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“พระเจ้าตรัสดงันี,้ เรา
จะเปรียบเจ้า, โอ้เชือ้
สายแห่งอิสราเอล, 
เหมือนกับต้นมะกอก
สวน, ซ่ึงชายผู้หน่ึงเอา
มาบ�ารุงเลีย้งในสวน
องุ่นของเขา; . . .
“. . . และเจ้าเป็นสุข
แล้ว; เพราะเน่ืองจาก
เจ้าขยนัหมัน่เพียรใน
การท�างานกับเราใน
สวนองุ่นของเรา, และ
ปฏิบัติตามค�าบัญชา
ของเรา, และน�าผลเดิม
มาให้เราอีก, จนสวน
องุ่นของเราไม่เน่าเสีย
อีกต่อไป, และก่ิงเลว
ถกูโยนทิง้, ดเูถิดเจ้าจะมี
ปีติกับเราเพราะผลของ
สวนองุ่นของเรา”

อ

มะกอกเป็นพืชท่ีปลกู
ทัว่ไปในประเทศแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน มีประวติั
ยำวนำนในพระคมัภีร์ 
ตั้งแต่นกพิรำบคำบใบ
มะกอกมำใหโ้นอำห์ 
จนถึงพระผูช่้วยใหร้อด
ทรงสอนบนภเูขำมะกอก
เทศ และอุปมำนิทศันข์อง
เจคอบเร่ืองตน้มะกอก
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38 ยาม อ อย
ยกระดบัความเข้าใจของท่านเกีย่วกับ
ศาสดาพยากรณ์โดยเรยีนรูว้า่พวกท่าน
เป็นเหมือนยามบนหอคอยอย่างไร

ปกิณกะ
8 า อ า า ม ต ม

อ ม
โดย รูธ ซิลเวอร์

9 กา า ก อ
า กา อ

สงวนนำม

10 อ า กตต
า ต มออ ม

โดย เอล็เดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์

40 ย ย าย

80 ก า า ก อก า อ
า าย า

ประธำนจอร์จ คิว. แคนนอน

เลียโฮนำ เมษำยน 2016

ข่ำวสำร
4 า า าก าย า

กา ยาก กา ย ต
โดย ประธำนเฮนรีย ์บี. อำยริงก์

7 า ยยม อ า อ า
อ า

บทควำมพิเศษ
12 อ็ อ อ า

า ม า อ ต
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลำร์ด
โดยเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด ์
สามีและบิดาทีเ่ป่ียมดว้ยรกั เอ็ลเดอร์
ราสแบนดพ์ัฒนาทักษะการเป็นผู้นํา
โดยไดร้บัการอบรมจากผู้นําในวงการ
ธุรกิจที่ โดดเดน่และผู้นําฐานะปุโรหิต

18 เขาน่ะหรือเป็น อ กา
โดย แพทริค เจ. โครนินท่ีสำม
ผมเข้าใจวา่ทําไมเธอจึงไม่เชือ่วา่เวลาน้ี
ผมรบัใช้เป็นอธิการ สามสิบปีก่อนผม
ตา่งจากน้ีมาก

20 กา ม
็ า า อ า

โดย อำร์. วลั จอห์นสนั
การอ่านพระคมัภีร์ ในภาษาของเรา
เองเป็นเหมือนการกลับบ้านทาง
วญิญาณ

26 า อ อ า าอา
โดย ประธำนรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั
ขอให้สวดอ้อนวอนเกีย่วกับโอกาสน้ี
เพือ่สรา้งช่วงสําคญัของผู้สอนศาสนา
อาวโุสดว้ยกัน

28 อ า าอา าตอ กา
ก

โดย ริชำร์ด เอม็. รอมนีย์
คูส่ามีภรรยาพบวา่การรบัใช้เป็นผู้
สอนศาสนายืดหยุ่นมากกวา่ ใช้จ่าย
น้อยกวา่ และมีความสุขมากกวา่ทีค่ดิ

34 มอ อ ามก ม อ
าม ยาตอ ยย ยา

สงวนนำม
อธิการคนหน่ึงแบ่ง�นวา่เขาไม่เพียง
ช่วยสามีทีม่ี�ญหากับสือ่ลามกเท่าน้ัน
แตช่่วยภรรยาของพวกเขาผู้ตอ้งการ
การเยียวยาจากพระผู้ช่วยให้รอดมาก
เช่นกัน

า ก
ปกหน้าและปกหลังดา้นใน ภาพถ่ายโดย เลส  
นิลส์สัน ปกหน้าดา้นใน: ภาพถ่าย © RayTango/
Thinkstock
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44 อม อ าตา

โดย เดนนิส ซี. กอนต์
โดยมองหาความตา่งระหวา่งคาํเท็จ
ของซาตานกับคาํสอนของพระครสิต์
ไม่ ใช่มองหาความเหมือน เราจะรูท้ัน
ส่ิงแปลกปลอมของซาตานได้

48 ม า
มา าก กา

โดย มินดี แอนน ์เซลู
แม้จะอยู่ ในประเทศทีม่ีความยาก
ลําบากมากมาย แต่ โซโลโฟ ราเวโลจา
โอนารูสึ้กวา่ชีวติเขาเต็มไปดว้ยพร

ม า

50 ย า า า
ตอ อ มม ม
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์
เฉกเช่นเรอืทีต่อ้งตอ่อย่างระมัดระวงั
เพือ่ให้มีเสถียรภาพ เราแตล่ะคนจะมี
เสถียรภาพในชีวติเราไดด้ว้ยหลักธรรม
สีป่ระการน้ี

54 ก า
โดย ดำเนียล คำร์เตอร์
ถ้าท่านไม่เคยเล่นเปียโนมาก่อนแต่
ตอ้งการฝึกเล่นมาตลอด น่ีเป็นโอกาส
ให้ท่านเริม่

57 ต ก
โดย เกรทเชน แบลค็เบิร์น
ฉันอยากทําอะไรก็ ไดเ้พือ่เลิกเล่นเปีย
โน เมือ่พ่อแม่บอกวา่ฉันเลิกไดถ้้าฉัน
ฝึกเล่นเพลงสวด 50 เพลง ฉันจึงเริม่

58 อากา ตก าม า
อ ็ า

โดย เปำลำ กำจูปี
เมือ่หวนนึกถึงประสบการณ์อันน่า
ตืน่ตระหนกทีสุ่ดของชีวติ ดฉัินรูสึ้ก
วา่ พระบิดาบนสวรรคท์รงอยู่กับดฉัิน
ตลอดเวลา

60 ม อายกต็าม
โดย เอล็เดอร์โฮเซ เอ. เทียเซียรำ
จงวางใจพระเจ้า และพระองคจ์ะ
ประทานพรท่านขณะพยายามแบ่ง�น
พระกิตตคิณุ

62 อ า

63 ตอ ม

64 า าม าตอ
ฉันถูกล้อที่ โรงเรยีนเพราะเป็นแอลดี
เอส ฉันรูว้า่ฉันตอ้งยืนหยัดในส่ิงทีฉั่น
เชือ่ แตท่ําไดย้ากมาก! ฉันจะกล้ามาก
พอไดอ้ย่างไร

ยา

66 าตอ ากอ า ก
อ า ก าอ
โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนำร์

67 ต
โดย แครอล เอฟ. แมคคองกี
เมือ่ดฉัินเห็นศาสดาพยากรณ์และ
ไดย้ินท่านพูด ดฉัินรูสึ้กถึงสันตสุิข

68 ก ยา อ อ า
โดย ลำร์รีย ์ฮิลเลอร์
ดเูหมือนทุกคนมีประจักษ์พยาน  
ยกเวน้อีธาน

70 า า
โดย แองเจลำ พีนำ ดำห์เล
เมือ่ไม่มีเงินเหลือ อนาสงสัยวา่  
“แล้วพรุง่น้ีเราจะกินอะไรล่ะคะ”

72 กา าตาม า า ยาก
อ า ก
โดย เจนนำ คอฟอร์ด
ท่านจะทําตามศาสดาพยากรณ์ใน
เดอืนน้ีไดอ้ย่างไร

74 ม มอ มอ
อ มาก

75 อา ม มอ มอ

76 อ า ม มอ มอ
อ มา ต มา า มาก

79 า าย า ต ็

ก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้

หรอืไม่  
คําใบ้: เพ่ือตาม
คําใบ้น้ี ให้ทํา
ตามศาสดา
พยากรณ์

48

76

57
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แนวคิดส�ำหรับกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว

ออนไลนเ์พิ่มเติม

เลียโฮนา และส่ืออ่ืน ๆ ของศำสนจกัรมีหลำยภำษำท่ี languages.lds.org เยีย่มชม 
facebook.com/liahona.magazine (มีในภำษำองักฤษ โปรตุเกส และสเปน) เพ่ือหำ
แนวคิดส�ำหรับกำรสงัสรรคใ์นครอบครัว ควำมช่วยเหลือเร่ืองบทเรียนวนัอำทิตย ์ 
และเน้ือหำท่ีท่ำนสำมำรถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

อ กตต ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กลบัใจ (การ), 18, 74
กล้าหาญ (ความ), 48, 64
ของประทานฝ่ายวญิญาณ, 

80
แขง็ขนั (การท�าให้), 18
ความรัก, 40
งานเผยแผ่ศาสนา, 26, 28, 60
ชดใช้ (การ), 34
เช่ือฟัง (การ), 8, 34, 62, 72
ซ่ือสัตย์ (ความ), 62
ธรรมชาติแห่งสวรรค์, 7
บัพติศมา, 75, 76
ประจกัษ์พยาน, 64, 68

เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 43, 
58, 75, 76

เปิดเผย (การ), 4, 10, 20, 
41, 42, 50, 70, 72

พรสวรรค์, 40, 54
พระคมัภร์ี, 20
พระคมัภร์ีมอรมอน, 43, 44
พระบัญญติั, 8, 72
พระเยซูคริสต์, 20, 34, 43, 58
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 44, 50
เพลง, 54, 57
เยีย่มสอน (การ), 9
รับใช้ (การ), 9, 26, 28, 41
เรียก (การ), 18

วนัสะบาโต, 79
ศรัทธา, 34, 48, 58, 60
ศาสดาพยากรณ์และ 

อัครสาวก, 10, 12, 66, 
67, 72

เศร้าโศก (ความ), 58
สวดอ้อนวอน (การ), 41, 64
ส่วนสิบ, 62, 70
สอน (การ), 75
สันติสุข, 50, 67
สานุศิษย์ (การเป็น), 12, 26
ส่ิงปลอมแปลง, 44, 63
ส่ือลามก, 34
ให้อภยั (การ), 34

ม อายกต็าม หนำ้ 60: ท่ำนสำมำรถใชก้ำรสงัสรรคใ์นครอบครัวของท่ำนแบ่งปัน
พระกิตติคุณได ้สนทนำเป็นครอบครัววำ่ควำมกลวัอะไรท�ำใหท่้ำนแบ่งปันพระกิตติคุณ
ไดย้ำก ท่ำนอำจสวดออ้นวอนเป็นครอบครัวขอใหพ้ระเจำ้ทรงช่วยใหท่้ำนรู้สึกมัน่ใจใน
กำรแบ่งปันพระกิตติคุณ และสวดออ้นวอนต่อจำกนั้นวำ่ท่ำนจะเชิญใครมำสงัสรรคใ์น
ครอบครัว ท่ำนอำจเชิญสมำชิกแต่ละคนของครอบครัวใหแ้สดงประจกัษพ์ยำนระหวำ่ง
บทเรียน ท่ำนอำจเลือกสอนบทเรียนเร่ืองกำรฟ้ืนฟหูรือแผนแห่งควำมรอด ท่ำนอำจ
บนัทึกประสบกำรณ์และควำมรู้สึกของท่ำนไวใ้นบนัทึกส่วนตวั

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้  
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างหน่ึงเร่ือง

ม าย ม
ย า

นิตยสำรนำนำชำติของศำสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน 
ยคุสุดทำ้ย ฉบบัพิมพภ์ำษำไทย
าย า  โธมสั เอส. มอนสนั, เฮนรีย ์บี. อำยริงก,์  

ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
มอ า ก อ  รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, 

เอม็. รัส เซลล ์บลัลำร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย ์อำร์. ฮอลแลนด,์ 
เดวดิ เอ. เบดนำร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนลัด ์เอ. รำสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั,  
เดล จี. เรนลนัด์

า กา  โจเซฟ ดบัเบิลย.ู ซิตำติ
ย า กา  เจมส์ บี. มำร์ติโน, แครอล เอฟ. แมคคองกี
ก า  ไบรอนั เค. แอชตนั, แรนดลัล ์เค. เบนเนตต,์ เครก เอ.  

คำร์ดอน, เชอริล เอ. เอสพลิน, คริสตอฟเฟล โกลเดน้, ดกัลำส ดี.  
โฮลม์ส์, แลร์รีย ์อำร์. ลอวเ์ร็นซ์, แคโรล เอม็. สตีเฟนส์ 
อา ยกา า  เดวดิ ที. วอร์เนอร์
อา ยกา าย า กา  วนิเซนต ์เอ. วอห์น
อา ยกา าย ตย า า ก  อลัเลน อำร์. ลอยบอร์ก

กา าย ก  กำร์ฟ แคนนอน
า กา า  อำร์. วลั จอห์นสนั

ย า กา า  ไรอนั คำรร์
ย าย ม ย  เมแกน เวอร์ฮอฟ

า ย า า กา  บริททำนี บีตที, เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ.  
เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, ลอรี ฟลูเลอร์, กำร์เรตต ์เอช. กำร์ฟ,  
ลำรีน พอร์เทอร์ กอนต,์ จิลล ์คริสตีน แฮคกิงก,์ ชำร์ลอตต ์ลำร์คำบำล,  
มินดี แอนน ์เซล,ู ไมเคิล อำร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสนั โอดีเคิร์ก,  
โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน พินโบโรห์, ริชำร์ด เอม็. รอมนีย,์  
พอล แวนเดนเบิร์ก, มำริสซำ วดิดิสนั
อา ยกา า าย  เจ. สกอ็ตต ์คนูดเซ็น
อา ยกา าย  แทดด ์อำร์. พีเตอร์สนั
า ออก  จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. แอนดรัส, แมนดี เบนทลี์ย,์ 

ซี. คิมบลัล ์บอตต,์ โธมสั ไชลด,์ เนท ไกนส์, คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. 
จอห์นเซ็น, ซูซำน ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, มำร์ค ดบัเบิลย.ู  
โรบิสนั, แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอลเคนฮอร์สต์
ก ก า ก า ออก  เคลลี์ จอลลีย์

า า ย า า  โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู
กา าย ต  เจน แอนน ์ปีเตอร์ส

า ต  คอนนี โบวธ์อร์พ บริดจ,์ จูลี เบอร์เดตต,์ เคที ดนัแคน,  
ไบรอนั ดบัเบิลย.ู กีกิ, เดนิส เคอร์บี, จินนี เจ. นิลสนั, กำยล ์เทต  
แรฟเฟอร์ที
า กอ ม  เจฟฟ์ แอล. มำร์ติน
อา ยกา าย ม  เครก เค. เซดจว์คิ
อา ยกา า าย  สตีเฟน อำร์. คริสเตียนเซ็น 
า : ศศิธร กฤษณะโลม

เลียโฮนำ (ISSN 0853- 2513) นิตยสำรรำยเดือน จดัพิมพโ์ดยศำสนจกัร 
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย อตัรำค่ำสมำชิกในประเทศไทย  
70 บำทต่อปี หรือฉบบัละ 10 บำท สมคัรสมำชิกผำ่นตวัแทนนิตยสำรเลีย-
โฮนำของวอร์ด/สำขำ หรือส่งใบสมคัรไปท่ี: ศนูยห์นงัสือ 1645/6 ถ.เพชรบุรี 
ตดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0- 2652- 
7722 ต่อ 101 ในกรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูก่รุณำแจง้ล่วงหนำ้สำมสิบวนั 
ต อ ก าม ทำงออนไลนท่ี์ liahona.lds.org; ทำงอีเมลท่ี 

liahona@ldschurch.org; หรือทำงไปรษณียท่ี์ Liahona, Rm. 2420, 
50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150- 0024, USA.
เลียโฮนา (ค �ำศพัทใ์นพระคมัภีร์มอรมอน หมำยถึง “เขม็ทิศ” หรือ “เคร่ือง
ช้ีทำง”) จดัพิมพใ์นภำษำแอลเบเนีย อำร์เมเนีย บิสลำมำ บลัแกเรีย กมัพชูำ 
เซบู จีน จีนกลำง (ตวัอกัษรเขำ้ใจง่ำย) โครเอเชีย เช็ก เดนมำร์ก ดทัช ์
องักฤษ เอสโตเนีย ฟิจิ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีก ฮงักำรี ไอซ์-
แลนด ์อินโดนีเซีย อิตำลี ญ่ีปุ่น คิริบำตี เกำหลี ลตัเวยี ลิทวัเนีย มำลำกำซี 
มำร์แชล มองโกเลีย นอร์เวย ์โปแลนด ์โปรตุเกส โรมำเนีย รัสเซีย ซำมวั 
สโลเวเนีย สเปน สวำฮีลี สวเีดน ตำกำลอ็ก ตำฮีตี ไทย ตองกำ ยเูครน อรูดู 
และเวยีดนำม (จ�ำนวนฉบบัต่อปีต่ำงกนัไปตำมภำษำท่ีจดัพิมพ)์
© 2016 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธ์ิทุกประกำร  
พิมพใ์นสหรัฐอเมริกำ
ท่ำนอำจท�ำส�ำเนำขอ้ควำมและภำพใน เลียโฮนา ไวใ้ชท่ี้โบสถห์รือท่ีบำ้น 
ไดโ้ดยไม่หวงัผลในเชิงพำณิชย ์ไม่อนุญำตใหท้�ำส�ำเนำภำพท่ีระบุขอ้หำ้ม 
ไวต้รงขอบภำพ หำกมีขอ้สงสยัเก่ียวลิขสิทธ์ิ กรุณำติดต่อท่ี Intellectual 
Property Office, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150, 
USA; email: cor- intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
April 2016 Vol. 22 No. 4. LIAHONA (USPS 311- 480) Thai (ISSN 
0853- 2513) is published monthly by The Church of Jesus Christ of 
Latter- day Saints, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150. 
USA subscription price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus 
applicable taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty 
days’ notice required for change of address. Include address label 
from a recent issue; old and new address must be included. Send 
USA and Canadian subscriptions to Salt Lake Distribution Center at 
address below. Subscription help line: 1- 800- 537- 5971. Credit card 
orders (American Express, Discover, MasterCard, Visa) may be taken 
by phone or at store.lds.org. (Canada Post Information: Publication 
Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes to 
Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, Salt Lake 
City, UT 84126- 0368, USA.



4 เลียโฮนำ

ศ าสนจักรที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต์ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูและอยู่บนแผ่นดนิโลกในทุกวนัน้ี ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายนําโดย

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติอยู่ผู้ ไดร้บัการนํา
ทางอย่างตอ่เน่ืองจากสวรรค์

แบบแผนอันศักดิสิ์ทธิ์ดงักล่าวใช้ ในสมัยโบราณเช่นกัน 
เราเรยีนรู้ ในพระคมัภีร์ ไบเบิลวา่ “แท้จรงิพระยาเวห์องค์
เจ้านายไม่ทรงทําส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยไม่เปิดเผยความลีล้ับให้
แก่ผู้รบัใช้ของพระองค ์คอืผู้เผยพระวจนะ” (อาโมส 3:7)

พระผู้เป็นเจ้าตรสัอีกครัง้ในสมัยของเราผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ พระองคท์รงเปิดเผยพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตอ์ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ พระองคท์รงฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์
พรอ้มกุญแจ และสิทธิ พลังอํานาจ ตลอดจนหน้าที่ทัง้หมด
ของอํานาจอันศักดิสิ์ทธิ์ของฐานะปุโรหิต

ในสมยัของเรา ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกทีม่ชีีวติอยู่
ไดร้บัมอบอํานาจให้พดู สอน และกํากับดแูลดว้ยสิทธอิาํนาจ
จากพระผูเ้ป็นเจ้าพระบดิาและพระเจา้พระเยซูครสิต ์พระผู้
ช่วยใหร้อดตรสักบัทา่นศาสดาพยากรณ์วา่“ส่ิงใดทีเ่ราพระเจา้
พดูไว,้ เราพูด, และเราหาแก้ตวัไม;่ และแมฟ้้าสวรรคแ์ละ
แผน่ดนิโลกสูญสิน้ไป, คาํของเราจะไมสู่ญสิน้ไป, แตจ่ะเกดิ
สัมฤทธิผลทัง้หมด, ไมว่า่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผูร้บัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมอืนกัน” (คพ. 1:38)

ในการประชุมใหญ่สามัญปีละสองครัง้ เราไดร้บัพรที่มี

โอกาสไดย้ินพระวจนะของพระเจ้าสําหรบัเราจากผู้รบัใช้
ของพระองค ์น่ันเป็นสิทธิพิเศษอันประมาณคา่มิได ้แต่
คณุคา่ของโอกาสน้ันขึน้อยู่กับวา่เราไดร้บัพระวจนะภาย
ใตอ้ิทธิพลของพระวญิญาณองคเ์ดยีวกันกับที่ประทานแก่
ผู้รบัใช้เหล่าน้ันหรอืไม่ (ด ูคพ. 50:19– 22) ท่านเหล่าน้ัน
ไดร้บัการนําทางจากสวรรคฉั์นใด เราตอ้งไดร้บัฉันน้ัน และ
น่ันเรยีกรอ้งให้เราใช้ความพยายามทางวญิญาณเหมือนกัน

ตอ ากา า อ
หลายปีก่อน สมาชิกท่านหน่ึงของโควรมัอัครสาวกสิบ

สองขอให้ข้าพเจ้าอ่านคาํพูดการประชุมใหญ่ที่ท่านกําลัง
เตรยีมสําหรบัการประชุมใหญ่สามัญ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก
อาวโุสน้อยของโควรมั ข้าพเจ้ารูสึ้กเป็นเกียรตทิี่ท่านเช่ือ
มั่นวา่ข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านพบพระวจนะที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ ให้ท่านพูด ท่านบอกข้าพเจ้าดว้ยรอยยิม้วา่  
“ โอ้ คาํพูดน้ีรา่งมา 22 ครัง้แล้ว”

ข้าพเจ้าจําคาํแนะนําที่ประธานฮาโรลด ์บี. ลี (1899– 
1973) ผู้มีความรกัและเมตตาให้ข้าพเจ้าก่อนหน้าน้ันโดย
เน้นมากวา่ “ฮัล ถ้าคณุอยากไดร้บัการเปิดเผย คณุตอ้ง
ทําการบ้านของคณุ”

ขา้พเจา้อา่น ไตรต่รอง และสวดออ้นวอนเกีย่วกบัรา่งครัง้
ที ่22 น้ัน ขา้พเจา้ศึกษาอยา่งดทีีสุ่ดภายใตอิ้ทธพิลของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ ์ตอนทีส่มาชิกโควรมัทา่นน้ีใหค้าํพดูของ
ทา่น ขา้พเจา้ไดท้าํการบา้นของขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้ไม่แน่ใจ

ย า
ย อาย ก

ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด

า า าก าย า

การพยากรณ์  
และกำรเปิดเผยส่วนตวั
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กา อ าก า า

ท่  ำนอำจจะใหอ่้ำนออกเสียงเร่ืองเล่ำของประธำน 
อำยริงกเ์ก่ียวกบักำรศึกษำร่ำงค�ำพดูกำรประชุมใหญ่

ของสมำชิกโควรัมท่ำนหน่ึง ท่ำนอำจจะถำมวำ่ “ตอ้งท�ำ
อะไรจึงจะไดรั้บกำรเปิดเผย” หลงัจำกสนทนำกนัแลว้ 

วา่จะช่วยได ้แตท่ราบวา่ขา้พเจา้เปลีย่น
ไปเมือ่ไดย้นิคาํพดูน้ัน ขา่วสารมาถงึ
ขา้พเจ้าเกนิกวา่ถอ้ยคาํทีข่า้พเจา้อา่น
และทีท่า่นพดู คาํพดูน้ันมคีวามหมาย
มากกวา่คาํพดูทีข่า้พเจา้อา่นในรา่ง และ
ดเูหมือนตัง้ใจจะให้ขา่วสารแก่ขา้พเจา้ 
ตรงกับความตอ้งการของขา้พเจา้พอดี

ผู้รบัใช้ของพระผู้เป็นเจ้าอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนขอให้ ไดร้บัข่าวสาร
ที่พระองคท์รงให้พวกท่านพูดกับคน
ที่ตอ้งการการเปิดเผยและการดลใจ 
ส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
น้ัน และอีกหลายประสบการณ์คล้ายๆ 
กัน คอื เพื่อให้ ไดป้ระโยชน์มากจาก

การ¯งศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก
ที่มีชีวติอยู่ เราตอ้งพยายามในส่วนตวั
ของเราเพื่อรบัการเปิดเผย

พระเจ้าทรงรกัทุกคนที่จะ¯ง
ข่าวสารของพระองค ์พระองคท์รง
รู้ ใจและสภาวการณ์ของแตล่ะคน 
พระองคท์รงทราบวา่การแก้ ไขอะไร 
การให้กําลังใจเรือ่งใด และความจรงิ
พระกิตตคิณุอะไรจะช่วยให้แตล่ะคน
เลือกทางของเขาไดด้ทีี่สุดตามเส้น
ทางสู่ชีวตินิรนัดร์

เราผู้¯งและดขู่าวสารการประชุม
ใหญ่สามัญบางครัง้คดิหลังจากน้ันวา่ 
“ฉันจําอะไรไดแ้ม่นที่สุด” ความหวงั

ที่พระเจ้าทรงมีตอ่เราแตล่ะคนคอืเรา
จะตอบวา่ “ฉันจะไม่มีวนัลืมช่วงเวลา
ที่รูสึ้กถึงสุรเสียงของพระวญิญาณใน
ความคดิและในใจฉันบอกฉันวา่จะทํา
อะไรเพื่อให้พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระผู้ช่วยให้รอดพอพระทัย”

เราสามารถรบัการเปิดเผยส่วนตวั
เช่นน้ันไดเ้มื่อเรา¯งศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกและเมื่อเราทํางาน
ดว้ยศรทัธาเพื่อรบัการเปิดเผยน้ัน 
ตามที่ประธานลีกล่าววา่เรารบัได ้
ข้าพเจ้าทราบวา่น่ีเป็นความจรงิจาก
ประสบการณ์และโดยพยานของพระ
วญิญาณ ◼

ภำ
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ท่ำนอำจเช้ือเชิญใหค้นท่ีท่ำนเยีย่มไตร่ตรองและด�ำเนิน
กำรตำมแผนเพื่อรับข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่สำมญัท่ีจะ
มำถึง “ภำยใตอิ้ทธิพลของพระวญิญำณองคเ์ดียวกนักบัท่ี
ผูรั้บใช ้[ของพระผูเ้ป็นเจำ้] ไดรั้บ”
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าตาม า า ยาก

ศ ำสดำพยำกรณ์และอคัร-
สำวกพดูแทนพระบิดำบน 

สวรรคแ์ละพระเยซูคริสต ์พวก 
ท่ำนสอนใหเ้รำรู้วธีิติดตำม 
พระเยซู จงเดินตำมเสน้ทำงท่ีพำ 
ไปถึงบำงส่ิงท่ีศำสดำพยำกรณ์ 
และอคัรสำวกขอใหเ้รำท�ำ

า ต ก า
า กา ม

โดย แอนน ์ลำเลสคำ อลัเวส เด เซำซำ

ดิฉนัมีควำมสงัสยัวำ่ดิฉนัควรเรียนอะไรท่ีมหำวทิยำลยั คน
ส่วนใหญ่พดูไม่ดีเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีดิฉนัตอ้งกำรเรียน ดิฉนั

จึงสวดออ้นวอนพระเจำ้เพื่อใหรู้้วำ่พระองคท์รงเห็นดว้ยกบักำร
ตดัสินใจของดิฉนัหรือไม่

ค�ำตอบมำในวนัถดัไปขณะดิฉนัก�ำลงัอ่ำนค�ำพดูกำรประชุม
ใหญ่สำมญัใน เลียโฮนา ดิฉนัรู้สึกประหน่ึงพระบิดำบนสวรรค์
ทรงก�ำลงับอกดิฉนัวำ่พระองคท์รงเลือกแทนดิฉนัไม่ได—้ 
น่ีเป็นกำรตดัสินใจท่ีดิฉนัจะตอ้งท�ำเอง ดิฉนัทรำบวำ่ไม่วำ่ดิฉนั
จะเลือกอะไร ดิฉนัจะตอ้งตั้งใจเรียนจึงจะประสบควำมส�ำเร็จ

ดิฉนัทรำบวำ่ค�ำสวดออ้นวอนไดรั้บค�ำตอบ กำรยนืยนัของ

ยา

ก็

พระวญิญำณบริสุทธ์ิช่วยดิฉนัตดัสินใจ ดิฉนัเรียนรู้วำ่ตอ้ง
พยำยำมสุดควำมสำมำรถและดิฉนัทรำบวำ่พระบิดำบนสวรรค์
จะทรงช่วยดิฉนั
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเซรซิ์ปี บราซิล
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ธิดำของพระบิดำ
นิรันดร์ของเรำ

พระคมัภีรส์อนเราวา่ “เราเป็นเชือ้
สายของพระเจ้า” (กิจการของ

อัครทูต 17:29) พระผู้เป็นเจ้าทรง
เรยีกเอ็มมา สมิธภรรยาของศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่ “ธิดาของเรา” 
(คพ. 25:1) ถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั 
สอนเราวา่เราแตล่ะคนเป็น “ปิยธิดา
ทางวญิญาณของพระบิดาพระมารดา
บนสวรรค”์ 1

“ ในอาณาจักร [ก่อนชีวติมรรตยั] 
เราเรยีนรูเ้กี่ยวกับอัตลักษณ์การเป็น
สตรนิีรนัดร”์ แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์  
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว

“เส้นทางสู่โลกแห่งมรรตยัของเรา
ไม่ไดเ้ปลี่ยนความจรงิเหล่าน้ันเลย” 2

“พระบิดาในสวรรคข์องท่าน
ทรงทราบช่ือท่านและทรงทราบ
สภาวการณ์ของท่าน” เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าว “พระองค์
ทรงไดย้ินคาํสวดอ้อนวอนของท่าน 
พระองคท์รงทราบความหวงัและ
ความ´นของท่าน รวมทัง้ความกลัว
และความผิดหวงัของท่าน” 3

“เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงและเป็น
ที่ต้องการในครอบครวัพระผู้เป็นเจ้า” 
ซิสเตอรส์ตีเฟนส์กล่าว “ครอบครวั
ทางโลกล้วนดูแตกต่าง และขณะ
ที่เราทําสุดความสามารถเพ่ือสรา้ง
ครอบครวัตามประเพณีท่ีเข้มแข็ง 
สมาชิกในครอบครวัของพระผู้เป็น
เจ้าไม่ ได้ขึน้อยู่กับสถานะรปูแบบ
ใด—สถานะสมรส สถานะความเป็น
บิดามารดา สถานะการเงิน สถานะ
ทางสังคม หรอืแม้กระทั่งสถานะท่ีเรา
โพสต์บนส่ือสังคม” 4

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
เยเรมีย์ 1:5; โรม 8:16; หลักคาํสอน
และพันธสัญญา 76:23–24

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รูว้า่จะแบ่ง�นอะไร การเข้าใจ 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” เพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพร
แก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety.lds.org

จากประวติัศาสตร์ของเรา
ในเร่ืองรำวเก่ียวกบันิมิตแรก 5 

ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธยนืยนั
ควำมจริงมำกมำย—รวมถึงควำม
จริงท่ีวำ่พระบิดำบนสวรรคท์รง
รู้จกัช่ือของเรำ

เดก็หนุ่มโจเซฟอยำกรู้มำกวำ่
ควรจะเขำ้ร่วมนิกำยใดและพบ
ค�ำแนะน�ำในยำกอบ 1:5 โจเซฟ
ตดัสินใจจะทูลถำมพระผูเ้ป็นเจำ้

เชำ้วนัหน่ึงในฤดูใบไมผ้ลิปี 
1820 ท่ำนเขำ้ไปในป่ำเพื่อสวด
ออ้นวอนแต่ถกูอ�ำนำจมืดบำงอยำ่ง
ครอบง�ำทนัที ท่ำนเขียนดงัน้ี 

“ชัว่ขณะของควำมต่ืนตระหนก
ใหญ่หลวงน้ี, ขำ้พเจำ้เห็นล�ำแสง
อยูเ่หนือศีรษะขำ้พเจำ้พอดี,  
เหนือควำมเจิดจำ้ของดวงอำทิตย,์  
ซ่ึงค่อย ๆ เล่ือนลงมำจนตกตอ้ง
ขำ้พเจำ้.

“ทนัทีท่ีล�ำแสงปรำกฏ ขำ้พเจำ้
รู้สึกตวัวำ่หลุดพน้จำกศตัรูซ่ึงยดึ
ขำ้พเจำ้ไวแ้น่น. เม่ือแสงนั้นส่อง
มำยงัขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้เห็นพระอติ
รูปสองพระองค,์ ซ่ึงควำมเจิดจำ้
และรัศมีภำพของทั้งสองพระองค์
เกินกวำ่จะพรรณนำได,้ พระองค์
ทรงยนือยูเ่หนือขำ้พเจำ้ในอำกำศ. 
องคห์น่ึงรับสัง่กบัขำ้พเจำ้, โดย
ทรงเรียกช่ือขำ้พเจำ้และตรัส, พลำง
ช้ีพระหตัถไ์ปท่ีอีกองคห์น่ึง— 
น่ีคือบตุรท่ีรักของเรา. จงฟังท่าน! ”  
(โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:16–17).

พจิารณาส่ิงน้ี
กำรรู้วำ่ท่ำนเป็นธิดำของพระผู ้
เป็นเจำ้ส่งผลต่อกำรตดัสินใจของ
ท่ำนอยำ่งไร

า ยยม อ

อา อ
 1. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา,  

พ.ย. 2010, 165.
 2. แคร์ โรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวัมาจาก

พระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 11.
 3. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “แดห่ญิงสาวทัง้

หลาย,” เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 33.
 4. แคร์ โรล เอ็ม. สตเีฟนส์, “ครอบครวัมาจาก

พระผู้เป็นเจ้า,” 11. 
 5. ด ูGospel Topics, “First Vision Accounts,” 

topics.lds.org.

