สายรัดแห่งความ

ตายขาดไงคะ” ซูซีตอบ
ภรรยาข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่าเธอกับซูซี

เคยร้องเพลงปฐมวัย “ในฤดูใบไม้ผลิแสน 
งาม” หลายครั้ง และซูซีเคยฝึกร้องว่า “ใน 
ฤดูใบไม้ผลิแสนงาม พระเยซูทรงลุกขึ้น 
จากอุโมงค์ ทรงทำาลายสายรัดแห่งความ
ตาย”1 คุณแม่ของซูซีอธิบายว่าการทำาให้
สายรัดแห่งความตายขาดหมายความว่า
พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเราทุกคนจะ
มีชีวิตอีกครั้งหลังจากเราตาย

โดย เอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ



นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

ส ำ�หรับแทนเนอร์แล้ว อีสเตอร์ 

 ปีน้ีคงไม่เหมือนเดิม คุณปู่ของ 

 เข�ส้ินชีวิตแล้ว แทนเนอร์เสีย 

ใจที่เข�จะไม่มีเวล�พิเศษนี้กับท่�นอีก
แต่ในระหว่�งปฐมวัย แทนเนอร์ได้รับ 

ก�รเตือนว่�เหตุผลที่เร�ฉลอง
อีสเตอร์ก็เพร�ะพระเยซูทรง
พระชนม์! เมื่อพระองค์
ฟื้นคืนพระชนม์ 
วิญญ�ณของพระองค์

รวมกับพระวรก�ยของพระองค์ตลอดไป
และจะไม่ประสบคว�มต�ยอีก แทนเนอร์ 
เรียนรู้ว่�เพร�ะพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์ 
ทุกคนจะฟื้นคืนชีวิตวันใดวันหนึ่ง ร่วมทั้ง
คุณปู่ของเข�ด้วย!

เพลงอีสเตอร์ทำ�ให้แทนเนอร์เปี่ยม 
 ด้วยคว�มสุขขณะร้อง 

 เพลง “พระเยซูทรง 
  ฟื้น ทรงคืนชีว� ใจ 
  เร�สุขหน� ทรง

ชนม์อีกคร�”1 แทนเนอร์ต้องก�รบอกข่�ว 

ดีนี้กับทุกคน เข�ตัดสินใจว่�ก่อนอีสเตอร์  

เข�จะว�งดอกไม้ช่อเล็กๆ ไว้ที่ขั้นบันได 

ของเพื่อนบ้�นพร้อมข้อพระคัมภีร์เกี่ยว 

กับก�รฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู เข�นึก 

ภ�พรอยย้ิมบนใบหน้�ของคนเหล่�น้ันเม่ือ 

พวกเข�พบของขวัญในเช้�วันอีสเตอร์ 

อ้างอิง
1.	 “พระเยซูทรงฟื้น”	หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก 

หน้า	44

ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู ้
ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้

พระเยซูคริสต์

ทรงสอนฉันให้เลือกส่ิงดี
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เพลงและข้อพระคัมภีร์
•	 ยอห์น	13:15
•	 เพลงที่ท�่นเลือกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
•	 เพลงที่แนะนำ�จ�ก	หนังสือเพลง

สำ�หรับเด็ก:	“พระเยซูทรงฟื้น”	(44)	
“พระเยซูทรงฟื้นขึ้นจริงไหม?”	(45)	
“พระองค์ทรงสิ้นเพื่อเร�มีชีวินอีกคร�”	
เลียโฮน�	เม.ย.	2005	หน�้	พ13	 
“โฮซันน�	อีสเตอร์”	(142–143)

ติดเทปหรือท�ก�ว
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กิจกรรม ลสด
ที่ใดในโลก
หลังจ�กพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนม์	 
พระองค์เสด็จเยือนผู้คนไม่เฉพ�ะในเขต 
เยรูซ�เล็มเท่�นั้นแต่คนชอบธรรมใน 
พื้นที่ของทวีปอเมริก�ด้วย	ให้ครอบครัว
ล�กเส้นจ�กแต่ละรูปไปยังสถ�นที่เกิด
เหตุก�รณ์นั้น	(เยรูซ�เล็มหรือพื้นที่ของ 
ทวีปอเมริก�)	ผลัดกันอ่�นพระคัมภีร ์
เพื่อเรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับเหตุก�รณ ์
ในภ�พ

ท่านเท่าน้ัน
ท่�นส�ม�รถทำ�ช่อดอกไม้อีสเตอร ์
เหมือนแทนเนอร์ได	้ใช้กระด�ษสีข�ว
หรือกระด�ษสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�้และ
ทำ�ต�มขั้นตอนด�้นล่�ง	ใส่ดอกไม้เล็กๆ	
หรือขนมลงไปในกรวยแล้วนำ�ไปให้
เพื่อนหรือสม�ชิกครอบครัวเพื่อให ้
พวกเข�ประหล�ดใจ!

เยรู ซ า เล็ ม

อ เมริ ก า

พระเยซูทรงอวยพรเด็กๆ
3 นีไฟ 17:11–25

พระเยซูทรงขอบันทึกช�วนีไฟ
3 นีไฟ 23:7–13

พระเยซูทรงสอนในทวีป
อเมริก�
3 นีไฟ 11:8–11

พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
กิจการ 1:9–11

พระเยซูทรงปร�กฏต่อ 
คนชอบธรรม
3 นีไฟ 11:1–8

พระเยซูทรงให้อัครส�วก 
ดูบ�ดแผลของพระองค์
ลูกา 24:36–40

พระเยซูทรงปร�กฏต่อ 
ม�รีย์ช�วมักด�ล�
ยอห์น 20:14–18

พระเยซูทรงปร�กฏต่อ
อัครส�วกของพระองค์
มัทธิว 28:16–20

ติดเทปหรือท�ก�ว

(กลับด้�น)
ติดเทปหรือท�ก�ว
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ฉันพากเพียร
เป็นเหมือน
พระเยซู

 1. ฉัน  พาก  เพียร  เป็น  เหมือน  พระ  เย  ซู  ฉัน  รู้  ทาง  พระ
 2. ฉัน  พาก  เพียร  จะ  รัก  เพื่อน  พี่  น้อง  จะ  พร้อม  ใจ  รับ

 ฉัน  เดิน  ตาม  ฉัน  พ-  ยา  ยาม  รัก  ดัง
	 ใช้		 พวก		 เรา		 ฉัน	 คอย		 เฝ้า		วัน		 แห่ง		 ความ

 พระ  ทั้ง  การ  กระ  ทำา 	และ		 คำา	 พูด  จา   บาง
 ยิน  ดี   วัน  ที่  เย  ซู  เส-  ด็จ  มา   ฉัน

ด้วยใจมุ่งมั่น เนื้อร้องและดนตรี	โดย	เจนิซ	แคปป์	เพอร์รีย์

© 1980	โดย	เจนิซ	แคปป์	เพอร์รีย์		สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อาจทำาสำาเนาเพลงนี้เพื่อใช้ประโยชน์ที่โบสถ์หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

