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พระเยซูคริสต์: พระผู้ไถ่และ 
พระผู้เป็นแบบอย่าง น.18, 26

เพ่ือนคือคนท่ี . . .  น. 52

ท่านเปล่ียนใจเล่ือมใสแล้วหรือไม่  
ตรวจสอบได้ 10 วิธี น. 56

พูดคุยเร่ืองพระวิหารกับลูกๆ  
ของท่าน น. 62, 64



“ความสว่างของ
พระคริสต์คือ
พลังอันศักด์ิสิทธ์ิ
หรืออิทธิพลดัง
กล่าวซ่ึงมาจาก
พระผู้เป็นเจ้า
ผ่านพระเยซู
คริสต์ ความ
สว่างน้ีให้แสง
สว่างและชีวิตแก่
สรรพส่ิงท้ังปวง”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, 
“สันติสุขในจิตสำานึก 
และสันติสุขในใจ,”  
เลียโฮนา, พ.ย.  
2004, 18.
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ปกิณกะ

 8 สมดุบนัทกึการประชมุใหญ่เดอืน 
	 	 เมษายน:	ศกึษาค�าปราศรยั 
	 	 การประชมุใหญ่ด้วยกนั

โดย เกรก แบตตย์ี

 9 การสอน	เพ่ือความเข้มแขง็ของ 
	 	 เยาวชน	:	ความส�าคญัของเพือ่นทีด่ี	

10  สิง่ทีเ่ราเชือ่	:	พระวญิญาณบรสุิทธิ	์
	 	 ทรงปลอบโยน	ดลใจ	และเป็นพยาน

 36 เสยีงวสิทุธชิน
 74 ข่าวศาสนจกัร
 80 จนกว่าเราจะพบกนัอกี:	 
	 	 ด่ืมจากแหล่งน�า้

โดย แอรัน แอล. เวสต์

ข่าวสาร

 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสงูสดุ:			
	 	 พระองค์ทรงฟ้ืน

โดย ประธานเฮนรย์ี บ.ี อายรงิก์

 7 ข่าวเยีย่มสอน:	พันธสญัญา 
	 	 พระวหิาร

บทความพิเศษ
 12 ความตายและชวิีต:	ทศันะของ 
	 	 ผูบ้กุเบกิเกีย่วกบัการฟ้ืนคนืชีวิต

ผู้บุกเบิกและศาสดาพยากรณ์ยุคต้น
เป็นพยานถึงการพบความหวังใน
การฟื้นคืนชีวิต

 18 พระพันธกจิและศาสนกจิของ 
	 	 พระเยซคูรสิต์

โดย เอล็เดอร์รัสเซลล์ เอม็. เนลสนั
เราสามารถเลียนแบบพระชนม์ชีพ
ห้าด้านของพระผู้ช่วยให้รอดขณะ
พยายามท�าตามพระองค์และเข้าใจ
การชดใช้ของพระองค์

 26 สปัดาห์อสีเตอร์
ในพระชนม์ชีพสัปดาห์สุดท้าย 
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ 
ทรงกระท�าสิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่สุด

 30 ช่วยบตุรธดิาเตรยีมรบับพัติศมา
โดย เจสซกิา ลาร์เซน็ และ มาริสซา  
วดิดสัิน

บิดามารดาจะท�าให้บัพติศมาของลูก
มีความหมายมากขึ้นได้อย่างไร

 34 ดงึดูดมาสูพ่ระวหิาร
โดย เอล็เดอร์ไชโร มซัซาการ์ดี

เรียนรู้ว่าพระวิหารช่วยให้เกิด 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสได้อย่างไร

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย ทิม แทกการ์ต © IRI 
ปกหลัง: ถ่ายภาพประกอบโดย แมทธิว ไรเออร์  
ปกหน้าด้านใน ถ่ายภาพโดย คริสติน ซัมสกา

26
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 40 เลือกส่วนท่ีดีกว่า
โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน

เพื่อยึดมั่นโดยสมบูรณ์ในพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ โซลตานต้องยอม
ละทิ้งสิ่งดีๆ บางอย่าง

คนหนุ ่มสาว

42  ค�าถามและค�าตอบ
“ฉันจะอธิบายให้เพื่อนฟังอย่างไรว่า 
เหตุใดการฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ ์
ทางเพศจึงไม่ใช่ความคิดที่ดี”

 44 วิธีรับใช้ในการเรียกของฐานะปุโรหิต
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
เรียนรู้สิ่งส�าคัญในการเอื้อมออกไปหา 
สอน และสัมผัสชีวิตผู้คนที่ท่านรับใช้

 45 ห้องสนทนา
 46 เหตุใดเราจึงต้องมีพระคัมภีร์มอรมอน

เหตุผลสี่ข้อที่ท�าให้พระคัมภีร์มอรมอน 
มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

 48 การเติบโตในผืนดินอุดมสมบูรณ์:	 
	 	 เยาวชนผู้ซ่ือสัตย์ในยูกันดา

โดย ซินดี สมิธ
เยาวชนชายหญิงเหล่านี้เข้มแข็งขึ้น 
เพราะการเสียสละที่พวกเขามีต่อ 
พระกิตติคุณ

 52 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:	 
	 	 อะไรคือเพ่ือนแท้

โดย อีเลน เอส. ดัลตัน

 54 ฉันรู้ได้อย่างไร:	ค�าเช้ือเชิญให้ผม 
	 	 มาสู่ความรอด

โดย อีเมอร์สัน โฮเซ ดาซิลวา
เมื่อในที่สุดผมยอมรับค�าเชื้อเชิญของ
เพื่อน ผมก็รู้ตัวว่าได้พบสิ่งส�าคัญในชีวิต
แล้ว

 56 สิบวิธีท่ีจะรู้ว่าท่านเปล่ียนใจเล่ือมใส
โดย ไทเลอร์ ออร์ตัน
สิ่งที่เรียนรู้มาเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสช่วยผมติดตามความก้าวหน้า 
ของตนเองในพระกิตติคุณ

 59 โปสเตอร์:	งานหนักคุ้มค่าจริงๆ

 60 ผู้สอนศาสนาตัวน้อยของคุณยายเดนีย์
โดย เอมิเลีย มาเรีย กิมาเรซ คอร์เรีย
ความรักที่วิเตอร์มีต่อพระกิตติคุณจุด
ประกายการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคุณย่า

 61 พยานพิเศษ:	เหตุใดศาสนจักรจึงมี 
	 	 ช่ือยาวเช่นน้ี

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

 62 ฉลองพระวิหาร!
โดย ดาร์ซี เจนเซ็น
เด็กๆ ทั่วโลกเฉลิมฉลองที่ม ี
พระวิหารอยู่ใกล้

 64 ค�าถามค�าตอบเก่ียวกับพระวิหาร
ค�าตอบให้แก่ค�าถาม เช่น เหตุใด 
เราจึงมีพระวิหาร มีอะไรเกิดขึ้นใน 
พระวิหารบ้าง

 65 เพลง:	ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน 
	 	 ช่ัวนิรันดร์

โดย รูธ เมียร์ การ์ดเนอร์ และ 
วันจา วาย. วัตกินส์

 66 น�าปฐมวัยกลับบ้าน:	พระเยซูคริสต์ 
  ทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองค์ 
	 	 ในยุคสุดท้าย

 68 ตามรอยประวัติศาสตร์:	 
	 	 สถานท่ีจัดต้ังศาสนจักร

โดย แจน พินบอรัฟ

 70 ส�าหรับเด็กเล็ก
 81 ภาพศาสดาพยากรณ์:	 
	 	 วิลฟอร์ด	วูดรัฟฟ์

ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนา 
ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี้ได ้

หรือไม่ คำาใบ้: ใช้สายตา 
ยอดมนุษย์มองหา

เยาว ชน	 เด็ ก



2 เ ลี ย โ ฮ น า  เ ม ษ า ย น   2 0 1 3    3

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่  
languages.lds.org

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การประชุมใหญ่สามัญ, 8, 37
ครอบครัว, 30, 65
ความตาย, 4, 12, 39
ความมานะบากบั่น, 59
ความหวัง, 12
งานเผยแผ่ศาสนา, 34, 39, 

48, 52, 54, 60
งานพระวิหาร, 7, 64, 38,  

65, 80
ชดใช้ (การ), 18, 26, 45
เชื่อฟัง (การ), 40, 42, 56
ฐานะปุโรหิต, 44
ดลใจ (การ), 36, 38
บริสุทธิ์ทางเพศ (ความ), 42

บัพติศมา, 30
แบบอย่าง, 48
ปีต,ิ 37
เปลี่ยนใจเลื่อมใส (การ),  

34, 54, 56, 60
เปิดเผย (การ), 10, 46
พระคัมภีร์มอรมอน, 46
พระเยซูคริสต,์ 4, 18, 26
พระวิญญาณบริสุทธิ,์  

10, 36
พระวิหาร, 34, 62
พันธสัญญา, 7
ฟื้นคืนชีวิต (การ), 4, 12, 26
ฟื้นฟู (การ), 66

มาตรฐาน, 42, 45
มิตรภาพ, 9, 52, 54
รับใช้ (การ), 44, 70
ลำาดับความสำาคัญ, 40
วูดรัฟฟ์, วิลฟอร์ด, 81
ศรัทธา, 48
ศาสนพิธ,ี 18
ศีลระลึก, 18
สมิธ, โจเซฟ, 66
สวดอ้อนวอน (การ), 18, 45
สอน (การ), 8, 9, 30
เสียสละ (การ), 40
องค์กรศาสนจักร, 61

“พระพันธกิจและศาสนกิจของพระเยซู 
คริสต์” หน้า 12: เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  
เนลสนั เล่าถงึพระชนม์ชพีห้าด้านของพระเยซ ู
คริสต์ที่เราสามารถเลียนแบบได้ ท่านอาจ 
สนทนาด้านต่างๆ เหล่านี้และวิธีน�าไปประ- 
ยุกต์ใช้ในชีวิต หรืออาจต้องการอ่านเรื่องราว 
พระคัมภีร์จากพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให ้
รอดหรื อ ดู วี ดิ ทั ศน ์ พ ร ะคั มภี ร ์ ไ บ เ บิ ล 
(biblevideos.lds.org) ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราว 
ด้านใดด้านหนึ่ง แล้วสรุปโดยแสดงประจักษ ์
พยานเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจของพระองค์ จากนั้นร้องเพลง “เพิ่ม 
ความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน” (เพลงสวด, บทเพลง 
ที่ 56)

“อะไรคือเพื่อนแท้” หน้า 52: ท่านอาจเริ่ม 
ด้วยการถามว่าเพื่อนแท้คืออะไร อ่านนิยามที่
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ให้ไว้และสนทนาว่า
เราควรเป็นเพื่อนแบบใด อาจเล่าประสบ- 
การณ์เมื่อใครบางคนปฏิบัติต่อท่านดุจเพื่อน
แท้ และพูดคุยถึงคุณลักษณะที่สามารถช่วย
สมาชิกครอบครัวให้เป็นเพื่อนที่ดีขึ้นต่อผู้อื่น

“ฉลองพระวิหาร!” หน้า 62: ดูรูปพร้อมกับ
ครอบครัวของท่านว่าเด็กฉลองพระวิหารใน
วิธีต่างๆ อย่างไร ท่านอาจแสดงภาพพระ- 
วิหารใกล้บ้านและพูดคุยว่าเหตุใดพระวิหาร 
จึงส�าคัญ เน้นว่าครอบครัวจะผนึกกันได้ใน 
พระวิหารเท่านั้น ท่านอาจต้องการจบด้วย
การร้องเพลง “ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกัน
ชั่วนิรันดร์” (หน้า 65)

นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ได้กับการสังสรรค์ในครอบครัว
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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เมษายน 2013 ปีที่ 19 เล่มที่ 4
เลียโฮนา 10784-425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย ฉบับพิมพ์ภาษาไทย
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ประจักษ์พยานเกี่ยวกับความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระ- 
ชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นบ่อเกิดของท้ังความหวังและ 
ความมุ่งมั่น และสามารถเป็นเช่นน้ันกับลูกทุกคนของ 

พระผู้เป็นเจ้า สิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าวันหนึ่งในฤดูร้อนเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1969 เมื่อคุณแม่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เป็นเช่นนั้น
ตลอดมานับแต่นั้น และจะเป็นจนกว่าข้าพเจ้าพบท่านอีกครั้ง

ความเสียใจจากการพลัดพรากชั่วคราวแทนท่ีด้วยความสุข 
ทนัท ี นัน่เป็นมากกว่าความหวงัว่าจะได้พบกนัอกีครัง้อย่างมคีวาม 
สุข เพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยไว้มากมายผ่านศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์และเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันความจริง 
เกีย่วกบัการฟ้ืนคนืพระชนม์ต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจงึเห็นในมโนภาพ 
ว่าการได้พบกับผู้เป็นที่รักอีกครั้งจะเป็นอย่างไร 

“คนเหล่านี้คือคนที่จะออกมาในการฟื้นคืนชีวิตของคน
เที่ยงธรรม. …

“คนเหล่านี้คือคนที่ชื่อของพวกเขามีเขียนไว้ใน
สวรรค์, ที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ทรงเป็น 
ผู้พิพากษาของคนทั้งปวง.

“คนเหล่านี้คือคนที่เป็นคนเที่ยงธรรมซึ่งดีพร้อม
โดยผ่านพระเยซูสื่อกลางแห่งพันธสัญญาใหม่, 
ผู้ทรงท�าให้เกิดการชดใช้ที่สมบูรณ์นี้โดยผ่านการ 
หลั่งพระโลหิตของพระองค์เอง” (คพ. 76:65, 68–69)

เพราะพระเยซูคริสต์ทรงท�าให้สายรัดแห่งความตายขาด ลูก
ทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ที่เกิดมาในโลกจึงจะฟื้นคืนชีวิตใน 
ร่างกายที่ไม่ตายอีกเลย ด้วยเหตุน้ีประจักษ์พยานของท่านและ 
ของข้าพเจ้าเกี่ยวกับความจริงอันรุ ่งโรจน์น้ันจึงสามารถขจัด
ความเจ็บแปลบของการสูญเสียสมาชิกครอบครัวหรือมิตรสหาย
ที่ท่านรักออกไปและแทนท่ีด้วยความคาดหวังอันน่ายินดีและ
ความตั้งใจแน่วแน่

พระเจ้าประทานของขวัญแห่งการฟื้นคืนชีวิตให้เราทุกคน เพื่อ

ให้วิญญาณของเราที่อยู่ในร่างกายเป็นอิสระจากความบกพร่อง
ทางกาย (ดู แอลมา 11:42–44) คุณแม่ข้าพเจ้าจะดูอ่อนเยาว์
และเปล่งปลั่ง ผลของอายุและหลายปีของความทุกข์ทางกายถูก
น�าออกไป นั่นเป็นของขวัญที่จะเกิดขึ้นกับเธอและกับเรา

แต่พวกเราที่อยากอยู่กับคุณแม่ตลอดไปต้องท�าการเลือกเพื่อ
ให้มีคุณสมบัติคู ่ควรกับความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่ออยู่ในที่ซึ่ง 
พระบดิาและพระบตุรทีร่กัผูฟ้ื้นคนืพระชนม์ของพระองค์ทรงพ�านัก 
ในรัศมีภาพ นั่นเป็นสถานที่แห่งเดียวที่ชีวิตครอบครัวสามารถ
ด�าเนินต่อไปชั่วนิรันดร์ ประจักษ์พยานถึงความจริงนั้นเพิ่มพูน
ความตั้งใจที่จะท�าให้ตนเองและคนที่ข้าพเจ้ารักมีคุณสมบัติคู่
ควรกับระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียลโดยให้การชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์เกิดผลในชีวิตเรา (ดู คพ. 76:70)

พระเจ้าทรงเสนอแนวทางแสวงหาชีวิตนิรันดร์ให้เราในค�า
สวดอ้อนวอนศลีระลกึซึง่ช่วยข้าพเจ้าและสามารถช่วยท่าน 

 ได้ เราได้รับการเชื้อเชิญให้ต่อพันธสัญญาบัพติศมา  
 ของเราในการประชุมศีลระลึกทุกครั้ง

เราสัญญาว่าจะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอด 
 เวลา เครื่องหมายแห่งการเสียสละของพระองค์ช่วย 

 ให้เราเห็นคุณค่าความส�าคัญของราคาที่พระองค์ทรง 
  จ่ายเพื่อให้สายรัดแห่งความตายขาด เพื่อเสนอความ 

 เมตตาให้เรา และทรงให้อภัยบาปทั้งสิ้นของเราถ้าเราเลือก
กลับใจ

เราสัญญาจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ การอ่านพระคัม- 
ภีร์กับถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตและการฟังผู้พูดที่ได ้
รับการดลใจในการประชุมศีลระลึกเตือนเราให้ระลึกถึงพันธ- 
สัญญาว่าจะท�าเช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงน�าพระบัญญัติ
ที่เราต้องรักษามากที่สุดวันนั้นมาสู่ความคิดและจิตใจเรา

ในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะส่ง 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิมาอยู่กับเรา (ดู โมโรไน 4:3; 5:2; คพ.  

พระองค์ทรงฟื้น

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด
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20:77, 79) ข้าพเจ้าพบในขณะนัน้ว่าพระผูเ้ป็นเจ้า 
ทรงสามารถท�าให้ข้าพเจ้ารู ้สึกเหมือนเป็นการ 
สัมภาษณ์ส่วนตวั พระองค์ทรงท�าให้เห็นสิง่ท่ีข้าพ- 
เจ้าท�าให้พระองค์พอพระทัย ความจ�าเป็นต้อง 
กลับใจและให้อภัย ตลอดจนชื่อและใบหน้าของ
คนที่จะทรงให้ข้าพเจ้ารับใช้แทนพระองค์

ตลอดหลายปี ประสบการณ์ซ�้าๆ ดังกล่าวได้

การสอนจาก
ข่าวสารนี้

เราควร “เปรียบพระ-

คัมภีร์ทั้งหมดกับเรา,  

ว่ามันจะเป็นประโยชน์และ

เป็นการเรียนรู้ของเรา” 

(1 นีไฟ 19:23) พจิารณา

การอ่านค�าสวดอ้อนวอน 

ศีลระลึกที่พบในหลักค�า

สอนและพันธสัญญา 20: 

76–79 หลังจากอ่านค�า 

สอนของประธานอายริงก์

เกี่ยวกับค�าสวดอ้อนวอน 

ศีลระลึกแล้ว ท่านอาจ

ต้องการเชื้อเชิญคนที่ท่าน 

ก�าลังสอนให้นึกถึงด้าน 

ต่างๆ ที่ค�าสวดอ้อนวอน

เหล่านี้สามารถน�าทาง 

ชีวิตและช่วยให้พวกเขาได้ 

กลับไปอยู่กับพระบิดา 

บนสวรรค์และพระเยซ ู

คริสต์อีกครั้ง

เปลีย่นความหวงัให้เป็นความรูส้กึของจติกุศลและ 
ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการชดใช้และการฟื้นคืน
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดได้ไขความเมตตา
ให้ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ผู ้
ทรงฟื้น พระผู้ช่วยให้รอดของเรา แบบอย่างที่ด ี
พร้อมและผู้ทรงน�าทางเราสู่ชีวิตนิรันดร ์
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เจคอบพยายาม “ระลึกถึง [พระผู้ช่วยให้รอด] ตลอด 

เวลา” (คพ. 20:77) มองดูให้ทั่วห้องนอนของเขา  

ประธานอายริงก์สอนว่าขณะฟังค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก 

เราสามารถรู้สึกเหมือนก�าลังมีการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับ

พระผู้เป็นเจ้า ประธานอายริงก์นึกถึงสามด้านต่อไปนี้ ท่านอาจ

เขียนค�าถามเหล่านี้ในบันทึกส่วนตัวของท่านและไตร่ตรองทุก

วันอาทิตย์ของเดือนนี้ ขณะไตร่ตรองและได้รับความรู้สึกนึกคิด

เยาวชน

เด็ก

การสัมภาษณ์ส่วนตัวของท่านกับพระผู้เป็นเจ้า

ระลึกถึงพระเยซูตลอดเวลา

จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านสามารถจดลงในบันทึกส่วนตัว

ของท่านได้เช่นกัน

• ฉันท�าอะไรบ้างที่ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย

• ฉันต้องกลับใจเรื่องใดหรือขออภัยเรื่องใด

• พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ฉันรับใช้ใคร

ท่านสังเกตเห็นอะไรที่จะช่วยให้เขาระลึกถึงพระเยซูตลอด

เวลา
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พันธสัญญา 
พระวิหาร

“ศาสนพิธีแห่งความรอดท่ีได้รับใน 
พระวิหารซึ่งเอื้ออ�านวยให้เราได้ 

กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ในสัมพันธ- 
ภาพครอบครัวนิรันดร์และได้รับการประ- 
สาทพรและอ�านาจจากเบื้องบน มีค่าควร 
แก่การเสียสละทุกอย่างและความเพียร
พยายามทุกวิถีทาง”1 ประธานโธมัส เอส.  
มอนสันกล่าว หากท่านยังไม่ได้ไปพระ- 
วิหาร ท่านสามารถเตรียมรับศาสนพิธี
ศักด์ิสิทธิ์ของพระวิหารได้โดย

• เชื่อในพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซู
คริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์

• สั่งสมประจักษ์พยานเกี่ยวกับการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์และพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

• สนับสนุนและท�าตามศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่

• มีคุณสมบัติคู่ควรรับใบรับรองพระ-
วิหารโดยจ่ายส่วนสิบ สะอาดทาง
ศีลธรรม ซื่อสัตย์ รักษาพระค�าแห่ง
ปัญญา และด�าเนินชีวิตสอดคล้อง
กับค�าสอนของศาสนจักร

• สละเวลา พรสวรรค์ และทรัพย์สิน
เงินทองเพื่อช่วยสร้างอาณาจักรของ
พระเจ้า

• มีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัว2

ประธานมอนสันสอนเพิ่มเติมว่า “เมื่อ 
เราระลึกถึงพันธสัญญาที่ท�าไว้ใน [พระ- 
วิหาร] เราจะสามารถทนต่อการทดลองทุก
อย่างและเอาชนะการล่อลวงแต่ละอย่าง
ได้”3

จากพระคัมภีร์
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 14:7; 25: 

13; 109:22

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	“พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—

ประภาคารส่องโลก,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	116.
2.	 ดู	Daughters in My Kingdom: The History and 

Work of Relief Society	(2011),	21.
3.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	เลียโฮนา,	พ.ค.	2011,	117.
4. Daughters in My Kingdom,	29–30.
5.	 ซาราห์	ริช,	ใน	Daughters in My Kingdom,	30.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตาม 
ความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให ้
สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
“วสิทุธชินกว่า 5,000 คนเนืองแน่น 

ในพระวิหารนอวูหลังจากการอุทิศ . . .

“พลัง อ�านาจ และพรของพันธสัญญา 

พระวิหาร [ค�้าจุน] วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ระหว่างเดินทางไป [ตะวันตก] เมื่อพวก

เขา [ทนทุกข์กับ] ความหนาวเย็น ความ

ร้อน ความหิว ความอัตคัดขัดสน ความ

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ และความตาย”4

เช่นเดียวกับพี่น้องสตรีสมาคม

สงเคราะห์จ�านวนมาก ซาราห์ ริชรับใช้

เป็นเจ้าหน้าที่พระวิหาร เธอพูดถึง

ประสบการณ์ของเธอว่า “หากไม่ใช ่

เพราะศรัทธาและความรู้ที่มอบให้เรา 

ในพระวิหารโดย. . . พระวิญญาณของ

พระเจ้า การเดินทางของเราคงเหมือน 

กับคนก�าลังกระโดดในความมืด. . . แต่

เรามีศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์. . .

และรู้สึกว่าเราเป็นผู้คนที่พระองค์ทรง

เลือก . . . และแทนที่จะเศร้าโศกเสียใจ 

เรากลับรู้สึกชื่นชมยินดีที่วันแห่งการ 

ปลดปล่อยมาถึง”5

การอพยพไม่ใช่ “การกระโดดใน 

ความมืด” ส�าหรับสตรีวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายที่ซื่อสัตย์ พวกเธอได้รับการ 

ค�้าจุนจากพันธสัญญาพระวิหารที่ท�าไว้

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. ฉนันมสัการในพระวหิารเป็นประจ�า

หรือไม่

2. ฉันก�าลังกระตุ้นพี่น้องสตรีให้ไปรับ

พรพระวิหารหรือไม่

ข่าวเยี่ยมสอน
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โดย เกรก แบตตีย์

เป็นเวลาหลายปีที่เราชอบอ่านฉบับการ

ประชุมใหญ่สามัญเป็นครอบครัวทีละ

บทความ เมื่อเราเริ่ม เราจะมานั่งล้อมวง

รอบโต๊ะและผลัดกันอ่านออกเสียงคนละ

หนึ่งย่อหน้า แต่เราพบว่าเราก�าลังอ่านรวด

เดียวจบโดยไม่ได้หยุดตรึกตรองข่าวสาร

เพ่ือให้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากสิ่งที่เรา 

ก�าลังอ่าน ข้าพเจ้ากับภรรยาจึงซื้อฉบับ 

การประชุมใหญ่ให้สมาชิกครอบครัวคน 

ละเล่มและวางแผนว่าเราจะต้องศึกษาค�า 

ปราศรัยมากเพียงใดในแต่ละสัปดาห์ ทั้ง 

นี้เพ่ือเราจะอ่านครบหมดก่อนการประชุม 

ใหญ่สามัญครั้งต่อไป บางสัปดาห์เราจะ 

อ่านหนึ่งเรื่อง และสัปดาห์ต่อๆ มาเราจะ 

อ่านสองเรื่อง แต่ทุกคนต้องศึกษาค�าปรา- 

ศรัยและขีดเน้นข้อความตรงส่วนที่พวก 

เขาชอบ จากนั้นเมื่อสังสรรค์ในครอบครัว

เราจะสอนกันและกันจากส่วนท่ีขีดเน้น

ข้อความไว้
ลูกๆ ของเรามักมีค�าถามเปิดฉากการ 

สนทนา หรือไม่ผมกับภรรยาก็จะถามค�า 
ถามจากการศึกษาของเรา เราเห็นคุณค่า
ของการฟังลูกวัยรุ ่นอธิบายค�าตอบของ
ค�าถามเหล่านั้นด้วยการแบ่งปันสิ่งที่พวก
เขาเรียนรู้ในเซมินารี ที่โบสถ์ หรือในการ 
 

ศึกษาส่วนตัว นี่กลายเป็นวิธีที่ดีมากของ
การได้ฟังประจักษ์พยานอย่างไม่เป็นทาง 
การของกันและกันเป็นประจ�าในสภาพ 
แวดล้อมที่ผ่อนคลายสบายๆ

ไม่นานเราก็พบว่าการศึกษาพระคัมภีร์
ตอนเช้าของเราให้ความรู ้สึกคล้ายกัน  
บางวนัเราจะอ่านเพยีงไม่กีข้่อก่อนเวลาจะ 
ผ่านไปอย่างรวดเร็วจากการสนทนาเกี่ยว
กับข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นและวิธีประยุกต์
ใช้ไปจนถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นรอบตัว

เวลานี้ตอนเช้าของเราเต็มไปด้วยการ
สนทนา เสียงหัวเราะ และความเป็นหนึ่ง
เดียวกันก่อนที่เราแต่ละคนจะแยกย้ายกัน
ไปท�าภารกิจส่วนตัว เรามีประจักษ์พยาน
ท่ีเข ้มแข็งเกี่ยวกับค�าแนะน�าที่ศาสดา
พยากรณ์ให้เราศึกษาและสวดอ้อนวอน
ด้วยกันทุกวัน ครอบครัว
เราเปลี่ยนเป็นครอบครัว
ท่ีเรียนรู้จากกันและเสริม 
สร้างความเข้มแข็งให้กัน  
ทั้ ง ห ม ด นี้ เ ป ็ น ผ ล จาก 
ความต้องการได้ประโยชน์ 
มากขึ้นจากการประชุม
ใหญ่สามัญ 

เกรก แบตตีย์  อาศัยอยู่ในยูทาห์, 
สหรัฐอเมริกา

ศึกษาคำาปราศรัย 
การประชุมใหญ่ด้วยกัน
การเปลี่ยนวิธีทบทวนการประชุมใหญ่ยกระดับการสนทนาพระกิตติคุณ 
ในครอบครัวเราอย่างมาก

สมุดบันทึกการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน

ศึกษาและประยุกต์ใช้
ข่าวสารการประชุมใหญ่
“อย่าลืมว่าข่าวสารที่เราได้ยินใน 

การประชุมใหญ่ครั้งนี้จะจัดพิมพ ์

ในนติยสาร Ensign และ เลยีโฮนา 

ฉบับเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าขอ 

กระตุ้นให้ท่านศึกษาข่าวสาร 

เหล่านั้น ไตร่ตรองค�าสอน และ 

น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตท่าน”

ดู ประธานโธมัส เอส. มอนสัน,  
“คำาปราศรัยปิดการประชุม,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2010, 141.
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เพื่อนมีอิทธิพลแรงกล้าต่อการกระท�า 
ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน 

ของเรา “พวกเขาจะมีอิทธิพลต่อความคิด 
และการกระท�าของท่าน แม้ถึงกับช่วย 
ก�าหนดว่าท่านจะเป็นคนแบบใดด้วย”1 
เมื่อท่านเลือกเพื่อนที่ดี “พวกเขาจะเป็น 
ก�าลังส�าคัญและเป็นพรส�าหรับท่าน…
พวกเขาจะช่วยให้ท่านเป็นคนดีขึ้นและจะ
ท�าให้ท่านด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ได้ง่ายขึ้น”2

ในหน้า 52–53 ของฉบับนี้ อีเลน เอส.  
ดัลตัน ประธานเยาวชนหญิงสามัญ สอน 
ความส�าคัญของการมองหาและเป็นเพื่อน 
ที่ดี “การแสวงหาความดีสูงสุดของอีกคน
หน่ึงคือแก่นสารของมิตรภาพที่แท้จริง” 
เธอกล่าว

การสร้างมิตรภาพบนหลักธรรมเหล่านี้ 
จะช่วยเยาวชนก่อร่างสร้างความสัมพันธ์
อันยั่งยืนและทักษะทางสังคมเกินกว่าการ
เป็นเพียง “เพื่อน” ในเว็บไซต์เครือข่ายทาง
สังคม ในฐานะบิดามารดา ท่านสามารถ
ช่วยให้ลูกๆ เข้าใจความส�าคัญของการ 
เป็นเพื่อนที่ดีและการเลือกเพื่อนผู้จะส่ง 
เสริมพวกเขาให้ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติ- 
คุณ ค�าแนะน�าต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
• ค้นคว้าพระคัมภีร์ด้วยกันเป็นครอบ- 

ครัวเพื่อหาแบบอย่างของเพื่อนท่ีดี 
สนทนาว่าคุณสมบัติอะไรบ้างท�าให้
มติรภาพเหล่านัน้แน่นแฟ้น พจิารณา 

คว�มสำ�คัญของ 
เพ่ือนท่ีดี

การสอน เพื ่อความเข้มแข็งของเยาวชน

ข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับ
มิตรภ�พ
สุภาษิต 17:17; 18:24

ปัญญาจารย์ 4:9–10

มัทธิว 25:34–40

ลูกา 22:32

โมไซยาห์ 18:8–9

ดาวิดกับโยนาธาน (ดู 1  ซามูเอล 
18–23) นางรูธกับนาโอมี (ดู นางรูธ 
1–2) และแอลมากับบรรดาบุตรของ
โมไซยาห์ (ดู โมไซยาห์ 27–28;  
แอลมา 17–20)3

• ทบทวนหวัข้อเรือ่งเพือ่นใน เพือ่ความ 
เข้มแข็งของเยาวชน แบ่งปันกับลูก
วัยรุ่นของท่านว่ามิตรภาพมีอิทธิพล 
ต่อชวีติท่านอย่างไร เชือ้เชญิพวกเขา 
ให้แบ่งปันว่าพวกเขามีอิทธิพลและ
ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนๆ อย่างไร

• อ่านบทความของซิสเตอร์ดัลตันใน
ฉบับนี้ พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายที ่
เอมีลูกสาวของเธอตั้งไว้เพื่อมองหา
เพื่อนที่ดี ช่วยลูกๆ ของท่านตั้งเป้า
หมายเกี่ยวกับเพื่อนในแบบที่พวก
เขาต้องการมองหาและต้องการเป็น

• ท่านอาจจัดสังสรรค์ในครอบครัว 
เพื่อแบ่งปันแนวคิดเรื่องการสร้าง
มิตรภาพ เช่น “จงเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อ 
จะมีเพื่อนดี แสดงความสนใจผู้อ่ืน
อย่างจริงใจ ยิ้มและให้พวกเขารู้ว่า
ท่านห่วงใยพวกเขา ปฏิบัติต่อทุกคน
ด้วยความอ่อนโยนและความเคารพ 
เลิกตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์คน
รอบข้าง”4

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
• การเป็นเพื่อนรวมถึงการช่วยเหลือผู้

อื่นด้วย อ่าน “ปกป้องคาเล็บ” ใน
เลียโฮนา มีนาคม 2009 และพูดคุย

กับลูกเกี่ยวกับด้านต่างๆ ที่พวกเขา
สามารถมีเมตตาต่อทุกคนที่พบเจอ

• ในทุกสถานการณ์ เราต้องตัดสินใจ
ว่าเราจะเป็นเพื่อนแบบใด ร้องเพลง 
“ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู”5 
จากนั้นให้พูดคุยกับลูกๆ ว่าพวกเขา
จะเลือกเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนพระผู้
ช่วยให้รอดในสภาพแวดล้อมต่าง
กันไปได้อย่างไร 

อ้�งอิง
1. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน (จุลสาร, 2011), 

16.
2. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 16.
3. ดู เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, “Real Friendship,” 

New Era, มิ.ย. 1998, 62–66.
4. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 16.
5. “ฉันพากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู,” หนังสือ

เพลงสำาหรับเด็ก, 40–41.ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ต
าเ

อีย
 ม

อร
์ลีย

์



10 เ ลี ย โ ฮ น า

ของพระวญิญาณบรสิทุธ์ิเมือ่ท่านมค่ีาควร 
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมอบ 
ของประทานดังกล่าวโดยการวางมือ (ดู  
กิจการ 19:6; คพ. 33:15) หลังจากนั้นทุก 
วันสะบาโตท่านสามารถต่อพันธสัญญา 
บัพติศมาได้เมื่อรับศีลระลึก และเมื่อท�า 
เช่นนี้ท่านจะได้รับพรของพระเจ้าเพื่อจะมี 
“พระวิญญาณของพระองค์ [อยู่กับท่าน] 
ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งมักเรียกกันว่า 
พระวิญญาณ ทรงเป็นสมาชิกองค์ที่สาม 
ในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า “พระบิดา
ทรงมีพระวรกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก
สัมผัสได้ดังของมนุษย์; พระบุตรก็เช่นกัน;  
แต่พระวญิญาณบรสิทุธิไ์ม่ทรงมพีระวรกาย 
เป็นเนื้อหนังและกระดูก, แต่เป็นรูปกายที่
เป็นวิญญาณ. หากไม่เป็นเช่นนั้น, พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในพวกเราไม่ได้”  

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
เป็นพรประเสริฐสุดประการหนึ่งที่เรา 

สามารถได้รบัในชวีตินี ้ เพราะพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ทรงปลอบโยน ดลใจ เตือน ท�าให้ 
สะอาดบริสุทธิ์ และน�าทางเรา พระองค์ 
ทรงสามารถท�าให้เราเป่ียม “ด้วยความหวงั 
และความรักอันบริบูรณ์” (โมโรไน 8:26) 
พระองค์ทรงสอน “ความจริงของทุกเรื่อง”  
(โมโรไน 10:5) เราได้รับการเปิดเผยและ 
ของประทานฝ่ายวิญญาณจากพระผู้เป็น
เจ้าผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ส�าคัญที่สุด
คือเราได้รับประจักษ์พยานของเราเกี่ยว
กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก่อนท่านรับบัพติศมา ท่านอาจจะรู้สึก
ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครั้งคราว แต่
เฉพาะเมื่อได้รับของประทานแห่งพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์หลังจากบัพติศมาแล้วเท่า 
นั้นท่านจึงจะได้รับความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืน 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงปลอบโยน 
ดลใจ และเป็นพยาน

สิ่งที่ เราเชื่ิอ

เราต้องไม่มองว่าของประทานนี้เป็นของตาย
“เช่นเดียวกับของประทานทั้งหลาย เราจะต้องได้รับมอบและยอมรับเพื่อจะได้ชื่นชม  

เมื่อฐานะปุโรหิตวางมือบนศีรษะท่านเพื่อยันยันการเป็นสมาชิกศาสนจักร ท่านจะได ้

ยินค�าว่า ‘จงรบัพระวญิญาณบรสิทุธิ’์ น่ีไม่ได้หมายความว่าพระวญิญาณบรสิทุธิจ์ะเป็น 

เพื่อนท่านตลอดเวลาโดยปราศจากเง่ือนไข พระคัมภีร์เตือนเราว่าพระวิญญาณของ 

พระเจ้าจะ ‘ต่อสู้กับมนุษย์ตลอดกาล’ (ปฐมกาล 6:3) เมื่อเราได้รับการยืนยัน เราได้ 

รับ สิทธิ์ ที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อน แต่เป็นสิทธิ์ที่เราต้องหาให้ได้มาอยู ่

ตลอดเวลาโดยการเชื่อฟังและความมีค่าควร” 
เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ของประทานที่ไม่อาจกล่าวได้,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2003, 32.