า อ
กา า ก
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หลายปีก่อนดฉัินเดนิทางดว้ย
จักรยานในฝรัง่เศสกับพี่สาว  

พี่สะใภ้ และลูกสาวของเธอ ทุกๆ เช้า
เราไดร้บัคาํแนะนําอย่างละเอียดสาม
หน้ากระดาษซ่ึงถ้าเราทําตามอย่าง
เครง่ครดัจะนําเราไปถึงจุดหมายของ
วนัน้ัน ขณะที่เรากําลัง¶่นผ่านไรอ่งุ่น 
ใบคาํแนะนําอาจจะบอกให้เรา “ ไป
ทางเหนือ 165 ฟุต (50 เมตร) แล้ว
เลีย้วซ้ายไป 330 ฟุต (100 เมตร)” 
บ่อยกวา่น้ันคอืใบคาํแนะนําจะให้ป้าย
และช่ือถนนมาดว้ย

เช้าวนัหน่ึงเรา¶่นไปตามถนน
สวยงามชวนมองแต่ไม่นานก็รูต้วัวา่
คาํแนะนําไม่ตรงกับบรเิวณน้ันแล้ว 
เราหลงทางอย่างรวดเรว็และตดัสินใจ
กลับไปตรงจุดที่เรารูค้รัง้หลังสุดวา่เรา
อยู่บนเส้นทางที่ถูกตอ้งเพื่อดวูา่เราจะ
แยกออกหรอืไม่วา่ไปทางไหน

เป็นดงัคาดคอืเมื่อเรามาถึงที่น่ัน 
เราพบป้ายถนนอันเล็กๆ ซ่ึงเขียนไว้
ในคาํแนะนําแตเ่ราไม่ไดด้ ูไม่นานเรา
ก็อยู่บนเส้นทางของเราอีกครัง้ โดย

¶่นไปเรือ่ยๆ ตามคาํแนะนํา ซ่ึงทําให้
เราอยู่ ในทางที่ถูกตอ้งอีกครัง้

ประสบการณ์ดงักล่าวเป็นอุป-
ลักษณ์อย่างหน่ึงที่ตอบคาํถามคาใจ
ดฉัินวา่ ทําไมคนบางคนจึงตกไปทัง้
ที่มีประจักษ์พยานในพระกิตตคิณุ 
ดฉัินเข้าใจชัดเจนวา่เมื่อเราเลีย้วผิด
ทาง (ทําบาป) หรอืไม่ทําตามพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า คาํแนะนํา 
(พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า) ไม่
สมเหตผุลอีกตอ่ไป แผนที่ ไม่ตรงกับ
บรเิวณที่เราอยู่อีกตอ่ไป ถ้าเราไม่หลง
ไปไกลเกิน เราอาจสํานึกวา่น่ันเป็น
ความผิดของเราและเราตอ้งเลีย้วกลับ 
(กลับใจ) หรอืให้คาํมั่นอีกครัง้วา่จะ
ดาํเนินชีวติตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
บัญชาให้ ไปยังที่ซ่ึงเรารูว้า่เรากําลัง
เดนิตามทางน้ันอย่างถูกตอ้ง

บ่อยเหลือเกินที่คาํแนะนําไม่ตรง
กับจุดที่เราอยู่อีกตอ่ไป เราสงสัยคาํ
แนะนําเหล่าน้ัน แทนที่จะเลีย้วกลับ 
เรากลับโทษคาํแนะนําแล้วปฏิเสธโดย
สิน้เชิง สุดท้าย เมื่อเลิกพยายามไปให้ 

ค�ำแนะน�ำสมเหตุสมผลหรือไม่
ย อ

า อ

การเดินทางด้วยจักรยานท�าให้ดิฉันเช่ือมัน่ว่าต้องตรวจสอบแผนท่ี
ถนนของชีวิตจากพระเจ้าเสมอ

ถึงจดุหมาย เราจงึหลงทาง ระหกระเหิน 
ไปในเส้นทางที่อาจดสูวยงามชวนมอง
อย่างมากอยู่ช่ัวขณะหน่ึง แตจ่ะไม่พา
เราไปถึงจุดที่เราตอ้งไป

ทุกวนัเรามี โอกาสศึกษาพระคมัภีร ์
และทุกหกเดอืนเรามี โอกาสดกูาร
ประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักร 
ไม่ ใช่เวลาเหล่าน้ีหรอกหรอืที่เรา
สามารถตรวจสอบแผนที่ถนนของ
เราและทําให้แน่ใจวา่เราอยู่ตรงจุด
ที่เราตอ้งอยู่ เมื่อ¯งการประชุมใหญ่ 
ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่เราไม่ดพีรอ้ม เรา
สามารถอยู่บนถนนที่ถูกตอ้งไดถ้้าเรา
เข้าใจคาํแนะนําเหล่าน้ีอย่างครบถ้วน

แมเ้มือ่การเดนิตามทิศทางทีถ่กูตอ้ง
จะพาเราไปถงึจดุหมายในชีวติน้ี แต่
การศึกษาพระคมัภีรแ์ละการเอาใจใส่
คาํแนะนําของศาสดาพยากรณ์ทีมี่ชีวติ
ช่วยใหเ้ราตรวจสอบเส้นทางของเรา
และปรบัถ้าตอ้งปรบั เพือ่สุดทา้ยแลว้
เราจะมาถงึบา้นซีเลสเชียลของเรา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด 
สหรฐัอเมรกิา เสียชีวติเมือ่ป่ีทีแ่ล้ว ภำ
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ดิฉันไม่รูจ้ักช่ือของคณุ ไม่รู้
วา่คณุอายุเท่าไร หรอืไม่รู้

อะไรเลยเกี่ยวกับตวัคณุ เท่าที่
ดฉัินรูค้อืคณุเป็นผู้เยี่ยมสอน
ของโจแอน และดฉัินช่ืนชม
การรบัใช้ดว้ยความตัง้ใจจน
สุดใจของคณุ

ดฉัินรูว้า่การเยี่ยมพี่น้องสตรี
ที่แข็งขันน้อยอย่างเช่นโจแอน 
(นามสมมต)ิ ลูกสะใภ้ของดฉัิน
ไม่ ใช่เรือ่งง่าย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อเธอไม่ยินดตีอ้นรบัคณุ
เลย ดฉัินสงสัยวา่ทีแรกเธอคงไม่อยาก
ให้คณุมาเยี่ยม แต่ โจแอนบอกดฉัิน
วา่คณุเป็นเพื่อนแท้ของเธอ คณุแวะ
มาดวูา่เธอเป็นอย่างไรบ้างและยอมรบั
เธอในแบบที่เธอเป็น

ในเวลา 19 ปีตัง้แต่โจแอนแตง่งาน
กบัลกูชายของดฉัิน น่ีเป็นครัง้แรกที่
เธอพดูถงึการมผีูเ้ยีย่มสอน เมือ่เรว็ๆ 
น้ีเธอบอกดฉัินวา่คณุมาเยีย่มเป็น
ประจาํ คณุเป็นคนเอือ้เฟ้ือมน้ํีาใจ
เสมอ เธอบอกวา่คณุเคยช่วยเธอหลาย
ครัง้เมือ่เธอป่วยและถงึกบัอาสาพา 
หลานสาวของดฉัินไปเยาวชนหญงิดว้ย

10 ปีที่ผ่านมา เธอ ลูกชายของ 
ดฉัินกับครอบครวัของพวกเขาอยู่ 
ห่างจากเราหลายรอ้ยไมล์ ดฉัินสวด 

อ้อนวอนขอให้มีคนรกัและห่วงใยพวก
เขาเหมือนดฉัิน และดฉัินวงิวอนพระ
บิดาบนสวรรคท์ัง้น้ําตาขอให้มีคนยื่น
มือช่วยเหลือพวกเขาอย่างที่ดฉัินจะ
ทําถ้าพวกเขาอยู่ ใกล้ๆ จากที่ โจแอน 
บอก คณุเป็นคาํตอบการสวดอ้อนวอน
ของดฉัิน

ถึงแม้ โจแอนกับลูกชายของดฉัิน
ไม่เช่ือ¯งพระคาํแห่ง¶ญญาและไม่ไป
โบสถ์ แตพ่วกเขายังเป็นคนดแีละรกั
ลูกๆ ของพวกเขา ดวงตาของคณุไม่
ไดถู้กบดบังจากควนับุหรีท่ี่ โจแอนสูบ 
คณุไม่ตดัสินเธอโดยดวูา่เธอมาโบสถ์
หรอืไม่ คณุทําความรูจ้ักเธอและเรยีน
รูว้า่เธอเป็นแม่ที่ตอ้งการให้ลูกสาวไป

ขอบคุณส�ำหรับกำรรับใชข้องคุณ
าม

กา า ก

คุณเป็นแบบอย่างของสตรีเหล่าน้ันนับต้ังแต่
สมยันอว ูผู้ รับใช้กันผ่านการเย่ียมสอนด้วย
ความรักและการดลใจ

โบสถ์และมีประจักษ์พยาน 
และเมื่อโจแอนรบัการผ่าตดั 

คณุนําอาหารเย็นไปให้แทนที่
จะสงสัยวา่เธอทําให้ตวัเองเกิด
¶ญหาสุขภาพหรอืเปล่า

ดฉัินขอบคณุมากทีค่ณุเป็น
แบบอยา่งให้หลานสาวของ
ดฉัิน เธอช่ืนชมคณุวา่คณุ
เป็นคนท่ีหว่งใยทุกคนและ
ออกไปแสดงความรกัความ
หว่งใยแบบคณุ เธอบอกดฉัิน

วา่มอียู่วนัหน่ึงคณุไมม่รีถ คณุ
กบัลกูเล็กๆ ของคณุเดนิกวา่หน่ึงไมล์
ไปบา้นของเธอเพือ่นําคกุกี ้ไปให้

“ดฉัินคดิถึงคณุกับคณุแม่ของคณุ 
และอยากทําอะไรดีๆ  ให้คณุบ้าง— 
ก็แคน้ั่น” คณุบอกเธอ

ดฉัินประสงคจ์ะบอกคณุวา่ดฉัิน
ซาบซึง้เหลือเกินกับการอุทิศตน
ทําการเรยีกของคณุในฐานะผู้เยี่ยม
สอน คณุเป็นตวัอย่างของสตรเีหล่า
น้ันนับตัง้แตส่มัยนอวผูู้รบัใช้กันผ่าน
การเยี่ยมสอนดว้ยความรกัและการ
ดลใจ คณุไดแ้สดงให้เห็นการรบัใช้
และความรกัน้ันผ่านวธิีที่คณุไปเยี่ยม
ลูกสะใภ้ที่แข็งขันน้อยของดฉัินอย่าง
รกัใคร่

ขอบคณุคะ่ ◼ภำ
พ

กำ
ร์ด

กบั
ซ

อง
 ©

 IS
TO

CK
/T

HI
NK

ST
O

CK

ขอบคุณค่ะ



10 เลียโฮนำ

พลงัยิง่ใหญสุ่ดในชีวติขา้พเจ้าคอื
ฐานะปุโรหติของพระผูเ้ป็นเจา้ 

ข้าพเจา้เช่ือวา่ฐานะปุโรหติจะเป็นสมอ
อันมัน่คงให้แกเ่ยาวชนชายเช่นกนั  
แตเ่พือ่ใหฐ้านะปุโรหติมพีลงัในชีวติ 
ทา่นตอ้งเขา้ใจและใช้ฐานะปุโรหติ

กา กก า ต
ข้าพเจ้าเตบิใหญ่ ในสภาพแวดล้อม

ทีส่ะดวกสบายในเมอืงโลแกน รฐัยูทาห์  
ข้าพเจ้าไม่มีความกังวลในวยัเด็กเรือ่ง
อาหาร หรอืที่พัก หรอืการศึกษา แต่
อาจจะเพราะชีวติง่าย ข้าพเจ้าจึงตอ้ง
มีบางอย่างไวเ้ป็นสมอยึดข้าพเจ้า

สําหรบัขา้พเจา้แลว้ สมอดงักล่าวคอื
ฐานะปุโรหติของพระผูเ้ป็นเจา้ ข้าพเจา้
อยู่ ในสถานการณ์ผดิจากธรรมดาเมือ่
เตบิใหญ่ คณุพอ่ไดร้บัเรยีกเป็นอธกิาร
ขณะข้าพเจ้าอายหุน่ึงขวบ และทา่น
เป็นอธกิารของขา้พเจา้นาน 19 ปี 
การนําทางวญิญาณของทา่นในฐานะ
บดิาเป็นประโยชน์มากสําหรบัข้าพเจา้

ข้าพเจ้าคดิวา่น่ันคอืสาเหตสุ่วน
ใหญ่ที่ข้าพเจ้าตัง้ตารอรบัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนในวนัคล้ายวนัเกิด
ปีที่ 12 ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจําวนั
พิเศษวนัน้ันไดเ้มื่อรูสึ้กวา่มือของคณุ
พ่อวางบนศีรษะข้าพเจ้าขณะที่ท่าน
แตง่ตัง้ข้าพเจ้า หลังจากน้ัน ข้าพเจ้า

อ า กตต

ฐำนะปุโรหิต: สมออนัมัน่คง

ย อ็ อ
อ อม อ ย

แห่งโควรัมอคัร
สำวกสิบสอง

เลื่อนสู่ตาํแหน่งตา่งๆ ของฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและไดร้บัการเรยีก
ที่ข้าพเจ้าชอบมาก

การส่งผ่านศีลระลึกพิเศษมาก
สําหรบัข้าพเจ้า ท่านจะเห็นผู้คน
ปวารณาตนเช่ือ¯งพระเจ้าและ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองคข์ณะ
พวกเขารบัส่วนเครือ่งหมายของพระ
วรกายและพระโลหิตของพระองค์

กา ม าม า า ต
เมื่อเวลาผ่านไป ข้าพเจ้าเรยีน

จบมัธยมปลาย และหลังจากเรยีน
มหาวทิยาลัยหน่ึงปี ข้าพเจ้าไดร้บัเรยีก
เป็นผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้ามีความสุข
กับทุกนาทีของการเป็นผู้สอนศาสนา
และรกัคูข่องข้าพเจ้า คูค่นหน่ึงเป็น
พลังให้ข้าพเจ้ามากกวา่ใคร ข้าพเจ้า
เรยีนรูม้ากจากเขาขณะทําความรบัผิด
ชอบของเราให้เกิดสัมฤทธิผล

เพราะประเทศเกิดสงคราม เมื่อ
กลับจากงานเผยแผ่ข้าพเจ้าจึงเข้า
รว่มนาวกิโยธินสหรฐั เมื่อสงคราม
สิน้สุด ข้าพเจ้ากลับไปเรยีน แตง่งาน 
และเริม่ชีวติครอบครวั งานอาชีพที่
ตอ้งเดนิทางตลอดทําให้ข้าพเจ้าตอ้ง
ไปหลายที่ทั่วสหรฐั ซ่ึงข้าพเจ้าเรยีน
รูม้ากมายขณะรบัใช้ ในการเรยีกตา่งๆ 
ของฐานะปุโรหิต สุดท้ายก็ย้ายมาอยู่
เมืองบอสตนั รฐัแมสซาชูเซตส์ที่ซ่ึง
ข้าพเจ้ารบัใช้เป็นประธานสเตค จากที่
น่ันข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกเป็นผู้ช่วยอัคร-
สาวกสิบสอง และ 17 เดอืนหลังจาก
น้ันจึงเข้าสู่ โควรมัอัครสาวกสิบสอง

ย ย ็ อ า ก
ข้าพเจ้าเรยีนรูอ้ะไรขณะเป็น 

สมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสอง
ข้าพเจ้าไดเ้รยีนรูว้า่มีเครือ่งนําทาง 

เครือ่งยึดเหน่ียว และความคุม้ครอง
ในฐานะปุโรหิต

ฐานะปุโรหิตดาํรงอยู่ตลอดมา  
ก่อนอาดมัมาแผ่นดนิโลก ท่านมี
ฐานะปุโรหิต เมื่อลูกหลานของอาดมั
กระจัดกระจายไปกับฐานะปุโรหิต 
จึงจําเป็นตอ้งจัดระเบียบการบรหิาร
ฐานะปุโรหิต พระเจ้าทรงทําเช่นน้ัน
โดยทรงเรยีกอับราฮัมให้เป็นประธาน
ดแูลครอบครวัผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
ของท่าน การจัดระเบียบดงักล่าว
ดาํเนินมาอย่างตอ่เน่ืองภายใตอ้ิสอัค
และยาโคบ ซ่ึงตอ่มาเปลี่ยนช่ือเป็น
อิสราเอล

หลายศตวรรษตอ่มา ลูกหลาน
อิสราเอลพบตนเองตกเป็นเชลย 

บทความน้ีเขียนโดยเอ็ลเดอรแ์อล ทอม.  
เพอรร์ยี์ เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2015  
สองวนัก่อนทีท่่านจะสิน้ชีวติ เพือ่แบ่ง 
�นกับเยาวชนผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต



 เมษำยน 2016 11

พระเจ้าทรงส่งโมเสสมาปลดปล่อย
พวกเขา แตเ่มื่อท่านปลดปล่อย พวก
เขากลับแสดงให้เห็นวา่ไม่พรอ้มเป็น
ผู้รบัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
ดว้ยเหตน้ีุพวกเขาจึงถูกทิง้ให้อยู่กับ
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจนถึงสมัย
ของพระผู้ช่วยให้รอด

ข้าพเจ้าพบวา่ส่ิงที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงทําอันดบัแรกเมื่อทรงเริม่
การปฏิบัตศิาสนกิจน้ันน่าสนใจมาก 
พระองคท์รงจัดระเบียบฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค ทรงเรยีกอัครสาวก
สิบสองและทรงสอนกฎและระเบียบ
ของฐานะปุโรหิตแก่พวกเขา พระองค์
ทรงเรยีกเปโตรเป็นหัวหน้าอัครสาวก 
โดยทรงวางสายอํานาจในศาสนจักร
ของพระองค ์ในสมัยน้ันและสมัย
น้ี พระเยซูครสิตท์รงเป็นผู้เลือก

หัวหน้าอัครสาวกให้เป็นประธานดแูล
ศาสนจักร และพระผู้ช่วยให้รอดทรง
กํากับดแูลบุคคลผู้น้ีในหน้าที่ฐานะ
ปุโรหิตของเขา

ดว้ยเหตน้ีุฐานะปุโรหิตจึงมีสาย
ตรงจากพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดผ่านหัวหน้าอัครสาวกมาถึงอัคร-
สาวกคนอื่นๆ และมาถึงผู้ดาํรงฐานะ
ปุโรหิตคนอื่นๆ ในศาสนจักร พระเจ้า
ประทานกุญแจของสิทธิอํานาจแก่
อัครสาวกและตราบใดที่กุญแจเหล่า
น้ันอยู่บนแผ่นดนิโลก พระเจ้าจะ
ทรงนําเราดว้ยพระองคเ์อง การกํากับ
ดแูลจากพระเจ้าเช่นน้ีคุม้ครองเรา
และทําให้เรามั่นใจวา่ศาสนจักรจะ
ไม่ผันแปรจากความจรงิ และจะยัง
เหมือนเดมิเพราะไม่ไดก้ํากับดแูลโดย
มนุษย์ แตก่ํากับดแูลโดยพระเจ้า 

ย ก า อ อ า ต
คาํแนะนําสําคญัที่สุดที่ข้าพเจ้า

มี ให้เยาวชนชายคอื จงศึกษาหลัก
คาํสอนของฐานะปุโรหิต เข้าใจพลัง
ที่ท่านมี ในการใช้ฐานะปุโรหิต และ
เรยีนรูว้า่ฐานะปุโรหิตจะเป็นพรแก่
ชีวติท่านและชีวติคนอื่นๆ อย่างไร

ขา้พเจา้สัญญากบัทา่นวา่ถา้ทา่นจะ
เรยีนรูห้ลกัคาํสอนของฐานะปุโรหติ
และทาํหน้าทีฐ่านะปุโรหติของทา่น
ใหเ้กดิสัมฤทธผิล ฐานะปุโรหติจะเป็น
สมออนัมัน่คงทีจ่ะทาํใหท่้านปลอดภยั
ทางวญิญาณและเกดิปีติ ใหญห่ลวง  
จงเป็นโควรมัฐานะปุโรหติทีแ่ทจ้รงิ  
ยืน่มอืช่วยเหลอืเพ่ือนๆ และพาเขา
เหลา่น้ันเขา้มาในโควรมัของทา่น สรา้ง
ความเป็นพีน้่องในโควรมัของทา่นซ่ึง
จะเป็นรากฐานถาวรสําหรบัชีวติทา่น ◼
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ย อ็ อ อม็ า
แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

รอน ราสแบนด์ ไม่เคยสงสัยเลยวา่ท่าน
จะรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
หรอืไม่ คาํถามเดยีวที่ชายหนุ่มวยั 

19 ปีมีขณะที่ท่านเปิดหมายเรยีกคอืท่านจะ
รบัใช้ ที่ ไหน 

“พ่อของผมไปรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่
เยอรมนี พี่ชายของผมไปรบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาที่เยอรมนี วา่ที่พี่เขยของผมไปรบัใช้
เป็นผู้สอนศาสนาที่เยอรมนี” ท่านเล่า  
“ผมคดิวา่ผมจะไปเยอรมนี”

แตพ่ระเจ้าทรงมีแผนอื่น รอนได้
รบัเรยีกให้ ไปคณะเผยแผ่สหรฐัตะวนั
ออก มีสํานักงานใหญ่อยู่ ในนิวยอรก์ ซิตี ้
สหรฐัอเมรกิา ดว้ยความผิดหวงั ท่านนํา
หมายเรยีกไปที่ห้องนอน คกุเข่าข้างเตยีง 
กล่าวคาํสวดอ้อนวอน สุ่มเปิดพระคมัภีร ์ 
และเริม่อ่าน

“ดเูถิด, และดสิู, เรามีผู้คนมากในสถานที่
น้ี, ในภูมิภาคตา่งๆ โดยรอบ; และประตทูี่ ให้
ประสิทธิผลจะเปิดในภูมิภาคตา่งๆ โดยรอบ
ใน แผ่นดนิน้ีทางตะวนัออก.

“ฉะน้ัน, เรา, พระเจ้า, ยอมให้เจ้ามายัง
สถานที่น้ี; เพราะเราเห็นสมควรดงัน้ันเพื่อ
ความรอดของจิตวญิญาณ” (คพ. 100:3–4; 
เน้นตวัเอน)

ทันใดน้ัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์ยืนยันกับ
รอนวา่การเรยีกไปคณะเผยแผ่สหรฐัตะวนั
ออกไม่ไดเ้ป็นข้อผิดพลาด

“จากทีผ่มผดิหวงักลายเป็นวา่ผมไดร้บั
ประสบการณ์การดลใจจากพระคมัภีรค์รัง้แรก
ในหลายๆ ครัง้ วา่น่ีเป็นทีซ่ึ่งพระเจา้ตอ้งการ
ใหผ้มไป” ทา่นเลา่ “น่ันเป็นประสบการณ์ทาง
วญิญาณทีสํ่าคญัมากสําหรบัผม”

งานเผยแผ่ของท่านที่สหรฐัตะวนัออก
เป็นการเรยีกครัง้แรกของหลายๆ การเรยีก
ในศาสนจักรที่จะนําท่านไปยังสถานที่ตา่งๆ 
โดยที่ท่านไม่เคยคาดคดิวา่จะไป และกับ
แตล่ะการเรยีก—ในฐานะคร ูอธิการ สภา
สูง ประธานคณะเผยแผ่ สมาชิกโควรมั
สาวกเจ็ดสิบ ประธานอาวโุสของโควรมั
สาวกเจ็ดสิบ และอัครสาวกของพระเจ้า
พระเยซูครสิต—์เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ.  
ราสแบนดย์อมรบัพระประสงคข์องพระเจ้า
และยังคงพึ่งพาพระวญิญาณของพระองค์
ขณะที่ท่านรบัใช้บุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้าตอ่ไป

เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด์
ผูน้�ำท่ีมีพรสวรรค,์ บิดำท่ีอุทิศตน

บนขวำ: เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. 
รำสแบนดเ์ป็นประธำนคณะ
เผยแผท่ี่นิวยอร์ก ซิต้ี ในปี 
1998 ขวำสุด: เอล็เดอร์รำส-
แบนดก์บัแนนซี ชินเดอร์  
พี่สำวของท่ำน; มำรดำ;  
และพี่ชำย, รัสเซลลแ์ละนีล 
ขวำ: กบับิดำมำรดำของท่ำน
เม่ือเป็นเดก็อำยเุจด็ขวบ
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สํานึกคณุจากใจตอ่บรรพชนของท่าน “ข้าพเจ้าเกิดจาก
บิดามารดาผู้ประเสรฐิในพระกิตตคิณุ” ท่านกล่าว “และ
พวกท่านเองมีบิดามารดาผู้ประเสรฐิย้อนกลับไป 6 รุน่” 1

มารดาของท่าน เวอรด์า แอนเดอรสั์น ราสแบนด ์ 
เป็นผู้นําที่เป่ียมดว้ยความรกัผู้ฟูม¯กความรกัพระคมัภีร์
ของรอนในในวยัเด็ก บิดาของท่าน รลูอน 
ฮอวก์ิน้ส์ ราสแบนด ์เป็นผู้ดาํรงฐานะปุโรหิต
ที่ซ่ือสัตย์ผู้เป็นแบบอย่างของคณุคา่ในการ
ทํางานหนัก

ท่านเกิดเมื่อวนัที่ 6 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 1951 ในซอลท์เลค ซิตี ้ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา โรนัลด ์เอ. (แอนเดอร-์
สัน) ราสแบนดเ์ป็นบุตรคนเดยีวจากการ
สมรสของบิดามารดาท่าน ทัง้สองท่าน
แตง่งานและหย่า รอนเตบิใหญ่ภายใต้
การดแูลเพิ่มเตมิจากพี่ชายสองคนและ
พี่สาวหน่ึงคน

“เขาเป็นส่วนผสมของพ่อแม่เรา เรา
ทุกคนจึงรกัเขา” แนนซ่ี ชินเดอร ์พี่สาว
ของเขากล่าว “รอนไม่เคยยอมให้แม่กับ
พ่อยืนอยู่ข้างกันหรอืน่ังข้างกันโดยไม่มี
เขาอยู่ตรงกลาง”

ที่เป็นประธานปฐมวยัสเตคและบอกวา่  
‘เจ้าหนูรอนน่ี ราสแบนดด์ือ้’” ท่านกล่าว 
“แตพ่วกเขาก็ ไม่เคยทิง้ผม พวกเขาแสดง
ความรกัที่ยิ่งใหญ่ตอ่ผมและชวนผมกลับไปที่
ชัน้เรยีนเสมอ” 2

ชีวติวยัเด็กของรอนมีศนูย์กลางอยู่ ใน
ศาสนจักร—การประชุมวอรด์ งานสังสรรค์

วอรด์ อาหารเย็นของวอรด์ และทีมกีฬาวอรด์ เมื่อท่านไม่
วุน่อยู่กับงานที่อาคารประชุมวอรด์คอตตอนวดูที่หน่ึง ท่าน
รบัจ้างทํางานจิปาถะ ทํากิจกรรมลูกเสือ และใช้เวลาอยู่กับ
เพ่ือนๆ ที่บ้าน เวลาของครอบครวัมุ่งไปที่พระคมัภีร ์เกม 
และงานบ้าน

“พ่อผมสอนผมวา่งานคอือะไรผ่านแบบอย่าง
ของท่าน” ท่านกล่าว “แม่ผมสอนผมเกี่ยวกับ

งานโดยให้ผมทํางาน”
พ่อของรอนขับรถส่งขนม¶ง ลุกขึน้

ตส่ีีทุกวนัและกลับบ้านดกึทุกคนื แม่
ของท่านอยู่บ้านเลีย้งดลููกๆ หาราย
ไดเ้สรมิให้ครอบครวัโดยการทําและ
ขายตุก๊ตากระเบือ้งเคลือบ
ความสามารถในการนํา การแบ่ง

งาน และทําให้สําเรจ็ที่มีมาตัง้แต่
เกิดของรอน—ซ่ึงจะช่วยเขาไดด้ี ใน
ความรบัผิดชอบดา้นงานอาชีพและใน
ตาํแหน่งฐานะปุโรหิต—แสดงให้เห็น
วา่ได้ ใช้ตัง้แตเ่ล็ก

“รอนไดร้บัมอบหมายให้ตดัหญ้า” 
พี่สาวของท่านเล่าให้¯ง แตร่อน ซ่ึง
เหมือนกับทอม ซอเยอร์ ในหนังสือ ภำ
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ก าก ามา า
ในคาํปราศัยครัง้แรกของท่านในฐานะอัครสาวกของ

พระเยซูครสิต ์เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนดแ์สดงความ

โดยปกตริอนเป็นเด็กด ีแตเ่ขาก็ยอมรบัวา่มีดา้นที่ซน
อยู่บ้าง

“เกินกวา่สองสามครัง้ที่คร ู[ปฐมวยั] ของผมไปหาแม่ผม 
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ของมารก์ ทเวน มีวธิีเกลีย้กล่อมให้เพื่อนช่วย
“ดฉัินมองออกไปข้างนอก และจะเห็นวา่

เพื่อนสนิทของเขาตดัหญ้าให้เขา” แนนซ่ี
กล่าว “สัปดาห์ตอ่มาจะเป็นเพื่อนอีกคนของ
เขาช่วยเขาตดั เขาแคน่ั่งอยู่เฉลียงหน้าบ้าน 
หัวเราะและพูดเรือ่งตลกกับพวกเขาขณะที่
พวกเขาทํางานให้รอน”

พ่อแม่ของรอนมี¶ญหาดา้นการเงิน แต่
ครอบครวัก็มีพระกิตตคิณุ “เราไม่เคยมีเงิน
เยอะ” รอนเล่า “แตน่ั่นไม่เคยส่งผลตอ่ความ
สุขของผม”

อ า ็ า
ขณะเตบิใหญ่ รอนไดร้บัพรโดยมีเพื่อน

ที่ดแีละผู้นําฐานะปุโรหิตที่วางใจได ้รวมถึง
ประธานสเตคเมื่อท่านอายุ 14 ปี—เจมส์ อี. 
เฟาสท์ (1920–2007) ผู้ที่ตอ่มารบัใช้ ในโคว-
รมัอัครสาวกสิบสองและในฝ่ายประธานสูงสุด 
ครอบครวัของรอนมีความสุขกับสัมพันธภาพ
อันใกล้ชิดกับประธานเฟาสท์และครอบครวั
ของท่าน “ท่านมักจะเรยีกผมวา่เป็นเด็ก
หนุ่มในคอตตอ้นวดูของท่านคนหน่ึง
เน่ืองจากท่านช่วยเลีย้งดผูม” ท่านกล่าว

รอนไม่มีเวลาเล่นกีฬาที่ โรงเรยีนเมื่อท่าน
เข้าเรยีนมัธยมปลายเพราะท่านทํางานอยู่
เสมอ แตท่่านจัดเวลาให้มิตรภาพอันภักดทีี่
จะยั่งยืนตลอดชีวติ

“ผมช่ืนชมรอนในตวัตนที่เขาเป็นเสมอ 
แตเ่ขาก็ ไม่ไดด้พีรอ้ม” เครก แม็คเคลียรี่
เพื่อนสมัยเด็กกล่าว เขาเล่าพรอ้มรอยยิม้วา่ 
“ผมบอกเขาวา่หากเขาไปสวรรค ์ผมก็ไปได้

ดว้ยเพราะเราทําทุกอย่างเหมือนกันสมัยเป็น
เด็ก”

รอนไปรบัใช้งานเผยแผ่ก่อนในปี 1970 
แตเ่ครกคดิวา่จะเลื่อนการรบัใช้งานเผยแผ่
ศาสนาไปจนสิน้ฤดลู่าสัตว์ ในช่วงใบไม้รว่ง
น้ัน น่ันเป็นช่วงที่รอนโทรมาหาเขาจากงาน
เผยแผ่ของท่าน

“ผมไม่รูว้า่เขาไดร้บัอนุญาตให้ โทรได้
อย่างไร แตเ่ขาตาํหนิผมที่ ไม่ตืน่เตน้ใน 
การออกไปรบัใช้งานเผยแผ่ของผม”  
บราเดอรแ์ม็คเคลียรีก่ล่าว “แน่นอน  
ผมไม่เลื่อนออกไปอีก”

รอนเรยีกงานเผยแผ่ของท่านวา่
ประสบการณ์อัน “ยอดเยี่ยม” “พระเจ้า
ประทานพรผมดว้ยประสบการณ์มหัศจรรย์ 
ที่ก่อเกิดศรทัธาหลายอย่าง” ท่านกล่าว  
“งานเผยแผ่ของผมยิ่งใหญ่สําหรบัชีวติทาง
วญิญาณของผม”

รอนใช้เวลาบางส่วนในงาน
เผยแผ่ของท่านที่หมู่เกาะ
เบอรม์ิวดา ฮาโรลด ์นีไฟ  
วลิกินสัน ประธานคณะเผย 
แผ่ของท่าน ส่งเฉพาะ  
“ผู้สอนศาสนาที่ซ่ือตรง” 
ไปที่น่ันเพราะท่านไป
เยี่ยมพวกเขาไดเ้ฉพาะ
บางโอกาสเท่าน้ัน

“เราอยู่ดว้ยตวัเอง 
แตป่ระธานไม่ตอ้งกังวล
เกี่ยวกับพวกเรา” รอนเล่า 
“เราทํางานสําเรจ็”

นบัจำกเร่ิมชีวติแต่งงำน
ของเอล็เดอร์และซิสเตอร์
รำสแบนด ์ท่ำนทั้งสองให้
พระเจำ้มำก่อน แต่งงำนเม่ือ
วนัท่ี 4 กนัยำยน ค.ศ. 1973 
(ล่ำง) พวกท่ำนไดรั้บพรดว้ย
บุตรสำวส่ีคนและบุตรชำย
หน่ึงคน (บน) หนำ้ตรงขำ้ม: 
จอน ฮนัทแ์มน ซีเนียร์, อดีต
หุน้ส่วนทำงธุรกิจและครูพี่
เล้ียงของเอล็เดอร์รำสแบนด ์
เรียกเอล็เดอร์รำสแบนดว์ำ่ 
“ผูน้�ำท่ีมีพรสวรรคอ์นัเกิด
จำกควำมจงรักภกัดีอยำ่ง
สุดซ้ึง”



 เมษำยน 2016 15

า ม Delta Phi
หลังจากจบงานเผยแผ่ของท่านในปี 1972 รอนไดง้าน 

ลงเรยีนที่มหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ ในฤดใูบไม้รว่งปีน้ัน  
และเข้ารว่มสโมสร Delta Phi Kappa สมาคมนักศึกษาชาย
สําหรบัอดตีผู้สอนศาสนา ในกิจกรรมสังคมของชมรม ท่าน
สังเกตเห็นสตรสีาวมีเสน่ห์คนหน่ึงช่ือเมลานี ทวทิเชล  
เมลานีเป็นหน่ึงใน “สาวใน´น” ที่ ไดร้บัคดัเลือกจากสโมสร 
Delta Phi ซ่ึงช่วยกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ของชมรม

เช่นเดยีวกันกับรอน เมลานีมาจากครอบครวัวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายที่แข็งขัน บิดาของเธอ รบัราชการทหาร และ
มารดาของเธอไม่เคยทําให้การย้ายครอบครวับ่อยครัง้เป็น
ข้อแก้ตวัให้พวกเขาขาดโบสถ์

เมลานีประทับใจความใจด ีมารยาท และความรู้ ในพระ
กิตตคิณุของรอน “ดฉัินบอกตวัเองวา่ ‘เขาช่างเป็นผู้ชายที่
น่าทึ่งซ่ึงไม่สําคญัวา่ดฉัินจะไดอ้อกเดทกับเขาหรอืไม่  
ดฉัินแคอ่ยากเป็นเพื่อนสนิทของเขา’”

เมื่อสัมพันธภาพของพวกท่านแน่นแฟ้นขึน้ พระ
วญิญาณยืนยันความรูสึ้กของเธอเกี่ยวกับรอนและคาํมั่น
สัญญาที่เขามีตอ่พระเจ้า หลังจากมิตรภาพของทัง้สองเบ่ง
บานจนถึงส่ิงที่เมลานีเรยีกวา่เป็น “เรือ่งราวความรกัดัง่
นิยาย”

เอ็ลเดอรร์าสแบนดบ์อกวา่เธอเป็นคนที่เข้ากันไดอ้ย่าง
สมบูรณ์แบบ “เมลานีเท่าเทียมกับผมในการอุทิศตนตอ่
พระกิตตคิณุและการเป็นมรดกตกทอดทางพระกิตตคิณุ
ทุกอย่าง เรากลายเป็นเพื่อนสนิทกัน และน่ันเป็นเวลาที่
ผมขอเธอแตง่งาน”

พวกท่านแตง่งานกันเมื่อวนัที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1973 
ในพระวหิารซอลท์เลค นับแตน้ั่นเป็นตน้มา ท่านกล่าว
วา่ “คูนิ่รนัดรท์ี่ ไม่นึกถึงแตต่นเอง [ของท่าน] . . . ช่วย¶้น
แตง่ผมเหมือนกับดนิ¶้นหม้อเพื่อให้เป็นสานุศิษย์ที่ ได้
รบัการขัดเกลายิ่งขึน้ของพระเยซูครสิต ์ความรกัและการ
สนับสนุนของเธอ และจากลูกทัง้ 5 คนของเรา คูค่รองของ
พวกเขา และหลานๆ ทัง้ 24 คนของเรา คํา้จุนผม” 3

ก อ
ขณะรบัใช้เป็นประธานโควรมัเอ็ลเดอรข์องวอรด์

นักศึกษาที่แตง่งานแล้ว รอนทําความรูจ้ักคุน้เคยกับจอน 
ฮันท์แมน ซีเนียร ์สภาสูงที่ ให้คาํปรกึษาของวอรด์ จอนรูสึ้ก
ประทับใจวธิีที่รอนดาํเนินงานโควรมัในทันที

“เขามีทักษะการจัดการองคก์ารและการเป็นผู้นําที่ยอด
เยี่ยม” เอ็ลเดอรฮั์นท์แมน ผู้รบัใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคจาก
ปี 1996 ถึง 2011 เล่า “ผมคดิวา่น่ันไม่ ใช่เรือ่งธรรมดาที่ชาย
หนุ่มซ่ึงยังเรยีนมหาวทิยาลัยจะดาํเนินงานโควรมัเช่นน้ัน”

เป็นเวลาหลายเดอืน ที่จอนมองดรูอนทําให้แนวคดิกลาย
เป็นการกระทําขณะที่เขาทําหน้าที่ฐานะปุโรหิตให้เสรจ็
สมบูรณ์ เมื่อบรษัิทของจอนเปิดรบัตาํแหน่งเจ้าหน้าที่การ
ตลาดอาวโุส—ซ่ึงภายหลังเป็นบรษัิทฮันท์แมนเคมิคอล
—ท่านไดข้้อสรปุวา่รอนมีความสามารถที่ท่านตอ้งการและ
เสนองานให้รอน ตาํแหน่งงานดงักล่าวเริม่ในสัปดาห์ตอ่มา
ที่ โอไฮโอ สหรฐัอเมรกิา

“ผมบอกเมลานีวา่ ‘ผมจะไม่พักการเรยีนและย้าย’”  
รอนเล่า “ผมทํางานมาทัง้ชีวติเพื่อเรยีนจบมหาวทิยาลัย 
และผมใกล้จะถึงเป้าหมายของผมแล้ว”

เมลานีเตอืนความจํารอนวา่การไดง้านที่ดเีป็นสาเหตทุี่
เขาเรยีน

“คณุกังวลเรือ่งอะไรหรอืคะ” เธอถาม “ฉันรูว้ธิีเก็บ
กระเป๋าและย้าย ฉันทํามาทัง้ชีวติแล้ว ฉันจะให้คณุโทรหา
แม่ทุกคนืเลย เราไปกันเถอะ”

ความเช่ือมั่นที่จอนมีตอ่รอนน้ันไดร้บัการพิสูจน์แล้ว 
ภายใตก้ารเป็นครพูี่เลีย้งของจอน รอนก้าวหน้าอย่าง
รวดเรว็ในบรษัิทที่กําลัง
เตบิโต เขากลายเป็น
ประธานและหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัตกิารของบรษัิทใน
ปี 1986 ท่านเดนิทาง
ไปทํางานให้บรษัิทบ่อย
มาก—ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ แม้
ตารางเวลาของรอนจะ
อัดแน่นไปดว้ยงาน แต่
ท่านพยายามอยู่บ้านใน
วนัสุดสัปดาห์ และเมื่อ
ท่านเดนิทาง ท่านจะนํา
สมาชิกครอบครวัไปดว้ยในบางครัง้

“เมื่อเขาอยู่บ้าน เขาทําให้ลูกๆ รูสึ้กเป็นคนพิเศษและ
เป็นที่รกัจรงิๆ” เมลานีกล่าว ท่านเข้ารว่มกิจกรรมและ
การแข่งกีฬาของพวกเขาเมื่อทําได ้เจเนสสา แม็คเฟอร-์
สัน ลูกสาวคนหน่ึงในส่ีคนของทัง้คูบ่อกวา่ หน้าที่การเรยีก
ฐานะปุโรหิตในวนัอาทิตย์ของคณุพ่อทําให้ท่านไม่สามารถ
น่ังอยู่กับครอบครวัระหวา่งการประชุมที่ โบสถ์

“เราจะแย่งกันวา่ใครจะไดน่ั้งข้างท่านที่ โบสถ์เพราะวา่
น่ันไม่ ใช่ส่ิงที่เกิดขึน้บ่อยนักที่มีท่านอยู่ที่น่ัน” เธอกล่าว 
“ดฉัินจําไดว้า่ดฉัินวางมือของดฉัินไว้ ในมือคณุพ่อและนึก
ในใจวา่ ‘ถ้าฉันแคเ่รยีนรูท้ี่จะเป็นเหมือนท่านได ้ฉันจะอยู่
ในทางที่ถูกตอ้งและจะเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมาก
ขึน้’ ท่านเป็นวรีบุรษุของดฉัินเสมอ”
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ครสิเตยีน ลูกชายของทัง้คู ่เล่าถึงความ
ทรงจําที่รกัยิ่งใน “ช่วงเวลาพ่อลูก” วา่ เพื่อน
เข้ามาและจากไปเพราะวา่ครอบครวัย้าย
บ่อยๆ เขากล่าว “แตพ่่อผมเป็นเพื่อนสนิท
ของผมเสมอ” —ถึงแม้วา่จะเป็นเพื่อนที่ชอบ
แข่งขัน

ไม่วา่จะเป็นการชู้ตบาสเก็ตบอลกับ
ครสิเตยีน เล่นเกมกระดานกับลูกสาว  
หรอืตกปลากับครอบครวัหรอืเพื่อนๆ  
รอนชอบการเอาชนะ

“สมัยที่เราเป็นเด็ก พ่อไม่เคย ยอมให้ ใคร
ชนะ” ครสิเตยีนกล่าว “เราตอ้งพยายามทําให้
ไดเ้อง แตน่ั่นทําให้เราเก่งขึน้ และประเพณี
น้ันดาํเนินตอ่ไปกับหลานๆ ที่รกัของท่าน”

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ครอบครวัรอนเริม่
สังเกตวา่การปฏิบัตศิาสนกิจในตาํแหน่งผู้นํา
ของศาสนจักรเพิ่มพูนความสามารถของท่าน
ในการแสดงความรกัและความเห็นอกเห็นใจ 
ในการแสดงความรูสึ้กของพระวญิญาณ และ 
การดลใจคนอื่นให้ทําเต็มความสามารถ หลัง 
จากทีแ่พ็กซ์ตนั หลานชายของรอนและเมลานี 
เกิด ครอบครวัพึ่งพาความเข้มแข็งและการ
สนับสนุนทางวญิญาณของรอนเป็นอย่างมาก

