
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวิสุทธิชนยคุสุดทา้ย • สิงหาคม 2018

ศาสนพธีิต่อไปที่
ท่านต้องรับ, น. 18

“จุดประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้าจะล้ม
เหลวไม่ได้” น. 34

อุปกรณ์มอืถอืใน
การประชุม 

ศีลระลกึ, น. 26



จาก “ของประทานท่ีสวยงามของศีลระลึก” หน้า 18

“เรามีคุณสมบติัคู่ควรกบั  
เดชานุภาพการช�าระให้
สะอาดของพระเยซูคริสต ์ 

เม่ือเรารับส่วนศีลระลึก
อยา่งมีค่าควร”

เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัดแ์ละ 
ซิสเตอร์รูธ แอล. เรนลนัด์
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34 วสุิทธิชน: เร่ืองราวของ 
ศาสนจกัร—บทที ่6:  
ของประทานและอ�านาจของพระ
ผู้เป็นเจ้า
โจเซฟไดร้บัอ�ำนำจให้แปลอีกครัง้ 
ครำวน้ีแปลดว้ยควำมช่วยเหลือ
ของออลิเวอร ์คำวเดอรี

ปกิณกะ
4 ภาพแห่งศรัทธา: ดาร์เร็นกบัสเตซี 

เร—ซิดนีย์ ออสเตรเลยี

6 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ: 
สร้างความสัมพนัธ์ทีม่คีวามหมาย

16 บ้านเรา ครอบครัวเรา: พยายาม
เป็นมารดาทีเ่ฉลยีวฉลาดและมี
คุณธรรม
โดย ลิเลียน ปาดากวน- วลิลามอร์

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

80 จนกว่าเราจะพบกนัอกี:  
พยายามต่อไป
โดย เอล็เดอร์มาร์วนิ เจ. แอชตนั

เลียโฮนา สิงหาคม 2018

บทความพิเศษ
10 รากฐานทางวญิญาณของ การ

พึง่พาตนเองด้านการเงนิของ
ศาสนจกัร
โดย อธิการเจราลด ์คอสเซ
ในนโยบำยกำรเงินและกำรลงทุน
ศำสนจักรปฏิบัตติำมหลักธรรมที่
สอนสมำชิก

18 ของประทานทีส่วยงาม 
ของศีลระลกึ
โดย เอล็เดอร์เดล จี. และซิสเตอร์รูธ 
แอล. เรนลนัด์
เมือ่เรำรบัส่วนศลีระลึกอย่ำงมีคำ่
ควร เรำสำมำรถตอ่พรของ 
บัพตศิมำไดห้ลำยตอ่หลำยครัง้

26 การนมสัการในยุคดจิทิลั
โดย อาดมั ซี. โอลสนั
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำมำรถยก
ระดบัหรอืไม่ก็ยับยัง้กำรนมัสกำร
ในกำรประชุมศลีระลึก

30 การสอนด้วยเทคโนโลย:ี  
ดงึดูดเยาวชนในโลกดจิทิลั
โดย ไบรอนั เค. แอชตนั
แทนทีจ่ะห้ำมใช้เทคโนโลยี ใน
ห้องเรยีน เรำสำมำรถสอนให้
เยำวชนรูว้ธิี ใช้เทคโนโลยี ให้เป็น
ประโยชน์

ภาพปก
ภาพถ่ายโดย เลสลี นิลส์สัน
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44 วธีิทีเ่อริคเรียนรู้ทีจ่ะวางใจ 
พระผู้เป็นเจ้า
โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์

48 แต่ถ้าโยนไม่ลงล่ะ
โดย ซาราห์ คีแนน
ถ้ำเรำปล่อยให้ควำมกลัวกำรล้ม
เหลวขัดขวำงเรำไม่ ให้พยำยำม 
เรำจะพลำดโอกำสล�ำ้คำ่มำกมำย
ส�ำหรบักำรเตบิโต

คนหนุ่มสาว

50 ก่อนท่านได้รับเรียกให้รับใช้
โดย ไรอนั คารร์
ทรำบมุมมองของผู้สอนศำสนำ
เต็มเวลำขณะพวกเขำพูดถึง
ประสบกำรณ์ของตนและแนะน�ำ
วธิีทีเ่ยำวชนสำมำรถเตรยีมรบัใช้

56 ค�าสอนห้าข้อทีพ่ระคมัภร์ีหลกัค�า
สอนและพนัธสัญญาจะสอนท่าน
เกีย่วกบัการเป็นผู้สอนศาสนา
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล

58 เหตุผล 6 ประการทีเ่รา ต้อง การ
ศาสนจกัรอย่างยิง่!
โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็กและโจชวั เจ. 
เพอร์คีย์
ตอ่ไปน้ีเป็นเหตผุลบำงประกำรที่
องคก์ำรของศำสนจักรจ�ำเป็นตอ่
แผนของพระผู้เป็นเจ้ำส�ำหรบัเรำ

62 ค�าถามและค�าตอบ
เมือ่มีเวลำวำ่งฉันควรท�ำกิจกรรม
อะไรบ้ำงเพือ่ท�ำให้ช่วงเวลำน้ันมี
คำ่มำกขึน้

64 โปสเตอร์: การเปิดเผยส�าหรับ 
ชีวติเรา

65 ปัจฉิมวาทะ: หกวธีิระลกึถงึ 
พระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา
โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง

เยาวชน

66 ฉันสามารถสวดอ้อนวอน 
ได้ตลอดเวลา
ท่ำนตอบค�ำถำมเหล่ำน้ีเกีย่วกับ
กำรสวดอ้อนวอนไดห้รอืไม่

68 ส่องแสงของท่าน: ประจกัษ์พยาน
ทีส่่องสว่าง

70 สัญญาว่าจะไม่ทะเลาะกนั
โดย มายร์นา เอม็. ฮอยต์

72 ศรัทธา ความหวงั และพระคุณ—
ภาค 1: เสียงของความสงบ
โดย เมแกน อาร์มคเนชท์
กำรใช้ชีวติอยู่ ในฮอลแลนดช่์วง
สงครำมเป็นเวลำทีน่่ำกลัว แต่
เกรซรูว้ำ่ครอบครวัเธอจะไม่เป็น
อะไร

74 อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์

75 ฟุตบอลและวนัอาทติย์
เอล็เดอร์ยอร์ก เคลบิงกอต
ข้ำพเจ้ำรกัฟุตบอล แตท่ันทีทีพ่บ
ศำสนจักร ข้ำพเจ้ำรกัพระผู้เป็น
เจ้ำยิ่งกวำ่

76 เร่ืองราวในพระคมัภร์ี: 
ดาวดิกบัโกลอิทั
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้าระบายสี: ฉันสามารถเป็นแบบ
อย่างทีด่ไีด้

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

ท่านจะพบสญัญา
อะไรบ้างในพระ
คัมภีรม์อรมอน

48 70

50
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หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมำยถึงหน้ำแรกของบทควำม

กลบัใจ (การ), 34, 43
กลวั (ความ), 48, 65, 72, 76
การประชุมศาสนจกัร, 26, 
30, 58

การเงิน, 10
การเป็นมารดา, 16
ครอบครัว, 4, 16, 40, 72, 
79, 80

คณุค่าส่วนบุคคล, 62
งานเผยแผ่ศาสนา, 42, 50, 56
โจเซฟ สมิธ, 34
เตรียมเป็นผู้สอนศาสนา 

(การ), 50, 56, 75
เทคโนโลย,ี 26, 30

ประจกัษ์พยาน, 6, 34, 68
ประวติัศาสนจกัร, 34, 58
เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 44
เปิดเผย (การ), 34, 56, 58, 64
ผู้น�าศาสนจกัร, 43
พระคมัภร์ีมอรมอน, 17, 34, 
42, 70

พระบิดาบนสวรรค์, 18, 41, 
44, 58

พระเยซูคริสต์, 18, 65, 74
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 18, 30, 
34, 43, 50, 56

พนัธสัญญา, 18, 58
พกิาร (ความ), 44

เมตตา (ความ), 70
ยากล�าบาก (ความ), 41, 
44, 80

รับใช้ (การ), 6, 40
วนัสะบาโต, 18, 75
ศรัทธา, 4, 44, 55, 65, 72, 
76

ศีลระลกึ, 18, 65
ศึกษา (การ), 16
สวดอ้อนวอน (การ), 41, 43, 
44, 66, 72

ส่วนสิบ, 10
สันติสุข, 72
อดทน (ความ), 80

บอกรับนิตยสารท่ี store.lds.org
หรือไปท่ีศนูยห์นงัสือ ถามผูน้�าวอร์ด 

หรือโทร 1- 800- 537- 5971  
(สหรัฐและแคนาดา)
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อ่านบทความและส่งบทความของ
ท่านมาท่ี liahona .lds .org

หาข่าวสารท่ีแบ่งปันไดแ้ละสร้าง
แรงบนัดาลใจ (เป็นภาษาองักฤษ 

โปรตุเกส และสเปน)  
ท่ี facebook.com/liahona

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org
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ภาพแห่งศรัทธา

ดารเ์รน็กับสเตซี เร
ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

สเตซี: เราเร่ิมคุยกนัเร่ืองยา้ย
กลบัไปออสเตรเลีย ในบริสเบนไม่
มีสตูดิโอภาพยนตร์ ดาร์เร็นจ�าเป็น
ตอ้งท้ิงงานอาชีพของเขา

ดาร์เร็น: ผมรู้สึกเหมือนอยูจุ่ดต�่า
สุด ภรรยาตั้งครรภ ์แต่ผมไม่มีงาน
ท�าและเราไม่สามารถหาท่ีอยูข่อง
เราเองได้

สเตซี: มีคร้ังหน่ึงในหอ้งซกัรีด
ท่ีบา้นพอ่แม่ของดิฉนัเม่ือเราคุกเข่า
สวดออ้นวอน

ดาร์เร็น: จากนั้นเราไดย้นิวา่มี
สตูดิโอเปิดใหม่ในบริสเบน ผมได้
สญัญาท�างานสร้างภาพเคล่ือนไหว

สเตซี: เราเรียนรู้วา่ไม่วา่เรา
จะประสบอะไร ส่ิงส�าคญัท่ีสุดท่ี
เรามีไดคื้อศรัทธาในพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูคริสต์

ดำรเ์รน็กับสเตซีขำยทุกอย่ำงเพือ่ตำมหำ
งำนในฝันของเขำเกีย่วกับกำรสรำ้งภำพ
เคลือ่นไหวให้สตดูิ โอภำพยนตร์ ในลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ แตพ่อทรำบวำ่เธอก�ำลังตัง้
ครรภ์หลังจำกพยำยำมอยู่หลำยปี พวกเขำ
จึงทรำบวำ่ไม่สำมำรถอยู่ทีน่ั่นโดยอำศยัเพียง
รำยไดข้องเขำ
คริสตนิา สมธิ ช่างภาพ
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ก ารเชือ้เชิญใหป้ฏบิตัศิาสนกจิตอ่ผู้
อืน่เป็นโอกาสสรา้งความสัมพนัธ์
แบบดแูลเอาใจใส่พวกเขา—ความ

สัมพนัธ์ ในแบบทีจ่ะท�าใหพ้วกเขาสบายใจ
เวลาขอความช่วยเหลอืหรอืยอมรบัความช่วย
เหลอืจากเรา เมือ่เราพยายามพฒันาความ
สัมพนัธ์ ในลกัษณะเช่นน้ัน พระผูเ้ป็นเจา้
ยอ่มสามารถเปลีย่นชีวติคนทัง้สองฝ่าย

“ดฉัินเช่ือจรงิๆ วา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ใดส�าคญัหากปราศจากความสัมพันธ์ที่
ส�าคญั” ซิสเตอรช์ารอน แอล. ยูแบงค ์ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามัญกล่าว และเพื่อให้การรบัใช้
ของเราช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวติ
ผู้อื่น เธอกล่าว การรบัใช้เหล่าน้ันตอ้ง “หยั่ง

รากในความปรารถนาจะเยียวยา ฟัง รว่มมือ 
และเคารพดว้ยใจจรงิ” 1

ความสัมพันธ์ที่มีความหมายไม่ ใช่กลยุทธ์ 
แตต่ัง้อยู่บนความเห็นอกเห็นใจ ความ
พยายามที่จรงิใจ และ “ความรกัที่ ไม่เส
แสรง้” (คพ. 121:41)2

วธีิสร้างและกระชับความสัมพนัธ์
“เราสรา้ง [ความสัมพันธ์] ทีละคน” 

เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่ง 
โควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว 3 ขณะพยายาม
สรา้งความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับคนที่
เราปฏิบัตศิาสนกิจ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงน�าทางเรา ข้อเสนอแนะตอ่ไปน้ียึดตาม
แบบแผนที่เอ็ลเดอรอ์ุคท์ดอรฟ์เสนอ 4

ความหมาย
เรำสำมำรถดแูลผู้อืน่ไดม้ำกขึน้เมือ่ 

เรำมีควำมสัมพันธ์ทีม่ีควำมหมำยกับพวกเขำ

สัมพนัธ์ทีม่ี
สร้างความ 

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ
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• ใช้เวลาด้วยกนั
ความสมัพนัธ์ใชเ้วลาพฒันา 

จงมองหาโอกาสติดต่ออยูเ่สมอ 
งานวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่การใหผู้อ่ื้น
รู้วา่ท่านห่วงใยจ�าเป็นต่อความ
สมัพนัธ์ท่ีดี 6 พดูคุยกบัคนท่ีท่าน
ไดรั้บเรียกใหรั้บใชบ่้อยๆ คุย
กบัพวกเขาท่ีโบสถ ์ใชว้ธีิเพิ่ม
เติมอะไรกต็ามท่ีเห็นสมควร—
เช่น อีเมล เฟซบุก๊ อินสตราแกรม  
ทวติเตอร์ สไกพ ์โทรศพัท ์หรือ
ส่งการ์ด เอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สกอ็ตต ์
(1928–2015) แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบ
สองพดูถึงพลงัของการแสดงความรัก
และใหก้�าลงัใจในวธีิท่ีเรียบง่ายและ
สร้างสรรคด์งัน้ี “บ่อยคร้ังขา้พเจา้จะเปิด
พระคมัภีร์ของขา้พเจา้ . . . และจะพบ
ขอ้ความแสดงความรักและก�าลงัใจท่ี
จีนีน [ภรรยาขา้พเจา้] สอดไวใ้นนั้น . . . 
ขอ้ความล�้าค่าเหล่านั้น . . . เป็นแหล่ง
ปลอบประโลมใจและแรงบนัดาลใจอนั
มีค่ายิง่มาโดยตลอด” 7

• เรียนรู้เกีย่วกบัพวกเขา
ประธานเอสรา แทฟท ์เบน็สนั (1899–

1994) สอนวา่ “ท่านไม่สามารถรับใชไ้ดดี้
ถา้ท่านไม่รู้จกัคนนั้นดี” ท่านเสนอแนะ

ใหรู้้จกัช่ือสมาชิกครอบครัวแต่ละ
คนและทราบเหตุการณ์ส�าคญั เช่น 
วนัเกิด การใหพ้ร บพัติศมา และ
การแต่งงาน น่ีเป็นโอกาสใหเ้ขียน
ขอ้ความหรือโทรศพัทแ์สดงความ

ยนิดีกบัสมาชิกครอบครัวนั้นเน่ือง
ในโอกาสหรือความส�าเร็จพิเศษ 5

พึงจ�าไวเ้ช่น
กนัวา่ความสมัพนัธ์

ตอ้งอาศยัทั้งสองฝ่าย ท่านสามารถมอบ
ความรักและมิตรภาพ แต่ความสมัพนัธ์
จะไม่เติบโตหากอีกฝ่ายไม่ยอมรับและ
ไม่ตอบกลบั หากอีกฝ่ายดูเหมือนไม่
เตม็ใจรับ อยา่ยดัเยยีดความสมัพนัธ์ จง
ใหเ้วลาเขาไดเ้ห็นความพยายามท่ีจริงใจ
ของท่าน และหากจ�าเป็น ควรหารือ
กบัผูน้�าของท่านวา่ความสมัพนัธ์
ท่ีมีความหมายจะยงัคงเกิดข้ึนได้
หรือไม่ภา
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สัมพนัธ์ทีม่ี
สร้างความ 
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• ส่ือสารด้วยความห่วงใย
การสร้างความสมัพนัธ์ท่ี

มีความหมายเรียกร้องใหเ้รา
จริงจงัไม่ฉาบฉวย การส่ือสารอยา่ง
ผวิเผนิเตม็ไปดว้ยการพดูคุยเลก็นอ้ย
เก่ียวกบัตารางเวลา สภาพอากาศ หรือ
ประเดน็ไม่ส�าคญัอ่ืนๆ แต่ไม่ไดบ้อก
เล่าความรู้สึก ความเช่ือ เป้าหมาย และ
ขอ้กงัวลท่ีจ�าเป็นต่อการท�าใหค้วาม
สมัพนัธ์มีความหมายมากข้ึน พระบิดา
บนสวรรคท์รงเป็นตน้แบบของการ
ส่ือสารท่ีมีความหมายมากข้ึนโดยทรง
บอกความรู้สึกและแผนของพระองค์
กบัพระบุตร (ดู ยอห์น 5:20) และกบั
เราผา่นศาสดาพยากรณ์ของพระองค ์(ดู 
อาโมส 3:7) การเล่าเหตุการณ์วนัต่อวนั

• เห็นค่าความต่างและ
ความเหมอืน

“บางคนเช่ือวา่ศาสนจกัรตอ้งการสร้าง
สมาชิกทุกคนจากแม่พิมพเ์ดียวกนั—ท่ีแต่ละ
คนมอง รู้สึก คิด และปฏิบติัตนเหมือนกนั
หมด” เอล็เดอร์อุคทด์อร์ฟกล่าว “ความ
คิดน้ีขดักบัพระอจัฉริยภาพของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงสร้างมนุษยทุ์กคนให้
ต่างจากพี่นอ้งของตน . . .

“ศาสนจกัรรุ่งเรืองเม่ือเราใช้
ประโยชนจ์ากความหลากหลายน้ีและให้
ก�าลงัใจกนัท่ีจะพฒันาและใชพ้รสวรรคข์อง
เรายกและเสริมสร้างเพ่ือนสานุศิษยด์ว้ยกนั” 9

หากจะรักผูอ่ื้นอยา่งท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง
รักเรา เราตอ้งพยายามมองผูอ่ื้นอยา่งท่ีพระผู ้
เป็นเจา้ทรงมองพวกเขา ประธานโธมสั เอส. 
มอนสนั (1927–2018) สอนวา่ “เราตอ้งพฒันา
ความสามารถในการมอง [ผูอ่ื้น] ไม่ใช่ตาม
ท่ีพวกเขาเป็นอยูใ่นปัจจุบนัแต่ตามท่ีพวกเขา
จะเป็นได”้ 10 เราสามารถสวดออ้นวอนขอ
ใหท้รงช่วยเรามองผูอ่ื้นอยา่งท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงมอง เม่ือเราปฏิบติัต่อผูอ่ื้นตามศกัยภาพ
การเติบโตของพวกเขา พวกเขายอ่มข้ึนไปถึง
โอกาสนั้น 11

และความทา้ทายของชีวติตาม
ท่ีพระวญิญาณทรงน�าท�าใหเ้รา

เห็นคุณค่าของกนัและกนัขณะหาส่ิงท่ี
สนใจเหมือนกนัและประสบการณ์ท่ีมี
ร่วมกนั

การฟังเป็นส่วนส�าคญั
ยิง่ของการส่ือใหรู้้วา่
ท่านใส่ใจ 8 เม่ือท่าน
ตั้งใจฟัง โอกาสจะ
ช่วยใหผู้อ่ื้นมาหา
พระคริสตย์อ่มเพ่ิม
ข้ึนขณะท่านเขา้ใจ
และมองเห็นความ
ตอ้งการของพวกเขาและเม่ือพวกเขา
รู้สึกวา่มีคนรัก มีคนเขา้ใจ และปลอดภยั

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจมุ่งช่วยเราเรียนรู้ท่ีจะดูแลกนัและกนั—มิใช่เพ่ือแบ่ง
ปันเป็นข่าวสาร เม่ือเรารู้จกัคนท่ีเรารับใช ้พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระตุน้เตือนเราใหรู้้
วา่ข่าวสารอะไรท่ีพวกเขาอาจตอ้งการนอกเหนือจากการดูและความการุณยข์องเรา
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• รับใช้พวกเขา
จงละเอียดอ่อนต่อความตอ้งการของคนท่ีท่านปฏิบติั

ศาสนกิจ เตม็ใจสละเวลาและพรสวรรคข์องท่าน ไม่วา่ในยาม
ตอ้งการหรือเพียงเพราะท่านห่วงใย ท่านสามารถอยูท่ี่นัน่เพื่อ
ใหก้ารปลอบโยน การสนบัสนุน และความช่วยเหลือท่ีจ�าเป็น
ยามเกิดภาวะคบัขนั ความเจบ็ป่วย หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
แต่เราเนน้ปฏิกิริยาต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนในความสมัพนัธ์ต่างๆ มาก

เกินไป พระผูเ้ป็นเจา้ประทานสิทธ์ิเสรีเพื่อใหเ้ราสามารถ
กระท�าแทนท่ีจะถกูกระท�า (ดู 2 นีไฟ 2:14) เช่นเดียว
กบัอคัรสาวกยอห์นสอนวา่เรารักพระผูเ้ป็นเจา้เพราะ
พระองคท์รงรักเราก่อน (ดู 1 ยอห์น 4:19) เม่ือผูอ่ื้นรู้สึก
ถึงความรักท่ีจริงใจผา่นการรับใชข้องเรา ใจของพวกเขา

จะอ่อนลง พวกเขาจะรัก
และไวว้างใจเรามากข้ึน 12 
ส่งผลใหแ้สดงน�้าใจต่อ
กนัมากข้ึนซ่ึงจะสร้าง
ความสมัพนัธ์ได ้◼
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การปฏิบติัศาสนกิจดงัท่ีพระผูช่้วยให้
รอดทรงท�า
พระเยซูคริสต์ทรงสร้างความสัมพนัธ์ทีม่คีวามหมาย
กบัเหล่าสาวกของพระองค์ (ดู ยอห์น 11:5) พระองค์
ทรงรู้จกัพวกเขา (ดู ยอห์น 1:47–48) พระองค์ทรงใช้
เวลากบัพวกเขา (ดู ลูกา 24:13–31) การส่ือสารของ
พระองค์จริงจงัไม่ฉาบฉวย (ดู ยอห์น 15:15) พระองค์
ทรงเห็นค่าความต่าง (ดู มทัธิว 9:10) และทรงเห็น
ศักยภาพของพวกเขา (ดู ยอห์น 17:23) พระองค์ทรง
รับใช้ทุกคน ทั้งทีท่รงเป็นพระเจ้าของทุกคน โดยตรัส
ว่าพระองค์ไม่ได้เสดจ็มารับการปฏิบัตศิาสนกจิแต่มา
เพือ่ปฏิบัตศิาสนกจิ (ดู มาระโก 10:42–45)

ท่านจะท�าอะไรเพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้น
ขึน้กบัคนทีท่่านได้รับเรียกให้รับใช้



10 เลียโฮนา

เ มื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้ามี โอกาสไปเยือนเมืองเคริท์แลนด ์รฐัโอไฮโอ ในสถานที่ส�าคญั
ทางประวตัศิาสตรแ์ห่งน้ีมีเหตกุารณ์น่าทึ่งมากมายของการฟ้ืนฟูเกิดขึน้ ผู้มา
เยือนไดร้บัการเชือ้เชิญให้ ใครค่รวญถึงศรทัธาและมรดกของชายหญิงที่กล้าหาญ

ผู้วางรากฐานส�าหรบังานยุคสุดท้ายอันส�าคญัยิ่งน้ี แม้ช่วงเคริท์แลนดเ์ป็นเวลาของ
การเตบิโตและการหลั่งเทพระวญิญาณอย่างที่ ไม่เคยปรากฏมาก่อน แตว่สุิทธิชนยุค
แรกส่วนใหญ่เหล่าน้ียากจนข้นแคน้และอยู่ ในสภาพไม่มั่นคง พวกเขาเสียสละทุก
อย่าง—บ่อยครัง้เสียสละฟารม์ที่อุดมสมบูรณ์และอาชีพการงานที่มั่นคงดแีล้ว—เพื่อ
ตดิตามพระเยซูครสิตแ์ละโจเซฟ สมิธศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

ขณะข้าพเจ้าเดนิไปบนผืนดนิศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี ข้าพเจ้าอดคดิไม่ไดถ้ึงความแตก
ตา่งสุดขัว้ระหวา่งความอัตคดัขัดสนแตด่ัง้เดมิของเมืองเคริท์แลนดก์ับความรุง่เรอืง
ของศาสนจักรและสมาชิกหลายรุน่ในปัจจุบัน พระเจ้าทรงอวยพรศาสนจักรของ
พระองคแ์ละวสุิทธิชนยุคสุดท้ายอย่างเห็นไดชั้ด!

ความลน้เหลอืของพรทางโลกตอ่ยอดจากค�าสัญญาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ตรสัย�า้บอ่ยครัง้วา่ 
“ตราบเทา่ทีพ่วกเจา้จะรกัษาบัญญตัขิองเราพวกเจา้จะรุง่เรอืงอยู่ ในแผน่ดนิ” 1

ค�าสัญญาดงักล่าวเป็นศนูย์รวมของเรือ่งราวและค�าสอนของพระคมัภีรม์อรมอน 
ซ่ึงปรากฏใน 18 ข้อ และในหนังสือเจ็ดเล่มจาก 15 เล่มในพระคมัภีรม์อรมอน แม้
พรของความรุง่เรอืงดงัที่กล่าวไว้ ในข้อ
พระคมัภีรเ์หล่าน้ีส�าคญัอย่างยิ่งตอ่สภาพ
ฝ่ายวญิญาณ แตผู่้คนของพระผู้เป็นเจ้า
สามารถเจรญิก้าวหน้าทางดา้นเศรษฐกิจ
และพึ่งพาตนเองทางโลกไดเ้ช่นกัน

โดดเดน่ที่สุดตรงที่ความรุง่เรอืงทาง
โลกเกิดจากการถือปฏิบัตอิย่างซ่ือสัตย์

ในฐำนะผู้น�ำของศำสนจักร เรำรูสึ้กเสมอวำ่
เรำมีควำมรบัผิดชอบใหญ่หลวงตอ่กำรใช้
ส่วนสิบและเงินบรจิำคอันศกัดิสิ์ทธิ์ ในวธิีที่

พระเจ้ำพอพระทัย

รากฐานทางวญิญาณของ  

การพึ่งพาตนเอง
ดา้นการเงินของ

ศาสนจักร

โดย อธิการเจราลด์ 
คอสเซ

อธิการควบคุม
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ตอ่หลักธรรมชีน้�าบางประการที่พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ของพระองคแ์ละไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึง
ของชีวติประจ�าวนัและวฒันธรรมของวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
หลักธรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่ กฎส่วนสิบ กฎแห่งการอดอาหาร 
ตลอดจนความจ�าเป็นดา้นการศึกษา งานอาชีพ และการ
พึ่งพาตนเอง ศาสนจักรแนะน�าให้สมาชิกด�าเนินชีวติตาม
รายไดข้องตน หลีกเลี่ยงหน้ีสินที่ ไม่จ�าเป็น และเตรยีม
รบัอนาคตโดยมีเงินส�ารอง รวมทัง้อาหารและสินทรพัย์
ทางการเงิน

ขณะสอนหลักธรรมทางโลกเหล่าน้ีแก่สมาชิก ผู้น�า
ศาสนจักรเองก็น�าหลักธรรมเหล่าน้ีไปปฏิบัตทิั่วศาสนจักร
เช่นกัน ในนโยบายการเงินและการลงทุนของศาสนจักร 
ศาสนจักรปฏิบัตติามหลักค�าสอนและกฎเกณฑ์ที่สอน
สมาชิก ตอนน้ีข้าพเจ้าจะพูดถึงหลักธรรมส่ีข้อน้ัน

หลกัธรรมข้อแรก: กฎส่วนสิบ
ในการเปิดเผยที่ โจเซฟ สมิธไดร้บัเมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1838 พระเจ้าทรงบัญชาวา่ “คนเหล่าน้ันที่เราเก็บ
ส่วนสิบดงัน้ีพึงจ่ายหน่ึงในสิบส่วนของผลประโยชน์
ทัง้หมดของพวกเขาเป็นรายปี” พระองคท์รงอธิบายดว้ยวา่
ค�าแนะน�าที่เฉพาะจงจงน้ีมี ไว้ ให้เป็น “กฎถาวรส�าหรบั  
[วสุิทธิชนทัง้ปวง] ตลอดกาล” 2

กฎส่วนสิบที่ ไดร้บัวนัน้ันเป็นพระบัญญัตจิากพระเจ้า
และเป็นการสถาปนากฎสวรรคซ่ึ์งผู้คนของอิสราเอลถือ
ปฏิบัติ ในอดตีขึน้มาใหม่ เป็นเครือ่งหมายแห่งพันธสัญญา
ที่พระเจ้าทรงท�ากับผู้คนของพระองค—์วา่ถ้าพวกเขายัง
คงซ่ือสัตย์ตอ่กฎน้ัน พระองคจ์ะทรงอวยพรพวกเขาทัง้
ทางวญิญาณและทางโลก ปัจจุบัน กฎส่วนสิบยังคงเป็นการ
ปฏิบัตทิี่จ�าเป็นของวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ไม่วา่พวกเขาอาศัย
อยู่ที่ ใด สถานภาพทางสังคมของพวกเขาเป็นเช่นไร  
หรอืพวกเขามีทรพัย์สินทางโลกมากน้อยเพียงใดก็ตาม  
อีกทัง้เป็นฐานความมัน่คงทางการเงนิของศาสนจักรเช่นกนั

เน่ืองจากการเรยีกข้าพเจ้าสู่ฝ่ายอธิการควบคมุ ข้าพเจ้า
จึงพิศวงไม่เวน้วายกับศรทัธาและความภักดขีองสมาชิก
ศาสนจักรเมื่อพวกเขาด�าเนินชีวติตามกฎน้ี หากปราศจาก
ส่วนสิบ ศาสนจักรคงไม่สามารถด�าเนินพันธกิจจากสวรรค์
ให้ลุล่วงได ้ในค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญที่น่าจดจ�า
ครัง้หน่ึง ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) 
ประกาศวา่ “ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่กฎส่วนสิบ 
ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้วกฎส่วนสิบเป็นปาฏิหารยิ์ที่เกิดวนเวยีน
เรือ่ยไป และเกิดขึน้ไดเ้พราะศรทัธาของผู้คน กฎส่วนสิบ

เป็นแผนของพระเจ้าเพื่อจัดหาเงินทุนสนับสนุนงานใน
อาณาจักรของพระองค”์ 3

วนัเดยีวกันน้ันในปี 1838 โจเซฟไดร้บัการเปิดเผยอีก
ครัง้ซ่ึงพระเจ้าทรงชีแ้จงรปูแบบการอนุมัตแิละการบรหิาร
การใช้เงินส่วนสิบให้เป็นประโยชน์ พระองคท์รงประกาศ
วา่ “พึงจัดการกับส่ิงน้ีโดยสภา, ซ่ึงประกอบดว้ยฝ่าย
ประธานสูงสุดแห่งศาสนจักรของเรา, และดว้ยอธิการและ
สภาของเขา, และโดยสภาสูงของเรา; และโดยเสียงของ
เราเองถึงพวกเขา, พระเจ้าตรสั” 4 ในปัจจุบันเราทราบวา่ 
“อธิการและสภาของเขา” และ “สภาสูงของเรา” ที่การเปิด
เผยน้ีกล่าวถึงคอืฝ่ายอธิการควบคมุและโควรมัอัครสาวก
สิบสองตามล�าดบั

ในสมัยของเรายังคงน�าค�าแนะน�าเหล่าน้ีที่อยู่ ในพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค 120 มาใช้อย่างครบ
ถ้วน ทุกวนัศกุรแ์รกของเดอืนธันวาคม ฝ่ายประธานสูงสุด 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการควบคมุประชุมกัน
เพื่อตรวจสอบและอนุมัตกิารจัดสรรเงินทุนศักดิสิ์ทธิ์น้ีของ
ศาสนจักรจากส่วนสิบและเงินบรจิาคที่คาดวา่จะได้ ในปี
ถัดไป การจัดสภาดงักล่าวท�าให้มั่นใจวา่การตดัสินใจเหล่า
น้ันท�าตามเจตนารมณ์ของการหารอืกัน การเปิดเผย และ
ความเป็นเอกฉันท์

สมาชิกทีอ่ยู่ใกล้ฟาร์มของศาสนจกัรมีโอกาสอาสาเกบ็ผกัผลไม้ 
ผลผลติจากฟาร์มศาสนจกัรส่งเข้าโรงงานบรรจอุาหารกระป๋องและ
คลงัของอธิการเพือ่ช่วยสมาชิกทีข่ดัสน
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ในฐานะผู้น�าของศาสนจักร เรารูสึ้กเสมอวา่เรามีความ
รบัผิดชอบอันส�าคญัยิ่งตอ่การใช้ส่วนสิบและเงินบรจิาคอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ ในวธิีที่พระเจ้าพอพระทัย ดงัที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าวไวชั้ดเจน “เรา
ตระหนักดถีึงลักษณะอันศักดิสิ์ทธิ์แห่งเหรยีญทองแดง
ของหญิงม่าย” 5 ประธานฮิงคล์ีย์เสรมิวา่

“เงินที่ศาสนจักรไดร้บัจากสมาชิกที่ซ่ือสัตย์เป็นเงิน
อุทิศถวาย เป็นเงินของพระเจ้า . . . เงินทุนที่เรารบัผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับความไวว้างใจอันศักดิสิ์ทธิ์ จึงตอ้งจัดการดว้ย
ความซ่ือสัตย์อย่างแท้จรงิและดว้ยความมัธยัสถ์อย่างที่สุด
ตามเจตนารมณ์ของผู้อุทิศถวาย

“เรารูสึ้กวา่เรามีความรบัผิดชอบมหาศาลตอ่ท่านผู้
ท�าการบรจิาคเหล่าน้ี เรารูสึ้กวา่เรามีความรบัผิดชอบใหญ่
หลวงกวา่น้ันตอ่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเงิน” 6

เราไม่ ใช่สถาบันการเงินหรอืบรษัิทการคา้ เราเป็น
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์และศาสนจักรน้ีไม่มี
วตัถุประสงคอ์ื่นใดนอกจากที่พระเจ้าทรงก�าหนดไวด้ว้ย
พระองคเ์อง—น่ันคอื เพื่อเชือ้เชิญให้คนทัง้ปวง “มาหา
พระครสิต,์ และไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มในพระองค”์ 7 โดย 
“ช่วยให้สมาชิกด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์รวบรวมอิสราเอลผ่านงานเผยแผ่ศาสนา ดแูลคน
ยากจนและคนขัดสน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนตายได้
รบัความรอดโดยการสรา้งพระวหิารและประกอบศาสนพิธี
แทนคนตาย” 8

ตามนโยบาย เงินทุนส่วนสิบที่ศักดิสิ์ทธิ์ ไดร้บัอนุมัตแิละ
จัดสรรไวเ้พื่อสนับสนุนพันธกิจทางวญิญาณและศาสนา