(คพ. 130:22)
“เพราะพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ 

ประทับอยู่ในวิหารที่ไม่บริสุทธิ์” (ฮีลามัน  
4:24) เราจึงต้องมีค่าควรกับความเป็น 
เพื่อนของพระองค์ นอกจากอย่างอื่นแล้ว 
เราท�าเช่นนั้นโดยมีความนึกคิดที่บริสุทธิ์ 
ด�าเนินชีวิตด้วยความสุจริต และหมายมั่น
รักษาพระบัญญัติ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน 2 นีไฟ 31:13, 17; 
32:5; 3 นีไฟ 27:20; โมโรไน 10:5–8;  
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:70
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สวดอ้อนวอน

นมัสการในพระวิหาร

ศึกษาพระคัมภีร์

รับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร

ดูสื่อที่ดีงาม ใช้ภาษา 
ที่สะอาด และมีความนึกคิด 
ที่บริสุทธิ์

หลังจากได้รับของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เรา
สามารถทำาได้หลายอย่างเพื่อ 
เชื้อเชิญอิทธิพลของพระองค ์
เข้ามาในชีวิตเรา อาทิ

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

คร
ิสต

ินา
 ส

มิธ
, อ

ีฟ 
ทัฟ

ท์,
  

โค
ดีย

์ เบ
ลล

์, แ
ละ

แม
ทธ

ิว 
ไร

เอ
อร

์



เรื่องราวของของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบิดานิรนาม
ชาวสแกนดิเนเวียคนหนึ่งที่บุตรชายเสียชีวิตต้ังแต่
อายุยังน้อยขณะเดินทางจากนิวยอร์กไปยูทาห์ในปี 
ค.ศ. 1866

“ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนคนหน่ึง เขาขุด
หลุมศพหลุมเล็กๆ และวางร่างที่หมดลมหายใจไว้ใน 
นั้น เด็กคนนี้ตายด้วยโรคติดต่อ ไม่มีผู้ชุมนุมไว้ทุกข์ 
ไม่มีพิธีศพอย่างเป็นทางการ ไม่มีดอกไม้ ไม่มีเพลง
ทางวิญญาณ และไม่มีค�ากล่าวอาลัย แต่ก่อนที่บิดา
ผู้สูญเสียจะเดินจากไป เขาได้เอ่ยค�าสวดอ้อนวอน 
อทุศิสัน้ๆ เป็นภาษาบ้านเกดิของเขา (ภาษาเดนมาร์ก) 
ว่า …

“‘พระบดิาบนสวรรค์ พระองค์ประทานแก้วตาดวง 
เล็กๆ นี้แก่ข้าพระองค์—ลูกชายสุดที่รักคนนี้ และ
บัดนี้พระองค์ทรงเรียกเขาไป ขอพระองค์ทรงยอมให้
ร่างของเขานอนอยู่ท่ีน่ีโดยไม่มีสิ่งใดรบกวนจนกว่า

จะถึงเช้าวันฟื้นคืนชีวิต ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์
ของพระองค์ เอเมน’

“และขณะลุกขึ้นจากพื้นค�าอ�าลาของเขาคือ
“‘ลาก่อน ฮานส์ลูกรักของพ่อ—ลูกชายที่น่ารักของ

พ่อ’ จากนัน้เขากเ็ดนิคอตกด้วยใจทีป่วดร้าวไปยงัค่าย 
พัก”1

ประธานโจเซฟ สมิธ (1805–1844)

“นับเป็นความอุ่นใจแก่ผู้เศร้าโศกในยามที่พวกเขา
ต้องพรากจากสามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร และ
ญาติสนิท ที่ได้รู้ว่าแม้กายทางโลกจะทอดร่างลงสูญ
สลาย แต่พวกเขาจะลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อพ�านักในการ
เผาไหม้อันเป็นนิจในรัศมีภาพอมตะ ไม่เสียใจ ไม่
ทุกข์ทรมาน และไม่ตายอีก แต่พวกเขาจะเป็นทายาท
ของพระผู ้เป็นเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระเยซู
คริสต์”2

ขณะที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักรสมัยแรกเริ่มเดินทางไปทางตะวันตกของสหรัฐเพื่อรวมกับ 

วิสุทธิชน พวกเขาเผชิญความตายแต่ได้รับความเข้มแข็งจากความเชื่อใหม่ในพระกิตติคุณที่ได้รับ 

การฟื้นฟู ต่อไปนี้เป็นข้อความที่คัดมาจากเรื่องราวผู้บุกเบิกซึ่งแสดงให้เห็นความหวังของวิสุทธิชน

ในการฟื้นคืนชีวิต พร้อมด้วยคำาสอนที่ปลอบประโลมใจจากประธานศาสนจักรห้าท่านแรก

ความตาย
            และ

ชีวิต
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ทัศนะของผู้บุกเบิกเกี่ยวกับ 
การฟื้นคืนชีวิต
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ความตาย
            และ

ชีวิต



โจเซฟ วัตสัน ยังก์ (1828–1873) หลานชายของบริคัม ยังก์ผู้เดิน
ทางจากอังกฤษไปสหรัฐในปี ค.ศ. 1853

“การส่งเพ่ือนมนุษย์ไปสู ่ทะเลลึกอันเงียบ 
สงัดกลางดึกโดยมีพยานที่หงอยเหงาเพียงไม่กี ่
คนเป็นภาพเหตกุารณ์อนัน่าเศร้า…เขาไม่มญีาติ 
บนเรือหรือไม่มีใครอาลัยอาวรณ์เลยยกเว้น 
เพื่อนผู้รับใช้คนหนึ่ง นี่คือความหวังลมๆ แล้งๆ 
ตามประสามนุษย์ที่ถูกท�าลายในชั่วอึดใจ ชาย
หนุ่มคนนี้ทิ้งทุกอย่างเพื่อไปไซอัน และใจเขา
ร้อนรุ ่มด้วยความคาดหวังอันชัดเจนเกี่ยวกับ
อนาคต โดยไม่คิดว่าจะต้องส่งร่างกายฝ่ายโลก
ของตนลงไปในคลื่นที่หิวโหย แต่เขามิได้ตายดั่งคนไร้สิ้นความ
หวัง เพราะสันติสุขของเขาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า และเขามีความ
เช่ือมั่นเต็มเปี่ยมต่อการฟื้นคืนชีวิตอันรุ่งโรจน์ในเวลาเช้าของคน
เที่ยงธรรม”3

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877)

“ช่างเป็นหุบเขาและเง้ือมเงาอันแสนมืดมิดที่เราเรียกมันว่า 
ความตาย! การผ่านจากสถานะการด�ารงอยูข่องร่างกายมรรตยั 

ไปสู่สถานะแห่งความว่างเปล่าช่างน่าแปลกอะไร 
เช่นนั้น! หุบเขานี้ช่างมืดมน! ถนนสายนี้ช่างลึก 

ลับและเราต้องเดินไปเพียงเดียวดาย ข้าพเจ้า 
ใคร่จะพูดกับท่าน มิตรสหายและพี่น้องของ
ข้าพเจ้า หากเราสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ดังที่
มันเป็นอยู่ ดังที่เราจะเห็นและเข้าใจ เงื้อม

เงาและหุบเขาที่มืดมนนี้ก็จะเป็นเรื่องเล็กจน
เราหันไปมองแล้วคิดหลังจากข้ามผ่านพ้นมาว่า

นี่ช่างเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงที่สุดต่อการเป็นอยู่ทั้งหมดของเรา  
เพราะเราได้ผ่านพ้นสภาวะของโทมนัส ความเศร้าโศก การ 
คร�่าครวญ วิบัติ ทุกขเวทนา ความเจ็บปวด ความหดหู่เศร้าหมอง 
และความผิดหวังไปสู่สถานะการด�ารงอยู่ที่เราจะด�าเนินชีวิตเต็ม
ขอบเขตที่พึงเป็นได้เมื่อไม่มีร่างกาย”4

ขวา: ประธาน
บริคัม ยังก์ บน: 
โจเซฟ วัตสัน ยังก์
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แดน โจนส์ (1811–1862) ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวเวลส์ที่แล่นเรือ
ไปสหรัฐในปี ค.ศ. 1849 กับนางวิลเลียมส์และสมาชิกศาสนจักร

คนอื่นๆ

“นางวิลเลียมส์จากยีนซีบองใกล้เทรการอน  
[เวลส์] มีอาการทรุดลงเร็วมากซึ่งบ่งบอกว่าเธอ
จะอยู่ได้ไม่นาน…เธอกล่าวว่าเกียรติสูงสุดที่เธอ 
เคยได้รับคือการได้เป็นสมาชิกศาสนจักรท่ีแท้ 
จรงิของพระบุตรของพระผูเ้ป็นเจ้า ไม่มคีวามกลวั 
ในอกเธอเกี่ยวกับชีวิตหน้า และศาสนาของเธอ 
เวลานี้พิสูจน์ให้เห็นความแข็งแกร่งมากกว่าแต่ 
ก่อน…เธอแนะน�าบุตรชายอย่างจริงจังให้ซื่อสัตย์ต่อไปจนกว่าจะ
ตาย เพื่อพวกเขาจะได้รับการฟื้นคืนชีวิตที่ดีกว่าพร้อมกับเธอ…
เธอต่ืนอยู่ตลอดคืน และในเวลาตีสี่สิบห้านาทีของเช้าวันรุ่งขึ้น 
วิญญาณของเธอจากไปอย่างสงบ โดยฝากรอยยิ้มไว้ที่ริมฝีปาก”5

ประธานจอห์น เทย์เลอร์ (1808–1887)

“ส�าหรับผู้ที่ครวญคร�่าร�่าไห้เพราะความตายมาพรากเพื่อนรัก 
 ให้จากไป ช่างเป็นการปลอบโยนอะไรเช่นนี้ที่รู้ว่าเราจะได้

คบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นอีก ช่างเป็นก�าลังใจ
อะไรเช่นนี้ส�าหรับทุกคนที่ด�าเนินชีวิตตามหลัก

ธรรมที่ได้รับการเปิดเผยแห่งความจริง อาจ
จะมากเป็นพิเศษส�าหรับคนที่ด�าเนินชีวิตมา
ยาวนานใกล้ถึงจุดจบ ผู้ที่ทนแบกรับความ
ทุกข์ทนและภาระหนัก ที่รู้ว่าอีกไม่นานเราจะ

ลุกขึ้นจากสุสานเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตและ
เป็นอมตะ อยู่ในสังคมของมิตรสหายที่เราเชื่อถือ

และไว้วางใจ ไม่มีความทุกข์ทรมานอันเนื่องจากความตายอีก 
และเสร็จสิ้นงานที่พระบิดาทรงมอบหมายให้เราท�า!”6

ขวา: ประธาน
จอห์น เทย์เลอร์ 
บน: แดน โจนส์
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แอนดรูว์ เจ็นสัน (1850–1941) ผู้ย้ายถิ่นชาวเดนมาร์กที่เดิน
ทางในกองเกวียนของแอนดรูว์ เอช. สก็อตต์จากเนแบรสกา 
สหรัฐอเมริกามายูทาห์ในปี ค.ศ. 1866

“เมื่อเราเห็นศพ [ของเพื่อนร่วมทาง] ถูกฝัง
ในแผ่นดินแม่ ในแดนทุรกันดาร เราทุกคน
ร้องไห้ หรือรู้สึกสะอื้นอยู่ในใจ เพราะคิดว่า
การฝังผู้เป็นที่รักในลักษณะนี้เป็นเรื่องเศร้า
และเหลือทนจริงๆ เมื่อมิตรสหายและญาติพี่
น้องต้องรีบไปทันทีโดยไม่มีความหวังว่าจะได้
กลับมาเยือนสถานพักผ่อนของผู ้วายชนม์
เหล่านี้อีกตลอดกาล…แต่จะพบหลุมศพของ
พวกเขาเมื่อกาเบรียลเป่าแตรในเวลาเช้าของ
การฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก ผู้วายชนม์เหล่านี้ทอด
ร่างของตนไว้เช่นนั้นขณะเดินหน้าสู่ไซอัน พระเจ้าทรงเรียกพวก
เขากลับบ้านก่อนถึงจุดหมายปลายทาง พวกเขาไม่ได้รับอนุญาต
ให้เห็นไซอันในเนื้อหนัง แต่พวกเขาจะได้รับรัศมีภาพและความ 
ชื่นชมยินดีหลังจากนี้ พวกเขาสิ้นชีวิตทั้งที่พยายามเชื่อฟังพระผู ้

เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และคนที่สิ้นชีวิตใน 
[พระเจ้า] ย่อมเป็นสุข”7

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–1898)

“หากปราศจากพระกิตติคุณของพระคริสต์ การพลัดพราก 
อันเนื่องจากความตายคงเป็นเรื่องเศร้าหมองท่ีสุด 

เรื่องหนึ่งที่เราจะคิดได้ แต่ทันทีที่เราได้รับพระ- 
กิตติคุณและเรียนรู้หลักธรรมแห่งการฟื้นคืน
ชีวิต ความเศร้าหมอง โทมนัส และความทุกข์
ทรมานอันเนื่องจากความตายแทบจะมลาย
หายไปสิ้น … การฟื้นคืนชีวิตของคนตายจะอยู ่

ในความคิดอันรูแ้จ้งของมนษุย์ และเขามรีากฐาน 
ให้วิญญาณได้พึ่งพิง นั่นคือจุดยืนของวิสุทธิชนยุค 

สดุท้ายในปัจจบุนั เราทราบด้วยตนเองว่าเรามไิด้อยูใ่นความมืดมน 
เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยต่อเรา และเราเข้าใจ 
หลักธรรมแห่งการฟื้นคืนชีวิตของคนตาย พระกิตติคุณน�าชีวิต 
และความเป็นอมตะมาสู่ความสว่าง”8 

อ้างอิง
1.	 โรเบิร์ต	เอวีสัน, “Leaves from the Journal of a Boy 

Emigrant,” Deseret News, 12	มี.ค.	1921,	4:7;	ดูได้ที่ 
lds.org/churchhistory/library/pioneercompanysearch

2.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ  
(2007),	55.

3.	 โจเซฟ ดับเบิลยู.	ยังก์	บันทึกส่วนตัว	6	มี.ค.	1853,	
หอสมุดประวัติศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้,	ยูทาห์;	

มีออนไลน์ที่	mormonmigration.lib.byu.edu
4.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง  

(1997),	306.

ซ้าย: ประธาน
วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ 
บน: แอนดรูว์  
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วิลเลียม ไดรเวอร์ (1837–1920) ผู้บุกเบิกที่เดินทางจากอังกฤษ
มานิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1866

“วิลลีลูกสุดที่รักของผมป่วยมากท้ังคืนจนถึง  
7:30 น. เมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยจากความ 
ทกุข์ทรมาน พระผูเ้ป็นเจ้าทรงอวยพรจติวญิญาณ 
อันมีค่าของเขา เขาทุกข์ทรมานเพียงใด เขาถึง 
แก่ความตายเพราะรถลากของคุณพอลเตอร์พัง
อยู่บนเนินเขาเซนต์แอนน์ วานด์สเวิร์ธ เซอร์เรย์ 
ประเทศอังกฤษ ผมเศร้าโศกเหลือเกินกับความ
ทุกข์ใหญ่หลวงครั้งนี้ ข้าแต่พระเจ้า ขอได้โปรด
ช่วยข้าพระองค์โดยเดชานุภาพของพระองค์ให้ทนรับความทุกข์
ครั้งนี้จากพระหัตถ์พระองค์และทรงปลุกเร้าข้าพระองค์ให้รับใช้ 
 

พระองค์อย่างสง่างามและซือ่สตัย์มากขึน้ ขอให้ข้าพระองค์มชีวีติ 
เพือ่เตรยีมพบเขาในโลกทีส่ขุกว่าและดีกว่ากบัเอลซิาเบธ แมรย์ี- 

แอนน้องสาวที่รักของเขา และที่การฟื้นคืนชีวิตของ 
คนเที่ยงธรรมนั้น ขอให้ข้าพระองค์ได้รอพบ 

พวกเขาอยู่ที่นั่น”9

ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901)

“ในชีวิตหน้าร่างกายเราจะมีรัศมีภาพ
และเป็นอิสระจากความเจ็บไข้ได้ป่วยและ 

ความตาย ไม่มีสิ่งใดสวยงามเท่าบุคคลใน
สภาพฟื้นคืนชีวิตแล้วที่มีรัศมีภาพ ไม่มีสิ่งใดน่า 

เบกิบานใจเท่ากับการได้อยู่ในสภาพนี้และมีภรรยา บุตรธิดา และ
มิตรสหายของเราอยู่กับเราด้วย”10 

5.	 “A	Letter	from	Capt.	D.	Jones	to	the	Editor	of	
Udgorn Seion,” ใน	โรนัลด์ ดี.	เดนนิส, The Call 
of Zion: The Story of the First Welsh Mormon 
Emigration, vol. 2	(1987),	164–65;	ดูได้ที ่
mormonmigration.lib.byu.edu

6.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: จอห์น เทย์เลอร ์
(2001),	50–51.

7.	 แอนดรูว์	เจ็นสัน,	บันทึกส่วนตัว,	20	ส.ค.	1866,	 
ใน Journal History of The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints,	8	ต.ค.	1866,	หอสมุดประวัติ
ศาสนจักร,	ซอลท์เลคซิตี้,	ยูทาห์,	หน้า	6;	ดูได้ที ่lds.org/
churchhistory/library/pioneercompanysearch

8.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, 
(2004),	82–83.

9.	 แฟรงก์	ไดรเวอร์	รีฟ,	ed., London to Salt Lake City  
in 1866: The Diary of William Driver	(1942),	 
42;	ดูได้ที่	mormonmigration.lib.byu.edu

10.	 ลอเรนโซ	สโนว์,	ใน	Conference	Report,	 
ต.ค.	1901,	63.

ขวา: ประธาน
ลอเรนโซ สโนว์ 
บน: วิลเลียม 
ไดรเวอร์
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ใ
นฐานะหน่ึงใน “พยานพิเศษถึงพระนามของพระคริสต์ในทั่วโลก” (คพ. 107:23)  
ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้ารับใช้ได้ดีที่สุดถ้าข้าพเจ้าสอนและเป็นพยานถึงพระองค์ ก่อน 
อื่นข้าพเจ้าอาจจะถามค�าถามเดียวกับที่พระองค์เคยตรัสถามพวกฟาริสีว่า “ท่านทั้ง

หลายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์? พระองค์ทรงเป็นเชื้อสายของใคร?” (มัทธิว 22:42)
ค�าถามเหล่าน้ีมักเข้ามาในความคิดเมื่อข้าพเจ้าพบปะสนทนากับผู้น�าในคณะรัฐบาลและ

ผูน้�าของศาสนานกิายต่างๆ  บางคนยอมรบัว่า “พระเยซทูรงเป็นครทูีย่ิง่ใหญ่” บางคนกล่าวว่า 
“พระองค์ทรงเป็นศาสดาพยากรณ์” หลายคนไม่รู้จักพระองค์เลย เราไม่ควรแปลกใจแต ่
อย่างใด อย่างไรก็ดี คนค่อนข้างน้อยมีความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูแบบที่เราม ี 
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในบรรดา
ผู้คนที่อ้างว่าเป็นชาวคริสต์

นีไฟเห็นสภาวการณ์ปัจจุบันของเราก่อนหน้านี้หลายศตวรรษ
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้าเห็นศาสนจักรของพระเมษโปดกของพระผู้เป็น

เจ้า, และจ�านวนคนของศาสนจักรนั้นน้อย … ; กระนั้นก็ตาม, ข้าพเจ้าเห็นว่าศาสนจักรของ
พระเมษโปดก, ผู้เป็นวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า, มีอยู่ทั่วพื้นพิภพด้วย; และการครอบครอง
ของพวกเขาบนพื้นพิภพน้อย …

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือข้าพเจ้า, นีไฟ, เห็นเดชานุภาพของพระเมษโปดกของ 
พระผู้เป็นเจ้า, ว่าลงมาบนวิสุทธิชนของศาสนจักรของพระเมษโปดก, และบนผู้คนแห่งพันธ- 
สัญญาของพระเจ้า, ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนทั่วพื้นพิภพ; และพวกเขามีอาวุธคือความชอบ
ธรรมและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่” (1 นีไฟ 14:12, 14)

ความชอบธรรมนั้น เดชานุภาพนั้น และรัศมีภาพนั้น—โดยแท้แล้ว พรมากมายทั้งหมด
ของเรา—เกิดจากความรู้ การเชื่อฟัง ความกตัญญู และความรักที่เรามีต่อพระเจ้าพระเยซ ู
คริสต์

โดย เอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

หลักฐานยืนยันความเลื่อมใสที่เรามีต่อ 

พระเยซูได้ดีที่สุดคือการเลียนแบบพระองค์

     พระพันธกิจและศาสนกิจของ

พระเยซูคริสต์
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ในช่วงการเดินทางค่อนข้างสั้นของพระองค์ใน 
ความเป็นมรรตัย พระผู้ช่วยให้รอดทรงบรรลุวัตถ ุ
ประสงค์สูงสุดสองประการ หนึ่งคือ “งาน [ของ 
พระองค์] และรัศมีภาพ [ของพระองค์] —คือการ 
ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของ
มนุษย์” (โมเสส 1:39) อีกประการหนึ่งพระองค ์
ตรัสเพียงว่า “เราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว  
เพื่อให้ท่านท�าเหมือนอย่างที่เราท�ากับท่านด้วย” 
(ยอห์น 13:15)

วัตถุประสงค์ประการแรกของพระองค์เรารู้ว่า 
คือการชดใช้ นี่คือพระพันธกิจอันส�าคัญยิ่งของ 
พระองค์ในความเป็นมรรตัย พระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระ- 
ชนม์มีพระด�ารัสเก่ียวกับพระพันธกิจของพระองค ์
กับผู้คนในอเมริกาสมัยโบราณดังนี้

“เรามาในโลกเพื่อท�าตามน�้าพระทัยของพระ
บิดาของเรา, เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามา.

“และ พระ บิดา ของ เรา ทรง ส่ง เรา มา เพื่อ เรา จะ  
ได้ ถูก ยกขึ้น บน กางเขน; และ หลังจาก ที่ เรา ถูก ยก 
ขึ้น บน กางเขน แล้ว, เพื่อ เรา จะดึง มนุษย์ ทั้งปวง มา 
หา เรา” (3 นีไฟ 27:13–14)

ในโอวาทต่อจากนั้นพระองค์ทรงเปิดเผยวัตถ ุ
ประสงค์ประการที่สอง—เพื่อเป็นแบบอย่างให้เรา  
“เจ้ารู้สิ่งที่เจ้าจะต้องท�า … ; เพราะงานที่เจ้าเห็น
เราท�ามาแล้วเจ้าจงท�าด้วย” (3 นีไฟ 27:21)

วัตถุประสงค์ประการแรกของพระองค์ข้าพเจ้า 
นิยามว่าเป็น พระพันธกิจ ของพระองค์ วัตถุประ- 
สงค์ประการที่สอง ข้าพเจ้าประสงค์จะระบุว่าเป็น  
ศาสนกิจ ของพระองค์ เราจะทบทวนองค์ประกอบ
ทั้งสองอย่างนี้ในพระชนม์ชีพของพระองค์—ท้ัง
พระพันธกจิของพระองค์และศาสนกิจของพระองค์

พระพันธกิจของพระเยซูคริสต์—การชดใช้
พระพนัธกจิของพระองค์คอืการชดใช้ พระพนัธ- 

กิจนั้นเป็นของพระองค์โดยเฉพาะ พระองค์ประสูต ิ
จากมารดามรรตัยและพระบิดาอมตะด้วยเหตุนี้ 
จึงทรงเป็นองค์เดียวที่สามารถพลีพระชนม์ชีพโดย
สมคัรใจและรบัคนือกี (ด ูยอห์น 10:14–18) ผลอนั 
รุ่งโรจน์ของการชดใช้ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์ 
พระองค์ทรงน�าเหล็กในออกจากความตายและ 

ทรงท�าให้ความโศกเศร้าของหลุมศพเป็นเพียง
ชั่วคราว (ดู 1 โครินธ์ 15:54–55) ความรับผิดชอบ
ของพระองค์ต่อการชดใช้เป็นที่รู ้กันแม้ก่อนการ
สร้างและการตก การชดใช้ไม่เพียงให้การฟื้นคืน
ชีวิตและความเป็นอมตะแก่มวลมนุษย์เท่านั้น แต่
ยังท�าให้เราสามารถได้รับการอภัยบาปของเรา—
ตามเงื่อนไขที่พระองค์ทรงก�าหนดด้วยเช่นกัน 
ด้วยเหตุนี้การชดใช้จึงเปิดทางให้เราได้รวมเป็น
หนึ่งเดียวกับพระองค์และกับครอบครัวของเรา 
ชั่วนิรันดร์ เราถือว่าโอกาสที่ว่านี้คือชีวิตนิรันดร์— 
ของประทานอันส�าคัญที่สุดที่พระผู ้เป็นเจ้าทรง
มอบให้มนุษย์ (ดู คพ. 14:7)

ไม่มีใครสามารถท�าให้เกิดการชดใช้ได้ ไม่ม ี
บุคคลใด แม้จะมั่งคั่งที่สุดและมีอ�านาจมากที่สุด
จะสามารถช่วยจิตวิญญาณหนึ่งให้รอดได้—ไม่
แม้แต่จิตวิญญาณของเขาเอง (ดู มัทธิว 19:24–
26) และไม่มีผู้ใดจะถูกเรียกร้องหรือได้รับอนุญาต
ให้หลั่งโลหิตเพื่อความรอดนิรันดร์ของมนุษย์อีก 
คนหนึ่ง พระเยซูทรงชดใช้ “ครั้งเดียวเป็นพอ”  
(ฮีบรู 10:10)

ถึงแม้การชดใช้เสร็จสมบูรณ์ในช่วงสมัยพันธ- 
สัญญาใหม่ แต่เหตุการณ์ในสมัยพันธสัญญาเดิม 
บอกล่วงหน้าบ่อยครัง้ถงึความส�าคญัของการชดใช้ 
น้ี อาดัมและเอวาได้รับบัญชาให้ถวายเครื่องพล ี
บูชาอันเป็น “อุปมาถึงการพลีพระชนม์ชีพของ 
พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดา” (โมเสส  
5:7) อย่างไรน่ะหรือ? โดยการหลั่งโลหิต พวกเขา
ยืนยันพระคัมภีร์ที่ว่า “ชีวิตของ [มนุษย์] อยู่ใน
เลือด” จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง (เลวี-
นิติ 17:11)

แพทย์ทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่เลือดหยุดไหลไป 
ยังอวัยวะหนึ่ง ปัญหาย่อมเกิดขึ้น ถ้าเลือดไม่อาจ 
ไหลไปสู่ขา เนื้อตายจะเกิดตามมา ถ้าเลือดหยุด 
ไหลไปสมอง ภาวะสมองขาดเลือดจะเกิดขึ้น ถ้า
เลือดไม่ไหลตามปกติผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ที่
หัวใจ อาจเกิดหัวใจวายได้ และถ้าควบคุมภาวะ
ตกเลือดไม่ได้ ความตายย่อมเกิดขึ้นแน่นอน

อาดัม เอวา และคนหลายรุ่นต่อมาเรียนรู้ว่า 
เมือ่ใดกต็ามทีพ่วกเขาหลัง่เลอืดจากสตัว์ ชวีติสตัว์ 

พระผู้ช่วย

ให้รอด 

ทรงเริ่ม

การหลั่งพระโลหิต

เพื่อมนุษยชาต ิ

ทั้งมวลไม่ใช่บน

กางเขนแต่ในสวน

เกทเสมนี ความ 

เจ็บปวดรวดร้าว 

ของการชดใช้จบ 

สิ้นลงที่นั่น
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ตัวนั้นย่อมสิ้นสุดลง พิธีสัตวบูชาของพวกเขาใช่ว่าจะใช้สัตว์ อะไร 
ก็ได้ แต่ต้องเป็นลูกสัตว์หัวปีของฝูงและปราศจากต�าหนิ (ดูตัว 
อย่างใน อพยพ 12:5) ข้อก�าหนดเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของการ
เสียสละในขั้นสุดท้ายของพระเมษโปดกที่ไร้มลทินของพระผู้เป็น
เจ้าเช่นกัน

อาดัมและเอวาได้รับพระบัญชาว่า “ดังนั้น, ท่านจะท�าทั้งหมด

ที่ท่านท�าในพระนามของพระบุตร, และท่านจะกลับใจและเรียก

หาพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระบุตรตลอดกาลนาน” (โมเสส 

5:8) จากวันนั้นจนถึงความเรืองโรจน์แห่งเวลา สัตวบูชายังคงเป็น

รูปแบบและรูปลักษณ์แห่งการชดใช้ขั้นสุดท้ายของพระบุตรแห่ง

พระผู้เป็นเจ้า

เมือ่การชดใช้บรรลผุลส�าเรจ็ การพลบูีชาครัง้สดุท้ายและส�าคญั 

ยิ่งท�าให้กฎของโมเสสสมบูรณ์ (ดู แอลมา 34:13–14) และยุติการ 

ถวายสัตวบูชา ซึ่งสอนว่า “ชีวิตของ [มนุษย์] อยู่ในเลือด” (เลวีนิติ  

17:11) พระเยซทูรงอธบิายว่าองค์ประกอบของการพลบีชูาในสมยั 

โบราณไม่จ�าเป็นอีกต่อไปเนื่องด้วยการชดใช้ และศีลระลึกเป็น 

สญัลกัษณ์ให้ระลกึถงึการพลบีชูานัน้ จงสงัเกตการพดูถงึชวีติ เนือ้ 

หนัง และโลหิตอีกครั้ง

“พระเยซจูงึตรสักบัพวกเขาว่า ‘เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ถ้า 

ท่านไม่ได้กินเนื้อและไม่ได้ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ก็จะไม่มีชีวิต

ในตัวท่าน

“คนที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราจะมีชีวิตนิรันดร์ และเราจะ

ให้คนนั้นเป็นขึ้นมาในวันสุดท้าย” (ยอห์น 6:53–54)

เนื่องด้วยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ มนุษยชาติทั้งมวล—แม้ 

มากเท่าที่จะมากได้—จะได้รับการไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงเริ่ม 

การหลั่งพระโลหิตให้มนุษยชาติทั้งมวลไม่ใช่บนกางเขนแต่ใน

สวนเกทเสมนี ที่นั่นพระองค์ทรงรับเอาน�้าหนักบาปของทุกคนท่ี 

จะมีชีวิตมาไว้กับพระองค์ ภายใต้ภาระอันหนักหน่วงดังกล่าว 

พระโลหิตของพระองค์ออกจากทุกขุมขน (ดู คพ. 19:18) ความ

เจ็บปวดรวดร้าวของการชดใช้จบสิ้นบนกางเขนที่คัลวารี

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสรุปความส�าคัญของการชดใช้

ดังนี้ “หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาเราคือประจักษ์พยานของอัคร

สาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์

สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง ทรงคืนพระชนม์อีกครั้งในวันที่สาม และ 

เสดจ็ขึน้สูส่วรรค์ เรือ่งอืน่ทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนาเราล้วนเป็น 

เพียงส่วนประกอบของเรื่องดังกล่าว”1

ข้าพเจ้าสอนและเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยสิทธิอ�านาจและ

ด้วยความส�านึกในพระกรุณาธิคุณอย่างสุดซึ้ง
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ศาสนกิจของพระเยซูคริสต์—พระผู้ทรงเป็น
แบบอย่าง

วัตถุประสงค์นิรันดร์ประการที่สองของพระเจ้า 
ในชีวิตมรรตัยคือการเป็นแบบอย่างให้แก่เรา 
พระชนม์ชพีอนัเป็นแบบอย่างของพระองค์ประกอบ 
ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย รวม
ถึงค�าสอน อุปมา และโอวาทของพระองค์ ครอบ- 
คลุมปาฏหิารย์ิ ความการุณย์รัก และความอดกลัน้ 
ของพระองค์ต่อลูกหลานมนุษย์ (ดู 1 นีไฟ 19:9)  
รวมทัง้การใช้สทิธอิ�านาจฐานะปโุรหติด้วยการณุย- 
ธรรมของพระองค์ รวมถึงความเคืองแค้นอันชอบ 
ธรรมของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประณามบาป  
(ดู โรม 8:3) และเมื่อพระองค์ทรงคว�่าโต๊ะของคน
แลกเงิน (ดู มัทธิว 21:12) นอกจากนี้ยังรวมถึง 
ความปวดร้าวพระทยัของพระองค์เช่นกัน พระองค์ 
ทรงถูกคนของพระองค์เองล้อเลียน โบยตี และ 
ปฏิเสธ (ดูโมไซยาห์ 15:5)—แม้ทรงถูกสานุศิษย ์
คนหนึ่งทรยศและอีกคนหน่ึงปฏิเสธ (ดู ยอห์น 
18:2–3, 25–27)

แม้การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์จะน่า 
อัศจรรย์ แต่ก็ไม่ใช่และยังคงไม่ใช่ลักษณะเฉพาะ 
ของพระองค์ จ�านวนคนที่อาจท�าตามแบบอย่างนี้
ของพระเยซูไม่มีขีดจ�ากัด การกระท�าคล้ายกันน้ี 
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกของพระองค์ตลอด 
จนคนอื่นๆ ในหมู่ผู้รับใช้ท่ีพระองค์ทรงมอบสิทธิ
อ�านาจเคยท�ามาแล้ว คนจ�านวนมากอดทนต่อ
การข่มเหงเพื่อเห็นแก่พระองค์ (ดู มัทธิว 5:10; 
3 นีไฟ 12:10) ในสมัยของเราเอง ท่านก็ยังรู้จักพี่
น้องชายหญิงผู้มุ่งมั่นอย่างจริงจังเพ่ือท�าตามแบบ
อย่างของพระเจ้า—แม้ต้องแลกด้วยราคาแพง
มหันต์ก็ตาม

น่ีคือสิ่งที่ควรเป็น นั่นคือความหวังท่ีพระองค ์
ทรงมต่ีอเรา พระเจ้าทรงขอให้เราท�าตามแบบอย่าง 
ของพระองค์ พระด�ารัสวิงวอนของพระองค์ชัดเจน
มาก

• “เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า? … แม้ดังที่เรา
เป็น” (3 นีไฟ 27:27; ดู 3 นีไฟ 12:48 ด้วย)

• “จงตามเรามา และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หา
คนดั่งหาปลา” (มัทธิว 4:19)

• “เราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว เพื่อให้
ท่านท�าเหมือนอย่างที่เราท�ากับท่านด้วย” 
(ยอห์น 13:15; ดู ยอห์น 14:6 ด้วย)

ข้อพระคมัภร์ีเหล่านีแ้ละข้ออ่ืนทีค่ล้ายกนันีม้ไิด้ 
เขียนเป็นค�าแนะน�า แต่เป็นค�าสั่งจากเบื้องบน!  
เราต้องท�าตามแบบอย่างของพระองค์!