แพ็กซ์ตนั เกิดมาพรอ้มกับความผิด
ปกตทิางพันธุกรรมที่เกิดขึน้น้อยมาก ทุกข์
ทรมานจาก¶ญหาสุขภาพหลายอย่างที่
ทดสอบครอบครวัทัง้ทางรา่งกาย อารมณ์ 
และวญิญาณ เอ็ลเดอรร์าสแบนดเ์รยีกการ
เดนิทางที่เกิดขึน้หลังการเกิดของแพ็กซ์ตนั
วา่เป็น “เบ้าหลอมเพื่อเรยีนรูบ้ทเรยีนพิเศษ
อันเกี่ยวข้องกับนิรนัดร” 4

ระหวา่งช่วงชีวติสัน้ ๆ 
สามปีของแพ็กซ์ตนับน
แผ่นดนิโลก—เมื่อคาํถาม
มีมากและคาํตอบมีน้อย—
เอ็ลเดอรร์าสแบนดย์ืนเป็น
เสาหลักทางวญิญาณ โดย
นําครอบครวัในการดงึเอา
เดชานุภาพแห่งการชดใช้
ของพระเยซูครสิตเ์ข้ามา

เมื่อมีการประกาศการ
เรยีกใหม่ของท่าน สมาชิก
ครอบครวัและเพื่อนหลายคนไม่ประหลาดใจ
เลย “พวกเราที่รูจ้ักท่านดทีี่สุด” ครสิเตยีน
กล่าว “ยกมือสูงที่สุดเมื่อท่านไดร้บัการ
สนับสนุนเป็นอัครสาวก”

า อ
ในปี 1996 เมื่ออายุเพียง 45 ปี รอนอยู่ ใน

ระหวา่งความสําเรจ็ของงานอาชีพขณะการ
เรยีกมาถึงท่านให้รบัใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่นิวยอรก์เหนือ นิวยอรก์ เช่นเดยีว
กับอัครสาวกในสมัยโบราณ ท่าน “ละทิง้
แห [ของท่าน] ตามพระองค์ ไปทันที” 
(มัทธิว 4:20)

“การรบัการเรยีกใช้เวลาแคเ่สีย้ววนิาที” 
เอ็ลเดอรร์าสแบนดก์ล่าว ท่านทูลพระเจ้าวา่ 
“พระองคท์รงตอ้งการให้ข้าพระองค์ ไปรบัใช้ 
ข้าพระองคจ์ะไปรบัใช้”

รอนนําเอาบทเรยีนที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านเรยีน
รูจ้ากประสบการณ์ในงานอาชีพของท่าน
ไปดว้ย น่ันคอื “คนสําคญักวา่ส่ิงอื่น” 5 ดว้ย

บนซำ้ย: เอล็เดอร์และซิส-
เตอร์รำสแบนดก์บัสมำชิก
ศำสนจกัรในนิวเดลี อินเดีย 
ในเดือนพฤศจิกำยน 2015 
บน: เอล็เดอร์และซิสเตอร์
รำสแบนดร์ะหวำ่งกำรรับใช้
เป็นประธำนคณะเผยแผใ่น
นิวยอร์ก ซิต้ี, 1996–1999; 
กบัแพก็ส์ตนั หลำนชำย ผู ้
ท่ีช่วยใหค้รอบครัวเรียนรู้ 
“บทเรียนพิเศษท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันิรันดร”; และท่ีพิธีวำง
ศิลำมุมเอกของพระวหิำร
แซครำเมนโต แคลิฟอร์เนีย 
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ความรูน้ั้นและทักษะความเป็นผู้นําที่ขัดเกลามาอย่าง
ด ีท่านพรอ้มจะเริม่การรบัใช้เต็มเวลาในอาณาจักรของ
พระเจ้า

รอนและเมลานีพบวา่งานเผยแผ่ศาสนาในนิวยอรก์  
ซิตีท้ัง้ท้าทายและมีชีวติชีวา รอนรวดเรว็ในการแบ่งหน้าที่
รบัผิดชอบให้ผู้สอนศาสนา—กระตุน้ความจงรกัภักดขีอง
พวกเขา สอน สรา้ง และให้กําลังใจพวกเขาในขัน้ตอนน้ัน

ในปี 2000 แปดเดอืนสัน้ๆ หลังจากรอนและเมลานีจบ
จากงานเผยแผ่ของพวกท่าน รอนไดร้บัเรยีกสู่โควรมัสาวก
เจ็ดสิบ ตาํแหน่งที่การเตรยีม ประสบการณ์ และพรสวรรค์
หลายอย่างของท่านเป็นพรแก่ศาสนจักร ในฐานะสมาชิก
โควรมัสาวกเจ็ดสิบ ท่านรบัใช้เป็นที่ปรกึษาในฝ่ายประธาน
ภาคยุโรปกลาง ช่วยดแูลงานใน 39 ชาต ิถึงแม้ท่านจะ
ออกจากมหาวทิยาลัยไปนานกวา่ 40 ปีแล้ว แตท่่านยังคง
เป็นนักเรยีนที่จรงิจัง ยินดรีบัการนําทางอันตอ่เน่ืองจาก
เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ที่มีอาวโุสสูงกวา่ขณะที่ท่านดแูลภาค
อเมรกิาเหนือดา้นตะวนัตก ดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือ และ
สามภาคในยูทาห์ ท่านรบัใช้เป็นผู้อํานวยการบรหิารของ
แผนกพระวหิาร และรบัใช้ ในฝ่ายประธานของโควรมัสาวก
เจ็ดสิบ ทํางานใกล้ชิดกับอัครสาวกสิบสอง

เมื่อไม่นานมาน้ี เอ็ลเดอรร์าสแบนดก์ล่าววา่ “ช่างเป็น
เกียรตแิละสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่สําหรบัผมที่ ไดเ้ป็นคน
ตํา่ตอ้ยที่สุดในบรรดาอัครสาวกสิบสองและไดเ้รยีนรูจ้าก
พวกท่านในทุกเรือ่งและในทุกโอกาส” 6

ก า ม
มีภาพวาดสองภาพแขวนอยู่บนผนังห้องทํางานของ

เอ็ลเดอรร์าสแบนด ์ภาพหน่ึงเป็นผู้สอนศาสนามอรมอน 
กําลังสอนครอบครวัหน่ึงในเดนมารก์เมื่อทศวรรษ 1850 
ภาพที่สองเป็นภาพของแดน โจนส์ผู้สอนศาสนาในยุคแรก 
กําลังส่ังสอนจากขอบบ่อน้ําในหมู่เกาะอังกฤษ ภาพวาด 
(บนขวา) เตอืนให้เอ็ลเดอรร์าสแบนดนึ์กถึงบรรพชนของ
ท่านเอง

“ผู้บุกเบิกยุคแรกเหล่าน้ีมอบทุกส่ิงของพวกเขาให้พระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละทิง้มรดกให้ลูกหลานของ
พวกเขาทําตาม” ท่านเป็นพยาน7 ส่ิงที่ผลักดนัให้บรรพ
ชนของเอ็ลเดอรร์าสแบนดด์าํนินตอ่ไปท่ามกลางความ
ยากลําบากและการข่มเหงเป็นส่ิงที่ทําให้ท่านมีคณุสมบัติ
เหมาะสมที่สุดกับการเรยีกใหม่ของท่าน น่ันคอื ความรูแ้ละ
พยานที่มั่นคงในพระเจ้าและงานของพระองค์

“ข้าพเจ้ามีอะไรที่ตอ้งเรยีนรูม้ากมายในการเรยีกใหม่ของ
ข้าพเจ้า” ท่านกล่าว “ข้าพเจ้ารูสึ้กอ่อนน้อมถ่อมตนเป็น
อย่างมากเกี่ยวกับเรือ่งน้ัน แตม่ีดา้นหน่ึงของการเรยีกที่

ข้าพเจ้าทําได ้ข้าพเจ้าสามารถแสดงประจักษ์พยาน  
‘ถึงพระนามของพระครสิต์ ในทั่วโลก’ (คพ. 107:23) 
พระองคท์รงพระชนม์!” 8

ในฐานะเหลนของผู้บุกเบิก ท่านเสรมิวา่ “ส่ิงที่พวกท่าน
รูสึ้ก ผมรูสึ้ก ส่ิงที่พวกท่านรู ้ผมรู”้ 9

และส่ิงที่พวกท่านตัง้ความหวงัในลูกหลานของพวกท่าน
อยู่ ในชีวติ คาํสอน และการรบัใช้ของเอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. 
ราสแบนด ์ผู้ทําตามแบบอย่างของพวกท่านและให้เกียรติ
มรดกของพวกท่านขณะที่ท่านออกไปเป็นหน่ึงในพยาน
พิเศษของพระเจ้า ◼
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ย าม

ร ะหวา่งการประชุมคณะกรรมการบรหิารฐานะ
ปุโรหิต ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคนหน่ึงรายงานวา่พบ
สมาชิกคนหน่ึงที่บันทึกของเขาไม่อยู่ ในวอรด์ ผมจํา

ช่ือไดท้ันทีและบอกวา่เธอกับผมเคยอยู่วอรด์เดยีวกันเมื่อ
หลายปีก่อน

ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงพูดวา่ “ครบั อธิการ เธอบอกอย่าง
น้ันและดเูหมือนจะแปลกใจมากที่คณุเป็นอธิการ”

ผมถามพวกเขาวา่ “เธอพูดอะไรหรอื”
พวกเขาบอกวา่เธอทําหน้าประหลาดใจมากและพูดวา่ 

“เขาน่ะหรอืเป็น อธิการ”
ผมตอ้งหัวเราะและอธิบายวา่สตรผีู้น้ีรูจ้ักผมเมื่อ  

30 ปีก่อนที่ตา่งจากตอนน้ีมาก
ขณะตรกึตรองเหตกุารณ์น้ีในเวลาตอ่มา ผมคดิวา่

ชีวติผมเปลี่ยนไปมากเหลือเกินในช่วง 30 กวา่ปีที่ผมกับ
ครอบครวัเป็นสมาชิก ผมรูจ้ักสมาชิกหลายคนในวอรด์ของ
เรานาน 20 ปี และรบัใช้เป็นประธานสาขาและอธิการ แต่
ไม่มีสมาชิกคนใดในกลุ่มน้ีรูจ้ักผมเมื่อ 30 ปีก่อน ถึงแม้ผม
จะเล่าเหตกุารณ์ในอดตีของผมให้¯งเป็นครัง้คราวเพื่อ
สอนเรือ่งการกลับใจและการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ 
แตส่่วนใหญ่ไม่มี ใครรูว้า่ชีวติผมในศาสนจักรเป็นการ
เดนิทางที่เหลือเช่ือ

มีคนแนะนําผมกับครอบครวัให้รูจ้ักศาสนจักรในเดอืน
เมษายน ปี 1979 และผมรูท้ันทีวา่น่ีคอืที่ของผม เรารบั 
บัพตศิมาในเดอืนมิถุนายน ตอนแรกเราทุกคนแข็งขัน แต ่
ไม่นานผมก็เลิกไปโบสถ์และกลับไปมีนิสัยเดมิ ผมไม่เคย
สงสัยความจรงิของพระกิตตคิณุและการฟ้ืนฟู แตผ่มไม่
คดิวา่ผมจะเป็นสมาชิกที่ดขีองศาสนจักรได้

ในปี 1982 เพราะผมตดิสุรา ภรรยาผมผู้ ไมเ่คยขาด
ศรทัธาจงึฟ้องหยา่ เวลาน้ันครอบครวัผมอยู่ ในรฐัโอคลาโฮมา 
สหรฐัอเมรกิา แตผ่มกลบัไปอยูร่ฐัอลิลนิอยส์ สหรฐัอเมรกิา 
ซ่ึงผมเตบิโตมาจากทีน่ั่น ผมมาถึงจดุทีก่าํลงัจะสูญเสียส่ิง
เดยีวทีสํ่าคญัตอ่ผมมาก น่ันคอื ครอบครวัของผม

ผมเริม่คกุเข่าสวดอ้อนวอนทุกเช้าคํา่ถึงพระผู้เป็นเจ้า
ที่ผมไม่แน่ใจอีกแล้ววา่ทรงดาํรงอยู่ หรอืถ้าพระองคท์รง
ดาํรงอยู่ ผมคดิวา่พระองคท์รงลืมผมไปนานแล้ว แตผ่ม
สวดอ้อนวอนอย่างซ่ือสัตย์เป็นเวลาสามเดอืน เช้าตรูว่นั
หน่ึง ขณะจดจ่อกับการสวดอ้อนวอน ผมรูสึ้กสบายใจมาก
และรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ พระองคท์รงรูจ้ักผม 
และพระองคท์รงรกัผม ผมรูเ้ช่นกันวา่ผมจะไม่แตะเครือ่ง
ดืม่แอลกอฮอล์อีกเลย

คํา่วนัน้ันผมไดร้บัโทรศัพท์จากภรรยาบอกให้ผมรูว้า่เธอ
จะส่งเอกสารการหย่ามาให้ผมเซ็น ระหวา่งสนทนากัน จู่ๆ 
เธอก็พูดวา่ “คณุมีบางอย่างตา่งจากเดมิมาก ฉันเช่ือวา่คณุ

เพราะผมแข็งขันน้อยมาหลายปี สมาชิกคนหน่ึงทีรู่จ้ักผม
ตอนน้ันจึงไม่เชือ่วา่ผมไดร้บัเรยีกเป็นอธิการ
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จะไม่ดืม่อีก และฉันจะฉีกเอกสารพวก
น้ีทิง้” เราคนืดกีัน และสองปีตอ่มาเธอให้
กําเนิดลูกชายคนที่สามของเรา

คนคงคดิวา่ผมจะกลับมาแข็งขันเต็ม
ที่ ในศาสนจักร แตผ่มเป็นคนดือ้รัน้  
ผมกลับมาระยะหน่ึงก็ ไดร้บัการเรยีก
เป็นครโูควรมัเอ็ลเดอร ์แต่ไม่นานผม
เริม่รูสึ้กวา่ไม่คูค่วรจะสอนและไม่แข็ง
ขันอีกครัง้

ในปี 1991 เราย้ายไปอยู่สาขาเล็ก 
หลายเดอืนก่อนวนัเกิดปีที่แปดของ
ลูกชายคนเล็ก ภรรยาผมซ่ึงเป็นประธาน
ปฐมวยัถามลูกชายวา่เขาตอ้งการให้ ใครให้
บัพตศิมาเขา เขาตอ้งการให้พ่อประกอบ
ศาสนพิธี ให้อยู่แล้ว ภรรยาผมบอกเขาวา่ไม่
น่าจะเป็นแบบน้ันได ้เขาไม่ยอมรบัคาํตอบ
น้ันและเริม่ทําให้พ่อของเขาแข็งขัน เขาไม่
ยอมรามือ และไม่นานผมก็รบัใช้เป็นครลููก
เสือ ตอ่มาผมให้บัพตศิมาและยืนยันลูกชาย
ของผม

แปดเดอืนหลังจากผมแข็งขันมี
เหตกุารณ์สําคญัเกิดขึน้ เรารบัการ

ผนึกเป็นครอบครวัในพระวหิารชิคาโก 
อิลลินอยส์ และผมไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็น
ครโูควรมัเอ็ลเดอรอ์ีกครัง้ แตค่ราวน้ีผมไม่
ทิง้หน้าที่ ตอ่จากน้ันผมไดร้บัเรยีกเป็นที่
ปรกึษาในฝ่ายประธานสาขา และห้าเดอืน
ตอ่มาผมไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นประธาน
สาขา หน่ึงเดอืนหรอืประมาณน้ันหลังจาก
การเรยีกดงักล่าว ผมจําไดข้ณะกําลังคดิวา่ 
“ผมน่ะหรอืเป็น ประธานสาขา”

ผมบอกวสุิทธิชนมากมายหลายคน
ตลอดหลายปีวา่ถ้าผมก้าวหน้าในพระกิตตคิณุ

ได ้พวกเขาก็ทําได ้แคเ่ป็นเรือ่งของการเข้าใจ
เดชานุภาพที่แท้จรงิของพระผู้ช่วยให้รอด

และการชดใช้ของพระองค ์และก้าวเดนิมาหา
พระองค์

ผมจะสํานึกคณุช่ัวนิรนัดรต์อ่ภรรยากับลูกๆ 
และผู้สอนประจําบ้านที่ซ่ือสัตย์ทุกคน ผู้นําโควรมั 

อธิการ และวสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์คนอื่นๆ ผู้เป็นแบบ
อย่างที่ยอดเยี่ยมสําหรบัผม นับเป็นสิทธิพิเศษที่ ได้

รบัใช้พระเจ้าและวสุิทธิชนในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา  
ชีวติผมไดร้บัพรเกินกวา่ผมจะจินตนาการได้ ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัอิลลินอยส์ สหรฐัอเมรกิาภำ
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

มำ
ร์ค

 ส
มิธ

 ©
 2

01
6

เขาน่ะหรอืเป็น  
อธิกำร



ย อา อ
นิตยสำรศำสนจกัร

กา ม ็ ต อ
า า ม อ อ

ก า
ถา้พระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต์

เป็นบา้นทางวญิญาณของเรา เรายอ่มรูสึ้ก
สบายใจและคุน้เคย ทีบ่า้นเราพกัผอ่น 
เราบาํรงุเลีย้งตนเอง เราพดูคยุกบัคนที่
เรารกัในภาษาทีค่ณุแมส่อนเรา น่ีเป็น
ภาษาของหวัใจเรา และเน่ืองจากหวัใจ 
เป็นส่ิงทีพ่ระกติตคิณุตอ้งเขา้ถงึ การอา่น 
พระคมัภรี์ ในภาษาของหวัใจเราจงึสําคญัยิง่

พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและพันธ-
สัญญาบอกวา่น่ีเป็นความจรงิ ในน้ัน
พระเจ้าทรงเปิดเผยวา่โดยผ่านกุญแจ
ฐานะปุโรหิตที่ฝ่ายประธานสูงสุด
ถือ “พระเจ้าจะทรงเผยพระพาหุดว้ย
เดชานุภาพในการสรา้งความเช่ือมั่น
แก่ประชาชาต ิ. . . ในพระกิตตคิณุแห่ง
ความรอดของพวกเขา

คนที่มีส่วนในการแปลพระ
คมัภีรจ์ากภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาอื่นๆ คุน้กับ

ประสบการณ์น้ี ประสบการณ์ดงักล่าว
เกิดขึน้ครัง้แล้วครัง้เล่า

เด็กหนุ่มชาวอารเ์มเนียถือพระ
คมัภีรม์อรมอนที่เพิ่งแปลเป็นภาษา
ของเขาเข้าไปหาสมาชิกคนหน่ึง 
ผููู้ช่วยในงานแปล “ขอบคณุครบั”  
เขาพูด “ผมเคยอ่านพระคมัภีรม์อร-
มอนในภาษาอังกฤษ ผมเคยอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนในภาษารสัเซีย ผมเคย
อ่านในภาษายูเครน แตผ่มไม่เข้าใจ
ถ่องแท้จนกระทั่งไดอ้่านในภาษาอาร-์

เมเนีย เมื่อผมอ่านในภาษาอาร-์
เมเนีย ในที่สุดผมก็เข้าใจ 
มันเหมือนไดก้ลับบ้าน”
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กำรแปลพระคมัภีร์: 

ของ หัวใจเรา
เป็น ภาษา  
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กำรแปลพระคมัภีร์: 

พระคมัภีร์
สัมผัสใจมาก
ขึน้เมือ่อ่านใน
ภาษาของเรา
เอง—ภาษาของ 
หัวใจเรา
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“เพราะเหตกุารณ์จะบังเกิดขึน้
ในวนัน้ัน, คอืมนุษย์ทุกคนจะไดย้ิน
ความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุในคาํ
พูดของเขาเอง, และในภาษาของเขา
เอง, โดยผ่านคนเหล่าน้ันที่ ไดร้บัแตง่
ตัง้สู่อํานาจน้ี, โดยการทํางานของพระ
ผู้ปลอบโยน, ที่ฉายไปยังพวกเขาเพื่อ
การเปิดเผยเรือ่งพระเยซูครสิต”์  
(คพ. 90:10–11)

จิม จูเวลล์ผู้อยู่ ในทีมแปลพระ
คมัภีรท์ี่สํานักงานใหญ่ของศาสนจักร 
เล่าเรือ่งเกี่ยวกับวา่พระคมัภีรเ์ป็น
เรือ่งใกล้ตวัมากเมื่อแปลเป็นภาษา
ของหัวใจ

“ ในการแปลพระคมัภีรม์อรมอน 
เป็นภาษาเซโซโท ภาษาที่พูดใน 
ประเทศเลโซโทของแอฟรกิา เราตอ้งหา 
คนมาช่วยเราประเมินงานของทีม
แปล ลารร์ยี์ โฟลีย์ผู้ดแูลโครงการระบุ
ช่ือสมาชิกคนหน่ึงของศาสนจักรจาก
เลโซโทที่เป็นนักศึกษาปรญิญาโทจาก
มหาวทิยาลัยรฐัยูทาห์ ในเลโซโทภาษา
ที่ ใช้ ในการศึกษาคอืภาษาอังกฤษ 
ดว้ยเหตน้ีุสตรผีู้น้ีกับลูกๆ ของเธอจึง
เรยีนเป็นภาษาอังกฤษตัง้แตป่ระถม
หน่ึง แตก็่ยังสนทนากันที่บ้านเป็น
ภาษาเซโซโท

“เธอตกลงจะช่วยงานน้ี การ
ประเมนิบทตา่งๆ ทีเ่ราส่งไปให้เธอ
เป็นประโยชน์มาก เราส่งคาํถามเฉพาะ
เจาะจงเกีย่วกบัคาํศัพทแ์ละโครงสรา้ง
ภาษาไปใหเ้ธอเป็นประจาํซ่ึงเธอให้
ความเห็นทีเ่ป็นประโยชน์เช่นกัน แต่
เราสังเกตวา่เธอใช้ปากกาเน้นขอ้ความ
ดว้ยสีเหลอืงหลายข้อที่ ไมเ่ก่ียวกับ
คาํถามของเรา เมือ่เราถามเธอเกีย่วกบั

ขอ้ทีเ่น้นไว ้เธอตอบวา่ ‘อ๋อ น่ันเป็นข้อ
ทีด่ฉัินประทับใจมากซ่ึงดฉัินไมเ่คย
เขา้ใจถอ่งแท้มาก่อนในภาษาองักฤษ 
ดฉัินใช้ปากกาเน้นข้อความไว้ ให้
ตนเองไดแ้บง่¶นกบัลกูๆ คะ่’”

ต า กา ม
การแปลพระคมัภรี์ ไบเบลิมปีระวตัิ

ชวนให้หลงใหลมายาวนาน เริม่ตัง้แต่
แปลบางส่วนของพระคมัภรีพ์นัธสัญญา 
เดมิไปจนถงึแปลจากภาษาฮีบรเูป็น

ภาษากรกี ตอ่มาจงึแปลพระคมัภรี์
ไบเบิลจากภาษากรกีเป็นภาษาลาตนิ 
และจากภาษาลาตนิ ฮีบรกูบัภาษากรกี
เป็นภาษาองักฤษและภาษาอืน่ๆ อีก
หลายภาษา 1 ดว้ยเหตน้ีุ ศาสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยุคสุดทา้ย
จงึไมแ่ปลพระคมัภรี์ ไบเบลิเป็นภาษา
ตา่งๆ แต่ ใช้ฉบบัทีช่าวครสิตผ์ูพ้ดู
ภาษาเหลา่น้ันยอมรบักนัอยูแ่ลว้ 2

ดว้ยเหตน้ีุ งานแปลพระคมัภีร์
ส่วนใหญ่ที่ศาสนจักรทําจึงเป็นการ

ศาสนจกัรจดัพมิพ์พระคมัภร์ีมอรมอนที่
เสร็จสมบูรณ์ใน 89 ภาษาและแปลบางส่วน
ทีเ่ลอืกอีก 21 ภาษา

า ตกา ก อม ย ก ย าม

ม กตต า อ า อ า า อ า

อ ย า า ต ต อา า
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แปลพระคมัภีรม์อรมอน (เล่มแรก
ที่แปล) พระคมัภีรห์ลักคาํสอนและ
พันธสัญญา และพระคมัภีร์ ไข่มุกอัน
ลํา้คา่ ศาสนจักรแปลพระคมัภีรเ์หล่า
น้ีจากภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นภาษาที่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเปิดเผย
ไว ้ภาษาของหัวใจท่าน ขัน้ตอนที่ ใช้
ในการแปลพระคมัภีรเ์ป็นภาษาอื่นที่
ไม่ ใช่ภาษาอังกฤษควรเป็นขัน้ตอนที่
นักศึกษาประวตัศิาสตรข์องศาสนจักร
คุน้เคย น่ีเป็นขัน้ตอนเดยีวกับที่ท่าน
ศาสดาพยากรณ์ใช้แปลพระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นภาษาอังกฤษ

โจเซฟ สมิธเป็นเด็กชาวไรผู่้
อ่อนน้อมถ่อมตนและดอ้ยการศึกษา 
แตท่่านมีคณุสมบัตแิละศักยภาพที่
พระเจ้าทรงตอ้งการใช้ทํางานที่จําเป็น
ตอ้งทําให้สําเรจ็ลุล่วง พระเจ้าทรง
เตรยีมโจเซฟกับครอบครวัและวาง
พวกท่านไว้ ในจุดที่พรอ้มจะทํางานน้ี 3

โจเซฟไดร้บัความช่วยเหลือเช่น
กัน–ทัง้จากพระเจ้าและมนุษย์—ใน
การแปลบันทึกชาวนีไฟ เทพโมโรไน 
มาเยือนโจเซฟทุกปีเป็นเวลาส่ีปี
ก่อนจะยอมให้ท่านไดบ้ันทึก เราไม่รู้
ทัง้หมดที่ โมโรไนสอนท่านศาสดา
พยากรณ์ แตก่ารเยือนเหล่าน้ัน
เตรยีมท่านทางวญิญาณและจิตใจให้
พรอ้มทําภารกิจที่อยู่ข้างหน้า 4

พระเจ้าทรงเตรยีม “เครือ่งแปล
ความหมาย” ไวล้่วงหน้าเช่นกัน
เพื่อใช้ช่วยแปลภาษาที่สาบสูญ หิน
ใสสองก้อนน้ีที่ผูกตดิกับขอบโลหะ
และเครือ่งมือคล้ายกันที่เรยีกวา่หิน
พยากรณ์ ไดช่้วยท่านศาสดาพยากรณ์
แปลบันทึกชาวนีไฟเป็นภาษาอังกฤษ 

ท่านศาสดาพยากรณ์ ไม่บอกราย
ละเอียดของขัน้ตอนน้ัน ท่านเพียง
แตเ่ป็นพยานวา่ท่านแปลพระคมัภีร์
มอรมอนโดย “ของประทานและ
อํานาจของพระผู้เป็นเจ้า” 5

นอกจากความช่วยเหลือที่ ไดร้บั
จากพระเจ้าแล้ว โจเซฟยังไดค้วาม
ช่วยเหลือจากมนุษย์ ในรปูของผู้จดคาํ
แปลที่เขียนเป็นสําเนาให้คนอื่นๆ นํา
ไปเรยีงพิมพ์ จัดพิมพ์เป็นรปูเล่ม จ่าย
เงิน และแจกจ่ายให้ชาวโลก

เฉกเช่นการเตรยีมและความช่วย
เหลือที่ โจเซฟไดร้บัในงานแปล คนที่
ไดร้บัมอบหมายให้ทําภารกิจการแปล
พระคมัภีร์ ใน¶จจุบันไดร้บัการเตรยีม
จากพระเจ้าเช่นกันและไดร้บัความ
ช่วยเหลอืในงานของพวกเขา—ทัง้จาก
พระเจ้าและมนุษย์

า กย ก กา ย
ขัน้ตอนที่ยากของการแปลได้รบั

อิทธิพลจากพลังทางวญิญาณที่อาจ
จะเรยีกได้วา่เป็น “การเปิดเผยโดย
สภา” สองหรอืสามคนท่ี ได้รบัเลือก
ให้เป็นผู้แปลจะทํางานกับคนอื่นเป็น
ทีม พวกเขามีผู้ดูแลจากสํานักงาน
ใหญ่ของศาสนจักร ผู้ตรวจทานใน
ท้องที่ ศัพท์บัญญัติที่ ใช้อ้างอิง 6 คู่มือ
การแปล โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และ
การสนับสนุนจากผู้นําไปจนถึงฝ่าย
ประธานสูงสุด (ดูแผนภูมิที่ ให้มา) 
เมื่อฝ่ายประธานสูงสุดอนุมัติการแปล
ขัน้สุดท้ายแล้ว ศาสนจักรจะนํางาน
ไปเรยีงพิมพ์ จัดพิมพ์เป็นรปูเล่ม 
และแจกจ่าย นอกจากจะเตรยีมใน
รปูแบบดิจิตอลแล้ว ศาสนจักรยังได้

ตอ กา ม

กา อ มต

•  ฝ่ำยประธำนภำคขอแปลพระ
คมัภีร์เม่ือจ�ำนวนสมำชิก
ศำสนจกัรท่ีพดูภำษำนั้นเพิ่มข้ึน
และเม่ือแปลส่ือกำรเรียนกำร
สอนขั้นพื้นฐำนของศำสนจกัรใน
ภำษำนั้นแลว้

•  คณะกรรมกำรหลำยคนจำก
ส�ำนกังำนใหญ่ของศำสนจกัร
รวมไปถึงโควรัมอคัรสำวกสิบ
สอง และฝ่ำยประธำนสูงสุดเป็น
ผูท้บทวนค�ำขอ

ย กา

ช่วงระยะเร่ิมตน้: 
•  เลือกงำนแปลพระคมัภีร์ไบเบิลท่ี

มีอยูม่ำใหศ้ำสนจกัรใช้
•  แปลส่ือกำรเรียนกำรสอนขั้น

พื้นฐำนก่อน: พืน้ฐานของพระ
กิตติคุณ (อำทิหลกัค�ำสอนพื้น
ฐำนและช่ือของศำสนจกัร ค�ำ
สวดออ้นวอนศีลระลึก ค�ำสวด
ออ้นวอนบพัติศมำ และหลกัแห่ง
ควำมเช่ือ) จุลสำร ประจักษ์พยาน
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
และเวบ็เพจท่ี LDS.org

•  อำจแปลค�ำปรำศรัยกำรประชุม
ใหญ่สำมญัในภำษำนั้นดว้ย

ช่วงระยะ 1:
•  พระคมัภีร์มอรมอน พระคมัภีร์

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ  
พระคมัภีร์ไข่มุกอนัล�้ำค่ำ  
(ใชเ้วลำประมำณ 10 ปี)

•  เน้ือหำพื้นฐำนเช่น “ครอบครัว: 
ถอ้ยแถลงต่อโลก” “พระคริสต์
ผูท้รงพระชนม:์ ประจกัษพ์ยำน
ของอคัรสำวก” เพลงสวดท่ีเลือก
มำ และ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา

11
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นแปลพระคมัภีร์ไบเบิลท่ี
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โพสต์บน LDS.org และในแอพของ 
Gospel Library

หลายฝ่ายรว่มมือกันอย่าง
จรงิจังและไดร้บัการดลใจในงาน
น้ี ศาสนจักรทุ่มเทเอาใจใส่คณุภาพ
ของเน้ือหาและคณุภาพของรปูแบบ
ภายนอก มีการตรวจทานงานแปล
หลายระดบั โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดบั
ผู้นําเพื่อทูลขอความเห็นชอบจาก
พระเจ้า ตอ่เมื่อไดร้บัความเห็นชอบ
แล้วเท่าน้ันจึงจะดาํเนินการตอ่ไปได ้
แม้จะไม่เปิดเผยชัดเจนในวธิีที่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธแปลพระคมัภีร์
มอรมอน แตข่ัน้ตอนไดร้บัการนําทาง
อย่างชัดเจนจากพระเจ้า—โดยของ
ประทานและเดชานุภาพของพระองค์

น่ีไม่ไดห้มายความวา่งานแปล
สมบูรณ์เมื่อทําเสรจ็ครัง้แรก บ่อย
ครัง้เวลาและการตรวจทานเพิ่มเตมิ
จากคนที่ศึกษาพระคมัภีรท์ําให้เห็น
วา่ตอ้งปรบัปรงุไวยากรณ์และคาํ
ศัพท์หรอืพบข้อผิดพลาดในการเรยีง
พิมพ์หรอืตวัสะกด แตแ่ทบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรือ่งหลักคาํสอน เมื่อ
จะทําการเปลี่ยนแปลง จะทําภายใต้
การนําทางของฝ่ายประธานสูงสุด

า า
พระเจ้าทรงสนับสนุนงานแปล

น้ีในดา้นอื่นเช่นกัน โดยปกตจิะมี
รายงานจากฝ่ายแปลที่สํานักงานใหญ่
ของศาสนจักรวา่เมื่อเกิดความจําเป็น 
พระเจ้าจะทรงจัดหา

หน่ึงในหลายๆ ตวัอย่างคอืเมื่อ
จําเป็นตอ้งมีผู้แปลสําหรบัแปลและ
บันทึกเทปส่ือการเรยีนการสอนของ

ศาสนจักรในภาษามัม (แตกแขนงมา
จากภาษามายาที่พูดในกัวเตมาลา)  
ผู้สอนศาสนารุน่แรกคนหน่ึงที่ ได้
รบัเรยีกให้ ไปกัวเตมาลาคอืเอ็ลเดอร์
ที่คณุปู่ของเขาพูดภาษามัม ผู้สอน
ศาสนาคนน้ีโตในเมืองและพูดเฉพาะ
ภาษาสเปน แตทุ่กคนืปู่ของเขาจะ
มาเข้า´นและสอนภาษามัมให้เขา 
เอ็ลเดอรว์ยัหนุ่มคนน้ีกลายเป็นผู้แปล
ภาษามัมคนแรกในศาสนจักร

บ่อยครัง้มีคนเสียสละมากเพื่อ
ทํางานแปล ผู้แปลบางคนบรจิาคเวลา
รบัใช้และหลายคนไดร้บัคา่แปลเพื่อ
พวกเขาจะมีเวลาทุ่มเทให้งานแปล 
ขึน้อยู่กับสถานะการเงินของพวกเขา

ผู้ชายที่ ไดเ้ป็นหน่ึงในคณะผู้แปล
ภาษาอูรด ูเปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักร
ในปากีสถานขณะทํางานเป็นคร ูเน่ือง
ดว้ยการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเขา เขา
จึงสูญเสียงาน สูญเสียบ้านที่ โรงเรยีน
จัดหาให้ และสูญเสียการศึกษาของ
ลูกๆ ผู้ดแูลงานแปลของศาสนจักรมา
พูดกับเขาเรือ่งการรบัใช้เป็นผู้แปล
และเสนอคา่ตอบแทนพอประมาณ 
หลังจากทํางานเป็นผู้แปลได้ ไม่กี่
เดอืน เขาพูดคยุกับผู้ดแูลและถาม
อย่างประหม่าวา่ผู้ดแูลจะซือ้ปากกาลูก
ลื่นดา้มใหม่ ให้เขาได้ ไหม เพราะดา้ม
ที่เขาใช้อยู่หมึกหมด ผู้ดแูลทราบตอน
น้ันเองวา่เกิดข้อผิดพลาดดา้นธุรการ 
และแก้ ไข อันส่งผลให้ผู้แปลไดร้บั
เงินน้อยกวา่ที่เขาควรได้

แต่พระเจ้าประทานพรโจเซฟ 
สมิธในวธิีที่สามารถช่วยให้เขา
ทํางานจนสําเรจ็ลุล่วงฉันใด พระเจ้า
ประทานพรผู้แปลของพระองค์ฉัน

ช่วงระยะ 2:
•  สำมำรถขอแปลส่ือกำรเรียน

กำรสอนอีกมำกมำยได ้เช่น 
นิตยสำร เลียโฮนา คู่มือเซมินำรี
และสถำบนั คู่มือส�ำหรับสอน
วนัอำทิตย ์เพลงสวดและเพลง
ส�ำหรับเดก็ ส่ือกำรเรียนกำร
สอนเร่ืองพระวหิำรและประวติั
ครอบครัว กำรแปลส�ำหรับกำร
ถ่ำยทอดระดบัเขตและสเตค

ก ม า ก

ทีมแปล:
•  สมำชิกศำสนจกัรท่ีมีค่ำควรเขำ้

พระวหิำรสองหรือสำมคนและมี
วฒิุภำวะเพียงพอในพระกิตติคุณ

•  ไดรั้บควำมช่วยเหลือจำกคู่มื 
อแปลทีละขอ้อภิธำนศพัทแ์ละ
ผูดู้แลกำรแปลท่ีส�ำนกังำนใหญ่
ของศำสนจกัร

คณะกรรมกำรตรวจทำนท่ีเป็นผูน้�ำ
ศำสนจกัร:

•  ชำยหญิงสำมถึงหำ้คนท่ีเป็นผูน้�ำ
ศำสนจกัรในทอ้งท่ี
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•  เรียกและวำงมือมอบหนำ้ท่ีใหช่้วย 
ตรวจทำนงำนแปลเพื่อดูภำษำ 
และควำมถกูตอ้งของหลกัค�ำสอน

•  ไม่เปล่ียนค�ำจนกวำ่คณะกรรมกำร 
เห็นพอ้งตอ้งกนัและกำร 
เปล่ียนแปลงสอดคลอ้งกบัคู่มือ 
กำรแปล

ผูต้รวจทำนท่ีเป็นสมำชิก:
•  สมำชิกศำสนจกัรในทอ้งท่ีตรวจ 

ทำนงำนแปลเช่นกนั
•  พวกเขำใหค้ �ำติชมเร่ืองควำม 

ชดัเจนและควำมเหมำะสมของ 
กำรใชค้ �ำ

•  ควำมชดัเจนของงำนแปลยนืยนัวำ่ 
พระวญิญำณบริสุทธ์ิสำมำรถเป็น 
พยำนถึงควำมจริงของค�ำสอน
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น้ัน ตัวอย่างเช่น ผู้แปลพระคัมภีร์
ภาษาลัตเวยีเป็นทนายความที่เรยีน
กฎหมายในรสัเซียประเทศที่เขา
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณท่ี ได้
รบัการฟ้ืนฟู เขากลับไปทําธุรกิจใน
รสัเซีย เขารบัใช้เป็นประธานสาขา
ด้วย เขามีงานยุ่งมาก แต่ศาสนจักร
ต้องการเขาและความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษของเขา

เขาขอเวลาสวดออ้นวอนเก่ียว

กับคาํขอน้ีเพราะเขาบอกตวัแทน
ศาสนจกัรวา่ถา้ยอมรบังานน้ี น่ันจะ
ทาํให ้“ลกูๆ ของเขามอีาหารน้อยลง” 
หลงัจากสวดออ้นวอน เขาตดัสินใจ
ยอมรบัแตข่อพระเจา้ประทานพรใหเ้ขา
มหีนทางทาํงานทีย่าก งานทีเ่รยีกรอ้ง
ทางวญิญาณ และใช้เวลามากอย่างน้ี

ทุกวันเขาเริ่มไปสํานักงาน
กฎหมายของเขาก่อนเวลาหน่ึง
ช่ัวโมงและใช้ช่ัวโมงน้ันแปลพระ

คัมภีร์มอรมอน เขาแปลเสร็จเร็วกว่า
กําหนดซ่ึงปกติ ใช้เวลาห้าปี อันท่ี 
จรงิ น่ีเป็นการแปลท่ีเรว็ท่ีสุดนับตัง้แต ่
โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอน 
ราวๆ 60 วัน

ประสบการณ์อีกมากมายที่
เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นวา่พระหัตถ์
ของพระเจ้าอยู่ ในงานแปลพระคมัภีร์
ของพระองค ์ประสบการณ์เหล่า
น้ันประกาศชัดเจนวา่น่ีคอืงานของ
พระองคแ์ละพระองคท์รงเอาพระทัย
ใส่อย่างลึกซึง้ พระองคท์รงเตรยีมคน
ให้พรอ้มทํางานน้ี พระองคท์รงเตรยีม
เครือ่งมือที่พวกเขาตอ้งใช้เรง่งาน 
ทรงดลใจและทรงอวยพรพวกเขา
ตลอดทาง

ผลคอืโลกดขีึน้เพราะพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ประทาน 
แก่บุตรธิดาของพระองค์ ในภาษา 
ของหัวใจ ◼

อา อ
 1. ดชูุดแปดตอนของ “How the Bible Came 

to Be” โดย เลเน็ต เอช. รดี พิมพ์ ใน Ensign 
ระหวา่งเดอืนมกราคมถึงกันยายน 1982.