ขอให้มีข้อความนี้อยู่ในสำาเนาทุกฉบับ

แบบง่าย
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[

	 พระ		 สุ-		 ร		เสียง		นุ่ม		แผ่ว		เบา		 คอย		 กระ		 ซิบ		
“จง		 รัก		กัน		 และ		กัน		 ดัง

	 บ-	 ริ-		 สุทธิ์		ส-		 ถิต		ใน		 ใจ		 ฉัน		 ตรัส		 ว่า

	 เย		 ซ	ู	 รัก		 ท่าน		 จง		 มั่น		เมต		 ตา		 ใน		 ทุก		 สิ่ง		 ที่		ท่าน

 ทำา 	 ทั้ง		 ความ		 คิด		และ		 การ		 กระ		 ทำา		 รัก		 และ		 อา		 ทร		 เพราะ

 เป็น  สิ่ง  ที่  เย  ซู  ทรง  สอน”  2. ฉัน  สอน

	 ครั้ง		 ฉัน		ถูก		 ล่อ		 ลวง		 ให้		 เลือก		 ใน		สิ่ง		 ผิด		 แต่		ฉัน		 คิด		 ถึง
 จะ  จด  จำา 	 คำา		 สอน		ของ		 พระ		 องค์		ทุก		 ครา		 เมื่อ		พระ		วิญ-		 ญาณ
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โดย เฮเธอร์ ริกลีย์
นิตยสารศาสนจักร

มาเรีย กับ ไดแอนา ดี. ไม่เพียงเป็นพี่น้องกันเท่านั้น แต่พวก 

เธอเป็นเพื่อนสนิทกันด้วย ไดแอนาอายุ 10 ขวบส่วนมาเรีย 

อายุครบ 12 ขวบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พวกเธอ 

อยู่ในโรมาเนีย ที่นั่นมีสมาชิกศาสนจักรประมาณ 3,000 คน  

พวกเธอทำาให้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์เข้มแข็งเสมอโดยไป 

โบสถ์ อ่านพระคัมภีร์ และสวดอ้อนวอน
“ในศาสนจักรหนูเรียนรู้ว่าต้องมีศรัทธาในพระผู้เป็น

เจ้า” มาเรียกล่าว วันหนึ่งเธอมีสอบ เธอจึงสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เพื่อขอ
ความช่วยเหลือ เมื่อเธอได้คะแนนดี เธอรู้สึกคล้ายกับว่า
พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเธอ

ไดแอนาบอกว่าพระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้เธอมีศรัทธา “ทุกวัน
ท่ีหนูอ่านพระคัมภีร์มอรมอน หนูมีวันท่ีดี” เธอกล่าว เร่ืองโปรดใน 
พระคัมภีร์ของเธอคือเรื่องของโจเซฟ สมิธ “ท่านสวดอ้อนวอน 

พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงช่วยท่าน” เธอกล่าว 

เป็นพ่ีน้องทาง

และ 

ช็อกโกแลต
ขนมโปรดของสองพี่น้องคือ
ช็อกโกแลต มาเรียชอบ 
บราวนี ส่วนไดแอนา
ชอบเค้กช็อกโกแลต
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เพลงโปรด
มาเรียกับไดแอนาเล่น 
เปียโนทั้งคู่ เพลงโปรด 
ของมาเรียคือ “จงรักกัน
และกัน” เพลงนี้เกี่ยวกับ
พระบัญญัติของพระเยซู 
ให้รักคนอื่น ไดแอนาเล่น 
ได้เกือบทั้งเพลง แต่ตอน 
จบเล่นยากที่สุด เธอกล่าว

ครอบครัวมาก่อน
มาเรียกับไดแอนารักคุณพ่อคุณแม่ “คุณแม่ทำาให้เรารู้สึกดี
ขึ้นเมื่อเราป่วย” มาเรียกล่าว “คุณพ่อพาเราไปโรงเรียน”  
ไดแอนาบอก 

เพลงสวด
เพลงสวดที่ไดแอนาชื่นชอบที่สุดคือ  
“ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดียา” ซึ่งบอกเรา
ว่าพระเยซูคริสต์ประสูติเมื่อใด สมาชิก
ในโรมาเนียใช้หนังสือเพลงสวดเล่ม 
สีเขียวของศาสนจักร “Imnuri” หมายถึง 
“เพลงสวด” ในภาษาโรมาเรีย

ฉันชอบมองดูพระวิหาร
มาเรียกับไดนาต้องการแต่งงานในพระวิหารสักวันหนึ่ง 
พวกเธออยู่ในเขตพระวิหารเคียฟ ยูเครน

เมื่อไดแอนาโตกว่านี้ เธอจะไปพระวิหารเคียฟ  
ยูเครน เพื่อรับบัพติศมาแทนคนตาย มาเรียโตพอ 
จะไปแล้ว พระวิหารอยู่ไกลออกไปประมาณ 500 ไมล์  
(805 กิโลเมตร)
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ฉันจะทำ�อะไรได้บ้�งเพ่ือทำ�ต�ม

แผนของพระบิด�
บนสวรรค์ ท่ีมีไว้ให้ฉันเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ให้ข้อคิดบางอย่างเกี่ยวกับ 
เรื่องนี้
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ฟังเสียงของศาสดาพยากรณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เชื่อฟังความรู้สึกในใจที่มาในรูปของการกระตุ้นเตือน
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อจำาเป็นให้ขอคำาแนะนำาและการนำาทางจาก 
บิดามารดาและผู้นำาฐานะปุโรหิต

จาก “ความสุขจากการดำาเนินชีวิตตามแผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่” เลียโฮนา ม.ค. 1997 หน้า 87

เรียนรู้แผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุขโดยการศึกษา
พระคัมภีร์



มาตรฐานพระกิตติคุณของฉัน
ฉันจะทำ�ต�มแผนของพระบิด�บนสวรรค์ที่มีไว้ให้ฉัน

ฉันจะจดจำ�พันธสัญญ�บัพติศม�ของฉันและฟังเสียงของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์

ฉันจะเลือกแต่สิ่งที่ถูกต้อง 
ฉันรู้ว่�ฉันส�ม�รถกลับใจได้เมื่อฉันทำ�ผิด

ฉันจะซื่อสัตย์ต่อพระบิด�บนสวรรค์ ต่อคนอื่นๆ และต่อตนเอง

ฉันจะเอ่ยพระน�มของพระบิด�บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ด้วย 
คว�มค�รวะ ฉันจะไม่สบถส�บ�นหรือใช้ว�จ�หย�บค�ย

ฉันจะทำ�สิ่งที่ช่วยให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับพระบิด�บนสวรรค ์
และพระเยซูคริสต์ในวันสะบ�โต

ฉันจะให้เกียรติบิด�ม�รด�และทำ�ในส่วนที่ฉันควรทำ� 
เพื่อให้ครอบครัวเข้มแข็ง

ฉันจะรักษ�คว�มคิดและร�่งก�ยให้ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ ์
ฉันจะไม่นำ�สิ่งที่เป็นอันตร�ยเข้�สู่ร่�งก�ย

ฉันจะแต่งก�ยสุภ�พเรียบร้อยเพื่อแสดงคว�มค�รวะต่อ 
พระบิด�บนสวรรค์และตนเอง

ฉันจะอ�่นและดูสิ่งที่พระบิด�บนสวรรค์พอพระทัยเท�่นั้น

ฉันจะฟังเพลงที่พระบิด�บนสวรรค์พอพระทัยเท�่นั้น

ฉันจะคบเพื่อนที่ดีและมีเมตต�ต่อผู้อื่น

ฉันจะดำ�เนินชีวิตให้มีค�่ควรตั้งแต่เวล�นี้เพื่อไปพระวิห�ร 
และทำ�ส่วนที่ฉันควรทำ�เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร์

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้�
ฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักฉัน และฉันก็รักพระองค์

ฉันสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ฉันพยายามระลึกถึงและทำาตามพระเยซูคริสต์เสมอ
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เรียบเรียงต�มเรื่องจริง
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เห็นปีติของอีสเตอร์

1. 