เพือ่ส่งเสรมิให้เราปรารถนาทีจ่ะท�าตามพระองค์ 
เราสามารถพิจารณาพระชนม์ชีพห้าด้านของ 
พระองค์ที่เราเลียนแบบได้
ความรัก

ถ้าข้าพเจ้าจะถามว่าท่านอยากบอกลักษณะ 
พิเศษใดในพระชนม์ชีพของพระองค์เป็นอันดับ 
แรก ข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงพูดถึงคุณลักษณะแห่ง
ความรักของพระองค์ ซึ่งจะรวมถึงการุณยธรรม 
ของพระองค์ พระเมตตา จิตกุศล ความภักดี การ 
ให้อภัย น�้าพระทัยอันประเสริฐ ความยุติธรรม 
และอื่นๆ พระเยซูทรงรักพระบิดาพระมารดาของ
พระองค์ (ดู ยอห์น 19:25–27) พระองค์ทรงรัก
ครอบครัวของพระองค์และวิสุทธิชน (ดู ยอห์น 
13:1; 2 เธสะโลนิกา 2:16) พระองค์ทรงรักคนบาป
โดยไม่แก้ตัวให้คนบาป (ดู มัทธิว 9:2; คพ. 24:2) 
และพระองค์ทรงสอนเราให้รู้ว่าเราจะแสดงความ
รักต่อพระองค์ได้อย่างไร พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพวก
ท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” 
(ยอห์น 14:15) จากนั้นเพื่อเน้นย�้าว่าความรักของ
พระองค์ใช่จะ ไม่มีเงื่อนไข พระองค์ทรงเพิ่มเติม
ว่า “ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัติของเรา ท่าน
ก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที ่
เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิท 
อยูก่บัความรกัของพระองค์” (ยอห์น 15:10; ด ูคพ. 
95:12; 124:87 ด้วย)

การแสดงความรักอีกวิธีหนึ่งของพระผู้ช่วยให ้
รอดคือการรับใช้ พระองค์ทรงรับใช้พระบิดา และ 
พระองค์ทรงรับใช้คนที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยและ
ท�างานด้วย เราต้องท�าตามแบบอย่างของพระองค์
ทั้งสองอย่าง เราต้องรับใช้พระผู้เป็นเจ้า “ด�าเนิน
ตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ ให้รักพระองค์” (เฉลย 
ธรรมบัญญัติ 10:12; ดู 11:13; โยชูวา 22:5; คพ. 
20:31; 59:5 ด้วย) และเราต้องรักเพื่อนบ้านโดย
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รับใช้พวกเขา (ดู กาลาเทีย 5:13; โมไซยาห์ 4:15–16) เราเริ่มกับ

ครอบครัวเรา ความรักอันลึกซึ้งที่ยึดเหนี่ยวบิดามารดาไว้กับบุตร 

ธิดาหล่อหลอมจากการรับใช้บุตรธิดาผ่านช่วงเวลาที่พวกเขา

พึ่งพาบิดามารดาในทุกสิ่ง ต่อมาในชีวิต บุตรธิดาที่กตัญญูอาจ 

มีโอกาสตอบแทนความรักนั้นเมื่อพวกเขารับใช้บิดามารดาที่

ชราภาพ

ศาสนพิธี
พระชนม์ชีพอันเป็นแบบอย่างในด้านที่สองของพระผู้ช่วยให้ 

รอดคือพระองค์ทรงเน้นศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงการปฏิบัต ิ

ศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย พระองค์ทรงแสดงให้เห็นความ

ส�าคัญของศาสนพิธีแห่งความรอด พระองค์ทรงรับบัพติศมาจาก

ยอห์นในแม่น�้าจอร์แดน แม้แต่ยอห์นก็ยังถามว่า “ท�าไม”

พระเยซูทรงอธิบายว่า “เพราะสมควรที่ พวกเรา จะท�าความ

ชอบธรรมให้ครบถ้วน” (มัทธิว 3:15; เน้นตัวเอน) ไม่เฉพาะ 

ศาสนพิธีเท่านั้นที่จ�าเป็น แต่แบบอย่างที่พระเยซูและยอห์นวาง

ไว้ก็จ�าเป็นเช่นกัน

ต่อมาพระเจ้าทรงก�าหนดศาสนพิธีศีลระลึก พระองค์ทรง

อธิบายสัญลักษณ์ของศีลระลึกและทรงปฏิบัติเครื่องหมายอัน 

ศักดิ์สิทธิ์ของศีลระลึกต่อเหล่าสาวกของพระองค์ (ดู มัทธิว 26: 

26–28; มาระโก 14:22–24; ลูกา 24:30)

พระบิดาบนสวรรค์ของเราประทานค�าแนะน�าเกี่ยวกับศาสน- 

พิธีต่างๆ เช่นกัน พระองค์ตรัสว่า “เจ้าต้องเกิดใหม่สู่อาณาจักร

แห่งสวรรค์, โดยน�้า, และโดยพระวิญญาณ, และสะอาดโดย 

พระโลหิต, แม้พระโลหิตของพระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของเรา; 

เพื่อเจ้าจะได้รบัการช�าระให้บรสิทุธ์ิจากบาปทัง้ปวง, และยนิดกีบั

ถ้อยค�าแห่งชวีตินรินัดร์ในโลกนี,้ และชวีตินรินัดร์ในโลกทีจ่ะมาถงึ, 

แม้รัศมีภาพอมตะ” (โมเสส 6:59)

ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจหลังมรรตัยของพระเจ้า ศาสนพิธีที ่

สูงกว่าของความสูงส่งได้รับการเปิดเผย (คพ. 124:40–42) พระ- 

องค์ทรงจัดเตรียมศาสนพิธีเหล่านี้ไว้ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของ 

พระองค์ ในสมัยของเรา การล้าง การเจิม และเอ็นดาวเม้นท์มีให้

บุคคลที่เตรียมตัวอย่างเหมาะสม (ดู คพ. 105:12, 18, 33; 110:9; 

124:39) ในพระวหิาร บคุคลอาจได้รบัการผนกึกบัสามหีรอืภรรยา 

กับบรรพชน และกับลูกหลาน (ดู คพ. 132:19) พระอาจารย์ของ

เราทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งกฎและระเบียบ (ดู คพ. 132:18) 

การที่พระองค์ทรงมุ่งเน้นศาสนพิธีคือส่วนอันทรงพลังยิ่งในแบบ

อย่างที่พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็น
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การสวดอ้อนวอน
การปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นแบบอย่างด้านที่สามของพระเจ้า 

คือการสวดอ้อนวอน พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์
และทรงสอนเราเช่นกันว่าจะสวดอ้อนวอนอย่างไร เราต้องสวด 
อ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ในพระนามของพระบุตร
พระองค์พระเยซูคริสต์ ผ่านเดชานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
(ดู มัทธิว 6:9–13; 3 นีไฟ 13:9–13; งานแปลของโจเซฟ สมิธ, 
มัทธิว 6:9–15) ข้าพเจ้าชื่นชอบค�าสวดวิงวอนแทนครั้งส�าคัญยิ่ง
ของพระเจ้าที่ยอห์นบันทึกไว้ในบทที่ 17 ในบทนั้นพระบุตรทรง
สื่อสารอย่างอิสระกับพระบิดาแทนเหล่าสาวกที่พระองค์ทรงรัก 
นั่นเป็นต้นแบบของการสวดอ้อนวอนที่มีประสิทธิผลและการุณย- 
ธรรม
ความรู้

แบบอย่างด้านที่สี่ของพระเจ้าคือการใช้ความรู้อันสูงส่งของ 
พระองค์ ดงักล่าวไว้ข้างต้นว่าผูไ้ม่ใช่ชาวคริสต์จ�านวนมากยอมรบั 
ว่าพระเยซูทรงเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นเช่นนั้น แต่อะไร 
ท�าให้การสอนของพระองค์แตกต่าง พระองค์ทรงเป็นครผููเ้ชีย่วชาญ 
ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์หรือไม่ ในฐานะ
พระผู้สร้างโลกนี้และโลกอื่นๆ (ดู โมเสส 1:33) พระองค์ทรงเป็น
ได้แน่นอน หรือในฐานะผู้ลิขิตพระคัมภีร์ พระองค์ทรงมีพระปรีชา
สามารถในการสอนวิธีเขียนวรรณกรรมได้ดีมาก

ลักษณะพิเศษจ�าเพาะที่ท�าให้การสอนของพระองค์โดดเด่น
เหนือครูทั้งหลายคือพระองค์ทรงสอนความจริงที่มีความส�าคัญ  
นิรันดร ์พระองค์เท่านั้นที่ทรงเปิดเผยจุดประสงค์ของเราในชีวิตได้  
โดยผ่านพระองค์เท่านั้นท่ีเราสามารถเรียนรู้เก่ียวกับการด�ารงอยู่
ก่อนเกิด ของเราและศักยภาพ หลังความตาย ของเรา

ครั้งหนึ่งองค์ปรมาจารย์ทรงบอกผู้ฟังช่างสงสัยของพระองค์ว่า
พวกเขามีพยานสามปากถึงพระองค์ คือ

• ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา
• พระกรณียกิจที่พระเยซูทรงท�าส�าเร็จ
• พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์  

(ดู ยอห์น 5:33–37)

จากนัน้พระองค์ทรงเสนอพยานปากท่ีสี ่ “พวกท่านค้นดใูนพระ- 
คัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเอง
เป็นพยานให้กับเรา” (ยอห์น 5:39) 

ค�าว่า คิด ในข้อความนั้นตอนแรกอาจฟังดูแปลกๆ แต่ส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อความหมายที่พระเยซูทรงพยายามถ่ายทอด พระองค์
ทรงทราบว่าผู้ฟังจ�านวนมาก คิด จริงๆ ว่าชีวิตนิรันดร์อยู่ใน 

พระคัมภีร์ แต่นั่นไม่ถูกต้อง พระคัมภีร์อย่างเดียว ไม่สามารถ
มอบชีวิตนิรันดร์ได้ แน่นอนว่ามีพลังในพระคัมภีร์ แต่พลังนั้นมา
จากองค์พระเยซู พระองค์ ทรงเป็น พระวาทะ หรือ Logos พลัง
แห่งชีวิตนิรันดร์อยู่ในพระองค์ “ในปฐมกาลพระวาทะทรงด�ารง 
อยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็น
พระเจ้า” (ยอห์น 1:1; ดู 2 นีไฟ 31:20; 32:3 ด้วย) เนื่องด้วยความ
ดื้อรั้นของคนช่างสงสัย พระเยซูจึงทรงต�าหนิพวกเขาดังนี้ “พวก
ท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิต [นิรันดร์]” (ยอห์น 5:40)

พระอาจารย์จะทรงเทความรู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ประดังมา
ให้เราก็ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงท�าเช่นนั้น พระองค์ทรงให้เกียรติ
สิทธิ์เสรีของเรา ทรงยอมให้เราเกิดปีติจากการค้นพบ ทรงกระตุ้น 
เราให้กลับใจจากความผิดพลาดของเราเอง ทรงยอมให้เราประ- 
สบอิสรภาพจากการเต็มใจเชื่อฟังกฎอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  
ใช่แล้ว วิธีที่พระองค์ทรงใช้ความรู้ของพระองค์ให้แบบอย่างที่ดี
เยีย่มส�าหรับเรา
ความอดทน

การปฏบิตัศิาสนกจิด้านทีห้่าของพระเจ้าคอืค�ามัน่ของพระองค์ 
ว่าจะอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระองค์ทรงไม่เคยเพิกถอนงาน 
มอบหมายของพระองค์ แม้ทรงประสบความทกุขเวทนาเกนิความ 
เข้าใจของเรา แต่พระองค์ไม่ทรงเลิกล้มกลางคัน พระองค์ทรง
อดทนต่อการทดลองที่เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆ จนสิ้นสุดงานมอบหมาย
ของพระองค์ นั่นคือ ชดใช้บาปของมวลมนุษย์ พระด�ารัสสุดท้าย
ของพระองค์ขณะทรงถูกตรึงบนกางเขนคือ “ส�าเร็จแล้ว” (ยอห์น 
19:30)

การประยุกต์ใช้กับชีวิตเรา
การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ทั้งห้าด้านนี้สามารถประยุกต์

ใช้ในชีวิตเราเอง โดยแท้แล้วหลักฐานยืนยันความเลื่อมใสที่เรามี
ต่อพระเยซูได้ดีที่สุดคือการเลียนแบบพระองค์

เมื่อเราเริ่มตระหนักว่าพระเยซูทรงเป็นใครและพระองค์ทรงท�า
อะไรเพื่อเรา เราจะสามารถเข้าใจตรรกะของพระบัญญัติข้อแรก
และข้อส�าคัญได้ในระดับหนึ่ง “พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้
เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน ด้วยสุดความ
คิดของท่าน และด้วยสุดก�าลังของท่าน” (มาระโก 12:30) อีกนัย
หนึ่งคือ ทั้งหมดที่เราคิด ท�า และพูดควรเกิดจากความรักที่เรามี
ต่อพระองค์และพระบิดาของพระองค์

จงถามตัวท่านว่า “มีใครที่ท่านรักมากกว่าพระเจ้าหรือไม่” จาก
นั้นให้เปรียบเทียบค�าตอบของท่านกับมาตรฐานเหล่านี้ที่พระเจ้า
ทรงก�าหนดไว้ คน
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• “ใครที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเรา”
• “ใครที่รักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเรา คนนั้นก็ไม่มีค่าควรกับ

เรา” (มัทธิว 10:37)

ความรกั ทีอ่าจจะมมีากมายให้ครอบครวัและมติรสหายจะลกึซึง้ 
ยิ่งขึ้นเมื่อตั้งมั่นในความรักของพระเยซูคริสต์ ความรักที่บิดา 
มารดามีต่อบุตรธิดามีความหมายมากขึ้นที่นี่และหลังจากนี้เนื่อง 
ด้วยพระองค์ ความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยรักทั้งหมดพัฒนาขึ้นใน 
พระองค์ ความรักของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ให้
ความสว่าง การดลใจ และแรงจงูใจให้รกัผูอ้ืน่ในวธิทีีส่งูส่งกว่าเดมิ

ศาสนพิธี ให้จุดศูนย์รวมแก่การรับใช้ที่มีคุณค่านิรันดร์ บิดา
มารดาควรพิจารณาว่าบุตรธิดาแต่ละคนต้องได้รับศาสนพิธีใด
ต่อไป ผู้สอนประจ�าบ้านควรนึกถึงศาสนพิธีที่เหมาะสมซึ่งแต่ละ
ครอบครัวที่พวกเขารับใช้จ�าเป็นต้องได้รับต่อไป

ตัวอย่าง การสวดอ้อนวอน ของพระผู้ช่วยให้รอดเตือนใจเราว่า 
การสวดอ้อนวอนส่วนตวั การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั และการ 
ท�างานมอบหมายของเราในศาสนจักรร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
ควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา การรู้และท�าตามพระประสงค์ของ 
พระบิดาให้พลังทางวิญญาณและความเชื่อมั่นอย่างมาก (ดู คพ. 
121:45) เราต้องการอยู่ฝ่ายพระเจ้า

ความรู ้ “เรื่องดังที่มันเป็นจริง, และถึงเรื่องดังที่มันจะเป็นจริง”  
(เจคอบ 4:13) เอื้ออ�านวยให้เราปฏิบัติหลักธรรมและหลักค�าสอน
ทีแ่ท้จรงิ ความรูด้งักล่าวจะยกระดบัพฤตกิรรมของเรา การกระท�า 
ที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งอาจถูกผลักดันด้วยความทะยานอยากและ
อารมณ์จะถูกแทนที่ด้วยการกระท�าอันหล่อหลอมจากเหตุผล 
และความถูกต้อง

ค�ามั่นว่าจะ อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ หมายความว่าเราจะ 
ไม่ขอให้ปลดจากการเรียกให้รับใช้ หมายความว่าเราจะมุมานะ
ท�าตามเป้าหมายที่มีค่าควร หมายความว่าเราจะไม่มีวันยอมแพ้
เมื่อคนที่เรารักหลงผิด และหมายความว่าเราจะทะนุถนอมความ
สัมพันธ์ฉันครอบครัวนิรันดร์ของเรา แม้ในวันที่ยากล�าบากด้วย
โรคภัย ความพิการ หรือความตาย

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนสุดหัวใจขอให้อิทธิพลการเปลี่ยนแปลง 
ของพระเจ้าส่งผลอนัลกึซึง้ในชวีติท่าน พระพนัธกจิและการปฏบิตั ิ
ศาสนกิจของพระองค์สามารถเป็นพรแก่เราแต่ละคนในเวลานี้
และตลอดกาลนาน 
จากคำาปราศรัยในการให้ข้อคิดทางวิญญาณเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1998  
ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ ดูฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu

อ้างอิง
1.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ (2007), 52.

พระชนม์

ชีพอัน

เป็นแบบ

อย่างของพระองค์

ประกอบด้วยการ 

ปฏิบัติศาสนกิจ 

ขณะทรงเป็นมรรตัย 

ตลอดจนคำาสอน 

อุปมา และโอวาท

ของพระองค์ รวมถึง

การใช้สิทธิอำานาจ

ฐานะปุโรหิตด้วย

การุณยธรรมของ

พระองค์
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พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงท�ำให้กำรชดใช้—เกิดสัมฤทธิผล ซึ่ง 
รวมถึงควำมทุกขเวทนำของพระองค์ในเกทเสมนี กำรตรึงกำงเขนพระองค์
ที่กลโกธำ และกำรฟื้นคืนพระชนม์จำกอุโมงค์—ในช่วงสัปดำห์สุดท้ำยแห่ง
พระชนม์ชีพของพระองค์

ท่ีสภำในสวรรค์ก่อนสร้ำงแผ่นดนิโลก พระบดิำบนสวรรค์ทรงเสนอแผน 
ของพระองค์ส�ำหรับเรำผู้เป็นบุตรธิดำของพระองค์ เรำโห่ร้องด้วย 
ควำมยินดีเมื่อพระบิดำบนสวรรค์ทรงเลือกพระเยซูคริสต์ให้
ด�ำเนินแผนแห่งควำมรอดจนครบถ้วนสมบูรณ์ (ดูโยบ 38:7  
และ อับรำฮัม 3:27) พระเยซูประสูติจำกมำรีย์ที่เบธเลเฮม 
พระองค์ทรงมพีระชนม์ชพีท่ีปรำศจำกบำป เน่ืองด้วยกำร 
ชดใช้ของพระองค์เรำจึงสำมำรถกลบัไปอยูก่บัพระบดิำ 
บนสวรรค์และได้รับชีวิตนิรันดร์ พระเยซูคริสต์จะ 
เสด็จมำอีกครั้งในเดชำนุภำพและรัศมีภำพเพื่อ 
ประทับบนแผ่นดนิโลกในช่วงมลิเลเนียม และพระ- 
องค์จะทรงเป็นพระผู้พิพำกษำคนทั้งปวงในวัน
สุดท้ำย

ต่อไปนีเ้ป็นภำพจำกวดีทิศัน์พระคมัภร์ีไบเบลิ 
ท่ีแสดงให้เหน็สปัดำห์สุดท้ำยแห่งพระชนม์ชพี 
ของพระผู้ช่วยให้รอด  ท่ำนอำจจะอ่ำนข้อ 
พระคัมภร์ีทีร่ะบไุว้ในแต่ละภำพ ดลู�ำดบั
เหตกุำรณ์ทั้งหมดได้จำกแผนภูมิแสดง
หนังสือพระกิตติคุณสี่เล่มใน  Bible 
Dictionary  หรือคู่มือพระคัมภีร์ วีดิทัศน ์
พระคัมภีร์ไบเบิลอยู่ที่ biblevideos.lds.org

สัปดาห์อีสเตอร์
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ในวันที่ห้าก่อนปัสกา 

พระเยซูเสด็จโดยลา

เข้าไปในเยรูซาเล็ม 

ตามที่พยากรณ์ไว้ ผู้คน

ยอมรับว่าพระองค์ทรง

เป็นกษัตริย์ของพวกเขา 

พลางโห่ร้อง “โฮซันนา” 

พร้อมทั้งปูเสื้อผ้าและใบ

ปาล์มบนพื้นข้างหน้าลา 

(ดู มัทธิว 21:1–11; 

มาระโก 11:1–11;  

เศคาริยาห์ 9:9)

ในช่วงการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยพระเยซูทรงช�าระลานพระวิหารเป็นครั้ง 

ที่สอง พระองค์ทรงบอกกับคนรับแลกเงินว่า “นิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศ 

อธิษฐาน แต่พวกท่านมาท�าให้เป็นถ�้าของพวกโจร” (มัทธิว 21:13) จากนั้นคนตาบอด 

และคนง่อยจ�านวนมากพากนัมาเฝ้าพระองค์ในพระวหิาร และพระองค์ทรงรักษาพวกเขา 

แต่เมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์เห็นการอัศจรรย์ของพระองค์ พวกเขาก็

โกรธและหาทางท�าลายพระองค์ (ดู มัทธิว 21:12–17; มาระโก 11:15–19)

พระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวที่ถือ 

ก�าเนิดจากพระบิดา ทรงมีพระจริยวัตร 

อันอ่อนน้อมโดยเสด็จมาแผ่นดินโลก 

เพื่อไถ่คนทั้งปวงจากการตก (ดู 1 นีไฟ 

11:16–22, 26–33; แอลมา 7:10–13)
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ตลอดสปัดาห์ พระผูช่้วยให้รอดตรสัค�าเทศนาอนัพงึจดจ�า 

ทีส่ดุบางส่วน รวมถงึค�าสอนของพระองค์เก่ียวกับเงนิถวาย 

ของหญิงม่าย (ดู มาระโก 12:41–44; ลูกา 21:1–4)

ในสวนเกทเสมนี พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงคุกเข่าสวดอ้อนวอน ความเจ็บ

ปวดรวดร้าวของพระองค์เพราะ 

บาปของโลกท�าให้พระองค์ “สั่น 

เพราะความเจ็บปวด, และเลือด

ออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ 

ทั้งร่างกายและวิญญาณ” (คพ. 

19:18) ไม่นานยูดาส อิสคาริโอท

และคนติดอาวุธกลุ่มหนึ่งมาจับกุม

พระเยซู และสาวกทั้งหมดละทิ้ง

พระเจ้าและหลบหนีไป (ดู มัทธิว 

26:36–56; มาระโก 14:32–50; 

ลูกา 22:39–53)

ในระหว่างพระกระยาหารมื้อสุดท้ายของ 

พระเยซู พระองค์ทรงสัญญากับเหล่าอัคร-

สาวกว่าพวกเขาจะได้รับพระผู้ปลอบโยน  

หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์เสด็จ 

ไปแล้ว พระองค์ทรงสอนพวกเขาให้ระลึก

ถึงพระองค์โดยการรับส่วนศีลระลึก  

เมื่อค�่าวันนั้นสิ้นสุดลง พระเยซูทรง

สวดวิงวอนแทน พระองค์ทรง

สวดอ้อนวอนขอให้เหล่าสาวก

เป็นหนึ่งเดียวกัน (ดู มัทธิว 

26:17–30; มาระโก 

14:12–26; ลูกา 

22:14–32; ยอห์น 

13–17)



หลังจากการไต่สวนอย่างมิชอบด้วยกฎหมายและการโบย 

อย่างโหดร้าย พระเยซูคริสต์ทรงยอมให้พระองค์ถูกตรึง

กางเขนโดยทรงท�า “การพลีบูชาครั้งสุดท้ายและส�าคัญยิ่ง” 

เพื่อให้ความรอดเกิดขึ้นกับลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า  

(ดู แอลมา 34:14–15) ก่อนมืด ผู้ติดตามพระเยซูน�า 

พระศพของพระองค์ลงจากกางเขน แต่งพระศพด้วย 

ผ้าลินินและเครื่องหอม และวางพระศพไว้ในอุโมงค์  

(ดู มัทธิว 27; ลูกา 23; มาระโก 15; ยอห์น 19)

รุ่งเช้าวันอาทิตย์ มารีย์ชาวมักดาลาและสตรีที่ซื่อสัตย์คนอื่นๆ มาถึงอุโมงค์เพื่อ 

เจิมพระศพพระเยซูอีกครั้ง พวกเธอพบว่าก้อนหินปิดอุโมงค์ถูกกลิ้งออกไปและ

เทพสององค์ประกาศข่าวอันน่ายินดีว่า “พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะทรงเป็นขึ้น 

มาแล้ว” (มัทธิว 28:6) พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์ทรงมีชัยเหนือความ 

ตายทางร่างกายและท�าให้เราแต่ละคนมีชีวิตอีกครั้ง “เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุก 

คนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระ- 

คริสต์” (1 โครินธ์ 15:22) (ดู มัทธิว 28; มาระโก 16; ลูกา 24; ยอห์น 20) 
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โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น และ มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร

วั
ยเด็กเป็นฤดูกาลของครั้งแรกอันน่ายินดี การขี่จักรยาน 
ครั้งแรก การไปโรงเรียนครั้งแรก หรือการลองอาหารใหม ่
เป็นการผจญภยัอนัน่าตืน่เต้นเพยีงไม่กีอ่ย่างทีห่ล่อหลอม 

ชีวิตวัยเด็ก ผู้ใหญ่อย่างเรามีโอกาสช่วยเด็กตลอดเส้นทางของ 
การค้นพบ ผู้ใหญ่ในศาสนจักรอย่างเรามีโอกาสช่วยให้พวกเขา 
เติบโตในพระกิตติคุณเช่นกัน (ดู คพ. 68:25) เราจะท�าอะไรได้ 
บ้างเพื่อให้แน่ใจว่าบัพติศมาของเด็กคนหนึ่ง—พันธสัญญาคร้ัง 
แรกที่คนๆ หนึ่งท�ากับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา—เป็นเหตุ- 
การณ์ที่สวยงามและมีความหมาย

“จุดประสงค์เบื้องต้นของศาสนจักรนี้คือสอนเยาวชน โดย 
เริ่มต้นในบ้านก่อนและจากนั้นในศาสนจักร” ประธานบอยด์ เค. 
แพคเกอร์สอน1

ในตัวอย่างต่อไปนี้ บิดามารดาแบ่งปันวิธีท่ีพวกเขาเตรียม
บุตรธิดาให้พร้อมรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ ์และพันธสัญญาของ 
บัพติศมาและการยืนยัน

เราเร่ิมแต่เน่ินๆ
“ปีท่ีลกูแต่ละคนอายคุรบเจด็ขวบเป็นเวลาให้เฉลมิฉลอง” ลอร ี

คุณแม่ลูกสี่กล่าว เธอกับสามีสอนลูกๆ เรื่องบัพติศมาตั้งแต่วันที่ 
พวกเขาเกดิ อย่างไรกด็ ีเมือ่ลกูแต่ละคนอายคุรบเจด็ขวบ ครอบ- 
ครัวพวกเขาเริ่มการเตรียมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น พวกเขาจัด
บทเรียนสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ
บัพติศมาเดือนละครั้ง อาทิ พันธสัญญาและแบบอย่างของ 
พระเยซู

ลอรีกล่าวว่าบทเรียนในช่วงเดือนซึ่งมีวันเกิดปีที่แปดของลูกๆ 
ละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ เธอให้ลูกดูชุดที่พวกเขาสวมตอนได้รับ
การตั้งชื่อให้พร และเธอพูดถึงวันประกอบศาสนพิธีนั้น

“นัน่เป็นเวลาทีเ่หมาะจะเน้นเรือ่งพรของพนัธสญัญาพระวหิาร” 
ลอรีอธิบาย “เรามักจะสรุปการสอนว่าการเลือกรับบัพติศมาเป็น
ขั้นตอนแรกของการเตรียมรับพรพระวิหาร”

เราทำาให้เป็นเร่ืองของครอบครัว
โมนิกาคุณแม่ลูกสี่แนะน�าเรื่องการให้ลูกที่โตแล้วมีส่วนช่วย 

น้องๆ เตรียมเมื่ออยู่ในวิสัยที่ท�าได้ “การได้ฟังพี่ชายหรือพี่สาววัย 
รุ่นของพวกเขาเป็นพยานและบอกเล่าประสบการณ์ของเขาเพิ่ม
พลังมากจริงๆ” เธอกล่าว ลอรีเสริมว่าบางครั้งพวกเขาขอให้ลูกที่
ก�าลังเตรียมรับบัพติศมาสอนน้องๆ ว่าเรียนรู้อะไรมาบ้าง

ช่วยบุตรธิดา
เตรียมรับบัพติศมา
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เราใช้ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองมือเผยแผ่ศาสนา
เมือ่ลกูสาวของดาเนยีลอายุครบแปดขวบ เขารูว่้าเธออยากบอก 

วันบัพติศมาของเธอกับเพื่อนๆ ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร 

ครอบครัวจึงตัดสินใจเชิญเพื่อนจากโรงเรียนและบ้านใกล้เรือน

เคียงมาร่วมพธิบีพัตศิมาของอลัลสินั พวกเขาขอให้เพือ่นๆ เหล่านี ้

น�าข้อพระคัมภร์ีไบเบิลทีช่ืน่ชอบมาด้วย หลงัจากบพัตศิมา อัลลสินั 

ขีดเส้นใต้ข้อเหล่านั้นในพระคัมภีร์ชุดใหม่ของเธอและเขียนชื่อ

เพื่อนตรงช่องว่างริมหน้าพระคัมภีร์

“แน่นอนว่าเราซึ่งเป็นครอบครัวของเธอมีส่วนอย่างมากในวัน 
นั้น แต่เราปล่อยให้เธอได้อยู่กับเพื่อนๆ ครู่หนึ่งหลังจากนั้นและ
พูดคุยกับเพื่อนว่าเธอรู้สึกอย่างไร” ดาเนียลกล่าว “การได้เห็น
ลูกของเราเป็นแบบอย่างนับเป็นช่วงเวลาที่อ่อนโยนมากทีเดียว”

เราฝึกการสัมภาษณ์ของอธิการ
คิมเบอร์ลีย์ คุณแม่ของลูกที่ใกล้ถึงวัยรับบัพติศมา จ�าได้ขณะ 

เดินเข้าไปในห้องท�างานของอธิการเพ่ือรับการสมัภาษณ์บพัตศิมา 
เมือ่เธออายแุปดขวบ “ดิฉนัประหม่ามาก!” คิมเบอร์ลย์ีกล่าว

ตอนนี้ดิฉันพยายามให้แน่ใจว่าลูกๆ ไม่รู้สึกตื่นตระหนก เธอ 
กับสามีพูดคุยกับลูกๆ เรื่องการสัมภาษณ์กับอธิการและถามค�า 
ถามพวกเขาเกี่ยวกับบัพติศมาในสภาพแวดล้อมที่เหมือนการ
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เหล่านี้ท�าให้ลูกคุ้นเคยกับขั้นตอนการ 
สัมภาษณ์มากขึ้น—พวกเขายังกระตุ้นลูกๆ ให้คิดอย่างลึกซ้ึง 
ด้วยว่าพันธสัญญาแห่งบัพติศมามีความหมายต่อพวกเขา
อย่างไร

เรามีโอกาสท่ีวิเศษสุด
บิดามารดาเหล่านี้รีบชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่ได้ท�ามากเกิน 

ความจ�าเป็นในการเตรียมลูกๆ ให้พร้อมรับบัพติศมาและการ 
ยืนยัน แต่หลายคนใช้ค�าอย่างเช่น “ละเอียดถี่ถ้วน” และ “สม�่า- 
เสมอ” ในการพูดถึงบทเรียนที่พวกเขาสอนตลอดหลายปีที่ผ่าน 
มา “เราท�าให้ลูกๆ เข้าใจว่านี่เป็นก้าวส�าคัญในชีวิตพวกเขา และ
นี่เป็นเรื่องใหญ่” คิมเบอร์ลีย์กล่าว “เราท�าให้แน่ใจเสมอว่าเรา
คือคนที่เตรียมพวกเขา ไม่เพียงแต่หวังให้ครูปฐมวัยสอนพวก
เขาเท่านั้น”

นับเป็นโอกาสวิเศษยิ่งที่เราได้ช่วยเตรียมลูกที่เรารักให้พร้อม 
รบับพัตศิมาและการยนืยนั ขณะท�าเช่นนัน้ร่วมกบัการสวดอ้อน- 
วอน พระเจ้าจะทรงอยู่กับเราเพื่อปรับประสบการณ์การท�าพันธ-
สัญญาครั้งแรกนี้ให้เป็นรากฐานอันทรงพลังส�าหรับการเติบโต
ทางวิญญาณในอนาคต 

สองหน้าถัดไปตอบคำาถามบางข้อที่เด็กมีเกี่ยวกับบัพติศมาและการ
ยืนยัน

อ้างอิง
1.	 บอยด์ เค.	แพคเกอร์,	“Teach	the	Children,”	Liahona,	พ.ค.	2000,	16.
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เข้าใจเรื่องบัพติศมา
โดย มาริสซา วิดดิสัน
นิตยสารศาสนจักร

เดก็

ฉนัต้องลงไปใต้น�ำ้
เพือ่รบับพัตศิมำ
หรอืไม่?