ของศาสนจักร เงินเหล่าน้ีใช้เพื่อสนับสนุนหกดา้นหลักๆ 
ไดแ้ก่ (1) จัดเตรยีมและบ�ารงุรกัษาสถานนมัสการ 30,000 
กวา่แห่งทั่วโลก (2) บรหิารจัดการโปรแกรมสวสัดกิารและ
ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักร และอีก 
2,700 กวา่โครงการในปี 2017 (3) จัดเตรยีมโปรแกรมการ
ศึกษา รวมถึงโรงเรยีน มหาวทิยาลัย โปรแกรมเซมินารแีละ
สถาบันของศาสนจักร (4) สนับสนุนการด�าเนินงานเผยแผ่
ศาสนาทั่วโลก รวมถึงคณะเผยแผ่ 420 แห่งและแหล่ง
ช่วยที่ผู้สอนศาสนาประมาณ 70,000 คนตอ้งใช้ (5) สรา้ง
และเปิดด�าเนินการพระวหิารราว 160 แห่งทั่วโลก กับอีก
หลายแห่งที่จะตามมา และบรหิารจัดการโปรแกรมอนุรกัษ์
บันทึกและประวตัคิรอบครวัที่ขยายใหญ่ขึน้ และ  
(6) สนับสนุนการบรหิารงานทั่วไปของศาสนจักร

ข้าพเจ้าส�านึกคณุตอ่กฎส่วนสิบ ส่วนสิบเป็นแหล่ง
ของพรทัง้ทางโลกและทางวญิญาณส�าหรบัศาสนจักรและ
สมาชิกแตล่ะคน

หลกัธรรมทีส่อง: การพึง่พาตนเองและการไม่พึง่พาใคร
สิทธิ์เสรส่ีวนตวัเป็นของประทานส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึง

ของพระผู้เป็นเจ้า ส�าคญัอย่างยิ่งตอ่ความก้าวหน้าทางโลก
และความรอดนิรนัดรข์องเรา บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ก้าวหน้าในความสามารถเลือกดว้ยตนเองและดงัน้ันจึง
เตมิเต็มระดบัการสรา้งของตนโดยการพึ่งพาตนเองทาง
โลกและทางวญิญาณ

ดว้ยเหตน้ีุจึงไม่แปลกที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยการ
ประทานของเราเชือ้เชิญอย่างไม่สิน้สุดให้สมาชิกศาสนจักร
พยายามพึ่งพาตนเอง ค�าพูดของประธานฮิงคล์ีย์ โน้มน้าว
จิตใจอย่างยิ่ง

“ข้าพเจ้าขอให้ท่าน . . . ตรวจสอบสภาพการเงินของ
ท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านใช้จ่ายอย่างประหยัด สรา้งวนัิยใน
การใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงหน้ีสินจนถึงที่สุด จงช�าระหน้ีให้
เรว็ที่สุด และปลดเปลือ้งตวัท่านจากพันธะ

“น่ีเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตตคิณุฝ่ายโลกที่เราเช่ือ ขอ
พระเจ้าทรงอวยพรท่าน . . . ในการจัดบ้านท่านให้อยู่ ใน
ระเบียบ หากท่านช�าระหน้ีแล้วและมีเงินส�ารอง แม้เพียง
เล็กน้อย เมื่อพายุพัดผ่านศีรษะท่าน ท่านจะมีที่พักพิงให้
กับ [ครอบครวั] ของท่านและจะมีสันตสุิขในใจท่าน” 9

ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเน้นพรของการพึ่งพา
ตนเองเช่นกันเมื่อท่านกล่าวว่า “วิสุทธิชนเกิดความ
เข้าใจใหม่ว่าตนเป็นใครและส�านึกคุณต่อคุณค่านิรันดร ์
ของตนเมื่อพวกเขาตัง้ใจท�างาน ความชอบธรรม การ

ในเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 องค์กรการกศุลแอลดเีอสบริจาคเก้าอ้ี
เขน็ 280 คนัและจกัรยานสามล้อแบบใช้มือขบัเคลือ่นในกะริมนคร 
อินเดยี ต้ังแต่ ค.ศ. 2001 องค์กรการกศุลแอลดเีอสบริจาคเก้าอ้ีเขน็กว่า 
500,000 คนัใน 133 ประเทศ
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ไม่พึ่งพาใคร ความมัธยัสถ์ ความวิริยะอุตสาหะ และการ
พึ่งพาตนเองกลายเป็นเป้าหมายส่วนตัว คุณสมบัติเหล่า
น้ีเปลี่ยนแปลงชีวิต” 10

การจัดสรรงบประมาณอย่างฉลาดที่บ้านท�าให้สมาชิก
แตล่ะคนและครอบครวัไม่ตอ้งพึ่งพาใครฉันใด การบรหิาร
เงินก็เป็นส่วนประกอบส�าคญัที่ท�าให้ศาสนจักรสามารถ
ด�าเนินงานไดอ้ย่างอิสระฉันน้ัน ตามดว้ยโอวาทที่ประทาน
ผ่านโจเซฟ สมิธวา่ “ดว้ยการอารกัขา [ของพระเจ้า], . . . 
ศาสนจักรจะยืนหยัดเป็นอิสระเหนือชาวโลกอื่น ๆ ทัง้ปวง
ภายใต้ โลกซีเลสเชียล” 11

การอารกัขาดงักล่าวประจักษ์ชัดอย่างยิ่งในสมัยของเรา 
เราปลาบปลืม้กับข้อเท็จจรงิที่วา่ศาสนจักรพึ่งพาตนเอง
ดา้นการเงินไดอ้ย่างสมบูรณ์และสามารถท�าพันธกิจให้
ลุล่วงได้ โดยไม่มีหน้ี ดงัที่ประธานฮิงคล์ีย์กล่าว “ถ้าเราไม่
สามารถท�างานให้ลุล่วงได ้เราจะตดัทอนโปรแกรมของเรา 
. . . เราจะไม่กู้ยืม” 12

ผู้น�าศาสนจักรก�าหนดนโยบายดา้นการบรหิารเงินและ
น�านโยบายเหล่าน้ันมาใช้อย่างระมัดระวงัในการตัง้งบ
ประมาณประจ�าปีและจัดสรรคา่ใช้จ่าย นโยบายเหล่าน้ี
ประกอบดว้ยหลักธรรมที่เรยีบง่ายและชัดเจนสองข้อน้ี

• หน่ึง ค่าใช้จ่ายทัง้หมดจะไม่เกินรายรบัที่ประมาณ
การไว้

• สอง งบคา่ใช้จ่ายด�าเนินการปีตอ่ปีจะไม่เพิ่มเรว็กวา่
จ�านวนเงินบรจิาคส่วนสิบที่คาดการณ์ ไว้

หลกัธรรมข้อสาม: การด�ารงชีพอย่างมธัยสัถ์
สมาชิกศาสนจักรรบัรูข้้อเท็จจรงิที่วา่พวกเขามีชีวติอยู่

ในช่วงหายนะทัง้จากการกระท�าของมนุษย์และวบิัตภิัย
ทางธรรมชาต ิค�าพยากรณ์เกี่ยวกับวนัเวลาสุดท้ายแจ่ม
แจ้งชัดเจน และมีความเฉลียวฉลาดมากในการเตรยีมรบั
อนาคต—ไม่วา่จะเป็นเพราะความอดอยาก วบิัตภิัย ภาวะ
ตกต�า่ดา้นการเงินที่อาจเกิดขึน้ หรอืสภาวการณ์เลวรา้ย 
อื่นๆ ที่ ไม่อาจรูล้่วงหน้าได ้บ่อยครัง้ที่ผู้น�าศาสนจักร
แนะน�าให้สมาชิกด�ารงชีพอย่างมัธยัสถ์ โดยสะสมอาหารใน
บ้าน รวมทัง้น� ้า อาหารพืน้ฐาน ยา เครือ่งนุ่มห่ม และโภค-
ภัณฑ์อื่นๆ ที่อาจตอ้งใช้ ในกรณีฉุกเฉิน สมาชิกไดร้บัค�า
แนะน�าเช่นกันให้ “ออมเงินทีละน้อยเป็นประจ�าโดยเก็บ
ออมส่วนหน่ึงจากรายได”้ 13

หลักธรรมเดียวกันน้ีของการเตรียมพร้อมทางโลกน�ามา
ใช้ ได้กับศาสนจักรโดยรวม ตัวอย่างเช่น ไซโลเก็บธัญพืช
และโกดังต่างๆ เต็มไปด้วยส่ิงจ�าเป็นพืน้ฐานยามฉุกเฉิน

ที่ศาสนจักรสร้างไว้ทั่วอเมริกาเหนือ ศาสนจักรท�าตาม
หลักปฏิบัติของการส�ารองทรัพยากรส่วนหน่ึงไว้ทุกปีอย่าง
มีแบบแผนเพื่อเตรียมรับความจ�าเป็นในอนาคตท่ีอาจ
เกิดขึน้

จากน้ันจะเพิ่มเงินที่ส�ารองไวเ้ข้าไปในเงินส�ารองการ
ลงทุนของศาสนจักร โดยใช้เงินเหล่าน้ีลงทุนในหุ้นและ
พันธบัตร ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ในธุรกิจที่ตอ้งเสียภาษี 
(บางส่วนเกิดขึน้ในประวตัยิูทาห์สมัยแรกของศาสนจักร) 
ทรพัย์สินเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม ที่พักอาศัย และ
ผลประโยชน์ทางการเกษตร เงินส�ารองของศาสนจักร
บรหิารโดยกลุ่มลูกจ้างมือชีพและผู้ ให้ค�าปรกึษานอก
ศาสนจักร ความเส่ียงมีหลากหลายซ่ึงสอดคล้องกับหลัก
การพิทักษ์ที่ฉลาดรอบคอบและหลักบรหิารการลงทุน
สมัยใหม่

ในอุปมาเรือ่งเงินตะลันต ์เจ้านายขอดบูัญชีจากบ่าว
ไดต้�าหนิบ่าวผู้ ไม่น�าเงินที่เขาฝากไว้ ไปลงทุนแตก่ลับฝัง
เงินน้ันไว ้เจ้านายถือวา่บ่าวคนน้ัน “ช่ัวและเกียจครา้น” 14 

สมาชิกได้รับความช่วยเหลอืเร่ืองการอนุรักษ์ภาพถ่ายครอบครัวทีศู่นย์
ประวติัครอบครัวในท้องที ่เงินบริจาคส่วนสิบช่วยให้มีเงินทุนด�าเนิน
งานประวติัครอบครัวทัว่โลกของศาสนจกัร
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เพราะไม่น�าเงินไปลงทุนให้ ไดผ้ลตอบแทนตามสมควร 
ตามหลักธรรมทางวญิญาณน้ี ศาสนจักรไม่ไดป้ล่อยเงิน
ส�ารองไวเ้ฉยๆ ในบัญชีธนาคารที่ ไม่ออกผลแตน่�าไปใช้กับ
ส่วนที่ ไดผ้ลตอบแทน

เงินลงทุนเหล่าน้ีสามารถน�าออกมาใช้ ได้ ในยาม
ล�าบากเพื่อให้พันธกิจ โปรแกรม และการด�าเนินงานของ
ศาสนจักรตอ่เน่ืองไม่สะดดุ และแก้ ไขความจ�าเป็นเรง่ 
ดว่นดา้นการเงิน ศาสนจักรตอ้งใช้เงินทุนจัดหาทุนทรพัย์
เพิ่มเตมิเพื่อสนับสนุนพันธกิจของศาสนจักรในการเตรยีม 
รบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระเจ้า เงินเหล่าน้ันจะ 
ช่วยค�า้จุนการเตบิโตของศาสนจักรตามค�าพยากรณ์ที่วา่
จะมีการสอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละสถาปนา
ศาสนจักรในทุกประชาชาตขิองแผ่นดนิโลก เราคาดวา่การ
เตบิโตส่วนใหญ่น้ีจะเกิดขึน้ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา
และมีประชากรหนาแน่น เงินที่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองจะ
น�าไปใช้จัดเตรยีมอาคารประชุมหลายพันหลัง พระวหิาร
เพิ่มเตมิ และแหล่งช่วยที่จ�าเป็นอื่นๆ เพื่อเป็นพรแก่ชีวติ
สมาชิกไม่วา่พวกเขาอยู่ที่ ใด กล่าวโดยสรปุ เงินทุนทัง้หมด
น้ีไม่ไดม้ี ไวเ้พื่อเหตผุลอื่นใดนอกจากเพื่อสนับสนุน 

พันธกิจของศาสนจักรที่ทรงก�าหนดไว้

หลกัธรรมข้อส่ี: ในวธีิของพระเจ้า
เปาโลเตอืนวสุิทธิชนชาวโครนิธ์วา่ “[ศรทัธา] ของพวก

ท่านจะไม่ขึน้กับปัญญาของมนุษย์ แตข่ึน้กับฤทธิ์เดชของ
พระเจ้า” 15 ข้าพเจ้าเข้าใจความส�าคญัของหลักธรรมน้ีดขีึน้
เมื่อข้าพเจ้าไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในฝ่ายอธิการควบคมุของ
ศาสนจักร

ในฝ่ายอธิการเราหารอืกันเพื่อศึกษาประเด็นตา่งๆ โดย
ใช้ประโยชน์จากภูมิหลังส่วนตวั ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในหลายๆ ดา้น แตสุ่ดท้ายแล้วเราตดัสินใจดว้ย
การสวดอ้อนวอนและแสวงหาการเปิดเผยตอ่เน่ืองเกี่ยวกับ
พระประสงคข์องพระเจ้า ขณะพิจารณาเรือ่งตา่งๆ อย่าง
เช่นตวัชีว้ดัเศรษฐกิจมหภาคและการวเิคราะห์ดา้นการ
เงิน เป้าหมายสูงสุดของเราคอืท�าความรบัผิดชอบของ
เราในวธิีที่จะท�าให้แบบแผนของพระเจ้าและพันธกิจอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของศาสนจักรในการเชือ้เชิญคนทัง้ปวงให้มาหา
พระครสิตส์�าเรจ็ลุล่วง เราสามารถด�าเนินการให้เป้าหมายน้ี
บรรลุผลส�าเรจ็ได้ โดยผ่านการดลใจและพลังอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตของพระองคเ์ท่าน้ัน การเรยีกน้ีเตมิความอ่อนน้อม
ถ่อมตนให้ข้าพเจ้าในแตล่ะวนัและทุกวนัเมื่อข้าพเจ้าท�าส่ิง
ตา่งๆ ในวธิีของพระเจ้า

สรุป
บางครัง้บางคนพูดถึงศาสนจักรในปัจจุบันวา่เป็น

สถาบันที่เรอืงอ�านาจและรุง่เรอืง อาจเป็นความจรงิ แต่
ความแข็งแกรง่ของศาสนจักรไม่ไดว้ดัจากจ�านวนหรอื
ความสวยงามของส่ิงปลูกสรา้งหรอืทรพัย์สินเงินทองหรอื
อสังหารมิทรพัย์ที่ถือครองเท่าน้ัน ดงัที่ประธานฮิงคล์ีย์
กล่าวไวค้รัง้หน่ึงวา่ “เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว ความมั่งคัง่
แท้จรงิเพียงหน่ึงเดยีวของศาสนจักรคอืศรทัธาของผู้คน
ในศาสนจักร” 16 องคป์ระกอบที่ช่วยให้เข้าใจศาสนจักร “คอื
ไม่มองวา่ศาสนจักรเป็นองคก์รที่แพรห่ลายทั่วโลก แตเ่ป็น
สมาชิกที่ซ่ือสัตย์หลายล้านคนในที่ประชุมหลายพันแห่งทั่ว
โลกผู้ก�าลังตดิตามพระครสิต ์ดแูลกันและเพื่อนบ้านของ
พวกเขา” 17

กลา่วอีกนัยหน่ึงคอื ศาสนจกัรเกีย่วกบัคนเท่าน้ัน เกีย่ว
กบัสมาชิกแตล่ะคนผูผ้กูพนักนัตามความเช่ือและพันธ-
สัญญาท่ีมรีว่มกัน พวกเขาเป็นก�าลงัและอนาคตของ
ศาสนจกัร ขา้พเจา้ส�านึกคณุอยา่งสุดซึง้ตอ่การเปิดเผยที่
พระเจ้าประทานในช่วงสมัยแรกของการฟ้ืนฟูเกีย่วกบักฎ
ส่วนสิบ การพึง่พาตนเองและไม่พึง่พาใคร การด�ารงชีพ
อยา่งมธัยสัถ ์และการจดัหาใหว้สุิทธชินในวธิขีองพระเจา้ 
ขา้พเจา้เป็นพยานวา่หลกัธรรมเหล่าน้ีเป็นแหล่งของพร
มากมายทางวญิญาณและทางโลกส�าหรบัสมาชิกศาสนจกัร 
ครอบครวัของพวกเขา และศาสนจกัรโดยรวม หลักธรรม
เหลา่น้ีจะยงัคงน�าทางก้าวเดนิของเราและสนับสนุนพนัธกจิ
ของศาสนจกัรจนกวา่พระผูช่้วยใหร้อดจะเสด็จกลบัมา ◼
ดดัแปลงจำกค�ำปรำศรยัทีก่ำรประชุมนำนำทัศนะประวตัศิำสนจักร 2018 
เรือ่ง “Financing Faith: The Intersection of Business and Religion” ทีม่หำวทิยำ
ลัยบรคิมัยังก์ วนัที ่2 มีนำคม ค.ศ. 2018
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ดิฉันตอ้งการเป็นผู้ท�าคณุประโยชน์
ใหญ่หลวงดา้นวทิยาศาสตรเ์รือ่ย 

มา ช่วงเรยีนปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลัย 
บรคิมั ยังก์–ฮาวาย ดร. ดกัลาส 
โอบา อาจารย์ที่เป็นก�าลังใจอย่าง
มาก แนะน�าให้ดฉัินรูจ้ักโลกของอณู
ชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ท่าน
ให้ความรูแ้ก่ดฉัิน ดฉัินมีแม้กระทั่ง
โอกาสไดท้�างานในห้องปฏิบัตกิารทาง
อณูชีววทิยาที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์
ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
ช่วงฝึกงานภาคฤดรูอ้น

เมื่อดฉัินกลับบ้านที่ฟิลิปปินส์ 
ดฉัินไดง้านที่ห้องปฏิบัตกิารวเิคราะห์
ดเีอ็นเอที่มหาวทิยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ 
จุดสูงสุดของอาชีพดฉัินรวมถึงการ
ท�าโครงการตา่งๆ ของชุมชน เข้ารว่ม
การฝึกอบรมและการประชุมตา่งๆ ได้
รบัการยอมรบัจากชุมชนวทิยาศาสตร์
ระหวา่งประเทศและระดบัท้องที่
ส�าหรบัส่ิงพิมพ์ดา้นวทิยาศาสตรข์อง
ดฉัิน ดฉัินเริม่เรยีนปรญิญาโทดว้ย 
ดฉัินรูสึ้กประสบความส�าเรจ็ในอาชีพ
ใหม่ของดฉัิน

หลังจากท�างานสองปี ดฉัิน
แตง่งานกับเพื่อนวยัเด็กในพระวหิาร 
ตอ่มาไม่นาน เรามีบุตรคนแรกและ

เป็นครัง้แรกที่ดฉัินพบวา่ตนเองก�าลัง
ล้มลุกคลุกคลาน ดฉัินไม่รูว้ธิีรกัษา
ดลุยภาพระหวา่งการดแูลลูก การ
ใช้เวลากับสามี การเข้าชัน้เรยีนของ
โปรแกรมปรญิญาโท การจัดการกับ
โครงการและเอกสารตา่งๆ ที่ท�างาน 
และการท�าการเรยีกในศาสนจักรให้
เกิดสัมฤทธิผล ดฉัินพูดคยุเรือ่งน้ีกับ
สามี และเขาคอ่ยๆ แนะน�าให้ดฉัินคดิ
เรือ่งออกจากงาน ดฉัินเห็นทางออกใน
ค�าแนะน�าของเขา แตย่ังไม่พรอ้มจะ
ทิง้งานอาชีพ

เมื่อดฉัินตัง้ครรภ์บุตรคนที่สอง 
ดฉัินเจ็บครรภ์คลอดก่อนก�าหนด
จึงตอ้งพักอยู่บนเตยีง ในที่สุดดฉัิน
ตระหนักวา่ดฉัินไม่สามารถท�าทุก
อย่างพรอ้มกันได ้ดฉัินรูว้า่ตอ้งเลือก
ให้ดทีี่สุดส�าหรบัดฉัินและครอบครวั 
หลังจากไตรต่รองและสวดอ้อนวอน
มาก ดฉัินตดัสินใจออกจากงาน
วทิยาศาสตรแ์ละทุ่มเทเวลาทัง้หมด
ให้ลูกๆ 

ดฉัินมีแผนเป็นมารดาทัง้ชีวติ 
แต่ไม่เคยคดิวา่การเลือกน้ีจะตอ้ง
เสียสละมากขนาดน้ัน ดฉัินพยายาม
คดิบวกเสมอ แตม่ักจะรูสึ้กเศรา้ที่
งานอาชีพและการเรยีนปรญิญาโท

พยายามเป็น  
มารดาทีเ่ฉลยีวฉลาดและมคุีณธรรม
โดย ลเิลยีน ปาดากวน- วลิลามอร์

บ้านเรา ครอบครัวเรา

ดิฉันดิน้รนหาจุดประสงค์ในการเป็นมารดา จากน้ันข้อความในบันทึกเก่าๆ 
เล่มหน่ึงเปล่ียนมมุมองของดิฉัน

ตอ้งหยุดลงกลางคนั ดฉัินสวด
อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคสุ์ดจิต
สุดใจทูลขอพลังทางวญิญาณเพื่อ
บรรลุบทบาทของการเป็นมารดา สามี
ฟังข้อกังวลของดฉัินอย่างอดทน เขา
กระตุน้ให้ดฉัินเขียนความคดิและ
ความรูสึ้กลงในบันทึกส่วนตวัซ่ึงดฉัิน
วา่งเวน้ไประยะหน่ึงเพราะตารางงาน
ยุ่งมาก

วนัหน่ึง ขณะลูกๆ นอนหลับ ดฉัิน
ตดัสินใจคน้ดบูันทึกเก่าๆ ของดฉัิน 
เมื่ออ่านทวนบันทึกเหล่าน้ัน ดฉัิน
ประทับใจที่เขียนไวอ้ย่างสม�่าเสมอ
เกี่ยวกับความปรารถนาอันแรงกล้าที่
จะเป็นแม่เมื่อครัง้เป็นเยาวชนและ
คนโสด ข้อความหน่ึงจับใจเป็นพิเศษ 
“ฉันจะพยายามเป็นเลิศในดา้น
วชิาการและการเรยีนรูท้างวญิญาณ
เพื่อจะเป็นแม่ที่เฉลียวฉลาดและมี
คณุธรรมส�าหรบัลูกๆ ของฉัน”

ความรูแ้จ้งเช่นน้ันคอืส่ิงที่ดฉัิน
ตอ้งการมากที่สุด! ดฉัินรูสึ้กวา่พระ
วญิญาณเป็นพยานตอ่ดฉัินวา่ดฉัิน
ไดเ้ลือกส่ิงที่ถูกตอ้งส�าหรบัครอบครวั
ของดฉัิน ดฉัินตระหนักวา่การศึกษา
และประสบการณ์การท�างานไม่เพียง
เป็นประโยชน์ส�าหรบัดฉัินเท่าน้ันแต่
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ส�าหรบัลูกๆ ของดฉัินดว้ย เป็นการ
ฟ้ืนฟูประจักษ์พยานและมุมมอง
นิรนัดรข์องการเป็นมารดา

ดฉัินเป็นมารดาอยู่บ้านนานห้า
ปี จนเรยีนจบปรญิญาโทและกลับไป
ท�างานเมื่อลูกของเราโตขึน้มาบ้าง 
ดฉัินยังคงเรยีนรูว้ธิีรกัษาดลุยภาพ
ของเวลาที่มีอยู่จ�ากัดในการปฏิบัติ

การเลอืกทีไ่ด้
รับการดลใจ

“ทนัทีท่ีท่านรู้พระ
ประสงคข์องพระเจา้ 

ท่านสามารถเดินหนา้ดว้ยศรัทธาเพ่ือ
บรรลุจุดประสงคส่์วนตวัของท่าน 
พ่ีนอ้งสตรีคนหน่ึงอาจไดรั้บการ
ดลใจใหศึ้กษาต่อและเขา้โรงเรียน
แพทยเ์พ่ือเธอจะมีผลใหญ่หลวงต่อ
ผูป่้วยและส่งเสริมงานวิจยัดา้นการ
แพทย ์ส�าหรับพ่ีนอ้งสตรีอีกคนหน่ึง 
การดลใจอาจน�าเธอใหส้ละทุนเขา้
เรียนสถาบนัมีช่ือและเร่ิมครอบครัว
เร็วกวา่คนทัว่ไปในรุ่นน้ีเพ่ือใหเ้ธอมี
ผลใหญ่หลวงชัว่นิรันดร์ต่อลูกๆ ของ
เธอเวลาน้ี

“เป็นไปไดห้รือท่ีสตรีผูมี้ศรัทธา
คลา้ยกนัสองคนจะไดรั้บค�าตอบต่าง
กนัส�าหรับค�าถามพื้นฐานเดียวกนั 
แน่นอน! ส่ิงท่ีเหมาะกบัสตรีคนหน่ึง
อาจไม่เหมาะกบัอีกคนหน่ึง นัน่คือ
สาเหตุท่ีเราไม่ควรสงสยัการเลือกของ
กนัและกนัหรือการดลใจเบ้ืองหลงั
การเลือกเหล่านั้น”
ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด รักษาการประธาน
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง, “Women of Dedication, 
Faith, Determination, and Action” (ค�าปราศรัย
ทีก่ารประชุมใหญ่สตรีมหาวทิยาลยับริคมั ยงัก์, 
1 พฤษภาคม  2015), 4, womensconference .byu .edu
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หน้าที่ ในที่ท�างาน ที่บ้าน และโบสถ์ 
แตด่ฉัินรูว้า่ดฉัินท�าทัง้หมดไดด้ว้ย
ความช่วยเหลือจากพระเจ้า ดฉัิน
ยังคงตกัตวงประสบการณ์ที่มีคา่
ใน “ห้องปฏิบัตกิารของชีวติ” ทัง้ยัง
พบปีตแิละจุดประสงค์ ในการเป็น
มารดา ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในเมโทรมะนิลำ ฟิลิปปินส์
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ใ นเดอืนเมษายน ปี 2017 เรามี โอกาสช่วยงานโอเพ่นเฮาส์ที่พระวหิารปารสี 
ฝรัง่เศสก่อนการอุทิศวนัที่ 21 พฤษภาคม ปี 2017 ประตมิากรรม Christus 
ที่สวยงามตัง้อยู่บรเิวณพระวหิาร จ�าลองมาจากตน้แบบผลงานชิน้เอกปี 1838 

ของเบอรเ์ทล ธอรว์ลัดเ์ซ็น ประตมิากรชาวเดนมารก์ ประตมิากรรมดงักล่าวเป็นจุด
สนใจในสวน ประกาศตอ่ทุกคนถึงความเช่ือของเราในพระเยซูครสิต ์ความสง่างาม 
ขนาด และสภาวะแวดล้อมเป็นที่จับตาจับใจ รปูป้ันพระเจ้าผู้คนืพระชนม์ดงึดดูผู้
มาเยือนและพวกเขามักจะตอ้งการยืนถ่ายรปูที่น่ัน

บ่อยครัง้จะเรยีกประตมิากรรมดงักล่าววา่ Christus Consolator ผู้ปลอบประโลม
คอืคนที่ปลอบประโลม 1 ปลอบประโลมหมายถึงปลอบโยนกันยามทุกข์ โศกหรอื
ผิดหวงั ปลอบใจ เห็นใจ สงสาร หรอืแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน 2 ส�าหรบัเรา 
ประตมิากรรม Christus ถ่ายทอดพระคณุลักษณะเหล่าน้ีของพระผู้ช่วยให้รอด

ตน้แบบ Christus Consolator อยู่ ใน Vor Frue Kirke Church of Our Lady ในเมือง
โคเปนเฮเกน เดนมารก์ ประตมิากรรม Christus อยู่ ในเวิง้เสากลม รายล้อมดว้ยรปู
ป้ันอัครสาวกสิบสอง เหนือประตมิากรรมและดา้นล่างเป็นค�าจารกึข้อพระคมัภีรท์ี่
รูจ้ักกันดจีากพระคมัภีร์ ไบเบิล

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี  
เรนลนัด์และซิสเตอร์รูธ  
แอล. เรนลนัด์

เอล็เดอร์เรนลนัดเ์ป็น 
สมาชิกโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง

ของประทาน
ที่สวยงามของ

ศีลระลึก
จงสวดอ้อนวอนให้ท่ำนมีพลังอีกครัง้ขณะท่ำนรบั

ส่วนศลีระลึกและระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
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บนสุดตรงแผงเหนือเสากลมสองตน้มีค�าจารกึเป็น
ภาษาเดนมารก์วา่ “DENNE ER MIN SØN DEN 
ELSKELIGE HØRER HAM” ในภาษาไทยคอื “ท่านผู้น้ี
เป็นบุตรที่รกัของเรา จงเช่ือฟังท่านเถิด”

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงมีพระ
ด�ารสัน้ีเมื่อพระเยซูทรงจ�าแลงพระกายบนภูเขาต่อหน้า
เปโตร ยากอบ และยอห์น ทัง้ข้อกล่าววา่ “แล้วก็มีเมฆ
มาปกคลุมพวกเขาไว ้และมีพระสุรเสียงดังออกมาจาก
เมฆน้ันวา่ ท่านผู้น้ีเป็นบุตรที่รกัของเรา จงเช่ือฟังท่าน
เถิด” (มาระโก 9:7)

บนฐานรองประตมิากรรม Christus Consolator มีค�า
จารกึเป็นภาษาเดนมารก์วา่ “KOMMER TIL MIG.” ใน
ภาษาไทยคอื “จงมาหาเรา” ในบรรดาพระด�ารสัทัง้หมดที่
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัไว ้ไม่มีค�าใดวงิวอนและส�าคญัตอ่เรา
มากไปกวา่ค�าวา่ “จงมาหาเรา”

ทัง้ข้อกล่าววา่ “บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระ
หนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้หลายไดห้ยุดพัก” 
(มัทธิว 11:28)

พรอ้มกบัประตมิากรรมดัง้เดมิของ Christus Consolator 
เรามทัีง้พระด�ารสัเชือ้เชิญของพระบดิาใหฟ้ังพระบตุรองค์
เดยีวท่ีถือก�าเนิดจากพระองคแ์ละพระด�ารสัเชือ้เชิญของพระ
บตุรใหม้าหาพระองค ์ในความเป็นหน่ึงเดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์ 
ทัง้สองพระองคท์รงเชือ้เชิญใหทุ้กคนฟังและมา

ทัง้หมดน้ีเป็นวธิีที่เรากลับไปบ้านบนสวรรคข์องเรา “เรา
เช่ือวา่โดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต,์ มนุษยชาตทิัง้มวล
จะรอดได,้ โดยการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีทัง้หลายของ
พระกิตตคิณุ” (หลักแห่งความเช่ือ 1:3) แตล่ะคนสามารถ
มาหาพระเยซูครสิต์ ไดอ้ย่างสมบูรณ์โดยรบัพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเท่าน้ัน เรา “รบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูผ่านศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองค ์การกลับใจ บัพตศิมา รบัของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่” 3

หลกัค�าสอนของพระคริสต์
น่ีเป็นข่าวสารเดยีวกันของพระบิดาและพระบุตร ทัง้

สองพระองคท์รงตอ้งการให้บุตรธิดาทุกคนของพระบิดา

Christus Consolator ใน Church of Our Lady เมืองโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก
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บนสวรรคท์�าตามหลักค�าสอนของพระครสิต ์เพื่อไม่ ให้เกิด
ความสับสน วลี “หลักค�าสอนของพระครสิต”์ จึงมีความ
หมายเดยีวกันกับพระกิตตคิณุของพระครสิต์

เพื่อเน้นความเป็นหน่ึงเดยีวกันของพระบิดาและพระ
บุตรในข่าวสารของพระองคเ์กี่ยวกับหลักค�าสอนของพระ
ครสิต ์ให้เราดแูผนภูมิน้ี

เรารูว้า่บททีร่ะบุไวต้รงน้ี (2 นีไฟ 31; 3 นีไฟ 9; 3 นีไฟ 11;  
และ 3 นีไฟ 27) ประกอบดว้ยหลักค�าสอนของพระครสิต ์
บทเหล่าน้ีกล่าวถึงศรทัธา การกลับใจ บัพตศิมา พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ จ�านวน
ครัง้ที่กล่าวถึงแตล่ะค�าอยู่ ในตาราง ตามที่ท่านเห็น บท
เหล่าน้ีกล่าวถึงศรทัธา 8 ครัง้ การกลับใจ 16 ครัง้ บัพตศิมา 
26 ครัง้ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ 17 ครัง้ และอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่ 6 ครัง้

แตท่่านอาจจะแปลกใจที่เราพบเช่นกันวา่ในบทเหล่าน้ี
กล่าวโยงถึงพระบิดาหลายครัง้ อันที่จรงิ กล่าวเจาะจงถึง

พระองค ์64 ครัง้ มากกวา่กล่าวถึงบัพตศิมา 4 จากตรงน้ี เรา
ทราบไดว้า่หลักค�าสอนของพระครสิตเ์ป็นหลักค�าสอนของ
ทัง้พระบิดาและพระบุตร

เราลองพิจารณาสองข้อน้ีที่กล่าวโยงถึงพระบิดา
“และพระบิดาตรสั : เจ้าจงกลับใจ, เจ้าจงกลับใจ, และ

รบับัพตศิมาในนามบุตรที่รกัของเรา.
“และ, สุรเสียงของพระบุตรมาถึงข้าพเจ้าดว้ย, มีความ

วา่ : คนที่รบับัพตศิมาในนามของเรา, แก่เขาผู้น้ันพระบิดา
จะประทานพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้, เหมือนกับเรา; ดงัน้ัน, 
จงตามเรามา, และท�าส่ิงที่เจ้าเห็นเราท�า. . . .