 2. ดตูวัอย่างใน “Church Edition of Spanish 
Bible Now Published,” mormonnewsroom. 
org.

 3. ด ูแมทธิว เอส, ฮอลแลนด,์ “เส้นทางไป
พอลไมรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 14– 19.

 4. ด ูเคนท์ พี. แจ็คสัน, “Moroni’s Message to 
Joseph Smith,” Ensign, Aug. 1990, 12–16.

 5. โจเซฟ สมิธ, ในคาํนําของพระคมัภีรม์อรมอน. 
ดคูาํอธิบายเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการแปลพระคมัภีร์
มอรมอนของโจเซฟ สมิธใน Gospel Topics, 
“Book of Mormon Translation,” topics. lds. org.

 6. อภิธานศัพท์จะให้นิยามทุกคาํในพระคมัภีร์
ภาษาอังกฤษเพื่อผู้แปลจะเข้าใจความหมาย
ของคาํเหล่าน้ันชัดเจนขึน้ บ่อยครัง้ที่คาํมี
มากกวา่หน่ึงความหมาย ผู้แปลจึงตอ้งอาศัย
บรบิท การดลใจ และทีมงานเพื่อคน้พบคาํตอบ
ที่ถูกตอ้ง บางครัง้คาํถามเกี่ยวกับความหมายจะ
ตอบโดยฝ่ายประธานสูงสุดเท่าน้ัน

ขัน้ตอนการแปลพระคมัภร์ีเกีย่วข้องทัง้กบั
สมองและหัวใจ ทัง้ทกัษะทางใจและความ
เข้าใจลกึซ้ึงทางวญิญาณ

า ม อ า ็ า อ า อ

อ อ ต ยม อมก อ มอ ตอ

า อ อ ย ก าต อ า
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เ มื่อเพื่อนๆ ของเราที่อายุ 60 หรอื 70 ปีลืมบางส่ิงบาง
อย่าง เรามักจะเรยีกช่วงที่ความจําเส่ือมไปช่ัวขณะแบบ
ตดิตลกวา่ “ช่วงอาวโุส” แตข่้าพเจ้าประสงคจ์ะพูดถึง

ช่วงอาวโุสอีกประเภทหน่ึง—ช่วงที่งดงามมากจนความทรง
จําของเราในช่วงน้ันจะดาํรงอยู่ตลอดกาล ช่วงน้ันคอืเมื่อผู้
สอนศาสนาอาวโุสตระหนักวา่ตนกําลังทําส่ิงที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ ให้ทํา ช่วงเวลาอันน่าจดจําเช่นน้ันเป็นช่วงที่พวก
เขาทราบวา่

•  พวกเขามีประสบการณ์ช่ัวชีวติให้แบ่ง¶น มีพรสวรรค ์
ทักษะ และความเข้าใจในพระกิตตคิณุที่พวกเขา
สามารถใช้เป็นพรแก่ผู้อื่น

•  แบบอยา่งของพวกเขาเป็นพรแก่บุตรหลานของพวกเขา
•  ขณะรบัใช้พวกเขากําลังสรา้งมิตรภาพอันยั่งยืน
•  ชีวติแตง่งานของพวกเขามั่นคงขึน้ทุกวนั
•  การรบัใช้ ในพระนามของพระองคเ์ป็นส่ิงหอมหวาน

า า
เพื่อนคู่อาวโุสทัง้หลาย หลายท่านควรพยายามสรา้ง

ช่วงสําคัญเช่นน้ัน ลองพิจารณาเรือ่งที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์
อาร.์ ฮอลแลนด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเล่าเกี่ยวกับ
คู่อาวโุสที่กําลังรบัใช้ ในชิลีวา่พวกเขาสามารถทําอะไรได้
บ้าง พ่อแม่ของเอ็ลเดอรว์ยัหนุ่มคนหน่ึงสิน้ชีวติ ประธาน
คณะเผยแผ่อยู่ ไกลเกินกวา่จะไปหาผู้สอนศาสนาคนน้ัน
ได้ทันที

“แตม่ีคูผู่้สอนศาสนา [อาวโุส] ที่ ใจดมีากรบัใช้ ในเขต
น้ัน” เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดก์ล่าว “พวกเขามาน่ังอยู่กับเอ็ล-
เดอรค์นน้ัน ดแูลและปลอบเขาอย่างอ่อนโยนจนประธาน
คณะเผยแผ่สามารถตดิตอ่กับเขาได ้เรามีผู้สอนศาสนา
หนุ่มสาวที่ยอดเยี่ยมในคณะเผยแผ่ของเรา แต่ไม่มีผู้สอน
ศาสนาหนุ่มสาวโสดคนใดจะทําเพ่ือเอ็ลเดอรค์นน้ันได้
อย่างที่คูส่ามีภรรยาคูน้ั่นทําได”้ 1

ทักษะที่พวกเขาใช้ขณะน้ันเป็นเพียงการแสดงความ
เห็นอกเห็นใจในยามทุกข์ พวกเขาไม่กังวลเรือ่งพูดภาษา
อื่นที่ ไม่ ใช่ภาษาของความรกัเฉกเช่นพระครสิต ์พวกเขา
ไม่ห่วงเรือ่งพลาดวนัคล้ายวนัเกิดของหลานหรอืการให้
พรทารก แม้เหตกุารณ์เหล่าน้ันจะสําคญัก็ตาม พวกเขา
กังวลเฉพาะเรือ่งที่พระเจ้าจะทรงใช้พวกเขาให้เป็นพรแก่
ชีวติลูกคนหน่ึงของพระองค์ ได ้และเพราะพวกเขาเต็มใจ 
พระองคจ์ึงทรงสามารถทําให้พวกเขาเป็นตวัแทนของ
พระองค์

กา มก ม ก
ความจรงิคอื ไม่มีผู้สอนศาสนาอาวโุสคนใดพบวา่ตน

สะดวกจะออกจากบ้าน โจเซฟ สมิธ, บรคิมั ยังก์, จอห์น 
เทย์เลอร ์หรอืวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ก็ ไม่สะดวก ท่านเหล่าน้ัน
มีบุตรหลานเหมือนเรา และรกัครอบครวัเช่นเดยีวกับเรา  
แตพ่วกท่านรกัพระเจ้าและตอ้งการรบัใช้พระองคเ์ช่น
กัน สักวนัหน่ึงเราอาจไดพ้บคนเด็ดเดีย่วเหล่าน้ันผู้ช่วย

ย า
อม็

ประธำนโควรัมอคัร
สำวกสิบสอง

ช่วงส�ำคญัของ
หน่ึงในวธิีซึง่ดทีีสุ่ดทีคู่ส่ามี
ภรรยาอาวโุสสามารถสรา้ง

ความทรงจําทีง่ดงามคอื 
รบัใช้งานเผยแผ่ดว้ยกัน

ผูส้อนศาสนา 
อาวโุส
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สถาปนาสมัยการประทานน้ี เมื่อ
เราพบ เราจะดี ใจมากที่เราไม่เลี่ยง
การรบัใช้ ในเมื่อเราควรจะไดร้บัใช้

บางคนอาจชอบรบัใช้ขณะยัง
อยู่ที่บ้าน หลังจากโรคหลอดเลือด
สมองทําให้อาเซ ชูมาเชอร ์เนล-
สัน (ไม่เกี่ยวข้องกับประธานเนล-
สัน) ตอ้งน่ังเก้าอีเ้ข็น เธอกลัว
จะไม่สมปรารถนาเรือ่งการเป็นผู้
สอนศาสนาคูก่ับดอนสามีของเธอ 
ครัน้แล้วเพื่อนบ้านคนหน่ึงก็มา
พูดกับพวกเขาเกี่ยวกับการเป็นผู้
สอนศาสนาบําเพ็ญประโยชน์ของ
ศาสนจักรที่คลังอธิการ พวกเขา
ไดร้บัการกระตุน้ให้พูดกับผู้ดแูล 
กรอกแบบฟอรม์เสนอช่ือ และได้
รบัเรยีกให้รบัใช้สัปดาห์ละสองวนั
ที่คลังอธิการใกล้บ้าน

“มันง่ายที่จะทําตวัสบายๆ และคดิวา่ ‘ โอ้ ศาสนจักร
ไม่ตอ้งการฉันอีกแล้ว’” อาเซ เนลสันกล่าว “แตต่อนน้ี
ดฉัินรูสึ้กวา่ศาสนจักร ตอ้งการ ดฉัิน และน่ันเป็นประจักษ์
พยานตอ่ดฉัิน”

าตอ กา า มาก
หากท่านถูกล่อลวงให้คดิวา่ไม่มี ใครตอ้งการท่าน 

ข้าพเจ้าขอยืนยันกับท่านวา่เราตอ้งการท่าน ไม่มีประธาน
คณะเผยแผ่คนใดในศาสนจักรไม่อยากมีคูส่ามีภรรยารบั
ใช้ ในคณะเผยแผ่ของเขาเพิ่ม ผู้อาวโุสทําให้เอ็ลเดอรแ์ละ
ซิสเตอรห์นุ่มสาวเข้มแข็ง พวกเขาให้การสนับสนุนที่ช่วย
ให้คนอื่นๆ รบัใช้ ไดด้ขีึน้ในหน้าที่รบัผิดชอบของพวกเขา 
ท่านนึกภาพออกไหมเมื่อผู้นําที่เป็นสมาชิกเพียงไม่กี่ปี
สามารถเข้าไปขอความช่วยเหลือจากสมาชิกศาสนจักรที่
ผ่านประสบการณ์มามากมาย คูอ่าวโุสมักเป็นคาํตอบการ
สวดอ้อนวอนของอธิการและประธานสาขา

เรากระตุน้ให้ประธานคณะเผยแผ่คน้หาคูส่ามีภรรยา
มาช่วยงานในคณะเผยแผ่ของพวกเขา อธิการควรคน้หา
คูส่ามีภรรยาที่รบัใช้ ได ้LDS.org ระบุโอกาสมากมายให้คู่
อาวโุสรบัใช้ แตสํ่าคญัที่สุดคอื คูส่ามีภรรยาจะคกุเข่าทูล

ถามพระบิดาบนสวรรคว์า่น่ันใช่เวลาที่พวกเขาจะรบัใช้งาน
เผยแผ่ดว้ยกันหรอืไม่ ในบรรดาคณุสมบัตทิัง้หมด ความ
ปรารถนา จะรบัใช้เป็นคณุสมบัตสํิาคญัที่สุด (ด ูคพ. 4:3)

ขณะข้าพเจ้าช่ืนชมงานของผู้สอนศาสนาอาวโุส 
ข้าพเจ้าทราบดวีา่มีหลายคูป่ระสงคจ์ะรบัใช้แต่ไม่สามารถ
ทําได ้ขีดจํากัดอันเกิดจากความชราหรอื¶ญหาดา้นสุขภาพ
ควรนํามาพิจารณาเช่นเดยีวกับความตอ้งการสําคญัๆ ของ
สมาชิกครอบครวั เมื่อมีความปรารถนาแรงกล้าทวา่มีขีด
จํากัดเช่นน้ัน คนอื่นๆ จะเป็นแขนขาของท่านได ้และท่าน
สามารถให้เงินทุนสนับสนุนพวกเขา

คูอ่าวโุสทัง้หลาย ไม่วา่ท่านเป็นใครหรอือยู่ที่ ใด ขอให้
สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับโอกาสน้ีเพ่ือสรา้งช่วงสําคญัของผู้
สอนศาสนาอาวโุสดว้ยกัน พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วย
ให้ท่านรูว้า่ท่านจะทําอะไรไดบ้้าง ◼
มาย ต

 1. เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด์ ใน โจเซฟ วอลค์เกอร,์ “Elder Jeffrey Holland: 
LDS Church Desperately Needs More Senior Missionaries,” Deseret News, 
Sept. 14, 2011, 3.

คูส่ามีภรรยาในกรงุโซล เกาหลี ใต ้ลิม้รสความหอมหวานของการรบัใช้ดว้ยกัน



าก า อ ก า
คู่ผู้สอนศาสนาอาวโุส “มาช่วย” รับใช้ทัง้
จากบ้านหรือไกลบ้าน ในวอร์ดและสาขา 
ส�านักงานคณะเผยแผ่ ศูนย์บริการนัก
ท่องเทีย่ว พระวหิาร คณะเผยแผ่ทีอ่ยู่ใน
เมือง งานมอบหมายทางการแพทย์ ศูนย์
ข้อมูลการจ้างงาน โปรแกรมการพึง่พา
ตนเอง โปรแกรมบ�าบัดการเสพติด ประวติั
ครอบครัว การเกบ็รักษาบันทกึ ระบบการ
ศึกษาของศาสนจกัร ประชาสัมพนัธ์ การ
บ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่มนุษยธรรม และอ่ืนๆ 
และเราต้องการคู่สามีภรรยาอีกมาก

บนสุด: สามีภรรยามาล์มโรสประชุมเป็น
ประจ�ากบัประธานโรบิสันเพือ่พูดถงึวธีิ
ใช้พรสวรรค์ของพวกเขาขณะรับใช้ผู้
อ่ืน บน: ผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวทีศู่นย์
ฝึกอบรมในอักกรา กานา กล่าวว่าการ
สนับสนุนจากเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ 
มาล์มโรสเหมือนกบัมีพ่อแม่คนทีส่อง 
รับใช้อยู่เคยีงข้าง
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ย า อม็ อม ย
นิตยสำรศำสนจกัร

“คุณจะมาช่วยไดไ้หม”
 น่ีเป็นคาํถามที่เจอราลดก์ับลอรน์า มาล์มโรสจาก

วอชิงตนั สหรฐัอเมรกิาตอบแล้ว พวกเขาตอบวา่ไดเ้มื่อ
อดตีอธิการของพวกเขา ซ่ึงตอ่มาเป็นประธานคณะเผยแผ่ 
ถามวา่พวกเขาจะรบัใช้กับเขาในเวสตอ์ินดสีได้ ไหม พวก
เขาตอบวา่ไดอ้ีกครัง้เมื่อประธานสเตคเรยีกพวกเขาให้รบั
ใช้งานเผยแผ่ดา้นบําเพ็ญประโยชน์ที่สํานักงานใหญ่ของ
ศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิาโดยทํางาน
กับคอมพิวเตอรแ์ละงานฝ่ายบุคคล

เมื่อรดี โรบิสันอดตีอธิการและประธานคณะเผยแผ่
ของพวกเขาไดร้บัเรยีกอีกครัง้ คราวน้ีเป็นประธานศนูย์
ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาในอักกรา กานา เขาถามสามีภรรยา
มาล์มโรสวา่จะช่วยอีกครัง้ได้ ไหม

“เรารูว้า่เราวางใจพระเจา้ได”้ เอ็ลเดอรม์าลม์โรสกลา่ว  
“เราจงึตดัสินใจวางใจพระองคอ์กีครัง้” พวกเขาตอบรบั กรอก
แบบฟอรม์เสนอช่ือ รบัการเรยีก และไมน่านก็อยู่ ในกานา

็ าม ยา
ประสบการณ์ของสามีภรรยามาล์มโรสแสดงให้เห็นหลัก

ธรรมบางอย่างเกี่ยวกับการรบัใช้งานเผยแผ่ของคูอ่าวโุสที่
อาจไม่เข้าใจในวงกวา้ง

•  มีงานเผยแผ่สองแบบคอื (1) ประธานศาสนจักรเรยีก
สามีภรรยาอาวโุสให้รบัใช้จากบ้านของตนหรอืไกล
บ้าน (2) ประธานสเตคเรยีกคูส่ามีภรรยารบัใช้เป็นผู้

สอนศาสนาบําเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักรให้ทํางาน
นอกเวลาตัง้แต ่8 ถึง 32 ช่ัวโมงตอ่สัปดาห์ตามความ
ตอ้งการในท้องที่ โดยปกตพิวกเขาจะอยู่และรบัใช้ ใน
ท้องที่แตบ่างครัง้อาจรบัใช้ ไกลบ้าน

•  ศาสนจักรขอให้ประธานคณะเผยแผ่หาคูส่ามีภรรยา
ทีส่ามารถสนองความตอ้งการในคณะเผยแผ่ของตน 
และคูส่ามีภรรยาอาจระบุส่ิงทีต่นชอบทํา “เราไม่ได้
บอกวา่คูส่ามีภรรยาสามารถเลือกงานมอบหมายใน
การเป็นผู้สอนศาสนาของตนได”้ เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว 
“การเรยีกยังคงเป็นการเรยีก . . . [แต]่ เราพูดกับคู่
อาวโุสของเราเกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาชอบรบัใช้ และจะ
นําทุกอย่างมาพิจารณาเพื่อให้พวกเขารบัใช้ ในสถาน
ที่และวธิีที่พวกเขาตอ้งการรบัใช้” 1

•  ประธานคณะเผยแผ่หารอืกับคูส่ามีภรรยาวา่พวกเขา
จะใช้ทักษะความสามารถให้ดทีีสุ่ดไดอ้ย่างไร “เพื่อให้
คูส่ามีภรรยาอาวโุสมีประสบการณ์ที่มีความหมายมาก
ที่สุด” ประธานโรบิสันกล่าว “ท่านตอ้งมี โอกาสทํางาน
ทัง้ในดา้นที่ท่านชอบมากและที่ท่านมีระดบัทักษะจน
รูสึ้กวา่ท่านให้บางอย่างได”้

ตวัอยา่งเช่น ประธานโรบสัินรูว้า่เอ็ลเดอรม์าลม์โรสพดู
ภาษาฝรัง่เศส น่ันเป็นประโยชน์เพราะคนแอฟรกินัจาํนวน
มากพดูภาษาฝรัง่เศส “ผมตัง้ใจจะใหเ้ขามส่ีวนเกีย่วขอ้งใน

การรบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาคูส่ามีภรรยา
อาจยืดหยุ่นมากกวา่ 
ใช้จ่ายน้อยกวา่ และมี
ความสุขมากกวา่ทีค่ดิ

ผู้สอนศาสนาอาวโุส:  
เรำตอ้งกำรคุณ 
คุณจะไดรั้บพร 

และผูค้นจะรักคุณ
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เรือ่งการเดนิทางและการทาํวซ่ีา” ประธาน 
โรบสัินกลา่ว “แตเ่มือ่เขามาถงึ ผมรูสึ้กวา่น่ัน
ไม่ ใช่ความสนใจจรงิๆ ของเขา ผมจงึเชิญ
ใหเ้ขาใช้ทกัษะดา้นคอมพวิเตอร ์เขาช่วยให้
เราประหยดัเวลาไดห้ลายช่ัวโมงโดยปรบัปรงุ
ระบบของเราใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้และ
พฒันารายงานทีเ่ราตอ้งใช้” เอ็ลเดอรม์าลม์-
โรสช่วยผูส้อนศาสนาดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูส้อนศาสนาทีพ่ดูภาษาฝรัง่เศส เตรยีมช่ือ
และทาํงานพระวหิารใหค้รอบครวัของพวก
เขา ซิสเตอรม์าลม์โรสเป็นผูช่้วยแพทยท์ีม่ี
ใบรบัรอง เธอไดร้บัมอบหมายใหท้าํงานกบั
แพทยแ์ละพยาบาลของคณะเผยแผ่

อ ต ยม า
เช่นเดยีวกับสามีภรรยามาลม์โรส คูอ่ืน่พบ

วา่เมือ่พวกเขาวางใจพระเจา้ พระองคท์รง
เตรยีมทาง น่ันคอืส่ิงทีเ่กดิขึน้กบัอลัวนิและ
โคราซอน รเิอตาจากคาวทิ กาวเีตในฟิลิปปินส์

“สองปีก่อนตดัสินใจรบัใช้ เราเริม่วางแผน
ธุรกิจครอบครวัของเราให้เข้ารปูเข้ารอย” 
เอ็ลเดอรร์เิอตาอธิบาย “ลูกชายลูกสาวของเรา
เรยีนจบมหาวทิยาลัยแล้วและเข้ามาทําแทน
เราได ้แตเ่ราสงสัยวา่ใครจะแก้¶ญหาธุรกิจ
และลูกคา้ของเราจะตอบสนองแผนของเรา
อย่างไร”

ซิสเตอรร์เิอตาเป็นห่วงเรือ่งตอ้งจากคณุ
แม่วยัชราของเธอเช่นกัน “ดฉัินกลัววา่เรา
อาจเสียท่านไปขณะที่เราไม่อยู่” เธอกล่าว 
“ดฉัินรูสึ้กเช่นกันวา่ไม่เท่าเทียมกับความ
ท้าทายให้สอนพระกิตตคิณุ”

พวกเขาหารอืกับอธิการและกับคูท่ี่เพิ่งรบั
ใช้ ในดาเวา “ทุกคนแสดงประจักษ์พยานที่
เข้มแข็งวา่พระเจ้าจะทรงนําทางแตล่ะคู่ ให้
รูว้ธิีจัดการกับเรือ่งราวที่บ้าน ครอบครวัของ
พวกเขา และเงินทุนสําหรบังานเผยแผ่ของ
พวกเขา” ซิสเตอรร์เิอตากล่าว

“เมือ่เราแสวงหาการนําทาง” เอ็ลเดอร์
รเิอตากลา่ว “ความกลวัของเราหมดไป—ธรุกจิ

ของเราราบรืน่ทัง้ทีม่¶ีญหา ลกูคา้ของเราแสดง
ความยนิดแีละการสนับสนุน ครอบครวัเรา
สนิทกนัมากขึน้ขณะดแูลคณุแมท่ีป่่วยของ
เรา เราเริม่เขา้ใจวา่พระเจา้จะทรงช่วยเราจรงิๆ”

เวลาน้ีสามีภรรยารเิอตารบัใช้ ในการ
สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกและผู้นําในคณะ
เผยแผ่กากายันเดโอโร ฟิลิปปินส์

มมากมาย า สามารถ า
บางคูส่งสัยเรือ่งข้อกําจัดทางรา่งกาย  

แต่ไม่ ใช่คธีกับเจนนิลีน มูเออรแ์มนจาก
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา หลายปีก่อน หลังจาก
ทัง้สองแตง่งานในพระวหิารลอสแอนเจลิส 
แคลิฟอรเ์นีย ไดส่ี้เดอืนคธีถูกเกณฑ์เข้า
หน่วยรบ เขาเป็นผู้บังคบัหมู่ เขากําลังเดนิ
อยู่หน้าทหารคนอื่นๆ เมื่อถูกกับระเบิด เขา
เสียขาทัง้สองข้าง เมื่อกลับถึงบ้าน เจนนิลีน 
รบีมาอยู่ข้างๆ เขา

“ผมรูว้า่ผมไมต่อ้งหว่ง” คธีกลา่ว “เพราะ
เรามกีารแตง่งานนิรนัดร ์ภรรยาผมสนับสนุน
ผมตลอดมา เธอยงัคงดแูลเอาใจใส่ผมทุกวนั”

เมื่อซิสเตอรม์ูเออรแ์มนเกษียณ พวกเขา
ตดัสินใจรบัใช้งานเผยแผ่ แตก่ารที่เอ็ลเดอร ์
มูเออรแ์มนไม่มีขาทัง้สองข้างจะทําให ้
เกิด¶ญหาหรอืไม่ “มีส่ิงที่ผม ไม่สามารถ 
ทําไดเ้สมอ” เขากล่าว “แตม่ีหลายอย่างที่ผม 
สามารถ ทําได ้เรารูว้า่จะมีที่ ให้เรา”

ขณะกรอกแบบฟอรม์เสนอช่ือ เขากาช่อง
ที่บอกวา่เขาเคยเป็นทหาร จากน้ันไม่นาน
เขาไดร้บัโทรศัพท์จากหน่วยความสัมพันธ์
ทางทหารของศาสนจักร “ผมมีบัตรประจํา
ตวัที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปในฐานทัพทหาร 
พวกเขาจึงขออนุญาตเสนอช่ือเราไปทํางาน
เผยแผ่ดา้นความสัมพันธ์ทางทหาร”

สามีภรรยามูเออรแ์มนไดร้บัเรยีกให้รบัใช้
ที่ฐานทัพ ในนอรท์แคโรไลนา สหรฐัอเมรกิา 
เอ็ลเดอรม์ูเออรแ์มนจําไดว้า่ “ป้ายที่ประตู
เขียนวา่ ‘ป้อมแบรก็ก์ บ้านของกองบิน’  
เมื่อทหารยามทักทายเราดว้ยคาํขวญัของกอง

าต อม
“เรำตอ้งกำรคู่อำวโุส
อีกมำก . . .จงท�ำตน
ใหพ้ร้อม . . . มีไม่บ่อย
นกัในชีวติท่ีท่ำนจะได้
รับควำมสุขและควำม
พอใจ [มำกมำย] จำก
กำรรับใช ้. . . ดว้ย
กนัในงำนของพระ
อำจำรย”์

า ม อ มอ
มอ า ก อก เลยีโฮนา,
ย
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บินรม่วา่ ‘All the Way!’ น่ันเป็นครัง้แรกที่ผมไดย้ินคาํน้ีใน
ช่วงหลายปี ผมรูสึ้กเหมือนบ้านทัง้ที่ ไม่เคยไปป้อมแบรก็ก์
มาก่อน ผมรูว้า่การเรยีกเป็นผู้สอนศาสนาครัง้น้ีเหมาะสม
ที่สุดและพระเจ้าเอาพระทัยใส่ ในตวัผม”

“เราสอนบทเรยีนเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง การฟ้ืนตวั
จาก¶ญหา และเกี่ยวกับการเสรมิสรา้งชีวติแตง่งาน” “ตอน
แรกเราไม่ตอ้งการเล่าเรือ่งของเรา แตเ่ราพบวา่การเล่าเรือ่ง
น้ีทําให้เกิดความแตกตา่งโดยสิน้เชิง ทหารและคูส่มรส
ของพวกเขามองดเูราและพูดวา่ ‘ถ้าคณุทําได ้เราก็ทําได’้”

ครอบครวัมเูออรแ์มนมปีระสบการณ์ท่ีดี ในนอรธ์-
แคโรไลนาจนพวกเขาขอรบัใช้อกี ¶จจบัุนพวกเขาเดนิทางราว 
40 ไมล ์(64 กิโลเมตร) จากบ้านในเมอืงโอเรมไปซอลทเ์ลค-
ซิตสัีปดาหล์ะสองครัง้เพือ่รบัใช้ ในสํานักงานความสัมพนัธท์าง 
ทหารของศาสนจักร พวกเขาสอนคูอ่าวโุสทีศ่นูย์ฝึกอบรมผู้
สอนศาสนาในโพรโวดว้ย ทีน่ั่นพวกเขาพบคนแทบทกุกลุม่
รวมทัง้คนทีเ่อาชนะอุปสรรคเพือ่จะไดร้บัใช้มาแลว้

า า าก
แรนดกีับลู เอลเล็น รอมเรลล์จากยูทาห์กังวลเมื่อไดร้บั

เรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่กูยาบา บราซิล ถึงแม้เอ็ลเดอร ์
รอมเรลล์เคยรบัใช้ ในบราซิลสมัยเป็นผู้สอนศาสนาวยัหนุ่ม 
แตเ่ขาพูดภาษาโปรตเุกสได้ ไม่ดเีหมือนเดมิ และซิสเตอร-์
รอมเรลล์ ไม่รูภ้าษาโปรตเุกส อย่างไรก็ด ีการศึกษาและ

ความพยายามช่วยให้ทักษะภาษาโปรตเุกสของเอ็ลเดอร์
รอมเรลล์กลับคนืมาและของซิสเตอรร์อมเรลล์พัฒนาขึน้ 
เช่นเดยีวกับอูคเูลเล่

“ดฉัินไม่คดิจะนําตดิมาดว้ย” ซิสเตอรร์อมเรลล์กล่าว 
“แตเ่อ็ลเดอรร์อมเรลล์ ไดร้บัการดลใจให้นําตดิมา และน่า
ทึ่งมากเมื่อไดเ้ห็นส่ิงที่เกิดขึน้ ขณะที่เราสอนผู้สนใจและ
ทํางานเกี่ยวกับการทําให้แข็งขันและการผูกมิตร เราสนุก
มากเมื่อได้ ใช้อูคเูลเลเล่นําผู้คนให้รอ้งเพลงสวด เราฝึก
ภาษา และเพลงสวดนําวญิญาณแรงกล้ามาดว้ย”

แม้ทักษะภาษาโปรตเุกสของเธอกําลังพัฒนา แตเ่ธอ
เล่นดนตรคีล่องอยู่แล้ว “ดนตรนํีาผู้คนมารวมกัน”  
เธอกล่าว “ถึงแม้ดฉัินจะไม่เข้าใจทุกอย่างที่พวกเขาพูด
ระหวา่งเราไปเยี่ยม แตเ่มื่อเรารอ้งเพลง เราเช่ือมโยงกัน” 
เมื่อไดร้บัเชิญให้พูดในโรงเรยีนตา่งๆ เกี่ยวกับวนัขอบคณุ
พระเจ้าซ่ึงเป็นวนัหยุดของคนอเมรกิัน ทัง้สองรอ้งเพลง
สวดเกี่ยวกับความกตญัญู และเล่นอูคเูลเล่คลอไปดว้ย  
ซิสเตอรร์อมเรลล์ ใช้เปียโนซ่ึงเป็นเครือ่งดนตรทีี่นิยม
มากกวา่เล่นคลอเพลงสวดที่ โบสถ์เช่นกัน

และภาษาโปรตเุกสเลา่ “แม้จะพดูไมค่ลอ่ง แตก่ารฝึก
พดูแค่ไม่กีค่าํก็ช่วยได”้ เธอกล่าว “การพูดสวสัดแีละทกัทาย
ผูค้นมีผลมาก จงใหพ้วกเขารูว้า่คณุกาํลงัฝึกพดู ทําใหเ้รยีบ
งา่ยและพึง่พาพระวญิญาณ” แน่นอนวพ่ระวญิญาณเป็น
ภาษาอกีอยา่งหน่ึงทีทุ่กคนแบง่¶นได้

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์ริเอตาเอาชนะข้อ
กงัวลเร่ืองเงินและรับใช้ในฟิลปิปินส์
ประเทศของตน

ส�าหรับครอบครัวามูเออร์แมน การรับใช้ด้านความ
สัมพนัธ์ทางทหารเหมาะสมทีสุ่ด “รู้สึกเหมือนได้
กลบับ้าน” พวกเขากล่าว

สามีภรรยารอมเรลล์ได้รับการดลใจให้น�า 
อคูเูลเล่มาด้วยเพือ่ใช้แบ่งปันภาษาสากลของ 
ดนตรีขณะพวกเขาไปเยีย่มบ้านและร้อง
เพลงสวด



32 เลียโฮนำ

กา า
พอลกับมาร์ จีน ลูอิสจากยูทาห์รับใช้

งานเผยแผ่ด้วยกันสามครัง้แล้ว (พระ
วิหารพอลไมรา นิวยอร์ก พระวิหารฮ่องกง 
ประเทศจีน และโครเอเชีย เซอร์เบีย  
และสโลวีเนียกับเซมินารแีละสถาบัน)  
พวกเขากําลังเตรียมรับใช้อีกครัง้เมื่อ
ประธานสเตคถามว่า “คุณเต็มใจจะรับใช้
ที่น่ี ในสเตคของเราเอง เพื่อสนับสนุนงาน

เผยแผ่ ในที่ที่เราอยู่ ไหมครับ”
“เราเป็นคนใหม่ของที่น่ี น่ันจึงเป็นโอกาส

ที่วเิศษมาก” ซิสเตอรล์ูอิสกล่าว “เรารบัใช้
กับเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรห์นุ่มสาว มีความ
สนิทสนมกับประธานคณะเผยแผ่ ไปการ
ประชุมท้องถิ่นและการประชุมโซน และ
ทํางานกับหัวหน้าเผยแผ่วอรด์” พวกเขาไป
เยี่ยมผู้สนใจและคนที่แข็งขันน้อยดว้ย

“เราไดพ้บคนดมีากๆ ที่เราจะไม่มีวนัรูจ้ัก
ถ้าไม่ไดท้ํางานน้ี” ซิสเตอรล์ูอิสกล่าว “รวม
ทัง้คนที่ออกนอกเส้นทางไปแล้ว การให้พวก
เขากลับมา ไดร้บัศาสนพิธี และไปพระวหิาร
เป็นพรวเิศษสุด”

“หลายคู ่เมื่อพวกเขานึกถึงการรบัใช้งาน

า ็ อ
า

“เม่ือขำ้พเจำ้คิดถึงส่ิง
ส�ำคญัยิง่ท่ีผูส้อนศำสนำ
อำวโุสตอ้งมี ขำ้พเจำ้มกั
จะนึกถึงเพลงสวด ‘ขำ้
จะไปท่ีพระองคบ์ญัชำ’ 
(เพลงสวด, บทเพลงท่ี 
136) และข่ำวสำรของ
เพลงนั้น ‘ขำ้จะเป็นดงั
พระองคบ์ญัชำ’”
อ็ อ อ อ

มอ า ก อ

ตอ กา าม ยา
“ข่ำวสำรของเรำถึง 
คู่อำวโุสทุกคู่ของเรำนั้น
เรียบง่ำย คือ เรำตอ้งกำร
ท่ำนมำก เรำก�ำลงัท�ำทุก
อยำ่งท่ีจะท�ำไดเ้พื่อให้
ท่ำนไปโดยสะดวกมำก
ท่ีสุด . . . สภำพปัจจุบนั
บ่งบอกวำ่เรำตอ้งกำรท่ำน 
มีคนตอ้งกำรท่ำน ได้
โปรด—ไปเถอะครับ”
อ็ อ ย อา อ

มอ า ก อ
Deseret News, Sept.

เผยแผ่ พวกเขากังวลวา่จะทําอะไรกับบ้านและ
รถยนตข์องพวกเขา หรอืพวกเขาจะพลาด
โอกาสอะไรกับครอบครวัของพวกเขา” เอ็ล-
เดอรล์ูอิสกล่าว “เราสามารถอาศัยอยู่ ในบ้าน
ของเราและขับรถยนตข์องเรา เราไดร้บัการ
สนับสนุนให้ ไปรว่มกิจกรรมครอบครวั ตราบ
ใดที่ ไม่ขัดขวางความรบัผิดชอบของผู้สอน
ศาสนา เราไดอ้ยู่ฉลองวนัเกิดของหลานคน
หน่ึงดว้ย”

อ อ
ในอกีกรณีหน่ึง จลิลก์บัเคนท์ โซเรนเซ็นผู้มา

จากสเตคเดยีวกนักลา่ววา่วธิท่ีีดทีีสุ่ดวธิหีน่ึงใน
การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหค้รอบครวัคอืรบั
ใช้ ไกลบา้น ซิสเตอร์ โซเรนเซ็นกลา่ววา่ “ขอ้แก้
ตวัหลกัๆ อยา่งหน่ึงทีคู่ส่ามภีรรยานํามาอา้งคอื
หลานๆ ลกูท่ีแตง่งานแลว้ม¶ีญหา ลกูสาวตัง้ทอ้ง 
พอ่แมแ่กแ่ลว้—อกีสารพดั ครอบครวัมีความ
สําคญัอนัดบัแรก และคณุคดิถึงพวกเขาทกุวนั 
แตก่ารไปเป็นผูส้อนศาสนาส่งขา่วสารอนัทรง
พลงัวา่งานเผยแผ่ศาสนาก็สําคญัเหมอืนกนั”

นอกจากน้ี เอ็ลเดอร์ โซเรนเซ็นยังตัง้ข้อ
สังเกตวา่ “เดีย๋วน้ีมีมากมายหลายวธิี ให้ตดิตอ่
ที่คณุสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา”

สามีภรรยาลอิูสรับใช้จากบ้านและมีความสุขกบัการ
ได้รู้จกัผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและสมาชิกในสเตคของ
พวกเขา

สามีภรรยาโซเรนเซ็นแจกหินก้อนเลก็ๆ ให้
เดก็นักเรียนในหมู่เกาะคกุเพือ่เตือนให้พวกเขา 
“แขง็แกร่งในพระคริสต์เหมือนหินก้อนน้ัน”
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การเดนิทางไปเป็นผู้สอนศาสนาของสามีภรรยาโซเรนเซ็น 
เริม่ตน้สามปีที่แล้ว เมื่ออธิการขอให้พวกเขาจัดไฟร์ ไซด์
ประจําเดอืนให้คูส่ามีภรรยาที่คดิจะรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
“หลังจากพูดเรือ่งน้ีมาตลอด” ซิสเตอร์ โซเรนเซ็นกล่าว  
“เราตอ้งไปเอง!” เราไดร้บัหมายเรยีกให้รบัใช้ที่หมู่เกาะคกุที่
ซ่ึงคณุปู่ของจิลล์รบัใช้เมื่อ 50 ปีก่อน

¶จจุบัน หน้าที่อย่างหน่ึงของเราคอืสอนวชิาไบเบิลใน
โรงเรยีนตา่งๆ

“เราพูดเกี่ยวกับพระครสิตท์รงเป็นศิลา” เอ็ลโซเรนเซ็น

กล่าว “เราแจกหินก้อนเล็กๆ ให้นักเรยีนและกระตุน้ให้พวก
เขาแข็งแกรง่ในพระครสิตเ์หมือนหินก้อนน้ัน เวลาน้ีทุกแห่ง
ที่เราไป คนจะพูดเมื่อเห็นพวกเราวา่ ‘แข็งแกรง่เหมือนหิน!’”