ผมชอบกลิ่นดอกไม้!

สวยมากเลยค่ะ!

2. 

ทุกคนตื่นเต้นกับอีสเตอร์มั้ย

เฉยๆ ค่ะ ไม่เลยครับ

3. 

แม่นึกว่าลูกสองคนชอบวันหยุดซะอีก

ชอบค่ะ! 
วันหยุดที่หนูชอบเป็นพิเศษ 

คือคริสต์มาสค่ะ

ผมก็ชอบด้วยครับ
ผมอยากได้ของขวัญ
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4. 

อีสเตอร์เป็นวันเศร้า 
เป็นวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์

ทำาไมลูกไม่ตื่นเต้นกับ 
อีสเตอร์เลยล่ะจ๊ะ

5. 

ลูกจำาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น 
ในวันอาทิตย์อีสเตอร์

6. 
ผมรู้! พระเยซูมีชีวิตอีกครั้ง!

เราจะมีชีวิตอีกครั้งเหมือนกัน

7. 

ใช่จ้ะ อีสเตอร์เป็นวันหยุด 
ที่มีความสุขเมื่อเราฉลองการฟื้นคืน 

พระชนม์ของพระเยซู

8. 

ผมรักอีสเตอร์ หนูด้วย
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รอยพระบาทอีสเตอร์
พระเยซูคริสต์ทรงทำ�ง�นสำ�คัญในสถ�นที่พิเศษหล�ยแห่งในช่วงเวล�ก่อนพระองค์
ทรงถูกตรึงก�งเขนและฟื้นคืนพระชนม์ เดินต�มรอยพระบ�ทเพื่อให้รู้ว่�พระองค์เสด็จ
ไปที่ใดและพระองค์ทรงทำ�อะไร

2. พระเยซูทรงล�เข�้ไปใน 
เยรูซ�เล็มคนเป็นอันม�กมีคว�มสุข 

ที่เห็นพระองค์

5. พระเยซูทรงถูกตรึงก�งเขน

6. พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์

ส ำ�หรับเด็กเล็ก
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1. พระเยซูทรงสอนผู้คนบนเนินเข� 
ที่เรียกว่�ภูเข�มะกอกเทศ

3. พระเยซูทรงรักษ�คนป่วย 
ที่พระวิห�ร

4. ในสวนเกทเสมนี พระเยซู 
ทรงสวดอ้อนวอนพระบิด�บนสวรรค ์
และทรงทนทุกข์เพร�ะบ�ปของเร�
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การแต่งงานและครอบครัวในแผน
“ศาสนจักรประกอบด้วยครอบครัว” ประธานบอยด์ 

เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว 

“วอร์ดและสเตคเป็นส่วนประกอบ เมื่อใดที่เราพูดถึง 

ครอบครัว เม่ือน้ันเราจะเห็นการเติบโตจริงในศาสนจักร”

ท่านกล่าวว่าสามีและบิดาทุกคนควรเป็นเจ้าหน้าที่ 

ฐานะปุโรหิตในบ้านของเขา โดยปกครองครอบครัวด้วย 

ความชอบธรรม ทำานองเดียวกัน ท่านกล่าว ผู้นำาฐานะ 

ปุโรหิตควรนำาอย่างมีค่าควร—แม้ตำาแหน่งในฐานะ 

ปุโรหิตจะหลากหลาย แต่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตท่ีมีค่าควร 

ทุกคนมีฐานะปุโรหิตมากเท่าๆ กับตำาแหน่งรองลงมา 

(ดู คพ. 1:20)

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวก 

สิบสอง เน้นว่าสามีภรรยา บิดามารดา ต้องสร้าง 

สัมพันธภาพแห่งความรัก การกลับใจ และการสวด 

อ้อนวอนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุ้มครอง

ครอบครัว ซึ่ง “เป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้าง 

เพื่อจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระ 

องค์” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา พ.ย. 

2010 หน้า 165)

“ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์มีคำาเตือนสามครั้งที่กล่าว 

ว่าทั้งแผ่นดินโลกจะร้างลงสิ้น ณ การเสด็จกลับมาของ 

พระเจ้าถ้าเงื่อนไขบางอย่างไม่ลงตัว” ท่านกล่าว “ใน 

แต่ละกรณีคำาเตือนดังกล่าวเก่ียวข้องกับสภาพครอบครัว 

มนุษย์ที่ปราศจากศาสนพิธีผนึกของพระวิหาร หาก

ปราศจากศาสนพิธีของความสูงส่งนี้ รัศมีภาพของพระ

ผู้เป็นเจ้าจะประจักษ์ไม่ได้”

การบรรลุเป้าหมายสุดท้าย—ชีวิตนิรันดร์และความ

สูงส่งสำาหรับบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า—เรียก

ร้องการเติบโตจริงในบ้านของเรา ในวอร์ด สาขา และ

ทั่วศาสนจักร

ผู้
 
นำาศาสนจักรอธิบายความสำาคัญของ “การ 

 เติบโตจริง” และวิธีบรรลุผลสำาเร็จในระหว่าง 

การประชุมอบรมผู้นำาท่ัวโลกวันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2012
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองใน 

ฝ่ายประธานสูงสุด และสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง  
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ และฝ่ายประธานองค์การ 
ช่วยของศาสนจักรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ผู้นำา
ศาสนจักรทั่วโลก

“ในศาสนจักรคำาว่า การเติบโต อาจหมายถึง ‘สมาชิก 
ใหม่’…อย่างไรก็ดี การเติบโตจริง หมายถึง ‘การ 
เติบโตในจำานวนสมาชิกที่แข็งขัน’” ประธานอุคท์ดอร์ฟ 
อธิบาย

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเพิ่มเติมว่า “การเติบโตเกิดขึ้นเมื่อการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัวชั่วชีวิตต่อพระกิตติคุณส่งผล
ให้แต่ละบุคคลและครอบครัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
เพิ่มขึ้น”