พระเยซูทรงรับ
บัพติศมาโดยการ 
ลงไปในน�้าทั้งตัว  
ซึ่งหมายความว่า
พระองค์ทรงลงไป 
ใต้น�้าจนมิดและรีบ 
ขึ้นมาอีกครั้ง (ดู 
มัทธิว 3:16) นี่คือ
วิธีที่ท่านจะรับบัพ- 
ติศมา การรับบัพ- 
ติศมาวิธีนี้เตือนเรา
ว่าเราก�าลังทิ้งชีวิต
เก่าไว้เบื้องหลังและ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่
อุทิศตนรับใช้พระผู้
เป็นเจ้าและบุตรธิดา
ของพระองค์

ใครจะให้บัพติศมำ
ฉัน?

ใครก็ตามที่ให้บัพ-
ติศมาท่านจ�าเป็นต้อง
ด�ารงฐานะปุโรหิต—
พลังอ�านาจที่จะกระท�า
ในพระนามของพระผู้
เป็นเจ้า เมื่อพระเยซู
ทรงต้องการรับบัพ- 
ติศมา พระองค์เสด็จ
ไปหายอห์นผู้ถวาย 
บัพติศมา เพราะเขา 
มีฐานะปุโรหิต  
(ดู มัทธิว 3:13)

บุคคลที่ให้บัพติศมา
ท่านจะต้องได้รับ
อนุญาตจากอธิการ
หรือประธานสาขา 
ของท่าน

ฉนัท�ำสญัญำอะไรบ้ำงเมือ่ฉนั 
รบับพัตศิมำ?

เมื่อท่านรับบัพติศมา ท่านท�าพันธ- 
สัญญาหรือสัญญาสองด้านกับพระบิดา
บนสวรรค์ ท่านสัญญากับพระองค์ว่า
ท่านจะท�าบางอย่าง และพระองค์ทรง
สัญญาจะประทานพรท่าน พันธสัญญา 
นี้บอกไว้ในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกซึ่ง
กล่าวทุกวันอาทิตย์ (ดู คพ. 20:77–
79) ท่านสัญญาว่าจะท�าดังนี้

• ระลึกถึงพระเยซูคริสต์
• รักษาพระบัญญัติของพระองค์
• รับพระนามของพระคริสต์ไว้กับ 

ตัวท่าน ซึ่งหมายถึงให้งานของ
พระองค์มาเป็นอันดับแรกในชีวิต
ท่านและท�าสิ่งที่พระองค์ทรงต้อง 
การแทนสิ่งที่โลกต้องการ

เมื่อท่านรักษาสัญญานี้ พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงสัญญาว่าพระวิญญาณ
บริสุทธิ์จะสถิตกับท่านและบาปของท่าน
จะได้รับการให้อภัย

ภาพถ่าย © Dynamic Graphics; ถ่ายภาพประกอบโดย  
เดวิด สโตเกอร์, แมทธิว ไรเออร์, และซาราห์ เจ็นสัน
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พระวญิญำณบรสิทุธิค์อือะไร
ของประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธิ์

เป็นหนึ่งในของประทานล�้าค่าที่สุดของ
พระบิดาบนสวรรค์ บัพติศมาโดยน�้า 
ของท่านจะไม่สมบูรณ์จนกว่าชายผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคให้พรท่าน
เพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู  ยอห์น 
3:5)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นสมาชิก
องค์หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ 
พระองค์ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาบน
สวรรค์และพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรง
ช่วยให้เรารู้สิ่งที่เป็นความจริง พระองค์
ทรงช่วยให้เราเป็นผู้มีความเข้มแข็งทาง
วิญญาณ พระองค์ทรงเตือนเราเกี่ยวกับ
อันตราย พระองค์ทรงช่วยให้เราเรียนรู้ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เรารู้สึก
ได้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อท่านได้รับการยืนยันเป็นสมาชิก
ศาสนจักร พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิต
อยู่กับท่านได้ตลอดเวลาถ้าท่านเลือกสิ่ง
ที่ถูกต้อง

เหตใุดฉนัต้องอำยอุย่ำงน้อยแปดขวบ
จงึจะรบับพัตศิมำได้

พระเจ้าทรงสอนว่าเด็กไม่ควรรับ 
บัพติศมาจนกว่าจะมีอายุมากพอที่จะ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างถูกกับผิด 
ซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าคือแปดขวบ  
(ดู โมโรไน 8:11–12; คพ. 29: 
46–47; 68:27)
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ก่
อนได้รับเรียกเป็นสมาชิกโควรัมท่ีสองแห่งสาวกเจ็ดสิบ  
ข้าพเจ้ากับภรรยาใช้เวลาหลายปีรับใช้ในพระวิหาร 
กัมปีนัสและเซาเปาลู บราซิล ในพระวิหารทั้งสองแห่ง  

ข้าพเจ้ามักจะอัศจรรย์ใจว่าผู้คนท่ีเดินทางผ่านมาใกล้พระวิหาร
จะมีแรงดึงดูดมาสู่พระวิหารจนต้องแวะเข้ามาสอบถาม

เมือ่เข้ามา เราแจ้งว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้มากกว่านีโ้ดย 
ไม่มีการเตรียมที่เหมาะสม จากนั้นเราอธิบายจุดประสงค์ของ 
พระวิหาร แบ่งปันหลกัค�าสอนพืน้ฐานบางประการของพระกติตคิณุ 
และเชื้อเชิญพวกเขาให้พบกับผู้สอนศาสนา ส�าหรับคนดีๆ หลาย 
คน พระวิหารเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีเลิศในตัวเองเพราะเป็นแรง 
บนัดาลใจให้เกดิความรูส้กึซึง่สามารถแทรกซมึเข้าไปในใจได้ทนัที

ข้าพเจ้ากับเอลิซาเบธภรรยารู้ถึงพลังความรู้สึกเช่นนั้นโดยตรง  
ราว 40 ปีก่อนเพื่อนที่ดีและเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิก 
ศาสนจักรเร่ิมยกเร่ืองพระกิตติคุณมาพูดกับเราในการสนทนา
อย่างไม่มีพิธีรีตอง หลายครั้งเขาส่งผู้สอนศาสนามาเยี่ยมเรา เรา
ชอบผู้สอนศาสนาและยินดีเรียนบทสนทนา แต่เราไม่สนใจสิ่งที่
พวกเขาสอนเลย

โดย เอ็ลเดอร์ไชโร  
มัซซาการ์ดี
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สำ�หรับคนดีๆ หล�ยคน พระวิห�รเป็นแรงบันด�ลใจให้

เกิดคว�มรู้สึกที่ส�ม�รถแทรกซึมเข้�ไปในใจได้ทันที

ดึงดูด
มาสู่

พระวิหาร
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เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปในเดือนตุลาคมปี 1978 
เมื่อเพื่อนร่วมงานชวนเพื่อนๆ หลายคนรวมทั้งเรา
ไปโอเพ่นเฮาส์ของพระวิหารเซาเปาลู บราซิล เขา
เช่ารถโดยสารหลายคันด้วยเงินส่วนตัวเพื่อให้
เพื่อนๆ ได้ไปพระวิหารกับเขาซึ่งอยู่ห่างออกไป 50 
ไมล์ (80 กิโลเมตร)

เมื่อเอลิซาเบธเข้าไปในห้องบัพติศมา เธอรู้สึก 
อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน สิ่งที่เธอทราบต่อมา 
ว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ความรู้สึกนั้นเป็นปีต ิ
ใหญ่หลวงในใจเธอ เธอรู้ในขณะนั้นว่าศาสนจักร
นี้แท้จริงและเป็นศาสนจักรที่เธออยากเข้าร่วม

ความรู้สึกคล้ายกันนี้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในช่วง 
ท้ายโอเพ่นเฮ้าส์เมื่อมีผู้พาเราไปที่ห้องผนึกและ 
สอนหลกัค�าสอนเร่ืองครอบครวันรินัดร์ หลกัค�าสอน 
ดังกล่าวสัมผัสใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสบความ
ส�าเรจ็ในอาชพี แต่รูส้กึมานานถงึความว่างเปล่าใน 
จิตวิญญาณ ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าอะไรจะเติมเต็ม
ความว่างเปล่านั้นได้ แต่รู้สึกว่าต้องเป็นบางอย่าง
เกี่ยวข้องกับครอบครัว ที่นั่นในห้องผนึก หลาย
อย่างเริ่มลงตัวในความคิดและในใจข้าพเจ้า

ภายในไม่กี่สัปดาห์ ผู้สอนศาสนาติดต่อเราอีก 
ครั้ง คราวนี้เราสนใจมากในการฟังข่าวสารของ
พวกเขา

เอ็ลเดอร์กระตุ้นเราให้สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา 
แรงกล้าเกี่ยวกับความจริง ข้าพเจ้าตัดสินใจว่านี ่
เป็นทางเดียวที่ข้าพเจ้า สามารถ สวดอ้อนวอน  
ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าไม่สามารถรบัปากเข้าร่วม 
ศาสนจักรได้โดยไม่มีประจักษ์พยานท่ีแท้จริง  
ข้าพเจ้ากงัวลกบัการเข้าเฝ้าพระบดิาบนสวรรค์เพือ่ 
ทูลขอการยืนยันจากพระองค์ แต่ขณะเดียวกันก็
แน่ใจว่าพระองค์จะทรงตอบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทูล 
พระองค์ให้ทราบความปรารถนาอันลึกซึ้งของใจ
และทูลขอพระองค์ประทานค�าตอบเพื่อยืนยัน
ว่าการเข้าร่วมศาสนจักรเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง

สัปดาห์ต่อมาในโรงเรียนวนัอาทิตย์ เพือ่นท่ีชวน 

เราไปโอเพ่นเฮ้าส์พระวิหารนั่งอยู่ข้างหลัง เขาโน้ม 
ตวัมาและเริม่พดูคยุกบัข้าพเจ้า ค�าพดูของเขาตอบ 
สิ่งที่ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพอดี ข้าพเจ้าไม่
สงสัยเลยว่าพระบิดาบนสวรรค์ก�าลังตรัสกับ 
ข้าพเจ้าผ่านเขา ข้าพเจ้าเป็นคนเคร่งขรมึและใจแขง็ 
แต่เวลานั้นใจข้าพเจ้าหลอมละลายและเริ่มร้องไห้ 
เมื่อเพื่อนพูดจบ เขาเชื้อเชิญข้าพเจ้ากับภรรยาให้
รับบัพติศมา เรายอมรับ

วันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1978 ไม่ถึงหนึ่งเดือน 
หลังจากประสบการณ์ของเราที่พระวิหารเซาเปาลู  
เรารบับพัตศิมาและการยนืยนั วนัถดัมาเราเข้าร่วม 
การอทุศิพระวหิารเซาเปาล ูบราซลิภาคทีส่อง หนึง่ 
ปีต่อมาเรากลับไปพระวิหารพร้อมลูกชายสองคน 
เพื่อรับการผนึกเป็นครอบครัว ทั้งสามครั้งเป็น 
ประสบการณ์ที่สวยงามและน่าจดจ�า เรายังคง
ท�าให้ความรู้สึกเหล่านั้นด�ารงอยู่อย่างถาวรด้วย
การไปนมัสการในพระวิหารเป็นประจ�าตลอด
หลายปีที่ผ่านมา

ยี่สิบแปดปีหลังจากวันรับบัพติศมา ข้าพเจ้ากับ 
ภรรยายืนอยู่ในพระวิหารเซาเปาลู บราซิลอีกครั้ง 
ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับเรียกเป็นประธานพระวิหาร การ 
เดินไปตามห้องโถงในพระนิเวศน์ของพระเจ้าและ 
สัมผัสความรู้สึกละเอียดอ่อนอีกครั้งอย่างที่เคย
กระตุ้นให้เราเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสนับเป็น
ประสบการณ์ที่ละเอียดอ่อนส�าหรับเรา

พระวิหารยังคงน�าความสุขใหญ่หลวงมาให้ 
ข้าพเจ้าและภรรยา เมื่อเราเห็นคู่หนุ่มสาวเข้ามา 
รับการผนึกเป็นครอบครัวนิรันดร์ในพระวิหาร เรา
รู้สึกถึงความหวังอันยิ่งใหญ่

คนมากมายทั่วโลกพร้อมรับฟังข่าวสารของ 
พระกิตติคุณ พวกเขารู ้สึกกระหายคล้ายกับที่
ข้าพเจ้าเคยรู้สึกเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว พระวิหาร
และศาสนพิธีในนั้นมีพลังมากพอจะดับความ
กระหายดังกล่าวและเติมเต็มความว่างเปล่าของ
พวกเขา 



เย็นวันหนึ่งขณะที่ผมก�ำลังจะน�ำเครื่อง 
บินขึ้นจำกลำนว่ิงพร้อมกับผู้โดยสำร 

เต็มล�ำ ผมรู้สึกว่ำมีบำงอย่ำงผิดพลำดกับ
ระบบพวงมำลัยของเครื่องบิน เพื่อยืนยัน
ควำมรู้สึกแรงกล้ำทำงวิญญำณ ผมจึงรีบ
ดึงเครื่องออกจำกลำนวิ่งและหักเลี้ยว 360 
องศำสองสำมครัง้ แต่ดเูหมอืนว่ำไม่มอีะไร 
เสีย

ผมสงสัยว่ำ “ผมควรจะบินขึ้นและพำผู้
โดยสำรไปยังจุดหมำยปลำยทำงตรงเวลำ  
หรอืเล้ียวกลบัไปทีป่ระตดู”ี ผมรูว่้ำกำรเลีย้ว 
กลับไปจะท�ำให้เกิดกำรล่ำช้ำนำนมำก 
ลำนวิ่งขึ้นลงของเครื่องบินเป็นกำรวิ่งทำง
เดียว ผมต้องรอให้หอบังคับกำรควบคุม
ภำคพืน้ดนิจดัลำนวิง่พเิศษให้ผมย้อนกลบั 

เสียงวิสุทธิชน

ไปขณะที่กำรจรำจรก�ำลังก�ำลังด�ำเนินอยู ่
ตลอดเวลำ แล้วเรำยังต้องรอให้เจ้ำหน้ำที ่
ฝ่ำยซ่อมบ�ำรงุตรวจเครือ่งบนิอกี กำรล่ำช้ำ 
นี้อำจก่อให้เกิดปัญหำต่อสำยกำรบินและ 
ต่อผู้โดยสำรที่อำจจะมีคนรอรับและต้อง 
ต่อเคร่ืองไปทีอ่ื่น ผมสงสยัว่ำฝ่ำยซ่อมบ�ำรงุ 
จะมปีฏกิริยิำอย่ำงไรเมือ่ได้รบัรำยงำนจำก 
ผมว่ำเครื่องบินมีปัญหำโดยไม่มีหลักฐำน
อะไรเลยนอกจำกควำมรู้สึกที่แรงกล้ำ 

ในฐำนะกัปตันเครื่องบิน ผมมีควำม 
รับผิดชอบต่อควำมปลอดภัยของพวกเรำ 
ดังนั้นผมจึงท�ำตำมควำมรู้สึกของตนเอง
และเลี้ยวกลับไป

เมือ่เรำมำถงึประตู ผมบอกกบัช่ำงเครือ่ง 
ว่ำผมรู ้สึกมีบำงอย่ำงผิดปกติกับเครื่อง 

บินแต่ไม่รู้ว่ำปัญหำคืออะไร เขำไม่เชื่อว่ำ 
มีปัญหำเกิดขึ้น

“อำจเป็นแค่ลำนวิ่งเปียก” เขำกล่ำว  
“คุณอำจลื่นบนผิวยำงมะตอย” อย่ำงไรก็ 
ตำม เขำเห็นด้วยที่จะตรวจสอบเฟืองพวง 
มำลัยของล้อหน้ำ หลังจำกตรวจสอบแล้ว 
เขำขอให้ผมพำผู้โดยสำรออกจำกเครื่อง 
เพื่อเขำจะน�ำเครื่องบินไปวิ่งทดสอบ

เมื่อเขำกลับมำอีก 30 นำทีต่อมำ เขำ 
กังวลมำก ระหว่ำงทดสอบ เขำได้ยินเสียง 
ล้อบดพื้นไม่สม�่ำเสมอ เมื่อเขำเบรคขณะ 
จะเลีย้วกลบัมำทีป่ระต ูเขำเสยีกำรควบคมุ 
เครื่องและเกือบที่จะไถลออกนอกลำนวิ่ง

ในกำรตรวจสอบอย่ำงละเอียดพบว่ำ 
ระบบเบรคไม่ได้รับกำรซ่อมบ�ำรุงอย่ำงถูก
ต้องในช่วงเย็นก่อนหน้ำนี้ หำกผมต้องบิน
ลงหลังจำกเที่ยวบินนั้นของเรำ ระบบเบรค
จะล้มเหลว และผมจะสูญเสียกำรควบคุม
เครื่องบิน

ผมได้เครื่องบินอีกล�ำหนึ่งมำขับ และ
ผมน�ำผู ้โดยสำรไปส่งถึงจุดหมำยปลำย
ทำงด้วยควำมปลอดภัยในอีกสำมช่ัวโมง
ถัดมำ

ผมดีใจที่ผมฟังเสียงกระซิบของพระ-
วิญญำณ ผมทรำบว่ำพระวิญญำณจะ
ทรงน�ำเรำถ้ำเรำแสวงหำกำรน�ำทำงจำก
พระเจ้ำและฟังเสียงกำรกระตุ ้นเตือนท่ี
เกิดขึ้น 
เครก วิลลี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

มีบางอย่างผิดปกติกับเคร่ืองบินของผม

ผมสงสัยว่าฝ่ายซ่อมบำารุงจะมีปฏิกริยา
อย่างไรเมื่อได้รับรายงานจากผมว่า 

เครื่องบินมีปัญหาโดยไม่มีหลักฐานอะไร 
นอกจากความรู้สึกที่แรงกล้า ภำ
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มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะดิฉันก�ำลังอ่ำนค�ำ 
พูดกำรประช ุมใหญ ่สำมัญของ 

เอ็ลเดอร์ริชำร์ด จี. สก๊อตต์ แห่งโควรัม
อัครสำวกสิบสอง แม้ว่ำดิฉันจะได้ยินและ
อ่ำนค�ำพูดนี้มำก่อนก็ตำม แต่มีข้อควำม
หนึ่งที่ท�ำให้ดิฉันสนใจและอยู ่ในควำม
นกึคดิของดิฉัน

สองสำมชั่วโมงต่อมำ ลูกชำยที่อำศัย 
อยู่ในอพำร์ตเม้นท์กับเพื่อนแวะมำเยี่ยม 
เขำเคยรับใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ
และเข้ำเรียนในวิทยำลัยอยู่สองสำมเทอม 
เขำไม่แน่ใจว่ำควรจะไปทิศทำงใดใน 
ด้ำนกำรศึกษำ และอำชีพอะไรที่เขำควร 
มุง่ไป เพรำะเขำรู้สกึท้อถอยและรูส้กึว่ำกำร 
เรียนของเขำขณะนี้เป็นกำรเสียเงินเสีย 
เวลำ เขำจึงชะลอกำรเรียนไว้ก่อนและเริ่ม
หำงำนท�ำเต็มเวลำ

เขำบอกดิฉันว่ำมีเพื่อนคนหนึ่ง
แนะน�ำว่ำพวกเขำควรจะไปเกำะ
หนึ่งในบำฮำมำสหรือแคริเบียนเพื่อ
หำงำนท�ำและสนุกสักสองสำมเดือน 
ลูกชำยดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับควำม 
คิดนี้ ดิฉันเห็นได้ง่ำยเลยว่ำกำรลองใช้
ชีวิตแบบไร้กังวลเช่นนั้นเป็นเรื่องล่อใจ 
ต่อเด็กหนุ่มได้มำกเพียงใด

และแล้ว ข่ำวสำรที่น่ำประทับใจของ 
เอล็เดอร์สก๊อตต์กเ็ข้ำมำสูค่วำมนึกคดิของ 
ดฉินั ดิฉนัหยิบ Ensign ขึน้มำอ่ำนข้อควำม 
ต่อไปนี้ให้ลูกชำยฟัง “ท่ำนมำอยู่บนแผ่น 
ดินโลกเพื่อจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่
เพือ่ควำมบันเทงิอนัไม่สิน้สดุหรอืเพือ่แสวง 
หำควำมพึงพอใจตลอดเวลำ ท่ำนมำอยูท่ีน่ี ่
เพื่อจะได้รับกำรทดลอง เพื่อพิสูจน์ตนเอง
ให้สำมำรถได้รับพรเพ่ิมเติมจำกท่ีพระผู้ 

ค้นพบปีติในชีวิต
เป็นเจ้ำทรงเตรียมไว้ให้ เรำต้องผ่ำนร้อน
ผ่ำนหนำวไปด้วยควำมอดทน” (ด ู“กำรค้น 
พบควำมสุขในชีวิต” เลียโฮนา ก.ค. 1996, 
31)

โดยไม่มีค�ำพูดใดออกจำกปำก ลูกชำย 
คว้ำนิตยสำรและเดินออกไป เขำอ่ำนข้อ 
ควำมนัน้ทัง้หมด ในทีส่ดุเขำกบ็อกว่ำเขำจะ 
ไม่ท�ำอะไรกับกำรผจญภัยบนเกำะอีกแล้ว

ต่อมำเขำเข้ำเรียนที่สถำบันต�ำรวจ ซึ่ง 
ในเส้นทำงนีเ้ขำได้พบกบัภรรยำในอนำคต 
ทั้งสองแต ่งงำนกันในพระวิหำรเมซำ 
แอริโซนำและปัจจุบันก�ำลังเลี้ยงดูลูกที ่
น่ำรักสำมคน ในปี 2010 ลูกชำยดิฉันจบ
ปรญิญำตรแีละ “ค้นพบปีตใินชวีติ” อย่ำง 
แท้จริง

ควำมคดิทีจ่ะออกไปผจญภยัของลกูชำย 
อำจเป็นประสบกำรณ์ที่ดี แต่อีกนัยหนึ่ง 
อำจเกิดอันตรำยทำงวิญญำณ ทุกครั้งท่ี 
ดฉินันกึถงึประสบกำรณ์นี ้หวัใจดฉินัสมัผสั 
ได้ถึงพระวิญญำณ

ดิฉนัขอบคุณส�ำหรบัถ้อยค�ำของศำสดำ 
พยำกรณ์และกำรกระตุ้นเตือนให้อ่ำนค�ำ
พูดนั้นซึ่งช่วยน�ำทำงให้ดิฉัน ดิฉันขอบคุณ
เช่นกันที่ลูกชำยฟังผู ้ส่งสำรของพระเจ้ำ
และยอมให้พระวิญญำณมีอิทธิพลต่อเขำ 
ดิฉันทรำบว ่ ำพรหลำยประกำรและ 
พระเมตตำอันอ่อนโยนมำถงึเมือ่เรำฟังและ 
ท�ำตำมค�ำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและ
ผู้รับใช้ของพระองค์  

คาเร็น ร็อควูด, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

เมื่อลูกชายบอกว่าเพื่อนคนหนึ่ง
ของเขาแนะนำาให้ไปบาฮามาส

หรือแคริเบียนเพื่อหาความสนุก
สักสองสามเดือน ข่าวสารของ

เอ็ลเดอร์สก๊อตต์ก็ เข้ามาสู่
ความนึกคิดของดิฉัน
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ในเดือนมีนำคมปี 1997 ขณะอำศัยอยู ่
ในเมืองรอสตอฟ-ออน-ดอน ประเทศ 

รัสเซีย ดิฉันกับสำมีรับบัพติศมำเข้ำเป็น 
สมำชิกศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ำย

ขณะศึกษำหลักค�ำสอนของศำสนจักร 
ค�ำถำมหลำยข้อของดิฉันได้รับค�ำตอบ นับ
ว่ำน่ำสนใจมำกที่ได้เรียนรู้แผนแห่งควำม
รอด ซึ่งรวมถึงกำรประกอบพิธีบัพติศมำ
แทนคนตำย ดิฉันแปลกใจที่ได้เรียนรู้ว่ำ
เรำสำมำรถบัพติศมำให้บรรพชนผู้ล่วงลับ
ของเรำได้

โทรศัพท์ตัดสาย
หนึง่ปีหลงัจำกเรำรบับัพติศมำ ประธำน 

คณะเผยแผ่เชื้อเชิญเรำให้เตรียมตัวไป 
พระวิหำร ส่วนหนึ่งของกำรเตรียมนี้คือเรำ
เริ่มค้นคว้ำประวัติครอบครัว วันหนึ่งขณะ 
ดิฉันก�ำลังนึกถึงกำรท�ำงำนดังกล่ำว โทร- 
ศัพท์ก็ดังขึ้น คุณแม่สำมีโทรมำ ดิฉันขอให้
เธอช่วยส่งรำยชื่อบรรพชนผู้ล่วงลับทำง
ฝ่ำยครอบครัวสำมีมำให้ เธอแปลกใจมำก 
และบอกว่ำกำรบพัตศิมำแทนคนตำยไม่ใช่ 
หลักค�ำสอนของพระคริสต์แต่คิดว่ำพวก
มอรมอนสร้ำงเรื่องขึ้นมำเอง ดิฉันไม่แน่ใจ
ว่ำจะตอบเธออย่ำงไรเพรำะไม่คุ้นเคยกับ

ข้ออ้ำงอิงพระคัมภีร์ที่สนับสนุนหลักค�ำ
สอนนี้

ขณะก�ำลังคิดว่ำจะตอบอย่ำงไรดี โทร- 
ศัพท์กตั็ดสำย ดิฉนัไม่แน่ใจว่ำเกดิอะไรขึน้ 
ในนำทีนั้น แต่ดิฉันก็วำงหูและเข้ำไปใน
ห้องนอน ดิฉันหยิบพันธสัญญำใหม่ติดมือ 
ไปด้วย แล้วคุกเข่ำสวดอ้อนวอนทูลขอ 
พระบิดำบนสวรรค์ทรงแสดงให้เห็นว่ำจะ
หำค�ำตอบได้ที่ไหน

หลังจำกสวดอ้อนวอนเสร็จ ดิฉันเปิด 
พระคัมภีร์ไบเบิล ดิฉนัรูส้กึประหนึง่ว่ำมใีคร 
บำงคนบอกให้อ่ำนข้อที่ 29 ในหน้ำแรกๆ 
ที่เปิด ข้อนี้อยู่ในบทที่ 15 ของ 1 โครินธ์ ซึ่ง
พูดถึงหลักค�ำสอนของกำรบัพติศมำแทน
คนตำย

ดิฉันซำบซึ้ งใจและประหลำดใจที่ 
พระบดิำบนสวรรค์ทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอน 
ของดิฉันในทันที นั่นเป็นควำมรู้สึกที่วิเศษ 
มำก

ขณะดิฉันก�ำลังอยู่ในควำมคิดอันลึกซึ้ง 
เกี่ยวกับประสบกำรณ์นี้ ทันใดนั้นโทรศัพท์ 
ก็ดังขึ้นอีก คุณแม่สำมีโทรมำอีกและถำม 
ว่ำท�ำไมโทรศัพท์จึงตัดไป ดิฉันบอกเธอว่ำ 
ไม่ทรำบและขอให้เธอเปิดพระคมัภร์ีไบเบลิ 
ของเธอและอ่ำน 1 โครินธ์ 15:29

อีกสองสำมวันต่อมำรำยชื่อของญำต ิ
ผู้ล่วงลับก็วำงอยู่บนโต๊ะดิฉัน คุณแม่ของ 
สำมีดิฉันอ่ำนพระคัมภีร์แล้วและบัดนี้เชื่อ
ว่ำโดยผ่ำนอัครสำวกเปำโล พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสอนหลกัค�ำสอนเรือ่งกำรบพัตศิมำ 
แทนคนตำย

พระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำพรที่ยิ่งใหญ่
แก่ผู้ท�ำงำนแห่งกำรไถ่นี้ ดิฉันทรำบว่ำสิ่ง
นี้เป็นควำมจริง  
เซดา เม็ลลิคเซตยาน, อาร์เมเนีย

คุณแม่สามีบอกดิฉันว่า 
บัพติศมาแทนคนตาย 

ไม่ใช่หลักคำาสอนของพระคริสต์ 
แต่เป็นสิ่งที่พวกมอรมอน 
สร้างขึ้นเอง
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ขณะเดนิทำงกบัครอบครัวจำกเนวำดำ 
สหรัฐอเมริกำไปยังอะแลสกำ สหรัฐ 

อเมริกำ ดิฉันเริ่มผูกมิตรด้วยกำรสนทนำ 
กับสุภำพสตรีร่ำงสูงมีเสน่ห์และมีไมตรีจิต
ที่นั่งอยู่เก้ำอี้ข้ำงทำงเดินอีกฝั่งหนึ่ง

เธอถำมว่ำดิฉันก�ำลังจะไปไหน และ
ดิฉันบอกเธอว่ำเรำก�ำลังมุ ่งหน้ำไปจูโน 
อะแลสกำเพื่อเย่ียมลูกชำยและครอบครัว 
ของเขำ เธอบอกว่ำเธอมำจำกลำสเวกัส  
แล้วเร่ิมมีอำรมณ์อ่อนไหวขณะเล่ำต่อว่ำ
เธอก�ำลังไปจูโนเพื่อเยี่ยมบิดำมำรดำของ 
สำมีที่ก�ำลังจัดงำนศพให้สำมีเธอซึ่งแต่ง 
งำนกันมำกว่ำ 20 ปีแล้ว เขำเพิ่งสิ้นชีวิต
ด้วยโรคมะเร็ง

ดิฉันมองที่นั่งอีกฝั่งของทำงเดินพลำง 
คิดว่ำดิฉันโชคดีเพียงใดท่ีได้รู้จักแผนแห่ง
ควำมรอดและเป็นเจ้ำหน้ำท่ีพระวิหำรใน
พระวิหำรลำสเวกัส เนวำดำ ดิฉันสงสัยว่ำ
จะท�ำอย่ำงไรดีเพื่อหนุนจิตใจสตรีผู้นี้

ทันใดนั้น ดิฉันก็จ�ำได้ชัดเจนมำกถึงข้อ 
ควำมของศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธท่ี
ดิฉันแจกในสมำคมสงเครำะห์ เมื่อท่ำน
จัดตั้งสมำคมสงเครำะห์ ท่ำนสังเกตว่ำ 
บรรดำพีน้่องหญิง “จะรบีรดุไปบรรเทำทุกข์ 
ของคนแปลกหน้ำ พวกเธอจะน�ำเอำน�ำ้มนั 
กบัเหล้ำองุน่เทใส่ใจทีบ่ำดเจบ็ของคนระทม 
ทุกข์ พวกเธอจะซับน�้ำตำเด็กก�ำพร้ำและ
ให้ใจของหญิงม่ำยปลำบปลื้มยินดี” (ค�า
สอนของประธานของศาสนาจักร: โจเซฟ 
สมิธ [2007], 486)

เมื่อมองไปยังที่นั่งนั้นอีกครั้ง ดิฉันเห็น

ดิฉันจะได้
นิตยสารแบบน้ี
จากท่ีไหน

คนแปลกหน้ำผู้ระทมทุกข์ หญิงม่ำยที่มีใจ 
บำดเจ็บ ดิฉันจ�ำได้ว่ำเพิ่งอ่ำน Ensign  
ฉบับเดือนกรกฎำคม 2011 เมื่อตอนเช้ำ 
นีเ่อง มบีทควำมหนนุใจบำงบทควำมทีด่ฉินั 
คดิว่ำอำจจะช่วยให้ก�ำลงัใจและปลอบโยน 
เธอได้บ้ำง

ดิฉันรวบรวมควำมกล้ำเปิดนิตยสำรไป 
ท่ีบทควำมหนึง่และขอให้เธออ่ำน ดฉินัเฝ้ำ 
ดูเธออย่ำงใกล้ชิดและแปลกใจมำกที่เห็น
เธออ่ำนทุกบรรทัด—อย่ำงจดจ่อ เมื่อเธอ
อ่ำนจบ เธอก็อ่ำนอีกบทควำมหนึ่ง

มีบำงอย่ำงที่เธออ่ำนสัมผัสใจเธออย่ำง
ชัดเจน เธอกอดนิตยสำรไว้แนบแน่นและ

เช็ดน�้ำตำ
“ดฉินัจะได้นติยสำรแบบนีจ้ำกทีไ่หนคะ” 

เธอถำม ดิฉันบอกให้เธอเก็บไว้ได้ จำกนั้น
เธอจึงอ่ำนเรื่องอื่นอีก

เมื่อเรำมำถึงจูโน เธอจับมือดิฉัน จ้อง
มองที่ดวงตำดิฉันและพูดว่ำ “ขอบคุณค่ะ”

ดิฉันเรียนรู้บทเรียนส�ำคัญบทหน่ึงจำก
ประสบกำรณ์ครั้งนั้น เรำต่ำงก็แวดล้อมไป
ด้วยคนแปลกหน้ำที่มีบำดแผลอยู่ในใจ  
ผู้ที่ต้องกำรถ้อยค�ำอบอุ่นให้ก�ำลังใจและผู้ 
ที่จ�ำเป็นต้องรู้สิ่งที่พวกเรำวิสุทธิชนยุคสุด 
ท้ำยรู้  
ชารอน แรเธอร์, เนวาดา สหรัฐอเมริกา

ดิฉันสงสัยว่าจะทำาอย่างไรดีเพื่อหนุนจิตใจสตรีผู้นี ้
ที่สามีเพิ่งจะสิ้นชีวิต
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 โดยแมทธิว ดี. ฟลิตตัน
นิตยสารศาสนจักร

วันหนึง่โซลตาน ซกูซ์ จากเซเกด ฮงัการี 
ท�าให้โค้ชเรือแคนูของเขาแปลกใจ 
เมือ่บอกกบัโค้ชว่าเขาจะไม่ไปแข่งขนั 

ที่ประเทศเยอรมนี
“น่ันเป็นวนัเดยีวกับทีผ่มจะรบับพัตศิมา 

ผมเลยบอกปฏิเสธ” โซลตานกล่าว
สมัยอายุ 17 ปี โซลตานชนะการแข่งขัน

พายเรือแคนูนับครั้งไม่ถ้วน นี่คือกีฬายอด 
นิยมในฮังการี และโซลตานก็เก่ง—เก่งพอ 
ที่จะกลายมาเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างแท้ 
จริง การตัดสินใจเลิกแข่งเพียงครั้งเดียว 
ท�าให้ต่อมาโซลตานต้องเลิกการพายเรือ
แคนูไปตลอด เขามีบางอย่างที่ดีกว่านั้น
ให้ท�า