มา ย
ถ้าท่านกําลังคดิเรือ่งงานเผยแผ่เต็มเวลาหรอืงานเผยแผ่

ดา้นบําเพ็ญประโยชน์ของศาสนจักร คูส่ามีภรรยาทัง้หมดน้ี
จะถามทา่นดว้ยคาํถามเดยีวกับทีป่ระธานโรบิสันถามเจอราลด ์
กับลอรน์า มาล์มโรสวา่ “คณุจะมาช่วยได้ ไหม” และพวก
เขาจะบอกวา่ ไม่วา่คณุมีส่วนรว่มอย่างไร สัญญาน้ีเป็นจรงิ
แน่นอน น่ันคอื คณุเป็นที่ตอ้งการ คณุเอือ้ประโยชน์ ได ้ 
คณุจะไดร้บัพรและผู้คนจะรกัคณุ ◼
อา อ
 1. “เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์LDS Church Desperately Needs More 

Senior Missionaries,” Deseret News, Sept. 14, 2011, deseretnews.com.

าย
ดูโอกำสในปัจจุบนั ฟังจำกคนท่ีก�ำลงัรับใช ้และหำค�ำ

ตอบของค�ำถำมไดท่ี้ lds.org/callings/missionary

ายก า ม
นโยบำยท่ียดืหยุน่ไดท้ �ำใหคู่้สำมีภรรยำรับใชไ้ดง่้ำยข้ึน

•  คู่สำมีภรรยำดำ้นบ�ำเพญ็ประโยชนข์องศำสนจกัร
อำจอยูท่ี่บำ้นและท�ำงำนรับใชใ้นทอ้งท่ี

•  คู่สำมีภรรยำอำจรับใชเ้ป็นเวลำ 6 เดือน 12 เดือน  
18 เดือน หรือ 23 เดือน พวกเขำสำมำรถรับใชใ้นต่ำง 
ประเทศไดไ้ม่เกิน 18 เดือนถำ้พวกเขำจ่ำยค่ำเดิน
ทำงเอง

•  คู่สำมีภรรยำอำจลำพกังำนช่วงสั้นๆ ได ้โดยปกติ
ไม่เกิน 7 ถึง 10 วนั) เพื่อกลบับำ้นไปร่วมเหตุกำรณ์
ส�ำคญัมำกของครอบครัวโดยออกค่ำใชจ่้ำยเอง

•  มีกำรจ�ำกดัค่ำใชจ่้ำยเร่ืองท่ีพกั คู่สำมีภรรยำจ่ำยค่ำท่ี
พกัไม่เกินจ�ำนวนท่ีก�ำหนด รวมทั้งค่ำเช่ำ ค่ำน�้ำค่ำ
ไฟ และเคร่ืองตกแต่งบำ้น

•  ท่ีพกัจะตอ้งปลอดภยัและสะดวกสบำย คณะเผยแผ่
หรือส�ำนกังำนภำคจดัหำท่ีพกัท่ีสะอำด มีเคร่ือง
ตกแต่งตำมสมควร และประหยดั

•  ตำรำงเวลำเคร่งครัดนอ้ยกวำ่ ศำสนจกัรไม่ไดค้ำด
หวงัใหคู่้สำมีภรรยำท�ำตำมตำรำงชัว่โมงท�ำงำนและ
กิจกรรมเหมือนผูส้อนศำสนำหนุ่มสำวโสด

•  กำรส่ือสำรกบัครอบครัวเกิดข้ึนบ่อยกวำ่ คู่สำมี
ภรรยำจะส่ือสำรกบัครอบครัวของพวกเขำไดบ่้อย
กวำ่ท่ีก�ำหนดไวส้�ำหรับผูส้อนศำสนำหนุ่มสำวโสด

ทัว่โลก คู่สามีภรรยากล่าวว่านอกจากจะช่วยคนอ่ืนๆ แล้ว การรับใช้ด้วย
กนัยงัได้เสริมสร้างชีวติแต่งงานของพวกเขาและท�าให้พวกเขาใกล้ชิด 
พระบิดาบนสวรรค์มากขึน้ด้วย
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ผมเห็นดว้ยตาตนเองวา่
เดชานุภาพการเยียวยา
ของพระผู้ช่วยให้รอด
เกิดขึน้กับภรรยาไดเ้ช่น
เดยีวกับสามีกรณีทีส่ามีมี
�ญหาเรือ่งสือ่ลามก

เม่ือ  
ส่ือลามกจู่ โจม
ครอบครวั— 
สำมีภรรยำ  
ตอ้งเยียวยาทัง้คู่
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พี่น้องชายแตล่ะคนเป็นประจําและอย่างระมัดระวงัเพื่อ
ช่วยพวกเขา “สะบัดโซ่ . . . ที่อยากมัด [พวกเขา] ให้แน่น” 
(2 นีไฟ 9:45)

แตพ่ระวญิญาณจะหลั่งเทมากที่สุดเมื่อผมพูดคยุกับ
ภรรยาของพวกเขา ผมพบวา่ แม้บาดแผลของบางคนจะ 
ยังใหม่อยู่และหลายคนมีรอยแผลเป็นมานานหลายปี  
แตพ่ี่น้องสตรทีัง้หมดน้ีรบัมือกับความเจ็บปวดลึกๆ ทาง
วญิญาณอันเกิดจากคาํถามเช่นวา่ “ฉันทําอะไรหรอืถึงไม่มี
เสน่ห์ดงึดดูเขา” หรอื “ทําไมเขาถึงอยากจินตนาการให้ตวั
เองอยู่กับคนอื่นแทนที่จะอยู่กับฉัน”

เพราะสามีเป็นฝ่ายล่วงละเมิด จึงเป็นเรือ่งง่ายที่อธิการ
จะรูสึ้กวา่สามีตอ้งเข้ามาเอากุญแจไปไขเดชานุภาพการ
เยียวยาของพระผู้ช่วยให้รอด แตผ่มทราบวา่ภรรยาจําเป็น
ตอ้งไดร้บัการเยียวยาให้หายจากความเจ็บปวดและความ
ชอกชํา้มากเท่าๆ กับที่สามีจําเป็นตอ้งไดร้บัการเยียวยาให้
หายจากบาปและความมัวเมาลุ่มหลง

ในการปราศรยักับชาวนีไฟ ศาสดาพยากรณ์เจคอบ
ตาํหนิสามีที่ประพฤติไม่ซ่ือสัตย์ตอ่ภรรยาของตน “ความ
รูสึ้กของพวกเขาหลายคนละเอียดอ่อนและบรสุิทธิ์ทาง
เพศและเปราะบางตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้า, ซ่ึงเป็นส่ิง
ที่น่าพอพระทัยสําหรบัพระผู้เป็นเจ้า” (เจคอบ 2:7) เขา
กล่าวตอ่ไปวา่ “ท่านทําให้ ใจภรรยาผู้ละเอียดอ่อนของท่าน
ชอกชํา้ . . . เพราะตวัอย่างที่เลวของท่านตอ่หน้าพวกเขา; 
และเสียงสะอืน้ของใจพวกเขาขึน้ไปถึงพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
ฟ้องท่าน” (เจคอบ 2:35) ผมเห็นเสียงสะอืน้เหล่าน้ีมาแล้ว 
บ่อยครัง้เสียงสะอืน้เหล่าน้ันไม่เพียงเกิดจากความรูสึ้กลึกๆ 
ในใจภรรยาวา่สามีนอกใจเธอเพราะการใช้ส่ือลามกของเขา
เท่าน้ันแตจ่ากคาํพูดหยามเหยียดและพฤตกิรรมเกรีย้ว
กราดที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ อันเป็นผลจากการตอ่สู้
ดิน้รนภายในใจเขาดว้ย อันที่จรงิ ไม่ ใช่เรือ่งแปลกสําหรบั
ผู้ชายที่พอนิสัยของเขาเผยออกมาก็ โทษภรรยาในเรือ่ง
ความประพฤตขิองพวกเขา โดยอ้างการกระทําหลายอย่างที่
เธอทําหรอืไม่ทํา น่าเศรา้ตรงที่ภรรยาเองก็เริม่ยอมรบัและ
ถึงกับเช่ือคาํกล่าวหาเหล่าน้ี

สามีภรรยาเช่นน้ันคูห่น่ึงน่ังอยู่ ในห้องทํางานของผม
ไม่กี่วนัหลังจากสามีเผยวา่เขาตดิส่ือลามกมาตัง้แตเ่ป็น

าม

ใ นช่วงหกเดอืนแรกที่ผมเป็นอธิการ มีหลายคู่ ในวอรด์ 
มาเผยความลับกับผมวา่สามีของพวกเธอมี¶ญหา 
เรือ่งการใช้ส่ือลามก บางราย ภรรยาตกใจมากพอรู้

ความลับที่ทําให้เสียขวญัอย่างมาก หลายรายทราบเรือ่งน้ีมา
หลายเดอืนหรอืหลายปี

ผมรูสึ้กเห็นใจคูส่ามีภรรยาเหล่าน้ีและรูสึ้กถึง
เดชานุภาพการไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อให้คาํปรกึษา
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เยาวชน ขณะ¯งบทเรยีนสมาคมสงเคราะห์ที่อ้างจาก
คาํปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน ปี 2014 
ของซิสเตอรล์ินดา เอส. รฟีส์เรือ่ง “การปกป้องให้พ้นส่ือ
ลามก—บ้านที่มุ่งเน้นพระครสิต”์ ผู้เป็นภรรยาเริม่มองเห็น
พฤตกิรรมอันตรายของสามีตอ่แนวโน้มมากมายที่ครกูําลัง
พูดถึง หลังจากบทเรยีนน้ี เธอเผชิญหน้ากับสามีพรอ้ม
คาํถาม และเขาสารภาพความลับที่เขาปิดบังมานาน ความ
นับถือตนเองที่ถูกทําลายสิน้บัดน้ีผสมผสานกับความคบั
แคน้ใจอย่างรนุแรง ในช่วงที่ผมพบกับพวกเขาครัง้แรก 
พวกเขาพยายามดวูา่ชีวติแตง่งานของพวกเขาจะดาํเนิน
ตอ่ไปไดอ้ย่างไร ผมรบัรองกับพวกเขาวา่มีความหวงั ผม
ให้คาํแนะนําบางอย่างในเบือ้งตน้ และเชือ้เชิญให้พวกเขา
กลับมาพบผมทีละคน

า า ต ามา ย

ขณะผูน้�ำท�ำงำนกบัคู่สมรสของสมำชิกท่ีมีปัญหำเร่ืองส่ือ
ลำมก กำรพยำยำมท�ำใหคู่้สมรสเหล่ำน้ีรู้สึกวำ่พวกเขำ

ไดย้นิและเขำ้ใจอำจส�ำคญัเท่ำกบัค�ำแนะน�ำท่ีพวกเขำสำมำรถให้
ได ้ลองพิจำรณำขอ้เสนอแนะต่อไปน้ีจำก Ministering Resources 
(ministering.lds.org):

•  พบกนัเป็นประจ�ำและใหก้�ำลงัใจ
•  เนน้วำ่พระผูช่้วยใหร้อดทรงสำมำรถใหก้ำรเยยีวยำคู่

สมรสของผูใ้ชส่ื้อลำมก (ดู แอลมำ 7:11 และ มทัธิว 
11:28– 30)

•  เม่ือเห็นเหมำะสม จงเช้ือเชิญใหแ้ต่ละคนเขำ้ร่วมกำร
ประชุมกลุ่มสนบัสนุนผำ่นโปรแกรมบ�ำบดักำรเสพติด
หรือกลุ่มสนบัสนุนคลำ้ยกนั

•  ช่วยใหคู่้สมรสเขำ้ใจวำ่เขำสำมำรถรับกำรดลใจของตนเอง
เพื่อรู้วธีิก�ำหนดขอบเขตใหช้ดัเจนในควำมสมัพนัธ์และใน
บำ้น

•  ช่วยคู่สมรสหำเพื่อนหรือสมำชิกครอบครัวท่ีไวใ้จไดผู้ ้
สำมำรถใหก้ำรสนบัสนุนช่วยเหลืออยำ่งต่อเน่ืองและมี
ควำมหมำย

•  ช่วยคนท่ีก�ำลงัใชส่ื้อลำมกรับผดิชอบกำรกระท�ำของ
ตนเองและใหก้�ำลงัใจคู่สมรสของเขำ

•  พิจำรณำเร่ืองกำรส่งคู่สมรสของผูใ้ชส่ื้อลำมกไปรับควำม
ช่วยเหลือหรือขอค�ำปรึกษำจำกมืออำชีพ คน้หำแหล่ง 
ช่วยในทอ้งท่ีซ่ึงใหบ้ริกำรสอดคลอ้งกบัหลกัธรรม 
พระกิตติคุณ
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า า า อ
า ม

“เรำในฐำนะผูน้�ำกงัวล
มำกเช่นกนัเก่ียวกบัคู่
สมรสและครอบครัวของ
ผูท่ี้ทุกขท์รมำนจำกกำร
เสพติดส่ือลำมก เอล็เดอร์
ริชำร์ด จี. สกอ็ตตว์งิวอน
วำ่ ‘หำกท่ำนเป็นอิสระ
จำกบำปท่ีร้ำยแรงแลว้ 
อยำ่ไดทุ้กขท์รมำนโดย
ไม่จ�ำเป็นจำกบำปของผู ้
อ่ืนอีกเลย . . . ท่ำนรู้สึก
เห็นใจได ้. . . แต่ท่ำนไม่
ควรรับเอำควำมรู้สึกรับ
ผดิชอบต่อกระท�ำเหล่ำ
นั้นมำไวเ้สียเอง’ จงรู้วำ่
ท่ำนไม่ไดอ้ยูเ่พียงล�ำพงั 
มีควำมช่วยเหลือ มีกำร
ประชุมบ�ำบดักำรเสพติด
ส�ำหรับคู่สมรส รวมถึง
กำรประชุมทำงโทรศพัท์
ซ่ึงเปิดโอกำสใหคู่้สมรส
โทรศพัทม์ำร่วมกำร
ประชุมจำกท่ีบำ้นได”้

า อ ก า อ
าย า มา ม า

าม กา ก อ อ
ามก า ม ต

เลยีโฮนา,

พรอ้มกับการสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธาแรงกล้าขณะเตรยีมพบพวก
เขา ผมทบทวนคาํแนะนําที่ ให้ ไว้ ใน 
Ministering Resources บน LDS.org 
ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่ง
ข้อมูลสนับสนุนคูส่มรสของผู้ ใช้
ส่ือลามก ซ่ึงผมอ่านดงัน้ี “จงแสดง
ความรกัและความห่วงใยเธอเป็น
ส่วนตวั และตอ่คูส่มรสของเธอดว้ย 

อธิบายวา่เธอไม่ตอ้งรบัผิดชอบเรือ่งการ
ใช้ส่ือลามกหรอืพฤตกิรรมยํ่าแย่ของคู่

สมรส และไม่ไดค้าดหวงัให้เธออดทนกับ
พฤตกิรรมที่ ไม่ถูกตอ้ง”

เมื่อผมพูดคยุกับสตรผีู้น้ี ผมทําตามคาํ
แนะนําดงักล่าวและทําให้เธอเช่ือมั่นวา่การ
กระทําของสามีไม่เกี่ยวกับเธอเลย ไม่เกี่ยว
กับส่ิงที่เธอทําหรอืไม่ไดท้ํา แตเ่กี่ยวกับ
ความขัดแย้งในตวัเขาเอง ผมเห็นเธอรูสึ้ก
โล่งอกสบายใจเมื่อเธอเข้าใจคาํพูดเหล่าน้ี
และรูสึ้กถึงการยืนยันของพระวญิญาณวา่
คาํพูดเหล่าน้ีถูกตอ้ง เมื่อจบการสนทนา 
เธอถามวา่จะให้พรฐานะปุโรหิตเธอได้ ไหม 
ผมทราบดวีา่ผมเป็นคนเดยีวที่เธอจะหัน
มาขอพรเช่นน้ันไดเ้พราะเธออยากเก็บเรือ่ง
น้ีไวเ้ป็นความลับไม่ตอ้งการให้ครอบครวั
และเพื่อนๆ รู้

เพื่อช่วยในกระบวนการเยียวยา ผมเชิญ
สามีเข้ากลุ่มบําบัดการเสพตดิของวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้ายในท้องที่ และกระตุน้ภรรยา
ให้เข้ากลุ่มคล้ายๆ กันสําหรบัคูส่มรสและ
สมาชิกครอบครวั เธอบอกผมวา่เธอรูสึ้ก
สบายใจจากการพูดคยุกับพี่น้องสตรคีน
อื่นๆ ที่เข้าใจวา่เธอกําลังประสบอะไรอยู่
และมีความหวงัเมื่อเห็นหลายคูเ่อาชนะการ

ทดลองแบบเดยีวกันและหาทางหลุดพ้น
ดว้ยกัน

ตอนน้ีผ่านไปหลายเดอืนแล้วตัง้แตพ่บ
กับคูน้ี่ครัง้แรก ความรกัและความห่วงใย
ที่ผมมีตอ่พวกเขาเพิ่มขึน้เน่ืองจากการ
ปฏิสัมพันธ์หลายครัง้ของเรา แม้ผมทราบ
ดวีา่เส้นทางตอ่เน่ืองของพวกเขาใช่วา่จะไม่
ไรอุ้ปสรรค แตผ่มรูสึ้กปีตทิี่ทราบวา่แตล่ะ
เดอืนที่ผ่านไปสามีหลุดพ้นจากกามตณัหา
และส่ือลามก ไดเ้ห็นภรรยาของเขาเช่ือมั่น
ในตนเองและเห็นคณุคา่ของตนเองมาก
ขึน้ ซ่ึงเห็นชัดเจนมาก

ในการสนทนากับพวกเขาเมื่อเรว็ๆ น้ี 
ความปวดรา้วและน้ําตาจากการพบกันครัง้
แรกๆ ของเราถูกแทนที่ดว้ยรอยยิม้บ่อยครัง้
และแม้กระทั่งเสียงหัวเราะ แตผ่ลดทีี่สุด
น่าจะเป็นความหวงั—ความหวงัที่ ไม่เพียง
สามารถทําให้ชีวติแตง่งานของพวกเขา
ดาํเนินตอ่ไปไดเ้ท่าน้ัน แตส่ามารถกลาย
เป็นส่ิงสวยงามและสูงส่งขึน้ดว้ย

น่าเสียดายที่ผมรูชั้ดวา่ไม่ ใช่ทุกคูจ่ะ
ประสบผลแบบเดยีวกัน ชีวติแตง่งานบางคู่
อาจล้มเหลวเมื่อผู้ ใช้ส่ือลามกไม่ยอมเจรญิ
ก้าวหน้า แต่ไม่วา่สามีจะเลือกใช้เส้นทาง
ใด ผมเรยีนรูว้า่คาํแนะนําที่ ให้ภรรยาเป็น
คาํแนะนําที่ ไดร้บัการดลใจ ผมหวงัวา่จะ
ไม่มีพี่น้องสตรคีนใดในสถานการณ์น้ีรูสึ้ก
วา่เธอถูกอธิการของเธอเมินเฉย ตดัสินเธอ
ผิดๆ หรอืเข้าใจเธอผิด การดแูลช่วยเหลือ
ของอธิการเป็นช่องทางหลักซ่ึงพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงแสดงเดชานุภาพของพระองค์
ผ่านเขาเพื่อเยียวยาใจแตล่ะดวงอย่างเต็มที่
—แม้แต่ ใจของคนที่ “ถูกทิ่มแทงเป็นแผล
ลึก” (เจคอบ 2:35) ◼

ล่าง: เคอร์รีทุกข์ใจเม่ือทราบปัญหาเร่ืองส่ือลามกของ
สามี แต่เธอพบความหวงัและการเยยีวยาผ่านพระเยซู
คริสต์และการชดใช้ของพระองค์ 



ยาม
ยามคอืผู้เฝ้าระวงัอยู่บนกําแพงหรอืในหอคอยเพื่อคอยดแูละเตอืนให้รู้

อันตรายที่มาแต่ไกล พวกเขาไดร้บัวา่จ้างให้คุม้ครองเมืองและสวนองุ่น  
ทุ่งนา หรอืทุ่งเลีย้งสัตว์

ยำม บนหอคอย

อ อ อย
หอคอยในกําแพงเมือง  

มักจะสรา้งตรงประตหูรอืหัวมุม 
(ด ู2 พงศาวดาร 26:9) ทัง้หอคอยตรง

ประตแูละหัวมุมตา่งก็อยู่สูงทําให้
มองเห็นอันตรายที่ ใกล้เข้ามา
และตัง้รบัการโจมตขีองศัตร ู
(ด ู2 พงศาวดาร 26:15)

ป้อมปราการ มักเป็นส่ิง
ก่อสรา้งที่ตัง้โดดๆ บนพืน้ที่สูงหรอืบรเิวณจุดยุทธศาสตรอ์ื่นๆ บางครัง้
ป้อมปราการใหญ่พอจะเป็นที่ลีภ้ัยสุดท้ายของคนทัง้เมืองเมื่อพวกเขา
ถูกโจมต ี(ด ูผู้วนิิจฉัย 9:46– 52)
หอคอยในสวนองุ่น ทุ่งนา หรอืทุ่งเลีย้งสตัว ์เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาด

เล็กที่สรา้งขึน้เพื่อช่วยป้องกันพืชผลและสัตวเ์ลีย้งจากขโมยและสัตว์
อื่น (ด ู2 พงศาวดาร 26:10; อิสยาห์ 5:2; 27:3) บ่อยครัง้หอคอยชัน้ล่าง
เป็นห้องเก็บเครือ่งมือ

“โอ เยรูซำเลม็เอ๋ย  
บนก�ำแพงของท่ำนนั้น
ขำ้พเจำ้ตั้งพวกคนยำม
ไวต้ลอดทั้งกลำงวนัและ
กลำงคืน เขำทั้งหลำยจะ
ไม่ระงบัเสียงเลย พวก
ท่ำนผูค้อยเตือนควำม
ทรงจ�ำของพระยำห์เวห์
จะตอ้งไม่หยดุพกั”
อิสยำห์ 62:6
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ยำม บนหอคอย
ยาม อ อย

สามารถมองเห็นได้จากท่ีสูง ในฐานะผู้รบัใช้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เรยีกและมอบอํานาจ ศาสดาพยากรณ์ถูกแยกจากโลก ใกล้ชิดพระองค์
มากกวา่ และไดร้บัอนุญาตให้มองเห็นส่ิงตา่งๆ จากมุมมองที่สูงกวา่

มองเห็นสิง่ท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็น “ผูห้ยัง่รูจ้ะรูถ้งึส่ิงทีผ่า่นมา, และถงึ
ส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ย, และโดยเครือ่งแปลความหมายเหลา่น้ีส่ิงทัง้ปวงจะ
เปิดเผย, หรอื, ทีจ่รงิแลว้, ส่ิงลีล้บัจะแสดงใหป้ระจกัษ์, และส่ิงทีซ่่อนอยู่
ก็จะมาสู่ทีแ่จง้, และส่ิงทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัจะทาํใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัโดยเครือ่ง
แปลความหมายเหลา่น้ี, และเครือ่งแปลความหมายเหลา่น้ีจะทาํใหส่ิ้ง
ตา่งๆ เป็นทีรู่จ้กั มเิช่นน้ันแลว้ไมส่ามารถเป็นทีรู่จ้กัได”้ ( โมไซยาห ์8:17)

ระแวดระวงั ศาสดาพยากรณ์มีความรบัผิดชอบที่จรงิจังในการเตอืน
ให้เรารูอ้ันตรายที่จะเกิดขึน้ และพวกท่านจะยังคงทําเช่นน้ันโดยไม่
คาํนึงถึงความเห็นของสาธารณชนหรอืแนวโน้มในสังคม

เตือนให้ระวงัขณะท่ีสิง่น้ันยังอยู่แต่ไกล “ศาสดาพยากรณ์
ประณามบาปและบอกล่วงหน้าถึงผลของบาป ท่านเป็นผู้ส่ังสอนความ
ชอบธรรม บางครัง้ ศาสดาพยากรณ์อาจไดร้บัการดลใจให้บอกอนาคต
ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาต”ิ (คูม่ือพระคมัภีร,์ “ศาสดา
พยากรณ์,” lds.org/scriptures/gs)

ให้ความปลอดภัยและความคุ้มครอง โดยเอาใจใส่คาํเตอืนของ
ศาสดาพยากรณ์ เราจะพบความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงภัยพิบัตทิี่อาจ
เกิดขึน้กับเรา ทัง้เป็นการส่วนตวัหรอืโดยรวม ถ้าเราไม่เช่ือ¯ง ◼

อ ็
ในพนัธสญัญำเดิม
บำงคร้ังเปรียบ
พระเจำ้กบัป้อม
ปรำกำรหรือหอคอย
ล้ีภยั (ดู สดุดี 18:2; 
61:3; สุภำษิต 18:10; 
2 ซำมูเอล 22:3) 
และบำงคร้ังเปรียบ
ศำสดำพยำกรณ์กบั

ยำม (ดู อิสยำห์ 62:6; เยเรมีย ์6:17;  
เอเสเคียล 3:17; 33:7; โฮเชยำ 9:8;  
มีคำห์ 7:4)

“เรำไดต้ั้งเจำ้ใหเ้ป็นยำมของพงศพ์นัธ์ุ
อิสรำเอล เม่ือเจำ้ไดย้นิถอ้ยค�ำ 
จำกปำกของเรำ เจำ้จงกล่ำวค�ำตกั 
เตือนจำกเรำแก่พวกเขำ” (เอเสเคียล 
3:17; ดู เอเสเคียล 33:1–7 ดว้ย)

า า
“ตลอดหลำย
ศตวรรษ ศำสดำ
พยำกรณ์มีสมัฤทธิ-
ผลในหนำ้ท่ีของ

พวกท่ำนเม่ือไดเ้ตือนผูค้นถึงอนัตรำย
ท่ีอยูเ่บ้ืองหนำ้พวกเขำ อคัรสำวกของ
พระเจำ้มีหนำ้ท่ีตอ้งเฝ้ำดู เตือน และ
เอ้ือมออกไปช่วยผูท่ี้แสวงหำค�ำตอบ
ใหค้ �ำถำมของชีวติ”
อ็ อ อม็ า มอ
า ก อ ็ า กม า อ
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ย ย าย

ไหล่ดฉัินขณะจูบบนศีรษะดฉัิน
ตลอดช่วงที่เหลือตอนเรยีนมัธยม

ปลาย ดฉัินพยายามหลบหน้าเขาทุก
ครัง้ที่เห็นเขากําลังเดนิมา เมื่อเขาเจอ
ดฉัิน เขาทําให้ดฉัินหายใจไม่ทั่วท้อง
ดว้ยการกอดและจูบจนเปียก ดฉัินจะ
ยอมเขาสักครูพ่รอ้มกับฝืนยิม้แล้วก็
เดนิหนีอย่างรวดเรว็โดยไม่พูดแม้แต่
คาํเดยีว

“ โอ้ ไม่นะ” ดฉัินงึมงัมเมื่อเห็น
เขาที่คอนเสิรต์ออรเ์คสตราครัง้
สุดท้ายของดฉัินที่ โรงเรยีน หลังจาก
คอนเสิรต์ เขาเดนิตรงมาที่ดฉัินยืน
อยู่กับเพื่อนๆ นอกหอประชุม

เพื่อนๆ ถอยไปยืนข้างหลังขณะที่
เขาเดนิยิม้รา่มาหาดฉัิน กางแขนจะ
กอดดฉัิน

“วลิเลียม!”
ดฉัินเหลียวไปเห็นผู้หญิงคนหน่ึง

กําลังวิง่เหยาะๆ มาหาเรา
“ขอโทษคะ่” เธอพูดพลางคล้อง

แขนเขา “วลิเลียมชอบไวโอลิน เขาขอ
ให้ดฉัินพามาดคูอนเสิรต์คนืน้ี ไปกัน
เถอะลูก”

ดฉัินไม่ตระหนักจนถึงวนิาทีน้ัน
วา่ดฉัินไม่รูแ้ม้แตช่ื่อ

ของเขา ดฉัินพบวลิ-
เลียมสองปีแล้ว 
แต่ ใช้เวลาส่วน
ใหญ่หลบหน้าเขา
จนไม่ไดพ้ยายาม
รูจ้ักเขาจรงิๆ ขณะ

ดวูลิเลียมกับแม่
เดนิจากไป ดฉัินรูสึ้ก

ละอายใจมาก
หลายปีตอ่มา หลังจากดฉัิน

แตง่งาน ดฉัินให้กําเนิดลูกชายตวั

เล็กน่ารกัที่เป็นดาวน์ซินโดรม และ
เราตัง้ช่ือเขาวา่สเป็นเซอร ์ดฉัินคดิ
ถึงวลิเลียมบ่อยๆ ขณะมองดลููกชาย
ของดฉัิน และสงสัยวา่สเป็นเซอรจ์ะมี
ประสบการณ์คล้ายกันไหม คนอื่นจะ
หลบหน้าเขาเพราะเขาจูบมากเกินไป
หรอืกอดแน่นเกินไปไหม เพื่อนๆ  
จะอึดอัดกับข้อจํากัดของเขาไหม

เมือ่สเป็นเซอรอ์ายส่ีุเดอืน ดฉัินพา
เขาไปโรงพยาบาลตามนัด ขณะอุม้เขา
ลงจากรถ ดฉัินเห็นคนสองคนกาํลงั
เดนิออกจากโรงพยาบาล ดฉัินไม่เช่ือ
วา่จะเป็นวลิเลยีมกบัคณุแมข่องเขา

“วลิเลียม!” ดฉัินรอ้งเรยีกเมื่อเรา
เดนิมาใกล้กัน หัวใจดฉัินเตน้แรง

“สวสัดคีะ่!” เขาเดนิลัดลานจอด
รถมาช้าๆ รอยยิม้กวา้งทําให้ ใบหน้า
ของเขาสวา่งไสว เขายื่นมือมาจับมือ
ทักทายดฉัินดว้ยความกระตอืรอืรน้

“เป็นไงบ้าง” ดฉัินถามเขา
“ ไวโอลิน” เขาพูด ความตืน่เตน้

ฉายอยู่ ในดวงตาของเขา
ไวโอลิน เขาจําดฉัินไดด้ว้ย “ ใช่” 

ดฉัินพยายามพูดผ่านเสียงหัวเราะ
และน้ําตา “ฉันเล่นไวโอลิน”

ขณะที่เราคยุกัน ดฉัินกล่าวคาํ
สวดอ้อนวอนในใจทูลขอพระเมตตา
อันละเอียดอ่อนของพระบิดาที่รกัใน
สวรรคผ์ู้ทรงทราบวา่ดฉัินปรารถนาจะ
พบวลิเลียมอีกครัง้มากเพียงใด ดฉัิน
ขอบพระทัยที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอง
เห็นดฉัิน—มารดาสาวที่กําลังตอ่สู้กับ
¶ญหาสุขภาพของลูกชายและกังวล
กับอนาคตของเขา—และประทาน
ประสบการณ์ที่เตอืนดฉัินวา่พระองค์
ทรงรูจ้ักเรา ◼
คำยลี บำลดว์นิ, รัฐแอริโซนำ สหรัฐอเมริกำ

ครัง้แรกที่ดฉัินพบเขา ดฉัินกําลัง
ถือไวโอลินของตวัเอง

เขาเดนิลากเท้าเข้ามาใกล้ขณะที่
ดฉัินกําลังเดนิเข้าไปในห้องอาหาร 
กล่องไวโอลินกระทบขาดฉัิน

“ ไวโอลิน” เขาพูดขณะเดนิเข้ามา
ใกล้

“ ใช่” ดฉัินพูด
ดฉัินไม่เคยพูดกับคนพิการมาก่อน

และไม่รูจ้ะพูดอะไรตอ่ เขาเดนิตาม
มาที่ โตะ๊และน่ังลงข้างๆ ดฉัิน พลางชี ้
ที่กล่องไวโอลิน

“ ไวโอลิน” เขาพูดอีกครัง้
ดฉัินเปิดกล่องและเขาทําตาลุก

วาว เขาดงึสายไวโอลินแรงมาก ดฉัิน
ใจหาย เมื่อนึกภาพสายไวโอลินขาด 
ดฉัินจึงคอ่ยๆ ปิดกล่อง เขาโอบกอด
ดฉัินก่อนเดนิจากไป

ดฉัินเห็นเขาบ่อยครัง้หลังจากน้ัน
ทุกครัง้ที่เขาเห็นดฉัิน เขาจะโอบ

“
ไ วโอลิน” วลิเลียมพดูขณะเดิน

เขำ้มำใกล้
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โอกำสคร้ังท่ีสอง
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ผมยืนตอ่แถวที่¶๊มน้ํามัน ตรงหน้า
ผม แม่ของลูกเล็กๆ สองคนขอ

ซือ้น้ํามัน 3 เหรยีญกับไอศกรมีโคนรส
วนิลาสองอัน

แวบแรกผมเห็นไดว้า่พวกเขามีเงิน
น้อยมาก ลูกๆ เดนิเท้าเปล่าและสวม
เสือ้ผ้าขาดรุง่ริง่

ผมไดย้ินผู้หญิงคนน้ันวางเหรยีญ
จํานวนนับไม่ถ้วนลงบนเคาน์เตอร์
เพื่อจ่ายบิลของเธอ

หลังจากจ่ายคา่น้ํามัน ผมเดนิออก
มาและเห็นรถยนตข์องคณุแม่คนน้ัน 
เป็นรถรุน่เก่าที่ ไม่น่าจะเดนิทางไปได้
ไกลดว้ยน้ํามันแคน้ั่น

ผมรูสึ้กเห็นใจคณุแม่ลูกสองคนน้ี 
แตก็่สตารท์มอเตอร์ ไซดอ์อกไป

ผมขบัขึน้ทางหลวงได้ ไมถ่งึหน่ึง

นาทก็ีมเีสียงหน่ึงบอกผมวา่ “ ไปช่วย
เธอ” การกระตุน้เตอืนเกดิขึน้สองครัง้

ผมส่ายหน้า พลางคดิวา่เธอน่าจะ
ออกไปแล้ว แล้วผมจะพูดกับเธอวา่
อย่างไร

เสียงครัง้ที่สามดงัชัดเจนวา่  
“ ไปช่วยเธอ!”

ผมเลีย้วกลับไป¶๊มน้ํามัน พยายาม
คดิวา่จะพูดอะไรกับเธอถ้าเธอยังอยู่ที่
น่ัน

พอมาถึงก็เห็นประตรูถของเธอ
เปิดอยู่ เธออยู่ ในที่น่ังคนขับ และลูก
เล็กๆ สองคนกําลังกินไอศกรมีอย่าง
เอรด็อรอ่ยในที่น่ังดา้นหลัง

ผมสวดอ้อนวอนในใจทูลถามพระ
บิดาบนสวรรคว์า่ควรพูดอะไร เสียง
เดยีวกันบอกผมวา่ “แนะนําตวัและ

ไปช่วยเธอ
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ถามวา่ตอ้งการความช่วยเหลือหรอื
เปล่า” ผมเดนิไปที่รถของเธอและ
แนะนําตวั ผมบอกเธอวา่ผมรูสึ้กวา่
ตอ้งถามวา่เธอตอ้งการความช่วยเหลือ
หรอืเปล่า

เธอเริม่รอ้งไห้และพูดวา่ “ดฉัินเพิ่ง
สวดอ้อนวอนจบเพื่อขอให้พระเยซู
ทรงส่งคนมาช่วยดฉัิน”

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอบคาํ
สวดอ้อนวอนของเธอ ผมจ่ายเงิน
เตมิน้ํามันให้เธอเต็มถังและให้เบอร์
โทรศัพท์ของคนในโควรมัเอ็ลเดอร์
ของเราที่จะจ้างคนทํางาน ผมไม่รูว้า่
เกิดอะไรขึน้กับมารดาสาวคนน้ีหลัง
จากน้ัน แตผ่มขอบพระทัยที่ผมทํา
ตามการกระตุน้เตอืนให้ช่วยเธอ ◼
โธมสั ร็อบบินส์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกำ

ผมไดย้นิผูห้ญิงคน
นั้นวำงเหรียญ

จ�ำนวนนบัไม่ถว้นลง
บนเคำนเ์ตอร์เพื่อจ่ำย
บิลของเธอ



มีคนเห็นวา่อยู่ ในรถยนตสี์ส้ม พยาน
บอกวา่สองคนน้ันโหดเหีย้มและ
พรอ้มยิง”

การปล้นจีเ้กิดขึน้ติดๆ กันเมื่อ
เรว็ๆ น้ีในบรเิวณน้ัน ถึงแม้เราจะ
พยายามสุดความสามารถแต่คนรา้ยก็
หนีไปได้ ผมหยุดคิดเรือ่งน้ีทันทีเมื่อ
เห็นรา่งคนสองคนออกจากบ้านหลัง

เ หนือควำมตึงเครียดของ
วนิำทีนั้น ผมไดย้นิเสียง 

สงบแต่เฉียบขำดและมีพลงัวำ่ 
“อยำ่ยงิ!”