ความเลื่อมใสศรัทธาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสิ่งที่ไม่อาจวัด 
ได้ง่ายๆ เช่น การสวดอ้อนวอนทุกวัน การศึกษาพระ- 
คัมภีร์ การสังสรรค์ในครอบครัว รักท่ีบ้าน และประสบ- 
การณ์ส่วนตัวกับการชดใช้ ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าว

“บ่อยเหลือเกินที่เราทำาให้ความสวยงามและความ 
เรียบง่ายแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ซับซ้อน 
ด้วยความคาดหวังที่ละเอียดถี่ยิบไม่สิ้นสุด” ท่านกล่าว  
“อย่างไรก็ดี เมื่อเรามุ่งเน้นที่ ‘เหตุใด’ จึงมีพระกิตติคุณ 
ความสับสนส่วนใหญ่จะค่อยๆ เลือนหายไป”

การถ่ายทอดส่วนใหญ่มุ่งเน้นหลักคำาสอนและหลัก 
ธรรมสำาคัญซึ่งให้คำาตอบของคำาถาม “เหตุใด”

“คำาถาม ‘เหตุใด’ ท่ีเหมาะสมจะนำาเราไปสู่การตัดสินใจ 
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับ ‘ใคร’ ‘อะไร’ ‘เมื่อใด’ ‘ที่ไหน’ 
‘ทำาไม’ และ ‘อย่างไร’ ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าว

การประชุมอบรมผู้นำาทั่วโลก 
เน้นเส้นทางสู่การเติบโตจริง
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร

©
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I

ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพิ่มเติมที่ news.lds.org
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การประยุกต์ใช้พระกิตติคุณ
การเติบโตและการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเกิด 

จากการประยุกต์ใช้พระกิตติคุณในชีวิตประจำาวัน ใน 
การสนทนาถามตอบ เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ และ
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสองอธิบายว่าการประยุกต์ใช้พระกิตติคุณขั้น
สุดท้ายคือการทำาและรักษาพันธสัญญาพระวิหาร การ
เชื่อฟังพันธสัญญาสามารถเปลี่ยนมนุษย์ปุถุชนเป็น 
วิสุทธิชนตามเวลาที่ผ่านไป เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สัน
กล่าว

การแสดงน้ำาใจต่อผู้อื่นเป็นการประยุกต์ใช้พระกิต- 
ติคุณที่สำาคัญอีกด้านหนึ่ง สมาชิกแต่ละคนและศาสน-
จักรมีความรับผิดชอบในการยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน
ทางโลกและทางวิญญาณ ผู้นำากล่าว

เราไม่ควรลังเลเมื่อต้องร่วมมือกับศาสนาอื่นและ 
องค์กรบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือดูแลคนยากจนและคนขัดสน 
เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว ผู้นำาฐานะปุโรหิตควร 
นำาในผลงานเหล่านี้ แต่สมาชิกและผู้สอนศาสนาจะ 
สนับสนุนบทบาทดังกล่าวเช่นกัน

การอภิปรายกลุ่มมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ 
ต่อครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค การช่วยสร้างศรัทธาและ 
ประจักษ์พยานของเยาวชน เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดและ 
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง มีส่วนร่วมในการอภิปรายครั้งนี้ พร้อมด้วย 
เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ แห่งฝ่ายประธานสาวก
เจ็ดสิบ อีเลน เอส. ดัลตัน ประธานเยาวชนหญิงสามัญ 

ใ
นระหว่างการประชุมอบรมผู้นำา 
ทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ ประธาน 

ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า  
“สิ่งแรกที่เราต้องทำาคือเข้าใจ สอง 
คือนำาความเข้าใจมาปฏิบัต…ิการ
ได้ยินพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
จะเกิดประโยชน์น้อยมากถ้าเราไม่
ประยุกต์ใช้สิ่งที่เราได้ยินในชีวิตเรา”

ท่านเชื้อเชิญผู้นำาศาสนจักรให้ทำา
สามสิ่งหลังจากชมการถ่ายทอดและ
ตลอดการรับใช้ของพวกเขาในการ
เรียกเพื่อให้คำาแนะนำาสั่งสอนของ 
ผู้นำาศาสนจักรเกิดประโยชน์สูงสุด

1. แต่ละบุคคลและสภาพึงพิจารณา
คำาแนะนำาสั่งสอนที่ได้รับร่วมกับ
การสวดอ้อนวอน และหาให้พบว่า 
“เหตุใด” ท่านจึงรับใช้และปฏิบัติ
ศาสนกิจ

2. หลังจากไตร่ตรองและสนทนาแล้ว 
ระบุการกระทำาสองสามอย่างที ่
ท่านให้คำามั่นว่าจะทำาให้สำาเร็จ  
การกระทำาควรปรับให้เหมาะ
กับสภาวการณ์และความจำาเป็น
ของแต่ละองค์การ วอร์ด สเตค 
ครอบครัว หรือแต่ละบุคคล

3. เมื่อท่านให้คำามั่นเหล่านี้แล้ว จง
ติดตามผลภายในขอบข่ายความ 
รับผิดชอบและการเรียกของท่าน 
ที่การประชุมสภาของท่านแต่ 
ละครั้ง

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

พูดในระหว่างการอภิปรายกลุ่ม 

ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประชุมอบรมผู้นำาทั่วโลกเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012



76      เ ลี ย โ ฮ น า

ระหว่างการให้ข้อคิดทางวิญ- 
ญาณเน่ืองในเทศกาลคริสต์- 
มาสจากฝ่ายประธานสูงสุด  

ผู้นำาศาสนจักรนำาเสนอเว็บไซต์ Bible 
Videos เก่ียวกับพระชนม์ชีพของพระ 
เยซูคริสต์เพื่อเป็น “ของขวัญ” แด่
ชาวโลก

Biblevideos.lds.org เป็นคลังวีดิ- 
ทัศน์ต้นฉบับสั้นๆ ที่บรรยายเหตุ- 
การณ์จากพระชนม์ชีพของพระคริสต์ 
ตั้งแต่เทพทำานายการประสูติของ 
พระคริสต์ไปจนถึงการฟื้นคืนพระ 
ชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ 
ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด  
ประกาศเว็บไซต์นี้ในระหว่างการให้
ข้อคิดทางวิญญาณ

“ภาพยนตร์ส้ันเหล่าน้ีดำาเนินเร่ือง 
ตามพระคัมภีร์และอาจจะดูไม่สนุก
สำาหรับท่าน” ท่านกล่าว “ศรัทธา 
ของท่านและพระวิญญาณบริสุทธิ์
จะสร้างอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ 
เหล่านี้ที่เปลี่ยนโลก”

ในที่สุด วีดิทัศน์ 

เกือบ 100 เรื่อง 

ที่บรรยายเหตุ- 

การณ์จากพันธ-

สัญญาใหม่เกี่ยว 

กับพระชนม์ชีพ 

ของพระคริสต์จะ 

มีอยู่ในเว็บไซต์  

The Life of Jesus 
Christ Bible Videos

BibleVideos.LDS.org  
เป็นของขวัญแด่ชาวโลก

และโรสแมรีย์ เอ็ม. วิกซอม ประธานปฐมวัยสามัญ

เอ็ลเดอร์ราสแบนด์กล่าวว่าผู้นำาทุกคนจำาเป็นต้อง 

มีส่วนในการนำาสมาชิกกลับสู่ความแข็งขันอย่างเต็ม

ที่ และเอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นเน้นว่าเยาวชนจำาเป็น