การพายเรอืแคนเูป็นสิง่ดสี�าหรบัโซลตาน 
หลายปีมาแล้วที่เขาท�างานกับโค้ช เขา
เรียนรู้ที่จะควบคุมตนเอง เชื่อฟัง และท�า 
งานหนกั โซลตานเรียนรูท่ี้จะหลีกเลีย่งสาร
ต่างๆ รวมถึงนสิยัทีอ่าจส่งผลเสยีต่อผลงาน 
ของเขา นั่นไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายนัก เขาต้องโดด 
เดี่ยว และการไปเป็นนักกีฬาอาชีพจะใช ้
เวลามากขึ้น นักกีฬาอาชีพต้องฝึกวันละ 
12 ชั่วโมงและต้องแข่งขันวันอาทิตย์ด้วย

“การพายเรือแคนูดึงเวลาส่วนใหญ่ของ 
ผมไป” โซลตานกล่าว “ผมคลั่งไคล้อย่าง 

มาก เพราะเรื่องนี้ ผมจึงรู้สึกว่ามีหลาย
อย่างหายไปจากชีวิต”

นั่นเป็นสาเหตุให้โซลตานตัดสินใจว่า 
เขาไม่อาจอทุศิตนให้พระกติตคิณุและการ 
พายเรือแคนูไปพร้อมๆ กัน ในปี 2004  
เขาบอกโค้ชว่าจะไม่พายเรือแคนูอีกต่อไป

ต้นปีนั้นผู้สอนศาสนาเริ่มสอนคุณแม่ 
ของโซลตาน เขาไม่ได้เรียนบทเรียนด้วย  
แม้เขาจะยอมรับค�าเชิญไปพิธีบัพติศมา 
ของคุณแม่อย่างเสียไม่ได้ แต่ใจเขาก็สัม- 
ผสับางสิง่ทีเ่ขารูส้กึได้ขณะเข้าไปในอาคาร 
ของศาสนจักร โซลตานยอมพบผู้สอน
ศาสนา ส่วนหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่ามีอะไรที่
สื่อกันได้

“ผมสนใจผู้สอนศาสนาเพราะพวกเขา 
เป็นคนธรรมดาแต่ด�าเนนิชวีติในมาตรฐาน 
ที่สูงกว่า” เขากล่าว

เพราะมาตรฐานสูงกว่าที่โซลตานมีอยู ่
แล้วในฐานะนักกีฬาแคนู เขาจึงพร้อมที่ 
จะยอมรับค�าสอนของพระกิตติคุณมา
อย่างเห็นค่า เขารับบัพติศมาในอีกสอง 
เดือนต่อมา

ครั้งแรกเขาคิดว่าเขาสามารถเล่นกีฬา
แคนูต่อไปโดยไม่ต้องแข่งขันในวันอาทิตย์  
แต่เพราะเขาเป็นคนประเภททีเ่มือ่ให้ค�ามัน่ 
ว่าจะท�าอะไรแล้วต้องท�าให้ดีที่สุด ดังนั้น

เลือกส่วนที่

บางครั้งคุณอาจต้องทิ้งสิ่งดี ๆ 

บางอย่างเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

เขาจงึเลอืกตดัสนิใจเลกิพายเรอืแคนอูย่าง 
สิ้นเชิง

เขาลองพายเรือแคนูอีกครั้งเป็นงาน
อดิเรกหลังจากบัพติศมา เมื่อเขาท�าอย่าง 
นั้น โค้ชจึงขอให้เขาไปช่วยสอนคนอื่นและ
จดัการเรือ่งเดนิทางเนือ่งจากเขาจะไม่แข่ง- 
ขนัอีกต่อไป แต่เขาไม่ต้องการผกูมดัตนเอง 
กับการพายเรือแคนู—หรือกิจกรรมอื่นใด 
—ที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการเป็น
สานุศิษย์ของเขา

ดงันัน้โซลตานจงึแขวนพายและอทุศิตน 
ให้การรับใช้ในศาสนจักรเช่นเดียวกับการ 
ตัดสินใจครั้งส�าคัญครั้งหนึ่งของประธาน 
ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995)  
เมื่อท่านแต่งงาน ประธานฮันเตอร์เป็นนัก
ดนตรีที่ประสบความส�าเร็จและเล่นเครื่อง
ดนตรีได้สิบกว่าชิ้น ในช่วงเย็นท่านจะไป
เล่นกบัวงออร์เคสตรา แต่รปูแบบการด�าเนนิ 
ชีวิตของคนที่ท่านคบหาด้วยขัดกับมาตร- 
ฐานพระกิตติคุณ ดังนั้นประธานฮันเตอร์
จึงวางมือจากเครื่องดนตรีของท่านและน�า
มาเล่นเป็นครั้งคราวกับครอบครัวเพื่อให้
พวกเขาร้องตาม1

โซลตานคิดถึงการพายเรือแคนู แต่เขา
ตระหนักว่าความรักที่เขามีต่อการพายเรือ 
แคนูแรงกล้าพอที่จะแข่งกับความรักที่เขา 
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โซลตาน ซูกซ์ แห่ง 
เซเกด ฮังการี ยอมทิ้ง
การพายเรือแคนูเพื่อจะ
มีเวลาให้พระกิตติคุณ
มากขึ้น

มีต่อพระเจ้า และเป็นไปได้ว่าจะชนะด้วย
ถ้าเขายังอยู่ใกล้ชิดกับกีฬานั้นมากเกินไป

หลกัธรรมเดยีวกนันีส้ามารถประยกุต์ใช้ 
กับกิจกรรมใดก็ตามที่น�าเราออกไปจาก
การเป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้
เราเป็น ส�าหรับเราแต่ละคน อาจจะดีกว่า
ที่เราจะด�าเนินชีวิตโดยปราศจากบางสิ่ง
บางอย่าง—แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดี—แต่ดีกว่า
ที่ต้องมาเสี่ยงแลกกับชีวิตนิรันดร์ของเรา

“ศาสนจักรกลายมาเป็นชีวิตผม” โซล- 
ตานกล่าว “การที่รู้ว่ากีฬาแคนูไม่อาจท�า 
เป็นอาชีพได้หากผมต้องการเป็นสมาชิกที่
แข็งขัน และจะเป็นได้แค่งานอดิเรก จึง
เป็นเรื่องง่ายที่จะเลิก ผมต้องการจดจ่ออยู่
ที่พระบิดาบนสวรรค์เท่านั้น”

โซลตานเริ่มตั้งใจศึกษาพระกิตติคุณ 
แบบเดียวกับที่เขาตั้งใจในทุกๆ เรื่องที่เขา
แสวงหา เขาวางเป้าหมายที่จะรับใช้งาน
เผยแผ่ เขาต้องการอยู่ในประเทศของเขา
และสอนคนอื่นๆ

เขารับใช้ในฮังการีและปัจจุบันท�างาน 
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยม 
ปลาย เขายังคงวางล�าดับความส�าคัญไว ้
กับพระกิตติคุณ “มีหลายสิ่งที่เราต้องยอม 
ละทิ้งเพราะสิ่งนั้นขวางทางของพระผู้เป็น 
เจ้า” เขากล่าว “เป็นเรือ่งง่ายทีจ่ะละทิง้สิง่ที ่
เรารูว่้าไม่ดี แต่บ่อยครัง้เรามกัจะไม่รูว่้าเมือ่ 
ใดที่เราต้องละทิ้งสิ่งดีเพื่อสิ่งที่ดีกว่า เรา 
คิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้เลวร้ายอะไร เราสามารถ 
ยึดถือไว้และยังคงท�าตามแผนของพระผู ้
เป็นเจ้าต่อไปได้” แต่โซลตานรู้ว่าเราต้อง
ละทิ้งสิ่งดีถ้าสิ่งนั้นท�าให้เราออกจากการ
ท�าตามแผนของพระผู้เป็นเจ้า 

อ้างอิง

1. ดู เอลีนอร์ โนว์เลส, Howard W. Hunter  
(1994), 81.
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“ฉันจะอธิบายให ้
เพื่อนฟังอย่างไรว่าเหตุใด 
การฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ ์
ทางเพศจึงไม่ใช่ความคิดที่ดี”

พระบดิาบนสวรรค์ทรงต้องการให้เรามคีวามสขุและ 
มีค่าควรส�าหรับพระวิญญาณของพระองค์ พระ- 
องค์จึงประทานพระบัญญัติแก่เราเพื่อช่วยให้เรา 
รักษาความคิด ค�าพูด และการกระท�าของเราให้
อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม กฎความบริสุทธิ์ทาง 

เพศช่วยเรารักษาอ�านาจการให้ก�าเนิดให้อยู่ภายในขอบเขตของการ 
แต่งงาน เหตุผลหนึ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้อ�านาจการให้ก�าเนิด 
เกดิขึน้ระหว่างสามกีบัภรรยาเท่านัน้เพราะ “เดก็มสีทิธิถ์อืก�าเนดิภายใน 
พันธะของการสมรส”1

ท่านอาจให้ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน กับเพื่อนของท่านเล่ม 
หนึง่ ในนัน้มเีหตผุลหลายประการว่าเหตใุดการรกัษากฎความบรสิทุธิ ์
ทางเพศจึงเป็นสิ่งที่ดี “เมื่อท่านบริสุทธิ์ทางเพศ ท่านก�าลังเตรียมตัว 
ท�าและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธ์ิในพระวิหาร ท่านเตรียมตัวสร้าง 
ชีวิตแต่งงานทีม่ัน่คงและน�าลกูๆ มาในโลกเพือ่เป็นส่วนหนึง่ของครอบ- 
ครวันรินัดร์อนัเป่ียมด้วยความรัก ท่านป้องกันตนเองจากอนัตรายทาง 
วิญญาณและทางอารมณ์ที่เกิดจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอก
สมรส ท่านป้องกันตนเองจากโรคร้ายด้วย การรักษาความบริสุทธิ์
ทางเพศช่วยให้ท่านมั่นใจ มีความสุขอย่างแท้จริง และสามารถตัดสิน
ใจได้ดีขึ้นในเวลานี้และในอนาคต”2

พระวิหาร
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงมีจุดประสงค์อันศักดิ์- 
สิทธ์ิส�าหรับเราทุกคน และจุดประสงค์นั้นสามารถม ี
สัมฤทธิผลในพระวิหาร เราพึงมีค่าควรที่จะเข้าพระ-
วิหารเพื่อที่ครอบครัวเราจะได้รับการผนึกตลอดกาล  
เราจะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเราอีกครั้ง และที่

ส�าคัญที่สุด เราจะมีปีติโดยไม่สิ้นสุด ซึ่งผู้ไม่มีค่าควรไม่อาจมีได้

อโลฟา เอ็ม. อายุ 18 ปี, ซามัว

การแต่งงานและครอบครัว
เราได้รับการกระตุ ้นให้มี 
ความบริสุทธิ์ทางเพศเพื่อ 
เราจะมค่ีาควรเข้าพระวหิาร 
และรกัษาพนัธสญัญาศักด์ิ- 
สิทธิ์ หากเรารักษากฎความ 

บริสุทธิ์ทางเพศ เราสามารถสร้างชีวิตแต่ง 
งานและครอบครัวที่เข้มแข็งได้ในอนาคต  
ซาตานจะคอยล่อลวงเราเสมอ แต่โดยการ
สวดอ้อนวอน พระคัมภีร์ และเพื่อนที่ดี  
เราจะเอาชนะการล่อลวงนั้นได้
เรสตี เอ็ม. อายุ 16 ปี, ฟิลิปปินส์

ผลเสีย
มีผลเสียมากมายอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎ 
ความบริสุทธิ์ทางเพศ แต่ท่านไม่ได้เรียน
ทุกเรื่องเหล่านั้นในชั่วโมงสุขศึกษา การ
ฝ่าฝืนกฎความบรสิทุธิท์างเพศจะผลกัพระ- 
วิญญาณออกไปจากชีวิตท่าน จะท�าให้คน 
ใกล้ชดิท่านเจบ็ปวด และท�าให้ท่านรูส้กึไม่ด ี
กบัตนเอง ผมแนะน�าให้ดวูดีทิศัน์ Mormon 
Messages ใต้หัวข้อ “Chastity: What Are 
the Limits? (ความบริสุทธิ์ทางเพศ: มีขอบ 
เขตอย่างไร)” [ที่ youth.lds.org ในภาษา
อังกฤษ โปรตุเกส และสเปน]
แมทธิว ที. อายุ 17 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ความบริสุทธ์ิและความเคารพ
โดยการท�าตามกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ  
เราจะรักษาความบริสุทธิ์ในสายพระเนตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า เราเคารพตนเองและเรา
ช่วยให้ผู้อื่นเคารพเราด้วย หากเราเชื่อฟัง 
กฎความบริสุทธิ์ทางเพศ เราแสดงให้เห็น
ว่าเราคือบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและ
เราเชิดชูมาตรฐานสูง เราจะหลีกเลี่ยง 
ความเสียใจ เมื่อเราเชื่อฟังพระบิดาบน
สวรรค์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
กฎนี้ ชีวิตเราจะมีความสุขมากข้ึนท่ีน่ีบน
แผ่นดินโลกและโลกที่จะมาถึง
อัลยานา จี. อายุ 19 ปี, ฟิลิปปินส์

คำ�ถ�ม & คำ�ตอบ

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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ของประทานอันศักด์ิสิทธ์ิ
ถ้าไม่ถือว่าของประทานแห่งการให้ก�าเนิด 
เป็นเรื่องส�าคัญ เราย่อมปฏิบัติต่อของ
ประทานอันล�้าค ่านี้จากพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
เหมอืนของธรรมดาชิน้หนึง่ การให้ของขวญั 
จะไม่รู้สึกถงึคณุค่าถ้าผูร้บัไม่คดิว่านีค่อืสิง่ 
พเิศษ เราต้องปฏบัิติต่อการให้ก�าเนดิอย่าง 
ศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเราทุกคนเป็นวิหาร
ของพระผูเ้ป็นเจ้าและควรธ�ารงอยูใ่นความ 
สะอาดบริสุทธิ์เสมือนหนึ่งพระวิหาร
เจรอน ซีย์. อายุ 15 ปี, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

พระวิญญาณอยู่กับเรา
เมื่อคุณสะอาดจากบาป 
คุณจะมีความสุขมากมาย
และจะได้รับพร ร่างกาย
เราเปรียบเสมือนพระวิหาร 
และพระบิดาบนสวรรค ์ 

“ไม ่ทรงสถิตอยู ่ ในวิหารที่ ไม ่บริสุทธิ์ ”  
(แอลมา 7:21) ฉะนั้น เมื่อเราสะอาดจาก
บาป พระวิญญาณก็สามารถอยู่กับเราได้
แมรีแอนน์ พี. อายุ 14 ปี, อาร์คันซอ 
สหรัฐอเมริกา

คำาถามสำาคัญ
ตอบค�าถามเพื่อนๆ ของคุณด้วยการถาม
ค�าถามบางข้อ อาทิ “จะท�าอย่างไรหากคู่
ในอนาคตก�าลังมองดูคุณอยู่ในขณะน้ี” 
ทุกคนที่เคยฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ์ทาง
เพศที่ผมเคยได้ยินมาล้วนรู้สึกเสียใจ “จะ
ท�าอย่างไรหากลูกในอนาคตของคุณถาม
ว่าคุณเคยฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ
หรือไม่” เพื่อนของคุณจ�าเป็นต้องเรียนรู้
เดี๋ยวนี้ว่ากฎความบริสุทธ์ิทางเพศส�าคัญ
เพียงใด ก่อนที่ลูกชายหรือลูกสาวจะถาม
ค�าถามนั้น คุณต้องรักษาตัวคุณให้สะอาด 
บริสุทธิเ์พือ่ชวีติทีม่คีวามสขุและมคีณุภาพ 
ชีวิตที่ดีโดยปราศจากความรู้สึกผิดที่กฎ 
ศักดิ์สิทธิ์ถูกฝ่าฝืน

โรบิน เค. อายุ 13 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

การฝ่าฝืนกฎ
ความบริสุทธิ์
ทางเพศก่อ
ให้เกิดอันตราย
ร้ายแรง

“ภายใต้พันธสัญญาอันป็นนิจของการ 
แต่งงาน พระเจ้าทรงยินยอมให้สามีและ 
ภรรยาใช้อ�านาจการให้ก�าเนิดอันศักดิ์สิทธิ ์
ในความรักและความงดงามทั้งหมดของพวก
เขาภายใต้ขอบเขตที่พระองค์ทรงก�าหนด. . .

“อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์อันสนิทสนม 
นี้เป็นที่ต้องห้ามส�าหรับพระผู้เป็นเจ้าถ้าท�า
นอกเหนือจากข้อผูกมัดอันเป็นนิจของการ
แต่งงาน เพราะสิ่งนี้ท�าลายพระประสงค์ของ 
พระองค์ ภายใต้พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของ 
การแต่งงาน ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นไป
ตามแผนของพระองค์ เมื่อน�าไปใช้ในทาง 
อื่น นั่นเป็นการขัดต่อพระประสงค์ ก่อให ้
เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งทางวิญญาณและ 
ทางอารมณ์ แม้ว่าผู้มีส่วนร่วมในการท�า 
ความผิดนี้จะไม่ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน 
ขณะนั้น แต่พวกเขาจะตระหนักถึงมันใน 
เวลาต่อมาอย่างแน่นอน การผิดศีลธรรม 
ทางเพศก่อให้เกิดอุปสรรคขวางกั้นอิทธิพล
ของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์”

ดู เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง “การตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง,”  
ดู เลียโฮนา, ก.พ. 1995, 32.

คุณธรรมและความบริสุทธ์ิทางเพศ
พระเจ้าทรงชื่นชมยินดีใน 
คุณธรรมและความบริสุทธ์ิ 
ทางเพศ ทุกสิ่งควรเกิดขึ้น
ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสม 
กฎความบรสิทุธิท์างเพศคอื 

พระบัญญัติจากพระเจ้า การสวดอ้อนวอน
และการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อน
คือการผสมผสานอย่างลงตัวในการที่จะรู้
ว่าความสะอาดบริสุทธิ์เป็นพร

เซลีน อาร์. อายุ 18 ปี, นิการากัว

ภายในการแต่งงาน
ดิฉันจะอธิบายกับเพื่อนว่าการฝ่าฝืนกฎ
ความบริสุทธิ์ทางเพศเป็นความคิดที่ไม่ถูก 
ต้องเพราะอ�านาจการให้ก�าเนิดมีไว้ส�าหรับ 
คู่แต่งงานตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อเรา
ฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ เราสูญเสีย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา

ออกัสตินา เอ., อายุ 15 ปี, กานา

อ้างอิง
1.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,  

พ.ย.	2010,	165.
2.	 เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

(จุลสาร,	2011),	35.
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อ�จมกี�รแก้ไขคว�มย�วหรอืคว�มชดัเจนของคำ�ตอบ 
ทีส่่งม�

ระบขุ้อมลูและคำ�อนญุ�ตต่อไปนีไ้ว้ในอเีมลหรอืจดหม�ย 
ของท่�น (1) ชือ่น�มสกลุ (2) วนัเดอืนปีเกดิ (3)  
วอร์ดหรอืส�ข� (4) สเตคหรอืท้องถิน่ (5) คำ�อนญุ�ต 
เป็นล�ยลกัษณ์อกัษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยตุำ�่กว่�  
18 ปีต้องมคีำ�อนญุ�ตเป็นล�ยลกัษณ์อกัษรจ�ก 
ผูป้กครองให้ตพีมิพ์คำ�ตอบและรปูถ่�ยคว�มละเอยีด 
สงูของท่�น (ส่งท�งอเีมลได้)

คำาถามครั้งต่อไป

“ฉันควรทำ�อย่�งไรเมื่อที ่
โรงเรียนพูดถึงหัวข้อที ่
ไม่สอดคล้องกับคำ�สอน 
พระกิตติคุณ เช่น  
ก�รทำ�แท้ง”



“การได้ทราบว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างผมช่วย 
ให้ผมจ�าเหตุผลที่จะเป็นผู้สอนศาสนาได้ 

 นั่นคือ เพื่อรับใช้พระเจ้าและน�าผู้อื่น 
มาหาพระผูช่้วยให้รอด พระเยซคูรสิต์ 
ผมทราบว่าพระองค์จะไม่ทรงให้ผม
ท�าสิง่ทีผ่มไม่อาจรบัมอืได้ขณะทีผ่ม 

ท�างานเผยแผ่”
ดิแลน เอ็ม., 
ยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ท่
านเคยไตร่ตรองถึงค่าของจิตวิญ- 
ญาณมนุษย์หรือไม่ ท่านเคยสงสัย 
เกีย่วกบัศกัยภาพท่ีอยู่ในเราแต่ละ 

คนหรือไม่

ครัง้หนึง่ข้าพเจ้าเข้าร่วมการประชมุใหญ่ 

สเตคซึ่งพอล ซี. ไชล์ด อดีตประธานสเตค 

ของข้าพเจ้าเปิดหลักค�าสอนและพันธ- 

สัญญา 18 แล้วเริ่มอ่านว่า “จ�าไว้ว่า ค่า
ของจิตวิญญาณ ยิ่งใหญ่ในสายพระ- 

เนตรของพระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 10)

จากนั้น ประธานไชล์ดถามว่า “ค่าของ 

จิตวญิญาณมนษุย์คอือะไร” ท่านเลีย่งท่ีจะ 

เรียกอธิการ ประธานสเตค หรือสภาสูงให้ 

ตอบค�าถาม แต่ท่านเลือกประธานโควรัม

เอ็ลเดอร์

ชายผู้ตื่นตระหนกเงียบงันอยู่นานราว 

กับนิรันดร จากนั้นจึงกล่าวว่า “ค่าของจิต 

วิญญาณมนุษย์คือ ความสามารถที่จะ
เป็นดั่งพระผู้เป็นเจ้า”

ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนไตร่ตรอง 
ค�าตอบนัน้ ประธานไชล์ดกล่าวถึงข่าวสาร 
ของท่านต่อไป แต่ข้าพเจ้ายังคงใคร่ครวญ

วิธี
รับใช้ใน
การเรียกของ
ฐานะปุโรหิต

ค�าตอบที่ได้รับการดลใจนั้น
การเอื้อมออกไป การสอน การ

สัมผัสจิตวิญญาณล�้าค่าซึ่งพระบิดาทรง
เตรียมไว้เพื่อรับข่าวสารของพระองค์เป็น 
งานที่ยิ่งใหญ่ ความส�าเร็จไม่ค่อยจะเรียบ 
ง่ายนัก โดยทั่วไปมักจะเกิดขึ้นหลังจาก  
น�า้ตา การทดลอง ความไว้วางใจ และ 
ประจักษ์พยาน

ผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้ามีก�าลังใจจาก 
ค�ารับรองของพระอาจารย์ที่ว่า “เราจะอยู ่
กับท่านทั้งหลายเสมอไป” (มัทธิว 28:20) 
ค�าสัญญาอันส�าคัญยิ่งนี้สนับสนุนท่านทั้ง
หลายซึ่งเป็นพี่น้องชายฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนที่ได้รับเรียกให้ด�ารงต�าแหน่ง
ผู้น�าในโควรัมของมัคนายก ผู้สอน 
และปุโรหิต กระตุ้นพวกท่านให้
เตรียมตัวรับใช้ในสนามเผยแผ่ 
ปลอบโยนท่านในช่วงเวลาของ
ความท้อแท้ซึ่งมาเยือนทุกคน

“ดังนั้น, อย่าเบื่อหน่าย 
ในการท�าดี,” พระเจ้าตรัส 
“เพราะเจ้าก�าลังวางราก- 
ฐานของงานอันส�าคัญยิ่ง. 
และจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิด
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่.

ดูเถิด, พระเจ้าทรง
เรียกร้องใจและความคิด 
ที่เต็มใจ” (คพ. 64:33–34) 
ศรัทธาที่มั่นคง การวางใจ
อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
และความปรารถนาอย่าง
แรงกล้า มักเป็นเครื่องบ่ง 
บอกถึงผู้ที่รับใช้พระเจ้าด้วย
สุดใจ

หากมีพี่น้องชายท่านใดที่ได้ยินข้าพเจ้า 
รู้สึกไม่พร้อม หรือแม้แต่ไม่สามารถตอบ 
รับการเรียกให้รับใช้ ให้เสียสละ ให้เป็นพร
แก่ชีวิตผู้อื่นได้ จงจ�าความจริงที่ว่า “ผู้ที่
พระเจ้าทรงเรียก พระเจ้าทรงท�าให้
คู่ควร” 
จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดือน
เมษายน ค.ศ. 1987

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน
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ท่านนำาสิ่งนี ้
ไปใช้อย่างไร
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ห ้องสนทนา

จงปรึกษา
พระเจ้า

เมื่อผมอายุ 15 ปี ผมชอบเด็ก 
ผู ้หญิงคนหน่ึงในช้ันเ รียนท่ี 

โรงเรียนและอยากออกเดทกับเธอ 
เธอมีเสน่ห์แต่ผมสงสัยว่าผมควร
ชวนเธอไปออกเดทก่อนอายุ 16 ปี
หรือไม่ ผมนึกถึง แอลมา 37:37 ซึ่ง
เขียนว่า “จงปรึกษาพระเจ้าในการ 
กระท�าท้ังหมดของลกู, และพระองค์ 
จะทรงชี้ทางให้ลูกเพื่อความดี” ผม
จึงท�าตามนั้น ผมสวดอ้อนวอนแล้ว
รอค�าตอบจากพระเจ้าก่อนตัดสิน
ใจอยู่หลายวัน

วันหนึ่งที่โบสถ์ อธิการเรียกผม 
เข้าไปในห้องและเชิญให้ผมเป็น 
ผู้พูดในวันอาทิตย์ถัดไป ลองเดาส ิ
ครับว่าหัวข้ออะไร อย่าออกเดทจน 
กว่าท่านจะอายุอย่างน้อย 16 ปี ผม 
รูส้กึว่านีค่อืค�าตอบทีพ่ระเจ้าประทาน 
แก่ผม ซึ่งก็คือ ไม่ ผมจะสอนสิ่งที่
ผมไม่ปฏิบัติเองได้อย่างไร

เพราะผมปรึกษาพระเจ้า ผมจึง 
สามารถเรียนรู ้พระประสงค์ของ
พระเจ้าส�าหรับชีวิตผมและยังหนี
จากการล่อลวงได้ด้วย ผมทราบว่า
ถ้าเราปรึกษาพระเจ้า พระองค์จะ
ทรงบอกเราถึงพระประสงค์ของ 
พระองค์และเราจะได้รบัพรมากมาย

เอดวาร์โด โอลิเวรา,  
เซอารา บราซิล

พระคัมภีร์ข้อโปรดของผม
หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 24:8
พระคัมภีร์ข้อนี้ท�ำให้ผมรู้สึกดีเมื่อผมก�ำลังเผชิญกำรทดลองเพรำะ 
พระคัมภีร์กล่ำวว่ำ “เรำอยู่กับเจ้ำ, แม้จนถึงที่สุดของวันเวลำของเจ้ำ.” 
ข้อควำมนี้บอกผมว่ำหำกผมแสวงหำพระบิดำบนสวรรค์ พระองค ์
จะทรงอยู่เคียงข้ำงผมเสมอตรำบจนวำระสุดท้ำย
ของชีวิต

อเล็กซ์ ออร์ติซ, นวยโวคาซัสกรันเด เม็กซิโก

ที่น�าไปสู่ชีวิตนิรันดร์
ขณะผู้สอนศาสนาแบ่งปันสิ่งนี้  

ผมมีความรู้สึกแรงกล้าที่เป็นประ- 
จักษ์พยานต่อตนเองว่านี่คือความ 
จริง ผมจึงตัดสินใจเข้าร่วมกับ 
ศาสนจักร

ต่อมาผมตัดสินใจรับใช้งาน 
เผยแผ่เพราะผมอยากช่วยให้ผู้อ่ืน
รู ้ เกี่ยวกับของขวัญอันล�้าเลิศน้ี 
โดยการสอนและแบ่งปันเรื่องการ
ชดใช้ ผมเห็นผู้อื่นเปลี่ยนวิถีชีวิต 
ใหม่ การเปลีย่นแปลงโดยสมบรูณ์ 
มาถึงไม่ใช่โดยการได้ยินเกี่ยวกับ
การชดใช้เท่านั้น แต่โดยการน�าไป
ใช้ในชีวิตของผมด้วย

ผมทราบว่าการชดใช้คือสิ่งที่
เป็นจริง เมื่อเราเชื้อเชิญอิทธิพล
ของการชดใช้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรา 
ไม่ว่าสภาพการณ์ใดที่เราเผชิญ  
เราจะจัดการได้ทุกอย่างและเรา
จะรู้สึกปีติ
อิโอริติ ตาบูรูเอีย, คิริบาตี

อำานาจของ
การชดใช้

เมื่อผู ้สอนศาสนาสอนผม 
หัวข้อหลักของบทเรียนมัก 

จะเป็นพระเยซูคริสต์และการ 
ชดใช้ของพระองค์ พวกเขาอธิ- 
บายว่าการชดใช้คือของขวัญที ่
พระเยซูคริสต์ประทานแก่เราแต่ 
ละคน เป็นของขวัญที่สามารถ 
น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันยาม
เผชิญหน้ากับการทดลองหรือ 
เมือ่เราท�าบาป พลงัของการชดใช้ 
หนุนใจ รักษา และช่วยเราให้
กลับคืนสู่ทางคับแคบและแคบ
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เหตุใดเราจึงต้องมี

หลายคนอาจถามท่านว่าเหตุใด
เราจึงต้องมีพระคัมภีร์มอรมอน
ในเมื่อเรามีพระคัมภีร์ไบเบิล

แล้ว อันที่จริง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพยาน
ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น (ดู 2 นีไฟ 29:3) มีเหตุผล
มากมายว่าเหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึง 
ส�าคญัในยุคของเรา (ตัวอย่างเช่น ด ู2 นไีฟ 
29:7–11) นี่เป็นเพียงเหตุผลบางประการ
ว่าเหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึงจ�าเป็น

พยานอีกเล่มหน่ึงถึงพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นแบบแผน

ของการใช้พยานหลายคนในการสถาปนา 
ความจริงในศาสนจักรของพระคริสต ์  
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานท่ีสองต่อ 
จากพระคัมภีร์ไบเบิลในฐานะประจักษ ์
พยานอีกเล่มหนึ่งถึงพระคริสต์ เอ็ลเดอร์

พยานสองเล่ม
“พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพยานเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร ์
มอรมอนเป็นอีกเล่มหนึ่ง เหตุใดพยานทั้งสองเล่มนี้จึงส�าคัญอย่างยิ่ง 

ภาพตัวอย่างต่อไปนี้อาจช่วยได้ ท่านลากเส้นตรงผ่านจุดเดียวบนกระดาษแผ่นนี้ได้กี่เส้น ค�า
ตอบคือไม่จ�ากัด ลองฉุกคิดสักครู่ว่าให้จุดเดียวนั้นหมายถึงพระคัมภีร์ไบเบิลและให้เส้นตรง 
หลายร้อยเส้นที่ลากผ่านจุดดังกล่าวหมายถึงการตีความพระคัมภีร์ไบเบิลไปต่างๆ นานา ซึ่ง
การตีความแต่ละอย่างหมายถึงนิกายต่างๆ

“อย่างไรก็ตาม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบนกระดาษแผ่นนี้มีจุดที่สองซึ่งหมายถึงพระคัมภีร ์
มอรมอน ท่านสามารถลากเส้นตรงระหว่างจุดสองจุดนี้ อันได้แก่ พระคัมภีร์ไบเบิลและพระ- 
คัมภีร์มอรมอนได้กี่เส้น เส้นเดียว ประจักษ์พยานของพยานทั้งสองเล่มนี้ท�าให้การตีความ
หลักค�าสอนของพระคริสต์เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

“ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระคัมภีร์มอรมอนท�าหน้าที่เป็นพยานยืนยัน อรรถาธิบาย และรวม

หลักค�าสอนที่สอนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นหนึ่งเดียว”

เอ็ลเดอร์แทด  อาร์.  คอลลิสเตอร์  แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ  ดู  “พระคัมภีร์มอรมอน—
พระคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 94.

พระคัมภีร์มอรมอน
ภา

พป
ระ

กอ
บ 

โด
ย 

ไบ
รอ

ัน 
บีช

; ภ
าพ

จา
กว

ีดิท
ัศน

์ ©
 2

00
1 

IR
I

พระคริสตธรรมคัมภีร์
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มาร์ค อี. ปีเตอร์เซ็น (1900–1984) แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองเคยกล่าวไว้ครั้ง
หน่ึงว่า “สาเหตุหลักที่เรามีพระคัมภีร ์
มอรมอนก็เพราะว่าในข้อกล่าวหาใดๆ ต้อง 
มีพยานสองสามปาก จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้  
(ดู 2 โครินธ์ 13:1) เรามีพระคัมภีร์ไบเบิล  
และเรายังมีพระคัมภีร์มอรมอนด้วย ประ- 
กอบกันเป็นสองเสียง—พระคัมภีร์สองเล่ม 
—จากผู้คนในสมัยโบราณสองกลุ่มที่อยู่
ห่างกันมาก ต่างแสดงประจักษ์พยานถึง 
ความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าพระเยซ ู
คริสต์”1 ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน  
(1899–1994) เสริมว่า “เราต้องไม่ลืมว่า 
พระเจ ้าพระองค์เองทรงให้พระคัมภีร ์ 
มอรมอนเป็นพยานหลักของพระองค์”2

ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ
เราทราบว่า “ความแจ้งชัดและสิ่งมีค่า 

ทัง้หลาย…ถกูน�าไปจาก” พระคมัภร์ีไบเบลิ 
ตลอดวันเวลาที่ผ่านมา (1 นีไฟ 13:40)  
พระคัมภีร์มอรมอนท�าให้หลักค�าสอนของ 
พระครสิต์กระจ่างชดัและน�าความสมบรูณ์ 
ของพระกิตติคุณมาสู่โลกอีกครั้งหน่ึง (ดู 
1 นีไฟ 13:38–41) ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์
มอรมอนช่วยให้เรารู้ว่าบัพติศมาต้องประ- 
กอบพิธโีดยการลงไปในน�า้ทัง้ตวั (ด ู3 นไีฟ 
11:26) และรู้ว่าเด็กเล็กๆ ไม่ต้องรับบัพ- 
ติศมา (ดู โมโรไน 8:4–26)

ศูนย์กลางของศาสนจักรท่ี 
ได้รับการฟ้ืนฟู

โจเซฟ สมิธเป็นพยานว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนเป็น “ศิลาหลักแห่งศาสนาของ 
เรา”3 เพราะเรารู้สิ่งนี้ จึงดูจะไม่ใช่ความ 
บังเอิญที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายก่อตั้งขึ้นในวันที่ 6  
เมษายน ค.ศ. 1830 หลังจากที่พระคัมภีร์ 

มอรมอนมีจ�าหน่ายต่อสาธารณชนเป็น 
ครั้งแรกในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1830 ได้
เพียง 11 วัน ศาสนจักรไม่ได้ก่อต้ังจน
กระทั่งพระคัมภีร์ที่เป็นศิลาหลักจะมีให้
บรรดาสมาชิกศาสนจักร

พรในชีวิตเรา
โจเซฟ สมิธสอนเกี่ยวกับพระคัมภีร์

มอรมอนว่า “มนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการ
ของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่น
ใด.”4 พระคัมภีร์มอรมอนมีพลังอ�านาจที่
จะเปลี่ยนชีวิต—รวมถึงท่านและผู้ที่ท่าน
แบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอนด้วย ประธาน
เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานสูงสุดเป็นพยานว่า “อิทธิพลของ 
พระคัมภีร์มอรมอนที่มีต่ออุปนิสัย พลัง
อ�านาจและความกล้าหาญของท่านในการ 
เป็นพยานให้พระผู ้เป็นเจ้านั้นแน่นอน 
หลักค�าสอนและแบบอย่างที่องอาจใน
พระคัมภีร์จะหนุนใจ ชี้น�า และกระตุ้นให้
ท่านเกิดความกล้าหาญ…การศึกษาพระ- 
คัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
จะสร้างศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา  
ในพระบุตรที่รักของพระองค์ และในพระ- 
กิตติคุณของพระองค์ พระคัมภีร์จะสร้าง
ศรัทธาของท่านในศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า ทั้งในสมยัโบราณและสมยั 
ปัจจุบัน…พระคัมภีร์สามารถดึงท่านเข้า 
ใกล้พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าหนังสือเล่มอ่ืนใด 
พระคัมภีร์สามารถเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่
ดีขึ้น”5 

อ้างอิง
1.  มาร์ค อี. ปีเตอร์เซ็น, “Evidence of Things  

Not Seen,” Ensign, พ.ค. 1978, 63.
2.  The Teachings of Ezra Taft Benson (1988), 204.
3.  โจเซฟ สมิธ, ในคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน.
4 โจเซฟ สมิธ, ในคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน.
5.  ดู เฮนรีย์ บี. อายริงก์, “พยาน” เลียโฮนา, พ.ย. 