ผมกับบ็อบน่ังอยู่ ในรถตาํรวจของ
เราขณะรอสัญญาณให้เคลื่อน

รถไปตามถนน เราเริม่ตรวจตราเป็น
พิเศษเมื่อสองช่ัวโมงก่อนหลังจากมี
วทิยุตาํรวจแจ้งให้จับตาดรูถยนตค์นั
หน่ึง

“เกิดการปล้นจีต้อนน้ี” เสียงแจ้ง
เตอืนบอก “ชายพกอาวธุสองคน เพิ่ง

หน่ึงบนถนนท่ีมืดมากและกระโดด
ขึน้รถยนต์สีส้ม ตอนน้ีพวกเขากําลัง
มุ่งหน้ามาทางเรา

“ขอหน่วยสนับสนุน” ผมบอก  
“ผู้ตอ้งสงสัยกําลังขับขึน้เหนือ”

หน่วยสนับสนุนคอืนักสืบนอก
เครือ่งแบบสองคนที่ ไม่ ไดข้ับรถ
ตาํรวจ พวกเขาขับแซงรถคนัน้ันขณะ ภำ
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ร ะหวา่งรบัใช้ ในคณะเผยแผ่เจนีวา  
สวติเซอรแ์ลนด ์ผมไดร้บัเรยีก

และวางมือมอบหน้าที่ ให้เป็นประธาน
สาขา ส่วนภรรยาผมไดร้บัเรยีกให้เป็น
ประธานสมาคมสงเคราะห์ เราทํางาน
สุดกําลังเพื่อช่วยให้สาขาที่กําลังยํ่าแย่
มีพลังเข้มแข็งอีกครัง้ แม้จะจัดตัง้
สาขาในทศวรรษ 1960 แตก็่ ไม่เห็น
บัพตศิมานานหลายปีและไม่ไดส่้ง
ผู้สอนศาสนามาสนามเผยแผ่แห่งน้ี
นาน 15 ปี

เห็นชัดว่าเราต้องการความช่วย
เหลือจากพระเจ้าเพื่อจะพบวิธีแก้ ไข
¶ญหายุ่งยากทัง้หลายที่สาขาประสบ 

สอนใหพ้วกเขำ
อ่ำนพระคมัภีร์ 
มอรมอน

หลังจากผมสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
ความท้าทายต่างๆ ของสาขา พระ
วิญญาณของพระเจ้าตรัสกับผมว่า 
“จงสอนให้สมาชิกอ่านพระคัมภีร์
มอรมอน และเจ้าจะประสบความ
สําเร็จ”

เราวางแผนทันทีวา่จะให้สมาชิกทุก
คนรบัปากวา่จะเริม่อ่านพระคมัภีร ์
มอรมอน

ผลที่เกิดขึน้ไม่ธรรมดา สันตสุิข
และพระวญิญาณกลับเข้ามาในสาขา 
ครอบครวัใหม่ๆ เข้ารว่มศาสนจักร 
ความปรารถนาจะรบัใช้ผลักดนัให้ชาย
หนุ่มคนหน่ึงออกไปเป็นผู้สอนศาสนา 
ชีวติแตง่งานหลายคูท่ี่มี¶ญหากลับ
มั่นคงขึน้ และครอบครวัสนิทกันมาก
ขึน้ สาขาน้ียังคงเจรญิก้าวหน้าจนถึง
ทุกวนัน้ี

เราและสมาชิกสาขาเห็นอํานาจ
อันน่าอัศจรรย์ของพระคัมภีรม์อร-
มอนด้วยตาตนเอง พระคัมภีรม์อร-
มอนเป็นศิลาหลักของศาสนาเรา
และประจักษ์พยานของเราในพระ
กิตติคุณและพระเยซูครสิต์อย่าง
แท้จรงิ เรารกัพระคัมภีรม์อรมอน
สุดหัวใจ พระคัมภีรม์อรมอนเป็น
แหล่งความรูที้่ ไม่เปล่ียนแปลงและ
ไม่สิน้สุด

ประสบการณ์น้ีสอนเราวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นวธิีแน่นอนที่สุด
ของการช่วยพี่น้องชายหญิงของเราให้
ออกจากเงามืดทางวญิญาณที่ปกคลุม
แผ่นดนิโลก พระคมัภีรเ์ล่มน้ีทําให้
เกิดสันต ิปีต ิความสุข และความ
ปรารถนาแรงกล้าที่จะตดิตามพระ 
ผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์◼
เอมิเลียน รีอุกซ์, รัฐควเิบก แคนำดำ

ที่ผมกับบ็อบขับตามหลัง หลังจากรถ
สามคนัมาถึงสะพาน หน่วยสนับสนุน
ของเราจอดรถขวางหน้ารถยนตสี์ส้ม
ทันที เราจอดหลังรถของผู้ตอ้งสงสัย
กันไว้ ไม่ ให้หนี รถคนัน้ันหยุดเกือบจะ
ทันที คนทัง้สองมุดลงไปในรถไม่ ให้
เราเห็น

“ออกจากรถแล้วยกมือวางบนหัว!” 
ผมส่ังหลังลงจากรถของผม ไม่มี ใคร
ขานรบั

ผมส่ังอีกครัง้ เหน่ียวไกและเตรยีม
ยิง “ออกจากรถแล้วยกมือวางบนหัว 
ออกมาเดีย๋วน้ี!”

คนขับลุกขึน้ทันทีและหันมาทาง
ผม ผมเห็นแสงวาบคล้ายโลหะสีเงิน
ในมือเขา

การฝึกตํารวจของผมและ
สามัญสํานึกบอกให้ผมลั่นไกเพื่อ
รกัษาชีวติไว ้แต่เหนือความตึงเครยีด
ของวนิาทีน้ัน ผมได้ยินเสียง สงบแต่
เฉียบขาดและมีพลังวา่ “อย่ายิง!”

ผมอาจถูกยิงได้ทุกเมื่อ แต่ผมรอ
ให้คนในรถยิงก่อน แทนที่จะยิง คน
ขับกลับยกมือ ยกส่ิงที่ดูเหมือนปืน
ขึน้ข้ามศีรษะ แล้วปล่อยมือลงบนตัก
ของเขา

“หยุด!” ผมบอกขณะรบีไปที่รถ 
“อย่าขยับ!”

วนิาทีน้ันรูสึ้กเหมือนรายการทีว—ี
จนกระทั่งทราบวา่อาชญากรโหดในรถ
เป็นหญิงสาวท่าทางหวาดกลัวสองคน 
ส่ิงที่ผมคดิวา่เป็นปืนคอืหัวเข็มขัด
นิรภัย

ไม่นานเราก็รูว้า่หญิงสาวทัง้สอง 
เอารถให้แฟนหนุ่มยืม พวกเขาไม่ 
คดิวา่ชายทัง้สองจะเป็นคนแบบ 
น้ัน

“ผมคดิวา่คณุตายแน่ คลั!” บ็อบ
บอกผมในเวลาตอ่มา “ผมเกือบยิง
แล้ว แต่ไม่รูว้า่ทําไมไม่ยิง”

นักสืบสองคนในรถที่ ไม่ ใช่รถ
ตาํรวจบอกเหมือนกัน ทัง้ที่ ไม่มี ใคร
ไดย้ินเสียงนอกจากผม ผมรูว้า่อํานาจ
ของสวรรคเ์ท่าน้ันที่สามารถช่วยหญิง
สาวสองคนน้ันให้รอดจากความตาย
และช่วยไม่ ให้ตาํรวจทัง้ส่ีนายทําความ
ผิดพลาดอันน่าสลดใจ ประสบการณ์
ครัง้น้ีให้ความรูท้ี่แน่นอนแก่ผมวา่
พระบิดาบนสวรรคท์รงสามารถและ
จะทรงเข้าแทรกแซงเพื่อประโยชน์
ของเรา ◼
สงวนนำม
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ย กอ ต

ผมกําลังเก็บแบงก์ดอลลาร์
สหรฐัสองใบใส่กระเป๋าสตางค์
ที่รา้นขายของชําเมื่อแบงก์

ใบหน่ึงสะดดุตาผม ผมคดิวา่สีเขียว
อ่อนกวา่สีอื่นเล็กน้อย ผมจึงสํารวจ
ใกล้ขึน้ แล้วจึงสังเกตเห็นวา่ภาพของ
ประธานาธิบดจีอรจ์ วอชิงตนัดไูม่ชัด 
แม้แตก่ระดาษก็รูสึ้กผิดปกต ิมันเป็น
แบงก์ปลอม พนักงานเปลี่ยนแบงก์
จรงิให้แล้วเก็บแบงก์ปลอมคนืให้ผู้
จัดการรา้น

ตัง้แตน้ั่นมา ผมคดิมากเรือ่งแบงก์
ดอลลารป์ลอมใบน้ัน ผมสงสัยวา่มัน
หมุนเวยีนอยู่นานเท่าใดแล้ว และ
ตลอดหลายปีมาน้ีถูกหลอกไปแล้วกี่
คน อันที่จรงิ ถ้าผมไม่ ใส่ ใจ ผมอาจจะ
ถูกหลอกดว้ยเหมือนกัน แตเ่มื่อเทียบ
กับแบงก์คจ์รงิและเพ่งมองที่ความ
ตา่งไม่ ใช่ความเหมือน ผมบอกไดว้า่
เป็นแบงก์ปลอม

พระคมัภรีม์อรมอนเต็มไปดว้ย
ตวัอยา่งของคนปลอมแปลงทาง
วญิญาณผูท้าํตามวธีิของซาตานใน
การพดูเท็จและหลอกคนอืน่เพือ่
ประโยชน์ของตน โดยศึกษากลอุบาย

และเลห่เ์หลีย่มของพวกเขา เราเริม่
สังเกตเห็นความผดิพลาดแบบเดยีวกบั
สายตาคนทีฝึ่กมาเริม่สังเกตเห็นความ
ตา่งระหวา่งเงนิจรงิกบัเงนิปลอม ยิง่เรา
ฝึกสายตาใหม้องความตา่งออก เราจะยิง่
พรอ้มพบกบัคนปลอมแปลงยคุ¶จจบุนั
และตอ่ตา้นคาํเท็จของพวกเขาได้

กา า อม อ าตา
ซาตานหมายมั่นนําเราออกห่าง

ผ่านการปลอมแปลงทางวญิญาณ
ตามแบบฉบับของเขา และถ้าเรา
ไม่ระวงั เราจะถูกหลอก ประธานโจ-
เซฟ เอฟ. สมิธ (1838– 1918) เตอืน
วา่ “ซาตานเป็นนักลอกเลียนแบบที่มี
ความชํานาญ และเมื่อให้ความจรงิแท้
ของพระกิตตคิณุแก่ โลกเพิ่มมากขึน้
เรือ่ยๆ เขาก็จะกระจายเหรยีญปลอม
ของหลักคาํสอนเท็จไปทั่ว จงระวงัเงิน
ปลอมของเขา เพราะเงินน้ันซือ้อะไร
ให้ท่านไม่ไดน้อกจากความผิดหวงั 
ความเศรา้หมอง และความตายทาง
วญิญาณ” 1

ส่ิงที่จะป้องกันไม่ ให้เราถูกส่ิงปลอม
แปลงของซาตานหลอกไดด้ทีี่สุดคอื 

ทําความคุน้เคยกับความจรงิของพระ
กิตตคิณุให้มากที่สุด ยิ่งเรารูค้วามจรงิ
ลึกซึง้เพียงใด เราจะยิ่งมองเห็นความ
ตา่งมากเพียงน้ันเมื่อซาตานนําเสนอ
ส่ิงปลอมแปลงของเขาตอ่เรา ฉะน้ัน 
เมื่อเขาหลอก เราตอ้งมองหาความ
ตา่งไม่ ใช่ความเหมือน อย่างที่ผมทํา
กับแบงก์ปลอม เพราะน่ันคอืจุดที่มัก
จะเผยให้เห็นคาํเท็จเสมอ

ประธานเอสรา แทฟท์ เบนสัน 
(1899–1994) สอนวา่ “พระคมัภีรม์อร-
มอนเปิดโปงศัตรขูองพระครสิต ์. . . ภำ
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ดว้ยพระปรชีาญาณล่วงหน้าอันไม่มี
ขอบเขตของพระองค ์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงออกแบบพระคมัภีรม์อรมอนให้
เรามองเห็นความผิดพลาดและรูว้ธิี
ตอ่สู้กับแนวคดิผิดๆ ดา้นการศึกษา 
การเมือง ศาสนา และปรชัญาในสมัย
ของเรา” 2

ทุกวนัน้ีเราทําสงครามกับซาตาน 
เราเหมือนกองทัพที่ตอ้งรูว้า่ศัตรมูี
แผนจะทําอะไร ตวัอย่างเช่น การ
รูว้า่ศัตรจูะโจมตเีมื่อใดและที่ ไหน
สามารถเป็นข้อมูลอันประมาณคา่

มิได ้น่ันคอืสาเหตทุี่เราเรยีกการได้
ข้อมูลเช่นน้ันวา่ “การรูเ้ท่าทัน” เพื่อ
จะรูจ้ักศัตรขูองเรา เราตอ้งฉลาดกวา่
ศัตร ูพระคมัภีรม์อรมอนสามารถช่วย
ให้เรา “รูเ้ท่าทัน” วธิีปลอมแปลงของ
ซาตานได้

า อยอ ็ อม
ส่ิงปลอมแปลงเกินครึง่ในพระ

คมัภีรม์อรมอนใช้คาํพูดป้อยอและ
บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ทําให้บรรลุเป้า
หมายของพวกเขา ตวัอย่างเช่น เชเรม็ 

“มีความรูอ้ันเป็นเลิศเกี่ยวกับภาษา
ของผู้คน; ดงัน้ัน, เขาจึงใช้การยกยอ
ปอ¶้นไดม้ากมาย, และสามารถใช้
พลังแห่งวาทศิลป์ไดม้าก, ตามอํานาจ
ของมาร” (เจคอบ 7:4) ปุโรหิตช่ัว
ของกษัตรยิ์ โนอาห์ ใช้ “คาํพูดที่ ไร้
ประโยชน์และคาํป้อยอ” ( โมไซยาห์ 
11:7) ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นเหตใุห้ผู้คน
ทําการล่วงประเวณีและความช่ัวรา้ย 
อื่นๆ คอรฮิอรบ์รรลุผลคล้ายกันในวนั
เวลาของเขา “ชักนําใจคนไปเป็นอัน
มาก” (แอลมา 30:18)  
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อแมลิไคยาห์และแกดแิอนทันทัง้
คู่ ใช้ความสามารถในการพูดป้อยอ
เพื่อตัง้กองทัพของผู้ตดิตามที่ช่ัวรา้ย 
(ด ูแอลมา 46:10; ฮีลามัน 2:4)

น่ีไม่ ใช่เรือ่งบังเอิญ คาํป้อยอเป็น
คาํพูดตืน้ๆ ไม่จรงิใจ กลับกลอก  
และเกินจรงิ นีไฟเตอืนเรือ่งคน 
ที่ “จะสอนตามวธิีน้ี, หลักคาํสอน 
เท็จและเหลวไหลและโง่เขลา, และ 
จะลําพองอยู่ ในใจพวกเขา, และจะ 
พยายามซ่อนแผนของพวกเขาไว ้
ลึกยิ่งนักจากพระเจ้า; และงานของ 
พวกเขาจะอยู่ ในความมืด”  
(2 นีไฟ 28:9)

บ่อยครัง้จะใช้คาํพูดป้อยอเพื่อ
หลอกลวง มักจะมีเจตนาแอบแฝง
หรอืแผนการปกปิดไว ้คาํพูดป้อยอ
ล้วนเกี่ยวข้องกับสํานวนมากกวา่สาระ 
และมีผลมากตอ่ความไรส้าระและ
ความจองหองของมนุษยปุ์ถชุนภายใน
บุคคลน้ัน อย่างไรก็ด ีศาดาพยากรณ์
ของพระเจ้าบอกความจรงิอันเรยีบง่าย
ทวา่สําคญัที่เรา จําเป็นตอ้ง ¯ง

คาํพูดป้อยอเป็นภาษาที่ซาตาน
พูด ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ 
(1920–2007) ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุดอธิบายดงัน้ี “บ่อยครัง้
เสียง [ของซาตาน] ¯งดมูีเหตผุลและ
ข่าวสารของเขาพิสูจน์ ไดง้่ายวา่ถูก
ตอ้ง น่ันคอืเสียงที่น่าสนใจ ดงึดดูใจ 
และมีน้ําเสียงเสนาะหู ไม่แข็งกระดา้ง
หรอืระคายหู ไม่มี ใครอยาก¯งเสียง
ของซาตานถ้าเสียงน้ัน¯งดแูข็งกรา้ว
หรอืหยาบกระดา้ง” 3

เมื่อโลกนําเสนอแนวคดิ ปรชัญา 

หรอืความคดิเห็นที่ดเูหมือนจะเพิ่ม
ความไรส้าระหรอืความจองหองหรอื
¯งเหมือนดเีกินจรงิ ส่ิงน้ันน่าจะ
เป็นเรือ่งที่เราตอ้งระวงัทันที จงถือวา่
แนวคดิเหล่าน้ันเป็นส่ิงปลอมแปลง 
จงเปรยีบเทียบกับความจรงิที่ศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าสอน มอง
หาความตา่ง ไม่ ใช่ความเหมือน และ
แนวคดิปลอมๆ เหล่าน้ันจะชัดเจน

อ ก อม อ
นีฮอร์ ใช้วธิีป้อยอของซาตานอย่าง

เสร ีเราลองมาพิเคราะห์กันโดยให้เขา
เป็นกรณีศึกษาของนักปลอมแปลง
ทางวญิญาณ นีฮอรผ์ู้ซ่ึงหลักคาํสอน
ของเขาดเูหมือนจะน้อมรบัแนวคดิ
ของพระผู้ ไถ่ เป็นผู้ส่ังสอนที่มีเสน่ห์
และเป็นที่ช่ืนชอบในหมู่ชาวนีไฟ 

นีฮอรด์งึดดูผูต้ดิตามมากมายโดยสอน
วา่ “มนุษยชาตทิัง้ปวงจะไดร้บัการ
ช่วยให้รอดในวนัสุดท้าย” และ  
“มีชีวตินิรนัดร”์ (แอลมา 1:4)

เราเห็นไหมวา่เหตใุดข่าวสารของ
นีฮอรจ์ึงดงึดดู เขากําลังสอนเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าที่ง่ายๆ สบายๆ—พระ
ผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยให้ทุกคนรอดไม่วา่
จะทําอะไรเพราะพระองคท์รงรกัทุก
คน ฉะน้ันทําไปเลยและทําส่ิงที่อยาก
ทํา เพราะดทีัง้หมด น่ันเป็นปรชัญา
น่าดงึดดูที่คนในสมัยของนีฮอรน้์อม
รบั (ด ูแอลมา 1:5) มากเท่าๆ กับ
คนใน¶จจุบัน ตัว๋ฟรีไปสวรรคเ์ป็นส่ิง
ที่ผู้คนอยากได้

แล้วข่าวสารของนีฮอรม์ี¶ญหาอะไร 
เรามาดปูระเด็นหลักที่เป็นข้อโตแ้ย้ง
ของเขาอีกครัง้

“[เสียงของซาตาน] น่าสนใจ ดงึดูดใจ . . .ไม่มีใครอยากฟังเสียงของซาตานถ้าเสียงน้ันฟังดู
แขง็กร้าวหรือหยาบกระด้าง”
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ม
า•  พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งทุกคน

—ถูก
•  พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัทุกคน

—ถูก
•  เราไม่ควรกลัวพระผู้เป็นเจ้า

—ถูก
•  เราควรยินดกีับแนวคดิเรือ่ง

ความรอด—ถูก

จนถึงทุกวนัน้ี มีความเหมือน
มากมายระหวา่งส่ิงที่นีฮอรส์อนกับ
ความจรงิพระกิตตคิณุ แตจ่ําไวว้า่—
เช่นเดยีวกับเงินปลอม เราจําเป็นตอ้ง
มองหาความตา่ง ไม่ ใช่ความเหมือน 
ฉะน้ันเราลองมาดปูระเด็นสุดท้าย
ของนีฮอร์

•  พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยอมให้ทุก
คนไดร้บัชีวตินิรนัดร—์ผิด!

น่ีเป็นความตา่งสําคญัที่บอกเราวา่ 
นีฮอรเ์ป็นนักปลอมแปลงทางวญิญาณ 
ทุกคน ไดร้บั ความรอดจากความตาย
ทางรา่งกาย แตค่วามรอดจากความ
ตายทางวญิญาณมีเงื่อนไขอยู่ที่การ
ยอมกลับใจ ถ้าเรากลับใจ เราจะไดร้บั
ชีวตินิรนัดร ์(ด ูเจคอบ 6:11) แตชี่วติ
นิรนัดร์ ไม่ไดม้าฟรีๆ

ก ย ก อ มา ก อม
ความช่ัวของนีฮอรถ์ูกเปิดโปงในวนั

ที่เขาพบกิเดยีน ผู้สอนที่ชอบธรรมใน
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า กิเดยีน
เคยโตแ้ย้งกษัตรยิ์ โนอาห์เมื่อหลายปี
ก่อนและดว้ยเหตน้ีุจึงมีประสบการณ์
กับนักปลอมแปลงทางวญิญาณ 

ทัง้ความคดิและวญิญาณของเราให้รู้
ความตา่งระหวา่งความจรงิกับความ
เท็จไดท้ีละน้อยฉันน้ัน เมื่อเราทําเช่น
น้ัน เราจะรูจ้ักนักปลอมแปลงและตอ่
ตา้นคาํเท็จของพวกเขา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อา อ
 1. โจเซฟ เอฟ. สมิธ, Gospel Doctrine, 5th ed. 

(1939), 376.
 2. คาํสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ 

เบ็นสัน [2014], 132.
 3. เจมส์ อี. เฟาสท์, “อิทธิพลที่จะช่วยให้เรารอด,” 

เลียโฮนา, ม.ค. 2007, 4.

(ด ูโมไซยาห์ 19:4– 8) นีฮอร ์“เริม่โต้
แย้งอย่างรนุแรงกับคนผู้น้ัน, เพื่อเขา
จะไดชั้กนําผู้คนของศาสนจักรไป; แต ่
[กิเดยีน] ทัดทานเขา, โดยตกัเตอืน
เขาดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” 
(แอลมา 1:7) กิเดยีนรูว้า่นีฮอรเ์ป็นนัก
ปลอมแปลง พอถูกเปิดโปง นีฮอรก็์
หันไปใช้อีกวธิีหน่ึงของซาตาน น่ัน 
คอื ฆาตกรรม แตค่วามตายของกเิดยีน 
ไม่เปล่าประโยชน์ ผู้คนนํานีฮอรนั์ก
ปลอมแปลงมาอยู่ตอ่หน้าแอลมาเพื่อ
รบัการพิพากษา

แอลมารูว้า่นีฮอร์ ไม่เพียงทําผิดฐาน
ฉ้อฉลในอํานาจปุโรหิตและฆาตกรรม
เท่าน้ัน แตถ่้าปล่อยไว้ ไม่ดาํเนิน
การใดๆ การฉ้อฉลในอํานาจปุโรหิต
ท่ามกลางผู้คน “จะหมายถึงความ
พินาศสิน้ของพวกเขา” (แอลมา 1:12) 
นีฮอรจ์ึงถูกตดัสินลงโทษให้ถึงตาย 
และรบั “ความตายอันน่าอับอาย”  
(แอลมา 1:15) 

กิเดียนกับแอลมาเป็นแบบอย่าง
สําหรบัเรา เม่ือเรามีพระวญิญาณอยู่
กับเรา เราจะเห็นและได้ยิน “เรือ่ง
ดังที่มันเป็นจรงิ” (เจคอบ 4:13) 
เราจะจําแผนและกลยุทธอันปลอม
แปลงของซาตานได้ “ด้วยความรูอั้น
สมบูรณ์, เหมือนดังความสวา่งของ
กลางวนัต่างจากกลางคืนที่มืด”  
( โมโรไน 7:15)

ศัตรนัูก “ปลอมแปลง” ของเรา
ฉลาด แตเ่หมือนกิเดยีนกับแอลมา  
เราฉลาดกวา่ ผมเริม่รูค้วามตา่ง
ระหวา่งแบงก์ดอลลารส์องใบทีละ
น้อยฉันใด เราสามารถฝึกสายตาอีก

าตา า
็

“ซำตำน ปฏิปักษ์
ของเรำ ตอ้งกำร

ใหเ้รำลม้เหลว เขำแพร่ค�ำเทจ็อนัเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรพยำยำมท�ำลำย 
ควำมเช่ือของเรำ เขำพดูกลบักลอก 
วำ่คนสงสยั คนคลำงแคลงใจ คน 
ชอบเยำะเยย้ถำกถำงเป็นคนเจน 
โลกและเฉลียวฉลำด ส่วนคนท่ีมี 
ศรัทธำในพระผูเ้ป็นเจำ้และปำฎิหำริย ์
ของพระองคเ์ป็นคนงมงำย มืด 
บอด หรือถกูลำ้งสมอง ซำตำนจะแก ้
ต่ำงวำ่สงัคมยอมรับคนท่ีสงสยัของ 
ประทำนฝ่ำยวญิญำณและค�ำสอน 
ของศำสดำพยำกรณ์ท่ีแทจ้ริง”

า อ อ อ อ ก า อ
าย า อยา ตก ย
อ า เลยีโฮนา, ย
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ย ม อ
นิตยสำรศำสนจกัร

หลังจากภรรยาของเขาเสียใจ
กับการแท้งบุตรในช่วงตัง้
ครรภ์ครัง้แรก โซโลโฟ  

ราเวโลจาโอนารูสึ้กวา่คาํสวดอ้อนวอน
ของเขาไดร้บัคาํตอบในอีกหน่ึงปีตอ่
มาเมื่อภรรยาตัง้ครรภ์ครัง้ที่สอง เขา
กับฮารยี์ มารต์เิน่ ภรรยาถือวา่การให้
กําเนิดลูกสาวเป็นพรประเสรฐิสุด
ประการหน่ึงของพวกเขา โซโลโฟ
อธิบายวา่ “เพราะเราทูลขอพระผู้เป็น
เจ้าและพระองคป์ระทานเธอให้เรา 
เราจึงตัง้ช่ือเธอในภาษามาลากาซีที่
หมายถึง ‘คาํตอบของพระผู้เป็นเจ้า’”

โซโลโฟชายหนุ่มจากมาดากัสการ์
ยึดความรูท้ี่วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบ
คาํสวดอ้อนวอนและทรงอวยพรคน
ซ่ือสัตย์ ในที่สุด “ชีวติยาก” โซโลโฟ
กล่าว “และเมื่อผู้คนไม่ไดอ้ย่างที่
ตอ้งการ บางคนก็เริม่ถามวา่ ‘ทําไม
เกิดเรือ่งน้ีกับฉัน’ พวกเขาอาจจะออก
จากศาสนจักรหรอืสงสัยความเช่ือ
ของตนเองในพระผู้เป็นเจ้า แตเ่มื่อ
เราดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและ
อ่านพระคมัภีร ์มันง่ายขึน้ เมื่อคณุ
ดาํเนินชีวติตามพระกิตตคิณุจรงิๆ 
คณุจะเห็นพรจรงิๆ”

การอาศัยอยู่ ในประเทศที่มี¶ญหา
รนุแรง อาทิ ความยากจนข้นแคน้ 
ความไม่มีเสถียรภาพภายในรฐับาล 
โครงสรา้งพืน้ฐานที่อ่อนแอ และภัย
ธรรมชาต ิทําให้เห็นชัดวา่เหตใุดโซ-
โลโฟจึงบอกวา่ชีวติยาก แตสํ่าหรบัเขา 
พรที่มาจากการดาํเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุมีคา่เกินกวา่ความยากลําบาก
ทุกอย่าง “ผมไม่สามารถนับพรที่ผม
ไดร้บั ตราบใดที่ผมดาํเนินชีวติตาม 
พระกิตตคิณุ” เขากล่าว

เพราะศาสนจักรค่อนข้างใหม่ ใน
มาดากัสการ ์(สาขาแรกจัดตัง้ในปี 
1990) โซโลโฟจึงบอกวา่ส่วนที่ยาก
สุดของการเป็นสมาชิกคือข่าวลือและ
แนวคิดผิดๆ เกี่ยวกับศาสนจักร โซ 
โลโฟแสดงความเห็นวา่ เช่นเดียวกับ
ในนิมิตของลีไฮเรือ่งต้นไม้แห่งชีวติ 
“ผู้คนไม่อาจน้อมรบัพระกิตติคุณ
อย่างสมบูรณ์เพราะรูสึ้กอายเมื่อ
อยู่ต่อหน้าเพื่อน และกลัววา่จะถูก
ครอบครวัปฏิเสธ” โซโลโฟบอกวา่
ส่ิงที่ทําให้เขาต่างจากคนอื่นคือ “ผม
ไม่เคยอาย ผมดําเนินชีวติตามพระ
กิตติคุณ และผมอยากแบ่ง¶นตลอด
เวลากับเพื่อนรว่มงาน ถึงแม้เพ่ือน
บางคนไม่สนใจเลย” เขาแบ่ง¶น
ประจักษ์พยานท่ีเรยีบง่ายบ่อยมาก

จนเพ่ือนรว่มงานตัง้ฉายาให้เขาวา่ 
“บาทหลวง”

ท่ามกลางความวุน่วายทาง
เศรษฐกิจและการเมือง โซโลโฟกับ 
ฮารยี์ มาตเินพึ่งพาพรของพันธสัญญา
พระวหิาร (พวกเขาแตง่งานในพระ
วหิารโจฮันเนสเบิรก์ แอฟรกิาใต้
หน่ึงปีหลังจากงานเผยแผ่ของพวก
เขา—เขารบัใช้ ในยูกันดา ส่วนเธอ
รบัใช้ ในมาดากัสการ)์ และการวางใจ
พระเจ้า “ผมมีพระกิตตคิณุ และผม
แคม่อบชีวติไว้ ในพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้า” โซโลโฟอธิบาย เขาสามารถ
พึ่งพาประจักษ์พยานอันมั่นคงของ
เขาไดเ้พราะเขามีศรทัธาใน “คาํตอบ
ของพระผู เป็นเจ้า” แล้ว ◼ ภำ
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ม
า

า ก มา าก กา
วสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย 9,190
วอร์ดและสำขำ 37
สเตค 2
คณะเผยแผ ่1

ต
ประชำกร 22,005,222  

(ปี 2012 โดยประมำณ)
80 เปอร์เซนตข์องสตัวท่ี์พบใน

มำดำกสักำร์ไม่มีในท่ีอ่ืนใดบน
แผน่ดินโลก

เกำะใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 4  
ของโลก

วำนิลลำ 60 เปอร์เซ็นตข์อง 
โลกส่งมำจำกมำดำกสักำร์

อ ็ กย ก มา าก กา
ภำษำ: ฝร่ังเศส มำลำกำซี
เมืองหลวง: อนัตำนำนำริโว

ม ตม กย ก
เขาชอบรับประทานอะไร
อำหำรท่ีเขำรับประทำนคือขำ้ว

—ขำ้วเยอะมำก ส่ิงหน่ึงท่ีผมชอบ
เรียกวำ่ ravtoto เรำใชเ้คร่ืองมือ
พิเศษโขลกใบมนัส�ำปะหลงัเป็น
ช้ินเลก็ๆ แลว้เสิร์ฟพร้อมขำ้วกบั
เน้ือหมู

คุณชอบท�าอะไรในเวลาว่าง
ผมชอบเล่นคียบ์อร์ด ร้องเพลง 

และอ่ำนหนงัสือ เพรำะประธำน
สำขำรู้วำ่ผมชอบร้องเพลงและเล่น
คียบ์อร์ดเป็น เม่ือผมเขำ้มำในสำขำ 
เขำจึงพดูวำ่ “อำ เรำมีคนน�ำคณะ
นกัร้องแลว้” และผมมอบเวลำให ้
พวกเขำไม่มีคณะนกัร้องมำก่อน 
แต่ผมเร่ิมสอนพวกเขำ และตอนน้ี
พวกเขำชอบมำก
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ต้
 นศตวรรษที่ 17 กุสตาฟ อดอล์ฟที่ 2 กษัตรยิ์ของสวเีดนส่ังให้ตอ่เรอืรบ
ลําหน่ึงที่ตัง้ช่ือวา่ วาซา เรอืลําน้ีแสดงให้เห็นถึงการใช้ทรพัยากรมากมาย
มหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ โอ๊กซ่ึงนํามาใช้ตอ่เรอืดงักล่าว กุสตาฟ 

อดอล์ฟควบคมุขัน้ตอนการตอ่เรอือย่างใกล้ชิดโดยพยายามให้แน่ใจวา่ วาซา  
จะสมบูรณ์แบบตามที่เขาคาดหวงั

หลังจากเริม่ตอ่เรอืไปแล้ว กุสตาฟ อดอล์ฟส่ังให้ขยายความยาวของเรอื วาซา 
เพราะสรา้งตวัคํา้ดา้นกวา้งจากไม้ โอ๊กที่มีคา่ยิ่งไปแล้ว กษัตรยิ์จึงส่ังให้คนตอ่เรอื
เพิ่มความยาวของเรอืโดยไม่เพิ่มความกวา้ง ถึงแม้ช่างตอ่เรอืรูว้า่การทําเช่นน้ัน
จะส่งผลให้ วาซา ไม่อาจแล่นในทะเลได ้แตพ่วกเขาก็ ไม่กล้าบอกกษัตรยิ์ ในส่ิง
ที่พวกเขารูว้า่กษัตรยิ์ ไม่อยาก¯ง พวกเขาทําตาม กุสตาฟ อดอล์ฟยืนกรานเช่น
กันวา่ไม่ ให้เรอืมีดาดฟ้าชัน้เดยีวตามมาตรฐานทั่วไปเท่าน้ัน แต่ ให้มีปืนใหญ่บน
ดาดฟ้าสามชัน้ โดยให้ปืนหนักที่สุดอยู่ดาดฟ้าชัน้บน แม้จะขัดกับวจิารณญาณที่
ดกีวา่ของช่างตอ่เรอื แตพ่วกเขาก็ทําตาม

วนัที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 1628 เรอื วาซา เริม่ออกเดนิทางเป็นครัง้แรก หลังจาก 
วาซา ออกจากท่า ลมแรงปะทะใบเรอื ทําให้เรอืเริม่เอน ไม่นาน “เรอืก็เอียงไปทาง
ขวา และน้ําทะลักเข้าเรอืผ่านช่องวางปืนทางดา้นขวาของเรอืจนเรอืคอ่ยๆ จมลง
ไปเรือ่ยๆ ถึงใบเรอื ธงทิวที่ชักไวบ้นเรอื และจากน้ันทัง้ลํา” 1 เรอื วาซา เดนิทางครัง้
แรกไดป้ระมาณ 4,200 ฟุต (1,280 เมตร) เท่าน้ัน

ความปราถนาจะสรา้งแสนยานุภาพเกินขอบเขตของกุสตาฟ อดอล์ฟทําลาย
แผนการอันน่าจะเป็นของเรอืลํามหึมา ซ่ึงเป็นเรอืรบอันทรงอานุภาพที่สุดใน
สมัยน้ัน ความลังเลไม่กล้าพูดของช่างตอ่เรอื—เกรงวา่จะทําให้กษัตรยิ์ ไม่พอใจ
—ทําให้กษัตรยิ์ ไม่ ไดร้บัความรูแ้ละความเข้าใจอันลึกซึง้ ทัง้หมดล้วนเกี่ยวข้อง
กับการมองข้ามเป้าหมายของโครงการ น่ันคอื คุม้ครองสวเีดนและส่งเสรมิผล
ประโยชน์ข้ามแดน เรอืที่พยายามฝ่าฝืนกฏฟิสิกส์เป็นเพียงเรอืที่ ไม่ลอย

เราจ�าเป็นต้องมีเสถียรภาพทางวิญญาณมากพอจึง
จะล่องเรือชีวิตมรรตัยของเราได้ส�าเร็จและกลบั

ไปบ้านบนสวรรค์ของเราอย่างปลอดภยั

สเถียรภาพทางวญิญาณ:  
ตอ่เรอืที่ ไม่มีวนัจม

อ็ อ

แห่งโควรัมอคัร-
สำวกสิบสอง
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การเอาใจใสคํ่าแนะนําและการ
เป็นผู้เรยีนรูช่ั้วชีวติ

สอง เราจําเป็นตอ้งเอาใจใส่และใส่ ใจคาํแนะนําจาก
แหล่งที่ ไว้ ใจไดแ้ละให้คาํมั่นสัญญากับตวัเราเองวา่จะ
เป็นผู้เรยีนรูช่ั้วชีวติ

หลุมพรางอย่างหน่ึงของการไดร้บัความรูค้อืความยโส
โอหังที่สามารถเกิดขึน้ไดเ้มื่อเราคดิวา่เรารูม้ากจนไม่มี
อะไรตอ้งเรยีนรูอ้ีก เราทุกคนเห็นส่ิงน้ีในบุคคลที่มั่นใจ
ในความฉลาดของตนมากเกินไป การสอนคนที่คดิวา่ตวั
รูทุ้กอย่างเป็นเรือ่งยากมาก

เมื่อนึกถึงเรือ่งน้ี และปรารถนาจะเป็นผู้เรยีนรูช่ั้วชีวติ 
ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าวไวว้า่ “ข้าพเจ้ายังเป็นเด็กที่ตอ้งเรยีนรูอ้ีกมาก 
แทบทุกคนสอนบางส่ิงบางอย่างแก่ข้าพเจ้าได”้ 2 เมื่อ
ประธานอายรงิก์ ให้การเรยีกข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ ท่านสอนบทเรยีนสําคญัแก่ข้าพเจ้า ท่านกล่าววา่
เมื่อท่านไดย้ินคนเล่าเรือ่งที่ท่านเคยไดย้ินแล้วหรอืใช้ข้อ
พระคมัภีรท์ี่ท่านคุน้มาก ท่านถามตวัท่านเองวา่ “เหตใุด
พระเจ้าทรงเน้นเรือ่งน้ีกับผม” และ “ผมยังตอ้งเรยีนรูอ้ะไร
จากเรือ่งน้ันหรอืพระคมัภีรข์้อน้ัน” ถ้าเราประสงคจ์ะเพิ่ม
เสถียรภาพทางวญิญาณ เราจะตอ้งเต็มใจเรยีนรูแ้ละจะ
ตอ้งอ่อนน้อมถ่อมตนมากพอจะยอมรบัการนําทางไม่วา่อายุ
และประสบการณ์ของเราจะมากเพียงใดก็ตาม

น่ันเป็นการเลอืกของเราอยา่งแทจ้รงิ เราสามารถ¯งและ
เอาใจใส่คาํแนะนําทีผู่นํ้าศาสนจกัรใหเ้รา โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่คนทีเ่ราสนับสนุนเป็นศาสดาพยากรณ์ ผูห้ยัง่รู ้และผู้
เปิดเผย จากบดิามารดา หรอืจากเพือ่นทีเ่ราไว้ ใจ—หรอืเรา
จะไม่̄ งก็ ได ้เราสามารถเป็นผูเ้รยีนรูช่ั้วชีวติได—้หรอืจะไม่
เป็นก็ได ้เราสามารถเพิม่เสถยีรภาพทางวญิญาณของเราได้
—หรอืจะไมเ่พิม่ก็ ได ้ถา้เราไมเ่พิม่เสถยีรภาพทางวญิญาณ
ของเรา เราจะเป็นเหมอืน วาซา—เรอืที่ ไมล่อย

เราจะล่องเรอืชีวติมรรตยัไดสํ้าเรจ็ เราจําเป็นตอ้งมี
เสถียรภาพทางวญิญาณมากพอจะปะทะกับกระแสลม
และกระแสน้ํา ทําการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็น และกลับบ้าน
บนสวรรคข์องเราอย่างปลอดภัย มีส่ิงที่เราทําไดเ้พื่อเพิ่ม
เสถียรภาพทางวญิญาณของเรา ข้าพเจ้าจะพูดถึงส่ิงเหล่า
น้ันส่ีอย่าง

การเชือ่�งพระบัญญัติของ 
พระผู้เป็นเจ้า

อย่างแรกคอืการเช่ือ¯งพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า 
เรอื วาซา อยู่ภายใตก้ฎทางกายภาพฉันใด เราทุกคนอยู่ 
ภายใตก้ฎทางวญิญาณฉันน้ัน ไม่มี ใครไดร้บัการยกเวน้  
เราจําเป็นตอ้งเช่ือ¯งกฎทางวญิญาณเหล่าน้ี ซ่ึงเราเรยีกวา่
พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

การทํางานกับกฏทางกายภาพในการตอ่เรอือาจรูสึ้ก
จํากัดเสรภีาพของกุสตาฟ อดอล์ฟ แต ่วาซา จะไม่จมก่อน
พันธกิจเริม่แน่นอนหากทําตามกฎเหล่าน้ี เรอืลําดงักล่าว
จะมีอิสรภาพและความยืดหยุ่นเพื่อให้บรรลุผลสําเรจ็ตาม
ที่ตัง้ใจไว้

ดงัน้ันการเช่ือ¯งกฎของพระผู้เป็นเจ้าจึงปกป้อง
เสรภีาพ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการบรรลุ
ศักยภาพของเราดว้ย พระบัญญัติไม่ไดม้ี ไวเ้พื่อจํากัดเรา 
แตก่ารเช่ือ¯งทําให้เกิดเสถียรภาพทางวญิญาณเพิ่มขึน้
และความสุขระยะยาว

การเช่ือ¯งเป็นการเลือกของเรา พระเยซูรับส่ังว่า 
“ดูเถิด, เราให้บัญญัติแก่เจ้า; ฉะน้ันจงรักษาบัญญัติของ
เรา” (3 นีไฟ 15:10) ส่ิงน้ันเรียบง่าย ตัดสินใจทํา ตัดสิน
ใจเดี๋ยวน้ีว่าจะเช่ือ¯งอย่างครบถ้วน ไม่มีส่ิงใดจะเพิ่ม
เสถียรภาพทางวิญญาณมากกว่าน้ี ไม่มีส่ิงใดจะให้
เสรีภาพในการทําพันธกิจของชีวิตเราให้บรรลุผลสําเร็จ
มากกว่าน้ี
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การรบัใช้ผู้อ่ืน
สาม การแสดงออกมาโดยตรง การห่วงใยผู้อื่น และรบัใช้

ผู้อื่นเพิ่มเสถียรภาพทางวญิญาณของเรา
ความเป็นนิรนัดรเ์ห็นชัดเจนขึน้เมื่อเรามุ่งเน้นไปที่ผู้อื่น

ขณะพยายามช่วยบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค ์ข้าพเจ้า
พบวา่เมื่อข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้รูว้า่จะช่วยอีกคนหน่ึง
ไดอ้ย่างไรข้าพเจ้าไดร้บัการดลใจง่ายกวา่เมื่อข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนให้ตนเองเท่าน้ัน

เราอาจเช่ือว่า ณ จุดหน่ึงในอนาคตเราจะอยู่ ใน
สถานการณ์ที่จะช่วยได้ดีขึน้ แต่ ในความเป็นจริง เวลา
น้ันคือเดี๋ยวน้ี เราเข้าใจผิดถ้าเราคิดว่าจะสะดวกกว่าเมื่อ
เรามีเวลามากขึน้ มีเงินมากขึน้ หรือมีส่ิงต่างๆ ให้รับใช้ผู้
อื่นมากขึน้ ไม่ว่าสภาพการณ์ของเราเป็นเช่นไร เรามีทาง
เลือก เราจะช่วยผู้อื่นหรือจะไม่ช่วย เราไม่ผ่านการทดสอบ
ครัง้สําคัญของชีวิตมรรตัยถ้าเราเลือกไม่ช่วยคนตกทุกข์
ได้ยาก และถ้าเราช่วย เราเพิ่มเสถียรภาพทางวิญญาณ
ของเรา

การทําให้พระเยซูครสิต์เป็น
รากฐานของเรา

ส่ี สุดท้ายและสําคัญที่สุด เสถียรภาพทางวญิญาณของ
เราเพ่ิมตามสัดส่วนที่เราวางพระเยซูครสิต์เป็นรากฐาน
ของเรา

หากปราศจากพระครสิต ์เราย่อมเป็นเหมือนเรอืที่ถูก 
เหวีย่งไปมาบนระลอกคลื่น เราไม่มีพลังอํานาจเพราะเรา
ไม่มี ใบเรอื เราไม่มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลา
เกิดพายุ เพราะเราไม่มีสมอ เราไม่มีทิศทางหรอืจุดประ 
สงคเ์พราะเราไม่มีส่ิงใดใช้คดัท้ายเรอื เราตอ้งทําให้พระ
ครสิตเ์ป็นรากฐานของเรา

เพ่ือเผชิญ เอาชนะ และพรอ้มปะทะกระแสลมและ
กระแสน้ําของชีวติ เราตอ้งเช่ือ¯งพระบัญญัตขิองพระผู้
เป็นเจ้า อ่อนน้อมถ่อมตน เต็มใจ และตัง้ใจจะเป็นผู้เรยีน
รูช่ั้วชีวติ รบัใช้ผู้อื่น และวางพระเยซูครสิตเ์ป็นรากฐาน
ของชีวติเรา ขณะทําเช่นน้ีเรากําลังเพิ่มเสถียรภาพทาง
วญิญาณของเรา ไม่เหมือน วาซา เราจะกลับไปยังท่าเรอืที่
ปลอดภัยได ้โดยทําให้บรรลุจุดหมายของเรา ◼
จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณ ณ มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์เมือ่วนัที ่ 
16 กันยายน ค.ศ. 2014 ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษไดท้ี ่
speeches.byu.edu

อา อ
 1. จดหมายจาก Swedish Council of the Realm ถึง King Gustav II Adolf; 

คาํแปลอ้างอิงในรชิารด์ โอ. เมสัน, “The Vasa Capsizes,” virtualschool.
edu/mon/CaseStudies/Vasa/vasa.html. เรือ่งราวมากมายของ วาซา  
ยังมีอยู่; ตวัอย่างเช่น ดปูระวตัิ ในลิงก์ vasamuseet.se/en และลิงก์อื่น

 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ใน โรเบิรต์ ไอ. อีตนัและเฮนรยี์ เจ. อายรงิก์, I Will Lead 
You Along: The Life of Henry B. Eyring (2013), 409.ส
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ใน 10 นาที!