“และขา้พเจา้ [นีไฟ] ไดย้นิสุรเสียงจากพระบดิา, มีความ
วา่ : แทจ้รงิแลว้, ถอ้ยค�าของผูเ้ป็นทีร่กัของเราจรงิและเป็น
สัจจะ. ผู้ ใดทีอ่ดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม,่ ผูเ้ดยีวกนัน้ันจะ
ไดร้บัการช่วยใหร้อด” (2 นีไฟ 31:11–12, 15)

พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นพยาน
วา่น่ีเป็นวธิีเดยีว

โดยตรสัย�า้ถอ้ยค�าจากมทัธวิ พระบดิาและพระบตุรรบัส่ัง
กบัเราวา่เราควรมาหาพระครสิตแ์ละแบกแอกของพระองค์
ไวเ้พราะทรงสามารถท�าใหภ้าระท่ีเราแบกเบาลงไดแ้ละเราจะ
ไดห้ยดุพกั เราทุกคนแบกภาระ เราอาจแบกภาระบาป ความ
เศรา้โศก การเสพตดิ ความเจ็บป่วย ความรูสึ้กผดิ หรอืความ
ละอายใจ ในความยุ่งยากเหลา่น้ี การพึง่พาพระครสิตท์�าให้
เกดิการเยยีวยา ความหวงั และการปลอบประโลม

หลกัค�าสอนของพระครสิต—์ศรทัธา การกลบัใจ บพัตศิมา 
และของประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์—ไม่ไดมุ้่ง
หมายให้เป็นเหตกุารณ์ที่เราประสบครัง้เดยีว ศาสนาของ
เราสอนเราวา่เราไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มโดย “วางใจอย่าง
เต็มที่” อยู่เสมอในหลักค�าสอนและคณุงามความดขีอง
พระครสิต ์(2 นีไฟ 31:19) หมายความวา่เราท�าซ�า้ขัน้ตอน
ตา่งๆ ในหลักค�าสอนของพระครสิตต์ลอดชีวติเรา แตล่ะ
ขัน้ตอนตัง้อยู่บนขัน้ที่มาก่อน และจงใจจะให้ประสบตาม
ล�าดบัขัน้ครัง้แล้วครัง้เล่า

เมื่อเราใช้ศรทัธา ศรทัธาจะแรงกล้าขึน้ เมื่อเราพยายาม
กลับใจอยู่เสมอ เราดขีึน้ เราสามารถก้าวหน้าผ่านความ
พยายามของเราเองจากการมีประสบการณ์เป็นครัง้คราว
กับพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นการมีพระองคเ์ป็นเพื่อนที่
ยั่งยืน นอกจากน้ี ขณะฟันฝ่าชีวติ เราสามารถเรยีนรูจ้าก

2 
นี

ไฟ
 3

1

3 
นี

ไฟ
 9

3 
นี

ไฟ
 1

1

3 
นี

ไฟ
 2

7

รว
ม

ศรทัธา 1 2 4 1 8

การกลับใจ 5 4 4 3 16

บัพติศมา 10 0 13 3 26

พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ 8 2 6 1 17

อดทน 3 0 0 3 6

พระบิดา 14 5 20 25 64
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พระคณุลักษณะของพระเยซูครสิต ์และพัฒนาคณุสมบัติ
เดยีวกันเหล่าน้ี 5 เมื่อเราเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้เรือ่ยๆ 
ใจเราจะเปลี่ยนและเราสามารถอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่ 
(ดตูวัอย่างใน 2 นีไฟ 31:2–21; 3 นีไฟ 11:23–31; 27:13–
21; โมโรไน 4:3; 5:2; 6:6; คพ. 20:77, 79; 59:8–9)

เห็นไดง้่ายวา่ขัน้ตอนทัง้หมดในหลักค�าสอนของพระ
ครสิตส์ามารถท�าซ�า้และตอ่ยอดจากขัน้ตอนแตล่ะขัน้ไป
ตลอดช่ัวชีวติ แล้วบัพตศิมาเล่า เรารบับัพตศิมาเพื่อตวัเรา
เพียงครัง้เดยีว

ศีลระลกึแห่งพระกระยาหารของพระเจ้า
เพื่อตอบค�าถามน้ี เราควรพิจารณาผลงานชิน้เอกด้าน

ศาสนาที่เขียนโดยเอ็ลเดอรเ์จมส์ อี. ทัลเมจ (1862–1933) 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองช่ือวา่ The Articles of Faith 
หนังสือเล่มน้ีจัดพิมพ์ครัง้แรกในปี 1899 ตอบค�าถามเกี่ยว
กับศาสนจักรและค�าสอนพืน้ฐานให้อนุชนรุน่หลังที่ ได้
อ่านและศึกษา

ในสารบัญ เราเห็นวา่แตล่ะบท นอกจากบทน�า เช่ือมโยง
กับหลักแห่งความเช่ือหน่ึงในสิบสามข้อ 6 หลักแห่งความ
เช่ือบางข้อครอบคลุมมากกวา่หน่ึงบท ทวา่แตล่ะบทเช่ือม
โยงกับหลักแห่งความเช่ือหน่ึงข้อ

น่าสนใจคอืบทที่ 9 เรือ่ง “ศีลระลึกแห่งพระกระยาหาร
ของพระเจ้า” อยู่ตอ่จากบทเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 7 
เอ็ลเดอรท์ัลเมจเช่ือมโยงบทน้ีกับหลักแห่งความเช่ือข้อส่ี

ตอนตน้บทที่ 9 เอ็ลเดอรท์ัลเมจเขียนวา่ “ ในระหวา่งที่
เราศึกษาหลักธรรมและศาสนพิธีของพระกิตตคิณุ ตาม
ที่ระบุไว้ ในหลักแห่งความเช่ือข้อส่ี เรือ่งศีลระลึกแห่งพระ
กระยาหารของพระเจ้าสมควรไดร้บัความเอาใจใส่เป็นอย่าง
ยิ่ง การถือปฏิบัตศิาสนพิธีน้ีจ�าเป็นตอ่ทุกคนที่เป็นสมาชิก
ของศาสนจักรของพระเยซูครสิตผ์่านการปฏิบัตติามข้อ
ก�าหนดของศรทัธา การกลับใจ และบัพตศิมาโดยน� ้าและ
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์” 8

เมื่อนึกถึงถ้อยค�าเหล่าน้ัน เราเห็นไดว้า่เหตใุดเอ็ลเดอร ์
ทัลเมจจึงเช่ือมโยงศีลระลึกกับหลักแห่งความเช่ือข้อส่ี ศีล
ระลึกเป็นศาสนพิธีล�าดบัตอ่มาที่ทุกคนตอ้งรบัหลังจากได้
รบัการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนจักร

ศีลระลึกเป็นศาสนพิธีล�าดบัตอ่มาที่ผู้ชายตอ้งรบัหลัง
จากรบัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

ศีลระลึกเป็นศาสนพิธีล�าดบัตอ่มาที่แตล่ะบุคคลตอ้งรบั
หลังจากไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ ในพระวหิาร

ศีลระลึกเป็นศาสนพิธีล�าดบัตอ่มาที่คูส่ามีภรรยาตอ้งรบั
หลังจากรบัการผนึก
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ศีลระลึกเป็นศาสนพิธีล�าดบัตอ่มาที่เราตอ้งการ ศีลระลึก
ส�าคญัตอ่การมีศรทัธาในพระเยซูครสิต ์กลับใจจากบาป 
และรูสึ้กถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติเรา 
น่ีเป็นกลไกซ่ึงเราใช้ตอ่พันธสัญญาและพรของบัพตศิมา

คูม่ือเล่ม 2 กล่าววา่ “สมาชิกศาสนจักรไดร้บับัญชาให้
รวมกันบ่อยๆ เพื่อรบัส่วนศีลระลึกอันเป็นการระลึกถึงพระ
ผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาและตอ่พันธสัญญากับพรแห่งการ
บัพตศิมา” 9 ท่านอาจจะถามวา่ “พรอะไรบ้าง” แน่นอน
วา่การประสาทพรตอ่เน่ืองของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์คอื
พรของบัพตศิมา แตผ่ลการช�าระให้สะอาดของบัพตศิมา
อันเป็นหน่ึงในพรวเิศษสุดน้ันตอ่ดว้ยหรอื

ลองพิจารณาค�ากล่าวน้ีจากประธานดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์ ที่ปรึกษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด “เราได้รับ
บัญชาให้กลับใจจากบาป มาหาพระเจ้าด้วยใจที่ชอกช�า้
และวิญญาณที่ส�านึกผิด และรับส่วนศีลระลึก . . . เรา
เป็นพยานว่าเราเต็มใจรับพระนามของพระเยซูคริสต ์
ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ เมื่อเราปฏิบัติตามพันธสัญญาบัพติศมาน้ี 
พระเจ้าทรงต่อผลการช�าระให้สะอาดของบัพติศมา เรา
จึงสะอาดและเราสามารถมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่
กับเราตลอดเวลา” 10

กระน้ัน ขอให้เราระวงัวา่ “ศีลระลึกไม่ไดถู้กก�าหนด
ให้เป็นหนทางเดยีวที่เราจะไดร้บัการปลดบาปของเรา” 11 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื เราไม่สามารถจงใจท�าบาปคนืวนัเสาร์
และคาดหวงัวา่จะไดร้บัการให้อภัยอย่างน่าอัศจรรย์ โดยรบั
ขนมปังหน่ึงชิน้และดืม่น� ้านิดหน่อยในวนัอาทิตย์ การ 
กลับใจเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องมากกวา่น้ัน เรยีกรอ้ง
ความส�านึกผิดและการละทิง้บาป การวางแผนกลับใจก่อน
ท�าบาปเป็นเรือ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรงัเกียจ

เรามีคณุสมบัตคิูค่วรแก่การรบัเดชานุภาพการช�าระให้
สะอาดของพระเยซูครสิตเ์มื่อเรารบัส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่
ควร 12 เป็นวธิีรกัษาตวัเราให้ “หมดจดจากโลก” (คพ. 59:9) 
ศีลระลึกแห่งพระกระยาหารของพระเจ้าตามหลังบัพตศิมา
อย่างถูกตอ้งเหมาะสมโดยประยุกต์ ใช้ซ�า้หลักค�าสอนของ
พระครสิตข์ณะวสุิทธิชนยุคสุดท้ายก้าวหน้าสู่ความดพีรอ้ม

เราพึงเดินตามเส้นทางน้ี โดยให้ศีลระลึกเป็นศาสนพิธี
ตามหลังบัพติศมาและการรบัพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ การ 

เตรยีมรบัศีลระลึกเรยีกรอ้งให้คิดวางแผนล่วงหน้าและ
เอาใจใส่ ท่านจะคาดหวงัให้ศีลระลึกเป็นประสบการณ์ทาง
วญิญาณไม่ได้หากท่านลนลาน ส่งข้อความทางโทรศัพท์ 
หรอืเสียสมาธิ

ฉะน้ันจงมาโบสถ์ก่อนเวลา เมื่อเพลงศีลระลึกเริม่ จงให้
ความคดิของท่านจดจ่ออยู่กับพระผู้ช่วยให้รอด การชดใช้
ของพระองค ์ความรกัของพระองค ์และพระเมตตาสงสาร
ของพระองค ์สวดอ้อนวอนวา่ท่านจะเริม่ตน้ใหม่ขณะรบั
ส่วนศีลระลึกและระลึกถึงพระองค์

บทเรียนจากรวนัดา
ในปี 1994 เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างน่าสยดสยองใน

รวนัดา ประชาชนราว 600,000 ถึง 900,000 คนเสียชีวติใน
เวลา 60 ถึง 90 วนั

ท้ายที่สุดศาสนจักรจัดตัง้สาขาหน่ึงในคกิาลีเมืองหลวง 
สาขาประสบความส�าเรจ็—โดยไม่มีผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
ในปี 2011 เราก�าลังรบัใช้ ในภาคแอฟรกิาตะวนัออกเฉียงใต้
เมื่อเราทราบข่าวเศรา้วา่เราจดทะเบียนเป็นศาสนจักรกับ
ประเทศรวนัดาไม่ได ้ซ่ึงหมายความวา่ศาสนจักรเราท�างาน
แบบผิดกฎหมาย เราทราบเช่นกันวา่อาคารประชุมของเรา
ซ่ึงเป็นบ้านสองชัน้ที่ปรบัปรงุใหม่อยู่ ในเขตห้ามจัดการ
ประชุมของศาสนจักร หลังจากหารอืกับสมาชิกท่านหน่ึง
ในโควรมัอัครสาวกสิบสอง ฝ่ายประธานภาคตดัสินใจปิด
สาขาดว้ยความปวดรา้วใจ สมาชิกของเราไม่สามารถจัดการ
ประชุมของศาสนจักรไดอ้ีก

ทนายความในเมืองคกิาลี ซอลท์เลคซิตี ้และโจฮันเนส-
เบิรก์ แอฟรกิาใตเ้ริม่ท�างานอย่างจรงิจังเพื่อแก้ ไขปัญหา 
ระหวา่งน้ัน วสุิทธิชนถามอยู่เนืองๆ วา่เมื่อใดพวกเขาจะ
ประชุมกันไดอ้ีกครัง้ หลายเดอืนผ่านไปโดยไม่มีทางออก
หรอืความคบืหน้า

หลังจากน้ันประมาณ 10 เดอืน เราบินไปคกิาลีเพื่อเยี่ยม
วสุิทธิชนเหล่าน้ันและพยายามให้ก�าลังใจพวกเขา ก่อนเรา
ไป เราขอให้เรือ่งน้ีอยู่ ในรายช่ือสวดอ้อนวอนที่พระวหิาร
ของการประชุมประจ�าสัปดาห์ ในฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรมัอัครสาวกสิบสอง

วนัองัคารกอ่นก�าหนดเดนิทางจากโจฮันเนสเบริก์ไปคกิาลี 
เราประหลาดใจที่ ไดร้บัแจง้วา่รฐับาลยอมใหศ้าสนจกัรจด
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ทะเบยีนช่ัวคราวในคกิาล ีตอ่จากน้ันในวนัพฤหสับดสัีปดาห์
เดยีวกัน คณะกรรมการวางผงัเมอืงอนุญาตใหศ้าสนจกัรไดร้บั
การยกเวน้จากกฎหมายการวางผงัเมอืง วสุิทธชินคกิาลสีามารถ
ประชมุในอาคารของเราไดอี้กครัง้โดยไมล่ะเมดิกฎหมาย

เรือ่งน้ีน่าอัศจรรย์! สมาชิกไดร้บัแจ้งอย่างรวดเรว็วา่สาขา
จะประชมุวนัอาทิตย ์เรามาถงึวนัศกุรแ์ละเชิญสมาชิกมา
โบสถ์ เมื่อถึงวนัอาทิตย์ สมาชิกทุกคน—พวกเขา ทุกคน—
และเพื่อนหลายคนของพวกเขามาโบสถ์ พวกเขามาถึง
ก่อนเวลา กระตอืรอืรน้ที่จะอยู่กันพรอ้มหน้าอีกครัง้ ขณะ
ให้พรและส่งผ่านศีลระลึก เราทุกคนประสบวญิญาณพิเศษ
ที่ช�าระเราให้สะอาด สดช่ืน และเป็นคนใหม่

เราจ�าไดว้า่ในการประชุมน้ัน เราสงสัยวา่เหตใุดเราไม ่
รูสึ้กถึงวญิญาณเดยีวกันน้ีทุกสัปดาห์ขณะที่เรารบัส่วน 
ศีลระลกึ เรากวาดสายตาดวูสุิทธชินและตระหนักวา่พวกเขา 
มาดว้ยความหิวกระหายศีลระลึก ศรทัธา ความขยันหมั่น 
เพียร และความอดทนของพวกเขาน�าพรมาให้เราทุกคน 
เราให้สัญญาวา่เมื่อใดก็ตามที่เรารบัส่วนศีลระลึกอีกครัง้ 
เราจะนึกถึงประสบการณ์ที่มีกับวสุิทธิชนคกิาลีครัง้น้ี เรา
ให้ค�ามั่นวา่เราจะหิวพรของการรบัส่วนศีลระลึกเช่นกัน

ท่านคงจ�าไดว้า่หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตัง้ 
ศีลระลึกในบรรดาชาวนีไฟ พระองคร์บัส่ังกับพวกเขาวา่ 
ศีลระลึกส�าคญัตอ่การสถาปนาพวกเขาไวบ้นศิลาของ 
พระองค ์พระองคต์รสัวา่

“และเราให้บัญญัตแิก่เจ้าวา่เจ้าจงท�าส่ิงเหล่าน้ี [รบัส่วน
ศีลระลึก] และหากเจ้าท�าส่ิงเหล่าน้ีเสมอเจ้าย่อมเป็นสุข, 
เพราะเจ้าสรา้งอยู่บนศิลาของเรา.

“แตผู่้ ใดในบรรดาพวกเจ้าจะท�ามากหรอืน้อยไปกวา่น้ี
ย่อมไม่ไดส้รา้งอยู่บนศิลาของเรา, แตส่รา้งอยู่บนรากฐาน
ทราย และเมื่อฝนลงมา, และน� ้าท่วม, และลมพัด, 
กระหน�่ ามาที่พวกเขา, พวกเขาจะล้ม” (3 นีไฟ 18:12–13)

ศีลระลึกเป็นของประทานที่สวยงามที่เราไดร้บัทุกวนั
อาทิตย์ซ่ึงช่วยเราในความก้าวหน้าทางโลกของเรา ศีลระลึก
ท�าให้เราประสบองคป์ระกอบส�าคญัของหลักค�าสอนของ
พระครสิต ์น�าเราเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ และ
ประสบความรกัตลอดจนการให้อภัยของพระองค์ ในชีวติ
เรา เราส�านึกคณุตอ่ช่วงเวลาเหล่าน้ีในแตล่ะสัปดาห์ ซ่ึง
ช่วยให้เราจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด

“เพือ่ฉันจริงๆ”
เพื่อนคนหน่ึงของเราในแอฟรกิาใตเ้ล่าให้ฟังวา่เธอเกิด

ความตระหนักเช่นน้ีไดอ้ย่างไร เมื่อไดแอนเป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่ เธอเข้ารว่มการประชุมของสาขาหน่ึงนอก
เมืองโจฮันเนสเบิรก์ วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ขณะน่ังอยู่ ในห้อง
ประชุม ผังของห้องนมัสการท�าให้มัคนายกมองไม่เห็นเธอ
ขณะที่เขาส่งผ่านศีลระลึก ไดแอนผิดหวงัแต่ไม่พูดอะไร 
สมาชิกอีกคนหน่ึงสังเกตเห็นและบอกเรือ่งน้ีกับประธาน
สาขาหลังเลิกประชุม เมื่อโรงเรยีนวนัอาทิตย์เพิ่งจะเริม่ตน้ 
ไดแอนไดร้บัเชิญให้เข้าไปในห้องเรยีนที่ ไม่มี ใครอยู่

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตคนหน่ึงเดนิเข้ามา เขาคกุเข่า ให้
พรขนมปัง และยื่นชิน้หน่ึงให้เธอ เธอกินขนมปังชิน้น้ัน 
เขาคกุเข่าอีกครัง้ ให้พรน� ้า และยื่นถ้วยเล็กให้เธอ เธอดืม่ 
ไดแอนมีความคดิสองอย่างแวบขึน้มาหลังจากน้ัน “ โอ เขา 
[ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต] ท�าส่ิงน้ีเพื่อฉันจรงิๆ” แล้วก็ “ โอ 
พระองค ์[พระผู้ช่วยให้รอด] ทรงท�าส่ิงน้ีเพื่อฉันจรงิๆ” 
โดยผ่านศีลระลึก ไดแอนรูสึ้กถึงความรกัที่พระบิดาบน
สวรรคท์รงมีตอ่เธอจรงิๆ 

การตระหนักวา่พระผูช่้วยใหร้อดทรงเสียสละเพือ่เธอช่วยให้
เธอรูสึ้กใกลชิ้ดพระองคแ์ละเกดิความปรารถนาทว่มท้นอยาก
เก็บความรูสึ้กน้ันไว้ ในใจเธอ—ไม่เฉพาะวนัอาทติยเ์ทา่น้ันแต่
ทกุวนั เธอตระหนักวา่ถงึแมเ้ธอน่ังในทีป่ระชุมเพือ่รบัส่วน
ศีลระลกึ แตพ่นัธสัญญาทีต่อ่ใหมทุ่กวนัอาทติย์เป็นของเธอ
โดยเฉพาะ ศีลระลกึช่วย—และยงัคงช่วย—ให้ไดแอนรูสึ้กถึง
พลงัความรกัของพระผูเ้ป็นเจา้ รบัรูพ้ระหตัถข์องพระองค์ ใน
ชีวติเธอ และเขา้ใกลพ้ระผูช่้วยให้รอดมากขึน้ 13

ค�าเชือ้เชิญของเราเหมือนกับค�าเชือ้เชิญของโมโรไน
“แท้จรงิแล้ว, จงมาหาพระครสิต์, และได้รบัการท�าให้ดี

พรอ้มในพระองค์, และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง; และหากท่านจะปฏิเสธตนจาก
ความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรกัพระ
ผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละก�าลังของ
ท่าน, เมื่อน้ันพระคุณของพระองค์จึงเพียงพอส�าหรบั
ท่าน, เพ่ือโดยพระคุณของพระองค์ท่านจะดีพรอ้มใน
พระครสิต์; และหากโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าท่านดี
พรอ้มในพระครสิต์, ท่านย่อมไม่มีทางปฏิเสธเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าได้เลย.
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“และอน่ึง, หากท่านโดยพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า
ดพีรอ้มในพระครสิต,์ และไม่ปฏิเสธเดชานุภาพของ
พระองค,์ เมื่อน้ันท่านย่อมไดร้บัการช�าระให้บรสุิทธิ์ ในพระ
ครสิต์ โดยพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า, ผ่านการหลั่งพระ
โลหิตของพระครสิต,์ ซ่ึงมีอยู่ ในพันธสัญญาของพระบิดา
อันน�าไปสู่การปลดบาปของท่าน, ท�าให้ท่านกลับบรสุิทธิ์, 
ปราศจากมลทิน” ( โมโรไน 10:32–33)

ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้เมือ่เราประยกุต์ ใช้หลกัค�าสอนของพระ
ครสิต ์โดยมองวา่ศีลระลกึเป็นศาสนพิธตีามหลงับพัตศิมา
และการรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ ์ในวธิน้ีี เราสามารถ “วางใจ
อยา่งเต็มที่ ในคณุงามความดขีองพระองคผ์ูท้รงอานุภาพ
ทีจ่ะช่วยใหร้อด” (2 นีไฟ 31:19) เราส�านึกคณุตอ่ศีลระลกึ
—วธิทีีศี่ลระลกึสอนและเตอืนเราแตล่ะสัปดาห์ ใหนึ้กถงึส่ิง
ทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าเพือ่เรา เราส�านึกคณุตอ่พระองค์
เพราะเรารูว้า่พระองคท์รงชดใช้เพ่ือเราแตล่ะคนจรงิๆ

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรสักับชาวนีไฟ พระองค์ตรสัวา่ 
เมือ่ เกิดฝน ลม และน� ้าท่วม พระองค์ ไม่ ได้ตรสัวา่ 
ถ้ำ อันที่จรงิ ฝน ลม และน� ้าท่วมเกิดขึน้กับทุกคน แต่
พระองค์รบัส่ังกับเราวา่วธิีที่เราจะตัง้มั่นบนศิลาของ
พระองค์คือนึกถึงพระองค์ขณะที่เรารบัส่วนศีลระลึก 
(ดู 3 นีไฟ 15:9; 18:1)

เวลาจะมาถึงในชีวิตท่านแต่ละคนเมื่อท่านลังเลไม่
อยากไปโบสถ์หรือรับส่วนศีลระลึก หากยังไม่เกิดขึน้ มัน
จะเกิด แต่จงรู้ว่า ถ้าท่านเดินตามการน� าทางของพระ
ผู้ช่วยให้รอดและรับส่วนศีลระลึกด้วยใจที่ชอกช�า้และ
วิญญาณที่ส�านึกผิด พรจะเทมาให้ท่านอันจะท�าให้ท่าน
ตัง้มั่นอยู่บนฐานมั่นคงซ่ึงคือพระเยซูคริสต์ การตัดสิน
ใจท�าเช่นน้ันจะส่งผลนิรันดร ท่านจะตัง้มั่นบนพระเยซู
คริสต์ ผู้ลิขิตและผู้ประสิทธ์ิศรัทธาของเรา ◼
จำกค�ำปรำศรยัให้ข้อคดิทำงวญิญำณเรือ่ง “มำหำพระครสิต”์ ทีม่หำวทิยำลัย
บรคิมั ยังก์–ไอดำโฮ วนัที ่26 กันยำยน ค.ศ. 2017

อ้างองิ
 1. ด ูMerriam- Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed. (2003), “consolator.”
 2. ด ูMerriam- Webster’s Collegiate Dictionary, “console.”
 3. ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ: แนวทำงกำรรบัใช้เป็นผู้สอนศำสนำ (2004), 1.
 4. รวมถึงค�าที่คลุมเครอืดว้ยเช่น พระองค/์ของพระองค์
 5. ด ูส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ, บทที่ 6, 125–133.
 6. ด ูเจมส์ อี. ทัลเมจ, The Articles of Faith, 12th ed. (1924), v–ix.
 7. ด ูทัลเมจ, Articles of Faith, vi.
 8. ทัลเมจ, Articles of Faith, 171.
 9. คูม่ือเล่ม 2: กำรบรหิำรงำนศำสนจักร (2010), 2.1.2.
 10. ดลัลนิ เอช. โอค๊ส์, “พยานพเิศษของพระครสิต,์” เลยีโฮนำ, เม.ย. 2001, 14.
 11. ทัลเมจ, Articles of Faith, 175.
 12. ด ูดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “การประชุมศีลระลึกและพิธีศีลระลึก,” เลียโฮนำ, 

พ.ย. 2008, 21–25.
 13. ด ูเดล จี. เรนลันด,์ “เพื่อเราจะดงึมนุษย์ทัง้ปวงมาหาเรา,” เลียโฮนำ, 

พ.ค. 2016, 41.
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โดย อาดมั ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจกัร

ว ั
  นอาทิตย์วนัหน่ึงขณะมีการส่งผ่าน
ศีลระลึก ประธานสมาคมสงเคราะห์วอรด์
ที่ผมรูจ้ักหยิบสมารท์โฟนของเธอออก

มาอ่าน “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์
พยานของอัครสาวก” ประจักษ์พยานของ
อัครสาวกเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดสรา้งแรง
บันดาลใจให้เธอรูสึ้กวา่ตอ้งตัง้ใจใหม่อีกครัง้วา่
จะระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา

ทวา่ความรูสึ้กดขีองเธอมลายหาย
ไปสิน้ในอกีไมก่ีว่นัตอ่มาเมือ่เธอได้
รบัจดหมายสนเทห่ท์างไปรษณีย์
จากสมาชิกวอรด์คนหน่ึง ผูเ้ขยีน

ต�าหนิเธอวา่เป็นตวัอยา่งไมด่เีพราะใช้
สมารท์โฟนในการประชมุศีลระลกึ เธอ

เสียใจมาก
แน่นอนวา่เธอไม่ไดต้ัง้ใจจะท�าให้ ใครขุ่น

เคอืงเพราะการใช้อุปกรณ์มือถือของเธอ เธอใช้
นานๆ ครัง้ในห้องนมัสการ และตอ่เมื่อเธอรูสึ้ก
วา่เหมาะสมเท่าน้ัน แตห่ลังจากไดร้บัจดหมาย 
เธอเริม่สงสัยตนเอง

ความท้าทายใหม่
คนทุกรุน่มีความท้าทาย งานวจิัยชิน้หน่ึง

รายงานวา่ ปี 2020 จะมีคนใช้ โทรศัพท์มือถือ 
(5.4 พันล้านคน) มากกวา่ใช้น� ้าประปา (3.5 
พันล้านคน)1 น่ีนับรวมแท็บเล็ต “แฟ็บเล็ต” 
และอุปกรณ์เช่ือมตอ่อื่นๆ ดว้ย ท่านอยู่ ในโลก
ที่ก�าลังพยายามไขปัญหาวา่อะไรเป็น “มารยาท
การใช้ดจิิทัล” ที่เหมาะสม

ขณะที่บิดามารดา ผู้น�า และครพูยายาม
พิจารณาวา่อะไรเป็นมารยาทการใช้ดจิิทัลที่
เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมของศาสนจักร 
ความเห็นตา่งบางครัง้ก็ท�าให้วธิีควบคมุดแูล
การใช้อุปกรณ์ดจิิทัลในการประชุมศาสนจักร
ขัดแย้งกัน

ผู้น�าศาสนจักรเคยให้ค�าแนะน�าเรือ่งพร
และอันตรายของการใช้เทคโนโลยี ไวแ้ล้ว แต่
ผู้น�าศาสนจักรมักจะไม่บอกทุกอย่างที่เราควร
ท�าและไม่ควรท�าในการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ (ด ูโมไซยาห์ 4:29–30) ศาสนจักร
คาดหวงัให้สมาชิกศึกษาเรือ่งเหล่าน้ีดว้ย
ตนเองและแสวงหาการน�าทางจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในการตดัสินใจ น่าเสียดายที่
บางครัง้ ดงัในสถานการณ์ข้างตน้ เราไม่เพียง
ใช้จุดยืนเท่าน้ันแต่ ใช้เจตคตทิี่ชอบจับผิด
ตดัสินคนที่มีจุดยืนตา่งจากเราดว้ย

พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจ ซาตาน
หาประโยชน์ใส่ตวั

พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมพรของ
เทคโนโลยี ไว้เพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อ
ส่งเสริมงานของพระองค์ ให้ก้าวหน้า 2 ฉะน้ัน
แม้สมาชิกบางคนใช้อุปกรณ์ดิจิทัลของพวก
เขาอย่างไม่เหมาะสม แต่เอ็ลเดอรเ์ดวิด เอ. 
เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 
“เราไม่ควรปล่อยให้ความกลัวคนเข้าใจผิดขัด
ขวางเราไม่ ให้ ได้รับพรอันส�าคัญยิ่งที่เครื่อง
มือเหล่าน้ีสามารถให้ ได้” 3 เราจ�าเป็นต้อง

การนมสัการ  
ในยคุดิจิทลั
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เรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่าน้ีอย่างเหมาะ
สมและสอนบุตรธิดาของเราให้ท�าเช่น
เดียวกัน

อุปกรณ์มือถือช่วยสมาชิกศาสนจักร
เรื่องการศึกษาพระกิตติคุณ ประวัติ
ครอบครัวและงานพระวิหาร ตลอดจน
การแบ่งปันพระกิตติคุณ ตัวอย่างเช่น มี
คนสามล้านกว่าคนใช้แอปพลิเคชันคลัง
ค้นคว้าพระกิตติคุณในเดือนมกราคม 
ปี 2018 เวลาศึกษาของพวกเขารวมกัน
มากกว่าหน่ึงพันปี

นอกจากพูดถึงพรแล้ว ผู้น�าศาสนจักร
ยังไดเ้ตอืนให้ระวงัอันตรายที่แฝงอยู่ ใน
น้ันเช่นกัน รวมถึงเวลาที่เสียเปล่า ความ
สัมพันธ์ที่พังทลาย และการตดิอยู่ ในบาป 4 
ในสภาวะแวดล้อมของศาสนจักร การใช้
ที่ ไม่เหมาะสมสามารถท�าให้เราและคน
อื่นๆ เขวจากการนมัสการและการเรยีนรูซ่ึ้ง
ส�าคญัยิ่งตอ่การพัฒนาความสัมพันธ์ของ
เรากับพระผู้เป็นเจ้า

อย่างไรก็ด ีอันตรายเหล่าน้ีไม่เพียง
เฉพาะกับอุปกรณ์ดจิิทัลเท่าน้ัน “เครือ่งมือ
บางอย่างเหล่าน้ี—เหมือนเครือ่งมืออื่นใน
มือคนที่ ไม่ช�านาญหรอืขาดวนัิย—สามารถ
เป็นอันตรายได”้ ประธานเอ็ม. รสัเซลล์  
บัลลารด์รกัษาการประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอน “. . . น่ันไม่ตา่งอะไรจากวธิีที่
คนเลือกใช้ โทรทัศน์หรอืภาพยนตรห์รอื
แม้กระทั่งห้องสมุด ซาตานมักจะรบีหา

พิจำรณำหลักธรรมสำม
ประกำรตอ่ไปน้ีส�ำหรบั
กำรใช้อุปกรณ์ดจิิทัลอย่ำง
เหมำะสมในห้องนมัสกำร
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ประโยชน์ใส่ตวัโดยใช้อ�านาจดา้นลบของนวตักรรมใหม่ๆ 
ท�าลาย ลดคณุคา่ และลบล้างผลดทีุกอย่าง” 5

อุปกรณ์มอืถอืในการประชุมศีลระลกึ
เพราะพรทีอ่าจเกิดขึน้—และส่ิงรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้— 

ของอปุกรณ์ดจิทัิลเหลา่น้ี สมาชิกตดัสินวา่จะใช้อยา่งไร 
โจเซฟ สมธิพดูถงึพลงัของวธิกีารบนพืน้ฐานของหลกั
ธรรมเมือ่ทา่นกลา่ววา่ “ข้าพเจา้สอนหลกัธรรมทีถ่กูตอ้ง 
และใหพ้วกเขาปกครองตนเอง” 6

ตรงน้ี เราจะส�ารวจหลักธรรมที่อาจมีส่วนช่วยตดัสิน
ใจเรือ่งการใช้อุปกรณ์มือถือในการประชุมศีลระลึก ดกูาร
สนทนาเรือ่งการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลในห้องเรยีนไดท้ี่ “การ
สอนดว้ยเทคโนโลยี: ดงึดดูเยาวชนในโลกดจิิทัล” โดย 
บราเดอร์ ไบรอัน เค. แอชตนั ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ หน้า 30 ของฉบับน้ี

หลกัธรรม 1: การเลอืกของฉันสนับสนุนการนมัสการ
การประชุมศีลระลึกมี ไวเ้พื่อ “[แสดง] ความจงรกั  

[ของเรา] แดพ่ระผู้สูงสุด” (คพ. 59:10) เอ็ลเดอรด์ลัลิน  
เอช. โอ๊คส์ ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุดสอนวา่ 
เราควรจดจ่อกับการตอ่พันธสัญญาของเรา ศรทัธาของเรา 
ในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์และการชดใช้ของพระองค์ 7 
ส่ิงที่เราเลือกท�าในการประชุมศีลระลึกควรช่วยให้เรา
จดจ่อกับส่ิงเหล่าน้ัน

เพราะตอ้งจดจ่อเช่นน้ัน หากจ�าเป็น เราจึงอาจจะใช้
อุปกรณ์ของเราอย่างเหมาะสมเพื่อ

•  ยกระดบักำรนมัสกำรของเรำ สมาชิกอาจจะใช้อุปกรณ์
ดจิิทัลระหวา่งการประชุมศีลระลึกเพื่อคน้หาข้อพระ
คมัภีร ์รอ้งเพลงสวด หรอืจดบันทึกความประทับใจ
ทางวญิญาณ

•  ปฏิบัตศิำสนกิจ อธิการอาจจะสังเกตเห็นคนใหม่หรอื
สมาชิกแข็งขันน้อยเข้ามาน่ังอยู่หลังห้องนมัสการ
ระหวา่งการประชุมศีลระลึกและหากไดร้บัการกระตุน้
เตอืนเขาอาจส่งข้อความถึงหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ให้
ตอ้นรบับุคคลน้ันและเชิญพวกเขาเข้าชัน้เรยีนหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุหลังเลิกประชุม

•  ท�ำให้กำรตดิตอ่ทีจ่�ำเป็นสะดวกขึน้ แพทย์ ผู้ ให้ความ
ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และผู้ประกอบอาชีพอื่นที่

พรอ้มบรกิารเมื่อมีสายเรยีกเข้าสามารถเข้ารว่มพิธี
นมัสการไดเ้พราะพวกเขารูว้า่สามารถตดิตอ่พวกเขา
ไดห้ากจ�าเป็นผ่านอุปกรณ์มือถือของพวกเขา

เมื่อเราพยายามจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด ส�าคญั
ที่ตอ้งจ�าไวว้า่อุปกรณ์ของเราอ�านวยความสะดวกเรือ่ง
การศึกษาของเราก็จรงิ แต่ไม่สามารถเรยีนรูแ้ทนเราได ้
อุปกรณ์สามารถให้บางอย่างเราไตรต่รอง แต่ไม่สามารถ
คดิแทนเราได ้แม้กระทั่งสามารถช่วยให้เรานึกไดว้า่ตอ้ง
สวดอ้อนวอน แตก่ารสวดอ้อนวอนเป็นส่ิงที่เราตอ้งท�า
ดว้ยตวัเราเอง