2011, 86–90.

มอรมอน
ร่วมวงสนทนา

ตลอดเดือนเมษายนท ่านจะศึกษา 

เกี่ยวกับการละทิ้งความเชื่อและการ 

ฟื้นฟูในชั้นเรียนโควรัมฐานะปุโรหิต เยาวชน 

หญิง และโรงเรียนวันอาทิตย์ (หากวอร์ด 

หรอืสาขามบีทเรยีนใหม่นีใ้นภาษาของท่าน) 

การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนคือส่วน 

ส�าคัญของการฟื้นฟู หลังจากที่ท่านอ่านบท 

ความนี้ ขอให้ท่านตรึกตรองว่าชีวิตท่านต่าง 

ไปอย่างไรบ้างเพราะท่านมพีระคมัภร์ีมอรมอน 

ท่านอาจเขียนความรู ้สึกของท่านลงใน

บันทึกส่วนตัวและอาจแบ่งปันความรู้สึกดัง

กล่าวโดยการเป็นพยานที่บ้าน ที่โบสถ์ หรือ

ในสื่อสังคมออนไลน์

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อประจำ�เดือนนี้:การละทิ้งความเชื่อ และการฟื้นฟู



ยูกนัดาการเติบโตใน 

ผืนดินอุดมสมบูรณ์:  

เยาวช
นผู้ซื่อ

สัตย์ใน
 

โดย ซินดี สมิธ
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จากที่พวกเขาได้รับและด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
เยาวชนในยูกันดาได้เห็นศรัทธาและความหวังเติบโตอยู่รายรอบ

ณ ใจกลางแอฟริกาตะวันออก 
ประเทศยูกันดาอันสวยงาม
ได้รับพรด้วยขุนเขาเรียง

รายเต็มไปด้วยต้นอ้อยและต้นกล้วย—
และด้วยเยาวชนที่พร ้อมยอมรับและ
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์

สเตคแรกในยูกันดาจัดตั้งขึ้นในปี 2010 
ศาสนจักรก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วย
จ�านวนเยาวชนชายหญิงมากมายในแต่
ละวอร์ดและสาขา

ชูธงด้วยการเป็นแบบอย่าง

เยาวชนหญิงในวอร์ดหนึ่งได้รับแรง 
บันดาลใจเรื่องความบริสุทธิ์จากค�าสอน 
ของซิสเตอร์อีเลน เอส. ดัลตัน ประธาน
เยาวชนหญิงสามัญ ดังนี้ “ถึงเวลาแล้วที่
เราแต่ละคนจะลุกขึ้นและคลี่ผืนธงต่อโลก
เพื่อป่าวร้องให้หวนคืนสู่ความบริสุทธ์ิ”1 

เหล่าเยาวชนหญิงปีนเนินเขาที่มองลงไป
เห็นทัศนียภาพของเมืองแล้วชูธงสีทองอัน 
เป็นสญัลกัษณ์ถงึการปฏญิาณตนของพวก 
เธอท่ีจะเป็นแบบอย่างของความบริสุทธิ์ 
ทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลง “สูงขึ้นไป ณ 
ยอดเขา” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 4)

เยาวชนหญิงเหล่านี้ได้ยกระดับมาตร- 
ฐานแห่งความชอบธรรมส่วนบุคคลของ 
พวกเธอ การเชื่อฟังของเยาวชนหญิงเหล่า 
นี้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ประจักษ์ 
พยานของตนเองและเป็นแรงบันดาลใจให้ 
ผู้อื่น ซิสเตอร์ดัลตันกล่าวว่า “อย่าประเมิน
พลังของอิทธิพลอันชอบธรรมของท่านต�่า
เกินไป”2 และเช่นเดียวกับธง แบบอย่าง
ของเยาวชนหญิงเหล่านี้โบกสะบัดต่อทั่ว
โลก

เฉกเช่นเยาวชนหญิงจ�านวนมากใน 
ยูกันดา ซานดราเดินมากกว่าหนึ่งไมล์เพื่อ 
ไปโบสถ์ ช่วยท�าความสะอาดอาคารประ- 
ชุมทุกวันศุกร์ และเข้าร่วมเซมินารีทุกวัน 
เสาร์ ช่วงกลางสัปดาห์ เธอตื่นก่อนตีห้า 
เพื่ออ่านหนังสือเรียนและจากนั้นก็เดินไป
โรงเรียน กลับถึงบ้านหลังหกโมงเย็น เธอ
ขาดเรียนไปหนึ่งปีเพราะมีปัญหาด้านการ 
เงิน แต่ยังเผชิญการท้าทายต่างๆ ด้วย 
เจตคติเชิงบวก “พระกิตติคุณช่วยดิฉันให้
แน่วแน่และไม่หวั่นไหว” 

ซานดราเป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคน 
เดียวในบ้าน แต่คุณพ่อคุณแม่สนับสนุน
เธอในงานรับใช้ศาสนจักร เช่น ให้ความ

ยูกนัดา ภา
พถ

่าย
โด

ย 
ซิน

ดี 
สม

ิธ

ซานดรา

ยูกันดา
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ช่วยเหลือเมื่อวอร์ดท�าความสะอาดพื้น 
สถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้าในท้องที่ ครอบ- 
ครัวของเธอเห็นว่าพระกิตติคุณช่วยให้เธอ 
เข้มแข็ง แม้ในยามเผชิญหน้ากับปัญหาที่
แก้ไขไม่ได้ เมือ่นกึย้อนไปถงึทีม่าของความ 
แข็งแกร่งนั้น ซานดรากล่าวว่า “เมื่อดิฉัน 
ไปโบสถ์ ดิฉันรู ้สึกราวกับว่าก�าลังสวม
ยุทธภัณฑ์ของพระผู้เป็นเจ้า” (ดู เอเฟซัส 
6:11–17)

ซซูานผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสเมือ่ไม่นานมา 
นี้รักศาสนจักร เธอมีถิ่นก�าเนิดเดิมที่เซาท ์

ซูดาน ครอบครัวของเธอหนีความยาก 
ล�าบากและได้รับพรให้เจอผู้สอนศาสนา 
ในยูกันดา ในฐานะของผู้ลี้ภัย เธอพบ 
สันติสุขและความคุ้มครองจากพระกิตติ- 
คุณ ในวันอาทิตย์เธอจะพาน้องๆ ของเธอ 
มาโบสถ์ และพาเด็กคนอื่นอีกถึง 10 คน
ซึง่ไม่ใช่สมาชกิศาสนจกัรมาด้วย ภายหลงั 
การเสียชีวิตอย่างกะทันหันของสมาชิก
ครอบครัวคนหนึ่ง เธอกลับไปที่เซาท์ซูดาน
และรอให้ศาสนจักรมาก่อตั้งในเขตของ 
เธอ ทัง้ซซูานและซานดราเผชญิการท้าทาย 
ต่างๆ แต่พวกเธอพึ่งพาพระผู ้เป็นเจ้า 
และชื่นชมผลจากการด�าเนินชีวิตตาม 
พระกติติคุณของพระเยซคูรสิต์ (ด ูแอลมา 
32:6–8, 43)

การเสียสละเพ่ือรับใช้งานเผยแผ่
เยาวชนชายในยูกันดาเริ่มเล่นฟุตบอล 

ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็เลก็ๆ โดยใช้กิง่ไม้ทีม่ดัรวม 
กันแน่นแทนลูกบอล ตั้งแต่สมัยท่ีเดนนิส 
ยังเล็กมาก เขามีพรสวรรค์ด้านกีฬา และ 

โรงเรียนมัธยมปลายของเขามอบ 
ทุนการศึกษาเพื่อให้เขาเล่นใน

ทมีโรงเรยีน หลงัจากเดนนสิ 

บนสุด: เยาวชนเข้าร่วมไฟร์ไซด ์
สเตคด้วยกัน

บน: ซูซาน (กลาง) ผู้ลี้ภัยใน
ยูกันดาพบสันติสุขในพระกิตติคุณ
และพาพี่น้องกับเด็กคนอื่นๆ  
มาโบสถ์

กลาง: เยาวชนหญิงในวอร์ดนี้
มีความสุขในการทำาความก้าวหน้า
ส่วนบุคคล

ขวา: เดนนิสทิ้งตำาแหน่ง 
ในทีมฟุตบอลอาชีพเพื่อสั่งสอน 
พระกิตติคุณ เขากับเยาวชนชาย 
คนอื่นๆ ในโควรัมปุโรหิตเสียสละ
และเอาชนะการท้าทายต่างๆ  
เพื่อรับใช้งานเผยแผ่
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จบมัธยมปลาย ทีมอาชีพเสนอรายได้ 
ที่พัก และอาหารให้เขา ราวกับฝันท่ีเป็น
จริง แต่เดนนิสรู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคต่อ
แผนไปเผยแผ่ศาสนาต่อมาภายในปีนั้น

ความปรารถนาของเดนนิสที่จะท�าสิ่งที่
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการนั้นแรง 
 

กล้ามากจนเขาไม่ต้องการแม้แต่จะถูก
ชักจูงให้อยู่ในทีมเมื่อถึงเวลาที่ควรรับใช ้
งานเผยแผ่ หลายคนนึกกังขากับการเลือก 
ของเขา แต่เดนนิสแน่ใจว่าเขาตัดสินใจถูก 
ต้อง—เพื่อตนเองและผู้อื่น “น้องชายสอง
คนและน้องสาวของผมเพิง่จะรับบพัตศิมา” 
เขากล่าว “ผมไม่เคยคิดว่าน้องสาวผมจะ
ยอมฟังพระกิตติคุณ เมื่อผมเห็นพระผู้เป็น
เจ้าทรงท�าปาฏิหาริย์ในครอบครัวผม ผม
จึงมีความหวังอันเจิดจ้าส�าหรับอนาคต
ของผม”

ในวอร์ดของเดนนิส เยาวชนชายศึกษา  
สั่งสอนกิตติคุณของเรา ทุกสัปดาห์ พวก 
เขาเป็นเหมอืนทมี ท�างานกับผูส้อนศาสนา 
เต็มเวลาอย่างใกล้ชิดและพาเพื่อนๆ มา
ร่วมนมสัการในวนัอาทติย์ตลอดจนกจิกรรม 
อื่นๆ รวมถึงการเล่นบาสเก็ตบอลและฟุต- 
บอลช่วงกลางสัปดาห์ ปุโรหิตให้บัพติศมา

เพื่อนๆ และผู้อื่นที่พวกเขาช่วยสอนกับผู้
สอนศาสนา ช่วงหลายปีทีผ่่านมา เยาวชน 
ชายทีมนี้ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
วอร์ด และสี่คนในทีมรวมถึงเดนนิสได้รับ
เรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ไนโรบี เคนยา

พวกเขาท�าตามค�าแนะน�าของเอ็ลเดอร ์
เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองให้ “เป็นผู้สอนศาสนาให้นานก่อนยื่น
เอกสารสมัครเป็นผู้สอนศาสนา”3 พวกเขา 
ท�าตามนั้นโดยท�างานร่วมกันเป็นโควรัม 
ท�างานเป็นทีมย่อมดีกว่าวิธีอื่น

ผูส้อนศาสนาทัง้สีค่นเอาชนะการท้าทาย 
ต่างๆ เพื่อจะรับใช้ วิลเบอร์ฟอร์ซอธิบาย 
ว่า “ผมเกือบหมดหวังที่จะไปเป็นผู้สอน 
ศาสนา [เพราะเรื่องค่าใช้จ่าย] แต่แล้วผม 
ได้อ่าน มัทธิว 6:19–20 ว่า ‘อย่าสะสม 
ทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลก 
…แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวก 
ท่านเองไว้ในสวรรค์’ ดงันัน้ด้วยความพาก- 
เพียรและมุ่งมั่น ผมจึงท�าเป้าหมายของ
การรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาได้ส�าเร็จ ผม 
รักงานผู้สอนศาสนา ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่า 
การแสวงหาอาณาจักรสวรรค์เป็นอันดับ
แรก”

ความหวังสำาหรับอนาคต
เยาวชนในยูกันดาช่วยกันสร้างอาณา- 

จักรของพระผู้เป็นเจ้าที่นี่ด้วยความหวัง 
อันยิ่งใหญ่ส�าหรับอนาคต แม้ว่าจะไม่มี 
พระวหิารในแอฟรกิาตะวนัออก แต่เยาวชน 
ตั้งตารอเวลาที่พวกเขาจะแต่งงานในพระ- 
วิหารสักแห่งที่ไกลออกไป กิจกรรมสเตค 
ครั้งหนึ่งมุ่งเน้นเรื่องการเตรียมตัวเข้าพระ- 
วิหาร และในตอนท้าย สมาชิกคนหนึ่งใน
ฝ่ายประธานสเตคแสดงประจักษ์พยาน 

ของเขาว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงรักพวกท่าน  
พวกท่านคืออนาคตของศาสนจักรใน
ยูกันดา” เยาวชนผู้ชอบธรรมเหล่าน้ีก�าลัง
เป็นอทิธพิลส�าคัญแล้ว

เยาวชนชายและเยาวชนหญงิในยกูนัดา 
ก�าลังเสียสละสิ่งทางโลกเพื่อรับพรซึ่งจะ 
ด�ารงอยู่ตลอดไป พวกเขาปลูกเมล็ดพืช 
แห่งศรทัธาและบ�ารงุเลีย้งด้วยความเอาใจ 
ใส่ (ดู แอลมา 32:33–37) ดังต้นไม้ที่อุดม
ไปด้วยผล (ดู แอลมา 32:42) เยาวชน 
ร่วมแบ่งปันปีตแิห่งพระกติตคิณุในแผ่นดิน 
อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ 
ซินดี สมิธอาศัยอยู่ที่ยูกันดาช่วงที่สามีของ
เธอทำางานที่นั่น และปัจจุบันนี้พวกเขาอาศัย

อยู่ที่ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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นิ
ยามของเพื่อนเปลี่ยนไปแล้ว 
ส�าหรบัโลกทีเ่ชือ่มต่อทางเทคโน- 
โลยีในทุกวันนี้ ปัจจุบันเราอาจ 

คิดว่าเรามี “เพื่อน” มากมาย จริงอยู่ที่ว่า 
เราชื่นชอบความสามารถในการรับทราบ 
ข้อมูลและเกาะติดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตคนทีเ่รารูจ้กั เพือ่นในปัจจบุนัและเพือ่น 
ในอดีต หรือแม้แต่คนที่เราไม่เคยเจอตัว
แต่เราเรียกเขาว่าเพื่อน

ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์ ค�าว่า  
“เพื่อน” มักใช้บรรยาย กลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อ  
แทน ผู้คนที่เรามีสัมพันธภาพด้วย ท่าน 
สามารถส่งข้อความถึง “เพื่อน” ของท่าน  
แต่น่ีไม่ใช่สิง่เดยีวกนักบัการมสีมัพนัธภาพ 

      อะไรคอื

เพื่อนแท้

อะไรคือ
เพื่อนแท้

แสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่ออีกคน 
หนึ่งคือแก่นแท้ของมิตรภาพที่แท้จริง คือ
การให้คนอ่ืนมาก่อน คือการเป็นคนซือ่สตัย์  
จงรักภักดี และบริสุทธิ์ในการกระท�าทุก 
อย่าง บางทีอาจจะเป็นค�าว่า ความมั่นคง
ต่อกัน นั่นเองที่ไขความหมายแท้จริงของ
มติรภาพ

เมื่อเอมีลูกสาวของดิฉันอายุ 15 ปี  
เธอตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของเพื่อนที ่
เธอจะแสวงหา เช้าวันหนึ่งดิฉันสังเกตเห็น 
พระคัมภีร์มอรมอนเปิดไว้ที่ แอลมา 48  
เธอท�าเครื่องหมายข้อที่อธิบายถึงแม่ทัพ 
โมโรไนว่า “โมโรไนเป็นบุรุษที่แข็งแรงและ 
ทรงพลงั; ท่านเป็นคนมคีวามเข้าใจสมบรูณ์ 
… แท้จริงแล้ว, และท่านเป็นคนที่มั่นคง
ด้วยศรัทธาแห่งพระคริสต์” (ข้อ 11, 13)  
เธอเขียนไว้ตรงที่ว่างริมหน้าว่า “ฉันต้อง 

การออกเดทและแต่งงานกบัคนทีเ่หมอืน 
โมโรไน” เมื่อดิฉันเฝ้าสังเกตเอมีกับ 

ชายหนุ่มที่เธอคบและต่อมาเม่ือเธอออก 
เดทขณะอายุ 16 ปี ดิฉันเห็นว่าเธอเป็น
แบบอย่างของคุณสมบัติดังกล่าวด้วยตัว

ของเธอเองและช่วยผู้อ่ืนด�าเนินชีวิตให้
คู ่ควรกับอัตลักษณ์ของพวกเขาใน
ฐานะบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ด�ารง 

ฐานะปุโรหิต บิดาและผู้น�าในอนาคต
เพื่อนแท้มีอิทธิพลในการให้ผู้ที่พวกเขา

คบหาสมาคม “ยืดให้สูงขึ้นอีกนิด [และ] 
เป็นคนดีขึ้นอีกหน่อย”2 ท่านสามารถช่วย

โดย อีเลน เอส. ดัลตัน
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ

กับบุคคลหนึ่งโดยตรง
บางครัง้เราหมกมุน่อยูก่บั การม ี เพือ่น 

บางทีเราควรมุ่งเน้นที่ การเป็น เพื่อน
มีค�านิยามมากมายว่าการเป็นเพื่อน 

หมายความว่าอย่างไร ดิฉันจะไม่มีวันลืม 
ว่าได้ฟังเอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนเรื่องความ 
หมายของการเป็นเพื่อนและอิทธิพลอัน 
ทรงพลังของเพื่อนในชีวิตของเรา ค�านิยาม 
ของท่านส่งผลอันยาวนานต่อชีวิตดิฉัน  
ท่านกล่าวว่า “เพื่อนคือคนที่ท�าให้การ
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ง่ายข้ึน”1 ตามความหมายนี้ การ 
 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน
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เหลือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนชาย  
จงเตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่อันทรงเกียรติ 
ท่านสามารถช่วยกันธ�ารงความสะอาด
ทางศีลธรรม อิทธิพลและมิตรภาพอันชอบ
ธรรมของท่านจะมีประสิทธิผลนิรันดร์ไม่
เพียงต่อชีวิตของผู ้ที่ท่านคบหาสมาคม
ด้วยเท่านั้นแต่ต่ออนุชนรุ่นหลังด้วย

พระผูช่้วยให้รอดทรงเรยีกสานุศษิย์ของ 
พระองค์ว่ามิตรสหาย พระองค์ตรัสดังนี้

“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกัน
และกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน 

“ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าน้ี คือ
การสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน 

“ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่าน
ก็จะเป็นมิตรสหายของเรา

เราจะไม่เรยีกพวกท่านว่าบ่าวอกี เพราะ 
บ่าวไม่ทราบว่านายท�าอะไร แต่เราเรียก
ท่านว่า มิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งท่ีเรา
ได้ยินจากพระบิดา เราส�าแดงแก่พวกท่าน
แล้ว” (ยอห์น 15:12–15 เน้นตัวเอน )

เมื่อท่านด�าเนินชีวิตและแบ่งปันพระ- 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ท่านจะดึงดูด 
ผู้คนทีอ่ยากจะเป็นเพือ่นท่านให้มาหาท่าน 
—ไม่เพียงแต่คนติดต่อตามเว็บไซต์สื่อสัง- 
คมแต่เป็นมิตรสหายประเภทท่ีพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงเป็นแบบอย่างโดยพระค�าและ 
แบบอย่างของพระองค์ ขณะทีท่่านพยายาม 
เป็นมิตรกับผู้อื่นและให้แสงสว่างของท่าน
ฉายส่องออกมา อิทธิพลของท่านจะเป็น
พรให้หลายชีวิตที่ท่านคบหาสมาคมด้วย 
ดิฉันทราบว่าเมื่อท่านมุ่งที่การเป็นมิตรต่อ 
ผู้อ่ืน ดังที่นิยามไว้โดยศาสดาพยากรณ์

และแบบอย่างในพระคัมภีร์ทั้งหลาย  
ท่านจะมีความสุขและเป็นอิทธิพล 
ดีในโลก  ท่านจะได้รับค�าสัญญา 
อันล�้าเลิศที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์
เกี่ยวกับมิตรภาพอันแท้จริง
ดังนี้ “ความเป็นสังคมอย่าง
เดียวกันนั้นซึ่งมีอยู่
ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะ
มีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่
นั่น, เพียงแต่จะควบคู่ไป
กับรัศมีภาพนิรันดร์”  
(คพ. 130:2) 

อ้างอิง
1.	 โรเบิร์ต ดี.	เฮลส์,	“This	Is	

the	Way;	and	There	Is	None	
Other	Way”	ใน	Brigham Young 
University Speeches of the Year, 
1981–82	(1982),	67.

2.	 กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“The	Quest	
for	Excellence,”	Liahona,	ก.ย.	
1999,	8.

แนวคิดหลักเกี่ยวกับ
มิตรภาพ

“จงเลือกเพื่อนที่มีค่านิยมเหมือนท่าน 

เพื่อท่านจะสามารถให้ก�าลังใจและส่งเสริม

กันในการด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานสูง

“จงเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อจะมีเพื่อนดี 

“ขณะพยายามเป็นเพื่อนกับผู้อื่น  

อย่าลดหย่อนมาตรฐานของท่าน”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
(จุลสาร, 2011), 16.

ถ่า
ยภ

าพ
ปร

ะก
อบ

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/F

on
ik

um
 แ

ละ
 โด

ย 
เล

ส 
นิล

ส์ส
ัน



โดย อีเมอร์สัน โฮเซ ดาซิลวา

สมัยที่เป็นเยาวชน ผมไปเยี่ยมหลายนิกายและสับสนเพราะแต ่
ละนกิายสอนพระคมัภร์ีทีต่คีวามต่างกนั ผมรูส้กึไม่ดีกบัการขาด 
ความคารวะที่ผมพบในบางนิกาย ด้วยเหตุนี้จึงเลิกพยายามหา

ศาสนจักรที่จะเข้าร่วม
หลายปีต่อมาเพื่อนคนหนึ่งของผมชื่อคลีตัน ลิมา รับบัพติศมาเข้าสู่ 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เขาไม่ได้บอกเรื่องนี้ 
กับผมถึงแม้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมเริ่มเห็น 
การเปลี่ยนแปลงในตัวเขา ในวันอาทิตย์ผมมักจะไปบ้านเขาตอนเช้าเพื่อ 
เราจะได้เล่นฟุตบอลด้วยกัน แต่ผมไม่เคยเจอเขาที่บ้าน เหตุการณ์เช่นนี ้
เกดิขึน้สองสามอาทติย์ตดิต่อกนั ในท่ีสดุคลตีนักบ็อกผมว่าเขาไม่สามารถ 

ฉันรู้ได้อย่างไร

คำ�เช้ือเชิญให้ผม 
มาสู่คว�มรอด



เล่นฟุตบอลวนัอาทติย์ได้อกีเพราะเขาก�าลงั 
ให้เกียรติวันของพระเจ้า ผมบอกเขาว่า 
“ศาสนจักรนี้ก�าลังท�าให้นายเสียสติ”

หลังจากนั้นคลีตันชวนผมไปโบสถ์ ผม
บอกปัดเพราะผมยังไม่สนใจเรื่องศาสนา 
คลีตันพาผู้สอนศาสนามาสอนผมเป็นเวลา 
10 เดือน แต่ผมมักหาข้ออ้างหรือไม่ก็บอก
พวกเขาว่าผมไม่ว่างเลย แต่เขาไม่เคยยอม
แพ้

วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน เขาชวนผมไป
งานเต้นร�าของศาสนจักร ผมหัวเราะพลาง 
พูดล้อเล่นกับเขาว่า “มีอาหารฟรีแล้วม ี
สาวๆ เยอะหรือเปล่า” เขาตอบว่ามีสิ!

ผมต้องยอมรับว่าผมพ่ายแพ้ความเห็น 
แก่กินของผม ผมไปที่โบสถ์และผมชอบ  
ทุกคนต้อนรับผม ผมกินเยอะมาก และผม
สนใจอยากเข้าร่วมการประชุม เมื่อมาถึง 

 โบสถ์วันอาทิตย์ ผมพบคนมาก 
 หน้าหลายตาและได้ฟัง 

 ประจักษ์พยานของ
พวกเขา ผมไม่คุ้น

เคยกับพระ- 

คัมภีร์มอรมอน แต่รู้สึกถึงพระวิญญาณ
ของพระเจ้าเมื่อสมาชิกศาสนจักรหลาย 
คนเป็นพยานว่า “ฉนัรูว่้าพระคมัภร์ีมอรมอน 
เป็นความจริง นี่คือศาสนจักรของพระเยซ ู
ครสิต์ และโจเซฟ สมธิเป็นศาสดาพยากรณ์ 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียก” ผมไม่เคยรู้สึกดี 
แบบนีม้าก่อนเลย ผมยงัไม่อยากพบผูส้อน 
ศาสนา แต่การประชมุแสดงประจกัษ์พยาน 
ครั้งนั้นสัมผัสใจผม

สปัดาห์ต่อมา คลตีนัชวนผมไปโบสถ์อกี 
ผมไปไม่ได้เพราะติดภารกิจ ผมเห็นความ 
เสียใจในสีหน้าของเขาเมื่อผมบอกว่าผม
ไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่า

อย่างไรก็ดี ตอนเช้าวันอาทิตย์ ผมตื่น 
มาพร้อมความปรารถนาจะไปโบสถ์ ผม 
ตื่น 6:50 น. ซึ่งยากส�าหรับผม ตอนนี้ผม 
พร้อมแล้วและก�าลังรอคลีตันมารับ เขา
ประหลาดใจเมื่อเห็นผมแต่งตัวมารออยู่
แล้ว วันอาทิตย์นั้นอธิการสอนเรื่องฐานะ 
ปุโรหิต ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณอย่างแรง
กล้าและมีความรู้สึกว่า ผมควรเรียนกับผู้ 
สอนศาสนา ก่อนจบการประชุมเยาวชน 
ชาย ผมรู้ว่าผมจะรับบัพติศมา

เมื่อโบสถ์เลิก ผมบอกคลีตันว่า “ฉัน
อยากรับบัพติศมา!”

เขาคิดว่าผมพูดเล่น แต่เขาพูด 
ต่อจากนัน้ว่า “ถ้าฉนัโทรบอก 

เอ็ลเดอร์ นายจะพบพวกเขาไหม” ผมตอบ
ว่าพบซิ

ผมเรียนกับเอ็ลเดอร์ที่เก่งมาก เมื่อได้ 
ยินข่าวสารเรื่องการฟื้นฟู ผมได้รับการยืน 
ยันยิ่งกว่าเดิมว่าผมควรรับบัพติศมา แต่ 
ผมอยากรูค้วามจรงิของพระคมัภร์ีมอรมอน 
ด้วยตนเอง เอ็ลเดอร์ท�าเครือ่งหมาย โมโรไน 
10:3–5 ในพระคัมภีร์มอรมอนของผมและ
เชื้อเชิญผมให้สวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้
เป็นเจ้าว่าจริงหรือไม่

เย็นวันถัดมาผมจ�าได้ว่าผมยังไม่ได้
อ่านพระคัมภีร์มอรมอน ขณะเริ่มอ่าน ผม
รู้สึกถึงพระวิญญาณแรงกล้ามาก ผมสวด
อ้อนวอน และก่อนจะสวดอ้อนวอนจบ ผม
รู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง ผม
ขอบพระทัยพระผู ้เป็นเจ้าที่ทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของผม ผมรับบัพติศมาเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ปี 2006

ต่อมาผมรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนาในคณะ 
เผยแผ่บราซิลกูยาบา และคลีตันเพื่อนผม
รับใช้ในคณะเผยแผ่บราซิลซานตามาเรีย 
เราท�าสิ่งที่คลีตันท�าเพื่อผม นั่นคือ เชื้อ
เชิญผู้คนให้มาหาพระคริสต์และช่วยให ้
พวกเขาได้รบัพระกติติคุณทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟู 
ผ่านการใช้ศรทัธาในพระเยซคูรสิต์ กลบัใจ 
รบับพัตศิมา และรบัของประทานแห่งพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นหนทางสู่ความรอด
อย่างแท้จริง

ขอให้เราเชื้อเชิญญาติสนิทมิตรสหาย
มาเรียนพระกิตติคุณนี้อยู ่เสมอ เพราะ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชื้อเชิญทุกคนเมื่อ
พระองค์ตรัสว่า “จงมาหาเรา” (มัทธิว 
11:28) ผมทราบว่านี่คือศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์และถึงเวลาแล้วที่ต้องเชื้อ
เชิญทุกคนให้มาหาพระองค ์
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โดย ไทเลอร์ ออร์ตัน

ผมเรยีนในการประชมุฐานะปโุรหิตว่าจดุประสงค์ประการ 
หนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคือช่วยให้เรา “เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และด�าเนิน

ชวีติตามค�าสอนของพระกติตคิณุ”1 ผมไม่แน่ใจว่า “เปลีย่นใจเลือ่ม 
ใสพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์” หมายความว่าอย่างไร ผมจึง
ถามคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆ ว่าพวกเขาคิดว่าหมายถึงอะไร เรา
สนทนากันว่ามีมากมายหลายวิธีท่ีสามารถเห็นได้ว่าเราก�าลัง
เปลี่ยนใจเลื่อมใสหรือไม่

อาจมีวิธีอื่นอีก แต่นี่เป็น 10 วิธีที่เราเสนอ เนื่องจากการเปลี่ยน 
ใจเลื่อมใสเป็นกระบวนการตลอดชีวิต เราจึงไม่ต้องดีพร้อมในแต่ 

ละด้านตอนนี้ แต่ทั้งสิบวิธีสามารถช่วยให้เรารู้ได้ว่าเราก�าลังก้าว 
หน้าหรือไม่

1. เมื่อคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณไม่เพียง รู้ ว่าควรท�าอะไรเท่า 
นั้นแต่ ปรารถนา จะท�าสิ่งถูกต้องด้วย การไม่ท�าผิดเพราะ 

คุณกลวัถกูจบัได้หรอืถกูลงโทษเท่านัน้ไม่พอ เมือ่เปลีย่นใจเลือ่มใส 
อย่างแท้จริง คุณย่อมต้องการเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

2.อีกสัญญาณหนึ่งของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือคุณไม่มี 
ความปรารถนาจะท�าผดิอกี ชาวแอนไท-นไีฟ-ลไีฮเป็นแบบ 

อย่างทีดี่ของเรือ่งนี ้ เมือ่พวกเขาเปลีย่นใจเลือ่มใสพระกติตคิณุของ 
พระคริสต์ พวกเขา “เข้ามาอยู่ในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า…

          สิบวิธีท่ีจะรู้ว่าท่าน  

เปล่ียนใจเล่ือมใส

56 เ ลี ย โ ฮ น า



 

5.

2.

6.

เพ่ือรับใช้พระองค์และรักษาพระบัญญัติ 
ของพระองค์” (โมไซยาห์ 21:31) เช่นเดียว
กบัชาวนไีฟทีก่ษตัรย์ิเบน็จามนิสอนพวกเขา 
จน “ไม่มใีจทีจ่ะท�าความชัว่อกี” (โมไซยาห์ 
5:2) พวกเขาเปลีย่นใจเลือ่มใสพระกติตคิณุ 
ของพระครสิต์อย่างแท้จรงิ และการล่อลวง 
ของซาตานไม่มีอ�านาจเหนือพวกเขา

3.เมือ่คณุเปลีย่นใจเลือ่มใส คณุกงัวล 
ในสิ่งที่พระผู ้เป็นเจ้าทรงคิดมาก 

กว่าส่ิงทีผู่อ้ืน่คดิเกีย่วกับตวัคุณ ท่ีโรงเรียน 
ของผมในอินโดนีเซีย นักเรียนชอบดื่มมาก 
บางครั้งคุณถูกล่อลวงให้ไปงานเลี้ยงที่ทุก 
คนไปเพราะถ้าไม่ไปพวกเขาจะล้อ มีคน 
ชวนพ่ีชายผมไปด่ืมและไปงานเลี้ยงหลาย
ครั้ง แต่เขาไม่ไป—เขายืนหยัดอยู่กับสิ่งที ่

เขาเชื่อ นับเป็นเรื่องยาก และเขาใช้เวลา
หลายคืนอยู่บ้านตามล�าพัง เมื่อนักเรียน 
บอกลากันหลังจากส�าเร็จการศึกษา หลาย
คนบอกพี่ชายผมว่าพวกเขาทึ่งมากที่เขา
สามารถต่อต้านแรงกดดันจากเพื่อนวัย 
เดียวกันได้และแน่วแน่ต่อมาตรฐานของ 
เขา คนเหล่านั้นบอกว่าพวกเขาชื่นชมการ 
กระท�าดังกล่าว เขาแสดงให้เห็นว่าเขา
เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยต้านทานแรงกดดัน
จากเพื่อนวัยเดียวกัน

4.เม่ือเปลีย่นใจเลือ่มใส คุณพยายาม 
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่าง 

สุดความสามารถเสมอ—ไม่เฉพาะวัน 
อาทติย์หรอืเมือ่สะดวก แต่ตลอดเวลา การ 
กระท�าของคุณไม่เปลี่ยนตามคนที่คุณอยู่

ด้วยหรือคนที่ก�าลังดูคุณอยู่ เมื่อเพื่อนวัย 
เดียวกันเล่าเรื่องตลกหยาบคายหรือต้อง 
การดูภาพยนตร์ผิดศีลธรรม คุณไม่ไปกับ
พวกเขาเพียงเพราะไม่มีใครเห็น แต่คุณ
ยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อ

5. เมื่อคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณมี
เมตตากรุณามากขึ้นในการติดต่อ 

กับผู้อื่น คุณไม่ตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์ 
หรอืนนิทา คุณใส่ใจความรูส้กึของผูอ้ืน่มาก 
ขึน้ การหาวธีิรบัใช้และช่วยเหลอืกลายเป็น 
ธรรมชาติวิสัย ถ้าคุณก�าลังเดินไปตามทาง
เดินในโรงเรียนและมีคนท�าหนังสือหล่น  
คณุไม่แม้แต่จะคดิว่าต้องท�าอะไร คณุหยดุ 
เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ

วิธีที่จะมีความสุข 
อย่างแน่นอน
“พระเจ้าทรงประสงค์ให้สมาชิกศาสนจักร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระกิตติคุณของ
พระองค์โดยสมบูรณ์ นี่คือวิธีแน่นอนวิธี
เดียวเท่านั้นที่จะมีความปลอดภัยทาง
วิญญาณในเวลานี้และมีความสุขตลอดกาล”
ดู เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม  
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ,  
“เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของ 
พระองค์ผ่านศาสนจักรของพระองค์,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 13.