ต้องมีส่วนมากขึ้นในการทำาให้เยาวชนคนอื่นกลับมา

แข็งขันและเข้มแข็ง

บรรลุการเติบโตจริง
การเติบโตจริงเกิดข้ึนเม่ือเราประยุกต์ใช้หลักธรรม 

พระกิตติคุณในชีวิตประจำาวันของเรา ประธานอุคท์- 

ดอร์ฟเน้น

“ขณะที่ท่านพิจารณาหัวข้อเหล่านี้ ขอให้ถามตน- 

เองว่า ‘เหตุใด” ท่านจึงรับใช้และปฏิบัติศาสนกิจ และ 

‘ส่ิงท่ีท่านควรทำา’ อันเป็นผลจากหน้าท่ีรับผิดชอบของ 

ท่านในฐานะบุคคลและในฐานะสภา” ท่านกล่าว

เรียนรู้มากขึ้น
แต่ละท่านสามารถรับชม ฟัง พิมพ์ และดาวน์โหลด

เนื้อหาจากการถ่ายทอดหลายสิบภาษาได้ที่ lds.org/
study/other-addresses และคลิกตรง Worldwide 

Leadership Training 

เนื้อหาในวีดิทัศน์ตัดต่อจากคลิป 

ภาพยนตร์ที่ LDS Motion Picture  
Studio South Campus แห่งใหม่ของ 

ศาสนจักรในเมืองโกเชน รัฐยูทาห์  

อันเป็นสถานที่ถ่ายทำาภาพยนตร์ 

สำาหรับโครงการหอสมุดพระคัมภีร์ 

พันธสัญญาใหม่ซึ่งเริ่มต้นในเดือน

สิงหาคม ค.ศ. 2011

โครงการดังกล่าวจะสร้างภาพ- 

ยนตร์สั้นกว่า 100 เรื่องเกี่ยวกับพระ 

ชนม์ชีพของพระคริสต์ โดยดำาเนิน 

เร่ืองตามเน้ือหาจากพระคัมภีร์ไบเบิล 

ฉบับคิงเจมส์

เว็บไซต์ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย 

กับอุปกรณ์มือถือ และมีในภาษา

อังกฤษ (BibleVideos.lds.org) สเปน 

(videosdelabiblia.org) และโปรตุเกส 

(videosdabiblia.org) มีโปรแกรมฟรี

สำาหรับไอแพดเช่นกันโดยเสนอวิธี

ใหม่ในการรับรู้เรื่องราวพระคัมภีร์

ไบเบิลผ่านการมองเห็น เสียง และ

สัมผัส 

ขอบทความ
เลียโฮนา สนใจใคร่อ่านประเพณีคริสต์มาสของท่าน
• ครอบครัวท่านฉลองเทศกาลนี้อย่างไร
• ประเพณีที่พบเห็นทั่วไปในวัฒนธรรมของท่านมีอะไรบ้าง
• ท่านได้สร้างประเพณีอะไรบ้างเพื่อดึงตัวท่านและ

ครอบครัวท่านให้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น
• ประสบการณ์คริสต์มาสที่พึงจดจำา—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เก่ียวกับประเพณี—อะไรบ้างท่ีท่านจะบอกเล่าให้เราฟังได้

ส่งเรื่องราวในความทรงจำาและแนวคิดของท่าน 
มาให้ เลียโฮนา ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2012 ที่  
liahona@ldschurch.org ◼
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วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.  
2011 เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริส- 

ทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองและเอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น แห่ง 
ฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบปราศรัยกับ 
เยาวชน คนหนุ่มสาว ผู้นำาฐานะปุโรหิต 
ผู้สอนศาสนา และสมาชิกในซัลตา  
อาร์เจนตินา

ผู้ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยได้แก่ 

เอ็ลเดอร์เมอร์วีน บี. อาร์โนลด์ ประธาน 

ภาคอเมริกาใต้ตอนใต้ และเดวอนนา 

ภรรยาของท่าน, เอ็ลเดอร์รูเบน สปิตาเล 

สาวกเจ็ดสิบภาค, เคธี ภรรยาเอ็ลเดอร์ 

คริสทอฟเฟอร์สัน และโลนาภรรยา

เอ็ลเดอร์เจนเซ็น

เยาวชนและผู้ปกครองราว 1,300 

คนเข้าร่วมไฟร์ไซด์ที่ทั้งเอ็ลเดอร์คริส- 

ทอฟเฟอร์สันและเอ็ลเดอร์เจนเซ็น

เป็นผู้พูด สมาชิกอีก 10,000 คนใน

ศูนย์สเตค 70 แห่งทั่วอาร์เจนตินาชม

การถ่ายทอดด้วย

เอ็ลเดอร์เจนเซ็นซึ่งเคยรับใช้เป็น 

ประธานภาคอเมริกาใต้ตอนใต้กล่าว 

ว่า “ถ้าท่านจำาส่ิงท่ีข้าพเจ้าพูดไม่ได้เลย 

ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านจำาประโยคหนึ่ง 

จากศาสดาพยากรณ์ ประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน ผู้ซึ่งข้าพเจ้าเป็นพยาน 

ว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง

ของพระผู้เป็นเจ้า ประโยคนั้นคือ ‘การ

ตัดสินใจกำาหนดจุดหมายปลายทาง’

เรามีสิทธิ์เสรี—ความสามารถและ 

คำาปราศรัยวันนี้

สิทธิพิเศษในการตัดสินใจ—เอ็ลเดอร์ 

เจนเซ็นกล่าว และด้วยการตัดสินใจ

เหล่านั้นเราเลือกจุดหมายของเรา
ท่านเล่าเรื่องเพ่ือนคนหน่ึงที่เลือก 

ดื่มเหล้าในคืนวันหน่ึงและขับรถจน 
เกิดอุบัติเหตุทำาให้มีผู้เสียชีวิตสองคน  
ท่านเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องที่ท่าน 
และภรรยาเลือกเล่ือนการแต่งงานออก 
ไปเพ่ือท่านจะสามารถรับใช้งานเผยแผ่ 
ในวัยหนุ่มได้

“เมื่อ [ข้าพเจ้ากลับมา] เราแต่งงาน 
ในพระวิหาร เราทำาพันธสัญญาซึ่งเรา 
ต่อใหม่ทุกสัปดาห์ตลอดช่วงชีวิตเรา  
เราทำาการตัดสินใจที่กำาหนดจุดหมาย
ของเรา” ท่านกล่าว

ซิสเตอร์คริสทอฟเฟอร์สันพูดต่อ 
จากนั้นโดยแบ่งปันประจักษ์พยานของ 
เธอเก่ียวกับพรของการรักษาพันธสัญญา 
และเอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว
ปิดการประชุม