เอ็ลเดอรเ์บดนารส์อนวา่ความสัมพันธ์ของเรากับพระ
ผู้เป็นเจ้าเป็นเรือ่งจรงิ ไม่ ใช่เรือ่งเสมือนจรงิ 8 ไม่สามารถ
คลิกสองครัง้หรอืดาวน์โหลดได้ 9 ฉะน้ันขณะที่ประธาน
สมาคมสงเคราะห์ ในตอนตน้บทความน้ีใช้ โทรศัพท์ช่วย
ให้ความคดิเธอจดจ่ออยู่กับพระครสิต ์เธอไม่ไดต้อ่ 
พันธสัญญากับโทรศัพท์ของเธอ แตเ่ธอตอ่พันธสัญญา
กับพระองค ์การเดนิทางที่อุปกรณ์มือถือช่วยเธอเริม่ตอ้ง
จบลงในความคดิเธอ ค�าสวดอ้อนวอนของเธอ และการ 
กระท�าของเธอ

หลกัธรรม 2: ฉันลดส่ิงรบกวนให้เหลอืน้อยทีสุ่ด
เราทุกคนควรพยายามหาสภาพแวดล้อมท่ีท�าให้เรา

จดจ่อกับการนมัสการและการเรยีนรู้ ไดด้ขีึน้ การท�าให้
ส่ิงรบกวนเหลือน้อยที่สุดเป็นเรือ่งส�าคญั หลักธรรมน้ี
ประยุกต์ ใช้ ไดก้ับทุกสถานการณ์ ตัง้แตก่ารพูดคยุหรอื
จัดการกับลูกที่งอแงไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลของเรา

อุปกรณ์ท่ีออกแบบไว้ ให้ท�าหลายอย่างอาจท�าให้เขว
ไปได้หลายทาง เห็นได้ชัดว่าการดูวีดิทัศน์ ฟังเพลง 
หรือเล่นเกมจะท�าให้เอาใจใส่พิธีศีลระลึกได้ยาก การ
เช็คอีเมล ข้อความบนมือถือ ส่ือสังคม คะแนนกีฬา 
เสียงข้อความเข้า เสียงเตือนและแถบข้อความบน
มือถือจะดึงเราเข้าไปสู่เหตุการณ์ ความสัมพันธ์ และ
การสนทนาท่ีอยู่นอกการประชุมเช่นกัน ทัง้หมดน้ี
และมากกว่าน้ีสามารถท�าให้เราและคนอื่นๆ เสียสมาธิ 
แม้จะอยู่ห่างเราหลายแถวก็ตาม

ส�าหรบัคนท่ีตอ้งการก�าจดัส่ิงรบกวนของดจิทัิลใหห้มด
ไป การเก็บอปุกรณ์ ไวที้บ่า้นหรอืปิดเครือ่งอาจเป็นเรือ่ง
สมควรท�า ส�าหรบัคนท่ีใช้อปุกรณ์เหลา่น้ีสนับสนุน 
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หากเราสังเกตเห็นคนรอบข้างเราใช้อุปกรณ์มือถือ เรา
ตอ้งระวงัอย่าทึกทักวา่ส่ิงที่พวกเขาท�าอยู่น้ันไม่เหมาะสม
เพียงเพราะใช้อุปกรณ์ดจิิทัล หากคนน้ันเป็นเด็กหรอืเป็น
คนที่เราไดร้บัเรยีกให้ดแูลรบัผิดชอบ การตรวจสอบการใช้
ของพวกเขาเมื่อพระวญิญาณทรงน�าอาจเป็นเรือ่งสมควร
ท�า หรอืมิฉะน้ันก็พยายามหันกลับมาสนใจการนมัสการ
ของเราเอง

การเรียนรู้ด้วยกนั
ในค�าพูดที่ครอบคลุมหลักธรรมเหล่าน้ี เอ็ลเดอร์ โอ๊คส์

แนะน�าว่า “ระหว่างการประชุมศีลระลึก—และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระหว่างพิธีศีลระลึก—เราควรตัง้ใจจดจ่ออยู่กับ
การนมัสการและละเว้นจากกิจกรรมอื่นทุกอย่าง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมที่อาจรบกวนการนมัสการ
ของผู้อื่น” 12

มีหลักธรรมอีกหลายประการที่จะช่วยชีน้�าการใช้ของ
เรา เมื่ออุปกรณ์ดจิิทัลกลายเป็นเรือ่งปกตธิรรมดามาก
ขึน้ในวฒันธรรมของเรา เราจะตอ้งช่วยกันตอบค�าถามวา่
อะไรเหมาะสม เพราะทุกสถานการณ์ ไม่เหมือนกันและ
เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงตอ่ไป เราจึงตอ้งส�ารวจการใช้
ของเราเสมอ พิจารณามุมมองใหม่หรอืมุมตา่ง และยินดี ให้
อภัยผู้อื่นขณะที่เราเรยีนรูด้ว้ยกัน ◼
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การนมัสการของพวกเขาแต่ไมต่อ้งการรบกวนผูอื้น่ อาจจะ
ปิดเสียง ตัง้อปุกรณ์ในโหมดไมร่บกวนหรอืโหมดเครือ่งบนิ 10

หลกัธรรม 3: ฉันจดจ่อกบัการนมัสการของฉัน
มักจะมีส่ิงรบกวนแบบใดแบบหน่ึงเสมอ และใช่วา่

ทัง้หมดจะเป็นดจิิทัล อาจรวมถึงเด็กงอแง แมลงดงั
หึ่งๆ หรอืเสียงที่เกิดจากการจราจรดา้นนอก เรามีความ
รบัผิดชอบเบือ้งตน้ตอ่ส่ิงที่เราไดจ้ากการนมัสการของเรา 
ฉะน้ันหากมีคนลืมตัง้โทรศัพท์ ในโหมดเครือ่งบิน เราตอ้ง
พยายามท�าให้ตวัเราอยู่ ในโหมด “ ไม่สนใจส่ิงรบกวน”

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ “สมาชิกแตล่ะ
คนของศาสนจักรมีความรบัผิดชอบตอ่การเพิ่มพูนทาง
วญิญาณที่เกิดขึน้ไดจ้ากการประชุมศีลระลึก” 11
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เ มื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมวอรด์และสเตคตา่งๆ ทั่วศาสนจักร 
ครแูละผู้น�าของเยาวชนมักจะถามวา่ “เราจะป้องกันไม่
ให้อุปกรณ์ดจิิทัลเป็นส่ิงรบกวนในชัน้เรยีนไดอ้ย่างไร” 

ขณะเดยีวกัน ครสูอนเยาวชนเก่งที่สุดหลายคนที่ข้าพเจ้า
เคยสังเกตจะเริม่ชัน้เรยีนของพวกเขาโดยพูดวา่ “วาง
โทรศัพท์ก่อนแล้วเงยหน้า . . .” ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงขอ
แบ่งปันส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีนรูม้าสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการช่วย
ให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเกิดผลดี ใน
ห้องเรยีนพระกิตตคิณุ

ค�าพยากรณ์เกีย่วกบัเทคโนโลยี
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกเคยพูดกับเราเกี่ยวกับพร

ของเทคโนโลยี โดยบอกเราวา่พระบิดาบนสวรรคป์ระทาน
เทคโนโลยีเพื่อช่วยเราท�าให้งานของพระองคก์้าวหน้าเรว็
มากขึน้ ในปี 1862 ประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) สอน
วา่ “การคน้พบทุกอย่างในดา้นวทิยาศาสตรแ์ละศิลปะซ่ึง
ถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ตอ่มนุษยชาตจิรงิๆ ประทานให้
โดยการเปิดเผยโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า . . . ประทานให้
เพื่อเตรยีมทางส�าหรบัชัยชนะสุดท้ายของความจรงิ และ
การไถ่แผ่นดนิโลกจากอ�านาจของบาปและซาตาน เราควร
ใช้ประโยชน์จากการคน้พบที่ยอดเยี่ยมทัง้หมดน้ี . . . และ
ให้บุตรธิดาของเราไดป้ระโยชน์จากความรูท้ี่เป็นประโยชน์

ทุกสาขาเพื่อเตรยีมพวกเขาให้พรอ้มก้าวไปข้างหน้าและท�า
ส่วนของตนไดอ้ย่างดี ในงานอันส�าคญัยิ่ง” 1

การใช้อุปกรณ์ดจิทิลัในกจิกรรมทีช่อบธรรม
ในชีวติข้าพเจ้าเอง การศึกษาพระกิตตคิณุดขีึน้เมื่อใช้

พระคมัภีรแ์ละแหล่งข้อมูลอื่นในแอปพลิเคชันมือถือของ
คลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ

เยาวชนของเราไดร้บัการเตรยีมมาให้ศึกษา สอน และ
ส่ังสอนพระกิตตคิณุในชีวติประจ�าวนัและขณะเป็นผู้
สอนศาสนาโดยใช้เทคโนโลยี ในแบบที่เราเพิ่งเริม่คน้พบ 
เพราะปฏิปักษ์พยายามใช้นวตักรรมที่ดแีละเป็นประโยชน์
ทุกอย่างส�าหรบัจุดประสงคท์ี่ช่ัวรา้ยของเขา ท่านในฐานะ
บิดามารดา ผู้น�า และครจูึงมีหน้าที่ช่วยให้เยาวชนฝึกใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกตอ้งและเกิดผลดตีัง้แตอ่ายุยังน้อย

บ้านเป็นสถานที่ฝึกเรื่องน้ีได้ดีที่สุด (บิดามารดาผู้ก�าลัง
มองหาแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อาจจะใช้ส่ือการเรียน
การสอนบางอย่างของศาสนจักรตามที่ระบุไว้ ในกรอบ
ส่ีเหลี่ยมด้านข้างที่เพิ่มเข้ามา) ห้องเรยีนพระกิตติคุณ
มอบโอกาสส�าคัญๆ ให้ช่วยเยาวชนเช่ือมโยงอุปกรณ์
ดิจิทัลของพวกเขากับกิจกรรมที่ชอบธรรมและรู้สึกถึง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ครูและผู้น� าสามารถใช้วิธีต่อไปน้ี
ช่วยท�าให้เกิดขึน้

โดย ไบรอนั เค. แอชตนั

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานโรงเรียนวนั
อาทิตยส์ามญั

การสอนดว้ยเทคโนโลย:ี  

เทคโนโลยีสำมำรถเป็นพันธมิตรแทนที่
จะเป็นศตัรใูนห้องเรยีนไดอ้ย่ำงไร

ดงึดูดเยาวชนในโลกดจิทิลั
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ตั้งความคาดหวงับนพืน้ฐานของหลกัธรรม
ตัง้ความคาดหวงัเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในห้องเรยีน

บนพืน้ฐานของหลักธรรม หลักธรรมส�าคญัประการหน่ึง
อาจเป็นวา่ “จุดประสงคข์องเราในชัน้เรยีนคอืเรยีนพระ
กิตติคุณผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล
ของเราควรช่วยในเรือ่งน้ี ไม่ ใช่ท�าให้เขวจากจุดประสงค”์ 
การท�าเช่นน้ีไดผ้ลยิ่งกวา่ตัง้กฎอย่างเช่น “เราไม่ ใช้ส่ือ
สังคมระหวา่งชัน้เรยีน” กฎน้ีส่งข่าวสารวา่ส่ือสังคมไม่ด ี
แตห่ลักธรรมเปิดช่องให้ ใช้ส่ือสังคมในห้องเรยีนได้ ในวธิีที่
เหมาะสม เช่น ตดิตอ่คนที่ ไม่ ไดเ้ข้าชัน้เรยีนเพื่อให้พวก
เขารูว้า่เราคดิถึงพวกเขาและเชิญชวนพวกเขามาสัปดาห์
หน้า

เราท�ารา้ยเยาวชนของเราดว้ยกฎที่บอกวา่พฤตกิรรมน้ัน
ผิดทัง้ที่ ไม่ผิด ดงัน้ันจึงก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยี ในสภาวะแวดล้อมอื่นและพลาดโอกาสสอน
วธิี ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ความคาดหวงัที่เราตัง้ไว้
ดว้ยความช่วยเหลือของเยาวชนในชัน้เรยีนควรสอดคล้อง
กับอายุและวฒุิภาวะของพวกเขา

เรียนรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยี
อย่าปล่อยให้ความกลัวของท่านหรอืการขาดความเข้าใจ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีขัดขวางไม่ ให้เยาวชนใช้อุปกรณ์ดจิิทัล
ในวธิีที่เหมาะสม วอรด์หน่ึงรายงานวา่พวกเขาจัดอบรมครู
เกีย่วกบัวธิี ใช้อปุกรณ์ดจิทิลัศึกษาพระกติตคิณุ พวกเขา
พบวา่เมื่อครเูช่ียวชาญการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ พวกเขาจะ
ตืน่เตน้มากขึน้เช่นกันกับการใช้อุปกรณ์ดจิิทัลสอนพระ
กิตตคิณุ และปัญหาเรือ่งอุปกรณ์ดจิิทัลเป็นส่ิงรบกวนใน
ห้องเรยีนจะลดลงไปมาก

ท�าบทเรียนเชิงโต้ตอบ
ข้าพเจ้าพบวา่วธิีที่ดทีี่สุดในการช่วยให้นักเรยีนใช้

เทคโนโลยีอย่างถูกตอ้งเหมาะสมคอืท�าบทเรยีนเชิงโตต้อบ
และรวมอุปกรณ์ดจิิทัลไว้ ในแผนบทเรยีน ข้าพเจ้าแทบ
จะไม่พบนักเรยีนใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างไม่เหมาะสมใน
ชัน้เรยีนที่ครถูามค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจ นักเรยีนมีส่วน
รว่มในบทเรยีนและรูสึ้กวา่ครรูกัพวกเขา และพระวญิญาณ
บรสุิทธิส์ถติอยูท่ีน่ั่น

ที่เป็นเช่นน้ีเพราะครูมักจะเริ่มชัน้เรียนโดยถามค�าถาม
ที่ ไดร้บัการดลใจ จากน้ันให้เยาวชน บ่อยครัง้จะเป็นกลุ่ม
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เล็ก หาค�าตอบของค�าถามในพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์ ตลอดบทเรยีน ครใูห้ชัน้เรยีนคน้ควา้
พระคมัภีร ์ศึกษาค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญ ดวูดีทิัศน์
ที่ศาสนจักรผลิต และสนทนาส่ิงที่พวกเขาก�าลังเรยีนรู ้ยิ่ง
เยาวชนมีส่วนในกระบวนการเรยีนรูม้ากเพียงใด แนวโน้ม
ที่พวกเขาจะใช้อุปกรณ์ดจิิทัลอย่างเหมาะสมจะยิ่งมาก
เพียงน้ัน

หาจุดสมดุล
เมื่อเรารวมเทคโนโลยี ไว้ ในบทเรยีนของเรา ส�าคญัที่ตอ้ง

จ�าไวว้า่การใช้เทคโนโลยีของเราตอ้งสมดลุ เราตอ้งระวงัอย่า
ให้เทคโนโลยีกลายเป็นบทเรยีนหรอืเขวจากการรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ

นอกจากน้ี นักเรียนบางคนไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและไม่ 
ควรท�าให้พวกเขารูสึ้กวา่ถูกตดัออกจากกลุ่ม นอกจากดู
วดีทิัศน์ของศาสนจักรแล้ว กิจกรรมที่สามารถท�าไดบ้น
อุปกรณ์ดจิิทัลในห้องเรยีนควรจะท�ากับพระคมัภีรท์ี่เป็น 
กระดาษและนิตยสารศาสนจักรเป็นเล่มๆ ไดเ้ช่นกัน

ทัง้ยังมีหลายครัง้ที่อุปกรณ์ดจิิทัลอาจไม่เหมาะสม 
ตวัอย่างเช่น เมื่อนักเรยีนหรอืครกู�าลังแสดงประจักษ์
พยาน ครคูวรเชือ้เชิญนักเรยีนดว้ยความรกัให้วางโทรศัพท์
มือถือและสัมผัสส่ิงที่พระวญิญาณก�าลังสอนพวกเขา

แสดงความอดทน
สุดท้าย ส�าหรบัเยาวชนบางคน การฝึกใช้อุปกรณ์ดจิิทัล

อย่างเหมาะสมในชัน้เรยีนอาจใช้เวลาพอสมควร ครผูู้เป็น
เหมือนพระครสิต์ ในห้องเรยีนใดก็ตามจะแสดงความ
อดทนและรกัคนที่ก�าลังพยายาม

เทคโนโลย:ี ช่วยปรับปรุง ไม่ใช่ภยัคุกคาม
การช่วยให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะเป็น

พรแก่พวกเขาตลอดชีวติ และสามารถยกระดบัชัน้เรยีน
ของเรา ดงัที่เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์(1928–2015) แห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองแบ่งปัน “เมื่อเข้าใจและน�าไปใช้ ใน
จุดประสงคท์ี่ชอบธรรม เทคโนโลยีย่อมไม่เป็นภัย แตก่ลับ
เป็นส่ิงช่วยปรบัปรงุการส่ือสารทางวญิญาณ” 2

ในฐานะฝ่ายประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ เราเชือ้
เชิญให้ครนู�าเทคโนโลยีมาใช้ ในบทเรยีนของพวกเขาและ
พยายามทุกวถิีทางเพื่อช่วยให้เยาวชนฝึกใช้เทคโนโลยี

การใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม

บราเดอร์ไบรอนั เค. แอชตนับอกเราวา่บา้นเป็น
สถานท่ีฝึกใชเ้ทคโนโลยอียา่งถกูตอ้งเหมาะสมได้

ดีท่ีสุด แหล่งขอ้มูลต่อไปน้ีสามารถช่วยใหแ้ต่ละบุคคล 
บิดามารดา และครอบครัวตดัสินวธีิใชเ้ทคโนโลยท่ีีมี
อยูอ่ยา่งเหมาะสม:

•  มาตรการป้องกันการใช้เทคโนโลยี แมจ้ะเขียนไว้
ส�าหรับผูส้อนศาสนา แต่แนวทางในหนงัสือเล่ม
น้ีปรับใชก้บัครอบครัวได ้มีใหอ่้าน 28 ภาษาใน
แอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณหรือเป็นรูป
เล่มจากศนูยห์นงัสือหรือคลงัออนไลน์

•  รายช่ือบทเรียนการสงัสรรคใ์นครอบครัวเร่ือง
การหลีกเล่ียงส่ือลามก รวมถึงวธีิเลือกส่ือท่ีดี ดู
ไดท่ี้ overcomingpornography .org/ resources 
(มีใหอ่้าน 10 ภาษา)

•  แนวทางการสนทนาในครอบครัวเก่ียวกบัส่ือ
สงัคมเนน้ใน “Families Should Discuss How to 
Use Social Media in Righteous Ways,” ท่ี lds .org/ 
go/ 81833a (มีใหอ่้าน 10 ภาษา) หรือในบทความ
ของเอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสองเร่ือง “ท่วมแผน่ดินโลกผา่นส่ือ
สงัคม,” ใน เลียโฮนา เดือนสิงหาคม 2015

เพื่อจุดประสงคท์ี่ชอบธรรม ถ้าท่านจะทูลขอพระบิดาบน
สวรรค์ ให้ทรงช่วยในความพยายามของท่าน พระองคจ์ะ
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนเหล่าน้ัน ◼

อ้างองิ
 1. Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe (1954), 18–19.
 2. รชิารด์ จี. สก๊อตต,์ “เพื่อให้มีสันตสุิขในบ้าน,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2013, 30.
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เ มื่อโจเซฟกลับไปฮาร์ โมนีย์ ในฤดรูอ้นของปี 1828 โมโร-
ไนปรากฏตอ่เขาอีกครัง้และน�าแผ่นจารกึไป “หากเจ้า
ถ่อมตนเพียงพอ และส�านึกผิด” ทูตสวรรคก์ล่าว “เจ้า

จะไดร้บัแผ่นจารกึอีกครัง้ในวนัที่ยี่สิบสองกันยายน” 1

ความมืดครอบง�าความคดิของโจเซฟ 2 เขารูว้า่เขาผิด
ที่ละเลยพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าและไว้ ใจมารต์นิ
จนให้ตน้ฉบับไวก้ับเขา เวลาน้ีพระผู้เป็นเจ้าไม่วางพระทัย
ให้เขามีแผ่นจารกึหรอืเครือ่งแปลอีกตอ่ไป เขารูสึ้กวา่เขา
สมควรไดร้บัโทษทุกอย่างที่สวรรคส่์งมาให้เขา 3

ดว้ยความรูสึ้กผิดและความเสียใจอันหนักหน่วง เขา
คกุเข่าลงสวดอ้อนวอน สารภาพบาปของเขาและวงิวอนขอ
การให้อภัย เขาทบทวนถึงความผิดของเขาและส่ิงที่เขาจะ
ท�าไดด้ขีึน้หากพระเจ้าทรงให้เขาแปลอีกครัง้ 4

วนัหน่ึงในเดอืนกรกฎาคม เมื่อโจเซฟก�าลังเดนิอยู่ ไม่
ไกลจากบ้านของเขา โมโรไนปรากฏตอ่เขา ทูตสวรรคย์ื่น
เครือ่งแปลให้ โจเซฟ เขาเห็นข้อความจากสวรรค์ ในเครือ่ง
แปลโดยบอกวา่ “งาน, และแผนการ, และจุดประสงคท์ัง้
หลายของพระผู้เป็นเจ้าจะล้มเหลวไม่ ได้, ทัง้ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ไรผ้ลไม่ได.้” 5

ถ้อยค�าเหล่าน้ีให้ความมั่นใจ แตก็่ตามมาดว้ยถ้อยค�า
ต�าหนิตติงิ “ค�าบัญชาที่เจ้าไดร้บัเครง่ครดัอะไรเช่นน้ัน” 
พระเจ้าตรสั “เจ้าไม่ควรกลัวมนุษย์ยิ่งกวา่พระผู้เป็นเจ้า.” 
พระองคท์รงบัญชาให้ โจเซฟระมัดระวงัมากขึน้กับส่ิง
ศักดิสิ์ทธิ์ บันทึกที่อยู่ ในแผ่นจารกึทองค�าส�าคญัมากกวา่ช่ือ
เสียงของมารต์นิหรอืความปรารถนาของโจเซฟที่จะเอาใจ
คน พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรยีมบันทึกไวเ้พื่อตอ่พันธสัญญา
โบราณของพระองคแ์ละสอนให้ทุกคนพึ่งพาพระเยซู
ครสิตเ์พื่อความรอด

พระเจ้าทรงกระตุน้ให้ โจเซฟระลึกถึงพระเมตตาของ
พระองค ์“จงกลับใจจากส่ิงที่เจ้าท�าไป,” พระองคท์รงบัญชา 
“และเจ้ายังไดร้บัเลือกอยู่” พระองคท์รงเรยีกโจเซฟเป็น
ศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรูข้องพระองคอ์ีกครัง้ กระน้ัน
พระองคท์รงเตอืนให้เขาฟังพระค�าของพระองค์

“เวน้แตเ่จ้าจะท�าการน้ี,” พระองคท์รงประกาศ “เจ้าจะ
ถูกปล่อยไปและกลับเป็นดงัคนอื่นๆ, และไม่มีของประทาน
อีกตอ่ไป.” 6

ฤดใูบไม้รว่งปีน้ัน บิดามารดาของโจเซฟเดนิทางลงใต้
ไปยังฮาร์ โมนีย์ ผ่านไปเกือบสองเดอืนตัง้แต่ โจเซฟออก
จากบ้านของพวกเขาในแมนเชสเตอร ์พวกเขาไม่ไดย้ิน
ข่าวคราวจากโจเซฟเลย พวกเขากังวลวา่เหตกุารณ์เลว
รา้ยในช่วงฤดรูอ้นท�าให้ โจเซฟโศกเศรา้ เพียงไม่กี่สัปดาห์ 
โจเซฟสูญเสียลูกคนแรก เกือบสูญเสียภรรยา และสูญเสีย

บทท่ี 6

ของประทาน
และอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้า

บทน้ีเป็นบทที ่6 ของประวตัศิำสนจกัรเชิงบรรยำยสีเ่ลม่ชดุใหมชื่อ่ วสุิทธิชน: เรือ่ง
ราวของศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์ ในยคุสุดทา้ย อกีไมน่ำนหนังสือจะมีเป็น
รปูเลม่ใหอ้ำ่น 14 ภำษำ ในหมวดประวตัศิำสนจกัรของแอปพลเิคชันคลงัคน้ควำ้
พระกติตคิณุ และออนไลน์ที ่วสุิทธิชน.lds .org บทที ่5 จดัพมิพ์ ในฉบบัเดอืน
กรกฎำคม พูดถงึงำนแปลพระคมัภรีม์อรมอน 116 หน้ำแรกทีห่ำยไปในปี 1828
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ตน้ฉบับหลายหน้า พวกเขาตอ้งการแน่ใจวา่โจเซฟและ
เอ็มมาสบายดี

เหลือไม่ถึงสองกิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทาง โจเซฟ 
ซีเนียรแ์ละลูซีปลืม้ปีตทิี่ ไดเ้ห็นโจเซฟยืนอยู่บนถนนเบือ้ง
หน้าของพวกเขาดว้ยท่าทีที่สงบและมีความสุข โจเซฟบอก
พวกเขาเกี่ยวกับการสูญเสียความไวว้างใจจากพระผู้เป็น
เจ้า การที่เขากลับใจจากบาป และไดร้บัการเปิดเผย พระ
ด�ารสัตเิตยีนจากพระเจ้าท�าให้เขาเจ็บปวด แตเ่ช่นเดยีว
กับศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณเขาเขียนการเปิดเผยไว้ ให้
คนอื่นอ่าน น่ันเป็นครัง้แรกที่เขาจดบันทึกพระวจนะของ
พระเจ้าที่ตรสักับเขา

โจเซฟบอกพ่อแม่ของเขาด้วยวา่โมโรไนคืนแผ่นจารกึ
และเครือ่งแปลให้เขาแล้ว โจเซฟเล่าวา่ ทูตสวรรค์ดู
จะพอใจ “เขาบอกผมวา่พระเจ้าทรงรกัผมเพราะความ

ซ่ือสัตย์และความอ่อนน้อมถ่อมตนของผม”
เขาเก็บบันทึกไว้ ในบ้านอย่างปลอดภัย โดยซ่อนไว้ ใน

หีบ “เอ็มมาจดให้ผมในตอนน้ี” โจเซฟบอกพวกเขา “แต่
ทูตสวรรคบ์อกวา่พระเจ้าจะทรงส่งคนมาจดให้ผม และผม
วางใจวา่จะเป็นเช่นน้ัน” 7

ฤดใูบไม้ผลิตอ่มา มารต์นิ แฮรร์สิเดนิทางมาฮาร์ โมนีย์
พรอ้มกับข่าวรา้ย ภรรยาของเขายื่นค�ารอ้งตอ่ศาล กล่าวหา
วา่โจเซฟเป็นคนฉ้อโกงที่เสแสรง้วา่แปลแผ่นจารกึทองค�า 
ตอนน้ีมารต์นิตอ้งรอหมายเรยีกไปให้การที่ศาล เขาตอ้ง
ให้การวา่โจเซฟหลอกลวงเขา มิฉะน้ันลูซีจะฟ้องเขาข้อหา
หลอกลวงเช่นเดยีวกัน 8

มารต์นิกดดนัให้ โจเซฟแสดงหลักฐานให้เขามากขึน้
วา่แผ่นจารกึมีจรงิ เขาตอ้งการบอกศาลทุกอย่างเกี่ยวกับ
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เพื่อท�างานของพระเจ้า เมื่อไม่มีหลักฐานพิสูจน์ข้อกล่าวหา
ของลูซี ศาลจึงยกฟ้อง 13

ในระหวา่งน้ัน โจเซฟท�างานแปลตอ่ไปโดยสวดออ้นวอน
ใหพ้ระเจา้ทรงส่งผูจ้ดค�าแปลอกีคนมาใหเ้ขาในเรว็วนั 14

ที่แมนเชสเตอร ์ชายหนุ่มคนหน่ึงช่ือออลิเวอร ์คาวเดอร ี
อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของโจเซฟ ออลิเวอรอ์ายุน้อยกวา่ 
โจเซฟหน่ึงปี และในฤดใูบไม้รว่งของปี 1828 เขาเริม่สอน
ที่ โรงเรยีนห่างจากบ้านไรข่องครอบครวัสมิธไปทางใต้
ประมาณสองกิโลเมตร

ครมูักจะอาศัยอยู่กับครอบครวันักเรยีนของพวกเขา เมื่อ
ออลิเวอร์ ไดย้ินข่าวลือเกี่ยวกับโจเซฟและแผ่นจารกึทองค�า 
เขาขอวา่เขาจะอยู่กับครอบครวัสมิธไดห้รอืไม่ ในตอนแรก
เขาเรยีนรูร้ายละเอียดเล็กน้อยจากครอบครวั ตน้ฉบับที่ถูก
ขโมยไปและการซุบซิบนินทาในท้องที่ท�าให้พวกเขาระวงั

ตวัจนถึงขนาดน่ิงเงียบ 15

แต่ ในระหวา่งฤดหูนาวปี 1828–1829 
เมือ่ออลเิวอรส์อนลกูๆ ของครอบครวั
สมธิ เขาไดร้บัความไวว้างใจจากเจา้ของ
บา้น ในช่วงเดยีวกนัน้ี โจเซฟ ซีเนียร์
กลบัมาจากการเดนิทางไปฮาร์ โมนีย์
พรอ้มกบัการเปิดเผยทีป่ระกาศวา่
พระเจา้ก�าลงัจะทรงเริม่งานอศัจรรย์ 16 
เมือ่ถงึตอนน้ันออลเิวอรก็์ ไดพ้สูิจน์แลว้
วา่เป็นผูต้ัง้ใจแสวงหาความจรงิ และ
บดิามารดาของโจเซฟบอกเขามากขึน้
เกีย่วกบัการเรยีกจากสวรรคข์องลกูชาย 17

ส่ิงทีพ่วกเขาบอกท�าใหอ้อลเิวอรป์ระทบัใจและตอ้งการ 
ช่วยเรือ่งการแปล เช่นเดยีวกบัโจเซฟ ออลเิวอร์ ไม่พอใจกบั 
ศาสนจกัรสมยัใหมแ่ละเช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้แหง่ปาฏิหารย์ิ 
ผูย้งัคงเปิดเผยพระประสงคข์องพระองคต์อ่ผูค้น 18 แต ่
โจเซฟกบัแผน่จารกึทองค�าก็อยู่ ไกลและออลเิวอร์ ไม่รูว้า่เขา
จะช่วยงานไดอ้ยา่งไรหากเขาอยู่ ในแมนเชสเตอร์

วนัหน่ึงในฤดใูบไม้ผลิ เมื่อฝนตกลงบนหลังคาบ้านของ
ครอบครวัสมิธ ออลิเวอรบ์อกครอบครวัน้ันวา่เขาตอ้งการไป
ช่วยโจเซฟที่ฮาร์ โมนีย์เมื่อปิดภาคเรยีน ลูซีและโจเซฟ  
ซีเนียรก์ระตุน้ให้เขาทูลถามพระเจ้าวา่ความปรารถนาของ
เขาถูกตอ้งหรอืไม่ 19

เมือ่เขา้นอน ออลเิวอรส์วดออ้นวอนตามล�าพงัเพือ่รูว้า่ส่ิง
ทีเ่ขาไดยิ้นเกีย่วกบัแผน่จารกึทองค�าเป็นจรงิหรอืไม ่พระเจา้
ทรงแสดงนิมติให้เขาเห็นแผน่จารกึทองค�าและความ
พยายามของโจเซฟในการแปลแผน่จารกึ เขารูสึ้กสงบและ
เขารู้ ในเวลาน้ันวา่เขาควรอาสาเป็นผูจ้ดค�าแปลให้ โจเซฟ 20

งานแปล แตเ่ขากังวลวา่คนจะไม่เช่ือเขา ลูซีเองไดค้น้บ้าน
ครอบครวัสมิธและไม่เคยพบบันทึกเลย ถึงแม้วา่มารต์นิ
เคยเป็นผู้จดค�าแปลให้ โจเซฟนานสองเดอืน แตม่ารต์นิก็
ไม่เคยเห็นแผ่นจารกึและเป็นพยานไม่ไดว้า่เขาเคยเห็น 9

โจเซฟน�าค�าถามน้ีไปทูลพระเจ้าและไดร้บัค�าตอบให้
เพื่อนของเขา พระเจ้าจะไม่บอกมารต์นิวา่ตอ้งพูดอะไรใน
ศาล และพระองคจ์ะไม่ประทานหลักฐานเพิ่มเตมิจนกวา่
มารต์นิเลือกที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและใช้ศรทัธา “หาก
พวกเขาไม่ยอมเช่ือถ้อยค�าของเรา, พวกเขาก็จะไม่เช่ือเจ้า, 
ผู้รบัใช้ของเรา โจเซฟ” พระองคต์รสั “หากเป็นไปไดว้า่เจ้า
จะแสดงให้พวกเขาเห็นส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีที่เรามอบ
หมายให้เจ้า.”