ชาวเลมันที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสฝังอาวุธ 
ของพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่า 
พวกเขาจะแน่วแน่ต่อพันธสัญญา 
ที่จะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  
(ดู แอลมา 24)
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7.

10.

9.

6. เมื่อคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส ความ 
ปรารถนาจะสวดอ้อนวอนมีเพิ่มขึ้น

และคุณรู้สึกเหมือนก�าลังสื่อสารกับพระผู ้
เป็นเจ้าจริงๆ เมื่อสวดอ้อนวอน คุณมักจะ 
จัดเวลาสวดอ้อนวอนเสมอไม่ว่าจะรู ้สึก
อย่างไรหรอืก�าลงัเกดิอะไรขึน้ในชวีติกต็าม 
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–
1994) บอกเราว่า “ถ้าเรารู้สึกไม่อยากสวด 
อ้อนวอน เมื่อนั้นเราควรสวดอ้อนวอนจน 
กว่าเราจะรู้สึกอยากสวดอ้อนวอน”2

7. เมื่อคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณตั้ง 
ตารอวันอาทิตย์เพราะนั่นคือวัน 

สะบาโต เมื่อวันอาทิตย์มาถึง แทนที่จะคิด
ว่า “โอ ตายแล้ว นี่เป็นวันที่ฉันจะออกไป 
เที่ยวกับเพื่อนหรือไปดูหนังไม่ได้นี่นา” แต่ 
คุณคิดว่า “ดีจัง วันนี้จะได้ไปโบสถ์เพื่อ

จดจ่อกับเรื่องทางวิญญาณและใช้เวลา
อยู่กับครอบครัว”

8. เมื่อเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณรักษา 
พระบัญญัติและไม่หาขออ้าง หา 

เหตุแก้ตัว หรือพยายามหาพื้นที่สีเทา คุณ
ไม่พยายามดึงดันออกนอกขีดจ�ากัด เพียง
แต่รักษาพระบัญญัติเพราะคุณทราบว่านี่
เป็นหนทางที่ดีกว่า

9. เมื่อเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณตั้งตารอ 
การจ่ายส่วนสิบ คุณมองว่านี่เป็น 

สิทธิพิเศษและรู้สึกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ไม ่
มากเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ
พรและความพอใจที่ได้รับ พรเหล่านี้มีค่า
มากยิ่งกว่าเงินที่จ่ายไป

10. เมื่อคุณเปลี่ยนใจเลื่อมใส คุณ
มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะ 

ช่วยให้ผู้อื่นรู้จักความจริงและความสุขที่ 
คณุพบ ตวัอย่างทีด่จีากพระคมัภร์ีคอืความ 
ฝันของลไีฮ ซึง่เขามคีวามปรารถนาแรงกล้า 
มากทีจ่ะแบ่งปันผลอันมรีสชาติดจีากต้นไม้ 
แห่งชีวิตกับครอบครัว เมื่อเขารับส่วนผล
นั้น ความคิดแรกของเขาไม่ใช่จะกินอีก
แต่มองหาครอบครัวเพื่อให้พวกเขาได้รับ
ส่วนผลนั้นด้วยและมีความสุขเหมือนเขา 
(ดู 1 นีไฟ 8:12)

สรุปคือ คุณทราบว่าก�าลังเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเมื่อคุณเริ่มด�าเนินชีวิตตามกฎที ่
สูงกว่า นั่นคือพระกิตติคุณของพระเยซ ู
คริสต์ คุณด�าเนินชีวิตตามเจตนารมณ์ของ 
กฎเช่นเดียวกบัตามตัวอักษรทีจ่ารกึไว้ คณุ 
ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณในชีวิตทุก 
ด้าน คุณด�าเนนิชวีติตามพระกติตคิณุอย่าง 
สมบูรณ์ที่สุด ไม่ใช่เพราะคุณต้องท�าแต่
เพราะคุณอยากท�า คุณมีความสุขมากขึ้น 
และเป็นคนดีขึ้น และคุณต้องการเป็นคน 
ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้คุณ 
เป็น คุณต้องการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์
และท�าตามแบบอย่างของพระองค์ เม่ือ
คุณเป็นคนเช่นนั้น แสดงว่าคุณเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอย่างแท้จริง 
ไทเลอร์ ออร์ตัน อาศัยอยู่ในจาวา อินโดนีเซีย

อ้างอิง
1. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010), 

8.1.3.
2.  เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน, “Pray Always,”  

Liahona, มิ.ย. 1990, 4. บน
:ภ
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(ดู เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร, 2011], 40-41) 

คุณจะทึ่งกับสิ่งคุณทำ�สำ�เร็จได้ห�กคุณไม่หยุดคว�มพย�ย�ม

คุ้มค่าจริงๆ



โดย เอมิเลีย มาเรีย กิมาเรซ คอร์เรีย

“เมื่อคนใดพูดโดยอำ�น�จของ 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์อำ�น�จของ 
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ย่อมนำ�ถ้อยคำ� 
ไปสู่ใจลูกหล�นมนุษย์”(2 นีไฟ33:1)

วิเตอร์อาศัยอยู ่กับคุณแม่และพี่ 
สาวของเขาที่บ้านของคุณยาย 
เดนีย์ คุณยายของวิเตอร์เกิดไม ่

สบายและลุกออกจากเตียงไม่ได้หลาย 
สปัดาห์ ท่านอยูเ่พยีงล�าพงัในห้องของท่าน

วิเตอร์ตัดสินใจว่าเขาจะอยู่เป็นเพื่อน 

คุณยายเดนย์ี ทกุวนัเมือ่เขากลบัจากโรงเรียน 

มาถึงบ้าน เขาจะถือนิตยสาร เลียโฮนา

เล่มหนึ่งเข้ามาในห้องคุณยายและอ่าน

เรื่องราวต่าง ๆ จากหน้าส�าหรับเด็ก

หลังจากอ่านนิตยสาร เลียโฮนา ทุกเล่ม 

ที่ครอบครัวมีอยู่ เขาก็เริ่มอ่านพระคัมภีร ์

มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิลให้คุณยาย

ฟัง คณุยายเดนย์ีไม่ได้เป็นสมาชกิศาสนจกัร 

แต่ท่านชอบเวลาวิเตอร์อ่านหนังสือให้

ท่านฟัง ท่านมีความสุขที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

พระกิตติคุณ

คุณยายถามค�าถามหลายข้อ ถ้าวิเตอร์ 

ไม่รู ้ค�าตอบเขาจะไปถามคุณครูปฐมวัย 

 

หรือไม่ก็ไปค้นคว้าในพระคัมภีร์ คุณยาย

เรียกวิเตอร์ว่าผู ้สอนศาสนาตัวน้อยของ

ท่าน

คุณยายเดนีย์บอกวิเตอร์ว่าท่านเรียน 

รู้มากมายจากเขา ท่านสัญญาว่าจะ 

ไปโบสถ์กับเขาเมื่อท่านหายป่วย สิ่งที ่

คุณยายเรียนรู้ท�าให้ท่านอยากรู้สึกดีขึ้น

และศึกษาเกี่ยวกับพระกิตติคุณมากขึ้น

เมื่อคุณยายหายป่วย ท่านรักษา

สัญญาของท่าน ท่านไปโบสถ์กับ 

วิเตอร์เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่ง 

ที่วิเตอร์สอน หลังจากนั้นไม่นาน 

คุณยายก็รับบัพติศมาและการ 

ยืนยัน วิเตอร์ช่วยให้คุณยายเรียนรู ้

ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง

เมื่อวิเตอร์โตขึ้น เขาเป็นผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลาที่คณะเผยแผ ่

บอสตันแมสซาชูเซตส์  

ก่อนไปสนามเผยแผ่ 

เขาไปพระวิหาร—กับ
คุณยายเดนี  
เอมิเลียม�เรียกิม�เรซคอร์เรีย
อ�ศัยอยู่ในท้องที่ของรัฐบ�ล
สหพันธรัฐประเทศบร�ซิล

เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย เอมิเลีย มาเรีย กิมาเรซ คอร์เรีย

 ผู้สอนศาสน
า

ตัวน้อยของคุ
ณยายเดนีย์
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พระเยซูคริสต์ทรงตั้งชื่อศาสน- 
จักรด้วยพระองค์เอง (ดู หลัก 
ค� า ส อ น แ ล ะ พั น ธ สั ญ ญ า 

115:4)
ค�าว่า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์

ประกาศว่านี่คือศาสนจักรของพระองค์
ค�าว่า ยคุสดุท้าย อธิบายว่าน่ีคอืศาสน- 

เหตุใด 
ศาสนจักรจึงมี 
ช่ือยาวเช่นน้ี

พยานพิเศษ

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม.  
รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ด 
เท

ียร
์

จักรเดียวกันกับศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ 
ทรงสถาปนาในช่วงที่พระองค์ทรงปฏิบัติ 
ศาสนกิจบนแผ่นดินโลก แต่ฟื้นฟูใหม่ใน 
ยุคสุดท้ายนี้

ค�าว่า วสิทุธชิน หมายความว่าเราติด 
ตามพระองค์และพยายามท�าตามพระ- 
ประสงค์ของพระองค์

สมาชกิของเราเรยีกกนัว่า ชาวมอรมอน  
เพราะเราเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอน แต่ 
เราควรใช้ชื่อเต็มของศาสนจักรหากอยู่ใน
วิสัยที่ท�าได ้
จาก “ความสำาคัญของชื่อ,”เลียโฮนา,พ.ย. 2011, 
101–104.
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โดย ดาร์ซี เจนเซ็น

เมื่อพระวิหารซอลท์เลคสร้างเสร็จในปี 
1893 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายต่างร่าเริง
ยินดี พระวิหารใช้เวลาถึง 40 ปีใน 

การสร้าง เพราะเด็ก ๆ ได้บริจาคเงินเพื่อ
สร้างพระวิหาร ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ ์
จงึตดัสนิใจให้มีการประชมุอทุศิภาคพเิศษ 
ห้าภาคเพื่อให้เด็กเข้าร่วม

ปัจจุบันมีพระวิหารกระจายอยู่เต็มแผ่น
ดินโลก และเด็กก็ยังช่วยเฉลิมฉลองพระ-
วิหารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ มาดูกันว่าเด็ก
สมัยก ่อนกับเด็กสมัยนี้มีส ่วนร ่วมกัน
อย่างไร 
ดาร์ซี เจนเซ็น อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

มีเด็กมากกว่า 12,000 คน ไป  
พระวิหารซอลท์เลค เพื่อร่วมการอุทิศพระวิหาร  
เด็กเหล่านี้ขึ้นรถไฟมาจากวอร์ดชูการ์เฮ้าส์

ฉลอง 
พระวิหาร!

บัตรเข้าร่วมการอุทิศใบนี้อนุญาตให้เด็กอายุไม่เกิน 16 ปี  
เข้าร่วมการประชุมอุทิศภาคพิเศษส�าหรับ พระวิหารซอลท์เลค  
อัครสาวกและสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวค�าปราศรัย 
แก่เด็กภายในพระวิหาร

แต่ละสัปดาห์ระหว่างที่ พระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนา ก�าลังสร้างอยู่นั้น เด็กปฐมวัยจาก 
สเตคกิลเบิร์ตแอริโซนาไฮแลนด์ตั้งเป้าหมายที่จะรับใช้สมาชิกบางคนในวอร์ดของพวกเขา

บางครั้งพระวิหารได้รับการอุทิศ
ซ�้าหลังการบูรณะซ่อมแซม  
เด็กปฐมวัยร้องเพลงและถือ
เทียนในการแสดงเฉลิมฉลอง
การอุทิศพระวิหารซ�้าของ  
พระวิหารแองคอริจ อะแลสกา

เมื่อ พระวิหารแซนดีเอโก 
แคลิฟอร์เนีย ก�าลังสร้างอยู่นั้น 
เด็กปฐมวัยจากประเทศเม็กซิโก 
ท�าพรมสีสดใสให้พระวิหาร เจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ยืนบนพรมผืน
นั้นระหว่างพิธีวางศิลามุมเอก 
ณ การอุทิศ
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รูปภาพ (จากซ้าย) เอื้อเฟื้อโดย สเตคกิลเบิร์ตแอริโซนาไฮแลนด์, เอื้อเฟื้อโดย หอสมุดประวัติศาสนจักร, เอื้อเฟื้อโดยริชาร์ด เอ็น. ฮอลซาพเฟล, 
โดย ลินน์ ฮาวเล็ตต์, โดย เมเบล และ เดลเบิร์ต พาลเมอร์, เอื้อเฟื้อโดย รัสเซลล์ เค. แอนเดอร์สัน, โดย เดวิด เอ็ม. ดับเบิลยู. พิคอัพ,  
โดย ลอรี การ์เซีย, โดย เจอร์รี เอแวนท์, และ โดยจูลี ด็อคสเตเดอร์ ฮีพส์, ภาพประกอบโดย แบรด เทียร์

เด็กปฐมวัยจากแมนิโทบา แคนาดา  
เดินทางสามชั่วโมงไป พระวิหารริไจนา 
ซัสแคตเชวัน เพื่อสัมผัสก�าแพง 
พระวิหารและตั้งปณิธานว่าสักวันหนึ่ง 
จะเข้าไปข้างใน เด็กปฐมวัยที่โอเพ่นเฮาส์  

พระวิหารเคียฟ ยูเครน  
ต้อนรับผู้มาเยือนโดยร้องเพลง 
“ฉันชอบมองดูพระวิหาร”

เด็กปฐมวัยกว่า 800 คนจากแอฟริกา 
ตะวันตกร้องเพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า”  

ที่งานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมก่อน 
อุทิศ พระวิหารอักกรา กานา

เด็กปฐมวัยร้องเพลงให้ประธาน 
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เมื่อท่านมา
อุทิศ พระวิหารอาบา ไนจีเรีย

พระวิหารแต่ละแห่งมีศิลามุมเอกซึ่งบอกปีที่พระวิหารได้รับการอุทิศ  
ณ พิธีอุทิศพระวิหารเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ผนึกศิลามุมเอกด้วยการ
ฉาบปูน ไอแซค บี. อายุ 9 ขวบช่วยโบกปูนบนศิลามุมเอก 
พระวิหารแคนซัสซิตี้ มิสซูรี
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เหตุใดเราจึงมีพระวิหาร
พระวิหารศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห ่งวิสุทธิชนยุคสุดท ้ายเป ็นสถานที่
ศักด์ิสิทธิ์ที่เราเรียนรู้ความจริงนิรันดร์และ
มีส่วนร่วมในศาสนพิธีอันศักดิ์สิทธิ์

ภายในพระวิหารมีลักษณะอย่างไร
พระวหิารเป็นสถานทีส่งบ มคีวามคารวะ 

และสวยงาม ทุกสิ่งทุกอย่างภายในพระ-
วิหารสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกคน
แต่งกายด้วยชุดสีขาวและพูดด้วยเสียง
แผ่วเบา

มีอะไรเกิดข้ึนในพระวิหาร
ภรรยาสามารถได้รับการผนึกกับสามี 

ของเธอ และลูกๆ สามารถได้รับการผนึก 
กับบิดามารดา การผนึกท�าให้ครอบครัว

 

สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ ภายในพระ- 

วิหารชายและหญิงยังได้รับของประทาน

แห่งพรทางวิญญาณซึ่งเรียกว่าเอ็นดาว- 

เม้นท์ พวกเขาสามารถรับเอ็นดาวเม้นท์

และได้รับการผนกึแทนผูว้ายชนม์ทีไ่ม่เคย 

ท�าพนัธสญัญาพระวิหารเช่นกัน

มีอะไรเกิดข้ึนในพระวิหารอีกไหม
นอกจากการผนึกและเอ็นดาวเม้นท์

แล้ว ยังมีศาสนพิธีอื่นๆ ที่ท�าในพระวิหาร 

ผู้คนสามารถรับบัพติศมาและการยืนยัน

แทนผู ้ไม่สามารถเข้าร่วมกับศาสนจักร

ขณะยังมีชีวิตอยู่ เมื่อท่านอายุครบ 12 ปี 

และมีค่าควรที่จะเข้าพระวิหาร ท่านจะมี

โอกาสรับบัพติศมาและการยืนยันแทนผู้ที่

ล่วงลับไปโดยยังไม่ได้รับพระกิตติคุณ

คำ�ถ�มคำ�ตอบ 
เก่ียวกับพระวิห�ร

Temple Questions  
and Answers

“เพ่ือนเยาวชนท้ังหลาย . . .  จงมีพระวิหาร
อยู่ในสายตาท่านเสมอ อย่าทำาส่ิงใดซ่ึงจะ
ทำาให้ท่านเข้าประตูพระวิหารและรับส่วน
พรนิรันดร์อันศักด์ิสิทธ์ิท่ีน่ันไม่ได้”

โธมัส เอส. มอนสัน, “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—
ประภาคารส่องโลก,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2011, 116.

จะเป็นอย่างไรถ้าครอบครัวของฉันยัง
ไม่เคยไปพระวิหาร

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักและทรงรัก
ท่านและครอบครัวของท่าน พระองค์ทรง 
ประสงค์ให้ทุกคนได้รับพรแห่งศาสนพิธี 
พระวิหาร จงด�าเนินชีวิตอย่างมีค่าควรท่ี 
จะเข้าพระวิหาร ขอให้ต้ังเป้าหมายตั้งแต ่
เดีย๋วนีว่้าสกัวนัหนึง่ท่านจะรบัเอน็ดาวเม้นท์ 
และแต่งงานในพระวิหาร พระบิดาบน
สวรรค์ของท่านจะประทานพรท่านและ
ครอบครัว 
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(แบบง่าย)

แจ่มใส 

1.	 ฉัน	 มี		ครอบ	ครัว	 อยู่	 ใน	 โลก	 นี้	 พวก	 เขา	 แสน	 ดี	 ต่อ	 ฉัน
2.	 ข-	 ณะ	 ที่	 ฉัน	 ยัง	 เยาว์	 วัย	 นัก	 ฉัน	 จัก	 เตรียม	 ตัว	 อย่าง	 ดี

ฉัน	 ต้อง	การ	 มี	 ชี	 วิต	 อยู่	 กับ	 พวก	 เขา	 ต-	 ลอด	 กาล	 นาน
เพื่อ	 มี	 ค่า	 ควร	 แต่ง	 งาน	 ใน	 พระ	 วิ	 หาร	 ต-	 ลอด	 กาล	 นาน

ครอบ	 ครัว	 สา	มารถ	 อยู่	 ด้วย	 กัน	 ชั่ว	 นิ	 รันดร์	 ทาง	 แผน	 บิ	 ดา	 ส-	 วรรค์	 ฉัน

ต้อง	การ	อยู่	 กับ	ครอบ	ครัว	 ฉัน	 เอง	ทุก	 เว-	 ลา	 และ	พระ	 เจ้า	 ทรง	 สอน	วิ	 ธี	 แก่	 ฉัน	 พระ

เจ้า	 ทรง	 สอน	 วิ	 ธี	 แก่	 ฉัน

ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

เนื้อร้องและทำานอง	©	1980	IRI	เรียบเรียง	©	IRI	สงวนสิทธิ์ทุกประการ 

อนุญาตให้ทำาสำาเนาเพลงนี้ไว้ใช้ที่บ้านหรือที่โบสถ์ได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์

เนื้อร้องโดย	รูธ	เมียร์	การ์ดเนอร์
ทำานองโดย	วันจา	วาย.	วัตกินส์
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ลองจินตนาการว่าก�าลังออกไปค้น 
หาสมบัติ ท่านจะไปค้นหาที่ไหน  
จะหาอย่างไร จะมีหีบสมบัติไหม 

จะมีอะไรอยู่ข้างใน
หีบสมบัติบางหีบใส่เคร่ืองประดับสวยงาม 

และเหรียญมค่ีา แต่ในฐานะสมาชกิศาสนจกัร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
เรามีขุมทรัพย์ที่มีค่ากว่านั้นอีก นั่นคือ พระ- 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

หลายคนไม่รู้เรื่องขุมทรัพย์นี้ ดังนั้นหน้าที่ 
อย่างหนึ่งของเราคือแบ่งปันเรื่องนี้กับคน
อื่นๆ ให้มากเท่าที่เราจะท�าได้

หลักจากพระเยซูสิ้นพระชนม์และเหล่า 
อัครสาวกของพระองค์สิ้นชีวิต ค�าสอนเกี่ยว 
กับพระกิตติคุณและศาสนพิธีส�าคัญบาง
อย่างหายไปหรือถูกเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง 
 

การบัพติศมา สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต พระ- 
วหิาร ศาสดาพยากรณ์ทีย่งัมชีวีติ และศลีระลกึ

ขุมทรัพย์แห่งพระกิตติคุณทั้งหมดนี้ได้รับ 
การฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรง
ปรากฏต่อโจเซฟ สมธิในป่าศกัดิส์ทิธิเ์มือ่ท่าน 
สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ความจริง

ต่อมาโจเซฟได้รับแผ่นจารึกทองค�าและ 
แปลแผ่นจารกึเหล่านัน้เป็นพระคมัภร์ีมอรมอน 
พระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วยค�าสอนอัน 
ล�้าค่าต่อเรา เพราะอธิบายถึงความจริงที่ครั้ง
หนึ่งเคยหายไป เราได้รับพรมากมายเพราะ
เรามีความจริงเหล่านี้ของพระกิตติคุณ

สิ่งเหล่านี้ช่างเป็นขุมทรัพย์อันล�้าค่า! 

นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

ท่�นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมน้ีเพ่ือเรียนรู้ 
ม�กข้ึนเก่ียวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนน้ี
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พระคัมภีร์และ 
บทเพลง
•	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	35:17
•	 “The	Sacred	Grove,”	Children’s 

Songbook,	87	(หรือบทเพลงอื่นที่
เกี่ยวกับกำรฟื้นฟูพระกิตติคุณ)

มาคุยกันเถิด
เล่ำสู่กันฟังว่ำขุมทรัพย์แห่ง	
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นพร	
กับครอบครัวของท่ำนอย่ำงไร
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ทำาหีบสมบัต ิ
พระกิตติคุณ
ตัดหีบสมบัติตำมแผนภำพด้ำนล่ำงออก	

มำพับ	ตัดเหรียญที่เขียนถึงขุมทรัพย	์

พระกิตติคุณบำงอย่ำงที่ท่ำนได้รับและใส่

ลงไปในหีบ	มองดูขุมทรัพย์ในหีบบ่อย	ๆ	

เพื่อเตือนใจท่ำนให้ระลึกถึงพรแห่ง	

พระกิตติคุณ

ขุมทรัพย์

บัพติศมาและ 
การยืนยัน

ฐานะปุโรหิต พระวิหาร

ศาสดาพยากรณ ์
ที่มีชีวิต

ความจริง 
พระกิตติคุณ

ศีลระลึก

พระคัมภีร์มอรมอน

ขุม
ทร

ัพย
์



โดย แจน พินบอรัฟ
นิตยสารศาสนจักร

มาสำารวจสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งใน

ประวัติศาสนจักรพร้อมกับเรา!

จัดตั้งศาสนจักร

สถานท่ี
จัดตั้งศาสนจักร

ตามรอยประวัติศาสตร์
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โจเซฟ สมิธเข้ามาพักอยู ่กับครอบครัว 
วิตเมอร์ที่นี่ในปี 1829 บ้านหลังเดิมไม่ได้
อยู่ที่นี่แล้ว แต่บ้านไม้ซุงหลังนี้ตั้งอยู่ใน 
บริเวณเดียวกัน

อาคารศาสนจกัรทีแ่มก็กแีละลลิเีข้าโบสถ์ 
มศีนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่วพร้อมนิทรรศการ 
เกี่ยวกับบ้านของครอบครัววิตเมอร์ และ
สิ่งพิเศษต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นที่นั่น 

ถ้าแม็กกี กับ ลิลี อี. อยากเห็น 
สถานทีจ่ดัต้ังศาสนจกัรครัง้แรก 
พวกเขาไม ่ต ้องไปไหนไกล  

เพราะสถานที่นี้อยู ่ข้างอาคารประชุมใน 
เฟเยทท์ นิวยอร์ก ที่พวกเขาเข้าโบสถ์ทุก
วันอาทิตย์นี่เอง!

ศาสนจักรไม่ได้จัดตั้งในอาคารศาสน- 
จักร แต่จัดตัง้ในบ้านไม้ซงุ ศาสดาพยากรณ์ 

1. โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอน 
เสร็จที่นี่



การบัพติศมาสมัย
ก่อนและสมัยนี้

แม็กกี อายุ 11 ขวบ และลิลี อายุ 9 ขวบ 

รบับพัตศิมาในอ่างใกล้กบัสถานทีซ่ึง่สมาชกิ 

กลุ่มแรกของศาสนจักรรับบัพติศมา

เด็กหญิงทั้งสองตื่นเต้นมากที่จะได้รับ 

บัพติศมา เมื่อถึงเวลาบัพติศมาของลิลี เธอ 

เข้ารับการสัมภาษณ์จากอธิการ “ท่านถาม

ว่าหนูมีประจักษ์พยานถึงศาสดาพยากรณ์

หรอืไม่และหนจู่ายส่วนสบิหรอืเปล่า” ลลิพีดู

เด็กหญิงทั้งสองจ�าได้ดีถึงวันบัพติศมา

ของเธอ “ตอนที่หนูขึ้นมาจากน�้า หนูรู้สึกว่า

หนูท�าได้ทุกอย่าง” แม็กกีพูด

เด็กหญิงทั้งสองได้รับสมุดบันทึกส่วนตัว

เพื่อจะได้บันทึกความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับ

วันพิเศษต่าง ๆ
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2. ด้านนอก ไม่ไกลจากตัว
บ้าน ชายสามคนเห็นเทพ 
โมโรไนและแผ่นจารึกทองคำา 
เราเรียกพวกเขาว่าพยานสาม
คนเพราะพวกเขาเป็นพยาน
หรือเห็นแผ่นจารึกนั่นเอง 
ท่านสามารถพบประจักษ์
พยานของพวกเขาในต้นเล่ม
พระคัมภีร์มอรมอน

3. วันที่ 6 เมษายน ค.ศ.1830 มีคนประมาณ  
60 คนมาการประชุมพิเศษ โจเซฟ สมิธจัดตั้ง
ศาสนจักรอย่างเป็นทางการ จากนั้นมีการให้พร
และส่งผ่านศีลระลึก นี่เป็นการประชุมศีลระลึก 
ครั้งแรก

4. ทันทีที่การประชุมเสร็จสิ้น คุณพ่อคุณแม่
ของโจเซฟ สมิธ และคนอื่นๆ อีกหลายคน 
รับบัพติศมาด้านนอก
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สำ�หรับเด็กเล็ก

แม็กซ์พร้อมที่จะเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่  
เขาสวมเสื้อสีแดง สวมเสื้อคลุมซูเปอร์ฮีโร่ 
ของเขา แล้วจึงเข้าไปในห้องของน้องสาว

โดย คริส ดีเวอร์ เทกซัส สหรัฐอเมริก�
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แม็กซ์และมิยากอบกู้โลก

“มียา เราไปกันเถอะ” แม็กซ์พูด “ไปกอบกู้โลกกัน!”

70 เ ลี ย โ ฮ น า



แม็กซ์กับมียาช่วยคุณแม่พับเสื้อผ้า
ทุกชิ้นแล้วน�าไปเก็บ

จากนั้นแม็กซ์เห็นขยะกองอยู่บนพื้น 
“เราเก็บขยะให้หมดก่อนนะ” แม็กซ์พูด 
“เสร็จแล้วจะได้ไปกอบกู้โลก”

แม็กซ์และมียาเข้าไปในห้องนั่งเล่น 
พวกเขาเห็นเสื้อผ้าเต็มตะกร้า

“ช่วยแม่หน่อยได้ไหมลูก”  
คุณแม่ถาม

“ได้ครับ” แม็กซ์ตอบ 
“เสร็จแล้วเราจะได้ไป 
กอบกู้โลกกัน”
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“เอาล่ะ ได้เวลาออกไปกอบกู้
โลกกันแล้ว” แม็กซ์พูด

คุณแม่เหลียวมองไปรอบ ๆ บ้าน
ที่สะอาดเอี่ยม จากนั้นท่านกอด
แม็กซ์กับมียา “แม่คิดว่าลูกท�าแล้ว
นะจ๊ะ!” ◼

แม็กซ์กับมียาแข่งกันเก็บขยะทุกชิ้นที ่
พวกเขาเห็นรอบบ้านแล้วน�าไปทิ้งถังขยะ

พวกเขาเห็นคุณแม่ก�าลังกวาดพื้นห้องครัว 
“เราช่วยได้ครับ” แม็กซ์พูด

มียาถือที่ตักผงขณะที่แม็กซ์กวาดพื้น

72 เ ลี ย โ ฮ น า



พระเยซูทรงด�ำเนินบนน�้ำ
“เมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงด�าเนินมาบนทะเล เขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผีและร้อง 

ด้วยความกลัว
“พระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่า ท�าใจดีดีเถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” (มัทธิว 14:26–27)

หน้�ระบ�ยสี
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การอบรมผู้นำาทั่วโลก—แนวใหม่

ในเดือนต่อ ๆ ไป สมาชิกศาสนจักรทั่วโลกจะมีส่วน
ร่วมในการอบรมผู้น�าท่ัวโลกแนวใหม่ที่สร้างแรง

บันดาลใจ
การอบรมผู้น�าท่ัวโลกปีน้ีไม่เหมือนการประชุมอบรม 

ทกุครัง้ทีผ่่านมา คอืจะไม่ถ่ายทอดครัง้เดียวส�าหรบัผูน้�า 
วอร์ดและผู้น�าสเตค แต่จะแบ่งออกเป็นภาคสั้น ๆ เก้า
ภาค—ในดีวีดีและใน LDS.org—เพื่อให้ผู้น�า สมาชิก 
และครอบครัวทั้งหมดได้สนทนากันตลอดปีที่จะมาถึง
และหลังจากนั้น

จุดส�าคัญของการอบรมคือเพื่อ “เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้ครอบครัวและศาสนจักรผ่านฐานะปุโรหิต”   
ในการอบรม สมาชิกจากฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 
อัครสาวกสิบสองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และ 
เจ้าหน้าที่ระดับสามัญท่านอื่น ๆ จะให้ค�าแนะน�าจาก
การดลใจในเรื่องต่อไปนี้

• วิธีที่ครอบครัวสามารถพบความเข้มแข็งและสันติสุข 
ผ่านพลังอ�านาจของฐานะปุโรหิต

• วธิช่ีวยให้ทกุครอบครวัประสบกบัพรของฐานะปโุรหติ
• วธิทีีผู่ถ้อืกญุแจฐานะปโุรหติเสรมิสร้างความเข้มแขง็ 

ให้บ้านและครอบครัว
• วิธีปฏิบัติศาสนกิจแบบพระคริสต์
• วิธีเลี้ยงดูบุตรธิดาในความสว่างและความจริง

ทุกหน่วยของศาสนจักรจะได้รับส�าเนาดีวีดี ขอให ้

สภาวอร์ดและสภาสเตคดูดีวีดีทั้งหมด  จากนั้นควร 

หารือกันว่าจะช่วยให้สมาชิกวอร์ดและสมาชิกสเตคได้

ประโยชน์จากค�าแนะน�าดังกล่าวอย่างไร

ในการประชุมและชั้นเรียนต่าง ๆ สมาชิกสามารถดู 

และสนทนาดีวีดีแต่ละภาคได้  ครอบครัวและบุคคล

สามารถดูดีวีดีเหล่านี้พร้อมแหล่งช่วยเพิ่มเติมเพื่อยก

ระดับการศึกษาเรียนรู้ของตนได้ที่ www.lds.org

ไม่ว่าจะใช้ในการประชมุลกัษณะใด ช่วงทีม่ปีระสทิธ-ิ 

ผลมากที่สุดของการอบรมจะเกิดขึ้นหลังจากดูจบหน่ึง 

ภาคและเริ่มการสนทนา  เมื่อผู้น�า สมาชิก และครอบ- 

ครวัไตร่ตรอง แบ่งปัน และเป็นพยานเกีย่วกบัสิง่ทีไ่ด้ยนิ 

และรู้สึก พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงดลใจและสอน

พวกเขาให้รู้วิธีประยุกต์ใช้ค�าสอนในสภาวการณ์ของ

ตนเอง  โดยผ่านประสบการณ์เหล่านี้ การอบรมผู้น�าทั่ว

โลกจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและ

ศาสนจักรทั่วโลก

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, ลินดา เค. เบอร์ตัน,  

เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์, อีเลน เอส. ดัลตัน,  

โรสแมรีย์ เอ็ม. วิกซอม, และอธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน  

ยืนอยู่นอกบ้านแมรีย์ ฟิลดิงก์ สมิธใน This Is the Place 

Heritage Park เพื่อสนทนาถึงพรของการมีฐานะปุโรหิตใน

บ้านทุกหลัง

เอ็ลเดอร์แอล. 