“สิ่งเดียวที่ท่านต้องการจริงๆ คือ 
ความรักและศรัทธา” เอ็ลเดอร์คริส-
ทอฟเฟอร์สันกล่าว “ศรัทธานั่นเองที่ 
ช่วยเราในชีวิตแต่งงาน ครอบครัว อาชีพ 
 [และ] งานของเรา”

ท่านเน้นว่าพระบัญญัติให้การนำา 
ทางแก่ชีวิตเราและช่วยให้เราได้รับส่ิง
สำาคัญจริงๆ

ต่อจากนั้นท่านแนะนำาทั้งเยาวชน
และผู้ปกครองให้รับปากว่าจะทำาตาม
คำาแนะนำาที่มีอยู่ในจุลสาร เพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชน

“น่ีจะทำาให้บุตรธิดาของท่านเข้มแข็ง 

ขึ้นมาก แม้เมื่อพวกเขารู้สึกว่าตนเอง

อยู่ตามลำาพัง—โดยรู้ว่าบิดามารดาของ 

พวกเขาปฏิบัติตามหลักธรรมเดียวกัน” 

 ท่านกล่าว

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันทิ้งท้าย 

ด้วยการแสดงความรักต่อสมาชิกใน 

อาร์เจนตินาท่ีท่านเคยรับใช้งานเผยแผ่ 

เมื่อเกือบห้าสิบปีก่อน

ขณะอยู่ในซัลตา เอ็ลเดอร์คริสทอฟ- 

เฟอร์สันและเอ็ลเดอร์เจนเซ็นพบปะ 

สนทนากับผู้สอนศาสนาและหนุ่มสาว 

โสดในท้องที่ผู้แสดงความรักต่อเจ้า

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักรด้วยเช่น

กัน 

อ่านการปฏิบัติศาสนกิจของอัครสาวก 
ยุคปัจจุบันได้โดยเข้าไปที่ Prophets and 
Apostles Speak Today ใน LDS.org

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันและเอ็ลเดอร์ 
เจนเซ็นสอนสมาชิกในอาร์เจนตินา

เอ็ลเดอร์คริสทอฟ- 

เฟอร์สันและเอ็ลเดอร์ 

เจนเซ็นปราศรัยกับ 

ผู้สอนศาสนาจากคณะ 

เผยแผ่เรซิสเตนเซีย 

อาร์เจนตินา เมื่อต้น 

เดือนพฤศจิกายน  

ค.ศ. 2011
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ประชาชนหลายพันคนชื่นชมคอนเสิร์ต
ในเปอร์โตริโก

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2011 สมาชิกจาก 

ห้าสเตคในเปอร์โตริโกมีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตคริสต์- 

มาสซึ่งจัดขึ้นที่ปาเซโอเดลาสอาร์เตส เมืองกากวาส 

สมาชิกศาสนจักรประมาณ 85 คนแสดงและมีสมาชิก 

ในชุมชนราว 2,500 คนเข้าชม

ศูนย์คนหนุ่มสาวแห่งใหม่เป็นแห่งที่สาม
ของแอฟริกา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011 คนหนุ่มสาว 

จากสเตคโซเวโต แอฟริกาใต้จัดกิจกรรมครั้งแรกของ 

พวกเขาในอาคารหลังใหม่ที่ใช้เป็นศูนย์คนหนุ่มสาว

โดยเฉพาะ

มีศูนย์ 140 กว่าแห่งทั่วยุโรป และมีอยู่ประปราย 

ทั่วสหรัฐ ศูนย์ในโซเวโตเป็นแห่งที่สามของแอฟริกา 

อีกหลายศูนย์ต้ังอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

และซิมบับเว

วิธีแปลกแหวกแนวก่อให้เกิดคำาถาม
กระดาษม้วนหน่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของกิจกรรมผู้สอน 

ศาสนาชื่อว่า “คำาถามสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า” ในเมือง

นิจนีย์นอฟโกรอด รัสเซียเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 

2011

ตลอดช่วงเวลาหลายชั่วโมง มีคน 150 กว่าคน

แวะที ่โต๊ะสองตัวบนถนนย่านคนพลุกพล่านและ

หยิบปากกาสักหลาดขึ้นมาเขียนคำาถามของพวกเขา 

คำาถามทั้งหมดเขียนบนม้วนกระดาษ 84 คำาถาม 

หลายคนปรารถนาคำาตอบจากผู้สอนศาสนาที่นั่น

อ่านเรื่องราวเหล่านี้และเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ news.
lds.org 

แวดวงศาสนจักรข่าวพระวิหาร

การอุทิศพระวิหาร 
เกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา

พระวิหารเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา 

ได้รับการอุทิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 

ธันวาคม ค.ศ. 2011 ในการประชุม 

สามภาคโดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์- 

ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน 

สูงสุด ภาคการอุทิศถ่ายทอดไปยังที ่

ประชุมหลายแห่งของศาสนจักรในเขต

พระวิหาร

“พระวิหารแห่งนี้ช่างสวยงามเหลือ 

เกิน” ประธานอุคท์ดอร์ฟกล่าวที่งาน 

ฉลองทางวัฒนธรรมในวันเสาร์ นัก 

แสดงเยาวชนจากกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม 

ในภาคนั้นเต้นรำา ร้องเพลง และนำา 

เสนอภาพประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ท้องถ่ิน “พระวิหารมีแสงแวววาวเหมือน 

อัญมณี และนี่คืออัญมณีสำาหรับพื้นที่

แห่งนี้ของประเทศนี้”

พระวิหารเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา 

เป็นพระวิหารแห่งที่ 136 ของศาสน- 

จักรท่ัวโลกและเป็นแห่งท่ีห้าในอเมริกา 

กลาง พระวิหารแห่งนี้จะรับใช้วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายประมาณ 60,000 คน

พระวิหารเกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา ได้รับการอุทิศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
ค.ศ. 2011 โดยประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ เป็นพระวิหารแห่งที่ 
136 ของศาสนจักร

ศาสนจักรเบิกดินสำาหรับพระ
วิหารแห่งที่เจ็ดในบราซิล

วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2011  
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเป็นประธาน 
ในพิธีเบิกดินสำาหรับพระวิหารโฟร์ตา- 
เลซา บราซิล พระวิหารแห่งที่เจ็ดของ
ศาสนจักรในบราซิล

“พระวิหารแห่งน้ีจะเป็นบ่อเกิดของ 
ความหวัง ความสว่าง และศรัทธาใน 
พระผู้เป็นเจ้าสำาหรับทุกคนที่มาเดินที่ 
นี่และในบริเวณนี้” เอ็ลเดอร์เบดนาร์
กล่าว “เมืองนี้จะดีขึ้นตลอดเวลาและ
ต่างจากเดิมเพราะจะสร้างพระวิหารไว้
ที่นี่”

ศาสนจักรจะสร้างพระวิหารท่ีอาเว- 
นิดา ซานตอน ดูมองต์ ในเมืองโฟร์ 
ตาเลซา รัฐเซอารา บราซิล ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน ประกาศการก่อ 
สร้างพระวิหารโฟร์ตาเลซา บราซิลใน 
ระหว่างการประชุมใหญ่สามัญเดือน