พระเจ้าทรงสัญญาวา่จะปฏิบัตติอ่มารต์นิอย่างมีเมตตา 
อยา่งไรก็ตาม หากเขาท�าดงัที่ โจเซฟท�าในฤดรูอ้นน้ันและ
ถ่อมตน วางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ และเรยีนรูจ้ากความผดิ
พลาดของเขา พยานทีซ่ื่อสัตย์สามคนจะ
เห็นแผน่จารกึในเวลาอันสมควร พระเจา้
ตรสั และมารต์นิจะเป็นหน่ึงในน้ันหาก
เขาเลกิแสวงหาการยอมรบัจากผูอ่ื้น 10

ก่อนจบพระด�ารสัของพระองค ์
พระเจ้าทรงประกาศดงัน้ี “หากคนรุน่น้ี
หาท�าใจแข็งกระดา้งไม่” พระองคต์รสั 
“เราจะสถาปนาศาสนจักรของเรา” 11

โจเซฟไตรต่รองถ้อยค�าเหล่าน้ีขณะ
ที่มารต์นิคดัลอกการเปิดเผย จากน้ัน
เขาและเอ็มมาฟังมารต์นิอ่านทวนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ขณะที่พวกเขา
อ่าน บิดาของเอ็มมาเข้ามาในห้องและฟัง เมื่อพวกเขาอ่าน
จบ เขาถามวา่น่ันเป็นค�าพูดของใคร

“พระวจนะของพระเยซูครสิต”์ โจเซฟและเอ็มมา
อธิบาย

“ผมคดิวา่ทัง้หมดน่ันเป็นเรือ่งเพ้อเจ้อ” ไอแซคกล่าว 
“หยุดเถอะ” 12

โดยไม่สนใจพ่อของเอ็มมา มารต์นิน�าส�าเนาการเปิดเผย
ของเขาไปและขึน้รถม้าโดยสารกลับบ้าน เขามาที่ฮาร์ โมนีย ์
เพื่อแสวงหาหลักฐานเกี่ยวกับแผ่นจารกึ และเขาจากไป
พรอ้มกับการเปิดเผยซ่ึงเป็นพยานถึงความเป็นจรงิของ
แผ่นจารกึ เขาไม่สามารถใช้การเปิดเผยน้ีในศาล แตเ่ขา
กลับไปพอลไมราโดยที่รูว้า่พระเจ้าทรงรูจ้ักเขา

หลังจากน้ัน เมื่อมารต์นิยืนตอ่หน้าผู้พิพากษา เขา
แสดงประจักษ์พยานเรยีบง่ายอันทรงพลัง ดว้ยการชูมือ
ข้างหน่ึง เขาเป็นพยานถึงความจรงิของแผ่นจารกึทองค�า
และประกาศวา่เขาเต็มใจให้เงินห้าสิบดอลล่ารแ์ก่ โจเซฟ

บันทึกเป็นพยำนครัง้แล้ว
ครัง้เล่ำถึงพระเยซูครสิต ์

และออลิเวอรเ์ห็นวธิีทีศ่ำสดำ
พยำกรณ์น�ำศำสนจักรสมัย
โบรำณและชำยหญิงสำมัญ

ชนท�ำงำนของพระผู้เป็นเจ้ำ
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ออลิเวอร์ ไม่ไดบ้อกใครเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนของ 
เขา แตท่ันทีที่ โรงเรยีนปิดภาคเรยีน เขาและแซมิวเอล 
น้องชายของโจเซฟเดนิเท้าไปที่ฮาร์ โมนีย์ซ่ึงอยู่ ไกลออกไป
ประมาณหน่ึงรอ้ยหกสิบกวา่กิโลเมตร ถนนหนาวเย็นและ
เต็มไปดว้ยโคลนจากฝนฤดใูบไม้ผลิ ออลิเวอรเ์ป็นแผลที่
น้ิวเท้าเน่ืองจากอากาศเย็นจัดเมื่อเขาและแซมิวเอลไปถึง
ประตบู้านโจเซฟและเอ็มมา แตเ่ขายังคงกระตอืรอืรน้ที่
จะพบกับคูส่ามีภรรยาและเห็นดว้ยตนเองวา่พระเจ้าทรง
ท�างานผ่านศาสดาพยากรณ์หนุ่มอย่างไร 21

เมื่อออลิเวอรม์าถึงฮาร์ โมนีย์ ดรูาวกับวา่เขาเคยอยู่ที่น่ัน
มาตลอด โจเซฟคยุกับเขาจนดกึ ฟังเรือ่งราวของเขา และ
ตอบค�าถามของเขา เห็นไดชั้ดวา่ออลิเวอรม์ีการศึกษาด ี
และโจเซฟยอมรบัข้อเสนอของเขาที่จะเป็นผู้จดค�าแปล
ทันที

หลังจากออลิเวอรม์าถึง งานแรกของโจเซฟคอืหาสถาน
ที่ท�างาน เขาขอให้ออลิเวอรร์า่งสัญญาซ่ึงโจเซฟสัญญาที่จะ
จ่ายคา่เช่าบ้านหลังเล็กที่เขาอยู่กับเอ็มมา รวมถึงคา่โรงนา 
และพืน้ที่ โดยรอบให้กับพ่อตาของเขา 22 โดยเอาใจใส่ตอ่
ความผาสุกของเอ็มมาลูกสาวของพวกเขา บิดามารดาของ
เอ็มมาตกลงรบัเงื่อนไขและสัญญาวา่จะช่วยท�าให้ความกลัว
ของชาวบ้านเกี่ยวกับโจเซฟสงบลง 23

ในระหวา่งน้ัน โจเซฟและออลิเวอรเ์ริม่การแปล พวกเขา
ท�างานรว่มกันไดด้ ีครัง้ละหลายสัปดาห์ โดยบ่อยครัง้ม ี

เอ็มมาอยู่ ในห้องเดยีวกันใช้ชีวติประจ�าวนัของเธอ 24 บาง
ครัง้โจเซฟแปลโดยดผู่านเครือ่งแปลและอ่านอักษรใน 
แผ่นจารกึเป็นภาษาอังกฤษ

บ่อยครัง้เขาพบวา่การใช้ศิลาผู้หยั่งรูห้น่ึงก้อนน้ันสะดวก
กวา่ เขาวางศิลาผู้หยั่งรู้ ไว้ ในหมวก แนบหน้าลงไปในหมวก
เพื่อบังแสงจากภายนอก แล้วมองดทูี่ศิลา แสงสวา่งจาก
ศิลาจะส่องในความมืด แสดงให้เห็นค�าซ่ึงโจเซฟบอกให้
เขียนขณะที่ออลิเวอรจ์ดไวอ้ย่างรวดเรว็ 25

ภายใตก้ารน�าทางจากพระเจ้า โจเซฟไม่ไดพ้ยายาม
แปลใหม่ตรงส่วนที่เขาท�าหาย แตเ่ขาและออลิเวอรแ์ปล
บันทึกตอ่ไป พระเจ้าทรงเปิดเผยวา่ซาตานชักน�าให้คนช่ัว
น�าตน้ฉบับเหล่าน้ันไป แก้ถ้อยค�า และใช้ถ้อยค�าเหล่าน้ัน
เพื่อสรา้งความแคลงใจในงานแปล แตพ่ระเจ้าทรงท�าให้
โจเซฟมั่นใจวา่พระองคท์รงดลใจศาสดาพยากรณ์สมัย
โบราณผู้เตรยีมแผ่นจารกึซ่ึงครอบคลุมเรือ่งราวอีกส่วนที่
สมบูรณ์กวา่ของเน้ือหาที่หายไป 26

“เราจะท�าให้คนที่เปลี่ยนแปลงถ้อยค�าของเราจ�านน” 
พระเจ้าตรสับอกโจเซฟ “เราจะท�าให้คนเหล่าน้ันเห็นวา่
ปรชีาญาณของเรายิ่งใหญ่กวา่กลโกงของมาร.” 27

การท�าหน้าที่เป็นผู้จดค�าแปลของโจเซฟท�าให้ออลิเวอร์
ตืน่เตน้ วนัแล้ววนัเล่า เขาฟังขณะที่เพื่อนของเขาเล่า
ประวตัศิาสตรอ์ันซับซ้อนของสองอารยธรรม ซ่ึงคอืชาว 
นีไฟและชาวเลมัน เขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับกษัตรยิ์ที่ชอบธรรม
และกษัตรยิ์ที่ช่ัวรา้ย เกี่ยวกับผู้คนที่ตกไปสู่ความเป็นทาส
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ออลเิวอร์ คาวเดอรีเป็นผู้จดงานแปลพระคมัภร์ีมอรมอนหน้าน้ี
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และผู้คนที่ ไดร้บัการปลดปล่อย เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์
สมัยโบราณผู้ ใช้ศิลาผู้หยั่งรูเ้พื่อแปลบันทึกที่ ไดจ้ากท้องทุ่ง
ที่เต็มไปดว้ยกระดกู เช่นเดยีวกับโจเซฟ ศาสดาพยากรณ์
ท่านน้ันเป็นผู้เปิดเผยและผู้หยั่งรูท้ี่ ไดร้บัพรดว้ยของ
ประทานและอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า 28

บันทึกน้ันเป็นพยานครัง้แล้วครัง้เล่าเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิต ์และออลิเวอรเ์ห็นวา่ศาสดาพยากรณ์ ไดน้�า
ศาสนจักรในสมัยโบราณอย่างไรและชายหญิงธรรมดาๆ 
ท�างานของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

กระน้ัน ออลิเวอร์ยังคงมีค�าถามมากมายเกี่ยวกับงาน
ของพระเจ้าและเขาโหยหาค�าตอบ โจเซฟแสวงหาการ
เปิดเผยให้เขาโดยผ่านอูริมและทูมมิม พระเจ้าทรงตอบ 
“หากเจ้าจะขอจากเราเจ้าจะได้รับ” พระองค์ทรงประกาศ 
“และหากเจ้าจะสอบถาม, เจ้าจะรู้ความลีล้ับซ่ึงส�าคัญยิ่ง
และน่าอัศจรรย์”

พระเจ้าทรงกระตุ้นให้ออลิเวอร์ระลึก
ถึงพยานที่เขาได้รับก่อนมาฮาร์ โมนีย์
ด้วย ซ่ึงออลิเวอร์ ไม่ ได้บอกใคร “เรา
มิ ได้พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้าหรือ
เกี่ยวกับเรื่องน้ี? เจ้าจะมีพยานใดดี ไป
กว่าจากพระผู้เป็นเจ้าเล่า?” พระเจ้า
ตรัสถาม “เพราะหากเราบอกเจ้าถึง
เรื่องซ่ึงไม่มี ใครรู้ เจ้าก็ ได้รับพยานแล้ว
มิ ใช่หรือ?” 29

ออลิเวอร์ประหลาดใจ เขาบอกโจเซฟ 
ทันทีเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนในที่ลับตาของเขาและ
พยานจากสวรรค์ที่เขาได้รับ เขาบอกว่าไม่มี ใครรูเ้กี่ยว
กับเรื่องน้ียกเว้นพระผู้เป็นเจ้าและตอนน้ีเขารู้ว่างานน้ี
เป็นจริง

พวกเขากลับไปท�างาน และออลิเวอรเ์ริม่สงสัยวา่เขาจะ
แปลไดเ้ช่นกันหรอืไม่ 30 เขาเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ท�างานผ่านเครือ่งมือเช่นศิลาผู้หยั่งรู ้และเขาใช้ ไม้เท้า
ศักดิสิ์ทธิ์เพื่อหาน� ้าและแรเ่ป็นครัง้คราว แตเ่ขาไม่แน่ใจวา่
ไม้เท้าของเขาท�างานโดยอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่ 
ขัน้ตอนของการเปิดเผยยังคงเป็นปรศินาส�าหรบัเขา 31

โจเซฟน�าค�าถามของออลเิวอร์ ไปทลูถามพระเจา้อกี และ
พระเจา้ทรงบอกออลเิวอรว์า่เขามอี�านาจทีจ่ะขอความรูห้าก
เขาขอดว้ยศรทัธา พระเจา้ทรงยนืยนัวา่ไมเ้ทา้ของออลเิวอร์
ท�างานโดยอ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ เช่นเดยีวกบัไมเ้ทา้ของ
อาโรนในพนัธสัญญาเดมิ จากน้ันพระองคท์รงสอนออลเิวอร์
มากขึน้เกีย่วกบัการเปิดเผย “เราจะบอกเจา้ในความนึกคดิ
เจ้าและในใจเจา้, โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ”์ พระองคท์รง
ประกาศ “ดเูถดิ, น่ีคอืวญิญาณแหง่การเปิดเผย”

พระองคต์รสับอกออลิเวอรด์ว้ยวา่เขาสามารถแปลบันทึก
ดงัที่ โจเซฟแปลไดต้ราบใดที่เขาพึ่งพาศรทัธา “จงจ�าวา่” 
พระเจ้าตรสั “ปราศจากศรทัธาเจ้าจะท�าอะไรไม่ได”้ 32

หลังจากการเปิดเผย ออลิเวอรต์ืน่เตน้ที่จะแปล เขาท�า
ตามแบบอย่างของโจเซฟ แตเ่มื่อถ้อยค�าไม่ไดอ้อกมาโดย
ง่ายเขาเริม่หงุดหงิดและสับสน

โจเซฟเห็นเพื่อนของเขาประสบปัญหาจึงเกิดความ
เห็นใจ เขาใช้เวลาเพื่อปรบัจิตใจและความคดิของเขาให้
เข้ากับงานแปลแตอ่อลิเวอรด์เูหมือนจะคดิวา่เขาสามารถ
เช่ียวชาญในการแปลได้ โดยเรว็ การมีของประทานฝ่าย
วญิญาณอย่างเดยีวไม่พอ เขาตอ้งเพาะบ่มและพัฒนาของ
ประทานช่วงเวลาหน่ึงเพื่อใช้ ในงานของพระผู้เป็นเจ้า

ไม่นานออลิเวอรล์้มเลิกเรือ่งการแปลและถามโจเซฟวา่
เหตใุดเขาจึงไม่ประสบความส�าเรจ็

โจเซฟทูลถามพระเจ้า “เจ้าคดิเอาวา่
เราจะให้ส่ิงน้ีแก่เจ้า, เมื่อเจ้าไม่ ใช้ความ
คดินอกจากจะถามเรา.” พระเจ้าตรสั
ตอบ “ศึกษาไตรต่รองในความคดิของ
เจ้า; จากน้ันเจ้าตอ้งถามเราวา่มันถูก
ตอ้งหรอืไม่”

พระเจ้าทรงแนะน�าให้ออลิเวอร์
อดทน “ยังไม่สมควรที่เจ้าจะแปลใน
เวลาน้ี.” พระองค์ตรัส “งานซ่ึงเจ้าได้
รับเรียกมาท�าคือเขียนให้ผู้รบัใช้ของ
เรา โจเซฟ.” พระองค์ทรงสัญญากับ

ออลิเวอร์ว่าจะมี โอกาสอื่นๆ ในการแปลภายหลังแต่ตอนน้ี
เขาเป็นผู้จดค�าแปลและโจเซฟเป็นผู้หยั่งรู้ 33 ◼
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ค �่า
วนัหน่ึง การเ์รตตล์กูชายผม 
   โทรศัพทม์าจากเมอืงโอแคลร ์

รฐัวสิคอนซิน สหรฐัอเมรกิา เขา
กบัเชลลภีรรยาและลกูๆ ก�าลงัเดนิทาง
จากแอละแบมาทีก่ารเ์รตตฝึ์กทหารมา
ฐานทพัอากาศไมนอตในนอรท์ดาโคตา 
เขาอธบิายวา่ขณะพวกเขาเดนิทางผา่น
วสิคอนซิน เชลลป่ีวยหนัก พวกเขา
พบโรงพยาบาลแหง่หน่ึง และเชลลมีี
ก�าหนดผา่ตดัไส้ติง่ฉุกเฉินเช้าวนัรุง่ขึน้

ผมเตรยีมบินไปพบพวกเขา แตค่ง
ไปถึงที่น่ันในวนัถัดไป ลูกชายผมพูด
ถึงความกังวลวา่ไม่ทราบจะท�าอย่างไร
กับลูกๆ ของเขา—ห้าขวบ หน่ึงขวบ 
และสามสัปดาห์—ขณะคณุแม่ของ
พวกเขารบัการผ่าตดั เพราะไม่รูจ้ัก
ใครในเขตน้ัน เขาจึงตดัสินใจโทรหา
อธิการในไมนอตทัง้ที่ ไม่เคยพบกันมา
ก่อน อธิการในไมนอตบอกวา่เขาจะ
ตดิตอ่อธิการในโอแคลร์ ให้

เช้าวนัรุง่ขึน้ อธิการในโอแคลร์
พรอ้มด้วยประธานสมาคมสงเคราะห์
มาพบการเ์รตต์ท่ี โรงแรม พวกเขา
บอกวา่พวกเขายินดีดูแลเด็กให้ขณะ
เชลลีรบัการผ่าตัด เชลลีแสดงความ
เห็นในเวลาต่อมาวา่เธอรูสึ้กสงบมาก
ที่ปล่อยให้คนแปลกหน้าสองคน—
คนที่เป็นครอบครวัในพระกิตติคุณ—
ดูแลลูกของเธอ เมื่อผมไปถึงโอแคลร ์
เชลลีหายเป็นปกติแล้วและหลานๆ 
กลับมาอยู่กับเธอและการเ์รตต์ เรา
ซาบซึง้ใจกับความช่วยเหลือท่ี ได้รบั
ยามเดือดรอ้น

ไม่กี่สัปดาห์ตอ่มา ผมก�าลังดกูาร
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม ปี 
2016 เมื่อประธานเอ็ม. รสัเซลล์  
บัลลารด์ รกัษาการประธานโควรมั 
อัครสาวกสิบสองกล่าววา่ “ท่านจะ
จากไปหาใครไดเ้พื่อให้พบโครงสรา้ง
องคก์รศาสนจักรที่มีรายละเอียดและ

ไดร้บัการดลใจ ซ่ึงท่านไดร้บัการสอน
และสนับสนุนจากชายหญิงที่ผู้มัด
ตนเองอย่างลึกซึง้เพื่อรบัใช้พระเจ้า
โดยรบัใช้ท่านและครอบครวัของ
ท่าน” (“พวกข้าพระองคจ์ะจากไปหา
ใครได”้ เลียโฮนำ, พ.ย. 2016, 91)

ผมอดคดิไม่ไดเ้กี่ยวกับเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้ในโอแคลร ์พรไม่ ใช่แคเ่ป็น
สมาชิกของศาสนจักรเท่าน้ันแตเ่ป็น
สมาชิกของครอบครวัพระกิตตคิณุ
เช่นกัน ที่ซ่ึงเราสามารถรบัใช้และ
เป็นพรให้กันไม่วา่เราจะอยู่ที่ ใด ◼
เจฟฟ์ เมสเซอร์ลีย,์ รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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คนแปลกหนา้ผูเ้ป็นเสมือนครอบครัว

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ลกูชายผมอธิบายวา่ขณะเดิน
ทางผา่นวสิคอนซิน ภรรยา

เขาป่วยหนกั เขาจะท�าอยา่งไร
กบัลกูๆ ขณะคุณแม่ของพวกเขา
รับการผา่ตดั
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เ รายังอยู่ ในอารเ์จนตนิาประเทศบ้าน
เกิดของเราเมื่อดฉัินกับสามีเริม่

สรา้งครอบครวั เราเป็นอดตีผู้สอน
ศาสนาและรูว้า่การแตง่งานในพระ
วหิารของพระเจ้าเป็นพร เราตืน่เตน้
ที่จะไดเ้ดนิทางกลับไปหาพระบิดาบน
สวรรคด์ว้ยกัน

เรารูว้า่แผนแห่งความรอดมีการ
ทดลองรวมอยู่ดว้ย แตเ่ราวางใจวา่
เราจะสามารถเอาชนะทุกอย่างผ่าน
ศรทัธาและการสวดอ้อนวอน แต่
เราไม่คาดคดิวา่ความยากล�าบากจะ
เกิดกับเราไม่หยุดหย่อน การทดลอง
กระหน�่ าลงมาครัง้แล้วครัง้เล่า

บ่ายวนัหน่ึงดฉัินอยู่ตามล�าพัง รูสึ้ก
เศรา้มากและรอ้งไห้เป็นทุกข์เพราะ
การทดลองของเรา ดฉัินไม่ทราบ
จะท�าอย่างไรด ีทุกครัง้ที่พยายาม
หยุดรอ้งไห้ ดฉัินกลับรูสึ้กหดหู่และ
กลัดกลุ้มมากกวา่เดมิ

แตแ่ล้วดฉัินก็นึกถึงชายหญิงหลาย
คนที่เคยเล่าให้ดฉัินฟังวา่การสวด
อ้อนวอนมีคา่ส�าหรบัพวกเขาเพียง
ใดในยามยากล�าบาก ดฉัินมีประจักษ์
พยานเรือ่งการสวดอ้อนวอน แตจ่ิตใจ
และวญิญาณทรมานมากจนคดิวา่ไม่
สามารถหาค�ามาบรรยายได้

ดฉัินคกุเข่าข้างเตยีงทัง้น� ้าตา ทูล
ขอสันตสุิขและการปลอบโยนจาก
พระบิดาบนสวรรคด์ว้ยสุดใจของ
ดฉัิน ดฉัินไม่ไดข้อวธิีแก้หรอืแม้แต่
ขอให้การทดลองหายไป ดฉัินขอเพียง
สันตสุิข

ขณะสวดอ้อนวอนอยู่น้ัน ดฉัิน
ไดย้ินเสียงเคาะประตหูน้าบ้าน ดฉัิน
เปิดประต ูน� ้าตายังคลออยู่ และ
เห็นพี่น้องสตรคีนหน่ึงจากสมาคม
สงเคราะห์ เธอบอกวา่เธอท�างานแถว

พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้นิค�าสวดออ้นวอนของดิฉนั
พรคอืการสามารถพูดคยุกับพระ

บิดาบนสวรรคผ์่านการสวดอ้อนวอน 
พระองคท์รงฟังดฉัินในยามทุกข์ ใจ
และส่งลูกคนหน่ึงของพระองคม์า
ช่วย ดฉัินขอบคณุที่พี่น้องสตรคีนน้ี
ไดย้ินการดลใจของพระวญิญาณและ
ท�าตาม ◼
ราเควล อี. เปดราซา เด โบรซิโอ, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

น้ันและขี่มอเตอร์ ไซดแ์วะมา ทัง้หมด
ที่ดฉัินท�าไดค้อืสวมกอดเธอ เธอบอก
วา่ “ดฉัินไม่รูว้า่ท�าไม แตรู่สึ้กวา่ตอ้ง
มาหาคณุ”

เราน่ังที่ โต๊ะในครัวและเธอช่วย
ให้ดิฉันสงบจิตสงบใจ หลังจากคุย
กันครู่หน่ึง ดิฉันเริ่มรู้สึกว่าดิฉันไม่
โดดเดี่ยวและพระบิดาบนสวรรค์ทรง
ได้ยินค�าสวดอ้อนวอนของดิฉัน

ดิฉนัมีประจกัษ์
พยานเร่ืองการสวด

ออ้นวอน แต่จิตใจ
และวญิญาณทรมาน
มากจนคิดวา่ไม่
สามารถหาค�ามา
บรรยายได้
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หลายปีก่อน ผมไดร้บั 
ข้อความเสียงทางโทรศัพท์  

“น่ันแดน ฮ็อบส์ที่อยู่ ในไอดาโฮ 
ฟอลส์และรบัใช้งานเผยแผ่ ใน 
วอชิงตนัปี 1974 หรอืเปล่า ผมทอม  
จานาคคีรบั ผมคดิวา่คณุสอนพ่อ 
แม่ผม”

ผมแปลกใจ ผมเคยรบัใช้ ในเทกซัส 
สหรฐัอเมรกิา ไม่ ใช่วอชิงตัน แต ่
ผมจ�าช่ือน้ันได้ ผมนึกถึงหนังสือใน
ลิน้ชักของผมทันที—พระคัมภีรม์อร-
มอนฉบับปี 1948 ผมเปิดดูข้อความ
ที่เขียนบนหน้าปก “ขอพระผู้เป็นเจ้า
อยู่กับคุณ ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพร
คุณ! แฟรงค์และเวอรจ์ิเนีย จานาค ี
1974” ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปี
ก่อนทันที

ผมอายุ 21 ปีและใกล้จบงาน
เผยแผ่ ในเมืองฮิวสตนั รฐัเทกซัส 
ผมกับคูก่�าลังเคาะประตหูาผู้สนใจ
แตป่ระสบความส�าเรจ็ไม่มากเมื่อเรา
เคาะประตบู้านที่ผู้ชายคนหน่ึงเชิญ
เราเข้าไปในบ้านอย่างเป็นมิตร เขา
แนะน�าตวัวา่ช่ือแฟรงค ์จานาคแีละ
แนะน�าให้เรารูจ้ักเวอรจ์ิเนียภรรยา
ของเขา เราพูดคยุกันสัน้ๆ

เราสอนพระกิตตคิณุในการเยี่ยม
ครัง้ตอ่ๆ มา พวกเขาไม่สนใจจะรบั
บัพตศิมา แตพ่วกเขาเป็นมิตรเสมอ 

พระคมัภีร์มอร-
มอนเล่มเก่า

ระหวา่งการ
สนทนาครัง้หน่ึง ผมสังเกตเห็น

พระคมัภีรม์อรมอนเล่มเก่าวางอยู่บน
ชัน้หนังสือ ผมจ�าไม่ไดว้า่พวกเขาได้
มาอย่างไร แตผ่มจ�าไดว้า่ผมช่ืนชม
เล่มน้ันมาก

ไม่นานก่อนผมกลับบ้าน ผม
กับคูแ่วะร�า่ลา ก่อนออกมา แฟรงค์
เซ็นช่ือและมอบพระคมัภีรม์อรมอน
เล่มเก่าให้ผมเป็นของขวญัอ�าลา เขา
ถามวา่ผมจะเซ็นพระคมัภีร์ ไบเบิล
ของครอบครวัเขาพรอ้มกับช่ือและที่
อยู่ของผมได้ ไหม น่ันเป็นครัง้สุดท้าย
ที่ผมเห็นครอบครวัจานาค ีแตผ่ม
เก็บรกัษาของขวญัของพวกเขาไว้
เป็นอย่างดี

ผมโทรศัพท์กลับไปเย็นน้ัน ทอม
ถามอีกครัง้วา่ผมเคยรบัใช้ ในวอชิงตนั
ปี 1974 หรอืเปล่า ผมบอกเขาวา่ผม
เคยรบัใช้ ในเทกซัสและถามวา่พ่อ
แม่ของเขาคอืแฟรงคก์ับเวอรจ์ิเนียใช่
หรอืไม่

เขาบอกวา่พ่อแม่ของเขาย้ายจาก
เทกซัสมาวอชิงตนัแล้ว เขาคดิวา่ผู้
สอนศาสนาที่มาเยี่ยมพ่อแม่เขาอยู่ ใน

วอชิงตนั เขาบอกวา่เขาพบช่ือและ
ที่อยู่ของผมในพระคมัภีร์ ไบเบิลของ
ครอบครวั

“ผมจะโทรมาบอกคุณวา่ผมกับ
น้องชายรบับัพตศิมาแล้วทัง้คู ่ส่วน
หน่ึงเพราะผู้สอนศาสนาดตีอ่พ่อแม่
ของเรามาก” เขากล่าว “พวกท่านชอบ
ผู้สอนศาสนาทุกคนที่ตดิตอ่พวกท่าน
ตลอดหลายปี”

จากน้ันทอมก็บอกผมวา่ทา่นทัง้สอง
ถึงแก่กรรมแล้ว

“แตต่อนน้ีเราก�าลังท�างานพระ
วหิารให้พวกท่าน” เขากล่าว

ผมน� ้าตาคลอและขอบคณุทอมที่
โทรมาบอก

หลายปีที่ผมรูสึ้กวา่งานเผยแผ่ของ
ผมประสบความส�าเรจ็ไม่มาก บาง
ครัง้ผมสงสัยวา่ผมไดสั้มผัสชีวติใคร
บางคนขณะรบัใช้หรอืไม่ โทรศัพท์
ของทอมเป็นพระเมตตาอันละเอียด
อ่อนจากพระเจ้า ผมปลาบปลืม้กับ
งานเผยแผ่ของผมและส่วนเล็กน้อย
ที่ผมมี ในการน�าพระกิตตคิณุไปให้
ครอบครวัจานาค ี◼
แดน ฮอ็บส์, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา ภา
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ร ะหวา่งการสนทนาคร้ัง
หน่ึง ผมสงัเกตเห็นพระ

คมัภีร์มอรมอนเล่มเก่าวาง
อยูบ่นชั้นหนงัสือ ก่อนเรา
จากมา แฟรงคเ์ซ็นช่ือและ
มอบพระคมัภีร์เล่มนั้นให้
เป็นของขวญัอ�าลา
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ใ นฐานะเป็นคุณแม่ครัง้แรกของ
ลูกชายตัวน้อยที่ โตเกินวยั บาง

ครัง้ดิฉันรูสึ้กวา่ชีวติไม่ ได้มีอะไรมาก
ไปกวา่การเปลี่ยนผ้าอ้อมและป้อน
อาหาร

ขณะปรบัตวัให้คุน้เคยกับการเป็น
แม่ ดฉัินกลับละเลยความตอ้งการทาง
วญิญาณของตนเอง แทนที่จะอ่าน
พระคมัภีร ์ดฉัินมักจะแอบงีบมาก
เกินความจ�าเป็นหรอืไม่ก็ซักรดีเสือ้ผ้า
อีกกองใหญ่ ค�าสวดอ้อนวอนเป็นค�า
วงิวอนพระบิดาในสวรรคอ์ย่างเรง่รบี
ขอใหล้กูชายนอนหลบัและนอน อยู่
อย่ำงน้ัน หรือไม่ก็ทูลขอให้ช่วยดิฉัน
ผ่านวนัน้ันไปได้

เมื่อลูกชายอายุราวส่ีเดอืน ดฉัินรูต้วั
วา่วญิญาณดฉัินอ่อนแอมาก ความ
ปรารถนาจะเสรมิสรา้งประจักษ์พยาน
ของดฉัินลดน้อยลง ดฉัินไม่อยาก
น่ังตลอดสามช่ัวโมงที่ โบสถ์ และดู
เหมือนไม่มีเวลาหรอืเรีย่วแรงท�าความ
รบัผิดชอบอื่นๆ ที่บ้านและที่ โบสถ์ 
ดฉัินตอ้งการสัมผัสแสงสวา่งของพระ
กิตตคิณุอีกครัง้ แตอ่่อนเพลียละเหี่ย
ใจและไม่ทราบจะเริม่ตรงไหน คนื
หน่ึงดฉัินสวดอ้อนวอนขอความช่วย
เหลือดว้ยศรทัธาแรงกล้า

เช้าวนัรุง่ขึน้ ดฉัินฝืนใจไปโบสถ์ 
ขณะฟังบทเรยีนในสมาคมสงเคราะห์ 
ดฉัินเห็นโปสเตอรบ์อกจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์ ดฉัินเห็น
โปสเตอรแ์ผ่นน้ีทุกวนัอาทิตย์ แต่
ไม่เคยตรกึตรองข่าวสารบนน้ันมา
ก่อน ข่าวสารกล่าววา่จุดประสงคข์อง
สมาคมสงเคราะห์คอื “เพิ่มพูนศรทัธา
และความชอบธรรมส่วนตวั เสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัและ
บ้าน คน้หาและช่วยคนขัดสน”

ค�าสวดออ้นวอนของคุณแม่มือใหม่
ดิฉันอ่านอีกครัง้ คราวน้ีความ

คิดดิฉันจดจ่อกับค�าว่า “เพิ่มพูน
ศรัทธาและความชอบธรรมส่วนตัว” 
เห็นได้ชัดว่าก่อนดิฉันจะสามารถ
ท�าการเรียกในศาสนจักรให้เกิด
สัมฤทธิผลและรับใช้ผู้อื่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดิฉันจะต้องดูแล
สุขภาพทางวิญญาณของตนเองก่อน 
ดิฉันเริ่มจัดเวลาอ่านพระคัมภีร์ทุก
วัน ทัง้ยังพยายามครุ่นคิดมากขึน้
ด้วยเมื่อดิฉันสวดอ้อนวอน

ขณะเริม่บ�ารงุเลีย้งศรทัธาของ
ตนเองและความชอบธรรมส่วนตวั 

รวมทัง้แสวงหาการน�าทางจากพระ
บิดาบนสวรรค ์ดฉัินรูสึ้กวา่ความรกั
ที่ดฉัินมีตอ่พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตแ์รงกล้าอีก
ครัง้ การรบัใช้ ในการเรยีก การเยี่ยมพี่
น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ และการ
รบัส่วนศีลระลึกแตล่ะสัปดาห์มีความ
หมายในชีวติดฉัินอีกครัง้ ส่ิงที่ดฉัิน
เคยมองวา่ไม่มีเวลาและเรีย่วแรงจะท�า
บัดน้ีกลายเป็นความอบอุ่นใจและพลัง
ให้ดฉัินกับครอบครวั ◼
คริสตอล เบเคอร์ ชิพแมน รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ดิฉนัพบวา่ก�าลงัละเลยความ
ตอ้งการทางวญิญาณของ

ตนเอง แทนท่ีจะอ่านพระคมัภีร์ 
ดิฉนัมกัจะแอบงีบมากเกินความ
จ�าเป็นหรือไม่กซ็กัรีดเส้ือผา้อีก
กองใหญ่
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โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร

เ ม่ือเอริค  อยาลาวยั  21  ปีจากเตชมิาน กานาอาย ุ 3  ขวบ  เขากบัคณุแม่อยูต่รง
ตลาดริมถนนขณะท่ีรถยนตค์นัหน่ึงเสีย

หลกัมาชนพวกเขา
เอริคซึง่เวลานีเ้ป็นอมัพาตครึ่งลา่ง  เผชญิ

ความทา้ทายครัง้แลว้ครัง้เลา่ขณะเติบใหญท่ัง้
ท่ีใชข้าไม่ได ้ เขาไดข้าเทียมท่ีชว่ยใหเ้ขายืน
ไดใ้นท่ีสดุ  แตไ่ม่นานก็ตวัโตกวา่ขาและไม่มี
เงินซือ้ขาเทียมอนัใหม่  เขาไดร้บัเกา้อีเ้ขน็
คนัเล็ก  แตต่วัโตกวา่รถเชน่กนั  ขาของเขา
ลีบ  บางครัง้ส ัน่เพราะกลา้มเนือ้หดเกร็ง  และ
เทา้ผิดรปู
ในกานามกัจะถือวา่คนพิการเป็นภาระ 

ครอบครวัของเอริคมีเงินนอ้ย  ไม่พอจา่ย
คา่รกัษาพยาบาล  เม่ือเอริคอายปุระมาณ 
10  ขวบ  เขาเป็นแผลกดทบัเพราะไม่
ขยบัเขยือ้นเคลือ่นไหวและเพราะน่ังบนไมแ้ละ
คอนกรีต  แผลติดเชือ้  มีน�า้หนองไหลตลอด
เวลา  และกลิน่เหม็นมาก
ดว้ยเหตนีุเ้อริคจงึตอ้งอยูน่อกบา้น  บนมา้

ยาวในเพิงเปิดโลง่  ลซูคีณุแม่ของเขากบัพ่ี
สาวน�าอาหารมาให ้ ซกัเสือ้ผา้ให ้ และชว่ย

หนุ่มโสดจาก
กานาคนนีรู้้ว่าแม้
เมือ่ชีวติดูเหมอืน
ส้ินหวงั แต่ท่าน
สามารถพึง่พา
พระบิดาบน
สวรรค์ได้เสมอ

วธีิท่ีเอริคเรียนรู้ท่ีจะ 

วางใจพระ
ผูเ้ป็นเจา้

คนหนุ่มสาว
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มสาวเขาอาบน�า้  เอริคมกัจะเปียกฝนและหนาวสัน่

ตอนกลางคืน  เขาเรียนรูท่ี้จะรกัแสงแดดยาม
เชา้เพราะท�าใหเ้ขาอบอุน่  เพราะยากจนเกิน
กวา่จะไปโรงเรียนและไม่สามารถท�างานได ้
เขาจงึใชเ้วลาหลายปีในเพิงน้ัน  น่ังเกา้อีเ้ขน็
ออกไปผจญภยัละแวกน้ันเป็นครัง้คราว

จุดเร่ิมต้นของความเช่ือ
แทนท่ีจะแคน้เคืองใจ  “ผมเริ่มรกัและเชือ่

ในพระผูเ้ป็นเจา้”  เอริคกลา่ว  “ไม่มีใคร

สอนผมเกีย่วกบัพระองค ์ แตผ่มเห็นงาน
สรา้งของพระองค ์ และผมเห็นความดีและไม่
ดีในผูค้น  บางครัง้ก็ยากจะเชือ่ในพระองค ์
เม่ือชวิีตยากล�าบาก  แตผ่มก็เห็นสิง่ดีๆ  เขา้
มาในชวิีต  และผมจะพูดวา่  ‘ดสิู  พระผูเ้ป็น
เจา้ทรง  อยู ่ ท่ีน่ี  และน่ันวิเศษมาก’”
เอริคไม่ไดร้บัการสอนอยา่งเป็นกิจลกัษณะ

ใหส้วดออ้นวอน  แตเ่ขาเร่ิมเรียกหาพระผู ้
เป็นเจา้  เขาไดร้บัค�าตอบ—เม่ือเขาป่วย 
เขาคาดไม่ถึงวา่จะมีโอกาสไดพ้บแพทย ์ เม่ือ
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เขาทลูขอใหแ้ผลหาย  แผลก็หาย 
เม่ือเขาตวัโตเกินกวา่จะน่ังเกา้อีเ้ขน็
คนัเล็ก  คนแปลกหนา้ใจดีก็น�าคนั
ใหญก่วา่มาให ้ “พระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�า
สิง่ดีมากมายในชวิีตผม”  เขาบอก
หลงัจากน้ัน  ราวกบัปาฏิหาริย ์