กำรเตรียมเล่นเปียโน

1.  ขณะน่ังที่เปียโนและวางน้ิว
บนคยี์บอรด์ ให้ขยับเก้าอี ้ไป
ดา้นหลังให้ ไกลพอที่ข้อศอก
ของท่านจะงอเล็กน้อย

2.  น่ังอยู่ตรงกลางม้าน่ัง กลาง
คยี์บอรด์อยู่ตรงหน้าท่าน
พอดี

3.  น่ังชิดมาทางขอบม้าน่ังดา้น
หน้า หลังตรง และทิง้น้ําหนัก
มาดา้นหน้า

4.  วางเท้าบนพืน้
5.  น่ังสบายๆ รกัษาท่าให้ดี
6.  แน่ใจวา่มีแสงเพียงพอให้มอง

เห็นเพลงและคยี์บอรด์

ถ้ าท่านไม่เคยเล่นเปียโนมาก่อนแตต่อ้งการฝึกเล่นมาตลอด น่ีเป็นโอกาสของท่าน ทัง้หมดที่ท่านตอ้งมีคอื
คยี์บอรด์ แม้ ไม่มีที่บ้าน แตท่่านสามารถนําบทความน้ีไปดว้ยทุกที่ซ่ึงมีเปียโนหรอืคยี์บอรด์ให้เริม่ฝึกเล่น

บทเรยีนน้ีเรยีบง่ายมากจนท่านสามารถเล่นเพลงสวดไดห้น่ึงเพลงเมื่อจบบท อันที่จรงิ ท่านอาจจะเล่น
ทํานองเพลงสวดในบทเรยีนน้ีได้ ในเวลาประมาณ 10 นาที!

พรอ้มหรอืยัง เรามาเริม่กันเถอะ!
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กำรเล่นตำมเลขน้ิว
เพื่อช่วยให้ท่านวางน้ิวบนแตล่ะ

คยี์ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ในที่น้ีจะมีเลข
กํากับน้ิวให้ เลขน้ิวเขียนไว้ ใกล้กับ

ตวัโน้ตในหน้าน้ัน
วางมือเหนือกลุ่มคยี์ห้าคยี์ โดย

วางคยี์ละหน่ึงน้ิว ฝึกเลขน้ิวโดย
เล่นคยี์ ให้ตรงตามน้ิวที่บอก โน้ต

หางขึน้เป็นโน้ตมือขวา โน้ตหางลง
เป็นโน้ตมือซ้าย

7.  ยนื ปลอ่ยมอืขา้งลาํตวัและ 
คลายมือ สังเกตความโคง้ตาม 
ธรรมชาตขิองมอื ประหน่ึง 

กาํลงัถอืลกูบอล เมือ่น่ังอกี 
ครัง้ ใหว้างน้ิวบนคยีบ์อรด์  

รกัษาความโคง้ตามธรรมชาต ิ
ของน้ิวใหเ้หมอืนเดมิ
8. วางมือบนคยี์บอรด์ ให้ 
น้ิวแตะใกล้ตรงกลาง 

ของบรเิวณกวา้งบนคยี์สีขาว  
ฝ่ามืออยู่เหนือคยี์บอรด์ แต ่
อย่าพักมือบนคยี์บอรด์หรอื 
บนไม้ตํา่กวา่คยี์

9.  เคาะคยี์ดว้ยส่วนที่อยู่ถัด 

ปลายน้ิวลงมา ทําให้แตล่ะ 
น้ิวโคง้เหมือนเดมิ โดยยกน้ิว 
ตัง้แตข่้อหลังมือ ขณะเคาะ 
คยี์ ข้อน้ิวตอ้งงอตลอด
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อา อ
 1. ส่ังซือ้ชุดหลักสูตร

คยี์บอรด์ไดท้ี่ store.lds.org
 2. ด ูLaura Lewis Brown, 

“The Benefits of Music 
Education,” pbs.org; 
Jessica Velasco, “How the 
Arts Can Help Students 
Excel,” the Science of 
Learning Blog, Dec. 11, 
2012, scilearn.com/blog/
how- arts- help- students- 
excel; “Music Helps 
Children Learn Maths,” 
The Telegraph, Mar. 22, 
2012, telegraph.co.uk.
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กำรเล่นเพลง “มีเขำเขียวแสน
ไกลห่ำงไปลิบ”

วางมือบนคยี์บอรด์ตามภาพ
ดา้นล่าง

ใช้กลุ่มคยี์สีดาํสองและสามคยี์
ช่วยท่านหาตาํแหน่งที่ถูกตอ้ง

เล่นเพลงสวดเพลงน้ีโดยทํา
ตามเลขน้ิวที่บอก โน้ตหางขึน้
เป็นโน้ตมือขวา และโน้ตหางลง
เป็นโน้ตมือซ้าย ฝึกเพลงน้ีจน
ท่านเล่นได้สบาย ใช้หลักวธีิการ
วางน้ิวตามที่ระบุไว้ ในรายการ
ตรวจสอบเก้าจุด

ตอนน้ีท่านรูว้ธิีเล่นเปียโนและ
ฝึกเล่นเพลงสวดง่ายๆ แล้ว ถ้าจะ
เล่นเพลงสวดเพลงอื่น ท่านตอ้ง
เรยีนรูห้ลักเบือ้งตน้บางอย่างเกี่ยว
กับจังหวะและตวัโน้ต

ส่วนดทีี่สุดคอื บทเรยีนที่ท่าน
เพิ่งเรยีนรูเ้ป็นบทแรกในหลักสูตร
คยี์บอรด์ของศาสนจักรมีอยู่
หกภาษาจากศนูย์หนังสือของ
ศาสนจักร 1 แผนการสอนที่ทํา
ตามไดง้่ายจะช่วยให้ท่านเรยีนรู้
ดว้ยตนเองหรอืเป็นกลุ่ม ท่านอาจ
จะให้ทุกคนในครอบครวัฝึกเล่น

เปียโนดว้ยกันเป็นกิจกรรมการ
สังสรรค์ ในครอบครวั หลักสูตรน้ี
เรยีนจบได้ ในเวลาเพียงหกสัปดาห์

งานวจิัยจํานวนมากแสดงให้
เห็นวา่การเรยีนดนตรช่ีวยฝึกสมาธิ
ของนักเรยีน ทําให้เรยีนเก่งขึน้ 
และมีทักษะการใช้เหตผุลมากขึน้ 2

การฝึกทักษะดนตรเีป็นการ
พัฒนาพรสวรรคท์ี่พระเจ้า
ประทานแก่เรา เพิ่มพูนความรู ้
และเรยีนรูว้ธิีตา่งๆ ที่เราสามารถ
ใช้ความรูแ้ละพรสวรรคส์รา้ง
อาณาจักรของพระองค ์◼
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ฉั
 นเดนิกระทืบเท้าเข้าบ้าน น้ําตา
คลอหลังจากผิดหวงัเรือ่งเรยีน
เปียโนอีกครัง้ ฉันเรยีนเปียโน

เป็นปีที่ส่ี และแคเ่ล่นเพลง “Twinkle, 
Twinkle, Little Star.” ไดอ้ย่างกระท่อน
กระแท่น ครพูยายามพูดให้กําลังใจ
กับการเล่นที่แย่มากๆ ของฉัน แตฉั่น
กลับรูสึ้กแย่ยิ่งกวา่เดมิ พ่อแม่จ่ายเงิน
คา่เรยีนเปียโนที่ฉันไม่อยากเรยีนและ
ไม่มีความหวงัเลย

ฉันตอ้งการให้พ่อแม่ยอมให้ฉันเลิก
เรยีน “ ได้ โปรดเถิด” ฉันขอรอ้ง “หนู
จะทําทุกอย่าง อะไรก็ ได”้

หลังจากพ่อแม่สนทนากันแล้ว 
ท่านบอกวา่ “ถ้าลูกฝึกเล่นเพลงสวด 
50 เพลง เราจะยอมให้ลูกเลิกเรยีน”

ฉันเริม่ฝึกทันที ฉันอยากเลิก

ใจจะขาดจนยอมใช้เวลาฝึกเปียโน
เพิ่ม เพลงสวดเพลงแรกคอื “เรา
ขอบพระทัยสําหรบัศาสดา” (เพลง
สวด, บทเพลงที่ 10) ใช้เวลาเกือบ
เดอืนกวา่จะคล่อง ฉันยังตัง้ใจจะเลิก
เหมือนเดมิ ดว้ยเหตน้ีุจึงฝึกตอ่ไป
เรือ่ยๆ

ส่ิงที่น่าสนใจเกิดขึน้คอืฉันเล่น
เพลงสวดคล่องขึน้ ฉันมีความสุขมาก
ขึน้ตลอดสัปดาห์ ฉันพบวา่ตนเองฮัม
เพลงสวดระหวา่งวนัและรอ้งเพลงใน
การประชุมศีลระลึกดงัขึน้

ในที่สุดฉันก็เลิกนับวา่ฉันเล่นเพลง
สวดไดก้ี่เพลง ขณะที่ฉันเล่นเปียโน
เก่งขึน้ ฉันตระหนักวา่ฉันสามารถฝึก
เล่นเพลงสวดเพลงใหม่ไดเ้กือบถูก
ทัง้หมดในเวลาไม่ถึง 30 นาที

ในท่ีสุดเมื่อนับรวมๆ กันแล้วฉัน
เล่นไดเ้กิน 50 เพลง และไม่มีทางที่
ฉันจะเลิกเล่นเปียโน ฉันมั่นใจมากยิ่ง
ขึน้ในความสามารถของฉันและรูสึ้ก
ถึงพลังของเพลงสวดในชีวติ

เพลงสวดเป็นเหมือนพระคมัภีร์
เพราะพูดความจรงิ เมื่อฉันเล่นเพลง
สวด ฉันรูสึ้กเหมือนกําลัง´งตวัอยู่
ในพระคมัภีร ์การฝึกเล่นเพลงสวด
เป็นจุดเริม่ตน้ของการสรา้งประจักษ์
พยานและการเรยีนรูค้วามจรงิของฉัน 
ฉันพบวา่ตนเองกําลังอ่านเน้ือรอ้งของ
เพลงสวดตา่งๆ เพื่อช่วยฉันตลอดวนั 
การเล่นเปียโนทําให้ประจักษ์พยาน
ของฉันเข้มแข็งขึน้และเปิดประตใูห้
ฉันทุกหนแห่งที่ฉันไป ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา

ทักษะเปียโนของฉันไม่ดีขึน้ท้ังท่ีฝึกมาหลายปี พ่อแม่บอกว่าฉันจะเลิก
ได้โดยมีเง่ือนไขหน่ึงข้อ น่ันคือ ฉันต้องฝึกเล่นเพลงสวด 50 เพลง

ตั้งใจจะ เลิก
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จาก ประสบการณ์อันน่าต่ืนตระหนก ท่ีสุดของชีวิต  
ดิฉันรู้สึกว่า พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่กับดิฉัน  

ระหว่างการเดินทางท้ังหมด

ย า า กา

เ ช้าตรูว่นัหน่ึงในปี 2008 คณุแม่ปลุกดฉัินให้ตืน่ไป
โรงเรยีน เช้าวนัน้ันดฉัินมีความสุขมาก แต่ไม่รูว้า่จะ
กลายเป็นวนัเลวรา้ยที่สุดของชีวติหรอืครัง้สุดท้ายที่จะ

ไดอ้ยู่กับท่าน วนัน้ันดฉัินเรยีนไม่ครบทุกวชิาเพราะเพื่อน
คนหน่ึงของครอบครวัเรามารบัดฉัินและบอกวา่คณุแม่ฆ่า
ตวัตาย ดฉัินอายุเพียง 12 ขวบ

ดฉัินคดิวา่ “จะอยู่ โดยไม่มีแม่ไดอ้ย่างไร” ท่านเป็น
เพื่อนที่ดทีี่สุดของดฉัิน

ดฉัินรอ้งไห้หลายเดอืน ดฉัินไม่ชอบไปโรงเรยีนเพราะ
เด็กคนอื่นปฏิบัตติอ่ดฉัินไม่เหมือนเดมิและรูสึ้กเศรา้ใจ
แทนดฉัิน ดฉัินไม่ทราบจะทําอย่างไรด ีรูแ้ตเ่พียงวา่ตอ้ง
เข้มแข็งให้ทุกคนเห็น

วนัหน่ึง ห้าหรอืหกเดือนหลังจากคุณแม่สิน้ชีวติ 
ดิฉันอยู่คนเดียวในห้อง รอ้งไห้อยู่รมิหน้าต่าง พยายาม
เข้าใจวา่ดิฉันอยู่ที่น่ีเพื่ออะไร จู่ๆ ก็ ได้ยินเสียงในหัววา่  
“เจ้าเป็นลูกสาวของเรา เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าทุกข์ ใจ”  
ดิฉันรูว้า่น่ันคือพระผู้เป็นเจ้า แต่น่ันทําให้ดิฉัน
ประหลาดใจเพราะดิฉันไม่เช่ือในพระองค์อีกแล้ว โดย
เฉพาะตัง้แต่รูสึ้กวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงพรากคุณแม่ไป
จากดิฉัน แม้ ไม่รูว้า่พระองค์ทรงหมายความวา่อย่างไร 
แต่ดิฉันรูสึ้กปลอดภัย

สามปีตอ่มาดฉัินไปเยี่ยมคณุลุงที่ โรม อิตาลี ท่านพรํา่
บอกดฉัินเกี่ยวกับศาสนจักรน้ีที่ท่านไป วนัอาทิตย์วนัหน่ึง 

ท่านพาดฉัินไปดว้ย ดฉัินจะจดจําตลอดไปขณะเดนิเข้า
ประตโูบสถ์เป็นครัง้แรกและรูสึ้กถึงความรกัของพระบิดา
บนสวรรคเ์มื่อเข้าไป รูสึ้กเหมือนบ้าน

ดฉัินเริม่ไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์และไปรว่มกิจกรรม
ทุกอย่างระหวา่งสัปดาห์ ดฉัินชอบอยู่กับเยาวชนของ
ศาสนจักร พวกเขาทําให้ดฉัินมีความสุขมากขึน้ พวกเขา
คดิและเช่ือในส่ิงเดยีวกับที่ดฉัินคดิและเช่ือ หลังจากน้ัน
สามเดอืน วนัหยุดฤดรูอ้นของดฉัินสิน้สุดลงและตอ้งกลับ
ไปแอลเบเนีย

เมื่อดฉัินกลับบ้าน ดฉัินบอกคณุพ่อเกี่ยวกับความรูสึ้ก
ที่มีและรูสึ้กมีความสุขมากตลอดช่วงเวลาน้ัน ท่านไม่ชอบ 
ท่านบอกวา่ท่านจะไม่ยอมให้ดฉัินไปโบสถ์หรอืเรยีนรูเ้พิ่ม
เตมิเกี่ยวกับโบสถ์น้ันอีก ดฉัินจึงตอ้งอดทนเป็นเวลาสาม
ปีตดิตอ่กันจนกวา่จะอายุ 18 ปี จากน้ันดฉัินจะสามารถ
ตดัสินใจไดเ้องและรบับัพตศิมา

ระหวา่งน้ีดฉัินไดร้บัพรที่มีคนมากมายบอกดฉัินเกี่ยว
กับส่ิงที่พวกเขาเรยีนรูท้ี่ โบสถ์ทุกวนัอาทิตย์ คนหน่ึงใน 
น้ันคอืสเตฟานี เธออยู่ ในอิตาลีเมื่อคณุลุงของดฉัินเข้า 
รว่มศาสนจักร แตเ่ธอกลับไปบ้านที่สหรฐั คณุลุงคดิวา่จะ 
ดสํีาหรบัเราถ้าเราเขียนไปหากัน ดฉัินจึงเพิ่มเธอเป็น 
เพ่ือนบนเฟซบุค

ถึงแม้ ไม่เคยพบกันเป็นส่วนตวั แตด่ฉัินจะสํานึกคณุ
ตลอดไปที่เธอช่วยดฉัินสรา้งศรทัธาและเรยีนรูม้ากขึน้

อำกำรตกใจสุดขีด  
ควำมเศร้ำใจ และแผน 

ของพระผูเ้ป็นเจำ้
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เกี่ยวกับพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์เธอเขียนถึงดฉัินเกือบทุก
วนัอาทิตย์ บอกทุกอย่างที่เรยีนรู้ ใน
ศาสนจักรและตอบคาํถามของดฉัิน 
เธอเป็นเพื่อนที่ดมีาก

ในที่สุด หลังจากอดทนรอหลายปี 
ดฉัินรบับัพตศิมาหลังวนัเกิดปีที่ 18 
เพียงสองวนั และอีกไม่นานดฉัินจะ
ไดแ้บ่ง¶นความสุขที่รูสึ้กวนัน้ันให้คณุ
แม่เพราะดฉัินจะรบับัพตศิมาแทน
ท่าน ดฉัินทราบวา่ท่านจะภูมิ ใจกับ
ชีวติที่ดฉัินเลือก

ดฉัินรูสึ้กไดร้บัพรจากพระบิดาบน
สวรรคเ์พราะพระองคท์รงอยู่กับดฉัิน
ระหวา่งการเดนิทางทัง้หมดในหลายๆ 
ดา้น ดฉัินเพียงแตต่อ้งรอและอดทน
เพราะพระองคท์รงมีแผนสําหรบั
ดฉัิน พระองคท์รงเป็นผู้ประทาน
ความเข้มแข็งให้ดฉัินผ่านพ้นความ
ท้าทายทัง้หมดที่พบเจอ พระองคท์รง
อยู่ที่น่ันเสมอ ทรงช่วยให้ดฉัินมีความ
สุขมากขึน้ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในแอลเบเนีย
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จงวางใจพระเจ้า และพระองค์จะ
ประทานพรท่านขณะพยายาม 

แบ่งปันพระกิตติคุณ

แม้จะ แม้จะ 

ย อ็ อ
อ ย ย า

แห่งสำวกเจด็สิบ

มัยข้าพเจ้าเป็นประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ ในบราซิล มัยข้าพเจ้าเป็นประธานคณะเผยแผ่คนใหม่ ในบราซิล 
ข้าพเจ้าสัข้าพเจ้าสัข้าพเจ้าสมภาษณ์เอ็ลเดอรบ์างคน ข้าพเจ้าขอให้คนมภาษณ์เอ็ลเดอรบ์างคน ข้าพเจ้าขอให้คนัมภาษณ์เอ็ลเดอรบ์างคน ข้าพเจ้าขอให้คนั
หน่ึงบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับตวัเขา

“ผมขีอ้ายมาก” เขาบอก เขากังวลวา่ความเขินอายของอายมาก” เขาบอก เขากังวลวา่ความเขินอายของ
เขากาํลังเป็นอุปสรรคตอ่การรบัใช้

ข้าพเจ้าถามวา่ “คณุคดิไหมวา่พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้ข้าพเจ้าถามวา่ “คณุคดิไหมวา่พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้
คุณเป็นผู้สอนศาสนาที่

ข้าพเจ้าถามวา่ “คณุคดิไหมวา่พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้
่

ข้าพเจ้าถามวา่ “คณุคดิไหมวา่พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้
ดี ได้”

“ผมเช่ื
คุณเป็นผู้สอนศาสนาที

่
คุณเป็นผู้สอนศาสนาที

อวา่พระเจ้าทรงทําไดทุ้กอย่างครบั”าไดทุ้กอย่างครบั”า
“ถ้าอย่างน้ันก็ ให้พระองคช่์วยคณุส

ไดทุ้กอย่างครบั”
“ถ้าอย่างน้ันก็ ให้พระองคช่์วยคณุส

ไดทุ้กอย่างครบั”
ิ“ถ้าอย่างน้ันก็ ให้พระองคช่์วยคณุสิ“ถ้าอย่างน้ันก็ ให้พระองคช่์วยคณุส คณุคดิวา่คณุจะ คณุคดิวา่คณุจะ

ทําได้ ไหม”าได้ ไหม”า
“ ไดค้รบั” เขาตอบ
ข้าพเจ้าตอ้งสารภาพวา่ขณะที่เขาเดนิออกไป ข้าพเจ้าคดิวา่ เขาเดนิออกไป ข้าพเจ้าคดิวา่ 

“หวงัวา่จะไดผ้ล”
หลายสัปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็ัปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็ั

มาสัมภาษณ์อีกครัง้ คราวนี
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

มภาษณ์อีกครัง้ คราวนี
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

ัมภาษณ์อีกครัง้ คราวนีั
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

้
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

มภาษณ์อีกครัง้ คราวน้ีมภาษณ์อีกครัง้ คราวนี
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

มภาษณ์อีกครัง้ คราวนี
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

้
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

มภาษณ์อีกครัง้ คราวนี
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

คูข่องเอ็ลเดอรท์ี่
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

่
ปดาห์ผ่านไปและไม่นานผู้สอนศาสนาคนเดมิก็

เขินอายพูดวา่ เขินอายพูดวา่ 
“ประธานครบั ผมไม่ทราบวา่คณุบอกอะไรเขา แตเ่ขาไม่เหมือน“ประธานครบั ผมไม่ทราบวา่คณุบอกอะไรเขา แตเ่ขาไม่เหมือน
เดมิ เขากลายเป็นคนพูดกับผู้คนเก่งมาก” ดว้ยเหตนีุเดมิ เขากลายเป็นคนพูดกับผู้คนเก่งมาก” ดว้ยเหตน้ีุ
“ประธานครบั ผมไม่ทราบวา่คณุบอกอะไรเขา แตเ่ขาไม่เหมือน

้
“ประธานครบั ผมไม่ทราบวา่คณุบอกอะไรเขา แตเ่ขาไม่เหมือน

ข้าพเจ้า
จึงเฝ้ารอจะพูดคยุกับเขาอีกครัง้
เดมิ เขากลายเป็นคนพูดกับผู้คนเก่งมาก” ดว้ยเหตนีุ
จึงเฝ้ารอจะพูดคยุกับเขาอีกครัง้
เดมิ เขากลายเป็นคนพูดกับผู้คนเก่งมาก” ดว้ยเหตนีุ

อาย
กต็ามกต็าม
อาย
กต็าม
อาย
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เมื่อเขาเข้ามาในห้องทํางานของข้าพเจ้า เขาก้มมองดเูท้า
ของเขา

“ผมมีข่าวดจีะบอกครบั” เขาพูด “ผมยังขีอ้ายอยู่ แตผ่ม
ทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยผม แล้วก็อ้าปากและเริม่พูด คณุรู้
อะไรไหม ตอนน้ีผมทําอย่างน้ันตลอด ผมจําไม่ไดด้ว้ยซํา้วา่
ผมพูดอะไร เรือ่งเหลือเช่ือคอืผู้คนชอบ พวกเขารูสึ้กถึงพระ
วญิญาณ พวกเขาเข้าใจผมและส่ิงที่ผมตอ้งบอกพวกเขา

ข้าพเจ้าประหลาดใจที่เห็นผู้สอนศาสนาคนน้ีเปลี่ยนไป
เมื่อเขาวางใจในพระเจ้า เขากลายเป็นเครือ่งมือที่ยิ่งใหญ่ ใน
การนําความสุขมาให้คนมากมาย

กำรเอำชนะควำมกลวั
เมื่อเราแบ่ง¶นพระกิตตคิณุ บางครัง้เรารูสึ้กประหม่า  

แตต่ามที่ผู้สอนศาสนาผู้เขินอายคนน้ีแสดงให้เห็น พระเจ้า
จะทรงนําทางเราถ้าเราวางใจพระองค ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะทรงช่วยให้เรารูว้า่จะพูดอะไร (ด ู2 นีไฟ 32:2– 3) และเมื่อ
ผู้คนรูสึ้กถึงพระวญิญาณ พวกเขามักจะตอบสนองในทาง
บวก หลายคนสนใจส่ิงที่เราเช่ือและตอ้งการรูม้ากขึน้

ปีติมำก
ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานวา่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรง

นําทางเราขณะที่เราพยายามแบ่ง¶นพระกิตตคิณุ และ
ในระหวา่งน้ันเราจะรูสึ้กปีตมิาก อันที่จรงิ ปีตน้ัินอยู่
กับเราไม่เฉพาะเวลาน้ีเท่าน้ันแต่ ในโลกที่จะมาถึงดว้ย 
(ด ูคพ. 18:16) น่ันเป็นเหตผุลที่สมควรให้ท่านก้าวออกจาก
พืน้ที่สบายและทําบางส่ิงแม้จะอายก็ตาม ◼

ามก ามอยา า ามา
อา

นอกจำกควำมเขินอำยแลว้ ขำ้พเจำ้รู้วำ่มีควำมกลวัอีก
สำมอยำ่งท่ีท�ำใหพ้วกเรำบำงคนพดูวำ่ “ฉนักลวัวำ่ถำ้ฉนั
พดูเร่ืองพระกิตติคุณ ฉนัจะเสียเพื่อน” ขอบพระทยัท่ีเรำ
สำมำรถเอำชนะควำมกลวัเหล่ำนั้นไดด้ว้ยศรัทธำ

มมาก อ
ถำ้ท่ำนขำดควำมรู้เก่ียวกบัพระกิตติคุณ ผูส้อนศำสนำ
เตม็เวลำสำมำรถช่วยได ้พวกเขำสำมำรถสอนข่ำวสำร
เร่ืองกำรฟ้ืนฟแูก่เรำ ช่วยเรำเสริมสร้ำงศรัทธำในพระเจำ้
พระเยซูคริสต ์ช่วยใหเ้รำเขำ้ใจเร่ืองกำรกลบัใจและวธีิ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติเรำ และสำเหตุท่ีบพัติศมำและของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบริสุทธ์ิส�ำคญั แหล่งควำมรู้
ท่ีส�ำคญัมำกอีกแหล่งหน่ึงคือ ส่ังสอนกิตติคุณของเรา 
ขำ้พเจำ้ขอกระตุน้ใหเ้ยำวชนชำยและเยำวชนหญิงทุก
คนมีไวค้นละหน่ึงเล่มและท�ำใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของกำร
ศึกษำประจ�ำวนักบัพระคมัภีร์ของท่ำน

ม ย า มากอ
ถำ้ท่ำนขำดประสบกำรณ์ ใหฝึ้กกบัผูส้อนศำสนำ!  
พวกเขำสำมำรถช่วยใหท่้ำนรู้วำ่จะพดูหรือไม่พดูอะไร
ในสถำนกำรณ์นั้นๆ เม่ือท่ำนใชเ้วลำกบัผูส้อนศำสนำ 
ท่ำนจะรู้สึกถึงควำมรักท่ีพวกเขำมีต่อพระกิตติคุณและ
ต่อเพื่อนมนุษย ์พวกเขำพบควำมกลำ้หำญในกำรแบ่ง
ปันพระกิตติคุณ พวกเขำสำมำรถช่วยใหท่้ำนท�ำได้
เหมือนกนั

ก มก า
เม่ือเรำแบ่งปันประจกัษพ์ยำน เรำช่วยใหเ้พื่อนๆ เห็น
ส่ิงท่ีส�ำคญักวำ่ และพวกเขำเร่ิมเคำรพเรำและรักเรำดว้ย
สำยตำท่ีต่ำงจำกเดิม ส่ิงน้ีเกิดข้ึนแทบทุกคร้ัง คนหนุ่ม
สำวส่วนใหญ่พดูวำ่ “ฉนักลวั แต่เม่ือฉนัพดูอยำ่งจริงใจ 
เพื่อนเร่ิมวำงใจและถำมค�ำถำมมำกข้ึน” เรำไม่ควรกลวั
กำรแบ่งปันส่ิงท่ีเรำมี ส่ิงนั้นมีค่ำเพรำะมำจำกพระผูเ้ป็น
เจำ้ และมีวธีิอะไรท่ีจะแสดงควำมรักต่อเพื่อนของเรำได้
ดีไปกวำ่แบ่งปันส่ิงท่ีเรำรู้วำ่จริงเล่ำ

มย อายอย ต ม
อ า

ย ม
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ากกา อ ก
ซำบรินำ ที., เซำเปำล ูบรำซิล

หอ้งสนทนำ

อ ตย ก
อลิฟซี เอช., ฮำลิสโก เมก็ซิโก
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มื่อดิฉันยังเล็ก ดิฉันกับครอบครวัประสบ¶ญหาการ
เงินมากมายต่อเน่ืองจนดิฉันอายุราวสิบขวบ คุณพ่อ

ไม่สามารถหางานอื่นทําได้ ด้วยเหตุน้ีจึงทํางานเป็นพ่อค้า
หาบเรแ่ละได้เงินน้อยมาก คุณแม่อยู่บ้านดูแลดิฉันกับ
น้องชาย

ถึงแม้จะประสบความยากลําบากมากมาย แตเ่รามี
ประจักษ์พยานเรือ่งการจ่ายส่วนสิบและเงินบรจิาคอื่นๆ  
เราจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์ทุกเดอืนและไม่เคยขาดส่ิงใด 
เรารูแ้น่นอนวา่เราไดร้บัพรตลอดเวลาเพราะพระเมตตาอัน

ไรข้อบเขตของพระเจ้าและเพราะพระองคท์รงรกัษาสัญญา
เมื่อเราเช่ือ¯งพระบัญญัตขิองพระองค์

ในท่ีสุดช่วงของ¶ญหาการเงินก็สิน้สุดลง พรที่พระเจ้า
ประทานแก่เราในช่วงไม่กี่ปีมาน้ีน่าทึ่งมาก

ดฉัินรูว้า่สําหรบัคนที่จ่ายส่วนสิบและเงินบรจิาคอย่าง
ซ่ือสัตย์ดว้ยความรกัโดยมีเป้าหมายจะเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่น 
พวกเขาจะไม่ขาดส่ิงใดและบางอย่างที่ดกีวา่จะเกิดขึน้ ดงั
ที่เกิดขึน้กับดฉัินและครอบครวั พรจะเพิ่มขึน้ ดฉัินรูเ้ช่น
น้ัน ดฉัินดาํเนินชีวติตามน้ัน ◼

ตอนตน้เทอมทกุเทอมท่ีโรงเรยีน 
เราจะไดร้บัของฟรหีน่ึงชดุ  

มสีมดุจดหน่ึงเลม่ กาํหนดการหน่ึง
เล่ม และผลติภัณฑต์วัอย่างหน่ึงชดุ  
ปีหน่ึงดฉัินตอ่แถวรบัของและทราบวา่
ของท่ีไดเ้ป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่ดฉัิน

เมื่อสิน้วนั ดฉัินเห็นพวกเขากําลัง
แจกของแบบเดยีวกันอีกสองชุด  
ดฉัินจะตอ่แถวรบัของชุดที่สองอีกครัง้
ก็ ได ้ดฉัินตดัสินใจจะทําอย่างน้ัน  
ถึงอย่างไรก็เป็นของฟร ีและดฉัิน
จําเป็นตอ้งใช้

ดฉัินแวะเข้าห้องน้ําและเห็น
โทรศัพท์มือถือที่เด็กผู้หญิงบางคน

ลืมทิง้ไว ้เป็นโทรศัพท์
รุน่ล่าสุด ดฉัินเพิ่งทํา
โทรศัพท์ของตวัเองหาย
เมื่อสัปดาห์ก่อน แตด่ฉัิน
ไม่คดิจะเก็บไว ้“น่ันคอืการ
ขโมย” ดฉัินพูดกับตวัเอง

ระหวา่งเดนิไปรบัของฟรชีุดที่สอง 
ดฉัินเข้าใจวา่น่ันก็ ไม่ซ่ือสัตย์เท่าๆ กับ
การเก็บโทรศัพท์ ไวเ้พราะดฉัินจะตอ้ง
โกหกวา่ดฉัินยังไม่ไดร้บั

ดิฉันขอบคุณประสบการณ์
เล็กๆ น้ีที่สอนบทเรียนยิ่งใหญ่แก่
ดิฉัน ดิฉันวางโทรศัพท์ ไว้ที่เดิม
และกลับบ้านพร้อมสมุดจดหน่ึงเล่ม 

กําหนดการหน่ึงเล่ม และผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างหน่ึงชุด แต่ด้วยความรู้สึกดี
ที่ดิฉันซ่ือสัตย์ ในทุกส่ิง ไม่ว่าจะเล็ก
น้อยเพียงใด ◼
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“ฉนัถกูลอ้ท่ีโรงเรียนเพรำะเป็น
แอลดีเอส ฉนัรู้วำ่ฉนัตอ้งยนืหยดั
ในส่ิงท่ีฉนัเช่ือ แต่ท�ำไดย้ำกมำก! 
ฉนัจะกลำ้มำกพอไดอ้ยำ่งไร”

ท่
 านพูดถูกที่วา่ท่านตอ้งกล้าเผชิญสถานการณ์น้ี 
อย่างไรก็ด ีพระเยซูครสิตท์รงบัญชาวา่ “จงลุกขึน้และ
ฉายส่องออกไป, เพื่อแสงสวา่งของเจ้าจะเป็นธงให้
ประชาชาต”ิ (คพ. 115:5) แตค่วามกล้าที่จะทําให้แสง
สวา่งของท่านส่องออกไปอาจจะหมายถึงหรอืไม่ได้

หมายถึงการพูดคดัคา้นคนที่หัวเราะเยาะท่าน
ในทัง้สองกรณี ท่านสามารถปล่อยให้การตอ่ตา้นสรา้งแรง

บันดาลใจให้ท่านเป็นคนดขีึน้ เมื่อท่านพยายามเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของท่าน ท่านสามารถพัฒนาความกล้าแบบ
เงียบๆ ที่จะช่วยให้ท่านพูดหรอืยังคงทําส่ิงถูกตอ้ง แม้คนอื่นจะ
หัวเราะเยาะก็ตาม