ตุลาคม ค.ศ. 2009 



เ ม ษ า ย น   2 0 1 2           79

เข็มทิศที่จำาเป็น
เลียโฮนา เป็นประทีปส่องทางให้

ดิฉันในชีวิตนี้ ด้วยแสงจากประทีปดวง 
นี้ ดิฉันจึงไม่มีวันหลงทาง ดิฉันเชื่อว่า 
ทุกคนที่อ่านนิตยสารศาสนจักรจะพบ 
สิ่งที่ตนต้องการ ดิฉันเป็นประธาน 
ปฐมวัย และเห็นว่าเด็กๆ ชอบฟังเรื่อง 
ราวเกี่ยวกับเด็กเหมือนพวกเขาใน
นิตยสาร เลียโฮนา เป็นเข็มทิศท่ีจำาเป็น 
มากในชีวิตเรา ช่วยเราหลีกเลี่ยงหลุม
พรางของซาตาน
ยานินา อิวานิฟนา ดาวีเดนโก, ยูเครน

ประสบการณ์ 
ให้การปลอบโยน

เลียโฮนา ช่วยผมมากผ่านข่าวสาร 
และบทความในนั้น ชีวิตผมวุ่นวาย
ปั่นป่วน ผมจึงมักจะหยุดพักระหว่าง
วันและอ่านบทความจากนิตยสารที่ 
บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของสมา- 

ชิกคนอื่นๆ บทความ
เหล่านี้ช่วยให้ผมพบ
การปลอบโยนทาง 
วิญญาณเสมอและ 
ทำาให้ผมปรารถนา 
อีกครั้งที่จะกลับ 

ไปยังที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์กับ
ครอบครัวของผม
โยอาโอ คาร์ลอส, บราซิล

โปรดส่งคำาติชมหรือคำาแนะนำาของท่านมา
ที่ liahona@ldschurch.org อาจมีการ
แก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของ 
เนื้อความที่ส่งมา 

ข้อคิดเห็นทั่วไป

“พรของเซมินารี” หน้า 20: ทบทวนบทความล่วงหน้าและคิดหาวิธ ี

ประยุกต์ใช้ข่าวสารกับครอบครัวท่านให้มากที่สุด ถ้าท่านมีลูกวัยรุ่นในเซมินารี ให้เริ่มโดยถาม 

พวกเขาว่าเหตุใดเซมินารีจึงสำาคัญต่อพวกเขา จากน้ันให้อ่านหัวข้อ “ได้รับพรท่ีสัญญาไว้” กระตุ้น 

ลูกท่ีอายุน้อยกว่าให้เตรียมเรียนเซมินารีเม่ือพวกเขาอายุมากพอ ถ้าท่านไม่มีเยาวชนวัยเซมินารี 

ท่านอาจจะอ่านบทความแล้วสนทนาความสำาคัญที่เซมินารีมีต่อเยาวชนในปัจจุบัน

“ทุกคนรู้จักเบล็ค” หน้า 42: ท่านอาจให้ร้องเพลง “ทำาแต่ความดี” (เพลงสวด บทเพลงที่ 

117) เป็นเพลงเปิด อ่านหรือสรุปเรื่องราวของเบล็ค ขอให้สมาชิกครอบครัวเล่าประสบการณ์

เมื่อพวกเขามีเรื่องที่ตัดสินใจยากมากระหว่างเส้นทางที่ต่างกันและเกิดผลอะไรบ้างจากการ

ตัดสินใจเหล่านั้น สรุปโดยอ่านคำาพูดอ้างอิงจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน

เรียบง่าย สงบ และลืมไม่ลง
การสังสรรค์ในครอบครัวกับแองเจลิเกวัย 6 ขวบและเบธานีวัย 4 ขวบลูกสาวตัวน้อยสองคน

ของเราคือสิ่งที่เราลืมไม่ลง ดิฉันกับสามีทรุดนั่งในเก้าอี้ เหนื่อย และไม่รู้จะเริ่มตรงไหน ด้วย

เหตุนี้ลูกสาวของเราจึงเริ่มหมุนกงล้องานมอบหมายการสังสรรค์ในครอบครัวเพื่อมอบหน้าที่

ให้แต่ละคน งานของสามีดิฉันคือดำาเนินการสังสรรค์ เบธานีเลือกเพลง ดิฉันจัดกิจกรรม และ 

แองเจลิกาให้บทเรียน

เบธานีเลือก “ฉันชอบมองดูพระวิหาร” ” (หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก หน้า 99) เราร้องเพลง

นี้ด้วยกัน พ่อสวดอ้อนวอนเปิด ต่อจากนั้นแองเลจิกาก็หยิบ เลียโฮนา ฉบับล่าสุดขึ้นมาเลือก

บทความในหมวดเด็ก เธอกำาลังฝึกอ่านที่โรงเรียน เธอจึงอ่านบทความให้เราฟัง ความรู้สึกใน

บ้านเป็นความรู้สึกสงบ พระวิญญาณทรงเป็นพยานว่าเรื่องที่เธออ่านเป็นความจริง

เราเล่นเกมด้วยกัน และดิฉันสวดอ้อนวอนปิด ขณะสวดอ้อนวอน ดิฉันไม่อาจหักห้ามการ

ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์สำาหรับพระวิญญาณและความรักของพระองค์ ตลอดจนพระพร 

ท่ีพระองค์ประทานแก่ครอบครัวเราด้วยวิญญาณดวงเล็กๆ เหล่าน้ี ดิฉันกับสามีรู้ว่าหน้าท่ีรับผิด 

ชอบของเราคือดูแลพวกเขาและสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา การจัดสังสรรค์ในครอบครัวเป็น 

ส่วนหนึ่งของหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว 
ซีลเวีย ปูสซิน, เรอูนียง

แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่ใช้สำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ดังตัวอย่างสองตัวอย่างต่อไปนี้
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ข้
าพเจ้าพบคนที่สูญสิ้นความหวัง พวกเขา 

รู้สึกว่าการกลับใจอยู่เกินเอื้อมและการ 

ให้อภัยเกินไขว่คว้า คนเช่นน้ันไม่เข้าใจพลัง 

แห่งการชำาระให้สะอาดอันเนื่องด้วยการชดใช้ หรือ 

ถ้าเข้าใจพวกเขาก็ไม่ได้ทำาให้ความหมายของความ 

ทุกข์เวทนาของพระเยซูคริสต์ในเกทเสมนีและบน 

กางเขนเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา สำาหรับพวกเรา 

คนใดก็ตามที่หมดหวังในการทำาให้ชีวิตเราบริสุทธิ์  

เท่ากับเราปฏิเสธความลึกซึ้ง พลังอำานาจ และ 

ความทุกขเวทนาของพระองค์เพื่อเรา

ไม่กี่ปีก่อนข้าพเจ้ามีงานมอบหมายขณะอยู่ที่ 

การประชุมใหญ่สเตค โดยต้องสัมภาษณ์ชายวัย  

21 ปีเพื่อพิจารณาความมีค่าควรของเขาในการรับ 

ใช้งานเผยแผ่ เดี๋ยวนี้ ตามปกติเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