โรงเรียนรบัเอริคเขา้เรียนเม่ืออาย ุ
14  ปี  คณุแม่ของเขาเก็บเล็กผสม
นอ้ยจากการท�าอาหารใหค้นอืน่จนมี
เงินพอซือ้ชดุนักเรียน  จา่ยคา่หนังสือ
และคา่เลา่เรียนใหเ้ขา  ท่ีโรงเรียน 
“ผมออกก�าลงักายกบัคนอืน่ขา้งนอก
ไม่ได”้  เขาอธบิาย  “ผมจงึอยูข่า้ง
ในและอา่นหนังสือตลอดเวลา”  เขา
ท�าใหค้รใูหญป่ระหลาดใจเม่ือเขา
ไดค้ะแนนสงูสดุในวิชาคณิตศาสตร ์
การอา่น  และการเขยีน
แม่ชคีนหน่ึงจากโรงพยาบาล

บริจาครถสามลอ้คนัใหม่ท่ีเอริค
สามารถใชมื้อป่ัน  เขาจงึไปโรงเรียน
ไดส้ะดวกขึน้  แตเ่ม่ือเอริคโยกตวัไป
มา  แผลกดทบัจงึเปิดอีกครัง้  แผล
ติดเชือ้  และสง่กลิน่เหม็นเม่ือแผลซมึ 
นักเรียนพากนับน่เรือ่งแมลงวนัตอมเอ
ริคตลอดเวลา  เขาอาย ุ 17  ปีเม่ือครู
ใหญบ่อกใหเ้ขากลบับา้นไปรกัษาแผล
ใหห้ายแลว้คอ่ยกลบัมาเรียนใหม่
คณุพ่อของเอริคมีฟารม์เล็กๆ อยู่

นอกเมือง เขาพาครอบครวัไปท�างาน
ท่ีฟารม์ แตเ่อริคยงัอยูท่ี่บา้นคนเดียว
ในเพิงของเขา ระหวา่งน้ัน แผลของเขา
กวา้งขึน้จนเป็นแผลใหญม่ากและเชือ้

ลกุลามเขา้ไปในกระดกู อาการคกุคาม
ถึงชวิีตเรียกวา่โรคกระดกูติดเชือ้

การพูดคุยกบั Obruni
เม่ือเอริคอาย ุ 18  ปี  เขาเห็นเอม

มานูเอล  โอโฟซู เฮเนเพ่ือนของเขา
พูดภาษาองักฤษกบั Obruni (ชาย
ผิวขาว) Obruni  เป็นผูส้อนศาสนา
มอรมอนชือ่เอ็ลเดอรโ์อลด ์ “ผมพูด
เฉพาะภาษาทวิ  แตเ่อมมานูเอลแปล
ใหผ้ม  ‘ผมป่วยมาก  ผมคิดวา่ผมจะ
ตาย  คณุจะชว่ยใหผ้มรูไ้ดไ้หมวา่ผม
ตอ้งท�าอะไรจงึจะไดไ้ปสวรรค’์
“เอ็ลเดอรโ์อลดก์บัคูช่าวแอฟริกนั

น่ังกบัผมและสอนผม  ดว้ยเหตผุล
บางอยา่งพวกเขาเริ่มดว้ยพระค�าแหง่
ปัญญา  ผมรูว้า่พวกเขาก�าลงัพูด
ความจริงเพราะผมรูอ้ยูแ่ลว้วา่กาแฟ
และบหุรี่ไม่ดี”  พวกเขาใหแ้ผ่นพบั
เกีย่วกบัพระกิตติคณุท่ีไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซคูริสตด์ว้ยและชวน
เอริคไปโบสถ ์
“เม่ือผมไป  ผมเห็นว่าศาสนจกัร

นี้ต่างจากท่ีอื่น”  เขากล่าว  “น่า
เลื่อมใส”  แมจ้ะใชเ้วลาหน่ึงช ัว่โมง
เขน็เกา้อีพ้าตวัเองไปโบสถ ์ แต่เอริค 

ชอบการประชมุ  “ผมอยากขึน้ไป
ขา้งหนา้และอยู่กบัผูค้น”  เขากล่าว 
“แต่ผมอยู่ขา้งหลงัเพราะผมรูว้่าผมมี
กลิ่นไม่ดี”
เอริคบอกผูส้อนศาสนาวา่  “สิง่ท่ี

ผมเรียนรูเ้ป็นความจริง”  เขาบอก

ดว้ยวา่เขาตอ้งการรบับพัติศมา  แต่
แพทยเ์ตือนเขาวา่อยา่ใหแ้ผลเปียก 
“ผมวางใจวา่พระผูเ้ป็นเจา้จะประทาน
ค�าตอบ”  เขาบอก  เขาไปโบสถร์าว
หน่ึงปี  จากน้ันก็ป่วยและออ่นแอเกิน
กวา่จะเขน็เกา้อีพ้าตวัเองไปโบสถ ์
เอริคถกูน�าสง่โรงพยาบาลอีก

ครัง้  ในกานา  ผูป่้วยตอ้งจดัเตรียมน�า้ 
อาหาร  เครื่องนอน  ยา  และผา้พนั
แผลมาเอง  ถา้พวกเขาไม่มีเงิน  พวก
เขาจะไม่ไดร้บัการรกัษา  คณุแม่และ
พ่ีสาวของเอริคท�าเทา่ท่ีพวกเขาจะ
สามารถท�าได ้ เอริคไดร้บัอาหารและ
ความเอาใจใสท่างการแพทยน์อ้ยมาก 
เขาจงึออ่นแอลง

การเยีย่มทีค่าดไม่ถงึ
แตแ่ลว้เอริคก็ไดต้อ้นรบัผูม้าเย่ียม

ท่ีคาดไม่ถึง  ผูส้อนศาสนาชือ่ซสิเตอร ์
เพพราหก์บัซสิเตอรน์าฟูนาเคยเห็น
ภาพถา่ยของเขาท่ีโบสถ ์ จงึมาเย่ียม
เขาท่ีโรงพยาบาล  และน�าอาหาร
มาให ้ หน่ึงปีแลว้ตัง้แตเ่ขาไปโบสถ ์
แตเ่ขาบอกผูส้อนศาสนาวา่เขายงั
ตอ้งการรบับพัติศมา
สองสามวนัตอ่มา  พ่ีสาวของเอริค 

มาเย่ียมและพบวา่เขาป่วยมาก  เธอ
วิง่กลบับา้นไปบอกคณุแม่  ถึงแม ้
คณุแม่จะทรมานกบัขาท่ีเสียถาวรใน
อบุติัเหตพุรอ้มเอริค  แตเ่ธอเดินไป
โรงพยาบาล  แสดงสีหนา้เจ็บปวดทกุ
ครัง้ท่ีกา้วเดิน  “ลกูตอ้งกลบับา้นนะ” 
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ลกูอยูใ่กล ้ๆ ”
เชา้วนัรุง่ขึน้  ซสิเตอรผู์ส้อนศาสนามาท่ี

บา้น  “คณุไม่อยูท่ี่โรงพยาบาล”  ซสิเตอร ์

เพพราหบ์อก  “เราก็เลยมาท่ีน่ี”  เอ็ลเดอร ์

และซสิเตอรว์ดูผูส้อนศาสนาอาวโุสจาก
นิวซแีลนดม์ากบัพวกเธอดว้ย  พวกเขาจด
สิง่ท่ีจ�าเป็นตอ้งใชแ้ละสญัญาวา่จะกลบัมา
สองสามวนัตอ่มา  คณุพ่อของเอริคพา

ครอบครวักลบัไปฟารม์—ยกเวน้เอริคท่ี
ตอ้งอยูค่นเดียวอีกครัง้  ไม่มีอาหาร  ไม่มีน�า้ 
เม่ือเอ็ลเดอรก์บัซสิเตอรว์ดูกลบัมาพบเอริค 

อยูค่นเดียวและหิว  พวกเขาจงึน�าอาหาร
และน�า้มาให ้ พวกเขากลบัมาวนัรุง่ขึน้และ
สงัเกตเห็นน�า้หนองไหลออกจากขาของเอริค
และมีแผลเป่ือยใหญม่ากท่ีน่องของเขา  พวก
เขาพาเอริคกลบัไปโรงพยาบาลทนัที
เอ็ลเดอรแ์ละซสิเตอรว์ดูทราบวา่ทีม 

แพทยเ์พ่ือมนุษยธรรมจากสหรฐัจะมา 

กานา  ทีมจะท�าการผ่าตดัใหเ้อริคโดยไม่คิด 
เงิน  ศลัยแพทยร์กัษาแผลเป่ือยท่ีขาของ 

เอริค  แตเ่ม่ือเห็นความสาหสัของแผล  และ
โรคกระดกูติดเชือ้  เขาตดัสินใจจะไม่ท�า
กระบวนการรกัษาท่ีจ�าเป็นทัง้หมดในกานา 
องคก์รเพ่ือมนุษยธรรมเร่ิมด�าเนินการตาม 

ค�าแนะน�าของเขา  จนในท่ีสดุเอริคไดไ้ปสหรฐั 

เพ่ือรบัการรกัษาเพ่ิมเติมและปิดบาดแผล 

อยา่งถาวร  นอกจากนี ้ สถานสงเคราะหแ์หง่
หน่ึงในเมืองวินนีบา  กานาท่ีด�าเนินงานโดย
สมาชกิของศาสนจกัรยงัไดต้กลงรบัเอริคไป
อยูท่ี่น่ันเม่ือเขากลบัมา  ทัง้นีเ้พ่ือเขาจะ
ไดไ้ปโรงเรียนและเรียนจนจบ

พระเจ้าทรงจดัหา
เอ็ลเดอรว์ดูเป็นวิศวกรโดยอาชพี  เขา

ซอ่มรถสามลอ้แบบใชมื้อป่ันใหเ้อริค  เขา
ท�าเกา้อีเ้ขน็คลา้ยคนัเดิมใหด้ว้ย  เขาหารือ
กบัประธานคอสเกรฟของคณะเผยแผ่กานา 
คมูาซท่ีีเป็นแพทยด์ว้ย  พวกเขารูสึ้กวา่เอริค
สามารถรบับพัติศมาไดถ้า้ป้องกนัอยา่งดี
“เอ็ลเดอรว์ดูใชพ้ลาสติกหอ่ตวัผม  เอา

เทปพนัรอบพลาสติกอีกที”  เอริคอธบิาย 
“จากน้ันก็อุม้ผมลงไปในอา่งน�า้ท่ีฆ่าเชือ้
แลว้  ผมรบับพัติศมาวนัท่ี  26  มิถนุายน 
ปี 2016”  เอริควางใจพระเจา้ 
และพระเจา้ทรงจดัหาวิธ ี◼
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ความกลวัการ
ล้มเหลวท�าให้
ดฉัินไม่พฒันา
พรสวรรค์และไม่
หาโอกาสเตบิโต

โดย ซาราห์ คแีนน
นิตยสารศาสนจกัร

เ ม่ือดิฉันอายหุกขวบ  คณุพ่อพาดิฉันกบัพ่ีสาวไปเลน่บาสเกตบอล 
น่ันเป็นการเลน่ท่ีสนามจริงครัง้

แรกของดิฉัน  บาสเกตบอลคอ่นขา้ง
หนักในมือเล็กๆ  ของดิฉันและหว่ง
บาสเกตบอล—แมต้ัง้ไวต้�า่สดุ— 

ก็ดเูหมือนจะสงูเกินไป
“อยา่คิดมาก  แคโ่ยนลกู”  คณุพ่อ

บอก
ดิฉันเหลียวมองคณุพ่อ  “แตถ่า้

โยนไม่ลงละ่”  ดิฉันถาม
ย่ีสิบกวา่ปีตอ่มา  ดิฉันจ�าไม่ได ้

วา่ดิฉันโยนลกูลงหว่งหรือไม่  แตจ่�า
ไดว้า่รูสึ้กกลวั  “ถา้โยนไม่ลงละ่  ถา้
พยายามเต็มท่ีแลว้แตไ่ม่ส�าเร็จละ่คะ 
หนูควรท�าอยา่งไรถา้ลม้เหลว”

กลวัจะล้มเหลว
ความกลวัแบบเดียวกนัน้ันหลอก

หลอนดิฉันตลอดชวิีต  นานมากท่ี
ดิฉันมีทกัษะสว่นตวัในการท�ากิจกรรม
ตา่งๆ  มากพอจะปกปิดความกลวั
น้ัน  แตก็่ยงัมีใหเ้ห็นอยูบ่า้งเล็กๆ 
นอ้ยๆ  ดิฉันไม่ลองเลน่กีฬาจนกวา่จะ
รูว้า่เลน่เกง่  ดิฉันเลีย่งวิชาเรียนท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัจดุแขง็ของดิฉัน  เม่ือ

แตถ่า้โยนไม่
ลงล่ะ

ดิฉันลองท�ากิจกรรมใหม่ๆ  ท่ีดิฉันไม่
ประสบผลส�าเร็จทนัที  ทางออกของ
ดิฉันคือเลิกท�าอยา่งรวดเร็วและหนัไป
ท�าสิง่ท่ีช�านาญกวา่
หลงัจากน้ันดิฉันไปเป็นผูส้อน

ศาสนา  เป็นครัง้แรกท่ีถกูผลกัดนัให ้
อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีความออ่นแอ
ของดิฉันปรากฏชดัมากและดิฉันถอย
กลบัไดไ้ม่ง่ายนัก  ดิฉันอึดอดักบัการ
เริ่มสนทนา  ดิฉันสอนเป็นภาษาใหม่
ไม่เกง่  ดิฉันเจอคนปฏิเสธวนัละหลาย
ครัง้  ดิฉันลม้เหลวอยูเ่ร่ือย—โยนลกู
ไม่ลงหว่ง—และมีหลายวนัท่ีดิฉันคิด
จะท�าแบบเดิมเม่ือลม้เหลว  คือยอม
แพแ้ละกลบับา้น

ปัญหาเร่ืองการแปล
ในชว่งนี ้ ดิฉันไดร้บัการดลใจและ

การปรบัปรงุนิสยัซึง่จ�าเป็นมากจาก
เรื่องของออลิเวอร ์ คาวเดอรีพยายาม
แปลแผ่นจารึก  หลงัจากจดใหโ้จเซฟ 
สมิธไดไ้ม่กีส่ปัดาห ์ ออลิเวอรเ์ริ่ม
สงสยัวา่เขาจะแปลแผ่นจารึกไดห้รือไม่
โจเซฟทลูถามพระเจา้และไดร้บัค�า

ตอบวา่ออลิเวอรจ์ะไดร้บัอนุญาตให ้
แปล  แตพ่ระเจา้ประทานค�าเตือน

คนหนุ่มสาว
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บางอยา่งแกอ่อลิเวอร ์ สองอยา่งใน
น้ันคือ  “จงอดทน”  และ  “อยา่กลวั” 
(คพ. 6:19,  34)
การแปลไม่ง่ายอยา่งท่ีออลิเวอรคิ์ด 

เม่ือค�าไม่มาง่ายๆ  เขารูสึ้กผิดหวงัและ
ไม่นานก็ยอมแพ ้

มองข้ามโอกาส
เม่ือดิฉันศึกษาเรือ่งนี ้ ดิฉัน

ยอมรบัวา่ปัญหาของออลิเวอรค์ลา้ย
กบัปัญหาของดิฉัน  เขาคาดวา่จะ
เชีย่วชาญการแปลโดยเร็ว  และเม่ือ
ปรากฏชดัวา่เขาจะไม่ประสบผล
ส�าเร็จทนัที—เขาจะลม้เหลวหลายครัง้
ขณะพยายามพฒันาของประทานน้ัน
—เขากลบัไปจดเหมือนเดิม  ซึง่เป็น
สิง่ท่ีเขาท�าไดส้บาย  พระด�ารสัเตือน
ของพระเจา้ถกูตอ้งคือ  ออลิเวอรไ์ม่
อดทนกบัตนเองหรือกบัพระผูเ้ป็น
เจา้  และเขากลวั  พระผูเ้ป็นเจา้จงึน�า
โอกาสน้ันไปจากเขา  (ด ู คพ.  9:3)

ดิฉันตระหนักวา่ความกลวัการลม้
เหลวหยดุยัง้ดิฉันบอ่ยมาก  ดิฉันกลวั 
“โยนไม่ลงหว่ง”  จนไม่แมแ้ตจ่ะโยนลกู
หรือยอมแพห้ลงัจากพยายามไม่กีค่ร ัง้ 
เพราะพยายามหลีกเลีย่งความลม้เหลว 
ดิฉันจงึพลาดโอกาสประสบความส�าเร็จ
ในอนาคต  ดิฉันไม่อดทนกบัตนเอง 
หรือกบัพระผูเ้ป็นเจา้  และดิฉันกลวั
เรื่องราวของออลิเวอร ์ คาวเดอรี 

ใหค้วามหวงัแกดิ่ฉันเชน่กนั  ถึง
แมพ้ระเจา้รบัสัง่กบัออลิเวอรว์า่เขา
ไม่สามารถแปลไดต้อนน้ัน  แตท่รง
สญัญาเชน่กนัวา่  “บนัทึกอืน่เรา
มี,  ซึง่เราจะใหพ้ลงัแกเ่จา้เพ่ือเจา้จะ
ชว่ยแปล”  (คพ.  9:2)  โอกาสแปล
ของออลิเวอรไ์ม่หมด  เพียงแตเ่ลือ่น
ออกไป  ในท�านองเดียวกนั  โอกาสท่ี
ดิฉันพลาดไปแลว้ยงัไม่หมด  พระเจา้
จะประทานโอกาสอีก  ถา้ดิฉันยอม
อดทนและไม่ยอมใหค้วามกลวัการลม้
เหลวขดัขวางดิฉันไม่ใหพ้ยายาม

ไม่กลวั
ดิฉันตัง้ใจวา่จะเอาชนะความกลวั

การลม้เหลว  ถึงแมจ้ะยงัรูสึ้กวิตก
กงัวลขณะพูดกบัคนแปลกหนา้หรือ
สอนเป็นภาษาตา่งประเทศ  แตดิ่ฉัน
ดีขึน้ทัง้สองดา้น  ทกัษะเหลา่นีช้ว่ย
ดิฉันในชวิีต  แมห้ลงัจากงานเผยแผ่
ยงัมีหลายครัง้ท่ีดิฉันลงัเลไม่กลา้

ลองสิง่ใหม่หรือท�าสิง่ท่ีดิฉันไม่เกง่เป็น
พิเศษ  แตดิ่ฉันเรียนรูท่ี้จะอดทนมาก
ขึน้  ดิฉันเรียนรูว้า่ตอ้งโยนลกูตอ่ไป
และไม่กลวัพลาด ◼
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รับเรียกใหรั้บใช้
ก่อนท่านได ้
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หน้าทุกวนั เรารูว้า่ไม่ ใช่ทุกคนที่คณุ
พบจะอยากไดย้ินข่าวสารของเรา แต่
บางคนสนใจ ฉะน้ันเราตอ้งเต็มใจพูด
ทุกเมื่อ สนุกมากนะที่ ไดพ้บปะผู้คน
และท�าความรูจ้ักพวกเขา”

ท่าน: “การสอนพระกิตตคิณุยากไหม
ครบั”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “ยาก การจะ
สอนให้ดตีอ้งฝึกพอสมควร แตเ่ราได้
รบัการอบรมอย่างดทีี่ศนูย์ฝึกอบรม
ผู้สอนศาสนา เราพยายามสอนบท
เรยีนให้ตรงกับความตอ้งการและตอบ
ค�าถามของคนที่เราก�าลังสอน เรา
ศึกษาพระกิตตคิณุทุกวนัเพื่อเราจะ
สอนไดด้ ีส�าคญัที่สุดคอืเรารูสึ้กวา่พระ
วญิญาณน�าทาง การวางมือมอบหน้าที่
เป็นผู้สอนศาสนาช่วยได”้

ท่าน: “งานเผยแผ่เป็นงานหนักไหม
ครบั”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “หนักครบั เรา
ท�างานสัปดาหล์ะประมาณ 70 ช่ัวโมง 
แต่ไดผ้ลมาก แน่นอนวา่เรารูสึ้กผดิ
หวงัเมือ่ผูค้นไมก่า้วหน้าอยา่งทีเ่ราหวงั 
แต่โดยรวมแลว้ การเป็นเครือ่งมอืใน
พระหตัถข์องพระเจา้คอืพรที่ ไดช่้วยให้

โดย ไรอนั คารร์
นิตยสารศาสนจกัร

ท่
 านเคยคดิเรือ่งการรบัใช้งานเผยแผห่รอืไม ่ถา้เคย ทา่นอาจจะเคยสงสัย
วา่เป็นอยา่งไร ตอ่ไปน้ีเป็นโอกาสใหท่้านถามผูส้อนศาสนาเต็มเวลาบางคน 
(ไม่ ใช่ผูส้อนศาสนาจรงิๆ แตค่�าตอบเหลา่น้ีเป็นตน้แบบได)้:

ท่าน: “สวสัดคีรบั เอ็ลเดอร ์วนั
ธรรมดาท�าอะไรบ้างครบั”
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา: “เราตื่นเช้า— 
6:30 นาฬิกา ช่วงสองช่ัวโมงต่อจาก
น้ันเราศึกษาพระคัมภีรแ์ละภาษา
คณะเผยแผ่ของเรา เราทบทวนเป้า
หมายของสัปดาห์น้ันและวางแผนวนั
ของเรา เราคิดแม้กระทั่งแผนส�ารอง
ถ้าคนไม่วา่งตามเวลานัด จากน้ันเรา
ออกจากบ้าน ท�างานทัง้วนั หาคน
สอน ประสานงานกับสมาชิก และท�า
นัดสอน”

ท่าน: “คณุเคยรูสึ้กคดิถึงบ้านหรอื
เปล่า”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “เคย โดยเฉพาะ
ช่วงแรกๆ ของงานเผยแผ่ แตเ่รา
สามารถอีเมลถึงครอบครวัและอ่าน
อีเมลจากพวกเขาสัปดาห์ละครัง้ เรา
พบวา่วธิีดทีี่สุดที่จะไม่คดิถึงบ้านคอื
จดจ่อกับงานของเรา”

ท่าน: “คณุรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับการพูด
คยุกับคนแปลกหน้า”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “เราประหม่ามาก
เมื่อเราไปถึงที่น่ันครัง้แรก แตค่ณุจะ
ชินเพราะคณุตอ้งพูดกับคนแปลก

การรับใช้งานเผยแผ่เป็นอย่างไร

รับเรียกใหรั้บใช้
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ผูค้นกา้วหน้าทางวญิญาณ เราพยายาม
สอนโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิเ์พราะเรารูว้า่พระวญิญาณ
เทา่น้ันทีจ่ะสามารถช่วยใหผู้ค้นไดร้บั
ประจกัษ์พยานและเปลี่ย่นใจเลือ่มใส”

ท่าน: “จะเป็นอย่างไรถ้าผมไม่แน่ใจวา่
ผมมีประจักษ์พยาน”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “น่ันไม่เป็นไร— 
สวดอ้อนวอนและอ่านพระคมัภีรต์อ่
ไปครบั! ไปโบสถ์และเรยีนเซมินาร ี
ไปพระวหิารถ้าไปได ้พึ่งพาพระเจ้า
และค�าสอนของพระองค ์ยิ่งคณุมี
โอกาสรูสึ้กถึงพระวญิญาณมากเท่าใด 
ประจักษ์พยานของคณุจะยิ่งเข้มแข็ง
มากเท่าน้ัน ฝึกแบ่งปันความเช่ือของ
คณุที่การสังสรรค์ ในครอบครวั อ่าน
พระคมัภีรม์อรมอน น่ันจะช่วยให้คณุ
สามารถสอนพระกิตตคิณุได”้

ท่าน: “คณุเตรยีมท�างานเผยแผ่ของ
คณุอย่างไร”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “เราศึกษาพระ
คมัภีร ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคมัภีร์
มอรมอน เราท�างานเก็บเงิน แตเ่รา
อยากให้อ่าน ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ 
และเข้าชัน้เรยีนเตรยีมเป็นผู้สอน
ศาสนาบ่อยขึน้ เราอยากให้เรยีนรูว้ธิีท�า
อาหารดว้ย!”

ท่าน: “คณุคดิวา่ผมจะเป็นผู้สอน
ศาสนาได้ ไหม”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “ ไดแ้น่นอน! 
มีผู้สอนศาสนาประมาณ 70,000 คน
ทั่วโลก ทุกคนเริม่ดว้ยความปรารถนา 
‘ฉะน้ัน, หากเจ้ามีความปรารถนาจะ
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ ไดร้บัเรยีก
มายงังาน’ (คพ. 4:3) แตจ่ะตอ้งเตรยีม 
บางอย่างดว้ย—คณุตอ้งพรอ้มไม่

เฉพาะทางวญิญาณเท่าน้ันแตพ่รอ้ม
ทางการเงิน รา่งกาย และสังคมดว้ย”

ท่าน: “อะไรจะช่วยผมเตรยีมอีกบ้าง”
ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “ตัง้เป้าหมายวา่
จะด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุและ
รกัษาพระบัญญัติ ให้ดทีี่สุด น่ีจะช่วย
เสรมิสรา้งประจักษ์พยานของคณุและ
ช่วยให้คณุมีคา่ควรรบัพระวญิญาณ 
เมื่อคณุเป็นผู้สอนศาสนา คณุจะตอ้ง
เป็นพยานตอ่ผู้คน จำกประสบกำรณ์
ส่วนตวั วา่พระกิตตคิณุเป็นความจรงิ 
ฉะน้ันตอนน้ีให้ ใช้เวลาเรยีนรูห้ลัก
ธรรมพระกิตตคิณุมากขึน้และด�าเนิน
ชีวติตามหลักธรรมเหล่าน้ันในชีวติ
คณุเอง”

ผู้สอนศาสนาเตม็เวลา: “เราขอแนะน�า
ให้คณุอ่านค�าถามในหน้าถัดไปดว้ย 
ค�าถามเหล่าน้ันเป็นค�าถามที่อธิการ
หรอืประธานสาขาจะถามคณุเมื่อคณุ
กรอกแบบฟอรม์ผู้สอนศาสนา การรู้
ค�าถามเหล่าน้ีตัง้แตต่อนน้ีจะช่วยคณุ
เตรยีม สนทนาค�าถามกับคณุพ่อคณุ
แม่ของคณุและผู้น�าศาสนจักร มี
ค�าถามหลายข้อ แต่ไม่ตอ้งหนักใจ— 
ใช่วา่คณุตอ้งรายงานตวัที่ศนูย์ฝึก
อบรมผู้สอนศาสนาพรุง่น้ี! ใช้เวลา
เตรยีมให้พรอ้มเผื่อวา่เมื่องานเผยแผ่
วนัแรกของคณุมาถึง คณุจะมีคา่ควร 
ตืน่เตน้ และพรอ้มรบัใช้” ◼
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ค�าถามสัมภาษณ์

ถา้ท่านเลือกรับใชง้านเผยแผ ่ท่านและผูน้�าศาสนจกัรของท่านจะตอ้งการใหเ้วลา
ศกัด์ิสิทธ์ิน้ีของการรับใชเ้ป่ียมดว้ยปีติและสร้างแรงบนัดาลใจ เม่ือมีเป้าหมายน้ีใน
ใจ เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีท่านจะตอ้งพร้อม มีค่าควร และสามารถรับใช ้เพื่อช่วยท่าน
เตรียม ต่อไปน้ีเป็นค�าถามท่ีอธิการหรือประธานสาขาจะถามท่านเพื่อพิจารณาความ
พร้อมของท่าน ท่านสามารถสนทนาค�าถามเหล่าน้ีไดทุ้กเม่ือกบัอธิการและกบับิดา
มารดาหรือผูน้�าศาสนจกัรของท่าน

ความมค่ีาควรและประจกัษ์
พยาน
1. คุณมีศรัทธาและประจกัษพ์ยานใน
พระผูเ้ป็นเจา้พระบิดานิรันดร์ พระ
บุตรของพระองคพ์ระเยซูคริสต ์และ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิหรือไม่

ประจกัษ์พยาน: “ทดลองค�าพดู
ขา้พเจา้, และใชอ้นุภาคหน่ึงของ
ศรัทธา, แทจ้ริงแลว้, แมห้ากท่าน
ท�าไม่ไดม้ากไปกวา่ปรารถนาท่ี
จะเช่ือ, กข็อใหค้วามปรารถนาน้ี
เกิดผลในท่าน, แมจ้นท่านเช่ือใน
ลกัษณะจะใหท่ี้ส�าหรับส่วนหน่ึง
ของถอ้ยค�าขา้พเจา้” (แอลมา 
32:27)

2. คุณมีประจกัษพ์ยานวา่พระเยซู
คริสตท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือ
ก�าเนิดจากพระผูเ้ป็นเจา้ เป็นพระผูช่้วย
ใหร้อด และพระผูไ้ถ่ของโลกหรือไม่ 
กรุณาแบ่งปันประจกัษพ์ยานของคุณ
กบัผม การชดใชข้องพระเยซูคริสตมี์
อิทธิพลต่อชีวติคุณอยา่งไร

3. การกลบัใจมีความหมายต่อคุณอยา่งไร 
คุณรู้สึกวา่คุณไดก้ลบัใจจากการล่วง
ละเมิดในอดีตทัง้หมดแลว้หรือไม่

การกลบัใจ: “โดยส่ิงน้ีเจา้จะรู้วา่
ถา้คนกลบัใจจากบาปของเขา—
ดูเถิด, เขาจะสารภาพและละท้ิง
มนั” (คพ. 58:42–43)

4. คุณจะแบ่งปันประจกัษพ์ยานของ
คุณกบัผมไดไ้หมวา่พระกิตติคุณและ
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตไ์ดรั้บการ
ฟ้ืนฟผูา่นศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
และประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัเป็น
ศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้

5. คุณมีประจกัษพ์ยานเก่ียวกบัความ
จริงของพระคมัภีร์มอรมอนหรือไม่

6. การรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาเตม็เวลา
เรียกร้องการด�าเนินชีวติตามมาตรฐาน
พระกิตติคุณ คุณเขา้ใจมาตรฐานต่อไป
น้ีอยา่งไร
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ก. กฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ
เม่ือกล่าวถึงกฎแห่งความบริสุทธ์ิทาง
เพศ คุณไดด้�าเนินชีวติตามท่ีสนทนาไป
แลว้มาโดยตลอดหรือไม่ ถา้ไม่ การล่วง
ละเมิดเกิดข้ึนนานเท่าใดแลว้ คุณไดท้�า
อะไรบา้งเพื่อกลบัใจ

กฎแห่งความบริสุทธ์ิทางเพศ: “ความ
บริสุทธ์ิทางเพศคือความสะอาด
บริสุทธ์ิทางเพศ สภาพท่ี ‘พอพระทยั
ส�าหรับพระผูเ้ป็นเจา้’ (เจคอบ 2:7) เพ่ือ
ใหบ้ริสุทธ์ิทางเพศ คุณตอ้งสะอาดทาง
ศีลธรรมในความนึกคิด ค�าพดู และ
การกระท�าของคุณ คุณตอ้งไม่มีความ
สมัพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงานตาม
กฎหมาย” (แน่วแน่ต่อศรัทธา:  
ศพัทานุกรมพระกิตติคุณ [2005] 169)

ข. การหลกีเลีย่งส่ือลามก

การหลกีเลีย่งส่ือลามก: ประธาน
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดอธิบายไวว้า่การดูส่ือลามกมี
ความรุนแรงหลายระดบัตั้งแต่ไม่
ตั้งใจดูไปจนถึงดูแบบควบคุมไม่
ไดห้รือดูจนติด การรู้ระดบัความ
เก่ียวขอ้งของบุคคลนั้นจะช่วยใหเ้ขา
พบทางออกท่ีเหมาะสม เรียนรู้เพิ่ม
เติมใน “หลุดพน้จากกบัดกัของส่ือ
ลามก,” เลียโฮนา, ต.ค. 2015, 50–55; 
และ overcomingpornography .org

ค. กฎส่วนสิบ

ง. พระค�าแห่งปัญญา รวมถึงการใชย้าเสพ
ติดหรือการไม่ใชย้าตามแพทยส์ัง่ดว้ย

จ. การรักษาวนัสะบาโตให้ศักดิ์สิทธ์ิ

ฉ. การเป็นคนซ่ือสัตย์ในทุกส่ิงทีคุ่ณพูด
และท�า

คุณด�าเนินชีวติตามมาตรฐานทั้งหมดน้ี
หรือไม่ เวลาน้ีคุณก�าลงัด�าเนินชีวติตาม
มาตรฐานเหล่าน้ีหรือไม่ คุณจะด�าเนิน
ชีวติตามมาตรฐานเหล่าน้ีเม่ือเป็นผูส้อน
ศาสนาเตม็เวลาหรือไม่

ความสามารถและ
ความเหมาะสม
7. คุณอยูร่ะหวา่งการด�าเนินการทาง
กฎหมายอยูห่รือไม่

8. คุณเคยท�าผดิกฎหมายอาญาร้ายแรงหรือ
ไม่ ไม่วา่จะถกูจบักมุ ถกูตดัสินวา่ผดิ หรือ
ถกูลบออกจากบนัทึกกต็าม

9. คุณเคยกระท�าทารุณกรรมทางเพศเดก็
ไม่ทางใดกท็างหน่ึงหรือไม่ ไม่วา่คุณจะถกู
ด�าเนินคดี หรือถกูตดัสินวา่ผดิ หรือถกูลบ
ออกจากบนัทึกแลว้กต็าม

10. คุณเคยท�าการล่วงละเมิดหรือกระท�า
ผดิร้ายแรงใดๆ ท่ีควรแกไ้ขก่อนการเป็นผู ้
สอนศาสนาหรือไม่

11. คุณสนบัสนุน เขา้ร่วม หรือเห็นดว้ย
กบักลุ่มหรือบุคคลใดท่ีมีค�าสอนหรือการ
ปฏิบติัตรงขา้มหรือขดัแยง้กบัค�าสอนท่ี
ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ยยอมรับหรือไม่

12. คุณมีหน้ีสินท่ียงัไม่ช�าระหรือไม่ คุณจะ
ช�าระหน้ีสินเหล่าน้ีก่อนเป็นผูส้อนศาสนา
หรือจะจดัการอยา่งไรระหวา่งรับใชเ้ป็นผู ้
สอนศาสนา

13. ปัจจุบนัคุณมีหรือเคยมีสภาพร่างกาย 
จิตใจ หรืออารมณ์ท่ีจะท�าใหย้ากต่อการ
ท�าตามตารางเวลาปกติของผูส้อนศาสนา
หรือไม่ ซ่ึงตอ้งท�างานวนัละ 12- 15 ชัว่โมง 
ประกอบดว้ยการศึกษาคน้ควา้วนัละ 2- 4 
ชัว่โมง การเดินหรือข่ีจกัรยานวนัละ 8- 10 
ชัว่โมง และอ่ืนๆ 

14. คุณเคยไดรั้บการวนิิจฉยัหรือเคยรับ
การรักษาความผดิปกติดา้นการเรียนรู้หรือ
ความผดิปกติดา้นการอ่านอ่ืนๆ หรือไม่ 
ถา้เคย คุณสะดวกท่ีจะอ่านออกเสียงพระ
คมัภีร์หรือเอกสารอ่ืนๆ หรือไม่ คุณเช่ือ
หรือไม่วา่คุณจะสามารถท่องจ�าขอ้พระ
คมัภีร์ท่ีเหมาะสมและขอ้มูลอ่ืนๆไดด้ว้ย
ความช่วยเหลือจากคู่ของคุณ ขณะน้ีคุณมี
วธีิใดชดเชยความผดิปกติน้ี