การถูกล้ออาจทําให้ ไม่พอใจ แตจ่ําไวว้า่ท่านสามารถสวด
อ้อนวอนขอให้เป่ียมดว้ยจิตกุศลไดท้ัง้น้ีเพื่อคนอื่นๆ จะสามารถ
รูสึ้กถึงความรกัของพระครสิตผ์่านท่าน (ด ูโมโรไน 7:48) เพราะ
ทุกสถานการณ์มีความพิเศษในตวั จงแสวงหาการนําทางจาก
พระวญิญาณเพื่อให้รูว้ธิีตอบสนองเหมือนพระครสิต์ ในแตล่ะ
กรณี

อาจจะดทีี่สุดถ้าพูดเป็นการส่วนตวักับคนที่ล้อท่านหรอืแค่ไม่
สนใจคาํพูดเสียดสีขณะดาํเนินชีวติตามความเช่ือของท่านตอ่ไป 
ขึน้อยู่กับสถานการณ์น้ันๆ ถ้าคนอื่นไม่สนใจ¯งส่ิงที่ท่านตอ้ง
พูด แบบอย่างความเมตตา การให้อภัย และความจรงิใจของท่าน
อาจจะเป็นข่าวสารซ่ึงดทีี่สุดที่ท่านจะส่งให้ ได้

แสดงควำมกลำ้หำญท่ีแทจ้ริง
คนที่ล้อคณุอาจไม่หยุดเพียงเพราะ
คณุกล้าพอจะขอให้พวกเขาหยุด  
แตพ่วกเขาอาจจะหยุดเมื่อคณุแสดง
ความกล้าโดยดาํเนินชีวติอย่างที่คณุ
เป็น—วสุิทธิชนยุคสุดท้ายคนหน่ึง 
กวา่คณุจะรูต้วั แสงเรอืงรองของความ
เห็นชอบจากพระบิดาบนสวรรคค์ง
ส่องมาที่คณุแล้ว โดยหวงัเต็มที่วา่
จะเปิดตาพวกเขาให้มองเห็นพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูในชีวติคณุ
ไบรท์ ย.ูอาย ุ17 ปี, รัฐอีโม ไนจเีรีย

พบควำมเขม้แขง็ในเร่ืองพื้นฐำน
การสวดอ้อนวอนและการอดอาหาร
สําคญัเพราะจะช่วยให้คณุสามารถ
เผชิญกับคาํพูดเย้าแหย่และความ
ท้าทายที่ โรงเรยีน เฉกเช่นพระเยซู
ครสิตเ์ผชิญกับการล้อเลียนมากมาย
เมื่อครัง้ประทับบนแผ่นดนิโลก น่ัน
จะช่วยให้คณุมีความรกัและความ
อดทนตอ่คนอื่นมากขึน้
วอลเตอร์ ซี. อาย ุ15 ปี, คาเอน เปรู

รับกำรน�ำทำงผำ่นกำร
สวดออ้นวอน
ดฉัินเป็นสมาชิกคน
เดยีวในโรงเรยีนมานาน 
เพื่อนสนิทดเูหมือนจะ

เข้าใจ แตเ่พื่อนคนอื่นๆ ที่ โรงเรยีนล้อ
ดฉัิน วนัหน่ึงดฉัินสวดอ้อนวอนและ
รูสึ้กวา่ตอ้งพูดกับคนหน่ึงที่ยุคนอื่น
ให้ล้อดฉัิน ดฉัินอธิบายวา่ดฉัินไม่รูสึ้ก
โกรธเขาเลย แตข่อให้เขาเคารพดฉัิน
อย่างที่เขาอยากให้คนอื่นเคารพเขา 
หลังจากไดย้ินการสนทนาของเรา  
ครคูนหน่ึงของดฉัินจะคอยปกป้อง

คาํตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศ
หลักคาํสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

า าม าตอ



ยา

ดฉัินเสมอเมื่อเขาเห็นบางอย่างเกิด
ขึน้ ดฉัินรูว้า่พระเจ้าจะทรงอยู่กับคณุ
เมื่อคณุพูดกับคนเหล่าน้ี
ชาเนลา เอส. อาย ุ14 ปี, ปังกาสินาน 
ฟิลปิปินส์

สร้ำงประจกัษพ์ยำนของคุณ
หน่ึง มีประจักษ์พยานแท้จรงิถึงความ
จรงิที่คณุตอ้งการแบ่ง¶นกับผู้อื่น จาก
น้ันจงรกัคนที่ล้อคณุและอย่าโตเ้ถียง 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยสนับสนุน
ความขัดแย้ง (ด ู3 นีไฟ 11:29) สําคญั
ที่สุดคอืพยายามให้มีพระวญิญาณอยู่
กับคณุตลอดเวลา พระวญิญาณจะ
ทรงช่วยให้คณุมีความรกัมากขึน้และ
กล้าหาญมากขึน้ พระองคจ์ะทรงทําให้
คาํพูดของคณุมีพลัง
จเูลยี เอฟ., อาย ุ19 ปี เฮสเซ เยอรมนี

รักศตัรูของคุณ
ดฉัินเคยอยู่ ใน
สถานการณ์คล้ายกัน 
ถ้าคณุมีศรทัธาและ
อ่อนน้อมถ่อมตน คณุ

จะไดร้บัพลังและมีศรทัธาที่คณุตอ้ง
ใช้ “รกัศัตรขูองท่าน และจงอธิษฐาน
เพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่าน” 
(มัทธิว 5:44) ดฉัินขอให้คณุคน้ควา้
พระคมัภีรห์าคาํตอบวา่จะเข้มแข็ง
ไดอ้ย่างไร สวดอ้อนวอนเมื่อคณุรูสึ้ก
โดดเดีย่วในศรทัธาของคณุ โรม 8:31 
กล่าววา่ “ส่ิงเหล่าน้ีเราจะวา่อย่างไร? 
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัด
ขวางเราได?้” คณุมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่
ฝ่ายคณุ! ทุกอย่างเกิดขึน้ได้
เรแกน ท.ี, อาย ุ15 ปี ยทูาห์  
สหรัฐอเมริกา

ามก า า อ ก าก าม
อม อ า

“กำรเป็นคนแตกต่ำงและโดดเด่ียว
ท่ำมกลำงฝงูชนมกัเป็นเร่ืองยำก  
เรำมกัจะกลวัส่ิงท่ีคนอ่ืนคิดหรือพดู 
ถอ้ยค�ำจำกสดุดีปลอบโยนเรำ  
‘พระยำห์เวห์ทรงเป็นควำมสวำ่ง
และควำมรอดของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้
จะกลวัผูใ้ดเล่ำ? พระยำห์เวห์ทรง
เป็นท่ีก�ำบงัอนัแขง็แกร่งแห่งชีวติ
ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้จะเกรงผูใ้ดเล่ำ?’ 
[สดุดี 27:1] เม่ือเรำท�ำใหพ้ระ
คริสตเ์ป็นศนูยก์ลำงของชีวติเรำ 
ควำมกลวัของเรำจะถกูแทนท่ีดว้ย
ควำมกลำ้หำญอนัเกิดจำกควำม
เช่ือมัน่ของเรำ”

า ม อ มอ ็
อยา า เลยีโฮนา, ย

า าม ตอ

อยำ่กลวั
พดูเรือ่งศาสนาของ
คณุให้บอ่ยขึน้หรอืทํา
ส่ิงตา่งๆ โดยมุง่หมาย
จะยกเรือ่งน้ีขึน้มาพดู 

ดฉัินอยู่ในสถานการณ์คลา้ยกันและ
เขยีนบนเป้สะพายหลงัของดฉัินวา่ 
“ฉันรกัการเป็นแอลดเีอส” การทําเช่น
น้ันเปิดประตรูบัโอกาสมากมายของ
การเผยแผศ่าสนาและแสดงใหค้น
อืน่ๆ เห็นวา่ดฉัินไมก่ลัวทีจ่ะใหพ้วก
เขารูว้า่ดฉัินเป็นแอลดเีอส ไมว่า่คณุ
จะทําอะไร อย่าปลอ่ยใหพ้วกเขาขดั
ขวาง สวดออ้นวอนใหพ้วกเขาและให้
ตวัคณุเอง ไม่นานคณุจะพบวา่ถา้คณุ
มุง่หมายจะช่วยจติวญิาณของคนอืน่ให้
รอด คณุจะไมก่ลัวเมือ่จะใหพ้วกเขารู้
ความจรงิในพระกิตตคิณุของพระบดิา
ซาวานนา พ.ี อาย ุ14 ปี, รัฐเทกซัส 
สหรัฐอเมริกา

“ฉนัจะรู้ไดอ้ยำ่งไร
วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้
ทรงฟังค�ำสวด
ออ้นวอนของฉนั”

ส่งค�ำตอบของท่ำนและภำพควำมละเอียดสูง 
ตำมควำมประสงคข์องท่ำนมำก่อน 1 พฤษภำคม 
2016 ท่ี liahona. lds. org, ทำงอีเมล liahona@ 
ldschurch. org, หรือส่งทำงไปรษณีย ์ 
(ดูท่ีอยูใ่นหนำ้ 3)

ระบุขอ้มูลและค�ำอนุญำตต่อไปน้ีไวใ้นอีเมล
หรือจดหมำยของท่ำนดว้ย: (1) ช่ือนำมสกลุ 
(2) วนัเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสำขำ (4) สเตค 
หรือทอ้งถ่ิน (5) ค �ำอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์ 
อกัษรของท่ำน และถำ้ท่ำนอำยตุ �่ำกวำ่ 18 ปีตอ้ง
มีค�ำอนุญำตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรของผูป้กครอง
ใหพ้ิมพค์ �ำตอบและรูปถ่ำย (ส่งทำงอีเมลได)้

อำจมีกำรแกไ้ขควำมยำวหรือควำมชดัเจนของค�ำ
ตอบท่ีส่งมำ
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อัครสาวกเป็นผู้รบัใช้ของพระเจ้า พวกท่านเดนิ
ทางไปเยี่ยมสมาชิกของศาสนจักรทั่วโลก

ครัง้แรกที่ข้าพเจ้าเดนิทางในฐานะอัครสาวก ข้าพเจ้าพบ
ชายคนหน่ึงที่มี¶ญหาเรือ่งการดาํเนินชีวติตามพระคาํแห่ง
¶ญญา ข้าพเจ้าบอกเขาวา่ “พระเจ้าทรงส่งผมมาให้ข่าวสารที่
เรยีบง่ายมากกับคณุ น่ันก็คอื ‘คณุทําได!้ ผมสัญญาวา่คณุจะมี
ความช่วยเหลือจากพระองคข์ณะเผชิญความท้าทายน้ี’”

พระเจ้าจะทรงส่งอัครสาวกคนหน่ึงให้เดนิทางครึง่โลกมา
ช่วยแคค่นๆ เดยีวหรอื คาํตอบคอื ใช่ พระองคท์รงทําเช่นน้ัน
เสมอ ◼

จากการถ่ายทอดรายการพบกับเอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอรเ์บดนาร์

อคัรสาวกท�าอะไร
าตอ ากอ า ก

ย อ็ อ
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แห่งโควรัมอคัรสำวก
สิบสอง
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เ มื่อดฉัินอายุแปดขวบ ดฉัินเห็น
ศาสดาพยากรณ์ ประธานเดวดิ 

โอ. แมคเคย์ (1873–1970) ท่านมา
อุทิศอาคารหลังใหม่ของศาสนจักร
ในเมืองพอลไมรา รฐันิวยอรก์ 
สหรฐัอเมรกิา ครอบครวัของดฉัิน
ไปรว่มการอุทิศ คนอีกมากมายมา
รว่มดว้ย เราทุกคนตืน่เตน้ที่ ไดเ้ห็น
ศาสดาพยากรณ์!

ดิฉันตัวเล็กมาก จึงมองไม่เห็น
เพราะมีคนยืนบังอยู่รอบๆ แต่ดิฉัน
ยังรู้สึกได้ถึงความรักของประธาน
แมคเคย์ ดิฉันเห็นผมสีขาวและ
สีหน้าใจดีของท่านเพียงครูเ่ดียว 
ดิฉันคิดว่า “ศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าหน้าตาแบบน้ีหรือน่ี” 

ดิฉันเคยอ่านเรื่องศาสดาพยากรณ์
ในพระคัมภีร์ แต่น่ีเป็นครัง้แรกท่ี
เห็นตัวจริงของศาสดาพยากรณ์
หรือเจ้าหน้าท่ีชัน้ผู้ ใหญ่ ดิฉันทราบ
ว่าศาสดาพยากรณ์มีตัวตน และ
พวกท่านรักเรา! ดิฉันจะจดจําความ
รักและสันติสุขที่รู้สึกในวันน้ัน
ตลอดไป

เมื่ออายุ 11 ขวบ ดฉัินมีอีก
ประสบการณ์หน่ึงที่ช่วยให้ดฉัินรูสึ้ก 
ถงึสันตสุิขในใจ การประชมุใหญส่เตค 
มาถึงแล้ว และดฉัินตอ้งรอ้งเพลง
ในคณะนักรอ้งประสานเสียงสเตค 
ดฉัินตืน่เตน้มาก! ดฉัินสวมเสือ้สี
ขาวและรูสึ้กพิเศษมาก เพลงที่เรา
รอ้งมีถ้อยคาํจาก ยอห์น 14:27  

สนัติสขุในใจ
ดิฉัน

“เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวกท่าน 
สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่านน้ัน  
เราไม่ได้ ให้อย่างที่ โลกให้ อย่าให้ ใจ
ของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” 

ถ้อยคําเหล่าน้ันสัมผัสใจดิฉัน
จรงิๆ และดิฉันจําได้นับแต่น้ัน 
เมื่อดิฉันรอ้งถ้อยคําเหล่าน้ัน ดิฉัน
รูว้า่เป็นความจรงิ ดิฉันรูสึ้กวา่พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงบอกดิฉัน
วา่การติดตามพระเยซูครสิต์ช่วย
ให้เรารูสึ้กถึงสันติสุข นับแต่น้ัน
เป็นต้นมา ทุกครัง้ที่มีความท้าทาย 
พระคัมภีรข์้อน้ีเข้ามาในใจและให้
สันติสุขแก่ดิฉัน ความจรงิที่ดิฉัน
เรยีนรูเ้มื่อเยาวว์ยัเป็นพรแก่ดิฉัน
ทัง้ชีวติ ◼
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ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึง
ในฝ่ำยประธำน
เยำวชนหญิง
สำมญั
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ย า ย อ
เรียบเรียงจำกเร่ืองจริง

“©งสิ ©งสิ เสียงกระซิบจากพระ
วญิญาณ ©งสิ ©งสิ ©งเสียงสงบแผ่ว
เบา” (เลียโฮนา, เม.ย. 2006, พ13)

อีธานน่ังในช่วงเวลาของการแบ่ง
¶นและมองูดแูซมเพื่อนสนิท

แสดงประจักษ์พยาน ซาราห์เพื่อน
ของเขากําลังรอเป็นคนถัดไป แซม
พูดถึงโครงการบําเพ็ญประโยชน์ที่
เขาทํา เขาบอกวา่เขามีประจักษ์
พยานเรือ่งการรบัใช้ ซาราห์
แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
ครอบครวั ครขูองอีธานแสดง
ประจักษ์ดว้ย ท่านพูดเกี่ยว
กับงานพระวหิาร ทุกคนเป็น
พยานวา่ศาสนจักรน้ีจรงิ  
ดเูหมือนทุกคนมีประจักษ์
พยาน ยกเวน้อีธาน

“ผมมีประจักษ์พยานเรือ่ง
อะไร” อีธานสงสัย

เขานึกถึงสองสามปีก่อนเมื่อเขากับ
เพื่อนๆ รบับัพตศิมา ซิสเตอรค์าลเดอร์
ครปูฐมวยัของเขาเป็นผู้พูดเรือ่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

“พระวญิญาณบรสุิทธิส์ามารถ
ประทานความรูสึ้กเผาไหม้ ในใจคณุ
ได ้พระองคท์รงช่วยใหค้ณุรู้ ไดว้า่
อะไรจรงิ” เธอพดู “และน่ันคอืวธิี ได้
รบัประจกัษ์พยานในส่ิงทีค่ณุเช่ือ”

อีธานพยายามทําส่ิงถูกตอ้งเพื่อ
เขาจะรูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
เขาอ่านพระคมัภีรแ์ละ

 ประจกัษพ์ยาน 
ของอีธาน

ดเูหมือนทุกคนมี
ประจักษ์พยาน  
ยกเวน้อีธาน
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สวดอ้อนวอน แตเ่ขาไม่เคยมีความ
รูสึ้กเผาไหม้อย่างที่คนอื่นพูดถึง 
น่ันหมายความวา่เขาไม่มีประจักษ์
พยานอย่างน้ันหรอื

อีธานนึกถึงคาํถามน้ีตลอดวนัถัด
ไป เขายังนึกถึงเรือ่งน้ีเมื่อเขากับ
แซมเล่นสเก๊ตบอรด์หลังเลิกเรยีน 
เขาสงสัยวา่เขาจะถามแซมเรือ่งน้ีได้
อย่างไร

“เฮ้ แซม” ในที่สุดอีธานก็ถาม 
“นายกลัวไหมตอนแสดงประจักษ์
พยานเมื่อวาน”

แซมกระโดดลงจากสเก๊ตบอรด์
และเดนิไปที่หญ้า “ ไม่เลย” เขา
ตอบขณะน่ังลง “เราเคยแบ่ง¶น
ประจักษ์พยานที่บ้านมาแล้ว”

อีธานเดนิตามมาสบทบและวาง 
สเกต๊บอรด์ของเขาไวบ้นตกั “แตน่าย 
รู้ ไดอ้ย่างไรวา่นายมีประจักษ์พยาน

“เราสวดอ้อนวอนและรูสึ้กด”ี
อีธานพยักหน้าช้าๆ พลางหมุนล้อ

สเก๊ตดว้ยมือ เขาอยากรูสึ้กแบบน้ัน
เหมือนกัน

คนืน้ัน เมื่อบ้านมืดและเงียบ  
อีธานคกุเข่าสวดอ้อนวอนข้างเตยีง

“พระบิดาบนสวรรค”์ เขากล่าว 

ภำพประกอบโดยเมลิสซำ แมนวลิล์

“ขอทรงช่วยให้ข้าพระองคม์ี
ประจักษ์พยานดว้ยเถิด ช่วยให้ข้า
พระองคร์ูว้า่ศาสนจักรน้ีจรงิ รูว้า่โจ-
เซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ และ
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ”

เมื่อสวดอ้อนวอนไปไดค้รึง่หน่ึง  
อีธานหยุด เขาคดิอยู่ครูห่น่ึง แล้วจึง
ถามตนเองวา่ “ฉันรูห้รอืยัง”

จากน้ันเขาเกิดความรูสึ้กเงียบ
สงบ ไม่ ใช่ความรูสึ้กเผาไหม้รนุแรง 
แตอ่ีธานรูว้า่ น่ัน คอืพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

ความคดิหน่ึงเข้ามาในใจอีธานวา่ 
“ผมรูว้า่ผมรู”้ ขณะคดิเรือ่งน้ี เขา
ตระหนักวา่เขาเคยรูสึ้กสงบแบบน้ี
มาแล้ว

ทุกครัง้ที่เขาอ่านพระคมัภีรม์อร-
มอน เขารูสึ้กดแีละถูกตอ้ง เวลา
น้ีเขารูว้า่ความรูสึ้กน้ันคอืพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์กําลังเป็นพยานตอ่
เขา เมื่อเขาไปโบสถ์ เขารูสึ้กดแีละ
ถูกตอ้งที่น่ัน น่ันคอืพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เช่นกัน เขาไดร้บัประจักษ์
พยานแล้ว!

เขาไม่จําเป็นตอ้งรูทุ้กอย่างตอนน้ี 
แตเ่ขารูว้า่พระวญิญาณบรสุิทธิม์จีรงิ
และสามารถช่วยเขาสรา้งประจักษ์
พยานตอ่ไป

อีธานเริม่สวดอ้อนวอนอีกครัง้  
แตค่รัง้น้ีเขากล่าวขอบพระทัย ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

ของอีธาน
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ย อ า า า

“รกัษาพระบัญญัต ิในน้ีมีความ
ปลอดภัยในน้ีมีสันต”ิ (หนังสือ

เพลงสําหรบัเด็ก, 68)

อนาเคีย้วตอตญิ่าคาํ
สุดท้าย มันนุ่มและ

อรอ่ย อนาชอบตอตญิ่าของ
คณุยาย ตอตญิ่าเป็นส่วน
ที่ดทีี่สุดของอาหารเช้า

อนาดคูณุยายอาบู
เอลาล้างจาน

ทา่นทาํแบบน้ีทกุ 
เช้า แตม่ีอย่างหน่ึง

ไม่เหมือนเดมิ

อบูเอลามักจะเดนิไปซือ้อาหารที่
ตลาด แตว่นัน้ีไม่ไป วนัน้ีไม่มีเงิน
ซือ้อาหาร

“พรุง่น้ีเราจะกินอะไร” อนาสงสัย
แล้วอนาก็จําได ้เธอรูว้า่เงินอยู่

ที่ ไหน! เมื่อคนืเธอเห็นอาบูเอลาใส่
เงินเปโซไม่กี่เหรยีญไว้ ในผ้าขาวผืน
เล็ก

“อาบูเอลาลืมหรอืเปล่าคะ คณุ
ยายมีเงินซือ้อาหารนะคะ”

“เงินอะไรหรอื” อาบูเอลาถาม
อนาวิง่ไปหยิบเงิน เธอเขย่าเงินถุง

เล็กๆ น้ัน กริง๊! กริง๊!
อาบูเอลายิม้ “น่ันเงินส่วน

สิบของเราจ้ะ อนา น่ันเป็นเงิน 
ของพระองค ์” 

“แล้วพรุง่น้ีเราจะกินอะไรล่ะคะ” 
อนาถาม

“อย่าห่วงเลยจ้ะ” อาบูเอลาตอบ 
“ยายมีศรทัธาวา่พระบิดาบนสวรรค์
จะทรงช่วยเรา”

วันรุ่งขึน้อาบูเอลาเอาตอร์ติญ่า
ข้าวโพดแผ่นสุดท้ายให้อนา แล้ว
เธอก็น่ังเก้าอีข้องเธอ เธอ¶กดอกไม้
สีแดงบนชุดกระโปรงและเล่าเรื่อง
สมัยเธอเป็นเด็ก เธอไม่มีสีหน้า
วิตกกังวล ภำ
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ดรู

ว ์
บ

อส
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เปโซส�าหรบั  
พระบิดาบนสวรรค ์
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จากน้ันอนาไดย้ินเสียงเคาะประต ู
เธอวิง่ไปเปิดประตู

“ลุงเปโดร!”
“ลุงรูสึ้กวา่ควรมาเยี่ยมแม่กับ

หลาน” ลุงเปโดรบอก เขาวางถุงสาม
ถุงไวบ้นโตะ๊ ถุงหน่ึงมีแป้งข้าวโพด
สําหรบัทําตอรต์ญิ่า อีกถุงหน่ึงมีเน้ือ 
อีกถุงมีผักสดจากตลาด

“ โอ้ ลูกชายที่น่ารกัของแม่” อาบู
เอลาพูด “แม่จะทําซุบลูกชิน้อรอ่ย
ที่สุดให้ลูกกิน!”

“ซุบของแม่อรอ่ยที่สุดในโลกเลย
ครบั” ลุงเปโดรบอก

อนาหัวเราะและปรบมือ
แล้วก็หยุด มีส่ิงหน่ึงที่เธออยาก

รู ้“อาบูเอลาคะ ยายรูห้รอืคะวา่ลุง
เปโดรจะมาวนัน้ี น่ันทําให้ยายไม่
กังวลหรอืคะ”

“ ไม่รู้จ้ะ” อาบูเอลาตอบ “เมื่อ
ยายจ่ายส่วนสิบ ยายมีศรัทธาว่า
พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพร
ให้ยาย และพระองค์ทรงทําเช่น
น้ัน!”

อนากอดอาบูเอลา เธอรูสึ้ก
เหมือนเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มี
ความสุขที่สุดในเม็กซิโก เธอกับ
อาบูเอลามีศรทัธาในพระบิดาบน

สวรรค์ เวลาน้ีเธอแทบอดใจรอ
กินซุบอรอ่ยๆ ของอาบูเอลาไม่
ไหว ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐันอรท์แคโรไลนา 
สหรฐัอเมรกิา
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การท�าตามศาสดา
พยากรณแ์ละอคัรสาวก

พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกให้

สอนส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์
ให้เรารู ้ในพระคมัภีรเ์ราไดอ้่านเกี่ยว
กับศาสดาพยากรณ์อย่างเช่น  
โนอาห์ นีไฟ โจเซฟ สมิธ และ 
อัครสาวกอย่างเช่นเปโตรและ
เปาโล เรามีศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกในทุกวนัน้ี!

ย า อ อ
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 า า ยาก  พดูแทน
พระผูเ้ป็นเจำ้

 ย  สำมำรถมองเห็น
อดีต ปัจจุบนั และอนำคต

 ย เปิดเผย (หรือ
แสดงใหเ้รำเห็น) พระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้

• สมำชิกในฝ่ำยประธำนสูงสุดทุกคนเป็น
ศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผย  
อคัรสำวกทุกคนกเ็ช่นกนั

• เฉพำะประธำนศำสนจกัรเท่ำนั้นท่ีมี
สิทธิอ�ำนำจจำกพระผูเ้ป็นเจำ้ใหน้�ำทั้ง
ศำสนจกัร

• เรำมีศำสดำพยำกรณ์ ผูห้ย ัง่รู้  
และผูเ้ปิดเผยท่ีมีชีวติอยูท่ ั้งหมดก่ีคน

คาํตอบคอื 15

12 15 3 1

า า ยาก ย
ย อ

ศำสดำพยำกรณ์เปรียบเสมือนคนเฝ้ำยำมบนหอคอย 
(ดู หนำ้ 38 ดว้ย) ท่ำนสำมำรถมองเห็นอนัตรำยท่ี
ก�ำลงัมำและบอกเรำวำ่จะปลอดภยัไดอ้ยำ่งไร ท่ำน
ช่วยใหเ้รำท�ำตำมพระเยซูคริสต์

ต กา าตาม
า า ยาก

า

า า ยาก
อ า ย อ

า าอ

ศำสดำพยำกรณ์ของเรำในปัจจุบนัคือประธำนโธมสั เอส. มอนสนั ต่อไปน้ี
เป็นบำงส่ิงท่ีท่ำนขอใหเ้รำท�ำ

•  ท�ำตำมแบบอยำ่งของพระเยซูและรักทุกคน

•  จ่ำยส่วนสิบและบริจำคเขำ้กองทุนผูส้อนศำสนำ

•  อยูห่่ำงจำกภำพยนตร์ ทีว ีและส่ืออ่ืนๆ ท่ีไม่ดี

•  วำงภำพพระวหิำรไวใ้นหอ้งนอนทุกหอ้ง

•  ศึกษำค�ำพดูในกำรประชุมใหญ่สำมญั

•  เยีย่มผูสู้งอำยแุละเป็นเพื่อนบำ้นท่ีดี

เลือกหน่ึงอยำ่งจำกรำยกำรท่ีท่ำนจะท�ำไดเ้ดือนน้ี ท่ำนจะท�ำอะไร ◼



แ อลมาเป็นปุโรหิตของกษัตรยิ์ โนอาห์ที่ช่ัวรา้ย ท่าน¯งศาสดาพยากรณ์อบินาไดสอนเกี่ยวกับพระบัญญัติ
ตา่งๆ แอลมารูว้า่ท่านตอ้งเปลีย่นชีวติและตดิตามพระผูเ้ป็นเจา้แทนทีจ่ะทําส่ิงช่ัวรา้ย ทา่นจดส่ิงทีอ่บนิาได 

สอน ท่านเริม่สอนพระกิตตคิณุให้คนอื่นๆ ตอ่มาท่านมีครอบครวัและตัง้ช่ือบุตรชายคนหน่ึงวา่แอลมา
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□  ท่องจ�ำ โมไซยำห์ 18:9

□  เขียนหรือวำดบำงอยำ่งท่ีศำสดำพยำกรณ์
กล่ำวในกำรประชุมใหญ่สำมญั

□  เลือกดำ้นหน่ึงท่ีท่ำนจะเปล่ียนเพื่อเป็น
คนดีข้ึน ลองท�ำส่ิงนั้นในเดือนน้ี

□  ฉนัทำ้ทำยตนเองให ้. . .

ผมเล่นเป็นผูรั้กษำประตู
และท�ำไดดี้มำก แลว้ผมก็
นึกข้ึนไดว้ำ่ผมตอ้งกลบั
ใจจำกกำรพดูไม่ดีบำง
อยำ่งเม่ือวำนน้ี ผมตอ้ง
กลบัใจ แต่ผมอยูร่ะหวำ่ง

กำรแข่งขนั แลว้ผมกนึ็กบำงอยำ่งออก  
คุณสวดออ้นวอนไดทุ้กท่ีท่ีตอ้งกำร! หลงัจำก
สวดออ้นวอน ผมรู้สึกดีท่ีผมกลบัใจ
ตอ อาย ย า อ ม กา

มก

อ มา

แอลมากลบัใจ

ตดั พบั และเกบ็บตัรค�ำทำ้แผน่น้ีไว!้

ดามอน บี. อาย ุ8 ขวบ, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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แ อลมาซ่อนตวัจากกษัตรยิ์ โนอาห์ทีช่ั่วรา้ยใกลส้ถานทีเ่งยีบสงบ
แห่งหน่ึงเรยีกวา่ผนืน้ําแห่งมอรมอน หลายคนมา¯งแอลมา

สอนพระกิตตคิณุ พวกเขาตอ้งการรบับพัตศิมา เมือ่แอลมาให้ 
บพัตศิมาพวกเขา ผูค้นทําสัญญาหรอืพนัธสัญญาเดยีวกันกับทีเ่ราทาํ 
เมือ่เรารบับพัตศิมา ทา่นสามารถอ่านเพิม่เตมิเก่ียวกับสัญญาเหลา่ 
น้ีได้ ในหน้าถดัไป ◼
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ท่ำนสำมำรถพิมพส์�ำเนำเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona.lds.org

อา ม มอ มอ

า มอ มอ

ม อ อ
หลงัจำกอ่ำนขอ้ควำมในพระคมัภีร์ ใหร้ะบำยสีบริเวณ
ตวัเลขท่ีเขำ้คู่กบัขอ้ควำมนั้นบนผนืน�้ำแห่งมอรมอน!

  โมไซยำห์ 21:14–16, 32–35
  โมไซยำห์ 22:2, 10–16
  โมไซยำห์ 24:8, 10–14
  โมไซยำห์ 27:8, 11, 18–24
  โมไซยำห์ 27:30–37
  โมไซยำห์ 28:3, 5–15, 20
  แอลมำ 8:11–16, 18–27
  แอลมำ 11:38–46
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อบินาไดเป็นศาสดาพยากรณ์ ท่าน
สอนผู้คนให้เช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละ
เลิกทําส่ิงไม่ด ีกษัตรยิ์ช่ัวรา้ยช่ือโนอาห์ โกรธ
อบินาได โนอาห์ ไม่ตอ้งการกลับใจ

แอลมาใหบ้พัติศมาคนจ�านวนมาก

ชายช่ือแอลมาเช่ืออบินาได เขา
หนีไปซ่อนตวัให้พ้นจากกษัตรยิ์
ที่ โกรธเขา เขารูสึ้กเสียใจที่ทําผิด 
เขากลับใจตามที่อบินาไดสอน
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ผู้คนปรบมือดว้ยความยินด ี
พวกเขาสัญญาจะปลอบโยนผู้
อื่น พวกเขาสัญญาจะรกัพระผู้
เป็นเจ้าและบอกคนอื่นๆ เกี่ยว
กับพระองค ์พวกเขาพรอ้มรบั
บัพตศิมา

คนจํานวนมากมา¯ง
แอลมาสอนเกี่ยวกับพระ

เยซูครสิต ์แอลมาสอนวา่ถ้า
พวกเขากลับใจและตดิตามพระเยซู 

พวกเขาสามารถรบับัพตศิมาได้
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แอลมาให้บัพตศิมาพวกเขาทีละคน พวกเขามีความสุขมากที่ ได้
เป็นส่วนหน่ึงของศาสนจักรของพระเยซู

เมื่อเรารบับัพตศิมา เราทําสัญญาเดยีวกันกับที่ผู้คนของแอลมา
ทํา และเรากลายเป็นส่วนหน่ึงของศาสนจักรของพระเยซูเช่น
กัน! ◼

จาก โมไซยาห์ 16– 18
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วนัสะบาโตเป็นวนัพิเศษ
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ช ายหญิงทุกคนในศาสนจักรของ
พระครสิตส์ามารถมีของประทาน

แห่งพระวญิญาณของพระผู้เป็นเจ้า
แบ่งให้ตามศรทัธาของพวกเขาและ
ตามพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้า . . .

มีกี่คนในพวกท่าน . . . กําลัง
แสวงหาของประทานเหล่าน้ีที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะมอบให้ เมื่อ
ท่านคอ้มศีรษะตอ่เบือ้งพระพักตร์
พระบิดาบนสวรรค์ ในวงครอบครวั
หรอืในสถานที่ลีล้ับ มีกี่คนในพวกท่าน 
ทูลขอให้ทรงมอบของประทานเหล่าน้ี
ให้ท่าน มีกี่คนในพวกท่านทูลขอพระ
บิดาในพระนามของพระเยซูให้ทรง
แสดงองคต์อ่ท่านผ่านเดชานุภาพ
และของประทานเหล่าน้ี หรอืท่านอยู่
ไปวนัๆ เหมือนประตอูาศัยบานพับ
ของมัน ไม่มีความรูสึ้กใดๆ เกี่ยวกับ
เรือ่งน้ี ไม่มีการใช้ศรทัธาใดๆ พอใจ
จะรบับัพตศิมาและเป็นสมาชิก
ศาสนจักรและพักที่น่ัน พลางคดิวา่
ความรอดของท่านแน่นอนเพราะ
ท่านไดร้บับัพตศิมาแล้ว . . .

. . . ข้าพเจ้ารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าเต็ม
พระทัยรกัษาคนเจ็บป่วย พระองค์
เต็มพระทัยมอบของประทานแห่งการ
เล็งเห็นวญิญาณ ของประทานแห่ง
¶ญญา แห่งความรูแ้ละการพยากรณ์ 
และของประทานอื่นๆ ที่อาจจําเป็น 
ถ้าเราคนใดไม่ดพีรอ้ม หน้าที่ของเรา
คอืสวดอ้อนวอนทูลขอของประทาน
ที่จะทําให้เราดพีรอ้ม ข้าพเจ้ามีข้อ
บกพรอ่งไหม ข้าพเจ้ามีเต็มไปหมด 
หน้าที่ของข้าพเจ้าคอือะไร สวด
อ้อนวอนขอให้พระผู้เป็นเจ้ามอบ
ของประทานที่จะแก้ ไขข้อบกพรอ่ง
เหล่าน้ี ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนโกรธง่าย 
หน้าที่ของข้าพเจ้าคอืสวดอ้อนวอน
ขอจิตกุศล ซ่ึงอดทนนานและเมตตา 
ข้าพเจ้าเป็นคนอิจฉารษิยาหรอืไม่ 
หน้าที่ของข้าพเจ้าคอืแสวงหาจิต
กุศล ซ่ึงไม่อิจฉารษิยา ของประทาน

แสวงหำของ
ประทำนฝ่ำย
วญิญำณ
มีก่ีคนในพวกท่านก�าลงัแสวงหา
ของประทานเหล่านีท่ี้พระผู้ เป็นเจ้า
ทรงสัญญาจะมอบให้

ก า า ก อก

ทัง้หมดของพระกิตตคิณุก็เช่นกัน 
มี ไวเ้พื่อจุดประสงคน้ี์ ไม่ควรมี ใคร
พูดวา่ “ โอ้ ช่วยไม่ได ้น่ันมันนิสัยของ
ฉัน” เขาแก้ตวัไม่ได้ ในเรือ่งน้ี เพราะ
เหตผุลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้
คอืประทานความเข้มแข็งให้แก้ ไข
ส่ิงเหล่าน้ี และมอบของประทาน
ไว้ ให้กําจัดส่ิงเหล่าน้ี ถ้ามนุษย์ขาด
¶ญญา หน้าที่ของเขาคอืทูลขอ¶ญญา
จากพระผู้เป็นเจ้า เหมือนกันกับ
เรือ่งอื่นทัง้หมด น่ันคอืแบบแผน
ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับศาสนจักร
ของพระองค ์พระองคท์รงตอ้งการ
ทําให้วสุิทธิชนดพีรอ้มในความจรงิ 
เพราะจุดประสงคน้ี์ พระองคจ์ึงมอบ
ของประทานเหล่าน้ีให้คนที่แสวงหา 
เพ่ือพวกเขาจะเป็นคนดพีรอ้มบนพืน้
พิภพแม้จะมีความอ่อนแอมากมาย 
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะ
มอบของประทานที่จําเป็นตอ่การ
ทําให้พวกเขาดพีรอ้ม ◼

จาก The Latter- day Saints Millennial Star, Apr. 23, 
1894, 258–61; ปรบัเครือ่งหมายวรรคตอนและ
อักษรตวัพิมพ์ ใหญ่ ให้ตรงกับมาตรฐานใน�จจุบัน ภำ
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ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำย
ประธำนสูงสุด



อ

าม อ ย ยา ต ต ็ าม ยา อยา

อ็ อ อ า  แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง, “ฉนัเฝ้ำพิศวง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2015, 90.

“ขำ้พเจำ้นึกไม่ออกวำ่เวลำใดท่ีไม่เช่ือในพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสต ์ขำ้พเจำ้รักทั้ง
สองพระองคน์บัตั้งแต่เรียนรู้จำกกำรคุกเข่ำสวดออ้นวอนขำ้งคุณแม่ผูแ้สนดีของขำ้พเจำ้ เม่ือ
ท่ำนอ่ำนพระคมัภีร์และเร่ืองรำวพระกิตติคุณใหข้ำ้พเจำ้ฟัง ควำมเช่ือในวยัเยำวน์ั้นไดเ้ติบโต
เป็นควำมรู้และพยำนถึงพระบิดำบนสวรรคผ์ูท้รงเป่ียมดว้ยควำมรัก ผูท้รงฟังและตอบค�ำสวด
ออ้นวอนของเรำ” 



อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
า ม า

า ยา

า ก็

น. 72

น. 44รู้ทนัส่ิง 

วธีิส�ำคญัเพียงวธีิเดียวท่ีจะบอกควำม
ต่ำงระหวำ่งค�ำเทจ็ของซำตำนกบัควำม
จริงของพระเจำ้

แม้จะ 

ท่ำนเคยรู้สึกอำยหรือกลวัเกินกวำ่
จะแบ่งปันพระกิตติคุณหรือไม่  

มีค �ำแนะน�ำสำมข้อ

การท�าตาม
ศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวก
ส่ิงหน่ึงท่ีท่ำนท�ำได้ในเดือนน้ีเพื่อท�ำตำม
ศำสดำพยำกรณ์ ประธำนโธมสั เอส.  
มอนสนั คืออะไร

อม อ าตา

อาย
กต็าม

อาย
กต็าม

อาย
น. 60
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