จะไม่สัมภาษณ์คนท่ีจะเป็นผู้สอนศาสนา กรณีน้ีถือ 

ว่าผิดธรรมดา ขณะอ่านภูมิหลังบางอย่างเกี่ยวกับ 

เหตุผลของการสัมภาษณ์ ใจข้าพเจ้าปวดร้าว เด็ก 

หนุ่มคนนี้เคยล่วงละเมิดร้ายแรง ข้าพเจ้าสงสัยว่า 

ทำาไมจึงขอให้ข้าพเจ้าพบปะพูดคุยกับคนที่มีภูมิ 

หลังเช่นนี้ สรุปได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องผิดธรรมดาที่สุด 

สำาหรับข้าพเจ้าถ้าจะเสนอช่ือเขาให้ได้รับอนุมัติเป็น 

ผู้สอนศาสนา

หลังจากการประชุมใหญ่ภาคเย็นวันเสาร์ ข้าพ- 

เจ้าเข้าไปในห้องทำางานของประธานสเตคเพื่อสัม- 

ภาษณ์ ขณะน่ังรออยู่น้ัน ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา 

สีหน้าดูมีสง่าราศีเดินเข้ามา ข้าพเจ้าสงสัยว่าข้าพเจ้า 

จะขอตัวอย่างไรดีเพราะดูท่าทางเขาอยากพูดคุย 

ด้วยแต่ข้าพเจ้ามีนัดกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีปัญหา 

มาก จากนั้นเขาแนะนำาตัว เขาคือชายหนุ่มที่ข้าพ- 

เจ้ารออยู่

ในความเป็นส่วนตัวของห้องทำางาน ข้าพเจ้าถาม 
เพียงคำาถามเดียว “ผมสัมภาษณ์คุณเพราะอะไร”

เขาเล่าอดีตของเขา เมื่อเล่าจบเขาเริ่มอธิบาย 
ขั้นตอนต่างๆ และความทุกข์ที่เขาประสบ เขาพูด 
ถึงการชดใช้—พลังอำานาจอันไม่มีขอบเขตของ 
การชดใช้ เขาแสดงประจักษ์พยานและแสดงความ 
รักต่อพระผู้ช่วยให้รอด จากน้ันจึงพูดว่า “ผมเช่ือว่า 
ความทุกขเวทนาของพระผู้ช่วยให้รอดในเกทเสมนี
และการพลีพระชนม์ชีพบนกางเขนมีพลังมากพอ
จะช่วยชีวิตคนอย่างผม”

ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาและพระวิญญาณ 
ทำาให้ข้าพเจ้าตื้นตันใจ ข้าพเจ้าพูดว่า “ผมจะเสนอ 
ชื่อคุณให้รับใช้เป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์” และ 
พูดต่อจากนั้นว่า “ผมจะขอคุณเพียงอย่างเดียว ผม 
อยากให้คุณเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีที่สุดในศาสนจักร  
เท่านั้นแหละ”

สามสี่เดือนต่อมา ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์เอชลีย์พูด
ที่ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาแห่งหนึ่ง เมื่อจบการ
ให้ข้อคิดทางวิญญาณ ข้าพเจ้ากำาลังสนทนากับ 
ผู้สอนศาสนาเมื่อเห็นชายหนุ่มหน้าคุ้นๆ คนหนึ่ง

เขาถามว่า “ท่านจำาผมได้ไหมครับ”
ข้าพเจ้าค่อนข้างลำาบากใจและพูดว่า “ผมขอโทษ 

ผมน่าจะจำาคุณได้ แต่ผมจำาไม่ได้”
เขาจึงพูดว่า “ผมจะบอกท่านว่าผมเป็นใคร ผม

เป็นผู้สอนศาสนาที่ดีที่สุดในศูนย์ฝึกอบรมผู้สอน
ศาสนาครับ” และข้าพเจ้าเชื่อเขา

ความหวังของชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้น
ฐานของความรู้และประจักษ์พยานเรื่องการชดใช้
เท่านั้นแต่อยู่บนพื้นฐานของการทำาให้ของประทาน
ดังกล่าวมีอยู่ในชีวิตส่วนตัวด้วย เขาเข้าใจว่าสิ่งนั้น
มีไว้สำาหรับเขาโดยเฉพาะ เขารู้จักพลังอำานาจของ
การชดใช้และความหวังที่มีให้เมื่อดูเหมือนสูญสิ้น

ทุกอย่างหรือสิ้นหวัง 

จากคำาปราศรัยข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2008 ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษา
อังกฤษที่ speeches.byu.edu

ความหวัง 
ในการชดใช้

โดย อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายอธิการควบคุม

ความหวังต้องไม่
ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้และ
ประจักษ์พยาน
เท่านั้นแต่ต้อง
ทำาให้การชดใช ้
มีความเป็นจริงใน
ชีวิตส่วนตัวด้วย



ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน

ปีนี้ เลียโฮนา หลายฉบับจะมีชุดภาพบุคคลและสิ่งของในพระ 

คัมภีร์มอรมอน เพ่ือทำาให้ภาพเหล่าน้ีแข็งแรงและใช้สะดวก ให้ 

ตัดภาพออกมา ทากาวหรือใช้เทปแปะกับกระดาษแข็ง ถุง

กระดาษถุงเล็กๆ หรือแผ่นไม้ติดงานประดิษฐ์ เก็บแต่ละชุดไว้ในซองหรือ 

ถุงพร้อมแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่บอกว่าจะหาเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับ 

ภาพเหล่านั้นได้ที่ไหน

งานเผยแผ่ในแอมันไนฮาห์ 
ของแอลมาและอมิวเล็ค

แอลมา 8–14

ซีเอสรอมอมิวเล็คแอลมา

ภา
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อบ
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ย 
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็ม.
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“ในชั่วขณะของความอ่อนแอ ท่านและ 

ข้าพเจ้าอาจร้องออกมาว่า ‘ไม่มีใครเข้าใจ  

ไม่มีใครรู้  เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสองเขียน “อาจไม่มีมนุษย์คนใดรู้  

แต่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้และเข้าพระทัย 

อย่างสมบูรณ์ เพราะพระองค์ทรงรู้สึกและทรง 

แบกภาระของเรามาก่อน เพราะพระองค์ทรงจ่าย 

ราคาสุดท้ายและทรงแบกภาระนั้น พระองค์จึงทรง 

มีความเห็นใจอย่างสมบูรณ์และทรงสามารถยื่น 

พระพาหุแห่งพระเมตตามาให้เราในช่วงต่างๆ  

ของชีวิต พระองค์ทรงสามารถเอื้อมพระหัตถ์ 

มาสัมผัส ช่วยเหลือ—ทรงวิ่งมาหาเรา—และ 

ทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เรา” ดู “การชดใช้

และการเดินทางของความเป็นมรรตัย” หน้า 12
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