15. คุณเคยไดรั้บการวนิิจฉยัวา่เป็นหรือเคย
รับการรักษาความผดิปกติดา้นการพดูหรือ
ไม่ ถา้เคย คุณสะดวกท่ีจะพดูต่อหนา้คน
อ่ืนหรือไม่ คุณรู้สึกไหมวา่คุณมีเคร่ืองมือ
เพียงพอท่ีจะช่วยคุณเรียนรู้ สอน และติดต่อ
ส่ือสาร

16. คุณเคยรับการรักษาดว้ยยาหรือวธีิอ่ืน
ส�าหรับภาวะต่อไปน้ีหรือไม่: ภาวะสมาธิ
สั้น (ADD) ภาวะสมาธิสั้นแบบไฮเปอร์ 
(ADHD) ความวติกกงัวล ภาวะซึมเศร้า 
อาการย �้าคิดย �้าท�า (OCD) หรือภาวะผดิปกติ
ในสมอง ออทิสติก (รวมถึงกลุ่มอาการ 
แอสเพอร์เกอร์)  หากมี ขอใหอ้ธิบาย

17. ถา้คุณเคยรับการรักษาภาวะใดภาวะ
หน่ึงเหล่าน้ีและหยดุการรักษา คุณหยดุ
รักษาภายใตก้ารดูแลของแพทยห์รือไม่ ถา้
ไม่ คุณหยดุรักษาเพราะเหตุใด คุณปฏิบติั
หนา้ท่ีไดดี้เพียงใดหากไม่รักษาหรือไม่กิน
ยา คุณกินยารักษาอาการเหล่าน้ีคร้ังสุดทา้ย
เม่ือใด ◼

หาวดิีทศันแ์ละแหล่งขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัการ 
เตรียมเป็นผูส้อนศาสนาไดท่ี้ lds .org/ go/ 81850

คุณสามารถเอาชนะเง่ือนไขดา้นความมีค่าควรและสุขภาพมากมายท่ีจะขดัขวางคุณ
ไม่ใหรั้บใชง้านเผยแผไ่ดส้�าเร็จ จงขอความช่วยเหลือท่ีคุณตอ้งการ หากยงัมีปัญหา
สุขภาพไม่หยดุเม่ือถึงเวลาท่ีคุณพร้อมรับใช ้ใหบ้อกอธิการหรือประธานสาขา เพ่ือ
ศาสนจกัรจะไดพิ้จารณาสถานการณ์ของคุณก่อนมอบหมายใหคุ้ณไปคณะเผยแผ ่
ดูตวัอยา่งเร่ืองราวของซิสเตอร์เฟลทเชอร์ต่อจากค�าถามเหล่าน้ี
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โดย เอริกา เฟลทเชอร์

ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัตอ้งการรับใชต้ั้งแต่หยอดเงินเพนนีแรกใส่กระปุกออมเงิน
ส�าหรับงานเผยแผ ่ดิฉนัออมเงินได ้12 ปี เม่ือมีประกาศวา่พี่นอ้งสตรี

สามารถรับใชไ้ดเ้ม่ืออาย ุ19 ปี ถึงแมไ้ม่แน่ใจวา่เวลาเหมาะส�าหรับดิฉนั
หรือไม่ แต่พระเจา้ทรงตอบค�าสวดออ้นวอนของดิฉนั และดิฉนัรู้สึกไดรั้บ
การดลใจใหเ้ร่ิมกรอกใบสมคัรเป็นผูส้อนศาสนา

ดิฉนัตอ้งการใหก้ารเรียกเหมาะกบัดิฉนัและรู้วา่การซ่ือสตัยก์บัผูน้�า
ศาสนจกัร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองสุขภาพของดิฉนั เป็นเพียงวธีิเดียวท่ีจะ
ท�าใหรู้้สึกสงบ ดิฉนัเป็นโรคลมชกั ภาวะท่ีอาการชกัก�าเริบไดทุ้กเม่ือ โชคดี
ท่ียาคุมอาการของดิฉนัได ้แต่การตอ้งพึ่งยาอาจจะจ�ากดัสถานท่ีซ่ึงดิฉนัจะ
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บใช้

ลองนึกภาพความประหลาดใจของดิฉนัเม่ือดิฉนัไดรั้บเรียกใหรั้บใชใ้น
คณะเผยแผส่าธารณรัฐโดมินิกนั ซานโตโดมิงโกอีสต ์แต่ปัญหาคือดิฉนัพบ
วา่ยาชนิดนั้นไม่มีในสาธารณรัฐโดมินิกนั ดิฉนัสบัสน เหตุใดพระเจา้ทรง
ดลใจใหผู้น้�าศาสนจกัรส่งดิฉนัไปประเทศท่ีไม่มียาชนิดนั้น

ดิฉนักบัครอบครัวสวดออ้นวอนขอค�าตอบดว้ยกนั ดิฉนัรู้สึกเช่ือมัน่แรง
กลา้วา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหดิ้ฉนัรับใชใ้นสาธารณรัฐโดมินิกนั ดิฉนัจึงไป
ท�างาน แพทยเ์ขียนใบสัง่ยาใหดิ้ฉนั 18 เดือน แต่ประกนัของเราจะจ่ายค่ายา
ใหเ้พียงหน่ึงปี เราจึงตอ้งจ่าย 6 เดือนท่ีเหลือ เม่ือเราเดินหนา้ดว้ยศรัทธา ใน
ท่ีสุดเรากพ็บตวัเลือกท่ีเหมาะสม

เม่ือดิฉนัไดรั้บการวางมือมอบหนา้ท่ี ประธานสเตคใหพ้รดิฉนัวา่อาการ
ของดิฉนัจะไม่ส่งผลในช่วงเป็นผูส้อนศาสนา—ค�าสญัญาท่ีดิฉนัเป็นพยาน
ไดว้า่เกิดข้ึนจริง ถึงแมดิ้ฉนัจะมีขอ้จ�ากดัทางกาย แต่ดิฉนัรู้วา่โดยผา่น
การชดใชข้องพระเยซูคริสต ์ดิฉนัสามารถเอาชนะความ
ทา้ทายท่ีประสบทั้งก่อนและระหวา่งเป็น
ผูส้อนศาสนาได ้◼

แม้จะเป็นโรคลม
ชัก แต่ซิสเตอร์
เฟลทเชอร์ (ซ้าย) 
กส็ามารถรับใช้งาน
เผยแผ่ได้ (ภาพน้ี
ถ่ายกบัคู่ของเธอและ
ประธานคณะเผยแผ่
กบัภรรยาของเขา)
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ดิฉนัจะรับใชท่ี้นัน่ไดห้รือ



56 เลียโฮนา

โดย ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล
นิตยสารศาสนจกัร

ค�าสอน 5 ข้อ ท่ีพระคัมภีร์ 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญาจะสอน

ถ้
  าท่านก�าลังเตรียมเป็นผู้สอนศาสนาหรือแค่มอง
หาวิธีพูดคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับความเช่ือของท่าน  
มีหนังสือที่ดีมากเล่มหน่ึงซ่ึงท่านอาจจะเรียกได้ว่า

เป็นคู่มือผู้สอนศาสนาอีกเล่มหน่ึง
น่ันคอืพระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา ในน้ัน

เราพบหลักค�าสอนที่ ไดร้บัการเปิดเผยใหม่และงดงาม
เกี่ยวกับครอบครวันิรนัดร ์ส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อเราตาย และ
วธิีวางระเบียบศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์แตเ่รา
พบพระบัญญัติ ให้แบ่งปันพระกิตตคิณุ—ครัง้แล้วครัง้
เล่า—เช่นกัน อันที่จรงิ เน่ืองดว้ยค�าสัญญาและค�าตกั
เตอืนทัง้หมดที่ ให้แก่ผู้สอนศาสนา ท่านจึงอาจจะมองวา่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นหนังสือแนะแนวการแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ

ตวัอย่างเช่น ท่านสามารถเรยีนรูค้วามจรงิที่ยอดเยี่ยม
ห้าประการตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับงานเผยแผ่ศาสนาจากการอ่าน
พระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา

ท่านไม่ต้องกงัวลว่า
ท่านไปทีใ่ด

คพ. 80:3: “ดงันั้น, เจา้จง
ไปสัง่สอนกิตติคุณของเรา, 
ไม่วา่ไปเหนือหรือไปใต,้ 
ไปตะวนัออกหรือไปตะวนั
ตก, กห็าส�าคญัไม่, เพราะ
เจา้ไม่อาจผดิพลาดได.้”

“ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่วลี 
‘กห็าส�าคญัไม่’ ท่ีพระเจา้
ทรงใชใ้นพระคมัภีร์ขอ้น้ี
บอกเป็นนยัวา่พระองคไ์ม่
สนพระทยัวา่ผูรั้บใชข้อง
พระองคท์�างานท่ีใด อนัท่ี
จริง พระองคส์นพระทยั
อยา่งยิง่ . . . พระองคท์รง
ดลใจ น�าทาง และก�ากบั
ดูแลผูรั้บใชท่ี้ไดรั้บมอบ
อ�านาจจากพระองค ์เม่ือผู ้
สอนศาสนาพยายามท�าตน
ใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีมีค่าควร
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ในพระหตัถข์องพระองค ์
และท�าหนา้ท่ีอยา่งซ่ือสตัย์
สุดความสามารถ เม่ือ
นั้นพวกเขา ‘ไม่อาจผดิ
พลาดได’้—ไม่วา่จะรับ
ใชท่ี้ใด” 1

—เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

1 2
ส่ังสมพระคมัภร์ี  
และท่านจะรู้ว่าต้อง
พูดอะไร

คพ. 84:85: “จงสัง่สม
ถอ้ยค�าแห่งชีวติไวใ้นความ
คิดเจา้เสมอไป, และจะให้
มนัแก่เจา้ในโมงนั้นเอง 
ส่วนนั้นท่ีจะแบ่งสรรใหแ้ก่
มนุษยทุ์กคน”

“เม่ือท่านสัง่สมถอ้ยค�า
จากพระคมัภีร์และศาสดา
พยากรณ์ยคุสุดทา้ยโดยการ
ศึกษาและศรัทธา ความ
ปรารถนาของท่านในการ
แบ่งปันพระกิตติคุณจะแรง
กลา้ข้ึน ท่านไดรั้บสญัญาวา่
พระวญิญาณจะช่วยท่านให้
รู้วา่จะพดูส่ิงใดขณะสอน” 2

—ส่ังสอนกติติคณุของเรา
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ค�าสอน 5 ข้อ ท่ีพระคัมภีร์ 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญาจะสอน ท่านเก่ียวกับการเป็นผู้สอนศาสนา

3 4 5
ตั้งเป้าหมาย
น่ีเป็นเพยีงการเริม่ตน้
เท่าน้ัน ขณะทีท่า่นศึกษา
พระคมัภรีห์ลกัค�าสอน
และพันธสัญญาปีน้ี จง
ตัง้เป้าหมายเรยีนรู้ ใหม้าก
เท่าท่ีจะมากไดเ้กีย่วกบั
งานเผยแผศ่าสนา จาก
น้ันใหท้�าสุดความสามารถ
เพือ่เริม่ด�าเนินชีวติตาม
ค�าสอนเหล่าน้ัน พงึ
จดจ�าวา่ “หากเจา้มคีวาม
ปรารถนาจะรบัใช้พระผู้
เป็นเจา้ เจา้ก็ ไดร้บัเรยีก
มายงังาน; เพราะดเูถดิ 
ทุ่งขาวพรอ้มท่ีจะเก็บ
เกีย่ว” (คพ. 4:3–4). ◼

อ้างองิ
 1. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ไดร้บั

เรยีกมายังงาน,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2017, 68.

 2. ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ: 
แนวทำงกำรรบัใช้งำนเผยแผ่
ศำสนำ (2004), 19.

 3. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ ไดร้บั
เรยีกมายังงาน,” 70.

 4. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “การรบั
ใช้เป็นผู้สอนศาสนา,” กำร
ประชุมอบรมผู้น�ำทั่วโลกครัง้
แรก, 11 ม.ค. 2004, 24.

 5. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “The 
Light of Christ: What 
Everyone Called to Preach 
the Gospel, Teach the 
Gospel, or Live the Gospel 
Should Know” (ปราศรยัที่
การสัมมนาประธานพระวหิาร
คนใหม่ 22 มิถุนายน 2004), 
2, หอสมุดประวตัศิาสนจักร, 
ซอลท์เลคซิตี.้

มคีนมองหาพระ
กติตคุิณอยู่ทุกที่

คพ. 123:12: “เพราะยงั
มีอยูห่ลายคนบนแผ่นดิน
โลก . . . ผูท่ี้มืดบอดโดย
เล่ห์กลอนัแยบยลของ
มนุษย,์ ซ่ึงโดยการนั้นพวก
เขาซุ่มคอยทีหลอกลวง, 
และผูท่ี้ถูกกนัไวจ้ากความ
จริงเพราะพวกเขาหารู้ไม่
ว่าจะพบไดจ้ากท่ีใด”

“ทุกคนท่ีอยูร่อบขา้งท่าน
ทุกวนัน้ีเป็นเพื่อนและเพื่อน
บา้น ‘ผูท่ี้ถกูกนัไวจ้ากความ
จริงเพราะพวกเขาหารู้ไม่
วา่จะพบไดจ้ากท่ีใด’ เม่ือ
ท่านไดรั้บการน�าทางจาก
พระวญิญาณ ท่านสามารถ
แบ่งปันขอ้คิด ค�าเช้ือเชิญ 
ขอ้ความหรือทวตีท่ีจะ
แนะน�าความจริงของพระ
กิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟใูห้
เพื่อนของท่าน” 3

—เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

สวดอ้อนวอนดีๆ  เพือ่
ให้สอนได้ดี

คพ. 42:14: “และจะ
ประทานพระวิญญาณแก่
เจา้โดยค�าสวดออ้นวอน
จากศรัทธา; และหากเจา้ไม่
ไดรั้บพระวิญญาณเจา้จะ
ไม่สอน.”

“ผูส้อนศาสนาควรคุกเข่า
ทูลขอใหพ้ระเจา้ปลดปล่อย
ล้ินของเขาและพดูผา่นเขา
เพื่อเป็นพรแก่คนท่ีเขาจะ
สอน หากท�าเช่นน้ี ความ
สวา่งสดใสจะเขา้มาสู่ชีวติ
เขา จะมีความกระตือรือร้น
มากข้ึนในการท�างาน เขาจะ
รู้วา่แทจ้ริงแลว้เขาเป็นผูรั้บ
ใชท่ี้พดูแทนพระเจา้ เขาจะ
พบการตอบสนองต่างจาก
เดิมจากคนท่ีเขาสอน” 4

—ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี  
(1910–2008)

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
จะเป็นพยานต่อคนที่
ท่านพูดด้วย

คพ. 100:7–8: “แต่บญัญติั
ขอ้หน่ึงเราใหแ้ก่เจา้, วา่
เร่ืองใดกต็ามท่ีเจา้ประกาศ 
เจา้จะประกาศในนามของ
เรา, ในความส�ารวมแห่งใจ, 
ในวญิญาณแห่งความอ่อน
โยน, ในส่ิงทั้งปวง. และ
เราใหส้ญัญาน้ีแก่เจา้, วา่
ตราบเท่าท่ีเจา้ท�าส่ิงน้ีพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิจะฉายออก
ไปในการรับสัง่ค �าพยานต่อ
ส่ิงทั้งปวงไม่วา่อะไรกต็าม
ท่ีเจา้จะกล่าว.”

“พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
สามารถท�างานผา่นแสง
สวา่งของพระคริสต ์ครู
สอนความจริงพระกิตติคุณ
ไม่ไดถ่้ายทอดส่ิงแปลก
หรือส่ิงใหม่ใหผู้ใ้หญ่หรือ
เดก็ แต่ผูส้อนศาสนาหรือ
ครูก�าลงัติดต่อกบัพระ
วญิญาณของพระคริสตซ่ึ์ง
อยูท่ี่นัน่แลว้ พระกิตติคุณ
จะมี ‘เสียงกงัวาน’ คุน้
หูพวกเขา” 5

—ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
 (1924–2015)
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โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็กและโจชัว เจ. เพอร์คย์ี

นิตยสารศาสนจกัร

ท่
 านเคยไดย้ินคนถามหรอืไม่วา่เหตใุดเราจึงมีศาสนจักร  
หรอืเหตใุดเราตอ้งการศาสนจักร เหตใุดพวกเขาไม่สามารถ
เป็นคนมีจิตใจดดีว้ยตนเอง—ขึน้ไปบนเขาหรอืไปชายหาด

หรอืไปสถานที่พิเศษสักแห่งและรูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า— 
ท�าแคน้ั่นก็พอแล้ว

จรงิแท้แน่นอนวา่ท่านสามารถใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าได้ ไม่วา่
ท่านจะอยู่ที่ ใด (อันที่จรงิ น่ันเป็นแนวคดิที่ดทีีเดยีว!) แตพ่ระ
บิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมให้ท่าน ยิ่งกวำ่ ความเป็นคนที่มีจิตใจ
ดทีั่วไป พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านเป็นคนดทีี่สุดเท่าที่ท่านจะ
เป็นได ้อันที่จรงิ พระองคท์รงตอ้งการให้ท่านสืบทอดทัง้หมดที่
พระองคท์รงมีและไดร้บัชีวตินิรนัดร ์พระองคท์รงมีแผนและ
องคก์ารหน่ึงให้ท่านสามารถท�าเช่นน้ันได ้แผนคอืแผนแห่ง
ความรอด และศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายคอืองคก์าร—“ศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่แห่งเดยีว
ตลอดทัง้พืน้พิภพ” (คพ. 1:30)

ตอ่ไปน้ีคอืเหตผุลหกประการที่วา่เหตใุดเราจึงตอ้งการ
ศาสนจักรอย่างยิ่ง

1. เพือ่เรียนรู้และมส่ีวนในพระ
กติตคุิณของพระเยซูคริสต์

พรประการหน่ึงของการเป็นสมาชิก
ของศาสนจักรคอืเพื่อเราจะไดเ้รยีนรู้
ความสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ (ด ูคพ. 
1:17–23) ถ้าเรามีความปรารถนาจะเรยีนรู้
ดว้ยความจรงิใจ และถ้าเราอ่อนน้อมถ่อม
ตน สวดอ้อนวอน ขยันหมั่นเพียร และเช่ือ
ฟัง เราจะไดร้บัประจักษ์พยานและมีความ
หวงัในการฟ้ืนคนืพระชนม์และการชดใช้
ของพระเยซูครสิต์

โดยผ่านผู้น�าศาสนจักรและส่ือการเรยีน
การสอนของศาสนจักร เราเรยีนรูเ้ช่นกัน
เกี่ยวกับหลักค�าสอนที่จ�าเป็นอื่นๆ รวมไป
ถึงการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ การเรยีกศาสดา
พยากรณ์ในปัจจุบัน และพระลักษณะ
แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์การ
ด�าเนินชีวติให้สอดคล้องกับหลักค�าสอน
ที่แท้จรงิท�าให้เราเกิดปีตแิละมีความสุข

เหตผุล  

6  

ศาสนจกัร 
อยา่งย่ิง!

ประการท่ีเรา  
ตอ้งการ  
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เรามีศาสนจกัรเพ่ือเรา
จะเกิดปัญญาและรูค้วาม

จริง ศาสนจกัรใหค้วามรูท่ี้ผม
จ�าเป็นตอ้งรู—้ความรูเ้ร่ือง
แผนแหง่ความรอด

นิโคลสั เอ็ม., รัฐโอไฮโอ 
สหรัฐอเมริกา

2. เพือ่รับศาสนพธีิและ 
พนัธสัญญาทีจ่�าเป็น

งานของพระบิดาบนสวรรคค์อื “ท�าให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 1:39) แตบ่างครัง้เราอาจจะลืม
ไปวา่งานของพระองคเ์รยีกรอ้งให้เราท�างานบางอย่างในส่วนของ
เราดว้ย! เรามีคณุสมบัตคิูค่วรแก่การรบัพรแห่งชีวตินิรนัดร์ โดย
การเช่ือฟังศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระกิตตคิณุ ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวไวว้า่ “เราจะ ตัง้จิตปรำรถนำ เข้าไปใน
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได ้เราตอ้งเช่ือฟังกฎซ่ึงก�าหนดพร
เหล่าน้ันไว้ [ดู คพ. 130:20–21]” 1

ศาสนพธีิทีเ่รามส่ีวนรว่มและพันธสัญญาทีเ่ราท�าจ�าเป็นตอ่
การน�าเรากลับไปที่ประทับของพระบิดาบนสวรรคแ์ละอยู่กับ
พระองค ์ศาสนพิธีและพันธสัญญาเหล่าน้ันตอ้งใช้ฐานะปุโรหิต
—ซ่ึงมีเฉพาะในศาสนจักรที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน 
หากปราศจากพันธสัญญาเหล่าน้ัน เราหลงทางแน่นอน

3. เพือ่ช่วยกนั 
ระหว่างทาง

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองสอนวา่ “เหตผุลหลักที่พระเจ้าทรงจัดตัง้ศาสนจักรคอืเพื่อ
สรา้งชุมชนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่จะสนับสนุนกันใน ‘ทางคบัแคบ
และแคบน้ีซ่ึงน�าไปสู่ชีวตินิรนัดร’์ [2 นีไฟ 31:18]” 2

ที่ โบสถ ์เราสามารถพฒันาสัมพันธภาพกับผูอื้น่ เราสามารถ
ช่วยกนัผา่นช่วงยากๆ ขณะทีเ่ราน�า น�าทาง และเดนิเคยีงขา้งกนั 
(ด ู“ฉันลกูพระผูเ้ป็นเจา้,” เพลงสวด, บทเพลงที ่149; เอเฟซัส 2:19) 
เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนดแ์หง่โควรมัอัครสาวกสิบสองกลา่ว
วา่ “เราทุกคนเป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจา้ เราตอ้งสอนกนั เราตอ้งช่วย
กนั ‘ ใหพ้บทาง’” 3 ศาสนจกัรเป็นสถานทีเ่หมาะจะท�าเช่นน้ันมาก
ทีสุ่ด

โดยผ่านศาสนจกัรเรา
สามารถรบัศาสนพิธ ี ท�าพนัธ

สญัญา  และใหค้รอบครวัเราไดร้บัการ
ผนึกช ัว่นิรนัดร ์ น่ีคือองคก์ารของพระ

บิดาบนสวรรคบ์นโลกนีท่ี้มีพลงัอ�านาจและ
สิทธอิ�านาจฐานะปโุรหิต  เพ่ือสอนใหผู้ค้น
รูค้วามจริงของพระกิตติคณุและมา
หาพระคริสตแ์ละเตรียมผูค้นให ้

พรอ้มรบัความสงูสง่

แชนเทลลา เอ็ม.,  
ออสเตรเลยี

เรามีศาสนจกัรเพ่ือสรา้ง
สภาพแวดลอ้มท่ีสมาชกิจะ

ไดม้ารวมกนัและชว่ยกนัเรียนรูแ้ละ
เติบโต ศาสนจกัรด�ารงอยูเ่พ่ือชว่ยให ้

สมาชกิเป็นเหมือนพระคริสตม์ากขึน้โดย
กระตุน้ทกุคนใหเ้อาใจใสผู่อื้น่และแบง่เบา
ภาระของคนท่ีเรารกัและหว่งใย นอกจาก
นีศ้าสนจกัรยงัสรา้งสถานท่ีปลอดภยั
ใหผู้ค้นด�าเนินชวิีตตามความ

เชือ่ของตน

เจเรมี พ.ี, รัฐอิลลนิอยส์ 
สหรัฐอเมริกา
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4. เพือ่ช่วยให้ครอบครัวมคุีณสมบัต ิ
คู่ควรกบัชีวตินิรันดร์

เหตผุลหลักอีกประการหน่ึงที่เรามีศาสนจักรคอืเพื่อช่วยให้
ครอบครวัมีคณุสมบัตคิูค่วรกับชีวตินิรนัดร ์ศาสนพิธีผนึกในพระ
วหิารช่วยให้ครอบครวัไดอ้ยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร ์เพื่อให้ส่ิงน้ันเกิด
ขึน้ เราตอ้งด�าเนินชีวติให้คูค่วรรบัพรเหล่าน้ัน ศาสนจักรช่วยให้
ครอบครวัช่วยกันท�าเช่นน้ัน

ดงัที่เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นสอน “ประเด็นส�าคญัของการ
สอนพระกติตคิณุและศาสนพธิฐีานะปุโรหติทีศ่าสนจกัรปฏิบตัิ
คอืเพื่อให้ครอบครวัมีคณุสมบัตริบัชีวตินิรนัดร”์ 4 ดว้ยเหตน้ีุ
ศาสนจักรจึงช่วยให้เราด�าเนินชีวติตามพันธสัญญาเหล่าน้ัน— 
และช่วยเราสนับสนุนกันระหวา่งทาง

5. เพือ่เป็นพรแก่คน 
ทัว่โลก

เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นกล่าววา่เมื่อเราท�างานดว้ยกันใน
ศาสนจักร พระบิดาบนสวรรคส์ามารถ “บรรลุส่ิงจ�าเป็นที่แตล่ะคน
หรอืกลุ่มเล็กๆ ไม่สามารถบรรลุได”้ 5

ท่านทราบหรอืไม่วา่ทุกปีตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ศาสนจักรบรจิาค 
40 ล้านเหรยีญสหรฐัเป็นคา่โครงการสวสัดกิาร ความช่วยเหลือ
เพื่อมนุษยธรรม และโครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ การบรจิาคดว้ยใจ
เอือ้เฟ้ือและการอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกศาสนจักรท�าให้
บรรลุส่ิงที่ ไม่สามารถบรรลุไดด้ว้ยวธิีอื่น

ผู้สอนศาสนาแบ่งปันแสงสวา่งของพระครสิตก์ับคนทั่วโลก
ผ่านโปรแกรมเผยแผ่ศาสนาที่ยอดเยี่ยมของเรา ผู้สอนศาสนาราว 
105,000 คน (ทัง้คนหนุ่มสาวและผู้อาวโุส) ก�าลังรบัใช้  วา้ว! น่ัน
มากกวา่ประชากรของเมืองบางเมืองเสียอีก!

และเพราะการบรจิาคดว้ยจิตกุศลของสมาชิก ศาสนจักรจึง
มีทุนทรพัย์ ไวส้รา้งพระวหิารทั่วโลก จนถึงเดอืนเมษายน 2018 
มีพระวหิาร 182 แห่งเปิดด�าเนินการ ก�าลังก่อสรา้ง หรอืประกาศ
สรา้ง

โดยผ่านศาสนจกัรผม 
สามารถมีครอบครวันิรนัดร ์ 
กบัพ่อแม่  พ่ีนอ้ง  และกบั
ครอบครวัผมเองในวนัหนา้

วลิฟอร์ด พ.ี, เซาเปาล ูบราซิล

ศาสนจกัรชว่ยเราเผ่ือแผ่
ความรกัและพระกิตติคณุ
ไปทัว่โลกและน�าแสงสวา่งมา
สูโ่ลกท่ีมืดมนทางศีลธรรม

เคนชิ บี., รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

โดยผ่านศาสนจกัรเราสามารถ
เดินบนเสน้ทางสูค่วามเป็นอมตะ
และชวิีตนิรนัดรท่ี์ซึง่เราสามารถ
อยูก่บัพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ครอบครวัเราตลอดไป

เอ็มมา ดบัเบิลย.ู, รัฐนิวแฮมป์เชียร์ 
สหรัฐอเมริกา
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6. เพือ่สถาปนาอาณาจกัรของพระ 
ผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก

เหตผุลส�าคญัที่สุดประการหน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนา
ศาสนจักรเพราะน่ีคอือาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิ
โลก (ด ูคพ. 65) พระเจ้าทรงมอบกุญแจของฐานะปุโรหิตให ้
โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกทุกคน เอ็ลเดอร ์
ครสิทอฟเฟอรสั์นสอนวา่ “ ในสิทธิอ�านาจของกุญแจเหล่าน้ี เจ้า
หน้าที่ฐานะปุโรหิตของศาสนจักรปกปักรกัษาความบรสุิทธิ์ของ
หลักค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและความสมบูรณ์ของศาสน
พิธีแห่งความรอด” 6

โดยผ่านผู้น�าศาสนจักร พระเจ้าทรงสามารถบรหิารงานของ
พระองคแ์ละปฏิบัตศิาสนกิจตอ่บุตรธิดาของพระองค ์หากไม่มี
ผู้น�าเหล่าน้ี แนวคดิและค�าสอนเท็จทุกประเภทคงจะคกุคามเพื่อ
น�าเราเข้าไปในทางตอ้งห้ามที่มืดมน กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื เพื่อ
ช่วยให้เรารูว้ธิี ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เราตอ้งไดร้บัความคุม้ครองจาก
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ ไดร้บัเรยีกและไดร้บัการวางมือ
แตง่ตัง้อย่างแท้จรงิ ทัง้หมดน้ันเกิดขึน้เฉพาะในศาสนจักรของ
พระองคเ์ท่าน้ัน ◼

อ้างองิ
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 4. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตใุดจึงตอ้งมีศาสนจักร.”
 5. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตใุดจึงตอ้งมีศาสนจักร.”
 6. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เหตใุดจึงตอ้งมีศาสนจักร.”

ศาสนจกัรชว่ยเราเพราะพระ
บิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่น่ี
เป็นชว่งเวลาท่ีวุน่วาย  พระองค ์
ทรงทราบวา่เราตอ้งมีศาสดา
พยากรณบ์นโลกนีน้�าทางเรา 

พระองคท์รงรูจ้กัเรา

แมทธิว พ.ี, รัฐนิวแฮมป์เชียร์ 
สหรัฐอเมริกา

โดยผ่านศาสนจกัร  สิง่ท่ี
แตล่ะบคุคลท�าใหส้�าเร็จ
ไม่ไดจ้ะบรรลผุลส�าเร็จ

เอมมา ดบัเบิลย.ู, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ศาสนจกัรชว่ยเราพิทกัษ ์
องคก์าร  ค�าสอน  และสรา้ง

ระบบสนับสนุนใหส้มาชกิ  โดยการ
สถาปนาศาสนจกัร  พระเจา้ทรงรบัรอง
วา่จะมีการสอนหลกัค�าสอนท่ีถกูตอ้ง 
ศาสนจกัรใหก้ารเปิดเผย  มาตรฐาน 
และแนวทางแกส่มาชกิเพ่ือชว่ยใหเ้รา
ด�าเนินชวิีตตามท่ีพระคริสตท์รง

ประสงคใ์หเ้ราด�าเนิน

ราเชล เอฟ., รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา



62 เลียโฮนา

ค�าถาม & ค�าตอบ

เมือ่มเีวลาว่างฉันควร
ท�ากจิกรรมอะไรบ้าง
เพือ่ท�าให้ช่วงเวลา
น้ันมค่ีามากขึน้

ท�างานให้ได้ 
ผลส�าเร็จ
ท�าส่ิงที่ส�าคญั บางครัง้
ดฉัินเสียเวลาท�าส่ิงที่
ไรค้วามหมาย เช่นท่อง

อินเทอรเ์น็ตสองช่ัวโมง และภาย
หลังก็รูสึ้กเสียดายเวลา คณุอาจจะ
ลองพัฒนาพรสวรรค์ ใหม่ๆ ท�าความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคลหรอืหน้าที่ตอ่พระ
ผู้เป็นเจ้า สอนการบ้านน้องหรอืเพื่อน 
ท�าสวน เขียนหนังสือ หรอืจัดข้าวของ
ให้เป็นระเบียบ—ท�าไดส้ารพัด กฎที่
ดฉัินใช้ด�าเนินชีวติคอืตอ้งใช้เวลาวา่ง
ช่วยท�าให้งานบรรลุผลส�าเรจ็เสมอ
คิมเบอร์ลีย์ เอ. อาย ุ19 ปี, รัฐอะแลสกา 
สหรัฐอเมริกา

เป็นคนทีคุ่ณ 
อยากเป็น
มีค�าพูดหน่ึงตดิอยู่ ใน
ห้องน่ังเล่นที่บ้านของ
ดฉัินวา่ “ถามตวัท่านวา่

ส่ิงที่ท่านท�าวนัน้ีท�าให้ท่านเข้าใกล้จุด
ที่ท่านตอ้งการอยู่พรุง่น้ีมากขึน้หรอื
ไม่” นึกถึงคนในแบบที่คณุอยากเป็น
และเป้าหมายที่คณุมี เลือกท�าส่ิงที่จะ
ช่วยให้คณุบรรลุเป้าหมายเหล่าน้ัน ท�า
ส่ิงที่จะช่วยให้คณุมีพระวญิญาณอยู่
กับคณุตลอดเวลาและสอดคล้องกับ
มาตรฐานใน เพือ่ควำมเข้มแข็งของ
เยำวชน
เอมี พี. อาย ุ16 ปี,  รัฐเคนทักกี 
สหรัฐอเมริกา

“แอลมาพูดถึง
การจัดล�าดบัความ
ส�าคัญเม่ือท่านสอน
ว่า ‘ชีวิตนีจึ้งมา
เป็นสภาพแห่งการ
ทดลอง; เป็นเวลา
ท่ีเตรียมพบพระผู้
เป็นเจ้า’ (แอลมา 
12:24) วิธีใช้มรดก
อันล�า้ค่าของเวลา
เพ่ือเตรียมพบพระผู้
เป็นเจ้าอาจเรียกร้อง
แนวทางบางอย่าง 
แต่แน่นอนว่าเรา
ต้องให้พระเจ้าและ
ครอบครัวของเรา
อยู่ในล�าดบัสูงสุด”
เอล็เดอร์เอียน เอส. อาร์เดิร์น 
แห่งสาวกเจด็สิบ, “เวลาในการ 
เตรียม,” การประชุมใหญ่สามญั
เดือน ต.ค. 2011
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ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบการตดัสินใจทุกอย่างทีเ่ราจะท�า แล้วอะไรคอื
จุดประสงค์ของสิทธ์ิเสรีของเรา

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูง
ตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 กนัยายน 
2018 ท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an 
Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของ
ค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศ
หลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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เราเป็นเหมือนพระองค—์ถ้า เราเลือกเช่ือฟังพระองค ์
(ดู คพ. 93:27–32; อบัราฮมั 3:21–25) สิทธ์ิเสรี
หมายความวา่เราสามารถกระท�าดว้ยตวัเราเองและไม่
ถกูกระท�า (ดู 2 นีไฟ 2:14, 16, 27)

ความคุน้เคยกบัอุปนิสยัของเราและความรู้ล่วงหนา้
ของพระผูเ้ป็นเจา้วา่เราจะเลือกอะไรไม่ได ้เป็นสาเหต ุ
ใหเ้ราท�าการเลือกเหล่านั้น ทั้งดว้ยการท่ีพระองคท์รง
รู้จกัเราและดว้ยการท่ีเรามีสิทธ์ิเสรี พระองคจึ์งทรง
เช้ือเชิญและชกัชวนเรา—แต่ไม่บงัคบัเรา—ใหท้�าดี
และเช่ือในพระเยซูคริสต ์(ดู โมโรไน 7:16–17)

ค�าถามน้ีท�าใหผู้ค้นฉงนมาหลายศตวรรษ วธีิท่ีเรา
ตอบค�าถามยดึหลกัความจริงพื้นฐานสองประการท่ี
ไดรั้บการเปิดเผย

พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบส่ิงทั้งปวง การมองเห็น
ของพระผูเ้ป็นเจา้ไม่มีเวลาเป็นตวัก�าหนดขอบเขต 
(ดู คพ. 38:2) นอกจากน้ี พระองคท์รงมีนิรันดร
ของประสบการณ์ส่วนตวักบัเราก่อนเรามาโลกน้ี 
พระองคจึ์งทรงทราบความโนม้เอียงและอุปนิสยัของ
เราแต่ละคนดีกวา่เรา

เรามสิีทธ์ิเสรี เราเป็นสตัภาวะท่ีมีปัญญา เป็นบุตร
ธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรักเราและทรงวางแผนให้

ท่านคดิอย่างไร

“ฉนัจะสนิทสนมกบัครอบครัวมาก
ข้ึนไดอ้ยา่งไร”

ศึกษาหลกัค�าสอน
วธิี ใช้เวลาวา่งที่ดมีากวธิีหน่ึงคอืศึกษาหลักค�าสอนของ
พระเจ้า ถ้ามองไกลถึงนิรนัดร การอ่านพระคมัภีร ์บทความ
นิตยสารของศาสนจักร และเน้ือหาอื่นที่ยกระดบัจิต
วญิญาณจะเป็นประโยชน์ตอ่คณุมากกวา่ท�ากิจกรรมอื่น
จอช ซี., อาย ุ13 ปี, รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา

ศึกษาพระคมัภร์ีมอรมอน
ดฉัินท�าให้เวลาวา่งมีความหมายและมีคา่มากขึน้โดยศึกษา
พระคมัภีรม์อรมอน ซ่ึงเป็นศิลาหลักของศาสนาเราและ
ตามค�าพูดของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เราสามารถ 
“เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดยการยึดมั่นกับหลักการ
ของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่งกวา่หนังสือเล่มอื่นใด.” (ค�าน�าของ
พระคมัภีรม์อรมอน)
ลีน ที. อาย ุ18 ปี,  อักกรา กานา

ร้องหรือฟังเพลงสวด
กิจกรรมที่ผมชอบท�ายามวา่งมากที่สุดคอืรอ้ง
เพลงสวด ผมตัง้เป้าหมายวา่จะท่องจ�าเพลง
สวดของศาสนจักรให้ ไดม้ากที่สุด ผมมักจะ
ดาวน์โหลดเพลงสวดบางเพลงที่ตอ้งการฝึก

เพื่อผมจะไดฟ้ังทุกครัง้ที่มีเวลาวา่ง
จัสติซ โอ. อาย ุ16 ปี, ออร์ล ูไนจีเรีย

ตั้งเป้าหมาย
คณุตอ้งนึกถึงคนที่คณุอยากเป็นในสองสาม
ปีข้างหน้าก่อน จากน้ันจึงตดัสินใจวา่ตอนน้ี
คณุควรท�าอะไรกับเวลาวา่งเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายน้ัน เมื่อหมดวนัแตล่ะวนั ผมจะคดิวา่

เป้าหมายของผมมีอะไรบ้างและท�าตารางก�าหนดส่ิงที่ผม
จะท�าในวนัถัดไปกับเวลาวา่งของผม
เอล็เดอร์อากอสติเนลลี อาย ุ20 ปี, คณะเผยแผ่ชิลี ซานเตียโกเวสต์
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พระผู้ 

เป็นเจ้าทรง  

ตอ้งการ ต
รัส

กบัท่านจริงหรือ  

จริง!
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

จาก “การเปิดเผยส�าหรับศาสนจกัร การเปิดเผยส�าหรับชีวติเรา,”  

การประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนปี 2018
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ทุกสัปดาห ์ในการรบัส่วนศีลระลกึ 
เราท�าพนัธสัญญาวา่จะระลกึถงึ
พระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลา จาก

พระคมัภรีเ์กอืบ 400 ขอ้ทีพ่ดูถงึค�าวา่ 
ระลกึถงึ ตอ่ไปน้ีเป็นหกวธิทีีเ่ราจะระลกึ
ถงึพระองคต์ลอดเวลา

หน่ึง เราระลึกถึงพระองค์ ไดต้ลอด
เวลาโดยเช่ือมั่นในพันธสัญญา สัญญา 
และค�ารบัรองของพระองค์

สอง เราระลึกถึงพระองค์ ได้
ตลอดเวลาโดยยอมรบัพระหัตถ์ของ
พระองคต์ลอดชีวติเราดว้ยความ
ส�านึกคณุ

สาม เราระลกึถงึพระองค์ ไดต้ลอด
เวลาโดยวางใจเม่ือพระเจา้ทรงรบัรอง
กบัเราวา่ “คนทีก่ลบัใจจากบาปของเขา, 
คนคนน้ันไดร้บัการให้อภยั, และเรา, 
พระเจ้า, ไมจ่�ามนัอกี” (คพ. 58:42)

ส่ี พระองคท์รงเชือ้เชิญให้เราจดจ�า
วา่พระองคท์รงตอ้นรบัเรากลับบ้าน
เสมอ

ห้า เราระลึกถึงพระองค์ ไดต้ลอด
เวลาในวนัสะบาโตผ่านศีลระลึก เมื่อ
สิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิ
โลกและเริม่การปฏิบัตศิาสนกิจหลัง
การฟ้ืนคนืพระชนม์—ทัง้สองครัง้—
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้ขนมปังและ
เหล้าองุ่น ทรงขอให้เราระลึกถึงพระ
วรกายและพระโลหิตของพระองค์

หกวธีิระลึกถึง
พระผูช่้วยให้

รอดตลอดเวลา
โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ

ในศาสนพิธีศีลระลึก เราเป็นพยาน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาวา่เราเต็มใจ
รบัพระนามของพระบุตรของพระองค์
และระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลาและ
รกัษาพระบัญญัตซ่ึิงพระองคป์ระทาน
แก่เรา เพื่อเราจะมีพระวญิญาณของ
พระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา (ด ู
โมโรไน 4:3; 5:2; คพ. 20:77, 79)

สุดท้าย หก พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญให้เราระลึกถึงพระองคต์ลอด
เวลา เช่นเดยีวกับที่พระองคท์รง
นึกถึงเราตลอดเวลา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่
“ถึงแม้วา่คนเหล่าน้ีจะลืมไดแ้ตเ่รา

ก็จะไม่ลืมเจ้า
“ดสิู เราไดส้ลักเจ้าไวบ้นฝ่ามือของ

เรา” (อิสยาห์ 49:15–16; ด ู1 นีไฟ 
21:15–16 ดว้ย)

พระองคท์รงเป็นพยานวา่ “เราคอื
คนที่ถูกยกขึน้. เราคอืเยซูที่ถูกตรงึ
กางเขน. เราคอืพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า” (คพ. 45:52)

ข้าพเจ้าเป็นพยานดว้ยความ
นอบน้อมและสวดอ้อนวอนขอให้เรา
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา—ในทุก
เวลา ทุกส่ิง และทุกแห่งที่เราจะอยู่  
(ด ูโมไซยาห์ 18:9) ◼

จำกค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืน
เมษำยน ปี 2016

รับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาในคณะเผยแผ่

ไต้หวนั ไทเป

แต่งงานกับซูซาน  
ลินด์เซย์ใน 

พระวิหาร
ซอลทเ์ลค 
เม่ือเดือนมกราคม 

ค.ศ. 1980

มีบตุร 4 คนและ
หลาน 3 คน

หลงัจากโค้ชให้
ก�าลงัใจ  

ท่านลองเข้า  
ทีมฟุตบอล 

ของโรงเรียน
และชอบ!

ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยให้กับ
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐ

ในวอชิงตัน ดี. ซี. เม่ือปี 1986

ได้รับการสนับสนุนสู่  

โควรมัอคัร
สาวกสิบสอง  

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ค.ศ. 2018

เกิดท่ี  
เรดวูดซตีิ  
รฐัแคลิฟอรเ์นีย 
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ฉันสามารถ สวดออ้นวอน ไดต้ลอดเวลา

การ์ด เตือน ให้สวดอ้อนวอน การ์ด เตือน ให้สวดอ้อนวอน

สมุดบันทกึการสวด
อ้อนวอนของฉัน

•  จดส่ิงท่ีท่านกงัวลหรือตอ้งการใหช่้วย

•  พดูคุยกบัพระบิดาบนสวรรคเ์ก่ียวกบัส่ิงนั้นในการสวด
ออ้นวอน

•  หลงัจากสวดออ้นวอน ใหน่ิ้งฟังพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

•  ระหวา่งสปัดาห์ เฝ้าดูและฟังค�าตอบ

•  จดค�าตอบท่ีท่านไดรั้บ

“ส่ิงแรก ส่ิงตรงกลาง และส่ิงสุดทา้ย
ท่ีท�ากคื็อสวดออ้นวอน”  
—ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

“เราจะรู้จกัพระเจา้และวางใจพระองค์
ไดโ้ดยผา่นการสวดออ้นวอน”  
—ซิสเตอร์บอนน่ี เอช. คอร์ดอน

3. ท่านสวดอ้อนวอนทีใ่ด
ในห้องนอนของฉัน
นอกบ้านใตด้วงดาว

_____________________________________
_____________________________________

4. ท่านสวดอ้อนวอนเกีย่วกบัอะไร
ปัญหาที่ฉันมี
ส่ิงที่เกิดขึน้ระหวา่งวนั

_____________________________________
_____________________________________

5. ท่านได้ยนิค�าตอบของพระบิดาบน
สวรรค์อย่างไร

เมื่อฉันอ่านพระคมัภีร์
เมื่อฉันรูสึ้กสงบ

_____________________________________
_____________________________________

ค�าถามเกีย่วกบั
การสวดอ้อนวอน
กาค�าตอบทั้งหมดท่ีท่านเห็นดว้ย เพิ่มค�าตอบของ
ท่านเอง จากนั้นแบ่งปันส่ิงท่ีท่านรู้เก่ียวกบัการสวด
ออ้นวอนใหก้บัคนอ่ืนๆ
1. เหตุใดพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ท่าน

สวดอ้อนวอน
เพราะฉันเป็นลูกของพระองค ์และพระองค์

ทรงตอ้งการทราบข่าวคราวจากฉัน
เพราะพระองคท์รงตอ้งการช่วยฉัน

_____________________________________
_____________________________________

2. ท่านสวดอ้อนวอนเมือ่ใด
ทุกเช้าและทุกคนื
เมื่อฉันกลัว
เมื่อฉันตอ้งเลือก

_____________________________________
_____________________________________
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ฉันสวดอ้อนวอนเสมอ
ฉันสวดอ้อนวอนเมือ่ฉัน

รูสึ้กสุขใจ
ฉันสวดอ้อนวอนเมือ่ฉัน

รูสึ้กเสียใจ
ฉันสวดอ้อนวอนเมือ่ฉัน

หวำดหวัน่
และเมือ่ฉันรูสึ้กโมโหหุนหัน

ไม่วำ่ฉันรูสึ้กอย่ำงไร
พระบิดำบนสวรรคข์องฉัน 

ทรงห่วงใย
ไม่วำ่วนัของฉันดหีรอืรำ้ย
ฉันสวดอ้อนวอนไดต้ลอด

เวลำ
โดย เทเรซา วเีวอร์

“สวด พระอยู่น่ัน เอ่ย พระก�ำลังฟัง ฟังลูก
พระองค ์พระองคท์รงรกัพวกเรำ”  
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 6–7)
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ส่องแสงของท่าน
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เพือ่นๆ จากทุกที่
โรงเรยีนของหนูมีเด็กมาจากหลายประเทศ 
บางคนนับถือศาสนาครสิต ์มุสลิม ฮินด ูหรอื
พุทธ เราทุกคนมีน� ้าใจและเป็นเพื่อนกัน

เกาะทีส่วยงาม
หนูอยู่ ในประเทศศรลีังกา 
ประเทศเกาะที่สวยงามแห่ง
น้ีอยู่ ใกล้กับตอนใตสุ้ดของ
อินเดยี เรามีป่าเขตรอ้น 
ทะเลสีฟ้าใส และซากปรกั
หักพังของโบราณสถาน
ในประวตัศิาสตร ์หนูรกั
ประเทศของหนู!

สวสัดีคะ่!  
หนูช่ือ 

สเตฟฟานี!  

หนูพยายามส่องแสงโดยแบ่ง
ปันประจกัษ์พยานของหนู



เดก็

1. ค�าเชิญทีน่่ากลวั
วนัหน่ึงเพื่อนที่นับถือศาสนาครสิต์
มีการชุมนุมพิเศษ พวกเขาเชิญ
เราแบ่งปันประจักษ์พยาน ทัง้ห้อง
เงียบกรบิ ไม่มี ใครขึน้ไปบนยกพืน้ 
ทุกคนกลัวมาก! หนูเป็นคนเขิน
อายมาก หนูจึงรูสึ้กกลัวดว้ย

2. “ไป ไปสิ”
จากน้ันหนูรูสึ้กอบอุ่นมากและรูสึ้กวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงบอกให้หนู “ ไป ไปสิ” หนูกล่าวค�าสวดอ้อนวอนในใจ
อย่างรวดเรว็ หนูเดนิขึน้ไปบนยกพืน้ดว้ยความประหม่า

3. แบ่งปันประจกัษ์พยานของหนู
หนูบอกเพื่อนรว่มชัน้วา่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรา
และทรงตอ้งการให้เราพูดคยุกับพระองคบ์่อยๆ หนู
แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน หนู
บอกวา่หนูรูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงฟังหนูเสมอและ
ทรงตอ้งการช่วยหนู หนูดี ใจที่หนูกล้าแบ่งปันประจักษ์
พยาน หนูรูสึ้กเหมือนเป็นแสงสวา่งในห้องที่เงียบสงบ 

4. ไปและท�า
เรือ่งราวพระคมัภีรท์ี่หนูช่ืนชอบอยู่ ในพระคมัภีร ์

มอรมอน เมื่อนีไฟกล่าววา่ท่านจะไปและท�าส่ิงที่
พระเจ้าทรงบัญชา หนูหวงัวา่หนูจะกล้าท�าส่ิงที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้หนูท�าเสมอ

ประจกัษพ์ยานท่ีส่องสวา่ง

ส่งดาวมาให้เรา!
พระเยซูทรงขอให ้“[เราทั้งหลาย] ส่องสวา่งแก่คนทั้งปวง” 
(มทัธิว 5:16) ท่านจะใหแ้สงของท่านส่องสวา่งอยา่งไร 
อีเมลรูปดาวของท่านพร้อมเร่ืองเล่า ภาพถ่าย และค�า
อนุญาตของผูป้กครองมาท่ี liahona@ ldschurch .org
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“พวกเขำน�ำดำบ, และอำวธุทัง้หมดของตน . . . มำ, และ
พวกเขำฝังมันไวล้ึกในดนิ” (แอลมำ 24:17)

วันน้ีเป็นวนัที่ดมีาก แมดลีูกพี่ลูกน้องของทิมมีจะมา 
เธอจะพักที่น่ีทัง้สัปดาห์! เขาอดใจรออวดของเล่น

และเล่นกับเธอแทบไม่ไหว
เมื่อแมดมีา การผจญภัยเริม่ทันที สองวนัแรกพวกเขา

เล่นตุก๊ตาไดโนเสารแ์ละสมมตติวัเองเป็นโจรสลัด สนุก
มาก แต่ ในวนัที่สาม สถานการณ์ ไม่สู้ด ีทิมมีกับแมดีไม่
เห็นพ้องตอ้งกันใน บำงเรือ่ง 

“ ไปเล่นข้างนอกและเปลี่ยนบ้านตน้ไม้เป็นยาน
อวกาศกันเถอะ!” ทิมมีบอก

“ฉันไม่อยากไป อยู่ ในบ้านแล้ววาดรปูกันดกีวา่” 
แมดพีูด

“ข้างในน่าเบื่อจะตาย!”
“ ไม่เห็นน่าเบื่อตรงไหน! เราเล่นเกมที่ นำย อยาก

เล่นมาตลอด ท�าไมนายต้องเป็นฝ่ายเลือกทุกครัง้วา่เรา
จะท�าอะไร”

ทิมมีกับแมดเีถียงกันไม่หยุด พวกเขาไม่สนุกอีกแล้ว 
ทิมมี ไม่ชอบความรูสึ้กเมื่อพวกเขาทะเลาะกัน จากน้ัน
เขาก็คดิบางอย่างออก

“เฮ้ แมด”ี ทิมมีบอก “เราเล่นเป็นชาวแอนไท- นีไฟ- 
ลี ไฮกันเถอะ”

“เล่นเป็นใครนะ”
“ชาวแอนไท- นีไฟ- ลี ไฮ พวกเขาเป็นผู้คนในพระ

คมัภีรม์อรมอนที่ฝังดาบของพวกเขา พวกเขาตอ่สู้มา
เยอะมาก พวกเขาเสียใจ พวกเขาจึงกลับใจ และสัญญา

สญัญาวา่จะไม่ทะเลาะกนั 
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โดย มายร์นา เอม็. ฮอยต์

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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กับพระบิดาบนสวรรคว์า่พวกเขาจะไม่ตอ่สู้อีก จากน้ัน
พวกเขาก็ฝังอาวธุไว้ ในดนิเพื่อแสดงให้เห็นวา่พวกเขา
ตอ้งการรกัษาสัญญา”

ทิมมีนึกอะไรบางอย่างได้ทันที “เราท�าดาบของเล่น
และฝังดาบกันดีกว่า เราสัญญาว่าเราจะไม่ทะเลาะ
กันอีก”

“ โอเค” แมดตีอบ
ทิมมีกับแมดีไดข้องเล่นพลาสตกิมาจากห้องของ 

ทิมมีและเอามาตอ่เป็นดาบแบบตา่งๆ จากพลาสตกิ

เหล่าน้ัน ยาวบ้าง สัน้บ้าง บางอันมีหลายสี เมื่อตอ่เสรจ็
แล้ว ทิมมีกับแมดขีนอาวธุไปวางไวบ้นพรมผืนใหญ่ตรง
ทางเข้าบ้าน

“สมมติ ให้พรมเป็นหลุมใหญ่แล้วกัน” ทิมมีบอก
พวกเขาน่ังตรงขอบพรม จากน้ันก็วางดาบไวบ้นพรม

ทีละอัน ท�าทีวา่ก�าลังฝังดาบ
“ฉันสัญญาวา่จะไม่ทะเลาะอีก” ทิมมีบอก พลางทิง้

ดาบของเล่นชิน้สุดท้ายบนกองน้ัน
“ฉันดว้ย” แมดพีูด “ตอนน้ีเราไปเล่นกันเถอะ! 

นายอยากเล่นอะไร”
“วาดรปูกันเถอะ” ทมิมพีดูยิม้ๆ
แมดียิม้ตอบ “งัน้เราไปเล่นยานอวกาศข้างนอกกัน

เถอะ”
ทิมมีกับแมดรีกัษาสัญญาของพวกเขาตลอดวนัที่

เหลือของสัปดาห์น้ัน พวกเขาเล่นดว้ยกันสนุกมากหลัง
จากไม่ทะเลาะกัน ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ
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เกรซ วลีำมเป็นเด็กหญิงอำยุเก้ำขวบในฮอลแลนด์ปี  
1940 ช่วงสงครำมโลกครัง้ที ่2 นำซีเยอรมนัเพิง่เริม่โจมตี
ฮอลแลนด์

บูม! บูม!
เวลาตสีามของเช้าวนัน้ัน เมืองก�าลังถูกระเบิด เกรซ 

นอนอยู่บนเตยีงได้ ไม่นาน ทันใดน้ันคณุพ่อก็บอกให้
ทุกคนไปอยู่ ใตท้ี่ก�าบัง เกรซขดตวัอยู่ ใต้ โตะ๊ในครวักับ
พ่อ แม่ และฮีเบอรก์ับอัลวนิน้องชายของเธอ เธอไดย้ิน
เสียงระเบิดดงักึกก้องและกระจกดา้นนอกแตก เสียง

ดงัมาก!

“จะเกิดอะไรขึน้กับเราคะ” เกรซถามพ่อ
พ่อลูบผมเธอ “พ่อไม่รูห้รอก” ท่านตอบ “เราสวด

อ้อนวอนกันเถอะ”
ครอบครวัวลีามกอดกันแน่น
“ข้าแตพ่ระบิดาบนสวรรค”์ พ่อสวดอ้อนวอน “ขอทรง

คุม้ครองครอบครวัเราให้ปลอดภัยดว้ยเถิด”
ผ่านไปพักหน่ึง เสียงเงียบลง ไม่มีเสียงระเบิดอีก พวก

เขาปลอดภัย!
แม่จับมือเกรซและยิม้ให้เธอ “จ�าตอนที่เราผนึกใน

พระวหิารได้ ไหม”
เกรซพยักหน้า เมื่อพวกเขาย้ายจากอินโดนีเซียมา

“ ไม่วำ่จะเกิดอะไรขึน้ พระผู้เป็น
เจ้ำจะทรงดแูลครอบครวัเรำ” 

คณุแม่บอก

ศรัทธา ความหวงั และพระคุณ—ภาค 1
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เสียงของ  
ความสงบ

โดย เมแกน อาร์มคเนชท์ 

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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ฮอลแลนด ์พวกเขาแวะยูทาห์และรบัการผนึกใน 
พระวหิารซอลท์เลค

“ ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงดแูล
ครอบครวัเรา” แม่บอก

วนัรุง่ขึน้ เกรซไดย้ินเสียงไซเรนเตอืนภัยขณะเธออยู่
ที่ลานกลางเมือง เธอแหงนมองและเห็นเครือ่งบินอยู่
เหนือศีรษะ มีวตัถุสีด�าเล็กๆ ตกลงมาจากเครือ่ง เธอยืน
จ้องอ้าปากคา้งอยู่ตรงน้ัน

ชายคนหน่ึงตะโกนบอกเธอ “วิง่! น่ันมันระเบิด!”
เกรซวิง่กลับบ้าน ใจเตน้ตมูตามขณะผ่านเข้าประตู

บ้านอย่างปลอดภัย

ไม่กี่วนัตอ่มา พวกนาซี—ซ่ึงเป็นหัวหน้ารฐับาล
เยอรมนี—ยึดครองฮอลแลนดอ์ย่างเป็นทางการ บางครัง้ 
พวกเขาจับกุมคนที่เคยเป็นทหารไปเป็นนักโทษ เพราะ
คณุพ่อเคยเป็นทหารในกองทัพเนเธอรแ์ลนด ์เจ้า
หน้าที่นาซีจึงจับตาดทู่านอย่างใกล้ชิด

“แตน่ั่นจะไม่เกิดขึน้กับคณุพ่อ” เกรซคดิ “เราเป็น
สมาชิกศาสนจักร และคณุพ่อเป็นผู้น�าในฝ่ายประธาน
คณะเผยแผ่ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคุม้ครองเรา”

หลังจากการทิง้ระเบิด ครอบครวัวลีามตอ้งออกจาก
เมือง วนัหน่ึงที่ โรงเรยีนใหม่ เกรซไดย้ินนักเรยีนคนอื่น
กระซิบกัน

“วนัน้ีมีคนถูกจับไปเป็นนักโทษ!”
“พวกเขาจะกลับมาไหม”
เกรซกลัวมาก พ่อจะเป็นอะไรหรอืเปล่า เธอวิง่กลับ

บ้านเต็มฝีเท้า ตอนเธอวิง่พรวดเข้าประต ูเธอเห็นคณุ
แม่ ในห้อง

“จรงิหรอืคะ” เกรซถาม “คณุพ่อไปแล้ว”
คณุแม่ไม่พูดอะไร แตเ่กรซรูจ้ากแววตาเศรา้ๆ ของ

คณุแม่วา่คณุพ่อถูกจับตวัไป ท่านเป็นนักโทษสงคราม 
เกรซพิงผนัง เธอกลัวเกินกวา่จะรอ้งไห้

“ตอนน้ีเราจะท�าอย่างไรด”ี เธอคดิ
ทันใดน้ัน เกรซไดย้ินเสียงหน่ึงพูดวา่ “หนูจะไดพ้บ

คณุพ่ออีก” เสียงน้ันเงียบและชัดเจน เกรซรูว้า่น่ันคอื
เสียงของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เสียงน้ันท�าให้เธอรูสึ้กดี
ขึน้บ้าง

เธอไม่รูแ้น่ชัดวา่เกิดอะไรขึน้ แตเ่ธอรูว้า่พระบิดาบน
สวรรคจ์ะทรงดแูลเธอกับครอบครวั

โปรดตดิตำมตอนตอ่ไป . . . ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐันิวเจอรซี์ย์ สหรฐัอเมรกิำ

ความสงบ
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อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
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“ขา้พเจา้รูว้า่พระเยซคูริสตท์รงพระชนม ์ขา้พเจา้รกัพระองค ์ 
และรูด้ว้ยสดุใจวา่พระองคท์รงรกัเราทกุคน”

“ยืนเคยีงข้ำงผู้น�ำศำสนจักร,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 49.

โดย เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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ใ นเยอรมนี ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยม คณุพ่อลงช่ือ
ข้าพเจ้าเข้าสโมสรฟุตบอลเมื่อข้าพเจ้าอายุห้าขวบ เรา

ฝึกสัปดาห์ละสามส่ีครัง้ การแข่งขันส่วนใหญ่จัดวนัเสาร์
และวนัอาทิตย์ เวลาที่ ไม่ ไดเ้ล่นฟุตบอลให้ทีมสโมสร 
ข้าพเจ้าจะเล่นกับเพื่อนๆ เราเล่นฟุตบอลแทบทุกวนัจน
ตะวนัตกดนิ

เมื่ออายุ 15 ปี ข้าพเจ้าเริม่เล่นให้ทีมหน่ึงในเมืองที่
ใหญ่กวา่ ฟุตบอลกลายเป็นเรือ่งจรงิจังมากขึน้ เราฝึก
บ่อยขึน้ เราเดนิทางไปหลายที่มากขึน้ เราแข่งกับหลาย
ทีมมากขึน้ ฟุตบอลเป็นชีวิตของข้าพเจ้า

จากน้ัน เมือ่ขา้พเจา้อายเุกอืบ 18 ปี ขา้พเจา้อยูท่ี่
คอนเสิรต์ ขา้พเจา้เห็นเด็กหนุ่มคนหน่ึงอายเุทา่ๆ 
ขา้พเจา้ เขาตา่งจากคนอืน่ เขาไมด่ืม่ ไมสู่บบหุรี ่หรอืไม่
สบถ ขา้พเจา้ตอ้งการรูว้า่เพราะอะไร ขา้พเจา้ทราบวา่เขา
เป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยคุสุดทา้ย แบบอยา่งของเขาท�าใหข้า้พเจา้ตอ้งการเรยีน
รูม้ากขึน้ ตอ่มาขา้พเจา้เขา้รว่มศาสนจกัร

หลังจากรบับัพตศิมา ส่ิงที่ข้าพเจ้าเรยีนรูม้ีอยู่สอง
อย่าง หน่ึง ข้าพเจ้าไม่ควรแข่งฟุตบอลวนัสะบาโต 
ข้าพเจ้าควรไปโบสถ์ สอง พระบิดาบนสวรรคท์รงคาด
หวงัให้ข้าพเจ้ารบัใช้งานเผยแผ่ แตข่้าพเจ้าเล่นฟุตบอล
เก่งมาก ข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหน่ึงที่เล่นฟุตบอลตัง้แต่
เล็กจนโต เราตา่งไดข้้อเสนอให้เล่นกับทีมอาชีพ เพื่อน
ข้าพเจ้ารบัข้อเสนอ ข้าพเจ้าเลือกทิง้ฟุตบอลและไปเป็น
ผู้สอนศาสนาแทน การเลือกน้ันไม่ยากเพราะข้าพเจ้ารู้
วา่ศาสนจักรน้ีจรงิ

แตก่ารเลือกของข้าพเจ้ายากส�าหรบัครอบครวัและ
เพื่อนๆ พวกเขาไม่เข้าใจส่ิงที่ข้าพเจ้าท�า คณุพ่อคณุแม่
ตดัข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อเพื่อนข้าพเจ้าแข่งฟุตบอลส่ง
มาให้ น่ันไม่ง่ายส�าหรบัข้าพเจ้า แตข่้าพเจ้าไม่เสียใจที่
รบัใช้งานเผยแผ่

พระบิดาบนสวรรคท์รงอวยพรข้าพเจ้าทุกวนัเพราะ
ข้าพเจ้าเลือกรบัใช้งานเผยแผ่ พระองคท์รงอวยพรให้
ข้าพเจ้ามีสันตสุิข ข้าพเจ้าเกิดความรูสึ้กดทีี่มาจากการ
เลือกท�าส่ิงถูกตอ้ง ◼

ฟุตบอลและวนัอาทิตย ์
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โดย เอล็เดอร์
ยอร์ก เคลบิงกอต

แห่งโควรัมสาวก
เจด็สิบ
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ดาวิดและโกลิอทั
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี
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เมื่อดาวดิไปถึง 
เขาเห็นทหารรา่ง
ยักษ์ช่ือโกลิอัท 
โกลิอัทบอกวา่ถ้า
ใครชนะเขาได ้
สงครามจะยุต ิแต่
ไม่มี ใครกล้าพอจะ
สู้กับเขา

ดาวดิเป็นเด็กชาย 
เขามีหน้าที่ดแูลแกะ 
บรรดาพี่ชายของเขา
เป็นทหารที่พยายาม

คุม้ครองผู้คนของพวก
เขา วนัหน่ึง บิดาของ
ดาวดิให้เขาน�าอาหาร

ไปส่งพี่ๆ 

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด
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ดาวดิไม่สวมชุด
เกราะเหมือน 
โกลิอัท เขาหยิบ
หินก้อนหน่ึงใส่ ใน
สลิง แล้วเหวีย่ง
ก้อนหินโดนหน้า
ผากของโกลิอัท โก
ลิอัทล้มลง! ดาวดิ
ชนะ! เขาช่วยผู้คน
ของเขาให้รอด

ดาวดิบอกวา่ เขำ จะสู้กบัโกลิอทั กษัตรยิบ์อกดาวดิวา่ไม่ได ้ดาวดิเป็นเพยีงเด็กหนุ่ม
คนหน่ึง ส่วนโกอลัิทแข็งแรงและตวัโต! แตด่าวดิรูว้า่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยเขา 
ในทีสุ่ด กษัตรย์ิบอกดาวดิวา่ “จงไปเถอะ และพระยาเวหจ์ะสถติอยูก่บัเจา้”
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บางครัง้ฉันประสบปัญหาใหญ่และน่ากลัว เมื่อฉันทูลขอความช่วย
เหลือจากพระผู้เป็นเจ้า พระองคจ์ะทรงช่วยให้ฉันเข้มแข็ง ◼

จำก 1 ซำมูเอล 17
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หน้าระบายสี

ฉันสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดี

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ
ตต

์



80 เลียโฮนา

เ มื่อข้าพเจ้านึกถึงพระด�ารสัเตอืน
ของพระผู้เป็นเจ้าให้ท�าส่ิงทัง้ปวง

ที่อยู่ ในอ�านาจของเราอย่างรืน่เรงิ 
[ด ูคพ. 123:17] ข้าพเจ้านึกถึงบิดา
ของบุตรเสเพล บิดาชอกช�า้ใจเพราะ
ความสูญเสียและความประพฤตขิอง
บุตรชายที่เอาแต่ ใจ แตเ่ราไม่ไดก้ล่าว
ถึงการคร�า่ครวญของบิดา “ฉันผิดตรง
ไหน” “ฉันท�าอะไรจึงไดร้บัส่ิงน้ี” หรอื 
“ฉันล้มเหลวตรงไหน”

แตด่เูหมือนเขาจะอดทนตอ่การ
ประพฤตผิิดของบุตรชายโดยไม่แคน้
เคอืงและตอ้นรบับุตรชายกลับมาดว้ย
ความรกั “เพราะวา่ลูกของเราคนน้ี
ตายแล้ว แตก่ลับเป็นขึน้อีก หายไป
แล้วแต่ไดพ้บกันอีก . . .” (ลูกา 15:24)

เมื่อสมาชิกครอบครวัท�าให้เราผิด
หวงั เรายิ่งตอ้งฝึกความอดทน ตราบ
ใดที่เราใช้ความรกั ความอดทน และ
ความเข้าใจ แม้เมื่อไม่เห็นความ
ก้าวหน้า แตเ่ราจะไม่ล้มเหลว เราตอ้ง
พยายามตอ่ไป . . .

การจะเป็นผู้ชนะในการแข่งให้ ได้
ชีวตินิรนัดรต์อ้งอาศัยความพยายาม
—การท�างานสม�่าเสมอ ขวนขวาย 
และอดทนดว้ยดพีรอ้มดว้ยความช่วย
เหลือจากพระผู้เป็นเจ้า . . .

 . . . ความเจ็บปวดและอุปสรรคจะ
อยู่ตรงหน้าเราทุกคน เราอาจประสบ
ความปวดรา้วใจ ความโศกเศรา้ ความ
ตาย บาป ความอ่อนแอ ภัยพิบัต ิ
ความเจ็บป่วยทางกาย ความเจ็บปวด 
ความรา้วราน ค�าวพิากษ์วจิารณ์ที่ ไม่
ยุตธิรรม ความเหงา หรอืการปฏิเสธ 
วธิีที่เราจัดการกับความท้าทายเหล่าน้ี
เป็นตวัก�าหนดวา่ความท้าทายน้ันเป็น
เครือ่งกีดขวางหรอืเป็นส่ิงที่สรา้งเรา 
ความท้าทายท�าให้คนกล้าหาญ เจรญิ

พยายามต่อไป
การจะเป็นผู้ชนะในการแข่งให้ได้
ชีวิตนิรันดร์ต้องอาศัยความพยายาม
—การท�างานสม�า่เสมอ ขวนขวาย 
และอดทนด้วยดีพร้อมด้วยความ
ช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า

จนกว่าเราจะพบกนัอกี

ก้าวหน้าและพัฒนา . . .
บางครัง้ผู้ ใหญ่จะบอกเด็กวา่ทุก

อย่างจะด ีแตชี่วติไม่ไดเ้ป็นแบบน้ัน 
ไม่วา่ท่านเป็นใคร ท่านจะมีปัญหา 
ความเศรา้และความผิดหวงัเป็นตวัรกุ
ล�า้แผนของชีวติที่เราคดิไม่ถึง . . .

 . . . เครือ่งวดัความยิ่งใหญ่ได้
แม่นย�าที่สุดคอืวธิีที่แตล่ะบุคคลตอบ
รบัส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติซ่ึงดเูหมือนจะ
ไม่ยุตธิรรม ไรเ้หตผุล และไม่สมควร
เกิดขึน้ . . .

 . . . พระเยซูคอืพระครสิต ์หน่ึงใน
เครือ่งหมายแสดงความยิ่งใหญ่ของ
พระองคค์อืความอดทนของพระองค ์
ซ่ึงเป็นประภาคารคอยส่งสัญญาณให้
เราเลียนแบบ ระหวา่งพระชนม์ชีพ
มรรตยัพระองคท์รงอดทนดว้ยดขีณะ
ทรงทนทุกข์แสนสาหัสกับความเจ็บ
ปวดรวดรา้วและการปฏิเสธ ข้าพเจ้า
กล่าวค�าพยานวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ช่วยให้เราอดทนเมื่อเราเพียรพยายาม
ด�าเนินชีวติตามค�าสอนของพระองค ์
แสวงหาการน�าทางจากพระองค ์และ
รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์◼

จำก “หำกเจ้ำอดทนดว้ยด,ี” Ensign, Nov. 1984, 
20–22. ภา
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โดย เอล็เดอร์มาร์วนิ เจ. 
แอชตนั (1915–1994)

แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง
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