ทอม เพอร์รีย์,  

เอ็ลเดอร์ โดนัลด ์

แอล. ฮอลล์สตรอม, 

และอธิการ 

ดีน เอ็ม. เดวีส์  

เป็นผู้นำาการ 

อภิปรายกลุ่มย่อย 

เกี่ยวกับความ 

สำาคัญของการใช้

กุญแจฐานะปุโรหิต

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org
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ขานรับคำาเรียกร้องให้มีผู้สอนศาสนามากขึ้น: 

อธิการวิคเตอร์ โนกาเลส จากวอร์ด
ปาร์เคชากาบโูก สเตคบวัโนสไอเรส 

อาร์เจนตนิาคองเกรโซ น่ังอยู่หน้ากระดาน 
ข่าวที่มีภาพเยาวชนชายหญิง 37 คนใน 
วอร์ดของเขาติดอยู่ เมื่อคนหนึ่งจากไป 
เป็นผู้สอนศาสนา เขาจะติดหมายเหตุไว้
ข้าง ๆ ภาพนั้น

“เยาวชนของผมตื่นเต้นมากเมื่อเข้ามา 
ในห้องท�างานผมและเห็นรูปภาพพร้อม 
หมายเหตุ” เขากล่าว “นั่นจูงใจพวกเขาให้
เตรียมท�างานเผยแผ่ของตนเอง”

วอร์ดนี้ในบัวโนสไอเรสเป็นแบบอย่าง 
ของเจตนารมณ์ในงานเผยแผ่ศาสนา ใน
หกเดือนแรกของปี 2012 เยาวชน 19 คน
—โดย 14 คนเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส—
จากบ้านไปรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาใน 
แปดประเทศ เยาวชนทีอ่ยูใ่นเกณฑ์จ�านวน 
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ตั้งใจจะรับใช้งาน
เผยแผ่

เมื่อไม่ก่ีปีมานี้ผู้น�าศาสนจักรได้ขอร้อง 
หลายครัง้ให้เยาวชนคนหนุ่มสาวรบัใช้งาน 
เผยแผ่มากขึ้น

ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญเดือน 
เมษายน ค.ศ. 2005 ไม่นานหลังจาก 
ศาสนจักรออกหนังสือ สั่งสอนกิตติคุณ 

ของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่

ศาสนา เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
แห ่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะน�า
ครอบครัวและผู้น�าให้ปลูกฝังวิญญาณผู้

สอนศาสนา และเตรียมเยาวชนชายหญิง
ให้พร้อมรับใช้อย่างสมเกียรติโดยช่วยให้
พวกเขาเข้าใจว่าตนเป็นใครและสอนหลัก
ค�าสอนแก่พวกเขา (ดู “เพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
คน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2005, 89)

ค�าประกาศของประธานโธมัส เอส.  
มอนสันในช่วงการประชุมใหญ่สามัญ 
เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 ให้ลดข้อจ�ากัด
ด้านอายุผู้สอนศาสนาเป็นเครื่องเตือนใจ
อีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงก�าลังเร่งงาน
ของพระองค์

ปัจจุบันครอบครัวและผู ้น�ามากมาย
ของศาสนจักรจริงจังกับข่าวสารเหล่านี้
และก�าลังสร้างประเพณีที่ดีงามของการ
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในเขตของตน

ช่วยให้เยาวชนเข้าใจว่าพวกเขา
เป็นใคร

เพือ่ตอบค�าถามว่า “คณุสามารถเตรยีม 
เยาวชนมากมายขนาดนั้นให้เต็มใจรับใช้ 
ได้อย่างไร” อธิการโนกาเลสตอบว่า “เมื่อ 
ผมได้รับเรยีกเป็นอธกิาร ความกงัวลอย่าง 
แรกของผมคือเยาวชนในวอร์ด และผม
ท�าให้ผู้น�าวอร์ดคนอื่น ๆ เข้าใจชัดเจนว่า
เราต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา”

ตัวอย่างเช่น ผู้สอนศาสนาชากาบูโก
ทั้งหมดมีการเรียกในวอร์ดก่อนไปเป็นผู้
สอนศาสนา ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และ
สมาชกิทีแ่ขง็ขนัน้อยมกัได้รบัเชญิให้รบัใช้ 

เป็นครู ซึ่งสิ่งนี้ช่วยพวกเขาเตรียมสอน 
พระกิตติคุณ

อธิการโนกาเลสจัดการให ้ เยาวชน
เตรียมพร ้อมทางวิญญาณส�าหรับงาน
เผยแผ่ด้วยโดยท�างานกับผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาในท้องที่

เมื่อผู้น�าศาสนจักรในท้องที่และสมาชิก 
ทุ่มเทให้เยาวชนในวอร์ด พวกเขาได้รับ 
รางวลัตอบแทนคือเหน็วญิญาณงานเผยแผ่ 
เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

ครอบครัวที่ใส่ใจงานเผยแผ่ศาสนา
การ์ธ และ เอโลอซิ ีแอนดรสัจากเดรเปอร์ 

ยูทาห์ สหรัฐอเมริการู้ว่าการมีครอบครัวที่ 
ใส่ใจงานเผยแผ่ศาสนานัน้เป็นอย่างไร พวก 
เขามีหลานชาย 17 คนที่รับใช้งานเผยแผ่
มาแล้ว และเคยรับใช้งานเผยแผ่เองหกครั้ง
ด้วยกัน

การปลูกฝังวิญญาณของการรับใช้เป็นผู้
สอนศาสนาในครอบครัวคุณเป็นสิ่งที่เริ่ม
ตั้งแต่ลูกยังเล็ก บราเดอร์แอนดรัสกล่าว

ซิสเตอร์แอนดรัสเห็นด้วย “คุณไม่ปล่อย
ให้การรับใช้งานเผยแผ่เป็นความคาดหวัง
เงียบ ๆ แต่คุณพูดคุยกับลูกหลานเกี่ยวกับ
เรื่องนี้เหมือนคุณคาดหวังอยู่แล้วโดยถาม
ว่า—เมื่อไหร ่จะไปเป็นผู้สอนศาสนา ไม่ใช่
ถามว่าจะไป หรือไม”่ เธอกล่าว

การสอนเยาวชนว่าพวกเขาเป็นใครโดย
วางแบบอย่างของการรับใช้เป็นผู ้สอน
ศาสนาถือว่าส�าคัญเช่นกัน บราเดอร์และ 
ซิสเตอร์แอนดรัสยอมรับการเรียกคร้ังแรก
ในปี 1980 ขณะที่ลูกชายคนเล็กไปเป็นผู้
สอนศาสนาพอดี

หลานชายคนหนึ่งเขียนจดหมายมาหา
หลังจากได้รับของขวัญที่พวกเขาส่งไปช่วย

ปลูกฝังความคิดผู้สอนศาสนาที ่
บ้านและในศาสนจักร
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ในศาสนจักร
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เตรียมเขารบัใช้งานเผยแผ่ “เขาขอบคณุเรา 
[ส�าหรับของขวัญ] แต่บอกว่า ‘ส�าคัญกว่า
นั้นคือขอบคุณส�าหรับแบบอย่างท่ีคุณปู ่
คุณย่าวางไว้’” ซิสเตอร์แอนดรัสกล่าว

การสอนหลักค�าสอน
“เยาวชนของเรามีสิทธิ์จะคาดหวังว่า 

บิดามารดาพร้อมทั้งผู้น�าศาสนจักรและครู 

จะคอยดวู่าพวกเขารู้และเข้าใจพระกติตคิณุ 

ของพระเยซูคริสต์” เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าว 

“พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงยืนยันความ

จริงแก่ใจพวกเขาและจะจุดประกายความ

สว่างของพระคริสต์ในจิตวิญญาณพวกเขา 

และจากนั้นท่านจะมีผู้สอนศาสนาที่พร้อม

เต็มที่ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน” (เอ็ม. รัสเซลล์ 

บัลลาร์ด, “เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน,” 89)

ราว 6,000 ไมล์ (9,600 กม.) ห่างจาก

บัวโนสไอเรส สาขาฮอร์สชูเบนด์แถบชนบท

ใกล้บอยซี ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ได้เห็น

การรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเพิ่มขึ้นอย่าง 

ไม่น่าเชือ่เมือ่ครอบครัวและผูน้�าเสริมความ 

พยายามสอนพระกิตติคุณให้เยาวชนของ

พวกเขา

จากสาขาเล็ก ๆ ที่มีสมาชิก 75 คน 

เยาวชนเก้าคนก�าลังรับใช้งานเผยแผ่

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองเน้นเหตุผลและ

ประโยชน์ของการรับใช้ “ผู้สอนศาสนาทุก

คน…รับใช้เพียงเพื่อหวังจะท�าให้ชีวิตคน

อื่นดีขึ้น” ท่านกล่าว “การตัดสินใจรับใช้

งานเผยแผ่จะส ่งผลต่อจุดหมายทาง 

วิญญาณของผู้สอนศาสนา คู่สมรสของ 

เขา และลูกหลานของเขาในชั่วอายุที่จะ

มาถึง ความปรารถนารับใช้เป็นผลที่เกิด

โดยธรรมชาติจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใส  

ความมีค่าควร และการเตรียมของคน ๆ 

หนึ่ง” (“ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขา

ช่วยท่านได้!” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, หน้า 

18)

มาร์ติน วอล์คเกอร์ ประธานสเตคเอม- 

เมตต์ไอดาโฮเห็นด้วย “การรับใช้งานเผย 

แผ่วางเยาวชนไว้บนวิถีที่จะส่งผลต่อคน

หลายรุ่น” เขากล่าว “สเตคของเราท�าทุก

อย่างที่ท�าได้เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อม

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา”

ส่วนหนึ่งของการเตรียมดังกล่าวคือ

การสอนหลักค�าสอนแก่เยาวชน เยาวชน

ในสาขาฮอร์สชูเบนด์เข้าชั้นเรียนเตรียม

เป็นผู้สอนศาสนาทุกสัปดาห์ซึ่งสอนโดย

อดีตประธานคณะเผยแผ่—การอบรมน้ี

เสริมการอบรมผู้สอนศาสนาที่สเตคจัดให ้

อยูแ่ล้ว ซึง่ได้แก่การประชมุเตรยีมเยาวชน 

เป็นผู้สอนศาสนาประจ�าเดือนและค่าย

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนประจ�าปี

ลารีน อาดัม—ลูกคนหนึ่งในจ�านวนหก 

คนของบราเดอร์และซิสเตอร์แอนดรัส— 

รับใช้พร้อมจิมสามีในคณะเผยแผ่โคเปน- 

เฮเกน เดนมาร์กตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2009 

เธอเป็นพยานถงึความส�าคัญของการสอน 

พระกิตติคุณแก่เด็ก ๆ ในบ้าน

“สิง่ส�าคัญทีส่ดุอย่างหนึง่ทีท่่านสามารถ 

ท�าเพื่อช่วยลูก ๆ สร้างประจักษ์พยานใน

งานเผยแผ่ศาสนาคือจัดสังสรรค์ในครอบ

ครัวและศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว” 

เธอกล่าว “ถ้าท่านให้พวกเขามีฐานมั่นคง

ของการศึกษาพระกิตติคุณและมีความรู้

ในพระกิตติคุณ พวกเขาจะพร้อมมากขึ้น

และรู้พระกิตติคุณมากยิ่งขึ้น”

อธิการวิคเตอร์ โนกาเลสยืนอยู่ตรงกระดานที่มีรูปเยาวชนทุกคนในวอร์ดของเขา  

ซึ่งมีคนที่กำาลังรับใช้งานเผยแผ่ในปัจจุบัน

ภา
พถ

่าย
เอ

ื้อเ
ฟื้อ

โด
ย 

พอ
ล 

แอ
ล.

 ก
าร

์วิน
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หนุ่มสาวผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรพบปีติในการรับใช้
โดย แครอลีน คาร์เตอร์
ข่าวและเหตุการณ์ในศาสนจักร

เอ็ลเดอร์เออร์เนสโต ซาราเบียติดป้าย
ผู้สอนศาสนาสีด�าทุกวันในงานเผยแผ่

ของเขา แต่งานมอบหมายของเขาต่าง
จากอีกหลายคน—เอ็ลเดอร์ซาราเบียรับ
ใช้เป็นผู ้สอนศาสนาบ�าเพ็ญประโยชน์
ของศาสนจักร (YCSM) ในส�านักงาน
คณะเผยแผ่เม็กซิโก เอร์โมซีโย

“เราตระหนกัดว่ีาอาจจะไม่ฉลาดเท่าไร 
นักที่จะให้หนุ่มสาวของเราบางคนเผชิญ
ความเข้มงวดและการท้าทายของงาน
เผยแผ่ศาสนาเตม็เวลา” เอล็เดอร์เอม็. รัส- 
เซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองกล่าว แต่ท่านกล่าวว่า นี่มิได้หมาย 

ความว่าพวกเขาจะ 
มีส่วนในพรของ 
การรับใช้เป ็น 
ผู ้สอนศาสนา
ไม่ได้ (“เพิ่มขึ้น  

อีกหนึ่งคน,” 
 เลียโฮนา, พ.ค.    

       2005, 89)
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ 

เอ็ม. เนลสัน แห่ง 
โควรัมอัครสาวก
สิบสองกล ่าวว ่า 

“งานเผยแผ่เป็นการ 
 แสดงออกถึงการ 

    รับใช้โดยสมัครใจ
ต่อพระผู้เป็นเจ้า 
และมนุษยชาติ” 

(ดู “ขอให้ถามผู้สอนศาสนา! พวกเขาช่วย 
ท่านได้!” เลยีโฮนา, พ.ย. 2012, 18) และมี
วิธีให้การรับใช้เช่นนั้นหลายวิธี

ส�าหรับคนที่ได้รับการยกเว้นอย่างสม 
เกียรติจากการรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา
ด้านการเผยแผ่ศาสนา หรือส�าหรับคนที่
ต้องกลับบ้านก่อนเวลา โปรแกรม YCSM 
สามารถให้ประสบการณ์งานเผยแผ่ที่มี
ความหมายได้

ข้อก�าหนดในการรับใช้
ผู ้สอนศาสนาบ�าเพ็ญประโยชน์ของ

ศาสนจกัรวยัหนุม่สาวต้องมสีภาพร่างกาย 
จิตใจ วิญญาณ และอารมณ์ที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในการเรียกได้ ซึ่งศาสนจักร
จะด�าเนินการอย่างดีเพือ่ให้งานมอบหมาย 
ที่เหมาะกับพวกเขา

งานมอบหมายของผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ 
ประโยชน์ที่ เป ็นหนุ ่มสาวมีระยะเวลา
หลากหลายตั้งแต่ 6 ถึง 24 เดือนและ 
สามารถรับใช้ตั้งแต่สองวันต่อสัปดาห์ไป
จนถึงท�างานเต็มเวลา มีโอกาสมากมาย
ให้รับใช้ในชุมชนเช่นเดียวกับจากที่บ้าน 
งานมอบหมายที่หนุ่มสาวผู้สอนศาสนา 
บ�าเพญ็ประโยชน์อาจท�าได้คือ งานค้นคว้า 
ประวัติครอบครัว สารสนเทศ พนักงาน 
ท่ีส�านักงานคณะเผยแผ่ คลงัอธกิาร และ 
อื่น ๆ

  การสนับสนุนจากครอบครัวและ
ฐานะปุโรหิต

บิดามารดา ผู้น�าฐานะปุโรหิต และ 
สมาชกิศาสนจกัรสามารถช่วยเยาวชน 
เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ของศาสนจักรได้
ครอบครวัของเอไลซา จอย ยงัก์สนบัสนนุ 

เธออย่างแข็งขัน โดยขับรถรับส่งเธอไปท�า 
งานที่ส�านักงานของศาสนจักรในซิดนีย์ 
ออสเตรเลีย

เอ็ลเดอร์ไมเคิล ฮิลแลม ท�างานในศูนย ์
หนงัสอืทีฮ่่องกงกล่าวว่า “ครเูซมนิารชีัน้เรยีน 
เช้าตรู่และผู้น�าเยาวชนชายช่วยผมเตรียม
ท�างานนี้”

การเสียสละน�ามาซึ่งพร
ซิสเตอร์ยังก์เสียสละวันหยุดจากงาน

นอกเวลามารับใช้งานเผยแผ่ด้านบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ของศาสนจักร เธอกล่าวว่า “ดิฉัน
รู้สึกใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์มากข้ึนและ
ทราบว่าก�าลังช่วยพระองค์”

นอกจากพรฝ่ายวิญญาณแล้ว การรับใช้ 
งานเผยแผ่ด ้านบ�าเพ็ญประโยชน์ของ 
ศาสนจักรยังให้โอกาสอันทรงคุณค่าด้าน
สังคมและอาชีพแก่ผู้สอนศาสนาวัยหนุ่ม
สาวด้วย “งานเผยแผ่ของดิฉันแสดงให้เห็น
ว่าดิฉันสามารถท�างานในอาชีพที่ไม่ต้องมี 
ความช่วยเหลือพิเศษใด ๆ ” ซิสเตอร์ยังก์
กล่าว (เธอเคยท�างานอาชพีทีต้่องมคีนช่วย)

แม้หนุ่มสาวที่อยากรับใช้จะไม่สามารถ
รับใช้ได้ทุกคน แต่ศาสนจักรพยายามมาก
เพื่อให้หนุ่มสาวที่มีค่าควรทุกคนได้รับใช้ 
เยาวชนชายหญิงที่ประสงค์จะรับใช้ใน
ลักษณะนี้สามารถพูดคุยกับอธิการหรือ 
ประธานสาขาซึง่สามารถหาโอกาสทีเ่หมาะ- 
สมให้พวกเขาได้

อ่านเพิ่มเติมที่ news.lds.org โดยค้นหา 
“young church-service missionaries”
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ผู้นำาเยาวชนหญิงสามัญและผู้นำาสมาคม
สงเคราะห์สามัญเยือนภาคเอเชีย
โดย เบรนดา แฟรนด์เซ็น ผู้เชี่ยวชาญสื่อภาคเอเชีย
ด้วยความอนุเคราะห์จากเดวิด โอ. ฮีพส์, พอล สตีเวนส์ และ ลินดา เร พอนด์ สมิธ

ช่วงเวลาเก้าวนัในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2012 แมรีย์ 
เอน็. คกุ ทีป่รกึษาทีห่นึง่ในฝ่ายประธานเยาวชนหญงิ 

สามญัและลนิดา เอส. รฟีส์ ทีป่รกึษาทีส่องในฝ่ายประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามัญได้สอนและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้พี่น้องสตรีทั้งเยาว์วัยและสูงวัยทั่วภาคเอเชีย

การเดินทางคร้ังนีเ้กิดขึน้พร้อมกบัการประกาศหลกัสตูร 
ฉบับปรับปรุงแก้ไขของเยาวชน จงตามเรามา ซึ่งชั้นเรียน
ของเยาวชนชาย เยาวชนหญิง และโรงเรียนวันอาทิตย์จะ 
เริ่มใช้ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2013 หลักสูตรใหม่นี้ออก 
แบบไว้ช่วยให้ครูสอนเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น
และพัฒนาความสัมพันธ์กับสมาชิกชั้นเรียนให้แน่นแฟ้น
มากขึ้น

หลังจากซิสเตอร์คุกและซิสเตอร์รีฟส์เยือนภาคเอเชีย
แล้ว เยาวชนชาวเอเชยีและบดิามารดาสะท้อนความคดิ-
เห็นว่าเวลานี้พวกเขาได้รับแรงจูงใจมากขึ้นให้เอาใจใส่
ชีวิตตนเองอีกครั้งและท�าให้ชีวิตบริสุทธ์ิมากขึ้นพร้อม 

ทั้งเป็นแบบอย่างต่อชุมชนในท้องที่ของตนเอง
ในฮ่องกง ซิสเตอร์รีฟส์สัญญากับเยาวชนว่า “ถ้า

ท่านจะอยู่อย่างสะอาดในชีวิตท่าน ท่านจะสามารถยืน
ด้วยความมั่นใจต่อหน้าทุกคนได้!”

ด้วยแรงบันดาลใจจากค�าพูดของเธอ ตังคักเข่ย วัย  
12 ปี แสดงความเห็นหลังการประชุมว่า “หนูทราบว่า 
หนูต้องอ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน การเรียนรู้ว่า 
ต้องกลับใจและด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเป็นเรื่องที่ 
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน สอนให้หนูท�าเพื่อให้
แสงสว่างของพระคริสต์และความสุขที่แท้จริงสามารถ
ฉายส่องผ่านหนูได้”

ในอินเดีย ซิสเตอร์คุกพบปะกับสมาชิกที่อาคาร
ประชุมหลังใหม่ในท้องถิ่นเชนนาย อินเดีย และกับ 
สมาชิกจากสเตคใหม่ไฮเดอราบาด อินเดีย ท่านตัก- 
เตือนคนหนุม่สาวให้เตรยีมรบัอนาคต “จงท�าให้ตวัท่าน 
มีคุณสมบัติทางการศึกษา” เธอกระตุ้น “ด้วยทักษะที ่
จะช่วยท่านเสรมิสร้างอาณาจกัร จงใส่ใจครอบครวัและ 
สิ่งที่ท่านสามารถท�าได้เพื่อเป็นพรแก่สมาชิกครอบครัว 
และใส่ใจการเตรียมพร้อมทางวิญญาณเพื่อท่านจะมี
ค่าควรรับการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณเหล่านั้น และ
เพื่อท่านจะทราบว่าจะไปที่ใดและท�าอะไร”

ในอินโดนีเซีย ซิสเตอร์รีสฟ์เข้าร่วมการประชุมใหญ ่
สเตคครั้งแรกของสเตคใหม่ซูราการ์ตา อินโดนีเซีย “เรา 
รู้สึกถึงวิญญาณที่อ่อนน้อมและเปี่ยมด้วยความรักของ
พวกเขา สมาชิกช่างซื่อสัตย์เหลือเกิน!” เธอกล่าว

ต่อจากนัน้ซสิเตอร์รฟีส์ไปเยอืนมาเลเซยี เธอสนทนา 
กับพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์กลุ่มหนึ่งถึงประเด็น 
เร่งด่วนที่สุดส�าหรับสมาคมสงเคราะห์อันเป็นองค์กร 
หนึ่งในมาเลเซียและกล่าวถึงวิธีที่ศาสนจักรสามารถ
ให้การน�าทางและการดลใจ

ในไต้หวัน ซิสเตอร์รีฟส์แสดงความเห็นเกี่ยวกับพลัง 
และการอุทศิของสมาชกิในท้องทีว่่า “เรามคีวามสขุมาก 
ที่ได้รับทราบเรื่องราวชีวิตที่ซื่อสัตย์และการเข้าพระ- 
วิหารสม�่าเสมอของพวกเขา…สมาชิกเป็นแบบอย่าง
ของความรกัทีม่ต่ีอมติรสหายและเพือ่นบ้าน” เธอกล่าว

ในไต้หวัน  

ซิสเตอร์แมรีย ์

เอ็น คุก และ  

ซิสเตอร์ลินดา 

เอส. รีฟส์พบปะ

กับเจ้าหน้าที ่

ภาค ผู้นำาฐานะ

ปุโรหิตและ

สมาชิกชาว

ไต้หวัน

ถ่า
ยภ
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โด
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หย

าง
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หว
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แวดวงศาสนจักร

ขอภาพถ่ายของเยาวชน
สาระส�าคัญของสหกิจกรรมปีนี้คือ “เจ้าจง 

ยืนอยู ่ในสถานที่ศักดิ์ สิทธิ์และไม่หวั่นไหว”  
(คพ. 87:8) เยาวชนชายหญงิท้ังหลาย เลยีโฮนา 
ก�าลังมองหาภาพถ่ายที่ท่านยืนอยู่ในสถานที่ 
ศกัด์ิสทิธิ ์ภาพถ่ายอาจจะเป็นภาพท่ีแสดงให้เห็น 
ว่าท่านก�าลังใช้เวลากับครอบครัว รับใช้ ท�างาน
เผยแผ่ศาสนา สร้างสรรค์งานศิลปะ ศึกษา 
พระกิตติคุณ ส�ารวจธรรมชาติ และอื่น ๆ! วิธีส่ง
ภาพถ่ายของท่านท�าดังนี้

• ให้คนอื่นถ่ายภาพท่านขณะก�าลังยืนอยู่ใน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

• อีเมลภาพความละเอียดสูงของท่านมาที่ 
liahona@ldschurch.org

• ระบุข้อความว่าเหตุใดสิ่งท่ีอยู่ในภาพน้ีจึง
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับท่าน

• ในอีเมลของท่าน โปรดระบุชื่อนามสกุล วัน
เดือนปีเกิด ชื่อวอร์ดและสเตค (หรือสาขา 
และท้องถ่ิน) และทีอ่ยูอ่เีมลส�าหรบับดิามารดา 
ของท่าน

ภาพถ่ายเยาวชนจากทั่วโลกจะน�ามาลงใน
ฉบับหน้า

อัครสาวกเยือนโมร็อกโก
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2012 หลังจากจัดตั้ง

สเตคแห่งที่ 3,000 ของศาสนจักรในเซียร์ราลี-
โอนทางตะวนัตกของแอฟรกิา เอล็เดอร์เจฟฟรย์ี 

อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
แวะเยี่ยมสาขาเล็ก ๆ และห่างไกลแห่งหนึ่งของ
ศาสนจักรในเมืองราบัต โมร็อกโก

ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งพิเศษค�่าวัน
อาทิตย์ เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์แบ่งปันความรักที่
ผู้น�าศาสนจักรมีให้สมาชิกศาสนจักรทุกคนทั่ว
โลก ไม่ว่าพวกเขาจะมีจ�านวนน้อยหรืออยู่ไกล
เพียงใดก็ตาม

“เราไม่ลืมท่าน และท่านเป็นส่วนหนึ่งของ 
งานอัศจรรย์ขณะพระเจ้าทรงระบุและเร่งการ
รวมอิสราเอลในสมัยการประทานสุดท้ายอัน 
ส�าคัญยิ่ง” ท่านกล่าว

อทุศิพระวหิารเตกซูกิลัปา ฮอนดรูสั
ในวันอาทิตย์ท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2013 

หลงัจากงานฉลองทางวฒันธรรมและโอเพ่นเฮาส์ 
สามสัปดาห์ พระวิหารเตกูซิกัลปา ฮอนดูรัสได้
รับการอุทิศในสามภาคซ่ึงถ่ายทอดไปยังทุก
หน่วยของศาสนจักรในฮอนดูรัสและนิการากัว

สมาชิกชาวฮอนดูรัสผู้ซ่ึงปกติเดินทางหลาย
ชั่วโมงไปพระวิหารกัวเตมาลาซิตี้ กัวเตมาลา
ต่างชื่นชมยินดีที่ได้เห็นการอุทิศพระวิหารแห่ง
แรกของประเทศ พระวิหารที่ฝ่ายประธานสูงสุด
ประกาศครั้งแรกในจดหมายวันที่ 9 มิถุนายน  
ค.ศ. 2006 และท�าพิธีเบิกดิน ณ สถานที่ตั้ง
พระวิหารในปัจจุบันเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 
2009 

ประธานมอนสันเยือนเยอรมนี
ปลายปี 2012 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

เดินทางไปเยอรมนีเพื่อพบปะกับสมาชิกศาสน- 
จักรในฮัมบูร์ก เบอร์ลิน มิวนิก และแฟรงก์เฟิร์ต  
ประเทศเยอรมนี ท่านแนะน�าสมาชิกให้ท�าตาม 
พระเยซูคริสต์

“พระองค์ทรงสอนการให้อภัยโดยทรงให้
อภัย” ท่านบอกสมาชิกในแฟรงก์เฟิร์ต “พระ- 
องค์ทรงสอนเรื่องความกรุณาโดยมีพระกรุณา  
พระองค์ทรงสอนการอุทิศตนโดยทรงสละ
พระองค์เอง”

ข้อคิดเห็นทั่วไป

พระวญิญาณบรสุิทธิท์รงสอนผม
ตั้งแต่ครอบครัวผมเข้าร่วมศาสนจักร 

ผมเห็นพลังที่มาจากการอ่าน เลียโฮนา 
ถ ้อยค�าลึกซึ้งเหล ่านี้ท�าให ้ผมเกิดแรง
บันดาลใจอยากรับใช้งานเผยแผ่ หลาย
เรื่องพูดไว้ในนิตยสาร แต่สิ่งส�าคัญส�าหรับ
ผมคือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอน
ผมแต่ละครั้งที่ผมอ่าน เราจะเป็นอิสระ 
อย่างแท้จริง—แม้ใน “แดนศัตรู” (ดู 
บอยด์ เค. แพคเกอร์, “วิธีอยู่รอดในแดน
ศัตรู,” เลียโฮนา, ต.ค. 2012, 34)—เมื่อ
เราศึกษา อ่าน และประยุกต์ใช้หลักธรรม
ทีส่อน พระผูช่้วยให้รอดทรงพระชนม์ ฐานะ 
ปุโรหิตอยู่บนแผ่นดินโลก และพระผู้เป็น
เจ้าประทับในสวรรค์
นิวตัน ที. เซนเยงกี, ยูกันดา

การแก้ไข
เลียโฮนา เดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 

อ้างที่มาของภาพถ่ายในเรื่อง “จัดตั้งสเตค
แรกในอนิเดยี” ในหน้า 76–77 ไม่ถกูต้อง 
ภาพถ่ายดังกล่าวน�ามาจากซิสเตอร์เกลดีส 
วิกก์ ขออภัยในความผิดพลาดครั้งนี้

เลียโฮนา ฉบับเดือนธันวาคม ค.ศ.  
2012 ครอบครวัวจิลิในบทความเรือ่ง “การ 
เปลี่ยนสภาพอันศักดิ์สิทธิ์” หน้า 24-27  
กล่าวถึงการรับบัพติศมาเดือนกรกฎาคม  
ค.ศ. 2010 ไม่ใช่เดือนมิถุนายน ค.ศ.  
2011 และแอนเดรีย วิจิลเกิดเดือน
กรกฎาคม ไม่ใช่เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 2011

เยาวชนทั่วโลก 

แสดงวิธียืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์



80 เ ลี ย โ ฮ น า

โดย แอรัน แอล. เวสต์
บรรณาธิการ หน่วยเผยแพร่สื่อและสิ่งพิมพ์ศาสนจักร 

เมื่อเราพูดถึงความสวยงามของพระวิหาร เรามัก 
จะเอ่ยถึงยอดแหลม หน้าต่าง และจิตรกรรมฝา 

ผนัง เราพูดด้วยความคารวะถึงอ่างบัพติศมา ห้อง
เอ็นดาวเม้นท์ ห้องผนึก และห้องซีเลสเชียล

แต่เมือ่ศาสดาพยากรณ์อทุศิพระวหิารแด่พระเจ้า 
ท่านอุทิศสิ่งปลูกสร้างทั้งหลัง ไม่เฉพาะส่วนที่สวย 
งามซึง่ทกุคนสงัเกตเหน็ได้เท่านัน้ ในค�าสวดอ้อนวอน 
อุทิศพระวิหารแคนซัสซิตี้ มิสซูรี ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันกล่าวว่า “เราอุทิศผืนดินท่ีพระวิหารตั้งอยู่ 
เราอุทิศทุกๆ ส่วนของโครงสร้างอันสวยงามนี้ ตั้งแต่ 
ฐานรากที่มองไม่เห็นไปจนถึงรูปปั้นโมโรไนอันสง่า 
งามท่ีตั้งตระหง่านบนยอดแหลมสูงสุดนั้น”1 เมื่อ 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกล่าวค�าสวดอ้อนวอน 
อุทิศพระวิหารออกเด็น ยูทาห์ ท่านอุทิศ “ฐานราก  
ฝาผนัง พื้น เพดาน หอสูง และทุกๆ ส่วนของอาคาร”  
และท่านยังได้สวดอ้อนวอนขอให้ทรงคุ้มครอง “กล 
ไกทุกส่วน ท่อร้อยสายไฟและตัวยึด ระบบระบาย 
อากาศและลิฟท์ ตลอดจนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับอาคารหลังนี้”2

ผมดีใจที่พระเจ้าทรงดลใจศาสดาพยากรณ์ของ 
พระองค์ให้อุทิศทุกส่วนของพระวิหารทุกแห่ง แม ้
บานพับประตู หรือตัวยึดสายไฟซึ่งมีจุดประสงค์

ส�าคัญน้อยกว่าแท่นบูชาในห้องผนึกอย่างเห็นได้ชัด  
แต่ชิ้นงานเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เอื้อประโยชน์ต่อจุด
ประสงค์อันสูงส่งและสูงสุดของพระวิหาร

ส่วนเล็กๆ เหล่านี้ส่วนหนึ่งช่วยให้ผมเรียนรู้บท

เรียนที่ยั่งยืน วันหนึ่งผมอยู่ในพระวิหารซอลท์เลค 

ก�าลังเตรียมออกจากห้องแต่งตัวหลังจากมีส่วนร่วม

ในศาสนพิธีแทนผู้วายชนม์ เมื่อเห็นที่กดน�้าดื่ม ผมก็

รู้ตัวว่ากระหายน�้า จึงก้มลงไปดื่มเล็กน้อย ข่าวสาร

ข้อความหนึ่งเข้ามาสู่จิตใจผมว่า

เจ้าดื่มน�้านี้ในพระวิหาร แต่เจ้าดื่มน�้าธ�ารงชีวิตซึ่งมี

อยู่ที่นี่หรือไม่

นั่นมิใช่การกล่าวโทษที่รุนแรง—หากแต่เป็นการ 

ติติงอันอ่อนโยนและเป็นค�าถามที่เสียดแทงจิต

วิญญาณ

ค�าตอบของค�าถามนั้นคือไม่ ผมไม่ได้ดื่มน�้าธ�ารง

ชีวิตของพระวิหารอย่างสมบูรณ์ ผมต้องยอมรับว่า

ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ผมใจลอยขณะรับศาสนพิธีแทน

ผู้วายชนม์ แม้ว่าจะได้ท�างานดีแทนผู้คนที่ต้องการ

ความช่วยเหลือจากผม แต่ผมไม่ได้ท�าให้ตนเองได้

รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่ต้องได้รับ

เวลานี้ ทุกครั้งที่ผมไปพระวิหาร ผมจะมองหาที่

กดน�้าและแวะไปดื่ม ผมถามตนเองว่าผมก�าลังด่ืม 

จากแหล่งน�้าธ�ารงชีวิตได้ลึกเพียงใด ค�าตอบของผม 

คือยังลึกไม่พอ แต่ความกระหายของผมก�าลังเพิ่ม 

พูน 

อ้างอิง
1.	 โธมัส เอส.	มอนสัน,	ใน	“Kansas	City	Missouri	Temple:	

‘Beacon	of	Divine	Light’—an	Offering	of	Hands	and	
Hearts,”	Church News,	12	พ.ค.	2012,	ldschurchnews.com.

2.	 โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ,	ใน	“Ogden	Temple	Dedicatory	
Prayer,”	Ensign,	มี.ค.	1972,	12.
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วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่เกรตบริเตนในทศวรรษ 1840 เนื่องจาก 
การรับใช้ของท่าน ผู้คนกว่า 1,000 คนได้รับบัพติศมา ต่อมาวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์รับใช ้
เป็นประธานพระวิหารเซนต์จอร์จ ยูทาห์ ขณะเป็นประธานศาสนจักร ท่านผลักดัน 
ใหยู้ทาหก์ลายเป็นรัฐ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการเปิดเผยและออกข้อประกาศอย่าง
เป็นทางการ 1 โดยมีค�าสั่งให้วิสุทธิชนยุติการปฏิบัติพหุสมรส
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บอกเล่าเรื่องราวพระชนม์ชีพของ

พระเยซูคริสต์ผ่านนักแสดงใน 

วีดิทัศน์ออนไลน์ที่ biblevideos. 

lds.org เรื่องราวช่วงสัปดาห์สุดท้ายใน 

พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ใน

บทความหน้า 26 ใน “The Mission and 

Ministry of Jesus Christ [พระพันธกิจและ

ศาสนกิจของพระเยซูคริสต์]” (หน้า 18)  

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน สอนการ 

ปฏิบัติศาสนกิจห้าด้านของพระผู้ช่วยให้รอด 

ที่เราสามารถนำามาเป็นแบบอย่างในชีวิต
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